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َنه  اّلَله  ِمْسِب يمه  الرَْحم  الَرحه

 
ভূহেো 

د   ﴿ َمح ّ  ٱۡلح نَزَل  ٱََّلّي   لِّلَ
َ
ى  أ ّ  ََعَ ّ نّذرَ  َقي ّٗما ١ ّعوََجا   ََّل ۥ ََيحَعل َولَمح  ٱلحّكَتىَب  َعبحّده  ّل 

ٗسا
ح
ّن اَشّديدٗ  بَأ نحه   م  َ  ََّل  ّ ّمنّيَ  َوي بَش  ؤح حم  َمل ونَ  ٱََّلّينَ  ٱل نَ  ٱلَصىلَّحىّت  َيعح

َ
مح  أ ًرا لَه  جح

َ
 أ

  [٢ ،١: الكهف] ﴾ ٢ َحَسٗنا
“সেস্ত প্রশাংসা আল্লাহর, হযহন োাঁর বান্দার উপর হেোব নাহয  
েসরসেন এবাং োসে রাসখন হন কোসনা বক্রো। সর রূসপ, যাসে 
কস োাঁর পক্ষ কেসে েহিন আযাব সম্পসেে সেেে েসর এবাং 
সুসাংবাদ কদয়, কসসব েুহেনসে, যারা সৎেেে েসর, হনশ্চয় োসদর 
জনয রসয়সে উত্তে প্রহেদান”। [সূরা আ -োহফ: ২] 

د   ﴿ َمح ّ  ٱۡلح ىّت  َخلَقَ  ٱََّلّي لِّلَ ۡرَض  ٱلَسَمىَو
َ ل َمىّت  وََجَعَل  َوٱۡلح  ٱََّلّينَ  ث مَ  َوٱنلُّوَر   ٱلظُّ

وا   ّدل ونَ  بَّرب ّّهمح  َكَفر    [١: االنعام] ﴾ ١ َيعح
“সে  প্রশাংসা আল্লাহর জনয হযহন সৃহি েসরসেন আসোন ও যেীন 
এবাং সৃহি েসরসেন অন্ধোর ও আস া। োরপর োহফররা োসদর 
রসবর সেেু য হির েসর”। [সূরা আ -আন‘আে: ১] 
 কহ আল্লাহ আপহন আপনার নবী েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের উপর সা াে ও সা াে নাহয  েরুন, যাসে আপহন 
সৃহিেুস র জনয রহেেস্বরূপ কপ্ররণ েসরসেন। তাাঁর পররবার 
পররজন ও সাহাবীদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আরম 
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সাক্্ষয হদহি কয, এেোত্র আল্লাহ োড়া কোসনা সেয ই াহ কনই, 
োাঁর কোসনা শহরে কনই। হেহন োাঁর ওয়াদা পূরণ েসরসেন, োাঁর 
বান্দাহ েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে সাহাযয েসরসেন 
এবাং শত্রুদ সে পরাহজে েসরসেন। আহে আসরা সাক্ষয হদহি কয, 
েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর বান্দাহ ও রাসূ । 
আল্লাহ োসে েু‘হজযা হদসয় সাহাযয েসরসেন।  

ّ  ََكَّمت   َوَتَمتح  ﴿ ٗقا َك َرب  ٗلا  ّصدح   [١١١: االنعام] ﴾ ١١٥ وََعدح
“আর কোোর রসবর বাণী সেয ও নযায়পরায়ণোর হদে কেসে 
পহরপূণে হসয়সে। োাঁর বাণীসেূসহর কোসনা পহরবেেনোরী কনই”। 
[সূরা আ -আন‘আে: ১১৫] 
 ফস  হেহন েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে োাঁর 
রাসূ  হহসসসব েসনানীে েসরসেন।  

لَم   ٱلَِل   ﴿ عح
َ
  [١٢١: االنعام] ﴾ ١٢٤ رَّساََلَه   ََيحَعل   َحيحث   أ

“আল্লাহ ভাস া জাসনন, হেহন কোোয় োাঁর হরসা াে অপেণ 
েরসবন”। [সূরা আ -আন‘আে: ১২৪] 
হেহন োাঁর সেযোর প্রোসণ অোট্য দহ   প্রোণ হদসয় সাহাযয 
েসরসেন। কযেন আল্লাহ বস সেন,  

ت ونََك  َوَل  ﴿
ح
َق ّ  ّجئحَنىَك  إَّل  بَّمَثل   يَأ َسنَ  بّٱۡلح حح

َ
ّسرًيا َوأ  [٢٢: الفرقان] ﴾ ٣٣ َتفح
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“আর োরা কোোর োসে কয কোসনা হবষয়ই হনসয় আসুে না কেন, 
আহে এর সহিে সোধান ও সুন্দর বযাখযা কোোর োসে হনসয় 
এসসহে”। [সূরা আ -ফুরোন: ৩২] 
 অেঃপর েো হসি, দা াসয় ুন নুবুওয়যাহ েো নবুওয়সের 
দহ   প্রোণ হনসয় অধযয়ন ও গসবষণা েরস  েু’হেনসদর ঈোন বৃহি 
পায়, আল্লাহ যার ে যাণ চান োর জনয েখনও ো ইস াে গ্রহসণর 
োরণ হয়। 
 নাহস্তে ও অবাধযসদর কক্ষসত্র: োসদরসে সব ধরসণর দহ   
প্রোণ ও হনদশেন কপশ েরার পসর োসদর জনয ো অন্ধত্ব ও 
ভ্রিোই বৃহি েরসব। কযেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াো‘আ া বস সেন,  

َنا َولَوح ﴿ ّنَ  بَاٗبا َعلَيحّهم َفَتحح ونَ  فّيهّ  َفَظلُّوا   ٱلَسَما ءّ  م  ر ج  َّرتح  إَّنَما لََقال و ا   ١٤ َيعح ك   س 
نَا بحَصىر 

َ
ونَ  قَوحم   ََنحن   بَلح  أ ور  ح    [١١ ،١١: احلجر] ﴾ ١٥ َمسح

“আর যহদ আহে োসদর জনয আসোসনর কোসনা দরজা খুস  হদোে, 
অেঃপর োরা োসে আসরাহণ েরসে োেে, েবুও োরা ব ে, 
হনশ্চয় আোসদর দৃহি কেসড় কনওয়া হসয়সে, বরাং আেরা কো 
জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়”। [সূরা: আ -হহজর: ১৪-১৫] 
 েূসা আ াইহহস সা াসের নবুওয়ে অস্বীোরোরীসদর 
সম্পসেে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াো‘আ া বস সেন, 

َما َوقَال وا   ﴿ تَّنا َمهح
ح
َحَرنَا َءايَة   ّمنح  بّهّۦ تَأ ّمنّيَ  لََك  ََنحن   َفَما بَّها ل ّتَسح ؤح  ﴾ ١٣٢ بّم 

  [١٢٢: االعراف]
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“আর োরা ব  , ‘েুহে আোসদরসে জাদু েরার জনয কয কোসনা 
হনদশেন আোসদর োসে হনসয় আস না কেন আেরা কো কোোর 
প্রহে ঈোন আনব না”। [সূরা আ -আ‘রাফ: ১৩২] 
অনুরূপভাসব আল্লাহ ো‘আ া েুরাইশসদর সম্পসেে বস সেন,  

ّمنَ  لَن َوقَال وا   ﴿ رَ  َحَّتى  لََك  نُّؤح ج  ۡرّض  ّمنَ  نَلَا َتفح
َ وح  ٩٠ يَۢنب وًع  ٱۡلح

َ
ونَ  أ  َجَنة   لََك  تَك 

ّن رَ  وَّعَنب   ََّنّيل   م  ّ نحَهىرَ  َفت َفج 
َ ىلََها ٱۡلح ّجرًيا ّخَل وح  ٩١ َتفح

َ
قَّط  أ َت  َكَما ٱلَسَما ءَ  ت سح  زََعمح

وح  كَّسًفا َعلَيحَنا
َ
ّتَ  أ

ح
حَمَلَٰٓئَّكةّ بّٱلَِلّ  تَأ وح  ٩٢ قَبّيًل  َوٱل

َ
ونَ  أ ّن َبيحت   لََك  يَك  ر ف   م   ز خح

وح 
َ
َقى  أ ّمنَ  َولَن ٱلَسَما ءّ  ّف  تَرح قّي َّك  نُّؤح َّل  َحَّتى  لّر  َرؤ   كَّتىٗبا َعلَيحَنا ت َن  ۥ  َنقح بحَحانَ  ق لح  ه   س 

 ّ نت   َهلح  َرب  ا إَّل  ك  وٗل  بََشٗ   [٠٢ ،٠٩: االرساء] ﴾ ٩٣ رَس 
“আর োরা বস , ‘আেরা কোোর প্রহে েখসনা ঈোন আনব না, 
যেক্ষণ না েুহে আোসদর জনয যেীন কেসে এেহট্ ঝণোধারা 
উৎসাহরে েরসব’। ‘অেবা কোোর জনয কখজুর ও আঙু্গসরর এেহট্ 
বাগান হসব, অেঃপর েুহে োর েসধয প্রবাহহে েরসব নদী-না া’। 
অেবা েুহে কযেনহট্ ধারণা ের, কস অনুযায়ী আসোনসে খণ্ড খণ্ড 
েসর আোসদর উপসর কফ সব, অেবা আল্লাহ ও কফসরশ্তাসদরসে 
আোসদর েুসখােুহখ হনসয় আসসব’। অেবা কোোর জনয স্বসণের এেহট্ 
ঘর হসব অেবা েুহে আসোসন উিসব, হেন্তু কোোর উিাসেও আেরা 
ঈোন আনব না, যেক্ষণ না েুহে আোসদর প্রহে এে হেোব নাহয  
েরসব যা আেরা পাি েরব। ব , পহবত্র েহান আোর রব! আহে 
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কো এেজন োনব-রাসূ  োড়া হেেু নই?” [সূরা আ -ইসরা : ৯০-
৯৩] 
আল্লাহ ো‘আ া োসদর সম্পসেে আসরা বস সেন,  

وا   ﴿ قحَسم 
َ
دَ  بّٱلَِلّ  َوأ يحَمىنّ  َجهح

َ
مح  لَئّن ّهمح أ َ  َءايَة   َجا َءتحه  ّمن  ا  َّل ؤح  ٱٓأۡلَيىت   إَّنَما ق لح  بَّها

مح  َوَما ٱلَِلّ   ّعندَ  عّر ك  َنَها   ي شح
َ
ّمن ونَ  َل  َجا َءتح  إَّذا أ فح  َون َقل ّب   ١٠٩ ي ؤح

َ
مح   ّأ  َدَته 

مح  بحَصىَره 
َ
ّمن وا   لَمح  َكَما َوأ َوَل  بّهّۦ   ي ؤح

َ
مح َونََذر   َمَرة   أ َيىنّّهمح  ّف  ه  غح ونَ  ط  َمه   ۞َولَوح  ١١٠ َيعح

َنَنا
َ
َا   أ حَمَلَٰٓئَّكةَ  إَّّلحّهم   نََزنلح م   ٱل َتى  َوََكََمه  حَموح نَا ٱل َ  َعلَيحّهمح  وََحَشح ء   ك  ب ٗل  ََشح  ََكن وا   َما ق 

ّمن و ا   ن إَّل   ّّل ؤح
َ
مح  َوَلىّكنَ  ٱلَِل   يََشا ءَ  أ ََثَه  كح

َ
  [١١١ ،١٩٠: االنعام] ﴾ ١١١ ونَ ََيحَهل   أ

“আর োরা আল্লাহর নাসে েহিন েসে েসরসে, যহদ োসদর োসে 
কোসনা হনদশেন আসস, েসব োরা অবশযই োর প্রহে ঈোন আনসব। 
ব , ‘সেস্ত হনদশেন কো কেব  আল্লাহর োসে। আর হেসস 
কোোসদর উপ হি ঘট্াসব কয, যখন ো এসস যাসব, োরা ঈোন 
আনসব না? আর আহে োসদর অন্তর ও দৃহিসেূহ পা সট্ কদব কযেন 
োরা েুরআসনর প্রহে প্রেেবার ঈোন আসন হন এবাং আহে 
োসদরসে োসদর অবাধযোয় ঘুরপাে খাওয়া অবিায় কেসড় কদব। 
আর যহদ আহে োসদর হনেট্ কফসরশ্তা নাহয  েরোে এবাং েৃেরা 
োসদর সাসে েো ব ে, আর সবহেেু সরাসহর োসদর সােসন 
সেসবে েরোে, োহস ও োরা ঈোন আনে না, যহদ না আল্লাহ 
চাইসেন; হেন্তু োসদর অহধোাংশই েূখে”। [সূরা আ -আন‘আে: 
১০৯-১১১] 
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আল্লাহ ো‘আ া আসরা বস সেন,  
َا َولَوح  ﴿ وه   قّرحَطاس   ّف  كَّتىٗبا َعَليحَك  نََزنلح يحّديّهمح  فَلََمس 

َ
ا   ٱََّلّينَ  َلَقاَل  بّأ و   إّنح  َكَفر 

ر   إَّل  َهىَذا   بّي   ّسحح   [٧: االنعام] ﴾ ٧ مُّ
“আর যহদ আহে োগসজ হ হখে হেোব কোোর উপর নাহয  
েরোে অেঃপর োরা ো হাে হদসয় স্পশে েরে েবুও যারা েুফরী 
েসরসে োরা ব ে, ‘এ কো প্রোশয জাদু োড়া হেেু না”। [সূরা 
আ -আন‘আে: ৭] 
 এ সব েু‘হজযা েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
আল্লাহর নবী হওয়ার সসবোৎেৃি প্রোণ। কেননা আল্লাহ হেেযাবাদীসে 
সাহাযয েসরন না।  
কযেন আল্লাহ ো‘আ া বস সেন,  

قحّسم   فََل   ﴿
 
ونَ  بَّما أ ونَ  َل  َوَما ٣٨ ت بحِّص  ۥ ٣٩ ت بحِّص  ل   إّنَه  ول   لََقوح  َوَما ٤٠ َكرّيم   رَس 

وَ  لّ  ه  ّمن ونَ  َما قَلّيٗل  َشاّعر    بَّقوح لّ  َوَل  ٤١ ت ؤح ونَ  َما قَلّيٗل  ََكهّن    بَّقوح  ٤٢ تََذَكر 
ّن تَنّيل   ّ  م  َض  َعلَيحَنا َتَقَوَل  َولَوح  ٤٣ ٱلحَعىلَّميَ  َرب  قَاوّيلّ  َبعح

َ نَا ٤٤ ٱۡلح َخذح
َ
 ّمنحه   َۡل

َّميّ  َنا ث مَ  ٤٥ بّٱّلح حَوتّيَ  ّمنحه   لََقَطعح م َفَما ٤٦ ٱل ّنح  ّمنك  َحد   م 
َ
 ﴾ ٤٧ َحىّجزّينَ  َعنحه   أ

  [١٧ ،٢٣: احلاقة]
“অেএব কোেরা যা কদখে, আহে োর েসে েরহে। আর যা 
কোেরা কদখে না োরও, হনশ্চয়ই এহট্ এে সম্মাহনে রাসূস র 
বাণী। আর এহট্ কোসনা েহবর েো নয়। কোেরা েেই হবশ্বাস 
ের। আর কোসনা গণসের েোও নয়। কোেরা েেই উপসদশ গ্রহণ 
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ের। এহট্ সৃহিেুস র রসবর পক্ষ কেসে নাহয েৃে। যহদ কস আোর 
নাসে কোসনা হেেযা রচনা েরে, েসব আহে োর ডান হাে পােড়াও 
েরোে। োরপর অবশযই আহে োর হৃদহপসের হশরা কেসট্ 
কফ োে। অেঃপর কোোসদর েসধয কেউই োসে রক্ষা েরার 
োেে না”। [সূরা আল্-হাক্কাহ: ৩৮-৪৭] 
আল্লাহ ো‘আ া আসরা বস সেন, 

وا   ِإَون ﴿ تّن ونََك  ََكد  وحَحيحَنا   ٱََّلّي   َعنّ  َّلَفح
َ
ََتّيَ  إَّّلحَك  أ ۥ   َعلَيحَنا َّلَفح َه   ِإَوٗذا َغريح

وكَ  َل   ٧٣ َخلّيٗل  ََّلََّتَذ  ن َولَوح
َ
 ٧٤ قَلّيًل  ا  ٗ َشيح  إَّّلحهّمح  تَرحَكن   كّدَت  لََقدح  ثََبتحَنىَك  أ

َذقحَنىَك  إّٗذا
َ
َف  َۡل ةّ ٱۡلحَ  ّضعح َف  َيوى حَمَماّت  َوّضعح  ﴾ ٧٥ نَّصرٗيا َعَليحَنا لََك  ََتّد   َل  ث مَ  ٱل

  [٧١ ،٧٢: االرساء]
“আর োসদর অবিা এেন হে  কয, আহে কোোসে কয ওহী হদসয়হে, 
ো কেসে োরা কোোসে প্রায় হফেনায় কফস  হদসয়হে , যাসে েুহে 
আোর নাসে এর হবপরীে হেেযা রট্াসে পার এবাং েখন োরা 
অবশযই কোোসে বনু্ধরূসপ গ্রহণ েরে। আর আহে যহদ কোোসে 
অহবচ  না রাখোে, েসব অবশযই েুহে োসদর হদসে হেেুট্া ঝুাঁসে 
পড়সে, েখন আহে অবশযই কোোসে আস্বাদন েরাোে জীবসনর 
হিগুণ ও েরসণর হিগুণ আযাব।  োরপর েুহে কোোর জনয আোর 
হবরুসি কোসনা সাহাযযোরী পাসব না”। [সূরা আ -ইসরা: ৭৩-৭৫] 

                                                           
1 এখাসন জীবসনর হিগুণ ও েরসণর হিগুণ আযাব িারা দুহনয়াবী জীবন ও 
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আল্লাহ ো‘আ া আরও বস ন, 
مح  ﴿
َ
ول ونَ  أ ىى  َيق  ََتَ ى  ََيحتّمح  ٱلَِل   يََشإّ  فَإّن َكّذٗبا   ٱلَِلّ  ََعَ  ٱفح ح   قَلحبَّك   ََعَ  ٱلَِل   َوَيمح

ََق  َوي ّحقُّ  ٱلحَبىّطَل  ۥ بَّكلَّمىتّهّۦ ا  ٱۡلح ورّ  بَّذاتّ  َعلّيم    إّنَه  د    [٢١: ىالشور] ﴾ ٢٤ ٱلصُّ
“োরা হে এেো বস  কয, কস আল্লাহ সম্পসেে হেেযা উদ্ভাবন 
েসরসে? অেচ যহদ আল্লাহ চাইসেন কোোর হৃদসয় কোহর কেসর 
হদসেন। আর আল্লাহ হেেযাসে েুসে কদন এবাং হনজ বাণী িারা 
সেযসে প্রহেহিে েসরন। হনশ্চয় হেহন অন্তরসেূসহ যা আসে, কস 
সম্পসেে সহবসশষ অবহহে”। [সূরা আশ্-শূরা: ২৪] 

لَم   َوَمنح  ﴿ ظح
َ
ىى  ّمَمنّ  أ ََتَ وح  َكّذبًا ٱلَِلّ  ََعَ  ٱفح

َ
وّحَ  قَاَل  أ

 
ء   إَّّلحهّ  ي وحَ  َولَمح  إَّلَ  أ  ََشح

نزّل   قَاَل  َوَمن
 
نَزَل  َما   ّمثحَل  َسأ

َ
  [٠٢: االنعام] ﴾ ٩٣ ٱلَِل    أ

“আর োর কচসয় বড় যাহ ে কে, কয আল্লাহর উপর হেেযা রট্না 
েসর, অেবা বস , ‘আোর উপর ওহী কপ্ররণ েরা হসয়সে’, অেচ 
োর প্রহে কোসনা হেেুই কপ্ররণ েরা হয়হন? এবাং কয বস  ‘আহে 
অহচসরই নাহয  েরব, কযরূপ আল্লাহ নাহয  েসরসেন”। [সূরা আ -
আন‘আে: ৯৩] 
এজনযই যারা নবুওয়সের হেেযাদাবীদার োরা অপোহনে ও  াহিে 
হয়, কযেন েুসাই াোেু  োযযাব, আ -আসওয়াদ আ -‘আনসী, 

                                                                                                            

আহখরাসের জীবসনর হিগুণ আযাব উসেশয। 
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এসদর পরবেেীসে েুখোর ইবন আবী উবাইদ আস-সাোফী প্রভৃহে 
যারা নবুওয়সের হেেযাদাবী েসরহে ।  
েু‘হজযার উপর ঈোন না আনস  দুহনয়া ও আহখরাসে শাহস্তপ্রাপ্ত 
হসব:  
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াো‘আ া বস সেন,  

ََوارّيُّونَ  َقاَل  إّذح  ﴿ يَ  ٱبحنَ  َيىعّيَس  ٱۡلح َتّطيع   َهلح  مَ َمرح ن َربَُّك  يَسح
َ
َّل  أ َن   َما ئَّدةٗ  َعلَيحَنا ي 

ّنَ  وا   قَاَل  ٱلَسَما ءّ   م  نت م إّن ٱلَِلَ  ٱَتق  ّمنّيَ  ك  ؤح ن ن رّيد   قَال وا   ١١٢ مُّ
َ
َل  أ ك 

ح
 ّمنحَها نَأ

َمئّنَ  لَمَ  ق ل وب َنا َوَتطح ن َوَنعح
َ
َتَنا قَدح  أ ونَ  َصَدقح  قَاَل  ١١٣ ٱلَشىّهّدينَ  ّمنَ  َعلَيحَها َونَك 

َيمَ  ٱبحن   ّعيَس  مَ  َمرح نزّلح  َرَبَنا   ٱلَله 
َ
ّنَ  َما ئَّدةٗ  َعلَيحَنا أ ون   ٱلَسَما ءّ  م   ّعيٗدا نَلَا تَك 

َونّلَا
َ
ّ ّنَك   َوَءايَةٗ  َوَءاّخرّنَا ۡل  َنا م  ز قح نَت  َوٱرح

َ
ّل   إّن ّ  ٱلَِل   قَاَل  ١١٤ ٱلَرىزّقّيَ  َخريح   َوأ َن   َهام 

مح   رح  َفَمن َعلَيحك  ف  د   يَكح مح  َبعح ۥ فَإّن ّ   ّمنك  ب ه  ّ َعذ 
 
ۥ   َل   َعَذاٗبا أ ب ه  ّ َعذ 

 
َحٗدا أ

َ
ّنَ  أ  م 

  [١١١ ،١١٢: دة املائ] ﴾ ١١٥ ٱلحَعىلَّميَ 
“যখন হাওয়ারীগণ বস হে , ‘কহ োরইয়াসের পুত্র ঈসা, কোোর রব 
হে পাসর আোসদর উপর আসোন কেসে খাবারপূণে দস্তরখান নাহয  
েরসে?’ কস বস হে , ‘আল্লাহর োেওয়া অব ম্বন ের, যহদ 
কোেরা েুহেন হও’। োরা ব  , ‘আেরা ো কেসে কখসে চাই। আর 
আোসদর হৃদয় প্রশান্ত হসব এবাং আেরা জানব কয, েুহে 
আোসদরসে সেযই বস ে, আর আেরা এ বযাপাসর সাক্ষীসদর 
অন্তভুেক্ত হব।’ োরইয়াসের পুত্র ঈসা ব  , ‘কহ আল্লাহ, কহ 
আোসদর রব, আসোন কেসে আোসদর প্রহে খাবারপূণে দস্তরখান 
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নাহয  েরুন; এট্া আোসদর জনয ঈদ হসব। আোসদর পূবেবেেী ও 
পরবেেীসদর জনয। আর আপনার পক্ষ কেসে এে হনদশেন হসব। 
আর আোসদরসে হরহযে দান েরুন, আপহনই কেি হরহযেদাো’। 
আল্লাহ ব স ন, ‘হনশ্চয় আহে কোোসদর প্রহে ো নাহয  েরব; হেন্তু 
এরপর কোোসদর েসধয কয েুফরী েরসব োসে হনশ্চয় আহে এেন 
আযাব কদব, কয আযাব সৃহিেুস র োউসে কদব না”। [আ -োসয়দা: 
১১২-১১৫] 
 রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে কয উত্তে আখ াে 
দান েরা হসয়সে ো স্বসত্বও নবুওয়সের প্রোণসেুহ োাঁর নবী 
হওয়ার সেযোর উপর অোট্য দহ  । কেননা রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের স্পি হনদশেন ও দহ   প্রোণ 
কদসখ অসনসের অন্তর ঈোন না আনার োরসণ সাংেীণে হসয় 
হগসয়হে । কযেন আল্লাহ ো‘আ া োসদর সম্পসেে বস সেন,  

َبّت  ﴿ ََتَ ا   ِإَون ١ ٱلحَقَمر   َوٱنَشَق  ٱلَساَعة   ٱقح وا   َءايَةٗ  يََروح رّض  عح ول وا   ي  ر   َوَيق  تَّمر    ّسحح سح  مُّ
و ا   َوَكَذب وا   ٢ ا  َوٱَتَبع  مح َوا َءه  هح

َ
ُّ  أ ر   َوك  مح

َ
َتقّر    أ سح   [٢ ،١: القمر] ﴾ ٣ مُّ

“হেয়ােে হনেট্বেেী হসয়সে এবাং চাাঁদ হবদীণে হসয়সে। আর োরা 
কোসনা হনদশেন কদখস  েুখ হফহরসয় কনয় এবাং বস , ‘চ োন জাদু’। 
আর োরা অস্বীোর েসর এবাং হনজ হনজ প্রবৃহত্তর অনুসরণ েসর। 
অেচ প্রহেহট্ হবষয় (কশষ সীোয়) হির হসব”। [সূরা আল্-োোর: ১-
৩] এট্া েক্কার েুরাইশ োহফরসদর অবিা হে ।  
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অনযহদসে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের যুসগ েুসহ েগণ: 
োরা শহর‘য়সের সব হবহধহবধানই আোসদর নবী েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের সেযোর প্রোণ হহসসসব েসন 
েরসেন, কেননা এসে অসনে আশ্চেযযজনে রহসয ও পূণে প্রজ্ঞা 
রসয়সে। এেহনভাসব সাহাবীসদরসে এেহনিার সাসে অনুসরণোরী 
োসব‘য়ীগণও শহর‘য়সের সব হবহধহবধানসে েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের সেযোর প্রোণ হহসসসব েসন 
েরসেন। এরপসর েু‘োহয ার দ  এস া, োরা েুরআন ও হাদীসসে 
কেসড় োসদর ভ্রান্ত খাে-কখয়া ীপনার অনুসরণ েরসে  াগ । োরা 
েসন েরে কয, োরা োসদর আক্বস র উপর হনভের েরসে হেন্তু 
বাস্তসব োরা োসদর ভ্রান্ত খাে-কখয়া ীপনার অনুসরণ েরে। কেননা 
সহিে আক্ব  েখনও েুরআন ও হবশুি হাদীসসর হবসরাধী হয় না। 
ফস  হেেু েু‘হজযা োসদর অন্তরসে সাংেুহচে েসর ফস  োরা 
কসগুস ার ো’বী  েো অপবযাখযা হদসে  াগ । এসে োরা 
কসগুস াসে দুবে  েসন ের । হেন্তু আল্লাহ ো‘আ া হেসে 
বাস্তবায়ন ও হেেযাসে ধ্বাংস েরসে চান। বেেোসন েু‘োহয াসদর 
োযহাব  ুপ্ত প্রায়।  
পরবেেী যোনায় এেদ  প্রবৃহত্তর অনুসারীসদর আগেন ঘসট্: োরা 
েুোহয াসদর পসক্ষয কোোহব া েরসে চাই , ফস  োরা ধ্বাংসপ্রাপ্ত 
হসয়সে কযেহনভাসব োসদর পূবেসূরীরা ধ্বাংসপ্রাপ্ত হসয়সে। এ সব 
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ধ্বাংসপ্রাপ্তরা কেউ কেউ হদসশহারা, কেউ আবার েুোহয াসদর পসক্ষয 
বদ াগ্রহণোরী, এেনহে োসদর কেউ কেউ নাহস্তেোর হবপ্লবী।1  
১- জাো ুেীন আ -আফগানী আশ-হশয়া আর-রাসফদী আ -ইরানী। 
২- েুহাম্মদ আবু্দহ আ -হেসরী। 
৩- েুহাম্মদ রশীদ হরদা। েসব হেহন ভ্রিোর হবচাসর পূবেবেেীসদর 
েে নন। 
৪- োহেুদ শা েুে।2 
৫- ত্বহা হুসাইন। 
৬- আহেদ আেীন, ফাজরু  ইস াে, িুহা  ইস াে ও যুহরু  
ইস াে হেোসবর প্রসণো।  
৭- আবু রাইয়যাহ। 
৮- েুহাম্মদ আ -গাযা ী। োর অহধোাংশ হেোসব আহস  সুন্নে 
ওয়া  জাো‘আেসে অবজ্ঞা ও সুন্নসের উপর আে সে কহয় েরা 
হসয়সে। উদাহরণস্বরূপ:  
“দসেুরু  ওয়াহদাহেস সাক্বাহফয়া বাইনা  েুসহ হেন”, “হুেুেু 
দাঈয়াহ”। েুহাম্মদ আ -গাযা ী এেজন েন গ াসনা োনুষ। যহদও 
হেহন ভ্রিোর হদে হদসয় পূবেহল্লহখেসদর েে নন।  

                                                           
1 এখাসন কয সব আহ েসদর সম্পসেে েন্তবয েরা হসয়সে ো শুধুোত্র ক খসের 
বযহক্তগে েোেে, এর সাসে অনুবাদসের কোসনা ধরসণর সম্পেে কনই।  

2 কদখুন: ‘ই ােু  আনাে হবেুখাহ ফাহে শাইখু  আযহার শা েুে হ  ইস াে”।  
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োসদর অনযানযরা সুন্নসের উপর আক্রেণ েসরসেন এবাং 
েু‘োহয াসদরসে হবজয়ী েসরসেন। োসদর কেউ কেউ 
রাসফদীসদরসে হবজয়ী েসরসেন। হেসসর োসদর গ্রহণসযাগযো ও 
প্রেযাখযাসনর বযাপাসর োনুসষর োসঝ এেধরসণর কখ া চ হে । 
আল্লাহ যোেেই বস সেন,  

َها ﴿ يُّ
َ
أ ّنَ  َكثرّٗيا إّنَ  َءاَمن و ا   ٱََّلّينَ  ۞َيَٰٓ َبارّ  م  حح

َ َبانّ  ٱۡلح ل ونَ  َوٱلرُّهح ك 
ح
ىَل  َّلَأ َو مح

َ
 نلَاّس ٱ أ

ونَ  بّٱلحَبىّطلّ  دُّ   [٢١: اتلوبة] ﴾ٱلَِلّ   َسبّيلّ  َعن َوَيص 
“কহ ঈোনদারগণ, হনশ্চয় পহণ্ডে ও সাংসার হবরাগীসদর অসনসেই 
োনুসষর ধন-সম্পদ অনযায়ভাসব ভক্ষণ েসর, আর োরা আল্লাহর 
পসে বাধা কদয়”। [আত্-োওবা: ৩৪] 

  َعلَيحّهمح  َوٱتحل   ﴿
َ
ىتَّنا ه  َءاَتيحَنى  ٱََّلّي   َنَبأ تحَبَعه   ّمنحَها فَٱنَسلَخَ  َءاَي

َ
 ّمنَ  فَََكنَ  ٱلَشيحَطىن   فَأ

َنىه   َولَوح  ١٧٥ ٱلحَغاوّينَ  ۥ   بَّها ّشئحَنالََرَفعح َلَ  َوَلىّكَنه  خح
َ
ۡرّض  إَّل  أ

َ ا  َوٱَتَبعَ  ٱۡلح ىه  ۥ َهَوى  َفَمَثل ه 
وح  يَلحَهثح  َعلَيحهّ  ََتحّملح  إّن ٱلحََكحبّ  َكَمَثلّ 

َ
ه  َتَتح   أ ىلَّك  يَلحَهث   كح  ٱََّلّينَ  ٱلحَقوحمّ  َمَثل   َذ

ىتَّناا َأَِب َكَذب وا     [١٧١ ،١٧١: االعراف] ﴾ ١٧٦ َي
“আর েুহে োসদর উপর কস বযহক্তর সাংবাদ পাি ের, যাসে আহে 
আোর আয়ােসেূহ হদসয়হে াে। অেঃপর কস ো হসে হবহিন্ন হসয় 
হগসয়হে  এবাং শয়োন োর কপেসন ক সগহে । ফস  কস 
হবপেগােীসদর অন্তভুেক্ত হসয় হগসয়হে । আর আহে ইিা েরস  উক্ত 
হনদশেনাব ীর োধযসে োসে অবশযই উচ্চ েযোদা হদোে, হেন্তু কস 
পৃহেবীর প্রহে ঝুাঁসে পসড়সে এবাং হনজ প্রবৃহত্তর অনুসরণ েসরসে। 
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সুেরাাং োর দৃিান্ত হসি েুেুসরর েে। যহদ োর উপর কবাঝা 
চাহপসয় দাও োহস  কস হজহবা কবর েসর হাাঁপাসব অেবা যহদ োসে 
কেসড় দাও োহস ও কস হজহবা কবর েসর হাাঁপাসব। এহট্ হসি কস 
েওসের দৃিান্ত যারা আোর আয়ােসেূহসে অস্বীোর েসরসে”। 
[সূরা আ -আ‘রাফ: ১৭৫-১৭৬] 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যোেেই বস সেন,  

ََطابه  بمنه  ُعَمرَ  َعنم  نَ  ،اْلم
َ
وََف  إهنَ : " قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ خم

َ
 َما أ

َخاُف 
َ
َمته  ََعَ  أ

ُ
 ." اللَِّسانه  َعلهيمه  ُمنَافهق   ُكل  أ

“‘উের ইবন খাত্তাব রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, আোর উম্মসের জনয সবসচসয় 
ভয়াংের হস া বােপটু্ হবজ্ঞ েুনাহফে”। 1 

َبانَ  َعنم  َخاُف  إهَنَما»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اّلَلُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ثَوم
َ
َمته  ََعَ  أ

ُ
 أ

ئهَمةَ 
َ
لِّيَ  األ  .«الُمضه

“সাওবান রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে বস সেন, আোর উম্মসের জনয ভয়ঙ্কর হস া পেভ্রি 
ইোেগণ”। 2 
এসদর অহধোাংশই হশয়া-রাসফদী, োরা সুন্নসের শত্রু।1 হেন্তু আল্লাহ 
ো‘আ া োসদর ষড়যন্ত্রসে নসযাৎ েসর সুন্নেসে হবজয়ী েসরসেন। 
                                                           
1 েুসনাসদ আহেদ: হাদীস নাং ১৪৪।  
2 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪২৫২।  
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আল্লাহসরাহীরা অপেন্দ েরস ও আল্লাহ োাঁর দীনসে হবজয়ী 
েরসবন। ইস ােী হবসশ্ব সবেত্র েুসহ ে যুবেগণ জাগ্রে হসয়সে। 
োসদর েসে ধ্বহনে হসি ‘আল্লাহ বস সেন’, ‘রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন’ ইেযাহদ ধ্বহন। সুেরাাং সুন্নসের 
শত্রুসদর জনয হচর  ািনা ও অপোন।  
ইসোপূসবে জাো ুেীন আফগানী ও েুহাম্মদ আবু্দহ সাংস্কারে ইোে 
হহসসসব পহরহচে হেস ন, হেন্তু বেেোসন োরা ‘োসূণী’ হহসসসব খযাে।  

دَ  ق ل وَبَنا ت زّغح  َل  َرَبَنا ﴿ نَك  ّمن نَلَا َوَهبح  َهَديحتََنا إّذح  َبعح ا  ََّل  ًَة نَت  إّنََك  رَۡحح
َ
حوََهاب   أ  ٱل

  [٣: عمران ال] ﴾ ٨
“কহ আোসদর রব, আপহন হহদায়াে কদওয়ার পর আোসদর 
অন্তরসেূহ বক্র েরসবন না এবাং আপনার পক্ষ কেসে আোসদরসে 
রহেে দান েরুন। হনশ্চয় আপহন েহাদাো”। [আস  ইেরান: ৮] 
এরা হদেভ্রান্ত পেভ্রি: 
এসদর েসধয কেউ েুরআসনর োহহনীর বযাপাসর অপবাদ কদওয়ার 
দুঃসাহস কদহখসয়সে। 

                                                                                                            
1 োহ সব ই েসদরসে এসদর বই পুস্তে না পড়সে অনুসরাধ েরহে। আল্লাহ 
ো‘আ া োহ সব ইস েসদরসে এসব বই বযেীে আহস  সুন্নে ওয়া  
জাো‘আসের হেোবসেূহ িারা অেুখাসপক্ষী েসরসেন। আল্লাহ োসদরসে জাযা 
খাসয়র দান েরুন।  
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কেউ আবার নবী আ াইহহেুস সা ােসদর েু‘হজযার বযাপাসর অপবাদ 
হদসয়সে।  
কেউ কেউ আোসদর হনেট্ দীন বণেনাোরী সাহাবীসদরসে অপবাদ 
হদসয়সে।  
কেউ আবার দীসনর হেেু হবধানসে খারাপ ব ার ধৃিো কদহখসয়সে। 
োরা নেুন হেেু হবধান ও জঘনয হেেু হনয়ে-পিহে োসদর গ্রসে 
প্রচ ন েসরসে, যা হশয়া-রাসফদী ও নাহস্তেসদর িারা স্বীেৃে হসে 
কদখা যায়।  
আল্লাহর শুেহরয়া, এ সব ভ্রান্ত েেবাসদর জবাসব আহস  সুন্নে 
ওয়া জাো‘আসের ভাইসয়রা এেন দাাঁেভাঙ্গা জবাব হদসয়সেন যা 
োসদর কচাখ জুহড়সয় হদসয়সে। যারা এর েুোহব া েরার জনয 
হনসজসদর শহক্ত ও েে বযয় েসরসেন আল্লাহ োসদরসে উত্তে 
প্রহেদান প্রদান েরুন। আেীন।  
পূবেবেেী ও পরবেেী এসব হবভ্রান্ত েু‘োহয াসদর হবপরীসে েহেপয় 
হেিা োহহনীোরসদর আহবভোব ঘসট্সে, যারা োনুসষর োসঝ ভাস া-
েন্দ, হে বাহেস র কোসনা পােেেয োড়াই খােসখয়া ীেে হাদীস 
বণেনা েসরন। এসদর োউসে আবার জা  হাদীস রচনায় অন্ধ 
কগাড়ােী কপসয় বসসসে। কযেন, আহে ‘আ ী আ -‘ইজরী’ রহচে 
‘নসীহাে আও াহদস হসবত্বাইন ওয়াোন োহব‘আহুে হেনা  
েু’হেনীনা হফে োোসসুহে হবোযহাহব  হাদী ই া  হাহক্ক ইয়াহহয়া 
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ইবন আ  হুসাইন’ হেোসব কদসখহে ক খে যাসয়দ ইবন আ ী ও 
আ হাদীর েযোদা বণেনায় অসাংখয হেেযা ও জা  হাদীস বণেনা 
েসরসেন। ক খে হয়ে হনসজ এ সব হেেযা অপবাদ কদনহন, েসব 
হেহন হাদীসসর ই ে সম্পসেে অজ্ঞ োোয় ও োাঁর পূবেপুরুষসদর 
বযাপাসর কগাড়া পক্ষপাহেত্ব োোয় এ সব জা  হাদীস বণেনা 
েসরসেন। এেহনভাসব েহেপয় আব্বাসী খহ ফাসদর েযোদায় অসনে 
জা  হাদীস রহচে হসয়সে, কযেন ইবন আ -জাওযী রহচে ‘আ -
‘ই া  আ -েুোনাহহয়া’ হেোসব দৃশযোন হয়।   
অনয আসরে দ  আসে যারা রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
নবুওয়সের প্রোণসেূহসে এেনসব অসেে বযবহার েসরসেন যা 
েখনও োর অেে নয়। এ সব ভ্রান্ত হেোসবর েসধয এেহট্ হস া, 
‘েুোবাোেু  ইখহেরা‘আহে  ‘আসহরয়া হ ো আখবারা হবহহ 
সাইসয়যদু  বাহরয়যাহ’। এ হেোসব ক খে অসনে দ ী  প্রোণসে 
হবেৃে েসরসেন এবাং হনসজর ইিােে অনযানয দ ী  হদসয় অপাসত্র 
দহ   হদসয়সেন। ‘শাইখ হুেুদ আে-েুয়াইহজরী’ োর ‘ইদাহু  
েুহাজ্জাহ হফর রহে ‘আ া সাহহহব ত্বনযাহ’ গ্রসে এ সব অপবাসদর 
জবাব হদসয়সেন।   
এসব োরসণ আল্লাহর সাহাযয সহসযাহগোয় আোর জনয যা সহজ 

হসয়সে ো হনসয় নবুওয়সের সহীহ প্রোণাহদ এেহত্রে েরসে ইিা 
েসরহে এবাং এর নােরেণ েসরহে 
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‘আস-সহীহ আ -েুসনাদ হেন দা াসয় ুন নবুওয়াহ’ বা ‘সহীহ 
হাদীসসর আস াসে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
নবুওয়সের প্রোণ’।  
হবশুি হাদীসসর হেোব কেসে এগুস া জো েসরহে।  
এসে নবীগসণর হেিা নাসে এেহট্ অধযায় উসল্লখ েসরহে। োরণ 

নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এসব োহহনী বণেনা েসরসেন 
এবাং আহস  হেোবরা এগুস া অস্বীোর েসর হন। এসে প্রোণ হয় 
কয, এ ঘট্নাব ী ঘসট্সে এবাং ো যোযে সেয।  
এোড়াও এসব ঘট্না গাসয়সবর সাংবাসদর অন্তভুেক্ত। কযেন, আল্লাহ 
ো‘আ া ইউসুফ আ াইহহস সা াসের ঘট্না বণেনা েসর বস ন,  

ىلَّك  ﴿ ۢنَبا ءّ  ّمنح  َذ
َ
نَت  َوَما إَّّلحَك   ن وّحيهّ  ٱلحَغيحبّ  أ يحّهمح  ك  و ا   إّذح  ََّلَ َع  ۡجح

َ
مح  أ َره  مح

َ
مح  أ  وَه 

ونَ  ر  ك    [١٩٢: يوسف] ﴾ ١٠٢ َيمح
“এগুস া গাসয়সবর সাংবাদ, যা আেরা কোোর োসে ওহী েরহে। 
েুহে কো োসদর হনেট্ হেস  না যখন োরা োসদর হসিাসন্ত এেেে 
হসয়হে  অেচ োরা ষড়যন্ত্র েরহে ”। [সূরা ইউসুফ: ১০২] 
োোড়া নবীগসণর ঘট্নাব ীর বযাপাসর োনুষ হেন কেণীসে হবভক্ত, 
কেউ কেউ ইসরাই ী1 করওয়াসয়সের উপর হনভের েসরসেন। আবার 
কেউ কেউ নবীগসণর ঘট্নাব ীর উপর অনযায় হস্তসক্ষপ েসর 
                                                           
1 এ সম্পসেে হবস্তাহরেভাসব োফসীসর ইবন োসীসরর ভূহেোয় আহে আস াচনা 
েসরহে।  
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কসগুস াসে হবেৃে েসরসে। নাজ্জার রহচে ‘োসাসু  আহম্বয়া’ 
হেোবখানা আহে পসড়হে। এসে নবীগসণর কোসনা েু‘হজযাসে 
হবেৃহে ও অস্বীোর েরা হসয়সে1। েন্মসধয োরাই এ বযাপাসর 
েধযপো অব ম্বন েসরসেন যারা েুরআন ও সহীহ হাদীসস উসল্লহখে 
কয সব ঘট্নাব ী এসসসে কসগুস ার প্রহে ঈোন এসনসেন।  
আর এ হেোসব আহে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হসে 

ভহবষযৎ সম্পসেে কয সব হাদীস এসসসে ো উসল্লখ েসরহে। েসব 
এসে আহে দহ   প্রোণগুস া উসল্লখ েরার পর কসগুস াসে যোযে 
অবিায় করসখ হদসয়হে, কসগুস া িারা কোসনা বযহক্ত হবসশষ েো 
অেুে বা অেুে উসেশয এেন েো বহ হন। োরণ আোর আশঙ্কা 
হয় কয হয়সো আহে এগুস া িারা কোসনা হেেুসে উসেশয কনওয়া 
হসয়সে বস  কদব, আর ভহবষযসে োর কেসেও স্পি কোসনা হেেুর 
উপর কসগুস া প্রোণবহ হসব। েন্মসধয আবার এেন হেেু হাদীসও 
আসে যা ঘসট্ কগসে, আর ো-ই অেযহধে। কযগুস া এখসনা ঘসট্হন 
ো সাধারণে আহে উসল্লখ েহর হন, যহদ না কোসনা হাদীসসর বাসেয 
োর উসল্লখ চস  আসস, এেোবিায় আহে কস হাদীসসে েেেন েসর 
হেেু অাংশ উসল্লখ েরা ভাস া েসন েহরহন। যহদও ই সে হাদীসসর 
পহরভাষা হনসয় ক খা গ্রেসেূসহ শেে অনুযায়ী হস  এ ধরসনর েেেন 
                                                           
1 এর কচসয়ও োরাত্মে হস া আেীন খাও ী ও কত্বায়া হুসাইন েেৃেে ‘োসাসু  
আহম্বয়া’ সম্পসেে যা হ সখসেন।   
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জাসয়য ব া হসয়সে। আর আহে শুধু সহীহ হাদীসই উসল্লখ েসরহে। 

েখসনা েখসনা আহে সহীহ হাদীস োড়াও অনয হাদীসও উসল্লখ 
েসরহে, েসব কস কক্ষসত্র আহে গসবষণার পসর োসে কদাষ অনুসন্ধান 
েসর পাওয়ার হয়সো ো েুসে কফস হে নেুবা ইল্লে বণেনাসহোসর 
হাদীসহট্ করসখ হদসয়হে, কেননা এসে পািসের জনয বাড়হে হেেু 
ফাসয়দা রসয়সে।  
আর আহে হাদীসসর োখরীজ েো েেযসূত্র বণেনায় কবহশ েহরহন, 

এেনহে কদখা কগসে হাদীসহট্ েুত্তাফােুন আ াইহহ, েো বুখারী ও 
েুসহ সে বহণেে হসয়সে, অেচ আহে েখসনা েখসনা শুধু েুসহ ে 
আবার েখসনা শুধু বুখারী কেসে উসল্লখ েসরহে। কেননা আহে 
হাদীসহট্ সনদসহোসর হনভেরসযাগয হাদীসসর হেোব কেসে উসল্লখ 
েসরহে। সবোবিায় আ হােদু হ ল্লাহ। আল্লাহর োসে কদা‘আ েরহে 
হেহন কযন আোর এ োজহট্ েবু  েসরন এবাং এহট্ কযন এেোত্র 
োাঁর সন্তুি অজেসনর উসেসশযই হয় এবাং এর ক খসের িারা ইস াে 
ও েুস োসনর উপোসর সাধন হয়। আেীন।  
সেেেো: আল্লাহ ো‘আ া নবীগসণর িারা কয সব েু‘হজযা সাংঘহট্ে 
েরান ো োসদর ইিায় হয় না এবাং এগুস া োসদর সাসধযর েসধযও 
নয়। হেন্তু োসদর নবুওয়সের সেযোয় আল্লাহ োসদর িারা এগুস া 
সাংঘহট্ে েরান। এবযাপাসর এজনয সেেে ের াে কযসহেু েহেপয় 
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সীো ঙ্ঘনোরী এগুস াসে নবীগসণর ক্ষেোর অন্তভুেক্ত েসন েসর 
বসস।  
আসরেহট্ সেেেো: নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের উত্তে 
চহরত্র, োাঁর জাওয়াসেউ  োস ে (েো পূণে অেেবহ সাংহক্ষপ্ত বােয) 
এবাং োাঁর িারা প্রচাহরে শরী‘আসের হবহধ-হবধান অেযন্ত সূক্ষ্মাহেসূক্ষ্ন 
হবষয় ও োৎপযেপূণে বযাপার সাংবহ ে হওয়া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোণসেূসহর অন্তভুেক্ত। আল্লাহ 
যাসে ঈোন, অন্তদৃেহি ও দীসনর সহিে বুঝ হদসয়সেন োরা বুঝসে 
পাসরন কয এগুস া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
নবুওয়সের প্রোণ েো (দা াসয় ুন নবুওয়াহ) এর অন্তভুেক্ত। আল্লাহ 
বস সেন,  

وَ  ق لح ﴿ ٗدى َءاَمن وا   لََّّلّينَ  ه  ا  ه  ّمن ونَ  َل  َوٱََّلّينَ  َوّشَفا ء  وَ  َوقحر   َءاَذانّّهمح  ّف   ي ؤح  َوه 
َلَٰٓئَّك  َعًم   َعلَيحّهمح  و 

 
نَ  أ َناَدوح    [١١: فصلت] ﴾ ٤٤ بَعّيد   َمََكن   ّمن ي 

ব , ‘এহট্ েুহেনসদর জনয হহদায়াে ও প্রহেসষধে। আর যারা ঈোন 
আসন না োসদর োসন রসয়সে বহধরো আর েুরআন োসদর জনয 
হসব অন্ধত্ব। োসদরসেই ডাো হসব দূরবেেী িান কেসে”। [সূরা 
ফুস্-হস াে: ৪৪]  
আসরেহট্ সেেেো: আসগর ও বেেোন হেেু ভ্রান্ত ক াসেরা 
দা াসয় ুন নুবুওয়াহ ও োরাোেু  আওহ য়ার বযাপাসর হেেযা 
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অপবাদ হদসয়সে, এ োরসণ কয জাদুের ও গণেসদর িারাও হেেু 
আশ্চযেজনে ঘট্না প্রোহশে হয়।  
শাইখু  ইস াে ইবন োইহেয়া রহ. দা াসয় ুন নুবুওয়াহ ও জাদুের 
ও গণেসদর েেৃেে আশ্চযেের ঘট্নার েসধযের পােেেয বণেনা 
েসরসেন। ফস  আহে শাইখু  ইস াসের হেোব ‘আন-নুবুওয়াে’ 
কেসে যেটু্েু সহজ হয় চয়ন েরব; যাসে এদুসয়র োসঝ পােেেয 
স্পি হয় এবাং বযাপারহট্ এেন হয় কযেনহট্ আল্লাহ বস সেন,  

لَّك  ﴿ َهح ّ َيى  بَي َّنة   َعن   َهلََك  َمنح  ّل    [١٢: االنفال] ﴾ ٤٢ بَي َّنة    َعن   َحَ  َمنح  َويَحح
“কয ধ্বাংস হওয়ার কস যাসে সুস্পি প্রোণ পাওয়ার পর ধ্বাংস হয়, 
আর কয জীহবে োোর কস যাসে সুস্পি প্রোণ পাওয়ার পর কবাঁসচ 
োসে”। [সূরা আ - আনফা : ৪২] 
ইোে ইবন োইহেয়যাহ রহ. বস ন, (পৃ. ১৬) অস ৌহেে ঘট্না হেন 
প্রোর:  
প্রেে প্রোর: বযহক্তসে এসব অস ৌহেে ঘট্না িারা ভাস া ও 
আল্লাহর োেওয়ার োসজ সাহাযয েরা হসব। এট্া আোসদর নবী ও 
োাঁর অনুসারীসদর অবিা। োসদর অস ৌহেে ঘট্না দীসনর পসক্ষ 
প্রোণ কপসশর জনয অেবা েুসহ েসদর প্রসয়াজন পূরসণর জনয হসয় 
োসে।  
হিেীয় প্রোর: এ সব অস ৌহেে ঘট্না িারা ববধ োসজ সাহাযয 
কনওয়া, কযেন প্রসয়াজনীয় জাসয়য োসজ হজনসদর িারা সাহাযয 
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কনওয়া। এট্া েধযে ধরসণর অস ৌহেে ঘট্না। এ অস ৌহেেো িারা 
বযহক্তর েযোদা বাসড় বা েসে না। এট্া নবী সু াইোন আ াইহহস 
সা াে েেৃেে হজন জাহেসে োসজ  াগাসনার সাদৃশ। 
প্রেে প্রোসরর উদাহরসণর অন্তভুেক্ত হসি, আোসদর নবীসে 
হজনসদর োসে কপ্ররণ োসদর হনেট্ ঈোসনর দাওয়াে কদওয়ার 
জনয। এট্া জাসয়য োসজ হজনসদরসে বযবহার েরার কচসয়ও উত্তে। 
কযেন জাসয়য োসজ বযবহার েসরহেস ন সু াইোন আ াইহহস 
সা াে। হেহন হজনসদরসে প্রাসাদ, ভাস্কযে, সুহবশা  হাউসযর েে বড় 
পাত্র ও হির হাহড় ইেযাহদ বেহর েরায় বযবহার েরসেন। আল্লাহ 
বস ন,  

َمل ونَ  ﴿ ََواّب  وَّجَفان   َوتََمىثّيَل  َمَحىّريَب  ّمن يََشا ء   َما ََّل ۥ َيعح ور   َكٱۡلح د 
 َراّسَيىت    َوق 

َمل و ا   دَ  َءاَل  ٱعح ٗراا  َداوۥ  كح ّنح  َوقَلّيل   ش  ور   ّعَبادّيَ  م    [١٢: سبا] ﴾ ١٣ ٱلَشك 
“োরা বেরী েরে সু াইোসনর ইিানুযায়ী োর জনয প্রাসাদ, 
ভাস্কযে, সুহবশা  হাউসযর েে বড় পাত্র ও হির হাহড়। ‘কহ দাঊদ 
পহরবার, কোেরা েৃেজ্ঞোস্বরূপ আে  েসর যাও এবাং আোর 
বান্দাসদর েসধয অল্পই েৃেজ্ঞ’’। [সূরা সাবা : ১৩] 
আল্লাহ আসরা বস সেন, 

مح  يَزّغح  َوَمن ﴿ رّنَا َعنح  ّمنحه  مح
َ
  [١٢: سبا] ﴾ ١٢ ٱلَسعّريّ  َعَذاّب  ّمنح  ن ّذقحه   أ

“োসদর েসধয কয আোর হনসদেশ কেসে হবচুযে হয় োসে আেরা 
জ্ব ন্ত আগুসনর আযাব আস্বাদন েরাব”। [সূরা সাবা : ১২] 
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আোসদর নবীসে হজনসদর হনেট্ ঈোন ও আল্লাহর ইবাদাসের 
দাওয়াে সহোসর কপ্ররণ েরা হসয়হে , কযেহনভাসব হেহন োনুসষর 
োসে কপ্রহরে হসয়হেস ন। অেঃপর যারাই োাঁর অনুসরণ েসরসে 
োরাই সুখী ও কসৌভাগযবান হসয়সেন। এট্া সু াইোন আ াইহহস 
সা াসের কচসয়ও েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
পূণোঙ্গোর উপর প্রোণ। কযেহনভাসব আল্লাহর বান্দা ও রাসূ  গুণ 
নবী ও বাদশাহ গুসণর কচসয় কবহশ পূণোঙ্গ। ইউসুফ, দাউদ ও 
সু াইোন আ াইহহেুস সা ােগণ নবী ও বাদশাহ হেস ন, আর 
েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহস সা াে আল্লাহর বান্দা ও রাসূ  
হেস ন, কযেন ইবরাহীে, েূসা ও ঈসা আ াইহহেুস সা ােগণ 
আল্লাহর বান্দা ও রাসূ  হেস ন। বান্দাহ ও রাসূ  হওয়ার এগুণ 
কবহশ েযোদাবান এবাং োসদর উম্মেগণও কবহশ েযোদাবান।  
েৃেীয় প্রোর হস া: হারাে োজ কযেন, অশ্লী  েেেোণ্ড, যু ুে, 
হশেে, হেেযােো ইেযাহদ োসজ অস ৌহেে েেেোণ্ড বযবহার েরা। 
এগুস া জাদুের, গণে, োসফর ও পাপাচারীসদর োসজর সেসগাত্রীয় 
োজ। কযেন হবদ‘আেী করফা‘ঈ সম্প্রদায়, োরা োনুষসে হশেে, 
অনযায়ভাসব হেযা ও পাপাচাসরর োসজ হেেু অস ৌহেে ঘট্নার 
সাহাযয হনসয় োসে। আর এ হেনহট্ োজই আল্লাহ ো‘আ া হারাে 
কঘাষণা েসরসেন োাঁর হনসনাক্ত বাণীসে,  
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ونَ  َل  َوٱََّلّينَ  ﴿ ع  ت ل ونَ  َوَل  َءاَخرَ  إَّلىًها ٱلَِلّ  َمعَ  يَدح َس  َيقح  إَّل  ٱلَِل   َحَرمَ  ٱَلّّت  ٱنلَفح
َق ّ  ن وَنا  َوَل  بّٱۡلح َعلح  َوَمن يَزح ىلَّك  َيفح ثَاٗما قَ يَلح  َذ

َ
  [١٧: الفرقان] ﴾ ٦٨ أ

“আর যারা আল্লাহর সাসে অনয ই াহসে ডাসে না এবাং যারা আল্লাহ 
কয নফসসে হেযা েরা হনসষধ েসরসেন যোেে োরণ োড়া োসে 
হেযা েসর না। আর যারা বযহভচার েসর না। আর কয ো েরসব কস 
আযাবপ্রাপ্ত হসব”। [সূরা আ -ফুরোন: ৬৭] 
আর এজনযই োসদর এসব োজ গণে, েহব ও পাগস র 
েেেপিহের সেসগাত্রীয়। আর আল্লাহ োাঁর নবীসে পাগ , েহব ও 
গণে হওয়া কেসে পহবত্র কঘাষণা েসরসেন। োরণ োরা কয সব 
গাসয়বী হবষসয়র সাংবাদ প্রদান েসর ো কো কেব  োসদর উপর 
সওয়ার হওয়া শয়োনসদর োধযসেই প্রাপ্ত হসয় োসে। োসদর েসধয 
যারা শয়োনসদরসে ো‘বুদ হহসসসব গ্রহণ েসর োরা শয়োনসদর 
কেসে আরও কবহশ শহক্তশা ী অস ৌহেে অবিা কপসে সক্ষে হয়। 
বস্তুে োরা পাগ সদর অন্তভুেক্ত। োই কো োসদর এে শাইখ 
বস সেন, োসদর সঙ্গী সােী যারা এ ধরসনর অস ৌহেে ঘট্না ঘট্ায় 
োরা কবঈোন হসয় োরা যায়। আর োসদর সাো েো ভহক্তেূ ে 
গান ও োসদর ওয়াজদ েো আসবগ-উিাস ো কো েহবসদর 
েহবোর েেই। এজনযই োসদরসে যারা কদসখসেন োরা োসদরসে 
ভারসের েূহেেপূজারী েুশহরেসদর সাসে েু না েসরসেন।   
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অস ৌহেে ঘট্নার বযাপাসর েু‘োহয াসদর েোেে হবসশ্লষণ 
ইোে ইবন োইহেয়যাহ রহ. বস সেন, (আন-নুবূওয়াে: ১৫০) 
োসদর (আশাসয়রা-োেুহরহদয়াসদর) পূসবে েু‘োহয ারা ব ে, 
স্বাভাহবে ঘট্নার হবপরীে অস ৌহেে কোসনা হেেু ঘট্া রাসূ সদর 
নবুওয়সের প্রোণ। অেঃএব, নবী োড়া োসরা কেসে অস ৌহেে 
হেেু ঘট্া জাসয়য নয়। োসদর এ েোেসের োরসণ োরা জাদুর 
িারা অস্বাভাহবে হেেু ঘট্াসনাসে অস্বীোর েরে। কযেন, কোসনা 
হেেুর সাহাযয োড়া োসরা েৃেুয ও করাগেুহক্ত দান েরা। োসদর এ 
েসের োরসণ োরা গণেবাহজসেও অস্বীোর েরে। আরও 
অস্বীোর েরসো হজনসদর িারা হেেু গাসয়সবর সাংবাদ প্রদান 
েরাসে। অনুরূপভাসব োরা অ ীসদর োরােেসেও অস্বীোর েরে। 
অেঃপর এরা (আশাসয়রা ও োেুহরহদয়ারা) আসস া এবাং ফুোহা ও 
হাদীসহবদগসণর েে োরাও জাদু, গণনাহবদযা ও োরােসের 
বযাপারসেূসহর বাস্তবো স্বীোর েসর হনস া। 
হেন্তু োসদরসে (আশাসয়রা-োেুহরহদয়াসদরসে) প্রশ্ন েসর ব া হস া, 
কোেরা এ অস ৌহেে েেেোণ্ড এবাং েু‘হজযার েসধয েীভাসব পােেেয 
ের?  
েখন োরা ব স া, েু‘হজযা ও অস ৌহেে ঘট্নার োসঝ ধরণগে 
কোসনা পােেেয কনই। োরা আরও ব  , আল্লাহ নবীগণসে এেন 
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হবসশষ কোসনা অস ৌহেে শহক্ত দান েসরন না যা অনযসদর সাধয 
কনই বরাং সব অস ৌহেে শহক্তই এেই ধরসণর। এ অস ৌহেে ঘট্না 
শুধু অস ৌহেেোর োরসণ দহ   নয়, বরাং যখন ো নবুওয়সের 
দাবীর সাসে যুক্ত হসব এবাং রাসূ  যখন কসট্ার অনুরূপ হেেু হনসয় 
আসার আহ্বান জানাসনার পর োসদর পক্ষ কেসে ো কোোহব া 
েরা কেসে হনরাপদ হসব কেব  েখনই ো দহ   হহসসসব হবসবহচে 
হসব। সুেরাাং অস ৌহেে েেে সাংঘহট্ে েরা স্বয়াং কসট্া বা কস 
ধরসনর হেেু দ ী  হহসসসব ধেেবয হসব না। যেক্ষণ না েখনই ো 
দ ী  হহসসসব ধেেবয হসব যখন নবুওয়সের দাবীদার কসট্াসে দ ী  
হহসসসব কপশ েরসব। অনযোয় ো নবুওয়সের দ ী  হসব না। োই 
নবুওয়সের দ ী -প্রোণ হওয়ার জনয োসদর হনেট্ শেে হসি এ 
অস ৌহেেোর েুোহব া েরা কেসে হনরাপদ োো। অেোৎ োরা 
কসরূপ আনসে বযেে হসব। োই আশাসয়রা ও োেুহরহদয়াসদর হনেট্ 
এট্াই হসি নবীসদর েু‘হজযা ও অনযানযসদর অস ৌহেে েেেোসণ্ডর 
েসধয পােেেয েরার সবেসশষ সীো। সুেরাাং যখন নবওয়সের 
দাবীদার বযহক্ত ব সব কয কোেরা এ হনদশেসনর েে হেেু হনসয় আস, 
ফস  োরা ো আনয়ন েরসে অপারগ হসয় যাসব েখন ো কসট্া 
উক্ত নবীর হবসশষ েু‘হজযা হহসসসব হবসবহচে হসব। নেুবা োসদর 
েসে জাদুের ও গণেসদর িারা সাংঘহট্ে কোসনা অস ৌহেে 
েেেোসণ্ডর অনুরূপ েেেোণ্ড নবীর েু‘হজযা হহসসসব হবসবহচে হসে 



 

30 

পাসর, যহদ নবী অনুরূপ হেেুসে োর নবুওয়সের সেযোর উপর 
দ ী  হহসসসব কপশ েসর।  
সুেরাাং োসদর (আশাসয়রা ও োেুহরহদয়াসদর) হনেট্ নবুওয়সের 
দ ী  হসি নবুওয়সের দাবী এবাং অস ৌহেেো এ দু’হট্র সেহিে 
রূপ। শুধু অস ৌহেেো নবুওয়সের প্রোণ নয়। আর কসট্া 
গ্রহণসযাগয েখনই হসব যখন কসট্া েুোহব া েরা কেসে হনরাপদ 
হসব অেোৎ কসট্ার েুোহব া েরা োরও পসক্ষ সম্ভব না হসব। বরাং 
েখনও েখনও োরা অস ৌহেেোও শেে েসরন না বরাং শেে েসরন 
কয এট্ার অনুরূপ আনার চযাস সের েুোহব া েরা কেসে েুক্ত হসে 
হসব এবাং কসট্ার হবপরীে হেেু হনসয় আসা োনুসষর পসক্ষ অসম্ভব 
হসয় উিসব যহদও কসট্া োনুসষর েসধয সচরাচর ঘসট্ োসে 
অস ৌহেে নয়। সুেরাাং বুঝা কগ  কয, োসদর (আশাসয়রা ও 
োেুহরহদয়াসদর) হনেট্ নবুওয়সের প্রোণ েখনই গ্রহণসযাগয হসব 
যখন ো দু’হট্ হবষসয়র সাসে সমৃ্পক্ত হসব: নবুওয়সের দাবীর সাসে 
সমৃ্পক্তো এবাং যাসদরসে অনুরূপ আনার চযাস ে েুসড় কদওয়া 
হসয়সে োসদর পসক্ষ অনুরূপ হেেু আনসে অক্ষে হওয়া।  
োরা (আশাসয়রা ও োেুহরহদয়ারা) আরও বস  োসেন কয, নবীসদর 
অস ৌহেে ঘট্না জাদুের, গনে এবাং কনেোর বান্দাসদর িারা 
সাংঘহট্ে হওয়া সম্ভব েসব ো োসদর নবুওয়সের উপর প্রোণবহ 
হসব না োরণ োরা কো নবুওয়সের দাবী েসর ো কপশ েসর হন।  
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োরা (আশাসয়রা ও োেুহরহদয়ারা) আরও বস  োসেন কয, কেউ 
এসব অস ৌহেে ঘট্নার সাসে নবুওয়সের হেেযাদাবীদার হস  
আল্লাহর দাহয়ত্ব হসয় যায় োসে অক্ষে েসর কদওয়া এবাং এ 
অস ৌহেে োজসে বযেে েসর কদওয়ার জনয এেন োউসে 
হনসয়াহজে েরা যার োধযসে নবুওয়সের হেেযাদাবীদাসরর দাবীর 
সপসক্ষ কপশ েরা দ ী -প্রোণাহদ বাহে  ও অসার হসয় যাসব।  
আর যখন োসদরসে ব া হস া, আল্লাহর এেন এেন েরা উহচে’ 
কেন? অেচ কোোসদর েসে, আল্লাহর জনয সব োজ েরা জাসয়য, 
কোসনা োজ েরা োর উপর ওয়াহজব নয়। েখন োরা বস , 
কেননা আল্লাহ যহদ এরূপ না েসরন, বা োউসে এর কোোহব া 
েরসে হনসয়াহজে না েসরন েসব নবীগসণর েু‘হজযা বাহে  হসয় 
যাসব।  
আবার যখন োসদরসে ব া হস া, কোোসদর নীহে অনুযায়ী কো 
এট্া ববধ কয আল্লাহ কসট্ার দহ   হওয়াই বাহে  েসর হদসবন; 
োরণ কোোসদর েসে, আল্লাহর জনয সব োজ েরা জাসয়য। েখন 
োরা োসদর পূবেবেেী দু’হট্ উত্তর প্রদান েসর োসে, হয় োসদরসে 
এট্া কেসন হনসে হয় আল্লাহ এর উপর ক্ষেোবান নয়, নেুবা এট্া 
ব সে হয় কয দ ী  হওয়ার হবষয়হট্ অেযাবশযেভাসব জানা হবষয়। 
অেচ এ উভয় উত্তরই কয দুবে  এট্া সবেজন হবহদে।  
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এখাসন আসরেহট্ হবষয় োসদর (আশাসয়রা ও োেুহরহদয়াসদর) উপর 
এসস পসড়, ো হসি, কোেরা কেন এেো বস া কয, নবীগসণর 
সেযো প্রোসণ কপশ েরা োসদর েু‘হজযাসে অবশযই নবুওয়সের 
দাবীসহোসর অস ৌহেে হসে হসব এবাং এর কোোহব া েরসে 
অক্ষে হওয়া হসে হসব। োরণ কোোসদর এ েোহট্ হনসন্মাক্ত োরসণ 
বাহে  বস  গণয হসব:  
প্রেে োরণ: নবী যা হনসয় আসসন ো যহদ জাদুের ও গণেও হনসয় 
আসসন োহস  অবিা এেন দাাঁড়ায় কয, জাদুের ও গণসের 
েুোহব া েরা যাসব হেন্তু নবীর েুোহব া েরা যাসব না। সুেরাাং 
বুঝা যাসি কয, এ বযাপাসর (নবী ও জাদুের-গণসের েসধয) পােেেয 
হনণেয়োরী হবষয় হসি েুোহব া েরসে সক্ষে না হওয়া।  
সুেরাাং কোেরা এট্া বস া কয: কয কেউ নবুওয়সের দাবী েরসব 
এবাং ব সব, আোর েু‘হজযা হস া অনুরূপ দাবী কেউ েরসব না 
োহস  কস সেযবাদী, অেবা কেউ এর অনুরূপ দাবী েরসে সক্ষে 
হসব না োহস  কস সেযবাদী। অেবা হেহন (নবী) স্বাভাহবে কোসনা 
োজই কযেন খাওয়া, পান েরা ও কপাশাে পহরধান েরা ইেযাহদ 
েরসবন এবাং ব সবন, আোর েু‘হজযা হস া অনুরূপ োজ কেউ 
েরসব না বা কেউ অনুরূপ োজ েরসে পারসব না, োহস  কস 
সেযবাদী। ফস  োরা এভাসব অেযাবশযেীয় েসর হন । আর োরা 
হবসবহচে হসবন। বস্তুে আশাসয়রাগণ এট্া হনসজসদর উপর 
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আবশযেও েসর হনসয়সেন এবাং োরা এ োরসণ (নবীর পক্ষ কেসে 
দাবী েরা) অস্বাভাহবে োজ হনসয় আসা অনযসদর কেসে অসম্ভব 
বস  োসে কেেহনভাসব (নবীর পক্ষ কেসে দাবী েরা) স্বাভাহবে 
োজও অনযসদর কেসে হনসয় আসা অসম্ভব েসন েসর োসে। এর 
উপর হভহত্ত েসর ব া যায় (আশাসয়রা-োেুহরহদয়াসদর েসে) কোসনা 
রাসূ  যহদ বস ন, আোর েু‘হজযা হস া আহে গাধায় বা কঘাড়ায় 
আসরাহণ েরসে পাহর বা এ খাদয কখসে পাহর বা এ কপাশাে 
পহরধান েরসে পাহর বা ঐ িাসন কযসে পাহর বা অনুরূপ হেেু 
েরসে পাহর হেন্তু অনযরা এসব েরসে পাসর না। োহস  এগুস া 
োর দাবীর সেযোর পসক্ষ প্রোণ হহসসসব ধেেবয হসব।  
বস্তুে এভাসব ব ার কোসনা হনহদেি হনয়েোনুন কনই। কেননা কোসনা 
সম্প্রদায় যা েরসে পাসর আর কোসনা সম্প্রদায় যা েরসে পাসর না 
ো হনহদেি কোসনা েসে বাাঁধা নয়। েসব এট্া ঐ ক ােসদর কদওয়া 
েু‘হজযার বযাখযাসে বাদ কদয় যারা েু‘হজযা ব সে অস ৌহেে োজ 
বুসঝ। (অেোৎ আশাসয়রাসদর) কেননা ক ৌহেে হবষয়সেূহ নানা রেে 
হসে পাসর।  
অবশয োরা (েু‘োহয া ও আশাসয়রাগণ) ো উসল্লখ েসরসেন। োরা 
বস ন, প্রসেযে জাহের জনয ো-ই েু‘হজযা হসব যা কস জাহের জনয 
অস ৌহেে েো অস্বাভাহবে হসব। োরা আরও বস ন, েু‘হজযাসে 
অবশযই কস ক ােসদর োসে অস্বাভাহবে োজ হহসসসব হবসবহচে 
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হসে হসব যাসদরসে নবী োর প্রহে ঈোসনর দাওয়াে হদসিন। 
যহদও অনযসদর োসে ো স্বাভাহবে েসন হসে পাসর। োরা আরও 
বস ন, নবওয়াসের দাবীোরী যহদ হেেযাবাদী হন েসব আল্লাহ 
ো‘আ া কস কপশার অনুরূপ োউসে হনসয়াহজে েরসবন কয োর 
কোোহব া েরসে সক্ষে হসবন অেবা কস োসে উক্ত েু‘হজযা 
আনয়ন েরসে বাধা হদসবন।  
বস্তুে এট্াই হসি হিেীয় োরণ যা োসদর কস েূ নীহে অসার 
হওয়ার উপর প্রোণ বহন েসর যা আশাসয়রা ও েু‘োহয ারা প্রণয়ন 
েসরহে ।  
েৃেীয় োরণ: ‘অনুরূপ হেেু িারা েুোহব া’ ব সে বুঝায়, নবী কয 
দহ   হনসয় এসসসেন োরাও অনুরূপ দহ   হনসয় আসসবন। আর 
োসদর েসে, নবীর নবুওয়সের দহ   হস া, নবুওয়সের দাবী ও 
অস ৌহেে ঘট্না। সুেরাাং োসদর এ েো িারা এট্া অেযাবশযেীয় 
হসয় পসড় কয, অনুরূপ হেেু িারা েুোহব া েরা িারা উসেশয হসি, 
নবী োড়া অনযরাও নবুওয়সের দাবী েরসব ও অস ৌহেে হেেু হনসয় 
আসসব। োসদর এ েোর উপর হভহত্ত েসর ব া যায় কয, (োসদর 
হনেট্) েুরআসনর অনুরূপ বা দশ সূরা বা অনুরূপ এেহট্ সূরা 
আনয়ন েরা নবীর কোোহব া বুঝায় না। কযেন োসদর 
(েুোহব াোরীসদর) কেউ নবুওয়সের দাবী েরসব আর ো 
(অস ৌহেে েেেোণ্ড) েরসে সক্ষে হসব। োসদর এ েো স্পি 
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হবসবে (আে ) ও হবশুি বণেনা উভসয়র হবপরীে। োরণ রাসূ  
যহদ েুরাইশসদরসে ব সেন, কোোসদর কেউ নবী হওয়ার দাবী 
েসর েুরআসনর অনুরূপ এেহট্ হেোব আনসে পারসব না, কেব  
েখনই কসট্া নবুওয়সের আ ােে বস  হবসবহচে হসব। কেননা, 
(োসদর হনেট্) শুধু েুরআসনর হে াওয়াে কোসনা দহ  -প্রোণ 
হসে পাসর না; োরণ কেউ ো অসনযর কেসে হশসখও পড়সে পাসর। 
োই শুধু হে াওয়াে দহ   হসে পাসর না। কেননা কসট্ার সাসে 
নবুওয়সের দাবী সাংহশ্লি েরা হয় হন। আর যহদ কস নবুওয়সের দাবী 
েসরও কফ ে েসব আল্লাহ োসে অস ৌহেে হেেু েরসে ভুহ সয় 
হদসেন বা অনয োউসে হনসয়াহজে েরসেন হযহন কসট্ার েুোহব া 
েরসে পাসর- কযেনহট্ কোেরা বস  োসো, োহস  েুরাইশ ও 
অনযানয আস েরা জানে কয এট্া এেট্া বাহে  েো।  
চেুেে োরণ: েখসনা েখসনা হেেযাবাদীরা নবুওয়সের দাবী েরসে 
পাসর এবাং োরা জাদু ও গণনার সাহাসযয এেন হেেু হনদশেন কপশ 
েরসে পাসর যার কোোহব া কেউ েরসে সক্ষে হয় না। অেচ োরা 
আসস ই হেেযাবাদী। এসক্ষসত্র েু‘োহয াসদর দাবী অসার প্রোহণে 
হস া। কযেন, ইয়াসেসনর আসাদ আ -উনসী রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের জীবেশায় নবুওয়সের দাবী েসরহে , কস 
শয়োসনর সাহাসযয হেেু গাসয়সবর সাংবাদও হদসয়হে , কেউ োর 
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কোোহব া েসরনহন। োর হেেযাচার নানা ভাসব জানা কগসে। আল্লাহ 
বস ন,  

مح  َهلح  ﴿ نَب ّئ ك 
 
ى  أ ل   َمن ََعَ ل   ٢٢١ ٱلَشَيىّطي   َتَنَ ى  َتَنَ ّ  ََعَ َفاك   ك  

َ
ثّيم   أ

َ
 ﴾ ٢٢٢ أ

  [٢٢٢ ،٢٢١: الشعراء]
‘আহে হে কোোসদরসে সাংবাদ কদব, োর হনেট্ শয়োনরা অবেীণে 
হয়’? োরা অবেীণে হয় প্রসেযে চরে হেেযাবাদী ও পাপীর হনেট্। 
[সূরা আশ-শু‘আরা: ২২১-২২২]  
এেহনভাসব েুসাই াোেু  োযযাব, হাহরস আ -দাসেশেী, োেহু  
আ -হা াবী, বাবা রূেী-আল্লাহ এসদর উপর  ানে বষেণ েরুন- 
এরা সেস ই নবুওয়সের হেেযাদাবীদার এবাং শয়োসনর সাহাসযয 
হেেু অস ৌহেে সাংবাদও হদে।  
পঞ্চে োরণ: বস্তুে নবীগসণর আ ােসের শেে এট্া নয় কয, এট্া 
িারা নবী দহ   কপশ েরসব এবাং এর অনুরূপ হেেু আনসে 
চযাস ে েরসব। বরাং এট্া নবীর নবুওয়সের আ ােে, যহদও এট্া 
উক্ত দু’শেে কেসে খাহ  োসে। কযেন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে পূবেবেেীসদর সম্পসেে নানা সাংবাদ হদসয়সেন, হেন্তু এট্া 
িারা হেহন োর নবুওয়সের দহ   কপশ েসরনহন। এেহনভাসব 
আল্লাহ রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এর িারা অসনে 
েু‘হজযা সাংঘহট্ে েহরসয়সেন, কযেন অল্প খাবার ও পানীয় কবহশ 
হওয়া, দু’আঙু্গস র োঝ কেসে পাহন কবর হওয়া, সাোনয খাদয 
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প্রসয়াজনীয় সাংখযে সেস র অনয যসেি হওয়া ইেযাহদ রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এর নবুওয়সের প্রোণ হে , হেন্তু 
হেহন এগুস া িারা দহ   কপশ েসরহন এবাং এর অনুরূপ কেউ 
কোোহব াও েসরনহন। বরাং এট্া েুস োসনর প্রসয়াজসন হে । 
এেহনভাসব ইবরাহীে আ াইহহস সা াে নবুওয়ে প্রাহপ্তর পসর 
অহিসে হনসক্ষহপে হসয়হে  এবাং এট্া িারা হেহন োনুষসে 
োওহীসদর হদসে আহ্বান েসরহেস ন।   
ষি োরণ: েু‘োহয া ও অনযানযরা কযেন ইবন হাযে রহ. যা উসল্লখ 
েসরসেন কয, নবীগসণর আ ােে োসদর জনযই খাস হসে হসব এট্া 
সহীহ েো। হেন্তু অ ীসদর োরােেও দা াসয় ুন নুবুওয়াহ, যা 
সহেযোর নবীর অনুসারী োড়া অনযসদর োসে পাওয়া যাসব না। 
অনযহদসে জাদুের ও গণেরা কয সব আশ্চযেের হজহনস হনসয় আসস 
ো নবী ও োসদর অনুসারী োড়া অনযসদর োসে স্বাভাহবে বযাপার 
োত্র। বরাং এট্া হেেযা ও পাপাচাসরর অন্তভুেক্ত। এট্া ঐ কপশার 
োনুষ োড়া অনযসদর োসে অস্বাভাহবে বযাপার েসন হয়। প্রসেযে 
হশল্পই অনযানয অদক্ষ ক াসের হনেট্ এেটু্ অস্বাভাহবে বযাপারই 
েসন হয়। হেন্তু এট্া নবুওয়সের আ ােে হসে পাসর না। নবীগসণর 
আ ােে নবী োড়া অনয সেস র োসেই অস ৌহেে বযাপার, যহদও 
নবীগসণর োসে স্বাভাহবে বযাপার োত্র।  
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সপ্তে োরণ: নবীগসণর আ ােে হেহন যাসদর োসে কপ্রহরে োসদর 
োসে অস্বাভাহবে হসে হসব, োরা হস ন োনুষ ও হজন। োই োনুষ 
ও হজন কেউ নবীর আ ােসের েে আ ােে আনসে পারসব না। 
কযেন আল্লাহ বস সেন,  

َتَمَعّت  َلئّنّ  ق ل ﴿ نس   ٱجح ّ
نُّ  ٱۡلح ّ

َٰٓ  َوٱۡلح ن ََعَ
َ
ت وا   أ

ح
رحَءانّ  َهىَذا بّّمثحلّ  يَأ ت ونَ  َل  ٱلحق 

ح
 يَأ

مح  ََكنَ  َولَوح  بّّمثحلّهّۦ ه  ض    [٣٣: االرساء] ﴾ ٨٨ َظهّرٗيا ِّلَعحض   َبعح
“ব ুন, ‘যহদ োনুষ ও হজন এ েুরআসনর অনুরূপ হাহযর েরার জনয 
এেহত্রে হয়, েবুও োরা এর অনুরূপ হাহযর েরসে পারসব না 
যহদও োরা এসে অপসরর সাহাযযোরী হয়’’। [সূরা আ -ইসরা: 
৮৮] 
অনযহদসে হফহরশোরা এর কোোহব া েরসে সক্ষে হস  এসে 
কোসনা অসুহবসধ কনই। কেননা হফহরশোরা নবীগসণর উপর আল্লাহর 
আয়াে নাহয  েসরন। োরা জাদুের ও গণসের োসে নাহয  হন 
না, কযেহনভাসব শয়োন নবীগসণর োসে নাহয  হয় না। হফহরশোরা 
আল্লাহর বযাপাসর হেেযাসরাপ েসরন না। হফহরশোসদর োজ কযেন, 
আল্লাহর পক্ষ কেসে নবীর োসে গাসয়সবর সাংবাদ বহন েসর হনসয় 
আসা, শত্রুর উপর হবজয়  াভ েরা, োসদরসে ধ্বাংস েসর কদওয়া 
ইেযাহদ নবীগসণর স্বাভাহবে োসজর বহহভূেে। বরাং এগুস া নবী 
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োড়া অনযসদর িারা সম্ভব নয়। এসে উক্ত োজহট্ নেস েেহে হসয় 
যায় না। বরাং োজহট্ অস ৌহেেই কেসে যায়। 1  
আ -েুরআন রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের উপর অবেীণে 
হওয়া কেসে সবেযুসগই রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
হচরন্তন েু‘হজযা, এর আয়ােসেূহ সেস র জনযই চযাস ে। কযেন 
আল্লাহ বস সেন,  

ت وا   ﴿
ح
ّثحلّهّۦ   ِّبَّديث   فَلحَيأ   [٢١: الطور] ﴾ ٣٤ َصىّدقّيَ  ََكن وا   إّن م 

“অেএব, োরা যহদ সেযবাদী হয় েসব োর অনুরূপ বাণী হনসয় 
আসুে”। [সূরা আত্-েূর: ৩৪] 
আল্লাহ আসরা বস সেন, 

مح  ﴿
َ
ول ونَ  أ ىه    َيق  ى ََتَ ت وا   ق لح  ٱفح

ح
ّ  فَأ َور   بَّعشح ّثحلّهّۦ س  َيىت   م  ََتَ فح وا   م  ع  ت م َمنّ  َوٱدح َتَطعح  ٱسح

ّن نت مح  إّن ٱلَِلّ  د ونّ  م    [١٢: هود] ﴾ ١٣ َصىّدقّيَ  ك 
“নাহে োরা বস , ‘কস এট্া রট্না েসরসে’? ব , ‘োহস  কোেরা 
এর অনুরূপ দশহট্ সূরা বাহনসয় হনসয় আস এবাং আল্লাহ োড়া যাসে 
পার কডসে আন, যহদ কোেরা সেযবাদী হও”। [সূরা: হূদ: ১৩] 
আল্লাহ আসরা বস সেন, 

مح  ﴿
َ
ول ونَ  أ ىه    َيق  ى ََتَ ت وا   ق لح  ٱفح

ح
وَرة   فَأ ّثحلّهّۦ بّس  وا   م  ع  ت م َمنّ  َوٱدح َتَطعح ّن ٱسح  ٱلَِلّ  د ونّ  م 

نت مح  إّن   [٢٣: يونس] ﴾ ٣٨ َصىّدقّيَ  ك 

                                                           
1 সাধারণ োনুসষর চাহহদার প্রহে কখয়া  করসখ সাংসক্ষপ েরা হসয়সে।  



 

40 

“নাহে োরা বস , ‘কস ো বাহনসয়সে’? ব , ‘েসব কোেরা োর েে 
এেহট্ সূরা (বাহনসয়) হনসয় আস এবাং আল্লাহ োড়া যাসে পাসরা 
ডাে, যহদ কোেরা সেযবাদী হও”। [সূরা ইউনুস: ৩৮] 
আল্লাহ আসরা বস সেন, 

َتَمَعّت  َلئّنّ  ق ل ﴿ نس   ٱجح ّ
نُّ  ٱۡلح ّ

َٰٓ  َوٱۡلح ن ََعَ
َ
ت وا   أ

ح
رحَءانّ  َهىَذا بّّمثحلّ  يَأ ت ونَ  َل  ٱلحق 

ح
 يَأ

مح بَ  ََكنَ  َولَوح  بّّمثحلّهّۦ ه  ض    [٣٣: االرساء] ﴾ ٨٨ َظهّرٗيا ِّلَعحض   عح
“ব ুন, ‘যহদ োনুষ ও হজন এ েুরআসনর অনুরূপ হাহযর েরার জনয 
এেহত্রে হয়, েবুও োরা এর অনুরূপ হাহযর েরসে পারসব না 
যহদও োরা এসে অপসরর সাহাযযোরী হয়’’। [সূরা আ -ইসরা: 
৮৮] 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে শুরুসে োসদরসে এ সাংবাদ 
হদসয়সেন। হজন ও ইনসান কেউ এর কোোহব া েরসে সক্ষে 
হয়হন। োরা সেস ই অক্ষে হসয়হে । োই এরূপ হওয়া নবী োড়া 
োসরা পসক্ষ সম্ভব নয়। োস র পহরক্রোয় আরব অনারব, 
েুরআসনর পসক্ষর ও হবসরাধী বহু জাহে েুরআসনর অনুরূপ হেেু 
আনায়ন েরসে আপ্রান কচিা েসরহে , হেন্তু পহরসশসষ োরা বযেে 
হসয়সে। এেো সেস ই জাসন।  
এেো সেস ই জাসন কয, েুরআসনর আয়াে, েন্দো া, গাসয়ব 
সম্পসেে সাংবাদ, এর আসদশ, হনসষধ, ধেে, ওয়াদা, েহৎ, োনুসষর 
অন্তসর এর িান ইেযাহদ েু‘হজযা। েুরআন যখন অনয ভষায় অনুবাদ 
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েরা হয় েখন এর অেে েু‘হজযা হহসসসব োসে। কেননা এর অনুরূপ 
হেেু পৃহেবীসে পাওয়া যায় না।  
যখন ব া হসব, োওরাে, ইহে  ও যাবুসররও কো অনুরূপ কোসনা 
গ্রে পৃহেবীসে কনই, েখন আেরা ব ব, অনযানয নবীগসণর েু‘হজযা 
োসদর জনযই খাস, যহদও এেই ধরসণর েু‘হজযা পাওয়া যায়। 
কযেন, গাসয়ব সম্পসেে সাংবাদ কদওয়া, এগুস া উভসয়র জনয 
প্রসযাজয। এোড়াও েৃেুয বযহক্তসে জীহবে েরা অসনে নবীরই 
েু‘হজযা হে । কযেন েূসা ও ঈসা আ াইহহস সা াে এট্া েসরসেন।  
এখাসন এে নবীসে অনয নবীর উপর প্রধানয কদওয়া আোসদর 
উসেশয নয়, বরাং আোসদর উসেশয হস া এে এে নবী োর েু‘হজযা 
হনসয় অনযসদর কেসে আ াদা ও ববহশিযেয় হেস ন। োসদর এ সব 
আ ােে নবী োড়া অনযসদর োসঝ হে  না। েসব এেই ধরসণর 
আ ােে যহদ এোহধে নবীর োসঝ পাওয়া যায় েসব ো আসরা 
েজবুে েসর এবাং এেো কজারদার েসর কয এগুস া শুধু নবীগসণর 
েু‘হজযা। কেননা এে নবী অনয নবীসে সেযায়ন েসর। এে নবীর 
েুহজযা সেস্ত নবীগসণরই েুহজযার শাহে । এেহনভাসব োসদর 
অনুসারীসদর আ ােেও োসদরই েুহজযা। কেননা োরা এসে অসনযর 
সেযায়ন েসরন। অেএব, জাদুের, গণে ইেযাহদ ক াসের 
অস ৌহেেো এসে অসনযর হবসরাহধো েসর।  
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েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যা হনসয় এসসসেন ো োাঁর 
নবুওয়সের প্রোণ এবাং কসগুস া সাধারণভাসব সে  নবীগসণরও 
নবুওয়সের প্রোণ, হবসশষ েসর েুরআসন কযসব নবীর নাে উসল্লখ 
আসে এবাং েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর পক্ষ 
কেসে যাসদর সম্পসেে সাংবাদ হদসয়সেন। অেএব, যখন ধসর কনওয়া 
হসব কয, োওরাে, ইহে  ও যাবুসর কযসব ই ে, গাসয়সবর সাংবাদ, 
আসদশ, হনসষধ ইেযাহদ রসয়সে এগুস া েুহজযা এসে কোসনা 
অসুহবসধ কনই, বরাং এট্া কসসব নবীগসণর নবুওয়সের প্রোণ এবাং 
োসদর নবুওয়সের প্রোণ যাসদর সম্পসেে এসব হেোব সুসাংবাদ 
হদসয়সে। আর যারা বস ন, এসব হেোব েুহজযা নয়, োহস  হয়সো 
েুরআসনর েে শব্দ, েন্দ ইেযাহদ হহসসসব েুহজযা নয় বস  ধরা 
হসব। এট্া েূ ে ভাষাহবদ ও ইবরানী ভাষা হবসশষজ্ঞসদর বযাপার।  
অনযহদসে অসেের হবচাসর োওরাে েু‘হজযা, কেননা এসে গাসয়সবর 
সাংবাদ, আসদশ, হনসষধ রসয়সে। এ বযাপাসর কোসনা সসন্দহ কনই। 
এসে প্রোহণে হয় কয, সব নবীগসণর হেোবসেূহ েুহজযা, কেননা 
এসে েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের আগেসনর সুসাংবাদ 
হে । েসব এেো গণেসদর কক্ষসত্র প্রসযাজয হসব না, কেননা োরা 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের আগেসনর হেেুহদন পূসবে 
শয়োসনর োধযসে োাঁর আগেসনর সাংবাদ হদসয়হে । এেহনভাসব 
কোসনা হেোসবর হিেীয় নবী যহদ প্রেে নবীর হেোসবর েসধয যা 
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আসে োর সাংবাদ কদন েসব ো েু‘হজযা হহসসসব গণয হসব না। 
কেননা এভাসব আস েগণ েরসে পাসরন। েসব হিেীয় নবী যহদ 
প্রেে নবীর কচসয় অহেহরক্ত কোসনা সাংবাদ কদন েসব ো েুহজযা 
হহসসসব গণয হসব। কযেন আশ‘য়াআ ও দাউদ আ াইহহস সা াসের 
হেোব, এসে েূসা আ াইহহস সা াসের োওসের কচসয় অহেহরক্ত 
হেেু সাংবাদ হে । োই এ হেোব উক্ত নবীগসণর েু‘হজযা, কেননা 
এসে গাসয়সবর এেন হেেু সাংবাদ হে  যা নবী োড়া কেউ জানসেন 
না। এেহনভাসব এসে আসদশ, হনসষধ, অহঙ্গোর ও ধেে হে , যা 
নবী োড়া অনয কেউ আনায়ন েরসে পাসরন না, বা নবীর অনুসারী 
োড়া কেউ আনায়ন েরসে পাসরন না। নবীর অনুসারী নবীর 
আসদসশর েেই আসদশ হনসষধ, ওয়াদা ও ধেে হদসয় োেসবন, 
এগুস া েূ ে নবীরই ববহশিয। েসব হেেযাবাদী নবীর দাবীদার নবীর 
আসদশ হনসষসধর েে সব হেেু আসদশ হনসষধ েরসব না। কেননা 
এসে োর উসেশয সাহধে হসব না।  
এসব হেেযাবাদীরা নবীগসণর েে আসদশ হনসষধ েরার েল্পনাও 
েরসে পারসব না। কেননা এভাসব েরা োসদর উসেসশযর পহরপেী, 
বরাং যহদও প্রােহেে হদসে হেেু হেেু ভা  োসজর আসদশ হদসয় 
োসে েসব ো োনুষসে কধাাঁো ও প্রোরণা েরার োনসস েসর 
োসে। অবসশসষ োসদর োসজর েসধয ববপরীেয কদখা হদসবই। কেউ 
প্রোশযভাসব নবীর সাদৃশ োজ েরস ও অভযন্তসর আসস  কস 
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েুনাহফে, কযেন হেেু নাহস্তে যারা প্রোসশয ইস াে কদহখসয়সে হেন্তু 
অন্তসর হশেে, পাপাচার ও জু ুে কপাষণ েসরহে । োরা সা াে, 
সাওে ও শরী‘য়াসের অনযানয আসদশ সহিেভাসব পা ন েরে না। 
যারা প্রোসশয ইস াে কদখায় ও কগাপসন নাহস্তেো ও েুফুরী কপাষণ 
েসর োসদর েো ও োসজ ববপরীেয কদখা হদসবই।  
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নবীগসণর সেযোর উপর প্রোণবাহী হনদশেনসেূহ  

আেরা ইসোপূসবে আস াচনা েসরহে কয, নবীগসণর সেযোর উপর 
প্রোণবাহী হনদশেনসেূসহর সাংখযা অসনে। এেজন সেযবাদী নবী 
সসবোত্তে োনুষ, আর আল্লাহর বযাপাসর হেেযাবাদী এেজন ভণ্ড 
সবেহনেৃি োনুষ। এদু’কয়র োসঝ এসো হবস্তর পােেেয রসয়সে কয ো 
আল্লাহ োড়া কেউ গণনা েসর কশষ েরসে পারসব না। সুেরাাং 
নবীগসণর সেোর হনদশেন হেভাসব অনযানয জাদুের ও গণেসদর 
হনদশেসনর সাসে সসন্দসহ হনসক্ষপ েরসব? আর োই জাদুের ও 
গণেসদর হেেযা হওয়ার প্রোণসেূহ এেই অগহণে অসাংখয কয ো 
বস  কশষ েরা যাসব না। সুেরাাং কয কেউ নবীসদর সেযবাহদোর 
প্রোণ কোসনা সাংখযায় হনধোরণ েরসব কস অবশযই ভু  েরসব। বরাং 
নবীগসণর সেযোর হনদশেনসেূহ প্রেৃেপসক্ষ আল্লাহ ো‘আ ার এেন 
হনদশেন যা োাঁর আসদশ, হনসষধ, অহঙ্গোর ও ধেে ইেযাহদর উপর 
প্রোণ বহন েসর। আর আল্লাহ ো‘আ ার হনদশেনসেূহ অসাংখয ও 
নানা ধরসণর, কযেন আল্লাহর অহস্তত্ব, এেেত্ব, (ওয়াহদাহনয়াে), 
ই ে, েুদরে, হহেেে ও রহেসের উপর প্রোণবাহী হনদশেনসেূহ।  
আ -েুরআন আল্লাহর হনদশেন, এর উদাহরসণ ভরপুর। েুরআন 
কসগুস াসে আয়াে েো হনদশেন ও বুরহান েো দহ   নাসে 
নােেরণ েসরসে। ... 
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বস্তুে: জাদুের, গণে, অসৎ ক াে ও নবীর অনুসারী োড়া 
অনযানযরা কযসব আশ্চযেের হজহনস হনসয় আসস ো হজন ও 
ইনসাসনর সাসধযর বাইসর নয়। োনুষ যা েরসে পাসর ো হজসনর 
সাসধযর েসধয আবার হজন যা েসর ো োনুসষর সাসধযর বাইসর নয়। 
পােেেয শুধু পিহেগে। কযেন এেজন জাদুের জাদুর সাহাসযয 
োউসে হেযা েরা, োউসে অসুি েরা, োসরা জ্ঞান শূনয েসর 
কদওয়া বা োসরা চ াসফরা বা েো বন্ধ েসর কদওয়া ইেযাহদ। এসব 
হেেুই োনুসষর সাসধযর েসধয, অনয োনুষও এগুস া েরসে পাসর, 
েসব অনয পোয় েরসে সক্ষে হয়। হজসনরা হাওয়া ও পাহনসে 
ভাসসে পাসর এবাং অসনে ভারী হজহনস বহন েসর হনসয় আসসে 
পাসর কযেনহট্ সু াইোন আ াইহহস সা াসের জনয ইফহরে হজন 
েসরহে ।  

رّيت   قَاَل  ﴿ ّنَ  ّعفح ن ّ  م  ّ
نَا   ٱۡلح

َ
ن َقبحَل  بّهّۦ َءاتّيَك  أ

َ
ومَ  أ  َعلَيحهّ  ِإَون ّ  َمَقاّمَك   ّمن َتق 

ّمي   لََقوّي  
َ
  [٢٠: انلمل] ﴾ ٣٩ أ

“এে শহক্তশা ী হজন ব  , ‘আপহন আপনার িান কেসে উিার 
পূসবেই আহে ো এসন কদব। আহে হনশ্চয়ই এই বযাপাসর শহক্তোন, 
হবশ্বস্ত”। [সূরা আন্-নাো : ৩৯]  
এ ধরসণর োজ অনয হজন ও োনুষ েরসে পাসর। এজনযই এ 
ধরসণর োজ নবীর েু‘হজযা হসে পাসর না। অসনে োনুষই হজন 
হাহস  েসর বাোসস উসড়, এে িান কেসে অনয িাসন যায়। কযেন 
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ইফহরে হব হেসসর হসাংহাসন ইয়াসেন কেসে অসনে দূসর হনসয় 
কযসো।   
আেরা ঐ সব ভণ্ডসদর েো জাহন যারা আল্লাহর কনেোর বান্দাহ 
নয় বরাং োসদর েসধয োহফর, েুনাহফে, ফাহসে ও অজ্ঞ ক াে 
রসয়সে যারা শহর‘য়াসের হেেুই জাসন না, শয়োন োসদরসে উহড়সয় 
এে িান কেসে অনয িাসন হনসয় যায়, োসদরসে আরাফাসের 
েয়দাসন হনসয় যায়, ফস  োরা ইহরাে ও ো হবয়যাহ োড়াই 
আরাফাসের েয়দাসন উপহিে হয়। আর এসব োজ েরা হারাে।  
অজ্ঞস াসেরা েসন েসরন এগুস া অ ীসদর োরােে। োরা হজন 
হাহস  েসর এসব োজ েসর অজ্ঞস ােসদরসে কধাাঁো কদয়, যহদও 
োসদর অসনে অধযবসায় ও ইবাদে বসন্দগী রসয়সে। এেহনভাসব 
হজসনরা োনুসষর োসে অসনযর সম্পদ চুহর েসর হনসয় আসস, 
কযেহনভাসব োনুষ োনুসষর সম্পদ চুহর েসর, েসব হজসনরা অসচনা 
িান কেসে খাদয, পানীয় হনসয় আসসে পাসর। এজনযই এধরসণর 
োজ নবীর সেযোর হনদশেন হসে পাসর না। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে পাহনর েসধয হাে হদস  োাঁর আঙু্গস র েধয হদসয় পাহন 
হনগেে হসয়হে , এট্া োাঁর নবুওয়সের সেযোর হনদশেন হে । এ 
ধরসণর োজ হজন ইনসান কেউ েরসে সক্ষে হয়হন। এেহনভাসব 
সাোনয খাবার কবহশ হসয় যাওয়া, এ োজও োনুষ ও হজন কেউ 
েরসে সক্ষে নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে গাসয়ব কেসে 
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েখনও খাদয ও পানীয় হনসয় আসসনহন। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের সাহাবী খুবাইব ইবন আদী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর সাসে 
এ ধরসণর ঘট্না ঘসট্হে , যখন োসে েক্কায় বহন্দ েসর রাখা 
হসয়হে  েখন হেহন আঙু্গর প্রাপ্ত হসয়হেস ন। সুেরাাং এধরসণর োজ 
নবীগসণর ববহশিয নয়। কযেন, োরইয়াে আ াইহহস সা াে যহদও 
নবী হেস ন না হেন্তু োাঁর জনয খাবার হনসয় আসা হসো। যহদ ো 
হা া  খাদয কেসে হনসয় আসা হসো েসব ো োরােে হহসসসব 
হয়ে কোসনা হফহরশো বা েুসহ ে হজন ো হনসয় আসে। আবার 
েখনও ো হারাে খাদয কেসেও আসসে পাসর। োই নবীগসণর সব 
আ ােে অ ীসদর োরােে হসে পাসর না। হেন্তু েু‘োহয া, 
আশাসয়রা ও োেুহরহদয়ারা এখাসন দু’হট্র েসধয পােেেয না েসর 
সোন েসর হদসয়সে। োরা বস সেন, নবীর হনদশেন ও অনযানযসদর 
েেেোসণ্ডর েসধয পােেেয হস া হেহন নবুওয়সের দাবীদার হসবন এবাং 
অনুরূপ আনসে চযাস ে েরসবন। এট্া োরাত্মে ভু । োরণ 
নবীগসণর নবুওয়সের প্রোণ েসর এেন হনদশেনসেূহ কসসব হবষয় 
কেসে উসধ্বে যাসে নবী ও োসদর অনুসারীরা অাংশীদার। কযেন: 
েুরআসনর অনুরূপ েুরআন হনসয় আসা, পূবেবেেী নবী ও োসদর 
উম্মসের সাংবাদ কদওয়া, হেয়ােসের হদন যা হসব কস সম্পসেে 
সাংবাদ কদওয়া, হেয়ােসের আ ােে, যেীন কেসে উষ্ট্রী কবর েরা, 
 াহি সাসপ পহরণে হওয়া, সেুর দু’ভাগ হসয় যাওয়া, োহট্ িারা পাহখ 
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বেহর েসর ো আল্লাহর আসদসশ ফুাঁৎোর হদসয় জীবন্ত পাহখ সৃহি 
হওয়া, সু াইোন আ াইহহস সা াে েেৃেে হজনসদর উপর েেৃেত্ব 
হবস্তার ইেযাহদ নবী োড়া অনযসদর েসধয হে  না।  
হেন্তু েু’হেন হজন েু’হেনসদরসে সাহাযয েসর োসে এবাং োহফর, 
ফাহসে হজন খারাপ োসজ োসদরসে সাহাযয েসর, কযেহনভাসব 
োনুষ োনুষসে ভা  ও খারাপ োসজ সাহাযয েসর। হেন্তু হজনসদর 
এেন আনুগেয যা সু াইোন আ াইহহস সা াসের জনয হে   ো 
হেহন োড়া অনয োসরার জনয হে  না। েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে সু াইোন আ াইহহস সা ােসে যা কদওয়া হসয়সে 
োাঁর কচসয়ও অহধে দান েরা হসয়সে। হেহন হজনসদরসে োসদর 
সম্প্রদাসয়র োসে কপ্ররণ েসরহেস ন, োসদরসে আসদশ েসরসেন 
আল্লাহর উপর ঈোন আনসে ও োাঁর আনুগেয েরসে। হেহন 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হজনসদরসে আল্লাহর ইবাদসের হদসে 
আহ্বান েসরসেন, হনসজর কোসনা প্রসয়াজন বা হখদেসে োসদরসে 
োসজ  াগান হন, কযেনহট্ েসরহেস ন নবী সু াইোন আ াইহহস 
সা াে। হেহন সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদরসে শহক্ত িারা 
কজার েসরন হন, কযেনহট্ সু াইোন আ াইহহস সা াে হজনসদর 
সাসে েসরহেস ন। বরাং হেহন সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
হজনসদর সাসে োনুসষর আচরসণর েেই আচরণ েসরহেস ন। ফস  
েু’হেন হজসনরা রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাসে হজহাসদ 
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শহরে হসয়হেস ন, োসদর েসধয হেহন আল্লাহর হবধাসনর শাহস্তর 
বযবিাও েসরহেস ন। ফস  হেহন োসদর সাসে আল্লাহর বান্দা ও 
রাসূ  সু ভ আচরণ েসরহেস ন, নবী ও বাদশাহ সু ভ আচরণ 
েসরন হন, কযেনহট্ নবী সু াইোন আ াইহহস সা াে েসরহেস ন। 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাস হীন উম্মসেরাও োাঁরই 
অনুসরণ েসর, হেহন কযভাসব হজন ও ইনসানসে আসদশ হদসয়সেন 
োরাও কসভাসবই েসর োসেন। েসব হেেু ক াসেরা এর হবপরীেও 
আসেন, যারা হেেু হজনসে হা া  োসজ বযবহার েসরন, কযেন োরা 
োনুষসে বযবহার েসরন। এসে েসর এ ধরসণর ক ােসদর 
দীনদারীোর েেহে কদখা কদয়, হবসশষ েসর োরা যখন হজনসদরসে 
অববধ োসজ বযবহার েসরন। আবার হেেু ক াে এর কচসয়ও খারাপ, 
োরা হজনসদরসে জু ুে হনযোেন, অশ্লী  ইেযাহদ হারাে োসজ 
বযবহার েসরন। ফস  োরা অনযায়ভাসব োনুষসে হেযা েসরন এবাং 
অশ্লী  োসজ হজনসদর সাহাযয কনয়, কযেন োরা োসদর জনয নারী 
বা হশশু হাহজর েরান বা োসদর চাহহদার হজহনস হাহজর েরান। 
আবার আসরেদ  োসদরসে েুফুরী োসজও বযবহার েসরন। এ 
ধরসণর োজ অ ীসদর োরােে হসে পাসর না। কেননা 
সাস হীনসদর োরােে ঈোন ও আল্লাহর োেওয়ার োরসণ হসয় 
োসে, েুফুরী, ফাসসেী ও অবাধযোর োরসণ নয়। োোড়া পূবেবেেী 
সাস হীনগণ আল্লাহ ও োাঁর রাসূস র আনুগেয োড়া অনয োসজ 
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হজনসদরসে বযবহার েসরন হন। োসদর কচসয় হনন পযোসয়র যারা 
োসদর কেউ কেউ ববধ োসজ হজনসদরসে বযবহার েসরসেন। 
অনযহদসে হজনসদরসে হারাে োসজ বযবহার েরা হারাে। োসদরসে 
অববধ োসজ বযবহার েরস  বযহক্ত গুনাহগার হসবন।  
এসদর অসনসের কেসেই এ হন‘আেে উহিসয় হনসয় কনওয়া হয়, 
অেঃপর োসদর আনুগেযও উহিসয় হনসয় যাওয়া হয়, ফস  বযহক্ত 
ফাহসে হসয় যায়, অসনে সেয় দীন ইস াে কেসে দূসর সসরও যায় 
অেোৎ েুরোদ হসয় যায়। োনুসষর আনুগসেযর কচসয় হজসনর আনুগেয 
অবশযই উত্তে নয়। বরাং োনুষ কবহশ সম্মাহনে, েযোদাবান ও উত্তে, 
োসদর আনুগেযও কবহশ উপোরী ও ফাসয়দাবান। োনুষ যখন 
আল্লাহর আনুগেয েসর েখন কস প্রশাংহসে ও সাওয়াসবর অহধোরী 
হয়, আর যখন আল্লাহর অবাধয হয় েখন কস হনন্দনীয় ও গুনাহগার 
হয়।  
এেহনভাসব হজনসদর আনুগেয, যারা োনুসষর আনুগেয েসর োরা 
হয়ে ভা  ও দীসনর োসজ সহসযাহগো ও আনুগেয েরসব বা েন্দ 
ও অসৎ োসজ সহসযাহগো ও আনুগেয েরসব। োরা যহদ ভা  
োসজ আনুগেয েসর েসব োরাও প্রশাংহসে ও সাওয়াসবর অহধোরী 
হসবন, আর েন্দ ও খারাপ োসজ সহসযাহগো ও আনুগেয েরস  
হনন্দনীয় ও গুনাসহর অহধোরী হসবন। হজনসদর উপর কেউ জু ুে 
েরস  অসনে সেয় োরা কস বযহক্তসে হেযা েসর কফস । এ সব 
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হেেু আেরা বাস্তবো কেসে জাহন, োই এখাসন কবহশ দীঘে েরার 
প্রসয়াজন কনই। নবীগসণর আ ােে এ ধরসণর হসে পাসর না।  
আোসদর নবী েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে যখন 
েসহজদু  হারাে কেসে েসহজদু  আেসা পযেন্ত রাসে ভ্রেণ েরাসনা 
হসয়হে  ো োাঁর রসবর হনদশেন কদখাসনার উসেসশয হে । এট্া োাঁর 
ববহশিয হে । আল্লাহ বস সেন,  

ۥ ﴿ ونَه  َفت َمىر 
َ
ى  أ لَةً  رََءاه   َولََقدح  ١٢ يََرىى  َما ََعَ َرىى  نَزح خح

 
َرةّ  ّعندَ  ١٣ أ نَتَهى  ّسدح حم   ١٤ ٱل

َوىَٰٓ  َجَنة   ّعنَدَها
ح
حَمأ   [١١ ،١٢: انلجم] ﴾ ١٥ ٱل

“কস যা কদসখসে, কস সম্পসেে কোেরা হে োর সাসে হবেেে েরসব? 
আর কস কো োসে আসরেবার কদসখহে । হসদরােু  েুনোহার 
হনেট্। যার োসে জান্নােু  ো’ওয়া অবহিে”। [সূরা আন্-নাজে: 
১২-১৫] 
আল্লাহ ো‘আ া আসরা বস সেন,  

يَا َجَعلحَنا َوَما ﴿ َريحَنىَك  ٱَلّّت   ٱلرُّءح
َ
  [١٩ :االرساء] ﴾ ٦٠ ل ّلَناّس  فّتحَنةٗ  إَّل  أ

“আর কয ‘দৃশয’ আহে কোোসে কদহখসয়হে ো এবাং েুরআসন বহণেে 
অহভশপ্ত বৃক্ষ কেব  োনুসষর পরীক্ষাস্বরূপ হনধোরণ েসরহে”। [সূরা 
আ -ইসরা: ৬০] 
ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, হেরাসজর রাসে রাসূ ুল্লাল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে কযসব হনদশেন কদখাসনা হসয়হে  
কসসব দৃশযই এখাসন উসেশয। এট্া হে  রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 



 

53 

ওয়াসাল্লাসের ববহশিয ও োাঁর নবুওয়সের হনদশেন। নেুবা শুধু দীঘে 
পে অহেক্রে েরা হজনসদর োধযসে যারা োজ আদায় েরা োসদর 
িারাও হাহস  হসে পাসর। োরণ ইফহরে হজন সু াইোন আ াইহহস 
সা ােসে বস হে ,  

رّيت   قَاَل  ﴿ ّنَ  ّعفح ن ّ  م  ّ
نَا   ٱۡلح

َ
ن َقبحَل  بّهّۦ َءاتّيَك  أ

َ
ومَ  أ  َعلَيحهّ  ِإَون ّ  َمَقاّمَك   ّمن َتق 

ّمي   لََقوّي  
َ
  [٢٠: انلمل] ﴾ ٣٩ أ

“এে শহক্তশা ী হজন ব  , ‘আপহন আপনার িান কেসে উিার 
পূসবেই আহে ো এসন কদব। আহে হনশ্চয়ই এই বযাপাসর শহক্তোন, 
হবশ্বস্ত”। [সূরা আন্-নাো : ৩৯] ইয়াসেসনর রাজপ্রসাদ কেসে রানীর 
হসাংহাসন শাসে হনসয় আসা েসহজদু  হারাে কেসে আেসা পযেন্ত 
ভ্রেণ েরার কচসয় েহিন োজ। আর  

ّنَ  ّعلحم   ّعنَدهۥ  ٱََّلّي قَاَل  ﴿ نَا   ٱلحّكَتىبّ  م 
َ
ن َقبحَل  بّهّۦ َءاتّيَك  أ

َ
تَدَ  أ ف   إَّّلحَك  يَرح  َكا َطرح

ا رََءاه   فَلََما َتقّرًّ سح لّ  ّمن َهىَذا قَاَل  ّعنَده ۥ م  ّ  فَضح ر   ّّلَبحل َوّن   َرب  ك  شح
َ
مح  َءأ

َ
ر    أ ف  كح

َ
 َوَمن أ

ر   فَإَّنَما َشَكرَ  ك  ّسهّۦ   يَشح ّ  فَإّنَ  َكَفرَ  َوَمن نّلَفح   [١٩: انلمل] ﴾ ٤٠ َكرّيم   َغّن    َرب 
“যার োসে হেোসবর এে হবসশষ জ্ঞান হে  কস ব  , ‘আহে 
কচাসখর প ে পড়ার পূসবেই ো আপনার োসে হনসয় আসব’। 

অেঃপর যখন সু াইোন ো োর সােসন হির কদখসে কপ , েখন 
ব  , ‘এহট্ আোর রসবর অনুগ্রহ, যাসে হেহন আোসে পরীক্ষা 
েসরন কয, আহে হে েৃেজ্ঞো প্রোশ েহর না হে অেৃেজ্ঞো প্রোশ 
েহর। আর কয েৃেজ্ঞো প্রোশ েসর কস কো োর হনসজর ে যাসণই 
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ো েসর, আর কয কেউ অেৃেজ্ঞ হসব, েসব হনশ্চয় আোর রব 
অভাবেুক্ত, অহধে দাো”। [সূরা আন্-নাো : ৪০] েসহজদু  হারাে 
কেসে আেসা পযেন্ত ভ্রেণ েরার কচসয় হজসনর এ োজহট্ অহধে 
েহিন হে । (সুেরাাং বুঝা কগ  কয, শুধু োসহজদু  হারাে কেসে 
োসহজদু  আেসায় ভ্রেন নয় বরাং কসখাসন ও েৎপরবেেী হবহভন্ন 
হনদশেন কদখাই েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
নবুওয়সের প্রোণ)  
যার োসে হেোসবর এে হবসশষ জ্ঞান হে  কস ও সু াইোন 
আ াইহহস সা াসের কচসয় েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
কেি ও েযোদাবান। আর োই ব া যায় কয, আল্লাহ ো‘আ া েুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে কযসব হজহনস হদসয় কেিত্ব দান 
েসরসেন ো ঐ সব কনয়ােসের কচসয় উত্তে। আর ো হস া আল্লাহ 
োসে হেরাসজর রাসে আল্লাহর হনদশেন কদখাসে  সফর েহরসয়সেন। 
সুেরাাং রাসূস র হবসশষত্ব কো এই কয ইসরা ও হেরাজ হে  োাঁসে 
আল্লাহর হনদশেনসেূসহর হেেু হনদশেন কদখাসনা। কযেহনভাসব হেহন 
হজবরী সে অনযবার কদসখসেন, হসদরােু  েুন্তাহার হনেসট্, যার 
োসে রসয়সে জান্নােু  োওয়া, যখন কস গােহট্সে কেসে রাসখ যা 
কেসে রাখার, োাঁর দৃহি হবভ্রেও হয়হন এবাং সীো ঙ্ঘনও েসর হন।  
আর এহট্ অেোৎ উক্তে হনদশেনসেূহ কদখা সু াইোন আ াইহহস 
সা াে ও অনয োসরা অহজেে হয়হন। হজসনরা যহদও োনুষসে 



 

55 

বাোসস উড়াসে পাসর েসব োরা আসোসন আসরাহণ েরসে পাসর 
না এবাং রসবর হনদশেন অবস ােন েরসে পাসর না। োই েুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে যা দান েরা হসয়সে ো োনুষ ও 
হজসনর ক্ষেোর বাইসর। হেরাসজর রজনীসে হজবরী  আ াইহহস 
সাআ ােসে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সােী েরা 
হসয়হে , কেননা আল্লাহ োসে োাঁর হরসা া োনুসষর োসে 
কপৌঁোসনার জনয হনবোহচে েসরসেন, আর আল্লাহ হফহরশো ও 
োনুসষর েধয কেসে রাসূ  হনবোহচে েসরন। ইসরার উসেশয হে  
আল্লাহর বড় বড় হনদশেন অবস ােন েরা ও ো োনুষসে সাংবাদ 
কদওয়া।  
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যখন োনুষসে এ সাংবাদ 
হদসয়সেন েখন েুশহরসেরা হেেযাসরাপ ের  আর আবু বের হসহেে 
রাহদয়াল্লাহু আনহু ও অনযানয েু’হেসনরা হবশ্বাস ের । এট্া োনুসষর 
জনয পরীক্ষা হে । আল্লাহ বস সেন,  

يَا َجَعلحَنا َوَما ﴿ َريحَنىَك  ٱَلّّت   ٱلرُّءح
َ
  [١٩: االرساء] ﴾ ٦٠ ل ّلَناّس  فّتحَنةٗ  إَّل  أ

“আর কয ‘দৃশয’ আহে কোোসে কদহখসয়হে ো এবাং েুরআসন বহণেে 
অহভশপ্ত বৃক্ষ কেব  োনুসষর পরীক্ষাস্বরূপ হনধোরণ েসরহে”। [সূরা 
আ -ইসরা: ৬০] অেোৎ হবপদ ও পরীক্ষা হহসসসব োনুসষর জনয 
হনধোরণ েসরহে যাসে েসর োসদর েধযোর োসফর ও ঈোনদাসরর 
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েসধয পােেেয সূহচে হসয় যায়। কযেন আল্লাহ ো‘আ া আসরা 
বস সেন, 

َحاَط  َرَبَك  إّنَ  لََك  ق لحَنا ِإَوذح  ﴿
َ
يَا َجَعلحَنا َوَما بّٱنلَاّس   أ َريحَنىَك  ٱَلّّت   ٱلرُّءح

َ
 فّتحَنةٗ  إَّل  أ

ونَةَ  َوٱلَشَجَرةَ  ل ّلَناّس  حَملحع  رحَءاّن   ّف  ٱل مح  ٱلحق  ه  َو ّف  مح  َفَما َوَّن  ه  َيىٗنا إَّل  يَزّيد  غح  ٦٠ َكبرّٗيا ط 
  [١٩: االرساء] ﴾

“আর স্মরণ ের, যখন আহে কোোসে ব  াে, ‘হনশ্চয় কোোর রব 
োনুষসে হঘসর করসখসেন। আর কয ‘দৃশয’ আহে কোোসে কদহখসয়হে 
ো এবাং েুরআসন বহণেে অহভশপ্ত বৃক্ষ1 কেব  োনুসষর 
পরীক্ষাস্বরূপ হনধোরণ েসরহে’। আহে োসদর ভয় কদখাই; হেন্তু ো 
কেব  োসদর চরে অবাধযো বাহড়সয় কদয়”। [সূরা আ -ইসরা: 
৬০]  
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যখন োনুষসে ইসরার সাংবাদ 
কদন েখন োরা ো অস্বীোর েসরহে , হেন্তু যখন োরা েসহজদু  
আেসার বণেনা হজজ্ঞাসা েসরসে েখন রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োসদরসে বণেনা েসরসেন। োরা জানে কয, হেহন 
েসহজদু  আেসা েখনও কদসখহন, োই হেহন যখন োর বণেনা 
হদস ন েখন োসদর েসধয যারা েসহজদু  আেসা কদসখসে োরা 
োাঁসে হবশ্বাস েসরহে । এভাসব রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 

                                                           
1 ো হ - যাকু্কে বৃক্ষ যার েূ  জাহান্নাসে। 
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ওয়াসাল্লাসের ইসরার দহ   প্রোহণে হসয়সে। ফস  োরা আর 
হেেযাসরাপ েরসে পাসরহন। 
আর এট্া উসল্লখ েরা হয় কয, হেহন োাঁর রসবর বড় বড় হনদশেন 
কদসখসেন। হেহন হজবরী  আ াইহহস সা ােসে স্বচসক্ষ োাঁর আস ী 
সূরসে কদসখসেন। কেননা হজবরী  আ াইহহস সা াসের দশেন রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের পূণেো হে , এসে স্পি 
হসয়সে কয, কয বযহক্ত োাঁর োসে েুরআন হনসয় আসসন হেহন এেজন 
হফহরশো, কস শয়োন নয়। কযেন আল্লাহ বস সেন,  

ۥ ﴿ ل   إّنَه  ول   لََقوح َطاع   ٢٠ َمّكي   ٱلحَعرحّش  ذّي ّعندَ  َوة  ق   ذّي ١٩ َكرّيم   رَس   َثمَ  مُّ
ّمي  
َ
  [٢١ ،١٠: اتلكوير] ﴾ ٢١ أ

“হনশ্চয় এ েুরআন সম্মাহনে রাসূস র  আহনে বাণী। কয শহক্তশা ী, 
আরসশর োহ সের হনেট্ েযোদাসম্পন্ন। োনযবর, কসখাসন কস 
হবশ্বস্ত”। [সূরা আত্-োেওয়ীর: ১৯-২১]  

م َوَما ﴿ ّ  َصاّحب ك  ن ون  ب ف قّ  رََءاه   َولََقدح  ٢٢ َمجح
بّيّ  بّٱۡلح  حم  وَ  َوَما ٢٣ ٱل  ٱلحَغيحّب  ََعَ  ه 

وَ  َوَما ٢٤ بَّضنّي   لّ  ه  نَ  ٢٥ رَّجيم   َشيحَطىن   بَّقوح يح
َ
َهب ونَ  فَأ وَ  إّنح  ٢٦ تَذح ر   إَّل  ه   ذّكح

  [٢٧ ،٢٢: اتلكوير] ﴾ ٢٧ ل ّلحَعىلَّميَ 
“আর কোোসদর সােী  পাগ  নয়। আর কস  োসে  সুস্পি 
হদগসন্ত কদসখসে। আর কস কো গাসয়ব সম্পসেে েৃপণ নয়। আর ো 

                                                           
1 হজবরী  (আ াইহহস সা াে)।  



 

58 

কোসনা অহভশপ্ত শয়োসনর উহক্ত নয়। সুেরাাং কোেরা কোোয় 
যাি? এট্াসো সৃহিেুস র জনয উপসদশোত্র”। [সূরা আত্-
োেওয়ীর: ২২-২৭] 

                                                                                                            
1 েুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে)। 
2 েুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে)। 
3 হজবরী  (আ াইহহস সা াে)। 
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ইোে ইবন োইহেয়যাহ রহ. অনযত্র বস ন, 
নবীগসণর েু‘হজযা আর জাদুের ও গণেসদর অস ৌহেে ঘট্নার 
েসধয পােেেয হস া:  
প্রেেে: নবী হেোব কেসে যা বস ন ো সেয, েখনও হেেযা হসে 
পাসর না। অনযহদসে জাদুের ও গণসেরা কস সসেযর হবরুসি যা 
বস  ো অবশযই হেেযা হসে বাধয। কযেন আল্লাহ ো‘আ া বস সেন,  

مح  َهلح  ﴿ نَب ّئ ك 
 
ى  أ ل   ٢٢١ ٱلَشَيىّطي   ل  َتَنَ  َمن ََعَ ى  َتَنَ ّ  ََعَ َفاك   ك  

َ
ثّيم   أ

َ
 ﴾ ٢٢٢ أ

  [٢٢٢ ،٢٢١: الشعراء]
‘আহে হে কোোসদরসে সাংবাদ কদব, োর হনেট্ শয়োনরা অবেীণে 
হয়’? োরা অবেীণে হয় প্রসেযে চরে হেেযাবাদী ও পাপীর হনেট্। 
[সূরা আশ-শু‘আরা: ২২১-২২২] 
হিেীয়ে: নবী যা হনসদেশ কদয় ও েসর আর নবী বযেীে অনযানযরা যা 
হনসদেশ কদয় ও েসর এর োধযসেও পােেেয সূহচে হসয় যায়; োরণ 
আসদশ ও োসজর হদে হবসবচনায়, নবীগণ নযায়পরায়নো, 
আসখরাসের োেনা, আল্লাহর ইবাদে, ে যাণ ও োেওয়ার োসজর 
আসদশ কদন, পক্ষান্তসর োসদর হবসরাধীরা হশেে, জু ুে, দুহনয়া অজেন, 
অসৎ ও অনযায় োসজর আসদশ হদসয় োসে।  
েৃেীয়ে: জাদুের ও গণেসদর োজ হস া সাধারণ োজ যা কস 
কপশার হবসশষজ্ঞসদর োসে পহরহচে, কসগুস া আসস  অস্বাভাহবে 
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বযাপার নয়, পক্ষান্তসর নবীগসণর সেযোর হনদশেন োরা ও োসদর 
অনুসারী োড়া অনয োসরা েসধয পাওয়া যায় না।  
চেুেেে: জাদু ও গণেহবদযা োনুষ হশক্ষার োধযসে অজেন েরসে 
পাসর। হেন্তু নবুওয়ে কেউ ইিা েসর অজেন েরসে পাসর না।  
পঞ্চেে: যহদ ধসর কনওয়া হয় কয, নবুওয়ে অজেন েরা যায় েসব 
ো সৎ োজ, সেো, নযায়পরায়ণো, োওহীদ ইেযাহদর োধযসে 
অহজেে হসো, এট্া আল্লাহ বযেীে অসনযর সাসে হেেযাচার কো দূসরর 
েো স্বয়াং আল্লাহর সাসে হেেযাচাসরর োধযসে অজেন েরা সম্ভব নয়। 
নবুওয়ে যহদ অজেন েরা কযসো েসব ো আল্লাহর সাসে 
সেযবাহদোর োধযসেই অহজেে হসো।  
ষিে: জাদুের ও গণসেরা যা েসর ো োনুষ ও হজসনর সাসধযর 
বাইসর নয়। আর এরা সেস ই রাসূস র অনুগেয েরসে আহদি। 
অনযহদসে রাসূ গসণর হনদশেনসেূহ োনুষ ও হজসনর সাসধযর বাইসর, 
বরাং রাসূ গণ যাসদর োসে কপ্রহরে হসয়সে োসদর োসে এগুস া 
অস ৌহেে ঘট্না। আল্লাহ বস সেন,  

َتَمَعّت  َلئّنّ  ق ل ﴿ نس   ٱجح ّ
نُّ  ٱۡلح ّ

َٰٓ  َوٱۡلح ن ََعَ
َ
ت وا   أ

ح
رحَءانّ  َهىَذا بّّمثحلّ  يَأ ت ونَ  َل  ٱلحق 

ح
 يَأ

مح  ََكنَ  َولَوح  بّّمثحلّهّۦ ه  ض    [٣٣: االرساء] ﴾ ٨٨ َظهّرٗيا ِّلَعحض   َبعح
“ব ুন, ‘যহদ োনুষ ও হজন এ েুরআসনর অনুরূপ হাহযর েরার জনয 
এেহত্রে হয়, েবুও োরা এর অনুরূপ হাহযর েরসে পারসব না 
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যহদও োরা এসে অপসরর সাহাযযোরী হয়’’। [সূরা আ -ইসরা: 
৮৮] 
সপ্তেে: জাদুের ও গণেসদর অস ৌহেে ঘট্নাগুস াসে অনযরা অনয 
হেেু হদসয় েুোহব া েরসে সক্ষে, হেন্তু নবীগসণর আ ােে েখনও 
অনুরূপ হেেু হদসয় েুোহব া েরা যায় না।  
অিেে: জাদুের ও গণেসদর আনা হজহনসগুস া বনী আদসের 
সাসধযর বাইসরর হবষয় নয়, বরাং এগুস া অনয সাধারণ োনুসষর 
োসে স্বাভাহবে বযাপার, হেন্তু নবীগসণর হনদশেনসেূহ হবশ্বাসী ও 
অহবশ্বাসী সেস র হনেট্ই অস্বাভাহবে ও অস ৌহেে।  
নবেে: নবীগসণর এসব অস ৌহেে োজ সব োখ ুোসের োসেই 
সাসধযর বাইসর, এেনহে হফহরশোসদরও সাসধযর বাইসর। কযেন: 
েুরআন নাহয  েরা, আল্লাহর সাসে েূসা আ াইহহস সা াসের েো 
ব া ইেযাহদ। পক্ষান্তসর অনযানযসদর েেেোণ্ড হজন ও শয়োসনর 
সাসধযর েসধযই।  
দশেে: যহদ হেেু আ ােে হফহরশোসদর সাসধযর েসধযও হয়, েসব 
কসসক্ষসত্র এট্া জানা আবশযে কয হফহরশোরা আল্লাহর বযাপাসর 
েখনও হেেযা েো বস  না, োরা োনুষসে েখনও হেেযা েো 
বস ন না কয আল্লাহ োাঁসে রাসূ  হহসসসব পাহিসয়সেন। েূ ে 
শয়োনরা এ োজ েসর োসে। আর আোসদর ও আোসদর পূসবের 
সৎস ােসদর োরােে নানা ধরসণর। এগুস া কনেোরসদর োসে 
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অস ৌহেে নয়, পক্ষান্তসর নবীগসণর হনদশেন কনেোরসদর োসেই 
অস্বাভাহবে ও অস ৌহেে। কনেোরসদর োরােে কদা‘আ ও 
ইবাদসের োধযসে  াভ েরা যায়; হেন্তু নবীগণ ো কসভাসব  াভ 
েরসে পাসরন না, যহদও োনুষ নবীসদর োসে ো চায়, যেক্ষণ না 
আল্লাহ ো সাংঘহট্ে হওয়ার অনুেহে কদন। কযেন আল্লাহ বস সেন,  

َل   َوقَال وا   ﴿ نزَّل  لَوح
 
ّن َءاَيىت   َعلَيحهّ أ ّهۦّا  م  نَا   َنَما  ِإَو ٱلَِلّ  ّعندَ  ٱٓأۡلَيىت   إَّنَما ق لح  َرب 

َ
 أ

بّين  نَّذير     [١٩: العنكبوت] ﴾ ٥٠ مُّ
“আর োরা বস , ‘োর োসে োর রসবর পক্ষ কেসে হনদশেনসেূহ 
নাহয  হয় না কেন’? ব , ‘হনদশেনসেূহ কো আল্লাহর োসে, আর 
আহে কো কেব  এেজন প্রোশয সেেেোরী”। [সূরা আল্-
আনোবূে: ৫০] 
আল্লাহ আসরা বস সেন, 

َل  َوقَال وا   ﴿ َّل  لَوح ّن َءايَة   َعَليحهّ  ن ز  ّهۦّا  م  َٰٓ  قَادّرن  ٱلَِلَ  إّنَ  ق لح  َرب  ن ََعَ
َ
َّل  أ َن   َءايَةٗ  ي 

مح  َوَلىّكنَ  ََثَه  كح
َ
ونَ  َل  أ لَم    [٢٧: االنعام] ﴾ ٣٧ َيعح

“আর োরা বস , ‘কেন োর উপর োর রসবর পক্ষ কেসে কোসনা 
হনদশেন নাহয  েরা হয়হন’? ব , ‘হনশ্চয় আল্লাহ কয কোসনা হনদশেন 
নাহয  েরসে সক্ষে। হেন্তু োসদর অহধোাংশ জাসন না”। [সূরা 
আ -আন‘আে: ৩৭] 
এোদশেে: নবীর পূসবেও অনযানয নবী অহেবাহহে হসয়সেন, হেহন 
কেব  এেন হজহনসসরই আসদশ হনসষধ েসরন পূবেবেেী নবীগণ 
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সাধারণে কসসব হবষসয়র আসদশ হনসষধ েরসেন সুেরাাং োাঁর 
অসনে উদাহরণ রসয়সে যাসদর কেসে োনুষ হশক্ষা গ্রহণ েসর 
(নবীর সেোর বযাপাসর) হসিান্ত হনসে পাসর। কযেহনভাসব জাদুের 
ও গণেরা োসদরও অনুরূপ ক াে আসে যাসদর কদসখ ক াসেরা 
হশক্ষা গ্রহণ েসর হসিান্ত হনসে পাসর।  
িাদশেে: নবীগণ োনুষসে দুহনয়া ও আসখরাসের ে যাসণর আসদশ 
হনসষধ েসর োসেন। ফস  োরা োওহীদ, ইখ াস, সেো, ইেযাহদর 
আসদশ কদন এবাং হশেে, হেেযা, জু ুে ইেযাহদ কেসে হনসষধ েসরন। 
োসদর োজ েেে োনুসষর আে  ও স্বভাসবর সাোেসযপূণে। োরা যা 
হনসয় আসসন ো সুি হবসবে ও সহীহ করওয়াসয়ে সেযায়ন েসর। 
আল্লাহই অহধে জ্ঞাে।  
 

ভূহেো সোপ্ত হস া 
শাইখু  ইস াে ইবন োইহেয়যাহ রহ. কেসে কবহশ উিৃে েরা 
হসয়সে। কেননা হেহন ইস াসের দুশেসনর সাংশয় অপসনাদন 
েসরসেন। আল্লাহ োাঁসে ইস াসের পক্ষ কেসে উত্তে প্রহেদান প্রদান 
েরুন।  
 এখন েূ  অধযয় শুরু েরব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর োসে 
সাহাযয ও োওহফে োেনা েরহে। হেহন আোসদর জনয যসেি, 
উত্তে অেী ।  া হাও া ওয়া া েুয়যাো ইল্লা হবল্লাহ।  
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প্রেে পহরসিদ 

আ  েুরআসনর েু‘হজযা বা অপারগোরী হওয়া েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোণ 

ইোে বুখারী রহ. বস ন,  
به  َعنم 

َ
ل  قَاَل : قَاَل  ُهَريمَرَة، أ نَ  َما»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه نمبهيَاءه  مه

َ
ي  األ  إهاَل  نَبه

يَ  عمطه
ُ
ثملهُ  َما أ ، َعلَيمهه  آَمنَ  مه وتهيُت  اََّلهي ََكنَ  َوإهَنَما البَََشُ

ُ
يًا أ ومَحاهُ  وَحم

َ
، اّلَلُ  أ  إهيَلَ

رمُجو
َ
نم  فَأ

َ
ُكونَ  أ

َ
ََثَُهمم  أ كم

َ
مَ  تَابهًعا أ يَاَمةه  يَوم  .«القه

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, “প্রসেযে নবীসে োর 
যুসগর চাহহদা েুোহবে হেেু েুহজযা দান েরসে হসয়সে, যা কদসখ 
ক াসেরা োাঁর প্রহে ঈোন এসনসে। আোসে কয েুহজযা কদওয়া 
হসয়সে ো হসি, অহী- যা আল্লাহ আোর প্রহে অবেীণে েসরসেন। 
সুেরাাং আহে আশা েহর, হেয়ােসের হদন োসদর অনুসারীসদর 
েু নায় আোর অনুসারীসদর সাংখযা অসনে কবহশ হসব”। 1 
অেঃএব, আ  েুরআন হস া রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের সবেসেি েু‘হজযা। এখাসন েুরআন ও হাদীস িারা 
প্রোহণে অনযানয েু‘হজযাসে অস্বীোর েরা উসেশয নয়। আল্লাহ 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৯৮১, েুসহ ে, হাদীস নাং ১৫২।  
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ো‘আ া আরসবর হবশুি সাহহহেযে ও জ্ঞানীসদরসে েুরআসনর 
অনুরূপ এেহট্ হেোব রচনা েরসে চযাস ে েসরন। আল্লাহ 
বস সেন,  

َتَمَعّت  َلئّنّ  ق ل ﴿ نس   ٱجح ّ
نُّ  ٱۡلح ّ

َٰٓ  َوٱۡلح ن ََعَ
َ
ت وا   أ

ح
رحَءانّ  َهىَذا بّّمثحلّ  يَأ ت و َل  ٱلحق 

ح
 نَ يَأ

مح  ََكنَ  َولَوح  بّّمثحلّهّۦ ه  ض    [٣٣: االرساء] ﴾ ٨٨ َظهّرٗيا ِّلَعحض   َبعح
“ব , ‘যহদ োনুষ ও হজন এ েুরআসনর অনুরূপ হাহযর েরার জনয 
এেহত্রে হয়, েবুও োরা এর অনুরূপ হাহযর েরসে পারসব না 
যহদও োরা এসে অপসরর সাহাযযোরী হয়”। [সূরা আ -ইসরা: 
৮৮] 
আল্লাহ আসরা বস সেন, 

مح  ﴿
َ
ول ونَ  أ ۥا  َيق  ّمن ونَ  َل  بَل َتَقَوََّل  ت وا   ٣٣ ي ؤح

ح
ّثحلّهّۦ   ِّبَّديث   فَلحَيأ  َصىّدقّيَ  ََكن وا   إّن م 

  [٢١ ،٢٢: الطور] ﴾ ٣٤
“োরা হে বস , ‘কস এট্া বাহনসয় ব সে?’ বরাং োরা ঈোন আসন 
না।  অেএব, োরা যহদ সেযবাদী হয় েসব োর অনুরূপ বাণী হনসয় 
আসুে”। [সূরা আত্-েূর: ৩৩-৩৪] 
োসদরসে েুরআসনর অনুরূপ োত্র দশহট্ আয়াে আনসে চযাস ে 
েসরন। আল্লাহ বস ন,  

مح  ﴿
َ
ول ونَ  أ ىه    َيق  ى ََتَ ت وا   ق لح  ٱفح

ح
ّ  فَأ َور   بَّعشح ّثحلّهّۦ س  َيىت   م  ََتَ فح وا   م  ع  ت م َمنّ  َوٱدح َتَطعح  ٱسح

ّن نت مح  إّن ٱلَِلّ  د ونّ  م  َتّجيب وا   فَإَّلمح  ١٣ َصىّدقّيَ  ك  مح  يَسح و ا   لَك  لَم  َنَما   فَٱعح
َ
نزَّل  أ

 
 أ

ن ٱلَِلّ  بّعّلحمّ 
َ
َو   إَّل  إَّلىهَ  َل   َوأ نت م َفَهلح  ه 

َ
ونَ  أ لّم  سح   [١١ ،١٢: هود] ﴾ ١٤ مُّ
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“নাহে োরা বস , ‘কস এট্া রট্না েসরসে’? ব , ‘োহস  কোেরা 
এর অনুরূপ দশহট্ সূরা বাহনসয় হনসয় আস এবাং আল্লাহ োড়া যাসে 
পার কডসে আন, যহদ কোেরা সেযবাদী হও’। অেঃপর োরা যহদ 
কোোসদর আহবাসন সাড়া না কদয়, োহস  কজসন রাখ, এট্া আল্লাহর 
জ্ঞান অনুসাসরই নাহয  েরা হসয়সে এবাং হেহন োড়া কোসনা (সেয) 
ই াহ্ কনই। অেঃপর কোেরা হে অনুগে হসব?” [সূরা: হূদ: ১৩-
১৪] 
োসদরসে েুরআসনর অনুরূপ এেহট্ সূরা আনসে চযাস ে েসরন। 
আল্লাহ বস ন,  

رحَءان   َهىَذا ََكنَ  َوَما ﴿ ن ٱلحق 
َ
ََتَىى  أ فح ّديقَ  َوَلىّكن ٱلَِلّ  د ونّ  ّمن ي  َ  ٱََّلّي تَصح  َبيح

ّصيَل  يََديحهّ  ّ  ّمن فّيهّ  َريحَب  َل  ٱلحّكَتىبّ  َوَتفح مح  ٣٧ ٱلحَعىلَّميَ  َرب 
َ
ول ونَ  أ ى  َيق  ى ََتَ  ق لح  ه   ٱفح

ت وا  
ح
وَرة   فَأ ّثحلّهّۦ بّس  وا   م  ع  ت م َمنّ  َوٱدح َتَطعح ّن ٱسح نت مح  إّن ٱلَِلّ  د ونّ  م   بَلح  ٣٨ َصىّدقّيَ  ك 

وا   لَمح  بَّما َكَذب وا   ّيط  تّّهمح  َولََما بّعّلحّمهّۦ ُي 
ح
ۥا  يَأ وّيل ه 

ح
 َقبحلّّهمح   ّمن ٱََّلّينَ  َكَذَب  َكَذىلَّك  تَأ

رح  ىقَّبة   ََكنَ  َكيحَف  فَٱنظ    [٢٠ ،٢٧: يونس] ﴾ ٣٩ ٱلَظىلّّميَ  َع
“এ েুরআন কো এেন নয় কয, আল্লাহ োড়া কেউ ো রচনা েরসে 
পারসব; বরাং এহট্ যা োর সােসন রসয়সে, োর সেযায়ন এবাং 
হেোসবর হবস্তাহরে বযাখযা, যাসে কোসনা সসন্দহ কনই, যা সৃহিেুস র 
রসবর পক্ষ কেসে। নাহে োরা বস , ‘কস ো বাহনসয়সে’? ব , ‘েসব 
কোেরা োর েে এেহট্ সূরা (বাহনসয়) হনসয় আস এবাং আল্লাহ োড়া 
যাসে পাসরা ডাে, যহদ কোেরা সেযবাদী হও’। বরাং োরা কয 
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বযাপাসর পূণে জ্ঞান  াভ েসরহন, ো োরা অস্বীোর েসরসে এবাং 
এখনও োর পহরণহে োসদর োসে আসসহন। এভাসবই োরা 
অস্বীোর েসরহে , যারা হে  োসদর পূসবে। সুেরাাং েুহে  ক্ষয ের, 
কেেন হে  যাহ েসদর পহরণাে”। [সূরা ইউনুস: ৩৭-৩৯]  
আল্লাহ আসরা বস ন, 

نت مح  ِإَون ﴿ َّما َريحب   ّف  ك  َا م  ى  نََزنلح ت وا   َعبحّدنَا ََعَ
ح
وَرة   فَأ ّن بّس  ّثحلّهّۦ م  وا   م  ع   َوٱدح

م َهَدا َءك  ّن ش  َعل وا   َلمح  فَإّن ٢٣ َصىّدقّيَ  نت مح ك   إّن ٱلَِلّ  د ونّ  م  َعل وا   َولَن َتفح  َتفح
وا   َها ٱَلّّت  ٱنلَارَ  فَٱَتق  َّجاَرة    ٱنلَاس   َوق ود  ّعَدتح  َوٱۡلح

 
ىفّرّينَ  أ  ،٢٢: ابلقرة] ﴾ ٢٤ لّلحَك

٢١]  
“আর আহে আোর বান্দার উপর যা নাহয  েসরহে, যহদ কোেরা কস 
সম্পসেে সসন্দসহ োে, েসব কোেরা োর েে এেহট্ সূরা হনসয় 
আস এবাং আল্লাহ োড়া কোোসদর সাক্ষীসেূহসে ডাে; যহদ 
কোেরা সেযবাদী হও। অেএব যহদ কোেরা ো না ের- আর 
েখসনা কোেরা ো েরসব না- োহস  আগুনসে ভয় ের যার 
জ্বা ানী হসব োনুষ ও পাের, যা প্রস্তুে েরা হসয়সে োহফরসদর 
জনয”। [সূরা আ -বাোরা: ২৩-২৪] 
আল্লাহ োসদরসে চযাস ে েসরসেন, হেন্তু োরা কোোহব া েরসে 
বযেে হসয়সে, ফস  োরা সীো ঙ্ঘন ও এেগুাঁসয়েীর আেয় হন । 
োসদর কেউ কেউ ব ে:  
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وا   ٱََّلّينَ  َوقَاَل  ﴿ وا   َل  َكَفر  َمع  رحَءانّ  لَّهىَذا تَسح ا   ٱلحق  مح  فّيهّ  َوٱلحَغوح لّب ونَ  لََعلَك   ٢٦ َتغح
  [٢١: لتفص] ﴾

“আর োহফররা বস , ‘কোেরা এ েুরআসনর হনসদেশ শুন না এবাং 
এর আবৃহত্ত োস  কশারসগা  সৃহি ের, কযন কোেরা জয়ী হসে 
পার”। [সূরা ফুস্-হস াে: ২৬] 
োরা আসরা ব ে, 

ّكَنة   ّف   ق ل وب َنا َوقَال وا   ﴿
َ
َّما أ ونَا   م  ع   َوَبيحنَّك  بَيحنَّنا َوّمن   َوقحر   َءاَذانَّنا َوّف   إَّّلحهّ  تَدح

  [١: فصلت] ﴾ ٥ ّحَجاب  
“আর োরা বস , ‘েুহে আোসদরসে যার প্রহে আহবান েরে কস হবষসয় 
আোসদর অন্তরসেূহ আিাহদে, আোসদর োসনর েসধয রসয়সে 
বহধরো আর কোোর ও আোসদর েসধয রসয়সে অন্তরায়”। [সূরা 
ফুস্-হস াে: ৫] 
অনযহদসে আল্লাহ োসদর োসরা োসরা কয সব েো বণেনা েসরসেন 
ো োসদর অবাধযো, অহাংোর ও োসদর দুবে  জ্ঞাসনর অহধোরী 
অনুসারীসদরসে সাংশয় ও কধাাঁোয় কফ াসনার উসেশয। কযেন আল্লাহ 
োসদর েো উসল্লখ েসর বস সেন,  

ىت َنا َعلَيحّهمح  ت تحَلى  ِإَوَذا ﴿ َنا قَدح  قَال وا   َءاَي لحَنا نََشا ء   لَوح  َسّمعح  إَّل   َهىَذا   إّنح  َهىَذا   ّمثحَل  لَق 
َسىّطري  

َ
َولّيَ  أ

َ   [٢١: االنفال] ﴾ ٣١ ٱۡلح
“আর োসদর উপর যখন আোর আয়ােসেূহ পাি েরা হয় েখন 
োরা বস , শুন াে কো। যহদ আেরা চাই, োহস  এর অনুরূপ 
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আেরাও ব সে পাহর। এসো হপেৃ-পুরুষসদর েল্প-োহহনী োড়া হেেু 
না”। [সূরা আ - আনফা : ৩১] 
এেহনভাসব োসদর েো:  

َسىّطري   َوقَال و ا   ﴿
َ
َولّيَ  أ

َ َتتََبَها ٱۡلح َلى  فَّهَ  ٱكح َرةٗ  َعلَيحهّ  ت مح ّصيٗل  ب كح
َ
 ﴾ ٥ َوأ

  [١: الفرقان]
“োরা বস , ‘এহট্ প্রাচীনোস র উপেো যা কস হ হখসয় হনসয়সে; 
এগুস া সো -সন্ধযায় োর োসে পাি েরা হয়”। [সূরা আ -
ফুরোন: ৫] 
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পহরসিদ 
 েুরআসনর েু‘হজযার েসধয অনযেে হসি,  

েুরআসনর হবস্মসয়র েসধয আসরেহট্ হস া পূবেবেেী উম্মে সম্পসেে 
এেজন হনরক্ষর নবী েেৃেে সাংবাদ কদওয়া হযহন আক্ষহরে ক খা 
পড়া জানসেন না। কযেন আল্লাহ ো‘আ া বস সেন,  

نَت  َوَما ﴿ ورّ  ِّبَانّبّ  ك  نَ  إّذح  ٱلطُّ َةٗ  َوَلىّكن انَاَديح ّن رَۡحح م َما   قَوحٗما َّل نّذرَ  َرب َّك  م  ىه  تَى
َ
 أ

ّن ّن نَّذير   م  مح  َقبحلَّك  م  ونَ  لََعَله    [١١: القصص] ﴾ ٤٦ َيَتَذَكر 
“আর যখন আহে (েূসাসে) কডসেহে াে েখন েুহে েূর পবেসের 
পাসশ উপহিে হেস  না। হেন্তু কোোর রসবর পক্ষ কেসে 
রহেেস্বরূপ জানাসনা হসয়সে, যাসে েুহে এেন েওেসে সেেে 
েরসে পার, যাসদর োসে কোোর পূসবে কোসনা সেেেোরী আসসহন। 
সম্ভবে োরা উপসদশ গ্রহণ েরসব”। [সূরা আল্-োসাস: ৪৬] 
আল্লাহ আসরা ো‘আ া বস সেন, 

نَت  َوَما ﴿ يحّهمح  ك  ونَ  إّذح  ََّلَ مح  ي لحق  ىَمه  قحَل
َ
مح  أ ه  يُّ

َ
ل   أ ف  َيمَ  يَكح نَت  َوَما َمرح يحّهمح  ك   إّذح  ََّلَ

ونَ    [١١: عمران ال] ﴾ ٤٤ ََيحَتّصم 
“আর েুহে োসদর হনেট্ হেস  না, যখন োরা োসদর ে ে হনসক্ষপ 
েরহে , োসদর েসধয কে োরইয়াসের দাহয়ত্ব কনসব? আর েুহে 
োসদর হনেট্ হেস  না, যখন োরা হবেেে েরহে ”। [আস  
ইেরান: ৪৪] 
আল্লাহ আসরা ো‘আ া বস সেন, 
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ىلَّك  ﴿ ۢنَبا ءّ  ّمنح  َذ
َ
نَت  َوَما إَّّلحَك   ن وّحيهّ  ٱلحَغيحبّ  أ يحّهمح  ك  و ا   إّذح  ََّلَ َع  ۡجح

َ
مح  أ َره  مح

َ
مح  أ  وَه 

ونَ  ر  ك    [١٩٢: يوسف] ﴾ ١٠٢ َيمح
“এগুস া গাসয়সবর সাংবাদ, যা আহে কোোর োসে ওহী েরহে। েুহে 
কো োসদর হনেট্ হেস  না যখন োরা োসদর হসিাসন্ত এেেে 
হসয়হে  অেচ োরা ষড়যন্ত্র েরহে ”। [সূরা: ইউসুফ: ১০২] 
আল্লাহ আসরা ো‘আ া বস সেন, 

َة   قََصّصّهمح  ّف  ََكنَ  لََقدح  ﴿ ّل  ّعۡبح و 
 
ّ لحَبىّب   ۡل 

َ   [١١١: يوسف] ﴾ ١١١ ٱۡلح
“োসদর এ োহহনীগুস াসে অবশযই বুহিোনসদর জনয রসয়সে 
হশক্ষা”। [সূরা: ইউসুফ: ১১১] 
এেহনভাসব আদে আ াইহহস সা াসের সৃহি, শয়োসনর সাসে োর 
ঘট্না, স্বজাহের সাসে নবীগসণর ঘট্না, েূসা আ াইহহস সা াসের 
ঘট্না, হখহজর, আসহাসব োহাফ, জু  ক্বারনাইন,  ুেোন আ াইহহস 
সা াে ও োর কেস র ঘট্না ও োওরাসের নানা হবহধহবধান সম্পসেে 
সাংবাদ কদওয়া ইেযাহদ সম্পসেে আল্লাহ ো‘আ া োসদরসে চযাস ে 
েসরসেন। আল্লাহ বস সেন,  

ت وا   ق لح  ﴿
ح
ىةّ فَأ َرى نت مح  إّن فَٱتحل وَها   بّٱََلوح   [٠٢: عمران ال] ﴾ ٩٣ َصىّدقّيَ  ك 

“ব ুন, ‘োহস  কোেরা োওরাে হনসয় আস, অেঃপর ো হে াওয়াে 
ের, যহদ কোেরা সেযবাদী হও”। [আস  ইেরান: ৯৩]  
আল্লাহ আসরা বস সেন,  
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﴿  
َ
أ َل َيَٰٓ مح  قَدح  ٱلحّكَتىبّ  هح َا َجا َءك  ونل  ّ   رَس  مح  ي بَي  َّما َكثرّٗيا لَك  نت مح  م  ونَ  ك  حف   ّمنَ  َّت 

وا   ٱلحّكَتىبّ  ف    [١١: دة املائ] ﴾ ١٥ َكثرّي    َعن َوَيعح
“কহ হেোবীগণ, কোোসদর হনেট্ আোর রাসূ  এসসসে, হেোব 
কেসে যা কোেরা কগাপন েরসে, োর অসনে হেেু কোোসদর হনেট্ 
কস প্রোশ েরসে এবাং অসনে হেেু কেসড় হদসয়সে”। [আ -োসয়দা: 
১৫] 
বরাং আহস  হেোবসদর েসধয যাসদরসে আল্লাহ হহদাসয়ে হদসয়সেন 
োসদর সম্পসেে হেহন বস সেন,  

ّن   َشاهّد   َوَشّهدَ  ﴿ َٰٓءّيَل  بَّن   م  َر ى  إّسح ا  اَمنَ   َ َف  ّمثحلّهّۦ ََعَ ت مح َۡبح َتكح : االحقاف] ﴾ ١٠ َوٱسح
١٩]  

“অেচ বনী ইসরাঈস র এেজন সাক্ষী এ বযাপাসর অনুরূপ সাক্ষয 
হদ । অেঃপর কস ঈোন আন  আর কোেরা অহঙ্কার েরস ”। 
[সূরা আল্-আহোফ: ১০] 
এ উম্মী নবী োসদরসে চযাস ে েসরন, হেন্তু োরা এর জবাব হদসে 
পাসর হন। কযেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াো‘আ া বস সেন,  

نَت  َوَما ﴿ ۥ َوَل  كَّتىب   ّمن َقبحلّهّۦ ّمن ل وا  َتتح  ك  ه  تَاَب  إّٗذا بَّيّمينَّك   ََّت طُّ  ََّلرح
بحّطل ونَ  حم    [١٣: العنكبوت] ﴾ ٤٨ ٱل

“আর েুহে কো এর পূসবে কোসনা হেোব হে াওয়াে েরহন এবাং 
কোোর হনসজর হাসে ো হ খহন কয, বাহে পেীরা এসে সসন্দহ 
কপাষণ েরসব”। [সূরা আল্-আনোবূে: ৪৮]  
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আল্লাহ আসরা বস সেন,  
وَل  يََتبّع ونَ  ٱََّلّينَ  ﴿ َ  ٱنلَّبَ  ٱلَرس  م ّ

ۥ ٱََّلّي ٱۡلح  ونَه  ت وًبا ََيّد  مح  َمكح ىةّ ّف  ّعنَده  َرى  ٱََلوح
جّنيلّ  ّ

م َوٱۡلح ر ه  م 
ح
وّف  يَأ ر  حَمعح مح  بّٱل نَكرّ  َعنّ  َوَينحَهىىه  م 

ح م   َوي ّحلُّ  ٱل َّبىّت  لَه  ّم   ٱلَطي   َوي َحر 
ئَّث  َعلَيحّهم   ََبَٰٓ مح  َوَيَضع   ٱۡلح مح  َعنحه  َه  َلىَل  إّۡصح غح

َ ا  ََكنَتح  ٱَلّّت  َوٱۡلح  َءاَمن وا   فَٱََّلّينَ  َعلَيحهّمح
وه   بّهّۦ وه   وََعَزر  وا   َونََِص  نزَّل  ٱََّلّي   ٱنلُّورَ  َوٱَتَبع 

 
ۥ   أ َلَٰٓئَّك  َمَعه  و 

 
م   أ ونَ  ه  لّح  فح حم   ١٥٧ ٱل

َها ق لح  يُّ
َ
أ ول   إّن ّ  نلَاس  ٱ َيَٰٓ مح  ٱلَِلّ  رَس  لحك   ََّل ۥ ٱََّلّي َۡجّيًعا إَّّلحك  ىتّ  م  ۡرّض   ٱلَسَمىَو

َ  َوٱۡلح
وَ  إَّل  إَّلىهَ  َل   ۦ ه  ّ وَّّلّ  بّٱلَِلّ  اّمن وا    َ َف  َوي ّميت    ي ۡحح ّ ّ  ٱنلَّب ّ  َورَس  م 

ّمن   ٱََّلّي ٱۡلح   بّٱلَِلّ  ي ؤح
وه   َوََكَّمىتّهّۦ مح  َوٱتَبّع  ونَ  لََعَلك  َتد    [١١٣ ،١١٧: االعراف] ﴾ ١٥٨ َتهح

“যারা অনুসরণ েসর রাসূস র, কয উম্মী নবী; যার গুণাব ী োরা 
হনজসদর োসে োওরাে ও ইহেস  হ হখে পায়, কয োসদরসে সৎ 
োসজর আসদশ কদয় ও বারণ েসর অসৎ োজ কেসে এবাং োসদর 
জনয পহবত্র বস্তু হা া  েসর আর অপহবত্র বস্তু হারাে েসর। আর 
োসদর কেসে কবাঝা ও শৃাংখ - যা োসদর উপসর হে - অপসারণ 
েসর। সুেরাাং যারা োর প্রহে ঈোন আসন, োসে সম্মান েসর, 
োসে সাহাযয েসর এবাং োর সাসে কয নূর নাহয  েরা হসয়সে ো 
অনুসরণ েসর োরাই সফ োে। ব , ‘কহ োনুষ, আহে কোোসদর 
সবার প্রহে আল্লাহর রাসূ , যার রসয়সে আসোনসেূহ ও যেীসনর 
রাজত্ব। হেহন োড়া কোসনা (সেয) ই াহ কনই। হেহন জীবন দান 
েসরন ও েৃেুয কদন। সুেরাাং কোেরা আল্লাহর প্রহে ঈোন আন ও 
োাঁর কপ্রহরে উম্মী নবীর প্রহে, কয আল্লাহ ও োাঁর বাণীসেূসহর প্রহে 
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ঈোন রাসখ। আর কোেরা োর অনুসরণ ের, আশা েরা যায়, 
কোেরা হহদায়াে  াভ েরসব”। [সূরা আ -আ‘রাফ: ১৫৭-১৫৮]  

 েুরআসনর েু‘হজযার েসধয আসরেহট্ হস া ভহবষযৎোস র 
নানা হবষসয় সাংবাদ হদসয়সে এবাং আল্লাহ কযভাসব বস সেন ো 
কসভাসবই সাংঘহট্ে হসয়সে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াো‘আ া 
বস সেন,  

ل نَ ﴿ خ  ّجدَ  ََلَدح حَمسح ََرامَ  ٱل   [٢٧: الفتح] ﴾ ٢٧ َءاّمنّيَ  ٱلَِل   َشا ءَ  إّن ٱۡلح
“কোেরা ইনশাআল্লাহ হনরাপসদ হনভেসয় আ -োসহজদু  হারাসে 
অবশযই প্রসবশ েরসব”। [সূরা আ -ফােহ: ২৭] 

ن َعلّمَ  ﴿
َ
ون   أ م َسَيك  ونَ  َمرحَضى  ّمنك  ّب ونَ  َوَءاَخر  ۡرّض  ّف  يَۡضح

َ  ّمن يَبحَتغ ونَ  ٱۡلح
لّ  ونَ  ٱلَِلّ  فَضح   [٢٩: املزمل] ﴾ ٢٠ ٱلَِلّ   َسبّيلّ  ّف  ل ونَ ي َقىتّ  َوَءاَخر 

“হেহন জাসনন কোোসদর েসধয কেউ কেউ অসুি হসয় পড়সব। আর 
কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধাসন পৃহেবীসে ভ্রেণ েরসব, আর 
কেউ কেউ আল্লাহর পসে  ড়াই েরসব”। [সূরা আল্-েুযযাহম্ম : ২০] 
এট্া হে  হজহাদ ফরয হওয়ার আসগ। কেননা এহট্ েক্কী সূরা। 
আল্লাহ ো‘আ া বস সেন,  

َزم   ﴿ ع   َسي هح َمح ب رَ  َوي َولُّونَ  ٱۡلح   [١١: القمر] ﴾ ٤٥ ٱَّلُّ
“সাংঘবি দ হট্ শীঘ্রই পরাহজে হসব এবাং হপি কদহখসয় পা াসব”। 
[সূরা আল্-োোর: ৪৫] 
োহফররা বদসরর হদসন পরাহজে হসয়হে ।  
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َا ََنحن   إّنَا ﴿ رَ  نََزنلح ّكح ونَ  ۥََّل   ِإَونَا ٱَّل    [٠: احلجر] ﴾ ٩ لََحىفّظ 
“হনশ্চয় আহে েুরআন নাহয  েসরহে, আর আহেই োর 
কহফাযেোরী”। [সূরা: আ -হহজর: ৯] 
েে নাহস্তসেরা েুরআনসে পহরবেেন েরসে কচিা েসরসে হেন্তু োরা 
বযেে হসয়সে। োরা েখনও সফ  হসব না। কেননা স্বয়াং েহান 
আল্লাহ েুরআন সাংরক্ষসণর দাহয়ত্ব হনসয়সেন। েুরআসনর সমু্মখ ও 
পশ্চাৎ হদসয় বাহে  আসসে পারসব না, এট্া প্রজ্ঞােয় ও প্রশাংহসে 
েহান আল্লাহর েরফ কেসে নাহয েৃে।  

 েুরআসনর আসরে েু‘হজযা হস া েবণোরীর েসধয প্রভাব 
কফ া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াো‘আ া বস সেন,  

َا لَوح  ﴿ نَزنلح
َ
رحَءانَ  َهىَذا أ ى  ٱلحق  ۥ َجَبل   ََعَ َته  يح

َ
ٗع  َخىّشٗعا َلَرأ ّ َتَصد  ّنح  مُّ َيةّ م   ٢١ ٱلَِلّا  َخشح

  [٢١: احلَش] ﴾
“এ েুরআনসে যহদ আহে পাহাসড়র ওপর নাহয  েরোে েসব েুহে 
অবশযই োসে কদখসে, আল্লাহর ভসয় হবনীে ও হবদীণে”। [সূরা 
আল্-হাশর: ২১] 
আল্লাহ আসরা বস সেন,  

َشعّرُّ  ﴿ ل ود   ّمنحه   َتقح نَ  ينَ ٱََّلّ  ج  مح  ََيحَشوح مح  تَلّي   ث مَ  َرَبه  ل ود ه  مح  ج  رّ  إَّلى  َوق ل وب ه   ذّكح
  [٢٢: الزمر] ﴾ ٢٣ ٱلَِلّا 
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“যারা োসদর রবসে ভয় েসর, োসদর গা এসে হশহহরে হয়, 
োরপর োসদর কদহ ও েন আল্লাহর স্মরসণ হবনম্র হসয় যায়”। [সূরা 
আয্-যুোর: ২৩] 
েুরআন েবণ হজনজাহের োসঝ কয প্রভাব কফস  কস সম্পসেে 
আল্লাহ বস ন,  

وّحَ  ق لح  ﴿
 
نَه   إَّلَ  أ

َ
َتَمعَ  أ ّنَ  َنَفر   ٱسح ن ّ  م  ّ

َنا إّنَا َفَقال و ا   ٱۡلح ّدي   ١ َعَجٗبا ق رحَءانًا َسّمعح  َيهح
دّ  إَّل  ّكَ  َولَن بّهّۦ   اَمَنا  َ َف  ٱلرُّشح ُّشح َحٗدا بَّرب َّنا   ن

َ
  [٢ ،١: اجلن] ﴾ ٢ أ

“ব , ‘আোর প্রহে ওহী েরা হসয়সে কয, হনশ্চয় হজনসদর এেহট্ দ  
েসনাসযাগ সহোসর শুসনসে। অেঃপর বস সে, ‘আেরা কো এে 
হবস্ময়ের েুরআন শুসনহে, যা সসেযর হদসে হহদায়াে েসর; অেঃপর 
আেরা োসে ঈোন এসনহে। আর আেরা েখসনা আোসদর রসবর 
সাসে োউসে শরীে েরব না”। [সূরা আল্-হজন: ১-২] 
বুখারী রহ. বস সেন,  

َ  َعَباس   بمنه  اّلَله  َعبمده  َعنم  ل  انمَطلََق : " قَاَل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
نم  َطائهَفة   فه  وََسلَمَ  َحابههه  مه صم

َ
ينَ  أ ده ، ُسوقه  إهَل  ََعمه يَل  َوقَدم  ُعََكظ  َ  حه يه  َبيم  الَشيَاطه

 َ ،الَسمَ  َخَبه  َوَبيم لَتم  اءه رمسه
ُ
مُ  َوأ ُهُب، َعلَيمهه يُ  فَرََجَعته  الشل ، إهَل  الَشيَاطه مم هه مه  قَوم

؟ َما: َفَقالُوا يَل : َفَقالُوا لَُكمم َ  بَيمنَنَا حه ، َخَبه  َوَبيم لَتم  الَسَماءه رمسه
ُ
ُهُب، َعلَيمنَا َوأ  الشل

َ  بَيمنَُكمم  َحاَل  َما: قَالُوا ء   إهاَل  الَسَماءه  َخَبه  َوَبيم ُبوا َحَدَث، ََشم ه َق  فَاْضم  َمَشاره
رمضه 

َ
َبَها، األ َ  بَيمنَُكمم  َحاَل  اََّلهي َهَذا َما فَانمُظُروا َوَمَغاره ، َخَبه  َوبَيم  الَسَماءه

وََلهَك  فَانمََصََف 
ُ
ينَ  أ ِّ  إهَل  تهَهاَمةَ  ََنموَ  تَوََجُهوا اََّله  وَُهوَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
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لَةَ  ينَ  بهنَخم ده ، ُسوقه  إهَل  ََعمه َحابههه  يَُصّلِّ  وَُهوَ  ُعََكظ  صم
َ
، َصاَلةَ  بهأ ره ُعوا فَلََما الَفجم  َسمه

آنَ  تََمُعوا الُقرم َ  بَيمنَُكمم  َحاَل  اََّلهي َواّلَله  َهَذا: َفَقالُوا ََلُ، اسم ، َخَبه  َوَبيم  الَسَماءه
هَك  يَ  َفُهنَال ،قَوم  إهَل  رََجُعوا حه مم هه َمنَا يَا: َوقَالُوا مه نَا إهنَا}: قَوم عم آنًا َسمه ي َعَجبًا، قُرم  َيهمده

، إهَل  ده هكَ  َولَنم  بههه  فَآَمَنا الرلشم َحًدا بهَربِّنَا نَُشم
َ
نمَزَل  ،[٢: اجلن]{ أ

َ
 َصَّل  نَبهيِّهه  ََعَ  اّلَلُ  فَأ

َ  قُلم }: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  وحه
ُ
نَهُ  إهيَلَ  أ

َ
تََمعَ ا أ نَ  َنَفر   سم نِّ  مه َ  َوإهَنَما[ ١: اجلن]{ اجله وحه

ُ
 أ

ُل  إهيَلمهه  نِّ  قَوم  ." اجله
ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, “নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েসয়েজন সাহাবীসে সসঙ্গ হনসয় 
উোয বাজাসরর উসেসশয রওয়ানা েসরন। আর দুি হজনসদর 
উধেস াসের সাংবাদ সাংগ্রসহর পসে প্রহেবন্ধেো কদখা কদয় এবাং 
োসদর হদসে অহিহপে হনহক্ষপ্ত হয়। োসজই শয়োনরা োসদর 
সম্প্রদাসয়র হনেট্ হফসর আসস। োরা হজজ্ঞাসা ের , কোোসদর হে 
হসয়সে? োরা ব  , আোসদর এবাং আোসশর সাংবাদ সাংগ্রসহর 
েসধয প্রহেবন্ধেো কদখা হদসয়সে এবাং আোসদর হদসে অহিহপে 
েুাঁসড় োরা হসয়সে। েখন োরা ব  , হনশ্চয়ই গুরুত্বপূণে এেট্া হেেু 
ঘট্সে বস ই কোোসদর এবাং আোসশর সাংবাদ সাংগ্রসহর েসধয 
প্রহেবন্ধেোর সৃহি হসয়সে। োসজই, পৃহেবীর পূবে এবাং পহশ্চে 
অঞ্চ  পযেন্ত হবচরণ েসর কদখ, হে োরসণ কোোসদর ও আোসশর 
সাংবাদ সাংগ্রহসর েসধয প্রহেবন্ধেো সৃহি হসয়সে? োই োসদর কয 
দ হট্ হেহাোর হদসে হগসয়হে , োরা রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
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ওয়াসাল্লাসের হদসে অগ্রসর হ । হেহন েখন উোয বাজাসরর পসে 
‘নাখ া’ নােে িাসন সাহাবীগণসে হনসয় ফজসরর সা াে আদায় 
েরহেস ন। োরা যখন েুরআন শুনসে কপ , েখন কসহদসে 
েসনাহনসবশ ের । োরপর োরা বস  উি , আল্লাহর শপে! এহট্ই 
কোোসদর ও আোসশর সাংবাদ সাংগ্রসহর েসধয প্রহেবন্ধেো সৃহি 
েসরসে। এেন সেয় যখন োরা সম্প্রদাসয়র হনেট্ হফসর আস  
এবাং ব   কয, 

َنا إّنَا ّدي   ١ َعَجٗبا ق رحَءانًا َسّمعح دّ  إَّل  َيهح ّكَ  َولَن بّهّۦ   َمَناا  َ َف  ٱلرُّشح ُّشح َحٗدا بَّرب َّنا   ن
َ
 ٢ أ

  [٢ ،١: اجلن] ﴾
“ব , ‘আোর প্রহে ওহী েরা হসয়সে কয, হনশ্চয় হজনসদর এেহট্ দ  
েসনাসযাগ সহোসর শুসনসে। অেঃপর বস সে, ‘আেরা কো এে 
হবস্ময়ের েুরআন শুসনহে, যা সসেযর হদসে হহদায়াে েসর; অেঃপর 
আেরা োসে ঈোন এসনহে। আর আেরা েখসনা আোসদর রসবর 
সাসে োউসে শরীে েরব না”। [সূরা আল্-হজন: ১-২] এ প্রসসঙ্গ 
আল্লাহ্ ো‘আ া োাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এর প্রহে 
সূরা নাহয  েসরন, 

وّحَ  ق لح 
 
نَه   إَّلَ  أ

َ
َتَمعَ  أ ّنَ  َنَفر   ٱسح ن ّ  م  ّ

 ٱۡلح
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“ব , ‘আোর প্রহে ওহী েরা হসয়সে কয, হনশ্চয় হজনসদর এেহট্ দ  
েসনাসযাগ সহোসর শুসনসে”।[সূরা আল্-হজন: ১] েূ ে োাঁর হনেট্ 
হজনসদর বক্তবযই ওহীরূসপ নাহয  েরা হসয়সে”।1 
আল্লাহ ো‘আ া বস সেন,  

َنا   ِإَوذح  ﴿ فح ّنَ  َنَفٗرا إَّّلحَك  َۡصَ ن ّ  م  ّ
َتّمع ونَ  ٱۡلح رحَءانَ  يَسح وه   فَلََما ٱلحق  نّصت و قَال و ا   َحَۡض 

َ
 ا   أ

ا   ق ّضَ  فَلََما ّمّهم إَّلى  َوَلوح نّذرّينَ  قَوح ىَقوحَمَنا   قَال وا   ٢٩ مُّ َنا إّنَا َي نزَّل  كَّتىًبا َسّمعح
 
 ّمن   أ

دّ  وَسى  َبعح ٗقا م  ّ َصد  َ  ل َّما م  ّدي   يََديحهّ  َبيح َق ّ  إَّل  َيهح َتقّيم   َطرّيق   ِإَوَلى  ٱۡلح سح  ٣٠ مُّ
ىَقوحَمَنا   ّجيب وا   َي
َ
فّرح  بّهّۦ َوَءاّمن وا   ٱلَِلّ  اّعَ دَ  أ م َيغح ّن لَك  مح  م  م ذ ن وبّك  ّنح  َوي ّجرحك   م 
ّّلم   َعَذاب  
َ
ّبح  َل  َوَمن ٣١ أ ّجز   فَلَيحَس  ٱلَِلّ  َداّعَ  َي  عح ۡرّض  ّف  بّم 

َ  ّمن ََّل ۥ َولَيحَس  ٱۡلح
ا  د ونّهّۦ   ّّلَا ء  وح
َ
َلَٰٓئَّك  أ و 

 
بّي   َضَلىل   ّف  أ   [٢٢ ،٢٠: حقافاال] ﴾ ٣٢ مُّ

“আর স্মরণ ের, যখন আহে হজনসদর এেহট্ দ সে কোোর োসে 
হফহরসয় হদসয়হে াে। োরা েুরআন পাি শুনহে । যখন োরা োর 
োসে উপহিে হ , েখণ োরা ব  , ‘চুপ েসর কশান। োরপর 
যখন পাি কশষ হ  েখন োরা োসদর েওসের োসে সেেেোরী 
হহসসসব হফসর কগ । োরা ব  , ‘কহ আোসদর েওে, আেরা কো 
এে হেোসবর বাণী শুসনহে, যা েূসার পসর নাহয  েরা হসয়সে। যা 
পূবেবেেী হেোবসে সেযায়ন েসর আর সেয ও সর  পসের প্রহে 
হহদায়াে েসর’। কহ আোসদর েওে, আল্লাহর হদসে আহবানোরীর 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৭৭৩, েুসহ ে, হাদীস নাং ৪৪৯।  
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প্রহে সাড়া দাও এবাং োর প্রহে ঈোন আন, আল্লাহ কোোসদর 
পাপসেূহ ক্ষো েরসবন। আর কোোসদরসে যন্ত্রণাদায়ে আযাব 
কেসে রক্ষা েরসবন’। আর কয আল্লাহর হদসে আহবানোরীর ডাসে 
সাড়া কদসব না কস যেীসন োসে অপারগোরী নয়। আর আল্লাহ োড়া 
োর কোসনা অহভভাবে কনই। এরাই স্পি হবভ্রাহন্তর েসধয রসয়সে”। 
[সূরা আল্-আহোফ: ২৯-৩২] 
ইোে হাহেে রহ. বস ন,  

، ده َعبم  َعنم  ِّ  ََعَ  َهبَُطوا: " قَاَل  اّلَله   وَُهوَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
ُ
َرأ آنَ  َيقم  المُقرم

نه  ُعوهُ  فَلََما ََنملَةَ  بهبَطم تُوا: قَالُوا َسمه نمصه
َ
َعةً  َوََكنُوا. َصه  : قَالُوا. أ هسم َحُدُهمم  ت

َ
َبَعةُ  أ  َزوم

نمَزَل 
َ
َنا   ِإَوذح  } وََجَل  َعزَ  اّلَلُ  فَأ فح ّنَ  َنَفٗرا إَّّلحَك  َۡصَ ن ّ  م  ّ

َتّمع ونَ  ٱۡلح رحَءانَ  يَسح  فَلََما ٱلحق 
وه   نّصت وا    قَال و ا   َحَۡض 

َ
يَةُ [ ٢٠: األحقاف]{ أ بّي   َضَلىل   } إهَل  اْلم   .{ مُّ

আবু্দল্লাহ রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, “হজসনরা 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ আস , েখন হেহন 
‘নাখ া’ নােে িাসন েুরআন হে াওয়াে েরহেস ন। োরা যখন 
েুরআন েবণ ের  েখন ব  , কোেরা চুপ েসরা, েসনাসযাগ 
সহোসর কশান। োরা নয়জন হে । োসদর এেজন হে  
‘ঝাওবা‘আহ’ বা ঘূহণেঝড়। েখন েহান আল্লাহ নাহয  েসরন,  

َنا   ِإَوذح  } فح ّنَ  َنَفٗرا إَّّلحَك  َۡصَ ن ّ  م  ّ
َتّمع ونَ  ٱۡلح رحَءانَ  يَسح وه   فَلََما ٱلحق  ا   َحَۡض  نّصت وا    قَال و 

َ
 {أ

“আর স্মরণ ের, যখন আহে হজনসদর এেহট্ দ সে কোোর োসে 
হফহরসয় হদসয়হে াে। োরা েুরআন পাি শুনহে । যখন োরা োর 
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োসে উপহিে হ , েখণ োরা ব  , ‘চুপ েসর কশান”। কেসে 
بّي   َضَلىل   مُّ  পযেন্ত নাহয  হয়”। [সূরা আল্-আহোফ: ২৯-৩২]1 

অনুরূপভাসব নাসারাসদরসে আ -েুরআন প্রভাবাহিে েসরসে। এর 
উদাহরণ হস া আল্লাহর বাণী:  

وا   ِإَوَذا ﴿ نزَّل  َما   َسّمع 
 
ولّ  إَّل  أ مح  تََرىَٰٓ  ٱلَرس  ي َنه  عح

َ
عّ  ّمنَ  تَفّيض   أ  ّمنَ  َعَرف وا   ّمَما ٱََّلمح

ّ  ٱۡلحَ  ول ونَ  ق  ت بحَنا َءاَمَنا َرَبَنا   َيق  ّمن   َل  نَلَا َوَما ٨٣ ٱلَشىّهّدينَ  َمعَ  فَٱكح  َوَما بّٱلَِلّ  ن ؤح
َق ّ  ّمنَ  َجا َءنَا َمع   ٱۡلح ن َوَنطح

َ
ّخلََنا أ م   ٨٤ ٱلَصىلّّحيَ  ٱلحَقوحمّ  َمعَ  َربَُّنا ي دح َثىَبه 

َ
 بَّما ٱلَِل   فَأ

نحَهىر   ََتحتَّها ّمن يََتحرّ  َجَنىت   قَال وا  
َ ا  َخىّلّينَ  ٱۡلح ىلَّك  فّيَها ّسنّيَ  َجَزا ء   َوَذ حح حم   ﴾ ٨٥ ٱل

  [٣١ ،٣٢: دة املائ]
“আর রাসূস র প্রহে যা নাহয  েরা হসয়সে যখন োরা ো শুসন, 
েুহে কদখসব োসদর চকু্ষ অশ্রুসে কভসস যাসি, োরণ োরা সেয 
হসে কজসনসে। োরা বস , ‘কহ আোসদর রব, আেরা ঈোন এসনহে। 
সুেরাাং আপহন আোসদরসে সাক্ষয দানোরীসদর সসঙ্গ হ হপবি 
েরুন’। আর আোসদর েী হসয়সে কয, আেরা আল্লাহর প্রহে এবাং 
কয সেয আোসদর োসে এসসসে োর প্রহে ঈোন আনব না? আর 
আেরা আশা েরব না কয, আোসদর রব আোসদরসে প্রসবশ 
                                                           
1 েুসোদরাে হ  হাহেে, হাদীস নাং ৩৭০১। হেহন বস ন, সনদহট্ সহীহ, ইোে 
বুখারী ও েুসহ ে উসল্লখ েরন হন। ইোে যাহাবী রহ. এট্াসে স্বীেৃহে 
হদসয়সেন। প্রেৃে পসক্ষ এট্া হাসান হাদীস। কেননা এসে ‘আহসে ইবন আবী 
নুজুদ আসে, হেহন হাসানু  হাদীস। কদখুন ‘আ -হেজান’ গ্রসে।  
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েরাসবন কনেোর সম্প্রদাসয়র সাসে’। সুেরাাং োরা যা বস সে এর 
োরসণ আল্লাহ োসদরসে পুরস্কার কদসবন জান্নােসেূহ, যার নীসচ 
নদীসেূহ প্রবাহহে হয়, োরা কসখাসন িায়ী হসব। আর এট্া হ  
সৎেেেপরায়ণসদর প্রহেদান”। [আ -োসয়দা: ৮৩-৮৫] 
েদ্রূপ েুরাইশ োহফরসদরসে েুরআন কয প্রভাবাহিে েসরসে এর 
উদাহরণ হস া, বুখারীসে আসে,  

ه  بمنه  حُمََمده  َعنم  ، بمنه  ُجبَيم م  عه بهيهه  َعنم  ُمطم
َ
َ  أ عمُت : " قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه َ  َسمه  َصَّل  انلَبه

  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ 
ُ
َرأ رهبه  فه  َيقم

، الَمغم وره هه  بَلَغَ  فَلََما بهالطل مح  ﴿: اْليَةَ  َهذه
َ
وا   أ لّق   ّمنح  خ 

 ّ ء   َغريح مح  ََشح
َ
م   أ ونَ  ه  مح  ٣٥ ٱلحَخىلّق 

َ
وا   أ ۡرَضا  ٱلَسَمىَوىتّ  َخلَق 

َ مح  ٣٦ ي وقّن ونَ  َل  بَل َوٱۡلح
َ
 أ

مح  مح  َرب َّك  َخَزا ئّن   ّعنَده 
َ
م   أ ونَ  ه  صَۜيحّطر  حم   قَلمبه  ََكدَ : قَاَل "  [٢٧ ،٢١: الطور] ﴾ ٣٧ ٱل

نم 
َ
َي، أ يَانُ  قَاَل  يَطه َما: ُسفم

َ
نَا، فَأ

َ
عمُت  فَإهَنَما أ رهَي  َسمه

ُث، الزلهم ه  بمنه  حُمََمده  َعنم  ُُيَدِّ  ُجبَيم
، بمنه  م  عه ، َعنم  ُمطم بهيهه

َ
عمُت  أ َ  َسمه   وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

ُ
َرأ رهبه  فه  َيقم

وره  الَمغم  بهالطل
َمعمهُ  َولَمم  سم

َ
ي َزادَ  أ  .يله  قَالُوا اََّله

জুবায়র ইবন েুে’ইে রহ. োর হপো কেসে বণেনা েসরন, হেহন 
বস ন, আহে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে োগহরসব সূরা 
েূর পাি েরসে শুসনহে। যখন হেহন এ আয়াে পযেন্ত কপৌসেন:  

مح  ﴿
َ
وا   أ لّق  ّ  ّمنح  خ  ء   َغريح مح  ََشح

َ
م   أ ونَ  ه  مح  ٣٥ ٱلحَخىلّق 

َ
وا   أ ۡرَضا  ٱلَسَمىَوىتّ  َخلَق 

َ  بَل َوٱۡلح
مح  ٣٦ ونَ ي وقّن   َل 

َ
مح  أ مح  َرب َّك  َخَزا ئّن   ّعنَده 

َ
م   أ ونَ  ه  صَۜيحّطر  حم   ،٢١: الطور] ﴾ ٣٧ ٱل

٢٧]  
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“োরা হে স্রিা বযেীে সৃহি হসয়সে, না োরা হনসজরাই স্রিা ? 
আসোন-যেীন হে োরাই সৃহি েসরসে? আসস  োরা অহবশ্বাসী। 
আোর প্রহেপা সের ধনভাণ্ডার হে োসদর োসে রসয়সে, না োরাই 
এ সেুদসয়র হনয়ন্ত্রা?” [সূরা আত্বেূর : ৩৫-৩৭] েখন আোর অন্তর 
প্রায় উসড় যাবার অবিা হসয়হে । সুহফয়ান (রহ) বস ন, আহে 
যুহরীসে েুহাম্মদ ইবন জুবাহয়র ইবন েুে’ইেসে োর হপোর বণেনা 
েরসে শুসনহে, যা আহে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে 
োগহরসব সূরা েূর পাি েরসে শুসনহে। হেন্তু এর অহেহরক্ত আহে 
শুসনহন, যা োাঁরা আোর োসে বণেনা েসরসেন। 1 
ইোে বুখারী আ -োগাযী অধযসয় বদসরর যুি সম্পসেে ো‘োর হসে 
ঝুহরী রহ. এর সনসদ অনুরূপ বণেনা েসরসেন। বা এসে আসরা 
আসে “আর ো-ই আোর অন্তসর প্রেে ঈোসনর সঞ্চার েরস া’’।  

 অনুরূপভাসব েুরআসনর আরও েু‘হজযা হসি, আল্লাহর 
হনসন্মাক্ত বাণীসে:  

مح  َءاَمن وا   ٱََّلّينَ  ٱلَِل   وََعدَ  ﴿ مح  ٱلَصىلَّحىّت  وََعّمل وا   ّمنك  لَّفَنه  َتخح ۡرّض  ّف  لَيَسح
َ  ٱۡلح

لََف  َكَما َتخح َّنَ  َقبحلّّهمح  ّمن ٱََّلّينَ  ٱسح مح  َوَّل َمك  م   لَه  مح  تََضى ٱرح  ٱََّلّي دّيَنه   لَه 
م نَلَه  ّ ّن   َوَّل َبد  دّ  م  ا  َخوحفّهّمح  َبعح ٗنا مح

َ
ونَّن  أ ب د  ونَ  َل  َيعح ّك  ا   ٗ َشيح  ّب  ي شح دَ  َكَفرَ  َوَمن ا  َبعح

ىلَّك  َلَٰٓئَّك  َذ و 
 
م   فَأ ونَ  ه    [١١: انلور] ﴾ ٥٥ ٱلحَفىّسق 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৮৫৪।  
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“কোোসদর েসধয যারা ঈোন আসন এবাং সৎেেে েসর আল্লাহ 
োসদরসে এ েসেে ওয়াদা হদসয়সেন কয, হেহন হনহশ্চেভাসব োসদরসে 
যেীসনর প্রহেহনহধত্ব প্রদান েরসবন, কযেন হেহন প্রহেহনহধত্ব প্রদান 
েসরহেস ন োসদর পূবেবেেীসদরসে এবাং হেহন অবশযই োসদর জনয 
শহক্তশা ী ও সুপ্রহেহিে েরসবন োসদর দীনসে, যা হেহন োসদর 
জনয পেন্দ েসরসেন এবাং হেহন োসদর ভয়-ভীহে শাহন্ত-হনরাপত্তায় 
পহরবহেেে েসর কদসবন। োরা আোরই ইবাদাে েরসব, আোর 
সাসে কোসনা হেেুসে শরীে েরসব না। আর এরপর যারা েুফরী 
েরসব োরাই ফাহসে”। [সূরা আন্-নূর: ৫৫] 
োরণ উম্মসের অবিা েেক্ষণ সহিে হে  যেক্ষণ োসদর েসধয 
হশেে, েৃে বযহক্তর েবসর গমু্বজ বেহর, েবরসে সহজ্জে েরা ও পাো 
েরা, গমু্বজ বেরী েরা ইেযাহদর প্রসার না ঘসট্হে ; বস্তুে এর 
োধযসে হশেেসে সহসযাহগো েরা হসয়হে । এেনহে এেন হেেু 
গনে েহড়সয় হেহট্সয় পসড়সে যারা েসন েসর কয, োরা গাসয়ব 
সম্পসেে অবগে। পূসবের অসনে রাজা বাদশাহরা গনেসদর উপর 
হনভের েরে।  
এসব েুসাংস্কার অসনসের োসে পুরােন হস ও বেেোসন এে নেুন 
হশসেের আহবস্কার হসয়সে, আর ো হস া গণেন্ত্র, যার অেে হস া 
জনগসণর িারা জনগসনর শাসন। অেোৎ জনগণ হনসজরাই হনসজসদর 
শাসন েরসব। এেহনভাসব ইস াসের শত্রুসদর কেসে েুরআন হাদীস 
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হবসরাধী আইন আেদাহন েরা। এ সব আইসনর িারা শাসন োযে 
পহরচা না েরা হশেে। আল্লাহ বস ন,  

مح  ﴿
َ
مح  أ ا   لَه  َٰٓؤ  ََك وا   ُش  م َُشَع  ّنَ  لَه  ّينّ  م  َذن   لَمح  َما ٱَّل 

ح
ا  بّهّ  يَأ   [٢١: ىالشور] ﴾ ٢١ ٱلَِل 

“োসদর জনয হে এেন হেেু শরীে আসে, যারা োসদর জনয দীসনর 
হবধান হদসয়সে, যার অনুেহে আল্লাহ কদনহন?” [সূরা আশ্-শূরা: ২১] 
এর কচসয়ও োরাত্মে হস া বেেোসনর েুসহ েগণ দুহট্ হশহবসর 
হবভক্ত, এেভাগ রাহশয়ার অনুসারী, আসরেভাগ আসেহরোর 
অনুসারী।  
বরাং এর কচসয়ও োরাত্মে অবিা হস া েুসহ ে শাসসেরা আসেহরো 
ও রাহশয়ার োসবদার হসয় োসদর হেশন বাস্তবায়ন েসরন। হেন্তু 
আল্লহর রহেসে হেেু েুসহ ে শাসে ও সাধারণ েুসহ ে এ সব 
ভয়ঙ্কর হেশন সম্পসেে জানসে কপসরসেন। েুসহ ে যুবসেরা উপোরী 
ই ে ও ঈোনী শহক্ত হনসয় এহগসয় যাসিন। োরা েুরআন ও 
সুন্নসহর হদসে হফসর আসসে। োরা োসদর কস সব শাসেসদরসে 
ইস াসের শত্রুসদর সাসে সম্পসেে হেন্ন েরসে কজার প্রসচিা চাহ সয় 
যাসিন যারা েসন েসরন োসদর ভাগয আসেহরো ও রাহশয়ার হাসে, 
অেচ োরা হনসজরাই বযেে ও নানা সেসযায় জজেহরে, কযেনহট্ হে  
সোজেসন্ত্রর অবিা। আ হােদু হ ল্লাহ রাহব্ব  ‘আ াহেন। 
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পহরসিদ 

নবুওয়সের পূবোভাষ 
هَشةَ  َعنم  َ  ََعئ مُ  ََكنَ »: قَالَتم  َعنمَها، اّلَلُ  رَضه ًما ُبَعاَث، يَوم ه  اّلَلُ  قََدَمهُ  يَوم هَرُسوَله  َصَّل  ل
مَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َق  َوقَده  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقده ََتَ ، افم  َملَؤُُهمم

َواُتُهمم  َوقُتهلَتم  ه  اّلَلُ  َفَقَدَمهُ  وَُجرُِّحوا، رَسَ هَرُسوَله مم  فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ل ههه  ُدُخول
اَلمه  فه   .«اإلهسم

আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কেসে বহণেে, হেহন বস ন, বু‘আস যুি1 
এেন এেহট্ যুি হে , যা আল্লাহ ো‘আ া (েদীনার পহরসবশসে) 

                                                           
1 বু‘আস যুি আউস ও খাযরাজ কগাত্রিসয়র েসধয সাংঘহিে দীঘে এেশ হবশ বের 
িায়ী এেহট্ যুি। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েদীনায় আগেন 
েরার পূবেপযেন্ত এ যুি চ হে । আল্লাহ ো‘আ া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের োধযসে োসদর উপর অনুগ্রহ েসর এ যুসির পহরসোহপ্ত ঘট্ান। 
কসহদসে ইহঙ্গে হদসয়ই আল্লাহ বস সেন,  

وا  وَ ﴿ ر  مح َعلَيح  ٱلَِلّ  َمَت نّعح  ٱذحك  نت مح  إّذح  ك  عح  ك 
َ
لََف  َدا ءٗ أ

َ
َ  فَأ مح  َبيح صح  ق ل وبّك 

َ
ت مفَأ ىٗناإّخح  َمتّهّۦ  بّنّعح  َبحح  َو

نت مح  ى  َوك  فح  َشَفا ََعَ ّنَ  َرة  ح  م ٱنلَارّ  م  نَقَذك 
َ
ّنح  فَأ   [١٠٣ :عمران ال] ﴾ ١٠٣ َها  م 

“আর কোেরা কোোসদর উপর আল্লাহর হনয়ােেসে স্মরণ ের, যখন কোেরা 
পরস্পসর শত্রু হেস । োরপর আল্লাহ কোোসদর অন্তসর ভা বাসার সঞ্চার 
েসরসেন। অেঃপর োাঁর অনুগ্রসহ কোেরা ভাই-ভাই হসয় কগ । আর কোেরা 
হেস  আগুসনর গসেের হেনারায়, অেঃপর হেহন কোোসদরসে ো কেসে রক্ষা 
েসরসেন”। [আস -ইেরান: ১০৩] 
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োাঁর (রাসূস র অনুেূ  েরার জনয) েদীনা আগেসনর পূসবেই 
ঘহট্সয়হেস ন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যখন 
েদীনায় আগেন েরস ন েখন কসখানোর সম্ভ্রান্ত ও কনেৃিানীয় 
বযহক্তবগে নানা দস  উপদস  হবভক্ত হসয় পসড়হে । োসদর 
কনেৃিানীয় বযহক্তগণ এ যুসি হনহে ও আহে হসয়হে । োসদর 
ইস াে গ্রহণসে আল্লাহ্ ো‘আ া োাঁর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের জনয অনুেূ  েসর হদসয়হেস ন।1 

نَسه  َعنم 
َ
نَ  َمالهك   بمنه  أ

َ
تَاهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ

َ
يُل  أ ه بم  اهللُ  َصَّل  جه

، َمعَ  يَلمَعُب  وَُهوَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  لمَمانه َخَذهُ  المغه
َ
، َعنم  فََشَق  فَََصََعُه، فَأ بههه

َرجَ فَاسم  قَلم  تَخم
َرجَ  المَقلمَب، تَخم نمهُ  فَاسم نمَك، الَشيمَطانه  َحظل  َهَذا: َفَقاَل  َعلََقًة، مه  فه  َغَسلَهُ  ُثمَ  مه
ت   نم  َطسم َزَم، بهَماءه  َذَهب   مه َمُه، ُثمَ  َزمم

َ
ََعَدهُ  ُثمَ  أَل

َ
، فه  أ لمَمانُ  وََجاءَ  َمََكنههه َعومنَ  المغه  يَسم

هه  إهَل  مِّ
ُ
َ  َيعمنه  - أ ئم بَلُوهُ  قُتهَل، قَدم  حُمََمًدا إهنَ : َفَقالُوا - هُ ظه تَقم عُ  وَُهوَ  فَاسم نه  ُمنمتَقه  ،" اللَوم
نَس   قَاَل 

َ
رَى ُكنمُت  َوقَدم »: أ

َ
ثَرَ  أ

َ
هَك  أ يَطه  َذل خم ممه رههه  فه  ال

 .«َصدم
আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বণেনা েসরন কয, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে হজবরী  
আ াইহহস সা াে এস ন, েখন হেহন হশশুসদর সাসে কখ হেস ন। 

হেহন োাঁসে ধসর কশায়াস ন এবাং বক্ষ হবদীণে েসর োাঁর হৎহপশুহট্ 
কবর েসর আনস ন। োরপর হেহন োাঁর বক্ষ কেসে এেহট্ রক্তহপশু 

                                                           

1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৭৭৭।  
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কবর েরস ন এবাং ব স ন এ অাংশহট্ শয়োসনর। এরপর 
হৎহপশুহট্সে এেহট্ স্বসণের পাসত্র করসখ যেযসের পাহন হদসয় কধৌে 
েরস ন এবাং োর অাংশগুস া জসড়া েসর আবার ো যোিাসন 
পূনঃিাপন েরস ন। েখন ঐ হশশুরা কদৌসড় োাঁর দুধোসয়র োসে 
কগ  এবাং ব  , েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে হেযা 
েরা হসয়সে। েোহট্ শুসন সবাই কসহদসে এহগসয় হগসয় কদখ  হেহন 
ভসয় হববণে হসয় আসেন! আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আহে 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের বসক্ষ কস কস াই-এর 
হচহ্ন কদসখহে।1 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৬২।  
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পহরসিদ 

অহী নাহযস র ধরণ ও প্রোর 
به  َعنم 

َ
يد   أ ، َسعه رهيِّ

ََثَ  إهنَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  اْلُدم كم
َ
 َما أ

َخاُف 
َ
رهجُ  َما َعلَيمُكمم  أ

نم  لَُكمم  اّلَلُ  ُُيم رمضه  بََرََكته  مه
َ
يَل  «األ  بََرََكُت  َوَما: قه

؟ رمضه
َ
َرةُ »: قَاَل  األ نميَا زَهم ته  َهلم : رَُجل   ََلُ  َفَقاَل  «ادلل

م
ُ  يَأ ؟ اْلَيم ل  فََصَمَت  بهالََشِّ  انَلبه

نَهُ  َظنََنا َحَّت  وََسلَمَ  يمهه َعلَ  اهللُ  َصَّل 
َ
ُل  أ َ ، ُيْنم ، َعنم  َيممَسحُ  َجَعَل  ُثمَ  َعلَيمهه  َجبهينههه

يمنَ »: َفَقاَل 
َ
نَا: قَاَل  «الَسائهُل؟ أ

َ
بُو قَاَل  - أ

َ
يد   أ نَاهُ  لََقدم : َسعه دم يَ  َْحه هَك  َطلَعَ  حه : قَاَل  - َذل

ته  الَ »
م
ُ  يَأ ، إهاَل  اْلَيم ه ة   الَماَل  َهَذا إهنَ  بهاْلَيم َ نمبََت  َما ُكَ  َوإهنَ  ُحلمَوة ، َخِضه

َ
 الَربهيعُ  أ

تُُل  وم  َحبًَطا َيقم
َ
، أ لَةَ  إهاَل  يُلهمل ةه، آكه َ َكلَتم  اْلَِضه

َ
تََدتم  إهَذا َحَّت  أ تَاَها، امم َ  َخاِصه

بَلَته  تَقم ََتَتم  الَشممَس، اسم ، َوثَلََطتم  فَاجم   ََعَدتم  ُثمَ  َوَبالَتم
َ
 الَماَل  َهَذا َوإهنَ . َكلَتم فَأ

َخَذهُ  َمنم  ُحلمَوة ،
َ
، أ هه َقِّ ، فه  َووََضَعهُ  ِبه هه َخَذهُ  َوَمنم  ُهَو، الَمُعونَةُ  فَنهعممَ  َحقِّ

َ
ه  أ هه  بهَغيم  َحقِّ

ي ََكنَ  ُكُل  ََكََّله
م
بَعُ  َوالَ  يَأ  .«يَشم

আবূ সাঈদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, আল্লাহ ো‘আ া কোোসদর 
জসনয যেীসনর বরেেসেূহ প্রোহশে েসর কদসবন, আহে কোোসদর 
জসনয এ বযাপাসরই সবোহধে আশাংো েরহে। হজজ্ঞাসা েরা হস া, 
যেীসনর বরেেসেূহ হে? হেহন ব স ন, দুহনয়ার ঝাাঁেজেে। েখন 
এে বযহক্ত োর োসে ব স ন, ভাস া হে েন্দ হনসয় আসসব? েখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হেেুক্ষন নীরব োেস ন, যেরুন 
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আেরা ধারণা ের াে কয, এখন োর উপর অহী নাহয  হসি। 
এরপর হেহন োর েপা  কেসে ঘাে েুসে হজজ্ঞাসা েরস ন, 
প্রশ্নোরী কোোয়? কস ব  , আহে এখাসন। -আবূ সাঈদ রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু বস ন, যখন এহট্ প্রোশ কপ , েখন আেরা প্রশ্নোরীর 
প্রশাংসা ের াে-। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
ভাস া এেোত্র ভাস াসেই বসয় আসন। হনশ্চয়ই এ ধন-কদৌ ে সবুজ 
শযাে  সুহেি। অবশয বসন্ত কয সবহজ উৎপাদন েসর, ো 
ভক্ষনোরী পশুসে েৃেুযর েুসখ কিস  কদয় অেবা েৃেুযর হনেসট্ েসর 
কদয়, েসব কয প্রাণী কপট্ ভসর কখসয় সূযে েুখী হসয় জাবর োসট্ 
(চবেণ েসর), ে -েূত্র েযাগ েসর এবাং পুনরায় খায় (এর অবিা 
হভন্ন)। এ পৃহেবীর ধন-কদৌ ে েদ্রুপ সুহেি। কয বযহক্ত ো সৎভাসব 
গ্রহণ েরসব এবাং সৎোসজ বযয় েরসব, ো োর খুবই সাহাযযোরী 
হসব, আর কয ো অনযায়ভাসব গ্রহন েরসব, োর অবিা হসব ঔ 
বযহক্তর েে কয কখসে োসে আর পহরেৃপ্ত হয় না।1 

هَشةَ  َعنم  مِّ  ََعئ
ُ
نهيَ  أ مه َ  الُمؤم نَ  َعنمَها، اّلَلُ  رَضه

َ
َشام   بمنَ  احلَارهَث  أ َ  هه  َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه

َل 
َ
، رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  لَمَ وَسَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َسأ تهيَك  َكيمَف  اّلَله

م
؟ يَأ ُ  الَوحم

يَانًا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  حم
َ
تهينه  أ

م
ثمَل  يَأ ، َصلمَصلَةه  مه  وَُهوَ  اجلََرسه

هُ  َشدل
َ
، أ َ َصمُ  لََعَ حم  قَاَل، َما َعنمهُ  َوَعيمُت  َوقَدم  َعنِّ  َفيُفم

َ
َ  َيتََمَثُل  يَانًاَوأ  رَُجاًل  الَملَُك  يله

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬৪২৭।  
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يعه  َفيََُكُِّمنه 
َ
هَشةُ  قَالَتم  «َيُقوُل  َما فَأ َ  ََعئ تُهُ  َولََقدم : َعنمَها اّلَلُ  رَضه يم

َ
ُل  َرأ ه

 َعلَيمهه  َيْنم
 ُ مه  فه  الَوحم يده  ايلَوم ، الَشده مُ  الَبمده  .اَعَرقً  يَلَتََفَصدُ  َجبهينَهُ  َوإهنَ  َعنمهُ  َفيَفمصه

‘আহয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কেসে বহণেে, হাহরস ইবন হহশাে 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে 
হজজ্ঞাসা েরস ন, ‘ইয়া রাসূ ুল্লাহ্! সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
আপনার প্রহে অহী হেভাসব আসস? রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন, কোসনা সেয় ো ঘন্টাধ্বহনর নযায় আোর হনেট্ 
অহী আসস, আর এহট্ই আোর উপর সবচাইসে েিদায়ে হয় এবাং 
ো সোপ্ত হসেই হফহরশো যা বস ন আহে ো েুখি েসর কনই। 
আবার েখসনা হফহরশো োনুসষর আেৃহেসে আোর সসঙ্গ েো 
বস । হেহন যা বস ন আহে ো েুখি েসর কফহ । আহয়শা 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা বস ন, আহে প্রচণ্ড শীসের হদসন ওহী নাহয রে 
অবিায় োাঁসে কদসখহে। অহী কশষ হস ই োাঁর েপা  কেসে ঘাে 
ঝসর পড়ে।1 

هَشةَ  َعنم  مِّ  ََعئ
ُ
نهيَ  أ مه َنَها الُمؤم

َ
َوُل : قَالَتم  أ

َ
ئَ  َما أ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  بههه  بُده

نَ  وََسلَمَ  ه  مه
َيا الَوحم ؤم َةُ  الرل ، فه  الَصاحله مه َيا يََرى الَ  فَََكنَ  انَلوم ثمَل  َجاَءتم  إهاَل  ُرؤم  فَلَقه  مه

، بمحه َراء   بهَغاره  َُيملُو َوََكنَ  اْلاَلَُء، إهيَلمهه  ُحبَِّب  ُثمَ  الصل  - اتَلَعبلدُ  وَُهوَ  - فهيهه  َفيَتََحَنُث  حه
 َ نم  َقبمَل  الَعَدده  َذَواته  اللَيَايله

َ
هعَ  أ

، إهَل  َيْنم لههه هم
َ
وَدُ  أ هَك، َوَيََتَ ل َ عُ  ُثمَ  َّله جيَةَ  إهَل  يَرمجه  َخده

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২।  
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وَدُ  ثملهَها، َفيَََتَ همه ، ََغره  فه  وَُهوَ  احلَقل  َجاَءهُ  َحَّت  ل َراء  ،: َفَقاَل  الَملَُك  فََجاَءهُ  حه
م
: قَاَل  اقمَرأ

نَا َما»
َ
َخَذنه : " قَاَل  ،«بهَقارهئ   أ

َ
نِّ  بَلَغَ  َحَّت  نه َفَغَط  فَأ دَ  مه ، ُثمَ  اجلَهم رمَسلَنه

َ
: َفَقاَل  أ

،
م
نَا َما: قُلمُت  اقمَرأ

َ
، أ َخَذنه  بهَقارهئ 

َ
نِّ  بَلَغَ  َحَّت  اثلَانهيَةَ  َفَغَطنه  فَأ ، ثُمَ  اجلَهمدَ  مه رمَسلَنه

َ
 أ

،: َفَقاَل 
م
نَا َما: َفُقلمُت  اقمَرأ

َ
، أ َخَذنه  بهَقارهئ 

َ
َةَ  َفَغَطنه  فَأ ، ُثمَ  اثلَاثله رمَسلَنه

َ
 ﴿: َفَقاَل  أ

 
ح
مّ  ٱقحَرأ نَسىنَ  َخلَقَ  ١ َخلَقَ  ٱََّلّي َرب َّك  بّٱسح ّ

  ٢ َعلَق   ّمنح  ٱۡلح
ح
َرم   َوَربَُّك  ٱقحَرأ كح

َ  ٱۡلح
 فَُؤاُدُه، يَرمُجُف  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  بهَها فَرََجعَ  [٢ ،١: العلق] ﴾ ٣

جيَةَ  ََعَ  فََدَخَل  َ  ُخَويمله   بهنمته  َخده لُونه »: َفَقاَل  َعنمَها، اّلَلُ  رَضه لُونه  َزمِّ  فََزَملُوهُ  «َزمِّ
جيَةَ  َفَقاَل  الَرومُع، َعنمهُ  َذَهَب  َحَّت  َده َبََها ْله خم

َ
يُت  لََقدم »: اْلََبَ  َوأ  «َنفمسه  ََعَ  َخشه

جيَةُ  َفَقالَتم  يَك  َما َواّلَله  لََكَ : َخده زه
بًَدا، اّلَلُ  ُُيم

َ
ُل  إهنََك  أ َم، تَلَصه ُل  الَرحه ، َوََتممه  الََكَ

ُب  سه ُدوَم، َوتَكم رهي الَمعم
، نََوائهبه  ََعَ  َوتُعهيُ  الَضيمَف، َوَتقم  بههه  فَانمَطلََقتم  احلَقِّ

جيَةُ  تَتم  َحَّت  َخده
َ
فَله  بمنَ  َوَرقَةَ  بههه  أ َسده  بمنه  نَوم

َ
جيَةَ  َعمِّ  ابمنَ  ىالُعزَ  َعبمده  بمنه  أ  َخده

  َوََكنَ 
ً
َرأ ، فه  َتنَََصَ  امم لهَيةه تُُب  َوََكنَ  اجلَاهه تَاَب  يَكم ، الكه َ َانه بم تُُب  العه نَ  َفيَكم  مه

يله  ه
ْنم َانهَيةه  اإله بم نم  اّلَلُ  َشاءَ  َما بهالعه

َ
تَُب، أ ، قَدم  َكبهًيا َشيمًخا َوََكنَ  يَكم َ  ََلُ  َفَقالَتم  َعِمه

جيَةُ  ، ابمنَ  يَا: َخده َمعم  َعمِّ نَ  اسم يَك، ابمنه  مه خه
َ
خه  ابمنَ  يَا: َوَرقَةُ  ََلُ  َفَقاَل  أ

َ
 تََرى؟ َماَذا أ

َبَهُ  خم
َ
ى، َما َخَبَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فَأ

َ
 َهَذا: َوَرقَةُ  ََلُ  َفَقاَل  َرأ

يَها يَلمتَنه  يَا ،ُموَس  ََعَ  اّلَلُ  نََزَل  اََّلهي انَلاُموُس  ُكونُ  يَلمتَنه  َجَذًَع، فه
َ
 إهذم  َحيًّا أ

رهُجَك 
ُمَك، ُُيم وَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  قَوم

َ
َ  أ رهجه

: قَاَل  ،«ُهمم  ُُمم
، ته  لَمم  َنَعمم

م
له  َقطل  رَُجل   يَأ

ثم ئمَت  َما بهمه َي، إهاَل  بههه  جه نه يُ  َوإهنم  ُعوده رهكم
ُمَك  دم نمَُصمكَ  يَوم

َ
 أ

ا ً نم  َوَرقَةُ  يَنمَشبم  لَمم  ُثمَ . ُمَؤَزًرا نََصم
َ
، أ َ  .الَوحم  َوَفََتَ  تُُوِّفِّ
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‘আহয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের প্রহে সবেপ্রেে কয অহী আসস, ো 
হে  ঘুসের েসধয সেয স্বপ্নরূসপ। কয স্বপ্নই হেহন কদখসেন ো 
এসেবাসর কভাসরর আস ার নযায় প্রোশ কপে। োরপর োাঁর োসে 
হনজেনো হপ্রয় হসয় পসড় এবাং হেহন ‘কহরা’ গুহায় হনজেসন োেসেন। 
আপন পহরবাসরর োসে হফসর আসা এবাং হেেু খাদযসােগ্রী সসঙ্গ 
হনসয় যাওয়া, এইভাসব কসখাসন হেহন এোধাসর কবশ েসয়ে রাে 
ইবাদসে েি োেসেন। োরপর খাদীজা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহার োসে 
হফসর এসস আবার অনুরূপ সেসয়র জনয হেেু খাদযসােগ্রী হনসয় 
কযসেন। এেহনভাসব ‘কহরা’ গুহায় অবিানোস  এেহদন োাঁর োসে 
ওহী এস া। োাঁর োসে হফহরশো এসস ব স ন, ‘পড়ুন’। রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ব স ন, “আহে ব  াে, ‘আহে 
পহড়না’। হেহন বস নঃ োরপর হেহন আোসে জহড়সয় ধসর এেন 
ভাসব চাপ হদস ন কয, আোর অেযন্ত েি হস া। োরপর হেহন 
আোসে কেসড় হদসয় ব স ন, ‘পড়ুন’। আহে ব  াে, আহেসো পহড় 
না। হেহন হিেীয়বার আোসে জহড়সয় ধসর এেন ভাসব চাপ হদস ন 
কয, আোর অেযন্ত েি হস া। এরপর হেহন আোসে কেসড় হদসয় 
ব স ন, ‘পড়ুন’। আহে জবাব হদ াে, ‘আহেসো পহড় না’। রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের বস ন, োরপর েৃেীয়বার হেহন 
আোসে জহড়সয় ধসর চাপ হদস ন। এরপর কেসড় হদসয় ব স ন, 
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“পড়ুন আপনার রসবর নাসে হযহন সৃহি েসরসেন। সৃহি েসরসেন 
োনুষসে ‘আ াে (রক্তহপণ্ড) কেসে। পড়ুন আর আপনার রব্ 
েহােহহোহিে।” [সূরা আল্-আ াে: ১-৩] 

োরপর এ আয়াে হনসয় রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের হফসর এস ন। োাঁর অন্তর েখন োাঁপহে । হেহন 
খাদীজা হবন্ ে খুওয়াহ সদর োসে এসস ব স ন, ‘আোসে চাদর 
হদসয় কেসে দাও, আোসে চাদর হদসয় কেসে দাও।’ োাঁরা োাঁসে 
চাদর হদসয় কেসে হদস ন। অবসশসষ োাঁর ভয় দূর হস া। েখন হেহন 
খাদীজা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহার োসে সে  ঘট্না জাহনসয় োাঁসে 
ব স ন, আহে হনসজর উপর আশাংো কবাধ েরহে। খাদীজা 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা ব স ন, আল্লাহ্ র েসে, েখসনা না। আল্লাহ্ 
আপনাসে েখসনা অপোহনে েরসবন না। আপহনসো আত্মীয়-
স্বজসনর সাসে সিযবহার েসরন, অসহায় দুবেস র দাহয়ত্ব বহন 
েসরন, হনঃস্বসে সাহাযয েসরন, কেহোসনর কেহোনদারী েসরন এবাং 
দুদেশাগ্রস্তসে সাহাযয েসরন। এরপর োাঁসে হনসয় খাদীজা রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহা োাঁর চাচাসো ভাই ওয়ারাো ইব্ ন নাওহফ  ইব্ ন ‘আবদু  
আসাদ ইব্ ন ‘আবদু  ‘উযযার োসে কগস ন, হযহন জাহহ ী যুসগ 
‘ঈসা আ াইহহস সা াসের’ ধেে গ্রহণ েসরহেস ন। হেহন ইবরানী 
ভাষা হ খসে জানসেন এবাং আল্লাহ্ র েওফীে অনুযায়ী ইবরানী 
ভাষায় ইনজী  কেসে অনুবাদ েরসেন। হেহন হেস ন অেযন্ত 
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বসয়াবৃি এবাং অন্ধ হসয় হগসয়হেস ন। খাদীজা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা 
োাঁসে ব স ন, ‘কহ চাচাসো ভাই! আপনার ভাহেজার েো শুনুন।’ 
ওয়ারাো োাঁসে হজসজ্ঞস েরস ন, ‘ভাহেজা! েুহে েী কদখ?’ 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যা কদসখহেস ন, সবই খুস  
ব স ন। েখন ওয়ারাো োাঁসে ব স ন, ‘ইহন কস দূে যাাঁসে আল্লাহ্ 
েূসা ‘আ াইহহস সা াসের োসে পাহিসয়হেস ন। আফসসাস! আহে 
যহদ কসহদন যুবে োেোে। আফসসাস! আহে যহদ কসহদন জীহবে 
োেোে, কযহদন কোোর জাহে কোোসে কবর েসর কদসব।’ 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ব স ন, োাঁরা হে 
আোসে কবর েসর হদসব? হেহন ব স ন, ‘হযাাঁ, অেীসে হযহনই 
কোোর েে হেেু হনসয় এসসসেন োাঁর সসঙ্গই শত্রুো েরা হসয়সে। 
কসহদন যহদ আহে োহে, েসব কোোসে প্রব ভাসব সাহাযয েরব।’ 
এর হেেুহদন পর ওয়ারাো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু েৃেুযবরণ েসরন। 
আর অহী হেেুহদন িহগে োসে।1 

ه قَ  فه  َعَباس   ابمنه  َعنه  َله ّكح  َل  ﴿: َتَعاَل  وم َر  َجَل  لَّسانََك  بّهّۦ َت   ﴾ ١٦ بّهّۦ   َّلَعح
نَ  ُيَعالهجُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  ََكنَ : قَاَل  [١١: القيامة] يله  مه ه

َدةً، اتَلْنم  شه
َما َوََكنَ  نَا: َعَباس   ابمنُ  َفَقاَل  - َشَفتَيمهه  ُُيَرِّكُ  مه

َ
  فَأ

ُ
ُكُهَماأ  رَُسوُل  ََكنَ  َكَما لَُكمم  َحرِّ

ُكُهَما، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  يد   َوقَاَل  ُُيَرِّ نَا: َسعه
َ
ُكُهَما أ َحرِّ

ُ
يمُت  َكَما أ

َ
 ابمنَ  َرأ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩।  
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ُكُهَما، َعَباس   نمَزَل  - َشَفتَيمهه  فََحَركَ  ُُيَرِّ
َ
ّكح  َل  ﴿: َتَعاَل  اّلَلُ  فَأ َر  ّ  بّهّۦ َت   َسانََك ل

َجَل  ۥ َعلَيحَنا إّنَ  ١٦ بّهّۦ   َّلَعح ۥ َۡجحَعه   لََك  مَجمُعهُ : قَاَل  [١٧ ،١١: القيامة] ﴾ ١٧ َوق رحَءانَه 
رهكَ  فه 

هُ  َصدم
َ
َرأ َنىه   فَإَّذا ﴿: َوَتقم

ح
ۥ فَٱتَبّعح  قََرأ عم : قَاَل  [١٣: القيامة] ﴾ ١٨ ق رحَءانَه  تَمه  فَاسم

تم  ََلُ  نمصه
َ
ۥ َعلَيحَنا إّنَ  ث مَ  ﴿: َوأ نم  َعلَيمنَا إهنَ  ُثمَ  [١٠: القيامة] ﴾ ١٩ َبَيانَه 

َ
ُه، أ

َ
َرأ  َتقم

هَك  َبعمدَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فَََكنَ  تَاهُ  إهَذا َذل
َ
يُل  أ ه بم تََمعَ  جه  فَإهَذا اسم

يُل  انمَطلََق  ه بم هُ  جه
َ
ل  قََرأ هُ  َكَما لَمَ وَسَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
 .قََرأ

ইব্ ন ‘আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুো কেসে বহণেে, েহান আল্লাহর 
বাণী: ‘োড়াোহড় অহী আয়ত্ত েরার জনয আপনার হজহ্বা োর সাসে 
নাড়সবন না’ [সূরা আ -হেয়াোহ : ১৬] এর বযাখযায় হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে অহী নাহযস র সেয় ো 
আয়ত্ত েরসে কবশ েি স্বীোর েরসেন এবাং প্রায়ই হেহন োাঁর 
উভয় কিাাঁট্ নাড়সেন। ইব্ ন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুো বস ন, 
‘আহে কোোসে কদখাসনার জনয কিাাঁট্ দুহট্ নাড়হে কযভাসব রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নাড়সেন।’ সা’ঈদ রহ. (োাঁর 
শাগহরদসদর) ব স ন, ‘আহে ইব্ ন ’আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুোসে 
কযভাসব োাঁর কিাাঁট্ দুহট্ নাড়সে কদসখহে, কসভাসবই আোর কিাাঁট্ দুহট্ 
নড়াহি।’ এই বস  হেহন োাঁর কিাাঁট্ দুহট্ নাড়াস ন। এ সম্পসেে 
আল্লাহ্ ো‘আ া নাহয  েরস ন, “োড়াোহড় অহী আয়ত্ত েরার জনয 
আপহন আপনার হজহবা োর সাসে নাড়সবন না। এর সাংরক্ষণ ও 
পাি েরাসনার দাহয়ত্ব আোরই।” [সূরা আ -হেয়াোহ : ১৬-১৭] 
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ইব্ ন ‘আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুো বস ন অেোৎ েসনাসযাগ সহোসর 
শুনুন এবাং চুপ োেুন। “এরপর এর হবশদ বযাখযার দাহয়ত্ব 
আোরই” [সূরা আ -হেয়াোহ : ১৯] ।’ অেোৎ আপহন ো পাি 
েরসবন এট্াও আোর দাহয়ত্ব। োরপর যখন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে হজবরী  আ াইহহস সা াে আসসেন, 
েখন হেহন েসনাসযাগ সহোসর কেব  শুনসেন। হজবরী  আ াইহহস 
সা াে চস  কগস  হেহন কযেন পসড়হেস ন, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ও হিে কেেহন পড়সেন।1 

وَدَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  ََكنَ »: قَاَل  ،َعَباس   ابمنه  َعنه  جم
َ
، أ  َوََكنَ  انلَاسه

وَدُ  جم
َ
يَ  َرَمَضانَ  فه  يَُكونُ  َما أ يُل، يَلمَقاهُ  حه ه بم نم  يَلملَة   ُكِّ  فه  يَلمَقاهُ  َوََكنَ  جه  مه

آَن، َفيَُدارهُسهُ  َرَمَضانَ  وَدُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  فَلََرُسوُل  الُقرم جم
َ
ه  أ نَ  بهاْلَيم  مه

يحه   .«الُمرمَسلَةه  الرِّ
ইব্ ন ‘আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুো কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
“রাসূ ুল্লাহ্ রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হেস ন সবেসেি 
দাো। রোদাসন হেহন আসরা কবশী দানশী  হসেন, যখন হজবরী  
আ াইহহস সা াে োাঁর সাসে সাক্ষাৎ েরসেন। আর রোদাসনর প্রহে 
রাসেই হজবরী  আ াইহহস সা াে োাঁর সাসে সাক্ষাৎ েরসেন এবাং 
োাঁরা পরস্পর েুরআন কে ওয়াে েসর কশানাসেন। হনশ্চয়ই 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৫, েুসহ ে, হাদীস নাং ৪৪৮।  
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রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে রহেসের বাোস কেসেও 
অহধে দানশী  হেস ন”। 1 

، بمنه  ُعبَاَدةَ  َعنم  ته ل  ََكنَ »: قَاَل  الَصامه َل  إهَذا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  نَبه زه
نم
ُ
 َعلَيمهه  أ

 ُ مَوحم هَك  ُكرهَب  ال ل َ ُههُ  َوتََرَبدَ  َّله  .«وَجم
উবাদা ইবন সাহেে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
হেহন বস ন: নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের উপর যখন অহী 
আসসো েখন োসে োাঁর খুব েি হসো এবাং োর কচহারা েুবারে 
েহ ন হসয় কযসো ।2 

، بمنه  ُعبَاَدةَ  َعنم  ته ل  ََكنَ »: قَاَل  الَصامه َل  إهَذا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه زه
نم
ُ
 َعلَيمهه  أ

 ُ مَوحم َسهُ  نََكَس  ال
م
َحابُهُ  َونََكَس  َرأ صم

َ
، أ َ  فَلََما رُُءوَسُهمم تمّله

ُ
َسهُ  َرَفعَ  َعنمهُ  أ

م
 .«َرأ

উবাদা ইবন সাহেে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন: 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের উপর যখন অহী নাহয  হসো 
েখন হেহন োো হনচু েসর কফ সেন এবাং োাঁর সাহাবীরাও োো 
হনচু েরসেন। োরপর যখন অহী কশষ হসয় কযসো, হেহন োাঁর োো 
েু সেন।3 

بُو َحَدَثنَا
َ
نمبهئمُت : قَاَل  ُعثمَماَن، أ

ُ
نَ  أ

َ
يَل  أ ه بم َت  الَساَلمُ  َعلَيمهه  جه

َ
َ  أ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

نمَدهُ  وََسلََم، مل  وَعه
ُ
ُث  فََجَعَل  َسلََمَة، أ ل  َفَقاَل  قَاَم، ُثمَ  ُُيَدِّ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩০৮।  
2 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩৩৪।  
3 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩৩৫।  
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مِّ 
ُ
وم  «َهَذا؟ َمنم »: َسلََمةَ  أله

َ
يَُة، َهَذا: قَالَتم : قَاَل  قَاَل، َكَما أ حم مل  قَالَتم  ده

ُ
 ايممُ : َسلََمةَ  أ

بمتُهُ  َما اّلَله  عمُت  َحَّت  إهيَاُه، إهاَل  َحسه بَةَ  َسمه ِّ  ُخطم ُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  نَبه  ُُيمبه
يَل، ه بم وم  جه

َ
به  َفُقلمُت : قَاَل  قَاَل، َكَما أ

َ
َمنم : ُعثمَمانَ  أله عمَت  مه نم : قَاَل  َهَذا؟ َسمه َساَمةَ  مه

ُ
 أ

 .َزيمد   بمنه 
আবু উসোন রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আোসে 
জানাসনা হ  কয, এেবার হজবরী  আ াইহহস সা াে নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ আসস ন। েখন উসম্ম সা াো 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা োর হনেট্ হেস ন। হেহন এসস োাঁর সসঙ্গ 
আস াচনা েরস ন। োরপর উসি কগস ন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে উসম্ম সা াোসে হজজ্ঞাসা েরস ন, ক ােহট্সে হচনসে 
কপসরে হে? হেহন ব স ন, এইসো কদহইয়া। উসম্ম সা াো 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা বস ন, আল্লাহ্ র েসে। আহে ‘কদহইয়া’ বস ই 
হবশ্বাস েরহে াে, হেন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে োাঁর 
খুেবায় হজবরী  আ াইহহস সা াসের আগেসনর েো ব সে 
শুন াে। (সু ায়োন (রাবী) বস ন) আহে আবু উসোনসে হজজ্ঞাসা 
ের াে এ হাদীসহট্ আপহন োর োসে শুসনসেন? হেহন ব স ন, 
উসাো ইবন যাসয়দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু এর হনেট্ শুসনহে।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬৩৪, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৪৫১। 
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وَده  َعنه  سم
َ
، بمنه  األ عمُت : قَاَل  قَيمس  تََك : "َيُقوُل  ُجنمَدبًا، َسمه ل  اشم  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
وم  - يَلملَةً  َيُقمم  فَلَمم  وََسلََم،

َ
ه  أ َتتمهُ  - يَلملَتَيم

َ
ة ، فَأ

َ
َرأ رَى َما حُمََمدُ  يَا: تم َفَقالَ  امم

ُ
 َشيمَطانََك  أ

نمَزَل  تََرَكَك، قَدم  إهاَل 
َ
َۡحى  ﴿: وََجَل  َعزَ  اّلَلُ  فَأ  َوَدَعَك  َما ٢ َسَجى  إَّذا َوٱَّلحلّ  ١ َوٱلضُّ

 .[ ٢ ،١: الضحا] ﴾ ٣ قََلى  َوَما َربَُّك 
জুনদুব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে। হেহন বস সেন, এেবার 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে অসুি হসয় পড়স ন। ফস  
এে হে দু’রাে হেহন উিসে পাসরনহন। জবনো েহহ া োাঁর োসে 
এস ব  , কহ েুহাম্মদ! আোর েসন হয়, কোোর শয়োন কোোসে 
পহরেযাগ েসরসেন। েখন আল্লাহ নাহয  েরস ন,  

َۡحى  ﴿   [٢ ،١: الضحا] ﴾ ٣ قََلى  َوَما َربَُّك  َوَدَعَك  َما ٢ َسَجى  إَّذا َوٱَّلحلّ  ١ َوٱلضُّ
“শপে পূবোসহ্নর, শপে রজনীর, যখন ো হয় হনঝুে। কোোর 
প্রহেপা ে কোোসে পহরেযাগ েসরনহন এবাং কোোর প্রহে হবরূপও 
হনহন”। [সূরা কদাহা: ১-৩] 1 

َوانعن  َّل  بمن َصفم َمَيَة، بمنه  َيعم
ُ
َبَهُ أنه  أ خم

َ
نَ : أ

َ
َّل  أ رَى يَلمتَنه : َيُقوُل  نَ َكَ  َيعم

َ
 رَُسوَل  أ

يَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  ُل  حه َ ، ُيْنم منَا: قَاَل  َعلَيمهه ل  َفبَي  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
َرانَةه  عم ه

َل  قَدم  ثَومب   وََعلَيمهه  بهاجلم ظه
ُ
، أ نم  نَاس   فهيهه  َمَعهُ  بههه ، مه َحابههه صم

َ
ي  َجاَءهُ  ذم إه  أ َرابه عم

َ
 أ

خ   ُجَبة   َعلَيمهه  ، ُمتََضمِّ يب  ، رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  بهطه َرمَ  رَُجل   فه  تََرى َكيمَف  اّلَله حم
َ
َرة   أ  بهُعمم

َدَما ُجَبة   فه  ؟ تََضَمخَ  َبعم يبه َشارَ  بهالطِّ
َ
هه  َيعمَّل  إهَل  ُعَمرُ  فَأ نم : بهيَده

َ
 َيعمَّل  فََجاءَ  َتَعاَل، أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৯৮৩। 
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دم 
َ
َسُه، َخَل فَأ

م
ل  فَإهَذا َرأ ، حُممَمرل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه هه هَك  يَغهطل  الوَجم  َساَعًة، َكَذل

َي  ُثمَ  يمنَ »: َفَقاَل  َعنمُه، رُسِّ
َ
ي أ لُنه  اََّله

َ
أ َرةه  َعنه  يَسم َس  «آنهًفا الُعمم ُمه

َ  الرَُجُل  فَاتلم ته
ُ
، فَأ  بههه

َما»: َفَقاَل 
َ
ي أ ي ُب الطِّ لمهُ  بهَك  اََّله ، ثاََلَث  فَاغمسه َما َمَرات 

َ
َها، اجلُبَةُ  َوأ زهعم

نَعم  ُثمَ  فَانم  اصم
َرتهَك  فه  نَعُ  َكَما ُعمم َك  فه  تَصم  .«َحجِّ

সাফওয়ান ইবন ইয়া‘ া ইবন উোইয়া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে 
বহণেে কয, ইয়া‘ া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু (অসনে সেয়) ব সেন কয, 
আহা! রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের উপর অহী 
অবেীণে হওয়ার েুহূসেে যহদ োাঁসে কদখসে কপোে। ইয়া‘ া 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, এরই েসধয এেদা নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে জা‘রানা নােে িাসন অবিান েরহেস ন। োাঁর (োোর) 
উপর এেহট্ োপড় ট্াহনসয় োয়া েসর কদওয়া হসয়হে । আর 
কসখাসন োাঁর সসঙ্গ সাহাবীসদর েসয়েজনও উপহিে হেস ন। এেন 
সেয় োাঁর োসে এে কবদুঈন আসস া। োর গাসয় খুশবূ োখাসনা 
হেস া এবাং পরসন হেস া এেহট্ জুব্বা। কস ব স া, ইয়া রাসূ াল্লাহ্! 
ঐ বযহক্ত সম্পসেে আপহন েী েসন েসরন কয গাসয় খুশবু োখাসনার 
পর জুব্বা পহরধান েরা অবিায ‘উেরা আদাসয়র জনয ইহরাে 
কবাঁসধসে? েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োর হদসে 
হেেুক্ষণ োোস ন আর েখনই োাঁর োসে ওহী আসস া [প্রশ্নোরীর 
জবাব কদওয়ার পূসবেই ‘উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কদখস ন রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কচহারায় অহী অবেীণে হওয়ার হচহৃ 
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কদখা যাসি] োই ‘উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হাে হদসয় ইশারা েসর 
ইয়া‘ া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে আসসে ব স ন। ইয়া‘ া রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু এস  ‘উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োাঁর োোহট্ (োয়ার হনসচ) 
েুহেসয় হদস ন। েখন হেহন (ইয়া‘ া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু) কদখসে 
কপস ন কয, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কচহারা  া  বণে 
হসয় রসয়সে। আর হভেসর শ্বাস দ্রুে যাোয়াে েরসে। এ অবিা 
হেেুক্ষণ পযেন্ত হে , োরপর স্বাভাহবে অবিায় হফসর এস ন। েখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, কস ক ােহট্ কোোয়, 
হেেুক্ষণ আসগ কয আোসে ‘উেরার হবষসয় হজজ্ঞাসা েসরহে । 
এরপর ক ােহট্সে খুাঁসজ আনা হস  হেহন ব স ন, কোোর গাসয় কয 
খুশবু রসযসে ো েুহে হেনবার ধুসয় কফ  এবাং জুব্বাহট্ খুস  কফ । 
োরপর হজ্জ আদাসয় যা হেেু েসর োে ‘উেরাসেও কসগুস াই 
পা ন ের।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৩২৯, েুসহ ে, হাদীস নাং ১১৮০।  
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পহরসিদ 

নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের স্বপ্ন সম্পসেে 
নবীগসণর স্বপ্ন অহীর অন্তভুেক্ত 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াো‘আ া বস সেন,  
وََّل   ٱلَِل   َصَدَق  َلَقدح  ﴿ ّ   ٱلرُّءحيَا رَس  َق 

ل نَ  بّٱۡلح خ  ّجدَ  ََلَدح حَمسح ََرامَ  ٱل  ٱلَِل   َشا ءَ  إّن ٱۡلح
َل ّقّيَ  َءاّمنّيَ  مح  ُم  ّ  ر ء وَسك  ّ َقِص  وا   لَمح  َما َفَعلّمَ  ََّتَاف وَن   َل  ينَ َوم  لَم   ّمن فََجَعَل  َتعح
ىلَّك  د ونّ    [٢٧: الفتح] ﴾ ٢٧ قَرّيًبا َفتحٗحا َذ

“অবশযই আল্লাহ োাঁর রাসূ সে স্বপ্নহট্ যোযেভাসব সসেয পহরণে 
েসর হদসয়সেন। কোেরা ইনশাআল্লাহ হনরাপসদ কোোসদর োো 
েুেন েসর এবাং চু  কোঁসট্ হনভেসয় আ -োসহজদু  হারাসে অবশযই 
প্রসবশ েরসব। অেঃপর আল্লাহ কজসনসেন যা কোেরা জানসে না। 
সুেরাাং এ োড়াও হেহন হদস ন এে হনেট্বেেী হবজয়”। [সূরা আ -
ফােহ: ২৭] 

به  َعنم 
َ
ُت : قَاَل  َسلََمَة، أ به  إهَل  انمَطلَقم

َ
يد   أ رهيِّ  َسعه

الَ : َفُقلمُت  اْلُدم
َ
 إهَل  بهنَا ََتمُرجُ  أ

له انلَ 
ثمنه : قُلمُت : َفَقاَل  فََخَرَج، َنتََحَدُث، خم عمَت  َما َحدِّ ِّ  مهنَ  َسمه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

، يَلملَةه  فه  وََسلَمَ  ره
تََكَف : قَاَل  الَقدم َ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  اعم َوله  َعَشم

ُ
 األ

نم  نَا َرَمَضانَ  مه تََكفم تَاهُ  َعُه،مَ  َواعم
َ
يُل، فَأ ه بم لُُب  اََّلهي إهنَ : َفَقاَل  جه َماَمَك، َتطم

َ
 أ

تََكَف  َ  فَاعم ومَسَط، الَعَشم
َ
نَا األ تََكفم تَاهُ  َمَعهُ  فَاعم

َ
يُل  فَأ ه بم لُُب  اََّلهي إهنَ : َفَقاَل  جه  َتطم

َماَمَك،
َ
ل  َفَقامَ  أ يبًا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه ينَ  َصبهيَحةَ  َخطه ه َشم نم  عه  َرَمَضانَ  مه
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تََكَف  ََكنَ  َمنم »: َفَقاَل  ِّ  َمعَ  اعم ، وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه عم يُت  فَإهنِّ  فَلمَيمجه ره
ُ
 أ

، يَلملَةَ  ره
يتَُها، َوإهنِّ  الَقدم ه  فه  َوإهَنَها نُسِّ ، الَعَشم ره َواخه

َ
، فه  األ ر 

تم يمُت  َوإهنِّ  وه
َ
نِّ  َرأ

َ
 َكأ

 
َ
ُجدُ أ ي   فه  سم ُف  َوََكنَ  «َوَماء   طه ده  َسقم جه يدَ  الَمسم ، َجره له

 الَسَماءه  فه  نََرى َوَما انَلخم
، فََجاَءتم  َشيمئًا، نَا، قََزَعة  رم طه مم

ُ
ل  بهنَا فََصَّل  فَأ يمُت  َحَّت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
 َرأ

ثَرَ 
َ
يه  أ نَبَتههه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َجبمَهةه  ََعَ  َوالَماءه  الطِّ رم

َ
يَق  َوأ ده  تَصم

َياهُ   .ُرؤم
আবূ সা াো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে 
আবূ সায়ীদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হনেট্ উপহিে হসয় ব  াে, 
আোসদর হনসয় কখজুর বাগাসন চ ুন, (হাদীস সাংক্রান্ত) আ াপ 
আস াচনা েরব। হেহন কবহরসয় আসস ন। আবূ সা াোহ্  রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু বস ন, আহে োসে ব  াে, ‘ াই ােু  োদর’ সম্পসেে নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কেসে যা শুসনসেন ো আোর োসে 
বণেনা েরুন। হেহন ব স ন, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে রাোদাসনর প্রেে দশ হদন ই’হেোফ েরস ন। আোরও 
োাঁর সসঙ্গ ই’হেোফ ের াে। হজবরী  আ াইহহস সা াে এসস 
ব স ন, আপহন যা ো াশ েরসেন, ো আপনার সােসন রসয়সে। 
এরপর হেহন েধযবেেী দশ হদন ই’হেোফ েরস ন, আেরাও োাঁর 
সসঙ্গ ই’হেোফ ের াে। পুনরায় হজবরী  আ াইহহস সা াে এসস 
ব স ন, আপহন যা ো াশ েরসেন, ো আপনার সােসন রসয়সে। 
এরপর রােদাসনর হবশ োহরখ সোস  নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
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ওয়াসাল্লাে খুেবা হদসে দাাঁহড়সয় ব স ন, যারা আল্লাহ্ নবীর সসঙ্গ 
ই’হেোফ েসরসেন, োরা কযন হফসর আসসন (আবার ই’হেোফ 
েসরন) কেননা, আোসে স্বসপ্ন ‘ াই ােু  োদর’ অবগে েরাসনা 
হসয়সে। েসব আোসে ো (হনধোহরে োহরখহট্) ভুহ সয় কদওয়া 
হসয়সে। হনঃসসন্দসহ ো কশষ দশ হদসনর কোসনা এে কবসজাড় 
োহরসখ। স্বসপ্ন কদখ াে কযন আহে োদা ও পাহনর উপর হসজদা 
েরহে। েখন েসহজসদর োদ কখজুসরর ডা  িারা হনহেেে হে । 
আেরা আোসশ কোসনা হেেুই (কেঘ) কদহখহন, এে খণ্ড হা ো কেঘ 
আস  এবাং আোসদর উপর (বৃহি) বহষেে হ । নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদর হনসয় সা াে আদায় েরস ন। এেন 
হে আহে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের েপা  ও 
নাসের অগ্রভাসগ পাহন ও োাঁদার হচহ্ন কদখসে কপ াে। এভাসবই 
োাঁর স্বপ্ন সসেয পহরণে হস া।1 

، بمنه  اهلله  َعبمده  َعنم  نَيمس 
ُ
نَ  أ

َ
رهيُت »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ

ُ
 يَلملَةَ  أ

، ره
يتَُها، ُثمَ  المَقدم مسه ن

ُ
َرانه  أ

َ
ُجدُ  ُصبمَحَها َوأ سم

َ
ي   َماء   فه  أ نَا: قَاَل  «َوطه رم  ثاََلث   يَلملَةَ  َفُمطه

يَن، ه َشم ثَرَ  َوإهنَ  فَانمََصََف  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  بهنَا فََصَّل  وَعه
َ
مَماءه  أ  ال

يه  هه  َجبمَهتههه  ََعَ  َوالطِّ نمفه
َ
نَيمس   بمنُ  اهلله  َعبمدُ  َوََكنَ : قَاَل  َوأ

ُ
ينَ  ثاََلث  : َيُقوُل  أ ه َشم  .وَعه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৮১৩, েুসহ ে, হাদীস নাং ১১৬৭। 
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আবু্দল্লাহ ইবন উনায়স রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, আোসে েদসরর 
রাে কদখান হসয়হে । অেঃপর ো ভুহ সয় কদওয়া হসয়সে। আোসে 
ঐ রাসের কভার সম্পসেে স্বসপ্ন আরও কদখাসনা হসয়সে কয, আহে 
পাহন ও োদার েসধয হসজদা েরহে। রাবী বস ন, অেএব কেইশেে 
রাসে বৃহি হ  এবাং রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
আোসদর সাসে (ফজসরর) সা াে আদায় েসর যখন হফরস ন, েখন 
আেরা োাঁর েপা  ও নাসের ডগায় োদা ও পাহনর হচহ্ন কদখসে 
কপ াে। রাবী বস ন, আবু্দল্লাহ ইবন উনায়স রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
ব সেন, ো হে  কেইশেে। 1 

به  َعنم 
َ
ِّ  َعنه  ُموَس، أ يمُت »: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
مَمنَامه  فه  َرأ نِّ  ال

َ
رُ  أ َهاجه

ُ
 أ

نم  رمض   إهَل  َمَكةَ  مه
َ
، بهَها أ ّله  فََذَهَب  ََنمل  َنَها إهَل  وَهم

َ
ََماَمةُ  أ وم  ايلم

َ
َ  فَإهَذا َهَجُر، أ  هه

ينَةُ  مَمده هُب، ال
يمُت  َيَثم

َ
َياَي  فه  َوَرأ هه  ُرؤم نِّ  َهذه

َ
رُهُ، فَانمَقَطعَ  ا،َسيمفً  َهَززمُت  أ  ُهوَ  فَإهَذا َصدم

يَب  َما صه
ُ
نَ  أ نهيَ  مه مه مُمؤم مَ  ال ، يَوم ُحد 

ُ
تُهُ  ُثمَ  أ َرى َهَززم خم

ُ
َسنَ  َفَعادَ  أ حم

َ
 ُهوَ  فَإهَذا ََكَن، َما أ

نَ  بههه  اهللُ  َجاءَ  َما تهَماعه  المَفتمحه  مه نهَي، َواجم مه مُمؤم يمُت  ال
َ
يَها َوَرأ يمًضا فه

َ
، َواهللُ  َبَقًرا أ  َخيم 

نَ  انَلَفرُ  ُهمُ  فَإهَذا نهيَ  مه مه مُمؤم مَ  ال ، يَوم ُحد 
ُ
ُ  َوإهَذا أ َيم نَ  بههه  اهللُ  َجاءَ  َما اْلم ه  مه َيم

ُد، اْلم  َبعم
قه  َوثََواُب  دم مه  َبعمدَ  اهللُ  آتَانَا اََّلهي الصِّ ر   يَوم

 .«بَدم

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১১৬৮।  
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আবু েুসা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু সূসত্র নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে কেসে বহণে, হেহন বস ন: আহে স্বসপ্ল কদখ াে কয, আহে 
েক্কা কেসে এেন এে কদসশ হহজরে েসর যাহি কযখাসন কখজুর 
গাে রসয়সে। োসে আোর েল্পনা এহদসে কগ  কয, ো ইয়াোো 
হোংবা হাজার (এ াো) হসব। পসর (বাস্তসব) কদহখ কয, ো হ  
োদীনা (যার পূবে নাে) ইয়াসহরব। আহে আোর এ স্বসপ্ন আরও 
কদখ াে কয, আহে এেহট্ েরবাহর নাড়াচাড়া ের াে, ফস  োর 
েধযখাসন কভাংসগ কগ । ো হে  উহুসদর হদসন, যা েু’হেনগসণর উপর 
আপহেে হসয়হে । পসর আহে আর এেবার কসই েরবাহর নাড়া 
হদস  ো আসগর চাইসে উত্তে হসয় কগ । েু ে ো হ  কস হবজয় 
ও ঈোনদারসদর সহম্ম ন, যা আল্লাহ সাংঘহট্ে েরস ন (েক্কা 
হবজয়)। আহে োসে এেহট্ গরুও কদখ াে। আর আল্লাহ ো‘আ াই 
ে যাসণর অহধোরী। েূ ে ো হ  উহূসদর যুসি (শাহাদােপ্রাপ্ত) 
ঈোনদারগসণর দ হট্। আর ে যাণ হ  কস ে যাণ, যা পরবেেীসে 
আল্লাহ ো‘আ া দান েসরসেন এবাং সেো ও হনিার কস সাওয়াব ও 
প্রহেদান যা আল্লাহ ো‘আ া আোসদর বদর যুসির পসর হদসয়সেন।1 

به  َعنم 
َ
َراُه، ُموَس، أ

ُ
ِّ  َعنه  أ يمُت »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
نِّ  الَمنَامه  فه  َرأ

َ
 أ

رُ  َهاجه
ُ
نم  أ رمض   إهَل  َمَكةَ  مه

َ
، بهَها أ َنَها إهَل  وََهّله  فََذَهَب  ََنمل 

َ
وم  ايلََماَمةُ  أ

َ
 فَإهَذا َهَجُر، أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬২২, েুসহ ে, হাদীস নাং ২২৭২।  
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 َ ينَةُ  هه هُب، الَمده
يمُت  َيَثم

َ
َياَي  فه  َوَرأ هه  ُرؤم نِّ  َهذه

َ
رُهُ  فَانمَقَطعَ  َسيمًفا، َهَززمُت  أ  فَإهَذا َصدم

يَب  َما ُهوَ  صه
ُ
نَ  أ نهيَ  مه مه مَ  الُمؤم ، يَوم ُحد 

ُ
تُهُ  ُثمَ  أ َرى َهَززم خم

ُ
َسنَ  َفَعادَ  بهأ حم

َ
 فَإهَذا ََكنَ  َما أ

نَ  بههه  اّلَلُ  َجاءَ  امَ  ُهوَ  ، مه تهَماعه  الَفتمحه نهيَ  َواجم مه يمُت  الُمؤم
َ
يَها َوَرأ  َخيم   َواّلَلُ  َبَقًرا، فه

نُونَ  ُهمُ  فَإهَذا مه مَ  الُمؤم ، يَوم ُحد 
ُ
ُ  َوإهَذا أ نَ  بههه  اّلَلُ  َجاءَ  َما اْلَيم ه  مه ، َوثََوابه  اْلَيم قه دم  الصِّ

ي مه يَ  َبعمدَ  اّلَلُ  آتَانَا اََّله ر   وم
 .«بَدم

আবূ েূসা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে বস ন, আহে স্বসপ্ন কদখসে কপ াে, আহে েক্কা কেসে 
হহজরে েসর এেন এে িাসন যাহি কযখাসন প্রচুর কখজুর গাে 
রসয়সে। েখন আোর ধারণা হ , এ িানহট্ ইয়াোো অেবা হাজার 
হসব। পসর বুঝসে কপ াে, িানহট্ েদীনা হে । যার পূবেনাে 
ইয়াসহরব। স্বসপ্ন আহে আসরা কদখসে কপ াে কয আহে এেহট্ 
েরবারী হাসে হনসয় নাড়াচাড়া েরহে। হিাৎ োর অগ্রভাগ কভসঙ্গ 
কগ । উহুদ যুসি েুসহ েসদর কয হবপযেয় ঘসট্হে  এট্া ো-ই। 
োরপর হিেীয় বার েরবারীহট্ হাসে হনসয় নাড়াচাড়া ের াে েখন 
েরবারীহট্ পূবোবিার কচসয়ও অহধে উত্তে হসয় কগ । এর োৎপযে 
হ  কয, আল্লাহ েুসহ েগনসে হবজয়ী ও এেহত্রে েসর কদসবন। 
আহে স্বসপ্ন আসরা কদখসে কপ াে, এেহট্ গরু (যা জবাই েরা হসি) 
এবাং শুনসে কপ াে আল্লাহ যা েসরন সবই ভাস া। এট্াই হ  উহুদ 
যুসি েুসহ েসদর শাহাদাে বরণ। আর খাসয়র হ  আল্লাহ্ র েরফ 
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হসে আগে ঐ সে  ে যাণই ে যাণ এবাং সেযবাহদোর পুরষ্কার যা 
আল্লাহ আোসদরসে বদর যুসির পর দান েসরসেন।1 

، بمنه  َهَمامه  َعنم  بُو بههه  َحَدَثنَا َما َهَذا: قَاَل  ُمنَبِّه 
َ
 اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َعنم  ُهَريمَرَة، أ

ُرونَ  ََنمنُ »: قَاَل  لََم،وَسَ  َعلَيمهه   .«الَسابهُقونَ  اْلخه
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন: আেরা সবেসশষ এবাং সবেপ্রেে। 2 

منَا: " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َوقَاَل  نَا بَي
َ
  نَائهم   أ

ُ
رمضه  َخَزائهنَ  تهيُت أ

َ  فَوََضعَ  األم
َواَريمنه  يََدَي  فه  سم

ُ
نم  أ ، مه َ  فََكُبَا َذَهب  ، لََعَ َهَمانه

َ
َ  َوأ وحه

ُ
نه  إهيَلَ  فَأ

َ
ُهَما أ  انمُفخم

تُُهَما ُُهَما فََذَهبَا، َفنََفخم َوتلم
َ
ه  فَأ يمنه  المَكَذاَبيم نَا الََّلَ

َ
َب : بَيمنَُهَما أ  َصنمَعاَء، َصاحه

َب وََص  ََماَمةه  احه  ." ايلم
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আরও বস ন, আহে ঘুেন্ত 
হে াে, এেোবিায় আোর োসে পৃহেবীর ভাণ্ডারসেূহ হনসয় আসা 
হ । েখন আোর হাসে দুহট্ কসানার োংেন করসখ কদওয়া হস  কস 
দুহট্ আোর জনয বড় ভারী েসন হ  এবাং এগুস া আোসে দুহশ্চন্তায় 
কফ  । েখন আোর োসে অহীর োধযসে জানাস া কয, আহে কযন 
কস দুহট্র উপসর ফুাঁ কদই। েখন আহে ফু হদস  কস দুহট্র অন্তহহেে 
হসয় কগ । আহে কস দুহট্র বযাখযা ের াে কস হ  হেেুযে ভণ্ড 
নবুওয়সের দাবীদারিয় যারা আোর সােসন উহিে হসয়সে। (অেোৎ) 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬২২।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৭০৩৬। 
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সান‘আ অহধবাসী আসওয়াদ আ  আনাসী এবাং ইয়াোোর অহধবাসী 
েুসায় াোেু  োযযাব।1 

همه  َعنم  ، َعبمده  بمنه  َسال بهيهه  َعنم  اّلَله
َ
نَ : أ

َ
َ  أ يمُت »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
 َرأ

نَ 
َ
ةً  َكأ

َ
َرأ ، ثَائهَرةَ  َسومَداءَ  امم سه

م
نَ  َخرََجتم  الَرأ ، مه ينَةه يَعَ  قَاَمتم  َحَّت  الَمده َ  - ةَ بهَمهم  َوهه

َفةُ  َولمُت  - اجلُحم
َ
نَ  فَأ

َ
ينَةه  َوَباءَ  أ َل  الَمده  .«إهيَلمَها نُقه

সাহ সের হপো আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন: আহে কদসখহে কযন 
এস াসেস া কেশ হবহশি এেজন োস া েহহ া েদীনা কেসে কবর 
হসয় োহইয়া‘আ নােে িাসন হগসয় দাাঁহড়সয়সে আর এহট্সে ‘জুহফা’ 
ব া হয়। আহে এ স্বসপ্নর বযাখযা এরুপ প্রদান ের াে কয, েদীনার 
েহাোরী েোয় িানান্তহরে হ ।2 

نَسه  َعنم 
َ
، بمنه  أ يمُت »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َمالهك 

َ
، َذاَت  َرأ  يَلملَة 

يمَ  نَا انَلائهُم، يََرى افه
َ
بَةَ  َداره  فه  َكأ ، بمنه  ُعقم تهينَا َرافهع 

ُ
نم  بهُرَطب   فَأ ، ابمنه  ُرَطبه  مه  َطاب 

َولمُت 
َ
َعةَ  فَأ فم نميَا، فه  نَلَا الرِّ َرةه، فه  َوالمَعاقهبَةَ  ادلل خه

نَ  اْلم
َ
ينَنَا َوأ  .«َطاَب  قَدم  ده

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন: এে রাসে আহে 
কদখ াে কযভাসব ঘুেন্ত বযহক্ত কদসখ (অেোৎ স্বপ্ন), কযন আেরা উেবা 
ইবন রাহফ এর বাহড়সে রসয়হে। েখন আোসদর োসে ইবন োব 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৩৭৪, েুসহ ে, হাদীস নাং ২২৭৪। 
2 বুখারী, হাদীস নাং ৭০৩৮।  
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(নােে) কখজুর হসে হেেু রুোব েো োজা কখজুর হনসয় আসা 
হ । েখন আহে এর বযাখযা ের াে, দুহনয়ার বুসে আোসদর জনয 
উন্নহে এবাং আহখরাসে শুভ পহরণহে। আর আোসদর দীন অবশযই 
উত্তে।1 

، َعنم  نَ  نَافهع 
َ
نَ  َحَدثَهُ  ُعَمَر، بمنَ  اهلله  َعبمدَ  أ

َ
: " قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ

َرانه 
َ
مَمنَامه  فه  أ تََسوَ  ال

َ
، كُ أ َواك  ، فََجَذبَنه  بهسه َحُدُهَما رَُجاَلنه

َ
َبُ  أ كم

َ
نَ  أ ، مه َخره  اْلم

َواكَ  َفنَاَولمُت  َغرَ  السِّ صم
َ نمُهَما، األم يَل  مه ،: يله  فَقه م َبه  إهَل  فََدَفعمتُهُ  َكبِّ

كم
َ  ." األم

নাহফ (রহ.) কেসে আবু্দল্লাহ ইবন ‘উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু এ েসেে 
বণেনা েসরসেন কয, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
বস সেন, আহে ঘুসের োসঝ আোসে এেহট্ হেসওয়াে হদসয় 
হেসওয়াে েরসে কদখ াে। েখন দু’বযহক্ত আোসে আেষেণ ের  
যাসদর এেজন অনযজসনর চাইসে বয়সস বড়। েখন আহে 
হেসওয়ােহট্ অল্প বয়স্কসে হদসে কগস  আোসে ব া হস া, না 
বড়সে হদন- োই ো আহে বয়স্কসে হদসয় হদ াে। 2 

به  َعنم 
َ
عمُت : قَاَل ُهَريمَرَة،  أ ثمُت »: َيُقوُل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َسمه  بُعه

عه  ََوامه ، ِبه مُت  الََكهمه ، َونَُصه نَا َوَبيمنَا بهالرلعمبه
َ
تهيُت  نَائهم   أ

ُ
رمضه  َخَزائهنه  بهَمَفاتهيحه  أ

َ
 األ

َعتم  ي فه  فَوُضه بُو قَاَل  «يَده
َ
نَ  َوَبلََغنه : " اّلَله  َعبمده  أ

َ
عَ  أ نَ : الََكهمه  َجَوامه

َ
 جَيمَمعُ  اّلَلَ  أ

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২২৭০।  
2 েুসহ ে, হাদীস নাং ২২৭১।  



 

112 

ُمورَ 
ُ
تَُب  ََكنَتم  الَته  الَكثهَيَة، األ ره  فه  َقبملَُه، الُكتُبه  فه  تُكم

مم
َ
، األ ده ، الَواحه َريمنه مم

َ
 َواأل

وم 
َ
هَك  ََنموَ  أ  ." َذل

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনহে কয, 
আোসে সাংহক্ষপ্ত অেচ হবশদ অেেবহ বাণী সহোসর কপ্ররণ েরা 
হসয়সে এবাং ভীহে উসরেোরী প্রভাব িারা আোসে সাহাযয েরা 
হসয়সে। এেদা আহে ঘুহেসয়হে াে। আোর োসে ভূ-পৃসির 
ভাণ্ডারসেূসহর চাহব কপশ েসর আোর সােসন রাখা হ । (আবূ 
আবদুল্লাহ) েুহাম্মদ বুখারী (রহ.) বস ন, আোর োসে এ েো 
কপৌসেসে কয, ‘সাংহক্ষপ্ত অেচ হবশদ অেেবহ বাণী’ এর অেে হ , 
আল্লাহর অসনে হবষয় যা পূবেবেেী হেোবসেূসহ ক খা হে – এেহট্ 
অেবা দু’হট্ হবষসয় সহন্নসবহশে েসর কদন। অেবা এর অেে অনুরূপ 
হেেু। 1 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ نَ : َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه

َ
ثمُت »: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ  بُعه

عه  ََوامه ، ِبه مُت  الََكهمه ، َونَُصه نَا َفبَيمنَا بهالرلعمبه
َ
تهيُت  نَائهم   أ

ُ
رم  َخَزائهنه  بهَمَفاتهيحه  أ

َ
،األ  ضه

َعتم  ي فه  فَوُضه بُو قَاَل  «يَده
َ
 وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َذَهَب  َوقَدم : ُهَريمَرةَ  أ

نمتُمم 
َ
 .تَنمتَثهلُوَنَها َوأ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৭০১৩।  
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আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, অল্প শসব্দ বযাপে অেেসবাধে বােয 
ব ার শহক্ত সহ আহে কপ্রহরে হসয়হে এবাং শত্রুর েসন ভীহের 
সঞ্চাসরর োধযসে আোসে সাহাযয েরা হসয়সে। এেবার আহে হনরায় 
হে াে, এেোবিায় পৃহেবীর ধন-ভাণ্ডারসেূসহর চাহব আোর হাসে 
অপেণ েরা হয়। আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কো চস  কগসেন আর কোেরা ো 
কবর েরে। 1 

نَسه  َعنم 
َ
َ  َمالهك   بمنه  أ نَهُ  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ
َعهُ  أ  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  ََكنَ : َيُقوُل  َسمه

ُخُل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  مِّ  ََعَ  يَدم
ُ
لمَحانَ  بهنمته  َحَرام   أ ُمهُ  مه عه مل  تم َوََكنَ  - َفتُطم

ُ
 ََتمَت  َحَرام   أ

ته  بمنه  ُعبَاَدةَ  َعَمتمهُ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َعلَيمَها فََدَخَل  - الَصامه طم
َ
 فَأ

ّله  وََجَعلَتم  َسُه، َتفم
م
تَيمَقَظ  ُثمَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفنَامَ  َرأ  وَُهوَ  اسم

َحُك، ُكَك  َوَما: َفُقلمُت : قَالَتم  يَضم حه ؟ رَُسوَل  يَا يُضم نم  نَاس  : " قَاَل  اّلَله َمته  مه
ُ
 أ

َ  ُعرهُضوا ، َسبهيله  فه  ُغَزاةً  لََعَ َكبُونَ  اّلَله ره  َهَذا َثبَجَ  يَرم ةه، ََعَ  ُملُوَكً  ابَلحم َ رسه
َ
وم  األ

َ
: أ

ثمَل  ةه  ََعَ  الُملُوكه  مه َ رسه
َ
َحاُق، َشَك  ،" األ ، رَُسوَل  يَا: َفُقلمُت : الَتم قَ  إهسم نم  اّلَلَ  ادمعُ  اّلَله

َ
 أ

، جَيمَعلَنه  نمهمم َسُه، وََضعَ  ُثمَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  لََها فََدََع  مه
م
 ُثمَ  رَأ

تَيمَقَظ  َحُك، وَُهوَ  اسم ُكَك  َوَما: َفُقلمُت  يَضم حه ؟ رَُسوَل  يَا يُضم نم  نَاس  »: قَاَل  اّلَله َمته  مه
ُ
 أ

َ  ُعرهُضوا َوله  فه  قَاَل  َكَما - «اّلَله  َسبهيله  فه  ُغَزاةً  لََعَ
َ
 رَُسوَل  يَا: َفُقلمُت : قَالَتم  - األ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৯৭৭, েুসহ ে, হাদীস নাং ৫২৩।  
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نم  اّلَلَ  ادمعُ  اّلَله 
َ
، جَيمَعلَنه  أ نمُهمم نمته »: قَاَل  مه

َ
نَ  أ َولهيَ  مه

َ
رَ  فََركهبَته  ،«األ  َزَمانه  فه  ابَلحم

َيةَ  به  نه بم  ُمَعاوه
َ
يَاَن، أ َُصهَعتم  ُسفم

يَ  َدابَتهَها َعنم  فَ نَ  َخرََجتم  حه ، مه ره  .َفَهلََكتم  ابَلحم
আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে উসম্ম হারাে হবন্ ে হে হান 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহার োসে যাোয়াে েরসেন এবাং হেহন রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে কখসে হদসেন। উসম্ম হারাে 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা হেস ন, উবাদা ইবন সাহেে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর 
স্ত্রী। এেহদন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োর ঘসর 
োশরীফ হনসয় কগস  হেহন োাঁসে আহার েরান এবাং োাঁর েোর 
উেুন বাচসে োসেন। এে সেয় রসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ঘুহেসয় পসড়ন। হেহন হাসসে হাসসে ঘুে কেসে 
জাগস ন। উসম্ম হারাে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা বস ন, আহে োাঁসে 
হজজ্ঞাস ের াে, ‘ইয়া রাসূ ুল্লাহ! হাহসর োরণ হে?’ হেহন ব স ন, 
‘আোর উম্মাসের হেেু ক ােসে আল্লাহর পসে হজহাদরে অবিায় 
আোর সােসন কপশ েরা হয়। োরা এ সেুসরর োসঝ এেনভাসব 
আসরাহী কযেন বাদশাহ হসাংহাসসনর উপর অেবা বস সেন, বাদশাহর 
েে হসাংহাসসন উপহবি।’ এ শব্দ বণেনায় ইসহাে (রহ.) সসন্দহ 
েসরসেন। উসম্ম হারাে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা বস ন, আহে ব  াে, 
ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আল্লাহর োসে কদা‘আ েরুন কযন আোসে হেহন 
োসদর অন্তভুেক্ত েসরন।’ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
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োর জনয কদা‘আ েরস ন। এরপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে আবার োো রাসখন (ঘুহেসয় পসড়ন)। োরপর হাসসে 
হাসসে কজসগ উিস ন। আহে োাঁসে হজজ্ঞাসা ের াে, ‘ইয়া 
রাসূ ুল্লাহ! আপনার হাসার োরণ হে?’ হেহন ব স ন, আোর 
উম্মাসের েসধয কেসে আল্লাহর পসে হজহাদরে হেেু ক ােসে আোর 
সােসন কপশ েরা হয়।’ পরবেেী অাংশ প্রেে উহক্তর েে। উসম্ম 
হারাে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা বস ন, আহে ব  াে, ইয়া রাসূ াল্লাহ! 
আপহন আল্লাহর োসে কদা‘আ েরুন, কযন আোসে হেহন োসদর 
অন্তভুেক্ত েসরন। হেহন ব স ন, েুহে কো প্রেে দস র েসধযই আে। 
োরপর েু‘আহবয়া ইবন আবূ সুহফয়ান রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর সেয় 
উসম্ম হারাে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা হজহাসদর উসেসশয সােুহরে সফসর 
যান এবাং সেুর কেসে যখন অবেরণ েসরন েখন হেহন োাঁর 
সওয়ারী কেসে হেট্সে পসড়ন। আর এসে হেহন শাহাদে বরণ 
েসরন।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৭৮৮, েুসহ ে, হাদীস নাং ১৯১২।  
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হিেীয় পহরসিদ 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের বদহহে ও চাহরহত্রে 
ববহশিয 

এ পহরসিদহট্ আ াদা এেহট্ পূণে অধযায়, হেন্তু আহে এখাসন হেেু 
হনবোহচে হাদীস উসল্লখ েসরহে, কেননা এহট্ নবুওয়সের আ ােসের 
অন্তভুেক্ত।  

به  َعنم 
َ
َحاَق، أ عمُت : قَاَل  إهسم : وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  ََكنَ : َيُقوُل  الَبَاَء، َسمه

َسنَ » حم
َ
ًها انَلاسه  أ َسنَهُ  وَجم حم

َ
يله  لَيمَس  َخلمًقا، َوأ ، بهالَطوه يه  َوالَ  ابَلائهنه  .«بهالَقصه

বারা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কচহারা েুবারে হে  োনুসষর েসধয 
সবসচসয় সুন্দর এবাং হেহন হেস ন সসবোত্তে চহরসত্রর অহধোরী। হেহন 
অহেহরক্ত  ম্বাও হেস ন না এবাং কবোনান কবাঁসট্ও হেস ন না। 1 

َ  ََعزهب   بمنه  الَبَاءه  َعنه  ل  ََكنَ : قَاَل  َعنمُهَما، ّلَلُ ا رَضه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
ُبوًَع،» يدَ  َمرم َ  َما بَعه ، َبيم ه بَيم َمةَ  َيبملُغُ  َشَعر   ََلُ  الَمنمكه ، َشحم ُذنههه

ُ
تُهُ  أ يم

َ
 َْحمَراَء، ُحلَة   فه  َرأ

رَ  لَمم 
َ
َسنَ  َقطل  َشيمئًا أ حم

َ
نمهُ  أ به  بمنُ  يُوُسُف  قَاَل  «مه

َ
َحاَق، أ بهيهه  َعنم  إهسم

َ
بَيمهه  إهَل »: أ  .«َمنمكه

বারা ইবন ‘আহযব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োঝাহর গড়সনর হেস ন। 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৪৯।  
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োাঁর উভয় োাঁসধর েধযবেেী িান প্রশস্ত হে । োাঁর োোর চু  দুই 
োসনর  হে পযেন্ত প্রসাহরে হে । আহে োাঁসে  া  কডারাোট্া কজাড় 
চাদর পহরহহে অবিায় কদসখহে। োাঁর কচসয় অহধে সুন্দর োউসে 
আহে েখসনা কদহখহন। ইউসুফ ইবন আবূ ইসহাে োাঁর হপো কেসে 
হাদীস বণেনায় বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োোর 
চু  োাঁধ পযেন্ত প্রসাহরে হে ।1 

به  َعنم 
َ
َحاَق، أ َكانَ  الَبَاءُ  ُسئهَل : قَاَل  إهسم

َ
هُ  أ ِّ  وَجم ثمَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  مه

؟ ثمَل  بَلم  الَ : قَاَل  الَسيمفه  ." الَقَمره  مه
আবূ ইসহাে (রহ.) কেসে বহণেে, হেহন বস ন, বারা রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহুসে হজজ্ঞাসা েরা হ , নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাা্সের 
কচহারা েুবারে হে েরবারীর নযায় (চেচসে) হে ? হেহন বস ন, না, 
বরাং চাাঁসদর েে (হিগ্ধ ও েসনারে) হে । 2 

، َعنه  عمُت : قَاَل  احلََكمه بَا َسمه
َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َخَرجَ »: قَاَل  ُجَحيمَفَة، أ

َرةه  وََسلَمَ  ، إهَل  بهالَهاجه َحاءه  فَ  ابَلطم
َ
رَ  َصَّل  ُثمَ  تَوََضأ هم ، الظل ه َعتَيم َ  َركم ، َوالَعَصم ه َعتَيم  َركم

 َ ة   يََديمهه  َوَبيم بَةُ  قَاَل  «َعَْنَ ، فهيهه  َوَزادَ  ُشعم بهيهه  َعنم  َعومن 
َ
به  أ

َ
 َيُمرل  ََكنَ »: قَاَل  ُجَحيمَفَة، أ

نم  ُة، َوَرائهَها مه
َ
أ ُخُذو فََجَعلُوا انَلاُس  َوقَامَ  الَمرم

م
، بهَها َفيَممَسُحونَ  يََديمهه  نَ يَأ  وُُجوَهُهمم

ُت  قَاَل  َخذم
َ
هه  فَأ تَُها بهيَده هه  ََعَ  فَوََضعم َ  فَإهَذا وَجم بمَردُ  هه

َ
نَ  أ جه  مه

يَُب  اثلَلم طم
َ
َةً  َوأ نَ  َراِئه  مه

كه  سم  .«المه
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৫১।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৫২।  
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হাোে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন আহে আবূ 
জুহাইফা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ব সে শুসনহে। হেহন বস ন, এেহদন 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে দুপুর কব ায় বােহার হদসে 
কবহরসয় কগস ন। কস িাসন অজু েসর কযাহসরর দু’রাোে ও আসসরর 
দু’রাোে সা াে আদায় েসরন। োাঁর সমু্মসখ এেহট্ বশো কপাো 
হে । বশোর বাহহর হদে হদসয় নারীগণ যাোয়াে েরহে । সা াে 
কশসষ ক ােজন দাাঁহড়সয় কগ  এবাং নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের উভয় হাে ধসর োরা হনসজসদর োো ও কচহারায় 
বু াসে  াগস ন। আহেও নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হাে 
েুবারে ধারণ েরে, আোর কচহারায় বু াসে  াগ াে। োাঁর হাে 
েুষার কচসয় হিগ্ধ শীে  ও েস্তুরীর কচসয় অহধে সুগন্ধ হে ।1 

هُك  َحَدَثنَا ، بمنُ  َمال َول  غم عمُت : قَاَل  مه به  بمنَ  َعومنَ  َسمه
َ
، َعنم  َذَكرَ  ُجَحيمَفَة، أ بهيهه

َ
: قَاَل  أ

ِّ  إهَل  ُدفهعمُت  بمَطحه  وَُهوَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
َ
َرةه، ََكنَ  ُقَبة   فه  بهاأل  َخَرجَ  بهالَهاجه

َرجَ  َدَخَل، ُثمَ  بهالَصاَلةه  َفنَاَدى بهاَلل   خم
َ
َل  فَأ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  وَُضوءه  فَضم

ُخُذونَ  َعلَيمهه  انَلاُس  فََوَقعَ  وََسلََم،
م
نمُه، يَأ َرجَ  َدَخَل  ُثمَ  مه خم

َ
ةَ  فَأ  اّلَله  رَُسوُل  وََخَرجَ  الَعَْنَ

نِّ » وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 
َ
نمُظرُ  َكأ

َ
، َوبهيصه  إهَل  أ ةَ  فََرَكزَ  َساَقيمهه همرَ  َصَّل  ُثمَ  الَعَْنَ  الظل

، ه َعتَيم َ  َركم ، َوالَعَصم ه َعتَيم َ  َيُمرل  َركم ةُ  احلهَمارُ  يََديمهه  َبيم
َ
أ  .«َوالَمرم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৫৩।  
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আবূ জুহাইফা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন কয, 
(এেদা) আোসে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের দরবাসর 
কনওয়া হ । নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েখন আবোহ 
নােে িাসন দুপুর কব ায় এেহট্ োাঁবুসে অবিান েরহেস ন। কব া  
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োাঁবু কেসে কবহরসয় এসস কযাহসরর সা াসের 
আযান হদস ন এবাং (োাঁবুসে) পুনঃপ্রসবশ েসর নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের অযুর অবহশি পাহন হনসয় কবহরসয় এস ন। 
ক ােজন ো কনওয়ার জনয ঝাহপসয় পড় । অেঃপর হেহন আবার 
োাঁবুসে েুসে এেহট্ কোট্ট বশো হনসয় কবহরসয় এস ন। নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ও (এবার) কবহরসয় আসস ন। আহে কযন োাঁর 
পাসয়র কগাোর ঔজ্জ্ব য এখসনা কদখসে পাহি। বশোহট্ সমু্মসখ পুসে 
রাখস ন। এরপর কযাহসরর দু’রাোে এবাং পসর আসসরর দু’রাোে 
সা াে আদায় েরস ন। বশোর বাহহর হদসয় গাধা ও েহহ া চ াসফরা 
েরহে । 1 

، ابمنه  َعنه  وَدَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  ََكنَ »: قَاَل  َعَباس  جم
َ
، أ  َوََكنَ  انلَاسه

وَدُ  جم
َ
يَ  َرَمَضانَ  فه  يَُكونُ  َما أ يُل، يَلمَقاهُ  حه ه بم نم  يَلملَة   ُكِّ  فه  يَلمَقاهُ  َوََكنَ  جه  مه

آَن، َفيَُدارهُسهُ  َرَمَضانَ  وَدُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  فَلََرُسوُل  الُقرم جم
َ
ه  أ نَ  بهاْلَيم  مه

يحه   .«الُمرمَسلَةه  الرِّ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৬৬।  
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ইব্ ন ‘আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুো কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
“রাসূ ুল্লাহ্ রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হেস ন সবেসেি 
দাো। রোদাসন হেহন আসরা কবশী দানশী  হসেন, যখন হজবরী  
আ াইহহস সা াে োাঁর সাসে সাক্ষাৎ েরসেন। আর রোদাসনর প্রহে 
রাসেই হজবরী  আ াইহহস সা াে োাঁর সাসে সাক্ষাৎ েরসেন এবাং 
োাঁরা পরস্পর েুরআন কে ওয়াে েসর কশানাসেন। হনশ্চয়ই 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে রহেসের বাোস কেসেও 
অহধে দানশী  হেস ন”। 1 

هَشةَ  َعنم  َ  ََعئ نَ  َعنمَها، اّلَلُ  رَضه
َ
 َعلَيمَها َخَل دَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ

وًرا، ُ ُق  َمْسم ُ يرُ  َتبم َساره
َ
، أ هه هه لَمم : " َفَقاَل  وَجم

َ
َمعه  أ ل  قَاَل  َما تَسم لهجه ، الُمدم هَزيمد  َساَمَة، ل

ُ
 َوأ

ى
َ
قمَداَمُهَما َوَرأ

َ
هه  َبعمَض  إهنَ : أ قمَدامه  َهذه

َ
نم  األ  ." َبعمض   مه

আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কেসে বহণেে, এেহদন নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে অেযন্ত আনহন্দে ও প্রফুল্ল হচসত্ত োাঁর োসে 
প্রসবশ েরস ন। খুশীর আসেসজ োাঁর কচহারার খুশীর হচহ্ন ঝ ে  
েরহে । হেহন েখন আসয়শাসে ব স ন, কহ আসয়শা! েুহে শুনহন, 
েুদ াজী বযহক্তহট্ (কচহারার ও আেৃহের গননায় পারদশেী) যাসয়দ ও 
উসাো সম্পসেে হে বস সে? হপো-পুসত্রর শুধু পা কদসখ (শরীসরর 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩০৮।  
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বােী অাংশ োো হে ) ব  , এ পাগুস া এেট্া অনযহট্র অাংশ 
(অেোৎ োসদর সম্পেে হপো-পুসত্রর)।1 

َنه  َعبمده  َعنم  ، بمنه  اّلَله  َعبمده  بمنه  الرَْحم نَ  َكعمب 
َ
، بمنَ  اّلَله  َعبمدَ  أ عمُت : قَاَل  َكعمب   َسمه

ُث  ،َمالهك   بمنَ  َكعمَب  يَ  ُُيَدِّ ُت  فَلََما: قَاَل  َتبُوَك، َعنم  ََتَلََف  حه  اّلَله  رَُسوله  ََعَ  َسلَمم
ُق  وَُهوَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ُ ُههُ  َيبم نَ  وَجم ، مه وره ُ  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َوََكنَ  الْسل
تَنَارَ  رُسَ  إهَذا وََسلَمَ  َعلَيمهه  ُهُه، اسم نَهُ  َّت حَ  وَجم

َ
َعةُ  َكأ ، قهطم هَك  َنعمرهُف  َوُكَنا َقَمر  نمهُ  َذل  ." مه

আবদুল্লাহ ইবন ো‘ব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আহে আোর হপো ো’ব ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে োর 
োবূে যুসি অাংশগ্রহণ না েরার ঘট্না বণেনা েরসে শুসনহে। হেহন 
বস ন, আহে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে সা াে ের াে, 
খুশী ও আনসন্দ োাঁর কচহারা ঝ ে  েসর উিস া। োাঁর কচহারা 
এেহনই খুশী ও আনসন্দ ঝ ে  েরসো। েসন হসো কযন চাসদাঁর 
এেহট্ টু্েরা। োাঁর কচহারা েুবারসের এ অবিা কেসে আেরা ো 
বুঝসে সক্ষে হোে। 2 

ر   بمنه  اّلَله  َعبمده  َعنم  َ  وَعمم ل  يَُكنه  لَمم : " قَاَل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
ًشا وََسلَمَ  ًشا، َوالَ  فَاحه نم  إهنَ »: َيُقوُل  َوََكنَ  ُمتََفحِّ ُكمم  مه يَاره َسنَُكمم  خه حم

َ
الَقًا أ خم

َ
 .«أ

আবদুল্লাহ ইবন্ আের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে অশ্লী  ভাষী ও অসদাচারী 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৫৫।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৫৬।  
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হেস ন না। হেহন ব সেন, কোোসদর েসধয কস বযহক্তই সবেসেি কয 
চহরসত্রর হদে কেসে সসবোত্তে। 1 

هَشةَ  َعنم  َ  ََعئ َنَها َعنمَها، اّلَلُ  رَضه
َ
َ  َما»: قَالَتم  أ  َسلَمَ وَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  ُخيِّ

 َ َريمنه  َبيم مم
َ
َخذَ  إهاَل  أ

َ
ُهَما، أ مَْسَ ي

َ
بمَعدَ  ََكنَ  إهثمًما ََكنَ  فَإهنم  إهثمًما، يَُكنم  لَمم  َما أ

َ
 انَلاسه  أ

نمُه، هه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  انمتََقمَ  َوَما مه سه َفم نم  إهاَل  نله
َ
َمةُ  تُنمتََهَك  أ ، ُحرم  اّلَله

متَ  مَ َفيَن ه  قه َ  .«بهَها ّلله
আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে (জাগহেে হবষসয়) যখনই দু’হট্ হজহনসসর এেহট্ 
গ্রহসণর ইখহেয়ার কদওয়া হে, েখন হেহন সহজ সর হট্ গ্রহণ 
েরসেন যহদ ো কগানাহ না হে। যহদ কগানাহ হে েসব ো কেসে 
হেহন অসনে দূসর সসর োেসেন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে বযহক্তগে োরসণ োসরা কেসে েখসনা প্রহেসশাধ গ্রহণ 
েসরন হন। েসব আল্লাহর হনধোহরে সীোসরখা  ঙ্ঘন েরা হস  
আল্লাহসে রাযী ও সন্তুি েরার োনসস প্রহেসশাধ েরসেন। 2 

نَس   َعنم 
َ
َ  أ ُت  َما»: قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه سم يًراحَ  َمسه يبَاًجا َوالَ  ره لمَيَ  ده

َ
نم  أ  َكفِّ  مه

 ِّ ُت  َوالَ  ، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه مم وم  َقطل  رهُيًا َشمه
َ
فًا أ يََب  َقطل  َعرم طم

َ
نم  أ يحه  مه وم  ره

َ
 أ

ِّ  َعرمفه   .«وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৫৯।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৬০।  
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আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে 
রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হাসের ো ু অসপক্ষা 
কো াসয়ে কোসনা করশে ও গরদসেও স্পশে েহর নাই। আর নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের শরীর কোবারসের খুশবু অসপক্ষা 
অহধেের সুঘ্রাণ আহে েখসনা পাই হন। 1 

به  َعنم 
َ
يد   أ رهيِّ  َسعه

َ  اْلُدم ل  ََكنَ : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه َشدَ » وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
َ
 أ

نَ  َحيَاءً  َراءه  مه رهَها فه  الَعذم
دم ، بمنُ  حُمََمدُ  َحَدثَنه  «خه ، َوابمنُ  َُيمََي، َحَدَثنَا بََشار  يٍّ ده  َمهم

بَةُ  َحَدَثنَا: قَاالَ  ثملَُه، ُشعم هه  فه  ُعرهَف  اَشيمئً  َكرههَ  َوإهَذا مه هه  .وَجم
আবূ সাইদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে অন্তপুরবাহসনী পদোনশীন েুোরীসদর 
কচসয়ও অহধে  জ্জাশী  হেস ন।  
শু‘বা (রহ.) কেসে অনুরূপ করওয়াসয়ে বহণেে হসয়সে (েসব এ 
বােযহট্ অহেহরক্ত রসয়সে কয,) যখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে কোসনা হেেু অপেন্দ েরসেন েখর োাঁর কচহারা 
েুবারসে ো (হবরহক্ত ভাব) কদখা কযে। 2 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ ل  ََعَب  َما»: قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  َطَعاًما وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
، تََهاهُ  إهنه  َقطل َكلَهُ  اشم

َ
 .«تََرَكهُ  َوإهاَل  أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৬১।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৬১-৩৫৬২।  
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আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েখসনা কোসনা খাদযবস্তুসে েন্দ ব সেন না। 
রুহচ হস  কখসয় হনসেন নেুবা েযাগ েরসেন। 1 

به  َعنم 
َ
، َعبمده  بمنه  َسلََمةَ  أ َنه نَهُ  الرَْحم

َ
َل  أ

َ
هَشةَ  َسأ َ  ََعئ  ََكنَتم  َكيمَف : َعنمَها اّلَلُ  رَضه

يدُ  ََكنَ  َما: قَالَتم  َرَمَضاَن؟ فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َصاَلةُ   فه  يَزه
ههه  فه  َوالَ  َرَمَضانَ  َدى ََعَ  َغيم ةَ  إهحم َ َعًة، َعَشم رمبَعَ  يَُصّلِّ  َركم

َ
، أ لم  فاَلَ  َرَكَعات 

َ
أ  َعنم  تَسم

نَ ُحسم  َن، نههه ههه َبًعا، يَُصّلِّ  ُثمَ  َوُطول رم
َ
لم  فَالَ  أ

َ
أ نَ  َعنم  تَسم نههه َن، ُحسم ههه  يَُصّلِّ  ُثمَ  َوُطول

نم  َقبمَل  َتنَامُ  اّلَله  رَُسوَل  يَا: َفُقلمُت  ثاََلثًا،
َ
 .«قَلمبه  َينَامُ  َوالَ  َعيمنه  َتنَامُ »: قَاَل  تُوتهَر؟ أ

আবূ সা াোহ ইবন আবদুর রাহোন (রহ.) কেসে বহণেে কয, হেহন 
আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা হজজ্ঞাসা েরস ন, রোদান োসস (রাসে) 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সা াে হেভাসব হে ? 
আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে রোদান োসস ও অনযানয সব োসসর রাসে এগাসরা 
রাে‘আসের কবশী সা াে আদায় েরসেন না। প্রেসে চার রাে‘আে 
সা াে আদায় েরসেন। এ চার রাে‘আে আদাসয়র কসৌন্দযে ও 
বদসঘের সম্পসেে হজজ্ঞাসা েসরা না (ো বণেনােীে)। োরপর আসরা 
চার রাে‘আে সা াে আদায় েরসেন। োরপর হেন রাে‘আে 
(হবের) আদায় েরসেন। েখন আহে ব  াে, ইয়া রাসূ াল্লাহ! 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৬৩।  
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সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আপহন হবের সা াে আদসয়র পূসবে 
ঘুহেসয় পসড়ন? নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, আোর 
চকু্ষ ঘুোয় েসব আোর অন্তর ঘুোয় না।1 

قه  َعنم  ، اّلَله  َعبمده  بمنه  َطاره ِّ مُمَحارهِبه يمُت : قَاَل  ال
َ
 وََسلَمَ  َعلَيمهه  اّلَلُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َرأ

مَمَجازه  ذهي ُسوقه  فه  َها يَا»: َيُقوُل  وَُهوَ  َْحمَراُء، ُحلَة   وََعلَيمهه  ال يل
َ
 إهاَل  إهََلَ  اَل  قُولُوا انَلاُس  أ

لهُحوا اّلَلُ  يهه  يَتمبَُعهُ  َورَُجل   ، «ُتفم مه هَجاَرةه، يَرم دمَم  َوقَدم  بهاحلم
َ
قُوَبيمهه  أ ، ُعرم  ُهوَ وَ  َوَكعمبَيمهه

َها يَا: َيُقوُل  يل
َ
يُعوُه، اَل  انَلاُس، أ ، فَإهنَهُ  تُطه يَل  َهَذا؟ َمنم : َفُقلمُت  َكَذاب   ُغاَلمُ  َهَذا: قه

، َعبمده  بَنه  مُمَطلهبه ي َهَذا َفَمنم : قُلمُت  ال يهه  يَتمبَُعهُ  اََّله مه هَجاَرةه؟ يَرم  َعبمدُ  َهَذا: قَاَل  بهاحلم
بُو المُعَزى

َ
اَلُم، َظَهرَ  فَلََما: قَاَل  لََهب   أ هسم

نَا اإلم َا َحَّت  َذلهَك  فه  َخرَجم يبًا نََزنلم نَ  قَره  مه
، ينَةه مَمده ينَة   َوَمَعنَا ال تَانَا إهذم  ُقُعود   ََنمنُ  َفبَيمنَا نَلَا َظعه

َ
َبانه  َعلَيمهه  رَُجل   أ ، ثَوم بميََضانه

َ
 أ

نم : َوقَاَل  فََسلََم، يمنَ  مه
َ
بََل  أ قم

َ
ُم؟ أ نَ : لمنَاقُ  المَقوم ، َوَمَعنَا: قَاَل  الَرَبَذةه، مه : قَاَل  مَجَل 

تَبهيُعونَ 
َ
ََمَل؟ َهَذا أ ،: قُلمنَا اجلم ؟: قَاَل  َنَعمم نم  َصاًَع  َوَكَذا بهَكَذا: قُلمنَا بهَكمم ، مه ر   َتمم

َخَذُه،: قَاَل 
َ
نَا، َولَمم  فَأ تَنمقهصم تُُه، قَدم : قَاَل  يَسم َخذم

َ
يَطانه  تََوارَى ُثمَ  أ ه ، ِبه ينَةه مَمده  ال

نَا يَما َفتاََلَومم منَنَا، فه َطيمتُمم : َفُقلمنَا بَي عم
َ
فُونَُه؟ اَل  رَُجاًل  مَجَلَُكمم  أ  َفَقالَته : قَاَل  َتعمره

ينَةُ  يمُت  فَإهنِّ  تاََلَوُموا، اَل : الَظعه
َ
هَ  َرأ ، يَُكنم  لَمم  رَُجل   وَجم َرُكمم قه َحم يمُت  َما يله

َ
 َشيمئًا رَأ

بَهَ  شم
َ
ره  يَلملَةَ  َمره بهالمقَ  أ

َدم نم  ابلم ، مه هه هه نَ  ََكنَ  فَلََما: قَاَل  وَجم ِّ  مه تَانَا المَعشه
َ
 فََسلَمَ  رَُجل   أ

نَا: َوقَاَل  َعلَيمنَا،
َ
نم  لَُكمم  إهنَ »: َيُقوُل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اّلَلُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  رَُسوُل  أ

َ
 أ

ُكلُوا
م
بَُعوا، َحَّت  تَأ ُ  تَشم تَال فُوا َحَّت  واَوتَكم تَوم َكلمنَا: قَاَل  «تَسم

َ
تَلمنَا َشبهعمنَا َحَّت  فَأ  َواكم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৬৯।  
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َفيمنَا، َحَّت  تَوم نَا ُثمَ : قَاَل  اسم مم ينَةَ  قَده مَمده نَ  ال ، مه  َعلَيمهه  اّلَلُ  َصَّل  رَُسوُل اّلَله  فَإهَذا المَغده
َبه  ََعَ  َُيمُطُب  قَائهم   وََسلَمَ 

نم ممه ي يَدُ »: َيُقوُل  وَُهوَ  ال مُمعمطه   المُعلميَا، يَدُ  ال
م
: َتُعوُل  بهَمنم  َوابمَدأ

َمَك 
ُ
بَاَك، أ

َ
تََك  َوأ خم

ُ
َخاَك، أ

َ
دمنَاكَ  ُثمَ  َوأ

َ
دمنَاكَ  أ

َ
، َفَقامَ  ، «أ ، رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  رَُجل   اّلَله

لَبَةَ  َبنُو َهُؤاَلءه  ُبوع   بمنه  َثعم ، فه  فُاَلنًا َقتَلُوا يَرم لهَيةه َاهه نَا نَلَا ُخذم فَ  اجلم ره
م
نمُه، بهثَأ  فََرَفعَ  مه

يمُت  َحَّت  يََديمهه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اّلَلُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل 
َ
، َبيَاَض  َرأ اَل »: َوقَاَل  إهبمَطيمهه

َ
 اَل  أ

مي  ََتمنه 
ُ
، ََعَ  أ اَل  َودَل 

َ
مي  ََتمنه  اَل  أ

ُ
 «َودَل   ََعَ  أ

োহরে ইবন আবু্দল্লাহ আ -েুহাসরবী বস ন, “আহে রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে হয  োজায বাজাসর কদসখহে, োর 
গাসয় হে   া  কপাষাে, হেহন ব হেস ন, ‘কহ োনুষগণ কোেরা ব , 
 া-ই া-হা ইল্লাল্লাহ েো আল্লাহ বযেীে সেয কোসনা ো‘বুদ কনই, 
এসে কোেরা সফ োে হসব’। আর এেজন বযহক্ত োসে অনুসরণ 
েসর পাের হনসক্ষপ েরসে এবাং এসে োর পাসয়র কগাড়াহ  ও হাটু্র 
হপেন হদে রক্তাক্ত হসয় কগসে; কস ব হে , ‘কহ োনুষ, কোেরা োর 
অনুসরণ ের না; কস হেেযাবাদী। আহে ব  াে: কে কস? ব া হস া, 
‘এহট্ বনু আবু্দ  েুত্তাহ সবর এেজন কেস । আহে ব  াে, ‘েসব কয 
ক ােহট্ োসে অনুসরণ েসর পাের হনসক্ষপ েরসে কস কে? ব া 
হস া, ‘এহট্ োর চাচা আবু্দ  উয্ যা আবু  াহাব। অেঃপর যখন 
আল্লাহ ইস ােসে সেুন্নে েরস ন েখন আেরা এেহট্ যাত্রী দ  
হহসসসব কবর হ াে এবাং েহদনার হনেট্বেেী িাসন নাে াে আর 
আোসদর সাসে হে  এে আসরাহী েহহ া। আেরা যখন বসা হে াে 



 

127 

েখন আোসদর োসে দুহট্ সাদা চাদর পহরহহে এেজন ক াে 
আসস ন এবাং সা াে হদস ন ও ব স ন, ‘কোো কেসে সম্প্রদাসয়র 
আগেন?’ আেরা ব  াে, ‘রাবযা কেসে’। হেহন (বণেনাোরী) আরও 
বস ন, আোসদর সাসে হে  এেহট্ উট্। হেহন ব স ন, কোেরা হে 
এ উট্ হবহক্র েরসব? আেরা ব  াে, ‘হযাাঁ’। হেহন ব স ন, ‘েে 
দাসে?’ আেরা ব  াে, ‘এে এে সা‘ কখজুসরর পহরবসেে। হেহন 
ব স ন, ‘হেহন ো হনস ন এবাং আোসদরসে েোস ন না। হেহন 
ব স ন, ‘আহে হনসয়হে।’ এরপর হেহন েহদনার কদয়া সেূসহর 
হপেসন অদৃশয হসয় কগস ন। েখন আেরা পরস্পরসে কদাষাসরাপ 
েরসে  াগ াে এবাং ব সে  াগ াে কয এেন এে ক ােসে উট্ 
হদস  যাসে কোেরা কেউ হচন না? েখন আোসদর কস আসরাহী 
ব সে  াগ  ‘কোেরা পরস্পরসে কদাষাসরাপ ের না কেননা আহে 
এেন বযহক্তর েুখ কদসখহে কয কোোসদর সাসে ওয়াদা ভঙ্গ েরসব না; 
পূহণেোর রাসের চাাঁসদর সাসে োর েুসখর সাদৃসশযর হদে কেসে আহে 
আর োউসে কবহশ কদহখ হন। হেহন (রাবী) বস ন, অেঃপর যখন 
রাে হসয় এস া েখন এে বযহক্ত আোসদর োসে এসস সা াে 
হদস ন এবাং ব স ন, ‘আহে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের প্রহেহনহধ। কোেরা কু্ষধা কেট্া পযেন্ত খাও এবাং পূণে না 
হওয়া পযেন্ত কেসপ নাও। হেহন (রাবী) বস ন, আেরা কু্ষধা কেট্া 
পযেন্ত কখ াে এবাং পূণে না হওয়া পযেন্ত কেসপ হন াে। অেঃপর 
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আেরা েহদনায় পসরর হদন আস াে েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হেম্বসর দাাঁহড়সয় খুেবা হদহিস ন, ‘দানোরীর 
হাে উসধ্বে; আর আত্মীয়সদর িারা শুরু ের —কোোর ো, বাবা, 
কবান, ভাই অেঃপর কোোর হনেট্জন। েখন এেজন ক াে 
দাাঁহড়সয় ব স ন, ‘কহ আল্লাহর রাসূ , এরা হস া বনু সা‘ াবা ইবন 
ইয়ারবু যারা জাসহহ য়াসে আোসদর ক ােসদর হেযা েসরসে; সুেরাাং 
আপহন োসদর কেসে আোসদর জনয প্রহেসশাধ হনন। েখন 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর দু’হাে উপসর 
উিাস ন এেনহট্ আেরা োর দু’বগস র শুভ্রো কদখসে কপ াে। 
হেহন ব স ন, সাবধান! কোসনা ো োর সন্তাসনর উপর অপরাধ 
েরসব না, সাবধান! কোসনা ো োর সন্তাসনর উপর অপরাধ েরসব 
না”।  
আর এ হাদীসহট্ হাসান।  

به  َعنم 
َ
نَ  ُهَريمَرَة، أ

َ
 ُهنَا، َها قهبملَته  تََرومنَ  َهلم »: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ

َ  َُيمَف  َما فََواّلَله  ، َوالَ  ُخُشوُعُكمم  لََعَ َراُكمم  إهنِّ  ُرُكوُعُكمم
َ
نم  أَل رهي َوَراءه  مه

 .«َظهم
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, “কোেরা হে েসন ের কয, আল্লাহর 
দৃহি কেব  হেব ার হদসে? আল্লাহর েসে! আোর োসে কোোসদর 
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খুশূ (হবনয়) ও রুেু হেেুই কগাপন োসে না। অবশযই আহে আোর 
কপেন কেসেও কোোসদর কদহখ। 1 

نَسه  َعنم 
َ
، بمنه  أ ِّ  َعنه  َمالهك  يُموا: " قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه قه

َ
ُكوَع، أ  الرل

ُجودَ  ، َوالسل َراُكمم  إهنِّ  فََواّلله
َ
نم  أَل يبَ  مه نم : قَاَل  َوُرَبَما - عمده رهي َبعمده  مه

 إهَذا - َظهم
تُمم  ُتمم  َرَكعم  ." وََسَجدم

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, হেহন 
বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, কোেরা 
কোোসদর রুেু এবাং হসজদা যোযেভাসব আদায় েরসব। আল্লাহর 
শপে! কোেরা যখন রুেু-হসজদা ের, েখন ো আহে হপেন হদে 
হসে (রাবী েখনও বস সেন) আহে পৃিসদসশর হদে হসে কদসখ 
োহে।2 
ইোে নাওয়াওয়ী রহ. বস ন, আস েগণ বস সেন, এ হাদীসসর অেে 
হস া আল্লাহ রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হপসি এেন 
শহক্ত হদসয়সেন কয, হেহন োাঁর হপেসনর হদে কদখসে কপসেন। রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের এর কচসয়ও আশ্চযেজনে েু‘হজযা 
আসে। এেনট্া হওয়া হবসবে ও শহর‘য়াে হনসষধ েসর না। বরাং 
শহর‘য়াসে সরাসহর এট্াসে সেেেন েসর, অেএব, এভাসবই ব া 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪১৮।  
2 েুসহ ে, হাদীস নাং ৪২৫।  
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ওয়াহজব। োদী ‘ইয়াদ রহ. বস সেন, ইোে আহেদ রহ. বস ন: 
জেহুর আস ে এ কদখাসে প্রেৃে কচাসখ কদখা বস সেন।  

به  َعنم 
َ
َحاَق، أ هلمَبَاءه  رَُجل   قَاَل  إهسم َ  ََعزهب   بمنه  ل ُتمم : َعنمُهَما اّلَلُ  رَضه فََررم

َ
 رَُسوله  َعنم  أ

مَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  ؟ يَوم نَ : قَاَل  ُحنَيم   وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  لَكه
رَ  لَمم  ًما ََكنُوا َهَوازهنَ  إهنَ  ، يَفه ينَاُهمم  لََما َوإهنَا ُرَماًة، قَوم ، َْحَلمنَا لَقه مم  فَانمَهَزُموا َعلَيمهه

بََل  قم
َ
لهُمونَ  فَأ ، ََعَ  الُمسم بَلُونَا الَغنَائهمه تَقم ، َواسم َهامه َما بهالسِّ

َ
 اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فَأ

تُهُ  فَلََقدم  َر،يَفه  فَلَمم  وََسلََم، َعلَيمهه  يم
َ
لَتههه  لََعَّل  َوإهنَهُ  َرأ ، َبغم بَا َوإهنَ  ابَليمَضاءه

َ
يَانَ  أ ذ   ُسفم  آخه

َها، ل  بهلهَجامه نَا»: َيُقوُل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  َوانَلبه
َ
ل  أ ، الَ  انلَبه بم نَا َكذه

َ
 َعبمده  ابمنُ  أ

 .«الُمَطلهبم 
আবূ ইসহাে (রহ.) কেসে বহণেে কয, এে বযহক্ত বারা ইবন আহযব 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ব  , আপনারা হে হুনাইসনর যুসি রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে েয়দাসন করসখ প ায়ন 
েসরহেস ন? বারা ইবন আহযব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, হেন্তু 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে প ায়ন েসরনহন। 
হাওয়াহযনরা হে  সুদক্ষ েীরন্দাজ। আেরা সােনা সােহন যুসি 
োসদরসে পরাস্ত েরস  োরা পাহ সয় কযসে  াগ । এেোবিায় 
েুসহ েরা োসদর হপেু ধাওয়া না েসর গনীোসের ো  সাংগ্রসহ 
েসনাহনসবশ ের । এই সুসযাগ শত্রুরা েীর বষেসনর োধযসে 
আোসদর আক্রেন েসর বস । েসব রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে িান েযাগ েসরনহন। আহে োাঁসে োাঁর সাদা খচ্চরহট্র 
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উপর উপহবি অবিায় কদসখহে। আবূ সুহফয়ান োাঁর বাহসনর  াগাে 
ধসর ট্ানসেন; আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব সেন, ‘আহে নবী ো হেেযা নয়, আহে আবু্দ  েুত্তাহ সবর 
বাংশধর।1 

ُت : َعَباس   قَاَل  دم ، يَوممَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َمعَ  َشهه ُت  ُحنَيم  مم نَا فَلَزه
َ
 أ

بُو
َ
يَانَ  َوأ َارهثه  بمنُ  ُسفم مُمَطلهبه  َعبمده  بمنه  احلم  فَلَمم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  ال

قمُه، لَة   ََعَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  َورَُسوُل  ُنَفاره َداَها َبيمَضاءَ  ََلُ  َبغم هم
َ
َوةُ  ََلُ  أ  بمنُ  فَرم

، ُنَفاثَةَ  ل َُذاِمه ََق  فَلََما اجلم لهُمونَ  اتلم مُمسم لهُمونَ  َوَّل  َوالمُكَفارُ  ال مُمسم يَن، ال بهره َق  ُمدم  َفَطفه
ُكُض  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  لَتَهُ  يَرم ، قهبََل  َبغم نَا: َعبَاس   قَاَل  المُكَفاره

َ
ذ   وَأ  آخه

لَةه  بهلهَجامه  َها وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َبغم ُكفل
َ
نم  إهَراَدةَ  أ

َ
َع، اَل  أ ه بُو تُْسم

َ
 َوأ

يَانَ  ذ   ُسفم ََكبه  آخه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  بهره
يم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه 

َ
َحاَب  نَاده  َعَباُس، أ صم

َ
 َصيِّتًا، رَُجاًل  َوََكنَ : َعَباس   َفَقاَل  ،«الَسُمَرةه  أ

َ  َفُقلمُت  َعم
َ
يمنَ : َصومته  بهأ

َ
َحاُب  أ صم

َ
،: قَاَل  الَسُمَرةه؟ أ نَ  فََواّلله

َ
َفَتُهمم  لََكأ يَ  َعطم  حه

ُعوا َفةُ  ته َصوم  َسمه ََقره  َعطم َها، ََعَ  ابلم وماَلده
َ
تَتَلُوا: قَاَل  بَلَيمَك، يَا بَلَيمَك، يَا: َفَقالُوا أ  فَاقم

َوةُ  َوالمُكَفاَر، نمَصاره  فه  َوادَلعم
َ ، َمعمََشَ  يَا: َيُقولُونَ  األم نمَصاره

َ ، َمعمََشَ  يَا األم نمَصاره
َ : قَاَل  األم

َته  ُثمَ  َوةُ  قَُصه َارهثه  بَنه  ََعَ  ادَلعم ، بمنه  احلم َرجه َزم َارهثه  بَنه  يَا: َفَقالُوا اْلم ، بمنه  احلم َرجه َزم  اْلم
َارهثه  بَنه  يَا ، بمنه  احلم َرجه َزم لَتههه  ََعَ  وَُهوَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفنََظرَ  اْلم  َبغم

له  مُمتََطاوه ، إهَل  َعلَيمَها ََكل مم ههه يَ  َهَذا» وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  قهتَال  حه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৮৬৪, েুসহ ে, হাদীস নাং ১৭৭৬।  
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 َ يُس  َحِمه مَوطه َخذَ  ُثمَ : قَاَل  «ال
َ
نَ  فََرَم  َحَصيَات   وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  أ  بههه

، وُُجوهَ  نمُظرُ  فََذَهبمُت : قَاَل  «حُمََمد   َورَبِّ  انمَهَزُموا»: قَاَل  ُثمَ  المُكَفاره
َ
تَاُل  فَإهَذا أ  ََعَ  المقه

يَما َهيمئَتههه  رَى، فه
َ
،: قَاَل  أ نم  إهاَل  ُهوَ  َما فََواّلله

َ
ََصيَاتههه  َرَماُهمم  أ لمُت  َفَما ِبه رَى زه

َ
 َحَدُهمم  أ

َرُهمم  ََكهياًل، مم
َ
بهًرا َوأ  .ُمدم

আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে 
হুনাইসনর যুসির হদন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
সসঙ্গ হে াে। আহে এবাং আবু সুহফয়ান ইবন হাসরস ইবন আবদু  
েুত্তাহ ব রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের এসেবাসর 
সসঙ্গই হে াে। আেরা েখনও োাঁর কেসে পৃেে হইহন। রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এেহট্ সাদা বসণের খচ্চসরর উপর 
আসরাহণ েসরহেস ন। কস খচ্চরহট্ ফারওয়া ইবন নূফাসা আ -
জুযােী োাঁসে হাহদয়াস্বরূপ হদসয়হেস ন। যখন েুসহ ে এবাং োহফর 
পরস্পর সমু্মখ যুসি হ প্ত হ  েখন েুসহ েগণ (যুসির এে পযোসয়) 
পশ্চাৎ-হদসে প ায়ন েরসে  াগস ন। আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে স্বীয় পাসয়র কগাড়া ী হদসয় হনসজর খচ্চরসে 
আঘাে েসর োহফরসদর হদসে ধাহবে েরহেস ন। আব্বাস 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আহে োর খচ্চসরর  াগাে ধসর 
করসখহে াে এবাং এসে োহেসয় রাখার কচিা েরহে াে কযন দ্রুে 
গহেসে অগ্রসর হসে না পাসর। আর আবু সুহফয়ান রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু োাঁর খচ্চসরর ‘করোব’ (হাউদাসজর বন্ধসনর পহট্) ধসর 
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করসখহেস ন। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, কহ আব্বাস! আসহাসব সােুরাসে (হুদায়হবয়ার গাসের নীসচ 
বাই‘আেোরী ক ােসদরসে) আহ্বান ের। আব্বাস রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু বস ন, আর হেহন হেস ন উচ্চ েসের অহধোরী বযহক্ত। েখন 
আহে উচ্চস্বসর আওয়াজ হদসয় ব  াে, কহ আসহাসব সােুরা! কোেরা 
কোোয় যাি? হেহন বস ন, আল্লাহর েসে! ো কশানাোত্র োাঁরা 
এেনভাসব প্রেযাবেেন েরসে) শুরু েরস ন কযেনভাসব গাভী োর 
বাচ্চার আওয়াজ শুসন দ্রুে কদৌসড় আসস এবাং োরা ব সে  াগস া, 
আেরা আপনার হনেট্ হাহযর, আেরা আপনার হনেট্ হাহযর। রাবী 
বস ন, এরপর োরা োহফরসদর সাসে পুনরায় যুসি হ প্ত হন। হেহন 
আনসারসদরসেও এেহনভাসব আহ্বান েরস ন কয, কহ আনসারগণ! 
রাবী বস ন, এরপর আহ্বান সোপ্ত েরা হ  বনী হাসরস ইবন 
খাযরাসযর োধযসে (োাঁরা আহ্বান েরস ন, কহ বনী হাসরস ইবনু  
খাযরাজ) রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে স্বীয় খচ্চসরর 
উপর আসরাহণ অবিায় আপন গদোন উচু েসর োসদর যুসির অবিা 
অবস ােন েসর। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, এট্াই হ  যুসির উসত্তজনাপূণে চরে েুহূেে। রাবী বস ন, 
এরপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েসয়েহট্ পােসরর 
টু্েরা হাসে হনস ন এবাং এগুহ  হেহন হবধেেীসদর েুসখর উপর েুসড় 
োরস ন। এরপর ব স ন, েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
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ওয়াসাল্লাসের রসবর েসে! োরা পরাহজে হসয়সে। আব্বাস 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আহে যুিসক্ষসত্র যুসির অবিান পহরদশেন 
েরসে হগসয় কদখ াে কয, যোরীহে যুি চ সে। এেন সেয় হেহন 
পােসরর টু্েসরাগুস া হনসক্ষপ েরস ন। আল্লাহর শপে! েখন হিাৎ 
কদহখ কয, োহফরসদর শহক্ত হনসস্তজ হসয় কগ  এবাং োসদর যুসির 
কোড় ঘুসর কগ । 1 

، َعنم  نَس 
َ
ل  ََكنَ : قَاَل  أ َسنَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  هللُ ا َصَّل  انلَبه حم

َ
، أ وَدَ  انَلاسه جم

َ
، َوأ  انَلاسه

َجعَ  شم
َ
، َوأ ُل  فَزهعَ  َولََقدم  انَلاسه هم

َ
ينَةه  أ ، َذاَت  الَمده ، قهبََل  انَلاُس  فَانمَطلََق  يَلملَة   الَصومته

بَلَُهمُ  تَقم ل  فَاسم ، إهَل  انَلاَس  َسبََق  قَدم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه : َيُقوُل  وَُهوَ  الَصومته
به  فََرس   ََعَ  وَُهوَ  «تَُراُعوا لَنم  تَُراُعوا لَنم »

َ
، َعلَيمهه  َما ُعرمي   َطلمَحةَ  أله ج  هه  فه  رَسم  ُعنُقه

، تُهُ  لََقدم : " َفَقاَل  َسيمف  وم . َِبمًرا وََجدم
َ
ر   إهنَهُ : أ  ." بَلَحم

আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োনুসষর েসধয সবসচসয় সুন্দর, সবার চাইসে অহধে 
দানশী  এবাং ক ােসদর েসধয সবোহধে সাহসী হেস ন। এেদা 
রাসের কব ায় (এেহট্ হবেট্ আওয়ায শুসন) েদীনাবাসীরা ভীে 
সন্ত্রস্ত হসয় পসড়। োই ক াসেরা কসই শসব্দর হদসে রওয়ানা হয়। 
েখন োরা নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে সােনা সােহন 
কপস ন, হেহন কসই আওয়াসযর হদসে ক ােসদর আসগই কবর হসয় 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৭৭৫।  
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হগসয়হে । হেহন ব সে  াগস ন, কোেরা ঘাবহড়ওনা, কোেরা 
ঘাবহড়ওনা, (আহে কদসখ এসসহে, হেেুই কনই)। এ সেয় হেহন আবূ 
ো হা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হজন হবহীন কঘাড়ার উপর সওয়ার 
হেস ন। আর োাঁর োাঁসধ এেখানা েস ায়ার ঝু হে । এরপর হেহন 
ব স ন, অবশয এ কঘাড়াহট্সে আহে সেুসরর েে (দ্রুেগােী) 
কপসয়হে। অেবা ব স ন, এ কঘাড়াহট্সো এেহট্ সেুর।1 

نَس   َعنم 
َ
َ  أ ل  ََكنَ : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه َسنَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه حم

َ
، أ  انَلاسه

جَ  شم
َ
، عَ َوأ ُل  فَزهعَ  َولََقدم  انَلاسه هم

َ
ينَةه  أ ، ََنموَ  فََخرَُجوا يَلملًَة، الَمده بَلَُهمُ  الَصومته تَقم  فَاسم

ل    َوقَدم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
َ
َأ تَبم ، اسم به  فََرس   ََعَ  وَُهوَ  اْلََبَ

َ
، َطلمَحةَ  أله  ُعرمي 

هه  َوِّفه  نَاهُ »: قَاَل  ُثمَ  «تَُراُعوا لَمم  تَُراُعوا، لَمم »: َيُقوُل  وَُهوَ  الَسيمُف، ُعنُقه وم  «َِبمًرا وََجدم
َ
 أ

ر   إهنَهُ »: قَاَل   .«بَلَحم
আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে সে  ক াসের চাইসে সুন্দর ও সাহসী হেস ন। 
এেরাসে েদীনার ক াসেরা আোংহেে হসয় উহিে শসব্দর হদসে 
কবর হস া। েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদর সােসন 
এস ন এেন অবিায় কয, হেহন শসব্দর যোেেো অসিষণ েসর 
কফস সেন। হেহন আবূ ো হার হজনহবহীন কঘাড়ার হপসি সাওযার 
হেস ন এবাং োর োাঁসধ েরবারী ঝু াসনা হে । হেহন ব হেস ন, 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬০৩৩।  
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কোেরা ভীে হসয়া না। োরপর হেহন ব স ন, আহে কঘাড়াহট্সে 
সেুসরর নযায় গহেশী  কপসয়হে, অেবা হেহন ব স ন, এহট্ সেুর 
অেোৎ অহে কবগবান।1 

ل   َعنم 
َ  َسهم نَهُ : َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه

َ
حه  َعنم  ُسئهَل  أ ِّ  ُجرم مَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  يَوم

، ُحد 
ُ
ِّ  هُ وَجم  ُجرهحَ »: َفَقاَل  أ َتم  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه يَتُُه، َوُكْسه َمته  َرَباعه  وَُهشه

، ََعَ  ابَليمَضةُ  هه سه
م
َمةُ  فَََكنَتم  َرأ ُل  الَساَلُم، َعلَيمَها فَاطه ي  ادَلمَ  َتغمسه ُك، َولََعه  فَلََما ُيممسه

تم 
َ
نَ  َرأ

َ
يدُ  الَ  ادَلمَ  أ ًة، إهاَل  يَزه َ َخَذتم  َكَثم

َ
ًيا أ َرَقتمهُ  َحصه حم

َ
 ُثمَ  َرَماًدا، َصارَ  َحَّت  فَأ

مَزَقتمهُ  ل
َ
َسَك  أ تَمم  .«ادَلمُ  فَاسم

সাহ  রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, োসে উহুসদর হদসন 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের আঘাে সম্পসেে হজজ্ঞাসা 
েরা হস া। হেহন ব স ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
েূখেে  আহে হ  এবাং োাঁর সােসনর দু’হট্ দাাঁে কভসঙ্গ কগ , োাঁর 
োোর হশরস্ত্রাণ কভসঙ্গ কগ । ফাহেো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা রক্ত ধুইসে 
হেস ন আর আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু পাহন কেস  হদহিস ন। হেহন 
যখন কদখসে কপস ন কয, রক্তক্ষরণ বাড়সেই, েখন এেহট্ চাট্াই 
হনসয় ো পুহড়সয় োই েরস ন এবাং ো ক্ষে িাসন  াহগসয় হদস ন। 
োরপর রক্তক্ষরণ বন্ধ হ ।2 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৯০৮।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ২৯১১, েুসহ ে, হাদীস নাং ১৭৯০।  
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قه  َعنم  ، بمنه  َطاره َهاب  عمُت : قَاَل  شه ، ابمنَ  َسمه ُعود  ُت : َيُقوُل  َمسم دم نَ  َشهه َداده  مه قم  بمنه  المه
وَده  سم

َ
َهًدا، األ نم  َمشم

َ
ُكونَ  أَل

َ
بَهُ  أ َحبل  َصاحه

َ
َما إهيَلَ  أ َل عُ  مه ، ده َت  بههه

َ
َ  أ  اهللُ  َصَّل  انَلبه

ُعو وَُهوَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  كهَي، ََعَ  يَدم ه مُ  قَاَل  َكَما َنُقوُل  الَ : َفَقاَل  الُمَشم  ﴿: ُموَس  قَوم
نَت  فَٱذحَهبح 
َ
َنا ، [٢١: دة املائ] ﴾ ٢٤ فََقىتَّل   َوَربَُّك  أ ينهَك، َعنم  ُنَقاتهُل  َولَكه  َوَعنم  يَمه

ه  َمال َ  َك،شه يمُت » وََخلمَفَك  يََديمَك  َوَبيم
َ
َ  فََرأ َق  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه َ ْشم

َ
ُههُ  أ  وَجم

هُ  ََلُ : َيعمنه  «َورَسَ  .قَوم
ইবন োস‘উদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে 
হেেদাদ ইবন আসওয়াদসে এেন এেহট্ ভূহেোয় কপসয়হে কয, কস 
ভূহেোয় যহদ আহে হোে, েসব যা দুহনয়ার সব হেেুর েু নায় 
আোর হনেট্ হপ্রয় হে। হেহন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
োসে আসস ন, েখন হেহন েুশহরেসদর হবরুসি দু’আ েরহেস ন। 
এসে হেহন (হেেদাদ ইবন আসওয়াদ) ব স ন, েূসা আ াইহহস 
সা াসের োওে কযেন বস হে  কয, 

نَت  فَٱذحَهبح  ﴿
َ
   [٢١: دة املائ] ﴾ ٢٤ فََقىتَّل   َربَُّك وَ  أ

 “েুহে (েূসা) আর কোোর প্রহেপা ে যাও এবাং যুি ের”। [সূরা 
োসয়দা : ২৪] আেরা কেেন ব ব না, বরাং আেরাসো আপনার 
ডাসন, বাসে, সমু্মসখ, কপেসন সবেহদে কেসে যুি েরব। ইবন 
োসউদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আহে কদখ াে, নবী সাল্লাল্লাহু 
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আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের েুখেে  উজ্জ্ব  হসয় উি  এবাং (এেো) 
োাঁসে খুব আনহন্দে ের । 1 

نَس َعنم 
َ
َ  َمالهك   بمن أ زمَواجه  ُبيُوته  إهَل  رَهمط   ثاََلثَةُ  َجاءَ : َيُقوُل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ
ِّ  أ  انلَبه

لُونَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 
َ
أ بَ  َعنم  يَسم ِّ  اَدةه عه  فَلََما وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

ُوا به خم
ُ
َنُهمم  أ

َ
يمنَ : َفَقالُوا َتَقاللوَها، َكأ

َ
نَ  ََنمنُ  َوأ ِّ  مه  قَدم  وََسلََم؟ َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

رَ  نم  َتَقَدمَ  َما ََلُ  ُغفه َخَر، َوَما َذنمبههه  مه
َ
َحُدُهمم  قَاَل  تَأ

َ
مَ : أ

َ
نَا اأ

َ
َصّلِّ  فَإهنِّ  أ

ُ
بًَدا، اللَيمَل  أ

َ
 أ

نَا: آَخرُ  َوقَاَل 
َ
ُصومُ  أ

َ
رَ  أ ُر، َوالَ  ادَلهم فمطه

ُ
نَا: آَخرُ  َوقَاَل  أ

َ
ُل  أ ََته

عم
َ
تََزَوجُ  فاَلَ  النَِّساءَ  أ

َ
 أ

بًَدا،
َ
، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فََجاءَ  أ مم نمتُمُ »: َفَقاَل  إهيَلمهه

َ
ينَ  أ  َكَذا قُلمتُمم  اََّله

َما َوَكَذا،
َ
َشاُكمم  إهنِّ  َواّلَله  أ خم

َ
ه  أَل َ تمَقاُكمم  ّلله

َ
نِّ  ََلُ، َوأ ُصومُ  لَكه

َ
ُر، أ فمطه

ُ
َصّلِّ  َوأ

ُ
 َوأ

قُُد، رم
َ
تََزَوجُ  َوأ

َ
َب  َفَمنم  النَِّساَء، َوأ نِّ  فَلَيمَس  ُسنَته  َعنم  رَغه  .«مه

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
হেনজসনর এেহট্ দ  রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
ইবাদে সম্পসেে হজসজ্ঞস েরার জনয রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের হবহবগসণর গৃসহ আগেন ের । যখন োাঁসদরসে এ 
সম্পসেে অবহহে েরা হস া, েখন োরা এ ইবাদসের পহরোণ কযন 
েে েসন ের  এবাং ব  , আেরা রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের সেেক্ষ হসে পাহর না। োরণ, োর আসগ ও পসরর 
সব গুনাহ্ োফ েসর কদওয়া হসয়সে। এেন সেয় োসদর েধয কেসে 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৯৫২।  
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এেজন ব  , আহে সারা জীবন রাসে সা াে আদায় েরসে 
োেব। অপর এেজন ব  , আহে সারা বের সাওে পা ন েরব 
এবাং েখনও হবরহে হদব না। অপরজন ব  , আহে নারী হববহজেে 
োেব-েখনও শাদী েরব না। এরপর রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োসদর হনেট্ এস ন এবাং ব স ন, “কোেরা ঐ সে  
বযহক্ত যারা এরূপ েোবােো বস ে? আল্লাহর েসে! আহে আল্লাহসে 
কোোসদর কচসয় কবশী ভয় েহর এবাং কোোসদর কচসয় োাঁর প্রহে 
আহে কবশ আনুগেযশী ; অেচ আহে সাওে পা ন েহর, আবার 
সাওে কেসে হবরেও োহে। সা াে আদায় েহর এবাং ঘুোই ও 
হবসয়-শাদী েহর। সুেরাাং যারা আোর সুন্নসের প্রহে হবরাগ ভাব 
কপাষণ েরসব, োরা আোর দ ভুক্ত নয়। 1 

، ابمنه  َعنه  َهاب  َبَنه : قَاَل  شه خم
َ
ه  بمنه  حُمََمده  بمنُ  ُعَمرُ  أ ، بمنه  ُجبَيم م  عه نَ  ُمطم

َ
 بمنَ  حُمََمدَ  أ

، َبَنه : قَاَل  ُجبَيم  خم
َ
ُ  أ ، بمنُ  ُجبَيم م  عه نَهُ  ُمطم

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َمعَ  ُهوَ  بَيمنَا أ

بهاًل  انَلاُس، َوَمَعهُ  وََسلَمَ  نم  ُمقم ، مه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  وَل رَسُ  َعلهَقتم  ُحنَيم 
َراُب  عم

َ
لُونَهُ  األ

َ
أ وهُ  َحَّت  يَسم َطرل َفتم  َسُمَرة ، إهَل  اضم  اّلَله  رَُسوُل  فََوَقَف  رهَداَءُه، فََخطه

ُطونه »: َفَقاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  عم
َ
، أ هه  َعَددُ  ََكنَ  فَلَوم  رهَداِئه َضاهه  َهذه  ًما،َنعَ  العه

تُهُ  ، لََقَسمم ُدونه  الَ  ُثمَ  بَيمنَُكمم ياًل، ََته  .«َجبَانًا َوالَ  َكُذوًبا، َوالَ  ََبه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৫০৬৩।  
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জুবাইর ইবন েুে‘য়ীে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, হেহন 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ হেস ন, আর েখন 
োাঁর সসঙ্গ আসরা ক াে হে । রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে েখন হুনাইন কেসে আসহেস ন। কবদুঈন ক াসেরা োাঁর 
োসে গনীেসের ো  চাইসে এসস োাঁসে আাঁেসড় ধর । এেনহে 
োরা োাঁসে এেহট্ বাব া গাসের সাসে কিহেসয় হদ  এবাং োাঁট্া োর 
চাাঁদরট্াসে ধর । েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
োেস ন। োরপর ব স ন, ‘আোর চাাঁদরখাহন দাও। আোর হনেট্ 
যহদ এ সব োাঁট্াদার বনয বৃসক্ষর সেপহরোণ পশু োেে, েসব 
কসগুস া কোোসদর েসধয বণ্টন েসর হদোে। এরপরও আোসে 
কোেরা েখসনা েৃপণ, হেেযাবাদী এবাং দুবে  হচত্ত পাসব না।’ 1 

نَسه  َعنم 
َ
َ  َمالهك   بمنه  أ ممشه  ُكنمُت : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ
ِّ  َمعَ  أ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

ي  بُرمد   وََعلَيمهه  وََسلَمَ  ، َغلهيُظ  َْنمَرانه يَةه َرَكهُ  احلَاشه دم
َ
ي  فَأ َرابه عم

َ
بَةً  فََجَذبَهُ  أ يَدًة، َجذم  َشده

َحةه  إهَل  َنَظرمُت  َحَّت  ِّ  ََعتهقه  َصفم ثََرتم  دم قَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
َ
يَةُ  بههه  أ  َحاشه

نم  الرَِّداءه  َدةه  مه ، شه بَتههه نم  يله  ُمرم : قَاَل  ُثمَ  َجذم نمَدَك، اََّلهي اّلَله  َماله  مه ََفَت  عه  إهيَلمهه  فَاتلم
َك، َمرَ » ُثمَ  فََضحه

َ
 .«بهَعَطاء   ََلُ  أ

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আহে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ রাস্তায় চ হে াে। 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩১৪৮।  
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েখন হেহন কোট্া পাসড়র নাজরাসন প্রস্তুে চাাঁদর পহরহহে হেস ন। 
এে কবদুঈন োাঁসে কপসয় খুব কজাসড় কট্সন ধর । অবসশসষ আহে 
 ক্ষয ের াে, োর কজাসর ট্ানার োরসণ নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের োাঁসধ চাাঁদসরর পাসড়র দাগ বসস কগসে। োরপর 
কবদুঈন ব  , ‘আল্লাহর কয সম্পদ আপনার হনেট্ রসয়সে ো কেসে 
আোসে হেেু কদওয়ার হনসদেশ হদন।’ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োর হদসে োহেসয় এেহট্ েুচহে হাহস হদস ন, আর 
োসে হেেু কদওয়ার হনসদেশ হদস ন। 1 

به  َعنم 
َ
، أ َ  اّلَله  َعبمده  َعنم  َوائهل  مُ  ََكنَ  لََما: قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه ، يَوم ل  آثَرَ  ُحنَيم   انَلبه
نَاًسا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 

ُ
، فه  أ َمةه سم َطى القه عم

َ
قمَرعَ  فَأ

َ
ائَةً  َحابهس   بمنَ  األ نَ  مه  مه

، بهله َطى اإله عم
َ
ثمَل  ُعيَيمنَةَ  َوأ هَك، مه َطى َذل عم

َ
نَاًسا َوأ

ُ
نم  أ َافه  مه ْشم

َ
 يَومَمئهذ   فَآثََرُهمم  الَعَربه  أ

، فه  َمةه سم هه  إهنَ  َواّلَله : رَُجل   قَاَل  القه َمةَ  َهذه سم َل  َما القه يدَ  َوَما فهيَها، ُعده ره
ُ
هُ  بهَها أ  وَجم

، نَ  َواّلَله : َفُقلمُت  اّلَله َ به خم
ُ
َ  أَل تَيمتُُه، وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
  فَأ

َ
تُُه،فَأ َبم : َفَقاَل  خم

ُل  َفَمنم » له  لَمم  إهَذا َيعمده مَ  َورَُسوَُلُ، اّلَلُ  َيعمده َي  قَدم  ُموَس  اّلَلُ  رَحه وذه
ُ
كمََثَ  أ

َ
نم  بهأ  َهَذا مه

 .«فََصَبَ 
আবু্দল্লাহ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, হুনাইসনর 
হদসন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কোসনা কোন ক ােসে 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩১৪৯। এ হাদীসহট্ ইোে বুখারী রহ. বাব আদহদহে 
ওয়াোবাসসুে অধযসয় উসল্লখ েসরসেন, হাদীস নাং ৬০৮৮। েুসহ ে, হাদীস নাং 
১০৫৭।  
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বন্টসন অনযসদর উপর প্রাধানয কদন। হেহন আেরা‘ ইবন হাহসবসে 
এেশ’ উট্ হদস ন। উয়াইনাসেও এ পহরোণ কদন। সম্ভ্রান্ত আরব 
বযহক্তসদর হদস ন। এে বযহক্ত ব  , আল্লাহর েসে। এখাসন 
সুহবচার েরা হয়হন। অেবা কস ব  , এসে আল্লাহ ো‘আ ার 
সন্তুহির প্রহে  ক্ষয রাখা হয়হন। (রাবী বস ন), েখন আহে ব  াে, 
আল্লাহর েসে! আহে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে অবশযই 
জাহনসয় হদব। েখন আহে োাঁর োসে এ াে এবাং োাঁসে এেো 
জাহনসয় হদ াে। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
‘আল্লাহ ো‘আ া ও োাঁর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যহদ 
সুহবচার না েসরন, েসব কে সুহবচার েরসব? আল্লাহ ো‘আ া েূসা 
(আ াইহহস সা াে)-এর প্রহে রহেে নাহয  েরুন, োাঁসে এর 
চাইসেও অহধে েি কদওয়া হসয়হে , হেন্তু হেহন সবর েসরসেন।’ 1 

ََطابه  بمنُ  ُعَمرُ  قَاَل : قَاَل  َربهيَعَة، بمنه  َسلمَمانَ  َعنم  َ  اْلم  اهلله  رَُسوُل  قََسمَ : َعنمهُ  اهللُ  رَضه
ًما، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ُ  اهلله، رَُسوَل  يَا َواهلله : َفُقلمُت  قَسم َحَق  ََكنَ  َهُؤاَلءه  لََغيم

َ
 بههه  أ

، نمُهمم نم  َخَيُونه  إهَنُهمم »: قَاَل  مه
َ
لُونه  أ

َ
أ شه  يَسم وم  بهالمُفحم

َ
، أ لُونه ُت  ُيبَخِّ ل   فَلَسم  .«بهبَاخه

সা োন ইবন রাহব‘আহ রহ. কেসে বহণেে, উের ইবনু  খাত্তাব 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
হবসশষ কক্ষসত্র বন্টন েরস ন। েখন আহে ব  াে, ইয়া রাসু ুল্লাহ! 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩১৫০, েুসহ ে, হাদীস নাং ১০৬২।  
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এসদর োড়া অসনযরা এসদর চাইসে অহধে হেদার হে । হেহন 
ব স ন, এরা দু’হট্ োসজর এেহট্র েসধয পহেে হসে আোসে বাধয 
েসরসে। এরা হয় খারাপ শব্দ প্রসয়াগ েসর আোর োসে চাইসব 
অেবা আোর প্রহে েৃপণোর অহভসযাগ আনসব। অেচ আহে েৃপণ 
হসে রাজী নই। 1 

، َعنم  َياد  عمُت : قَاَل  زه َيةَ  َسمه َ  الُمغه ل  ََكنَ  إهنم : َيُقوُل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
َ  يَلَُقومُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  َُصّلِّ مُ  َحَّت  يله وم  - قََدَماهُ  تَره

َ
فاَلَ »: َفيَُقوُل  ََلُ  َفيَُقاُل  - َساقَاهُ  أ

َ
 أ

ُكونُ 
َ
 .«َشُكوًرا َعبمًدا أ

েুগীরা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ্  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে রাহত্র জাগরণ েরসেন অেবা রাবী 
বস সেন, সা াে আদায় েরসেন; এেনহে োাঁর পদযুগ  অেবা 
োাঁর দু’পাসয়র কগাো ফুস  কযে। েখন এ বযাপাসর োাঁসে ব া হ , 
এে েি কেন েরসেন? হেহন ব সেন, োই বস  আহে হে এেজন 
শুের আদায়োরী বান্দা হব না? 2 

بَةَ  َعنم  ، بمنه  ُعقم ر  ُحد   َقتمَّل  ََعَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َصَّل : قَاَل  ََعمه
ُ
 أ

نهَي، َثَمانه  َبعمدَ  مُموَدِّعه  سه يَاءه  ََكل حم
َ ، لهْلم َواته مم

َ
نمَبَ  َطلَعَ  ُثمَ  َواأل َ  إهنِّ »: َفَقاَل  المه  َبيم

يُكمم  يمده
َ
، أ نَا فََرط 

َ
، َعلَيمُكمم  َوأ يد  َدُكمُ  َوإهنَ  َشهه نمُظرُ  َوإهنِّ  ،احلَومُض  َمومعه

َ
 مهنم  إهيَلمهه  أَل

ُت  َوإهنِّ  َهَذا، َمَقاِمه  َش  لَسم خم
َ
نم  َعلَيمُكمم  أ

َ
ُكوا، أ ه نِّ  تَُشم َش  َولَكه خم

َ
 َعلَيمُكمُ  أ

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১০৫৬।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ১১৩০, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৮১৯।  
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نميَا نم  ادلل
َ
رَ  فَََكنَتم : قَاَل  ،«َتنَافَُسوَها أ َرة   آخه ُتَها َنظم  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  إهَل  َنَظرم

 .َسلَمَ وَ  َعلَيمهه 
‘উেবা ইবন ‘আহের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আট্ বের পর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে উহুদ যুসির 
শহীদসদর জনয (েবরিাসন হগসয়) এেনভাসব কদা‘আ েরস ন কযেন 
কোসনা হবদায় গ্রহনোরী জীহবে ও েৃেসদর জনয কদা‘আ েসরন। 
োরপর হেহন (কসখান কেসে হফসর এসস) হেম্বসর উসি ব স ন, আহে 
কোোসদর অসগ্র কপ্রহরে এবাং আহেই কোোসদর সাক্ষীদাো। এরপর 
হাউসয োউসাসরর পাসড় কোোসদর সাসে আোর সাক্ষাৎ হসব। 
আোর এ জায়গা কেসেই আহে হাউসযর িান কদখসে পাহি। 
কোেরা হশসেে হ প্ত হসয় যাসব আহে এ আশাংো েহর না। েসব 
আোর আশাংো হয় কয, কোেরা দুহনয়াদার হসব, োসে 
প্রহেসযাহহগোয় হ প্ত হসব।  
বণেনাোরী বস ন, আোর এ কদখাই হে  রাসু ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে কশষবাসরর েে কদখা। 1 

نَ  ُزَراَرَة، َعنم 
َ
َشامه  بمنَ  َسعمدَ  أ ، بمنه  هه ر  َرادَ  ََعمه

َ
نم  أ

َ
ُزوَ  أ مَ َفقَ  اهلله، َسبهيله  فه  َيغم  ده

ينََة، مَمده َرادَ  ال
َ
نم  فَأ

َ
َعلَهُ  بهَها ََلُ  َعَقاًرا يَبهيعَ  أ اَلحه  فه  َفيَجم ، السِّ ومَ  َوجُيَاههدَ  َوالمُكَراعه  الرل

مَ  فَلََما َيُموَت، َحَّت  ينَةَ  قَده مَمده َ  ال نَاًسا لَقه
ُ
نم  أ له  مه

هم
َ
، أ ينَةه مَمده  َذلهَك، َعنم  َفنََهومهُ  ال

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪০৪২, েুসহ ে, হাদীস নাং ২২৯৬।  
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وهُ  َبُ خم
َ
نَ  َوأ

َ
ًطا أ َتةً  رَهم َراُدوا سه

َ
هَك  أ ِّ  َحيَاةه  فه  َذل  َفنََهاُهمم  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  نَبه

ل  لَيمَس »: َوقَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  نَبه
َ
َ  لَُكمم  أ َوة ؟ فه سم

ُ
هَك  َحَدثُوهُ  فَلََما «أ  بهَذل

تَُه، َراَجعَ 
َ
َرأ َهدَ  َطلََقَها ََكنَ  َوقَدم  امم شم

َ
َعتهَها ََعَ  َوأ َت ، رَجم

َ
، ابمنَ  فَأ ََلُ  َعَباس 

َ
 َعنم  فََسأ

ره 
تم اَل : َعَباس   ابمنُ  َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  وه

َ
ُدللَك  أ

َ
لَمه  ََعَ  أ عم

َ
له  أ

هم
َ
 أ

رمضه 
َ ره  األم

تم ؟: قَاَل  لََم؟وَسَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  بهوه هَشُة،: قَاَل  َمنم تهَها، ََعئ
م
 فَأ

مَها، ل
َ
أ منه  ائمتهنه  ُثمَ  فَاسم به خم

َ
َها فَأ ُت  َعلَيمَك، بهَردِّ َتيمُت  إهيَلمَها، فَانمَطلَقم

َ
يمه  ََعَ  فَأ  بمنه  َحكه

فملََح،
َ
تُهُ  أ تَلمَحقم نَا َما: َفَقاَل  إهيَلمَها، فَاسم

َ
بهَها، أ نِّ  بهَقاره

َ
نم  تَُهاَنَهيم  أله

َ
ه  فه  َتُقوَل  أ  َهاَتيم

ه  يَعتَيم بَتم  َشيمئًا، الشِّ
َ
َما فَأ يهه يًّا، إهاَل  فه ُت : قَاَل  ُمضه قمَسمم

َ
، فَأ نَا فََجاءَ  َعلَيمهه  إهَل  فَانمَطلَقم

هَشَة، َذنَا ََعئ
م
تَأ نَتم  َعلَيمَها، فَاسم ذه

َ
؟»: َفَقالَتم  َعلَيمَها، فََدَخلمنَا نَلَا، فَأ يم  َحكه

َ
 َعَرَفتمُه،فَ  «أ

،: َفَقاَل  ، بمنُ  َسعمدُ : قَاَل  «َمَعَك؟ َمنم »: َفَقالَتم  َنَعمم َشام  ؟ َمنم »: قَالَتم  هه َشام  : قَاَل  «هه
، ابمنُ  ر  ، َفََتََْحَتم  ََعمه ًا َوقَالَتم  َعلَيمهه يَب  َوََكنَ : َقتَاَدةُ  قَاَل  - َخيم صه

ُ
ُحد   يَوممَ  أ

ُ
 - أ

مَ  يَا: َفُقلمُت 
ُ
نهيَ  أ مه مُمؤم نمبهئهينه  ال

َ
: قَالَتم  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  ُخلُقه  َعنم  أ

َت » لَسم
َ
  أ

ُ
َرأ آَن؟ َتقم ِّ  ُخلَُق  فَإهنَ »: قَالَتم  بََّل،: قُلمُت  «المُقرم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  نَبه

آنَ  ََكنَ  ُت : ، قَاَل «المُقرم نم  َفَهَممم
َ
قُومَ  أ

َ
َل  َواَل  أ

َ
أ سم

َ
َحًدا أ

َ
ء   َعنم  أ ُموَت، َحَّت  ََشم

َ
 بََدا ُثمَ  أ

، نمبهئهينه : َفُقلمُت  يله
َ
يَامه  َعنم  أ َت »: َفَقالَتم  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  قه لَسم

َ
 أ

 
ُ
َرأ َها يَا َتقم يل

َ
ُل؟ أ مُمَزمِّ يَامَ  افمََتََض  وََجَل  َعزَ  اهللَ  فَإهنَ »: قَالَتم  بََّل،: قُلمُت  «ال  فه  اللَيمله  قه

َوله 
َ
هه  أ وَرةه، َهذه ل  َفَقامَ  السل َحابُهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  نَبه صم

َ
اًل، َوأ َسَك  َحوم مم

َ
 َوأ

ًرا َعََشَ  اثمَنم  َخاتهَمتََها اهللُ  ، فه  َشهم نمَزَل  َحَّت  الَسَماءه
َ
ره  فه  اهللُ  أ هه  آخه وَرةه  َهذه  السل

يَف، فه يَامُ  فََصارَ  اتَلخم يَضة   َبعمدَ  َتَطولًَع  اللَيمله  قه مَ  يَا: قُلمُت : قَاَل  «فَره
ُ
نهيَ  أ مه مُمؤم  ال

نمبهئهينه 
َ
ره  َعنم  أ

تم دل  ُكنَا: " َفَقالَتم  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  وه َواَكهُ  ََلُ  نُعه  سه
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نم  َشاءَ  َما اهللُ  َفيَبمَعثُهُ  َوَطُهورَُه،
َ
نَ  َيبمَعثَهُ  أ ، مه ، َفيَتََسَوُك، اللَيمله

ُ
عَ  َويَُصّلِّ  َوَيتَوََضأ هسم  ت

يَها جَيملهُس  اَل  َرَكَعات   ، فه  إهاَل  فه نَةه ُكرُ  اثلَامه ُعوهُ، َوَُيمَمُدهُ  اهللَ  َفيَذم  َواَل  َينمَهُض  ثُمَ  َوَيدم
َعةَ  َفيَُصلِّ  َيُقومُ  ُثمَ  يَُسلُِّم، ُعدُ  ُثمَ  ،اتَلاسه ُكرُ  َيقم ُعوهُ، َوَُيمَمُدهُ  اهللَ  َفيَذم  يَُسلِّمُ  ُثمَ  َوَيدم

لهيًما ُعنَا، تَسم مه ه  يَُصّلِّ  ُثمَ  يُسم َعتَيم ، وَُهوَ  يَُسلِّمُ  َما َبعمدَ  َركم د  َدى فَتهلمَك  قَاعه ةَ  إهحم َ  َعَشم
َعةً  ، يَا َركم َسنَ  فَلََما ُبَنَ

َ
ل  أ َخَذهُ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  نَبه

َ
مُ  َوأ تَرَ  اللَحم وم

َ
، أ هَسبمع   ب

ه  فه  وََصنَعَ  َعتَيم ثمَل  الَركم هه  مه ، َصنهيعه َوله
َ ع   فَتهلمَك  األم هسم ، يَا ت ل  َوََكنَ  ُبَنَ  اهللُ  َصَّل  اهلله  نَبه

َحَب  َصاَلةً  َصَّل  إهَذا وََسلَمَ  َعلَيمهه 
َ
نم  أ

َ
مَ  أ ، َغلَبَهُ  إهَذا َوََكنَ  ،َعلَيمَها يَُداوه م  وم  نَوم

َ
 وََجع   أ

يَامه  َعنم  نَ  َصَّل  اللَيمله  قه ةَ  ثهنمَتم  انَلَهاره  مه َ َعًة، َعَشم لَمُ  َواَل  َركم عم
َ
َ  أ  اهللُ  َصَّل  اهلله  نَبه

  وََسلَمَ  َعلَيمهه 
َ
آنَ  قََرأ ، فه  َُكَهُ  المُقرم بمحه  إهَل  يَلملَةً  َصَّل  َواَل  يَلملَة  ًرا َصامَ  َواَل  ،الصل  َشهم

اًل  َ  ََكمه ُت : قَاَل  َرَمَضاَن، َغيم يثهَها، فََحَدثمتُهُ  َعَباس   ابمنه  إهَل  فَانمَطلَقم َده : َفَقاَل  ِبه
قمَرُبَها، ُكنمُت  لَوم  َصَدقَتم 

َ
وم  أ

َ
دمُخُل  أ

َ
تَيمتَُها َعلَيمَها أ

َ
، تَُشافهَهنه  َحَّت  أَل  لَوم  قُلمُت : قَاَل  بههه

ُت    َعلهمم
َ
ُخُل  اَل  نََك أ يثََها َحَدثمتَُك  َما َعلَيمَها تَدم  .َحده

যুরারা (রহ.) সুসত্র বণেনা েসরন কয, সা‘দ ইবন হহশাে ইবন আহের 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু আল্লাহর রাস্তায় হজহাদ েরার ইিা েসর েদীনায় 
এস ন এবাং কসখাসন োাঁর এেহট্ সম্পহত্ত হবহক্র েসর ো যুিাস্ত্র ও 
কঘাড়া সাংগ্রসহ বযয় েরার এবাং েৃেুয পযেন্ত করাোনসদর হবরুসি 
হজহাসদ আত্মহনসয়াগ েরার সাংেল্প েরস ন। েদীনায় আসার পর 
েদীনাবাসী হেেু ক াসের সাসে সাক্ষাৎ হস  োাঁরা ঐ োজ েরসে 
হনসষধ েরস ন এবাং োাঁসে জানাস ন কয, েয় জসনর এেহট্ দ  
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের জীবেশায় এরূপ ইিা 
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েসরহে । েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদর হনসষধ 
েসরন এবাং বস ন, “আোর েসধয কোোসদর জনয হে কোসনা আদশে 
কনই”? েদীনাবাসীরা োাঁসে এ ঘট্না বণেনা েরস  হেহন হনসজর স্ত্রীর 
সাসে রাজ‘আে (পুনরায় স্ত্রীসে বরণ) েরস ন। কেননা হেহন োাঁসে 
ো াে হদসয়হেস ন এবাং হেহন োাঁর এ রাজ‘আসের বযাপাসর সাক্ষীও 
রাখস ন। এরপর হেহন ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর োসে 
হগসয় োাঁসে রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ওহয়ের 
সা াে সম্পসেে হজজ্ঞাসা েরস ন। ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
ব স ন, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ওহয়ের 
সম্পসেে পৃহেবীর েসধয সবোহধে হবজ্ঞ বযহক্ত সম্পসেে হে কোোসে 
বস  হদব না? হেহন ব স ন, হেহন কে? ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু ব স ন, হেহন আহয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা, োাঁর োসে হগসয় 
েুহে োাঁসে হজজ্ঞাসা েরসব পসর আোর োসে এসস কোোসে কদওয়া 
োর জবাব সম্পসেে অবহহে েরসব। আহে েখন োাঁর োসে রওয়ানা 
হ াে। আর হােীে ইবন আফ াহ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর োসে হগসয় 
আোর সসঙ্গ আহয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহার োসে যাওয়ার জনয 
অনুসরাধ ের াে। হেহন ব স ন, আহে কো োাঁর হনেট্ যাই না। 

কেননা (হববাদোন) দু’দ  সম্পসেে কোসনা েন্তবয েরসে আহে 
োসে হনসষধ েসরহে াে, হেন্তু হেহন োসে অাংশগ্রহণ েরা কেসে 
হবরে োেসে অস্বীোর েসরন। সা‘আদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, 
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েখন আহে োাঁসে েসে হদ াে। েখন হেহন বেয়ার হস ন। আেরা 
আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহার উসেসশয চ  াে এবাং োাঁর োসে হগসয় 
অনুেহে চাই াে। হেহন আোসদর অনুেহে হদস ন। আেরা োাঁর ঘসর 
প্রসবশ েরস  হেহন ব স ন, হােীে না হে? হেহন োাঁসে হচসন 
কফস হেস ন। উত্তসর হােীে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, হযাাঁ। 
আহয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা ব স ন, কোোর সসঙ্গ কে? হােীে 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, সা‘দ ইবন হহশাে। আহয়শা রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহা ব স ন, কোন হহশাে? হােীে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, 
ইবন আহের। েখন আহয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা োাঁর জনয রহেসের 
কদা‘আ েরস ন এবাং োাঁর সম্পসেে ভা  েন্তবয েরস ন। রাবী 
োোদা (রহ.) বস সেন, আহের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু উহুসদর যুসি 
শহীদ হসয়হেস ন। আহে (সা‘দ) ব  াে, কহ, উমু্ম  েু’হেনীন! 
আোসে রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের আখ াে 
সস্পসেে অবহহে েরুন! হেহন ব স ন, েুহে হে েুরআন পাি ের 
না? আহে ব  াে, হযাাঁ। হেহন ব স ন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের চহরত্র কো হে  আ -েুরআনই। সা‘দ 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, েখন আোর ইসি হে  কয, উসি যাই 
এবাং েৃেুয পযেন্ত োউসে কোসনা হবষয় হজজ্ঞাসা েরব না। পসর 
আবার েসন হ  (আসরা হেেু হজজ্ঞাসা েহর) োই আহে ব  াে, 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের রাসের ইবাদে সম্পসেে 
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আোসে অবহহে েরুন! হেহন ব স ন, েুহে হে সূরা “ইয়া আয়ুযহা  
েুযযাহে  পড় না? আহে ব  াে, হযাাঁ। হেহন ব স ন, েহান আল্লাহ 
এ সূরার প্রেোাংশ (ইবাদে) রাহত্র জাগরণ ফরয েসর হদসয়হেস ন। 

েখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এবাং োাঁর 
সাহাবীগণ এে বের যাবে (োহাজু্জসদর জনয) রাহত্র জাগরণ 
েরস ন। আর আল্লাহ ো‘আ া এ সূরার কশষ অাংশ বার োস পযেন্ত 
আসোসন রুসখ রাসখন। অবসশসষ এ সূরার কশষ অাংশ নাহয  েসর 
সহজ েসর হদস ন। ফস  রাহত্র জাগরণ ফরয হওয়ার পসর নফস  
পহরণে হয়। সা‘দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আহে ব  াে, কহ 
উমু্ম  েুহেনীন! আোসে রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
ওহয়ের সা াে সম্পসেে অবহহে েরুন! হেহন ব স ন, আেরা োাঁর 
জনয োাঁর হেসওয়াে ও অযুর পাহন প্রস্তুে রাখোে। রাসের কয সেয় 
আল্লাহর ইিা হে োসে জাহগসয় হদসেন। হেহন েখন হেসওয়াে ও 
অযু েরসেন এবাং নয় রাে‘আে সা াে আদায় েরসেন। হেহন এর 
োসঝ আর বসসেন না, অিে রাে‘আে বযেীে। েখন হেহন 
আল্লাহর হযের েরসেন, োাঁর হােদ েরসেন এবাং োাঁর োসে 
কদা‘আ েরসেন। োরপর সা াে না েসরই উসি পড়সেন এবাং নবে 
রাে‘আে আদায় েসর বসসেন এবাং আল্লাহর হযহের ও োাঁর হােদ 
ও োাঁর োসে কদা‘আ েরসেন। পসর এেনভাসব সা াে েরসেন যা 
আেরা শুনসে কপোে। সা াে েরার পসর বসস দু’রাে‘আে সা াে 
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আদায় েরসেন। বৎস, এ হ  কোট্ এগার রাে‘আে। পসর যখন 
আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের বসয়াঃবৃি হসয় 
কগস ন এবাং হেহন িু সদহী হসয় কগস ন, েখন সাে রাে‘আে হদসয় 
হবের আদায় েরসেন। আর কশষ দু’ রাে‘আসে োাঁর আসগর 
আেস র অনুরূপ আে  েরসেন। বৎস, এভাসব হ  নয় রাে‘আে। 

নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যখন কোসনা সা াে আদায় 
েরসেন েখন োসে িাহয়ত্ব রক্ষা েরা পেন্দ েরসেন। আর েখসনা 
হনরা বা কোন বযাহধ োাঁর রাে কজসগ ইবাদসের বযাপাসর োাঁসে 
সাংঘাে ঘট্াস  হদসনর কব া বার রাে‘আে সা াে আদায় েসর 
হনসেন। আর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এেই 
রাসে পূণে েুরআন পসড়সেন বস  আোর জানা কনই এবাং হেহন 
কভার পযেন্ত সারা রাে সা াে আদায় েসরন হন এবাং রোদান 
বযেীে অনয কোসনা পূণে োস সাওে পা ন েসরন হন। সা‘দ 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, পসর আহে ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহুর োসে কগ াে এবাং আহয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহার বহণেে 
হাদীস োাঁর োসে বণেনা ের াে। হেহন ব স ন, হিেই বস সেন। 

আহে যহদ োাঁর হনেট্বেেী হোে, অেবা ব স ন, আহে যহদ োাঁর 
সসঙ্গ কযোে োহস  অবশযই আহে োাঁর োসে হগসয় সরাসহর োর 
েুসখ এ হাদীস শুনোে। সা‘দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আহে 
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ব  াে, আহে যহদ জানোে কয, োাঁর োসে যান না, েসব োাঁর 
হাদীস আহে আপনাসে কশানাোে না। 1 

به  َعنم 
َ
، أ ه َبيم نَهُ  الزل

َ
نَ  اهلله، َعبمده  بمنُ  َجابهرُ  َحَدثَهُ  أ

َ
 وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ

َ  بَلهَث  نهيَ  َعَشم َاجَ  بهعُ يَتَ  سه مم  فه  احلم ههه ل مه  فه  َمنَازه مَمومسه ، َوبهَمَجنَة   ال مم  َوبهُعََكظ  ههه ل  َوبهَمنَازه
ًن  ، َمنم : " َيُقوُل  بهمه وهينه

نه  َمنم  يُؤم بَلِّغَ  َحَّت  َينمَُصُ
ُ
َنَُة؟ َوََلُ  َرِبِّ  رهَسااَلته  أ  فاََل  ،" اجلم

دُ  َحًدا جَيه
َ
هُ  أ ، َينمَُصُ يهه وه

نم  يَرمَحُل  الَرُجَل  إهنَ  َحَّت  َوُيؤم ، مه وم  ُمَِضَ
َ
نَ  أ ، مه ََمنه  ذهي إهَل  ايلم

، هه ه تهيهه  رَْحه
م
ُمُه، َفيَأ َذرم : َفيَُقولُونَ  قَوم مش   ُغاَلمَ  احم تهنَُك، اَل  قَُري َ  َويَممشه  َيفم مم  بَيم ههه  رهَحال
ُعوُهمم  ُيونَ  وََجَل  َعزَ  اهلله  إهَل  يَدم َصابهعه  إهيَلمهه  يُشه

َ نم  ََلُ  وََجَل  َعزَ  اهللُ  َبَعثَنَا َحَّت  ،بهاألم  مه
هَب،

تهيهه  َيَثم
م
نُ  الَرُجُل  َفيَأ مه ، َفيُؤم ئُهُ  بههه ره

آَن، َفيُقم ، إهَل  َفيَنمَقلهُب  المُقرم لههه هم
َ
لهُمونَ  أ  فَيُسم

، هه اَلمه نم  َدار   َيبمَق  لَمم  َحَّت  بهإهسم هَب  ُدوره  مه
يَها إهاَل  َيَثم نَ  رَهمط   فه م  مه يَ ال لهمه ُرونَ  ُمسم هه  ُيظم

اَلَم، هسم
نَا، وََجَل، َعزَ  اهللُ  َبَعثَنَا ُثمَ  اإلم َتَمرم

م
نَا فَأ تََمعم َنا، رَُجاًل  َسبمُعونَ  َواجم : َفُقلمنَا مه

َردُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  نََذرُ  َمَّت  َحَّت  بَاله  فه  ُيطم  َوَُيَاُف، َمَكَة، جه
نَا َحَّت  نَافَرََحلم  مم ، فه  َعلَيمهه  قَده مه مَمومسه نَاهُ  ال عمَب  فََواَعدم ، شه هُ  َفَقاَل  المَعَقبَةه : المَعبَاُس  َعمل

، ابمنَ  يَا خه
َ
رهي اَل  إهنِّ  أ

دم
َ
مُ  َهُؤاَلءه  َما أ ينَ  المَقوم فَة   ُذو إهنِّ  َجاُءوَك؟ اََّله له  َمعمره

هم
َ
 بهأ

هَب،
نَا َيَثم تََمعم نمَدهُ  فَاجم نم  عه ، رَُجل   مه ه نَا، فه  المَعَباُس  َنَظرَ  فَلََما َورَُجلَيم : قَاَل  وُُجوهه

م   َهُؤاَلءه  ، اَل  قَوم ُفُهمم ره
عم

َ
، َهُؤاَلءه  أ َداث  حم

َ
: " قَاَل  نُبَايهُعَك؟ َعاَلمَ  اهلله، رَُسوَل  يَا: َفُقلمنَا أ

عه  ََعَ  ُتبَايهُعونه  ،َوالم  النََشاطه  فه  َوالَطاَعةه  الَسمم ه  فه  انَلَفَقةه  وَََعَ  َكَسله  المُعْسم
، ه ره  وَََعَ  َوالميُْسم

مم
َ ، األم ُروفه مَمعم ه  بهال

، َعنه  َوانَلهم مُمنمَكره نم  وَََعَ  ال
َ
 اَل  اهلله  فه  َتُقولُوا أ

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ৭৪৬।  
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ُخُذُكمم 
م
َمةُ  فهيهه  تَأ ، لَوم نم  وَََعَ  اَلئهم 

َ
ونه  أ ُت  إهَذا َتنمَُصُ مم هَب، قَده

نَُعو َيَثم َما نه َفتَمم  مه
نَُعونَ  نمهُ  َتمم نمُفَسُكمم  مه

َ
زمَواَجُكمم  أ

َ
بمنَاَءُكمم  َوأ

َ
َنَةُ  َولَُكمُ  َوأ نَا ،" اجلم  ُنبَايهُعُه، َفُقمم

َخذَ 
َ
هه  فَأ َعدُ  بهيَده سم

َ
َغرُ  وَُهوَ  ُزَراَرةَ  بمنُ  أ صم

َ
َي، أ َل  يَا ُرَويمًدا: َفَقاَل  الَسبمعه هم

َ
هَب، أ

 إهنَا َيَثم
هبم  لَمم  كمبَادَ  يَلمهه إه  نَِضم

َ
يِّ  أ مَمطه نَهُ  َنعملَمُ  َوََنمنُ  إهاَل  ال

َ
 .اهلله  رَُسوُل  أ

আবু কযাবাসয়র রহ. কেসে বহণেে, জাহবর ইবন আবু্দল্লাহ রাহদয়াল্লাহু 
আনহু োসে এ হাদীসখানা বণেনা েসরসেন। হেহন বস ন, রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে দশ বের েক্কায় হসজ্জর কেৌসুসে 
েক্কার অহ সে গহ সে, ওোযসে া ও হেনায় হাজীসদর সাসে কদখা 
েরসেন এবাং োসদরসে ব সেন, কে আোসে সাহাযয েরসব? কে 
আোসে সহসযাহগো েরসব যাসে আহে আোর রসবর হরসা াে 
কপৌঁোসে পাহর, হবহনেসয় োাঁর জনয রসয়সে জান্নাে। হেহন োউসেই 
োাঁর সাহাযযোরী পানহন। এেনহে েুদার, ইয়াসেন ও যুর সাোদ 
প্রভৃহে অঞ্চ  কেসে ক ােজন আসে োরা জাহের োসে হফসর 
হগসয় ব ে, কোেরা েুরাইসশর এে যুবে কেসে সাবধান হও, োাঁর 
হদসে হফসরও োোসব না। হেহন হজ্জযাত্রীসদর োসঝ ঘুসর কবড়াসেন 
ও োসদরসে আল্লাহর হদসে দাওয়াে হদসেন, হেন্তু ক ােজন োাঁর 
হদসে আঙু্গ  হদসয় ইশারা েসর উপহাস েরে। পসর আল্লাহ 
ইয়াসহরব (েহদনা) কেসে আোসদরসে পািাস ন, ফস  োর োসে 
েদীনার কোসনা ক াে আসে এবাং ইস াে গ্রহণ েরসো। োসে 
েুরআন পসড় কশানাসনা হসো, কস োর জাহের োসে হগসয় 
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ইস াসের দাওয়াে হদে, োরা োর ইস াসের োরসণ ইস াে গ্রহণ 
েসর হনসো, ফস  অবিা এেন দাাঁড়ায় কয, েদীনায় এেন কোসনা 
ঘর বােী হে  না কযখাসন এেদ  ইস াে গ্রহণ েসর হন (অেোৎ 
হবরাট্ সাংখযে ক াে ইস াে গ্রহণ ের )। অেঃপর আোসদরসে 
আল্লাহ পািাস ন, আেরা পরস্পর পরােশে ের াে, আর আোসদর 
েধয কেসে সত্তরজন ক াে হশ‘আসব ‘আোবাসে এেহত্রে হ াে 
এবাং ব  াে, আর েেহদন আেরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে েক্কার োনুষসদর িারা োসদর পাহাড়সেূসহ হনগৃহীে 
হসে ও ভীে-সন্ত্রস্ত অবিায় কেসড় রাখব? সুেরাাং আেরা রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে প্রসবশ ের াে, হজ েওসুসে 
োই আেরা োর োসে আস াে। োসে আেরা আোবার পাহাসড় 
কপ াে। েখন রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের চাচা আব্বাস 
রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, কহ ভাহেজা আহে জাহননা োরা কোোর 
োসে এসসসে? আহে কো ইয়াসহরসবর ক ােসদরসে জাহন। ফস  
আেরা এেজন দু’জন েসর এেহত্রে হ াে। অেঃপর আব্বাস 
রাহদয়াল্লাহু আনহু আোসদর কদসখ ব স ন, এসদরসে আহে হচহন না। 
এরা নেুন ক াে। আেরা ব  াে, ইয়া রাসূ াল্লাহ আেরা হেসসর 
উপর বাই‘আে গ্রহণ েরব? হেহন ব স ন, কোেরা বাই‘আে গ্রহণ 
েরসব কয, সবোবিায় আোর েো কশানসব, আনুগেয েরসব, সুসখ 
দুঃসখ আল্লাহর রাস্তায় বযয় েরসব, সৎ োসজর আসদশ ও অসৎ 
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োসজর হনসষধ েরসব, আল্লাহর বযাপাসর হননু্দসের হনন্দার ভয় 
েরসব না এবাং আহে ইয়াসসরসব আগেন েরস  আোসে সাহাযয 
েরসব, আোর পক্ষ কেসে প্রহেসরাধ েরসব কযভাসব কোোসদর 
পহরবার-পহরজন কেসে প্রহেসরাধ েসর োে। হবহনেসয় কোোসদর 
জনয জান্নাে োেসব। েখন আেরা োাঁর হাে ধর াে বাই‘আে 
েরার জনয, েখন আোসদর সত্তরজসনর েধযোর কোট্জন আস‘আদ 
ইবন যুরারা োাঁর হাে ধরস ন এবাং ব স ন, োে, কহ ইয়াসহরববাসী 
আেরা উট্ চাহ সয় এখাসন এসসসে এট্া ভাস া েসরই কজসন কয 
হেহন আল্লাহর রাসূ । আজ োসে হনসয় কবর হসয় আসার অেে হসি 
কোোসদর সে  আরবসদর হবরুসি অবিান গ্রহণ, োসদর উত্তে 
ক ােসদর হেযা েরা, আর কোেরা েরবারীর িারা েহেেে হওয়া। 
এেোবিায় হয় কোেরা যখন েরবারীর সমু্মখীন হসব েখন োসে 
বধযে ধারণ েরসব, কোোসদর উত্তে ক ােসদর েৃেুয কেসন হনসব, 
সে  আরবসদর হবপসক্ষ দাাঁড়াসব, সুেরাাং কসট্া কোেরা গ্রহণ েরসে 
পার, আর োর প্রহেদান কোেরা আল্লাহর োসে পাসব, নেুবা 
কোেরা হনসজসদর বযাপাসর ভীে এে জাহেসে পহরণে হসয় োসে 
কেসড় হদসে পার, আর ো আল্লাহর োসে ওযর কপশ েরার সুসযাগ 
হহসসসব গ্রহণীয় হসব। েখন োর সােীরা ব  , কহ আস‘আদ ইবন 
যুরারা, কোোর হাে সরাও, আল্লাহর শপে, আেরা এ বাই‘আে 
েখসনা পহরেযাগ েরসবা না, ো কেসে েুহক্তও চাইসবা না, েখন 
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আেরা এেজন এেজন েসর আব্বাসসর পাহারায় োর হাসে 
বাই‘আে হনসয়ে াে আর হেহন োর জনয আোসদর জান্নাে 
হদহিস ন1 

                                                           
1 েুসনাসদ আহেদ, হাদীস নাং ১৪৬৫৩। আর হাদীসহট্ বাইহােী োর দা াসয় ুন 
নাবুওয়াে গ্রসে বণেনা েসরন, (২/৪৩২)। 
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েৃেীয় পহরসিদ 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের অনযেে 
প্রোণ হসি োর নবুওয়সের বযাপাসর পূবেবেেীসদর প্রদত্ত সুসাংবাদ 

هَشةَ  َعنم  مِّ  ََعئ
ُ
نهيَ  أ مه َنَها الُمؤم

َ
َوُل : قَالَتم  أ

َ
ئَ  َما أ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  بههه  بُده

نَ  وََسلَمَ  ه  مه
َيا الَوحم ؤم َةُ  الرل ، فه  الَصاحله مه َيا يََرى الَ  فَََكنَ  انَلوم ثمَل  َجاَءتم  إهاَل  ُرؤم  فَلَقه  مه

، بمحه َراء   بهَغاره  َُيملُو َوََكنَ  اْلاَلَُء، إهيَلمهه  ُحبَِّب  ُثمَ  الصل  - اتَلَعبلدُ  وَُهوَ  - فهيهه  َفيَتََحَنُث  حه
 َ نم  َقبمَل  الَعَدده  َذَواته  اللَيَايله

َ
هعَ  أ

، إهَل  َيْنم لههه هم
َ
وَدُ  أ هَك، َوَيََتَ ل َ عُ  ُثمَ  َّله جيَةَ  إهَل  يَرمجه  َخده

وَدُ  ثملهَها، َفيَََتَ همه ، ََغره  فه  وَُهوَ  احلَقل  َجاَءهُ  َّت حَ  ل َراء  ،: َفَقاَل  الَملَُك  فََجاَءهُ  حه
م
: قَاَل  اقمَرأ

نَا َما»
َ
َخَذنه : " قَاَل  ،«بهَقارهئ   أ

َ
نِّ  بَلَغَ  َحَّت  َفَغَطنه  فَأ دَ  مه ، ُثمَ  اجلَهم رمَسلَنه

َ
: َفَقاَل  أ

،
م
نَا َما: قُلمُت  اقمَرأ

َ
، أ َخَذنه  بهَقارهئ 

َ
نِّ  بَلَغَ  َحَّت  اثلَانهيَةَ  َغَطنه فَ  فَأ ، ثُمَ  اجلَهمدَ  مه رمَسلَنه

َ
 أ

،: َفَقاَل 
م
نَا َما: َفُقلمُت  اقمَرأ

َ
، أ َخَذنه  بهَقارهئ 

َ
َةَ  َفَغَطنه  فَأ ، ُثمَ  اثلَاثله رمَسلَنه

َ
 ﴿: َفَقاَل  أ

 
ح
مّ  ٱقحَرأ نَسىنَ  َخلَقَ  ١ َخلَقَ  ٱََّلّي َرب َّك  بّٱسح ّ

  ٢ َعلَق   ّمنح  ٱۡلح
ح
َرم   َوَربَُّك  ٱقحَرأ كح

َ  ٱۡلح
 فَُؤاُدُه، يَرمُجُف  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  بهَها فَرََجعَ  [٢ ،١: العلق] ﴾ ٣

جيَةَ  ََعَ  فََدَخَل  َ  ُخَويمله   بهنمته  َخده لُونه »: َفَقاَل  َعنمَها، اّلَلُ  رَضه لُونه  َزمِّ  فََزَملُوهُ  «َزمِّ
جيَةَ  َفَقاَل  الَرومُع، َعنمهُ  َذَهَب  َحَّت  َده َبََها ْله خم

َ
يُت  لََقدم »: اْلََبَ  َوأ  «َنفمسه  ََعَ  َخشه

جيَةُ  َفَقالَتم  يَك  َما َواّلَله  لََكَ : َخده زه
بًَدا، اّلَلُ  ُُيم

َ
ُل  إهنََك  أ َم، تَلَصه ُل  الَرحه ، َوََتممه  الََكَ

ُب  سه ُدوَم، َوتَكم رهي الَمعم
، نََوائهبه  ََعَ  َوتُعهيُ  يمَف،الَض  َوَتقم  بههه  فَانمَطلََقتم  احلَقِّ

جيَةُ  تَتم  َحَّت  َخده
َ
فَله  بمنَ  َوَرقَةَ  بههه  أ َسده  بمنه  نَوم

َ
جيَةَ  َعمِّ  ابمنَ  الُعَزى َعبمده  بمنه  أ  َخده

  َوََكنَ 
ً
َرأ ، فه  َتنَََصَ  امم لهَيةه تُُب  َوََكنَ  اجلَاهه تَاَب  يَكم ، الكه َ َانه بم تُُب  العه نَ  َفيَكم  مه

يله  ه
ْنم َانهَيةه  اإله بم نم  اّلَلُ  َشاءَ  َما بهالعه

َ
تَُب، أ ، قَدم  َكبهًيا َشيمًخا َوََكنَ  يَكم َ  ََلُ  َفَقالَتم  َعِمه
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جيَةُ  ، ابمنَ  يَا: َخده َمعم  َعمِّ نَ  اسم يَك، ابمنه  مه خه
َ
خه  ابمنَ  يَا: َوَرقَةُ  ََلُ  َفَقاَل  أ

َ
 تََرى؟ َماَذا أ

َبَهُ  خم
َ
ى، َما َخَبَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فَأ

َ
 َهَذا: َوَرقَةُ  ََلُ  َفَقاَل  َرأ

يَها يَلمتَنه  يَا ُموَس، ََعَ  اّلَلُ  نََزَل  اََّلهي انَلاُموُس  ُكونُ  يَلمتَنه  َجَذًَع، فه
َ
 إهذم  َحيًّا أ

رهُجَك 
ُمَك، ُُيم وَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  قَوم

َ
َ  أ رهجه

: قَاَل  ،«ُهمم  ُُمم
، ته  لَمم  َنَعمم

م
له  َقطل  رَُجل   يَأ

ثم ئمَت  َما بهمه َي، إهاَل  بههه  جه نه  َوإهنم  ُعوده رهكم
ُمَك  يُدم نمَُصمكَ  يَوم

َ
 أ

ا ً نم  َوَرقَةُ  يَنمَشبم  لَمم  ُثمَ . ُمَؤَزًرا نََصم
َ
، أ َ  .الَوحم  َوَفََتَ  تُُوِّفِّ

‘আহয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের প্রহে সবেপ্রেে কয অহী আসস, ো 
হে  ঘুসের েসধয সেয স্বপ্নরূসপ। কয স্বপ্নই হেহন কদখসেন ো 
এসেবাসর কভাসরর আস ার নযায় প্রোশ কপে। োরপর োাঁর োসে 
হনজেনো হপ্রয় হসয় পসড় এবাং হেহন ‘কহরা’ গুহায় হনজেসন োেসেন। 
আপন পহরবাসরর োসে হফসর আসা এবাং হেেু খাদযসােগ্রী সসঙ্গ 
হনসয় যাওয়া, এইভাসব কসখাসন হেহন এোধাসর কবশ েসয়ে রাে 
ইবাদসে েি োেসেন। োরপর খাদীজা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহার োসে 
হফসর এসস আবার অনুরূপ সেসয়র জনয হেেু খাদযসােগ্রী হনসয় 
কযসেন। এেহনভাসব ‘কহরা’ গুহায় অবিানোস  এেহদন োাঁর োসে 
ওহী এস া। োাঁর োসে হফহরশো এসস ব স ন, ‘পড়ুন’। রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ব স ন, “আহে ব  াে, ‘আহে 
পহড়না’। হেহন বস নঃ োরপর হেহন আোসে জহড়সয় ধসর এেন 
ভাসব চাপ হদস ন কয, আোর অেযন্ত েি হস া। োরপর হেহন 
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আোসে কেসড় হদসয় ব স ন, ‘পড়ুন’। আহে ব  াে, আহেসো পহড় 
না। হেহন হিেীয়বার আোসে জহড়সয় ধসর এেন ভাসব চাপ হদস ন 
কয, আোর অেযন্ত েি হস া। এরপর হেহন আোসে কেসড় হদসয় 
ব স ন, ‘পড়ুন’। আহে জবাব হদ াে, ‘আহেসো পহড় না’। রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের বস ন, োরপর েৃেীয়বার হেহন 
আোসে জহড়সয় ধসর চাপ হদস ন। এরপর কেসড় হদসয় ব স ন, 
“পড়ুন আপনার রসবর নাসে হযহন সৃহি েসরসেন। সৃহি েসরসেন 
োনুষসে ‘আ াে (রক্তহপণ্ড) কেসে। পড়ুন আর আপনার রব্ 
েহােহহোহিে।” [সূরা আল্-আ াে: ১-৩] 

োরপর এ আয়াে হনসয় রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের হফসর এস ন। োাঁর অন্তর েখন োাঁপহে । হেহন 
খাদীজা হবন্ ে খুওয়াহ সদর োসে এসস ব স ন, ‘আোসে চাদর 
হদসয় কেসে দাও, আোসে চাদর হদসয় কেসে দাও।’ োাঁরা োাঁসে 
চাদর হদসয় কেসে হদস ন। অবসশসষ োাঁর ভয় দূর হস া। েখন হেহন 
খাদীজা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহার োসে সে  ঘট্না জাহনসয় োাঁসে 
ব স ন, আহে হনসজর উপর আশাংো কবাধ েরহে। খাদীজা 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা ব স ন, আল্লাহ্ র েসে, েখসনা না। আল্লাহ্ 
আপনাসে েখসনা অপোহনে েরসবন না। আপহনসো আত্মীয়-
স্বজসনর সাসে সিযবহার েসরন, অসহায় দুবেস র দাহয়ত্ব বহন 
েসরন, হনঃস্বসে সাহাযয েসরন, কেহোসনর কেহোনদারী েসরন এবাং 
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দুদেশাগ্রস্তসে সাহাযয েসরন। এরপর োাঁসে হনসয় খাদীজা রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহা োাঁর চাচাসো ভাই ওয়ারাো ইব্ ন নাওহফ  ইব্ ন ‘আবদু  
আসাদ ইব্ ন ‘আবদু  ‘উযযার োসে কগস ন, হযহন জাহহ ী যুসগ 
‘ঈসা আ াইহহস সা াসের’ ধেে গ্রহণ েসরহেস ন। হেহন ইবরানী 
ভাষা হ খসে জানসেন এবাং আল্লাহ্ র েওফীে অনুযায়ী ইবরানী 
ভাষায় ইনজী  কেসে অনুবাদ েরসেন। হেহন হেস ন অেযন্ত 
বসয়াবৃি এবাং অন্ধ হসয় হগসয়হেস ন। খাদীজা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা 
োাঁসে ব স ন, ‘কহ চাচাসো ভাই! আপনার ভাহেজার েো শুনুন।’ 
ওয়ারাো োাঁসে হজসজ্ঞস েরস ন, ‘ভাহেজা! েুহে েী কদখ?’ 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যা কদসখহেস ন, সবই খুস  
ব স ন। েখন ওয়ারাো োাঁসে ব স ন, ‘ইহন কস দূে যাাঁসে আল্লাহ্ 
েূসা ‘আ াইহহস সা াসের োসে পাহিসয়হেস ন। আফসসাস! আহে 
যহদ কসহদন যুবে োেোে। আফসসাস! আহে যহদ কসহদন জীহবে 
োেোে, কযহদন কোোর জাহে কোোসে কবর েসর কদসব।’ 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ব স ন, োাঁরা হে 
আোসে কবর েসর হদসব? হেহন ব স ন, ‘হযাাঁ, অেীসে হযহনই 
কোোর েে হেেু হনসয় এসসসেন োাঁর সসঙ্গই শত্রুো েরা হসয়সে। 
কসহদন যহদ আহে োহে, েসব কোোসে প্রব ভাসব সাহাযয েরব।’ 
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এর হেেুহদন পর ওয়ারাো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু েৃেুযবরণ েসরন। 
আর অহী হেেুহদন িহগে োসে।1 

، بمن اّلَله  عن َعبمد َبَ أنه  َعَباس  خم
َ
نَ  أ

َ
بَا أ

َ
يَانَ  أ َبَهُ  َحرمب   بمنَ  ُسفم خم

َ
نَ : أ

َ
َرقمَل  أ  هه

رمَسَل 
َ
ب   فه  إهيَلمهه  أ

نم  َركم ،قُ  مه مش  مه  َُتَاًرا َوََكنُوا َري
م
 اّلَله  رَُسوُل  ََكنَ  الَته  الُمَدةه  فه  بهالَشأ

يَها َمادَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  بَا فه
َ
يَانَ  أ ، َوُكَفارَ  ُسفم مش  تَومهُ  قَُري

َ
 بهإهيلهيَاَء، وَُهمم  فَأ

، فه  فََدََعُهمم  هه ََلُ  ََمملهسه ومه  ُعَظَماءُ  وََحوم ، وََدََع  َدََعُهمم  ُثمَ  ،الرل يلُكمم : َفَقاَل  بهََتممُجَانههه
َ
 أ

قمَرُب 
َ
ُعمُ  اََّلهي الَرُجله  بهَهَذا نََسبًا أ نَهُ  يَزم

َ
؟ أ ي بُو َفَقاَل  نَبه

َ
يَانَ  أ نَا َفُقلمُت : ُسفم

َ
قمَرُبُهمم  أ

َ
 أ

دمنُوهُ : َفَقاَل  نََسبًا،
َ
، أ نِّ ُبوا مه َحابَهُ  َوقَرِّ صم

َ
َعلُوهُ  أ نمدَ  مم فَاجم رههه، عه

: لهََتممُجَانههه  قَاَل  ُثمَ  َظهم
، َهَذا َعنم  َهَذا َسائهل   إهنِّ  لَُهمم  قُلم  بُوهُ  َكَذبَنه  فَإهنم  الرَُجله نم  احلَيَاءُ  لَومالَ  فََواّلَله . فََكذِّ  مه
نم 

َ
ثهُروا أ

م
َ  يَأ بًا لََعَ َوَل  ََكنَ  ُثمَ . َعنمهُ  لََكَذبمُت  َكذه

َ
لَنه  َما أ

َ
نم  َعنمهُ  َسأ

َ
 َكيمَف : قَاَل  أ

؟ نََسبُهُ  ، ُذو فهينَا ُهوَ : قُلمُت  فهيُكمم َل  َهَذا قَاَل  َفَهلم : قَاَل  نََسب  نمُكمم  الَقوم َحد   مه
َ
 أ

نم  ََكنَ  َفَهلم : قَاَل . الَ : قُلمُت  َقبملَُه؟ َقطل  نم  آبَائههه  مه ؟ مه اُف : قَاَل  الَ : قُلمُت  َملهك  َ ْشم
َ
 فَأ

مم  يَتَبهُعونَهُ  انَلاسه 
َ
؟ أ يُدونَ : قَاَل . ُضَعَفاُؤُهمم  بَلم  َفُقلمُت  ُضَعَفاُؤُهمم يَزه

َ
مم  أ

َ
 َينمُقُصوَن؟ أ

يُدونَ  بَلم : قُلمُت  تَدل  َفَهلم : قَاَل . يَزه َحد   يَرم
َ
نمُهمم  أ َطةً  مه ينههه  َسخم ه نم  َبعمدَ  دله

َ
ُخَل  أ ؟ يَدم  فهيهه

ُمونَهُ  ُكنمتُمم  َفَهلم : قَاَل . الَ : قُلمُت  به بهال َتَتهه نم  َقبمَل  َكذه
َ
: قَاَل . الَ : قُلمُت  قَاَل؟ َما َيُقوَل  أ

ُر؟ َفَهلم  ده نمهُ  َوََنمنُ  اَل،: قُلمُت  َيغم رهي الَ  ُمَدة   فه  مه
ل   ُهوَ  َما نَدم يَها، فَاعه  َولَمم : قَاَل  فه

نِّ  ُل  ََكهَمة   ُتممكه دمخه
ُ
يَها أ ُ  َشيمئًا فه هه  َغيم ، َهذه . َنَعمم : قُلمُت  لمتُُموُه؟قَاتَ  َفَهلم : قَاَل  الََكهَمةه

، َوَبيمنَهُ  بَيمنَنَا احلَرمُب : قُلمُت  إهيَاُه؟ قهتَالُُكمم  ََكنَ  فََكيمَف : قَاَل  َجال  َنا َينَاُل  سه  َوَننَاُل  مه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩।  
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نمهُ  ؟ َماَذا: قَاَل . مه ُمُرُكمم
م
بُُدوا: َيُقوُل : قُلمُت  يَأ َدهُ  اّلَلَ  اعم ُكوا َوالَ  وَحم ه  َشيمئًا، بههه  تَُشم

، َيُقوُل  َما اتمُرُكواوَ  ُمُرنَا آبَاُؤُكمم
م
قه  َوالَزََكةه  بهالَصاَلةه  َوَيأ دم لَةه  َوالَعَفافه  َوالصِّ . َوالصِّ

هلََتممُجَانه  َفَقاَل  َُك : ََلُ  قُلم : ل تلم
َ
نَهُ  فََذَكرمَت  نََسبههه  َعنم  َسأ

َ
، ُذو فهيُكمم  أ هَك  نََسب   فََكَذل

َهاقَوم  نََسبه  فه  ُتبمَعُث  الرلُسُل  َُك . مه تلم
َ
َحد   قَاَل  َهلم  وََسأ

َ
نمُكمم  أ َل، َهَذا مه  فََذَكرمَت  الَقوم

نم 
َ
َحد   ََكنَ  لَوم : َفُقلمُت  اَل، أ

َ
َل  َهَذا قَاَل  أ تَسه  رَُجل   لَُقلمُت  َقبملَُه، الَقوم

م
ل   يَأ يَل  بهَقوم  قه

َُك . َقبملَهُ  تلم
َ
نم  ََكنَ  َهلم  وََسأ نم  آبَائههه  مه ، مه نم  فََذَكرمَت  َملهك 

َ
نم  ََكنَ  فَلَوم  قُلمُت  اَل، أ  مه

نم  آبَائههه  ، مه لُُب  رَُجل   قُلمُت  َملهك  ، ُملمَك  َيطم بهيهه
َ
َُك، أ تلم

َ
ُمونَهُ  ُكنمتُمم  َهلم  وََسأ  َتَتهه

به  نم  َقبمَل  بهالَكذه
َ
نم  فََذَكرمَت  قَاَل، َما َيُقوَل  أ

َ
رهُف  َفَقدم  اَل، أ

عم
َ
نَهُ  أ

َ
ََذرَ  يَُكنم  لَمم  أ  يله

َب  َب  انَلاسه  ََعَ  الَكذه ذه َُك . اّلَله  ََعَ  َوَيكم تلم
َ
اُف  وََسأ َ ْشم

َ
مم  اَتبَُعوهُ  انَلاسه  أ

َ
 أ

، نَ  فََذَكرمَت  ُضَعَفاُؤُهمم
َ
تمبَاعُ  وَُهمم  اَتبَُعوهُ، ُضَعَفاَءُهمُ  أ

َ
َُك . الرلُسله  أ تلم

َ
يُدونَ  وََسأ يَزه

َ
 أ

مم 
َ
َنُهمم  فََذَكرمَت  َينمُقُصوَن، أ

َ
يُدوَن، أ رُ  َكَذلهَك وَ  يَزه مم

َ
يَمانه  أ َُك . يَتهمَ  َحَّت  اإله تلم

َ
 وََسأ

تَدل  يَرم
َ
َحد   أ

َ
َطةً  أ ينههه  َسخم ه نم  َبعمدَ  دله

َ
ُخَل  أ ، يَدم نم  فََذَكرمَت  فهيهه

َ
هَك  اَل، أ يَمانُ  َوَكَذل  اإله

يَ  َُك . الُقلُوَب  بََشاَشتُهُ  َُتَالهُط  حه تلم
َ
ُر، َهلم  وََسأ ده نم  فََذَكرمَت  َيغم

َ
هَك َوكَ  اَل، أ  الرلُسُل  َذل

رُ  الَ  ده َُك . َتغم تلم
َ
، بهَما وََسأ ُمُرُكمم

م
نَهُ  فََذَكرمَت  يَأ

َ
ُمُرُكمم  أ

م
نم  يَأ

َ
 َوالَ  اّلَلَ  َتعمبُُدوا أ

ُكوا ه بَاَدةه  َعنم  َوَينمَهاُكمم  َشيمئًا، بههه  تَُشم ، عه ثَانه وم
َ
ُمُرُكمم  األ

م
قه  بهالَصاَلةه  َوَيأ دم  َوالصِّ

، ا َتُقوُل  َما نَ َكَ  فَإهنم  َوالَعَفافه لهُك  َحقًّ عَ  فََسيَمم ، قََدَِمَ  َمومضه ه لَمُ  ُكنمُت  َوقَدم  َهاَتيم عم
َ
 أ

نَهُ 
َ
، أ ُكنم  لَمم  َخارهج 

َ
ُظنل  أ

َ
نَهُ  أ

َ
، أ نمُكمم نِّ  فَلَوم  مه

َ
لَمُ  أ عم

َ
نِّ  أ

َ
لُُص  أ خم

َ
ُت  إهيَلمهه  أ  تَلََجَشمم

نمَدهُ  ُكنمُت  َولَوم  لهَقاَءُه، هه  َعنم  لََغَسلمُت  عه تَابه  َدََع  ُثمَ . قََدمه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  بهكه
يَةُ  بههه  َبَعَث  اََّلهي وََسلَمَ  َعلَيمهه  حم يمه  إهَل  ده َى، َعظه َرقمَل، إهَل  فََدَفَعهُ  بَُصم هُ  هه

َ
 فَإهَذا َفَقَرأ

يهه  َنه  اّلَله  ِمْسِب"  فه ، الرَْحم يمه نم  الَرحه ه وَ  اّلَله  َعبمده  حُمََمد   مه َرقمَل  إهَل  رَُسوَله يمه  هه ومه  َعظه : الرل
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َما الُهَدى، اَتبَعَ  َمنه  ََعَ  َساَلم  
َ
ُد، أ دمُعوكَ  فَإهنِّ  َبعم

َ
ََعيَةه  أ ، بهده اَلمه لهمم  اإلهسم سم

َ
، أ لَمم  تَسم

تهَك  َركَ  اّلَلُ  يُؤم جم
َ
، أ ه يِّيَ  إهثممَ  َعلَيمَك  فَإهنَ  تََويَلمَت  فَإهنم  َمَرَتيم يسه ره

َ
َل  ق لح  ﴿ وَ "  األ هح

َ
أ  َيَٰٓ

ا   ٱلحّكَتىبّ  مح  بَيحَنَنا َسَوا ء   ََكَّمة   إَّلى  َتَعالَوح َل  َوَبيحَنك 
َ
ب دَ  أ ّكَ  َوَل  ٱلَِلَ  إَّل  َنعح  بّهّۦ ن شح

َنا َيَتّخذَ  َوَل  ا  ٗ َشيح  ض  ًضا َبعح َباٗبا َبعح رح
َ
ّن أ ا   فَإّن ٱلَِلّا  د ونّ  م  ول وا   تََوَلوح هَ  َفق  وا  ٱشح نَا د 

َ
 بّأ

ونَ  لّم  سح بُو قَاَل  [١١: عمران ال] ﴾ ٦٤ م 
َ
يَانَ  أ نم  َوفََرغَ  قَاَل، َما قَاَل  فَلََما: ُسفم  مه

، قهَراَءةه  تَابه نمَدهُ  َكَُثَ  الكه َتَفَعته  الَصَخُب  عه َواُت  َوارم صم
َ
نَا، األ رهجم

خم
ُ
 َفُقلمُت  َوأ

َحابه  صم
َ
يَ  أله نَا حه رهجم

خم
ُ
رَ  لََقدم : أ مه

َ
مم  أ

َ
به  ابمنه  رُ أ

َ
َفره  بَنه  َملهُك  َُيَافُهُ  إهنَهُ  َكبمَشَة، أ صم

َ
. األ

لمُت  َفَما نَهُ  ُموقهنًا زه
َ
َهرُ  أ دمَخَل  َحَّت  َسيَظم

َ
َ  اّلَلُ  أ اَلمَ  لََعَ ، ابمنُ  َوََكنَ . اإلهسم  انَلاُظوره

ُب  َرقمَل، إهيلهيَاءَ  َصاحه ا وَهه مه  نََصارَى ََعَ  ُسُقفًّ
م
ُث  الَشأ نَ  ُُيَدِّ

َ
َرقمَل  أ يَ  هه مَ  حه  قَده

بَحَ  إهيلهيَاَء، صم
َ
ًما أ ، َخبهيَث  يَوم قَتههه  َبعمُض  َفَقاَل  انَلفمسه نَا قَده : َبَطاره تَنمَكرم  َهيمئَتََك، اسم

َرقمُل  َوََكنَ : انَلاُظوره  ابمنُ  قَاَل  ، فه  َينمُظرُ  َحَزاءً  هه يَ  لَُهمم  َفَقاَل  انللُجومه لُوهُ  حه
َ
 إهنِّ : َسأ

يمُت رَ 
َ
يَ  اللَيملَةَ  أ ُ  َفَمنم  َظَهَر، قَدم  اْلهتَانه  َملهَك  انللُجومه  فه  َنَظرمُت  حه نم  َُيمتَته هه  مه  َهذه

؟ َمةه
ُ
ُ  لَيمَس : قَالُوا األ َمَنَك  فَالَ  ايلَُهوُد، إهاَل  َُيمتَته ، يُهه ُنُهمم

م
تُبم  َشأ  َمَدايهنه  إهَل  َواكم

َك، تُلُوا ُملمكه مم  َمنم  َفيَقم يهه نَ  فه منََما. ايلَُهوده  مه ، ََعَ  ُهمم  َفبَي مم رههه
مم
َ
َ  أ ته

ُ
َرقمُل  أ  بهرَُجل   هه

رمَسَل 
َ
ُ  َغَسانَ  َملهُك  بههه  أ  فَلََما وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َخَبه  َعنم  ُُيمبه

َبَهُ  تَخم َرقمُل  اسم ُُممتَته   فَانمُظُروا اذمَهبُوا: قَاَل  هه
َ
مم  ُهوَ  أ

َ
، َفنََظُروا اَل، أ نَهُ  فََحَدثُوهُ  إهيَلمهه

َ
 أ

، ََلُ  ُُممتَته 
َ
، َعنه  وََسأ َرقمُل  َفَقاَل  َُيمتَتهنُوَن، ُهمم : َفَقاَل  الَعَربه هه  ُملمُك  َهَذا: هه َمةه  َهذه

ُ
 األ

َرقمُل  َكتََب  ُثمَ . َظَهرَ  قَدم  ب   إهَل  هه يََة، ََلُ  َصاحه يَهُ  َوََكنَ  بهُرومه ، فه  نَظه لممه  وََسارَ  العه
َرقمُل  مَص، إهَل  هه مم  فَلَمم  ْحه مَص  يَره تَاهُ  َحَّت  ْحه

َ
نم  كهتَاب   أ بههه  مه َي  يَُوافهُق  َصاحه

م
َرقمَل  رَأ  هه

ِّ  ُخُروجه  ََعَ  نَهُ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
َ
، َوأ ي ذهنَ  نَبه

َ
َرقمُل  فَأ ومه  لهُعَظَماءه  هه  فه  الرل
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َكَرة   ممَص، ََلُ  َدسم ه َمرَ  ُثمَ  ِبه
َ
بمَوابهَها أ

َ
، بهأ ، َمعمََشَ  يَا: َفَقاَل  اَطلَعَ  ُثمَ  َفُغلَِّقتم ومه  َهلم  الرل

، الَفاَلحه  فه  لَُكمم  ده نم  َوالرلشم
َ
، يَثمبَُت  َوأ ؟ َهَذا َفتُبَايهُعوا ُملمُكُكمم َ  فََحاُصوا انلَبه

شه  ُْحُره  َحيمَصةَ  بمَوابه  إهَل  الوَحم
َ
، قَدم  فَوََجُدوَها ،األ ى فَلََما ُغلَِّقتم

َ
َرقمُل  َرأ ، هه َرَتُهمم  َنفم

يهَس 
َ
نَ  َوأ ، مه يَمانه وُهمم : قَاَل  اإله ، رُدل َ ُ  آنهًفا َمَقالَته  قُلمُت  إهنِّ : َوقَاَل  لََعَ تَبه خم

َ
 بهَها أ

َدتَُكمم  ، ََعَ  شه ينهُكمم يمُت، َفَقدم  ده
َ
هَك  فَََكنَ  ،َعنمهُ  َورَُضوا ََلُ  فََسَجُدوا َرأ رَ  ذَل نه  آخه

م
 َشأ

َرقمَل   .هه
আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বণেনা েসরন কয, আবূ 
সুহফয়ান ইবন হরব োসে বস সেন, বাদশাহ হহরাে  এেবার োাঁর 
োসে ক াে পািাস ন। হেহন েুরাইশসদর োসফ ায় েখন বযবসা 
উপ সক্ষ হসহরয়ায় হেস ন। কস সেয় রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে আবূ সুহফয়ান ও েুরাইশসদর সাসে হনহদেি সেসয়র জনয 
সহন্ধবি হেস ন। আবূ সুহফয়ান োর সঙ্গীসদরসহ হহরােস র োসে 
এস ন এবাং েখন হহরাে  কজরুযাস সে অবিান েরহেস ন। 
হহরাে  োসদরসে োর দরবাসর ডােস ন। কদাভাষীসে ডােস ন। 
োরপর হজজ্ঞাসা েরস ন, ‘এই কয বযহক্ত হনসজসে নবী বস  দাবী 
েসরন কোোসদর েসধয বাংসশর হদে হদসয় োাঁর সবসচসয় হনেট্াত্মীয় 
কে?’ আবূ সুহফয়ান ব স ন, ‘আহে ব  াে, বাংসশর হদে হদসয় 
আহেই োাঁর হনেট্াত্মীয়।’ হেহন ব স ন, ‘োাঁসে আোর খুব োসে 
হনসয় এসসা এবাং োাঁর সঙ্গীসদরও োসে এসন কপেসন বহসসয় দাও।’ 
এরপর োর কদাভাষীসে ব স ন, ‘োসদর বস  দাও, আহে এর 
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োসে কস বযহক্ত সম্পসেে হেেু হজজ্ঞাসা েরসবা, কস যহদ আোর োসে 
হেেযা বস , েসব সাসে সাসে কোেরা োসে হেেযাবাদী বস  প্রোশ 
েরসব।’ আবূ সুহফয়ান বস ন, ‘আল্লাহর েসে! োরা আোসে 
হেেযাবাদী বস  প্রচার েরসব এ  জ্জা যহদ আোর না োেে, েসব 
অবশযই আহে োাঁর সম্পসেে হেেযা ব োে।’ এরপর হেহন োাঁর 
সম্পসেে আোসে প্রেে প্রশ্ন েসরন ো হসি, ‘কোোসদর েসধয োাঁর 
বাংশেযোদা কেেন?’ আহে ব  াে, ‘হেহন আোসদর েসধয অহে সম্ভ্রান্ত 
বাংসশর।’ হেহন ব স ন, ‘কোোসদর েসধয এর আসগ আর েখসনা হে 
কেউ এেো বস সে?’ আহে ব  াে, ‘না।’ হেহন ব স ন, ‘োাঁর 
বাপ-দাদাসদর েসধয হে কেউ বাদশাহ হেস ন?’ আহে ব  াে, ‘না।’ 
হেহন ব স ন, ‘োরা হে সাংখযায় বাড়সে, না েেসে?’ আহে ব  াে, 
‘োরা কবসড়ই চস সে।’ হেহন ব স ন, ‘োাঁর দীন গ্রহণ েরার পর 
কেউ হে নারায হসয় ো পহরেযাগ েসর?’ আহে ব  াে, ‘না।’ হেহন 
ব স ন, ‘নবুওয়সের দাবীর আসগ কোেরা হে েখসনা োাঁসে হেেযার 
দাসয় অহভযুক্ত েসরে?’ আহে ব  াে, ‘না।’ হেহন ব স ন, ‘হেহন 
হে চুহক্ত ভঙ্গ েসরন?’ আহে ব  াে, ‘না।’ েসব আেরা োাঁর সসঙ্গ 
এেহট্ হনহদেি সেসয়র চুহক্তসে আবি আহে। জাহন না, এর েসধয 
হেহন হে েরসবন।’ আবূ সুহফয়ান বস ন, এ েোটু্েু োড়া হনসজর 
পক্ষ কেসে আর কোসনা েো সাংসযাজসনর সুসযাগই আহে পাইহন।’ 
হেহন ব স ন, ‘কোেরা হে োাঁর সাসে েখসনা যুি েসরে?’ আহে 
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ব  াে, হযাাঁ, হেহন ব স ন, ‘োাঁর সসঙ্গ কোোসদর যুি কেেন 
হসয়সে?’ আহে ব  াে, ‘োাঁর ও আোসদর েসধয যুসির ফ াফ  
উভসয়র পসক্ষ আসস। েখসনা োাঁর পসক্ষ যায়, আবার েখসনা 
আোসদর পসক্ষ আসস।’ হেহন ব স ন, ‘হেহন কোোসদর হেসসর 
আসদশ কদন?’ আহে ব  াে, ‘হেহন বস ন, কোেরা এে আল্লাহর 
ইবাদে ের, োাঁর সসঙ্গ কোসনা হেেুর শরীে েসরা না এবাং 
কোোসদর বাপ-দাদার ভ্রান্ত েেবাদ েযাগ ের। আর হেহন আোসদর 
সা াে আদায় েরার, সেয েো ব ার, হনষ্ক ুষ োোর এবাং 
আত্মীয়সদর সাসে সিযবহার েরার আসদশ কদন।’ োরপর হেহন 
কদাভাষীসে ব স ন, ‘েুহে োসে ব , আহে কোোর োসে োাঁর বাংশ 
সম্পসেে হজজ্ঞাসা েসরহে। েুহে োর জওয়াসব উসল্লখ েসরে কয, 
হেহন কোোসদর েসধয সম্ভ্রান্ত বাংসশর। প্রেৃেপসক্ষ রাসূ গণসে 
োাঁসদর েওসের উচ্চ বাংসশই কপ্ররণ েরা হসয় োসে। কোোসে 
হজজ্ঞাসা েসরহে, এ েো কোোসদর েসধয ইসোপূসবে আর কেউ 
বস সে হেনা? েুহে বস ে, ‘না।’ োই আহে ব হে কয, আসগ যহদ 
কেউ এ েো বস  োেে, েসব অবশযই আহে ব সে পারোে, এ 
এেন বযহক্ত, কয োাঁর পূবেসূরীর েোরই অনুসরণ েরসে। আহে 
কোোসে হজজ্ঞাসা েসরহে, োাঁর পূবেপুরুসষর েসধয কোসনা বাদশাহ 
হেস ন হে না? েুহে োর জবাসব বস ে, ‘না।’ োই আহে ব হে কয, 
োাঁর পূবেপুরুসষর েসধয যহদ কোসনা বাদশাহ োেসেন, েসব আহে 
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ব োে, ইহন এেন এে বযহক্ত হযহন োাঁর বাপ-দাদার বাদশাহী হফসর 
কপসে চান। আহে কোোসে হজজ্ঞাসা েসরহে- এর আসগ েখসনা 
কোেরা োাঁসে হেেযার দাসয় অহভযুক্ত েসরে হে না? েুহে বস ে, 
‘না।’ এসে আহে বুঝ াে, এেনহট্ হসে পাসর না কয, কেউ োনুসষর 
বযাপাসর হেেযা েযাগ েরসব অেচ আল্লাহর বযাপাসর হেেযা েো 
ব সব। আহে কোোসে হজজ্ঞাসা েসরহে, শরীফ ক াে োাঁর অনুসরন 
েসর, না সাধারণ ক াে? েুহে বস ে, সাধারণ ক ােই োাঁর অনুসরণ 
েসর। আর বাস্তসবও এরাই হন রাসূ গসণর অনুসারী। আহে 
কোোসে হজজ্ঞাসা েসরহে, োরা সাংখযায় বাড়সে না েেসে? েুহে 
বস ে বাড়সে। প্রেৃেপসক্ষ ঈোসন পূণেো  াভ েরার পর পযেন্ত এ 
রেেই হসয় োসে। আহে কোোসে হজজ্ঞাসা েসরহে, োাঁরা দীসন 
দাহখ  হওয়ার পর নারায হসয় কেউ হে ো েযাগ েসর? েুহে 
বস ে, ‘না।’ ঈোসনর হিগ্ধো অন্তসরর সাসে হেসশ কগস  ঈোন 
এরূপই হয়। আহে কোোসে হজজ্ঞাসা েসরহে হেহন চুহক্ত ভঙ্গ েসরন 
হে না? েুহে বস ে, ‘না।’ প্রেৃেপসক্ষ রাসূ গণ এরূপই, চুহক্ত ভঙ্গ 
েসরন না। আহে কোোসে হজজ্ঞাসা েসরহে হেহন কোোসদর হেসসর 
হনসদেশ কদন। েুহে বস ে, হেহন কোোসদর এে আল্লাহর ইবাদে 
েরা ও োাঁর সাসে অনয হেেুসে শরীে না েরার হনসদেশ কদন। হেহন 
কোোসদর হনসষধ েসরন েূহেেপূজা েরসে আর কোোসদর আসদশ 
েসরন সা াে আদায় েরসে, সেয েো ব সে ও ে ুষেুক্ত 
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োেসে। েুহে যা বস ে ো যহদ সেয হয়, েসব শীঘ্রই হেহন আোর 
এ দু’পাসয়র নীসচর জায়গার োহ ে হসবন (অেোৎ এ সম্রাজয জয় 
েরসবন)। আহে হনহশ্চে জানোে, োাঁর আহবভোব হসব; হেন্তু হেহন কয 
কোোসদর েসধয কেসে হসবন, এ েো ভাহবহন। যহদ জানোে, আহে 
োাঁর োসে কপৌঁোসে পারব, োাঁর সসঙ্গ সাক্ষাৎ েরার জনয আহে কয 
কোসনা েি স্বীোর েরোে। আর আহে যহদ োাঁর োসে োেোে 
েসব অবশযই োাঁর দু’খানা পা ধুসয় হদোে। এরপর হেহন রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কসই পত্রখাহন আনসে ব স ন, যা 
হেহন হদহইয়ােু  ো বীর োধযসে বসরার শাসসের োসে 
পাহিসয়হেস ন। হেহন ো পাি েরস ন। োসে ক খা হে , 
‘হবসহেল্লাহহর রাহোহনর রাহীে (দয়ােয় পরে দয়া ু আল্লাহর নাসে)। 
আল্লাহর বান্দা ও োাঁর রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
পক্ষ কেসে করাে সম্রাট্ হহরাে  এর প্রহে। শাহন্ত (বহষেে কহাে) 
োর প্রহে, কয হহদায়াসের অনুসরণ েসর। োরপর আহে আপনাসে 
ইস াসের দাওয়াে হদহি। ইস াে গ্রহণ েরুন, হনরাপসদ োেসবন। 
আল্লাহ আপনাসে হিগুণ পুরষ্কার দান েরসবন। আর যহদ েুখ 
হফহরসয় কনন, েসব সব প্রজার পাপই আপনার উপর বেোসব।  

َل  ق لح  ﴿ هح
َ
أ مح  بَيحَنَنا َسَوا ء   ََكَّمة   إَّلى  ا  َتَعالَوح  ٱلحّكَتىبّ  َيَٰٓ َل  َوَبيحَنك 

َ
ب دَ  أ  َوَل  ٱلَِلَ  إَّل  َنعح

ّكَ  َنا َيَتّخذَ  َوَل  ا  ٗ َشيح  بّهّۦ ن شح ض  ًضا َبعح َباٗبا َبعح رح
َ
ّن أ ا   فَإّن ٱلَِلّا  د ونّ  م  ول وا   تََوَلوح  َفق 

وا   َهد  نَا ٱشح
َ
ونَ  بّأ لّم  سح  [١١: عمران ال] ﴾ ٦٤ م 
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“ব , ‘কহ হেোবীগণ, কোেরা এেন েোর হদসে আস, কযহট্ 
আোসদর েসধয ও কোোসদর েসধয সোন কয, আেরা এেোত্র 
আল্লাহ োড়া োসরা ইবাদাে না েহর। আর োর সাসে কোসনা 
হেেুসে শরীে না েহর এবাং আোসদর কেউ োউসে আল্লাহ োড়া 
রব হহসাসব গ্রহণ না েহর’। োরপর যহদ োরা হবেুখ হয় েসব ব , 
‘কোেরা সাক্ষী োে কয, হনশ্চয় আেরা েুসহ ে”। [সূরা আস  
ইেরান: ৬৪] 

আবূ সুহফয়ান বস ন, ‘হহরাে  যখন োাঁর বক্তবয কশষ 
েরস ন এবাং পত্র পািও কশষ েরস ন, েখন কসখাসন কশারসগা  
পসড় কগ , চীৎোর ও বহ-হল্লা েুসঙ্গ উি  এবাং আোসদর কবর েসর 
কদওয়া হ । আোসদর কবর েসর হদস  আহে আোর সঙ্গীসদর 
ব  াে, আবূ োবশার কেস র হবষয়সো শহক্তশা ী হসয় উসিসে, বনূ 
আসফার (করাে)-এর বাদশাহও োসে ভয় পাসি। েখন কেসে 
আহে হবশ্বাস েরসে  াগ াে, হেহন শীঘ্রই জয়ী হসবন। অবসশসষ 
আল্লাহ ো‘আ া আোসে ইস াে গ্রহসণর েওফীে দান েরস ন।  

ইবন নােূর হেস ন কজরুযাস সের শাসনেেো এবাং 
হহরােস র বনু্ধ ও হসহরয়ার খৃিানসদর পারী। হেহন বস ন, ‘হহরাে  
যখন কজরুযাস ে আসসন, েখন এেহদন োাঁসে হবেষে কদখাহি । 
োাঁর এেজন হবহশি সহচর ব  , ‘আেরা আপনার কচহারা আজ 
হববণে কদখসে পাহি,’ ইবন নােূর বস ন, হহরাে  হেস ন কজযাহেষী, 
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কজযাহেহবেদযায় োাঁর দক্ষো হে । োরা হজজ্ঞাসা েরস  হেহন োসদর 
ব স ন, ‘আজ রাসে আহে োরোরাহজর হদসে োহেসয় কদখসে 
কপ াে, খেনাোরীসদর বাদশাহ আহবভূেে হসয়সেন। বেেোন যুসগ 
কোসনা জাহে খেনা েসর?’ োরা ব  , ‘ইয়াহুদী োড়া কেউ খেনা 
েসর না। হেন্তু োসদর বযাপার কযন আপনাসে কোসট্ই হচহন্তে না 
েসর। আপনার রাসজযর শহরগুস াসে হ সখ পািান, োরা কযন 
কসখানোর সে  ইয়াহুদীসে হেযা েসর কফস ।’ োরা যখন এ 
বযাপাসর বযহেবযস্ত হে , েখন হহরােস র োসে এে বযহক্তসে 
উপহিে েরা হস া, যাসে গাসসাসনর শাসনেেো পাহিসয়হে । কস 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সম্পসেে খবর হদহি । 
হহরাে  োর োে কেসে খবর কজসন হনসয় ব স ন, ‘কোেরা এসে 
হনসয় হগসয় কদখ, োর খেনা হসয়সে হে-না।’ োরা োসে হনসয় কদসখ 
এসস সাংবাদ হদ , োর খেনা হসয়সে। হহরাে  োসে আরবসদর 
সম্পসেে হজজ্ঞাসা েরস ন। কস জওয়াব হদ , ‘োরা খেনা েসর।’ 
োরপর হহরাে  োসদর ব স ন, ‘ইহন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! এ উম্মসের বাদশাহ। হেহন আহবভূেে 
হসয়সেন।’ এরপর হহরাে  করাসে োাঁর বনু্ধর োসে হ খস ন। হেহন 
জ্ঞাসন োর সেেক্ষ হেস ন। পসর হহরাে  হহেস চস  কগস ন। 
হহেসস োেসেই োর োসে োর বনু্ধর হচহি এস া, যা রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের আহবভোব এবাং হেহনই কয প্রেৃে 
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নবী, এ বযাপাসর হহরােস র েেসে সেেেন েরহে । োরপর 
হহরাে  োাঁর হহেসসর প্রাসাসদ করাসের কনেৃিানীয় বযহক্তসদর 
ডােস ন এবাং প্রাসাসদর সব দরজা বন্ধ েসর কদওয়ার হনসদেশ 
দস ন। দরজা বন্ধ েরা হস া। োরপর হেহন সােসন এসস ব স ন, 
‘কহ করােবাসী! কোেরা হে ে যাণ, হহদায়ে এবাং কোোসদর রাসষ্ট্রর 
িাহয়ত্ব চাও? োহস  এই নবীর বাই‘আে গ্রহণ ের।’ এ েো শুসন 
োরা জাং ী গাধার েে ঊধ্বেশ্বাসস দরজার হদসে েুট্ , হেন্তু োরা 
ো বন্ধ অবিায় কপ । হহরাে  যখন োসদর অনীহা  ক্ষয েরস ন 
এবাং োসদর ঈোন কেসে হনরাশ হসয় কগস ন, েখন ব স ন, 
‘ওসদর আোর োসে হফহরসয় আন।’ হেহন ব স ন, ‘আহে এেটু্ 
আসগ কয েো বস হে, ো হদসয় কোেরা কোোসদর দীসনর উপর 
েেটু্েু অট্ , কেব  োর পরীক্ষা েসরহে াে। এখন আহে ো 
কদসখ হন াে।’ এেো শুসন োরা োাঁসে হসজদা ের  এবাং োাঁর 
প্রহে সন্তুি হস া। এই হে  হহরাে  এর কশষ অবিা। 1 

، بمنه  َعَطاءه  َعنم  رهو بمنه  اّلَله  َعبمده  َعنم  يََسار  َ  الَعاصه  بمنه  َعمم نَ : " َعنمُهَما اّلَلُ  رَضه
َ
 أ

هه  آنه  فه  الَته  اْليَةَ  َهذه َها ﴿: الُقرم يُّ
َ
أ رحَسلحَنىَك  إَّنا   ٱنلَّبُّ  َيَٰٓ

َ
ّهٗدا أ اوَ  َشى ٗ ّ بَش   ٤٥ َونَّذيٗرا م 

َراةه  فه  قَاَل  ،[ ١١: االحزاب] ﴾ َها يَا: اتَلوم يل
َ
ل  أ رمَسلمنَاكَ  إهنَا انَلبه

َ
ًدا أ ا َشاهه ً  َوُمبََشِّ

ًزا رم يَِّي، وَحه مِّ
ُ نمَت  لهْلم

َ
ي أ ، َعبمده ، َسَميمتَُك  َورَُسوِله َ ، َوالَ  بهَفظٍّ  لَيمَس  الُمتََوِّكِّ  َغلهيظ 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৭, েুসহ ে, হাদীস নাং ১৭৭৩।  
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، اب  َسخَ  َوالَ  َواقه سم
َ
َفعُ  َوالَ  بهاأل ، الَسيِّئَةَ  يَدم نم  بهالَسيِّئَةه ُفو َولَكه َفُح، َيعم  َولَنم  َوَيصم

بهَضهُ  يمَ  َحَّت  اّلَلُ  َيقم لَةَ  بههه  يُقه نم  الَعومَجاَء، المه
َ
تَحَ  اّلَلُ  إهاَل  إهََلَ  الَ : َيُقولُوا بهأ  بهَها َفيَفم

يُنًا عم
َ
يًا، أ  ." ُغلمًفا َوقُلُوًبا ا،ُصمًّ  َوآَذانًا ُعمم

আের ইবন ‘আস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, েুরআসনর এ 
আয়াে, “আহে কোোসে পাহিসয়হে সাক্ষীরূসপ, সুসাংবাদদাো ও 
সেেেোরীরূসপ”। [সূরা আ -আহযাব : ৪৫] োওরাসে আল্লাহ্ 
এভাসব বস সেন, কহ নবী আহে কোোসে পাহিসয়হে সাক্ষীরূসপ, 
সুসাংবাদবাদা ও উম্মী ক ােসদর েুহক্ত দাোরূসপ। েুহে আোর বান্দা 
ও রাসূ । আহে কোোর নাে হনভেরোরী (েুোওয়াহক্ক ) করসখহে কয 
রূঢ় ও েসিার হচত্ত নয়, বাজাসর কশারসগা োরী নয় এবাং েন্দসে 
েন্দ িারা প্রহেহেোরীও নয়; বরাং হেহন ক্ষো েরসবন এবাং উসপক্ষা 
েরসবন। বক্র জাহেসে কসাজা না েরা পযেন্ত আল্লাহ োর জান েবয 
েরসবন না। ো এভাসব কয, োরা ব সব, আল্লাহ োড়া ই াহ কনই। 
ফস  খুস  যাসব অন্ধ কচাখ, বহধর োন এবাং পদোয় োো 
অন্তরসেূহ। 1 
(এখাসন সা োন ফাসরসীর ইস ােগ্রহসণর োহহনী রসয়সে, যা যুক্ত 
হওয়া প্রসয়াজন। সম্পাদে)।  
 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৮৩৮।  
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চেুেে পহরসিদ 

গনে, হজন ও আহস  হেোবসদর কেসে যা বহণেে হসয়সে কসসব 
হেেুও রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের উপর 

প্রোণ বহন েসর 
عمُت  َما: قَاَل  ُعَمَر، بمنه  اّلَله  َعبمده  َعنم  ء   ُعَمَر، َسمه ُظنلهُ  إهنِّ : َيُقوُل  َقطل  لهَشم

َ
 َكَذا أَل

، ُعَمرُ  َمابَيمنَ "  َيُظنل  َكَما ََكنَ  إهاَل  ، رَُجل   بههه  َمرَ  إهذم  َجالهس  يل    لََقدم : َفَقاَل  مَجه
َ
َطأ خم

َ
 أ

، وم  َظنِّ
َ
ينههه  ََعَ  َهَذا إهنَ  أ ، فه  ده لهَيةه وم  اجلَاهه

َ
، ََكنَ  لََقدم : أ نَُهمم َ  ََكهه َ  الَرُجَل، لََعَ  ََلُ، فَُديعه

هَك، ََلُ  َفَقاَل  يمُت  َما: َفَقاَل  َذل
َ
مه  َرأ بهَل  ََكيلَوم تُقم ، رَُجل   بههه  اسم لهم  مُ  فَإهنِّ : قَاَل  ُمسم زه

عم
َ
 أ

، َما إهاَل  َعلَيمَك  تَنه َبم خم
َ
نَُهمم  ُكنمُت : قَاَل  أ ، فه  ََكهه لهَيةه عمَجُب  َفَما: قَاَل  اجلَاهه

َ
 َما أ

نِّيَتَُك، بههه  َجاَءتمَك  نَا بَيمنََما: قَاَل  جه
َ
ًما أ ، فه  يَوم وقه عم  َجاَءتمنه  السل

َ
يَها رهُف أ  الَفَزَع، فه

لَمم : َفَقالَتم 
َ
نَ  تَرَ  أ َسَها َوإهبمالََسَها؟ اجله

م
نم  َوَيأ َها، َبعمده  مه ، َوحُلُوَقَها إهنمَكاسه  بهالقهاَلصه

َها، الَسه حم
َ
منََما َصَدَق  ُعَمرُ : قَاَل  َوأ نَا بَي

َ
، أ نمدَ  نَائهم  مم  عه هَهتههه ل   رَُجل   َجاءَ  إهذم  آل

 بهعهجم
، بههه  خَ فَََصَ  فََذَِبَُه، َمعم  لَمم  َصارهخ  سم

َ
َشدَ  َقطل  َصارهًخا أ

َ
تًا أ نمهُ  َصوم ، يَا: َيُقوُل  مه  َجلهيحم

ر   مم
َ
، أ يحم ، رَُجل   َْنه يحم ، إهاَل  إهََلَ  الَ : َيُقوُل  فَصه ُم، فََوثََب  اّلَلُ بمَرحُ  الَ : قُلمُت  الَقوم

َ
 َحَّت  أ

لَمَ  عم
َ
،جَ  يَا: نَاَدى ُثمَ  َهَذا، َوَراءَ  َما أ ر   لهيحم مم

َ
، أ يحم ، رَُجل   َْنه يحم  إهاَل  إهََلَ  الَ  َيُقوُل  فَصه

، ُت، اّلَلُ بمنَا َفَما َفُقمم نم  نَشه
َ
يَل  أ ي  َهَذا: قه  ." نَبه

আবদুল্লাহ ইবন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আহে যখনই উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে কোসনা বযাপাসর এেো 
ব সে শুসনহে কয, আোর ধারণা হয় বযাপারহট্ এেন হসব, েসব োর 
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ধারণা েে বযাপারহট্ সাংঘহট্ে হসয়সে। এেবার উের রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু বসা হেস ন, এেন সেয় এেজন সুদশেন বযহক্ত োর পাশ 
হদসয় যাহি । উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, আোর ধারণা ভু  
ও হসে পাসর েসব আোর েসন হয় ক ােহট্ জাসহ ী ধেোব ম্বী 
অেবা ভহবষযৎ গণনাোরীও হসে পাসর। ক ােহট্সে আের োসে 
হনসয় এস। োসে োাঁর োসে কডসে আনা হ । উের রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু োর ধারণার েো োসে শুনাস ন। েখন কস ব  , এেজন 
েুসহ সের পক্ষ কেসে ব া হ  যা আজোর েে আর কোসনা হদন 
কদসখহন। উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, আহে কোোসে েসে 
হদসয় হজজ্ঞাসা েরহে, েুহে আোসে কোোর বযাপারট্া খুস  ব । কস 
ব  , জাসহ ী যুসগ আহে োসদর ভহবষযৎ গণনাোরী হে াে। উের 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, হজ্বসনরা কোোসে কয সব েোবােো 
বস সে, েন্মসধয কোসনা েেহট্ কোোর হনেট্ সবোহধে হবষ্ময়ের 
হে । কস ব  , আহে এেহদন বাজাসর অবিান েরহে াে। েখন 
এেহট্ েহহ া হজ্বন আোর হনেট্ আস । আহে োসে ভীে-সন্ত্রস্ত 
কদখসে কপ াে। েখন কস ব  , েুহে হে হজ্বন জাহের অবিা 
কদখেনা, োরা কেেন দুবে  হসয় পড়সে? োসদর েসধয হোশা ও 
হবেূঢ় হওয়ার হচহ্ন পহর হক্ষে হসি। োরা ক্রেশঃ উট্ওয়া াসদর 
এবাং চাদর জুব্বা পহরধানোরীসদর (আরববাসী) অনুগে হসয় 
পড়সে। উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, কস সেয েো বস সে। 
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আহে এেহদন োসদর কদবোসদর োসে ঘুেন্ত হে াে। েখন এে 
বযহক্ত এেহট্ গরুর বােুর হনসয় হাহযর হ  এবাং কসট্া জবাই েসর 
হদ । ঐ সেয় এে বযহক্ত এেন হবেট্ চীৎোর েসর উি , যা আহে 
আর েখনও শুহনহন। কস চীৎোর েসর ব হে , কহ জ ীহ! এেহট্ 
স্বাভাহবে ে যাণেয় বযাপার অহচসরই প্রোশ  াভ েরসব। ো হ , 
এেজন হবশুিভাষী ক াে ব সবন, (এ কঘাষণা শুসন উপহিে) 
ক ােজন েুট্ােুহট্ েসর প ায়ন ের । আহে ব  াে, এ কঘাষণার 
রহসয উদঘাট্ন অবশযই েরব। োরপর আবার কঘাষণা কদওয়া হ । 
কহ জ ীহ! এেহট্ স্বাভাহবে ও ে যাণেয় বযাপার অহে সত্বর প্রোশ 
পাসব। োহ  এেজন বাগ্মী বযহক্ত এর প্রোসশয কঘাষণা হদসব। 
োরপর আহে উসি দাড়া াে। এর হেেুহদন পসরই ব া হ  কয, 
হেহনই নবী। 1 

به  َعنم 
َ
ره  أ

به  بمنه  بَكم
َ
، ُموَس  أ َعرهيِّ شم

َ بهي َعنم  األم
َ
،أ بُو َخَرجَ »: قَاَل  هه

َ
 الَشامه  إهَل  َطالهب   أ

ل  َمَعهُ  وََخَرجَ  يَاخ   فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اّلَلُ  َصَّل  انلَبه شم
َ
نم  أ ، مه مش  فُوا فَلََما قَُري َ ْشم

َ
 ََعَ  أ

، فََحللوا َهبَُطوا الَراههبه  مُ  فََخَرجَ  رهَحالَُهمم ُب  إهيَلمهه هَك ذَ  َقبمَل  َوََكنُوا الَراهه ونَ  ل  بههه  َيُمرل
مم  َُيمُرجُ  فَاَل  ُت  َواَل  إهيَلمهه ، َُيُللونَ  َفُهمم : " قَاَل . «يَلمتَفه  َيتََخلَلُُهمُ  فََجَعَل  رهَحالَُهمم

ُب  َخذَ  َجاءَ  َحَّت  الَراهه
َ
 َسيِّدُ  َهَذا: َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اّلَلُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  بهيَده  فَأ

يَ  َي، رَبِّ  رَُسوُل  َهَذا ،الَعالَمه َةً  اّلَلُ  َيبمَعثُهُ  الَعالَمه يَ  رَْحم هلمَعالَمه يَاخ   ََلُ  َفَقاَل  ،" ل شم
َ
 أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৮৬৬।  
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نم  مش   مه لمُمَك، َما: قَُري يَ  إهنَُكمم : َفَقاَل  عه تُمم  حه فم َ ْشم
َ
نَ  أ  َواَل  َشَجر   َيبمَق  لَمم  الَعَقبَةه  مه

ًدا َخرَ  إهاَل  َحَجر   جُ  َواَل  َساجه ، إهاَل  َدانه يَسم ٍّ َبه فُهُ  َوإهنِّ  نله ره
عم

َ
َاتَمه  أ َفَل  انللبَُوةه  َبه سم

َ
نم  أ  مه

وفه  ُ هه  ُغِضم ثمَل  َكتهفه ، مه تَاُهمم  فَلََما َطَعاًما، لَُهمم  فََصنَعَ  رََجعَ  ُثمَ  اتللَفاَحةه
َ
 ُهوَ  َوََكنَ  بههه  أ

يَةه  فه  عم ، ره بهله لُوا: قَاَل  اإله رمسه
َ
، أ بَ  إهيَلمهه قم

َ
للُه، َغَماَمة   وََعلَيمهه  َل فَأ نَ  َدنَا فَلََما تُظه مه  مه  الَقوم

، الَشَجَرةه  َفمءُ  َماَل  َجلََس  فَلََما الَشَجَرةه، َفمءه  إهَل  َسبَُقوهُ  قَدم  وََجَدُهمم  : َفَقاَل  َعلَيمهه
، َماَل  الَشَجَرةه  َفمءه  إهَل  انمُظُروا مم  م  قَائه  ُهوَ  َفبَيمنََما: قَاَل  َعلَيمهه ُدُهمم  وَُهوَ  َعلَيمهه نم  ُينَاشه

َ
 أ

َهبُوا اَل  ، إهَل  بههه  يَذم ومه ومَ  فَإهنَ  الرل ومهُ  إهنم  الرل
َ
َفةه  َعَرفُوهُ  َرأ تُلُونَُه، بهالصِّ  فَإهَذا فَاتَلَفَت  َفيَقم

هَسبمَعة   بَلُوا قَدم  ب قم
َ
نَ  أ ومه  مه ، الرل بَلَُهمم تَقم ؟ َجاءَ  َما: َفَقاَل  فَاسم ئمنَا،: لُواقَا بهُكمم  َهَذا إهنَ  جه

 َ ، َهَذا فه  َخارهج   انَلبه ره
يق   َيبمَق  فَلَمم  الَشهم َث  إهاَل  َطره نَاس   إهيَلمهه  بُعه

ُ
نَا قَدم  َوإهنَا بهأ م به خم

ُ
 أ

ثمنَا َخَبَهُ  َك  إهَل  َفبُعه يقه َحد   َخلمَفُكمم  َهلم : َفَقاَل  َهَذا، َطره
َ
؟ َخيم   ُهوَ  أ نمُكمم : قَالُوا مه

نَا َنَماإه  م به خم
ُ
َك  َخَبَهُ  أ يقه تُمم : قَاَل . َهَذا بهَطره يم

َ
فََرأ

َ
ًرا أ مم

َ
َرادَ  أ

َ
نم  اّلَلُ  أ

َ
يَهُ  أ  َهلم  َيقمضه

يعُ  تَطه َحد   يَسم
َ
نَ  أ قَاُموا َفبَاَيُعوهُ : قَاَل  اَل،: قَالُوا رََدُه؟ انَلاسه  مه

َ
مُشُدُكمم : قَاَل  َمَعهُ  َوأ ن

َ
 أ

يلُكمم  بهاّلَله 
َ
ل  أ بُو: قَالُوا ُه؟َويله

َ
، أ ُدهُ  يََزلم  فَلَمم  َطالهب  بُو رََدهُ  َحَّت  ُينَاشه

َ
 َوَبَعَث  َطالهب   أ

بُو َمَعهُ 
َ
ر   أ

ُب  َوَزوََدهُ  بهاَلاًل  بَكم نَ  الَراهه يث   َهَذا»":  َوالَزيمته  الَكعمكه  مه  َحَسن   َحده
يب   فُهُ  اَل  َغره نم  إهاَل  َنعمره هه  َهَذا مه  .«الوَجم

আবু েূসা আ -আশ‘আরী রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, আবু োহ ব শাসের উসেসশয নবী েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে সসঙ্গ েসর রওয়ানা হস ন, োাঁর সাসে েুরাইশসদর 
অসনে হবহশি বযহক্তবগে হেস ন। যখন োরা পারী বাহহরার হনেট্বেেী 
হস ন েখন যাত্রা হবরহে হদস ন। োসদর োসে পারী আসস নচ। 
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েুরাইশ োসফ া ইসোপূসবে এ পে হদসয় অসনে বার আসা-যাওয়া 
েসরসেন, হেন্তু হেহন োসদর সােসন কবর হসেন না এবাং কোসনা 
েো বােোও ব সেন না। োরা কসখাসন যাত্রা হবরহে হদস ন এবাং 
পারী োসদরসে ঘুসর ঘুসর অবস ােন েরহেস ন। হেহন েুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হাে ধসর ব স ন, ইহন সাইসয়যদু  
আ ােীন, ইহন রাসূ ু রাহব্ব  আ ােীন। আল্লাহ োাঁসে হবশ্ববাসীর 
জনয রহেেস্বরূপ কপ্ররণ েরসবন। েখন েুরাইশ প্রবীনরা ব  , 
আপহন হেভাসব োাঁসে হচনস ন? হেহন উত্তসর ব স ন, কোেরা যখন 
েরুউপেযােযা হদসয় যাহিস  েখন কসখানোর সব গাে ও পাের 
োাঁসে হসজদা েরহে । আর নবী োড়া োউসে গােপা া ও পাের 
হসজদা েসরনা। আহে োাঁর হপসির দু’স্কসন্ধর োসঝ নবুওয়সের 
সী সোহর কদসখহে ো আসপস র েে। অেঃপর পারী হফসর হগসয় 
খাদয বেহর েসর হনসয় আস । েখন রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে উসট্র পাস র োসে হে । হেহন ব স ন, োাঁসে কডসে 
হনসয় আসসা। হেহন যখন আসহেস ন েখন কেঘ োাঁসে োয়া 
হদহি । হেহন যখন োসফ ার োসে এস ন কদখস ন সবাই োয়ায় 
কগসেন, ফস  হেহন করৌসর বসস ন, হেন্তু েখন গাসের োয়া োাঁর 
হদসে ঝুাঁসে কগ । েখন পারী ব স ন, কদখ গাসের োয়া োাঁর হদসে 
ঝুাঁসে কগসে। পারী োাঁসে হনসয় করাসে কযসে বারবার হনসষধ 
েরস ন। ব স ন, কসখানোর ক াসেরা োাঁসে হচনসে পারস  হেযা 
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েরসব। েখন হেহন কদখসে কপস ন কয, করাে কেসে সােজন 
আসরাহী োসদর হদসে এহগসয় আসসেন। হেহন োসদরসে অভযেেনা 
জানাস ন। হজসজ্ঞস েরস ন, োসদর আগেসনর কহেু হে? োরা 
ব স ন, এেজন নবী এ োসস এ পে হদসয় কবর হসয়সেন। আেরা 
এেন কোসনা পে বাহে রাহখহন কসখাসন ক াে পািাইহন। আেরা োাঁর 
খবর সেস র োসে কপৌঁসে হদসয়হে। আেরা জানসে কপসরহে কয, 
হেহন এ পে হদসয় কবর হসয়সেন। হেহন োসদরসে হজসজ্ঞস েরস ন, 
কোোসদর পশ্চাসে উত্তে কেউ আসেন? োরা ব স ন, আেরা 
জানসে কপসরহে কয, হেহন এ পে হদসয়ই আসসেন। হেহন ব স ন, 
আল্লাহ কোসনা হেেু েরসে চাইস  ো বাস্তবায়ন হসব, কোসনা োনুষ 
হে ো কিোসে পারসব? োরা ব স ন, না। েুরাইশ োসফ া 
কসখাসন রাহত্র যাপন েরস ন। পারী োসদরসে হজসজ্ঞস েরস ন, এ 
বা সের অহবভাভে কে? োরা ব স ন, আবু োহ ব। হেহন আবু 
োহ বসে বারবার ব সে  াগস ন কয, োাঁসে েক্কায় হফসর কযসে। 
ফস  আবু বের রাহদয়াল্লাহু আনহু রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে  হব া  রাহদয়াল্লাহু আনহুসে সাসে েসর েক্কায় হফসর 
যাওয়ার বযবিা েসরন। পারী োসদর পসের খাবাসরর জনয রুহট্ ও 
কেস র বযবিা েসরন। 1 

                                                           
1 হেরহেহয, হাদীস নাং ৩৬২০।  
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َحاَق  ابمنُ  قَاَل  مُ  وََحَدثَنه : إسم نم  رهَجال   َعنم  َقتَاَدةَ، بمنه  ُعَمرَ  بمنُ  ََعصه ، مه هه : قَالُوا قَوممه
َما إنَ  ، إَل  َدََعنَا مه اَلمه هسم

َةه  َمعَ  اإلم َمعُ  ُكَنا لََما نَلَا، وََهَداهُ  َتَعاَل  اّلَله  رَْحم نم  نَسم  رهَجاله  مه
َل  ُكَنا( وَ ) َيُهوَد، هم

َ
مك   أ َحاَب  ْشه صم

َ
، أ َوثَان 

َ
َل  َوََكنُوا أ هم

َ
، أ نمَدُهمم  كهتَاب  لمم   عه  لَيمَس  عه

، َوَبيمنَُهمم  بَيمنَنَا تََزاُل  اَل  َوََكنَتم  نَلَا، ور  نمُهمم  نهلمنَا فَإهَذا ُْشُ َرُهوَن، َما َبعمَض  مه  قَالُوا يَكم
ٍّ  َزَمانُ  َتَقارََب ( قَدم ) إنَهُ : نَلَا نَ  ُيبمَعُث  نَبه تُلُُكمم  اْلم  فَُكنَا َوإهَرم   ََعد   َقتمَل  َمَعهُ  َنقم

َمعُ  َما َكثهًيا هَك  نَسم نمُهمم  َذل َجبمنَاُه، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  رَُسوََلُ  اّلَلُ  َبَعَث  فَلََما. مه
َ
 أ

يَ  نَا َتَعاَل، اّلَله  إَل  َدََعنَا حه ، َعُدوَننَاَيتَوَ  ََكنُوا َما وََعَرفم نَاُهمم  بههه ، َفبَاَدرم  فَآَمَنا إيَلمهه
، ، َوَكَفُروا بههه ينَا بههه مم  فَفه يَاُت  َهُؤاَلءه  نََزَل  َوفهيهه نم  اْلم ََقَرةه  مه مح  َولََما ﴿ :ابلم  كَّتىب   َجا َءه 
ّنح  ق   ٱلَِلّ  ّعندّ  م  ّ َصد  مح  ل َّما م  ونَ  َقبحل   ّمن َوََكن وا   َمَعه  تّح  َتفح وا   ٱََّلّينَ  ََعَ  يَسح  َكَفر 
م فَلََما وا   َعَرف وا   َما َجا َءه  َنة   بّهۦّا  َكَفر  ىفّرّينَ  ََعَ  ٱلَِلّ  فَلَعح  .[٣٠: ابلقرة] ﴾ ٨٩ ٱلحَك

ইবন ইসহাে রহ. এর বণেনায় হসরাসে ইবন হহশাসে এসসসে, 
আসসে ইবন ‘উের ইবন োোদা োাঁর কগাসত্রর ক াসের কেসে বণেনা 
েসরন, োরা বস ন, আোসদরসে ইস াসের দাওয়াে কদওয়া 
হসয়হে , আল্লাহর রহেসে হেহন আোসদরসে হহদাসয়েও দান 
েসরসেন। আেরা যখন ইয়াহুহদসদর কেসে শুনোে কয, –আেরা 
েুশহরে হে াে, আর োরা আহস  হেোব- োসদর োসে এেন 
ই ে আসে যা আোসদর োসে কনই। ফস  আোসদর ও োসদর 
োসঝ ঝগড়া ও েেহবসরাধ ক সগই োেে। আেরা যখন োসদর 
কোসনা প্রহেসশাধ হনোে যা োরা অপেন্দ েরে েখন োরা ব ে, 
শীঘ্রই এেজন নবীর আগেন ঘট্সব, আেরা োাঁর সাসে হজহাদ েসর 
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কোোসদরসে হেযা েরব কযেহনভাসব ‘আদ ও ইরাে জাহেসে হেযা 
েরা হসয়হে । আেরা প্রায়ই োসদর কেসে এ ধরসণর েো 
শুনোে। আল্লাহ যখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে 
কপ্ররণ েরস ন আেরা োাঁর ডাসে সাড়া হদসয় ইস াে গ্রহণ 
ের াে। আর েখনই বুখসে পার াে োরা হেসসর ধেে হদে। 
আেরা দ্রুে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে হগসয় 
ইস াে গ্রহণ ের াে, হেন্তু োরা (ইয়াহুহদরা) রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে েুফুরী (অস্বীোর) ের । এসদর সম্পসেেই 
সূরা আ -বাোরাহর হনসন্মাক্ত আয়াে নাহয  হয়, “আর যখন োসদর 
োসে, োসদর সাসে যা আসে, আল্লাহর পক্ষ কেসে োর 
সেযায়নোরী হেোব এ , অেচ োরা পূসবে োহফরসদর উপর হবজয় 
োেনা েরে। সুেরাাং যখন োসদর হনেট্ এ  যা োরা হচনে, 
েখন োরা ো অস্বীোর ের । অেএব োহফরসদর উপর আল্লাহর 
 া‘নে”।[সূরা আ -বাোরা: ৮৯] 1 

، َعنم  ير  ، ُكنمُت : قَاَل  َجره يُت  بهايلََمنه ه  فَلَقه نم  رَُجلَيم له  مه
هم
َ
، أ ، َذا ايلََمنه  وََذا لََكَع 

ر و، ُثُهمم  فََجَعلمُت  َعمم َحدِّ
ُ
 ُذو: ََلُ  َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َعنم  أ

ر و م : َعمم ُكرُ  اََّلهي ََكنَ  لَئه نم  تَذم ره  مه
مم
َ
بهَك، أ َجلههه  ََعَ  َمرَ  لََقدم  َصاحه

َ
، ُمنمذُ  أ  ثاََلث 

بَالَ  قم
َ
، َبعمضه  فه  ُكَنا إهَذا َحَّت  َمعه  َوأ يقه ب   نَلَا ُرفهعَ  الَطره نم  َركم ينَةه  قهبَله  مه  الَمده

                                                           
1 হসরাসে ইবন হহশাে, ১/২১১, হাদীসসর সনদহট্ হাসান।  
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،فَسَ  َاُهمم نلم
َ
لهَف  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قُبهَض : " َفَقالُوا أ تُخم بُو َواسم

َ
، أ ر 

 بَكم
ُوَن، َوانَلاُس  م : َفَقاالَ  َصاحله به خم

َ
بََك  أ نَا َصاحه

َ
ئمنَا قَدم  أ ، َشاءَ  إهنم  َسنَُعودُ  َولََعلَنَا جه  اّلَلُ

، إهَل  َورََجَعا   ايلََمنه
َ
َبمُت فَأ بَا خم

َ
ر   أ

، بَكم مم يثههه َده فاَلَ : قَاَل  ِبه
َ
ئمَت  أ ، جه مم  ََكنَ  فَلََما بههه

ر و ُذو يله  قَاَل  َبعمدُ  يرُ  يَا: َعمم َ  بهَك  إهنَ  َجره ُكَ  َوإهنِّ  َكَراَمًة، لََعَ  إهنَُكمم : َخَبًا ُُممبه
، َمعمََشَ  يم   تََزالُوا لَنم  الَعَربه

َ ي   لََك هَ  إهَذا ُكنمتُمم  َما َبه مه
َ
ُتمم  أ َمرم

َ
 ََكنَتم  فَإهَذا آَخَر، فه  تَأ

َضبُونَ  ُملُوًَك، ََكنُوا بهالَسيمفه   ." الُملُوكه  رهَضا َوَيرمَضومنَ  الُملُوكه  َغَضَب  َيغم
জারীর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে ইয়াোসন 
হে াে। এ সেসয় এেদা যুো া ও যু‘আের নাসে ইয়াোসনর 
দু’বযহক্তর সাসে আোর সাক্ষাৎ হস া। আহে োসদরসে রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হাদীস কশানাসে  াগ াে। 
(বণেনাোরী বস ন) এেন সেসয় যু‘আের, (রাবী) জারীর রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহুসে ব স ন, েুহে যা বণেনা েরে ো যহদ কোোর সােীরই 
[রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের] েো হসয় োসে ো 
হস  েসন করসখা কয, হেন হদন আসগ হেহন েৃেুয বরণ কগসেন। 
(জারীর বস ন, েোহট্ শুসন আহে েদীনা অহভেুসখ েুট্ াে)। োরা 
দু’জসনও আোর সাসে সমু্মসখর হদসে চ স ন। অবসশসষ আেরা 
এেহট্ রাস্তার ধাসর কপৌঁেস  েদীনার হদে কেসে আসা এেদ  
সওয়ারীর সাক্ষাৎ কপ াে। আেরা োসদরসে হজজ্ঞাসা েরস  োরা 
ব  , রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের েৃেুয হসয় কগসে। 
েুসহ েসদর সম্মহেক্রসে আবু বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু খ ীফা 
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হনবোহচে হসয়সেন। োরপর োরা দু’জসন (আোসে) ব  , (েুহে 
েদীনায় কপৌঁেস ) কোোর সােী (আবু বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু) কে 
ব সব কয, আেরা হেেুদূর পযেন্ত এসসহে াে। সম্ভবে আবার আসব 
ইনশাআল্লাহ্, এ েো বস  োরা দু’জসন ইয়াোসনর হদসে হফসর 
কগ । এরপর আহে আবু বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে োসদর েো 
জানা াে। হেহন (আোসে) ব স ন, োসদরসে েুহে হনসয় আসস  না 
কেন? পসর আসরে সেয় (যু‘আেসরর সাসে সাক্ষাৎ হস ) হেহন 
আোসে ব স ন, কহ জারীর! েুহে আোর কচসয় অহধে সম্মানী। 
েবুও আহে কোোসে এেহট্ েো জাহনসয় হদহি কয, কোেরা আরব 
জাহে েেক্ষন পযেন্ত ে যান ও সাফস যর েসধয অবিান েরসে 
োেসব যেক্ষন পযেন্ত কোেরা এেজন আহের োরা কগস  
অপরজনসে (পরােসশের োধযে) আহের বাহনসয় কনসব। আর ো যহদ 
েরবাহরর কজাসর ফায়সা া হয়, ো হস  কোোসদর আহেরগন 
(জাগহেে) অনযানয রাজা বাদশাসদর েসোই হসয় যাসব। োরা 
রাজাসু ভ কক্রাধ, রাজাসু ভ সন্তুহি প্রোশ েরসব। (খ ীফা ও 
হখ াফে আর অবহশি োেসব না।) 1 

হাসফয ইবন হাজার রহ. বস ন, যু‘আের এেো পূবেবেেী 
হেোব কেসে বস সেন। কেননা ইয়াসেসন েখন অসনে ইয়াহুদী বাস 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৩৫৯।  
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েরসেন, ফস  অসনে ইয়াসেনী ইয়াহুদী ধেে গ্রহণ েসরন এবাং 
োসদর কেসে কস ধেে হশক্ষা াভ েসরন। এট্া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের বাণীর অন্তভুেক্ত হেহন যখন েু‘আয ইবন 
জাবা  রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ইয়াসেসন পাহিসয়সেন এবাং েখন োসে 
বস হেস ন, েুহে আহস  হেোসবর এে সম্প্রদাসয়র োসে যাি। 1  

، بمنه  َساَلَمةَ  بمنه  َسلََمةَ  َعنم  نم  َوََكنَ  َوقمش  َحابه  مه صم
َ
، أ ر 

نم  َجار   نَلَا ََكنَ : قَاَل  بَدم  مه
، َعبمده  بَنه  فه  َيُهودَ  َهله شم

َ ًما َعلَيمنَا فََخَرجَ : اَل قَ  األم نم  يَوم ِّ  َمبمَعثه  َقبمَل  بَيمتههه  مه  َصَّل  انلَبه
، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  ي  ، َعبمده  بَنه  ََمملهسه  ََعَ  فََوَقَف  بهيَسه َهله شم

َ نَا: َسلََمةُ  قَاَل  األم
َ
 َوأ

َمئهذ   َدُث  يَوم حم
َ
يهه  َمنم  أ نًّا، فه َ  سه عً  بُرمَدة ، لََعَ َطجه يَها اُمضم نَاءه  فه ، بهفه ّله هم

َ
َعمَث  فََذَكرَ  أ  ابلم

يَاَمةَ  هَساَب، َوالمقه زَياَن، َواحلم ممه ََنَة، َوال هَك : َفَقاَل  َوانَلارَ  َواجلم م   َذل له  لهَقوم
هم
َ
، أ مك   ْشه

َحابه  صم
َ
، أ ثَان  وم

َ
نَ  يََرومنَ  اَل  أ

َ
ثًا أ ، َبعمدَ  ََكئهن   َبعم مَمومته ََك : ََلُ  َفَقالُوا ال  تََرى فاَُلنُ  يَا َوُيم

مم  َبعمدَ  ُيبمَعثُونَ  انَلاَس  إهنَ  ََكئهنًا؟ َهَذا تههه ، فهيَها َدار   إهَل  َموم يَها جُيمَزومنَ  َونَار   َجَنة   فه
، مم ههه َمال عم

َ
،: قَاَل  بهأ نَ  لَوَدَ  بههه  ُُيملَُف  َواََّلهي َنَعمم

َ
هه  ََلُ  أ َظِّ نم  ِبه َظمَ  انَلاره  تهلمَك  مه عم

َ
 َتنلور   أ

نميَا فه  ونَهُ  ، ادلل لُونَهُ  ُثمَ  ُُيَمل خه بَُق  إهيَاهُ  يُدم ، بههه  َفيُطم نم  َعلَيمهه
َ
نم  َينمُجوَ  َوأ  انَلاره  تهلمَك  مه

ََك : ََلُ  قَالُوا َغًدا، ي : قَاَل  َذلهَك؟ آيَةُ  َوَما َوُيم نم  ُيبمَعُث  نَبه هه  ََنموه  مه ، َهذه هاَلده
َشارَ  ابلم

َ
 َوأ

هه  ، َكَة،مَ  ََنموَ  بهيَده ََمنه نَا إهيَلَ  َفنََظرَ : قَاَل  تََراُه؟ َوَمَّت : قَالُوا َوايلم
َ
نم  َوأ مم  مه َدثههه حم

َ
نًّا، أ  سه

دم  إهنم : َفَقاَل  تَنمفه ُه، ُعُمَرهُ  المُغاَلمُ  َهَذا يَسم كم ره
 اللَيمُل  َذَهَب  َما فََواّلله : َسلََمةُ  قَاَل  يُدم

َ  َحي  وَُهوَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  رَُسوََلُ  َل َتَعا اهللُ  َبَعَث "  َحَّت  َوانَلَهارُ  نَا َبيم ُهره ظم
َ
 أ

                                                           
1 ফােহু  বারী: ৮/৭৬।  



 

183 

يًا بههه  َوَكَفرَ  بههه  فَآَمَنا ،" َت  فُاَلنُ  يَا َويملََك : َفُقلمنَا وََحَسًدا، َبغم لَسم
َ
ي أ  نَلَا: قُلمَت  بهاََّله

يهه   .بههه  َولَيمَس . بََّل : قَاَل  قُلمَت؟ َما فه
সা াোহ ইবন সা াোহ ইবন ওয়ােশ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে 
বহণেে, হেহন বদসরর যুসি অাংশগ্রহণোরী সাহাবী হেস ন। হেহন 
বস ন, বনী আবু্দ  আশহা  কগাসত্র আোসদর এেজন ইয়াহুদী 
প্রহেসবশী হেস ন। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
আহবভোসবর হেেুহদন আসগ হেহন এেহদন ঘর কেসে আোসদর োসঝ 
কবর হস ন এবাং বনী আবু্দ  আশহাস র েসহ সশ উপহিে হস ন। 
সা াোহ রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, েখনোর উপহিে সেস র োসঝ 
আহে খুব অল্প বয়সী হে াে, আোর পড়সন এেখানা চাদর হে , 
আোর পহরবাসরর আহঙ্গনায় শুসয় হে াে। েখন হেহন েৃেুযর পসর 
জীহবেেরণ, হেয়াোহ, হহসাব হনোশ, হেযান, জান্নাে, জাহান্নাে 
ইেযাহদ সম্পসেে ওয়াজ েরহে । হেহন ব স ন, েুশহরেরা েসন 
েসরন, েৃেুযর পসর োসদর পুনরুিান হসবনা। োরা ব  , দুসভোগ, 
োরা হেেযা বস । েৃেুযর পসর োনুষ হয়সো জান্নাসের গৃসহ যাসব 
অেবা োসদর আেস র ফস াস্বরূপ জাহান্নাসে যাসব। হেহন ব স ন, 
হযাাঁ। আহে শপে েসর ব সে পাহর, কয োসরা জনয দুহনয়ার কচসয়ও 
বড় চু া জাহান্নাসে অসপক্ষা েরসেসে, োসে োরা প্রসবশ েরসব, 
ইহা োসদরসে রান্না েসর কফ সব, েসব আগােীসে োসদরসে এ 
জাহান্নাে কেসে েুহক্ত কদওয়া হসব। োরা ব  , হেভাসব? এর 
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হনদশেন হে? হেহন ব স ন, এই কদশ কেসে –েখন হেহন আঙু্গ  
হদসয় েক্কা ও ইয়াসেসনর হদসে ইশারা েরস ন- এেজন নবীর 
আগেন ঘট্সব। োরা ব  , েখন োসে কদখা যাসব? েখন হেহন 
আোর হদসে োোস ন, আর আহে োসদর েসধয সবসচসয় কোট্ 
হে াে। হেহন ব স ন, যহদ হেহন আহবভোব হন েসব এখন োাঁর 
বয়স এ কেস র েেই হসব। সা াোহ রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, 
আল্লাহর শপে, রাে হদন অহেবাহহে হসে  াগ  এেসেয় আল্লাহ 
োসে রাসূ  হহসসসব কপ্ররণ েরস ন। হেহন জীহবে, আোসদর 
আসেন। আেরা োাঁর প্রহে ঈোন আন াে, আর কস ইয়াহুহদ হহাংসা 
ও হবসিষবশে োাঁর েুফুরী ের । আেরা ব  াে, কহ অেুে! 
আপনার দুভোগয, আপহন না কসহদন আোসদরসে এেো বস সেন? 
হেহন ব স ন, হযাাঁ, অবশযই বস হে। হেন্তু ইহন কস ক াে নন। 1 

، بمنه  المَفلمتَانه  َعنه  م  ِّ  َمعَ  ُقُعوًدا ُكَنا: قَاَل  ََعصه  فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اّلَلُ  َصَّل  انَلبه
، ده جه مَمسم هُ  فََشَخَص  ال ، فه  َيممشه  رَُجل   إهَل  بَََصُ ده جه مَمسم َهدُ  فاَُلنُ  يَا»: َقاَل فَ  ال تَشم

َ
نِّ  أ

َ
 أ

؟ رَُسوُل   »: قَاَل  اَل،: قَاَل  ، «اّلَله
ُ
َرأ َتقم

َ
َراَة؟ أ ،: قَاَل  ، «اتَلوم يَل؟»: قَاَل  َنَعمم ه

ْنم ه
: قَاَل  ، «َواإلم

، آنَ »: قَاَل  َنَعمم هه  َنفمسه  َواََّلهي: قَاَل  ، «َوالمُقرم َشاءُ  لَوم  بهيَده
َ
تُُه، أ

م
َدُه، ُثمَ : قَاَل  لََقَرأ مشه ن

ُ
 أ

ُدنه »: َفَقاَل  َراةه  فه  ََته ؟ اتَلوم يله ه
ْنم ه

ثملََك، َْنمدُ : قَاَل  ، «َواإلم َمتهَك، َوَمثََل  مه
ُ
 َوَمثََل  أ

رهَجَك،
نم  نَرمُجو َوُكَنا ُُمم

َ
َت  فَلََما فهينَا، تَُكونَ  أ نم  ََتََوفمنَا َخرَجم

َ
نمَت، تَُكونَ  أ

َ
 أ

                                                           
1 েুসনাসদ আহেদ, হাদীস নাং ১৫৮৪১, হাদীসহট্ হাসান। 
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نَا نمَت  لَيمَس  فَإهَذا َفنََظرم
َ
همَ »: قَاَل  ُهَو، أ نم  َمَعهُ  إهنَ : قَاَل  «َذاَك؟ َول َمتههه  مه

ُ
لمًفا، َسبمعهيَ  أ

َ
 أ

مم  لَيمَس  ، َعلَيمهه َساب  َقاَب، َواَل  حه ، َنَفر   َمَعَك  َما َوإهنَ  عه ي   َنفمسه  فََواََّلهي»: قَاَل  يَسه
هه  نَا بهيَده

َ
، َوإهَنَها ُهَو، أَل َمته

ُ
  َوإهَنُهمم  أَل

َ
ََثُ أَل نم  كم لمًفا َسبمعهيَ  مه

َ
لمًفا وََسبمعهيَ  أ

َ
 وََسبمعهيَ  أ

لمًفا
َ
  .أ

ফা োন ইবন ‘আহসে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
এেবার আেরা রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাসে 
েসহজসদ বসা হে াে। েখন হেহন এে বযহক্তর হদসে োোস ন, কস 
েসহজসদর পাশ হদসয় যাহিস ন। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োাঁসে হজসজ্ঞস েরস ন, কহ অেুে, েুহে হে সাক্ষয হদসব 
কয আহে আল্লাহর রাসূ ? কস ব  , না। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন, েুহে হে োওরাে পড়? কস ব  , হযাাঁ। হেহন 
ব স ন, ইহে  পড়? উত্তসর ব স ন, হযাাঁ। ব স ন, েুরআন পড়? 
ব  , আল্লাহর েসে, যার হাসে আোর জীবন যহদ আহে চাই েসব 
েুরআন পড়সে পাহর। হেহন ব স ন, েুহে ো পড়। েুহে হে 
আোসে োওরাে ও ইহেস  পাওহন? কস ব  , আপনার, আপনার 
উম্মে ও জসন্মর েো সবই কপসয়হে। আেরা আশা েসরহে াে 
আপহন আোসদর কগাত্র কেসে আহবভূেে হসবন। হেন্তু আপহন যখন 
আহবভোব হস ন কভসবহে াে আপহনই কস নবী, হেন্তু কদখ াে আপহন 
কস নবী নন। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, কেন 
কোোর এেন েসন হস া? কস ব  , আেরা কপসয়হে কয, োাঁর সাসে 
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সত্তর হাজার উম্মে োেসবন। োসদর কোসনা হহসসব হসবনা ও 
োসদর কোসনা আযাবও হসব না। অেচ আপনার সাসে গুাঁহট্েসয়ে 
ক াে কদখসে পাহি। েখন রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, কয আল্লাহর েুদরহে হাসে আোর জীবন োাঁর শপে, 
আহেই কস নবী, এরাই আোর উম্মে, োরা সত্তর হাজাসররও 
অহধে, এরা সত্তর হাজাসররও কবহশ, এরা সত্তর হাজাসররও কবহশ।1 

به  َعنم 
َ
َمَرنَا: قَاَل ،  ُموَس  أ

َ
نم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  أ

َ
َفره  َمعَ  َننمَطلهَق  أ  َجعم

به  بمنه 
َ
رمضه  إهَل  َطالهب   أ

َ
ِّ  أ هَك  َفبَلَغَ : قَاَل ،  انَلَجاَشه َمنَا َذل َرو َفبََعثُوا،  قَوم  بمنَ  َعمم

ده  بمنَ  َوُعَماَرةَ  المَعاصه  مَويله ِّ  ومََجَُعوا،  ال هلَنَجاَشه يًَة، ل نَا َهده مم َما َفَقده ِّ  ََعَ  َوقَده  انلََجاَشه
تَومهُ ، 

َ
يَتههه  فَأ ُرو ََلُ  قَاَل  ُثمَ ،  وََسَجُدوا،  َفَقبهلََها بهَهده ًما إهنَ : المَعاصه  بمنُ  َعمم َنا قَوم بُوا مه  رَغه
ينهنَا َعنم  َك  فه  وَُهمم  ده رمضه

َ
ل انلَ  لَُهمُ  َفَقاَل ،  أ ؟ فه : َجاَشه رمضه

َ
 َفبََعَث ،  َنَعمم : قَالُوا أ

َفر   نَلَا َفَقاَل  إهيَلمنَا، نمُكمم  َيتَََكَمم  اَل : َجعم َحد   مه
َ
نَا،  أ

َ
يبُُكمُ  أ مَ  َخطه َوم  فَانمتََهيمنَا: قَاَل ،  ايلم

ِّ  إهَل  هه  فه  َجالهس   وَُهوَ  انَلَجاَشه ُرو ََمملهسه  َعنم  َوُعَماَرةُ  ينههه يَمه  َعنم  المَعاصه  بمنُ  َوَعمم
يُسونَ ،  يََسارههه  بَانُ  َوالمقهسِّ ه  ُجلُوس   َوالرلهم َماَطيم ُرو ََلُ  قَاَل  َوقَدم ،  سه  المَعاصه  بمنُ  َعمم

ُجُدونَ  اَل  إهَنُهمم : َوُعَماَرةُ  نمَدهُ  َمنم  َزَبَرنَا إهيَلمهه  انمتََهيمنَا فَلََما: قَاَل ،  لََك  يَسم نَ  عه  مه
يَ  يسه بَانه  المقهسِّ ُجُدوا: َوالرلهم هلمَملهكه  اسم َفر   َفَقاَل ،  ل ُجدُ  اَل : َجعم ه  إهاَل  نَسم َ  فَلََما،  ّلله

ِّ  إهَل  انمتََهيمنَا نَُعَك  َما،  قَاَل  انَلَجاَشه نم  َيمم
َ
ُجَد؟ أ ُجدُ  اَل : قَاَل  تَسم ه  إهاَل  نَسم َ  ََلُ  قَاَل ،  ّلله

ل   بههه  بَََشَ  اََّلهي الَرُسوُل  وَُهوَ ،  رَُسوََلُ  فهينَا َبَعَث  اّلَلَ  نَ إه : " قَاَل  َذاَك؟ َوَما،  انَلَجاَشه

                                                           
1 সহীহ ইবন হহব্বান, হাদীস নাং ৬৫৮০, হাদীসহট্ হাসান। 
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يَس  َيمَ  ابمنُ  عه ته  بهَرُسول  }: َمرم
م
نم  يَأ ي مه ُمهُ  َبعمده َدُ  اسم ْحم

َ
َمَرنَا[ ١: الصف]{ أ

َ
نم  فَأ

َ
 أ

بُدَ  هكَ  َواَل  اّلَلَ  َنعم يمَ ،  َشيمئًا بههه  نَُشم َ  الَصاَلةَ، َونُقه َمَرنَا،  الَزََكةَ  َونُؤمته
َ
مَمعمُروفه  َوأ  بهال

مُمنمَكره  َعنه  َوَنَهانَا َجَب : قَاَل ، "  ال عم
َ
َ  فَأ َُلُ  انَلَجاَشه ى فَلََما،  قَوم

َ
هَك  َرأ ُرو َذل  بمنُ  َعمم

لَحَ : قَاَل  المَعاصه  صم
َ
مَملهَك  اّلَلُ  أ َيَم؟ ابمنه  فه  ُُيَالهُفونََك  إهَنُهمم ،  ال ل انَلجَ  َفَقاَل  َمرم  اَشه

َفر   َعم بَُك  َيُقوُل  َما: جله َيَم؟ ابمنه  فه  َصاحه َل  فهيهه  َيُقوُل : قَاَل  َمرم  «اّلَله  ُروحُ » ُهوَ  اّلَله  قَوم
رََجهُ  َوََكهَمتُهُ  خم

َ
نَ  أ َتُوله  مه َراءه  ابلم َربمَها لَمم  الَته  المَعذم ل  َفتَنَاَوَل : قَاَل ،  بَََش   َيقم  انَلَجاَشه

نَ  ُعوًدا   مه
َ يَ  َمعمََشَ  يَا: َفَقاَل  رمضه األم يسه بَانه  المقهسِّ يدُ  َما،  َوالرلهم  َهُؤاَلءه  َيُقوُل  َما يَزه

َيمَ  ابمنه  فه  َتُقولُونَ  َما ََعَ  نُ  َما َمرم هه  يَزه ئمتُمم  َوبهَمنم  بهُكمم  َمرمَحبًا،  َهذه نم  جه هه  مه نمده ،  عه
نَا
َ
َهدُ  فَأ شم

َ
نَهُ  أ

َ
ي اّلَله  رَُسوُل  أ َ  َواََّله يَس  بههه  ََشَ ب َيمَ  ابمنُ  عه اَل ،  َمرم نَا َما َولَوم

َ
يهه  أ نَ  فه  مه

مُملمكه  تَيمتُهُ  ال
َ
َل  َحَّت  أَل ه ْحم

َ
ُكثُوا،  َنعملَيمهه  أ رمضه  فه  امم

َ
ئمتُمم  َما أ َمرَ ،  شه

َ
 بهَطَعام   نَلَا َوأ

َوة   وا: َوقَاَل ،  َوكهسم َيتَُهَما َهَذيمنه  ََعَ  رُدل ُرو َوََكنَ : قَاَل ،  َهده  رَُجاًل  المَعاصه  بمنُ  َعمم
ًيا ده  بمنُ  ُعَماَرةُ  َوََكنَ ،  قَصه مَويله ياًل  رَُجاًل  ال بَاَل : قَاَل ،  مَجه قم

َ
ره  فه  فَأ َحم ِّ  إهَل  ابلم  انَلَجاَشه

ُبوا: قَاَل ،  ََشه
رهو َوَمعَ : قَاَل ،  فَ تُهُ  المَعاصه  بمنه  َعمم

َ
َرأ ُبوا فَلََما،  امم رَ  َْشه َمم  َماَرةُ عُ  قَاَل  اْلم

ر و تََك  ُمره : لهَعمم
َ
َرأ و ََلُ  َفَقاَل ،  فَلمتَُقبِّلمنه  امم ر  اَل : َعمم

َ
يه  أ تَحم َخَذهُ ،  تَسم

َ
 فََرَم  ُعَماَرةُ  فَأ

ره  فه  بههه  َحم و فََجَعَل  ابلم ر  ُدهُ  َعمم دمَخلَهُ  َحَّت  ُينَاشه
َ
ينَةَ  أ و َعلَيمهه  فََحَقدَ ،  الَسفه هَك  َعممر   ذَل

ر   َفَقاَل ،  ِّ  وَعمم هلَنَجاَشه َت  إهَذا إهنََك : ل لهَك  فه  ُعَماَرةُ  َخلََف  َخرَجم هم
َ
 فََدََع : قَاَل ،  أ

ل  لهيلههه  فه  َفنََفخَ  بهُعَماَرةَ  انَلَجاَشه شه  َمعَ  فََصارَ  إهحم موَحم  ." ال
আবূ েূসা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদরসে জাফর ইবন আবী 
োহ ব রাহদয়াল্লাহু আনহুর সাসে নাজ্জাশীর কদসশ হহজরে েরসে 
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আসদশ েরস ন। এ সাংবাদ আোসদর কগাসত্রর ক াসের োসে কপৌঁসে 
কগ । োরা ‘আের ইবন ‘আস ও ‘উোরাহ ইবন ওয়াহ দসে অসনে 
উপসেৌেন সহোসর নাজ্জাশীর দরবাসর পািাস ন। আেরা নাজ্জাশীর 
কদসশ আস াে, োরা দু’জনও নাজ্জাশীর কদসশ আস । োরা 
নাজ্জাশীসে হাহদয়া কপশ ের , হেহন ো গ্রহণ েরস ন এবাং োরা 
োসে হসজদা ের । অেঃপর ‘আের ইবন ‘আস নাজ্জাশীসে ব  , 
আোসদর জাহের হেেু ক াে হনসজসদর ধেে েযাগ েসর আপনার 
কদসশ বসবাস েরসে। েখন নাজ্জাশী ব  , োরা হে আোর কদসশ 
আসে? োরা ব   হযাাঁ। েখন নাজ্জাশী আোসদরসে কডসে 
পািাস ন। জাফর রাহদয়াল্লাহু আনহু আোসদরসে ব স ন, কোেরা 
কেউ কোসনা েো ব সব না। আজসে আহে কোোসদর েুখপাত্র 
(বক্তা)। হেহন ব স ন, আেরা নাজ্জাশীর োসে আস াে, হেহন োাঁর 
আসসন উপহবি হে । ‘আের ইবন ‘আস োাঁর ডান পাসশ ও 
‘উোরাহ োাঁর বাে পাসশ হে । হেসসীস ও রুহবানরা খাদয সােসন 
দস্তরখাসন বসা হে । ‘আের ইবন ‘আস ও ‘উোরাহ োসদরসে 
ব  , োরা আপনাসে হসজদা েসরহন। েখন যাজসেরা কজারপূবেে 
হসজদা েরাসনার কচিা ের । োরা ব  , কোেরা সম্রাট্সে হসজদা 
ের। জাফর রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, আেরা আল্লাহ োড়া োউসে 
হসজদা েহর না। আেরা যখন নাজ্জাশীর োসে কপৌঁে াে হেহন 
আোসদরসে হজসজ্ঞস েরস ন, কোেরা কেন আোসে হসজদা েরস  
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না? হেহন ব স ন, আেরা এেোত্র আল্লাহসেই হসজদা েহর। 
নাজ্জাশী োসদরসে ব স ন, কোেরা হে ের? হেহন (জাফর) 
ব স ন, আল্লাহ আোসদর োসঝ এেজন রাসূ  কপ্ররণ েসরসেন, 
হেহন কস রাসূ  যার সম্পসেে ঈসা ইবন োরইয়াে আ াইহহস সা াে 
সুসাংবাদ হদসয়সেন কয, “আোর পসর এেজন রাসূ  আসসবন যার 
নাে আহেদ”। [সূরা আস-সাফ: ৬] হেহন আোসদরসে আল্লাহর 
ইবাদে েরসে ও োাঁর সাসে কোসনা শরীে না েরসে আসদশ কদন। 
হেহন সা াে োসয়ে, যাোে আদায়, সৎ োসজর আসদশ ও অসৎ 
োসজর হনসষধ েরসে হনসদেশ কদন। হেহন বস ন, এেো শুসন 
নাজ্জাশী আশ্চযে হস ন। ‘আের ইবন ‘আস যখন নাজ্জাশীর এ 
অবিা কদখ  েখন কস ব  , আল্লাহ সম্রাট্সে সাংসশাধন েরুন। 
োরা ঈসা ইবন োরইয়াসের হবসরাধীো েসর। েখন নাজ্জাশী জাফর 
রাহদয়াল্লাহু আনহুসে হজসজ্ঞস েরস ন, কোোর সােী ইবন 
োরইয়াসের বযাপাসর হে বস ন? হেহন ব স ন, হেহন োাঁর সম্পসেে 
আল্লাহ যা বস সেন োই বস ন, হেহন রুহুল্লাহ, ও আল্লাহর োহ ো, 
সেীস্বাধ্বী রেনী োরইয়াে আ াইহহস সা াে যাসে কোসনা োনুষ 
স্পশে েসরহন োাঁর গবে কেসে হেহন ভুহেি হসয়সেন। এেো শুসন 
নাজ্জাশী োহট্ কেসে এেহট্  াহি হনসয় ব সে  াগস ন, কহ হেসসীস 
ও রুহবাসনর দ ! কোেরা ইবন োরইয়াসের বযাপাসর যা যা ব  
এরা এর কবহশ হেেু বাহড়সয় বস হন। কোোসদরসে স্বাগেে ও 
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কোেরা যার োে কেসে এসসে োসেও স্বাগেে। আহে সাক্ষয হদহি 
কয, হেহন আল্লাহর রাসূ । োাঁর সম্পসেেই ঈসা ইবন োরইয়াে 
আ াইহহস সা াে সুসাংবাদ হদসয়সেন। আহে যহদ এ রাসষ্ট্রর 
বাদশাসহর িাসন না হোে েসব আহে োাঁর োসে কযোে এবাং োাঁর 
জুসো বহন েরোে। কোেরা আোর কদসশ যেহদন খুশী বসবাস 
ের। হেহন আোসদর জনয খাদয ও কপাশাসের হনসদেশ কদন। ‘আের 
ইবন ‘আস ও ‘উোরাহর হাহদয়া কফরে হদসে হনসদেশ কদন। হেহন 
বস ন, ‘আের ইবন ‘আস খাসট্া আর ‘উোরাহ ইবন ওয়া ীদ 
সুদশেন পুরুষ হে । োরা সেুসর নাজ্জাশীর োসে এস া। হেহন 
বস ন, োরা েদয পান েরস ন। ‘আের ইবন ‘আসসর সাসে োর স্ত্রী 
হে । োরা যখন েদ পান ের  েখন উোরাহ ‘আেরসে ব  , 
কোোর স্ত্রীসে আোসে চুম্বন েরসে বস া। ‘আের োসে ব  , 
কোোর  জ্জা েরা উহচে। ফস  উোরাহ োসে ধসর সাগসর কফস  
কদয়। ‘আের অসনে েি েসর হনসজসে সাগর কেসে উহিসয় কনৌোয় 
কোস । এসে ‘আের োর উপর রাগাহিে হয়। কস নাজ্জাশীসে 
ব  , আপহন যখন কবর হসয়সেন ‘উোরাহ আপনার হপেসন আপনার 
পহরবারসে কদসখসে। ফস  নাজ্জাশী উোরাহসে ডােস ন। হেহন োর 
েূত্রনা ীসে ফুাঁৎোর হদ , ফস  কস হহাংস্র হসয় কগ । 1 
                                                           
1 েুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ, হাদীস নাং ৩৬৬৪০। হাদীসহট্ সহীহ এবাং এর 
হরজা  শাইখাইসনর হরজা ।  



 

191 

َ  اّلَله  َعبمده  َعنم  نَ  َحبم   َجاءَ : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه بَاره  مه حم
َ
 اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  إهَل  األ

دُ  إهنَا حُمََمدُ  يَا: َفَقاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  نَ : َْنه
َ
بَع   ََعَ  الَسَمَواته  جَيمَعُل  اّلَلَ  أ يَ  إهصم رَضه

َ
 َواأل

، ََعَ  بَع  ، ََعَ  َوالَشَجرَ  إهصم بَع  ، ََعَ  َوالََثَى َوالَماءَ  إهصم بَع   ََعَ  اْلاََلئهقه  وََسائهرَ  إهصم
، بَع  نَا َفيَُقوُل  إهصم

َ
َك  الَملهُك، أ ل  فََضحه ُذهُ  بََدتم  َحَّت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  نََواجه

يًقا ده له  تَصم ، لهَقوم ه   ُثمَ  احلَبم
َ
وا   َوَما ﴿ :وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قََرأ  ٱلَِلَ  قََدر 

رّهّۦ َحَق  ۡرض   قَدح
َ ۥ َۡجّيٗعا َوٱۡلح وَّيىت    َوٱلَسَمىَوىت   ٱلحقَّيىَمةّ يَوحمَ  َقبحَضت ه   بَّيّمينّهۦّا  َمطح

ۥ بحَحىَنه  ونَ  َعَما َوتََعىَلى  س  ّك   .[١٧: الزمر] ﴾ ٦٧ ي شح
আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, ইয়াহুদী 
আহ েসদর কেসে জবনে আহ ে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের োসে এসস ব  , কহ েুহাম্মাদ! আেরা (োওরাসে 
কদখসে) পাই কয, আল্লাহ ো‘আ া আোশসেূহসে এে আঙু্গস র 
উপর িাপন েরসবন। যেীনসে এে আঙু্গস র উপর, বৃক্ষসেূহসে 
এে আঙু্গস র উপর, পাহন এে আঙু্গস র উপর, োহট্ এে আঙু্গস র 
উপর এবাং অনযানয সৃহি জগে এে আঙু্গস র উপর িাপন েরসবন। 
োরপর ব সবন, আহেই বাদশাহ্। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ো সেেেসন কহসস কফ স ন; এেনহে োাঁর সােসনর দাাঁে 
প্রোশ হসয় পসড়। এরপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
পাি েরস ন,  

وا   َوَما ﴿ رّهّۦ َحَق  ٱلَِلَ  قََدر  ۡرض   قَدح
َ ۥ َۡجّيٗعا َوٱۡلح  َوٱلَسَمىَوىت   ٱلحقَّيىَمةّ يَوحمَ  َقبحَضت ه 

وَّيىت    ۥ َيّمينّهۦّا بّ  َمطح بحَحىَنه  ونَ  َعَما َوتََعىَلى  س  ّك    [١٧: الزمر] ﴾ ٦٧ ي شح
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“আর োরা আল্লাহসে যোসযাগয েযোদা কদয়হন। অেচ হেয়ােসের 
হদন কগাট্া পৃহেবীই োেসব োাঁর েুহিসে এবাং আোশসেূহ োাঁর ডান 
হাসে ভাাঁজ েরা োেসব। হেহন পহবত্র, োরা যাসদরসে শরীে েসর 
হেহন োসদর ঊসধ্বে”। [সূরা আয্-যুোর: ৬৭] 1 

به  َعنم 
َ
يد   أ ، َسعه رهيِّ

ل  قَاَل  اْلُدم رمُض  تَُكونُ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
َ
مَ  األ  يَوم

يَاَمةه  ةً  القه َ َدًة، ُخْبم هه  اجلََبارُ  َيتََكَفؤَُها َواحه   َكَما بهيَده
ُ
َفأ َحُدُكمم  يَكم

َ
تَهُ  أ َ  فه  ُخْبم

له  نُُزاًل  ،الَسَفره 
هم
َ
َت  «اجلََنةه  أله

َ
نَ  رَُجل   فَأ َنُ  بَارَكَ : َفَقاَل  ايلَُهوده  مه بَا يَا َعلَيمَك  الرَْحم

َ
 أ

، مه الَ  الَقاسه
َ
ُكَ  أ به خم

ُ
له  أ له  بهُْنُ

هم
َ
مَ  اجلََنةه  أ ؟ يَوم يَاَمةه رمُض  تَُكونُ : قَاَل  «بََّل »: قَاَل  القه

َ
 األ

ةً  َ َدًة، ُخْبم ل انلَ  قَاَل  َكَما َواحه ل  َفنََظرَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  به  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
َك  ُثمَ  إهيَلمنَا وََسلَمَ  ُذُه، بََدتم  َحَّت  َضحه الَ : قَاَل  ُثمَ  نََواجه

َ
ُكَ  أ به خم

ُ
؟ أ مم هه : قَاَل  بهإهَدامه

، بَااَلم   إهَداُمُهمم  ، ومر  ثَ : قَاَل  َهَذا؟ َوَما: قَالُوا َونُون  ُكُل  َونُون 
م
نم  يَأ َما َزائهَدةه  مه هه  َكبهده

لمًفا َسبمُعونَ 
َ
 .أ

আবূ সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, হেয়ােসের হদন সেস্ত যেীন এেহট্ 
রুহট্ হসয় যাসব, আর আল্লাহ্ ো‘আ া জান্নােীসদর কেহোনদারীর 
জনয োসে স্বহসস্ত েুস  কনসবন, কযেন কোোসদর োসঝ কেউ 
সফসরর সেয় োর রুহট্ হাসে েুস  কনয়। এেন সেয় এেজন 
ইয়াহুদী এস া এবাং ব  , কহ আবু  োহসে! দয়ােয় আপনাসে 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৮১১, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৭৮৬।  
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বরেে প্রদান েরুন। হেয়ােসের হদন জান্নােীসদর অহেসেয়ো 
সম্পসেে আপনাসে হে জানাব না? হেহন ব স ন হযাাঁ, ক ােহট্ ব  , 
(কসই হদন) সেস্ত ভূ-েে  এেহট্ রুহট্ হসয় যাসব। কযেন নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, (ক ােহট্ও কসইরূপই 
ব  )। এবার নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদর হদসে 
োোস ন এবাং হাসস ন, এেনহে োাঁর কচায়াস র দাাঁেসেূহ প্রোশ 
কপ । এরপর হেহন ব স ন। েসব হে আহে কোোসদরসে (কসই 
রুহট্র) েরোরী সম্পসেে ব ব না? হেহন ব স ন, োসদর েরোরী 
হসব বা াে এবাং নুন, সাহাবীগণ ব স ন, কস আবার হে? হেহন 
ব স ন, ষাাঁড় এবাং োে। এসদর েহ জার গুরদা কেসে সত্তর হাজার 
ক াে কখসে পারসব। 1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬৫২০, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৭৯২। 
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েহেপয় হজসনর ইস াে গ্রহণ 

আল্লাহ ো‘আ া বস সেন,  
َنا   ِإَوذح  ﴿ فح ّنَ  َنَفٗرا إَّّلحَك  َۡصَ ن ّ  م  ّ

َتّمع ونَ  ٱۡلح رحَءانَ  يَسح وه   فَلََما ٱلحق  نّصت وا    قَال و ا   َحَۡض 
َ
 أ

ا   ق ّضَ  فَلََما ّمّهم إَّلى  َوَلوح نّذرّينَ  قَوح ىَقوحَمَنا   قَال وا   ٢٩ مُّ َنا إّنَا َي نزَّل  كَّتىًبا َسّمعح
 
 ّمن   أ

دّ  وَسى  َبعح ٗقا م  ّ َصد  َ بَ  ل َّما م  ّدي   يََديحهّ  يح َق ّ  إَّل  َيهح َتقّيم   َطرّيق   ِإَوَلى  ٱۡلح سح  ٣٠ مُّ
ىَقوحَمَنا   ّجيب وا   َي
َ
فّرح  بّهّۦ َوَءاّمن وا   ٱلَِلّ  َداّعَ  أ م َيغح ّن لَك  مح  م  م ذ ن وبّك  ّنح  َوي ّجرحك   م 
ّّلم   َعَذاب  
َ
ّبح  َل  َوَمن ٣١ أ ّجز   فَلَيحَس  ٱلَِلّ  َداّعَ  َي  عح ۡرّض  ّف  بّم 

َ  ّمن ََّل ۥ َولَيحَس  ٱۡلح
ا  د ونّهّۦ   ّّلَا ء  وح
َ
َلَٰٓئَّك  أ و 

 
بّي   َضَلىل   ّف  أ   [٢٢ ،٢٠: االحقاف] ﴾ ٣٢ مُّ

“আর স্মরণ ের, যখন আহে হজনসদর এেহট্ দ সে কোোর োসে 
হফহরসয় হদসয়হে াে। োরা েুরআন পাি শুনহে । যখন োরা োর 
োসে উপহিে হ , েখণ োরা ব  , ‘চুপ েসর কশান। োরপর 
যখন পাি কশষ হ  েখন োরা োসদর েওসের োসে সেেেোরী 
হহসসসব হফসর কগ । োরা ব  , ‘কহ আোসদর েওে, আেরা কো 
এে হেোসবর বাণী শুসনহে, যা েূসার পসর নাহয  েরা হসয়সে। যা 
পূবেবেেী হেোবসে সেযায়ন েসর আর সেয ও সর  পসের প্রহে 
হহদায়াে েসর’। ‘কহ আোসদর েওে, আল্লাহর হদসে আহবানোরীর 
প্রহে সাড়া দাও এবাং োর প্রহে ঈোন আন, আল্লাহ কোোসদর 
পাপসেূহ ক্ষো েরসবন। আর কোোসদরসে যন্ত্রণাদায়ে আযাব 
কেসে রক্ষা েরসবন’। আর কয আল্লাহর হদসে আহবানোরীর ডাসে 
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সাড়া কদসব না কস যেীসন োসে অপারগোরী নয়। আর আল্লাহ োড়া 
োর কোসনা অহভভাবে কনই। এরাই স্পি হবভ্রাহন্তর েসধয রসয়সে”। 
[সূরা আল্-আহোফ: ২৯-৩২] 
আল্লাহ ো‘আ া আসরা বস সেন,  

وّحَ  ق لح  ﴿
 
نَه   إَّلَ  أ

َ
َتَمعَ  أ ّنَ  َنَفر   ٱسح ن ّ  م  ّ

َنا إّنَا َفَقال و ا   ٱۡلح ّدي   ١ َعَجٗبا ق رحَءانًا َسّمعح  َيهح
دّ  إَّل  ّكَ  لَنوَ  بّهّۦ   اَمَنا  َ َف  ٱلرُّشح ُّشح َحٗدا بَّرب َّنا   ن

َ
  [٢ ،١: اجلن] ﴾ ٢ أ

“ব , ‘আোর প্রহে ওহী েরা হসয়সে কয, হনশ্চয় হজনসদর এেহট্ দ  
েসনাসযাগ সহোসর শুসনসে। অেঃপর বস সে, ‘আেরা কো এে 
হবস্ময়ের েুরআন শুসনহে, যা সসেযর হদসে হহদায়াে েসর; অেঃপর 
আেরা োসে ঈোন এসনহে। আর আেরা েখসনা আোসদর রসবর 
সাসে োউসে শরীে েরব না”। [সূরা আল্-হজন: ১-২] 

ه  فه  اهلله، َعبمده  َعنم  َله َلَٰٓئَّك  ﴿: وََجَل  َعزَ  قَوم و 
 
ونَ  ٱََّلّينَ  أ ع   َرب ّّهم   إَّلى  يَبحَتغ ونَ  يَدح

حوَّسيلَةَ  مح  ٱل ه  يُّ
َ
قحَرب   أ

َ
نَ  َنَفر   ََكنَ »: قَاَل  [١٧: االرساء] ﴾ ٥٧ أ نِّ  مه ه

لَُموا اجلم سم
َ
 َوََكنُوا ،أ

بَُدوَن، َ  ُيعم ينَ  َفبَقه ، ََعَ  َيعمبُُدونَ  ََكنُوا اََّله مم بَاَدتههه لَمَ  َوقَدم  عه سم
َ
نَ  انَلَفرُ  أ نِّ  مه ه

 .«اجلم
আবু্দল্লাহ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন আল্লাহর হনসন্মাক্ত 
বাণীর বযাখযায় বস সেন,  

َلَٰٓئَّك  ﴿ و 
 
ونَ  ٱََّلّينَ  أ ع  حوَّسيلَةَ  َرب ّّهم   إَّلى  َتغ ونَ يَبح  يَدح مح  ٱل ه  يُّ

َ
قحَرب   أ

َ
: االرساء] ﴾ ٥٧ أ

١٧]   
“োরা যাসদরসে ডাসে, োরা হনসজরাই কো োসদর রসবর োসে 
বনেসট্যর োধযসে অনুসন্ধান েসর কয, োসদর েসধয কে োাঁর 
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হনেট্ের? [সূরা আ -ইসরা: ৫৭] এেদা এেদ  হজ্বন েুসহ ে 
হস া। োসদর পূজা েরা হসো। হেন্তু ইবাদেোরী এ ক ােগুস া 
োসদর ইবাদেই আেসড় োেস া। অেচ হজ্বসনরা ইস াে গ্রহণ 
েসরসেন। 1 

َلَٰٓئَّك  ﴿ اهلله، َعبمده  َعنم  و 
 
ونَ  ٱََّلّينَ  أ ع  حوَّسيلَةَ  َرب ّهّم   إَّلى  يَبحَتغ ونَ  يَدح  ﴾ ٥٧ ٱل

نَ  َنَفر   ََكنَ : " قَاَل  [١٧: االرساء] مسه  مه ن ه
بُُدونَ  اإلم نَ  َنَفًرا َيعم ، مه نِّ ه

لَمَ  اجلم سم
َ
 انَلَفرُ  فَأ

نَ  نِّ  مه ه
َسَك  اجلم تَمم مُس  َواسم ن ه

، اإلم مم بَاَدتههه لَتم  بهعه َلَٰٓئَّك  ﴿: َفَْنَ و 
 
ونَ  ٱََّلّينَ  أ ع   يَبحَتغ ونَ  يَدح

حوَّسيلَةَ  َرب ّّهم   إَّلى   " [١٧: االرساء] ﴾ ٥٧ ٱل
আবু্দল্লাহ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন আল্লাহর হনসন্মাক্ত 
বাণীর বযাখযায় বস সেন,  

َلَٰٓئَّك  ﴿ و 
 
ونَ  ٱََّلّينَ  أ ع  حوَّسيلَةَ  َرب ّّهم   إَّلى  يَبحَتغ ونَ  يَدح    [١٧: االرساء] ﴾ ٥٧ ٱل

“োরা যাসদরসে ডাসে, োরা হনসজরাই কো োসদর রসবর োসে 
বনেসট্যর োধযসে অনুসন্ধান েসর”। [সূরা আ -ইসরা: ৫৭] এেদ  
োনুষ েহেপয় হজসনর পূজা েরসো। অেঃপর হজসনর দ হট্ 
ইস াে গ্রহণ েরস া। হেন্তু এ ক ােগুস া োসদর ইবাদসের উপর 
আেসড় োসে। েখন নাহয  হসয়সে:  

َلَٰٓئَّك  ﴿ و 
 
ونَ  ٱََّلّينَ  أ ع  حوَّسيلَةَ  َرب ّّهم   إَّلى  يَبحَتغ ونَ  يَدح    [١٧: االرساء] ﴾ ٥٧ ٱل

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ৩০৩০।  
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“োরা যাসদরসে ডাসে, োরা হনসজরাই কো োসদর রসবর োসে 
বনেসট্যর োধযসে অনুসন্ধান েসর”। [সূরা আ -ইসরা: ৫৭] 1 

، بمنه  اهلله  َعبمده  َعنم  ُعود  َلَٰٓئَّك  ﴿ َمسم و 
 
ونَ  ٱََّلّينَ  أ ع  حوَّسيلَةَ  َرب ّّهم   إَّلى  يَبحَتغ ونَ  يَدح  ٥٧ ٱل

نَ  َنَفر   فه  نََزلَتم : " قَاَل  [١٧: االرساء] ﴾ نَ  َنَفًرا بُُدونَ َيعم  ََكنُوا المَعَربه  مه ، مه نِّ ه
 اجلم

لَمَ  سم
َ
نِّيلونَ  فَأ ه

مُس  اجلم ن ه
ينَ  َواإلم بُُدوَنُهمم  ََكنُوا اََّله ُعُروَن، اَل  َيعم لَتم  يَشم َلَٰٓئَّك ﴿: َفَْنَ و 

 
 أ

ونَ  ٱََّلّينَ  ع  حوَّسيلَةَ  َرب ّّهم   إَّلى  يَبحَتغ ونَ  يَدح  "[١٧: االرساء] ﴾ ٥٧ ٱل
আবু্দল্লাহ ইবন োসউদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
আল্লাহর হনসন্মাক্ত বাণীর বযাখযায় বস সেন,  

َلَٰٓئَّك  ﴿ و 
 
ونَ  ٱََّلّينَ  أ ع  حوَّسيلَةَ  َرب ّّهم   إَّلى  يَبحَتغ ونَ  يَدح مح  ٱل ه  يُّ

َ
قحَرب   أ

َ
: االرساء] ﴾ ٥٧ أ

١٧]   
“োরা যাসদরসে ডাসে, োরা হনসজরাই কো োসদর রসবর োসে 
বনেসট্যর োধযসে অনুসন্ধান েসর কয, োসদর েসধয কে োাঁর 
হনেট্ের? [সূরা আ -ইসরা: ৫৭] এ আয়ােহট্ আরসবর এে দ  
ক াে সম্পসেে অবেীণে হসয়সে। োরা েহেপয় হজসনর পূজা 
েরসো। অেঃপর হজসনরা কো েুসহ ে হস া; হেন্তু োসদর 
ইবাদেোরী এ োনুষগুস া ো অনুধাবন েরস া না। েখন নাহয  
হস া,  

َلَٰٓ  ﴿ و 
 
ونَ  ٱََّلّينَ  ئَّك أ ع  حوَّسيلَةَ  َرب ّّهم   إَّلى  يَبحَتغ ونَ  يَدح [١٧: االرساء] ﴾ ٥٧ ٱل   

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ৩০৩০। 
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“োরা যাসদরসে ডাসে, োরা হনসজরাই কো োসদর রসবর োসে 
বনেসট্যর োধযসে অনুসন্ধান েসর”। [সূরা আ -ইসরা: ৫৭] 1 

ٍّ  َعنم  نمَدنَا وَُهوَ  - َصيمفه َّل  عه فملَحَ  ابمنه  َموم
َ
  - أ

َ
نه أ َبَ بُو خم

َ
، أ َّل  الَسائهبه َشامه  َموم  بمنه  هه

َرةَ  نَهُ  زُهم
َ
به  ََعَ  َدَخَل  أ

َ
يد   أ رهيِّ  َسعه

ُدم ، فه  اْلم تُهُ : قَاَل  بَيمتههه ، فَوََجدم ُت  يَُصّلِّ  فََجلَسم
ُرهُ  نمتَظه

َ
َ  َحَّت  أ عمُت  َصاَلتَُه، َيقمضه يًكا فََسمه ره

يَ  فه  ََتم يَةه  فه  َعَراجه َ  نَاحه ،ابلم  يمته
ََفتل  تُلََها، فََوَثبمُت  َحَية   فَإهَذا فَاتلم قم

َ
َشارَ  أله

َ
نه  إهيَلَ  فَأ

َ
لهسم  أ ُت، اجم  انمََصََف  فَلََما فََجلَسم

َشارَ 
َ
، فه  َبيمت   إهَل  أ تََرى: َفَقاَل  ادَلاره

َ
َيمَت؟ َهَذا أ ،: َفُقلمُت  ابلم يهه  ََكنَ : قَاَل  َنَعمم  َفًّت  فه

َنا يُث  مه ، د  َعهم  َحده نَا: قَاَل  بهُعرمس   إهَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َمعَ  فََخرَجم
َنمَدقه  هَك  فَََكنَ  اْلم ذهنُ  المَفَّت  َذل

م
تَأ نمَصافه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  يَسم

َ
 انلََهاره  بهأ

عُ  ، إهَل  َفَيمجه لههه هم
َ
َذنَهُ  أ

م
تَأ مً  فَاسم  ُخذم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  ََلُ  َفَقاَل  ا،يَوم

اَلَحَك، َعلَيمَك  َش  فَإهنِّ  سه خم
َ
َخذَ  قَُريمَظَة، َعلَيمَك  أ

َ
اَلَحُه، الَرُجُل  فَأ  فَإهَذا رََجعَ  ُثمَ  سه

تُهُ 
َ
َرأ َ  امم ه  َبيم َاَبيم َوى قَائهَمةً  ابلم هم

َ
حَ  إهيَلمَها فَأ مم عُ  الرل َطم َصاَبتمهُ  بههه  نََهايله

َ
ة ، َوأ َ  َفَقالَتم  َغيم

ُففم : ََلُ  ََك  َعلَيمَك  اكم َيمَت  َوادمُخله  ُرحمم ي َما َتنمُظرَ  َحَّت  ابلم ، اََّله رََجنه خم
َ
 فَإهَذا فََدَخَل  أ

ََية   يَمة   ِبه َية   َعظه َراشه  ََعَ  ُمنمَطوه َوى المفه هم
َ
حه  إهيَلمَها فَأ مم  َخَرجَ  ُثمَ  ،بههه  َفانمتََظَمَها بهالرل

َطَرَبتم  ادَلاره  فه  فََرَكَزهُ  ، فَاضم رَى َفَما َعلَيمهه ُهَما يُدم يل
َ
عَ  ََكنَ  أ َ رسم

َ
تًا أ ََيةُ  َموم مه  احلم

َ
 أ

ئمنَا: قَاَل  المَفَّت، نَا وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  إهَل  فَجه هَك  فََذَكرم  ادمعُ  َوقُلمنَا ََلُ  َذل
ُروا»: َفَقاَل  نَلَا يهيهه ُُيم  اهللَ  فه تَغم بهُكمم  اسم هَصاحه ينَةه  إهنَ »: قَاَل  ُثمَ  «ل مَمده نًّا بهال  قَدم  جه

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ৩০৩০। হাদীসহট্ বুখারীসে সাংসক্ষসপ এসসসে, হাদীস নাং 
৪৭১৫।  
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لَُموا، سم
َ
تُمم  فَإهَذا أ يم

َ
نمُهمم  َرأ نُوهُ  َشيمئًا، مه ، ثاََلثَةَ  فَآذه يَام 

َ
هَك، َبعمدَ  لَُكمم  بََدا فَإهنم  أ  َذل

تُلُوُه،  .«َشيمَطان   ُهوَ  فَإهَنَما فَاقم
হহশাে ইবন যুহরা (রহ.) এর আযাদেৃে কগা াে আবু সাইব (রহ.) 
সাইফী (রহ.) কেসে বহণেে কয, হেহন (এেহদন) আবু সাঈদ খূদরী 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর োসে োাঁর ঘসর প্রসবশ েরস ন। হেহন বস ন, 
আহে েখন োাঁসে সা ােরে অবিায় কপ াে এবাং োাঁর সা াে 
সোপ্ত েরা পযেন্ত োাঁর অসপক্ষায় বসস রই াে। েখন ঘসরর কোসণ 
রাখা কখজুর ডাস র সূ্তসপর োসঝ কোসনা নড়াচড়ার আওয়াজ শুনসে 
কপ াে।  ক্ষয েসর কদখসে কপ াে কয এহট্ এেহট্ সাপ। আহে 
কসহট্সে কেসর কফ ার জনয  াফ হদসে উদযে হ াে। েখন হেহন 
(সা াসে কেসেই) ইশারা েরস ন কয, বসস োে। সা াে কশসষ 
বাহড়র এেহট্ ঘসরর হদসে ইাংহগে েসর ব স ন, েুহে হে এ ঘরহট্ 
কদখসে পাি? আহে ব  াে, হযাাঁ। হেহন ব স ন, কসখাসন নেুন 
হবসয় েরা আোসদর এে েেণ োেে। রাবী বস ন, এরপর আেরা 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাসে খন্দে যুসি 
কবহরসয় কগ াে। ঐ েরুণ দুপুসরর হদসে রাসু ুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে অনুেহে কচসয় হনে এবাং োর 
পহরবাসরর োসে হফসর কযে। এেহদন কস (যোরীহে) রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের অনুেহে চাইস  হেহন োসে 
ব স ন, কোোর যুিাস্ত্র কোোর সাসে হনসয় যাও। কেননা আহে 
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কোোর উপসর বনূ েুরায়যা (ইয়াহুদীসদর আক্রেণ)-এর আশাংো 
েরহে। ক ােহট্ োর হাহেয়ার হনসয় (বাহড়সে) হফসর কগ । কসখাসন 
কস োর (নব পহরনীো) স্ত্রীসে দু’দরজার োসঝ দাাঁড়াসনা অবিায় 
কদখসে কপ  এবাং (োর প্রহে সহন্দহান হসয়) বল্লে হদসয় োসে 
যখে েসর কদওয়ার উসেসশয ো োর হদসে োে েসর ধর । 
েযোদাসবাধ োসে কপসয় বসসহে । েখন কস (স্ত্রী) ব  , কোোর 
বল্লেহট্ হনসজর োসে োহেসয় রাখ এবাং ঘসর প্রসবশ ের। যাসে েুহে 
ো কদখসে পার, যা আোসে কবর েসর হদসয়সে কস ঘসর েুসেই 
কদখসে কপ  কয, এে হবরাট্োয় সাপ হবোনার উপসর েুণ্ড ী 
পাহেসয় রসয়সে। কস এর হদসে বল্লে োে েসর োর িারা এহট্সে 
কগসে কফ  । োরপর কবর হসয় ো (বল্লেহট্) বাহড়র েসধয কগাঁসড় 
রাখ । েখন কসহট্ নসড় চসড় োর হদসে ধাহবে হ  এবাং (েুহূসেের 
েসধয) সাপ হোংবা েরুণ এ দু’জসনর কে অহধে দ্রুে েৃেুযবরণোরী 
হে , ো কট্র পাওয়া কগ  না। রাবী আবু সাঈদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বস ন, আেরা রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ 
হগসয় বযাপারহট্ বণেনা ের াে এবাং োাঁসে ব  াে, আপহন আল্লাহর 
দরবাসর কদা‘আ েরুন, হেহন কযন আোসদর খাহেসর োসে জীহবে 
েসর কদন। েখন হেহন ব স ন, কোেরা কোোসদর সােীর জনয 
ইসহেগফার ের। এরপর ব স ন, েদীনায় েেে হজন রসয়সে, যারা 
ইস াে েবু  েসরসে, োই (সাপ ইেযাহদ রূসপ) োসদর কোসনা 
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হেেু কোেরা কদখসে কপস  োসে হেন হদন সেেে সাংসেে হদসব; 
এরপসরও কোোসদর সােসন (ো) প্রোশ কপস  োসে কেসর 
কফ সব। কেননা কস এেহট্ (অবাধয) শয়োন, (অেোৎ কস েুসহ ে 
নয়)। 1 

نمَدنَا وَُهوَ  الَسائهُب  ََلُ  ُيَقاُل  رَُجل   َعنم    عه
َ
، بُوأ به  ََعَ  َدَخلمنَا: قَاَل  الَسائهبه

َ
يد   أ  َسعه

، رهيِّ
ُدم نَا إهذم  ُجلُوس   ََنمنُ  َفبَيمنََما اْلم عم يرههه  ََتمَت  َسمه نَا َحَرَكًة، رَسه ، فَإهَذا َفنََظرم  َحَية 

يَث  وََساَق  َده
َصتههه  احلم يثه  ََنموَ  بهقه ، َعنم  َمالهك   َحده ٍّ ، َوقَاَل  َصيمفه يهه  اهلله  رَُسوُل  َل َفَقا فه

هه  إهنَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  هَهذه ُيُوته  ل َر، ابلم تُمم  فَإهَذا َعَوامه يم
َ
نمَها َشيمئًا َرأ  فََحرُِّجوا مه

تُلُوُه، َوإهاَل  َذَهَب، فَإهنم  ثاََلثًا، َعلَيمَها فهنُوا اذمَهبُوا»: لَُهمم  َوقَاَل  «ََكفهر   فَإهنَهُ  فَاقم  فَادم
 .«بَُكمم َصاحه 

আবু সাইব (রহ.) কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আেরা আবু সাঈদ 
খুদরী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর োসে কগ াে। আেরা বসা হে াে, 
এেোবিায় হিাৎ োাঁর খাসট্র নীসচ এেট্া নড়াচড়ার আওয়াজ 
শুনসে কপ াে।  ক্ষয েসর কদহখ কয, কসট্া এেট্া সাপ, হেসসাসহ 
হাদীসখাহন পূসবোসল্লহখে সায়ফী (রহ.) কেসে োহ ে (রহ.) বহণেে 
হাদীসসর অনুরূপ হববৃে েসরসেন। েসব এসে বস সেন কয, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, “এ সব বাহড়-
ঘসর আরও েেে বসবাসোরী রসয়সে। অেএব কস ধরসনর কোসনা 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২২৩৬।  
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হেেু কোেরা কদখসে কপস  োসদর প্রহে হেনবার সেেে সাংসেে 
উচ্চারণ েরসব। এসে যহদ (োরা) চস  যায় কো উত্তে, অনযোয় 
োসে কোেরা কেসর কফ সব। কেননা কস োহফর (অবাধয)। আর 
হেহন োসদর (েৃে বযহক্তর অহভভাবেসদর) ব স ন, কোেরা চস  
যাও এবাং কোোসদর সােীসে দাফন ের।1 

به  َعنم 
َ
يد   أ ، َسعه رهيِّ

ُدم عمتُهُ : قَاَل  اْلم : وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َّل َص  اهلله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َسمه
ينَةه  إهنَ » مَمده نَ  َنَفًرا بهال نِّ  مه ه

لَُموا، قَدم  اجلم سم
َ
ى َفَمنم  أ

َ
نم  َشيمئًا َرأ هه  مه ره  َهذه نمهُ  المَعَوامه  فَلميُؤمذه

تُلمُه، َبعمدُ  ََلُ  بََدا فَإهنم  ثاََلثًا،  .«َشيمَطان   فَإهنَهُ  فَلميَقم
আবু সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, েদীনায় হজনসদর 
এেহট্ দ  রসয়সে, যারা ইস াে েবু  েসরসে। োই কয বযহক্ত এ 
সব বাহড়-ঘসর বসবাসোরীসদর (সাপ ইেযাহদর রূপধারী) কোন হেেু 
কদখসে পায়, কস কযন োসে হেনবার সেেে সাংসেে কদয়; এরপরও 
যহদ োর সােসন ো প্রোশ পায়, েসব কস কযন োসে কেসর কফস , 
কেননা কস এেট্া (অবাধয) শয়োন।2 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২২৩৬। 
2 েুসহ ে, হাদীস নাং ২২৩৬। 
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পঞ্চে পহরসিদ 

গাে-পা া, পাের ও পশু-পাহখর সাসে েসোপেেন ও কসগুস ার 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের আনুগেয 

نه  َعنم  
، َعبمده  بمنه  َمعم َنه عمُت : قَاَل  الرَْحم ، َسمه به

َ
لمُت : قَاَل  أ

َ
وقًا َسأ ُ َ  آذَنَ  َمنم »: َمْسم  انلَبه

نِّ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ه
تََمُعوا يَلملَةَ  بهاجلم آَن؟ اسم بُوكَ  َحَدثَنه : َفَقاَل  ،«الُقرم

َ
 َيعمنه  أ

نَهُ  اّلَله  َعبمدَ 
َ
مم  آَذنَتم » أ  .«َشَجَرة   بههه

আবদুর রহোন (রহ.) বস ন, আহে োসরূে (রহ.) কে হজজ্ঞাসা 
ের াে, কয রাসে হজ্বনরা েসনাসযাসগর সাসে েুরআন েবণ েসরহে  
ঐ রাসে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে োসদর উপহিহে 
সম্পসেে সাংবাদহট্ কে হদসয়হে ? হেহন বস ন, কোোর হপো 
আবদুল্লাহ (ইবন োস‘উদ) রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু আোসে বস সেন কয, 
োসদর উপহিহের সাংবাদ এেহট্ বৃক্ষ হদসয়হে । 1 

رهُف  إهنِّ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َسُمَرةَ، بمنه  َجابهره  َعنم 
عم
َ
 أَل

َ  يَُسلِّمُ  ََكنَ  بهَمَكةَ  َحَجًرا نم  َقبمَل  لََعَ
َ
بمَعَث  أ

ُ
فُهُ  إهنِّ  أ ره

عم
َ
نَ  أَل  .«اْلم

জাহবর ইবন সােুরা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, “আহে েক্কায় 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৮৫৯।  
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এেহট্ পােরসে জাহন, কয (নবীরূসপ) কপ্রহরে হওয়ার আসগ আোসে 
সা াে েরে, আহে এখনও োসে হনহশ্চেভাসব হচনসে পাহর।1 

نَس   َعنم 
َ
يُل  َجاءَ : قَاَل  ،أ ه بم م   َذاَت  مُ الَساَل  َعلَيمهه  جه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  إهَل  يَوم

ين   َجالهس   وَُهوَ  وََسلََم، َب  قَدم  َحزه ، ُخضِّ َماءه َبهُ  قَدم  بهادلِّ له  َبعمُض  َْضَ
هم
َ
: َفَقاَل  َمَكَة، أ

، به  َفَعَل »: َفَقاَل  لََك؟ َما َُتهبل : قَاَل  ، «َوَفَعلُوا َهُؤاَلءه
َ
نم  أ

َ
َيَك  أ ره

ُ
،»: قَاَل  يًَة؟آ أ  َنَعمم

رهنه 
َ
نم  َشَجَرة   إهَل  َفنََظرَ  «أ مَوادهي، َوَراءه  مه  فََجاَءتم  فََدََعَها الَشَجَرَة، تهلمَك  ادمعُ : قَاَل  ال

، َ  قَاَمتم  َحَّت  َتممشه ، َبيم ، لََها قُلم : قَاَل  يََديمهه عم  َحَّت  فَرََجَعتم  لََها، َفَقاَل  فَلمََتمجه
به »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  نهَها،َمََك  إهَل  ََعَدتم   .«َحسم

আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, “এেবার হজবরী  
আ াইহহস সা াে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে 
আসস ন, েখন হেহন হবষণ্ণ অবিায় বসস হেস ন, োাঁর শরীর কেসে 
অজস্র রক্ত ঝরহে , হেেু েক্কাবাসীরা োাঁসে প্রহর েরহে । হেহন 
এসস ব স ন, আপনার হে অবিা? োাঁরা আোর সাসে যা খুশী োই 
ের । হেহন ব স ন, আপহন হে কোসনা হনদশেন কদখসবন? হেহন 
ব স ন, হযাাঁ, কদখান। উপেযোর হপেসন গাসের হদসে োোস ন। 
হজবরী  ব স ন, ঐ গােহট্সে ডােুন। হেহন গােহট্সে ডােস  ো 
কহাঁসট্ এসস োাঁর সােসন দাাঁড়াস া। হেহন ব স ন, এবার গােহট্সে 
োর িাসন চস  কযসে বস ন। হেহন হফসর কযসে ব স  ো যোিাসন 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২২৭৭।  
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হফসর কগ । েখন রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
যসেি”। 1 

َ  ُعَمَر، ابمنه  َعنه   فه  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َمعَ  ُكَنا: قَاَل  َعنمُهَما اّلَلُ  رَضه
بََل  َسَفر   قم

َ
ي  فَأ َرابه عم

َ
نمُه، َدنَا فَلََما أ يمنَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  ََلُ  قَاَل  مه

َ
 أ

يُد؟ ّله  إهل: قَاَل  «تُره هم
َ
؟ فه  لََك  َهلم »: قَاَل  أ َهدُ »: قَاَل  ُهَو؟ َوَما: قَاَل  «َخيم  نم  تَشم

َ
 إهََلَ  اَل  أ

َدهُ  اّلَلُ  إهاَل  يَك  اَل  وَحم نَ  ََلُ، َْشه
َ
َهدُ  َوَمنم : َفَقاَل  «َورَُسوَُلُ  َعبمُدهُ  حُمََمًدا َوأ  َما ََعَ  يَشم

هه »: قَاَل  َتُقوُل؟ َ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فََدََعَها «الَسلََمةُ  َهذه ه  َوهه ئه ب  َشاطه
مَوادهي بَلَتم  ال قم

َ
رمَض  ََتُدل  فَأ

َ ا األم َ  قَاَمتم  َحَّت  َخدًّ ، َبيم َهَدَها يََديمهه تَشم  ثاََلثًا، فَاسم
َدتم  نَهُ  ثاََلثًا فََشهه

َ
ل  َورََجعَ  َمنمبَتهَها إهَل  رََجَعتم  ُثمَ  قَاَل، َكَما أ َرابه عم

َ ، إهَل  األم هه مه  قَوم
تَيمتَُك  اَتبَُعونه  إهنه : َوقَاَل 

َ
، أ مم  .َمَعَك  فَُكنمُت  رََجعمُت، َوإهاَل  بههه

ইবন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুো কেসে বহণেে, হেহন বস ন, এেবার 
আেরা রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাসে এে সফসর 
হে াে। েখন এে কবদুঈন আস । কস রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের োসে আসস  হেহন োাঁসে ব স ন, কোোয় যাি? কস 
ব  , আোর পহরবাসরর োসে যাহি (বাহড় যাহি)। হেহন ব স ন, 
আহে হে কোোসে এর কচসয়ও উত্তে হেেু ব ব? কস ব  , কসট্া 
হে? রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, েুহে সাক্ষয হদসব 
কয, আল্লাহ োড়া কোসনা ই াহ কনই, োাঁর কোসনা শরীে কনই এবাং 
                                                           
1 ইবন োজাহ, হাদীস নাং ৪০২৮। োজো‘উয যাওয়াসদসদ ইোে হাইসােী রহ. 
বস সেন, হাদীসসর সনদহট্ সহীহ। 
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েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূ । 
কস ব  , আর কে এ সাক্ষয কদয়? রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন, এ গােহট্ এ সাক্ষয কদয়। েখন রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে উপেযোর পাসশ এেহট্ গােসে ডােস ন, 
গােহট্ যেীসনর উপর ঝুাঁসে ঝুাঁসে হসজদা হদসে হদসে রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সােসন আস । োসে হেনবার 
সাক্ষয হদসে ব স  কযভাসব োসে ব া হসয়সে হিে কসভাসব কস 
হেনবার সাক্ষয হদ । অেঃপর কস যোিাসন হফসর কগ । কবদুঈন 
ক ােহট্ (ঈোন আনার পসর) স্বজাহের োসে হফসর কগ , আর ব  , 
োরা যহদ আোর অনুসরণ েসর েসব োসদরসে আপনার োসে 
হনসয় আসব, নেুবা োসদরসে কেসড় আহে আপনার োসে চস  
আসব এবাং আপনার সাসে োেব।1 

، ابمنه  َعنه  َت : قَاَل  َعَباس 
َ
َ  أ نم  رَُجل   وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه ، بَنه  مه ر   يَا: َفَقاَل  ََعمه

رهنه  اهلله، رَُسوَل 
َ
َاَتمَ  أ َ  اََّلهي اْلم نم  فَإهنِّ  َكتهَفيمَك، َبيم َطبِّ  مه

َ
 رَُسوُل  ََلُ  َفَقاَل . انَلاسه  أ

ال: " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله 
َ
يَك  أ ره

ُ
 ،" ََنملَة   إهَل  َفنََظرَ : " قَاَل  بََّل،: قَاَل "  آيًَة؟ أ

هَك  ادمعُ : " َفَقاَل  َق  َذل ذم َ  قَامَ  َحَّت  َينمُقُز، فََجاءَ  ُه،فََدََع : قَاَل  ،" المعه ، َبيم  ََلُ  َفَقاَل  يََديمهه
عم : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  ، إهَل  فَرََجعَ  ،" ارمجه رهيل  َفَقاَل  َمََكنههه  آَل  يَا: المَعامه

، بَنه  ر  يمُت  َما ََعمه
َ
مه  َرأ َوم َحرَ  رَُجاًل  ََكيلم سم

َ
 .أ

                                                           
1 সুনাসন দারােী, হাদীস নাং ১৬, েুহাক্বহেে হুসাইন সু াইে বস সেন, হাদীসহট্ 
সহীহ।  
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ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুো কেসে বহণেে, হেহন বস ন, বনী 
‘আসের কগাসত্রর এেস াে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
োসে এস ন। হেহন ব স ন, কহ আল্লাহর রাসূ ! সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে আপনার হপসে কয নবুওয়সের সী  কোহর আসে ো 
আোসে কদখান। কেননা আহে সম্ভ্রান্ত বযহক্ত। েখন রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসে ব স ন, কোোসে হে এেট্া হনদশেন 
কদখাসবা? হেহন ব স ন, অবশযই। েখন হেহন এেট্া কখজুর গাসের 
হদসে োোস ন। অেঃপর ব স ন, েুহে কখজুসরর োাঁহদসে এহদসে 
আসসে বস া। ফস  হেহন ডােস  কখজুর োাঁহদ কহ সে কহ সে োাঁর 
সােসন এসস দাাঁড়াস া। েখন রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, হফসর যাও। ফস  কসহট্ যোিাসন হফসর কগ । েখন 
‘আসেরী ব  , কহ বনী ‘আসের, আজসের েে এে বড় জাদুের 
আহে জীবসন েখনও কদহখহন। 1 

                                                           
1 েুসনাদ আহেদ, হাদীস নাং ১৯৫৪, হাদীসহট্ সহীহ।  
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ষি পহরসিদ 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোণ: োাঁর 
সাসে জীব জন্তুর আচরণ 

َ  اّلَله  َعبمده  بمنه  َجابهره  َعنم  ِّ  َمعَ  ُكنمُت : قَاَل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
  َغَزاة ، فه  وََسلَمَ 

َ
بمَطأ

َ
يَا، مَجَّله  به  فَأ عم

َ
َت  َوأ

َ
َ  فَأ ل  لََعَ  َفَقاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

،: ُقلمُت فَ : «َجابهر  » نَُك؟ َما»: قَاَل  َنَعمم
م
 : قُلمُت  «َشأ

َ
بمَطأ

َ
َ  أ يَا، مَجَّله  لََعَ عم

َ
ُت، َوأ  َفتََخلَفم

َل  َجنههه  َُيمُجنُهُ  َفَْنَ حم تُهُ  فَلََقدم  فََركهبمُت، ،«ارمَكبم »: قَاَل  ُثمَ  بهمه يم
َ
هُ  َرأ ُكفل

َ
 رَُسوله  َعنم  أ

َت »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  ،: قُلمُت  «تََزوَجم ًرا»: قَاَل  َنَعمم مم  بهكم
َ
: قُلمُت  «ثَيِّبًا أ

فاَلَ »: قَاَل  ثَيِّبًا، بَلم 
َ
َيةً  أ بَُها َجاره بَُك  تاُلَعه ، يله  إهنَ : قُلمُت  «َوتاُلَعه َخَوات 

َ
بَبمُت  أ حم

َ
نم  فَأ

َ
 أ

تََزَوجَ 
َ
ةً  أ

َ
َرأ ُشُطُهَن، ََتمَمُعُهَن، امم َن،َعلَيم  َوَتُقومُ  َوَتمم َما»: قَاَل  هه

َ
، إهنََك  أ م   فَإهَذا قَاده

َت، مم تَبهيعُ »: قَاَل  ُثمَ  ،«الَكيمَس  فَالَكيمَس  قَده
َ
،: قُلمُت  «مَجَلََك  أ ََتَاهُ  َنَعمم نِّ  فَاشم  مه

، َية  وقه
ُ
مَ  ُثمَ  بهأ ، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَده ُت  َقبمّله مم ئمنَا ،بهالمَغَداةه  َوقَده  إهَل  فَجه

ده  جه تُهُ  الَمسم ، بَابه  ََعَ  فَوََجدم ده جه نَ »: قَاَل  الَمسم َت  آْلم مم ،: قُلمُت  «قَده  فََدعم »: قَاَل  َنَعمم
، مَجَلََك، ه  فََصلِّ  فَادمُخلم َعتَيم َمرَ  فََصلَيمُت، فََدَخلمُت  ،«َركم

َ
نم  بهاَلاًل  فَأ

َ
نَ  أ َيًة، ََلُ  يَزه وقه

ُ
 أ

،بهالَ  يله  فََوَزنَ  رمَجحَ  ل 
َ
، فه  يله  فَأ زَيانه ُت  المه  يله  ادمعُ »: َفَقاَل  َويَلمُت، َحَّت  فَانمَطلَقم

َ  يَُردل  اْلنَ : قُلمُت  «َجابهًرا ء   يَُكنم  َولَمم  اجلََمَل، لََعَ بمَغَض  ََشم
َ
نمُه، إهيَلَ  أ  ُخذم »: قَاَل  مه

 .«َثَمنُهُ  َولََك  مَجَلََك 
জাহবর ইবন আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, এে যুসি 
আহে রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ হে াে। 
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আোর উট্হট্ অেযন্ত ধীসর চ হে  বরাং চ সে অক্ষে হসয় 
পসড়হে । এেোবিায় রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
আোর োসে এস ন এবাং ব স ন, জাহবর? আহে ব  াে, জী। 
হেহন হজজ্ঞাসা েরস ন, কোোর অবিা হে? আহে ব  াে, আোর 
উট্ আোসে হনসয় অেযন্ত ধীসর চ সে এবাং অক্ষে হসয় পড়সে। 
ফস  আহে হপেসন পসড় কগহে। েখন হেহন কনসে চাবুে হদসয় 
উট্হট্সে আঘাে েরসে  াগস ন। োরপর ব স ন, এবার আসরাহন 
ের। আহে আসরাহন ের াে। এরপর অবশয আহে উট্হট্সে এেন 
কপ াে কয, রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কেসে অগ্রসর 
হওয়ায় বাধা হদসে হসয়হে । হেহন হজজ্ঞাসা েরস ন, েুহে হে হববাহ 
েসরে? আহে ব  াে, হযাাঁ। হেহন ব স ন, েুোরী না হববাহহো? 
আহে ব  াে, হববাহহো। হেহন ব স ন, েরুনী হববাহ েরস না 
কেন? েুহে োর সাসে হাহস-োোসা এবাং কস কোোর সাসে পূনেভাসব 
হাহস-োোসা েরে। আহে ব  াে, আোর েসয়েহট্ কবান রসয়সে, 
ফস  আহে এেন েহহ াসে হববাহ েরসে পেন্দ ের াে, কয 
োসদরসে হে -েহব্বসে রাখসে, োসদর পহরচযো েরসে এবাং 
োসদর উপর উত্তেরুসপ েেৃেত্ব েরসে সক্ষে হয়। হেহন ব স ন, 
কশান, েুহে কো বাড়ীসে কপৌঁেসব? যখন েুহে কপৌঁেসব েখন েুহে 
বুহিেত্তার পহরচয় কদসব। হেহন ব স ন, কোোর উট্হট্ হবহক্র 
েরসব? আহে ব  াে, হযাাঁ। হেহন ো এে উেীয়ার হবহনেসয় আোর 
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হনেট্ কেসে হেসন হনস ন। োরপর রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে আোর আসগ (েদীনায়) কপৌঁেস ন এবাং আহে (পসরর 
হদন) কভাসর কপৌঁে াে। আহে েসহজসদ নববীসে হগসয় রাসূ ূল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে দরজার সােসন কপ াে। হেহন 
হজজ্ঞাসা েরস ন, এখন এস ? আহে ব  াে, হযাাঁ। হেহন ব স ন, 
কোোর উট্হট্ রাখ এবাং েসহজসদ প্রসবশ েসর দু’রাোে সা াে 
আদায় ের। আহে েসহজসদ প্রসবশ েসর সা াে আদায় ের াে। 
োরপর হেহন হব া  রাহদয়াল্লাহু আনহুসে উেীয়া ওযন েসর 
আোসে হদসে ব স ন। হব া  রাহদয়াল্লাহু আনহু ওযন েসর হদস ন 
এবাং আোর পসক্ষ ঝুাঁহেসয় হদস ন। আহে রওনা হ াে। যখন আহে 
হপেন হফসরহে েখন হেহন ব স ন, জাহবরসে আোর োসে ডাে। 
আহে ভাব াে, এখন হয়সো উট্হট্ আোসে হফহরসয় কদসবন। আর 
আোর োসে এর চাইসে অপেন্দনীয় আর হেেুই হেস ানা। হেহন 
ব স ন কোোর উট্হট্ হনসয় যাও এবাং োর েূ যও কোোর।1 

، بمنه  اهلله  َعبمده  َعنم  َفر  رمَدفَنه : قَاَل  َجعم
َ
م   َذاَت  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  أ  يَوم

رَسَ  َخلمَفُه،
َ
يثً  إهيَلَ  فَأ ُ  اَل  اَحده به خم

ُ
َحًدا بههه  أ

َ
 وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َوََكنَ  أ

َحبل 
َ
تَََتَ  َما أ ، َحاَجتههه  فه  بههه  اسم وم  َهَدف 

َ
هُش  أ ، َحائ ل 

ًما فََدَخَل  ََنم نم  َحائهًطا يَوم  مه
يَطانه  ، حه نمَصاره

َ ، قَاَل  - َعيمنَاهُ  وََذَرفَتم  فََجرمَجَر، أتَاهُ  قَده  مَجَل   فَإهَذا األم ز  : َوَعَفانُ  َبهم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২০৯৯, েুসহ ে, হাদীস নাং ৭১৫।  
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ى فَلََما
َ
َ  َرأ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَمَسحَ  - َعيمنَاهُ  وََذَرفَتم  َحنَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

اتَهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  فمَراهُ  رَسَ ُب  َمنم : " َفَقاَل  فََسَكَن، ،وَذه ؟ َصاحه ََمله  َفًّت  فََجاءَ "  اجلم
نَ  ، مه نمَصاره

َ َما: " َفَقاَل  اهلله، رَُسوَل  يَا يله  ُهوَ : َفَقاَل  األم
َ
هه  فه  اهللَ  َتَتقه  أ يَمةه  َهذه َهه  ابلم

نََك  إهيَلَ  َشََك  إهنَهُ  اهلُل، َملََكَكَها الَته 
َ
يُعهُ  أ ئهبُهُ  َُته  ." َوتُدم

আবু্দল্লাহ ইবন ‘জাফর রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
এেহদন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসে 
োাঁর খচ্চসরর হপসি োাঁর কপেসন বসাস ন। োরপর হেহন আোসে 
কগাপন এেহট্ েো ব স ন, এবাং হেহন ব স ন, োউসেও ব সব 
না। প্রােৃহেে প্রসয়াজন পূরসণর জনয রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের দু‘হট্ িান খুবই পেন্দনীয় হে , কোসনা উাঁচু িান অেবা 
গাসের ঝাড়। এেবার হেহন এেজন আনসারীর বাগাসন 
প্রসবশ েরস ন। েখন হিাৎ এেহট্ উট্ কদখা কগ । 
কসহট্ নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে কদখার সসঙ্গ হু 
হু শসব্দ আওয়াজ েসর োাঁদসে  াগস া। দু‘কচাখ হসে অশ্রুধারা 
বইসে  াগস া। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োর 
োসে কগস ন এবাং োর োোর কপেন হদসে 
হাে করসখ দু‘োসনর কগাড়া পযেন্ত 
েুসে হদস ন। োসে কস চুপ েসর কগ । োরপর হেহন হজজ্ঞাসা 
েরস ন, এ উট্হট্ োর? এর োহ ে কে? আনসার 
সম্প্রদাসয়র এে যুবে কবর হসয় এসস 
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উত্তর হদ , ইয়া রাসূ ুল্লাহ্! এহট্ আোর উট্। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন, আল্লাহ কয কোোসে এ 
চেুষ্পদ জন্তুহট্র োহ ে েসরসেন, েুহে হে এর েত্ত্বাবধাসনর বযাপাসর 
আল্লাহসে ভয় েসরা না? কস আোর হনেট্ 
কোোর হবরূসি অহভসযাগ েরস া কয, েুহে োসে অভূক্ত রাখ এবাং 
োসে েি দাও। 1  
 

                                                           
1 েুসনাসদ আহেদ, হাদীস নাং ১৭৪৫। হাদীসহট্ সহীহ। 
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সপ্তে পহরসিদ 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোণ: 
অল্প খাবার কবশী হওয়া 

ইোে বুখারী রহ. বস ন,  
َ  َجابهر   َعنم  َ : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه رهو بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  تُُوِّفِّ ، وََعلَيمهه  َحَرام   بمنه  َعمم  َديمن 

تََعنمُت  َ  فَاسم نم  ُغَرَمائههه  ََعَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
َ
نم  يََضُعوا أ ، مه  َفَطلََب  َديمنههه

ل  مم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه َعلُوا، فَلَمم  إهيَلمهه ل  يله  َفَقاَل  َيفم  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
َركَ  فََصنِّفم  اذمَهبم »: وََسلَمَ  نَافًا، َتمم صم

َ
َوةَ  أ َق  َدة ،حه  ََعَ  الَعجم َدة ، ََعَ  َزيمد   وََعذم  ثُمَ  حه

لم  رمسه
َ
رمَسلمُت  ُثمَ  َفَفَعلمُت، ،«إهيَلَ  أ

َ
ِّ  إهَل  أ  فََجلََس  فََجاءَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

اَلُه، ََعَ  عم
َ
وم  أ

َ
، فه  أ هه م »: قَاَل  ُثمَ  وََسطه مه  كه هلمَقوم متُُهمم  ،«ل َفيمتُهُ  َحَّت  فََكه وم

َ
ي مُ أ  لَُهمم  اََّله

 َ رهي َوَبقه نَهُ  َتمم
َ
نمهُ  َينمُقصم  لَمم  َكأ ء   مه ، َعنه  فهَراس   َوقَاَل  ََشم ِّ ، َحَدثَنه  الَشعمبه  َجابهر 

ِّ  َعنه  يُل  َزاَل  َفَما»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه َداهُ  َحَّت  لَُهمم  يَكه
َ
َشام   َوقَاَل  ،«أ : هه

، َعنم  ، نم عَ  وَهمب  ل : قَاَل  َجابهر  ومفه  ََلُ  ُجذَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
َ
 .«ََلُ  فَأ

জাহবর রাহদয়াল্লাহু আনহুর সূসত্র বহণেে, (আোর হপো) আবদুল্লাহ 
ইবন আের ইবন হারাে রাহদয়াল্লাহু আনহু ঋনী অবিায় োরা যান। 
পাওনাদাসররা কযন োাঁর হেেু ঋন কেসড় কদয়, এজনয আহে 
রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে সাহাযয চাই াে। 
রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদর োসে হেেু ঋন 
কেসড় হদসে ব স , োরা ো ের না। েখন রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
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আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসে ব স ন, যাও, কোোর প্রসেযে ধরসনর 
কখজুরসে আ াদা আ াদা ের রাখ। আজওয়া আ াদা এবাং আযো 
যায়দ আ াদা েসর রাখ। পসর আোসে খবর হদও। [জাহবর 
রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন] আহে ো েসর রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে খবর হদ াে। হোঁহন এসস কখজুসরর (স্তুপ 
এর) উপসর বা োর োঝখাসন বসস ন। োরপর ব স ন, 
পাওনাদারসদর কেসপ দাও। আহে োসদর কেসপ হদসে  াগ াে, 
এেনহে োসদর পাওনা পুসরাপুরী হদসয় হদ াে। আর আোর কখজুর 
এরূপ কেসে কগ , কযন এ কেসে হেেুই েসেহন। হফরাস (রহ.) 
শা’বী (রহ.) সূসত্র জাহবর রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বণেনা েসরন কয, 
রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদর এ পযেন্ত কেসপ 
হদসে োেস ন কয, োসদর ঋন পহরসশাধ েসর হদস ন। হহশাে 
(রহ.) ওহাব (রহ.) সূসত্র জাহবর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বণেনা 
েসরন কয, রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস হেস ন গাে 
কেসে কখজুর কেসট্ নাও এবাং পুসরাপুরী আদায় েসর দাও। 1 

َ  اّلَله  َعبمده  بمنه  بهره َجا َعنم  نَهُ  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه
َ
َبَهُ  أ خم

َ
نَ : أ

َ
بَاهُ  أ

َ
َ  أ  َعلَيمهه  َوتََركَ  تُُوِّفِّ

ًقا ثاََلثهيَ  نَ  لهرَُجل   وَسم ، مه تَنمَظَرهُ  ايلَُهوده ، فَاسم َب  َجابهر 
َ
نم  فَأ

َ
َرُه، أ  رَُسوَل  َجابهر   فَََكَمَ  ُينمظه

َفعَ  وََسلَمَ  لَيمهه عَ  اهللُ  َصَّل  اّلَله  ، ََلُ  لهيَشم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فََجاءَ  إهيَلمهه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২১২৭।  
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َي  َوََكَمَ  ُخذَ  ايلَُهوده
م
َأ ي ََنملههه  َثَمرَ  يله َب، ََلُ، بهاََّله

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فََدَخَل  فَأ

َل، وََسلَمَ  َابهر   قَاَل  ُثمَ  ،فهيَها َفَمَش  انَلخم ومفه  ََلُ، ُجدَ »: جله
َ
 َبعمَدَما فََجَدهُ  «ََلُ  اََّلهي ََلُ  فَأ

فَاهُ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  رََجعَ  وم
َ
ًقا، ثاََلثهيَ  فَأ  َسبمَعةَ  ََلُ  َوفََضلَتم  وَسم

ًقا، َعََشَ  َهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َجابهر   فََجاءَ  وَسم به ُخم ي يله  ََكَن، بهاََّله
، يَُصّلِّ  فَوََجَدهُ  َ َبَهُ  انمََصََف  فَلََما الَعَصم خم

َ
، أ له

م »: َفَقاَل  بهالَفضم به خم
َ
هَك  أ  ابمنَ  َذل

َبَُه، ُعَمرَ  إهَل  َجابهر   فََذَهَب  ،«اْلََطابه  خم
َ
يَ  َعلهممُت  لََقدم : ُعَمرُ  ََلُ  َفَقاَل  فَأ  َمَش  حه

يَها يَها يَلُبَاَرَكنَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فه  .فه
জাহবর ইবন আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, োাঁর 
হপো এেজন ইয়াহুদীর োসে কেসে কনওয়া হত্রশ ওসাে (কখজুর) 
ঋণ করসখ ইহন্তো  েসরন। জাহবর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োর হনেট্ 
(ঋণ পহরসশাসধর জনয) সেয় চান। হেন্তু কস সেয় হদসে অস্বীোর 
েসর। জাহবর ইব্ন আবদুল্লাহ্ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ েো ব স ন, কযন হেহন োর জনয 
ইয়াহূদীর োসে সুপাহরশ েসরন। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে এস ন এবাং ইয়াহূদীর সাসে েো বস ন, ঋসণর বদস  
কস কযন োর কখজুর গাসের ফ  হনসয় কনয়। হেন্তু কস ো অস্বীোর 
ের । এরপর রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বাগাসন 
প্রসবশ েসর কসখাসন গাসের (চারহদে) হাাঁট্া চ া েরস ন। োরপর 
হেহন জাহবর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ব স ন, ফ  কপসড় োর সমূ্পণে 
প্রাপয আদায় েসর দাও। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
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হফসর আসার পর হেহন ফ  পাড়স ন এবাং োসে এরপর পূণে হত্রশ 
ওসাে (কখজুর) হদসয় হদস ন এবাং সের ওসাে (কখজুর) অহেহরক্ত 
রসয় কগ । জাহবর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে হবষয়হট্ অবহহে েরার জনয আসস ন। হেহন োাঁসে 
আসসরর সা াে আদায় েরা অবিায় কপস ন। হেহন সা াে কশষ 
েরস  োাঁসে অহেহরক্ত কখজুসরর েো অবহহে েরস ন। হেহন 
ব স ন- খবরহট্ ইবন খাত্তাব (উের) কে কপৌঁোও। জাহবর 
(রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর োসে হগসয় খবরহট্ 
কপৌঁোস ন। উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োাঁসে ব স ন, রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যখন বাগাসন প্রসবশ েসর হাাঁট্াচ া 
েরস ন, েখনই আহে বুঝসে পারহে াে কয, হনশ্চয় এসে বরেে 
দান েরা হসব। 1 

َنه  َعبمده  َعنم  به  بمنه  الرَْحم
َ
ر   أ

َ  بَكم ِّ  َمعَ  ُكَنا: قَاَل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
ائًَة، ثاََلثهيَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  ل  َفَقاَل  َومه َحد   َمعَ  َهلم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
 أ

نمُكمم  ؟ مه نم  َصاع   رَُجل   َمعَ  فَإهَذا ،«َطَعام  وم  َطَعام   مه
َ
َن، ََنموُُه، أ  رَُجل   َجاءَ  ُثمَ  َفُعجه

، هك  َعاني  ُمَشم ، ُمشم يل  ل  َفَقاَل  يَُسوُقَها، بهَغنَم   َطوه مم  َبيمًعا: " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
َ
 أ

َيًة، وم  َعطه
َ
مم : قَاَل  أ

َ
بًَة؟ أ ، بَلم  الَ : قَاَل  ،" هه ََتَى َبيمع  نمهُ  فَاشم ، َشاًة، مه َمرَ  فَُصنهَعتم

َ
ل  َوأ  انَلبه

هَسَواده  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  نه  ب نم  ابلَطم
َ
َوى، أ ، َوايممُ  يُشم ائَةه  اثلَاَلثهيَ  فه  َما اّلَله  َوالمه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৩৯৬।  
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ل  َحزَ  قَدم  إهاَل  نم  ُحَزةً  ََلُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه نهَها، َسَواده  مه ًدا ََكنَ  إهنم  َبطم  َشاهه
َطاَها عم

َ
  ََغئهبًا ََكنَ  َوإهنم  إهيَاُه، أ

َ
نمَها فََجَعَل  ََلُ، َخبَأ ، مه ه َعتَيم َكلُوا قَصم

َ
َُعونَ  فَأ مجم

َ
 وََشبهعمنَا، أ

، َفَفَضلَته  َعتَانه ، ََعَ  فََحَملمنَاهُ  الَقصم يه وم  ابَلعه
َ
 .قَاَل  َكَما أ

আবু্দর রহোন ইবন আবূ বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, 
হেহন বস ন, (কোন এে সফসর) নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের সাসে আেরা এেশ হত্রশজন ক াে হে াে। কস সেয় 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হজজ্ঞাসা েরস ন, কোোসদর 
োসরা সাসে হে খাবার আসে? কদখা কগ , এে বযহক্তর সাংসগ এে 
সা হোংবা োর েেসবশী পহরোন খাদয (আট্া) আসে। কস আট্া 
কগা াসনা হ । োরপর দীঘে কদহী এস াসেস া চু  হবহশি এে 
েুশহরে এে পা  বেরী হাহেসয় হনসয় এ । নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে হজজ্ঞাসা েরস ন। হবহক্র েরসব, না, উপহার হদসব? কস 
ব   না, বরাং হবহক্র েরব। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ো 
োে কেসে এেট্া বেরী হেসন হনস ন। এেশ হত্রশজসনর 
প্রসেযেসে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কসই েহ জার হেেু 
হেেু েসর হদস ন। কয উপহিে হে , োসে হাসে হদস ন; আর 
অনুপহিে হেস া। োর জনয েুস  রাখস ন। োরপর দু’হট্ পাসত্র 
হেন কগাশে ভাগ েসর রাখস ন। সবাই েৃহপ্তর সাসে কখস ন। আর 
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উভয় পাসত্র হেেু উিৃত্ত কেসে কগ । কসগুস া আেরা উসট্র হপসি 
উহিসয় হন াে। অেবা রাবী যা ব স ন। 1 

نَس َعنم 
َ
، بمن أ بُو قَاَل : قَاَل  َمالهك 

َ
مِّ  َطلمَحةَ  أ

ُ
عمُت  لََقدم  ُسلَيمم   أله  اّلَله  رَُسوله  َصومَت  َسمه

يًفا، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  رهُف  َضعه
عم

َ
نمَدكه  َفَهلم  اجلُوَع، فهيهه  أ نم  عه ؟ مه ء  : قَالَتم  ََشم

، رََجتم  َنَعمم خم
َ
قمَراًصا فَأ

َ
نم  أ ، مه ي  رََجتم  ُثمَ  َشعه خم

َ
َاًرا أ َ  فَلََفته  لََها، ِخه هه، اْلُْبم  ثُمَ  بهبَعمضه

ي ََتمَت  َدَستمهُ  ، َواَلثَتمنه  يَده هه رمَسلَتمنه  ُثمَ  بهبَعمضه
َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  إهَل  أ

، فََذَهبمُت : قَاَل  وََسلََم، ُت  بههه ، فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  فَوََجدم ده جه  الَمسم
ُت  انَلاُس، َوَمَعهُ  ، َفُقمم مم  آرمَسلََك »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  يله  َفَقاَل  َعلَيمهه

بُو
َ
،: َفُقلمُت  «َطلمَحةَ  أ ،: َفُقلمُت  «َطَعام  به »: قَاَل  َنَعمم  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  َنَعمم

هَمنم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  ُت  فَانمَطلََق  «قُوُموا»: َمَعهُ  ل َ  َوانمَطلَقم ، َبيم مم يهه يمده
َ
ئمُت  َحَّت  أ بَا جه

َ
 أ

تُُه، َطلمَحةَ  َبم خم
َ
بُو َفَقاَل  فَأ

َ
مَ  يَا: َطلمَحةَ  أ

ُ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  وُل رَسُ  َجاءَ  قَدم  ُسلَيمم   أ

، وََسلَمَ  نمَدنَا َولَيمَس  بهانَلاسه ؟ َما عه ُمُهمم عه لَُم، َورَُسوَُلُ  اّلَلُ : َفَقالَتم  ُنطم عم
َ
بُو فَانمَطلََق  أ

َ
 أ

َ  َحَّت  َطلمَحةَ  بََل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  لَقه قم
َ
 اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فَأ

بُو وََسلَمَ  َعلَيمهه 
َ
مَ  يَا َهلُِمِّ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  َمَعُه، َطلمَحةَ  َوأ

ُ
 أ

، نمَدكه  َما ُسلَيمم  تَتم  «عه
َ
هَك  فَأ ، بهَذل ه َمرَ  اْلُْبم

َ
 وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  بههه  فَأ

مل  ََصَتم وَعَ  َفُفَت،
ُ
َدَمتمُه، ُعَكةً  ُسلَيمم   أ

َ
 وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل  ُثمَ  فَأ

يهه  نم  اّلَلُ  َشاءَ  َما فه
َ
ة   ائمَذنم »: قَاَل  ُثمَ  َيُقوَل، أ ذهنَ  «لهَعََشَ

َ
، فَأ َكلُوا لَُهمم

َ
 َشبهُعوا َحَّت  فَأ

ة   نم ائمذَ »: قَاَل  ُثمَ  َخرَُجوا، ُثمَ  ذهنَ  «لهَعََشَ
َ
، فَأ َكلُوا لَُهمم

َ
 ُثمَ  َخرَُجوا، ُثمَ  َشبهُعوا َحَّت  فَأ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৬১৮, েুসহ ে, হাদীস নাং ২০৫৬।  
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ة   ائمَذنم »: قَاَل  ذهنَ  «لهَعََشَ
َ
، فَأ َكلُوا لَُهمم

َ
 ائمَذنم »: قَاَل  ُثمَ  َخرَُجوا، ُثمَ  َشبهُعوا َحَّت  فَأ

ة   َكَل  «لهَعََشَ
َ
مُ  فَأ مُ  وََشبهُعوا، َُكلُهمم  الَقوم وم  بمُعونَ سَ  َوالَقوم

َ
 ." رَُجاًل  َثَمانُونَ  أ

আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আবু ো হা 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু েদীয় (পত্নী) উসম্ম সু াইেসে ব স ন, আহে 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের েন্ঠস্বর দুবে  শুসনহে। আহে 
োাঁর েসধয কু্ষদা বুঝসে কপসরহে। কোোর হনেট্ খাবার হেেু আসে 
হে? হেহন ব স ন, হযাাঁ আসে। এই বস  হেহন েসয়েট্া যসবর রুহট্ 
কবর েরস ন। োরপর োাঁর এেখানা ওড়না কবর েসর এর হেয়দাংশ 
হদসয় রুহট্গুস া েুসড় আোর হাসে কগাপন েসর করসখ হদস ন ও 
ওড়নার উপর অাংশ আোর শরীর জহড়সয় হদস ন এবাং আোসে নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কখদেসে পািাস ন। রাবী আনাস 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আহে োাঁর হনেট্ কগ াে। ঐ সেয় হেহন 
েহেপয় ক ােসহ েসহজসদ অবিান েরহেস ন। আহে হগসয় োসদর 
সমু্মসখ দাাঁড়া াে। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসে কদসখ 
ব স ন, কোোসে আবু ো হা পাহিসয়সে? আহে ব  াে, হজ হযাাঁ। 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, খাওয়ার দাওয়াে হদসয় 
পাহিসয়সে? আহে ব  াে, হজ হযাাঁ। েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে সঙ্গীসদরসে ব স ন, চস া, আবু ো হা আোসদরসে 
দাওয়াে েসরসে। আহে োাঁসদর আসগই চস  হগসয় আবু ো হা 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের আগেন 
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বােো শুনা াে। ইহা শুসন আবু ো হা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, কহ 
উসম্ম সু াইে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর সঙ্গী 
সােীসদরসে হনসয় আসসেন। োাঁসদরসে খাওয়াসনার েে হেেু 
আোসদর হনেট্ কনই। উসম্ম সু াইে রাহদয়াল্লাহু আনহা ব স ন, 
আল্লাহ্ ও োাঁর রাসূ ই ভাস া জাসনন। আবু ো হা রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু োাঁসদরসে অভযেেনা জানাসনার জনয বাড়ী হসে হেেুদূর 
অগ্রসর হস ন এবাং নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাক্ষাৎ 
েরস ন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আবু ো হাসে সসঙ্গ 
হনসয় োাঁর ঘসর আসস ন, আর ব স ন, কহ উসম্ম সু াইে, কোোর 
হনেট্ যা হেেু আসে হনসয় এসসা। হেহন যসবর ঐ রুহট্গুস া হাহযর 
েরস ন এবাং োাঁর হনসদেসশ রুহট্গুস া টু্েরা টু্েরা েরা হ । উসম্ম 
সু াইে হঘসয়র পাত্র কঝসড় েুসে হেেু হঘ কবর েসর ো েরোরী 
স্বরূপ কপশ েরস ন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
হেেু পাি েসর োসে ফুাঁ হদস ন, এরপর দশজনসে হনসয় আসসে 
ব স ন। োাঁরা দশজন আসস ন এবাং রুহট্ কখসয় পহরেৃপ্ত হসয় 
কবহরসয় কগস ন। োরপর আসরা দশজনসে আসসে ব া হ । 
োাঁরাও আসস ন এবাং কপট্ভসর কখসয় হনস ন। অনুরূপভাসব সেসবে 
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সেস ই রুহট্ কখসয় পহরেৃপ্ত হস ন। ক ােজন সবেসোট্ সত্তর বা 
আহশজন হেস ন। 1  

َ  َجابهر َعنم  مَ  إهنَا: ََقَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه ُر، اْلَنمَدقه  يَوم يَة   َفَعَرَضتم  ََنمفه يَدة ، ُكدم  َشده
َ  فََجاُءوا هه : َفَقالُوا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه يَة   َهذه ، فه  َعَرَضتم  ُكدم : َفَقاَل  اْلَنمَدقه

نَا»
َ
ل   أ نُهُ  قَامَ  مَ ثُ . «نَازه ، َمعمُصوب   َوَبطم ََجر  يَام   ثاََلثَةَ  َوبَلهثمنَا ِبه

َ
َخذَ  َذَواقًا، نَُذوُق  الَ  أ

َ
 فَأ

ل  َوَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه عم يََل، َكثهيبًا َفَعادَ  فََِضََب، المه هم
َ
وم  أ

َ
يََم، أ هم

َ
 يَا: َفُقلمُت  أ

، رَُسوَل  ، إهَل  يله  ائمَذنم  اّلَله ته  َفُقلمُت  ابَليمته
َ
َرأ مم يمُت : اله

َ
ِّ  َرأ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  بهانَلبه

، َذلهَك  فه  ََكنَ  َما َشيمئًا وََسلَمَ  نمَدكه  َصبم  ؟ فَعه ء  ي: قَالَتم  ََشم نمده ، َشعهي   عه  َوَعنَاق 
يَ  َوَطَحنَته  الَعنَاَق، فََذَِبَته  مَ  َجَعلمنَا َحَّت  الَشعه ، فه  اللَحم َمةه ئمُت  ُثمَ  الُبم َ  جه  انلَبه

يُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ، قَدم  َوالَعجه َمةُ  انمَكَْسَ َ  َوالُبم ِّ  َبيم ثَافه
َ
نم  ََكَدتم  قَدم  األ

َ
 أ

، ُطَعيِّم  : َفُقلمُت  َتنمَضَج، نمَت  َفُقمم  يله
َ
وم  َورَُجل   اّلَله  رَُسوَل  يَا أ

َ
، أ  َكمم »: قَاَل  رَُجاَلنه

، َكثهي  : " قَاَل  ََلُ، فََذَكرمُت  «وَ هُ  هعه  الَ : لََها قُلم : قَاَل  َطيِّب 
َمَة، َتْنم َ  َوالَ  الُبم نَ  اْلُْبم  مه

، َحَّت  اتَلنلوره  َ ُروَن، َفَقامَ "  قُوُموا: َفَقاَل  آته نمَصاُر، الُمَهاجه
َ
 ََعَ  َدَخَل  فَلََما َواأل

تههه 
َ
َرأ َكه : قَاَل  امم ل انلَ  َجاءَ  َوُيم ينَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  به ره مُمَهاجه نمَصاره  بهال

َ
 َوَمنم  َواأل

، لََك؟ َهلم : قَالَتم  َمَعُهمم
َ
،: قُلمُت  َسأ  فََجَعَل  «تََضاَغُطوا َوالَ  ادمُخلُوا»: َفَقاَل  َنَعمم

 ُ ْسه ، يَكم َ َم، َعلَيمهه  َوجَيمَعُل  اْلُْبم رُ  اللَحم َمةَ  َوُُيَمِّ َخذَ  إهَذا ورَ َواتَلنل  الُبم
َ
نمُه، أ  َوُيَقرُِّب  مه

َحابههه  إهَل  صم
َ
هُع، ُثمَ  أ

ُ  يََزلم  فَلَمم  َيْنم ْسه ، يَكم َ رهُف  اْلُْبم
َ  َشبهُعوا َحَّت  َوَيغم ، َوَبقه َية   بَقه

ي، َهَذا ُُكه »: قَاَل  ده هم
َ
َصاَبتمُهمم  انَلاَس  فَإهنَ  َوأ

َ
 .«ََمَاَعة   أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৭৮, েুসহ ে, হাদীস নাং ২০৪০। 
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আয়োন রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে জাহবর 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হনেট্ কগস  হেহন ব স ন, খন্দে যুসির হদন 
আেরা পহরখা খনন েসরহে াে। এ সেয় এেখে েহিন পাের 
কবহরসয় আসস  (যা ভাঙ্গা যাহি  না) সেস ই নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে এসস ব স ন, খন্দসের োসঝ এেখে 
শক্ত পাের কবহরসয়সে (আেরা ো ভাাংসে পারহে না)। এ েো শুসন 
হেহন ব স ন, আহে হনসজ খন্দসে অবেরণ েরব। এরপর হেহন 
দাাঁড়াস ন। এ সেয় োাঁর কপসট্ এেহট্ পাের বাাঁধা হে । আর 
আেরাও হেন হদন পযেন্ত অনাহারী হে াে। কোসনা হেেুর স্বাদও 
গ্রহণ েহরহন। েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এেখানা 
কোদা  হাসে হনসয় প্রস্তরখসে আঘাে েরস ন। ফস  েৎক্ষণাৎ ো 
চূণে হসয় বা ুোরাহশসে পহরণে হ । েখন আহে ব  াে, ইয়া 
রাসূ ুল্লাহ্! সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসে বাহড় যাওয়ার 
জনয অনুেহে হদন। (হেহন অনুেহে হদস  বাহড় কপৌঁসে) আহে আোর 
স্ত্রীসে ব  াে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের েসধয আহে 
এেন হেেু কদখ াে যা আহে সহয েরসে পারহে না। কোোর হনেট্ 
কোসনা খাবার আসে হে? কস ব  , আোর োসে হেেু যব ও এেহট্ 
বেরীর বাচ্চা আসে। েখন বেরীর বাচ্চাহট্ আহে যসবহ ের াে। 
এবাং কস (আোর স্ত্রী) যব হপসষ হদ । এরপর কগাশে কডেহচসে 
হদসয় আহে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে আস াে। এ 
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সেয় আট্া খাহের হহি  এবাং কডেহচ চু ার উপর হে  ও কগাশে 
প্রায় রান্না হসয় আসহে । েখন আহে ব  াে, ইয়া রাসূ ুল্লাহ্! 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোর (বাহড়সে) সাোনয হেেু খাবার 
আসে। আপহন এেজন বা দুইজন সাসে হনসয় চ ুন। হেহন ব স ন, 
হে পহরোণ খাবার আসে? আহে োর হনেট্ সব খুস  ব স  হেহন 
ব স ন, এ কো অসনে উত্তে। এরপর হেহন আোসে কডসে 
ব স ন, েুহে কোোর স্ত্রীসে হগসয় ব , কস কযন আহে না আসা 
পযেন্ত উনান কেসে কডেহচ ও রুহট্ না নাোয়। এরপর হেহন ব স ন, 
উি! (জাহবর কোোসদর খাবার দাওয়াে হদসয়সে) েুহাহজরগণ উিস ন 
(এবাং চ সে  াগস ন)। জাহবর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োর স্ত্রীর হনেট্ 
হগসয় ব স ন, কোোর সবেনাশ কহাে! (এখন হে হসব?) নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কো েুহাহজর, আনসার এবাং োাঁসদর 
অনয সােীসদর হনসয় চস  আসসেন। হেহন (জাহবসরর স্ত্রী) ব স ন, 
হেহন হে আপনাসে হজসজ্ঞস েসরহেস ন? আহে ব  াে, হযাাঁ। 
এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে (উপহিে হসয়) ব স ন, 
কোেরা সেস ই প্রসবশ ের এবাং হভড় েসরানা। এ বস  হেহন রুহট্ 
টু্েসরা েসর এরপর কগাশে হেহন সাহাবীগসণর হনেট্ ো হবেরণ 
েরসে শুরু েরস ন। (এগুস া পহরসবশন েরার সেয়) হেহন কডেহচ 
এবাং উনান কেসে করসখহেস ন। এেহন েসর হেহন রুহট্ টু্েসরা েসর 
হাে ভসর হবেরণ েরসে  াগস ন। এসে সেস  কপট্ ভসর খাবার 
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পসরও হেেু বােী রসয় কগ । োই হেহন (জাহবসরর স্ত্রীসে) ব স ন, 
এ েুহে খাও এবাং অনযসে হাহদয়া দাও। কেননা ক ােসদরও কু্ষধা 
কপসয়সে। 1 

، َعبمده  بمن ابهرجَ  َعنم  َ  اّلَله رَ  لََما: قَاَل  َعنمُهَما اّلَلُ  رَضه يمُت  اْلَنمَدُق  ُحفه
َ
ِّ  َرأ  َصَّل  بهانَلبه

يًدا، َِخًَصا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  ُت  َشده
م
، إهَل  فَانمَكَفأ ته

َ
َرأ نمَدكه  َهلم : َفُقلمُت  امم ء ؟ عه  ََشم

يمُت  فَإهنِّ 
َ
يًدا، َِخًَصا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َّل َص  اّلَله  بهَرُسوله  َرأ رََجتم  َشده خم

َ
َرابًا إهيَلَ  فَأ  جه

يهه  نم  َصاع   فه ، مه ن   ُبَهيمَمة   َونَلَا َشعهي  َي، َوَطَحنَته  فََذَِبمتَُها، َداجه  إهَل  َفَفَرَغتم  الَشعه
، تَُها فََراِغه َمتهَها، فه  َوَقَطعم  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  إهَل  َويَلمُت  ُثمَ  بُرم
نه  الَ : َفَقالَتم  َضحم ئمتُهُ  َمَعُه، َوبهَمنم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  بهَرُسوله  َتفم  فَجه

تُُه، نم  َصاًَع  َوَطَحَنا نَلَا ُبَهيمَمةً  َذَِبمنَا اّلَله  رَُسوَل  يَا: َفُقلمُت  فََساَررم ي   مه  ََكنَ  َشعه
نمَدنَا، نمَت  َفتََعاَل  عه

َ
ل  فََصاحَ  َمَعَك، َوَنَفر   أ َل  يَا»: َفَقاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه هم

َ
 أ

،  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  «بهَهلُّكمم  َهاًل  فََحَ  ُسوًرا، َصنَعَ  قَدم  َجابهًرا إهنَ  اْلَنمَدقه
ه  الَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه 

، لُنَ ُتْنم َمتَُكمم نَ  َوالَ  بُرم ُ ينَُكمم  ََتمْبه ءَ  َحَّت  َعجه جه
َ
ئمُت . «أ  فَجه

ُدمُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  وََجاءَ  ئمُت  َحَّت  انَلاَس  َيقم ، جه ته
َ
َرأ : َفَقالَتم  امم

، اََّلهي َفَعلمُت  قَدم : َفُقلمُت  َوبهَك، بهَك  رََجتم  قُلمته خم
َ
ينًا ََلُ  فَأ  َوَبارََك، فهيهه  َفبََصَق  َعجه

َمتهنَا إهَل  َعَمدَ  ُثمَ  م  َخابهَزةً  ادمعُ »: قَاَل  ُثمَ  َوَبارََك، َفبََصَق  بُرم ْبه ، فَلمتَخم نم  َواقمَدحه  َمعه  مه
َمتهُكمم  لُوَها َوالَ  بُرم ه

، وَُهمم  «ُتْنم لمف 
َ
مُ  أ قمسه

ُ
َكلُوا لََقدم  بهاّلَله  فَأ

َ
ََرفُوا، هُ تََرُكو َحَّت  أ  َواَنم

َمتَنَا َوإهنَ  ، َكَما تَلَغهطل  بُرم َ ينَنَا َوإهنَ  هه َْبُ  َعجه  .ُهوَ  َكَما يَلُخم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪১০১।  
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জাহবর ইবন আবদুল্লাহ্ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, যখন পহরখা খনন েরা হহি  েখন আহে নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ভীষণ কু্ষধােে অবিায় কদখসে কপ াে। েখন 
আহে আোর স্ত্রীর োসে হফসর হগসয় হজসজ্ঞস ের াে, কোোর োসে 
কোসনা হেেু আসে হে? আহে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে দারুণ কু্ষধােে কদসখহে। (এ েো শুসন) হেহন এেহট্ 
চােড়ার পাত্র এসন ো কেসে এে সা পহরোণ যব কবর েসর 
হদস ন। আোসদর গৃহপাহ ে এেহট্ বেরীর বাচ্চা হে । আহে কসহট্ 
যসবহ ের াে এবাং কগাশে কেসট্ কেসট্ কডেহচসে ভর াে। আর 
কস (আোর স্ত্রী) যব হপসষ হদ । আহে আোর োজ কশষ েসর 
চ  াে। েখন কস (স্ত্রী) ব  , আোসে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ও োাঁর সাহাবীসদর হনেট্  হজ্জে েরসবন না। 
এরপর আহে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ 
হগসয় চুসপ চুসপ ব  াে, ইয়া রাসূ ুল্লাহ্! সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে আেরা আোসদর এেহট্ বেরীর বাচ্চা যসবহ েসরহে 
এবাং আোসদর ঘসর এে সা যব হে । ো আোর স্ত্রী হপসষ হদসয়সে। 
আপহন আসরা েসয়েজনসে সাসে হনসয় আসুন। েখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে উচ্চ স্বসর সবাইসে ব স ন, কহ পহরখা 
খননোরীগণ! জাহবর খানার বযবিা েসরসে। এসসা, কোেরা সেস ই 
চ । এরপর রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
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আোর আসার পূসবে কোোসদর কডেহচ নাোসব না এবাং খাহের কেসে 
রুহট্ও বেহর েরসব না। আহে (বাহড়সে) আস াে এবাং রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে সাহাবীসদরসে হনসয় আসস ন, এরপর 
আহে আোর স্ত্রীর হনেট্ আসস  কস ব  , আল্লাহ কোোর েঙ্গ  
েরুন। (েুহে এ হে েরস ? এেগুস া ক াে হনসয় আসস ? অেচ 
খাদয এসেবাসর নগনয) আহে ব  াে, েুহে যা বস ে আহে োই 
েসরহে। এরপর কস রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
সােসন আট্ার খাহের কবর েসর হদস  হেহন োসে েুসখর  া া 
হেহশসয় হদস ন এবাং বরেসের জনয কদা‘আ েরস ন। এরপর হেহন 
কডেহচর হদসে এহগসয় কগস ন এবাং োসে েুসখর  া া হেহশসয় এর 
জনয বরেসের কদা‘আ েরস ন। োরপর ব স ন, (কহ জাহবর) রুহট্ 
প্রস্তুেোহরনীসে ডাসো। কস আোর োসে বসস রুহট্ প্রস্তুে েরুে 
এবাং কডেহচ কেসে কপয়া া ভসর কগাশে পহরসবশন েরুে। েসব 
চু া কেসে কডেহচ নাোসব না। োাঁরা (আগন্তুে সাহাবীরা) হেস ন 
সাংখযায় এে হাজার। আহে আল্লাহ্ র েসে েসর ব হে, োাঁরা 
সেস ই েৃহপ্তসহোসর কখসয় অবহশি খাদয করসখ চস  কগস ন। অেচ 
আোসদর কডেহচ পূসবের নযায় েখনও ট্গবগ েরহে  এবাং আোসদর 
আট্ার খাহের কেসেও পূসবের েে রুহট্ বেহর হহি । 1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪১০২, েুসহ ে, হাদীস নাং ২০৩৯।  
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نَسه  َعنم  اجلعد، واسمه عثمان أب عن
َ
، بمنه  أ ده  فه  بهنَا َمرَ : قَاَل  َمالهك  جه  بَنه  َمسم

فَاَعَة، عم  ره ل  ََكنَ : َيُقوُل  تُهُ فََسمه َنَبَاته  َمرَ  إهَذا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه مِّ  ِبه
ُ
 ُسلَيمم   أ

ل  ََكنَ : قَاَل  ُثمَ  َعلَيمَها، فََسلَمَ  َعلَيمَها َدَخَل   َعُروًسا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
مل  يله  َفَقالَتم  بهَزيمنََب،

ُ
َ : ُسلَيمم   أ نَا وم ل َديم هم

َ
هَرُسوله  أ يًَة، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  ل  َهده

،: لََها َفُقلمُت  ن   َتممر   ال َفَعَمَدته  افمَعّله ، وََسمم قهط 
َ
، فه  َحيمَسةً  فَاََتََذتم  َوأ َمة   بُرم

رمَسلَتم 
َ
، َمعه  بهَها فَأ ُت  إهيَلمهه ، بهَها فَانمَطلَقم َها» :يله  َفَقاَل  إهيَلمهه َمَرنه  ُثمَ  «َضعم

َ
: َفَقاَل  أ

يَت  َمنم  يله  َوادمعُ  - َسَماُهمم  - رهَجااًل  يله  ادمعُ » ، اََّلهي َفَفَعلمُت : قَاَل  «لَقه َمَرنه
َ
 أ

، ََغصي  ابلَيمُت  فَإهَذا فَرََجعمُت  لههه هم
َ
يمُت  بهأ

َ
َ  فََرأ  يََديمهه  وََضعَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

، َشاءَ  َما بهَها َوتََكلَمَ  احلَيمَسةه  تهلمَك  ََعَ  ُعو َجَعَل  ُثمَ  اّلَلُ ةً  يَدم ةً  َعََشَ ُكلُونَ  َعََشَ
م
 يَأ

نمُه، مَ  اذمُكُروا»: لَُهمم  َوَيُقوُل  مه ، اسم ُكلم  اّلَله
م
َأ َما رَُجل   ُكل  َويلم  َحَّت : قَاَل  «يَلهيهه  مه

َ  َخَرَج، َمنم  نمُهمم مه  فََخَرجَ  َعنمَها، َُكلُهمم  تََصَدُعوا  وََجَعلمُت : قَاَل  َيتََحَدثُوَن، َنَفر   َوَبقه
، تَمل غم

َ
ل  َخَرجَ  ُثمَ  أ ُت  احلُُجَراته  ََنموَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه رههه، فه  وََخرَجم

 إهثم
رمَخ  ابَليمَت، فََدَخَل  فَرََجعَ  َذَهبُوا، قَدم  إهَنُهمم : َفُقلمُت 

َ
َ ا َوأ َتم َرةه، لَفه  َوإهنِّ  لسِّ  وَُهوَ  احلُجم

َها ﴿ :َيُقوُل  يُّ
َ
أ ل وا   َل  َءاَمن وا   ٱََّلّينَ  َيَٰٓ خ  ن إَّل   ٱنلَّب ّ  ب ي وَت  تَدح

َ
َذنَ  أ مح  ي ؤح  إَّلى  لَك 

َ  َطَعام   ىه   َنىّظرّينَ  َغريح ّعيت مح  إَّذا َوَلىّكنح  إّنَى ل وا   د  خ  ت مح  فَإَّذا فَٱدح وا  فَٱنتَ  َطعّمح  َوَل  ّش 
َت  سح مح  إّنَ  ّۡلَّديث    نّّسيَ   ح م  ىلّك  ذّي ََكنَ  َذ ۦ ٱنلَّبَ  ي ؤح ّ َتۡحح مح   فَيَسح  َل  َوٱلَِل   ّمنك 
ۦ ّ َتۡحح ّ   ّمنَ  يَسح َق 

بُو قَاَل  [١٢: االحزاب] ﴾ ٥٣ ٱۡلح
َ
نَس   قَاَل : ُعثمَمانَ  أ

َ
 َخَدمَ  إهنَهُ »: أ

َ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  نهيَ  َعَشم  .«سه
আবু উসোন রহ. বস ন, এেহদন আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু আোসদর বনী হরফা‘আর েসহজসদর হনেট্ গেনোস  োসে 
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এ েো ব সে শুসনহে কয, যখনই উসম্ম সু াইসের হনেট্ হদসয় নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কযসেন, োাঁসে সা াে হদসেন। 
আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু আসরা বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের যখন যয়নাব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহার সাসে শাদী হয়, 
েখন উসম্ম সু াইে আোসে ব স ন, চ  আেরা রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের জনয হেেু হাদীয়া পািাই। আহে 
োসে ব  াে, হযাাঁ, এ বযবিা েরুন। েখন হেহন কখজুর, োখন ও 
পহনর এে সাসে হেহশসয় হা ুয়া বাহনসয় এেহট্ কডেহচসে েসর 
আোর োরফে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে 
পািাস ন। আহে কসসব হনসয় োাঁর হখদেসে উপহিে হস  হেহন 
এগুস া করসখ হদসে বস ন, এবাং আোসে েসয়েজন ক াসের নাে 
উসল্লখ েসর কডসে আনার আসদশ েরস ন। আসরা ব স ন, যার 
সাসে কদখা হয় োসেও দাওয়াে হদসব। হেহন কযভাসব আোসে হুেুে 
েরস ন, আহে কসইভাসব োজ ের াে। যখন আহে হফসর এ াে, 
েখন ঘসর অসনে ক াে কদখসে কপ াে। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েখন হা ুয়া (হাইশা) পাসত্রর েসধয হাে রাখা 
অবিায় হেস ন এবাং আল্লাহ ো‘আ ার েহজে কোোসবে হেেু েো 
ব স ন। োরপর হেহন দশ দশ জন েসর ক াে খাবাসরর জনয 
ডােস ন এবাং ব স ন, কোেরা ‘হবসহেল্লাহ’ বস  খাওয়া শুরু ের 
এবাং প্রসেযসে পাসত্রর হনজ হনজ হদে হসে খাও। যখন োসদর 
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খাওয়া-দাওয়া কশষ হ  োসদর েধয কেসে অসনসেই চস  কগ  এবাং 
হেেু সাংখযে ক াে েোবােো ব সে োে । যা কদসখ আহে হবরহক্ত 
কবাধ ের াে। োরপর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কসখান 
কেসে কবর হসয় অনয ঘসর কগস ন। আহেও কসখান কেসে কবহরসয় 
এ াে। যখন আহে ব  াে, োরাও চস  কগসে েখন হেহন হনসজর 
েসক্ষ হফসর এস ন এবাং পদো কফস  হদস ন। হেহন োাঁর েসক্ষ 
োেস ন এবাং এই আয়াে পাি েরস ন,  

َها ﴿ يُّ
َ
أ ل وا   َل  َءاَمن وا   ٱََّلّينَ  َيَٰٓ خ  ن إَّل   ٱنلَّب ّ  ب ي وَت  تَدح

َ
َذنَ  أ مح  ي ؤح َ  َطَعام   إَّلى  لَك   َغريح

ىه   َنىّظرّينَ  ّعيت مح  إَّذا َوَلىّكنح  إّنَى ل وا   د  خ  ت مح  فَإَّذا فَٱدح و َطعّمح َت  َوَل  ا  فَٱنتَّش  سح  نّّسيَ   ح م 
مح  إّنَ  ّۡلَّديث    ىلّك  ذّي ََكنَ  َذ ۦ ٱنلَّبَ  ي ؤح ّ َتۡحح مح   فَيَسح ۦ َل  َوٱلَِل   ّمنك  ّ َتۡحح  ّمنَ  يَسح
  ّ َق 
 [١٢: االحزاب] ﴾ ٥٣ ٱۡلح

“কহ েু’হেনগণ, কোোসদরসে অনুেহে না কদওয়া হস  কোেরা খাবার 
বেহরর অসপক্ষা না েসর নবীগৃসহ খাবার জনয প্রসবশ েসরা না। েসব 
যহদ কোোসদরসে ডাো হয় োহস  প্রসবশ ের এবাং খাওয়া কশষ 
েসর চস  যাসব। কোেরা েোবােোয় েশগু  হসয় পসড়া না এবাং 
কোোসদর এরূপ আচরণ নবীর েসন েি হয়। হেহন কোোসদরসে 
উহিসয় হদসে সাংসোচ কবাধ েসরন, হেন্তু আল্লাহ ো’আ া সেয 
ব সে সাংসোচ কবাধ েসরন না”। [সূরা আ -আহযাব: ৫৩]  
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আবু উসোন (রহ.) বস ন, আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বস সেন কয, হেহন দশ বের নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
কখদেে েসরসেন। 1 

، َحَدَثنَا د  نَ  َُمَاهه
َ
بَا أ

َ
ّلَله : َيُقوُل  ََكنَ  ُهَريمَرَة، أ

َ
ي أ  ُكنمُت  إهنم  ُهَو، إهاَل  إهََلَ  الَ  اََّله

 
َ
دُ أَل تَمه ي عم رمضه  ََعَ  بهَكبهده

َ
نَ  األ ، مه ُشدل  ُكنمُت  َوإهنم  اجلُوعه

َ
نه  ََعَ  احلََجرَ  أَل نَ  َبطم  مه

، ُت  َولََقدم  اجلُوعه ًما َقَعدم مُ  ََعَ  يَوم هه يقه ي َطره نمُه، َُيمرُُجونَ  اََّله بُو َفَمرَ  مه
َ
، أ ر 

 بَكم
ُهُ  تلم

َ
نم  آيَة   َعنم  فََسأ ، كهتَابه  مه ُهُ سَ  َما اّلَله تلم

َ
، إهاَل  أ بهَعنه ، َولَمم  َفَمرَ  لهيُشم َعلم  به  َمرَ  ُثمَ  َيفم

ُهُ  ُعَمُر، تلم
َ
نم  آيَة   َعنم  فََسأ ، كهتَابه  مه ُهُ  َما اّلَله تلم

َ
، إهاَل  َسأ بهَعنه ، فَلَمم  َفَمرَ  لهيُشم َعلم  ُثمَ  َيفم

بُو به  َمرَ 
َ
مه  أ يَ  تَبََسمَ فَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  الَقاسه ، حه  َنفمسه  فه  َما وََعَرَف  َرآنه

، فه  َوَما هه بَا يَا»: قَاَل  ُثمَ  وَجم
َ
رٍّ  أ ، رَُسوَل  يَا بَلَيمَك : قُلمُت  «هه  َوَمَض  «احلَقم »: قَاَل  اّلَله

تُُه، َذَن، فََدَخَل، َفتَبهعم
م
تَأ ذهنَ  فَاسم

َ
، فَأ ، فه  بَلَنًا فَوََجدَ  فََدَخَل، يله نم »: َقاَل فَ  قََدح  يمنَ  مه

َ
 أ

؟ َهَذا َداهُ : قَالُوا «اللَََبُ هم
َ
وم  فُاَلن   لََك  أ

َ
بَا»: قَاَل  فاَُلنَُة، أ

َ
رٍّ  أ  رَُسوَل  يَا بَلَيمَك : قُلمُت  «هه

، له  إهَل  احلَقم »: قَاَل  اّلَله
هم
َ
َفةه  أ ُل : قَاَل  «يله  فَادمُعُهمم  الصل هم

َ
َفةه  َوأ يَاُف  الصل ضم

َ
، أ اَلمه  اإلهسم

ُوونَ  الَ 
م
ل   إهَل  يَأ

هم
َ
، ََعَ  َوالَ  َمال   َوالَ  أ َحد 

َ
َتتمهُ  إهَذا أ

َ
مم  بهَها َبَعَث  َصَدقَة   أ  َولَمم  إهيَلمهه

نمَها يَتَنَاَولم  َتتمهُ  َوإهَذا َشيمئًا، مه
َ
يَة   أ رمَسَل  َهده

َ
مم  أ َصاَب  إهيَلمهه

َ
نمَها َوأ َكُهمم  مه َ ْشم

َ
يَها، َوأ  فه

له  فه  اللَََبُ  َهَذا َوَما: َفُقلمُت  َذلهَك، فََساَءنه 
هم
َ
، أ َفةه َحقل  ُكنمُت  الصل

َ
نَا أ

َ
نم  أ

َ
يَب  أ صه

ُ
نم  أ  مه

ََبه  َهَذا
َبةً  اللَ َتَقَوى َْشم

َ
، َجاءَ  فَإهَذا بهَها، أ َمَرنه

َ
نَا فَُكنمُت  أ

َ
، أ مم يهه طه عم

ُ
نم  َعَس  َوَما أ

َ
 أ

نم  َيبملَُغنه  ، َهَذا مه نم  يَُكنم  َولَمم  اللَََبه ه  َوَطاَعةه  اّلَله  َطاَعةه  مه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  رَُسوَله

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৫১৬৩।  
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، وََسلَمَ  متُُهمم  بُدي تَي
َ
ُتُهمم  فَأ بَلُوا، فََدَعوم قم

َ
َذنُوا فَأ

م
تَأ ذهنَ  فَاسم

َ
، فَأ َخُذوا لَُهمم

َ
هَسُهمم  َوأ نَ  ََمَال  مه

، بَا يَا»: قَاَل  ابَليمته
َ
رٍّ  أ ، رَُسوَل  يَا بَلَيمَك : قُلمُت  «هه مم  ُخذم » :قَاَل  اّلَله هه عمطه

َ
: قَاَل  «فَأ

ُت  َخذم
َ
يهه  فََجَعلمُت  الَقَدَح، فَأ طه عم

ُ
َُب  الرَُجَل  أ َوى، َحَّت  فَيََشم َ  يَُردل  ُثمَ  يَرم  الَقَدَح، لََعَ

يهه  طه عم
ُ
َُب  الَرُجَل  فَأ َوى، َحَّت  فَيََشم َ  يَُردل  ُثمَ  يَرم َُب  الَقَدحَ  لََعَ َوى، َحَّت  فَيََشم  ُثمَ  يَرم
َ  دل يَرُ  ِّ  إهَل  انمتََهيمُت  َحَّت  الَقَدَح، لََعَ مُ  َروهَي  َوقَدم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  الَقوم

، َخذَ  َُكلُهمم
َ
هه، ََعَ  فَوََضَعهُ  الَقَدحَ  فَأ بَا»: َفَقاَل  َفتَبََسَم، إهيَلَ  َفنََظرَ  يَده

َ
رٍّ  أ : قُلمُت  «هه

يُت »: قَاَل  ،اّلَله  رَُسوَل  يَا بَلَيمَك  نَا بَقه
َ
نمَت  أ

َ
، رَُسوَل  يَا َصَدقمَت : قُلمُت  «َوأ : قَاَل  اّلَله

ُعدم » َبم  اقم ُت  «فَاْشم بمُت، َفَقَعدم َبم »: َفَقاَل  فَََشه بمُت، «اْشم ََشه
: َيُقوُل  َزاَل  َفَما فَ

َبم » ، َبَعثََك  َواََّلهي الَ : قُلمُت  َحَّت  «اْشم دُ  َما بهاحلَقِّ جه
َ
لَ  ََلُ  أ رهنه »: قَاَل  ًَك،َمسم

َ
 «فَأ

َطيمتُهُ  عم
َ
دَ  الَقَدَح، فَأ لَةَ  َوَْشهَب  وََسَّم  اّلَلَ  فََحمه  .الَفضم

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব সেন, আল্লাহর েসে! হযহন োড়া 
আর কোসনা োবুদ কনই, আহে কু্ষধার জ্বা ায় আোর কপট্সে োহট্সে 
করসখ উপুড় হসয় পসড় োেোে। আর কোসনা সেয় কু্ষধার জ্বা ায় 
আোর কপসট্ পাের কবাঁসধ রাখোে। এেহদন আহে কু্ষধার যন্ত্রনায় 
বাধয হসয় নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ও সাহাবীগসণর কবর 
হওয়ার পসে বসস োে াে। আবূ বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কযসে 
 াগস  আহে েুরআসনর এেট্া আয়াে সম্পসেে প্রশ্ন ের াে। আহে 
োসে প্রশ্ন ের াে এই উসেসশয কয, হেহন োহস  আোসে পহরেৃপ্ত 
েসর হেেু খাওয়াসবন। হেন্তু হেহন চস  কগস ন, হেেু েরস ন না, 
হেেুক্ষন পর উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু যাহিস ন, আহে োসে 
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েুরআসনর এেট্া আয়াে সম্বসন্ধ প্রশ্ন ের াে। এই সেয়ও আহে 
প্রশ্ন ের াে এই উসেসশয কয, হেহন আোসে পহরেৃপ্ত েসর 
খাওয়াসবন, হেন্তু হেহন চস  কগস ন। আোর কোসনা বযবিা েরস ন 
না। োর পরক্ষসন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
যাহিস ন। হেহন আোসে কদসখই েুচহে হাসস ন এবাং আোর প্রাসণ 
হে অহিরো হবরাজোন এবাং আোর কচহারার অবিা কেসে হেহন ো 
আাঁচ েরসে পারস ন। োরপর ব স ন, কহ আবূ হহর! আহে ব  াে 
ইয়া রাসূ াল্লাহ্! সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আহে হাহযর আহে। 
হেহন ব স ন, েুহে আোর সসঙ্গ চ । এ বস  হেহন চ স ন, আহে 
ও োর অনুসরন ের াে। হেহন ঘসর েুেবার অনুেহে চাইস ন এবাং 
আোসে েুেবার অনুেহে হদস ন। োরপর হেহন ঘসর প্রসবশ েসর 
এেট্া কপয়া ার েসধয হেেু পহরোন দুধ কপস ন। হেহন ব স ন, এ 
দুধ কোো কেসে এসসসে? োাঁরা ব স ন, এট্া আপনাসে অেুে 
পুরুষ অেবা অেুে েহহ া হাহদয়া হদসয়সেন। েখন হেহন ব স ন, 
কহ আবূ হহর! আহে ব  াে  াব্বাইো ইয়া রাসূ াল্লাহ্! েুহে 
সুফফাবাসীসদর োসে হগসয় োসদরসে আোর োসে কডসে হনসয় 
এসসা। রাবী বস ন, সুফফাবাসীরা ইস াসের কেহোন হেস ন। 
োসদর কোসনা পহরবার হে  না এবাং োসদর কোসনা সম্পদ হে  না 
এবাং োসদর োসরা উপর হনভেরশী  হওয়ার ও সুসযাগ হে না। যখন 
কোসনা সাদাো আসে েখন হেহন ো োসদর োসে পাহিসয় হদসেন। 
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হেহন এর কেসে হেেুই গ্রহণ েরসেন না। আর যখন কোসনা হাহদয়া 
আসে, েখন োর হেেু অাংশ োসদরসে হদসয় হদসেন এবাং এর 
কেসে হনসজও হেেু রাখসেন, এর েসধয োসদরসে শরীে েরসেন। 
এ আসদশ শুসন আোর েসন হেেুট্া হোশা এ , েসন েসন ভাব াে 
কয, এ সাোনয দুধ িারা সুফফাবাসীসদর হে হসব? এ সাোনয দুধ 
আোর জনযই যসেি হসো। এট্া পান েসর আহে শরীসর হেেু শহক্ত 
কপোে। এরপর যখন োরা এসস কগস ন, েখন হেহন আোসে 
হনসদেশ হদস ন কয, আহেই কযন ো োসদরসে কদই, আর আোর 
আশা রই  না কয, এ দুধ কেসে আহে হেেু পাব, হেন্তু আল্লাহ্ ও 
রাসূস র হনসদেশ না কেসন কোসনা উপায় কনই। োই োসদর োসে 
হগসয় োসদরসে কডসে আন াে। োাঁরা এসস কভেসর প্রসবশ েরার 
অনুেহে চাইস  হেহন োসদরসে অনুেহে হদস ন। োরা এসস ঘসর 
আসন গ্রহণ েরস ন। হেহন ব স ন, কহ আবূ হহর! আহে ব  াে 
আহে হাহযর ইয়া রাসূ াল্লাহ্! হেহন ব স ন েুহে কপয়া াহট্ নাও আর 
োসদরসে দাও। আহে কপয়া া হনসয় এেজনসে হদ াে। হেহন ো 
পহরেৃপ্ত হসয় পান েসর কপয়া াহট্ আোসে কফরে হদস ন। আহে 
আসরেজনসে কপয়া াহট্ হদ াে। হেহনও পহরেৃপ্ত হসয় পান েসর 
কপয়া াহট্ আোসে হফহরসয় হদস ন। এেনহে আহে এরূসপ হদসে 
হদসে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে পযেন্ত কপৌো াে। োাঁরা 
সবাই েৃপ্ত হসয়হেস ন। োরপর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
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কপয়া াহট্ হনজ হাসে হনসয় করসখ আোর হদসে োহেসয় েুচহে 
হাসস ন। আর ব স ন, কহ আবূ হহর! আহে ব  াে আহে হাহযর 
ইয়া রাসূ াল্লাহ্! হেহন ব স ন, এখন কো আহে আর েুহে আহে। 
আহে ব  াে, ইয়া রাসূ াল্লাহ্! আপহন হিে ব সেন। হেহন ব স ন, 
এখন েুহে বসস পান ের। েখন আহে বসস হেেু পান ের াে। 
হেহন ব স ন, েুহে আরও পান েসরা। আহে আরও পান ের াে। 
হেহন বারবার আোসে পান েরার হনসদেশ হদসে  াগস ন। এেন হে 
আহে ব সে বাধয হ াে কয, আর না। কয সত্তা আপনাসে সেয 
ধেেসহ পাহিসয়সেন, োর েসে! (আোর কপসট্) আর পান েরার 
েসো জায়গা আহে পাহি না। হেহন ব স ন, োহস  আোসে দাও। 
আহে কপয়া াহট্ োাঁসে হদসয় হদ াে। হেহন আ হােদুহ ল্লাহ ও 
হবসহেল্লাহ্ বস  বােীট্া পান েরস ন। 1 

به  َعنم 
َ
ِّ  َمعَ  ُكَنا: قَاَل  ُهَريمَرَة، أ ، فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه ي  َدتم : قَاَل  َمسه  َفنَفه
زمَوادُ 

َ
،المقَ  أ مه ره  َهمَ  َحَّت : قَاَل  وم ، َبعمضه  بهنَحم مم  اهلله، رَُسوَل  يَا: ُعَمرُ  َفَقاَل : قَاَل  َْحَائهلههه

َ  َما مَجَعمَت  لَوم  نم  بَقه زمَواده  مه
َ
، أ مه  ُذو فََجاءَ : قَاَل  َفَفَعَل،: قَاَل  َعلَيمَها، اهللَ  فََدَعومَت  المَقوم

د   َوقَاَل : قَاَل  رههه،بهتَمم  اتَلممره  وَُذو بهُبِّهه، المُبِّ   ََكنُوا َوَما: قُلمُت  بهنََواُه، انَلَواةه  وَُذو: َُمَاهه
نَُعونَ  ونَهُ  ََكنُوا: قَاَل  بهانَلَوى؟ يَصم ُبونَ  َيُمصل َ مَماَء، َعلَيمهه  َويََشم  قَاَل  َعلَيمَها فََدََع : قَاَل  ال

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬৪৫২।  



 

235 

  َحَّت 
َ
مُ  َمَْل ، المَقوم زموهَدَتُهمم

َ
نم  َفَقاَل : قَاَل  أ َهدُ »: َذلهَك  دَ عه شم

َ
نم  أ

َ
نِّ  اهلُل، إهاَل  إهََلَ  اَل  أ

َ
 َوأ

َما اهللَ  يَلمَق  اَل  اهلله، رَُسوُل  َ  َعبمد   بههه َما، َشاكٍّ  َغيم ََنةَ  َدَخَل  إهاَل  فهيهه  .«اجلم
আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, আেরা রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাসে এেহট্ সফসর হে াে। এে 
পযোসয় দস র রসদপত্র হনঃসশষ হসয় কগ । পহরসশসষ রাসু  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদর হেেু সাংখযে উট্ যসবহ েরার 
েনি েরস নে। রাবী বস ন কয, এসে উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
আরয েরস ন, ইয়া রাসু ুল্লাহ! যহদ আপহন সেস র রসদ সােগ্রী 
এেত্র েসর আল্লাহর োসে কদা‘আ েরসেন, েসব ভা  হসো। রাসু  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োই েরস ন। যার োসে গে হে  
কস গে এবাং যার োসে কখজুর হে  কস কখজুর হনসয় হাহযর হস া, 
(ো হা ইবন েুসারহরফ বস ন) েুজাহহদ আসরা বণেনা েসরন কয, 
যার োসে কখজুসরর আহট্ হে , কস োই হনসয় হাহযর হস া। আহে 
(ো হা) আরয ের াে, আহট্ হদসয় হে েরসেন? হেহন ব স ন, ো 
চুসষ পাহন পান েরসেন বণেনাোরী ব স ন, োরপর রাসু  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে সাংগৃহীে খাদয সােগ্রীর উপর কদা‘আ েরস ন। 
রাবী বস ন, অবসশসষ ক াসেরা রসসদ হনসজসদর পাত্র পূণে েসর 
হন । রাবী বস ন কয, েখন রাসু  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, আহে সাক্ষয হদহি, আল্লাহ োড়া ই াহ কনই এবাং আহে 
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আল্লাহর রাসু । কয এ দুহট্ হবষসয়র প্রহে সসন্দহােীে হবশ্বাস করসখ 
আল্লাহর সসঙ্গ সাক্ষাৎ েরসব, কস জান্নাসে প্রসবশ েরসব। 1 

به  َعنم 
َ
وم  ُهَريمَرَة، أ

َ
به  َعنم  أ

َ
َمُش  َشَك  - يد  َسعه  أ عم

َ َوةُ  ََكنَ  لََما: قَاَل  - األم  َتبُوكَ  َغزم
َصاَب 

َ
، انَلاَس  أ نمَت  لَوم  اهلله، رَُسوَل  يَا: قَالُوا ََمَاَعة  ذه

َ
نَا نَلَا أ َحنَا، َفنََحرم َكلمنَا نََواضه

َ
 فَأ

: َفَقاَل  ُعَمُر، فََجاءَ : قَاَل  ،«افمَعلُوا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  َواَدَهَنا،
ُر، قََل  َفَعلمَت  إهنم  اهلله، رَُسوَل  يَا نم  الَظهم له  ادمُعُهمم  َولَكه

، بهَفضم مم هه زمَواده
َ
 اهللَ  ادمعُ  ُثمَ  أ

، َعلَيمَها لَُهمم  َكةه نم  اهللَ  لََعَل  بهالمَبَ
َ
 يمهه َعلَ  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  َذلهَك، فه  جَيمَعَل  أ

، فََدََع : قَاَل  ،«َنَعمم »: وََسلَمَ  له  َدََع  ُثمَ  فَبََسَطُه، بهنهَطع 
، بهَفضم مم هه زمَواده

َ
 فََجَعَل : قَاَل  أ

ءُ  الَرُجُل  ءُ : قَاَل  ُذَرة ، بهَكفِّ  يَجه َخرُ  َويَجه ، بهَكفِّ  اْلم ر  ءُ : قَاَل  َتمم َخرُ  َويَجه  اْلم
ة   َ تََمعَ  َحَّت  بهَكْسم نم  َطعه انلِّ  ََعَ  اجم هَك  مه ء   َذل ، ََشم ي   َصَّل  اهلله  رَُسوُل  فََدََع : قَاَل  يَسه

، َعلَيمهه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َكةه يَتهُكمم  فه  ُخُذوا»: قَاَل  ُثمَ  بهالمَبَ عه وم
َ
َخُذوا: قَاَل  ،«أ

َ
 فه  فَأ

، مم يَتههه عه وم
َ
َكره  فه  تََرُكوا َما َحَّت  أ َكلُوا: قَاَل  وهُ،َملَئُ  إهاَل  وهََعءً  المَعسم

َ
 َشبهُعوا، َحَّت  فَأ

، َوفََضلَتم  لَة  َهدُ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  فَضم شم
َ
نم  أ

َ
 اهلُل، إهاَل  إهََلَ  اَل  أ

نِّ 
َ
َما اهللَ  يَلمَق  اَل  اهلله، رَُسوُل  َوأ َ  َعبمد   بههه ، َغيم َجَب  َشاكٍّ َنَةه  َعنه  َفيُحم  .«اجلم

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু অেবা আবু সাঈদ খূদরী রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু কেসে বহণেে, (সসন্দহ রাবী ‘আোসশর) োবুসের যুসির 
সেসয় ক াসেরা দারুণ খাদযাভাসব পহেে হস া । োরা আরয ের , 
ইয়া রাসু ুল্লাহ! যহদ আপহন অনুেহে কদন, োহস  আেরা আোসদর 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৭।  
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উট্গুস া যসবহ েসর োর কগাশে খাই এবাং আর চহবে বযবহার েহর। 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, যসবহ েরসে 
পার। রাবী বস ন, ইেযবসসর উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু আসস ন 
এবাং আরয েরস ন, ইয়া রাসু ুল্লাহ! যহদ এরূপ েরা হয়, োহস  
বাহন েসে যাসব বরাং আপহন ক ােসদরসে োসদর উিৃত্ত রসদ হনসয় 
উপহহহে হসে ব ুন, োসে োসদর জনয আল্লাহর দরবাসর বরেসের 
কদা‘আ েরুন। আশা েরা যায়, আল্লাহ োসে বরেে হদসবন। 

রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, হযাাঁ- হিে আসে। 
এেহট্ দস্তরখান আনসে ব স ন এবাং ো হবোস ন, এরপর 
সেস র উিৃত্ত রসদ কচসয় পািাস ন। রাবী বস ন, েখন কেউ 
এেেুসিা গে হনসয় হাহযর হস া, কেউ এেেুসিা কখজুর হনসয় হাহযর 
হস া, কেউ এে টু্েরা রুহট্ হনসয় আস , এভাসব হেেু পহরোণ 
রসদ-সােগ্রী দস্তরখানায় জো হস া। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে বরেসের কদা‘আ েরস ন। োরপর ব স ন, কোেরা 
হনজ হনজ পাসত্র রসদপত্র ভহেে েসর নাও। সেস ই হনজ হনজ পাত্র 
ভসর হন , এেনহে এ বাহহনীর কোসনা পাত্রই আর অপূণে রই  না। 
এরপর সেস  পহরেৃপ্ত হসয় আহার েরস ন। হেেু উিৃত্তও রসয় 
কগ । েখন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, আহে 
সাক্ষয হদহি কয, আল্লাহ োড়া কোসনা ই াহ কনই এবাং আহে আল্লাহর 
কপ্রহরে রাসু -কয বযহক্ত সসন্দহােীেভাসব এ েো দু’হট্র উপর 
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হবশ্বাস করসখ আল্লাহর োসে উপহিে হসব, কস জান্নাে কেসে বহঞ্চে 
হসব না। 1 

َنه  َعبمدُ  َحَدثَنه  به  بمنُ  الرَْحم
َ
َرةَ  أ ، َعمم نمَصارهيل

َ به  َحَدثَنه  األم
َ
 اّلَله  رَُسوله  َمعَ  ُكَنا: قَاَل  أ

َصاَب  َغَزاة ، فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 
َ
، انَلاَس  فَأ َذنَ  َُممَمَصة 

م
تَأ  رَُسوَل  انلَاُس  فَاسم

ره  فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله 
، َبعمضه  ََنم مم ، اّلَلُ  ُيبَلُِّغنَا: َوقَالُوا ُظُهورههه ى فَلََما بههه

َ
 َرأ

ََطابه  بمنُ  ُعَمرُ  نَ  اْلم
َ
نم  َهمَ  قَدم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ

َ
َذنَ  أ

م
ره  فه  لَُهمم  يَأ

 ََنم
مم  َبعمضه  رههه

، رَُسوَل  يَا: قَاَل  ، َظهم ينَا ََنمنُ  إهَذا بهنَا َكيمَف  اّلَله مَ  لَقه يَاًَع  َغًدا المَقوم  جه
نم  رهَجااًل؟ يمَت  إهنم  َولَكه

َ
نم  اّلَله  رَُسوَل  يَا َرأ

َ
ُعوَ  أ مم  بهبََقايَا نَلَا تَدم هه زمَواده

َ
َمَعَها، أ  ُثمَ  َفتَجم

ُعوَ  ، فهيَها اّلَلَ  تَدم َكةه َوتهَك  َسيُبَلُِّغنَا َوَتَعاَل  َتبَارَكَ  اّلَلَ  فَإهنَ  بهالمَبَ وم  - بهَدعم
َ
: قَاَل  أ

َوتهَك  فه  نَلَا َسيُبَارهكُ  ل  فََدََع  - َدعم ، بهبََقايَا وََسلَمَ  لَيمهه عَ  اهللُ  َصَّل  انَلبه مم هه زمَواده
َ
 فََجَعَل  أ

يئُونَ  انَلاُس  َثميَةه  جُيه نَ  بهاحلم ، مه َق  الَطَعامه هَك، َوفَوم اَلُهمم  َوََكنَ  َذل عم
َ
نم  بهَصاع   َجاءَ  َمنم  أ  مه

، ر  نم  اّلَلُ  َشاءَ  امَ  فََدََع  قَامَ  ُثمَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فََجَمَعَها َتمم
َ
ُعَو، أ  يَدم

َيمَش  َدََع  ُثمَ  ، اجلم مم يَتههه عه وم
َ
َمَرُهمم  بهأ

َ
نم  فَأ

َ
َ  َفَما َُيمتَثُوا، أ َيمشه  فه  بَقه  َملَئُوُه، إهاَل  وهََعء   اجلم

 َ ثملُُه، َوَبقه َك  مه ُذُه، بََدتم  َحَّت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فََضحه : َفَقاَل  نََواجه
َهدُ » شم

َ
نم  أ

َ
، إهاَل  إهََلَ  اَل  أ َهدُ  اّلَلُ شم

َ
نِّ  َوأ

َ
، رَُسوُل  أ ن   َعبمد   اّلَلَ  يَلمَق  اَل  اّلَله مه  إهاَل  بهَها ُمؤم

بَتم  مَ  انَلارُ  َعنمهُ  ُحجه يَاَمةه  يَوم  .«المقه
আবু্দর রহোন ইবন আবী ‘আেরাহ আ -আনসারী রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু োাঁর হপোর কেসে বণেনা েসরন, আেরা রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৭।  
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আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাসে এে যুসি (োবুসের যুসি) হে াে। 
েখন ক াসেরা দারুণ খাদযাভাসব পহেে হস া। োরা আরয ের , 
ইয়া রাসু ুল্লাহ! যহদ আপহন অনুেহে কদন, োহস  আেরা আোসদর 
হেেু উট্গুস া যসবহ েসর োর কগাশে খাই এবাং আর চহবে বযবহার 
েহর। উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু যখন কদখস ন কয, রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদরসে, যসবহ েরসে অনুেহে 
হদসে ইিা কপাষণ েসরসেন, েখন হেহন আরয েরস ন, ইয়া 
রাসু ুল্লাহ! যহদ এরূপ েরা হয়, োহস  বাহন েসে যাসব, 
আগােীো  আেরা শত্রুর কোোব া েরব কু্ষধােোবিায় বরাং আপহন 
ক ােসদরসে োসদর উিৃত্ত রসদ হনসয় উপহহহে হসে ব ুন, োসে 
োসদর জনয আল্লাহর দরবাসর বরেসের কদা‘আ েরুন। আশা েরা 
যায়, আল্লাহ োসে বরেে হদসবন। অেবা রাবী বস ন, অহচসরই 
আল্লাহ আপনার দু‘আর বরেসে আোসদরসে বরেে হদসবন। 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, হযাাঁ, হিে আসে। 
এেহট্ দস্তরখান আনসে ব স ন এবাং ো হবোস ন, এরপর 
সেস র উিৃত্ত রসদ কচসয় পািাস ন। রাবী বস ন, েখন কেউ 
এেেুসিা গে হনসয় হাহযর হস া, কেউ এেেুসিা কখজুর হনসয় হাহযর 
হস া, কেউ এে টু্েরা রুহট্ হনসয় আস , এভাসব হেেু পহরোণ 
রসদ-সােগ্রী দস্তরখানায় জো হস া। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে বরেসের কদা‘আ েরস ন। োরপর ব স ন, কোেরা 
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হনজ হনজ পাসত্র রসদপত্র ভহেে েসর নাও। সেস ই হনজ হনজ পাত্র 
ভসর হন , এেনহে এ বাহহনীর কোসনা পাত্রই আর অপূণে রই  না। 
এরপর সেস  পহরেৃপ্ত হসয় আহার েরস ন। হেেু উিৃত্তও রসয় 
কগ । েখন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হাসস ন এবাং 
োাঁর কচায়াস র দাাঁে কবর হসয়হে । হেহন ব স ন, আহে সাক্ষয হদহি 
কয, আল্লাহ োড়া কোসনা ই াহ কনই এবাং আহে আল্লাহর কপ্রহরে 
রাসু -কয বযহক্ত সসন্দহােীেভাসব এ েো দু’হট্র উপর হবশ্বাস করসখ 
আল্লাহর োসে উপহিে হসব, হেয়ােসের হদন কস জাহান্নাে কেসে 
েুহক্ত পাসব।1 

، بمنه  َسُمَرةَ  َعنم   فه  َنتََداَوُل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اّلَلُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َمعَ  ُكَنا: قَاَل  ُجنمَدب 
َعة   نم  قَصم َوة   مه ة   َيُقومُ  اللَيمله  َحَّت  ُغدم ُعدُ  َعََشَ ة ، َوَيقم ؟ ََكنَتم  َفَما: اقُلمنَ  َعََشَ  ُتَمدل

نم : قَاَل  يِّ  مه
َ
ء   أ نم  إهالَ  ُتَمدل  ََكنَتم  َما  َتعمَجُب  ََشم َشارَ  َهاُهنَا مه

َ
هه  َوأ  .الَسَماءه  إهَل  بهيَده

সােুরাহ ইবন জুনদুব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
এেবার আেরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাসে 
হে াে। আেরা সো  কেসে সন্ধযা পযেন্ত এেহট্ পাত্র কেসে দশজন 
দশজন েসর আহার েরোে। এেদ  উসি কগস  আসরে দ  এসস 
বসে। আেরা হনসজরা ব  াে, এট্া েখনও খাহ  হসব না। সাহাবী 
রাবীসে বস ন, েুহে হেসস আশ্চযে হি? কসট্া খাহ  হস ই এখান 
                                                           
1 েুসনাসদ আহেদ, হাদীস নাং ১৫৪৪৯। হাদীসহট্ সহীহ, এর সনসদর বণেনাোরীরা 
হসোহ।  
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কেসে পূণে হসয় কযে, হেহন োাঁর হাে হদসয় আসোসনর হদসে ইশারা 
েরস ন। 1 

                                                           
1 হেরহেযী, হাদীস নাং ৩৬২৫, ইোে হেরহেযী বস ন, হাদীসহট্ হাসান সহীহ। 
আবূ ই‘য়া ার নাে হস া ইয়াযীদ ইবন আবু্দল্লাহ ইবন হশখখীর।  
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অিে পহরসিদ 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোণ: 
অল্প পাহনসে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের বরেে 

نَُس  َحَدَثنَا
َ
َ  َمالهك   بمنُ  أ ل  َخَرجَ : " قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

، َبعمضه  هه نم  نَاس   َوَمَعهُ  َُمَارهجه ، مه َحابههه صم
َ
ُيوَن، فَانمَطلَُقوا أ  الَصاَلةُ، فََحَِضَته  يَسه

ُدوا فَلَمم  نَ  رَُجل   فَانمَطلََق  َيتَوََضئُوَن، َماءً  جَيه ، مه مه نم  بهَقَدح   فََجاءَ  الَقوم ، َماء   مه ي   يَسه
َخَذهُ 

َ
ل  فَأ ، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
َصابهَعهُ  َمدَ  ُثمَ  َفتَوََضأ

َ
َبعَ  أ رم

َ
 ُثمَ  الَقَدحه  ََعَ  األ

  «َفتَوََضئُوا قُوُموا»: قَاَل 
َ
مُ  َفتَوََضأ يَما بَلَُغوا َحَّت  الَقوم يُدونَ  فه نَ  يُره ، مه  َوََكنُوا الوَُضوءه

وم  َسبمعهيَ 
َ
 ." ََنموَهُ  أ

আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কোসনা এে সফসর কবর হসয়হেস ন। োাঁর 
সাসে সাহাবীরাও হেস ন। োাঁরা চ সে  াগস ন েখন সা াসের 
সেয় হসয় কগ  হেন্তু অজু েরার জনয কোোও পাহন পাওয়া কগ  
না। োহফ ার এে বযহক্ত (আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হনসজই) সাোনয 
পাহনসহ এেহট্ কপয়া া নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ 
উপহিে েরস ন। হেহন কপয়া াহট্ হাসে হনসয় োর-ই পাহন হদসয় 
অজু েরস ন এবাং োাঁর হাসের চারহট্ আঙু্গ  কপয়া ার েসধয কসাজা 
েসর ধসর রাখস ন। আর ব স ন, উি কোেরা সেস  অজু ের। 
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সেস ই ইিােে অজু েসর হন । োসদাঁর সাংখযা সত্তর বা এর 
োোোহে হে । 1 

نَس   َعنم 
َ
َ  أ َ : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه ته

ُ
ل  أ ، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه ، وَُهوَ  بهإهنَاء   بهالَزومَراءه

، فه  يََدهُ  فَوََضعَ  نَاءه نم  يَنمبُعُ  الَماءُ  فََجَعَل » اإله ه  مه ، َبيم هه َصابهعه
َ
  أ

َ
مُ  َفتَوََضأ  قَاَل  «الَقوم

نَس   قُلمُت : َقتَاَدةُ 
َ
؟ َكمم : أله ، ثاََلَث : قَاَل  ُكنمتُمم ائَة  وم  مه

َ
ائَة   ثاََلثه  زَُهاءَ  أ  .مه

আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের হনেট্ এেহট্ পাহনর পাত্র আনা হ , েখন হেহন 
(েদীনার হনেট্বেেী) যাওরা নােে িাসন অবিান েরহেস ন। নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর হাে কোবারে ঐ পাসত্র করসখ 
হদস ন আর েখনই পাহন আঙ্গহ র ফাাঁে হদসয় উপসচ পড়সে  াগ । 
ঐ পাহন হদসয় উপহিে সেস ই অজু েসর হনস ন। োোদা (রহ.) 
বস ন, আহে আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে হজজ্ঞাসা ের াে, 
আপনাসদর ক াে সাংখযা েে হে ? আেরা হেন'শ অেবা হেন'শ 
এর োোোহে হে াে। 2 

نَسه  َعنم 
َ
نَهُ  َمالهك   بمنه  أ

َ
يمُت : قَاَل  أ

َ
 َصاَلةُ  وََحانَتم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َرأ

، ه ََمَس  الَعَصم ُدوُه، فَلَمم  الوَُضوءَ  انَلاُس  فَاتلم َ  جَيه ته
ُ
 وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فَأ

، نَاءه  َذلهَك  فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فَوََضعَ  بهوَُضوء  َمرَ  يََدُه، اإله
َ
 انَلاَس  َوأ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৭৪।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৭২।  
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نم 
َ
نمهُ  َيتَوََضئُوا أ يمُت »: قَاَل  مه

َ
نم  يَنمبُعُ  الَماءَ  فََرأ هه  ََتمته  مه َصابهعه

َ
نم  تَوََضئُوا َحَّت  أ نمده  مه  عه

مم  رههه  .«آخه
আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আহে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে কদখ াে, েখন 
আসসরর সা াসের সেয় হসয় হগসয়হে । আর ক ােজন অযূর পাহন 
ো শ েরসে  াগ  হেন্তু কপ না। োরপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে হেেু পাহন আনা হ । রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কস পাসত্র োাঁর হাে রাখস ন এবাং 
ক ােজনসে কস পাত্র কেসে অযু েরসে ব স ন। আনাস রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু বস ন, কস সেয় আহে কদখ াে, োাঁর আঙু্গস র নীচ কেসে 
পাহন উেস  উিসে। এেনহে োাঁসদর কশষ বযহক্ত পযেন্ত ো কদসয় উযূ 
ের । 1 

نَس   َعنم 
َ
يَب  ََكنَ  َمنم  َفَقامَ  الَصاَلةُ، َحَِضَته : قَاَل  أ ، إهَل  ادَلاره  قَره لههه هم

َ
َ  أ ، َوبَقه م   قَوم

« َ ته
ُ
َضب   وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فَأ خم نم  بهمه َجاَرة   مه ، فهيهه  حه  َصُغرَ فَ  َماء 

َضُب  خم نم  المه
َ
  َكَفُه، فهيهه  يَبمُسَط  أ

َ
مُ  َفتَوََضأ ؟ َكمم : قُلمنَا «َُكلُهمم  الَقوم : قَاَل  ُكنمتُمم

َياَدةً  َثَمانهيَ »  .«َوزه
আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, এেবার 
সা াসের সেয় উপহিে হস  যাাঁসদর বাড়ী হনেসট্ হে  োাঁরা (অযু 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১৬৯, েুসহ ে, হাদীস নাং ২২৭৯।  
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েরার জনয) বাড়ী চস  কগস ন। আর হেেু ক াে রসয় কগস ন 
(োাঁসদর কোসনা অযুর বযবিা হে  না)। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের জনয এেহট্ পােসরর পাসত্র পাহন আনা হ । 
পাত্রহট্ এে কোট্ হে  কয, োর েসধয োাঁর উভয় হাে কেস  কদওয়া 
সম্ভব হে  না। ো কেসেই েওসের সে  ক াে অযু েরস ন। 
আেরা হজজ্ঞাসা ের াে, ‘আপনারা েেজন হেস ন?’ হেহন ব স ন, 
‘আহশজন বা আসরা কবশী।1 

نَس   َعنم 
َ
نَ  أ

َ
َ  أ نم  بهإهنَاء   َدََع » وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه ، مه َ  َماء  ته

ُ
، بهَقَدح   فَأ َراح   رَحم

يهه  ء   فه نم  ََشم ، مه َصابهَعهُ  فَوََضعَ  َماء 
َ
نَس   قَاَل  «فهيهه  أ

َ
نمُظرُ  فََجَعلمُت »: أ

َ
 يَنمبُعُ  الَماءه  إهَل  أ

نم  ه  مه هه  َبيم َصابهعه
َ
نَس   قَاَل  «أ

َ
، َمنم  فََحَزرمُت : أ

َ
َ  َما تَوََضأ  .اثلََمانهيَ  إهَل  الَسبمعهيَ  َبيم

আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এেপাত্র পাহন চাইস ন। এেহট্ বড় 
পাত্র োাঁর োসে আনা হ , োসে সাোনয পাহন হে । োরপর হেহন 
োর েসধয োাঁর আঙু্গ  রাখস ন। আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, 
আহে পাহনর হদসে োোসে  াগ াে। োাঁর আঙু্গস র কভের হদসয় 
পাহন উেস  উিসে  াগ । আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, যারা 
অযু েসরহে , আহে অনুোন ের াে োসদর সাংখযা হে  ৭০ কেসে 
৮০ জন। 2 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১৯৫।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ২০০।  
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َراَن، َعنم  مم ِّ  َمعَ  َسَفر   فه  ُكنَا: قَاَل  عه يمنَا َوإهنَا وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه َ رسم
َ
 َحَّت  أ

ره  فه  ُكَنا ، آخه نَا اللَيمله َعًة، َوَقعم َعةَ  َوالَ  َوقم حم  َوقم
َ
نمدَ  َّل أ نمَها، الُمَسافهره  عه يمَقَظنَا َفَما مه

َ
 إهاَل  أ

، َحرل  َوَل  َوََكنَ  الَشممسه
َ
تَيمَقَظ  َمنه  أ ، اسم ، ُثمَ  فُاَلن  مم  - فُاَلن   ُثمَ  فاَُلن  يهه بُو يَُسمِّ

َ
 أ

َ  رََجاء   ل  َوََكنَ  - الَرابهعُ  اْلََطابه  بمنُ  ُعَمرُ  ُثمَ  َعومف   فَنَسه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
ُظ، ُهوَ  يَُكونَ  َحَّت  يُوَقظم  لَمم  نَامَ  إهَذا تَيمقه نَا يَسم

َ
رهي الَ  أله

، فه  ََلُ  َُيمُدُث  َما نَدم هه مه  نَوم
تَيمَقَظ  فَلََما ى ُعَمرُ  اسم

َ
َصاَب  َما َوَرأ

َ
تَهُ  َوَرَفعَ  فََكَبَ  َجلهيًدا، رَُجاًل  َوََكنَ  انَلاَس  أ  َصوم

،بهاتلَ  بهيه
ُ  َزاَل  َفَما كم َفعُ  يَُكبِّ تَهُ  َوَيرم بهيه  َصوم

تَيمَقَظ  َحَّت  بهاتَلكم ل  بهَصومتههه  اسم  َصَّل  انلَبه
تَيمَقَظ  فَلََما وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  ي إهيَلمهه  َشَكوما اسم ، اََّله َصاَبُهمم

َ
َ  الَ »: قَاَل  أ وم  - َضيم

َ
 الَ  أ

يُ  لُوا - يَضه ََته ََتََل،فَ  ،«ارم َ  فََسارَ  ارم ، َغيم يد  ، فََدََع  نََزَل  ُثمَ  بَعه ، بهالوَُضوءه
َ
 َفتَوََضأ

َي  ، فََصَّل  بهالَصاَلةه، َونُوده نم  انمَفتََل  فَلََما بهانَلاسه ل   بهرَُجل   ُهوَ  إهَذا َصاَلتههه  مه ََته  لَمم  ُمعم
، َمعَ  يَُصلِّ  مه نم  فُاَلنُ  يَا َمنََعَك  َما»: قَاَل  الَقوم

َ
َ  أ ؟ َمعَ  تَُصّلِّ مه َصابَتمنه : قَاَل  «الَقوم

َ
 أ

، َعلَيمَك »: قَاَل  َماَء، َوالَ  َجنَابَة   يده يَك  فَإهنَهُ  بهالَصعه فه ل  َسارَ  ُثمَ  ،«يَكم  اهللُ  َصَّل  انَلبه
تََك  وََسلََم، َعلَيمهه  نَ  انَلاُس  إهيَلمهه  فَاشم ، مه َل  الَعَطشه يهه  ََكنَ  - فاَُلنًا فََدََع  َفَْنَ بُو يَُسمِّ

َ
 أ

يَهُ  رََجاء   يَا اذمَهبَا،»: َفَقاَل  َعلهيًّا وََدََع  - َعومف   نَسه ةً  َفتَلََقيَا فَانمَطلََقا، «الَماءَ  فَابمتَغه
َ
َرأ  امم

 َ ه  َبيم وم  - َمَزاَدَتيم
َ
ه  أ يَحتَيم نم  - َسطه ي   ََعَ  َماء   مه يمنَ : لََها َفَقاالَ  لََها، بَعه

َ
: قَالَتم  الَماُء؟ أ

ي ده مَماءه  َعهم ممسه  بهال
َ
هه  أ ، َوَنَفُرنَا الَساَعةَ  َهذه ،: لََها قَاالَ  ُخلُوف   إهَل : قَالَتم  إهًذا انمَطلهقه

َن؟ يم
َ
 الَصابهُئ، ََلُ  ُيَقاُل  اََّلهي: قَالَتم  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  إهَل : قَاالَ  أ

، ،َتعمنهيَ  اََّلهي ُهوَ : قَاالَ  ِّ  إهَل  بهَها فََجاَءا فَانمَطلهقه  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
يَث، وََحَدثَاهُ  لُوَها: قَاَل  احلَده َ تَْنم يهَها، َعنم  فَاسم ل  وََدََع  بَعه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

، يهه  َفَفَرغَ  بهإهنَاء  نم  فه فمَواهه  مه
َ
ه  أ وم  - الَمَزاَدَتيم

َ
ه  أ يَحتَيم   - َسطه

َ
َكأ وم

َ
فمَواَهُهَما َوأ

َ
لََق  أ طم

َ
 َوأ
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، َ ُقوا انَلاسه  فه  َونُودهيَ  الَعَزايله تَُقوا، اسم تََق  َشاءَ  َمنم  فََسَق  َواسم  َوََكنَ  َشاءَ  َمنم  َواسم
رُ  نم  َذاكَ  آخه

َ
َطى أ عم

َ
َصاَبتمهُ  اََّلهي أ

َ
نم  إهنَاءً  اجلَنَابَةُ  أ ، مه رهغمهُ  بم اذمهَ »: قَاَل  َماء 

فم
َ
 فَأ

َ  ،«َعلَيمَك  َعُل  َما إهَل  َتنمُظرُ  قَائهَمة   َوهه مُ  بهَمائهَها، ُيفم قملهعَ  لََقدم  اّلَله  َوايم
ُ
 َوإهنَهُ  َعنمَها، أ

َنَها إهيَلمنَا يَلَُخَيُل 
َ
َشدل  أ

َ
ةً  أ

َ ْلم نمَها مه يَ  مه   حه
َ
ل  َفَقاَل  فهيَها، ابمتََدأ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

َُعوا»: وََسلَمَ  نم  لََها فََجَمُعوا «لََها امجم ه  مه َوة   َبيم يَقة   َعجم يَقة   وََدقه  لََها مَجَُعوا َحَّت  وََسوه
يهَها ََعَ  وََْحَلُوَها ثَومب   فه  فََجَعلُوَها َطَعاًما، َ  اثلَومَب  َووََضُعوا بَعه : لََها قَاَل  يََديمَها، َبيم

َي،» لَمه ئمنَ  َما َتعم نم  اَرزه نَ  َشيمئًا، َمائهكه  مه َقانَا اََّلهي ُهوَ  اّلَلَ  َولَكه سم
َ
تَتم  ،«أ

َ
لََها فَأ هم

َ
 أ

تَبََستم  َوقَده  ، احم يَنه  الَعَجُب : قَالَتم  فُاَلنَُة، يَا َحبََسكه  َما: قَالُوا َعنمُهمم ، لَقه  رَُجاَلنه
َحرُ  إهنَهُ  فََواّلَله  َوَكَذا، َكَذا َل َفَفعَ  الَصابهئُ  ََلُ  ُيَقاُل  اََّلهي َهَذا إهَل  به  فََذَهبَا سم

َ
 أَل

نم  انَلاسه  ه  مه هه  َبيم هه، َهذه بََعيمَها: َوقَالَتم  وََهذه َطى بهإهصم ، الوُسم  إهَل  فََرَفَعتمُهَما َوالَسَبابَةه
رمَض  الَسَماءَ  َتعمنه  - الَسَماءه 

َ
وم  - َواأل

َ
ا، اّلَله  لََرُسوُل  إهنَهُ  أ لهُمونَ ا فَََكنَ  َحقًّ  َبعمدَ  لُمسم

هَك  ُيونَ  َذل لََها َمنم  ََعَ  يُغه نَ  َحوم كهَي، مه ه يبُونَ  َوالَ  الُمَشم مَ  يُصه م ي الَصِّ َ  اََّله نمُه، هه  مه
ًما: َفَقالَتم  َها يَوم مه رَى َما لهَقوم

ُ
نَ  أ

َ
مَ  َهُؤالَءه  أ ُعونَُكمم  الَقوم ًدا، يَدم  فه  لَُكمم  َفَهلم  َعمم

؟ اَلمه َطاعُ  اإلهسم
َ
اَلمه  فه  فََدَخلُوا وَها،فَأ  .اإلهسم

‘ইেরান রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আেরা নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ এে সফসর হে াে। আেরা 
রাসে চ সে চ সে কশষরাসে এে িসন ঘুহেসয় পড় াে। েুসাহফসরর 
জনয এর চাইসে েধুর ঘুে আর হসে পাসর না। (আেরা এেন কঘার 
হনরায় হনেি হে াে কয) সূসযের োপ োড়া অনয হেেু আোসদর 
জাগাসে পাসরহন। সরবপ্রেে জাগস ন অেুে, োরপর অেুে, 
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োরপর অেুে। (রাবী) আবূ রাজা’ (রহ.) োাঁসদর সবাইর নাে 
হনসয়হেস ন হেন্তু ‘আওফ (রহ.) োাঁসদর নাে েসন রাখসে পাসরন 
হন। চেুেেবাসর কজসগ ওিা বযহক্ত হেস ন ‘উের ইবনু  খাত্তাব 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ঘুোস  
আেরা কেউ োাঁসে জাগাোে না, যেখন ো হেহন হনসজই কজসগ 
উিসেন। োরণ হনরাবিায় োাঁর উপর হে অবেীণে হসি ো কো 
আোসদর জানা কনই। ‘উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কজসগ যখন োনুসষর 
অবিা কদখস ন, আর হেহন হেস ন দৃঢ়হচত্ত বযহক্ত—উচ্চস্বসর োেবীর 
ব সে শুরু েরস ন। হেহন ক্রোগে উচ্চস্বসর োেবীর ব সে 
 াগস ন। এেন হে োাঁর শসব্দ নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
কজসগ উিস ন। েখন ক াসেরা োাঁর োসে ওজর কপশ েরস া। 
হেহন ব স ন, কোসনা ক্ষহে কনই বা ব স ন, কোসনা ক্ষহে হসব না। 
এখান কেসে চ । হেহন চ সে  াগস ন। হেেু দূর হগসয় োেস ন। 
অযুর পাহন আনস ন এবাং অযু েরস ন। সা াসের আযান কদওয়া 
হ । হেহন ক ােসদর হনসয় সা াে আদায় েরস ন। সা াে কশষ 
েসর কদখস ন, এে বযহক্ত পৃেে দাহড়সয় আসেন। হেহন ক ােসদর 
সাসে সা াে আদায় েসরনহন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
োাঁসে হজজ্ঞাসা েরস ন, কহ অেুে! কোোসে ক ােসদর সাসে সা াে 
আদায় েরসে হেসস বাধা হদ ? হেহন ব স ন, আোর উপর কগাস  
ফরয হসয়সে। অেচ পাহন কনই। হেহন ব স ন, পহবত্র োহট্ নাও 
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(োয়ামু্মে ের), এট্াই কোোর জনয যসেি। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে পুনরায় সফর শুরু েরস ন। ক াসেরা োাঁসে 
হপপাসার েি জানাস া। হেহন অবেরণ েরস ন, োরপর অেুে 
বযহক্ত কে ডােস ন। (রাবী) আবূ রাজা’ (রহ.) োাঁর নাে উসল্লখ 
েসরহেস ন হেন্তু ‘আওফ (রহ.) ো ভুস  হগসয়সেন। হেহন ‘আ ী 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ডােস ন। োরপর উভয়সেই পাহন খুাঁসজ 
আনসে ব স ন। োাঁরা পাহনর কখাাঁসজ কবর হস ন। োাঁরা পসে এে 
েহহ াসে দুই েশে পাহন উসট্র উপর েসর হনসে কদখস ন। োাঁরা 
হজজ্ঞাসা েরস ন, পাহন কোোয়? কস ব স া, গেো  এ সেসয় 
আহে পাহনর হনেসট্ হে াে। আোর পাত্র কপেসন রসয় কগসে। োাঁরা 
ব স ন, এখন আোসদর সসঙ্গ চস া। কস ব স া, কোোয়? োাঁরা 
ব স ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্। কসই 
ক ােহট্র োসে যাসে সাহব’ (ধেে পহরবেেনোরী) ব া হয়? োাঁরা 
ব স ন, হযাাঁ, কোেরা যাসে এই বস  োে। আিা এখন চ । োাঁরা 
োসে হনসয় রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে এস ন 
এবাং সেস্ত ঘট্না খুস  ব স ন। ‘ইেরান রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, 
ক াসেরা স্ত্রীস ােহট্সে োাঁর উট্ কেসে নাোস ন। োরপর রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এেহট্ পাত্র আনসে ব স ন এবাং 
উভয় েশসের েুখ খুস  োসে পাহন ো স ন এবাং কসগুস ার েুখ 
বন্ধ েসর হদস ন। োরপর কস েশসের নীসচর েুখ খুস  হদসয় 
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ক ােসদর েসধয পাহন পান েরার ও জন্তু-জাসনায়ারসে পাহন পান 
েরাসনার কঘাষণা হদস ন। োাঁসদর েসধয যার ইিা পাহন পান 
েরস ন ও জন্তুসে পান েরাস ন। অবসশসষ কয বযহক্তর কগাসস র 
দরোর হে , োসে এে পাত্র পাহন হদসয় রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, এ পাহন হনসয় যাও এবাং কগাস  সার। 
ঐ েহহ া দাাঁহড়সয় কদখহে  কয োাঁর পাহন হনসয় হে েরা হসি। 
আল্লাহর েসে! যখন োাঁর কেসে পাহন কনওয়া কশষ হস া েখন 
আোসদর েসন হস া, েশেগুস া পুরবাসপক্ষা অহধে ভহেে। োরপর 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, েহহ ার জনয হেেু 
এেত্র ের। ক াসেরা েহহ ার জনয আজওয়া (হবসশষ কখজুর), আট্া 
ও োেু এসন এেত্র েরস ন। যখন োাঁরা উসল্লখসযাগয পহরোণ 
খাদযসােগ্রী জো েরস ন, েখন ো এেট্া োপসড় কবসধ েহহ াসে 
উসট্র উপর সওয়ার েরাস ন এবাং োাঁর সােসন োপসড় বাাঁধা 
গাাঁট্হরহট্ করসখ হদস ন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, েুহে জান কয, আেরা কোোর পাহন কোসট্ই েে েহরহন; 
বরাং আল্লাহ ো‘আ াই আোসদর পাহন পান েহরসয়সেন। এরপর কস 
োাঁর পহরজসনর োসে হফসর কগ । োাঁর কবশ কদহর হসয়হে । 
পহরবাসরর ক ােজন োাঁসে হজসজ্ঞসা ের , কহ অেুে! কোোর এে 
কদহর হ  কেন? উত্তসর কস ব স া এেট্া আশ্চাযেজনে ঘট্না! 
দু’জন ক াসের সাসে আোর কদখা হসয়হে । োাঁরা আোসে কসই 
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ক ােহট্র োসে হনসয় হগসয়হে , যসে সাহব’ ব া হয়। আর কসখাসন 
কস এসব ের । এ বস  কস েধযো ও েযেনী আঙু্গ  হদসয় আসোন 
ও যেীসনর হদসে ইশারা েসর ব  , আল্লাহর েসে! কস এ দু’হট্র 
সবচাইসে বড় জাদুের, নয় কো কস বাস্তহবেই আল্লাহর রাসূ । এ 
ঘট্নার পর েুসহ েরা ওই েহহ ার কগাসত্রর আসশপাসশর 
েুশহরেসদর উপর হাে া েরসেন হেন্তু েহহ ার সাসে সম্পেেযুক্ত 
কগাসত্রর কোসনা ক্ষহে েরসেন না। এসব কদসখ হে কোেরা 
ইস াসের প্রহে আেৃি হসব না? োাঁরা সবাই েহহ াহট্র েো কেসন 
হন  এবাং ইস াসে দাহখ  হসয় কগ ।1 

َوره  َعنه  سم َواَن، َُممَرَمَة، بمنه  المه ُق  َوَمرم د   ُكل  يَُصدِّ نمُهَما َواحه يَث  مه ، َحده بههه : قَاالَ  َصاحه
 بهبَعمضه  ََكنُوا إهَذا َحَّت  احلَُديمبهيَةه  َزَمنَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َخَرجَ 

، يقه ل  قَاَل  الَطره َ  إهنَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه ده  بمنَ  َخادله يمه  الَويله  َخيمل   فه  بهالمَغمه
مش   ، لهُقَري يه  َذاَت  فَُخُذوا َطلهيَعة  مم  َشَعرَ  َما فََواّلَله  «ايلَمه ةه  ُهمم  إهَذا َحَّت  َخادله   بههه  بهَقََتَ
، ُكُض  فَانمَطلََق  اجلَيمشه يًرا يَرم ،له  نَذه مش  ل  وََسارَ  ُقَري  إهَذا َحَّت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

بَُط  الَته  بهاثلَنهَيةه  ََكنَ  مم  ُيهم نمَها َعلَيمهه لَتُُه، بههه  بََرَكتم  مه  َحلم  َحلم : انَلاُس  َفَقاَل  َراحه
، حَلَتم

َ
تم : َفَقالُوا فَأ

َ
َواُء، َخَْل تم  الَقصم

َ
َواُء، َخَْل ل  َقاَل فَ  الَقصم  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

تم  َما»: وََسلَمَ 
َ
َواُء، َخَْل ، لََها َذاكَ  َوَما الَقصم ُلُق  نم  َبه هُس  َحبََسَها َولَكه يله  َحاب  ،«الفه

هه، َنفمسه  َواََّلهي»: قَاَل  ُثمَ  لُونه  الَ  بهيَده
َ
أ ُمونَ  ُخَطةً  يَسم يَها ُيَعظِّ  إهاَل  اّلَله  ُحُرَماته  فه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৪।  
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َ
َطيمتُُهمم أ ، زََجَرَها ُثمَ  ،«إهيَاَها عم قمَص  نََزَل  َحَّت  َعنمُهمم  َفَعَدَل : قَاَل  فََوَثبَتم

َ
 احلَُديمبهيَةه  بهأ

، قَلهيله  َثَمد   ََعَ  َ  نَزَُحوهُ  َحَّت  انَلاُس  يُلَبِّثمهُ  فَلَمم  َتَبلًضا، انَلاُس  يَتََبَُضهُ  الَماءه  وَُشكه
ًما فَانمََتَعَ  الَعَطُش، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  إهَل  نم  َسهم ، مه َمَرُهمم  ثُمَ  كهنَانَتههه

َ
 أ

نم 
َ
، جَيمَعلُوهُ  أ يُش  َزاَل  َما فََواّلَله  فهيهه منََما َعنمُه، َصَدُروا َحَّت  بهالرِّيِّ  لَُهمم  جَيه  ُهمم  َفبَي

هَك  قَاءَ  بمنُ  بَُديمُل  َجاءَ  إهذم  َكَذل ل  َورم نم  َنَفر   فه  اْلَُزايعه هه  مه مه نم  قَوم  َعيمبَةَ  َوََكنُوا ُخَزاَعَة، مه
حه  نم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  نُصم له  مه

هم
َ
ُت  إهنِّ : َفَقاَل  تهَهاَمَة، أ  بمنَ  َكعمَب  تََركم

، رَ  لَُؤيٍّ َدادَ  نََزلُوا لَُؤيٍّ  بمنَ  وَََعمه عم
َ
يَاهه  أ ،احلَُديمبه  مه  وَُهمم  الَمَطافهيُل، الُعوذُ  َوَمَعُهمُ  يَةه

، َعنه  وََصادلوكَ  ُمَقاتهلُوكَ  ئم  لَمم  إهنَا: " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  ابَليمته  َْنه
تَاله  ، لهقه َحد 

َ
َنا أ ئمنَا َولَكه يَن، جه ره تَمه مًشا َوإهنَ  ُمعم َكتمُهمُ  قَدم  قَُري َْضَتم  رمُب،احلَ  نَهه

َ
، َوأ مم  بههه

ُتُهمم  َشاُءوا فَإهنم  َ  بَيمنه  َوُُيَللوا ُمَدًة، َماَددم ، َوَبيم َهرم  فَإهنم  انَلاسه ظم
َ
نم  َشاُءوا فَإهنم : أ

َ
 أ

ُخلُوا بَوما، ُهمم  َوإهنم  مَجلوا، َفَقدم  َوإهاَل  َفَعلُوا، انَلاُس  فهيهه  َدَخَل  فهيَما يَدم
َ
 نَفمسه  فََواََّلهي أ

هه  قَاتهلََنُهمم  بهيَده
ُ
رهي ََعَ  أَل

مم
َ
، َتنمَفرهدَ  َحَّت  َهَذا أ َذنَ  َسالهَفته َرهُ  اّلَلُ  َويَلُنمفه مم

َ
 َفَقاَل  ،" أ

بَلُِّغُهمم : بَُديمل  
ُ
َت  َحَّت  فَانمَطلََق : قَاَل  َتُقوُل، َما َسأ

َ
مًشا، أ ئمنَاُكمم  قَدم  إهنَا: قَاَل  قَُري نم  جه  مه

نَاهُ  الَرُجله  َهَذا عم اًل، َيُقوُل  وََسمه ئمتُمم  فَإهنم  قَوم نم  شه
َ
 َفَقاَل  َفَعلمنَا، َعلَيمُكمم  َنعمرهَضهُ  أ

نم  نَلَا َحاَجةَ  الَ : ُسَفَهاُؤُهمم 
َ
نَا أ َ ، َعنمهُ  َُتمبه ء  هَشم يه  َذُوو َوقَاَل  ب

م
نمُهمم  الَرأ  َما َهاته : مه

تَهُ  عم تُهُ : قَاَل  َيُقوُل، َسمه عم ل  قَاَل  بهَما فََحَدَثُهمم  َوَكَذا، َكَذا َيُقوُل  َسمه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
َوةُ  َفَقامَ  وََسلََم، َعلَيمهه  ُعود   بمنُ  ُعرم يم : َفَقاَل  َمسم

َ
، أ مه تُمم  قَوم لَسم

َ
؟ أ ه : قَاَل  بََّل،: قَالُوا بهالَوادله

ُت  َولَسم
َ
؟ أ ؟ َفَهلم : قَاَل  بََّل،: قَالُوا بهالَودَله ُمونه تُمم : قَاَل  اَل،: قَالُوا َتَتهه لَسم

َ
نِّ  َتعملَُمونَ  أ

َ
 أ

تَنمَفرمُت  َل  اسم هم
َ
َ  بَلَُحوا فَلََما ُعََكَظ، أ ئمتُُكمم  لََعَ همّله  جه

َ
ي بهأ ؟ َوَمنم  َوَودَله َطاَعنه

َ
 أ

، ُخَطةَ  لَُكمم  َعَرَض  قَدم  َهَذا فَإهنَ : قَاَل  بََّل،: قَالُوا د  بَلُوَها رُشم ، وََدُعونه  اقم : الُواقَ  آتهيهه
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، تَاُه، ائمتههه
َ
َ  يَُكلِّمُ  فََجَعَل  فَأ ل  َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

نم  ََنمًوا وََسلَمَ  ه  مه َله ، قَوم َُديمل  َوةُ  َفَقاَل  بله نمدَ  ُعرم هَك  عه يم : َذل
َ
يمَت  حُمََمدُ  أ

َ
رَأ

َ
َصلمَت  إهنه  أ

م
تَأ  اسم

مم 
َ
َك، رَ أ مه عمَت  َهلم  قَوم َحد   َسمه

َ
نَ  بهأ تَاحَ  الَعَربه  مه لَهُ  اجم هم

َ
 تَُكنه  َوإهنم  َقبملََك، أ

َرى، خم
ُ
رَى َواّلَله  فَإهنِّ  األ

َ
رَى َوإهنِّ  وُُجوًها، أَل

َ
ومَشابًا أَل

َ
نَ  أ نم  َخلهيًقا انَلاسه  مه

َ
وا أ رل  يَفه

بُو ََلُ  َفَقاَل  َوَيَدُعوَك،
َ
ر   أ

يُق  بَكم دِّ ره  اممُصصم : الصِّ
، بهبَظم ََنمنُ  الاَلته

َ
رل  أ  َعنمهُ  نَفه

بُو: قَالُوا َذا؟ َمنم : َفَقاَل  َونََدُعُه؟
َ
، أ ر 

َما: قَاَل  بَكم
َ
ي أ هه، َنفمسه  َواََّله  يَد   لَومالَ  بهيَده

ي لََك  ََكنَتم  نمده زهكَ  لَمم  عه
جم

َ
َجبمتَُك، بهَها أ

َ
َ  يَُكلِّمُ  وََجَعَل : قَاَل  أَل  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

َخذَ  تََكلَمَ  فََُكََما وََسلََم،
َ
، أ يَتههه َيةُ  بهلهحم بَةَ  بمنُ  َوالُمغه سه  ََعَ  قَائهم   ُشعم

م
ِّ  َرأ  َصَّل  انَلبه

َفُر، وََعلَيمهه  الَسيمُف  َوَمَعهُ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  غم َوى فََُكََما المه هم
َ
َوةُ  أ هه  ُعرم ميَ  إهَل  بهيَده  ةه حله

 ِّ له  يََدهُ  َْضََب  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
، بهنَعم رم : ََلُ  َوقَاَل  الَسيمفه خِّ

َ
ميَةه  َعنم  يََدكَ  أ  حله

َوةُ  فََرَفعَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َسُه، ُعرم
م
َيةُ : قَالُوا َهَذا؟ َمنم : َفَقاَل  َرأ  الُمغه

بََة، بمنُ  يم : َفَقاَل  ُشعم
َ
ُت  ُغَدُر، أ لَسم

َ
َع  أ سم

َ
َرتهَك؟ فه  أ َيةُ  َوََكنَ  َغدم َب  الُمغه ًما َصحه  قَوم

لهَيةه  فه  ، اجلَاهه َخذَ  َفَقتَلَُهمم
َ
، َوأ َوالَُهمم مم

َ
لََم، َجاءَ  ُثمَ  أ سم

َ
ل  َفَقاَل  فَأ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َما»: وََسلَمَ 
َ
اَلمَ  أ بَُل، اإلهسم قم

َ
َما فَأ

َ
ُت  الَماَل  َوأ نمهُ  فَلَسم ء   فه  مه َوةَ  إهنَ  ُثمَ  ،«ََشم  َجَعَل  ُعرم

ُمُق  َحاَب  يَرم صم
َ
ِّ  أ ، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  رَُسوُل  َتنََخمَ  َما فََواّلَله : قَاَل  بهَعيمنَيمهه

، رَُجل   َكفِّ  فه  َوَقَعتم  إهاَل  َُنَاَمةً  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  نمُهمم َههُ  بهَها فََدلََك  مه  وَجم
ُه، َ لم َمَرُهمم  َوإهَذا وَجه

َ
َرُه، ابمتََدُروا أ مم

َ
  َوإهَذا أ

َ
تَتهلُونَ  ََكُدوا تَوََضأ ، ََعَ  َيقم  َوإهَذا وَُضوئههه

َواَتُهمم  َخَفُضوا تََكلَمَ  صم
َ
نمَدُه، أ ونَ  َوَما عه دل ي انَلَظرَ  إهيَلمهه  ُُيه َوةُ  فَرََجعَ  ََلُ، ًماَتعمظه  ُعرم

، إهَل  َحابههه صم
َ
يم : َفَقاَل  أ

َ
، أ مه ُت  لََقدم  َواّلَله  قَوم ، ََعَ  َوفَدم ُت  الُملُوكه ، ََعَ  َوَوفَدم  َقيمََصَ

َى، ، َوكهْسم ِّ يمُت  إهنم  َواّلَله  َوانَلَجاَشه
َ
ُمهُ  َقطل  َملهًَك  َرأ َحابُهُ  ُيَعظِّ صم

َ
مُ  َما أ َحاُب  ُيَعظِّ صم

َ
 أ
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 رَُجل   َكفِّ  فه  َوَقَعتم  إهاَل  َُنَاَمةً  َتنََخمَ  إهنم  َواّلَله  حُمََمًدا، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  َمد  حُمَ 
، نمُهمم َههُ  بهَها فََدلََك  مه ُه، وَجم َ لم َمَرُهمم  َوإهَذا وَجه

َ
َرُه، ابمتََدُروا أ مم

َ
  َوإهَذا أ

َ
 ََكُدوا تَوََضأ

تَتهلُونَ  ،وَُض  ََعَ  َيقم َواَتُهمم  َخَفُضوا تََكلَمَ  َوإهَذا وئههه صم
َ
نمَدهُ، أ ونَ  َوَما عه  انلََظرَ  إهيَلمهه  ُُيهدل

يًما د   ُخَطةَ  َعلَيمُكمم  َعَرَض  قَدم  َوإهنَهُ  ََلُ، َتعمظه بَلُوَها، رُشم نم  رَُجل   َفَقاَل  فَاقم  بَنه  مه
، َدُعونه : كهنَانَةَ  ،: َفَقالُوا آتهيهه ََف  فَلََما ائمتههه ْشم

َ
ِّ  ََعَ  أ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

، َحابههه صم
َ
، َهَذا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل  َوأ نم  وَُهوَ  فاَُلن  م   مه  قَوم

ُمونَ  َن، ُيَعظِّ ثَتم  «ََلُ  فَابمَعثُوَها ابُلدم بَلَهُ  ََلُ، َفبُعه تَقم ى فَلََما وَن،يُلَبل  انَلاُس  َواسم
َ
هَك  َرأ  َذل

، ُسبمَحانَ : قَاَل  هَهُؤالَءه  يَنمبَغه  َما اّلَله نم  ل
َ
وا أ ، َعنه  يَُصدل ، إهَل  رََجعَ  فَلََما ابَليمته َحابههه صم

َ
 أ

يمُت : قَاَل 
َ
نَ  َرأ تم  قَدم  ابُلدم َ ، قُلِّ َرتم عه شم

ُ
رَى َفَما َوأ

َ
نم  أ

َ
وا أ ، َعنه  يَُصدل  رَُجل   َفَقامَ  ابَليمته

َرزُ  ََلُ  ُيَقاُل  نمُهمم مه  كم ، بمنُ  مه ، َدُعونه : َفَقاَل  َحفمص  ،: َفَقالُوا آتهيهه ََف  فَلََما ائمتههه ْشم
َ
 أ

، مم ل  قَاَل  َعلَيمهه ، َهَذا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه َرز  كم ر   رَُجل   وَُهوَ  مه  فََجَعَل  ،«فَاجه
َ  يَُكلِّمُ  منََما وََسلََم، يمهه َعلَ  اهللُ  َصَّل  انَلبه ر و، بمنُ  ُسَهيمُل  َجاءَ  إهذم  يَُكلُِّمهُ  ُهوَ  َفبَي  َعمم

َمر   قَاَل  َبَنه : َمعم خم
َ
يلوُب، فَأ

َ
َمةَ  َعنم  أ ره

كم نَهُ  عه
َ
ر و، بمنُ  ُسَهيمُل  َجاءَ  لََما أ ل  قَاَل  َعمم  انَلبه

نم  لَُكمم  َسُهَل  لََقدم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ُكمم  مه ره
مم
َ
َمر   قَاَل  «أ رهيل  قَاَل : َمعم

 فه  الزلهم
يثههه  ر و بمنُ  ُسَهيمُل  فََجاءَ : َحده تُبم  َهاته : َفَقاَل  َعمم  فََدََع  كهتَابًا َوَبيمنَُكمم  بَيمنَنَا اكم

ل  ل  َفَقاَل  الََكتهَب، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  اّلَله  ِمْسِب»: مَ وََسلَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
َنه  يمه  الرَْحم َما: ُسَهيمل   قَاَل  ،«الَرحه

َ
َُن، أ رهي َما فََواّلَله  الَرْحم

دم
َ
نه  ُهوَ  َما أ تُبم  َولَكه  اكم

َك  مه تُُب، ُكنمَت  َكَما اللَُهمَ  بهاسم لهُمونَ  َفَقاَل  تَكم تُبَُها الَ  َواّلَله : الُمسم  اّلَله  ِمْسِب إهاَل  نَكم
 َ ، نه الرَْحم يمه ل  َفَقاَل  الَرحه تُبم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه َك  اكم مه : قَاَل  ُثمَ  «اللَُهمَ  بهاسم

نََك  َنعملَمُ  ُكَنا لَوم  َواّلَله : ُسَهيمل   َفَقاَل  ،«اّلَله  رَُسوُل  حُمََمد   َعلَيمهه  قَاَض  َما َهَذا»
َ
 أ
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، َعنه  َصَددمنَاكَ  َما اّلَله  رَُسوُل  نه  قَاتَلمنَاَك، َوالَ  ابلَيمته تُبم  َولَكه  َعبمده  بمنُ  حُمََمدُ  اكم
، ل  َفَقاَل  اّلَله ، لََرُسوُل  إهنِّ  َواّلَله »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه ، َوإهنم  اّلَله  َكَذبمتُُمونه

تُبم  رهيل  قَاَل  - «اّلَله  َعبمده  بمنُ  حُمََمدُ  اكم
هَك  :الزلهم ه  وََذل َله لُونه  الَ »: لهَقوم

َ
أ  ُخَطةً  يَسم

ُمونَ  يَها ُيَعظِّ َطيمتُُهمم  إهاَل  اّلَله  ُحُرَماته  فه عم
َ
ل  ََلُ  َفَقاَل  - «إهيَاَها أ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

نم  ََعَ »: وََسلَمَ 
َ
منَنَا َُتَللوا أ َ  بَي ، َوَبيم  الَ  َواّلَله : َهيمل  سُ  َفَقاَل  ،«بههه  َفنَُطوَف  ابَليمته

نَا الَعَرُب  َتتََحَدُث 
َ
نَا أ ذم خه

ُ
َطًة، أ نم  ُضغم هَك  َولَكه نَ  َذل ، الَعامه  مه بهله  َفَقاَل  فََكتََب، الُمقم

نَهُ  وَََعَ : ُسَهيمل  
َ
تهيَك  الَ  أ

م
َنا يَأ ينهَك  ََعَ  ََكنَ  َوإهنم  رَُجل   مه  قَاَل  إهيَلمنَا، رََددمتَهُ  إهاَل  ده

لهُمو ، ُسبمَحانَ : نَ الُمسم كهيَ  إهَل  يَُردل  َكيمَف  اّلَله ه لهًما؟ َجاءَ  َوقَدم  الُمَشم  ُهمم  َفبَيمنََما ُمسم
هَك  بُو َدَخَل  إهذم  َكَذل

َ
و بمنه  ُسَهيمله  بمنُ  َجنمَدله  أ ر  هه، فه  يَرمُسُف  َعمم نم  َخَرجَ  َوقَدم  ُقيُوده  مه

َفله  سم
َ
هه  َرَم  َحَّت  َمَكةَ  أ سه َ  بهنَفم ظم  َبيم

َ
َي، ُهره أ لهمه َوُل  حُمََمدُ  يَا َهَذا: ُسَهيمل   َفَقاَل  الُمسم

َ
 أ

يَك  َما َقاضه
ُ
نم  َعلَيمهه  أ

َ
، تَُرَدهُ  أ ل  َفَقاَل  إهيَلَ  َنقمضه  لَمم  إهنَا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

تَاَب  مَك  لَمم  إهًذا فََواّلَله : قَاَل  ،«َبعمدُ  الكه َصاحله
ُ
بًَدا، ء  ََشم  ََعَ  أ

َ
ل  قَاَل  أ  اهللُ  َصَّل  انَلبه

زمهُ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  جه
َ
نَا َما: قَاَل  ،«يله  فَأ

َ
زيههه  أ َعلم  بََّل »: قَاَل  لََك، بهُمجه نَا َما: قَاَل  ،«فَافم

َ
 أ

، ل  َرز   قَاَل  بهَفاعه كم نَاهُ  قَدم  بَلم : مه َجزم
َ
بُو قَاَل  لََك، أ

َ
يم : َجنمَدل   أ

َ
َي،الُمسم  َمعمََشَ  أ رَدل  لهمه

ُ
 أ

كهيَ  إهَل  ه ئمُت  َوقَدم  الُمَشم لهًما، جه الَ  ُمسم
َ
يُت؟ قَدم  َما تََرومنَ  أ َب  قَدم  َوََكنَ  لَقه  َعَذابًا ُعذِّ

يًدا ، فه  َشده َتيمُت : اْلََطابه  بمنُ  ُعَمرُ  َفَقاَل : قَاَل  اّلَله
َ
َ  فَأ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  نَبه

َت : َفُقلمُت  لَسم
َ
َ  أ ا، اّلَله  نَبه نَا: قُلمُت  ،«بََّل »: قَاَل  َحقًّ لَسم

َ
، ََعَ  أ نَا احلَقِّ  ََعَ  وََعُدول

، له ي فَلهمَ : قُلمُت  ،«بََّل »: قَاَل  ابَلاطه ينهنَا فه  ادَلنهَيةَ  ُنعمطه ، رَُسوُل  إهنِّ »: قَاَل  إهًذا؟ ده  اّلَله
ُت  ، َولَسم يهه عمصه

َ
هي وَُهوَ  أ َولَيمَس : لمُت قُ  ،«نَاِصه

َ
ُثنَا ُكنمَت  أ نَا َُتَدِّ

َ
ته  أ

م
 ابَليمَت  َسنَأ

؟ َفنَُطوُف  تَُك  بََّل،»: قَاَل  بههه َبم خم
َ
نَا فَأ

َ
تهيهه  أ

م
 آتهيهه  فَإهنََك »: قَاَل  اَل،: قُلمُت : قَاَل  ،«الَعامَ  نَأ



 

256 

َتيمُت : قَاَل  ،«بههه  َوُمَطوِّف  
َ
بَا فَأ

َ
ر   أ

بَا يَا: َفُقلمُت  بَكم
َ
لَيمَس  ر  بَكم  أ

َ
َ  َهَذا أ ا؟ اّلَله  نَبه  َحقًّ

نَا: قُلمُت  بََّل،: قَاَل  لَسم
َ
نَا احلَقِّ  ََعَ  أ ؟ ََعَ  وََعُدول له ي فَلهمَ : قُلمُت  بََّل،: قَاَل  ابَلاطه  ُنعمطه

ينهنَا فه  ادَلنهَيةَ  َها: قَاَل  إهًذا؟ ده يل
َ
 َولَيمَس  وََسلََم، يمهه َعلَ  اهللُ  َصَّل  اّلَله  لََرُسوُل  إهنَهُ  الَرُجُل  أ

هُ، وَُهوَ  َرَبُه، َيعمصه  ُ كم  نَاِصه تَممسه زههه، فَاسم ، ََعَ  إهنَهُ  فََواّلَله  بهَغرم لَيمَس : قُلمُت  احلَقِّ
َ
 ََكنَ  أ

ُثنَا نَا ُُيَدِّ
َ
ته  أ

م
؟ َوَنُطوُف  ابَليمَت  َسنَأ َبَكَ  بََّل،: قَاَل  بههه خم

َ
فَأ

َ
نََك  أ

َ
تهيهه  أ

م
: قُلمُت  الَعاَم؟ تَأ

، َوُمَطوِّف   آتهيهه  فَإهنََك : قَاَل  اَل، رهيل  قَاَل  - بههه
لمُت : - ُعَمرُ  قَاَل : الزلهم هَك  َفَعمه ل َ  َّله

َمااًل، عم
َ
نم  فََرغَ  فَلََما: قَاَل  أ يَةه  مه ، قَضه تَابه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل  الكه

َحابههه  صم
َ
َُروافَا قُوُموا»: أله لهُقوا ُثمَ  َنم نمُهمم  قَامَ  َما فََواّلَله : قَاَل  ،«احم  قَاَل  َحَّت  رَُجل   مه

هَك  ، ثاََلَث  َذل نمُهمم  َيُقمم  لَمم  فَلََما َمَرات  َحد   مه
َ
مِّ  ََعَ  َدَخَل  أ

ُ
َ  َما لََها فََذَكرَ  َسلََمَة، أ  لَقه

نَ  ، مه مل  َفَقالَتم  انَلاسه
ُ
َ  يَا: َسلََمةَ  أ ،ا نَبه َُتهبل  ّلَله

َ
هَك، أ ُرجم  َذل َحًدا تَُكلِّمم  الَ  ُثمَ  اخم

َ
 أ

نمُهمم  نََك، َتنمَحرَ  َحَّت  ََكهَمًة، مه ُعوَ  بُدم لهَقَك، َحالهَقَك  َوتَدم  يَُكلِّمم  فَلَمم  فََخَرجَ  َفيَحم
َحًدا

َ
نمُهمم  أ هَك  َفَعَل  َحَّت  مه نَُه، ََنَرَ  َذل وما َمافَلَ  فََحلََقُه، َحالهَقهُ  وََدََع  بُدم

َ
هَك  َرأ  قَاُموا، َذل

ُضُهمم  وََجَعَل  َفنََحُروا ًضا َُيملهُق  َبعم تُُل  َبعمُضُهمم  ََكدَ  َحَّت  َبعم ا، َبعمًضا َيقم  َجاَءهُ  ُثمَ  َغمًّ
َوة   هسم نَات   ن مه نمَزَل  ُمؤم

َ
َها يَا}: َتَعاَل  اّلَلُ  فَأ يُّ

َ
م   إَّذا آَمن وا اََّلّينَ  أ ّمَنات   َجاَءك  ؤ   الم 

هَ  نَ  اّجَرات  م  َتّحن وه  َصمه  بَلَغَ  َحَّت  [١٠ :الممتحنة] {فَام   ُعَمرُ  َفَطلََق  الَكَوافهره  بهعه
َمئهذ   ، يَوم ه َتيم

َ
َرأ مكه  فه  ََلُ  ََكَنتَا امم َداُهَما َفََتََوجَ  الَشِّ َيةُ  إهحم به  بمنُ  ُمَعاوه

َ
يَاَن، أ  ُسفم

َرى خم
ُ
َوانُ  َواأل َمَيَة، بمنُ  َصفم

ُ
ل  عَ رَجَ  ُثمَ  أ ، إهَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه ينَةه  الَمده

بُو فََجاَءهُ 
َ
ي   أ نم  رَُجل   بَصه مش   مه ، وَُهوَ  قَُري لهم  رمَسلُوا ُمسم

َ
، َطلَبههه  فه  فَأ ه : َفَقالُوا رَُجلَيم

دَ  ، إهَل  فََدَفَعهُ  نَلَا، َجَعلمَت  اََّلهي الَعهم ه ، َذا بَلََغا َحَّت  بههه  فََخرََجا الَرُجلَيم  احلُلَيمَفةه
لُوا ُكلُونَ  َفَْنَ

م
نم  يَأ ر   مه ، َتمم بُو َفَقاَل  لَُهمم

َ
ي   أ َحده  بَصه

َ
ه  أله رَى إهنِّ  َواّلَله : الَرُجلَيم

َ
 أَل
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تَلَهُ  َجيًِّدا، فُاَلنُ  يَا َهَذا َسيمَفَك  ،: َفَقاَل  اْلَخُر، فَاسم َجلم
َ
، إهنَهُ  َواّلَله  أ  دم لَقَ  جَلَيِّد 

، َجَربمُت  بُو َفَقاَل  َجَربمُت، ُثمَ  بههه
َ
ي   أ رهنه : بَصه

َ
نمُظرم  أ

َ
، أ َكنَهُ  إهيَلمهه مم

َ
نمُه، فَأ بَهُ  مه  َحَّت  فََِضَ

َت  َحَّت  اْلَخرُ  َوفَرَ  بََرَد،
َ
ينََة، أ دَ  فََدَخَل  الَمده جه  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  َيعمُدو، الَمسم

يَ  مَ وََسلَ  َعلَيمهه  اهللُ  ى لََقدم »: َرآهُ  حه
َ
ًرا َهَذا رَأ ِّ  إهَل  انمتََه  فَلََما «ُذعم  اهللُ  َصَّل  انَلبه

به  َواّلَله  قُتهَل : قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  ، َوإهنِّ  َصاحه تُول  بُو فََجاءَ  لََمقم
َ
ي   أ َ  يَا: َفَقاَل  بَصه  نَبه

، َف  َواّلَله  قَدم  اّلَله وم
َ
مَ  اّلَلُ  أ ، رََددمتَنه  قَدم  تََك،ذه مم َانه  ُثمَ  إهيَلمهه ْنم

َ
، اّلَلُ  أ نمُهمم ل  قَاَل  مه  انَلبه

هه  َويمُل »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  مِّ
ُ
َعرَ  أ سم ، مه َحد   ََلُ  ََكنَ  لَوم  َحرمب 

َ
عَ  فَلََما «أ هَك  َسمه  َذل

نَهُ  َعَرَف 
َ
هُ  أ ، َسَيُدل مم َت  َحَّت  فََخَرجَ  إهيَلمهه

َ
يَف  أ ره  سه نمُهمم  َوَينمَفلهُت : قَاَل  ابَلحم بُو مه

َ
 أ

، بمنُ  َجنمَدله  َق  ُسَهيمل  به  فَلَحه
َ
، بهأ ي  نم  َُيمُرجُ  الَ  فََجَعَل  بَصه مش   مه لَمَ  قَدم  رَُجل   قَُري سم

َ
 إهاَل  أ

به  حَلهَق 
َ
، بهأ ي  تََمَعتم  َحَّت  بَصه نمُهمم  اجم ، مه َصابَة  َمعُ  َما فََواّلَله  عه ي   ونَ يَسم  َخرََجتم  بهعه

مش   مه  إهَل  لهُقَري
م
ََتَُضوا إهاَل  الَشأ َخُذوا َفَقتَلُوُهمم  لََها، اعم

َ
، وَأ َوالَُهمم مم

َ
رمَسلَتم  أ

َ
مش   فَأ  إهَل  قَُري

 ِّ ُدهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه ، بهاّلَله  ُتنَاشه مه رمَسَل، لََما َوالَرحه
َ
تَاهُ  َفَمنم  أ

َ
، وَ َفهُ  أ ن   آمه

رمَسَل 
َ
ل  فَأ ، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه مم نمَزَل  إهيَلمهه

َ
وَ }: َتَعاَل  اّلَلُ  فَأ  َكَف  اََّلّي َوه 

م   ي ّدَيه 
َ
م   أ م   َعن ك  ي ّديَك 

َ
م   َوأ نّ  َعن ه  ن   َبع دّ  ّمن   َمَكةَ  بَّبط 

َ
م   أ َفَرك  ظ 

َ
 {َعلَي ّهم   أ

يَتُُهمم  َوََكنَتم  [٢٦ :الفتح] {اَۡلاهّلَّيةّ َۡحَّيةَ  اَۡلّمَيةَ } غَ بَلَ  َحَّت  [٢٤ :الفتح] َنُهمم  َْحه
َ
 أ

وا لَمم  رل نَهُ  يُقه
َ
ل  أ ، نَبه وا َولَمم  اّلَله رل مه  يُقه َنه  اّلَله  بهبهسم ، الرَْحم يمه منَُهمم  وََحالُوا الَرحه َ  بَي  َوَبيم

 ."ابَليمته 
হেসওয়ার ইবন োখরাো ও োরওয়ান রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুো কেসে 
বহণেে, োসদর উভসয়র এেজসনর বণেনা অপরজসনর বণেনার সেেেন 
েসর, োরা বস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
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হুদায়হবয়ার সেয় কবর হস ন। যখন সাহাবীগন রাস্তার এে জায়গায় 
এসস কপৌঁেস ন, েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
‘খাহ দ ইবন ওয়াহ দ েুরাইশসদর অশ্বাসরাহী অগ্রগােী বাহহনী হনসয় 
গাহেে নােে িাসন অবিান েরসে। কোেরা ডান হদসে চ ’ 
আল্লাহর েসে! খাহ দ েুসহ েসদর উপহিহে কট্রও কপস া না, 
এেনহে যখন োরা েুসহ ে কসনাবাহহনীর পশ্চাসে ধূহ রাহশ কদখসে 
কপ , েখন কস েুরাইশসদর সাংবাদ কদওয়ার জনয কঘাড়া কদৌহড়সয় 
চস  কগ । এহদসে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে অগ্রসর 
হসয় যখন কসই হগহরপসে কপৌঁেস ন, কযখান কেসে েক্কার কসাজা পে 
চস  হগসয়সে, েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে উট্নী বসস 
পড় । ক ােজন োসে (উিাবার জনয) ‘হা -হা ’ ব  , োসওয়া 
ক্লান্ত হসয় পসড়সে। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, 
‘োসওয়া ক্লান্ত হয়হন এবাং ো োর স্বভাবও নয় বরাং োসে হেহনই 
আট্হেসয়সেন হযহন হাহে বাহহনীসে আট্হেসয়হেস ন।’ োরপর হেহন 
ব স ন, ‘কসই সত্তার েসে, যাাঁর হােসে আোর প্রাণ‘ েুরাইশরা 
আল্লাহর সম্মাহনে হবষয়সেূসহর েসধয কয কোসনা হবষসয়র সম্মান 
প্রদশেনাসেে হেেু চাইস  আহে ো পূরণ েরব।’ এরপর হেহন োাঁর 
উহিসে ধেে হদস  কস উসি দাাঁড়া । রাবী বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদর পে েযাগ েসর হুদায়হবয়ার কশষ প্রাসন্ত 
অল্প পাহন হবহশি েূসপর োসে অবেরণ েসরন। ক ােজন ো কেসে 



 

259 

অল্প-অল্প পাহন হনহি । এভাসব হেেুক্ষসনর েসধযই ক ােজন পাহন 
কশষ েসর কফ   এবাং রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
হনেট্ হপপাসার অহভসযাগ েরা হস া। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োাঁর কোষ কেসে এেহট্ েীর কবর েরস ন এবাং কসই 
েীরহট্ কসই েূসপ হনসক্ষপ েরার হনসদেশ কদন। আল্লাহর েসে! েখন 
পাহন উপসচ উিসে  াগ , এেনহে সেস ই েৃহপ্ত সহোসর পাহন 
পান েরস ন। এেন সেয় বুদাই  ইবন ওয়ারো আ -খুযাঈ োর 
খুযা‘আ কগাসত্রর হেেু ক াে হনসয় এস া। োরা হেহাোবাসীসদর েসধয 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের আন্তহরে হহোোহি 
হে । বুদাই  ব  , আহে োব ইবন  ুওহাই ও আহের ইবন 
 ুওহাইসে করসখ এসসহে। োরা হুদায়হবয়ার প্রচুর পাহনর হনেট্ 
অবিান েরসে। োসদর সসঙ্গ রসয়সে সাবেসহ দুগ্ধবেী অসনে 
উষ্ট্রী। োরা আপনার হবরুসি যুি েরসে ও বাইেুল্লাহ হযয়ারসে বাধা 
প্রদান েরসে প্রস্তুে। রাসূরুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, ‘আহে কো োসরা সসঙ্গ যুি েরসে আহসহন; বরাং উেরা 
েরসে এসসহে। যুি হনঃসসন্দসহ েুরাইশসদর দূবে  েসর কফস সে, 
ফস  োরা ক্ষহেগ্রস্ত হসয়সে। োরা যহদ চায়, েসব হনহদেি সেসয়র 
জনয োসদর সসঙ্গ সহন্ধ েরসে পাহর আর োরা আোর ও 
োহফরসদর েধযোর বাধা েুস  হনসব। যহদ আহে োসদর উপর জয়ী 
হয় েসব অনযানয ক াে ইস াসে কযভাসব প্রসবশ েসরসে, োরাও 
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চাইস  ো েরসে পারসব। আর না হয়, োরা এসেয়টু্েুসে শাহন্তসে 
োেসব। হেন্তু োরা যহদ আোর প্রস্তাব অস্বীোর েসর, ো হস  কসই 
সত্তার েসে, যাাঁর হাসে আোর প্রাণ, আোর গদোন হবহিন্ন না হওয়া 
পযেন্ত আেরা এ বযাপাসর োসদর যুি েসর যাব। আর হনশ্চয় আল্লাহ 
ো‘আ া োাঁর দীনসে প্রহেহিে েরসবন।’ বুদাই  ব  , ‘আহে 
আপনার বক্তবয োসদর োসে কপৌঁহেসয় হদব। এরপর বুদাই  
েুরাইশসদর োসে এসস ব  , ‘োাঁর পক্ষ কেসে আোসদর োসে 
কোোর হেেু ব ার প্রসয়াজন েসন েহর না। হেন্তু োসদর হবসবেবান 
ক াসেরা ব  , ‘েুহে োাঁসে যা ব সে শুসনে, আোসদরসে ো ব ।’ 
োরপর বুদাই , রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যা 
বস হেস ন, সব োসদর শুনা । োরপর উরওয়া ইবন োসউদ উসট্ 
দাাঁহড়সয় ব  , ‘কহ ক াসেরা! আহে হে কোোসদর হপেৃেু য নই? 
োরা ব  , ‘হযাাঁ হনশ্চয়ই।’ উরওয়া ব  , ‘কোেরা হে আোর সন্তান 
েু য নও?’ োরা ব  , ‘হযাাঁ অবশযই।’ উরওয়া ব  , আোর সম্বসন্ধ 
কোোসদর হে কোসনা অহভসযাগ আসে? োরা ব  , না। উরওয়া 
ব  , কোেরা হে জান না কয, আহে কোেসদর সাহাসযযর জনয 
উোযবাসীসদর োসে আসবদন েসরহে াে এবাং োরা আোসদর 
আহবাসন সাড়া হদসে অস্বীোর েরস  আহে আোর আত্মীয়-স্বজন, 
সন্তান-সন্তুহে ও আোর অনুগেসদর হনসয় কোোসদর োসে 
এসসহে াে? োরা ব  , হযাাঁ, জাহন। উরওয়া ব  , এই ক ােহট্ 
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কোোসদর োসে এেহট্ ভা  প্রস্তাব কপশ েসরসেন। কোেরা ো 
কেসন নাও এবাং আোসে োাঁর োসে কযসে দাও। োরা ব  , আপহন 
োাঁর োসে যান। োরপর উরওয়া নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের োসে এ  এবাং োাঁর সসঙ্গ েো ব সে শুরু ের । 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োর সসঙ্গ েো ব স ন, 
কযেহনভাসব বুদাইস র সসঙ্গ েো বস হেস ন। উরওয়া েখন ব  , 
কহ েুহাম্মদ, আপহন হে চান কয, আপনার েওেসে হনহশ্চহৃ েসর 
হদসবন, আপহন আপনার পূসবের আরববাসীসদর এেন োসরা েো 
শুসনসেন কয, কস হনজ েওসের েুস াৎপাট্ন েরসে উদযে হসয়হে ? 
আর যহদ অনয রেে হয়, (েখন আপনার হে অবিা হসব?) আল্লাহর 
েসে! আহে হেেু কচহারা কদখহে এবাং হবহভন্ন ধরসণর ক াে কদখসে 
পাহি যাাঁরা পাহ সয় যাসব এবাং আপনাসে পহরেযাগ েরসব। েখন 
আবূ বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োসে ব স ন, েুহে  াে কদবীর 
 জ্জািান কচসট্ খাও। আেরা হে োাঁসে কেসড় পাহ সয় যাব? উরওয়া 
ব  , কস কে? ক ােজন ব স ন, আবূ বের। উরওয়া ব স ন, যাাঁর 
হাসে আোর প্রাণ, আহে োাঁর েসে েসর ব হে, আোর যহদ 
আপনার ইহসান না োেে, যার প্রহেদান আহে হদসে পাহরহন, 
োহস  হনশ্চই আপনার েোর জবাব হদোে। রাবী ব স ন, উরওয়া 
পুনরায় নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ েো ব সে শুরু 
েরস ন। েো ব ার ফাাঁসে ফাাঁসে কস রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
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ওয়াসাল্লাসের দাাঁহড়সে হাে হদে। েখন েুগীরা ইবন ‘শুবা 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
হশয়সর দাাঁহড়সয় হেস ন এবাং োাঁর সাসে হের এেহট্ েরবারী ও 
োোয় হে  ক ৌহ হশরস্ত্রা। উরওয়া যখনই রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের দাাঁহড়র হদসে োর হাে বাড়াসো েুগীরা 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োাঁর েরবারীর হাে  হদসয় োর হাসে আঘাে 
েরসেন এবাং ব সেন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
দাাঁহড় কেসে কোোর হাে হট্াও। উরওয়া োো েুস  ব  , এ কে? 
ক ােজন ব স ন, েুগীরা ইবন ‘শুবা। উরওয়া ব  , কহ গাোর! 
আহে হে কোোর গাোরীর পহরণহে কেসে কোোসে উিাসরর কচিা 
েহরহন? েুগীরা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু জাসহ ী যুসগ হেেু ক ােসদর 
সাা্সে হেস ন। এেহদন োসদর হেযা েসর োসদর সহায় সম্পদ 
হেহনসয় হনসয়হেস ন। োরপর হেহন ইস াে গ্রহণ েসরন। নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, আহে কোোর ইস াে কেসন 
হন াে, হেন্তু কয ো  েুহে হনসয়ে, োর সাসে আোর কোসনা সম্পেে 
কনই। োরপর রউরওয়া কচাসখর কোসনা হদসয় সাহাবীসদর হদসে 
োোসে  াগ । কস ব  , আল্লাহর েসে! রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েখসনা েুেু কফ স  ো সাহাবীসদর হাসে 
পড়সো এবাং ো গাসয় েুসখ কেসখ কফ সেন। হেহন োাঁসদর কোসনা 
আসদশ হদস  ো োাঁরা সসঙ্গ সসঙ্গ পা ন েরসেন। হেহন অযু েরস  
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োাঁর অযুর পাহনর জনয োাঁর সাহাবীসদর েসধয প্রহেসযাহগো শুরু 
হসো। হেহন যখন েো ব সেন, েখন হনরসব ো শুনসেন এবাং 
োাঁর সম্মানাসেে সাহাবীগন োাঁর হদসে েীক্ষ্ন দৃহিসে োোসেন না। 
োরপর উরওয়া োর সঙ্গীসদর োসে হফসর কগ  এবাং ব  , কহ 
আোর েওে, আল্লাহর েসে! আহে অসনে রাজা বাদশাহর দরবাসর 
প্রহেহনহধত্ব েসরহে। োয়সার (করাে) হেসরা (পারসয) ও নাজ্জাশী 
(আহবহসহনয়ার) সম্রাসট্র দরবাসর দূে হহসসসব হগসয়হে; হেন্তু আহে 
আল্লাহর েসে েসর ব সে পাহর কয, কোসনা রাজা বাদশাহসেই 
োর অনুসরীসদর নযায় এে সম্মান েরসে কদহখহন, কযেন েুহাম্মসদর 
অনুসারীরা োাঁসে েসর োসে। আল্লাহর েসে! রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যহদ েুেু কফস ন, েখন ো কোসনা সাহাবীর 
হাসে পসড় এবাং সসঙ্গ সসঙ্গ োাঁরা ো োসদর গাসয় েুসখ কেসখ 
কফস ন। হেহন কোসনা আসদশ হদস  োরা ো সসঙ্গ সসঙ্গ পা ন 
েসরন; হেহন অযু েরস  োাঁর অযুর পাহন হনসয় সাহাবীগসণর েসধয 
প্রহেসযাহগো শুরু হয়; হেহন েো ব স , সাহাবীগণ হনশু্চপ হসয় 
শুসনন। এেনহে োাঁর সম্মানাসেে োরা োাঁর কচহারার হদসেও োোন 
না। হেহন কোোসদর োসে এেহট্ ভাস া প্রস্তাব পাহিসয়সেন, কোেরা 
ো কেসন নাও। ো শুসন হেনানা কগাসত্রর এে বযহক্ত ব  , আোসে 
োাঁর হনেট্ কযসে দাও। ক াসেরা ব  , যাও। কস যখন রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ও সাহাবীগসণর োসে এ  েখন 
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রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, এ হস া অেুে 
বযহক্ত এবাং এেন কগাসত্রর ক াে, যারা েুরবানীর পশুসে সম্মান েসর 
োসে। কোেরা োর োসে েুরবাণীর পশু হনসয় আস। োরপর োর 
োসে ো হনসয় আসা হস া এবাং ক ােজন ো হবয়া পাি েরসে 
েরসে োর সােসন এস ন। ো কদসখ ক ােহট্ ব  , সুবাহান্নাল্লাহ! 
এেন সব ক ােসদরসে ো‘বা হযয়ারে কেসে বাধা কদওয়া সঙ্গে 
নয়। োরপর কস োর সঙ্গীসদর োসে হফসর হগসয় ব  , আহে 
েুরবাণহর পশু কদসখ এসসহে, কসগুস াসে হে াদা পরাসনা হসয়সে ও 
হচহহ্নে েরা হসয়সে। োই োসদর ো‘বা হযয়ারে বাধা প্রদান সঙ্গে 
েসন েহর না। েখন োসদর েসধয কেসে হেেরায ইবন হাফস নােে 
এে বযহক্ত দাাঁহড়সয় ব  , আোসে োাঁর োসে কযসে দাও। োরা 
ব  , োাঁর োসে যাও। োরপর কস যখন েুসহ েসদর হনেট্বেেী 
হ , নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, এ হস া হেরোজ, 
দুি প্রেৃহের ক াে’। অেপর কস েো ব সে  াগ , এেন সেয় 
সুহাই  ইবন ‘আের আস । ো‘োর (রহ.) বস ন, সুহাই  ইবন 
আের আসস  রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
‘কোোসদর জনয কোোসদর োজ সহজ হসয় কগ ।’ ো’োর (রহ.) 
বস ন, যুহরী (রহ.) োর বহণেে হাদীসস বস সেন কয, সুহাই  এসস 
ব  , আোসদর ও আপনার োসঝ চুহক্ত হ খুন। নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েখন এেজন হ খে ডােস ন। নবী সাল্লাল্লাহু 
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আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, হ খুন: ‘হবসহেল্লাহহর রাহোহনর 
রাহীে’। েখন সুহাই  ব  , আল্লাহর েসে! রহোন কে-? আেরা 
ো জাহননা, বরাং পূসবে আপহন কযেন হ খসেন ‘হবসহেআল্লাহুম্মা’ 
কসভাসব হ খুন। েুসহ েগন ব স ন, আল্লাহর েসে! আেরা 
‘হবসহেল্লাহহর রাহোহনর রাহীে’ োড়া আর হেেু হ খব না। েখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, ‘হবসহেআল্লাহুম্মা’ হ খ। 
োরপর ব স ন, এট্া যার উপর চুহক্তবি হসয়সে আল্লাহর রাসূ  
েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে। েখন সুহাই  ব  , 
আল্লাহর েসে! আেরা যহদ আপনাসে আল্লাহর রাসূ  বস ই হবশ্বাস 
েরোে, োহস  আপনাসে ো‘বা হযয়ারে কদসখ বাধা হদোে না 
এবাং আপনাসদর সসঙ্গ যুি েরসে উদযে হোে না। বরাং আপহন 
হ খুন, আবু্দল্লাহ পুত্র েুহাম্মদ (এর পুত্র কেসে)। েখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, ‘হনশু্চই আহে আল্লাহর রাসূ ; হেন্তু 
কোেরা যহদ আোসে অস্বীোর ের েসব হ খ, আবু্দল্লাহর পুত্র 
েুহাম্মদ।’ যুহরী (র) বস ন, এহট্ এ জনয কয, হেহন বস হেস ন, 
োরা যহদ আল্লাহর পহবত্র বস্তুগুস ার সম্মান েরার কোসনা েো দাবী 
েসর োহস  আহে োসদর কস দাবী কেসন হনব। োরপর নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, এ চুহক্ত ের কয, োরা 
আোসদর ও ো‘বা শরীসফর েসধয কোসনা প্রহেবন্ধেোর সৃহি েরসব 
না, যাসে আেরা (হনহবেসে) োওয়াফ েরসে পাহর। সুহাই  ব  , 
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আল্লাহর েসে! আরববাসীরা কযন এ েো ব ার সুসযাগ না পায় কয, 
এ প্রস্তাব গ্রহসণ আোসদর বাধয েরা হসয়সে। বরাং আগােী বের ো 
হসে পাসর। োরপর ক খা হস া। সুহাই  ব  , এ-ও হ খা কহাে 
কয, আোসদর কোসনা ক াে যহদ আপনার োসে চস  আসস এবাং কস 
যহদও আপনার দীন গ্রহণ েসর োসে, েবুও োসে আোসদর োসে 
হফহরসয় হদসবন। েুসহ েগণ ব স ন, সুবাহান্নাল্লাহ! কয ইস াে গ্রহন 
েসর আোসদর োসে এসসসে, োসে কেেন েসর েুশহরেসদর োসে 
কফরে কদওয়া কযসে পাসর? এেন সেয় আবূ জানদা  ইবন সুহাই  
ইবন ‘আের কসখাসন এসস উপহি হস ন। হেহন কবহর পহরহহে 
অবিায় ধীসর ধীসর চ হেস ন। হেহন েক্কার হননচ  কেসে কবর হসয় 
এসস েুসহ েসদর সােসন হনসজসে কপশ েরস ন। সুহাই  ব  , কহ 
েুহাম্মদ! আপনার সাসে আোর চুহক্ত হসয়সে, কস অনুযায়ী প্রেে 
োজ হস া োসে আোর োসে হফহরসয় হদসবন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, এখসনা কো চুহক্ত সম্পাহদে হয়হন। 
সুহাই  ব  , আল্লাহর েসে! োহস  আহে আপনাসদর সসঙ্গ আর 
েখসনা সহন্ধ েরব না। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, কেব  এ ক ােহট্সে আোর োসে োোর অনুেহে দাও। 
কস ব  , না। এ অনুেহে আহে কদসবা না। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, হযাাঁ, েুহে এট্া ের। কস ব  , আহে 
ো েরব না। হেেরায ব  , আেরা োসে আপনার োসে োোর 
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অনুেহে হদ াে। আবু জানদা  রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, কহ 
েুসহ ে সোজ, আোসে েুশহরেসদর োসে হফহরসয় কদওয়া হসব, 
অেচ আহে েুসহ ে হসয় এসসহে। আপনার হে কদখসেন না, আহে 
েে েি পাহি। আল্লাহর রাস্তায় োসে অসনে হনযোহেে েরা 
হসয়সে। উের ইবন খাত্তাব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, আহে 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে এ াে এবাং 
ব  াে, আপহন হে আল্লাহর সেয নবী নন? হেহন ব স ন, হযাাঁ। 
আহে ব  াে, আেরা হে হসের উপর নই? আর আোসদর দুশেনরা 
হে বাহেস র উপর নয়? হেহন ব স ন, হযাাঁ। আহে ব  াে, োহস  
দীসনর বযাপাসর কেন আেরা কহয় হসবা? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব  াে, ‘আহে অবশযই রাসূ ; অেএব আহে 
োর অবাধয হসে পাহর না, অেচ হেহনই আোর সাহাযেোরী। আহে 
ব  াে, আপহন হে আোসদর বস ন নাই কয, আেরা শীঘ্রই 
বায়েুল্লাহ যাব এবাং োওয়অফ েরব। হেহন ব স ন, হযাাঁ, আহে হে 
এ বেরই আসার েো বস হে? আহে ব  াে, না। হেহন ব স ন, 
েুহে অবশযই ো‘বা গৃসহ যাসব এবাং োওয়াফ েরসব। উের 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, োরপর আহে আবূ বের রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহুর োসে হগসয় ব  াে, কহ আবূ বের। হেহন হে আল্লাহর 
সেয নবী নন? আবূ বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, ‘অবশযই।’ 
আহে ব  াে, আেরা হে সসেযর উপর নই এবাং আোসদর দুশেনরা 
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হে বাহেস র উপর নয়? আবু বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, 
হনশ্চয়ই। আহে ব  াে, েসব কেন আেরা এখন আোসদর দীসনর 
বযাপাসর এে হীনো স্বীোর েরব? আবূ বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
ব স ন, ‘ওসহ’ হনশ্চয়ই হেহন আল্লাহর রাসূ  এবাং হেহন োাঁর রসবর 
নাফরোনী েরসে পাসরন না। হেহনই োাঁর সাহাযযোরী। েুহে োাঁর 
অনুসরণসে আেসড় ধসরা। আল্লাহর েসে! হেহন সসেযর উপর 
আসেন। আহে ব  াে, হেহন হে বস নহন কয, আেরা অহচসরই 
বায়েুল্লাহ যাব এবাং োর োওয়াফ েরব। আবু বের রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু ব স ন, অবশযই। হেন্তু েুহে এবারই কয যাসব হেহন এ েো 
হে বস হেস ন? আহে ব  াে, না। আবু বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
ব স ন, েসব হনশ্চয়ই েুহে কসখাসন যাসব এবাং োর োওয়াফ 
েরসব। যুহরী (রহ.) বস ন কয, উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস হেস ন, 
আহে এর জনয (অেোৎ বধযেহীনোর োফফারা হহসাসব) অসনে কনে 
আে  েসরহে। বণেনাোরী বস ন, সহন্ধপত্র ক খা কশষ হস  
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে সাহাবাসদরসে ব স ন, 

কোেরা উি এবাং েুরবানী ের ও োো োহেসয় কফ । রাবী বস ন, 

আল্লাহর েসে! রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ো 
হেনবার ব ার পরও কেউ উিস ন না। োসদর োউসে উিসে না 
কদসখ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে উসম্ম সা াো 
রাহদয়াল্লাহু আনহার োসে এসস ক ােসদর এ আচরসণর েো বস ন। 
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উসম্ম সা াো রাহদয়াল্লাহু আনহা ব স ন, কহ আল্লাহর নবী, আপহন 
যহদ োই চান, োহস  আপহন বাইসর যান ও োসদর সাসে কোসনা 
েো না বস  আপনার উট্ আপহন েুরবানী েরুন এবাং কু্ষরোর 
কডসে োো েুহড়সয় হনন। কসই অনুযায়ী রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কবহরসয় কগস ন এবাং োসরা সাসে কোসনা েো 
না বস  হনসজর পশু েুরবানী হদস ন এবাং কু্ষরোর কডসে োো 
েুহড়সয় হনস ন। ো কদসে সাহাবীগণ উসি দাাঁড়াস ন ও হনজ হনজ 
পশু েুরবানী হদস ন এবাং এসে অপসরর োো োহেসয় হদস ন। 
অবিা এেন হস া কয, ভীসড়র োরসণ এসে অপসরর উপর পড়সে 
 াগস ন। োরপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে 
েসয়েজন েুসহ ে েহহ া এস ন। েখন আল্লাহ ো‘আ া নাহয  
েরস ন, “কহ েুহেনগণ! েুহেন েহহ ারা কোোসদর োসে হহযরে 
েসর আসস  োসদরসে পরীক্ষা েরুন”। [সূরা আ -েুেোহহনা: ১০] 
েখন উেরা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োর দুস্ত্রীসে ো াে হদসয় কদন, 
োরা েুশহরে হে । োসদর এেজনসে েু‘আহবয়া ইবন আবূ 
সুহফয়ান এবাং অপরজনসে সাফওয়ান ইবন উোইয়া হবসয় েসরন। 
োরপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েদীনায় হফসর 
আসস ন। েখন আবু বাসীর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু নােে কোরাইশ 
কগাসত্রর এে বযহক্ত ইস াে গ্রহণ েসর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের োসে এস ন। েক্কার েুরাইশরা োাঁর ো াসশ দু‘জন 
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ক াে পািা । োরা (রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
োসে এসস) ব  , আপহন আোসদর সাসে কয চুহক্ত েসরসেন (ো 
পূণে েরুন)। হেহন োসে ঐ দুই বযহক্তর হাওয়া া েসর হদস ন। 
োাঁরা োসে হনসয় কবহরসয় কগ  এবাং যু -হু ায়ফায় কপৌসে অবেরণ 
ের  আর োসদর সাসে কয কখজুর হে  ো কখসে  াগ । আবু 
বাসীর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োসদর এেজনসে ব স ন, আল্লাহর 
েসে! কহ অেুে, কোোর েরবারীহট্ খুবই চেৎোর কদখহে। কস 
ক ােহট্ েরবারীহট্ কবর েসর ব  , হযাাঁ, আল্লাহর েসে! এহট্ এেহট্ 
উৎেৃি েরবারী। আহে এোহধে বার ো পরীক্ষা েসরহে। আবূ 
বাসীর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, েস ায়ারহট্ আহে কদখসে চাই ো 
আোসে কদখাও। োরপর ক ােহট্ আবূ বাসীরসে েস ায়ারহট্ হদ । 
আবূ বাসীর কসহট্ িারা োসে এেন আঘাে েরস ন কয, োসে কস 
েসর কগ । োর অপর সঙ্গী পাহ সয় েদীনায় এসস কপৌে  এবাং 
দাাঁহড়সয় েসহজসদ প্রসবশ ের । রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োসে কদসখ ব স ন, এই ক ােহট্ ভীহেজনে হেেু কদসখ 
এসসসে। ইহেেসধয ক ােহট্ নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
োসে কপৌঁসে ব  , আল্লাহর েসে! আোর সঙ্গীসে হেযা েরা 
হসয়সে, আহেও হনহে হোে। এেন সেয় আবূ বাসীর রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহুও কসখাসন এসস উপহিে হস ন এবাং ব স ন, ইয়া 
নবীআল্লাহ! আল্লাহর েসে! আল্লাহ আপনার দাহয়ত্ব সমূ্পণে েসর 
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হদসয়সেন। আোসে োর োসে কফরে হদসয়সেন; এ বযাপাসর আল্লাহ 
আোসে োসদর েব  কেসে নাজাে হদসয়সেন। নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, সবেনাশ! এসো যুসির আগুন 
প্রজ্জহ েোরী, কেউ যহদ োসে হবরে রাখে। আবূ বাসীর 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু যখন এ েো শুনস ন, েখন বুঝসে পারস ন কয, 
োসে হেহন আবার োহফরসদর োসে কফরে পািাসবন। োই হেহন 
কবহরসয় নদীর েীসর এসস পড়স ন। রাবী বস ন, এ হদসে আবু 
জানদার ইবন সুহাই  োহফরসদর েব  কেসে পাহ সয় এসস আবূ 
বাসীসরর সসঙ্গ হেহ ে হস ন। এরপর কেসে েুরাইশ কগাসত্রর কয-ই 
ইস াে গ্রহণ েরে, কস-ই আবূ বাসীসরর সসঙ্গ এসস হেহ ে হসো। 
এভাসব োসদর এেহট্ দ  হসয় কগ । আল্লাহর েসে! োরা যখনই 
শুনসেন কয, েুরাইশসদর কোসনা বাহনজয োহফ া হসহরয়া যাসব, 
েখনই োরা োসদর প্রহেবন্ধেো সৃহি েরসেন আর োসদর হেযা 
েরসেন ও োসদর ো  সাোন কেসড় হনসেন েখন েুরাইশরা নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে ক াে পািা । আল্লাহ ও 
আত্মীয়োর ওয়াসী া হদসয় আসবদন ের  কয, আপহন আবূ বাসীসরর 
োসে এর কেসে হবরে োোর জনয হনসদেশ পািান। এখন কেসে 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে) কেউ এস  কস 
হনরাপদ োেসব (েুরাইশসদর োসে কফরে পািাসে হসব না)। 
োরপর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদর োসে হনসদেশ 
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পািাস ন। এ সেয় আল্লাহ ো‘আ া নাহয  েসরন, “হেহন োসদর 
হাে কোোসদর কেসে এবাং কোোসদর হাে হাে োসদর কেসে 
হবরে করসখসেন.......জাসহ ী যুসগর অহহেো”। পযেন্ত [সূরা আ -
ফােহ: ২৬] োসদর অহহেো এই হে  কয, োরা েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে আল্লাহর নবী বস  স্বীোর েসরহন, 
‘হবসহেল্লাহহর রাহোনীর রাহীে’ বস  স্বীোর েসরহন এবাং বায়েুল্লাহ 
ও েুসহ েসদর েসধয প্রহেবন্ধেো সৃহি েসরহে । 1 

َ  اّلَله  َعبمده  بمنه  َجابهره  َعنم  َش : قَاَل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه مَ  انَلاُس  َعطه ل َوانلَ  احلَُديمبهيَةه  يَوم  به
َ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  َوة   يََديمهه  َبيم كم ، ره

َ
َش  َفتَوََضأ  َما»: َفَقاَل  ََنمَوُه، انَلاُس  فََجهه

؟ نمَدنَا لَيمَس : قَالُوا «لَُكمم   َماء   عه
ُ
َُب  َوالَ  َنتَوََضأ َ  َما إهاَل  نََشم  فه  يََدهُ  فَوََضعَ  يََديمَك، َبيم

َوةه، كم َ  َيثُورُ  الَماءُ  فََجَعَل  الرِّ ، َبيم هه َصابهعه
َ
ثَاله  أ مم

َ
، َكأ بمنَا الُعيُونه ََشه

نَا فَ
م
: قُلمُت  َوتَوََضأ

؟ َكمم  ائَةَ  ُكَنا لَوم : قَاَل  ُكنمتُمم لمف   مه
َ
ةَ  َِخمَس  ُكَنا لََكَفانَا، أ َ ائَةً  َعَشم  .مه

জাহবর ইবন আবদুল্লাহ্ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, হুদাহবয়ায় অবিান োস  এেহদন সাহাবাসয় কেরাে পাহনর 
পীপাসায় অেযন্ত োের হসয় পড়স ন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের সমু্মসখ এেহট্ (চােড়ার) পাসত্র অল্প পাহন হে । হেহন 
অজু েরস ন। োাঁর হনেট্ পাহন আসে েসন েসর সেস  ঐ হদসে 
ধাহবে হস ন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন,কোোসদর 
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হে হসয়সে? োাঁরা ব স ন, আপনার সমু্মখি পাসত্রর সাোনয পাহন 
বযেীে অজু ও পান েরার েে পাহন আোসদর হনেট্ নাই। নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ঐ পাসত্র োাঁর হাে রাখস ন। েখনই 
োাঁর হাে উপহচসয় ঝণো ধারার নযায় পাহন েুহট্সয় কবর হসে  াগস া। 
আেরা সেস ই পাহন পান ের াে আর অজু ের াে। সাহ ে 
(রহ.) (এেজন রাবী) বস ন, আহে জাহবর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে 
হজজ্ঞাসা ের াে, আপনারা েেজন হেস ন? আেরা যহদ এে  ক্ষও 
হোে, েবুও আোরসদর জনয পাহন যসেি হে। েসব আেরা হে াে 
োত্র পসনরশ’। 1 

َ  اّلَله  َعبمده  بمنه  َجابهره  َعنم  يَث  َهَذا َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه يمتُنه  قَدم : قَاَل  احلَده
َ
ِّ  َمعَ  َرأ  انَلبه

، َحَِضَته  َوقَدم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ُ َ  َماء   َمَعنَا َولَيمَس  الَعَصم ، َغيم لَة  َل  فَضم  فَُجعه
َ  إهنَاء   فه  ته

ُ
ل  فَأ دمَخَل  ،بههه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
َصابهَعُه، َوفََرجَ  فهيهه  يََدهُ  فَأ

َ
 ُثمَ  أ

له  ََعَ  َحَ »: قَاَل 
هم
َ
، أ َكةُ  الوُُضوءه نَ  الَبَ يمُت  فَلََقدم  «اّلَله  مه

َ
نم  َيتََفَجرُ  الَماءَ  َرأ ه  مه  َبيم

، هه َصابهعه
َ
  أ

َ
ُبوا، انَلاُس  َفتَوََضأ نمُه، نه َبطم  فه  َجَعلمُت  َما آلُو الَ  فََجَعلمُت  َوَْشه ُت  مه  َفَعلهمم

نَهُ 
َ
َابهر   قُلمُت . بََرَكة   أ ؟ ُكنمتُمم  َكمم : جله َمئهذ  لمًفا: قَاَل  يَوم

َ
َبعَ  أ رم

َ
ائَة   َوأ  .مه

জাহবর ইবন আবদুল্লাহ্ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, আহে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাংসগ হে াে, এ 
সেয় আসসরর সেয় হসয় কগ । অেচ আোসদর সাংসগ কবাঁসচ যাওয়া 
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সাোনয পাহন বযেীে হেেুই হে  না। েখন কসটু্েু এেহট্ পাসত্র 
করসখ পাত্রহট্ নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সােসন কপশ েরা 
হ । হেহন পাত্রহট্র েসধয হনসজর হাে েুহেসয় হদস ন এবাং 
আঙ্গ গুস া েহড়সয় হদস ন। এরপর ব স ন, এস যাসদর অযুর 
প্রসয়াজন আসে। বরেে কো আসস আল্লাহ’র োে কেসে। জাহবর 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, েখন আহে কদখ াে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের আঙ্গ গুস ার ফাাঁে কেসে পাহন প্রবাহহে 
হসি। ক ােজন অযূ ের  এবাং পাহন পান ের । আহেও আোর 
উদসর যেটু্েু সম্ভব হে  েেটু্েু পান েরসে ত্রুহট্ ের াে না। 
কেননা, আহে জানোে এহট্ বরেসে পাহন। রাবী বস ন, আহে 
জাহবর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ব  াে, কস হদন আপনারা েে ক াে 
হেস ন? হেহন ব স ন, এে হাজার চারশ জন।1  

َ  الَبَاءه  َعنه  مَ  ُكَنا: قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه َبعَ  احلَُديمبهيَةه  يَوم رم
َ
ةَ  أ َ ائَةً  َعَشم  بهئم ، حلَُديمبهيَةُ َوا مه

نَاَها، ُكم  لَمم  َحَّت  َفَْنَحم َرًة، فهيَها َنَتم ل  فََجلََس  َقطم  َشفهيه  ََعَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
ه 
َمَض  بهَماء   فََدََع » ابلهئم ه  فه  َوَمجَ  َفَمضم

َ  َفَمَكثمنَا «ابلهئم يد   َغيم تََقيمنَا ُثمَ  بَعه  َحَّت  اسم
ينَا،رَ  ، وه وم  َوَروَتم

َ
 .َرََكئهبُنَا َصَدرَتم  أ

বারা’আ ইবন আহযর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আেরা নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাসে হুদাহবয়ায় কচৌেশ 
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ক াে হে াে। হুদায়হবয়া এেহট্ েুপ, আেরা ো হসে পাহন এেন 
ভাসব উহিসয় হন াে কয োসে এে কফাাঁট্া পাহনও বােী োেস া না। 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েূসপর হেনারায় বসস হেেু পাহন 
আনার জনয আসদশ েরস ন। (সাোনয পাহন আনা হস া) হেহন েুহল্ল 
েসর ঐ পাহন েূসপ হনসক্ষপ েরস ন। হেেু সেয় অসপক্ষা ের াে। 
েখন েূপহট্ পাহনসে ভসর কগ । আেরা পান েসর েৃহপ্ত  াভ 
ের াে, আোসদর উট্গুস াও পাহন পাসন েৃপ্ত হ । অেবা বস সেন 
আোসদর উট্গুস া পাহন পান েসর প্রেযাবেেন ের । 1 

، َعبمده  َعنم  نمتُمم  بََرَكًة، اْليَاته  َنُعدل  ُكَنا: قَاَل  اّلَله
َ
وَنَها َوأ يًفا، َتُعدل وه

 رَُسوله  َمعَ  ُكَنا ََتم
،َسفَ  فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  لُبُوا»: َفَقاَل  الَماُء، َفَقَل  ر  لَةً  اطم نم  فَضم  «َماء   مه

يهه  بهإهنَاء   فََجاُءوا دمَخَل  قَلهيل   َماء   فه
َ
، فه  يََدهُ  فَأ نَاءه  الَطُهوره  ََعَ  َحَ »: قَاَل  ُثمَ  اإله

، َكةُ  الُمبَارَكه نَ  َوالَبَ يمُت  فَلََقدم  «اّلَله  مه
َ
نم  يَنمبُعُ  الَماءَ  َرأ ه  مه َصابهعه  َبيم

َ
 َصَّل  اّلَله  رَُسوله  أ

َمعُ  ُكَنا َولََقدم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  بهيحَ  نَسم َكُ  وَُهوَ  الَطَعامه  تَسم  .يُؤم
আবদুল্লাহ ইবন োস’উদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, আেরা (সাহাবাগণ) অস ৌহেে ঘট্নাসেূহসে বরেে ও 
ে যাণের েসন েরোে আর কোেরা (যারা সাহাবী নও) ঐ সব 
ঘট্নাসে ভীহেের েসন ের। আেরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের সাসে সফসর হে াে। আোসদর পাহন েহেসয় আস । 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৭৭।  
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েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, অহেহরক্ত পাহন 
ো াশ ের। (ো াসশর পর) সাহাবাগণ এেহট্ পাত্র হনসয় আসস ন 
যার কভের সাোনয পাহন হে । নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
োাঁর হাে কোবারে ঐ পাসত্রর কভের েুহেসয় হদস ন এবাং কঘাষণা 
েরস ন, বরেেেয় পাহন হনসে সেস ই এসসা। এ বরেে আল্লাহ 
ো‘আ ার পক্ষ কেসে কদওয়া হসয়সে। েখন আহে কদখসে কপ াে 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের আঙু্গস র ফাাঁে হদসয় 
পাহন উপসচ পড়সে। সেয় হবসশসষ আেরা খাদয-রসবযর োসবীহ পাি 
শুনোে আর ো খাওয়া হসো।1 

، َحَدثَنه  َسلََمَة، قَاَل  بمنُ  إهيَاُس  َعنم  به
َ
نَا: قَاَل  أ مم َُديمبهيَةَ  قَده

 َصَّل  اهلله  رَُسوله  َمعَ  احلم
َبعَ  َوََنمنُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  رم

َ
ةَ عَ  أ َ ائًَة، َشم يَها، اَل  َشاةً  َِخمُسونَ  وََعلَيمَها مه وه : قَاَل  تُرم

، َجبَا ََعَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقَعدَ   فهيَها، بََصَق  َوإهَما َدََع، فَإهَما الَركهَيةه
،: قَاَل  تََقيمنَا، فََسَقيمنَا فََجاَشتم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  ُسوَل رَ  إهنَ  ُثمَ : قَاَل  َواسم

هلمبَيمَعةه  َدََعنَا له  فه  ل صم
َ
تُهُ : قَاَل  ، الَشَجَرةه  أ َوَل  َفبَاَيعم

َ
، أ  إهَذا َحَّت  َوبَاَيَع، بَاَيَع، ُثمَ  انَلاسه

نَ  وََسط   فه  ََكنَ  ، مه تَُك بَايَ  قَدم : قُلمُت : قَاَل  «َسلََمةُ  يَا بَايهعم »: قَاَل  انَلاسه  اهلله  رَُسوَل  يَا عم
َوله  فه 

َ
، أ يمًضا»: قَاَل  انَلاسه

َ
َس  فََِضََب : قَاَل ............. ،«َوأ

م
 ُثمَ  َفَقتَلَُه، َمرمَحب   َرأ

 (.الخ) يََديمهه  ََعَ  المَفتمحُ  ََكنَ 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৭৯।  
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আয়াস ইবসন সা াো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আোর হপো 
(সা াো ইবনু  আেওয়া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বণেনা েসরসেন, আেরা 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ হুদায়হবয়ায় আগে 
ের াে। আেরা সাংখযায় হে াে কচৌেশ’ এবাং োসদর (েুসহ েসদর) 
োসে হেস া এেন পঞ্চাশহট্ বেরী যাসদর দুগ্ধ কদাহন েরা হসো 
না। হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ (সা) সাংেীণে এেহট্ েুসপর পাসড় 
োশহরফ রাখস ন। পসর হেহন কদা‘আ েসরসেন অেবা েুেু 
কফস সেন, (যা-ই কহাে) ফস  েুসপর পাহন োনায় োনায় ভরহে 
হসয় কগস া। আেরা সেস  হনসজরাও পান ের াে, আর আোসদর 
জাসনায়ারগুস াসে পান েরা াে। পসর হেহন আোসদরসে এেহট্ 
বৃসক্ষর নীসচ (বাব া গাে) বাই‘য়াে েরার জনয আহবান েরস ন। 
হেহন (সা াো) বস ন, সেস র আসগ আহেউ (োাঁর হাসে হাে 
করসখ) বাই‘য়াে ের াে। পসর ক াসেরা এসের পর এে বাইয়াে 
েরস া। অবসশসষ বাই‘য়াসের হস হস া োঝাোহঝ পযোসয় কপৌঁেস , 
হেহন আোসে  ক্ষয েসর ব স ন, কহ সা াো! বাইয়াে েসরা। আহে 
ব  াে, কহ আল্লাহর রাসূ ! আহে কো সেস্ত ক াসের আসগই 
বাইয়াে েসরহে। হেহন ব স ন, আবারও বাইয়াে েসরা। সুেরাাং 
আহে হিেীয়বার বাইয়াে ের াে। সা াো বস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কদখস ন কয আহে হনরস্ত্র। অেোৎ 
আোর োসে যুসির কোসনা হাহেয়ার কনই। সুেরাাং হেহন আোসে 
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এেখানা ো  হদস ন (হেহন ‘হাজানা’ হদসয়সেন অেবা ‘দারাো’, 
দুহট্র অেে প্রায় োোোহে)। এরপর হেহন (ক ােসদরসে) বাইয়াে 
েরাসে োেস ন। অবসশসষ যখন বাইয়াে হস হস া প্রায় কশষ 
পযোসয় কপৌঁেস া েখন হেহন আোসে পুনরায়  ক্ষয েসর ব স ন, কহ 
সা াো! েুহে হে আোর হাসে বাইয়াে েরসব না? আহে ব  াে, 
কহ আল্লাহর রাসূ ! আহে কো এেবার সেস্ত ক াসের পূসবেই 
বাইয়াে েসরহে। আবার োঝখাসনও এেবার বাইয়াে েসরহে। হেহন 
ব স ন, আবারও েসরা। সা াো বস ন, পুনরায় েৃেীয়বার োাঁর 
হাসে বাইয়াে ের াে। পসর হেহন আোসে ব স ন, কহ সা াো! 
আহে কয কোোসে এেখানা ো  হদসয়হে াে, ো হে েরস ? আহে 
ব  াে, কহ আল্লাহর রাসূ ! আোর চাচা আসেসরর সাসে আোর 
সাক্ষাে হস , কদখ াে, হেহন হনরস্ত্র োাঁর োসে কোসনা হাহেয়ার 
কনই। অেএব, আহে ো োাঁসে হদসয় কফস হে। সা াো বস ন, 
আোর েো শুসন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কহসস 
হদস ন এবাং ব স ন, েুহে কো ঐ বযহক্তর েসো, কস সবেপ্রেে বস , 
কহ আল্লাহ! আোসে এেন এেজন বনু্ধ হেহ সয় দাও, কয হসব আোর 
হনসজর (কদসহর) চাইসে আোর োসে অহধে হপ্রয়। সা াো বস ন, 
পসর েুশহরেরা আোর সাসে এেট্া সহন্ধচুহক্ত েরার জনয দূে 
পাহিসয় কযাগাসযাগ িাপন েরস া। পসর আোসদর েসধয বার বার 
হাাঁট্াহাাঁহট্ েরস  কশষ পযেন্ত আোসদর সাসে এেট্া সহন্ধ চুহক্ত 
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সম্পাদন হসয় কগস া। সা াো বস ন, আহে হে াে, ো হা ইবসন 
উবাইদুল্লাহ্ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর খাসদে। আহে োাঁর কঘাড়াসে পাহন 
পান েরাোে ও োর গাসয়  ধু াবাহ  পহরস্কার েরোে এবাং োাঁর 
কখদেে েরোে, এর হবহনেসয় আহে োাঁর খাদয কেসেই খাওয়া 
দাওয়া েরোে। আর আোর পহরবার-পহরজন ও ো -সম্পদ যা 
হেস া ো আল্লাহ ো’আ া ও োাঁর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের নাসে কেসড় রাখ াে। সা াো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বস ন, েক্কাবাসীসদর সাসে আোসদর সহন্ধ-চুহক্ত হসয় কগস , আেরা 
পরস্পর পরস্পসরর সাসে হেস হেসশ চ সে  াগ াে। (হিে এ সেয় 
এেহদন) আহে এেহট্ বৃসক্ষর নীসচ এসস গাে ে ার োাঁট্া-েুট্া 
পহরস্কার েসর কসখাসন শুসয় পড় াে। এেন সেয় েক্কার 
েুশহরেসদর চার বযহক্ত আোর োসে আসস া এবাং োরা রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে সম্পসেে নানা প্রোর অসশাভন ও 
আপহত্তের েোবেো ব স া। োসে আহে োসদর ওপর ভীষণ কক্ষসপ 
কগ াে, পসর আহে অনয আসরেহট্ গােে ায় চস  কগ াে। এ সেয় 
োরা োসদর হাহেয়ারগুস া গাসের সাসে ঝুহ সয় করসখ সবাই শুসয় 
পড়স া। হিে এেন সেয় উপেযোর হনন প্রান্ত কেসে কোসনা এে 
আহবানোরী হচৎোর েসর এ আওয়াজ হদস া কয, “েুহাহজরীনরা 
কোোয়? ইবসন যুনাঈেসে হেযা েরা হসয়সে”। সা াো বস ন, এ 
আওয়াজ কশানার সাসে সাসেই আহে আোর েরবারী কোষেুক্ত েসর 
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ঐ চার বযহক্তর ওপর ঝাাঁহপসয় পড় াে। অেচ োরা সবাই েখনও 
শাহয়ে অবিায় হেস াা্ আহে হগসয় োসদর হাহেয়ারগুস া হনসয় 
কসগুস াসে আোর হাসে েসধয েুসিা েসর কবাঁসধ হন াে। সা াো 
বস ন, পসর আহে ব  াে, কসই েহান সত্তার েসে! হযহন েুহাম্মাদ 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের েুখেে সে সবসচসয় 
েযোদা দান েসরসেন। সাবধান! কোোসদর কেউ োো েু সব না। 
যহদ কেউ োো ওিাও, েসব কচাসখ যা কদখসো ওট্ার িারা োসে 
কশষ েসর কদসবা। সা াো বস ন, পসর আহে োসদরসে হাাঁহেসয় 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে হনসয় আস াে। 
হেহন বস ন, এ সেয় আোর চাচা আসের ও ‘আবা াহ্’ কগাসত্রর 
‘হেেরায’ নাসে এে বযহক্তসব রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের োসে ধসর হনসয় আসস া। কস হেস া সত্তরজন 
েুশহরসের েসধয এেহট্ গাত্রাবৃে কঘাড়ার ওপর আসরাহী। রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদর হদসে দৃহি হনসক্ষপ েসর 
ব স ন, কোেরা এসদর সবাইসে কেসড় দাও। অপরাসধর সূচনা েরা 
এবাং বার বার অপরাধ েরা োসদরসেই োনায় (অেোৎ সহন্ধচুহক্তর 
কখ াফ েরাট্া োসদরসেই সাসজ), এ বস  রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদরসে োফ েসর হদস ন। এ ঘট্নার 
পহরসপ্রহক্ষসে আল্লাহ নাহয  েরস ন, “আহে েক্কা অঞ্চস  ওসদর 
ওপর কোোসদরসে হবজয়ী েরার পর, োসদর হাে কোোসদর ওপর 
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কেসে এবাং কোোসদর হাে োসদর ওপর কেসে হনবারণ েসরহে”। 

[সূরা আ -ফােহ: ২৪] আয়ােহট্ সবটু্েুই নাহয  েরস ন। সা াো 
বস ন, অেঃপর আেরা েদীন অহভেুসখ প্রেযাবেেন ের াে এবাং 
আেরা এসস এে জায়ঘায় অবিান ের াে। এহদসে আোসদর ও 
‘ াহ্ইয়ান’ কগাসত্রর েধযখাসন এেহট্ োত্র পাহাসড়র বযবধান। আর 
োরা হেস া েুশহরে। রাসের কব ায় রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ও োাঁর সঙ্গীসদর জনয োসদর (েুশহরেসদর) কগাপন 
সাংবাদ সরবরাহ েরার জসনয কয গুপ্তচর হহসসসব উক্ত পাহাসড়র 
ওপর আসরাহণ েরসব, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
োর জসনয আল্লাহর োসে “ইহস্তগফার” েরস ন। সা াো বস ন, 
আহে উক্ত রাসে দু’হে হেনবার কস পাহাসড় আসরাহণ ের াে। পসর 
আহে েদীনায় হফসর আস াে। এ সেয় রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর কগা াে ‘রাবাহ্’ কে োাঁর স্বীয় সওয়ারী 
জাসনায়ার (আিাহ) হদসয় পািাস ন এবাং আহেও োর সসঙ্গ হে াে। 
আর আহে কবর হ াে োর সাসে ো হা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর কঘাড়া 
হনসয় েুক্ত োসির পাসন। যখন কভার হস া হিাৎ সাংবাদ কপ াে 
আবদুর রহোন আ -োযারী অেহেেে আক্রেণ েসর রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের জাসনায়ারগুস া হেহনসয় হনসয় কগসে 
এবাং োাঁর রাখা সেও হেযা েসর কফস সে। সা াো বস ন, েখন 
আহে ব  াে, কহ রাবাহ! ধসরা, এ কঘাড়াহট্ হনসয় যাও এবাং ওট্া 
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ো হা ইবসন উবাইদুল্লাহর োসে কপৌঁহেসয় দাও, আর রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ এ সাংবাদ জাহনসয় দাও কয, 
েুশহরেরা োাঁর পশুর পা   ুন্ঠন েসর হনসয় কগসে। সা াো বস ন, 
অেঃপর আহে এেহট্ উাঁচু হট্ ার ওপর দাাঁহড়সয় েদীনাসে সমু্মসখ 
করসখ বস  সাংসেে ধ্বহন উচ্চারণ েসর হেনবার খুব কজাসর হচৎোর 
হদ াে। অেঃপর আহে (েুশহরেসদর) হপেু ধাওয়া েসর োসদর প্রহে 
েীর হনসক্ষপ েরসে েরসে কবহরসয় পড় াে এবাং এ কশাে (েহবো) 
আবৃহত্ত েরসে োে াে, আহে হ াে আক্ওয়ার সুসযাগয সন্তান এবাং 
আজসের হদসনই প্রোহণে হসব, োর ো োসে অহধে দুগ্ধ পাণ 
েহরসয়সে”। পসর আহে োসদর এেজনসে আয়সত্ত কপসয় োর 
সওয়ারী  ক্ষয েসর েীর েুড় াে, কশষ পযেন্ত েীরহট্ োর বাহু কেদ 
েসর চস  কগস া। সা াো বস ন, েখন আহে ব  াে,  ও কহ এই 
পুরস্কার! আোসে হচসনা? আহে হ াে আক্ওয়ার সুসযাগয পুত্র। 
আজই প্রোহণে হসব হনেৃি ইের কে? এবাং োর ো োসে দুগ্ধপাণ 
েহরসয়সে। সা াো বস ন, আল্লাহর েসে! আহে অনবরে 
হবরােহীনভাসব োসদরসে েীর হনসক্ষপ েরসে োে াে এবাং ওসদর 
জখেী ও আহে েরসে োে াে। পসর যখন োসদর অশ্বাসরাহী 
আোর োসে হফসর আসস া, েখন আহে এেহট্ বৃসক্ষর নীসচ এসস 
বসস পড় াে। অেঃপর আহে োসে  ক্ষয েসর েীর হনসক্ষপ েসর 
আহবান েসর হদ াে। অবসশসষ যখন োরা পাহাসড়র সরু পসের 
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হনেট্বেেী হস া েখন োর েসধয েুসে কগস া। এ সেয় আহে 
পাহাসড়র ওপসর উসি কগ াে এবাং ওপর কেসে োসদরসে পাের 
হনসক্ষপ েরসে োে াে। সা াো বস ন, আহে সারাক্ষণ োসদর হপেু 
ধাওয়া েরসেই োে াে। কশষ নাগাদ আল্লাহ সৃি রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কয কোসনা উষ্ট্র সওয়ারীসে আহে 
আোর কপেসনই কফস  হদ াে। ফস  আোর ও েুশহরেসদর 
োঝখাসন আহেই রসয় কগ াে। এরপর আহে েীর হনসক্ষপ েরসে 
েরসে োসদর হপেু ধাওয়া েরস  কশষ পযেন্ত োরা গাসয়র কবাঝা 
হা ো েরার হনহেসত্ত হত্রশখানার কবশী চাদর ও হত্রশহট্ েীর কফস  
কগস া। আর আহে োসদর কফস  যাওয়া প্রসেযেহট্ হজহনসসর ওপর 
পাের চাপা হদসয় হচহ্ন করসখ কযসে  াগ াে, কযন রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ও োাঁর সঙ্গীরা কদসখ হচনসে পাসরন 
কয, ওগুস া আোর হেনোইেৃে হজহনস। অবসশসষ োরা (েুশহরেরা) 
এে হট্ ার সাংেীণে িাসন হগসয় উপহিে হস া। এেন সেয় হিাৎ 
অেুে (আবদুর রহোন) ইবসন বাদরু  ফাযারী এসস োসদর োসে 
উপহিে হস া। েখন োরা সেস  বসস দুপুসরর খানা খাহিস া, 
আর আহে পাহাসড়র সসবোচ্চ শৃসঙ্গ বসা হে াে। এ সেয় ফাযারী 
আোসে কদখসে কপসয় সসঙ্গর ক ােসদরসে হজসজ্ঞস েরস া, ঐ কয 
ওপসর আহে কদখহে ওট্া হে? োরা ব স া, এই কো কস বযহক্ত কয 
আোসদরসে অহির েসর েুস সে। আল্লাহর শপে! ঐ সাে-সো  
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কেসেই কস আোসদর হপেু ধাওয়া েসর আোসদরসে েীসরর েুসখ 
করসখসে। এেন হে কশষ নাগাদ আোসদর হাসে যা হেেু হেস া 
সবহেেুই কস হেহনসয় হনসয় কগসে। সা াো বস ন, োসদর েো শুসন 
ইবনু  ফাযারী ব স া, কোোসদর েধয কেসে চারজন ক াে োর 
হদসে ওসিা। সা াো বস ন, অেঃপর োসদর কেসে চারজন 
পাহাসড়র েসধয আোর োসি উসি আসস া। হেহন বস ন, যখন োরা 
আোর এসো হনেসট্ আসস া কয, এখন আহে োসদর সাসে 
েোবােো ব সে পাহর, েখন আহে ব  াে, কোেরা হে আোসে 
হচসনা, আহে কে? োরা ব স া, না এবাং হজসজ্ঞস েরস া, েুহে কে? 
উত্তসর ব  াে, আহে সা াোহ ইবনু  আক্ওয়া। কসই েহান সত্তার 
েসে েসর ব হে, হযহন েুহাম্মাদ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের েুখেে সে েযোদাসম্পন্ন েসরসেন, আহে কোোসদর 
কোসনা বযহক্তসে ধরার সাংেল্প েরস  কস েখসনা আোর নাগাস র 
বাইসর কযসে পারসব না। এবাং আহে োসে ধসরই কফ সবা। হেন্তু 
কোোসদর কেউই আোসে ধরসে বা োবু েরসে সক্ষে হসব না। এ 
সেয় োসদর এেজন আোর দাবীর সেেেসন ব স া, আোর ধারণাও 
োই। সা াো বস ন, পসর োরা হফসর চস  কগস া, হেন্তু আহে 
আোর জায়গা েযাগ ের াে না। অবসশসষ এেক্ষণ পসর কদখ াে 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের অশ্বাসরাহী বসনযরা 
বাগাসনর কভেসর প্রসবশ েসরসে। সা াো বস ন, কদখ াে োাঁসদর 
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সবেপ্রেে ক ােহট্ হস ন আ -আখরােু  আসাদী। োাঁর কপেসন আবু 
োোদাহ আনসারী এবাং োাঁর কপেসন হেেদাদ ইবনু  আসওয়াদ 
হেন্দী। হেহন বস ন, োাঁরা এখাসন আসস , আহে আখরাসের কঘাড়ার 
 াগাে ধসর োহেসয় ব  াে, ওরা (েুশহরেরা) সবাই পৃি প্রদশেন 
েসর পাহ সয় কগসে। আসরা ব  াে, কহ আখরাে! ওসদর কেসে 
হুাঁহশয়ার োসো। কেননা এেন কযন না হয়, োরা কোোসে হেযা 
েসর কফস । ইেযবসসর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ও 
োাঁর সঙ্গীরা এসস কপৌঁসে কগস ন। েখন আখরাে আোসে  ক্ষয েসর 
ব স া, কহ সা াো! যহদ েুহে আল্লাহ ও কশষ হদসনর প্রহে হবশ্বাস 
রাসখা, আর এট্াও জাসনা কয জান্নাে আসে, সেয। জাহান্নাে আসে 
োও সেয- োহস  আোর ও আোর শাহাদাসের োঝখাসন 
প্রহেবন্ধেো সৃহি েসরা না। সা াো বস ন, োর েো শুসন আহে 
োর রাস্তা কেসড় হদ াে। অেঃপর োাঁর ও আবদুর রহোন ফাযারীর 
েসধয কোোহব া ( ড়াই) চ স া। ফস  আখরাে, আবদুর রহোসনর 
কঘাড়ার পা কেসট্ কফ স া আর আবদুর রহোন োসে (আখরােসে) 
শহীদ েসর হদস া এবাং কস কঘাড়া পহরবেেন েসর আখরাসের কঘাড়ার 
ওপর চসড় বসস া। এ অবিা কদসখ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের অশ্বাসরাহী হসপাহী আবু োোদাহ অগ্রসর হসয় আবদুর 
রহোনসে বশো িারা আঘাে েসর হেযা েসর কফ স া। সা াো 
বস ন, কসই েহান সত্তার শপে েসর ব হে হযহন েুহাম্মদ রাসূ ুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে সসবোচ্চ েযোদা দান েসরসেন! 
আহে ওসদর (শত্রুসদর) কপেসন পদব্রসজ এেনভাসব কদৌড়া াে কয, 
আহে আোর কপেসন োহেসয় েুহাম্মাদ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের সঙ্গীসদর োউসে কো কদখ ােই না, এেনহে োসদর 
কঘাড়ার পাসয়র নীসচর ধু াবাহ  পযেন্ত হেেুই উড়সেও কদখ াে না। 
(অেোৎ োরা আোর অসনে দূসর কপেসন পসড় কগ া)। অবসশসষ 
োরা (শত্রুরা) সূযোসস্তর পূসবে পাহাসড়র পাদসদসশর হদসে অগ্রসর 
হস া। কসখাসন পাহন হেস া। ওট্াসে ‘যী-োরাদ’ ব া হয়। (এই 
েূসপর নাোনুসাসরই উক্ত এ াোর নােেরণ হসয়সে)। োরা কসখাসন 
পাহন পান েরার উসেসশযই হগসয়হেস া। কেননা োরা সবাই হেস া 
হপপাসােে। সা াো বস ন, যখন োরা কপেসন োহেসয় কদখস া কয, 
আহে োসদরসে কপেন কেসে কদৌড়াহি, েখন োরা কসখান কেসে 
পাহ সয় প্রাণ বাাঁচাস া। এভাসব আহে োসদরসে ওখান কেসে 
হবোহড়ে ের াে এবাং এে কফাাঁট্া পাহনও পান েরসে হদ াে না। 
হেহন বস ন, োরা ওখান কেসে কবহরসয় কদৌসড় এে হট্ ার েসধয 
আেয় হনস া। হেহন বস ন, োরা সবাই কদৌসড় পা াসরা বসট্, হেন্তু 
আহে োসদর এে বযহক্তসে আয়সত্তর েসধয কপসয় এেনভাসব েীর 
েুড় াে কয, ো োর বাহুসে হের েসর চস  কগস া। েখন আহে 
োসে  ক্ষয েসর ব  াে, ওসহ,  ও (পুরস্কার)! কজসন নাও, “আহে 
হ াে আেওয়ার সুসযাগয পুত্র। আজই প্রোণ হসব োর ো োসে 



 

287 

অহধে দুগ্ধপান েহরসয়সে”। (েীর কখসয়) কস হেচহেে হসয় ব স া, 
ওসহ কোোর ো কোোসে হাহরসয় কফ ুে! েুহে হে কসই আেওা! কয 
প্রােঃসভার কেসে আোসদর কপেসন ধাওয়া েরসো? হেহন বস ন, 
উত্তসর আহে ব  াে, কহ হনসজর আত্মার দুশেন! হাাঁ, আহেই কসই 
আেওয়াে, কয প্রােঃসভার কেসে কোোসদরসে োহড়সয় যাহি। হেহন 
বস ন, অেঃপর োরা হট্ ার ওপসর দু’হট্ কঘাড়া কফস  করসখ ওখান 
কেসে পাহ সয় জান বাাঁচাস া। হেহন বস ন, অেঃপর আহে উক্ত 
কঘাড়া দু’হট্ হাাঁহেসয় রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
হনেট্ হনসয় আস াে। সা াো বস ন, এেন সেয় আসেসরর সাসে 
আোর সাক্ষাে হস া। োাঁর োসে হেস া চােড়ার এেহট্ েহ , োর 
েসধয হেস া সাোনয হেেু দুগ্ধ এবাং আসরেহট্ পাসত্রর েসধয হেেু 
পাহন। সুেরাাং আহে ো কেসে অযু ের াে এবাং পানও ের াে। 
পসর আহে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে 
আস াে। এ সেয় হেহন পাহনর ঐ েূসপর োসেই হেস ন কযখান 
কেসে আহে ওসদসরসে (শত্রুসদরসে) হবোহড়ে েসরহে াে। এসস 
কদহখ, আহে েুশহরেসদর কেসে উট্, চাদর এবাং েীর-বশো যা হেেু 
হেহনসয় হনসয়হে াে কস সেস্ত প্রসেযেহট্ হজহনসই রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হনসয় হনসয়সেন এবাং আসরা কদখ াে, শত্রুসদর 
কেসে আোর হেহনসয় কনওয়া উট্গুস া কেসে হব া  রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু এেহট্ উট্ যসবহ েসর হনসয়সে এবাং রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের উসেসশয োর েহ হজ (যেৃৎ) ও কেরু দাাঁড়ার 
কগাস্ত ভাজা েরসে। সা াো বস ন, এ সেয় আহে ব  াে, কহ 
আল্লাহর রাসূ  আোসে অনুেহে হদন, আহে সেস র েধয কেসে 
এেশ জন ক াে হনবোচন েসর, শত্রুসদর কপেসন ধাওয়া েহর। ফস  
োসদর ক ােসদর োসে সাংবাদ কপৌঁোসনার েে এেজন ক ােসেও 
জযান্ত োড়সবা না বরাং সবাইসে হেযা েসর কফ সবা। হেহন বস ন, 
আোর সাংেসল্পর েো শুসন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
এেনভাসব কহসস হদস ন কয, আগুসনর করৌশনীসে োাঁর োহড়র দাাঁে 
পযেন্ত প্রোশ হসয় পড়স া। েখন হেহন ব স ন, কহ সা াো! েুহে 
স্বয়াং হনসজসে হে এরূপই েসন েসরা কয, েুহে এট্া েরসে সক্ষে? 
আহে ব  াে, কসই সত্তার েসে! হযহন আপনাসে সম্মাহনে 
েসরসেন, হযাাঁ পারসবা। েখন হেহন ব স ন, এেক্ষসণ োরা হনশ্চয়ই 
‘গােফান’ ভূহেসে কপৌঁসে কগসে। এেন সেয় গােফান কেসে এে 
বযহক্ত এসস ব স া, োসদর এ সেস্ত ক ােসদর জনয অেুে বযহক্ত 
এেহট্ উট্ যসবহ েরসে। যখন োরা উক্ত উসট্র চােড়া খুস  
সসবোত্র অবসর হসয়সে, এেন সেয় োহেসয় কদখস া কয, ধু াবাহ  
আোসশ উড়সে (অেোৎ েুসহ ে বসনযরা এসস কগসে)। েখন 
েুসহ েরা কোোসদর োসে এসস কগসে, বস  হচৎোর েসর, োরা 
সবাই ওখান কেসে পাহ সয় কগস া। পরহদন কভার হস  রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, আোসদর আজসের উত্তে 
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অশ্বাসরাহী হেস ন আেু োোদাহ্ এবাং উত্তে পদাহেে হেস ন 
সা াো। সা াো বস ন, অেঃপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে (যুি ি ো  কেসে) আোসে দু’ভাগ হদস ন, এেভাগ 
অশ্বাসরাহীর এবাং আসরেভাগ পদাহেসের। হেহন উক্ত দুই ভাগ 
এেসত্রই আোসে হদস ন। পসর হেহন আোসে োাঁর হনজস্ব সওয়ারী 
‘আদবা’ ওপর োাঁর কপেসন বহসসয় েদীনার হদসে প্রেযাবেেন 
েরস ন। হেহন বস ন, আেরা েদীনার হদসে রওয়ানা েসর 
যাহি াে হিে এেন সেয় আনসারী এে বযহক্ত ব স া, কদৌসড় কেউ 
আোর আসগ কযসে পারসব না। কস আবার প্রহেসযাগী আহ্বান েসর 
ব স া, আসে কেউ কয, আোর আসগ েদীনার কপৌঁেসে পাসর? কস 
পুনরায় আহ্বান েরস া, কে আসে এেন কয আোর আসগ েদীনায় 
কপৌঁেসে পাসর? কস উক্ত েোহট্ বার বার পুনরাবৃহত্ত েরসে োেস া। 
আহে োর েো শুসন ব  াে, েুহে হে কোসনা ভর ক াসের সম্মান 
েরসব না এবাং কোসনা শরীফ-সম্ভ্রান্ত ক ােসে ভয় েরসব না? কস 
ব স া, না; েসব রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যহদ হন, 
োাঁসে সম্মানও েরসবা এবাং ভয়ও েরসবা। সা াো বস ন, েখন 
আহে ব  াে, কহ আল্লাহর রাসূ ! আোর হপোোো আপনার জসনয 
উৎসগে কহাে। আোসে কেসড় হদন (অেোৎ অনুেহে হদন), আহে ঐ 
ক ােহট্র সাসে প্রহেসযাহগো েরসবা। হেহন ব স ন, যহদ ইসি হয় 
কযসে পাসরা। সা াো বস ন, েখন আহে ব  াে, আহে কোোর 
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োসে যাসবা। এ বস  আহে আোর পা চা াসে  াগ াে পসর 
কদৌড়াসে আরম্ভ ের াে এবাং এেহট্ অেবা দুহট্ উাঁচু ভূহে োসে 
কপেসন কফস  এে জায়গায় এসস আহে আোর শরীরসে হবোে 
হদ াে। অেঃপর আবার োর কপেসন কদৌড়াসে  াগ াে। এবারও 
আহে োসে এেহট্ অেবা দুহট্ উাঁচুভূহে কপেসন কফসর হদ াে। পসর 
আহে োর োসে হগসয় োর দুবাহু ধসর নাড়া হদসয় ব  াে, আল্লাহর 
েসে! আহে কোোসে হাহরসয় হদসয়হে। কস ব স া, আোরও ধারণা 
কয, আহে কহসর কগহে। হেহন বস ন, সুেরাাং আহে োর পূসবেই 
েদীনায় কপৌঁসে কগ াে। 

সা াো বস ন, আল্লাহর েসে! উক্ত ঘট্নার কেব োত্র 
হেন হদন পসরই আেরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
সসঙ্গ খাইবার অহভেুসখ রওয়ানা ের াে। এ সেয় আোর চাচা 
আসের ক ােসদর সাসে সুসর া েসন্ঠ গাইসে  াগস ন, আল্লাহর 
েসে! যহদ আল্লাহ অনুগ্রহ না েরসেন, আেরা কহদাসয়সের পে 
কপোে না। দান-সাদো েরোে না এবাং সা ােও পড়োে না এবাং 
আেরা কোোর েরুণা কেসে হবেুখ নই। অেএব শত্রু কোোহব ায় 
আোসদরসে দৃঢ়পদ রাসখা, আর আোসদর ওপর প্রশাহন্ত নাহয  
েসরা, েহবো শুসন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
হজসজ্ঞস েরস ন, এ গায়ে কে? হেহন উত্তর হদস ন, আহে আসের। 
েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ব স ন, আল্লাহ 
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কোোসে োফ েরুন। সা াো বস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে যখনই কোসনা বযহক্ত জসনয হবসশষভাসব ইসহেগফার 
েসরসেন কস শহীদই হসয়সে। েখন উোর ইবনু  খাত্তাব রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু োাঁর উসট্র ওপর বসা হেস ন। হেহন উচ্চস্বসর ব স ন, কহ 
আল্লাহর নবী! যহদ আসেসরর সাসে আোসদরসেও উপেৃে েরসেন! 
(যহদ আোসদর জসনযও এরূপ হবসশষ দু’আ েরসেন োহস  খুবই 
ভাস া হসো) সা াো বস ন, যখন আেরা খায়বার এ াোয় আগেন 
ের াে (যুসির বুযহ বচনা হস া এবাং কোোহব ার জসনয প্রহেিন্দ্বী 
আহবাসনর পা া আসস া) েখন খায়বারবাসীসদর অহধপহে োরহাব 
োর েরবারী উাঁচু েসর ব সে  াগস া, খায়বার ভূহে খুব ভাস া 
অবগে আসে কয, আহে হ াে োরহাব, আপাদেস্তে অস্ত্র-শসস্ত্র 
সহজ্জে এেজন পরীহক্ষে বীর কসনানী। যখন যুি সমু্মসখ আসস 
েখন কস জ্ব ন্ত অহি। সা াো বস ন, আোর চাচা আসের োর 
কোোহব ায় এসস দাাঁড়াস ন এবাং ব স ন, খায়বার ভূহে অবশযই 
জাসন আহে হ াে আসের। েজবুে অসস্ত্র সহজ্জে প্রচে যুসি 
অপরাসজয় বীর। সা াো বস ন, এরপর োসদর দু’জসনর আঘাে 
পরস্পসরর েসধয ও ট্-পা ট্ হসে  াগস া। পসর োরহাসবর 
োরবাহরর আঘাে এে সেয় এসস আোর চাচা আসেসরর োস র 
ওপর পড়স া। েখন আসের োস র নীচ হদসয় োসে আঘাে 
েরসেই অেহেেেভাসব েরবারী এসস োাঁর হনজ কদসহর কজাড়ার 



 

292 

শাহরগহট্ কেসট্ হদস া, োসেই হেহন ইনহেো  েরস ন। সা াো 
বস ন, আহে কবর হসয় কদখ াে ক াসেরা ব াবহ  েরসে কয, 
আসেসরর সেস্ত আে  বাহে  হসয় কগসে। কেননা কস আত্মহেযা 
েসরসে। সা াো বস ন, আহে োাঁদসে োাঁদসে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে আস াে এবাং ব  াে, আল্লাহর 
রাসূ ! আসেসরর আে  কো বাহে  হসয় কগসে। েখন রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, এ েো কে বস সে? আহে 
ব  াে, আপনার সঙ্গীসদর হেেুসাংখযে ক াে বস সে। হেহন বস ন, 
কয এ েো বস সে কস হেেযা বস সে, বরাং কস হিগুন সওয়াসবর 
অহধোরী হসয়সে। অেঃপর হেহন আোসে আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর 
োসে পািাস ন। এ সেয় োাঁর কচাখ উসিসে (চকু্ষ করাগগ্রস্ত)। পসর 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, আহে ইস ােী 
পোো অবশযই এেন বযহক্তর হাসে অপেণ েরসবা কয আল্লাহ 
ো’আ া ও োাঁর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে 
ভাস াবাসস। অেবা হেহন বস সেন, যাসে আল্লাহ্ও োাঁর রাসূ  
ভাস াবাসসন। সা াো বস ন, পসর আহে আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর 
োসে আস াে এবাং োাঁসে ধসর ধসর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের োসে হনসয় আস াে। এসেয়ও হেহন চকু্ষ করাসগ 
ভুগহেস ন। কশষ নাগাদ আহে োাঁসে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের হনেট্ হনসয় আসস  হেহন োাঁর উভয় চকু্ষর েসধয েুেু 
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 াহগসয় হদস  েৎক্ষণােই ো আসরাগয হসয় কগ া এবাং ইস ােী 
পোো োাঁর হাসেই প্রদান েরস ন। এ সেয় োরহাব কবহরসয় এসস 
প্রহেিন্দী আহবান েসর ব স া, োয়বার ভাস াভাসবই জাসন আহে 
হ াে োরহাব, েজবুে অসস্ত্রর অহধোরী অপরাসজয় রণবীর। যখন 
যুি সমু্মসখ আসস েখন প্রজ্জহ ে অহিেূে। োর জবাসব আ ী 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, আহে কসই রণবীর, আোর ো আোর 
নাে করসখসেন হায়দার। কযেন হবশা  জঙ্গস র েুৎহসে ভয়ঙ্কর 
হসাংহ। যারা আোর োসে আসস আহে োসদরসে ‘সুন্দরার’ দাহড়পাল্লা 
িারা োনায় োনায় ভরহে েসর হদসয় কদই। এ বস  োরহাসবর 
োোয় আঘাে েরসেই কস হনহে হস া। অেঃপর োাঁর হাসেই 
খায়বার হবজয় হস া। 1 

، بمن ُمَعاذ َعنم  نَا: قَاَل  َجبَل  َوةه  ََعمَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  عَ مَ  َخرَجم  َغزم
رَ  فََصَّل  الَصاَلَة، جَيمَمعُ  فَََكنَ  َتبُوَك، هم َ  الظل يًعا، َوالمَعَصم رهَب  مَجه

مَمغم يًعا، َوالمعهَشاءَ  َوال  مَجه
ًما ََكنَ  إهَذا َحَّت  َخرَ  يَوم

َ
هم  فََصَّل  َخَرجَ  ُثمَ  الَصاَلَة، أ َ  رَ الظل يًعا، َوالمَعَصم  َدَخَل، ُثمَ  مَجه

هَك، َبعمدَ  َخَرجَ  ُثمَ  رهَب  فََصَّل  َذل
مَمغم َشاءَ  ال يًعا، َوالمعه تُونَ  إهنَُكمم »: قَاَل  ُثمَ  مَجه

م
 َغًدا، َستَأ

َ  اهلُل، َشاءَ  إهنم  تُوَها لَنم  َوإهنَُكمم  َتبُوَك، َعيم
م
َ  َحَّت  تَأ حه  َهاَجاءَ  َفَمنم  انَلَهاُر، يُضم

نمُكمم  نم  َيَمَس  فَاَل  مه َ  َحَّت  َشيمئًا َمائهَها مه ئمنَاَها «آته ، إهيَلمَها َسبََقنَا َوقَدم  فَجه  رَُجاَلنه
 ُ ثمُل  َوالمَعيم اكه  مه َ ء   تَبهضل  الَشِّ هَشم نم  ب ، مه لَُهَما قَاَل  َماء 

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  فََسأ

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৮০৭।  
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تَُما َهلم » وََسلَمَ  نم  َمَسسم ،: قَااَل  «َشيمئًا؟ َمائهَها مه ل  فََسَبُهَما َنَعمم  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
نم  اهللُ  َشاءَ  َما لَُهَما َوقَاَل  وََسلََم،

َ
مم  َغَرفُوا ُثمَ : قَاَل . َيُقوَل  أ يهه يمده

َ
نَ  بهأ ه  مه  قَلهياًل  المَعيم

تََمعَ  َحَّت  قَلهياًل، ، فه  اجم ء  يهه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  وََغَسَل  قَاَل  ََشم  فه
َهُه، يََديمهه  ََعَدهُ  ُثمَ  َووَجم

َ
يَها، أ ُ  فََجَرته "  فه ر   بهَماء   المَعيم وم  ُمنمَهمه

َ
ير  : قَاَل  أ بُو َشَك  - َغزه

َ
 أ

 ٍّ ُهَما لََعه يل
َ
تََق  َحَّت  - قَاَل  أ ُك،» قَاَل  ُثمَ  انَلاُس، اسم  َحيَاة ، بهَك  َطالَتم  إهنم  اذُ ُمعَ  يَا يُوشه

نم 
َ
نَانًا ُملهئَ  قَدم  َهاُهنَا َما تََرى أ  .«جه

েুয়ায ইবন জাবা  রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন: 
োবুে যুসির বের আেরা রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ (যুসি) কবর হ াে। (এ সফসর) হেহন (দুই) 
সা াে এেসত্র আদায় েরসেন। অেোৎ কযাহর ও আসর এেসত্র 
আদায় েরসেন আর োগহরব ও ইশা এেসত্র আদায় েরসেন। 

অবসশসষ এে হদন (এেন) হ  কয, সা াে হব হম্বে েরস ন। 

োরপর কবর হসয় এসস কযাহব ও আসর এেসত্র আদায় েরস ন, 
অেঃপর (োাঁবুসে) প্রসবশ েরস ন। োরপর আবার কবহরসয় এস ন 
এবাং োগহরব ও ইশা এেসত্র আদায় েরস ন। োরপর ব স ন, 
ইনশা আল্লাহ কোেরা আগােীো  োবুে প্রস্রবসণ কপৌেসব আর 
চাশসের সেয় না হওয়া পযেন্ত কোেরা কসখাসন কপৌেসে পারসব না। 

কোোসদর েসধয কয কসখাসন (প্রেসে) কপৌেসব, কস কযন োর পাহনর 
হেেুই স্পশে না েসর যেক্ষন না আহে এসস কপৌহে। আেরা 
(যোসেয়ই) কসখাসন কপৌে াে। (হেন্তু) ইহেেসধয দু’বযহক্ত আোসদর 
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আসগ কসখাসন কপৌসে হগসয়হে । আর প্রস্রবণহট্সে জুোর হফোর 
নযায় ক্ষীণ ধারায় হেেু সাোনয পাহন প্রবাহহে হহি । েু‘য়ায 
রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ঐ দুজনসে হজজ্ঞাসা েরস ন, কোেরা োর কেসে হেেু পাহন স্পশে 
েসরে হে? োরা দু’জন ব  , হযাাঁ। েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োসদর দুজনসে হেরস্কার েরস ন। আর আল্লাহর যা 
ইিা, োসদর োই ব স ন। রাবী বস ন, োরপর ক াসেরা োসদর 
হাে হদসয় অে ী ভসর ভসর প্রস্রবণ কেসে অল্প অল্প েসর (পাহন) 
েু   অবসশসষ ো এেহট্ পাসত্র হেেু পহরোণ সহঞ্চে হ । রাবী 
বস ন, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োর েসধয োাঁর 
দু’হাে এবাং েুখ েুবারে ধুস ন এবাং পসর ো (পাহন) োসে 
(প্রস্রবসণ) উ হট্সয় (কেস ) হদস ন। ফস  প্রস্রবণহট্ প্রব  পাহন 
ধারায় অেবা রাবী বস সেন, প্রচুর পহরোসণ প্রবাহহে হসে  াগ । 
আবু আ ী (রহ.) সসন্দহ েসরসেন কয, রাবী এর েসধয কোনহট্ 
বস সেন। এবার ক াসেরা প্রসয়াজনেে পাহন পান ের । পসর নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, কহ েু‘য়ায যহদ েুহে 
দীঘেহজবী হও, েসব আশা েরা যায় কয, েুহে কদখসে পাসব, 
প্রস্রবসণর এ িানহট্ বাগাসন ভসর হগসয়সে। 1  

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ৭০৬।  
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নবে পহরসিদ 

নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের বরেসে আল্লাহ যাসদরসে 
হশফা (আসরাগয) দান েসরসেন। বরেে েূ ে আল্লাহর েরফ 
কেসে বা আল্লাহ োসে বরেে দান েসরসেন ও কসৌন্দযে 

েসরসেন। 
، بمنه  الَبَاءه  َعنه  به  إهَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َبَعَث : قَاَل  ََعزهب 

َ
 َرافهع   أ

يِّ  نَ  رهَجااًل  ايلَُهوده ، مه نمَصاره
َ
َمرَ  األ

َ
مم  فَأ ، بمنَ  اّلَله  َعبمدَ  َعلَيمهه بُو َوََكنَ  َعتهيك 

َ
 َرافهع   أ

، َوُيعهيُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  يُؤمذهي ن   فه  َوََكنَ  َعلَيمهه
صم رمضه  ََلُ  حه

َ
 بهأ

، نمُه، َدنَوما فَلََما احلهَجازه ، انَلاُس  َوَراحَ  الَشممُس، َغَرَبته  َوقَدم  مه مم هه هَْسمحه  َعبمدُ  َفَقاَل  ب
َحابههه  اّلَله  صم

َ
لهُسوا: أله ، اجم ، فَإهنِّ  َمََكنَُكمم ف   ُمنمَطلهق  ، َوُمتَلَطِّ هلمبََوابه نم  لََعّلِّ  ل

َ
 أ

دم 
َ
بََل  ُخَل،أ قم

َ
نَ  َدنَا َحَّت  فَأ ، مه بههه  َتَقنَعَ  ُثمَ  ابَلابه نَهُ  بهثَوم

َ
 َدَخَل  َوقَدم  َحاَجًة، َيقمضه  َكأ

يدُ  ُكنمَت  إهنم : اّلَله  َعبمدَ  يَا ابَلَواُب، بههه  َفَهتََف  انَلاُس، نم  تُره
َ
ُخَل  أ ، تَدم  فَإهنِّ  فَادمُخلم

يدُ  ره
ُ
نم  أ

َ
لهَق  أ غم

ُ
غملََق  انلَاُس  َدَخَل  فَلََما فََكَمنمُت، َخلمُت فَدَ  ابَلاَب، أ

َ
 َعلَقَ  ُثمَ  ابلَاَب، أ

َق  ََغيله
َ
، ََعَ  األ ُت : قَاَل  َوتَد  ده  إهَل  َفُقمم قَايله

َ
ُتَها، األ َخذم

َ
ُت  فَأ بُو َوََكنَ  ابَلاَب، َفَفتَحم

َ
 أ

َمرُ  َرافهع   نمَدهُ، يُسم َ  فه  َوََكنَ  عه ُل  َعنمهُ  َب َذهَ  فَلََما ََلُ، َعاَليله هم
َ
ُت  َسَمرههه  أ دم ، َصعه  إهيَلمهه

ُت  َُكََما فََجَعلمُت  ُت  بَابًا َفتَحم لَقم غم
َ
َ  أ نم  لََعَ ، مه ل  مُ  إهنه : قُلمُت  َداخه ُروا الَقوم  لَمم  به  نَذه

تُلَُه، َحَّت  إهيَلَ  َُيملُُصوا قم
َ
، فَانمتََهيمُت  أ لهم   َبيمت   فه  ُهوَ  فَإهَذا إهيَلمهه َط  ُمظم ه، وَسم يَاَله  الَ  عه

رهي
دم
َ
يمنَ  أ

َ
نَ  ُهوَ  أ ، مه بَا يَا: َفُقلمُت  ابَليمته

َ
، أ َويمُت  َهَذا؟ َمنم : قَاَل  َرافهع  هم

َ
 الَصومته  ََنموَ  فَأ

ُبهُ  ه ْضم
َ
َبةً  فَأ نَا بهالَسيمفه  َْضم

َ
، َوأ نَيمُت  َفَما َدههش  غم

َ
ُت  وََصاَح، َشيمئًا، أ نَ  فََخرَجم  مه
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، ُكُث  ابَليمته مم
َ
َ  فَأ ، َغيم يد  ، َدَخلمُت  ُثمَ  بَعه بَا يَا الَصومُت  َهَذا َما: َفُقلمُت  إهيَلمهه

َ
؟ أ  َرافهع 

َك : َفَقاَل  مِّ
ُ
َبنه  ابلَيمته  فه  رَُجاًل  إهنَ  الَويمُل، أله ، َقبمُل  َْضَ بُهُ : قَاَل  بهالَسيمفه ه ْضم

َ
بَةً  فَأ  َْضم

َنَتمهُ 
م

ْث
َ
تُلمُه، َولَمم  أ قم

َ
بَةَ  وََضعمُت  ُثمَ  أ نههه  فه  َسيمفه ال ظه َخذَ  َحَّت  َبطم

َ
رههه، فه  أ

 َفَعَرفمُت  َظهم
نِّ 

َ
تَحُ  فََجَعلمُت  َقتَلمتُُه، أ فم

َ
بمَواَب  أ

َ
 فَوََضعمُت  ََلُ، َدرََجة   إهَل  انمتََهيمُت  َحَّت  بَابًا، بَابًا األ

، ّله نَا رهجم
َ
رَى َوأ

ُ
نِّ  أ

َ
، إهَل  انمتََهيمُت  قَده  أ رمضه

َ
َرة ، لَة  يَلم  فه  فََوَقعمُت  األ مه  فَانمَكَْسَتم  ُمقم

، َفَعَصبمتَُها َساقه  َماَمة  ُت  ُثمَ  بهعه ُت  َحَّت  انمَطلَقم ، ََعَ  َجلَسم ُرجُ  الَ : َفُقلمُت  ابَلابه خم
َ
 أ

لَمَ  َحَّت  اللَيملَةَ  عم
َ
َقتَلمتُُه؟: أ

َ
يُك  َصاحَ  فَلََما أ ، ََعَ  انَلايعه  قَامَ  ادلِّ وره نمَع : َفَقاَل  السل

َ
 أ

بَا
َ
رَ  َرافهع   أ له  تَاجه

هم
َ
، أ ُت  احلهَجازه ، إهَل  فَانمَطلَقم َحابه صم

َ
 اّلَلُ  َقتََل  َفَقدم  انلََجاَء،: َفُقلمُت  أ

بَا
َ
، أ ِّ  إهَل  فَانمتََهيمُت  َرافهع  مُسطم »: َفَقاَل  فََحَدثمتُُه، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه لََك  اب  «رهجم

ُت  ّله  فَبََسطم َنَها َفَمَسَحَها، رهجم
َ
َها لَمم  فََكأ تَكه شم

َ
 .َقطل  أ

বারা ইবন ‘আহযব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লা াহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আবদুল্লাহ্ ইবন আেীে 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে আেীর বাহনসয় োর কনেৃসত্ব আনসারসদর 
েহপেয় সাহাবীসে ইয়াহূদী আবূ রাহফর (হেযার) উসেসশয কপ্ররণ 
েসরন। আবূ রাহফ রাসু ুল্লাহ সাল্লা াহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে েি 
হদে এবাং এ বযাপাসর ক ােসদর সাহাযয েরে। হহজায ভূহেসে োর 
এেহট্ দুগে হে । (কস কসখাসন বসবাস েরে) োরা যখন োর দুসগের 
োসে হগসয় কপৌঁেস ন েখন সূযে ডুসব হগসয়সে এবাং ক ােজন 
হনসজসদর পশু পা  হনসয় রওয়ানা হসয়সে (হনজ হনজ বাড়ীর হদসে) 
আবদুল্লাহ (ইবন আেীে) রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োর সােীসদরসে 
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ব স ন, কোেরা কোোসদর িাসন বসস োে। আহে চ  াে হভেসর 
প্রসবশ েরার জনয িার রক্ষীর সাসে আহে (হেেু) কেৌশ  প্রদশেন 
েরব। এরপর হেহন সােসনর হদসে এহগসয় হগসয় দরজার োসে 
কপৌঁেস ন এবাং োপড় িারা হনসজসে এেনভাসব োেস ন কযন হেহন 
প্রােৃহেে প্রসয়াজসন রে আসেন। েখন সবাই হভেসর প্রসবশ েরস  
িাররক্ষী োসে কডসে ব  , কহ আবদুল্লাহ হভেসর প্রসবশ েরসে 
চাইস  প্রসবশ ের। আহে এখনই দরজা বন্ধ েসর কদব। আহে েখন 
হভেসর প্রসবশ ের াে এবাং আত্মসগাপন েসর রই াে। সেস  
হভেসর প্রসবশ েরার পর কস দরজা বন্ধ েসর হদ  এবাং এেহট্ 
কপসরসের সাসে চাহবট্া  ট্হেসয় রাখ । (আবদুল্লাহ ইবন আেীে 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন) এরপর আহে চাহবট্ার হদসে এহগসয় 
কগ াে এবাং চাহবট্া হনসয় দরজা খু  াে। আবূ রাহফর হনেট্ রাসের 
কব া গসল্পর আসর জেসো, এ সেয় কস োর উপর ে ায় োেরায় 
অবিান েরহে । গসল্পর আসসর আগে ক ােজন চস  কগস , আহে 
হসাঁহড় কবসয় োর োসে হগসয় কপৌঁে াে। এসেয় আহে এেহট্ েসর 
দরজা খু হে াে এবাং হভের কেসে ো আবার বন্ধ েসর হদসয় 
যাহি াে, যাসে ক ােজন আোর (আগেন) সম্বসন্ধ জানসে পারস ও 
হেযা না েরা পযেন্ত আোর হনেট্ কপৌেসে না পাসর। আহে োর 
োসে হগসয় কপৌঁে াে। এ সেয় কস এেহট্ অন্ধোর েসক্ষ 
কেস সেসয়সদর োসঝ শুসয়হে । েসক্ষর কোসনা অাংসশ কস শুসয় আসে 
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আহে ো বুঝসে পারহে াে না। োই আবূ রাহফ‘ বস  ডাে হদ াে। 
কস ব  , কে আোসে ডােে? আহে েখন আওয়াজহট্  ক্ষয েসর 
এহগসয় হগসয় েরবারী িারা প্রচে কজাসর আঘাে ের াে। আহে 
েখন োাঁপহে াে এ আঘাসে আহে োসে হেেুই েরসে পার াে 
না। কস চীৎোর েসর উিস  আহে হেেুক্ষসণর জনয বাইসর চস  
আস াে। এরপর পুনরায় ঘসর প্রসবশ েসর (েন্ঠস্বর পহরবেেন 
েরেঃ োর আপন ক াসের নযায়) হজসজ্ঞস ের াে, আবূ রাহফ’ এ 
আওয়াজ হ  হেসসর? কস ব  , কোোর োসয়র সবেনাশ কহাে। 
হেেুক্ষণ পূসবে ঘসরর হভের কে কযন আোসে েরবাহর িারা আঘাে 
েসরসে। আবদুল্লাহ্ ইবন ‘আেীে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, েখন 
আহে আবার োসে ভীষণ আঘাে ের াে এবাং োরাত্মেভাসব ক্ষে 
হবক্ষে েসর কফ  াে। হেন্তু োসে হেযা েরসে পাহরহন। োই 
েরবাহরর ধারাস া হদেহট্ োর কপসট্র উপর কচসপ ধর াে এবাং 
হপি পার েসর হদ াে। এবার আহে হনহশ্চেরূসপ অনুভব ের াে 
কয, এখন আহে োসে হেযা েরসে সক্ষে হসয়হে। এরপর আহে 
এে এে দরজা খুস  হনসচ নােসে শুরু ের াে নােসে নােসে 
হসাঁহড়র কশষ প্রাসন্ত এসস কপৌঁে াে। পূহণেোর রাত্র হে । (চাাঁসদর 
আস াসে োড়াহুড়ার েসধয সহিেভাসব অনুধাবন েরসে না কপসর) 
আহে েসন ের াে, (হসাঁহড়র সে  ধাপ অহেক্রে েসর) আহে োহট্র 
হনেসট্ এসস পসড়হে। (হেন্তু েখনও এেহট্ ধাপ অবহশি হে ) োই 
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হনসচ পা রাখসেই আহে (আাঁোড় কখসয়) পসড় কগ াে। অেহনই 
আোর পাসয়র কগাোর হাড় কভসঙ্গ কগ । (োড়াহুড়া েসর) আহে 
আোর োোর পাগড়ী িারা পা খানা কবাঁসধ হন াে এবাং এেটু্ কহাঁসট্ 
হগসয় দরজা কসাজা বসস রই াে েসন েসন হসিান্ত ের াে, োর 
েৃেুয সম্পসেে হনহশ্চে অবগে না হসয় আজ রাসে আহে এখান কেসে 
যাব না। কভার রাসে কোরসগর ডাে আরম্ভ হস  েৃেুয কঘাষণাোরী 
প্রাচীসর উপর উসি কঘাষণা ের , হহজায অহধবাসীসদর অনযেে 
বযবসায়ী আবূ রাফীর েৃেুয সাংবাদ গ্রহণ ের। েখন আহে আোর 
সােীসদর হনেট্ হগসয় ব  াে, দ্রুে চ , আল্লাহ্ আবূ রাহফসে হেযা 
েসরসেন। এরপর নবী সাল্লা াহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ 
কগ াে এবাং সেস্ত ঘট্না খুস  ব  াে। হেহন ব স ন, কোোর পা 
হট্  ম্বা েসর দাও। আহে আোর পা হট্  ম্বা েসর হদস  হেহন উহার 
উপর স্বীয় হাে বুহ সয় হদস ন। (এসে আোর পা এেন সুি হসয় 
কগ ) কযন োসে কোসনা আঘােই পায়হন।1 

يد َعنه  به  بمن يَزه
َ
، أ يمُت : قَاَل  ُعبَيمد 

َ
ثَرَ  َرأ

َ
َبة   أ بَا ايَ  َفُقلمُت  َسلََمَة، َساقه  فه  َْضم

َ
، أ لهم   ُمسم

هه  َما َبُة؟ َهذه هه : َفَقاَل  الَِضم َبة   َهذه َصابَتمنه  َْضم
َ
مَ  أ ، يَوم يَب : انَلاُس  َفَقاَل  َخيمَبَ صه

ُ
 أ

َتيمُت  َسلََمُة،
َ
َ  فَأ ، ثاََلَث  فهيهه  َفنََفَث » وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  َفَما َنَفثَات 
تََكيمتَُها  .«اَعةه السَ  َحَّت  اشم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪০৩৯।  
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ইয়াযীদ ইবন আবূ উবায়দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে হেহন 
বস ন, আহে সা ো (ইবন আেওয়া) রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর পাসয়র 
ন ায় আঘাসের হচহ্ন কদসখ োাঁসে হজসজ্ঞস ের াে, কস আবূ 
েুসহ ে! এ আঘােহট্ হেসসর? হেহন ব স ন, এহট্ খাইবার যুসি 
প্রাপ্ত আঘাে। (যুিসক্ষসত্র আোসে আঘােহট্ োরার পর) ক ােজন 
ব াবহ  শুরু েসর হদ  কয, সা ো োরা যাসব। হেন্তু এরপর আহে 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে আস াে। হেহন 
ক্ষেিানহট্সে হেনবার ফুাঁ হদসয় হদস ন। ফস  আজ পযেন্ত আহে 
এসে কোসনা বযো অনুভব েহরহন।1 

ره  َعنم  به  بمنه  َسعمده  بمنه  ََعمه
َ
، أ ، َعنم  َوَقاص  بهيهه

َ
َمرَ : قَاَل  أ

َ
َيةُ  أ به  بمنُ  ُمَعاوه

َ
يَانَ  أ  ُسفم

ًدا نم  َمنََعَك  َما: َفَقاَل  َسعم
َ
بَا تَُسَب  أ

َ
؟ أ َابه َما: َفَقاَل  الَتل

َ
 ََلُ  قَالَُهنَ  ثاََلثًا َذَكرمُت  َما أ

ُسَبُه، فَلَنم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل 
َ
  أ

َ
َدة   يله  تَُكونَ  نم أَل نمُهنَ  َواحه َحبل  مه

َ
 أ

نم  إهيَلَ  ، ُْحمره  مه عمُت  انَلَعمه  فه  َخلََفهُ  ََلُ، َيُقوُل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  َسمه
، َبعمضه  يهه ي  ََلُ  َفَقاَل  َمَغازه تَنه  اهلله  رَُسوَل  يَا: لََعه بميَ  النَِّساءه  َمعَ  َخلَفم ؟َوالصِّ  ََلُ  َفَقاَل  انه
َما»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل 

َ
نم  تَرمَض  أ

َ
نِّ  تَُكونَ  أ لَةه  مه ه

نم  َهاُرونَ  بهَمْنم  مه
نَهُ  إهاَل  ُموَس؟

َ
ي ُنبَُوةَ  اَل  أ تُهُ  «َبعمده عم مَ  َيُقوُل  وََسمه َيَ » َخيمَبَ  يَوم عمطه

ُ
 رَُجاًل  الَرايَةَ  أَل

بلهُ  َورَُسوََلُ، اهللَ  ُُيهبل  َا قَاَل  «َورَُسوَُلُ  اهللُ  َوُُيه  «َعلهيًّا يله  ادمُعوا»: َفَقاَل  لََها َفتََطاَونلم
 َ ته

ُ
َمَد، بههه  فَأ رم

َ
، الَرايَةَ  وََدَفعَ  َعيمنههه  فه  َفبََصَق  أ ، اهللُ  َفَفتَحَ  إهيَلمهه هه  نََزلَتم  َولََما َعلَيمهه  َهذه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪২০৬।  
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يَةُ  ل  }: اْلم َ  َفق  ع   و اَتَعال ب َناَءنَا نَد 
َ
م   أ ب َناَءك 

َ
 اهلله  رَُسوُل  َدََع  [61 :عمران آل] {َوأ

َمةَ  َعلهيًّا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ّله  َهُؤاَلءه  اللُهمَ »: َفَقاَل  وَُحَسيمنًا وََحَسنًا َوفَاطه هم
َ
 .«أ

সা‘দ ইবন আবু ওয়ােোস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, 
েু‘আহবয়া ইবন আবু সুহফয়ান রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু সা‘দ রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহুসে আেীর বানাস ন এবাং ব স ন, আপহন আ ী রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহুসে কেন েন্দ বস ন না? সা‘দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োর সম্পসেে কয হেনহট্ 
েো বস সেন, ো েসন েসর এ োরসণ আহে েখনও োসে েন্দ 
ব সবা না। ওসব েোর েধয হসে যহদ এেহট্ও আহে  াভ েরসে 
পারোে োহস  ো আোর জনয না  উসট্র কচসয়ও কবহশ ভাস া 
হসো। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে আ ী রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহুর উসেসশয ব সে শুসনহে, আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে কোসনা 
যুসির সেয় প্রহেহনহধ বাহনসয় করসখ কগস  হেহন ব স ন, েহহ া ও 
হশশুসদর োসঝ আোসে করসখ যাসি, ইয়া রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! েখন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, েুহে হে এসে আনন্দসবাধ ের না কয, আোর োসে 
কোোর েযোদা েুসা আ াইহহস সা াসের োসে হারুন আ াইহহস 
সা াসের েসো। এ েো হভন্ন কয, আোর পর আর কোসনা নবী 
কনই! খায়বাসরর যুসির হদন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসেরসে আহে ব সে শুসনহে, আহে এেন এে বযহক্তসে 
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পোো কদসবা কয আল্লাহ ও োর রাসু  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে ভা বাসস আর আল্লাহ ও োর রাসু ও োসে 
ভা বাসসন। এ েো শুসন আেরা অসপক্ষা েরসে োে াে। েখন 
হেহন ব স ন, আ ীসে ডাসো। আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু আসস ন, 
োাঁর কচাখ উসিহেস া। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর 
কচাসখ  া া হদস ন এবাং োাঁর হাসে পোো অপেণ েরস ন। 

পহরসশসষ োর হাসেই হবজয় েুস  হদস ন আল্লাহ। আর যখন 
আয়াে, “আেরা আোসদর এবাং কোোসদর সন্তান-সন্তহেসে ডাহে” 
[সূরা আস  ইেরান: ৬১] অবেীণে হস া, েখন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আ ী, ফাহেো, হাসান ও হুসাইন রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহুসে ডােস ন। অেঃপর ব স ন কহ আল্লাহ! এরাই আোর 
পহরবার।1 

، َعبمده  بمنه  اجلَُعيمده  َعنه  َنه يمُت  الرَْحم
َ
يَد، بمنَ  الَسائهَب  َرأ َبع   ابمنَ  يَزه رم

َ
َي، أ عه هسم ا َوت ً  َجلم

اًل، تَده ُت  قَدم : َفَقاَل  ُمعم  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  بهُدََعءه  إهاَل  َوَبََصهي َسممعه  بههه  ُمتِّعمُت  َما: َعلهمم
، به  َذَهبَتم  َخالَته  إهنَ  وََسلََم، لَيمهه عَ  اهللُ  ، رَُسوَل  يَا: َفَقالَتم  إهيَلمهه ته  ابمنَ  إهنَ  اّلَله خم

ُ
 أ

،  .«يله  فََدََع »: قَاَل  ََلُ، اّلَلَ  فَادمعُ  َشاك 
জু‘আইদ ইবন আবদুর রাহোন রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, ইহন 
বস ন, আহে 'সাইব ইবন ইয়াযীদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে চুরানব্বই 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৪০৪।  
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বের বয়সস সুি-সব  ও সুিাে কদসহর অহধোরী কদসখহে। হেহন 
ব স ন, েুহে অবশযই অবগে আে কয, আহে এখনও নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের দু‘আর বরেসেই চকু্ষ ও েণে িারা উপেৃে 
হহি। আোর খা া এেহদন আোসে হনসয় নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের দরবাসর কগস ন এবাং ব স ন, ইয়া রাসূ ুল্লাহ্, আোর 
ভাহগনাহট্ পীহড়ে ও করাগাক্রান্ত। আপহন োর জনয আল্লাহর দরবাসর 
কদা‘আ েরুন। েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোর জনয 
কদা‘আ েরস ন।1 

به  َعنه 
َ
، بمنه  المَعاَلءه  أ نمدَ  ُكنمُت : قَاَل  ُعَميم  لمَحانَ  بمنه  َقتَاَدةَ  عه يَ  مه ، حه َ  رَُجل   َفَمرَ  ُحِضه

قمَص  فه 
َ
، أ تُهُ : قَاَل  ادَلاره بمََصم

َ
هه  فه  فَأ تُهُ  إهَذا َوُكنمُت : قَاَل  َقتَاَدَة، وَجم يم

َ
نَ  َرأ

َ
هه  ََعَ  َكأ هه  وَجم

َهاَن، هه  ََعَ  َمَسحَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َوََكنَ : " قَاَل  ادلِّ  ." هه وَجم
আবী আ -‘আ া ইবন উোইর রহ. কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে 
োোদা ইবন হে হান রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর েৃেুযর সেয় ঘহনসয় 
আসস  োর োসে উপহিে হ াে, েখন এেস াে ঘসরর পাশ হদসয় 
যাহি । হেহন বস ন, েখন আহে োোদা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর 
কচহারার হদসে োো াে। হেহন বস ন, আহে যখনই োর কচহারার 
হদসে োোই কদহখ োর কচহারায় কযন চেচে েসর। হেহন বস ন, 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৪০।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োর কচহারা োসসহ েসর 
হদসয়হেস ন। 1 

َ  ُعَمرَ  ابمنه  َعنه  نَ : َعنمُهَما اّلَلُ  رَضه
َ
َبٍّ  بمنَ  اّلَله  َعبمدَ  أ

ُ
َ، لََما أ ِّ  إهَل  ابمنُهُ  َجاءَ  تُُوِّفِّ  انَلبه

، رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  نه  اّلَله عمطه
َ
يَصَك  أ نمهُ  قَمه َكفِّ

ُ
، أ  وََصلِّ  فهيهه

، رم  َعلَيمهه فه تَغم َطاهُ  ََلُ، َواسم عم
َ
ل  فَأ يَصُه، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه َصّلِّ  آذهنِّ »: َفَقاَل  قَمه

ُ
 أ

َرادَ  فَلََما فَآَذنَُه، ،«هه َعلَيم 
َ
نم  أ

َ
َ  أ َ  ُعَمرُ  َجَذبَهُ  َعلَيمهه  يَُصّلِّ لَيمَس : َفَقاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ
 أ

نم  َنَهاكَ  اّلَلُ 
َ
َ  أ َي؟ ََعَ  تَُصّلِّ نَا: " َفَقاَل  الُمنَافهقه

َ
َ  أ ، َبيم ه َتيم َيَ فّرح  ﴿: قَاَل  خه َتغح مح  ٱسح  لَه 

وح 
َ
فّرح  َل  أ َتغح َ  تَسح مح ل فّرح  إّن ه  َتغح مح  تَسح فّرَ  فَلَن َمَرةٗ  َسبحعّيَ  لَه  ا  ٱلَِل   َيغح مح : اتلوبة] ﴾ ٨٠ لَه 

، فََصَّل "  [٣٩ لَتم  َعلَيمهه ّ  َوَل  ﴿ :َفَْنَ َٰٓ  ت َصل  َحد   ََعَ
َ
م أ ّنحه  بَٗدا َماَت  م 

َ
مح  َوَل  أ ى  َتق   ََعَ

ّهّۦ     .[ ٣١: اتلوبة] ﴾ ٨٤ َقۡبح
আবদুল্লাহ ইবন ‘উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, আবদুল্লাহ্ 
ইবন উবাই (েুনাহফে সদোর) এর েৃেুয হস  োর পুত্র (হযহন সাহাবী 
হেস ন) রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে এসস 
ব স ন, আপনার জাোহট্ আোসে দদান েরুন। আহে ো হদসয় 
আোর হপোর োফন পরাসে ইো েহর। আর আপহন োর জানাযা 
পড়াসবন এবাং োর জনয োগহফরাে োেনা েরসবন। রাসূ ুল্লাহ্  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হনসজর জাোহট্ োাঁসে হদসয় হদস ন 

                                                           
1 েুসনাসদ আহেদ, হাদীস নাং ২০৩১৭। হাদীসহট্ সহীহ, এর সনসদর হরজাস রা 
সবাই হসোহ।  
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এবাং ব স ন, আোসে সাংবাদ হদও, আহে োর জানাযা আদায় 
েরব। হেহন োাঁসে সাংবাদ হদস ন। যখন রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োর জানাযা আদাসয়র ইিা েরস ন, েখন 
উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োাঁর দৃহি আেষেণ েসর ব স ন, আল্লাহ হে 
আপনাসে েুনাহফেসদর জানাযা আদায় েরসে হনসষধ েসরন হন? 
হেহন ব স ন, আোসে কো দু'হট্র েসধয কোসনা এেহট্ েরার 
ইহখত্ য়ার কদওয়া হসয়সে। (আল্লাহ্ ো‘আ া বস সেন) “আপহন 
োসদর (েুনাহফেসদর) জনয োগহফরাে োেনা েরুন বা োগহফরাে 
োেনা না-ই েরুন (এেই েো) আপহন যহদ সত্তর বারও োসদর 
জনয োগহফরাে োেনা েসরন; েখসনা আল্লাহ োসদর ক্ষো েরসবন 
না”। [সূরা আে-োওবা: ৮০] োসজই হেহন োর জানাযা পড়স ন, 
োরপর নাহয  হ  "োসদর কেউ োরা কগস  েখনও আপহন োসদর 
জানাযা আদায় েরসবন না।" [সূরা আে-োওবা: ৮৪] 1 

ر و، َعنم  عَ  َعمم َ  َجابهًرا َسمه َت »: قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه
َ
ل  أ  َعبمدَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َبٍّ  بمنَ  اّلَله 
ُ
رََجُه، ُدفهَن، َما َبعمدَ  أ خم

َ
يهه  َفنََفَث  فَأ نم  فه ، مه هه يقه   ره

َ
يَصهُ  لمبََسهُ َوأ  .«قَمه

জাহবর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আবদুল্লাহ্ ইবন 
উবাইসে দাফন েরার পর রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১২৬৯।  
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োর (েবসরর) োসে এস ন এবাং োসে কবর েরস ন। োরপর োর 
উপর েুেু হদস ন, এর হনসজর জাোহট্ োসে পহরসয় হদস ন। 1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১২৭০।  
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দশে পহরসিদ 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোণ 
গাসয়বী হবষসয় োাঁর সাংবাদ কদওয়া এবাং হেহন কযভাসব বস সেন 

কসগুস া হিে কসভাসবই সাংঘহট্ে হসয়হে । 
به  َعنم 

َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ نَ »: َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه

َ
َ  َع نَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ  انلََجاَشه

مه  فه  مم  فََصَف  الُمَصَّل، إهَل  َخَرجَ  فهيهه  َماَت  اََّلهي ايلَوم َبًعا َوَكَبَ  بههه رم
َ
 .«أ

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নাজাশী কয হদন োরা 
যান কসহদন-ই রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর েৃেুয 
সাংবাদ কদন এবাং জানাযার িাসন হগসয় ক ােসদর োোরবি েসর 
চার োক্ হবর আদায় েরস ন। 1 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  نَلَا َنَع : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

 َ َب  انَلَجاَشه ، َصاحه مَ  احلَبََشةه ، َماَت  اََّلهي يَوم ُروااسم »: َفَقاَل  فهيهه فه يُكمم  تَغم خه
َ
 «أله

، ابمنه  َوَعنم  َهاب  نَ : الُمَسيِّبه  بمنُ  َسعهيدُ  َحَدثَنه : قَاَل  شه
َ
بَا أ

َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ  إهنَ »: قَاَل  مم  َصَف  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه مُمَصَّل  بههه َبًعا َعلَيمهه  فََكَبَ  بهال رم
َ
 .«أ

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে (আহবহসহনয়ার বাদশাহ্) 
নাজাশীর েৃেুযর হদনই আোসদর োর েৃেুয সাংবাদ জানান এবাং 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১২৪৫।  
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বস ন: কোেরা কোোসদর ভাই-এর (নাজাশীর) জনয ইহস্তগফার ের। 

আর ইবন হশহাব সা‘য়ীদ ইবন েুসায়যাব (রহ.) সূসত্র আবূ হুরায়রা 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদর হনসয় েুসাল্লায় োোর েরস ন, এরপর 
চার োক্ বীর আদায় েসরন। 1 

َ  َجابهر   َعنم  ل  قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه يَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه ل  َماَت  حه : انلََجاَشه
مَ  َماَت » ، رَُجل   ايلَوم يُكمم  ََعَ  فََصللوا َفُقوُموا َصالهح  خه

َ
َحَمةَ  أ صم

َ
 .«أ

জাহবর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, যখন নাজাশীর 
েৃেুয হ  েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, আজ 
এেজন সৎ বযহক্ত োরা কগসেন। উসিা, এবাং কোোসদর (ধেেীয়) ভাই 
আসহাোর জনয জানাযার সা াে আদায় ের। 2 

نمَصارهيِّ  اّلَله  َعبمده  بمنه  َجابهره  َعنم 
َ
َ  األ نَ : َعنمُهَما اّلَلُ  رَضه

َ
َ  أ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  نَبه

َحَمةَ  ََعَ  َصَّل » وََسلَمَ  صم
َ
ِّ  أ وه  اثلَانه  الَصفِّ  فه  فَُكنمُت  َوَراَءهُ  افََصَفنَ  انَلَجاَشه

َ
 أ

 .«اثلَالهثه 
জাহবর ইবন আবদুল্লাহ আনসারী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে নাজাশীর উপর জানাযার সা াে 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১৩২৭-১৩২৮।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৮৭৭।  
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আদায় েসরন। আেরাও োাঁর হপেসন সাহরবিভাসব দাাঁহড়সয় কগ াে। 
আহে হিেীয় হোংবা েৃেীয় োোসর হে াে। 1 

َ  اّلَله  َعبمده  بمنه  َجابهره  َعنم  نَ  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه
َ
َ  أ  َصَّل »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َحَمةَ  ََعَ  صم
َ
، أ ِّ َبًعا َعلَيمهه  فََكَبَ  انَلَجاَشه رم

َ
  .«أ

জাহবর ইবন আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আসহাে নাজাশীর উপর জানাযার 
সা াে আদায় েসরন এবাং চারবার োেহবর বস ন।2 

نَسه  َعنم 
َ
َ  َمالهك   بمنه  أ ل  قَاَل : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه َخذَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
 أ

يَب، َزيمد   الَرايَةَ  صه
ُ
خَ  ُثمَ  فَأ

َ
يَب، َجعمَفر   َذَهاأ صه

ُ
َخَذَها ُثمَ  فَأ

َ
 َرَواَحةَ  بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  أ

يَب  صه
ُ
فَانه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َعيمَنم  َوإهنَ  - فَأ ره

َخَذَها ُثمَ  - تَلَذم
َ
ُ  أ  َخادله

ده  بمنُ  نم  الَويله ه  مه َرة   َغيم  .«ََلُ  َفُفتهحَ  إهمم
আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে (েূো যুসির অবিা 
বণেনায়) ব স ন, যাসয়দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু পোো বহন েসরসে 
োরপর শহীদ হসয়সে। োরপর জা‘ফর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু (পোো) 
হাসে হনসয়সে; কসও শহীদ হয়। োরপর আবদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু (পোো) ধারন েসর এবাং কসও শহীদ হয়। এ 
সাংবাদ বস হেস ন এবাং রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৮৭৮।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৮৭৯।  
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দু’কচাখ কেসে অশ্রু প্রবাহহে হহি । এরপর খাহ দ ইবন ওয়াহ দ 
রাহদয়াল্লাহু আনহু পরােশে োড়াই (পোো) হাসে েুস  কনয় এবাং 
োাঁর িারা হবজয় সূহচে হয়। 1 

، بمنه  اهلله  َعبمده  َعنم  َفر   َجيمًشا، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َبَعَث : قَاَل  َجعم
َمَل  تَعم مم  اسم ثَةَ  بمنَ  َزيمدَ  َعلَيمهه وه  - َزيمد   قُتهَل  فَإهنم "  َحاره

َ
دَ  أ هه تُشم ُيُكمم  - اسم مه

َ
، فَأ َفر   َجعم

وه  - قُتهَل  فَإهنم 
َ
دَ  أ هه تُشم ُيُكمم  - اسم مه

َ
َخذَ  المَعُدَو، فَلَُقوا"  َرَواَحةَ  بمنُ  اهلله  َعبمدُ  فَأ

َ
 فَأ

َخذَ  ُثمَ  قُتهَل، َحَّت  َفَقاتََل  َزيمد   الَرايَةَ 
َ
َفر   الَرايَةَ  أ َخَذَها ُثمَ  قُتهَل، َحَّت  َفَقاتََل  َجعم

َ
 أ

َخذَ  ُثمَ  قُتهَل، َحَّت  َفَقاتََل  َرَواَحةَ  بمنُ  اهلله  َعبمدُ 
َ
ُ  الَرايَةَ  أ ده  بمنُ  َخادله مَويله  اهللُ  َفَفتَحَ  ال

، َت  َعلَيمهه
َ
َ  َخَبُُهمه  َوأ ، إهَل  فََخَرجَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه دَ  انَلاسه  اهللَ  فََحمه

ثمَن 
َ
، َوأ َوانَُكمم  إهنَ : " َوقَاَل  َعلَيمهه َخذَ  َزيمًدا َوإهنَ  المَعُدَو، لَُقوا إهخم

َ
 َحَّت  َفَقاتََل  الَرايََة، أ

وه  - قُتهَل 
َ
دَ  أ هه تُشم َخذَ  ُثمَ  - اسم

َ
َدهُ  الَرايَةَ  أ َفرُ  َبعم به  بمنُ  َجعم

َ
 - قُتهَل  َحَّت  َفَقاتََل  َطالهب   أ

وه 
َ
دَ  أ هه تُشم َخذَ  ُثمَ  ،- اسم

َ
وه  - قُتهَل  َحَّت  َفَقاتََل  َرَواَحَة، بمنُ  اهلله  َعبمدُ  الَرايَةَ  أ

َ
دَ  أ هه تُشم  اسم

َخذَ  ُثمَ  -
َ
نم  َسيمف   الَرايَةَ  أ ُ  اهلله  ُسيُوفه  مه ، بمنُ  َخادله ده مَويله َهَل،"  َعلَيمهه  اهللُ  َفَفتَحَ  ال مم

َ
 فَأ

َهَل  ُثمَ  مم
َ
َفر   آَل  أ نم  - ثاَلثًا - َجعم

َ
، أ َيُهمم ته

م
تَاُهمم  ُثمَ  يَأ

َ
خه  ََعَ  َتبمُكوا اَل : " َفَقاَل  أ

َ
 عمدَ بَ  أ

مه  َوم َنه  إيله  ادمُعوا ايلم
  ." أخه  ابم

আবু্দল্লাহ ইবন জা’ফর রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে ,হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে (েূোর যুসি) যাসয়দ ইবন 
হাসরসা রাহদয়াল্লাহু আনহুসে কসনাপহে েসর বসনযবাহহনী কপ্ররণ 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১২৪৬।  
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েসরন। আর বস  হদস ন কয, যহদ যাসয়দ রাহদয়াল্লাহু আনহু শহীদ 
হন েসব কোোসদর আেীর হসবন জাফর রাহদয়াল্লাহু আনহু। হেহনও 
যহদ শহীদ হন েসব কোোসদর আেীর হসবন আবু্দল্লাহ ইবন 
রাওয়াহাহ রাহদয়াল্লাহু আনহু। যাসয়দ রাহদয়াল্লাহু আনহু পোো বহন 
েসরসেন োরপর এেনভাসব হজহাদ েসরসেন কয, হেহন শহীদ 
হসয়সে। োরপর জা'ফর রাহদয়াল্লাহু আনহু (পোো) হাসে হনসয়সে; 
হেহনও এেনভাসব হজহাদ েসরসেন কয, শহীদ হন োরপর আবদুল্লাহ্ 
ইবন রাওয়াহা রাহদয়াল্লাহু আনহু (পোো) ধারন েসর এবাং হেহনও 
এেনভাসব হজহাদ েসরসেন কয, শহীদ হন। এরপর খাহ দ ইবন 
ওয়াহ দ রাহদয়াল্লাহু আনহু পোো হাসে েুস  কনন এবাং োাঁর িারা 
হবজয় সূহচে হয়। োসদর সাংবাদ রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের োসে আসস  হেহন ক ােসদর োসঝ কনসে আসসন। 
অেঃপর হেহন আল্লাহর হােদ ও সানা েসরন। হেহন বস ন, 
কোোসদর ভাইসয়র শত্রুর কোোহব া েরসে। যাসয়দ রাহদয়াল্লাহু 
আনহু পোো বহন েসরসে োরপর শহীদ হসয়সে। োরপর জা'ফর 
রাহদয়াল্লাহু আনহু (পোো) হাসে হনসয়সে; কসও শহীদ হয়। োরপর 
আবদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা রাহদয়াল্লাহু আনহু (পোো) ধারন েসর 
এবাং কসও শহীদ হয়। অেঃপর আল্লাহর েরবারী খযাে খাহ দ ইবন 
ওয়াহ দ রাহদয়াল্লাহু আনহু পোো বহন েসরসে। আল্লাহ োাঁর িারা 
হবজয় সূহচে েসরসেন। জা’ফর পহরবারসে সুসযাগ দাও োসদর জনয 
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শান্তনা। জা’ফর পহরবারসে সুসযাগ দাও োসদর জনয শান্তনা। 
অেপর োসদরসে হনসয় আসা হস া। হেহন ব স ন, আজসের পসর 
কোেরা আোর ভাইসয়র জনয োাঁদসব না, আোর ভাইসয়র কেস র 
জনয কদা‘আ েসরা। 1 

به  بمن اّلَله  ُعبَيمد َعنم 
َ
،َرا أ عمُت : قَاَل  فهع  َ  َعلهيًّا َسمه  َبَعثَنه : َيُقوُل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

نَا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل 
َ
، أ َ َبيم َدادَ  َوالزل قم ، بمنَ  َوالمه وَده سم

َ
 انمَطلهُقوا»: قَاَل  األ

تُوا َحَّت 
م
، َرومَضةَ  تَأ ينًَة، بهَها فَإهنَ  َخاخ  نمَها فَُخُذوهُ  كهتَاب   َهاَوَمعَ  َظعه نَا ،«مه  فَانمَطلَقم
، إهَل  انمتََهيمنَا َحَّت  َخيملُنَا بهنَا َتَعاَدى ، ََنمنُ  فَإهَذا الَرومَضةه ينَةه رهجه  َفُقلمنَا بهالَظعه

خم
َ
 أ

تَاَب، نم  َمعه  َما: َفَقالَتم  الكه ، مه نَ : َفُقلمنَا كهتَاب  رهجه
تَاَب  تَلُخم وم  الكه

َ
 اثلِّيَاَب، َيَ نَلُلمقه  أ

رََجتمهُ  خم
َ
نم  فَأ َها، مه َقاصه تَيمنَا عه

َ
يهه  فَإهَذا وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  بههه  فَأ نم  فه  مه

به  به  بمنه  َحاطه
َ
نَاس   إهَل  بَلمتََعةَ  أ

ُ
نَ  أ كهيَ  مه ه نم  الُمَشم له  مه

هم
َ
ُُهمم  َمَكةَ  أ ره  بهبَعمضه  ُُيمبه

مم
َ
 أ

 يَا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ّلَله ا رَُسوله 
ُب  ، رَُسوَل  يَا: قَاَل  ،«َهَذا؟ َما َحاطه َ  َتعمَجلم  الَ  اّلَله   ُكنمُت  إهنِّ  لََعَ

ً
َرأ  فه  ُملمَصًقا امم

، مش  ُكنم  َولَمم  قَُري
َ
نم  أ َها، مه نمُفسه

َ
نَ  َمَعَك  َمنم  َوََكنَ  أ ينَ  مه ره  بهَمَكةَ  قََرابَات   لَُهمم  الُمَهاجه

مم  بهَها َُيمُمونَ  لهيهه هم
َ
، أ َوالَُهمم مم

َ
بَبمُت  َوأ حم

َ
هَك  فَاتَنه  إهذم  فَأ نَ  َذل ، النََسبه  مه مم يهه نم  فه

َ
ذَ  أ ََته

َ
 أ

نمَدُهمم  ، بهَها َُيمُمونَ  يًَدا عه ًرا َفَعلمُت  َوَما قََرابَته ره  رهًضا َوالَ  تهَداًدا،ارم  َوالَ  ُكفم
 بهالُكفم

، َبعمدَ  اَلمه : ُعَمرُ  قَاَل  ،«َصَدقَُكمم  لََقدم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  اإلهسم

                                                           
1 েুসনাসদ আহেদ, হাদীস নাং ১৭৫০। হাদীসহট্ সহীহ্ম এর সনসদর হরজা  সবাই 
হসোহ।  
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هبم  َدعمنه  اّلَله  رَُسوَل  يَا ْضم
َ
، َهَذا ُعنَُق  أ دَ  قَدم  إهنَهُ : " قَاَل  الُمنَافهقه ًرا، َشهه  َوَما بَدم

يَك يُدم  نم  اّلَلَ  لََعَل  ره
َ
له  ََعَ  اَطلَعَ  قَده  يَُكونَ  أ

هم
َ
ر   أ

َملُوا: َفَقاَل  بَدم ئمتُمم  َما اعم  َفَقدم  شه
يَانُ  قَاَل  - ،" لَُكمم  َغَفرمُت  يل : ُسفم

َ
نَاد   َوأ  .– َهَذا إهسم

আ ী রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসে এবাং যুবায়র ও হেেদাদ 
ইবন আসওয়াদ রাহদয়াল্লাহু আনহুসে পাহিসয় ব স ন, ‘কোেরা খাখ্ 
বাগাসন যাও। কসখাসন কোেরা এে েহহ াসে কদখসে পাসব। োর 
হনেট্ এেহট্ পত্র আসে, কোেরা োর োে কেসে ো হনসয় আসসব’। 

েখন আেরা রওনা ের াে। আোসদর কঘাড়া আোসদর হনসয় দ্রুে 
কবসগ চ হে । অবসশসষ আেরা উক্ত খাখ্ নােে বাগাসন কপৌঁে াে 
এবাং কসখাসন আেরা েহহ াহট্সে কদখসে কপ াে। আেরা ব  াে, 
‘পত্র বাহহর ের’। কস ব  , ‘আোর োসে কো কোসনা পত্র কনই’। 

আেরা ব  াে, ‘েুহে অবশযই পত্র কবর েসর হদসব, নসচৎ কোোর 
োপড় খু সে হসব’। েখন কস োর চুস র কখাাঁপা কেসে পত্রহট্ কবর 
েসর হদ । আেরা েখন কস পত্রহট্ হনসয় রাসূল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ উপহিে হ াে। কদখা কগ , ো হাহেব 
ইবন আবূ বা োবা রাহদয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ কেসে েক্কার েহেপয় 
েুশহরে বযহক্তর হনেট্ ক খা হসয়সে। যাসে োসদরসে রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কোসনা পদসক্ষপ সম্পসেে সাংবাদ 
কদওয়া হসয়সে। েখন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 



 

315 

ব স ন, ‘কহ হাহেব! এহে বযাপার?’ হেহন ব স ন, ‘ইয়া রাসূ াল্লাহ্! 
আোর বযাপাসর কোসনা েহড়ে হসিান্ত গ্রহণ েরসবন না। েূ ে 
আহে েুরাইশ বাংশীয় ক াে হে াে না। েসব োসদর সাসে সমৃ্পক্ত 

হে াে। আর যারা আপনার সসঙ্গ েুহাহজরগণ রসয়সেন, োসদর 
সেস রই েক্কাবাসীসদর সাসে আত্মীয়োর সম্পেে রসয়সে। যার 
োরসণ োাঁসদর পহরবার-পহরজন ও ধন-সম্পদ হনরাপদ। োই আহে 
কচসয়হে, কযসহেু আোর বাংশগেভাসব এ সম্পেে কনই, োসজই আহে 
োসদর প্রহে এেন হেেু েুফরী হোংবা েুরোদ হওয়ার উসেসশয 
েহরহন এবাং ইস াে গ্রহসণর পর পুনঃ েুফরীসে প্রেযাবেেন েরার 
প্রহে আেৃি হবার োরসণও নয়’। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন, ‘হাহেব কোোসদর হনেট্ সেয েো বস সে’। 

েখন উের রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, ‘ইয়া রাসূ াল্লাহ্! আোসে 
অনুেহে হদন, আহে এই েুনাহফসের গদোন উহড়সয় কদই’। রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, ‘কস বদর যুসি অাংশগ্রহণ 
েসরসে। সম্ভবে কোোর হয়ে জানা কনই, আল্লাহ্ ো‘আ া বদর 
যুসি অাংশগ্রহণোরীসদর বযাপাসর অবহহে আসেন। োই োসদর 
উসেশয েসর বস সেন, কোেরা যা ইিা আে  ের। আহে 
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কোোসদরসে ক্ষো েসর হদসয়হে’। সুহফয়ান (রহ.) বস ন এ সনদহট্ 
েেই না উত্তে।1 

به  َعنم 
َ
َيةَ  إهَل  ُوفُود   َوفََدتم : قَاَل  ُهَريمَرَة، أ هَك  ُمَعاوه نَعُ  فَََكنَ  َرَمَضاَن، فه  وََذل  يَصم

ُضنَا َعمض   َبعم بُو فَََكنَ  الَطَعاَم، بله
َ
َما ُهَريمَرةَ  أ ُ  مه َثه نم  يُكم

َ
ُعَونَا أ ، إهَل  يَدم لههه : َفُقلمُت  رَحم

اَل 
َ
نَعُ  أ صم

َ
دمُعوَُهمم  َطَعاًما أ

َ
؟ إهَل  فَأ ّله َمرمُت  رَحم

َ
نَُع، بهَطَعام   فَأ يُت  ُثمَ  يُصم بَا لَقه

َ
 ُهَريمَرةَ  أ

نَ  ، مه ِّ َوةُ : َفُقلمُت  المَعشه ي ادَلعم نمده ،: اَل َفقَ  اللَيملََة، عه تَنه ،: قُلمُت  َسبَقم ، َنَعمم ُتُهمم  فََدَعوم
بُو َفَقاَل 

َ
اَل : ُهَريمَرةَ  أ

َ
لهُمُكمم  أ عم

ُ
يث   أ َده نم  ِبه يثهُكمم  مه ، َمعمََشَ  يَا َحده نمَصاره

َ  ذََكرَ  ثُمَ  األم
بََل : َفَقاَل  َمَكَة، َفتمحَ  قم

َ
مَ  َحَّت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  أ  َفبََعَث  َمَكَة، قَده

 َ َبيم َدى ََعَ  الزل ، إهحم ه مُمَجنِّبَتَيم ا َوَبَعَث  ال ً مُمَجنِّبَةه  ََعَ  َخادله َرى، ال خم
ُ بَا َوَبَعَث  األم

َ
 أ

، ََعَ  ُعبَيمَدةَ  َُْسه
َخُذوا احلم

َ
نَ  فَأ مَوادهي، َبطم  فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  َورَُسوُل  ال

، ، َفنََظرَ : قَاَل  َكتهيبَة  بُو َفَقاَل  فََرآنه
َ
 اَل »: َفَقاَل  اهلله، رَُسوَل  يَا بَلَيمَك : قُلمُت : ُهَريمَرةَ  أ

تهينه 
م
نمَصارهيي  إهاَل  يَأ

َ
ُ  َزادَ  - «أ تهفم »: َفَقاَل  ،- َشيمبَانَ  َغيم نمَصاره  يله  اهم

َ : قَاَل  ،«بهاألم
َطافُوا

َ
، فَأ مش   َوَوبََشتم  بههه َباًشا قَُري وم

َ
َ  أ تمبَاًَع، َها،ل

َ
مُ : َفَقالُوا َوأ ، ُنَقدِّ  لَُهمم  ََكنَ  فَإهنم  َهُؤاَلءه

ء   ، ُكَنا ََشم يبُوا َوإهنم  َمَعُهمم صه
ُ
َطيمنَا أ عم

َ
ي أ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  ُسئهلمنَا، اََّله

َباشه  إهَل  تََرومنَ »: وََسلَمَ  وم
َ
، أ مش  مم  قَُري هه تمبَاعه

َ
َداُهَما بهيََديمهه  قَاَل  ثُمَ  ،«َوأ َرى، ََعَ  إهحم خم

ُ  األم
نَا: قَاَل  ،«بهالَصَفا تَُوافُونه  َحَّت »: قَاَل  ُثمَ  َحد   َشاءَ  َفَما فَانمَطلَقم

َ
َنا أ نم  مه

َ
ُتَل  أ َحًدا َيقم

َ
 أ

َحد   َوَما َقتَلَُه، إهاَل 
َ
نمُهمم  أ هُ  مه بُو فََجاءَ : قَاَل  َشيمئًا، إهيَلمنَا يُوَجِّ

َ
يَاَن، أ  رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  ُسفم

بهيَحتم  اهلله،
ُ
اءُ  أ َ ، َخِضم مش  مَش  اَل  قَُري ، َبعمدَ  قَُري مه َوم به  َدارَ  َدَخَل  َمنم »: قَاَل  ُثمَ  ايلم

َ
 أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩০০৭, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৪৯৪।  
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يَانَ  ن   َفُهوَ  ُسفم نمَصارُ  َفَقالَته  ،«آمه
َ ُضُهمم  األم َعمض   َبعم َما: بله

َ
َرَكتمهُ  الَرُجُل  أ دم

َ
بَة   فَأ  فه  َرغم

،قَرم  فَة   َيتههه
م
، َوَرأ َيتههه بُو قَاَل  بهَعشه

َ
ُ  وََجاءَ : ُهَريمَرةَ  أ مَوحم ُ  َجاءَ  إهَذا َوََكنَ  ال مَوحم  َُيمَف  اَل  ال

َحد   فَلَيمَس  َجاءَ  فَإهَذا َعلَيمنَا،
َ
َفعُ  أ فَهُ  يَرم  َحَّت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  إهَل  َطرم

 َ ُ  َينمَقضه مَوحم ، انمَقَض  فَلََما ،ال ُ مَوحم  يَا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  قَاَل  ال
نمَصاره  َمعمََشَ 

َ َما: قُلمتُمم : " قَاَل  اهلله، رَُسوَل  يَا بَلَيمَك : قَالُوا «األم
َ
َرَكتمهُ  الَرُجُل  أ دم

َ
بَة   فَأ  َرغم

؟ فه  َيتههه ،»: اَل قَ  َذاَك، ََكنَ  قَدم : قَالُوا"  قَرم  اهلله  إهَل  َهاَجرمُت  َورَُسوَُلُ، اهلله  َعبمدُ  إهنِّ  لََكَ
، يَا َوإهيَلمُكمم مَمحم مَمَماُت  حَمميَاُكمم  َوال بَلُوا ،«َمَماتُُكمم  َوال قم

َ
: َوَيُقولُونَ  َيبمُكونَ  إهيَلمهه  فَأ

ي قُلمنَا َما َواهلله، نَ  إهاَل  قُلمنَا اََّله ه  بهاهلله  الضِّ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  ،َوبهَرُسوَله
، َورَُسوََلُ  اهللَ  إهنَ »: وََسلَمَ  قَانهُكمم َرانهُكمم  يَُصدِّ بََل : قَاَل  ،«َوَيعمذه قم

َ
 َداره  إهَل  انلَاُس  فَأ

به 
َ
يَاَن، أ لََق  ُسفم غم

َ
، انَلاُس  َوأ بمَواَبُهمم

َ
بََل : قَاَل  أ قم

َ
 وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َوأ

بََل  َحَّت  قم
َ
، إهَل  أ ََجره تَلََمهُ  احلم ، َطاَف  ُثمَ  فَاسم َيمته َت : قَاَل  بهابلم

َ
 َجنمبه  إهَل  َصنَم   ََعَ  فَأ

َيمته   وَُهوَ  قَومس   وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  يَده  َوِّفه : قَاَل  َيعمبُُدونَُه، ََكنُوا ابلم
ذ   يَةه  آخه هسه ، ب َت  فَلََما المَقومسه

َ
ُعنُهُ  َجَعَل  الَصنَمه  ََعَ  أ ، فه  َيطم َقُّ  َجاءَ }: َوَيُقوُل  َعيمنههه  اۡل 

َاّطل   َوزََهقَ  نم  فََرغَ  فَلََما ،[81 :اۡلرساء] {اِل  َت  َطَوافههه  مه
َ
 َحَّت  َعلَيمهه  َفَعاَل  الَصَفا، أ

، إهَل  َنَظرَ  َيمته ُعو اهللَ  َُيمَمدُ  َعَل فَجَ  يََديمهه  َوَرَفعَ  ابلم نم  َشاءَ  بهَما َوَيدم
َ
ُعوَ  أ  .يَدم

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, আবু্দল্লাহ ইবন আবু 
রাবা রহ. বস ন, আহে এেহট্ প্রহেহনহধ দস র সাসে (যার েসধয আবু 
হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু ও হেস ন) েুয়াহবয়া রাহদয়াল্লাহু আনহুর 
োসে কগ াে। কসই সেয় হে  রাোযান োস। েখন োাঁরা এসে 
অসনযর জনয খানা পাোসেন। আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু 
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অহধোাংশ সেয় আোসদরসে োাঁর বাসিাসন দাওয়াে েরসেন। 
সুেরাাং এেহদন আহে োাঁসে ব  াে, আহেও খানা বেয়ার েরসবা 
এবাং স সেই আোর বাসিাসন-দাওয়াে েরসবা। আহে খানা বেরীর 
হনসদেশ হদ াে। এরপর আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহুর সসঙ্গ আহে 
হবোস  সাক্ষাে ের াে এবাং ব  াে, আজ রাসে আোর বাসায় 
আপনার দাওয়াে। আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, আপহন 
আজ আোর-পূসবেই দাওয়াে হদসয় হদস ন, আহে ব  াে, হযাাঁ। আহে 
সে সেই দাওয়াে ের াে। েখন আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু 
ব স ন, কহ আনসার- সম্প্রদায়! আহে হে কোোসদরসে কোোসদর 
সম্পসেে এেহট্ হাদীস বণেনা েরসব না? োরপর হেহন েক্কা হবজসয়র 
ঘট্না বণেনা েরসে শুরু েরস ন। হেহন ব স ন, রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েক্কার হদসে অগ্রসর হস ন এবাং 
পহরসশসষ হেহন েোয় উপনীে হস ন। এরপর যুবাইরসে েক্কার 
এেহদসে এবাং খাহ দ ইবন ওয়া ীদ রাহদয়াল্লাহু আনহুসে অপর 
হদসে কপ্ররণ েরস ন। আর আবু উবায়দা রাহদয়াল্লাহু আনহুসে 
কসইসব ক ােসদর উপর কনো বাহনসয় পািাস ন যাসদর োসে ক ৌহ 
বেে হে না। োরা উপেযোর হভেসরর পে অব ম্বন েসর চ স ন। 
আর রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হেস ন এেহট্ কোট্ 
কসনাদস র েসধয। হেহন োোস ন এবাং আোসে কদসখ ব স ন, কহ 
আবু হুরায়রা! আহে ব  াে, ইয়া রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
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ওয়াসাল্লাে! আহে উপহিে। এরপর হেহন ব স ন, আোর হনেট্ 
আনসার বযেীে আর কেউ কযন না আসস। শাইবান বযেীে অনয 
বণেনাোরী অহেহরক্ত বণেনা েসরসেন কয, োরপর হেহন ব স ন, 
আনসারসদরসে আহবান ের। বণেনাোরী বস ন, এরপর আনসারগণ 
োর চারপাসশ জোসয়ে হস ন। এহদসে েুরাইশগণও োসদর হবহভন্ন 
কগাসত্রর ক াে এবাং অনুগেসদরসে এেহত্রে েরস া। এরপর োরা 
ব  , আেরা োসদরসে আসগ কপ্ররণ েরব। যহদ োসদর- ভাসগ হেেু 
জুসট্, েসব আেরাও কো োসদর সসঙ্গই আহে। আর যহদ োরা 
হবপসদর সমু্মখীন হয় েসব োরা আোসদর োসে যা চাইসব, োই 
হদসয় কদব। এরপর রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
সাহাবীগণসে ব স ন, কোেরা হে েুরাইসশর হবহভন্ন কগাসত্রর ক াে 
এবাং োসদর অনুগেসদরসে কদখসে পাি। এরপর রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর এবাং হাে আপন হাসের উপর 
করসখ ইহঙ্গে েরস ন, (েক্কার পসে যারা কোোসদর বাধা কদয় 
কোেরা োসদর খেোঁ েসর হদসব)। এরপর ব স ন, অবসশসষ সাফা 
পাহাসড় কোেরা আোর সসঙ্গ হেহ ে হসব। বণেনাোরী বস ন, আেরা 
অগ্রসর হসে  াগ াে। আোসদর েধয হসে কেউ যাসে েে  েরসে 
কচসয়সে োসে েে  েসরসে। োই োসদর েধয হসে কেউই 
আোসদর উপর আক্রেণ েরসে সাহস পায়হন। বণেনাোরী বস ন, 
েখন আবু সুহফয়ান এসস ব স ন, ইয়া রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! আজ েুরাইশ সম্প্রদাসয়র রক্ত হা া  েসর-
কদওয়া হসয়সে। আজসের পসর আর কোসনা েুরাইসশর অহস্তত্ব 
োেসবনা। েখন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কঘাষণা 
হদস ন, কয বযহক্ত আবু সুহফয়াসনর ঘসর প্রসবশ েরসব কস-হনরাপদ। 

সূেরাাং আনসারগণ এসে অপসরর সাসে ব াবহ  েরসে  াগ  কয, 
ক ােহট্সে (রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে স্বসদসশর 
অনুসপ্ররণ এবাং স্বসদশ কপ্রসে কপসয় বসসসে। আবু হুোয়রা 
রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন কয, েখনই অহী অবেীণে হ । যখন অহী 
অবেীণে হসো েখন ো আোসদর হনেট্ কগাপন োেে না। ঐ সেয় 
োসরা সাধয হসো না কয, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
হদসে কচাখ কোস  কদসখ, যেক্ষননা অহী কশষ হসো। এরপর যখন 
অহী কশষ হ , েখন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, কহ আনসার সম্প্রদায়! োরা ব  , ইয়া রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! আেরা আপনার োসে উপহিে। েখন হেহন 
ব স ন, কোেরা হে বস ে, কয, ক ােহট্সে স্বসদসশর অনুসপ্ররণায় 
কপসয় বসসসে”। েখন োরা ব স ন, এ রেে হেেু হসয়সে। 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, েখনও না। 

হনশ্চয়ই আহে আল্লাহর বান্দা এবাং োর কপ্রহরে রাসু । আহে 
আল্লহর উসেসশয স্বসদশ েযাগ েসর কোোসদর োসে হগসয়হে। আোর 
জীবন ও েরণ কোোসদর সাসে। োরা োাঁদসে োদসে নবী 
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সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হদসে অগ্রসর হস ন এবাং োাঁদসে 
 াগস ন, আল্লাহর শপে! আেরা যা বস হে াে, ো হে  আল্লাহ ও 
োাঁর রাসূস র প্রহে আোসদর ভা বাসা ও দূবে োর োরসণ। এরপর 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, হনশ্চয়ই আল্লাহ ও 
োাঁর রাসু  কোোসদর বক্তবয-হবশ্বাস েসরন এবাং কোোসদর ওযর 
গ্রহণ েরস ন। বণেনাোরী বস ন, এরপর েক্কার জনগণ আবু 
সুহফয়াসনর বাড়ীর হদসে চস  কগ - (জীবন রক্ষার জসনয) আর 
অনযানয োনুষ আপন ঘসর দরজা  াহগসয় বসস রই  এরপর 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ‘হজসর আসওয়াদ’ এর 
হনেট্বেেী হসয় এসে চুম্বন এবাং বায়েুল্লাহ শরীসফর োওয়াফ 
েরস ন। এরুপর হেহন বাইেুল্লাহর পাসশ্ব রহক্ষে এেহট্ েূহেের 
হনেট্বেেী হস ন, যাসে োরা উপাসনা েরসো। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হাসে েখন এেহট্ ধনুে হে , হেহন এর 
এে প্রাসন্ত ধসর করসখহেস ন। যখন হেহন েূহেেহট্র হনেট্বেেী হস ন 
েখন হেহন ো িারা এর কচাসখ খুচাসে  াগস ন এবাং ব স ন, 
“সেয আগেন েসরসে এবাং বাহে  (হেেযা) চস  হগসয়সে।” [সূরা 
ইসরা : ৮১] এরপর বায়েুল্লাহর োওয়াফ শুরু কশসষ হেহন সাফা 
পাহাসড়র হদসে গেন েরস ন। এরপর োসে আসরাহণ েসর 
বাইেুল্লাহর হদসে কচসয় কদখস ন এবাং দু’হাে উচু েসর আল্লাহ 
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ো‘আ ার েৃেজ্ঞো প্রোশ েরস ন এবাং োর যা পােেনা েরার 
োই প্রােেনা েরস ন। 1 

َيةه، بمنُ  ُسلَيمَمانُ  َحَدَثنَا مُمغه نَاده  بهَهَذا ال هسم
، فه  َوَزادَ  اإلم يثه َده

 بهيََديمهه  قَاَل  ُثمَ  احلم
َداُهَما َرى ََعَ  إهحم خم

ُ ُصُدوُهمم » األم ًدا احم يثه  فه  َوقَاَل  ،«َحصم َده
 يَا َذاكَ  قُلمنَا: قَالُوا: احلم

ِمه  َفَما: " قَاَل  اهلله، رَُسوَل   .َورَُسوَُلُ  اهلله  َعبمدُ  إهنِّ  لََكَ  إهًذا؟ اسم
সু াইোন ইবন েুগীরা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে উক্ত সনসদ এই 
হাদীসহট্ বণেনা েসরসেন। েসব োর হাদীসস অহেহরক্ত েো উসল্লখ 
রসয়সে কয, োরপর হেহন োর এে হাে অপর হাসের উপর করসখ 
ইশারা েসর ব স ন, কোেরা োসদরসে খেে েসর দাও। এসে 
আসরা উসল্লখ রসয়সে কস, েখনাঁ োরা ব স ন, ইয়া রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! আেরা এ রেে হেেু বস হে। েখন 
হেহন ব স ন, োহস  আোর-নাসের েী আর োেসব। সুেরাাং 
এেনহট্ েখসনা হসব না। আহেসো আল্লাহর বান্দা ও রাসু । 2 

، بمنه  اهلله  َعبمده  َعنم  نَا: قَاَل  َرَباح  َيةَ  إهَل  َوفَدم به  بمنه  ُمَعاوه
َ
يَاَن، أ ينَا ُسفم بُو َوفه

َ
 ُهَريمَرَة، أ

َنا رَُجل   ُكل  فَََكنَ  نَعُ  مه ًما َطَعاًما يَصم ، يَوم َحابههه صم
َ
، فَََكنَتم  أله َبته بَا يَا: َفُقلمُت  نَوم

َ
 أ

مُ  ُهَريمَرَة، َوم ، ايلم َبته له  إهَل  فََجاُءوا نَوم ه
مَمْنم رهكم  َولَمم  ال

بَا يَا: َفُقلمُت  َطَعاُمنَا، يُدم
َ
 لَوم  ُهَريمَرةَ، أ

رهكَ  َحَّت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َّل َص  اهلله  رَُسوله  َعنم  َحَدثمتَنَا
 َمعَ  ُكَنا: َفَقاَل  َطَعاُمنَا، يُدم

، يَوممَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َ  فََجَعَل  المَفتمحه ده  بمنَ  َخادله مَويله مُمَجنِّبَةه  ََعَ  ال  ال
                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৭৮০।  
2 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৭৮০।  
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َن، ُمم َ  وََجَعَل  ايلم َبيم مُمَجنِّبَةه  ََعَ  الزل َى،الميُ  ال بَا وََجَعَل  ْسم
َ
، ََعَ  ُعبَيمَدةَ  أ َيَاذهقَةه نه  ابلم  َوبَطم

مَوادهي، بَا يَا»: َفَقاَل  ال
َ
نمَصارَ  يله  ادمعُ  ُهَريمَرَة، أ

َ ، ،«األم ُتُهمم لُوَن، فََجاُءوا فََدَعوم وه  ُيَهرم
، َمعمََشَ  يَا»: َفَقاَل  نمَصاره

َ َباَش  تََرومنَ  َهلم  األم وم
َ
؟ أ مش  ،نَ : قَالُوا «قَُري  انمُظُروا،»: قَاَل  َعمم

يتُُموُهمم  إهَذا نم  َغًدا لَقه
َ
ًدا ََتمُصُدوُهمم  أ َف  ،«َحصم خم

َ
هه  َوأ ينَهُ  َووََضعَ  بهيَده ه، ََعَ  يَمه َماَله  شه

ُدُكمُ »: َوقَاَل  ََف  َفَما: قَاَل  ،«الَصَفا َمومعه ْشم
َ
َمئهذ   أ َحد   لَُهمم  يَوم

َ
نَاُموُه، إهاَل  أ

َ
: قَاَل  أ

دَ  نمَصارُ  وََجاَءته  الَصَفا، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  وُل رَسُ  وََصعه
َ َطافُوا األم

َ
 بهالَصَفا، فَأ

بُو فََجاءَ 
َ
يَاَن، أ بهيَدتم  اهلله، رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  ُسفم

ُ
اءُ  أ َ مش   َخِضم مَش  اَل  قَُري  َبعمدَ  قَُري

، مه َوم بُو قَاَل  ايلم
َ
يَانَ  أ به  َدارَ  َدَخَل  َمنم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  قَاَل : ُسفم

َ
 أ

يَانَ  ، َفُهوَ  ُسفم ن  لمَق  َوَمنم  آمه
َ
اَلحَ  أ ، َفُهوَ  السِّ ن  لََق  َوَمنم  آمه غم

َ
ن   َفُهوَ  بَابهُ  أ  َفَقالَته  ،«آمه

نمَصارُ 
َ َما: األم

َ
َخَذتمهُ  َفَقدم  الَرُجُل  أ

َ
فَة   أ

م
، َرأ َيتههه بَة   بهَعشه ، فه  َوَرغم يَتههه ُ  َونََزَل  قَرم مَوحم  ََعَ  ال

َما: قُلمتُمم : " قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله 
َ
َخَذتمهُ  َفَقدم  الَرُجُل  أ

َ
فَة   أ

م
 َرأ

، َيتههه بَة   بهَعشه ، فه  َوَرغم َيتههه اَل  قَرم
َ
ِمه  َفَما أ نَا - َمَرات   ثاََلَث  - إهًذا؟ اسم

َ
 اهلله  بمدُ عَ  حُمََمد   أ

، اهلله  إهَل  َهاَجرمُت  َورَُسوَُلُ، يَا َوإهيَلمُكمم مَمحم ، فَال مَمَماُت  حَمميَاُكمم : قَالُوا"  َمَماتُُكمم  َوال
، بهاهلله  َضنًّا إهاَل  قُلمنَا َما َواهلله، ه قَانهُكمم  َورَُسوََلُ  اهللَ  فَإهنَ »: قَاَل  َورَُسوَله  يَُصدِّ

َرانهُكمم  ذه  .«َوَيعم
আবু্দল্লাহ ইবন রাবাহ (রহ.) কেসে বণেনা েসরন কয হেহন বস ন, 
আেরা ভ্রেন েসর েুয়াহবয়া ইবন আবু সূহফয়ান রাহদয়াল্লাহু আনহুর 
হনেট্ কগ াে। আোসদর েসধয েখন আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু 
ও হেস ন। প্রসেযসেই এে হদন োর সােীর জনয খাবার বেয়ার 
েরসে হয় এেহদন আোর পা া আস । েখন আহে ব  াে, কহ 
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আবু হুরায়রা! আজসো আোর পা া! অেএব, সোস ই আোর 
বাসিাসন এস ন, “েখনও খানা পাোসনা কশষ হয় নাই। েখন আহে 
ব  াে, কহ আবু হুরায়রা! আপহন যহদ আোসদরসে খানা পাোসনার 
পূবে পযেন্ত রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কোন হাদীস 

বণেনা েরসেন! (েসব ভা  হসো) অেএব, ব স ন, আেরা েক্কা 
হবজসয়র হদন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ 
হে াে। েখন খাহ দ ইবন ওয়া ীদ রাহদয়াল্লাহু আনহুসে ডানহদসের 
বাহহনীর এবাং যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহুসে বাে হদসের বাহহনীর 
কনেৃত্ব প্রদান েরস ন। আবু উবায়দা রাহদয়াল্লাহু আনহুসে পদাহেে 

বাহহনীর সবোহধনায়ে হনযুক্ত েরস ন প্রান্তর অহেক্রে েরার জনয। 

এরপর হেহন ব স ন, কহ আবু হুরায়রা! আনসারসদরসে আোর 
োসে আসার জনয আহবান ের। অেএব আহে োসদরসে আহবান 
ের াে। এরপর োাঁরা দ্রুে আসস ন। েখন হেহন ব স ন, কহ 
আনসারগণ! কোেরা হে েুরাইসশর দস র ক াে কদখসে পাি। প্রহে 
উত্তসর োরা ব স ন, হযাাঁ। অেএব হেহন ব স ন, আগােীো  যখন 
কোেরা (যূিসক্ষসত্র) োসদর কোোহব া েরসব েখন োসদরসে 
সমু্পনে হনেূে  েসর কদসব। তাারপর োাঁর ডান হাে বাে হাসের 
উপর করসখ ইহঙ্গসে ব স ন, োসদরসে সেূস  হবনি েসর কদসব। 

োরপর ব স ন, আোর সাসে কোোসদর এে হবার িান সাফা 
পাহাড়। বণেনাোরী বস ন, কসহদন কয কোসনা হবধেেী আনসারসদর 
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 ক্ষযহহস  পসড়সে, োসেই োরা হনেুে  েসরসে। এরপসর রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে সাফা পাহাসড়র উপর আসরাহণ 
েরস ন। যখন আনসারগণ েেীয় উপনীে হসয় সাফা পাহাড় হঘসর 
কফ স া, ইেযবসসর আবু সুহফয়ান এস ন এবাং ব স ন, ইয়া 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! েুরাইশসদরসে ধ্বাংস েসর 
কদওয়া হসয়সে। আজ কেসে আর কোন েুরাইসশর অহস্তত্ব োেসবনা। 
এরপর রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, কয বযহক্ত 
আবু সুহফয়াসনর বাহড়সে প্রসবশ েরসব কস হনরাপদ। কয অস্ত্র কফস  
হদসব কসও হনরাপদ এবাং কয স্বীয় গৃসহর দরজা বন্ধ েসর রাখসব 
কসও হনরাপদ। েখন আনসারগণ ব াবহ  েরহে  কয, এ ক ােহট্সে 
(রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে) স্বীয় কগাসত্রর ভা বাসা 
এবাং স্বসদসশর অনুরাসগ কপসয় বসসসে। এেোবহহযয় রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের উপর অহী নাহয  হ । এরপর 
হেহন হজজ্ঞাসা েরস ন, কোেরাই হে বস হেস  কয, ‘এ ক ােহট্সে 
(হযরে েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে) স্বীয় কগাসত্রর 
ভা বাসা এবাং স্বসদসশর অনুরাসগ কপসো বসসসে’। সাবধান! কোেরা 
হে জানা আোর নাে হে-! েোহট্ হেহন হেনবার বস সেন। আহে 
হ াে েুহাম্মাদ, আল্লাহর বান্দা এবাং োাঁর রাসু । আহে আল্লাহর 
হনসদেসশই কোোসদর োসে হহজরে েসরহে। আোর জীবন ও েরণ 
কোোসদর জীবনও েরসণর সাসে সসৃ্পক্ত। েখন োাঁরা ব স া, 
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আল্লাহর শপে! আেরা এেো বস হে াে আল্লাহ ও োর রাসূস র 
প্রহে দুবে োর োরসণ। (কযন হেহন আোসদরসে কেসড় না যান)। 
হনশ্চয়ই আল্লাহ ও োাঁর রাসু  কোোসদর সেয বস সেন েসরসেন 
এবাং কোোসদর ওযর েবু  েসরসেন। 1 

به  َعنم 
َ
، أ نَا: قَاَل  ُْحَيمد  َوةَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َمعَ  َخرَجم تَيمنَا َتبُوكَ  َغزم

َ
 فَأ

َي  يَقة   ََعَ  المُقَرى َواده ة   َحده
َ
َرأ مم : وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  اله

ُرُصوَها» نَاَها «اخم ةَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  وََخَرَصَها فََخَرصم ، َعََشَ ومُسق 
َ
 أ

يَها»: َوقَاَل  صه حم
َ
عَ  َحَّت  أ ،إه  نَرمجه نَا، «اهللُ  َشاءَ  إهنم  يَلمكه نَا َحَّت  َوانمَطلَقم مم  َفَقاَل  تَبُوكَ  قَده

يح   اللَيملَةَ  َعلَيمُكمُ  َستَُهبل »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  يَدة ، ره  َيُقمم  فَاَل  َشده
يَها َحد   فه

َ
نمُكمم  أ ي   ََلُ  ََكنَ  َفَمنم  مه َقاََلُ  فَلميَُشدَ  بَعه يح   َفَهَبتم  «عه يَدة ، ره  رَُجل   َفَقامَ  َشده

يحُ  فََحَملَتمهُ  لمَقتمهُ  َحَّت  الرِّ
َ
َبََّلم  أ ، ِبه ئ 

، ابمنه  رَُسوُل  وََجاءَ  َطيِّ به  المَعلمَماءه يملََة، َصاحه
َ
 إهَل  أ

، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  تَاب  َدى بهكه هم
َ
لَةً  ََلُ  َوأ  إهيَلمهه  فََكتََب  َبيمَضاَء، َبغم

َدى وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  هم
َ
بَلمنَا ُثمَ  بُرمًدا، ََلُ  َوأ قم

َ
نَا َحَّت  أ مم َي  قَده  َواده

َل  المُقَرى،
َ
ةَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  فََسأ

َ
أ مَمرم يَقتهَها َعنم  ال  بَلَغَ  َكمم » َحده

ةَ  الَتم َفقَ  «َثَمُرَها؟ ومُسق   َعََشَ
َ
هع   إهنِّ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل ، أ  ُمْسم

نمُكمم  َشاءَ  َفَمنم  هعم  مه ، فَلميُْسم َ نَا «فَلميَممُكثم  َشاءَ  َوَمنم  َمعه نَا َحَّت  فََخرَجم فم َ ْشم
َ
 ََعَ  أ

، ينَةه مَمده هه »: َفَقاَل  ال حُ  وََهَذا َطابَُة، َهذه
ُ
بلنَا َجبَل   وَُهوَ  د  أ بلهُ  ُُيه َ  إهنَ »: قَاَل  ُثمَ  «َوَُنه  َخيم

نمَصاره  ُدوره 
َ ، بَنه  َدارُ  األم ، َعبمده  بَنه  َدارُ  ُثمَ  انَلَجاره َهله شم

َ َارهثه  َعبمده  بَنه  َدارُ  ُثمَ  األم  احلم

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৭৮০।  
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، بمنه  َرجه َزم َدةَ، بَنه  َدارُ  ُثمَ  اْلم   ُدوره  ُكِّ  َوِّفه  َساعه
َ َقنَا «َخيم   نمَصاره األم  بمنُ  َسعمدُ  فَلَحه

بُو َفَقاَل  ُعبَاَدَة،
َ
َسيمد   أ

ُ
لَمم : أ

َ
نَ  تَرَ  أ

َ
 ُدورَ  َخَيَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ

، نمَصاره
َ ًرا فََجَعلَنَا األم دمرَكَ  آخه

َ
د   فَأ  يَا: اَل َفقَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  َسعم

، ُدورَ  َخَيمَت  اهلله  رَُسوَل  نمَصاره
َ ًرا، فََجَعلمتَنَا األم َولَيمَس »: َفَقاَل  آخه

َ
بهُكمم  أ َسم نم  ِبه

َ
 أ

نَ  تَُكونُوا هيَاره  مه  .«اْلم
আবু হুোইদ রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আেরা 
রাসু ুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ োবুে যুসির 
উসেসশয কবর হ াে। আেরা ‘ওয়াহদ  েুরা’ এ াোয় এে েহহ ার 
এেহট্ বাগাসনর োসে কপৌেস  রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন, কোেরা এর পহরোণ অনুোন ের। আেরা এর 
পহরোণ অনুোন ের াে। আর রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে দশ ওয়াসুে (প্রায় পঞ্চাশ েণ) পহরোণ অনুোন েরস ন 
এবাং (স্ত্রীস ােহট্সে) ব স ন, আেরা ইনশা আল্লাহ কোোর এখাসন 
হফসর আসা পযেন্ত এ পহরোণ ধসর রাখ। পসর আেরা এহগসয় চ  াে 
এবাং োবুে কপৌসে কগ াে। েখন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন আজ রাসে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ কোোসদর উপর 
হদসয় বসয় যাসব। োই কোোসদর কেউ কযন োর োসঝ দাহড়সয় না 
োসে এবাং যার উট্ আসে, কস কযন োর দহড় শক্ত েসর কবাঁসধ 
রাসখ। কস রাসে প্রচণ্ড বাোস প্রবাহহে হ । এে বযহক্ত দাাঁড়াস  
বাোস োসে উহিসয় হন । অবসশসষ ‘োই’ নােে পাহাসড় কফস  
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হদ । আর (ঐ সেয় হনেট্বেেী) “আয় ার” এ াো প্রধান (শাসে) 
ইবনু  আ োর দূে রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
োসে এেহট্ হচহি হ সখ পািাস ন এবাং োসে এেহট্ চাদর হাহদয়া 
পািাস ন। োরপর আেরা এহগসয় চ সে চ সে “ওয়াহদ  েুরা” 
কপৌে াে। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে স্ত্রীস ােহট্সে 
(বাগাসনর োহ ে) োর বাগান সম্পসেে হজজ্ঞাসা েরস ন কয, োর 
ফ  হে পহরোসণ কপৌসেসে? কস ব  , দশ ওয়াসে। োর পর 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, আহে দ্রুে যাহি। 
কোোসদর েসধয যার ইিা হয়, কস আোর সসঙ্গ দ্রুে কযসে পাসর। 
আর যার ইিা, কস অবিান েরসে পাসর। আেরা কবর হসয় 
পড় াে। অবসশসষ েদীনার োোোহে কপৌে াে। েখন হেহন 
ব স ন, এ (েদীনা) হ  কোবা পহবত্র ও উত্তে িান। আর এ হ  
উহুদ। আর ো এেন পাহাড়, কয আোসদর ভা বাসস এবাং আেরাও 
োসে ভা বাহস। োরপর ব স ন, আনসারীসদর কেি পহরবার বনূ-
নাজ্জার, োরপর বনূ আবু্দ  আশহা , োরপর বনূ হাহরস ইবন 
খাযরাজ, োরপর বনূ সাঈদা পহরবার। আর আনসারসদর প্রহেহট্ 
কগাত্রই উত্তে। সাদ ইবন উবাদা রাহদয়াল্লাহু আনহু আোসদর সাসে 
এসস হেহ ে হস  (োাঁবু কগাসত্রর) আবু উসায়দ রাহদয়াল্লাহু আনহু 
োসে ব স ন, আপহন হে কদসখন হন কয, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আনসার কগাত্রগুহ র োসঝ ক্রোনূসাসর কেিত্ব 
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বণেনা েসরসেন এবাং আোসদর কগাত্রসে োহ োর কশসষ করসখসেন। 
েখন সা‘দ রাহদয়াল্লাহু আনহু রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে খুাঁসজ কপস ন এবাং ব স ন, ইয়া রাসু াল্লাহ! আপহন 
আনসার কগাত্রগুহ র কেিত্ব বণেনা েসরসেন এবাং আোসদর কশসষ 
করসখসেন! েখন হেহন ব স ন, কেি োহ োসে অনযেে হওয়াও হে 
কোোসদর জনয যসেি নয়? 1 

َمةَ عن  ، بهنمَت  فَاطه ت قَيمس  خم
ُ
نَ  َوََكنَتم  - قَيمس   بمنه  الَضَحاكه  أ َراته  مه مُمَهاجه َوله  ال

ُ  األم
ثهينه : َفَقاَل  - يثًا َحدِّ تهيهه َسمه  َحده نم  عم يهه  اَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  مه نهده  تُسم

َحد   إهَل 
َ
ههه، أ م : َفَقالَتم  َغيم ئمَت  لَئه َعلََن، شه فم

َ
َجلم : لََها َفَقاَل  أَل

َ
ثهينه  أ : َفَقالَتم  َحدِّ

ُت  َيةه، ابمنَ  نََكحم مُمغه نم  وَُهوَ  ال يَاره  مه مش   َشبَابه  خه ،يَوممَ  قَُري يَب  ئهذ  صه
ُ
َوله  فه  فَأ

َ
َهاده  أ ه

 اجلم
َيممُت  فَلََما وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َمعَ 

َ
َنه  َعبمدُ  َخَطبَنه  تَأ  َعومف   بمنُ  الرَْحم

نم  َنَفر   فه  َحابه  مه صم
َ
 َصَّل  اهلله  رَُسوُل  وََخَطبَنه  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  أ

اَلهُ  ََعَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َساَمةَ  َموم
ُ
، بمنه  أ ثمُت، قَدم  َوُكنمُت  َزيمد  نَ  ُحدِّ

َ
 َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ

َحَبنه  َمنم »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ 
َ
َب  أ َساَمةَ  فَلميُحه

ُ
 َصَّل  اهلله  رَُسوُل  ََكََمنه  فَلََما «أ

رهي: قُلمُت  مَ وََسلَ  َعلَيمهه  اهللُ 
مم
َ
َك، أ نه  بهيَده حم نمكه

َ
 َمنم  فَأ

ئمَت، ُت : قَالَتم الخ  .....................................شه نم  َهَذا فََحفهظم  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  مه
 . وََسلَمَ  َعلَيمهه 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৩৯২।  



 

330 

আহের ইবন শারাহী  শাবী (রহ.) কেসে বহণেে, হেহন যাহহাে ইবন 
োয়সসর কবান ফাহেো হবনে োয়স রাহদয়াল্লাহু আনহাসে হজসজ্ঞস 
েরস ন -কয সেন্ত েহহ াগণ প্রেসে হহজরে েসরহেস ন, হেহন 
োসদর অনযেে-। হেহন বস ন, আপহন, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে কেসে কয হাদীস শুসনসেন, অসনযর হদসে সসম্বাধন েরা 
বযেীসরসে, এেন এেহট্ হাদীস আপহন আোর হনেট্ বণেনা েরুন। 
হেহন ব স ন, আিা, েুহে যহদ শুনসে চাও, েসব অবশযই আহে 
বণেনা েরসবা। কস ব  , হযাাঁ আপহন বণেনা েরুন। হেহন ব স ন, 
আহে ইবন েুগীরা রাহদয়াল্লাহু আনহুসে হববাহ েসরহে। েখন হেহন 
েুরাইশী যুবেসদর উত্তে বযহক্ত হেস ন। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাসে প্রেে যুসি শরীে হসয়ই হেহন শহীদ 
হসয় যান। আহে হবধবা হসয় যাবার পর আবদু  রহোন ইবন আউফ 
রাহদয়াল্লাহু আনহু আোর হনেট্ হববাসহর পয়গাে পািান। পয়গাে 
পািান রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের আসরা েহেপয় 
সাহাবী। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হনসজও োাঁর 
আযাদেৃে কগা াে উসাো ইবন যাহয়দ রাহদয়াল্লাহু আনহুর জনয 
পয়গাে পািান। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের এ 
হাদীসহট্ আহে পূসবেই শুসনহে াে কয, হেহন বস সেন, কয বযহক্ত 
আোসে ভা বাসস কস কযন উসাোসেও ভা বাসস। ফাহেো 
রাহদয়াল্লাহু আনহা বস ন, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
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এ হবষসয় আোর সাসে আস াচনা েরার পর আহে োসে বস হে, 
আোর হবষয়হট্ আপনার ইখহেয়াসর কেসড় হদ াে। আপহন যার সাসে 
ইিা আোসে হবসয় হদসয় হদন। অেঃপর হেহন ব স ন, েুহে উসম্ম 
শারীসের হনেট্ চস  যাও। উসম্ম শারীে এেজন আনসারী 
হবত্তশা ী েহহ া। আল্লাহর পসে কস অহধে বযয় েসর এবাং োর 
হনেট্ অহধে অহেহে আসস। এেো শুসন আহে ব  াে, আহে োই 
েরব। েখন হেহন ব স ন, েুহে উসম্ম শারীসের হনেট্ কযসয়া না। 
কেনানা উসম্ম শারীে অহধে আপযায়নোরী েহহ া এবাং আহে এট্াও 
পেন্দ েহরনা কয, কোোর ওড়না পসড় যাে বা কোোর পাসয়র কগাো 
হসে োপড় খসস যাে আর ক াসেরা কোোর শরীসরর এেন িান 
কদসখ হনে যা েুহে েখসনা পসন্দ েরনা। েসব েুহে কোোর 
চাচাসো ভাই আবু্দল্লাহ ইবন োেেুে রাহদয়াল্লাহু আনহুর হনেট্ চস  

যাও। হেহন বনী হফহসরর এে বযহক্ত। হফহর েুরাইসশরই এেহট্ 
শাখা কগাত্র। ফাহেো কয খান্দাসনর ক াে হেহনও কস খান্দাসনরই 
োনুষ। আহে োর হনেট্ চস  কগ াে। অেঃপর আোর ইেে সোপ্ত 
হস  আহে জবনে আহ্বানোরীর আওয়াজ শুনসে কপ াে। বস্তুেঃ 
হেহন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েেৃেে হনধোহরে 
আহ্বানোরী হেস ন। হেহন এ েসেে আহবান েরহেস ন কয সা াসের 
উসেসশয কোেরা এেহত্রে হসয় যাও। অেঃপর আহে েসহজসদর 
হদসে রওয়ানা হ াে এবাং রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
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ওয়াসাল্লাসের সাসে সা াে আদায় ের াে। হেহন বস ন, োওসের 
কপেসন কয োোসর েহহ াগণ হেস ন আহে কস োোসরই হে াে। 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে সা াসের কশসষ হাহসেুসখ 
হেম্বসর বসস কগস ন। অেপর ব স ন, প্রসেযসেই আপন আপন 
িাসন বসস যাও। অেঃপর হেহন ব স ন, কোেরা হে জান, আহে হে 
জনয কোোসদরসে এেহত্রে েসরহে? সাহাবাসয় কেরাে ব স ন, 
আল্লাহ ও োাঁর রাসূ ই ভা  জাসনন। হেহন ব স ন, আল্লাহর েসে! 
আহে কোোসদরসে কোন আশা বা ভীহে প্রদশেসনর জনয এেহত্রে 
েহরহন। েসব আহে কোোসদরসে কেব  এ জনয এেহত্রে েসরহে 
কয, োেীেদারী রাহদয়াল্লাহু আনহু প্রেসে খ্রীিান হে । কস আোর 
হনেট্ এসস বায়আে গ্রহণ েসরসে এবাং ইস াে ধসেে দীহক্ষে 
হসয়সে। কস আোর োসে এেন এেহট্ োহহনী বণেনা েসরসে যিারা 
আোর কসই বণেনার সেযায়ন হসয় যায়, যা আহে দাজ্জা  সম্পসেে 
কোোসদর শ্রুহেসগাচর েসরহে াে। কস আোসে বস সে কয, এেবার 
কস  খে ও জুযাে কগাসত্রর হত্রশজন ক ােসহ এেহট্ সােুহরে 
কনৌোয় আসরাহণ েসরহে । সােুহরে েুফান এে োস পযেন্ত 
োসদরসে হনসয় কখ া েরসে োসো অেঃপর সূযোসস্তর সেয় োরা 
সেুসরর এে িীসপ আেয় গ্রহণ েসর। এরপর োরা কোট্ কোট্ 
কনৌোয় বসস ঐ িীসপ প্রসবশ েসর। িীসপ নােসেই জন্তুর েে 
এেহট্ হজহনস োসদর দৃহিসগাচর হ । োর সেগ্র কদহ ক াসে আবৃে 
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হে । ক াসের োরসণ োর আগা-পাো হচনা যাহি  না। ক াসেরা 
োসে ব  , হেভাগা, েুই কে? কস ব  , আহে দাজ্জাস র গুপ্তচর। 
ক াসেরা ব  - গুপ্তচর আবার হে? কস ব  ! ক াে সে ! ঐসয 
গীজো কদখা যায় কসখাসন চ । কসখাসন এে বযহক্ত অধীর আগ্রসহ 
কোোসদর অসপক্ষা েরসয় োেীেদারী রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, োর 
েুসখ এে বযহক্তর েো শুসন আেরা ভীে হে াে কয, কস আবার 
শয়োন কো নয়! আেরা দ্রুে কহসট্ গীজোয় প্রসবশ েরেঃ এে 
হবশা সদহী বযহক্তসে কদখসে কপ াে। ইসোপূসবে এেন আেরা আর 
েখসনা কদহখহন। ক াহার হশেস  বাধা অবিায় দুই হযাইর েধয হদসয় 
োর উভয় হাে ঘাসড়র সাসে হে াসনা। আেরা োসে ব  াে, কোর 
সবেনাশ কহাে, েুই কে? কস ব  , কোেরা আোর সন্ধান হেেু না 
হেেু কপসয়ই কগে। এখন কোেরা ব , কোোসদর পহরচয় হে? োরা 
ব  , আেরা আরসবর বাহসন্দা। আেরা সেুসর কনৌোয় চসড় ভ্রেণ 
েরহে াে। আেরা সেূরসে উত্তা  েরসঙ্গ উসিহ ে অবিায় 
কপসয়হে। এে োস পযেন্ত ঝাসড়র েবস  কেসে আেরা কোোর এ 
িীসপ এসস কপৌসেহে। অেঃপর কোট্ কোট্ কনৌোয় আসরাহণ েসর এ 
িীসপ আেরা প্রসবশ েসরহে। এখাসন আেরা এেহট্ সবোঙ্গ ক াসে 
আবৃে জন্তুসে কদখসে কপসয়হে। ক াসের আহধসেযর োরসণ আেরা 
োর আগা-পাো হচহহ্নে েরসে পারহে াে না। আেরা োসে বস হে, 
কোর সবেনাশ কহাে, েুই কে? কস বস সে, কস নাহে দাজ্জাস র 
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গুপ্তচর। আেরা ব  াে, গুপ্তচর আবার হে! েখন কস বস সে, ঐ কয 
গীজো কদখা যায়, কোেরা কসখাসন চ । কসখাসন এে বযহক্ত অধীর 
আগ্রসহ কোোসদর অসপক্ষায় আসে। োই আেরা দ্রুে কোর োসে 
এসস কগহে। আেরা োর েোয় আেহঙ্কে হসয় পসড়হে; না জাহন এ 

আবার কোন জ্বীন ভূে হেনা? অেঃপর কস ব  , কোেরা আোসে 
বাইসাসনর কখজুর বাগাসনর খবর ব । আেরা ব  াে, এর কোসনা 
হবষয়হট্ সস্পসেে েুই সাংবাদ জানসে চাহিস? কস ব  , বাইসাসনর 
কখজুর বাগাসন ফ  আসস হে না, এ সম্পসেে আহে কোোসদরসে 
হজসজ্ঞস েরহে। োসে আেরা ব  াে, হযাাঁ, আসে। কস ব  , কসহদন 
হনেসট্ই কযহদন এগুস াসে ফ  ধরসব না। অেঃপর কস ব  , 

আিা, হেবহরয়া সেুর সম্পসেে আোসে অবগে ের।” আেরা 
ব  াে, এর কোসনা হবষয় সম্পসেে েুই আোসদর কেসে জানসে 
চাহিস! কস ব  , এর েসধয পাহন আসে হে? োরা ব  ,হযাাঁ, 
কসখাসন বহু পাহন আসে। অেঃপর কস ব  , কসহদন কবশী দূসর নয়, 
যখন এ সাগসর পাহন োেসব না। কস আবার ব  , যুগার এর ঝণো 
সম্পসেে কোেরা আোসে অবহহে ের। োরা ব  , েুই এর হে 
সম্পসেে আোসদরসে হজসজ্ঞস েরসে চাহিস। কস ব  , এর ঝণোসে 

পাহন আসে হে? এবাং এ জনপসদর ক াসেরা োসদর কক্ষসত্র এ ঝণোর 
পাহন কদয় হে! আেরা ব  াে হযাাঁ, এসে বহু পাহন আসে এবাং এ 
জনপসদর ক াসেরা এপাহন িারাই োসদর কক্ষে হসক্ত েসর। কস 
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পুনরায় ব  , কোেরা আোসে উম্মীসদর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে সম্পসেে সাংবাদ দাও। কস এখন হে েরসেই োরা ব  , 

হেহন েক্কা কেসে হহজরে েসর েদীনায় চস  এসসসেন। কস হজসজ্ঞস 
ের , আরসবর ক াসেরা োর সাসে যুি েরসে হে! আেরা ব  াে, 
হযাাঁ, েসরসে। কস ব  , কস োসদর সাসে হেরূপ আচরণ েসরসে। 
আেরা োসে সাংবাদ হদ াে কয, হেহন আরসবর পাশেবেেী এ াোয় 
জয়ী হসয়সেন এবাং োরা োর বশযো স্বীোর েসর হনসয়সে। কস 
ব  , এ হে হসয়ই কগসে ? আেরা ব  াে, হযাাঁ। কস ব  , বশযো 
স্বীোর েসর কনওয়াই জনগসণর জনয েঙ্গ জনে হে । এখন আহে 
হনসজর সম্পসেে কোোসদরসে ব হে, আহেই োসীহ দাজ্জা । অহে 

সত্ত্বরই আহে এখান কেসে বাইসর যাবার অনুেহে কপসয় যাব। বাইসর 
কযসয় আহে সেগ্র পৃহেবী প্রদহক্ষণ েরসবা। চহল্লশ হদসনর কভের এেন 
কোসনা জনপদ োেসব না, কযখাসন আহে প্রসবশ না েরব। েসব 
েক্কা ও োহয়যবা এ দু-হট্ িাসন আোর প্রসবশ হনহষি। যখন আহে এ 
দুহট্র কোসনা এেহট্সে প্রসবসশর ইিা েরব, েখন এে হফহরশো 
উনু্মক্ত েরবাহর হসস্ত সােসন এসস আোসে বাধা হদসব। এ দুহট্ 
িাসনর সে  রাস্তায় হফহরশোসদর পাহারা োেসব। বণেনাোরী 
বস ন, েখন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োর েহড় 
িারা হেম্বসর আঘাে েসর ব স ন, এই হসি োহয়যবা, এই হসি 
োহয়যবা, এই হসি োহয়যবা। অেোৎ োহয়যবা অেে এই েদীনায় 
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সাবধান! আহে হে এ েোহট্ ইসোপূসবে কোোসদরসে বহ হন? েখন 
ক াসেরা ব  , হযাাঁ, আপহন বস সেন। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন, োেীেদারীর েোহট্ আোর খুবই পেন্দ হসয়সে! 
কযসহেু ো সােেসযপূণে আোর ঐ বণেনার- যা আহে কোোসদরসে 
দাজ্জা , োদীনা ও েক্কা সস্পসেে ইসোপূসবে বস হে। হেহন আসরা 
ব স ন, হসহরয়া সাগসর অেবা ইয়াোন সাগসর বরাং পূবেহদসে 
রসয়সে, পূনেহদসে রসয়সে, পূবেহদসে রসয়সে। এসেয় হেহন স্বীয় হাে 
িারা পূবে হদসে ইশারাও েরস ন। বণেনাোরী ফাহেো হবনে োয়স 
রাহদয়াল্লাহু আনহা বস ন, এ হাদীস আহে রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কেসে েুখি েসরহে। 1 

، َعنم  نَس 
َ
نَ  أ

َ
يَ  َشاَورَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ بَاُل  بَلََغهُ  حه به  إهقم

َ
يَاَن، أ  ُسفم

بُو َفتَََكَمَ : قَاَل 
َ
، أ ر 

َرَض  بَكم عم
َ
َرَض  ُعَمُر، تََكلَمَ  ُثمَ  َعنمُه، فَأ عم

َ
 َسعمدُ  َفَقامَ  َعنمُه، فَأ

يدُ  إهيَانَا: َفَقاَل  ُعبَاَدَة، بمنُ  هه، سه َنفم  َواََّلهي اهلله؟ رَُسوَل  يَا تُره َتنَا لَوم  بهيَده َمرم
َ
نم  أ

َ
 أ

يَضَها رَ  َُنه َحم نَاَها، ابلم َخضم
َ
َتنَا َولَوم  أَل َمرم

َ
نم  أ

َ
هَب  أ بَاَدَها نَِضم كم

َ
َماده  بَرمكه  إهَل  أ  لََفَعلمنَا، المغه

ًرا، انََزلُو َحَّت  فَانمَطلَُقوا انَلاَس، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفنََدَب : قَاَل   بَدم
مم  َوَورََدتم  ، َرَوايَا َعلَيمهه مش  مم  قَُري وَدُ  ُغاَلم   َوفهيهه سم

َ
َنه  أ ، بله ََجاجه َخُذوُه، احلم

َ
 فَََكنَ  فَأ

َحاُب  صم
َ
لُونَهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  أ

َ
أ به  َعنم  يَسم

َ
يَاَن، أ ، ُسفم َحابههه صم

َ
 َوأ

لمم   يله  َما: َفيَُقوُل  به به  عه
َ
يَاَن، أ نم  ُسفم بُو َهَذا َولَكه

َ
، أ ل 

َمَيةُ  وََشيمبَُة، َوُعتمبَُة، َجهم
ُ
 بمنُ  َوأ

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৯৪২।  
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، هَك  قَاَل  فَإهَذا َخلَف  ُبوُه، َذل ،: َفَقاَل  َْضَ نَا َنَعمم
َ
، أ ُكمم ُ به خم

ُ
بُو َهَذا أ

َ
يَاَن، أ  فَإهَذا ُسفم

لُوُه، تََرُكوهُ 
َ
به  يله  َما َفَقاَل  فََسأ

َ
يَانَ  بهأ لم  ُسفم ،عه نم  م  بُو َهَذا َولَكه

َ
، أ ل 

 َوُعتمبَُة، َجهم
َمَيةُ  وََشيمبَُة،

ُ
، بمنُ  َوأ ، فه  َخلَف  يمًضا َهَذا قَاَل  فَإهَذا انَلاسه

َ
ُبوُه، أ  َصَّل  اهلله  َورَُسوُل  َْضَ

، قَائهم   وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  ى فَلََما يَُصّلِّ
َ
هَك  رَأ هه، سه َنفم  َواََّلهي»: قَاَل  انمََصََف، َذل  بهيَده

ُبوهُ  ه ، إهَذا تَلَِضم ُكوهُ  َصَدقَُكمم ُ  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  قَاَل، ،«َكَذبَُكمم  إهَذا َوَتَتم
عُ  َهَذا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  َ رمضه  ََعَ  يََدهُ  َوَيَضعُ : قَاَل  ،«فُاَلن   َمَصم

َ  ،«َهاُهنَا َهاُهنَا،» األم
َحُدُهمم  َماَط  َفَما: قَاَل 

َ
عه  َعنم  أ  .وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  يَده  َمومضه

আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে কয, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে যখন আবু সুহফয়াসনর (েদীনায়) 
আগ্রাহভযাসনর সাংবাদ কপৌে । েখন হেহন সাহাবীসদর সাসে এ হনসয় 
পরােশে েরস ন। আবু বের রাহদয়াল্লাহু আনহু এ বযাপাসর েো 
ব স ন, হেন্তু োাঁর েোর উত্তর হদস ন না। এরপর উের 
রাহদয়াল্লাহু আনহু েো ব স ন। হেহন োর েোরও কোসনা উত্তর 
হদস ন না। পহরসশসষ সা‘দ ইবন উবাদা রাহদয়াল্লাহু আনহু দোয়োন 
হস ন। এরপর ব স ন, ইয়া রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে! আপহন হে আোসদর জবাব প্রেযাশা েসরন? কস আল্লাহর 
শপে! যার হাসে আোর জীবন, যহদ আপহন আোসদরসে আোসদর 
কঘাড়া হনসয় সেুসর ঝাাঁপ হদসে বস ন, েসব হনশ্চয়ই আেরা কযখাসন 
ঝাপ হদব। আর যহদ আপহন আোসদরসে হনসদেশ কদন, সাওয়ারী 
হাাঁহেসয় ‘বারেু  গাোদ’ পযেন্ত কপৌঁোর জনয েসব আেরা োই 
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েরসবা। এরপর রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
েুসহ েসদরসে আহ্বান েরস ন। েখন সেস  রওয়ানা হস ন এবাং 
বদর নােে িাসন সহম্ম ীে হস ন। আর সাহাবীগসণর সােসন 
কসখান েুরাইসশর উসট্র পাহনপানোরী সােীগণও উপনীে হ । 
োসদর েসধয বনী হাজ্জাসজর এেজন েৃষ্ণোয় দাস হে । সাহাবীগণ 
োসে পােড়াও েরস ন। োরপর োসে আবু সুহফয়ান এবাং োর 
সােীসদর সম্পসেে োাঁরা হজজ্ঞাসাবাদ েরস ন, েখন কস ব সে 
 াগস া, আবু সুহফয়ান সম্পসেে আোর কোসনা হেেু জানা কনই। 
েসব আবু জাহ , উেবা, শায়বা এবাং উোইয়া ইবন খা ফ কো-
উপাহিে আসে। যখন কস এরূপ ব স া েখন োাঁরা োসে প্রহার 
েরসে  াগস ন। এেোবিায় কস ব  , হযাাঁ, আহে আবু সুহফয়ান 
সম্পসেে খবর হদহি। েখন োাঁরা োসে কেসড় হদস ন। এরপর যখন 
োরা পুনরায় আবু সুহফয়ান সম্পসেে হজজ্ঞাসাবাদ েরস ন, েখন কস 
ব  , আবু সুহফয়ান জনগসণর োসঝ উপহস্তে আসেন। যখন কস 
পুনরায় এ এেই েো ব  , েখন োাঁরা আবার োসে প্রহার েরসে 

 াগস ন। কস সেয় রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
সা াসে দোয়োন হেস ন। অেএব, যখন হেহন এ অবিা কদখস ন, 
েখন সা াে সোপ্ত েরার পর ব স ন, কস আল্লাহর শপে! যার 
হাসে আোর জান, যখন কস কোোসদর োসে সেয েো বস  েখন 
কোেরা োসে কেসড় দাও। এরপর রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
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ওয়াসাল্লাে ভূহের উপর স্বীয় হাে করসখ ব স ন, এ িান অেুে 
হবধেেীর ধরাশায়ী হওয়ার িান বা েৃেুযহহ । বণেনাোরী বস ন, 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কয িাসন কয হবধেেীর নাে 
হনসয় হাে করসখহেস ন, কসখাসনই োর েৃেুয হসয়সে, এর হবনু্দোত্র 
বযহেক্রে হয়হন।1 

نَ  رَُجل   َعنم  ، مه نمَصاره
َ نَا: قَاَل  األم  فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َمعَ  َخرَجم

يمُت  َجنَاَزة ،
َ
ه  ََعَ  وَُهوَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  فََرأ َافهرَ  يُوصه  المَقبم

: احلم
عم » ومسه

َ
نم  أ ، قهبَله  مه لَيمهه عم  رهجم ومسه

َ
نم  أ هه  قهبَله  مه سه

م
بَلَهُ  رََجعَ  فَلََما ،«َرأ تَقم ة   َدايعه  اسم

َ
َرأ  فََجاءَ  امم

ءَ  ُم، وََضعَ  ُثمَ  يََدُه، فَوََضعَ  بهالَطَعامه  َوجه َكلُوا، المَقوم
َ
 َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  اآبَاُؤنَ  َفنََظرَ  فَأ

َمةً  يَلُوكُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  ، فه  لُقم هه دُ »: قَاَل  ُثمَ  فَمه جه
َ
َذتم  َشاة   حَلممَ  أ خه

ُ
ه  أ نه  بهَغيم

 إهذم
لهَها هم

َ
رمَسلَته  ،«أ

َ
ُة، فَأ

َ
أ مَمرم ، رَُسوَل  يَا: قَالَتم  ال رمَسلمُت  إهنِّ  اّلَله

َ
يعه  إهَل  أ َقه ََتهي ابلم

 يله  يَشم
دم  فَلَمم  اًة،شَ  جه

َ
رمَسلمُت  أ

َ
ََتَى قَده  يله  َجار   إهَل  فَأ نم  َشاًة، اشم

َ
لم  أ رمسه

َ
 فَلَمم  بهثََمنهَها، بهَها إهيَلَ  أ

، رمَسلمُت  يُوَجدم
َ
تههه  إهَل  فَأ

َ
َرأ رمَسلَتم  امم

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  بهَها، إهيَلَ  فَأ

يهه »: وََسلَمَ  مه عه طم
َ
َسارَى أ

ُ  .«األم
জবনে আনসার সাহাবী কেসে বহণেে, হেহন বস ন: এেবার আেরা 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ এে বযহক্তর 
জানাযায় শরীে হে াে। এ সেয় আহে কদখসে পাই কয, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েবসরর োসে দাাঁহড়সয় যারা েবর 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৭৭৯।  
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খুাঁড়হে  োসদর বস ন, পাসয়র হদসে প্রশস্ত ের, োোর হদসে চওড়া 
ের। এরপর হেহন কসখান কেসে হফরসে উদযে হস  জবনে 
েহহ ার আহ্বনোরী নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ডাোর 
জনয কসখাসন উপহিে হয়। হেহন কসখাসন কগস  োাঁর জনয খাদয 
উপহিে েরা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কখসে শুরু 
েরস  অনযরাও খাওয়া শুরু েসরন। েখন আোসদর েুরব্বীরা  ক্ষয 
েসরন কয, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এে ক ােো 
েুসখ হদসয় কেব  ো হচবাসিন, হেন্তু ো হগ সেন না। এ সেয় হেহন 
বস ন, আোর েসন হসি, এ কগাশে এেন এে বেরীর, যা োর 
োহ সের হবনা অনুেহেসে কনওয়া হসয়সে। েখন কস েহহ া ব  , 
ইয়া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! আহে জবনে বযহক্তসে 
বেরী খহরদ েরার জনয 'বােী' নােে বাজাসর পাহিসয়হে াে, 
কসখাসন বেরী পাওয়া যায় হন। এরপর আহে আোর প্রহেসবশী, হযহন 
এেহট্ বেরী খহরদ েসরন, োসে বহ  কয, হেহন কযন োর বেরীহট্ 
ক্রয়েূস য আোসে প্রদান েসরন। হেন্তু োসেও বাড়ীসে পাওয়া যায় 
হন। েখন আহে োর স্ত্রীর হনেট্ ক াে পািাই, হযহন আোসে 
বেরীহট্ হদসয়সেন। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
বস ন, এ কগাশে বন্দীসদর খাইসয় দাও। 1 

                                                           
1 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৩৩৩২। আ বানী রহ. বস সেন, হাদীসহট্ সহীহ।  
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َنمَظلهيَ  ابمن َسهمل َعنم  ،احلم َنُهمم  ةه
َ
مَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َمعَ  َساُروا أ  يَوم

نَبُوا ُحنَيم   طم
َ
، فَأ َ َيةً  ََكنَتم  َحَّت  الَسيم نمدَ  الَصاَلةَ، فََحَِضمُت  َعشه  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  عه

، رَُجل   فََجاءَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  ، رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  فَارهس  ُت  إهنِّ  اّلَله َ  انمَطلَقم  َبيم
يُكمم  يمده

َ
نَا فَإهَذا َوَكَذا، َكَذا َجبََل  َطلَعمُت  َحَّت  أ

َ
َرةه  ََعَ  بهَهَوازهنَ  أ مم  بَكم  آبَائههه

، مم ، بهُظُعنههه مم هه ، َوَنَعمه مم تََمُعوا وََشائههه ، إهَل  اجم  لَيمهه عَ  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفتَبََسمَ  ُحنَيم 
يَ  َغنهيَمةُ  تهلمَك »: َوقَاَل  وََسلَمَ  لهمه مُمسم  َُيمُرُسنَا َمنم »: قَاَل  ُثَم، ،«اّلَلُ  َشاءَ  إهنم  َغًدا ال

نَُس  قَاَل  ،«اللَيملََة؟
َ
به  بمنُ  أ

َ
ثَد   أ نَا: المَغنَوهيل  َمرم

َ
، رَُسوَل  يَا أ  فََركهَب  ،«فَارمَكبم »: قَاَل  اّلَله

 اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  ََلُ  َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  إهَل  فََجاءَ  ََلُ  فََرًسا
بهلم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  تَقم عمَب  َهَذا اسم اَلُه، فه  تَُكونَ  َحَّت  الشِّ عم

َ
نم  ُنَغَرنَ  َواَل  أ  قهبَلهَك  مه

نَا، فَلََما ،«اللَيملَةَ  بَحم صم
َ
 فََرَكعَ  ُمَصاَلُه، إهَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  وُل رَسُ  َخَرجَ  أ

، ه َعتَيم تُمم  َهلم »: قَاَل  ُثمَ  َركم َسسم حم
َ
، رَُسوَل  يَا: قَالُوا ،«فَارهَسُكمم  أ نَاهُ  َما اّلَله َسسم حم

َ
 أ

، مَ وََسلَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فََجَعَل  بهالَصاَلةه، َفثُوَِّب  ُت  وَُهوَ  يَُصّلِّ  إهَل  يَلمتَفه
عمبه  وا»: قَاَل  وََسلَمَ  َصاَلتَهُ  قََض  إهَذا َحَّت  الشِّ ُ مَشه ب

َ
 ،«فَارهُسُكمم  َجاَءُكمم  َفَقدم  أ

اَلله  إهَل  َننمُظرُ  فََجَعلمنَا ، فه  الَشَجره  خه عمبه  ََعَ  َوَقَف  َحَّت  َجاءَ  قَدم  ُهوَ  فَإهَذا الشِّ
ُت  إهنِّ : َفَقاَل  فََسلَمَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َ  فه  ُكنمُت  َحَّت  انمَطلَقم َعم

َ
 أ

عمبه  َهَذا َمَرنه  َحيمُث  الشِّ
َ
ُت  فَلََما وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  أ بَحم صم

َ
 أ

ه  اَطلَعمُت  بَيم عم َما الشِّ َيمهه رَ  فَلَمم  َفنََظرمُت، َكه
َ
َحًدا، أ

َ
 اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  ََلُ  َفَقاَل  أ

وم  ُمَصلِّيًا إهاَل  اَل،: قَاَل  «اللَيملََة؟ نََزلمَت  َهلم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه 
َ
يًا أ  ََلُ  َفَقاَل  َحاَجًة، قَاضه

ومَجبمَت  قَدم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل 
َ
نم  َعلَيمَك  فاََل  أ

َ
َمَل  اَل  أ َدَها َتعم  .«َبعم
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সাহ  ইবন হানযহ য়যাহ রাহদয়াল্লাহু আনহু বণেনা েসরন, োাঁরা 
হুনায়সনর যুসির হদন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
সসঙ্গ সফসর হেস ন। েখন দ্রুেগহেসে উট্ চাহ সয় সন্ধযাোস  
োগহরসবর সা াসের সেয় রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের হনেট্ হগসয় কপৌঁেস ন। এেন সেয় এেজন অশ্বাসরাহী 
বসহনে এসস োাঁসে ব স ন, কহ আল্লাহর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে! আহে আপনাসদর হনেট্ হসে আ াদা হসয় ঐ সব 
পাহাসড়র উপর আসরাহণ েসর কদখসে কপ াে কয, হাওয়াহযন 
কগাসত্রর স্ত্রী-পুরুষ সেস ই োসদর উট্, বেহর সবহেেু হনসয় হুনায়সন 
এেহত্রে হসয়সে। ো শুসন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
েুচহে হাহস হদসয় ব স ন, ঐ সে  বস্তু ইনশাআল্লাহ আগােীো  
েুসহ েসদর গনীেসের সােগ্রীসে পহরণে হসব। এরপর হেহন 
ব স ন, আজ রাসে আোসদরসে কে পাহাড়া হদসব? আনাস ইবন 
আবূ োরসাদ আল্-গানাবী রাহদয়াল্লাহু আনহু উত্তর েরস ন, ইয়া 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! আহে পাহাড়া কদসবা। হেহন 
ব স ন, োহস  েুহে কঘাড়ায় আসরাহণ ের। হেহন োাঁর এেহট্ 
কঘাড়ায় আসরাহণ েসর রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের হনেট্ উপহিে হন। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োাঁসে উসেশয েসর হনসদেশ হদস ন, যাও, এ দু‘পাহাসড়র 
েধযবেেী উপেযোর হদসে রওয়ানা হসয় এর চূড়ায় কপৌঁসে পাহারায় 



 

343 

রে োসো। আেরা কযন কোোর আসার আসগ আজ রাসে কোসনা 
কধাাঁোয় না পহড়। কভারসব ায় রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োর সা াসের িাসন হগসয় ফজসরর দু‘রাে‘আে 
( সুন্নাে) সা াে আদায় েরস ন। োরপর হজজ্ঞাসা েরস ন, কোেরা 
কোোসদর পাহাড়াদার অশ্বাসরাহী বসহনসের কোসনা সন্ধান কপসয়ে 
েী? সেস  উত্তর ের , ইয়া রাসূ ুল্লাহ্! হেহন পাহাড়ায় রে আসেন 
বস  েসন হয় হেন্তু কদখসে পাইহন। এরপর ফজর সা াসের ইোেে 
কদওয়া হস , রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
সা াে পড়াসে আরম্ভ েরস ন। এেোবিায় হেহন উপেযোর হদসে 
 ক্ষয রাখসে রাখসে সা াে কশষ েসর সা াে হফরাস ন। এরপর 
হেহন ব স ন, কোেরা সেস  সুসাংবাদ নাও কয, কোোসদর 
পাহাড়াদার বসহনে এসস পসড়সে। আেরা উপেযোয় গাসের ফাাঁসে 
কদখসে কপ াে কয, হেহন সেযই এসস পসড়সেন। এেনহে হেহন 
রাসূ ূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সােসন দাাঁহড়সয় সা াে 
েরস ন এবাং ব স ন, রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
আোসে কযভাসব হনসদেশ হদসয়হেস ন কসভাসব আহে এই উপেযোর 
উপরাাংসশর কশষ োোয় হগসয় কপৌঁসেহে াে। সো  হওয়ার পর 
আহে উভয় পাহাসড়র উপেযো দু’হট্র উপসর উসি োো াে, কোসনা 
শত্রুসেই কদখসে কপ াে না। ো শুসন রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োাঁসে হজজ্ঞাসা েরস ন, েুহে সারারাে েখনও হে 
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কঘাড়ার হপি হসে কনসেহেস ? হেহন উত্তর েরস ন, না, সা াে পড়ার 
জনয অেবা পায়খানা-প্রসাসবর প্রসয়াজন োড়া েখনও কঘাড়ার হপি 
হসে নাহেহন। ো শুসন রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
োাঁসে উসেশয েসর ব স ন, কোোর জনয জান্নাে অবধাহরে হ । 
কোোর জীবসন আর কোসনা অহেহরক্ত কনেোজ না েরস ও চ সব। 
(অেোৎ সারারাে জাগ্রে কেসে পাহারায় রে োোর েে বৃহৎ কনে 
োজহট্ কোোর জান্নাসে প্রসবসশর জনয যসেি। অবশয ফরয-
ওয়াহজব যোরীহে পা সনর পর)। 1 

ير   قَاَل  نَ  َدنَومُت  لََما: َجره ينَةه  مه مَمده ََنمُت  ال
َ
، أ لَته ، َحلَلمُت  ُثمَ  َراحه ُت  ُثمَ  َعيمبَته  لَبهسم

، ممَ  َدَخلمُت  ُثمَ  ُحلَته َد،ال جه ل  فَإهَذا سم  فََرَمانه  َُيمُطُب، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
ََدقه  انَلاُس  َلهيسه  َفُقلمُت : قَاَل  بهاحلم  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َذَكرَ  َهلم  اهلله، َعبمدَ  يَا: جله
نم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  رهي مه

مم
َ
،: قَاَل  َشيمئًا؟ أ   َذَكَركَ  َنَعمم

َ
َسنه بهأ ، حم ره

كم  إهذم  َُيمُطُب  ُهوَ  بَيمنََما اَّلِّ
بَتههه  فه  ََلُ  َعَرَض  ُخُل  إهنَهُ : " َفَقاَل  ُخطم نم  َعلَيمُكمم  َسيَدم نم  المَفجِّ  َهَذا مه ه  مه  ذهي َخيم
، اَل  َيَمن 

َ
هه  ََعَ  َوإهنَ  أ هه َحةُ  وَجم ير   قَاَل "  َملَك   َمسم ُت : " َجره دم  ." وََجَل  َعزَ  اهللَ  فََحمه

জারীর রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, আহে যখন েদীনার হনেট্বেেী 
হ াে েখন আোর উট্সে কবাঁসধ (চু , কোে ও অনযানয পশে 
পহরস্কার েসর) হা া  হ াে এবাং বস্ত্র পহরধান ের াে। অেঃপর 
আহে েসহজসদ প্রসবশ ের াে, কদহখ রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 

                                                           
1 আবু দাউদ, হাদীস নাং ২৫০১। আ বানী রহ. বস সেন, হাদীসহট্ সহীহ। 
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ওয়াসাল্লাে খুেবা হদসিন। ক ােজন আোর হদসে েীক্ষ্ন দৃহিসে 
োোস া। আহে আোর পাসশ বসা ক ােসে হজসজ্ঞস ের াে, কহ 
আবু্দল্লাহ রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হে আোর েো 
উসল্লখ েসরসেন? হেহন ব স ন, হযাাঁ, উত্তেভাসবই উসল্লখ েসরসেন। 
হেহন যখন খুেবা হদহিস ন হিাৎ হেহন ব স ন, এ দরজা হদসয় 
হেেুক্ষসণর েসধযই ইয়াসেসনর উত্তে বযহক্ত প্রসবশ েরসব। োাঁর 
কচহারায় োেসব রাজা বাদশার হচহ্ন। জারীর রাহদয়াল্লাহু আনহু 
বস ন, আল্লাহ আোসে কয পরীক্ষা েসরসেন কস জনয আহে োাঁর 
প্রশাংসা েহর। 1  

                                                           
1 েুসনাসদ আহেদ, হাদীস নাং ১৯১৮০। হাদীসহট্ সহীহ।  
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এোদশ পহরসিদ 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েেৃেে আহস  হেোব ও 

অনযানযসদর প্রসশ্নর জবাব যা োরা কগাপন রাখে। 
، َعبمده  َعنم  نَا بَيمنَا: قَاَل  اّلَله

َ
ممشه  أ

َ
ِّ  َمعَ  أ  َخرهبه  فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

، ينَةه   وَُهوَ  الَمده
ُ
يب   ََعَ  َيتََوَكأ نَ  بهنََفر   َفَمرَ  َمَعُه، َعسه ، مه َعمض   مم َبعمُضهُ  َفَقاَل  ايلَُهوده : بله

؟ َعنه  َسلُوهُ  وحه ُضُهمم  َوقَاَل  الرل لُوُه، الَ : َبعم
َ
أ ءُ  الَ  تَسم يهه  يَجه ء   فه هَشم َرُهونَُه، ب  َفَقاَل  تَكم

ُضُهمم  نَلَُه،: َبعم
َ
أ ، رَُجل   َفَقامَ  لَنَسم نمُهمم بَا يَا َفَقاَل  مه

َ
مه  أ وُح؟ َما الَقاسه  فََسَكَت، الرل

،إه  يُوَح  إهنَهُ : َفُقلمُت  ََّل  فَلََما َفُقممُت، يَلمهه وّح   َعنّ  ل ونََك   َ َويَسح ﴿: قَاَل  َعنمُه، اْنم  ق لّ  ٱلرُّ
وح   رّ  ّمنح  ٱلرُّ مح

َ
ّ  أ وتّيت م َوَما   َرب 

 
ّنَ  أ  قَاَل .  [٨٥ :الرساء] ﴾ ٨٥ قَلّيٗل  إَّل  ٱلحعّلحمّ  م 

َمُش  عم
َ
 .قهَراَءتهنَا فه  َهَكَذا: األ

‘আবদুল্লাহ ইবন োস‘ঊদ রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, এেবার আহে রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
সসঙ্গ েদীনার বসহেহীন এ াো হদসয় চ হে াে। হেহন এেখাহন 
কখজুসরর ডাস  ভর হদসয় এেদ  ইয়াহুদীর োে হদসয় যাহিস ন। 
েখন োরা এেজন অনযজনসে ব সে  াগ , ‘োাঁসে রূহ সম্পসেে 
হজজ্ঞাসা ের।’ আর এেজন ব  , ‘োাঁসে কোসনা প্রশ্ন েসরা না, 
হয়ে এেন কোসনা জওয়াব হদসবন যা কোোর পেন্দ েসরা না।’ 
আবার োসদর কেউ কেউ ব  , ‘োাঁসে আেরা প্রশ্ন েরবই।’ 
োরপর োসদর েধয কেসে এে বযহক্ত দাাঁহড়সয় ব  , ‘কহ আবু  
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োহসে রূহ েী?’ রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে চুপ েসর 
রইস ন, আহে েসন েসন ব  াে, োাঁর প্রহে অহী নাহয  হসি। োই 
আহে দাাঁহড়সয় রই াে। োরপর যখন কস অবিা কেসট্ কগ  েখন 
হেহন ব স ন, 

وّح   َعنّ  ل ونََك   َ َويَسح  ﴿ وح   ق لّ  ٱلرُّ رّ  ّمنح  ٱلرُّ مح
َ
ّ  أ وتّيت م َوَما   َرب 

 
ّنَ  أ  ٗل قَلّي إَّل  ٱلحعّلحمّ  م 

  [٣١: االرساء] ﴾ ٨٥
“োরা কোোসে রূহ সম্পসেে প্রশ্ন েসর। ব , রূহ আোর 
প্রহেপা সের আসদশঘহট্ে এবাং োসদরসে সাোনযই জ্ঞান কদওয়া 
হসয়সে।” [সূরা ইসরা: ৮৫]  
‘আোশ (রহ.) বস ন, এভাসবই আয়ােহট্সে আোসদর হেরাআসে –
এর িস  পড়া হসয়সে।1 

، ابمنه  َعنه  مش   الَتم قَ : " قَاَل  َعَباس  هليَُهوده  قَُري ُطونَا: ل عم
َ
ُل  َشيمئًا أ

َ
أ  الَرُجَل، َهَذا َعنمهُ  نَسم

، َعنه  َسلُوهُ : َفَقالُوا وحه لُوُه، الرل
َ
لَتم  فََسأ وّح   َعنّ  ل ونََك   َ َويَسح  ﴿: َفَْنَ وح   ق لّ  ٱلرُّ  ٱلرُّ

رّ  ّمنح  مح
َ
ّ  أ وتّيت م َوَما   َرب 

 
ّنَ  أ وتهينَا: قَالُوا ،[ ٣١: االرساء] ﴾ ٨٥ قَلّيٗل  إَّل  ٱلحعّلحمّ  م 

ُ
 أ

لمًما وتهينَا َكثهًيا، عه
ُ
َ  َوَمنم  اتَلومَراَة، أ وته

ُ
َ  َفَقدم  اتَلومَراَة، أ وته

ُ
ًا أ نمَزَل : قَاَل  ،" َكثهًيا َخيم

َ
 فَأ

ر   ََكنَ  َلوح  ق ل ﴿: وََجَل  َعزَ  اّلَلُ  َحح ّ  ل ََّكَّمىّت  ّمَداٗدا ٱِلح َ  نَلَفّدَ  َرب  ر  ٱِلح ن َقبحَل  حح
َ
 تَنَفدَ  أ

ّ  ََكَّمىت     [١٩٠: الكهف] ﴾ ١٠٩ َرب 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১২৫।  
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ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
েুরাইশরা ইয়াহুদীসদরসে ব  , কোেরা আোসদরসে হেেু প্রশ্ন দাও 
এ ক ােহট্সে হজসজ্ঞস েহর। োরা ব  , োসে রূহ সম্পসেে 
হজসজ্ঞস েসরা। েখন এ আয়াে নাহয  হয়,  

وّح   َعنّ  ل ونََك   َ َويَسح  ﴿ وح   ق لّ  ٱلرُّ رّ  ّمنح  ٱلرُّ مح
َ
ّ  أ وتّيت م َوَما   َرب 

 
ّنَ  أ  قَلّيٗل  إَّل  ٱلحعّلحمّ  م 

  [٣١: االرساء] ﴾ ٨٥
“োরা কোোসে রূহ সম্পসেে প্রশ্ন েসর। ব , রূহ আোর 
প্রহেপা সের আসদশঘহট্ে এবাং োসদরসে সাোনযই জ্ঞান কদওয়া 
হসয়সে।” [সূরা ইসরা: ৮৫]  
োরা ব  , আোসদরসে অসনে ই ে দান েরা হসয়সে। 
আোসদরসে োওরাে দান েরা হসয়সে। আর যাসে োওরাে দান 
েরা হসয়সে েূ েঃ োসে অসনে ে যাণ দান েরা হসয়সে। েখন 
আল্লাহ নাহয  েসরন,  

ر   ََكنَ  َلوح  ق ل ﴿ َحح ّ  ل ََّكَّمىّت  ّمَداٗدا ٱِلح ر   نَلَفّدَ  َرب  َحح ن بحَل قَ  ٱِلح
َ
ّ  ََكَّمىت   تَنَفدَ  أ  ١٠٩ َرب 

  [١٩٠: الكهف] ﴾
“ব , ‘আোর রসবর েো ক খার জনয সেুর যহদ োহ  হসয় যায় 
েসব সেুর হনঃসশষ হসয় যাসব আোর রসবর েো কশষ হওয়ার 
আসগই”। [সূরা আ -োহফ: ১০৯। 1 

                                                           
1 েুসনাসদ আহেদ, হাদীস নাং ২৩০৯। হাদীসসর সনদহট্ সহীহ।  
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نَس َعنه 
َ
َ  َمالهك   بمن أ نَ : َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه

َ
َ  أ يَ  َخَرجَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  حه

َر، فََصَّل  الَشممُس  َزاَغته  هم َبه، ََعَ  قَامَ  َسلَمَ  فَلََما الظل
نم نَ  وََذَكرَ  الَساَعَة، فََذَكرَ  المه

َ
 أ

 َ َها َبيم ُموًرا يََديم
ُ
َظاًما، أ َحَب  َمنم »: قَاَل  ُثمَ  عه

َ
نم  أ

َ
َل  أ

َ
أ ء   َعنم  يَسم لم  ََشم

َ
أ  َعنمُه، فَلميَسم

لُونه  الَ  فََواّلَله 
َ
أ ء   َعنم  تَسم َبمتُُكمم  إهاَل  ََشم خم

َ
ُت  َما بههه  أ نَس   قَاَل  ،«َهَذا َمَقاِمه  فه  ُدمم

َ
: أ

ََثَ  كم
َ
كمََثَ  ابُلََكَء، انَلاُس  فَأ

َ
نم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َوأ

َ
 ،«َسلُونه »: َيُقوَل  أ

نَس   َفَقاَل 
َ
يمنَ : َفَقاَل  رَُجل   إهيَلمهه  َفَقامَ : أ

َ
َخّله  أ ؟ رَُسوَل  يَا َمدم  َفَقامَ  ،«انلَارُ »: قَاَل  اّلَله

به  َمنم : َفَقاَل  ُحَذافَةَ  بمنُ  اّلَله  َعبمدُ 
َ
؟ رَُسوَل  يَا أ بُوكَ »: قَاَل  اّلَله

َ
 ُثمَ : قَاَل  ،«ُحَذافَةُ  أ

ََثَ  كم
َ
نم  أ

َ
بَتَيمهه  ََعَ  ُعَمرُ  َبَكَ فَ  ،«َسلُونه  َسلُونه »: َيُقوَل  أ ينَا: َفَقاَل  ُركم  َربًّا، بهاّلَله  رَضه

اَلمه  ينًا، َوبهاإلهسم  اّلَله  رَُسوُل  فََسَكَت : قَاَل  رَُسواًل، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  َوبهُمَحَمد   ده
يَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل   َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  وُل رَسُ  قَاَل  ُثمَ  َذلهَك، ُعَمرُ  قَاَل  حه

هه  َنفمسه  َواََّلهي»: وََسلَمَ  َ  ُعرهَضتم  لََقدم  بهيَده  َهَذا ُعرمضه  فه  آنهًفا، َوانَلارُ  اجلََنةُ  لََعَ
، نَا احلَائهطه

َ
، َوأ َصّلِّ

ُ
رَ  فَلَمم  أ

َ
مه  أ ه  فه  ََكيلَوم  .«َوالََشِّ  اْلَيم

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হিপ্রহসরর পর 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কবহরসয় আসস ন এবাং কযাহসরর 
সা াে আদায় েরস ন। সা াে হফরাসনার পর হেহন হেম্বসর উসি 
দাাঁড়াস ন এবাং হেয়ােে সম্পসেে আস াচনা েরস ন। হেহন উসল্লখ 
েরস ন কয, হেয়ােসের পূসবে অসনে বড় বড় ঘট্না সাংঘহট্ে হসব। 
োরপর হেহন ব স ন, কেউ যহদ আোসে কোসনা হবষসয় হজজ্ঞাসা 
েরসে ভা  েসন েসর, োহস  কস ো েরসে পারসব। আল্লাহর 
শপে! আহে এখাসন অবিান েরা পযেন্ত কোেরা আোসে কয 
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হবষসয়ই হজজ্ঞাসা েরসব, আহে ো কোোসদর অবহহে েরব। আনাস 
রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, এসে ক াসেরা খুব োাঁদসে োে । আর 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে খুব ব সে োেস ন। 
কোেরা আোর োসে প্রশ্ন ের। আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, 
েখন এে বযহক্ত দাাঁহড়সয় ব  , ইয়া রাসূ াল্লাহ্! আোর আেয়ি  
কোোয়? হেহন ব স ন, জাহান্নাে। োরপর আবদুল্লাহ্ ইবন হুযাফা 
রাহদয়াল্লাহু আনহু দাাঁহড়সয় ব স ন, ইয়া রাসূ াল্লাহ! আোর হপো 
কে? হেহন ব স ন, কোোর হপো হুযাফা। আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু 
বস ন, োরপর হেহন বার বার ব সে োেস ন, কোেরা আোর 
োসে প্রশ্ন হজজ্ঞাসা ের। কোেরা আোর োসে প্রশ্ন ের। এসে 
উের রাহদয়াল্লাহু আনহু হাাঁটু্ কগসড় বসস পড়স ন এবাং ব স ন, 
আেরা আল্লাহসে রব হহসাসব কেসন, ইস ােসে দীন হহসাসব গ্রহণ 
েসর এবাং েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে রাসূ  হহসাসব 
হবশ্বাস েসর সন্তুি আহে। আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, উের 
রাহদয়াল্লাহু আনহু যখন এ েো ব স ন, েখন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে নীরব হসয় কগস ন। োরপর নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, কয সত্তার হাসে আোর প্রাণ োাঁর 
েসে েসর ব হে, এইোত্র আহে যখন সা াসে হে াে েখন এই 
কদওয়াস র প্রাসন্ত জান্নাে ও জাহান্নাে আোর সমু্মসখ কপশ েরা 
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হসয়হে । আজসের নযায় এেন ে যাণ ও অে যাণ আহে আর 
কদহখহন।1 

َبان َعنه  نمدَ  قَائهًما ُكنمُت : قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َمومَّل  ثَوم  اهلله  رَُسوله  عه
بم   فََجاءَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  نم  حه بَاره  مه حم

َ
َُهوده  أ  حُمََمدُ  يَا َعلَيمَك  الَساَلمُ : َفَقاَل  ايلم

تُهُ  عُ  دَ َكَ  َدفمَعةً  فََدَفعم َ نمَها يَُصم همَ : َفَقاَل  مه ؟ ل َفُعنه اَل : َفُقلمُت  تَدم
َ
 اهلله، رَُسوَل  يَا َتُقوُل  أ

يل  َفَقاَل  َُهوده ُعوهُ  إهَنَما: ايلم هه  نَدم مه ي بهاسم لُهُ  بههه  َسَماهُ  اََّله هم
َ
 اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل . أ

ِمه  إهنَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  ّله  بههه  َسَمانه  ياََّله  حُمََمد   اسم هم
َ
َُهودهيل  َفَقاَل  ،«أ ئمُت : ايلم  جه

لَُك،
َ
أ سم

َ
َينمَفُعَك »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  ََلُ  َفَقاَل  أ

َ
ء   أ  «َحَدثمتَُك؟ إهنم  ََشم

َمعُ : قَاَل  سم
َ
، أ ُذَنَ

ُ
 «َسلم »: َفَقاَل  َمَعُه، بهُعود   وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفنََكَت  بهأ

يل  َفَقاَل  َُهوده يمنَ : ايلم
َ
مَ  انَلاُس  يَُكونُ  أ رمُض  ُتبََدُل  يَوم

َ َ  األم رمضه  َغيم
َ  َوالَسَماَواُت؟ األم

لمَمةه  فه  ُهمم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  ه  ُدونَ  الظل هْسم
 َفَمنم : قَاَل  «اجلم

َوُل 
َ
ينَ  ُفَقَراءُ »: قَاَل  إهَجاَزًة؟ انَلاسه  أ ره مُمَهاجه يل  قَاَل  «ال َُهوده يَ  َُتمَفتُُهمم  َفَما: ايلم  حه

ُخلُونَ  ََنَة؟ يَدم َياَدةُ »: قَاَل  اجلم َذاُؤُهمم  َفَما: قَاَل  ،«انللونه  َكبهده  زه رهَها؟ ََعَ  غه
: قَاَل  إهثم

ََنةه  ثَومرُ  لَُهمم  ُينمَحرُ » ُكُل  نَ َكَ  اََّلهي اجلم
م
نم  يَأ َرافهَها مه طم

َ
اُبُهمم  َفَما: َقاَل  «أ ؟ َْشَ : قَاَل  َعلَيمهه

نم » يَها َعيم   مه َسبهياًل  تَُسَّم  فه
ئمُت : قَاَل . َصَدقمَت : قَاَل  «َسلم لَُك  وَجه

َ
أ سم

َ
ء   َعنم  أ  اَل  ََشم

لَُمهُ  َحد   َيعم
َ
نم  أ له  مه

هم
َ
رمضه  أ

َ ي  إهاَل  األم وم  نَبه
َ
وم  رَُجل   أ

َ
 إهنم  َينمَفُعَك »: قَاَل . رَُجاَلنه  أ

َمعُ : قَاَل  «َحَدثمتَُك؟ سم
َ
ُذَنَ  أ

ُ
ئمُت : قَاَل . بهأ لَُك  جه

َ
أ سم

َ
؟ َعنه  أ مَودَله  الَرُجله  َماءُ »: قَاَل  ال

بميَُض،
َ
ةه  َوَماءُ  أ

َ
أ مَمرم َفُر، ال صم

َ
تََمَعا، فَإهَذا أ ل  َفَعاَل  اجم َ  الَرُجله  َمنه ةه، َمنه

َ
أ مَمرم ذمَكَرا ال

َ
نه بهإه  أ

 ذم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৭২৯৪, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩৫৯।  
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ل  َعاَل  َوإهَذا اهلله، ةه  َمنه
َ
أ مَمرم َ  ال ، َمنه نه  آَنثَا الَرُجله

َُهودهيل  قَاَل . «اهلله  بهإهذم  َصَدقمَت، لََقدم : ايلم
، َوإهنََك  ي  لََقدم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل . فََذَهَب  انمََصََف  ُثمَ  نَلَبه
لَنه 

َ
لَنه  اََّلهي َعنه  َهَذا َسأ

َ
لمم   يله  َوَما َعنمُه، َسأ ء   عه هَشم نمُه، ب َ  َحَّت  مه تَانه

َ
 .«بههه  اهللُ  أ

রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের আযাদেৃে কগা াে 
সাওবান রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে এেবার 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে দাাঁহড়সয়হে াে। 
ইহেেসধযই ইয়াহুদীসদর এে পহণ্ডে বযহক্ত এসস ব  , 
আসসা ােুআ াইো ইয়া েুহাম্মাদ! এরপর আহে োসে এেন এে 
ধাক্কা োর াে কয, কস প্রায় পসড়ই হগসয়হে  আর হে! কস ব  , েুহে 
আোসে ধাক্কা োরস  কেন? আহে ব  াে, ‘ইয়া রাসু ুল্লাহ ব সে 
পার না। ইয়াহুদী ব  , আেরা োাঁসে োাঁর পহরবার পহরজন কয নাে 
করসখসে কস নাসেই ডাহে। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, আোর নাে েুহাম্মাদ। আোর পহরবাসরর ক ােই আোর এ 
নাে করসখসে। এরপর ইয়াহুদী ব  , আহে আপনাসে (েসয়েহট্ 
েো) হজজ্ঞাসা েরসে এসসহে। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োসে ব স ন, কোোর হে  াভ হসব, যহদ আহে 
কোোসে হেেু বহ ? কস ব  , আহে আোর োন কপসে শুনব। 
এরপর রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর োসে কয 
 াহিহট্ হে  ো হদসয় োহট্সে আাঁো-কঝাো েরস ন। োরপর 
ব স ন, হজজ্ঞাসা ের। ইয়াহুদী ব  , কযহদন এে যেীন ও 
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আসোন পাসে হগসয় হে অনয যেীন ও আসোসন পহরণে হসব 
(অেোৎ হেয়াোে হসব) কসহদন ক ােজন কোোয় োেসব? রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, োরা কসহদন পু হসরাসের 
োসে অন্ধোসর োেসব। কস ব  , কে সবেপ্রেে (ো পার হবার) 
অনুেহে  াভ েরসব? হেহন ব স ন, দহরর েুহাহজরগন। ইয়াহুদী 
ব  , জান্নাসে যখন োরা প্রসবশ েরসব েখন োসদর কোহফা হে 
হসব? হেহন ব স ন, োসের েহ জার টু্েরা। কস ব  , এরপর 
োসদর সোস র নাস্তা হে হসব? হেহন ব স ন, োসদর জনয 
জান্নাসের ষাড় যসবহ েরা হসব যা জান্নাসের আসশ পাসশ চসর 
কবড়াে। কস ব  , এরপসর োসদর পানীয় হে হসব? হেহন ব স ন, 
কসখানোর এেহট্ ঝণোর পাহন যার নাে ‘সা সাবী ’। কস ব  , 
আপহন হিে বস সেন। কস আসরা ব   কয, আহে আপনার োসে 
এেন এেহট্ হবষয় সম্পসেে হজজ্ঞাসা েরসে এসসহে যা নবী োড়া 
পৃহেবীর কোন অহধবাসী জাসন না অেবা এেজন হে দুইজন ক াে 
োড়া। হেহন ব স ন, আহে, যহদ কোোসে ো বস  হদই োসে 
কোোর হে কোসনা উপোর হসব? কস ব  , আহে এ আোর োন 
কপসে শুনব। কস ব  , আহে আপনাসে সন্তান সম্পসেে হজজ্ঞাস 
েরসে এসসহে। হেহন ব স ন, পুরুসষর বীযে সাদা এবাং 
কেসয়স াসের বীযে হ ুদ। যখন উভয়হট্ এেহত্রে হসয় যায় এবাং 
পুরুসষর বীযে কেসয়স াসের হডসম্বর ওপর প্রাধানয হবস্তার েসর েখন 
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আল্লাহর হুেুসে পুত্র সন্তান হয়। আর যখন কেসয়স াসের 
হডম্বপুরুসষর বীসযের ওপর প্রাধানয হবস্তার েসর েখন আল্লাহর হুেুসে 
েনযা সন্তান হয়। ইয়াহুদী ব  , আপহন হিেই বস সেন এবাং 
হনশ্চয়ই আপহন নবী। এরপর কস চস  কগ । েখন রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, এ ক াে আোর োসে যা 
হজজ্ঞাসা েসরসে, ইসোপূসবে আোর কস সম্পসেে কোন জ্ঞানই হে  
না। আল্লাহ ো‘আ া এক্ষসণ আোসে ো জাহনসয় হদস ন।1 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ يَتم  َخيمَبُ  فُتهَحتم  لََما: قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه ده هم

ُ
ِّ  أ هلَنبه  اهللُ  َصَّل  ل

يَها َشاة   وََسلَمَ  َعلَيمهه  ، فه ل  َفَقاَل  ُسمي َُعوا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه  ََكنَ  َمنم  إهيَلَ  امجم
نم  ُهنَا َها ُعوا «َيُهودَ  مه ، َعنم  َسائهلُُكمم  إهنِّ »: َفَقاَل  ََلُ، فَُجمه ء  نمتُمم  َفَهلم  ََشم

َ
َ  أ قه  َصاده

،: َفَقالُوا ،«َعنمُه؟ ل  لَُهمُ  قَاَل  َنَعمم ؟ َمنم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه بُوُكمم
َ
: قَالُوا ،«أ

، ،»: َفَقاَل  فُاَلن  بُوُكمم  بَلم  َكَذبمتُمم
َ
نمتُمم  َفَهلم »: قَاَل  َصَدقمَت،: قَالُوا ،«فاَُلن   أ

َ
َ  أ قه  َصاده

ء   َعنم  لمُت  إهنم  ََشم
َ
بَا يَا َنَعمم : َفَقالُوا ،«ُه؟َعنم  َسأ

َ
، أ مه َبنَا َعَرفمَت  َكَذبمنَا َوإهنم  الَقاسه  َكذه

تَهُ  َكَما بهينَا، فه  َعَرفم
َ
ُل  َمنم »: لَُهمم  َفَقاَل  أ هم

َ
؟ أ يَها نَُكونُ : قَالُوا ،«انَلاره ًيا، فه  ُثمَ  يَسه

يَها، ََتملُُفونَا ل  َفَقاَل  فه َسئُوا»: َسلَمَ وَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  ََنملُُفُكمم  الَ  َواّلَله  فهيَها، اخم
يَها بًَدا فه

َ
نمتُمم  َهلم »: قَاَل  ُثمَ  ،«أ

َ
َ  أ ء   َعنم  َصادهقه ُُكمم  إهنم  ََشم تلم

َ
 َنَعمم : َفَقالُوا ،«َعنمُه؟ َسأ

بَا يَا
َ
، أ مه هه  فه  َجَعلمتُمم  َهلم »: قَاَل  الَقاسه ا؟ الَشاةه  َهذه ،نَ : قَالُوا ،«ُسمًّ  َما»: قَاَل  َعمم

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ৩১৫।  
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نَا: قَالُوا ،«َذلهَك؟ ََعَ  َْحَلَُكمم  رَدم
َ
بًا ُكنمَت  إهنم  أ يُح، ََكذه ََته  لَمم  نَبهيًّا ُكنمَت  َوإهنم  نَسم

 .يَُِضَكَ 
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, যখন 
খায়বার হবহজে হয়, েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে এেহট্ (ভুনা) বেরী হাদীয়া কদওয়া হয়; যাসে হবষ 
হে । নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আসদশ হদস ন কয, এখাসন 
যে ইয়াহূদী আসে, সে সে এেহত্রে ের্ োসদর সে সে োাঁর 
সােসন এেহত্রে েরা হ । েখন হেহন ব স ন, আহে কোোসদর 
এেহট্ প্রশ্ন েরব। কোেরা হে আোসে োর সেয উত্তর হদসব? োরা 
ব  , হযাাঁ, সেয উত্তর হদব, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
হজজ্ঞাসা েরস ন, ‘কোোসদর হপো কে? োরা ব  , অেুে।’ 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, ‘কোেরা হেেযা 
বস ে, বরাং কোোসদর হপো অেুে।’ োরা ব  , ‘আপহনই সেয 
বস সেন।’ েখন হেহন ব স ন, ‘আহে যহদ কোোসদর এেহট্ প্রশ্ন 
েহর, কোেরা হে োর সহিে উত্তর হদসব? োরা ব  , হযাাঁ, হদব, কহ 
আবু  োহসে! আর যহদ আেরা হেেযা বহ , েসব আপহন আোসদর 
হেেযা ধসর কফ সবন, কযেন আোসদর হপো সম্পসেে আোসদর হেেযা 
ধসর কফস সেন।’ েখন হেহন োসদর হজজ্ঞাসা েরস ন, ‘োরা 
কদাযখবাসী?’ োরা ব  , আেরা েোয় অল্প হেেু হদন অবিান 
েরব, োরপর আপনারা (েুসহ েরা) আোসদর কপেসন কসখাসন 
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কেসে যাসবন।’ নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, ‘দুর 
হও, কোেরাই েোই োেসব। আল্লাহর েসে। আেরা েখসনা 
েখসনা োসে কোোসদর ি াহভহষক্ত হব না।’ োরপর রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, ‘আহে যহদ কোোসদর এেহট্ 
প্রশ্ন েহর, কোেরা হে োর সহিে উত্তর হদসব? োরা ব  , হযাাঁ, কহ 
আবু  োহসে!’ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হজজ্ঞাসা 
েরস ন, কোেরা হে এ বেরীহট্সে হবষ হেহশসয়ে?’ োরা ব  , 
‘হযাাঁ।’ হেহন ব স ন, ‘হেসস কোোসদর এ োসজ উিুি ের ?’ োরা 
ব  , ‘আেরা কচসয়হে আপহন যহদ হেেযাবাদী হন, েসব আেরা 
আপনার কেসে েুহক্ত কপসয় শাহন্ত  াভ েরব আর আপহন যহদ নবী 
হন েসব ো আপনার কোসনা ক্ষহে েরসব না।’ 1 

نَس   َعنم 
َ
َ  أ َدمُ  َساَلم   بمنَ  اّلَله  دَ َعبم  بَلَغَ : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َمقم
ينَةَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  تَاُه، الَمده

َ
لَُمُهنَ  الَ  ثاََلث   َعنم  َسائهلَُك  إهنِّ : َفَقاَل  فَأ ي  إهاَل  َيعم : قَاَل  نَبه

َوُل  َما
َ
اطه  أ َ ْشم

َ
؟ أ َوُل  َوَما الَساَعةه

َ
ُكلُهُ  َطَعام   أ

م
ُل  يَأ هم

َ
؟ أ نم  اجلََنةه يِّ  َومه

َ
ء   أ هعُ  ََشم

 َيْنم
؟ إهَل  الَودَلُ  بهيهه

َ
نم  أ يِّ  َومه

َ
ء   أ هعُ  ََشم

ه؟ إهَل  َيْنم َواَله خم
َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  أ

نَ  َخَبَنه » وََسلَمَ  يُل  آنهًفا بههه ه بم نَ  وده ايلَهُ  َعُدول  َذاكَ  اّلَله  َعبمدُ  َفَقاَل : قَاَل  «جه  مه
، َما: " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  الَماَلئهَكةه

َ
َوُل  أ

َ
اطه  أ َ ْشم

َ
 َفنَار   الَساَعةه  أ

نَ  انَلاَس  ََتمَُشُ  قه  مه ه ، إهَل  الَمَشم رهبه
َما الَمغم

َ
َوُل  َوأ

َ
ُكلُهُ  َطَعام   أ

م
ُل  يَأ هم

َ
َياَدةُ  اجلََنةه  أ  فَزه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩১৬৯।  
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َما ،ُحوت   َكبهده 
َ
َ  إهَذا الَرُجَل  فَإهنَ : الَودَله  فه  الَشبَهُ  َوأ ةَ  َغشه

َ
أ  ََكنَ  َماُؤهُ  فََسبََقَها الَمرم

َهدُ : قَاَل "  لََها الَشَبهُ  ََكنَ  َماُؤَها َسبََق  َوإهَذا ََلُ، الَشبَهُ  شم
َ
نََك  أ

َ
، رَُسوُل  أ  يَا: قَاَل  ُثمَ  اّلَله

م   ايلَُهودَ  إهنَ  اّلَله  رَُسوَل  ، قَوم اَلِمه  َعلهُموا إهنم  ُبُهت  نم  َقبمَل  بهإهسم
َ
لَُهمم  أ

َ
أ  َبَهتُونه  تَسم

نمَدَك،  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  ابَليمَت، اّلَله  َعبمدُ  وََدَخَل  ايلَُهودُ  فََجاَءته  عه
يل » وََسلَمَ 

َ
ُ  «َساَلم   بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  فهيُكمم  رَُجل   أ لَُمنَا، واقَال عم

َ
نَا، َوابمنُ  أ لَمه عم

َ
نَا، أ َيُ خم

َ
 وَأ

نَا، َوابمنُ  َيه
خم

َ
تُمم » وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  أ يم

َ
فََرأ

َ
لَمَ  إهنم  أ سم

َ
 «اّلَله  َعبمدُ  أ

ََعَذهُ : قَالُوا
َ
نم  اّلَلُ  أ مم  اّلَله  َعبمدُ  فََخَرجَ  َذلهَك، مه َهدُ : َفَقاَل  إهيَلمهه شم

َ
نم  أ

َ
 اّلَلُ  إهاَل  إهََلَ  الَ  أ

َهدُ  شم
َ
نَ  َوأ

َ
، رَُسوُل  حُمََمًدا أ نَا،: َفَقالُوا اّلَله نَا، َوابمنُ  َْشل  .فهيهه  َوَوَقُعوا َْشِّ

আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আবদুল্লাহ ইবন 
সা াসের োসে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের েদীনায় 
আগেসনর খবর কপৌঁে , েখন হেহন োাঁর োসে আসস ন। এরপর 
হেহন বস সেন, আহে আপনাসে এেন হেনহট্ হবষসয় হজজ্ঞাসা েরসে 
চাই যার উত্তর নবী োড়া আর কেউ অবগে নয়। হেহন হজসজ্ঞস 
েরস ন, হেয়ােসের প্রেে হনদশেন হে? আর সবেপ্রেে খাবার হে, 
যা জান্নােবাসী খাসব? আর হে োরসণ সন্তান োর হপোর সাদৃশয 
 াভ েসর? আর হেসসর োরসণ (কোন কোসনা সেয়) োর োোসদর 
সাদৃশয হয়? েখন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
এইোত্র হজবরী  আ াইহহস সা াে আোসে এ হবষসয় অবহহে 
েসরসেন। রাহব বস ন, েখন আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, 
কস কো হফহরশোগসণর েসধয ইয়াহূদীসদর শত্রু। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
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আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, হেয়ােসের প্রেে হনদশেন হস া আগুন 
যা োনুষসে পূবে কেসে পহশ্চে হদসে োহড়সয় হনসয় এেহত্রে েরসব। 
আর প্রেে খাবার যা জান্নােবাসীরা খাসবন ো হস া োসের েহ জার 
অহেহরক্ত অাংশ। আর সন্তান সদৃশ হওয়ার রহসয এই কয পুরুষ 
যখন োর স্ত্রীর সাসে সহবাস েসর েখন যহদ পুরুসষর বীসযের পূসবে 
স্খহ ে হয় েখন সন্তান োর সাদৃশযো  াভ েসর। হেহন ব স ন, 
আহে সাক্ষয হদহি-হনঃসসন্দসহ আপহন আল্লাহর রাসু । এরপর হেহন 
ব স ন, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! ইয়াহূহদরা অপবাদ ও েুৎসা রট্নাোরী 
সম্প্রদায়। আপহন োসদরসে আোর সম্বসন্ধ হজজ্ঞাসা েরার পূসবে 
োরা যহদ আোর ইস াে গ্রহসণর হবষয় কজসন কফস , োহস  োরা 
আপনার োসে আোর েুৎসা রেনা েরসব। োরপর ইয়াহূহদরা 
এস া এবাং আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু আনহু ঘসর প্রসবশ েরস ন। েখন 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদর হজসজ্ঞস েরস ন, 
কোোসদর েসধয আবদুল্লাহ ইবন সা াে কেেন ক াে? োরা ব  , 
হেহন আোসদর েসধয সবসচসয় হবজ্ঞ বযহক্ত এবাং সবসচসয় হবজ্ঞ 
বযাহক্তর পুত্র। হেহন আোসদর েসধয সসবোত্তে বযহক্ত এবাং সসবোত্তে 
বযহক্তর পুত্র। েখন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, যহদ আবদুল্লাহ ইস াে গ্রহন েসর, এসে কোোসদর 
অহভেে হে হসব? োরা ব  , এর কেসে আল্লাহ োর োাঁসে রক্ষা 
েরুে। এেন সেয় আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু আনহু োসদর সােসন কবর 
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হসয় আসস ন এবাং ব স ন, আহে সাক্ষয হদহি কয, আল্লাহ োড়া 
কোসনা ই াহ কনই এবাং আহে আসরা সাক্ষয হদহি কয, েুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর রাসূ । েখন োরা ব সে 
 াগ , কস আোসদর েসধয সবসচসয় হনেৃি বযহক্ত এবাং সবসচসয় 
হনেৃি বযহক্তর সন্তান এবাং োরা োাঁর গীবে ও েুৎসা রট্নায় হ প্ত 
হসয় কগ । 1  

، بمنه  المَبَاءه  َعنه  ِّ  ََعَ  ُمرَ : قَاَل  ََعزهب  يٍّ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  حُمََمًما بهيَُهوده
ُدونَ  َهَكَذا»: َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  فََدََعُهمم  ََمملُوًدا،  فه  الَزانه  َحدَ  ََته

؟ ،: قَالُوا ،«كهتَابهُكمم ، نم مه  رَُجاًل  فََدََع  َنَعمم مم مُشُدكَ »: َفَقاَل  ُعلََمائههه ن
َ
نمَزَل  اََّلهي بهاهلله  أ

َ
 أ

َراةَ  َهَكَذا ُموَس، ََعَ  اتَلوم
َ
ُدونَ  أ اَل  اَل،: قَاَل  «كهتَابهُكمم  فه  الَزانه  َحدَ  ََته نََك  َولَوم

َ
 أ

تَنه  مَك، لَمم  بهَهَذا نََشدم به خم
ُ
ُدهُ  أ َم، َْنه َنهُ  الرَجم   فه  َكَُثَ  َولَكه

َ
افهنَا،أ َ نَا إهَذا فَُكَنا ْشم َخذم

َ
 أ

يَف  نَاُه، الََشه نَا َوإهَذا تََركم َخذم
َ
يَف  أ نَا الَضعه َقمم

َ
ََد، َعلَيمهه  أ عم  َتَعالَوما: قُلمنَا احلم تَمه  ََعَ  فَلمنَجم

ء   يُمهُ  ََشم يفه  ََعَ  نُقه ، الََشه يعه موَضه يَم، فََجَعلمنَا َوال مه َ  اتَلحم َلم ،ال َمََكنَ  َواجلم مه  َفَقاَل  َرجم
َوُل  إهنِّ  اللُهمَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل 

َ
يَا َمنم  أ حم

َ
َركَ  أ مم

َ
َماتُوهُ  إهذم  أ

َ
َمرَ  ،«أ

َ
 فَأ

َم، بههه  نمَزَل  فَرُجه
َ
َها ﴿ :وََجَل  َعزَ  اهللُ  فَأ يُّ

َ
أ ول   ۞َيَٰٓ نَك  َل  ٱلَرس  ونَ  ٱََّلّينَ  َُيحز   ّف  ي َسىرّع 

رّ ٱلح  فح ه  إهَل   [١١: دة املائ] ﴾ ١ ك  وتّيت مح  إّنح  ﴿ قَومَله
 
وه   َهىَذا أ ذ  [ ١١: دة املائ] ﴾ ٤١ فَخ 

َمَرُكمم  فَإهنم  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  حُمََمًدا ائمتُوا: َيُقوُل  ،
َ
يمه  أ مه ه  بهاتَلحم َلم  فَُخُذوهُ، َواجلم

فمتَاُكمم  َوإهنم 
َ
مه  أ َذرُ  بهالَرجم نمَزَل  وا،فَاحم

َ
م َلمح  َوَمن﴿َتَعاَل  اهللُ  فَأ نَزَل  بَّما   َُيحك 

َ
 ٱلَِل   أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩২৯।  
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َلَٰٓئَّك  و 
 
م   فَأ ونَ  ه  ىفّر  م َلمح  َوَمن﴿ [١١: دة املائ] ﴾ ٤٤ ٱلحَك نَزَل  بَّما   َُيحك 

َ
 ٱلَِل   أ

َلَٰٓئَّك  و 
 
م   فَأ ونَ  ه  م َلمح  َوَمن ﴿  [١١: دة املائ] ﴾ ٤٥ ٱلَظىلّم    بَّما   َُيحك 

َ
 ٱلَِل   نَزَل أ

َلَٰٓئَّك  و 
 
م   فَأ ونَ  ه   .َُكلَها المُكَفاره  فه  [١٧: دة املائ] ﴾ ٤٧ ٱلحَفىّسق 

বারা ইবন আহযব রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
এেবার নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সমু্মখ এেজন 
ইয়াহুদীসে োহ  োখা এবাং কবত্রাঘাে েৃে অবিায় হনসয় যাওয়া 
হহি । েখন হেহন বস ন, কোেরা হে কোোসদর হেোসব 
বযহভচাসরর শাহস্ত এরূপই কপসয়সে? োরা ব  , হযাাঁ। এরপর োসদর 
েধয হসে এেজন আহ ে (পাদরী) বযহক্তসে ডাোস ন এবাং ব স ন, 
কোোসে কসই আল্লাহর েসে হদসয় ব হে, হযহন েুসা আ াইহহস 
সা াসের প্রহে োওরাে হেোব অবেীণে েসরহেস ন, কোেরা হে 
কোোসদর হেোসব বযহভচাসরর শাহস্ত এরূপই কপসয়ে? েখন ইয়াহুদী 
আহ ে বযহক্ত ব স ন, না। হেহন আসরা ব স ন, আপহন যহদ 
আোসে আল্লাহর েসে হদসয় এভাসব না ব সেন েসব আহে 
আপনাসে জানাোে না কয, এর প্রেৃে শাহস্ত রজে (পাের হনসক্ষপ 
েরা)। হেন্তু আোসদর সোসজর সম্মানীে বযহক্তসদর োসঝ এর 
বযাপে প্রচ ন হসয় কগসে। অেএব, আেরা যখন এসে কোসনা 
সম্ভ্রান্ত ক ােসে কপোে, েখন োসে কেসড় হদোে এবাং যখন 
কোসনা দুবে  বযহক্তসে পােড়াও েরোে েখন োর উপর 
শরী‘য়সের প্রেৃে শাহস্ত বাস্তবাহয়ে েরোে। পহরসশসষ আেরা 
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ব  াে, কোেরা সেস ই এসসা, আেরা সহম্মহ েভাসব এ বযাপাসর 
এেহট্ শাহস্ত হনধোহরে েসর কনই, যা ভর ও অভর সেস র উপরই 
প্রসযাজয হসব। সুেরাাং আেরা বযহভচাসরর শাহস্ত োহ   াগাসনা এবাং 
কবত্রাঘাে েরাসেই গ্রহন েসর হন াে, পাের হনসক্ষসপর পহরবসেে। 
েখন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন: কহ আল্লাহ! 
আহেই প্রেে বযহক্ত, কয কোোর হনসদেশ ‘রজে’ বাস্তবাহয়ে ের াে 
যা োরা বাহে  েসর কফস হে । সুেরাাং হেহন ো বাস্তবায়সনর 
হনসদেশ হদস ন। অবসশসষ ঐ ইয়াহুদীসে পাের োরা হ । এরপর 
েহান আল্লাহ এই আয়াে নাহয  েসরন, “কহ রাসু ! যারা োসজ 
দ্রুেগােী োসদর োযেে াপ কযন আপনাসে হচহন্তে না েসর”। “যহদ 
কোেসদরসে ো প্রদত্ত েরা হয়, েসব ো ধারণ ের” [সূরা আ -
োসয়দা: ৪১] পযেন্ত অবেীণে েসরন। োরা (ইয়াহুদীরা) ব সো কয, 
কোেরা েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ গেন 
েসরা, যহদ হেহন কোোসদরসে এ বযাপাসর োহ   াগাস া এবাং 
কবত্রাঘাসের হনসদেশ প্রদান েসরন, েসব কোেরা ো োযেের েরসব; 
আর যহদ হেহন রজসের হনসদেশ কদন েসব ো প্রেযাখযান েরসব। 
আল্লাহ ো‘আ া (এই েসেে) আয়াে অবেীণে েসরন, “যারা আল্লাহর 
নাহয েৃে আয়াে েুোহবে হবচারোযে পহরচা না েসর না োরাই 
হস া োহফর েো অস্বীোরোরী সম্প্রদায়”। “আর যারা আল্লাহর 
নাহয েৃে আয়াে অনুসাসর হবচার েসর না োরাই- হস া জাহ ে 
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েো অেযাচারী দ ”। “আর যারা আল্লাহর নাহয েৃে আয়াে 
অনুযায়ী হবচার েসর না োরাই হস া ফাহসে েো সীো ঙ্ঘনোরী 
দ ”। এই সবগুস া আয়াে োহফরসদর সম্পসেেই অবেীণে হয়। 1 

َ  َعنم  ن
َ
، بمنه  سه أ ينَا: قَاَل  َمالهك  نم  نُهه

َ
َل  أ

َ
أ  َعنم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  نَسم

، ء  بُنَا فَََكنَ  ََشم نم  ُيعمجه
َ
ءَ  أ نم  الَرُجُل  يَجه له  مه

هم
َ
يَةه  أ َاده ََلُ، المَعاقهُل، ابلم

َ
أ  َوََنمنُ  فَيَسم

َمُع، نم  رَُجل   فََجاءَ  نَسم له  مه
هم
َ
يَ  أ َاده ،ابلم تَانَا حُمََمُد، يَا: َفَقاَل  ةه

َ
نََك  نَلَا فََزَعمَ  رَُسولَُك  أ

َ
 أ

ُعمُ  نَ  تَزم
َ
رمَسلََك، اهللَ  أ

َ
: قَاَل  ،«اهللُ »: قَاَل  الَسَماَء؟ َخلََق  َفَمنم : قَاَل  ،«َصَدَق »: قَاَل  أ

رمَض؟ َخلََق  َفَمنم 
َ هه  نََصَب  َفَمنم : قَاَل  ،«اهللُ »: قَاَل  األم بَاَل  َهذه ه

يَها وََجَعَل  ،اجلم  َما فه
ي: قَاَل  ،«اهللُ »: قَاَل  َجَعَل؟ رمَض، وََخلََق  الَسَماَء، َخلََق  فَبهاََّله

َ هه  َونََصَب  األم  َهذه
بَاَل، ه

رمَسلََك؟ آّلَلُ  اجلم
َ
نَ  رَُسولَُك  َوَزَعمَ : قَاَل  ،«َنَعمم »: قَاَل  أ

َ
 فه  َصلََوات   َِخمَس  َعلَيمنَا أ

نَا، مه ي: قَاَل  ،«َصَدَق »: قَاَل  ،َويَلملَتهنَا يَوم رمَسلََك، فَبهاََّله
َ
َمَركَ  آّلَلُ  أ

َ
 ،«َنَعمم »: قَاَل  بهَهَذا؟ أ

نَ  رَُسولَُك  َوَزَعمَ : قَاَل 
َ
َا، فه  َزََكةً  َعلَيمنَا أ َوانله مم

َ
رمَسلََك، فَبهاََّلهي: قَاَل  ،«َصَدَق »: قَاَل  أ

َ
 أ

َمَركَ  آّلَلُ 
َ
نَ  رَُسولَُك  َوَزَعمَ : قَاَل  ،«َنَعمم »: قَاَل  بهَهَذا؟ أ

َ
مَ  َعلَيمنَا أ ره  َصوم

 فه  َرَمَضانَ  َشهم
رمَسلََك، فَبهاََّلهي: قَاَل  ،«َصَدَق »: قَاَل  َسنَتهنَا،

َ
َمَركَ  آّلَلُ  أ

َ
: قَاَل  ،«َنَعمم »: قَاَل  بهَهَذا؟ أ

نَ  رَُسولَُك  َوَزَعمَ 
َ
َيمته  َحجَ  َعلَيمنَا أ تََطاعَ  َمنه  ابلم : قَاَل  ،«َصَدَق »: قَاَل  اًل،َسبهي إهيَلمهه  اسم

، َبَعثََك  َواََّلهي: قَاَل  َوَّل، ُثمَ  َقِّ يدُ  اَل  بهاحلم زه
َ
َن، أ نمُقُص  َواَل  َعلَيمهه

َ
نمُهَن، أ ل  َفَقاَل  مه  انَلبه

م »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ُخلَنَ  َصَدَق  لَئه ََنةَ  يَلَدم  .«اجلم

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৭০০।  
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আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে কোসনা হবষসয় 
(অহেহরক্ত) প্রশ্ন েরার বযাপাসর আোসদর হনসষধ েরা হসয়হে । 
োই আেরা চাইোে কয, গ্রাে কেসে কোসনা বুহিোন বযহক্ত এসস 
োাঁসে প্রশ্ন েরুে আর আেরা ো শুহন। োরপর এেহদন গ্রাে 
কেসে এে বযহক্ত এসস রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে 
ব  , কহ েুহাম্মাদ! আোসদর োসে আপনার দূে এসস বস সে, 
আপহন দাহব েসরসেন কয, আল্লাহ আপনাসে রাসু  হহসাসব 
পাহিসয়সেন। রাসু  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, সেযই 
বস সে। আগন্তুে ব  , আসোন কে সৃহি েসরসেন? হেহন ব স ন, 
আল্লাহ। আগন্তুে ব  , যেীন কে সৃহি েসরসেন? রাসু  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, আল্লাহ। আগন্তুে ব  , এসব 
পবেেোনা কে িাপন েসরসেন এবাং এর েসধয যা হেেু আসে ো কে 
সৃহি েসরসেন? রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
আল্লাহ। আগন্তুে ব  , েসে কসই সত্তার! হযহন আসোন ও যেীন 
সৃহি েসরসেন এবাং এসব পবেেো া িাপন েসরসেন। আল্লাহই 
আপনাসে রাসু  হহসসসব পাহিসয়সেন? রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন, হযাাঁ। আগন্তুে ব  , আপনার দূে বস সে কয, 
আোসদর উপর হদসন ও রাসে পাচ ওয়াক্ত সা াে ফরয। রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, সেযই বস সে। আগন্তুে 
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ব  , হযহন আপনাসে রাসু  হহসসসব পাহিসয়সেন োাঁর েসে, 
আল্লাহ-ই হে আপনাসে এর হনসদেশ হদসয়সেন? রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, হযাাঁ। আগন্তুে ব  , আপনার দূে 
বস সে কয, আোসদর উপর আোসদর োস র যাোে কদওয়া ফরয। 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, হিেই বস সো। 
আগন্তুে ব  , হযহন আপনাসে রাসু  হহসসসব পাহিসয়সেন, োাঁর 
েসে, আল্লাহ-ই হে আপনাসে এর হনসদেশ হদসয়সেন? রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, হযাাঁ। আগন্তুে ব  , 
আপনার দূে বস সে কয, প্রহে বের রোদান োসসর সাওে পা ন 
েরা আোসদর উপর ফরয। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন, সেযই বস সে। আগন্তুে ব  , হযহন আপনাসে 
রাসু  হহসসসব পাহিসয়সেন, োর েসে, আল্লাহ-ই হে আপনাসে এর 
হনসদেশ হদসয়সেন? রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
হযাাঁ। আগন্তুে ব  , আপনার দূে বস সে কয, আোসদর েসধয কয 
বায়েুল্লায় কযসে সক্ষে োর উপর হজ্জ ফরয। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, সহেয বস সে। রাবী বস ন কয, োরপর 
আগন্তুে চস  কযসে কযসে ব  , হযহন আপনাসে সেযসহ কপ্ররণ 
েসরসেন োর েসে, আহে এর অহেহরক্তও েরব না এবাং এর 
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েেও েরব না। এ েো শুসন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, ক ােহট্ সেয বস  োেস  অবশযই কস জান্নাসে যাসব। 1 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১২।  
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িাদশ পহরসিদ 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোসণর 
েসধয, এেদ  ক াে সম্পসেে োাঁর সাংবাদ কদওয়া কয, োরা 
জান্নােী। যাসদর সম্পসেে হেহন সাংবাদ হদসয়সেন োসদর কেউ 
পহরবেেন বা কবঈোন হসয়সে এেন কোসনা েেয পাওয়া যায়হন। 

نَسه  َعنم 
َ
َ  َمالهك   بمنه  أ نَ : َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه

َ
َ  أ  بمنَ  ثَابهَت  افمتََقدَ  وََسلَمَ  لَيمهه عَ  اهللُ  َصَّل  انَلبه

، ، رَُسوَل  يَا: رَُجل   َفَقاَل  قَيمس  نَا اّلَله
َ
لَمُ  أ عم

َ
لمَمُه، لََك  أ تَاهُ  عه

َ
هًسا فَوََجَدهُ  فَأ ، فه  َجال  بَيمتههه

ًسا َسُه، ُمنَكِّ
م
نَُك؟ َما: ََلُ  َفَقاَل  َرأ

م
،: َفَقاَل  َشأ َفعُ  ََكنَ  َْشي تَهُ  يَرم َق  َصوم ِّ  ومته َص  فَوم  انَلبه

نم  وَُهوَ  َعَملُهُ  َحبهَط  َفَقدم  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  له  مه
هم
َ
، أ َت  انَلاره

َ
َ  الَرُجُل  فَأ  انَلبه

َبَهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  خم
َ
نَهُ  فَأ

َ
 الَمَرةَ  إهيَلمهه  فَرََجعَ : ُموَس  َفَقاَل  َوَكَذا، َكَذا قَاَل  أ

رَ  ، بهبهَشاَرة   ةَ اْلخه يَمة  َت  إهنََك : ََلُ  َفُقلم  إهيَلمهه  اذمَهبم : " َفَقاَل  َعظه نم  لَسم له  مه
هم
َ
، أ  انَلاره

َنَك  نم  َولَكه له  مه
هم
َ
 ." اجلََنةه  أ

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে সাহবে ইবন োসয়স রাহদয়াল্লাহু আনহুসে 
(েসয়েহদন) োাঁর েজহ সস অনুপহিে কপস ন। েখন এে সাহাবী 
ব স ন, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আহে োর সম্পসেে জাহন। হেহন হগসয় 
কদখস ন সাহবে রাহদয়াল্লাহু আনহু োাঁর ঘসর নে েস্তসে (গভীর 
হচন্তায়েি অবিায়) বসস আসেন। হেহন হজজ্ঞাসা েরস ন, কহ 
সাহবে, হে অবিা কোোর? হেহন ব স ন, অেযন্ত েরুণ। বস্তুেঃ 
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োর গ ার স্বর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের গ ার স্বর 
কেসে উাঁচু হসয়হে । োসজই (কোরআসনর বণেনা অনুযায়ী) োাঁর সব 
কনে আে  বরবাদ হসয় কগসে। কস জাহান্নােীসদর অন্তভুেক্ত হসয় 
কগসে। ঐ বযহক্ত হফসর এসস নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে 
জানাস ন সাহবে রাহদয়াল্লাহু আনহু এেন এেন বস সে। েূসা ইবন 
আনাস (রহ.) (এেজন রাবী) বস ন, ঐ সাহাবী পুনরায় এ েসেে এে 
েহাসুসাংবাদ হনসয় হাহজর হস ন (সাহবসের কখদেসে) কয, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, েুহে যাও সাহবেসে ব , 
হনশ্চয়ই েুহে জাহান্নােীসদর অন্তভুেক্ত নও বরাং েুহে জান্নােবাসীসদর 
অন্তভুেক্ত। 1 

َعرهي ُموَس  عن أُب  شم
َ
نَهُ  ،األ

َ
  أ

َ
، فه  تَوََضأ مَزَمنَ : َفُقلمُت  َخَرَج، ُثمَ  بَيمتههه ل

َ
 اّلَله  رَُسوَل  أَل

ُكوَننَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 
َ
دَ ال فََجاءَ : قَاَل  َهَذا، يَومِمه  َمَعهُ  َوأَل جه َل  َمسم

َ
 َعنه  فََسأ

 ِّ ُت  ُهنَا، َها َووََجهَ  َخَرجَ : َفَقالُوا وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه رههه  ََعَ  فََخرَجم
ُل  إهثم

َ
أ سم

َ
 أ

َ  َدَخَل  َحَّت  َعنمهُ  ، بهئم رهيس 
َ
ُت  أ نمدَ  فََجلَسم ، عه نم  َوَباُبَها ابَلابه يد   مه  قََض  َحَّت  َجره

، َحاَجتَهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل 
َ
ُت  َفتَوََضأ  ََعَ  َجالهس   ُهوَ  فَإهَذا إهيَلمهه  َفُقمم

ه 
يس   بهئم ره

َ
، فه  وََداَلُهَما َساَقيمهه  َعنم  َوَكَشَف  ُقَفَها، َوتَوََسَط  أ ه

ُت  ابلهئم  ُثمَ  َعلَيمهه  فََسلَمم
فمُت  ُت  انمََصَ نمدَ  فََجلَسم ، عه ُكوَننَ  َفُقلمُت  ابَلابه

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  بََواَب  أَل

َم، وََسلَمَ  بُو فََجاءَ  ايلَوم
َ
ر   أ

بُو: َفَقاَل  َهَذا؟ َمنم : َفُقلمُت  ابَلاَب، فََدَفعَ  بَكم
َ
، أ ر 

 بَكم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৮৪৬।  
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لهَك  ََعَ : َفُقلمُت  ، رَُسوَل  يَا: َفُقلمُت  َذَهبمُت، ُثمَ  رهسم بُ  َهَذا اّلَله
َ
ر   وأ

ُن؟ بَكم ذه
م
تَأ  يَسم

هُ  ََلُ  ائمَذنم »: َفَقاَل  م ََنةه  َوبََشِّ بَلمُت . «بهاجلم قم
َ
به  قُلمُت  َحَّت  فَأ

َ
ر   أله

،: بَكم  اّلَله  َورَُسوُل  ادمُخلم
ُكَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ، يُبََشِّ ََنةه بُو فََدَخَل  بهاجلم

َ
ر   أ

يه  َعنم  فََجلََس  بَكم  رَُسوله  يَمه
، فه  َمَعهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  لَيمهه  وََدَل  الُقفِّ ه  فه  رهجم

ل  َصنَعَ  َكَما ابلهئم  انَلبه
، َعنم  َوَكَشَف  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ُت، رََجعمُت  ُثمَ  َساَقيمهه ُت  َوقَدم  فََجلَسم خه  تََركم

َ
 أ

 
ُ
، َيتَوََضأ ًا بهُفاَلن   اّلَلُ  يُرهده  إهنم : َفُقلمُت  َوَيلمَحُقنه يدُ  - َخيم َخاهُ  يُره

َ
ته  - أ

م
، يَأ  فَإهَذا بههه

مَسان   ، بمنُ  ُعَمرُ : َفَقاَل  َهَذا؟ َمنم : َفُقلمُت  ابَلاَب، ُُيَرِّكُ  إهن  ََعَ  َفُقلمُت  اْلََطابه
لهَك، ئمُت  ُثمَ  رهسم ، فََسلَممُت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  إهَل  جه  َهَذا: َفُقلمُت  َعلَيمهه

ُن؟ اْلََطابه  بمنُ  ُعَمرُ  ذه
م
تَأ مهُ  ََلُ  ائمَذنم »: َفَقاَل  يَسم ََنةه  َوبََشِّ ئمُت  ،«بهاجلم ،: َفُقلمُت  فَجه  ادمُخلم

، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َوبَََشَكَ  ََنةه  اّلَله  له رَُسو َمعَ  فََجلََس  فََدَخَل  بهاجلم
لَيمهه  وََدَل  يََسارههه، َعنم  الُقفِّ  فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ، فه  رهجم ه

 رََجعمُت  ُثمَ  ابلهئم
ُت، ًا بهُفاَلن   اّلَلُ  يُرهده  إهنم : َفُقلمُت  فََجلَسم ته  َخيم

م
، يَأ مَسان   فََجاءَ  بههه  ابَلاَب، ُُيَرِّكُ  إهن

لهَك، ََعَ : َفُقلمُت  َعَفاَن، بمنُ  ُعثمَمانُ : اَل َفقَ  َهَذا؟ َمنم : َفُقلمُت  ئمُت  رهسم  رَُسوله  إهَل  فَجه
تُُه، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  َبم خم

َ
هُ  ََلُ  ائمَذنم »: َفَقاَل  فَأ م ، َوبََشِّ ََنةه  بَلمَوى ََعَ  بهاجلم

يبُهُ  ئمتُهُ  «تُصه ،: ََلُ  َفُقلمُت  فَجه ََنةه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َوبَََشَكَ  ادمُخلم  بهاجلم
يبَُك، بَلمَوى ََعَ  نَ  وهَجاَههُ  فََجلََس  ُملهئَ  قَدم  الُقَف  فَوََجدَ  فََدَخَل  تُصه  اْلَخره  الَشقِّ  مه
يُك  قَاَل  ، َعبمده  بمنُ  َْشه يدُ  قَاَل  اّلَله َُها» الُمَسيِّبه  بمنُ  َسعه َوتلم

َ
 .«مم ُقبُورَهُ  فَأ

আবূ েূসা আশ‘আরী রাহদয়াল্লাহু আনহু বহণেে কয, হেহন এেহদন ঘসর 
অজু েসর কবর হস ন এবাং (েসন েসন হির েরস ন) আহে আজ 
সারাহদন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাসে োট্াব, 
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োর কেসে পৃেে হব না। হেহন েসহজসদ হগসয় নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের খবর হনস ন, সাহাবীগণ ব স ন, হেহন 
এহদসে কবহরসয় কগসেন। আহেও ঐ পে ধসর োাঁর গেন ের াে। 
োাঁর খুাঁসজ হজজ্ঞাসাবাদ েরসে োে াে। হেহন কশষ পযেন্ত আরীস 
েূসপর হনেট্ হগসয় কপৌেস ন। আহে (েূসপ প্রসবসশর) দরজার 
হনেট্ বসস পড় াে। দরজাহট্ কখজুসরর শাখা হদসয় বেরী হে । 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যখন োাঁর প্রসয়াজন 
(ইহস্তো) কসসর অযু েরস ন। েখন আহে োাঁর হনেসট্ দাাঁড়া াে 
এবাং কদখসে কপ াে হেহন আরীস েূসপর হেনারার বাাঁসধর োঝখাসন 
বসস হাাঁটু্ পযেন্ত পা দু’হট্ খুস  েূসপর হভেসর ঝুহ সয় করসখসেন, 
আহে োাঁসে সা াে ের াে এবাং হফসর এসস দরজায় বসস রই াে 
এবাং েসন েসন হির েসর হন াে কয, আজ আহে রাসূ ুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের দাসরায়ানরূসপ (পাহারাদাসরর) 
দাহয়ত্ব পা ন েরব। এ সেয় আবূ বের রাহদয়াল্লাহু আনহু এসস 
দরজায় ধাক্কা হদস ন। আহে হজজ্ঞাসা ের াে, আপহন কে? হেহন 
ব স ন, আবূ বের! আহে ব  াে োেুন, (আহে আপনার জনয 
অনুেহে হনসয় আহস) আহে হগসয় ব  াে, ইয়া সাসূ ুল্লাহ! আবূ বের 
রাহদয়াল্লাহু আনহু হভেসর আসার অনুেহে চাসিন। হেহন ব স ন, 
হভেসর আসার অনুেহে দাও এবাং োসে জান্নাসের সুসাংবাদ দাও। 
আহে হফসর এসস আবূ বের রাহদয়াল্লাহু আনহুসে ব  াে, হভেসর 
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আসুন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আপনাসে 
জান্নাসের সুসাংবাদ হদসিন। আবূ বের রাহদয়াল্লাহু আনহু হভেসর 
আসস ন এবাং রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ডানপাসশ 
েূসপর হেনারায় বসস দু’পাসয়র োপড় হাটু্ পযেন্ত উিাসয় নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নযায় েূসপর হভের ভাসগ পা 
ঝুহ সয় হদসয় বসস পসড়ন। আহে হফসর এসস (দরজার পাসশ) বসস 
পড় াে। আহে (ঘর হসে কবর হওয়ার সেয়) আোর ভাইসে অযু 
েরসে অবিায় করসখ এসসহে াে। োরও আোর সাসে হেহ ে 
হওয়ার েো হে । োই আহে (েসন েসন) ব সে  াগ াে, আল্লাহ 
যহদ োর (ভাইসয়র) েঙ্গ  চান েসব োসে হনসয় আসুন। এেন সেয় 
এে বযহক্ত দরজা নাড়সে  াগ । আহে ব  াে, কে? হেহন ব স ন, 
আহে উের ইবন খাত্তাব রাহদয়াল্লাহু আনহু। আহে ব  াে, অসপক্ষা 
েরুন, (আহে আপনার জনয অনুেহে হনসয় আহস)। রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কখদেসে সা াে কপশ েসর আরয 
ের াে, ইয়া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! উের ইবন 
খাত্তাব রাহদয়াল্লাহু আনহু (হভেসর আসার) অনুেহে চাসিন। হেহন 
ব স ন োসে হভেসর আসার অনুেহে দাও এবাং োসে জান্নাসের 
সুসাংবাদ দাও। আহে এসস োসে ব  াে, হভেসর আসুন। রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আপনাসে জান্নাসের সুসাংবাদ 
হদসিন। হেহন হভেসর আসস ন এবাং রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
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ওয়াসাল্লাসের বােপাসশ হাাঁটু্ পযেন্ত োপড় উিাসয় েূসপর হভের হদসে 
পা ঝুহ সয় হদসয় বসস কগস ন। আহে আবার হফসর আস াে এবাং 
ব সে োে াে আল্লাহ যহদ আোর ভাইসয়র েঙ্গ  চান, েসব কযন 
োসে হনসয় আসসন। এরপর আর এে বযহক্ত এসস দরজা নাড়সে 
 াগ । আহে হজজ্ঞাসা ের াে কে? হেহন ব স ন, আহে উসোন 
ইবন আফফান রাহদয়াল্লাহু আনহু। আহে ব  াে, োেুন (আহে 
অনুেহে হনসয় আসহে) নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
কখদেসে হদসয় জানা াে। হেহন ব স ন, োসে হভেসর আসসে ব  
এবাং োসেও জান্নাসের সু-সাংবাদ হদসয় দাও। েসব (দুহনয়াসে োর 
উপর) েহিন পরীক্ষা হসব। আহে এসস ব  াে, হভেসর আসুন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আপনাসে জান্নাসের সু-
সাংবাদ হদসিন; েসব েহিন পরীক্ষার সমু্মখীন হসবন। হেহন হভেসর 
এসস কদখস ন, েূসপর হেনারায় খাহ  জায়গা নাই। োই হেহন নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সমু্মসখ অপর এে িাসন বসস 
পড়স ন। শরীে (রহ.) বস ন, সাঈদ ইবন েুসাইয়যাব (রহ.) 
বস সেন, আহে এর িারা (পরবেেী োস ) োসদর েবর এরূপ হসব 
এই অেে েরহে। 1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬৭৪, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৪০৩।  
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َ  اّلَله  َعبمده  بمنه  َجابهره  َعنم  ل  قَاَل : قَاَل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
يمتُنه 

َ
نَا فَإهَذا اجلََنَة، َدَخلمُت  َرأ

َ
، أ َميمَصاءه ةه  بهالرل

َ
َرأ به  امم

َ
عمُت  َطلمَحَة، أ  َخَشَفًة، وََسمه

، َهَذا: َفَقاَل  َهَذا؟ َمنم : َفُقلمُت  يمُت  بهاَلل 
َ
ا َوَرأ ً نَائه  قََصم ، هه بهفه َية  هَمنم : َفُقلمُت  َجاره  َهَذا؟ ل

رَدمُت  لهُعَمَر،: َفَقاَل 
َ
نم  فَأ

َ
دمُخلَهُ  أ

َ
نمُظرَ  أ

َ
، فَأ تََك  فََذَكرمُت  إهيَلمهه َ به : ُعَمرُ  َفَقاَل "  َغيم

َ
 بهأ

ِمِّ 
ُ
َعلَيمَك  اّلَله  رَُسوَل  يَا َوأ

َ
ََغرُ  أ

َ
 .أ

জাহবর ইবন আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, আহে স্বসপ্ন আোসে 
কদখসে কপ াে কয, আহে জান্নাসে প্রসবশ েরহে। হিাৎ আবূ ো হা 
রাহদয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী রুোয়সাসে কদখসে কপ াে এবাং আহে 
পদচারণার শব্দও শুনসে কপ াে। েখণ আহে ব  া, এই বযহক্ত কে? 
এে বযহক্ত ব  , হেহন হব া  রাহদয়াল্লাহু আনহু। আহে এেহট্ 
প্রাসাদও কদখসে কপ াে যার আহঙ্গনায় এে েহহ া রসয়সে। আহে 
ব  াে, ঐ প্রাসাদহট্ োর? এে বযহক্ত ব  , প্রাসাদহট্ উের ইবন 
খাত্তাব রাহদয়াল্লাহু আনহুর। আহে প্রাসাদহট্সে প্রসবশ েসর (সব 
হেেু) কদখার ইিা ের াে। েখন কোোর (উের রাহদয়াল্লাহু 
আনহুর) সূক্ষ্ম েযোদাসবাসধর েো স্মরণ ের াে। উের রাহদয়াল্লাহু 
আনহু (এ েো শুসন) ব স ন, আোর বাপ-ো আপনার উপর 
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েুরবান, ইয়া রাসূ াল্লাহ! আপনার োসেও হে েযোদাসবাধ প্রোশ 
েরসে পাহর? 1 

، َعنم  نَس 
َ
ِّ  َعنه  أ ََنةَ  َدَخلمُت  : "قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه عمُت  اجلم َفًة، فََسمه  َخشم

هه : قَالُوا َهَذا؟ َمنم : َفُقلمُت  لمَحانَ  بهنمُت  المُغَميمَصاءُ  َهذه مل  مه
ُ
نَسه  أ

َ
 ."َمالهك   بمنه  أ

আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে কয, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, আহে জান্নাসে কগ াে, কসখাসন আহে 
োরও চ ার শব্দ কপ াে। আহে হজজ্ঞাসা ের াে, কে? ক াসেরা 
ব স া, হেহন শুোয়সা হবনে হে হান রাহদয়াল্লাহু আনহা, আনাস 
ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহুর ো। 2 

نَ  اهلله، َعبمده  بمنه  َجابهره  َعنم 
َ
يُت »: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ ره

ُ
َنَ  أ  ةَ اجلم

يمُت 
َ
ةَ  فََرأ

َ
َرأ به  امم

َ
عمُت  ُثمَ  َطلمَحَة، أ َخَشةً  َسمه َماِمه  َخشم

َ
 .«بهاَلل   فَإهَذا أ

জাহবর ইবন আবু্দল্লাহ রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বণেনা েসরন কয, 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, আোসে জান্নাে 
কদখাসনা হসয়সে কয, আহে আবু ো হার স্ত্রীসে কদখ াে। অেঃপর 
আোর সােসন পদধ্বহন শুনসে কপ াে োহেসয় কদহখ হব া । 3 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬৭৯, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩৯৫।  
2 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৪৫৬।  
3 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৪৫৭।  
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نَس َعنم 
َ
َ  َمالهك   بمن أ نَ  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ
َ  أ دَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه ُحًدا، َصعه

ُ
 أ

بُو
َ
، َوأ ر 

، فَرََجَف  َوُعثمَمانُ  َوُعَمُر، بَكم مم   اثمبُتم »: َفَقاَل  بههه
ُ
، َعلَيمَك  فَإهَنَما ُحدُ أ ي  نَبه

، يق  دِّ يَدانه  وَصه  .«وََشهه
আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে কয, (এেবার) 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আবু বের, উের, উসোন 
রাহদয়াল্লাহু আনহু ওহুদ পাহাসড় আসরাহণ েসরন। পাহাড়হট্ 
(োাঁসদরসে ধারণ েসর আনসন্দ) নসড় উি । রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, কহ ওহুদ, হির হও। কোোর উপর 
এেজন নবী, এেজন হসেীে ও দু’জন শহীদ রসয়সেন। 1  

به  َعنم 
َ
، َعبمده  أ َنه نَ  الرَْحم

َ
َ  ُعثمَمانَ  أ يَ  َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه َ  حه ََف  ُحوِصه ْشم

َ
، أ مم  َعلَيمهه

مُشُدُكمُ : َوقَاَل  ن
َ
مُشدُ  َوالَ  ،اّلَلَ  أ ن

َ
َحاَب  إهاَل  أ صم

َ
ِّ  أ تُمم  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه لَسم

َ
 أ

نَ  َتعملَُمونَ 
َ
 ؟«اجلََنةُ  فَلَهُ  ُروَمةَ  َحَفرَ  َمنم »: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ
ُتَها، تُمم  فََحَفرم لَسم

َ
نَهُ  َتعملَُمونَ  أ

َ
ةه  َجيمَش  َجَهزَ  َمنم »: َل قَا أ َ  ؟«اجلََنةُ  فَلَهُ  الُعْسم

، ُتُهمم هه  فه  ُعَمرُ  َوقَاَل  قَاَل  بهَما فََصَدقُوهُ : قَاَل  فََجَهزم َهُ  َمنم  ََعَ  ُجنَاحَ  الَ »: َوقمفه نم  َويله
َ
 أ

ُكَل 
م
ُهُ  الَواقهُف  يَلهيهه  َوقَدم  يَأ ع   َفُهوَ  َوَغيم  .«لهَُكٍّ  َواسه

আবু্দর রহোন রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে কয, উসোন 
রাহদয়াল্লাহু আনহু অবরুি হস  হেহন উপর কেসে সাহাবীসদর প্রহে 
দৃহি হদসয় ব স ন, আহে আপনাসদর আল্লাহর েসে হদসয় ব হে, 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬৭৫।  
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আর আহে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাহাবীসদরসেই 
আল্লাহর েসে হদসয় ব হে, আপনারা হে জাসনন না কয, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস হেস ন, কয বযহক্ত রূোর েূপহট্ 
খনন েসর হদসব কস জান্নাহে এবাং আহে ো খনন েসর হদসয়হে। 
আপনারা হে জাসনন না কয, হেহন বস হেস ন, কয বযহক্ত োবুসের 
যুসি কসনাসদর সােগ্রী বযবিা েসর হদসব, কস জান্নাহে এবাং আহে ো 
বযবিা েসর হদসয়হে াে। 1  

ره  َعنم  به  بمنه  َسعمده  بمنه  ََعمه
َ
، أ ، َعنم  َوَقاص  بهيهه

َ
عمُت  َما: " قَاَل  أ َ  َسمه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

َحد  : َيُقوُل  وََسلََم، َعلَيمهه 
َ
رمضه  ََعَ  َيممشه  أله

َ
نم  إهنَهُ  األ له  مه

هم
َ
، أ  بمنه  اّلَله  لهَعبمده  إهاَل  اجلََنةه

هه  نََزلَتم  َوفهيهه : قَاَل  " َساَلم   دَ } اْليَةُ  َهذه د   وََشهه نم  َشاهه ائهيَل  بَنه  مه َ ثملههه  ََعَ  إهرسم { مه
رهي الَ »: قَاَل  اْليََة،[ ١٩: األحقاف]

دم
َ
وم  اْليَةَ  َمالهك   قَاَل  أ

َ
يثه  فه  أ  .«احلَده

সা’দ ইবন আবূ ওয়াক্বাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, আহে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে আবদুল্লাহ ইবন 
সা াে রাহদয়াল্লাহু আনহু বযেীে ভূ-পৃসি হবচরণোরী োসরা সম্পসেে 
এেোহট্ ব সে শুহনহন কয, ‘হনশ্চয়ই হেহন জান্নােবাসী’। সা’দ 
রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, োাঁরই সম্পসেে সূরা আহোসফর এ আয়াে 
নাহয  হসয়সে “এ হবষসয় বনী ইসরাঈস র েসধয কেসেও এেজন 
সাক্ষয প্রদান েসরসে”। [সূরা আ -আহোফ: ১০] 2 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৭৭৮।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৮১২, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৪৮৩।  



 

376 

، بمنه  قَيمسه  َعنم  هًسا ُكنمُت : قَاَل  ُعبَاد  ده  فه  َجال جه ، َمسم ينَةه  ََعَ  رَُجل   فََدَخَل  الَمده
هه  هه ثَرُ  وَجم

َ
، أ نم  رَُجل   َهَذا: َفَقالُوا اْلُُشوعه له  مه

هم
َ
، أ ه  فََصَّل  اجلََنةه َعتَيم َما، ََتََوزَ  َركم يهه  فه

تُُه، َخَرَج، ُثمَ  يَ  إهنََك : َفُقلمُت  َوتَبهعم دَ  َدَخلمَت  حه جه نم  رَُجل   َهَذا: قَالُوا الَمسم له  مه
هم
َ
 أ

، َحد   يَنمبَغه  َما َواّلَله : قَاَل  اجلََنةه
َ
نم  أله

َ
لَُم، الَ  َما َيُقوَل  أ ثَُك  َيعم َحدِّ

ُ
همَ  وََسأ يمُت : َذاكَ  ل

َ
 َرأ

َيا ده  ََعَ  ُرؤم ِّ  َعهم تَُها وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه ، َفَقَصصم يمُت  َعلَيمهه
َ
نِّ  َوَرأ

َ
 فه  َكأ

نم  َذَكرَ  - َرومَضة   تهَها َسَعتهَها مه َ َطَها - وَُخِضم نم  َعُمود   وَسم ، مه يد  َفلُهُ  َحده سم
َ
، فه  أ رمضه

َ
 األ

اَلهُ  عم
َ
، فه  َوأ اَلهُ  فه  الَسَماءه عم

َ
يَل  َوة ،ُعرم  أ َق،: يله  فَقه يُع، الَ : قُلمُت  ارم تَطه سم

َ
تَانه  أ

َ
 فَأ

، نمَصف  نم  ثهيَابه  فََرَفعَ  مه ، مه يُت  َخلمفه عمالََها، فه  ُكنمُت  َحَّت  فََرقه
َ
ُت  أ َخذم

َ
َوةه، فَأ  بهالُعرم

يَل  كم : ََلُ  فَقه تَممسه ُت، اسم تَيمَقظم ي، لَفه  َوإهَنَها فَاسم تَُها يَده ِّ  ََعَ  َفَقَصصم  اهللُ  َصَّل  انَلبه
اَلُم، الَرومَضةُ  تهلمَك »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  هَك  اإلهسم ، َعُمودُ  الَعُمودُ  وََذل اَلمه  َوتهلمَك  اإلهسم

َوةُ  َوةُ  الُعرم نمَت  الُوثمَق، ُعرم
َ
اَلمه  ََعَ  فَأ  بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  الَرُجُل  وََذاكَ  «َتُموَت  َحَّت  اإلهسم

 .َساَلم  
োসয়স ইবন ‘উবাদ রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আহে েদীনায় েসহজসদ বসা হে াে। েখন এেন এে বযহক্ত 
েসহজসদ প্রসবশ েরস ন যার কচহারায় হবনয় ও নম্রোর োপ হে । 
(োাঁসে কদসখ) ক ােজন ব সে  াগস ন, এই বযহক্ত জান্নােীগসণর 
এেজন। হেহন, সাংহক্ষপ্তাোসর দু’রােআে সা াে আদায় েসর 
েসহজদ কেসে কবহরসয় এস ন। আহে োাঁসে অনুসরণ ের াে এবাং 
োাঁসে ব  াে, আপহন যখন েসহজসদ প্রসবশ েরহেস ন েখন 
ক ােজন বা াবহ  েরহে  কয, ইহন জান্নােবাসীগসণর এেজন। 
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হেহন ব স ন, আল্লাহর েসে োসরা জনয এেন েো ব া উহচৎ 
নয়, যা কস জাসননা। আহে কোোসে প্রেৃে ঘট্নাহট্ ব হে কেন ইহা 
ব া হয়। আহে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের জীবেশায় 
এেহট্ স্বপ্ন কদসখ োাঁর হনেট্ বণেনা ের াে। আহে কদখ াে কয, 
আহে এেহট্ বাগাসন অবিানরে; বাগানহট্ কবশ প্রশস্ত, সবুজ, (সুন্দর 
ও কশাভােয়)। বাগাসনর েসধয এেহট্ ক াহার স্তম্ভ যার হননভাগ 
োহট্সে এবাং ঊধ্বেভাগ আোশ স্পশে েসরসে; স্তসম্ভর ঊসধ্বে এেহট্ 
শক্তেড়া সাংযুক্ত রসয়সে। আোসে ব া হ , উসধ্বে আসরাহণ ের। 
আহে ব  াে, ইহাসো আোর সােসেের বাইসর। েখন এেজন 
খাহদে এসস হপেন হদে কেসে আোর োপড় সসেে কচসপ ধসর 
আোসে আসরাহসণ সাহাযয েরস ন। আহে চড়সে  াগ াে এবাং 
উপসর হগসয় আাংট্াহট্ ধর াে। েখন আোসে ব া হ , শক্তভাসব 
আাংট্াহট্ আাঁেসড় ধর। োরপর েড়াহট্ আোর হাসের কোিায় ধারণ 
অবিায় আহে কজসগ কগ াে। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
হনেট্ স্বপ্নহট্ ব স , হেহন স্বপ্নহট্র (ো’বীর হহসাসব) ব স ন, এ 
বাগান হ  ইস াে, আর স্তম্ভহট্ হ  ইস াসের খুহট্সেূহ (েরনীয় 
কেৌহ ে হবষয়াহদ) েড়াহট্ হ  (েুরআসন উসল্লহখে) “উরুয়ােু  
উস্কা” (শক্ত ও অটু্ট্ েড়া) এবাং েুহে আজীবন ইস াের উপর 
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অট্  োেসব। (রাবী বস ন) এই বযহক্ত হস ন, আবদুল্লাহ ইবন 
সা াে রাহদয়াল্লাহু আনহু। 1 

َرانَ  َعنم  مم ، بمنه  عه َ  ُحَصيم  يَةَ  الَ : اَل قَ  َعنمُهَما اّلَلُ  رَضه نم  إهاَل  ُرقم وم  َعيم   مه
َ
، أ  ُْحَة 

تُهُ  يده  فََذَكرم هَسعه ، بمنه  ل  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : َعَباس   ابمنُ  َحَدَثنَا: َفَقاَل  ُجبَيم 
َ  ُعرهَضتم : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  َمُم، لََعَ

ُ
ل  فََجَعَل  األ ونَ  َوانلَبهَيانه  انَلبه ُط، َعُهمُ مَ  َيُمرل  الَرهم

ل  ، َمَعهُ  لَيمَس  َوانَلبه َحد 
َ
، َسَواد   يله  ُرفهعَ  َحَّت  أ يم  َمته  َهَذا؟ َما: قُلمُت  َعظه

ُ
هه؟ أ يَل  َهذه : قه

ُمُه، ُموَس  َهَذا بَلم  يَل  َوقَوم ، إهَل  انمُظرم : قه فُقه
ُ
  َسَواد   فَإهَذا األ

ُ
َْل ُفَق، َيمم

ُ
يَل  ُثمَ  األ : يله  قه

، آفَاقه  فه  ُهنَا وََها ُهنَا َها انمُظرم    قَدم  َسَواد   فَإهَذا الَسَماءه
َ
ُفَق، َمَْل

ُ
يَل  األ هه : قه َمتَُك، َهذه

ُ
 أ

ُخُل  نم  اجلَنَةَ  َوَيدم لمًفا َسبمُعونَ  َهُؤالَءه  مه
َ
ه  أ َساب   بهَغيم م  َولَمم  َدَخَل  ُثمَ "  حه ، يُبَيِّ  لَُهمم

فَاَض 
َ
ُم، فَأ نَا بهاّلَله  آَمَنا ينَ اََّله  ََنمنُ : َوقَالُوا الَقوم نُ  رَُسوََلُ، َواَتبَعم ، َفنَحم وم  ُهمم

َ
ومالَُدنَا أ

َ
 أ

ينَ  وا اََّله ُ ، فه  ُودله اَلمه نَا فَإهنَا اإلهسم م ، فه  ُودله لهَيةه َ  َفبَلَغَ  اجلَاهه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
ينَ  ُهمُ »: َفَقاَل  فََخَرَج، ََتم  الَ  اََّله تَُووَن، َوالَ  َيتََطَيُوَن، َوالَ  قُوَن،يَسم مم  وَََعَ  يَكم  َربِّهه
مَصن   بمنُ  ُعََكَشةُ  َفَقاَل  «َيتََوََكُونَ  نمُهمم : حمه مه

َ
نَا أ

َ
؟ رَُسوَل  يَا أ  آَخرُ  َفَقامَ  «َنَعمم »: قَاَل  اّلَله

نمُهمم : َفَقاَل  مه
َ
نَا؟ أ

َ
 .«ُعََكَشةُ  بهَها َسبََقَك »: قَاَل  أ

‘ইেরান ইবন হুসাইন রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
বদ-নযর হোংবা হবষাক্ত দাংশন বযহেসরসে অনয কোসনা বযাপাসর 
ঝাড়ফুাঁে কনই। বণেনাোরী বস ন, এরপর এ হাদীস আহে সাঈদ 
ইবন জুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহুর োসে উসল্লখ েরস  হেহন ব স ন, 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৮১৩।  
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আোসদর হনেট্ ইবন আববাস রাহদয়াল্লাহু আনহু বণেনা েসরসেন কয, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, আোর সােসন 
সে  উম্মেসে কপশ েরা হসয়হে । (েখন আহে কদসখহে) 
দু’এেজন নবী পে অহেক্রে েরসে  াগস ন এেোবিায় কয, 
োসদর সসঙ্গ রসয়সে ক াে জসনর কোট্ কোট্ দ । কোসনা কোন নবী 
এেনও রসয়সেন যাাঁর সসঙ্গ এেজনও কনই। অবসশসষ আোর সােসন 
েুস  ধরা হ  হবশা  সোসবশ। আহে হজজ্ঞাসা ের াে, এট্া হে? এ 
হে আোর উম্মে? উত্তর কদওয়া হ , না, ইহন েূসা আ াইহহস 
সা াসের সসঙ্গ োাঁর োওে। আোসে ব া হ , আপহন 
উধ্বোআোসশর হদসে োোন। েখন কদখ াে, হবশা  এেহট্ দ  যা 
হদগেত্মসে কেসে করসখসে। োরপর আোসে ব া হ , আোসশর 
এহদে ওহদে দৃিপাে েরুন। েখন কদখ াে, হবশা  এেহট্ দ , যা 
আোসশর হদগেত্মসেূহ কেসে হদসয়সে। েখন ব া হ , এরা হ  
আপনার উম্মে। আর োসদর েসধয কেসে সত্তর হাজার বযহক্ত হবনা 
হহসাসব জান্নাসে প্রসবশ েরসব। োরপর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ঘসর চস  কগস ন। উপহিেসদর োসে েোহট্র কোসনা 
বযাখযা প্রদান েরস ন না। (কয হবনা হহসাসবর ক াে োরা হসব?) 
ফস  উপহিে ক ােসদর েসধয েেে হবেেে শুরু হ । োরা ব  , 
আেরা আল্লাহর প্রে ঈোন এসনহে এবাং োাঁর রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের অনুসরণ েসর োহে। সুেরাাং আেরাই 
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োসদর অেত্মভুেক্ত হোংবা োরা হ  আোসদর কস সে  সেত্মান-
সন্তুহে যারা ইস াসের জন্ম গ্রহণ েসরসে। আর আোসদর জন্ম 
হসয়সে জাসহ ী যুসগ। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে এ 
সাংবাদ কপৌেস  হেহন কবহরসয় আসস ন এবাং ব স ন, োরা হস ন 
কস সব ক াে যারা েন্ত্র পাি েসর না, বদফা ী গ্রহণ েসর না এবাং 
আগুসনর সাহাসযয দাগ  াগায় না। বরাং োরা কো োসদর রসবর 
উপরই ভরসা েসর োসে। েখন উেোশা ইবন হেহশান রাহদয়াল্লাহু 
আনহু ব স ন, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! োসদর েসধয হে আহে আহে? হেহন 
ব স ন, হযাাঁ। েখন আসরেজন দাাঁহড়সয় ব  , োসদর েসধয হে 
আহেও আহে? হেহন ব স ন, উেোশা এ সুসযাগ কোোর আসগই 
হনসয় কগসে। 1 

َنه  َعبمده  َعنم  ، بمنه  الرَْحم نَسه خم
َ نَهُ  األم

َ
ده  فه  ََكنَ  أ جه مَمسم  َعلَيمهه  َعلهيًّا رَُجل   فََذَكرَ  ال

يدُ  َفَقامَ  الَساَلم َهدُ : َفَقاَل  َزيمد   بمنُ  َسعه شم
َ
نِّ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  ََعَ  أ

َ
 أ

تُهُ  عم ة  »: َيُقوُل  وَُهوَ  َسمه َ َنَةه  فه  َعَشم ل  اجلم ، فه  انَلبه ََنةه بُو اجلم
َ
ر   َوأ

، فه  بَكم ََنةه  فه  َوُعَمرُ  اجلم
، ََنةه ، فه  َوُعثمَمانُ  اجلم ََنةه ي  اجلم ، فه  َولََعه ََنةه ، فه  َوَطلمَحةُ  اجلم ََنةه ُ  اجلم َبيم  فه  المَعَوامه  بمنُ  َوالزل
، ََنةه ، فه  َمالهك   بمنُ  وََسعمدُ  اجلم ََنةه َنه  َوَعبمدُ  اجلم ، فه  َعومف   بمنُ  الرَْحم ََنةه ئمُت  َولَوم  اجلم  شه

َ  لََسَميمُت   ُهوَ : َفَقاَل  ُهَو؟ َمنم : َفَقالُوا: قَاَل . فََسَكَت  ُهَو؟ َمنم : َفَقالُوا: قَاَل  «المَعاْشه
يدُ »  .«َزيمد   بمنُ  َسعه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৫৭০৫, েুসহ ে, হাদীস নাং ২২০।  
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আবদুর রহোন ইবন আখনাস রহ. কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
এেদা হেহন েসহজসদ অবিানোস  এে বযহক্ত আ ী রাহদয়াল্লাহু 
আনহু সম্পসেে আস াচনা েরস , সাঈদ ইবন যায়দ রাহদয়াল্লাহু 
আনহু দাাঁহড়সয় বস ন, আহে এরূপ সাক্ষয হদহি কয, আহে রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনহে কয, দশ বযহক্ত হবনা 
হহসাসব কবসহশসে যাসব। োাঁরা হস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে জান্নাসে যাসবন, আবূ বের রাহদয়াল্লাহু আনহু জান্নােী, 
উের রাহদয়াল্লাহু আনহু জান্নােী, উসোন রাহদয়াল্লাহু আনহু জান্নােী, 
আ ী রাহদয়াল্লাহু আনহু জান্নােী, ো হা রাহদয়াল্লাহু আনহু জান্নােী, 
যুবাইর ইবন ‘আওয়াে রাহদয়াল্লাহু আনহু জান্নােী সা'আদ ইবন 
োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু জান্নােী, আবদুর রহোন ইবন আওফ 
রাহদয়াল্লাহু আনহু জান্নােী। হেহন বস ন, আহে ইিা েরস  দশে 
বযহক্তর নােও ব সে পাহর। েখন ক াসেরা োসে হজজ্ঞাসা েরস ন, 
কস ক ােহট্ কে? হেহন হেেুক্ষণ চুপ োোর পর ব স ন, হেহন 
হস ন - সাঈদ ইবন যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু, অেোৎ হেহন হনসজ। 
1 

هَشَة، َعنم  َ  ََعئ رمُت  َما»: قَالَتم  َعنمَها، اّلَلُ  رَضه ة   ََعَ  غه
َ
َرأ ِّ  امم هلَنبه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ل

رمُت  َما وََسلََم، جيََة، ََعَ  غه نم  َقبمَل  َهلََكتم  َخده
َ
، أ هَما َيََتَوََجنه َمُعهُ  ُكنمُت  ل سم

َ
ُكُرَها، أ  يَذم

                                                           
1 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৬৪৯। হাদীসহট্ সহীহ।  



 

382 

َمَرهُ 
َ
نم  اّلَلُ  َوأ

َ
َها أ َ نم  بهبَيمت   يُبََشِّ ، مه بَحُ  ََكنَ  َوإهنم  قََصب  ي الَشاةَ  يَلَذم  َخاَلئهلهَها فه  َفيُهمده

نمَها  .«يََسُعُهنَ  َما مه
‘আসয়শা রাহদয়াল্লাহু আনহা কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কোসনা সহধহেেণীর প্রহে এেটু্েু 
অহভোন প্রদশেন েহরহন; যেটু্েু খাদীজা রাহদয়াল্লাহু আনহার প্রহে 
েসরহে। কেননা, আহে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে োাঁর 
েো বারবার আস াচনা েরসে শুসনহে, অেচ আোসে হববাহ েরার 
পূসবেই হেহন ইসন্তো  েসরহেস ন। খাদীজা রাহদয়াল্লাহু আনহাসে 
জান্নাসে েহণ-েুক্তা খহচে এেহট্ প্রাসাসদর সু-সাংবাদ কদওয়ার জনয 
আল্লাহ ো‘আ া নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে আসদশ 
েসরন। কোসনা হদন বেরী যসবহ হস  খাদীজা রাহদয়াল্লাহু আনহার 
বান্ধবীসদর হনেট্ োসদর প্রসেযসের আবশযে পহরোণ কগাস্ত নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হাদীয়া স্বরূপ পাহিসয় হদসেন। 1 

هَشةَ  َعنم  َ  ََعئ رمُت  َما»: قَالَتم  َعنمَها، اّلَلُ  رَضه ة   ََعَ  غه
َ
َرأ رمُت  َما امم جيَةَ  ََعَ  غه نم  َخده  مه

ةه  َ ره  َكَثم
كم َدَها َوتََزوََجنه »: قَالَتم  ،«إهيَاَها وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  ذه  َبعم

نهَي، بهثَاَلثه  َمَرهُ  سه
َ
وم  وََجَل  َعزَ  َربلهُ  َوأ

َ
يُل  أ ه بم نم  الَساَلمُ  َعلَيمهه  جه

َ
َها أ َ  فه  بهبَيمت   يُبََشِّ

نم  اجلََنةه   .«قََصب   مه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৮১৬।  
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‘আসয়শা রাহদয়াল্লাহু আনহা কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের অনয কোসনা সহধহেেণীর প্ররহে 
এেটু্েু ঈষো প্রোশ েহরহন, যেটু্েু খাদীজা রাহদয়াল্লাহু আনহার 
প্রহে েসরহে। কযসহেু নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর 
আস াচনা অহধে েরসেন। হেহন (আসরা) বস ন, খাদীজা রাহদয়াল্লাহু 
আনহার (ইসন্তোস র) হেন বের পর হেহন আোসে হববাহ েসরন। 
আল্লাহ স্বয়াং অেবা হজবরী  আ াইহহস সা াে নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে আসদশ েরস ন কয, খাদীজা রাহদয়াল্লাহু 
আনহাসে জান্নাসে েহণ-েুক্তা খহচে এেহট্ প্রাসাসদর সু-সাংবাদ হদন। 
1 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ َت : " قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ
يُل  أ ه بم َ  جه  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

هه : اّلَله  رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  جيَةُ  َهذه تَتم  قَدم  َخده
َ
، فهيهه  إهنَاء   َمَعَها أ وم  إهَدام 

َ
وم  َطَعام   أ

َ
، أ اب   َْشَ

َ  فَإهَذا َتتمَك  هه
َ
  أ

م
نم  الَساَلمَ  َعلَيمَها فَاقمَرأ نِّ  بَِّهارَ  مه مَها َومه نم  اجلََنةه  فه  بهبَيمت   َوبََشِّ  مه

، َصَخَب  الَ  قََصب    ." نََصَب  َوالَ  فهيهه
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন কয, 
হজবরী  আ াইহহস সা াে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
কখদেসে হাহযর হসয় ব স ন, কহ আল্লাহর রাসূ ! ঐ কয খাদীজা 
রাহদয়াল্লাহু আনহা এেহট্ পাত্র হাসে হনসয় আসসেন। ঐ পাসত্র 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৮১৭।  
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েরোরী, অেবা খাবার রবয অেবা পানীয় হে । যখন হেহন কপৌসে 
যাসবন েখন োাঁসে োাঁর রসবর পক্ষ কেসে এবাং আোর পক্ষ 
কেসেও সা াে জানাসবন আর োাঁসে জান্নাসের এেন এেহট্ সুরেয 
প্রাসাসরদ সু-সাংবাদ হদসবন যার হভেরসদশ ফাাঁো-েুহে িারা বেরী 
েরা হসয়সে। কসখাসন োেসব না কোসনা প্রোর হট্টসগা , না কোসনা 
প্রোর কক্লশ ও ক্লাহন্ত। 1  

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৮২০।  
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ত্রসয়াদশ পহরসিদ 

খাোেুন নুবুওয়াহ েো নবুওয়সের সী সোহর রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোণ 

يد، بمن الَسائهب َعنه   وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  إهَل  َخالَته  به  َذَهبَتم : اَل قَ  يَزه
، رَُسوَل  يَا: َفَقالَتم  ته  ابمنَ  إهنَ  اّلَله خم

ُ
سه  َفَمَسحَ  َوَقعَ  أ

م
، يله  وََدََع  َرأ َكةه   بهالمَبَ

َ
 َوتَوََضأ

بمُت  ََشه
نم  فَ ، مه ُت  ُثمَ  وَُضوئههه رههه، َخلمَف  ُقمم

َ  َخاتهم   إهَل  َفنََظرمُت » َظهم : قَاَل  ،«َكتهَفيمهه  َبيم
لَةُ » اّلَله  ُعبَيمده  ابمنُ  نم  احلُجم ي الَفَرسه  ُحَجله  مه َ  اََّله يمُ : قَاَل  ،«َعيمنَيمهه  َبيم  بمنُ  إهبمَراهه

ثمَل : َْحمَزةَ   ." احلََجلَةه  زهرِّ  مه
সাইব ইবন ইয়াযীদ রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আোর খা া (এেহদন) আোসে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের দরবাসর হনসয় কগস ন এবাং ব স ন, ইয়া রাসূ ুল্লাহ্, 
আোর ভাহগনা পীহড়ে ও করাগাক্রান্ত। (আপহন োর জনয আল্লাহর 
দরবাসর কদা‘আ েরুন!) েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
আোর োোয় হাে বু াস ন এবাং আোর জনয বরেসের কদা‘আ 
েরস ন। হেহন অযু েরস ন, োাঁর অযুর অবহশি পাহন আহে পান 
ের াে। এরপর আহে োাঁর হপেন হদসে হগসয় দাাঁড়া াে, োাঁর 
োাঁসধর েধযবেেী িাসন "কোহসর নবুওয়যাে" কদখ াে যা েবুেসরর 
হডসের নযায় অেবা বাসর ঘসরর পদোর বুোসের েে। ইবন 
উবায়দুল্লাহ বস ন, এর অেে অেে সাদা হচহ্ন, যা কঘাড়ার েপাস র 
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সাদা অাংশ এর অেে কেসে গৃহীে। আর ইব্রাহীে ইবন হােযা বস ন, 
েবুেসরর হডসের েে। 1 

مِّ  َعنم 
ُ
ه  بهنمته  َخادله   أ ، بمنه  َخادله يد  َتيمُت : قَالَتم  َسعه

َ
 وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ

به  َمعَ 
َ
َ  أ يص  قَ  َولََعَ َفُر، مه صم

َ
 - «َسنَهم  َسنَهم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل  أ

َ : اّلَله  َعبمدُ  قَاَل  َيةه  َوهه لمَعُب  فََذَهبمُت : قَالَتم  ،- َحَسنَة   بهاحلَبَشه
َ
َاتَمه  أ  انللبَُوةه، َبه

، فََزَبَرنه  به
َ
َها»: وََسلَمَ  يمهه َعلَ  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل  أ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل  ُثمَ  ،«َدعم

بمّله »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ 
َ
لهفه  أ خم

َ
بمّله  ُثَم، َوأ

َ
، أ لهفه خم

َ
بمّله  ُثمَ  َوأ

َ
لهفه  أ خم

َ
: اّلَله  َعبمدُ  قَاَل  «َوأ

يَتم   .َذَكرَ  َحَّت  َفبَقه
উসম্ম খাহ দ হবনসে খাহ দ ইবন সাঈদ রাহদয়াল্লাহু আনহা কেসে 
বহণেে, হেহন বস ন, আহে আোর হপোর সসঙ্গ হ ুদ বসণের জাো 
পসর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে আস াে। 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, সান্না-সান্না। 
(রাবী) আবু্দল্লাহ রহ. বস ন, হাবশী ভাষায় ো সুন্দর অসেে বযবহৃে। 
উসম্ম খাহ দ রাহদয়াল্লাহু আনহা বস ন, এরপর আহে োাঁর েহসর 
নবুযসের িান হনসয় কেৌেুে েরসে  াগ াে। আোর হপো আোসে 
ধেে হদস ন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
কোট্ কেসয় োসে েরসে দাও।’ এরপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসে ব স ন, এ োপড় পহরধান ের আর 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৪১, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩৪৫।  
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পুরাসনা ের, আবার পহরধান ের, পুরাসনা ের, পুরাসনা ের, আবার 
পহরধান ের, পুরাসনা ের। (অেোৎ দীঘে হদন পহরধান ের)। 
আবু্দল্লাহ (ইবন েুবারে) রহ. বস ন, উসম্ম খাহ দ রাহদয়াল্লাহু আনহা 
এেহদন জীহবে োসেন কয, োাঁর আস াচনা চ সে োসে। 1 

، َعنم  َماك  نَهُ  سه
َ
عَ  أ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  ََكنَ : " َيُقوُل  َسُمَرَة، بمنَ  َجابهرَ  َسمه

َط  قَدم  وََسلَمَ  هه  ُمَقَدمُ  َشمه سه
م
، َرأ ميَتههه ، لَمم  اَدَهنَ  إهَذا َوََكنَ  َوحله َث  َوإهَذا يَتَبََيم ُسهُ  َشعه

م
 َرأ

، يَةه  َشعمره  َكثهيَ  َوََكنَ  تَبََيَ ُههُ  رَُجل  : َفَقاَل  ،اللِّحم ثمُل  وَجم ؟ مه  ََكنَ  بَلم  اَل،: قَاَل  الَسيمفه
ثمَل  ، الَشممسه  مه يًرا َوََكنَ  َوالمَقَمره تَده يمُت  ُمسم

َ
َاَتمَ  َوَرأ نمدَ  اْلم هه  عه ثمَل  َكتهفه  َبيمَضةه  مه

ََماَمةه  بههُ  احلم  ." َجَسَدهُ  يُشم
জাহবর ইবন সােূরা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের চু  এবাং দাাঁহড়র 
সমু্মখভাগ সাদা হসয় হগসয়হে । যখন হেহন কে  হদসেন, েখন কদখা 
কযে না, আর যখন চু  এস াসেস া হসো, েখন (শুভ্রো) কদখা 
কযসো। োাঁর চু  খুব ঘন হে । এে বযহক্ত ব স া, োাঁর কচহারা 
েুবারে হে  েস ায়াসরর েে। জাহবর রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, 
না, োর কচহারা েুবারে হে  সূযে ও চসের েে (উজ্জ্ব ) 
কগা াোর। োাঁর োাঁসধর উপর আহে েবুেসরর হডসের েে 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩০৭১।  
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নবুওয়সের কোহর কদসখহে। এহট্র রাং হে  োাঁর শরীসরর রাংসয়র 
সদৃশ। 1 

َس، بمنه  اهلله  َعبمده  َعنم  يمُت : قَاَل  رَسمجه
َ
َ  َرأ َكلمُت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

َ
 َمَعهُ  َوأ

ًا وم  َوحَلمًما، ُخْبم
َ
يًدا، قَاَل  أ َفرَ : ََلُ  َفُقلمُت  قَاَل  ثَره تَغم سم

َ
ل  لََك  أ  وََسلََم؟ َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

،: قَاَل  هه  تاََل  ُثمَ  َولََك، َنَعمم يَةَ  َهذه َتغ فّر  } اْلم ن بَّك  َواس  ّ  َّّلَ ّمنّيَ َول ؤ  ّمَناتّ  ل م  ؤ   {َوال م 
َ  انللبَُوةه  َخاتَمه  إهَل  َفنََظرمُت » َخلمَفهُ  ُدرمُت  ُثمَ : قَاَل  [١٩ :ُممد] نمدَ . َكتهَفيمهه  َبيم  عه

ضه  هه  نَاغه َى َكتهفه ياَلن   َعلَيمهه  مُجمًعا. الميُْسم ثَاله  خه مم
َ
له  َكأ  .«اثلَآيله

আবু্দল্লাহ ইবন সারহজস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, আহে রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে কদসখহে 
এবাং োাঁর সসঙ্গ কগাশে ও েহট্ কখসয়হে অেবা বস সেন সারীদ- 
(কখসয়হে) । হেহন বস ন কয, আহে োাঁসে ব  াে, রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হে আপনার জনয ক্ষো প্রােেনা 
েসরসেন? হেহন ব স ন, হযাাঁ। কোোর জনযও। পসর এ আয়ােহট্ 
পাি েরস ন, “ক্ষো প্রােেনা ের কোোর পাসপর জনয এবাং েুহেন 
পুরুষ ও েুহেন নারীসদর জনয” [সূরা েুহাম্মদ : ৯]। আবু্দল্লাহ বস ন, 
োরপর আহে রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হপেসন 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩৪৪।  
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কগ াে আর কোহসর নবুওয়ে কদখ াে, দু-োাঁসধর োসঝ বােপাসশর 
বা ুর হাসড়র োসে অাংগুহ র েসো, যাসে হে ে হে । 1 

ب َعنم 
َ
، أ ََتهبم : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  يله  قَاَل : قَاَل  َزيمد 

نِّ  اقم  ،" مه
بمُت  ََتَ نمُه، فَاقم لم : " َفَقاَل  مه دمخه

َ
َسحم  يََدكَ  أ رهي فَامم

دمَخلمُت  :قَاَل  ،" َظهم
َ
ي فَأ  فه  يَده

، هه يصه ُت  قَمه َرُه، َفَمَسحم َ  انللبَُوةه  َخاَتمُ  فََوَقعَ  َظهم ، َبيم بََعَ  َخاتَمه  َعنم  فَُسئهَل : قَاَل  إهصم
َ  َشَعَرات  : " َفَقاَل  انللبَُوةه،  ." َكتهَفيمهه  َبيم

আবু যাহয়দ রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়সাল্লাে আোসে ব স ন, আোর হনেট্বেেী 
হও। োই আহে োাঁর হনেট্বেেী হ াে। হেহন ব স ন, েুহে কোোর 
হাে আোর হপসির হভের দাও এবাং হপি েুসে দাও। হেহন বস ন, 
আহে আোর হাে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়সাল্লাসের জাোর 
হভরে েুো াে এবাং হপি েুসে হদ াে, েখন ‘খাহেেুন নুবুওয়াহ’ 
আোর আঙু্গস   াগ । হেহন বস ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়সাল্লাে খাহেেুন নুবুওয়াহ সম্পসেে আোসে হজসজ্ঞস েরস ন, 
আহে ব  াে, আপনার দু’ োাঁসধর োসঝ ো আহে অনুভব েসরহে। 2 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩৪৬।  
2 েুসনাসদ আহেদ, হাদীস নাং ২০৭৩২। হাদীসহট্ সহীহ।  
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চেুদেশ পহরসিদ 

জাসহ ী যুসগর নানা অনযায় োজ কেসে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে পুেঃপহবত্র হেস ন। 

، َعبمده  بمن َجابهر َعنم  ُث  اّلَله نَ » ُُيَدِّ
َ
 َينمُقُل  ََكنَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ

بَةه  احلهَجاَرةَ  َمَعُهمُ  هلمَكعم هُ  الَعَباُس  ََلُ  َفَقاَل  ،«إهَزارُهُ  وََعلَيمهه  ل   ابمنَ  يَا: َعمل
َ
،أ  لَوم  خه

بَيمَك  ََعَ  فََجَعلمَت  إهَزارَكَ  َحلَلمَت   ََعَ  فََجَعلَهُ  فََحلَهُ »: قَاَل  احلهَجاَرةه، ُدونَ  َمنمكه
، بَيمهه يًّا فََسَقَط  َمنمكه ، َمغمشه َ  َفَما َعلَيمهه هَك  َبعمدَ  ُرئه َيانًا َذل  .«وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ُعرم

জাহবর ইবন ‘আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়সাল্লাে (নবুওয়াসের পূসবে) 
েুরাইশসদর সাসে ো’বার (কেরােসের) জনয পাের েুস  হদহিস ন। 
োাঁর পরসন হে   ুঙ্গী। োাঁর চাচা ‘আব্বাস রাহদয়াল্লাহু আনহু োাঁসে 
ব স ন; ভাহেজা! েুহে  ুঙ্গী খুস  োাঁসধ পােসরর নীসচ রাখস  ভা  
হ’ে। জাহবর রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, হেহন  ুঙ্গী খুস  োাঁসধ 
রাখস ন এবাং েৎক্ষণাে কবহুশ হসয় পরস ন। এরপর োাঁসে আর 
েখনও হববস্ত্র অবিাই কদখা যায়হন। 1 

ثََة، بمنه  َزيمده  َعنم  نم  َصنَم   ََكنَ : قَاَل  َحاره ،: ََلُ  ُيَقاُل  َُنَاس   مه   إهَساف 
َ
 َيتََمَسحُ  نَائهلَُة، وم أ

ُكونَ  بههه  ه مُمَشم ُت  وََسلََم، وآَل عليه اهلل صّل اهلل، رسول َفَطاَف . َطافُوا إهَذا ال  َفُطفم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬৪, েুসহ ে, হাদীস নাং ৩৪০।  
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ُت  َمَررمُت  فَلََما َمَعُه، ، َمَسحم  اَل : وََسلَمَ  وآَل َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله، رَُسوُل  َفَقاَل  بههه
ُت َفُط : َزيمد   َفَقاَل ! َتَمَسهُ  َمَسَنهُ  َنفمسه  فه  َفُقلمُت  فم

َ
نمُظرَ  َحَّت  أَل

َ
 يَُكوُن، َما أ

تُُه، لَمم  وََسلََم، وآَل عليه اهلل َصَّل  اهلله، رَُسوُل  َفَقاَل  َفَمَسحم
َ
 فهيهه  َزادَ : قُلمُت  ُتنمَه؟ أ

ُهُ  هه  َعممر و بمنه  حُمََمده  َعنم  َغيم نَاده َرمَ  ُهوَ  اَّلي فو: زيد قال: بهإهسم كم
َ
نمَزَل  هُ أ

َ
 َعلَيمهه  َوأ

تَاَب  تَلَمَ  َما المكه َرَمهُ  َحَّت  َصنًَما اسم كم
َ
 .عليه وأنزل أكرمه بهاََّلهي اهللُ  أ

যাসয়দ ইবন হাহরসাহ রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
ো’বা ঘসর ‘ইসাফ’ বা ‘নাসয় া’ েূহেে হে । েুশহরেরা োওয়াসফর 
সেয় ো স্পশে েরে ও চুসো কখে। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ো’বা োওয়াফ েরস ন, আহেও োাঁর সাসে োওয়াফ 
ের াে। আহে যখন উক্ত েূহেের োে হদসয় কযোে েখন ো স্পশে 
েরোে। েখন রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসে 
ব স ন, এট্া স্পশে ের না। যাসয়দ রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, আহে 
যখন োওয়াফ েরহে াে েখন েসন েসন ভাব াে, আহে েূহেেহট্ 
স্পশে েরব, কদখব রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হে বস ন। 
েখন রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, কোোসে েূহেে 
স্পশে েরসে হনসষধ েরা হয়হন? েুহাম্মদ ইবন আেসরর সনসদ 
অনযানযরা আসরা বস সেন, যাসয়দ রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, কসই 
সত্বার েসে, হযহন োসে সম্মাহনে েসরসেন ও োাঁর উপর হেোব 
নাহয  েসরসেন রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে আল্লাহ 
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সম্মাহনে ও েুরআন নাহযস র পূরসর হেহন েখনও েূহেে স্পশে 
েসরনহন। 1 

                                                           
1 দা াসয় ুন নুবুওয়াহ হ  বাইহাক্বী, ২/৩৪। হাদীসহট্ হাসান।  
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পঞ্চদশ পহরসিদ 

চাাঁদ হিখহেে হওয়া রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
নবুওয়সের প্রোণ 

ُعود   بمنه  اّلَله  َعبمده  َعنم  َ  َمسم مَشَق : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه ده  ََعَ  الَقَمرُ  ان  اّلَله  رَُسوله  َعهم
، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ه َقتَيم ل  َفَقاَل  شه هَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  .«ُدوااشم

আবদুল্লাহ ইবন োসউদ রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের যুসগ চাাঁদ হিখহণ্ডে 
হসয়হে । েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, কোেরা 
সাক্ষী োে। 1 

نَسه  َعنم 
َ
َ  َمالهك   بمنه  أ نَهُ  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ
نَ : َحَدَثُهمم  أ

َ
َل  أ هم

َ
لُوا َمَكةَ  أ

َ
 اّلَله  رَُسوَل  َسأ

نم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 
َ
َيُهمم  أ َراُهمُ » آيَةً  يُره

َ
َقاَق  فَأ مشه  .«الَقَمره  ان

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে কয, েক্কাবাসী 
োহফররা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ েু‘হজযা 
কদখাসনার জনয দাবী জানাস ন হেহন োসদরসে চাাঁদ হিখহণ্ডে েসর 
কদখাস ন। 2 

َ  َعَباس   ابمنه  َعنه  نَ » َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه
َ
مَشَق  الَقَمرَ  أ ِّ  َزَمانه  فه  ان  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

 .«وََسلَمَ 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬৩৬।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬৩৭। 
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ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে কয, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের যাোনায় চাাঁদ হিখহণ্ডে হসয়হে । 1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬৩৮। 
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কষাড়শ পহরসিদ 

আল্লাহ রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে সব হবপাদাপদ 
কেসে রক্ষা েসরসেন। 

আল্লাহ বস সেন, 
َك  َوٱلَِل   ﴿ ّصم    [١٧: دة املائ] ﴾ ٱنلَاّس   ّمنَ  َيعح

আর আল্লাহ কোোসে োনুষ কেসে রক্ষা েরসবন। [সূরা োসয়দা: 
৬৭]  

هَشَة، َعنم  َ  ََعئ  رَُجل   وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َسَحرَ : قَالَتم  َعنمَها اّلَلُ  رَضه
نم  ، بَنه  مه ، بمنُ  بَلهيدُ  ََلُ  ُيَقاُل  ُزَريمق  َصمه عم

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  ََكنَ  َحَّت  األ

نَهُ  إهيَلمهه  ُُيََيُل  وََسلَمَ 
َ
َعُل  ََكنَ  أ ءَ  َيفم م   َذاَت  ََكنَ  إهَذا َحَّت  َفَعلَُه، َوَما الَشم وم  يَوم

َ
 َذاَت  أ

ي، وَُهوَ  يَلملَة   نمده نَهُ  عه هَشُة، يَا: " قَاَل  ُثمَ  وََدََع، َدََع  لَكه َشَعرمته  ََعئ
َ
نَ  أ

َ
تَانه  اّلَلَ  أ فم

َ
يَما أ  فه

تَيمتُهُ اسم  ، تَفم تَانه  فهيهه
َ
، أ َحُدُهَما َفَقَعدَ  رَُجاَلنه

َ
نمدَ  أ ، عه سه

م
نمدَ  َواْلَخرُ  رَأ ، عه َّلَ  َفَقاَل  رهجم

َحُدُهَما
َ
بههه  أ ؟ وََجعُ  َما: لهَصاحه ،: َفَقاَل  الَرُجله بُوب   بمنُ  بَلهيدُ : قَاَل  َطبَُه؟ َمنم : قَاَل  َمطم

، َصمه عم
َ
يِّ  فه : قَاَل  األ

َ
ء   أ ط   فه : قَاَل  ؟ََشم ، ُمشم : قَاَل . َذَكر   ََنملَة   َطلمعه  وَُجفِّ  َوُمَشاَطة 

يمنَ 
َ
ه  فه : قَاَل  ُهَو؟ َوأ

تَاَها"  َذرمَوانَ  بهئم
َ
نم  نَاس   فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فَأ  مه

، َحابههه صم
َ
هَشُة، يَا»: َفَقاَل  فََجاءَ  أ نَ  ََعئ

َ
، َقاَعةُ نُ  َماَءَها َكأ وم  احلهَناءه

َ
نَ  أ

َ
 ََنملهَها رُُءوَس  َكأ

يه  رُُءوُس  فَالَ : اّلَله  رَُسوَل  يَا: قُلمُت  «الَشيَاطه
َ
تَُه؟ أ رَجم تَخم ، ََعفَانه  قَدم »: قَاَل  اسم  اّلَلُ

ُت  نم  فََكرههم
َ
رَ  أ ثَوِّ

ُ
يهه  انَلاسه  ََعَ  أ ا فه َمرَ  «َْشًّ

َ
بُو تَاَبَعهُ  فَُدفهنَتم  بهَها فَأ

َ
َساَمَة، أ

ُ
بُو أ

َ
 َوأ

َرَة، به  َوابمنُ  َضمم
َ
، أ نَاده ، َعنم  الزِّ َشام  منََة، َوابمنُ  اللَيمُث،: َوقَاَل  هه  فه »: ههَشام   َعنم  ُعيَي
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ط   نَ  َُيمُرجُ  َما: الُمَشاَطةُ : ُيَقاُل  «َوُمَشاقَة   ُمشم َط، إهَذا الَشَعره  مه نم : َوالُمَشاقَةُ  ُمشه  مه
 .الَكَتانه  ُمَشاقَةه 

‘আসয়শা রাহদয়াল্লাহু আনহা কেসে বহণেে। হেহন বস ন, যুরাইে 
কগাসত্রর  াবীদ ইবন আ‘সাে নােে এে বযহক্ত রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে জাদু েসর।। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের কখয়া  হসো হেহন এেহট্ োজ েরসেন, অেচ ো 
হেহন েসরন হন। এেহদন বা এে রাহত্র হেহন আোর োসে হেস ন। 
হেহন বার বার কদা‘আ েরসে োসেন। োরপর হেহন বস ন, কহ 
‘আসয়শা! েুহে হে উপ হি েরসে কপসরে কয, আহে আল্লাহর োসে 
যা জানসে কচসয়হে াে, হেহন আোসে ো জাহনসয় হদসয়সেন। (স্বসপ্ন 
কদহখ) আোর হনেট্ দু’জন ক াে আসসন। োসদর এেজন আোর 
োোর োসে এবাং অপরজন দু’পাসয়র োসে বসসন। এেজন োাঁর 
সঙ্গীসে বস ন, এ ক ােহট্র হে বযো (অসুখ)? হেহন বস ন, জাদু 
েরা হসয়সে। প্রেে জন ব  , কে জাদু েসরসে? হিেীয় জন বস ন, 
 াবীদ ইন ‘আসাে। প্রেে জন হজজ্ঞাসা েসরন, হেসসর েসধয? 
হিেীয়জন উত্তর কদন, হচরুনী, োো আচড়াসনার সেয় উিা চু  এবাং 
এে পুাং কখজুর গাসের ‘জুব’-এর েসধয। প্রেে জন বস ন, ো 
কোোয়? হিেীয় জন বস ন, ‘যারওয়ান’ নােে েুসপর েসধয। েখন 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের েসয়েজন সাহাবী সসঙ্গ 
হনসয় েোয় যান। পসর হফসর এসস বস ন, কহ আসয়শা! কস েুসপর 
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পাহন কেসহদী পাহনর েে ( া ) এবাং োর পাসড়র কখজুর গাসের 
োোগুস া শয়োসনর োোর েে। আহে ব  াে, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! 
আপহন হে এ েো প্রোশ েসর হদসবন না? হেহন ব স ন, আল্লাহ 
আোসে আসরাগয দান েসরসেন, আহে োনুষসে এেন বযাপাসর 
প্রসরাহচে েরসে পেন্দ েহর না, যাসে অে যাণ রসয়সে। োরপর 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হনসদেশ হদস  কসগুস া 
োহট্সে পুাঁসে কফ া হয়। আবূ উসাো, আবূ দােরা, ও ইবন আবূ 
হযনাদ (রহ.) হহশাে কেসে অনুরূপ বণেনা েসরসেন।  াইস ও ইবন 
উয়াইনা (রহ.) হহশাে কেসে বণেনা েসরসেন, হচরুনী ও োোসনর 
টু্েরায়। আবূ ‘আবদুল্লাহ (রহ.) বস ন, ‘আ -েুশাো’ হ  হচরুণী 
েরার পর কয চু  কবর হয়। ‘েুশাো’ হ  োত্তান। 1 

به  َعنم 
َ
نَهُ  ُهَريمَرَة، أ

َ
، فُتهَحتم  لََما: قَاَل  أ يَتم  َخيمَبُ ده هم

ُ
هَرُسوله  أ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  ل

يَها َشاة   وََسلَمَ  ، فه َُعوا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  َسمي  َها ََكنَ  َمنم  يله  امجم
نَ  ُهنَا ُعوا «ايلَُهوده  مه  إهنِّ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  لَُهمم  َفَقاَل  ََلُ، فَُجمه

، َعنم  َسائهلُُكمم  ء  نمتُمم  َفَهلم  ََشم
َ
َ  أ قه بَا يَا َنَعمم : َفَقالُوا. «َعنمهُ  َصاده

َ
، أ مه  لَُهمم  اَل َفقَ  الَقاسه

بُوُكمم  َمنم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل 
َ
بُونَا: قَالُوا «أ

َ
، أ  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  فُاَلن 

،»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  بُوُكمم  بَلم  َكَذبمتُمم
َ
رمَت، َصَدقمَت : َفَقالُوا «فاَُلن   أ : َفَقاَل  َوَبره

نمتُمم  َهلم »
َ
َ َص  أ قه ء   َعنم  اده ُُكمم  إهنم  ََشم تلم

َ
بَا يَا َنَعمم : َفَقالُوا «َعنمهُ  َسأ

َ
، أ مه  َوإهنم  الَقاسه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৫৭৬৩, েুসহ ে, হাদীস নাং ২১৮৯।  
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َبنَا َعَرفمَت  َكَذبمنَاكَ  تَهُ  َكَما َكذه بهينَا، فه  َعَرفم
َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  لَُهمم  قَاَل  أ

ُل  َمنم »: وََسلَمَ  هم
َ
ًيا، فهيَها ونُ نَكُ : َفَقالُوا «انَلاره  أ يَها، ََتملُُفوَننَا ُثمَ  يَسه  لَُهمم  َفَقاَل  فه

َسئُوا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  يَها، اخم يَها ََنملُُفُكمم  الَ  َواّلَله  فه بًَدا فه
َ
 ثُمَ . «أ

نمتُمم  َفَهلم »: لَُهمم  قَاَل 
َ
َ  أ قه ء   َعنم  َصاده ُُكمم  إهنم  ََشم تلم

َ
،: قَالُوا «نمهُ عَ  َسأ  َهلم »: َفَقاَل  َنَعمم

هه  فه  َجَعلمتُمم  ا؟ الَشاةه  َهذه ،: َفَقالُوا «َسمًّ هَك  ََعَ  َْحَلَُكمم  َما»: َفَقاَل  َنَعمم : َفَقالُوا «َذل
نَا رَدم

َ
يحُ  َكَذابًا ُكنمَت  إهنم : أ ََته نمَك، نَسم  .يَُِضَكَ  لَمم  نَبهيًّا ُكنمَت  َوإهنم  مه

আবূ হুরাইরা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, খাইবার 
যখন হবজয় হয়, েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
হনেট্ হাদীয়া স্বরূপ এেহট্ (ভুনা) বেরী কপ্রহরে হয়। এর েসধয 
হে  হবষ। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
এখাসন যে ইয়াহূদী আসে আোর োসে োসদর জোসয়ে েসরা। 
োাঁর োসে সবাইসে জোসয়ে েরা হ । রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদর সসম্বাধন েসর ব স ন, আহে কোোসদর 
হনেট্ এেহট্ হবষসয় জানসে চাই, কোেরা হে কস হবষসয় আোসে 
সেয েো ব সব? োরা ব  , হযাাঁ, কহ আবু  োহসে। রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, কোোসদর হপো কে? োরা 
ব  , আোসদর হপো অেুে। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন, কোেরা হেসেয বস ে বরাং কোোসদর হপো 
অেুে। োরা ব  , আপহন সেয বস সেন ও সহিে বস সেন। 
এরপর হেহন বস সেন, আহে যহদ কোোসদর হনেট্ আর এেহট্ প্রশ্ন 
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েহর, োহস  হে কোেরা কস বযাপাসর আোসে সেয েো ব সব? 
োরা ব  , হযাাঁ, কহ আবু  োহসে যহদ আেরা হেসেয বহ  েসব 
আপহন আোসদর হেসেয কজসন কফ সবন, কযেহনভাসব কজসনসেন 
আোসদর হপোর বযাপাসর। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োসদর ব স ন, জাহান্নােী োরা? োরা ব  , আেরা 
কসখাসস অল্প হদসনর জনয োেসবা। োরপর আপনারা আোসদর 
ি াহবহষক্ত হসবন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, কোেরাই কসখাসন  াহঞ্চে হসয় োসো। আল্লাহর েসে! 
আেরা েখসনাই কসখাসন ি াহবহষক্ত হসবা না। এরপর রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদর ব স ন, আহে যহদ কোোসদর 
োসে আর এেহট্ হবষসয় প্রশ্ন েহর, েসব হে কোেরা কস বযাপাসর 
আোর োসে সেয েো বরসব? োরা ব  , হযাাঁ। েখন হেহন 
ব স ন, কোেরা হে এ বেরীর েসধয হবষ হেহেে েসরে। োরা 
ব  , হযাাঁ। হেহন ব স ন, হেসস কোোসদর এ োসজ উিুি েসরসে? 
োরা ব স া, আেরা কচসয়হচ, যহদ আপহন (নবুওয়সের দাবীসে) 
হেেযাবাদী হন, েসব আেরা আপনার কেসে েুহক্ত কপসয় যাব। আর 
যহদ আপহন (সেয) নবী হন, েসব এ হবষ আপনার কোসনা ক্ষহে 
েরসব না। 1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৫৭৭৭।  
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َ  اّلَله  َعبمده  بمن َجابهر َعنه  نَهُ  اّلَلُ  رَضه
َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َمعَ  َغَزا َعنمُهَما،أ

، قهبََل  وََسلَمَ  َرَكتمُهمُ  َمَعُه، َقَفَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َقَفَل  فَلََما َْنمد  دم
َ
 فَأ

َضاهه، َكثهيه  َواد   فه  الَقائهلَةُ  َل  العه  انلَاُس  َق َوَتَفرَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَْنَ
للونَ  تَظه ، يَسم َل  بهالَشَجره  بهَها وََعلََق  َسُمَرة   ََتمَت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَْنَ

نَا َسيمَفُه، َمًة، َونهمم ُعونَا، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فَإهَذا نَوم نمَدهُ  َوإهَذا يَدم  عه
ي  َرابه عم

َ
ََتََط  َهَذا إهنَ : " َفَقاَل  ،أ َ  اخم ، لََعَ نَا َسيمفه

َ
، َوأ ُت  نَائهم  تَيمَقظم هه  فه  وَُهوَ  فَاسم  يَده

نَُعَك  َمنم : َفَقاَل  َصلمتًا، ؟ َيمم نِّ ،: َفُقلمُت  مه  .وََجلََس  ُيَعاقهبمهُ  َولَمم "  - ثاََلثًا - اّلَلُ
জাহবর ইবন আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে আসে কয, 
হেহন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ নাজসদর হদসে 
কোসনা এে যুসি কবর হসয়হেস ন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে প্রেযাবেেন েরস  হেহনও োাঁর সসঙ্গ প্রেযাবেেন েসরন। 
োরা যখন েন্টোেীণে বৃক্ষরাজীসে োো এে উপেযোয় উপহিে 
হস ন েখন োাঁসদর হদবা হবোসের সেয় এস া। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কসখাসন অবেরণ েসরন। ক াসেরা োয়ার 
আেসয় হবহক্ষপ্ত হসয় পড় । রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
এেহট্ বাব া গাসের নীসচ অবেরণ েরস ন এবাং োসে োাঁর 
েরবারী ঝুহ সয় রাখস ন। োরপর আেরা সেস ই ঘুহেসয় পড় াে। 
হিাৎ এে সেয় রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদর 
ডােসে  াগস ন। কদখ াে োাঁর পাসশ্বে এেজন গ্রােয আরব। হেহন 
ব স ন, আোর হনরাবিায় এই বযহক্ত আোরই েরবারী আোরই 
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উপর কবর েসর ধসরসে। কজসগ উসি কদখসে কপ াে কয, োর হাসে 
কখা া েরবারী। কস ব  , আোর কেসে কোোসে কে রক্ষা েরসব, 
আহে ব  াে, আল্লাহ! আল্লাহ! হেনবার। এবাং োর উপর হেহন 
কোসনা প্রহেসশাধ কননহন, অেচ কস কসখাসন বসস আসে। 1  

به  َعنم 
َ
بُو قَاَل : قَاَل  ُهَريمَرَة، أ

َ
ل   أ

رُ  َهلم : َجهم َههُ  حُمََمد   ُيَعفِّ َ  وَجم ؟ َبيم ُكمم ُهره ظم
َ
 قَاَل  أ

يَل  ،: فَقه م  َوالمُعَزى َوالاَلته : َفَقاَل  َنَعمم تُهُ  لَئه يم
َ
َعُل  َرأ هَك  َيفم نَ  َذل

َ
َطأ

َ
، ََعَ  أَل وم  َرَقبَتههه

َ
 أ

َرنَ  َعفِّ
ُ
َههُ  أَل ، فه  وَجم َابه َت : قَاَل  الَتل

َ
، وَُهوَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  فَأ  يَُصّلِّ

  َزَعمَ 
َ
ََطأ ، ََعَ  يله ئَُهمم  َفَما: قَاَل  َرَقبَتههه نمهُ  فَجه بَيمهه  ََعَ  َينمُكُص  وَُهوَ  إهاَل  مه  َويََتقه  َعقه

، يَل : قَاَل  بهيََديمهه نم  َْلَنمَدقًا َوبَيمنَهُ  بَيمنه  إهنَ : َفَقاَل  لََك؟ َما: ََلُ  فَقه نهَحًة، وََهوماًل  نَار   مه جم
َ
 وَأ

نِّ  َدنَا لَوم »: وََسلَمَ  لَيمهه عَ  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  تََطَفتمهُ  مه مَماَلئهَكةُ  اَلخم ًوا ال  ُعضم
ًوا نمَزَل : قَاَل  «ُعضم

َ
رهي اَل  - وََجَل  َعزَ  اهللُ  فَأ

يثه  فه  نَدم به  َحده
َ
وم  ُهَريمَرَة، أ

َ
ء   أ  بَلََغهُ  ََشم

نَسىنَ  إّنَ  لََكَ   ﴿: - ّ
َغَٰٓ  ٱۡلح ن ٦ َّلَطح

َ
َنَٰٓ  رََءاه   أ َتغح َعَٰٓ  َرب َّك  إَّلى  إّنَ  ٧ ٱسح  ٨ ٱلرُّجح

رََءيحَت 
َ
رََءيحَت  ١٠ َصَلَٰٓ  إَّذا َعبحًدا ٩ َينحَهى  ٱََّلّي أ

َ
َدىَٰٓ  ََعَ  ََكنَ  إّن أ حه  وح  ١١ ٱل

َ
َمرَ  أ

َ
 أ

َوىَٰٓ  رََءيحَت  ١٢ بّٱََلقح
َ
بَا َيعمنه  [١٢ ،١: العلق] ﴾ ١٣ َوتََوَلَٰٓ  َكَذَب  إّن أ

َ
ل   أ

لَمح  ﴿ - َجهم
َ
 أ

لَم نَ  َيعح
َ
َفَع ا يَنَتهّ  َلمح  لَئّن لََكَ  ١٤ يََرىى  ٱلَِلَ  بّأ  َكىّذبَة   نَاّصَية   ١٥ بّٱنلَاّصَيةّ لَنَسح
ع   ١٦ َخاّطَئة   ۥ فَلحَيدح ع   ١٧ نَادّيَه  ه   َل  لََكَ  ١٨ ٱلَزَبانَّيةَ  َسَندح  ،١١: العلق] ﴾ ١٩ ت ّطعح

يثههه  فه  اهلله  ُعبَيمدُ  َزادَ  ، [١٠ َمَرهُ : قَاَل  َحده
َ
َمَرهُ  بهَما َوأ

َ
َ  َعبمده  ابمنُ  َوَزادَ . بههه  أ َعم

َ  األم
عُ } يَهُ  فَلميَدم َمهُ  َيعمنه  ،[١٧: العلق]{ نَاده  .قَوم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৯১০, েুসহ ে, হাদীস নাং ৮৪৩।  



 

402 

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আবু 
জাহ  বস হে , েুহাম্মাদ হে োর েুখেে  যেীসনর উপর রাখসে? 
ক াসেরা ব  , হযাাঁ, রাখসে। েখন কস ব  , আহে  াে এবাং 
উযযার েসে েসর ব হে, আহে যহদ োসে এেন েরসে কদহখ েসব 
অবশযই আহে োর ঘাড় পদদহ ে েরসবা। অেবা োর েুখেে  
আহে োহট্সে কেসখ হদব। (নাউযু হবল্লাহ)...... অেঃপর এেদা 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে সা াে আদাসয় েি 
হেস ন। এেোবিায় আবু জাহ  রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের ঘাড়সে পদদহ ে েরার  সক্ষয োর হনেট্ আস । 
হিাৎ েসর ক াসেরা কদখসে কপ  কয, কস এো এো-স্বীয় হস্তিসয়র 
িারা কোসনা হেেুসে প্রহেহে েরা অবিায় পা পা েসর কপেসনর 
হদসে সসর আসসে। এ কদসখ োসে হজসজ্ঞস েরা হ , কোোর হে 
হায়সে? উত্তসর কস ব  , আহে কদসখহে কয, আোর এবাং োাঁর োসঝ 
আশুসণর এেহট্ প্রোে খাদে, ভয়াবহ অবিা এবাং েেগুস া ডানা। 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, কস যহদ আোর 
হনেসট্ আসসো, েসব হফহরশোগণ োর অঙ্গ প্রেযঙ্গ টু্েরা টু্েরা 
েসর হোঁসড় হনসয় কযসো। অেঃপর আল্লাহ ো‘আ া নাহয  েরস ন, 
(বণেনাোরী বস ন, আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহুর হাদীসসর েসধয 
এ েোহট্ আসে, না এ েসেে োর হনেট্ সাংবাদ কপৌসেসে, এ হবষয়হট্ 
আোর জানা কনই !) েখসনা নয়, হনশ্চয় োনুষ সীো ঙ্ঘন েসর 
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োসে। কেননা কস হনজসে েসন েসর স্বয়াংসমূ্পণে। অেোৎ োর 
সম্প্রদায়সে আহ্বান েরুে। হনশ্চয় কোোর রসবর হদসেই 
প্রেযাবেেন। েুহে হে োসে কদসখে কয হনসষধ েসর। এে বান্দাসে, 
যখন কস সা াে আদায় েসর? েুহে হে কদসখে, যহদ কস হহদায়াসের 
উপর োসে, অেবা োেওয়ার হনসদেশ কদয়? যহদ কস হেেযাসরাপ 
েসর এবাং েুখ হফহরসয় কনয়? (অেোৎ আবু কজসহ ) কস হে জাসননা 
কয, হনঃসসন্দসহ আল্লাহ কদসখন? েখসনা নয়, যহদ কস হবরে না হয়, 
েসব আহে োসে েপাস র সমু্মখভাসগর চু  ধসর কট্সন- হহাঁচসড় 
হনসয় যাব। হেেযাবাদী, পাহপি েপা । অেএব, কস োর সভাসদসদর 
আহবান েরুে। অহচসরই আহে কডসে কনব জাহান্নাসের 
প্রহরীসদরসে। েখসনা নয়, েুহে োর আনুগেয েরসব না”। [সূরা 
আল্-আ াে: ৬-১৯] উবাইদুল্লাহ রহ. োাঁর করওয়াসয়সে আসরা 
বস সেন, হেহন বস ন, োসে যা আসদশ হদসয়সেন হেহন ো আসদশ 
েসরসেন। ইবন আবু্দ  ‘আ া বস সেন,   ع ۥ فَلحَيدح نَادّيَه   োর 

সম্প্রদায়সে আহবান েরুে।” 1 
به  َعنم 

َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ الَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ
 أ

هُف  َكيمَف  َتعمَجبُونَ  مش   َشتممَ  َعنِّ  اّلَلُ  يََصم ، قَُري نَُهمم تهُمونَ  َولَعم  َوَيلمَعنُونَ  ُمَذَمًما، يَشم
نَا ُمَذَمًما

َ
 .«حُمََمد   َوأ

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৭৯৭।  
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আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, আশ্চযোহিে হওনা? 
(কোেরা হে কদখেনা) আোর প্রহে আসরাহপে েুরাইশসদর হনন্দা ও 
অহভশাপসে আল্লাহ ো‘আ া হে চেৎোরভাসব দূরীভূে েরসেন? 
োরা আোসে হনহন্দে েসন েসর গাহ  হদসি, অহভশাপ েরসে অেচ 
আহে েুহাম্মদ-হচর প্রশাংহশে। (োসজই োসদর গা -েন্দ আোর 
উপর পহেে হয় না) 1 

به  بمنه  َسعمده  َعنم 
َ
َ  َوَقاص   أ يمُت »: قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َرأ

مَ  وََسلَمَ  ، يَوم ُحد 
ُ
َماَعلَ  َعنمُه، ُيَقاتهاَلنه  رَُجاَلنه  َوَمَعهُ  أ ، ثهيَاب   يمهه َشدِّ  بهيض 

َ
تَاله  َكأ  القه

تُُهَما َما يم
َ
 .«َبعمدُ  َوالَ  َقبمُل  َرأ

সা‘দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, উহুদ যুসির হদন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
সাসে আহে আসরা দুই বযহক্তসে কদখ াে, যারা সাদা কপাশাে 
পহরহহে অবিায় রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের পক্ষ 
হসয় েুেু   ড়াই েসরসে। আহে োসদরসে পূসবেও কোসনাহদন 
কদহখহন এবাং এর পসরও কোসনাহদন কদহখহন। 2 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৩৩।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৪০৫৪, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩০৬।  
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সপ্তদশ পহরসিদ 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোণ 
কখজুর োসণ্ডর ক্রন্দন 

َ  اّلَله  َعبمده  بمنه  َجابهره  َعنم  نَ : َعنمُهَما اّلَلُ  رَضه
َ
ةً  أ

َ
َرأ نَ  امم نمَصاره  مه

َ
هَرُسوله  قَالَتم  األ  اّلَله  ل

الَ  اّلَله  رَُسوَل  يَا: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 
َ
َعُل  أ جم

َ
ُعدُ  َشيمئًا لََك  أ ، َتقم  ُغالًَما يله  فَإهنَ  َعلَيمهه

ئمته  إهنم »: َل قَا َْنَاًرا لَتم : قَاَل  ،«شه ، ََلُ  َفَعمه نمَبَ ل  َقَعدَ  اجلُُمَعةه  يَوممُ  ََكنَ  فَلََما المه  انلَبه
َبه  ََعَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 

نم لَةُ  فََصاَحته  ُصنهَع، اََّلهي المه  َُيمُطُب  ََكنَ  الَته  انَلخم
نمَدَها، ، ََكَدتم  َحَّت  عه ل  َل َفَْنَ  تَنمَشقل َخَذَها، َحَّت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

َ
 فََضَمَها أ

، ل  فََجَعلَتم  إهيَلمهه نهيَ  تَئه
َ
ِّ  أ ، َحَّت  يَُسَكُت، اََّلهي الَصبه تََقَرتم  َما ََعَ  بََكتم »: قَاَل  اسم

َمعُ  ََكنَتم  نَ  تَسم ره  مه
كم  .«اَّلِّ

জাহবর ইবন আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, এেজন 
আনসারী েহহ া রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে 
ব স ন, ইয়া রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে, আহে হে 
আপনার জনয এেন এেহট্ হজহনস বেরী েসর হদবনা, যার উপর 
আপহন উপসবশন েরসবন? কেননা, আোর এেজন সূত্রধর কগা াে 
আসে। হেহন ব স ন, যহদ েুহে ইিা ের। বণেনাোরী বস ন, 
োরপর কস েহহ া রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের জনয 
হেম্বর বাহনসয় হদস ন। যখন জুে‘আর হদন হস া, রাসূ ূল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কসই হেম্বসরর উপসর বসস ন। কস 
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সেয় কয কখাঁজুর গাসের োসের উপর ভর হদসয় হেহন খুেবা হদসেন, 
কসহট্ এেনভাসব হচৎোর েসর উি , কযন ো কফসট্ পড়সব। 

রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কনসে এসস োসে হনসজর 
সসঙ্গ জহড়সয় ধরস ন। েখন কসহট্ কফাাঁপাসে  াগ , কযেন কোট্ 
হশশুসে চুপ েরাসনার সেয় কফাাঁপায়। অবসশসষ ো হির হসয় কগ । 
(রাবী বস ন) কখাঁজুর োেহট্ কয হযহের-নসীহে শুনে, ো হারাসনার 
োরসন কোঁসদহে ।1 

َ  اّلَله  َعبمده  بمن َجابهر َعنم  دُ  ََكنَ »: َيُقوُل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه جه ُقوفًا الَمسم  ََعَ  َمسم
نم  ُجُذوع   ، مه ل 

ل  فَََكنَ  ََنم ع   إهَل  َيُقومُ  َخَطَب  إهَذا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه ذم  جه
نمَها، نمَبُ  ََلُ  ُصنهعَ  فَلََما مه ، َوََكنَ  المه نَا َعلَيمهه عم هَك  فََسمه ل َ عه  َّله ذم تًا اجله  َكَصومته  َصوم

، َشاره ل  َجاءَ  َحَّت  العه  .«فََسَكنَتم  َعلَيمَها يََدهُ  فَوََضعَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
জাহবর ইবন আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু আনহু বণেনা েসরন কয, প্রেে 
হদসে কখজুসরর েসয়েহট্ োসণ্ডর উপর েসহজসদ নববীর োদ েরা 
হসয়হে । নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যখনই খুৎবা প্রদাসনর 
ইিা প্রদান েরসেন, েখন এেহট্ োসে কহ ান হদসয় দাাঁড়াসেন। 
অেঃপর োাঁর জনয হেম্বার বেহর েসর কদওয়া হস  হেহন কসই 
হেম্বাসর উসি দাাঁড়াসেন। ঐ সেয় আেরা োণ্ডহট্র কভের কেসে 
দশোসসর গভেবেী উষ্ট্রীর স্বসরর নযায় োন্নার আওয়াজ শুন াে। 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২০৯৫।  
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অবসশসষ নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর হনেসট্ এসস 
োসে হাে বুহ সয় কসাহাগ েরস ন। োরপর োেহট্ শান্ত হ । 1 

َ  ُعَمرَ  ابمنه  َعنه  ل  ََكنَ  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه  إهَل  َُيمُطُب  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
، ع  ذم نمَبَ  اََتَذَ  فَلََما جه عُ  فََحنَ  إهيَلمهه  ََتََوَل  المه ذم تَاهُ  اجله

َ
 ." َعلَيمهه  يََدهُ  َفَمَسحَ  فَأ

ইবন উের রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে (েসহজসদ) কখজুসরর এেহট্ োসণ্ডর 
সাসে (কহ ান হদসয়) খুৎবা প্রদান েরসেন। যখন হেম্বার বেহর েসর 
কদওয়া হ , েখন হেহন হেম্বাসর উসি খুৎবা হদসে  াগস ন। োণ্ডহট্ 
েখন (নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হবরসহ) োাঁদসে শুরু 
ের । নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োণ্ডহট্র হনেসট্ হগসয় 
হাে বু াসে  াগস ন। (েখন স্তম্ভহট্ শান্ত হ )। 2 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৮৫।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৮৩।  
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অিাদশ পহরসিদ 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েেৃেে োহফরসদর েুসখ বা ু 
ও পাের েণা হনসক্ষপ 

ُت : َعَباس   قَاَل  دم ، مَ يَوم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َمعَ  َشهه ُت  ُحنَيم  مم نَا فَلَزه
َ
 أ

بُو
َ
يَانَ  َوأ َارهثه  بمنُ  ُسفم مُمَطلهبه  َعبمده  بمنه  احلم  فَلَمم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  ال

قمُه، لَة   ََعَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  َورَُسوُل  ُنَفاره َداَها َبيمَضاءَ  ََلُ  َبغم هم
َ
َوةُ  ََلُ  أ  بمنُ  فَرم

، ُنَفاثَةَ  ل َُذاِمه ََق  فَلََما اجلم لهُمونَ  اتلم مُمسم لهُمونَ  َوَّل  َوالمُكَفارُ  ال مُمسم يَن، ال بهره َق  ُمدم  َفَطفه
ُكُض  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  لَتَهُ  يَرم ، قهبََل  َبغم نَا: َعبَاس   قَاَل  المُكَفاره

َ
ذ   وَأ  آخه

لَةه  بهلهَجامه  َها وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َبغم ُكفل
َ
نم  إهَراَدةَ  أ

َ
َع، اَل  أ ه بُو تُْسم

َ
 َوأ

يَانَ  ذ   ُسفم ََكبه  آخه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  بهره
يم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه 

َ
َحاَب  نَاده  َعَباُس، أ صم

َ
 َصيِّتًا، رَُجاًل  َوََكنَ : َعَباس   َفَقاَل  ،«الَسُمَرةه  أ

َ  َفُقلمُت  َعم
َ
يمنَ : َصومته  بهأ

َ
َحاُب  أ صم

َ
،: قَاَل  الَسُمَرةه؟ أ نَ  فََواّلله

َ
َفَتُهمم  لََكأ يَ  َعطم  حه

ُعوا َفةُ  َصومته  َسمه ََقره  َعطم َها، ََعَ  ابلم وماَلده
َ
تَتَلُوا: قَاَل  َك،بَلَيم  يَا بَلَيمَك، يَا: َفَقالُوا أ  فَاقم

َوةُ  َوالمُكَفاَر، نمَصاره  فه  َوادَلعم
َ ، َمعمََشَ  يَا: َيُقولُونَ  األم نمَصاره

َ ، َمعمََشَ  يَا األم نمَصاره
َ : قَاَل  األم

َته  ُثمَ  َوةُ  قَُصه َارهثه  بَنه  ََعَ  ادَلعم ، بمنه  احلم َرجه َزم َارهثه  بَنه  يَا: َفَقالُوا اْلم َزم  بمنه  احلم ،اْلم  َرجه
َارهثه  بَنه  يَا ، بمنه  احلم َرجه َزم لَتههه  ََعَ  وَُهوَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفنََظرَ  اْلم  َبغم

له  مُمتََطاوه ، إهَل  َعلَيمَها ََكل مم ههه يَ  َهَذا» وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  قهتَال  حه
 َ يُس  َحِمه مَوطه َخذَ  ُثمَ : قَاَل  «ال

َ
نَ  فََرَم  َحَصيَات   وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  أ  بههه

، وُُجوهَ  نمُظرُ  فََذَهبمُت : قَاَل  «حُمََمد   َورَبِّ  انمَهَزُموا»: قَاَل  ُثمَ  المُكَفاره
َ
تَاُل  فَإهَذا أ  ََعَ  المقه
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يَما َهيمئَتههه  رَى، فه
َ
،: قَاَل  أ نم  إهاَل  ُهوَ  َما فََواّلله

َ
ََصيَاتههه  َرَماُهمم  أ لمُت  َفَما ِبه رَى زه

َ
 َحَدُهمم  أ

َرُهمم  ََكهياًل، مم
َ
بهًرا َوأ  .ُمدم

আব্বাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে 
হুনাইসনর যুসির হদন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
সসঙ্গ হে াে। আহে এবাং আবু সুহফয়ান ইবন হাসরস ইবন, আবদু  
েুত্তাহ ব রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের এসেবাসর 
সসঙ্গই হে াে। আেরা েখনও োাঁর কেসে পৃেে হইহন। রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এেহট্ সাদা বসণের খচ্চসরর উপর 
আসরাহণ েসরহেস ন। কস খচ্চরহট্ ফারওয়া ইবন নূফাসা হুযােী 
োাঁসে হাহদয়া স্বরূপ হদসয়হেস ন। (উহাসে দুয-বুদু  নাসে ডাো 
হসো) যখন েুসহ ে এবাং োহফর পরস্পর সমূ্মখ যুসি হ প্ত হ  
েখন েুসহ েগণ (যুসির এে পযোসয়) পাশ্চাৎ-হদসে প ায়ন েরসে 
 াগস ন। আর রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে স্বীয় পাসয়র 
কগাড়া ী হদসয় হনসজর খচ্চরসে আঘাে েসর োহফরসদর হদসে 
ধাহবে েরহেস ন। আব্বাস রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, আহে োর 
খচ্চসরর  াগাে ধসর করসখ হে াে এবাং এসে োহেসয় রাখার কচিা 
েরহে াে কযন দ্রুে গহেসে অগ্রসর হসে না পাসর। আর আবু 
সুহফয়ান োাঁর খচ্চসরর ‘করোব’ (হাউদাসজর বন্ধসনর পহট্) ধসর 
করসখহেস ন। েখন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, কহ আব্বাস! আসহাসব সােুরাসে আহবান ের। আব্বাস 
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রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, আর হেহন হেস ন উচ্চ েসের অহধোরী 
বযহক্ত। েখন আহে উচ্চস্বসর আওয়াজ হদসয় ব  াে, কহ আসহাসব 
সােুরা! কোেরা কোোয় যাি? হেহন বস ন, আল্লাহর েসে! ো 
কশানাোত্র োাঁরা এেনভাসব প্রেযাবেেন েরসে) শুরু েরস ন 
কযেনভাসব গাভী োর বাচ্চার আওয়াজ শুসন দ্রুে কদৌসড় আসস। 
োরা ব সে  াগস া, আেরা আপনার হনেট্ হাহযর, আেরা আপনার 
হনেট্ হাহযর। রাবী বস ন, এরপর োরা োহফরসদর সাসে পুনরায় 
যুসি হ প্ত হন। হেহন আনসারসদরসেও এেহনভাসব আহবান েরস ন 
কয, কহ আনসারগণ! রাবী বস ন, এরপর আহবান সোপ্ত েরা হ  
বনী হাসরস ইবন খাযরাসযর োধযসে (োাঁরা আহবান েরস ন, কহ 
বনী হাসরস ইবনু  খাযরাজ) রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে স্বীয় খচ্চসরর উপর আসরাহণ অবিায় আপন গদোন উচু 
েসর োসদর যুসির অবিা অবস ােন েসরন। েখন রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, এট্াই হ  যুসির 
উসত্তজনাপূণে চরে েুহূেে। রাবী বস ন, এরপর রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েসয়েহট্ পােসরর টু্েরা হাসে হনস ন এবাং 
এগুহ  হেহন হবধেেীসদর েুসখর উপর েুসড় োরস ন। এরপর ব স ন, 
েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের রসবর েসে! োরা 
পরাহজে হসয়সে। আব্বাস রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, আহে যুিসক্ষসত্র 
যুসির অবিান পহরদশেন েরসে হগসয় কদখ াে কয, যোরীহে যুি 
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চ সে। এেন সেয় হেহন পােসরর টু্েসরাগুস া হনসক্ষপ েরস ন। 
আল্লাহর শপে! েখন হিাৎ কদহখ কয, োহফরসদর শহক্ত হনসস্তজ হসয় 
কগ  এবাং োসদর যুসির কোড় ঘুসর কগ ।1 

، َحَدثَنه  َسلََمَة، بمنُ  إهيَاُس  َحَدثَنه  به
َ
نَا: قَاَل  أ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َمعَ  َغَزوم

نَا فَلََما ُحنَيمنًا، وََسلَمَ  ُت َتقَ  المَعُدوَ  َواَجهم لُو َدمم عم
َ
بَلَنه  ثَنهيًَة، فَأ تَقم نَ  رَُجل   فَاسم  مه

، يهه  المَعُدوِّ رممه
َ
م   فَأ هَسهم ، َفتََوارَى ب مه  إهَل  َوَنَظرمُت  َصنََع، َما َدَريمُت  َفَما َعنِّ  فَإهَذا المَقوم

نم  َطلَُعوا قَدم  ُهمم  َرى، ثَنهيَة   مه خم
ُ
ََقوما أ ِّ  وََصَحابَةُ  ُهمم  فَاتلم  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

ِّ  َصَحابَةُ  فََوَّل  عُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه رمجه
َ
ًما، َوأ َ  ُمنمَهزه ًرا بُرمَدتَانه  َولََعَ  ُمََته

َداُهَما يًا بهإهحم تَده َرى، ُمرم خم
ُ لََق  بهاألم تَطم تُُهَما إهَزارهي فَاسم يًعا، فََجَمعم  ََعَ  َوَمَررمُت  مَجه

ًما وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  لَتههه  ََعَ  وَُهوَ  ُمنمَهزه ، َبغم بَاءه  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  الَشهم
ى لََقدم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 

َ
َوعه  ابمنُ  َرأ كم

َ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  َغُشوا فَلََما ،«فََزًَع  األم
، َعنه  نََزَل  مَ وََسلَ  َعلَيمهه  اهللُ  لَةه َغم نم  َقبمَضةً  َقبََض  ُثمَ  ابلم نَ  تَُراب   مه ، مه رمضه

َ  ُثمَ  األم
بََل  تَقم ، بههه  اسم موُُجوهُ  َشاَهته »: َفَقاَل  وُُجوَهُهمم نمُهمم  اهللُ  َخلََق  َفَما ،«ال مَسانًا مه   إهاَل  إهن

َ
 َمَْل

، بهتهلمَك  تَُرابًا َعيمنَيمهه  يَن،ُمدم  فََولَوما المَقبمَضةه  رَُسوُل  َوقََسمَ  وََجَل، َعزَ  اهللُ  َفَهَزَمُهمُ  بهره
َ  َغنَائهَمُهمم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  يَ  َبيم لهمه مُمسم  .ال

সা াোহ রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আেরা 
হুনাইসনর হদন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ 
কেসে যুি েসরহে। যখন আেরা শক্রসদর সনু্মখীন হ াে, েখন এ 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৭৭৫।  
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পযোসয় আহে অগ্রসর হসয় এেহট্ হট্ ার উপর আসরাহণ ের াে। 
েখন শক্রদস র এে বযহক্ত আোরাঁ-কোোহব ায় অগ্রসর হ । 
আহেএেহট্ েীর হনসক্ষপ ের াে, েখন কস আোর কেসে 
আত্মসগাপন ের । আহে েখন বুঝসে পাহরহন োর বযাপারহট্ েী 
হসয়সে। োরপর যখন শক্রদস র প্রহে  ক্ষয ের াে েখন কদখসে 
কপ াে কয, োরা অপর এে হট্ ায় আসরাহণ েসরসে। োরপর োরা 
এবাং নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সােীরা সােনাসােহন 
হস া। েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাহাবাগণ হপেসন 
সসর পড়সে  াগ । আহে পরাহজে অবিায় প্রেযাবেেন ের াে। 
েখন আোর পহরধাসন হে  দুহট্ চাদর। েম্মসধয এেহট্ চাদর হে  
বাাঁধা অবিায় এবাং অপরহট্ হে  কখা া। এেপযোসয় আোর চাদর 
খুস  কগ । েখন আহে কস দুহট্ এেত্র ের াে। এবাং পরাহজে 
অবিায় রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োে হদসয় গেন 
ের াে। আর হেহন েখন োাঁর সাদা রাং এর খচ্চসরর উপর 
আসরাহহে হেস ন। েখন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, ইবনু  আেওয়া সন্ত্রস্ত অবিায় প্রেযাবেেন েসরসে। এরপর 
শক্ররা রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে হঘসর কফ স া। 
েখন হেহন স্বীয় খচ্চর কেসে অবেরণ েরস ন। োরপর এে েুহি 
োহট্ যহেন কেসে েুস  হনস ন। এরপর োসদর েুখেেস  ো 
হনসক্ষপ েরস ন এবাং ব স ন, োসদর েুখেে  হবেৃে হসয় কগসে। 
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এরপর োসদর সে  োনুসষর, দু-কচাখ-ই কস এে েুহি োহট্র ধু ায় 
ভসর কগ । োরা পাচাৎ হদসে প ায়ন েরস া। আল্লাহ ো’আ া এ 
িারাই োসদরসে পরাস্ত েরস ন। এরপর রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে গনীেসের সম্পদ েুসহ েসদর েসধয বণ্টন েসর 
হদস ন।1 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৭৭৭।  
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ঊনহবাংশ পহরসিদ 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে কয কধাাঁো কদয় োাঁর শাহস্ত 
نَس   َعنم 

َ
َ  أ َ  رَُجل   ََكنَ : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه لََم، انهيًّانََصم سم

َ
  فَأ

َ
 َوآَل  ابلََقَرةَ  َوقََرأ

َراَن، مم تُُب  فَََكنَ  عه ِّ  يَكم هلَنبه انهيًّا، َفَعادَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ل َ  َما: َيُقوُل  فَََكنَ  نََصم
رهي

َماتَهُ  ََلُ  َكتَبمُت  َما إهاَل  حُمََمد   يَدم
َ
بَحَ  فََدَفنُوُه، اّلَلُ  فَأ صم

َ
رمُض، لََفَظتمهُ  َوقَدم  فَأ

َ
 األ

ُل  َهَذا: َفَقالُوا َحابههه  حُمََمد   فهعم صم
َ
، َهَرَب  لََما َوأ نمُهمم بهنَا َعنم  نَبَُشوا مه لمَقومُه، َصاحه

َ
 فَأ

َمُقوا، ََلُ  فََحَفُروا عم
َ
بَحَ  فَأ صم

َ
رمُض، لََفَظتمهُ  َوقَدم  فَأ

َ
 حُمََمد   فهعمُل  َهَذا: َفَقالُوا األ

، َحابههه صم
َ
بهنَا َعنم  ُشوانَبَ  َوأ نمُهمم  َهَرَب  لََما َصاحه لمَقومُه، مه

َ
َمُقوا ََلُ  فََحَفُروا فَأ عم

َ
 فه  ََلُ  َوأ

رمضه 
َ
تََطاُعوا، َما األ بَحَ  اسم صم

َ
رمُض، لََفَظتمهُ  َوقَدم  فَأ

َ
نَهُ : َفَعلهُموا األ

َ
نَ  لَيمَس  أ ، مه  انَلاسه

لمَقومهُ 
َ
 ." فَأ

আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, এে খৃস্টান 
বযহক্ত েুসহ ে হ  এবাং সূরা বাোরা ও সূরা আস  ইেরান হশসখ 
হন । নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের জনয কস অহী হ হপবি 
েরে। োরপর কস পুনরায় খৃস্টান হসয় কগ । কস ব সে  াগ , 
আহে েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে যা হ খসে হদোে 
োর কচসয় অহধে হেেু হেহন জাসনন না। (নাউজুহবল্লাহ) হেেুহদন পর 
আল্লাহ্ োাঁসে েৃেুয হদস ন। খৃস্টানরা োসে যোরীহে দাফন ের । 
হেন্তু পরহদন সোস  কদখা কগ , েবসরর োহট্ োসে বাইসর হনসক্ষপ 
েসর হদসয়সে। ো কদসখ খৃস্টানরা ব সে  াগ  এট্া েুহাম্মদ 
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সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ও োাঁর সাহাবীসদর োজ। কযসহেু 
আোসদর এ সােী োসদর কেসে পাহ সয় এসসহে । এ জনযই োরা 
আোসদর সােীসে েবর কেসে উহিসয় বাইসর কফস  হদসয়সে। োই 
যেদুর সম্ভব গভীর েসর েবর খুাঁসড় োসে োসে দাফন েরা হ । 
হেন্তু পরহদন সোস  কদখা কগ , েবসরর োহট্ োাঁসে (গ্রহণ না 
েসর) আবার বাইসর কফস  হদসয়সে। এবারও োরা ব  , এট্া 
েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ও োাঁর সাহাবীসদর োণ্ড। 
োসদর হনেট্ কেসে পাহ সয় আসার োরসণ োরা আোসদর সােীসে 
েবর কেসে উহিসয় বাইসর কফস  হদসয়সে। এবার আসরা গভীর েসর 
েবর খনন েসর সোহহে ের । পরহদন কভাসর কদখা কগ  েবসরর 
োহট্ এবারও োাঁসে বাইসর হনসক্ষপ েসরসে। েখন োরাও বুঝসে 
পার , এট্া োনুসষর োজ নয়। োসজই োরা েৃেুযসদহহট্ বাইসরই 
কফস  রাখ ।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬১৭।  
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হবাংশ পহরসিদ 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হবরূসি যারা হবসরাহ েসর 
োসদর শাহস্ত 

نَس، َعنم 
َ
نَ  أ

َ
َ  أ خ   َخاََلُ، َبَعَث »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

َ
مِّ  أ

ُ
، أله  َسبمعهيَ  فه  ُسلَيمم 

كهيَ  َرئهيَس  َوََكنَ  «َراكهبًا ه رُ  الُمَشم ، بمنُ  ََعمه َفيمله َ  َخَيَ  الطل ، ثاََلثه  َبيم َصال  : َفَقاَل  خه
ُل  لََك  يَُكونُ  هم

َ
له  أ

ُل  َوِله  الَسهم هم
َ
، أ وم  الَمَدره

َ
ُكونُ  أ

َ
وم  لهيَفتََك،خَ  أ

َ
غمُزوكَ  أ

َ
له  أ

هم
َ
 بهأ

لمف   َغَطَفانَ 
َ
؟ بهأ لمف 

َ
نَ  َوأ ر   َفُطعه مِّ  َبيمته  فه  ََعمه

ُ
، أ ، َكُغَدةه  ُغَدة  : َفَقاَل  فاَُلن  ره

 فه  ابَلكم
ة   َبيمته 

َ
َرأ نم  امم ، آله  مه ، ائمتُونه  فُاَلن  ره  ََعَ  َفَماَت  بهَفَرسه

، َظهم هه  َحَرام   فَانمَطلََق  فََرسه
ُخو

َ
مِّ  أ

ُ
َرُج، رَُجل   وَُهوَ  ُسلَيمم   أ عم

َ
نم  َورَُجل   أ ، بَنه  مه يبًا ُكونَا: قَاَل  فُاَلن   آتهيَُهمم  َحَّت  قَره

، آَمنُونه  فَإهنم  تَيمتُمم  َقتَلُونه  َوإهنم  ُكنمتُمم
َ
، أ َحابَُكمم صم

َ
نُونه : َفَقاَل  أ مه تُؤم

َ
بَلِّغم  أ

ُ
 رهَسالَةَ  أ

، فََجَعَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  ُثُهمم َمئُوا ُُيَدِّ وم
َ
، إهَل  َوأ تَاهُ  رَُجل 

َ
نم  فَأ  مه

هه  بُهُ  َهَمام   قَاَل  - َفَطَعنَُه، َخلمفه سه حم
َ
نمَفَذهُ  َحَّت  - أ

َ
، أ حه مم ، اّلَلُ : قَاَل  بهالرل َبُ كم

َ
 فُزمُت  أ

، َورَبِّ  بَةه َق  الَكعم َ  ُهمم َُكل  َفُقتهلُوا الَرُجُل، فَلُحه ، َغيم َرجه عم
َ
سه  فه  ََكنَ  األ

م
، رَأ نمَزَل  َجبَل 

َ
 فَأ

نَ  ََكنَ  ُثمَ  َعلَيمنَا، اّلَلُ  ينَا قَدم  إهنَا: الَمنمُسوخه  مه َ  َرَبنَا لَقه رمَضانَا َعَنا فََرضه
َ
 فََدََع » َوأ

ل  مم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه ، ََعَ  َصبَاًحا، ثاََلثهيَ  َعلَيمهه ل 
َواَن، رهعم  َوَبنه  وََذكم

ينَ  وَُعَصَيَة، حَلميَاَن،  .«وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  َورَُسوََلُ  اّلَلَ  َعَصُوا اََّله
আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে কয, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োাঁর োো উসম্ম সু ায়োসনর (আনাসসর ো) ভাই [হারাে 
ইবন হে হান রাহদয়াল্লাহু আনহু] কে সত্তরজন অশ্বাসরাহীসহ (আহের 



 

417 

ইবন েুফাসয়স র হনেট্) পািাস ন। েুশহরসের দ পহে আহের ইবন 
েুফাসয়  (পূসবে) নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে হেনহট্ 
হবষসয়র কযসোন এেহট্ গ্রহণ েরার জনয প্রস্তাব হদসয়হে । কস 
বস হে , পল্লী এ াোয় আপনার েেৃেত্ব োেসব এবাং শহর এ াোয় 
আোর েেৃেত্ব োেসব। অেবা আহে আপনার খ ীফা হব বা গােফান 
কগাসত্রর দুই হাজার বসনয হনসয় আহে আপনার হবরুসি যুি েরব। 
এরপর আহের উসম্ম ফু াসনর গৃসহ েহাোহরসে আক্রান্ত হ । কস 
ব  , অেুে কগাসত্রর েহহ ার বাহড়সে উসট্র কযেন কফাাঁড়া হয় 
আোরও কেেন কফাাঁড়া হসয়সে। কোেরা আোর কঘাড়া হনসয় আস। 
োরপর (কঘাড়ায় আসরাহণ েসর) অশ্বপৃসিই কস েৃেুযবরণ েসর। 
উসম্ম সু াইে রাহদয়াল্লাহু আনহার ভাই হারাে [ইবন হে হান 
রাহদয়াল্লাহু আনহু] এে কখাাঁড়া বযহক্ত ও কোসনা এে কগাসত্রর অপর 
এে বযহক্ত সহ কস এ াোর হদসে রওয়ানা েরস ন। [হারাে ইবন 
হে হান রাহদয়াল্লাহু আনহু] োর দুই সােীসে  ক্ষয েসর ব স ন, 
কোেরা হনেসট্ই অবিান ের। আহেই োসদর হনেট্ যাহি। োরা 
যহদ আোসে হনরাপত্তা কদয়, োহস  কোেরা এখাসনই োেসব। আর 
যহদ োরা আোসে শহীদ েসর কদয় োহস  কোেরা কোোসদর 
হনসজসদর সােীর োসে চস  যাসব। এরপর হেহন (োসদর হনেট্ 
হগসয়) ব স ন, কোেরা (আোসে) হনরাপত্তা হদসব হে? হদস  
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের এেহট্ পয়গাে 
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কোোসদর োসে কপৌঁহেসয় হদোে। হেহন োসদর সাসে এ ধরসণর 
আ াপ-আস াচনা েরহেস ন। এেোবিায় োরা এে বযহক্তসে 
ইহঙ্গে েরস  কস কপেন হদে কেসে এসস োাঁসে বষো িারা আঘাে 
ের । হাম্মাে (রহ.) বস ন, আোর েসন হয় আোর শায়খ [ইসহাে 
(রহ.)] বস হেস ন কয, বশো িারা আঘাে েসর এপার ওপার েসর 
হদসয়হে । (আঘােপ্রাপ্ত হসয় হারাে ইবন হে হান রাহদয়াল্লাহু আনহু 
ব স ন, আল্লাহু আেবর, োবার প্রভুর শপে! আহে সফ োে 
হসয়হে। এরপর উক্ত (হারাসের সঙ্গী) ক ােহট্ (অসপক্ষোন সােীসদর 
সাসে) হেহ ে হস ন। োরা হারাসের সাংগীসদর উপর আক্রেণ 
েরস  কখাাঁড়া বযহক্ত বযেীে সেস ই হনহে হস ন। কখাাঁড়া ক ােহট্ 
হেস ন পাহাসড়র চূড়ায়। এরপর আল্লাহ্ো’আ া আোসদর প্রহে 
(এেখানা) আয়াে নাহয  েরস ন যা পসর েনসূখ হসয় যায়। 
আয়ােহট্ হে  এই “ আেরা আোসদর প্রহেপা সের সাহন্নসধয কপৌঁসে 
হগসয়হে। হেহন আোসদর প্রহে সন্তুি হসয়সেন এবাং আোসদরসেও 
সন্তুি েসরসেন”। োই নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হত্রশ হদন 
পযেন্ত ফজসরর সা াসে হর’ , যােওয়ান, উসায়যা এবাং বনূ হ হইয়ান 
কগাসত্রর জনয বদ-দু‘আ েসরসেন, যারা আল্লাহ ও োাঁর রাসূস র 
অবাধয হসয়হে । 1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪০৯১, েুসহ ে, হাদীস নাং ৬৭৭।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হবরূসি যারা হবসরাহ েসর 

ও আল্লাহসে হনসয় উপহাস েসর োসদর শাহস্ত 
، َعن نَس 

َ
نم  رَُجاًل  وََسلَم َعلَيه اّلَلُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َبَعَث : قَاَل  أ َحابههه  مه صم

َ
 إهَل  أ

نم  رَُجل   لهَيةه  ُعَظَماءه  مه َاهه ُعوهُ  اجلم مش: َفَقاَل  َوَتَعاَل  َتبَارَكَ  اّلَله  إهَل  يَدم ي
َ
 اََّلهي َربلَك  أ

ُعو ؟ تَدم نم  إهيَلمهه نم  ُهَو؟ َُنَاس   مه يد   مه نم  ُهَو؟ َحده نم  ُهَو؟ فهَضة   مه َت  ُهَو؟ َذَهب   مه
َ
 فَأ

 ّ َبَهُ  َسلَموَ  َعلَيه اّلَلُ  َصَّل  انَلبه خم
َ
ََعَدهُ  فَأ

َ
ّ  فَأ ،  اثلَانهيَةَ  وََسلَم َعلَيه اّلَلُ  َصَّل  انَلبه

ثمَل : َفَقاَل  هَك  مه َت  َذل
َ
ّ  فَأ َبَهُ  وََسلَم َعلَيه اّلَلُ  َصَّل  انلَبه خم

َ
رمَسلَهُ  فَأ

َ
ة إهيَلمهه  فَأ  اثلَاثله

ثمَل : َفَقاَل  هَك  مه َت  َذل
َ
ّ  فَأ َبَهُ  وََسلَم َعلَيه اّلَلُ  َصَّل  انلَبه خم

َ
رمَسَل  فَأ

َ
 َوَتَعاَل  َتبَارَكَ  اّلَلُ  فَأ

َقةً  َعلَيمهه  َرَقتمهُ  َصاعه حم
َ
 َتبَارَكَ  اّلَلَ  إهنَ : وََسلَم َعلَيه اّلَلُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  فَأ

رمَسَل  قَدم  َوَتَعاَل 
َ
بهَك  ََعَ  أ َقةً  َصاحه َرَقتمهُ  َصاعه حم

َ
لَتم فَ  فَأ هه  َْنَ  َوي رحّسل  ﴿ اْليَةُ  َهذه

ىّعقَ  مح  يََشا ء   َمن بَّها َفي ّصيب   ٱلَصَو وَ  ٱلَِلّ  ّف  ي َجىّدل ونَ  وَه  حّمَحالّ  َشّديد   َوه   ﴾ ١٣ ٱل
 . [١٢: الرعد]

আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে জাসহ ী যুসগর এে সদোসরর োসে আল্লাহর 
হদসে দাওয়াে হনসয় োাঁর এেজন সাহাবী পািাস ন। কস দম্ভ েসর 
ব  , কোেরা কয রসবর হদসে ডােসেে কস হেসসর বেহর? ক াহা 
নাহে োো, নাহে রুপা নাহে কসানার বেহর? সাহাবী রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে হফসর এসস কস ক াসের েো 
জানাস া। োরপর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসে 
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আবার পািাস ন। কস আবার অনুরূপ েো ব  । উক্ত সাহাবী 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে হফসর এসস কস 
ক াসের েো জানাস া। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসে 
েৃেীয়বার পািাস ন। কস আবার অনুরূপ েো ব  । উক্ত সাহাবী 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে হফসর এসস কস 
ক াসের েো জানাস া। ফস  আল্লাহ ো‘আ া োর উপর বজ্র কফস  
আগুসন ভস্মীভূে েসর হদস ন। অেঃপর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন, আল্লাহ ো‘আ া উক্ত বযহক্তর উপর বজ্র কফস  
আগুসন ভস্মীভূে েসর হদসয়সেন। েখন এ আয়াে নাহয  হয়:  

ىّعقَ  َوي رحّسل   ﴿ مح  يََشا ء   َمن بَّها َفي ّصيب   ٱلَصَو وَ  ٱلَِلّ  ّف  ي َجىّدل ونَ  َوه   َشّديد   وَه 
حّمَحالّ   [١٢: الرعد] ﴾ ١٣ ٱل

“আর হেহন গজেনোরী বজ্র পািান। অেঃপর যাসে ইিা ো িারা 
আঘাে েসরন এবাং োরা আল্লাহ সম্বসন্ধ ঝগড়া েরসে োসে। আর 
হেহন শহক্তসে প্রব , শাহস্তসে েসিার”। [সূরা আর-রা‘দ: ১৩]1 

                                                           
1 েুসনাসদ বাজ্জার, হাদীস নাং ৭০০৭, ইোে বাজ্জার রহ. বস ন, দাই াে সাহ হু  
হাদীস। ইোে হাইসােী রহ. বস ন, (োজোউজ্জাওউয়াসয়দ: ৭/৪২) দাই াে 
ইবন গাযওয়ান রহ. বযেীে হাদীসসর সনসদর সবাই সহীহ, হেহন হসোহ।  
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এেহবাংশ পহরসিদ 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের যুসগ ও পরবেেী যুসগ যারা 
নবুওয়সের হেেযাদাবী েসরহে  োসদর হেেযাচার হেহন উনু্মক্ত 
েসরসেন। এর িারা প্রোহণে হয় কয, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে আল্লাহর পক্ষ কেসে কপ্রহরে এবাং আল্লাহ োসে 
সাহাযয েসরসেন ও োর নবুওয়সের স্বীেৃহে হদসয়সেন।  

َ  ُعَمرَ  ابمنه  َعنه  نَهُ  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه
َ
َبَهُ  أ خم

َ
نَ : أ

َ
نم  رَهمط   فه  انمَطلََق  ُعَمرَ  أ َحابه  مه صم

َ
 أ

 ِّ ِّ  َمعَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه ، ابمنه  قهبََل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  َحَّت  َصَياد 
، َمعَ  يَلمَعُب  وََجُدوهُ  لمَمانه نمدَ  الغه ُطمه  عه

ُ
َمئهذ   قَارََب  َوقَدم  َمَغالََة، بَنه  أ  َصَياد   ابمنُ  يَوم

ُعرم  فَلَمم  َُيمتَلهُم، ء   يَشم هَشم ل انلَ  َْضََب  َحَّت  ب َرهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  به هه، َظهم  ُثمَ  بهيَده
ل  قَاَل  َهدُ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه تَشم

َ
نِّ  أ

َ
؟ رَُسوُل  أ ، ابمنُ  إهيَلمهه  َفنََظرَ  ،«اّلَله  َصَياد 

َهدُ : َفَقاَل  شم
َ
نََك  أ

َ
يَِّي، رَُسوُل  أ مِّ

ُ
ِّ  َصَياد   ابمنُ  َفَقاَل  األ هلَنبه : وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ل

َهدُ  تَشم
َ
نِّ  أ

َ
؟ رَُسوُل  أ ل  ََلُ  قَاَل  اّلَله  ،«َورُُسلههه  بهاّلَله  آَمنمُت »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

ل  قَاَل  تهينه : َصَياد   ابمنُ  قَاَل  «تََرى؟ َماَذا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
م
ق   يَأ  َصاده

، ل  قَاَل  َوََكذهب  ُر؟ َعلَيمَك  ُخلهَط »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه مم
َ
ل  قَاَل  «األ  َصَّل  انَلبه

ُت  قَدم  إهنِّ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ 
م
، ُهوَ : َصَياد   ابمنُ  قَاَل  ،«َخبهيئًا لََك  َخبَأ خل ل  قَاَل  ادلل  انَلبه

،»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 
م
َسأ ُدوَ  فَلَنم  اخم رَكَ  َتعم ، رَُسوَل  يَا: ُعَمرُ  قَاَل  ،«قَدم  ائمَذنم  اّلَله

يهه  يله  هبم  فه ْضم
َ
ل  قَاَل  ُعنَُقُه، أ  تَُسلََط  فَلَنم  يَُكنمُه، إهنم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

، َ  فاَلَ  يَُكنمُه، لَمم  َوإهنم  َعلَيمهه  .«َقتملههه  فه  لََك  َخيم
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ইবন ‘উের রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, ‘উের 
রাহদয়াল্লাহু আনহু েসয়েজন সাহাবীসহ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ ইবন সাইয়াসদর োসে যান। োাঁরা 
োসে বনী োগা ার হট্ ার উপর কেস -কপস সদর সসঙ্গ কখ া-ধু া 
েরসে কদখসে পান। আর এ সেয় ইবন সাইয়াদ বাহ গ হওয়ার 
হনেট্বেেী হসয়হে । রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
(আগেন সম্পসেে) কস কোসনা হেেু কট্র না কপসেই নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োর হপসি হাে হদসয় েৃদু আঘাে েরস ন। 
এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, (কহ ইবন 
সাইয়াদ!) েুহে হে সাক্ষয দাও কয, আহে আল্লাহর কপ্রহরে রাসূ ? 
েখন ইবন সাইয়াদ োাঁর প্রহে োহেসয় ব  , আহে সাক্ষয হদহি কয, 
আপহন উহম্ম ক ােসদর রসূ । ইবন সাইয়াদ নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে ব  , আপহন এ সাক্ষয কদন কয, আহে আল্লাহর 
রাসূ ? নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসে ব স ন, আহে 
আল্লাহ্  ো‘আ া ও োাঁর সব রাসূস র প্রহে ঈোন এসনহে। নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসে প্রশ্ন েরস ন, েুহে হে কদখ? 
ইবন সাইয়াদ ব  , আোর হনেট্ সেয সাংবাদ ও হেেযা সাংবাদ 
সবই আসস। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, প্রেৃে 
অবিা কোোর হনেট্ সেয-হেেযা হেহেে হসয় আসে। নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আসরা ব স ন, আিা! আহে আোর অন্তসর 
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কোোর জনয হেেু েো কগাপন করসখসে (ব সো ো হে?) ইবন 
সাইয়াদ ব  , ো হসি ধুয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, আসর োে, েুহে কোোর সীোর বাইসর কযসে পার না। 
উের রাহদয়াল্লাহু আনহু বস  উিস ন, ইয়া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! আোসে অনুেহে হদন, আহে োর গদোন 
উহড়সয় কদই। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, যহদ কস 
প্রেৃে দাজ্জা  হয়, েসব েুহে োসে োবু েরসে পারসব না, আর 
যহদ কস দাজ্জা  না হয়, েসব োসে হেযা েসর কোোর কোসনা  াভ 
কনই। 1 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ ِّ  َعنه  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  َتُقومُ  الَ »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

تَتهَل  َحَّت  الَساَعةُ  تَلَة   نَُهَمابَيم  َفيَُكونَ  فهئَتَانه  َيقم ، َمقم يَمة  َواُهَما َعظه َدة ، َدعم  َوالَ  َواحه
يبًا َكَذابُوَن، َدَجالُونَ  ُيبمَعَث  َحَّت  الَساَعةُ  َتُقومُ  نم  قَره ُعمُ  َُكلُهمم  ثاََلثهَي، مه نَهُ  يَزم

َ
 أ

 .«اّلَله  رَُسوُل 
আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু হসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, হেয়ােসের সাংঘহট্ে হসব না 
কয পযেন্ত দুহট্ দস র েসধয যুি না হসব। োসদর েসধয হসব এে 
রক্তক্ষয়ী যুি। োসদর দাবী হসব অহভন্ন। আর হেয়ােে োসয়ে 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩০৫৫, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৯৩০।  
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হসবনা কয পযেন্ত প্রায় হত্রশজন হেেযাবাদী দাজ্জাস র আহবভোব না 
হসব। এরা সবাই হনজ হনজসে আল্লাহ্ র রাসূ  বস  দাবী েরসব। 1 

َ  َعَباس   ابمنه  َعنه  مَ : قَاَل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه ده  ََعَ  الَكَذاُب  ُمَسيملهَمةُ  قَده  رَُسوله  َعهم
رَ  حُمََمد   يله  َجَعَل  إهنم : َيُقوُل  فََجَعَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  مم

َ
نم  األ هه  مه تُهُ  َبعمده  ،تَبهعم

َمَها نم  َكثهي   بَََش   فه  َوقَده ، مه هه مه قمبََل  قَوم
َ
 َوَمَعهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  إهيَلمهه  فَأ

َعةُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  يَده  َوِّفه  َشَماس   بمنه  قَيمسه  بمنُ  ثَابهُت  ، قهطم يد   َجره
، فه  ُمَسيملهَمةَ  ََعَ  َوَقَف  َحَّت  َحابههه صم

َ
َنه  لَوم »: َفَقاَل  أ تلم

َ
هه  َسأ َعةَ  َهذه طم  َما القه

َطيمتَُكَها، عم
َ
رَ  َتعمُدوَ  َولَنم  أ مم

َ
م  فهيَك، اّلَله  أ دمبَرمَت  َولَئه

َ
َرنََك  أ قه ، يلَعم َراكَ  َوإهنِّ  اّلَلُ

َ
 أَل

ي يُت  اََّله ره
ُ
يَك  أ يمُت  َما فه

َ
 .«َرأ

َبَنه  خم
َ
بُو فَأ

َ
نَ : َريمَرةَ هُ  أ

َ
منََما: " قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ نَا بَي

َ
، أ  نَائهم 

يمُت 
َ
َواَريمنه  يََدَي  فه  َرأ نم  سه ، مه َهَمنه  َذَهب 

َ
ُنُهَما، فَأ

م
َ  َشأ وحه

ُ
نه : الَمنَامه  فه  إهيَلَ  فَأ

َ
 أ

ُهَما، تُُهَما انمُفخم وَ  َفَطاَرا، َفنََفخم
َ
ُُهَمافَأ ، تلم ه ي َُيمرَُجانه  َكَذاَبيم َحُدُهَما فَََكنَ "  َبعمده

َ
 أ

، َ َب  الَكَذاَب، ُمَسيملهَمةَ  َواْلَخرُ  الَعنمسه  .ايلََماَمةه  َصاحه
ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের যাোনায় েুসায় াোেু  োযযাব 
আস  এবাং (সাহাবীসদর হনেট্) ব সে  াগ , েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যহদ োাঁর পর আোসে োাঁর ি াহভহষক্ত েসরন, 
োহস  আহে োাঁর অনুসরণ েরব। োর স্বজাহের এে হবরাট্ বাহহনী 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬০৯, েুসহ ে, হাদীস নাং ১৫৭। 
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সসঙ্গ হনসয় কস এসসহে । রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
োাঁর হনেট্ আসস ন। আর োর সােী হেস ন সাহবে ইবন োসয়স 
ইবন শাম্মাস রাহদয়াল্লাহু আনহু। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের হাসে কখজুসরর এেহট্ ডা  হে । হেহন সােী িারা 
কবহিে েুসায় াোর সােসন হগসয় দাাঁড়াস ন এবাং ব স ন, েুহে যহদ 
আোর হনেট্ কখজুসরর এই ডা হট্ও চাও, েবুও আহে ো কোোসে 
হদসবা না। কোোর সম্বসন্ধ আল্লাহর যা ফায়সা া ো েুহে  ঙ্ঘন 
েরসে পারসবনা। যহদ েুহে হেেু হদন কবাঁসচও োে েবুও আল্লাহ 
কোোসে অবশযই ধ্বাংস েসর হদসবন। হনঃসসন্দসহ েুহে ঐ বযহক্ত যার 
সম্বসন্ধ স্বসপ্ন আোসে সব হেেু কদখাসন হসয়সে। (ইবন আব্বাস 
রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন) আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু আোসে 
জাহনসয়সেন, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, 
(এেহদন) আহে ঘুহেসয়হে াে। স্বসপ্ন কদখসে কপ াে আোর দু’হাসে 
কসানার দু’হট্ বা া কশাভা পাসি। বা া দু’হট্ আোসে ভাহবসয় েু  । 
স্বসপ্নই আোর হনেট্ অহী এস া, আপহন ফুাঁ হদন। আহে োই 
ের াে। বা া দুহট্ উসড় অদৃশয হসয় কগ । আহে স্বসপ্নর বযাখযা 
এভাসব ের াে, আোর পর দুজন োযযাব (চরে হেেযাবাদী) 
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আহবভূেে হসব। এসদর এেজন আসওয়াদ আনসী, অপরজন 
ইয়াোোর বাহসন্দা েুসায় াোেু  োযযাব।1 

به  َعنم 
َ
 َحَّت  الَساَعةُ  َتُقومُ  اَل »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُهَريمَرَة، أ
ُعمُ  َُكلُهمم  َدَجالُوَن، ثاََلثُونَ  َُيمُرجَ  نَهُ  يَزم

َ
 .«اّلَله  رَُسوُل  أ

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, হেয়ােে 
কস পযেন্ত োসয়ে হসবনা কয পযেন্ত প্রায় হত্রশজন হেেযাবাদী দাজ্জাস র 
আহবভোব না হসব। এরা সবাই হনজ হনজসে আল্লাহ্ র রাসূ  বস  
দাবী েরসব। 2 

به  َعنم 
َ
 َحَّت  الَساَعةُ  َتُقومُ  اَل »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُهَريمَرَة، أ
ُب يَ  َُكلُهمم  َدَجااًل، َكَذابًا ثاََلثُونَ  َُيمُرجَ  ذه ، ََعَ  كم ه  وَََعَ  اّلَله  .«رَُسوَله

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, হেয়ােে 
কস পযেন্ত োসয়ে হসবনা কয পযেন্ত প্রায় হত্রশজন হেেযাবাদী দাজ্জাস র 
আহবভোব না হসব। এরা সবাই আল্লাহ ও োাঁর রাসূস র বযাপাসর 
হেেযা ব সব। 3 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬২০-৩৬২১।  
2 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৩৩৩। হাদীসহট্ সহহহ হ গাইহরহহ।  
3 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৩৩৪। হাদীসহট্ সহহহ হ গাইহরহহ।  
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িাহবাংশ পহরসিদ 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কদা‘আ েবু  হওয়া োাঁর 
নবুওয়সের প্রোণ 

এ পহরসিদহট্ নবুওয়ে সাবযস্ত েরার জনয যহদও যসেি নয়; কেননা 
সৎস াে ও োয ুসের দু‘আও েবু  হয়, যহদও োয ুে বযহক্ত 
োহফর হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসেরও সব কদা‘আ 
েবু  হয়হন। কযেন, হেহন এেদ  েুরাইসশর বযাপাসর কদা‘আ 
েসরহেস ন, েখন আল্লাহ নাহয  েসরন,  

رّ  ّمنَ  لََك  لَيحَس  ﴿ مح
َ ءن  ٱۡلح وح  ََشح

َ
وح  َعلَيحّهمح  َيت وَب  أ

َ
مح  أ َبه  ّ َعذ  مح  ي   ﴾ ١٢٨ َظىلّم ونَ  فَإَّنه 

  [١٢٣: عمران ال]
“এ হবষসয় কোোর কোসনা অহধোর কনই- হয়সো হেহন োসদরসে 
ক্ষো েরসবন অেবা হেহন োসদরসে আযাব কদসবন। োরণ হনশ্চয় 
োরা যাহ ে”। [আস  ইেরান: ১২৮] 

هُ  اللَُهمَ »: َوقَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َضَمنه : قَاَل  َعَباس   ابمنه  َعنه   َعلِّمم
تَاَب   .«الكه

ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এেবার আোসে জহড়সয় 
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ধসর ব স ন: ‘কহ আল্লাহ্! আপহন োসে হেোব (েুরআন) হশক্ষা 
হদন।’1 

আল্লাহ ো‘আ া রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
কদা‘আ েবু  েসরসেন। ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু আনহু সাহাবীসদর 
েসধয সবোহধে োফসীরোরে হেস ন।  

نَ  َعَباس   ابمنه  َعنه 
َ
َ  أ  وَُضوًءا ََلُ  فَوََضعمُت  اْلاَلََء، َدَخَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ  َهَذا وََضعَ  َمنم »: قَاَل  به خم
ُ
هُ  اللَُهمَ  َفَقاَل  فَأ هم ينه  فه  َفقِّ  .«ادلِّ

ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, এেবার রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কশৌচাগাসর কগস ন, েখন আহে োাঁর 
জনয উযূর পাহন রাখ াে। হেহন হজজ্ঞাসা েরস ন, ‘এট্া কে 
করসখসে?’ োাঁসে জানাসনা হস  হেহন বস ন, ‘ইয়া আল্লাহ! আপহন 
োসে দীসনর জ্ঞান দান েরুন।2 

ُرو َحَدثَنه  ، بمنُ  َعمم نَ  َميمُمون 
َ
ُعود   بمنَ  اّلَله  دَ َعبم  أ نَ  َحَدثَهُ  َمسم

َ
َ  أ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

نمدَ  يَُصّلِّ  ََكنَ  وََسلَمَ  ، عه بُو ابَليمته
َ
ل   َوأ

َحاب   َجهم صم
َ
، ََلُ  َوأ ُضُهمم  قَاَل  إهذم  ُجلُوس   َبعم

َعمض   يلُكمم : بله
َ
ءُ  أ هَسَّل  يَجه ، بَنه  َجُزوره  ب ره  ََعَ  َفيََضُعهُ  فاَُلن 

 َسَجَد؟ إهَذا حُمََمد   َظهم
َق  فَانمبََعَث  شم

َ
مه  أ ، فََجاءَ  الَقوم ل  َسَجدَ  َحَّت  َفنََظرَ  بههه  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

رههه  ََعَ  وََضَعهُ 
َ  َظهم ، َبيم نَا َكتهَفيمهه

َ
نمُظرُ  َوأ

َ
غمنه  الَ  أ

ُ
، يله  ََكنَ  لَوم  َشيمئًا، أ : قَاَل  َمنََعة 

َحُكونَ  َجَعلُوافَ  يُل  يَضم ُضُهمم  َوُُيه ، ََعَ  َبعم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  َورَُسوُل  َبعمض 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৭৫।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ১৪৩, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৪৭৭।  
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د   َفعُ  الَ  َساجه َسُه، يَرم
م
َمُة، َجاَءتمهُ  َحَّت  َرأ رههه، َعنم  َفَطرََحتم  فَاطه

 اّلَله  رَُسوُل  فََرَفعَ  َظهم
َسهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 

م
مش   َعلَيمَك  اللَُهمَ »: قَاَل  ُثمَ  َرأ ، ثاََلَث . «بهُقَري  فََشَق  َمَرات 

مم  ، َدََع  إهذم  َعلَيمهه مم نَ  يََرومنَ  َوََكنُوا: قَاَل  َعلَيمهه
َ
َوةَ  أ ، ابَلَله  َذلهَك  فه  ادَلعم تََجابَة   ُثمَ  ُمسم

به  َعلَيمَك  اللَُهمَ »: َسَّم 
َ
، بهأ ل 

 َربهيَعَة، بمنه  وََشيمبَةَ  َربهيَعَة، بمنه  ةَ بهُعتمبَ  وََعلَيمَك  َجهم
ده  َمَيةَ  ُعتمبََة، بمنه  َوالَويله

ُ
، بمنه  َوأ بَةَ  َخلَف  به  بمنه  َوُعقم

َ
 فَلَمم  الَسابهعَ  وََعدَ  - «ُمَعيمط   أ

ي: قَاَل  ،- َُيمَفظم  هه، َنفمسه  فََواََّله يمُت  لََقدم  بهيَده
َ
ينَ  َرأ  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َعدَ  اََّله

ََع، وََسلَمَ  َعلَيمهه  ر   قَلهيبه  الَقلهيبه  فه  َِصم
 .بَدم

‘আবদুল্লাহ্ ইবন োস্’উদ রাহদয়াল্লাহু আনহু বণেনা েসরন কয, 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এেবার বায়েুল্লাহ্ র পাসশ 
সা াে আদায় েরহেস ন এবাং কসখাসন আবূ জাহ  ও আর সঙ্গীরা 
বসা হে । এেন সেয় োসদর এেজন অনযজনসে বস  উি , 
‘কোোসদর েসধয কে অেুে কগাসত্রর উট্নীর নাড়ীভুাঁহড় এসন েুহাম্মদ 
যখন হসজদা েসরন েখন োর হপসির উপর রােসে পাসর?’ েখন 
েওসের বড় পাষে (‘উেবা) োড়াোহড় হগসয় ো হনসয় এ  এবাং 
োাঁর প্রহে নজর রাখ । রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
যখন হসজদায় কগস ন, েখন কস োাঁর হপসির উপর দুই োাঁসধর 
োঝখাসন ো করসখ হদ । ইবন োস’উদ রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, 
আহে (এ দৃশয) কদসখহে াে হেন্তু আোর হেেু েরার হে  না। হায়! 
আোর যহদ হেেু প্রহেসরাধ শহক্ত োেে! হেহন বস ন, োরা হাসসে 
 াগ  এবাং এসে অসনযর উপর  ুহট্সয় পড়সে  াগ । আর 
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রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েখন হসজদায় োেস ন, 
োো উিাস ন না। অবসশসষ হযরে ফাহেো রাহদয়াল্লাহু আনহা 
এস ন এবাং কসহট্ োাঁর হপসির উপর কেসে কফস  হদস ন। োরপর 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োো উহিসয় ব স ন, ইয়া 
আল্লাহ্! আপহন েুরায়শসে ধ্বাংস েরুন। এরূপ হেনবার ব স ন। 
হেহন যখন োসদর বদ কদা‘আ েসরন েখন ো োসদর অন্তসর 
ভীহের সঞ্চার ের । বণেনাোরী বস ন, োরা জনে কয, এ শহসর 
কদা‘আ েবূ  হয়। এরপর হেহন নাে ধসর ব স ন, ইয়া আল্লহ্! আবূ 
জাহ সে ধ্বাংস েরুন। এবাং ‘উেবা ইবন রাবী’আ, শায়বা ইব্ন 
রবী’আ, ওয়া ীদ ইবন ‘উেবা, উেয়যা ইবন খা াফ ও ‘উেবা ইবন 
েু’আইেসে ধ্বাংস েরুন। রাবী বস ন, হেহন সপ্তে বযহক্তর নােও 
বস হেস ন হেন্তু হেহন স্মরণ রাখসে পাসরন হন। ইবন োস’উদ 
রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, কসই সত্তার েসে! যার হাসে আোর জান, 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যাসদর নাে উচ্চারণ 
েসরহেস ন, োসদর আহে বদসরর েূসপর েসধয হনহে অবিায় পসড় 
োেসে কদসখহে।1 

َ  إهنَ : قاَل  اّلَله  َعبمده  َعنم  ى لََما وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
َ
نَ  َرأ : قَاَل  إهدمبَاًرا، انَلاسه  مه

َخَذتمُهمم  ،«يُوُسَف  عه َكَسبم  َسبمع   اللَُهمَ »
َ
، ُكَ  َحَصتم  َسنَة   فَأ ء  َكلُوا َحَّت  ََشم

َ
 اجلُلُودَ  أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৪০।  



 

431 

يََف، َوالَميمتَةَ  َحُدُهمم  َوَينمُظرَ  َواجله
َ
، إهَل  أ َخانَ  َفَيَى الَسَماءه نَ  ادلل ، مه تَاهُ  اجلُوعه

َ
بُو فَأ

َ
 أ

يَاَن، ُمرُ  إهنََك  حُمََمُد، يَا: َفَقاَل  ُسفم
م
، ةه بهَطاعَ  تَأ لَةه  اّلَله ، َوبهصه مه  قَدم  قَومَمَك  َوإهنَ  الَرحه

، اّلَلَ  فَادمعُ  َهلَُكوا، تَقّبح  ﴿: َتَعاَل  اّلَلُ  قَاَل  لَُهمم ّت  يَوحمَ  فَٱرح
ح
َخان   ٱلَسَما ء   تَأ بّي   بّد   مُّ

ه  إهَل  [١٩: ادلخان] ﴾ ١٠ َله مح  ﴿ قَوم ونَ  إّنَك  َطح  َنبحّطش   يَوحمَ  ١٥ َع ئّد  ىَٰٓ  َشةَ ٱِلح َ ۡبح  ٱلحك 
ونَ  إّنَا نَتقّم  َشةُ "  [١١ ،١١: ادلخان] ﴾ ١٦ م  َطم مَ : فَابلم ، يَوم ر 

َخانُ  َمَضته  َوقَدم  بَدم  ادلل
َشةُ  ومه  َوآيَةُ  َواللَِّزامُ  َوابَلطم  ." الرل

আবদুল্লাহ ইবন োস‘উদ রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যখন ক ােসদরসে 
ইস াে হবেুখ ভুহেোয় কদখস ন, েখন কদা‘আ েরস ন, কহ আল্লাহ্! 
ইউসুফ আ াইহহস সা াসের যাোনার সাে বেসরর (দুহভেসক্ষর) নযায় 
োাঁসদর উপর সােহট্ বের দুহভেক্ষ হদন। ফস  োাঁসদর উপর এেন 
দুহভেক্ষ আপহেে হ  কয, ো সব হেেুই ধ্বাংস েসর হদ । এেনহে 
োনুষ েখন চােড়া, েৃেসদহ এবাং পচা ও গহ ে জাসনায়ারও কখসে 
 াগস া। কু্ষধার োড়নায় অবিা এেদূর চরে আোর ধারণ ের  
কয, কেউ যখন আোসশর হদসে োোে েখন কস ধুাঁয়া কদখসে 
কপে। এেোবিায় আবু সুহফয়ান (ইস াে গ্রহসনর পূসবে) নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ এসস ব  , কহ েুহাম্মদ! 
েুহে কো আল্লাহ্ র আসদশ কেসন চ  এবাং আত্মীয়োর সম্পেে অকু্ষণ্ণ 
রাখার আসদশ দান ের। হেন্তু কোোর োউসের ক াসেরা কো েসর 
যাসি। েুহে োাঁসদর জনয আল্লাহ্ র হনেট্ কদা‘আ ের। এ প্রসসঙ্গ 
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আল্লাহ ো‘আ া বস সেন: “আপহন কস হদনহট্র অসপক্ষায় োেুন 
যখন আোশ সুস্পি ধুাঁয়ায় আিন্ন হসয় যাসব...... কসহদন আহে 
প্রব ভাসব কোোসদর পােড়াও েরব”। [সূরা দুখান, আয়াে: ১০-
১৬] আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, কস েহিন আঘাে এর হদন 
হে  বদসরর যুসির হদন। ধুাঁয়াও কদখা কগসে, আঘােও এসসসে। আর 
েক্কার েুশহরেসদর হনহে ও কগ্রফোসরর কয ভহবষযিাণী েরা হসয়সে, 
োও সেয হসয়সে। সেয হসয়সে সুরা রুে-এর এ আয়াে ও 
(রুেবাসী দশ বেসরর েসধয পারহসেসদর উপর আবার হবজয়  াভ 
েরসব)।1 

به  َعنم 
َ
نَ : ُهَريمَرةَ  أ

َ
َ  أ َسهُ  َرَفعَ  إهَذا ََكنَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

م
نَ  َرأ َعةه  مه  الَركم

َرةه، نمجه  اللَُهمَ : " ُقوُل يَ  اْلخه
َ
به  بمنَ  َعَياَش  أ

َ
نمجه  اللَُهمَ  َربهيَعَة، أ

َ
، بمنَ  َسلََمةَ  أ  اللَُهمَ  ههَشام 

نمجه 
َ
دَ  أ ، بمنَ  الَويله ده نمجه  اللَُهمَ  الَويله

َ
َعفهيَ  أ تَضم نَ  الُمسم نهَي، مه مه ُددم  اللَُهمَ  الُمؤم تََك  اشم

َ
أ  وَطم

، ََعَ  نهيَ  َعلمَهااجم  اللَُهمَ  ُمَِضَ نه  سه نَ : يُوُسَف  َكسه
َ
َ  َوأ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َفارُ : قَاَل  لَمُ  لََها اّلَلُ  َغَفرَ  غه سم
َ
به  ابمنُ  قَاَل "  اّلَلُ  َسالََمَها َوأ

َ
نَاده  أ ، َعنم : الزِّ بهيهه

َ
 َهَذا أ

بمحه  فه  َُكلهُ   .الصل
আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যখন কশষ রাো‘আে কেসে োো উিাস ন, 
েখন ব স ন, কহ আল্লাহ্! আইয়যাশ ইবন আবু রাবী’আহসে েুহক্ত 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১০০৭। েুসহ ে, হাদীস নাং ২৭৯৮।  
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হদন। কহ আল্লাহ্! সা াো ইবন হহশােসে েুহক্ত হদন। কহ আল্লাহ্! 
ওয়া ীদ ইবন ওয়া ীদসে রক্ষা েরুণ। কহ আল্লাহ্! দুবে  
েু’হেনসদরসে েুহক্ত হদন। কহ আল্লাহ্! েুযার কগাসত্রর উপর আপনার 
শাহস্ত েসিার েসর হদন। কহ আল্লাহ্! ইউসুফ আ াইহহস সা াসের 
যোনার দুহভেসক্ষর বেরগুস ার নযায় (এসদর উপর) েসয়ে বের 
দুহভেক্ষ হদন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আসরা ব স ন, 
হগফার কগাত্র, আল্লাহ োসদরসে ক্ষো েরুন। আর আস াে কগাত্র, 
আল্লাহ োসদরসে হনরাপসদ রাখুন। ইবন আবু হযনাদ (রহ.) োাঁর 
হপো কেসে বস ন, এ সেস্ত কদা‘আ ফজসরর সা াসে হে ।1 

يُك  َحَدَثنَا به  بمنه  اّلَله  َعبمده  بمنُ  َْشه
َ
، أ ر  نَهُ  نَمه

َ
عَ  أ نََس  َسمه

َ
، بمنَ  أ ُكرُ  َمالهك  نَ  يَذم

َ
 رَُجاًل  أ

مَ  َل َدخَ  نم  اجلُُمَعةه  يَوم ، وهَجاهَ  ََكنَ  بَاب   مه َبه
نم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  َورَُسوُل  المه

بََل  َُيمُطُب، قَائهم   تَقم : اّلَله  رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  قَائهًما، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  فَاسم
، َهلََكته  بُُل، َطَعته َوانمقَ  الَمَواَشه يثُنَا، اّلَلَ  فَادمعُ  السل  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فََرَفعَ : قَاَل  يُغه

، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  نَا، اللَُهمَ »: َفَقاَل  يََديمهه قه نَا، اللَُهمَ  اسم قه نَا اللَُهمَ  اسم قه نَُس  قَاَل  «اسم
َ
: أ

نم  الَسَماءه  فه  نََرى َما َواّلَله  َوالَ  ،سَ  مه َ  بَيمنَنَا َوَما َشيمئًا َوالَ  قََزَعةً  َوالَ  َحاب   َسلمع   َوبَيم
نم  ، مه نم  َفَطلََعتم : قَاَل  َدار   َوالَ  َبيمت  ثمُل  َسَحابَة   َوَرائههه  مه ، مه مسه  تَوََسَطته  فَلََما الَتل

، ُثمَ  انمتَََشَتم  الَسَماَء، َطَرتم مم
َ
نَا َما َواّلَله : قَاَل  أ يم

َ
َس  َرأ تًّا، الَشمم نم  رَُجل   َدَخَل  ُثمَ  سه  مه

هَك  ، اجلُُمَعةه  فه  ابَلابه  َذل بهلَةه  َُيمُطُب، قَائهم   وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  َورَُسوُل  الُمقم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১০০৬।  
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بَلَهُ  تَقم َواُل  َهلََكته : اّلَله  رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  قَائهًما، فَاسم مم
َ
بُُل، َوانمَقَطَعته  األ  فَادمعُ  السل

َها، اّلَلَ  كم ، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فََرَفعَ : قَاَل  ُيممسه  اللَُهمَ »: قَاَل  ُثمَ  يََديمهه
بَاله  اْلََكمه  ََعَ  اللَُهمَ  َعلَيمنَا، َوالَ  َحَوايَلمنَا، َرابه  َواْلَجامه  َواجله يَةه  َوالظِّ ومده

َ
 َوَمنَابهته  َواأل

،: قَاَل  «الَشَجره  نَا فَانمَقَطَعتم يك   قَاَل  الَشممسه  فه  َنممشه  وََخرَجم لمُت : َْشه
َ
نََس  فََسأ

َ
 أ

ُهوَ : َمالهك   بمنَ 
َ
َوُل؟ الَرُجُل  أ

َ
رهي الَ »: قَاَل  األ

دم
َ
 .«أ

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
এে বযহক্ত জুেু‘আর হদন হেম্বাসরর কসাজাসসাহজ দরজা হদসয় 
েসহজসদ প্রসবশ ের । রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
েখন দাাঁহড়সয় খুৎবা হদহিস ন। কস রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের সমু্মসখ দাাঁহড়সয় ব  , ইয়া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! গবাহদ পশু ধ্বাংস হসয় কগ  এবাং রাস্তাগুস ার 
চ াচ  বন্ধ হসয় কগ । সুেরাাং আপহন আল্লাহর োসে কদা‘আ েরুন, 
কযন হেহন আোসদর বৃহি কদন। বণেনাোরী বস ন, রাসূ ুল্লাহ্  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েখন উভয় হাে েুস  কদা‘আ 
েরস ন, কহ আল্লাহ্! বৃহি হদন, কহ আল্লাহ্! বৃহি হদন, কহ আল্লাহ্! 
বৃহি হদন, আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, আল্লাহর েসে! আেরা 
েখন আোসশ কেঘো া, কেসঘর হচহ্ন বাাঁ হেেুই কদখসে পাইহন। 
অেচ সা ’আ পবেে ও আোসদর েসধয কোসনা ঘর বাড়ী হে  না। 
আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, হিাৎ সা ’আ পবেসের কপেন 
কেসে োস র েে কেঘ কবহরসয় এ  এবাং ো েধয আোসশ কপৌঁসে 
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হবসৃ্তে হসয় পড় । োরপর বষেণ শুরু হ । হেহন বস ন, আল্লাহর 
েসে! আেরা েয়হদন সুযে কদখসে পাইহন। োরপর এেবযহক্ত 
পরবহেে জুেু’আর হদন কস দরজা হদসয় প্রসবশ ের । রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েখন েখন দাাঁহড়সয় খুৎবা হদহিস ন। 
ক ােহট্ দাাঁহড়সয় ব  , ইয়া রাসূ ুল্লাহ! ধন-সম্পদ নি হসয় কগ  
এবাং রাস্তাঘাট্ও হবহিন্ন হসয় কগ । োসজই আপহন আল্লাহর হনেট্ 
বৃহি বসন্ধর জনয কদা‘আ েরুন। আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর উভয় হাে েুস  
কদা‘আ েরস ন, কহ আল্লাহ্! আোসদর আসশ পাসশ, আোসদর উপর 
নয়, হট্ া, পাহাড়, উচ্চভূহে, ো ভূহে, উপেযো এবাং বনাঞ্চস  বষেণ 
েরুন। আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, এসে বৃহি বন্ধ হসয় কগ  
এবাং আেরা (েসহজদ কেসে কবহরসয়) করাসদ চ সে  াগ াে। শরীে 
(রহ.) (বণেনাোরী) বস ন, আহে আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কে 
হজজ্ঞাসা ের াে, এ ক ােহট্ হে আসগর কস ক াে? হেহন ব স ন, 
আহে জাহননা।1 

، بمنُ  َعَبادُ  َحَدثَنه  يم  نَ  تَمه
َ
نم  َوََكنَ  - َعَمهُ  أ َحابه  مه صم

َ
ِّ  أ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َبَهُ  - خم
َ
نَ »: أ

َ
َ  أ قه  بهانَلاسه  َخَرجَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه تَسم ، يَسم  فََدََع  امَ َفقَ  لَُهمم

بملَةه  قهبََل  تَوََجهَ  ُثمَ  قَائهًما، اّلَلَ  ُقوا رهَداَءهُ  وََحَوَل  القه سم
ُ
 .«فَأ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১০১৩।  
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আব্বাদ ইবন োেীে রহ. োাঁর চাচার কেসে বণেনা েসরন, হেহন নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাহাবী হেস ন। হেহন োাঁর োসে 
বণেনা েসরসেন কয রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
সাহাবীগণসে হনসয় োাঁসদর জনয বৃহির দু‘আর উসেসশয কবর হস ন। 
হেহন দাাঁড়াস ন এবাং দাাঁহড়সয়ই আল্লাহ্ র দরবাসর কদা‘আ েরস ন। 
োরপর হেব ােুখী হসয় হনজ চাাঁদর উহেসয় হদস ন। এরপর োাঁসদর 
উপর বৃহি বহষেে হ ।1 

هَشةَ  َعنم  َ  ََعئ مَ  لََما: قَالَتم  َها،َعنم  اّلَلُ  رَضه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَده
ينََة، َك  الَمده بُو وُعه

َ
، أ ر 

، بَكم بُو فَََكنَ  َوبهاَلل 
َ
ر   أ

َخَذتمهُ  إهَذا بَكم
َ
 :َيُقوُل  احلَُّم  أ

رهئ   ُكل 
لههه  فه  ُمَصَبح   امم هم

َ
دمَن  َوالَمومُت ...  أ

َ
نم  أ اكه  مه َ له  ْشه  هه َنعم

قملهعَ  إهَذا بهاَلل   َوََكنَ  ،
ُ
َفعُ  احلَُّم  َعنمهُ  أ َيتَهُ  يَرم  :َيُقوُل  َعقه

الَ 
َ
عمرهي يَلمَت  أ بهيَتَ  َهلم  شه

َ
ر   وََحومِله  بهَواد  ...  يَلملَةً  أ  وََجلهيُل، إهذمخه

رهَدنم  وََهلم 
َ
ًما أ يَاهَ  يَوم يُل، َشاَمة   يله  َيبمُدَونم  وََهلم ...  ََمََنة   مه  َوَطفه

َمَيةَ  َربهيَعَة، بمنَ  َوُعتمبَةَ  َربهيَعَة، بمنَ  َشيمبَةَ  الَعنم  اللَُهمَ : قَاَل 
ُ
 َكَما َخلَف   بمنَ  َوأ

رَُجونَا خم
َ
نم  أ نَا مه رمضه

َ
رمضه  إهَل  أ

َ
، أ : وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل  ُثمَ  الَوَباءه

وم  َمَكةَ  َكُحبِّنَا ينَةَ الَمده  إهيَلمنَا َحبِّبم  اللَُهمَ »
َ
َشَد، أ

َ
نَا فه  نَلَا بَارهكم  اللَُهمَ  أ  َوِّفه  َصاعه

نَا، َها ُمدِّ حم َفةه  إهَل  ُْحَاَها َوانمُقلم  نَلَا، وََصحِّ نَا: قَالَتم  ،«اجلُحم مم ينَةَ  َوقَده َ  الَمده   َوهه
ُ
َبأ وم

َ
 أ

رمضه 
َ
، أ َحانُ  فَََكنَ : قَالَتم  اّلَله رهي ُبطم

نًا َماءً  َتعمنه  اًل َْنم  جَيم  .آجه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১০২৩।  
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‘আহয়শা রাহদয়াল্লাহু আনহা কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েদীনায় আগেন েরস  আবূ বের ও 
হব া  রাহদয়াল্লাহু আনহুো জ্বরাক্রান্ত হসয় পড়স ন। আবূ বাের 
রাহদয়াল্লাহু আনহু জ্বরাক্রান্ত হসয় পড়স  হেহন এ েহবো অাংশহট্ 
আবৃহত্ত েরসেন,  
“প্রসেযে বযহক্তই োাঁর পহরবার ও স্বজনসদর োসঝ হদন োট্াসিন, 
অেচ েৃেুয োাঁর জূোর হফো কচসয়ও অহধে হনেট্বেেী”।  
আর হব া  রাহদয়াল্লাহু আনহু জ্বর উপশে হস  উচ্চস্বসর এ েহবো 
অাংশ আবৃহত্ত েরসেন, 
হায়, আহে যহদ েক্কার প্রান্তসর এেহট্ রাে োট্াসে পারোে 
এেনভাসব কয, আোর চারহদসে োেসব ইযহখর এবাং জা ী  নােে 
ঘাস।  
োজান্না নােে ঝনোর পাহন কোসনা হদন পান েরার সুসযাগ পাব হে? 
শাো এবাং োফী  পাহাড় আবার প্রোহশে হসব হে? 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, কহ আল্লাহ্! েুহে 
শায়বা ইবন রাবী’আ, ‘উেবা ইবন রাবী’আ এবাং উোয়যা ইবন 
খা সফর প্রহে  া’নে বষেন ের; কযেহন ভাসব োাঁরা আোসদরসে 
আোসদর োেৃভূহে কেসে কবর েসর েহাোহরর কদসশ কিস  হদসয়সে। 
এরপর রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কদা‘আ েরস ন, কহ 
আল্লাহ! েদীনাসে আোসদর হনেট্ হপ্রয় বাহনসয় দাও কযেন েক্কা 
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আোসদর হনেট্ হপ্রয় বা এর কচসয় কবশী। কহ আল্লাহ! আোসদর সা’ 
ও েুসদ বরেে দান ের এবাং েদীনাসে আোসদর জনয স্বািযের 
বাহনসয় দাও। িানান্তহরে েসর দাও জুহফাসে এর জ্বসরর প্রসোপ বা 
েহাোরীসে। ‘আহয়শা রাহদয়াল্লাহু আনহা বস ন, আেরা যখন েদীনা 
এসসহে াে েখন ো হে  আল্লাহর যেীসন সবোসপক্ষা অহধে 
েহাোরীর িান। হেহন আসরা বস ন, কস সেয় েদীনায় বুোন নােে 
এেহট্ ঝনো হে  যার কেসে হবেৃে ও বনে স্বাসদর পাহন প্রবাহহে 
হে।1 

نَس   َعنم 
َ
َ  أ ل  َدَخَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه مِّ  ََعَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

ُ
َتتمهُ  ،ُسلَيمم   أ

َ
 فَأ

ر   ، بهتَمم يُدوا»: قَاَل  وََسممن  عه
َ
نَُكمم  أ ، فه  َسمم َقائههه َرُكمم  سه ، فه  َوَتمم  ُثمَ  «َصائهم   فَإهنِّ  وهََعئههه

يَة   إهَل  قَامَ  نَ  نَاحه ، مه َ  فََصَّل  ابَليمته ، َغيم تُوَبةه مِّ  فََدََع  الَمكم
ُ
له  ُسلَيمم   أله

هم
َ
 بَيمتهَها، َوأ

مل  َفَقالَتم 
ُ
، رَُسوَل  يَا: ُسلَيمم   أ ؟ َما»: قَاَل  ُخَويمَصًة، يله  إهنَ  اّلَله َ ُمَك : قَالَتم  ،«هه  َخاده

، نَس 
َ
َ  تََركَ  َفَما أ َرة   َخيم ، يله  َدََع  إهاَل  ُدنميَا َوالَ  آخه ا، َمااًل  ارمُزقمهُ  اللَُهمَ »: قَاَل  بههه  َوَودَلً

نم  فَإهنِّ  ،«فهيهه  ََلُ  َوَبارهكم    لَمه
َ
ََثه أ

نمَصاره  كم
َ
َميمنَةُ  ابمنَته  وََحَدثَتمنه  َمااًل، األ

ُ
نَهُ : أ

َ
 ُدفهنَ  أ

َدمَ  لهُصلمبه  ةَ  َحَجاج   َمقم َ ع   ابَلَصم ونَ  بهضم ُ َشم ، وَعه ائَة  به  ابمنُ  َحَدَثنَا َومه
َ
يََم، أ نَا َمرم َبَ خم

َ
 أ

يلوَب، بمنُ  َُيمََي 
َ
، َحَدثَنه : قَاَل  أ عَ  ُْحَيمد  نَسً  َسمه

َ
َ  اأ ِّ  َعنه  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

 .وََسلَمَ  َعلَيمهه 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১৮৮৯। 
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আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে (আোর োো) উসম্ম সু াইে রাহদয়াল্লাহু 
আনহার ঘসর আগোন েরস ন। হেহন োাঁর সােসন কখজুর ও হঘ 
কপশ েরস ন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন: 
কোোসদর হঘ েশসে এবাং কখজুর োর বরেসন করসখ দাও। োরণ 
আহে সাহয়ে। এরপর হেহন ঘসরর এে পাসশ হগসয় নফ  সা াে 
আদায় েরস ন এবাং উসম্ম সু াইে রাহদয়াল্লাহু আনহা ও োাঁর 
পহরজসনর জনয কদা‘আ েরস ন। উসম্ম সু াইে রাহদয়াল্লাহু আনহা 
আরয েরস ন, ইয়া রাসূ াল্লাহ! আোর এেহট্ কোট্ কেস  আসে। 
হেহন ব স ন: কে কস? উসম্ম সু াইে রাহদয়াল্লাহু আনহা ব স ন, 
আপনার খাসদে আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোর জনয দুহনয়া ও আসখরাসের যাবেীয় 
ে যাসনর কদা‘আ েরস ন। হেহন ব স ন: কহ আল্লাহ! েুহে োসে 
ো  ও সন্তান-সন্তহে দান ের এবাং োসে বরেে দাও। আনাস 
রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, আহে আনসারগসণর েসধয অহধে 
সম্পদশা ীসদর এেজন। রাবী বস ন, আোর েনযা উোইনা আোসে 
জাহনসয়সে কয, হাজ্জাজ (ইবন ইউসুফ) - এর বসরায় আগেসনর পূবে 
পযেন্ত এেশে হবসশর অহধে আোর সন্তান োরা কগসে। ইবন আবূ 
োরইয়াে (রহ.) .....হুোয়দ (রহ.) এর সূসত্র আনাস রাহদয়াল্লাহু 
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আনহুসে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কেসে হাদীস বণেনা 
েরসে শুসনসেন।1 

َ  َسلََمةَ  َعنم  زمَوادُ  َخَفتم : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه
َ
، أ مه لَُقوا الَقوم مم

َ
تَُوا ،َوأ

َ
َ  فَأ  اهللُ  َصَّل  انَلبه

ره  فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه 
، ََنم مم ذهنَ  إهبهلههه

َ
، فَأ يَُهمم  لَُهمم وهُ  ُعَمُر، فَلَقه َبُ خم

َ
 َبَقاُؤُكمم  َما: َفَقاَل  فَأ

، َبعمدَ  ِّ  ََعَ  فََدَخَل  إهبهلهُكمم  َما ،اّلَله  رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
، َبعمدَ  َبَقاُؤُهمم  مم ، فه  نَاده »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  إهبهلههه تُونَ  انلَاسه

م
 َفيَأ

له 
مم  بهَفضم هه زمَواده

َ
َط  ،«أ هَك  فَبُسه ل َ ، َّله ، ََعَ  وََجَعلُوهُ  نهَطع   َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقامَ  انلَِّطعه

، َوَبَركَ  فََدََع  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  ، َدََعُهمم  ُثمَ  َعلَيمهه مم يَتههه عه وم
َ
تََث  بهأ  َحَّت  انلَاُس  فَاحم

َهدُ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل  ُثمَ  فََرُغوا، شم
َ
نم  أ

َ
، إهاَل  إهََلَ  الَ  أ نِّ  اّلَلُ

َ
 َوأ

 .«اّلَله  رَُسوُل 
সা াো ইবন আেওয়া রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
কোসনা এে সফসর ক ােসদর পাসেয় েসে হগসয়হে  এবাং োরা 
অভাবগ্রি হসয় পড়স ন। েখন োরা নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের হনেট্ োসদর উট্ যসবহ েরার অনুেহে কদওয়ার জনয 
এস ন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদর অনুেহে হদস ন। 
োরপসর োসদর সসঙ্গ উের রাহদয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ হস  োরা 
োাঁসে এ খবর হদস ন। হেহন ব স ন, উট্ কশষ হসয় যাবার পর 
কোোসদর বাাঁচার হে উপায় োেসব? োরপর উের রাহদয়াল্লাহু আনহু 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১৯৮২।  
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নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে এসস ব স ন, ইয়া 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! উট্ কশষ হসয় যাবার পর 
বাাঁচার হে উপায় হসব? েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন, ক ােসদর োসে কঘাষণা েসর দাও কয, যাসদর 
োসে অহেহরক্ত কয খাদয সােগ্রী আসে, ো কযন আোর োসে হনসয় 
আসস। এর জনয এেট্া চােড়া হবহেসয় কদওয়া হ । োরা কসই 
চােড়ার উপর ো রাখস ন। োরপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে দাাঁহড়সয় োসে বরেসের জনয কদা‘আ েরস ন। এরপর 
হেহন োসদরসে োসদর পাত্রগুস া হনসয় আসসে ব স ন, ক াসেরা 
দু’হাে ভহেে েসর েসর হন । সবার কনওয়া কশষ হস  রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, আহে সাক্ষয হদহি কয, 
আল্লাহ বযেীে কোসনা ই াহ নাই এবাং হনশ্চয়ই আহে আল্লাহর 
রাসূ ।1 

به  َعنم 
َ
وم  ُهَريمَرَة، أ

َ
به  َعنم  أ

َ
يد   أ َمُش  َشَك  - َسعه عم

َ َوةُ  ََكنَ  لََما: قَاَل  - األم  َتبُوكَ  َغزم
َصاَب 

َ
، انَلاَس  أ نمَت  لَوم  اهلله، رَُسوَل  يَا: قَالُوا ََمَاَعة  ذه

َ
نَا نَلَا أ َحنَا، َفنََحرم َكلمنَا نََواضه

َ
 فَأ

: َفَقاَل  ُعَمُر، فََجاءَ : قَاَل  ،«افمَعلُوا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  َواَدَهَنا،
ُر، قََل  َفَعلمَت  إهنم  اهلله، رَُسوَل  يَا نم  الَظهم له  ادمُعُهمم  َولَكه

هه  بهَفضم زمَواده
َ
،أ  اهللَ  ادمعُ  ُثمَ  مم

، َعلَيمَها لَُهمم  َكةه نم  اهللَ  لََعَل  بهالمَبَ
َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  َذلهَك، فه  جَيمَعَل  أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৪৮৪।  
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، فََدََع : قَاَل  ،«َنَعمم »: وََسلَمَ  له  َدََع  ُثمَ  فَبََسَطُه، بهنهَطع 
، بهَفضم مم هه زمَواده

َ
 فََجَعَل : قَاَل  أ

ءُ  ُل الَرجُ  ءُ : قَاَل  ُذَرة ، بهَكفِّ  يَجه َخرُ  َويَجه ، بهَكفِّ  اْلم ر  ءُ : قَاَل  َتمم َخرُ  َويَجه  اْلم
ة   َ تََمعَ  َحَّت  بهَكْسم نم  انلَِّطعه  ََعَ  اجم هَك  مه ء   َذل ، ََشم ي   َصَّل  اهلله  رَُسوُل  فََدََع : قَاَل  يَسه

، َعلَيمهه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َكةه يَتهُكمم  فه  ُخُذوا»: قَاَل  ُثمَ  بهالمَبَ عه وم
َ
َخُذوا: قَاَل  ،«أ

َ
 فه  فَأ

، مم يَتههه عه وم
َ
َكره  فه  تََرُكوا َما َحَّت  أ َكلُوا: قَاَل  َملَئُوهُ، إهاَل  وهََعءً  المَعسم

َ
 َشبهُعوا، َحَّت  فَأ

، َوفََضلَتم  لَة  هَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  فَضم شم
َ
نم  دُ أ

َ
 اهلُل، إهاَل  إهََلَ  اَل  أ

نِّ 
َ
َما اهللَ  يَلمَق  اَل  اهلله، رَُسوُل  َوأ َ  َعبمد   بههه ، َغيم َجَب  َشاكٍّ َنَةه  َعنه  َفيُحم  .«اجلم

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু অেবা আবু সাঈদ খূদরী রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু কেসে বণেনা েসরন, (সসন্দহ রাবী ‘আোসশর) োবুসের 
যুসির সেসয় ক াসেরা দারুণ খাদযাভাসব পহেে হস া । োরা আরয 
ের , ইয়া রাসু ুল্লাহ! যহদ আপহন অনুেহে কদন, োহস  আেরা 
আোসদর উট্গুস া যসবহ েসর োর কগাশে খাই এবাং আর চহবে 
বযবহার েহর। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
যসবহ েরসে পার। রাবী বস ন, ইেযবসসর উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
আসস ন এবাং আরয েরস ন, ইয়া রাসু ুল্লাহ! যহদ এরূপ েরা হয়, 
োহস  বাহন েসে যাসব বরাং আপহন ক ােসদরসে োসদর উিৃত্ত 
রসদ হনসয় উপহহহে হসে ব ুন, োসে োসদর জনয আল্লাহর 
দরবাসর বরেসের কদা‘আ েরুন। আশা েরা যায়, আল্লাহ োসে 
বরেে হদসবন। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
হযাাঁ, হিে আসে। এেহট্ দস্তরখান আনসে ব স ন এবাং ো 



 

443 

হবোস ন, এরপর সেস র উিৃত্ত রসদ কচসয় পািাস ন। রাবী বস ন, 
েখন কেউ এেেুসিা গে হনসয় হাহযর হস া, কেউ এেেুসিা কখজুর 
হনসয় হাহযর হস া, কেউ এে টু্েরা রুহট্ হনসয় আস , এভাসব হেেু 
পহরোণ রসদ-সােগ্রী দস্তরখানায় জো হস া। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বরেসের কদা‘আ েরস ন। োরপর ব স ন, 
কোেরা হনজ হনজ পাসত্র রসদপত্র ভহেে েসর নাও। সেস ই হনজ 
হনজ পাত্র ভসর হন , এেনহে এ বাহহনীর কোসনা পাত্রই আর অপূণে 
রই  না। এরপর সেস  পহরেৃপ্ত হসয় আহার েরস ন। হেেু উিৃত্তও 
রসয় কগ । েখন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
আহে সাক্ষয হদহি কয, আল্লাহ োড়া কোসনা ই াহ কনই এবাং আহে 
আল্লাহর কপ্রহরে রাসু -কয বযহক্ত সসন্দহােীেভাসব এ েো দু’হট্র 
উপর হবশ্বাস করসখ আল্লাহর োসে উপহিে হসব, কস জান্নাে কেসে 
বহঞ্চে হসব না। 1 

َرةَ  َعنم  ، بمنه  زُهم بَد  هه  َعنم  َمعم ، بمنه  اّلَله  َعبمده  َجدِّ َشام  دمرَكَ  قَدم  َوََكنَ  هه
َ
َ  أ  اهللُ  َصَّل  انَلبه

هُ  بههه  وََذَهبَتم  وََسلََم، َعلَيمهه  مل
ُ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  إهَل  ُْحَيمد   بهنمُت  َزيمنَُب  أ

ُه، اّلَله  رَُسوَل  يَا: َفَقالَتم  لََم،وَسَ  َسهُ  َفَمَسحَ  َصغهي   ُهوَ »: َفَقاَل  بَايهعم
م
 َوَعنم  «ََلُ  وََدََع  َرأ

َرةَ  ، بمنه  زُهم بَد  نَهُ  َمعم
َ
هُ  بههه  َُيمُرجُ  ََكنَ  أ َشام   بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  َجدل ، إهَل  هه وقه ََتهي السل

 فَيَشم
ه  َوابمنُ  ُعَمَر، ابمنُ  َفيَلمَقاهُ  الَطَعاَم، َبيم َ  الزل نَا»: ََلُ  َفيَُقوالَنه  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه كم ه

ْشم
َ
 فَإهنَ  أ

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৭।  
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 َ َكةه  لََك  َدََع  قَدم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه ، ،«بهالمَبَ ُكُهمم َ َصاَب  فَُرَبَما فَيََشم
َ
لَةَ  أ  الَراحه

، َكَما َ له المَ  إهَل  بهَها َفيَبمَعُث  هه ه
 .ْنم

আবদুল্লাহ ইবন হহশাে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাক্ষাৎ কপসয়হেস ন। োর ো 
যায়নাব হবনসে হুোইদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা এেবার োসে রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ হনসয় কগস ন এবাং ব স ন, 
ইয়া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! এসে বাই‘আে েসর 
হনন। হেহন ব স ন কয কো কোট্। েখন হেহন োর োোয় হাে 
বুহ সয় হদস ন ও োাঁর জনয কদা‘আ েরস ন। যুহরা ইবন ‘োবাদ 
রহ. কেসে আসরা বহণেে আসে কয, োর দাদা আবদুল্লাহ ইবন হহশাে 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োসে হনসয় বাজাসর কযসেন, খাদয সােগ্রী খহরদ 
েরসেন। পসে ইবন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ও ইবন যুবাসয়র 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর সাসে কদখা হস  োরা োসে ব সেন (আপনার 
সাসে বযবসায়) আোসদরও শরীে েসর নন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আপনার জনয বরেসের কদা‘আ েসরসেন। এ 
েোয় হেহন োসদর শরীে েসর হনসেন। অসনে সেয় ( ভযাাংশ 
হহসাসব) এে উট্ কবাঝাই ো  হেহন ভাসগ কপসেন আর ো বাড়ীসে 
পাহিসয় হদসেন।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৫০১।  
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بُو قَاَل 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ مَ : َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه ر و بمنُ  ُطَفيمُل  قَده ل  َعمم َحابُُه، ادَلومسه صم

َ
ِّ  ََعَ  َوأ  انَلبه

، رَُسوَل  يَا: َفَقالُوا ،وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ، َعَصتم  َدومًسا إهنَ  اّلَله بَتم
َ
 اّلَلَ  فَادمعُ  َوأ

يَل  َعلَيمَها، ، َهلََكتم : فَقه ده  اللَُهمَ »: قَاَل  َدومس  ته  َدومًسا اهم
م
مم  َوأ  .«بههه

 
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, েুফাই  
ইবন আম র দাওসী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ও োাঁর সঙ্গীরা নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে এস ব  , ‘ইয়া রাসূ াল্লাহ! দাওস 
কগাসত্রর ক াসেরা ইস াে গ্রহসণ অবাধয হসয়সে ও অস্বীোর েসরসে। 
আপহন োসদর হবরুসি কদা‘আ েরুন’। োরপর ব া হস া, দাওস 
কগাত্র ধ্বাংস কহাে। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, ইয়া আল্লাহ! আপহন দাওস কগাত্রসে হহদায়াে েরুন এবাং 
োসদর (ইস াসে) হনসয় আসুন’।1 

له  َعنم 
َ  َسعمد   بمنه  َسهم عَ  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه َ  َسمه مَ : َيُقوُل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  يَوم

َيَ »: َخيمَبَ  عمطه
ُ
تَحُ  رَُجاًل  الَرايَةَ  أَل هَك  يَرمُجونَ  َفَقاُموا ،«يََديمهه  ََعَ  اّلَلُ  َيفم ل َ ُهمم  َّله يل

َ
 أ

نم  يَرمُجو َوَُكلُهمم  َفَغَدوما ُيعمَطى،
َ
يمنَ »: َفَقاَل  ُيعمَطى، أ

َ
؟ أ ي يَل  ،«لََعه تَكه : فَقه ، يَشم  َعيمنَيمهه

َمَر،
َ
َ  فَأ ، فه  َفبََصَق  ََلُ، فَُديعه   َعيمنَيمهه

َ
نَهُ  َّت حَ  َمََكنَهُ  َفَبَأ

َ
، بههه  يَُكنم  لَمم  َكأ ء  : َفَقاَل  ََشم

ثملَنَا؟ يَُكونُوا َحَّت  ُنَقاتهلُُهمم  لهَك، ََعَ »: َفَقاَل  مه هَل  َحَّت  رهسم
، َتْنم مم هَساَحتههه  ادمُعُهمم  ثُمَ  ب

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৯৩৭, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৫২৪।  



 

446 

، إهَل  اَلمه مُهمم  اإلهسم به خم
َ
ُب  بهَما َوأ ، جَيه مم نم  فََواّلَله  َعلَيمهه

َ
د   ُجل  رَ  بهَك  ُيهمَدى أَل  َخيم   َواحه

نم  لََك   .«انَلَعمه  ُْحمره  مه
সাহ  রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে খায়বর যুসির হদন বস ন, আগােীো  আহে 
এেন এে বযহক্তর হাসে পোো হদব, যার হাসে আল্লাহ ো‘আ া 
হবজয় দান েরসবন। কস আল্লাহ ও োাঁর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে ভা বাসস, আর আল্লাহ োাঁর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োসে ভা বাসসন। ক াসেরা এ হচন্তায় সারা রাে োহট্সয় 
কদয় কয, োসে এ পোো কদওয়া হয়? আর পর হদন সোস  
প্রসেযসেই ো পাওয়ার আোিা কপাষণ েসর। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, আ ী কোোয়? ব া হ , োাঁর কচাসখ 
অসুখ। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর কচাসখ 
েুসখর  া া  াহগসয় হদস ন এবাং োাঁর জনয কদা‘আ েরস ন। োসে 
হেহন আসরাগয  াভ েরস ন। কযন আসদৌ োাঁর কচাসখ কোসনা করাগই 
হে  না। োরপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর 
হাসে পোো হদস ন। আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হজজ্ঞাসা েরস ন, 
আহে োসদর সাসে েেক্ষণ যুি চাহ সয় যাব যেক্ষণ না োরা 
আোসদরও েে হসয় যায়। হেহন সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, ‘েুহে স্বাভাহবেভাসব অগ্রসর হসয় োসদরও আহঙ্গনায় 
অবেরণ ের। োরপর োসদরসে ইস াসের প্রহে আহবান ের 
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এবাং ইস াে গ্রহণ েরার পর োসদও জনয যা অহপরহাযে ো 
োসদরসে জাহনসয় দাও। আল্লাহর েসে! আল্লাহ ো‘আ া যহদ 
কোোর োধযসে এে বযহক্তসে কহদাসয়ে দান েসরন, েসব ো 
কোোর জনয  া বসণের উসট্র োহ ে হওয়া অসপক্ষা উত্তে।1 

َ  اّلَله  َعبمده  بمنه  َجابهره  َعنم   اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َمعَ  َغَزومُت : قَاَل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه
َ  َفتاَلََحَق : قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  ل  به نَا وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
ح   ََعَ  َوأ  قَدم  نَلَا، نَاضه

يَا عم
َ
يُ  يََكادُ  فَالَ  أ يهَك؟ َما»: يله  َفَقاَل  ،يَسه َعه ،: قُلمُت : قَاَل  ،«بله َ  َفتََخلََف : قَاَل  َعيه

َ  َزاَل  َفَما ََلُ، وََدََع  فَزََجَرُه، وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  بهله  يََديه  َبيم  قَُداَمَها اإله
ُي، َيَك؟ تََرى َكيمَف »: يله  َفَقاَل  يَسه ،: قُلمُت : قَاَل  ،«بَعه يم 

َ َصاَبتمهُ  قَدم  َبه
َ
: قَاَل  بََرَكتَُك، أ

؟» َفتَبهيُعنهيهه
َ
يَيمُت : قَاَل  «أ تَحم ح   نَلَا يَُكنم  َولَمم  فَاسم ُُه، نَاضه ،: َفُقلمُت : قَاَل  َغيم : قَاَل  َنَعمم

، نهيهه تُهُ  فَبهعم نَ  ََعَ  إهيَاهُ  فَبهعم
َ
رهه، َفَقارَ  يله  أ بملُغَ  َحَّت  َظهم

َ
ي أ  رَُسوَل  يَا: َفُقلمُت : قَاَل  نَةَ الَمده

، إهنِّ  اّلَله  َذنمتُُه، َعُروس 
م
تَأ ذهنَ  فَاسم

َ
، فَأ ُت  يله ينَةه  إهَل  انَلاَس  َفتََقَدمم َتيمُت  َحَّت  الَمده

َ
 أ

ينََة، يَنه  الَمده ، فَلَقه لَنه  َخايله
َ
، َعنه  فََسأ يه َبمتُهُ  ابَلعه خم

َ
، َصنَعمُت  بهَما فَأ : قَاَل  فاَلََمنه  فهيهه

يَ  يله  قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  ََكنَ  َوقَدم  َذنمتُهُ  حه
م
تَأ َت  َهلم »: اسم  تََزوَجم

ًرا مم  بهكم
َ
ُت : َفُقلمُت  ،«ثَيِّبًا؟ أ َت  َهاَل »: َفَقاَل  ثَيِّبًا، تََزوَجم ًرا تََزوَجم بَُها بهكم  تاُلَعه

بَُك  ، رَُسوَل  يَا: قُلمُت  ،«َوتاُلَعه َ  اّلَله هي تُُوِّفِّ وه  َوادله
َ
دَ  أ هه تُشم َخَوات   َوِله  اسم

َ
َغار   أ  صه

ُت  نم  فََكرههم
َ
تََزَوجَ  أ

َ
ثملَُهَن، أ ُبُهَن، فاَلَ  مه َن، َتُقومُ  َوالَ  تُؤَدِّ ُت  َعلَيمهه َُقومَ  ثَيِّبًا َفََتَوَجم  تله

نَ  َبُهَن، َعلَيمهه مَ  فَلََما: قَاَل  َوتُؤَدِّ ينَةَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  وُل رَسُ  قَده  َغَدومُت  الَمده

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৯৪২, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৪০৬। 
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، َعلَيمهه  يه َعه َطانه  بهابلم عم
َ
َ  َورََدهُ  َثَمنَهُ  فَأ َيةُ  قَاَل  لََعَ  نََرى الَ  َحَسن   قََضائهنَا فه  َهَذا الُمغه

ًسا بههه 
م
 .بَأ

জাহবর ইবন আবদুল্লাহ্ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, আহে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ এে 
যুসি অাংশগ্রহণ েহর। হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে হেেুক্ষণ পসর এসস আোর সসঙ্গ হেহ ে হন; আহে েখন 
আোর পাহন-কসসচর উট্নীর উপর আসরাহী হে াে। উট্নী ক্লান্ত হসয় 
পসড়হে ; এহট্ কোসট্ই চ সে পারহে  না। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসে হজজ্ঞাসা েরস ন, কোোর উসট্র হে 
হসয়সে? আহে ব  াে, ক্লান্ত হসয় পসড়সে। েখন রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে উট্নীহট্র কপেন হদে কেসে হগসয় 
উট্নী-হট্সে হাাঁোস ন এবাং এহট্র জনয কদা‘আ েরস ন। এরপর 
এহট্ সবে’হট্ উসট্র আসগ আসগ চ সে োসে। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসে হজজ্ঞাসা েরস ন, এখন কোোর 
উট্নীহট্র হেরূপ েসন হসি? আহে ব  াে, ভা ই। এহট্ আপনার 
বরেে  াভ েসরসে। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, েুহে হে এহট্ আোর হনেট্ হবক্রয় েরসব? হেহন বস ন, 
আহে েসন েসন  জ্জাসবাধ ের াে। (োরণ) আোর হনেট্ এ উট্হট্ 
বযেীে পাহন বহনোরী অনয কোসনা উট্নী হে  না। আহে ব  াে, 
হযাাঁ (হবক্রয় েরব)। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
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ব স ন, োহস  আোর হনেট্ হবক্রয় ের। অনন্তর আহে উট্নীহট্ 
োাঁর হনেট্ এ শসেে হবক্রয় ের াে কয, েদীনায় কপৌো পযেন্ত এর 
উপর আসরাহন েরব। আহে ব  াে, ইয়া রাসূ াল্লাহ্! আহে সদয 
হববাহহে এেজন পুরুষ। োরপর আহে োাঁর হনেট্ অনুেহে 
চাই াে। হেহন আোসে অনুেহে হদস ন। আহে ক ােসদর আসগ 
আসগ চ  াে এবাং েদীনায় কপৌসে কগ াে। েখন আোর োো 
আোর সসঙ্গ সাক্ষাে েরস ন। হেহন আোসে উট্নী সম্পসেে 
হজজ্ঞাসা েরস ন। আহে োসে কস হবষসয় অবহহে ের াে যা আহে 
েসরহে াে। হেহন আোসে হেরস্কার েরস ন। হেহন (রাবী) বস ন, 
আর যখন আহে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ 
অনুেহে কচসয়হে াে, েখন হেহন আোসে প্রশ্ন েসরহেস ন, েুহে হে 
েুোরী হববাহ েসরে, না এেন েহহ াসে হববাহ েসরে যার পূসবে 
হববাহ হসয়হে ? আহে ব  াে, এেন েহহ াসে হববাহ েসরহে যার 
পূসবে হববাহ হসয়সে। হেহন ব স ন, েুহে েুোরী হববাহ েরস  না 
কেন? েুহে োর সসঙ্গ কখ াধূ া েরসে এবাং কসও কোোর সসঙ্গ 
কখ াধূ া েরে। আহে ব  াে, ইয়া রাসূ ুল্লাহ্! আোর হপো শহীদ 
হসয়সেন। আোর েসয়েজন কোট্ কোট্ কবান রসয়সে। োই আহে 
োসদর সেবয়সসর কোসনা কেসয় হববাহ েরা পেন্দ েহরহন; কয 
োসদরসে আদব-আখ াে হশক্ষা হদসে পারসব না এবাং োসদর 
কদখাসশানা েরসে পারসব না। োই আহে এেজন পূবে হববাহ হসয়সে 
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এেন েহহ াসে হববাহ েসরহে; যাসে কস োসদর কদখাশুনা েরসে 
পাসর এবাং োসদরসে আদব-োয়দা হশক্ষা হদসে পাসর। হেহন বস ন, 
যখন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েদীনায় আসসন, 
পরহদন আহে োাঁর হনেট্ উট্নীহট্ হনসয় উপহিে হ াে। হেহন 
আোসে এর েূ য হদস ন এবাং উট্হট্ও কফরে হদস ন। েুগীরা 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আোসদর হবসবচনায় এহট্ উত্তে। আেরা 
এসে কোসনা কদাষ েসন েহর না।1 

، بمن الَبَاء َعنم  بُو َجاءَ : َيُقوُل  ََعزهب 
َ
ر   أ

َ  بَكم به  إهَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه
َ
ه، فه  أ َله ه

 َمْنم
ََتَى نمهُ  فَاشم اًل، مه لم  ابمنََك  ابمَعثه : لهَعازهب   َفَقاَل  رَحم ، هُ َُيممه  َمَعُه، فََحَملمتُهُ : قَاَل  َمعه
به  وََخَرجَ 

َ
دُ  أ به  ََلُ  َفَقاَل  َثَمنَُه، يَنمتَقه

َ
بَا يَا: أ

َ
، أ ر 

ثمنه  بَكم يَ  َصنَعمتَُما َكيمَف  َحدِّ  حه
يمَت  ،: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َمعَ  رَسَ يمنَا َنَعمم َ رسم

َ
نَ  يَلملَتَنَا أ ، َومه  الَغده

َيةه  قَائهمُ  قَامَ  َحَّت  يُق  وََخالَ  الَظهه ، فهيهه  َيُمرل  الَ  الَطره َحد 
َ
َرة   نَلَا فَُرفهَعتم  أ يلَة   َصخم  َطوه

، لََها لي ته  لَمم  ظه
م
َا الَشممُس، َعلَيمهه  تَأ نلم نمَدُه، َفَْنَ ِّ  وََسَويمُت  عه هلَنبه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ل

ي َمََكنًا ، َينَامُ  بهيَده ُت  َعلَيمهه َوةً، فهيهه  َوبََسطم نَا اّلَله  رَُسوَل  يَا َنمم : َوقُلمُت  فَرم
َ
نمُفُض  َوأ

َ
 أ

لََك، َما لََك  ُت  َفنَامَ  َحوم نمُفُض  وََخرَجم
َ
ََلُ، َما أ نَا فَإهَذا َحوم

َ
بهل   بهَراع   أ هه  ُمقم  إهَل  بهَغنَمه

َرةه، يدُ  الَصخم نمَها يُره ثمَل  مه رَدمنَا، ياََّله  مه
َ
هَمنم : ََلُ  َفُقلمُت  أ نمَت  ل

َ
 لهرَُجل  : َفَقاَل  ُغاَلُم، يَا أ

نم  له  مه
هم
َ
، أ ينَةه وم  الَمده

َ
فه : قُلمُت  َمَكَة، أ

َ
َك  أ ؟ َغنَمه ،: قَاَل  لَََب  لُُب،: قُلمُت  َنَعمم َفتَحم

َ
: قَاَل  أ

، َخذَ  َنَعمم
َ
عَ  انمُفضه : َفُقلمُت  َشاًة، فَأ نَ  الَِضم َابه  مه يمُت : قَاَل  َوالَقَذى، الَشَعره وَ  الَتل

َ
 فََرأ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৯৬৭।  
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هُب  الَبَاءَ  َدى يَِضم َرى ََعَ  يََديمهه  إهحم خم
ُ
نم  ُكثمبَةً  َقعمب   فه  فََحلََب  َينمُفُض، األ ، مه  لَََب 

ِّ  َْحَلمتَُها إهَداَوة   َوَمعه  هلنَبه تَوهي وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ل نمَها، يَرم َُب  مه ،َوَيتَوََض  يََشم
ُ
 أ

َتيمُت 
َ
َ  فَأ ُت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه نم  فََكرههم

َ
وقهَظُه، أ

ُ
تُهُ  أ يَ  فََواَفقم تَيمَقَظ، حه  اسم

نَ  فََصبَبمُت  ََبه  ََعَ  الَماءه  مه
َفلُُه، بََردَ  َحَّت  اللَ سم

َ
َبم : َفُقلمُت  أ ، رَُسوَل  يَا اْشم : قَاَل  اّلَله

ََشهَب 
يُت، َحَّت  فَ لَمم »: قَاَل  ُثمَ  رَضه

َ
نه  أ

م
يله  يَأ هلَرحه ََتَلمنَا: قَاَل  بََّل،: قُلمُت  «ل َدَما فَارم  َبعم

اقَةُ  َواَتبََعنَا الَشممُس، َمالَته  ، بمنُ  رُسَ تهينَا: َفُقلمُت  َمالهك 
ُ
، رَُسوَل  يَا أ  الَ »: َفَقاَل  اّلَله

ل  َعلَيمهه  فََدََع  «َمَعنَا اّلَلَ  إهنَ  ََتمَزنم   إهَل  فَرَُسهُ  بههه  فَارمتََطَمتم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
نهَها رَى - َبطم

ُ
نَ  َجَل   فه  - أ ، مه رمضه

َ
َراُكَما إهنِّ : َفَقاَل  - زَُهيم   َشَك  - األ

ُ
ُتَما قَدم  أ  َدَعوم

، َ ، فَادمُعَوا لََعَ نم  لَُكَما فَاّلَلُ  يله
َ
رُدَ  أ

َ
ل  ََلُ  َدََع فَ  الَطلََب، َعنمُكَما أ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

َحًدا يَلمَق  الَ  فََجَعَل  َفنََجا، وََسلَمَ 
َ
َحًدا يَلمَق  فَالَ  ُهنَا، َما َكَفيمتُُكمم  قَدم : قَاَل  إهاَل  أ

َ
 أ

 .نَلَا َوَوَف : قَاَل  رََدُه، إهاَل 
বারা ইবন আহযব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
এেহদন আবু বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু আোর হপোর হনেট্ 
আোসদর বাহড়সে আসস ন। হেহন আোর হপোর হনেট্ কেসে 
এেহট্ হাওদা ক্রয় েরস ন এবাং আোর হপোসে ব স ন, কোোর 
কেস  বারাসে আোর সাসে হাওদাহট্ বসয় হনসয় কযসে ব । আহে 
হাওদাহট্ বহন েসর োাঁর সাসে চ  াে। আোর হপোও উহার েূ য 
গ্রহণ েরার জনয আোসদর সঙ্গী হস ন। আোর হপো োাঁসে 
ব স ন, কহ আবু বের, দয়া েসর আপহন আোসদরসে ব ুন, 
আপনারা হে েসরহেস ন, কয রাসে (হহজরসের সেয়) আপহন নবী 
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সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সােী হেস ন। হেহন ব স ন, হযাাঁ, 
অবশযই। আেরা (সাওর গুহা কেসে কবর হসয়) সারারাে চস  
পরহদন দুপুর পযেন্ত চ  াে। যখন রাস্তাঘাট্ জনশূনয হসয় পড় , 
রাস্তায় কোসনা োনুসষর যাোয়াে হে  না। হিাৎ এেহট্  ম্বা ও 
চওড়া পাের আোসদর নযসর পড়স া, যার পহেে োয়ায় সূসযের োপ 
প্রসবশ েরহে  না। আেরা কসখাসন হগসয় অবেরণ ের াে। আহে 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের জনয হনজ হাসে এেহট্ জায়গা 
পহরষ্কার-পহরিন্ন েসর হন াে, যাসে কসখাসন হেহন ঘুোসে পাসরন। 
আহে ঐ িাসন এেহট্ চােড়ার হবোনা কপসে হদ াে এবাং ব  াে, 
ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আপহন শুসয় পড়ুন। আহে আপনার হনরাপত্তার জনয 
পাহারায় হনযুক্ত রই াে। হেহন শুসয় পড়স ন। আর আহে চারপাসশর 
অবিা পযেসবক্ষসণর জনয কবহরসয় পড় াে। হিাৎ কদখসে কপ াে, 
এেজন কেষ রাখা  োর কেষপা  হনসয় পােসরর হদসে েুসট্ 
আসসে। কসও আোসদর েে পােসরর োয়ায় আেয় হনসে চায়। 
আহে ব  াে, কহ যুবে, েুহে োর অধীনি রাখা ? কস েদীনার হে 
েক্কার এে বযহক্তর নাে ব  , আহে হজজ্ঞাসা ের াে, কোোর 
কেষপাস  হে দুগ্ধবেী কেষ আসে? কস ব  , হযাাঁ আসে। আহে 
ব  াে, েুহে হে কদাহন েসর হদসব? কস ব  , হযাাঁ। োরপর কস 
এেহট্ বেরী ধসর হনসয় এ । আহে ব  াে, এর স্তন ধু া-বা ু, 
পশে ও েয় া কেসে পহরষ্কার েসর নাও। রাবী আবু ইসহাে (রহ.) 
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বস ন, আহে বারা’কে কদখ াে এে হাে অপর হাসের উপর করসখ 
ঝাড়সেন। োরপর ঐ যুবে এেহট্ োসির বাহট্সে হেেু দুধ কদাহন 
ের । আোর সাসেও এেহট্ চােড়ার পাত্র হে ।আহে নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের অজুর পাহন ও পান েরার পাহন রাখার জনয 
হনসয়হে াে। আহে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ 
আস াে। (হেহন ঘুহেসয় হেস ন) োাঁসে জাগাসনা উহচৎ েসন ের াে 
না। হেেুক্ষণ পর হেহন কজসগ উিস ন। আহে দুধ হনসয় হাহজর 
হ াে। আহে দুসধর েসধয সাোনয পাহন কেস হে াে োসে দুসধর নীচ 
পযেন্ত িাো হসয় কগ । আহে ব  াে, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আপহন দুধ 
পান েরুন। হেহন পান েরস ন, আহে োসে সন্তুি হসয় কগ াে। 
োরপর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, এখনও হে 
আোসদর যাত্রা শুরুর সেয় হয়হন? আহে ব  াে, হযাাঁ হসয়সে। 
পুনরায় শুরু হ  আোসদর যাত্রা। েেক্ষসণ সূযে পহশ্চে আোসশ েস  
পসড়সে। সুরাো ইবন োহ ে (অশ্বাসরাহসণ) আোসদর পশ্চািাবন 
েরহে । আহে ব  াে, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আোসদর অনুধাবসন কে 
কযন আসসে। হেহন ব স ন, হচন্তা েসরানা, হনশ্চয়ই েহান আল্লাহ 
আোসদর সাসে রসয়সেন। েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
োাঁর হবরুসি কদা‘আ েরস ন। েৎক্ষণাৎ আসরাহীসহ কঘাড়া োাঁর 
কপট্ পযেন্ত োহট্সে কধসব কগ , শক্ত োহট্সে। রাবী যুহায়র এই 
শব্দহট্ সম্পসেে সসন্দহ প্রোশ েসর বস ন, আোর ধারণা এরূপ শব্দ 
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বস হেস ন। সুরাো ব  , আোর হবশ্বাস আপনারা আোর হবরুসি 
কদা‘আ েসরসেন। আোর (উিাসরর) জনয আপনারা কদায়া েসর 
হদন। আল্লাহর েসে আপনাসদর আপনাসদর অনুসন্ধানোরীসদরসে 
আহে হফহরসয় হনসয় যাব। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োর 
জনয কদা‘আ েরস ন। কস করহাই কপ । হফসর যাওয়ার পসে যার 
সাসে োর সাক্ষাৎ হসো, কস ব ে (এহদসে হগসয় পশুেে েসরা 
না।) আহে সব কদসখ এসসহে। যাসেই কপসয়সে, হফহরসয় হনসয়সে। 
আবু বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, কস আোসদর সাসে েৃে 
অঙ্গীোর পূরণ েসরসে।1 

نَُس  َحَدَثنَا
َ
َ  َمالهك   بمنُ  أ بََل : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه قم

َ
ل  أ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  نَبه

ينَةه  إهَل  بَا ُمرمدهف   وَُهوَ  الَمده
َ
، أ ر 

بُو بَكم
َ
ر   َوأ

ل  ُيعمَرُف، َشيمخ   بَكم  اهللُ  َصَّل  اّلَله  َونَبه
بَا الَرُجُل  َفيَلمَق : قَاَل  ُيعمَرُف، الَ  َشابي  وََسلَمَ  َعلَيمهه 

َ
ر   أ

بَا يَا َفيَُقوُل  بَكم
َ
ر   أ

 َمنم  بَكم
ي الَرُجُل  َهَذا َ  اََّله ينه  الَرُجُل  َهَذا: َفيَُقوُل  يََديمَك؟ َبيم ده ُب : قَاَل  الَسبهيَل، َيهم سه  َفيَحم

ُب  نَهُ  احلَاسه
َ
يَق، َيعمنه  إهَنَما أ ، َسبهيَل  َيعمنه  َماَوإهنَ  الَطره ه ََفَت  اْلَيم بُو فَاتلم

َ
ر   أ

 فَإهَذا بَكم
، قَدم  بهَفارهس   ُهوَ  ، رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  حَلهَقُهمم ََفَت  بهنَا، حَلهَق  قَدم  فَارهس   َهَذا اّلَله ل  فَاتلم  نَبه
هُ  اللَُهمَ »: َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  َعم  قَاَمتم  ُثمَ  الَفَرُس، َعهُ فَََصَ . «اِصم

ُم، َ  يَا: َفَقاَل  َُتَممحه ، نَبه نه  اّلَله ئمَت، بهَما ُمرم َُكنَ  الَ  َمََكنََك، فَقهفم »: قَاَل  شه َحًدا َتَتم
َ
 أ

َوَل  فَََكنَ : " قَاَل . «بهنَا يَلمَحُق 
َ
ًدا انَلَهاره  أ ِّ  ََعَ  َجاهه  َم،وََسلَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  نَبه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬১৫, েুসহ ে, হাদীস নাং ২০০৯। 
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رَ  َوََكنَ  لََحةً  انَلَهاره  آخه َل  ََلُ، َمسم  احلََرةه، َجانهَب  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَْنَ
نمَصاره  إهَل  َبَعَث  ُثمَ 

َ
ِّ  إهَل  فََجاُءوا األ به  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  نَبه

َ
ر   َوأ

 بَكم
مَ  فََسلَُموا َكبَا: َوقَالُوا ا،َعلَيمهه ه  ارم نَيم ه  آمه ل  فََركهَب . ُمَطاَعيم  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  نَبه

بُو وََسلَمَ 
َ
، َوأ ر 

وا بَكم ، ُدوَنُهَما وََحفل اَلحه يَل  بهالسِّ ينَةه  فه  فَقه ل  َجاءَ : الَمده ، نَبه  َجاءَ  اّلَله
ل  فُوا وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  نَبه َ ْشم

َ
ل  َجاءَ : َوَيُقولُونَ  َينمُظُرونَ  فَأ ، نَبه ل  َجاءَ  اّلَله  نَبه

، بََل  اّلَله قم
َ
يُ  فَأ به  َداره  َجانهَب  نََزَل  َحَّت  يَسه

َ
يلوَب، أ

َ
ُث  فَإهنَهُ  أ لَهُ  يَلَُحدِّ هم

َ
عَ  إهذم  أ  بههه  َسمه

، بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  ل   فه  وَُهوَ  َساَلم 
، ََنم لههه هم

َ
ََتهُف  أله

، َُيم َل  لَُهمم نم  َفَعجه
َ
ََتهُف  اََّلهي يََضعَ  أ

 َُيم
يَها، لَُهمم  َ  فََجاءَ  فه عَ  َمَعُه، َوهه نم  فََسمه ِّ  مه  إهَل  رََجعَ  ُثمَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  نَبه

، لههه هم
َ
ل  َفَقاَل  أ يل »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  نَبه

َ
لهنَا وته ُبيُ  أ هم

َ
قمَرُب  أ

َ
بُو َفَقاَل . «أ

َ
 أ

يلوَب 
َ
نَا: أ

َ
َ  يَا أ ، نَبه هه  اّلَله ، وََهَذا َدارهي َهذه ياًل  نَلَا َفَهيِّئم  فَانمَطلهقم »: قَاَل  بَابه : قَاَل  ،«َمقه

، بََرَكةه  ََعَ  قُوَما ل  َجاءَ  فَلََما اّلَله  بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  اءَ جَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  نَبه
َهدُ : َفَقاَل  َساَلم   شم

َ
نََك  أ

َ
، رَُسوُل  أ نََك  اّلَله

َ
ئمَت  َوأ ، جه َقٍّ نِّ  َيُهودُ  َعلهَمتم  َوقَدم  ِبه

َ
 أ

، َوابمنُ  َسيُِّدُهمم  مم هه لَُمُهمم  َسيِّده عم
َ
، َوابمنُ  َوأ مم هه لَمه عم

َ
مُهمم  فَادمُعُهمم  أ ل

َ
أ نم  َقبمَل  َعنِّ  فَاسم

َ
 أ

لَمُ  نِّ  واَيعم
َ
لَممُت، قَدم  أ سم

َ
لَُموا إهنم  فَإهَنُهمم  أ نِّ  َيعم

َ
ُت  قَدم  أ لَمم سم

َ
َ  قَالُوا أ َ  لَيمَس  َما فه . فه

رمَسَل 
َ
ل  فَأ بَلُوا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  نَبه قم

َ
، فََدَخلُوا فَأ  اّلَله  رَُسوُل  لَُهمم  َفَقاَل  َعلَيمهه

، َمعمََشَ  يَا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ، ايلَُهوده ، اَتُقوا َويملَُكمم  إهََلَ  الَ  اََّلهي فََواّلَله  اّلَلَ
نِّ  تَلَعملَُمونَ  إهنَُكمم  ُهَو، إهاَل 

َ
ا، اّلَله  رَُسوُل  أ نِّ  َحقًّ

َ
ئمتُُكمم  َوأ ، جه َقٍّ لهُموا ِبه سم

َ
: قَالُوا ،«فَأ

لَُمُه، َما ِّ  قَالُوا َنعم هلَنبه ، ثاََلَث  قَالََها وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َّل َص  ل َرار  يل »: قَاَل  مه
َ
 رَُجل   فَأ

؟ بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  فهيُكمم  نَا، َوابمنُ  َسيُِّدنَا َذاكَ : قَالُوا «َساَلم  لَُمنَا َسيِّده عم
َ
 َوابمنُ  َوأ

نَا، لَمه عم
َ
تُمم »: قَاَل  أ يم

َ
فََرأ

َ
لََم؟ إهنم  أ سم

َ
ه  َحاَش : قَالُوا ،«أ َ لهَم، ََكنَ  َما ّلله تُمم »: قَاَل  لهيُسم يم

َ
فََرأ

َ
 أ
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لََم؟ إهنم  سم
َ
ه  َحاَش : قَالُوا «أ َ لهَم، ََكنَ  َما ّلله تُمم »: قَاَل  لهيُسم يم

َ
فََرأ

َ
لََم؟ إهنم  أ سم

َ
: قَالُوا ،«أ

ه  َحاَش  َ لهَم، ََكنَ  َما ّلله ُرجم  َساَلم   ابمنَ  يَا»: قَاَل  لهيُسم مم  اخم  يَا: َفَقاَل  فََخَرجَ  ،«َعلَيمهه
، اَتُقوا ايلَُهوده  َمعمََشَ  نَهُ  تَلَعملَُمونَ  إهنَُكمم  ُهَو، إهاَل  إهََلَ  الَ  اََّلهي فََواّلَله  اّلَلَ

َ
 رَُسوُل  أ

، نَهُ  اّلَله
َ
، َجاءَ  َوأ َقٍّ رََجُهمم  َكَذبمَت،: َفَقالُوا ِبه خم

َ
 .وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فَأ

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যখন েদীনায় এস ন 
েখন উসির হপসি আবূ বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োাঁর কপেসন 
হেস ন। আবূ বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হেস ন বসয়াসজযি ও 
পহরহচে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হেস ন (কদখসে) 
জাওয়ান ও অপহরহচে েখন বণেনাোরী বস ন, যখন আবূ বেসরর 
সসঙ্গ োসরা সাক্ষাে হে, কস হজজ্ঞাসা েরে কহ আবু বের, কোোর 
সমু্মসখ বসা ঐ বযহক্ত কে? আবূ বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব সেন 
হেহন আোর পে প্রদশেে। রাবী বস ন, প্রশ্নোরী সাধারণ পে েসন 
েরে এবাং হেহন (আবূ বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু) সেযপে উসেসশয 
েরসেন। োরপর এেবার আবূ বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হপেসন 
োহেসয় হট্াৎ কদখসে কপস ন এেজন অশ্বাসরাহী োাঁসদর প্রায় 
হনেসট্ এসস পসড়সে। েখন হেহন ব স ন ইয়া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! এই কয এেজন অশ্বাসরাহী আোসদর হপেসন 
প্রায় হনেসট্ কপৌঁসে কগসে। েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
হপেসনর হদসে োহেসয় কদা‘আ েরস ন, ইয়া আল্লাহ! আপহন ওসে 
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পােড়াও েরুন। েৎক্ষণাৎ কঘাড়াহট্ োসে নীসচ কফস  হদসয় দাাঁহড়সয় 
হসরষা রব েরসে  াগ । েখন অশ্বাসরাহী ব  , ইয়া নবী আল্লাহ! 
আপনার যা ইিা আোসে আসদশ েরুন। েখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, েুহে কসখাসনই কেসে যাও। কেউ 
আোসদর হদসে আসসে চাইস  েুহে োসে বাাঁধা হদসব। বণেনাোরী 
বস ন, হদসনর প্রেে ভাসগ হে  কস নবীর হবরুসি সাংগ্রােোরী আর 
হদসনর কশষ ভাসগ হসয় কগ  োাঁর পক্ষ কেসে অস্ত্রধারণোরী। 
এরপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েদীনার হারারায় 
এেপাসশ অবেরণ েরস ন। এরপর আনসারসদর সাংবাদ হদস ন। 
োাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে এস ন এবাং 
উভয়সে সা াে েসর ব স ন, আপনারা হনরাপদ এবাং োনয হহসসসব 
আসরাহণ েরুন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ও আবূ বের 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু উসট্ আসরাহণ েরস ন আর আনসারগণ অসস্ত্র 
সহজ্জে হসয় োাঁসদর কবিন েসর চ সে  াগস ন। েদীনায় ক াসেরা 
ব সে  াগ , আল্লাহ্ র নবী এসসসেন, আল্লাহ্ র নবী এসসসেন, 
ক ােজন উচু যায়গায় উসি োাঁসদর কদখসে  াগ । আর ব সে 
 াগ  আল্লাহর নবী এসসসেন। হেহন সােসনর হদসে চ সে 
 াগস ন। অবসশসষ আবূ আইয়ুব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর বাড়ীর পাসশ 
হগসয় অবেরণ েরস ন। আবূ আইয়ুব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ঐ সেয় 
োাঁর পহরবাসরর ক ােসদর সাসে েোবােো ব হেস ন। ইহেেসধয 
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আবদুল্লাহ ইবন সা াে োাঁর আগেসনর েো শুনস ন েখন হেহন 
োাঁর হনসজর বাগাসন কখজুর আহরণ েরহেস ন। েখন হেহন 
োড়াোহড় ফ  আহরণ েরা কেসে হবরে হস ন এবাং আহহরে 
কখজুরসহ নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কখদেসে হাহযর 
হস ন এবাং নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হেেু েোবােো 
শুসন হনজ গৃসহ হফসর কগস ন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, আোসদর ক ােসদর েসধয োর বাড়ী এখান কেসে সবসচসয় 
হনেট্বেেী? আবূ আইয়ুব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, ইয়া নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এই কো বাড়ী, এই কয োর দরজা। 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, েসব চ , আোসদর 
হবোসের বযাবিা ের। হেহন ব স ন আপনারা উভসয়ই চ ুন। 
আল্লাহ বরেে দানোরী। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
োাঁর বাড়ী আসস ন। েখন আবদুল্লাহ ইবন সা াে রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু এসস হাহযর হস ন এবাং ব স ন, আহে সাক্ষয হদহি কয, 
আপহন আল্লাহর রাসূ ; আপহন সেয হনসয় এসসসেন। ইয়া 
রাসূ ুল্লাহ! ইয়াহূদী সম্প্রদায় জাসন কয আহে োসদর সদোর এবাং 
আহে োাঁসদর সদোসরর পুত্র। আহে োসদর েসধয কবশী জ্ঞানী এবাং 
োসদর বড় জ্ঞানীর সন্তান। আহে ইস াে গ্রহণ েসরহে এেোট্া 
জানাজাহন হওয়ার পূসবে আপহন োসদর ডােুন এবাং আোর সম্পসেে 
হজজ্ঞাসা েরুণ, আোর সম্পসেে োসদর ধারণা অবগে হউন। 
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কেননা োরা যহদ জানসে পাসর কয আহে ইস াে গ্রহণ েসরহে, েসব 
আোর সম্বসন্ধ োরা এেন সব অহ ে উহক্ত েরসব কয সব আোর 
েসধয কনই। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে (ইয়াহূদী 
সম্প্রদায়সে) কডসে পািাস ন। োরা এসস োর োসে হাহযর হ । 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদর ব স ন, কহ 
ইয়াহূদী সম্প্রদায়, কোোসদর উপর অহভশাপ! কোেরা কসই আল্লাসহ্ে 
ভয় ের, হেহন োড়া ‘োবুদ কনই। কোেরা হনিয়ই জান কয আহে 
সেয রাসূ । সেয হনসয়ই কোোসদর হনেট্ এসসহে। সুেরাাং কোেরা 
ইস াে গ্রহণ ের। োরা উত্তর হদ , আেরা এসব জাহননা। োরা 
হেনবার এেো ব  । োরপর হেহন হজজ্ঞাসা েরস ন, কোোসদর 
েসধয আবদুল্লাহ ইবন সা াে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেেন ক াে? োরা 
উত্তর হদ , হেহন আোসদর কনো এবাং আোসদর কনোর সন্তান। 
হেহন আোসদর সবেসেি আহ ে এবাং সবেসেি আহ সের সন্তান। নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, হেহন যহদ ইস াে গ্রহণ 
েসরন েসব কোোসদর েোেে হে হসব? োরা ব  , আল্লাহ 
কহফাজে েরুন। হেহন ইস াে গ্রহণ েরসবন ো হেেুসেই হসে 
পাসরনা। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আবার ব স ন, আিা 
ব সো, হেহন যহদ েুসহ ে হসয়ই যান েসব কোেরা েী েসন েরসব? 
োরা ব  , আল্লাহ্  রক্ষা েরুন, হেহন েুসহ ে হসয় যাসবন ইহা 
হেেুসেই সম্ভব নয়। েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
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ব স ন, কহ ইবন সা াে, েুহে এসদর সােসন কবহরসয় আস। হেহন 
কবহরসয় আসস ন এবাং ব স ন, কহ ইয়াহূদী সম্প্রদায়! আল্লাহসে ভয় 
ের। ঐ আল্লাহ্ র েসে, হযহন বযেীে কোসনা ো’বুদ কনই। কোেরা 
হনশ্চয়ই জান হেহন সেয রাসু , কহাে হনসয়ই আগেন েসরসেন। 
েখন োরা বস  উি , েুহে হেেযা ব ে। োরপর নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদরসে কবর েসর হদস ন।1   

بُو َحَدَثنَا
َ
، َزيمد   أ نمَصارهيل

َ  ادمنُ : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  يله  قَاَل : قَاَل  األم
نِّ  هه  َفَمَسحَ : قَاَل  ،" مه ، ََعَ  بهيَده هه سه

م
، َرأ ميَتههه مم  مَجِّلمُه، اللُهمَ : " قَاَل  ُثمَ : قَاَل  َوحله ده

َ
 مَجَاََلُ  َوأ

ًعا، بَلَغَ  فَلََقدم : " قَاَل  ،" ائَةَ  بهضم هه  فه  َوَما َسنَة   َومه سه
م
ميَتههه  َرأ ، َوحله ، َنبمذ   إهاَل  َبيَاض  ي   يَسه

َط  ََكنَ  َولََقدم  ، ُمنمبَسه هه موَجم ُههُ  َينمَقبهضم  َولَمم  ال  ." َماَت  َحَّت  وَجم
আবু যাসয়দ আনসারী রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আোসে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, আোর োসে 
আস। হেহন বস ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর হাে 
হদসয় োাঁর োো ও দাাঁহড় োসসহ েরস ন। অেঃপর ব স ন, কহ 
আল্লাহ োসে সুন্দর েরুন এবাং োাঁর কসৌন্দযে িায়ী েরুন। হেহন 
বস ন, োাঁর এেশে বেসররও কবহশ বয়স হসয়হে  অেচ োাঁর োো 
ও দাাঁহড়র চু  সাোনয পহরোণ োড়া পাসেহন। হেহন প্রফুল্ল কচহারার 
অহধোরী হেস ন। েৃেুযর আগ পযেন্ত োাঁর কচহারা েুহঞ্চে হয়হন। 2 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৯১১।  
2 েুসনাসদ আহেদ, হাদীস নাং ২০৭৩৩।  
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، بمنه  َسلََمةَ  َعنم  َوعه كم
َ
نَا: قَاَل  األ  إهَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َمعَ  َخرَجم

، نَا َخيمَبَ م نَ  رَُجل   َفَقاَل  يَلماًل، فَْسه مه  مه ره  الَقوم َوعه  بمنه  لهَعامه كم
َ
الَ : األ

َ
ُعنَاتُسم  أ نم  مه  مه

ر   َوََكنَ : قَاَل  ُهنَيمَهاتهَك؟ ًرا، رَُجاًل  ََعمه َل  َشاعه مه  َُيمُدو َفَْنَ  :َيُقوُل  بهالَقوم
نمَت  لَومالَ  اللَُهمَ 

َ
نَا َما أ تََديم نَا َوالَ ...  اهم  َصلَيمنَا َوالَ  تََصَدقم

رم  فه تََفيمنَا َما لََك  فهَداء   فَاغم قمَدامَ  َوَثبِّته ...  اقم
َ
 اَلَقيمنَا نم إه  األ

َيم  لمقه
َ
ينَةً  َوأ يحَ  إهَذا إهنَا...  َعلَيمنَا َسكه تَيمنَا بهنَا صه

َ
 أ

يَاحه   َعلَيمنَا َعَولُوا َوبهالصِّ
رُ : قَالُوا «الَسائهُق  َهَذا َمنم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  ، بمنُ  ََعمه كمَوعه

َ
 األ

نَ  رَُجل   َفَقاَل  «اّلَلُ  يَرمَْحُهُ »: َفَقاَل  مه  مه َ  يَا وََجبَتم : الَقوم ، نَبه تَنَا لَومالَ  اّلَله تَعم مم
َ
، أ : قَاَل  بههه

تَيمنَا
َ
، َخيمَبَ  فَأ نَاُهمم َصابَتمنَا َحَّت  فََحاَِصم

َ
يَدة ، َُممَمَصة   أ  َفتََحَها اّلَلَ  إهنَ  ُثمَ  َشده

، مم َس  فَلََما َعلَيمهه مم
َ
مَ ا انَلاُس  أ ، فُتهَحتم  اََّلهي يلَوم مم قَُدوا َعلَيمهه وم

َ
 َفَقاَل  َكثهَيًة، نهَيانًا أ

هه  َما»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  يِّ  ََعَ  انلَِّياُن، َهذه
َ
ء   أ : قَالُوا «تُوقهُدونَ  ََشم

، ََعَ  يِّ  ََعَ »: قَاَل  حَلمم 
َ
؟ أ ، ُْحُر   حَلممه  ََعَ : قَالُوا «حَلمم  َية  مسه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  إهن

قُوَها»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  ره
هم
َ
وَها أ ُ وم  اّلَله  رَُسوَل  يَا: رَُجل   َفَقاَل  «َواكمْسه

َ
يُقَها أ  ُنَهره

لَُها؟ وم »: قَاَل  َوَنغمسه
َ
ُم، تََصاَف  فَلََما «َذاكَ  أ ر   َسيمُف  ََكنَ  الَقوم  َفتَنَاَوَل  ،قهََص   فهيهه  ََعمه

يًّا بههه  َبُه، َيُهوده ه َِضم عُ  يله ، ُذبَاُب  َوَيرمجه هه َصاَب  َسيمفه
َ
بَةَ  فَأ ر   ُركم نمُه، َفَماَت  ََعمه  فَلََما مه

بًا، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َرآنه : َسلََمةُ  قَاَل  َقَفلُوا  «لََك  َما»: يله  َفَقاَل  َشاحه
به  لََك  فهًدى: َفُقلمُت 

َ
، أ ِمِّ

ُ
نَ  َزَعُموا َوأ

َ
ًرا أ : قُلمُت  «قَاََلُ؟ َمنم »: قَاَل  َعَملُُه، َحبهَط  ََعمه

َسيمدُ  َوفُاَلن   َوفُاَلن   فُاَلن   قَاََلُ 
ُ
ه  بمنُ  َوأ ، احلَُضيم نمَصارهيل

َ
 اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  األ



 

462 

َريمنه  ََلُ  إهنَ  قَاََلُ، َمنم  َكَذَب »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  جم
َ
َ  ومََجَعَ  - أَل بََعيمهه  َبيم د   إهنَهُ  - إهصم  جَلَاهه

، د  ي  قََل  َُمَاهه   َعَرِبه
َ
ثملَهُ  بهَها نََشأ  .«مه

সা ো ইবন আেওয়া রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
এেবার আেরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ 
খায়বার অহভযাসন কবর হ াে। আেরা রাসের কব ায় চ হে াে। 
দস র েসধয কেসে এেজন ‘আহের ইবন আেওয়া রাহদয়াল্লাহু 
আনহুসে ব   কয, আপহন হে আপনার (কোট্) েহবোগুস া কেসে 
হেেু পসড় আোসদর কশানাসবন না? ‘আহের রাহদয়াল্লাহু আনহু হেস ন 
এেজন েহব। সুেরাাং হেহন দস র ক ােসদর হুদী কগসয় কশানাসে 
 াগস ন। ‘‘কহ আল্লাহ! েুহে না হস , আেরা কহদাসয়ে কপোে না। 
আেরা সাদাো হদোে না, সা াে আদায় েরোে না। আোসদর 
আসগোর গুনাহ ক্ষো েরুন; যা আেরা েসরহে। আেরা আপনার 
জনয উৎসহগেে। যহদ আেরা শত্রুর সমু্মখীন হই, েখন আোসদর 
পদিয় সুদৃঢ় রাখুন। আোসদর উপর শাহন্ত বষেণ েরুন। শত্রুর 
ডাসের সেয় আেরা কযন বীসরর েে ধাহবে হই, যখন োরা বহ-
হুসল্লাড় েসর, আোসদর উপর আক্রেণ চা ায়।’’ েখন রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হজজ্ঞাসা েরস ন, এ উট্ চা ে 
ক ােহট্ কে? কস কয এ রেে উট্ চাহ সয় যাসি ক াসেরা ব স ন, 
হেহন ‘আহের ইবন আেওয়া। হেহন ব স ন, আল্লাহ োর উপর 
রহে েরুন। দস র এেজন ব স ন, ইয়া নবী আল্লাহ। োর জনয 
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কো শাহাদে হনহদিে হসয় কগ । হায়! যহদ আোসদর এ সুসযাগ দান 
েরসেন। োরপর আেরা খায়বার কপৌঁসে শত্রুসদর অবসরাধ েসর 
কফ  াে। এ সেয় আেরা অহেশয় কু্ষধােে হসয় পড় াে। অবসশসষ 
আল্লাহ (খায়বার যুসি) োসদর উপর আোসদর হবজয় দান েরস ন। 
োরপর কযহদন খায়বার হবহজে হস া, কসহদন ক াসেরা অসনে 
আগুন জা াস া। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হজজ্ঞাসা 
েরস ন, কোেরা এে সব আগুন হে জনয জ্বা াি? ক াসেরা ব  , 
কগাশে রান্নার জনয। হেহন হজজ্ঞাসা েরস ন, হেসসর কগাশে? োরা 
ব  , গৃহপাহ ে গাধার কগাশে। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, এসব কগাশে কফস  দাও এবাং 
হাহড়গুস া কভসঙ্গ কফ । এেবযহক্ত ব  , ইয়া রাসূ ুল্লাহ! বরাং 
কগাশেগুস া কফস  আেরা হাহড়গুস া ধুসয় হন? হেহন ব স ন, েসব 
োই ের। রাবী বস ন, যখন ক াসেরা যুসি সাহরবি হ । ‘আহের 
রাহদয়াল্লাহু আনহুর েস ায়ার খানা খাসট্া হে । হেহন এে 
ইয়াহূদীসে োরার উসেসশয এহট্ হদসয় োর উপর আক্রেণ েরস ন। 
হেন্তু োর েস ায়াসরর ধারাস া অাংশ ‘আহের রাহদয়াল্লাহু আনহুর 
হাটু্সে এসস আঘাে ের । এসে হেহন োরা কগস ন। োরপর 
হফরার সেয় সবাই হফরস ন। সা ো রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, 
আোর কচহারার রাং পহরবেেন কদসখ, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে আোসে হজজ্ঞাসা েরস ন, কোোর হে হসয়সে? আহে 
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ব  াে, আোর বাপ-ো আপনার উপর কোরবান কহাে! ক াসেরা 
ব সে কয, ‘আহেসরর আে  সব বরবাদ হসয় কগসে। হেহন ব স ন, 
এ েোট্া কে বস সে? আহে ব  াে, অেুে, অেুে অেুে এবাং 
উসায়দ ইবন হুয়াইর আনসারী রাহদয়াল্লাহু আনহু। েখন রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, যারা এ েো বস সে, োরা 
হেেযা বস সে। হেহন ব স ন, োাঁর দু’হট্ পুরস্কার রসয়সে, কস জাহহদ 
এবাং েুজাহহদ। আরব ভূ-খসে োাঁর েে ক াে অল্পই জন্ম হনসয়সে।1 

، َعنم  ير  الَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  يله  قَاَل : قَاَل  َجره
َ
نم  تُرهُيُنه  أ  ذهي مه

ُت  بََّل،: َفُقلمُت  «اْلَلََصةه  يَ  فه  فَانمَطلَقم ائَةه  َِخمسه نم  فَارهس   َومه ََس، مه ْحم
َ
 َوََكنُوا أ

َحاَب  صم
َ
، أ ثمبُُت  الَ  َوُكنمُت  َخيمل 

َ
، ََعَ  أ هَك  فََذَكرمُت  اْلَيمله ِّ  َذل هلَنبه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ل

رهي ََعَ  يََدهُ  فََِضََب  وََسلََم،
يمُت  َحَّت  َصدم

َ
ثَرَ  َرأ

َ
هه  أ رهي، فه  يَده

 ثَبِّتمُه، اللَُهمَ »: َوقَاَل  َصدم
َعلمهُ  يًا َواجم يًّا َهاده ده  بَيمتًا اْلَلََصةه  ُذو َوََكنَ : اَل قَ  َبعمُد، فََرس   َعنم  َوَقعمُت  َفَما: قَاَل  «َمهم
َثمَعَم، بهايلََمنه  يلََة، ْله يهه  َوَِبه بَُد، نُُصب   فه بَُة، ََلُ  ُيَقاُل  ُتعم تَاَها: قَاَل  الَكعم

َ
 فََحَرَقَها فَأ

َها، بهانَلاره  مَ  َولََما: قَاَل  َوَكَْسَ ير   قَده مُ  رَُجل   بهَها ََكنَ  ايلََمَن، َجره تَقمسه زم  يَسم
َ
،بهاأل  اَلمه

يَل   َعلَيمَك  قََدرَ  فَإهنم  ُهنَا، َها وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  رَُسوَل  إهنَ : ََلُ  فَقه
منََما: قَاَل  ُعنَُقَك، َْضََب  هُب  ُهوَ  َفبَي ، َعلَيمهه  َوَقَف  إهذم  بهَها يَِضم ير  َنَها: َفَقاَل  َجره َ  تَلَكمْسه

َهَدنَ  نم : َولَتَشم
َ
، إهاَل  إهََلَ  الَ  أ وم  اّلَلُ

َ
َبنَ  أ ه ْضم

َ
َها: قَاَل  ُعنَُقَك؟ أَل َد، فََكَْسَ  َبَعَث  ُثمَ  وََشهه

ير   نم  رَُجاًل  َجره ََس  مه ْحم
َ
َن  أ بَا يُكم

َ
رمَطاةَ  أ

َ
ِّ  إهَل  أ هُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه ُ  يُبََشِّ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬১৪৮।  
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هَك، َت  فَلََما بهَذل
َ
َ  أ  َبَعثََك  َواََّلهي اّلَله  رَُسوَل  يَا: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

، ئمُت  َما بهاحلَقِّ تَُها َحَّت  جه َنَها تََركم
َ
َرُب، مَجَل   َكأ جم

َ
ل  َفَبَكَ : قَاَل  أ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

ََس  َخيمله  ََعَ  وََسلَمَ  ْحم
َ
هَها أ  .َمَرات   َِخمَس  َورهَجال

জারীর রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আোসে 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, েুহে হে আোসে 
যু -খা াসার কপসরশানী কেসে স্বহি কদসবনা? আহে ব  াে: 
অবশযই। এরপর আহে (আোসদর) আহোস কগাত্র কেসে এেশে 
পঞ্চাশ জন অশ্বাসরাহী বসহনে হনসয় চ  াে। োসদর সবাই হেস া 
অশ্ব পহরচা নায় অহভজ্ঞ। হেন্তু আহে েখসনা কঘাড়ার উপর হির হসয় 
বসসে পারোে না। োই বযাপারহট্ রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে জানা াে। হেহন োাঁর হাে হদসয় আোর বুসের উপর 
আঘাে েরস ন। এেনহে আহে আোর বুসে োাঁর হাসের হচহ্ন পযেন্ত 
কদখসে কপ াে। হেহন কদায়া েরস ন, ‘কহ আল্লাহ্! এসে হির হসয় 
বসস োেসে হদন এবাং োসে কহদাসয়ে দানোরী ও কহদাসয়ে 
 াভোরী বাহনসয় হদন’। জারীর রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, এরপসর 
আর েখসনা আহে আোর কঘাড়া কেসে পসড় যাইহন। হেহন আসরা 
বস সেন কয, যু -খা াসা হেস া ইয়াোসনর অন্তগেে খাসআে ও 
বাজী া কগাসত্রর এেহট্ (েীেে) ঘর। কসখাসন েেগুস া েূহেে িাহপে 
হেস া। ক াসেরা এগুস ার পূজা েরে এবাং এ ঘরহট্সে ব া হসো 
ো’বা। রাবী বস ন, এরপর হেহন কসখাসন কগস ন এবাং ঘরহট্ আগুন 
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হদসয় জ্বাহ সয় হদস ন আর এর হভট্াোহট্ও চুরোর েসর হদস ন। 
রাবী আসরা বস ন, আর যখন জারীর রাহদয়াল্লাহু আনহু ইয়াোসন 
হগসয় উিস ন েখন কসখাসন এে ক াে োেে, কস েীসরর সাহাসযয 
ভাগয হননেয় েরে, োসে ব া হ , রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের প্রহেহনহধ এখাসন আসেন, হেহন যহদ কোোসে পােড়াও 
েরার সুসযাগ পান োহস  কোোর গদোন উহড়সয় কদসবন। রাবী 
বস ন, এরপর এেদা কস ভাগয হননেসয়র োসজ হ প্ত হে , কসই 
েূহুসেে জারীর রাহদয়াল্লাহু আনহু কসখাসন কপৌঁসে কগস ন। হেহন 
ব স ন, েীরগুস া কভসঙ্গ কফ  এবাং আল্লাহ্ োড়া অনয কোসনা 
উপাসয কনই- এ েোর সাক্ষয দাও, অনযোয় কোোর গদোন উহড়সয় 
কদব। ক ােহট্ েখন েীরগুস া কভসঙ্গ কফ   এবাং (আল্লাহ্ োড়া 
কোসনা ই াহ কনই, এ েোর) সাক্ষয হদ । এরপর জারীর 
রাহদয়াল্লাহু আনহু আবু আরোে নােে আহোস কগাসত্রর এে 
বযহক্তসে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কখদেসে 
পািাস ন কখাশখবরী কশানাসনার জনয। ক ােহট্ রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে এসস ব  , ‘‘ইয়া রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! কস সত্তার (আল্লাহর) েসে েসর ব হে, হযহন 
আপনাসে সেয বাণী হদসয় পাহিসয়সেন, ঘরহট্সে হিে খুজহ -পাাঁচড়া 
আক্রান্ত উসট্র েসো োস া েসর করসখ আহে এসসহে। বণেনাোরী 
বস ন, এ েো শুসন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
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আহোস কগাসত্রর অশ্বাসরাহী এবাং পদাহেে বসহনেসদর সাহবেে 
ে যাণ ও বরেসের জনয পাাঁচবার কদায়া েরস ন।1 

نَسه  َعنم 
َ
، بمنه  أ به  ابمن   ََكنَ : قَاَل  َمالهك 

َ
، َطلمَحةَ  أله تَكه بُو فََخَرجَ  يَشم

َ
 َفُقبهَض  َطلمَحَة، أ

، ل بُو رََجعَ  فَلََما الَصبه
َ
؟ َفَعَل  َما: قَاَل  َطلمَحةَ  أ مل  قَالَتم  ابمنه

ُ
َكنُ  ُهوَ : ُسلَيمم   أ سم

َ
َما أ  مه

َصاَب  ُثمَ  َفتََعَش، المَعَشاءَ  إهيَلمهه  َفَقَرَبتم  ََكَن،
َ
نمَها، أ  َواُروا: قَالَتم  فََرغَ  فَلََما مه

، َ بَحَ  فَلََما الَصبه صم
َ
بُو أ

َ
َت  َطلمَحةَ  أ

َ
َبَُه، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ خم

َ
: َفَقاَل  فَأ

تُمُ » َرسم عم
َ
،: قَاَل  «اللَيملََة؟ أ تم  «لَُهَما بَارهكم  اللُهمَ »: قَاَل  َنَعمم بُو يله  َفَقاَل  ُغاَلًما، فََودَلَ

َ
 أ

لمهُ : َطلمَحةَ  ه َ  َحَّت  اْحم ته
م
َ  بههه  تَأ َت  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

َ
َ  بههه  فَأ  اهللُ  َصَّل  انَلبه

، َمَعهُ  َوَبَعثَتم  وََسلََم، َعلَيمهه  َخَذهُ  بهتََمَرات 
َ
ل  فَأ : َفَقاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

َمَعهُ »
َ
؟ أ ء  ،: قَالُوا «ََشم ، َنَعمم َخَذَها َتَمَرات 

َ
ل  فَأ  َفَمَضَغَها، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

َخَذَها ُثمَ 
َ
نم  أ ، مه ِّ  فه  فه  فََجَعلََها فهيهه  .اهلله  َعبمدَ  وََسَماهُ  َحَنَكُه، ُثمَ  الَصبه

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আবু ো হা রাহদয়াল্লাহু আনহুর এে কেস  করাসগ ভুগহে । 

(এেহদন) আবু ো হা রাহদয়াল্লাহু আনহু (োাঁর োসজ) কবহরসয় 
যাওয়ার পর হশশুহট্ োরা যায়। যখন আবু ো হা রাহদয়াল্লাহু আনহু 
হফসর এস ন, (স্ত্রীসে) হজজ্ঞাসা েরস ন, আোর কেস  হে েরসে? 
স্ত্রী উসম্ম সু ায়ে রাহদয়াল্লাহু আনহা ব স ন, কস আসগর চাইসে 
শান্ত আসে। এরপর হেহন োাঁসে রাসের খাবার হদস ন, হেহন ো 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৩৫৭।  
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কখস ন, োরপর োর সসঙ্গ হেহ ে হস ন। এরপর হেহন অবসর 
হস  উসম্ম সু ায়ে রাহদয়াল্লাহু আনহা ব স ন, হশশুহট্সে দাফন 
েসর এস। সো  হস  আবু ো হা রাহদয়াল্লাহু আনহু রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হখদেসে এসস োাঁসে (সব) ঘট্না 
ব স ন। হেহন হজজ্ঞাসা েরস ন, কোেরা হে আজ রাসে হেহ ে 
হসয়ে? হেহন ব স ন, হযাাঁ। হেহন (দু‘আ েসর) ব স ন, ইয়া আল্লাহ। 
োসদর উভসয়র জনয বরেে হদন। এরপর োর এেহট্ কেস  জন্ম 
গ্রহণ েসর। েখন আবু ো হা রাহদয়াল্লাহু আনহু আোসে ব স ন, 
োসে (কোস ) েুস  নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হখদেসে 
হনসয় যাও। উসম্ম সু ায়ে রাহদয়াল্লাহু আনহা োর সাসে েসয়েহট্ 
কখজুর হদস ন। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসে 
(হশশুহট্সে) হাসে হনসয় হজজ্ঞাসা েরস ন, োর সাসে হেেু আসে 
হে? োরা ব স ন, হযাাঁ, েসয়েহট্ কখজুর। েখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কসগুস া হনসয় হচবাস ন। এরপর ো োাঁর েুখ 
কেসে হনসয় হশশুহট্র েুসখ হদস ন। োরপর োর জনয বরেসের 
কদা‘আ েরস ন এবাং োর নাে রাখস ন আবু্দল্লাহ।1 

مِّ  َعنم 
ُ
ه  بهنمته  َخادله   أ ، بمنه  َخادله يد  َتيمُت : قَالَتم  َسعه

َ
 وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ

به  َمعَ 
َ
َ  أ يص   َولََعَ َفُر، قَمه صم

َ
 - «َسنَهم  َسنَهم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  وُل رَسُ  قَاَل  أ

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২১৪৪।  
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َ : اّلَله  َعبمدُ  قَاَل  َيةه  َوهه لمَعُب  فََذَهبمُت : قَالَتم  ،- َحَسنَة   بهاحلَبَشه
َ
َاتَمه  أ  انللبَُوةه، َبه

، فََزَبَرنه  به
َ
َها»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل  أ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل  ُثمَ  ،«َدعم

بمّله »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ 
َ
لهفه  أ خم

َ
بمّله  ُثَم، َوأ

َ
، أ لهفه خم

َ
بمّله  ُثمَ  َوأ

َ
لهفه  أ خم

َ
: اّلَله  َعبمدُ  قَاَل  «َوأ

يَتم   .َذَكرَ  َحَّت  َفبَقه
উসম্ম খাহ দ হবনসে খাহ দ ইবন সাঈদ রাহদয়াল্লাহু আনহা কেসে 
বহণেে, হেহন বস ন, আহে আোর হপোর সসঙ্গ হ ুদ বসণের জাো 
পসর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে আস াে। 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, সান্না-সান্না। 
(রাবী) আবু্দল্লাহ রহ. বস ন, হাবশী ভাষায় ো সুন্দর অসেে বযবহৃে। 
উসম্ম খাহ দ রাহদয়াল্লাহু আনহা বস ন, এরপর আহে োাঁর েহসর 
নবুযসের িান হনসয় কেৌেুে েরসে  াগ াে। আোর হপো আোসে 
ধেে হদস ন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
কোট্ কেসয় োসে েরসে দাও।’ এরপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসে ব স ন, এ োপড় পহরধান ের আর 
পুরাসনা ের, আবার পহরধান ের, পুরাসনা ের, পুরাসনা ের, আবার 
পহরধান ের, পুরাসনা ের। (অেোৎ দীঘে হদন পহরধান ের)। 
আবু্দল্লাহ (ইবন েুবারে) রহ. বস ন, উসম্ম খাহ দ রাহদয়াল্লাহু আনহা 
এেহদন জীহবে োসেন কয, োাঁর আস াচনা চ সে োসে। 1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩০৭১।  
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به  َعنم 
َ
نَ : ُهَريمَرةَ  أ

َ
َ  أ َسهُ  َرَفعَ  إهَذا ََكنَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

م
نَ  َرأ َعةه  مه  الَركم

َرةه، نمجه  اللَُهمَ : " َيُقوُل  اْلخه
َ
به  بمنَ  َعَياَش  أ

َ
نمجه  اللَُهمَ  َربهيَعَة، أ

َ
، بمنَ  َسلََمةَ  أ  اللَُهمَ  ههَشام 

نمجه 
َ
دَ  أ ، بمنَ  الَويله ده نمجه  اللَُهمَ  الَويله

َ
َعفهيَ المُ  أ تَضم نَ  سم نهَي، مه مه ُددم  اللَُهمَ  الُمؤم تََك  اشم

َ
أ  وَطم

، ََعَ  َعلمَها اللَُهمَ  ُمَِضَ نهيَ  اجم نه  سه نَ : يُوُسَف  َكسه
َ
َ  َوأ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َفارُ : قَاَل  لَمُ  لََها اّلَلُ  َغَفرَ  غه سم
َ
 ." اّلَلُ  َسالََمَها َوأ

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যখন কশষ রাো‘আে কেসে োো উিাস ন, 
েখন ব স ন, কহ আল্লাহ্! আইয়যাশ ইবন আবু রাবী’আহসে েুহক্ত 
হদন। কহ আল্লাহ্! সা াো ইবন হহশােসে েুহক্ত হদন। কহ আল্লাহ্! 
ওয়া ীদ ইবন ওয়া ীদসে রক্ষা েরুণ। কহ আল্লাহ্! দুবে  
েু’হেনসদরসে েুহক্ত হদন। কহ আল্লাহ্! েুযার কগাসত্রর উপর আপনার 
শাহস্ত েসিার েসর হদন। কহ আল্লাহ্! ইউসুফ আ াইহহস সা াসের 
যোনার দুহভেসক্ষর বেরগুস ার নযায় (এসদর উপর) েসয়ে বের 
দুহভেক্ষ হদন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আসরা ব স ন, 
হগফার কগাত্র, আল্লাহ োসদরসে ক্ষো েরুন। আর আস াে কগাত্র, 
আল্লাহ োসদরসে হনরাপসদ রাখুন।1 

به  َعنم 
َ
يدَ  َكثهي   أ ، َعبمده  بمنه  يَزه َنه بُو َحَدثَنه  الرَْحم

َ
دمُعو ُكنمُت : قَاَل  ُهَريمَرَة، أ

َ
ِمِّ  أ

ُ
 إهَل  أ

اَلمه  هسم
َ  اإلم ، َوهه َكة  ه ُتَها ُمَشم ًما فََدَعوم َمَعتمنه فَ  يَوم سم

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  فه  أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১০০৬।  
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َرُه، َما وََسلَمَ  كم
َ
َتيمُت  أ

َ
نَا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  فَأ

َ
ي، َوأ بمكه

َ
 يَا قُلمُت  أ

دمُعو ُكنمُت  إهنِّ  اهلله  رَُسوَل 
َ
ِمِّ  أ

ُ
اَلمه  إهَل  أ هسم

َب  اإلم
م
، َفتَأ َ ُتهَ  لََعَ َوممَ  افََدَعوم َمَعتمنه  ايلم سم

َ
 فَأ

يَك  َرُه، َما فه كم
َ
نم  اهللَ  فَادمعُ  أ

َ
يَ  أ مَ  َيهمده

ُ
به  أ

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  ُهَريمَرةَ  أ

ده  اللُهمَ »: وََسلَمَ  مَ  اهم
ُ
به  أ

َ
ُت  «ُهَريمَرةَ  أ ا َفَخرَجم ً تَبمَشه َوةه  ُمسم ِّ  بهَدعم  اهللُ  َصَّل  اهلله  نَبه

ئمُت  فَلََما وََسلََم، َعلَيمهه  مُت  جه ، إهَل  فََصه َابه ، ُهوَ  فَإهَذا ابلم َعتم  َُمَاف  ِمِّ  فََسمه
ُ
َف  أ  َخشم

، بَا يَا َمََكنََك : َفَقالَتم  قََدَِمَ
َ
عمُت  ُهَريمَرةَ  أ َخَضةَ  وََسمه ، َخضم مَماءه  فَاغمتََسلَتم : قَاَل  ال

َعَها َولَبهَستم  رم لَتم  ده َ  َعنم  وََعجه َاَب، َفَفتََحته  ارهَها،ِخه بَا يَا: قَالَتم  ُثمَ  ابلم
َ
 ُهَريمَرةَ  أ

َهدُ  شم
َ
نم  أ

َ
َهدُ  اهلُل، إهاَل  إهََلَ  اَل  أ شم

َ
نَ  َوأ

َ
 رَُسوله  إهَل  فَرََجعمُت  قَاَل  َورَُسوَُلُ، َعبمُدهُ  حُمََمًدا أ

متُهُ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  تَي
َ
نَا فَأ

َ
ي َوأ بمكه

َ
نَ  أ ، مه  اهلله  رَُسوَل  يَا: قُلمُت : قَاَل  المَفَرحه

م  مَشه ب
َ
تََجاَب  قَده  أ َوتََك  اهللُ  اسم مَ  وََهَدى َدعم

ُ
به  أ

َ
دَ  ُهَريمَرَة، أ ثمَن  اهللَ  فََحمه

َ
 َوقَاَل  َعلَيمهه  َوأ

ًا، نم  اهللَ  ادمعُ  اهلله  رَُسوَل  يَا: قُلمُت  قَاَل  َخيم
َ
نَا ُُيَبِّبَنه  أ

َ
ِمِّ  أ

ُ
هه عه  إهَل  َوأ نهَي، بَاده مه مُمؤم  ال

 ُعبَيمَدكَ  َحبِّبم  اللُهمَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل : قَاَل  إهيَلمنَا، َوُُيَبِّبَُهمم 
بَا َيعمنه  - َهَذا

َ
َمهُ  - ُهَريمَرةَ  أ

ُ
كَ  إهَل  َوأ بَاده نهَي، عه مه مُمؤم مه  وََحبِّبم  ال نهيَ  إهيَلمهه مه مُمؤم  َفَما «ال

ن   ُخلهَق  مه َمعُ  ُمؤم َحَبنه  إهاَل  يََرانه  َواَل  به  يَسم
َ
 .أ

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, আহে আোর োসে ইস াসের 
দাওয়াে হদ াে। হেহন হেস ন েুশহরে। এেহদন আহে োসে 
েুসহ ে হসে ব  াে। হেন্তু হেহন আোসে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে সম্পসেে এেন এেহট্ েন্তবয েরস ন যা হে  
আোর জনয অসহনীয়। আহে োাঁদসে োাঁদসে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে এসস ব  াে, কহ আল্লাহর রাসূ ! 
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আহে আোর োসে ইস াসের দাওয়াে হদসয় আসহে াে। হেন্তু হেহন 
আোর আহবান প্রেযাখান েসরই চ সেন। আজসেও আহে োসে 
দাওয়াে হদ াে। হেন্তু হেহন আোসে আপনার সম্পসেে এেন েো 
শুহনসয় হদস ন যা অেযন্ত আপহত্তের। অেএব আপহন আল্লাহর োসে 
কদা‘আ েরুন হেহন কযন আবু হুরায়রার োসে হহদায়াে দান েসরন। 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, কহ আল্লাহ! আবু 
হুরায়রার োসে হহদায়াে দান েরুন। আহে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের দু‘আয় খুহশ হসয় কবহরসয় পড় াে। এসস 
কদহখ আোসদর ঘসরর দরজা হভের কেসে বন্ধ। আোর ো আোর 
পাসয়র আওয়াজ শুনসে কপস ন এবাং বস ন, অসপক্ষা ের। আহে 
বাইসর কেসে পাহন পড়ার শব্দ শুনসে পাহি াে। ো কগাস  
েসর ন, জাো পড়স ন এবাং ওড়না গাসয় হদস ন। অেঃপর দরজা 
খুস  হদসয় ব স ন, “কহ হুরায়রা! আহে সাক্ষয হদহি আল্লাহ োড়া 
কোসনা ই াহ নাই। আহে আসরা সাক্ষয হদহি েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর বান্দাহ ও রাসূ ”। আবু হুরায়রা 
রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, আহে খুহশর কচাসট্ োাঁদসে োাঁদসে 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে হফসর আস াে। 
আহে ব  াে, কহ আল্লাহর রাসূ । সুসাংবাদ গ্রহণ েরুন। আল্লাহ 
ো‘আ া আপনার কদা‘আ েবু  েসরসেন এবাং আবু হুরায়রার োসে 
হহদায়াে দান েসরসেন। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
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আল্লাহর প্রশাংসা ও গুণগাণ েরস ন এবাং ভা  েো ব স ন। আহে 
ব  াে, কহ আল্লাহর রাসূ ! আল্লাহর োসে কদা‘আ েরুন- হেহন 
কযন েুসহ েসদর অন্তসর আোর এবাং আোর োসয়র জনয ভা বাসা 
সৃহি েসর কদন এবাং আোসদর েসধযও কযন োসদর জনয ভা বাসা 
সৃহি েসর কদন। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
কহ আল্লাহ! আপহন আপনার এই বান্দাহ আবু হুরায়রা এবাং োর 
োসে েুহেনসদর হপ্রয়পাত্র েসর হদন এবাং েু’হেনসদরসেও োসদর 
হপ্রয়পাত্র েসর হদন। আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, অেঃপর 
এেন কোসনা েুহেন পয়দা হয়হন- কয আোর েো শুসনসে অেবা 
আোসে কদসখসে- হেন্তু আোসে ভা বাসসহন (প্রসেযসেই আোসে 
ভা সবসসসে)।1 

نَ  َعَباس   بمن اّلَله  َعبمد َعنم 
َ
تَابههه  َبَعَث "  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ  بهكه

َمَرهُ  رَُجاًل 
َ
نم  َوأ

َ
َفَعهُ  أ يمه  إهَل  يَدم َريمنه  َعظه يمُ  فََدَفَعهُ  ابَلحم َريمنه  َعظه َى، إهَل  ابَلحم  كهْسم

هُ  فَلََما
َ
بمُت  َمَزقَهُ  قََرأ نَ  فََحسه

َ
مم  فََدََع : قَاَل  الُمَسيِّبه  ابمنَ  أ  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َعلَيمهه

نم » وََسلَمَ  َعلَيمهه 
َ
 .«ُمَمَزق   ُكَ  ُيَمَزقُوا أ

আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ্  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এে বযহক্তসে োাঁর হচহি হদসয় 
পািাস ন এবাং োসে বাহরাইসনর গভনেসরর োসে ো কপৌঁসে হদসে 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৪৯১।  
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হনসদেশ হদস ন। এরপর বাহরাইসনর গভনের ো হেসরা (পারসয 
সম্রাট্)-এর োসে হদস ন। পত্রহট্ পড়ার পর কস হোঁসড় টু্েসরা টু্েসরা 
েসর কফ  । [বণেনাোরী ইবন হশহাব (রহ.) বস ন] আোর ধারনা 
ইবন েুসায়যাব (রহ.) বস সেন, (এ ঘট্নার খবর কপসয়) রাসূ ুল্লাহ্  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদর জনয বদ-দু’আ েসরন কয, 
োসদরসেও কযন সমূ্পণেরূসপ টু্েসরা টু্েসরা েসর কফ া হয়।1 

نَ  ُعَمَر، ابمنه  َعنم 
َ
زَ  اللَُهمَ : قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اّلَلُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ عه

َ
اَلمَ  أ  اإلهسم

َحبِّ 
َ
ه  َهَذيمنه  بهأ به  إهيَلمَك  الَرُجلَيم

َ
ل   بهأ

وم  َجهم
َ
َحَبُهَما َوََكنَ : قَاَل  اْلََطابه  بمنه  بهُعَمرَ  أ

َ
 أ

 .ُعَمرُ  إهيَلمهه 
ইবন উের রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কদা‘আ েসরসেন, কহ আল্লাহ আপহন আবু 
জাসহ  বা উের ইবন খাত্তাব রাহদয়াল্লাহু আনহুর েসধয যাসে পেন্দ 
েসরন োাঁর ইস াে গ্রহসণর োধযসে ইস ােসে শহক্তশা ী েরুন। 
ইবন উের রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের োসে উের রাহদয়াল্লাহু আনহু অহধে হপ্রয় হেস ন। 2  

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬৪।  
2 হেরহেযী, হাদীস নাং ৩৬৮১। ইোে হেরহেযী রহ. বস ন, হাদীসহট্ হাসান সহীহ 
গরীব।  
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، بمنه  َسلََمةَ  بمنُ  إهيَاُس  َحَدثَنه  َوعه كم
َ نَ  األم

َ
بَاُه، أ

َ
نَ  َحَدثَهُ  أ

َ
َكَل  رَُجاًل  أ

َ
نمدَ  أ  اهلله  رَُسوله  عه

ه، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  َماَله هشه ينهَك  ُكم »: َفَقاَل  ب يُع، اَل : قَاَل  ،«بهيَمه تَطه سم
َ
 اَل »: قَاَل  أ

تََطعمَت  ، إهاَل  َمنََعهُ  امَ  ،«اسم ُ بم يهه  إهَل  َرَفَعَها َفَما: قَاَل  المكه  .فه
সা াো ইবন আেওয়া রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে কয, জবনে 
বযহক্ত রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে বাে হাসে 
আহার েরহে । হেহন ব স ন, েুহে কোোর ডান হাসে আহার ের। 
কস ব স া, আহে পারসবা না। হেহন ব স ন, েুহে কযন না-ই পার। 
এেোত্র অহঙ্কারই োসে বাধা হদসি। সা াো রাহদয়াল্লাহু আনহু 
বস ন, কস আর োর ডান হাে েুসখর োসে েু সে পাসরহন।1 

هَشةَ  َعنم  ، بهنمته  ََعئ نَ  َسعمد 
َ
بَاَها، أ

َ
ًوا بهَمَكةَ  تََشَكيمُت : قَاَل  أ يًدا، َشكم  فََجاَءنه  َشده

ل ا ، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  نَلبه َ  يَا: َفُقلمُت  َيُعوُدنه ، نَبه تمُركُ  إهنِّ  اّلَله
َ
 لَمم  َوإهنِّ  َمااًل، أ

تمُركم 
َ
َدًة، ابمنَةً  إهاَل  أ وصه  َواحه

ُ
تمُركُ  َمايله  بهثُلَُثم  فَأ

َ
وصه : قُلمُت  «الَ »: َفَقاَل  اثلللَُث؟ َوأ

ُ
 فَأ

فه  تم  بهانلِّصم
َ
َف؟ ُركُ َوأ وصه : قُلمُت  «الَ »: قَاَل  انلِّصم

ُ
تمُركُ  بهاثلللُثه  فَأ

َ
؟ لََها َوأ ه  اثلللُثَيم

، ََعَ  يََدهُ  وََضعَ  ُثمَ  «َكثهي   َواثلللُُث  اثلللُُث،»: قَاَل  هه  ََعَ  يََدهُ  َمَسحَ  ُثمَ  َجبمَهتههه  وَجم
، نه فه  اللَُهمَ »: قَاَل  ُثمَ  َوَبطم ًدا، اشم مم وَ  َسعم تممه

َ
َرتَهُ  ََلُ  أ لمُت  َفَما «ههجم دُ  زه جه

َ
 ََعَ  بَرمَدهُ  أ

ي  .الَساَعةه  َحَّت  - إهيَلَ  ُُيَاُل  فهيَما - َكبهده
আসয়শা হবনে সাদ রাহদয়াল্লাহু আনহা কেসে বহণেে কয, োর হপো 
বস সেন, আহে যখন েক্কায় েহিনভাসব অসুি হসয় পহড়, েখন নবী 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২০২১।  
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সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসে কদখার জনয আসসন। আহে 
ব  াে, কহ আল্লার নবী! আহে সম্পদ করসখ যাহি। আর আোর 
এেহট্ োত্র েনযা োড়া আর কেউ কনই। এ অবিায় আহে হে আোর 
দু’েৃেীয়াাংশ সম্পসদর বযাপাসর অসীয়ে েসর এে-েৃেীয়াাংশ করসখ 
যাব? হেহন উত্তর হদস ন, না। আহে ব  ােঃ ো হস  অসধেে করসখ 
হদসয় আর অসধেসের বযাপাসর অসীয়ে েসর কযসে পাহর। হেহন 
ব স ন, না। আহে ব  াে, োহস  দু’েৃেীয়াাংশ করসখ হদসয় এে-
েৃেীয়াাংশ এর বযাপাসর অসীয়ে েসর কযসে পাহর? হেহন উত্তর 
হদস ন, এে-েৃেীয়াাংসশর পার, েসব এে-েৃেীয়াাংশও অসনে। 
োরপর হেহন আোর েপাস র উপর োাঁর হাে রাখস ন এবাং 
আোর কচহারা ও কপসট্র উপর হাে বুহ সয় ব স ন, কহ আল্লাহ, 
সা’দসে েুহে হনরােয় ের। োর হহজরে পুনে েরসে হদন। আহে 
োর হাসের হহসে  পরশ এখনও পাহি এবাং েসন েহর আহে ো 
হেয়ােে পযেন্ত পাব।1 

نَسه  َعنم 
َ
َ  َمالهك   بمنه  أ نَ : َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه

َ
َنه  َعبمدَ  أ  اّلَله  رَُسوله  إهَل  َجاءَ  ،َعومف   بمنَ  الرَْحم

ثَرُ  َوبههه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 
َ
َرة ، أ ََلُ  ُصفم

َ
 وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فََسأ

َبَهُ  خم
َ
نَهُ  فَأ

َ
ةً  تََزَوجَ  أ

َ
َرأ نَ  امم ، مه نمَصاره

َ
َت  َكمم »: قَاَل  األ نَةَ : قَاَل  «إهيَلمَها؟ ُسقم نم  اة  نَوَ  زه  مه

، همم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل  َذَهب  ل وم
َ
هَشاة   َولَوم  أ  .«ب

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৫৬৫৯।  
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আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণে কয, আবদুর 
রহোন হবন আউফ রাহদয়াল্লাহু আনহু রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের হনেসট্ এেন অবিায় এস ন কয, োর সুফরার হচহ্ন 
হবদযোন হে । রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসে হচহ্ন 
সম্পসেে প্রশ্ন েরস ন। আবদুর রহোন ইবন আউফ রাহদয়াল্লাহু 
আনহু োর উত্তসর ব স ন, হেহন এে আনসারী নারীসে শাদী 
েসরসেন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হজসজ্ঞস েরস ন, 
েুহে োসে হে পহরোণ কোহরানা হদসয়সে? হেহন ব স ন, আহে 
োসে কখজুসরর আাঁহট্র সেপহরোণ স্বণে হদসয়হে। নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, ওয়া ীোর বযবিা ের যহদ এেহট্ 
বেরী হদসয়ও হয়।1 

আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কদা‘আ েবু  
েসরসেন। আবু্দর রহোন ইবন আউফ রাহদয়াল্লাহু আনহু সাহাবীসদর 
েসধয অহধে সম্পদশা ী হেস ন।  

هَشَة، َعنم  َ  ََعئ  رَُجل   وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َسَحرَ : قَالَتم  َعنمَها اّلَلُ  رَضه
نم  ، بَنه  مه ، بمنُ  بَلهيدُ  ََلُ  ُيَقاُل  ُزَريمق  َصمه عم

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  ََكنَ  َحَّت  األ

نَهُ  إهيَلمهه  ُُيََيُل  وََسلَمَ 
َ
َعُل  ََكنَ  أ ءَ  َيفم م   َذاَت  ََكنَ  إهَذا َحَّت  َفَعلَُه، َوَما الَشم وم  يَوم

َ
 َذاَت  أ

ي، وَُهوَ  يَلملَة   نمده نَهُ  عه هَشُة، يَا: " قَاَل  ُثمَ  وََدََع، َدََع  لَكه َشَعرمته  ََعئ
َ
نَ  أ

َ
تَانه  اّلَلَ  أ فم

َ
 يَمافه  أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৫১৫৩।  
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تَيمتُهُ  تَفم ، اسم تَانه  فهيهه
َ
، أ َحُدُهَما َفَقَعدَ  رَُجاَلنه

َ
نمدَ  أ ، عه سه

م
نمدَ  َواْلَخرُ  رَأ ، عه َّلَ  َفَقاَل  رهجم

َحُدُهَما
َ
بههه  أ ؟ وََجعُ  َما: لهَصاحه ،: َفَقاَل  الَرُجله بُوب   بمنُ  بَلهيدُ : قَاَل  َطبَُه؟ َمنم : قَاَل  َمطم

، َصمه عم
َ
يِّ  فه : قَاَل  األ

َ
؟ أ ء  ط   فه : قَاَل  ََشم ، ُمشم : قَاَل . َذَكر   ََنملَة   َطلمعه  وَُجفِّ  َوُمَشاَطة 

يمنَ 
َ
ه  فه : قَاَل  ُهَو؟ َوأ

تَاَها"  َذرمَوانَ  بهئم
َ
نم  نَاس   فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فَأ  مه

، َحابههه صم
َ
هَشُة، يَا»: َفَقاَل  فََجاءَ  أ نَ  ََعئ

َ
، ُنَقاَعةُ  اَءَهامَ  َكأ وم  احلهَناءه

َ
نَ  أ

َ
 ََنملهَها رُُءوَس  َكأ

يه  رُُءوُس  فَالَ : اّلَله  رَُسوَل  يَا: قُلمُت  «الَشيَاطه
َ
تَُه؟ أ رَجم تَخم ، ََعفَانه  قَدم »: قَاَل  اسم  اّلَلُ

ُت  نم  فََكرههم
َ
رَ  أ ثَوِّ

ُ
يهه  انَلاسه  ََعَ  أ ا فه َمرَ  «َْشًّ

َ
 .فَُدفهنَتم  بهَها فَأ

‘আসয়শা রাহদয়াল্লাহু আনহা কেসে বহণেে। হেহন বস ন, যুরাইে 
কগাসত্রর  াবীদ ইবন ‘আসাে নােে এে বযহক্ত রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে জাদু েসর।। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের কখয়া  হসো হেহন এেহট্ োজ েরসেন, অেচ ো 
হেহন েসরন হন। এেহদন বা এে রাহত্র হেহন আোর োসে হেস ন। 
হেহন বার বার কদা‘আ েরসে োসেন। োরপর হেহন বস ন, কহ 
‘আসয়শা! েুহে হে উপ হি েরসে কপসরে কয, আহে আল্লাহর োসে 
যা জানসে কচসয়হে াে, হেহন আোসে ো জাহনসয় হদসয়সেন। (স্বসপ্ন 
কদহখ) আোর হনেট্ দু’জন ক াে আসসন। োসদর এেজন আোর 
োোর োসে এবাং অপরজন দু‘পাসয়র োসে বসসন। এেজন োাঁর 
সঙ্গীসে বস ন, এ ক ােহট্র হে বযো (অসুখ)? হেহন বস ন, জাদু 
েরা হসয়সে। প্রেে জন ব  , কে জাদু েসরসে? হিেীয় জন বস ন, 
 াবীদ ইন আ‘সাে। প্রেে জন হজজ্ঞাসা েসরন, হেসসর েসধয? 
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হিেীয়জন উত্তর কদন, হচরুনী, োো আচড়াসনার সেয় উিা চু  এবাং 
এে পুাং কখজুর গাসের ‘জুব’-এর েসধয। প্রেে জন বস ন, ো 
কোোয়? হিেীয় জন বস ন, ‘যারওয়ান’ নােে েুসপর েসধয। েখন 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের েসয়েজন সাহাবী সসঙ্গ 
হনসয় েোয় যান। পসর হফসর এসস বস ন, কহ আসয়শা! কস েুসপর 
পাহন কেসহদী পাহনর েে ( া ) এবাং োর পাসড়র কখজুর গাসের 
োোগুস া শয়োসনর োোর েে। আহে ব  াে, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! 
আপহন হে এ েো প্রোশ েসর হদসবন না? হেহন ব স ন, আল্লাহ 
আোসে আসরাগয দান েসরসেন, আহে োনুষসে এেন বযাপাসর 
প্রসরাহচে েরসে পেন্দ েহর না, যাসে অে যাণ রসয়সে। োরপর 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হনসদেশ হদস  কসগুস া 
োহট্সে পুাঁসে কফ া হয়।1 

به  بمنَ  اّلَله  َعبمدَ  َعنم 
َ
َف  أ وم

َ
َ  أ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َدََع : َيُقوُل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه

مَ  وََسلَمَ  َزابه  يَوم حم
َ
كهَي، ََعَ  األ ه َل  مَ اللَهُ »: َفَقاَل  الُمَشم ه

، ُمْنم تَابه يعَ  الكه ، رَسه  احلهَسابه
مه  اللَُهمَ  زه

َزاَب، اهم حم
َ
ُهمم  اللَُهمَ  األ مم زه

مُهمم  اهم ل زه
م  .«َوَزل

ইবন আওফা রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে (খন্দসের যুসি) শত্রু বাহহনীর উপর বদ কদা‘আ 
েসরসেন, ইয়া আল্লাহ! কহ হেোব অবেীণেোরী! কহ েহরৎ হহসাব 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৫৭৬৩, েুসহ ে, হাদীস নাং ২১৮৯।  
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গ্রহণোরী! আপহন শত্রু বাহহনীসে পরাহজে েরুন। োসদর পরাহজে 
েরুন এবাং োসদর প্রেহম্পে েরুন।1 

আল্লাহ ো‘আ া োাঁর রাসূস র কদা‘আ েবু  েসরসেন। 
আল্লাহ বস ন:  

َها ﴿ يُّ
َ
أ وا   َءاَمن وا   ٱََّلّينَ  َيَٰٓ ر  َمةَ  ٱذحك  مح  ٱلَِلّ  نّعح مح  إّذح  َعلَيحك  ن ود   َجا َءتحك  رحَسلحَنا ج 

َ
 فَأ

ن وٗدا رّيٗحا َعلَيحّهمح  ا  َلمح  وَج  َمل ونَ  بَّما ٱلَِل   َوََكنَ  تََروحَها م إّذح  ٩ بَّصرًيا َتعح ّن َجا ء وك   م 
مح  َفَل  َوّمنح  فَوحقّك  سح

َ
مح  أ بحَصىر   َزاَغّت  ِإَوذح  ّمنك 

َ ل وب   َوَبلََغتّ  ٱۡلح ََناّجرَ  ٱلحق   ٱۡلح
نُّونَ َوتَ  ن ونَا   بّٱلَِلّ  ظ    [١٩ ،٠: االحزاب] ﴾ ١٠ ٱلظُّ

কহ েুহেনগণ, কোেরা কোোসদর প্রহে আল্লাহর হনআেেসে স্মরণ 
ের, যখন কসনাবাহহনী কোোসদর োসে এসস হগসয়হে , েখন আহে 
োসদর উপর প্রব  বায়ু ও কসনাদ  কপ্ররণ ের াে যা কোেরা 
কদখহন। আর কোেরা যা ের আল্লাহ োর সেযে রিা। যখন োরা 
কোোসদর োসে এসসহে  কোোসদর উপসরর হদে কেসে এবাং 
কোোসদর হনসচর হদে কেসে আর যখন কচাখগুস া বাাঁো হসয় 
পসড়হে  এবাং প্রাণ েন্ঠ পযেন্ত কপৌঁসেহে । আর কোেরা আল্লাহ 
সম্পসেে নানা রেে ধারণা কপাষণ েরহেস । [সূরা: আল্-আহযাব: 
৯-১০] এ আয়ােগুস া কেসে হনসন্মাক্ত আয়াে পযেন্ত নাহয  েসরন। 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬৩৯২।  
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وا   ٱََّلّينَ  ٱلَِل   َوَردَ  ﴿ اا  َيَنال وا   لَمح  بَّغيحّظّهمح  َكَفر  ٗ ّمنّيَ  ٱلَِل   َوَكَف  َخريح ؤح حم  ا  ٱل  ٱلحقَّتاَل
  [٢١: االحزاب] ﴾ ٢٥ َعّزيٗزا قَوّيًّا ٱلَِل   َوََكنَ 

“আল্লাহ োহফরসদরসে োসদর আসক্রাশসহ হফহরসয় হদস ন, োরা 
কোসনা ে যাণ  াভ েসরহন। যুসি েুহেনসদর জনয আল্লাহই যসেি। 
আল্লাহ প্রব  শহক্তোন, পরাক্রেশা ী”। [সূরা: আল্-আহযাব: ২৫] 
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ত্রসয়াহবাংশ পহরসিদ 

ইসরা ও ‘হেরাসজর রাহত্রসে আল্লাহ োাঁর নবীসে যা কদহখসয়সেন 
ো রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোণ 

بحَحىنَ  ﴿ ىى  ٱََّلّي   س  َ رسح
َ
ّنَ  َّلحٗل  بَّعبحّدهّۦ أ ّجدّ  م  حَمسح ََرامّ  ٱل ّجدّ  إَّل  ٱۡلح حَمسح قحَصا ٱل

َ  ٱۡلح
َنا ٱََّلّي ىَركح ََّل ۥ َب ۥ َحوح َّيه  ىتَّنا ا  ّمنح  لُّن  ۥ َءاَي وَ  إّنَه  َّصري   ٱلَسّميع   ه    [١: االرساء] ﴾ ١ ٱِلح

“পহবত্র েহান কস সত্তা, হযহন োাঁর বান্দাসে রাসে হনসয় হগসয়সেন 
আ  োসহজদু  হারাে কেসে আ  োসহজদু  আেসা  পযেন্ত, যার 
আশপাসশ আহে বরেে হদসয়হে, কযন আহে োসে আোর হেেু 
হনদশেন কদখাসে পাহর। হেহনই সবেসোো, সবেরিা”। [সূরা আ -
ইসরা: ১] 

لَةً  رََءاه   َولََقدح  ﴿ َرىى  نَزح خح
 
َرةّ  ّعندَ  ١٣ أ نَتَهى  ّسدح حم  َوىَٰٓ  َجَنة   ّعنَدَها ١٤ ٱل

ح
حَمأ  إّذح  ١٥ ٱل

َش  َرةَ  َيغح دح ّ َشى  َما ٱلس  ََِص   َزاغَ  َما ١٦ َيغح ىى  لََقدح  ١٧ َطَغى  َوَما ٱِلح
َ
 َرب ّهّ  َءاَيىّت  ّمنح  َرأ

ىَٰٓ  َ ۡبح   [١٣ ،١٢: انلجم] ﴾ ١٨ ٱلحك 
“আর কস কো োসে  আসরেবার  কদসখহে । হসদরােু  েুনোহার  
হনেট্। যার োসে জান্নােু  ো’ওয়া  অবহিে। যখন েু  গােহট্সে 
                                                           
1 হফহ স্তীসন অবহিে বাইেু  োেহদস, যা েুস োনসদর প্রেে হেব া হে ।  
2 হজবরী সে। 
3 হেরাসজর সেয়। 
4 হসদরােু  েুনোহা হ  সপ্তে আোসশ আরসশর ডান হদসে এেহট্ েু  জােীয় 
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যা আিাহদে েরার ো আিাহদে েসরহে । োর দৃহি এহদে-
কসহদে যায়হন এবাং সীোও অহেক্রে েসরহন। হনশ্চয় কস োর রসবর 
বড় বড় হনদশেনসেূহ কেসে কদসখসে”। [সূরা আন্-নাজে: ১৩-১৮] 

نَسه  َعنم 
َ
، بمنه  أ بُو ََكنَ : قَاَل  َمالهك 

َ
ُث ُُيَ  َذرٍّ  أ نَ  دِّ

َ
 وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ

نَا بَيمته  َسقمفه  َعنم  فُرهجَ : " قَاَل 
َ
َل  بهَمَكَة، َوأ يُل  َفَْنَ ه بم  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  جه

رهي، َفَفَرجَ 
َزَم، بهَماءه  َغَسلَهُ  ُثمَ  َصدم ت   َجاءَ  ُثمَ  َزمم نم  بهَطسم َمةً  تَلهئ  ُممم  َذَهب   مه كم  حه

فمَرَغهُ  َوإهيَمانًا،
َ
رهي، فه  فَأ

بََقُه، ُثمَ  َصدم طم
َ
َخذَ  ُثمَ  أ

َ
ي، أ  الَسَماءه  إهَل  به  َفَعَرجَ  بهيَده

نميَا، ئمُت  فَلََما ادلل نميَا، الَسَماءه  إهَل  جه يُل  قَاَل  ادلل ه بم َازهنه : جه ، الَسَماءه  ْله تَحم  َمنم : قَاَل  افم
يُل، َذاهَ  قَاَل  َهَذا؟ ه بم ؟ َمَعَك  َهلم : قَاَل  جه َحد 

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  حُمََمد   َمعه  َنَعمم : قَاَل  أ

َل : َفَقاَل  وََسلََم، رمسه
ُ
؟ أ ،: قَاَل  إهيَلمهه نَا َفتَحَ  فَلََما َنَعمم نميَا، الَسَماءَ  َعلَوم  رَُجل   فَإهَذا ادلل

د   ينههه  ََعَ  قَاعه وهَدة ، يَمه سم
َ
وهَدة ، يََسارههه  وَََعَ  أ سم

َ
ينههه  قهبََل  َنَظرَ  إهَذا أ َك، يَمه  َنَظرَ  َوإهَذا َضحه

ِّ  َمرمَحبًا: َفَقاَل  بََكى، يََسارههه  قهبََل  بمنه  الَصالهحه  بهانَلبه ، َوااله هيَل  قُلمُت  الَصالهحه هبم  َمنم : جله
هه  آَدُم، َهَذا: قَاَل  َهَذا؟ وهَدةُ  وََهذه سم

َ
ينههه  َعنم  األ ه وَ  يَمه َماَله ، نََسمُ  شه ُل  بَنهيهه هم

َ
يه  فَأ  ايلَمه

نمُهمم  ُل  مه هم
َ
، أ وهَدةُ  اجلََنةه سم

َ
ه  َعنم  الَته  َواأل َماَله ُل  شه هم

َ
، أ ينههه  َعنم  َنَظرَ  فَإهَذا انَلاره  يَمه

َك، ه  قهبََل  َنَظرَ  َوإهَذا َضحه َماَله ، الَسَماءه  إهَل  به  َعَرجَ  َحَّت  بََكى شه  اَل َفقَ  اثلَانهيَةه
نهَها َازه ،: ْله تَحم نهَها ََلُ  َفَقاَل  افم ثمَل  َخازه َوُل  قَاَل  َما مه

َ
نَس   قَاَل  - َفَفتََح،: األ

َ
نَهُ  فََذَكرَ : أ

َ
 أ

يَس، آَدَم، الَسَمَواته  فه  وََجدَ  ره
يَس، َوُموَس، َوإهدم ، اّلَله  َصلََواُت  َوإهبمَراههيمَ  وَعه مم  َعلَيمهه

                                                                                                            

বৃক্ষ, সে  সৃহির জ্ঞাসনর সীোর কশষ প্রান্ত। োরপর হে আসে, এেোত্র 
আল্লাহই জাসনন।  

1 কফসরশো, শহীদসদর রূহ ও েুত্তােীসদর অবিানি ।  
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بهتم  َولَمم 
لُُهمم مَ  َكيمَف  يُثم َ  نَازه نَهُ  َغيم

َ
نَهُ  َذَكرَ  أ

َ
نميَا الَسَماءه  فه  آَدمَ  وََجدَ  أ يمَ  ادلل  َوإهبمَراهه

، الَسَماءه  فه  َسةه نَس   قَاَل  الَساده
َ
يُل  َمرَ  فَلََما - أ ه بم ِّ  جه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  بهانَلبه

يَس  ره
ِّ  َمرمَحبًا: قَاَل  بهإهدم خه  الهحه الَص  بهانَلبه

َ
، َواأل  َهَذا: قَاَل  َهَذا؟ َمنم  َفُقلمُت  الَصالهحه

يُس، ره
ِّ  َمرمَحبًا: َفَقاَل  بهُموَس  َمَررمُت  ُثمَ  إهدم خه  الَصالهحه  بهانَلبه

َ
، َواأل  َمنم : قُلمُت  الَصالهحه

يَس  َمَررمُت  ُثمَ  ُموَس، َهَذا: قَاَل  َهَذا؟ خه  َمرمَحبًا: َفَقاَل  بهعه
َ
ِّ  لَصالهحه ا بهاأل  َوانلَبه

، يَس، َهَذا: قَاَل  َهَذا؟ َمنم : قُلمُت  الَصالهحه يَم، َمَررمُت  ُثمَ  عه  َمرمَحبًا: َفَقاَل  بهإهبمَراهه
 ِّ بمنه  الَصالهحه  بهانَلبه ، َوااله يمُ  َهَذا: قَاَل  َهَذا؟ َمنم : قُلمُت  الَصالهحه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  إهبمَراهه
َهاب   ابمنُ  اَل قَ  ،" وََسلَمَ  َبَنه : شه خم

َ
، ابمنُ  فَأ م  نَ  َحزم

َ
، ابمنَ  أ بَا َعَباس 

َ
نمَصارهَي، َحبَةَ  َوأ

َ
 األ

ل  َقاَل : َيُقواَلنه  ََكنَا تََوى َظَهرمُت  َحَّت  به  ُعرهجَ  ُثمَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه هُمسم  ل
َمعُ  سم

َ
يَف  فهيهه  أ قماَلمه  َِصه

َ
، ابمنُ  َل قَا ،«األ م  نَُس  َحزم

َ
ل  قَاَل : َمالهك   بمنُ  َوأ  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َمته  ََعَ  وََجَل  َعزَ  اّلَلُ  َفَفَرَض : " وََسلَمَ  َعلَيمهه 
ُ
يَ  أ هَك، فَرََجعمُت  َصاَلةً، َِخمسه  َحَّت  بهَذل

َمتهَك  ََعَ  لََك  اّلَلُ  فََرَض  َما: َفَقاَل  ُموَس، ََعَ  َمَررمُت 
ُ
يَ  فََرَض : قُلمُت  ؟أ  َِخمسه

عم : قَاَل  َصاَلًة، َمتََك  فَإهنَ  َربَِّك، إهَل  فَارمجه
ُ
يُق  الَ  أ هَك، تُطه َرَها، فَوََضعَ  فََراَجعمُت، َذل  َشطم

َرَها، وََضعَ : قُلمُت  ُموَس، إهَل  فَرََجعمُت  عم : َفَقاَل  َشطم َمتََك  فَإهنَ  َرَبَك، َراجه
ُ
يُق، الَ  أ  تُطه

َرَها، فَوََضعَ  ُت فََراَجعم  ، فَرََجعمُت  َشطم عم : َفَقاَل  إهيَلمهه َمتََك  فَإهنَ  َربَِّك، إهَل  ارمجه
ُ
يُق  الَ  أ  تُطه

هَك، تُُه، َذل َ : َفَقاَل  فََراَجعم ، هه َ  َِخمس  َي، الَقومُل  ُيبََدُل  الَ  َِخمُسوَن، َوهه  إهَل  فَرََجعمُت  دَلَ
عم : َفَقاَل  ُموَس، يَيمُت : لمُت َفقُ  َرَبَك، َراجه تَحم نم  اسم ، مه ، انمَطلََق  ُثمَ  َرِبِّ  انمتََه  َحَّت  به

َرةه  إهَل  به  دم يََها الُمنمتََه، سه مَوان   وََغشه ل
َ
رهي الَ  أ

دم
َ
؟ َما أ َ لمُت  ُثمَ  هه دمخه

ُ
يَها فَإهَذا اجلََنَة، أ  فه

لُؤه  َحبَايهُل  ُك  تَُراُبَها َوإهَذا الللؤم سم  ." المه



 

485 

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আবূ যার রাহদয়াল্লাহু আনহু রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
কেসে বণেনা েসরন কয, হেহন বস সেন, আোর ঘসরর োদ খুস  
কদওয়া হ । েখন আহে েক্কায় হে াে। োরপর হজবরী  আ াইহহস 
সা াে এসস আোর বক্ষ হবদীণে েরস ন। আর ো যেযসের পাহন 
হদসয় ধুইস ন। এরপর হহেেে ও ঈোসন পহরপূণে এেহট্ কসানার 
পাত্র হনসয় আসস ন এবাং ো আোর বসক্ষ কেস  হদসয় বন্ধ েসর 
হদস ন। োরপর হাে ধসর আোসে দুহনয়ার আসোসনর হদসে হনসয় 
চ স ন। যখন দুহনয়ার আসোসন কপৌঁো াে, েখন হজবরী  
আ াইহহস সা াে আসোসনর রক্ষে কে ব স ন, দরজা কখা । 
হেহন ব স ন, কে? উত্তর হদস ন, আহে হজবরী , আবার হজজ্ঞাসা 
েরস ন, আপনার সসঙ্গ আর কেউ আসে হে? হেহন ব স ন, হযাাঁ, 
আোর সসঙ্গ েুহাম্মদ। হেহন আবার ব স ন, োাঁসে হে আহ্বান েরা 
হসয়সে? হেহন উত্তসর ব স ন, হযাাঁ। োরপর আসোন কখা া হস  
আেরা প্রেে আসোসন উি াে। কসখাসন কদখ াে, এে ক াে বসস 
আসেন এবাং অসনেগুস া োনুসষর আেৃহে োাঁর ডান পাসশ রসয়সে 
এবাং অসনেগুস া োনুসষর আেৃহে বাে পাসশও রসয়সে। যখন হেহন 
ডান হদসে োোসিন, হাসসেন আর যখন হেহন বাে হদসে 
োোসিন, োাঁদসেন। হেহন ব স ন, কখাশ আেসদদ, কহ পুণযবান 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! কহ কনে সন্তান! আহে হজবরী  
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আ াইহহস সা ােসে হজজ্ঞাসা ের াে, ইহন কে? হেহন ব স ন, 
ইহন আদে আ াইহহস সা াে।। আর োাঁর ডাসন ও বাসয় োাঁর 
সন্তানসদর রুহ। ডান হদসের ক াসেরা জান্নােী আর বা হদসের 
ক াসেরা জাহান্নােী। এজনয হেহন ডান হদসে োোস  হাসসন আর 
বাাঁ হদসে োোস  োাঁসদন। োরপর হজবরী  আ াইহহস সা াে 
আোসে সসঙ্গ হনসয় হিেীয় আোসশ উিস ন। কসখাসন উসি রক্ষে 
কে ব স ন, দরজা কখা । েখন রক্ষে প্রেে আসোসনর রক্ষসের 
অনুরূপ প্রশ্ন েরস ন। োরপর দরজা খুস  হদস ন। আনাস 
রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, এরপর আবূ যার রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, 
হেহন (নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে) আসোনসেূসহ আদে 
আ াইহহস সা াে, ঈদরীস আ াইহহস সা াে, েূসা আ াইহহস 
সা াে, ‘ঈসা আ াইহহস সা াে, ও ইবরাহীে আ াইহহস সা ােসে 
কপস ন। আবূ যার রাহদয়াল্লাহু আনহু োাঁসদর অবিান হনহদেি ভাসব 
বস ন হন। কেব  এেটু্েু বস সেন কয, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে আদে আ াইহহস সা ােসে প্রেে আসোসন এবাং 
ইবরাহীে আ াইহহস সা ােসে ষি আসোসন কপসয়সেন। আনাস 
রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, যখন হজবরী  আ াইহহস সা াে 
রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ইদরীস আ াইহহস 
সা াসের পাশ হদসয় হনসয় যাহিস ন, েখন ঈদরীস আ াইহহস 
সা াে ব স ন, কখাশ আেসদদ! পুণযবান নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
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ওয়াসাল্লাে ও কনে ভাই! আহে হজজ্ঞাসা ের াে ইহন কে? হজবরী  
আ াইহহস সা াে ব স ন, ইহন ঈদরীস আ াইহহস সা াে। োরপর 
আহে েূসা আ াইহহস সা াসের হনেট্ হদসয় যাহি াে। হেহন 
ব স ন, কখাশ আেসদদ! পুণযবান রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ও কনে ভাই। আহে ব  াে ইহন কে? হজবরী  
আ াইহহস সা াে ব স ন, েূসা আ াইহহস সা াে। োরপর আহে 
ঈসা আ াইহহস সা াসের হনেট্ হদসয় যাহি াে। হেহন ব স ন, 
কখাশ আেসদদ! পুণযবান রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ও 
কনে ভাই। আহে হজজ্ঞাসা ের াে ইহন কে? হজবরী  আ াইহহস 
সা াে ব স ন, ইহন ঈসা আ াইহহস সা াে। োরপর ইবরাহীে 
আ াইহহস সা াসের হনেট্ হদসয় যাহি াে। হেহন ব স ন, কখাশ 
আেসদদ! পুণযবান নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ও কনে 
সন্তান। আহে হজজ্ঞাসা ের াে ইহন কে? হজবরী  আ াইহহস সা াে 
ব স ন, ইহন ইবরাহীে আ াইহহস সা াে। ইবন হশহাব (রহ.) 
বস ন কয, ইবন হাযে আোসে খবর হদসয়সেন ইবন ‘আব্বাস ও 
আবূ হাব্বা আনসারী রাহদয়াল্লাহুো আনহুো উভসয় বস ন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, োরপর আোসে আসরা 
উপসর উিাসনা হ’ , আহে এেন এে সেে  িাসন উপনীে হ াে, 
কযখান কেসে ে সের ক খার শব্দ শুনসে কপ াে। ইবন হাযে 
(রহ.) ও আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, নবী 
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সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, োরপর আল্লাহ ো‘আ া 
আোর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সা াে ফরয েসর হদস ন। আহে এ 
হনসয় প্রেযাবেেনোস  যখন েূসা আ াইহহস সা াসের হনেট্ হদসয় 
যাহি াে, েখন েূসা আ াইহহস সা াে ব স ন, আপনার উম্মসের 
উপর আল্লাহ হে ফরয েসরসেন? আহে ব  াে, পঞ্চাশ ওয়াক্ত 
সা াে ফরয েসরসেন। হেহন ব স ন, আপহন আপনার রসবর োসে 
হফসর যান। োরণ আপনার উম্মে ো আদায় েরসে সক্ষে হসব না। 
আহে হফসর কগ াে। আল্লাহ পাে হেেু অাংশ েহেসয় হদস ন। আহে 
েূসা আ াইহহস সা াসের োসে আবার কগ াে আর ব  াে, হেেু 
অাংশ েহেসয় হদসয়সেন। হেহন ব স ন, আপহন আবার আপনার 
রসবর োসে যান। োরণ আপনার উম্মে এও আদায় েরসে সক্ষে 
হসব না। আহে হফসর কগ াে। েখন আসরা হেেু অাংশ েহেসয় 
কদওয়া হ । আবার েূসা আ াইহহস সা াসের োসে কগ াে, এবাসরা 
হেহন ব স ন, আপহন আবার আপনার রসবর োসে যান। োরণ 
আপনার উম্মে এও আদায় েরসে সক্ষে হসব না। েখন আহে 
আবার কগ াে, েখন আল্লাহ ব স ন, এই পাাঁচই (সওয়াসবর হদে 
হদসয়) পঞ্চাশ (গণয হসব)। আোর েোর কোসনা পহরবেেন কনই। 
আহে আবার েূসা আ াইহহস সা াসের োসে আসস  হেহন আোসে 
আবাসরা ব স ন, আপনার রসবর োসে আবার যান। আহে ব  াে, 
আবার আোর রসবর োসে কযসে আহে  জ্জাসবাধ েরহে। োরপর 
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হজবরী  আ াইহহস সা াে আোসে হসদরােু  েুনোহা পযেন্ত হনসয় 
কগস ন। আর েখন ো হবহভন্ন রসে োো হে , যার োৎপযে আোর 
জানা হে  না। োরপর আোসে জান্নাসে হনসয় যাওয়া হ’ । আহে 
কদখ াে োসে েুক্তার হার রসয়সে আর োাঁর োহট্ েস্তুহর।1 

َصَعةَ  بمنه  َمالهكه  َعنم  َ  َصعم ل  قَاَل : قَاَل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
نَا بَيمنَا

َ
نمدَ  أ َ  ابلَيمته  عه ، َبيم َظانه  انَلائهمه َ  رَُجاًل  َيعمنه : وََذَكرَ  - َوايلَقم ه  َبيم  ،- الَرُجلَيم

تهيُت 
ُ
ت   فَأ نم  بهَطسم ، مه َمةً  ُملهئَ  َذَهب  كم نَ  فَُشَق  َوإهيَمانًا، حه ره  مه ، َمَراقِّ  إهَل  انَلحم نه  ابلَطم
َل  ُثمَ  نُ  ُغسه َزَم، بهَماءه  ابَلطم َمةً  ُملهئَ  ُثمَ  َزمم كم تهيُت  انًا،َوإهيمَ  حه

ُ
بميََض، بهَدابَة   َوأ

َ
 ُدونَ  أ

له 
َق  ابَلغم ُت  الُبَاُق،: احلهَماره  َوفَوم يَل  َمعَ  فَانمَطلَقم ه بم تَيمنَا َحَّت  جه

َ
نميَا، الَسَماءَ  أ يَل  ادلل : قه

يُل  قَاَل  َهَذا؟ َمنم  ه بم يَل : جه ،: قَاَل  َمَعَك؟ َمنم : قه يَل  حُمََمد  َل  َوقَدم : قه رمسه
ُ
؟إهيَلم  أ : قَاَل  هه

، يَل  َنَعمم ، َمرمَحبًا: قه ءُ  َونَلهعممَ  بههه َتيمُت  َجاَء، الَمجه
َ
ُت  آَدَم، ََعَ  فَأ ، فََسلَمم : َفَقاَل  َعلَيمهه

نَ  بهَك  َمرمَحبًا ، ابمن   مه ٍّ تَيمنَا َونَبه
َ
يَل  اثلَانهيََة، الَسَماءَ  فَأ يُل،: قَاَل  َهَذا؟ َمنم  قه ه بم يَل  جه : قه

،: اَل قَ  َمَعَك؟ َمنم  يَل  حُمََمد  َل : قه رمسه
ُ
، أ ،: قَاَل  إهيَلمهه يَل  َنَعمم ، َمرمَحبًا: قه ءُ  َونَلهعممَ  بههه  الَمجه

َتيمُت  َجاَء،
َ
يَس، ََعَ  فَأ نم  بهَك  َمرمَحبًا: َفَقاالَ  َوَُيمََي  عه خ   مه

َ
، أ ٍّ منَا َونَبه تَي

َ
 الَسَماءَ  فَأ

ََة، يَل  اثلَاثله يَل  َهَذا؟ َمنم : قه ه : قه بم يَل  يُل،جه يَل  َمَعَك؟ َمنم : قه ،: قه يَل  حُمََمد   َوقَدم : قه
َل  رمسه

ُ
؟ أ ،: قَاَل  إهيَلمهه يَل  َنَعمم ، َمرمَحبًا: قه مَ  بههه ءُ  َونَلهعم َتيمُت  َجاَء، الَمجه

َ
 يُوُسَف، ََعَ  فَأ

ُت  نم  بهَك  َمرمَحبًا: قَاَل  َعلَيمهه  فََسلَمم خ   مه
َ
، أ ٍّ تَيمنَا َونَبه

َ
يَل  الَرابهَعَة، الَسَماءَ  فَأ  َمنم : قه

يُل،: قَاَل  َهَذا؟ ه بم يَل  جه يَل  َمَعَك؟ َمنم : قه ، قه يَل  حُمََمد  َل  َوقَدم : قه رمسه
ُ
؟ أ يَل  إهيَلمهه ،: قه  َنَعمم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৯।  
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يَل  ءُ  َونَلهعممَ  بههه  َمرمَحبًا: قه َتيمُت  َجاَء، الَمجه
َ
يَس، ََعَ  فَأ ره

، فََسلَممُت  إهدم : َفَقاَل  َعلَيمهه
نم  بهَك  َمرمَحبًا خ   مه

َ
، أ ٍّ تَيمنَا َونَبه

َ
َسَة، الَسَماءَ  فَأ يَل  اْلَامه يُل،: قَاَل  َهَذا؟ َمنم : قه ه بم  جه

يَل  يَل  َمَعَك؟ َوَمنم : قه ،: قه يَل  حُمََمد  َل  َوقَدم : قه رمسه
ُ
؟ أ ،: قَاَل  إهيَلمهه يَل  َنَعمم  بههه  َمرمَحبًا: قه

ءُ  َونَلهعممَ  تَيمنَا َجاَء، الَمجه
َ
ُت  َهاُرونَ  ََعَ  فَأ ، فََسلَمم نم  بهَك  َمرمَحبًا: َفَقاَل  َعلَيمهه خ   مه

َ
 أ

، ٍّ تَيمنَا َونَبه
َ
، الَسَماءه  ََعَ  فَأ َسةه يَل  الَساده يَل  َهَذا؟ َمنم : قه يُل، قه ه بم يَل  جه  َمَعَك؟ َمنم : قه

يَل  ،: قه يَل  حُمََمد  َل  َوقَدم : قه رمسه
ُ
مَ  بههه  َمرمَحبًا إهيَلمهه  أ َتيمُت  َجاَء، ءُ الَمجه  َونَلهعم

َ
 ََعَ  فَأ

ُت  ُموَس، ، فََسلَمم نم  بهَك  َمرمَحبًا: َفَقاَل  َعلَيمهه خ   مه
َ
، أ ٍّ  بََكى، َجاَوزمُت  فَلََما َونَبه

يَل  بمَكاكَ  َما: فَقه
َ
َث  اََّلهي الُغاَلمُ  َهَذا رَبِّ  يَا: قَاَل : أ ي بُعه ُخُل  َبعمده نم  اجلََنةَ  يَدم  مه

َمتههه 
ُ
فمَضُل  أ

َ
مَ  أ ُخُل  امه نم  يَدم ، مه َمته

ُ
تَيمنَا أ

َ
يَل  الَسابهَعَة، الَسَماءَ  فَأ يَل  َهَذا؟ َمنم  قه : قه

يُل، ه بم يَل  جه يَل  َمَعَك؟ َمنم  قه ،: قه يَل  حُمََمد  َل  َوقَدم : قه رمسه
ُ
، أ  َونَلهعممَ  بههه  َمرمَحبًا إهيَلمهه

ءُ  َتيمُت  َجاَء، الَمجه
َ
يمَ  ََعَ  فَأ ُت  إهبمَراهه ، فََسلَمم نَ  بهَك  َمرمَحبًا: َفَقاَل  َعلَيمهه ، ابمن   مه ٍّ  َونَبه

ُموُر، ابلَيمُت  يله  فَُرفهعَ  لمُت  الَمعم
َ
يَل، فََسأ ه بم ُمورُ  ابَليمُت  َهَذا: َفَقاَل  جه  فهيهه  يَُصّلِّ  الَمعم

م   ُكَ  لمَف  َسبمُعونَ  يَوم
َ
، أ رَ  إهيَلمهه  َيُعوُدوا لَمم  َخرَُجوا إهَذا َملَك  ،َعلَيم  َما آخه مم  يله  َوُرفهَعتم  هه

َرةُ  دم نَهُ  نَبهُقَها فَإهَذا الُمنمتََه، سه
َ
نَهُ  َوَوَرُقَها، َهَجرَ  قهاَلُل  َكأ

َ
لهَها فه  الُفيُوله  آَذانُ  َكأ صم

َ
 أ

َبَعةُ  رم
َ
نمَهار   أ

َ
َرانه  أ ، َنهم نَانه َرانه  بَاطه ، َوَنهم َرانه لمُت  َظاهه

َ
يَل، فََسأ ه بم َما: َفَقاَل  جه

َ
 أ

نَا ، فَفه : نه ابَلاطه َما اجلََنةه
َ
َرانه  َوأ َ  فُرهَضتم  ُثمَ  َوالُفَراُت، انلِّيُل : الَظاهه  َِخمُسونَ  لََعَ

بَلمُت  َصاَلًة، قم
َ
ئمُت  َحَّت  فَأ َ  فُرهَضتم : قُلمُت  َصنَعمَت؟ َما: َفَقاَل  ُموَس، جه  َِخمُسونَ  لََعَ

نَا: قَاَل  َصاَلًة،
َ
لَمُ  أ عم

َ
نمَك، بهانَلاسه  أ ائهيَل  بَنه  ُت ََعجَلم  مه َ َشدَ  إهرسم

َ
، أ  َوإهنَ  الُمَعاجَلَةه

َمتََك 
ُ
يُق، الَ  أ عم  تُطه ُُه، فَرََجعمُت، فََسلمُه، َربَِّك، إهَل  فَارمجه تلم

َ
َي، فََجَعلََها فََسأ َبعه رم

َ
 ُثمَ  أ

ثملَُه، ثملَهُ  ُثمَ  ثاََلثهَي، ُثمَ  مه يَن، فََجَعَل  مه ه َشم ثملَهُ  ُثمَ  عه ا، فََجَعَل  مه ً َتيمُت  َعَشم
َ
 ُموَس، فَأ
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ثملَُه،: َفَقاَل  َتيمُت  َِخمًسا، فََجَعلََها مه
َ
 َِخمًسا، َجَعلََها: قُلمُت  َصنَعمَت؟ َما: َفَقاَل  ُموَس  فَأ

ثملَُه، َفَقاَل  ، َسلَممُت : قُلمُت  مه يم 
َ َي  َبه َضيمُت  قَدم  إهنِّ  َفنُوده مم

َ
، أ يَضته ُت  فَره  َعنم  وََخَففم

بَادهي، زهي عه
جم

َ
ا احلََسنَةَ  َوأ ً  .َعَشم

োহ ে ইবন সা‘সা‘আ রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, আহে োবা ঘসরর 
হনেট্ হনরা ও জাগরণ-এ দু’ অবিার োঝাোহঝ অবিায় হে াে। 
এরপর হেহন দু’ বযহক্তর োসঝ অপর এে বযহক্ত অেোৎ হনসজর অবিা 
উসল্লখ েসর ব স ন, আোর হনেট্ স্বসণের এেহট্ েশেরী হনসয় 
আসা হ -যা হহেেে ও ঈোসন পহরপূণে হে । োপর আোর বুে 
কেসে কপসট্র নীচ পযেেত্ম হবদীণে েরা হ । এরপর আোর কপসট্ 
যেযসের পাহন িারা ধুসয় কফ া হ । োরপর হহেেে ও ঈোন 
পহরপূণে েরা হ  এবাং আোর হনেট্ সাদা চেুষ্পদ জন্তু আনা হ , 
যা খচ্চর হসে কোট্ আর গাধা কেসে বড় অেোৎ বুরাে। এরপর 
োসে আসরাহণ েসর আহে হজবরী  আ াইহহস সা ােসহ চ সে 
চ সে পৃহেবীর হনেট্েে আসোসন হগসয় কপৌঁে াে। হজজ্ঞাসা হ , 
এ কে? উত্তসর ব া হ , হজবরী । হজজ্ঞাসা েরা হ , আপনার সসঙ্গ 
আর কে? উত্তর কদওয়া হ  েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে। 

প্রশ্ন েরা হ  োাঁসে আনার জনয হে পািাসনা হসয়সে? হেহন ব স ন, 
হযাাঁ। ব া হ , োাঁসে ধনযবাদ, োাঁর শুভাগেন েেই না উত্তে। 
োরপর আহে আদে আ াইহহস সা াসের োসে কগ াে। োাঁসে 
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সা াে ের াে। হেহন ব স ন, পুত্র ও নবী! কোোর প্রহে ধনযবাদ। 
এরপর আেরা হিেীয় আসোসন কগ াে। হজজ্ঞাসা েরা হ , এ কে? 
হেহন ব স ন, আহে হজবরী । হজজ্ঞাসা েরা হ , আপনার সসঙ্গ 
কে? হেহন ব স ন, েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে। প্রশ্ন 
েরা হ  োাঁসে আনার জনয হে পািাসনা হসয়সে? হেহন ব স ন, 
হযাাঁ। ব া হ  োাঁসে ধনযবাদ আর োাঁর শুভাগেন েেই না উত্তে। 
োরপর আহে ঈসা ও ইয়াহইয়া আ াইহহস সা াসের হনেট্ 
আস াে। োাঁরা উভসয় ব স ন, ভাই ও নবী! আপনার প্রহে 
ধনযবাদ। োরপর আেরা েৃেীয় আসোসন কপৌঁে াে। হজজ্ঞাসা েরা 
হ , এ কে? হেহন ব স ন, আহে হজবরী । হজজ্ঞাসা েরা হ , 
আপনার সসঙ্গ কে? হেহন ব স ন, েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে। প্রশ্ন েরা হ  োাঁসে আনার জনয হে পািাসনা হসয়সে? 
হেহন ব স ন, হযাাঁ। ব া হ  োাঁসে ধনযবাদ আর োাঁর শুভাগেন 
েেই না উত্তে। োরপর আহে ইউসুফ আ াইহহস সা াসের হনেট্ 
কগ াে। োাঁসে আহে সা াে ের াে। হেহন ব স ন, ভাই ও নবী! 
আপনাসে ধনযবাদ। এরপর আেরা চেুেে আসোসন কপৌঁে াে। 
হজজ্ঞাসা েরা হ , এ কে? হেহন ব স ন, আহে হজবরী । হজজ্ঞাসা 
েরা হ , আপনার সসঙ্গ কে? হেহন ব স ন, েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে। প্রশ্ন েরা হ  োাঁসে আনার জনয হে পািাসনা 
হসয়সে? হেহন ব স ন, হযাাঁ। ব া হ  োাঁসে ধনযবাদ আর োাঁর 
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শুভাগেন েেই না উত্তে। োরপর আহে ইহরস আ াইহহস সা াসের 
হনেট্ কগ াে। আহে োাঁসে সা াে ের াে। হেহন ব স ন, ভাই ও 
নবী! আপনাসে ধনযবাদ। এরপর আেরা পঞ্চে আসোসন কপৌঁে াে। 
হজজ্ঞাসা েরা হ , এ কে? হেহন ব স ন, আহে হজবরী । হজজ্ঞাসা 
েরা হ , আপনার সসঙ্গ কে? হেহন ব স ন, েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে। প্রশ্ন েরা হ  োাঁসে আনার জনয হে পািাসনা 
হসয়সে? হেহন ব স ন, হযাাঁ। ব া হ  োাঁসে ধনযবাদ আর োাঁর 
শুভাগেন েেই না উত্তে। োরপর আেরা হারুন আ াইহহস 
সা াসের োসে কগ াে। আহে োাঁসে সা াে ের াে। হেহন ব স ন, 
ভাই ও নবী! আপনাসে ধনযবাদ। োরপর ষি আসোসন কপৌঁে াে। 
হজজ্ঞাসা েরা হ , এ কে? হেহন ব স ন, আহে হজবরী । হজজ্ঞাসা 
েরা হ , আপনার সসঙ্গ কে? হেহন ব স ন, েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে। প্রশ্ন েরা হ  োাঁসে আনার জনয হে পািাসনা 
হসয়সে? হেহন ব স ন, হযাাঁ। ব া হ  োাঁসে ধনযবাদ আর োাঁর 
শুভাগেন েেই না উত্তে। োরপর আহে েূসা আ াইহহস সা াসের 
োসে কগ াে। আহে োাঁসে সা াে ের াে। হেহন ব স ন, ভাই ও 
নবী আপনাসে ধনযবাদ। োরপর আহে যখন োাঁর োে হদসয় 
অহেক্রে েরহে াে, েখন হেহন কোঁসদ কফ স ন। োাঁসে ব া হ , 
আপহন োাঁধসেন কেন? হেহন বস সেন, কহ রব! এ বযহক্ত কয আোর 
পপসপ্রহরে, োাঁর উম্মাে আোর উম্মাসের কচসয় অহধে পহরোসণ 
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কবসহশসে যাসব। এরপর আেরা সপ্তে আোসশ কপৌঁে াে। হজজ্ঞাসা 
েরা হ , এ কে? হেহন ব স ন, আহে হজবরী । হজজ্ঞাসা েরা হ , 
আপনার সসঙ্গ কে? হেহন ব স ন, েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে। প্রশ্ন েরা হ  োাঁসে আনার জনয হে পািাসনা হসয়সে? 
হেহন ব স ন, হযাাঁ। ব া হ  োাঁসে ধনযবাদ আর োাঁর শুভাগেন 
েেই না উত্তে। োরপর আহে ইবরাহীে আ াইহহস সা াসের োসে 
কগ াে। আহে োাঁসে সা াে ের াে। হেহন ব স ন, কহ পুত্র ও 
নবী! আপনাসে ধনযবাদ। এরপর বায়েু  োয়োরসে আোর সােসন 
প্রোশ েরা হ । আহে হজবরী  আ াইহহস সা ােসে হজজ্ঞাসা 
ের াে। হেহন ব স ন, এহট্ বায়েু  োেুর। প্রহেহদন এখাসন সত্তর 
হাজার হফহরশো সা াে আদায় েসরন। এরা এখান কেসে এেবার 
কবর হস  হিেীয় বার হফসর আসস না। এট্াই োসদর কশষ প্রসবশ। 
োরপর আোসে হসদরােু  েুনোহা কদখাসনা হ । কদখ াে, এর 
ফ  কযন, হাজার নােে িাসনর েট্োর নযায়। আর োর পাো কযন 
হােীর োন। োর েূ  কদসশ চারহট্ ঝরনা প্রবাহহে।’ দু’হট্ অভযন্তসর 
আর দু’হট্ বাইসর। এ সম্পসেে আহে হজবরাঈ সে হজজ্ঞাসা ের াে। 
হেহন ব স ন, অভযন্তসর দু’হট্ জান্নাসে অবহিে। আর বাইসরর 
দু’হট্র এেহট্ হ  (ইরাসের) ফুরাে আর অপরহট্ হ  (হেশসরর) 
নী  নদ) োরপর আহে প্রহে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সা াে ফরয েরা হয়। 
আহে ো গ্রহণ েসর েূসা আ াইহহস সা াসের োসে হফসর এ াে। 
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হেহন ব স ন, হে েসর এস ন? আহে ব  াে, আোর প্রহে পঞ্চাশ 
ওয়াক্ত সা াে ফরয েরা হসয়সে। হেহন ব স ন, আহে আপনার 
কচসয় োনুষ সম্পসেে অহধে জ্ঞাে আহে। আহে বনী ইসরাঈস র 
হচহেৎসার জনয যসেি কচিা েসরহে আর আপনার উম্মাে এে 
(সা াে আদাসয়) সেেে হসব না। অেএব আপনার রসবর হনেট্ 
হফসর যান এবাং ো েোসনার অনুসরাধ েরুন। আহে হফসর কগ াে 
এবাং োাঁর হনেট্ আসবদন ের াে। হেহন সা াে চহল্লশ ওয়াক্ত েসর 
হদস ন। পুনরায় অনুরূপ ঘট্ । আর সা ােও হত্রশ ওয়াক্ত েসর 
কদওয়া হ । পুনরায় অনুরূপ ঘট্স  হেহন সা াে হবশ ওয়াক্ত েসর 
হদস ন। আবার অনুরূপ হ । হেহন সা ােসে দশ ওয়াক্ত েসর 
হদস ন। এরপর আহে েূসা আ াইহহস সা াসের োসে আস াে। 
হেহন পূসবের নযায় ব স ন, এবার আল্লাহ সা ােসে পাাঁচ ওয়াক্ত 
ফরয েসর হদস ন। আহে েূসা আ াইহহস সা াসের হনেট্ 
আস াে। হেহন ব স ন, হে েসর আসস ন? আহে ব  াে, আল্লাহ 
পাাঁচ ওয়াক্ত ফরয েসর হদসয়সেন। এবারও হেহন পূসবের নযায় 
ব স ন, আহে ব  াে, আহে ো কেসন হনসয়সে। েখন আওয়ায 
এ , আহে আোর ফরয জাহর েসর হদসয়হে। আর আোর বান্দাসদর 
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কেসে হা ো েসর হদসয়সে। আর আহে প্রহেহট্ পূসণযর জনয দশ গুন 
সওয়াব হদব।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩২০৭।  
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চেুহবোংশ পহরসিদ 

েক্কায় রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সােসন বাইেু  
েুোোস কপশ েরা ও ো কদসখ বাইেু  েুোোসসর বণেনা 

কদওয়া। 
َ  اّلَله  بمده عَ  بمن َجابهر َعنه  نَهُ  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه

َ
عَ  أ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َسمه

، َكَذبَتمنه  لََما»: َيُقوُل  وََسلَمَ  مش  ُت  قَُري ، فه  ُقمم ره ، َبيمَت  يله  اّلَلُ  فََجالَ  احلهجم سه ده  الَمقم
ُت  قم ُُهمم  َفَطفه به خم

ُ
نَا آيَاتههه  َعنم  أ

َ
نمُظرُ  َوأ

َ
 .«إهيَلمهه  أ

জাহবর ইবন আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনসেন, যখন 
(হেরাসজর বযাপাসর) েুরাইশরা আোসে অস্বীোর ের , েখন আহে 
ো’বা শরীসফর হহজর অাংসশর দাাঁড়া াে। আল্লাহ ো‘আ া েখন 
আোর সমু্মসখ বায়েু  েুোোসসে প্রোশ েসর হদস ন, যার ফস  
আহে কদসখ কদসখ বায়েু  েুোোসসরসেূহ হনদশেনগুস া োসদর 
োসে বণেনা েরহে াে।1 

به  َعنم 
َ
يمتُنه  لََقدم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  قَاَل : قَاَل  ُهَريمَرَة، أ

َ
ره  فه  َرأ هجم  احلم

مش   لُنه  َوقَُري
َ
أ اَي، َعنم  تَسم َ تَلمنه  َمْسم

َ
يَاءَ  َعنم  فََسأ شم

َ
نم  أ سه  َبيمته  مه ده مَمقم بهتمَها، لَمم  ال

ثم
ُ
 أ

بمُت  َبةً  فَُكره بمُت  َما ُكرم ثملَهُ  ُكره نمُظرُ  يله  اهللُ  فََرَفَعهُ : " قَاَل  ،«َقطل  مه
َ
، أ لُونه  َما إهيَلمهه

َ
أ  يَسم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৮৮৬, েুসহ ে: ১৭০।  
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ء   َعنم  ُتُهمم  إهاَل  ََشم
م
نمبَأ

َ
، أ   َوقَدم  بههه

َ
نَ  مَجَاَعة   فه  يمتُنه َرأ ، مه نمبهيَاءه

َ  قَائهم   ُموَس  فَإهَذا األم
، ، رَُجل   فَإهَذا يَُصّلِّ نَهُ  َجعمد   َْضمب 

َ
نم  َكأ يَس  َوإهذَا َشنُوَءَة، رهَجاله  مه يَمَ  ابمنُ  عه  َعلَيمهه  َمرم

، قَائهم   الَساَلمُ  قمَرُب  يَُصّلِّ
َ
َوةُ  َشبًَها بههه  انَلاسه  أ ، ُعود  َمسم  بمنُ  ُعرم ل يمُ  َوإهَذا اثلََقفه  إهبمَراهه

، قَائهم   الَساَلمُ  َعلَيمهه  بَهُ  يَُصّلِّ شم
َ
بُُكمم  بههه  انلَاسه  أ َسهُ  َيعمنه  - َصاحه  فََحانَته  - َنفم

، الَصاَلةُ  تُُهمم َممم
َ
نَ  فََرغمُت  فَلََما فَأ  ُب َصاحه  َمالهك   َهَذا حُمََمُد، يَا: قَائهل   قَاَل  الَصاَلةه  مه

، ، فََسلِّمم  انَلاره ََفتل  َعلَيمهه ، فَاتلم نه  إهيَلمهه
َ
 ." بهالَساَلمه  َفبََدأ

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বণেনা েসরসেন কয, রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, আহে হাজসর আসৃওয়াসদর 
োসে হে াে। এ সেয় েুরায়শরা আোসে আোর হেরাজ সম্পসেে 
প্রশ্ন েরসে শুরু েসর। োরা আোসে বায়েু  েুোোসসর এেন সব 
হবষয় সম্পসেে হজসজ্ঞস েরসে  াগ , যা আহে ভা ভাসব কদহখহন। 
ফস  আহে খুবই হচহন্তে হসয় পড় াে। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে বস ন, োরপর আল্লাহ ো‘আ া আোর সমু্মসখ বায়েু  
েুোোসসে উদ্ভাহসে েসর হদস ন এবাং আহে ো কদখহে াে। োরা 
আোসে কয প্রশ্ন েরহে , োর জবাব হদসে  াগ াে। এরপর 
নবীগসণর এে জাোসেও আহে হনসজসে উদ্ভাহসে কদখ াে। েূসা 
আ াইহহস সা ােসে সা াসে দণ্ডায়োন কদখ াে। হেহন শানূয়া 
কগাসত্রর ক ােসদর েে েধযোেৃহের। োাঁর চু  হে  কোাঁেড়াসনা। 
হযরে ঈসা আ াইহহস সা ােসেও সা াসে দাাঁড়াসনা কদখ াে। 
উরওয়া ইবন োসঊদ আস-সাোফী হসিন োাঁর হনেট্েে সদৃশ। 
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ইবরাহীে আ াইহহস সা ােসেও সা াসে দাাঁড়ান কদখ াে। হেহন 
কোোসদর এ সােীরই সদৃশ। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে বস ন, োরপর সা াসের সেয় হস া, আহে োাঁসদর 
ইোেহে ের াে। সা াে কশসষ এে বযহক্ত আোসে ব স ন, কহ 
েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে, ইহন জাহান্নাসের 
েত্ত্বাবধায়ে ‘োহ ে’, ওসে সা াে েরুন। আহে োাঁর হদসে 
োো াে। হেহন আোসে আসগই সা াে েরস ন। 1

 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৭২।  
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পঞ্চহবাংশ পহরসিদ 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কপাশাসের িারা হেেু 

সাহাবী বরেে গ্রহণ েসরসেন।  
ل   َعنم 

َ  َسهم نَ »: َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه
َ
ةً  أ

َ
َرأ َ  َجاَءته  امم  بهُبمَدة   وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

، يَتَُها فهيَها َمنمُسوَجة  ُرونَ  ،«َحاشه تَدم
َ
لَُة،: قَالُوا الُبمَدُة؟ َما أ ،نَ : قَاَل  الَشمم : قَالَتم  َعمم

تَُها ي نََسجم ئمُت  بهيَده ُسَوَكَها، فَجه كم
َ
َخَذَها» أله

َ
ل  فَأ  حُممتَاًجا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

، فََحَسنََها ،«إهَزارُهُ  َوإهَنَها إهيَلمنَا فََخَرجَ  إهيَلمَها، ُسنهيَها،: َفَقاَل  فُاَلن  َسنََها، َما اكم حم
َ
 قَاَل  أ

مُ  َسنمَت، َما: الَقوم حم
َ
ل  لَبهَسَها أ َُه، ُثمَ  إهيَلمَها، حُممتَاًجا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه تلم

َ
 َسأ

َت  نَهُ  وََعلهمم
َ
، الَ  أ ، إهنِّ : قَاَل  يَُردل ُهُ  َما َواّلَله تلم

َ
لمبََسُه، َسأ

َ
ُهُ  إهَنَما أله تلم

َ
َُكونَ  َسأ ، تله  َكَفنه

 .َكَفنَهُ  تم فَََكنَ : َسهمل   قَاَل 
সাহ  রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, এে েহহ া রাসূ ুল্লাহ্  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে এেখানা বুরদাহ (চাদর) 
হনসয় এস ন যার সাসে ঝা র যুক্ত হে । সাহ  রাহদয়াল্লাহু আনহু 
ব স ন, কোেরা জান, বুরদাহ হে? োরা ব  , চাদর। সাহ  
রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, হিেই। েহহ া ব স ন, চাদরখাহন আহে 
হনজ হাসে বুসনহে এবাং ো আপনার পহরধাসনর জনয হনসয় এসসহে। 
রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ো গ্রহণ েরস ন এবাং 
োাঁর চাদসরর প্রসয়াজনও হে । োরপর হেহন োই যার রূসপ 
পহরধান েসর আোসদর সােসন োশরীফ আসনন। েখন জবনে 
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বযহক্ত োর কসৌন্দযে বণেনা েসর ব স ন, বাহ! এ কয েে সুন্দর। 
আোসে ো পড়ার জনয দান েরুন। সাহাবীগণ ব স ন, েুহে ভা  
েরহন। রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ো োাঁর প্রসয়াজসন 
পসরসেন; েবুও েুহে ো কচসয় বসস । অেচ েুহে জান কয, হেহন 
োউসে হবেুখ েসরন না। ঐ বযহক্ত ব  , আল্লাহর েসে! আহে ো 
পাবার উসেসশয চাইহন। আোর চাওয়ার এেোত্র উসেশয কযন ো 
আোর োফন হয়। সাহ  রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, কশষ পযেন্ত ো 
োাঁর োফনই হসয়হে ।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২০৯৩।  
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ষিহবাংশ পহরসিদ 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাসে হফহরশোগসনর 
হজহাসদ শহরে হওয়া। 

هَشةَ  َعنم  َ  ََعئ ل  رََجعَ  لََما: قَالَتم  َعنمَها، اّلَلُ  رَضه نَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه  مه
، اَلحَ  َووََضعَ  اْلَنمَدقه تََسَل، السِّ تَاهُ  َواغم

َ
يُل  أ ه بم  وََضعمَت  قَدم : " َفَقاَل  الَساَلُم، َعلَيمهه  جه

اَلَح؟ نَاُه، َما َواّلَله  السِّ ُرجم  وََضعم مم  فَاخم يمَن؟ فَإهَل : قَاَل  إهيَلمهه
َ
َشارَ  ُهنَا، َها: قَاَل  أ

َ
 إهَل  َوأ

ل  فََخَرجَ  قَُريمَظَة، بَنه  مم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه  ." إهيَلمهه
আসয়শা রাহদয়াল্লাহু আনহা কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে খন্দে যুি কেসে প্রেযাবেেন েসর সেরাস্ত্র 
করসখ কগাস  েসরসেন োত্র। এেোবিায় োাঁর োসে হজবরী  
আ াইহহস সা াে এসস ব স ন, আপহন কো অস্ত্রশস্ত্র (খুস ) করসখ 
হদসয়সেন। আল্লাহর েসে! আেরা এখনও ো খুহ হন। চ ুন োসদর 
হবরুসি  ড়াই েরার জনয। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
হজসজ্ঞস েরস ন, কোোয় কযসে হসব? হেহন বনূ েুরায়যা কগাসত্রর 
প্রহে ইহঙ্গে েসর ব স ন, ঐহদসে। েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োসদর হবরুসি অহভযাসন রওয়ানা হস ন।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪১১৭।  
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نَس   َعنم 
َ
َ  أ نِّ »: قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ
نمُظرُ  َكأ

َ
ًعاسَ  الُغبَاره  إهَل  أ ، بَنه  ُزقَاقه  فه  اطه  َغنمم 

يَل  َمومكهَب  ه بم يَ  َعلَيمهه  اّلَله  َصلََواُت  جه  إهَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َسارَ  حه
 .«قَُريمَظةَ  بَنه 

আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যখন বনূ েুরায়যার েহল্লার হদসে 
যাহিস ন েখন [হজবরী  আ াইহহস সা াসের অধীন] কফসরশো 
বাহহনীও োাঁর সাংসগ যাহিস ন, এেনহে (পহেেসধয) বনূ গানে 
কগাসত্রর গহ সে হজবরী  আ াইহহস সা াসের বাহহনীর গেসন ওড়া 
ধূ ারাহশ এখসনা কযন আহে কদখসে পাহি।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪১১৮।  
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সপ্তহবাংশ পহরসিদ 

আল্লাহ ো‘আ া রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে 
হবশুিভাষা ও বাহগ্মো দান েসরসেন।  

، ابمنه  َعنه   نَ  َعَباس 
َ
َماًدا، أ مَ  ضه نم  َوََكنَ  َمَكةَ  قَده زمده  مه

َ
قه  َوََكنَ  َشنُوَءَة، أ نم  يَرم هه  مه  َهذه

، يحه عَ  الرِّ نم  ُسَفَهاءَ  فََسمه له  مه
هم
َ
، حُمََمًدا نَ إه : َيُقولُونَ  َمَكَة، أ نِّ  لَوم : َفَقاَل  ََممنُون 

َ
يمُت  أ

َ
 رَأ

يهه  اهللَ  لََعَل  الَرُجَل  َهَذا فه يَُه، قَاَل  يََدَي، ََعَ  يَشم رمقه  إهنِّ  حُمََمدُ  يَا: َفَقاَل  فَلَقه
َ
نم  أ هه  مه  َهذه

، يحه فه  اهللَ  َوإهنَ  الرِّ ي ََعَ  يَشم  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  لََك؟ َفَهلم  َشاَء، َمنم  يَده
دَ  إهنَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  َمم ، احلم ه َ ينُُه، ََنمَمُدهُ  ّلله تَعه هه  َمنم  َونَسم ده َل  فَاَل  اهللُ  َيهم  َوَمنم  ََلُ، ُمضه

لهلم  َي  فَاَل  يُضم َهدُ  ََلُ، َهاده شم
َ
نم  َوأ

َ
َدهُ  اهللُ  إهاَل  إهََلَ  اَل  أ يَك  اَل  وَحم نَ  ََلُ، َْشه

َ
 َمًداحُمَ  َوأ

َما َورَُسوَُلُ، َعبمُدهُ 
َ
دم : َفَقاَل : قَاَل  «َبعمدُ  أ عه

َ
َ  أ ، ََكهَماتهَك  لََعَ ََعَدُهنَ  َهُؤاَلءه

َ
 َعلَيمهه  فَأ

، ثاََلَث  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  عمُت  لََقدم : َفَقاَل : قَاَل  َمَرات  َل  َسمه  قَوم
، َل  المَكَهنَةه َل  َرةه،الَسحَ  َوقَوم ، َوقَوم َعَراءه عمُت  َفَما الشل ثمَل  َسمه ، ََكهَماتهَك  مه  َولََقدم  َهُؤاَلءه

نَ  ، نَاُعوَس  بَلَغم ره َحم بَايهعمَك  يََدكَ  َهاته : َفَقاَل : قَاَل  ابلم
ُ
، ََعَ  أ اَلمه هسم

 َفبَاَيَعُه،: قَاَل  اإلم
َك  وَََعَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  مه ، وَََعَ : قَاَل  ،«قَوم : قَاَل  قَومِمه

َيًة، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفبََعَث  وا رَسه ، َفَمرل هه مه ُب  َفَقاَل  بهَقوم  َصاحه
َيةه  هلمَجيمشه  الَْسه َصبمتُمم  َهلم : ل

َ
نم  أ نَ  رَُجل   َفَقاَل  َشيمئًا؟ َهُؤاَلءه  مه مه  مه َصبمُت : المَقوم

َ
نم  أ  ُهمم مه

َهَرًة، طم وَها،: َفَقاَل  مه َماد   قَوممُ  َهُؤاَلءه  فَإهنَ  رُدل  .ضه
ইবসন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে। হদোদ েক্কায় 
আগেন েরস ন। হেহন আযদ শানুআ কগাসত্রর সদসয। হেহন বাোস 
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 াগার ঝারফুাঁে েরসেন। হেহন েক্কার েেে হনসবোধসে ব সে 
শুসনসেন, েুহাম্মাদ হনশ্চয়ই উন্মাদ। হদোদ বস ন, আহে যহদ 
ক ােহট্সে কদখোে োহস  আল্লাহ হয়ে আোর হাসে োসে 
আসরাগয দান েরসেন। রাবী বস ন, হেহন োাঁর সাসে সাক্ষাৎ েসর 
বস ন, কহ েুহাম্মাদ! আহে এসব বাোস  াগার ঝাড়ফুাঁে েহর। 
আল্লাহ যাসে চান োসে আোর হাসে আসরাগয দান েসরন। আপহন 
হে ঝড়ফুাঁে েরাসে চান? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
বস ন, হনশ্চয়ই সেস্ত প্রশাংসা আল্লাহর। আহে োাঁর প্রশাংসা েহর, 
োাঁর সাহাযয প্রােেনা েহর। আল্লাহ যাসে কহদাসয়ে দান েসরন, কেউ 
োসে হবপেগােী েরসে পাসর না এবাং হেহন যাসে হবপেগােী 
েসরন, কেউ োসে কহদাসয়ে দান েরসে পাসরন না। আহে সাক্ষয 
কদই কয, আল্লাহ বযেীে কোসনা ই াহ নাই, হেহন এেে, োাঁর 
কোসনা শরীে নাই এবাং হনশ্চয়ই েুহাম্মাদ োাঁর বান্দা ও রাসূ । 
অেঃপর রাবী বস ন, হদোদ ব স ন, আপনার এই েোগুস া 
আোসে পুনরায় শুনান। অেএব, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে কসই েোগুস া োসে হেনবার পুনরাবৃহত্ত েসর শুনান। 
রাবী বস ন, হদোদ ব স া, আহে অসনে গণে ও জাদুেসরর েো 
শুসনহে, হেন্তু আপনার এই েোগুস ার অনুরূপ েো আহে শুহনহন। 
এই েোগুস া সেুসরর গভীসর কপৌঁসে কগসে। রাবী বস ন, হদোদ 
ব স ন, আপনার হাে প্রসাহরে েরুন, আহে আপনার হনেট্ 
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ইস াসের বাই‘আে গ্রহণ েরসবা। হেহন োসে বাই‘আে েরাস ন 
(ইস াে গ্রহণ েরাস ন)। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, কোোর সম্প্রদাসয়র কক্ষসত্রও হে (বাই‘আে প্রসযাজয)? 
হদোদ বস ন, আোর সম্প্রদাসয়র কক্ষসত্রও। রাবী বস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এেহট্ কু্ষর সােহরে বাহহনী (সাহরয়যা) 
কপ্ররণ েরস  োরা োর সম্প্রদাসয়র এ াো হদসয় অহেক্রে েসর। 
েখন বাহহনী প্রধান বসনযবাহহনীসে বস ন, কোেরা হে এসদর কেসে 
হেেু গ্রহণ েসরে? দস র এেজন ব স া, আহে োসদর কেসে 
এেহট্ পাহনর পাত্র হনসয়হে। কসনানায়ে বস ন, কোেরা কসহট্ কফরে 
দাও। োরণ োরা হদোসদর সম্প্রদায়। 1 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ৮৬৮।  
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অিাহবাংশ পহরসিদ 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের উপর কয রহেে নাহয  
হসয়সে। 

، َعنه  َداده قم ممه بَلمُت : قَاَل  ال قم
َ
نَا أ

َ
بَانه  أ ، وََصاحه َماُعنَا َذَهبَتم  َوقَدم  يله سم

َ
بمَصاُرنَا أ

َ
نَ  َوأ  مه

، ده َهم نمُفَسنَا ُض َنعمره  فََجَعلمنَا اجلم
َ
َحابه  ََعَ  أ صم

َ
 وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  أ

َحد   فَلَيمَس 
َ
نمُهمم  أ بَلُنَا، مه منَا َيقم تَي

َ
َ  فَأ ، إهَل  بهنَا فَانمَطلََق  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه لههه هم

َ
 أ

، ثاََلثَةُ  فَإهَذا ُْن 
عم

َ
ل  َفَقاَل  أ تَلهبُوا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه منَنَا اللَََبَ  َهَذا احم  ،«بَي

َُب  ََنمتَلهُب  فَُكَنا: قَاَل  مَسان   ُكل  فَيََشم َنا إهن يبَُه، مه َفعُ  نَصه ِّ  َونَرم هلنَبه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ل
يبَُه، وََسلَمَ  ءُ : قَاَل  نَصه نَ  َفيَجه عُ  نَائهًما، يُوقهُظ  اَل  لهيًماتَسم  فَيَُسلِّمُ  اللَيمله  مه مه  َويُسم

َظاَن، َقم ته  ُثمَ : قَاَل  ايلم
م
دَ  يَأ جه مَمسم ، ال ته  ُثمَ  َفيَُصّلِّ

م
ابَهُ  يَأ َُب، َْشَ تَانه  فَيََشم

َ
 الَشيمَطانُ  فَأ

بمُت  َوقَدم  يَلملَة   َذاَت  ، َْشه يبه ته  حُمََمد  : َفَقاَل  نَصه
م
نمَصارَ  يَأ

َ ُفونَهُ  األم يُب  ،َفيُتمحه  َوُيصه
نمَدُهمم  هه  إهَل  َحاَجة   بههه  َما عه ، َهذه ُرمَعةه تَيمتَُها اجلم

َ
بمتَُها، فَأ ََشه

نم  فَلََما فَ
َ
، فه  وََغلَتم  أ نه  َبطم

ُت  نَهُ  وََعلهمم
َ
، إهيَلمَها لَيمَس  أ ََك،: َفَقاَل  الَشيمَطاُن، نََدَمنه : قَاَل  َسبهيل   َصنَعمَت  َما َوُيم

بمَت  َْشه
َ
ا أ ، َب َْشَ ءُ  حُمََمد  ُدهُ  فاََل  َفيَجه ُعو جَيه لهُك  َعلَيمَك  َفيَدم َهُب  َفتَهم  ُدنميَاكَ  َفتَذم

َرتَُك، َ  َوآخه لَة   َولََعَ تَُها إهَذا َشمم ، َخَرجَ  قََدَِمَ  ََعَ  وََضعم سه
م
سه  ََعَ  وََضعمتَُها َوإهَذا َرأ

م
 رَأ

يئُنه  اَل  وََجَعَل  قََدَماَي، َخَرجَ  مُ  جَيه َما ،انَلوم
َ
بَاَي  َوأ نََعا َولَمم  َفنَاَما َصاحه  َما يَصم

ل  فََجاءَ : قَاَل  َصنَعمُت، َت  ُثمَ  يَُسلُِّم، ََكنَ  َكَما فََسلَمَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
َ
 أ

دَ  جه مَمسم َت  ُثمَ  فََصَّل، ال
َ
ابَهُ  أ دم  فَلَمم  َعنمُه، فََكَشَف  َْشَ يهه  جَيه َسهُ  فََرَفعَ  َشيمئًا، فه

م
 إهَل  رَأ

، نَ : َفُقلمُت  الَسَماءه ُعو اْلم َ  يَدم لهُك، لََعَ هم
َ
مم  اللُهَم،»: َفَقاَل  فَأ عه طم

َ
، َمنم  أ َعَمنه طم

َ
قه  أ سم

َ
 َوأ
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َقانه  َمنم  سم
َ
ُت : قَاَل  ،«أ لَةه  إهَل  َفَعَمدم ُتَها الَشمم ، فََشَددم َ ُت  لََعَ َخذم

َ
َرةَ  َوأ  فَانمَطلَقمُت  الَشفم

ُْنه  إهَل 
عم

َ َها األم يل
َ
َمُن، أ سم

َ
ذمَِبَُها أ

َ
هَرُسوله  فَأ َ  فَإهَذا وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  ل ، هه  َحافهلَة 

ُت  َُكلُهَن، ُحَفل   ُهنَ  َوإهَذا له  إهنَاء   إهَل  َفَعَمدم  ََكنُوا َما وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  حُمََمد   ْله
َمُعونَ  نم  َيطم

َ
، َُيمتَلهبُوا أ َوة ، َعلَتمهُ  َحَّت  فهيهه  فََحلَبمُت : قَاَل  فهيهه ئمُت  رَغم  رَُسوله  إهَل  فَجه

بمتُمم »: َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  َْشه
َ
ابَُكمُ  أ  رَُسوَل  يَا: قُلمُت : قَاَل  ،«اللَيملَةَ  َْشَ

، اهلله، َبم ََشهَب، اْشم
، ُثمَ  فَ ، اهلله، رَُسوَل  يَا: لمُت َفقُ  نَاَولَنه َبم ََشهَب، اْشم

، ُثمَ  فَ  نَاَولَنه
نَ  َعَرفمُت  فَلََما

َ
َ  أ َصبمُت  َروهَي  قَدم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
َوتَُه، َوأ ُت  َدعم كم  َضحه

يُت  َحَّت  لمقه
ُ
، إهَل  أ رمضه

َ ل  َفَقاَل : قَاَل  األم َدى»: َسلَمَ وَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه آتهَك  إهحم  َسوم
َدادُ  يَا قم نم  ََكنَ  اهلله، رَُسوَل  يَا: َفُقلمُت  ،«مه رهي مه

مم
َ
 َفَقاَل  َكَذا، َوَفَعلمُت  َوَكَذا َكَذا أ

ل  هه  َما»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه َة   إهاَل  َهذه نَ  رَْحم فاََل  اهلله، مه
َ
 َفنُوقهَظ  آَذنمتَنه  ُكنمَت  أ

بَيمنَاَصا يبَانه  حه نمَها َفيُصه ، َبَعثََك  َواََّلهي: َفُقلمُت : قَاَل  ،«مه َقِّ بَايله  َما بهاحلم
ُ
َصبمتََها إهَذا أ

َ
 أ

َصبمتَُها
َ
َصاَبَها َمنم  َمَعَك  َوأ

َ
نَ  أ  .انَلاسه  مه

হেক্বদাদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন: আহে ও 
আোর দুই সােী সােসন অগ্রসর হ াে এেন অবিায় প্রচণ্ড 
খাদযাভাসব আোর ও আোর দু সঙ্গীর দৃহিশহক্ত ও শ্রুহেশহক্ত ক াপ 
পাহি । পসর আেরা রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
সাহাবীসদর োসে হনসজসদর কপশ েরসে  াগ াে। হেন্তু োাঁসদর 
কেউ আোসদরসে গ্রহণ েরস ন না। অবসশসষ আেরা নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে এস  হেহন আোসদর হনসয় োাঁর 
পহরবাসরর োসে কগস ন। কসখাসন হেনহট্ কেষ হে । নবী সাল্লাল্লাহু 
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আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, কোেরা দুধ কদাহন েরসব। এ দুধ 
আেরা ভাগ েসর পান েরব। হেহন বস ন, এরপর কেসে আেরা দুধ 
কদাহন েরোে। আোসদর প্রসেযসে হনজ হনজ অাংশ পান েরসো। 
আর আেরা নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের জনয োর অাংশ 
েুস  রাখোে। হেেদাদ রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, রাসে আসসেন 
এবাং এেনভাসব সা াে হদসেন যাসে ঘুেন্ত বযহক্ত জাগ্রে না হয় 
আর জাগ্রে বযহক্ত শুনসে পায়। রাবী বস ন, এরপর হেহন েসহজসদ 
এসস সা াে আদায় েরসেন ও হফসর এসস দুধপান েরসেন। এে 
রাসে আোর োসে শয়োন আসস া। আহে কো আোর অাংশ পান 
েসর কফস হে াে। কস ব স া েুহাম্মাদ আননারীসদর োসে কগস  
োরা োাঁসে কোহফা (উপসট্ৌেন) হদসব এবাং োসদর োসে োাঁর এ 
সাোনয দুসধর প্রসয়াজনীয়োও হেসট্ যাসব। এরপর আহে এসস 
কসটু্েুও পান েসর কফ  াে। দুধ যখন ভা ভাসব আোর কপসট্ 
প্রসবশ েরস া এবাং আহে বুঝ াে, এ দুধ কবর েরার আর কোন 
উপায় কনই, েখন শয়োন আোর কেসে দূর সসর হগসয় ব স া, 
কোোর সবেনাশ কহাে েুহে হে োণ্ড েরস ! েুহে েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের দুধপান েসর কফস ে? হেহন এসস যখন ো 
পাসবন না, েখন কোোর উপর বদ-দু‘আ েরসবন। োসে েুহে 
ধ্বাংস হসয় যাসব এবাং কোোর দুহনয়া ও আহখরাে বরবাদ হসয় 
যাসব। আোর গাসয় হে  এেট্া চাদর। যহদ আহে ো আোর 
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পদযুগস র উপর রাহখ োহস  আোর োো কবর হসয় পসড়, আর 
যহদ আহে ো আোর োোর উপর রাহখ োহস  আোর পদযুগ  
কবহরসয় পসড়। আোর ঘুে আসহেস া না। আোর সঙ্গীিয় কো 
ঘুোহি । োরা কো আোর েসো োজ েসরহন। হেহন বস ন, 
এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এসস কযভাসব সা াে 
হদসেন কসভাসবই সা াে হদস ন। োরপর হেহন েসহজসদ এসস 
সা াে আদায় েরস ন। এরপর দুসধর োসে এসস োেনা খুস  
কসখাসন হেেুই কপস ন না। এরপর হেহন স্বীয় োো আসোসনর 
হদসে েু স ন। আহে েখন (েসন েসন) ব  াে, এখনই হেহন 
আোর ওপর বদ-দু‘আ েরসবন, আর আহে ধ্বাংস হসয় যাব। হেহন 
ব স ন, কহ আল্লাহ! কয বযহক্ত আোসে আহার েরায়, োসে েুহে 
আহার েরাও। আর কয আোসে পান েরায়, োসে েুহে পান 
েরাও। হেেদাদ রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, এ সেয় আহে চাদরহট্ 
হনসয় শরীসর বাধ াে, আর এেহট্ েুহর হন াে, োরপর (এই কভসব) 
কেষগুহ র োসে কগ াে কয, এগুস ার োসঝ কযহট্ সবসচসয় কবহশ 
কোট্াোজা, আহে কসহট্ রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
জনয যসবহ েরসবা। হগসয় কদখ াে, কসহট্ দুসধ পহরপূণে এবাং অনযানয 
সব কেষও দুসধ পহরপূণে। এরপর আহে েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের পহরবাসরর এেহট্ পাত্র হনসয় এ াে যাসে োাঁরা দুধ 
কদাহাসেন না। হেহন হেেদাদ রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, আহে োসেই 
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দুধ কদাহন ের াে, এেনহে পাসত্রর উপহরভাসগ কফ া কভসস 
উিস া। এরপর আহে রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
োসে আস াে। হেহন ব স ন, কোেরা হে রাসের দুধ পান 
েসরসেন? হেহন বস ন, আহে ব  াে, ইয়া রাসু ুল্লাহ! আপহন পান 
েরুন। হেহন পান েরস ন, এরপর আোসে হদস ন। আহে ব  াে, 
ইয়া রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! আপহন পান েরুন। 
হেহন পান েসর আবার আোসে হদস ন। যখন আহে বুঝসে পার াে 
কয, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে পহরেৃপ্ত হসয় কগসেন এবাং 
আহে োাঁর কদা‘আ কপসয় কগহে, েখন আহে হাসসে হাসসে যেীসন 
পসড় কগ াে। হেহন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, কহ হেেদাদ! েুহে হে কোসনা অপেেে েসরসেন? েখন 
আহে ব  াে, ইয়া রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! আোর 
এ ই োণ্ড ঘসট্ কগসে। অেবা হেহন বস সেন, আহে এরূপ োজ 
েসর কফস হে। েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
এট্া এেোত্র আল্লাহর কেসহরবানী! েুহে কেন আোসে অবহহে 
েরস  না? আেরা আোসদর সােীিয়সে জাগ্রে েরোে, োহস  
োরাও এর ভাগ কপে! হেহন বস ন, আহে েখন ব  াে, কয েহান 
স্বত্বা আপনাসে সেয দীনসহ পাহিসয়সেন, োাঁর শপে! আপহন যখন 
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কপসয়সেন, অেবা বস সেন, আহে যখন আপনার সাসে ভাগ কপসয়হে, 
েখন অনয কোন ক াে পাওয়া না পাওয়ার আহে পরওয়া েহর না।1 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২০৫৫।  
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ঊনহত্রশেে পহরসিদ 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের বযবহৃে পাহন ও চুস র 
িারা সাহাবীগসণর বরেে  াভ। 

نَسه  َعنم 
َ
، بمنه  أ  المَغَداةَ  َصَّل  إهَذا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  ََكنَ »: قَاَل  َمالهك 
ينَةه  َخَدمُ  َجاءَ  مَمده مم  ال مَماُء، فهيَها بهآنهيَتههه َت  َفَما ال  فَُرَبَما فهيَها، يََدهُ  َغَمَس  إهاَل  بهإهنَاء   يُؤم

َارهَدةه، المَغَداةه  فه  َجاُءوهُ  ُس  ابلم مه  .«فهيَها يََدهُ  َفيَغم
আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যখন কভাসরর সা াে 
আদায় েরসেন েখন েদীনার খাহদেরা োসদর পাসত্র েসর পাহন 
হনসয় আসে। োাঁর োসে কোসনা পাত্র আনা হস  হেহন োসে হাে 
ডুহবসয় হদসেন। আর শীসের হদসনও েখসনা েখসনা হেহন হাে 
ডূহবসয় হদসেন।1 

، َعنم  نَس 
َ
يمُت » لََقدم : قَاَل  أ

َ
اََلُق  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  َرأ  َُيملهُقُه، َواحلم

َطاَف 
َ
َحابُُه، بههه  َوأ صم

َ
يُدونَ  َفَما أ نم  يُره

َ
َرة   َتَقعَ  أ  .«رَُجل   يَده  فه  إهاَل  َشعم

আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে কদসখহে 
কক্ষারোর রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের চু  েুড়াসি 
আর সাহাবীরা োর চারপাশ হঘসর করসখসেন। োাঁরা চাইসেন কয, 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩২৪।  
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কোসনা চু  কযন োহট্সে না পসড় যায়, কযন োসরা না োসরা হাসে 
পসড়।1 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩২৫।  



 

515 

 
হত্রশেে পহরসিদ 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ঘাসের সুঘ্রাণ 
نَسه  َعنم 

َ
، بمنه  أ ل  َعلَيمنَا َدَخَل : قَاَل  َمالهك  نمَدنَا، َفَقاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  عه

َق، ِمِّ  وََجاَءتم  َفَعره
ُ
لهُت  فََجَعلَتم  بهَقاُروَرة ، أ يَها، المَعَرَق  تَسم تَيمَقَظ  فه ل  فَاسم  َصَّل  انَلبه

مَ  يَا»: َفَقاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ 
ُ
ي َهَذا َما ُسلَيمم   أ َي؟ اََّله نَعه  َعَرقَُك  َهَذا: قَالَتم  «تَصم

يبهنَا، فه  لُهُ َْنمعَ  نم  وَُهوَ  طه يَبه  مه طم
َ
يبه  أ  .الطِّ

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন: 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদর ঘসর আসস ন 
এবাং হবোে হনস ন। হেহন ঘােহেস ন আর আোর ো এেহট্ হশহশ 
হনসয় ো েুসে েুসে োসে ভরসে  াগস ন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে কজসগ কগস ন। হেহন হজজ্ঞাসা েরস ন, কহ উসম্ম 
সু াইে! এহে েরে? আোর ো ব স ন, এ আপনার ঘাে, যা 
আেরা সুগহন্ধর সাসে হেহেে েহর, আর এ কো সব সুগহন্ধর কসরা 
সুগহন্ধ।1 

نَسه  َعنم 
َ
، بمنه  أ ل  ََكنَ : قَاَل  َمالهك  ُخُل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه مِّ  َبيمَت  يَدم

ُ
 ُسلَيمم   أ

َها، ََعَ  َفيَنَامُ  ، َولَيمَستم  فهَراشه م   َذاَت  فََجاءَ : قَاَل  فهيهه َها، ََعَ  َفنَامَ  يَوم تهيَتم  فهَراشه
ُ
 فَأ

يَل  ل  َهَذا: لََها فَقه ، فه  نَامَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه ،فهرَ  ََعَ  بَيمتهكه كه  فََجاَءتم  قَاَل  اشه

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩৩১।  
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َق، َوقَدم  تَنمَقعَ  َعره َعةه  ََعَ  َعَرقُهُ  َواسم ، قهطم يم  ده
َ
، ََعَ  أ َراشه  َعتهيَدَتَها َفَفتََحتم  المفه

ُف  فََجَعلَتم  هَك  تُنَشِّ هُ  المَعَرَق  َذل ُ يرهَها، فه  َفتَعمَصه ل  َفَفزهعَ  قََواره  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
َي؟ َما»: َفَقاَل  وََسلَمَ  نَعه مَ  يَا تَصم

ُ
 بََرَكتَهُ  نَرمُجو اهلله  رَُسوَل  يَا: َفَقالَتم  «ُسلَيمم   أ

بميَانهنَا، َصبمته »: قَاَل  لهصه
َ
 .«أ

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন: 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে উসম্ম সু াইসের ঘসর কযসেন 
এবাং োর হবোনায় ঘুোসেন আর উসম্ম সু াইে েখন ঘসর োেসেন 
না। আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, এেহদন হেহন এস ন এবাং 
োর হবোনায় ঘুোস ন। অেঃপর হেহন (উসম্ম সু াইে) এস  োসে 
ব া হ , ইহন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কোোর ঘসর, 
কোোর হবোনায় ঘুহেসয় আসেন। আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, 
উসম্ম সু াইে ঘসর এস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েখন 
কঘসেহেস ন, আর োাঁর ঘাে চােড়ার হবোনার উপর জসেহে । উসম্ম 
সু াইে োর কেৌট্া খু স ন এবাং কস ঘাে েুসে েুসে হশহশসে ভরসে 
 াগস ন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ঘুে কেসে উসি োসে 
ব স ন, েুহে হে েরে, কহ উসম্ম সু াইে! হেহন ব স ন, ইয়া 
রাসু ুল্লাহ! আোসদর হশশুসদর বরেসের উসেসশয হনহি। রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, ভা  েসরে।1 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩৩১।  
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مِّ  َعنم 
ُ
، أ نَ  ُسلَيمم 

َ
َ  أ تهيَها ََكنَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

م
يُل  يَأ نمدَ  َفيَقه  ََلُ  َفتَبمُسُط  َهاعه

ًعا يُل  نهطم ، َفيَقه ، َكثهيَ  َوََكنَ  َعلَيمهه َعلُهُ  َعَرقَهُ  ََتمَمعُ  فَََكنَتم  المَعَرقه يبه  فه  َفتَجم  الطِّ
، يره ل  َفَقاَل  َوالمَقَواره مَ  يَا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

ُ
 َعَرقَُك : قَالَتم  «َهَذا؟ َما ُسلَيمم   أ

ُدوُف 
َ
يبه  بههه  أ  .طه

উসম্ম সু াইে রাহদয়াল্লাহু আনহা কেসে বহণেে কয, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োর োসে আসসেন এবাং হবোে হনসেন। 
উসম্ম সু াইে োর জনয এেট্া চােড়া হবহেসয় হদস  হেহন োর উপর 
“োয় ু া- েরসেন। হেহন খুব ঘােসেন আর উসম্ম সু ায়ে ো জো 
েরসেন এবাং সুগহন্ধর হশহশসে ো রাখসেন। নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, কহ উসম্ম সু াইে! এ েী েরে? হেহন 
ব স ন, আপনার ঘাে, আহে ো সুগহন্ধর সাসে হেহশসয় রাহখ।1 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩৩২।  
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এেহত্রশেে পহরসিদ 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের বযবহৃে পাহন িারা 
বরেে হাহস । 

به  َعنم 
َ
نمدَ  ُكنمُت : قَاَل  َس،ُمو أ ِّ  عه ل   وَُهوَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه َرانَةه  نَازه عم ه

 بهاجلم
 َ ، َمَكةَ  َبيم ينَةه مَمده ، َوَمَعهُ  َوال َت  بهاَلل 

َ
 رَُجل   وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  فَأ

، ي َرابه عم
َ
اَل : َفَقاَل  أ

َ
زُ  أ ، ُتنمجه ؟ َما حُمََمدُ  يَا يله تَنه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  ََلُ  َفَقاَل  وََعدم

م » وََسلَمَ  َعلَيمهه  مَشه ب
َ
ل  ََلُ  َفَقاَل  «أ َرابه عم

َ ََثمَت : األم كم
َ
َ  أ نم  لََعَ م » مه مَشه ب

َ
بََل  «أ قم

َ
 اهلله  رَُسوُل  فَأ

به  ََعَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 
َ
، ُموَس  أ ، يمئَةه َكهَ  َوبهاَلل  بَانه  قَدم  َهَذا إهنَ »: َفَقاَل  المَغضم

َى، رَدَ  بَاَل  المبَُشم نمتَُما فَاقم
َ
 اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َدََع  ُثمَ  اهلله  رَُسوَل  يَا قَبهلمنَا،: َفَقااَل  «أ

يهه  بهَقَدح   وََسلَمَ  َعلَيمهه  ، فه َههُ  يََديمهه  َفَغَسَل  َماء  ، َووَجم َبا»: قَاَل  ُثمَ  ،فهيهه  َوَمجَ  فهيهه َ  اْشم
نمُه، رهََغ  مه

فم
َ
ُكَما ََعَ  َوأ ُكَما، وُُجوهه ا َوَُنُوره َ مَشه ب

َ
َخَذا «َوأ

َ
َمَرُهَما َما َفَفَعاَل  المَقَدَح، فَأ

َ
 بههه  أ

مل  َفنَاَدتمُهَما وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل 
ُ
نم  َسلََمةَ  أ ه  َوَراءه  مه

َتم اَل : السِّ فمضه
َ
 أ

ُكَما مِّ
ُ
َما أله فمَضاَل  إهنَائهُكَما فه  مه

َ
نمهُ  لََها فَأ  .َطائهَفةً  مه

আবু েূসা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে হে াে। হেহন েক্কা 
ও েদীনার োঝখাসন হজ’রানা নােে িাসন অবিান েরহেস ন। োাঁর 
সাসে হব া  রাহদয়াল্লাহু আনহুও হে । রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের োসে এে কবদুঈন এসস ব  , কহ েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! আপহন হে আপনার ওয়াদা পূণে েরসবন না? 
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রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসে ব স ন, সুসাংবাদ 
গ্রহণ ের বা খুহশ হসয় যাও। কবদুঈন োাঁসে ব  , আপহন আোসে 
বহুে বস সেন খুহশ হসয় যাও। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে রাগাহিে হসয় আবু েূসা ও হব াস র রাহদয়াল্লাহু 
আনহুোর হদসে হফরস ন। অেঃপর হেহন ব স ন, এই ক ােহট্ 
সুসাংবাদ প্রেযাখযান েসরসে। কোেরা উভসয় ো গ্রহণ ের। োরা 
উভসয় ব স ন, কহ আল্লাহর রাসূ , আেরা গ্রহণ ের াে। অেঃপর 
হেহন এে কপয়া া পাহন হনসয় ডােস ন। হেহন োসে দুই হাে ও 
েুখ ধুস ন এবাং েুহ  েরস ন। অেঃপর হেহন ব স ন, কোেরা 
উভসয় এই পাহন কেসে পান ের এবাং হনসজসদর েুখেে  ও 
বক্ষসদসশ ো প্রবাহহে ের এবাং সুসাংবাদ গ্রহণ ের। োরা উভসয় 
কপয়া া েুস  হনসয় রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
হনসদেশেে োজ েরস ন। পদোর আড়া  কেসে উমু্ম সা াো 
রাহদয়াল্লাহু আনহা োসদরসে কডসে ব স ন, কোোসদর োসয়র 
জনযও কোোসদর পাসত্রর হেেু পাহন  ও। োরা োসেও অবহশি 
পাহনর হেেু হদস ন। 1 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৪৯৭।  
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বহত্রশেে পহরসিদ 

আল্লাহ রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের জনয োনুসষর 
েবণশহক্ত খুস  কদন, ফস  োরা অসনে দূরবেেী িান কেসেও োাঁর েো 

শুনসে পান। 
َنه  َعبمده  َعنم  ، ُمَعاذ   بمنه  الرَْحم ِّ  وََسلََم، هه َعلَيم  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َخَطبَنَا: قَاَل  اتَليمِمه

ًن  َوََنمنُ  َماُعنَا، َفُفتهَحتم  بهمه سم
َ
َمعُ  ُكَنا َحَّت  أ َا فه  َوََنمنُ : َيُقوُل  َما نَسم َق  َمنَازهنله  َفَطفه

َكُهمم  ُيَعلُِّمُهمم  َمارَ  بَلَغَ  َحَّت  َمنَاسه ه
بَُعيمهه  فَوََضعَ  اجلم صم

ُ
، أ ه ََص »: قَاَل  ُثمَ  الَسَبابَتَيم  ِبه

فه  َذم َمرَ  مَ ثُ  «اْلم
َ
ينَ  أ ره مُمَهاجه لُوا ال ، ُمَقَدمه  فه  َفَْنَ ده جه مَمسم َمرَ  ال

َ
نمَصارَ  َوأ

َ لُوا األم نم  َفَْنَ  مه
، َوَراءه  ده جه مَمسم هَك  َبعمدَ  انَلاَس  نََزَل  ُثمَ  ال  .َذل

আবদুর রহোন ইবন েু‘আয আে-োয়েী রাহদয়াল্লাহু আনহু হসে 
বহণেে, হেহন বস ন, আেরা হেনাসে অবিানোস  রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে খুেবা প্রদান েসরন। 
এসেয় আোসদর েবণ শহক্ত প্রখর হয় এবাং োাঁর বক্তবয আেরা 
(স্পিরূসপ) শুনসে পাই। এ সেয় আেরা 
আোসদর হনহদেি িাসন হে াে। অেঃপর হেহন আোসদরসে 
হসজ্জর আহোে সম্পসেে হশক্ষা কদন এবাং হনসক্ষপ েরা 
পযেন্ত কপৌঁোন। হেহন োাঁর ‘হাসের শাহাদাে ও বৃি অঙু্গ ীসে 
স্বীয় োন পযেন্ত উিান, অেঃপর োংের 
হনসক্ষসপর হনয়ে প্রদশেন েসরন। অেঃপর হেহন েুহাহজরসদসে োসদর 
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জনয হনধোহরে িাসন গেণ েরসে ব স  োরা েসহজসদর পশ্চাসে 
আসন গ্রহণ েসরন। এসদর পর অনয ক াসেরা স্ব-স্ব 
িাসন অবিান গ্রহণ েসর। 1  

                                                           
1 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৯৫৭।  
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কেহত্রশেে পহরসিদ 

আল্লাহ রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের িারা আহস  
হেোবসদর েুসখাশ উসম্মাচণ েসরসেন। 

نَهُ  ُعَمَر، ابمنه  َعنم 
َ
َُهودَ  إهنَ : قَاَل  أ ِّ  إهَل  َجاُءوا ايلم  فََذَكُروا وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

نَ  ََلُ 
َ
نمُهمم  رَُجاًل  أ ةً  مه

َ
َرأ  َما» وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  لَُهمم  َفَقاَل  َزَنيَا، َوامم

ُدونَ  َراةه  فه  ََته نه  فه  اتَلوم
م
نَا؟ َشأ َضُحُهمم : َفَقالُوا «الزِّ وَن، َنفم  بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  َفَقاَل  َوجُيمَلُ

،: َساَلم   يَها إهنَ  َكَذبمتُمم َم، فه تَوما الَرجم
َ
َراةه، فَأ وَها بهاتَلوم َحُدُهمم  فََجَعَل  فَنَََشُ

َ
 ََعَ  يََدهُ  أ

، آيَةه  مه   َجَعَل  ُثمَ  الَرجم
ُ
َرأ َدَها، َوَما َقبملََها َما َيقم َفعم : َساَلم   بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  ََلُ  َفَقاَل  َبعم  ارم

يَها فَإهَذا فََرَفَعَها يََديمَك، ، آيَةُ  فه مه ،، آيَةُ  فهيَها حُمََمُد، يَا َصَدَق : َفَقالُوا الَرجم مه َمرَ  الَرجم
َ
 فَأ

َما َا، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  بههه يمُت : ُعَمرَ  بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  قَاَل  فَرمُجه
َ
 فََرأ

ةه  ََعَ  َُيمنه  الَرُجَل 
َ
أ مَمرم يَها ال هَجاَرةَ  يَقه  .احلم

আবদুল্লাহ্ ইবন উের রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
ইয়াহুদীগণ রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ এসস 
জানা  োসদর এেজন পুরুষ ও এেজন নারী হযনা েসরসে। েখন 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদরসে হজজ্ঞাসা েরস ন 
কয, কোেরা োওরাসে রজে সম্পসেে হে পাি? োরা ব  , 
োসদরসে অপোন ও েশাঘাে েরা হয়। আবদুল্লাহ্ ইবন সা াে 
রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, কোোর হেসেয বস ে। োওরাসে অবশযই 
রজসের উসল্লখ রসয়সে। োরা োওরাে হনসয় এ  এবাং ো খু  । 
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আর োসদর এেজন রজসের আয়াসের ওপর হাে করসখ হদসয় োর 
আগহপে পাি ের । েখন আবদুল্লাহ্ ইবন সা াে রাহদয়াল্লাহু আনহু 
ব স ন, কোোর হাে উিাও। কস োর হাে উিাস  কদখা কগ  কয, 
োসে রজসের আয়াে হবদযোন রসয়সে। োরা ব  , আবদুল্লাহ্ ইবন 
সা াে সেযই বস সেন। কহ েুহাম্মদ! োসে রজসের আয়াে সেযই 
হবদযোন রসয়সে। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
োসদর উভয় সম্বসন্ধ হনসদেশ েরস ন এবাং োসদর উভয়সে রজে 
েরা হ । আহে কদখ াে, পুরুষহট্ নারীহট্র ওপর উপুড় হসয় আসে। 
কস োসে পােসরর আঘাে কেসে রক্ষা েরসে।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬৮৪১।  
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কচৌহত্রশেে পহরসিদ 

আল্লাহ ো‘আ া োাঁর নবীর েসধয কয বরেে দান েসরসেন ো 
োাঁর নবুওয়সের প্রোণ 

نَ  َقتَاَدَة، َعنم 
َ
نََس  أ

َ
نَ  َحَدَثُهمم  َمالهك   بمنَ  أ

َ
َ  أ  ََكنَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  نَبه

، ََعَ  َيُطوُف » هَسائههه َدةه، اللَيملَةه  فه  ن َمئهذ   َوََلُ  الَواحه عُ  يَوم هسم َوة   ت هسم  .«ن
আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এেই রাসে পযোয়ক্রসে 
োাঁর স্ত্রীসদর সসঙ্গ হেহ ে হসেন। েখন োাঁর নয়জন স্ত্রী হেস ন।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৮৪।  
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পয়হত্রশেে পহরসিদ 

ো‘ব ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু ও োাঁর সােীিসয়র োওবার 
ঘট্না এবাং এ কেসে হশক্ষা। এট্া রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 

ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোণ। 
َنه  َعبمده  َعنم  ، بمنه  َكعمبه  بمنه  اّلَله  َعبمده  بمنه  الرَْحم نَ  َمالهك 

َ
 بمنه  َكعمبه  بمنَ  اّلَله  َعبمدَ  أ

، نم  َكعمب   قَائهدَ  َوََكَن، َمالهك  ، مه يَ  بَنهيهه ، حه َ عمُت : قَاَل  َعِمه ، بمنَ  َكعمَب  َسمه  َمالهك 
يَ  ُث ُُيَدِّ  ، َعنم  ََتَلََف  حه ََتَلَفم  لَمم : َكعمب   قَاَل  َتبُوَك، قهَصةه

َ
 َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َعنم  أ

َوة   فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َوةه  فه  إهاَل  َغَزاَها َغزم َ  َتبُوَك، َغزم نِّ  َغيم
َ
ُت  ُكنمُت  أ  فه  ََتَلَفم

َوةه  ، َغزم ر 
َحًدا ُيَعاتهبم  َولَمم  بَدم

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َخَرجَ  إهَنَما َعنمَها، ََتَلََف  أ

يدُ  وََسلَمَ  يَ  يُره ، عه مش  َ  بَيمنَُهمم  اّلَلُ  مَجَعَ  َحَّت  قَُري مم  َوبَيم ه  ََعَ  َعُدوِّهه ، َغيم يَعاد   َولََقدم  مه
ُت  دم ، لَةَ يَلم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َمعَ  َشهه يَ  الَعَقبَةه نَا حه  ََعَ  تََواَثقم

، اَلمه بل  َوَما اإلهسم حه
ُ
نَ  أ

َ
َهدَ  بهَها يله  أ ، َمشم ر 

، ََكنَتم  َوإهنم  بَدم ر  ذمَكرَ  بَدم
َ
نمَها، انلَاسه  فه  أ  مه

نم  ََكنَ  نِّ : َخَبهي مه
َ
ُكنم  لَمم  أ

َ
قمَوى َقطل  أ

َ
مَْسَ  َوالَ  أ ي

َ
يَ  أ ُت  حه  تهلمَك  فه  َعنمُه، ََتَلَفم

تََمَعتم  َما َواّلَله  الَغَزاةه، ي اجم نمده لَتَانه  َقبملَهُ  عه ، َراحه تُُهَما َحَّت  َقطل  تهلمَك  فه  مَجَعم
َوةه، يدُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  يَُكنم  َولَمم  الَغزم َوةً  يُره  َورَى إهاَل  َغزم
هَها ي َولَيمَس .. ديثإل آخر احل.............. بهَغيم َما اّلَلُ  َذَكرَ  اََّله نَا مه ، َعنه  ُخلِّفم وه  الَغزم

َرنَا، َوإهرمَجاُؤهُ  إهيَانَا، ََتملهيُفهُ  ُهوَ  إهَنَما مم
َ
تََذرَ  ََلُ  َحلََف  َعَمنم  أ نمهُ  َفَقبهَل  إهيَلمهه  َواعم  .مه

আবদুল্লাহ্ ইবন ো‘আব ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে 
বহণেে, ো‘আব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু অন্ধ হসয় কগস  োাঁর সন্তানসদর 
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েসধয কেে হযহন োাঁর সাহাযযোরী ও পে-প্রদশেনোরী হেস ন, হেহন 
(আবদুল্লাহ্) বস ন, আহে ো’আব ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে 
ব সে শুসনহে, যখন োবুে যুি কেসে হেহন পশ্চাসে কেসে যান 
েখনোর অবিা সম্পসেে হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে যেগুস া যুসি অাংশগ্রহন েসরন োর েসধয োবুে যুি 
োড়া আহে কোসনা যুি কেসে কপেসন োহেহন। েসব আহে বদর 
যুসিও অাংশগ্রহন েহরহন। হেন্তু উক্ত যুি কেসে যারা কপেসন পসড় 
কগসেন, োসদর োউসে ভৎসনা েরা হয়হন। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কেব  েুরাইশ দস র সন্ধাসন কবর হসয়হেস ন। 
অবসশসষ আল্লাহ্ ো’আ া োাঁসদর এবাং োাঁসদর শত্রুবাহহনীর েসধয 
অসঘাহষে যুি সাংঘহট্ে েসরন। আর আোবা রজনীসে যখন 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদর কেসে ইস াসের 
উপর অঙ্গীোর গ্রহন েসরন, আহে েখন োাঁর সসঙ্গ হে াে। ফস  
বদর প্রান্তসরর উপহিহেসে আহে হপ্রয়ের ও কেিের বস  হবসবচনা 
েহরহন। যহদও আোবার ঘট্না অসপক্ষা ক ােসদর েসধয বদসরর 
ঘট্না অহধে প্রহসি হে । আর আোর অবিার হববরন এই- োবুে 
যুি কেসে আহে যখন কপেসন োহে েখন আহে এে অহধে সুি, 
শহক্তশা ী ও সি  হে াে কয আল্লাহর েসে, আোর োসে েখসনা 
ইসোপূসবে কোসনা যুসি এেই সাসে দু’কট্া যানবাহন সাংগ্রহ েরা 
সম্ভব হয়হন, যা আহে এ যুসির সেয় সাংগ্রহ েসরহে াে। আর 
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রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কয অহভযান পহরচা নার 
সাংেল্প গ্রহন েরসেন, দৃশযে োর হবপরীে ভাব কদখাসেন। এ যুি 
হে  ভীষন উত্তাসপর সেয়, অহে দূসরর সফর, হবশা  েরুভূহে এবাং 
অহধে সাংখযে শত্রুসসনার েুোহব া েরার। োসজই রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এ অহভযাসনর অবিা েুসহ েসদর 
োসে প্রোশ েসর কদন কযন োরা যুসির প্রসয়াজনীয় সম্ব  সাংগ্রহ 
েরসে সক্ষে হয়। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সঙ্গী 
ক াে সাংখযা হে  অহধে যাসদর হহসাব কোসনা করহজষ্ট্রাসর হ হখে 
হে না। ো‘আব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, যার ফস  কযসোসনা 
ক াে যুিাহভযান কেসে হবরে োেসে ইিা েরস  ো সহসজই 
েরসে পারে এবাং অহী োরফে এ খবর পহরজ্ঞাে না েরা পযেন্ত 
ো সাংসগাপন োেসব বস  কস ধারনা েরে। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এ অহভযান পহরচা না েসরহেস ন এেন সেয় 
যখন ফ -ফ াহদ পাোর ও গাসের োয়ায় আরাে উপসভাসগর সেয় 
হে । রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে স্বয়াং এবাং োাঁর সঙ্গী 
েুসহ ে বাহহনী অহভযাসন যাত্রার প্রস্তুহে গ্রহন েসর কফস ন। আহেও 
প্রহে সোস  োাঁসদর সসঙ্গ রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুহে গ্রহন েরসে 
োহে। হেন্তু কোসনা হসিাসন্ত উপনীে হসে পাহরহন। েসন েসন ধারনা 
েরসে োহে, আহে কো যখন ইিা কযসে সক্ষে। এই হিধা-িসন্দ্ব 
আোর সেয় কেসট্ কযসে  াগ । এহদসে অনয ক াসেরা পুরাপুহর 
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প্রস্তুহে সম্পন্ন েসর কফ  । ইহেেসধয রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে এবাং োাঁর সােী েুসহ েগন রওয়ানা েরস ন অেচ আহে 
কোসনা হসিান্ত হনসে পার ােনা। আহে েসন েসন ভাব াে, আিা 
হিে আসে, এে দু’হদসনর েসধয আহে প্রস্তুে হসয় পসর োাঁসদর সসঙ্গ 
হেহ ে হব। এভাসব আহে প্রহেহদন বাহড় হসে প্রস্তুহেপবে সম্পন্ন 
েরার োনসস কবর হই, হেন্তু হেেু না েসরই হফসর আহস। আবার 
কবর হই, আবার হেেু না েসর ঘসর হফসর আহস। ইেযবসসর বাহহনী 
অগ্রসর হসয় অসনে দূর চস  কগ । আর আহে রওয়ানা েসর োসদর 
সাসে পসে হেস  যাবার ইিা কপাষন েরসে োে াে। আফসসাস 
যহদ আহে োই েরোে! হেন্তু ো আোর ভাসগয কজাসট্হন। এরপর 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে রওয়ানা হওয়ার পর আহে 
ক ােসদর েসধয কবর হসয় োসদর োসঝ হবচরন েরোে। এেো 
আোর েনসে পীড়া হদে কয, আহে েখন (েদীনায়) েুনাহফে এবাং 
দুবে  ও অক্ষে ক াে োড়া অনয োউসে কদখসে কপোে না। 
এহদসে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োবুে কপৌঁোর পূবে 
পযেন্ত আোর েো আস াচনা েসরনহন। অনন্তর োবুসে এেো 
জনোর েসধয উপহবিাবিায় হজজ্ঞাসা েসর বসস ন, ো’আব হে 
ের ? বনী সা ো কগাসত্রর এে ক াে ব  , ইয়া রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োর ধন-সম্পদ ও আত্মগহরো োসে 
আসসে কদয়হন। এেো শুসন েু‘আয ইবন জাবা  রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
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ব স ন, েুহে যা ব স  ো হিে নয়। ইয়া রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর েসে, আেরা োাঁসে উত্তে বযহক্ত বস  
জাহন। েখন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে নীরব 
রইস ন। ো‘আব ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন আহে যখন 
অবগে হ াে কয, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েদীনার 
হদসে প্রেযাবেেন েসরসেন, েখন আহে হচন্তাযুক্ত হসয় পড় াে এবাং 
হেেযার বাহানা খুাঁজসে োে াে। েসন হির ের াে, আগােীো  
এেন েো ব ব, যাসে েসর রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের কক্রাধসে প্রশহেে েরসে পাহর। আর এ সম্পসেে 
আোর পহরবারি জ্ঞানীগুনীসদর কেসে পরােশে গ্রহন েরসে োহে। 
এরপর যখন প্রচাহরে হস া কয, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে েদীনায় এসস কপৌঁসে যাসিন, েখন আোর অন্তর কেসে 
হেেযা হেসরাহহে হসয় কগ । আর েসন দৃঢ় প্রেযয় জন্মাস া কয, এেন 
কোসনা পো অব ম্বন েসর আহে োাঁসে েখসনা কক্রাধেুক্ত েরসে 
সক্ষে হসবানা, যাসে হেেযার নােগন্ধ োসে। অেএব আহে েসন েসন 
হসিান্ত গ্রহন ের াে কয, আহে সেযই ব ব। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে প্রাসে েদীনায় পদাপেন েরস ন। হেহন সফর 
কেসে প্রেযাবেেন েসর প্রেসে েসহজসদ হগসয় দু’রাোে সা াে 
আদায় েরসেন, োরপর ক ােসদর সােসন বসসেন। যখন 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এরূপ েরস ন, েখন যারা 
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পশ্চাদপদ হেস ন োরা োাঁর োসে এসস শপে েসর েসর অক্ষেো 
ও আপহত্ত কপশ েরসে  াগ । এরা সাংখযায় আহশর অহধে হে । 
অনন্তর রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বাহহযেভাসব 
োসদর ওযর-আপহত্ত গ্রহন েরস ন, োসদর বায়আে েরস ন এবাং 
োসদর জনয ক্ষো প্রােেনা েরস ন। হেন্তু োসদর অন্তহনেহহে অবিা 
আল্লাহর হাওয়া া েসর হদস ন। [ো‘আব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন] 
আহেও এরপর রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কখদেসে 
উপহিে হ াে। আহে যখন োাঁসে সা াে হদ াে েখন হেহন 
রাগাহিে কচসহরায় েুচহে হাহস হাসস ন। োরপর ব স ন, এসসা। 
আহে কস অনুসাসর অগ্রসর হসয় এসেবাসর োাঁর সমু্মসখ বসস কগ াে। 
েখন হেহন আোসে হজজ্ঞাসা েরস ন, হে োরসন েুহে অাংশগ্রহন 
েরস না? েুহে হে যানবাহন ক্রয় েরহন? েখন আহে ব  াে, হযাাঁ, 
েসরহে। আল্লাহর েসে, এ েো সুহনহশ্চে কয, আহে যহদ আপহন 
োড়া অনয কোসনা দুহনয়াদার বযহক্তর সােসন বসোে োহস  আহে 
োাঁর অসন্তুহিসে ওযর-আপহত্ত উপিাপসনর োধযসে প্রশহেে েরার 
প্রয়াস চা াোে। আর আহে েসেে হসিহস্ত। হেন্তু আল্লাহর েসে, 
আহে পহরজ্ঞাে কয, আজ যহদ আহে আপনার োসে হেেযা বস  
আোর প্রহে আপনাসে রাযী েরার কচিা েহর, োহস ই অহচসরই 
েহান আল্লাহ্ োয়া া আপনাসে আোর প্রহে অসন্তুি েসর হদসে 
পাসরন। আর যহদ আপনার োসে সেয প্রোশ েহর, যাসে আপহন 
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আোর প্রহে অসন্তুি হন, েবুও আহে এসে েহান আল্লাহ্ ো‘য়া ার 
ক্ষো পাওয়ার হনঘোে আশা রাহখ। না, আল্লাহর েসে, আোর 
কোসনা ওযর হে না। আল্লাহর েসে, কসই অহভযাসন আপনার সাসে 
না যাওয়াো ীন সেয় আহে সবোসপক্ষা শহক্তশা ী ও সােেেযবান 
হে াে। েখন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, কস 
সেয েোই বস সে। েুহে এখন চস  যাও, যেহদসন না কোোর 
সম্পসেে আল্লাহ্ ো‘আ া ফায়সা া েসর কদন। োই আহে উসি চস  
কগ াে। েখন বনী সাহ োর েহেপয় ক াে আোর অনুসরণ ের । 
োরা আোসে ব  , আল্লাহর েসে, েুহে ইসোপূসবে কোসনা গুনাহ্ 
েসরে বস  আোসদর জানা কনই। েুহে হে অনযানয পশ্চাদগােীর 
েসো কোোর অক্ষেোর এেহট্ ওযর রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের োসে কপশ েসর হদসে পারসেনা? আর কোোর এ 
অপরাসধর োরসন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
কোোর জনয ক্ষো প্রােেনাই কো যসেি হে । আল্লাহর েসে, োরা 
আোসে অনবরে েহিনভাসব ভৎসেনা েরসে োসে। ফস  আহে পূবে 
স্বীোসরাহক্ত কেসে প্রেযাবেেন েসর হেেযা ব ার হবষসয় েসন েসন 
হচন্তা েরসে োহে। এরপর আহে োসদর ব  াে, আোর েসো এ 
োজ আর কেউ েসরসে হে? োরা জওয়াব হদ , হযাাঁ, আরও দু’জন 
কোোর েসো বস সে। এবাং োসদর কক্ষসত্রও কোোর েসো এেই 
রূপ বযাবিা গ্রহন েরা হসয়সে। আহে োসদর হজজ্ঞাসা ের াে, 
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োরা কে কে? োরা ব স া, এেজন েুরারা ইবন রবী আেরী এবাং 
অপরজন হস ন হহ া  ইবন উোয়যা ওয়াহেফী। এরপর োরা 
আোসে অবহহে ের  কয, োরা উভসয় উত্তে োনুষ এবাং োরা 
বদর যুসি অাংশগ্রহন েসরসেন। কসজনয উভসয় আদশেবান। যখন 
োরা োসদর নাে উসল্লখ ের , েখন আহে পূবে েসের উপর অট্  
রই াে এবাং রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদর 
েধযোর কয হেনজন োবুসে অাংশগ্রহন হসে হবরে হে  োসদর 
সাসে েো ব সে েুসহ েসদর হনসষধ েসর হদস ন। েদনুসাসর 
েুসহ েরা আোসদর পহরহার েসর চ স া। আোসদর প্রহে োসদর 
আচরন পহরবেেন েসর হন । এেনহে এসদশ কযন আোসদর োসে 
অপহরহচে হসয় কগ । এ অবিায় আেরা পঞ্চাশ রাে অহেবাহহে 
ের াে। আোর অপর দু’জন সােী কো সাংেট্ ও কশাচনীয় অবিায় 
হনপহেে হস ন। োরা হনসজসদর ঘসর বসস োাঁদসে োসেন। আর 
আহে কযসহেু অহধেের যুবে ও শহক্তশা ী হে াে োই বাইসর কবর 
হসয় আসোে, েুসহ েসদর জাোআসে সা াে আদায় েরোে। এবাং 
বাজাসর চ াসফরা েরোে হেন্তু কেউ আোর সাসে েো ব েনা। 
আহে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কখদেসে হাহযর 
হসয় োাঁসে সা াে হদোে। যখন হেহন সা াে কশসষ েজহ সস 
বসসেন েখন আহে েসন েসন ব োে ও  ক্ষ েরোে, হেহন 
আোর সা াসের জবাসব োাঁর কিাাঁট্িয় কনসড়সেন হেনা? োরপর 
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আহে োাঁর হনেট্বেেী িাসন সা াে আদায় েরোে এবাং কগাপন 
দৃহিসে োাঁর হদসে কদখোে কয, আহে যখন সা াসে েি হোে 
েখন হেহন আোর প্রহে দৃহি হদসেন, আর যখন আহে োাঁর হদসে 
োোোে েখন হেহন দৃহি হফহরসয় হনসেন। এভাসব আোর প্রহে 
ক ােসদর েসিারো ও এহড়সয় চ ার আচরন দীঘেো  ধসর 
হবরাজোন োসে। এেদা আহে আোর চাচাে ভাই ও হপ্রয় বনু্ধ আবু 
োোদা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর বাগাসনর প্রাচীর ট্পসে প্রসবশ েসর 
োাঁসে সা াে কদই। হেন্তু আল্লাহর েসে, হেহন আোর সা াসের 
জওয়াব হদস ন না। আহে েখন ব  াে, কহ আবু োোদা, 
আপনাসে আহে আল্লাহর েসে হদসয় হজজ্ঞাসা েরহে, আপহন হে 
জাসনন কয, আহে আল্লাহ্ ও োাঁর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে ভাস াবাহস? েখন হেহন নীরবো পা ন েরস ন। 
আহে পুনরায় োাঁসে েসে হদসয় হজজ্ঞাসা ের াে। হেহন এবারও 
কোসনা জবাব হদস ন না। আহে পুনরায় (েৃেীয়বারও) োাঁসে েসে 
হদসয় হজজ্ঞাসা ের াে। েখন হেহন ব স ন, আল্লাহ্ ও োাঁর রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােই ভাস া জাসনন। েখন আোর চকু্ষিয় 
কেসে অশ্রু ঝরসে  াগ । অগেযা আহে পুনরায় প্রাচীর ট্পসে 
হফসর এ াে। ো‘আব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, এেদা আহে 
েদীনার বাজাসর হবচরন েরহে াে। এেোবিায় হসহরয়ার এে 
েৃষে বহনে কয েদীনার বাজাসর খাদযরবয হবহক্র েরার উসেসশয 
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এসসহে , কস ব সে, আোসে ো’আব ইবন োহ েসে কেউ পহরচয় 
েহরসয় হদসে পাসর হে? েখন ক াসেরা োসে আোর প্রহে ইশারায় 
কদখাহি । েখন কস এসস গাসসাহন বাদশার এেহট্ পত্র আোর 
োসে হস্তান্তর ের । োসে ক খা হে , পর সোচার এই, আহে 
জানসে পার াে কয, আপনার সােী আপনার প্রহে জু ুে েসরসে। 
আর আল্লাহ্ আপনাসে েযোদাহীন ও আেয়হীন েসর সৃহি েসরনহন। 
আপহন আোসদর কদসশ চস  আসুন, আেরা আপনাসে সাহাযয-
সহানুভূহে েরব। আহে যখন এ পত্র পড় াে, েখন আহে ব  াে, 
এট্াও আর এেহট্ পরীক্ষা। েখন আহে চু া কখাাঁজ েসর োর েসধয 
পত্রহট্ হনসক্ষপ েসর জ্বাহ সয় হদ াে। এ সেয় পঞ্চাশ হদসনর চহল্লশ 
হদন অহেবাহহে হসয় কগসে। এেোবিায় রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের পক্ষ কেসে এে সাংবাদবাহে আোর োসে 
এসস ব  , রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হনসদেশ 
হদসয়সেন কয, আপহন আপনার স্ত্রী হসে পৃেে োেসবন। আহে 
হজজ্ঞাসা ের াে, আহে হে োসে ো াে হদসয় হদব, না অনয হেেু 
েরব? হেহন উত্তর হদস ন, ো াে হদসে হসব না বরাং োর কেসে 
পৃেে োেুন এবাং োর হনেট্বেেী হসবননা। আোর অপর দু’জন 
সঙ্গীর প্রহে এেই আসদশ কপৌঁোস ন। েখন আহে আোর স্ত্রীসে 
ব  াে, েুহে কোোর হপত্রা সয় চস  যাও। আোর এ বযাপাসর েহান 
আল্লাহর ফায়সা া না হওয়া পযেন্ত েুহে েোয় অবিান ের। 
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ো‘আব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আোর সঙ্গী হহ া  ইবন উোয়যার 
স্ত্রী রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কখদেসে উপহিে 
হসয় আরয ের , ইয়া রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে, 
হহ া  ইবন উোয়যা অহে বৃি, এেন বৃি কয, োাঁর কোসনা খাহদে 
কনই। আহে োাঁর কখদেে েহর, এট্া হে অপেন্দ েসরন? রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, না েসব কস কোোর হবোনায় 
আসসে পারসবনা। কস ব  , আল্লাহর েসে, এ সম্পসেে োর 
কোসনা অনুভূহেই কনই। আল্লাহর েসে, হেহন এ হনসদেশ পাওয়া 
অবহধ সবেদা োন্নাোহট্ েরসেন। [ো‘আব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন] 
আোর পহরবাসরর কেউ আোসে পরােশে হদ  কয, আপহনও যহদ 
আপনার স্ত্রী সম্পসেে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
োসে অনুেহে চাইসেন, কযেন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে হহ া  ইবন উোয়যার স্ত্রীসে োাঁর (স্বােীর) কখদেে েরার 
অনুেহে হদসয়সেন। আহে ব  াে, আল্লাহর েসে আহে েখসনা োর 
বযাপাসর রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে অনুেহে 
চাইসবা না। আহে যহদ োর বযাপাসর রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের অনুেহে চাই, েসব হেহন হে ব সবন, ো আোর জানা 
কনই। আহে কো হনসজই আোর কখদেসে সক্ষে। এরপর আরও 
দশরাে অহেবাহহে ের াে। এভাসব রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে যখন কেসে আোসদর সাসে েো ব সে হনসষধ েসরন 
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েখন কেসে পঞ্চাশ রাে পূনে হস া। এরপর আহে পঞ্চাশেে রাে 
কশসষ ফজসরর সা াে আদায় ের াে এবাং আোসদর ঘসরর োসদ 
এেন অবিায় বসস হে াে যা আল্লাহ্ ো’আ া (েুরআসন) বণেনা 
েসরসেন। আোর জান-প্রাণ দুহবেষহ এবাং কগাট্া জগেট্া কযন আোর 
জনয প্রশস্ত হওয়া সসত্ত্বও সাংেীনে হসয় হগসয়হে । এেোবিায় শুনসে 
কপ াে এে চীৎোর োরীর চীৎোর। কস সা া পাহাসড়র উপর চসড় 
উচ্চস্বসর কঘাষনা েরসে, কহ ো’আব ইবন োহ ে! সুসাংবাদ গ্রহন 
েরুন। ো‘আব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, এ শব্দ আোর োসন 
কপৌঁোোত্র আহে হসজদায়  ুসট্ পড় াে। আর আহে অনুভব ের াে 
কয, আোর সুহদন ও খুশীর খবর এসসসে। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ফজসরর সা াে আদাসয়র পর আল্লাহ্ োয়া ার 
পক্ষ হসে আোসদর োওবা েবু  হওয়ার সুসাংবাদ প্রোশ েসরন। 
েখন ক াসেরা আোর এবাং আোর সঙ্গীিসয়র োসে সুসাংবাদ 
পহরসবশন েরসে োসে। এবাং েহড়ঘহড় এেজন অশ্বাসরাহী ক াে 
আোর োসে আসস এবাং আস াে কগাসত্রর অপর এে বযহক্ত দ্রুে 
আগেন েসর পাহাসড়র উপর আসরাহন েরে চীৎোর হদসে োসে। 
োর চীৎোসরর শব্দ কঘাড়া অসপক্ষাও দ্রুে কপৌঁে । যার শব্দ আহে 
শুসনহে াে কস যখন আোর োসে সুসাংবাদ প্রদান েরসে আস , 
আহে েখন আোর হনসজর পহরসধয় দুসট্া োপড় োসে সুসাংবাদ 
কদওয়ার জনয দান ের াে। আর আহে আল্লাহর েসে েসর ব হে 
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কয, ঐ সেয় কসই দুসট্া োপড় োড়া আোর োসে আর কোসনা 
োপড় হেস ানা। আহে দুসট্া োপড় ধার েসর পহরধান ের াে এবাং 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে রওয়ানা হ াে। 
ক াসেরা দস  দস  আোসে ধনযবাদ জানাসে আসসে  াগ । োরা 
োওবা েবুস র েুবারেবাদ জানাহি । োরা ব হে , কোোসে 
েুবারেবাদ কয েহান আল্লাহ্ রাববু  আ াহেন কোোর োওবা েবু  
েসরসেন। ো‘আব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, অবসশসষ আহে 
েসহজসদ প্রসবশ ের াে। েখন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে কসখাসন বসা হেস ন এবাং োাঁর চেুস্পাসশ্বে জনোর 
সোসবশ হে । ো হা ইবন উবায়দুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু দ্রুে 
উসি এসস আোর সাসে েুসাফাহা েরস ন ও েুবারেবাদ জানাস ন। 
আল্লাহর েসে, হেহন বযেীে আর কোসনা েুহাহজর আোর জনয 
দাাঁড়ানহন। আহে ো হার বযবহার ভু সে পারসবানা। ো‘আব 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, এরপর আহে যখন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে সা াে জানা াে, েখন োাঁর কচহারা 
আনসন্দর আহেশসযয ঝেঝে েরহে । হেহন আোসে ব স ন, 
কোোর োো কোোসে জন্মদাসনর হদন হসে যেহদন কোোর উপর 
অহেবাহহে হসয়সে োর েসধয উৎেৃি ও উত্তে হদসনর সুসাংবাদ গ্রহন 
ের। ো‘আব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আহে আরয ের াে, ইয়া 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এট্া হে আপনার পক্ষ 
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কেসে না আল্লাহর পক্ষ কেসে? হেহন ব স ন, আোর পক্ষ কেসে 
নয় বরাং আল্লাহর পক্ষ কেসে। আর রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে যখন খুশী হসেন েখন োাঁর কচহারা েুবারে এসো 
উজ্জ্ব  ও কপ্রাজ্জ্ব  হসো কযন পূহনেোর চাাঁসদর ফাহ । এসে আেরা 
োাঁর সন্তুহি বুঝসে পারোে। আহে যখন োাঁর সমু্মসখ বস াে েখন 
আহে আরয ের াে, ইয়া রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে, 
আোর োওবা েবুস র শুেহরয়া স্বরূপ আোর ধন-সম্পদ আল্লাহ্ ও 
োাঁর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের পসে দান েরসে চাই। 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, কোোর হেেু ো  
কোোর োসে করসখ দাও। ো কোোর জনয উত্তে। আহে ব  াে, 
খাইবসর অবহিে আোর অাংশহট্ আোর জনয রাখ াে। আহে আরয 
ের াে, ইয়া রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে, েহান 
আল্লাহ্ ো‘আ া সেয ব ার োরসন আোসে রক্ষা েসরসেন, োই 
আোর োওবা েবুস র হনদশেন অকু্ষন্ন রাখসে আোর অবহশি 
জীবসন সেযই ব ব। আল্লাহর েসে! যখন কেসে আহে এ সেয 
ব ার েো রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে 
জাহনসয়হে, েখন কেসে আজ পযেন্ত আোর জানােসে কোসনা 
েুসহ েসে সেয েোর হবহনেসয় এরুপ হনয়ােে আল্লাহ্ দান 
েসরনহন কয হনয়ােে আোসে দান েসরসেন। [ো‘আব রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু বস ন] কযহদন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
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সমু্মসখ সেয েো বস হে কসহদন হসে আজ পযেন্ত অন্তসর হেেযা 
ব ার ইিাও েহরহন। আহে আশা কপাষন েহর কয, বােী জীবনও 
আল্লাহ্ োআ া আোসে হেেযা কেসে হহফাজে েরসবন। এরপর 
আল্লাহ্ োআ া, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের উপর 
এই আয়াে নাহয  েসরন, “আল্লাহ্ অনুগ্রহ পরায়ন হস ন রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে প্রহে এবাং েুহাহজরসদর প্রহে...... 
এবাং কোেরা সেযবাদীসদর অন্তভুেক্ত হও”। [সূরা আে-োওবা: ১১১-
১১৯]। [ো‘আব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন] আল্লাহর শপে, ইস াে 
গ্রহসনর পর কেসে েখসনা আোর উপর এসো উৎেৃি হনয়ােে 
আল্লাহ্ প্রদান েসরনহন যা আোর োসে কেিের, ো হস া 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে আোর সেয ব া 
ও োাঁর সাসে হেেযা না ব া, যহদ হেেযা ব োে েসব হেেযাবাদীসদর 
েসো আহেও ধ্বাংস হসয় কযোে। কসই হেেযাবাহদসদর সম্পসেে যখন 
ওহী নাহয  হসয়সে েখন জঘনয অন্তসরর কসই ক ােসদর সম্পসেে 
আল্লাহ্ ো‘আ া বস সেন, “কোেরা োসদর হনেট্ হফসর আসস  
োরা আল্লাহর শপে েরসব............ আল্লাহ্ সেযেযাগী সম্প্রদাসয়র 
প্রহে েুি হসবন না”। [সূরা আে-োওবা: ৯৫-৯৬]। ো‘আব 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আোসদর হেনজসনর োওবা েবু  েরসে 
হব ম্ব েরা হসয়সে--- যাসদর োওবা রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে েবু  েসরসেন যখন োরা োাঁর োসে শপে েসরসে, 
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হেহন োসদর বাই‘আে গ্রহন েসরসেন এবাং োসদর জনয ক্ষো 
প্রােেনা েসরসেন। আোসদর হবষয়হট্ আল্লাহর ফায়সা া না হওয়া 
পযেন্ত রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে িহগে করসখসেন। 
এর কপ্রক্ষাপসট্ আল্লাহ্ বস ন--- “কসই হেনজসনর প্রহেও যাসদর 
সম্পসেে হসিান্ত িহগে রাখা হসয়হে ”। [সূরা োওবা: ১১৮]। 
েুরআসনর এই আয়াসে োসদর প্রহে ইহঙ্গে েরা হয়হন যারা োবুে 
যুি কেসে হপেসন হে  ও হেেযা েসে েসর ওযর- আপহত্ত কপশ 
েসরহে  এবাং রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ও ো গ্রহন 
েসরহেস ন। বরাং এই আয়াসে োসদর প্রহে ইহঙ্গে েরা হসয়সে 
আেরা যারা কপেসন হে াে এবাং যাসদর প্রহে হসিান্ত কদওয়া িহগে 
রাখা হসয়হে ।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৪১৮, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৭৬৯।  
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েহত্রশেে পহরসিদ 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোসণর েসধয 
আসরেহট্ হস া হেহন সা াসে োাঁর হপেসনর হদসের অবিা 

কদখসে কপসেন।  
نَسه  َعنم 

َ
، بمنه  أ ل  بهنَا َصَّل : قَاَل  َمالهك  َ  ُثمَ  َصاَلةً، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  َرقه

، نمَبَ ُكوعه ال َوِّفه  الَصاَلةه  فه  َفَقاَل  المه َراُكمم  إهنِّ »: رل
َ
نم  أَل َراُكمم  َكَما َوَراِئه  مه

َ
 .«أ

আনাস ইবসন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদরসে হনসয় সা াে 
আদায় েরস ন। োরপর হেহন হেম্বসর উিস ন এবাং ব স ন, 
“কোোসদর সা াসে রুেুসে আহে অবশযই কোোসদর আোর কপেন 
কেসে কদহখ, কযেন এখন কোোসদর কদখহে”।1 

به  َعنم 
َ
نَ  ُهَريمَرَة، أ

َ
 ُهنَا، َها قهبملَته  تََرومنَ  َهلم »: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ

َ  َُيمَف  َما فََواّلَله  ، َوالَ  ُخُشوُعُكمم  لََعَ َراُكمم  إهنِّ  ُرُكوُعُكمم
َ
نم  أَل رهي َوَراءه  مه

 .«َظهم
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে কয, রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, “কোেরা হে েসন ের কয, আোর 
দৃহি কেব  হেব ার হদসে? আল্লাহর েসে! আোর োসে কোোসদর 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪১৯।  



 

542 

খুশূ (হবনয়) ও রুেু হেেুই কগাপন োসে না। অবশযই আহে আোর 
কপেন কেসেও কোোসদর কদহখ।”1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪১৮।  
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সাাঁইহত্রশেে পহরসিদ 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের অনুসারীসদর হেেু 
োরােে োাঁর নবুওয়সের প্রোসণর েসধয অনযেে।  

এট্া রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোণ 
হহসসসব গণয েরা হয়। কেননা রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের অনুসরণ বযেীে োউসে োরােে দান েরা হয় না। 
আর সবসচসয় বড় োরােে হস া বান্দাহসে হেোব ও সুন্নাহ 
কোোসবে আে  েরার োওহফে দান েরা ও কশষ পহরণাে ভা  
হওয়া।  

به  َعنه 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ ةَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َبَعَث »: قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  َعََشَ
َيةً  رَهمط   َمرَ  َعيمنًا، رَسه

َ
مم  َوأ مَ  َعلَيمهه نمَصارهَي  ثَابهت   بمنَ  ََعصه

َ
مه  َجدَ  األ  ُعَمرَ  بمنه  ََعصه

ةه، ََكنُوا إهَذا َحَّت  فَانمَطلَُقوا ،«اْلََطابه  بمنه 
َ
َ  وَُهوَ  بهالَهَدأ َفانَ  َبيم  ُذكهُروا َوَمَكَة، ُعسم

نم  َحٍّ له  ، مه يبًا لَُهمم  َفنََفُروا حَلميَاَن، َبنُو لَُهمم  ُيَقاُل  ُهَذيمل  نم  قَره اَئَتم  مه ، َُكلُهمم  رَُجل   مه  َرام 
وا تَصل َكلَُهمم  وََجُدوا َحَّت  آثَارَُهمم  فَاقم

م
ًرا َمأ نَ  تََزوَُدوهُ  َتمم ، مه ينَةه رُ  َهَذا: َفَقالُوا الَمده  َتمم

هَب 
وا َيَثم تَصل ، فَاقم م   َرآُهمم  فَلََما آثَارَُهمم َحابُهُ  ََعصه صم

َ
فَد   إهَل  جَلَئُوا َوأ َحاَط  فَدم

َ
مُ  َوأ  بههه

ُم، لُوا: لَُهمم  َفَقالُوا الَقوم زه
ُطونَا انم عم

َ
، َوأ يُكمم يمده

َ
يثَاُق، الَعهمدُ  َولَُكمُ  بهأ تُُل  َوالَ  َوالمه  َنقم

نمُكمم  َحًدا، مه
َ
مُ  قَاَل  أ يُ  ثَابهت   بمنُ  ََعصه مه

َ
َيةه  أ َما: الَْسه

َ
نَا أ

َ
ُل  الَ  فََواّلَله  أ زه

نم
َ
مَ  أ  فه  ايلَوم

َمةه  ، ذه م  اللَُهمَ  ََكفهر  به خم
َ
ًما َفَقتَلُوا بهانَلبمله  فََرَمومُهمم  نَبهيََك، َعَنا أ ، فه  ََعصه َل  َسبمَعة   َفَْنَ

مم  ده  رَهمط   ثاََلثَةُ  إهيَلمهه ، بهالَعهم يثَاقه نمُهمم  َوالمه ، يمب  ُخبَ  مه نمَصارهيل
َ
 َورَُجل   َدثهنََة، َوابمنُ  األ
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َكنُوا فَلََما آَخُر، تَمم نمُهمم  اسم لَُقوا مه طم
َ
تَارَ  أ وم

َ
مم  أ يِّهه ، قهسه َثُقوُهمم وم

َ
: اثلَالهُث  الَرُجُل  َفَقاَل  فَأ

َوُل  َهَذا
َ
، أ ره

َحبُُكمم  الَ  َواّلَله  الَغدم صم
َ
َوةً  َهُؤالَءه  فه  يله  إهنَ  أ سم

ُ
يدُ يُ  أَل  فََجَرُروهُ  الَقتمَّل، ره

نم  ََعَ  وَََعجَلُوهُ 
َ
َحبَُهمم  أ َب  يَصم

َ
، فَانمَطلَُقوا َفَقتَلُوُه، فَأ ُبَيمب   بَاُعوُهَما َحَّت  َدثهنَةَ  َوابمنه  َبه

َعةه  َبعمدَ  بهَمَكةَ  ، َوقم ر 
مبًا فَابمتَاعَ  بَدم ره  بمنه  احلَارهثه  َبنُو ُخبَي فَله  بمنه  ََعمه  ده َعبم  بمنه  نَوم

، ر   بمنَ  احلَارهَث  َقتََل  ُهوَ  ُخبَيمب   َوََكنَ  َمنَاف  ، يَوممَ  ََعمه ر 
نمَدُهمم  ُخبَيمب   فَلَبهَث  بَدم  عه

ًيا، سه
َ
نه  أ َبَ خم

َ
، بمنُ  اّلَله  ُعبَيمدُ  فَأ يَاض  نَ  عه

َ
تمهُ  احلَارهثه  بهنمَت  أ َبَ خم

َ
َنُهمم : أ

َ
يَ  أ  حه

تََمُعوا تََعارَ  اجم نمَها اسم َ  ُموَس  مه دل ي تَحه ََعَرتمُه، بهَها، سم
َ
َخذَ  فَأ

َ
نَا يله  ابمنًا فَأ

َ
يَ  ََغفهلَة   َوأ  حه

تَاهُ 
َ
تُهُ : قَالَتم  أ هه  ََعَ  َُمملهَسهُ  فَوََجدم ذه هه، َوالُموَس  َفخه ُت  بهيَده  َعَرَفَها فَزمَعةً  َفَفزهعم

، فه  ُخبَيمب   هه َ : َفَقاَل  وَجم نم  ََتمَشيم
َ
تُلَُه؟ أ قم

َ
  ُكنمُت  َما أ

َ
َعَل أله هَك، فم يمُت  َما َواّلَله  َذل

َ
 َرأ

ًيا سه
َ
ًا َقطل  أ نم  َخيم ، مه تُهُ  لََقدم  َواّلَله  ُخبَيمب  ًما وََجدم ُكُل  يَوم

م
نم  يَأ فه  مه نَب   قهطم هه، فه  عه  يَده

، فه  لَُموَثق   َوإهنَهُ  يده نم  بهَمَكةَ  َوَما احلَده ، مه زمق   إهنَهُ : َتُقوُل  َوََكنَتم  َثَمر   َرَزقَهُ  اّلَله  نَ مه  لَره
نَ  َخرَُجوا فَلََما ُخبَيمبًا، تُلُوهُ  احلََرمه  مه َقم ، فه  يله رمَكعم  َذُرونه : ُخبَيمب   لَُهمم  قَاَل  احلهلِّ

َ
 أ

، ه َعتَيم ُكوهُ، َركم ، فََرَكعَ  َفََتَ ه َعتَيم نم  لَومالَ : قَاَل  ُثمَ  َركم
َ
نَ  َتُظنلوا أ

َ
َُها، َجَزع   به  َما أ  لََطَوتلم

مم  لَُهمَ ال هه صه حم
َ
 َعَدًدا، أ

بَايله  َما
ُ
يَ  أ تَُل  حه قم

ُ
لهًما أ يِّ  ََعَ ...  ُمسم

َ
قٍّ  أ ه  ََكنَ  شه َ يعه  ّلله َ  َمَصم

ََله  َذاته  فه  وََذلهَك    َوإهنم  اإله
م
ومَصاله  ََعَ  ُيبَارهكم ...  يََشأ

َ
و   أ

لم  ُمَمَزعه  شه
ه  َسنَ  ُهوَ  ُخبَيمب   فَََكنَ  احلَارهثه  ابمنُ  َفَقتَلَهُ  َعتَيم رهئ   لهَُكِّ  الَركم

لهم   امم ًا، قُتهَل  ُمسم  َصبم
تََجاَب  مه  اّلَلُ  فَاسم مَ  ثَابهت   بمنه  لهَعاصه يَب، يَوم صه

ُ
َبَ » أ خم

َ
ل  فَأ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َحابَهُ  صم
َ
، أ يبُوا، َوَما َخَبَُهمم صه

ُ
نم  نَاس   َوَبَعَث  أ مش   ُكَفاره  مه م   إهَل  قَُري يَ  ََعصه  حه

ثُوا نَهُ  ُحدِّ
َ
تَوما قُتهَل، أ ُؤم ء   يله هَشم نمهُ  ب نم  رَُجاًل  َقتََل  قَدم  َوََكنَ  ُيعمَرُف، مه مم  مه مَ  ُعَظَمائههه  يَوم
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، ر 
َث  بَدم م   ََعَ  َفبُعه ثمُل  ََعصه لَةه  مه نَ  الظل ، مه نم  فََحَمتمهُ  ادَلبمره ، مه مم ههه ُروا فَلَمم  رَُسول ده  َيقم

نم  ََعَ 
َ
َطعَ  أ نم  َيقم هه  مه  .«َشيمئًا حَلممه

আবু হুরাইরা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে দশ বযহক্তসে কগাসয়ন্দা হহসাসব সাংবাদ 
সাংগ্রসহর জনয কপ্ররণ েসরন এবাং আহসে ইবন সাহবে আ -
আনসারীসে োসদর দ পহে হনযুক্ত েসরন। হযহন আহসে ইবন উের 
ইবন খাত্তাসবর োোেহ হেস ন। োাঁরা রওয়ানা হসয় কগস ন, যখন 
োাঁরা উসফান ও েক্কার েধযবেেী হাদআে নােে িাসন কপৌঁসেন, 
েখন হুযাসয়  কগাসত্রর এেহট্ প্রশাখা যাসদরসে ক হইয়ান ব া হয় 
োসদর োসে োসদর সম্পসেে আস াচনা েরা হয়। োরা প্রায় দু’শে 
েীরন্দাজ বযহক্তসে োসদর পশ্চাদপসন কপ্ররণ েসর। এরা োাঁসদর হচহৃ 
অনুসরণ েসর চ সে োসে। সাহাবীগণ েদীনা কেসে সাসে হনসয় 
আসা কখজুর কযখাসন বসস কখসয়হেস ন, অবসশসষ এরা কস িাসনর 
সন্ধান কপসয় কগ , েখন এরা ব  , ইয়াসহরসবর কখজুর। এরপর 
এরা োাঁসের পদহচহৃ অনুসরণ েসর চ সে  াগ । যখন আহসে ও 
এ সােীগণ োসদর কদখস ন, েখন োাঁর এেহট্ উচু িাসন আেয় 
গ্রহণ েরস ন। আর োহফরগণ োাঁসদর হঘসর কফ   এবাং োাঁসদরসে 
ব সে  াগ , কোেরা অবেরণ ের ও কস্বিায় বন্দীত্ব বরণ ের। 
আেরা কোোসদর অঙ্গীোর ও প্রহেশ্রুহে হদহিসয, কোোসদর েধয 
কেসে োউসে আেরা হো েরব না। েখন কগাসয়ন্দা দস র কনো 
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আহসে ইবন সাহবে রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, ‘আল্লাহর েসে! 
আহে কো আজ োহফরসদর হনরাপত্তায় অবেরণ েরসবা না। কহ 
আল্লাহ! আোসদর পক্ষআ সে আপনার নবীসে সাংবাদ কপৌঁহেসয় 
হদন।’ অবসশসষ োহফরগণ েীর হনক্ষপ েরসে শুরু ের  আর োরা 
আহসে রাহদয়াল্লাহু আনহুসহ সােজনসে শহীদ ের । এরপর 
অবহশি হেনজন খুবাইব আনসারী, যায়দ ইবন দাহসনা রাহদয়াল্লাহু 
আনহু ও অপর এেজন োসদর কদয় প্রহেশ্রুহে ও অঙ্গীোসরর উপর 
হনভের েসর োসদর হনেট্ অবেরণ েরস ন। যখন োহফররা 
োসদরসে আয়সত্ব হনসয় হন , েখন োরা োসদর ধনুসের রহশ খুস  
কফস  (কসই রহশ হদসয়) োাঁসদর কবসধ কফ স া। েখন েৃেীয়জন 
বস  উিস ন, ‘সূচনাসেই হবশ্বাসঘােেো! আল্লাহর েসে! আহে 
কোোসদর সাসে যাসবা না, আহে োসদরই পদাঙ্ক অনুসরণ েরব, 
যারা শাহাদাে বরণ েসরসে।’ োহফরগণ োাঁসে োসদর সসঙ্গ কট্সন 
হনসয় কযসে কচিা েসর। হেন্তু হেহন কযসে অস্বীোর েসরন। েখন 
োরা োাঁসে শহীদ েসর কফস  এবাং োরা খুবাই ও ইবন দাহসনাসে 
হনসয় চস  যায়। অবসশসষ োসদর উভয়সে েক্কায় হবক্রয় েসর 
কফস । এ বদর যুসির পরবেেী সেসয়র েো। েখন খুবাইবসে 
হাহরস ইবন আহেসরর পুত্রগণ ক্রয় েসর কনয়। আর বদর যুসির 
হদন খুবাইব রাহদয়াল্লাহু আনহু হাহরস ইবন আহেরসে হেযা 
েসরহেস ন। খুবাইব রাহদয়াল্লাহু আনহু হেেু হদন োসদর হনেট্ বন্দী 
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োসেন। ইবন হশহাব (রহ.) বস ন, আোসে উবাইদুল্লাহ ইবন 
আয়ায অবহহে েসরসেন, োাঁসে হাহরসসর েনযা জাহনসয় কয, যখন 
হাহরসসর পুত্রগণ খুবাইব রাহদয়াল্লাহু আনহু।সে সবেসম্মে হসিান্ত 
হন , েখন হেহন োাঁর হনেট্ কেসে কক্ষৌর োট্ সম্পন্ন েরার 
উসেসশয এেট্া কু্ষর ধার চাইস ন। েখন হাহরসসর েনযা োসে এে 
খানা কু্ষর ধার হদর। (কস বস সে) কস সেয় ঘট্নাক্রসে আোর এে 
কেস  আোর অজ্ঞাসে খুবাইসবর হনেট্ চস  যায় এবাং আহে 
কদখ াে কয, আোর কেস  খুবাইসবর উরুর উপর বসস রসয়সে এবাং 
খুবাইসবর হাসে রসয়সে কু্ষর। আহে খুব ভয় কপসয় কগ াে। খুবাইব 
আোর কচসহরা কদসখ বুঝসে পারস ন কয, আহে ভয় পাহি। েখন 
হেহন ব স ন, েুহে হে এ ভয় েসরা কয, আহে এ হশশুহট্সে হেযা 
েসর কফ ব? েখসনাহে ো েরসবা না। (হাহরসসর েনযা ব  ) 
আল্লাহর েসে! আহে খুবাইসবর নযায় উত্তে বন্দী েখসনা কদহখহন। 
আল্লাহর শপে! আহে এেহদন কদখ াে, হেহন ক াহার হশেস  আবি 
অবিায় আঙু্গর েড়া কেসে খাসিন, যা োর হাসেই হে । অেচ এ 
সেয় েক্কায় কোসনা ফ ই পাওয়া যাহি  না। হাহরসসর েনযা 
ব সো, এ কো হে  আল্লাহ ো‘আ ার পক্ষ হসে প্রদত্ত জীহবো, যা 
হেহন খুবাইবসে দান েসরসেন। এরপর োরা খুবাইবসে শহীদ 
েরার উসেসশয কহসরে কেসে হহসল্লর হদসে হনসয় কবর হসয় পড় , 
েখন খুবাইব রাহদয়াল্লাহু আনহু োসদর ব স ন, আোসে 
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দু’রাোআে সা াে আদায় েরসে দাও। োরা োাঁসে কস অনুেহে 
দান ের । হেহন দু’রাোআে সা াে আদায় েসর হনস ন। োরপর 
হেহন ব স ন, ‘কোেরা যহদ ধারণা না েরসে কয, আহে েৃেুযর ভসয় 
ভীে হসয় পসড়হে েসব আহে সা ােসে দীঘোহয়ে েরোে। কহ 
আল্লাহ! োসদরসে এে এে েসর ধবাংশ েরুন।’ োরপর হেহন এ 
েহবো দু’হট্ আবৃহত্ত েরস ন, 
‘‘যখন আহে েুসহ ে হহসাসব শহীদ হহি েখন আহে কোনরূপ ভয় 
েহর না। আল্লাহর উসেসশয আোসে কযখাসনই োহট্সে  ুহট্সয় কফ া 
কহাে না কেন, (োসে আোর হেেু যায় আসস না)। আোর এ েৃেুয 
আল্লাহ ো‘আ ার জনযই হসি। হেহন যহদ ইিা েসরন, েসব আোর 
কদসহর প্রহেহট্ খহেে কজাড়াসেূসহ বরেে সৃহি েসর হদসবন।’’  
অবসশসষ হাহরসসর পুত্র োাঁসে শহীদ েসর কফস । বস্তুে কয েুসহ ে 
বন্দী অবিায় শহীদ েরা হয় োর জনয দু’রাোে সা াে আদাসয়র 
এ রীহে খুবাইব রাহদয়াল্লাহু আনহুই প্রবেেন েসর কগসেন। কযহদন 
আহসে রাহদয়াল্লাহু আনহু শাহাদাে বরণ েসরহেস ন, কসহদন আল্লাহ 
ো‘আ া োাঁর কদা‘আ েবু  েসরহেস ন। কসহদনই রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর সাহাবাগণসে োাঁসদর সাংবাদ ও 
োাঁসদর উপর যা’ যা’ আপহেে হসয়হে  সবই অবহহে েসরহেস ন। 
আর যখন েুরাইশ োহফরসদরসে এ সাংবাদ কপৌঁোসন হয় কয, 
আহসে রাহদয়াল্লাহু আনহুসে শহীদ েরা হসয়সে েখন োরা োাঁর 
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হনেট্ এে বযহক্তসে কপ্ররণ েসর, যাসে কস বযহক্ত োাঁর েরসদহ কেসে 
হেেু অাংশ কেসট্ হনসয়াসস। কযন োরা ো কদসখ হচনসে পাসর। 
োরণ, বদর যুসির হদন আহসে রাহদয়াল্লাহু আনহু েুরাইশসদর 
জবনে কনেৃিানীয় বযহক্তসে হেযা েসরহেস ন। আহসসের েরসদসহর 
(কহফাজসের জনয) কেৌোহের ঝাাঁে কপ্রহরে হ  (এই কেৌোহেরা) 
োাঁর কদহ আবৃে েসর করসখ োসদর ষড়যন্ত্র কেসে কহফাজে ের । 
ফস  োরা োাঁর কদসহ হসে কোসনা এে কট্ােরা কগাশে কেসট্ হনসে 
সক্ষে হয়হন।1 

، بمنه  اّلَله  َعبمده  َعنم  ه َبيم ُ  َوَقَف  لََما: قَاَل  الزل َبيم مَ  الزل ، اجلََمله  يَوم ُت  َدََعنه  َجنمبههه  إهَل  َفُقمم
، يَا: " َفَقاَل  تَُل  الَ  إهنَهُ  ُبَنِّ هم   إهاَل  ايلَوممَ  ُيقم وم  َظال

َ
، أ لُوم  َرانه  الَ  َوإهنِّ  َمظم

ُ
تَُل  إهاَل  أ قم

ُ
 َسأ

مَ  لُوًما، ايلَوم نم  َوإهنَ  َمظم َبه  مه
كم
َ
، َهِمِّ  أ يمنه َفَُتَى دَلَ

َ
نم  َديمنُنَا ُيبمقه  أ َا مه : َفَقاَل  َشيمئًا؟ َمانله

، فَاقمضه  َمانَلَا، بهعم  ُبَنِّ  يَا ومَص  َديمنه
َ
، َوأ َنهيهه  َوثُلُثههه  بهاثلللُثه  اّلَله  َعبمده  بَنه  َيعمنه  - بله

ه  بمنه  َبيم ، ثُلُُث : َيُقوُل  - الزل نم  فََضَل  فَإهنم  اثلللُثه َا مه ل   َمانله ء ، ادَليمنه  قََضاءه  َبعمدَ  فَضم  ََشم
كَ  َفثُلُثُهُ  هَودَله َشام   قَاَل  - ،" ل ، َعبمده  َودَله  َبعمُض  َوََكنَ : هه  بَنه  َبعمَض  َوازَى قَدم  اّلَله

، ه َبيم ، الزل َمئهذ   َوََلُ  َوَعَباد   ُخبَيمب  َعةُ  يَوم هسم عُ  بَنهَي، ت هسم  فََجَعَل : اّلَله  َعبمدُ  قَاَل  ،- َبنَات   َوت
ينه  ، يُوصه ، فه  َعنمهُ  َعَجزمَت  إهنم  ُبَنِّ  يَا»: َوَيُقوُل  بهَديمنههه ء  نم  ََشم تَعه  ،«َموماَليَ  َعلَيمهه  فَاسم

َرادَ  َما َدَريمُت  َما فََواّلَله : قَاَل 
َ
بَةه  يَا: قُلمُت  َحَّت  أ

َ
اَلَك؟ َمنم  أ : قَاَل  ،«اّلَلُ »: قَاَل  َموم

َبة   فه  َوَقعمُت  َما فََواّلَله  نم  ُكرم ، مه َّل  يَا: قُلمُت  إهاَل  َديمنههه ه  َموم َبيم نَُه، َعنمهُ  اقمضه  الزل  َديم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩০৪৫।  
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، يهه ضه ُ  َفُقتهَل  َفيَقم َبيم َ  الزل ينَاًرا َدعم يَ  َولَمم  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه رمَهًما َوالَ  ده َي، إهاَل  ده رَضه
َ
 أ

نمَها َدى الَغابَُة، مه ةَ  َوإهحم َ ، َداًرا َعَشم ينَةه مَمده ةه، وََداَريمنه  بهال َ ََصم ، وََداًرا بهابلم  وََداًرا بهالُكوفَةه
، َ َصم ، اََّلهي َديمنُهُ  ََكنَ  َوإهَنَما: قَاَل  بهمه نَ  َعلَيمهه

َ
ته  ََكنَ  الَرُجَل  أ

م
، يهه يَأ مَماله ُعهُ  بهال تَومده  فَيَسم

ُ  َفيَُقوُل  إهيَاُه، َبيم َنهُ  الَ »: الزل ، َولَكه َش  فَإهنِّ  َسلَف  خم
َ
َ  َوَما ،«الَضيمَعةَ  َعلَيمهه  أ  إهَماَرةً  َوِله

بَايَةَ  َوالَ  َقطل  ، جه نم  إهاَل  َشيمئًا َوالَ  َخَراج 
َ
َوة   فه  يَُكونَ  أ ِّ  َمعَ  َغزم  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

وم  وََسلََم،
َ
به  َمعَ  أ

َ
، أ ر 

َ  َوُعثمَمانَ  َوُعَمَر، بَكم ، اّلَلُ  رَضه  بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  قَاَل  َعنمُهمم
ه  َبيم نَ  َعلَيمهه  َما فََحَسبمُت : الزل ، مه تُهُ  ادَليمنه لمَفم  فَوََجدم

َ
لمف   أ

َ
اَئَتم  أ ، َومه لمف 

َ
َ : قَاَل  أ  فَلَقه

يمُ  ، بمنَ  اّلَله  َعبمدَ  َزام  حه  بمنُ  َحكه ه َبيم ، ابمنَ  يَا: َفَقاَل  الزل خه
َ
خه  ََعَ  َكمم  أ

َ
نَ  أ  ادَليمنه  مه

ائَةُ : َفَقاَل  فََكتََمُه؟ ، مه لمف 
َ
يم   َفَقاَل  أ رَى َما َواّلَله : َحكه

ُ
َوالَُكمم  أ مم

َ
هه، تََسعُ  أ هَهذه  َفَقاَل  ل

تََك : اّلَله  َعبمدُ  ََلُ  يم
َ
فََرأ

َ
لمَفم  تم ََكنَ  إهنم  أ

َ
لمف   أ

َ
اَئَتم  أ ؟ َومه لمف 

َ
َراُكمم  َما: قَاَل  أ

ُ
يُقونَ  أ  تُطه

ُتمم  فَإهنم  َهَذا، ء   َعنم  َعَجزم نمهُ  ََشم ينُوا مه تَعه ، فَاسم ُ  َوََكنَ : قَاَل  به َبيم ََتَى الزل  الَغابَةَ  اشم
هَسبمعهيَ  ائَةه  ب ، َومه لمف 

َ
لمفه  اّلَله  َعبمدُ  َفبَاَعَها أ

َ
لمف   بهأ

َ
ائَةه  تِّ وَسه  أ ، مه لمف 

َ
 َفَقاَل : قَامَ  ُثمَ  أ

ه  ََعَ  ََلُ  ََكنَ  َمنم  َبيم ، الزل ، فَلميَُوافهنَا َحقي تَاهُ  بهالمَغابَةه
َ
، بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  فَأ َفر   ََعَ  ََلُ  َوََكنَ  َجعم

ه  َبيم َبعُ  الزل رم
َ
ائَةه  أ ، مه لمف 

َ
ئمتُمم  إهنم : اّلَله  لهَعبمده  َفَقاَل  أ تُ  شه ، َهاتََركم  اَل،: اّلَله  َعبمدُ  قَاَل  لَُكمم

ئمتُمم  فَإهنم : قَاَل  ُرونَ  فهيَما َجَعلمتُُموَها شه ؟ إهنم  تُؤَخِّ ُتمم َخرم
َ
: قَاَل : قَاَل  اَل،: اّلَله  َعبمدُ  َفَقاَل  أ

َطُعوا َعًة، يله  فَاقم نم  لََك : اّلَله  َعبمدُ  َفَقاَل  قهطم نمَها َفبَاعَ : قَاَل  َهاُهنَا، إهَل  َهاُهنَا مه  مه
نَهُ  َفَقَض  فَاُه، َديم وم

َ
َ  فَأ نمَها َوبَقه َبَعةُ  مه رم

َ
ُهم   أ سم

َ
، أ ف  مَ  َونهصم َيَة، ََعَ  َفَقده نمَدهُ  ُمَعاوه  وَعه

ُرو رُ  ُعثمَماَن، بمنُ  َعمم ، بمنُ  َوالُمنمذه ه َبيم َعَة، َوابمنُ  الزل َيةُ  ََلُ  َفَقاَل  َزمم َمته  َكمم : ُمَعاوه  قُوِّ
م   ُكل : قَاَل  الَغابَُة؟ ائَةَ  َسهم ، مه لمف 

َ
؟ َكمم : قَاَل  أ َ َبَعةُ : قَاَل  بَقه رم

َ
ُهم   أ سم

َ
، أ ف   قَاَل  َونهصم

رُ  ه  بمنُ  الُمنمذه َبيم ُت  قَدم : الزل َخذم
َ
ًما أ ائَةه  َسهم ، بهمه لمف 

َ
ُرو قَاَل  أ ُت  قَدم : ُعثمَمانَ  بمنُ  َعمم َخذم

َ
 أ
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ًما ائَةه  َسهم ، بهمه لمف 
َ
َعةَ  ابمنُ  َوقَاَل  أ ُت  قَدم  :َزمم َخذم

َ
ًما أ ائَةه  َسهم ، بهمه لمف 

َ
َيةُ  َفَقاَل  أ : ُمَعاوه

؟ َكمم  َ م  : َفَقاَل  بَقه ، َسهم ف  تُهُ  قَدم : قَاَل  َونهصم َخذم
َ
يَ  أ َممسه ائَةه  َبه ، َومه لمف 

َ
 َوَباعَ : قَاَل  أ

َفر   بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  يبَهُ  َجعم نم  نَصه َيةَ  مه تِّ  ُمَعاوه هسه ائَةه  ب ، مه لمف 
َ
ه  ابمنُ  فََرغَ  افَلَمَ  أ َبيم نم  الزل  مه

، قََضاءه  ه  َبنُو قَاَل  َديمنههه َبيم مم : الزل َياَثنَا، بَيمنَنَا اقمسه مُ  الَ  َواّلَله  اَل،: قَاَل  مه قمسه
َ
 بَيمنَُكمم  أ

َي  َحَّت  نَاده
ُ
مه  أ مَمومسه َبعَ  بهال رم

َ
نهيَ  أ الَ : سه

َ
ه  ََعَ  ََلُ  ََكنَ  َمنم  أ َبيم   َديمن   الزل

م
، تهنَافَلميَأ هه ضه  فَلمنَقم

، ُينَادهي َسنَة   ُكَ  فََجَعَل : قَاَل  مه مَمومسه َبعُ  َمَض  فَلََما بهال رم
َ
نهيَ  أ ، قََسمَ  سه : قَاَل  بَيمنَُهمم

ه  فَََكنَ  َبيم هلزل َبعُ  ل رم
َ
َوة ، أ هسم َصاَب  اثلللَُث، َوَرَفعَ  ن

َ
ة   ُكَ  فَأ

َ
َرأ لمُف  امم

َ
لمف   أ

َ
اَئتَا أ ، َومه لمف 

َ
 أ

ه  يعُ فََجمه  لمَف  َِخمُسونَ  َماَله
َ
، أ لمف 

َ
اَئتَا أ لمف   َومه

َ
 .أ

আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
উষ্ট্রযুসির হদন যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু যুিসক্ষসত্র অবিান গ্রহণ 
েসর আোসে ডােস ন। আহে োাঁর পাসশ হগসয় দাাঁড়া াে। হেহন 
আোসে ব স ন, কহ পুত্র! আজসের হদন জাহ ে অেবা োজ ুে 
বযেীে কেউ হনহে হসব না। আোর েসন হয়, আহে আজ োজ ুে 
হহসসসব হনহে হব। আর আহে আোর ঋণ সম্পসেে কবহশ হচহন্তে। 

েুহে হে েসন ের কয, আোর ঋণ আদায় েরার পর আোর সম্পসদ 
হেেু অবহশি োেসব? োরপর হেহন ব স ন, কহ পুত্র! আোর 
সম্পদ হবক্রয় েসর আোর ঋন পহরসশাধ েসর হদও। হেহন এে 
েৃেীয়াাংসশর ওসীয়যাে েসরন। আর কসই এে েৃেীয়াাংসশর এে 
েৃেীয়াাংশ ওসীয়াে েসরন োাঁর (আবদুল্লাহ ইবন যুবায়সরর) পুত্রসদর 
জনয োাঁর অেোৎ আবদুল্লাহ, হেহন ব স ন, এে েৃেীয়াাংশসে এে 
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েৃেীয়াাংসশ হবভক্ত েরসব ঋণ পহরসশাধ েরার পর যহদ আোর 
সম্পসদর হেেু উিৃত্ত োসে, েসব োর এে েৃেীয়াাংশ কোোর 
পুত্রসদর জনয। হহশাে (রহ.) বস ন, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর 
রাহদয়াল্লাহু আনহুর কোসনা কোন পুত্র যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহুর 
পুত্রসদর সেবয়সী হেস ন। কযেন খুবাসয়দ ও আববাদ। আর 
েৃেুযোস  োাঁর নয় পুত্র ও নয় েনযা হে । আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু 
আনহু বস ন, হেহন আোসে োাঁর ঋণ সম্পসেে ওসীয়যাে েসরহেস ন 
এবাং বস ীেস ন, কহ পুত্র! যহদ এ সসবর কোসনা হবষসয় েুহে অক্ষে 
হও, েসব এ বযাপাসর আোর োও ার সাহাযয চাইসব। হেহন বস ন, 
আল্লাহর েসে! আহে বুসঝ উিসে পাহর হন কয, হেহন োও া িারা 
োসে উসেশয েসরসেন। অবসশসষ আহে োাঁসে হজজ্ঞাসা ের াে, কহ 
হপো! আপনার োও া কে? হেহন উত্তর হদস ন, আল্লাহ। আবদুল্লাহ 
রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, আল্লাহর েসে! আহে যখনই োাঁর ঋণ 
আদাসয় কোসনা সেসযার সমু্মখীন হসয়হে, েখনই বস হে, কহ 
যুবাইসরর োও া! োাঁর পক্ষ কেসে োাঁর ঋণ আদায় েসর হদন। আর 
োাঁর েরয কশাধ হসয় কযে। এরপর যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু শহীদ 
হস ন এভাং হেহন নগদ কোসনা দীনার করসখ যানহন আর না কোসনা 
হদরহাে। হেহন হেেু জহে করসখ যান যার েসধয এেহট্ হ  গাবা। 
আসরা করসখ যান েদীনায় এগাসরাহট্ বাড়ী, বসরায় দু’হট্, েূফায় 
এেহট্ ও হেসসর এেহট্। আবুদল্লাহ ইবন যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু 
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বস ন, যুবায়র রাহদয়াল্লাহু আনহুর ঋণ োোর োরণ এই হে  কয, 
োাঁর হনেট্ কেউ যখন কোসনা ো  আোনে রাখসে আসসো েখন 
যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু ব সেন, না, এভাসব নয়’ েুহে ো আোর 
োসে ঋণ হহসাসব করসখ যাও। কেননা, আহে ভয় েরহে কয, কোোর 
ো  নি হসয় কযসে পাসর। যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু েখসনা কোসনা 
প্রশাসহনে ক্ষেো বা ের আদায়োরী অেবা অনয কোসনা োসজর 
দাহয়ত্ব গ্রহণ েসরনহন। অবশযই হেহন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের সঙ্গী হসয় অেবা আবূ বের, উের ও উসোন 
রাহদয়াল্লাহু আনহুসের সঙ্গী হসয় যুসি অাংশ গ্রহণ েসরসেন। 
আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, োরপর আহে োাঁর 
ঋসণর পহরোণ হহসাব ের াে এবাং কদখ াে োাঁর ঋসণর পহরোণ 
বাইশ  াখ কপ াে। রাবী বস ন, সাহাবী হাহেে ইবন হহযাে 
রাহদয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহুর সসঙ্গ 
সাক্ষাে েসর বস ন, কহ ভাহেজা। ব  কো আোর ভাইসয়র েে ঋণ 
আসে? হেহন ো প্রোশ না ব স ন, এে  াখ। েখন হাহেে ইবন 
হহযাে রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, আল্লাহর েসে! এ সম্পদ িারা এ 
পহরোণ ঋণ কশাধ হসে পাসর, আহে এরূপ েসন েহর না। েখন 
আবুদল্লাহ ইব্ন যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু োসে ব স ন, যহদ ঋসণর 
পহরোণ বাইশ  াখ হয়, েসব হে ধারণা েসরন? হােীে ইবন হহযাে 
রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, আহে েসন েহর না কয, কোেরা এ সােেে 
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রাখ। যহদ কোেরা এ হবষসয় সক্ষে হও, েসব আোর সহসযাগীো 
গ্রহণ েরসব। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, 
যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু গাবাহিে ভূহেহট্ এে  াখ সত্তর হাজাসর 
হেসনহেস ন। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু ো কষা  
 াসখর হবহনেসয় হবক্রয় েসরন। আর দাাঁহড়সয় কঘাষণা েসরন, যুবাইর 
রাহদয়াল্লাহু আনহুর হনেট্ োরা পাওনাদার রসয়সে, োরা আোর 
সসঙ্গ গাবায় এসস হেহ ে হসব। েখন আবদুল্লাহ ইবন জাফর 
রাহদয়াল্লাহু আনহু োাঁর হনেট্ এস ন। যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহুর 
হনেট্ োাঁর চার  াখ পাওনা হে । হেহন আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর 
রাহদয়াল্লাহু আনহুসে ব স ন, কোেরা চাইস  আহে ো কোোসদর 
জনয কেসড় হদব। আবু্দল্লাহ ইবন যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, 
না। আবদুল্লাহ ইবন জাফর রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, যহদ কোেরা 
ো পসর হদসে চাও, েসব ো পসর পহরসশাসধর অেত্মভুেক্ত েরসে 
পার। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, না। েখন 
আবদুল্লাহ ইবন জাফর রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, েসব আোসে 
এে টু্েরা ভূহে দাও। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু 
ব স ন, এখান কেসে ওখান পযোপ্ত জহে আপনার। রাবী বস ন, 
োরপর আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু গাবার জহে কেসে 
হবক্রয় েসর সমূ্পণে ঋণ পহরসশাধ েসরন। েখনও োাঁর হনেট্ গাবার 
জহের সাসড় চার অাংশ অবহশি কেসে যায়। োরপর হেহন েু‘আহবয়া 
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রাহদয়াল্লাহু আনহুর োসে এস ন। কস সেয় োাঁর োসে আেরা ইবন 
উসোন, েুনহযর ইবন যুবাইর ও আবদুল্লাহ ইবন যাে‘আ রাহদয়াল্লাহু 
আনহুে উপহিে হেস ন। েু‘আহবয়া রাহদয়াল্লাহু আনহু োাঁসে 
ব স ন, গাবার েূ য েে হনধোহরে হসয়সে? হেহন ব স ন, প্রসেযে 
অাংশ এে  াখ হাসর। হেহন হজজ্ঞাসা েরস ন, েে অবহশি আসে? 
আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, সাসড় চার অাংশ। েখন 
েুনহযর ইবন যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, আহে এে অাংশ 
এে  াসখ হন াে। আের ইবন উসোন রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, 
আহে এোাংশ এে  াসখ হন াে। আর আবদুল্লাহ ইবন যাে‘আ 
রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, আহে এোাংশ এে  াসখ হন াে। েখন 
েু‘আহবয়া রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, আর হে পহরোণ অবহশি 
আসে? আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, কদড় 
অাংশ অবহশি রসয়সে। েু‘আহবয়া রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, আহে 
ো কদড়  াসখ হন াে। রাবী বস ন, আবদুল্লাহ ইবন জাফর 
রাহদয়াল্লাহু আনহু োাঁর অাংশ েু‘আহবয়া রাহদয়াল্লাহু আনহুর হনেট্ 
েয়  াসখ হবক্রয় েসরন। োরপর যখন ইবন যুবাইর রাহদয়াল্লাহু 
আনহু োাঁর হপোর ঋণ পহরসশাধ েসর সারস ন, েখন যুবাইর 
রাহদয়াল্লাহু আনহুর পুত্ররা ব স ন, আোসদর েীরাস ভাগ েসর হদন। 
েখন আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, না, 
আল্লাহর েসে! আহে কোোসদর োসঝ ভাগ েরব না, যেক্ষণ আহে 
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চারহট্ হজ্জ কেৌসুসে এ কঘাষণা প্রচার না েহর কয, যহদ কেউ যুবাইর 
রাহদয়াল্লাহু আনহুর োসে ঋণ পাওনা োসে, কস কযন আোসদর 
োসে আসস, আেরা ো পহরসশাধ েরব। রাবী বস ন, হেহন প্রহে 
হসজ্জর কেৌসুসে কঘাষণা প্রচার েসরন। োরপর যখন চার বের 
অহেবাহহে হ , েখন হেহন ো োসদর েসধয ভাগ েসর হদস ন। 
রাবী বস ন, যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহুর চার স্ত্রী হেস ন। এে 
েৃেীয়াাংশ পৃেে েসর রাখা হ । প্রসেযে স্ত্রী বার  াখ েসর 
কপস ন। আর যুবাইর রাহদয়াল্লাহু আনহুর কোট্ সম্পহত্ত পাাঁচ কোহট্ 
দু’ াখ হে ।1 

به  َعنم 
َ
َحاَق،إه  أ عمُت  سم َ  ََعزهب   بمنَ  الَبَاءَ  َسمه   َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه

َ
 الَكهمَف، رَُجل   قََرأ

ُر، فََجَعلَتم  ادَلابَُة، ادَلاره  َوِّفه  ، فَإهَذا فََسلََم، َتنمفه وم  َضبَابَة 
َ
يَتمُه، َسَحابَة   أ  فََذَكَرهُ  َغشه

 ِّ هلَنبه  »: اَل َفقَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ل
م
ينَةُ  فَإهَنَها فُاَلُن، اقمَرأ ، نََزلَتم  الَسكه آنه هلمُقرم وم  ل

َ
 أ

لَتم  آنه  َتَْنَ هلمُقرم  «ل
বার’আ ইবন আহযব রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
এে সাহাবী (উসায়দ ইবন হুযায়ব রাহদয়াল্লাহু আনহু) (রাহত্র োস ) 
‘সূরা আ -োহফ’ হে াওয়াে েরহেস ন। োাঁর বাহড়সে এেহট্ 
কঘাড়া বাাঁধা হে । কঘাড়াহট্ েখন (আেহঙ্কে হসয়)  াফা াহফ েরসে 
 াগ । েখন ঐ সাহাবী শাহন্ত ও হনরাপত্তার জনয আল্লাহ্ র দরবাসর 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩১২৯।  
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কদা‘আ েরস ন। োরপর হেহন কদখসে কপস ন, এেখে কেঘ এসস 
োসে কেসে কফস সে। হেহন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
দরবাসর হবষয়হট্ আস াচনা েরস ন। হেহন ব স ন, কহ অেুে! েুহে 
এভাসব হে াওয়াে েরসে োেসব। ইহা কো সােীনা (প্রশাহন্ত) হে , 
যা েুরআন হে াওয়াসের োরসণ নাহয  হসয়হে ।1 

َ  ُعَمرَ  َعنم  َعلم  َسبهيلهَك، فه  َشَهاَدةً  ارمُزقمنه  اللَُهمَ »: قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  فه  َمومته  َواجم
، ابمنُ  َوقَاَل  ،«وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ُسولهَك رَ  بََله  ، بمنه  َرومحه  َعنم  ُزَريمع  مه  َعنم  الَقاسه

لََم، بمنه  َزيمده  سم
َ
، َعنم  أ بهيهه

َ
َ  ُعَمرَ  بهنمته  َحفمَصةَ  َعنم  أ عمُت : قَالَتم  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه  َسمه

، َوقَاَل  ََنموَهُ  ُعَمرَ  َشام  ، َعنم  هه ، َعنم  َزيمد  بهيهه
َ
َصَة، َعنم  أ عمُت  َحفم َ  ُعَمرَ  َسمه  اّلَلُ  رَضه

 .َعنمهُ 
‘উের রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন এ বস  কদা‘আ 
েরসেন, কহ আল্লাহ! আোসে কোোর পসে শাহাদাে বরন েরার 
সুসযাগ দান ের এবাং আোর েৃেুয কোোর রাসূস র শহসর দাও । 
ইবন যুরায়’ই (রহ.)... হাফসা হবনে উের রাহদয়াল্লাহু আনহুো 
কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে ‘উের রাহদয়াল্লাহু আনহুসে অনুা্রূপ 
বণেনা েরসে শুসনহে। হহশাে (রহ.) বস ন, যাইদ োাঁর হপোর সূসত্র 
হাফসা রাহদয়াল্লাহু আনহা কেসে বণেনা েসরন, হেহন বস ন, আহে 
‘উের রাহদয়াল্লাহু আনহুসে ব সে শুসনহে। 2 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬১৪।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ১৮৯০।  
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به  َعنم 
َ
رهيِّ  يد  َسعه  أ

َ  اْلُدم مه  ََعَ  قَُريمَظةَ  َبنُو نََزلَتم  لََما: قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  ُحكم
، ابمنُ  ُهوَ  َسعمد   يبًا َوََكنَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َبَعَث  ُمَعاذ  نمُه، قَره  فََجاءَ  مه
، ََعَ  َار  ُكمم  إهَل  قُوُموا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل  َدنَا فَلََما ْحه  «َسيِّده

 ََعَ  نََزلُوا َهُؤالَءه  إهنَ : ََلُ  َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  إهَل  فََجلََس  فََجاَء،
َك، مه ُكمُ  فَإهنِّ : قَاَل  ُحكم حم

َ
نم  أ

َ
تََل  أ نم  الُمَقاتهلَُة، ُتقم

َ
َيُة، َب تُسم  َوأ رِّ  لََقدم »: قَاَل  اَّلل

َت  مم  َحَكمم يهه مه  فه ُكم  .«الَملهكه  ِبه
আবূ সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, যখন 
বনী েুরাইযার ইয়াহূদীরা সা‘দ ইবন েু‘আয রাহদয়াল্লাহু আনহুর 
েীোাংসায় দুগে কেসে কবহরসয় আসস, েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁসে কডসে পািান। আর েখন হেহন 
ঘট্নািস র হনেট্ই হেস ন। েখন সা‘দ রাহদয়াল্লাহু আনহু এেহট্ 
গাধার হপসি আসরাহণ েসর আসস ন। যখন হেহন হনেট্বেেী হস ন, 
েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, কোেরা, 
কোোসদর কনোর প্রহে দোয়োন হও।’ হেহন এসস রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ বসস ন। েখন োাঁসে 
ব স ন, ‘এরা কোোর েীোাংসায় সম্মে হসয়সে। (োসজই েুহেই 
োসদর বযাপাসর ফয়সা া ের)।’ সা‘দ রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, 
‘আহে এই রায় কঘাষণা েরহে কয, োসদর েসধয কেসে যুি েরসে 
সক্ষেসদরসে হেযা েরা হসব এবাং েহহ া ও হশশুসদর বন্দী েরা 
হসব।’ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, ‘েুহে 
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োসদর বযাপাসর আল্লাহ ো‘আ ার ফয়সা ার অনুরূপ ফয়সা াই 
েসরে।1 

هَشةَ  َعنم  َ  ََعئ يَب : قَالَتم  َعنمَها، اّلَلُ  رَضه صه
ُ
د   أ مَ  َسعم ، يَوم نم  رَُجل   َرَماهُ  اْلَنمَدقه  مه

، مش  َبانُ  ََلُ  ُيَقاُل  قَُري قَةه  بمنُ  حه َبانُ  وَُهوَ  الَعره ، بمنُ  حه نم  قَيمس  ره  بمنه  َمعهيصه  بَنه  مه  ََعمه
، فه  َرَماهُ  لَُؤيٍّ  بمنه  كمَحله

َ
ل  فََِضََب  األ ده  فه  َخيمَمةً  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه جه  الَمسم

َُعوَدهُ  نم  يله ، مه يب  نَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  رََجعَ  فَلََما قَره  وََضعَ  اْلَنمَدقه  مه
اَلحَ  تََسَل، السِّ تَاهُ  َواغم

َ
يُل  فَأ ه بم َسهُ  َينمُفُض  وَُهوَ  الَساَلمُ  َعلَيمهه  جه

م
نَ  َرأ ، مه : َفَقاَل  الُغبَاره

اَلَح، وََضعمَت  قَدم "  تُُه، َما َواّلَله  السِّ ُرجم  وََضعم ،إه  اخم مم ل  قَاَل  يَلمهه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
يمنَ : وََسلَمَ 

َ
َشارَ  فَأ

َ
تَاُهمم "  قَُريمَظةَ  بَنه  إهَل  فَأ

َ
لُوا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فَأ  َفَْنَ

، ََعَ  هه مه مَ  فََردَ  ُحكم ، إهَل  احلُكم ُكمُ  فَإهنِّ : قَاَل  َسعمد  حم
َ
مم  أ يهه نم  :فه

َ
تََل  أ  الُمَقاتهلَُة، ُتقم

نم 
َ
َب  َوأ َيُة، النَِّساءُ  تُسم رِّ نم  َواَّلل

َ
َسمَ  َوأ َوالُُهمم  ُتقم مم

َ
، قَاَل  أ َشام  َبَنه  هه خم

َ
، فَأ به

َ
 َعنم  أ

هَشةَ  نَ : " ََعئ
َ
ًدا أ لَمُ  إهنََك  اللَُهمَ : قَاَل  َسعم نَهُ  َتعم

َ
َحد   لَيمَس  أ

َ
َحَب  أ

َ
نم  إهيَلَ  أ

َ
َجاهه  أ

ُ
 َدُهمم أ

يَك، نم  فه م   مه رَُجوهُ، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  رَُسولََك  َكَذبُوا قَوم خم
َ
ُظنل  فَإهنِّ  اللَُهمَ  َوأ

َ
 أ

نََك 
َ
، بَيمنَنَا احلَرمَب  وََضعمَت  قَدم  أ َ  ََكنَ  فَإهنم  َوَبيمنَُهمم نم  بَقه مش   َحرمبه  مه ء   قَُري بمقهنه  ََشم

َ
 فَأ

َجاهه  َحَّت  ََلُ،
ُ
يَك، َدُهمم أ َعلم  فَافمُجرمَها احلَرمَب  وََضعمَت  ُكنمَت  َوإهنم  فه تَته  َواجم  فهيَها، َموم

نم  فَانمَفَجَرتم  ، فَلَمم  بَلَتههه  مه ُهمم ده  َوِّفه  يَُرعم جه نم  َخيمَمة   الَمسم ، بَنه  مه َفار  يُل  ادَلمُ  إهاَل  غه  يَسه
، مم َل  يَا: َفَقالُوا إهيَلمهه هم

َ
، أ تهينَا اََّلهي َذاهَ  َما اْلَيمَمةه

م
نم  يَأ ؟ مه د   فَإهَذا قهبَلهُكمم ُذو َسعم  َيغم

نمَها َفَماَت  َدًما، ُجرمُحهُ  َ  مه  ." َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩০৪৩।  
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আসয়শা রাহদয়াল্লাহু আনহা কেসে বহণেে, হেহন বস ন, খন্দসের যুসি 
সা’দ রাহদয়াল্লাহু আনহু আহে হসয়হেস ন। েুরাইশ কগাসত্রর হহব্বান 
ইবন ইরো নােে এে বযহক্ত োাঁর উভয় বাহুর েধযবেেী রসগ েীর 
হবি েসরহে । োসে কেসে োর শুশ্রূষা েরার জনয নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েসহজসদ নববীসে এেহট্ হখো বেহর 
েসরহেস ন। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে খন্দসের যুি 
কেসে প্রেযাবেেন েসর যখন হাহেয়ার করসখ কগাস  সোপন েরস ন 
েখন হজবরী  আ াইহহস সা াে োাঁর োোর ধূস াবাহ  ঝাড়সে 
ঝাড়সে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে উপহিে 
হস ন এবাং ব স ন, আপহন কো হাহেয়ার করসখ হদসয়সেন, হেন্তু 
আল্লাহর েসে! আহে এখনও ো করসখ কদই হন। চ ুন োাঁসদর 
প্রহে। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁসে হজজ্ঞাসা েরস ন 
কোোয়? হেহন বনী েুরায়যা কগাসত্রর প্রহে ইহঙ্গে েরস ন। েখন 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বনূ েুরায়যার েহল্লায় 
এস ন। পহরসশসষ োরা রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
ফয়সা া কেসন হনসয় দুগে কেসে হনসচ কনসে এ । হেন্তু হেহন 
ফয়সা ার ভার সা’দ রাহদয়াল্লাহু আনহুর উপর অপেণ েরস ন। 
েখন সা’দ রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, োসদর বযাপাসর আহে এই 
রায় হদহি কয, োসদর কযািাসদরসে হেযা েরা হসব, নারী ও 
সন্তানসদরসে বন্দী েরা হসব এবাং োসদর ধন-সম্পদ (েুসহ েসদর 
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েসধয) বন্টন েসর কদওয়া হসব। বণেনাোরী হহশাে (রহ.) বস ন, 
আোর হপো [উরওয়া রাহদয়াল্লাহু আনহু] আসয়শা রাহদয়াল্লাহু আনহা 
কেসে আোর োসে বণেনা েসরসেন কয, সা’দ রাহদয়াল্লাহু আনহু (বনূ 
েুরায়যার ঘট্নার পর) আল্লাহর োসে এ বস  কদা‘আ েরহেস ন, কহ 
আল্লাহ্! আপহন কো জাসনন, কয সম্প্রদায় আপনার রাসূ সে 
হেেযাবাদী বস সে এবাং কদশ কেসে কবর েসর হদসয়সে আপনার 
সন্তুহির জনয োসদর হবরুসি হজহাদ েরার কচসয় কোসনা হেেুই 
আোর োসে অহধে হপ্রয় নয়। কহ আল্লাহ্! আহে েসন েহর (খন্দে 
যুসির পর) আপহন কো আোসদর ও োসদর েসধয যুসির অবসান 
ঘহট্সয়সেন েসব এখসনা যহদ েুরাইশসদর হবরুসি কোসনা যুি বােী 
কেসে োসে োহস  আোসে কস জনয বাাঁহচসয় রাখুন, কযন আহে 
আপনার রাস্তায় োসদর হবরুসি হজহাদ েরসে পাহর। আর যহদ যুসি 
অবসান ঘহট্সয় োসেন োহস  ক্ষেিান কেসে রক্ত প্রবাহহে েরুন 
এবাং এসেই আোর েৃেুয ঘট্ান। এরপর োাঁর ক্ষে িান কেসে 
রক্তক্ষরণ হসয় ো প্রবাহহে হসে  াগ । েসহজসদ বনী হগফার 
কগাসত্রর এেহট্ োাঁবু হে । োসদর হদসে রক্ত প্রবাহহে হসয় আসসে 
কদসখ োরা ভীে হসয় ব স ন, কহ োাঁবুবাসীগণ আপনাসদর হদে 
কেসে এসব হে আোসদর হদসে বসয় আসসে? পসর োাঁরা কদখস ন 
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কয, সা’দ রাহদয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেিান কেসে রক্তক্ষরণ হসি। 
অবসশসষ এ জখসের োরসণই োরা যান।1 

، بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  َحَدثَنه  عَ  ُمنهي  ر   بمنَ  اّلَله  َعبمدَ  َسمه
، بَكم َ ، َحَدَثنَا الَسهمِمه  َعنم  ُْحَيمد 

، نَس 
َ
نَ  أ

َ
َبيِّعَ  أ ، ثَنهَيةَ  َكَْسَتم  َعَمتَهُ  الرل َية  وَ  إهيَلمَها اَفَطلَبُو َجاره بَوما، الَعفم

َ
 َفَعَرُضوا فَأ

رمَش 
َ
بَوما، األ

َ
تَوما فَأ

َ
بَوما، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  فَأ

َ
َصاَص  إهاَل  َوأ َمرَ  القه

َ
 فَأ

، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َصاصه نَُس  َفَقاَل  بهالقه
َ
ه  بمنُ  أ  اّلَله  ُسوَل رَ  يَا: انَلِضم

َْسُ  تُكم
َ
؟ ثَنهَيةُ  أ َبيِّعه َْسُ  الَ  بهاحلَقِّ  َبَعثََك  َواََّلهي الَ  الرل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  ثَنهيَتَُها، تُكم

نَُس، يَا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 
َ
َصاُص  اّلَله  كهتَاُب  أ َ . «القه مُ  فََرضه  َفَقاَل  َفَعَفوما، الَقوم

نم  إهنَ : وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  بَاده  مه قمَسمَ  لَوم  َمنم  اّلَله  عه
َ
بََرهُ  اّلَله  ََعَ  أ

َ
 ." أَل

আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, আনাসসর ফুফু রুবাঈ জবনে 
বাাঁহদর সােসনর দাাঁে কভসঙ্গ কফস । এরপর বাাঁহদর োসে রুবাঈসয়র 
ক াসেরা ক্ষো প্রােেী হস  বাাঁহদর ক াসেরা অস্বীোর েসর। েখন 
োসদর োসে দীয়াে কপশ েরা হ , েখন ো োরা গ্রহণ ের  না। 
অগেযা োরা রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সেীসপ এসস 
ঘট্না জানা । হেন্তু বাাঁহদর ক াসেরা হেসাস োড়া অনয হেেু গ্রহণ 
েরসে অস্বীোর ের । রাসূরুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
হেসাসসর হনসদেশ হদস ন। েখন আনাস ইবন নযর রাহদয়াল্লাহু 
আনহু হনসবদন ের , ইয়া রাসূ ুল্লাহ! রুবাঈসয়র সােসন দাাঁে কভসঙ্গ 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪১২২।  



 

563 

কদওয়া হসব? না কয সত্তা আপনাসে সেয ধেে হদসয় কপ্ররণ েসরসেন 
োাঁর শপে, োাঁর দাাঁে ভাঙ্গা হসব না। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, কহ আনাস! আল্লাহর হেোবই 
হেসাসসর হনসদেশ কদয়। এরপর বাাঁহদর সম্প্রদায় রাযী হসয় যায় এবাং 
রুবাঈসে ক্ষো েসর কদয়। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন, আল্লাহর বান্দাসদর েসধয এেন ক ােও আসে 
হযহন আল্লাহর নাসে শপে েসরন, আল্লাহ ো পূরণ েসরন।1 

نَسه  َعنم 
َ
، بمنه  أ نَ  َمالهك 

َ
َ  اْلََطابه  بمنَ  ُعَمرَ  أ َق  قََحُطوا إهَذا ََكنَ  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه تَسم  اسم

، َعبمده  بمنه  بهالَعَباسه  ينَا، بهنَبهيِّنَا إهيَلمَك  َنتَوََسُل  ُكَنا إهنَا اللَُهمَ »: َفَقاَل  الُمَطلهبه قه  فَتَسم
نَا نَبهيِّنَا بهَعمِّ  إهيَلمَك  َسُل َنتَوَ  َوإهنَا قه َقومنَ : قَاَل  ،«فَاسم  .فَيُسم

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, উের ইবন 
খাত্তাব রাহদয়াল্লাহু আনহু অনাবৃহির সেয় আব্বাস ইবন আবদু  
েুত্তাহ ব রাহদয়াল্লাহু আনহুর উহস া হদসয় বৃহির জনয কদা‘আ 
েরসেন এবাং ব সেন, কহ আল্লাহ্! (প্রেসে) আেরা আোসদর 
রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের উহস া হদসয় কদা‘আ 
েরোে এবাং আপহন বৃহি দান েরসেন। এখন আেরা আোসদর 
রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের চাচার উহস া হদসয় 
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কদা‘আ েরহে, আপহন আোসদরসে বৃহি দান েরুন। বণেনাোরী 
বস ন, দু‘আর সাসে সাসেই বৃহি বহষেে হসো। 1 

َنه  َعبمده  َعنم  به  بمنه  الرَْحم
َ
، أ ر 

نَ  بَكم
َ
َحاَب  أ صم

َ
، أ َفةه نَاًسا ََكنُوا الصل

ُ
نَ  ُفَقَراءَ  أ

َ
َ  َوأ  انَلبه

نمَدهُ  ََكنَ  َمنم »: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ه  َطَعامُ  عه َهبم  اثمنَيم ، فَلميَذم َبع   َوإهنم  بهثَالهث  رم
َ
 أ

وم  فََخامهس  
َ
نَ  «َسادهس   أ

َ
بَا َوأ

َ
ر   أ

، َجاءَ  بَكم ل  فَانمَطلََق  بهثَاَلثَة   َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
ة ، وََسلَمَ  نَا َفُهوَ : قَاَل  بهَعََشَ

َ
به  أ

َ
ِمِّ  َوأ

ُ
رهي فَالَ  - َوأ

دم
َ
ته : قَاَل  أ

َ
َرأ م   َوامم  بَيمنَنَا - وََخاده

َ وَ  به  َبيمته  َبيم
َ
، أ ر 

بَا َوإهنَ  بَكم
َ
ر   أ

نمدَ  َتَعَش  بَكم ِّ  عه  ُثمَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
َشاُء، ُصلِّيَته  َحيمُث  بَلهَث  ل  َتَعَش  َحَّت  فَلَبهَث  رََجَع، ُثمَ  العه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

نَ  َمَض  َما َبعمدَ  فََجاءَ  وََسلََم، ، َشاءَ  َما اللَيمله  مه تُهُ  ََلُ  قَالَتم  اّلَلُ
َ
َرأ  َحبََسَك  َوَما: امم

يَافهَك  َعنم  ضم
َ
وم  - أ

َ
َك : قَالَتم  أ َوَما: قَاَل  - َضيمفه

َ
؟ أ مم بَوما: قَالَتم  َعَشيمتهيهه

َ
َء، َحَّت  أ  تَجه

بَوما، ُعرهُضوا قَدم 
َ
نَا فََذَهبمُت : قَاَل  فَأ

َ
ُت، أ

م
تَبَأ : َوقَاَل  وََسَب، فََجَدعَ  ُغنمََثُ  يَا َفَقاَل  فَاخم

َعُمهُ  الَ  َواّلَله : َفَقاَل  َهنهيئًا، الَ  َُكُوا طم
َ
بًَدا، أ

َ
، َوايممُ  أ ُخذُ  ُكَنا َما اّلَله

م
نم  نَأ َمة   مه  َربَا إهاَل  لُقم

نم  َفلهَها مه سم
َ
كمََثُ  أ

َ
نمَها أ كمََثَ  وََصارَتم  - َشبهُعوا َحَّت  َيعمنه : قَاَل  - مه

َ
َما أ  َقبمَل  ََكنَتم  مه

هَك، بُو إهيَلمَها َفنََظرَ  َذل
َ
ر   أ

َ  فَإهَذا بَكم َ  َكَما هه وم  هه
َ
ََثُ  أ كم

َ
نمَها، أ تههه  َفَقاَل  مه

َ
َرأ مم َت  يَا: اله خم

ُ
 أ

، َوقَُرةه  الَ : قَالَتم  َهَذا؟ َما فهَراس   بَنه  َ  َعيمنه كمََثُ  اْلنَ  لَهه
َ
نمَها أ هَك  َقبمَل  مه  بهثَاَلثه  َذل

، َكَل  َمَرات 
َ
نمَها فَأ بُو مه

َ
، أ ر 

هَك  ََكنَ  إهَنَما: َوقَاَل  بَكم نَ  َذل ينَهُ  َيعمنه  - الَشيمَطانه  مه  - يَمه
َكَل  ُثمَ 

َ
نمَها أ َمًة، مه ِّ  إهَل  َْحَلََها ُثمَ  لُقم بََحتم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه صم

َ
نمَدُه، فَأ  عه
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َ  بَيمنَنَا َوََكنَ  م   َوبَيم ، قَوم د  َجُل، َفَمَض  َعقم
َ
 رَُجل   ُكِّ  َمعَ  رَُجاًل، َعََشَ  اثمنَا َفَفَرَقنَا األ

نمُهمم  ، مه نَاس 
ُ
لَمُ  اّلَلُ  أ عم

َ
، ُكِّ  َمعَ  َكمم  أ َكلُوا رَُجل 

َ
نمَها فَأ َُعوَن، مه مجم

َ
وم  أ

َ
 .قَاَل  َكَما أ

আবদুর-রাহোন ইবন আবূ বের রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে কয, 
আসহাসব সুফফা হেস ন খুবই দহরর। (এেদা) নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, যার োসে দু’জসনর আহার আসে কস 
কযন (োাঁসদর কেসে) েৃেীয়জনসে সসঙ্গ েসর হনসয় যায়। আর যার 
োসে চারজসনর আহাসরর সাংিান আসে, কস কযন পঞ্চে বা ষিজন 
সসঙ্গ হনসয় যায়। আবূ বের রাহদয়াল্লাহু আনহু হেনজন সাসে হনসয় 
আসসন এবাং রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে দশজন হনসয় 
আসসন। আবদুর রাহোন রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, আোসদর ঘসর 
এবাং আবূ বের রাহদয়াল্লাহু আনহুর ঘসর আহে, আোর হপো ও 
োো (এই হেনজন সদসয) হে াে। রাবী বস ন, আহে জাহন না, 
হেহন আোর স্ত্রী এবাং খাহদে এেো বস হেস ন হে না? আবূ বাের 
রাহদয়াল্লাহু আনহু রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ঘসরই 
রাসের আহার েসরন এবাং ইশার সা াে পযেন্ত কসখাসন অবিান 
েসরন। ইশার সা াসের পর হেহন আবার (রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ঘসর) হফসর আসসন এবাং রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের রাসের আহার কশষ েরা পযেন্ত কসখাসনই 
অবিান েসরন। আল্লাহ্ র ইিায় হেেু সেয় অহেবাহহে হওয়ার পর 
বাড়ী হফরস  োাঁর স্ত্রী োাঁসে ব স ন, কেহোনসদর োসে আসসে 



 

566 

হেসস আপনাসে বযস্ত করসখহে ? হোংবা হেহন বস হেস ন, 
(বণেনাোরীর সসন্দহ) কেহোন কেসে। আবূ বের রাহদয়াল্লাহু আনহু 
ব স ন, এখনও োসদর খাবার দাওহন? হেহন ব স ন, আপহন না 
আসা পযেন্ত োরা কখসে অস্বীোর েসরন। োসদর সােসন হাহযর েরা 
হসয়হে , েসব োরা কখসে সম্মে হনহন। হেহন (রাগাহিে হসয়) 
ব স ন, ওসর কবাো এবাং ভৎসনা েরস ন। আর (কেহোনসদর) 
ব স ন, কখসয় হনন। আপনারা অস্বহস্তসে হেস ন। এরপর হেহন 
ব স ন, আল্লাহ্ র েসে! আহে এ েখনই খাব না। আবদুর রাহোন 
রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, আল্লাহর েসে! আেরা  ুেো উহিসয় 
হনসেই নীচ কেসে ো অহধে পহরোসণ কবসড় যাহি । হেহন বস ন, 
সেস ই কপট্ ভসর কখস ন। অেচ আসগর চাইসে অহধে খাবার রসয় 
কগ । আবূ বের রাহদয়াল্লাহু আনহু খাবাসরর হদসে োহেসয় কদসখসে 
কপস ন ো আসগর সেপহরোণ হোংবা োর চাইসেও কবশী। হেহন 
োাঁর স্ত্রীসে ব স ন, কহ বনূ হফরাসসর কবান। এ হে? হেহন ব স ন, 
আোর কচাসখর প্রশাহন্তর েসে! এসো এখন আসগর চাইসে হেনগুন 
কবশী! আবূ বের রাহদয়াল্লাহু আনহুও ো কেসে আহার েরস ন 
এবাং ব স ন, আোর কস শপে শয়োসনর পক্ষ কেসেই হসয়হে । 
এরপর হেহন আরও  ুেো েুসখ হদস ন এবাং অবহশি খাবার নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের দরবাসর হনসয় কগস ন। কভার পযেন্ত 
কস খাদয রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কসখাসনই হে । 
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এহদসে আোসদর ও অনয এেহট্ কগাসত্রর োসঝ কস সহন্ধ হে  োর 
সেয়সীো পূনে হসয় যায়। (এবাং োরা েদীনায় আসস) আেরা োসদর 
বারজসনর কনেৃসত্ব ভাগ েসর কদই। োসদর প্রেযসের সাংসগই হেেু 
হেেু ক াে হে । েসব প্রেযসের সসঙ্গ েেজন হে  ো আল্লাহ্ই 
জাসনন। োরা সেস ই কসই খাদয কেসে আহার েসরন। (রাবী 
বস ন) হোংবা আবদুর রাহোন রাহদয়াল্লাহু আনহু কয ভাসব বণেনা 
েসরসেন।1 

به  َعنم 
َ
، بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  أ َمرَ  لََما: قَاَل  َزيمد 

َ
 بهانلَاقُوسه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  أ

َمُل  ََب  ُيعم ُِضم هلَناسه  بههه  يله عه  ل َمم نَا به  َطاَف  الَصاَلةه  جله
َ
ُل  رَُجل   نَائهم   َوأ  فه  نَاقُوًسا َُيممه

هه، تَبهيعُ  اّلَله  َعبمدَ  يَا: َفُقلمُت  يَده
َ
نَعُ  َوَما: قَاَل  انَلاقُوَس؟ أ ؟ تَصم ُعو: َفُقلمُت  بههه  إهَل  بههه  نَدم

فَاَل : قَاَل  الَصاَلةه،
َ
ُدللَك  أ

َ
نم  يم  خَ  ُهوَ  َما ََعَ  أ : َفَقاَل : قَاَل  بََّل،: ََلُ  َفُقلمُت  َذلهَك؟ مه

، اّلَلُ : َتُقوُل  َبُ كم
َ
، اّلَلُ  أ َبُ كم

َ
، اّلَلُ  أ َبُ كم

َ
، اّلَلُ  أ َبُ كم

َ
َهدُ  أ شم

َ
نم  أ

َ
، إهاَل  إهََلَ  اَل  أ َهدُ  اّلَلُ شم

َ
نم  أ

َ
 أ

، إهاَل  إهََلَ  اَل  َهدُ  اّلَلُ شم
َ
نَ  أ

َ
َهدُ  ،اّلَله  رَُسوُل  حُمََمًدا أ شم

َ
نَ  أ

َ
، رَُسوُل  حُمََمًدا أ  ََعَ  َحَ  اّلَله

، ََعَ  َحَ  الَصاَلةه، ََعَ  َحَ  الَصاَلةه، ، ََعَ  َحَ  المَفاَلحه ، اّلَلُ  المَفاَلحه َبُ كم
َ
، اّلَلُ  أ َبُ كم

َ
 أ

، إهاَل  إهََلَ  اَل  َخرَ  ُثمَ : قَاَل  اّلَلُ
م
تَأ َ  َعنِّ  اسم ، َغيم يد  َت  إهَذا: َوَتُقوُل : قَاَل  ُثَم، بَعه َقمم

َ
 أ

َبُ  اّلَلُ  الَصاَلَة، كم
َ
، اّلَلُ  أ َبُ كم

َ
َهدُ  أ شم

َ
نم  أ

َ
، إهاَل  إهََلَ  اَل  أ َهدُ  اّلَلُ شم

َ
نَ  أ

َ
، رَُسوُل  حُمََمًدا أ  اّلَله

، ََعَ  َحَ  الَصاَلةه، ََعَ  َحَ  َبُ  اّلَلُ  الَصاَلةُ، قَاَمته  قَدم  الَصاَلُة، قَاَمته  قَدم  المَفاَلحه كم
َ
 أ

، اّلَلُ  َبُ كم
َ
، إهاَل  إهََلَ  اَل  أ ُت، فَلََما اّلَلُ بَحم صم

َ
َتيمُت  أ

َ
 وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬০২।  
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تُُه، َبم خم
َ
يمُت  بهَما فَأ

َ
َيا إهَنَها»: َفَقاَل  َرأ ، َشاءَ  إهنم  َحقي  لَُرؤم قه  ل  بهاَل  َمعَ  َفُقمم  اّلَلُ

لم
َ
 َعلَيمهه  فَأ

يمَت، َما
َ
، فَلميُؤَذِّنم  َرأ نمَدى فَإهنَهُ  بههه

َ
تًا أ نمَك  َصوم ُت  «مه ، َمعَ  َفُقمم يهه  فََجَعلمُت  بهاَلل  لمقه

ُ
 أ

، ، َوُيؤَذِّنُ  َعلَيمهه عَ : قَاَل  بههه هَك  فََسمه ، بمنُ  ُعَمرُ  َذل ََطابه  جَيُرل  فََخَرجَ  بَيمتههه  فه  وَُهوَ  اْلم
ي: َوَيُقوُل  ،رهَداَءهُ  َقِّ  َبَعثََك  َواََّله ، رَُسوَل  يَا بهاحلم يمُت  لََقدم  اّلَله

َ
ثمَل  َرأ ى، َما مه

َ
 َفَقاَل  َرأ

ه »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َ دُ  ِلََفه َمم بُو قَاَل  «احلم
َ
، رهَوايَةُ  َهَكَذا: َداوُدَ  أ رهيِّ

 الزلهم
يده  َعنم  مُمسَ  بمنه  َسعه ،ال ، بمنه  اّلَله  َعبمده  َعنم  يِّبه َحاَق، ابمنُ  فهيهه : َوقَاَل  َزيمد   َعنه  إهسم

رهيِّ 
، اّلَلُ : الزلهم َبُ كم

َ
، اّلَلُ  أ َبُ كم

َ
، اّلَلُ  أ َبُ كم

َ
، اّلَلُ  أ َبُ كم

َ
، َوقَاَل  أ َمر   َعنه  َوُيونُُس، َمعم

رهيِّ 
يهه  الزلهم ، اّلَلُ : فه َبُ كم

َ
، اّلَلُ  أ َبُ كم

َ
 .يُثَنِّيَا لَمم  أ

আবু আবু্দল্লাহ ইবন যাসয়দ রাহদয়াল্লাহু আনহু হসে বহণেে, হেহন 
বস ন, যখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়া সাল্লাে হশাংগা ধ্বহন 
েসর ক ােসদর সা াসের জনয এেত্র েরার হনসদেশ প্রদান েসরন। 
েখন এেদা আহে স্বসপ্ন কদহখ কয, এে বযহক্ত হশাংগা হাসে হনসয় 
যাসি। আহে োসে বহ , কহ আল্লাহর বান্দা! েুহে হে হশাংগা হবক্রয় 
বরসব? কস বস , েুহে হশাংগা হদসয় হে েরসব? আহে ব  াে, আহে 
োর সাহাসযয সা াসের জাো‘আসে ক ােসদর ডােব। কস ব  , 
আহে হে এর কচসয় উত্তে কোসনা সন্ধান কোোসে কদব না? আহে 
ব  াে, হযাাঁ। রাবী বস ন, েখন কস ব  , েুহে এইরূপ শব্দ 
উচ্চারণ েরসব, 
“আল্লাহু আেবার, আল্লাহু আেবার, আল্লাহু আেবার, আল্লাহু 
আেবার; 
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আশহাদু আল্লা ই াহা ইল্লাল্লাহ্, আশহাদু আল্লা ই াহা ইল্লাল্লাহ্; 
আশহাদু আন্না েুহাম্মাদুর রাসূ ুল্লাহ্, আশহাদু আন্না েুহাম্মাদুর 
রাসূ ুল্লাহ্; 
হাইয়া আ াসসা াহ, হাইয়া আ াসসা াহ, 
হাইয়া আ া -ফা াহ্, হাইয়া আ া -ফা াহ্, 
আল্লাহু আেবার, আল্লাহু আেবার;  
 া ই াহা ইল্লাল্লাহ্।” 
রাবী রস ন! অেঃপর ঐ িান হসে ঐ বযহক্ত এেটু্ দুসর সসর হগসয় 
দাাঁড়ায় এবাং বস - েুহে যখন সা াে পড়সে দাাঁড়াসব েখন ব সব, 
“আল্লাহু আেরার, আ াহু আেবার; 
আশহাদু আল্লা ই াহা ইল্লাল্লাহ্; আশহাদু আন্না েুহাম্মাদুর রাসূ ুল্লাহ্;  
হাইয়া আ াসসা াহ; হাইয়া আ া -ফা াহ্;  
োদ োোহেসসা াহ; োদ োোহেসসা াহ,  
আ াহু আেবার, আল্লাহু আেবার;  
 া ই াহা ইল্লাল্লাহ্”। 
অেঃপর কভার কব া আহে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের হখদেসে হাহযর হসয় োাঁর হনেট্ আোর স্বসপ্নর বণেনা 
েহর। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন এট্া অবশযই সেয 
স্বপ্ন। অেঃপর হেহন বস ন, েুহে হব া সে কডসে কোোর সাসে 
নাও এবাং েুহে কযরূপ স্বপ্ন কদসখে- েদ্রুপ োসে হশক্ষা দাও যাসে 
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কস (হব া ) ঐরূসপ-আযান হদসে পাসর। কেননা োাঁর েন্ঠস্বর 
কোোর স্বসরর চাইসে অহধে উচ্চ। অেঃপর আহে হব া  
রাহদয়াল্লাহু আনহুসে সসঙ্গ হনসয় দাাঁড়াই এবাং োসে আযাসনর 
শব্দগুহ  হশক্ষা হদসে োহে এবাং হেহন উচ্চারণ পূবেে আযান হদসে 
োসেন। হব াস র এই আযান ধ্বহন উোর ইবনু  খাত্তাব রাহদয়াল্লাহু 
আনহু হনজ আবাসস বসস শুনসে পান। ো শুসন উোর রাহদয়াল্লাহু 
আনহু এে দ্রুে পসদ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়া সাল্লাসের 
হখদ্মসে আগেন েসরন কয, োাঁর গাসয়র চাদর োহট্সে কহচাঁহড়সয় 
যাহিস া। হেহন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের দরবাসর 
উপহহহে হসয় বস ন, ইয়া রাসূ াল্লাহ! আল্লাহর শপে! কয েহান 
সত্তা আপনাসে সেয নবী হহসাসব কপ্ররণ েসরসেন, আহেও ঐরূপ 
স্বপ্ন কদসখহে কযরূপ অনযরা কদসখসে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে বস ন, সেস্ত প্রশাংসা আল্লাহর জনয- (ইবন োজাহ, 
হেরহেযী, েুসহ ে)।  
ইোে আবু দাউদ (রহঃ) বস ন, সাইদ ইবনু  েুসাইয়যাব ও 
আবদুল্লাহ্ ইবন যাসয়সদর সূসত্র ইোে যুহুরী (রহ.) হসেও এইরূপ 
হাদীস বহণেে আসে। যুহরী কেসে ইবন ইসহাসের সূসত্র “আল্লাহু 
আেবার, চারবার উসল্লখ আে। যুহরী কেসে ো‘োর ও ইউনুসসর 
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সূসত্র “আল্লাহু আেবার” দুই বার উসল্লখ আসে, োাঁরা চারবার উসল্লখ 
েসরনহন।1 

                                                           
1 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৯৯। 
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হসের উপর োসয়ে োো সবসচসয় বড় োরােে এট্া অ ীসদর 

োরােসের েসধয শাহে  েরার োরণ। 
 

َ  ُعَمرَ  بمنه  اّلَله  َعبمده  َعنم   َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه
َبهُ  َجرَ  َمنم »: وََسلَمَ  يَاَمةه  مَ يَوم  إهيَلمهه  اّلَلُ  َينمُظره  لَمم  ُخياَلََء، ثَوم بُو َفَقاَل  «القه

َ
ر   أ

 إهنَ : بَكم
َحدَ 

َ
َقم  أ ، ثَومِبه  شه ََتمخه نم  إهاَل  يَسم

َ
َتَعاَهدَ  أ

َ
هَك  أ نمُه؟ َذل  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  مه

َت  إهنََك »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  نَعُ  لَسم هَك  تَصم هم   َفُقلمُت : ُموَس  قَاَل  «ُخيَالَءَ  َذل هَسال ذَ  ل
َ
 َعبمدُ  َكرَ أ

َمعمهُ  لَمم : قَاَل  إهَزارَُه؟ َجرَ  َمنم "  اّلَله  سم
َ
َبهُ  إهاَل  َذَكرَ  أ  ." ثَوم

আবদুল্লাহ ইবন উের রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, কয বযহক্ত গসবের 
সাসে পহরহহে োপড় ট্ােনুর হননভাসগ ঝুহ সয় চ াহফরা েসর, 
হেয়ােসের হদন আল্লাহ্ োর প্রহে রহেসের নযর েরসবন না। এ 
শুসন আবূ বের রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, আোর অজ্ঞােসাসর 
োপসড়র এেপাশ কোসনা কোন সেয় নীসচ কনসে যায়। রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, েুহে কো গসবের সাসে ো 
েরে না। েূসা (রহ.) বস ন, আহে সাহ েসে হজজ্ঞাসা ের াে, 
আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু আনহু হে ‘কয বযহক্ত োর  ুঙ্গী ঝুহ সয় চ  ’ 
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বস সেন? সাহ ে (রহ.) ব স ন, আহে োসে শুধু োপসড়র েো 
উসল্লখ েরসে শুসনহে।1 
এট্া আবূ বের রাহদয়াল্লাহু আনহুর হসের উপর প্রহেহিে োোর 
োরােে।  

هَشة َعنم  َ  ََعئ ِّ  َزومجَ  َعنمَها، اّلَلُ  رَضه بََل : قَالَتم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه قم
َ
بُو أ

َ
 أ

ر  
َ  بَكم هه  ََعَ  َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه نم  فََرسه َكنههه  مه نمحه  َمسم َد، فََدَخَل  نََزَل، َحَّت  بهالسل جه  الَمسم
هَشةَ ََع  ََعَ  َدَخَل  َحَّت  انَلاَس  يَُكلِّمه  فَلَمم  َ  ئ َ  َفتَيََممَ  َعنمَها، اّلَلُ  رَضه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

ة ، بهُبمده  ُمَسّجًّ  وَُهوَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  َبَ ، َعنم  فََكَشَف  حه هه هه َكَب  ُثمَ  وَجم
َ
، أ  َفَقَبلَُه، َعلَيمهه

به »: َفَقاَل  بََكى، ُثمَ 
َ
نمَت  بهأ

َ
َ  يَا أ ، نَبه ، َعلَيمَك  اّلَلُ  جَيمَمعُ  الَ  اّلَله ه تَتَيم َما َموم

َ
تَةُ  أ  الَموم

 «ُمَتَها َفَقدم  َعلَيمَك  ُكتهبَتم  الَته 
بُو قَاَل 

َ
َبَنه : َسلََمةَ  أ خم

َ
َ  َعَباس   ابمنُ  فَأ نَ : َعنمُهَما اّلَلُ  رَضه

َ
بَا أ

َ
ر   أ

َ  بَكم  َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه
َ  َوُعَمرُ  َخَرَج، لهسم »: َفَقاَل  انَلاَس، يَُكلِّمُ  َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه َب، ،«اجم

َ
: َفَقاَل  فَأ

لهسم » َب، ،«اجم
َ
بُو فَتََشَهدَ  فَأ

َ
ر   أ

َ  بَكم  ُعَمَر، َوتََرُكوا انَلاُس، إهيَلمهه  َفَماَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه
َما: " َفَقاَل 

َ
ُد، أ نمُكمم  ََكنَ  َفَمنم  َبعم بُدُ  مه  حُمََمًدا فَإهنَ  لََم،وَسَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  حُمََمًدا َيعم

، َيعمبُدُ  ََكنَ  َوَمنم  َماَت، قَدم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل   قَاَل  َيُموُت، اَل  َحي  اّلَلَ  فَإهنَ  اّلَلَ
نم  َخلَتم  قَدم  رَُسول   إهاَل  حُمََمد   َوَما}: َتَعاَل  اّلَلُ   إهَل [ ١١١: عمران آل]{ الرلُسُل  َقبملههه  مه

ينَ الشَ } نَ  َواّلَله [ " ١١١: عمران آل]{ اكهره
َ
نَ  َيعملَُمونَ  يَُكونُوا لَمم  انَلاَس  لََكأ

َ
 اّلَلَ  أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬৬৫।  
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نمَزلََها
َ
بُو تاََلَها َحَّت  أ

َ
ر   أ

َ  بَكم نمهُ  َفتَلََقاَها َعنمُه، اّلَلُ  رَضه َمعُ  َفَما انَلاُس، مه  بَََش   يُسم
 .َيتملُوَها إهاَل 

আবূ সা াো (র.) বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
সহধহেেণী আহয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা আোসে বস সেন, [রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের েৃেুযর খবর কপসয়] আবূ বক্ র 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 'সুন্ হ'-এ অবহিে োাঁর বাহড় কেসে কঘাড়ায় চসড় 
চস  এস ন এবাং কনসে েসহজসদ প্রসবশ েরস ন। কসখাসন 
ক ােসদর সাসে কোসনা েো না বস  আহয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহার 
ঘসর প্রসবশ েসর রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হদসে 
অগ্রসর হস ন। েখন হেহন এেখাহন 'হহবারাহ' ইয়াোনী চাদর িারা 
আবৃে হেস ন। আবূ বক্ র রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের েুখেণ্ড  উমু্মক্ত েসর োাঁর উপর ঝুসে 
পড়স ন এবাং চুেু কখস ন, োরপর োাঁদসে  াগস ন এবাং ব স ন, 
ইয়া নবী আল্লাহ্! আোর হপো আপনার জনয েুরবান কহাে। আল্লাহ্ 
আপনার জনয দুই েৃেুয এেহত্রে েরসবন না। েসব কয েৃেুয আপনার 
জনয হনধোহরে হে  ো কো আপহন েবু  েসরসেন। আবূ সা াো 
(র.) বস ন, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু আোসে 
খবর হদসয়সেন কয, (োরপর) আবূ বক্ র রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কবহরসয় 
এস ন। েখন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ক ােসদর সাসে েো 
ব হেস ন। আবূ বক্ র রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োাঁসে ব স ন, বসস 
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পড়ুন। হেহন ো োনস ন না। আবূ বক্ র রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োাঁসে 
ব স ন, বসস পড়ুন, হেহন ো োনস ন না। েখন আবূ বক্ র 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োহ ো-ই-শাহাদাসের িারা (বক্তবয) আরম্ভ 
েরস ন। ক াসেরা উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে কেসড় োাঁর হদসে 
আেৃি হন। আবূ বক্ র রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন...... আম ো বা'দু, 
কোোসদর েসধয যারা েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
ইবাদে েরসে, েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে সেযই 
ইহন্তো  েসরসেন। আর যারা েহান আল্লাহ্ র ইবাদে েরসে, 
হনশ্চয়ই আল্লাহ্  হচরহেব, অের। েহান আল্লাহ্ ইরশাদ েসরন, 
“েুহাম্মদ এেজন রাসূ  োত্র.... শাহেরীন” পযেন্ত। [সূরা আস  
ইেরান: ১৪৪] আল্লাহ্ র েসে, েসন হহি  কযন আবূ বক্ র 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হে াওয়াে েরার পূবে পযেন্ত ক ােসদর জানাই 
হে  না কয, আল্লাহ্ এ আয়াে নাহয  েসরসেন। এখনই কযন 
ক াসেরা আয়ােখাহন োর োে কেসে কপস ন। প্রহেহট্ োনুষসেই 
েখন ঐ আয়াে হে াওয়াে েরসে কশানা কগ ।1 

يمَ  َعنم  ، إهبمَراهه ِّ ، َعنم  اتَليمِمه بهيهه
َ
نمدَ  ُكَنا: قَاَل  أ َفَة، عه ُت  لَوم : رَُجل   َفَقاَل  ُحَذيم َركم دم

َ
 أ

بملَيمُت، َمَعهُ  قَاتَلمُت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل 
َ
َفةُ ُحذَ  َفَقاَل  َوأ نمَت : يم

َ
 ُكنمَت  أ

َعُل  يمتُنَا لََقدم  َذلهَك؟ َتفم
َ
، يَلملَةَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َمعَ  َرأ َزابه حم

َ  األم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১২৪১।  
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َخَذتمنَا
َ
يح   َوأ يَدة   ره ، َشده اَل »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  َوقُري

َ
 رَُجل   أ

تهينه 
م
َ  يَأ مه  َبه َبه ؟ يَوممَ  َمعه  اهللُ  َجَعلَهُ  المَقوم يَاَمةه بمهُ  فَلَمم  فََسَكتمنَا «المقه َنا جُيه ، مه َحد 

َ
 ُثمَ  أ

اَل »: قَاَل 
َ
تهينَا رَُجل   أ

م
َبه  يَأ

َ مه  َبه مَ  َمعه  اهللُ  َجَعلَهُ  المَقوم ؟ يَوم يَاَمةه بمهُ  فَلَمم  فََسَكتمنَا «المقه  جُيه
َنا ، مه َحد 

َ
اَل » :قَاَل  ُثمَ  أ

َ
تهينَا رَُجل   أ

م
َبه  يَأ

َ مه  َبه مَ  َمعه  اهللُ  َجَعلَهُ  المَقوم ؟ يَوم يَاَمةه  ،«المقه
بمهُ  فَلَمم  فََسَكتمنَا َنا جُيه ، مه َحد 

َ
َفُة، يَا ُقمم »: َفَقاَل  أ تهنَا ُحَذيم

م
َبه  فَأ

َ مه  َبه دم  فَلَمم  ،«المَقوم جه
َ
ا أ  بُدًّ

ِمه  َدََعنه  إهذم  نم  بهاسم
َ
قُوَم، أ

َ
تهنه  اذمَهبم »: قَاَل  أ

م
َبه  فَأ

َ ، َبه مه َعرمُهمم  َواَل  المَقوم َ  تَذم  فَلََما ،«لََعَ
نم  َويَلمُت  هه  مه نمده َنَما َجَعلمُت  عه

َ
ممشه  َكأ

َ
، َحَّت  َْحَام   فه  أ تَيمتُُهمم

َ
يمُت  أ

َ
بَا فََرأ

َ
يَانَ  أ  ُسفم

ّله  َرهُ  يَصم ، َظهم ًما فَوََضعمُت  بهانَلاره رَدمُت  ومسه المقَ  َكبهده  فه  َسهم
َ
نم  فَأ

َ
يَُه، أ رممه

َ
 قَومَل  فََذَكرمُت  أ

َعرمُهمم  َواَل »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َ  تَذم َصبمتُهُ  َرَميمتُهُ  َولَوم  ،«لََعَ
َ
 فَرََجعمُت  أَل

نَا
َ
ممشه  َوأ

َ
له  فه  أ

ثم ، مه ََمامه تَيمتُهُ  فَلََما احلم
َ
تُهُ  أ َبم خم

َ
َبه  فَأ

َ ،ا َبه مه رمُت، َوفََرغمُت  لمَقوم  قُره
لمبََسنه 

َ
نم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  فَأ له  مه

 يَُصّلِّ  َعلَيمهه  ََكنَتم  َعبَاَءة   فَضم
يَها، َزلم  فَلَمم  فه

َ
ُت، َحَّت  نَائهًما أ بَحم صم

َ
ُت  فَلََما أ بَحم صم

َ
َمانُ  يَا ُقمم »: قَاَل  أ  ،«نَوم

ইবরাহীে োয়েী রহ .োর হপো কেসে বণেনা েসরন ,হেহন বস ন: 
কয, আেরা হুযায়ফা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর োসে হে াে। েখন এে 
বযহক্ত বস  উিস া, হায়, আহে রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে কপোে, েসব োাঁর সসঙ্গ হেস  এেসত্র যুি েরোে 
এবাং-োসে কোনরূপ হপেপা হোে না।” হুযায়ফা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
ব স ন, হয়সো ো েুহে োই েরসে হেন্তু আহে কো আহযাসবর 
রাসে রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ হে াে। (-কস 
রাসে”) প্রচে বায়ু ও েীব্র শীে আোসদর োবু েসর কফস হে । 
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এেহন সেয় রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কঘাষণা 
েরস ন, ও কহ! এেন কেউ আসে হে? কয আোসে শক্রর খবর 
এসন কদসব আল্লাহর ো‘আ া োসে হেয়ােসের হদন আোর সসঙ্গ 
(েযোদার আসসন) রাখসবন?- আেরা েখন চুপ েসর রই াে এবাং 
আোসদর েসধয কেউ োর কস আহ্বাসন সাড়া কদয়হন। হেহন আবার 
ব স ন, “ও কহ! এেন কোসনা বযহক্ত আসে হে” কয আোসে 
শক্রপসক্ষর খবর এসন কদসব, আল্লাহ ো‘আ া োসে হেয়ােসের হদন 
আোর সসঙ্গ রাখসবন” এবারও আেরা চুপ রই াে আর আোসদর 
েসধয কেউ োাঁর আহ্বাসন সাড়া কদয়হন। হেহন আবার কঘাষণা 
েরস ন, ওসহ! এেন কেউ আসে হে কয আোসে শক্র পসক্ষর খবর 
এসন কদসব , আল্লাহ ো‘আ া োসে হেয়ােসের হদন োসে আোর 
সসঙ্গ রাখসবন এবারও আেরা চুপ েসর রই াে এবাং আোসদর কেউ 
োাঁর আহ্বাসন সাড়া কদয়হন। এবার হেহন ব স ন, কহ হুযায়ফা ওসিা 
এবাং েুহে শক্র পসক্ষর খবর আোসদর এসন দাও। রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যখন এবারা আোর নাে ধসরই ডাে 
হদস ন, োই উিা োড়া আোর আর কোন উপায় হে না। এবার 
হেহন ব স ন, “শক্রপসক্ষর খবর আোসে এসন দাও, হেন্তু সাবধান 
োসদর আোর হবরুসি উসত্তহজে েসরানা। োরপর আহে যখন োাঁর 
হনেট্ কেসে প্রিান ের াে, েখন েসন েসন আহে কযন উষ্ণ 
আবহাওয়ার েধয হদসয় চস হে। এভাসব আহে োসদর (শক্রপসক্ষর) 
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হনেসট্ কপৌসে কগ াে। েখন আহে  ক্ষয ের াে আবু সুহফয়ান 
আগুসনর িারা োাঁর হপসি কেে হদসিন। আহে েখন এেহট্ েীর 
ভুস  ধনুসে সাংসযাজন ের াে এবাং ো হনসক্ষপ েরসে েনহহ 
ের াে এেন সেয় আোর েসন পসড় কগ  কয, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস  হদসয়সেন, “োসদরসে আোর হবরুসি 
কক্ষহপসয়-েূস ানা।......আহে যহদ েখন েীর হনসক্ষপ েরোে েসব 
েীর হনঘোৎ  ক্ষযসভদ েরসো। অগেযা আহে হফসর আস াে এবাং 
হফসর আসার সেয়ও উষ্ণোর েধয হদসয় অহেক্রসের েসো উষ্ণো 
“অনুভব ের াে। োরপর যখন হফসর এ াে, েখন প্রহেপসক্ষর 
খবর োাঁসে প্রদান ের াে। আোর দাহয়ত্ব পা ন, েসর অবসর 
হসেই আবার আহে শীসের েীব্রো অনুভব ের াে। েখন 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর অহেহরক্ত এেহট্ জাো 
হদসয় আোসে আবৃে েসর হদস ন যা হেহন সাধারণে সা াে 
আদাসয়র সেয় গাসয় হদসেন। োরপর আহে কভার পযেন্ত এেট্ানা 
হনরায় আিন্ন রই াে। যখন কভার হ  েখন হেহন ব স ন, কহ 
গভীর হনরােি! এখন উসি পসড়া।1 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৭৮৮।  
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আট্হত্রশেে পহরসিদ 

সাস হীন েো কনেবান্দাহসদর স্বপ্ন 
، بمنه  ُعبَاَدةَ  َعنم  ته ِّ  َعنه  الَصامه يَا»: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه نه  ُرؤم  ُجزمء   الُمؤممه
نم  َتة   مه َبعهيَ  سه رم

َ
نَ  ُجزمًءا َوأ  .«انللبَُوةه  مه

উবাদা ইবন সাহেে রাহদয়াল্লাহু আনহু সূসত্র রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কেসে বহণেে, হেহন বস সেন: েু’হেসনর স্বপ্ন 
নবুওয়সের কেচহল্লশ ভাসগর এে ভাগ। সাহবে, হুোইদ, ইসহাে 
ইবন আবদুল্লাহ্ ও শুআইব (রহ.) আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু সূসত্র 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কেসে অনুরূপ বণেনা 
েসরসেন।1 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ نَ : َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ
َيا»: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ  ُرؤم

نه  مه نم  ُجزمء   الُمؤم َتة   مه َبعهيَ  سه رم
َ
نَ  ُجزمًءا َوأ ، َوَرَواهُ  «انللبَُوةه  مه ، ثَابهت  َحاُق  وَُْحَيمد   بمنُ  َوإهسم

، َعبمده  ، اّلَله ، َعنم  وَُشَعيمب  نَس 
َ
ِّ  َعنه  أ  .وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণে, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, েু’হেসনর স্বপ্ন নবুওয়সের কেচহল্লশ 
ভাসগর এে ভাগ।2 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬৯৮৭।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৬৯৮৮।  
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به  َعنم 
َ
يد   أ رهيِّ  َسعه

نَهُ : اْلُدم
َ
عَ  أ َيا»: َيُقوُل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َسمه ؤم  الرل

َةُ  نم  ُجزمء   الَصاحله تَة   مه َبعهيَ  سه رم
َ
نَ  ُجزمًءا َوأ  .«انللبَُوةه  مه

আবূ সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনসেন, ভা  স্বপ্ন 
নবুওয়সের কেচহল্লশ ভাসগর এে ভাগ।1 

نَسه  َعنم 
َ
، بمنه  أ نَ  َمالهك 

َ
يَا»: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ ؤم  مهنَ  احلََسنَُة، الرل

، الَرُجله  نم  ُجزمء   الَصالهحه َتة   مه َبعهيَ  سه رم
َ
نَ  ُجزمًءا َوأ  .«انللبَُوةه  مه

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে। রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, কনেোর ক াসের ভা  স্বপ্ন 
নবুওয়সের কেচহল্লশ ভাসগর এে ভাগ।2 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ عمُت : قَاَل  نمُه،عَ  اّلَلُ  رَضه  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َسمه
نَ  َيبمَق  لَمم »: َيُقوُل  اُت  إهاَل  انللبَُوةه  مه َ اُت؟ َوَما: قَالُوا «الُمبََشِّ َ َيا»: قَاَل  الُمبََشِّ ؤم  الرل

َةُ   .«الَصاحله
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনহে, সু-
সাংবাদবাহী হবষয়াহদ োড়া নবুওয়সের আর হেেু অবহশি কনই।। 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬৯৮৯।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৬৯৮৩।  
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সাহাবাগণ হজজ্ঞাসা েরস ন, সু-সাংবাদবাহী হবষয়াহদ হে? হেহন 
ব স ন, ভা  স্বপ্ন।1 

َفةَ  َعنم  ، بمنه  ُحَذيم ََمانه نَ  ايلم
َ
نَ  رَُجاًل  أ لهمه  مه مُمسم ى يَ ال

َ
مه  فه  َرأ نَهُ  انَلوم

َ
َ  أ نم  رَُجاًل  لَقه  مه

له 
هم
َ
، أ تَابه مُ  نهعممَ : َفَقاَل  المكه نمتُمم  المَقوم

َ
نَُكمم  لَوماَل  أ

َ
ُكوَن، أ ه  اّلَلُ  َشاءَ  َما: َتُقولُونَ  تَُشم

، وََشاءَ  هَك  وََذَكرَ  حُمََمد  ِّ  َذل هلنَبه َما" : َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ل
َ
، أ  ُكنمُت  إهنم  َواّلَله

ُفَها ره
عم
َ
، أَل ، َشاءَ  َما: قُولُوا لَُكمم  ." حُمََمد   َشاءَ  ُثمَ  اّلَلُ

হুযাইফাহ্ ইবন ইয়াোন রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, এে 
েুসহ ে বযহক্ত স্বপ্ন কদসখ কয, আহস  হেোসবর এে বযহক্তর সাসে 
োর সাক্ষাৎ হস  কস ব স া, কোেরা েেই না উত্তে জাহে, যহদ 
কোেরা হশেে না েরসে। কোেরা বস  োসো, ‘‘আল্লাহ্ যা ইিা 
েসরন এবাং েুহাম্মাদ যা ইিা েসরন’’। অেঃপর কস স্বসপ্নর েোহট্ 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ বণেনা েরস া। 
হেহন বস ন: আল্লাহর শপে! কশাসনা, আহে কো কোোসদর এরূপ 
হেেু ব সে হশখাইহন। কোেরা ব সব, ‘‘আল্লাহ্ যা ইিা েসরন, 
এরপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যা চান’’।2 

، بمنه  َزيمده  َعنم  ُروا: قَاَل  ثَابهت  مه
ُ
نم  أ

َ
 َوَُيمَمُدوا َوثاََلثهَي، ثاََلثًا َصاَلة   ُكِّ  ُدبُرَ  يَُسبُِّحوا أ

ُ  َوثاََلثهَي، ثاََلثًا َبًعا واَوُيَكبِّ رم
َ
َ  َوثاََلثهَي، أ ته

ُ
نَ  رَُجل   فَأ نمَصاره  مه

َ ، فه  األم هه يَل  َمنَامه  فَقه
َمَرُكمم : ََلُ 

َ
نم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  أ

َ
 ثاََلثًا َصاَلة   ُكِّ  ُدبُرَ  تَُسبُِّحوا أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬৯৯০।  
2 সুনান ইবন োজাহ, হাদীস নাং ২১১৮। হাদীসহট্ সহীহ।  
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ُ  َوثاََلثهَي، ثاََلثًا َوََتمَمُدوا َوثاََلثهَي، َبًعا واَوتَُكبِّ رم
َ
،: قَاَل  َوثاََلثهَي؟ أ : قَاَل  َنَعمم

َعلُوَها يَن، َِخمًسا فَاجم ه َشم َعلُوا وَعه يَها َواجم لهيَل، فه بَحَ  فَلََما اتَلهم صم
َ
َت  أ

َ
َ  أ  اهللُ  َصَّل  انلَبه

هَك  فََذَكرَ  وََسلََم، َعلَيمهه  َعلُوَها»: َفَقاَل  ََلُ، َذل هَك  اجم  .«َكَذل
যায়দ ইবন সাহবে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে। হেহন বস ন, 
(এেদা) সাহাবাসয় কেরােসে আসদশ েরা হস া- োরা কযন প্রসেযে 
সা াসের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আ হােদুহ ল্লাহ এবাং 
৩৪ বার আল্লাহু আেবার বস । োরপর যায়দ ইবন সাহবে (রাঃ) 
এর স্বসপ্ল এে আনসারী সাহাবী উপনীে হস  যায়দ রাহদয়াল্লাহু 
আনহুসে উসেশয েসর ব া হ , কোোসদর হে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আসদশ েসরসেন কয, কোেরা প্রসেযে সা াসের 
পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আ হােদুহ ল্লাহ এবাং ৩৪ বার 
আল্লাহু আেবার ব সব? হেহন ব স ন, হযাাঁ। েখন ঐ আনসারী 
ব স ন, কোেরা ঐ োসবীহগুস াসে ২৫ বার েসর পড়সব এবাং 
োসে  া-ই াহা ইল্লাল্লাহ কেও অন্তভুেক্ত েসর হনসব। যখন সো  
হ  হেহন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে এসস 
স্বপ্ন বৃত্তান্ত বণেনা েরাসে হেহন ব স ন, কোেরা োসবীহগুস াসে 
অনুরূপভাসবই পড়সব।1 

                                                           
1 সুনাসন নাসায়ী, হাদীস নাং ১৩৫০। হাদীসহট্ সহীহ।  
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، َحَدَثنَا   نَافهع 
َ
نم  رهَجااًل  إهنَ : قَاَل  ُعَمَر، ابمنَ  نَ أ َحابه  مه صم

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  أ

َيا يََرومنَ  ََكنُوا وََسلََم، ؤم ده  ََعَ  الرل وَنَها وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َعهم  َفيَُقصل
يَها َفيَُقوُل  َسلََم،وَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  ََعَ   وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فه
، َشاءَ  َما نَا اّلَلُ

َ
يُث  ُغاَلم   َوأ ، َحده نِّ دُ  َوبَيمته  السِّ جه نم  َقبمَل  الَمسم

َ
َح، أ نمكه

َ
 فه  َفُقلمُت  أ

يَك  ََكنَ  لَوم : َنفمسه  يمَت  َخيم   فه
َ
ثمَل  لََرأ ، يََرى َما مه َطَجعمُت  فَلََما َهُؤالَءه  يَلملَة   َذاَت  اضم

لَمُ  ُكنمَت  إهنم  اللَُهمَ : قُلمُت  َ  َتعم ًا فه رهنه  َخيم
َ
َيا، فَأ نَا َفبَيمنََما ُرؤم

َ
هَك  أ  َجاَءنه  إهذم  َكَذل

، د   ُكِّ  يَده  فه  َملَََكنه نمُهَما َواحه َمَعة   مه قم نم  مه ، مه يد  بهاَلنه  َحده   َجَهَنَم، إهَل  به  ُيقم
َ
 نَاَوأ

دمُعو بَيمنَُهَما
َ
ُعوذُ  إهنِّ  اللَُهمَ : اّلَلَ  أ

َ
نم  بهَك  أ َرانه  ُثمَ  َجَهَنَم، مه

ُ
يَنه  أ هه  فه  َملَك   لَقه  يَده

َمَعة   قم نم  مه ، مه يد  نمَت، الَرُجُل  نهعممَ  تَُراَع، لَنم : َفَقاَل  َحده
َ
ُ  ُكنمَت  لَوم  أ َثه . الَصاَلةَ  تُكم

يه  ََعَ  به  َقُفواوَ  َحَّت  به  فَانمَطلَُقوا َ  فَإهَذا َجَهَنَم، َشفه َية   هه وه ، َكَطيِّ  َمطم ه
 قُُرون   ََلُ  ابلهئم

نه  ، َكَقرم ه
َ  ابلهئم ه  ُكِّ  َبيم َنيم هه  َملَك   قَرم َمَعة   بهيَده قم نم  مه ، مه يد  رَى َحده

َ
يَها َوأ  رهَجااًل  فه

، ُمَعلَقهيَ  له ، رُُءوُسُهمم  بهالَسالَسه َفلَُهمم سم
َ
نم  رهَجااًل  فهيَها َرفمُت عَ  أ ، مه مش  فُوا قَُري  به  فَانمََصَ

يه  َذاته  َعنم   .ايلَمه
تَُها َصَة، ََعَ  َفَقَصصم َصُة، َفَقَصتمَها َحفم  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  ََعَ  َحفم

، رَُجل   اّلَله  َعبمدَ  إهنَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل   يَُصّلِّ  ََكنَ  لَوم  َصالهح 
نَ  هَك  َبعمدَ  يََزلم  فَلَمم »: نَافهع   َفَقاَل  «اللَيمله  مه ُ  َذل َثه  .«الَصاَلةَ  يُكم

ইবন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কবশ েসয়েজন সাহাবী রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের যুসগ স্বপ্ন কদখসেন। অে:পর োরা 
রাসূ ুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে ো বণেনা 
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েরসেন। আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের বযাখযা 
হদসেন যা আল্লাহ ইিা েরসেন। আহে েখন অল্প বয়স্ক যুবে। 
আর হবসয়র আসগ েসহজদই হে  আোর ঘর। আহে েসন েসন 
হনসজসে সসম্বাধন েসর ব  াে, যহদ কোোর েসধয ে যাণ োেে 
োহস  েুহে োসদর নযায় স্বপ্ন কদখসে। আহে এে রাসে হবোনায় 
শুসয় শুসয় ব  াে, কহ আল্লাহ! আপহন যহদ জাসনন কয, আোর েসধয 
কোসনা ে যাণ হনহহে আসে োহস  আোসে কোসনা এেহট্ স্বপ্ন 
কদখান। আহে ঐ অবিায়ই (ঘুহেসয়) রই াে। কদখ াে আোর োসে 
দু’জন কফসরশো এসসসেন। োসদর প্রসেযসের হাসেই ক াহার 
এেহট্ েসর হােুহড়। োরা আোসে হনসয় (জাহান্নাসের হদসে) 
অগ্রসর হসিন। আর আহে োসদর উভসয়র োঝখাসন কেসে 
আল্লাহর োসে কদায়া েরহে, কহ আল্লাহ! আহে জাহান্নাে কেসে 
আপনার আেয় প্রােেনা েরহে। এরপর আোসে কদখান হ  কয, 
এেজন কফসরশো আোর োসে এসসসেন। োাঁর হাসে ক াহার 
এেহট্ হােুহড়। কস আোসে ব  , কোোর অবশযই কোসনা ভয় 
কনই। েুহে খুবই ভাস া ক াে। যহদ কবশীেসর সা াে আদায় 
েরসে। োরা আোসে হনসয় চ  , অবসশসষ োরা আোসে 
জাহান্নাসের (েীসর এসন) দাাঁড় েরা , (যা কদখসে) েূসপর নযায় 
কগা াোর। আর েূসপর নযায় এরও রসয়সে অসনে হশাং। আর দু’হশাং 
এর োঝখাসন এেজন কফসরশো, যার হাসে ক াহার এেহট্ হােুহড়। 
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আর আহে এসে হেেু ক ােসে (জাহান্নাসে) হশে  পহরহহে 
কদখ াে। োসদর োো হে  হনসচর হদসে। েুরাইসশর েেে 
বযহক্তসে েোয় আহে হচসন কফ  াে। অে:পর োরা আোসে 
ডানহদসে হনসয় হফর । এ ঘট্না (স্বপ্ন) আহে হাফসা রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহার হনেট্ বণেনা ের াে। আর হাফসা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা ো 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ বণেনা েরস ন: 
েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, আবদুল্লাহ 
কো সৎেেেপরায়ণ বযহক্ত। নাহফ (রহ.) বস ন, এরপর কেসে হেহন 
সবেদা কবশী েসর (নফ ) সা াে আদায় েরসেন।1 

ده  فه  َعَزًبا َشابًّا ُغالًَما ُكنمُت : قَاَل  ُعَمَر، ابمنه  َعنه  ِّ  َعهم  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
بهيُت  َوُكنمُت 

َ
،ال فه  أ ده جه ى َمنم  َوََكنَ  َمسم

َ
ِّ  ََعَ  قََصهُ  َمنَاًما َرأ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

نمدكَ  يله  ََكنَ  إهنم  اللَُهمَ : َفُقلمُت  وََسلََم، رهنه  َخيم   عه
َ
ُهُ  َمنَاًما فَأ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  يله  ُيَعبِّ

ُت، وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  يمُت  فَنهمم
َ
ه َملَ  فََرأ ، َكيم َتيَانه

َ
، فَانمَطلََقا أ يَُهَما به  آَخُر، َملَك   فَلَقه

، إهَل  به  فَانمَطلََقا. َصالهح   رَُجل   إهنََك  تَُراَع، لَنم : يله  َفَقاَل  َ  فَإهَذا انَلاره َية   هه وه  َكَطيِّ  َمطم
، ه

يَها َوإهَذا ابلهئم ، َعَرفمُت  قَدم  نَاس   فه َخَذا َبعمَضُهمم
َ
يه  َت َذا به  فَأ ُت  فَلََما. ايلَمه بَحم صم

َ
 أ

هَك  َذَكرمُت  َصةَ  َذل َفم  حله

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৭০২৮-৭০২৯।  
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َصُة، فََزَعَمتم  َنَها َحفم
َ
ِّ  ََعَ  قََصتمَها أ  َعبمدَ  إهنَ »: َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

، رَُجل   اّلَله  ُ  ََكنَ  لَوم  َصالهح  َثه نَ  الَصاَلةَ  يُكم رهيل الزل  قَاَل  «اللَيمله  مه
 اّلَله  َعبمدُ  َوََكنَ »: هم

هَك  َبعمدَ  ُ  َذل َثه نَ  الَصاَلةَ  يُكم  .«اللَيمله  مه
ইবন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের যুসগ অহববাহহে যুবে হে াে। 
আহে েজহদসদই রাহত্র যাপন েরোে। আর যারাই স্বসপ্ন হেেু কদখে 
োরা ো নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে বণেনা েরে। 
আহে ব  াে, কহ আল্লাহ! যহদ কোোর হনেট্ আোর জনয কোসনা 
ে যাণ হনহহে োসে, োহস  আোসে কোসনা ে যাণ হনহহে োসে, 
োহস  আোসে কোসনা স্বপ্ন কদখাও, যাসে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোর স্বসপ্নর বযাখযা প্রদান েসরন। আহে হনরা 
কগ াে, েখন কদখসে কপ াে কয দু’জন কফসরশো আোর োসে 
এসস আোসে হনসয় চ  , এরপর োসদর সাসে অপর এেজন 
কফসরশোর সাক্ষাে ঘট্ । কস আোসে ব  , কোোর কোসনা ভসয়র 
োরণ কনই। েুহে কো এেজন সৎেেেপরায়ণ ক াে। এরপর োরা 
আােসে জাহান্নাসের হদসে হনসয় চ  , কযন েূসপর নযায় কগা াোর 
হনহেেে। আর এর েসধয কবশ হেেু ক াে রসয়সে। এসদর েেেসে 
আহে হচনসে পার াে। এরপর োরা আোসে ডানহদসে হনসয় চ  । 
যখন সো  হ , আহে হাফসা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহার হনেট্ সব ঘট্না 
উসল্লখ ের াে। পসর হাফসা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা ব স ন কয, হেহন 
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ো নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে বণেনা েসরসেন। 
আর হেহন বস সেন, আবদুল্লাহ সৎেেেপরায়ণ ক াে। (হেহন আরও 
বস সেন) যহদ কস রাসে কবশী েসর সা াে আদায় েরে। যুহরী 
(রহ.) বস ন, এরপর কেসে আবদুল্লাহ (ইবন উের) রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু রাসে কবশী েসর সা াে আদায় েরসে  াগস ন।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৭০৩০-৭০৩১।  
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ঊনচহল্লশেে পহরসিদ 

োসাসু  আহম্বয়া েো নবীগসণর ঘট্না 
এট্া নবুওয়সের প্রোসনর সাসে এজনয সমৃ্পক্ত কয, 

এেজন উম্মী নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদর সম্পসেে 
সাংবাদ হদসেন, োরা কেউ এর প্রহেবাদ বা প্রেযাখযান েরসে 
সক্ষে হয়হন।  

োসাসু  আহম্বয়া শুধু েুরআন ও হাদীসসর কেসেই গ্রহণ 
েরা হসব। হাদীসসর েু নায় েুরআসনই নবীগসণর ঘট্না কবহশ ও 
অহধে স্পি।  

আহে এখাসন নবীগসণর ঘট্না সমৃ্পক্ত হেেু আয়াে 
উসল্লখ েসরহে কযগুস া দা াসয়নুন নুবুওয়াহ এর সাসে সমৃ্পক্ত, 
এগুস া আোসদর নবী েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
নবুওয়সের প্রোণ বহন েসর।  
আল্লাহ ো‘আ া বস সেন,  

َيمَ  ٱبحن   ّعيَس  قَاَل  ِإَوذح  ﴿ ىَبّن   َمرح َٰٓءّيَل  َي َر ول   إّن ّ  إّسح م ٱلَِلّ  رَس  ٗقا إَّّلحك  ّ َصد   ل َّما مُّ
 َ ىةّ ّمنَ  يََديَ  َبيح َرى َ ا ٱََلوح ّ بَش  ول   َوم  ّت  بَّرس 

ح
ّدي ّمن   يَأ ۥ   َبعح ه  م  َد    ٱسح ۡحح

َ
 فَلََما أ

م َي َّنىّت  َجا َءه  ر   َهىَذا قَال وا   بّٱِلح بّي   ّسحح   [١: الصف] ﴾ ٦ مُّ
“আর যখন োরইয়াে পুত্র ঈসা বস হে , ‘কহ বনী ইসরাঈ , 
হনশ্চয় আহে কোোসদর হনেট্ আল্লাহর রাসূ । আোর পূবেবেেী 
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োওরাসের সেযায়নোরী এবাং এেজন রাসূস র সুসাংবাদদাো 
হযহন আোর পসর আসসবন, যার নাে আহেদ’। অেঃপর কস যখন 
সুস্পি হনদশেনসেূহ হনসয় আগেন ের , েখন োরা ব  , 
‘এট্াসো স্পি জাদু”। [সূরা আস্-সাফ: ৬] 
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আদে ও হাওয়া আ াইহহোস সা াসের ঘট্না 

আল্লাহ ো ‘আ া বস সেন, 
َنا َولََقدح  ﴿ نَسىنَ  َخلَقح ّ

َصىل   ّمن ٱۡلح
ّنح  َصلح ن   َۡحَإ   م  َا نَ  ٢٦ ون  َمسح َنىه   َوٱۡلح  ّمن َخلَقح

ومّ  نَارّ  ّمن َقبحل   ا َخىلّق    إّن ّ  لّلحَمَلَٰٓئَّكةّ َربَُّك  َقاَل  ِإَوذح  ٢٧ ٱلَسم  ّن بََشٗ َصىل   م 
ّنح  َصلح  م 

ن ون   َۡحَإ   ۥ َفإَّذا ٢٨ َمسح ت   َسَويحت ه  وّح  ّمن فّيهّ  َوَنَفخح وا   رُّ  ٢٩ َسىّجّدينَ  ََّل ۥ َفَقع 
حَمَلَٰٓئَّكة   َجدَ فَسَ  مح  ٱل ُّه  َع ونَ  َك  ۡجح

َ
َبَٰٓ  إّبحلّيَس  إَّل   ٣٠ أ

َ
ن أ

َ
ونَ  أ ّجّدينَ  َمعَ  يَك   ٣١ ٱلَسى

إّبحلّيس   قَاَل  َل  لََك  َما َيَٰٓ
َ
ونَ  أ ن لَمح  قَاَل  ٣٢ ٱلَسىّجّدينَ  َمعَ  تَك  ك 

َ
دَ  أ ج  سح

َ
ّ  لّبََش   ۡل 

ۥ َته  َصىل   ّمن َخلَقح
ّنح  َصلح ن   َۡحَإ   م    [٢٢ ،٢١: احلجر] ﴾ ٣٣ ون  َمسح

“আর অবশযই আহে োনুষসে সৃহি েসরহে শুেসনা িনিসন, ো সচ 
োদাোহট্ কেসে। আর ইেঃপূসবে হজনসে সৃহি েসরহে উত্তপ্ত 
অহিহশখা কেসে। আর স্মরণ ের, যখন কোোর রব কফসরশোসদর 
ব স ন, ‘আহে এেজন োনুষ সৃহি েরসে যাহি শুেসনা িনিসন 
ো সচ োহট্ কেসে’। ‘অেএব যখন আহে োসে পূণোঙ্গ রূপ কদব 
এবাং োর েসধয আোর রূহ ফুাঁসে কদব, েখন কোেরা োর জনয 
হসজদাবনে হও’। অেঃপর, কফসরশোরা সেস ই হসজদা ের । 
ইব ীস োড়া। কস হসজদাোরীসদর সঙ্গী হসে অস্বীোর ের । 
হেহন ব স ন, ‘কহ ইব ীস, কোোর েী হ  কয, েুহে 
হসজদাোরীসদর সঙ্গী হস  না’? কস ব  , ‘আহে কো এেন নই কয, 
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এেজন োনুষসে আহে হসজদা েরব, যাসে আপহন সৃহি েসরসেন 
শুেসনা িনিসন ো সচ োহট্ কেসে”। [সূরা: আ -হহজর: ২৬-৩৩] 

োই আেরা হবশ্বাস েহর কয, আল্লাহ োনুষসে সৃহি েসরহে 
শুেসনা িনিসন, ো সচ োদাোহট্ কেসে। সুেরাাং আেরা 
দারউইসনর েোেে প্রেযাখযান েহর। যারা োনব জাহের আহদ 
হপো আদে আ াইহহস সা াসের সৃহির বযাপাসর ভু  বযাখযা েসর 
এবাং েুরআনসে হেেযাসরাপ েসর। অেচ অসনে েুসহ েই এেো 
জাসন না।  

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ ِّ  َعنه  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  اّلَلُ  َخلََق : " قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

تلونَ  َوُطوَُلُ  آَدمَ  َراًَع، سه وََلهَك  ََعَ  فََسلِّمم  اذمَهبم : قَاَل  ُثمَ  ذه
ُ
نَ  أ ، مه عم  الَماَلئهَكةه تَمه  فَاسم

يَتَُك  ُُيَيلونََك، َما َيةُ  ََته َيتهَك، َوََته ، الَساَلمُ  َفَقاَل  ُذرِّ  َعلَيمَك  الَساَلمُ : َفَقالُوا َعلَيمُكمم
 َ ، ةُ َورَْحم َةُ : فََزاُدوهُ  اّلَله ، َورَْحم ُخُل  َمنم  فََُكل  اّلَله  يََزله  فَلَمم  آَدَم، ُصوَرةه  ََعَ  اجلَنَةَ  يَدم

 ." اْلنَ  َحَّت  َينمُقُص  اْلَلمُق 
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, আল্লাহ ো‘আ া আদে আ াইহহস 
সা ােসে সৃহি েসরসেন, োাঁর বদঘেয হে  ষাট্ হাে। এরপর হেহন 
(আল্লাহ্) োাঁসে (আদেসে) ব স ন, যাও ঐ হফহরশো দস র প্রহে 
সা াে ের এবাং োাঁরা কোোর সা াসের উত্তর হেরূসপ কদয় ো 
েসনাসযাগ হদসয় কশান। কেননা এট্াই হসব কোোর এবাং কোোর 
সন্তানসদর সা াসের রীহে। োরপর আদে আদে আ াইহহস 
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সা াে (হফহরশোসদর) ব স ন, “আস্ সা ােু আ াইেুে”। 

হফহরশোগণ োর উত্তসর “আস্ সা ােু আ াইো ওয়া রাহাোেুল্লাহ” 
ব স ন। হফহরশোরা সা াসের জওয়াসব “ওয়া রাহ্ োেুল্লাহ” 
শব্দহট্ বাহড়সয় ব স ন। যারা জান্নাসে প্রসবশ েরসবন োরা আদে 
আদে আ াইহহস সা াসের আেৃহে হবহশি হসবন। েসব আদে 
সন্তানসদর কদসহর বদঘেয সবেদা েেসে েেসে বেেোন পহরোপ 
পযেন্ত কপাাঁসেসে।1 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ ِّ  َعنه  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  لَومالَ » َيعمنه  ََنموَهُ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

ائهيَل  َبنُو َ َْنه  لَمم  إهرسم
ُم، َُيم نمَث  ََتُنَ  لَمم  َحَواءُ  َولَومالَ  اللَحم

ُ
 .«َزومَجَها أ

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু সূসত্র নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে কেসে অনুরূপ বহণেে আসে। অেোৎ নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, বনী ইসরাঈ  যহদ না হে েসব 
কগাশে দুগেন্ধযুক্ত হসো না। আর যহদ হাওয়া আ াইহাস সা াে না 
হসেন েসব কোসনা নারীই োাঁর স্বােীর কখয়ানে েরে না।2 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ نَ : َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه

َ
َ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ ته

ُ
م   أ  فَُرفهعَ  بهلَحم

َراُع، إهيَلمهه  بُهُ  َوََكنَتم  اَّلِّ نمَها َفنََهَش  ُتعمجه َشًة، مه نَا: " قَاَل  ُثمَ  َنهم
َ
مَ  انلَاسه  َسيِّدُ  أ  يَوم

، يَاَمةه ُرونَ  وََهلم  القه مَ  تَدم َولهيَ  انَلاَس  اّلَلُ  جَيمَمعُ  َذلهَك؟ مه
َ
ينَ  األ ره يد   فه  َواْلخه  َصعه

، د  ُعُهمُ  َواحه مه ، َوَينمُفُذُهمُ  ادَلايعه  يُسم نُو ابلَََصُ نَ  اَس انلَ  َفيَبملُغُ  الَشممُس، َوتَدم  الَغمِّ  مه
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩২৬।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৩০।  
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يُقونَ  الَ  َما َوالَكرمبه  لُوَن، َوالَ  يُطه الَ : انَلاُس  َفيَُقوُل  َُيمتَمه
َ
، قَدم  َما تََرومنَ  أ الَ  بَلََغُكمم

َ
 أ

َفعُ  َمنم  َتنمُظُرونَ  ؟ إهَل  لَُكمم  يَشم َعمض   انَلاسه  َبعمُض  َفيَُقوُل  َربُِّكمم  َعلَيمُكمم : بله
تُونَ  بهآَدَم،

م
نمَت : ََلُ  َفيَُقولُونَ  الَساَلمُ  َعلَيمهه  آَدمَ  َفيَأ

َ
بُو أ

َ
، أ هه، اّلَلُ  َخلََقَك  البَََشه  بهيَده

نم  فهيَك  َوَنَفخَ  ، مه هه َمرَ  ُروحه
َ
َفعم  لََك، فََسَجُدوا الَماَلئهَكةَ  َوأ الَ  َربَِّك، إهَل  نَلَا اشم

َ
 تََرى أ

، ََنمنُ  َما إهَل  يهه الَ  فه
َ
َب  قَدم  َرِبِّ  إهنَ : آَدمُ  َفيَُقوُل  نَا؟بَلَغَ  قَدم  َما إهَل  تََرى أ مَ  َغضه  ايلَوم

ثملَُه، َقبملَهُ  َيغمَضبم  لَمم  َغَضبًا َدهُ  َيغمَضَب  َولَنم  مه ثملَُه، َبعم  الَشَجَرةه  َعنه  َنَهانه  قَدم  َوإهنَهُ  مه
، َنفمسه  َنفمسه  َفَعَصيمتُُه، هي، إهَل  اذمَهبُوا َنفمسه ،نُو إهَل  اذمَهبُوا َغيم تُونَ  ح 

م
 نُوًحا َفيَأ

نمَت  إهنََك  نُوُح، يَا: َفيَُقولُونَ 
َ
َوُل  أ

َ
له  إهَل  الرلُسله  أ

هم
َ
، أ رمضه

َ
 َعبمًدا اّلَلُ  َسَماكَ  َوقَدم  األ

َفعم  َشُكوًرا، الَ  َربَِّك، إهَل  نَلَا اشم
َ
؟ ََنمنُ  َما إهَل  تََرى أ  قَدم  وََجَل  َعزَ  َرِبِّ  إهنَ : َفيَُقوُل  فهيهه

َب غَ  مَ  ضه ثملَُه، َقبملَهُ  َيغمَضبم  لَمم  َغَضبًا ايلَوم َضَب  َولَنم  مه َدهُ  َيغم ثملَُه، َبعم  قَدم  َوإهنَهُ  مه
َوة   يله  ََكنَتم  ُتَها َدعم ، ََعَ  َدَعوم ، َنفمسه  َنفمسه  قَومِمه هي، إهَل  اذمَهبُوا َنفمسه  اذمَهبُوا َغيم

يَم، إهَل  تُونَ  إهبمَراهه
م
يمَ  َفيَأ يمُ  يَا: َفيَُقولُونَ  إهبمَراهه نمَت  إهبمَراهه

َ
ل  أ نم  وََخلهيلُهُ  اّلَله  نَبه له  مه

هم
َ
 أ

، رمضه
َ
َفعم  األ الَ  َربَِّك  إهَل  نَلَا اشم

َ
، ََنمنُ  َما إهَل  تََرى أ  قَدم  َرِبِّ  إهنَ : لَُهمم  َفيَُقوُل  فهيهه

َب  مَ  َغضه ثملَُه، َقبملَهُ  َيغمَضبم  لَمم  َغَضبًا ايلَوم َضَب يَ  َولَنم  مه َدهُ  غم ثملَُه، َبعم  قَدم  َوإهنِّ  مه
بَات   ثاََلَث  َكَذبمُت  ُكنمُت  بُو فََذَكَرُهنَ  - َكذه

َ
يثه  فه  َحَيانَ  أ  َنفمسه  َنفمسه  - احلَده

، هي، إهَل  اذمَهبُوا َنفمسه تُوَن، ُموَس  إهَل  اذمَهبُوا َغيم
م
 ُموَس  يَا: َفيَُقولُونَ  ُموَس  َفيَأ

نمَت 
َ
هه  بهرهَساتَلههه  اّلَلُ  فََضلََك  ،اّلَله  رَُسوُل  أ ، ََعَ  َوبهَكالَمه َفعم  انَلاسه  َربَِّك، إهَل  نَلَا اشم

الَ 
َ
؟ ََنمنُ  َما إهَل  تََرى أ يهه َب  قَدم  َرِبِّ  إهنَ : َفيَُقوُل  فه مَ  َغضه  َقبملَهُ  َيغمَضبم  لَمم  َغَضبًا ايلَوم

ثملَُه، َدهُ  َيغمَضَب  َولَنم  مه ثملَُه، َبعم ًسا َقتَلمُت  قَدم  إهنِّ وَ  مه وَمرم  لَمم  َنفم
ُ
 َنفمسه  بهَقتملهَها، أ

، َنفمسه  هي، إهَل  اذمَهبُوا َنفمسه يَس  إهَل  اذمَهبُوا َغيم َيَم، ابمنه  عه تُونَ  َمرم
م
يَس، َفيَأ  عه
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يَس  يَا: َفيَُقولُونَ  نمَت  عه
َ
، رَُسوُل  أ لمَقاَها َوََكهَمتُهُ  اّلَله

َ
َيمَ  إهَل  أ نمُه، وح  َورُ  َمرم  َوََكَممَت  مه

ده  فه  انَلاَس  َفعم  َصبهيًّا، الَمهم الَ  َربَِّك  إهَل  نَلَا اشم
َ
؟ ََنمنُ  َما إهَل  تََرى أ يهه يَس  َفيَُقوُل  فه : عه

َب  قَدم  َرِبِّ  إهنَ  مَ  َغضه ثملَهُ  َقبملَهُ  َيغمَضبم  لَمم  َغَضبًا ايلَوم ، مه َدهُ  َيغمَضَب  َولَنم  َقطل  َبعم
ثملَُه، ُكرم  لَمم وَ  مه هي إهَل  اذمَهبُوا َنفمسه  َنفمسه  َنفمسه  َذنمبًا، يَذم ، إهَل  اذمَهبُوا َغيم  حُمََمد 

تُونَ 
م
نمَت  حُمََمدُ  يَا: َفيَُقولُونَ  حُمََمًدا َفيَأ

َ
، وََخاتهمُ  اّلَله  رَُسوُل  أ نمبهيَاءه

َ
 اّلَلُ  َغَفرَ  َوقَدم  األ

نم  َتَقَدمَ  َما لََك  َخَر، اَومَ  َذنمبهَك  مه
َ
َفعم  تَأ الَ  َربَِّك  إهَل  نَلَا اشم

َ
، ََنمنُ  َما إهَل  تََرى أ  فهيهه

نمَطلهُق 
َ
، ََتمَت  فَآته  فَأ َقعُ  الَعرمشه

َ
ًدا فَأ هَرِبِّ  َساجه تَحُ  ُثمَ  وََجَل، َعزَ  ل َ  اّلَلُ  َيفم نم  لََعَ  مه

هه  ده نه  حَمَامه تَحم  لَمم  َشيمئًا، َعلَيمهه  اثلَنَاءه  وَُحسم َحد   ََعَ  هُ َيفم
َ
، أ  حُمََمدُ  يَا: ُيَقاُل  ُثمَ  َقبمّله

َفعم  َسَك  ارم
م
، َسلم  َرأ َفعم  ُتعمَطهم َفعُ  تَُشَفعم  َواشم رم

َ
، فَأ سه

م
قُوُل  َرأ

َ
َمته : فَأ

ُ
، يَا أ َمته  رَبِّ

ُ
 يَا أ

، َمته  رَبِّ
ُ
، يَا أ لم  حُمََمدُ  يَا: َفيَُقاُل  رَبِّ دمخه

َ
نم  أ َمتهَك  مه

ُ
مم  َساَب حه  الَ  َمنم  أ نَ  َعلَيمهه  مه

َمنه  ابَلابه  يم
َ
نم  األ بمَوابه  مه

َ
، أ ََكءُ  وَُهمم  اجلََنةه وَى فهيَما انَلاسه  ُْشَ نَ  َذلهَك  سه ، مه بمَوابه

َ
 األ

هه، َنفمسه  َواََّلهي: قَاَل  ُثمَ  َ  َما إهنَ  بهيَده ه  َبيم اَعيم َ َصم نم  المه يعه  مه ، َمَصاره َ  َكَما اجلََنةه  َبيم
مَيَ وَ  َمَكةَ  وم  - ْحه

َ
َ  َكَما أ َى َمَكةَ  َبيم  ." - َوبَُصم

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে , এেদা রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সােসন কগাশে আনা হ  এবাং 
োসে সােসনর রান পহরসবশন েরা হ । হেহন এট্া পেন্দ 
েরসেন। হেহন োর কেসে োেড় হদসয় কখস ন। এরপর ব স ন, 
আহে হব হেয়ােসের হদন োনবেুস র সরদার। কোোসদর হে জানা 
আসে ো কেন? হেয়ােসের হদন পূবেবেেী ও পরবেেী সব োনুষ 
এেন এে েয়দাসন সেসবে হসব, কযখাসন এেজন আহ্বানোরীর 
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আহবান সেস  শুনসে পাসব এবাং সেস ই এেসসঙ্গ দৃহিসগাচর 
হসব। সূযে হনেসট্ এসস যাসব। োনুষ এেহন েি কক্লসশর সমু্মহখন 
হসব যা অসহনীয় ও অসহযের হসয় পড়সব। েখন ক াসেরা ব সব, 
কোেরা হে হবপসদর সমু্মখীন হসয়ে ো হে কদখসে পািনা? কোেরা 
হে এেন োউসে খুাঁসজ কবর েরসবনা হযহন কোোসদর রসবর োসে 
কোোসদর জনয সুপাহরশোহর হসবন? কেউ কেউ অনযসদর ব সব কয, 
আদে আ াইহহস সা াসের োসে চ । েখন সেস  োর োসে 
এসস োসে ব সব, আপহন আবু  বাশার (োনবজাহের হপো)। 
আল্লাহ ো‘আ া আপনাসে স্বীয় েুদরহে হাে িারা সৃহি েসরসেন 
এবাং োর রুহ আপনার েসধয ফুাঁসে হদসয়সেন। কফসরশোসদর 
হনসদেশ হদস  োরা আপনাসে হসজদা েসরন। আপহন আপনার রসবর 
োসে আোসদর জনয সুপাহরশ েরুন। আপহন হে কদখসেন না কয, 
আেরা হেসসর েসধয আহে? আপহন হে কদখসেন না কয আেরা হে 
অবিায় কপৌঁসেহে? েখন আদে আ াইহহস সা াে ব সবন, আজ 
আোর রব এে রাগাহিে হসয়সেন যার আসগ েনহদন এরূপ 
রাগাহিে হনহন, আর পসরও এরূপ রাগাহিে হসবন না। হেহন 
আোসে এেহট্ বৃসক্ষর োসে কযসে হনসষধ েসরহেস ন, হেন্তু আহে 
অোনয েসরহে। নফহস, নফহস, নফহস (আহে হনসজই সুপাহরশ 
প্রােেী), কোেরা অসনযর োসে যাও। কোেরা নূহ আ াইহহস সা াসের 
োসে যাও। েখন সেস  নূহ আ াইহহস সা াসের োসে এসস 
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ব সব, কহ নূহ আ াইহহস সা াে! হনশ্চয়ই আপহন পৃহেবীর োনুসষর 
জনয প্রেে রাসু । আর আল্লাহ ো‘আ া আপনাসে পরে েৃেজ্ঞ 
বান্দা হহসসসব অহভহহে েসরসেন। সুেরাাং আপহন আপনার রসবর 
োসে আোসদর জনয সুপাহরশ েরুন। আপহন হে কদখসেন না কয 
আেরা হেসসর েসধয আহে? হেহন ব সবন, আজ আোর রব এে 
রাগাহিে হসয়সেন যার আসগ কোনহদন এরূপ রাগাহিে হন হন আর 
পসরও এরূপ রাগাহিে হসবন না। আোর এেহট্ গ্রহণীয় কদা‘আ হে  
যা আহে আোর েওসের বযপাসর েসর কফস হে। (এখন) নফহস, 
নফহস, নফহস। কোেরা অসনযর োসে যাও। যাও কোেরা ইব্রাহহে 
আ াইহহস সা াসের োসে। েখন োরা ইব্রাহহে আ াইহহস 
সা াসের োসে এসস ব সব, কহ ইব্রাহহে আ াইহহস সা াে! আপহন 
আল্লাহর নবী এবাং পৃহেবীর োনুসষর েসধয আপহন আল্লাহর বনু্ধ। 
আপহন আপনার রসবর োসে আোসদর জনয সুপাহরশ েরুন। আপহন 
হে কদখসেন না কয আেরা হেসসর েসধয আহে? হেহন ব সবন, আজ 
আোর রব এে রাগাহিে হসয়সেন যার আসগ কোনহদন এরূপ 
রাগাহিে হনহন আর পসরও এরূপ রাগাহিে হসবন না। আর আহে 
কো হেনহট্ হেেযা বস  কফস হে াে। রাহব আবু হাইয়ান োর বণেনায় 
এগুস ার উসল্লখ েসরসেন। (এখন) নফহস, নফহস, নফহস। কোেরা 
অসনযর োসে যাও। যাও কোেরা েূসা আ াইহহস সা াসের োসে। 
োরা েূসা আ াইহহস সা াসের োসে এসস ব সব, কহ েুসা 
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আ াইহহস সা াে! আপহন আল্লাহর রাসূ । আল্লাহ আপনাসে 
হরসা াে এর সম্মান দান েসরন এবাং আপনার সাসে েো বস  
সেগ্র োনব জাহের উপর েযোদা দান েসরসেন। আপহন আপনার 
রসবর োসে আোসদর জনয সুপাহরশ েরুন। আপহন হে কদখসেন না 
কয আেরা হেসসর েসধয আহে? হেহন ব সবন, আজ আোর রব এে 
রাগাহিে হসয়সেন যার আসগ েনহদন এরূপ রাগাহিে হনহন আর 
পসরও এরূপ রাগাহিে হসবন না। আর আহেসো এে বযহক্তসে হেযা 
েসর কফস হে াে। যাসে হেযা েরার জনয আোসে হনসদেশ কদওয়া 
হয়হন। (এখন) নফহস, নফহস, নফহস। কোেরা অসনযর োসে যাও। 
যাও কোেরা ঈসা আ াইহহস সা াসের োসে। োরা ঈসা আ াইহহস 
সা াসের োসে এসস ব সব, কহ ঈসা আ াইহহস সা াে! আপহন 
আল্লাহর রাসু  এবাং োস ো, যা হেহন েহরয়ে আ াইহহস সা াসের 
উপর কেস  হদসয়হেস ন। আপহন রূহ। আপহন কদা নায় কেসে 
োনুসষর সাসে েো বস সেন। আজ আপহন আপনার রসবর োসে 
আোসদর জনয সুপাহরশ েরুন। আপহন হে কদখসেন না কয আেরা 
হেসসর েসধয আহে? হেহন ব সবন, আজ আোর রব এে রাগাহিে 
হসয়সেন যার আসগ েনহদন এরূপ রাগাহিে হন হন আর পসরও 
এরূপ রাগাহিে হসবন না। হেহন হনসজর েন গুনাসহর েো ব সবন 
না। নফহস, নফহস, নফহস। কোেরা অসনযর োসে যাও। যাও কোেরা 
েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে। োরা েুহাম্মদ 
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সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে এসস ব সব, কহ েুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! আপহন আল্লাহর রাসু  ও কশষ নবী। 
আল্লাহ ো‘আ া আপনার আসগর, পসরর সব গুনাহ োফ েসর 
হদসয়সেন। আপহন আোসদর জনয আপনার রসবর োসে সুপাহরশ 
েরুন। আপহন হে কদখসেন না আেরা হেসসর েসধয আহে? েখন 
আহে আরসশর নীসচ এসস আোর রসবর সােসন হসজদা হদসয় পড়ব। 
োরপর আল্লাহ ো‘আ া োর প্রশাংসা এবাং গুণগাসনর এেন সুন্দর 
পিহে আোর সােসন খুস  হদসবন যা এর আসগ অনয োরও জনয 
খুস ন হন। এরপর ব া হসব, কহ েুহাম্মদ! কোোর োো উিাও। েুহে 
যা চাও কোোসে কদওয়া হসব। েুহে সুপাহরশ ের, কোোর সুপাহরশ 
েবু  েরা হসব। এরপর আহে োো উহিসয় ব ব, “কহ আোর রব! 
আোর উম্মে! কহ আোর রব! আোর উম্মে! কহ আোর রব! আোর 
উম্মে! েখন ব া হসব, কহ েুহাম্মদ! আপনার উম্মসের েসধয যাসদর 
কোসনা হহসাব হনোশ হসবনা, োসদরসে জান্নাসের দরজাসেূসহর 
ডান পাসশর দরজা হদসয় প্রসবশ েহরসয় হদন। এ দরজা োড়া 
অনযসদর সাসে অনয দরজায় ও োসদর প্রসবসশর অহধোর োেসব। 
োরপর হেহন ব সবন, যার হাসে আোর প্রান কস সত্তার শপে! 
কবসহশসের এে দরজার দুই পাসশর েধযবেেী প্রশস্তো কযেন েক্কা 
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ও হাহেসরর েধযবেেী দূরত্ব, অেবা েক্কা ও বসরার োঝখাসনর দূরত্ব। 
1 

تَُل  اَل »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  اهلله، َعبمده  َعنم   ُظلمًما، َنفمس   ُتقم
َوله  آَدمَ  ابمنه  ََعَ  ََكنَ  إهاَل 

َ ل   األم نم  كهفم َها، مه نَهُ  َدمه
َ
َوَل  ََكنَ  أله

َ
 .«المَقتمَل  َسنَ  َمنم  أ

আবু্দল্লাহ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, যহদ কোন বযহক্ত 
অেযাচাহরে হসয় হনহে হয়, েসব কসই খুসনর এোাংশ (পাপ) আদে 
আ াইহহস সা াসের প্রেে পূত্র (োহব ) এর উপর বেোয়। কেননা, 
কসই সবেপ্রেে খুসনর প্রো প্রচ ন েসরহে ।2 

، َعنم  نَس 
َ
نَ  أ

َ
ََنةه  فه  آَدمَ  اهللُ  َصَورَ  لََما»: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ  اجلم

نم  اهللُ  َشاءَ  َما تََرَكهُ 
َ
َكُه، أ ُ يُف  إهبملهيُس  فََجَعَل  َيَتم ، يُطه  َرآهُ  فَلََما ُهَو، َما َينمُظرُ  بههه

وََف  جم
َ
نَهُ  َعَرَف  أ

َ
 .«َيتََمالَُك  اَل  َخلمًقا ُخلهَق  أ

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, আল্লাহ ো’আ া 
জান্নাসে যখন আদে আ াইহহস সা াসের আেৃহে দান েসরন েখন 
হেহন োসে োাঁর ইিা কেসড় হদস ন। আর ইব ীস োর চেুহদেসে 
কঘারাসফরা েরসে এবাং কদখসে  াগ  কয, হজহনসহট্ হে? কস যখন 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৭১২।  
2 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৬৭৭।  
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কদখসে কপ , ো শূনয পাত্র েখন বুঝ  কয, (আল্লাহ) োসে এেন 
এে োখ ূে রূসপ েসরসেন, কয হনসজসে বসশ রাখসে পাসর না।1 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৬১১।  
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নূহ আ াইহহস সা াে 

আল্লাহ ো‘আ া বস সেন,  
رحَسلحَنا لََقدح  ﴿

َ
ىَقوحمّ  َفَقاَل  قَوحّمهّۦ إَّلى  ن وًحا أ وا   َي ب د  م َما ٱلَِلَ  ٱعح ّنح  لَك  ۥ   إَّلىه   م   َغريح ه 

َخاف   إّن ّ  
َ
مح  أ م   َعَذاَب  َعلَيحك    قَاَل  ٥٩ َعّظيم   يَوح

 
حَمَل ىَك  إّنَا قَوحّمهّۦ   ّمن ٱل ى  ّف  َلَُنَ

بّي   َضَلىل   ىَقوحمّ  َقاَل  ٦٠ مُّ ىلَة   ّب  لَيحَس  َي ّ  َضَل ول   َوَلىّكن  ّن رَس  ّ  م   61 ٱلحَعىَلّميَ  َرب 
مح  بَل ّغ ك 

 
ّ  رَّسىَلىّت  أ نَصح   َرب 

َ
مح  َوأ لَم   لَك  عح

َ
ونَ  َل  َما ٱلَِلّ  ّمنَ  َوأ لَم  وََعّجبحت مح  ٦٢ َتعح

َ
 أ

ن
َ
مح  أ ر   َجا َءك  ّن ذّكح مح  م  ى  َرب ّك  ل   ََعَ مح  رَج  ّنك  مح  م  وا   ّّل نّذَرك  مح  َوَّلََتق   َولََعَلك 
جنَيحَنىه   فََكَذب وه   ٦٣ َۡح ونَ ت رح 

َ
ۥ َوٱََّلّينَ  فَأ لحّك  ّف  َمَعه  نَا ٱلحف  َرقح غح

َ
ىتّنَا ا َأَِب َكَذب وا   ٱََّلّينَ  َوأ  َي

مح    [١١ ،١٠: االعراف] ﴾ ٦٤ َعّميَ  قَوحًما ََكن وا   إَّنه 
“আহে কো নূহসে োর েওসের হনেট্ কপ্ররণ েসরহে। অেঃপর কস 
বস সে, ‘কহ আোর েওে, কোেরা আল্লাহর ইবাদাে ের। হেহন 
োড়া কোোসদর কোসনা (সেয) ই াহ কনই। হনশ্চয় আহে কোোসদর 
েহাহদসনর আযাসবর ভয় েরহে’। োর েওে কেসে কনেৃবগে ব  , 
‘হনশ্চয় আেরা কোোসে স্পি ভ্রাহন্তসে কদখসে পাহি’। কস ব  , 
‘কহ আোর েওে, আোর েসধয কোসনা ভ্রাহন্ত কনই; হেন্তু আহে সে  
সৃহির রসবর পক্ষ কেসে রাসূ ’। আরম ততামাদের রনকট 
তপ াঁছারি আমার রদবর ররসালাতসমূহ এবং ততামাদের 
কলযাণ কামনা কররছ। আর আরম আল্লাহর কাছ থকাসে 
এেন হেেু জাহন, যা কোেরা জান না’।‘কোেরা হে আশ্চযে হসিা কয, 
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কোোসদর রসবর পক্ষ কেসে কোোসদর েধয কেসে এে বযহক্তর 
হনেট্ উপসদশ এসসসে, যাসে কস কোোসদরসে সেেে েসর, আর 
যাসে কোেরা োেওয়া অব ম্বন ের এবাং যাসে কোেরা রহেেপ্রাপ্ত 
হও’? অেঃপর োরা োসে হেেযাবাদী ব  । ফস  আহে োসে ও 
োর সাসে কনৌোয় যারা হে  োসদরসে রক্ষা ের াে; আর যারা 
আোর আয়ােসেূহসে অস্বীোর েসরহে  োসদরসে আহে ডুহবসয় 
হদ াে। হনশ্চয় োরা হে  অন্ধ েওে”। [সূরা আ -আ‘রাফ: ৫৯-
৬৪] 
আল্লাহ ো‘আ া আসরা বস সেন,  

وّحَ  ﴿
 
ۥ ن وح   إَّلى  َوأ نَه 

َ
ّمنَ  لَن أ ّمَك  ّمن ي ؤح  بَّما تَبحَتئّسح  فََل  َءاَمنَ  قَدح  َمن إَّل  قَوح

َعل ونَ  ََكن وا   َنعّ  ٣٦ َيفح لحَك  َوٱصح ي نَّنا ٱلحف  عح
َ
و ا   ٱََّلّينَ  ّف  ت َخىّطبحّن  َوَل  يَّناَووَحح  بّأ  َظلَم 

م َرق ونَ  إَّنه  غح َنع   ٣٧ مُّ لحَك  َوَيصح ََما ٱلحف    َعَليحهّ  َمرَ  َوَك 
 
ّن َمَل وا   قَوحّمهّۦ م  ا  َسّخر   قَاَل  ّمنحه 

وا   إّن َخر  َخر   َفإّنَا ّمَنا تَسح مح  نَسح ونَ  َكَما ّمنك  َخر  و فََسوحَف  ٣٨ تَسح لَم  تّيهّ  َمن نَ َتعح
ح
 يَأ

حزّيهّ  َعَذاب   قّيمن  َعَذاب   َعلَيحهّ  َوَيّحلُّ  َي  نَا َجا ءَ  إَّذا َحَّتَٰٓ  ٣٩ مُّ ر  مح
َ
 ق لحَنا ٱََلنُّور   َوفَارَ  أ

ّلح     ّمن فّيَها ٱۡحح
ّ  ك   ّ  َزوحَجيح لََك  ٱثحنَيح هح

َ
ل   َعلَيحهّ  َسَبقَ  َمن إَّل  َوأ  َوَما   َءاَمَنا  َوَمنح  ٱلحَقوح

ۥ   نَ َءامَ  َكب وا   ۞َوقَاَل  ٤٠ قَلّيل   إَّل  َمَعه  ىَها ٱلَِلّ  ِمۡسِب فّيَها ٱرح ىَها ا  ََمحٜرى رحَسى ّ  إّنَ  َوم   َرب 
ور   ج   ّف  بّّهمح  ََتحرّي َوّهَ  ٤١ رَّحيم   لََغف  َبالّ  َموح ّ

ۥ ن وحن  َونَاَدىى  َكٱۡلح  ّف  َوََكنَ  ٱبحَنه 
زّل   ىب َنَ  َمعح َكب َي ن َل وَ  َمَعَنا ٱرح ىفّرّينَ  َمعَ  تَك   َجَبل   إَّلى  اوّي    َ َس  قَاَل  ٤٢ ٱلحَك

ّن  ّصم  حَما ءّ   ّمنَ  َيعح َوحمَ  َعّصمَ  َل  قَاَل  ٱل رّ  ّمنح  ٱّلح مح
َ
َما وََحاَل  رَّحَما  َمن إَّل  ٱلَِلّ  أ  بَيحَنه 
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ج   حَموح َرقّيَ  ّمنَ  فَََكنَ  ٱل غح حم  ۡرض   َوقّيَل  ٤٣ ٱل
َ
أ قحلّّع  َوَيىَسَما ء   َما َءكّ  ٱبحلَّع  َيَٰٓ

َ
 وَّغيَض  أ

حَما ء   ر   َوق ّضَ  ٱل مح
َ َتوَتح  ٱۡلح  ودّي ّ   ََعَ  َوٱسح

ٗدا َوقّيَل  ٱۡلح  َونَاَدىى  ٤٤ ٱلَظىلّّميَ  ل ّلحَقوحمّ  ب عح
ۥ ن وح   ّ  َفَقاَل  َرَبه  ّل  ّمنح  ٱبحّن  إّنَ  َرب  هح

َ
َدكَ  ِإَونَ  أ َقُّ  وَعح نَت  ٱۡلح

َ
َكم   َوأ حح

َ
 ّميَ ٱلحَحىكّ  أ

ىن وح   قَاَل  ٤٥ ۥ َي لَّك   ّمنح  لَيحَس  إّنَه  هح
َ
ۥ أ  لَيحَس  َما لحنّ   َ تَسح  فََل  َصىلّح    َغريح   َعَملن  إّنَه 

َك  إّن ّ   ّعلحمن   بّهّۦ لََك  ّعظ 
َ
ن أ

َ
ونَ  أ ّ  قَاَل  ٤٦ ٱلحَجىّهلّيَ  ّمنَ  تَك  ّ   َرب 

وذ   إّن  ع 
َ
نح  بَّك  أ

َ
 أ

سح 
َ
فّرح  ِإَوَل  ّعلحم    بّهّۦ ّل  لَيحَس  َما لََك   َ أ ن َوتَرحَۡححّن   ّل  َتغح ك 

َ
ّنَ  أ  ٤٧ ٱلحَخىِّسّينَ  م 

ىن وح   قّيَل  بّطح  َي َّنا بَّسَلىم   ٱهح َٰٓ  َعلَيحَك  َوَبرََكىت   م  َمم   َوََعَ
 
َّمن أ َمم   َمَعَكا  م 

 
 َوأ

مح  ه  م ث مَ  َسن َمت ّع  ه  َّنا َيَمسُّ ّّلم   َعَذابن  م 
َ
ۢن ّمنح  تّلحَك  ٤٨ أ

َ
 َما إَّّلحَك   ن وّحيَها   ٱلحَغيحبّ  َبا ءّ أ

نَت  َها   ك  لَم  نَت  َتعح
َ
َك  َوَل  أ م  ّۡبح   َهىَذا   َقبحلّ  ّمن قَوح َتّقيَ  ٱلحَعىقَّبةَ  إّنَ  فَٱصح  ﴾ ٤٩ لّلحم 

  [١٠ ،٢١: هود]
“আর নূসহর োসে ওহী পািাসনা হ  কয, ‘যারা ঈোন এসনসে, োরা 
োড়া কোোর েওসের আর কেউ ঈোন আনসব না। সুেরাাং োরা যা 
েসর কস জনয েুহে দুঃহখে হসয়া না’।‘আর েুহে আোর কচাসখর 
সােসন ও আোর ওহী অনুসাসর কনৌো বেরী ের। আর যারা যু ে 
েসরসে, োসদর বযাপাসর েুহে আোর োসে কোসনা আসবদন েসরা 
না। হনশ্চয় োসদরসে ডুবাসনা হসব’।আর কস কনৌো বেরী েরসে 
 াগ  এবাং যখনই োর েওসের কনেৃিানীয় কোসনা বযহক্ত োর পাশ 
হদসয় কযে, োসে হনসয় উপহাস েরে। কস ব  , ‘যহদ কোেরা 
আোসদর হনসয় উপহাস ের, েসব আেরাও কোোসদর হনসয় উপহাস 
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েরব, কযেন কোেরা উপহাস েরে’। অেএব, শীঘ্রই কোেরা 
জানসে পারসব, োর উপর কস আযাব আসসব যা োসে  াহিে 
েরসব এবাং োর উপর আপহেে হসব িায়ী আযাব।অবসশসষ যখন 
আোর আসদশ আস  এবাং চু া উেস  উি , আহে ব  াে, ‘েুহে 
োসে েুস  নাও প্রসেযে কেণী কেসে কজাড়া কজাড়া  এবাং যাসদর 
বযাপাসর হসিান্ত হসয় হগসয়সে োসদর োড়া কোোর পহরবারসে এবাং 
যারা ঈোন এসনসে োসদরসে। আর োর সাসে অল্পসাংখযেই ঈোন 
এসনহে । আর কস ব  , ‘কোেরা এসে আসরাহণ ের। এর চ া ও 
োো হসব আল্লাহর নাসে। হনশ্চয় আোর রব অহে ক্ষোশী , পরে 
দয়া ু। আর ো পাহাড়সে কেউসয়র েসধয োসদরসে হনসয় চ হে  
এবাং নূহ োর পুত্রসে ডাে হদ , আর কস হে  আ াদা িাসন- ‘কহ 
আোর পুত্র, আোসদর সাসে আসরাহণ ের এবাং োহফরসদর সাসে 
কেসো না’।কস ব  , ‘অহচসরই আহে এেহট্ পাহাসড় আেয় কনব, যা 
আোসে পাহন কেসে রক্ষা েরসব’। কস (নূহ) ব  , ‘যার প্রহে 
আল্লাহ দয়া েসরসেন কস োড়া আজ আল্লাহর আসদশ কেসে কোসনা 
রক্ষাোরী কনই’। এরপর োসদর উভসয়র েসধয কেউ অন্তরায় হসয় 
কগ । অেঃপর কস হনেহজ্জেসদর অন্তভুেক্ত হসয় কগ  । আর ব া 

                                                           
 এর আসরেহট্ অেে হ  ভূপৃি। প্লাবন শুরু হওয়ার আসগ ভূপৃসির সবখান التنور 1

হদসয় পাহন উৎসাহরে হসে  াগ । 
2 অেোৎ প্রসেযে কেণী কেসে এেহট্ নর ও এেহট্ োদী। 
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হ , ‘কহ যেীন, েুহে কোোর পাহন চুসষ নাও, আর কহ আসোন, 
হবরে হও’। অেঃপর পাহন েসে কগ  এবাং (আল্লাহর) হসিান্ত 
বাস্তবাহয়ে হ , আর কনৌো জুদী পবেসের উপর উি  এবাং কঘাষণা 
েরা হ , ‘ধ্বাংস যাহ ে েওসের জনয’। আর নূহ োর রবসে ডাে  
এবাং ব  , ‘কহ আোর রব, হনশ্চয় আোর সন্তান আোর 
পহরবারভুক্ত এবাং আপনার ওয়াদা হনশ্চয় সেয। আর আপহন 
হবচারেসদর েসধয কেি হবচারে’। হেহন ব স ন, ‘কহ নূহ, কস হনশ্চয় 
কোোর পহরবারভুক্ত নয়। কস অবশযই অসৎ েেেপরায়ণ। সুেরাাং কয 
হবষসয় কোোর কোসনা জ্ঞান কনই, আোর োসে ো কচসয়া না। আহে 
কোোসে উপসদশ হদহি, কযন েূখেসদর অন্তভুেক্ত না হও’। কস ব  , 
‘কহ আোর রব, কয হবষসয় আোর জ্ঞান কনই ো চাওয়া কেসে আহে 
অবশযই আপনার আেয় চাই। আর যহদ আপহন আোসে োফ না 
েসরন এবাং আোর প্রহে দয়া না েসরন, েসব আহে ক্ষহেগ্রস্তসদর 
অন্তভুেক্ত হসয় যাব’।ব া হ , ‘কহ নূহ, কোোর ও কোোর সাসে কয 
উম্মে রসয়সে োসদর উপর আোর পক্ষ কেসে শাহন্ত ও বরেেসহ 
অবেরণ ের। আর আসরা অসনে উম্মেসে আহে জীবন উপসভাগ 
েরসে কদব, োরপর আোর পক্ষ কেসে োসদরসে স্পশে েরসব 
যন্ত্রণাদায়ে আযাব’। এগুস া গাসয়সবর সাংবাদ, আহে কোোসে ওহীর 
োধযসে ো জানাহি। ইেঃপূসবে ো না েুহে জানসে এবাং না কোোর 
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েওে। সুেরাাং েুহে সবর ের। হনশ্চয় শুভ পহরণাে কেব  
েুত্তােীসদর জনয”। [সূরা: হূদ: ৩৬-৪৯] 

َ  ُعَمرَ  ابمنُ  قَاَل   انَلاسه  فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَامَ : َعنمُهَما اّلَلُ  رَضه
ثمَن 

َ
هم  ُهوَ  بهَما اّلَله  ََعَ  فَأ

َ
ُرُكُموهُ، إهنِّ : " َفَقاَل  ادَلَجاَل  َذَكرَ  ُثمَ  لُهُ أ نمذه

ُ
نم  َوَما أَل ٍّ  مه  نَبه

نمَذرَهُ  إهاَل 
َ
َمُه، أ نمَذرَ  لََقدم  قَوم

َ
َمُه، نُوح   أ نِّ  قَوم قُوُل  َولَكه

َ
اًل  فهيهه  لَُكمم  أ ي  َيُقلمهُ  لَمم  قَوم  نَبه

هه  مه نَهُ  َتعملَُمونَ : لهَقوم
َ
َوُر، أ عم

َ
نَ  أ

َ
َورَ  لَيمَس  اّلَلَ  َوأ عم

َ
 ." بهأ

ইবন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এেদা জনসোসবসশ দাাঁড়াস ন এবাং আল্লাহর 
যসোপযুক্ত প্রশাংসা েরস ন, োরপর দাজ্জাস র উল্লখ েসর ব স ন, 
আহে কোোসদরসে োর কেসে সেেে েরহে আর প্রসেযে নবীই 
হনজ হনজ সম্প্রদায়সে এ দাজ্জা  কেসে সেেে েসর হদসয়সেন। নূহ 
আ াইহহ সা াে ও হনজ সম্প্রদায়সে দাজ্জা  কেসে সেেে 
েসরসেন। হেন্তু আহে কোোসদরসে োর সম্বসন্ধ এেন এেট্া েো 
ব হে, যা কোসনা নবী োাঁর সম্প্রদায়সে বস নহন। ো হস া কোেরা 
কজসন করখ, হনশ্চয়ই দাজ্জা  োনা, আর আল্লাহ োনা নন।1 

به  َعنم 
َ
عمُت  َسلََمَة، أ بَا َسمه

َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

الَ : " وََسلَمَ  َعلَيمهه 
َ
ثُُكمم  أ َحدِّ

ُ
يثًا أ ، َعنه  َحده ي  بههه  َحَدَث  َما ادَلَجاله َمهُ  نَبه  إهنَهُ : قَوم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৩৭।  
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َوُر، عم
َ
ءُ  إهنَهُ وَ  أ ثَاله  َمَعهُ  يَجه ، اجلَنَةه  بهمه َ  اجلََنةُ  إهَنَها َيُقوُل  فَالَته  َوانَلاره  َوإهنِّ  انَلاُر، هه

ُرُكمم  نمذه
ُ
نمَذرَ  َكَما أ

َ
َمهُ  نُوح   بههه  أ  ." قَوم

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, আহে হে 
কোোসদরসে দাজ্জা  সম্পসেে এেন এেহট্ েো বস  কদব না, যা 
কোসনা নবীই োাঁর সম্প্রদায়সে বস ন হন? ো হস া, হনশ্চয়ই কস 
হসব োনা, কস সাসে েসর জান্নাে এবাং জাহান্নাসের দু’হট্ েৃহত্রে েহব 
হনসয় আসসব। অেএব যাসে কস ব সব কয এহট্ জান্নাে প্রেৃেপসক্ষ 
কসহট্ হসব জাহান্নাে। আর আহে োর সম্পসেে কোোসদর হিে 
কেেহন সেেে েরহে, কযেন নূহ আ াইহহস সা াে োর সম্প্রদায়সে 
কস সম্পসেে সেেে েসরসেন।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৩৮।  
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হূদ আ াইহহস সা াে ও োাঁর সম্প্রদায় ‘আদ 

আল্লাহ ো‘আ া বস সেন,  
مح  َعد   ۞ِإَوَلى  ﴿ َخاه 

َ
وٗداا  أ ىَقوحمّ  قَاَل  ه  ب د   َي م َما ٱلَِلَ  وا  ٱعح ّنح  لَك  ۥ ا  إَّلىه   م  فََل  َغريح ه 

َ
 أ

ونَ    قَاَل  ٦٥ َتَتق 
 
حَمَل وا   ٱََّلّينَ  ٱل ىَك  إّنَا قَوحّمهّۦ   ّمن َكَفر  ى نَُّك  ِإَونَا َسَفاَهة   ّف  لََُنَ  نَلَظ 

ىّذبّيَ  ّمنَ  ىَقوحمّ  قَاَل  ٦٦ ٱلحَك ّ  َسَفاَهة   ّب  لَيحَس  َي ول   َوَلىّكن  ّ  نم ّ  رَس   ٦٧ ٱلحَعىلَّميَ  َرب 
مح  بَل ّغ ك 

 
ّ  رَّسىَلىّت  أ نَا   َرب 

َ
مح  َوأ ّمين  نَاّصحن  لَك 

َ
وََعّجبحت مح  ٦٨ أ

َ
ن أ

َ
مح  أ ر   َجا َءك  ّن ذّكح  م 

مح  ى  َرب ّك  ل   ََعَ مح  رَج  ّنك  ا  م  مح ا   ّّل نّذَرك  و  ر  مح  إّذح  َوٱذحك  لََفا ءَ  َجَعلَك  دّ  ّمن   خ   قَوحمّ  َبعح
مح َوَزا ن وح   َلحقّ  ّف  َدك  َطٗة   ٱۡلح ح ا   بَص  و  ر  مح  ٱلَِلّ  َءاَل ءَ  فَٱذحك  ونَ  لََعَلك  لّح   قَال و ا   ٦٩ ت فح

ّجئحتََنا
َ
ب دَ  أ َدهۥ  ٱلَِلَ  نّلَعح ب د   ََكنَ  َما َونََذرَ  وَحح نَا َيعح تَّنا َءابَا ؤ 

ح
نَا   بَّما فَأ نَت  إّن تَعّد   مّنَ  ك 

م عَ َوقَ  قَدح  قَاَل  ٧٠ ٱلَصىّدقّيَ  ّن َعلَيحك  مح  م  س   َرب ّك  ت َجىّدل ونَّن  وََغَضبن   رّجح
َ
 ّف   أ

َما ء   سح
َ
وَها   أ نت مح  َسَميحت م 

َ
م أ َطىن    ّمن بَّها ٱلَِل   نََزَل  َما َوَءابَا ؤ ك 

لح ا   س  و   إّن ّ  فَٱنَتّظر 
م ّنَ  َمَعك  نَتّظرّينَ  م  حم  جَنيحَنىه   ٧١ ٱل

َ
ۥ َوٱََّلّينَ  فَأ َة  بّرَ  َمَعه  َّنا ۡحح َنا م   ٱََّلّينَ  َدابّرَ  َوَقَطعح

ىتَّنا  َأَِب َكَذب وا   ّمنّيَ  ََكن وا   َوَما َي ؤح   [٧٢ ،١١: االعراف] ﴾ ٧٢ م 
“আর (কপ্ররণ ের াে) আদ জাহের হনেট্ োসদর ভাই হূদসে। কস 
ব  , ‘কহ আোর েওে, কোেরা আল্লাহর ইবাদাে ের। হেহন োড়া 
কোোসদর কোসনা (সেয) ই াহ কনই। কোেরা হে োেওয়া অব ম্বন 
েরসব না’? োর েওসের োহফর কনেৃবৃন্দ ব  , ‘হনশ্চয় আেরা 
কোোসে হনবুেহিোয় কদখসে পাহি এবাং আেরা অবশযই কোোসে 
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হেেযাবাদীসদর অন্তভুেক্ত েসন েহর’। কস ব  , ‘কহ আোর েওে, 
আোর েসধয কোসনা হনবুেহিো কনই; হেন্তু আহে সে  সৃহির রসবর 
পক্ষ কেসে রাসূ ’।‘আহে কোোসদর হনেট্ আোর রসবর 
হরসা ােসেূহ কপৌঁোহি, আর আহে কোোসদর জনয ে যাণোেী 
হবশ্বস্ত’।‘কোেরা হে আশ্চযে হসিা কয, কোোসদর রসবর পক্ষ কেসে 
কোোসদর েধয কেসে এে বযহক্তর হনেট্ উপসদশ এসসসে, যাসে কস 
কোোসদরসে সেেে েসর? আর কোেরা স্মরণ ের, যখন হেহন 
কোোসদরসে নূসহর েওসের পর ি াহভহষক্ত েসরহেস ন এবাং 
সৃহিসে কোোসদরসে বদহহে গিন ও শহক্তসে সেৃি েসরসেন। 
সুেরাাং কোেরা স্মরণ ের আল্লাহর হনআেেসেূহসে, যাসে কোেরা 
সফ োে হও’।োরা ব  , ‘েুহে হে আোসদর হনেট্ এজনয এসসে 
কয, আেরা এে আল্লাহর ইবাদাে েহর এবাং েযাগ েহর আোসদর 
হপেৃপুরুষগণ যার ইবাদাে েরে? সুেরাাং েুহে আোসদরসে কয 
ওয়াদা হদি, ো আোসদর োসে হনসয় এসসা, যহদ েুহে সেযবাদী 
হও’। কস ব  , ‘হনশ্চয় কোোসদর উপর কোোসদর রসবর পক্ষ 
কেসে আযাব ও কক্রাধ পহেে হসয়সে। কোেরা হে এেন নােসেূসহর 
বযাপাসর আোর সাসে হববাদ েরে, যার নােেরণ েসরে কোেরা ও 
কোোসদর হপেৃপুরুষরা, যার বযাপাসর আল্লাহ কোসনা প্রোণ নাহয  
েসরনহন? সুেরাাং কোেরা অসপক্ষা ের। আহেও কোোসদর সাসে 
অসপক্ষা েরহে’। অেঃপর আহে োসে ও োর সাসে যারা হে , 
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োসদরসে আোর পক্ষ কেসে রহেে িারা রক্ষা েসরহে এবাং োসদর 
েূ  কেসট্ হদসয়হে, যারা আোর আয়ােসেূহ অস্বীোর েসরহে । 
আর োরা েুহেন হে  না”। [সূরা আ -আ‘রাফ: ৬৫-৭২] 
আল্লাহ আসরা বস সেন, 

رح  ﴿ َخا ۞َوٱذحك 
َ
نَذرَ  إّذح  َعد   أ

َ
ۥ أ َقاّف  قَوحَمه  حح

َ ر   َخلَّت  َوقَدح  بّٱۡلح ّ  ّمن   ٱنلُّذ   يََديحهّ  َبيح
َل  َخلحفّهّۦ   َوّمنح 

َ
ا   أ و  ب د  َخاف   إّن ّ   ٱلَِلَ  إَّل  َتعح

َ
مح  أ م   َعَذاَب  َعلَيحك   قَال و ا   ٢١ َعّظيم   يَوح

ّجئحتََنا
َ
فَّكَنا أ

ح
تَّنا َءالَّهتَّنا َعنح  َّلَأ

ح
نَا   بَّما فَأ نَت  إّن تَعّد   إَّنَما قَاَل  ٢٢ ٱلَصىّدقّيَ  ّمنَ  ك 

م ٱلَِلّ  ّعندَ  ٱلحعّلحم   بَل ّغ ك 
 
رحّسلحت   َما   َوأ

 
ّ  ۦ بّهّ  أ مح  َوَلىّكن  ىك  َرى

َ
 فَلََما ٢٣ ََتحَهل ونَ  قَوحٗما أ

ه   وح
َ
بَّل  َعرّٗضا َرأ َتقح سح دّيَتّّهمح  مُّ وح

َ
ا  َعرّض   َهىَذا قَال وا   أ نَا ّطر  مح وَ  بَلح  مُّ تَعحَجلحت م َما ه   بّهّۦ   ٱسح

ّّلم   َعَذابن  فّيَها رّيح  
َ
ّر   ٢٤ أ َ  ت َدم  ء   ك  رّ  ََشح مح

َ
وا  فَ  َرب َّها بّأ َبح  صح

َ
 إَّل  ي َرىَٰٓ  َل  أ

ا  مح رّّميَ  ٱلحَقوحمَ  جَنحزّي َكَذىلَّك  َمَسىّكن ه  جح حم    [٢١ ،٢١: االحقاف] ﴾ ٢٥ ٱل
আর স্মরণ ের ‘আ’দ সম্প্রদাসয়র ভাইসয়র েো, যখন কস 
আহোসফর স্বীয় সম্প্রদায়সে সেেে েসরহে । আর এেন 
সেেেোরীরা োর পূসবে এবাং োর পসরও গে হসয়সে কয, ‘কোেরা 
আল্লাহ োড়া োসরা ইবাদাে েসরা না। হনশ্চয় আহে কোোসদর উপর 
এে ভয়াবহ হদসনর আযাসবর আশঙ্কা েরহে’। োরা ব  , ‘েুহে হে 
আোসদরসে আোসদর উপাসযসদর কেসে হনবৃত্ত েরসে আোসদর 
হনেট্ এসসে? েুহে যহদ সেযবাদীসদর অন্তভুেক্ত হও, োহস  
আোসদরসে যার ভয় কদখাি ো হনসয় এসসা’। কস ব  , ‘এ জ্ঞান 
এেোত্র আল্লাহর োসে। আর যা হদসয় আোসে পািাসনা হসয়সে, 
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আহে কোোসদর োসে ো-ই প্রচার েহর, হেন্তু আহে কদখহে, কোেরা 
এে েূখে সম্প্রদায়’। অেঃপর যখন োরা োসদর উপেযোর হদসে 
কেঘো া কদখ  েখন োরা ব  , ‘এ কেঘো া আোসদরসে বৃহি 
কদসব’। (হূদ ব  ,) বরাং এহট্ ো-ই যা কোেরা ত্বরাহিে েরসে 
কচসয়হেস । এ এে ঝড়, যাসে যন্ত্রণাদায়ে আযাব রসয়সে’। এট্া 
োর রসবর হনসদেসশ সব হেেু ধ্বাংস েসর কদসব’। ফস  োরা এেন 
(ধ্বাংস) হসয় কগ  কয, োসদর আবাসি  োড়া আর হেেুই কদখা 
যাহি  না। এভাসবই আহে অপরাধী েওেসে প্রহেফ  হদসয় োহে। 
[সূরা আল্-আহোফ: ২১-২৫] 

َ  َعَباس   ابمنه  َعنه  ِّ  َعنه  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه مُت »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه  نَُصه
لهَكتم  بهالَصبَا، هم

ُ
 .«بهادَلبُوره  ََعد   َوأ

ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, আোসে কভাসরর বায়ু (পুবাহ  বাোস) 
িারা সাহাযয েরা হসয়সে আর ‘আদ জাহেসে দাবুর বা পহশ্চসের 
(এে প্রোর োরাত্মে) বায়ু িারা ধাংস েরা হসয়সে।1 

هَشَة، َعنم  ِّ  َزومجه  ََعئ َنَها وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
َ
ل  ََكنَ : قَالَتم  أ  اهللُ  َصَّل  انلَبه

يُح، َعَصَفته  إهَذا وََسلَمَ  َعلَيمهه  لَُك  إهنِّ  اللُهمَ »: قَاَل  الرِّ
َ
أ سم

َ
ََها، أ َ  َخيم يَها، َما وََخيم  فه

 َ لَتم  َما وََخيم رمسه
ُ
، أ ُعوذُ  بههه

َ
نم  بهَك  َوأ َها، مه يَها، َما َوَْشِّ  َْشِّ لَتم  َما َوَْشِّ  فه رمسه

ُ
 ،«بههه  أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৪৩।  
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نُُه، َتَغَيَ  الَسَماُء، لَته ََتَيَ  َوإهَذا: قَالَتم  بََل  وََدَخَل، وََخَرجَ  لَوم قم
َ
دمبََر، َوأ

َ
، فَإهَذا َوأ  َمَطَرتم

َي  هَك  َفَعَرفمُت  َعنمُه، رُسِّ ، فه  َذل هه هه هَشةُ  قَالَتم  وَجم ُُه،: ََعئ تلم
َ
هَشةُ  يَا لََعلَُه،: " َفَقاَل  فََسأ  ََعئ

مُ  قَاَل  َكَما   فَلََما}: ََعد   قَوم
َ
بهَل  ََعرهًضا ومهُ َرأ تَقم مم  ُمسم يَتههه ومده

َ
ُرنَا ََعرهض   َهَذا قَالُوا أ طه { ُممم

 .[ "٢١: األحقاف]
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সহধহেেনী আহয়শা রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহা কেসে বহণেে, হেহন বস ন, কয হদন ঝসড়া হাওয়া প্রবাহহে 
হে কস হদন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব সেন, কহ আল্লাহ! 
আহে কেসঘর ে যাণ োেনা েরহে এবাং এর েসধয কয সব ে যাণ 
রসয়সে এবাং কয ে যাসণর উসেসশয কপ্রহরে হসয়সে োও এবাং আেয় 
প্রােেনা েরহে এর ক্ষহে, ধ্বাংস কেসে এবাং কয েন্দ োসজর জনয 
পািান হসয়সে ো কেসে। আোসশ যখন হবজ ী চেোয়, বসজ্রর 
হবেট্ গজেন হয়, েখন োাঁর কচহারা েুবারে হববণে হসয় কযে, রাং 
পহরবেেন হসয় কযে। হেহন কপসরশান হসয় ঘসর প্রসবশ েরসেন 
আবার কবর হসেন এবাং আসগ বাড়সেন ও হপেসন হসট্ কযসেন। 
যখন বষেণ হসয় কযে েখন োর কচহারায় আনন্দ ফূসট্ উিে। 
আহয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা ো অনুভব েরসে কপসর োাঁসে হজজ্ঞাসা 
েরস ন, এসে হেহন উত্তর হদস ন কহ আহয়শা! আোর আশাংো হয়, 
এেন হসে পাসর কযেন হুদ আ াইহহস সা াসের োওে বস হে , 
যখন োরা কেঘো াসে োসদর উপেযোর হদসে আসসে কদখ , 
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েখন োরা ব সে  াগ , এ প্রসাহরে কেঘো া, আোসদর উপর 
ভাহর বষেণ েরসব।1 

به  بمنه  َعَطاءه  َعنم 
َ
، أ نَهُ  َرَباح 

َ
عَ  أ هَشَة، َسمه ِّ  َزومجَ  ََعئ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

مُ  ََكنَ  إهَذا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  ََكنَ : َتُقوُل  يحه  يَوم ، الرِّ هَك  ُعرهَف  َوالمَغيممه  ذَل
، فه  هه هه بََل  وَجم قم

َ
دمبََر، َوأ

َ
،به  رُسَ  َمَطَرتم  فَإهَذا َوأ هَك، َعنمهُ  وََذَهَب  هه هَشةُ  قَالَتم  َذل : ََعئ

ُُه، تلم
َ
يُت  إهنِّ »: َفَقاَل  فََسأ نم  َخشه

َ
َمته  ََعَ  ُسلَِّط  َعَذابًا يَُكونَ  أ

ُ
ى إهَذا َوَيُقوُل، ،«أ

َ
 َرأ

مَمَطرَ  َة  »: ال  .«رَْحم
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সহধহেেনী আহয়শা রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহা বস ন, কয হদন আো  কেঘািন্ন োেে, ঝসড়া হাওয়া 
প্রবাহহে হে েখন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
কচহারায় ো প্রোশ কপে। হেহন কপসরশান হসয় ঘসর আসসেন, 
বাহহসর কযসেন। যখন বষেণ হসয় কযে েখন োর কচহহরায় আনসন্দর 
আভা বসয় কযে, হচন্তা ও কপসরশানী ভাব কেসট্ কযে। আহয়শা 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা বস ন, আহে োাঁসে এর োরণ হজসজ্ঞস ের াে, 
হেহন ব স ন, আোর আশাংো হসয় কযে, এসে আোর উম্মাসের 
উপর কপ্রহরে কোসনা আযাব রসয়সে এবাং হেহন যখন বৃহি কদখসেন 
েখন ব সেন, এে আল্লাহর রহেে।2 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ৮৯৯।  
2 েুসহ ে, হাদীস নাং ৮৯৯।  
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সাস হ আ াইহহস সা াে ও সােূদ জাহে 

আল্লাহ ো‘আ া বস সেন,  
ودَ  إَّلى و ﴿ مح  َثم  َخاه 

َ
ا  أ ىَقوحمّ  قَاَل  َصىلّٗحا وا   َي ب د  م َما ٱلَِلَ  ٱعح ّنح  لَك  ۥ   إَّلىه   م   قَدح  َغريح ه 
م ّن بَي َّنة   َجا َءتحك  مح   م  مح  ٱلَِلّ  نَاقَة   َهىّذهّۦ َرب ّك  وَها َءايَٗة   لَك  لح  فََذر  ك 

ح
ۡرّض  ّف   تَأ

َ
 أ

وَها َوَل  ٱلَِلّ   و ء   َتَمسُّ مح  بّس  َذك  خ 
ح
ّّلم   َعَذابن  َفَيأ

َ
ا   ٧٣ أ و  ر  مح  إّذح  َوٱذحك  لََفا ءَ  َجَعلَك   خ 

دّ  ّمن   مح  َعد   َبعح ك 
َ
ۡرّض  ّف  َوَبَوأ

َ ونَ  ٱۡلح ولَّها ّمن َتَتّخذ  ه  وٗرا س  َباَل  َوَتنحّحت ونَ  ق ص  ّ
 ٱۡلح

ا   ب ي وٗتا   و  ر  ا   َوَل  ٱلَِلّ  َءاَل ءَ  فَٱذحك  َثوح ۡرّض  ّف  َتعح
َ ّسّدينَ  ٱۡلح فح   قَاَل  ٧٤ م 

 
حَمَل  ٱََّلّينَ  ٱل

وا   َۡب  َتكح وا   لََّّلّينَ  قَوحّمهّۦ ّمن ٱسح عّف  ت ضح مح  َءاَمنَ  لَّمنح  ٱسح ونَ  ّمنحه  لَم  َتعح
َ
نَ  أ

َ
 َصىلّٗحا أ

رحَسل   ّن مُّ ّهۦّا  م  رحّسَل  بَّما   إّنَا قَال و ا   َرب 
 
ّمن ونَ  بّهّۦ أ ؤح َۡب   ٱََّلّينَ  قَاَل  ٧٥ م  َتكح ا  ٱسح  إّنَا و 

ونَ  بّهّۦ َءاَمنت م بّٱََّلّي   وا   ٧٦ َكىفّر  ا   ٱنلَاقَةَ  َفَعَقر  رّ  َعنح  وََعَتوح مح
َ
ىَصىلّح   َوقَال وا   َرب ّهّمح  أ  َي

نَا   بَّما ٱئحتَّنا نَت  إّن تَعّد  رحَسلّيَ  ّمنَ  ك  حم  م   ٧٧ ٱل َخَذتحه 
َ
َفة   فَأ وا   ٱلَرجح َبح  صح

َ
 َدارّهّمح  ّف  فَأ

مح  َفَتَوَلى  ٧٨ َجىثّّميَ  ىَقوحمّ  َوقَاَل  َعنحه  مح  لََقدح  َي ت ك  بحلَغح
َ
ّ  رَّسالَةَ  أ ت   َرب  مح  َونََصحح  لَك 

ّبُّونَ  َل  َوَلىّكن   [٧٠ ،٧٢: االعراف] ﴾ ٧٩ ٱلَنىّصّحيَ  َت 
“আর সােূসদর হনেট্ (কপ্ররণ েসরহে) োসদর ভাই সাহ হসে। কস 
ব  , ‘কহ আোর েওে, কোেরা আল্লাহর ইবাদাে ের। হেহন োড়া 
কোোসদর কোসনা (সেয) ই াহ কনই। হনশ্চয় কোোসদর হনেট্ 
কোোসদর রসবর পক্ষ কেসে স্পি প্রোণ এসসসে। এহট্ আল্লাহর 
উষ্ট্রী, কোোসদর জনয হনদশেনস্বরূপ। সুেরাাং কোেরা োসে কেসড় 
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দাও, কস আল্লাহর যেীসন আহার েরুে। আর কোেরা োসে েন্দ 
িারা স্পশে েসরা না। োহস  কোোসদরসে যন্ত্রণাদায়ে আযাব 
পােড়াও েরসব’।আর স্মরণ ের, যখন আদ জাহের পর হেহন 
কোোসদরসে ি াহভহষক্ত েরস ন এবাং কোোসদরসে যেীসন আবাস 
হদস ন। কোেরা োর সেে  ভূহেসে প্রাসাদ হনেোণ েরে এবাং 
পাহাড় কেসট্ বাহড় বানাি। সুেরাাং কোেরা আল্লাহর 
হনআেেসেূহসে স্মরণ ের এবাং যেীসন ফাসাদোরীরূসপ ঘুসর 
কবহড়সয়া না। োর েওসের অহঙ্কারী কনেৃবৃন্দ োসদর কসই 
েুহেনসদরসে ব   যাসদরসে দুবে  েসন েরা হে, ‘কোেরা হে জান 
কয, সাহ হ োর রসবর পক্ষ কেসে কপ্রহরে’? োরা ব  , ‘হনশ্চয় কস 
যা হনসয় কপ্রহরে হসয়সে, আেরা োসে হবশ্বাসী’। যারা অহঙ্কার 
েসরহে  োরা ব  , ‘হনশ্চয় কোেরা যার প্রহে ঈোন এসনে, আেরা 
োর প্রহে অস্বীোরোরী’। অেঃপর োরা উষ্ট্রীসে যসবহ ের  এবাং 
োসদর রসবর আসদশ অোনয ের । আর োরা ব  , ‘কহ সাহ হ, 
েুহে আোসদরসে কয ওয়াদা হদসয়ে, ো আোসদর োসে হনসয় এসসা, 
যহদ েুহে রাসূ সদর অন্তভুেক্ত হসয় োে’। ফদল তাদেরককা 
ভূহেেম্প পােড়াও ের , োই সোস  োরা োসদর গৃসহ উপুড় 
হসয় েসর রই । অেঃপর কস োসদর কেসে েুখ হফহরসয় হন  এবাং 
ব  , ‘কহ আোর েওে, আহে কো কোোসদর হনেট্ আোর রসবর 
হরসা াে কপৌঁসে হদসয়হে এবাং কোোসদর জনয ে যাণ োেনা েসরহে; 
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হেন্তু কোেরা ে যাণোেীসদরসে পেন্দ ের না”। [সূরা আ -
আ‘রাফ: ৭৩-৭৯] 
আল্লাহ োাঁর নবী সাহ হ আ াইহহস সা াে সম্পসেে আসরা বস ন,  

ىَقوحمّ  ﴿ مح  ٱلَِلّ  نَاقَة   َهىّذهّۦ َوَي وَها َءايَٗة   لَك  لح  فََذر  ك 
ح
ۡرّض  ّف   تَأ

َ
وَها َوَل  ٱلَِلّ   أ  َتَمسُّ

و ء   مح  بّس  َذك  خ 
ح
وا   َفَقاَل  وَهاَفَعَقر   ٦٤ قَرّيب   َعَذاب   َفَيأ مح  ّف  َتَمَتع  ىَثةَ  َدارّك  يَام    ثََل

َ
 أ

ىلَّك  دن  َذ وب   َغريح   وَعح
ذ  نَا َجا ءَ  فَلََما ٦٥ َمكح ر  مح

َ
ۥ َءاَمن وا   َوٱََّلّينَ  َصىلّٗحا جَنَيحَنا أ  َمَعه 

َة   َّنا بّرَۡحح يّ  َوّمنح  م  وَ  َرَبَك  إّنَ  يَوحّمئّذ    ّخزح َخذَ  ٦٦ ٱلحَعزّيز   ٱلحَقوّيُّ  ه 
َ
وا   ٱََّلّينَ  َوأ  َظلَم 

وا   ٱلَصيحَحة   َبح  صح
َ
ن ٦٧ َجىثّّميَ  دَّيىرّهّمح  ّف  فَأ

َ
ا   َلمح  َكأ َنوح َل   فّيَها    َيغح

َ
وَدا   إّنَ  أ  َثم 

وا   مح   َكَفر  َل  َرَبه 
َ
ٗدا أ ودَ  ب عح َم  ّ   [١٣ ،١١: هود] ﴾ ٦٨ ّل 

‘আর কহ আোর েওে, এহট্ আল্লাহর উট্, কোোসদর জনয 
হনদশেনস্বরূপ। োই কোেরা এসে কেসড় দাও, কস আল্লাহর যেীসন 
(হবচরণ েসর) খাসব এবাং কোনরূপ েন্দভাসব োসে স্পশে েসরা 
না, োহস  কোোসদরসে আশু আযাব পােড়াও েরসব’। অেঃপর 
োরা োসে হেযা ের । োই কস ব  , ‘কোেরা হেন হদন হনজ 
হনজ গৃসহ আনসন্দ োট্াও। এ এেন এে ওয়াদা, যা হেেযা হবার 
নয়’। অেঃপর যখন আোর আসদশ এ , েখন সাহ হ ও োর 
সাসে যারা ঈোন এসনহে  োসদরসে আোর পক্ষ কেসে রহেে 
িারা নাজাে হদ াে এবাং (নাজাে হদ াে) কসই হদসনর  ািনা 
কেসে। হনশ্চয় কোোর রব, হেহন শহক্তশা ী, পরাক্রেশা ী। আর 
যারা যু ে েসরহে , হবেট্ আওয়াজ োসদরসে পােড়াও ের , 
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ফস  োরা হনজসদর গৃসহ েুখ েুবসড় পসড় োে । কযন োরা 
কসগুস াসে বসবাসই েসরহন। কজসন রাখ, হনশ্চয় সােূদ জাহে 
োসদর রসবর সাসে েুফরী েসরসে। কজসন রাখ, সােূদ জাহের জনয 
রসয়সে ধ্বাংস। [সূরা: হূদ: ৬৪-৬৮] 

َعَة، بمنه  اّلَله  َعبمده  َعنم  عمُت : قَاَل  َزمم َ  َسمه  اََّلهي وََذَكرَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
زٍّ  ُذو رَُجل   لََها انمتََدَب »: قَاَل  انَلاقََة، َعَقرَ  هه  فه  َوَمنََعة   عه مه به  قَوم

َ
َعةَ  َكأ  .«َزمم

আবদুল্লাহ ইবন যাে‘আ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, আহে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহস সা াে কেসে শুসনহে এবাং 
হেহন কয ক াে (সাহ হ আ াইহহস সা াসের) উিনী যখে েসরহে  
োাঁর উসল্লখ েসরসেন। হেহন বস সেন, উট্নীসে হেযা েরার জনয 
এেন এে ক াে বেহর হসয়হে  কয োাঁর কগাসত্রর েসধয প্রব  ও 
শহক্তশা ী হে , কযেন হে  আবূ যাে‘আ।1 

َعة، بمن اّلَله  َعبمد َعنم  نَهُ  َزمم
َ
عَ  أ َ  َسمه  انلَاقَةَ  وََذَكرَ  َُيمُطُب، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

َقاَها انمبََعَث  إهذه }: " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  َعَقَر، َواََّلهي شم
َ
{ أ

يز   رَُجل   لََها انمبََعَث [ ١٢: الشمس] ، َعزه م  ، فه  َمنهيع   ََعره هه طه ثم  رَهم به  ُل مه
َ
َعةَ  أ  وَذََكرَ  " َزمم

دُ »: َفَقاَل  النَِّساَء، ، َيعممه َحُدُكمم
َ
ُ  أ له تَهُ  َفيَجم

َ
َرأ َ  امم ، َجلم ُعَها فَلََعلَهُ  الَعبمده نم  يَُضاجه  مه

ره  هه  آخه مه مم  فه  َوَعَظُهمم  ُثمَ  «يَوم هه كه نَ  َضحه ، مه َطةه همَ »: َوقَاَل  الَِضم َحُك  ل َحُدُكمم  يَضم
َ
 أ

َما عَ  مه  .«ُل َيفم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৭৭।  
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আবু্দল্লাহ ইবসন যাে‘আ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হসে বহণেে, হেহন নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহস সা াে কে খুেবা হদসে শুসনসেন, কযখাসন হেহন 
সােূদ কগাসত্রর োসে কপ্রহরে উট্নী ও োর পা োট্ার েো ব স ন। 
োরপর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহস সা াে আল্লাহর এ বানী বস ন, 
“অেএব োসদর েসধয কয সবোহধে হেভাগা, কস যখন হক্ষপ্ত হসয় 
উিস া” [সূরা শােস: আয়াে ১২] – এর বযাখযায় ব স ন, ঐ 
উট্নীহট্সে হেযা েরার জনয এে হেভাগা শহক্তশা ী বযহক্ত েৎপর 
হসয় উিস া কয কস সোসজর েসধয আবু যাে’আসের েে প্রভাবশা ী 
ও অেযন্ত শহক্তধর হে । এই খুেবায় হেহন কেসয়সদর সম্পসেেও 
আস াচনা েসরহেস ন। হেহন বস সেন, কোোসদর েসধয এেন 
ক ােও আসে কয োর স্ত্রীসে ক্রীেদাসসর েে োসর, হেন্তু ঐ হদন 
কশসষই কস আবার োর সাসে এেই হবোনায় হেহ ে হয়। এরপর 
হেহন বায়ু হনঃসরসণর পর হাহস কদওয়া সম্পসেে উপসদশ হদস ন, 
কোসনা বযহক্ত কসই োজহট্র জনয কেন হাসস কয োজহট্ কস হনসজও 
েসর?1 

، َعنم  نَ  نَافهع 
َ
َ  ُعَمرَ  بمنَ  اّلَله  َعبمدَ  أ َبَهُ  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه خم

َ
نَ  أ

َ
 َمعَ  نََزلُوا انَلاَس  أ

رمَض  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله 
َ
َر، َثُموَد، أ تََقوما احلهجم نم  فَاسم هَها، مه

 بهئم
تََجنُ  ، واَواعم َمَرُهمم  بههه

َ
نم » وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فَأ

َ
يُقوا أ تََقوما َما ُيَهره نم  اسم  مه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৯৪২।  
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هَها،
نم  بهئم

َ
لهُفوا َوأ بهَل  َيعم َي، اإله َمَرُهمم  الَعجه

َ
نم  َوأ

َ
تَُقوا أ نَ  يَسم ه  مه

 تَرهُدَها ََكنَتم  الَته  ابلهئم
َسامَ  تَاَبَعهُ  «انَلاقَةُ 

ُ
 .نَافهع   َعنم  ُة،أ

আবদুল্লাহ ইবন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
সাহাবীগণ রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহস সা াসের সাংসগ সােূদ 
জাহের আবাসি  ‘হহজর’ নােে িাসন অবেরণ েরস ন আর েখন 
োাঁরা এে েূসপর পাহন েশে ভসর রাখস ন এবাং এ পাহন িারা 
আট্া গুস  হনস ন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহস সা াে োসদর 
হুেুে হদস ন, োরা ঐ েূপ কেসে কয পাহন ভসর করসখসে, ো কজন 
কফস  কদয় আর পাহনসে কগা া আট্া কযন উিগুস াসে খাওয়ায় আর 
হেহন োসদর হুেুে েরস ন োরা কযন ঐ েূপ কেসে েশে ভসর 
কনয় কযখান কেসে (সাহ হ আ াইহহস সা াসের উট্নীহট্ পাহন পান 
েরে । উসাো (রহ.) নাহফ (রহ.) কেসে হাদীস বণেনায় উবায়দুল্লাহ 
(রহ.)-এর অনুসরণ েসরসেন।1    

، َعنه  رهيِّ
َبَنه : قَاَل  الزلهم خم

َ
همُ  أ ، َعبمده  بمنُ  َسال ، َعنم  اّلَله بهيهه

َ
َ  أ نَ : َعنمُهمم  اّلَلُ  رَضه

َ
 أ

 َ ره  َمرَ  الَمَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه ُخلُوا الَ »: قَاَل  بهاحلهجم نَ  تَدم ينَ  َمَساكه  اََّله
نمُفَسُهمم  َظلَُموا

َ
نم  إهاَل  أ

َ
نم  بَاكهَي، تَُكونُوا أ

َ
يبَُكمم  أ َصاَبُهمم  َما يُصه

َ
 بهرهَدائههه  َتَقَنعَ  ُثمَ  «أ

له  ََعَ  وَُهوَ 
 ." الَرحم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৭৯।  
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আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহস সা াে (োবুসের পসে) যখন ‘হহজর’ নােে িান 
অহেক্রে েরস ন, েখন হেহন ব স ন, কোেরা এেন ক ােসদর 
আবাসিস  প্রসবশ েসরা না যারা হনসজরাই হনসজসদর উপর যুল্ম 
েসরসে। েসব প্রসবশ েরসে হস , ক্রন্দনরে অবিায়, কযন োসদর 
প্রহে কয হবপদ এসসহে  কোোসদর প্রহে অনুরূপ হবপদ না আসস। 
োরপর রাসূ ুল্ল াহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহস সা াে বাহসনর উপর বসা 
অবিায় হনজ চাদর হদসয় কচহারা কোবারে কেসে হনস ন।1

  
، َعنم  هم  نَ  َسال

َ
ُخلُوا الَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُعَمَر، ابمنَ  أ  تَدم

نَ  ، َظلَُموا ينَ اََّله  َمَساكه نمُفَسُهمم
َ
نم  إهاَل  أ

َ
نم  بَاكهَي، تَُكونُوا أ

َ
يبَُكمم  أ ثمُل  يُصه  َما مه

َصاَبُهمم 
َ
 .«أ

ইবন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহস সা াে (োবুসের পসে সাহাবাসদরসে) হনসদেশ হদসয়সেন, 
কোেরা এেোত্র ক্রন্দনরে অবিায় এেন ক ােসদর আবািাস  
প্রসবশ েরসব যারা হনসজরাই হনসজসদর উপর যুল্ ে েসরসে। োসদর 
উপর কয েুহসবে এসসসে কোোসদর উপরও কযন কস েুসীবে না 
আসস।2  

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৮০।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৮১।  
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ইবরাহীে আ াহহস সা াসের ঘট্না 

আল্লাহ ো ‘আ া বস সেন,  
َدهۥ  إّبحَرىهّيمَ  َءاتَيحَنا   ۞َولََقدح  ﴿ نَ  َقبحل   ّمن ر شح ىلّّميَ  بّهّۦ اَوك  بّيهّ  قَاَل  إّذح  ٥١ َع

َ
 ّۡل

ّ  َما َوقَوحّمهّۦ نت مح  ٱَلّّت   ٱََلَماثّيل   َهىّذه
َ
ونَ  لََها أ ىّكف  نَا   قَال وا   ٥٢ َع  لََها َءابَا َءنَا وََجدح

ىبّّدينَ  نت مح  لََقدح  قَاَل  ٥٣ َع نت مح  ك 
َ
مح  أ بّي   َضَلىل   ّف  َوَءابَا ؤ ك  ّجئح  قَال و ا   ٥٤ مُّ

َ
َق ّ  تََناأ  بّٱۡلح

مح 
َ
نَت  أ

َ
مح  بَل َقاَل  ٥٥ ٱلَلىعّبّيَ  ّمنَ  أ ۡرّض  ٱلَسَمىَوىتّ  َربُّ  َربُّك 

َ نَ  ٱََّلّي َوٱۡلح  َفَطَره 
نَا  
َ
ى  َوأ م ََعَ ىلّك  ّنَ  َذ ّكيَدنَ  َوتَٱلَِلّ  ٥٦ ٱلَشىّهّدينَ  م 

َ
م َۡل َنىَمك  صح

َ
دَ  أ ن َبعح

َ
 ت َولُّوا   أ

بّرّينَ  دح َذىًذا مح فََجَعلَه   ٥٧ م  مح  َكبرّٗيا إَّل  ج  مح  لَه   َفَعَل  َمن قَال وا   ٥٨ يَرحّجع ونَ  إَّّلحهّ  لََعَله 
ۥ لَّهتَّنا  َأَِب َهىَذا َنا قَال وا   ٥٩ ٱلَظىلّّميَ  لَّمنَ  إّنَه  مح  فَّٗت  َسّمعح ر ه  ك  َقال   يَذح ۥ   ي   ٦٠ إّبحَرىهّيم   ََّل 
ت وا   قَال وا  

ح
َٰٓ  بّهّۦ فَأ عح  ََعَ

َ
ّ أ مح  ٱنلَاّس  ي  ونَ  لََعَله  َهد  نَت  قَال و ا   61 يَشح

َ
 َهىَذا َفَعلحَت  َءأ

إّبحَرىهّيم   لَّهتَّناَأَِب ۥ بَلح  قَاَل  ٦٢ َيَٰٓ مح  َفَعلَه  مح   َ فَسح  َهىَذا َكبرّي ه  ونَ  ََكن وا   إّن ل وه   ٦٣ يَنّطق 
و ا   ّسّهمح  إَّلَٰٓ  فَرََجع  نف 

َ
مح  َفَقال و ا   أ نت م   إّنَك 

َ
ونَ  أ وا   ث مَ  ٦٤ ٱلَظىلّم  ى  ن ّكس   ر ء وّسّهمح  ََعَ

َت  لََقدح  َل ءّ  َما َعلّمح ؤ  ونَ  َهَٰٓ ونَ  قَاَل  ٦٥ يَنّطق  ب د  َفَتعح
َ
مح  َل  َما ٱلَِلّ  د ونّ  ّمن أ  يَنَفع ك 

مح  َوَل  ا  ٗ َشيح  ُّك  ف    ٦٦ يَۡض 
 
مح  أ ونَ  َولَّما َلك  ب د  فََل  ٱلَِلّا  د ونّ  ّمن َتعح

َ
قّ  أ  ٦٧ ل ونَ َتعح

ّق وه   قَال وا   ا   َحر  و  مح  َوٱنِص   نت مح  إّن َءالَّهَتك  ىعّلّيَ  ك  ىَنار   ق لحَنا ٦٨ َف وّن  َي ٗدا ك  ىًما بَرح  َوَسَل
 َٰٓ َراد وا   ٦٩ إّبحَرىهّيمَ  ََعَ

َ
م   َكيحٗدا بّهّۦ َوأ َِسّينَ  فََجَعلحَنىه  خح

َ   [٧٩ ،١١: االنبياء] ﴾ ٧٠ ٱۡلح
“আর আহে কো ইেঃপূসবে ইবরাহীেসে সহিে পসের জ্ঞান 
হদসয়হে াে এবাং আহে োর সম্পসেে হে াে সেযে অবগে। যখন 
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কস োর হপো ও োর েওেসে ব  , ‘এ েূহেেগুস া েী, কযগুস ার 
পূজায় কোেরা রে রসয়ে’? োরা ব  , ‘আেরা আোসদর 
পূবেপুরুষসদরসে এসদর পূজা েরসে কদসখহে’। কস ব  , ‘কোেরা 
হনসজরা এবাং কোোসদর পূবেপুরুষরা সবাই রসয়ে স্পি হবভ্রাহন্তসে’। 

োরা ব  , ‘েুহে হে আোসদর হনেট্ সেয হনসয় এসসে, নাহে েুহে 
কখ -োোশা েরে’? কস ব  , ‘না, বরাং কোোসদর রব কো 
আসোনসেূহ ও যেীসনর রব; হযহন এ সবহেেু সৃহি েসরসেন। আর 
এ হবষসয় আহে অনযেে সাক্ষী’। আর আল্লাহর েসে, কোেরা চস  
যাওয়ার পর আহে কোোসদর েূহেেগুস ার বযাপাসর অবশযই কেৌশ  
অব ম্বন েরব’। অেঃপর কস েূহেেগুস াসে চূণে-হবচূণে েসর হদ  
োসদর বড়হট্ োড়া, যাসে োরা োাঁর হদসে হফসর আসস। োরা ব  , 
‘আোসদর কদবসদবীগুস ার সাসে কে এেনহট্ ের ? হনশ্চয় কস 
যাহ ে’। োসদর কেউ কেউ ব  , ‘আেরা শুসনহে এে যুবে এই 
েূহেেগুস ার সোস াচনা েসর। োসে ব া হয় ইবরাহীে’। োরা 
ব  , ‘োহস  োসে ক ােজসনর সােসন হনসয় এসসা, যাসে োরা 
কদখসে পাসর’। োরা ব  , ‘কহ ইবরাহীে, েুহেই হে আোসদর 
কদবসদবীগুস ার সাসে এরূপ েসরে’? কস ব  , ‘বরাং োসদর এ 
বড়হট্ই এোজ েসরসে। োই এসদরসেই হজজ্ঞাসা ের, যহদ এরা 
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েো ব সে পাসর’। েখন োরা হনজসদর হদসে হফসর কগ  এবাং 
এসে অনযসে ব সে  াগ , ‘কোেরাই কো যাহ ে’। অেঃপর োসদর 
োো অবনে হসয় কগ  এবাং ব  , ‘েুহে কো জানই কয, এরা েো 
ব সে পাসর না’। কস (ইবরাহীে) ব  , ‘োহস  হে কোেরা আল্লাহর 
পহরবসেে এেন হেেুর ইবাদাে ের, যা কোোসদর কোসনা উপোর েরসে 
পাসর না এবাং কোসনা ক্ষহেও েরসে পাসর না’? ‘হধে কোোসদরসে এবাং 
আল্লাহর পহরবসেে কোেরা যাসদর ইবাদাে ের োসদরসে! ‘েবুও হে 
কোেরা বুঝসব না’? োরা ব  , ‘োসে আগুসন পুহড়সয় দাও এবাং 
কোোসদর কদবসদবীসদরসে সাহাযয ের, যহদ কোেরা হেেু েরসে 
চাও’। আহে ব  াে, ‘কহ আগুন, েুহে শীে  ও হনরাপদ হসয় যাও 
ইবরাহীসের জনয’ । আর োরা োর হবরুসি চক্রান্ত েসরহে , হেন্তু 
আহে োসদরসে সবসচসয় কবশী ক্ষহেগ্রস্ত েসর হদ াে”। [সূরা আ -
আহম্বয়া: ৫১-৭০] 

بحَرىهّيمَ  ّشيَعتّهّۦ ّمن ۞ِإَونَ  ﴿ ۥ َجا ءَ  إّذح  ٨٣ َۡلّ بّيهّ  قَاَل  إّذح  ٨٤ َسلّيم   ب  بَّقلح  َرَبه 
َ
 ّۡل

ونَ  َماَذا َوقَوحّمهّۦ ب د  َكً  ٨٥ َتعح ئّفح
َ
ونَ  ٱلَِلّ  د ونَ  َءالَّهةٗ  أ م َفَما ٨٦ ت رّيد  ّ  َظنُّك   بَّرب 

َرةٗ  َفَنَظرَ  ٨٧ ٱلحَعىلَّميَ  ومّ  ّف  َنظح ا   ٨٩ َسّقيم   إّن ّ  َفَقاَل  ٨٨ ٱنلُّج  بّرّينَ  َعنحه   َفَتَوَلوح دح  م 
َل  َفَقاَل  َءالَّهتّّهمح  إَّلَٰٓ  َراغَ فَ  ٩٠

َ
ل ونَ  أ ك 

ح
مح  َما ٩١ تَأ ونَ  َل  لَك   فََراغَ  ٩٢ تَنّطق 

                                                           
1. এ বাসেযর অেে ‘োরা েসন েসন হচন্তা ের  োরা হবসবে বুহি খাট্া ’ ও হসে 

পাসর। 
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َب ا َعلَيحّهمح  َّميّ  ََضح َبل و ا   ٩٣ بّٱّلح قح
َ
ونَ  قَاَل  ٩٤ يَزّفُّونَ  إَّّلحهّ  فَأ ب د  َتعح

َ
 ٩٥ َتنحّحت ونَ  َما أ

مح  َوٱلَِل   َمل ونَ  َوَما َخلََقك  وه   ب نحَيىٗنا ََّل ۥ ٱبحن وا   ا  قَال و ٩٦ َتعح لحق 
َ
َّحيمّ  ّف  فَأ  ٩٧ ٱۡلح

وا   َراد 
َ
م   َكيحٗدا بّهّۦ فَأ َفلّيَ  فََجَعلحَنىه  سح

َ ّ  إَّلى  َذاهّبن  إّن ّ  َوقَاَل  ٩٨ ٱۡلح ّدينّ  َرب   ٩٩ َسَيهح
 ّ َنىه   ١٠٠ ٱلَصىلّّحيَ  ّمنَ  ّل  َهبح  َرب  َلىم   فَبََشح َ  َمَعه   بََلغَ  فَلََما ١٠١ َحلّيم   بّغ   ٱلَسعح
ىب َنَ  قَاَل  َرىى  إّن ّ   َي

َ
حَمَنامّ  ّف  أ ن ّ   ٱل

َ
ذحَِب َك  أ

َ
رح  أ ا  َماَذا فَٱنظ  بَّت  قَاَل  تََرىى

َ
أ َعلح  َيَٰٓ  َما ٱفح

َمر    ّن   ت ؤح لََما فَلََما   ١٠٢ ٱلَصىّۡبّينَ  ّمنَ  ٱلَِل   َشا ءَ  إّن َسَتّجد  سح
َ
ۥ أ  ١٠٣ لّلحَجبّيّ  َوتََله 

ن َنىَديحَنىه  وَ 
َ
إّبحَرىهّيم   أ يَا ا  َصَدقحَت  قَدح  ١٠٤ َيَٰٓ ّسنّيَ  جَنحزّي َكَذىلَّك  إّنَا ٱلرُّءح حح حم   إّنَ  ١٠٥ ٱل

وَ  َهىَذا ا   لَه  ََلَٰٓؤ  بّي   ٱِلح حم    [١٩٧ ،٣٢: الصافات] ﴾ ١٠٧ َعّظيم   بّّذبحح   َوفََديحَنىه   ١٠٦ ٱل
“আর হনশ্চয় ইবরাহীে োর দীসনর অনুসারীসদর অন্তভুেক্ত। যখন কস 
হবশুিহচসত্ত োর রসবর হনেট্ উপহিে হসয়হে । যখন কস োর হপো 
ও োর েওেসে বস হে , ‘কোেরা হেসসর ইবাদে ের’? কোেরা 
হে আল্লাহর পহরবসেে হেেযা উপাসযগুস াসে চাও’? ‘োহস  সে  
সৃহির রব সম্পসেে কোোসদর ধারণা েী’? অেঃপর কস 
োরোরাহজর েসধয এেবার দৃহি হদ । োরপর ব  , ‘আহে কো 
অসুি’। অেঃপর োরা পৃিপ্রদশেন েসর োর োে কেসে চস  কগ । 
োরপর চুসপ চুসপ কস োসদর কদবোসদর োসে কগ  এবাং ব  , 
‘কোেরা হে খাসব না?’ কোোসদর েী হসয়সে কয, কোেরা েো ব ে 
না’? অেঃপর কস োসদর উপর সসজাসর আঘাে হান । েখন 
ক াসেরা োর হদসে েুসট্ আস । কস ব  , ‘কোেরা হনসজরা 
কখাদাই েসর কযগুস া বানাও, কোেরা হে কসগুস ার উপাসনা ের’, 
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অেচ আল্লাহই কোোসদরসে এবাং কোেরা যা ের ো সৃহি 
েসরসেন’? োরা ব  , ‘োর জনয এেহট্ িাপনা বেরী ের, োরপর 
োসে জ্ব ন্ত আগুসন হনসক্ষপ ের’। আর োরা োর বযাপাসর এেট্া 
ষড়যন্ত্র েরসে কচসয়হে , হেন্তু আহে োসদরসে সমূ্পণে পরাভূে েসর 
হদ াে। আর কস ব  , ‘আহে আোর রসবর হদসে যাহি, হেহন 
অবশযই আোসে হহদায়াে েরসবন।‘কহ আোর রব, আোসে 
সৎেেেশী  সন্তান দান েরুন’। অেঃপর োসে আহে পরে 
বধযেশী  এেজন পুত্র সন্তাসনর সুসাংবাদ হদ াে। অেঃপর যখন কস 
োর সাসে চ াসফরা েরার বয়সস কপৌঁে , েখন কস ব  , ‘কহ হপ্রয় 
বৎস, আহে স্বসপ্ন কদসখহে কয, আহে কোোসে যসবহ েরহে, অেএব 
কদখ কোোর েী অহভেে’; কস ব  , ‘কহ আোর হপো, আপনাসে 
যা আসদশ েরা হসয়সে, আপহন োই েরুন। আোসে ইনশাআল্লাহ 
আপহন অবশযই বধযেশী সদর অন্তভুেক্ত পাসবন’। অেঃপর োরা 
উভসয় যখন আত্মসেপেণ ের  এবাং কস োসে  োে েসর শুইসয় হদ  
েখন আহে োসে আহবান েসর ব  াে, ‘কহ ইবরাহীে, েুহে কো 
স্বপ্নসে সসেয পহরণে েসরে। হনশ্চয় আহে এভাসবই সৎেেেশী সদর 
পুরসৃ্কে েসর োহে’।‘হনশ্চয় এট্া সুস্পি পরীক্ষা’। আর আহে এে 

                                                           
1 ইসোঈ সে 
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েহান যসবসহর1 হবহনেসয় োসে েুক্ত ের াে”। [সূরা আস্-
সাফফাে: ৮৩-১০৭] 
আল্লাহ আসরা বস সেন,  

ّ  إّبحَرىهّيم   قَاَل  ِإَوذح  ﴿ َعلح  َرب  ََلَ  َهىَذا ٱجح ن بحّن  َءاّمٗنا ٱِلح ن َوَبّنَ  َوٱجح
َ
ب دَ  أ َنامَ  َنعح صح

َ  ٱۡلح
٣٥  ّ نَ  َرب  لَلحنَ  إَّنه  ضح

َ
ّنَ  َكثرّٗيا أ ۥ ّن تَبّعَ  َفَمن ٱنلَاّس   م  ّ   فَإّنَه   فَإّنََك  َعَصاّن  َوَمنح  ّمن 

ور   َكنت   إّن ّ   َرَبَنا   ٣٦ رَّحيم   َغف  سح
َ
َّيّّت  ّمن أ ّ  بَّواد   ذ ر  ع   ذّي َغريح  بَيحتَّك  ّعندَ  َزرح

َحَرمّ  حم  وا   َرَبَنا ٱل ةَ  ّّل قّيم  َعلح  ٱلَصلَوى فح  فَٱجح
َ
ّنَ  َدةٗ   ّأ وّي   ٱنلَاّس  م  م مح إَّّلحهّ  َتهح ه  ز قح ّنَ  َوٱرح  م 

مح  ٱّلََمَرىتّ  ونَ  لََعَله  ر  ك    [٢٧ ،٢١: ابراهيم] ﴾ ٣٧ يَشح
“আর স্মরণ ের ‘যখন ইবরাহীে ব  , ‘কহ আোর রব, আপহন এ 
শহরসে হনরাপদ েসর হদন এবাং আোসে ও আোর সন্তানসদরসে েূহেে 
পূজা কেসে দূসর রাখুন’। কহ আোর রব, হনশ্চয় এসব েূহেে অসনে 
োনুষসে পেভ্রি েসরসে, সুেরাাং কয আোর অনুসরণ েসরসে, 
হনশ্চয় কস আোর দ ভুক্ত, আর কয আোর অবাধয হসয়সে, েসব 
হনশ্চয় আপহন ক্ষোশী , পরে দয়া ু’।কহ আোসদর রব, হনশ্চয় আহে 
আোর হেেু বাংশধরসদরসে ফস হীন উপেযোয় কোোর পহবত্র 
ঘসরর হনেট্ বসহে িাপন েরা াে, কহ আোসদর রব, যাসে োরা 
সা াে োসয়ে েসর। সুেরাাং হেেু োনুসষর হৃদয় আপহন োসদর 
হদসে ঝুাঁহেসয় হদন এবাং োসদরসে হরহযে প্রদান েরুন ফ -ফ াহদ 

                                                           
1 ো হে  এেহট্ জান্নােী দুম্বা।  
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কেসে, আশা েরা যায় োরা শুেহরয়া আদায় েরসব”। [সূরা: 
ইবরাহীে: ৩৫-৩৭] 
আল্লাহ আসরা বস সেন,  

ّ  م   ۧإّبحَرىّه  قَاَل  ِإَوذح  ﴿ رّّن  َرب 
َ
ّ  َكيحَف  أ َتى   ت ۡحح حَموح وَ  قَاَل  ٱل

َ
ّمن   لَمح  أ  َوَلىّكن بََلى  قَاَل  ت ؤح

َمئّنَ  َطح ّ ذح  قَاَل  قَلحّب   ّل  َبَعةٗ  فَخ  رح
َ
ّنَ  أ ّ  م  نَ  ٱلَطريح حه  َعلح  ث مَ  إَّّلحَك  فَِص  ى  ٱجح  َجَبل   ك  ّ  ََعَ

نَ  ّنحه  زحٗءا م  نَ  ث مَ  ج  ه  تّيَنَك  ٱدحع 
ح
ا  يَأ ٗيا لَمح  َسعح نَ  َوٱعح

َ
: ابلقرة] ﴾ ٢٦٠ َحّكيم   َعّزيزن  ٱلَِلَ  أ

٢١٩]  
“আর যখন ইবরাহীে ব   ‘কহ, আোর রব, আোসে কদখান, 
হেভাসব আপহন েৃেসদরসে জীহবে েসরন। হেহন ব স ন, েুহে হে 
হবশ্বাস েরহন’? কস ব  , ‘অবশযই হযাাঁ, হেন্তু আোর অন্তর যাসে 
প্রশান্ত হয়’। হেহন ব স ন, ‘োহস  েুহে চারহট্ পাহখ নাও। োরপর 
কসগুস াসে কোোর প্রহে কপাষ োনাও। অেঃপর প্রহেহট্ পাহাসড় 
কসগুস ার টু্েসরা অাংশ করসখ আস। োরপর কসগুস াসে ডাে, 
কসগুস া কদৌসড় আসসব কোোর হনেট্। আর কজসন রাখ, হনশ্চয় 
আল্লাহ পরাক্রেশা ী, প্রজ্ঞােয়”। [সূরা আ -বাোরা: ২৬০] 
আল্লাহ আসরা বস সেন,  

ل   َجا َءتح  َولََقدح  ﴿ ىى  إّبحَرىهّيمَ  َنا  ر س  َ ىٗما   قَال وا   بّٱلحب شح ن َِلَّث  َفَما َسَلىم    قَاَل  َسَل
َ
 َجا ءَ  أ

ل   مح  رََءا   فَلََما ٦٩ َحنّيذ   بّعّجح يحّدَيه 
َ
مح  إَّّلحهّ  تَّصل   َل  أ وحَجَس  نَّكرَه 

َ
مح  َوأ ا  ّمنحه   ّخيَفٗة

رحّسلحَنا   إَّنا   ََّتَفح  َل  قَال وا  
 
ۥ ٧٠ وط  ل   قَوحمّ  إَّلى  أ ت ه 

َ
َرأ َنىَها فََضّحَكتح  قَا ئَّمة   َوٱمح  فَبََشح

َحىقَ  َحىقَ  َوَرا ءّ  َوّمن بّإّسح وَب  إّسح ق  ىَويحلََّتَٰٓ  قَالَتح  ٧١ َيعح َّّل   َي
َ
نَا   َءأ

َ
وز   َوأ  بَعحّل  َوَهىَذا َعج 
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ءن  َهىَذا إّنَ  َشيحًخا   َجبّيَ  قَال و ا   ٧٢ َعّجيب   لََشح َتعح
َ
رّ  ّمنح  أ مح

َ
َت   لَِلّ  ٱ أ  ٱلَِلّ  رَۡحح

ۥ مح  َوَبرََكىت ه  َل  َعلَيحك  هح
َ
َيحّت   أ ۥ ٱِلح  إّبحَرىهّيمَ  َعنح  َذَهَب  فَلََما ٧٣ ََمّيد   َۡحّيد   إّنَه 

ع   ىى  وََجا َءتحه   ٱلَروح َ َا ٱلحب شح َوىه   َۡلَلّيمن  إّبحَرىهّيمَ  إّنَ  ٧٤ ل وط   قَوحمّ  ّف  ي َجىّدنل 
َ
نّيب   أ  ٧٥ مُّ

إّ  رّضح  بحَرىهّيم  َيَٰٓ عح
َ
ۥ َهىَذا    َعنح  أ ر   َجا ءَ  قَدح  إّنَه  مح

َ
مح  َرب َّك   أ  َغريح   َعَذابن  َءاتّيّهمح  ِإَوَنه 

د ود     [٧١ ،١٠: هود] ﴾ ٧٦ َمرح
“আর অবশযই আোর কফসরশোরা সুসাংবাদ হনসয় ইবরাহীসের োসে 
আস , োরা ব  , ‘সা াে’। কসও ব  , ‘সা াে’। হব ম্ব না েসর 
কস এেহট্ ভুনা কগা বােুর হনসয় আস । অেঃপর যখন কস কদখসে 
কপ , োসদর হাে এর প্রহে কপৌঁেসে না, েখন োসদরসে 
অস্বাভাহবে েসন ের  এবাং কস োসদর কেসে ভীহে অনুভব ের । 
োরা ব  , ‘ভয় েসরা না, হনশ্চয় আেরা  ূসের েওসের োসে 
কপ্রহরে হসয়হে’। আর োর স্ত্রী দাাঁড়াসনা হে , কস কহসস উি । 
অেঃপর আহে োসে সুসাংবাদ হদ াে ইসহাসের ও ইসহাসের পসর 
ইয়া‘েূসবর। কস ব  , ‘হায়, েী আশ্চযে! আহে সন্তান প্রসব েরব, 
অেচ আহে বৃিা, আর এ আোর স্বােী, বৃি? এট্া কো অবশযই এে 
আশ্চযেজনে বযাপার’! োরা ব  , ‘আল্লাহর হসিাসন্ত েুহে আশ্চযে 
হি? কহ নবী পহরবার, কোোসদর উপর আল্লাহর রহেে ও োাঁর 
বরেে। হনশ্চয় হেহন প্রশাংহসে সম্মাহনে’। অেঃপর যখন ইবরাহীে 
কেসে ভয় দূর হ  এবাং োর োসে সুসাংবাদ এ , েখন কস  ূসের 
েওে সম্পসেে আোর সাসে বাদানুবাদ েরসে  াগ । হনশ্চয় 
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ইবরাহীে অেযন্ত সহনশী , অহধে অনুনয় হবনয়োরী, আল্লাহেুখী। 
কহ ইবরাহীে, েুহে এ কেসে হবরে হও। হনশ্চয় কোোর রসবর 
হসিান্ত এসস কগসে এবাং হনশ্চয় োসদর উপর আসসব আযাব, যা 
প্রহেহে হবার নয়”। [সূরা: হূদ: ৬৯-৭৬] 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ  يَلملَةَ : وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه
هَي  رسم

ُ
يُت : " بههه  أ بمتُهُ  - رَُجل   فَإهَذا َفنََعتَُه،: قَاَل  ُموَس، لَقه َطرهب   - قَاَل  َحسه ُل  ُمضم  رَجه

، سه
م
نَهُ  الَرأ

َ
نم  َكأ يُت : قَاَل  َشنُوَءَة، رهَجاله  مه يَس  َولَقه ل  َفنََعتَهُ  عه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

َُر، َربمَعة   -: َفَقاَل  وََسلَمَ  ْحم
َ
َنَما أ

َ
نم  َخَرجَ  َكأ يَماس   مه يمُت  ،- احلََمامَ  َيعمنه  - ده

َ
 َوَرأ

يمَ  نَا إهبمَراهه
َ
بَهُ  َوأ شم

َ
هه  أ ، َودَله تهيُت : قَاَل  بههه

ُ
، َوأ َحُدُهَما بهإهنَاَءيمنه

َ
، فهيهه  َواْلَخرُ  لَََب   أ  َِخمر 

يَل  َيُهَما ُخذم : يله  فَقه
َ
ئمَت، أ ُت  شه َخذم

َ
بمتُُه، اللَََبَ  فَأ ََشه

يَل  فَ يَت : يله  فَقه َرَة، ُهده طم وم  الفه
َ
 أ

َصبمَت 
َ
َرَة، أ طم َما الفه

َ
َت  لَوم  إهنََك  أ َخذم

َ
رَ  أ َمتَُك  َغوَتم  اْلَمم

ُ
 ."أ

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, হেরাজ রজনীহে আহে েূসা 
আ াইহহস সা াসের কদখা কপসয়হে। আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েূসা আ াইহহস সা াসের 
আেৃহে বণেনা েসরসেন। েূসা আ াইহহস সা াে এেজন দীঘেসদহী, 
োোয় কোেড়াসনা চু হবহশি, কযন শানুআ কগাসত্রর এেজন ক াে। 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, আহে ঈসা আ াইহহস 
সা াসের কদখা কপসয়হে। এরপর হেহন োাঁর আেৃহে বণেনা েসর 
বস সেন, হেহন হস ন োঝাহর গড়সনর কগৌর বণেহবহশি, কযন হেহন 
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এই োত্র হাম্মােখানা হে কবহরসয় এসসসেন। আর আহে ইব্রাহীে 
আ াইহহস সা ােসেও কদসখহে। োাঁর সন্তানসদর েসধয আেৃহেসে 
আহেই োর কবশী সাদৃশযপূণে। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
বস ন, োরপর আোর সােসন দু’হট্ কপয়া া আনা হ । এেহট্সে 
দুধ, অপরহট্সে শরাব। আোসে ব া হস া, আপহন কযহট্ ইিা গ্রহণ 
েরসে পাসরন। আহে দুসধর কপয়া াহট্ গ্রহণ ের াে এবাং ো পান 
ের াে। েখন আোসে ব া হস া, আপহন হফত্রাে বা স্বাভাহবসেই 
গ্রহণ েসর হনসয়সেন। কদখুন! আপহন যহদ শরাব গ্রহণ েরসেন, 
োহস  আপনার উম্মে পেভ্রি হসয় কযে। 1  

َ  َعَباس   ابمنه  َعنه  ِّ  َعنه  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه  إهنَُكمم : " قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
اًل، ُعَراةً  ُحَفاةً  حَممُشوُرونَ    ُثمَ  ُغرم

َ
نَابَ  َكَما}: قََرأ

م
َوَل  َدأ

َ
ق   أ

يُدهُ  َخلم ًدا نُعه  إهنَا َعلَيمنَا وَعم
لهيَ  ُكَنا َوُل  ،[١٩١: األنبياء]{ فَاعه

َ
َس  َمنم  َوأ مَ  يُكم يَاَمةه  يَوم يُم، القه نَاًسا َوإهنَ  إهبمَراهه

ُ
 أ

نم  َحابه  مه صم
َ
مم  يُؤمَخذُ  أ ، َذاَت  بههه َماله قُوُل  الشِّ

َ
َحابه  فَأ صم

َ
، أ َحابه صم

َ
 لَمم  إهَنُهمم : وُل َفيَقُ  أ

ينَ  يََزالُوا تَدِّ مم  ََعَ  ُمرم َقابههه عم
َ
، ُمنمذُ  أ تَُهمم قُوُل  فَاَرقم

َ
":  الَصالهحُ  الَعبمدُ  قَاَل  َكَما فَأ

مم  َوُكنمُت } يًدا َعلَيمهه ُت  َما َشهه مم  ُدمم يهه ه  إهَل  -[١١٧: املائدة]{ تََوَفيمتَنه  فَلََما فه َله  - قَوم
يزُ } ي الَعزه  .[١٢٠: ابلقرة]{ مُ احلَكه

ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, হনশ্চয়ই কোোসদর হাশর েয়দাসন খাহ  

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৩৭।  
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পা, হববস্ত্র এবাং খােনাহবহীন অবস্তায় উপহিে েরা হসব। এরপর 
হেহন (এ েোর সেেেসন) পহবত্র েুরআসনর আয়ােহট্ হে াওয়াে 
েরস ন, “কয ভাসব আহে প্রেসে সৃহির সুচনা েসরহে াে, কসভাসব 
পুনরায় সৃহি েরব। এহট্ আোর প্রহেশ্রুহে। এর বাস্তবায়ন আহে 
েরবই”। [আহম্বয়া : ১০৪] আর হেয়ােসের হদন সবেপ্রেে যাসে 
োপর পরাসনা হসব হেহন হসবন ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে। আর 
(কস হদন) আোর অনুসারীসদর েধয হসে েসয়েজনসে পােড়াও 
েসর বাে হদসে অেোৎ জাহান্নাসের হদসে হনসয় যাওয়া হসব । েখন 
আহে ব ব, এরা কো আোর অনুসারী, এরা কো আোর অনুসারী! এ 
সেয় আল্লাহ্ব সবন, যখন আপহন এসদর কেসে হবদায় কনন, েখন 
োরা পূবে ধসেে হফসর যায়। োসজই োরা আপনার সাহাবী নয়। 
েখন আল্লাহ্ র কনে বান্দা ঈসা আ াইহহস সা াে কযেন 
বস হেস ন; কেেন আহে ব ব, “কহ আল্লাহ্! আহে যেহদন োসদর 
োসঝ হে াে, েেহদন আহে হে াে োসদর অবিার পযেসবক্ষে। 
আপহন পরক্রেশা ী, প্রজ্ঞােয়”। [বাোরা: ১২৯]1 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ ل  قَاَل : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  َهاَجرَ : " وََسلَمَ  هه َعلَيم  اهللُ  َصَّل  انَلبه

يمُ  هَساَرَة، الَساَلمُ  َعلَيمهه  إهبمَراهه َيةً  بهَها فََدَخَل  ب يَها قَرم نَ  َملهك   فه ، مه وم  الُملُوكه
َ
نَ  َجبَار   أ  مه

يَل  اجلَبَابهَرةه، يمُ  َدَخَل : فَقه ة   إهبمَراهه
َ
َرأ َ  بهامم نم  هه َسنه  مه حم

َ
، أ رمَسَل  النَِّساءه

َ
نم : إهيَلمهه  فَأ

َ
 ايَ  أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৪৯।  
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يمُ  هه  َمنم  إهبمَراهه ،: قَاَل  َمَعَك؟ الَته  َهذه ته خم
ُ
به  الَ : َفَقاَل  إهيَلمَها رََجعَ  ُثمَ  أ ، تَُكذِّ يثه  َحده

ُتُهمم  فَإهنِّ  َبم خم
َ
نَكه  أ

َ
، أ ته خم

ُ
رمضه  ََعَ  إهنم  َواّلَله  أ

َ
ن   األ مه هي ُمؤم ، َغيم ُكه رمَسَل  َوَغيم

َ
 بهَها فَأ

  َفَقاَمتم  َها،إهيَلم  َفَقامَ  إهيَلمهه 
ُ
، تَوََضأ  بهَك  آَمنمُت  ُكنمُت  إهنم  اللَُهمَ : َفَقالَتم  َوتَُصّلِّ

هَك، َصنمُت  َوبهَرُسول حم
َ
، َوأ جه َ  تَُسلِّطم  فاَلَ  َزومجه  ََعَ  إهاَل  فَرم  َحَّت  َفُغَط  الََكفهَر، لََعَ

لههه  َرَكَض  َرجُ  قَاَل  ،" بهرهجم عم
َ
بُو قَاَل : األ

َ
َنه  َعبمده  بمنُ  َسلََمةَ  أ بَا إهنَ : الرَْحم

َ
: " قَاَل  ُهَريمَرَة، أ

َ  ُيَقاُل  َيُمتم  إهنم  اللَُهمَ : قَالَتم  َل  َقتَلَتمُه، هه رمسه
ُ
  َفَقاَمتم  إهيَلمَها، قَامَ  ُثمَ  فَأ

ُ
، تَوََضأ  تَُصّلِّ

هَك  بهَك  آَمنمُت  ُكنمُت  إهنم  اللَُهمَ : َوَتُقوُل  َصنمُت  َوبهَرُسول حم
َ
جه  َوأ ، ََعَ  إهاَل  فَرم  فاَلَ  َزومجه

َ  تَُسلِّطم  لههه  َرَكَض  َحَّت  َفُغَط  الََكفهَر، َهَذا لََعَ ، َعبمدُ  قَاَل  ،" بهرهجم َنه بُو قَاَل  الرَْحم
َ
 أ

بُو قَاَل : َسلََمةَ 
َ
َ  َفيَُقاُل  َيُمتم  إهنم  اللَُهمَ : َفَقالَتم : " ُهَريمَرةَ  أ َل  َقتَلَتمُه، هه رمسه

ُ
 فه  فَأ

،اثلَا وم  نهيَةه
َ
، فه  أ َةه رمَسلمتُمم  َما َواّلَله : َفَقاَل  اثلَاثله

َ
ُعوَها َشيمَطانًا، إهاَل  إهيَلَ  أ  إهَل  ارمجه

يَم، ُطوَها إهبمَراهه عم
َ
يمَ  إهَل  فَرََجَعتم  آَجرَ  َوأ َشَعرمَت : َفَقالَتم  الَساَلُم، َعلَيمهه  إهبمَراهه

َ
نَ  أ

َ
 أ

دَ  الََكفهرَ  َكبََت  اّلَلَ  خم
َ
َدةً  مَ َوأ  ." َويله

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু সূসত্র বহণেে, রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন হযরে ইবরাহীে আ াইহহস সা াে 
োাঁর স্ত্রী সারা’কে হনসয় হহজরে েরস ন এবাং এেন এে জনপসদ 
প্রসবশ েরস ন, কযখাসন এে বাদশাহ হে , অেবা ব স ন, এে 
অেযাচারী শাসে হে । োসে ব া হস া কয, ইবরাহীে (নােে এে 
বযহক্ত) এে পরো সুন্দরী নারীসে হনসয় (আোসদর এখাসন) প্রসবশ 
েসরসে। কস েখন োাঁর োসে ক াে পাহিসয় হজজ্ঞাসা ের , কহ 
ইবরাহীে, কোোর সাসে এ নারী কে? হেহন ব স ন, আোর কবান। 
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োরপর হেহন সারা’র োসে হফসর এসস ব স ন, েুহে আোর েো 
হেেযা প্রহেপন্ন েসরানা। আহে োসদরসে বস হে কয, েুহে আোর 
কবান। েহান আল্লাহ্ ো’আ ার েসে. দুহনয়াসে (এখন) েুহে আর 
আহে োড়া আর কেউ েুহেন কনই। সুেরাাং আহে ও েুহে িীনী ভাই-
কবান। এরপর ইবরাহীে আ াইহহস সা াে (বাদশাহর হনসদেসশ) 
সারা’কে বাদশাহর োে পাহিসয় হদস ন। বাদশাহ োাঁর হদসে অগ্রসর 
হ । সারা উযু েসর সা াে আদাসয় দাাঁহড়সয় কগস ন এবাং এ দুআ 
েরস ন, কহ েহান আল্লাহ্ ো’আ া, আহেও কোোর উপর এবাং 
কোোর রাসূস র উপর ঈোন এসনহে এবাং আোর স্বােী োড়া সে  
কেসে আোর  জ্জািাসনর সাংরক্ষন েসরহে। েুহে এই োহফরসে 
আোর উপর ক্ষেো হদওনা। েখন বাদশাহ কবহুাঁশ হসয় পসড় 
োহট্সে পাসয়র আঘাে েরসে  াগ । েখন সারা ব স ন, আয় 
আল্লাহ্ রাবু্ব  আ াহেন, এ যহদ োরা যায়, েসব ক াসে ব সব, 
স্ত্রীস ােহট্ এসে হেযা েসরসে। েখন কস সাংজ্ঞা হফসর কপ । এভাসব 
দুইবার বা হেনবাসরর পর বাদশাহ ব  , েহান আল্লাহ্ ো’আ ার 
েসে, কোেরা আোর হনেট্ এে শয়োনসে পাহিসয়ে। এসে 
ইবরাহীসের োসে হফহরসয় দাও এবাং োর জনয হাসজরাসে হাদীয়া 
স্বরুপ দান ের। সারা ইবরাহীে আ াইহহস সা াসের হনেট্ হফসর 
এসস ব স ন, আপহন জাসনন হে, েহান আল্লাহ্ ো’আ া োহফরসে 
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 হজ্জে ও হনরাশ েসরসেন এবাং কস এে বাাঁহদ হাদীয়া হহসাসব 
কদয়।1 

به  نم عَ 
َ
ل  قَاَل : قَاَل  ُهَريمَرَة، أ  َعنم  ُسلَيمَماُن، َحَدَثنَا ح وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
، بمنه  َْحَاده  يلوَب، َعنم  َزيمد 

َ
، َعنم  أ به  َعنم  حُمََمد 

َ
ل  قَاَل : قَاَل  ُهَريمَرَة، أ  اهللُ  َصَّل  انَلبه

ذه  لَمم : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  يمُ  بم يَكم يمُ  بَيمنََما: َكَذبَات   ثاََلَث  إهاَل  إهبمَراهه ََبار   َمرَ  إهبمَراهه  ِبه
يَث، فََذَكرَ  َساَرةُ  َوَمَعهُ  َطاَها احلَده عم

َ
َدَمنه  الََكفهره  يَدَ  اّلَلُ  َكَف : قَالَتم  َهاَجَر، فَأ خم

َ
 وَأ

بُو قَاَل "  آَجرَ 
َ
ُكمم  فَتهلمَك »: ُهَريمَرةَ  أ مل

ُ
 .«الَسَماءه  اءه مَ  بَنه  يَا أ

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে। হেহন বস ন নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে 
হেনবার বযেীে কোসনা হেেযা েো বস ন হন। অেযাচারী বাদশাহর 
কদসশ োসে কযসে হসয়হে  এবাং োর সাসে ‘সারা’ রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহা হেস ন। এরপর রাবী পূণে হাদীস বণেনা েসরন। (কসই 
বাদশাহ) হাসজরাসে োাঁর কসবার জনয োাঁসে দান েসরন। হেহন 
হফসর এসস ব স ন, আ িাহ্ োসফর কেসে আোসে হনরাপত্তা দান 
েসরসেন এবাং আোর কখদেসের জনয আসজরা (হাসজরা)-কে 
হদসয়সেন। আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, ‘‘কহ আোসশর 
পাহনর সেত্মানগণ (েুরাইশ)! এ হাসজরাই কোোসদর ো।’’2 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২২১৭।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৫০৮৪।  
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َ  َعَباس   ابمنه  َعنه  ل  َدَخَل : قَاَل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه  ابَليمَت، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
يَم، ُصوَرةَ  فهيهه  فَوََجدَ  َيَم، وَُصوَرةَ  إهبمَراهه َما» َفَقاَل  َمرم

َ
، أ ُعوا َفَقدم  لَُهمم نَ  َسمه

َ
 أ

ُخُل  الَ  الَماَلئهَكةَ  يمُ  َهَذا ُصوَرة ، فهيهه  بَيمتًا تَدم ، إهبمَراهه مُ  ََلُ  َفَما ُمَصَور  تَقمسه  .«يَسم
ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এেদা ো’বা ঘসর প্রসবশ েরস ন। 
কসখাসন হেহন ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে ও োরইয়াসের েহব 
কদখসে কপস ন। েখন হেহন ব স ন, োসদর (েুরাইশসদর) হে 
হ ? অেচ োরা কো শুনসে কপসয়সে, কয ঘসর প্রাণীর েহব োেসব, 
কস ঘসর হফহরশোগণ প্রসবশ েসরন না। এ কয ইব্রাহীসের েহব 
বানাসনা হসয়সে, (ভাগয হনরধারে জুয়ার েীর হনসক্ষপরে অবিায়) 
হেহন কেন ভাগয হনধোরে েীর হনসক্ষপ েরসবন!1 

َ  َعَباس   ابمنه  َعنه  نَ  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه
َ
َ  أ ى لََما وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
َورَ  رَأ  الصل

ُخلم  لَمم  ابَليمته  فه  َمرَ  َحَّت  يَدم
َ
، بهَها أ يَتم ى َفُمحه

َ
يمَ  َوَرأ يَل  إهبمَراهه َماعه َماعَ  َوإهسم  لَيمهه

َما الَساَلمُ  يهه يمده
َ
زماَلُم، بهأ

َ
، قَاتَلَُهمُ » َفَقاَل  األ َسَما إهنه  َواّلَله  اّلَلُ تَقم اَلمه  اسم زم

َ
 .«َقطل  بهاأل

ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যখন ো’বা ঘসর েহবসেূহ কদেসে কপস ন, 
েখন কয পযেন্ত োাঁর হনসদেশ ো হেহট্সয় কফ া না হস া, কস পযেন্ত 
হেহন োসে প্রসবশ েরস ন না। আর হেহন কদখসে কপস ন, ইব্রাহীে 
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এবাং ইসোঈ  আ াইহহস সা াসের হাসে ভাগয হনরধারসণর 
েীর। েখন হেহন ব স ন, আল্লাহ োসদর (েুরাইশসদর) অপর 
 ানে বষেণ েরুে। আল্লাহ্ র েসে, োরা দু’জন েখনও ভাগয 
হনধোরে েীর েসরন হন।1 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ ِّ  َعنه  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  يَلمَق : " قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

يمُ  بَاهُ  إهبمَراهه
َ
مَ  آَزرَ  أ ، يَوم يَاَمةه هه  وَََعَ  القه ة   آَزرَ  وَجم ة ، َقََتَ يمُ  ََلُ  َفيَُقوُل  َوَغَبَ َ : إهبمَراهه ل

َ
 مم أ

قُلم 
َ
، الَ  لََك  أ نه بُوهُ  َفيَُقوُل  َتعمصه

َ
مَ : أ يَك، الَ  فَايلَوم عمصه

َ
يمُ  َفيَُقوُل  أ  إهنََك  رَبِّ  يَا: إهبمَراهه

تَنه  نم  وََعدم
َ
َينه  الَ  أ زه

مَ  َُتم يل  ُيبمَعثُوَن، يَوم
َ
زمي   فَأ َزى خه خم

َ
نم  أ به  مه

َ
؟ أ بمَعده

َ
 اّلَلُ  َفيَُقوُل  األ

ُت حَ  إهنِّ : " َتَعاَل  يَن، ََعَ  اجلََنةَ  َرمم يُم، يَا: ُيَقاُل  ُثمَ  الََكفهره لَيمَك؟ ََتمَت  َما إهبمَراهه  رهجم
يخ   ُهوَ  فَإهَذا َفيَنمُظُر، ، بهذه خ  هه  َفيُؤمَخذُ  ُملمتَطه  ." انَلاره  فه  َفيُلمَق  بهَقَوائهمه

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, হেয়ােসের হদন ইব্রাহীে আ াইহহস 
সা াে োাঁর হপো আযসরর কদখা পাসবন। আযসরর েুখেণ্ড  োহ ো 
এবাং ধু াবাহ  োেসব। েখন ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে োসে 
ব সবন, আহে হে পৃহেবীসে আপনাসে বহ হন কয, আোর অবাধযো 
েরসবন না? েখন োাঁর হপো ব সব, আজ আর কোোর অবাধযো 
েরব না। এরপর ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে (আল্লাহ্ র োসে) 
আসবদন েরসবন, কহ আোর রব! আপহন আোর সাসে ওয়াদা 
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েসরহেস ন কয, হাশসরর হদন আপহন আোসে  হজ্জে েরসবন না। 
আোর হপো রহের েসে বহঞ্চে হওয়ার কেসে অহধে অপোন 
আোর জনয আর হে হসে পাসর? েখন আল্লাহ ব সবন, আহে 
োহফরসদর জনয জান্নাে হারাে েসর হদসয়হে। পুনরায় ব া হসব, কহ 
ইব্রাহীে! কোোর পদেস  হে? েখন হেহন হনসচর হদসে োোসবন। 
হিাৎ কদখসে পাসবন োাঁর হপোর িাসন সরবশরীসর রক্তোখা আহক্ত 
জাসনায়ার পসড় রসয়সে। এর চার পা কবাঁসধ জাহান্নাসে েুাঁসড় কফ া 
হসব।1 

به  َعنم 
َ
، أ يد  ، َّل َموم  َسعه رهيِّ

مَمهم نَهُ  ال
َ
َصاَبُهمم  أ

َ
ينَةه  أ مَمده د   بهال َدة ، َجهم نَهُ  وَشه

َ
َت  َوأ

َ
بَا أ

َ
 أ

يد   رهَي، َسعه
ُدم ، َكثهيُ  إهنِّ : ََلُ  َفَقاَل  اْلم يَاله َصابَتمنَا َوقَدم  المعه

َ
َدة ، أ رَدمُت  شه

َ
نم  فَأ

َ
نمُقَل  أ

َ
 أ

يَايله  ، َبعمضه  إهَل  عه يفه بُو َفَقاَل  الرِّ
َ
يد   أ ، اَل : َسعه َعلم مَزمه  َتفم ينََة، ال مَمده نَا فَإهنَا ال  َمعَ  َخرَجم

 ِّ ُظنل  - وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  نَبه
َ
نَهُ  أ

َ
نَا َحَّت  - قَاَل  أ مم َفاَن، قَده قَامَ  ُعسم

َ
 بهَها فَأ

، َ ، فه  ُهنَا َها ََنمنُ  َما َواهلله : انَلاُس  َفَقاَل  يَلَايله ء  يَانَلَا َوإهنَ  ََشم َمنُ  َما َْلُلُوف   عه
م
 نَأ

، مم هَك  َفبَلَغَ  َعلَيمهه َ  َذل نم  بَلََغنه  اََّلهي َهَذا َما»: َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  مه
؟ يثهُكمم رهي َما - «َحده

دم
َ
لهُف  َواََّلهي» - قَاَل  َكيمَف  أ حم

َ
وم  - بههه  أ

َ
ي أ  - هه بهيَده  نَفمسه  َواََّله

ُت  لََقدم  وم  - َهَممم
َ
ئمتُمم  إهنم  أ رهي اَل  شه

دم
َ
َيتَُهَما أ

َ
ُحلل  اَل  ُثمَ  تُرمَحُل، بهنَاقَته  َْلُمَرنَ  - قَاَل  أ

َ
 أ

َدةً  لََها قمَدمَ  َحَّت  ُعقم
َ
ينَةَ  أ مَمده  َحَرًما، فََجَعلََها َمَكةَ  َحَرمَ  إهبمَراههيمَ  إهنَ  اللُهمَ »: َوقَاَل  ،«ال

ُت حَ  َوإهنِّ  ينَةَ  َرمم مَمده َ  َما َحَراًما ال َميمَها، َبيم زه
م
نم  َمأ

َ
َراَق  اَل  أ يَها ُيهم ، فه  ُُيمَمَل  َواَل  َدم 
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يَها اَلح   فه ، سه تَال  ، إهاَل  َشَجَرة   فهيَها َُتمبََط  َواَل  لهقه ينَتهنَا، فه  نَلَا بَارهكم  اللُهمَ  لهَعلمف   َمده
نَا، فه  نَلَا بَارهكم  اللُهمَ  نَا، فه  نَلَا بَارهكم  اللُهمَ  َصاعه نَا، فه  نَلَا بَارهكم  اللُهمَ  ُمدِّ  اللُهمَ  َصاعه
نَا، فه  نَلَا بَارهكم  ينَتهنَا، فه  نَلَا بَارهكم  اللُهمَ  ُمدِّ َعلم  اللُهمَ  َمده َكةه  َمعَ  اجم ، المَبَ ه  بََرَكتَيم

ي هه، َنفمسه  َواََّله نَ  َما بهيَده ينَةه  مه مَمده عمب   ال  َُيمُرَسانهَها َملَََكنه  َعلَيمهه  إهاَل  َنقمب   َواَل  ،شه
َدُموا َحَّت  هلَناسه  قَاَل  ُثمَ  ،«إهيَلمَها َتقم لُوا»: ل ََته ََتَلمنَا، ،«ارم بَلمنَا فَارم قم

َ
، إهَل  فَأ ينَةه مَمده  ال

ي وم  بههه  ََنملهُف  فََواََّله
َ
نم  الَشكل  - بههه  ُُيملَُف  أ يَ  رهَحانَلَا نَاوََضعم  َما - َْحَاد   مه  َدَخلمنَا حه

ينَةَ  مَمده ََغرَ  َحَّت  ال
َ
يُجُهمم  َوَما َغَطَفاَن، بمنه  اهلله  َعبمده  َبنُو َعلَيمنَا أ هَك  َقبمَل  يَهه ء   َذل  .ََشم

আবু সাঈদ, োও া োহরী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, োরা 
েদীনায় েি ও দুঃসখ পহেে হন। হেহন আবু সাঈদ খুদরী 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হনেট্ উপহহহে হসয় োাঁসে ব স ন, আোর 
পহরবাসরর সদসয সাংখযনা অসনে এবাং আেরা দুঃখ দুদেশার সেুিীন 
হসয়হে। োই আহে আোর পহববারসে কোসনা শসয শযাে  এ াোয় 
িানান্তসরর েনহহ েসরহে। আবু সাঈদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, 
ো েসরা না বরাং েদীনাসে আেসড় োে। োরণ, এেদা আেরা 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ কবর হ াে, আোর েসন 
হয়, হেহন এও বস সেন কয এবাং উসফান পযেন্ত কপৌেস ন। এখাসন 
হেহন েসয়ে রাে অবিান েরস ন। ক াসেরা ব  , আল্লাহর েসে! 
আেরা এখাসন অযো সেয় নি েরহে। অেচ আোসদর পহরবার 
পহরজন আোসদর পশ্চাসে হনরাপত্তাহীন অবিায় রসয়সে এবাং আেরা 
োসদর (হনরাপত্তার) বযাপাসর হনহশ্চে হসে পারহে না। এেো নবী 
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সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে কপৌেস  হেহন বস ন, হে 
বযাপার, কোোসদর এেো আোর হনেসট্ কপৌঁসেসে। রাবী বস ন, 
আবু সাঈদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু েোট্া হেভাসব পূবেবযক্ত েসরসেন ো 
আোর েসন কনই। কসই সত্তার নাসে শপে অেবা কসই সত্তার শপে, 
যার হাসে আোর প্রাণ! অবশয আহে েনহহ েসরহে, অেবা যহদ 
কোেরা চাও রাবী বস ন, আবু সাঈদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কোনহট্ 
বস সেন, ো আোর সহিে েসন নাই। েসব আহে হনহশ্চে আোর 
উষ্ট্রীসে অগ্রসর হওয়ার হনসদেশ হদব এবাং েদীনায় কপৌো পযেন্ত োর 
এেহট্ হগট্ও খু ব না। (যাত্রা হবরহে েরব না)। োরপর হেহন 
ব স ন, কহ আল্লাহ! হনশ্চয়ই ইবরাহীে আ াইহহস সা াে েক্কাসে 
হারাে কঘাষণা েসরসেন এবাং ো পহবত্র ও সন্মাহনে হসয়সে। আর 
আহে েদীনাসে হারাে কঘাষণা ের াে যা দুই পাহাসড়র (আইর ও 
উহুদ) েধযহহস  অবহহহে। অেএব এখাসন রক্তপাে েরা যাসব না, 
এখাসন যুসির উসেসশয অস্ত্রবহন েরা যাসব না এবাং পশু খাদয 
হহসসসব বযবহাসরর উসেশয বযেীে গােপাের পাোও পাড়া যাসব না। 
কহ আল্লাহ! আোসদর এই শহসর বরেে দান েরুন কহ আল্লাহ! 
আোসদর সা’- এ বেরে দান েরুন। কহ আল্লাহ! আোসদর েুে-এ 
বরেে দান েরুন। কহ আল্লাহ! বরেসের সাসে আোসদর আসরা 
দুহট্ বরেে দান েরুন। কসই সত্তার শপে যার হাসে আোর প্রাণ! 
েদীনার এেন কোসনা প্রসবশ পে বা হগহর সাংেট্ কনই কযখাসন 
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কোোসদর েদীনায় হফসর আসা পযেন্ত দু-জন েসর হফহরশো 
পাহারায় হনযুক্ত কনই। পুনরায় হেহন ক ােসদর উসেসশয ব স ন, 
“কোেরা রওনা হও।” অেএব আেরা রওনা হ াে এবাং েদীনায় 
এসস কপৌে াে । কসই সত্তার শপে যার নাসে আেরা শপে েহর 
অেবা যার নাসে শপে েরা হয়- হাম্মাদ োর উধবেেন রাবী কোনহট্ 
বস সেন কস সেসন্ধ সসন্দসহ পসড়সেন। আেরা েদীনায় প্রসবশ েসর 
বাহসনর হপসির হাওদা েখনও খুহ হন ইেযাবসসর আবদুল্লাহ ইবন 
গােফান কগাসত্রর ক াসেরা আোসদর উপর অেহেেসে আক্রেণ েসর, 
অেচ এরূপ হেেু েরার দুঃসাহস োসদর হয় হন।1 

، َعنم  ل  قَاَل : قَاَل  َجابهر  يمَ  إهنَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  َوإهنِّ  َمَكَة، َحَرمَ  إهبمَراهه
ُت حَ  ينَةَ  َرمم مَمده َ  َما ال َطعُ  اَل  اَلبَتَيمَها، َبيم َضاُهَها، ُيقم  .«َصيمُدَها يَُصادُ  َواَل  عه

জাহবর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, হনশ্চয় ইবরাহীে আ াইহহস সা াে 
েক্কার হারাে হনধোরণ েসরসেন, আর আহে েদীনাসে হারাে বস  
কঘাষণা েরহে- এর দুই প্রাসন্তর েঙ্করেয় োসির েধযবেেী অাংশসে। 
অেএব এখানোর কোসনা োট্াযূক্ত গােও োট্া যাসব না এবাং 
এখানোর জীবজন্তুও হশোর েরা যাসব না।2 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৩৭৪।  
2 েুসহ ে, ১৩৬২।  
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يدُ  َحَدثَنه  َنه  َعبمده  بمنُ  َسعه به  بمنه  الرَْحم
َ
يد   أ ، َسعه رهيِّ

ُدم نَ  اْلم
َ
،ا َعبمدَ  أ َنه  َحَدثَُه، لرَْحم

بهيهه  َعنم 
َ
به  أ

َ
، أ يد  نَهُ  َسعه

َ
عَ  أ  إهنِّ »: َيُقوُل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  َسمه

ُت  َ  َما َحَرمم ينَةه  اَلَبَته  َبيم مَمده يمُ  َحَرمَ  َكَما ال بُو ََكنَ  ُثمَ : قَاَل  ،«َمَكةَ  إهبمَراهه
َ
يد   أ  َسعه

ُخُذ،
م
بُو قَاَل وَ  يَأ

َ
ر   أ

دُ : بَكم َحَدنَا جَيه
َ
هه  فه  أ ، يَده ُ هُ  الَطيم نم  َفيَُفكل هه، مه لُهُ  ُثمَ  يَده  .يُرمسه

আবু সাঈদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনসেন, েদীনার দুই প্রাসস্তর প্রস্তরেয় ভূহের 
েধযবেেী িানসে আহে হারাে কঘাষণা েরহে, কযেন ইবরাহীে 
আ াইহহস সা াে েক্কাসে হারাে কঘাষণা েসরসেন। (রাবী) আবদুর 
রহোন বস ন, অেঃপর আবু সাঈদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু যহদ 
আোসদর োরও হাসে পাহখ কদখসে কপসেন েসব হেহন োর হাে 
কেসে পাহখসে েুক্ত েসর কেসড় হদসেন।1 

                                                           
1 েুসহ ে, ১৩৭৪। 
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আল্লাহর নবী কশা‘আইব আ াইহহস সা াে ও োাঁর জাহের ঘট্না 
আল্লাহ ো‘আ া বস সেন,  

َينَ  ِإَوَلى  ﴿ مح  َمدح َخاه 
َ
ا  أ َعيحٗبا ىَقوحمّ  قَاَل  ش  وا   َي ب د  م َما ٱلَِلَ  ٱعح ّنح  لَك  ۥ   إَّلىه   م   قَدح  َغريح ه 

م ّن بَي َّنة   َجا َءتحك  مح   م  ف وا   َرب ّك  وح
َ
حّمزَيانَ  ٱلحَكيحَل  فَأ وا   َوَل  َوٱل شح  ٱنلَاَس  َتبحَخس 

َ
مح أ  َيا َءه 

وا   َوَل  ّسد  ۡرّض  ّف  ت فح
َ دَ  ٱۡلح ا  َبعح َلىّحَها مح  إّصح ىلّك  مح  َخريح   َذ نت م إّن َلك  ّمنّيَ  ك  ؤح  ٨٥ مُّ

وا   َوَل  د  ع  ّ  َتقح ل  ونَ  ّصَرىط   بّك  ونَ  ت وّعد  دُّ  بّهّۦ َءاَمنَ  َمنح  ٱلَِلّ  َسبّيلّ  َعن َوتَص 
وَنَها ا  َوَتبحغ  ا   ّعوَٗجا و  ر  نت مح  إّذح  َوٱذحك  مح   قَلّيٗل  ك  ك  وا   فََكََثَ ر  ىقَّبة   ََكنَ  َكيحَف  َوٱنظ   َع
ّسّدينَ  فح حم  مح  َطا ئَّفة   ََكنَ  ِإَون ٨٦ ٱل ّنك  رحّسلحت   بّٱََّلّي   َءاَمن وا   م 

 
 َلمح  َوَطا ئَّفة   بّهّۦ أ

ّمن وا   وا   ي ؤح ّۡب  مَ  َحَّتى  فَٱصح ا  ٱلَِل   َُيحك  وَ  بَيحَنَنا   ۞قَاَل  ٨٧ ّكّميَ ٱلحَحى  َخريح   َوه 
 
حَمَل  ٱل

وا   ٱََّلّينَ  َۡب  َتكح رَّجَنَك  قَوحّمهّۦ ّمن ٱسح َعيحب   نَل خح َيتَّنا   مّن َمَعَك  َءاَمن وا   َوٱََّلّينَ  َيىش   قَرح
وح 
َ
ا  ّف  ََلَع ود نَ  أ َولَوح  قَاَل  ّمَلتَّنا

َ
َنا أ يحَنا قَدّ  ٨٨ َكىرّهّيَ  ك  ََتَ نَا إّنح  َكّذبًا ٱلَِلّ  ََعَ  ٱفح دح  ع 

م ّف  دَ  ّمَلتّك  ىَنا إّذح  َبعح ا  ٱلَِل   جَنَى َها ون   َوَما ّمنح ن نَلَا   يَك 
َ
ودَ  أ ن إَّل   فّيَها   َنع 

َ
 ٱلَِل   يََشا ءَ  أ

ا  َ  َربَُّنا َوّسعَ  َربَُّنا ء   ك  ا  ََشح ا  ٱلَِلّ  ََعَ  ّعلحًما َتحح  َرَبَنا تََوََكحَنا َ  بَيحَنَنا ٱفح َق ّ  اقَوحّمنَ  َوَبيح  بّٱۡلح
نَت 
َ
  َوقَاَل  ٨٩ ٱلحَفىتّّحيَ  َخريح   َوأ

 
حَمَل وا   ٱََّلّينَ  ٱل ت مح  لَئّنّ  قَوحّمهّۦ ّمن َكَفر  َعيحًبا ٱَتَبعح  ش 

مح  ونَ  إّٗذا إّنَك  م   ٩٠ َلَخىِّس  َخَذتحه 
َ
َفة   فَأ وا   ٱلَرجح َبح  صح

َ
 ٱََّلّينَ  ٩١ َجىثّّميَ  َدارّهّمح  ّف  فَأ

َعيح  َكَذب وا   ن ٗباش 
َ
ا   َلمح  َكأ َنوح ا  َيغح َعيحٗبا َكَذب وا   ٱََّلّينَ  فّيَها م   ََكن وا   ش   ٩٢ ٱلحَخىِّسّينَ  ه 

مح  َفَتَوَلى  ىَقوحمّ  َوقَاَل  َعنحه  مح  لََقدح  َي ت ك  بحلَغح
َ
ّ  رَّسىَلىّت  أ ت   َرب  مح   َونََصحح  فََكيحَف  لَك 

ى  َءاَسى  م   ََعَ   [٠٢ ،٣١: االعراف] ﴾ ٩٣ َكىفّرّينَ  قَوح



 

643 

“আর োদইয়াসন (কপ্ররণ েসরহে াে) োসদর ভাই শু‘আইবসে। কস 
ব  , ‘কহ আোর েওে, কোেরা আল্লাহর ইবাদাে ের। হেহন োড়া 
কোোসদর কোসনা (সেয) ই াহ কনই। কোোসদর রসবর পক্ষ কেসে 
কোোসদর হনেট্ স্পি প্রোণ এসসসে। সুেরাাং কোেরা পহরোসণ ও 
ওজসন পহরপূণে দাও এবাং োনুষসে োসদর পসণয েে কদসব না; আর 
কোেরা যেীসন ফাসাদ েরসব না ো সাংসশাধসনর পর। এগুস া 
কোোসদর জনয উত্তে যহদ কোেরা েুহেন হও’।আর যারা োাঁর প্রহে 
ঈোন এসনসে োসদরসে ভয় কদখাসে, আল্লাহর পে কেসে বাধা 
হদসে এবাং োসে বক্রো অনুসন্ধান েরসে কোেরা প্রহেহট্ পসে 
বসস কেসো না’। আর স্মরণ ের, যখন কোেরা হেস  েে, অেঃপর 
হেহন কোোসদরসে অহধে েসরসেন এবাং কদখ, হেরূপ হসয়সে 
ফাসাদোরীসদর পহরণহে। আহে যা হনসয় কপ্রহরে হসয়হে, োর প্রহে 
যহদ কোোসদর এেহট্ দ  ঈোন আসন আর অনয দ  ঈোন না 
আসন, োহস  বধযেধারণ ের, যেক্ষণ না আল্লাহ আোসদর েসধয 
ফয়সা া েসরন। আর হেহন উত্তে ফয়সা াোরী। োর েওে কেসে 
কয কনেৃবৃন্দ অহঙ্কার েসরহে  োরা ব  , ‘কহ শু‘আইব, আেরা 
কোোসে ও কোোর সাসে যারা ঈোন এসনসে োসদরসে অবশযই 
আোসদর জনপদ কেসে কবর েসর কদব অেবা কোেরা আোসদর 
ধসেে হফসর আসসব।’ কস ব  , ‘যহদও আেরা ো অপেন্দ েহর 
েবুও?’ আেরা কো আল্লাহর প্রহে হেেযাসরাপ ের াে যহদ আেরা 
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কোোসদর ধসেে হফসর যাই- কসই ধেে কেসে আল্লাহ আোসদরসে 
নাজাে কদওয়ার পর। আর আোসদর জনয উহচে হসব না োসে 
হফসর যাওয়া। েসব আোসদর রব আল্লাহ চাইস  (কসট্া হভন্ন েো)। 
আোসদর রব জ্ঞান িারা সব হেেু পহরবযাপ্ত েসর আসেন। আল্লাহরই 
উপর আেরা োওয়াকু্ক  েহর। কহ আোসদর রব, আোসদর ও 
আোসদর েওসের েসধয যোেে ফয়সা া েসর হদন। আর আপহন 
কেি ফয়সা াোরী। আর োর েওে কেসে কয কনেৃবৃন্দ েুফরী 
েসরহে  োরা ব  , ‘যহদ কোেরা শু‘আইবসে অনুসরণ ের োহস  
হনশ্চয় কোেরা ক্ষহেগ্রস্ত হসব।’ অেঃপর ভূহেেম্প োসদর পােড়াও 
ের । োরপর োরা োসদর গৃসহ উপুড় হসয় েসর রই । যারা 
শু‘আইবসে হেেযাবাদী বস হে , েসন হয় কযন োরা কসখাসন 
বসবাসই েসরহন। যারা শু‘আইবসে হেেযাবাদী বস হে  োরাই হে  
ক্ষহেগ্রস্ত। অেঃপর কস োসদর কেসে েুখ হফহরসয় হন  এবাং ব  , 
কহ আোর েওে, আহে কো কোোসদর োসে আোর রসবর 
হরসা াসের দাহয়ত্ব কপৌঁসে হদসয়হে এবাং কোোসদর জনয ে যাণ 
োেনা েসরহে। সুেরাাং আহে েীভাসব োহফর জাহের বযাপাসর দুঃখ 
েরব”! [সূরা আ -আ'রাফ: ৮৫-৯৩] 
আল্লাহ আসরা বস সেন,  

َينَ  ۞ِإَوَلى  ﴿ مح  َمدح َخاه 
َ
ا  أ ٗبا َعيح ىَقوحمّ  َقاَل  ش  وا   َي ب د  ملَ  َما ٱلَِلَ  ٱعح ّنح  ك  ۥ   إَّلىه   م   َغريح ه 

وا   َوَل  ص  َياَل  تَنق  حّمكح حّمزَياَن   ٱل م إّن ّ   َوٱل ىك  َرى
َ
ريح   أ

َخاف   ِإَون ّ   ِّبَ
َ
مح  أ م   َعَذاَب  َعلَيحك   يَوح
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ّيط   ىَقوحمّ  ٨٤ ُمُّ ف وا   َوَي وح
َ
َياَل  أ حّمكح حّمزَيانَ  ٱل ّط   َوٱل وا   َوَل  بّٱلحقّسح َيا ءَ  ٱنلَاَس  َتبحَخس  شح

َ
مح أ  ه 

ا   َوَل  َثوح ۡرّض  ّف  َتعح
َ ّسّدينَ  ٱۡلح فح مح  َخريح   ٱلَِلّ  بَقَّيت   ٨٥ م  نت م إّن َلك  ّمنَّيا  ك  ؤح  َوَما   مُّ

نَا  
َ
م أ َعيحب   قَال وا   ٨٦ ِّبَفّيظ   َعلَيحك  ت َك  َيىش  َصلَوى

َ
ر كَ  أ م 

ح
ن تَأ

َ
ب د   َما َنَتح كَ  أ نَا   َيعح  َءابَا ؤ 

وح 
َ
ن أ

َ
َعَل  أ ىنّلَا ّف   َنفح َو مح

َ
ا    َما أ ؤ  نَت  إّنََك  نََشَٰٓ

َ
َلّيم   َۡل ىَقوحمّ  قَاَل  ٨٧ ٱلَرّشيد   ٱۡلح ت مح  َي رََءيح

َ
 أ

نت   إّن ى  ك  ّن بَي َّنة   ََعَ ّ  م  ا  رّزحقًا ّمنحه   َوَرزَقَّن  َرب  رّيد   َوَما   َحَسٗنا
 
نح  أ

َ
مح  أ َخالَّفك 

 
 إَّلى  أ

مح  َما   نحَهىىك 
َ
ا  أ رّيد   إّنح  َعنحه 

 
َلىحَ  إَّل  أ ّصح

ا  َما ٱۡلح َتَطعحت   َعلَيحهّ بّٱلَِلّا  إَّل  تَوحفّيّق   َوَما ٱسح
نّيب   ِإَوَّلحهّ  تََوََكحت  

 
ىَقوحمّ  ٨٨ أ مح  َل  َوَي ن ّشَقاّق   ََيحرَّمَنك 

َ
م أ ّثحل   ي ّصيَبك  َصاَب  َما   م 

َ
 أ

وح  ن وح   قَوحمَ 
َ
ود   قَوحمَ  أ وح  ه 

َ
م ل وط   م  قَوح  َوَما َصىلّح    قَوحمَ  أ ّنك  وا   ٨٩ بَّبعّيد   م  فّر  َتغح  َوٱسح

مح  ّ  إّنَ  إَّّلحهّ   ت وب و ا   ث مَ  َرَبك  َعيحب   قَال وا   ٩٠ َود ود   رَّحيم   َرب  َقه   َما َيىش  َّما َكثرّٗيا َنفح  م 
ول   ىَك  ِإَونَا َتق  ى َل  َضعّيٗفا   فّيَنا لََُنَ َك  َولَوح ط  نَت  َوَما   لَرََۡجحَنىَك   رَهح

َ
 ٩١ بَّعزّيز   َعلَيحَنا أ

ىَقوحمّ  قَاَل  ّطي   َي رَهح
َ
َعزُّ  أ

َ
م أ ّنَ  َعلَيحك  وه   ٱلَِلّ  م  ت م  مح  َوٱََّتَذح رّيًّا   َوَرا َءك  ّ  إّنَ  ّظهح  بَّما َرب 

َمل ونَ  ّيط   َتعح ىَقوحمّ  ٩٢ ُم  َمل وا   َوَي ى  ٱعح مح  ََعَ ىّمل    إّن ّ  َمََكنَتّك  ونَ  َسوحَف  َع لَم   َمن َتعح
 
ح
حزّيهّ َعَذاب   تّيهّ يَأ وَ  َوَمنح  َي  تَقّب و ا   َكىّذب    ه  مح  إّن ّ  َوٱرح  َجا ءَ  َولََما ٩٣ َرقّيب   َمَعك 

نَا ر  مح
َ
َعيحٗبا جَنَيحَنا أ ۥ َءاَمن وا   َوٱََّلّينَ  ش  َة   َمَعه  َّنا بّرَۡحح َخَذتّ  م 

َ
وا   ٱََّلّينَ  َوأ  ٱلَصيحَحة   َظلَم 

وا   َبح  صح
َ
ن ٩٤ َجىثّّميَ  دَّيىرّهّمح  ّف  فَأ

َ
ا   َلمح  َكأ َنوح َل  فّيَها    َيغح

َ
ٗدا أ َينَ  ب عح  بَعَّدتح  َكَما ل َّمدح

ود     [٠١ ،٣١: هود] ﴾ ٩٥ َثم 
"আর োদইয়াসন আহে (পাহিসয়হে াে) োসদর ভাই শু‘আইবসে। কস 
ব  , ‘কহ আোর েওে, কোেরা আল্লাহর ইবাদাে ের, হেহন োড়া 
কোোসদর কোসনা (সেয) ই াহ কনই এবাং োপ ও ওযন েে েসরা 
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না; আহে কো কোোসদর প্রাচুযেশী  কদখহে, হেন্তু আহে কোোসদর 
উপর এে সবেগ্রাসী হদসনর আযাসবর ভয় েরহে’। আর কহ আোর 
েওে, োপ ও ওযন পূণে ের ইনসাসফর সাসে এবাং োনুষসে োসদর 
পণয েে হদও না; আর যেীসন ফাসাদ সৃহি েসর কবহড়ও না, 
‘আল্লাহর কদওয়া উিৃত্ত  াভ কোোসদর জনয ে যাণের, যহদ কোেরা 
েুহেন হও। আর আহে কো কোোসদর হহফাযেোরী নই’। োরা 
ব  , ‘কহ শু‘আইব, কোোর সা াে হে কোোসে এই হনসদেশ প্রদান 
েসর কয, আোসদর হপেৃপুরুষগণ যাসদর ইবাদাে েরে, আেরা 
োসদর েযাগ েহর? অেবা আোসদর সম্পসদ আেরা ইিােে যা 
েহর োও (েযাগ েহর?) েুহে কো কবশ সহনশী  সুসবাধ’! কস ব  , 
‘কহ আোর েওে, কোেরা েী েসন ের, আহে যহদ আোর রসবর 
পক্ষ কেসে স্পি প্রোসণর উপর োহে এবাং হেহন আোসে োাঁর পক্ষ 
কেসে উত্তে হরহযে দান েসর োসেন (োহস  েী েসর আহে আোর 
দাহয়ত্ব পহরেযাগ েরব)! কয োজ কেসে আহে কোোসদরসে হনসষধ 
েরহে, কোোসদর হবসরাহধো েসর কস োজহট্ আহে েরসে চাই না। 
আহে আোর সাধযেে সাংসশাধন চাই। আল্লাহর সহায়ো োড়া আোর 
কোসনা েওফীে কনই। আহে োাঁরই উপর োওয়াকু্ক  েসরহে এবাং 
োাঁরই োসে হফসর যাই’।‘আর কহ আোর েওে, আোর সাসে 
ববহরো কোোসদরসে কযন এেন োসজ প্রসরাহচে না েসর যার ফস  
কোোসদর কসরূপ আযাব আসসব কযরূপ এসসহে  নূসহর েওসের 
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উপর অেবা হূসদর েওসের উপর অেবা সাহ সহর েওসের উপর। 
আর  ূসের েওে কো কোোসদর কেসে দূসর নয়’।‘আর কোেরা 
কোোসদর রসবর োসে ইহস্তগফার ের অেঃপর োাঁরই োসে 
োওবা ের। হনশ্চয় আোর রব পরে দয়া ু, অেীব ভা বাসা 
কপাষণোরী’।োরা ব  , ‘কহ শু‘আইব, েুহে যা ব , োর অসনে 
হেেুই আেরা বুহঝ না। আর কোোসে কো আেরা আোসদর েসধয 
দুবে ই কদখসে পাহি। যহদ কোোর আত্মীয়-স্বজন না োেে, েসব 
আেরা কোোসে অবশযই পাের কেসর হেযা েরোে। আর আোসদর 
উপর েুহে শহক্তশা ী নও’। কস ব  , ‘কহ আোর েওে! আোর 
স্বজনরা হে কোোসদর োসে আল্লাহ অসপক্ষা অহধে সম্মাহনে? আর 
কোেরা োাঁসে এসেবাসর কপেসন কিস  হদস ? কোেরা যা ের, 
হনশ্চয় আোর রব ো পহরসবিন েসর আসেন’।আর কহ আোর 
েওে, কোেরা কোোসদর অবিাসন োজ েসর যাও, আহেও োজ 
েরহে। অহচসরই কোেরা জানসে পারসব োর োসে আসসব কস 
আযাব যা োসে  াহিে েরসব এবাং কে হেেযাবাদী। আর কোেরা 
অসপক্ষা ের, আহেও কোোসদর সাসে অসপক্ষোন।আর যখন আোর 
আসদশ আস , েখন শু‘আইব ও োর সাসে যারা ঈোন এসনসে, 
োসদরসে আোর পক্ষ কেসে রহেে িারা নাজাে হদ াে এবাং যারা 
যু ে েসরহে  োসদরসে পােড়াও ের  হবেট্ আওয়াজ। ফস  
োরা হনজ হনজ গৃসহ েুখ েুবসড় পসড় োে । কযন োরা কসখাসন 
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বসবাসই েসরহন। কজসন রাখ, ধ্বাংস োদইয়াসনর জনয, কযরূপ ধ্বাংস 
হসয়সে সােূদ জাহে"। [সূরা: হূদ: ৮৪-৯৫] 
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আল্লাহর নবী  ূে আ াইহহস সা াে ও োাঁর জাহের ঘট্না 

আল্লাহ বস সেন, 
ت ونَ  هّۦ  لَّقوحمّ  قَاَل  إّذح  َول وًطا ﴿

ح
تَأ
َ
م َما ٱلحَفىّحَشةَ  أ َحد   ّمنح  بَّها َسَبَقك 

َ
ّنَ  أ  ٱلحَعىلَّميَ  م 

مح  ٨٠ ت ونَ  إّنَك 
ح
َوةٗ  ٱلر َّجاَل  ََلَأ ّن َشهح نت مح  بَلح  ٱلن َّسا ءّ   د ونّ  م 

َ
ّف ونَ  قَوحم   أ ِسح  َوَما 81 مُّ

ن إَّل   قَوحّمهّۦ   َجَواَب  ََكنَ 
َ
م قَال و ا   أ وه  رّج  خح

َ
مح   نم ّ  أ َيتّك  مح  قَرح نَاس   إَّنه 

 
ونَ  أ  ٨٢ َيَتَطَهر 

جنَيحَنىه  
َ
ۥ   فَأ لَه  هح

َ
ۥ إَّل  َوأ تَه 

َ
َرأ نَا ٨٣ ٱلحَغىّۡبّينَ  ّمنَ  ََكنَتح  ٱمح َطرح مح

َ
رح  َمَطٗرا   َعلَيحّهم َوأ  فَٱنظ 

ىقَّبة   ََكنَ  َكيحَف  رّّميَ  َع جح حم    [٣١ ،٣٩: االعراف] ﴾ ٨٤ ٱل
"আর (কপ্ররণ েসরহে)  ূেসে। যখন কস োর েওেসে ব  , 
‘কোেরা হে এেন অশা ীন োজ েরে, যা কোোসদর পূসবে 
সৃহিেুস র কেউ েসরহন’? কোেরা কো নারীসদর োড়া পুরুষসদর 
সাসে োেনা পূণে েরে, বরাং কোেরা সীো ঙ্ঘনোরী েওে’। আর 
োর েওসের উত্তর কেব  এই হে  কয, োরা ব  , ‘োসদরসে 
কোেরা কোোসদর জনপদ কেসে কবর েসর দাও। হনশ্চয় োরা এেন 
ক াে, যারা অহে পহবত্র হসে চায়’। োই আহে োসে ও োর 
পহরবারসে রক্ষা ের াে োর স্ত্রী োড়া। কস হে  কপেসন কেসে 
যাওয়া ক ােসদর অন্তভুেক্ত। আর আহে োসদর উপর বষেণ 
েসরহে াে বৃহি। সুেরাাং কদখ, অপরাধীসদর পহরণহে হেরূপ হে "। 
[সূরা আ -আ‘রাফ: ৮০-৮৪] 
আল্লাহ আসরা বস সেন,  
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رحَسل ونَ  ل وط   َءاَل  َجا ءَ  فَلََما ﴿ حم  مح  قَاَل  61 ٱل ونَ  قَوحم   إّنَك  نَكر   بَلح  قَال وا   ٦٢ مُّ
ونَ  فّيهّ  ََكن وا   بَّما ّجئحَنىَك  ََت  َتيحَنىَك  ٦٣ َيمح

َ
َق ّ  َوأ ّ  ٦٤ لََصىّدق ونَ  ِإَونَا بّٱۡلح رسح

َ
 فَأ

لَّك  هح
َ
ع   بّأ ّنَ  بّقّطح مح  َوٱتَبّعح  ٱَّلحلّ  م  َبىَره  دح

َ
مح  يَلحَتفّتح  َوَل  أ َحد   ّمنك 

َ
وا   أ ض   َحيحث   َوٱمح

ونَ  َمر  ىلَّك  إَّّلحهّ  َوقََضيحَنا   ٦٥ ت ؤح رَ  َذ مح
َ نَ  ٱۡلح

َ
َل ءّ  َدابّرَ  أ ؤ  وع   َهَٰٓ ط  بّّحيَ  َمقح  وََجا ءَ  ٦٦ مُّصح

ل   هح
َ
حَمّديَنةّ أ ونَ  ٱل َتبحّش  َل ءّ  نَ إّ  قَاَل  ٦٧ يَسح ؤ  ونّ  فََل  َضيحّف  َهَٰٓ َضح  وا   ٦٨ َتفح  ٱلَِلَ  َوٱَتق 

ونّ  َوَل  حز  وَ  قَال و ا   ٦٩ َّت 
َ
َل ءّ  قَاَل  ٧٠ ٱلحَعىلَّميَ  َعنّ  َننحَهَك  لَمح  أ ؤ  نت مح  إّن َبَناّت   َهَٰٓ  ك 

ىعّلّيَ  ر كَ  ٧١ َف مح  لََعمح َرتّّهمح  لَّف  إَّنه  ونَ  َسكح َمه  َخَذتح  ٧٢ َيعح
َ
م  فَأ ّقّيَ  ٱلَصيحَحة   ه   م شح

ىلَّيَها فََجَعلحَنا ٧٣ نَا َسافّلََها َع َطرح مح
َ
ّن ّحَجاَرةٗ  َعلَيحّهمح  َوأ يل   م  ّ ىلَّك  ّف  إّنَ  ٧٤ ّسج   َذ

ّميَ  ٓأَلَيىت   ّ َتوَس  بَّسبّيل   ِإَوَنَها ٧٥ ل ّلحم 
ّقيم   لَ ىلَّك  ّف  إّنَ  ٧٦ مُّ ّمنّيَ  ٓأَليَةٗ  َذ ؤح  ﴾ ٧٧ ل ّلحم 

  [٧٧ ،١١: جراحل]
"এরপর যখন কফসরশোগণ  ূসের পহরবাসরর োসে আস , কস 
ব  , ‘কোেরা কো অপহরহচে ক াে’। োরা ব  , ‘বরাং আেরা 
কোোর োসে এেন হবষয় হনসয় এসসহে, যাসে োরা সসন্দহ েরে’। 

আর আেরা কোোর হনেট্ সেয হনসয় এসসহে এবাং আেরা অবশযই 
সেযবাদী’। সুেরাাং েুহে কোোর পহরবার হনসয় কবহরসয় পড় রাসের 
এোাংসশ, আর েুহে োসদর কপেসন চ , আর কোোসদর কেউ 
কপেসন হফসর োোসব না এবাং কযভাসব কোোসদর হনসদেশ েরা 
হসয়সে কসভাসবই চ সে োেসব’। আর আহে োসে এ হসিান্ত 
জাহনসয় হদসয়হে াে কয, হনশ্চয় সোস  এসদর হশেড় কেসট্ কফ া 
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হসব। আর শহসরর অহধবাসীরা উৎফু  হসয় হাহযর হ । কস ব  , 
‘হনশ্চয় এরা আোর কেহোন, সুেরাাং আোসে অপোহনে েসরা না’। 

কোেরা আল্লাহসে ভয় ের এবাং আোসে  াহিে েসরা না’। োরা 
ব  , ‘আেরা হে জগিাসীর োসরা কেহোনদারী েরসে কোোসে 
হনসষধ েহরহন’? কস ব  , ‘ওরা আোর কেসয় , যহদ কোেরা 
েরসেই চাও (েসব হববাসহর োধযসে ববধ উপাসয় ের)। কোোর 
জীবসনর েসে, হনশ্চয় োরা োসদরসে কনশায় ঘুরপাে খাহি । 
অেএব সূসযোদয়োস  হবেট্ আওয়াজ োসদর কপসয় বস । অেঃপর 
আহে োর (নগরীর) উপরসে হনসচ উ সট্ হদ াে এবাং োসদর উপর 
বষেণ ের াে কপাড়া োহট্র পাের। হনশ্চয় এসে পযেসবক্ষণোরীসদর 
জনয রসয়সে হনদশেনো া। আর হনশ্চয় ো পসের পাসশই হবদযোন  । 
হনশ্চয় এসে েুহেনসদর জনয রসয়সে হনদশেন"। [সূরা: আ -হহজর: 
৬১-৭৭] 
আল্লাহ ো‘আ া আসরা বস সেন, 

ل َنا َجا َءتح  َولََما ﴿ ءَ  ل وٗطا ر س   ٧٧ َعّصيب   يَوحمن  َهىَذا َوَقاَل  َذرحٗع  بّّهمح  َوَضاَق  بّّهمح  ّس 
ۥقَوح  وََجا َءهۥ  ه  ونَ  م  رَع  هح َمل ونَ  َقبحل   َوّمن إَّّلحهّ  ي  ّ  ََكن وا َيعح ىَقوحمّ  َقاَل  اّت    َ ٱلَسي  َل ءّ  َي ؤ   َهَٰٓ
نَ  َبَناّت  َهر   ه  طح

َ
مح   أ وا   َلك  ونّ  َوَل  ٱلَِلَ  فَٱَتق  حز  لَيحَس  َضيحّف    ّف  َّت 

َ
مح  أ ل   ّمنك   رَج 

                                                           
1 ‘আোর কেসয়’ িারা উসেশয েওসের কেসয়রা। োরণ, কয কোন েওসের নবী 

োসদর হপোেু য। 
2 েক্কা কেসে হসহরয়া অহভেুসখ যাত্রাপসের পাসশই ো হবদযোন। 
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َت  لََقدح  قَال وا   ٧٨ رَّشيد   لَم   ِإَونََك  َحق    ّمنح  َبَناتَّك  ّف  انَلَ  َما َعلّمح  قَاَل  ٧٩ ن رّيد   َما ََلَعح
نَ  لَوح 
َ
مح  ّل  أ وح  ق َوةً  بّك 

َ
ن   إَّلى  َءاوّي   أ

ل   إّنَا َيىل وط   قَال وا   ٨٠ َشّديد   ر كح  لَن َرب َّك  ر س 
ّ  إَّّلحَك   يَّصل و ا   رسح

َ
لَّك  فَأ هح

َ
ع   بّأ ّنَ  بّقّطح مح  َتفّتح يَلح  َوَل  ٱَّلحلّ  م  َحدن  ّمنك 

َ
تََك   إَّل  أ

َ
َرأ  ٱمح

ۥ ّصيب َها إّنَه  ا  َما   م  مح َصاَبه 
َ
م   إّنَ  أ ا  َموحّعَده  بحح  لَيحَس  ٱلصُّ

َ
بحح   أ  َجا ءَ  فَلََما 81 بَّقرّيب   ٱلصُّ

نَا ر  مح
َ
ىلَّيَها َجَعلحَنا أ نَا َسافّلََها َع َطرح مح

َ
ّن ّحَجاَرةٗ  َعلَيحَها َوأ يل   م  ّ و ّسج   ٨٢ د  َمنض 

َسَوَمةً    [٣٢ ،٧٧: هود] ﴾ ٨٣ بَّبعّيد   ٱلَظىلّّميَ  ّمنَ  ّهَ  َوَما َرب َّك   ّعندَ  مُّ

“আর যখন  ূসের োসে আোর কফসরশো আস , েখন োসদর 

(আগেসনর) োরসণ োর অস্বহস্তসবাধ হ  এবাং োর অন্তর খুব 
সঙু্কহচে হসয় কগ । আর কস ব  , ‘এ কো েহিন হদন’। আর োর 
েওে োর োসে েুসট্ আস  এবাং ইেঃপূসবে োরা েন্দ োজ 
েরে। কস ব  , ‘কহ আোর েওে, এরা আোর কেসয়, োরা 
কোোসদর জনয পহবত্র। সুেরাাং কোেরা আল্লাহসে ভয় ের এবাং 
আোর কেহোনসদর বযাপাসর কোেরা আোসে অপোহনে েসরা না। 
কোোসদর েসধয হে কোসনা সুসবাধ বযহক্ত কনই’? োরা ব  , ‘েুহে 
অবশযই জান, কোোর কেসয়সদর বযাপাসর আোসদর কোসনা 
প্রসয়াজন কনই। আর আেরা েী চাই, ো েুহে হনশ্চয় জান’। কস 
ব  , ‘কোোসদর প্রহেসরাসধ যহদ আোর কোসনা শহক্ত োেে 
অেবা আহে কোসনা সুদৃঢ় স্তসম্ভর আেয় হনসে পারোে’ ! োরা 

                                                           
1 ‘সুদৃঢ় স্তম্ভ’ ব সে শহক্তশা ী বসনযসােন্ত হোংবা েওে অেবা কগাত্র বুঝাসনা 
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ব  , ‘কহ  ূে, আেরা কোোর রসবর কপ্রহরে কফসরশো, োরা 
েখসনা কোোর োসে কপৌঁেসে পারসব না। সুেরাাং েুহে কোোর 
পহরবার হনসয় রাসের কোসনা এে অাংসশ রওয়ানা হও, আর 
কোোসদর কেউ হপসে োোসব না। েসব কোোর স্ত্রী (রওয়ানা হসব 
না), কেননা োসে ো-ই আক্রান্ত েরসব যা োসদরসে আক্রান্ত 
েরসব। হনশ্চয় োসদর (আযাসবর) হনধোহরে সেয় হসি সো । 
সো  হে হনেসট্ নয়’? অেঃপর যখন আোর আসদশ এসস কগ , 
েখন আহে জনপসদর উপরসে নীসচ উসে হদ াে এবাং ক্রোগে 
কপাড়াোহট্র পাের বষেণ ের াে, যা হচ  হ্নে হে  কোোর রসবর 
োসে। আর ো যাহ েসদর কেসে দূসর নয়"। [সূরা: হূদ: ৭৭-৮৩] 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ نَ  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ
َ  أ رُ »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه فه  اّلَلُ  َيغم

، وهي ََكنَ  إهنم  لهلُوط 
م
ن   إهَل  يَلَأ

يد   ُركم  .«َشده
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, আল্লাহ  ূে আ াইহহস সা ােসে ক্ষো 
েরুন। হেহন এেদা সুদৃঢ় খুাঁহট্র আেয় কচসয়হেস ন।1 

                                                                                                            

হসয়সে। 
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৭৫।  
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ইসোঈ  আ াইহহস সা াে ও োাঁর োো হাহজর আ াইহাস 

সা াসের ঘট্না 
َوَل : َعَباس   ابمنُ  قَاَل 

َ
نمَطَق  النَِّساءُ  اََتَذَ  َما أ نم  المه مِّ  قهبَله  مه

ُ
يَل، أ َماعه  اََتََذتم  إهسم

نمَطًقا َ  مه َُعفِّ ثََرَها تله
َ
يمُ  بهَها َجاءَ  ُثمَ  َساَرَة، ََعَ  أ يَل  َوبهابمنهَها إهبمَراهه َماعه َ  إهسم ُعُه، َوهه  تُرمضه

نمدَ  وََضَعُهَما َحَّت  نمدَ  ابلَيمته  عه ، عه َق  َدومَحة  َزمَ  فَوم َ  فه  َزمم َعم
َ
، أ ده جه  بهَمَكةَ  َولَيمَس  الَمسم

َمئهذ   ، يَوم َحد 
َ
، بهَها َولَيمَس  أ هَك، فَوََضَعُهَما َماء  نمَدُهَما َووََضعَ  ُهنَال َرابًا عه يهه  جه ، فه ر   َتمم
َقاءً  يهه  وَسه ، فه يمُ  َقَف  ُثمَ  َماء  مل  َفتَبهَعتمهُ  ُمنمَطلهًقا، إهبمَراهه

ُ
يَل  أ َماعه  إهبمَراههيُم، يَا: َفَقالَتم  إهسم

يمنَ 
َ
َهُب  أ ُكنَا تَذم ُ ي الَوادهي، بهَهَذا َوَتَتم مس   فهيهه  لَيمَس  اََّله ء ؟ َوالَ  إهن هَك  ََلُ  تم َفَقالَ  ََشم  ذَل

َراًرا، ُت  الَ  وََجَعَل  مه َمَركَ  اََّلهي آّلَلُ : ََلُ  َفَقالَتم  إهيَلمَها، يَلمتَفه
َ
، قَاَل  بهَهَذا؟ أ : قَالَتم  َنَعمم

، ُثمَ  يَُضيُِّعنَا، الَ  إهَذنم  يمُ  فَانمَطلََق  رََجَعتم نمدَ  ََكنَ  إهَذا َحَّت  إهبمَراهه  الَ  َحيمُث  اثلَنهَيةه  عه
نَ  بََل  ُه،يََروم تَقم هه  اسم هه ، بهَهُؤالَءه  َدََع  ُثمَ  ابَليمَت، بهوَجم  إهنِّ } رَبِّ : َفَقاَل  يََديمهه  َوَرَفعَ  الََكهَماته

َكنمُت  سم
َ
نم  أ ه  بهَواد   ُذرَِّيته  مه نمدَ  َزرمع   ذهي َغيم متهَك  عه  َحَّت  -[٢٧: إبراهيم]{ الُمَحَرمه  بَي

ُكُرونَ } - بَلَغَ  مل  وََجَعلَتم [ " ٢٧: إبراهيم]{ يَشم
ُ
يَل  أ َماعه عُ  إهسم يَل  تُرمضه َماعه َُب  إهسم  َوتََشم

نم  هَك  مه ، َذل دَ  إهَذا َحَّت  الَماءه َقاءه  فه  َما نَفه َشتم  السِّ َش  َعطه  َتنمُظرُ  وََجَعلَتم  ابمنَُها، وََعطه
وم  َيتَلََوى، إهيَلمهه 

َ
يَةَ  فَانمَطلََقتم  َيتَلََبُط، قَاَل  أ نم  َكَراهه

َ
، رَ َتنمُظ  أ  الَصَفا فَوََجَدته  إهيَلمهه

قمَرَب 
َ
رمضه  فه  َجبَل   أ

َ
، َفَقاَمتم  يَلهيَها، األ بَلَته  ُثمَ  َعلَيمهه تَقم  تََرى َهلم  َتنمُظرُ  الَوادهيَ  اسم

َحًدا
َ
َحًدا، تَرَ  فَلَمم  أ

َ
نَ  َفَهبََطتم  أ َي  بَلََغته  إهَذا َحَّت  الَصَفا مه  َطَرَف  َرَفَعتم  الَواده

َها، رمعه َ  َسَعتم  ُثمَ  ده مَسانه  َسعم ن ُهوده  اإله َي، َجاَوزَته  َحَّت  الَمجم تَته  ُثمَ  الَواده
َ
َوةَ  أ  الَمرم

َحًدا تََرى َهلم  َوَنَظَرتم  َعلَيمَها َفَقاَمتم 
َ
َحًدا، تَرَ  فَلَمم  أ

َ
هَك  َفَفَعلَتم  أ ، َسبمعَ  َذل  َمَرات 
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ل  قَاَل : َعَباس   ابمنُ  قَاَل  ُ  فََذلهَك »: وََسلَمَ  لَيمهه عَ  اهللُ  َصَّل  انَلبه  «بَيمنَُهَما انلَاسه  َسعم
فَتم  فَلََما َ ْشم

َ
َوةه  ََعَ  أ َعتم  الَمرم تًا، َسمه يدُ  - َصه   َفَقالَتم  َصوم َسَها تُره  ُثمَ  ،- َنفم

، َعتم  تََسَمَعتم يمًضا، فََسمه
َ
َمعمَت  قَدم : َفَقالَتم  أ سم

َ
نمَدكَ  ََكنَ  إهنم  أ ، عه َواث  َ  فَإهَذا غه  هه

مَملَكه  نمدَ  بهال عه  عه َزَم، َمومضه ، َفبََحَث  َزمم بههه وم  بهَعقه
َ
، قَاَل  أ هه َنَاحه  الَماُء، َظَهرَ  َحَّت  ِبه

َها َوَتُقوُل  َُتَوُِّضهُ  فََجَعلَتم  رهُف  وََجَعلَتم  َهَكَذا، بهيَده
نَ  َتغم َقائهَها فه  الَماءه  مه  وَُهوَ  سه

رهُف  َما َبعمدَ  َيُفورُ 
ل  قَاَل : َعَباس   ابمنُ  قَاَل . َتغم  اّلَلُ  يَرمَحمُ : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

مَ 
ُ
يَل، أ َماعه َزمَ  تََرَكتم  لَوم  إهسم وم  - َزمم

َ
رهفم  لَمم  لَوم : قَاَل  أ

نَ  َتغم َزمُ  لَََكنَتم  ،- الَماءه  مه  َزمم
ينًا َعيمنًا َبتم : قَاَل "  َمعه ََشه

رمَضَعتم  فَ
َ
َها، َوأ  الَضيمَعَة، ََتَافُوا الَ : الَملَُك  لََها َل َفَقا َودَلَ

، َبيمَت  ُهنَا َها فَإهنَ  بُوُه، الُغاَلمُ  َهَذا يَبمنه  اّلَله
َ
يعُ  الَ  اّلَلَ  َوإهنَ  َوأ لَُه، يُضه هم

َ
 ابلَيمُت  َوََكنَ  أ

ًعا تَفه نَ  ُمرم رمضه  مه
َ
، األ تهيهه  ََكلَرابهيَةه

م
يُوُل، تَأ ُخذُ  السل

م
ينه  َعنم  َفتَأ ، هه يَمه ه َماَله  فَََكنَتم  وَشه

هَك  مم  َمَرتم  َحَّت  َكَذل َقة   بههه نم  ُرفم وم  ُجرمُهَم، مه
َ
ُل  أ هم

َ
نم  َبيمت   أ بهلهيَ  ُجرمُهَم، مه نم  ُمقم  مه

يقه  ، َطره لُوا َكَداء  َفله  فه  َفَْنَ سم
َ
وما َمَكةَ  أ

َ
 الَطائهرَ  َهَذا إهنَ : َفَقالُوا ََعئهًفا، َطائهًرا فََرأ

، ََعَ  يَلَُدورُ  ُدنَا َماء  يهه  َوَما الَوادهي بهَهَذا لََعهم ، فه رمَسلُوا َماء 
َ
يًّا فَأ وم  َجره

َ
ه  أ َييم  فَإهَذا َجره

، ُهمم  مَماءه َبُوُهمم  فَرََجُعوا بهال خم
َ
مَماءه  فَأ بَلُوا، بهال قم

َ
مل : قَاَل  فَأ

ُ
يَل  َوأ َماعه نمدَ  إهسم ، عه  الَماءه

َذنهيَ : َفَقالُوا
م
تَأ

َ
نم  نَلَا أ

َ
َل  أ ه

؟ َنْنم نمَدكه ،: َفَقالَتم  عه نم  َنَعمم ، فه  لَُكمم  َحَق  الَ  َولَكه  الَماءه
،: قَالُوا ل  قَاَل : َعَباس   ابمنُ  قَاَل  َنَعمم لمَف »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
هَك  فَأ مَ  َذل

ُ
 أ

يَل  َماعه َ  إهسم مَس  َُتهبل  َوهه ن لُوا «اإله رمَسلُوا َفَْنَ
َ
مم  إهَل  َوأ لهيهه هم

َ
لُوا أ ، َفَْنَ  إهَذا َحَّت  َمَعُهمم

ُل  بهَها ََكنَ  هم
َ
بميَات   أ

َ
، أ نمُهمم ، الَعَربهَيةَ  َوَتَعلَمَ  الُغاَلمُ  وََشَب  مه نمُهمم نمَفَسُهمم  مه

َ
 َوأ

َجبَُهمم  عم
َ
يَ  َوأ دمرَكَ  فَلََما َشَب، حه

َ
ةً  َزوَُجوهُ  أ

َ
َرأ ، امم نمُهمم مل  َوَماتَتم  مه

ُ
َما أ يَل،إهسم  فََجاءَ  عه

يمُ  َدَما إهبمَراهه يُل  تََزَوجَ  َبعم َماعه َكتَُه، ُيَطالهعُ  إهسم دم  فَلَمم  تَره يَل، جَيه َماعه َل  إهسم
َ
تَهُ  فََسأ

َ
َرأ  امم
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لََها ُثمَ  نَلَا، يَبمتَغه  َخَرجَ : َفَقالَتم  َعنمهُ 
َ
مم  َعنم  َسأ هه ، َعيمشه مم ، ََنمنُ  َفَقالَتم  وََهيمئَتههه هََشٍّ  ب

يق   فه  ََنمنُ  َدة ، ضه ، فََشَكتم  وَشه  الَساَلَم، َعلَيمهه  فَاقمَرئه  َزومُجكه  َجاءَ  فَإهَذا: قَاَل  إهيَلمهه
م  ََلُ  َوقُوِله  ، َعتَبَةَ  ُيَغيِّ يُل  َجاءَ  فَلََما بَابههه َماعه نَهُ  إهسم

َ
 َهلم : َفَقاَل  َشيمئًا، آنََس  َكأ

نم  َجاَءُكمم  ؟ مه َحد 
َ
،: قَالَتم  أ نَلَا َوَكَذا، َكَذا َشيمخ   اَجاَءنَ  َنَعمم

َ
تُُه، َعنمَك  فََسأ َبم خم

َ
 فَأ

لَنه 
َ
تُهُ  َعيمُشنَا، َكيمَف  وََسأ َبم خم

َ
نَا فَأ

َ
د   فه  أ َدة ، َجهم ومَصاكه  َفَهلم : قَاَل  وَشه

َ
؟ أ ء  هَشم  ب

،: قَالَتم  َمَرنه  َنَعمم
َ
نم  أ

َ
  أ

َ
قمَرأ

َ
م  َوَيُقوُل  الَساَلَم، َعلَيمَك  أ ، َذاكه : قَاَل  بَابهَك، َعتَبَةَ  َغيِّ به

َ
 أ

َمَرنه  َوقَدم 
َ
نم  أ

َ
، أ قَكه فَاره

ُ
، احلَقه  أ لهكه هم

َ
نمُهمم  َوتََزَوجَ  َفَطلََقَها، بهأ َرى، مه خم

ُ
 َعنمُهمم  فَلَبهَث  أ

يمُ  ، َشاءَ  َما إهبمَراهه تَاُهمم  ُثمَ  اّلَلُ
َ
هُ، فَلَمم  َبعمدُ  أ دم تههه  ََعَ  فََدَخَل  جَيه

َ
َرأ لَهَ  امم

َ
 َعنمُه، افََسأ

؟ َكيمَف : قَاَل  نَلَا، يَبمتَغه  َخَرجَ : َفَقالَتم  نمتُمم
َ
لََها أ

َ
مم  َعنم  وََسأ هه ، َعيمشه مم : َفَقالَتم  وََهيمئَتههه

يم   ََنمنُ 
َ ، َبه ثمنَتم  وََسَعة 

َ
، ََعَ  َوأ ؟ َما: َفَقاَل  اّلَله ُم، قَالَته  َطَعاُمُكمم  َفَما قَاَل  الَلحم

؟ ابُُكمم مه  فه  لَُهمم  بَارهكم  اللَُهمَ : قَاَل . َماءُ ال قَالَته  َْشَ ، اللَحم ل  قَاَل  َوالَماءه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
َمئهذ   لَُهمم  يَُكنم  َولَمم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  ، يَوم يهه  لَُهمم  َدََع  لَُهمم  ََكنَ  َولَوم  َحبي  الَ  َفُهَما: قَاَل . «فه
َما َُيملُو َحد   َعلَيمهه

َ
ه  أ  َعلَيمهه  فَاقمَرئه  َزومُجكه  َجاءَ  فَإهَذا: قَاَل  يَُوافهَقاُه، لَمم  إهاَل  ةَ َمكَ  بهَغيم

يهه  الَساَلَم، بهُت  َوُمره
، َعتَبَةَ  يُثم يُل  َجاءَ  فَلََما بَابههه َماعه تَاُكمم  َهلم : قَاَل  إهسم

َ
نم  أ ؟ مه َحد 

َ
 أ

،: قَالَتم  تَانَا َنَعمم
َ
، َحَسنُ  َشيمخ   أ ثمنَتم  الَهيمئَةه

َ
،عَ  َوأ لَنه  لَيمهه

َ
تُُه، َعنمَك  فََسأ َبم خم

َ
 فَأ

لَنه 
َ
تُهُ  َعيمُشنَا َكيمَف  فََسأ َبم خم

َ
نَا فَأ

َ
، أ يم 

َ ومَصاكه : قَاَل  َبه
َ
، فَأ ء  هَشم ،: قَالَتم  ب  ُهوَ  َنَعمم

 
ُ
َرأ ُمُركَ  الَساَلَم، َعلَيمَك  َيقم

م
نم  َوَيأ

َ
بهَت  أ

به  َذاكه : قَاَل  بَابهَك، َعتَبَةَ  تُثم
َ
نمته  أ

َ
 الَعتَبَُة، َوأ

َمَرنه 
َ
نم  أ

َ
، أ َككه ممسه

ُ
، َشاءَ  َما َعنمُهمم  بَلهَث  ُثمَ  أ هَك، َبعمدَ  َجاءَ  ُثمَ  اّلَلُ يُل  َذل َماعه  َوإهسم

هي يبًا َدومَحة   ََتمَت  ََلُ  َنبماًل  َيبم نم  قَره َزَم، مه ، قَامَ  َرآهُ  فَلََما َزمم نَعُ  َكَما فََصنََعا إهيَلمهه  يَصم
 ُ ، َوالَودَلُ  دَله بهالوَ  الَوادله ه يُل، يَا قَاَل  ُثمَ  بهالَوادله َماعه َمَرنه  اّلَلَ  إهنَ  إهسم

َ
، أ ر 

مم
َ
نَعم : قَاَل  بهأ  فَاصم
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َمَركَ  َما
َ
؟: قَاَل  َربلَك، أ ينُنه ينَُك،: قَاَل  َوتُعه عه

ُ
َمَرنه  اّلَلَ  فَإهنَ : قَاَل  َوأ

َ
نم  أ

َ
َ  أ بمنه

َ
 ُهنَا َها أ

َشارَ  بَيمتًا،
َ
َكَمة   إهَل  َوأ

َ
َعة   أ تَفه لََها، َما ََعَ  ُمرم نمدَ : قَاَل  َحوم هَك  فَعه دَ  َرَفَعا َذل نَ  الَقَواعه  مه

، يُل  فََجَعَل  ابَليمته َماعه ته  إهسم
م
، َوإهبمَراههيمُ  بهاحلهَجاَرةه  يَأ  َجاءَ  ابلهنَاُء، ارمتََفعَ  إهَذا َحَّت  يَبمنه

،َعلَيم  َفَقامَ  ََلُ  فَوََضَعهُ  احلََجره  بهَهَذا يُل  يَبمنه  وَُهوَ  هه َماعه َُلُ  َوإهسم  وَُهَما احلهَجاَرَة، ُينَاوه
َنا َتَقبَلم  َرَبنَا}: َيُقواَلنه  نمَت  إهنََك  مه

َ
يعُ  أ  فََجَعالَ : قَاَل  ،[١٢٧: ابلقرة]{ الَعلهيمُ  الَسمه

َل  يَُدوَرا َحَّت  يَبمنهيَانه  َنا لم َتَقبَ  َرَبنَا}: َيُقواَلنه  وَُهَما ابَليمته  َحوم نمَت  إهنََك  مه
َ
يعُ  أ  الَسمه

 .[١٢٧: ابلقرة]{ الَعلهيمُ 
সাঈদ ইবন জুবায়র রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে ইবন আব্বাস 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, নারী জাহে সবেপ্রেে কোেরবন্দ বানাসনা 
হশসখসে ইসোঈ  আ াইহহস সা াসের োসয়র (হাসযরা) হনেট্ 
কেসে। হাসযরা আ াইহাস সা াসের কোেরবন্দ  াগাসেন সারাহ 
আ াইহাস সা াসের কেসে হনসজর েযোদা কগাপন রাখার জনয। 
োরপর (আল্লাহর হুেুসে) ইব্রাহীে আ াইহহস সা াসের হাসযরা 
আ াইহাস সা াসের এবাং োাঁর হশশু কেস  ইসোঈ  আ াইহহস 
সা ােসে সাসে হনসয় কবর হস ন, এ অবিায় কয, হাসযরা আ াইহাস 
সা াে হশশুসে দুধ পান েরাসেন। অবসশসষ কযখাসন ো‘বা হঘর 
অবহিে, ইব্রাহীে আ াইহহস সা াসের োাঁসদর উভয়সে কসখাসন 
হনসয় এসস েসহজসদর উাঁচু অাংসশ যেযে েূসপর উপসর অবহিে 
এেহট্ হবরাট্ গাসের নীসচ োসদরসে রাখস ন। েখন েক্কায় না হে  
কোসনা োনুষ না হে  কোনরূপ পাহনর বযবিা। পসর হেহন োসদরসে 
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কসখাসনই করসখ কগস ন। আর এোড়া হেহন োসদর োসে করসখ 
কগস ন এেহট্ েস র েসধয হেেু কখজুর এবাং এেহট্ েশসে হেেু 
পহরোণ পাহন। এরপর ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে হফসর চ স ন। 
েখন ইসোঈ  আ াইহহস সা াসের ো হপেু হপেু েুসট্ আসস ন 
এবাং ব সে  াগস ন, কহ ইব্রাহীে! আপহন কোোয় চস  যাসিন? 
আোসদরসে এেন এে েয়দাসন করসখ যাসিন, কযখাসন না আসে 
কোসনা সাহাযযোরী আর না আসে (পানাহাসরর) বযবিা। হেহন 
এেো োসে বারবার ব স ন। হেন্তু ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে 
োাঁর হদসে োোস ন না। েখন হাসযরা আ াইহাস সা াে োাঁসে 
ব স ন, এ (হনবোসসনর) আসদশ হে আপনাসে আল্লাহ হদসয়সেন? 
হেহন ব স ন, হযাাঁ। হাসযরা আ াইহাস সা াে ব স ন, োহস  
আল্লাহ্ আোসদরসে ধ্বাংস েরসবন না। োরপর হেহন হফসর 
আসস ন। আর ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে ও সােসন চ স ন। 
চ সে চ সে যখন হেহন হগহরপসের বাাঁসে কপৌেস ন, কযখাসন স্ত্রী ও 
সন্তান োাঁসে আর কদখসে পাসচ্চন না, েখন ো’বা ঘসরর হদসে েুখ 
েসর দাাঁড়াস ন। োরপর হেহন দু’হাে েুস  এ কদা‘আ েরস ন, আর 
ব স ন, ‘‘কহ আোর প্রহেপা ে! আহে আোর পহরবারসে েেসে 
আপনার সম্মাহনে ঘসরর হনেট্ এে অনুবের উপেযোয় .........যাসে 
আপনার েৃেজ্ঞো প্রোশ েসর”। [সূরা ইবরাহীে: ৩৭] (এ কদা‘আ 
েসর ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে চস  কগস ন) আর ইসোঈ  
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আ াইহহস সা াসের ো ইসোঈ  আ াইহহস সা ােসে স্বীয় স্তসনযর 
দুধ পান েরাসেন এবাং হনসজ ঐ েশে কেসে পাহন পান েরসেন। 
অবসশসষ েশসে যা পাহন হে  ো ফুহরসয় কগ । হেহন হনসজ 
হপপাহসে হস ন, এবাং োাঁর (বুসের দুধ শুহখসয় যাওয়ায়) হশশু পুত্রহট্ 
হপপাসায় োের হসয় পড় । হেহন হশশুহট্র প্রহে কদখসে  াগস ন। 
হপপাসায় োর বুে ধরফড় েসরসে অেবা রাবী বস ন, কস োহট্সে 
পসড় েট্ফট্ েরসে। হশশুপুসত্রর এ েরুন অবিার প্রহে োোসনা 
অসহনীয় হসয় পড়ায় হেহন সসর কগস ন আর োাঁর অবিাসনর সাং ি 
পবেে ‘সাফা’ কে এেোত্র োাঁর হনেট্েে পবেে হহসাসব কপস ন। 
এরপর হেহন োর উপর উসি দাাঁড়াস ন আর েয়দাসনর হদসে 
োোস ন। এহদসে কসহদসে োহেসয় কদখস ন, কোোও োউসে 
কদখা যায় না? হেন্তু হেহন োউসে কদখসে কপস ন না। েখন ‘সাফা’ 
পবেে কেসে কনসে পড়স ন। এেন হে যখন হেহন হনচু েয়দান পযেন্ত 
কপৌেস ন, েখন হেহন োাঁর োহেসজর এে প্রান্ত েুস  ধসর এেজন 
োন্ত-ক্লান্ত োনুসষর নযায় েুসট্ চ স ন। অবসশসষ েয়দাসন অহেক্রে 
েসর ‘োরওয়া’ পাহাসড়র হনেট্ এসস োর উপর উসি দাাঁড়াস ন। 
োরপর এহদসে কসহদসে োোস ন, োউসে কদখসে পান হেনা? 
হেন্তু োউসেই কদখসে কপস ন না। এেহনভাসব সােবার কদৌড়াসদৌহড় 
েরস ন। ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, এজনযই োনুষ (হজ্জ বা উেরার 
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সেয়) এ পাহাড়িসয়র েসধয সায়ী েসর োসে। এরপর এরপর হেহন 
যখন োরওয়া পাহাসড় উিস ন, েখন এেহট্ শব্দ শুনসে কপস ন 
এবাং হেহন হনসজসেই হনসজ ব স ন, এেটু্ অসপক্ষা ের। (েসনাসযাগ 
হদসয় শুহন)। হেহন এোগ্রহচসত্ত শুনস ন। েখন হেহন ব স ন, েুহে 
কো কোোর শব্দ শুহনসয়ে, আর আহেও শুসনহে)। যহদ কোোর োসে 
কোসনা সাহাযযোরী োসে (োহস  আোসে সাহাযয ের)। হিাৎ 
কযখাসন যেযে েূপ অবহিে কসখাসন হেহন এেজন হফহরশ্তা কদখসে 
কপস ন। কসই হফহরশো আপন পাসয়র কগাড়াহ  িারা আঘাে েরস ন 
অেবা হেহন ব সেন, আপন ডানা িারা আঘাে েরস ন। ফস  পাহন 
কবর হসে  াগ । েখন হাসযরা আ াইহাস সা াসের চারপাসশ হনজ 
হাসে বাাঁধা হদসয় এে হাউসযর নযায় েসর হদস ন এবাং হাসের 
কোষভসর োাঁর েশেহট্সে পাহন ভরসে  াগস ন। েখসনা পাহন 
উপসে উিসে োেস া। ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, ইসোঈস র োসে আল্লাহ 
রহে েরুন। যহদ হেহন বাাঁধ না হদসয় যেযেসে এভাসব কেসড় 
হদসেন হোংবা বস সেন, যহদ কোসষ ভসর পাহন েশসে জো না 
েরসেন, োহস  যেযে এেহট্ েূপ না হসয় এেহট্ প্রবাহোন ঝণোয় 
পহরণে হসো। রাবী বস ন, োরপর হাসযরা আ াইহাস সা াে পাহন 
পান েরস ন, আর হশশু পুত্রসেও দুধ পান েরাস ন, েখন 
হফহরশো োাঁসে ব স ন, আপহন ধ্বাংসসর কোসনা আশাংো েরসবন 
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না। কেননা এখাসনই আল্লাহর ঘর রসয়সে। এ হশশুহট্ এবাং োাঁর 
হপো দু’জসন এখাসন ঘর হনেোণ েরসব এবাং আল্লাহ োর 
আপনজনসে েখনও ধ্বাংস েসরন না। ঐ সেয় আল্লাহর ঘসরর 
িানহট্ যেীন কেসে হট্ ার নযায় উাঁচু হে । বনযা আসার ফস  োাঁর 
দাসন বাসে কভসঙ্গ যাহি । এরপর হাসযরা আ াইহাস সা াে 
এভাসবই হদন যাপন েরহেস ন। অবসশসষ (ইয়াোন কদশীয়) জুরহুে 
কগাসত্রর এেদ  ক াে োসদর োে হদসয় অহেক্রে েরহে । অেবা 
রাবী বস ন, জুরহুে পহরবাসরর হেেু ক াে োদা নােে উাঁচু ভুহের 
পে ধসর এহদে আসহে । োরা েক্কার হনচু ভুহেসে অবেরণ ের  
এবাং োরা কদখসে কপ  এেঝাাঁে পাহখ চক্রাোসর উড়সে। েখন 
োরা ব  , হনশ্চয় এ পাহখগুস া পাহনর উপর উড়সে। আেরা এ 
েয়দাসনর পে হসয় বহুবার অহেক্রে েসরহে। হেন্তু এখাসন কোসনা 
পাহন হে  না। েখন োরা এেজন হে দু’জন ক াে কসখাসন 
পািাস া। োরা কসখাসন হগসয়ই পাহন কদখসে কপ । োরা কসখান 
কেসে হফসর এসস পাহনর সে সে পাহনর সাংবাদ হদ । সনবাদ শুসন 
সবাই কসহদসে অগ্রসর হ । রাবী বস ন, ইসোঈ  আ াইহহস 
সা াসের ো পাহনর হনেট্ হেস ন। োরা োাঁসে ব  , আেরা 
আপনার হনেট্বেেী িাসন বসবাস েরসে চাই। আপহন আোসদরসে 
অনুেহে হদসবন হে? হেহন জবাব হদস ন, হযাাঁ। েসব, এ পাহনর উপর 
কোোসদর কোসনা অহধোর োেসব না। োরা হাাঁ, বস  োসদর েে 
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প্রোশ ের । ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, এ ঘট্না ইসোঈস র োসে 
এেহট্ সুসযাগ এসন হদ । আর হেহনও োনুসষর সাহচযে কচসয়হেস ন। 
এরপর োরা কসখাসন বসহে িাপন ের  এবাং োসদর পহরবার –
পহরজসনর হনেট্ও সাংবাদ পািা । োরপর োরাও এসস োসদর 
সাসে বসবাস েরসে  াগ । পহরসশসষ কসখাসন োসদর েসয়েহট্ 
পহরবাসরর বসহে িাহপে হ । আর ইসোঈ  আ াইহহস সা াে ও 
কযৌবন উপনীে হস ন এবাং োসদর কেসে আরবী ভাষা হশখস ন। 
কযৌবসন কপৌসে হেহন োসদর োসে অহধে আেষেণীয় ও হপ্রয়পাত্র 
হসয় উিস ন। এরপর যখন হেহন পূণে কযৌবন  াভ েরস ন, েখন 
োরা োাঁর সসঙ্গ োসদরই এেহট্ কেসয়সে হববাহ হদ । এরই েসধয 
ইসোঈস র ো হাসযরা আ াইহাস সা াে ইসন্তো  েসরন। 
ইসোঈস র হববাসহর পর ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে োাঁর পহরেযক্ত 
পহরজসনর অবিা কদখার জনয এখাসন আসস ন। হেন্তু হেহন 
ইসোঈ সে কপস ন না। হেহন োাঁর স্ত্রীসে োাঁর সম্বসন্ধ হজজ্ঞাসা 
েরস ন। স্ত্রী ব  , হেহন আোসদর জীহবোর কখাাঁসজ কবহরসয় 
কগসেন। এরপর হেহন পুত্রবধুসে োসদর জীবন যাত্রা এবাং অবিা 
সম্বসন্ধ হজজ্ঞাসা েরস ন। কস ব  , আেরা অহে দুরাবিায়, অহে 
ট্ানাট্াহন ও খুব েসি আহে। কস ইব্রাহীে আ াইহহস সা াসের হনেট্ 
োসদর দুদেশার অহভসযাগ ের । হেহন ব স ন, কোোর স্বােী বাড়ী 
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আসস , োাঁসে আোর সা াে জাহনসয় ব সব, কস কযন োর ঘসরর 
দরজায় কচৌোি বদহ সয় কনয়। এরপর যখন ইসোঈ  বাড়ী 
আসস ন, েখন হেহন কযন (োাঁর হপো ইব্রাহীে আ াইহহস সা াসের 
আগেসনর) হেেুট্া আভাস কপস ন। েখন হেহন োাঁর স্ত্রীসে হজজ্ঞাসা 
েরস ন, কোোসদরসে োসে কেউ হে এসসহে ? স্ত্রী ব  , হযাাঁ। 

এেন এেন আেৃহের এেজন বৃি ক াে এসসহেস ন এবাং আোসে 
আপনার সম্বসন্ধ জজ্ঞাসা েরহেস ন। আহে োাঁসে আপনার সাংবাদ 
হদ াে। হেহন আোসে আোসদর জীবন যাত্রা সম্পসেে হজজ্ঞাসা 
েরস ন, আহে োাঁসে জানা াে, আেরা খুব েি ও অভাসব আহে। 

ইসোঈ  আ াইহহস সা াে হজজ্ঞাসা েরস ন, হেহন হে কোোসে 
কোসনা উপসদশ হদসয়সেন? স্ত্রী ব  , হযাাঁ। হেহন আোসে হনসদেশ 
হদসয়সেন, আহে কযন আপনাসে োাঁর সা াে কপৌঁোই এবাং হেহন 
আসরা বস সেন, আপহন কযন আপনার ঘসরর দরজায় কচৌোি 
বদহ সয় কফস ন। ইসোঈ  আ াইহহস সা াে ব স ন, ইহন আোর 
হপো। এ েো িারা হেহন আোসে হনসদেশ হদসয় কগসেন, আহে কযন 
কোোসে পৃেে েসর কদই। অেএব েুহে কোোর আপন জসন্দর 
োসে চস  যাও। এ েো বস , ইসোঈ  আ াইহহস সা াে োসে 
ো াে হদসয় হদস ন এবাং ঐ ক ােসদর কেসে অপর এেহট্ কেসয়সে 
হববাহ েরস ন। এরপর ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে এসদর কেসে 
দূসর রইস ন, আল্লাহ যেহদন চাইস ন। োরপর হেহন আবার এসদর 
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কদখসে আসস ন। হেন্তু এবারও হেহন ইসোঈ  আ াইহহস 
সা াসের কদখা কপস ন না। হেহন কেস র বউসয়র হনেট্ উপহিে 
হস ন এবাং োাঁসে ইসোঈ  আ াইহহস সা াে সম্পসেে হজজ্ঞাসা 
েরস ন। কস ব স া, হেহন আোসদর খাবাসরর কখাাঁসজ কবহরসয় 
কগসেন। ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে হজজ্ঞাসা েরস ন, কোেরা 
কেেন আে? হেহন োসদর জীবনযাত্রা ও অবিা জানসে চাইস ন। 
েখন কস ব  , আেরা ভা  এবাং স্বি োর েসধযই আহে। আর কস 
আল্লাহর প্রশাংসাও েরস া। ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে হজজ্ঞাসা 
েরস ন, কোোসদর প্রধান খাদয হে? কস ব  , কগাশে। হেহন 
আবার জানসে চাইস ন, কোোসদর পানীয় হে? কস ব  , পাহন। 
ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে কদা‘আ েরস ন, কহ আল্লাহ্! োসদর 
কগাশে ও পাহনসে বরেে হদন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
বস ন, ঐ সেয় োসদর কসখাসন খাদযশসয উৎপাদন হসো না। যহদ 
হসো োহস  ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে কস হবষসয়ও োসদর জনয 
কদা‘আ েরসেন। বণেনাোরী বস ন, েক্কা বযহেে অনয কোোও কেউ 
শুধু কগাসে ও পাহন িারা জীবন ধারণ েরসে পাসরনা। কেননা, শুধু 
কগাসে ও পাহন জীবনযাপসনর অনুেূ  হসে পাসর না। ইব্রাহীে 
আ াইহহস সা াে ব স ন, যখন কোোর স্বােী হফসর আসসব, েখন 
োাঁসে আোর সা াে ব সব, আর োাঁসে আোর পক্ষ কেসে হুেুে 
েরসব কয, কস কযন োর ঘসরর দরজায় কচৌোি হিে রাসখ। এরপর 
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ইসোঈ  আ াইহহস সা াে যখন হফসর আসস ন, েখন হেহন 
ব স ন, কোোসদর হনেট্ কেউ এসসহেস ন হে? কস ব  , হযাাঁ। 
এেজন সুন্দর আেৃহেসে বৃি ক াে এসসহেস ন এবাং কস োাঁর 
প্রশাংসা েরস া, (োরপর ব স া) হেহন আোএে আপনার সম্বসন্ধ 
হজজ্ঞাসা েসরসেন। আহে োাঁসে আপনার সাংবাদ জাহনসয়হে। এরপর 
হেহন আোসে আপনার সম্বসন্ধ হজজ্ঞাসা েসরসেন। আহে োাঁসে 
আপনার সাংবাদ জাহনসয়হে। এরপর হেহন আোর হনেট্ আোসদর 
জীবনযাপন সম্পসেে জানসে কচসয়সেন। আহে োাঁসে জাহনসয়হে কয, 
আেরা ভা  আহে। ইসোঈ  আ াইহহস সা াে ব স ন, হেহন হে 
কোোসে আর কোসনা হেচুর জনয আসদশ েসরসেন? কস ব স া, 
হযাাঁ। হেহন আপনার প্রহে সা াে জাহনসয় আপনাসে হনসদেশ হদসয়সেন 
কয, আপহন কযন আপনার ঘসরর দরজায় কচৌোি হিে রাসখন। 
ইসোঈ  আ াইহহস সা াে ব স ন, ইহনই আোর হপো। আর েুহে 
হস  আোর ঘসরর দরজার কচৌোি। এেোর িারা হেহন আোসে 
হনসদেশ হদসয়সেন, আহে কযন কোোসে স্ত্রী হহসাসব বহা  রাহখ। 
এরপর ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে এসদর কেসে দূসর রইস ন, যহেন 
আল্লাহ চাইস ন। এরপর হেহন আবার আসস ন। (কদখসে কপস ন) 
যেযে েূসপর হনেট্ি এেহট্ বৃসক্ষর নীসচ বসস ইসোঈ  
আ াইহহস সা াে োাঁর এেহট্ েীর কেরােে েসরসেন। যখন হেহন 
োাঁর হপোসে কদখসে কপস ন, হেহন দাাঁহড়সয় োাঁর হদসে এহগসয় 
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কগস ন। এরপর এেজন বাপ-কবট্ার সসঙ্গ, এেজন কবট্া-বাসপর 
সসঙ্গ সাক্ষাৎ হস  কযরূপ েসর োসে োরা উভসয় োই েরস ন। 

এরপর ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে ব স ন, কহ ইসোঈ । আল্লাহ্ 
আোসে এেহট্ োসজর হনসদেশ হদসয়সেন। ইসোঈ  আ াইহহস 
সা াে ব স ন, আপনার রব ! আপনাসে যা আসদশ েসরসেন, ো 
েরুন। ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে ব স ন, আল্লাহ্ আোসে এখাসন 
এেহট্ ঘর বানাসে হনসদেশ হদসয়সেন। এই বস  হেহন উাঁচু হট্ াহট্র 
হদসে ইশারা েরস ন কয, এর চারপাসশ কঘরাও হদসয়, েখনই োাঁরা 
উভসয় ো’বা ঘসরর কদওয়া  উিাসে ক সগ কগস ন। ইসোঈ  
আ াইহহস সা াে পাের আনসেন, আর ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে 
হনেোণ েরসেন। পহরসশসষ যখন কদওয়া  উাঁচু হসয় কগ , েখন 
ইসোঈ  আ াইহহস সা াে (োোসে ইব্রাহীে নাসে খযাে) পােরহট্ 
আনস ন এবাং ইব্রাহীে আ াইহহস সা াসের জনয ো যোিাসন 
রাখস ন। ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে োর উপর দাাঁহড়সয় হনেোণ োজ 
েরসে  াগস ন। আর ইসোঈ  আ াইহহস সা াে োাঁসে পাের 
কযাগান হদসে োসেন। েখন োরা উভসয় কদা‘আ েরসে োেস ন, 
কহ আোসদর রব। আোসদর কেসে (এোজ) েবু  েরুন। হনশ্চয়ই 
আপহন সব হেেু শুসনন ও জাসনন। োাঁরা উভসয় আবার ো’বা ঘর 
বেহর েরসে োসেন। এবাং ো’বা ঘসরর চার হদসে ঘুসর ঘুসর এ 
কদা‘আ েরসে োসেন। ‘‘কহ আোসদর রব! আোসদর কেসে (এ 
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েেটু্েু) েবু  েসর হনন। হনশ্চয়ই আপহন সব হেেু শুসনন ও 
জাসনন।’’ [সূরা বাোরা : ১২৭]1 

َ  َعَباس   ابمنه  َعنه  َ  ََكنَ  لََما: قَاَل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه يمَ  َبيم َ  إهبمَراهه لههه  َوبَيم هم
َ
 ََكَن، َما أ

يَل  َخَرجَ  َماعه مِّ  بهإهسم
ُ
يَل، َوأ َماعه ، فهيَها َشَنة   َوَمَعُهمم  إهسم مل  فََجَعلَتم  َماء 

ُ
يَل  أ َماعه  إهسم

َُب  نَ  تََشم ، مه رل  الَشَنةه مَ  َحَّت  َصبهيَِّها، ََعَ  بَلَنَُها َفيَده ، ََتمَت  فَوََضَعَها َمَكةَ  قَده  ثُمَ  َدومَحة 
يمُ  رََجعَ  ، إهَل  إهبمَراهه لههه هم

َ
مل  فَاَتبََعتمهُ  أ

ُ
يَل، أ َماعه نم  نَاَدتمهُ  َكَداءً  بَلَُغوا لََما َحَّت  إهسم  مه

يمُ  يَا: َوَرائههه  ُكنَا؟ َمنم  إهَل  إهبمَراهه ُ ، إهَل : قَاَل  َتَتم يُت : قَالَتم  اّلَله ، رَضه  فَرََجَعتم : قَاَل  بهاّلَله
َ  فََجَعلَتم  نَ  ُب تََشم رل  الَشَنةه  مه َ  لََما َحَّت  َصبهيَِّها، ََعَ  بَلَنَُها َويَده  لَوم : قَالَتم  الَماُء، فَنه

سل  لََعّلِّ  َفنََظرمُت  َذَهبمُت  حه
ُ
َحًدا، أ

َ
، الَصَفا فََصعهَدته  فََذَهبَتم  قَاَل  أ  َونََظَرتم  َفنََظَرتم

َحًدا، َُتهسل  َهلم 
َ
َحًدا، َُتهَس  فَلَمم  أ

َ
َي  بَلََغته  لََمافَ  أ تَته  َسَعتم  الَواده

َ
َوَة، َوأ  الَمرم

هَك  َفَفَعلَتم  َواًطا، َذل شم
َ
، َتعمنه  َفَعَل، َما َفنََظرمُت  َذَهبمُت  لَوم : قَالَتم  ُثمَ  أ َ  فََذَهبَتم  الَصبه

ه  ََعَ  ُهوَ  فَإهَذا َفنََظَرتم  نَهُ  َحاَله
َ
، يَنمَشغُ  َكأ هلمَمومته َرَها فَلَمم  ل ُسَها،نَ  تُقه  لَوم : َفَقالَتم  فم

سل  لََعّلِّ  َفنََظرمُت، َذَهبمُت  حه
ُ
َحًدا، أ

َ
َدته  فََذَهبَتم  أ  َوَنَظَرتم  َفنََظَرتم  الَصَفا، فََصعه

َحًدا، َُتهَس  فَلَمم 
َ
َتَمتم  َحَّت  أ

َ
َ  فَإهَذا َفَعَل، َما َفنََظرمُت  َذَهبمُت  لَوم : قَالَتم  ُثمَ  َسبمًعا، أ  هه

، ثم : لَتم َفَقا بهَصومت  غه
َ
نمَدكَ  ََكنَ  إهنم  أ ، عه يُل، فَإهَذا َخيم  ه بم بههه  َفَقاَل : قَاَل  جه  َهَكَذا، بهَعقه

بَهُ  َوَغَمزَ  ، ََعَ  َعقه رمضه
َ
مل  فََدَهَشتم  الَماُء، فَانمبَثََق : قَاَل  األ

ُ
يَل، أ َماعه  فََجَعلَتم  إهسم

ُز، بُو َفَقاَل : قَاَل  ََتمفه
َ
مه  أ ًرا الَماءُ  ََكنَ  تََرَكتمهُ  لَوم »: وََسلَمَ  يمهه َعلَ  اهللُ  َصَّل  الَقاسه . «َظاهه

َُب  فََجَعلَتم : قَاَل  نَ  تََشم رل  الَماءه  مه نم  نَاس   َفَمرَ : قَاَل  َصبهيَِّها، ََعَ  بَلَنَُها َوَيده  ُجرمُهمَ  مه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৬৪।  
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نه  ، ُهمم  فَإهَذا الَوادهي، بهبَطم َنُهمم  بهَطيم 
َ
نمَكُروا َكأ

َ
ُ  يَُكونُ  امَ : َوقَالُوا َذاَك، أ  إهاَل  الَطيم

، ََعَ  ، ُهمم  فَإهَذا َفنََظرَ  رَُسولَُهمم  َفبََعثُوا َماء  مَماءه تَاُهمم  بهال
َ
، فَأ َبَُهمم خم

َ
تَوما فَأ

َ
: َفَقالُوا إهيَلمَها فَأ

مَ  يَا
ُ
يَل، أ َماعه َذنهيَ  إهسم

م
تَأ

َ
نم  نَلَا أ

َ
، نَُكونَ  أ وم  َمَعكه

َ
ُكنَ  أ ، نَسم  َفنََكحَ  نَُهاابم  َفبَلَغَ  َمَعكه

مُ  يهه ًة، فه
َ
َرأ يَم، بََدا إهنَهُ  ُثمَ : قَاَل  امم بمَراهه ه لههه  َفَقاَل  إله هم

َ
، ُمَطلهع   إهنِّ : أله َكته  فََجاءَ : قَاَل  تَره

يمنَ : َفَقاَل  فََسلََم،
َ
يُل؟ أ َماعه تُهُ  َفَقالَته  إهسم

َ
َرأ يُد، َذَهَب : امم  َجاءَ  إهَذا ََلُ  قُوِله : قَاَل  يَصه

م  تمُه، َجاءَ  فَلََما بَابهَك، َعتَبَةَ  َغيِّ َبَ خم
َ
نمته : قَاَل  أ

َ
، أ ، إهَل  فَاذمَهبه  َذاكه لهكه هم

َ
 ُثمَ : قَاَل  أ

يَم، بََدا إهنَهُ  بمَراهه ه لههه  َفَقاَل  إله هم
َ
، ُمَطلهع   إهنِّ : أله َكته يمنَ : َفَقاَل  فََجاَء،: قَاَل  تَره

َ
 أ

يُل؟ َماعه تُهُ  َفَقالَته  إهسم
َ
َرأ يُد، َذَهَب : امم الَ : َفَقالَتم  يَصه

َ
ُل  أ ه

َعمَ  َتْنم ََب، َفتَطم : َفَقاَل  َوتََشم
؟ َوَما َطَعاُمُكمم  َوَما ابُُكمم مُ  َطَعاُمنَا: قَالَتم  َْشَ اُبنَا اللَحم  اللَُهمَ : قَاَل  الَماُء، َوَْشَ

مم  فه  لَُهمم  بَارهكم  هه ، َطَعامه مم ابههه بُو َفَقاَل : قَاَل  َوَْشَ
َ
: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  مه الَقاسه  أ

َوةه  بََرَكة  » يمَ  بهَدعم َما اّلَلُ  َصَّل  إهبمَراهه يَم، بََدا إهنَهُ  ُثمَ : قَاَل  «وََسلَمَ  َعلَيمهه بمَراهه ه  َفَقاَل  إله
لههه  هم

َ
، ُمَطلهع   إهنِّ : أله َكته يَل  فََواَفَق  فََجاءَ  تَره َماعه نم  إهسم َزمَ  َوَراءه  مه  ََلُ، َنبماًل  لهحُ يُصم  َزمم

يُل، يَا: َفَقاَل  َماعه َمَرنه  َرَبَك  إهنَ  إهسم
َ
نم  أ

َ
َ  أ بمنه

َ
عم : قَاَل  بَيمتًا، ََلُ  أ طه

َ
 قَدم  إهنَهُ : قَاَل  َرَبَك، أ

َمَرنه 
َ
نم  أ

َ
ينَنه  أ ، تُعه َعَل، إهَذنم : قَاَل  َعلَيمهه فم

َ
وم  أ

َ
يمُ  َفَجَعَل  َفَقاَما قَاَل : قَاَل  َكَما أ  إهبمَراهه

، يُل  يَبمنه َماعه َُلُ  َوإهسم َنا َتَقَبلم  َرَبنَا}: َوَيُقواَلنه  احلهَجاَرةَ  ُينَاوه نمَت  إهنََك  مه
َ
يعُ  أ  الَسمه

َتَفعَ  َحَّت : قَاَل [. ١٢٧: ابلقرة]{ الَعلهيمُ  له  َعنم  الَشيمخُ  وََضُعَف  ابلهنَاُء، ارم
 احلهَجاَرةه، نَقم

، َحَجره  ََعَ  َفَقامَ  َُلُ  َعَل فَجَ  الَمَقامه نَا َتَقبَلم  َرَبنَا}: َوَيُقواَلنه  احلهَجاَرةَ  ُينَاوه نمَت  إهنََك  مه
َ
 أ

يعُ   .[١٢٧: ابلقرة]{ الَعلهيمُ  الَسمه
ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, যখন 
ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে ও োাঁর স্ত্রী (সারার) োসঝ যা হওয়ার 
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হসয় কগ , েখন ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে (হশশুপুত্র) ইসোঈ  
আ াইহহস সা াে এবাং োাঁর োসে হনসয় কবর হস ন। োসদর সাসে 
এেহট্ েস  হে , যাসে পাহন হে । ইসোঈ  আ াইহহস সা াসের 
ো েশে কেসে পাহন পান েরসেন। ফস  হশশুর জনয োাঁর স্তসনয 
দুধ বাড়সে োসে। অবসশসষ ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে েক্কায় 
কপৌসে হাসযরসে (হশশুপুত্র ইসোঈ  আ াইহহস সা ােসহ) এেহট্ 
হবরাট্ বৃসক্ষর নীসচ োোর বযবিা েসর হদস ন। এরপর ইব্রাহীে 
আ াইহহস সা াে আপন পহরবার (সারার) হনেট্ হফসর চ স ন। 
েখন ইসোঈ  আ াইহহস সা াসের ো হেেু দূর পযেন্ত োাঁর 
অনুসরণ েরস ন। অবসশসষ যখন োদা নােে িাসন কপৌেস ন, 
েখন হেহন হপেসন কেসে কডসে ব স ন, কহ ইব্রাহীে! আপহন 
আোসদরসে োর োসে করসখ যাসিন? ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে 
ব স ন, আল্লাহর োসে। হাসযরা আ াইহহস সা াে ব স ন, আহে 
আল্লাহর প্রহে সন্তুি। রাবী (ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, 
এরপর হাসযরা আ াইহহস সা াে হফসর আসস ন, হেহন েশে কেসে 
পাহন পান েরসেন আর হশশুর জনয (োাঁর স্তসনযর) দুধ বাড়ে। 
অবসশসষ যখন পাহন কশষ হসয় কগ । েখন ইসোঈ  আ াইহহস 
সা াসের ো ব স ন, আহে যহদ হগসয় এহদসে কসহদসে োোোে! 
োহস  হয়ে কোসনা োনুষ কদখসে কপোে। রাবী (ইবন আব্বাস 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু) বস ন, এরপর ইসোঈ  আ াইহহস সা াসের 
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ো কগস ন এবাং সাফা পাহাসড় উিস ন আর এহদসে ওহদসে 
োোস ন এবাং োউসে কদসখন হেনা এজনয হবসশষভাসব োহেসয় 
কদখস ন। হেন্তু োউসেও কদখসে কপস ন না। (এরপর যখন নীচু 
ভূহেসে কপৌেস ন) েখন দ্রুে কবসগ োরওয়া পাহাসড় এসস কগস ন। 
এবাং এভাসব হেহন েসয়ে চক্কর হদস ন। পুনরায় হেহন (েসন েসন) 
ব স ন, যহদ হগসয় কদখোে কয হশশুহট্ হে েরসে। এরপর হেহন 
কগস ন এবাং কদখসে কপস ন কয কস োর অবিায়ই আসে। কস কযন 
েরণাপন্ন হসয় কগসে। এসে োাঁর েন স্বহস্ত পাহি  না। েখন হেহন 
ব স ন, যহদ কসখাসন (আবার) কযোে এবাং এহদসে কসহদসে 
োহেসয় কদখোে। সম্ভবেঃ োউসে কদখসে কপোে। এরপর হেহন 
কগস ন, সাফা পাহাসড়র উপর উিস ন এবাং এহদে কসহদে কদখস ন 
এবাং গভীরভাসব োহেসয় কদখস ন। হেনূ্ত োউসে কদখসে কপস ন 
না। এেনহে হেহন সােহট্ চক্কর পূণে েরস ন। এরপর হেহন েসন 
েসন ব স ন, যহদ কযোে েখন কদখোে কয কস হে েরসে। হিাৎ 
হেহন এেহট্ শব্দ শুনসে কপস ন। েখন হেহন ব স ন, যহদ আপনার 
কোসনা সাহাযয েরার োসে েসব আোসে সাহাযয েরুন। হিাৎ হেহন 
হজবরী  আ াইহহস সা ােসে কদখসে কপস ন। রাবী (ইবন আব্বাস 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, েখন হেহন (হজবরী ) োাঁর পাসয়র 
কগাড়াহ  িারা এরূপ েরস ন অেোৎ কগাড়াহ  িারা যেীসনর উপর 
আঘাে েরস ন। রাবী (ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, 
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েখনই পাহন কবহরসয় আস । এ কদসখ ইসোঈ  আ াইহহস 
সা াসের ো অহির হসয় কগস ন এবাং গেে খনন েরসে  াগস ন। 
রাবী (ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, এ প্রসসঙ্গ আবু  
োহসে (রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে) বস সেন, হাসযরা 
আ াইহাস সা াে যহদ এসে োর অবিায় উপর কেসড় হদসেন 
োহস  পাহন হবসৃ্তে হসয় কযে। রাবী (ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু বস ন, েখন হাসযরা আ াইহাস সা াে পাহন পান েরসে 
 াগস ন এবাং োাঁর সন্তাসনর জনয োাঁর দুধ বাড়সে োসে। রাবী 
(ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, এরপর জুরহুে কগাসত্রর 
(ইয়াোন কদশীয়) এেদ  ক াে উপেযোর নীচু ভূহে হদসয় অহেক্রে 
েরহচ । হিাৎ োরা কদখ  হেেু পাহখ উড়সে। োরা কযন ো 
হবশ্বাসই েরসে পারহে  না আর োরা ব সে  াগ  এসব পাহখ 
কো পাহন োড়া কোোও োেসে পাসর না। েখন োরা কসখাসন 
োসদর এেজন দুে পািা । কস কসখাসন হগসয় কদখ , কসখাসন পাহন 
োওজুদ আসে। েখন কস োর দস র ক ােসদর োসে হফসর আস  
এবাং োসদরসে সাংবাদ হদ । এরপর োরা হাসযরা আ াইহাস 
সা াসের োসে এসস ব  , কহ ইসোঈস র ো। আপহন হে 
আোসদরসে আপনার োসে োো অেবা (রাবী বস সেন), আপনার 
োসে বসবাস েরার অনুেহে হদসবন? (হাসযরা আ াইহাস সা াে 
োসদরসে বসবাসসর অনুেহে হদস ন এবাং এভাসব অসনে হদন 
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কেসে কগ )। এরপর োাঁর কেস  বয়ঃপ্রাপ্ত হ । েখন হেহন 
(ইসোঈ  আ াইহহস সা াে) জুরহুে কগাসত্ররই এেহট্ কেসয় হবসয় 
েরস ন। রাবী (ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, পুনরায় 
ইব্রাহীে আ াইহহস সা াসের েসন জাগ  (ইসোঈ  আ াইহহস 
সা াে এবাং োাঁর ো হাসযরার েো) েখন হেহন োাঁর স্ত্রীসে (সারা) 
ব স ন, আহে আোর পহরেযক্ত পহরজসনর অবিা সম্পসেে খবর 
হনসে চাই রাবী (ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, এরপর 
হেহন (োসদর োসে) আসস ন এবাং সা াে হদস ন। হেহন হজজ্ঞাসা 
েরস ন, ইসোঈ  কোোয়? ইসোঈ  আ াইহহস সা াসের স্ত্রী 
ব  , হেহন হশোসর হগসয়সেন। ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে ব স ন, 
কস যখন আসসব েখন েুহে োাঁসে আোর এ হনসদেসশর েো ব সব, 
‘‘েুহে ঘসরর কচৌোিখানা বদহ সয় কফ সব। ইসোঈ  আ াইহহস 
সা াে যখন আসস ন, েখন স্ত্রী োাঁসে খবরহট্ জানাস ন, েখন 
হেহন স্ত্রীসে ব স ন, েুহে কসই কচৌোি। অেএব েুহে কোোর 
হপোোোর োসে চস  যাও। রাবী (ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বস ন, অেঃপর (োসদর েো) ইব্রাহীে আ াইহহস সা াসের আবার 
েসন পড় । েখন হেহন োাঁর স্ত্রী (সারা) কে ব স ন, আহে আোর 
হনবোহসে পহরবাসরর খবর হনসে চাই। এরপর হেহন কসখাসন 
আসস ন, এবাং (পুত্রবধূসে) হজজ্ঞাসা েরস ন, ইসোঈ  কোোয়? 
ইসোঈ  আ াইহহস সা াসের স্ত্রী ব  , হেহন হশোসর হগসয়সেন। 



 

673 

পুত্রবধু োাঁসে ব স ন, আপহন হে আোসদর এখাসন অবিান 
েরসবন না? হেেু পানাহার েরসবন না? েখন ইব্রাহীে আ াইহহস 
সা াে ব স ন, কোোসদর খাদয এবাং পানীয় হে? স্ত্রী ব  , 
আোসদর খাদয হ  কগাশে আর পানীয় হ  পাহন। েখন ইবরাহীে 
আ াইহহস সা াে কদা‘আ েরস ন, ‘‘কহ আল্লাহ্! োসদর খাদয হ  
কগাশে আর পানীয় হ  পাহন। েখন ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে 
কদা‘আ েরস ন, ‘‘কহ আল্লাহ্! োসদর খাদয এবাং পানীয় রসবযর েসধয 
বরেে হদন।’’ রাবী (ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আবু  
োহসে সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, ইব্রাহীে আ াইহহস 
সা াসের দু‘আর োরসণই (েক্কার খাদয ও পানীয় রসবযর েসধয) 
বরেে রসয়সে। রাবী (ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, 
আবার হেেুহদন পর ইব্রাহীে আ াইহহস সা াসের েসন োাঁর 
হনবোহসে পহরজসনর েো জাগ । েখন হেহন োাঁর স্ত্রী (সারা)-কে 
ব স ন, আহে আোর পহরেযক্ত পহরজসনর খবর হনসে চাই। এরপর 
হেহন আস ন এবাং ইসোঈস র কদখা কপস ন, হেহন যেযে েূসপর 
হপেসন বসস োাঁর এেহট্ েীর কেরােে েসরসেন। েখন ইব্রাহীে 
আ াইহহস সা াে কডসে ব স ন, কহ ইসোঈ ! কোোর রব োাঁর 
জনয এেখানা ঘর হনেোণ েরসে আোসে হনসদেশ হদসয়সেন। 
ইসোঈ  আ াইহহস সা াে ব স ন, আপনার রসবর হনসদেশ পা ন 
েরুন। ইব্রাহহে আ াইহহস সা াে ব স ন, োহস  আহে ো েরব 
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অেবা হেহন অনুরূপ হেেু বস হেস ন। এরপর উভসয় উসি 
দাাঁড়াস ন। ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে ইোরাে বানাসে  াগস ন 
আর ইসোঈ  আ াইহহস সা াে োাঁসে পাের এসন হদসে  াগস ন 
আর োাঁরা উভসয় এ কদা‘আ েরহেস ন, কহ আোসদর রব! আপহন 
আোসদর এ োজ েবু  েরুন। আপহন কো সব হেেু শুসনন এবাং 
জাসনন রাবী বস ন, এরই েসধয প্রাচীর উাঁচু হসয় কগ  আর বৃি 
ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে এেট্া উিসে দুবে  হসয় পড়স ন। েখন 
হেহন (োোসে ইব্রাহীসের) পােসরর উপর দাাঁড়াস ন। ইসোঈ  
আ াইহহস সা াে োাঁসে পােজর এহগসয় হদসে  াগস ন আর 
উভসয় এ কদা‘আ পড়সে  াগস ন, কহ আোসদর রব! আপহন 
আোসদর এ োজটু্েু েবূ  েরুন। হনঃসসন্দসহ আপহন সবহেেু 
শুসনন ও জাসনন। [সূরা বাোরা: ১২৭]1 

َ  َعَباس   ابمنه  َعنه  ِّ  َعنه  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه  يَرمَحمُ »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
مَ  اّلَلُ 

ُ
يَل، أ َماعه َنَها لَومالَ  إهسم

َ
، أ لَتم َزمُ  لَََكنَ  َعجه ينًا َعيمنًا َزمم  .«َمعه

ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, ইস াোঈস র োসয়র প্রহে আল্লাহ্ রহে 
েরুন। যহদ হেহন োড়াোহড় না েরসেন, েসব যেযে এেহট্র 
প্রবহোন ঝরণায় পহরণে হে।2 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৬৪।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৬২।  
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َوعه  بمنه  َسلََمةَ  َعنم  كم
َ
َ  األ ل  َمرَ : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  ََعَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

نم  َنَفر   لَمَ  مه سم
َ
لُوَن، أ  بَنه  ارمُموا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  يَنمتَضه
يَل، َماعه بَاُكمم  فَإهنَ  إهسم

َ
يًا ََكنَ  أ نَا ارمُموا، َرامه

َ
َسَك : قَاَل  «فُاَلن   بَنه  َمعَ  َوأ مم

َ
َحدُ  فَأ

َ
 أ

ه  يَقيم ، الَفره مم يهه يمده
َ
ُمونَ  الَ  لَُكمم  َما»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  بهأ . «تَرم

ِمه  اّلَله  رَُسوَل  يَا: َفَقالُوا نمَت  نَرم
َ
، َوأ نَا ارمُموا»: قَاَل  َمَعُهمم

َ
 .«َُكُِّكمم  َمَعُكمم  َوأ

সা াো ইবন আেওয়া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
এেদা রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে (ইয়াোসনর) 
আস াে কগাসত্রর এেদ  ক াসের োে হদসয় অহেক্রে েরহেস ন। 
এ সেয় োাঁরা েীরন্দাজীর প্রহেসযাহগো েরহে । েখন রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, কহ বনী ইসোঈ ! কোেরা 
েীরন্দাজী েসর যাও। কেননা কোোসদর পূবেপুরুষ ইসোঈ  
আ াইহহস সা াে েীরন্দাজ হেস ন। সুেরাাং কোেরাও েীরন্দাজী 
েসর যাও আর আহে অেুে কগাসত্রর ক ােসদর সাসে আহে। রাবী 
ব ন, (এ েো শুসন) োসদর এে পক্ষ হাে চা না কেসে হবরে 
হসয় কগ । েখন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
কোোসদর হে হ , কোেরা কয েীরন্দাজী েরে না? েখন োরা 
ব  , ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আেরা হেভাসব েীর েুাঁড়সে পাহর, অেচ 
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আপহন কো োসদর সাসে রসয়সেন। েখন হেহন ব স ন, কোেরা 
েীর েুাঁড়সে োে, আহে কোোসদর সবার সাসেই আহে।1   

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৭৩।  
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আল্লাহর নবী ইউসুফ আ াইহহস সা াসের ঘট্না 
আল্লাহ বস সেন,  

ف   قَاَل  إّذح  ﴿ بّيهّ  ي وس 
َ
بَّت  ّۡل

َ
أ يحت   إّن ّ  َيَٰٓ

َ
َحدَ  َرأ

َ
َكٗبا َعَشَ  أ َس  َكوح  َوٱلحَقَمرَ  َوٱلَشمح

مح  ت ه  يح
َ
ىب َنَ  قَاَل  ٤ َسىّجّدينَ  ّل  َرأ صح  َل  َي ص  َٰٓ  ر ءحيَاكَ  َتقح َوتَّك  ََعَ وا   إّخح  لََك  َفَيّكيد 

ّ  ٱلَشيحَطىنَ  إّنَ  َكيحًدا   نَسىنّ ل ّ
و    ۡلح بّي   َعد  َك  َربَُّك  ََيحَتبّيَك  َوَكَذىلَّك  ٥ مُّ  ّمن َوي َعل ّم 

وّيلّ 
ح
َحادّيّث  تَأ

َ ۥ َوي تّمُّ  ٱۡلح َمَته  َٰٓ  َعَليحَك  نّعح وَب  َءالّ  َوََعَ ق  َتَمَها َكَما   َيعح
َ
َٰٓ  أ بََويحَك  ََعَ

َ
 أ

ا  إّبحَرىهّيمَ  َقبحل   ّمن َحىَق   [١ ،١: يوسف] ﴾ ٦ َحّكيم   َعلّيمن  َرَبَك  إّنَ  ِإَوسح
"যখন ইউসুফ োর হপোসে ব  , ‘কহ আোর হপো, আহে কদসখহে 
এগারহট্ নক্ষত্র, সূযে ও চাাঁদসে, আহে কদসখহে োসদরসে আোর প্রহে 
হসজদাবনে অবিায়’। কস ব  , ‘কহ আোর পুত্র, েুহে কোোর 
ভাইসদর হনেট্ কোোর স্বসপ্নর বণেনা হদও না, োহস  োরা কোোর 
হবরুসি গভীর ষড়যন্ত্র েরসব। হনশ্চয় শয়োন োনুসষর প্রোশয 
দুশেন’। আর এভাসব কোোর রব কোোসে েসনানীে েরসবন এবাং 
কোোসে স্বসপ্নর বযাখযা হশক্ষা কদসবন। আর কোোর উপর ও 
ইয়ােূসবর পহরবাসরর উপর োাঁর হনআেে পূণে েরসবন কযভাসব হেহন 
ো পূসবে পূণে েসরহেস ন কোোর হপেৃপুরুষ ইবরাহীে ও ইসহাসের 
উপর, হনশ্চয় কোোর রব সবেজ্ঞ, প্রজ্ঞােয়"। [সূরা: ইউসুফ: ৪-৬] 

َل   بَّها َوَهمَ  بّهّۦ   َهَمتح  َولََقدح  ﴿ ن لَوح
َ
َهىنَ  رََءا أ َّف  َكَذىلَّك  َرب ّهۦّا  ب رح و ءَ  َعنحه   نّلَِصح  ٱلسُّ

ا  َشا َء ۥ َوٱلحَفحح َلّصيَ  ّعَبادّنَا ّمنح  إّنَه  خح حم  تََبَقا ٢٤ ٱل َاَب  َوٱسح ۥ َوقََدتح  ٱِلح  ّمن قَّميَصه 
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ب ر   لحَفَيا د 
َ
ا َسي َّدَها َوأ َاّب   ََّلَ َرادَ  َمنح  َجَزا ء   َما قَالَتح  ٱِلح

َ
لَّك  أ هح

َ
و ًءا بّأ ن إَّل   س 

َ
َجنَ  أ  ي سح

وح 
َ
ّّلم   َعَذابن  أ

َ
ّس   َعن َرىَوَدتحّن  ّهَ  قَاَل  ٢٥ أ ّنح  َشاهّد   َوَشّهدَ  َنفح لَّها   م  هح

َ
 ََكنَ  إّن أ

ۥ ه  ب ل   ّمن ق دَ  قَّميص 
وَ  فََصَدقَتح  ق  ىّذبّيَ  ّمنَ  وَه  ۥ ََكنَ  ِإَون ٢٦ ٱلحَك ه   ّمن ق دَ  قَّميص 

ب ر   وَ  فََكَذبَتح  د  ۥ رََءا فَلََما ٢٧ ٱلَصىّدقّيَ  ّمنَ  َوه  ب ر   ّمن ق دَ  قَّميَصه  ۥ قَاَل  د   ّمن إّنَه 
َن   نَ َكيح  إّنَ  َكيحّدك  ف   ٢٨ َعّظيم   َدك  رّضح  ي وس  عح

َ
تَغحفّرّي َهىَذاا  َعنح  أ ۢنبّّك   َوٱسح  إّنَكّ  َّّلَ

نّت  َاّط  ّمنَ  ك  َوة   ۞َوقَاَل  ٢٩ يَ   ّٱۡلح حَمّديَنةّ ّف  نّسح ت   ٱل
َ
َرأ َعزّيزّ  ٱمح

ىَها ت َرىوّد   ٱلح  َعن َفَتى
ّسهّۦ   بًّا   َشَغَفَها قَدح  َنفح ىَها إّنَا ح  ى ى  ّف  لََُنَ بّي   ل  َضَل رّهّنَ  َسّمَعتح  فَلََما ٣٠ مُّ  بَّمكح
رحَسلَتح 

َ
َتَدتح  إَّّلحّهنَ  أ عح

َ
نَ  َوأ َتَك  لَه  َ  َوَءاتَتح  ا  ٗ م  نَ  َوىّحَدة   ك  ّنحه  ّيٗنا م   َوقَاَلّت  ّسك 

جح  ر  ۥ   فَلََما َعلَيحّهَن   ٱخح َنه  يح
َ
ۥ َرأ نَه  َۡبح كح

َ
نَ  أ نَ  َوَقَطعح يحّدَيه 

َ
ّ  َحىَش  َوق لحنَ  أ  َهىَذا َما لِّلَ

ا نَ  َقاَلتح  ٣١ َكرّيم   َملَك   إَّل  َهىَذا   إّنح  بََشً ت َنّن  ٱََّلّي فََذىلّك  ۥ َولََقدح  فّيهّ   ل مح  َرىَودتُّه 
ّسهّۦ َعن َصَم   َنفح َتعح َعلح  َلمح  َولَئّن فَٱسح هۥ  َما   َيفح ر  َجَنَ  َءام  ونٗا لَي سح ّنَ  َوَّلَك   ٱلَصىغّرّينَ  م 
  [٢٢ ،٢١: يوسف] ﴾ ٣٢

"আর কস েহহ া োর প্রহে আসক্ত হ , আর কসও োর প্রহে আসক্ত 
হে, যহদ না োর রসবর স্পি প্রোণ  প্রেযক্ষ েরে। এভাসবই, 
                                                           
 অেে উজ্জ্ব  প্রোণ এখাসন হনদশেন অসেে বযবহৃে হসয়সে। কস হনদশেনহট্ برهان 1

েী হে  এ সম্পসেে হবহভন্ন েোেে পাওয়া যায় । োফসীসর ইবসন োেীসর 
এর হবশদ বণেনা এসসসে। কেউ কেউ বস ন, হেহন হনজ হপো ইয়ােূসবর 
েুখিহব এবাং োাঁর পক্ষ কেসে সেেে ইহঙ্গে কপসয়হেস ন। আবার কেউ কেউ 
বস সেন, আযীয হেসসরর েুখিহব কদসখহেস ন। আর োসরা োসরা েসে কসই 
বুরহান হসি আল্লাহ প্রদত্ত হবসবসের হনসদেশ। 
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যাসে আহে োর কেসে অহনি ও অশ্লী ো দূর েসর কদই। হনশ্চয় 
কস আোর খাস স বান্দাসদর অন্তভুেক্ত। আর োরা উভসয় দরজার 
হদসে কদৌসড় কগ  এবাং েহহ া কপেন হসে োর জাো হোঁসড় কফ  । 
আর োরা েহহ ার স্বােীসে দরজার োসে কপ । েহহ া ব  , ‘কয 
ক াে কোোর পহরবাসরর সাসে েন্দেেে েরসে কচসয়সে, োসে 
োরাবহন্দ েরা বা যন্ত্রনাদায়ে শাহস্ত কদওয়া োড়া োর আর েী দে 
হসে পাসর’? কস ব  , ‘কস-ই আোসে েুপ্রসরাচনা হদসয়সে’। আর 
েহহ ার পহরবার কেসে এে সাক্ষযদাো সাক্ষয প্রদান ের , ‘যহদ 
োর জাো সােসনর হদে কেসে কোঁড়া হয় োহস  কস (েহহ া) সেয 
বস সে এবাং কস (পুরুষ) হেেযাবাদীসদর অন্তভুেক্ত’। আর োর জাো 
যহদ কপেন কেসে কোঁড়া হয় োহস  কস (েহহ া) হেেযা বস সে এবাং 
কস (পুরুষ) হসি সেযবাদীসদর অন্তভুেক্ত’। অেঃপর যখন কস কদখ , 
োর জাো কপেন কেসে কোঁড়া েখন ব  , ‘হনশ্চয় এহট্ কোোসদর 
ষড়যন্ত্র। হনশ্চয় কোোসদর ষড়যন্ত্র ভয়ানে’।‘ইউসুফ, েুহে এ প্রসঙ্গ 
এহড়সয় যাও, আর (কহ নারী) েুহে কোোর পাসপর জনয ইসস্তগফার ের। 
হনশ্চয় েুহেই পাপীসদর অন্তভূেক্ত’। আর নগরীসে েহহ ারা ব াবহ  
ের , ‘আযীয পত্নী স্বীয় যুবেসে েুপ্রসরাচনা হদসি। (যুবসের 
প্রহে) গভীর কপ্রে োসে আসক্ত েসর কফস সে, হনশ্চয় আেরা োসে 
প্রোশয ভ্রাহন্তসে কদখসে পাহি’। অেঃপর যখন কস োসদর 
েূট্সেৌশস র েো শুনসে কপ , েখন োসদরসে কডসে পািা  এবাং 
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োসদর জনয আসন প্রস্তুে ের , আর োসদর প্রসেযেসে এেহট্ 
েসর েুহর প্রদান ের  এবাং ইউসুফসে ব  , ‘োসদর সােসন 
কবহরসয় আস’। অেঃপর োরা যখন োসে কদখ , েখন োসে 
হবশা  কসৌন্দসযের অহধোরী েসন ের  এবাং োরা হনজসদর হাে 
কেসট্ কফ   আর ব  , ‘েহহো আল্লাহর, এসো োনুষ নয়। এ কো 
এে সম্মাহনে কফসরশো’।কস ব  , ‘এ-ই কস, যার বযাপাসর কোেরা 
আোসে ভৎসেনা েসরহেস । আর আহেই োসে েুপ্রসরাচনা হদসয়হে; 
হেন্তু কস হবরে কেসেসে এবাং আহে োসে যা আসদশ েরহে কস যহদ 
ো না েসর েসব অবশযই কস োরারুি হসব এবাং হনশ্চয় কস 
অপদিসদর অন্তভুেক্ত হসব"। [সূরা: ইউসুফ: ২৪-৩২] 

نَ  َمَعه   َوَدَخَل  ﴿ جح ّ َما   قَاَل  َفَتَياّن   ٱلس  ه  َحد 
َ
ىّن   إّن ّ   أ َرى

َ
ِّص   أ عح

َ
 إّن ّ   ٱٓأۡلَخر   َوقَاَل  ََخحٗرا   أ

ىّن   َرى
َ
ّل   أ ۡحح

َ
َق  أ ّس  فَوح

ح
ا َرأ ٗ ۡبح ل   خ  ك 

ح
وّيلّهّۦ    نَب ّئحَنا ّمنحه    ٱلَطريح   تَأ

ح
ىَك  إّنَا بَّتأ  ّمنَ  نََرى

حح  حم  َما َل  قَاَل  ٣٦ ّسنّيَ ٱل تّيك 
ح
َزَقانّهّۦ   َطَعام   يَأ َما إَّل  ت رح ت ك 

ح
وّيلّهّۦ َنَبأ

ح
ن َقبحَل  بَّتأ

َ
 أ

ا  َما تَّيك 
ح
َما يَأ ىلّك  ّ    َعَلَمّن  ّمَما َذ ت   إّن ّ  َرب  م   ّمَلةَ  تََركح ّمن ونَ  َل  قَوح م بّٱلَِلّ  ي ؤح  َوه 

مح  بّٱٓأۡلّخَرةّ  ونَ  ه  َحىقَ  إّبحَرىهّيمَ  َءابَا ءّي   مَّلةَ  َوٱَتَبعحت   ٣٧ َكىفّر  وَبا  ِإَوسح ق   ََكنَ  َما َوَيعح
ن نَلَا  
َ
ّكَ  أ ُّشح ء    ّمن بّٱلَِلّ  ن ىلَّك  ََشح لّ  ّمن َذ  َوَلىّكنَ  ٱنلَاّس  َوََعَ  َعلَيحَنا ٱلَِلّ  فَضح
ََثَ  كح

َ
ونَ  َل  ٱنلَاّس  أ ر  ك  نّ  َيىَصىّحَبّ  ٣٨ يَشح جح ّ بَ  ٱلس  رح

َ
ّق ونَ  اب  َءأ َتَفر  ن  مُّ مّ  َخريح

َ
 ٱلَِل   أ

ىّحد   ونَ  َما ٣٩ ٱلحَقَهار   ٱلحَو ب د  َما ءٗ  إَّل   د ونّهّۦ   ّمن َتعح سح
َ
وَها   أ نت مح  َسَميحت م 

َ
م أ  َما   َوَءابَا ؤ ك 

نَزَل 
َ
َطىن    ّمن بَّها ٱلَِل   أ

لح م   إّنّ  س  ّ  إَّل  ٱۡلح كح َمرَ  لِّلَ
َ
َل  أ

َ
ا   أ و  ب د  ا  إَّل   َتعح ىلَّك  إّيَاه  ّين   َذ  ٱَّل 
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ََثَ  َوَلىّكنَ  ٱلحَقي ّم   كح
َ
ونَ  َل  ٱنلَاّس  أ لَم  نّ  َيىَصىّحَبّ  ٤٠ َيعح جح ّ َما   ٱلس 

َ
َما أ ك  َحد 

َ
 أ

ّق  ۥ فَيَسح َما ََخحٗرا   َرَبه 
َ
لَب   ٱٓأۡلَخر   َوأ ل   َفي صح ك 

ح
ّسهۦّا  ّمن ٱلَطريح   َفَتأ

ح
ر   ق ّضَ  َرأ مح

َ  ٱۡلح
تَّيانّ  فّيهّ  ٱََّلّي َتفح   [١١ ،٢١: يوسف] ﴾ ٤١ تَسح

"আর োরাগাসর োর সাসে প্রসবশ ের  দু’জন যুবে। োসদর 
এেজন ব  , ‘আহে স্বসপ্ন আোসে কদখসে কপ াে কয, আহে েদ 
হনাংড়াহি’। আর অপর জন ব  , ‘আহে স্বসপ্ন আোসে কদসখহে কয, 
আহে আোর োোর উপর রুহট্ বহন েরহে ো কেসে পাহখ খাসি। 
আপহন আোসদরসে এর বযাখযা অবহহে েরুন। হনশ্চয় আেরা 
আপনাসে ইহসানোরীসদর অন্তভুেক্ত কদখসে পাহি’। কস ব  , 
‘কোোসদরসে কয খাদয কদওয়া হয় ো কোোসদর োসে আসার 
পূসবেই আহে কোোসদরসে স্বসপ্নর বযাখযা জাহনসয় কদব। কসহট্ এেন 
জ্ঞান কেসেই ব ব যা আোর রব আোসে হশক্ষা হদসয়সেন। হনশ্চয়ই 
আহে পহরেযাগ েসরহে কস েওসের ধেে যারা আল্লাহর প্রহে ঈোন 
আসন না এবাং যারা আহখরােসে অস্বীোরোরী’।‘আর আহে অনুসরণ 
েসরহে আোর হপেৃপুরুষ ইবরাহীে, ইসহাে ও ইয়ােূসবর ধেে। 
আল্লাহর সাসে কোসনা হেেুসে শরীে েরা আোসদর জনয সঙ্গে 
নয়। এহট্ আোসদর ও সে  োনুসষর উপর আল্লাহর অনুগ্রহ। হেন্তু 
অহধোাংশ োনুষই েৃেজ্ঞো প্রোশ েসর না’। কহ আোর োরা 
সঙ্গীিয়, বহু সাংখযে হভন্ন হভন্ন রব ভা  নাহে েহাপরাক্রেশা ী এে 
আল্লাহ’? কোেরা োাঁসে বাদ হদসয় হনেে েেগুস া নাসের ইবাদাে 
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েরে, যাসদর নােেরণ কোেরা ও কোোসদর হপেৃপুরুষরা েসরে, 
যাসদর বযাপাসর আল্লাহ প্রোণ নাহয  েসরনহন। হবধান এেোত্র 
আল্লাহরই। হেহন হনসদেশ হদসয়সেন কয, ‘োাঁসে োড়া আর োসরা 
ইবাদাে েসরা না’। এহট্ই সহিে দীন, হেন্তু অহধোাংশ ক াে জাসন 
না’।‘কহ আোর োরা সঙ্গীিয়, কোোসদর এেজন স্বীয় েহনবসে 
েদপান েরাসব। আর অনযজনসে শূস  চড়াসনা হসব, অেঃপর পাহখ 
োর োো কেসে আহার েরসব। কয হবষসয় কোেরা জানসে চাি 
োর হসিান্ত হসয় হগসয়সে"। [সূরা: ইউসুফ: ৩৬-৪১] 

حَملّك   َوقَاَل  ﴿ َرىى  إّن ّ   ٱل
َ
نَ  ّسَمان   َبَقَرىت   َسبحعَ  أ ل ه  ك 

ح
 َوَسبحعَ  ّعَجاف   َسبحعن  يَأ

ۢنب َلىت   ۡضح   س  َخرَ  خ 
 
َها ت   يَابَّسى  َوأ يُّ

َ
أ   َيَٰٓ

 
حَمَل ت وّن  ٱل فح
َ
َيىيَ  ّف  أ نت مح  إّن ر ءح يَا ك   لّلرُّءح

ونَ  ۡب   َغىث   قَال و ا   ٤٣ َتعح ضح
َ
َلىم    أ حح

َ
وّيلّ  ََنحن   َوَما أ

ح
َلىمّ  بَّتأ حح

َ  ٱََّلّي َوقَاَل  ٤٤ بَّعىلّّميَ  ٱۡلح
َما جَنَا دَ  َوٱَدَكرَ  ّمنحه  َمة   َبعح

 
نَا   أ

َ
م أ نَب ّئ ك 

 
ّ  أ وّيلّهّۦب

ح
رحّسل ونّ  َتأ

َ
ف   ٤٥ فَأ َها ي وس  يُّ

َ
 أ

يق   ّ د  ّ فحتَّنا ٱلص 
َ
نَ  ّسَمان   َبَقَرىت   َسبحعّ  ّف  أ ل ه  ك 

ح
ۢنب َلىت   َوَسبحعّ  ّعَجاف   َسبحعن  يَأ  س 

ۡضح   َخرَ  خ 
 
ّ   يَابَّسىت   َوأ

رحّجع   َلَعل 
َ
مح  ٱنلَاّس  إَّل  أ ونَ  لََعَله  لَم  ونَ  قَاَل  ٤٦ َيعح رَع   بحعَ سَ  تَزح

ٗبا ّسنّيَ 
َ
وه   َحَصدتُّمح  َفَما َدأ ۢنب لّهّۦ   ّف  فََذر  َّما قَلّيٗل  إَّل  س  ل ونَ  م  ك 

ح
ّت  ث مَ  ٤٧ تَأ

ح
 يَأ

دّ  ّمن   ىلَّك  َبعح لحنَ  ّشَداد   َسبحع   َذ ك 
ح
ت مح  َما يَأ نَ  قََدمح َّما قَلّيٗل  إَّل  لَه  حّصن ونَ  م   ث مَ  ٤٨ َت 

ّت 
ح
دّ  ّمن   يَأ ى  َبعح َغاث   فّيهّ  َعم   لَّك َذ ونَ  َوفّيهّ  ٱنلَاس   ي  ِّص    [١٠ ،١٢: يوسف] ﴾ ٤٩ َيعح

"আর বাদশাহ ব  , ‘আহে স্বসপ্ন কদখহে, সােহট্ কোট্া োজা গাভী, 
োসদর কখসয় কফ সে সােহট্ ক্ষীণোয় গাভী এবাং সােহট্ সবুজ শীষ 
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ও অপর সােহট্ শুষ্ক। কহ পাহরষদবগে, কোেরা আোসে আোর স্বপ্ন 
সম্বসন্ধ বযাখযা দাও যহদ কোেরা স্বসপ্নর বযাখযা হদসয় োে’। োরা 
ব  , ‘এহট্ এস াসেস া অ ীে স্বপ্ন। আর আেরা এরূপ স্বপ্ন 
বযাখযায় জ্ঞানী নই’। আর কস দু’জসনর েসধয কয েুহক্ত কপসয়হে , কস 
ব   এবাং দীঘে হদন পর োর স্মরণ হ , ‘আহে কোোসদরসে এর 
বযাখযা জাহনসয় হদহি, অেএব কোেরা আোসে পাহিসয় দাও’।কহ 
ইউসুফ, কহ সেযবাদী, আপহন আোসদর বযাখযা হদন, সােহট্ কোট্া 
োজা গাভী সম্বসন্ধ, যাসদর খাসি সােহট্ ক্ষীণোয় গাভী এবাং সােহট্ 
সবুজ শীষ ও অপর সােহট্ শুষ্ক শীষ সম্পসেে, যাসে আহে ক ােসদর 
োসে হফসর কযসে পাহর কযন োরা জানসে পাসর’। কস ব  , 
‘কোেরা সাে বের এোধাসর চাষাবাদ েরসব অেঃপর কয শসয 
কেসট্ ঘসর েু সব োর েধয কেসে কয সাোনয পহরোণ খাসব 
কসগুস া োড়া সব শীসষর েসধয করসখ কদসব’। োরপর আসসব সােহট্ 
েহিন বের। এর জনয কোেরা পূসবে যা সঞ্চয় েসর করসখ কদসব এরা 
(ঐ সেসয়র ক াসেরা) কসগুস া কখসয় কফ সব, সাোনয হেেু োড়া যা 
কোেরা সাংরক্ষণ েসর রাখসব’।‘এরপর আসসব এেন এে বের 
যাসে োনুষ বৃহি হসক্ত হসব এবাং যাসে োরা (ফস র ও যয়েুসনর) 
রস হনাংড়াসব"। [সূরা: ইউসুফ: ৪৩-৪৯] 

وه   َهىَذا بَّقّميّص  ٱذحَهب وا   ﴿ لحق 
َ
ى  فَأ هّ  ََعَ ّب  وَجح

َ
تّ  أ

ح
ت وّن  بَّصرٗيا يَأ

ح
مح  َوأ لّك  هح

َ
َعّيَ  بّأ ۡجح

َ
 أ

مح  قَاَل  ٱلحعّري   فََصلَّت  َولََما ٩٣ ب وه 
َ
ّجد   إّن ّ  أ

َ
َف   رّيحَ  َۡل َل   ي وس  ن لَوح

َ
ونّ  أ  قَال وا   ٩٤ ت َفن ّد 
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ن فَلََما   ٩٥ ٱلحَقّديمّ  َضَلىلَّك  لَّف  إّنََك  تَٱلَِلّ 
َ
ىه   ٱلحبَّشري   َجا ءَ  أ لحَقى

َ
ى  أ ّههّۦ ََعَ تَدَ  وَجح  فَٱرح

لَمح  قَاَل  بَّصرٗيا  
َ
ق ل أ

َ
مح  أ لَم   إّن ّ   َلك  عح

َ
ونَ  َل  َما ٱلَِلّ  ّمنَ  أ لَم  بَانَا قَال وا   ٩٦ َتعح

َ
أ  َيَٰٓ

فّرح  َتغح َنا إّنَا ذ ن وَبَنا   نَلَا ٱسح فّر   َسوحَف  قَاَل  ٩٧ يَ   َّخىّط  ك  َتغح سح
َ
مح  أ ّ    لَك  ۥ َرب  وَ  إّنَه   ه 

ور   ى  ل وا  َدخَ  فَلََما ٩٨ ٱلَرّحيم   ٱلحَغف  َف  ََعَ بََويحهّ  إَّّلحهّ  َءاَوىَٰٓ  ي وس 
َ
ل وا   َوقَاَل  أ َ  ٱدحخ   إّن مِّصح

بََويحهّ  َوَرَفعَ  ٩٩ َءاّمنّيَ  ٱلَِل   َشا ءَ 
َ
وا   ٱلحَعرحّش  ََعَ  أ َجٗدا   ََّل ۥ وََخرُّ بَّت  َوقَاَل  س 

َ
أ  َهىَذا َيَٰٓ

وّيل  
ح
َيىيَ  تَأ ّ  َجَعلََها قَدح  َقبحل   ّمن ر ءح َسنَ  َوقَدح  ا  َحق ٗ  َرب  حح

َ
رََجّن  إّذح  ّب   أ خح

َ
نّ  ّمنَ  أ جح ّ  ٱلس 

م وََجا ءَ  ّنَ  بّك  وّ  م  َدح
دّ  ّمن   ٱِلح ن َبعح

َ
َ  بَيحّن  ٱلَشيحَطىن   نََزغَ  أ َوّت    َوَبيح ّ  إّنَ  إّخح  َرب 

ا  ل َّما لَّطيف   ۥ يََشا ء  وَ  إّنَه  َّكيم   ٱلحَعلّيم   ه  ّ  ١٠٠ ٱۡلح لحّك  ّمنَ  َءاتَيحَتّن  قَدح  ۞َرب  حم   ٱل
َتّن  وّيلّ  ّمن وََعَلمح

ح
َحادّيّث   تَأ

َ ۡرّض  ٱلَسَمىَوىتّ  َفاّطرَ  ٱۡلح
َ نَت  َوٱۡلح

َ
ّۦ أ نحَيا ّف  َوّل   ٱَّلُّ

لّٗما تََوَفّن  َوٱٓأۡلّخَرةّ   سح ّن  م  ّقح ۡلح
َ
ىلَّك  ١٠١ بّٱلَصىلّّحيَ  َوأ ۢنَبا ءّ  ّمنح  َذ

َ
 ن وّحيهّ  ٱلحَغيحبّ  أ

نَت  َوَما إَّّلحَك   يحّهمح  ك  و ا   إّذح  ََّلَ َع  ۡجح
َ
مح  أ َره  مح

َ
مح  أ ونَ  َوه  ر  ك    [١٩٢ ،٠٢: يوسف] ﴾ ١٠٢ َيمح

“কোেরা আোর এ জাোহট্ হনসয় যাও, অেঃপর কসহট্ আোর হপোর 
কচহারায় কফ । এসে হেহন দৃহিশহক্ত হফসর পাসবন। আর কোেরা 
কোোসদর পহরবাসরর সে সে হনসয় আোর োসে চস  আস’। আর 
যখন োসফ া কবর হ , োসদর হপো ব  , ‘হনশ্চয় আহে ইউসুসফর 
ঘ্রাণ পাহি, যহদ কোেরা আোসে হনসবোধবৃি েসন না ের’। োরা 
ব  , ‘আল্লাহর েসে, আপহন কো কসই পুসরান ভ্রাহন্তসেই আসেন’। 

অেঃপর যখন সুসাংবাদদাো এ , েখন কস জাোহট্ োর কচহারায় 
কফ  । এসে কস দৃহিশহক্ত হফসর কপ , ব  , ‘আহে হে 
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কোোসদরসে বহ হন, হনশ্চয় আহে আল্লাহ্র পক্ষ কেসে যা জাহন 
কোেরা ো জান না’। োরা ব  , ‘কহ আোসদর হপো, আপহন 
আোসদর পাপ কোচসনর জনয ক্ষো চান। হনশ্চয় আেরা হে াে 
অপরাধী’। কস ব  , ‘অহচসরই আহে কোোসদর জনয আোর রসবর 
হনেট্ ক্ষো চাইব, হনশ্চয় হেহন ক্ষোশী , পরে দয়া ু’। অেঃপর 
যখন োরা ইউসুসফর হনেট্ প্রসবশ ের , েখন কস োর 
হপোোোসে হনসজর োসে িান েসর হদ  এবাং ব  , ‘আল্লাহর 
ইিায় আপনারা হনরাপসদ হেসসর প্রসবশ েরুন’।আর কস োর 
হপোোোসে রাজাসসন উিা  এবাং োরা সেস  োর সােসন 
কসজদায়  ুহট্সয় পড়  এবাং কস ব  , ‘কহ আোর হপো, এই হ  
আোর ইেঃপূসবের স্বসপ্নর বযাখযা, আোর রব ো বাস্তসব পহরণে 
েসরসেন আর হেহন আোর উপর এহসান েসরসেন, যখন আোসে 
কজ খানা কেসে কবর েসরসেন এবাং কোোসদরসে গ্রাে কেসে হনসয় 
এসসসেন, শয়োন আোর ও আোর ভাইসদর েসধয সম্পেে নি 
েরার পর। হনশ্চয় আোর রব যা ইিা েসরন, ো বাস্তবায়সন হেহন 
সূক্ষ্মদশেী। হনশ্চয় হেহন সেযে জ্ঞানী, প্রজ্ঞােয়’।‘কহ আোর রব, 
আপহন আোসে হেেু রাজত্ব দান েসরসেন এবাং স্বসপ্নর হেেু বযাখযা 
হশহখসয়সেন। কহ আসোনসেূহ ও যেীসনর স্রিা, দুহনয়া ও আহখরাসে 
আপহনই আোর অহভভাবে, আোসে েুসহ ে অবিায় েৃেুয হদন 
এবাং কনেোরসদর সাসে আোসে যুক্ত েরুন’। এগুস া গাসয়সবর 
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সাংবাদ, যা আহে কোোর োসে ওহী েরহে। েুহে কো োসদর হনেট্ 
হেস  না যখন োরা োসদর হসিাসন্ত এেেে হসয়হে  অেচ োরা 
ষড়যন্ত্র েরহে "। [সূরা: ইউসুফ: ৯৩-১০২] 

يدُ  َحَدثَنه  به  بمنُ  َسعه
َ
، أ يد  ، َعنم  َسعه بهيهه

َ
به  َعنم  أ

َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ يَل : َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه  يَا قه

َرمُ  َمنم : اّلَله  رَُسوَل  كم
َ
؟ أ تمَقاُهمم »: قَاَل  انَلاسه

َ
لَُك، َهَذا َعنم  لَيمَس : َفَقالُوا «أ

َ
أ : قَاَل  نَسم

ل  َفيُوُسُف » ، نَبه ِّ  ابمنُ  اّلَله ، نَبه ِّ  ابمنه  اّلَله ، نَبه  َعنم  لَيمَس : قَالُوا «اّلَله  َخلهيله  ابمنه  اّلَله
لَُك، َهَذا

َ
أ نه  َفَعنم »: قَاَل  نَسم ؟ الَعَربه  َمَعاده لُونه

َ
أ يَارُُهمم  تَسم لهَيةه  فه  خه يَارُُهمم  اجلَاهه  فه  خه

، اَلمه بُو: قَاَل  «َفُقُهوا إهَذا اإلهسم
َ
َساَمَة، أ

ُ
، أ ر  تَمه ، ُعبَيمده  َعنم  َوُمعم ، َعنم  اّلَله يد  به  َعنم  َسعه

َ
 أ

ِّ  َعنه  َرَة،ُهَريم   .وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, ইয়া 
রাসূ ুল্লাহ্! োনুসষর েসধয সবসচসয় সম্মাহনে বযাহক্ত কে? হেহন 
বস ন, োসদর েসধয সবসচসয় কবহশ েুত্তােী। েখন োরা ব  , 
আেরা কো আপনাসে এ বযাপাসর হজজ্ঞাসা েহরহন। হেহন ব স ন, 
ো হস  (সবসচসয় সম্মাহনে বযাহক্ত) আল্লাহর নবী ইউসুফ আ াইহহস 
সা াে, হযহন আল্লাহর নবী (ইয়ােুব আ াইহহস সা াে)-এর পুত্র, 
আল্লাহ্ র নবী (ইসহাে আ াইহহস সা াে)-এর কপৌত্র, এবাং আল্লাহর 
খহ   (ইব্রাহীে আ াইহহস সা াে)-এর প্রসপৌত্র। োরা ব  , 
আেরা আপনাসে এ সম্বসন্ধও হজজ্ঞাসা েহরহন। হেহন ব স ন, 
োহস  হে কোেরা আরসবর েূ যবান কগাত্রসেুহ সম্বসন্ধ হজজ্ঞাসা 
েরে? জাহহ ী জুসগ োসদর েসধয যারা সসবোত্তে বযাহক্ত হেস ন, 
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ইস াসেও োাঁরা সসবোত্তে বযাহক্ত যহদ োাঁরা ইস ােী জ্ঞানাজেন 
েসরন। আবূ উসাো ও েু’োহের (রহ.) আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু সূসত্র নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কেসে বহণেে।1

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৫৩।  
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আল্লাহর নবী আইয়ুব আ াইহহস সা াে 

আল্লাহ ো‘আ া বস সেন,  
يُّوَب  ﴿

َ
ۥ   نَاَدىى  إّذح  ۞َوأ ن ّ  َرَبه 

َ
ُّ  َمَسّنَ  أ نَت  ٱلۡضُّ

َ
رحَحم   َوأ

َ
تَ  ٨٣ ٱلَرىّۡحّيَ  أ  ََّل ۥ َجبحنَافَٱسح

َنا ۥ َوَءاَتيحَنىه   َض      ّمن بّهّۦ َما فََكَشفح لَه  هح
َ
م أ مح  َوّمثحلَه  َةٗ  َمَعه  ّنح  رَۡحح َرىى  ّعنّدنَا م   َوذّكح

  [٣١ ،٣٢: االنبياء] ﴾ ٨٤ لّلحَعىبّّدينَ 
“আর স্মরণ ের আইউসবর েো, যখন কস োর রবসে আহবান 
েসর বস হে , ‘আহে দুঃখ-েসি পহেে হসয়হে। আর আপহন কো 
সবেসেি দয়া ু’। েখন আহে োর ডাসে সাড়া হদ াে। আর োর যে 
দুঃখ-েি হে  ো দূর েসর হদ াে এবাং োর পহরবার-পহরজন োসে 
হদসয় হদ াে। আর োসদর সাসে োসদর েে আসরা হদ াে আোর 
পক্ষ কেসে রহেে এবাং ইবাদােোরীসদর জনয উপসদশস্বরূপ”। 
[সূরা আ -আহম্বয়া: ৮৩-৮৪] 

رح  ﴿ يُّوَب  َعبحَدنَا   َوٱذحك 
َ
ۥ   نَاَدىى  إّذح  أ ن ّ  َرَبه 

َ
ب   ٱلَشيحَطىن   َمَسّنَ  أ  ٤١ وََعَذاب   بّن صح

ك ضح  لَّك   ٱرح تََسل    َهىَذا بّرّجح غح اب   بَارّد   م  ۥ   َوَوَهبحَنا ٤٢ َوَُشَ ۥ ََّل  لَه  هح
َ
م أ مح  َوّمثحلَه   َمَعه 

َةٗ  َّنا رَۡحح َرىى  م  ّل  َوذّكح و 
 
  ّۡل

َ ذح  ٤٣ لحَبىبّ ٱۡلح ٗثا بَّيّدكَ  وَخ  ّب ّضغح  ََتحَنثح   َوَل  ب ّهّۦ فَٱَضح
َنىه   إّنَا مَ  َصابّٗراا  وََجدح ّعح ۥ   ٱلحَعبحد   ن  َواب   إّنَه 

َ
  [١١ ،١١: ص] ﴾ ٤٤ أ

“আর স্মরণ ের আোর বান্দা আইউবসে, যখন কস োর রবসে 
কডসে বস হে , ‘শয়োন কো আোসে েি ও আযাসবর কোাঁয়া 
হদসয়সে’।[আহে ব  াে], ‘েুহে কোোর পা হদসয় (ভূহেসে) আঘাে 
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ের, এ হসি কগাসস র সুশীে  পাহন আর পানীয়’। আর আমার 
পক্ষ তথদক রহমতস্বরূপ ও বুরিমানদের জনয উপদেশস্বরূপ 
আরম তাদক োন করলাম তার পরহাবার-পহরজন ও োসদর 
সাসে োসদর অনুরূপ অসনেসে। আর েুহে কোোর হাসে এে েুসিা 
েৃণ ো নাও এবাং ো হদসয় আঘাে ের। আর েসে ভাংগ েসরা 
না। হনশ্চয় আহে োসে বধযেশী  কপসয়হে। কস েেই না উত্তে বান্দা! 
হনশ্চয়ই কস হে  আোর অহভেুখী”। [সূরা কসায়াদ: ৪১-৪৪] 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ ِّ  َعنه  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه يلوُب  يمنََمابَ »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
 أ

ُل  تَسه َيانًا، َيغم ُل  َعلَيمهه  َخرَ  ُعرم نم  َجَراد   رهجم ، مه ، فه  َُيمثه  فََجَعَل  َذَهب  بههه  َربلهُ  َفنَاَداهُ  ثَوم
يلوُب  يَا

َ
لَمم  أ

َ
ُكنم  أ

َ
نَيمتَُك  أ غم

َ
، يَا بََّل  قَاَل  تََرى، َعَما أ نم  رَبِّ َن  الَ  َولَكه  َعنم  يله  غه

 .«بََرَكتهَك 
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, এেদা আইয়ুযব আ াইহহস সা াে নি 
কদসহ কগাস  েসরহেস ন। এেন সেয় োাঁর উপর স্বসণের এে ঝাাঁে 
পঙ্গপা  পহেে হ । হেহন কসগুস া দু’হাসে োপসড় রাখসে 
 াগস ন। েখন োাঁর রব োাঁসে কডসে ব স ন, কহ আইয়ুযব! েুহে 
যা কদখসে পাি, ো কেসে হে আহে কোোসে েুখাসপক্ষীহীন েসর 
কদই হন? হেহন উত্তর হদস ন, হযাাঁ, কহ রব! হেন্তু আহে আপনার 
বরেসের অেুখাসপক্ষী নই। 1 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৯১। 
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আল্লাহর নবী েূসা আ াইহহস সা াে ও োাঁর জাহে 

আল্লাহ ো‘আ া বস সেন,  
وحَحيحَنا   ﴿

َ
م ّ  إَّلَٰٓ  َوأ

 
وَسَٰٓ  أ نح  م 

َ
ۡرّضعّيهّ   أ

َ
ّت  فَإَّذا أ لحّقيهّ  َعَليحهّ  ّخفح

َ
َم ّ  ّف  فَأ  ََّتَاّف  َوَل  ٱّلح

وه   إّنَا ََتحَزّن    َوَل  رحَسلّيَ  ّمنَ  وََجاّعل وه   إَّّلحّك  َرا دُّ حم  ۥ   ٧ ٱل ََقَطه  نَ  َءال   فَٱَلح  فّرحَعوح
ونَ  مح  ّّلَك  ا لَه  و ٗ نَ  إّنَ  وََحَزنًا   َعد  َما َهىَمىنَ وَ  فّرحَعوح ن وَده   َوقَالَّت  ٨ يَ   َّخىّط  ََكن وا   وَج 
ت  
َ
َرأ نَ  ٱمح ّ  َعيح   ق َرت   فّرحَعوح

ت ل وه   َل  َولََك   ل  ن َعَسَٰٓ  َتقح
َ
وح  يَنَفَعَنا   أ

َ
ا َنَتّخَذهۥ  أ  َوََّلٗ

مح  ونَ  َل  َوه  ر  ع  َبحَ  ٩ يَشح صح
َ
م ّ  ف َؤاد   َوأ

 
وَسى  أ ىرًّغ   م  َل   بّهّۦ بحّديََل   ََكَدتح  إّن َف ن لَوح

َ
 أ

َنا ى  َرَبطح ونَ  قَلحبَّها ََعَ ّمنّيَ  ّمنَ  َّلَك  ؤح حم  تّهّۦ َوقَالَتح  ١٠ ٱل خح
 
يهّ   ّۡل ّ َتح  ق ص   َعن بّهّۦ َفبَِص 

ن ب   مح  ج  ونَ  َل  َوه  ر  ع  َنا ١١ يَشح حَمَراّضعَ  َعلَيحهّ  ۞وََحَرمح  َهلح  َفَقالَتح  َقبحل   ّمن ٱل
مح  د لُّك 

َ
َٰٓ  أ   ََعَ

َ
لّ أ ۥ َبيحت   هح ل ونَه  ف  مح  يَكح مح  َلك  ونَ  ََّل ۥ وَه  َنىه   ١٢ َنىّصح  ّهّۦ إَّلَٰٓ  فََرَددح م 

 
 أ

لَمَ  ََتحَزنَ  َوَل  َعيحن َها َتَقرَ  َكح  نَ  َوَّلَعح
َ
دَ  أ مح  َوَلىّكنَ  َحق    ٱلَِلّ  وَعح ََثَه  كح

َ
ونَ  َل  أ لَم   َيعح

  [١٢ ،٧: القصص] ﴾ ١٣
“আর আহে েূসার োসয়র প্রহে হনসদেশ পািা াে, ‘েুহে োসে দুধ 
পান েরাও। অেঃপর যখন েুহে োর বযাপাসর আশঙ্কা েরসব, েখন 
োসে দহরয়ায় হনসক্ষপ েরসব। আর েুহে ভয় েরসব না এবাং হচন্তা 
েরসব না। হনশ্চয় আহে োসে কোোর োসে হফহরসয় কদব এবাং 
োসে রাসূ সদর অন্তভুেক্ত েরব’। অেঃপর হফর‘আউন পহরবার 
োসে উহিসয় হন , পহরণাসে কস োসদর শত্রু ও দুঃহশ্চন্তার োরণ 
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হসব। হনশ্চয় হফর‘আউন, হাোন ও োসদর বসনযরা হে  অপরাধী। 
আর হফর‘আউসনর স্ত্রী ব  , ‘এ হশশুহট্ আোর ও কোোর চকু্ষ 
শীে োরী, োসে হেযা েসরা না। আশা েরা যায়, কস আোসদর 
কোসনা উপোসর আসসব। অেবা আেরা োসে সন্তান হহসসসব গ্রহণ 
েরসে পাহর’। অেচ োরা উপ হি েরসে পাসরহন। আর েূসার 
োসয়র অন্তর হবচহ ে হসয় উসিহে । কস কো োর পহরচয় প্রোশ 
েসরই হদে, যহদ আহে োর অন্তরসে দৃঢ় েসর না হদোে, যাসে কস 
আিাশী সদর অন্তভুেক্ত হয়। আর কস েূসার কবানসে ব  , ‘এর 
হপেসন হপেসন যাও’। কস দূর কেসে োসে কদখহে , হেন্তু োরা কট্র 
পায়হন।আর আহে োর জনয পূবে কেসেই ধাত্রী (স্তনয পান) হনহষি 
েসর হদসয়হে াে। োরপর েূসার কবান এসস ব  , ‘আহে হে 
কোোসদরসে এেন এেহট্ পহরবাসরর সন্ধান কদব, যারা এ হশশুহট্সে 
কোোসদর পসক্ষ  া ন পা ন েরসব এবাং োরা োর শুভাোঙ্ক্ষী 
হসব’। অেঃপর আহে োসে োর োসয়র োসে হফহরসয় হদ াে, যাসে 
োর কচাখ জুড়ায় এবাং কস কযন কোসনা দুহশ্চন্তা না েসর। আর কস 
কযন জানসে পাসর কয, হনশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সেয। হেন্তু োসদর 
অহধোাংশই ো জাসন না”। [সূরা আল্-োসাস: ৭-১৩] 
আল্লাহ আসরা বস ন,  

ّدهّ  ّمن   َبَعثحَنا ث مَ  ﴿ وَسى  مَبعح ىتَّنا  َأَِب مُّ نَ  إَّلى  َي ي هّۦ فّرحَعوح وا   َوَمَۡلّ رح  بَّها   َفَظلَم   فَٱنظ 
ىقَّبة   ََكنَ  َكيحَف  ّسّدينَ  َع فح حم  وَسى  َوقَاَل  ١٠٣ ٱل ن   م  ول   إّن ّ  َيىفّرحَعوح ّن رَس  ّ  م   َرب 
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َٰٓ  َحقّيقن  ١٠٤ ٱلحَعىلَّميَ  ن ََعَ
َ
ق وَل  َل   أ

َ
ا  إَّل  ٱلَِلّ  ََعَ  أ ََق

م قَدح  ٱۡلح ّن بَّبي َّنة   ّجئحت ك   م 
مح  رحّسلح  َرب ّك 

َ
َٰٓءّيَل  بَّن   َمّعَ  فَأ َر نَت  إّن قَاَل  ١٠٥ إّسح تّ  يَة  َأَِب ّجئحَت  ك 

ح
نَت  إّن بَّها   فَأ  ك 

لحَقى  ١٠٦ ٱلَصىّدقّيَ  ّمنَ 
َ
َبان   ّهَ  َفإَّذا َعَصاه   فَأ بّي   ث عح ّ  يََده ۥ َونََزعَ  ١٠٧ مُّ  ّهَ  َذافَإ

  قَاَل  ١٠٨ لّلَنىّظرّينَ  َبيحَضا ء  
 
حَمَل نَ  قَوحمّ  ّمن ٱل  ي رّيد   ١٠٩ َعلّيم   لََسىّحرن  َهىَذا إّنَ  فّرحَعوح

ن
َ
م أ حرَّجك  ّنح  َي  مح   م  ۡرّضك 

َ
ونَ  َفَماَذا أ ر  م 

ح
رحّجهح  قَال و ا   ١١٠ تَأ

َ
َخاه   أ

َ
رحّسلح  َوأ

َ
 ّف  َوأ

حَمَدا ئّنّ    ١١١ َحىّشّينَ  ٱل
ح
ّ  ت وكَ يَأ ل  نَ  ٱلَسَحَرة   وََجا ءَ  ١١٢ َعلّيم   َسىّحر   بّك   قَال و ا   فّرحَعوح

ًرا نَلَا إّنَ  جح
َ
َنا إّن َۡل مح  َنَعمح  قَاَل  ١١٣ ٱلحَغىلّبّيَ  ََنحن   ك  َقَربّيَ  لَّمنَ  ِإَونَك  حم   قَال وا   ١١٤ ٱل
وَسَٰٓ  ن إَّما   َيىم 

َ
ن ِإَوَما   ت لحّقَ  أ

َ
ونَ  أ لحقّيَ  ََنحن   نَك  حم  وا    قَاَل  ١١٥ ٱل لحق 

َ
ا   فَلََما   أ لحَقوح

َ
 أ

ا   و  َ  َسَحر  ي  عح
َ
مح  ٱنلَاّس  أ ََتحَهب وه  ر   وََجا ء و َوٱسح َنا   ١١٦ َعّظيم   بّّسحح وحَحيح

َ
وَسَٰٓ  إَّلى  ۞َوأ  م 

نح 
َ
لحقّ  أ

َ
ونَ  َما تَلحَقف   ّهَ  فَإَّذا َعَصاَك   أ فّك 

ح
َقُّ  فَوََقعَ  ١١٧ يَأ َمل ونَ  ََكن وا   َما َوَبَطَل  ٱۡلح  َيعح

لّب وا   ١١٨ َنالَّك  َفغ  لحّقَ  ١١٩ َصىغّرّينَ  َوٱنَقلَب وا   ه 
 
 َءاَمَنا قَال و ا   ١٢٠ َسىّجّدينَ  ٱلَسَحَرة   َوأ

 ّ ّ  ١٢١ ٱلحَعىلَّميَ  بَّرب  وَسى  َرب  ونَ  م  ن   قَاَل  ١٢٢ َوَهىر  نح  َقبحَل  بّهّۦ َءاَمنت م فّرحَعوح
َ
 َءاَذنَ  أ

مح   ر   َهىَذا إّنَ  لَك  وه   لََمكح ت م  حَمّديَنةّ ّف  َمَكرح وا   ٱل رّج  لََها   ّمنحَها   َّل خح هح
َ
ونَ  فََسوحَف  أ لَم   َتعح

َعنَ  ١٢٣ ّ َقط 
 
مح  َۡل يحّديَك 

َ
م أ لَك  رحج 

َ
ّنح  َوأ مح  ث مَ  ّخَلىف   م  َصل ّبَنَك 

 
َعّيَ  َۡل ۡجح

َ
 إَّنا   قَال و ا   ١٢٤ أ

نَقلّب ونَ  َرب َّنا إَّلى  نح  إَّل   ّمَنا   تَنقّم   َوَما ١٢٥ م 
َ
ا  لََما َرب َّنا َيىّت َأَِب َءاَمَنا أ َنا رّغح  َرَبَنا   َجا َءتح

فح
َ
 أ

ا َعلَيحَنا ٗ لّّميَ  َوتَوََفَنا َصۡبح سح   [١٢١ ،١٩٢: االعراف] ﴾ ١٢٦ م 
“অেঃপর োসদর পসর আহে েূসাসে আোর আয়ােসেূহ সহোসর 
হফর‘আউন ও োর সভাসদসদর োসে পাহিসয়হে। অেঃপর োরা এর 
সাসে যু ে েসরসে। সুেরাাং  ক্ষয ের, ফাসাদোরীসদর পহরণাে 
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েীরূপ হসয়হে । েূসা ব  , ‘কহ হফর‘আউন, আহে কো সে  সৃহির 
রসবর পক্ষ কেসে রাসূ ।’ সেীচীন কয, আহে আল্লাহ সম্পসেে সেয 
োড়া ব ব না। আহে কোোসদর রসবর হনেট্ কেসে স্পি প্রোণ 
হনসয় কোোসদর োসে এসসহে। সুেরাাং েুহে বনী ইসরাঈ সে 
আোর সাসে পাহিসয় দাও।’ কস ব  , ‘েুহে যহদ কোসনা আয়াে 
হনসয় আস েসব ো কপশ ের, যহদ েুহে সেযবাদীসদর অন্তভুেক্ত 
হও।’ েখন কস কেসড় হদ  োর  াহি। েৎক্ষণাৎ ো এে স্পি 
অজগর হসয় কগ । আর কস কবর ের  োর হাে, েৎক্ষণাৎ ো 
দশেেসদর োসে ধবধসব সাদা (কদখাহি )। হফর‘আউসনর েওসের 
সভাসদরা ব  , ‘হনশ্চয় এ হ  হবজ্ঞ জাদুের।’‘কস কোোসদরসে 
কোোসদর কদশ কেসে কবর েরসে চায়, সুেরাাং কোেরা েী হনসদেশ 
কদসব?’ োরা ব  , ‘আপহন োসে ও োর ভাইসে সুসযাগ হদন এবাং 
শহরগুস াসে সাংগ্রহোরী পাহিসয় হদন।’‘োরা আপনার োসে সে  
হবজ্ঞ জাদুেরসে হনসয় আসসব।’ আর জাদুেররা হফর‘আউসনর োসে 
আস । োরা ব  , ‘হনশ্চয় আোসদর জনয পাহরেহেে আসে, যহদ 
আেরা হবজয়ী হই?’ কস ব  , ‘হযাাঁ, আর অবশযই কোেরা আোর 
ঘহনি ক ােসদর অন্তভুেক্ত হসব।’ োরা ব  , ‘কহ েূসা, হয় েুহে 
হনসক্ষপ েরসব, নয়সো আেরাই হনসক্ষপ েরব।’ কস ব  , ‘কোেরা 
হনসক্ষপ ের।’ অেঃপর যখন োরা হনসক্ষপ ের  েখন োরা 
ক ােসদর কচাসখ জাদু ের  এবাং োসদরসে ভীে েসর েু  । োরা 
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বড় জাদু প্রদশেন ের । আর আহে েূসার প্রহে ওহী পািা াে কয, 
‘েুহে কোোর  াহি কেসড় দাও’ েৎক্ষণাৎ কস হগ সে  াগ  
কসগুহ সে কয অ ীে বস্তু োরা বাহনসয়হে । ফস  সেয প্রোশ হসয় 
কগ  এবাং োরা যা হেেু েরহে  ো বাহে  হসয় কগ । োই 
কসখাসন োরা পরাহজে হ  এবাং  াহিে হসয় কগ । আর জাদুেররা 
হসজদায় পসড় কগ । োরা ব  , ‘আেরা সে  সৃহির রসবর প্রহে 
ঈোন আন াে, েূসা ও হারূসনর রসবর প্রহে।’ হফর‘আউন ব  , 
‘আহে কোোসদরসে অনুেহে কদওয়ার আসগ কোেরা োর প্রহে 
ঈোন আনস ! হনশ্চয় এট্া এেন এে চক্রান্ত যা কোেরা শহসর 
েসরে কসখান কেসে োর অহধবাসীসদরসে কবর েরার জনয। সুেরাাং 
কোেরা অহচসরই জানসে পারসব।’ আহে অবশযই কোোসদর হাে ও 
পা হবপরীে হদে কেসে কেসট্ কদব। োরপর অবশযই কোোসদর 
সবাইসে শূস  চড়াব।’ োরা ব  , ‘হনশ্চয় আেরা আোসদর রসবর 
োসে প্রেযাবেেন েরব। আর েুহে আোসদর কেসে প্রহেসশাধ গ্রহণ 
েরে শুধু এ োরসণ কয, আেরা আোসদর রসবর আয়ােসেূসহর 
প্রহে ঈোন এসনহে, যখন ো আোসদর োসে এসসসে। কহ আোসদর 
রব, আোসদরসে পহরপূণে বধযে দান েরুন এবাং েুসহ ে হহসাসব 
আোসদরসে েৃেুয দান েরুন”। [সূরা আ -আ‘রাফ: ১০৩-১২৬] 
আল্লাহ আসরা বস সেন,  
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ىَك  َوَهلح  ﴿ تَى
َ
وَسَٰٓ  َحّديث   أ لّهّ  َفَقاَل  نَاٗرا رََءا إّذح  ٩ م  هح

َ
ث و ا   ّۡل ك  ت   إّن ّ   ٱمح  نَاٗرا َءانَسح

  ّ
م َلَعل  ّنحَها َءاتّيك  وح  بَّقبَس   م 

َ
ّجد   أ

َ
ٗدى ارّ ٱنلَ  ََعَ  أ ىَها فَلََما   ١٠ ه  تَى

َ
وَسَٰٓ  ن ودّيَ  أ  َيىم 

نَا   إّن ّ   ١١
َ
لَعح  َربَُّك  أ لَيحَك  فَٱخح حَوادّ  إّنََك  َنعح َقَدّس  بّٱل حم  ٗوى ٱل نَا ١٢ ط 

َ
ت َك  َوأ ََتح  ٱخح

َتّمعح  نَا إّنَّن   ١٣ ي وَحَٰٓ  لَّما فَٱسح
َ
نَا   إَّل   إَّلىهَ  َل   ٱلَِل   أ

َ
ّن  أ ب دح قّمّ  َفٱعح

َ
ةَ  َوأ رّي   ٱلَصلَوى

 ١٤ َّّلّكح
َكاد   َءاتَّيةن  ٱلَساَعةَ  إّنَ 

َ
فّيَها أ خح

 
َزىى  أ ُّ  َّل جح ِۢس ك  َعى  بَّما َنفح َدنََك  فََل  ١٥ تَسح  يَص 

ّمن   َل  َمن َعنحَها ىه   َوٱَتَبعَ  بَّها ي ؤح وَسى  بَّيّمينَّك  تّلحَك  َوَما ١٦ َفََتحَدىى  َهَوى  قَاَل  ١٧ َيىم 
ا   َعَصايَ  ّهَ  تََوَكؤ 

َ
ه شُّ  َعلَيحَها أ

َ
ى  بَّها َوأ َرىى  ارّب    َ َم  فّيَها َوّلَ  َغَنّم  ََعَ خح

 
 قَاَل  ١٨ أ

لحقَّها
َ
وَسى  أ ىَها ١٩ َيىم  لحَقى

َ
َعى  َحَية   ّهَ  فَإَّذا فَأ َها قَاَل  ٢٠ تَسح ذح َها ََّتَفح   َوَل  خ   َسن عّيد 

وَلى  ّسرَيَتَها
م   ٢١ ٱۡلح  جح  َجَناّحَك  إَّلى  يََدكَ  مح َوٱضح ّ  ّمنح  َبيحَضا ءَ  ََّتحر  و ء   َغريح  َءايَةً  س 

َرىى  خح
 
َّيَك  ٢٢ أ ىتَّنا ّمنح  لُّن  ى َءاَي َ ۡبح نَ  إَّلى  ٱذحَهبح  ٢٣ ٱلحك  ۥ فّرحَعوح  قَاَل  ٢٤ َطَغى  إّنَه 

 ّ حح  َرب  َ رّي ّل  ٱُشح ح  ٢٥ َصدح ّ رّي ّل   َويَِس  مح
َ
ل لح  ٢٦ أ َدةٗ  َوٱحح قح وا   ٢٧ ل َّساّن  نم ّ  ع  َقه   َيفح

ّل  َعل ٢٨ قَوح ّ  َوٱجح
ّنح  َوزّيٗرا ل  ّل  م  هح

َ
ونَ  ٢٩ أ ّخ  َهىر 

َ
دح  ٣٠ أ د  رّي بّهّۦ   ٱشح زح

َ
 ٣١ أ

ه   ّكح ُشح
َ
رّي ّف   َوأ مح

َ
َركَ  ٣٣ َكثرّٗيا ن َسب َّحَك  َكح  ٣٢ أ ك  نَت  إّنََك  ٣٤ َكثرًّيا َونَذح  بَّنا ك 

وتّيَت  قَدح  قَاَل  ٣٥ بَّصرٗيا
 
لََك  أ ؤح َرىَٰٓ  َمَرةً  َعلَيحَك  َمَنَنا َولََقدح  ٣٦ َيىم وَسى  س  خح

 
 إّذح  ٣٧ أ

وحَحيحَنا  
َ
َّك  إَّلَٰٓ  أ م 

 
نّ  ٣٨ ي وَحَٰٓ  َما أ

َ
َم ّ  ّف  فَٱقحّذفّيهّ  ٱََلاب وتّ  ّف  ٱقحّذفّيهّ  أ َمُّ  فَلحي لحقّهّ  ٱّلح  ٱّلح

ه   بّٱلَساّحلّ  ذح خ 
ح
و    يَأ ّ  َعد 

و    ل  ۥا  وََعد  لحَقيحت   ََّل 
َ
ّ  َُمََبةٗ  َعلَيحَك  َوأ ّن  َنعَ  م  ى  َوَّل صح  َعيحّن   ََعَ

ّش   إّذح  ٣٩ ت َك  َتمح خح
 
ول   أ مح  َهلح  َفَتق  د لُّك 

َ
ى  أ ۥ   َمن ََعَ ل ه  ف  َنىَك  يَكح َّك  إَّلَٰٓ  فَرََجعح م 

 
 َكح  أ

ٗسا َوَقَتلحَت  ََتحَزَنا  َوَل  َعيحن َها َتَقرَ  ا  َوَفَتَنىَك  لحَغم ّ ٱ ّمنَ  َفَنَجيحَنىَك  َنفح ت وٗنا  فَلَبّثحَت  ف 
لّ  ّف   ّسنّيَ  هح

َ
َينَ  أ ى  ّجئحَت  ث مَ  َمدح َدر   ََعَ

وَسى  قَ   [١٩ ،٠: طه] ﴾ ٤٠ َيىم 
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“আর কোোর োসে হে েূসার েো কপৌঁসেসে? যখন কস আগুন 
কদখ , েখন হনজ পহরবারসে ব  , ‘কোেরা অসপক্ষা ের, আহে 
আগুন কদখসে কপসয়হে, আশা েহর আহে কোোসদর জনয ো কেসে 
হেেু জ্ব ন্ত আঙ্গার হনসয় আসসে পারব অেবা আগুসনর হনেট্ 
পেহনসদেশ পাব।’  যখন কস আগুসনর োসে আস  েখন োসে 
আহবান েরা হ , ‘কহ েূসা’ হনশ্চয় আহে কোোর রব; সুেরাাং 
কোোর জুো কজাড়া খুস  কফ , হনশ্চয় েুহে পহবত্র ‘েুওয়া’ 
উপেযোয় রসয়ে’।‘আর আহে কোোসে েসনানীে েসরহে, সুেরাাং যা 
ওহীরূসপ পািাসনা হসি ো েসনাসযাগ হদসয় শুন’।‘হনশ্চয় আহে 
আল্লাহ, আহে োড়া কোসনা (সেয) ই াহ কনই; সুেরাাং আোর 
ইবাদাে ের এবাং আোর স্মরণাসেে সা াে োসয়ে ের’।‘হনশ্চয় 
হেয়ােে আসসব; আহে ো কগাপন রাখসে চাই যাসে প্রসেযেসে স্বীয় 
কচিা-সাধনা অনুযায়ী প্রহেদান কদওয়া যায়’। অেএব কয বযহক্ত োর 
প্রহে ঈোন রাসখ না এবাং স্বীয় প্রবৃহত্তর অনুসরণ েসর কস কযন 
হেেুসেই োসে ঈোন আনয়সন কোোসে বাধা হদসে না পাসর; 
অনযোয় েুহে ধ্বাংস হসয় যাসব। আর ‘কহ েূসা, কোোর ডান হাসে 
ওট্া হে’? কস ব  , ‘এহট্ আোর  াহি; আহে এর ওপর ভর েহর, 
এহট্ হদসয় আহে আোর কেষপাস র জনয গাসের পাো পাহড় এবাং 
এহট্ আোর আসরা অসনে োসজ  াসগ।’ হেহন ব স ন, ‘কহ েূসা! 
ওট্া কফস  দাও।’ অেঃপর কস ো কফস  হদ ; অেহন ো সাপ হসয় 
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েুট্সে  াগ । হেহন ব স ন, ‘ওট্া ধর এবাং ভয় েসরা না, আহে 
ওসে ওর পূসবের অবিায় হফহরসয় কদব’।‘আর কোোর হাে কোোর 
বগস র সাসে হে াও, োহস  ো উজ্জ্ব  হসয় কবহরসয় আসসব 
কোনরূপ ত্রুহট্ োড়া; আসরেহট্ হনদশেনরূসপ’। এট্া এজনয কয, আহে 
কোোসে আোর বড় বড় হনদশেনসেূসহর হেেু কদখাব।‘হফর‘আউসনর 
োসে যাও; হনশ্চয় কস সীো ঙ্ঘন েসরসে’। কস ব  , ‘কহ আোর 
রব, আোর বুে প্রশস্ত েসর হদন’‘এবাং আোর োজ সহজ েসর 
হদন, ‘আর আোর হজহবার জড়ো দূর েসর হদন- যাসে োরা আোর 
েো বুঝসে পাসর’।‘আর আোর পহরবার কেসে আোর জনয এেজন 
সাহাযযোরী হনধোরণ েসর হদন। আোর ভাই হারূনসে’‘োর িারা 
আোর শহক্ত সুদৃঢ় েরুন এবাং োসে আোর োসজ শরীে 
েরুন’।‘যাসে আেরা কবশী েসর আপনার োসবীহ পাি েরসে 
পাহর’, এবাং অহধে পহরোসণ আপনাসে স্মরণ েরসে পাহর।‘আপহনই 
কো আোসদর সেযে রিা’। হেহন ব স ন, ‘কহ েূসা, েুহে যা কচসয়ে 
ো কোোসে কদওয়া হ ’।‘আর আহে আসরা এেবার কোোর প্রহে 
অনুগ্রহ েসরহে াে’। ‘যখন আহে কোোর োোসে জাহনসয় 
হদসয়হে াে যা জানাবার হে , ‘কয, েুহে োাঁসে হসনু্ধসের েসধয করসখ 
দাও। োরপর ো দহরয়ায় ভাহসসয় দাও। কযন দহরয়া োসে েীসর 
কিস  কদয়। ফস  োসে আোর শত্রু ও োর শত্রু হনসয় কনসব। আর 
আহে আোর পক্ষ কেসে কোোর প্রহে ভা বাসা কেস  হদসয়হে াে, 
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যাসে েুহে আোর কচাসখর সােসন প্রহেপাহ ে হও’। যখন কোোর 
কবান (হসনু্দসের সাসে সাসে) চ হে । অেঃপর কস হগসয় ব  , 
‘আহে হে কোোসদরসে এেন এেজসনর সন্ধান কদব, কয এর 
দাহয়ত্বভার হনসে পারসব’? অেঃপর আহে কোোসে কোোর োসয়র 
হনেট্ হফহরসয় হদ াে; যাসে োর কচাখ জুড়ায় এবাং কস দুঃখ না 
পায়। আর েুহে এে বযহক্তসে হেযা েসরহেস । েখন আহে 
কোোসে োসনাসবদনা কেসে েুহক্ত হদ াে এবাং কোোসে আহে 
হবহভন্নভাসব পরীক্ষা েসরহে। অেঃপর েুহে েসয়ে বের 
োদইয়ানবাসীসদর েসধয অবিান েসরে। কহ েূসা, োরপর হনধোহরে 
সেসয় েুহে এসস উপহিে হস ”। [সূরা ো-হা: ৯-৪০] 
আল্লাহ আসরা বস সেন, 

َريحَنى  َولََقدح  ﴿
َ
ىتَّنا ه  أ ََها َءاَي َبى  فََكَذَب  َك 

َ
ّجئحتََنا قَاَل  ٥٦ َوأ

َ
رَّجَنا أ ۡرّضَنا ّمنح  َّل خح

َ
 أ

رّكَ  وَسى  بّّسحح تّيََنَك  ٥٧ َيىم 
ح
ر   فَلََنأ ّثحلّهّۦ بّّسحح َعلح  م   َل  َموحّعٗدا َوَبيحَنَك  بَيحَنَنا فَٱجح

ۥ ه  حلّف  نَت  َوَل   ََنحن   َّن 
َ
ٗوى َمََكٗنا أ مح  قَاَل  ٥٨ س  ك  ّيَنةّ يَوحم   َموحّعد  ن ٱلز 

َ
حَشَ  َوأ  ُي 

ۡٗح  ٱنلَاس   ن   َفَتَوَلى  ٥٩ ض  َتى  ث مَ  َكيحَدهۥ  فََجَمعَ  فّرحَعوح
َ
م قَاَل  ٦٠ أ وَسى  لَه  مح  مُّ  َويحلَك 

وا   َل  ََت  م َكّذٗبا ٱلَِلّ  ََعَ  َتفح ّحَتك  ََتَىى  َمنّ  َخاَب  َوقَدح  بَّعَذاب    فَي سح و ا  َفَتَنى  61 ٱفح  زَع 
م َره  مح

َ
مح  أ وا   بَيحَنه  رَسُّ

َ
َوىى  َوأ ن ي رّيَدانّ  لََسىّحَرىنّ  َهىَذىنّ  إّنح  قَال و ا   ٦٢ ٱنلَجح

َ
م أ حرَّجاك   َي 

ّنح  م م  ۡرّضك 
َ
رّهَّما أ َهَبا بّّسحح م   َوَيذح ثحَلى  بَّطرّيَقتّك  حم  وا   ٦٣ ٱل ّع  ۡجح

َ
مح  فَأ  ث مَ  َكيحَدك 

اا  ٱئحت وا   فح  َوقَدح  َصف ٗ
َ
َوحمَ  لَحَ أ َلى  َمنّ  ٱّلح َتعح وَسَٰٓ  قَال وا   ٦٤ ٱسح ن إَّما   َيىم 

َ
ن ِإَوَما   ت لحّقَ  أ

َ
 أ
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ونَ  َوَل  نَك 
َ
لحَقى  َمنح  أ

َ
وا    بَلح  َقاَل  ٦٥ أ لحق 

َ
مح  فَإَّذا أ مح  ّحَبال ه  ََيل   وَّعّصيُّه   ّمن إَّّلحهّ  َي 

رّهّمح  َنَها ّسحح
َ
َعى  أ وحَجَس  ٦٦ تَسح

َ
سّ  ّف  َفأ وَسى  ّخيَفةٗ  هّۦَنفح  إّنََك  ََّتَفح  َل  ق لحَنا ٦٧ مُّ

نَت 
َ
ى  أ َ َعح

َ لحقّ  ٦٨ ٱۡلح
َ
و ا    َما تَلحَقفح  يَّمينَّك  ّف  َما َوأ وا   إَّنَما َصَنع   َوَل  َسىّحر    َكيحد   َصَنع 

لّح   فح َتى  َحيحث   ٱلَساّحر   ي 
َ
لحّقَ  ٦٩ أ

 
َجٗدا ٱلَسَحَرة   فَأ ّ  َءاَمَنا قَال و ا   س  ّ ب ونَ  َرب   َهىر 

وَسى  نح  َقبحَل  ََّل ۥ َءاَمنت مح  قَاَل  ٧٠ َوم 
َ
مح   َءاَذنَ  أ ۥ لَك  م   إّنَه  م   ٱََّلّي لََكبرّي ك   َعَلَمك 

َر   حح ّ َعنَ  ٱلس  ّ َقط 
 
مح  فََل يحّديَك 

َ
م أ لَك  رحج 

َ
ّنح  َوأ مح  ّخَلىف   م  َصل َّبَنك 

 
وعّ  ّف  َوَۡل ذ   ج 

لّ  نَ  ٱنلَخح لَم  يُّ  َوََلَعح
َ
َشدُّ  َنا  أ

َ
بحَقى  َعَذاٗبا أ

َ
ثَّركَ  لَن قَال وا   ٧١ َوأ ى  نُّؤح  ّمنَ  َجا َءنَا َما ََعَ

َي َّنىّت  نَت  َما   فَٱقحّض  َفَطَرنَا   َوٱََّلّي ٱِلح
َ
ّض  إَّنَما قَاض    أ ّ  َتقح ةَ  َهىّذه ََيوى َيا   ٱۡلح نح  إَّنا   ٧٢ ٱَّلُّ

َّنا َءاَمَنا فّرَ  بَّرب  َتَنا َوَما   اَخَطىَيىنَ  نَلَا ّّلَغح َرهح كح
َ
رّ   ّمنَ  َعلَيحهّ  أ حح ّ بحَقَٰٓ  َخريح   َوٱلَِل   ٱلس 

َ
 َوأ

  [٧٢ ،١١: طه] ﴾ ٧٣
“আহে োসে আোর সে  হনদশেন কদহখসয়হে াে, হেন্তু কস হেেযা 
আসরাপ েসরসে এবাং অোনয েসরসে। কস ব  , ‘কহ েূসা, েুহে হে 
আোসদর োসে এজনয এসসে কয, কোোর জাদুর িারা আোসদরসে 
আোসদর কদশ কেসে কবর েসর কদসব’? ‘োহস  আেরা অবশযই 
কোোর হনেট্ অনুরূপ জাদু হনসয় আসব। সুেরাাং এেট্া েধযবেেী 
িাসন আোসদর ও কোোর হেহ ে হওয়ার জনয এেহট্ সেয় হনধোরণ 
ের, যা আেরাও  ঙ্ঘন েরব না, েুহেও েরসব না’। েূসা ব  , 
‘কোোসদর হনধোহরে সেয় হ  উৎসসবর হদন। আর কসহদন পূবোসহ্নই 
কযন ক ােজনসে সেসবে েরা হয়’। অেঃপর হফর‘আউন উসি 
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কগ । োরপর কস োর কেৌশ  এেত্র ের , োরপর কস আস । 
েূসা োসদরসে ব  , ‘কোোসদর দুভোগয! কোেরা আল্লাহর প্রহে 
হেেযা আসরাপ েসরা না। েরস  হেহন আযাব িারা কোোসদরসে 
সেূস  ধ্বাংস েসর কদসবন। আর কয বযহক্ত হেেযা আসরাপ েসর, কস-
ই বযেে হয়। েখন োরা হনজসদর েসধয োসদর েেে সম্বসন্ধ বাে-
হবেো ের  এবাং োরা কগাপসন পরােশে ের । োরা ব  , ‘এ 
দু’জন অবশযই জাদুের। োরা চায় োসদর জাদুর োধযসে 
কোোসদরসে কোোসদর কদশ কেসে কবর েসর হদসে এবাং কোোসদর 
উৎেৃি জীবন পিহে ধ্বাংস েসর হদসে’।‘োসজই কোেরা কোোসদর 
ে া-কেৌশ  জো ের। োরপর কোেরা সবাই সাহরবিভাসব আস। 
আর আজ কয হবজয়ী হসব, কস-ই সফ  হসব’। োরা ব  , কহ েূসা, 
হয় েুহে হনসক্ষপ ের, না হয় আেরাই প্রেসে হনসক্ষপ েহর। েূসা 
ব  , ‘বরাং কোেরাই হনসক্ষপ ের। অেঃপর োসদর জাদুর প্রভাসব 
েূসার োসে েসন হ  কযন োসদর রহশ ও  াহিগুস া েুসট্ােুহট্ 
েরসে। েখন েূসা োর অন্তসর হেেুট্া ভীহে অনুভব ের । আহে 
ব  াে, ‘েুহে ভয় কপসয়া না, হনশ্চয় েুহেই হবজয়ী হসব’।‘আর 
কোোর ডান হাসে যা আসে, ো কফস  দাও। োরা যা েসরসে, এট্া 
কসগুস া গ্রাস েসর কফ সব। োরা যা েসরসে, োসো কেব  
জাদুেসরর কেৌশ । আর জাদুের কযখাসনই আসুে না কেন, কস 
সফ  হসব না’। অেঃপর জাদুেসররা হসজদায়  ুহট্সয় পড় । োরা 



 

701 

ব  , ‘আেরা হারূন ও েূসার রসবর প্রহে ঈোন 
আন াে’।হফর‘আউন ব  , ‘েী, আহে কোোসদরসে অনুেহে 
কদওয়ার আসগই কোেরা োর প্রহে ঈোন আনস ? হনশ্চয় কস-ই 
কোোসদর প্রধান, কয কোোসদরসে জাদু হশহখসয়সে। সুেরাাং আহে 
অবশযই কোোসদর হাে ও পা হবপরীে হদে কেসে কেসট্ কফ ব 
এবাং আহে কোোসদরসে কখজুর গাসের োসে শূহ হবি েরবই। আর 
কোেরা অবশযই জানসে পারসব, আোসদর েসধয োর আযাব কবশী 
েসিার এবাং কবশী িায়ী।োরা ব  , ‘আোসদর হনেট্ কয সে  
স্পি হনদশেন এসসসে এবাং হযহন আোসদরসে সৃহি েসরসেন, োর 
উপর আেরা কোোসে হেেুসেই প্রাধানয কদব না। সুেরাাং েুহে যা 
ফয়সা া েরসে চাও, োই েসরা। েুহেসো কেব  এ দুহনয়ার 
জীবসনর উপর েেৃেত্ব েরসে পার’।‘হনশ্চয় আেরা আোসদর রসবর 
প্রহে ঈোন এসনহে, যাসে হেহন আোসদর অপরাধসেূহ এবাং কয 
জাদু েুহে আোসদরসে েরসে বাধয েসরে, ো ক্ষো েসর কদন। 
আর আল্লাহ সবেসেি ও হচরিায়ী”। [সূরা ো-হা: ৫৬-৭৩] 

وحَحيحَنا   َولََقدح  ﴿
َ
وَسَٰٓ  إَّلى  أ نح  م 

َ
ّ  أ رسح

َ
ّبح  بّعَّبادّي أ مح  فَٱَضح رّ  ّف  َطرّيٗقا لَه  َحح  َل  يَبَٗسا ٱِلح

مح  ٧٧ ََّتحَشى  َوَل  َٗك َدرَ  تََخىف   تحَبَعه 
َ
ن   فَأ م ِّب ن ودّهّۦ فّرحَعوح ّنَ  َفَغّشَيه  َم ّ  م  مح  َما ٱّلح  َغّشيَه 

َضَل  ٧٨
َ
ن   َوأ ۥ فّرحَعوح ىَبّن   ٧٩ َهَدىى  َوَما قَوحَمه  َٰٓءّيَل  َي َر م قَدح  إّسح جنَيحَنىك 

َ
ّنح  أ  م 

مح  و ّك  مح  َعد  َنىك  ورّ  َجانَّب  َوَوىَعدح مَ  ٱلطُّ يح
َ َا نَ ٱۡلح م   َونََزنلح حَمنَ  َعلَيحك   ٨٠ َوٱلَسلحَوىى  ٱل
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مح  َما َطي َّبىّت  ّمن َك  وا   ا   َوَل  َرزَقحَنىك  َغوح مح  َفَيّحَل  فّيهّ  َتطح  َُيحلّلح  َوَمن َغَضّب   َعلَيحك 
  [٣١ ،٧٧: طه] ﴾ 81 َهَوىى  َفَقدح  َغَضّب  َعلَيحهّ 

“আর আহে অবশযই েূসার োসে ওহী কপ্ররণ েসরহে াে কয, ‘আোর 
বান্দাসদরসে হনসয় রাসের কব ায় রওয়ানা হও। অেঃপর সসজাসর 
আঘাে েসর োসদর জনয শুেসনা রাস্তা বানাও। কপেন কেসে ধসর 
কফ ার আশাংো েসরা না এবাং ভয়ও েসরা না’। োরপর হফর‘আউন 
োর কসনাবাহহনী সহ োসদর হপেু হন । অেঃপর সেুর োসদরসে 
সমূ্পণেরূসপ হনেহজ্জে ের । আর হফর‘আউন োর েওেসে পেভ্রি 
েসরহে  এবাং কস সহিে পে কদখায়হন। কহ বনী ইসরাঈ , আহেই 
কোোসদরসে কোোসদর শত্রু কেসে নাজাে হদসয়হে। আর 
কোোসদরসে ওয়াদা হদসয়হে াে েূর পাহাসড়র ডান পাসশর  এবাং 
আহে কোোসদর জনয অবেরণ েসরহে াে ‘োন্না’ ও ‘সা ওয়া’। 
আরম ততামাদেরদক তে রররেক োন কদররছ তা তথদক 
ভালগুদলা খাও এবং এদত সাীো ঙ্ঘন েসরা না। েরস  
কোোসদর উপর আোর গযব পহেে হসব। আর যার উপর আোর 
গযব পহেে হয় কস অবশযই ধ্বাংস হয়”।[সূরা ো-হা: ৭৭-৮১] 

نَا   َولََقدح  ﴿ َخذح
َ
نَ  َءاَل  أ نّيَ  فّرحَعوح ّ ص   بّٱلس  ّنَ  َوَنقح مح  ٱّلََمَرىتّ  م   فَإّذَا ١٣٠ ونَ يََذَكر   لََعلَه 
م   ََسَنة   َجا َءتحه  مح  ِإَون َهىّذهۦّ   نَلَا قَال وا   ٱۡلح وا   َسي ّئَة   ت ّصبحه  وَسى  َيَطرَي  ۥ    َوَمن بّم  َل   َمَعه 

َ
 أ

                                                           
1 োরা েূর পাহাসড়র ডানপাসশ্বে উপহিে হস  আল্লাহ ো‘আ া োসদরসে োওরাে 

হেোব প্রদান েরসবন বস  ওয়াদা েসরহেস ন। 
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مح  إَّنَما مح  َوَلىّكنَ  ٱلَِلّ  ّعندَ  َطَٰٓئّر ه  ََثَه  كح
َ
ونَ  َل  أ لَم  َما َوقَال وا   ١٣١ َيعح تّنَا َمهح

ح
 مّنح  بّهّۦ تَأ

َحَرنَا َءايَة   ّمنّيَ  لََك  ََنحن   َفَما بَّها ل ّتَسح ؤح رحَسلحَنا ١٣٢ بّم 
َ
وفَانَ  َعلَيحّهم   فَأ ََرادَ  ٱلطُّ  َوٱۡلح

َمَل  َفَصَلىت   َءاَيىت   َوٱََّلمَ  َوٱلَضَفادّعَ  َوٱلحق  وا   مُّ َۡب  َتكح حرّّميَ  قَوحٗما َوََكن وا   فَٱسح  ١٣٣ َمُّ
ز   ّهم  َعلَيح  َوَقعَ  َولََما وَس  قَال وا   ٱلر ّجح َت  لَئّن ّعنَدَك   َعّهدَ  بَّما َرَبَك  نَلَا ٱدحع   َيىم   َكَشفح
زَ  َعَنا ّمَنَ  ٱلر ّجح حّسلَنَ  لََك  نَل ؤح َٰٓءّيَل  بَّن   َمَعَك  َولَُن  َر َنا فَلََما ١٣٤ إّسح م   َكَشفح زَ  َعنحه   ٱلر ّجح
َجل   إَّلَٰٓ 
َ
م أ وه   ه  مح  إَّذا َبىلّغ  ث ونَ يَ  ه  َنا ١٣٥ نك  مح  فَٱنَتَقمح مح  ّمنحه  َرقحَنىه  غح

َ
َم ّ  ّف  فَأ مح  ٱّلح َنه 

َ
 بّأ

َرثحَنا ١٣٦ َغىفّلّيَ  َعنحَها َوََكن وا   َيىتَّناَأَِب َكَذب وا   وح
َ
ونَ  ََكن وا   ٱََّلّينَ  ٱلحَقوحمَ  َوأ َعف  َتضح  ي سح

ۡرّض  َمَشىرَّق 
َ َنا ٱَلّّت  َوَمَغىرَّبَها ٱۡلح ىَركح َنى  َرب َّك  ََكَّمت   َوَتَمتح  َها  فّي َب ى  ٱۡلح سح  بَّن   ََعَ
َٰٓءّيَل  َر وا    بَّما إّسح نَا َصَۡب  َنع   ََكنَ  َما َوَدَمرح ن   يَصح ۥ فّرحَعوح ه  ونَ  ََكن وا   َوَما َوقَوحم  رّش   ١٣٧ َيعح

  [١٢٧ ،١٢٩: االعراف] ﴾
“আর আহে পােড়াও েসরহে হফর‘আউসনর অনুসারীসদরসে দুহভেক্ষ 
ও ফ - ফ াহদর ক্ষয়-ক্ষহের োধযসে, যাসে োরা উপসদশ গ্রহণ 
েসর।অেঃপর যখন োসদর োসে ে যাণ আসে, েখন োরা ব ে, 
‘এট্া আোসদর জনয।’ আর যখন োসদর োসে অে যাণ কপৌঁেে 
েখন োরা েূসা ও োর সঙ্গীসদরসে অশুভ কু্ষসণ েসন েরে। 
োসদর ে যাণ-অে যাণ কো আল্লাহর োসে। হেন্তু োসদর অহধোাংশ 
জাসন না। আর োরা ব  , ‘েুহে আোসদরসে জাদু েরার জনয কয 
কোসনা হনদশেন আোসদর োসে হনসয় আস না কেন আেরা কো 
কোোর প্রহে ঈোন আনব না।’ সুেরাাং আহে োসদর হবরুসি হবস্তাহরে 
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হনদশেনাব ী হহসাসব পািা াে েুফান, পঙ্গপা , উেুন, বযাে ও রক্ত। োর 
পসরও োরা অহঙ্কার ের । আর োরা হে  এে অপরাধী েওে। আর 
যখন োসদর উপর আযাব পহেে হ  েখন োরা ব  , ‘কহ েূসা 
আোসদর জনয েুহে কোোর রসবর োসে দুআ ের হেহন কয ওয়াদা 
কোোর সাসে েসরসেন কস অনুযায়ী। যহদ েুহে আোসদর উপর 
কেসে আযাব সহরসয় দাও োহস  অবশযই আেরা কোোর প্রহে 
ঈোন আনব এবাং অবশযই কোোর সাসে বনী ইসরাঈ সে পাহিসয় 
কদব।’ অেঃপর যখনই আহে োসদর কেসে আযাব সহরসয় হনোে 
হেেু োস র জনয যা োসদর জনয হনধোহরে হে , েখনই োরা 
অঙ্গীোর ভঙ্গ েরে। অেঃপর আহে োসদর কেসে প্রহেসশাধ হন াে, 
ফস  োসদরসে সেুসর ডুহবসয় হদ াে। োরণ োরা আোর 
আয়ােসেূহসে অস্বীোর েসরসে এবাং এ সম্পসেে োরা হে  গাসফ  
।আর কয জাহেসে দুবে  েসন েরা হে আহে োসদরসে যেীসনর পূবে 
ও োর পহশ্চসের উত্তরাহধোরী বানা াে, কযখাসন আহে বরেে 
হদসয়হে এবাং বনী ইসরাঈস র উপর কোোর রসবর উত্তে বাণী 
পহরপূণে হ । োরণ োরা বধযে ধারণ েসরসে। আর ধ্বাংস েসর 
হদ াে যা হেেু বেহর েসরহে  হফর‘আউন ও োর েওে এবাং োরা 
যা হনেোণ েসরহে ”। [সূরা আ -আ‘রাফ: ১৩০-১৩৭] 



 

705 

َقى  ۞ِإَوذّ  ﴿ تَسح وَسى  ٱسح لحَنا لَّقوحّمهّۦ م  ّب َفق  ََجَر   ب َّعَصاكَ  ٱَضح  ّمنحه   فَٱنَفَجَرتح  ٱۡلح
ةَ  ٱثحنََتا َ ُّ  َعلّمَ  قَدح  َعيحٗنا   َعشح نَاس   ك 

 
مح   أ َبه  َ ب وا   َك  وا   َمشح َ ّزحقّ  ّمن َوٱُشح  َوَل  ٱلَِلّ  ر 

ا   َثوح ۡرّض  ّف  َتعح
َ ّسّدينَ  ٱۡلح فح   [١٩: ابلقرة] ﴾ ٦٠ م 

“আর স্মরণ ের, যখন েূসা োর েওের জনয পাহন চাই , েখন 
আহে ব  াে, ‘েুহে কোোর  াহি িারা পােরসে আঘাে ের’। ফস  
ো কেসে উৎসাহরে হ  বারহট্ ঝরনা। প্রহেহট্ দ  োসদর পাহন 
পাসনর িান কজসন হন । কোেরা আল্লাহর হরহযে কেসে আহার ের 
ও পান ের এবাং ফাসাদোরী হসয় যেীসন ঘুসর কবহড়সয়া না”। [সূরা 
বাোরা: ৬০] 

ٗسا َقَتلحت مح  ِإَوذح  ﴿ حرّج   َوٱلَِل   فّيَها   فَٱَدىَٰٔرت مح  َنفح نت مح  َما ُم  ونَ  ك  ت م  لحَنا ٧٢ تَكح  َفق 
ّب وه  ٱ ا  َضح ّضَها ّ  َكَذىلَّك  بَّبعح َتى  ٱلَِل   ي ۡحح حَموح مح  ٱل ىتّهّۦ َوي رّيك  مح  َءاَي قّل ونَ  لََعَلك   ٧٣ َتعح

  [٧٢ ،٧٢: ابلقرة] ﴾
“আর স্মরণ ের, যখন কোেরা এেজনসে হেযা েরস  অেঃপর 
কস বযাপাসর এসে অপরসে কদাষাসরাপ েরস । আর আল্লাহ প্রোশ 
েসর হদস ন কোেরা যা কগাপন েরহেস । অেঃপর আহে ব  াে, 
‘কোেরা োসে আঘাে ের গাভীহট্র (কগাসশ্তর) হেেু অাংশ হদসয়। 
এভাসব আল্লাহ জীহবে েসরন েৃেসদরসে। আর হেহন কোোসদরসে 
োাঁর হনদশেনসেূহ কদখান, যাসে কোেরা বুঝ”। [সূরা বাোরা: ৭২-
৭৩] 
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وَسى  ق لحت مح  ِإَوذح  ﴿ ّمنَ  لَن َيىم  َرةٗ  ٱلَِلَ  نََرى َحَّتى  لََك  نُّؤح م   َجهح َخَذتحك 
َ
 ٱلَصىعَّقة   فَأ

نت مح 
َ
ونَ  َوأ ر  م ث مَ  ٥٥ تَنظ  ّن   َبَعثحَنىك  دّ  م  مح  َبعح تّك  مح  َموح ونَ  لََعَلك  ر  ك   َوَظَللحَنا ٥٦ تَشح

م   َا ٱلحَغَمامَ  َعلَيحك  نَزنلح
َ
م   َوأ حَمنَ  َعلَيحك  ا َرزَقحَنى  َما َطي َّبىّت  ّمن َك  وا   َوٱلَسلحَوىى   ٱل مح  ك 

ونَا َوَما مح  ََكن و ا   َوَلىّكن َظلَم  َسه  نف 
َ
ونَ  أ لّم    [١٧ ،١١: ابلقرة] ﴾ ٥٧ َيظح

“আর যখন কোেরা ব স , ‘কহ েূসা, আেরা কোোর প্রহে ঈোন 
আনব না, যেক্ষণ না আেরা প্রোসশয আল্লাহসে কদহখ’। ফস  বজ্র 
কোোসদরসে পােড়াও ের  আর কোেরা ো কদখহেস । অেঃপর 
আহে কোোসদর েৃেুযর পর কোোসদরসে পুনঃজীবন দান ের াে, 
যাসে কোেরা কশাের আদায় ের।আর আহে কোোসদর উপর 
কেসঘর োয়া হদ াে এবাং কোোসদর প্রহে নাহয  ের াে ‘োন্না’  ও 
‘সা ওয়া’ । কোেরা কস পহবত্র বস্তু কেসে আহার ের, যা আহে 
কোোসদরসে হরহযে হদসয়হে। আর োরা আোর প্রহে যু ে েসরহন, 
বরাং োরা হনজসদরসেই যু ে েরে”। [সূরা বাোরা: ৫৫-৫৭] 

وَسى  َوقَاَل  ﴿ نَ  َءاَتيحَت  إّنََك  َرَبَنا   م  هۥ  فّرحَعوح
َ
ىٗل  زّيَنةٗ  َوَمَل َو مح

َ
ةّ  ّف  َوأ ََيوى نحَيا ٱۡلح  ٱَّلُّ

ّمسح  َرَبَنا َسبّيلَّك   َعن ّّل ّضلُّوا   َرَبَنا َٰٓ  ٱطح ىلّّهمح  ََعَ َو مح
َ
دح  أ د  ى  َوٱشح وبّهّمح  ََعَ

ّمن وا   فََل  ق ل   ي ؤح
                                                           
1 ‘োন্না’ এে ধরসনর সুস্বাদু খাবার, যা হশহশসরর েে গাসের পাোয় ও ঘাসসর 

উপর জসে োেে। আল্লাহ হবসশষভাসব ো বনী ইসরাঈস র জনয কপ্ররণ 
েসরহেস ন। 

2 ‘সা ওয়া’ পাখীর কগাশ্ত জােীয় এে প্রোর খাদয, যা আল্লাহ বনী ইসরাঈস র 
জনয হবসশষভাসব কপ্ররণ েসরহেস ন। 
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ا   َحَّتى  ّّلمَ  ٱلحَعَذاَب  يََرو 
َ ّجيَبت قَدح  قَاَل  ٨٨ ٱۡلح

 
َما أ َوت ك  َتّقيَما َدعح  تََتبَّعا ن ّ  َوَل  فَٱسح

ونَ  َل  ٱََّلّينَ  َسبّيَل  لَم    [٣٠ ،٣٣: يونس] ﴾ ٨٩ َيعح
“আর েূসা ব  , ‘কহ আোসদর রব, আপহন হফর‘আউন ও োর 
পাহরষদবগেসে দুহনয়াবী জীবসন কসৌন্দযে ও ধন-সম্পদ দান েসরসেন। 
কহ আোসদর রব, যাসে োরা আপনার পে কেসে কগােরাহ েরসে 
পাসর। কহ আোসদর রব, োসদর ধন-সম্পদ হনহশ্চ হ্ন েসর হদন, 
োসদর অন্তরসেূহসে েসিার েসর হদন। ফস  োরা ঈোন আনসব 
না, যেক্ষণ না যন্ত্রণাদায়ে আযাব কদসখ’। তহাহন ব স ন, 
‘কোোসদর কদা‘আ েবূ  েরা হসয়সে। সুেরাাং কোেরা দৃঢ় োে 
এবাং যারা জাসন না োসদর পে অনুসরণ েসরা না”। [সূরা ইউনুস: 
৮৮-৮৯] 

يدُ  :قَاَل  ، بمنُ  َسعه بمنه  قُلمُت : قَاَل  ُجبَيم  فًا إهنَ : َعَباس   اله َ  نَوم ُعمُ  ابَلََكيله نَ  يَزم
َ
 ُموَس  أ

َ  بَنه  بهُموَس  لَيمَس   َحَدَثنَا اّلَله  َعُدول  َكَذَب : َفَقاَل  آَخُر؟ ُموَس  ُهوَ  إهَنَما ائهيَل،إهرسم
َبل 

ُ
ِّ  َعنه  َكعمب   بمنُ  أ ل  ُموَس  قَامَ : وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه يبًا انَلبه  بَنه  فه  َخطه

ائهيَل  َ يل  فَُسئهَل  إهرسم
َ
لَُم؟ انَلاسه  أ عم

َ
نَا: َفَقاَل  أ

َ
عم  أ

َ
، اّلَلُ  َفَعتََب  لَُم،أ  يَُردَ  لَمم  إهذم  َعلَيمهه

لممَ  ، العه َح  إهيَلمهه وم
َ
نَ : إهيَلمهه  اّلَلُ  فَأ

َ
نم  َعبمًدا أ بَادهي مه َمعه  عه ، بهَمجم َريمنه لَمُ  ُهوَ  ابَلحم عم

َ
 أ

نمَك  ، يَا: قَاَل . مه ؟ َوَكيمَف  رَبِّ يَل  بههه لم : ََلُ  فَقه ه ، فه  ُحوتًا اْحم تَل  كم تَهُ  افَإهذَ  مه  َثَم، َفُهوَ  َفَقدم
، بمنه  يُوَشعَ  بهَفتَاهُ  َوانمَطلََق  فَانمَطلََق  ، فه  ُحوتًا وََْحَالَ  نُون  تَل  كم نمدَ  ََكنَا َحَّت  مه  عه
َرةه  مَسَل  َونَاَما، رُُءوَسُهَما وََضَعا الَصخم نَ  احلُوُت  فَان تَله  مه كم ره  فه  َسبهيلَهُ  فَاََتَذَ  المه  ابلَحم

ًبا، هُموَس  ََكنَ وَ  رَسَ َيةَ  فَانمَطلََقا َعَجبًا، َوَفتَاهُ  ل َما بَقه َمُهَما، يَلملَتههه بَحَ  فَلََما َوَيوم صم
َ
 قَاَل  أ
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ينَا لََقدم  َغَداَءنَا، آتهنَا: لهَفتَاهُ  ُموَس  نم  لَقه نَا مه دم  َولَمم  نََصبًا، َهَذا َسَفره ا ُموَس  جَيه  َمسًّ
نَ  رَ  اََّلهي نَ الَمََك  َجاَوزَ  َحَّت  انَلَصبه  مه مه

ُ
، أ يمَت : )َفتَاهُ  ََلُ  َفَقاَل  بههه

َ
َرأ

َ
َويمنَا إهذم  أ

َ
 إهَل  أ

َرةه  يُت  فَإهنِّ  الَصخم مَسانهيهه  َوَما احلُوَت  نَسه ن
َ
هَك : )ُموَس  قَاَل ( الَشيمَطانُ  إهاَل  أ  ُكَنا َما َذل

تََدا َنبمغه  َما ََعَ  فَارم َرةه، إهَل  اانمتََهيَ  فَلََما( قََصًصا آثَارههه ، ُمَسّجًّ  رَُجل   إهَذا الَصخم  بهثَومب 
وم 
َ
، تََسَّج  قَاَل  أ بههه وم

ُ  َفَقاَل  ُموَس، فََسلَمَ  بهثَ َن : اْلَِضه
َ
َك  َوأ رمضه

َ
نَا: َفَقاَل  الَساَلُم؟ بهأ

َ
 أ

ائهيَل؟ بَنه  ُموَس : َفَقاَل  ُموَس، َ ،: قَاَل  إهرسم تَبهُعَك  َهلم : قَاَل  َنَعمم
َ
نم  ََعَ  أ

َ
َما ُتَعلَِّمنه  أ  مه

َت  يعَ  لَنم  إهنََك : قَاَل  رََشًدا ُعلِّمم تَطه َ  تَسم ًا، َمعه لمم   ََعَ  إهنِّ  ُموَس  يَا َصبم نم  عه لممه  مه  عه
لَُمهُ  الَ  َعلََمنهيهه  اّلَله  نمَت، َتعم

َ
نمَت  أ

َ
لمم   ََعَ  َوأ لَُمُه، الَ  َعلََمَكهُ  عه عم

َ
ُدنه : قَاَل  أ  إهنم  َستَجه

عمصه  َوالَ  َصابهًرا، اّلَلُ  ءَ َشا
َ
ًرا، لََك  أ مم

َ
يَانه  فَانمَطلََقا أ له  ََعَ  َيممشه ، َساحه ره  لَيمَس  ابَلحم

، لَُهَما ينَة  َما َفَمَرتم  َسفه ، بههه ينَة  نم  فَََكَُموُهمم  َسفه
َ
لُوُهَما، أ ُ  َفُعرهَف  َُيممه  اْلَِضه

ه  فََحَملُوُهَما ، بهَغيم ل  ُفور   فََجاءَ  نَوم ، َحرمفه  ََعَ  فََوَقعَ  ،ُعصم ينَةه َرةً  َفنََقرَ  الَسفه وم  َنقم
َ
 أ

ه  َرَتيم ، فه  َنقم ره ُ  َفَقاَل  ابَلحم لمِمه  َنَقَص  َما ُموَس  يَا: اْلَِضه لمُمَك  عه نم  وَعه لممه  مه  اّلَله  عه
َرةه  إهاَل  ُفوره  َهَذا َكنَقم ، فه  الُعصم ره ُ  َفَعَمدَ  ابَلحم نم  لَومح   إهَل  اْلَِضه م  مه ل

َ
، َواحه أ ينَةه  الَسفه

م  : ُموَس  َفَقاَل  َفَْنََعُه، ه  َْحَلُونَا قَوم ل   بهَغيم َت  نَوم مم  إهَل  َعَمدم ينَتههه تََها َسفه َق  فََخَرقم ره
ُغم  تله

لََها؟ هم
َ
لَمم : قَاَل  أ

َ
قُلم  أ

َ
يعَ  لَنم  إهنََك  أ تَطه َ  تَسم ًا؟ َمعه نه  الَ : قَاَل  َصبم ذم يُت  بهَما تَُؤاخه  َوالَ  نَسه

نه تُ  قم نم  رمهه رهي مه
مم
َ
ا أ ً وَّل  فَََكنَته  - ُعْسم

ُ
نم  األ يَانًا ُموَس  مه هسم  ُغالَم   فَإهَذا فَانمَطلََقا، ،- ن

، َمعَ  يَلمَعُب  لمَمانه َخذَ  الغه
َ
ُ  فَأ هه  اْلَِضه سه

م
نم  بهَرأ اَلهُ  مه عم

َ
تَلَعَ  أ َسهُ  فَاقم

م
هه، َرأ  َفَقاَل  بهيَده

َقتَلمَت : ُموَس 
َ
ًسا أ ه به  َزكهَيةً  َنفم ؟ َغيم لَمم : قَاَل  َنفمس 

َ
قُلم  أ

َ
يعَ  لَنم  إهنََك  لََك  أ تَطه َ  تَسم  َمعه

ًا؟ ومَكدُ  وََهَذا: ُعيَيمنَةَ  ابمنُ  قَاَل  - َصبم
َ
َتيَا إهَذا َحَّت  فَانمَطلََقا، - أ

َ
َل  أ هم

َ
َية   أ َعَما قَرم تَطم  اسم

لََها، هم
َ
بَوما أ

َ
نم  فَأ

َ
يَها فَوََجَدا يَُضيُِّفوُهَما، أ دَ  فه يدُ  اًراجه نم  يُره

َ
قَاَمُه، َينمَقَض  أ

َ
 قَاَل  فَأ
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 ُ هه : اْلَِضه قَاَمُه، بهيَده
َ
ئمَت  لَوم : ُموَس  ََلُ  َفَقاَل  فَأ َت  شه ًرا، َعلَيمهه  اَلََتَذم جم

َ
 َهَذا: قَاَل  أ

ل  قَاَل "  َوَبيمنهَك  بَيمنه  فهَراُق  دمنَا َس،ُمو اّلَلُ  يَرمَحمُ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  لَوم  لَوَده
نم  َعلَيمنَا ُيَقَص  َحَّت  َصَبَ  َما مه رههه

مم
َ
 .«أ

সা‘ঈদ ইবন জুবায়র রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আহে ইবন ‘আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ব  াে, নাওফ আ -
বাো ী দাবী েসর কয, েূসা আ াইহহস সা াে [হযহন খাহযর 
আ াইহহস সা াসের সাক্ষাৎ  াভ েসরহেস ন] বনী ইসরাঈস র েূসা 
নন বরাং হেহন অনয এে েূসা। (এেো শুসন হেহন) হেহন ব স ন, 
আল্লাহর দুশেন হেেযা বস সে। উবাঈ ইবন ো‘ব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কেসে আোসদর োসে 
বণেনা েসরসেন কয, হেহন বস সেন, েূসা আ াইহহস সা াে এেবার 
বনী ইসরাঈ সদর েধয বকৃ্তো হদসে দাাঁড়াস ন। েখন োাঁসে প্রশ্ন 
েরা হয়, সবচাইসে জ্ঞানী কে? হেহন ব স ন, ‘আহে সবচাইসে 
জ্ঞানী।’ েহান আল্লাহ োাঁসে সেেে েসর হদস ন। কেননা হেহন 
ই েসে আল্লাহর উপর নযস্ত েসরন হন। োরপর আল্লাহ োাঁর হনেট্ 
এ ওহী পািাস ন, দুই সেুসরর সাংগেিস  আোর বান্দাসদর েধয 
এে বান্দা রসয়সে, কয কোোর চাইসে কবশী জ্ঞানী। হেহন বস ন, 
‘ইয়া রব! হেভাসব োাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যাসব?’ েখন োাঁসে ব া হ , 
েস র েধয এেহট্ োে হনসয় নাও। এরপর কযখাসন কসহট্ হাহরসয় 
কফ সব কসখাসনই োাঁসে পাসব। োরপর হেহন রওয়ানা হস ন এবাং 
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ইউশা‘ ইবন নূন নােে োাঁর এেজন খাহদেও োাঁর সাসে চ  । 
োাঁরা েস র েধয এেহট্ োে হনস ন। চ ার পসে োাঁরা এেহট্ বড় 
পােসরর োসে এসস, কসখাসন োো করসখ শুসয় পড়স ন। োরপর 
োেহট্ (জীহবে হসয়) েস  কেসে কবহরসয় কগ  এবাং সুড়সঙ্গর েে 
পে েসর সেুসর চস  কগ । এ বযাপারহট্ েূসা আ াইহহস সা াে ও 
োাঁর খাহদে-এর জনয হে  আশ্চসযের হবষয়। এরপর োাঁরা োাঁসদর 
বােী রােটু্েু এবাং পসরর হদনভর চ সে োেস ন। পসর কভারসব া 
েূসা আ াইহহস সা াে োাঁর খাহদেসে ব স ন, ‘আোসদর নাশো 
হনসয় এস, আেরা আোসদর এ সফসর ক্লান্ত হসয় পসড়হে, আর েূসা 
আ াইহহস সা াে কে কয িাসনর হনসদেশ কদওয়া হসয়হে , কস িান 
অহেক্রে েরার পূসবে হেহন ক্লান্ত অনুভব েসরন হন। োরপর োাঁর 
খাহদে োাঁসে ব  , ‘আপহন হে  ক্ষয েসরেন, আেরা যখন পােসরর 
পাসশ হবোে েরহে াে, েখন আহে োসের েো ভুস  হগসয়হে? েূসা 
আ াইহহস সা াে ব স ন, ‘আেরা কো কসই িানহট্ই খুাঁজহে াে। 
োরপর োাঁরা োাঁসদর পদহচহ্ন ধসর হফসর চ  । োাঁরা কসই পােসরর 
োসে কপাাঁসে, োপসড় আবৃে (বণেনাোরী বস ন) োপড় েুহড় কদওয়া 
এে বযহক্তসে কদখসে কপস ন। েূসা আ াইহহস সা াে োাঁসে সা াে 
হদস ন। েখন খাহযর ব স ন, এ কদসশ সা াে কোো কেসে এ ! 
হেহন ব স ন, ‘আহে েূসা।’ খাহযর হজজ্ঞাসা েরস ন, ‘বনী 
ইসরাইস র েূসা আ াইহহস সা াে?’ হেহন ব স ন, হযাাঁ। হেহন 
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আসরা ব স ন, “আহে হে আপনাসে অনুসরণ েরসে পাহর এ শসেে 
কয, সেয পসের কয জ্ঞান আপনাসে দান েরা হসয়সে, ো কেসে 
আোসে হশক্ষা হদসবন? খাহযর ব স ন, “েুহে হেেুসেই আোর সসঙ্গ 
বধযে ধারণ েরসে পারসব না।” ‘েূসা আ াইহহস সা াে ব স ন, 
“আল্লাহ চাইস  আপহন আোসে বধযেশী  পাসবন এবাং আহে 
আপনার আসদশ অোনয েরব না। োরপর োাঁরা দুজন সেুর েীর 
হদসয় চ সে  াগস ন, োাঁসদর কোসনা কনৌো হে  না। ইহেেসধয 
োাঁসদর োে হদসয় এেহট্ কনৌো যহি । োাঁরা কনৌোওয়া াসদর সসঙ্গ 
োাঁসদর আসরাহণ েহরসয় কনওয়ার েো ব স ন। োরা খাহযরসে 
হচনসে পার  এবাং ভাড়া বযহেসরসে োাঁসদর কনৌোয় েুস  হন । 
েখন এেহট্ চড়ুই পাহখ এসস কনৌোর এে প্রাসন্ত বসস দুই-এেবার 
সেুসর োর কিাাঁট্ োর । খাহযর ব স ন, ‘কহ েূসা আ াইহহস 
সা াে! আোর ইল্ ে এবাং কোোর ইল্ ে (সব হেস ও) আল্লাহর 
ইল্ ে কেসে সেুর কেসে চড়ুই পাহখ্র কিাাঁসট্ যেটু্েু পাহন এসসসে 
েেটু্েু পহরোণও েোসে পারসব না।’ এরপর খাহযর কনৌোর 
েক্তাগুহ র েধয কেসে এেহট্ খুস  কফ স ন। েূসা আ াইহহস 
সা াে ব স ন, এরা আোসদর ভাড়া েড়া আসরাহণ েহরসয়সে, আর 
আপহন আসরাহীসদর ডুহবসয় কদওয়ার জনয কনৌোয় ফাট্  সৃহি 
েরস ন?’ খাহযর ব স ন, “আহে হে বহ হন কয, েুহে হেেুসেই 
আোর সসঙ্গ বধযে ধারণ েরসে পারসব না।” েূসা আ াইহহস সা াে 
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ব স ন, ‘আোর ভুস র জনয আোসে অপরাধী েরসবন না এবাং 
আোর বযাপাসর অহধর েসিারো অব ম্বন েরসবন না।’ বণেনাোরী 
বস ন, ইহা েূসা আ াইহহস সা াে এর প্রেে ভু । োরপর োাঁরা 
উভসয় (কনৌো কেসে কনসে) চ সে  াগস ন। (পসে) এেহট্ বা ে 
অনযানয বা সের সাসে কখ হে । খাহযর োর োোর উপর হদে 
হদসয় ধরস ন এবাং হাে হদসয় োর োো হের েসর কফ স ন। েূসা 
আ াইহহস সা াে ব স ন, ‘আপহন হে এেহট্ হনষ্পাপ জীবন নাশ 
েরস ন কোসনা হেযার অপরাধ োড়াই?’ খাহযর ব স ন, “আহে 
কোোসে বহ হন কয, েুহে হেেুসেই আোর সসঙ্গ বধযে ধারণ েরসে 
পারসব না?” ইবন ‘উয়ায়না (রহ.) বস ন, এট্া হে  পূসবের কচসয় 
কবশী কজারাস া। োরপর আবাসরা চ সে  াগস ন; চ সে চ সে 
োাঁরা এে গ্রাসের অহধবাসীসদর োসে কপৌঁসে োসদর োসে খাবার 
চাইস ন, হেন্তু োরা োাঁসদর কেহোনদারী েরসে অস্বীোর ের । 
োরপর কসখাসন োাঁরা এে পেসনানু্মখ প্রাচীর কদখসে কপস ন। 
খাহযর োাঁর হাে হদসয় কসহট্ খাড়া েসর হদস ন। েূসা আ াইহহস 
সা াে ব স ন, ‘আপহন ইসি েরস  এর জনয পাহরেহেে গ্রগন 
েরসে পারসেন।’ হেহন ব স ন, ‘এখাসনই কোোর আর আোর 
সম্পসেের অবসান।’ রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, 
আল্লাহ ো‘আ া েূসা আ াইহহস সা াসের ওপর রহে েরুন। 
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আোসদর েেই না েসনাবািা পূণে হসো যহদ হেহন সবর েরসেন, 
োহস  আোসদর োসে োাঁসদর আসরা ঘট্নাব ী বণেনা েরা হসো।1 

نَ  َعَباس   ابمنه  َعنه 
َ
ن   بمنه  قَيمسه  بمنُ  َواحلُرل  ُهوَ  َتَمارَى هُ أ

صم به  فه  الَفَزارهيل  حه  َصاحه
، ُهوَ : َعَباس   ابمنُ  قَاَل  ُموَس، َما َفَمرَ  َخِضه  َبل  بههه

ُ
، بمنُ  أ  َعَباس   ابمنُ  فََدََعهُ  َكعمب 

نَا َتَماَريمُت  إهنِّ : َفَقاَل 
َ
به  أ به  فه  َهَذا وََصاحه َل  ياََّله  ُموَس، َصاحه

َ
 الَسبهيَل  ُموَس  َسأ

، إهَل  يِّهه عمَت  َهلم  لُقه َ  َسمه ُكرُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه نَُه؟ يَذم
م
،: قَاَل  َشأ عمُت  َنَعمم  َسمه

نم  َمَل   فه  ُموَس  بَيمنََما: " َيُقوُل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  ائهيَل  بَنه  مه َ  إهرسم
َحًدا َتعملَمُ  َهلم : َفَقاَل  رَُجل   َجاَءهُ 

َ
لَمَ  أ عم

َ
نمَك؟ أ ومَح  اَل،: ُموَس  قَاَل "  مه

َ
 َعزَ  اّلَلُ  فَأ

، َعبمُدنَا بََّل،: ُموَس  إهَل  وََجَل  َل  َخِضه 
َ
، الَسبهيَل  ُموَس  فََسأ  ََلُ  اّلَلُ  فََجَعَل  إهيَلمهه

يَل  آيًَة، احلُوَت  ، احلُوَت  َت َفَقدم  إهَذا: ََلُ  َوقه عم ثَرَ  يَتَبهعُ  َوََكنَ  َستَلمَقاُه، فَإهنََك  فَارمجه
َ
 أ

، فه  احلُوته  ره هُموَس  َفَقاَل  ابَلحم يمَت : )َفتَاهُ  ل
َ
َرأ

َ
َويمنَا إهذم  أ

َ
َرةه  إهَل  أ يُت  فَإهنِّ  الَصخم  نَسه

مَسانهيهه  َوَما احلُوَت  ن
َ
نم  الَشيمَطانُ  إهاَل  أ

َ
ذمُكَرهُ  أ

َ
ه : )قَاَل  ،(أ تََدا َنبمغه  ُكَنا َما َك َذل  ََعَ  فَارم

َما ا، فَوََجَدا ،(قََصًصا آثَارههه ً نم  فَََكنَ  َخِضه َما مه نههه
م
 فه  وََجَل  َعزَ  اّلَلُ  قََص  اََّلهي َشأ

 .كهتَابههه 
ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন এবাং হুর ইবন 
োয়স ইবন হহসন আ  ফাযারী েূসা আ াইহহস সা াসের সঙ্গী 
সম্পসেে বাদানুবাদ েসরহেস ন। ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
ব স ন, হেহন হেস ন হখযর। ঘট্নাক্রসে েখন োসদর পাশ হদসয় 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১২২, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩৮০।  
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উবাঈ ইবন ো’ব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু যাহিস ন। ইবন ‘আব্বাস 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োাঁসে কডসে ব স ন, আহে ও আোর এ ভাই 
েেহবসরাধ কপাষণ েরহে েূসা আ াইহহস সা াসের কসই সঙ্গীর 
বযাপাসর যাাঁর সাসে সাক্ষাে েরার জনয েূসা আ াইহহস সা াে 
আল্লাহ্ র োসে পসের সন্ধান কচসয়হেস ন—আপহন হে রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে োাঁর সম্পসেে হেেু ব সে 
শুসনসেন? হেহন ব স ন, হযাাঁ। আহে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনহে, এেবার েূসা আ াইহহস সা াে বনী 
ইসরাঈস র কোসনা এে েজহ সস হাহজর হেস ন। েখন োাঁর োসে 
এে বযহক্ত এসস ব  , ‘আপহন োউসে আপনার কচসয় অহধে জ্ঞানী 
বস  জাসনন হে?’ েূসা আ াইহহস সা াে ব স ন, ‘না।’ েখন 
আল্লাহ্ ো’আ া েূসা আ াইহহস সা াসের োসে অহী পািাস ন, হযাাঁ, 
আোর বান্দা হখযর।’ অেঃপর েূসা আ াইহহস সা াে োাঁর সাসে 
সাক্ষাে েরার রাস্তা জানসে চাইস ন। আল্লাহ্ ো‘আ া োেসে োর 
জ্ননয হনশানা বাহনসয় হদস ন এবাং োাঁসে ব া হ , েুহে যখন োেহট্ 
হাহরসয় কফ সব েখন হফসর আসসব। োরণ, হেেুক্ষসনর েসধযই েুহে 
োাঁর সাক্ষাে পাসব। েখন হেহন সেুসর কস োসের অনুসরন েরসে 
 াগস ন। েূসা আ াইহহস সা ােসে োাঁর সঙ্গী যুবে ব স ন, 
(েুরআসন এসসসে) “আপহন হে  ক্ষয েসরসেন আেরা যখন 
পােসরর োসে হবোে হনহি াে েখন আহে োসের েো ভুস  
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হগসয়হে াে? শয়োন োর েো আোসে ভুহ সয় হদসয়হে । 
........েূসা ব স ন, আেরা কো কস িানহট্রই অনুসন্ধান েরহে াে। 
এরপর োরা হনসজসদর পদহচহ্ন ধসর হফসর চ  ”। [সূরা আ -
োহফ: ৬৪] োাঁরা হখযরসে কপস ন। োসদর ঘট্না ো-ই, যা আল্লাহ্ 
ো‘আ া োাঁর হেোসব বণেনা েসরসেন।1 

به  َعنم 
َ
ِّ  َعنه  ُهَريمَرةَ  أ ائهيَل  َبنُو ََكنَتم : " قَاَل  وََسلَمَ  يمهه َعلَ  اهللُ  َصَّل  انَلبه َ  إهرسم

لُونَ  تَسه ، إهَل  َبعمُضُهمم  َينمُظرُ  ُعَراًة، َيغم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ُموَس  َوََكنَ  َبعمض 
ُل  تَسه َدهُ، َيغم نَعُ  َما َواّلَله : َفَقالُوا وَحم نم  ُموَس  َيمم

َ
َل  أ تَسه نَهُ  إهاَل  َمَعنَا َيغم

َ
 فََذَهَب  آَدُر، أ

ُل، َمَرةً  تَسه َبهُ  فَوََضعَ  َيغم ، ََعَ  ثَوم ، احلََجرُ  َفَفرَ  َحَجر  بههه وم
رههه، فه  ُموَس  فََخَرجَ  بهثَ

 إهثم
ائهيَل  َبنُو َنَظَرتم  َحَّت  َحَجُر، يَا ثَومِبه : َيُقوُل  َ  بهُموَس  َما َواّلَله : َفَقالُوا ُموَس، إهَل  إهرسم

نم  ، مه س 
م
  بَأ

َ
َبُه، َخذَ َوأ َق  ثَوم ًبا بهاحلََجره  َفَطفه بُو َفَقاَل "  َْضم

َ
 نَلََدب   إهنَهُ  َواّلَله : ُهَريمَرةَ  أ

، َتة   بهاحلََجره وم  سه
َ
، أ ًبا َسبمَعة   .بهاحلََجره  َْضم

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, বনী ইসরাঈস র ক াসেরা নি হসয় 
এসে অপরসে কদখা অবিায় কগাস  েরে। হেন্তু েূসা আ াইহহস 
সা াে এোেী কগাস  েরসেন। এসে বনী ইসরাঈস র ক াসেরা 
ব াবহ  েরহে , আল্লাহর েসে! েূসা আ াইহহস সা াে ‘কোষবৃহি’ 
করাসগর োরসনই আোসদর সাসে কগাস  েসর না। এেবার েূসা 
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716 

আ াইহহস সা াে এেট্া পােসরর উপর োপড় করসখ কগাস  
েরহেস ন। পােরট্া োাঁর োপড় হনসয় পা াসে  াগ । েখন েূসা 
আ াইহহস সা াে “পাের! আোর োপড় দাও, পাের! আোর 
োপড় দাও” বস  কপেন কপেন েুট্স ন। এহদসে বনী ইসরাঈ  
েূসার হদসে োো । েখন োরা ব  , আল্লাহ্ র েসে! েূসার 
কোসনা করাগ কনই। েূসা আ াইহহস সা াে পাের কেসে োপড় 
হনসয় পরস ন এবাং পােরট্াসে হপট্াসে  াগস ন। আবূ হুরায়রা 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আল্লাহ্ র েসে! পােরহট্সে েয় হোংবা 
সােহট্ হপটু্হনর দাগ পসড় কগ ।1 

به  َعنم 
َ
ِّ  َعنه  ُهَريمَرةَ  أ يلوُب  بَيمنَا: " قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
تَسه  أ َيانًا، ُل َيغم  ُعرم

نم  َجَراد   َعلَيمهه  فََخرَ  ، مه يلوُب  فََجَعَل  َذَهب 
َ
، فه  َُيمتَثه  أ بههه يلوُب، يَا: َربلهُ  َفنَاَداهُ  ثَوم

َ
لَمم  أ

َ
 أ

ُكنم 
َ
متَُك  أ نَي غم

َ
َزتهَك، بََّل : قَاَل  تََرى؟ َعَما أ نم  وَعه َن  الَ  َولَكه  ." بََرَكتهَك  َعنم  به  غه

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু আসরা বস ন কয, রাসূ ুল্লাহ্  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, এে সেয় আইয়ূব 
আ াইহহস সা াে হববস্ত্রাবিায় কগাস  েরহেস ন। েখন োাঁর উপর 
কসানার পঙ্গপা  বহষেে হহি । আইয়ূব আ াইহহস সা াে োাঁর 
োপসড় কসগুস া েুহড়সয় হনহিস ন। েখন োাঁর রব োাঁসে ব স ন, 
কহ আইয়ূব! আহে হে কোোসে এগুস া কেসে অেুখাসপক্ষী েহরহন? 
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উত্তসর হেহন ব স ন, হযাাঁ, আপনার ইজ্জসের েসে! অবশযই 
েসরসেন। েসব আহে আপনার বরেে কেসে কবহনয়ায কনই। এভাসব 
বণেনা েসরসেন ইব্রাহীে (রহ.) আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
কেসে কয, রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, 
এেবার আইয়ূব আ াইহহস সা াে হববস্ত্রাবিায় কগাস  
েসরহেস ন।1 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ  إهنَ : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه
تًِّيا، َحيهيًّا رَُجاًل  ََكنَ  ُموَس  نم  يَُرى الَ  سه هه جه  مه ه ء   لم يَاءً  ََشم تهحم نمُه، اسم  آَذاهُ  َمنم  فَآَذاهُ  مه

نم  ائهيَل  بَنه  مه َ ُ  َما: َفَقالُوا إهرسم تََته ، َهَذا يَسم َ نم  إهاَل  التََسَتل هه  َعيمب   مه ه لم ه  بََرص   إهَما: ِبه
َرة   َوإهَما دم

ُ
، َوإهَما: أ َرادَ  اّلَلَ  َوإهنَ  آفَة 

َ
نم  أ

َ
ئَهُ  أ َما ُيَبِّ هُموَس، الُواقَ  مه ًما فََخالَ  ل َدُه، يَوم  وَحم

، ََعَ  ثهيَابَهُ  فَوََضعَ  تََسَل، ُثمَ  احلََجره بََل  فََرغَ  فَلََما اغم قم
َ
ُخَذَها، ثهيَابههه  إهَل  أ

م
َأ  َوإهنَ  يله

، َعَدا احلََجرَ  بههه وم
َخذَ  بهثَ

َ
 َجُر،حَ  ثَومِبه : َيُقوُل  فََجَعَل  احلََجَر، َوَطلََب  َعَصاهُ  ُموَس  فَأ

نم  َمَل   إهَل  انمتََه  َحَّت  َحَجُر، ثَومِبه  ائهيَل، بَنه  مه َ ومهُ  إهرسم
َ
َيانًا فََرأ َسنَ  ُعرم حم

َ
 َخلََق  َما أ

، هُ  اّلَلُ
َ
بمَرأ

َ
َما َوأ َخذَ  احلََجُر، َوقَامَ  َيُقولُوَن، مه

َ
َبهُ  فَأ َق  فَلَبهَسُه، ثَوم ًبا بهاحلََجره  َوَطفه  َْضم

نم  نَلََدبًا بهاحلََجره  إهنَ  فََواّلَله  بهَعَصاُه، ثَره  مه
َ
، أ بههه وم  ثاََلثًا َْضم

َ
َبًعا أ رم

َ
وم  أ

َ
هَك  َِخمًسا، أ  فََذل

َُلُ  َها يَا: قَوم يل
َ
ينَ  أ ينَ  تَُكونُوا الَ  آَمنُوا اََّله هُ  ُموَس  آَذوما ََكََّله

َ
أ َما اّلَلُ  َفَبَ  َوََكنَ  قَالُوا مه

نمدَ  يًها اّلَله  عه  ." وَجه
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আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, েূসা আ াইহহস 
সা াে অেযন্ত  জ্জাশী  হেস ন, সব সেয় শরীর আবৃে রাখসেন। 
োাঁর কদসহর কোসনা অাংশ কখা া কদখা কযেনা ো কেসে হেহন 
 জ্জাসবাধ েরসেন। বনী ইসরাঈস র হেেু সাংখযে ক াে োাঁসে খুব 
েি হদে। োরা ব ে, হেহন কয শরীরসে এে কবশী কেসে রাসখন, 
োাঁর এেোত্র োরণ হস া, োাঁর শরীসর কোসনা কদাষ আসে। হয়ে 
কশ্বে করাগ অেবা এেহশরা বা অনয কোসনা করাগ আসে। 
আল্লাহ্ো’আ া ইিা েরস ন েূসা আ াইহহস সা াে সম্পসেে োরা 
কয অপবাদ রহট্সয়হে ো কেসে োাঁসে েুক্ত েরসবন। এরপর এেহদন 
হনজেন িাসন হগসয় হেহন এোেী হস ন এবাং োাঁর পরসণর োপর 
খুস  এেহট্ পােসরর উপর রাখস ন, োরপর কগাস  েরস ন, 
কগাস  কসসর যখনই হেহন োপর কনওয়ার জনয কসহদসে এহগসয় 
কগস ন োাঁর োপড়সহ পােরহট্ েুসট্ চ  । এরপর েূসা আ াইহহস 
সা াে  াহিহট্ হাসে হনসয় পােরহট্ কপেসন কপেসন েুট্স ন। হেহন 
ব সে  াগস ন, আোর োপড় কহ পাের! কহ পাের! পহরসশসষ 
পােরহট্ বনী ইসরাঈস র এেহট্ জন সোসবসশ হগসয় কপৌে । েখন 
োরা েূসা আ াইহহস সা ােসে হববস্ত্র অবিায় কদখ  কয হেহন 
আল্লাহর সৃহির েসধয সবসচসয় কসৌন্দসযের পহরপূণে এবাং োরা োাঁসে 
কয অপবাদ হদসয়হে  কস সব কদাষ কেসে হেহন সমূ্পণে েুক্ত। আর 
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পােরহট্ োে , েখন েূসা আ াইহহস সা াে োাঁর োপড় হনসয় 
পহরধান েরস ন এবাং োাঁর হাসের  াহি হদসয় পােরহট্সে কজাসর 
কজাসর আঘাে েরসে  াগস ন। আল্লাহর েসে! এসে পােরহট্সে 
হেন, চার, হোংবা পাাঁচহট্ আঘাসের দাগ পসড় কগ । আর এহট্ই 
হস া আল্লাহর এ বাণীর েেে, “কহ েুহেনগণ! কোেরা োসদর নযায় 
হসয়ানা যারা েূসা আ াইহহস সা ােসে েি হদসয়হে । এরপর 
আল্লাহ োসে হনসদোষ প্রোহণে েসরন ো কেসে যা োরা রট্না 
েসরহে । আর হেহন হেস ন আল্লাহর োসে েযোদাবান”। [সূরা 
আ -আহযাব : ৬৯]1 

َ  َعَباس   ابمنه  َعنه  نَ  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه
َ
َ  أ مَ  لََما وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  قَده

ينََة، ًما، يَُصوُمونَ  وََجَدُهمم  الَمده م   َهَذا: َفَقالُوا ََعُشوَراَء، َيعمنه  يَوم ، يَوم يم   يَومم   وَُهوَ  َعظه
َرَق  ُموَس، فهيهه  اّلَلُ  نََّج  غم

َ
َن، آَل  َوأ ًرا ُموَس  مَ فََصا فهرمَعوم ، ُشكم ه َ نَا» َفَقاَل  ّلله

َ
َّل  أ وم

َ
 أ

نمُهمم  بهُموَس  َمرَ  فََصاَمهُ  «مه
َ
هه  َوأ يَامه  .بهصه

ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যখন (হহজরে েসর) েদীনায় আগেন েসরন, 
েখন হেহন েহদনাবাসীসে এেনভাসব কপস ন কয, োরা এেহদন 
সাওে পা ন েসর অেোৎ কস হদনহট্ হ  আশুরার হদন। (হজজ্ঞাসা 
েরার পর) োরা ব  , এহট্ এেহট্ েহান হদবস। এ এেন হদন কয 
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হদসন আল্লাহ্  েুসা আ াইহহস সা ােসে নাজাে হদসয়সেন এবাং 
হফরাউসনর সম্প্রদায়সে ডুহবসয় হদসয়সেন। এরপর েূা্সা আ াইহহস 
সা ােশুেহরয়া হহসাসব আহদন সাওে পা ন েসরসেন। েখন নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, োসদর েু নায় আহে হ াে 
েূসা আ াইহহস সা াা্সের অহধে ঘহনি। োসজই হেহন হনসজও 
এহদন সাওে পা ন েসরসেন এবাং (সবাইসে) এহদন সাওে 
পা সনর আসদশ হদসয়সেন।1 

به  َعنم 
َ
يد   أ َ  َسعه ِّ  َعنه  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  انَلاُس »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َّل َص  انلَبه

َعُقونَ  مَ  يَصم ، يَوم يَاَمةه ُكونُ  القه
َ
َوَل  فَأ

َ
يُق، َمنم  أ نَا فَإهَذا يُفه

َ
ذ   بهُموَس  أ نم  بهَقائهَمة   آخه  مه

، قََوائهمه  رهي فاَلَ  الَعرمشه
دم
َ
فَاَق  أ

َ
مم  َقبمّله  أ

َ
َقةه  ُجوزهَي  أ وره  بهَصعم  .«الطل

আবূ সাঈদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে বস ন, হেয়ােসের হদন সব োনুষ কবহুশ হসয় যাসব। 
এরপর সবেপ্রেে আোরই হুশ হফসর আসসব। েখন আহে েূসা 
আ াইহহস সা ােসে কদখসে পাব কয, হেহন আরসশর খুাঁহট্গুস ার 
এেহট্ খুাঁহট্ ধসর করসখসেন। আহে জাহননা, আোর আসগই হে োাঁর 
হুশ আস , না-হে েূর পাহাসড় কবহুশ হওয়ার প্রহেদাসন োাঁসে 
কদওয়া হ ।2 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৯৭।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৯৮।  
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به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرة أ تََب : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه نَ  رَُجل   اسم يَ  مه لهمه نَ  َورَُجل   الُمسم ، مه  ايلَُهوده
لهمُ  َفَقاَل  َطَف  َواََّلهي: الُمسم َي، ََعَ  َسلَمَ وَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  حُمََمًدا اصم  قََسم   فه  الَعالَمه

مُ  ، ُيقمسه يل  َفَقاَل  بههه َطَف  َواََّلهي: ايلَُهوده َي، ََعَ  ُموَس  اصم لهمُ  فََرَفعَ  الَعالَمه نمدَ  الُمسم  عه
هَك  َي، فَلََطمَ  يََدهُ  َذل يل  فََذَهَب  ايلَُهوده ِّ  إهَل  ايلَُهوده َبَهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه خم

َ
 فَأ

ي نم  ََكنَ  اََّله رههه  مه
مم
َ
ره  أ

مم
َ
، َوأ لهمه ُونه  الَ » َفَقاَل  الُمسم  انَلاَس  فَإهنَ  ُموَس، ََعَ  َُتَيِّ

َعُقوَن، ُكونُ  يَصم
َ
َوَل  فَأ

َ
يُق، َمنم  أ ش   ُموَس  فَإهَذا يُفه َانهبه  بَاطه ، ِبه رهي فاَلَ  الَعرمشه

دم
َ
 أ

َكانَ 
َ
يَمنم  أ َق  فه فَاَق  َصعه

َ
، فَأ وم  َقبمّله

َ
َمنه  ََكنَ  أ تَثمَن  مه  .«اّلَلُ  اسم

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, এেজন 
েুসহ ে আর এেজন ইয়াহূদী পরস্পরসে গাহ  হদ । েুসহ ে বযাহক্ত 
ব স ন, কসই সত্তার েসে! হযহন েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে সেগ্র জগসের উপর েসনানীে েসরসেন। েসে েরার 
হেহন এেোহট্ বস সেন। েখন ইয়াহূদী ক ােহট্ও ব  , ঐ সত্তার 
েসে! হযহন েূসা আ াইহহস সা ােসে সেগ্র জাগসের উপর 
েসনানীে েসরসেন। েখন কসই েুসহ ে সাহাবী কস সেয় োর হাে 
উহিসয় ইয়াহূদী ক ােহট্সে এেহট্ চড় োরস ন। েখন কস ইয়াহূদী 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ কগ  এবাং ঐ ঘট্নাহট্ 
অবহহে েরস া যা োর ও েুসহ ে সাহাবীর েসধয সাংঘহট্ে 
হসয়হে । েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, কোেরা 
আোসে েূসা আ াইহহস সা াসের উপর উপর েযোদা কদখাসে 
কযওনা (কেননা হেয়ােসের হদন) সে  োনুষ কবহুশ হসয় যাসব। 
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আর আহেই সবেপ্রেে হুশ হফসর পাব। েখনই আহে েূসা আ াইহহস 
সা ােসে কদখব, হেহন আরসশর এেপাশ ধসর রসয়সেন। আহে 
জাহননা, যারা কবহুশ হসয়হে , হেহনও হে োসদর েসধয হেস ন? 
োরপর আোর আসগ োাঁর হুশ এসস কগসস? অেবা হেহন োসদরই 
এেজন, যাসদরসে আল্লাহ কবহুশ হওয়া কেসে বাদ হদসয়হেস ন।1 

، َعبمده  بمنه  ده ُْحَيم  َعنم  َنه نَ  الرَْحم
َ
بَا أ

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُهَريمَرَة، أ

تَجَ : " وََسلَمَ  نمَت : ُموَس  ََلُ  َفَقاَل  َوُموَس، آَدمُ  احم
َ
رََجتمَك  اََّلهي آَدمُ  أ خم

َ
يئَتَُك  أ  مهنَ  َخطه

، نمَت : آَدمُ  ََلُ  َفَقاَل  اجلََنةه
َ
ي ُموَس  أ َطَفاكَ  اََّله ، بهرهَسااَلتههه  اّلَلُ  اصم هه  ُثمَ  َوبهَكالَمه

ر   ََعَ  تَلُوُمنه 
مم
َ
رَ  أ َ  قُدِّ نم  َقبمَل  لََعَ

َ
لََق  أ خم

ُ
: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل "  أ

ه  ُموَس  آَدمُ  فََحجَ »  .«َمَرَتيم
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, আদে আ াইহহস 
সা াে ও েূসা আ াইহহস সা াে (রূহানী জগসে) েেে-হবেেে 
েরহেস ন। েখন েূসা আ াইহহস সা াে োাঁসে ব হেস ন, আপহন 
কসই আদে কয, আপনার ভু  আপনাসে কবসহশে কেসে কবর েসর 
হদসয়হে । আদে আ াইহহস সা াে োাঁসে ব স ন, আপহন কসই 
েূসা আ াইহহস সা াে কয, আপনাসে আল্লাহ োাঁর হরসা াে দান 
এবাং বােযা াপ িারা সম্মাহনে েসরহেস ন। োরপরও আপহন 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪০৮।  
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আোসে এেন এেহট্ হবষসয় কদাষাসরাপ েরসেন, যা আোর সৃহির 
আসগই আোর োেদীসর হনধোহরে হসয় হগসয়হে । রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে দু’বার বস সেন, এ হবেসেে আদে 
আ াইহহস সা াে েূসা আ াইহহস সা াসের উপর জয়ী হন।1 

نَهُ  ُعَمَر، ابمنه  َعنم 
َ
َُهودَ  إهنَ : قَاَل  أ ِّ  إهَل  َجاُءوا ايلم  فََذَكُروا وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

نَ  ََلُ 
َ
نمُهمم  رَُجاًل  أ ةً  مه

َ
َرأ  َما» وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  لَُهمم  َفَقاَل  َزَنيَا، َوامم

ُدونَ  َراةه  فه  ََته نه  فه  اتَلوم
م
نَا؟ َشأ َضُحُهمم : َفَقالُوا «الزِّ وَن، َنفم  بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  َفَقاَل  َوجُيمَلُ

،: َساَلم   يَها إهنَ  َكَذبمتُمم َم، فه تَوما الَرجم
َ
وَها َراةه،بهاتَلوم  فَأ َحُدُهمم  فََجَعَل  فَنَََشُ

َ
 ََعَ  يََدهُ  أ

، آيَةه  مه   َجَعَل  ُثمَ  الَرجم
ُ
َرأ َدَها، َوَما َقبملََها َما َيقم َفعم : َساَلم   بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  ََلُ  َفَقاَل  َبعم  ارم

يَها فَإهَذا فََرَفَعَها يََديمَك، ، آيَةُ  فه مه ،، آيَةُ  فهيَها ُد،حُمَمَ  يَا َصَدَق : َفَقالُوا الَرجم مه َمرَ  الَرجم
َ
 فَأ

َما َا، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  بههه يمُت : ُعَمرَ  بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  قَاَل  فَرمُجه
َ
 فََرأ

ةه  ََعَ  َُيمنه  الَرُجَل 
َ
أ مَمرم يَها ال هَجاَرةَ  يَقه  .احلم

আবদুল্লাহ্ ইবন উের রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
ইয়াহুদীগণ রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ এসস 
জানা  োসদর এেজন পুরুষ ও এেজন নারী হযনা েসরসে। েখন 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদরসে হজজ্ঞাসা েরস ন 
কয, কোেরা োওরাসে রজে সম্পসেে হে পাি? োরা ব  , 
োসদরসে অপোন ও েশাঘাে েরা হয়। আবদুল্লাহ্ ইবন সা াে 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪০৯।  
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রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন, কোোর হেসেয বস ে। োওরাসে অবশযই 
রজসের উসল্লখ রসয়সে। োরা োওরাে হনসয় এ  এবাং ো খু  । 
আর োসদর এেজন রজসের আয়াসের ওপর হাে করসখ হদসয় োর 
আগহপে পাি ের । েখন আবদুল্লাহ্ ইবন সা াে রাহদয়াল্লাহু 
আনহু ব স ন, কোোর হাে উিাও। কস োর হাে উিাস  কদখা 
কগ  কয, োসে রজসের আয়াে হবদযোন রসয়সে। োরা ব  , 
আবদুল্লাহ্ ইবন সা াে সেযই বস সেন। কহ েুহাম্মদ! োসে রজসের 
আয়াে সেযই হবদযোন রসয়সে। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োসদর উভয় সম্বসন্ধ হনসদেশ েরস ন এবাং োসদর 
উভয়সে রজে েরা হ । আহে কদখ াে, পুরুষহট্ নারীহট্র ওপর 
উপুড় হসয় আসে। কস োসে পােসরর আঘাে কেসে রক্ষা েরসে।1 

، ابمنه  َعنه  نَ  َعَباس 
َ
، بهَوادهي َمرَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ زمَرقه

َ : َفَقاَل  األم
يل »

َ
، َوادهي َهَذا: َفَقالُوا «َهَذا؟ َواد   أ زمَرقه

َ نِّ »: قَاَل  األم
َ
نمُظرُ  َكأ

َ
 َعلَيمهه  ُموَس  إهَل  أ

نَ  َهابهًطا الَساَلمُ  ، مه بهيَةه  اهلله  إهَل  ُجَؤار   َوََلُ  اثلَنهَيةه
َت  ُثمَ  ،«بهاتَللم

َ
 َهرمَش، ثَنهَيةه  ََعَ  أ

يل »: َفَقاَل 
َ
هه؟ ثَنهَية   أ نِّ »: قَاَل  َهرمَش، ةُ ثَنهيَ : قَالُوا «َهذه

َ
نمُظرُ  َكأ

َ
 َمَّت  بمنه  يُونَُس  إهَل  أ

َدة   َْحمَراءَ  نَاقَة   ََعَ  الَساَلمُ  َعلَيمهه  نم  ُجَبة   َعلَيمهه  َجعم ، مه َطامُ  ُصوف   وَُهوَ  ُخلمبَة   نَاقَتههه  خه
يثههه  فه  َحنمبَل   ابمنُ  قَاَل  ،«يُلَبِّ  فً  َيعمنه : ُهَشيمم   قَاَل : َحده  .ايله

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬৮৪১।  
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ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, হেহন বস ন, 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যখন আযরাে উপেযো 
অহেক্রে েসর যাহিস ন, েখন ব স ন, এহট্ কোসনা উপেযো? 
সঙ্গীগণ উত্তর হদস ন, আযরাে উপেযো। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, আহে কযন েূসা আ াইহহস সা ােসে 
হগহরপে কেসে অবেরণ েরসে কদখহে, হেহন উচ্চম্বসর ো হবয়া পাি 
েরহেস ন। োরপর রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হারশা 
হগহরপসে আসস ন। হেহন ব স ন, এহট্ কোসনা হগহরপে? সঙ্গীগণ 
ব স ন, হারশা হগহরপে। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, আহে কযন ইউনূস ইবন োত্তা আ াইহহস সা ােসে কদখহে। 
হেহন সুিােসদহী  া  বসনের উসষ্ট্রর হপসি আসরাহহে; গাসয় এেহট্ 
পশেী কজাব্বা, আর োাঁর উসির রহশহট্ কখজুসরর ো  হদসয় বেহর, 
হেহন ো হবয়া পাি েরহেস ন। ইবন হানবা  োর হাদীসস বস ন, 
হুশায়ে বস সেন, আরহব এর অেে আরহব কখজুর বৃসক্ষর ো ।1 

، ابمنه  َعنه  نَا: قَاَل  َعَباس  م َ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َمعَ  رسه  َمَكةَ  َبيم
، ينَةه مَمده نَا َوال ، َفَمَررم يل »: َفَقاَل  بهَواد 

َ
، َوادهي: َفَقالُوا «َهَذا؟ َواد   أ زمَرقه

َ نِّ »: َفَقاَل  األم
َ
 َكأ

نم 
َ
نم  فََذَكرَ  - وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ُموَس  إهَل  ُظرُ أ نههه  مه هُ  لَمم  َشيمئًا وََشَعرههه  لَوم  َُيمَفظم

ًعا - َداوُدُ  بََعيمهه  َواضه ، فه  إهصم ُذَنيمهه
ُ
، اهلله  إهَل  ُجَؤار   ََلُ  أ بهيَةه

ا بهاتَللم مَوادهي بهَهَذا َمارًّ : قَاَل  «ال

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৬৬। 
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نَا ُثمَ  م تَيمنَا َحَّت  رسه
َ
، ََعَ  أ يل »: َفَقاَل  ثَنهيَة 

َ
هه؟ ثَنهيَة   أ وم  - َهرمَش : قَالُوا «َهذه

َ
 - لهفمت   أ

نِّ »: َفَقاَل 
َ
نمُظرُ  َكأ

َ
، ُجبَةُ  َعلَيمهه  َْحمَراَء، نَاقَة   ََعَ  يُونَُس  إهَل  أ َطامُ  ُصوف  ف   نَاقَتههه  خه  يله

، مَوادهي بهَهَذا َمارًّا ُخلمبَة   .«ُملَبِّيًا ال
ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, হেহন বস ন, 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাসে আেরা েক্কা ও 
েদীনার েধযোর এে িাসন সফর েরহে াে। আেরা এেহট্ 
উপেযো অহেক্রে েরহে, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
হজসজ্ঞস েরস ন, এহট্ কোসনা উপেযো? সঙ্গীগণ উত্তর েরস ন, 
আযরাে উপেযো। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, আহে কযন এখনও েূসা আ াইহহস সা ােসে কদখসে 
পাহি, হেহন োাঁর েণেিসয়র হেসর আঙূ্গ  িাপন পূবেে উচ্চঃস্বসর 
ো হবয়া পাি েসর এ উপেযো অহেক্রে েসর যাসিন। বণেনাোরী 
বস ন, এখাসন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েূসা 
আ াইহহস সা াা্সের কদসহর বণে ও চুস র আেৃহে সম্পসেে উসল্লখ 
েসরহেস ন। হেন্তু রাবী দাউদ ো স্বরণ রাখসে পাসরন হন। ইবন 
আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, োরপর আেরা সােসন আসরা 
অগ্রসর হ াে এবাং এেহট্ হগহরপসে এসস কপৌে াে। রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হজসজ্ঞস েরস ন, এহট্ কোসনা 
হগহরপে? সঙ্গীগণ ব স ন, হারশা হোংবা হ ফে। রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, আহে কযন এখনও ইউনূস 
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আ াইহহস সা ােসে কদখসে পাহি ো হবয়া পাি েরা অবিায় 
হেহন হগহরপে অহেক্রে েসর যাসিন। োাঁর গাসয় এেহট্ পশেী 
কজাব্বা আর হেহন এেহট্  া  বসণের উহষ্ট্রর হপসি আসরাহহে। োাঁর 
উহির রহশহট্ কখজুর বৃসক্ষর ো  িারা বেহর।1 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৬৬। 
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আল্লাহর নবী েূসা আ াইহহস সা াে োাঁর রসবর োসে সসবোচ্চ 
জান্নােীর েযোরা আর সবেহনন জান্নােীর েযোদা সম্পসেে হজজ্ঞাসা। 

يَانُ  قَاَل  َحُدُهَما، َرَفَعهُ : ُسفم
َ
َراهُ  أ

ُ
َرَ  ابمنَ  أ ِبم

َ
َل : " قَاَل  - أ

َ
دمَن  َما َرَبُه، ُموَس  َسأ

َ
له  أ

هم
َ
 أ

ََنةه  لًَة، اجلم ه
ءُ  رَُجل   ُهوَ : قَاَل  َمْنم َل  َما َبعمدَ  يَجه دمخه

ُ
ُل  أ هم

َ
ََنةه  أ ََنَة، اجلم  له ادمخُ : ََلُ  َفيَُقاُل  اجلم

ََنَة، يم : َفيَُقوُل  اجلم
َ
، أ ، انَلاُس  نََزَل  َوقَدم  َكيمَف  رَبِّ لَُهمم َخُذوا َمنَازه

َ
، َوأ مم َخَذاتههه

َ
 َفيَُقاُل  أ

تَرمَض : ََلُ 
َ
نم  أ

َ
ثمُل  لََك  يَُكونَ  أ نم  َملهك   ُملمكه  مه نميَا؟ ُملُوكه  مه يُت : َفيَُقوُل  ادلل ، رَضه  رَبِّ

هَك، لََك : َفيَُقوُل  ثملُ  َذل ثملُهُ  هُ َومه ثملُهُ  َومه ثملُُه، َومه َسةه  فه  َفَقاَل  َومه َامه يُت : اْلم ، رَضه  رَبِّ
ةُ  لََك  َهَذا: َفيَُقوُل  ه، وََعََشَ ثَاَله مم

َ
تََهتم  َما َولََك  أ ُسَك، اشم تم  َنفم : َفيَُقوُل  َعيمنَُك، َوََّلَ

يُت  ، رَضه ،: قَاَل  رَبِّ عماَلُهمم  رَبِّ
َ
لًَة؟ فَأ ه

وََله : قَاَل  َمْنم
ُ
ينَ  َك أ رَدمُت  اََّله

َ
ُت  أ  َغَرسم

ي، َكَراَمتَُهمم  ، تَرَ  فَلَمم  َعلَيمَها، وََختَممُت  بهيَده َمعم  َولَمم  َعيم  ، تَسم ُذن 
ُ
 ََعَ  َُيمُطرم  َولَمم  أ

به 
َداقُهُ : قَاَل  ،" بَََش   قَلم صم لَمُ  فاََل }: " وََجَل  َعزَ  اهلله  كهتَابه  فه  َومه َ  َما َنفمس   َتعم فه خم

ُ
 أ

نم  لَُهمم  ُي   قَُرةه  مه عم
َ
يَةَ [ ١٧: السجدة]{ أ  .اْلم

সুহফয়ান রহ. োরফু সূসত্র বণেনা েসরন, োসদর এেজন েসন হয় 
ইবন আবজার রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, েূসা আ াইহহস সা াে োাঁর রবসে 
হজসজ্ঞস েরস ন, এেজন হনন কেণীর কবসহশেীর হেরূপ েযাদো 
হসব? আল্লাহ ো‘আ া ব স ন, সেস্ত জান্নােবাসীসে জান্নাসে প্রসবশ 
েরাসনার পর এে বযহক্তসে উপহিে েরা হসব। োসে ব া হসব, 
যাও, জান্নাসে প্রসবশ েসরা। কস ব সব, কহ প্রভু, এখন ওখাসন হগসয় 
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হে েরসবা? প্রসেযে বযহক্তই কো স্ব স্ব িান ও যা যা কনওয়ার ো 
হনসয় কফস সে। আহে ওখাসন হগসয় হেেুই কো পাসবা না। েখন 
আল্লাহ ব সবন, েুহে হে এসে সন্তুি হসব কয, দুহনয়ার কযসোন 
বাদশার রাসজযর সে পহরোণ এে রাজত্ব কোোসে কদওয়া হসব? কস 
ব সব, আহে সন্তুি, কহ আোর প্রভু, েখন আল্লাহ ো’আ া ব সবন, 
কোোসে ো কদওয়া হ  এবাং োর হিগুণ, োর হিগুণ, োর হিগুণ 
কদওয়া হ । পঞ্চে বাসর কস বযহক্ত ব সব, আহে সন্তুি হসয়হে, কহ 
আোর পরওয়ারহদগার। অেঃপর হেহন ব সবন, কোোসে ো কদওয়া 
হস া এবাং োর দশগুণ পহরোণ কদওয়া হস া। আর কোোসে োও 
কদওয়া হস া, যা কোোর েন চায় ও কচাসখ ভা   াসগ। কস বযহক্ত 
ব সব, আহে সন্তুি হসয়হে। েূসা আ াইহহস সা াে ব স ন, সসবাচ্চে 
কেণী কবসহশেীর েযাদো হেরূপ হসব? েহান আল্লাহ ব স ন, এরা 
কসই সেস্ত ক াে যাসদরসে আহে হনসজর হাসে েযাদোর িাসন উন্নীে 
েসরহে এবাং এর ওপর কোহর েসর হদসয়সে। োসদরসে এেন হেেু 
প্রদান েরা হসব যা কোসনা কচাসখ েখসনা কদসখহন, কোসনা োন 
েখসনা শুসনহন, এেনহে কোসনা অন্তর ো েল্পনাও েরসে পাসরহন। 
বণনোোরী বস ন, এর প্রোসণ েহাপরাক্রেশা ী আল্লাহর হেোসব 
রসয়সে, “োসদর োসজর প্রহেদানস্বরুপ োসদর জনয চকু্ষশীে োরী 
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কয সেগ্রী কগাপন রাখা হসয়সে, কোসনা প্রাণীরই োর খবর কনই” 
[সূরা সাজদা: ১৭]1 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৮৯।  
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েূসা আ াইহহস সা াে েেৃেে ো ােু  োউেসে প্রহার 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ َل : " قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه رمسه

ُ
َما ُموَس  إهَل  الَمومته  َملَُك  أ  َعلَيمهه

، إهَل  فَرََجعَ  َصَكُه، َجاَءهُ  فَلََما الَساَلُم، رمَسلمتَنه : َفَقاَل  َربِّهه
َ
يدُ  الَ  بمد  عَ  إهَل  أ  يُره

عم : قَاَل  الَمومَت، ه  ََعَ  يََدهُ  يََضعُ  ََلُ  َفُقلم  إهيَلمهه  ارمجه ، َمتم  بهُكلِّ  يَُدهُ  َغَطتم  بهَما فَلَهُ  ثَومر 
، َشَعَرة   يم : قَاَل  َسنَة 

َ
، أ َن،: قَاَل  الَمومُت، ُثمَ : قَاَل  َماَذا؟ ُثمَ  رَبِّ َل : قَاَل  فَاْلم

َ
 اّلَلَ  َفَسأ

نم 
َ
نَ  نهيَهُ يُدم  أ رمضه  مه

َ
يَةً  الُمَقَدَسةه  األ ، َرمم ََجر  بُو قَاَل  ِبه

َ
 َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل : ُهَريمَرةَ  أ

َريمتُُكمم  َثمَ  ُكنمُت  لَوم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ 
َ
َُه، أَل يقه  َجانهبه  إهَل  َقبم  الَكثهيبه  ََتمَت  الَطره

َره  ْحم
َ
نَا قَاَل  «األ َبَ خم

َ
،مَ  َوأ َمر  ، َعنم  عم بُو َحَدَثنَا َهَمام 

َ
ِّ  َعنه  ُهَريمَرَة، أ  اهللُ  َصَّل  انلَبه

 .ََنمَوهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه 
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, ো ােু  
েউে হফহরশোসে েূসা আ াইহহস সা াসের হনেট্ োাঁর (জান 
েবসযর) জনয পািান হসয়হে । হফহরশো যখন োাঁর হনেট্ আসস ন, 
হেহন োাঁর কচাসখ োপ্পর োরস ন। রখন হফহরশো োাঁর রসবর হনেট্ 
হফসর কগস ন এবাং ব স ন, আপহন এেন এে বান্দার হনেট্ 
পাহিসয়সেন কয েরসে চায় না। আল্লাহ্ ব স ন, েুহে োর োসে 
হফসর যাও এবাং োসে ব  কস কযন োর এেহট্ হাে এেহট্ গরুর 
হপসি রাসখ, োর হাে যেগুস া পশে দােসব োর প্রহেহট্ পশসের 
পহরবরসে োসে এে বের েসর হায়াে কদওয়া হসব। েূসা 
আ াইহহস সা াে ব স ন, কহ রব! োরপর হে হসব? আল্লাহ 
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ব স ন, োরপর েৃেুয। েূসা আ াইহহস সা াে ব স ন, এখনই 
হউে। (রাবী) আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, েখন হেহন 
আল্লাহর হনেট্ আরয েরস ন, োাঁসে কযন ‘আরসদ েুোোস’ বা 
পহবত্র ভুহে কেসে পাের হনসক্ষসপর দূরসত্বর সোন িাসন কপৌসে 
কদওয়া হয়। আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহস ওয়াসাল্লাে বস সেন, আহে যহদ কসখাসন 
োেোে োহস  অবশযই আহে কোোসদরসে রাস্তার পাসশ্বে  া  
হট্ ার নীসচ েবরহট্ কদহখসয় হদোে। রাবী আবু্দর রাযযাে বস ন, 
ো’ের (র) আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু সূসত্র নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহস ওয়াসাল্লাে কেসে অনুরূপ বণেনা েসরসেন। 1

 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪০৭। েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩৭২।  
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আল্লাহর নবী হারুন আ াইহহস সা াসের ঘট্না 
َصَعَة، بمنه  َمالهكه  َعنم  نَ  َصعم

َ
 يَلملَةَ "  َعنم  َحَدَثُهمم  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  وَل رَسُ  أ

هَي  رسم
ُ
َت  َحَّت : بههه  أ

َ
َسَة، الَسَماءَ  أ ، فََسلِّمم  َهاُرونُ  َهَذا: قَاَل  َهاُروُن، فَإهَذا اْلَامه  َعلَيمهه

ُت  خه  َمرمَحبًا: قَاَل  ُثمَ  فََرَد، َعلَيمهه  فََسلَمم
َ
ِّ  الَصالهحه  بهاأل ، تَاَبَعهُ "  الَصالهحه  َوانَلبه  ثَابهت 

به  بمنُ  َوَعَبادُ 
َ
، أ ٍّ ، َعنم  لََعه نَس 

َ
ِّ  َعنه  أ  .وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

োহ ে ইবন সা‘সা‘আ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহস ওয়াসাল্লাে হেরাজ রাহত্রর ঘট্না বণেনা েরসে 
হগসয় োাঁসদর োসে এও বস ন, হেহন যখন পঞ্চে আোসশ এসস 
কপৌেস ন, েখন হিাৎ কসখাসন হারূন আ াইহহস সা াসের সাসে 
সাক্ষাৎ হ । হজবরী  আ াইহহস সা াে ব স ন, ইহন হস ন, হারূন 
আ াইহহস সা াে োাঁসে সা াে েরুন। েখন আহে োাঁসে সা াে 
ের াে। হেহন সা াসের জবাব হদসয় ব স ন, োরহাবা পুণযবান 
ভাই ও পুণযবান নবী। সাহবে এবাং আব্বাদ ইবন আবূ আ ী (রহ.) 
আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু সূসত্র নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহস ওয়াসাল্লাে 
কেসে হাদীস বণেনায় োোদা (রহ.)-এর অনুসরণ েসরসেন।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৯৩।  
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আল্লাহর নবী দাউদ ও সু াইোন আ াইহহোস সা াে 

আল্লাহ ো‘আ া বস সেন,  
دَ  َءاتَيحَنا لََقدح ۞وَ  ﴿ ٗل   ّمَنا َداوۥ  ّّب  َيىّجَبال   فَضح و 

َ
ۥ أ َ   َمَعه  نَلَا َوٱلَطريح

َ
َّديدَ  ََّل   َوأ  ١٠ ٱۡلح

نّ 
َ
َملح  أ رح  َسىبَّغىت   ٱعح ّ دّ   ّف  َوقَد  َمل وا   ٱلَِسح َمل ونَ  بَّما إّن ّ  َصىلًّحا   َوٱعح  ١١ بَّصري   َتعح

لَيحَمىنَ  ّيحَ  َولّس  وُّهَ  ٱلر  د  ر   اغ  َها َشهح ر    َوَرَواح  َسلحَنا َشهح
َ
َ  ََّل ۥ َوأ رّ   َعيح ن ّ  َوّمنَ  ٱلحقّطح ّ

 ٱۡلح
َمل   َمن َ  َيعح ّهّۦ   بّإّذحنّ  يََديحهّ  َبيح مح  يَزّغح  َوَمن َرب  رّنَا َعنح  ّمنحه  مح

َ
 َعَذابّ  ّمنح  ن ّذقحه   أ

َمل ونَ  ١٢ ٱلَسعّريّ  ََواّب  وَّجَفان   ثّيَل َوتََمى  َمَحىرّيَب  ّمن يََشا ء   َما ََّل ۥ َيعح ور   َكٱۡلح د 
 َوق 

َمل و ا   َراّسَيىت    دَ  َءاَل  ٱعح ٗراا  َداوۥ  كح ّنح  َوقَلّيل   ش  ور   ّعَبادّيَ  م   ،١٩: سبا] ﴾ ١٣ ٱلَشك 
١٢]  

“আর অবশযই আহে আোর পক্ষ কেসে দাঊসদর প্রহে অনুগ্রহ 
েসরহে াে। (আহে আসদশ ের াে) ‘কহ পবেেো া, কোেরা োর 
সাসে আোর পহবত্রো কঘাষণা ের’ এবাং পাহখসদরসেও (এ আসদশ 
হদসয়হে াে)। আর আহে োর জনয ক াহাসেও নরে েসর 
হদসয়হে াে, (এ হনসদেশ হদসয় কয,) ‘েুহে পহরপূণে বেে বেরী ের এবাং 
যোেে পহরোসণ প্রস্তুে ের’। আর কোেরা সৎেেে ের। কোেরা যা 
হেেু ের হনশ্চয় আহে োর সেযে রিা।আর সু াইোসনর জনয আহে 
বাোসসে অনুগে েসর হদসয়হে াে, যা সোস  এে োসসর পে 
এবাং সন্ধযায় এে োসসর পে অহেক্রে েরে। আর আহে োর জনয 
গহ ে োোর প্রস্রবণ প্রবাহহে েসরহে াে। আর েহেপয় হজন োর 
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রসবর অনুেহেক্রসে োর সােসন োজ েরে। োসদর েসধয কয 
আোর হনসদেশ কেসে হবচুযে হয় োসে আহে জ্ব ন্ত আগুসনর আযাব 
আস্বাদন েরাব। োরা বেরী েরে সু াইোসনর ইিানুযায়ী োর 
জনয প্রাসাদ, ভাস্কযে, সুহবশা  হাউসযর েে বড় পাত্র ও হির হাহড়। 
‘কহ দাঊদ পহরবার, কোেরা েৃেজ্ঞোস্বরূপ আে  েসর যাও এবাং 
আোর বান্দাসদর েসধয অল্পই েৃেজ্ঞ”। [সূরা সাবা’ : ১০-১৩] 

دَ  َءاتَيحَنا َولََقدح  ﴿ لَيحَمىنَ  َداوۥ  د   َوقَاَل  ّعلحٗما   َوس  َمح ّ  ٱۡلح ى  فََضلََنا ٱََّلّي لِّلَ ّنح  َكثرّي   ََعَ  م 
 ّ ّمنّيَ  ّعَبادّه ؤح حم  لَيحَمىن   َوَورَّث  ١٥ ٱل َد   س  َها َوقَاَل  َداوۥ  يُّ

َ
أ نَا ٱنلَاس   َيَٰٓ ل ّمح ّ  َمنّطقَ  ع   ٱلَطريح

وتّيَنا
 
ء    ك  ّ  نمّ  َوأ وَ  َهىَذا إّنَ  ََشح ل   لَه  بّي   ٱلحَفضح حم  ّشَ  ١٦ ٱل َليحَمىنَ  وَح  هۥ  لّس  ن ود   ّمنَ  ج 

ن ّ  ّ
نّس  ٱۡلح ّ

ّ  َوٱۡلح مح  َوٱلَطريح ونَ  َفه  ا   إَّذا   َحَّتَٰٓ  ١٧ ي وزَع  تَوح
َ
ى  أ لّ  َوادّ  ََعَ لَة   قَالَتح  ٱنلَمح  َنمح

َها يُّ
َ
أ ل   َيَٰٓ ل وا   ٱنلَمح خ  مح َمَسى  ٱدح مح  َل  ّكَنك  لَيحَمىن   َُيحّطَمَنك  ه ۥ س  ن ود  مح  وَج   َل  َوه 

ونَ  ر  ع  ّن َضاّحَٗك  َفَتبََسمَ  ١٨ يَشح لَّها م  ّ  َوقَاَل  قَوح ّن   َرب  زّعح وح
َ
نح  أ

َ
رَ  أ ك  شح

َ
َمَتَك  أ  ٱَلّّت   نّعح

َت  نحَعمح
َ
َ  أ ى  ََعَ يَ  َوََعَ نح  َوىَّّلَ

َ
َمَل  َوأ عح

َ
ىه   َصىلّٗحا أ   تَرحَضى

َ
ّخلحّن َوأ َتَّك  دح  ّعَبادّكَ  ّف  بّرَۡحح

َ  َوَتَفَقدَ  ١٩ ٱلَصىلّّحيَ  َرى َل   ّلَ  َما َفَقاَل  ٱلَطريح
َ
دَ  أ ه  دح حه  مح  ٱل

َ
 ٢٠ ٱلحَغا ئّبّيَ  ّمنَ  ََكنَ  أ

ۥ َبَنه  ّ َعذ 
 
وح  َشّديًدا َعَذاٗبا َۡل

َ
ۥ   أ ا ذحَِبََنه 

َ
وح  َۡل

َ
ّ  أ تّيَن 

ح
َطىن   َّلَأ

لح بّي   بّس  َ  َمَكَث فَ  ٢١ مُّ  َغريح
َحطت   َفَقاَل  بَعّيد  

َ
ّطح  لَمح  بَّما أ  وََجدتُّ  إّن ّ  ٢٢ يَقّي   بّنََبإ   َسَبإ   ّمن وَّجئحت َك  بّهّۦ َت 

ةٗ 
َ
َرأ مح  ٱمح ه  لّك  وتَّيتح  َتمح

 
ء   ك  ّ  ّمن َوأ َمَها وََجدتَُّها ٢٣ َعّظيم   َعرحشن  َولََها ََشح  َوقَوح

ونَ  د  ج  ّس  يَسح م   َوَزَينَ  ٱلَِلّ  د ونّ  ّمن لّلَشمح مح  ٱلَشيحَطىن   لَه  َمىلَه  عح
َ
مح  أ  َعنّ  فََصَده 

مح  ٱلَسبّيلّ  ونَ  َل  َفه  َتد  ّ  ْۤاوُدُجۡسَي ۤاَّلَأ ٢٤ َيهح حرّج   ٱََّلّي لِّلَ ءَ  َي  َبح  ٱلَسَمىَوىتّ  ّف  ٱۡلح
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ۡرّض 
َ لَم   َوٱۡلح ونَ  َما َوَيعح حف  لّن ونَ  َوَما َّت  وَ  إَّل  هَ إَّلى  َل   ٱلَِل   ٢٥ ت عح  ٱلحَعرحّش  رَبُّ  ه 

ر   ۞قَاَل  ٢٦ ٱلحَعّظيّم۩ َصَدقحَت  َسنَنظ 
َ
مح  أ

َ
نَت  أ ىّذبّيَ  ّمنَ  ك   ب ّّكَتىّب  ٱذحَهب ٢٧ ٱلحَك

لحقّهح  َهىَذا
َ
مح  تََوَل  ث مَ  إَّّلحّهمح  فَأ رح  َعنحه  َها قَالَتح  ٢٨ يَرحّجع ونَ  َماَذا فَٱنظ  يُّ

َ
أ ا   َيَٰٓ حَملَؤ   إّن ّ   ٱل

لحّقَ 
 
ۥ ٢٩ َكرّيمن  كَّتىب   إَّلَ  أ لَيحَمىنَ  ّمن إّنَه  ۥ س  َل  ٣٠ ٱلَرّحيمّ  ٱلَرِنَٰمۡح ٱلَِلّ  ِمۡسِب ِإَونَه 

َ
 أ

ل وا   َ  َتعح ت وّن  ََعَ
ح
لّّميَ  َوأ سح َها قَاَلتح  ٣١ م  يُّ

َ
أ ا   َيَٰٓ حَملَؤ  ت وّن  ٱل فح

َ
رّي ّف   أ مح

َ
نت   َما أ  ك 

ًرا قَاّطَعةً  مح
َ
ونّ تَشح  َحَّتى  أ ل وا   ََنحن   قَال وا   ٣٢ َهد  و 

 
ل وا   ق َوة   أ و 

 
س   َوأ

ح
ر   َشّديد   بَأ مح

َ  إَّّلحكّ  َوٱۡلح
رّي ّرينَ  َماَذا فَٱنظ  م 

ح
ل وكَ  إّنَ  قَالَتح  ٣٣ تَأ حم  َيةً  َدَخل وا   إَّذا ٱل وَها قَرح فحَسد 

َ
ّعَزةَ  وََجَعل و ا   أ

َ
 أ

لَّها   هح
َ
ا  أ ذَّلٗة

َ
َعل ونَ  َوَكَذىلَّك  أ رحّسلَةن  ِإَون ّ  ٣٤ َيفح  يَرحّجع   بّمَ  َفَناّظَرة    بَّهّديَة   إَّّلحّهم م 

رحَسل ونَ  حم  لَيحَمىنَ  َجا ءَ  فَلََما ٣٥ ٱل ونَنّ  قَاَل  س  ت ّمدُّ
َ
ۦَ  َفَما   بَّمال   أ ىّن َّما   َخريح   ٱلَِل   َءاتَى  م 

م   ىك  نت م بَلح  َءاتَى
َ
مح  أ ونَ  بَّهّديَتّك  رَح  م َّلحّهمح إّ  ٱرحّجعح  ٣٦ َتفح تَّيَنه 

ح
 قَّبَل  َل  ِّب ن ود   فَلََنأ

م م بَّها لَه  رَّجَنه  ّنحَها   َونَل خح ذَّلةٗ  م 
َ
مح  أ ونَ  َوه  َها قَاَل  ٣٧ َصىغّر  يُّ

َ
أ ا   َيَٰٓ حَملَؤ  مح  ٱل يُّك 

َ
تّيّن  أ

ح
 يَأ

ن َقبحَل  بَّعرحّشَها
َ
ت وّن  أ

ح
لّّميَ  يَأ سح ّريت   قَاَل  ٣٨ م  ّنَ  ّعفح ن ّ  م  ّ

  ٱۡلح
َ
 َقبحَل  بّهّۦ َءاتّيَك  نَا  أ

ن
َ
ومَ  أ ّمي   َلَقوّي   َعَليحهّ  ِإَون ّ  َمَقاّمَك   ّمن َتق 

َ
ّنَ  ّعلحم   ّعنَدهۥ  ٱََّلّي قَاَل  ٣٩ أ  م 

نَا   ٱلحّكَتىبّ 
َ
ن َقبحَل  بّهّۦ َءاتّيَك  أ

َ
تَدَ  أ ف َكا  إَّّلحَك  يَرح ا رََءاه   فَلََما َطرح َتقّرًّ سح  قَاَل  ّعنَدهۥ  م 

لّ  ّمن َهىَذا ّ  فَضح ر   ّّلَبحل َوّن   َرب  ك  شح
َ
مح  َءأ

َ
ر    أ ف  كح

َ
ر   فَإَّنَما َشَكرَ  َوَمن أ ك  ّسهّۦ   يَشح  نّلَفح

ّ  فَإّنَ  َكَفرَ  َوَمن وا   قَاَل  ٤٠ َكرّيم   َغّن    َرب  ر  ّ رح  َعرحَشَها لََها نَك  َتّدي   نَنظ  َتهح
َ
مح  أ

َ
 أ

ون   ونَ  َل  ٱََّلّينَ  ّمنَ  تَك  َتد  َهىَكَذا قّيَل  َجا َءتح  َمافَلَ  ٤١ َيهح
َ
ّك   أ ۥ قَالَتح  َعرحش  نَه 

َ
 َكأ

َوا  وتّيَنا ه 
 
َنا َقبحلَّها ّمن ٱلحعّلحمَ  َوأ لّّميَ  َوك  سح ب د   ََكنَت َما َوَصَدَها ٤٢ م   د ونّ  ّمن َتعح
م   ّمن ََكنَتح  إَّنَها ٱلَِلّ   ّل  لََها قّيَل  ٤٣ َكىفّرّينَ  قَوح َح   ٱدحخ  تحه   َمافَلَ  ٱلَِصح

َ
 َحّسبَتحه   َرأ
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َةٗ  ا  َعن َوَكَشَفتح  ۡل  ۥ قَاَل  َساَقيحَها ح   إّنَه  َمَرد   َۡصح ّن مُّ ّ  قَالَتح  قََوارّيَر   م  ّ  َرب 
ت   إّن   َظلَمح

ّس  ت   َنفح لَمح سح
َ
لَيحَمىنَ  َمعَ  َوأ ّ  س  ّ  لِّلَ   [١١ ،١١: انلمل] ﴾ ٤٤ ٱلحَعىلَّميَ  َرب 

“আর অবশযই আহে দাঊদ ও সু াইোনসে জ্ঞান দান েসরহে এবাং 
োরা উভসয় ব  , ‘সে  প্রশাংসা আল্লাহর জনযই, হযহন োাঁর অসনে 
েুহেন বান্দাসদর উপর আোসদরসে েযোদা দান েসরসেন’। আর 
সু াইোন দাঊসদর ওয়াহরস হ  এবাং কস ব  , ‘কহ োনুষ, 
আোসদরসে পাহখর ভাষা কশখাসনা হসয়সে এবাং আোসদরসে সে  
হেেু কদওয়া হসয়সে। হনশ্চয় এট্া সুস্পি অনুগ্রহ’। আর সু াইোসনর 
জনয োর কসনাবাহহনী কেসে হজন, োনুষ ও পাহখসদর সেসবে েরা 
হ । োরপর এসদরসে হবনযস্ত েরা হ । অবসশসষ যখন োরা 
হপপড়ার উপেযোয় কপৌঁে  েখন এে হপপড়া ব  , ‘ওসহ হপপড়ার 
দ , কোেরা কোোসদর বাসিাসন প্রসবশ ের। সু াইোন ও োর 
বাহহনী কোোসদরসে কযন অজ্ঞােসাসর হপি েসর োরসে না 
পাসর’।োরপর সু াইোন োর েোয় েুচহে হাস  এবাং ব  , ‘কহ 
আোর রব, েুহে আোর প্রহে ও আোর হপো-োোর প্রহে কয 
অনুগ্রহ েসরে োর জনয আোসে কোোর শুেহরয়া আদায় েরার 
োওফীে দাও। আর আহে যাসে এেন সৎোজ েরসে পাহর যা 
েুহে পেন্দ ের। আর কোোর অনুগ্রসহ েুহে আোসে কোোর 
সৎেেেপরায়ণ বান্দাসদর অন্তভুেক্ত ের’। আর সু াইোন পাহখসদর 
কখাাঁজ খবর হন । োরপর কস ব  , ‘েী বযাপার, আহে হুদহুদসে 
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কদখহে না; নাহে কস অনুপহিেসদর অন্তভুেক্ত’? অবশযই আহে োসে 
েহিন আযাব কদব অেবা োসে যসবহ েরব। অেবা কস আোর 
োসে সুস্পি প্রোণ হনসয় আসসব’। োরপর অনহেহব সম্ব হুদহুদ 
এসস ব  , ‘আহে যা অবগে হসয়হে আপহন ো অবগে নন, আহে 
সাবা কেসে আপনার জনয হনহশ্চে খবর হনসয় এসসহে’। আহে এে 
নারীসে কদখসে কপ াে, কস োসদর উপর রাজত্ব েরসে। োসে কদওয়া 
হসয়সে সব হেেু। আর োর আসে এে হবশা  হসাংহাসন’।‘আহে োসে 
ও োর েওেসে কদখসে কপ াে োরা আল্লাহর পহরবসেে সূযেসে 
হসজদা েরসে। আর শয়োন োসদর োযোব ীসে োসদর জনয 
কসৌন্দযেেহেে েসর হদসয়সে এবাং োসদরসে সৎপে কেসে হনবৃে 
েসরসে, ফস  োরা হহদায়াে পায় না’। যাসে োরা আল্লাহসে হসজদা 
না েসর, হযহন আসোন ও যেীসনর  ুোহয়ে বস্তুসে কবর েসরন। 
আর কোেরা যা কগাপন ের এবাং কোেরা যা প্রোশ ের হেহন সবই 
জাসনন। আল্লাহ োড়া সহেযোসরর কোসনা ই াহ কনই। হেহন েহা 
আরসশর রব। সু াইোন ব  , আেরা কদখব, ‘েুহে হে সেয বস ে, 
নাহে েুহে হেেযাবাদীসদর অন্তভুেক্ত’।‘েুহে আোর এ পত্র হনসয় যাও। 
অেঃপর এট্া োসদর োসে হনসক্ষপ ের, োরপর োসদর োে 
কেসে সসর োে এবাং কদখ, োরা েী জবাব কদয়’? কস (রাণী) ব  , 
‘কহ পাহরষদবগে! হনশ্চয় আোসে এে সম্মানজনে পত্র কদওয়া 
হসয়সে’।‘হনশ্চয় এট্া সু াইোসনর পক্ষ কেসে। আর হনশ্চয় এট্া 
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পরে েরুণােয় পরে দয়া ু আল্লাহর নাসে’।‘যাসে কোেরা আোর 
প্রহে উিে না হও এবাং অনুগে হসয় আোর োসে আস’। কস 
(রাণী) ব  , ‘কহ পাহরষদবগে, কোেরা আোর বযাপাসর আোসে 
অহভেে দাও। কোোসদর উপহিহে োড়া আহে কোসনা হবষসয় চূড়ান্ত 
হসিান্ত গ্রহণ েহর না। োরা ব  , ‘আেরা শহক্তশা ী ও েসিার 
কযািা, আর হসিান্ত আপনার োসেই। অেএব হচন্তা েসর কদখুন, 
আপহন েী হনসদেশ কদসবন’। কস ব  , ‘হনশ্চয় রাজা-বাদশাহরা যখন 
কোসনা জনপসদ প্রসবশ েসর েখন োসে হবপযেস্ত েসর এবাং 
কসখানোর সম্মাহনে অহধবাসীসদরসে অপদি েসর। আর ো-ই 
োরা েরসব’।‘আর হনশ্চয় আহে োসদর োসে উপসেৌেন পািাহি, 
োরপর কদহখ দূসেরা েী হনসয় হফসর আসস’।অেঃপর দূে যখন 
সু াইোসনর োসে আস , েখন কস ব  , ‘কোেরা হে আোসে 
সম্পদ িারা সাহাযয েরসে চাি? সুেরাাং আল্লাহ আোসে যা 
হদসয়সেন ো কোোসদরসে যা হদসয়সেন ো কেসে উত্তে। বরাং 
কোেরা কোোসদর উপসেৌেন হনসয় খুহশ হও’।‘কোেরা োসদর োসে 
হফসর যাও। োরপর আহে অবশযই োসদর োসে এেন বসনযবাহহনী হনসয় 
আসব যার েুোহব া েরার শহক্ত োসদর কনই। আর আহে অবশযই 
োসদরসে কসখান কেসে  াহিে অবিায় কবর েসর কদব আর োরা 
অপোহনে।’ সু াইোন ব  , ‘কহ পাহরষদবগে, োরা আোর োসে 
আত্মসেপেণ েসর আসার পূসবে কোোসদর েসধয কে োর (রাণীর) 
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হসাংহাসন আোর োসে হনসয় আসসে পারসব’? এে শহক্তশা ী হজন 
ব  , ‘আপহন আপনার িান কেসে উিার পূসবেই আহে ো এসন 
কদব। আহে হনশ্চয়ই এই বযাপাসর শহক্তোন, হবশ্বস্ত।যার োসে 
হেোসবর এে হবসশষ জ্ঞান হে  কস ব  , ‘আহে কচাসখর প ে 
পড়ার পূসবেই ো আপনার োসে হনসয় আসব’। অেঃপর যখন 
সু াইোন ো োর সােসন হির কদখসে কপ , েখন ব  , ‘এহট্ 
আোর রসবর অনুগ্রহ, যাসে হেহন আোসে পরীক্ষা েসরন কয, আহে 
হে েৃেজ্ঞো প্রোশ েহর না হে অেৃেজ্ঞো প্রোশ েহর। আর কয 
েৃেজ্ঞো প্রোশ েসর কস কো োর হনসজর ে যাসণই ো েসর, আর 
কয কেউ অেৃেজ্ঞ হসব, েসব হনশ্চয় আোর রব অভাবেুক্ত, অহধে 
দাো’। সু াইোন ব  , ‘কোেরা োর জনয োর হসাংহাসসনর 
আোর-আেৃহে পহরবেেন েসর দাও। কদখব কস সহিে হদশা পায় 
নাহে োসদর অন্তভুেক্ত হসয় পসড়, যারা সহিে হদশা পায় না’। 
অেঃপর যখন কস আস , েখন োসে ব া হ ; ‘এরূপই হে 
কোোর হসাংহাসন’? কস ব  , ‘এহট্ কযন কসহট্ই’। আর ব  , 
‘আোসদরসে োর পূসবেই জ্ঞান দান েরা হসয়হে  এবাং আেরা 
আত্মসেপেণ েসরহে াে’। আর আল্লাহসে বাদ হদসয় যার পূজা কস 
েরে ো োসে ঈোন কেসে হনবৃত্ত েসরহে । হনশ্চয় কস হে  
োহফর সম্প্রদাসয়র অন্তভুেক্ত।োসে ব া হ , ‘প্রাসাদহট্সে প্রসবশ 
ের’। অেঃপর যখন কস ো কদখ , কস োসে এে গভীর জ াশয় 
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ধারণা ের , এবাং োর পাসয়র কগাোিয় অনাবৃে ের । সু াইোন 
ব  , ‘এহট্ আসস  স্বি োাঁচ-হনহেেে প্রাসাদ’। কস ব  , ‘কহ আোর 
রব, হনশ্চয় আহে আোর হনসজর প্রহে যু ে েসরহে। আহে 
সু াইোসনর সাসে সৃহিেুস র রব আল্লাহর হনেট্ আত্মসেপেণ 
ের াে”। [সূরা আন্-নাো : ১৫-৪৪] 

دَ  ﴿ لَيحَمىنَ  َوَداوۥ  َمانّ  إّذح  َوس  َرحثّ  ّف  َُيحك  َنا ٱلحَقوحمّ  َغَنم   فّيهّ  َنَفَشتح  إّذح  ٱۡلح  َوك 
ّمّهمح  َنىَها ٧٨ َشىّهّدينَ  ّۡل كح لَيحَمىَنا  َفَفَهمح ًّ  س  ٗما َءاتَيحَنا َولُك  كح ا  ح  نَاَوَسخَ  وَّعلحٗما  َمعَ  رح
دَ  َباَل  َداوۥ  ّ

نَ  ٱۡلح ا  ي َسب ّحح َ َنا َوٱلَطريح ىعّلّيَ  َوك  َنىه   ٧٩ َف مح  َِل وس   َصنحَعةَ  وََعَلمح  َلك 
م ّصَنك  ّن   َّل حح مح   م  ّسك 

ح
نت مح  َفَهلح  بَأ

َ
ونَ  أ لَيحَمىنَ  ٨٠ َشىّكر  ّيحَ  َولّس   ََتحرّي َعّصَفةٗ  ٱلر 

رّهّۦ   مح
َ
ۡرّض  إَّل  بّأ

َ َنا ّّت ٱلَ  ٱۡلح ىَركح ا  َب َنا فّيَها ّ  َوك  ل  ء   بّك  ىلّّميَ  ََشح  ٱلَشَيىّطيّ  َوّمنَ  81 َع
ونَ  َمن َمل ونَ  ََّل ۥ َيغ وص  ىلَّك   د ونَ  َعَمٗل  َوَيعح َنا َذ مح  َوك  : االنبياء] ﴾ ٨٢ َحىفّّظيَ  لَه 
٣٢ ،٧٣]  

“আর স্মরণ ের দাঊদ ও সু ায়োসনর েো, যখন োরা শসযসক্ষে 
সম্পসেে হবচার েরহে । যাসে রাসের কব ায় কোসনা েওসের কেষ 
েুসে পসড়হে । আর আহে োসদর হবচার োজ কদখহে াে।অেঃপর 
আহে এ হবষসয়র ফয়সা া সু ায়োনসে বুহঝসয় হদসয়হে াে। আর 
আহে োসদর প্রসেযেসেই হদসয়হে াে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আর আহে 
পবেেো া ও পাখীসদরসে দাঊসদর অধীন েসর হদসয়হে াে, োরা 
দাঊসদর সাসে আোর োসবীহ পাি েরে। আর এসবহেেু আহেই 
েরহে াে। আর আহেই োসে কোোসদর জনয বেে বানাসনা হশক্ষা 
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হদসয়হে াে। যাসে ো যুসি কোোসদরসে রক্ষা েরসে পাসর। 
সুেরাাং কোেরা হে েৃেজ্ঞ হসব? আর আহে সু ায়োসনর জনয 
অনুগে েসর হদসয়হে াে প্রব  হাওয়াসে, যা োর হনসদেসশ প্রবাহহে 
হে কসই কদসশর হদসে, কযখাসন আহে বরেে করসখহে। আর আহে 
প্রসেযে হবষয় সম্পসেেই অবগে হে াে। আর শয়োনসদর েসধয 
েেে োর জনয ডুবুরীর োজ েরে, এোড়া অনযানয োজও েরে। 
আর আহেই োসদর জনয হহফাযেোরী হে াে”। [সূরা আ -আহম্বয়া: 
৭৮-৮২] 

به  َعنم 
َ
َ  ةَ ُهَريمرَ  أ ِّ  َعنه  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه َف » قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  ََعَ  ُخفِّ
آُن، الَساَلمُ  َعلَيمهه  َداوُدَ  ُمرُ  فَََكنَ  الُقرم

م
ُج، بهَدَوابِّهه  يَأ َ   فَتُْسم

ُ
َرأ آنَ  َفيَقم نم  َقبمَل  الُقرم

َ
 أ

جَ  َ ُكُل  َوالَ  َدَوابلُه، تُْسم
م
نم  إهاَل  يَأ هه  َعَمله  مه بََة، بمنُ  ُموَس  َرَواهُ  «يَده َواَن، َعنم  ُعقم  َصفم

، بمنه  َعَطاءه  َعنم  به  َعنم  يََسار 
َ
ِّ  َعنه  ُهَريمَرَة، أ  .وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, দাউদ আ াইহহস সা াসের 
পসক্ষ েুরআন (যাবুর) হে াওয়াে সহজ েসর কদওয়া হসয়হে । 
হেহন োাঁর যানবাহসনর পশুর উপর গহদ বাাঁধার আসদশ েরসেন, 
েখন োর উপর গহদ বাধা হসো। োরপর োাঁর যানবাহসনর পশুহট্র 
উপর গহদ বাাঁধার পূসবেই হেহন যাবুর হে াওয়াে েসর কশষ েসর 
কফ সেন। হেহন হনজ হাসে উপাজেন েসরই কখসেন। েূসা ইবন 
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উেবা (রহ.) আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু সূসত্র নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কেসে হাদীসহট্ করওয়াে েসরসেন।1 

ر و بمنَ  اّلَله  َعبمدَ  َعنم  َ  َعمم َ : قَاَل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه به خم
ُ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  أ

نِّ  وََسلَمَ 
َ
قُوُل  أ

َ
ُصوَمنَ  َواّلَله : أ

َ
قُوَمنَ  انَلَهاَر، أَل

َ
ُت  َما اللَيمَل  َوأَل شم  رَُسوُل  ََلُ  َفَقاَل "  عه

نمَت »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله 
َ
ي أ ُصوَمنَ  َواّلَله  َتُقوُل  اََّله

َ
قُوَمنَ  انَلَهارَ  أَل

َ
 اللَيمَل  َوأَل

ُت  َما شم يعُ  الَ  إهنََك »: قَاَل  قُلمتُهُ  قَدم : قُلمُت  «عه تَطه هَك، تَسم ، فَُصمم  َذل رم فمطه
َ
، َوُقمم  َوأ  َوَنمم

نَ  وَُصمم  ره  مه
، ثاََلثَةَ  الَشهم يَام 

َ
ه  احلََسنَةَ  فَإهنَ  أ هَها، بهَعَشم ثَال مم

َ
هَك  أ ثمُل  وََذل يَامه  مه ره  صه

 «ادَلهم
يُق  إهنِّ : َفُقلمُت  طه

ُ
فمَضَل  أ

َ
نم  أ هَك  مه ، رَُسوَل  يَا َذل ًما فَُصمم »: قَاَل  اّلَله رم  يَوم فمطه

َ
ه  َوأ َميم  «يَوم

يُق  إهنِّ : قُلمُت : قَاَل  طه
ُ
فمَضَل  أ

َ
نم  أ هَك، مه ًما فَُصمم : قَاَل  َذل رم  يَوم فمطه

َ
ًما، َوأ يَامُ  وََذلهَك  يَوم  صه

َدُل  وَُهوَ  َداوُدَ  عم
َ
يَامه  أ يُق  إهنِّ  قُلمُت "  الصِّ طه

ُ
فمَضَل  أ

َ
نم  أ ، رَُسوَل  يَا هُ مه فمَضَل  الَ »: قَاَل  اّلَله

َ
 أ

نم  هَك  مه  .«َذل
আবদুল্লাহ ইবন আের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে জানান হস া কয, আহে 
ব হে, আল্লাহ্ র েসে! আহে যেহদন কবাঁসচ োেব েেহদন অবশযই 
আহে হবরােহীনভাসব হদসন সাওে পা ন েরসবা এবাং রাসে ইবাদসে 
রে োেসবা। েখন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
হজজ্ঞাসা েরস ন, েুহেই হে ব সো, ‘আল্লাহর েসে, আহে যেহদন 
বাাঁচসবা, েেহদন হদসন সাওে পা ন েরসবা এবাং রাসে ইবাদাে রে 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪১৭।  
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োেসবা। আহে আরয ের াে, আহেই ো ব হে। হেহন ব স ন, 
কসই শহক্ত কোোর কনই। োসজই সাওেও পা ন ের, ইফ্োরও ের 
অেোৎ হবরহে দাও। রাসে ইবাদােও ের এবাং ঘুে যাও। আর প্রহে 
োসস হেন হদন সাওে পা ন ের। কেননা প্রহেহট্ কনে োসজর 
েেপসক্ষ দশগুণ সাওয়াব পাওয়া যায় আর এট্া সারা বের সাওে 
পা ন েরার সোন। েখন আরয ের াে, ইয়া রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! আহে এর কচসয়ও কবশী সাওে পা ন েরার 
ক্ষেো রাহখ। েখন হেহন ব স ন, োহস  েুহে এেহদন সাওে 
পা ন ের আর দু’হদন ইফোর ের অেোৎ হবরহে দাও। েখন আহে 
আরয ের াে, ইয়া রাসূ ুল্লাহ্! আহে এর কচসয়ও অহধে পা ন 
েরার শহক্ত রাহখ। েখন হেহন ব স ন, োহস  এেহদন সাওে 
পা ন ের আর এেহদন হবরহে দাও। এট্া দাউদ আ াইহহস 
সা াসের সাওে পা সনর পিহে। আর এট্াই সাওে পা সনর উত্তে 
পিহে। আহে আরয ের াে, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আহে এর কচসয়ও 
কবশী শহক্ত রাহখ। হেহন ব স ন, এর কচসয় অহধে হেেু কনই।1 

و بمنه  اّلَله  َعبمده  َعنم  ره ، بمنه  َعمم : وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  يله  قَاَل : قَاَل  الَعاصه
لَمم »

َ
  أ

م
َنَبأ

ُ
نََك  أ

َ
،: َفُقلمُت  «انَلَهارَ  َوتَُصومُ  اللَيمَل  َتُقومُ  أ  َفَعلمَت  إهَذا فَإهنََك »: َفَقاَل  َنَعمم

هَك  ، َهَجَمته  َذل ُ َهته  الَعيم ُس، َونَفه نم  ُصمم  انَلفم ر   ُكِّ  مه
، ثاََلثَةَ  َشهم يَام 

َ
هَك  أ  َصوممُ  فََذل

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪১৮।  
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، ره
وم  ادَلهم

َ
مه  أ ره  َكَصوم

دُ  إهنِّ : قُلمُت  «ادَلهم جه
َ
، أ َعر   قَاَل  - به سم  فَُصمم »: قَاَل  - قَُوةً  َيعمنه  مه

مَ  ًما يَُصومُ  َوََكنَ  الَساَلُم، َعلَيمهه  َداوُدَ  َصوم رُ  يَوم طه ًما، َوُيفم رل  َوالَ  يَوم  .«اَلَق  اإهذَ  يَفه
আবদুল্লাহ ইবন আের ইবন ‘আস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, 
হেহন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসে হজজ্ঞাসা 
েরস ন, আহে হে অবহহে হইহন কয, েুহে রাে ভর ইবাদাে ের 
এবাং হদন ভর সাওে পা ন ের! আহে বল্ল াে, হযাাঁ। (খবর সেয) 
হেহন ব স ন, যহদ েুহে এরূপ ের; েসব কোোর দৃহিশহক্ত ক্ষীণ 
হসয় যাসব এবাং কদহ অবসন্ন হসয় যাসব। োসজই প্রহে োসস হেন 
হদন সাওে পা ন ের। োহস  ো সারা বেসরর সাওসের সেেু য 
হসয় যাসব। আহে ব  াে, আহে আোর েসধয আসরা কবশী পাই। 
হেসআর (রহ.) বস ন, এখাসন শহক্ত বুঝাসনা হসয়সে। েখন 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, োহস  েুহে 
দাউদ আ াইহহস সা াসের পিহেসে সাওে পা ন ের। হেহন 
এেহদন সাওে পা ন েরসেন আর এেহদন হবরে োেসেন। আর 
শত্রুর সমু্মখীন হস  হেহন েখনও প ায়ন েরসেন না।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪১৯।  
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আল্লাহর নবী সু াইোন আ াইহহস সা াে 

আল্লাহ ো‘আ া বস সেন,  
لَيحَمىنَ  َفَتَنا لََقدح وَ  ﴿ لحَقيحَنا س 

َ
ى  َوأ رحّسي ّهّۦ ََعَ نَاَب  ث مَ  َجَسٗدا ك 

َ
ّ  قَاَل  ٣٤ أ فّرح  َرب   ّل  ٱغح

لحَٗك  ّل  َوَهبح  َحد   يَۢنَبّغ  َل  م 
َ
ّن   ّۡل ّدي    م  نَت  إّنََك  َبعح

َ
حوََهاب   أ نَا ٣٥ ٱل ّيحَ  ََّل   فََسَخرح  ٱلر 

رّهّۦ ََتحرّي مح
َ
َصاَب  َحيحث   ر َخا ءً  بّأ

َ
َ  َوٱلَشَيىّطيَ  ٣٦ أ  َوَءاَخرّينَ  ٣٧ وََغَواص   َبَنا ء   ك 

َقَرنّيَ  َفادّ  ّف  م  صح
َ نَا َهىَذا ٣٨ ٱۡلح ح  َعَطا ؤ  ن  وح  فَٱمح

َ
ّسكح  أ مح

َ
ّ  أ  ََّل ۥ ِإَونَ  ٣٩ ّحَساب   بَّغريح

لحَفى  ّعنَدنَا نَ  لَز  سح   [١٩ ،٢١: ص] ﴾ ٤٠ اب    َ َم  وَح 
“আর আহে কো সু াইোনসে পরীক্ষা েসরহে াে এবাং োর 
হসাংহাসসনর উপর করসখহে াে এেহট্ কদহ , অেঃপর কস আোর 
অহভেুখী হ । সু াইোন ব  , ‘কহ আোর রব, আোসে ক্ষো েরুন 
এবাং আোসে এেন এে রাজত্ব দান েরুন যা আোর পর আর 
োরও জনযই প্রসযাজয হসব না। হনশ্চয়ই আপহন বড়ই দানশী । 

                                                           
1 আবু হুরাইরা সূসত্র বুখারী শরীসফর বণেনা েসে হযরে সু াইোন এেদা োাঁর 

সে  স্ত্রীর সাসে সহবাস েরার দীপ্ত োেনা বযক্ত েসর বস ন কয, এর ফস  
োসদর গসভে কযসব সন্তান আসসব োরা সব আল্লাহর পসে  ড়ােু েুজাহহদ 
হসব। েসব হেহন ইনশাআল্লাহ ব সে ভুস  যান। ফস  এেোত্র এে স্ত্রীর 
গসভেই এেহট্ সন্তান হয়, কয হে  হবে াঙ্গ হনষ্প্রাণ প্রায়। ভূহেি হবার পর এ 
সন্তানসে সু াইোসনর দরবাসর োর হসাংহাসসন এসন রাখা হস  হেহন স্বীয় ভু  
বুঝসে কপসর অনুেপ্ত হন এবাং েওবা েসরন। 
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ফস  আহে বায়ুসে োর অনুগে েসর হদ াে যা োর আসদসশ 
েৃদুেন্দভাসব প্রবাহহে হে, কযখাসন কস কপৌঁেসে চাইে। আর 
(অনুগে েসর হদ াে) প্রসেযে প্রাসাদ হনেোণোরী ও ডুবুরী শয়োন 
[হজন]সেূহসেও আর কশেস  আবি আরও অসনেসে। এহট্ আোর 
অনুগ্রহ। অেএব েুহে এহট্ অসনযর জনয খরচ ের অেবা হনসজর 
জনয করসখ দাও, এর কোসনা হহসাব হদসে হসব না। আর আোর 
হনেট্ রসয়সে োর জনয বনেট্য ও শুভ পহরণাে”। [সূরা কসায়াদ: 
৩৪-৪০] 

ر و، بمنه  اّلَله  َعبمده  َعنم  نَ : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َعنم  َعمم
َ
 بمنَ  ُسلَيمَمانَ  أ

سه  َبيمَت  َبَن  لََما وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  َداوُدَ  ده مَمقم َل  ال
َ
اَلاًل  وََجَل  َعزَ  اّلَلَ  َسأ  خه

َل : ثاََلثَةً 
َ
ًما وََجَل  َعزَ  اّلَلَ  َسأ ُف  ُحكم َمهُ  يَُصاده وتهيَُه، ُحكم

ُ
َل  فَأ

َ
 وََجَل  َعزَ  اّلَلَ  وََسأ

َحد   يَنمبَغه  اَل  ُملمًَك 
َ
نم  أله هه  مه وتهيَُه، َبعمده

ُ
َل  فَأ

َ
يَ  وََجَل  َعزَ  اّلَلَ  وََسأ نم  فََرغَ  حه  بهنَاءه  مه

ده  جه مَمسم نم  ال
َ
تهيَهُ  اَل  أ

م
َحد   يَأ

َ
نم  فهيهه  الَصاَلةُ  إهاَل  َينمَهُزهُ  اَل  أ

َ
رهَجهُ  أ

نم  ُُيم يئَتههه  مه مه  َخطه  َكيَوم
تمهُ  هُ  َودَلَ مل

ُ
 ." أ

আবদুল্লাহ ইবন ‘আের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কেসে বণেনা েসরন কয, সু ায়োন ইবন দাঊদ 
আ াইহহস সা াে যখন বায়েু  েুোোস হনেোণ েরস ন, েখন 
হেহন আল্লাহ ো’আ ার োসে হেনহট্ বস্তু চাইস ন: হেহন আল্লাহ 
ো’আ ার হনেট্ প্রােেনা েরস ন এেন ফয়সা া যা োাঁর ফয়সা ার 
েে হয়। ো োাঁসে প্রদান েরা হ । আর হেহন আল্লাহ ো’আ ার 
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হনেট্ চাইস ন এেন রাজয, যার অহধোরী োরপর আর কেউ হসব 
না। োও োাঁসে কদওয়া হ । আর যখন হেহন েসহজদ হনেোসণর 
োজ সোপ্ত েরস ন েখন হেহন আল্লাহ ো’আ ার হনেট্ প্রােেনা 
েরস ন, কয বযহক্ত োসে সা াসের জনয আগেন েরসব, োসে কযন 
পাপ কেসে ঐহদসনর েে েুা্ক্ত েসর কদন কযহদন কস োর োেৃগভে 
কেসে ভূহেি হসয়হে ।1 

به  َعنم 
َ
، أ نَاهُ  يَُصّلِّ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَامَ : قَاَل  ادَلرمَداءه عم : َيُقوُل  فََسمه

ُعوذُ »
َ
نمَك  بهاّلَله  أ لمَعنَُك »: قَاَل  ُثمَ  ،«مه

َ
نَةه  أ نَهُ  يََدهُ  َط َوبَسَ  ،«ثاََلثًا اّلَله  بهلَعم

َ
 يَتَنَاَوُل  َكأ

نَ  فََرغَ  فَلََما َشيمئًا، ، رَُسوَل  يَا: قُلمنَا الَصاَلةه  مه عمنَاكَ  قَدم  اّلَله  َشيمئًا الَصاَلةه  فه  َتُقوُل  َسمه
َمعمَك  لَمم  هَك، َقبمَل  َتُقوَُلُ  نَسم نَاكَ  َذل يم

َ
َت  َوَرأ  بملهيَس إه  اّلَله  َعُدوَ  إهنَ : " قَاَل  يََدَك، بََسطم

َهاب   َجاءَ  هشه نم  ب َعلَهُ  نَار   مه َجم ، فه  يله هه ُعوذُ : َفُقلمُت  وَجم
َ
نمَك  بهاّلَله  أ ، ثاََلَث  مه  ُثمَ  َمَرات 

لمَعنَُك : قُلمُت 
َ
نَةه  أ ، بهلَعم رم  فَلَمم  اّلَله خه

م
تَأ ، ثاََلَث  يَسم رَدمُت  ُثمَ  َمَرات 

َ
نم  أ

َ
 لَوماَل  َواّلَله  آُخَذهُ، أ

َوةُ  خه  َدعم
َ
بَحَ  ُسلَيمَمانَ  ينَاأ صم

َ
انُ  بههه  يَلمَعُب  بهَها ُموَثًقا أَل َ دلم له  وه

هم
َ
ينَةه  أ مَمده  ." ال

আবু দারদা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে (এেবার) সা াসে দাাঁড়াস  আেরা 
োসে ব সে শুন াে, আহে কোর (ইব ীস) কেসে আল্লাহর োসে 
পানাহ চাই। োরপর ব স ন, আহে আল্লাহর  ানে িারা কোসে 
 ানে হদহি। (এ বােযহট্ হেহন) হেনবার (ব স ন) এবাং হাে 

                                                           
1 নাসায়ী, হাদীস নাং ৬৯৩।  
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প্রসাহরে েরস ন কযন কোন হেেু ধরসে চাসিন। যখন হেহন 
সা াে কশষ েরস ন, আেরা ব  াে, ইয়া রাসু ল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! (আজ) আেরা সা াসে আপনাসে এেন হেেু 
ব সে শুসনহে যা ইসোপূসবে আর েখসনা ব সে শুহনহন, আর (আজ) 
আপনাসে হাে প্রসাহরে েরসে কদসখহে। হেহন ব স ন, আল্লাহর 
দুশেন ইব ীস অহিসু্ফহ াংগ হনসয় এসসহে  আোর কচহারায় হনসক্ষপ 
েরার জনয, েখন আহে হেনবার ব  াে, আহে কোর কেসে 
আল্লাহর োসে পানাহ চাই। এরপর আহে হেনবার ব  াে, আল্লাহর 
 ানে িারা আহে কোসে  ানে হদহি। এসেও কস যখন কপেসন 
সসর কগ  না েখন আহে োসে ধরসে ইিা েসরহে াে। আল্লাহর 
শপে! যহদ আোর ভাই সু ায়োন আ াইহহস সা াসের কদা‘আ না 
োেসো ো হস  কস কভার পযেন্ত খৃাঁহট্র সাসে বাাঁধা োেসো। োর 
সাসে েদীনার হশশু?-হেসশাররা কখ া েরে।1 

به  َعنم 
َ
ِّ  َعنه  ُهَريمَرَة، أ يتًا إهنَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه ره

فم نَ  عه نِّ  مه  َتَفلََت  اجله
َطعَ  ابَلارهَحةَ  َقم َ  يله ، لََعَ َكنَنه  َصاَلته مم

َ
نمهُ  اّلَلُ  فَأ تُُه، مه َخذم

َ
رَدمُت  فَأ

َ
نم  فَأ

َ
ُبَطهُ  أ رم

َ
 ََعَ  أ

َية   نم  َساره ده  َسَوارهي مه جه ، إهيَلمهه  َتنمُظُروا َحَّت  الَمسم َوةَ  فََذَكرمُت  َُكلُكمم خه  َدعم
َ
 أ

َحد   يَنمبَغه  الَ  ُملمًَك  يله  َهبم  رَبِّ  ُسلَيمَمانَ 
َ
نم  أله ي مه ئًا فََرَددمتُهُ  َبعمده يت  } «َخاسه ره

فم { عه
نم  ُمتََمرِّد  [ ٢٠: انلمل] مس   مه وم  إهن

َ
، أ ثمُل  َجانٍّ بمنهيَة   مه  ."الَزَبانهيَةُ  مَجَاَعتَُها زه

                                                           
1 নাসায়ী, হাদীস নাং ১২১৫। হাদীসহট্ েুসহ সের শসেে সহীহ।  
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আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, এেহট্ অবাধয হজ্বন এে রাসে আোর 
সা াসে হবে সৃহির উসেসশয আোর হনেট্ আস । আল্লাহ্ আোসে 
োাঁর উপর ক্ষেো প্রদান েরস ন। আহে োাঁসে পােড়াও ের াে 
এবাং েসহজসদর এেহট্ খুহট্র সসঙ্গ কবাঁসধ রাখার েনি ের াে, যাসে 
কোেরা সবাই সচসক্ষ োাঁসে কদখসে পাও। েখনই আোর ভাই 
সু ায়োন আ াইহহস সা াসের দু‘আহট্ আোর েসন পড়স া। “কহ 
আোর রব! আোসে ক্ষো েরুণ এবাং আোসে দান েরুন এবাং 
আোসে দান েরুন এেন এে রাজয যার অহধোরী আোর পসর 
আহে োড়া কেউ না হয়”। [সূরা নাে  : ৩৯] এরপর আহে 
হজ্বনহট্সে বযেে এবাং অপোহনে েসর কেসড় হদ াে। হজন অেবা 
ইনসাসনর অেযন্ত হপশাচ বযহক্তসে ইফ্রীে ব া হয়। ইফ্রীে ও 
ইফ্রীয়ােুন হযব্নীয়ােুন-এর নযায় এে বচন, যার বহু বচন 
যাবাহনয়ােুন।1  

  َعنم 
َ
ِّ  َعنه  ُهَريمَرَة، به أ  َداوُدَ  بمنُ  ُسلَيمَمانُ : قَاَل : قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

ُطوَفنَ 
َ
ًة، َسبمعهيَ  ََعَ  اللَيملَةَ  أَل

َ
َرأ ُل  امم ة   ُكل  ََتممه

َ
َرأ دُ  فَارهًسا امم ، َسبهيله  فه  جُيَاهه  اّلَله

بُهُ  ََلُ  َفَقاَل  ، َشاءَ  إهنم : َصاحه ، فَلَمم  اّلَلُ لم  َولَمم  َيُقلم ًدا، إهاَل  َشيمئًا ََتممه َحدُ  َساقهًطا َواحه
َ
 أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪২৩।  
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، َقيمهه ل  َفَقاَل  شه  قَاَل "  اّلَله  َسبهيله  فه  جَلَاَهُدوا قَالََها لَوم : وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
به  َوابمنُ  ُشَعيمب  

َ
نَاده  أ عهيَ : الزِّ هسم َصحل  وَُهوَ  ت

َ
 .أ

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, সু ায়োন ইবন দাউদ আ াইহহস 
সা াে বস সেন, আজ রাসে আহে আোর সত্তর জনয স্ত্রীর হনেট্ 
যাব। প্রসেযে স্ত্রী এেজন েসর আশাসরাহী কযািা গভেধারণ েরসব। 
এরা আল্লাহর রাস্তায় হজহাদ েরসব। েখন োাঁর সােী ব স ন, 
ইনশাআল্লাহ্ (ব ুন)। হেন্তু হেহন েুসখ ো বস ন হন। এরপর 
এেজন স্ত্রী বযেীে কেউ গভেধারণ েরস ন, না। কস যাও এে (পুত্র) 
সন্তান প্রসব েরস ন। োও োর এে অঙ্গ হে  না। নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, হেহন যহদ ‘ইনশাআল্লাহ্’ েুসখ 
ব সেন, ো হস  (সবগুস া সন্তানই জন্ম হনে এবাং) আল্লাহর 
রাস্তায় হজহাদ েরসো। শু‘আয়ব এবাং আবূ হযনাদ (রহ.) এখাসন 
নব্বই জনয স্ত্রীর েো উসল্লখ েসরসেন আর এট্াই সহিে বণেনা।1 

نَهُ  َحَدثَهُ 
َ
عَ  أ بَا َسمه

َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ نَهُ  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ
عَ  أ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َسمه

، َوَمثَُل  َمثَّله : " َيُقوُل  وََسلََم، قَدَ  رَُجل   َكَمثَله  انَلاسه تَوم هه  الَفَراُش  فََجَعَل  نَاًرا، اسم  وََهذه
، فه  َتَقعُ  ادَلَوابل  تَانه  ََكنَته : َوقَاَل  انَلاره

َ
َرأ ئمُب  َجاءَ  ابمنَاُهَما، َمَعُهَما امم  فََذَهَب  اَّلِّ

َداُهَما، بهابمنه  بَتَُها َفَقالَتم  إهحم ، َذَهَب  إهَنَما: َصاحه َرى َوقَالَته  بهابمنهكه خم
ُ
 َذَهَب  إهَنَما: األ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪২৪।  
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، َى، بههه  َفَقَض  َداوَُد، إهَل  َفتََحاَكَمتَا بهابمنهكه هلمُكبم  َداوُدَ  بمنه  ُسلَيمَمانَ  ََعَ  فََخرََجتَا ل
تَاُه، َبَ خم

َ
يه بهالسِّ  ائمتُونه : َفَقاَل  فَأ

هُ  كِّ ُشقل
َ
غمَرى َفَقالَته  بَيمنَُهَما، أ َعلم  الَ : الصل  يَرمَْحَُك  تَفم

، َرى بههه  َفَقَض  ابمنَُها، ُهوَ  اّلَلُ غم بُو قَاَل "  لهلصل
َ
عمُت  إهنم  َواّلَله : ُهَريمَرةَ  أ يه  َسمه

كِّ  إهاَل  بهالسِّ
، َمئهذ  يَةُ  إهاَل  َنُقوُل  ُكَنا َوَما يَوم  .الُمدم

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনসেন কয, আোর ও 
অনযানয োনুসষর উপো হস া এেন কযেন কোসনা এে বযহক্ত আগুন 
জ্বা া  এবাং োসে পেঙ্গ এবাং েীট্গুস া ঝাাঁসে ঝাাঁসে পড়সে 
 াগ । রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, দু’জন 
েহহ া হে । োসদর সসঙ্গ দু’হট্ সন্তানও হে । হিাৎ এেহট্ বাঘ 
এসস োসদর এেজসনর কেস  হনসয় কগ । সাসের এেজন েহহ া 
ব স া, ‘‘না, বাসঘ কোোর কেস হট্ হনসয় কগসে।’’ োরপর উভয় 
েহহ াই দাউদ আ াইহহস সা াসের হনেট্ এ হবসরাধ েীোাংসার জনয 
হবচারপ্রােেী হস া। েখন হেহন কেস হট্র হবষসয় বয়স্কা েহহ াহট্র 
পসক্ষ রায় হদস ন। োরপর োরা উভসয় (হবচারা য় কেসে) কবহরসয় 
দাউদ আ াইহহস সা াসের পুত্র সু ায়োন আ াইহহস সা াসের োে 
হদসয় কযসে  াগ  এবাং োরা উভসয় োাঁসে ঘট্নাহট্ জানাস ন। েখন 
হেহন ক ােসদরসে ব স ন, কোেরা আোর োসে কোরা আনয়ন 
ের। আহে কেস হট্সে দু’ টু্ক্রা েসর োসদর উভসয়র েসধয ভাগ 
েসর কদই। এ েো শুসন অল্প বয়স্কা েহহ াহট্ বস  উিস া, ো 
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েরসবন না, আল্লাহ্ আপনার উপর রহে েরুন। কেস হট্ োরই। 
(এট্া আহে কেসন হনহি) েখন হেহন কেস হট্র বযাপাসর অল্প বয়স্কা 
েহহ াহট্র পসক্ষই রায় হদস ন। আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বস ন, আল্লাহর েসে! কোরা অসেে শব্দহট্ আহে ঐ হদনই শুসনহে। 
আর না হয় আেরা কো কোরাসেই ব োে।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪২৬-৩৪২৭।  
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আল্লাহর নবী ইউনূস আ াইহহস সা াে 

َغىّضٗبا َذَهَب  إّذ ٱنلُّونّ  َوَذا ﴿ ن َفَظنَ  م 
َ
ّدرَ  َلن أ ل َمىّت  ّف  َفَناَدىى  َعلَيحهّ  َنقح ن ٱلظُّ

َ
 َل   أ

نَت  إَّل   َلىهَ إّ 
َ
بحَحىَنَك  أ نت   إّن ّ  س  َتَجبحَنا ٨٧ ٱلَظىلّّميَ  ّمنَ  ك  ا  ّمنَ  َوجَنَيحَنىه   ََّل ۥ فَٱسح  ٱلحَغم ّ
ّمنّيَ  ّج  ۨن   َوَكَذىلَّك  ؤح حم    [٣٣ ،٣٧: االنبياء] ﴾ ٨٨ ٱل

“আর স্মরণ ের যুন-নূন এর েো, যখন কস রাগাহিে অবিায় চস  
হগসয়হে  এবাং েসন েসরহে  কয, আহে োর উপর ক্ষেো প্রসয়াগ 
েরব না। োরপর কস অন্ধোর কেসে কডসে বস হে , ‘আপহন োড়া 
কোসনা (সেয) ই াহ কনই’। আপহন পহবত্র েহান। হনশ্চয় আহে 
হে াে যাহ ে’ । অেঃপর আহে োর ডাসে সাড়া হদসয়হে াে এবাং 
দুহশ্চন্তা কেসে োসে উিার েসরহে াে। আর এভাসবই আহে 
েুহেনসদরসে উিার েসর োহে”। [সূরা আ -আহম্বয়া: ৮৭-৮৮] 

، ابمن َعنه  ِّ  َعنه  َعَباس  نم  لهَعبمد   يَنمبَغه  الَ : " قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
َ
: َيُقوَل  أ

نَا
َ
نم  َخيم   أ ، إهَل  َونََسبَهُ ".  َمَّت  بمنه  يُونَُس  مه بهيهه

َ
 أ

ل  وََذَكرَ  هَي  يَلملَةَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه رسم
ُ
، أ ، آَدُم، ُموَس : " َفَقاَل  بههه نَهُ  ُطَوال 

َ
 َكأ

نم  يَس : َوقَاَل  َشنُوَءَة، رهَجاله  مه ُبوع   َجعمد   عه ، َخازهنَ  َمالهًَك  وََذَكرَ "  َمرم  وََذَكرَ  انَلاره
 .ادَلَجاَل 

ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, কোসনা বযাহক্তর এেো ব া উহচৎ 
হসবনা কয, আহে (নবী) ইউনুস ইবন োত্তার কচসয় উত্তে। নবী 
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সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এেো ব সে হগসয় ইউনুস 
আ াইহহস সা াসের হপোর নাে উসল্লখ েসরসেন। আর নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হেরাসজর রজনীর েোও উসল্লখ 
েসরসেন এবাং বস সেন েূসা আ াইহহস সা াে বাদােী রাং হবহশি 
দীঘেসদহী হেস ন। কযন হেহন শানুআ কগাসত্রর এেজন ক াে। হেহন 
আসরা বস সেন কয, ঈসা আ াইহহস সা াে হেস ন েধযেসদহী, 
কোাঁেড়াসনা চু ওয়া া বযহক্ত। আর হেহন কদাযসখর দাসরাগা োহ ে 
এবাং দাজ্জাস র েোও উসল্লখ েসরসেন।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৯৫-৩৩৯৬, েুসহ ে, হাদীস নাং ১৬৫।  
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আল্লাহর নবী যাোহরয়া ও ইয়াহইয়া আ াইহহোস সা াে 

আল্লাহ বস সেন,  
هيع ص   ﴿ ر   ١ ك  َّت  ذّكح ۥ نَاَدىى  إّذح  ٢ َزَكرَّيا   َعبحَدهۥ  َرب َّك  رَۡحح ا نَّدا ءً  َرَبه   ٣ َخفّي ٗ
ّ  قَاَل  ّ  َرب 

م   وََهنَ  إّن  ّ  ٱلحَعظح َتَعَل  ّمن  س   َوٱشح
ح
َ  َشيحٗبا ٱلَرأ ن   مح َول ك 

َ
َع ئَّك  أ ّ  بّد  ا رَب   َشقّي ٗ

ت   ِإَون ّ  ٤ ىّلَ  ّخفح حَمَو ّت  َوََكنَّت  َوَرا ءّي ّمن ٱل
َ
َرأ نَك  ّمن ّل  َفَهبح  َعقّٗرا ٱمح  ٥ َوّّل ٗا ََّل 

وَب   َءالّ  ّمنح  َوَيرّث   يَرّث ّن  ق  َعلحه   َيعح ّ  َوٱجح ىَزَكرَّيا   ٦ رَّضي ٗا َرب  ّ كَ  إّنَا َي  َلىم  بّغ   ن بَش 
ۥ ه  م  ا َقبحل   ّمن ََّل ۥ جَنحَعل لَمح  َُيحَيى  ٱسح ّ  َقاَل  ٧ َسّمي ٗ َنى  َرب 

َ
ون   أ َلىم   ّل  يَك   َوََكنَّت  غ 

ّت 
َ
َرأ ّكَۡبّ  ّمنَ  بَلَغحت   َوقَدح  َعقّٗرا ٱمح

ا ٱلح وَ  َربَُّك  قَاَل  َكَذىلَّك  قَاَل  ٨ ّعتّي ٗ َ  ه  ّ   ََعَ  َهي 
ت َك  َوقَدح  ّ  قَاَل  ٩ ا  ٗ َشيح  تَك   َولَمح  ل  َقبح  ّمن َخلَقح َعل َرب  ّ   ٱجح

َل  َءاَيت َك  قَاَل  َءايَٗة   ل 
َ
 أ

ىَث  ٱنلَاَس  ت َكل ّمَ  ا َّلَال   ثََل ى  َفَخَرجَ  ١٠ َسوّي ٗ َراّب  ّمنَ  قَوحّمهّۦ ََعَ حّمحح وحَحَٰٓ  ٱل
َ
 إَّّلحّهمح  َفأ

ن
َ
وا   أ َرةٗ  َسب ّح    [١١ ،١: مريم] ﴾ ١١ وََعّشي ٗا ب كح

“োফ-হা-ইয়া-‘আঈন-কসায়াদ। এট্া কোোর রসবর রহেসের হববরণ 
োাঁর বান্দা যাোহরয়যার প্রহে। যখন কস োর রবসে কগাপসন 
কডসেহে । কস বস হে , ‘কহ আোর রব! আোর হাড়গুস া দুবে  
হসয় কগসে এবাং বাধেেযবশেঃ আোর োোর চু গুস া সাদা হসয় 
কগসে। কহ আোর রব, আপনার হনেট্ কদা‘আ েসর আহে েখসনা 
বযেে হইহন’।‘আর আোর পসর স্বসগাত্রীয়সদর সম্পসেে আহে 
আশাংোসবাধ েরহে। আোর স্ত্রী কো বন্ধযা, অেএব আপহন আোসে 
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আপনার পক্ষ কেসে এেজন উত্তরাহধোরী দান েরুন’।‘কয আোর 
উত্তরাহধোরী হসব এবাং ইয়ােূসবর বাংসশর উত্তরাহধোরী হসব। কহ 
আোর রব, আপহন োসে পেন্দনীয় বাহনসয় হদন’।(আল্লাহ ব স ন) 
‘কহ যাোহরয়যা, আহে কোোসে এেহট্ পুত্র সন্তাসনর সুসাংবাদ হদহি, 
োর নাে ইয়াহইয়া। ইসোপূসবে োউসে আহে এ নাে কদইহন’। কস 
ব  , ‘কহ আোর রব, হেভাসব আোর পুত্র সন্তান হসব, আোর স্ত্রী 
কো বন্ধযা, আর আহেও কো বাধেসেযর কশষ পযোসয় কপৌঁসে হগসয়হে’। 
কস (কফসরশো) ব  , ‘এভাসবই’। কোোর রব বস সেন, ‘এট্া 
আোর জনয সহজ। আহে কো ইেঃপূসবে কোোসে সৃহি েসরহে, 
েখন েুহে হেেুই হেস  না’। কস ব  , ‘কহ আোর রব, আোর জনয 
এেহট্ হনদশেন হিে েসর হদন’। হেহন ব স ন, ‘কোোর জনয এট্াই 
হনদশেন কয, েুহে সুি কেসেও হেন রাে োসরা সাসে েো ব সব 
না’। অেঃপর কস হেহরাব হসে কবহরসয় োর ক ােসদর সােসন 
আস  এবাং ইশারায় োসদরসে ব   কয, ‘কোেরা সো  ও সন্ধযায় 
োসবীহ পাি ের”। [সূরা োরইয়াে: ১-১১] 

َنالَّك  ﴿ ۥ   َزَكّرَيا َدَع  ه  ّ  قَاَل  َرَبه  نَك  ّمن ّل  َهبح  َرب  َّيةٗ  ََّل   َسّميع   إّنََك  َطي َّبًة   ذ ر 
َع ءّ  حَمَلَٰٓئَّكة   َفَناَدتحه   ٣٨ ٱَّلُّ وَ  ٱل ّ  قَا ئّم   َوه 

َراّب  ّف  ي َصل  حّمحح نَ  ٱل
َ
ّ كَ  ٱلَِلَ  أ َيى  ي بَش   بَّيحح

قَ ا ّ َصد  ّنَ  بَّكلَّمة   م  وٗرا َوَسي ّٗدا ٱلَِلّ  م  ّنَ  َونَبّي ٗا وََحص  ّ  َقاَل  ٣٩ ٱلَصىلّّحيَ  م  َنى  َرب 
َ
 أ

ون   ّت  ٱلحّكَۡب   بَلََغّنَ  َوقَدح  َلىم  غ   ّل  يَك 
َ
َرأ َعل   ٱلَِل   َكَذىلَّك  قَاَل  َعقّر    َوٱمح  يََشا ء   َما َيفح
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ّ  قَاَل  ٤٠ َعل َرب  ّ   ٱجح
َل  َءاَيت َك  قَاَل  َءايَٗة   ل 

َ
ىَثةَ  ٱنلَاَس  ت َكل ّمَ  أ يَام   ثََل

َ
ٗزا   إَّل  أ  َرمح

ر ّ  َوَسب ّحح  َكثرّٗيا َرَبَك  َوٱذحك  ىرّ  ٱلحَعّش ّ ب بحَك ّ
  [١١ ،٢٣: عمران ال] ﴾ ٤١ َوٱۡلح

“কসখাসন যাোহরয়যা োর রসবর োসে প্রােেনা েসরহে , কস ব  , 
‘কহ আের রব, আোসে আপনার পক্ষ কেসে উত্তে সন্তান দান 
েরুন। হনশ্চয় আপহন প্রােেনা েবণোরী’।অেঃপর কফসরশোরা োসে 
কডসে ব  , কস যখন েসক্ষ দাাঁহড়সয় সা াে আদায় েরহে , ‘হনশ্চয় 
আল্লাহ কোোসে ইয়াহইয়া সম্পসেে সুসাংবাদ হদসিন, কয হসব আল্লাহর 
পক্ষ কেসে বাণীর সেযায়নোরী, কনো ও নারী সসম্ভাগেুক্ত এবাং 
কনেোরসদর েধয কেসে এেজন নবী’। কস ব  , ‘কহ আোর রব, 
েীভাসব আোর পুত্র হসব? অেচ আোর কো বাধেেয এসস হগসয়সে, 
আর আোর স্ত্রী বন্ধা’। হেহন ব স ন, ‘এভাসবই আল্লাহ যা ইিা ো 
েসরন’। কস ব  , ‘কহ আোর রব, আোসে কদন এেহট্ হনদশেন’। 

হেহন ব স ন, ‘কোোর হনদশেন হ , েুহে হেন হদন পযেন্ত োনুসষর 
সাসে ইশারা োড়া েো ব সব না। আর কোোর রবসে অহধে স্মরণ 
ের এবাং সো -সন্ধযা োর োসবীহ পাি ের”। [আস  ইেরান: 
৩৮-৪১] 

َصَعةَ  بمنه  َمالهكه  َعنم  نَ : َصعم
َ
َ  أ  يَلملَةَ  َعنم  َحَدَثُهمم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  نَبه

هَي  رسم
ُ
دَ  ُثمَ "  بههه  أ َت  َحَّت  َصعه

َ
تََح، اثلَانهيَةَ  الَسَماءَ  أ تَفم يَل  فَاسم : قَاَل  َهَذا؟ َمنم : قه

يُل  ه بم ي جه يَل  حُمََمد  : قَاَل  َمَعَك؟ َوَمنم : َل قه َل  َوقَدم : قه رمسه
ُ
؟ أ ،: قَاَل  إهيَلمهه  فَلََما َنَعمم



 

759 

ُت  يَس  َُيمََي  فَإهَذا َخلَصم ، ابمنَا وَُهَما وَعه يَس  َُيمََي  َهَذا: قَاَل  َخالَة   فََسلِّمم  وَعه
َما، ُت  َعلَيمهه   َمرمَحبًا: قَاالَ  ُثمَ  فََرَدا، فََسلَمم

َ
ِّ  الَصالهحه  خه بهاأل  ." الَصالهحه  َوانَلبه

োহ ে ইবন সা‘সা‘আ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে সাহাবাগসণর োসে হেরাসজর রাহত্র 
সম্পসেে বণেনা েরসে হগসয় বস সেন, অনন্তর হেহন (হজবরী  
আ াইহহস সা াে) আোসে হনসয় উপসর ব স ন, এেনহে হিেীয় 
আোসশ এসস কপৌেস ন এবাং দরজা খু সে ব স ন, হজজ্ঞাসা েরা 
হস া কে? উত্তর হদস ন, আহে হজবরী  আ াইহহস সা াে। প্রশ্ন 
েরা হস া, আপনার সাসে কে? হেহন ব স ন, েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কপৌে াে েখন কসখাসন ইয়াহ্ইয়া আ াইহহস 
সা াে এবাং ঈসা আ াইহহস সা াে। োসদরসে সা াে েরুন। 
েখন আহে সা াে ের াে। োাঁরাও সা াসের জবাব হদস ন। 
োরপর োাঁরা ব স ন, কনে ভাই এবাং কনে নবীর প্রহে োরহাবা।1 

، بمنه  َزيمده  َعنم  نَ  َساَلم 
َ
بَا أ

َ
، أ نَ  َحَدثَهُ  َساَلم 

َ
َعرهَي، احلَارهَث  أ شم

َ
نَ  َحَدثَهُ  األ

َ
َ  أ  انلَبه

َمرَ  اّلَلَ  إهنَ : قَاَل  وََسلَمَ  يمهه َعلَ  اّلَلُ  َصَّل 
َ
َيا بمنَ  َُيمََي  أ َممسه  َزَكره نم  ََكهَمات   َبه

َ
َمَل  أ  َيعم

ُمرَ  بهَها
م
نم  إرسائيل بن َوَيأ

َ
َملُوا أ نم  ََكدَ  َوإهنَهُ  بهَها، َيعم

َ
ئَ  أ يَس  َفَقاَل  بهَها، ُيبمطه  إهنَ : عه

َمَركَ  اّلَلَ 
َ
َممسه  أ َعممَ  ََكهَمات   َبه ُمرَ  بهَها َل تله

م
نم  إرسائيل بن َوتَأ

َ
َملُوا أ نم  فَإهَما بهَها، َيعم

َ
 أ

، ُمَرُهمم
م
نَا َوإهَما تَأ

َ
، أ َش : َُيمََي  َفَقاَل  آُمُرُهمم خم

َ
تَنه  إهنم  أ نم  بهَها َسبَقم

َ
وم  به  ُُيمَسَف  أ

َ
 أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৩০।  
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َعَذَب،
ُ
، َبيمته  فه  انَلاَس  فََجَمعَ  أ سه ده مَمقم   ال

َ
تَْل دُ  فَامم جه مَمسم ، ََعَ  َوَقَعُدوا ال َفه  الَشل

َمَرنه  اّلَلَ  إهنَ : َفَقاَل 
َ
َممسه  أ نم  ََكهَمات   َبه

َ
َمَل  أ عم

َ
َن، أ نم  َوآُمَرُكمم  بههه

َ
نَ  َتعمَملُوا أ : بههه

َولُُهنَ 
َ
نم  أ

َ
بُُدوا أ ُكوا َوالَ  اّلَلَ  َتعم ه َكَ  َمنم  َمثََل  َوإهنَ  َشيمئًا، بههه  تَُشم ْشم

َ
 رَُجل   َكَمثَله  بهاّلَله  أ

ََتَى نم  َعبمًدا اشم ه  َخالهصه  مه وم  بهَذَهب   َماَله
َ
، أ ق  هه : َفَقاَل  َوره  َعَمّله  وََهَذا َدارهي َهذه

َملم  دِّ  فَاعم
َ
، َوأ َمُل  فَََكنَ  إهيَلَ ه  إهَل  َوُيؤَدِّي َيعم هه، َغيم يلُكمم  َسيِّده

َ
نم  يَرمَض  فَأ

َ
 يَُكونَ  أ

مَ  اّلَلَ  َوإهنَ  َكَذلهَك؟ َعبمُدهُ 
َ
تُوا فاَلَ  َصلَيمتُمم  فَإهَذا بهالَصاَلةه، َرُكمم أ ُب  اّلَلَ  فَإهنَ  تَلمتَفه  َينمصه

َههُ  هه  وَجم هوَجم هه  ل ، لَمم  َما َصاَلتههه  فه  َعبمده ، َوآُمُرُكمم  يَلمتَفهتم يَامه هَك  َمثََل  فَإهنَ  بهالصِّ  َذل
َصابَة   فه  رَُجل   َكَمثَله  ة   َمَعهُ  عه ، فهيَها ُِصَ ك  سم وم  َيعمَجُب  فََُكلُهمم  مه

َ
بُهُ  أ  رهُيَُها، ُيعمجه

يحَ  َوإهنَ  يَُب  الَصائهمه  ره طم
َ
نمدَ  أ نم  اهلله  عه يحه  مه ، َوآُمُرُكمم  ره كه سم ممه  َمثََل  فَإهنَ  بهالَصَدقَةه  ال

هَك  هُ  رَُجل   َكَمثَله  َذل رَسَ
َ
، أ َثُقوا الَعُدول وم

َ
هه  إهَل  يََدهُ  فَأ ه  َوقََدُموهُ  ُعنُقه َِضم  ُعنَُقُه، بُوايله

نَا: َفَقاَل 
َ
يهه  أ فمده

َ
نمُكمم  أ ، بهالَقلهيله  مه َسهُ  َفَفَدى َوالَكثهيه ، َنفم نمُهمم نم  َوآُمُرُكمم  مه

َ
 أ

ُكُروا هَك  َمثََل  فَإهنَ  اّلَلَ  تَذم ثَرههه  فه  الَعُدول  َخَرجَ  رَُجل   َكَمثَله  َذل
َ
اًَع  أ َ َت  إهَذا َحَّت  رسه

َ
 أ

ن   ََعَ 
صم ي   حه َرزَ فَ  َحصه حم

َ
َسهُ  أ ، َنفم نمُهمم هَك  مه زُ  الَ  الَعبمدُ  َكَذل ره

َسهُ  ُُيم نَ  َنفم  الَشيمَطانه  مه
ره  إهالَ 

كم ل  قَاَل  اهلله، بهذه نَا: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اّلَلُ  َصَّل  انلَبه
َ
َممس   آُمُرُكمم  َوأ َمَرنه  اّلَلُ  َبه

َ
 أ

َن، عُ  بههه َهادُ  َوالَطاَعةُ  الَسمم َرةُ َوالهه  َواجله يدَ  اجلََماَعةَ  فَاَرَق  َمنم  فَإهنَهُ  َواجلََماَعُة، جم  قه
بم   بمَقةَ  َخلَعَ  َفَقدم  شه اَلمه  ره نم  اإلهسم هه  مه نم  إهالَ  ُعنُقه

َ
َع، أ َوى اَدََع  َوَمنم  يَرمجه لهَيةه  َدعم  اجلَاهه

نم  فَإهنَهُ   َصَّل  َوإهنم : قَاَل  وََصاَم؟ َصَّل  َوإهنم  اهلله  رَُسوَل  يَا: رَُجل   َفَقاَل  َجَهَنَم، ُجثَا مه
َوى فَادمُعوا وََصاَم، يَ  َسَماُكمُ  اََّلهي اهلله  بهَدعم لهمه مُمسم نهَي، ال مه مُمؤم بَادَ  ال  .اّلَله  عه

হাহরস আ -আশ‘আরী রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে কয, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, আল্লাহু ো‘আ া ইয়াহ্ইয়া 
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ইবন যাোহরয়া আ াইহহস সা ােসে হনসজ আে  েরসে এবাং বনূ 
ইসরাঈ সেও আে  েরার জনয ব সে পাাঁচহট্ হবষসয়র হনসদেশ 
আল্লাহ ো‘আ া আপনাসে হদসয়হেস ন। হয় আপহন ক ােসদর 
এগুস া েরসে হনসদেশ হদন, না হয় আহেই োসদর কসগুস া েরসে 
হনসদেশ হদব। ইয়াহ্ইয়া আ াইহহস সা াে ব স ন, আপহন যহদ এই 
হবষসয় আোর অগ্রগােী হসয় যান েসব আোর আশাংো হয় কয 
আোসে ভূহেসে ধহসসয় কদওয়া হসব বা অনয কোসনা আযাব কদওয়া 
হসব। অনন্তর হেহন বায়েু  েুোোসস ক ােসদর এেহত্রে েরস ন। 
েসহজদ ক াসে পহরপূণে হসয় কগ । এেন হে বারান্দাগুস াসে হগসয়ও 
োরা বস । হেহন ব স ন: আল্লাহ ো‘আ া আোসে পাাঁচ হবষসয়র 
হনসদেশ হদসয়সেন, কযন আহে হনসজও কসগুস ার উপর আে  েহর 
এবাং কোোসদরসেও কসগুস ার উপর আেস র হনসদেশ হদই। প্রেে 
হ , আল্লাহর ইবাদে েরসব োাঁর সসঙ্গ হেেুর শরীে েরসব না। কয 
বযহক্ত আল্লাহর সসঙ্গ শরীে েসর োর উদাহরণ হ , কসই বযহক্তর 
েে কয োর কসানা বা রূপা হনসভেজা  সম্পদ হদসয় এেহট্ দাস ক্রয় 
ের । োসে ব  , এ হ  আোর বাহড় আর এ হ  আোর োজ। 
েুহে োজ ের এবাং আোসে আোর হে হদসব। অনন্তর কস োজ 
েরসে োে  হেন্তু োর োহ ে হভন্ন অসনযর হে আদায় ের । 
কোোসদর েসধয কেউ হে এই েোর উপর রাযী আসে কয, োর দাস 
এ ধরসনর কহাে? আল্লাহ ো‘আ া কোোসদরসে সা াসের হনসদেশ 
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হদসয়সেন, সুেরাাং কোেরা যখন সা াে আদায় েরসব েখন এহদে-
কসহদে োোসব না। কেননা যেক্ষণ বান্দা এহদে-কসহদে না োোয় 
েেক্ষণ সারাসে আল্লাহ ো‘আ া োাঁর কনে দৃহি োাঁর বান্দার 
কচহারার হদসে হনহবি েসর রাসখন। কোোসদর আহে হসয়াসের 
হনসদেশ হদহি। এর উদাহরণ হ  কসই বযহক্তর েে, কয বযহক্ত এেহট্ 
দস  অবিান েরসে। োর সসঙ্গ আসে হেশে ভহেে এেহট্ েস । 
দস র প্রসেযসের োসেই এ সুগহন্ধ ভা   াসগ। আল্লাহ ো‘আ ার 
োসে হেশসের সুগহন্ধ অসপক্ষা হসয়াে পা নোরীর (েুসখর) গন্ধ 
অসনে কবশী সুগন্ধেয়। কোোসদর আহে সাদাো-এর হনসদেশ হদহি। 
এর উদাহরণ হ  কস বযহক্তর েে যাসে শক্ররা বন্দী েসর োর ঘাড় 
কপাঁহচসয় োর হাে কবাঁসধ কফস সে এবাং গদোন উহড়সয় কদওয়ার জনয 
বধযভূহেসে হনসয় চস সে। েখন কস বযহক্ত ব  : আোর েে কবশী 
যা হেেু আসে সব হেেু েুহক্তপণ হহসাসব কোোসদর হদহি। অনন্তর 
কস এভাসব োসদর কেসে হনসজসে েুক্ত েসর হন । (সাদাোর 
োধযসেও োনূষ হনসজসে আযাব কেসে েুক্ত েসর কনয়।) কোোসদর 
আহে আল্লাহর হযেসরর হনসদেশ হদহি। এর উদাহরণ হ  কস বযহক্তর 
েে যাসে োর দুশেণ রনে পশ্চািাবণ েরসে। কশসষ কস এেহট্ 
সুন্দর কেল্লার হভেসর এসস হনসজসে শক্রসদর কেসে কহফাজে েসর 
হন । এেহন ভাসব বান্দা আল্লাহর হযেসরর কেল্লা োড়া হনসজসে 
কহফাযে েরসে পাসর না। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
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ব স ন: আহেও কোোসদর পাাঁচহট্ হবষসয়র হনসদেশ হদহি কযগুস ার 
হনসদেশ হেহন আোসে হদসয়সেন: েো শুনসব ও ফরোবরদারী 
েরসব। হজহাদ, হহজরে এবাং েুসহ েসদর জাো‘আে অব ম্বন 
েরসব। কেননা, কয বযহক্ত এে হবঘে পহরোণও জাো‘আে কেসে 
হবহিন্ন হসয় পড়  কস োর গ া কেসে ইস াসের কবড়ী খুস  কফস  
হদ - যেক্ষণ না কস আবার পূবোবিায় হফসর এসসসে। কয বযহক্ত 
জাসহ ী যুসগর ডাসে ডােসব কস হ  জাহান্নােীসদর দ ভুক্ত। জবনে 
বযহক্ত েখন ব  : ইয়া রাসূ ুল্লাহ! কস যহদ সা াে ও হসয়াে পা ন 
েসর েবুও? হেহন ব স ন: যহদও কস সা াে আদায় েসর এবাং 
হসয়াে পা ন েসর। সুেরাাং েুসহ ে, েুহেন, আল্লাহর বান্দা রূসপ কয 
নাসে আল্লাহ ো‘আ া কোোসদর নােেরণ েসরসেন কসই আল্লাহর 
ডাসেই কোেরা হনসজসদর ডােসব।1 

به  َعنم 
َ
نَ  ُهَريمَرَة، أ

َ
َياءُ  ََكنَ »: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ  .«َْنَاًرا َزَكره

আবূ হুরাইরা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, যাোহরয়া আ াইহহস সা াে োিহেহস্ত্র 
হেস ন।2 

                                                           
1 হেরহেযী, হাদীস নাং ২৮৬৩। হাদীসহট্ হাসান সহীহ গরীব।  
2 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩৭৯।  
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আল্লাহর নবী ঈসা আ াইহহস সা াে ও োাঁর োো োরইয়াে 

আ াইহাস সা াে 
আল্লাহ োসদর সম্পসেে বস সেন,  

رح  ﴿ َيمَ  ٱلحّكَتىبّ  ّف  َوٱذحك  لَّها ّمنح  ٱنتََبَذتح  إّذّ  َمرح هح
َ
ا َمََكٗنا أ قّي ٗ  ّمن فَٱََّتََذتح  ١٦ َُشح

رحَسلحَنا   ّحَجاٗبا د ونّّهمح 
َ
وَحَنا إَّّلحَها فَأ ا لََها َفَتَمَثَل  ر  ا بََشٗ وذ   إّن ّ   قَالَتح  ١٧ َسوّي ٗ ع 

َ
 أ

نَت  إّن ّمنَك  بّٱلَرِنَٰمۡح نَا   إَّنَما   قَاَل  ١٨ تَقّي ٗا ك 
َ
ول   أ َهَب  َرب ّّك  رَس 

َ
ىٗما لَّك  ّۡل َل ا غ   َزكّي ٗ

َنى  قَالَتح  ١٩
َ
ون   أ َلىم   ّل  يَك  ّن  َولَمح  غ  َسسح ك   َولَمح  بََش   َيمح

َ
ابَ  أ  قَاَل  َكَذىلّّك  قَاَل  ٢٠ غّي ٗ

وَ  َربُّّك  َ  ه  ّ    ََعَ ۥ   َهي  َعلَه  َةٗ  ل ّلَناّس  َءايَةٗ  َونّلَجح ا  َورَۡحح َّنا ٗرا َوََكنَ  م  مح
َ
ا أ ّضي ٗ  ٢١ َمقح

ا َمََكٗنا بّهّۦ فَٱنتََبَذتح  ۞فََحَملَتحه   َجا َءَها ٢٢ قَّصي ٗ
َ
حَمَخاض   َفأ عّ  إَّلى  ٱل لَةّ ّجذح  ٱنلَخح

ىلَيحتَّن  الَتح قَ  نت   َهىَذا َقبحَل  ّمتُّ  َي ٗيا َوك  ا نَسح ىَها ٢٣ َمنّسي ٗ َل  ََتحتَّها   ّمن َفَناَدى
َ
 ََتحَزّن  أ

ا ََتحَتّك  َربُّّك  َجَعَل  قَدح  ّي   ٢٤ رَسّي ٗ ز  عّ  إَّّلحّك  َوه  لَةّ ِّبّذح  ر َطٗبا َعلَيحّك  ت َسىقّطح  ٱنلَخح
ا ّ  ٢٥ َجنّي ٗ ّب  فَُك  َ ّيَوقَ  َوٱُشح َحٗدا ٱلحبََشّ  ّمنَ  تََريّنَ  َفإَّما َعيحٗنا   ر 

َ
وّل   أ  نََذرحت   إّن ّ  َفق 

َكل ّمَ  فَلَنح  َصوحٗما لّلَرِنَٰمۡح
 
َوحمَ  أ تَتح  ٢٦ إّنّسي ٗا ٱّلح

َ
َمَها بّهّۦ فَأ ۥ   قَوح َيم   قَال وا   ََتحّمل ه  ىَمرح  َي

ا ا  ٗ َشيح  ّجئحّت  لََقدح  َت  ٢٧ فَرّي ٗ خح
 
أ و َيَٰٓ ب وكّ  ََكنَ  َما نَ َهىر 

َ
  أ

َ
َرأ ّك  ََكنَتح  َوَما َسوحء   ٱمح مُّ

 
 أ

ا َشاَرتح  ٢٨ بَغّي ٗ
َ
دّ  ّف  ََكنَ  َمن ن َكل ّم   َكيحَف  قَال وا   إَّّلحهّ   فَأ حَمهح ا ٱل  إّن ّ  قَاَل  ٢٩ َصبّي ٗ

ىّنَ  ٱلَِلّ  َعبحد   َباَرًَك  وََجَعلَّن  ٣٠ نَبّي ٗا وََجَعلَّن  ٱلحّكَتىَب  َءاتَى يح  م 
َ
نت   َما نَ أ َصىّن  ك  وح

َ
 َوأ

ةّ  ةّ  بّٱلَصلَوى ت   َما َوٱلَزَكوى ّت  َوَبَر ا ٣١ َحي ٗا د مح ىَّّلَ ا َجَباٗرا ََيحَعلحّن  َولَمح  بَّو  ٣٢ َشقّي ٗ
َ  َوٱلَسَلىم   َّّلتُّ  يَوحمَ  ََعَ وت   َوَيوحمَ  و  م 

َ
بحَعث   َوَيوحمَ  أ

 
ا أ ىلَّك  ٣٣ َحي ٗ َيَم   ٱبحن   ّعيَس  َذ  َمرح
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َق ّ  َل قَوح  ونَ  فّيهّ  ٱََّلّي ٱۡلح ََت  ّ  ََكنَ  َما ٣٤ َيمح ن لِّلَ
َ
ۥ ا  َوََّل    ّمن َيَتّخذَ  أ بحَحىَنه   قََضَٰٓ  إَّذا س 

ٗرا مح
َ
ول   فَإَّنَما أ ن ََّل ۥ َيق  ون   ك    [٢١ ،١١: مريم] ﴾ ٣٥ َفَيك 

“আর স্মরণ ের এই হেোসব োরইয়ােসে যখন কস োর 
পহরবারবগে কেসে পৃেে হসয় পূবে হদসের কোসনা এে িাসন চস  
কগ । আর কস োসদর হনেট্ কেসে (হনজসে) আড়া  ের । েখন 
আহে োর হনেট্ আোর রূহ (হজবরী ) কে কপ্ররণ ের াে। 
অেঃপর কস োর সােসন পূণে োনসবর রূপ ধারণ ের । োরইয়াে 
ব  , ‘আহে কোোর কেসে পরে েরুণােসয়র আেয় চাহি, যহদ 
েুহে েুত্তােী হও’। কস ব  , ‘আহে কো কেব  কোোর রসবর 
বােোবাহে, কোোসে এেজন পহবত্র পুত্রসন্তান দান েরার জনয 
এসসহে’। োরইয়াে ব  , ‘হেভাসব আোর পুত্র সন্তান হসব? অেচ 
কোসনা োনুষ আোসে স্পশে েসরহন। আর আহে কো বযহভচাহরণীও 
নই’। কস ব  , ‘এভাসবই। কোোর রব বস সেন, এট্া আোর জনয 
সহজ। আর কযন আহে োসে েসর কদই োনুসষর জনয হনদশেন এবাং 
আোর পক্ষ কেসে রহেে। আর এহট্ এেহট্ হসিান্তেৃে হবষয়’। 
োরপর কস োসে গসভে ধারণ ের  এবাং ো হনসয় দূরবেেী এেহট্ 
িাসন চস  কগ । অেঃপর প্রসব-কবদনা োসে কখজুর গাসের োসের 
োসে হনসয় এস া। কস ব  , ‘হায়! এর আসগই যহদ আহে েসর 
কযোে এবাং সমূ্পণেরূসপ হবসৃ্মে হোে’! েখন োর হনচ কেসে কস 
োসে কডসে ব   কয, ‘েুহে হচন্তা েসরা না। কোোর রব কোোর 
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হনসচ এেহট্ ঝণো সৃহি েসরসেন’।‘আর েুহে কখজুর গাসের োে ধসর 
কোোর হদসে নাড়া দাও, োহস  ো কোোর উপর োজা-পাো 
কখজুর কফ সব’।‘অেঃপর েুহে খাও, পান ের এবাং কচাখ জুড়াও। 
আর যহদ েুহে কোসনা ক ােসে কদখসে পাও োহস  বস  হদও, 
‘আহে পরে েরুণােসয়র জনয চুপ োোর োনে েসরহে। অেএব 
আজ আহে কোসনা োনুসষর সাসে হেেুসেই েো ব ব না’। োরপর 
কস োসে কোস  হনসয় হনজ েওসের হনেট্ আস । োরা ব  , ‘কহ 
োরইয়াে! েুহে কো এে অদূ্ভে হবষয় হনসয় এসসে’! ‘কহ হারূসনর 
কবান! কোোর হপো কো খারাপ ক াে হে  না। আর কোোর ো-ও 
হে  না বযহভচাহরণী’। েখন কস হশশুহট্র হদসে ইশারা ের । োরা 
ব  , ‘কয কোস র হশশু আেরা হেভাসব োর সাসে েো ব ব’? 
হশশুহট্ ব  , ‘আহে কো আল্লাহর বান্দা; হেহন আোসে হেোব 
হদসয়সেন এবাং আোসে নবী বাহনসয়সেন’।‘আর কযখাসনই আহে োহে 
না কেন হেহন আোসে বরেেেয় েসরসেন এবাং যেহদন আহে 
জীহবে োহে হেহন আোসে সা াে ও যাোে আদায় েরসে আসদশ 
েসরসেন’।‘আর আোসে োসয়র প্রহে অনুগে েসরসেন এবাং হেহন 
আোসে অহঙ্কারী, অবাধয েসরনহন’।‘আর আোর উপর শাহন্ত, কযহদন 
আহে জসন্মহে এবাং কযহদন আহে োরা যাব আর কযহদন আোসে 
জীহবে অবিায় উিাসনা হসব’। এই হসি োরইয়াে পুত্র ঈসা। এট্াই 
সহিে বক্তবয, কয হবষসয় ক াসেরা সসন্দহ কপাষণ েরসে। সন্তান 
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গ্রহণ েরা আল্লাহর োজ নয়। হেহন পহবত্র-েহান। হেহন যখন 
কোসনা হবষসয়র হসিান্ত গ্রহণ েসরন েখন েদুসেসশয শুধু বস ন, 
‘হও’, অেহন ো হসয় যায়”। [সূরা োরইয়াে: ১৬-৩৫] 

ۢنَبَتَها َحَسن   بَّقب ول   َربَُّها َفَتَقَبلََها ﴿
َ
ََما َزَكرَّيا   َوَكَفلََها َحَسٗنا َنَباتًا َوأ  َدَخَل  َك 

َراَب  َزَكرَّيا َعلَيحَها حّمحح َيم   َقاَل  رّزحٗقا   ّعنَدَها وََجدَ  ٱل ىَمرح َنى  َي
َ
َ  أ وَ  قَالَتح  َهىَذا   ّك ل  ّمنح  ه 

ق   ٱلَِلَ  إّنَ  ٱلَِلّ   ّعندّ  ز  ّ  يََشا ء   َمن يَرح   [٢٧: عمران ال] ﴾ ٣٧ ّحَساب   بَّغريح
“অেঃপর োর রব োসে উত্তেভাসব েবু  েরস ন এবাং োসে 
উত্তেভাসব গসড় েু স ন। আর োসে যাোহরয়যার দাহয়সত্ব হদস ন। 
যখনই যাোহরয়যা োর োসে োর েসক্ষ প্রসবশ েরে, েখনই োর 
হনেট্ খাদযসােগ্রী কপে। কস ব ে, ‘কহ োরইয়াে, কোো কেসে 
কোোর জনয এহট্’? কস ব ে, ‘এহট্ আল্লাহর পক্ষ কেসে। হনশ্চয় 
আল্লাহ যাসে চান হবনা হহসাসব হরহযে দান েসরন”। [আস  ইেরান: 
৩৭] 

حَمَلَٰٓئَّكة   قَالَّت  إّذح  ﴿ َيم   ٱل ىَمرح ّ كّ ي بَ  ٱلَِلَ  إّنَ  َي ّنحه   بَّكلَّمة   ش  ه   م  م  حَمّسيح   ٱسح  ّعيَس  ٱل
َيمَ  ٱبحن   نحَيا ّف  وَّجيٗها َمرح َقَربّيَ  َوّمنَ  َوٱٓأۡلّخَرةّ  ٱَّلُّ حم  دّ  ّف  ٱنلَاَس  َوي َكل ّم   ٤٥ ٱل حَمهح  ٱل

ٗل  ّ  قَالَتح  ٤٦ ٱلَصىلّّحيَ  َومّنَ  َوَكهح َنى  رَب 
َ
ون   أ سَ  َولَمح  َوََّل   ّل  يَك  ّن َيمح  قَاَل  بََش    سح

ا  َما ََيحل ق   ٱلَِل   َكَذىلّّك  ٗرا َقَضَٰٓ  إَّذا يََشا ء  مح
َ
ول   فَإَّنَما أ ن ََّل ۥ َيق  ون   ك   ٤٧ َفَيك 

ه   َمةَ  ٱلحّكَتىَب  َوي َعل ّم  ّكح ىةَ  َوٱۡلح َرى جّنيَل  َوٱََلوح ّ
وًل  ٤٨ َوٱۡلح َٰٓءّيَل  بَّن   إَّلى  َورَس  َر ن ّ  إّسح

َ
 قَدح  أ

ّن يَة  َأَِب مّجئحت ك   مح  م  ن ّ   َرب ّك 
َ
ل ق   أ خح

َ
م أ ّنَ  لَك  ّيّ  م  ّ  ةّ  َ َكَهيح  ٱلط  خ   ٱلَطريح نف 

َ
 فّيهّ  فَأ
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ون   َ ا َفَيك  بحرّئ   ٱلَِلّ   بّإّذحنّ  َطريح
 
َمهَ  َوأ كح

َ بحَرَص  ٱۡلح
َ ّ  َوٱۡلح حح

 
َتى  َوأ حَموح  ٱلَِلّ   بّإّذحنّ  ٱل

م نَب ّئ ك 
 
ل ونَ  بَّما َوأ ك 

ح
ونَ  َوَما تَأ ا  ّف  تََدّخر  مح ىلَّك  ّف  إّنَ  ب ي وتّك  مح  ٓأَليَةٗ  َذ  إّن َلك 

نت م ّمنّيَ  ك  ؤح   [١٠ ،١١: عمران ال] ﴾ ٤٩ مُّ
“স্মরণ ের, যখন কফসরশোরা ব  , ‘কহ োরইয়াে, হনশ্চয় আল্লাহ 
কোোসে োাঁর পক্ষ কেসে এেহট্ োস োর সুসাংবাদ হদসিন, যার 
নাে েসীহ ঈসা ইবসন োরইয়াে, কয দুহনয়া ও আহখরাসে সম্মাহনে 
এবাং বনেট্যপ্রাপ্তসদর অন্তভুেক্ত’। আর কস োনুসষর সাসে েো ব সব 
কদা নায় ও পহরণে বয়সস এবাং কস কনেোরসদর 
অন্তভুেক্ত।োরইয়াে ব  , ‘কহ আোর রব, হেভাসব আোর সন্তান 
হসব? অেচ কোসনা োনুষ আোসে স্পশে েসরহন’! আল্লাহ ব স ন, 
‘এভাসবই’ আল্লাহ যা চান সৃহি েসরন। হেহন যখন কোসনা হবষসয়র 
হসিান্ত কনন, েখন োসে শুধু বস ন, ‘হও’। ফস  ো হসয় 
যায়।‘আর হেহন োসে হেোব, হহেোে, োওরাে ও ইনজী  হশক্ষা 
কদসবন’।আর বনী ইসরাঈ সদর রাসূ  বানাসবন (কস ব সব) ‘হনশ্চয় 
আহে কোোসদর হনেট্ কোোসদর রসবর পক্ষ কেসে হনদশেন হনসয় 
এসসহে কয, অবশযই আহে কোোসদর জনয োদাোহট্ হদসয় পাহখর 
আেৃহে বানাব, অেঃপর আহে োসে ফুাঁে কদব। ফস  আল্লাহর 
হুেুসে কসহট্ পাহখ হসয় যাসব। আর আহে আল্লাহর হুেুসে জন্মান্ধ ও 
েুি রুগীসে সুি েরব এবাং েৃেসে জীহবে েরব। আর কোেরা যা 
আহার ের এবাং কোোসদর ঘসর যা জো েসর রাখ ো আহে 
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কোোসদরসে জাহনসয় কদব। হনশ্চয় এসে কোোসদর জনয হনদশেন 
রসয়সে, যহদ কোেরা েুহেন হও”। [আস  ইেরান: ৪৫-৪৯] 

َيمَ  ٱبحنَ  َيىعّيَس  ٱلَِل   قَاَل  إّذح  ﴿ رح  َمرح َمّّت  ٱذحك  ى  َعلَيحَك  نّعح تَّك  َوََعَ يَدتَُّك  إّذح  َوىَّّلَ
َ
 أ

وحّ  ّس  بّر  د  دّ  ّف  اَس ٱنلَ  ت َكل ّم   ٱلحق  حَمهح ٗل   ٱل ت َك  ِإَوذح  َوَكهح َمةَ  ٱلحّكَتىَب  َعَلمح ّكح  َوٱۡلح
ىةَ  َرى جّنيَل   َوٱََلوح ّ

ّيّ  ّمنَ  ََّتحل ق   ِإَوذح  َوٱۡلح ّ  ةّ  َ َكَهيح  ٱلط  خ   بّإّذحّن  ٱلَطريح ون   فّيَها َفَتنف   َفَتك 
َ ا ّئ   بّإّذحّن   َطريح َمهَ  َوت ۡبح كح

َ بحَرَص  ٱۡلح
َ حرّج   ِإَوذح  ّن  بّإّذح  َوٱۡلح َتى  َّت  حَموح ت   ِإَوذح  بّإّذحّن   ٱل  َكَففح

َٰٓءّيَل  بَّن   َر م إّذح  َعنَك  إّسح َّنىّت  ّجئحَته  َي  وا   ٱََّلّينَ  َفَقاَل  بّٱِلح مح  َكَفر   إَّل  َهىَذا   إّنح  ّمنحه 
ر   بّي   ّسحح   [١١٩: دة املائ] ﴾ ١١٠ مُّ

“যখন আল্লাহ ব সবন, ‘কহ োরইয়াসের পুত্র ঈসা, কোোর উপর ও 
কোোর োোর উপর আোর হন‘আেে স্মরণ ের, যখন আহে 
কোোসে শহক্তশা ী েসরহে াে পহবত্র আত্মা  হদসয়, েুহে োনুসষর 
সাসে েো ব সে কদা নায় ও পহরণে বয়সস। আর যখন আহে 
কোোসে হশক্ষা হদসয়হে াে হেোব, হহেোে, োওরাে ও ইনজী ; 
আর যখন আোর আসদসশ োদাোহট্ কেসে পাহখর আেৃহের েে 
গিন েরসে এবাং োসে ফুাঁে হদসে, ফস  আোর আসদসশ ো পাহখ 
হসয় কযে। আর েুহে আোর আসদসশ জন্মান্ধ ও েুি করাগীসে সুি 
েরসে এবাং যখন আোর আসদসশ েুহে েৃেসে জীহবে কবর েরসে। 
আর যখন েুহে স্পি প্রোণাহদ হনসয় এসসহেস  েখন আহে বনী 

                                                           
1 ‘পহবত্র আত্মা’ বস  হজবরী  (আঃ) কে বুঝাসনা হসয়সে।  
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ইসরাঈ সে কোোর কেসে হফহরসয় করসখহে াে। অেঃপর োসদর 
েসধয যারা েুফরী েসরহে  োরা বস হে , এসো স্পি জাদু”। 
[আ -োসয়দা: ১১০] 

ََوارّيُّونَ  َقاَل  إّذح  ﴿ َيمَ  ٱبحنَ  َيىعّيَس  ٱۡلح َتّطيع   َهلح  َمرح ن َربَُّك  يَسح
َ
َّل  أ َن   َما ئَّدةٗ  َعلَيحَنا ي 

ّنَ  وا   قَاَل  ٱلَسَما ءّ   م  ّمنّيَ  نت مك   إّن ٱلَِلَ  ٱَتق  ؤح ن ن رّيد   قَال وا   ١١٢ مُّ
َ
َل  أ ك 

ح
 ّمنحَها نَأ

َمئّنَ  لَمَ  ق ل وب َنا َوَتطح ن َوَنعح
َ
َتَنا قَدح  أ ونَ  َصَدقح  قَاَل  ١١٣ ٱلَشىّهّدينَ  ّمنَ  َعلَيحَها َونَك 

َيمَ  ٱبحن   ّعيَس  مَ  َمرح نزّلح  َرَبَنا   ٱلَله 
َ
ّنَ  َما ئَّدةٗ  َعلَيحَنا أ ون   ٱلَسَما ءّ  م   ّعيٗدا نَلَا تَك 

َونّلَا
َ
ّ ّنَك   َوَءايَةٗ  َوَءاّخرّنَا ۡل  َنا م  ز قح نَت  َوٱرح

َ
ّل َها إّن ّ  ٱلَِل   قَاَل  ١١٤ ٱلَرىزّقّيَ  َخريح   َوأ َن   م 

مح   رح  َفَمن َعلَيحك  ف  د   يَكح مح  َبعح ۥ فَإّن ّ   ّمنك  ب ه  ّ َعذ 
 
ۥ   َل   َعَذاٗبا أ ب ه  ّ َعذ 

 
َحٗدا أ

َ
ّنَ  أ  م 

  [١١١ ،١١٢: دة املائ] ﴾ ١١٥ ٱلحَعىلَّميَ 
“যখন হাওয়ারীগণ বস হে , ‘কহ োরইয়াসের পুত্র ঈসা, কোোর রব 
হে পাসর আোসদর উপর আসোন কেসে খাবারপূণে দস্তরখান নাহয  
েরসে?’ কস বস হে , ‘আল্লাহর োেওয়া অব ম্বন ের, যহদ 
কোেরা েুহেন হও’। োরা ব  , ‘আেরা ো কেসে কখসে চাই। আর 
আোসদর হৃদয় প্রশান্ত হসব এবাং আেরা জানব কয, েুহে 
আোসদরসে সেযই বস ে, আর আেরা এ বযাপাসর সাক্ষীসদর 
অন্তভুেক্ত হব।’োরইয়াসের পুত্র ঈসা ব  , ‘কহ আল্লাহ, কহ আোসদর 
রব, আসোন কেসে আোসদর প্রহে খাবারপূণে দস্তরখান নাহয  
েরুন; এট্া আোসদর জনয ঈদ হসব। আোসদর পূবেবেেী ও 
পরবেেীসদর জনয। আর আপনার পক্ষ কেসে এে হনদশেন হসব। 
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আর আোসদরসে হরহযে দান েরুন, আপহনই কেি হরহযেদাো’। 
আল্লাহ ব স ন, ‘হনশ্চয় আহে কোোসদর প্রহে ো নাহয  েরব; হেন্তু 
এরপর কোোসদর েসধয কয েুফরী েরসব োসে হনশ্চয় আহে এেন 
আযাব কদব, কয আযাব সৃহিেুস র োউসে কদব না”। [আ -োসয়দা: 
১১২-১১৫] 

رّهّمح  ﴿ فح لّّهمح  َوبّك  ى  َوقَوح َيمَ  ََعَ َتىًنا َمرح لّّهمح  ١٥٦ َعّظيٗما ب هح حَمّسيحَ  َقَتلحَنا إّنَا َوقَوح  ٱل
َيمَ  ٱبحنَ  ّعيَس  وَل  َمرح ب ّهَ  َوَلىّكن َصلَب وه   َوَما َقَتل وه   َوَما ٱلَِلّ  رَس  ا  ش  مح  ٱََّلّينَ  ِإَونَ  لَه 
وا   َتلَف  ا  َشك    لَّف  فّيهّ  ٱخح ّنحه  م َما م  ا  ٱت َّباعَ  إَّل  ّعلحم   ّمنح  بّهّۦ لَه  ّ  يَقّيَن ا َقَتل وه   َوَما ٱلَظن 

  [١١٣ ،١١١: النساء] ﴾ ١٥٨ َحّكيٗما َعّزيًزا ٱلَِل   َوََكنَ  إَّّلحهّ   ٱلَِل   َرَفَعه   بَل ١٥٧
“আর োসদর েুফরীর োরসণ এবাং োরইয়াসের হবরুসি োরাত্মে 
অপবাদ কদওয়ার োরসণ।এবাং োসদর এ েোর োরসণ কয, ‘আেরা 
আল্লাহর রাসূ  োরইয়াে পুত্র ঈসা োসীহসে হেযা েসরহে’। অেচ 
োরা োসে হেযা েসরহন এবাং োসে শূস ও চড়ায়হন। বরাং 
োসদরসে ধাাঁধায় কফ া হসয়হে । আর হনশ্চয় যারা োসে েেহবসরাধ 
েসরহে , অবশযই োরা োর বযাপাসর সসন্দসহর েসধয হে । ধারণার 
অনুসরণ োড়া এ বযাপাসর োসদর কোসনা জ্ঞান কনই। আর এট্া 
হনহশ্চে কয, োরা োসে হেযা েসরহন। বরাং আল্লাহ োাঁর োসে োসে 
েুস  হনসয়সেন এবাং আল্লাহ েহা পরাক্রেশা ী, প্রজ্ঞােয়”। [সূরা 
আন্-হনসা: ১৫৬-১৫৮] 
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بُو قَاَل 
َ
َ  ةَ ُهَريمرَ  أ عمُت : َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه : َيُقوُل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َسمه

نم  َما» لُود   آَدمَ  بَنه  مه هُ  إهاَل  َموم يَ  الَشيمَطانُ  َيَمسل ، حه لل  يُودَلُ تَهه نم  َصارهًخا فَيَسم  َمسِّ  مه
، َ  الَشيمَطانه َيمَ  َغيم بُو وُل َيقُ  ُثمَ  «َوابمنهَها َمرم

َ
يُذَها َوإهنِّ }: ُهَريمَرةَ  أ عه

ُ
َيتََها بهَك  أ نَ  وَُذرِّ  مه

يمه  الَشيمَطانه   .[ "٢١: عمران آل]{ الَرجه
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আহে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনহে, এেন কোসনা আদে সন্তান 
কনই, যাসে জসন্মর সেয় শয়োন স্পশে েসর না। জসন্মর সেয় 
শয়োসনর স্পসশের োরসণই কস হচৎোর েসর োাঁসদ। েসব োহরয়াে 
এবাং োাঁর কেস  (ঈসা) আ াইহহস সা াসের বযহেক্রে। োরপর 
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, (এর োরণ হস া োহরয়াসের 
োসয়র এ সা াে ‘‘কহ আল্লাহ্! হনশ্চয় আহে আপনার হনেট্ োাঁর 
এবাং োাঁর বাংশধরসদর জনয হবোহড়ে শয়োন কেসে আেয় প্রােেনা 
েরহে” [সূরা আস  ইেরান: ৩৬]।1 

، َعنم  َشام  َبَنه : قَاَل  هه خم
َ
، أ به

َ
عمُت  ،:قَاَل  أ ، بمنَ  اّلَله  َعبمدَ  َسمه عمُت : قَاَل  َجعمَفر   َعلهيًّا َسمه

 َ عمُت  َيُقوُل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه َ  َسمه ُ »: َيُقوُل  وََسلََم، َعلَيمهه  هللُ ا َصَّل  انلَبه هَسائهَها َخيم  ن
َيمُ  َراَن، ابمنَةُ  َمرم مم ُ  عه هَسائهَها وََخيم جيَةُ  ن  .«َخده

আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আহে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে এ েো ব সে শুসনহে কয, (ঐ সেসয়র) সেগ্র 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৩১।  
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নারীসদর েসধয ইেরাসনর েনযা োহরয়াে আ াইহাস সা াে হস ন 
সসবোত্তে আর (এ সেসয়) নারীসদর কসরা হস ন খাদীজা রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহা।1 

به  َعنم 
َ
َعرهيِّ  ُموَس  أ شم

َ
َ  األ ل  قَاَل : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

ُل  هَشةَ  فَضم له  النَِّساءه  ََعَ  ََعئ
يده  َكَفضم ، َسائهره  ََعَ  الََثه نَ  َكَمَل  الَطَعامه ، الرَِّجاله  مه  َكثهي 

ُملم  َولَمم  نَ  يَكم َيمُ  إهاَل : النَِّساءه  مه َراَن، بهنمُت  َمرم مم يَةُ  عه ةُ  َوآسه
َ
َرأ  ." فهرمَعومنَ  امم

আবূ েূসা আশ‘আরী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, সে  নারীর উপর 
আসয়শার েযোদা এেন, কযেন সে  খাদয সােহগ্রর উপর সারীসদর 
েযোদা। পুরুষসদর েসধয অসনসেই োোহ য়াে অরজন েসরসেন। 
(অহেে যুসগ) হেনূ্ত নারীসদর েসধয ইেরাসনর েনযা োহরয়াে এবাং 
হফরাউসনর স্ত্রী আহেয়া বযহেে কেউ োোহ য়াে অজেন েরসে 
পাসরহন।2 

َ  ُعبَاَدةَ  َعنم  ِّ  َعنه  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه دَ  َمنم »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه نم  َشهه
َ
 الَ  أ

َدهُ  اّلَلُ  إهاَل  إهََلَ  يَك  الَ  وَحم نَ  ََلُ، َْشه
َ
نَ  َورَُسوَُلُ، َعبمُدهُ  حُمََمًدا َوأ

َ
يَس  َوأ  اّلَله  َعبمدُ  عه

لمَقاَها َوََكهَمتُهُ  َورَُسوَُلُ،
َ
َيمَ  إهَل  أ نمُه، َوُروح   َمرم ، َواجلََنةُ  مه ، َوانَلارُ  َحقي دمَخلَهُ  َحقي

َ
 اّلَلُ  أ

نَ  ََكنَ  َما ََعَ  اجلََنةَ   .«الَعَمله  مه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৩২।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৩৩।  
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উবাদা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু সূসত্র নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
কেসে বহণেে, হেহন বস ন, কয বযহক্ত সাক্ষয হদ , আল্লাহ োড়া আর 
কোসনা ই াহ কনই, হেহন এেে, োাঁর কোসনা শরীে কনই আর 
েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর বান্দা ও রাসূ  আর 
হনশ্চয়ই ঈসা আ াইহহস সা াে আল্লাহর বান্দা ও োাঁর রাসূ  োাঁর 
কসই োহ ো যা হেহন োহরয়ােসে কপৌহেসয়সেন এবাং োাঁর পক্ষ 
কেসে এেহট্ রূহ োত্র, আর জান্নাে সেয ও জাহান্নাে সেয 
আল্লাহ্োসে জান্নাে প্রসবশ েরাসবন, োর আে  যাই কহাে না 
কেন।1 

به  َعنم 
َ
ِّ  َعنه  ُهَريمَرَة، أ ده  فه  َيتَََكَمم  لَمم : " قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  إهاَل  الَمهم
يَس،: ثاََلثَة   َ  بَنه  فه  َوََكنَ  عه ، ََلُ  ُيَقاُل  رَُجل   ائهيَل إهرسم ، ََكنَ  ُجَريمج  هُ  َجاَءتمهُ  يَُصّلِّ مل

ُ
 أ

يبَُها: َفَقاَل  فََدَعتمُه، جه
ُ
وم  أ

َ
، أ َصّلِّ

ُ
تمهُ  الَ  اللَُهمَ : َفَقالَتم  أ َيهُ  َحَّت  تُمه  وُُجوهَ  تُره

، َساته ، فه  ُجَريمج   َوََكنَ  الُمومه َمَعتههه ة   ََلُ  َفتََعَرَضتم  َصوم
َ
َرأ َب، ََكََمتمهُ وَ  امم

َ
تَتم  فَأ

َ
يًا فَأ  َراعه

َكنَتمهُ  مم
َ
نم  فَأ َها، مه سه تم  َنفم نم : َفَقالَتم  ُغالًَما، فََودَلَ تَومهُ  ُجَريمج   مه

َ
وا فَأ َمَعتَهُ  فََكَْسُ  َصوم

نمَزلُوهُ 
َ
  وََسبلوُه، َوأ

َ
َت  ُثمَ  وََصَّل  َفتَوََضأ

َ
بُوكَ  َمنم : َفَقاَل  الُغاَلَم، أ

َ
،: قَاَل  ُغالَُم؟ يَا أ  الَرايعه

َمَعتََك  نَبمنه : قَالُوا نم  َصوم ؟ مه نم  إهاَل  اَل،: قَاَل  َذَهب  ي   مه ة   َوََكنَته . طه
َ
َرأ عُ  امم  لََها ابمنًا تُرمضه

نم  ائهيَل، بَنه  مه َ َعله  اللَُهمَ : َفَقالَتم  َشاَرة   ُذو َراكهب   رَُجل   بهَها َفَمرَ  إهرسم ثملَُه، ابمنه  اجم  مه
َيَها َفََتَكَ  بََل  ثَدم قم

َ
، ََعَ  َوأ ثملَُه، ََتمَعلمنه  الَ  اللَُهمَ : َفَقاَل  الَراكهبه بََل  ُثمَ  مه قم

َ
يهَها ََعَ  أ  ثَدم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৩৫।  
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ُه، بُو: قَاَل  - َيَمصل
َ
نِّ  ُهَريمَرةَ  أ

َ
نمُظرُ  َكأ

َ
ِّ  إهَل  أ بََعهُ  َيَمصل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  إهصم

،به  ُمرَ  ُثمَ  - َمة 
َ
ثمَل  ابمنه  ََتمَعله  الَ  اللَُهمَ : َفَقالَتم  أ هه، مه َيَها، َفََتَكَ  َهذه  اللَُهمَ : َفَقاَل  ثَدم

َعلمنه  ثملََها، اجم همَ : َفَقالَتم  مه نَ  َجَبار   الَراكهُب : َفَقاَل  َذاَك؟ ل هه  اجلَبَابهَرةه، مه َمةُ  وََهذه
َ
 األ

،: َيُقولُونَ  قمته ، رَسَ َعلم  َولَمم  َزَنيمته  ." َتفم
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, হেন জন হশশু বযহেে আর কেউ 
কদা নায় কেসে েো বস হন। বনী ইসরাঈস র এে বযহক্ত যাসে 
‘জুরাইজ’ বস  ডাো হসো। এেদা ইবাদাসে রে োো অবিায় 
োর ো এসস োসে ডাে । কস ভাব  আহে হে োর ডাসে সারা 
কদব, না সা াে আদায় েরসে োেব। (জবাব না কপসয়) োর ো 
ব  , ইয়া আল্লাহ্! বযহভচাহরণীর কচহারা না কদখা পযেন্ত েুহে োসে 
েৃেুয হদও না। জুরায়জ োর ইবাদাে খানায় োেে । এেবার োর 
োসে এেহট্ েহহ া আস । কস (অসৎ উসেসশয সাধসনর জনয) োর 
সাসে েো ব  । হেন্তু জুরায়জ ো অস্বীোর ের । োরপর 
েহহ াহট্ এেজন রাখাস র হনেট্ কগ  এবাং োসে হদসয় েসনাবাসনা 
পূরণ ের । পসর কস এেহট্ পুত্র সন্তান প্রসব ের । োসে 
হজজ্ঞাসা েরা হস া।এহট্ োর কেসে? স্ত্রী ক ােহট্ ব  , জুরাইজ 
কেসে। ক াসেরা োর োসে আস  এবাং োর ইবাদাে খানা কভসঙ্গ 
হদ । আর োসে নীসচ নাহেসয় আন  ও োসে গাহ  গা াজ ের । 
েখন জুরাইজ অযু কসসর ইবাদাে ের । এরপর নবজাে হশশুহট্র 
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হনেট্ এসস োসে হজজ্ঞাসা ের । কহ হশশু! কোোর হপো কে? কস 
জবাব হদ  কসই রাখা । োরা (বনী ইসরাঈস রা) ব  , আেরা 
আপনার ইবাদেখানাহট্ কসানা হদসয় বেহর েসর হদহি। কস বু  , 
না। েসব োহট্ হদসয় (েরসে পার)। বনী ইসরাঈস র এেজন েহহ া 
োর হশশুসে দুধ পান েরাহি । োর োে হদসয় হদসয় এেজন 
সুদশেন পুরুষ আসরাহী চস  কগ । েহহ াহট্ কদা‘আ ের , ইয়া 
আল্লাহ্! আোর কেস হট্সে োর েে বানাও। হশশুহট্ েখনই োর 
োসয়র স্তন কেসড় হদ । এবাং আসরাহীহট্র হদসে েুখ হফরাস া। আর 
ব  , ইয়া আল্লাহ্! আোসে োর েে েরনা। এরপর েুখ হফহরসয় 
দুধ পান েরসে  াগ । আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে কদখসে পাহি হেহন আঙু্গ  
চুষসেন। এরপর কসই েহহ াহট্র পাশ হদসয় এেহট্ দাসী চস  কগ । 
েহহ াহট্ ব  , ইয়া আল্লাহ্! আোর হশশুসে এর েে েসরা না। 
হশশুহট্ েৎক্ষনাৎ োর োসয়র দুধ কেসড় হদ । আর ব  , ইয়া 
আল্লাহ্! আোসে োর েে ের। োর ো হজজ্ঞাসা ের , ো কেন? 
হশশুহট্ জবাব হদ , কসই আসরাহীহট্ হে  যাহ েসদর এেজন । আর 
এ দাসীহট্ ক াসে ব সে েুহে চুহর েসরে, হযনা েসরে। অেচ কস 
হেেুই েসরহন।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৩৬।  
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َ  ُعَمرَ  ابمنه  َعنه  ل  قَاَل : قَاَل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه يمُت »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
َ
 َرأ

يَس  يَم، وُموَس  عه َما َوإهبمَراهه
َ
يَس  فَأ َرُ  عه ْحم

َ
يُض  َجعمد   فَأ ، َعره ره

َما الَصدم
َ
 ُموَس، َوأ

يم   فَآَدمُ  نَهُ  َسبمط   َجسه
َ
 .«الزلطِّ  رهَجاله  نم مه  َكأ

ইবন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, (হেরাসজর রাসে) আহে ঈসা 
আ াইহহস সা াে, েূসা আ াইহহস সা াে ও ইব্রাহীে আ াইহহস 
সা ােসে কদসখহে। ঈসা আ াইহহস সা াে কগৌর বণে, কসাজা চু  
এবাং প্রশস্ত বক্ষহবহশি ক াে হেস ন, েূসা আ াইহহস সা াে বাদাহে 
রাং হবহশি হেস ন, োাঁর কদহ হে  সুিাে এবাং োোর চু  হে  
কোেড়াসনা কযন ‘যুে’ কগাসত্রর এেজন ক াে।1 

، َعنم  ل  َذَكرَ : اّلَله  َعبمدُ  قَاَل  نَافهع  ًما وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه َ  يَوم  اسه انلَ  َظهمَريه  َبيم
يحَ  َوَر، لَيمَس  اّلَلَ  إهنَ : " َفَقاَل  ادَلَجاَل، الَمسه عم

َ
الَ  بهأ

َ
يحَ  إهنَ  أ َورُ  ادَلَجاَل  الَمسه عم

َ
ه  أ  الَعيم

َن، نَ  ايلُمم
َ
نَبَة   َعيمنَهُ  َكأ ، عه يَة   َطافه

َرانه 
َ
نمدَ  اللَيملَةَ  َوأ بَةه  عه ، فه  الَكعم حم  آَدُم، رَُجل   فَإهَذا الَمنَامه

َ
نم  يَُرى َما َسنه َكأ مه  مه دم

ُ
 أ

هُب  الرَِّجاله  هَمتُهُ  تَِضم َ  ل ، َبيم بَيمهه ُل  َمنمكه ، رَجه ُطرُ  الَشَعره ُسهُ  َيقم
م
ًعا َماًء، َرأ  ََعَ  يََديمهه  َواضه

َبم  ه  َمنمكه ، َيُطوُف  وَُهوَ  رَُجلَيم َيمته يحُ  َهَذا: َفَقالُوا َهَذا؟ َمنم : َفُقلمُت  بهابلم  ابمنُ  الَمسه
يَ  يمُت  ُثمَ  َم،َمرم

َ
ًدا َوَراَءهُ  رَُجاًل  َرأ ًطا َجعم َورَ  قَطه عم

َ
ه  أ بَهه  ايلُممَن، الَعيم شم

َ
يمُت  َمنم  َكأ

َ
 َرأ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৩৮।  
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، بهابمنه  ًعا َقَطن  َبم  ََعَ  يََديمهه  َواضه ، َيُطوُف  رَُجل   َمنمكه َيمته : قَالُوا َهَذا؟ َمنم : َفُقلمُت  بهابلم
يحُ  ، يمدُ ُعبَ  تَاَبَعهُ "  ادَلَجاُل  الَمسه  .نَافهع   َعنم  اّلَله

আবদুল্লাহ ইবন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
এেদা নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ক ােজসনর সােসন োসীহ 
দাজ্জাস র েো উসল্লখ েরস ন। হেহন ব স ন, আল্লাহ্ কট্াঁড়া নন। 
সাবধান! োসীহ দাজ্জাস র ডান কচাখ কট্াঁড়া। োর কচাখ কযন ফুস  
যাওয়া আঙু্গসরর েে। আহে এে রাসে স্বসপ্ন হনসজসে ো’বার োসে 
কদখ াে। হিাৎ কসখাসন বাদােী রাং এর এে বযহক্তসে কদখ াে। 

কোেরা কযেন সুন্দর বাদােী রসের ক াে কদসখ োে োর কেসেও 
কবশী সুন্দর হেস ন হেহন। োাঁর োোর কসাজা চু , োর দু’োাঁধ 
পযেন্ত ঝূ হে । োর োো কেসে পাহন কফাট্া কফাট্া েসর পরহে । 
হেহন দু’জন ক াসের োাঁসধ হাে করসখ ো’বা শরীফ োওয়াফ 
েরহেস ন। আহে হজজ্ঞাসা ের াে ইহন কে? োরা জবাব হদস ন, 
ইহন হস ন, েসীহ ইবন োহরয়াে। োরপর োাঁর হপেসন আর 
এেজন ক ােসে কদখ াে। োাঁর োোর চু  হে  কবশ কোাঁেড়াসনা, 
ডান কচাখ কট্াঁড়া, আেৃহেসে কস আোর কদখা েে ইবন োোসনর 
অহধে সাদৃশযপূণে। কস এেজন ক াসের দু’োাঁসধ ভর েসর ো’বার 
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চারহদসে ঘুরহে । আহে হজজ্ঞাসা ের াে, এ ক ােহট্ কে? োরা 
ব স ন, এ হ  োসীহ দাজ্জা ।1 

، َعنم  هم  ، َعنم  َسال بهيهه
َ
ل  قَاَل  َما َواّلَله  الَ : قَاَل  أ يَس  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  لهعه

َُر، ْحم
َ
نم  أ نَا بَيمنََما: " قَاَل  َولَكه

َ
ُطوُف  نَائهم   أ

َ
، أ بَةه ، َسبمُط  آَدُم، رَُجل   فَإهَذا بهالَكعم  الَشَعره

َ  ُيَهاَدى ، َبيم ه ُف  رَُجلَيم ُسهُ  َينمطه
م
وم  َماًء، َرأ

َ
ُسهُ  ُيَهَراُق  أ

م
 َهَذا؟ َمنم : َفُقلمُت  َماًء، َرأ

َيَم،مَ  ابمنُ : قَالُوا ُت، فََذَهبمُت  رم َفه تلم
َ
َرُ  رَُجل   فَإهَذا أ ْحم

َ
، أ يم  ، َجعمدُ  َجسه سه

م
َورُ  الَرأ عم

َ
 أ

َن، َعيمنههه  نَ  ايلُمم
َ
نَبَة   َعيمنَهُ  َكأ ، عه قمَرُب  ادَلَجاُل، َهَذا: قَالُوا َهَذا؟ َمنم : قُلمُت  َطافهيَة 

َ
 َوأ

، انَلاسه  رهيل الزل  قَاَل "  َقَطن   ابمنُ  َشبًَها بههه
نم  رَُجل  : هم لهَيةه  فه  َهلََك  ُخَزاَعَة، مه  .اجلَاهه

সাহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হপো কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আল্লাহর েসে! নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এ েো বস নহন 
কয ঈসা আ াইহহস সা াে রহক্তে বসণের হেস ন। বরাং বস সেন, 
এেদা আহে স্বসপ্ন ো’বা ঘর োইয়াফ েরহে াে। হিাৎ কসাজা চু  
ও বাদােী রাং হবহশি এেজন ক াে কদখ াে। হেহন দু’জন ক াসের 
োঝখাসন চ সেন। োাঁর োোর পাহন ঝসর পড়সে অেবা বস সেন, 
োর োো কেসে পাহন কবসয় পড়সে। আহে ব  াে, ইহন কে? োরা 
ব স ন, ইহন োহরয়াসের পুত্র। েখন আহে এহদে কসহদে 
োো াে। হিাৎ কদখ াে, এে বযহক্ত োর গাসয়র রাং  া বণে, খুব 
কোট্া, োোর চু  কোেড়াসনা এবাং োর ডান কচাখ কট্াঁড়া। োর কচাখ 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৩৯-৩৪৪০। 
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কযন ফু া আঙু্গসরর নযায়। আহে হজজ্ঞাসা ের াে, এ ক ােহট্ কে? 
োরা ব স ন, এ হস া োনুসষর েসধয ইবন োোসনর সাসে োর 
অহধে সাদৃশয রসয়ে। যুহরী (রহ.) োর বণেনায় বস ন, ইবন োোন 
খুযা‘আ কগাসত্রর ক াে, কস জাসহ ী যুসগই োরা কগসে।1 

، َعنه  رهيِّ
َبَنه : قَاَل  الزلهم خم

َ
بُو أ

َ
، َعبمده  بمنُ  َسلََمةَ  أ َنه نَ  الرَْحم

َ
بَا أ

َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ  اّلَلُ  رَضه

عمُت : قَاَل  َعنمُه،  »: َيُقوُل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َسمه
َ
َّل  نَاأ وم

َ
 بهابمنه  انَلاسه  أ

َيَم، نمبهيَاءُ  َمرم
َ
ومالَدُ  َواأل

َ
، أ ي  َوَبيمنَهُ  بَيمنه  لَيمَس  َعاَلت   .«نَبه

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনহে, আহে 
োহরয়াসের পুত্র ঈসার কবশী হনেট্েে। আর নবীগণ পরস্পর 
আল্লােী ভাই অেোৎ দীসনর েূ  হবষসয় এে এবাং হবধাসন হবহভন্ন। 
আোর ও োর (ঈসার) োঝখাসন কোসনা নবী কনই।2 

به  َعنم 
َ
ِّ  َعنه  ُهَريمَرَة، أ ى: " قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
يَس  َرأ َيمَ  ابمنُ  عه  َمرم

ُق، رَُجاًل  ه قمَت؟: ََلُ  َقاَل فَ  يَْسم رَسَ
َ
يَس  َفَقاَل  ُهَو، إهاَل  إهََلَ  الَ  اََّلهي َواّلَله  لََكَ : قَاَل  أ : عه

، آَمنمُت   ." َعيمنه  َوَكَذبمُت  بهاّلَله
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, ঈসা আ াইহহস সা াে এে বযাহক্তসে 
চুহর েরসে কদখস ন, েখন হেহন োসে হজজ্ঞাসা েরস ন, েুহে হে 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৪১।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৪২।  
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চুহর েসরে? কস ব  , েখনও নয়। কসই সত্তার েসে। হযহন 
বযােীে আর কোসনা ই াহ কনই। েখন ঈসা আ াইহহস সা াে 
ব স ন, আহে আল্লাহ্ র প্রহে ঈোন এসনহে আর আহে আোর 
দু’নয়নসে বাহযে সেেেন ের াে না।1 

به  َعنم 
َ
  ُموَس  أ

َ
َعرهيِّ األ َ  شم  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َدَب  إهَذا»: وََسلَمَ 
َ
َمتَهُ  الَرُجُل  أ

َ
َسنَ  أ حم

َ
يبََها، فَأ ده

م
َسنَ  وََعلََمَها تَأ حم

َ
 ُثمَ  َتعملهيَمَها، فَأ

تََقَها عم
َ
وََجَها أ ، ََلُ  ََكنَ  َفََتَ َرانه جم

َ
يَس، آَمنَ  َوإهَذا أ ، فَلَهُ  به  آَمنَ  ُثمَ  بهعه َرانه جم

َ
 َوالَعبمدُ  أ

َطاعَ  َرَبهُ  اَتَق  إهَذا
َ
َُه، َوأ َرانه  فَلَهُ  َمَوايله جم

َ
 .«أ

আবূ েূসা োশ‘আরী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, যহদ কোসনা 
ক াে োর দাসীসে আদব-োয়দা হশখায় এবাং ো ভা ভাসব হশখায় 
এবাং োসে দীন হশখায় আর ো উত্তেভাসব হশখায় োরপর োসদর 
আযাদ েসর কদয় অেঃপর োসে হবসয় েসর েসব কস দু’হট্ েসর 
সওয়াব পাসব। আর যহদ কেউ ঈসা আ াইহহস সা াসের প্রহে ঈোন 
আনয়ন েসর োরপর আোর প্রহেও ঈোন আসন, োর জনযও দু’হট্ 
েসর সওয়াব রসয়সে। আর কগা াে যহদ োর প্রহেপা েসে ভয় 
েসর এবাং োর েহনবসদরসে কেসন চস  োর জনযও দু’হট্ েসর 
সওয়াব রসয়সে।2 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৪৪।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৪৬। 
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َهاب   ابمنه  َعنه  نَ  شه
َ
يدَ  أ ، بمنَ  َسعه عَ  الُمَسيِّبه بَا َسمه

َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ  قَاَل : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

ي»: وََسلَمَ  هه َعلَيم  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  هه، َنفمسه  َواََّله َكنَ  بهيَده نم  يَلُوشه
َ
هَل  أ

 فهيُكمم  َيْنم
َيمَ  ابمنُ  اًل، َحَكًما َمرم َ  َعدم ْسه تَُل  الَصلهيَب، َفيَكم يَر، َوَيقم ه

َيَة، َوَيَضعَ  اْلهْنم زم  اجله
يَض  بَلَهُ  الَ  َحَّت  الَماُل  َوَيفه ، َيقم َحد 

َ
َدةُ  تَُكونَ  َحَّت  أ َدةُ ال الَسجم ًا َواحه نميَا مهنَ  َخيم  ادلل

يَها َوَما بُو َيُقوُل  ُثمَ  ،«فه
َ
ئمتُمم  إهنم  َواقمَرُءوا: " ُهَريمَرةَ  أ نم  َوإهنم }: شه له  مه

هم
َ
تَابه  أ  إهاَل  الكه

َنَ  مه ، َقبمَل  بههه  يَلُؤم تههه مَ  َموم يَاَمةه  َوَيوم مم  يَُكونُ  القه يًدا َعلَيمهه  .[ "١١٠: النساء]{ َشهه
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, েসে কসই সত্তার, যার 
হাসে আোর প্রান, অহচসরই কোোসদর োসঝ োহরয়াসের পুত্র ঈসা 
আ াইহহস সা াে শাসে ও নযায় হবচারে হহসসসব অবেরণ 
েরসবন। হেহন ‘কু্রশ’ কভসঙ্গ কফ সবন, শূের কেসর কফ সবন এবাং 
হেহন যুসির পহরসোহপ্ত ঘট্াসবন। েখন সম্পসদর কস্রাে বসয় চ সব। 
এেনহে কেউ ো গ্রহন েরসে চাইসব না। েখন আল্লাহসে এেহট্ 
হসজ্নদা েরা সেগ্র দুহনয়া এবাং োর েধযোর সেস্ত সম্পদ কেসে 
কবশী েূ যবান বস  গণয হসব। এরপর আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু বস ন, কোেরা ইিা েরস  এর সেেেসন এ আয়ােহট্ পড়সে 
পার, “হেোবীসদর েসধয প্রসেযসে োাঁর [ঈসা আ াইহহস সা াসের] 
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েৃেুযর পূসবে োাঁসে হবশ্বাস েরসবই এবাং হেয়ােসের দীন হেহন 
োসদর হবরুসি সাক্ষয হদসবন” [সূরা হনসা: ১৫৯]।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৪৮।  
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েুরআসনর অস্পিভাসব উসল্লহখে নবীগসণর আস াচনা 

به  َعنه 
َ
َ  ُهَريمَرة أ عمُت : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َسمه
لَة   قََرَصتم : " َيُقوُل  نَ  نَبهيًّا َنمم ، مه نمبهيَاءه

َ
َمرَ  األ

َ
َيةه  فَأ ، بهَقرم ، انَلممله قَتم ره

حم
ُ
َح  فَأ وم

َ
 اّلَلُ  فَأ

نم : إهيَلمهه 
َ
لَة   َك قََرَصتم  أ َرقمَت  َنمم حم

َ
َمةً  أ

ُ
نَ  أ َممه  مه

ُ
 ." تَُسبِّحُ  األ

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনহে কযসোন 
এেজন নবীসে হপহপ ীো োেড় কদয়। হেহন হপহপ ীো সহবাসাহট্ 
জ্বাহ সয় কদওয়ার আসদশ েসরন এবাং ো জ্বাহ সয় কদওয়া হয়। 
আল্লাহ ো‘আ া োর প্রহে অহী অবেীণে েসরন, কোোসে এেহট্ 
হপহপ ীো োেড় হদসয়সে আর েুহে আল্লাহর োসবীহ পািোরী 
জাহেসে জ্বাহ সয় হদসয়ে।1 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ نَ  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ
 نََزَل : " قَاَل  َم،وََسلَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ

ي  نَ  نَبه نمبهيَاءه  مه
َ
َغتمهُ  َشَجَرة ، ََتمَت  األ ، فََلَ لَة  َمرَ  َنمم

َ
ََهازههه  فَأ رهجَ  ِبه

خم
ُ
نم  فَأ  ُثمَ  ََتمتهَها، مه

َمرَ 
َ
َق  بهبَيمتهَها أ ره

حم
ُ
، فَأ َح  بهانَلاره وم

َ
لَةً  َفَهاَل : إهيَلمهه  اّلَلُ  فَأ َدةً  َنمم  ." َواحه

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, নবীগসণর েসধয কোসনা এে নবী 
গাসের নীসচ অবেরণ েসরন। এরপর োাঁসে এেহট্ হপপড়ায় োেড় 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩০১৯।  
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কদয়। হেহন োাঁর প্রসয়াজনীয় আসবাবসম্বসন্ধ হনসদেশ হদস ন। এগুস া 
গাসের নীচ হসে কবর েসর কদওয়া হ । োরপর হেহন হনসদেশ হদস  
হপপড়ার বাসা আগুন হদসয় জ্বাহ সয় কদওয়া হ । েখন আল্লাহ োাঁর 
প্রহে অহী নাহয  েরস ন, ‘েুহে এেহট্ োত্র হপপড়াসে কে সাজা 
হদস  না?।1 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ  َغَزا: " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

ي  نَ  نَبه ، مه نمبهيَاءه
َ
هه  َفَقاَل  األ مه عَ  َملََك  رَُجل   يَتمبَعمنه  الَ : لهَقوم ة ، بُضم

َ
َرأ يدُ  وَُهوَ  امم نم  يُره

َ
 أ

 َ ه  َولََما بهَها؟ يَبمنه َحد   َوالَ  بهَها، َيَبم
َ
َفعم  َولَمم  ُبيُوتًا َبَن  أ َحد   َوالَ  ُسُقوَفَها، يَرم

َ
ََتَى أ  اشم

وم  َغنًَما
َ
رُ  وَُهوَ  َخلهَفات   أ نَ  فََدنَا َفَغَزا وهالََدَها، يَنمتَظه َيةه  مه ه  َصاَلةَ  الَقرم وم  الَعَصم

َ
يبًا أ  قَره

نم  ُموَرة   إهنَكه : لهلَشممسه  َفَقاَل  َذلهَك، مه
م
نَا َمأ

َ
ُمور   َوأ

م
َها اللَُهمَ  َمأ بهسم  فَُحبهَستم  َعلَيمنَا، احم

، اّلَلُ  َفتَحَ  َحَّت  ُكلََها، انَلارَ  َيعمنه  فََجاَءتم  ائهَم،الَغنَ  فََجَمعَ  َعلَيمهه
م
َأ َها فَلَمم  تله َعمم  َتطم

يُبَايهعمنه  ُغلُواًل، فهيُكمم  إهنَ : َفَقاَل 
نم  فَلم ، قَبهيلَة   ُكِّ  مه قَتم  رَُجل  هه، رَُجل   يَدُ  فَلَزه  بهيَده

يُبَايهعمنه  الُغلُوُل، فهيُكمُ : َفَقاَل 
قَتم  قَبهيلَتَُك، فَلم ه رَ  يَدُ  فَلَزه وم  ُجلَيم

َ
هه، ثاََلثَة   أ  بهيَده

س   فََجاُءوا الُغلُوُل، فهيُكمُ : َفَقاَل 
م
له  بهَرأ

ثم سه  مه
م
نَ  َبَقَرة   َرأ ، مه  فَوََضُعوَها، اََّلَهبه

َكلَتمَها انَلاُر، فََجاَءته 
َ
َحَل  ُثمَ  فَأ

َ
ى الَغنَائهمَ  نَلَا اّلَلُ  أ

َ
َفنَا، َرأ َزنَا َضعم َحلََها وََعجم

َ
 نَلَا فَأ

". 
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, ‘কোন এেজন নবী হজহাদ 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৩১৯।  
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েসরহেস ন। হেহন োাঁর সম্প্রদায়সে ব স ন, এেন কোসনা বযহক্ত 
আোর অনুসরণ েরসব না, কয কোসনা েহহ াসে হববাহ েসরসে এবাং 
োর সসঙ্গ হেহ ে হওয়ার ইিা রাসখ, হেন্তু কস এখসনা হেহ ে 
হয়হন। এেন বযহক্তও না কয ঘর বেরী েসরসে হেন্তু োর োদ 
কোস হন। আর এেন বযহক্তও না কয গভেবেী োগ  বা উট্নী 
হেসনসে এবাং কস োর প্রসসবর অসপক্ষা েরসে। োরপর হেহন 
হজহাসদ কগস ন এবাং আসসরর সা াসের সেয় হোংবা এর োোোহে 
সেসয়র এেহট্ জনপসের হনেট্বেেী হস ন। েখন হেহন সূযেসে 
ব স ন, েুহেও আহদি আর আহেও আহদি। ইয়া আল্লাহ! সূযেসে 
োহেসয় হদন। েখন োসে োহেসয় কদওয়া হ । অবসশসষ আল্লাহ 
োাঁসে হবজয় দান েসরন। এরপর হেহন গনীেে এেহত্রে েরস ন। 
েখন কসগুহ  জ্বাহ সয় হদসে আগুন এ  হেন্তু আগুন ো জ্বা াস া 
না। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েখন ব স ন, কোোসদর 
েসধয (গনীেসের) আত্মসাৎোরী রসয়সে। প্রসেযে কগাত্র কেসে 
এেজন কযন আোর োসে বাইয়াে েসর। কস সেয় এেজসনর হাে 
নবীর হাসের সসঙ্গ আট্সে কগ । েখন হেহন ব স ন, কোোসদর 
েসধয আত্মসাৎ রসয়সে। োসজই কোোর কগাসত্রর ক াসেরা কযন 
আোর োসে বাইয়অে েসর। এ সেয় দু’বযহক্তর বা হেন বযহক্তর 
হাে োাঁর হাসের সসঙ্গ আট্সে কগ । েখন হেহন ব স ন, 
কোোসদর েসধযই আত্মসাৎ রসয়সে। অবসশসষ োরা এেহট্ গাভীর 
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সেেু য স্বণে উপহিে ের  এবাং ো করসখ হদ । োরপর আগুন 
এসস ো জ্বাহ সয় কফ  । এরপর আল্লাহ আোদর জনয গনীেে 
হা া  েসর হদস ন এবাং আোসদর দুবে ো ও অক্ষেো  ক্ষয েসর 
ো আোসদর জনয ো হা া  েসর হদস ন।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩১২৪।  
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চহল্লশেে পহরসিদ 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েেৃেে ভহবষযৎবাণী 
َ  ُحَذيمَفةَ  َعنم  ل  َخَطبَنَا لََقدم »: قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه بًَة، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  ُخطم

يَها تََركَ  َما يَامه  إهَل  َشيمئًا فه لَهُ  َعلهَمهُ  َمنم  َعلهَمهُ  ،«َذَكَرهُ  إهاَل  الَساَعةه  قه لَُه، َمنم  وََجهه  َجهه
رَى ُكنمُت  إهنم 

َ
ءَ  أَل يُت، قَدم  الَشم رهُف  نَسه

عم
َ
 َرآهُ فَ  َعنمهُ  ََغَب  إهَذا الَرُجُل  َيعمرهُف  َما فَأ

 .َفَعَرفَهُ 
হুযায়ফা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে (এেদা) আোসদর োসঝ এেন এেহট্ ভাষণ 
প্রদান েরস ন যাসে হেয়ােে পযেন্ত যা সাংঘহট্ে হসব এেন কোসনা 
েোয় বাদ কদনহন। এগুহ  স্মরণ রাখা যার কসৌভাগয কস স্মরণ 
করসখসে আর কয ভুস  যাবার কস ভুস  হগসয়সে। আহে ভুস  যাওয়া 
কোসনা হেেু যখন কদখসে পাই েখন ো হচসন হনসে পাহর এভাসব 
কযেন, কোসনা বযহক্ত োউসে হাহরসয় কফ স  আবার যখন োসে 
কদখসে পায় েখন হচনসে পাসর।1 

بُو َحَدثَنه 
َ
َرو َيعمنه  َزيمد   أ َطَب، بمنَ  َعمم خم

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  وُل رَسُ  بهنَا َصَّل »: قَاَل  أ

َر، وََسلَمَ  دَ  المَفجم نمَبَ  وََصعه ممه ُر، َحَِضَته  َحَّت  فََخَطبَنَا ال هم َل  الظل دَ  ُثمَ  فََصَّل، َفَْنَ  َصعه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬৬০৪।  
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، نمَبَ ممه ، َحَِضَته  َحَّت  فََخَطبَنَا ال ُ دَ  ُثمَ  فََصَّل، نََزَل  ُثمَ  المَعَصم ، َصعه نمَبَ ممه  افََخَطبَنَ  ال
نَا الَشممُس، َغَرَبته  َحَّت  َبَ خم

َ
لَُمنَا «ََكئهن   ُهوَ  َوبهَما ََكنَ  بهَما فَأ عم

َ
َفُظنَا فَأ حم

َ
 .أ

আবু যাহয়দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, এেদা 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদরসে হনসয় ফজসরর 
সা াে আদায় েরস ন। অেঃপর হেম্বসর আসরাহণ েসর খুেবা 
হদস ন। অবসশসষ কযাহসরর সা াসের সেয় হ । হেহন হেম্বর হসে 
অবেরণ েরেঃ সা াে আদায় েরস ন। এরপর আবার হেম্বসর 
আসরাহণ েরেঃ হেহন খুেবা হদস ন। এবার আসসরর সা াসের 
সেয় হ । হেহন হেম্বর কেসে অবেরণ েসর সা াে আদায় েসর 
পুনরায় হেম্বসর আসরাহণ েরস ন এবাং আোসদরসে  ক্ষয েসর 
খূৎবা হদস ন। অেঃপর সূযে অস্তহেে হস  হেহন আোসদরসে যা 
হসয়সে এবাং যা হসব ইেযাোর হবষসয় সাংবাদ হদস ন। অেঃপর 
হেহন বস ন, কয বযহক্ত এ েোগুস া সবোহধে স্বরন করসখসেন 
আোসদর োসঝ এ হবষসয় হেহন সবোহধে জ্ঞাে।1 

ঘট্নাব ী উসল্লসখর কক্ষসত্র ধারাবাহহেো রক্ষা েরা সম্ভব 
হয়হন। দীঘে হওয়ার আশঙ্কায় অসনে হাদীস বযাখযা োড়া কেসড় 
হদসয়হে।  

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৮৯২।  
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এেহনভাসব শাসহসদর িাসন সেেে েহরহন। কসসক্ষসত্র শুধু 
বাসবর েরজো উসল্লখ েসরহে। এভাসব অসনে েুহােীসগণ 
েসরসেন।  
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আবূ বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর খহ ফা হওয়ার ইশারা 
هَشَة، َعنم  هه  فه : وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  يله  قَاَل : لَتم قَا ََعئ  يله  ادميعه "  َمَرضه
بَا

َ
، أ ر 

، بَكم بَاكه
َ
، أ َخاكه

َ
كمتَُب  َحَّت  َوأ

َ
َخاُف  فَإهنِّ  كهتَابًا، أ

َ
نم  أ

َ
 َوَيُقوُل  ُمتََمنٍّ  َيتََمَن  أ

نَا: قَائهل  
َ
َّل، أ وم

َ
َب  أ

م
نُو اهللُ  َوَيأ مه مُمؤم بَا إهاَل  نَ َوال

َ
ر   أ

 ." بَكم
আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসে োাঁর করাগ শযযায় ব স ন, 
কোোর আব্বা ও ভাইসে ডাে। আহে এেট্া পত্র হ সখ হদই। 
কেননা আহে ভয় েরহে কয, কোসনা আশা কপাষণোরী আশা েরসব, 
আর কেউ ব সব, আহেই কেি। অেচ আবু বের োড়া অনয োউসে 
আল্লাহ অস্কীোর েসরন এবাং েুসহ েরাও অস্বীোর েসর।1 

ه  بمنه  حُمََمده  َعنم  ، بمنه  ُجبَيم م  عه ، َعنم  ُمطم بهيهه
َ
تَته : قَاَل  أ

َ
ة   أ

َ
َرأ َ  امم  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َمَرَها وََسلََم،
َ
نم  فَأ

َ
عَ  أ ، تَرمجه يمَت : قَالَتم  إهيَلمهه

َ
َرأ

َ
ئمُت  إهنم  أ َك؟ َولَمم  جه دم جه

َ
َنَها أ

َ
: َتُقوُل  َكأ

ينه  لَمم  إهنم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  قَاَل  الَمومَت، ده ته  ََته
م
بَا فَأ

َ
ر   أ

 .«بَكم
জুবায়র ইবন েুেঈে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
এেজন েহহ া নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কখদেসে 
এস া। (আস াচনা কশসষ যাওয়ার সেয়) হেহন োাঁসে আবার আসার 
জনয ব স ন। েহহ া ব  , আহে এসস যহদ আপনাসে না পাই েসব 
হে েরব? এেো িারা েহহ াহট্ নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩৮৭।  
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ওয়াসাল্লাসের ওফাসের প্রহে ইহঙ্গে েসরহে । নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, যহদ আোসে না পাও েসব আবু 
বেসরর হনেট্ আসসব। 1   

، َعبمده  بمنه  َْحمَزةَ  َعنم  نَهُ  اّلَله
َ
َبَهُ، أ خم

َ
، َعنم  أ بهيهه

َ
تَدَ  لََما: قَاَل  أ  اهللُ  َصَّل  اّلَله  بهَرُسوله  اشم

يَل  وََجُعهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  بَا ُمُروا»: َفَقاَل  الَصاَلةه، فه  ََلُ  قه
َ
 «بهانَلاسه  فَلميَُصلِّ  ر  بَكم  أ

هَشةُ  قَالَتم  بَا إهنَ : ََعئ
َ
ر   أ

، رَُجل   بَكم   إهَذا َرقهيق 
َ
 «َفيَُصّلِّ  ُمُروهُ »: قَاَل  ابُلََكُء، َغلَبَهُ  قََرأ

، ُمُروهُ »: قَاَل  َفَعاوََدتمُه، ُب  إهنَُكنَ  َفيَُصّلِّ  .«يُوُسَف  َصَواحه
আবু েূসা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে অসুিয হসয় পড়স ন, ক্রসে োাঁর 
অসুিো কবসড় যায়। েখন হেহন ব স ন, আবু বেরসে ক ােসদর 
হনসয় সা াে আদায় েরসে ব । আহয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা 
ব স ন হেহন কো কোে  হৃদসয়র ক াে। যখন আপনার িাসন 
দাাঁড়াসবন, েখন হেহন ক ােসদর হনসয় সা াে আদায় েরসে 
পারসবন না। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আবাসরা ব স ন, 
আবু বেরসে ব , কস কযন ক ােসদর হনসয় সা াে আদায় েসর। 
আহয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা আবার কস েো ব স ন। েখন হেহন 
আবার ব স ন, আবু বেরসে ব , কস কযন ক ােসদর হনসয় সা াে 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬৫৯।  
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আদায় েসর। কোেরা ইউসুফ আ াইহহস সা াসের সােী রেণীসদরই 
েে। 1 

، َعنه  رهيِّ
َبَنه : قَاَل  الزلهم خم

َ
نَُس  أ

َ
نمَصارهيل  َمالهك   بمنُ  أ

َ
َ  تَبهعَ  َوََكنَ  - األ  اهللُ  َصَّل  انَلبه

بَهُ  وََخَدَمهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  نَ  - وََصحه
َ
بَا أ

َ
ر   أ

ِّ  وََجعه  فه  لَُهمم  يَُصّلِّ  ََكنَ  بَكم  اهللُ  َّل َص  انَلبه
ي وََسلَمَ  َعلَيمهه  َ  اََّله ، تُُوِّفِّ مُ  ََكنَ  إهَذا َحَّت  فهيهه ه  يَوم ثمنَيم  الَصاَلةه، فه  ُصُفوف   وَُهمم  االه

ل  فََكَشَف  َ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه َتم َرةه  سه نَ  قَائهم   وَُهوَ  إهيَلمنَا َينمُظرُ  احلُجم
َ
َههُ  َكأ  وَجم

،مُ  َوَرقَةُ  َحف  َحُك، تَبََسمَ  ُثمَ  صم نَا يَضم نم  َفَهَممم
َ
َ  أ تَته نَ  َنفم يَةه  الَفَرحه  مه ِّ  بهُرؤم  َصَّل  انلَبه

بُو َفنََكَص  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ 
َ
ر   أ

بَيمهه  ََعَ  بَكم َل  َعقه َصه نَ  وََظنَ  الَصَف، يله
َ
َ  أ  َصَّل  انلَبه

َشارَ » الَصاَلةه  َل إه  َخارهج   وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ 
َ
ل  إهيَلمنَا فَأ نم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
 أ

وا تهمل
َ
رمَخ  َصاَلتَُكمم  أ

َ
َ  َوأ َتم َ  السِّ نم  َفتُُوِّفِّ هه  مه مه  .«يَوم

আনাস ইবন োহ ে আনসারী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হযহন নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের অনুসারী, খাহদে ও সাহাবী হেস ন। হেহন 
বণেনা েসরন কয, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে অহন্তে 
করাসগ আক্রান্ত অবিায় আবু বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু সাহাবীগণসে 
হনসয় সা াে আদায় েরসেন। অবসশসষ যখন কসােবার এবাং 
ক াসেরা সা াসের জনয োোসর দাাঁড়াস া, েখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হুজরার পদো উহিসয় আোসদর হদসে োোস ন। 
হেহন দাাঁহড়সয় হেস ন োাঁর কচহারা কযন কোরআসনর পৃিা (এর নযায় 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬৮২।  
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ঝ ে  েরহে )। হেহন েুচহে হাসস ন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে কদখসে কপসয় আেরা খুহশসে প্রায় আত্মহারা হসয় 
হগসয় হে াে এবাং আবু বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োোসর দাাঁড়াসনার 
জনয হপেন হদসে সসর আসহেস ন। হেহন কভসবহেস ন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হয়সো সা াসে আসসবন। নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদরসে ইশারায় ব স ন কয, 
কোেরা কোোসদর সা াে পূণে েসর নাও। এরপর হেহন পদো কফস  
হদস ন। কস হদনই হেহন ইনহেো  েসরন।1    

نَسه  َعنم 
َ
، بمنه  أ ل  َُيمُرجه  لَمم »: قَاَل  َمالهك  يَمته  ،«ثاََلثًا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه قه

ُ
 فَأ

بُو فََذَهَب  الَصاَلُة،
َ
ر   أ

ل  َفَقاَل  َيتََقَدُم، بَكم  بهاحلهَجابه »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  نَبه
هُ  وََضحَ  فَلََما ُه،فََرَفعَ  ِّ  وَجم نَا َما وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه َجَب  ََكنَ  َمنمَظًرا َنَظرم عم

َ
 أ

نم  إهيَلمنَا هه  مه ِّ  وَجم يَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه   نَلَا، وََضحَ  حه
َ
َمأ وم

َ
ل  فَأ  اهللُ  َصَّل  انَلبه

به  إهَل  هه بهيَده  وََسلَمَ  َعلَيمهه 
َ
ر   أ

نم  بَكم
َ
رمَخ  َيتََقَدَم، أ

َ
ل  َوأ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َدرم  فَلَمم  احلهَجاَب،  .«َماَت  َحَّت  َعلَيمهه  ُيقم
আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, (করাগশযযায় 
োোর োরসণ) হেহন হদন পযেন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
বাইসর আসসন হন। এ সেয় এেবার সা াসের ইোেে কদওয়া হ । 
আবু বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ইোেহে েরার জনয অগ্রসর 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬৮০।  
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হহিস ন। এেন সেয় নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর 
ঘসরর পদো ধসর উিাস ন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
কচহারা যখন আোসদর সমু্মসখ প্রোশ কপ , েখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হাসের ইশারায় আবু বের রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহুসে (ইোেহের জনয) এহগসয় কযসে ব স ন এবাং পদো কফস  
কদন। োরপর েৃেুযর পূসবে োাঁসে আর কদখার কসৌভাগয হয়হন। 1  

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬৮১।  
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শাইখাইন েো আবু বের ও উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুোর 

হখ াফাসের ইহঙ্গে 
َ  اّلَله  َعبمده  َعنم  نَ  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ
يمُت »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ

َ
 َرأ

عهيَ  انَلاَس  ، فه  َُممتَمه يد  بُو َفَقامَ  َصعه
َ
ر   أ

وم  َذنُوًبا َفَْنَعَ  بَكم
َ
، أ ه هه  بَعمضه  َوِّفه  َذنُوبَيم  نَزمعه

، رُ  َواّلَلُ  َضعمف  فه َخَذَها ُثمَ  ََلُ  َيغم
َ
تََحالَتم  ُعَمرُ  أ هه  فَاسم ًبا، بهيَده رَ  فَلَمم  َغرم

َ
يًّا أ  فه  َعبمَقره

رهي انَلاسه 
َيهُ  َيفم  .«بهَعَطن   انَلاُس  َْضََب  َحَّت  فَره

আবদুল্লাহ ইবন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, এেদা (স্বসপ্ন) ক ােজনসে 
এেহট্ োসি সেসবে কদখসে কপ াে। েখন আবু বের রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু উসি দাাঁড়াস ন এবাং (এেহট্) েুপ কেসে এে অেবা দুই 
(রাহবর সসন্দহ) বা হে পাহন উিাস ন। পাহন উিাসে হেহন দুবে ো 
কবাধ েরহেস ন। আল্লাহ োাঁসে ক্ষো েরুন। োরপর উের 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বা হেহট্ হাসে হনস ন। বা হেহট্ েখন বৃহদাোর 
হসয় কগ । আহে োনুসষর েসধয পাহন উিাসে উেসরর েে দক্ষ ও 
শহক্তশা ী বযহক্ত েখসনা কদহখহন। অবসশসষ উপহিে ক াসেরা োসদর 
উট্গুস াসে পাহন পান েহরসয় উট্শা ায় হনসয় কগ ।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬৩৩।  
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রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের েৃেুযর পসর যারা 

েুরোদ হসব োসদর সম্পসেে ভহবষযৎবাণী 
َ  َعَباس   ابمنه  َعنه  : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه

ونَ  اًل، ُعَراًة، ُحَفاًة، َُتمََشُ   ُثمَ  ُغرم
َ
نَا َكَما}: قََرأ

م
َوَل  بََدأ

َ
ق   أ

يُدهُ  َخلم  إهنَا َعلَيمنَا ًداوَعم  نُعه
لهيَ  ُكَنا َوُل  [١٩١: األنبياء]{ فَاعه

َ
َس  َمنم  فَأ يُم، يُكم نم  بهرهَجال   يُؤمَخذُ  ُثمَ  إهبمَراهه  مه

َحابه  صم
َ
يه  َذاَت  أ ، وََذاَت  ايلَمه َماله قُوُل  الشِّ

َ
،: فَأ َحابه صم

َ
 يََزالُوا لَمم  إهَنُهمم : َفيَُقاُل  أ

ينَ  تَدِّ َقابه  ََعَ  ُمرم عم
َ
مم أ ، ُمنمذُ  هه تَُهمم قُوُل  فَاَرقم

َ
يَس  الَصالهحُ  الَعبمدُ  قَاَل  َكَما فَأ  ابمنُ  عه

َيمَ  مم  َوُكنمُت }: َمرم يًدا َعلَيمهه ُت  َما َشهه ، ُدمم مم يهه نمَت  ُكنمَت  تََوَفيمتَنه  فَلََما فه
َ
يَب  أ  الَرقه

، مم نمَت  َعلَيمهه
َ
ء   ُكِّ  ََعَ  َوأ ، ََشم يد  بمهُ  إهنم  َشهه بَاُدَك، فَإهَنُهمم  مم ُتَعذِّ رم  َوإهنم  عه  فَإهنََك  لَُهمم  َتغمفه

نمَت 
َ
يزُ  أ يمُ  الَعزه ، يُوُسَف  بمنُ  حُمََمدُ : قَاَل  ،[١١٣: املائدة]{ احلَكه  َعنم  ُذكهرَ  الَفَربمرهيل

به 
َ
، َعبمده  أ ونَ  ُهمُ : " قَاَل  قَبهيَصَة، َعنم  اّلَله تَدل ينَ  الُمرم وا اََّله تَدل به  همده عَ  ََعَ  ارم

َ
ر   أ

 بَكم
بُو َفَقاتَلَُهمم 

َ
َ  بَكر   أ  .َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه

ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, কোেরা হাশসরর 
োসি খাহ -পা, খাহ -গা এবাং খােনাহবহীন অবিায় সেসবে হসব। 

োরপর হেহন এ আয়াে পাি েরস ন, “কযভাসব আহে প্রেবার সৃহির 
সূচনা েসরহে াে কসভাসব পুনরায় সৃহি েরসবা। এট্া আোর ওয়াদা। 
আহে ো অবশযই পুণে েরব”। [সূরা আহম্বয়া: ১০৪] এরপর (হাশসর) 
সবেপ্রেে যাসে োপড় পরাসনা হসব, হেহন হস ন ইব্রাহীে আ াইহহস 
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সা াে। োরপর আোর সাহাবীসদর হেেু সাংখযেসে ডান হদসে 
(জান্নাসে) এবাং হেেু সাংখযেসে বাে হদসে (জাহান্নাসে) হনসয় যাওয়া 
হসব। েখন আহে ব ব, এরা কো আোর অনুসারী। েখন ব া হসব 
আপহন োসদর কেসে হবদায় কনওয়ার পর োরা েুরোদ হসয় কগসে। 
েখন আহে এেন েো ব ব, কযেন বস হে , পুণযবান বান্দা ঈসা 
ইবন োহরয়াে আ াইহহস সা াে। োর উহক্তহট্ হস া এ আয়াে, 
“আর আহে যেহদন োসদর েসধয হে াে েেহদন আহে োসদর উপর 
সাক্ষী হে াে। এরপর আপহন যখন আেসে উহিসয় হনস ন েখন 
আপহনই োসদর কহফাযেোরী হেস ন। আর আপহন কো সবহেেুর 
উপরই সাক্ষী। যহদ আপহন োসদরসে আযাব কদন, েসব এরা 
আপনারই বান্দা। আর যহদ আপহন োসদরসে ক্ষো েসর কদন েসব 
আপহন হনশ্চয়ই পরাক্রেশী  ও প্রজ্ঞােয়। [সূরা োসয়দা: ১১৮] 
োবীসা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, এরা হস া ঐ 
সব েুরোদ যারা আবূ বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হখ াফেোস  
েুরোদ হসয় হগসয়হে । েখন আবু বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োসদর 
সাসে যুি েসরহেস ন।1 

به  ابمنه  َعنه 
َ
َماءُ  قَالَتم : قَاَل  ُملَيمَكَة، أ سم

َ
ِّ  َعنه : أ نَا: " قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

َ
 أ

رُ  َحومضه  ََعَ  نمتَظه
َ
، يَرهدُ  َمنم  أ َ نم  بهنَاس   َفيُؤمَخذُ  لََعَ ، مه قُوُل  ُدونه

َ
،: فَأ َمته

ُ
 الَ : َفيَُقاُل  أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৪৭, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৮৬০।  
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ره 
َقَرى ََعَ  َمَشوما ي،تَدم به  ابمنُ  قَاَل "  الَقهم

َ
نم  بهَك  َنُعوذُ  إهنَا اللَُهمَ »: ُملَيمَكةَ  أ

َ
عَ  أ  نَرمجه

َقابهنَا، ََعَ  عم
َ
وم  أ

َ
َتَ  أ  .«ُنفم

আসো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বণেনা েসরসেন কয নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন: আহে আোর হাউসযর পাসশ 
আগেনোরী ক ােসদর অসপক্ষায় োেব। েখন আোর সমু্মখ কেসে 
েহেপয় ক ােসে ধসর হনসয় যাওয়া হসব। আহে ব ব, এরা কো 
আোর উম্মে। েখন ব া হসব, আপহন জাসনন না, এরা (আপনার 
পে কেসড়) হপেসন চস  হগসয়হে । (বণেনাোরী) ইবন আবূ েু ায়ো 
বস ন: কহ আল্লাহ! হপেসন হফসর যাওয়া হোংবা হফেনায় পহেে 
হওয়া কেসে আেরা আপনার হনেট্ আেয় প্রােেনা েহর।1 

به  َعنم 
َ
، أ ل  قَاَل : اّلَله  َعبمدُ  قَاَل : قَاَل  َوائهل  نَا: " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
 فََرُطُكمم  أ

، ََعَ  َفَعنَ  احلَومضه ، رهَجال   إهيَلَ  لَُيم نمُكمم َويمُت  إهَذا َحَّت  مه هم
َ
نَاوه  أ

ُ
تُلهُجوا لَُهمم أله ، اخم  ُدونه

قُوُل 
َ
يم : فَأ

َ
، رَبِّ  أ َحابه صم

َ
رهي الَ : َيُقوُل  أ

َدثُوا َما تَدم حم
َ
 ." َبعمَدكَ  أ

আবদুল্লাহ ইবন োসউদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে। হেহন 
বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন: আহে হাউসয 
োউসাসরর হনেট্ কোোসদর আসগই উপহিে োেব। কোোসদর 
কেসে হেেু ক ােসে আোর হনেট্ কপশ েরা হসব।হেন্তু আহে যখন 
োসদর পান েরাসে অগ্রসর হব, েখন োসদরসে আোর োে কেসে 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৭০৪৮।  



 

800 

হেহনসয় কনওয়া হসব। আহে ব ব, কহ রব! এরা কো আোর সােী। 
েখন হেহন ব সবন, আপনার পর োরা নেুন েী ঘহট্সয়সে ো 
আপহন জাসনন না।1 

به  َعنم 
َ
،َحا أ م  عمُت : قَاَل  زه َل  َسمه ، بمنَ  َسهم عمُت : َيُقوُل  َسعمد  َ  َسمه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

نَا»: َيُقوُل  وََسلََم،
َ
، ََعَ  فََرُطُكمم  أ نمُه، َْشهَب  َورََدهُ  َفَمنم  احلَومضه نمهُ  َْشهَب  َوَمنم  مه  لَمم  مه

 
م
َمأ َدهُ  َيظم بًَدا، َبعم

َ
َ  لََيهدُ  أ قمَوام   لََعَ

َ
ُفُهمم  أ ره

عم
َ
، أ فُونه بُو قَاَل  «َوبَيمنَُهمم  بَيمنه  ُُيَاُل  ُثمَ  َوَيعمره

َ
 أ

م   َعنه : َحازه َمانُ  فََسمه به  بمنُ  انللعم
َ
، أ نَا - َعَياش 

َ
ُثُهمم  َوأ َحدِّ

ُ
 َهَكَذا: َفَقاَل  َهَذا، أ

عمَت  اًل، َسمه ،: َفُقلمُت  َسهم نَا: قَاَل  َنَعمم
َ
َهدُ  - َوأ شم

َ
به  ََعَ  أ

َ
يد   أ ، َسعه رهيِّ

تُهُ  اْلُدم عم  لََسمه
يدُ  ، إهَنُهمم : " قَاَل  فهيهه  يَزه نِّ رهي الَ  إهنََك : َفيَُقاُل  مه

قُوُل  َبعمَدَك، بََدلُوا َما تَدم
َ
ًقا: فَأ  ُسحم

ًقا هَمنم  ُسحم ي بََدَل  ل  ." َبعمده
সাহ  ইবন সা’দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আহে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনহে কয, আহে 
হাউসযর পাসড় কোোসদর আসগ উপহিে োেব। কয কসখাসন 
উপহিে হসব, কস কসখান কেসে পান েরার সুসযাগ পাসব। আর কয 
কেউবার কস হাউয কেসে পান েরসব কস েখনই েৃষ্ণােে হসব না। 
অবশযই এেন হেেু দ  আোর োসে উপহিে হসব যাসদরসে আহে 
(আোর উম্মে বস ) হচনসে পারব এবাং োরাও আোসে হচনসে 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৭০৪৯।  
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পারসব। হেন্তু এর পরই োসদর ও আোর োসঝ প্রহেবন্ধেো সৃহি 
েসর কদওয়া হসব। 
আবূ হাহযে (রহ.) বস ন, আহে হাদীস বণেনা েরহে াে, এেোবিায় 
নু’োন ইবন আয়াস আোর োে কেসে এ হাদীসহট্ শুসন হজজ্ঞাসা 
েরস ন, আপহন হে সাহ  কেসে হাদীসহট্ অনুরূপ শুসনসেন। আহে 
ব  াে, হযাাঁ। েখন কস ব  , আহে সাক্ষয প্রদান েরহে কয, আহে 
আবূ সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে এ হাদীসস অহেহরক্ত ব সে 
শুসনহে কয, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েখন ব সবন: এরা 
কো আোরই অনুসারী। েখন ব া হসব, আপহন হনশ্চয়ই অবহহে নন 
কয, আপনার পসর এরা দীসনর েসধয হে পহরবেেন েসরসে। এশুসন 
আহে ব ব, যারা আোর পসর পহরবেেন েসরসে, োরা দূর কহাে, 
দূর কহাে।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৭০৫০।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী: 

 োসবঈগণ সাহাবীসদর কেসে এবাং োসবোসবঈনগন োসবঈসদর 
কেসে ই ে শুনসব ও হশখসব। 

، ابمنه  نه عَ  َمُعونَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َعَباس  َمعُ  تَسم  َويُسم
نمُكمم  َمعُ  مه َمنم  َويُسم عَ  مه نمُكمم  َسمه  .«مه

ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, কোেরা আোর 
হনেট্ হসে েবণ ের এবাং ক াসেরা কোোসদর হনেট্ হসে েবণ 
েরসব। আর যারা কোোসদর হনেট্ হসে কশানসব োসদর হনেট্ 
হসে অনয ক াসেরা েবণ েরসব।1 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী: 
অহধে ভূহেেম্প হসব। 

به  َعنم 
َ
ل  قَاَل : قَاَل  ُهَريمَرَة، أ  َحَّت  الَساَعةُ  َتُقومُ  الَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

بََض  لمُم، ُيقم َُثَ  العه ُل، َوتَكم َهرَ  الَزَماُن، َوَيتََقارََب  الَزاَلزه ، َوَتظم َتُ َُثَ  الفه جُ  َويَكم  الَهرم
َُثَ  َحَّت  - الَقتمُل  الَقتمُل  وَُهوَ  - يَض  الَماُل  فهيُكمُ  يَكم  .«َفيَفه

                                                           
1 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৩৬৫৯। হাদীসহট্ সহীহ, এর হরজা  হরজা ুস সহীহ, 
েসব আবু্দল্লাহ ইবন আবু্দল্লাহ আবু জাফর আর-রাযী হস ন হসোহ। ইোে 
আহেদ োসে হসোহ বস সেন।  
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আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, হেয়ােে োসয়ে 
হসব না, কয পযেন্ত না ই ে উহিসয় কনওয়া হসব, অহধে পহরোসণ 
ভুহেেম্প হসব, সেয় সাংেুহচে হসয় আসসব, হফেনা প্রোশ পাসব 
এবাং হারজ বৃহি পাসব। (হারজ অেে খুনখারাবী) কোোসদর সম্পদ 
এে বৃহি পাসব কয, উপসচ পড়সব।1  

 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী: 
কোট্সদর কেসে বাদশাহ হসব, বড়সদর োসঝ অশ্লী ো েহড়সয় 

পড়সব এবাং অপাসত্র ই ে হসব। 
نَسه  َعنم 

َ
، بمنه  أ يَل : قَاَل  َمالهك  ُكُ نَ  َمَّت  اّلَله  رَُسوَل  يَا: قه رَ  َتم مم

َ ، األم مَمعمُروفه َ  بهال  َوانلَهم
؟ َعنه  مُمنمَكره َممه  فه  َظَهرَ  َما فهيُكمم  َظَهرَ  إهَذا»: قَاَل  ال

ُ  رَُسوَل  يَا: قُلمنَا ، «َقبملَُكمم  األم
َممه  فه  َظَهرَ  َوَما اّلَله 

ُ مُملمُك »: قَاَل  َقبملَنَا؟ األم ، فه  ال ُكمم َغاره َشةُ  صه ،كهبَ  فه  َوالمَفاحه ُكمم  اره
لممُ  يُ : " َزيمد   قَاَل  «رَُذاتَلهُكمم  فه  َوالمعه َن  َتفمسه له  َمعم ِّ  قَوم : وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

لممُ » لممُ  ََكنَ  إهَذا ، «رَُذاتَلهُكمم  فه  َوالمعه  ." المُفَساقه  فه  المعه
আনাস ইবসন োস ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
হজজ্ঞাসা েরা হস া, কহ আল্লাহর রাসূ ! আেরা সৎোসজর আসদশ 
ও অসৎ োসজ হনসষধ েরা েখন েযাগ েরসবা? হেহন বস ন, যখন 
কোোসদর োসঝ কসইসব হবষয় প্রোশ পাসব, যা কোোসদর পুবেবেেী 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১০৩৬।  
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উম্মােসদর োসঝ প্রোশ কপসয়হেস া। আেরা ব  াে, কহ আল্লাহর 
রাসূ ! আোসদর পূসবেোর উম্মােগসণর যুসগ হে হে হবষয় প্রোশ 
কপসয়হেস া? হেহন বস ন, কোোসদর েধযোর হনেৃি েরুণসদর হাসে 
রাষ্ট্রীয় ক্ষেো চস  যাসব। বয়স্ক ক াে অশ্লী  োযেে াসপ হ প্ত হসব 
এবাং হনেৃি ক াে জ্ঞাসনর অহধোরী হসব। রাবী যাসয়দ রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের বাণী, ‘‘হনেৃি 
ও নীচ বযহক্তরা জ্ঞাসনর অহধোরী হসব’’, এর োৎপযে হস া, 
পাপাচারীরা জ্ঞাসনর বাহে হসব।1 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী: 
োনুসষর োসঝ েদপান ও কযনা বযহভচার কবসড় যাসব। 

نَسه  َعنم 
َ
، بمنه  أ نم  إهنَ : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َمالهك  اطه  مه َ ْشم

َ
 أ

نم : الَساَعةه 
َ
َفعَ  أ لممُ  يُرم ُل، َوَيثمبَُت  العه ََب  اجلَهم ُر، َويَُشم َهرَ  اْلَمم نَا َوَيظم  ." الزِّ

আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন কয, হেয়ােসের হেেু হনদশেন 
হ , ই ে ক াপ পাসব, অজ্ঞাোর হবসৃ্তহে ঘট্সব, েদপান বযাপে হসব 
এবাং বযহভচার েহড়সয় পড়সব।2 

نَسه  َعنم 
َ
، بمنه  أ َثنَُكمم : قَاَل  َمالهك  َحدِّ

ُ
يثًا أَل ثُُكمم  الَ  َحده َحد   ُُيَدِّ

َ
ي، أ عمُت  َبعمده  َسمه

نم : " َيُقوُل  لَمَ وَسَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  اطه  مه َ ْشم
َ
نم : الَساَعةه  أ

َ
َل  أ لمُم، يَقه  العه

                                                           
1 ইবন োজাহ, হাদীস নাং ৪০১৫। হাদীসহট্ হাসান।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৮০।  
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َهرَ  ُل، َوَيظم َهرَ  اجلَهم نَا، َوَيظم َُثَ  الزِّ َل  النَِّساُء، َوتَكم يَ  يَُكونَ  َحَّت  الرَِّجاُل، َويَقه َممسه  ْله
ةً 
َ
َرأ دُ  الَقيِّمُ  امم  ." الَواحه

আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে 
কোোসদর এেন এেহট্ হাদীস বণেনা েরব যা আোর পর কোোসদর 
োসে আর কেউ বণেনা েরসবন না। আহে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনহে কয, হেয়ােসের হেেু হনদশেন 
হ , ই ে েসে যাসব, অজ্ঞোর প্রসার ঘট্সব, বযহভচার েহড়সয় 
পড়সব, স্ত্রীস াসের সাংখযা কবসড় যাসব এবাং পুরুসষর সাংখযা েসে 
যাসব, এেনহে প্রহে পঞ্চাশজন স্ত্রীস াসের জনয োত্র এেজন পুরুষ 
হসব েত্ত্বাবধায়ে।1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী: 
েুস োসনর বড় দু’হট্ দস র েসধয যুি সাংঘহট্ে হসব। 

َبَنه : قَاَل  خم
َ
بُو أ

َ
نَ  َسلََمَة، أ

َ
بَا أ

َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

تَتهَل  َحَّت  الَساَعةُ  َتُقومُ  الَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َواُهَما فهئَتَانه  َيقم َدة   َدعم  .«َواحه
আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, হেয়ােে 
সাংঘহট্ে হসব না কয পযেন্ত এেন দুহট্ দস র েসধয যুি না হসব 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৮১।  
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যাসদর দাবী হসব এে অেোৎ উভয় পক্ষ হনসজসদরসে সেয ও 
নযাসয়র উপর প্রহেহিে বস  দাবী েরসব।1 

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ ِّ  َعنه  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  َتُقومُ  الَ »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  هللُ ا َصَّل  انَلبه

تَتهَل  َحَّت  الَساَعةُ  تَلَة   بَيمنَُهَما َفيَُكونَ  فهئَتَانه  َيقم ، َمقم يَمة  َواُهَما َعظه َدة ، َدعم  َوالَ  َواحه
يبًا َكَذابُوَن، َدَجالُونَ  ُيبمَعَث  َحَّت  الَساَعةُ  َتُقومُ  نم  قَره ُعمُ يَ  َُكلُهمم  ثاََلثهَي، مه نَهُ  زم

َ
 أ

 .«اّلَله  رَُسوُل 
আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, হেয়ােসের সাংঘহট্ে হসব না 
কয পযেন্ত দুহট্ দস র েসধয যুি না হসব। োসদর েসধয হসব এে 
রক্তক্ষয়ী যুি। োসদর দাবী হসব অহভন্ন। আর হেয়ােে োসয়ে 
হসবনা কয পযেন্ত প্রায় হত্রশজন হেেযাবাদী দাজ্জাস র আহবভোব না 
হসব। এরা সবাই হনজ হনজসে আল্লাহ্ র রাসূ  বস  দাবী েরসব।2 
 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬০৮।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬০৯।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী: 

সাহাবীরা রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের েৃেুযর পর 
োাঁসে কদখার আোঙ্ক্ষা েরসব। 

، بمنه  َهَمامه  َعنم  بُو َحَدَثنَا َما َهَذا: قَاَل  ُمنَبِّه 
َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َعنم  ُهَريمَرَة، أ

يَث  فََذَكرَ  وََسلََم، َحاده
َ
نمَها أ  نَفمُس  َواََّلهي»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َوقَاَل : مه

هه  فه  حُمََمد   تهَيَ  يَده
م
ُكمم  ََعَ  يَلَأ َحده

َ
م   أ ، َواَل  يَوم نم  ُثمَ  يََرانه

َ
َحبل  يََرانه  أَل

َ
 َمنم  إهيَلمهه  أ

لههه  هم
َ
ه  أ بُو قَاَل  «َمَعُهمم  َوَماَله

َ
َحاَق  أ مَمعمَن : إهسم ي، فهيهه  ال نمده نم  عه

َ
َحبل  َمَعُهمم  يََرانه  أَل

َ
 أ

نم  إهيَلمهه  لههه  مه هم
َ
، أ ه ي ُهوَ وَ  َوَماَله نمده  .َوُمؤََخر   ُمَقَدم   عه

হাম্মাে ইবন েুনাহব্বহ (রহ.) কেসে বহণেে, হেহন বস ন, এট্া আবু 
হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
কেসে আোসদর োসে বণেনা েসরসেন, অেঃপর হেহন েেেগুস া 
হাদীস উসল্লখ েরস ন। োর েধয কেসে এেহট্ হাদীস হ  এই কয, 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, েুহাম্মসদর প্রাণ 
যার হাসে, োাঁর েসে! কোোসদর োসরা উপর এেন এে সেয় 
আসসব যখন কস আোসে কদখসে পাসব না আর আোর দশেন  াভ 
োর োসে েখন োর ধন-ঐশ্বযেয ও পহরবার-পহরজসনর কচসয়ও হপ্রয় 
হসব। আবু ইসহাে বস ন: এর েসধয আোর হনেট্ অেে হস া 
হনশ্চয়ই আোসে কদখা োসদর োসে োর পহরবার ও ধন-সম্পদ 
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কেসে অহধেের হপ্রয় হসব এবাং ওট্া আোর হনেট্ অগ্র-পশ্চাৎ েরা 
হসয়সে।1 
 
ওয়াইস েরনী সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 

ভহবষযৎবাণী 
ه  َعنم  َسيم

ُ
، بمنه  أ نَ  َجابهر 

َ
َل  أ هم

َ
مم  ُعَمَر، إهَل  َوفَُدوا المُكوفَةه  أ َمنم  رَُجل   َوفهيهه  ََكنَ  مه

َخرُ  ، يَسم مس  َوي
ُ
َحد   َهاُهنَا َهلم : ُعَمرُ  َفَقاَل  بهأ

َ
نَ  أ هَك  فََجاءَ  المَقَرنهيَِّي؟ مه  َفَقاَل  الرَُجُل  َذل

تهيُكمم  رَُجاًل  إهنَ »: قَاَل  قَدم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  إهنَ : ُعَمرُ 
م
نَ  يَأ ََمنه  مه  ايلم

، ََلُ  ُيَقاُل  مس  َوي
ُ
ََمنه  يََدعُ  اَل  أ َ  بهايلم مٍّ  َغيم

ُ
، بههه  ََكنَ  قَدم  ََلُ، أ ذمَهبَهُ  اهللَ  فََدََع  َبيَاض 

َ
 فَأ

عَ  إهاَل  َعنمُه، ينَاره  َمومضه وه  ادلِّ
َ
، أ رمَهمه يَهُ  َفَمنم  ادلِّ نمُكمم  لَقه رم  مه فه تَغم  .«لَُكمم  فَلميَسم

উসায়র ইবন জাহবর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, েুফার 
এেহট্ প্রহেহনহধ দ  উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর োসে এস া। োসদর 
েসধয এেন এে বযহক্তও হে , কয উওয়াস (রহ.)-কে উপহাস েরে। 
েখন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, এখাসন েরনী কগাসত্রর 
কোসনা ক াে আসে হে? েখন কসই ক ােহট্ এস া। এরপর উের 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
বস সেন, কোোসদর োসে ইয়ােন কেসে এে বযহক্ত আসসব, কয 
উওয়াস নাসে পহরহচে। ইয়াোসন োাঁর ো বযেীে কেউ োেসব না। 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৩৬৪।  
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োর কশ্বেসরাগ হসয়হে । কস আল্লাহর োসে দূ‘আ েরার বসদৌ সে 
আল্লাহ োসে কশ্বে করাগ েুক্ত েসর কদন। েসব কেব  োত্র এে 
দীনার অেবা এে হদরহাে পহরোণ িান বােী োসে। কোোসদর 
েধয কেসে যহদ কেউ োাঁর সাক্ষাৎ পায় কস কযন হনসজর জনয োাঁর 
োসে োগহফরাসের দুআ োেনা েসর।1 

، بمنه  ُعَمرَ  َعنم  ََطابه عمُت  إهنِّ : قَاَل  اْلم : َيُقوُل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  ُسوَل رَ  َسمه
َ  إهنَ » ، ََلُ  ُيَقاُل  رَُجل   اتَلابهعهيَ  َخيم مس  َوي

ُ
ة   َوََلُ  أ َ رم  َفُمُروهُ  َبيَاض   بههه  َوََكنَ  َوادله فه تَغم  فَلميَسم

 .«لَُكمم 
উের ইবনু  খাত্তাব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আহে রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনহে কয, 
অবশযই োহবঈনগসণর েসধয কসই বযহক্ত কেি কয উওয়াস নাসে 
পহরহচে। োাঁর এেোত্র ো আসে এবাং োর কশ্বে করাগ হসয়হে । 
কোেরা োাঁর োসে অনুসরাধ েরসব কযন কস কোোসদর োগহফরাসের 
জনয কদা‘আ েসর।2 

ه  َعنم  َسيم
ُ
، بمنه  أ ََطابه  بمنُ  ُعَمرُ  ََكنَ : قَاَل  َجابهر  َت  إهَذا اْلم

َ
َدادُ  َعلَيمهه  أ مم

َ
له  أ

هم
َ
، أ ََمنه  ايلم

لَُهمم 
َ
فهيُكمم : َسأ

َ
مُس  أ َوي

ُ
؟ بمنُ  أ ر  َت  َحَّت  ََعمه

َ
مس   ََعَ  أ َوي

ُ
نمَت : َفَقاَل  أ

َ
مُس  أ َوي

ُ
؟ بمنُ  أ ر   ََعمه

،: قَاَل  نم : قَاَل  َنَعمم نم  ُثمَ  ُمَراد   مه ؟قَ  مه ،: قَاَل  َرن  َت  بََرص   بهَك  فَََكنَ : قَاَل  َنَعمم
م
نمهُ  َفَبَأ  مه

عَ  إهاَل  ؟ َمومضه رمَهم  ،: قَاَل  ده ة ؟ لََك : قَاَل  َنَعمم َ ،: قَاَل  َوادله عمُت  قَاَل  َنَعمم  اهلله  رَُسوَل  َسمه
                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৫৪২।  
2 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৫৪২। 
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ته »: َيُقوُل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 
م
مُس  َعلَيمُكمم  يَأ َوي

ُ
َداده  َمعَ  ر  ََعمه  بمنُ  أ مم

َ
له  أ

هم
َ
 أ

، ََمنه نم  ايلم ، مه نم  ُثمَ  ُمَراد  ، مه   بََرص   بههه  ََكنَ  قََرن 
َ
نمهُ  َفَبَأ عَ  إهاَل  مه ، َمومضه رمَهم  ة   ََلُ  ده َ  ُهوَ  َوادله

، بهَها قمَسمَ  لَوم  بَري
َ
بََرُه، اهلله  ََعَ  أ

َ
تََطعمَت  فَإهنه  أَل نم  اسم

َ
رَ  أ فه تَغم رم فَ  «فَافمَعلم  لََك  يَسم تَغمفه ، اسم  يله

َفرَ  تَغم يمنَ : ُعَمرُ  ََلُ  َفَقاَل  ََلُ، فَاسم
َ
يُد؟ أ اَل : قَاَل  المُكوفََة،: قَاَل  تُره

َ
تُُب  أ كم

َ
 إهَل  لََك  أ

لهَها؟ ُكونُ : قَاَل  ََعمه
َ
َاءه  فه  أ َحبل  انَلاسه  َغبم

َ
نَ  ََكنَ  فَلََما: قَاَل . إهيَلَ  أ بهله  المَعامه  مه مُمقم  ال

، نم مه  رَُجل   َحجَ  مم افههه َ ْشم
َ
ََلُ  ُعَمَر، فََواَفَق  أ

َ
، َعنم  فََسأ مس  َوي

ُ
تُهُ : قَاَل  أ ، رََث  تََركم َيمته  ابلم

، قَلهيَل  مَمتَاعه عمُت : قَاَل  ال ته »: َيُقوُل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  َسمه
م
 َعلَيمُكمم  يَأ

مُس  َوي
ُ
ر   بمنُ  أ َداده  َمعَ  ََعمه مم

َ
له  أ

هم
َ
َ  أ نم  َمنه ايلم ، مه نم  ُثمَ  ُمَراد  ، مه   بََرص   بههه  ََكنَ  قََرن 

َ
 َفَبَأ

نمُه، عَ  إهاَل  مه رمَهم   َمومضه ة   ََلُ  ده َ ، بهَها ُهوَ  َوادله قمَسمَ  لَوم  بَري
َ
بََرُه، اهلله  ََعَ  أ

َ
تََطعمَت  فَإهنه  أَل  اسم

نم 
َ
رَ  أ فه تَغم َعلم  لََك  يَسم َت  «فَافم

َ
مًسا فَأ َوي

ُ
تَ : َفَقاَل  أ رم اسم فه ، غم نمَت : قَاَل  يله

َ
َدُث  أ حم

َ
ًدا أ  َعهم

هَسَفر   ، ب رم  َصالهح  فه تَغم ، فَاسم رم : قَاَل  يله فه تَغم ، اسم نمَت : قَاَل  يله
َ
َدُث  أ حم

َ
ًدا أ هَسَفر   َعهم ، ب  َصالهح 

رم  فه تَغم ، فَاسم يَت : قَاَل  يله ،: قَاَل  ُعَمَر؟ لَقه َفرَ  َنَعمم تَغم نَ  ََلُ، فَاسم  انمَطلََق فَ  انَلاُس، ََلُ  َفَفطه
، ََعَ  هه هه َسيم   قَاَل  وَجم

ُ
تُهُ : أ مَسان   َرآهُ  َُكََما فَََكنَ  بُرمَدًة، َوَكَسوم نم : َقاَل  إهن يمنَ  مه

َ
مس   أ َوي

ُ
 أله

هه   .المُبمَدةُ  َهذه
উসায়র ইবন জাহবর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে । হেহন বস ন, 
উোর ইবন খাত্তাব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর অভযাস হে , যখন ইয়ােসনর 
কোসনা সাহাযযোরী দ  োর োসে আসে েখন হেহন োাঁসদর 
হজজ্ঞাসা েরসেন, কোোসদর েসধয হে উওয়াস ইবন আহের আসে? 
অবসশসষ হেহন উওয়াসসে পান। েখন হেহন ব স ন, েুহে হে 
উওয়াস ইবন আহের? হেহন ব স ন, হযাাঁ। হেহন হজজ্ঞাসা েরস ন, 
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েুরাদ কগাসত্রর োরান বাংসশর?  ব স ন, হযাাঁ। হজজ্ঞাসা েরস ন, 
কোোর হে কশ্বে করাগ হে  এবাং ো হনরােয় হসয়সে, কেব োত্র 
এে হদরহাে িান বযেীে? হেহন ব স ন, হযাাঁ। হেহন হজজ্ঞাসা 
েরস ন, কোোর ো হে আসেন? হেহন ব স ন, হযাাঁ। েখন উোর 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, আহে রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনহে, হেহন বস সেন, “কোোসদর োসে 
েুরাদ কগাসত্রর োরান বাংসশর উওয়াস ইবন আহের ইয়াোসনর 
সাহাযযোরী দস র সসঙ্গ আসসব। োাঁর হে  কশ্বে করাগ। পসর ো 
হনরােয় হসয় হগসয়সে। কেব োত্র এে হদরহাে বযহেসরসে। োর ো 
রসয়সেন। কস োাঁর প্রহে অহে কসবাপরায়ন। এেন বযহক্ত আল্লাহর 
উপর েসে েসর হনস  আল্লাহ ো পূণে েসর কদন। োসজই যহদ েুহে 
কোোর জনয োর োসে োগহফরাসের কদা‘আ োেনার সুসযাগ পাও 
োহস  ো েরসব।” সুেরাাং আপহন আোর জনয োগহফরাসের 
কদা‘আ েরুন। েখন উওয়াস (রহ.) োর োগহফরাসের জনয কদা‘আ 
েরস ন। এরপর উোর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োসে ব স ন, েুহে 
কোোয় কযসে চাও? হেহন ব স ন, েুফা এ াোয়। উোর 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, আহে হে কোোর জনয েুফার গভণেসরর 
োসে হচহি হ সখ কদব? হেহন ব স ন, আহে অখযাে গরীব ক ােসদর 
েসধয োোই পেন্দ েহর। বণেনাোরী বস ন, পরবেেী বেসর োসদর 
অহেজাে ক ােসদর েসধয এে বযহক্ত হাজ্জ েরসে এস া এবাং উোর 
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রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর সাংসগ োর সাক্ষাৎ হ । েখন হেহন োসে 
উওয়াস োরানী (রহ.)-এর অবিা সম্পসেে হজজ্ঞাসা েরস ন। কস 
ব  , আহে োাঁসে জীণে গৃসহ সম্পদহীন অবিায় করসখ এসসহে। 
হেহন ব স ন, আহে রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে 
ব সে শুসনহে কয, হেহন বস সেন, কোোসদর োসে োরান বাংসশর 
েুরাদ কগাসত্রর উওয়াস ইবন আহের (রহ.) ইয়াোসনর এেদ  
সাহাযযোরীর সসঙ্গ আসসব। োর কশ্বে করাগ হে । কস ো কেসে 
আসরাগয  াভ েসর, এে হদরহাে পহরোণ িান বযেীে। োাঁর ো 
রসয়সেন, কস োর অহে কসবাপরায়ণ। যহদ কস আল্লাহর নাসে েসে 
খায় েসব আল্লাহ ো‘আ া ো পূণে েসর কদন। কোেরা হনসজর জনয 
োাঁর োসে োগহফরাসের কদা‘আ চাওয়ার সুসযাগ কপস  ো েরসব। 
কস বযহক্ত উওয়াসসর োসে এ  এবাং ব  , আোর জনয োগহফরাে-
এর কদা‘আ েরুন। হেহন ব স ন, আপহন কো কনে সফর কেসে। 
অেএব, আোর জনয কদা‘আ েরুন। হেহন ব স ন, আপহন আোর 
অনয কদা‘আ েরুন। হেহন ব স ন, আপহন কো কনে সফর কেসে। 
অেএব, আোর জনয কদা‘আ েরুন। হেহন ব স ন, আপহন আোর 
অনয কদা‘আ েরুন। হেহন ব স ন, আপহন হে উের রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহুর সাসে সাক্ষাৎ েসরসেন? হেহন ব স ন, হযাাঁ। োাঁর জনয 
কদা‘আ েসরসেন। ফস  োনুষ োাঁসে হচসন কফ  । অেঃপর হেহন 
কসখান কেসে চস  কগস ন। উসাইর রহ. বস ন, আহে োাঁসে 
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এেখানা চাদর পহড়সয়হে। এরপর োনুষ যখনই োাঁসে কদখে েখন 
োাঁসে হজসজ্ঞস েরে চাদরখাহন কোো কেসে কপস ?1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
কযসব ক াে েুরআসনর েুোশাহবহাসের অনুসরণ েরসব োসদর 

সম্পসেে সাংবাদ কদওয়া। 
هَشَة، َعنم  ي ُهوَ }: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  تاََل : قَالَتم  ََعئ نمَزَل  اََّله

َ
 َعلَيمَك  أ

تَاَب  نمهُ  المكه مل  ُهنَ  حُممَكَمات   آيَات   مه
ُ
تَابه  أ َخرُ  المكه

ُ
، َوأ َما ُمتََشابهَهات 

َ
ينَ ا فَأ  فه  ََّله

مم  نمهُ  تََشابَهَ  َما َفيَتَبهُعونَ  َزيمغ   قُلُوبههه تمنَةه  ابمتهَغاءَ  مه ، َوابمتهَغاءَ  المفه يلههه وه
م
وهيلَهُ  َيعملَمُ  َوَما تَأ

م
 تَأ

ُخونَ  اهلُل، إهاَل  لممه  فه  َوالَراسه نم  ُكي  بههه  آَمَنا َيُقولُونَ  المعه نمده  مه  إهاَل  يََذَكرُ  َوَما َربِّنَا، عه
ولُو

ُ
َابه  أ بلم

َ تُمُ  إهَذا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  قَاَل : قَالَتم { األم يم
َ
ينَ  َرأ  اََّله

نمُه، تََشابَهَ  َما يَتَبهُعونَ  وََلهَك  مه
ُ
ينَ  فَأ َذُروُهمم  اهللُ  َسَّم  اََّله  .«فَاحم

আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কেসে বহণেে, হেহন বস ন রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হে াওয়াে েরস ন, “হেহনই কোোর 
প্রহে এই হেোব অবেীণে েসরসেন, যার েেে আয়াে সুম্পি 
দযেেহীন; এইগুস া হেোসবর েূ  অাংশ আর অনযগুস া রুপে। 
যাসদর অন্তসর সেয- ঙ্ঘন প্রবণো রসয়সে, শুধু উভই হফেনা এবাং 
ভু  বযাখযার উসেসশয যা রুপে োর অনুসরণ েসর। বস্তুেঃ আল্লাহ 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৫৪২।  
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বযেীে অনয কেউ এর বযাখযা জাসন না; আর যারা জ্ঞাসন সুগভীর 
োরা বস , আেরা এসে হবশ্বাস েহর, সেস্তই আোসদর 
প্রহেপা সের হনেট্ কেসে আগে এবাং কবাধশহক্ত সস্পন্নরা বযেীে 
অপর কেউ হশক্ষা “গ্রহণ েসর না।” [সূরা আস  ইেরান: ৭] হেহন 
(আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা) ব স ন, রাসু  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে বস সেন, কোেরা কস সব ক ােসদর কদখসে পাসব যারা 
সাদৃশযপূণে আয়াসের অসেের সন্ধযাসন বযাপৃে, এরাই কস সব বযহক্ত, 
যাসদর েো আল্লাহ উসল্লখ েসরসেন, েখন আেরা োসদর কেসে 
দূসর োেসবা।1 
আবু আবু্দর রহোন বস ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
কযভাসব সাংবাদ হদসয়সেন কসভাসবই ো প্রহেফহ ে হসয়সে। 
হবদ‘আেী ও আল্লাহসরাহীরা সবেদা েুোশাহবহাে আয়াে িারাই 
দহ   হদসয় োসে।  

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৬৬৫।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

প্রেে হেন শোব্দীর ক ােসদর ইসহেোোে েো দীসনর উপর 
অট্  োোর সাংবাদ। 

َران َعنم  مم َ  ُحَصيم   بمن عه ل  قَاَل : قَاَل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه : وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
ُُكمم » ، َخيم نه ينَ  ُثمَ  قَرم ، اََّله ينَ  ُثمَ  يَلُوَنُهمم َرانُ  قَاَل  - «يَلُوَنُهمم  اََّله مم ره  الَ : عه

دم
َ
 يأ

َذَكرَ 
َ
ل  أ ه  َبعمدُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه َنيم وم  قَرم

َ
ل  قَاَل  - ثاََلثَةً  أ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

ًما َبعمَدُكمم  إهنَ »: وََسلَمَ  َتَمنُوَن، َوالَ  َُيُونُونَ  قَوم َهُدونَ  يُؤم َهُدوَن، َوالَ  َويَشم تَشم  يُسم
ُرونَ  َهرُ  ُفوَن،يَ  َوالَ  َوَينمذه مُ  َوَيظم َمنُ  فهيهه  .«السِّ

ইেরান ইবন হুসাইন রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, আোর যুসগর 
ক াসেরাই কোোসদর েসধয সসবোত্তে। োরপর োসদর হনেট্বেেী 
যুসগর ক াসেরা, এরপর হনেট্বেেী যুসগর ক াসেরা। ইেরান 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আহে ব সে পারহে না, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে (োর যুসগর) পসর দুই যুসগর েো ব হেস ন, 
না হেন যুসগর েো। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, 
কোোসদর পর এেন ক ােসদর আগেন ঘট্সব, যারা হখয়ানে েরসব, 
আোনেদারী রক্ষা েরসব না। সাক্ষয হদসে না ডােস ও োরা সাক্ষয 
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হদসব। োরা োন্নে েরসব হেন্তু ো পূণে েরসব, না। োসদর েসধয 
কেদ বৃহি পাসব।1 

َ  اّلَله  َعبمده  َعنم  ِّ  َعنه  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه ُ »: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  انَلاسه  َخيم
، نه ينَ  ُثمَ  قَرم ،يَ  اََّله ينَ  ُثمَ  لُوَنُهمم ، اََّله ءُ  ُثمَ  يَلُوَنُهمم قمَوام   يَجه

َ
بهُق  أ مم  َشَهاَدةُ  تَسم هه َحده

َ
 أ

ينَُه، ينُهُ  يَمه يمُ  قَاَل  «َشَهاَدتَهُ  َوَيمه ُبوَننَا َوََكنُوا»: إهبمَراهه ه ده  الَشَهاَدةه، ََعَ  يَِضم  .«َوالَعهم
আবদুল্লাহ (ইবন োস’উদ) রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু সূসত্র নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আোর যুসগর 
ক াসেরাই হসি সসবোত্তে ক াে, এরপর যারা োসদর হনেট্বেেী, 
এরপর যারা োসদর হনেট্বেেী যুসগর। এরপসর এেন সব ক াে 
আসসব যারা েসে েরার আসগই সাক্ষয হদসব, আবার সাক্ষয কদওয়ার 
আসগ েসে েসর বসসব। ইবরাহীে (নাখঈ) (রহ.) বস ন, 
আোসদরসে সাক্ষয হদস  ও অাংগীোর েরস  োরসেন।2 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৬৫১, েুসহ ে, হাদীস নাং ২৫৩৫।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ২৬৫২। 
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

েুসহ েগণ হেেু কদশ জয় াভ েরসব এবাং হেেু োনুষ েহদনা 
কেসে কবহরসয় যাসব।  

يَانَ  َعنم  به  بمنه  ُسفم
َ
َ  زَُهيم   أ نَ  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ
عمُت : قَاَل  هُ أ  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َسمه

تَحُ »: َيُقوُل  وََسلََم، َعلَيمهه  ته  ايلََمُن، ُتفم
م
م   َفيَأ وَن، قَوم مم  َفيَتََحَملُونَ  يُبهسل لههه هم

َ
 َوَمنم  بهأ

، َطاَعُهمم
َ
ينَةُ  أ تَحُ  َيعملَُموَن، ََكنُوا لَوم  لَُهمم  َخيم   َوالَمده ُم، َوُتفم

م
ته فَ  الَشأ

م
م   يَأ وَن، قَوم  يُبهسل

مم  َفيَتََحَملُونَ  لهيهه هم
َ
، َوَمنم  بهأ َطاَعُهمم

َ
ينَةُ  أ تَحُ  َيعملَُموَن، ََكنُوا لَوم  لَُهمم  َخيم   َوالَمده  َوُتفم

َراُق، ته  العه
م
م   َفيَأ وَن، قَوم مم  َفيَتََحَملُونَ  يُبهسل لهيهه هم

َ
، َوَمنم  بهأ َطاَعُهمم

َ
ينَةُ  أ َ  َخيم   َوالَمده  ُهمم ل

 .«َيعملَُمونَ  ََكنُوا لَوم 

সুহফয়ান ইবন আবূ যুহায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, আহে রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে 
শুসনহে, ইয়াোন হবহজে হসব, েখন এেদ  ক াে হনসজসদর 
সওয়ারী হাাঁহেসয় এসস স্বীয় পহরবার-পহরজন এবাং অনুগে ক ােসদর 
উহিসয় হনসয় যাসব। অেচ েদীনাই োাঁসদর জনয উত্তে হে , যহদ 
োাঁরা বুঝে। হসহরয়া হবহজে হসব, েখন এেদ  ক াে হনসজসদর 
সওয়ারী হাাঁহেসয় এসস স্বীয় পহরবার-পহরজন এবাং অনুগে ক ােসদর 
উহিসয় হনসয় যাসব; অেচ েদীনাই হে  োাঁসদর জনয ে যাণের, যহদ 
োাঁরা জানে। এরপর ইরাে হবহজে হসব েখন, েখন এেদ  ক াে 
হনসজসদর সওয়ারী হাাঁহেসয় এসস স্বীয় পহরবার-পহরজন এবাং অনুগে 
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ক ােসদর উহিসয় হনসয় যাসব; অেচ েদীনাই হে  োাঁসদর জনয 
ে যাণের, যহদ োাঁরা জানে।1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
উের ইবন খাত্তাব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর শাহাদাসের সাংবাদ 

، َعنه  َمشه عم
َ
، َحَدثَنه : قَاَل  األ يق  عمُت : قَاَل  َشقه َفَة، َسمه نمدَ  ُجلُوًسا ُكَنا: قَاَل  ُحَذيم  عه

َ  ُعَمرَ  يلُكمم : َفَقاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه
َ
َل  َُيمَفُظ  أ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  قَوم

، فه  تمنَةه نَا قُلمُت  الفه
َ
وم  َعلَيمهه  إهنََك : اَل قَ : قَاََلُ  َكَما أ

َ
، َعلَيمَها أ  الرَُجله  فهتمنَةُ »: قُلمُت  جَلَرهيء 

لههه  فه  هم
َ
ه  أ هه  َوَماَله ُرَها وََجارههه، َوَودَله مُ  الَصاَلةُ  تَُكفِّ ممرُ  َوالَصَدقَُة، َوالَصوم

َ
ُ  َواأل  ،«َوانلَهم

يُد، َهَذا لَيمَس : قَاَل  ره
ُ
نه  أ تمنَةُ  َولَكه ُر، َيُموجُ  َكَما ُموجُ تَ  الَته  الفه  لَيمَس : قَاَل  ابَلحم

نمَها َعلَيمَك  س   مه
م
يَ  يَا بَأ مه

َ
نهَي، أ مه لًَقا، بَابًا َوَبيمنََها بَيمنََك  إهنَ  الُمؤم َْسُ : قَاَل  ُمغم يُكم

َ
مم  أ

َ
 أ

تَُح؟ ،: قَاَل  ُيفم َْسُ لََق  الَ  إهًذا: قَاَل  يُكم بًَدا، ُيغم
َ
َكانَ : قُلمنَا أ

َ
لَمُ  ُعَمرُ  أ : قَاَل  ابلَاَب؟ َيعم

، نَ  َكَما َنَعمم
َ
يث   َحَدثمتُهُ  إهنِّ  اللَيملََة، الَغده  ُدونَ  أ َده طه  لَيمَس  ِبه ََغيله

َ
بمنَا بهاأل نم  فَهه

َ
 أ

َل 
َ
أ َفَة، نَسم نَا ُحَذيم َمرم

َ
وقًا فَأ ُ ََلُ، َمْسم

َ
 .ُعَمرُ  ابَلاُب : َفَقاَل  فََسأ

হুযাইফা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, এেদা আেরা 
উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর োসে বসা হে াে। েখন হেহন ব স ন, 
হফেনা সম্পসেে রাসু ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের বক্তবয 
কোোসদর েসধয কে স্মরণ করসখে? হুযাইফা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১৮৭৫।  
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ব স ন, ‘কযেহন হেহন বস হেস ন হুবহু কেেহনই আহে েসন 
করসখহে’। উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের বাণী স্মরণ রাখার বযপাসর েুহে খুব দৃঢ়োর 
পহরচয় হদি। আহে ব  াে, (রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে বস হেস ন) োনুষ হনসজর পহরবার-পহরজন, ধন-সম্পদ, 
সন্তান-সন্তহে, পাড়া-প্রহেসবশীসদর বযাপাসর কয কফেনায় পহেে হয়-
সা াে, হসয়াে, সাদাো, (নযাসয়র) আসদশ ও (অনযাসয়র) হনসষধ ো 
দূরীভূে েসর কদয়। উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, ো আোর 
উসেসশয নয়। বরাং আহে কসই হফেনার েো ব হে, যা সেুর 
েরসঙ্গর নযায় ভয়া  হসব। হুযাইফা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, কহ 
আেীরু  েু’হেনীন! কস বযাপাসর আপনার ভসয়র কোসনা োরণ কনই। 
কেননা, আপনার ও কস হফেনার োঝখাসন এেহট্ বন্ধ দরজা 
রসয়সে। উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হজজ্ঞাসা েরস ন, কস দরজাহট্ 
কভসঙ্গ কফ া হসব, না খুস  দওয়া হসব? হুযাইফা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
ব স ন, কভসঙ্গ কফ া হসব। উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, 
োহস  কো আর কোসনা হদন ো বন্ধ েরা যাসব না। [হুযাইফা 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর োত্র শােীে (রহ.) ব স ন], আেরা হজজ্ঞাসা 
েরসে আোর ভয় পাহে াে। োই, আেরা োসরূে (রহ.) – কে 



 

820 

ব  াে এবাং হেহন োাঁসে হজজ্ঞাসা েরস ন। হেহন ব স ন, দরজাহট্ 
উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হনসজই।1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
উসোন রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর শাহাদাসের সাংবাদ 

تَُل : َفَقاَل  فهتمنًَة، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اّلَلُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َذَكرَ : قَاَل  ُعَمَر، ابمنه  َعنه   َهَذا ُيقم
يَها لُوًما فه  .لهُعثمَمانَ  َمظم

ইবন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হফেনা সম্পসেে আস াচনা েসরন। হেহন বস ন, 
এসে উসোন রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োজ ুে হসয় হনহে হসব। 2 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
ফাহেো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা সবেপ্রেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 

ওয়াসাল্লাসের সাসে হেহ ে হসবন।  
هَشةَ  َعنم  َ  ََعئ بَلَتم : قَالَتم  َعنمَها، اّلَلُ  رَضه قم

َ
َمةُ  أ نَ  َتممشه  فَاطه

َ
يَتََها َكأ شم ُ  مه  َمشم

 ِّ ل  َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  ُثمَ  «بهابمنَته  َمرمَحبًا»: َسلَمَ وَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
لََسَها جم

َ
، َعنم  أ ينههه وم  يَمه

َ
ه، َعنم  أ َماَله رَسَ  ُثمَ  شه

َ
يثًا إهيَلمَها أ ، َحده همَ : لََها َفُقلمُت  َفبََكتم  ل

َي؟ رَسَ  ُثمَ  َتبمكه
َ
يثًا إهيَلمَها أ ، َحده َكتم يمُت  َما: َفُقلمُت  فََضحه

َ
مه  َرأ قمرَ  فَرًَحا ََكيلَوم

َ
نم  َب أ  مه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৫২৫।  
2 হেরহেযী, হাদীস নাং ৩৭০৮। হাদীসহট্ হাসান।  



 

821 

، ن  َُها ُحزم تلم
َ
َ  ُكنمُت  َما: َفَقالَتم : قَاَل  َعَما فََسأ فمشه

ُ
َ  أله  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  رسه

ل  قُبهَض  َحَّت  وََسلََم، َُها وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه تلم
َ
 .فََسأ

رَسَ : َفَقالَتم 
َ
يَل  إهنَ »: إهيَلَ  أ ه بم آنَ  ُيَعارهُضنه  ََكنَ  جه  ََعرََضنه  َوإهنَهُ  َمَرًة، َسنَة   ُكَ  الُقرم

، الَعامَ  ه َراهُ  َوالَ  َمَرَتيم
ُ
، َحَِضَ  إهاَل  أ َجّله

َ
َوُل  َوإهنَكه  أ

َ
له  أ

هم
َ
 َفبََكيمُت،. «به  حَلَاقًا بَيمته  أ

َما»: َفَقاَل 
َ
َ  أ نم  تَرمَضيم

َ
هَساءه  َسيَِّدةَ  تَُكونه  أ له  ن

هم
َ
،اجلَنَ  أ وم  ةه

َ
هَساءه  أ نهيَ  ن مه  «الُمؤم

ُت  كم هَك  فََضحه ل َ  .َّله
আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের চ ার ভহঙ্গসে চ সে চ সে ফাহেো 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা আোসদর হনেট্ আগেন েরস ন। োাঁসে কদসখ 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, আোর কিসহর েনযাসে 
অসনে অসনে কোবারেবাদ। োরপর োাঁসে োাঁর ডানপাসশ অেবা 
বােপাসশ (রাহবর সসন্দহ) বসাস ন এবাং োাঁর সাসে চুহপচুহপ (হে 
কযন) েো ব স ন। েখন হেহন (ফাহেো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা) কোঁসদ 
হদস ন। আহে (আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা) ব  াে োাঁদসেন কেন? 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে, পুনরায় চুহপচুহপ োাঁর সাসে েো 
ব স ন। হেহন (ফাহেো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা) এবার কহাঁসস উিস ন। 
আহে (আহয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা) ব  াে, আজসের েে দুঃখ ও 
কবদনার সাসে সাসে আনন্দ ও খুশী আহে আর েখসনা কদহখহন। 
আহে োাঁসে (ফাহেো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা) কে হজজ্ঞাসা ের াে, 
হেহন (নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে) হে বস হেস ন? হেহন 
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উত্তর হদস ন, আহে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
কগাপন েোসে প্রোশ েরসবা না। পহরসশসষ নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ইসন্তো  হসয় যাওয়ার পর আহে োাঁসে 
আবার হজজ্ঞাসা ের াে, হেহন হে বস হেস ন? হেহন ব স ন, হেহন 
(নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে) প্রেেবার আোসে বস হেস ন, 
হজবরী  আ াইহহস সা াে প্রহেবের এেবার আোর সসঙ্গ পরস্পর 
কোরআন পাি েরসেন, এ বের দু’বার এরূপ পসড় শুহনসয়সেন। 
আোর েসন হয় আোর হবদায় ো  ঘহনসয় এসসসে এবাং এরপর 
আোর পহরবাসরর েসধয েুহেই সবেপ্রেে আোর সাসে হেহ ে হসব। 
ো শুসন আহে কোঁসদ হদ াে। হিেীয়বার বস হেস ন, েুহে হে এসে 
সন্তুি নও কয, জান্নােবাহস েহহ াসদর অেবা েু’হেন েহহ াসদর েুহে 
সরদার (কনত্রী) হসব। এ েো শুসন আহে কহসসহে াে। 1 

يمُ  َحَدَثنَا قََزَعَة، بمنُ  َُيمََي  َحَدثَنه  ، بمنُ  إهبمَراهه ، َعنم  َسعمد  بهيهه
َ
َوَة، َعنم  أ  َعنم  ُعرم

هَشةَ  َ  ََعئ ل  َدََع : قَالَتم  َعنمَها، اّلَلُ  رَضه َمةَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  فه  ابمنَتَهُ  فَاطه
َواهُ  ي َشكم ء   فََسارََها فهيهه  قُبهَض  اََّله هَشم ، ب ، فََسارََها َدََعَها ُثمَ  َفبََكتم َكتم  فََضحه
َُها: قَالَتم  تلم

َ
ل  َساَرنه »: َفَقالَتم  َذلهَك، َعنم  فََسأ َبَنه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه خم

َ
 فَأ

نَهُ 
َ
بَُض  أ هه  فه  ُيقم ي وََجعه َ  اََّله ، تُُوِّفِّ َبَ  َساَرنه  ُثمَ  َفبََكيمُت  فهيهه خم

َ
نِّ  نه فَأ

َ
َوُل  أ

َ
له  أ

هم
َ
متههه  أ  بَي

تمبَُعهُ 
َ
ُت  أ كم  .«فََضحه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬২৩-৩৬২৪।  
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আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের অহন্তে করাগোস  োাঁর েনয ফাহেো 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহাসে কডসে পািাস ন। এরপর চুহপচাহপ হে কযন 
ব স ন। ফাহেো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা ো শুসন কোঁসদ কফ স ন। 
োরপর আবার কডসে োাঁসে চুহপচাহপ আসরা হে কযন ব স ন। এসে 
ফাহেো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কহাঁসস উিস ন। আসয়শা রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহা বস ন, আহে হাাঁহস-োন্নার োরণ হজজ্ঞাসা েরস  হেহন 
ব স ন, (প্রেে বার) নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসে 
চুসপ চুসপ বস হেস ন, কয করাসগ হেহন আক্রান্ত হসয়সেন এ করাসগই 
োাঁর ওফাে হসব; োই আহে কোঁসদ হদসয়হে াে। এরপর হেহন 
চুহপচাহপ আোসে বস হেস ন, োর পহরবার পহরজসনর েসধয আহেই 
সবেপ্রেে োাঁর সাসে হেহ ে হব, এসে আহে কহাঁসস হদসয়হেস ন।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬২৫-৩৬২৬।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
প্রেে হেন শোব্দীসে ইস ােী হবজয় সাহধে হসব। 

بُو َحَدَثنَا
َ
يد   أ ، َسعه رهيل

ته : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  اْلُدم
م
 ََعَ  يَأ

، انَلاسه  ُزو َزَمان  نَ  فهئَام   َفيَغم ، مه  اّلَله  رَُسوَل  َحَب َصا َمنم  فهيُكمم : َفيَُقولُونَ  انَلاسه
،: َفيَُقولُونَ  وََسلََم؟ َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  تَحُ  َنَعمم ، َفيُفم ته  ُثمَ  لَُهمم

م
، انَلاسه  ََعَ  يَأ  َزَمان 

ُزو نَ  فهئَام   َفيَغم ، مه َحاَب  َصاَحَب  َمنم  فهيُكمم  َهلم : َفيَُقاُل  انَلاسه صم
َ
 َصَّل  اّلَله  رَُسوله  أ

،: َفيَُقولُونَ  َم؟وََسلَ  َعلَيمهه  اهللُ  تَحُ  َنَعمم ، َفيُفم ته  ُثمَ  لَُهمم
م
، انلَاسه  ََعَ  يَأ  فهئَام   َفيَغمُزو َزَمان 

نَ  ، مه َحاَب  َصاَحَب  َمنم  َصاَحَب  َمنم  فهيُكمم  َهلم : َفيَُقاُل  انَلاسه صم
َ
 اّلَله  رَُسوله  أ

،: َفيَُقولُونَ  وََسلََم؟ َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  تَ  َنَعمم  ." لَُهمم  حُ َفيُفم
আবু সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, জনগসনর উপর 
এেন এে সেয় আসসব যখন োসদর হবরাট্ বসনযবাহহনী হজহাসদর 
উসেসশয কবর হসব। েখন োসদরসে হজজ্ঞাসা েরা হসব, কোোসদর 
েসধয এেন কেউ আসেন হে হযহন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের সাহচাযে  াভ েসরসেন? (অেোৎ সাহাবী) োাঁরা ব সবন, 
হযাাঁ আসেন। েখন (ঐ সাহাবীর বরেসে) োসদরসে জয়ী েরা হসব। 
োরপর জনগসনর উপর পুনরায় এেন এে সেয় আসসব যখন 
োসদর হবরাট্ বসনযবাহহনী (শত্রুসদর হবরুসি) যুসি হ প্ত োেসব। 
েখন োসদরসে হজজ্ঞাসা েরা হসব, কোোসদর েসধয এেন কেউ 
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আসেন হে হযহন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাহচাযে 
 াসভ ধনয হোংবা কোসনা বযহক্তর (সাহাবীর) সাহচাযে  াভ েসরসেন? 
(অেোৎ োসবয়ী) েখন োাঁরা ব সবন, হযাাঁ আসেন। েখন (ঐ 
োসবয়ীর বরেসে) োসদরসে জয়ী েরা হসব। এরপর ক ােসদর 
উপর এেন এে সেয় আসসব, যখন োসদর হবরাট্ বাহহনী হজহাসদ 
অাংশগ্রহণ েরসব। েখন োসদরসে হজজ্ঞাসা েরা হসব, কোোসদর 
েসধয এেন হে কেউ আসেন, হযহন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের সাহাবীগসণর সাহচাযে  াভোরী কোসনা বহক্তর 
(োসবয়ীর) সাহচাযে  াভ েসরসেন? (অেোৎ োসব-োসবয়ী) ব া হসব 
আসেন। েখন োসদরসে (ঐ োসব-োসবয়ীর বরেসে) জয়ী েরা 
হসব। 1  
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
যাইনাব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 

ওয়াসাল্লাসের স্ত্রীসদর েসধয সবেপ্রেে োাঁর সাসে হেহ ে হসব। 
هَشةَ  َعنم  مِّ  ََعئ

ُ
نهَي، أ مه مُمؤم َُعُكنَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  قَاَل : قَالَتم  ال رسم

َ
 أ

َولُُكنَ  به  حَلَاقًا طم
َ
َيتُُهنَ  َيتََطاَولمنَ  فَُكنَ : قَالَتم  «يًَدا أ

َ
َوُل  أ طم

َ
 فَََكنَتم : قَالَتم  يًَدا، أ

طم 
َ
َنَها َزيمنَُب، يًَدا َونَلَاأ

َ
َها َتعمَمُل  ََكنَتم  أله  .َوتََصَدُق  بهيَده

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬৪৯।  
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উমু্ম  েু’হেনীন আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কেসে বণেনা েসরন, 
হেহন বস ন: রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, 
কোোসদর েসধয সবেপ্রেে কস-ই আোর সাসে হেহ ে হসব যার হাে 
সবোহধে  ম্বা। সুেরাাং সব হবহবরা হনজ হনজ হাে কেসপ কদখসে 
 াগস ন োর হাে কবহশ  ম্বা। আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা বস ন, 
অবসশসষ আোসদর েসধয যয়নসবর হােই সবসচসয়  ম্বা বস  হহহর 
হ । োরণ হেহন হাে হদসয় োজ েরসেন এবাং দান-খয়রাে 
েরসেন।1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
আ ী ও েু‘আহবয়া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুোর েধযের হবসবদ ও আ ী 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু েু‘আহবয়া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর কচসয় কেি।  

، ابمنه  َعنه  َهاب  َبَنه  شه خم
َ
بُو أ

َ
، َعبمده  بمنُ  َسلََمةَ  أ َنه ، َوالَضَحاكُ  الرَْحم ل َدانه مَهمم نَ  ال

َ
بَا أ

َ
 أ

رهَي، يد  َسعه 
ُدم نمدَ  ََنمنُ  بَيمنَا: قَاَل  اْلم مُ  وَُهوَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  عه  َيقمسه

ًما، تَاهُ  قَسم
َ
ةه، ُذو أ َ َُويمَصه نم  رَُجل   وَُهوَ  اْلم ، بَنه  مه يم  ، اهلله، رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  تَمه لم  قَاَل  اعمده

ُل  َوَمنم  َويملََك »: وََسلَمَ  هه َعلَيم  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  ؟ لَمم  إهنم  َيعمده لم ده عم
َ
بمُت  قَدم  أ  خه

مُت  لم  لَمم  إهنم  وََخْسه ده عم
َ
ََطابه  بمنُ  ُعَمرُ  َفَقاَل  «أ َ  اْلم  اهلله، رَُسوَل  يَا: َعنمهُ  اهللُ  رَضه

هبم  فهيهه  يله  ائمَذنم  ْضم
َ
ُه،»: َسلَمَ وَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  قَاَل  ُعنَُقُه، أ  ََلُ  فَإهنَ  َدعم

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৪৫২।  
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َحابًا صم
َ
رُ  أ َحُدُكمم  َُيمقه

َ
، َمعَ  َصاَلتَهُ  أ مم يَاَمهُ  َصاَلتههه ، َمعَ  وَصه مم هه يَامه َرُءونَ  صه  َيقم

آَن، ، جُيَاوهزُ  اَل  المُقرم يَُهمم ُرقُونَ  تََراقه نَ  َيمم اَلمه  مه هسم
ُرُق  َكَما اإلم مُ  َيمم نَ  الَسهم ، مه َيةه  الَرمه

لههه  إهَل  ُينمَظرُ  يهه  يُوَجدُ  فاََل  نَصم ، فه ء  ، فهيهه  يُوَجدُ  فاََل  رهَصافههه  إهَل  ُينمَظرُ  ُثمَ  ََشم ء   ُثمَ  ََشم
يِّهه  إهَل  ُينمَظرُ  يهه  يُوَجدُ  فاََل  نَضه ء   فه حُ  وَُهوَ  - ََشم دم هه  إهَل  ُينمَظرُ  ُثمَ  - المقه  يُوَجدُ  فاََل  قَُذذه

يهه  ، فه ء  وَُد، رَُجل   آَيتُُهمم  َوادَلَم، المَفرمَث  َسبََق  ََشم سم
َ
َدى أ ثمُل  َعُضَديمهه  إهحم يه  مه

 ثَدم
ةه،

َ
أ مَمرم وم  ال

َ
ثمُل  أ َعةه  مه َضم يه  ََعَ  َُيمرُُجونَ  َتتََدرمَدُر، ابلم قَة   حه نَ  فُرم بُو قَاَل  «انَلاسه  مه

َ
 أ

يد   َهدُ »: َسعه شم
َ
نِّ  فَأ

َ
عمُت  أ نم  َهَذا َسمه َهدُ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  مه شم

َ
نَ  َوأ

َ
 أ

 َ به  بمنَ  لََعه
َ
َ  َطالهب   أ نَا قَاتَلَُهمم  َعنمهُ  اهللُ  رَضه

َ
َمرَ  َمَعُه، َوأ

َ
هَك  فَأ َس، الَرُجله  بهَذل ُمه  فَاتلم

َد، َ  فَوُجه ته
ُ
، فَأ ، َنَظرمُت  َحَّت  بههه  اََّلهي َسلَمَ وَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َنعمته  ََعَ  إهيَلمهه

 .«َنَعَت 
আবু সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
এেদা আেরা রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ 
বসা হে াে। েখন হেহন হেেু সম্পদ বন্টন েরস ন। কস সেয় বনী 
োেীে কগাসত্রর যু  খুওসায়হসরা নােে এে বযহক্ত রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ এসস ব  , কহ আল্লাহর 
রাসু  ইনসাফ েরুন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, কোোর ধবাংস কহাে কে ইনসাফ েরসব যহদ আহে ইনসাফ 
না েহর! আহে যহদ ইসনাফ না েহর েসব কো আহে অেৃেোযে ও 
ক্ষহেগ্রস্ত হসয় যাব। েখন উের ইবনু  খাত্তাব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
ব স ন, কহ আল্লাহর রাসু ! আোসে অনুেহে হদন, আহে োর 
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গদোন উহড়সয় কদই। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, োসে কেসড় দাও। োর সঙ্গী সাহ রা কো এেন কয, 
কোেরা কোোসদর সা ােসে োসদর েু নায় েুি েসন েরসব এবাং 
কোেরা কোোসদর হসয়ােসে োসদর হসয়াসের েু নায় নগণয েসন 
েরসব। োরা েুরআন পাি েরসব হেন্তু েুরআন োসদর েন্ঠনা ী 
অহেক্রে েরসব না। োরা ইস াে কেসে কবহরসয় যাসব- কযেন 
কবহরসয় যায় েীর োর  ক্ষযহহ  অহেক্রে েসর। েখন েীর 
হনসক্ষপোরী বযহক্ত ধনুসের নাস  পরীক্ষা েসর কদখসব এসেও হেেু 
পাওয়া যাসব না। এরপর কস এর রুসাফ পরীক্ষা েসর কদখসব 
এসেও হেেু পাওয়া যাসব না। োরপর কস এর নাহয়ইও পরীক্ষা েসর 
কদখসব এসে ও হেেুই পাওয়া যাসব না। োদাহসেই নাহযই ব া 
হয়। োরপর কস এর েুযায পরীক্ষা েসর কদখসব এসেও পাওয়া 
যাসব না। েীর এে েীব্র গহেসে কবহরসয় যায় কয ে  বা রসক্তর গাদ 
এসে  াগসেই পাসর না। এ সম্প্রদাসয়র ক ােসদর পহরচয় এই কয, 
এে ো  বযহক্ত যার উভয় বাহুহ-কে এেহট্ বাবু হসব েহহ াসদর 
স্তসনর নযায় অেবা এে টূ্েরা বাড়হে কগাশসের নযায়। এসদর 
আহবভোব েখন হসব যখন ক ােসদর েসধয েোবনেয কদখা কদসব। 
আবু সাঈদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আহে সাক্ষয হদহি কয, আহে 
এেো রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কেসে শুসনহে। 
আসরা সাক্ষয হদহি কয, আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োসদর সাসে যুি 
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েসরসেন, েখন আহে োর সাসে হে াে। আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
এ ক ােহট্সে কখাজ েরার হনসদেশ কদওয়ার পর োসে ো াশ েসর 
পাওয়া কগ । এরপর োসে আনা হ । েখন রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োর কয হনদশেন েসরসেন কস বহণেে হনদশেন 
েুোহবে আহে োর হদসে োো াে।1 

به  َعنم 
َ
، أ يد  نَ  َسعه

َ
َ  أ ًما َذَكرَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه ، فه  يَُكونُونَ  قَوم َمتههه

ُ
 أ

قَة   فه  َُيمرُُجونَ  نَ  فُرم ، مه يَماُهمم  انَلاسه قه  َْشل  ُهمم »: قَاَل  اتَلَحالُُق  سه
َلم وم  - اْلم

َ
نم  أ َْشِّ  مه

َ
 أ

قه 
َلم تُلُُهمم  - اْلم دمَن  َيقم

َ
ه  أ َقِّ  إهَل  الَطائهَفتَيم ل  فََِضََب : قَاَل  «احلم  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

وم  َمثاًَل، لَُهمم  وََسلَمَ 
َ
اًل  قَاَل  أ ِمه  الرَُجُل » قَوم َيةَ  يَرم وم  - الَرمه

َ
 فه  َفيَنمُظرُ  - المَغَرَض  قَاَل  أ

له 
َيةً، يََرى فاََل  انَلصم ِّ  فه  َوَينمُظرُ  بَصه َيًة، يََرى فاََل  انَلضه  فاََل  المُفوقه  فه  َوَينمُظرُ  بَصه
َيةً  يََرى بُو قَاَل : قَاَل  «بَصه

َ
يد   أ نمتُمم »: َسعه

َ
، َوأ َل  يَا َقتَلمتُُموُهمم هم

َ
َراقه  أ  .«المعه

আবু সাঈদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে এেদ  ক াে সম্পসেে আস াচনা েরস ন যারা োাঁর 
উম্মাসের োসঝই সৃহি হসব। োরা আহবভুেে হসব ঐ সেয় যখন 
োনুসষর েসধয হবসরাধ কদখা হদসব। োসদর হনদশেন এই কয, োসদর 
োো েুোন োেসব। োরা সৃহির হনেৃি বা সবোহধে হনেৃি ক াে 
হসব। ো-কদরসে দু’দস র এেন দ হট্ হেযা েরসব যারা সসভযর 
হদসে অহধে হনেট্বেেী এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১০৬৪।  
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োসদর এেহট্ উপো বণেনা েরস ন অেবা েরস ন, এে বযহক্ত 
 ক্ষযহহ  হনরুপন েসর েীর হনসক্ষপ েসর এরপর নাস  পরীক্ষা 
েসর কদসখ হেন্তু এসে হববু্দোত্র রক্তও কস কদখসে পায় না। এরপর 
এর নাহযই পরীক্ষা েসর কদসখ, এসেও হবনু্দোত্র রক্ত কস কদসখ না। 
োরপর কস এর ফুে পরীক্ষা েসর কদসখ হেন্তু এসেও কস হবনু্দোত্র 
কোসনা হেেু কদখসে পায় না। বণেনাোরী আবু সাঈদ রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু বস ন, কহ ইরােবাসী! কোেরা োসদরসে হেযা েসরে।1 

به  َعنم 
َ
يد   أ ، َسعه رهيِّ

ُدم ُرُق »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  اْلم قَة   َتمم  َماره
نمدَ  قَة   عه نَ  فُرم َي، مه لهمه مُمسم تُلُهَ  ال ومَّل  اَيقم

َ
ه  أ َقِّ  الَطائهَفتَيم  .«بهاحلم

আবু সাঈদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, েুসহ েসদর েেহবসরাসধর 
সেয় এেহট্ দ  কবর হসব, োসদরসে হেযা েরসব, দু-দস র এেন 
দ হট্ যারা হসের অহধে হনেট্বেেী।2 

  َعنم 
َ
يد   به أ ، َسعه رهيِّ

ُدم  فه  تَُكونُ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  اْلم
َمته 

ُ
، أ َقتَانه ُرجُ  فهرم نم  َفتَخم َما مه منههه ، بَي قَة  اَلُهمم  َقتملَُهمم  يَّله  َماره وم

َ
َقِّ  أ  .«بهاحلم

আবু সাঈদ খূদরী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, আোর উম্মাসে 
দুহট্ দ  সৃহি হসব। েখন োসদর কেসে অনয আসরেহট্ দ  সৃহি 
                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১০৬৪।  
2 েুসহ ে, হাদীস নাং ১০৬৪।  
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হসব। এদ সে দুদস র ওই দ হ হেযা েরসব যারা হসের অধীে 
হনেট্বেেী।1 

به  َعنم 
َ
يد   أ ، َسعه رهيِّ

ُدم نَ  اْلم
َ
ُرُق »: قَاَل  وََسلََم، لَيمهه عَ  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ قَة   َتمم  َماره

قَة   فه  نَ  فُرم ، مه ومَّل  َقتملَُهمم  َفيَّله  انَلاسه
َ
ه  أ َقِّ  الَطائهَفتَيم  .«بهاحلم

আবু সাঈদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, োনুসষর েসধয যখন েে হবসরাধ কদখা 
হদসব েখন এেদ  ক াে কবর হসব। োসদরসে হেযা েরসব 
দু”দস র কয দ হট্ হসের অহধে হনেট্বেেী।2 
 

 
 
 
 
 
  

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
েু‘আহবয়া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর সাসে হাসান রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

সেসজাো। 
                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১০৬৪।  
2 েুসহ ে, হাদীস নাং ১০৬৪।  
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به  َعنم 
َ
عمُت : قَاَل  ُموَس، أ بََل : ُقوُل يَ  احلََسَن، َسمه تَقم ٍّ  بمنُ  احلََسنُ  َواّلَله  اسم َيةَ  لََعه  ُمَعاوه

ثَاله  بهَكتَائهَب  مم
َ
، أ بَاله ُرو َفَقاَل  اجله رَى إهنِّ : الَعاصه  بمنُ  َعمم

َ
 َحَّت  تَُوِلِّ  الَ  َكتَائهَب  أَل

تَُل  قمَراَنَها، َتقم
َ
َيةُ  ََلُ  َفَقاَل  أ َ  َواّلَله  َوََكنَ  ُمَعاوه ه  َخيم يم : الَرُجلَيم

َ
ُرو أ  َهُؤالَءه  َقتََل  إهنم  َعمم

، ُموره  يله  َمنم  َهُؤالَءه  وََهُؤالَءه  َهُؤالَءه
ُ
مم  يله  َمنم  انَلاسه  بهأ ، يله  َمنم  بهنهَسائههه مم  بهَضيمَعتههه

ه  إهيَلمهه  َفبََعَث  نم  رَُجلَيم مش   مه نم  قَُري َنه  َعبمدَ : َشممس   َعبمده  بَنه  مه  دَ َوَعبم  َسُمَرَة، بمنَ  الرَْحم
ره  بمنَ  اّلَله  ، بمنه  ََعمه ، َهَذا إهَل  اذمَهبَا: َفَقاَل  ُكَريمز  رهَضا الَرُجله

، فَاعم : ََلُ  َوقُوالَ  َعلَيمهه
لُبَا ، َواطم َتيَاُه، إهيَلمهه

َ
، َفَطلَبَا: ََلُ  َوقَاالَ  َفتَََكََما، َعلَيمهه  فََدَخالَ  فَأ  احلََسنُ  لَُهَما َفَقاَل  إهيَلمهه

ٍّ  بمنُ  ، َعبمده  َبنُو إهنَا: لََعه َصبمنَا قَدم  الُمَطلهبه
َ
نم  أ ، َهَذا مه هه  َوإهنَ  الَماله َمةَ  َهذه

ُ
 ََعثَتم  قَدم  األ

َمائهَها، فه  لُُب  َوَكَذا، َكَذا َعلَيمَك  َيعمرهُض  فَإهنَهُ : قَاالَ  ده لَُك  إهيَلمَك  َوَيطم
َ
أ  َفَمنم : قَاَل  َويَسم

،به  لََك  ََنمنُ : قَاالَ  بهَهَذا، يله  لَُهَما َفَما هه
َ
، لََك  ََنمنُ : قَاالَ  إهاَل  َشيمئًا َسأ  َفَقاَل  فََصاحَلَُه، بههه

عمُت  َولََقدم : احلََسنُ  بَا َسمه
َ
َرةَ  أ يمُت : َيُقوُل  بَكم

َ
 وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َرأ

َبه  ََعَ 
نم ٍّ  بمنُ  َواحلََسنُ  المه ، إهَل  لََعه بهُل  وَُهوَ  َجنمبههه َرى وََعلَيمهه  َمَرًة، انَلاسه  ََعَ  ُيقم خم

ُ
 أ

نم  اّلَلَ  َولََعَل  َسيِّد   َهَذا ابمنه  إهنَ »: َوَيُقوُل 
َ
لهحَ  أ َ  بههه  يُصم ه  َبيم ه  فهئَتَيم يَمتَيم نَ  َعظه  مه

يَ  لهمه بُو قَاَل  ،«الُمسم
َ
ل  يله  قَاَل : " اّلَله  َعبمده  أ  َسَماعُ  نَلَا َثبََت  َماإهنَ : اّلَله  َعبمده  بمنُ  لََعه

نم  احلََسنه  به  مه
َ
َرَة، أ يثه  بهَهَذا بَكم  ." احلَده

আবু েূসা রহ. হাসান (বসরী) রহ. হসে বণেনা েসরন, হেহন বস ন, 
আল্লাহর েসে, হাসান ইবন আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু পবেে সদৃস 
কসনাদ  হনসয় েু‘আহবয়া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর েুসখােুহখ হস ন। 
আোর ইবন আস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, আহে এেন কসনাদ  
কদখসে পাহি যারা প্রহেপক্ষসে হেযা না েসর হফর যাসব না। 
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েু‘আহবয়া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু েখন ব স ন, আল্লাহর েসে! (আর 
েু‘আহবয়া ও আের ইবনু  ‘আস) রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু উভসয়র েসধয 
েু‘আহবয়া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হেস ন উত্তে বযহক্ত। ‘কহ ‘আের! এরা 
ওসদর এবাং ওরা এসদর হেযা েরস  আহে োসে হদসয় ক াসের 
সেসযার সোধান েরব? োসদর নারীসদর কে েত্ত্ববধান েরসব? 
োসদর দূবে  ও হশশুসদর রক্ষণাসবক্ষণ েরসব? োরপর হেহন 
েুরায়সশর বানূ আবসদ শােস শাখার দু’জন আবু্দর রহোন ইবন 
সােুরাহ ও আবু্দল্লাহ ইবন আের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে হাসান 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর োসে পািাস ন। হেহন োসদর ব স ন, ‘কোেরা 
উভসয় এই ক ােহট্র োসে যাও এবাং োর োসে (সহন্ধর) প্রস্তাব 
কপশ েসরা, োাঁর সসঙ্গ আসরাচনা েসরা ও োর বক্তবয জানসে কচিা 
ের।’ োরা োর োসে কগস ন এবাং োর সসঙ্গ েখা ব স ন, 
আ াপ-আস াচনা েরস ন এবাং োর বক্তবয জানস ন। হাসান ইবন 
আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োসদর ব স ন, ‘আেরা আবু্দ  েুত্তাহ সবর 
সন্তান, এই সম্পদ (বায়েু  োস র) আেরা কপসয়হে। আর এরা 
রক্তপাসে হ প্ত হসয়সে।’ োরা উভসয় ব স ন, (েু‘আহবয়া রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু) আপনার োসে এরূপ বক্তবয কপশ েসরসেন। আর আপনার 
বক্তবযও জানসে কচসয়সেন ও সহন্ধ োেনা েসরসেন। হেহন ব স ন, 
‘এ দাহয়ত্ব কে কনসব? োরা ব স ন, আেরা আপনার জনয এ দাহয়ত্ব 
গ্রহণ েরহে।’ এরপর হেহন োসদর োসে কয সব প্রশ্ন েরস ন, 
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োরা (োর জওয়াসব) ব স ন, ‘আেরা এ দাহয়ত্ব হনহি।’ োরপর 
হেহন োর সাসে সহন্ধ েরস ন। হাসান (বসরী) (র) বস ন, আহে 
আবু বােরা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ব সে শুসনহেঃ রাসূরুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে আহে হেম্বসরর উপর কদসখহে, 
হাসান রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োাঁর পাসশ হেস ন। হেহন এেবার 
ক ােসদর হদসে আর এেবার োাঁর হদসে োোহিস ন আর 
ব হেস ন, আোর এ সন্তান কনেৃিানীয়। সম্ভবে োাঁর োধযসে 
আল্লাহ ো‘আ া েুসরোসনর দু’হট্ বড় দস র েসধয 
েীোাংশােরাসবন।’ আবু আবু্দল্লাহ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আ ী 
ইবন আবু্দল্লাহ আোসে বস সেন কয, এ হাদীসসর োধযসেই আবু 
বােরা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে হাসাসনর শ্রুহে আোসদর োসে 
প্রোহণে হসয়সে।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৭০৪।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
‘আম্মার ইবন ইয়াহসর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর শাহাদাে 

َمَة، َعنم  ره
كم بمنههه  َعَباس   ابمنُ  يله  قَاَل  عه ٍّ  َواله به  إهَل  انمَطلهَقا: لََعه

َ
يد   أ َمَعا َسعه نم  فَاسم  مه

، يثههه نَافَ  َحده لهُحُه، َحائهط   فه  ُهوَ  فَإهَذا انمَطلَقم َخذَ  يُصم
َ
تََب، رهَداَءهُ  فَأ   ثُمَ  فَاحم

َ
مَشأ ن

َ
ُثنَا أ  ُُيَدِّ

َت  َحَّت 
َ
رُ  أ ، بهنَاءه  ذهكم ده جه ُل  ُكَنا: َفَقاَل  الَمسم ه  َوَعَمار   بَلهنَةً  بَلهنَةً  ََنممه ، بَلهنَتَيم ه  بَلهنَتَيم

ل  فََرآهُ  َاَب  َفيَنمُفُض  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه ، َويمحَ »: َوَيُقوُل  َعنمُه، الَتل تُلُهُ  َعَمار   تَقم
ئَةُ  يَُة، الفه ُعوُهمم  ابَلاغه ، إهَل  يَدم ُعونَهُ  اجلَنَةه ُعوذُ : َعَمار   َيُقوُل : قَاَل  «انَلاره  إهَل  َوَيدم

َ
 أ

نَ  بهاّلَله  َته  مه  ." الفه
ইেহরো (রহ.) বহণেে, হেহন বস ন: ইবসন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু আোসে ও োর কেস  আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ব স ন, 
কোেরা উভয়ই আবূ সা’ঈদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োসে যাও এবাং োাঁর 
কেসে হদীস শুসন আস। আেরা কগ াে। েখন হেহন এে বাগাসন 
োজ েরসেন। হেহন আোসদরসে কদসখ চাদসর হাাঁটু্ েুহড় হদসয় 
বসস ন এবাং পসর হাহদস বণেনা শুরু েরস ন। কশষ পযোসয় হেহন 
েসহজসদ নববী হনেোণ আস াচনায় আসস ন। হেহন ব স ন: আেরা 
এেট্া এেট্া েসর োাঁচা ইট্ বহন েরহে াে আর আম্মার 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু দুসট্া দুসট্া েসর োাঁচা ইট্ বহন েরহেস ন। 
রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ো কদসখ োাঁর কদহ কেসে 
োহট্ ঝাড়সে  াগস ন এবাং ব সে  াগস ন, আম্মাসরর জনয 
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আফসসাস, োসে হবসরাহী দ  হেযা েরসব। কস োসদরসে আহবান 
েরসব জান্নাসের হদসে আর োরা আহবান েরসব জাহান্নাসের 
হদসে। আবূ সা’ঈদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন: েখন আম্মার 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন: আহে হফেনা কেসে আল্লাহর োসে 
পানাহ চাই।1 

مِّ  َعنم 
ُ
نَ  َسلََمَة، أ

َ
تُلَُك »: لهَعَمار   قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ ئَةُ  َتقم  المفه

يَةُ  َاغه  .«ابلم
উসম্ম সা াো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কেসে বহণেে, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আম্মার রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে বস সেন, 
কোোসে রাষ্ট্রসরাহী ক াসেরা হেযা েরসব।2 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৪৭।  
2 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৯১৬।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

খাইবার কেসে ইয়াহুদীরা হবোহড়ে হসব। 
َ  ُعَمرَ  ابمنه  َعنه  ُل  فََدعَ  لََما: قَاَل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه هم

َ
 قَامَ  ُعَمَر، نَ بم  اّلَله  َعبمدَ  َخيمَبَ  أ

يبًا، ُعَمرُ   ََعَ  َخيمَبَ  َيُهودَ  ََعَمَل  ََكنَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  إهنَ : َفَقاَل  َخطه
، مم ههه َوال مم

َ
ُكمم »: َوقَاَل  أ رل قََرُكمُ  َما نُقه

َ
ه  إهَل  َخَرجَ  ُعَمرَ  بمنَ  اّلَله  َعبمدَ  َوإهنَ  «اّلَلُ  أ  َماَله

َي  اَك،ُهنَ  نَ  َعلَيمهه  َفُعده ، مه َعتم  اللَيمله اَلُه، يََداهُ  َفُفده  َعُدوي  ُهنَاكَ  نَلَا َولَيمَس  َورهجم
، َُهمم نَا ُهمم  َغيم َمتُنَا َعُدول يمُت  َوقَدم  َوُتهم

َ
، َرأ الََءُهمم َعَ  فَلََما إهجم مجم

َ
هَك  ََعَ  ُعَمرُ  أ تَاهُ  َذل

َ
 أ

َحدُ 
َ
به  بَنه  أ

َ
، أ يَ  يَا: اَل َفقَ  احلَُقيمقه مه

َ
نهَي، أ مه رهُجنَا الُمؤم

َُتم
َ
قََرنَا َوقَدم  أ

َ
 اهللُ  َصَّل  حُمََمد   أ

َواله  ََعَ  وَََعَملَنَا وََسلََم، َعلَيمهه  مم
َ
َط  األ هَك  َوَْشَ َظنَنمَت : ُعَمرُ  َفَقاَل  نَلَا، َذل

َ
نِّ  أ

َ
يُت  أ  نَسه

َل  َت  إهَذا بهَك  َكيمَف »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  قَوم رهجم
خم

ُ
نم  أ  َتعمُدو َخيمَبَ  مه

هه  ََكنَتم : َفَقاَل  «يَلملَة   َبعمدَ  يَلملَةً  قَلُوُصَك  بهَك  نم  ُهَزيملَةً  َهذه به  مه
َ
، أ مه  َكَذبمَت : قَاَل  الَقاسه

، َعُدوَ  يَا الَُهمم  اّلَله جم
َ
َطاُهمم  ُعَمُر، فَأ عم

َ
يَمةَ  َوأ نَ  لَُهمم  ََكنَ  َما قه ، مه  َوإهبهاًل، َمااًل  اثلََمره

نم  وَُعُروًضا تَاب   مه قم
َ
بَال   أ ه  وَحه هَك  َوَغيم ، ُعبَيمده  َعنم  َسلََمَة، بمنُ  َْحَادُ  َرَواهُ  َذل  اّلَله

بُهُ  سه حم
َ
، َعنم  أ ِّ  َعنه  ُعَمَر، َعنم  ُعَمَر، ابمنه  َعنم  نَافهع   وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

هُ  تَََصَ  .اخم
ইবন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, যখন 
খায়বারবাসীরা আবু্দল্লাহ ইবন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাে, পা 
কভসঙ্গ হদ , েখন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ভাষণ হদসে দাাঁড়াস ন 
এবাং ব স ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে খায়বাসরর 
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ইয়াহূদীসদর সাসে োসদর হবষয় সম্পহত্ত সম্পসেে চুহক্ত েসরহেস ন 
এবাং বস হেস ন, আল্লাহ োআ া যেহদন কোোসদর রাসখন, েেহদন 
আেরাও কোোসদর রােব। এেোবিায় আবু্দল্লাহ ইবন উের 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োাঁর হনজ সম্পহত্ত কদখাশুনা েরার জনয খায়বার 
গেন েরস  এে রাসে োাঁর উপর আক্রেন েরা হয় এবাং োাঁর দুহট্ 
হাে পা কভসঙ্গ কদওয়া হয়। কসখাসন ইয়াহূদীরা োড়া আর কোসনা 
শত্রু কনই। োরাই আোসদর দুশেন। োসদর উপর আোসদর 
সসন্দহ। অেএব আহে োসদর হনবোহসে েরার হসিান্ত হনসয়হে। 
উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু যখন এ বযাপাসর োাঁর দৃঢ় েে প্রোশ 
েরস ন, েখন আবু হুোয়ে কগাসত্রর এে বযহক্ত এসস ব  , ‘কহ 
আেীরু  েুহেনীন, আপহন হে আোসদর খায়বার কেসে বহহস্কার 
েরসবন? অেচ েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদরসে 
এখাসন অবিাসনর অনুেহে হদসয়হেস ন। আর উক্ত সম্পহত্তর বযাপাসর 
আোসদর সাসে বগোচাসষর বযবিা েসরন এবাং আোসদর এ শসেে 
কদন।’ উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, ‘েুহে হে েসন েসরে কয, 
আহে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কস উহক্ত ভুস  
হগসয়হে, কোোর হে অবিা হসব, যখন কোোসে খায়বার কেসে কবর 
েসর কদওয়া হসব এবাং কোোর উট্গুস া রাসের পর রাে কোোসে 
হনসয় েুট্সব।’ কস ব  , ‘এ উহক্ত কো আবু  োহসে এর পক্স কেসে 
হবদ্রুপ স্বরূপ হে ।’ উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, ‘কহ আল্লাহর 
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দুশেন! েুহে হেেযা ব ে।’ োরপর উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োসদর 
হনবোহসে েসরন এবাং োসদর ফস াহদ, ো পত্র, উট্,  াগাে রহশ 
ইেযাহদ সােগ্রীর েূ য হদসয় কদন। হরওয়ায়ােহট্ হাম্মদ ইবন সা াো 
(রহ.) উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু সূসত্র নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে কেসে সাংহক্ষপ্তভাসব বণেনা েসরন।1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
এে বযহক্ত রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাসে হজহাসদ 

শহরে হসয়সেন, অেচ কস জাহান্নাসে যাসব। 
له  َعنم 

يِّ  َسعمد   بمنه  َسهم ده َ  الَساعه نَ : َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه
َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ

ُكوَن، ُهوَ  اتَلَق  وََسلََم، ه تَتَلُوا، َوالُمَشم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َماَل  فَلََما فَاقم
َكرههه، إهَل  ، إهَل  ُرونَ اْلخَ  َوَماَل  َعسم مم َكرههه َحابه  َوِّفه  َعسم صم

َ
 اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  أ

، وََسلَمَ  َعلَيمهه  ُبَها اَتبََعَها إهاَل  فَاَذةً  َوالَ  َشاَذةً  لَُهمم  يََدعُ  الَ  رَُجل  ه ، يَِضم هه هَسيمفه  َما: َفَقاَل  ب
 
َ
َزأ جم

َ
َنا أ مَ  مه َحد   ايلَوم

َ
  َكَما أ

َ
َزأ جم

َ
، أ َما»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  اَل َفقَ  فُاَلن 

َ
 أ

نم  إهنَهُ  له  مه
هم
َ
نَ  رَُجل   َفَقاَل  ،«انَلاره  أ مه  مه نَا: الَقوم

َ
بُُه، أ  َُكََما َمَعهُ  فََخَرجَ : قَاَل  َصاحه

عَ  َوإهَذا َمَعُه، َوَقَف  َوَقَف  َ رسم
َ
عَ  أ َ رسم

َ
يًدا، ًحاُجرم  الَرُجُل  فَُجرهحَ : قَاَل  َمَعُه، أ  َشده

تَعمَجَل  َل  فَوََضعَ  الَمومَت، فَاسم هه  نَصم ، َسيمفه رمضه
َ
َ  وَُذبَابَهُ  بهاأل ، َبيم َييمهه  ََعَ  ََتَاَمَل  ُثمَ  ثَدم

، هه َسُه، َفَقتََل  َسيمفه : َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  إهَل  الَرُجُل  فََخَرجَ  َنفم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৭৩০।  
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َهدُ  شم
َ
نََك  أ

َ
، رَُسوُل  أ نَهُ  آنهًفا َذَكرمَت  اََّلهي الَرُجُل : قَاَل  «َذاَك؟ َوَما»: قَاَل  اّلَله

َ
نم  أ  مه

له 
هم
َ
، أ َظمَ  انَلاره عم

َ
هَك، انَلاُس  فَأ نَا: َفُقلمُت  َذل

َ
، لَُكمم  أ ُت  بههه  ُجرهحَ  ُثمَ  َطلَبههه، فه  فََخرَجم

يًدا، ُجرمًحا تَعمَجَل  َشده َل  فَوََضعَ  الَمومَت، فَاسم هه  نَصم رمضه  فه  َسيمفه
َ
َ  وَُذبَابَهُ  األ َييمهه  َبيم  ثَدم

َسُه، َفَقتََل  َعلَيمهه  ََتَاَمَل  ُثمَ  نمدَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل  َنفم هَك  عه : َذل
َمُل  الَرُجَل  إهنَ » له  َعَمَل  يَلَعم

هم
َ
، أ يَما اجلََنةه ، َيبمُدو فه هلَناسه نم  ُهوَ وَ  ل له  مه

هم
َ
، أ  َوإهنَ  انَلاره

َمُل  الَرُجَل  له  َعَمَل  يَلَعم
هم
َ
، أ يَما انَلاره ، َيبمُدو فه هلَناسه نم  وَُهوَ  ل له  مه

هم
َ
 .«اجلََنةه  أ

সাহ  ইবন সা‘দ সাঈদী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, 
এেবার রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ও েুশহরেসদর 
েসধয েুোহব া হয় এবাং উভয় পক্ষ েুেু  যুসি হ প্ত হয়। োরপর 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হনজ বসনযদস র োসে 
হফসর এস ন, েুশহরেরাও হনজ বসনযদস  হফসর কগ । কসই যুসি 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সঙ্গীসদর েসধয এেন 
এে বযহক্ত হে , কয কোসনা েুশহরেসে কদখস ই োর পশ্চািবন 
েরে এবাং োসে েস ায়ার হদসয় আক্রেন েরে। বণেনােরী (সাহ  
ইবন সা‘দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু) বস ন, আজ আোসদর কেউ অেুসের 
েে যুি েরসে পাসরহন। ো শুসন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন, কস কো জাহান্নাসের বাহসন্দা হসব। এেজন 
সাহাবী বস  উিস ন, আহে োর সঙ্গী হব। োরপর হেহন োর সাসে 
কবহরসয় পড়স ন, কস দাাঁড়াস  হেহনও দাাঁড়াসেন এবাং কস দ্রুে চ স  
কসও দ্রুে চ সেন। হেহন ব স ন, এে সেয় কস োরাত্মােভাসব 
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আহে হস া এবাং কস দ্রুে েৃেুয োেনা েরসে  াগ । এে সেয় 
েস ায়াসরর বাট্ োহট্সে  াগ  এবাং এর েীক্ষ্ন হদে বুসে কচসপ 
ধসর োর উপর ঝাহপসয় পসড় আত্মহেযা ের । অনুসরণোরী 
ক ােহট্ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে আসস ন 
এবাং ব স ন, আহে সাক্ষয হদহি কয, আপহন আল্লাহর রাসূ । 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, হে বযাপার? কয 
ক ােহট্ সম্পসেে, আপহন হেেুক্ষণ আসগই বস হেস ন কয, কস 
জাহান্নােী হসব। ো শুসন সাহাবীগণ হবষয়হট্সে অস্বাভাহবে েসন 
েরস ন। আহে োসদর ব  াে কয, আহে ক ােহট্র সম্পসেে খবর 
কোোসদর জানাসবা। োরপর আহে োর হপেু হপেু কবর হ াে এবাং 
কস শীঘ্রই েৃেুয োেনা েরসে োে । োরপর োর েস ায়াসরর বাট্ 
োহট্সে করসখ এর েীক্ষ্ন ধার বুসে কচসপ ধর  এবাং োর উপসর 
ঝাহপসয় পসড় আত্মহেযা ের । রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে েখন ব স ন, ‘োনুসষর বাহহযে হবচাসর অসনে সেয় 
কোসনা বযহক্ত জান্নােবাসীর েে আে  েরসে োসে, প্রেৃেপসক্ষ কস 
জাহান্নােী হয় এবাং অনুরফভাসব োনুসষর বাহহযে হবচাসর কোসনা 
বযহক্ত জাহান্নােীর েোে  েরস ও প্রেৃেপসক্ষ কস জান্নােবাসী হয়।1 
 

                                                           
1 বুখ, হাদীস নাং ২৮৯৮।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
োাঁর উম্মসের হেেু ক াে হজহাসদর জনয সেুরযাসন আসরাহণ 

েরসব। 
نَسه  َعنم 

َ
َ  َمالهك   بمنه  أ نَهُ  ُه،َعنم  اّلَلُ  رَضه

َ
َعهُ  أ  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  ََكنَ : َيُقوُل  َسمه

ُخُل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  مِّ  ََعَ  يَدم
ُ
لمَحانَ  بهنمته  َحَرام   أ ُمهُ  مه عه مل  َوََكنَتم  - َفتُطم

ُ
 ََتمَت  َحَرام   أ

ته  بمنه  ُعبَاَدةَ  َعَمتمهُ  وََسلََم، يمهه َعلَ  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َعلَيمَها فََدَخَل  - الَصامه طم
َ
 فَأ

ّله  وََجَعلَتم  َسُه، َتفم
م
تَيمَقَظ  ُثمَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفنَامَ  َرأ  وَُهوَ  اسم

َحُك، ُكَك  َوَما: َفُقلمُت : قَالَتم  يَضم حه ؟ رَُسوَل  يَا يُضم نم  نَاس  : " قَاَل  اّلَله َمته  مه
ُ
 أ

َ  ُعرهُضوا ، َسبهيله  فه  َزاةً غُ  لََعَ َكبُونَ  اّلَله ره  َهَذا َثبَجَ  يَرم ةه، ََعَ  ُملُوَكً  ابَلحم َ رسه
َ
وم  األ

َ
: أ

ثمَل  ةه  ََعَ  الُملُوكه  مه َ رسه
َ
َحاُق، َشَك  ،" األ ، رَُسوَل  يَا: َفُقلمُت : قَالَتم  إهسم نم  اّلَلَ  ادمعُ  اّلَله

َ
 أ

، جَيمَعلَنه  نمهمم َسُه، وََضعَ  ُثمَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  لََها فََدََع  مه
م
 ُثمَ  رَأ

تَيمَقَظ  َحُك، وَُهوَ  اسم ُكَك  َوَما: َفُقلمُت  يَضم حه ؟ رَُسوَل  يَا يُضم نم  نَاس  »: قَاَل  اّلَله َمته  مه
ُ
 أ

َ  ُعرهُضوا َوله  فه  قَاَل  َكَما - «اّلَله  َسبهيله  فه  ُغَزاةً  لََعَ
َ
 رَُسوَل  يَا: َفُقلمُت  :قَالَتم  - األ

نم  اّلَلَ  ادمعُ  اّلَله 
َ
، جَيمَعلَنه  أ نمُهمم نمته »: قَاَل  مه

َ
نَ  أ َولهيَ  مه

َ
رَ  فََركهبَته  ،«األ  َزَمانه  فه  ابَلحم

َيةَ  به  بمنه  ُمَعاوه
َ
يَاَن، أ َُصهَعتم  ُسفم

يَ  َدابَتهَها َعنم  فَ نَ  َخرََجتم  حه ، مه ره  .َفَهلََكتم  ابَلحم
 আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে উসম্ম হারাে হবন্ ে হে হান 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহার োসে যাোয়াে েরসেন এবাং হেহন রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে কখসে হদসেন। উসম্ম হারাে 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা হেস ন, উবাদা ইবন সাহেে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর 
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স্ত্রী। এেহদন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োর ঘসর 
োশরীফ হনসয় কগস  হেহন োাঁসোহার েরান এবাং োাঁর েোর উেুন 
বাচসে োসেন। এে সেয় রসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
গুহেসয় পসড়ন। হেহন হাসসে হাসসে ঘুে কেসে জাগস ন। উসম্ম 
হারাে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা বস ন, আহে োাঁসে হজজ্ঞাস ের াে, ‘ইয়া 
রাসূ ুল্লাহ! হাহসর োরণ হে?’ হেহন ব স ন, ‘আোর উম্মাসের হেেু 
ক ােসে আল্লাহর পসে হজহাদরে অবিায় আোর সােসন কপশ েরা 
হয়। োরা এ সেুসরর েসঝ এেনভাসব আসরাহী কযেন বাদশাহ 
েখসের উপর অেবা বস সেন, বাদশাহর েে েখসে উপহবি।’ এ 
শব্দ বণেনায় ইসহাে (রহ.) সসন্দহ েসরসেন। উসম্ম হারাে 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা বস ন, আহে ব  াে, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আল্লাহর 
োসে কদা‘আ েরুন কযন আোসে হেহন োসদর অন্তভুেক্ত েসরন।’ 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োর জনয কদা‘আ েরস ন। 
এরপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আবার োো রাসখন 
(ঘুহেসয় পসড়ন)। োরপর হাসসে হাসসে কজসগ উিস ন। আহে 
োাঁসে হজজ্ঞাসা ের াে, ‘ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আপনার হাসার োরণ 
হে?’ হেহন ব স ন, আোর উম্মাসের েসধয কেসে আল্লাহর পসে 
হজহাদরে হেেু ক ােসে আোর সােসন কপে েরা হয়।’ পরবেেী 
অাংশ প্রেে উহক্তর েে। উসম্ম হারাে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা বস ন, 
আহে ব  াে, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আপহন আল্লাহর োসে কদা‘আ েরুন, 
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কযন আোসে োসদর অন্তভুেক্ত েসরন। হেহন ব স ন, েুহে কো 
প্রেে দস র েসধযই আে। োরপর েু‘আহবয়া ইবন আবূ সুহফয়ান 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর সেয় উসম্ম হারাে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা হজহাসদর 
উসেসশয সােহরে সফসর যান এবাং সেুর কেসে যখন অবেরণ 
েসরন েখন হেহন োাঁর সওয়ারী কেসে হেট্সে পসড়ন। আর এসে 
হেহন শাহাদে বরণ েসরন।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৭৮৮।  
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হেশর হবজয় সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 

ভহবষযৎবাণী 
َنه  َعبمده  َعنم  َماَسةَ  بمنه  الرَْحم ، شه رهيِّ

مَمهم عمُت : قَاَل  ال بَا َسمه
َ
، أ  اهلله  رَُسوُل  قَاَل : َيُقوُل  َذرٍّ

تَُحونَ  إهنَُكمم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  رمًضا َستَفم
َ
َكرُ  أ يَها يُذم َياُط، فه تَومُصوا المقه  فَاسم

لهَها هم
َ
ًا، بهأ َمةً  مم لَهُ  فَإهنَ  َخيم ًا، ذه تُمم  فَإهَذا َورَْحه يم

َ
ه  َرأ تَتهاَلنه  رَُجلَيم عه  فه  َيقم ، َمومضه  بَلهنَة 

ُرجم  نمَها فَاخم ، َوَعبمده  بهَربهيَعَة، َفَمرَ : قَاَل  «مه َنه بهيَل  ابمَنم  الرَْحم  َحَسنََة، ابمنه  ُْشَحم
عه  فه  يَتَنَازَََعنه  ، َمومضه نمَها فََخَرجَ  بَلهنَة   .مه

আবদুর রাহোন ইবসন শুোসাোন হেহরী কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আহে আবু যার রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ব সে শুসনহে, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, কোেরা অহচসরই এেন 
এেহট্ ভূখে জয় েরসব কযখাসন েীরাসের (হদরহাে বা দীনাসরর 
অাংশহবসশষ) প্রচ ন আসে। কসখানোর ক ােসদর সাসে 
সহানুভূহেপূণে বযবহার েরসব। কেননা কোোসদর ওপর োসদর 
অহধোর রসয়সে এবাং োসদর সাসে কোোসদর আত্মীয়োর সম্পেে 
রসয়সে (অেোৎ ইসোঈ  আ াইহহস সা াসের োো হাসজরার 
জন্মভূহে হে  হেসসর। হেহন আরবসদর আহদ োো)। কোেরা যখন 
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দুই বযহক্তসে কসখাসন এেহট্ ইসট্র জায়গায় দাাঁহড়সয় পরষ্পর িসন্দ্ব 
হ প্ত কদখসব েখন কসখান কেসে চস  আসসব।1 

به  َعنم 
َ
، أ تَُحونَ  إهنَُكمم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َذرٍّ َ  َستَفم  مهَصم
 َ رمض   َوهه

َ
َياُط، فهيَها يَُسَّم  أ تُُموَها فَإهَذا المقه نُوا َفتَحم سه حم

َ
لهَها، إهَل  فَأ هم

َ
َمةً  لَُهمم  فَإهنَ  أ  ذه

ًا وم  «َورَْحه
َ
َمةً » قَاَل  أ ًرا، ذه هم يمَت  فَإهَذا وَصه

َ
ه  رَأ َمانه  رَُجلَيم يَها َُيمتَصه عه  فه  فه ، َمومضه  بَلهنَة 

ُرجم  نمَها فَاخم يمُت : قَاَل  «مه
َ
َنه  َعبمدَ  فََرأ بهيَل  بمنَ  الرَْحم َخاهُ  َحَسنََة، بمنه  ُْشَحم

َ
 َربهيَعةَ  َوأ

َمانه  عه  فه  َُيمتَصه ُت  بَلهنَة   َمومضه نمَها فََخرَجم  .مه
আবু যার রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে। হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব সেন, কোেরা অহচসরই হেসর জয় 
েরসব। কসখাসন েীরাসের প্রচ ন রসয়সে। কোেরা যখন কস কদশ 
জয় েরসব েখন কসখানোর অহধবাসীসদর সাসে সহানুভূহেপূণে 
বযবহার েরসব। কেননা কোোসদর ওপর োসদর বযাপাসর দাহয়ত্ব 
রসয়সে এবাং োসদর সাসে কোোসদর রসক্তর সম্পেে রসয়সে। অেবা 
হেহন বস সেন, োসদর বযাপাসর কোোসদর দাহয়ত্ব রসয়সে এবাং 
োসদর সাসে কোোসদর শ্বশুর-জাোইসয়র সম্পেে রসয়সে [েহানবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে স্ত্রী এবাং োাঁর পুত্র ইবরাহীে 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর োো োহরয়ার রাহদয়াল্লাহু ‘আনহার জন্মভূহে 
হে  হেসর]। েুহে যখন কসখাসন দুই বযহক্তসে এেই ইসট্র উপর 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৫৪৩। 
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পরস্পর হববাসদ হ প্ত কদখসব েখন কস কদশ পহরেযাগ েরসব। রাবী 
বস ন, আহে আবদুর রহোন ইবসন শুরাহহব  ইবসন হাসান ও োর 
ভাই রবী’আসে কসখাসন এেহট্ ইসট্র িাসন পরস্পর হববাসদ হ প্ত 
কদখ াে। ফস  আহে কসখান কেসে প্রিান েসর চস  আস াে। 1 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৫৪৩। 
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আনসারগণ কযসব হনদশেণ পাসব কস সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

، بمنه  َزيمده  بمنه  اّلَله  َعبمده  َعنم  م  َفاءَ  لََما: قَاَل  ََعصه
َ
ه  ََعَ  اّلَلُ  أ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  رَُسوَله

مَ  وََسلَمَ  ، يَوم ، الُمَؤلََفةه  فه  انَلاسه  فه  قََسمَ  ُحنَيم  نمَصارَ  ُيعمطه  َولَمم  قُلُوُبُهمم
َ
 َشيمئًا، األ

َنُهمم 
َ
بمُهمم  لَمم  إهذم  وََجُدوا فََكأ َصاَب  َما يُصه

َ
ََشَ  يَا»: َفَقاَل  فََخَطبَُهمم  اَس،انلَ  أ  َمعم

، نمَصاره
َ
لَمم  األ

َ
ُكمم  أ دم جه

َ
، اّلَلُ  َفَهَداُكمُ  ُضاَلاًل  أ قهيَ  َوُكنمتُمم  به لََفُكمُ  ُمتََفرِّ

َ
 اّلَلُ  فَأ

، نَاُكمُ  وَََعلَةً  به غم
َ
َمنل  َورَُسوَُلُ  اّلَلُ : قَالُوا َشيمئًا قَاَل  َُكََما «به  اّلَلُ  فَأ

َ
 َما»: قَاَل  ،أ

نَُعُكمم  نم  َيمم
َ
يبُوا أ : قَالُوا َشيمئًا، قَاَل  َُكََما: قَاَل . «وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َُته

، َورَُسوَُلُ  اّلَلُ  َمنل
َ
ئمتُمم  لَوم : " قَاَل  أ ئمتَنَا: قُلمتُمم  شه تَرمَضومنَ  َوَكَذا، َكَذا جه

َ
نم  أ

َ
َهَب  أ  يَذم

، بهالَشاةه  انَلاُس  يه َهبُونَ  َوابَلعه ِّ  َوتَذم ، إهَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  بهانَلبه  لَومالَ  رهَحالهُكمم
َرةُ  جم   لَُكنمُت  الهه

ً
َرأ نَ  امم ، مه نمَصاره

َ
يًا انَلاُس  َسلََك  َولَوم  األ بًا َواده عم ُت  وَشه  َوادهيَ  لََسلَكم

نمَصاره 
َ
بََها، األ عم نمَصارُ  وَشه

َ
، َوانَلاُس  َعار  شه  األ ثَار  ي َستَلمَقومنَ  إهنَُكمم  ده ثمَرًة، َبعمده

ُ
 أ

وا ُ به  ." احلَومضه  ََعَ  تَلمَقومنه  َحَّت  فَاصم
আবদুল্লাহ্ ইবন যায়দ ইবন আহসে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, 
হেহন বস ন, হুনায়সনর হদবসস আল্লাহ যখন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে গনীেসের সম্পদ দান েরস ন েখন হেহন 
ঐগুস া কসসব োনুসষর েসধয বন্টন েসর হদস ন যাসদর হৃদয়সে 
ঈোসনর উপর সুদৃঢ় েরার প্রসয়াজন হেহন অনুভব েসরহেস ন। আর 
আনসারগণসে হেেুই হেহন কদনহন। ফস  োাঁরা কযন নাসখাশ হসয় 
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কগস ন। কেননা অনযানয ক াে যা কপসয়সে োাঁরা ো পান হন। অেবা 
হেহন বস সেন, োাঁরা কযন দুঃহখে হসয় কগস ন। কেননা অনযানয 
ক াে যা কপসয়সে োরা ো পানহন। োসজই নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োসদরসে সসম্বাধন েসর ব স ন, কহ আনসারগণ! আহে 
হে কোোসদরসে গুেরাহীর েসধয হ প্ত পাইহন, যার পসর আল্লাহ্ 
আোর িারা কোোসদরসে কহদাসয়ে দান েসরসেন? কোেরা হেস  
পরস্পর হবহিন্ন, যার পর আল্লাহ্ আোর োধযসে কোোসদর 
পরস্পরসে জুসড় হদসয়সেন। কোেরা হেস  হরক্তহস্ত, যার পসর 
আল্লাহ্ আোর োধযসে কোোসদরসে অভাবেুক্ত েসরসেন। এভাসব 
যখনই হেহন কোসনা েো বস সেন েখন আনসারগন জবাসব 
ব সেন, আল্লাহ্ এবাং োাঁর রাসূ ই আোসদর উপর অহধে 
ইহ্সানোরী। হেহন ব স ন, আল্লাহর রাসূস র জবাব হদসে 
কোোসদরে বাধা হদসি হেসস? োাঁরা েখনও হেহন যা হেেু ব সেন 
োর উত্তসর বস  কগস ন, আল্লাহ্ এবাাং োাঁর রাসূ ই আোসদর উপর 
অহধে ইহ্সানোরী। হেহন ব স ন, কোেরা ইিা েরস  ব সে পার 
কয, আপহন আোসদর োসে এেন এেন (সাংেট্েয়) সেসয় 
এসসহেস ন (কযগুস াসে আেরা হবদূহরে েসরহে এবাং আপনাসে 
সাহাযয েসরহে) হেন্তু কোেরা হে এ েোর সন্তুি নও কয, অনযানয 
ক াে বেরী ও উট্ হনসয় হফসর যাসব আর কোেরা কোোসদর বাহড় 
হফসর যাসব আল্লাহর নবীসে সাসে হনসয়। যহদ আল্লাহর পক্ষ কেসে 
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আোসে হহজরে েরাসনার হসিান্ত গৃহীে না োেে ো হস  আহে 
আনসারসদর েধযোরই এেজন োেোে। যহদ ক ােজন কোসনা 
উপেযো ও হগহরপে হদসয় চস  ো হস  আহে আনসারসদর 
উপেযো ও হগহরপে হদসয়ই চ ব। আনসারগণ হস া (নববী) কদহ 
সাংযুক্ত কগহে আর অনযানয ক াে হ  উপসরর জাো। আোর 
হবদাসয়র পর অহচসরই কোেরা কদখসে পাসব অনযসদর অগ্রাহধোর। 
েখন বধযে ধারণ েরসব (দীসনর উপর হট্সে োেসব) অবসশসষ 
কোেরা হাউসজ োউসাসর আোর সসঙ্গ সাক্ষাৎ েরসব।1 

، َعنه  رهيِّ
َبَنه : قَاَل  الزلهم خم

َ
نَُس  أ

َ
َ  َمالهك   بمنُ  أ نَ  نَاس   قَاَل : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  مه

، نمَصاره
َ
يَ  األ فَاءَ  حه

َ
ه  ََعَ  اّلَلُ  أ فَاءَ  َما وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  رَُسوَله

َ
نم  أ َواله  مه مم

َ
 أ

َن، َق  َهَوازه ل  َفَطفه ي وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه ائَةَ  رهَجااًل  ُيعمطه نَ  المه ، مه بهله : َفَقالُوا اإله
رُ  فه هَرُسوله  اّلَلُ  َيغم ي وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  ل مًشا ُيعمطه ُكنَا، قَُري ُ ُطرُ  وَُسيُوُفنَا َوَيَتم  َتقم

نم  ، مه مم َمائههه نَس   قَاَل  ده
َ
َث : أ ، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فَُحدِّ مم رمَسَل  بهَمَقاتَلههه

َ
 فَأ

نمَصاره  إهَل 
َ
نم  ُقَبة   فه  فََجَمَعُهمم  األ ، مه َدم 

َ
عُ يَ  َولَمم  أ ، َمَعُهمم  دم َُهمم تََمُعوا فَلََما َغيم  قَامَ  اجم

ل  يث   َما»: َفَقاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  ُفَقَهاءُ  َفَقاَل  ،«َعنمُكمم  بَلََغنه  َحده
نمَصاره 

َ
َما: األ

َ
َما َشيمئًا، َيُقولُوا فَلَمم  اّلَله  رَُسوَل  يَا ُرؤََساُؤنَا أ

َ
نَ  نَاس   َوأ يثَة   امه  َحده

نَاُنُهمم  سم
َ
رُ : َفَقالُوا أ فه هَرُسوله  اّلَلُ  َيغم ي وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  ل مًشا ُيعمطه  قَُري

ُكنَا، ُ ُطرُ  وَُسيُوُفنَا َوَيَتم نم  َتقم ، مه مم َمائههه ل  َفَقاَل  ده  فَإهنِّ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৩৩০। 
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ي عمطه
ُ
يثه  رهَجااًل  أ د   َحده ر   َعهم

، بهُكفم لَُفُهمم
َ
تَأ

َ
َما أ

َ
نم  تَرمَضومنَ  أ

َ
َهَب  أ  انَلاُس  يَذم

، َواله مم
َ
َهبُونَ  بهاأل ِّ  َوتَذم ، إهَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  بهانَلبه  لََما فََواّلَله  رهَحالهُكمم

َما َخيم   بههه  َتنمَقلهبُونَ  ينَا، قَدم  اّلَله  رَُسوَل  يَا: قَالُوا «بههه  َينمَقلهبُونَ  مه ل  لَُهمُ  َفَقاَل  رَضه  انَلبه
ُدونَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ثمَرةً  َستَجه

ُ
يَدًة، أ ُوا َشده به  َورَُسوََلُ  اّلَلَ  تَلمَقُوا َحَّت  فَاصم

نَس   قَاَل  «احلَومضه  ََعَ  فَإهنِّ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 
َ
ُوايَ  فَلَمم »: أ به  .«صم

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
যখন আল্লাহ্ োাঁর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে হাওয়াহযন 
কগাসত্রর সম্পদ কেসে গনীেে হহসসসব যেটু্েু দান েরসে কচসয়সেন 
দান েরস ন, েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েহেপয় 
ক ােসে এে এেশ’ েসর উট্ দান েরসে  াগস ন। (এ অবিা 
কদসখ) আনসারসদর হেেুসাংখযে ক াে বস  কফ স ন, আল্লাহ্ 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ক্ষো েরুন, হেহন 
আোসদরসে বাদ হদসয় েুরাইশসদরসে (গনীেসের ো ) হদসিন। 
অেচ আোসদর েরবাহর কেসে এখসনা োসদর োজা রক্ত ট্পোসি। 
আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, োাঁসদর এ েো রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে বণেনা েরা হস  হেহন আনসারসদর 
োসে সাংবাদ পািাস ন এবাং োসদরসে এেহট্ চােড়ার বেহর োাঁবুসে 
জাোসয়ে েরস ন। এবাং োাঁরা বযেীে অনয োউসে এখাসন 
উপহিে োেসে অনুেহে কদনহন। এরপর োাঁরা সবাই জোসয়ে হস  
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে দাাঁহড়সয় ব স ন, কোোসদর োে 
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কেসে হে েো আোর হনেট্ কপৌঁেস া? আনসারসদর হবজ্ঞ 
উ াোবৃন্দ ব স ন, ইয়া রাসূ াল্লাহ্! আোসদর কনেৃিানীয় কেউ কো 
হেেু বস হন, েসব আোসদর েহেপয় েেবয়সী ক াসেরা বস সে কয, 
আল্লাহ্ রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ক্ষো েরুন, 
হেহন আোসদরসে বাদ হদসয় েুরাইশসদরসে (গনীেসের ো ) 
হদসিন। অেচ আোসদর েরবাহরগুস া কেসে এখসনা োসদর োজা 
রক্ত ট্পোসি। েখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
আহে অবশয এেন হেেু ক ােসে (গনীেসের ো ) হদহি যারা 
সসবোত্র েুফর েযাগ েসর ইস াসে প্রসবশ েসরসে। আর ো এ 
জসনয কযন োসদর েনসে আহে ঈোসনর উপর সুদৃঢ় েরসে পাহর। 
কোেরা হে এে সন্তুি নও কয, অনযানয ক াে হফসর যাসব ধন-সম্পদ 
হনসয় আর কোেরা বাহড় হফসর যাসব (আল্লাহর) নবীসে সসঙ্গ হনসয়? 
আল্লাহর েসে, কোেরা কয হজহনস হনসয় হফসর যাসব ো অসনে 
উত্তে ঐ ধন-সম্পদ অসপক্ষা, যা হনসয় োরা হফসর যাসি। 
আনসারগন ব স ন, ইয়া রাসূ াল্লাহ্ আেরা এসে সন্তুি োে াে। 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদর ব স ন, অহচসরই কোেরা 
(হনসজসদর উপর) অনযসদর প্রাধানয প্রব ভাসব অনুভব েরসে 
োেসব। অেএব, আোর েৃেুযর পর আল্লাহ্এবাং োাঁর রাসূস র সসঙ্গ 
সাক্ষাৎ েরা পযেন্ত কোেরা সবর েসর োেসব। আহে হাউসজ 



 

853 

োউসাসরর হনেট্ োেন। আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, হেন্তু 
োাঁরা (আনসাররা) সবর েসরনহন।1 
 

আনসারগসণর সাংখযা হ্রাস পাওয়া সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

 
َ  َعَباس   ابمنه  َعنه   فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َخَرجَ : قَاَل  َعنمُهَما، اّلَلُ  رَضه

هه  ي َمَرضه ، َماَت  اََّله يهه لمَحَفة   فه َصابَة   َعَصَب  قَدم  بهمه َماَء، بهعه  ََعَ  َجلََس  َحَّت  َدسم
، َبه

نم دَ فَ  المه ثمَن  اّلَلَ  َحمه
َ
، َوأ َما»: قَاَل  ُثمَ  َعلَيمهه

َ
ُد، أ َُثُونَ  انَلاَس  فَإهنَ  َبعم لل  يَكم  َوَيقه

نمَصاُر،
َ
لَةه  انَلاسه  فه  يَُكونُوا َحَّت  األ ه

لمحه  بهَمْنم ، فه  المه َ  َفَمنم  الَطَعامه نمُكمم  َوِله  َشيمئًا مه
يهه  يَُِضل  ًما فه يَن،آخَ  فهيهه  َوَينمَفعُ  قَوم بَلم  ره نم  فَلميَقم مم  مه نههه مم  َعنم  َوَيتََجاَوزم  حُممسه يئههه  «ُمسه
رَ  فَََكنَ  ل  بههه  َجلََس  ََمملهس   آخه  .وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে অহন্তে করাসগ আক্রান্ত 
হওয়ার পর (এেহদন বৃহস্পহেবার) এেহট্ চাদর পহরধান েসর এবাং 
োোয় এেহট্ ো  োপড় হদসয় পহট্ট কবাঁসধ ঘর কেসে কবর হসয় 
কসাজা হেম্বাসরর উপর হগসয় বসস ন। আল্লাহ্ ো‘আ ার হােদ ও 
সানা পাি েরার পর ব স ন, আম্মা বাদ। ক াে সাংখযা বৃহি কপসে 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৩৩১। 
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োেসব, আর আনসারসদর সাংখযা হ্রাস কপসে োেসব। ক্রোিসয় 
োসদর অবিা ক াসের োসঝ এ রেে দাাঁড়াসব কযেন খাসদযর েসধয 
 বণ। েখন কোোসদর েসধয কয বযহক্ত োনুষসে উপোর বা ক্ষহে 
েরার েে ক্ষেো  াভ েরসব েখন কস কযন আনসারসদর ভা  
োযোবহ  েবু  েসর এবাং োসদর ভু -ভ্রাহন্ত ক্ষোর কচাসখ কদসখ। 
এট্াই হে  নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসনর সবেসশষ েজহ স।1

 

 
হাজ্জাজ ইবন ইউসূসফর অেযাচার ও েুখোর ইবন আবী উবাইদ 
আস-সাোফীর হেেযাচার সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 

ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
به  َعنم 

َ
، أ فَل  يمُت  نَوم

َ
ه  بمنَ  اهلله  َعبمدَ  َرأ َبيم ، َعَقبَةه  ََعَ  الزل ينَةه مَمده مش   فََجَعلَتم : قَاَل  ال  قَُري

، َتُمرل   الَساَلمُ : َفَقاَل  َعلَيمهه  فََوَقَف  ُعَمَر، بمنُ  اهلله  َعبمدُ  َعلَيمهه  َمرَ  َحَّت  َوانَلاُس  َعلَيمهه
بَا َعلَيمَك،

َ
بَا َعلَيمَك  الَساَلمُ  ُخبَيمب   أ

َ
بَا َعلَيمَك  الَساَلمُ  ُخبَيمب   أ

َ
َما يمب  ُخبَ  أ

َ
 َواهلله  أ

نمَهاكَ  ُكنمُت  لََقدم 
َ
َما َهَذا، َعنم  أ

َ
نمَهاكَ  ُكنمُت  لََقدم  َواهلله  أ

َ
َما َهَذا، َعنم  أ

َ
 لََقدم  َواهلله  أ

نمَهاكَ  ُكنمُت 
َ
َما َهَذا، َعنم  أ

َ
ُت، َما ُكنمَت، إهنم  َواهلله  أ  وَُصواًل  قََواًما، َصَواًما، َعلهمم

، مه هلَرحه َما ل
َ
  َواهلله  أ

ُ
نمَت  َمة  أَل

َ
َها أ َْشل

َ
َمة   أ

ُ
، أَل  َفبَلَغَ  ُعَمَر، بمنُ  اهلله  َعبمدُ  َنَفذَ  ُثمَ  َخيم 

ََجاجَ  قهُف  احلم َُلُ، اهلله  َعبمده  َموم رمَسَل  َوقَوم
َ
، فَأ َل  إهيَلمهه زه

نم
ُ
، َعنم  فَأ هه عه ذم َ  جه لمقه

ُ
 ُقبُوره  فه  فَأ

، َُهوده رمَسَل  ُثمَ  ايلم
َ
هه  إهَل  أ مِّ

ُ
َما أ سم

َ
به  بهنمته  ءَ أ

َ
، أ ر 

بَتم  بَكم
َ
نم  فَأ

َ
تهيَُه، أ

م
ََعدَ  تَأ

َ
 َعلَيمَها فَأ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬২৮।  
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تهيَنِّ : الَرُسوَل 
م
وم  تَلَأ

َ
بمَعَثَ  أ

َ
َحبُكه  َمنم  إهيَلمكه  أَل ، يَسم بَتم : قَاَل  بهُقُرونهكه

َ
 َواهلله : َوقَالَتم  فَأ

َحبُنه  َمنم  إهيَلَ  َتبمَعَث  َحَّت  آتهيَك  اَل  ، يَسم ُرونه : َفَقاَل : َل قَا بهُقُرونه
َ
بمَتَ  أ َخذَ  سه

َ
 فَأ

، لَيمهه يمتهنه  َكيمَف : َفَقاَل  َعلَيمَها، َدَخَل  َحَّت  َيتَوََذُف، انمَطلََق  ُثمَ  َنعم
َ
 بهَعُدوِّ  َصنَعمُت  َرأ

تَُك : قَالَتم  اهلله؟ يم
َ
َت  َرأ فمَسدم

َ
فمَسدَ  ُدنميَاُه، َعلَيمهه  أ

َ
َرتََك، َعلَيمَك  َوأ نَ  بَلََغنه  آخه

َ
 َك أ

ه  َذاته  ابمنَ  يَا: ََلُ  َتُقوُل  نَا، انلَِّطاَقيم
َ
، َذاُت  َواهلله  أ ه َما انلَِّطاَقيم

َ
َحُدُهَما أ

َ
رمَفعُ  فَُكنمُت  أ

َ
 أ

به  َوَطَعامَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َطَعامَ  بههه 
َ
ر   أ

نَ  بَكم ، مه َما ادَلَوابِّ
َ
 َوأ

َخرُ  م  فَنهَطاُق  اْلم ةه ال
َ
أ تَغمنه  اَل  الَته  َمرم َما َعنمُه، تَسم

َ
 وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  إهنَ  أ

نَ » َحَدَثنَا،
َ
يف   فه  أ َما «َوُمبهًيا َكَذابًا ثَقه

َ
نَاُه، المَكَذاُب  فَأ يم

َ
َما فََرأ

َ
ُمبهيُ  َوأ

م  فاََل  ال
َها َولَمم  َعنمَها َفَقامَ : قَاَل  إهيَاُه، إهاَل  إهَخالَُك  عم  .يَُراجه

আবু নাওফা  রহ. কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে আবদুল্লাহ ইবন 
যুবাইর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে েদীনার উপেযোয় কদখ াে। েুরাইশ 
বাংসশর ক াসেরা োসে অহেক্রে েসর কযে এবাং অপরাপর ক ােও 
(অহভশপ্ত হাজ্জাজ োসে ফাাঁসী হদসয় ঝুহ সয় করসখহে )। অবসশসষ 
আবদুল্লাহ ইবন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুও োর োে হদসয় 
যাহিস ন। হেহন োর পাসশ দাাঁড়াস ন এবাং ব স ন, কহ খুবাইসরর 
হপো! আসসা ােু আ াইো, কহ খুবাইসরর হপো! আসসা ােু 
আ াইো! কহ আবু খুবাইব। আসসা ােু আ াইো। আল্লাহর শপে! 
আহে কোোসে এ (হখ াফসের দাবীদার হওয়া) কেসে হনসষধ 
েসরহে াে। আল্লাহর শপে! আহে কোোসে এ কেসে হবরে োেসে 
বস হে াে। আল্লাহর শপে! আহে কোোসে এ কেসে বারণ 
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েসরহে াে। আল্লাহর শপে! আহে যেদূর জাহন- েুহে হেস  সাওে 
পা নোরী, রাসে দাাঁহড়সয় দাাঁহড়সয় ইবাদোরী এবাং আত্মীয়ার সম্পেে 
সহম্ম নোরী। আল্লাহর শপে! যারা কোোর সাসে দুবেযবহার েসরসে 
োসদর কচসয় েুহে উত্তে। অেঃপর আবদুল্লাহ ইবন উোর 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু চস  কগস ন। োর অবিান এবাং েন্তবয (ইবন 
যুবাইর সম্পসেে) হাজ্জাসজর োসন কপৌঁেস া। এই ইের ক াে 
পাহিসয় োর (ইবসন যুবাইসরর)  াশ ফাাঁসীোি কেসে নাহেসয় 
ইহুদীসদর েবসর ো হনসক্ষপ েরায়। অেঃপর কস োর (আবদুল্লাহ) 
ো আসো হবনসে আবু বাক্র রাহদয়াল্লাহু ‘আনহার োসে োসে কডসে 
আনার জনয ক াে পািায়। হেন্তু হেহন হাজ্জাসজর োসে উপহিে হসয় 
অস্বীেৃহে জানান। কস আবাসরা োসে কডসে কনওয়ার জনয দূে 
পািায় এবাং বস  কয, েুহে কস্বিায় আসস  আসসা অনযোয় আহে 
এেন ক াে পািাসবা, কয কোোর চুস র কবনী ধসর কট্সন হনসয় 
আসসব। রাবী বস ন, এবারও হেহন অস্বীেৃহে জ্ঞাপন েসর ব স ন, 
েুহে যেক্ষণ এেন বযহক্তসে না পািাসব, কয আোর চুস র কবনী ধসর 
কট্সন হনসে পাসর- আহে েেক্ষণ কোোর োসে যাব না। রাবী 
বস ন, হাজ্জাজ ব  , আোর জুো আসনা, কস জুো পর  এবাং 
সদসপে রওনা হ । অবসশসষ আসোর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা ঘসর এসস 
কপৌঁেস া। কস ব  , েুহে কদসখে আহে আল্লাহর দুশেসনর সাসে 
হেরূপ বযবহার েসরহে। হেহন উত্তসর ব স ন, আহে কদসখহে, েুহে 
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োর পাহেেব জীবনসে ক্ষহেগ্রস্ত েসরে আর কস কোোর আখরােসে 
বরবাদ েসর হদসয়সে। আহে জানসে কপসরহে েুহে োসে বস ে, কহ 
দুহট্ কোের-বন্ধনীর পুত্র। আল্লাহর শপে! আহে হনহশ্চেই দুই 
কোেরবন্ধ বযবহারোহরনী। এেহট্ কোের বন্ধ হসি- আহে 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এবাং আবু বাের 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু খাদযরবয কবাঁসধ েুস  রাখাোে যাসে পশু ো কখসয় 
কফ সে না পাসর। আর হিেীয়হট্ হসি কসই কোেরবন্ধ যা 
েহহ াসদর প্রসয়াজন। সাবধান! রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে আোসদর োসে বণেনা েসরসেন, “সােীফ কগাত্র কেসে 
এে হেেযাবাদী এবাং এে নরহেযাোরীর আহবভোব হসব”। 

হেেযাবাদীসে আেরা অবশযই কদসখহে। আর গণহেযাোরী কোোসে 
োড়া আর োউসে আহে েসন েহর না। এ েো শুসন হাজ্জাজ উসি 
পড়  এবাং োর েোর কোসনা প্রহেউত্তর ের  না। 1 
 
আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাসে খাইবার হবজয় সম্পসেে রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
ي  ََكنَ : قَاَل  َسلََمَة، َعنم  ِّ  َعنه  َف ََتَلَ  قَدم  لََعه ، فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه  َخيمَبَ
، بههه  َوََكنَ  نَا: َفَقاَل  َرَمد 

َ
ََتَلَُف  أ

َ
ي  فََخَرجَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َعنم  أ  لََعه

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৫৪৫। 
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َق  ِّ  فَلَحه  فه  اّلَلُ  َفتََحَها الَته  اللَيملَةه  َساءُ مَ  ََكنَ  فَلََما وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  بهانَلبه
َها، َيَ : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل  َصبَاحه عمطه

ُ
وم  الَرايََة، أَل

َ
ُخَذنَ  أ

م
 يَلَأ

بلهُ  رَُجاًل  َغًدا الَرايََة، وم  َورَُسوَُلُ، اّلَلُ  ُُيه
َ
تَحُ  ،َورَُسوََلُ  اّلَلَ  ُُيهبل : قَاَل  أ "  َعلَيمهه  اّلَلُ  َيفم

ٍّ  ََنمنُ  فَإهَذا ي  َهَذا: َفَقالُوا نَرمُجوهُ، َوَما بهَعّله َطاهُ  لََعه عم
َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فَأ

 .َعلَيمهه  اّلَلُ  َفَفتَحَ  الَرايَةَ  وََسلَمَ 
সা াো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আ ী 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ 
খায়বার যুসি যানহন। কেননা োাঁর কচাসখ অসুখ হে । এসে হেহন 
(েসন েসন) ব স ন, আহে হে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ (হজহাসদ) যাব না? োরপর হেহন কবহড়সয় 
পড়স ন এবাং নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাসে হেহ ে 
হস ন। কযহদন সোস  আল্লাহ হবজয় দান েরস ন, োর পূবে রাসত্র 
(সান্ধযায়) রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, আগােী 
ো  সোস  আহে এেন এে বযহক্তসে পোো প্রদান েরব, অেবা 
বস হেস ন কয এেন এে বযহক্ত ঝাো গ্রহণ েরসব যাাঁসে আল্লাহ 
এবাং োর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ভা বাসসন, অেবা 
বস হেস ন, কস আল্লাহ ও োাঁর রাসূ সে ভা বাসস। োাঁর োধযসে 
আল্লাহ ো‘আ া হবজয় দান েরাসবন। োরপর আেরা দসখসে 
কপ াে হেহন হস ন আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু, অেচ আেরা োাঁর 
সম্পসেে এেনহট্ আশা েহর হন। োই সেস ই বস  উিস ন, এই কয 



 

859 

আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
হদস ন এবাং োাঁর োধযসেই আল্লাহ ো‘আ া হবজয় হদস ন।1 

له  َعنم 
َ  َسعمد   بمنه  َسهم نَ  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ
: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ

« 
ُ
َيَ أَل تَحُ  رَُجاًل  َغًدا الَرايَةَ  عمطه  يَُدوُكونَ  انَلاُس  َفبَاَت : قَاَل  ،«يََديمهه  ََعَ  اّلَلُ  َيفم

ُهمم  يَلملَتَُهمم  يل
َ
َطاَها، أ بَحَ  فَلََما ُيعم صم

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  ََعَ  َغَدوما انَلاُس  أ

نم  يَرمُجو َُكلُهمم  وََسلََم،
َ
يمنَ »: َفَقاَل  َطاَها،ُيعم  أ

َ
ل  أ به  بمنُ  لََعه

َ
تَكه : َفَقالُوا. «َطالهب   أ  يَشم

، رَُسوَل  يَا َعيمنَيمهه  لُوا»: قَاَل  اّلَله رمسه
َ
تُونه  إهيَلمهه  فَأ

م
 َعيمنَيمهه  فه  بََصَق  َجاءَ  فَلََما. «بههه  فَأ

  ََلُ، وََدََع 
َ
نم  َحَّت  َفَبَأ

َ
، بههه  يَُكنم  لَمم  َكأ َطاهُ فَ  وََجع  عم

َ
ي  َفَقاَل  الَرايََة، أ ، رَُسوَل  يَا: لََعه  اّلَله

قَاتهلُُهمم 
ُ
ثملَنَا؟ يَُكونُوا َحَّت  أ لهَك  ََعَ  انمُفذم »: َفَقاَل  مه َل  َحَّت  رهسم ه

، َتْنم مم هَساَحتههه  ُثمَ  ب
، إهَل  ادمُعُهمم  اَلمه مُهمم  اإلهسم به خم

َ
ُب  بهَما َوأ مم  جَيه نم  َعلَيمهه ، اّلَله  َحقِّ  مه نم  فََواّلَله  فهيهه

َ
 أَل

يَ  ده ًدا، رَُجاًل  بهَك  اّلَلُ  َيهم نم  لََك  َخيم   َواحه نم  مه
َ
 .«انَلَعمه  ُْحمرُ  لََك  يَُكونَ  أ

সাহ  ইবন সা‘দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, আহে আগােীো  এেন এে 
বযহক্তসে পোো হদব যাাঁর হাসে আল্লাহ্ হবজয় দান েরসবন। রাবী 
বস ন, োরা এই আগ্রহ ভসর রাহত্র যাপন েরস ন কয, োসে ঐ 
পোো কদওয়া হসব। যখন সো  হ  েখন সেস ই রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ হগসয় হাহযর হস ন। োসদর 
প্রসেযসেই এ আশা কপাষণ েরহেস ন কয, পোো োসে কদওয়া 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৭০২।  
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হসব। োরপর হেহন ব স ন, আ ী ইব্ন আবূ োহ ব কোোয়? োাঁরা 
ব স ন, ইয়া রাসূ াল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হেহন চকু্ষ 
করাসগ আক্রান্ত। হেহন ব স ন, োউসে পাহিসয় োাঁসে আোর োসে 
হনসয় এস। যখন হেহন এস ন, েখন রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োাঁর দু'কচাসখ েুেু  াহগসয় হদস ন এবাং োাঁর জনয দু‘আও 
েরস ন। এসে হেহন এেন সুি হসয় কগস ন কযন োাঁর কচাসখ 
কোসনা করাগই হে না। রাসূস  েরীে সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
োাঁসে পোোহট্ হদস ন। আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, ইয়া 
রাসূ াল্লাহ, োরা যেক্ষণ পযেন্ত আোসদর েে না হসয় যাসব েেক্ষণ 
পযেন্ত আহে হে োসদর সাসে যুি চাহ সয় যাব। হেহন ব স ন, েুহে 
কসাজা অগ্রসর হসে োে এবাং োসদর আহঙ্গনায় উপনীে হসয় 
োসদরসে ইস াে গ্রহসণর দাওয়াে দাও। োসদর উপর আল্লাহর কয 
দাহয়ত্ব ও েেেবয বেোসব োও োসদরসে জাহনসয় দাও। আল্লাহর 
েসে, কোোসদর িারা যহদ এেহট্ োনুষও হহদাসয়ে প্রাপ্ত হয়, ো 
হসব কোোর জনয  া  রসঙ্গর উট্ প্রাহপ্তর কচসয়ও অহধে উত্তে।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৭০১।  



 

861 

পারসয হবজয় সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
ভহবষযৎবাণী 

ه  َعنم  نَاءه  فه  انَلاَس  ُعَمرُ  َبَعَث : قَاَل  َحَيَة، بمنه  ُجبَيم فم
َ
، أ َصاره مم

َ
 تهلُونَ ُيَقا األ

كهَي، ه لَمَ  الُمَشم سم
َ
ُمَزاُن، فَأ ُيكَ  إهنِّ : َفَقاَل  الُهرم تَشه هه؟ َمَغازهَي  فه  ُمسم  َنَعمم : قَاَل  َهذه

نَ  فهيَها َمنم  َوَمثَُل  َمثَلَُها نم  انَلاسه  مه يَ  َعُدوِّ  مه لهمه س   ََلُ  َطائهر   َمثَُل  الُمسم
م
 َوََلُ  رَأ

، َوََلُ  َجنَاَحانه  اَلنه َ  فَإهنم  رهجم َحدُ  ُكْسه
َ
ه  أ اَلنه  َنَهَضته  اجلَنَاَحيم َنَاح   الرِّجم ُس، ِبه

م
 َوالَرأ

َ  فَإهنم  اَلنه  َنَهَضته  اْلَخرُ  اجلَنَاحُ  ُكْسه ُس، الرِّجم
م
خَ  َوإهنم  َوالَرأ ُس  ُشده

م
 َذَهبَته  الَرأ

اَلنه  ُس، َواجلَنَاَحانه  الرِّجم
م
ُس  َوالَرأ

م
َى، فَالَرأ  اْلَخرُ  َواجلَنَاحُ  ،َقيمََصُ  َواجلَنَاحُ  كهْسم

َي، َفُمره  فَارهُس، لهمه ُروا الُمسم َى، إهَل  فَلميَنمفه ، َوقَاَل  - كهْسم ر  َياد   بَكم يًعا َوزه  َعنم  مَجه
ه  َمَل  ُعَمُر، َفنََدَبنَا: قَاَل  - َحَيةَ  بمنه  ُجبَيم تَعم َمانَ  َعلَيمنَا َواسم ، بمنَ  انللعم ن   إهَذا َحَّت  ُمَقرِّ

رم  ُكَنا
َ
، ضه بهأ ُل  َعلَيمنَا وََخَرجَ  الَعُدوِّ َى ََعمه َبعهيَ  فه  كهْسم رم

َ
لمًفا، أ

َ
، َفَقامَ  أ  تَرممُجَان 

ََُكِّممنه : َفَقاَل  ، رَُجل   يله نمُكمم َيةُ  َفَقاَل  مه ئمَت؟ َعَما َسلم : الُمغه ؟ َما: قَاَل  شه نمُتمم
َ
: قَاَل  أ

نَاس   ََنمنُ 
ُ
نَ  أ ، مه يد  شَ  َشَقاء   فه  ُكَنا الَعَربه ، َوبَالَء   ده يد  َ  َنَمصل  َشده لم نَ  َوانَلَوى اجله  مه

، هَك  ََنمنُ  َفبَيمنَا َواحلََجَر، الَشَجرَ  َوَنعمبُدُ  َوالَشَعَر، الَوبَرَ  َونَلمبَُس  اجلُوعه  َبَعَث  إهذم  َكَذل
يَ  َورَبل  الَسَمَواته  رَبل  رَضه

َ
ُرهُ  َتَعاَل  - األ كم نم  نَبهيًّا نَاإهيَلم  - َعَظَمتُهُ  وََجلَتم  ذه  مه

نَا نمُفسه
َ
بَاهُ  َنعمرهُف  أ

َ
َمُه، أ

ُ
َمَرنَا َوأ

َ
نم » وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  َربِّنَا رَُسوُل  نَبهيلنَا فَأ

َ
 أ

َدُه، اّلَلَ  َتعمبُُدوا َحَّت  ُنَقاتهلَُكمم  وم  وَحم
َ
وا أ َيَة، تُؤَدل زم نَا اجله َبَ خم

َ
 لَيمهه عَ  اهللُ  َصَّل  نَبهيلنَا َوأ

نَهُ  َربِّنَا، رهَسالَةه  َعنم  وََسلَمَ 
َ
َنا قُتهَل  َمنم  أ يم   فه  اجلََنةه  إهَل  َصارَ  مه ثملََها يَرَ  لَمم  نَعه ، مه  َقطل

َ  َوَمنم  َنا بَقه قَابَُكمم  َملََك  مه  .«ره
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জুবাইর ইবন হাইয়যাহ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু েুশহরেসদর হবরুসি যুি েরার জনয হবহভন্ন 
বড় বড় শহসর কসনাদ  পািাস ন। কস সেয় হুরেযান (োদাসয়সনর 
শাসে) ইস া গ্রহণ েসর। উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োাঁসে ব স ন, 
আহে এ সব বযাপাসর কোোর পরােশে গ্রহণ েরসে চাই। হেহন 
ব স ন, হিে আসে। এ সে  কদশ এবাং কদসশ েুসহ েসদর দুসেন 
কযসব ক াে বাস েরসে, োসদর উদাহরণ এেহট্ পাহখর নযায়, যার 
এেহট্ োো, দু’হট্ পা রসয়সে। যহদ এেহট্ ডানা কভসঙ্গ কদওয়া হয়, 
োহস  দু’হট্ পাও োোর সাহাসযয উসি দাাঁড়াসব। আর যহদ োো 
কভসঙ্গ কদওয়া হয়, েসব উভয় পা, উভয় ডানা ও োো সবই 
অসেসজা হসয় যাসব। হেসরা শত্রুসদর হস া োো, োয়সার হস া 
এেহট্ ডানা, আর পারসয হস া অপর ডানা। োসজই েুসহ েগণসে 
এ আসদশ েরুন, োরা কযন হেসরার উপর আক্রেন েসর। বের ও 
হযয়াদ (রহ.) উভসয় জুবাইর ইবন হাইয়া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে 
বহণেে, হেহন বস ন, োরপর উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু আোসদর 
ডােস ন আর আোসদর উপর নু‘োন ইবন েুোরহরনসে আহের 
হনযুক্ত েসরন। আেরা যখন শত্রু কদসশ কপৌঁে াে, হেসরা এে 
কসনাপহে চহল্লে হাজার বসনয হনসয় আোসদর েুোহব ায় আস । 
েখন োর পক্ষ কেসে এেজন কদাভাষী দাাঁহড়সয় ব  , কোোসদর 
েধয কেসে এেজন আোর সসঙ্গ আস াচনা েরুে। েখন েুগীরা 
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ইবন (শু‘বা) রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, যা ইিা প্রশ্ন েরসে পার। 
কস ব  , কোেরা োরা? হেহন ব স ন, আেরা আরসবর ক াে। 
দীঘে হদন আেরা অহেশয় দুভোগয (েুফরীসে) এবাং েহিন হবপসদ 
(দাহরসর) হে াে। কু্ষধার োড়নায় আেরা চােড়া ও কখজুর গুহট্ 
চুষোে। চু  ও পশে পহরধান েরোে বৃক্ষ ও পাের পূজা 
েরোে। আেরা যখন এ অবিায় পহেে েখন আসোন ও যেীসনর 
প্রহেপা ে আোসদর েধয কেসে এেজন নবী কপ্ররণ েসরন। োাঁর 
হপো-োোসে আেরা হচহন। আোসদর নবী ও আোসদর রসবর রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদরসে কোোসদর হবরুসি যুি 
েরার আসদশ েসরসেন, কয পযেন্ত না কোেরা এে আল্লাহ ো‘আ ার 
ইবাদে ের হোংবা হজহযয়া দাও। আর আোসদর নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদর রসবর পক্ষ কেসে আোসদরসে 
জাহনসয়সেন কয, আোসদর েধয কেসে কয হনহে হসব, কস জান্নাসে 
এেন হনয়েে  াভ েরসব, যা েখসনা কদখা যায়হন। আর আোসদর 
েধয কেসে যারা জীহবে োেসব কোোসদর গদোসনর োহ ে হসব।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩১৫৯।  
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হহরা হবজয় সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 

ভহবষযৎবাণী 
يِّ  َعنم  ، بمنه  َعده نَا بَيمنَا: قَاَل  َحاتهم 

َ
نمدَ  أ ِّ  عه تَاهُ  إهذم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

َ
 رَُجل   أ

تَاهُ  ُثمَ  الَفاقََة، إهيَلمهه  فََشََك 
َ
عَ  إهيَلمهه  فََشََك  آَخرُ  أ ، َقطم ، يَا»: َفَقاَل  الَسبهيله يل يمَت  َهلم  َعده

َ
 رَأ

رََها، لَمم : قُلمُت  «احلهَيَة؟
َ
نمبهئمُت  َوقَدم  أ

ُ
َينَ  َحيَاة ، بهَك  َطالَتم  فَإهنم » قَاَل  َعنمَها، أ  لَََتَ

ينَةَ  ُل  الَظعه ََته نَ  تَرم بَةه  َتُطوَف  َحَّت  احلهَيةه، مه َحًدا ََتَاُف  الَ  بهالَكعم
َ
، إهاَل  أ  قُلمُت  - اّلَلَ

يَما َ  بَيمنه  فه يمنَ  َنفمسه  َوَبيم
َ
ئ   ُدََعرُ  فَأ

ينَ  َطيِّ م  ،- ابلهالَدَ  َسَعُروا قَدم  اََّله  َطالَتم  َولَئه
تََحنَ  َحيَاة   بهَك  َى ُكنُوزُ  تَلُفم َى: قُلمُت  ،«كهْسم ُمَز؟ بمنه  كهْسم َى: " قَاَل  ُهرم  بمنه  كهْسم

ُمَز، م  ُهرم َينَ  َحيَاة ، بهَك  َطالَتم  َولَئه رهجُ  الَرُجَل  لَََتَ
ءَ  ُُيم لم هه  مه نم  َكفِّ وم  َذَهب   مه

َ
، أ  فهَضة 

لُُب  بَلُهُ  َمنم  َيطم نمهُ  َيقم دُ  فاَلَ  مه َحًدا جَيه
َ
بَلُهُ  أ نمُه، َيقم َحُدُكمم  اّلَلَ  َويَلَلمَقَيَ  مه

َ
مَ  أ  يَوم

مُ  تَرممُجَان   َوَبيمنَهُ  بَيمنَهُ  َولَيمَس  يَلمَقاُه، لَمم : ََلُ  فَلَيَُقولَنَ  ََلُ، ُيََتمجه
َ
بمَعثم  أ

َ
 رَُسواًل  إهيَلمَك  أ

لَمم : َفيَُقوُل  بََّل،: َفيَُقوُل  َفيُبَلَِّغَك؟
َ
َك  أ عمطه

ُ
لم  َمااًل  أ فمضه

ُ
 بََّل،: َفيَُقوُل  َعلَيمَك؟ َوأ

ينههه  َعنم  َفيَنمُظرُ   قَاَل "  َجَهَنمَ  إهاَل  يََرى فاَلَ  يََسارههه  َعنم  َوَينمُظرُ  َجَهَنَم، إهاَل  يََرى فاَلَ  يَمه
يي  عمُت : َعده َ  َسمه َقةه  َولَوم  انَلارَ  اَتُقوا»: َيُقوُل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه هشه َرة   ب  َتمم
دم  لَمم  َفَمنم  َقةَ  جَيه َرة   شه يي  قَاَل  «َطيِّبَة   فَبهََكهَمة   َتمم يمُت فَ : َعده

َ
ينَةَ  َرأ ُل  الَظعه ََته نَ  تَرم  مه

بَةه  َتُطوَف  َحَّت  احلهَيةه  ، إهاَل  ََتَاُف  الَ  بهالَكعم تَتَحَ  فهيَمنه  َوُكنمُت  اّلَلَ َى ُكنُوزَ  افم  كهْسم
ُمزَ  بمنه  م  ُهرم ُونَ  َحيَاة ، بهُكمم  َطالَتم  َولَئه ل  قَاَل  َما لَََتَ بُو انَلبه

َ
مه  أ  اهللُ  َصَّل : الَقاسه

رهجُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه 
ءَ  ُُيم لم هه  مه ، بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  َحَدثَنه  َكفِّ بُو َحَدَثنَا حُمََمد 

َ
، أ م   ََعصه
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نَا َبَ خم
َ
يدُ  أ ، بمنُ  َسعه بُو َحَدَثنَا بهَشم 

َ
، أ د  عمُت  َخلهيَفَة، بمنُ  حُمهلل  َحَدَثنَا َُمَاهه يًّا َسمه  َعده

نمدَ  ُكنمُت  ِّ  عه  .وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه
‘আহদ ইবন হাহেে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আেরা নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের েজহ সস বসা হে াে। 
েখন এে বযহক্ত এসস দুহভেসক্ষর অহভসযাগ ের । োরপর আর এে 
বযহক্ত এসস ডাোসের উৎপাসের েো বস  অনুসযাগ ের । নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, কহ ‘আদী, েুহে হে হীরা 
নােে িানহট্ কদসখে? আহে ব  াে, কদহখ নাই, েসব িানহট্ আোর 
জানা আসে। হেহন ব স ন, েুহে যহদ দীঘেজীহব হও েসব কদখসে 
পাসব এেজন উট্ সওয়ার হাওদানশী  েহহ া হীরা কেসে রওয়ানা 
হসয় বায়েুল্লাহ োওয়াফ েসর যাসব। আল্লাহ বযেীে অনয োউসেও 
ভয় েরসবন না। আহে েসন েসন ব সে  াগ াে োঈ কগাসত্রর 
ডাোেগুস া কোোয় োেসব যারা হফেনা ফাসাসদর আগুন জ্বাহ সয় 
কদশসে োরখার েসর হদসি। হেহন ব স ন, েুহে যহদ দীঘেজীহব 
হও, েসব হনশ্চয়ই কদখসে পাসব কয, হেসরার (পারসয সম্রাট্) 
ধনভাণ্ডার েবজা েরা হসয়সে। আহে ব  াে, হেসরা ইবন 
হুরেুসযর? নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, হযাাঁ, হেসরা 
ইবন হুরেুসযর। কোোর আয়ু যহদ দীঘে হয় েসব অবশযই েুহে 
কদখসে পাসব, ক ােজন েুহিভরা যাোসের স্বণে-করৌপয হনসয় কবর 
হসব এবাং এেন বযহক্তসে ো াশ েসর কবড়াসব কয োসদর এ ো  
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গ্রহণ েসর। হেন্তু গ্রহণোরী এেহট্ োনুষও পাসবনা। কোোসদর 
প্রসেযেহট্ োনুষ হেয়ােে হদবসস েহান আল্লাহর সাক্ষাৎ  াভ 
েরসব। েখন োর ও আল্লাহর োসঝ অনয কোসনা কদাভাষী োেসবনা 
হযহন ভাষান্তর েসর ব সবন। আল্লাহ্ ব সবন, আহে হে (দুহনয়াসে) 
কোোর হনেট্ আোর বাণী কপৌঁোসনার জনয রাসূ  কপ্ররণ েহরহন? 
কস ব সব, হযাাঁ। কপ্ররণ েসরসেন। আল্লাহ ব সবন, আহে হে 
কোোসে ধন-সম্পদ, সন্তানসন্তহে দান েহরহন এবাং দয়া কেসহরবানী 
েহরহন? েখন কস ব সব, হযাাঁ, হদসয়সেন। োরপর কস ডান হদসে 
নজর েরসব, জাহান্নাে বযেীে আর হেেুই কদখসে পাসব না। আবার 
কস বাে হদসে নজর েরসব, েখসনা কস জাহান্নাে বযেীে হেেুই 
কদখসব না। ‘আদী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আহে নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনহে, অসধেেহট্ কখজুর দান েসর 
হস ও জাহান্নাসের আগুন কেসে হনসজসে রক্ষা ের আর যহদ োও 
েরার কেৌহফে না হয় েসব োনুসষর জনয েঙ্গ জনে সৎ ও ভা  
েো বস  হনসজসে আগুন কেসে রক্ষা ের। ‘আদী রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু বস ন, আহে হনসজ কদসখহে, এে উট্ সাওয়ার েহহ া হীরা 
কেসে এোেী রওয়ানা হসয় ো’বাহ শরীফ োওয়াফ েসরসে। কস 
আল্লাহ বযেীে অনয োউসেও ভয় েসর না। আর পারসয সম্রাট্ 
হেসরা ইবন হুরেুসযর ধনভাণ্ডার যারা দখ  েসরহে , োসদর েসধয 
আহে এেজন হে াে। যহদ কোেরা দীঘেজীহব হও, েসব নবী 
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সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে যা বস সেন, ো স্বচসক্ষ কদখসে 
পাসব। (অেোৎ েুহিভরা স্বণে হদসে চাইসব হেন্তু কেউ হনসে চাইসব 
না।)1 
 
করাে ও পারসয ধ্বাংস ও ো েুসহ েগসণর হবজয় সম্পসেে রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
به  َعنم 

َ
نَهُ  ُهَريمَرَة، أ

َ
َى، َهلََك  إهَذا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  أ  كهْسم

َى فَالَ  َدُه، كهْسم َدُه، َقيمََصَ  فَالَ  َقيمََصُ  َهلََك  َوإهَذا َبعم ُس  َواََّلهي َبعم هه، د  حُمَمَ  َنفم  بهيَده
ُقنَ   .«اّلَله  َسبهيله  فه  ُكنُوزَُهَما تَلُنمفه

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, যখন হেসরা 
(পারসয সম্রাসট্র উপাহধ) ধ্বাংস হসব, োরপর অনয কোসনা হেসরার 
আহবভোব হসব না। যখন োয়সার (করাে সম্রাসট্র উপাহধ) ধ্বাংস হসব 
েখন আর কোসনা োয়সাসরর আহবভোব হসব না। নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এেোও বস সেন, ঐ সত্তার েসে যার হাসে 
আোর প্রাণ হনশ্চয়ই এ দুই সাম্রাসজযর ধনভাণ্ডার কোেরা আল্লাহর 
পসে বযয় েরসব।2 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৯৫।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬১৮।  
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َى َهلََك  إهَذا: " قَاَل  َفَعُه،رَ  َسُمَرَة، بمنه  َجابهره  َعنم  َى فاَلَ  كهْسم َدهُ، كهْسم  وََذَكرَ  َبعم
 ." اّلَله  َسبهيله  فه  ُكنُوزُُهَما تَلُنمَفَقنَ : َوقَاَل 

জাহবর ইবন সােুরা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, হেসরা ধ্বাংস হসয় যাওয়ার পর আর 
কোসনা হেসরা আগেন হসব না এবাং োয়সার ধ্বাংস হসয় যাওয়ার 
পর আর কোসনা োয়সাসরর আগেন হসব না। রাবী উসল্লখ েসরন 
কয, (হেহন আসরা বস সেন) হনশ্চয়ই োসদর ধনভাণ্ডার আল্লাহ্ র 
রাস্তায় বযয় েরা হসব। 1  
 
েদীনায় কযসব হফেনা সাংঘহট্ে হসব কস সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
َساَمةَ  َعنم 

ُ
َ  أ ََف : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه ْشم

َ
ل  أ ُطم   ََعَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

ُ
نَ  أ  مه

، رَى؟ َما تََرومنَ  َهلم »: َفَقاَل  اْلَطامه
َ
رَى إهنِّ  أ

َ
َتَ  أ اَلَل  َتَقعُ  الفه  َمَواقهعَ  ُبيُوتهُكمم  خه

ره   .«الَقطم
উসাো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এেহদন েহদনায় এেহট্ উচু হট্ ায় আসরাহণ 
েরস ন, োরপর (সাহাবাসয় কেরােসে  ক্ষ েসর) ব স ন, আহে যা 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬১৯।  
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কদসখহে, কোেরা হে ো কদখসে পাি? আহে কদখহে বাহড় ধারার 
নযায় ফাসাদ েুসে পড়সে কোোসদর ঘসর ঘসর।1 

এেদ  হেপেী হবজয়ী দ  ও হেয়ােে পযেন্ত হট্সেোোর 
বযাপাসর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

، َحَدَثنَا عمُت  قَيمس  َيةَ  َسمه بََة، بمنَ  الُمغه ِّ  َعنه  ُشعم  الَ »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
نم  نَاس   يََزاُل  َمته  مه

ُ
ينَ َظ  أ ره تهيَُهمم  َحَّت  اهه

م
رُ  يَأ مم

َ
ُرونَ  وَُهمم  اّلَله  أ  .«َظاهه

েুগীরা ইবন শু’বা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, আোর উম্মসের এেহট্ দ  সবেদা 
হবজয়ী োেসব। এেনহে হেয়ােে আসসব েখসনা োরা হবজয়ী 
োেসব।2 

ُ  َحَدثَنه  ، بمنُ  ُعَميم نَهُ  َهانهئ 
َ
عَ  أ َيَة، َسمه عمُت : َيُقوُل  ُمَعاوه َ  َسمه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

نم  يََزاُل  الَ »: َيُقوُل  وََسلََم، َمته  مه
ُ
َمة   أ

ُ
ره  قَائهَمة   أ

مم
َ
، بهأ ُهمم  الَ  اّلَله ، َمنم  يَُِضل  َوالَ  َخَذلَُهمم

، َمنم  تهيَُهمم  َحَّت  َخالََفُهمم
م
  يَأ

َ
رُ أ هَك  ََعَ  وَُهمم  اّلَله  مم هُك  َفَقاَل : ُعَميم   قَاَل  «َذل  بمنُ  َمال

رَ  ، وَُهمم : ُمَعاذ   قَاَل : ُُيَامه مه
م
َيةُ  َفَقاَل  بهالَشأ ُعمُ  َمالهك   َهَذا: ُمَعاوه نَهُ  يَزم

َ
عَ  أ  ُمَعاًذا َسمه

مه  وَُهمم : َيُقوُل 
م
 .بهالَشأ

েু’আহবয়া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনহে, আোর উম্মসের 
এেহট্ দ  সবেদা আল্লাহর দীসনর উপর অট্  োেসব। োসদরসে 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫৯৭।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬৪০।  
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যারা সাহাযয না েরসব অেবা োসদর হবসরাধীো েরসব, োরা 
োসদর কোসনা প্রোর ক্ষহে েরসে পারসব না। এেনহে হেয়ােে 
আসা পযেন্ত োাঁরা োসদর অবিার উপর েজবুে োেসব। উোইর 
ইবন হানী (রহ.) োহ ে ইবন ইউখাহেসরর (রহ.) বরাে হদসয় 
বস ন, েু’আয রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস সেন, ঐ দ হট্ হসহরয়ায় 
অবিান েরসব। েু’আহবয়া (রহ.) বস ন, োহ ে (রহ.) এর ধারণা 
কয, ঐ দ হট্ হসহরয়ায় অবিান েরসব বস  েু’আয রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু বস সেন।1 
 
নবুওয়সের হেেযাদাবীদার হেেু দাজ্জা  সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
َباَن، َعنم  رمَض، يله  َزوَى اهللَ  إهنَ : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ثَوم

َ  األم
يمُت 

َ
َقَها فََرأ َبَها، َمَشاره َمته  إهنَ وَ  َوَمَغاره

ُ
نمَها، يله  ُزوهَي  َما ُملمُكَها َسيَبملُغُ  أ يُت  مه عمطه

ُ
 َوأ

يمنه  َ َرَ  المَكْنم ْحم
َ بميََض، األم

َ لمُت  َوإهنِّ  َواألم
َ
َمته  َرِبِّ  َسأ

ُ
نم  أله

َ
لهَكَها اَل  أ هَسنَة   ُيهم ، ب نم  ََعَمة 

َ
 وَأ

مم  يَُسلَِّط  اَل  ا َعلَيمهه نم  َعُدوًّ وَى مه ، سه مم هه نمُفسه
َ
تَبهيحَ  أ ، فَيَسم  يَا: قَاَل  َرِبِّ  َوإهنَ  َبيمَضتَُهمم

، اَل  فَإهنَهُ  قََضاءً  قََضيمُت  إهَذا إهنِّ  حُمََمدُ  َطيمتَُك  َوإهنِّ  يَُردل عم
َ
َمتهَك  أ

ُ
نم  أله

َ
لهَكُهمم  اَل  أ هم

ُ
 أ

هَسنَة   ، ب نم  ََعَمة 
َ
َسلَِّط  اَل  َوأ

ُ
مم  أ ا َعلَيمهه نم  َعُدوًّ َوى مه مم  سه هه نمُفسه

َ
تَبهيحُ  ،أ ، يَسم  َولَوه  َبيمَضتَُهمم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬৪১।  
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تََمعَ  مم  اجم َطارهَها َمنم  َعلَيمهه قم
َ
وم  - بهأ

َ
َ  َمنم  قَاَل  أ َطارهَها َبيم قم

َ
ُضُهمم  يَُكونَ  َحَّت  - أ  َبعم

لهُك  ًضا، ُيهم به  َبعم ًضا َبعمُضُهمم  َويَسم  ." َبعم
সাওবান রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, আল্লাহ সেন্ত পৃহেবীসে ভাজ েসর 
আোর সােসন করসখ হদসয়সেন। অেঃপর আহে এর পূবে হদগন্ত হসে 
পহশ্চে হদগন্ত পযেন্ত কদসখ হনসয়হে। পৃহেবীর কয পহরোণ অাংশ শুহট্সয় 
আোর সমু্মসখ রাখা হসয়হে  কস পযেন্ত আোর উম্মাসের রাজত্ব 
কপৌেসব। আোসে  া  ও সাদা দু-হট্ ধনাগার কদওয়া হসয়সে। আহে 
আোর উম্মাসের জনয আোর প্রহেপা সের হনেট্ এ দুআ েসরহে, 
কযন হেহন োসদরসে সাধারণ দুহভেসক্ষর িারা ধ্বাংসনা েসরন এবাং 
কযন হেহন োসদর উপর হনসজসদর বযেীে এেন কোসনা শক্রসে 
চাহপসয় না কদন যারা োসদর দ সে কভসঙ্গ টু্েরা টু্েরা েসর হদসব। 
এ েো শুসন আোর প্রহেপা ে ব স ন, কহ েুহাম্মদ! আহে যা 
হসিান্ত েহর ো েখসনা প্রহেহে হয় না। আহে কোোর দুআ েবু  
েসরহে। আহে কোোর উম্মােসে সাধারণ দুহভেসক্ষর িারা ধ্বাংস 
েরসবা না এবাং োসদর উপর োসদর হনসজসদর বযেীে অনয এেন 
কোন শক্রসে চাহপসয় কদসবা না যারা োসদর সেহিসে হবহক্ষপ্ত ও 
ধ্বাংস েরসে সক্ষে হসব। যহদও হেহন হবহভন্ন প্রান্ত হসে ক াে 
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সেসবে হসয় কচিা েসর না কেন। েসব েুসহ েগণ পরস্পর এসে 
অপরসে ধ্বাংস েরসব এবাং এসে অপরসে বন্দী েরসব।1 

َباَن، َعنم  نَ  ثَوم
َ
َ  أ  يله  َزَوى َتَعاَل  اهللَ  إهنَ »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  نَبه

رمَض،
َ يمُت  َحَّت  األم

َ
َقَها َرأ َبَها، َمَشاره َطانه  َوَمَغاره عم

َ
يمنه  َوأ َ َرَ  المَكْنم ْحم

َ بميََض  األم
َ  ثُمَ  «َواألم

يثه  ََنموَ  َذَكرَ  يلوَب، َحده
َ
به  َعنم  أ

َ
 .قهاَلبَةَ  أ

সাওবান রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে বস সেন, পৃহেবীসে গুহট্সয় আল্লাহ োয়া া আোর সােসন 
কপশ েসরসেন। আহে এর পূবে হদগন্ত হসে পহশ্চে হদগন্ত পযেন্ত 
কদসখ হনসয়হে। আল্লাহ ো‘আ া আোসে  া  ও সাদা দুহট্ ধন-
ভাণ্ডার দান েসরসেন। অেঃপর োোদা (রহ.) আইউসবর সুসত্র আবু 
কে াবা (রহ.) হসে বহণেে হাদীসসর অনুরূপ বণেনা েসরসেন।2 
 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৮৮৯।  
2 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৮৮৯।  
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োনুষ আল্লাহর শুরু সম্পসেে সসন্দহ েরসব এ বযাপাসর রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
، َعبمده  بمنه  اّلَله  َعبمده  َعنم  َنه عمُت  الرَْحم نََس  َسمه

َ
، بمنَ  أ  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : َيُقوُل  َمالهك 

َحَ  لَنم : " وََسلَمَ  يمهه َعلَ  اهللُ  َصَّل   َخالهُق  اّلَلُ  َهَذا: َيُقولُوا َحَّت  يَتََساَءلُونَ  انَلاُس  َيبم
، ُكِّ  ء   ." اّلَلَ  َخلََق  َفَمنم  ََشم

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, ক াসেরা 
পরস্পসর প্রশ্ন েরসে োেসব কয, ইহন আল্লাহ সবহেেুরই স্রিা, েসব 
আল্লাহসে কে সৃহি েরস ন? 

بُو قَاَل 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ ته : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه

م
 يَأ

َحَدُكمم  الَشيمَطانُ 
َ
 َخلََق  َمنم : َيُقوَل  َحَّت  َكَذا، لََق خَ  َمنم  َكَذا، َخلََق  َمنم : َفيَُقوُل  أ

ذم  بَلََغهُ  فَإهَذا َرَبَك؟ تَعه متَهه  بهاّلَله  فَلميَسم َن  ." َويلم
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, কোোসদর োসরা 
োসে শাংোন আসসে পাসর এবাং কস ব সে পাসর, এ বস্তু সৃহি 
েসরসেন? ঐ বস্তু সৃহি েসরসে? এরূপ প্রশ্ন েরসে েরসে কশস 
পযেণ্ে বস  বসসব, কোোর প্রহেপা েসে কে সৃহি েসরসে? যখন 
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হবষয়হট্ এ পযোসয় কপৌঁসে যাসব েখন কস কযন অবশযই আল্লাহর 
োসে পানাহ চায় এবাং হবরে হসয় যায়।1 
 
হেেু হফেনা সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
ভহবষযৎবাণী, যা োাঁর ইহন্তোস র পসর সাংঘহট্ে হসয়হে । 

، ابمنه  َعنه  به  الُمَسيِّبه
َ
، َعبمده  بمنه  َسلََمةَ  َوأ َنه نَ  الرَْحم

َ
بَا أ

َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

دُ  فهَت   َستَُكونُ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل  يَها الَقاعه نَ  َخيم   فه ، مه  الَقائهمه
يَها َوالَقائهمُ  نَ  َخيم   فه ، مه نَ  َخيم   فهيَها َوالَماَشه  الَماَشه ، مه هفم  َوَمنم  الَسايعه  لََها يَُشم

فمُه، ه تََشم   وََجدَ  َوَمنم  تَسم
ً
وم  َملمَجأ

َ
 «بههه  فَلميَُعذم  َمَعاًذا أ

فَله  َعنم  ثمَل  َيَة،ُمَعاوه  بمنه  نَوم يثه  مه به  َحده
َ
نَ  إهاَل  َهَذا ُهَريمَرَة، أ

َ
بَا أ

َ
ر   أ

يدُ  بَكم نَ » يَزه  مه
َنَما فَاَتتمهُ  َمنم  َصاَلة   الَصاَلةه 

َ
لَهُ  ُوتهرَ  فََكأ هم

َ
 .«َوَماََلُ  أ

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বণেনা েসরন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, অহচসরই অসাংখয সবেগ্রাসী হফেনা 
ফাসাদ আসসে োেসব। ঐ সেয় বসা বযহক্ত দাাঁড়াসনা বযহক্তর কচসয় 
উত্তে (হনরাপদ), দাাঁড়াসনা বযহক্ত চ োন বযহক্ত হসে অহধে রহক্ষে 
আর চ োন বযহক্ত ধাবোন বযহক্তর কচসয় অহধে হবপদেুক্ত। কয বযহক্ত 
হফেনার হদসে কচাখ েুস  োোসব হফেনা োসে গ্রাস েরসব। েখন 
যহদ কোসনা বযহক্ত োাঁর দীন রক্ষার জনয কোসনা হিোনা হিোনা 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩২৭৬।  
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অেবা হনরাপদ আেয় পায়, েসব কসখাসন আেয় গ্রহণ েরাই উহচৎ 
হসব। ইবন হশহাব যুহরী (র.) নাওফা  ইবন েু’আহবয়া রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু হসে আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীসসর অনুরূপই 
বণেনা েসরসেন। েসব অহেহরক্ত আর এেহট্ েোও বণেনা েসরসেন 
কয এেন এেহট্ সা াে রসয়সে (আসর) কয বযহক্তর ঐ সা াে োযা 
হসয় কগ , োর পহরবার পহরজন ধন-সম্পদ সবই কযন ধ্বাংস হসয় 
কগ ।1 
 
েুসহ েগণ যখন সুদ ও দুহনয়াদারীসে পহেে হসব েখন োসদর 
অধঃপেন সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 

ভহবষযৎবাণী 
به  َعنم 

َ
َماَمةَ  أ

ُ
، أ ِّ ّله ى: قَاَل  ابَلاهه

َ
َكةً  َوَرأ نم  وََشيمئًا سه ، آلَةه  مه عمُت : َفَقاَل  احلَرمثه  َسمه

 َ ُخُل  الَ »: َيُقوُل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه م   َبيمَت  َهَذا يَدم دمَخلَهُ  إهاَل  قَوم
َ
َل  اّلَلُ  أ  .«اَّلل

আবূ উোো বাহহ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
 াঙ্গস র হা  এবাং হেেু েৃহষ যন্ত্রপাহে কদসখ ব স ন, আহে নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনহে এট্া কয সম্প্রদাসয়র 
ঘসর প্রসবশ েসর, আল্লাসহ্সখাসন অপোন প্রসবশ েরান।2 

 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬০১-৩৬০২।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ২৩২১।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
সূসদর িারা সম্পদ বাড়াস  পহরণাসে োর সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হসবই। 

، ابمنه  َعنه  ُعود  ِّ  َعنه  َمسم َحد   َما»: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
َ
ََثَ  أ كم

َ
نَ  أ َبا، مه  الرِّ

رههه  ََعقهبَةُ  ََكنَ  إهاَل 
مم
َ
 .«قهلَة   إهَل  أ

ইবসন োসউদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, কয বযহক্ত সূসদর িারা সম্পদ বাহড়সয়সে, 
পহরণাসে োর সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হসবই।1  

জাহ ে শাসেসদর সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

، بمنُ  َزيمدُ  َحَدَثنَا عمُت سَ  وَهمب  ، َعبمدَ  مه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  نَلَا قَاَل : قَاَل  اّلَله
ومنَ  إهنَُكمم »: وََسلَمَ  ي َسََتَ ثََرةً  َبعمده

َ
ُموًرا أ

ُ
ُروَنَها َوأ ُمُرنَا َفَما: قَالُوا «ُتنمكه

م
 رَُسوَل  يَا تَأ

؟ وا»: قَاَل  اّلَله دل
َ
مم  أ ، إهيَلمهه  .«َحَقُكمم  اّلَلَ  وََسلُوا َحَقُهمم

আবদুল্লাহ ইবন োসউদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদর বস সেন: 
আোর পসর কোেরা অবশযই বযহক্তস্বােেসে প্রাধানয কদওয়ার প্রবণো 
 ক্ষয েরসব। এবাং এেন হেেু হবষয় কদখসে পাসব, যা কোেরা 
পেন্দ েরসব না। োাঁরা হজজ্ঞাসা েরস ন, ইয়া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! োহস  আোসদর জনয হে হুেুে েরসেন? 

                                                           
1 ইবন োজাহ, হাদীস নাং ২২৭৯।  
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উত্তসর হেহন ব স ন: োসদর হে পহরপূণেরূসপ আদায় েরসব, আর 
কোোসদর প্রাপয আল্লাহর োসে চাইসব।1 

َرةَ  بمنه  َكعمبه  َعنم   َوََنمنُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َعلَيمنَا َخَرجَ : قَاَل  ُعجم
، َعة  هسم ي َستَُكونُ  إهنَهُ »: َفَقاَل  ت َمَراءُ  َبعمده

ُ
، َصَدَقُهمم  َمنم  أ مم بههه ََعَنُهمم  بهَكذه

َ
 ََعَ  َوأ

، مم هه نِّ  فَلَيمَس  ُظلممه ُت  مه نمُه، َولَسم َ  بهَوارهد   َولَيمَس  مه َومَض، لََعَ ُهمم يَُص  لَمم  َوَمنم  احلم قم  دِّ
، مم بههه نمُهمم  َولَمم  بهَكذه ، ََعَ  يُعه مم هه نِّ  َفُهوَ  ُظلممه نَا مه

َ
نمُه، َوأ َ  َوارهد   وَُهوَ  مه َومَض  لََعَ  .«احلم

োব ইবন উজরা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বহণেে, হেহন বস ন: রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদর হনেট্ আগেন েরস ন, 
েখন আেরা হে াে নয়জন। হেহন ব স ন, কদখ, আোর পর শাসে 
হসব, কয বযহক্ত োসদর হেেযাসে স্বীোর েরসব, আর অেযাচাসর 
োসদর সাহাযয েরসব, কস আোর দ ভূক্ত নয় এবাং আোর সাসে 
োর কোসনা সম্পেে োেসব না। হেয়ােসের হদন কস আোর হাওসয 
আসসব না, আর যারা এ সে  শাসসের হেেযাসে সেয ব সব না, 
আর জু ুসেও োসদর সাহাযয েরসব না; কস আোর সােী এবাং 
আহেও োর সােী আর এ বযহক্ত আোর হাওসয আগেন েরসব।2 

َرةَ  بمنه  َكعمبه  َعنم   َوََنمنُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  إهيَلمنَا َخَرجَ : قَاَل  ُعجم
َعة   هسم ، َِخمَسة   ت َبَعة  رم

َ
َحدُ  َوأ

َ
نَ  يمنه المَعَددَ  أ ، مه َخرُ  المَعَربه نَ  َواْلم ، مه : َفَقاَل  المَعَجمه

َمُعوا،» تُمم  َهلم  اسم عم نَهُ  َسمه
َ
ي َستَُكونُ  أ َمَراُء، َبعمده

ُ
مم  َدَخَل  َمنم  أ  فََصَدَقُهمم  َعلَيمهه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৭০৫২।  
2 নাসায়ী, হাদীস নাং ৪২০৭।  
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، مم بههه ََعَنُهمم  بهَكذه
َ
، ََعَ  َوأ مم هه نِّ  فَلَيمَس  ُظلممه ُت  مه نمُه، َولَسم َ  يَرهدُ  َولَيمَس  مه َومَض، لََعَ  احلم

ُخلم  لَمم  َوَمنم  ، يَدم مم قمُهمم  َولَمم  َعلَيمهه ، يَُصدِّ مم بههه نمُهمم  َولَمم  بهَكذه ، ََعَ  يُعه مم هه نِّ  َفُهوَ  ُظلممه  مه
نَا

َ
نمُه، َوأ َ  وََسَيهدُ  مه َومَض  لََعَ  .«احلم

োব ইবন উজরা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আেরা নয় বযহক্ত হে াে, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
আোসদর হনেট্ আগেন েরস ন। আোসদর পাচ বযহক্ত আরবী, আর 
চার বযহক্ত হে  অনারব। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, শুন, কোেরা শুসন োেসব কয, আোর পসর শাসে হসব। 
যারা োসদর হনেট্ হগসয় োসদর হেেযাসে সেয বস  প্রহেপাদন 
েরসব, আর অেযাচাসর োসদর সাহাযয েরসব আহে োর নই, আর 
কসও আোর নয়। কস আোর হাওসয আসসে পারসব না। আর যারা 
োসদর হনেট্ যাসব না োসদর হেেযাসে সেয প্রহেপাদন েরসব না 
এবাং োসদর অেযাচাসর সাহাযয েরসব না কস হসব আোর সােী এবাং 
আহেও হসবা োর সােী, আর কস আোর হাওসয আগেন েরসব।1 

رهو َعنم  ، َميمُمون   بمنه  َعمم ومدهيِّ
َ مَ : قَاَل  األم ََمنَ  َجبَل   بمنُ  ُمَعاذُ  َعلَيمنَا قَده  رَُسوله  رَُسوُل  ايلم

عمُت : قَاَل  إهيَلمنَا، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  بهَيهُ  فََسمه ره  َمعَ  تَكم َجشل  رَُجل   المَفجم
َ
 أ

،الَصوم  يَتم : قَاَل  ته لمقه
ُ
تُهُ  َفَما حَمَبَته  َعلَيمهه  فَأ  نََظرمُت  ُثمَ  َميِّتًا، بهالَشامه  َدَفنمتُهُ  َحَّت  فَاَرقم

َقهه  إهَل  فم
َ
َدهُ  انَلاسه  أ َتيمُت  َبعم

َ
ُعود   ابمنَ  فَأ تُهُ  َمسم مم  رَُسوُل  يله  قَاَل : َفَقاَل  َماَت، َحَّت  فَلَزه

                                                           
1 নাসায়ী, হাদীস নাং ৪২০৮।  
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تَتم  إهَذا بهُكمم  َكيمَف »: وََسلَمَ  يمهه َعلَ  اهللُ  َصَّل  اّلَله 
َ
َمَراءُ  َعلَيمُكمم  أ

ُ
 الَصاَلةَ  يَُصللونَ  أ

ه  يَقاتهَها لهَغيم ُمُرنه  َفَما: قُلمُت  ،«مه
م
دمَرَكنه  إهنم  تَأ

َ
هَك  أ  الَصاَلةَ  َصلِّ »: قَاَل  اّلَله  رَُسوَل  يَا َذل

يَقاتهَها همه َعلم  ل  .«ُسبمَحةً  َمَعُهمم  َصاَلتََك  َواجم
আবু্দর রহোন ইবন ইব্রাহীে আের ইবন োয়েূন (রহ.) হসে বহণেে, 
হেহন বস ন, েু‘আয ইবন জাবা  রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়া সাল্লাসের প্রহেহনহধ হহসাসব আোসদর হনেট্ 
ইয়ােসন আগেন েসরন। ফজসরব নাোসয োাঁর েন্ঠস্বর বড় হে । 
এবাং োাঁর সাসে আোর প্রগাঢ় েহব্বে সৃহি হওয়ায় আহে োাঁর সাসে 
অবিান েরোে। অেঃপর শােসদসশ হেহন ইসন্তো  েরস  আহে 
োাঁসে কসখাসন দাফন েহর োাঁর ইসন্তোস র পর আহে অপর 
এেজন জ্ঞান োপস সাহাবীর অসিষসণ কবর হসয় ইবন োসউদ 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হখদেসে হাহযর হই এবাং োাঁর ইসন্তো  পযেন্ত 
োাঁর সাসে অবিান েহর এেদা হযরে ইবন োসউদ রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু বস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়া সাল্লাে আোসে 
বস ন, যখন শাসেবগে হব সম্ব সা াে আদায় েরসব েখন েুহে হে 
েরসব? আহে বহ - ইয়া রাসূল্লাল্লাহ্! এেোবিায় আপহন আোসে 
হে েরার হনসদেশ কদন? হেহন বস ন, েুহে হনধোহরে সেসয় এোেী 
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সা াে আদায় েরসব। অেঃপর োসদর সাসে জাোআসে আদায়েৃে 
সা াে পুনরায় নফ  হহসাসব আদায় েরসব।1 

، َعنه  رهيِّ
ه  بمنُ  حُمََمدُ  ََكنَ : قَاَل  الزلهم م   بمنه  ُجبَيم عه ُث  ُمطم نَهُ  ُُيَدِّ

َ
َيةَ  بَلَغَ  أ  وَُهوَ  ُمَعاوه

نمَدهُ  نم  َوفمد   فه  عه مش  قُ  مه نَ : َري
َ
رهو بمنَ  اّلَله  َعبمدَ  أ ُث  الَعاصه  بمنه  َعمم نَهُ  ُُيَدِّ

َ
 َسيَُكونُ  أ

نم  َملهك   َطاَن، مه َب  قَحم َيُة، َفَغضه ثمَن  َفَقامَ  ُمَعاوه
َ
لُُه، ُهوَ  بهَما اّلَله  ََعَ  فَأ هم

َ
َما: قَاَل  ُثمَ  أ

َ
 أ

ُد، نَ  بَلََغنه  فَإهنَهُ  َبعم
َ
نمُكمم  رهَجااًل  أ يَث  َحَدثُونَ َيتَ  مه َحاده

َ
، كهتَابه  فه  لَيمَستم  أ  َوالَ  اّلَله

ثَرُ  وََلهَك  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َعنم  تُؤم
ُ
، فَأ َ  فَإهيَاُكمم  ُجَهالُُكمم َمانه

َ
 َواأل

لل  الَته  لََها، تُضه هم
َ
عمُت  فَإهنِّ  أ  َهَذا إهنَ » َيُقوُل  وََسلَمَ  هه َعلَيم  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َسمه

رَ  مم
َ
مش   فه  األ مم  الَ  قَُري يهه ، ُيَعاده َحد 

َ
، ََعَ  اّلَلُ  َكَبهُ  إهاَل  أ هه هه قَاُموا َما وَجم

َ
ينَ  أ  .«ادلِّ

েুহাম্মদ ইবন জুবাসয়র ইবন েুত্'ঈে (রহ.) কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, েু'আহবয়া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হনেট্ েুরাইশ প্রহেহনহধসদর 
সহহে োর উপহিহেসে সাংবাদ কপৌেস া কয, আবদুল্লাহ ইবন আের 
ইবনু  আস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বণেনা েসরন, অহচসরই োহোন 
বাংশীয় এেজন বাদশাহর আহবভোব ঘট্সব। ইহা শুসন েু'আবীয়া 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কক্রাধাহিে হসয় খুত্বা কদওয়ার জনয দাাঁহড়সয় 
আল্লাহর যোসযাগয হােদ ও সানার পর হেহন বস ন, আহে জানসে 
কপসরহে, কোোসদর েধয হসে হেেু সাংখযে ক াে এেন সব 
েোবােো ব সে শুরু েসরে যা আল্লাহর হেোসব কনই এবাং 

                                                           
1 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৩২। হাদীসহট্ সহীহ।  
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রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়া সাল্লাে কেসেও বহণেে হয়হন। 
এরাই েূখে, এসদর কেসে সাবধান োে এবাং এরূপ োল্পহনে ধারনা 
হসে সেেে োে যা-এর কপাষণোরীসে হবপেগােী েসর। রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে আহে ব সে শুসনহে কয, যেহদন 
োরা দীন োসয়সে হনসয়াহজে োেসব েেহদন হখ াফে ও শাসন 
ক্ষেো েুরাইশসদর হাসেই োেসব। এ হবষসয় কয-ই োসদর সহহে 
শত্রুো েরসব আল্লাহ োসে অধঃেুসখ হনসক্ষপ েরসবন (অেোৎ 
 াহিে ও অপোহনে েরসবন)।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৫০০।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
োনুষ অজ্ঞ ক ােসদরসে রাজা বাদশাহ বানাসব। 

رهو بمنه  اّلَله  َعبمده  َعنم  عمُت : قَاَل  الَعاصه  بمنه  َعمم  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َسمه
بهُض  الَ  اّلَلَ  إهنَ »: َيُقوُل  لممَ  َيقم َاًَع  العه ََتهُعهُ  انمَته

نَ  يَنم ، مه بَاده نم  العه بهُض  َولَكه لممَ  َيقم  العه
، بهَقبمضه  هًما ُيبمقه  لَمم  إهَذا َحَّت  الُعلََماءه تَوما فَُسئهلُوا ُجَهااًل، رُُءوًسا انَلاُس  اََتَذَ  ََعل فم

َ
 فَأ

ه  ، بهَغيم لمم  َضللوا فََضللوا عه
َ
 .«َوأ

আবদুল্লাহ্ ইবন ‘আের ইবনু  ‘আস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে 
বহণেে, হেহন বস ন, আহে রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনহে কয, আল্লাহ্ ো‘আ া বান্দার অন্তর 
কেসে ই ে কবর েসর উহিসয় কনসবন না; বরাং আহ েসদর উহিসয় 
কনওয়ার োধযসেই ই ে উহিসয় কনসবন। যখন কোসনা আহ ে বােী 
োেসব না েখন ক াসেরা জাহহ সদরই কনো হহসসসব গ্রহণ েরসব। 
োসদর হজজ্ঞাসা েরা হসব, োরা না কজসনই ফসোয়া হদসব। ফস  
োরা হনসজরাও কগােরাহ হসব, আর অপরসেও কগােরাহ েরসব।1 

به  َعنم 
َ
ل  بَيمنََما: قَاَل  ُهَريمَرةَ  أ ُث  ََمملهس   فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه َم، ُُيَدِّ  الَقوم
ي  َجاَءهُ  َرابه عم

َ
ُث، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَمَض  الَساَعُة؟ َمَّت : َفَقاَل  أ  ُُيَدِّ
مه  َبعمُض  َفَقاَل  عَ : الَقوم ، لَمم  بَلم : َبعمُضُهمم  َوقَاَل . قَاَل  َما فََكرههَ  قَاَل  َما َسمه َمعم  َحَّت  يَسم

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১০০।  
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يثَهُ  قََض  إهَذا يمنَ »: قَاَل  َحده
َ
َراهُ  - أ

ُ
نَا َها: قَاَل  «الَساَعةه  َعنه  الَسائهُل  - أ

َ
، رَُسوَل  يَا أ  اّلَله

َمانَةُ  ُضيَِّعته  فَإهَذا»: قَاَل 
َ
ره  األ دَ  إهَذا»: قَاَل  إهَضاَعتَُها؟ َكيمَف : قَاَل  ،«الَساَعةَ  فَانمتَظه  وُسِّ

رُ  مم
َ
ه  إهَل  األ له  َغيم هم

َ
ره  هه أ  .«الَساَعةَ  فَانمتَظه

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস নঃ এেবার 
রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েজহ সস ক ােসদর সােসন 
হেেু আস াচনা েরহেস ন। ইহেেসধয োাঁর োসে এেজন কবদুা্ঈন 
এসস প্রশ্ন েরস ন, ‘হেয়ােে েসব?’ রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োাঁর আস াচনায় রে রইস ন। এসে কেউ কেউ ব স ন, 
ক ােহট্ য বস সে হেহন ো শুসনসেন হেন্তু োর েো পেন্দ েসরন 
হন। আর কেউ কেউ ব স ন বরাং হেহন শুনসেই পান হন। রাসূ ুল্লাহ্  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আস াচনা কশষ েসর ব স ন, 
‘হেয়ােে সম্পসেে প্রশ্নোরী ক ােহট্ কোেয়?’ কস ব  , ‘এই কয 
আহে, ইয়া রাসূ ুল্লাহ্!’ হেহন ব স ন, ‘যখন আোনে নি েরা হয় 
েখন হেয়ােসের প্রেীক্ষা েরসব।’ কস ব  , ‘হেভাসব আোনে নি 
েরা হয়?’ হেহন ব স ন, ‘যখন কোসনা োসজর দাহয়ত্ব অনুপযুক্ত 
ক াসের প্রহে নযস্ত হয়, েখন েুহে হেয়ােসের প্রেীক্ষা েরসব।’1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৫৯।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

েহাোরী েদীনায় প্রসবশ েরসে পারসব না।  
به  َعنم 

َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ  الَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

ُخُل  ينَةَ  يَدم يُح، الَمده  .«َطاُعونُ ال َوالَ  الَمسه
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে। হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, েদীনা নগরীসে 
প্রসবশ েরসে পারসব না োসীহ দাজ্জা , আর না েহাোরী।1 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
আোর উম্মে হেয়াত্তর দস  হবভক্ত হসব।  

به  َعنم 
َ
قَته »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُهَريمَرَة، أ َُهودُ  افمََتَ  ََعَ  ايلم

َدى وم  إهحم
َ
ه  أ قًَة، وََسبمعهيَ  ثهنمتَيم َدى ََعَ  انَلَصارَى َوَتَفَرقَته  فهرم وم  إهحم

َ
ه  أ  وََسبمعهيَ  ثهنمتَيم

قًَة، ُق وَ  فهرم ََته
َمته  َتفم

ُ
قَةً  وََسبمعهيَ  ثاََلث   ََعَ  أ  .«فهرم

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস নঃ 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, ইয়য়াহূদীরা 
এোত্তর বা বাহাত্তর হফরোয় (দস ) হবভক্ত হসয়সে; নাসারারাও 
এোত্তর বা বাহাত্তর দস  হবভক্ত, আর আোর উম্মাে হেয়াত্তর দস  
হবভক্ত হসব।2 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৫৭৩১।  
2 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৫৯৫।  
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َيةَ  َعنم  به  بمنه  ُمَعاوه
َ
يَاَن، أ نَهُ  ُسفم

َ
ينَا قَامَ  أ اَل : َفَقاَل  فه

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  إهنَ  أ

اَل : " َفَقاَل  فهينَا قَامَ  وََسلَمَ 
َ
نم  َقبملَُكمم  َمنم  إهنَ  أ له  مه

هم
َ
تَابه  أ ََتَ  المكه ه  ََعَ  قُواافم  ثهنمتَيم

لًَة، وََسبمعهيَ  هه  َوإهنَ  مه لَةَ  َهذه ممه ُق  ال ََته
 انلَاره، فه  وََسبمُعونَ  ثهنمتَانه : وََسبمعهيَ  ثاََلث   ََعَ  َستَفم

َدة   ، فه  َوَواحه ََنةه َ  اجلم ََماَعةُ  َوهه و َُيمََي، ابمنُ  َزادَ » اجلم ر  َما فه  َوَعمم يثَيمهه  َوإهنَهُ  «َحده
ُرجُ  نم  َسيَخم َمته  مه

ُ
قمَوام   أ

َ
مم  ََتَارَى أ َواُء، تهلمَك  بههه هم

َ بههه  المََكمُب  َيتََجارَى َكَما األم هَصاحه "  ل
و َوقَاَل  ر  بههه  المََكمُب »: َعمم نمهُ  َيبمَق  اَل  بهَصاحه ق   مه رم ل   َواَل  عه  .«َدَخلَهُ  إهاَل  َمفمصه

েু‘আহবয়া ইবন আবূ সুহফয়ান রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, এেদা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদর 
োসঝ দাাঁহড়সয় বস ন, কজসন রাখ! কোোসদর আসগর আহস -হেোব 
(ইয়াহূদ ও নাসারা)গণ বাহাত্তর হফরোয় হবভক্ত হসয়সে, আর এ 
হেল্লাসের ক ােগণ অদূর ভহবষযসে হেয়াত্তর হফরোয় হবভক্ত হসব। 
এে হফরো হসব জান্নােী; আর োরা ঐ জাোআেভূক্ত, যারা 
আল্লাহর হেোব এবাং োাঁর রাসূস র সুন্নাসের অনুসারী হসব। রাবী 
ইবন ইয়াহ্ইয়া এবাং আের (রহ.) োসদর হাদীসস এরূপ অহেহরক্ত 
বণেনা েসরসেন কয, আোর উম্মসের েসধয অদূর ভহবষযসে এেন 
এেদ  ক াে সৃহি হসব, যাসদর োসঝ গুেরাহী এভাসব হবস্তার  াভ 
েরসব, কযেন হক্ষপ্ত েুেুসরর োাঁেড়াসনার ফস  সৃি করাগ (যা 
করাগীসে পাগ  বাহনসয় কদয়)। রাবী আোর (রহ.) বস ন।, হক্ষপ্ত 
েুেুসরর দাংশন জহনে করাগ - এেন এেট্া োরাত্নে বযাহধ যার 



 

886 

হবষাক্ত প্রভাব কেসে করাগীর কদসহর রগ ও কজাড় হেেুই রক্ষা পায় 
না।1 

َنه  َعبمدُ  َحَدثَنه  ر و بمنُ  الرَْحم ، َعمم ل لَِمه رُ  السل ، بمنُ  وَُحجم ر  تَيمنَا: قَااَل  ُحجم
َ
َباَض  أ رم  المعه

َيَة، بمنَ  َمنم  وَُهوَ  َساره يهه  نََزَل  مه ينَ  ََعَ  َواَل } فه تَومكَ  َما إهَذا اََّله
َ
لَُهمم  أ مه َحم دُ  اَل  قُلمَت  تله جه

َ
 أ

لُُكمم  َما ه ْحم
َ
نَا،فَسَ  [٠٢: اتلوبة]{ َعلَيمهه  أ تَيمنَاكَ : َوقُلمنَا لَمم

َ
ينَ  أ ينَ  َزائهره  وَََعئهده

َي، تَبهسه َباُض  َفَقاَل  َوُمقم رم ، َذاَت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  بهنَا َصَّل : المعه م   يَوم
بََل  ُثمَ  قم

َ
َظةً  فََوَعَظنَا َعلَيمنَا أ نمَها َذَرفَتم  بَلهيَغةً  َمومعه لَتم  المُعيُونُ  مه نمَها َووَجه  المُقلُوُب، مه

نَ  اّلَله  رَُسوَل  يَا: قَائهل   َفَقاَل 
َ
هه  َكأ َظةُ  َهذه ، َمومعه َهدُ  َفَماَذا ُموَدِّع   َفَقاَل  إهيَلمنَا؟ َتعم

يُكمم » وصه
ُ
وَى أ عه  اّلَله  بهتَقم ، َوالَسمم يًّا، َعبمًدا َوإهنم  َوالَطاَعةه  يَعهشم  َمنم  فَإهنَهُ  َحبَشه

نمُكمم  ي مه تهاَلفًا فََسَيَى َبعمده هُسنَته  َفَعلَيمُكمم  َكثهًيا، اخم ُلََفاءه  وَُسنَةه  ب يِّيَ  اْلم ده مَمهم  ال
يَن، ده وا بهَها َتَمَسُكوا الَراشه ، َعلَيمَها وََعضل ذه ، َوحُممَدثَاته  َوإهيَاُكمم  بهانَلَواجه ُموره

ُ  فَإهنَ  األم
، حُممَدثَة   ُكَ  َعة  َعة   َوُِّكَ  بهدم  .«َضاَللَة   بهدم

হাজার ইবন হাজার (রহ.) কেসে বহণেে, হেহন বস ন, এেদা আেরা 
ইরবাদ ইবন সাহরয়া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হনেট্ গেন েহর, যার 
শাসন এ আয়াে নাহয  হয়, “োসদর জনয কোসনা অসুহবধা কনই, 
যারা আপনার হনেট্ এ জনয আসস কয, আপহন োসদর জনয বাহসনর 
বযবিা েরসবন। আপহন বস ন, আহে কো কোোসদর জনয কোসনা 
বাহন পাই না”। [সূরা োওবা: ৯২] রাবী বস ন, আেরা োাঁর োসে 

                                                           
1 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৫৯৭।  
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উপহিে হসয় োাঁসে সা াে েহর এবাং বহ , আেরা আপনাসে কদখার 
জনয, আপনার হখদেসের জনয এবাং আপনার োে কেসে হেেু 
সাংগ্রসহর জনয এসসহে। েখন হেহন বস ন, এেদা রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদর সসঙ্গ সা াে আদাসয়র পর, 
আোসদর হদসে হফসর এেহট্ গুরুত্বপূণে ভাষণ কদন, যাসে আোসদর 
কচাখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয় এবাং অন্তর ভীে-সন্ত্রি হয়। আোসদর 
েসধয এেজন বস নঃ ইয়া রাসূ ুল্লাহ! েসন হসি এ আপনার হবদায়ী 
ভাষণ, োসজই আপহন আোসদর আসরা হেেু অেীয়ে েরুন। েখন 
হেহন সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, আহে কোোসদর 
োেওয়া অব ম্বসনর জনয ব হে এবাং কশানা ও োনার জনযও, যহদও 
কোোসদর আেীর হাবশী কগা াে হয়। কেননা, কোোসদর োসঝ যারা 
আোর পসর জীহবে োেসব, োরা বহু েেসভদ কদখসে পাসব। 
এেোবিায় কোোসদর উহচে হসব আোর ও আোর খু াফাসয়-
রাসশদার সুন্নাসের অনুসরণ েরা, যারা সেয ও নযাসয়র অনুসারী। 
কোেরা োসদর দৃঢ়ভাসব অনুসরণ েরসব। কোেরা হবদ'আসের 
অনুসরণ ও অনুেরণ েরা হসে দূসর োেসব। কেননা, প্রসেযে 
নেুন েোই হবদ'আে এবাং প্রসেযে হবদ'আেই গুেরাহী।1  
 

                                                           
1 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৬০৭।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
ই ে উসি যাসব এবাং হযনা বযহভচার বৃহি পাসব।  

نَسه  َعنم 
َ
، بمنه  أ نم  إهنَ : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َمالهك  اطه  مه َ ْشم

َ
 أ

نم : الَساَعةه 
َ
َفعَ  أ لممُ  يُرم ُل، َوَيثمبَُت  العه َ  اجلَهم ُر، َب َويَُشم َهرَ  اْلَمم نَا َوَيظم  ." الزِّ

আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন কয, হেয়ােসের হেেু হনদশেন 
হ , ই ে ক াপ পাসব, অজ্ঞাোর হবসৃ্তহে ঘট্সব, েদপান বযাপে হসব 
এবাং বযহভচার েহড়সয় পড়সব।1 

نَسه  َعنم 
َ
، بمنه  أ َثنَُكمم : قَاَل  َمالهك  َحدِّ

ُ
يثًا أَل ثُُكمم  الَ  َحده َحد   ُُيَدِّ

َ
ي، أ عمُت  َبعمده  َسمه

نم : " َيُقوُل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  اطه  مه َ ْشم
َ
نم : الَساَعةه  أ

َ
َل  أ لمُم، يَقه  العه

َهرَ  ُل، َوَيظم َهرَ  اجلَهم نَا، َوَيظم َُثَ  الزِّ َل  النَِّساُء، َوتَكم يَ  يَُكونَ  َحَّت  الرَِّجاُل، َويَقه َممسه  ْله
ةً 
َ
َرأ دُ  الَقيِّمُ  امم  ." الَواحه

আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে 
কোোসদর এেন এেহট্ হাদীস বণেনা েরব যা আোর পর কোোসদর 
োসে আর কেউ বণেনা েরসবন না। আহে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনহে কয, হেয়ােসের হেেু হনদশেন 
হ , ই ে েসে যাসব, অজ্ঞোর প্রসার ঘট্সব, বযহভচার েহড়সয় 
পড়সব, স্ত্রীস াসের সাংখযা কবসড় যাসব এবাং পুরুসষর সাংখযা েসে 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৮০।  
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যাসব, এেনহে প্রহে পঞ্চাশজন স্ত্রীস াসের জনয োত্র এেজন পুরুষ 
হসব েত্ত্বাবধায়ে।1 

، َعنم  هم  عمُت : قَاَل  َسال بَا َسمه
َ
ِّ  َعنه  ُهَريمَرةَ  أ بَُض »: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  ُيقم

لمُم، َهرُ  العه ُل  َوَيظم ، اجلَهم َتُ َُثُ  َوالفه جُ  َويَكم يَل  ،«الَهرم ، رَُسوَل  يَا قه ُج؟ َوَما اّلَله  الَهرم
هه  َهَكَذا»: َفَقاَل  نَهُ  فََحَرَفَها، بهيَده

َ
يدُ  َكأ  .«الَقتمَل  يُره

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, (কশষ যাোনায়) ‘ইল্ ে েুস  কনওয়া 
হসব, অজ্ঞো ও হফেনার প্রসার ঘট্সব এবাং ‘হারাজ’ কবসড় যাসব। 
হজজ্ঞাসা েরা হ , ইয়া রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! 
‘হারাজ’ হে? হেহন হাে হদসয় ইশারা েসর ব স ন, ‘এ রেে।’ কযন 
হেহন এর িারা ‘হেযা’ বুহঝসয়হেস ন।2 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৮১।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৮৫।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

েুেেীসদর সাসে েুসহ েসদর যুি হসব। 
ُرو َحَدَثنَا لهَب، بمنُ  َعمم ل انلَ  قَاَل : قَاَل  َتغم نم  إهنَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  به اطه  مه َ ْشم

َ
 أ

نم  الَساَعةه 
َ
ًما ُتَقاتهلُوا أ لُونَ  قَوم ، نهَعاَل  يَنمتَعه اطه  مهنم  َوإهنَ  الَشَعره َ ْشم

َ
نم  الَساَعةه  أ

َ
 تَُقاتهلُوا أ

ًما َراَض  قَوم نَ  الوُُجوهه، عه
َ
َرقَةُ  الَمَجانل  وُُجوَهُهمُ  َكأ  .«الُمطم

আম র ইবন োগহ ব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন হেয়ােসের 
আ ােেসেূসহর এেহট্ এই কয, কোেরা এেন এে জাহের হবরুসি 
যুি েরসব, যারা পশসের জুো পহরধান েরসব। হেয়ােসের আর 
এেহট্ আ ােে এই কয, কোেরা এেন এে জাহের হবরুসি যুি 
েরসব, যাসদর েূখ হসব চওড়া, কযন োসদর েুখেে  হপট্াসনা 
চােড়ার ো ।1 

بُو قَاَل 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ  َتُقومُ  الَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : َعنمهُ  اّلَلُ  رَضه

مَك، ُتَقاتهلُوا َحَّت  الَساَعةُ  َغارَ  الَتل ، صه ُيه عم
َ
، ُذلمَف  الوُُجوهه، ُْحمرَ  األ نُوفه

ُ
نَ  األ

َ
 َكأ

َرقَُة، الَمَجانل  وُُجوَهُهمُ  ًما ُتَقاتهلُوا َحَّت  الَساَعةُ  َتُقومُ  َوالَ  الُمطم  .«الَشَعرُ  نهَعالُُهمُ  قَوم
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, েেহদন হেয়ােে 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৯২৭।  
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সাংঘহট্ে হসব না, কোেরা এেন েুেে জাহের হবরুসি যুি েরসব, 
যাসদর কচাখ কোট্, কচহারা  া , নাে কচপ ট্া এবাং েুখেে  কপট্াসনা 
চােড়ার োস র নযায়। আর েেহদন হেয়ােে সাংঘহট্ে হসব না, 
যেহদন না কোেরা এেন এে জাহের হবরুসি যুি েরসব, যাসদর 
জুো হসব পশসের।1 

به  نم عَ 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ ِّ  َعنه  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  َتُقومُ  الَ »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

ًما ُتَقاتهلُوا َحَّت  الَساَعةُ  ًما ُتَقاتهلُوا َحَّت  الَساَعةُ  َتُقومُ  َوالَ  الَشَعُر، نهَعالُُهمُ  قَوم  قَوم
نَ 

َ
َرقَةُ  الَمَجانل  وُُجوَهُهمُ  َكأ يَانُ  قَاَل  ،«الُمطم بُو فهيهه  َوَزادَ  ُسفم

َ
، أ نَاده ، َعنه  الزِّ َرجه عم

َ
 األ

به  َعنم 
َ
َوايَةً  ُهَريمَرةَ  أ َغارَ »: ره ، صه ُيه عم

َ
، ُذلمَف  األ نُوفه

ُ
نَ  األ

َ
، َكأ  الَمَجانل  وُُجوَهُهمم

َرقَةُ   .«الُمطم
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, হেয়ােে সাংঘহট্ে হসব না যেক্ষণ না 
কোেরা এেন জাহের হবরুসি যুি েরসব যাসদর জুো হসব 
পশসের। আর হেয়ােে সাংঘহট্ে হসব না যেক্ষন না কোেরা এেন 
জাহের হবরুসি যুি েরসব, যাসদর েুখেে  হসব হপট্াসনা চােড়ার 
োস র নযায়। সুহফয়ান (রহ.) বস ন, আ‘রাজ সূসত্র আবু হুরায়রা 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে আবুযহযনাদ এই করওয়ায়সে অহেহরক্ত 
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বণেনা েসরন; োসদর কচাখ হসব কোট্, নাে হসব কচপ্টা, োসদর 
কচহারা কযন হপট্াসনা োস র নযায়।1 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
োাঁর উম্মে দুহনয়ার বযাপাসর অহেউৎসাহী হসব। 

به  َعنم 
َ
يد   أ ، َسعه رهيِّ

ََثَ  إهنَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  اْلُدم كم
َ
 َما أ

َخاُف 
َ
رهجُ  َما َعلَيمُكمم  أ

نم  لَُكمم  اّلَلُ  ُُيم رمضه  بََرََكته  مه
َ
يَل  «األ  بََرََكُت  َوَما: قه

؟ رمضه
َ
َرةُ »: قَاَل  األ نميَا زَهم ته  َهلم : رَُجل   ََلُ  َفَقاَل  «ادلل

م
ُ  يَأ ؟ اْلَيم ل  فََصَمَت  بهالََشِّ  انَلبه

نَهُ  َظنََنا َحَّت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 
َ
ُل  أ َ ، ُيْنم ، َعنم  َيممَسحُ  َجَعَل  ُثمَ  َعلَيمهه  َجبهينههه

يمنَ »: َفَقاَل 
َ
نَا: قَاَل  «الَسائهُل؟ أ

َ
بُو قَاَل  - أ

َ
يد   أ نَاهُ َْحه  لََقدم : َسعه يَ  دم هَك  َطلَعَ  حه : قَاَل  - َذل

ته  الَ »
م
ُ  يَأ ، إهاَل  اْلَيم ه ة   الَماَل  َهَذا إهنَ  بهاْلَيم َ نمبََت  َما ُكَ  َوإهنَ  ُحلمَوة ، َخِضه

َ
 الَربهيعُ  أ

تُُل  وم  َحبًَطا َيقم
َ
، أ لَةَ  إهاَل  يُلهمل ةه، آكه َ َكلَتم  اْلَِضه

َ
تََدتم  إهَذا َحَّت  أ َ  امم  تَاَها،َخاِصه

بَلَته  تَقم ََتَتم  الَشممَس، اسم ، َوثَلََطتم  فَاجم َكلَتم  ََعَدتم  ُثمَ  َوَبالَتم
َ
 الَماَل  َهَذا َوإهنَ . فَأ

َخَذهُ  َمنم  ُحلمَوة ،
َ
، أ هه َقِّ ، فه  َووََضَعهُ  ِبه هه َخَذهُ  َوَمنم  ُهَو، الَمُعونَةُ  فَنهعممَ  َحقِّ

َ
ه  أ هه  بهَغيم  َحقِّ

ي ََكنَ  كُ  ََكََّله
م
بَعُ  َوالَ  ُل يَأ  .«يَشم

আবূ সাঈদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, আল্লাহ ো‘আ া কোোসদর 
জসনয যেীসনর বরেেসেূহ প্রোহশে েসর কদসবন। আহে কোোসদর 
জসনয এ বযাপাসরই সবোহধে আশাংো েরহে। হজজ্ঞাসা েরা হস া, 
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যেীসনর বরেেসেূহ হে? হেহন ব স ন, দুহনয়ার ঝাাঁেজেে। েখন 
এে বযাহক্ত োর োসে ব স ন, ভাস া হে েন্দ হনসয় আসসব? েখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হেেুক্ষন নীরব োেস ন, যেরুন 
আেরা ধারণা ের াে কয, এখন োর উপর অহী নাহয  হসি। 
এরপর হেহন োর েপা  কেসে ঘাে েুসে হজজ্ঞাসা েরস ন, 
প্রশ্নোরী কোোয়? কস ব  , আহে, আবূ সাঈদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বস ন, যখন এহট্ প্রোশ কপ , েখন আেরা প্রশ্নোরীর প্রশাংসা 
ের াে। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, ভাস া 
এেোত্র ভাস াসেই বসয় আসন। হনশ্চয়ই এ ধসনবদা ে সবুজ 
শযাে  সুহেি। অবশয বসন্ত কয সবহজ উৎপাদন েসর, ো 
ভক্ষনোরী পশুসে েৃেুযর েুসখ কিস  কদয় অেবা হনেসট্ েসর কদয়, 
েসব প্রানী কপট্ ভসর কখসয় সূযে েুখী হসয় জাবর োসট্, ে -েূত্র 
েযাগ েসর এবাং পুনঃখায় (এর অবিা হভন্ন)। এ পৃহেবীর ধনবদা ে 
েদ্রুপ সুহেি, কয বযহক্ত ো সৎভাসব গ্রহণ েরসব এবাং সৎোসজ 
বযায় েরসব, ো োর খুবই সাহাযযোরী হসব। আর কয ো 
অনযায়ভাসব গ্রহন েরসব, োর অবিা হসব ঔ বযাহক্তর েে কয কখসে 
োসে আর পহরেৃপ্ত হয় না।1 
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بَةَ  َعنم  ر   بمنه  ُعقم نَ : ََعمه
َ
ًما، َخَرجَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ  ََعَ  فََصَّل  يَوم

له 
هم
َ
ُحد   أ

ُ
، ََعَ  َصاَلتَهُ  أ ، إهَل  انمََصََف  ُثمَ  الَميِّته َبه

نم ، إهنِّ »: َفَقاَل  المه نَا فََرُطُكمم
َ
 َوأ

يد   ، َشهه نمُظرُ  َواّلَله  َوإهنِّ  َعلَيمُكمم
َ
يُت  قَدم  َوإهنِّ  اْلَن، َحومضه  إهَل  أَل عمطه

ُ
 َمَفاتهيحَ  أ

رمضه  َخَزائهنه 
َ
وم  - األ

َ
رمضه  َفاتهيحَ مَ  أ

َ
َخاُف  َما َواّلَله  َوإهنِّ  - األ

َ
نم  َعلَيمُكمم  أ

َ
ُكوا أ ه  تَُشم

ي، نِّ  َبعمده َخاُف  َولَكه
َ
نم  َعلَيمُكمم  أ

َ
يَها َتنَافَُسوا أ  .«فه

‘উেবা ইবন আহের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, এেহদন 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কবর হস ন এবাং উহুসদর 
শহীদাসনর উপর সা াে আদায় েরস ন, কযেন হেহন েুদোর উপর 
সা াে আদায় েসর োসেন। োরপর হেম্বসর আসরাহন েসর 
ব স নঃ আহে কোোসদর অগ্রণী, আহে কোোসদর সাক্ষী হব। 
আল্লাহর েসে! হনশ্চয়ই আহে আোর —হাওয্' কে এখন কদখহে। 
আোসে কো জহেসনর ধনাগাসরর চাহবসেূহ অেবা জহেসনর 
চাহবসেূহ কদওয়া হসয়সে। আল্লাহর েসে! আহে কোোসদর উপর এ 
আশাংো েরহে কয, কোেরা দুহনয়ার ধন সম্পসদ আসক্ত হসয় যাসব।1 

بََة، بمنه  ُموَس  َعنم  َهاب   ابمنُ  قَاَل  ُعقم َوةُ  َحَدثَنه : شه ، بمنُ  ُعرم ه َبيم نَ  الزل
َ
َورَ  أ سم  بمنَ  المه

َبَهُ  َُممَرَمَة، خم
َ
نَ : أ

َ
َرو أ ، بمنَ  َعمم َنه  َحلهيف   وَُهوَ  َعومف  ره  بله ، بمنه  ََعمه دَ  ََكنَ  لُؤَيٍّ  َشهه

ًرا َبَهُ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َمعَ  بَدم خم
َ
نَ : أ

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ

بَا َبَعَث  وََسلَمَ 
َ
َريمنه  إهَل  اجلََراحه  بمنَ  ُعبَيمَدةَ  أ ته يَ  ابَلحم

م
َيتهَها، أ زم ه  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َوََكنَ  ِبه
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َل  َصالَحَ  ُهوَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  هم
َ
، أ َريمنه َمرَ  ابَلحم

َ
مُ  َوأ ، بمنَ  الَعالَءَ  َعلَيمهه ِّ ِمه َ مَ  احلَِضم  َفَقده

بُو
َ
نَ  بهَمال   ُعبَيمَدةَ  أ ، مه َريمنه َعته  ابَلحم نمَصارُ  فََسمه

َ
، األ هه بمحه  َصاَلةَ  َفتمهُ فََوا بهُقُدومه  الصل

 اّلَله  رَُسوُل  َفتَبََسمَ  ََلُ، َتَعَرُضوا انمََصََف  فَلََما وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َمعَ 
يَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  ، حه ُظنلُكمم »: َوقَاَل  َرآُهمم

َ
تُمم  أ عم به  بهُقُدومه  َسمه

َ
  ُعبَيمَدةَ، أ

َ
 نَهُ وَأ

ء   َجاءَ  هَشم َجلم : قَالُوا «ب
َ
، رَُسوَل  يَا أ وا»: قَاَل  اّلَله ُ مَشه ب

َ
لُوا فَأ مِّ

َ
، َما َوأ ُكمم  َما فََواّلَله  يَُْسل

رَ  َش  الَفقم خم
َ
، أ نم  َعلَيمُكمم َش  َولَكه خم

َ
نم  َعلَيمُكمم  أ

َ
نميَا، َعلَيمُكمُ  تُبمَسَط  أ  َكَما ادلل

َطتم  ،َقبملَ  ََكنَ  َمنم  ََعَ  بُسه يَُكمم  َتنَافَُسوَها، َكَما َفتَنَافَُسوَها ُكمم هه
مَهتمُهمم  َكَما َوتُلم ل

َ
 .«أ

আের ইবন আওফ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু, হেহন বনী আের ইবন 
 ুওয়াই- এর সাসে চুহক্তবি হেস ন এবাং রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ বদসরর যুসি ও শরীে হেস ন। হেহন 
বণেনা েসরন, এেবার রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আবূ 
উবায়দা ইবন জাররাহ্ কে হজহজয়া আদায় েরার জনয বাহরাইন 
পািাস ন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বাহরাইন 
বাসীসদর সসঙ্গ সহন্ধ েসরহেস ন এবাং োসদর উপর আ া ইবন 
হাযরােী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে আেীর হনযুক্ত েসরহেস ন। আবূ 
উবায়দা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বাহরাইন কেসে ো াো  হনসয় আসসন, 
আনসারগণ োর আগেসনর সাংবাদ শুসন ফজসরর সা াসে রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ শরীে হন। সা াে কশসষ 
োরা োর সােসন এস ন। হেহন োাঁসদর কদসখ কহসস ব স ন, আহে 
েসন েহর কোেরা আবূ উবায়দা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর আগেসনর এবাং 
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হেহন কয ো  হনসয় এসসসেন কস সুসাংবাদ শুসনে। োাঁরা ব স ন 
ইয়া রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে, হেহন ব স ন, 
কোেরা এ সুসাংবাদ গ্রহন েসরা এবাং কোেরা আশা করসখা, যা 
কোোসদরসে খুহশ েরসব, েসব, আল্লাহর েসে! আহে কোোসদর 
উপর দহররোর আশাংো েরহে না বরাং আশাংো েরহে কয, 
কোোসদর পূবেবেেী উম্মসের উপর কযেন দুহনয়া প্রশস্ত েসর কদওয়া 
হসয়হে , কেেহন কোোসদর উপরও দুহনয়া প্রশস্ত েসর কদওয়া হসব। 
আর কোেরা যা নয় ো কোোসদর আহখরাে হবেুখ েসর কফ সব, 
কযেন োসদর জসনয আহখরাে হবেুখ েসরহে ।1 
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

হেেু ক াে েুরাআন কবসচ খাসব।  
، َعبمده  بمنه  َجابهره  َعنم   َوََنمنُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َعلَيمنَا َخَرجَ : قَاَل  اّلَله
 
ُ
َرأ آنَ  َنقم ينَا المُقرم ل  َوفه َرابه عم

َ عم  األم
َ ،َواألم ل ءُ  َحَسن   فََُكي  اقمَرُءوا»: َفَقاَل  َجِمه قمَوام   وََسيَجه

َ
 أ

يُمونَهُ  حُ  ُيَقامُ  َكَما يُقه دم َجلُونَهُ  َواَل  َيتََعَجلُونَهُ  المقه
َ
 .«َيتَأ

জাসবর ইবন আবু্দল্লাহ্ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হসে বহণেে। হেহন বস ন, 
এেদা যখন আেরা হেরা‘আে পাসি েি হে াে, েখন হিাৎ 
কসখাসন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়া সাল্লাে আগেন েসরন 
এবাং এ সেয় আোসদর েসধয আরব কবদুইন ও অনারব ক াসেরা 
হে । হেহন সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, কোেরা পাি ের, 
সেস ই উত্তে। কেননা অদুর ভহবষযসে এেন সম্প্রদায় হনগেে হসব, 
যারা েুরআনসে েীসরর েে হিে েরসব (অেোৎ োজবীদ হনসয় 
অেযন্ত বাড়াবাহড় েরসব), ো দ্রুে গহেসে পাি েরসব, 
ধীরহহহরভাসব পড়সব না।1 

له  َعنم 
، َسعمد   بمنه  َسهم يِّ ده  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َعلَيمنَا َخَرجَ : قَاَل  الَساعه

ًما ََتهُئ، َوََنمنُ  يَوم
َممدُ »: َفَقاَل  َنقم ه  احلم َ ، اّلَله  كهتَاُب  ّلله د  َرُ  َوفهيُكمُ  َواحه ْحم

َ  َوفهيُكمُ  األم
بميَُض 

َ ا األم يُكمم وَُد، َوفه سم
َ نم  َقبمَل  اقمَرُءوهُ  ألم

َ
هُ  أ

َ
َرأ قمَوام   َيقم

َ
يُمونَهُ  أ مُ  ُيَقَومُ  َكَما يُقه  الَسهم

ُرهُ  ُيتََعَجُل  جم
َ
َجلُهُ  َواَل  أ

َ
 .«ُيتَأ

                                                           
1 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮৩০। হাদীসহট্ সহীহ।  
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সাহ  ইবন সা’দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হসে বহণেে। হেহন বস ন, এে 
হদন আেরা হেরা‘আে পাি েরাো ীন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে উপহহহে হসয় বস ন, আ হােদুহ ল্লাহ! আ ল্লাহর 
হেোব- এেই এবাং কোোসদর কেউ  া , কেউ সাদা এবাং কেউ 
ো  রসের। কোেরা ঐ সম্প্রদাসয়র আহবভোসবর পূসবে হেরাআে পাি 
ের যারা েুরআনসে েীসরর নযায় দৃঢ় েরসব। োরা েুরআন পাসির 
(হবহনেয় দুহনয়াসে কপসে) োড়াহুড়া েরসব এবাং (আহখরাসের) 
অসপক্ষা েরসব না।1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
শাসেসগািী ও আস ে ও ইস ােী দস র োসঝ পরস্পর শত্রুো 

োেসব।  
،حَ  بمنُ  ُعثمَمانُ  َحَدَثنَا يم  َبَنه  كه خم

َ
رُ  أ ، بمنُ  ََعمه ، َعنم  َسعمد  بهيهه

َ
نَ  أ

َ
 َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ

بََل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  قم
َ
م   َذاَت  أ نَ  يَوم ، مه َةه ده  َمرَ  إهَذا َحَّت  المَعايله جه َيةَ  بَنه  بهَمسم  ُمَعاوه

، فهيهه  فََرَكعَ  َدَخَل  ه َعتَيم ياًل، َرَبهُ  ََع وَدَ  َمَعُه، وََصلَيمنَا َركم  َفَقاَل  إهيَلمنَا، انمََصََف  ُثمَ  َطوه
لمُت : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 

َ
َطانه  ثاََلثًا، َرِبِّ  َسأ عم

َ
ه  فَأ َدةً، َوَمنََعنه  ثهنمتَيم لمُت  َواحه

َ
 َسأ

نم : َرِبِّ 
َ
لهَك  اَل  أ َمته  ُيهم

ُ
َطانهيَها، بهالَسنَةه  أ عم

َ
ُهُ  فَأ تلم

َ
نم  وََسأ

َ
لهَك  اَل  أ َمته  ُيهم

ُ
 بهالمَغَرقه  أ

َطانهيَها، عم
َ
ُهُ  فَأ تلم

َ
نم  وََسأ

َ
َسُهمم  جَيمَعَل  اَل  أ

م
 ." َفَمنََعنهيَها بَيمنَُهمم  بَأ

                                                           
1 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮৩১। হাদীসহট্ হাসান সহীহ।  
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‘আহের ইবন সা‘দ োাঁর হপো কেসে সা‘দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে 
বহণেে, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এেদা আহ য়া হসে 
এসস বনূ েু‘আহবয়ায় অবহহহে েসহজসদর হনেট্ কগস ন। অেঃপর 
হেহন উক্ত েসহজসদ প্রসবশ েসর দুরােআে সা াে আদায় 
েরস ন। আেরাও োর সাসে সা হে আদায় ের াে। এ সেয় 
হেহন োর প্রহেপা সের হনেট্ দীঘে দুআ েরস ন। এবাং কদা‘আ 
কশসষ আোসদর হনেট্ হফসর এস ন। এরপর হেহন ব স ন, আহে 
আোর প্রহেপা সের হনেট্ হেনহট্ হজহনস োেনা েসরহে। েন্মসধয 
হেহন আোসে দুহট্ প্রদান েসরসেন এবাং এেহট্ প্রদান েসরনহন। 
আহে আোর প্রহেপা সের হনেট্ োেনা েসরহে াে, কযন হেহন 
আোর উম্মােসে দুহভেসক্ষর দারা ধ্বাংস না েসরন। হেহন আোর এ 
কদা‘আ েবু  েসরসেন োাঁর হনেট্ এও প্রােেনা েসরহে াে কয, হেহন 
কযন আোর উম্মােসে পাহনসে ড়ুহবসয় ধ্বাংস না েসরন। হেহন 
আোর এ দু‘আও েবু  েসরসেন। আহে োাঁর হনেট্ এ েসেেও 
কদা‘আ েসরহে াে কয, কযন েুসহ ে পরস্পর এসে অসনযর হবরুসি 
যুসি হ প্ত না হয়। হেহন আোর এ কদা‘আ েবু  েসরনহন।1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৮৯০।  
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োাঁর উম্মে ইস াসের শত্রুর অনুসরণ েরসব।  
به  َعنم 

َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ ِّ  َعنه  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه  َتُقومُ  الَ »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

ُخذَ  َحَّت  الَساَعةُ 
م
َمته  تَأ

ُ
ذه  أ خم

َ
ًا َقبملََها، الُقُرونه  بهأ بم بم   شه هشه َراًَع  ب َراع  به  وَذه يَل  ،«ذه : فَقه

، رَُسوَل  يَا ؟ َكَفارهَس  اّلَله ومه وََلهَك  إهاَل  انَلاُس  َوَمنه »: َفَقاَل  َوالرل
ُ
 .«أ

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
কেসে বণেনা েসরন কয, হেহন বস সেন, হেয়ােে োসয়ে হসব না 
যেক্ষণ না আোর উম্মাে পূবেযুগীয়সদর আচার-অভযাসসে হবঘসে 
হবঘসে, হাসে হাসে গ্রহণ না েরসব। হজজ্ঞাসা েরা হ , ইয়া 
রাসূ াল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! পারসয ও করােেসদর েে 
হে? হেহন ব স ন: ক ােসদর েসধয আর োরা? এরাই কো!1 

به  َعنم 
َ
يد   أ ، َسعه رهيِّ

ِّ  َعنه  اْلُدم  َمنم  َسَنَ  تَلَتمبَُعنَ »: قَاَل  وََسلََم، لَيمهه عَ  اهللُ  َصَّل  انلَبه
، ََكنَ  ًا َقبملَُكمم بم ًا شه بم َراًَع  شه ، وَذه َراع  رَ  َدَخلُوا لَوم  َحَّت  بهذه تُُموُهمم  َضبٍّ  ُجحم  ،«تَبهعم
، رَُسوَل  يَا: قُلمنَا  .«َفَمنم »: قَاَل  َوانَلَصارَى؟ ايلَُهودُ  اّلَله

আবূ সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে কেসে বণেনা েসরন। হেহন বস সেন: হনশ্চয় কোেরা 
কোোসদর পূবেবেেীসদর আচার-আচরণসে হবঘসে হবঘসে, হাসে হাসে 
অনুেরণ েরসব। এেনহে োরা যহদ গুাঁইসাসপর গসেেও প্রসবশ েসর 
োসে, োহস  কোেরাও এসে োসদর অনুেরণ েরসব। আেরা 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৭৩১৯।  
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ব  াে, ইয়া রাসূ াল্লাহ্! এরা হে ইহুদী ও নাসারা? হেহন ব স ন: 
আর োরা? 1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
োাঁর উম্মসের হেেু ক াে হা া  হারাে উপাজেসনর কক্ষসত্র পসরায়া 

েরসব না।  
به  َعنم 

َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ ِّ  َعنه  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه ته »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

م
 ََعَ  يَأ

، انَلاسه  َخذَ  َما الَمرمءُ  ُيبَايله  الَ  َزَمان 
َ
نمُه، أ نَ  مه مه

َ
مم  احلاََلله  أ

َ
نَ  أ  .«احلََرامه  مه

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু সূসত্র রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে কেসে বহণেে, এেন এে যুগ আসসব, যখন োনুষ পসরায়া 
েরসবনা কয, কস কোো কেসে অজেন ের , হা া  কেসে না হারাে 
কেসে।2 
 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৭৩২০।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ২০৫৯।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
পেভ্রি আহস  েুরআনীসদর সম্পসেে সাংবাদ।  

َدامه  َعنه  قم ممه ي بمنه  ال نَهُ  لَمَ وَسَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َعنم  َكرهَب  َمعمده
َ
اَل »: قَاَل  أ

َ
 أ

وتهيُت  إهنِّ 
ُ
تَاَب، أ ثملَهُ  المكه اَل  َمَعهُ  َومه

َ
ُك  أ يَكتههه  ََعَ  َشبمَعانُ  رَُجل   يُوشه ره

َ
 َيُقوُل  أ

آنه  بهَهَذا َعلَيمُكمم  ُتمم  َفَما المُقرم يهه  وََجدم نم  فه للوهُ، َحاَلل   مه حه
َ
ُتمم  َوَما فَأ نم  فهيهه  وََجدم  مه

مُ  َحَرام   اَل  وُه،فََحرِّ
َ
هَماره  حَلممُ  لَُكمم  َُيهلل  اَل  أ ، احلم ِّ ّله هم

َ نَ  نَاب   ذهي ُكل  َواَل  األم ، مه  الَسبُعه
، لَُقَطةُ  َواَل  د  نم  إهاَل  ُمَعاهه

َ
َ  أ تَغمنه بَُها، َعنمَها يَسم م   نََزَل  َوَمنم  َصاحه مم  بهَقوم نم  َفَعلَيمهه

َ
 أ

ُروهُ  ُروهُ  لَمم  فَإهنم  َيقم نم  فَلَهُ  َيقم
َ
بَُهمم  أ قه له  ُيعم

ثم  .«قهَراهُ  بهمه
হেেদাে ইবন ো'দীেরাব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, কজসন 
রাখ! আোসে েুরআন প্রদান েরা হসয়সে এবাং এর সাসে অনুরূপ 
(হাদীস) কদওয়া হসয়ে। অদূর ভহবষযসে এেজন অভাবহীন েৃপ্ত 
বযহক্ত োর খাসট্র উপর অবিান েসর ব সব, কোেরা এ েুরআনসে 
গ্রহণ ের এবাং এসে যা হা া  ব া হসয়সে, ো হা া  হহসাসব 
গ্রহণ ের; আর যা হারাে ব া হসয়সে ো হারাে হহসাসব গ্রহণ ের। 
কজসন রাখ! গৃহ-পাহ ে গাধার কগাশে কোোসদর জনয হা া  নয়, 
কোসনা হহাংস্র জন্তুর কগাশে ও হা া  নয়, কোসনা হযম্মীর পহরেযক্ত 
ো  হা া  নয়, েসব যহদ োর োহ ে ো কেসে কব-পরওয়া হয়, 
কস আ াদা বযাপার। আর যহদ কেউ কেহোন হহসাসর কোসনা 
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োওসের োসে যায়, েসব োসদর উহচে োর কেহোনদারী েরা। 
োরা যহদ কস বযহক্ত কেহোনদারী না েসর, েসব োসদর হনেট্ কেসে 
কেহোসনর হে গ্রহণ েরার অহধোর োর োেসব।1 

به  بمنه  اّلَله  ُعبَيمده  َعنم 
َ
، أ ، َعنم  َرافهع  بهيهه

َ
ِّ  َعنه  أ  اَل »: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

َيَ  لمفه
ُ
َحَدُكمم  أ

َ
ئًا أ يَكتههه  ََعَ  ُمَتكه ره

َ
تهيهه  أ

م
رُ  يَأ مم

َ نم  األم رهي مه
مم
َ
َما أ َمرمُت  مه

َ
وم  بههه  أ

َ
 أ

رهي اَل  َفيَُقوُل  َعنمهُ  يمُت َنهَ 
نَا َما نَدم نَاهُ  اّلَله  كهتَابه  فه  وََجدم  .«اَتبَعم

আবূ রাহফ (রহ.) োর হপো কেসে বণেনা েসরন কয, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, আহে কোোসদর োসঝ োউসে এরূপ 
পাব না, কয োর খাসট্র উপর বাহ সশ কহ ান হদসয় োসে। যহদ োর 
োসে আোর কোন আসদশ বা হনসষধ আসস, েখন কস বস ঃ আহে 
কো এ জাহন না। বরাং আহে আল্লাহ্র হেোসব কয হনসদেশ কপসয়হে, 
োর অনুসরণ েহর।2 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
হনঃস্ব দহরর ক াসেরা হবরাট্ হবরাট্ অট্রাহ োর োহ ে হওয়ার 

প্রহেসযাহগোয় গহবেে হসব।  
به  َعنم 

َ
ًما وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  ََكنَ : قَاَل  ُهَريمَرَة، أ ًزا يَوم ، بَاره هلَناسه تَاهُ  ل

َ
 فَأ

، يَماُن؟ َما اهلله، رَُسوُل  يَا: َفَقاَل  رَُجل  ه
نم »: قَاَل  اإلم

َ
نَ  أ مه ، بهاهلله، تُؤم ، َوَماَلئهَكتههه  َوكهتَابههه

                                                           
1 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৬০৪। হাদীসহট্ সহীহ।  
2 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৬০৫। হাদীসহট্ সহীহ।  
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، ،َورُ  َولهَقائههه نَ  ُسلههه مه َعمثه  َوتُؤم ره  بهابلم خه
اَلُم؟ َما اهلله، رَُسوَل  يَا: قَاَل  ،«اْلم هسم

: قَاَل  اإلم
اَلمُ » هسم

نم  اإلم
َ
هكَ  َواَل  اهلَل، َتعمبُدَ  أ يمَ  َشيمئًا، بههه  تَُشم تُوبََة، الَصاَلةَ  َوتُقه مَمكم  َوتُؤَدِّيَ  ال

ُروَضَة، الَزََكةَ  مَمفم َساُن؟ َما اهلله، رَُسوَل  يَا: اَل قَ  «َرَمَضانَ  َوتَُصومَ  ال هحم
نم »: َقاَل  اإلم

َ
 أ

بُدَ  نََك  اهللَ  َتعم
َ
 َمَّت  اهلَل، رَُسوَل  يَا: قَاَل  ،«يََراكَ  فَإهنَهُ  تََراهُ  اَل  إهنم  فَإهنََك  تََراُه، َكأ

ئُوُل  َما: " قَاَل  الَساَعُة؟ مَمسم لَمَ  َعنمَها ال عم
َ
نَ  بهأ ، مه نم  الَسائهله حَ  َولَكه

ُ
ثَُك َسأ  َعنم  دِّ

َها اطه َ ْشم
َ
ته  إهَذا: أ َمةُ  َودَلَ

َ نم  فََذاكَ  َرَبَها، األم َها، مه اطه َ ْشم
َ
َُفاةُ  المُعَراةُ  ََكنَته  َوإهَذا أ  احلم

، رُُءوَس  نم  فََذاكَ  انَلاسه َها، مه اطه َ ْشم
َ
مه  رهََعءُ  َتَطاَوَل  َوإهَذا أ َهم ، فه  ابلم ُنميَانه نم  فََذاكَ  ابلم  مه

َها اطه َ ْشم
َ
لَُمُهنَ  اَل  َِخمس   فه  أ  اهلله  إهنَ }: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  تاََل  ُثمَ  اهلُل، إهاَل  َيعم

نمَدهُ  لممُ  عه ُل  الَساَعةه  عه لَمُ  المَغيمَث  َوُيَْنِّ رمَحامه  فه  َما َوَيعم
َ رهي َوَما األم

 َماَذا َنفمس   تَدم
ُب  سه رهي َوَما َغًدا تَكم

يِّ  َنفمس   تَدم
َ
رمض   بهأ

َ
: لقمان]{ َخبهي   َعلهيم   اهللَ  إهنَ  َتُموُت  أ

دمبَرَ  ُثمَ : قَاَل "  [٢١
َ
وا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  الَرُجُل، أ َ  رُدل  لََعَ

َخُذوا ،«الَرُجَل 
َ
وهُ، فَأ : وََسلَمَ  لَيمهه عَ  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  َشيمئًا، يََروما فَلَمم  لهَيُدل

يُل  َهَذا» ه بم َُعلِّمَ  َجاءَ  جه ينَُهمم  انَلاَس  يله  .«ده
আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বণেনা েসরন কয, রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, কোেরা আোসে প্রশ্ন ের। 
সাহাবা হেরাে োর োসে প্রশ্ন েরসে ভয় কপস ন। (রাবী বস ন) 
োরপর এেজন ক াে এস ন এবাং োাঁর োসে বসস ব স ন, কহ 
আল্লাহর রাসু ! ইস াে েী? রাসু  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, ইস াে হস া, আল্লাহর সাসে োউসে শরীে েরসব না, 
সা াে োসয়ে েরসব, যাোে হদসব, রোদাসনর সাওে পা ন 
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েরসব। আগন্তুে ব স ন, আপহন হিেই বস সেন। োরপর ব স ন, 
কহ আল্লাহর রাসু ! ঈোন েী? রাসু  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
ব স ন, আল্লাহর প্রহে, োাঁর কফসরশোসদর প্রহে, োাঁর 
হেোবসেূসহর প্রহে, োাঁর সসঙ্গ সাক্ষাসের প্রহে, উখাসনর হবষসয় 
এবাং পুসরাপুহর োেদীসর ঈোন রাখসব। আগন্তুে ব স ন, আপহন 
হিেই বস সেন। োরপর ব স ন, কহ আল্লাহর রাসু ! ইহসান েী? 
রাসু  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, আল্লাহসে এেনভাসব 
ভয় েরসব, কযন োাঁসে কদখে, যহদ োসে নাও কদখ; োহস  ধারণা 
েরসব কয হেহন কোোসে কদখসেন। আগন্তুে ব স ন, আপহন যোেে 
বস সেন। োরপর ব স ন, কহ আল্লাহর রাসু ! হেয়ােে েখন 
ঘট্সব? রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, এ হবষসয় 
যাসে হজসজ্ঞস েরা হসয়সে কস বযহক্ত প্রশ্নোরীর চাইসে অহধে 
অবহহে নয়। েসব আহে হেয়ােসের হেেু আ ােে বণেনা েরহে। 
যখন কদখসব, দাসী োর েুহনবসে জন্ম কদসব, এট্া হেয়ােসের 
এেহট্ আ ােে। আর যখন কদখসব নিপদ, বস্ত্রহীন, বহধর ও 
েূসেরা কদসশর শাসে হসয়সে, এহট্ও হেয়ােসের এেহট্ আ ােে। 
আর যখন কদখসব, কেষপা ে হবরাট্ হবরাট্ অট্রাহ োর োহ ে 
হওয়ার প্রহেসযাহগোয় গহবেে, এহট্ও হেয়ােসের এেহট্ আ ােে। 
পাাঁচহট্ অদৃশয হবষসয় আল্লাহ বযেীে কেউ হেেু জাসন না। োরপর 
(হেহন েুরআনু  েরীে-এর আয়াে) হে াওয়াে েরস ন, হনশ্চয়ই 
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আল্লাহ, োাঁর োসে রসয়সে হেয়ােসের েসের জ্ঞান। হেহন নাহয  
েসরন বৃহি এবাং হেহন জাসনন, যা রসয়সে োেৃগভে জাসন না কেউ, 
হে োোই েরসব কস আগােীো । আর জাসন না কেউ, কোসনা 
োহট্সে (কদসশ) কস োরা যাসব, হনশ্চয়ই আল্লাহ সব জাসনন, সব 
খবর রাসখন। [সূরা  ুেোন: ৩৪] োরপর আগন্তুে উসি চস  
কগস ন। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে সাহাবীসদর 
ব স ন, োাঁসে আোর োসে হফহরসয় আন। োাঁসে ো াশ েরা 
হস া, হেন্তু োাঁসে পাওয়া কগ  না। োরপর রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, ইহন হজবরী  আ াইহহস সা াে 
কোেরা প্রশ্ন না েরায়, হেহন চাইস ন কযন কোেরা দীন সম্বসন্ধ জ্ঞান 
 াভ ের।1 

َمَر، بمنه  َُيمََي  َعنم  َوَل  ََكنَ : قَاَل  َيعم
َ
ةه  المَقَدره  فه  قَاَل  َمنم  أ َ ََصم بَد   بهابلم ، َمعم ل َُهنه  اجلم

ُت  نَا فَانمَطلَقم
َ
َنه  َعبمده  بمنُ  وَُْحَيمدُ  أ َيه  الرَْحم همم ه  يل احلم وم  - َحاَجيم

َ
َريمنه  أ تَمه  لَوم : َفُقلمنَا - ُمعم

ينَا َحًدا لَقه
َ
َحابه  َمنم  أ صم

َ
َاهُ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  أ نلم

َ
 َيُقوُل  َعَما فََسأ

، فه  َهُؤاَلءه  َق  المَقَدره ََطابه  بمنه  ُعَمرَ  بمنُ  اهلله  َعبمدُ  نَلَا فَُوفِّ اًل  اْلم َد،ا َداخه جه مَمسم  ل
تُهُ  تَنَفم نَا فَاكم

َ
به  أ َحُدنَا وََصاحه

َ
، َعنم  أ ينههه َخرُ  يَمه ه، َعنم  َواْلم َماَله نَ  َفَظنَنمُت  شه

َ
به  أ  َصاحه

 ُ مَ  َسيََكه ، الملََكَ بَا: َفُقلمُت  إهيَلَ
َ
َنه  َعبمده  أ آَن، َيقمرَُءونَ  نَاس   قهبَلَنَا َظَهرَ  قَدم  إهنَهُ  الرَْحم  المُقرم

لمَم، َفُرونَ َوَيتَقَ  نم  وََذَكرَ  المعه ، مه مم نههه
م
َنُهمم  َشأ

َ
ُعُمونَ  َوأ نم  يَزم

َ
نَ  قََدَر، اَل  أ

َ
رَ  َوأ مم

َ ، األم ُنف 
ُ
 أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৫০, েুসহ ে, হাদীস নাং ৯।  
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يَت  فَإهَذا»: قَاَل  وََلهَك  لَقه
ُ
مُهمم  أ به خم

َ
نِّ  فَأ

َ
، بَرهيء   أ نمُهمم َنُهمم  مه

َ
نِّ  بَُرآءُ  َوأ  َواََّلهي ،«مه

نَ  لَوم » ُعَمرَ  بمنُ  اهلله  َعبمدُ  بههه  َُيملهُف 
َ
مم  أ هه َحده

َ
ثمَل  أله ُحد   مه

ُ
نمَفَقهُ  َذَهبًا، أ

َ
 اهللُ  قَبهَل  َما فَأ

نمهُ  نَ  َحَّت  مه مه به  َحَدثَنه : قَاَل  ُثمَ  «بهالمَقَدره  يُؤم
َ
ََطابه  بمنُ  ُعَمرُ  أ منََما: قَاَل  اْلم  ََنمنُ  بَي

نمدَ  ، اَت ذَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  عه م  يدُ  رَُجل   َعلَيمنَا َطلَعَ  إهذم  يَوم  َبيَاضه  َشده
، يدُ  اثلِّيَابه ، َسَواده  َشده ثَرُ  َعلَيمهه  يَُرى اَل  الَشَعره

َ
، أ فُهُ  َواَل  الَسَفره َنا َيعمره ، مه َحد 

َ
 َحَّت  أ

ِّ  إهَل  َجلََس  نَدَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه سم
َ
بَتَيمهه  فَأ ، إهَل  ُركم بَتَيمهه  َكَفيمهه  َووََضعَ  ُركم

، ََعَ  َذيمهه منه  حُمََمدُ  يَا: َوقَاَل  فَخه به خم
َ
، َعنه  أ اَلمه هسم

 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  اإلم
اَلمُ »: وََسلَمَ  هسم

نم  اإلم
َ
َهدَ  أ نم  تَشم

َ
نَ  اهللُ  إهاَل  إهََلَ  اَل  أ

َ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  حُمََمًدا َوأ

يمَ  وََسلََم، َ  الَصاَلَة، َوتُقه َيمَت  َوََتُجَ  َرَمَضاَن، َوتَُصومَ  الَزََكَة، َوتُؤمته تََطعمَت  إهنه  ابلم  اسم
بمنَا: قَاَل  َصَدقمَت،: قَاَل  ،«َسبهياًل  إهيَلمهه  َُلُ، ََلُ  َفَعجه

َ
أ قُُه، يَسم منه : قَاَل  َوُيَصدِّ به خم

َ
 َعنه  فَأ

يَما ه
،اإلم نم »: قَاَل  نه

َ
نَ  أ مه ، بهاهلله، تُؤم ، َوَماَلئهَكتههه ، َوُكتُبههه مه  َورُُسلههه َوم ، َوايلم ره خه

نَ  اْلم مه  َوتُؤم
ههه  بهالمَقَدره  هه  َخيم منه : قَاَل  َصَدقمَت،: قَاَل  ،«َوَْشِّ به خم

َ
، َعنه  فَأ َسانه هحم

نم »: قَاَل  اإلم
َ
 َتعمبُدَ  أ

نََك  اهللَ 
َ
منه : قَاَل  ،«يََراكَ  فَإهنَهُ  تََراهُ  تَُكنم  لَمم  فَإهنم  تََراُه، َكأ به خم

َ
، َعنه  فَأ : قَاَل  الَساَعةه

ئُوُل  َما» مَمسم لَمَ  َعنمَها ال عم
َ
نَ  بهأ منه : قَاَل  «الَسائهله  مه به خم

َ
َماَرتهَها، َعنم  فَأ

َ
نم »: قَاَل  أ

َ
َ  أ  تَله

َمةُ 
َ نم  َرَبتََها، األم

َ
َُفاةَ  تََرى َوأ ميَانه  فه  َيتََطاَولُونَ  الَشاءه  رهََعءَ  َعالَةَ الم  المُعَراةَ  احلم ُن : قَاَل  ،«ابلم

رهي ُعَمرُ  يَا»: يله  قَاَل  ُثمَ  َملهيًّا، فَلَبهثمُت  انمَطلََق  ُثمَ 
تَدم

َ
 اهللُ : قُلمُت  «الَسائهُل؟ َمنه  أ

لَُم، َورَُسوَُلُ  عم
َ
يُل  فَإهنَهُ »: قَاَل  أ ه بم تَاُكمم  جه

َ
ينَُكمم  ُيَعلُِّمُكمم  أ  .«ده

ইয়াহইয়া ইবন ইয়া’োর (রহ.) কেসে বহণেে, হেহন (ইয়াহইয়া ইবন 
ইয়া’োর) বস ন, সবেপ্রেে ‘োদর’ সম্পসেে বসরা শহসর োবাদ আ  
জুহানী েো কোস ন। আহে (ইয়াহইয়া ইবন ইয়া’োর) এবাং হুোয়দ 
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ইবন আবু্দর রহোন আ  হহোয়রী হজ্জ অেবা উেরা আদাসয়র জনয 
েক্কায় আস াে। আেরা হনসজসদর েসধয আস াচনা েরহে াে কয, 
যহদ রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কোসনা সাহাবীর 
সাক্ষাৎ পাই োহস  োাঁর োসে এসব ক াে োেদীর সস্পসেে যা 
বস  কবড়াসি, কস হবষসয় হজসজ্ঞস েরোে। কসৌভাগযক্রসে েসহজসদ 
নববীসে আেরা আবদুল্লাহ ইবন উের ইবন খাত্তাব রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহুর কদখা পাই। আেরা োাঁর োসে হগসয় এেজন োাঁর ডানপাসশ 
এবাং আর এেজন বােপাসশ বস াে। আোর েসন হস া, আোর 
সােী চান কয, আহেই েো বহ । আহে আরয ের াে, কহ আবু 
আবদুর রহোন! আবদুল্লাহ ইবন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর েুহনয়াে 
হে  আবু আবদুর রহোন। আোর কদসশ এেন েহেপয় ক াসের 
আহবভোব হসয়সে যারা েুরআন পাি েসর এবাং ই সে দীন সম্পসেে 
গসবষণা েসর। হেহন োসদর অবিা সস্পসেে আসরা হেেু উসল্লখ 
েসরন এবাং বস ন কয, োরা েসন েসর োেদীর- ব সে হেেু কনই। 
সবহেেু োৎক্ষহনেভাসব ঘসট্। আবদুল্লাহ ইবন উের রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু ব স ন, োসদর সাসে কোোসদর কদখা হস  বস  হদও কয, 
োসদর সাসে আোর কোসনা সস্পেে কনই এবাং আোর সসঙ্গ োসদরও 
কোন সম্পেে কনই। আল্লাহর েসে! যহদ এসদর কেউ উহুদ পাহাড় 
পহরোণ কসানার োহ ে হয় এবাং ো আল্লাহর রাস্তায় খরচ েসর, 
োেদীসরর প্রহে ঈোন না আনা পযেন্ত আল্লাহ ো েবু  েরসবন 
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না। োরপর হেহন ব স ন, আোসে আোর হপো উের ইবন খাত্তাব 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু হাদীস শুহনসয়সেন কয, এেদা আেরা রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হখদেসে হে াে। এেন সেয় 
এেজন ক াে আোসদর োসে এসস হাহযর হস ন। োাঁর পহরধাসনর 
োপড় হে  সাদা ধবধসব, োোর কেশ হে  ো  েুচেুসচ। োাঁর 
েসধয সফসরর কোসনা হচহ্ন হে  না। আেরা কেউ োাঁসে হচহন না। 

হেহন হনসজর দুই হাাঁটু্ নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের দুই 
হাাঁটু্র সাসে  াহগসয় বসস পড়স ন আর োর দুই হাে নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের দুই উরুর উপর রাখস ন। োরপর হেহন 
ব স ন, কহ েুহাম্মদ! আোসে ইস াে সস্পসেে অবহহে েরুন। 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, ইস াে হস া, 
েুহে এ েোর সাক্ষয প্রদান েরসব কয, আল্লাহ বযেীে কোসনা ই াহ 
কনই এবাং হনশ্চয়ই েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর 
রাসু , সা াে োসয়ে েরসব, যাোে আদায় েরসব, রাোদাসনর 
সাওে পা ন েরসব এবাং বায়েুল্লাহ কপৌোর সােেেয োেস  হজ্জ 
পা ন েরসব। আগন্তুে ব স ন, আপহন হিেই বস সেন। োর েো 
শুসন আেরা হবহষ্মে হ াে কয, হেহনই প্রশ্ন েসরসেন আর হেহনই-ো 
সেযাহয়ে েরসেন। আগন্তুে ব স ন, আোসে ঈোন সম্পসেে 
অবহহে েরুন। রাসু  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, 
ঈোন হস া আল্লাহর প্রহে, োর কফসরশোসদর প্রহে, োর 
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হেোবসেূসহর প্রহে, োর রাসু গসণর প্রহে এবাং আহখরাসের প্রহে 
ঈোন আনসব, আর োেহদসরর ভা েসন্দর প্রহে ঈোন রাখসব। 
আগন্তুে ব স ন,আপহন হিেই বস সেন। োরপর ব স ন, আোসে 
ইহসান সম্পসেে অবহহে েরুন। রাসু  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন, ইহসান হস া, এেনভাসব ইবাদে-বসন্দগী েরসব 
কযন েুহে আল্লাহসে কদখে, যহদ েুহে োসে নাও কদখ, োহস  
ভাবসব হেহন কোোসে কদখসেন। আগন্তুে ব স ন, আোসে 
হেয়ােে সস্পসেে অবহহে েরুন। রাসু  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন, এ হবষসয় প্রশ্নোরীর চাইসে যাসে হজসজ্ঞস েরা 
হসয়সে হেহন অহধে অবহহে নন। আগন্তুে ব স ন, আোসে এর 
আ ােে সস্পসেে অবহহে েরুন। রাসু  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন, ো হস া এই কয, দাসী োর প্রভুর জননী হসব; 
আর নিপদ, হববস্ত্রসদহ দহরর কেষপা েসদর হবরাট্ হবরাট্ 
অট্টাহ োর প্রহেসযাহগোয় গহবেে কদখসে পাসব। উের ইবন খাত্তাব 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন কয, পসর আগন্তুে প্রিান েরস ন। আহে 
কবশ হেেুক্ষণ অসপক্ষা ের াে। োরপর রাসু  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে আোসে ব স ন, কহ উের! েুহে জান, এই প্রশ্নোরী 
কে? আহে আরয ের াে, আল্লাহ ও োাঁর রাসু ই সেযে জ্ঞাে 
আসেন। রাসু  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, হেহন 
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হজবরী  আ াইহহস সা াে। কোোসদর হেহন দীন হশক্ষা হদসে 
এসসহেস ন। 1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
খাওয়াহরজসদর আহবভোব ঘট্সব। 

َنه  دُ َعبم  َحَدَثنَا به  بمنُ  الرَْحم
َ
، أ عمُت : قَاَل  ُنعمم  بَا َسمه

َ
يد   أ رهَي، َسعه

ُدم ل  بََعَث : َيُقوُل  اْلم  لََعه
به  بمنُ 

َ
نَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  إهَل  َطالهب   أ ، مه ََمنه يم   فه  بهَذَهبَة   ايلم ده

َ
 أ

ُروظ   نم  َُتََصلم  لَمم  َمقم َ  َفَقَسَمَها: اَل قَ  تَُرابهَها، مه َبَعةه  َبيم رم
َ
َ : نََفر   أ منَةَ  بَيم ، بمنه  ُعيَي ن 

صم  حه
قمَرعه 

َ ، بمنه  َواألم ، َوَزيمده  َحابهس  َيمله رُ  َوإهَما ُعاَلثََة، بمنُ  َعلمَقَمةُ  إهَما َوالَرابهعُ  اْلم  بمنُ  ََعمه
، َفيمله نم  رَُجل   َفَقاَل  الطل َحابههه  مه صم

َ
حَ  ََنمنُ  ُكَنا: أ

َ
نم  بهَهَذا َق أ ، مه هَك  َفبَلَغَ : قَاَل  َهُؤاَلءه  َذل

 َ اَل »: َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
َ
؟ أ َمنُونه

م
نَا تَأ

َ
يُ  َوأ مه

َ
، فه  َمنم  أ تهينه  الَسَماءه

م
 يَأ

، ََغئهرُ  رَُجل   َفَقامَ : قَاَل  «َوَمَساءً  َصبَاًحا الَسَماءه  َخَبُ  ه هُف  المَعيمنَيم ، ُمَشم ه نَتَيم موَجم  ال
 ُ ، نَاشه َبمَهةه ، َكثل  اجلم يَةه ، حَمملُوُق  اللِّحم سه

م
، ُمَشَمرُ  الَرأ َزاره ه

 اتَقه  اهلله، رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  اإلم
ُت  َويملََك »: َفَقاَل  اهلَل، َولَسم

َ
َحَق  أ

َ
له  أ

هم
َ
رمضه  أ

َ نم  األم
َ
َ  أ  ،الَرُجُل  َوَّل  ُثمَ : قَاَل  «اهللَ  َيَتقه

ُ  َفَقاَل  ده  بمنُ  َخادله مَويله اَل  اهلله، رَُسوَل  يَا: ال
َ
هُب  أ ْضم

َ
نم  لََعلَهُ  اَل،»: َفَقاَل  ُعنَُقُه؟ أ

َ
 أ

نم  َوَكمم : َخادله   قَاَل  «يَُصّلِّ  يَُكونَ  ، فه  لَيمَس  َما بهلهَسانههه  َيُقوُل  ُمَصلٍّ  مه بههه
 َفَقاَل  قَلم

وَمرم  لَمم  إهنِّ »: لَمَ وَسَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل 
ُ
نم  أ

َ
نمُقَب  أ

َ
، قُلُوبه  َعنم  أ  َواَل  انلَاسه

ُشَق 
َ
، وَُهوَ  إهيَلمهه  َنَظرَ  ُثمَ : قَاَل  «ُبُطوَنُهمم  أ نم  َُيمُرجُ  إهنَهُ »: َفَقاَل  ُمَقفٍّ ئه  مه ئمضه  َهَذا ضه

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ৮।  
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م   بًا اهلله، كهتَاَب  َيتملُونَ  قَوم ، جُيَاوهزُ  اَل  َرطم َرُهمم نَ  ُرقُونَ َيمم  َحنَاجه ينه  مه ُرُق  َكَما ادلِّ  َيمم
مُ  نَ  الَسهم َيةه  مه ُظنلهُ : قَاَل  «الَرمه

َ
م »: قَاَل  أ تُُهمم  لَئه َركم دم

َ
تُلََنُهمم  أ قم

َ
 .«َثُمودَ  َقتمَل  أَل

আবু সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
ইয়াোন কেসে আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু দাবাগাে েরা চােড়ার 
েহ সে েসর হেেু কসানা রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
হনেট্ পািাস ন। েখসনা স্বনেগুস া োহট্ কেসে পৃেে েরা হয়হন। 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এ গুস া চার বযহক্তর োসঝ 
বণ্টন েসর হদস ন। উয়ায়না ইবন হহসন, আেরা ইবন হাহবস, 
যাহয়দ জা -খায় , চেুেে বযহক্ত হয় কো আ োো ইবন উ াসা 
অেবা আহের ইবন েুফায়  রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু। েখন সাহাবাসদর 
েধয কেসে এেজন ব স ন, োসদর কেসে আেরাই এ োস র 
অহধে হেদার হে াে। এ খবর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের হনেট্ কপৌঁোর পর হেহন ব স ন, কোেরা হে আোসে 
আোনেদার েসন ের না? অেচ হযহন আসোসন আসেন, োাঁর োসে 
আহে আোনেদার। আোর োসে সো  সন্ধযায় আসোসনর খবর 
আসস। রাবী বস ন, েখন কোট্রাগে কচাখ, কফা াগা , উাঁচু   াট্, 
ঘন দাাঁহড়, েুহেে েিে এবাং  ুহঙ্গ োাঁচাসনা এে বযহক্ত দাহড়সয় ব  , 
ইয়া রাসু ুল্লাহ! আপহন আল্লাহসে ভয় েরুন। েখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, কোোর সবেনাশ কহাে। আল্লাহসে 
ভয় েরার বযাপাসর পৃহেবীসে আহে হে সবোহধে কযাগয নই? রাবী 
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বস ন, অেঃপর ক ােহট্ হফসর চস  কগ । এ সেয় খাহ দ ইবন 
ওয়া ীদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, ইয়া রাসু ুল্লাহ! আহে হে োর 
গদোন উহড়সয় কদব না? হেহন ব স ন, না সম্ভবে কস সা াে আদায় 
েসর। খাহ দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, অসনে েুসল্লী আসে যারা 
েুখ হদসয় এেন েো বস  যা োসদর অন্তসর কনই। েখন রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, োনুসষর হদয় অনুসন্ধাসনর 
এবাং কপট্ হবহদেন্ন েরার জনয আহে আহদি হইহন। োরপর হেহন 
ক ােহট্র হদসে োোস ন, কস ঘাড় হফহরসয় চস  যাসি। েখন হেহন 
ব স ন, োর বাংসশ এেন ক াে জন্মগ্রহণ েরসব যারা অনায়াসস 
আল্লাহর হেোব হে াওয়াে েরসব হেন্তু ো োসদর েেনা ী 
অহেক্রে েরসব না। োরা দীন কেসে এভাসব কবহরসয় যাসব কযেন 
কবহরসয় যায় েীর োর হশোর কভদ েসর। রাবী বস ন, আোর েসন 
হয়, হেহন এও বস সেন যহদ আহে োসদর পাই েসব অবশযই আহে 
োসদর সােুদ সম্প্রদাসয়র েে হেযা েরব।1 

به  َعنم 
َ
، أ يد  ل  بَيمنَا: قَاَل  َسعه ُم، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه سه  ذهي بمنُ  اّلَله  َعبمدُ  َجاءَ  َيقم

 َ ، ةه اْلَُويمَصه ل يِمه لم : َفَقاَل  اتَلمه ده ، رَُسوَل  يَا اعم ُل  َوَمنم  َويملََك،»: َفَقاَل  اّلَله  لَمم  إهَذا َيعمده
لم  ده عم

َ
هبم  َدعمنه : اْلََطابه  بمنُ  ُعَمرُ  قَاَل  «أ ْضم

َ
ُه،: " قَاَل  ُعنَُقُه، أ َحابًا، ََلُ  فَإهنَ  َدعم صم

َ
 أ

رُ  َحُدُكمم  َُيمقه
َ
،َصاَلته  َمعَ  َصاَلتَهُ  أ يَاَمهُ  هه ، َمعَ  وَصه هه يَامه ُرقُونَ  صه نَ  َيمم ينه  مه  َكَما ادلِّ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৩৫১। েুসহ ে, হাদীস নাং ১০৬৪।  
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ُرُق  مُ  َيمم نَ  الَسهم ، مه َيةه هه  فه  ُينمَظرُ  الَرمه يهه  يُوَجدُ  فاَلَ  قَُذذه ، فه ء  لههه  فه  ُينمَظرُ  ُثمَ  ََشم  نَصم
يهه  يُوَجدُ  فَالَ  ، فه ء  يهه  يُوَجدُ  فَالَ  رهَصافههه  فه  ُينمَظرُ  ُثمَ  ََشم ، فه ء  يِّهه  فه  ُينمَظرُ  ُثمَ  ََشم  نَضه
يهه  يُوَجدُ  فَالَ  ، فه ء  َدى رَُجل   آَيتُُهمم  َوادَلَم، الَفرمَث  َسبََق  قَدم  ََشم ، إهحم قَاَل  يََديمهه وم

َ
: أ

، َييمهه ثمُل  ثَدم يه  مه
ةه، ثَدم

َ
أ قَاَل  الَمرم وم

َ
ثمُل : أ َعةه  مه يه  ََعَ  َُيمرُُجونَ  تََدرمَدُر، ابَلضم قَة   حه نَ  فُرم  مه

بُو قَاَل "  انَلاسه 
َ
يد   أ َهدُ : َسعه شم

َ
عمُت  أ نَ  َسمه ِّ  مه َهدُ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه شم

َ
نَ  َوأ

َ
 أ

، َعلهيًّا، نَا َقتَلَُهمم
َ
ءَ  َمَعُه، َوأ ل  َنَعتَهُ  اََّلهي انَلعمته  ََعَ  بهالَرُجله  جه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

لَتم : اَل قَ  وََسلََم، نمُهمم }: فهيهه  َفَْنَ ُزكَ  َمنم  َومه  .[١٣: اتلوبة]{ الَصَدقَاته  فه  يَلممه
আবূ সাঈদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে। হেহন বস ন, নবী 
কোসনা হেেু বন্টন েরহেস ন। ঘট্নাক্রসে আবদুল্লাহ ইবন 
যু খুওয়ায়হসরা োেীেী এ  এবাং ব  , কহ আল্লাহর রাসূ ! ইনসাফ 
েরুন। হেহন ব স ন, আফসসাস কোোর জনয! আহে যহদ ইনসাফ 
না েহর ো হস  আর কে ইনসাফ েরসব? উের ইবন খাত্তাব 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, আোসে অনুেহে হদন। োর গদোন 
উহড়সয় কদই। হেহন ব স ন, োসে কেসড় দাও। োর জনয সােীবৃন্দ 
রসয়সে। যাসদর সা াসের েু নায় কোেরা কোোসদর সা ােসে েুি 
েসন েরসব। যাসদর হসয়াসের েু নায় কোেরা কোোসদর হসয়ােসে 
েুি েসন েরসব। োরা দীন কেসে এরূপ কবহরসয় যাসব কযেন েীর 
হশোর কভদ েসর কবহরসয় যায়। েীসরর পসর  ক্ষয েরস  োসে 
হেেু পাওয়া যায় না। েীসরর েুসখর কবিনীর প্রহে  ক্ষয েরস ও 
হেেু পাওয়া যায় না। েীসরর োসির অাংসশর হদসে োোস ও োসে 
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হেেু পাওয়া যায় না। বরাং েীর েীব্র গহেসে কবহরসয় যাওয়ার োস  
োসে ে  ও রসক্তর দাগ পযেন্ত  াসগ না। োসদর পহরচয় এই কয, 
োসদর এেহট্ ক াসের এেহট্ হাে অেবা বস সেন, এেহট্ স্তনয 
হসব েহহ াসদর স্তসনর নযায়। অেবা বস সেন, বাড়হে কগাশসের 
টু্েরার নযায়। ক ােসদর েসধয হবসরাসধর সেয় োসদর আহবভোব 
হসব। আবূ সা’ঈদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আহে সাক্ষয হদহি কয, 
আহে ো নবী কেসে শুসনহে। এও সাক্ষয হদহি কয, আ ী রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু োসদরসে হেযা েসরসেন। আহে েখন োাঁর সাসে হে াে। 
েখন নবী প্রদত্ত বণেনার অনুরূপ বযহক্তসে আনা হসয়হে । হেহন 
বস ন, ওর সম্পসেেই নাহয  হসয়সে, ওসদর েসধয এেন ক াে আসে 
কয সাদো সম্পসেে কোোসে কদাষাসরাপ েসর। ]সূরা োওবা :৫৮ [1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
েুশহরেরা বদসরর যুসি পরাহজে হসব।  

َ  َعَباس   ابمنه  َعنه  ل  قَاَل : قَاَل  ُهَما،َعنم  اّلَلُ  رَضه  فه  وَُهوَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
مُشُدكَ  إهنِّ  اللَُهمَ »: ُقَبة   ن

َ
َدكَ  أ َدَك، َعهم ئمَت  إهنم  اللَُهمَ  َووَعم َخذَ  «ايلَوممه  َبعمدَ  تُعمبَدم  لَمم  شه

َ
 فَأ

بُو
َ
ر   أ

هه، بَكم بَُك : َفَقاَل  بهيَده َت  َفَقدم  ،اّلَله  رَُسوَل  يَا َحسم َحم حلم
َ
 فه  وَُهوَ  َربَِّك  ََعَ  أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬৯৩৩।  
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، رمعه َزمُ }: َيُقوُل  وَُهوَ  فََخَرجَ  ادلِّ ُع، َسيُهم بُرَ  َوُيَوللونَ  اجلَمم ، الَساَعةُ  بَله  ادلل ُدُهمم  َمومعه
دمَه  َوالَساَعةُ 

َ
َمرل  أ

َ
، َوقَاَل  ،[١١: القمر]{ َوأ ، َحَدَثنَا وَُهيمب  مَ  َخادله  ر   يَوم

 .بَدم
ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বদসরর হদন এেহট্ গুমু্বরাহজ োাঁবুসে 
অবিান োস  কদা‘আ েরহেস ন, ‘ইয়া আল্লাহ! আহে আপনার 
প্রহেজ্ঞা ও ওয়াদার কদাহাই হদসয় ব হে, আপহন যহদ চান, োহস  
আজসের পসর আর আপনার ইবাদাে েরা হসব না’। এ সেয় আবূ 
বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োাঁর হাে ধসর ব স ন, ‘ইয়া রাসূ াল্লাহ্, 
যসেি হসয়সে। আপহন বার বার হেনহের সসঙ্গ আপনার রসবর োসে 
কদা‘আ েসরসেন’। কস সেয় নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বেে 
পহরহহে হেস ন। এরপর হেহন এই আয়াে পাি েরসে েরসে 
কবহরসয় এস ন: “শীঘ্রই দুশেনরা পরাহজে হসব এবাং পৃি প্রদশেন 
েরসব অহধেন্তু হেয়ােে শাহস্তর হনধোহরে ো  এবাং হেয়ােে হসব 
েহিনের ও হেক্তের। [সূরা আ -োোর: ৪৬] ওহাইব (রহ.) 
বস ন, খাহ দ (রহ.) বস সেন, ‘বদসরর হদন’। 1 
 
বাইেু  েুোহেস হবজসয়র বযাপাসর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 

ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৯১৫।  
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، بمنَ  َعومف َعنه  َتيمُت : قَاَل  َمالهك 
َ
َ  أ َوةه  فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  وَُهوَ  َتبُوكَ  َغزم

نم  ُقَبة   فه  ، مه َدم 
َ
ُددم : " َفَقاَل  أ تًّا اعم َ  سه ،: الَساَعةه  يََديه  َبيم  َبيمته  َفتمحُ  ُثمَ  َمومته

سه  ده تَان   ُثمَ  ،الَمقم ُخذُ  ُموم
م
، َكُقَعاصه  فهيُكمم  يَأ تهَفاَضةُ  ثُمَ  الَغنَمه  ُيعمَطى َحَّت  الَماله  اسم

ائَةَ  الَرُجُل  ينَار   مه ًطا، َفيََظلل  ده نَ  َبيمت   َيبمَق  الَ  فهتمنَة   ُثمَ  َساخه  ُثمَ  َدَخلَتمُه، إهاَل  الَعَربه  مه
نَة   َ  بَيمنَُكمم  تَُكونُ  ُهدم ، نه بَ  َوَبيم َفره صم

َ
ُرونَ  األ تُونَُكمم  َفيَغمده

م
 َثَمانهيَ  ََتمَت  َفيَأ

لمًفا َعََشَ  اثمنَا ََغيَة   ُكِّ  ََتمَت  ََغيًَة،
َ
 ." أ

আউফ ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আহে োবুে যুসি রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হনেট্ 
এ াে। হেহন েখন এেহট্ চেে হনহেেে োবুসে হেস ন। রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, হেয়ােসের পূসবের েয়হট্ 
আ ােে গণনা েসর রাসখা। আোর েৃেুয, োরপর বায়েু  েুোোস 
হবজয়, োরপরও কোোসদর োসঝ ঘট্সব েহাোরী, বেরীর পাস র 
েহাোরীর েে, সম্পসদর প্রাচুযে, এেনহে এে বযহক্তসে এেশ’ 
দীনার কদওয়া সসত্ত্বও কস অসন্তুি োেসব। োরপর এেন এে 
হফেনা আসসব যা আরসবর প্রহে ঘসর প্রসবশ েরসব। োরপর যুি 
হবরহের চুহক্ত-যা কোোসদর ও করােেসদর (খৃিানসদর) েসধয 
সম্পাহদে হসব। এরপর োরা হবশ্বাসঘােেো েরসব এবাং আহশহট্ 
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পোো উসত্তা ন েসর কোোসদর কোোহব ায় আসসব; প্রসেযে 
পোো েস  বার হাজার বসনয দ  োেসব।1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
োাঁর পসর বাসরাজন আেীসরব আহবভোব হসব। 

، َعبمده  َعنم  عمُت  الَملهكه عمُت : قَاَل  َسُمَرَة، بمنَ  َجابهرَ  َسمه َ  َسمه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه
ًيا َعََشَ  اثمنَا يَُكونُ »: َيُقوُل  َسلََم،وَ  مه

َ
َمعمَها، لَمم  ََكهَمةً  َفَقاَل  ،«أ سم

َ
به  َفَقاَل  أ

َ
: قَاَل  إهنَهُ : أ

نم  َُكلُهمم » مش   مه  .«قَُري
জাহবর ইবন সােুরা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আহে রাসূ ূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনহে কয, 
বাসরাজন আেীর হসব। এরপর হেহন এেহট্ েো বস হেস ন যা 
আহে শুনসে পাহরহন। েসব আোর হপো বস সেন কয, হেহন 
বস হেস ন সেস ই েুরাইশ কগাত্র কেসে হসব।2 
 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের পসর হেেু ে যাণ ও 

হফেনা সম্পসেে ভহবষযৎবাণী 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩১৭৬।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৭২২২।  
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مِّ  َعنم 
ُ
تَيمَقَظ : الَتم قَ  َسلََمَة، أ ل  اسم : َفَقاَل  يَلملَة   َذاَت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

، ُسبمَحانَ » َل  َماَذا اّلَله زه
نم
ُ
نَ  اللَيملَةَ  أ ، مه َته نَ  فُتهحَ  َوَماَذا الفه ، مه ُظوا اْلََزائهنه يمقه

َ
 أ

بَاته  ، َصَواحه يَة   فَُرَب  احلَُجره نميَا فه  ََكسه َرةه  فه  َية  ََعره  ادلل  .«اْلخه
উসম্ম সা াো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কেসে বহণেে, হেহন বস ন, এে 
রাসে নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ঘুে কেসে কজসগ বস ন, 
সুবহানআল্লাহ! এ রাসে েেই না হবপদাপদ কনসে আসসে এবাং 
েেই না ভাণ্ডার খুস  কদওয়া হসি! অনয সব ঘসরর েহহ াগণসেও 
জাহনসয় দাও, ‘বহু েহহ া যারা দুহনয়ায় বস্ত্র পহরহহো, োরা 
আহখরাসে হসব বস্ত্রহীনা।’1 
 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের পসর যাোনা পহরবেেন 

হসব কস বযাপাসর ভহবষযৎবাণী 
ه  َعنه  َبيم ، بمنه  الزل يٍّ تَيمنَا: قَاَل  َعده

َ
نََس  أ

َ
، بمنَ  أ نَا َمالهك  نَ  نَلمَق  َما إهيَلمهه  فََشَكوم  مه

، ُوا،»: َفَقاَل  احلََجاجه به ته  الَ  فَإهنَهُ  اصم
م
ي إهاَل  َزَمان   َعلَيمُكمم  يَأ َدهُ  اََّله نمُه، َْشي  َبعم  مه

تُهُ  «َرَبُكمم  تَلمَقوما َحَّت  عم نم  َسمه  .وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  نَبهيُِّكمم  مه
যুবায়র ইবন আদী (রহ.) কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আেরা আনাস 
ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হনেট্ কগ াে এবাং হাজ্জাসজর পক্ষ 
কেসে োনুষ কয হনযোেন কভাগ েরসে কস সম্পসেে অহভসযাগ কপশ 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১১৫।  
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ের াে। হেহন ব স ন, বধযে ধারণ ের। কেননা, েহান 
প্রহেপা সের সহহে হেহ ে হওয়ার পূবে পযেন্ত (েৃেুযর পূসবে) 
কোোসদর উপর এেন কোসনা যুগ অহেবাহহে হসব না, যার পরবেেী 
যুগ োর কচসয়ও হনেৃিের নয়। হেহন বস ন, এ েোহট্ আহে 
কোোসদর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কেসে েবণ েসরহে।1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
োাঁর েৃেুযর এেশে বের পসর োাঁর কোসনা সাহাবী জীহবে 

োেসবন না 
، َعنم  هم  به  َسال

َ
ره  َوأ

به  بمنه  ُسلَيمَمانَ  بمنه  بَكم
َ
نَ  َحثمَمَة، أ

َ
 َصَّل : قَاَل  ُعَمَر، بمنَ  اّلَله  َعبمدَ  أ

ل  بهنَا َشاءَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه ره  فه  العه ، آخه : َفَقاَل  قَاَم، َسلَمَ  فَلََما َحيَاتههه
تَُكمم » يم

َ
َرأ

َ
هه، يَلملَتَُكمم  أ َس  فَإهنَ  َهذه

م
ائَةه  رَأ نمَها، َسنَة   مه َمنم  َيبمَق  الَ  مه ره  ََعَ  ُهوَ  مه

 َظهم
رمضه 

َ
َحد   األ

َ
 .«أ

‘আবদুল্লাহ ইবন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর জীবসনর কশসষর হদসে 
আোসদর হনসয় ‘ইশার সা াে আদায় েরস ন। সা াে হফরাবার পর 
হেহন দাাঁহড়সয় ব স ন, কোেরা হে এ রাসের সম্পসেে জান? 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৭০৬৮।  
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বেেোসন যারা পৃহেবীসে রসয়সে, এেশ বেসরর োোয় োসদর কেউ 
আর বােী োেসব না।1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
আবু হুরাইরা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হহফসযর বযাপাসর আল্লাহর 

বরেে। 
به  َعنم 

َ
، رَُسوَل  يَا: قُلمُت : قَاَل  ُهَريمَرَة، أ َمعُ  إهنِّ  اّلَله سم

َ
نمَك  أ يثًا مه مَساهُ؟ َكثهًيا َحده ن

َ
: قَاَل  أ

مُسطم » تُُه، «رهَداَءكَ  اب ، َفَغَرَف : قَاَل  فَبََسطم تُُه، «ُضَمهُ »: قَاَل  ُثمَ  بهيََديمهه  َفَما فََضَممم
يُت  َدهُ بَ  َشيمئًا نَسه يمُ  َحَدَثنَا. عم ره  بمنُ  إهبمَراهه به  ابمنُ  َحَدَثنَا: قَاَل  الُمنمذه

َ
وم  بهَهَذا فَُديمك   أ

َ
 أ

هه  َغَرَف : قَاَل   .فهيهه  بهيَده
আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে 
ব  াে, ‘ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আহে আহে আপনার োে কেসে বহু হাদীস 
শুহন হেন্তু ভুস  যাই।’ হেহন ব সবন কোোর চাদর খুস  ধর। আহে 
খুস  ধর াে। হেহন দু’হাে অে ী েসর োসে হেেু কেস  কদওয়ার 
েে েসর ব স ন, এট্া কোোর বুসের সাসে  াহগসয় ধর। আহে ো 
বুসের সাসে  াগা াে। এরপর আহে আর হেেুই ভুহ হন। ইবরাহীে 
ইবনু  েুনহযর (রহ.) ইবন আবূ ফুদায়ে (রহ.) সূসত্র অনুরূপ হাদীস 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১১৬।  
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বণেনা েসরন এবাং োসে বস ন কয, রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োাঁর হাে হদসয় কস চাদসরর েধয (হেেু) হদস ন।1 

َبَنه : قَاَل  خم
َ
يدُ  أ ، بمنُ  َسعه بُو الُمَسيِّبه

َ
، َعبمده  بمنُ  َسلََمةَ  َوأ َنه نَ  الرَْحم

َ
بَا أ

َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ  رَضه

بَا إهنَ : َتُقولُونَ  إهنَُكمم : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ 
َ
ُ  ُهَريمَرةَ  أ َثه يَث  يُكم  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َعنم  احلَده

يَن، بَاُل  َما َوَتُقولُونَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  ره نمَصاره  الُمَهاجه
َ
ثُونَ  الَ  َواأل  رَُسوله  َعنم  ُُيَدِّ

له  لََم،وَسَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله 
ثم يثه  بهمه به  َحده

َ
َوته  َوإهنَ  ُهَريمَرَة، أ نَ  إهخم ينَ  مه ره  الُمَهاجه

َغلُُهمم  ََكنَ  ق   يَشم ، َصفم َواقه سم
َ
مَزمُ  َوُكنمُت  بهاأل ل

َ
 ََعَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ

ءه  لم ، مه نه َهدُ  َبطم شم
َ
َفُظ  ََغبُوا، إهَذا فَأ حم

َ
َغُل  َوََكنَ  وا،نَسُ  إهَذا َوأ َوته  يَشم نَ  إهخم نمَصاره  مه

َ
 األ

، َعَمُل  مم ههه َوال مم
َ
  َوُكنمُت  أ

ً
َرأ ينًا امم كه سم نم  مه ، َمَساكهيه  مه َفةه يعه  الصل

َ
يَ  أ َن، حه  َوقَدم  يَنمَسوم

يث   فه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل : قَاَل  ثُهُ  َحده َحد   َط يَبمسُ  لَنم  إهنَهُ »: ُُيَدِّ
َ
َبهُ  أ  ثَوم

َ  َحَّت  قمضه
َ
هه، َمَقالَته  أ بَُه، إهيَلمهه  جَيمَمعَ  ُثمَ  َهذه قُوُل  َما َوََع  إهاَل  ثَوم

َ
ُت  ،«أ َرةً  فَبََسطم  نَمه

، َ تَُها َمَقاتَلَهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قََض  إهَذا َحَّت  لََعَ رهي، إهَل  مَجَعم
 َصدم

يُت  َفَما نم  نَسه نم  تهلمَك  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َمَقالَةه  مه ء   مه  .ََشم
আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আপনারা 
বস  োসেন, রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কেসে আবু 
হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কবশী কবশী হাদীস বণেনা েসর োসে 
এবাং আসরা বস ন, েুহাহজর ও আনসারসদর হে হস া কয, োরা কো 
রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কেসে হাদীস বণেনা েসরন 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১১৯।  
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না? (হেন্তু বযাপার হস া এই কয) আোর েুহাহজর ভাইগন বাজাসর 
কেনা-কবচায় বযাস্ত োেসেন আর আহে কোসনা প্রোসর আোর 
কপসট্র চাহহদা হেহট্সয় (কখসয় না কখসয়) রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের দরবাসর পসড় োেোে। োাঁরা যখন (োসজর 
বযাস্তোয়) অনুপহিে োেসেন, আহে েখন উপহিে োেোে। োাঁরা 
যা ভুস  কযসেন, আহে ো সাংরক্ষন েরোে। আর আোর আনসার 
ভাইসয়রা হনসজসদর কখে-খাোসরর োসজ বযাপৃে োেসেন। আহে 
হে াে আসহাসব সুফফার হেসেীনসদর এে হেসেীন। োাঁরা যা ভুস  
কযসেন, আহে ো সাংরক্ষন েরোে। রাসূ ূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োাঁর এে বণেনায় ব স ন, আোর এ েো কশষ না হওয়া 
পযেন্ত কয কেউ োর োপড় হবহেসয় হদসব এবাং পসর হনসজর শরীসরর 
সাসে োর োপড় জহড়সয় কনসব, আহে যা ব হে কস ো স্মরন 
রাখসে পারসব। [আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন] আহে 
আোর গাসয়র চাদরখানা হবহেসয় হদ াে, যেক্ষন না রাসূ ূল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োাঁর েো কশষ েরস ন, পসর আহে 
ো আোর বুসের সাসে জহড়সয় ধর াে। ফস  আহে রাসূ ূল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কস েোর হেেুই ভুহ হন।1 
 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২০৪৭।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
বৃহির রাসে  াই ােু  েদর হসব। 

به  َعنم 
َ
ُت : قَاَل  َسلََمَة، أ به  إهَل  انمَطلَقم

َ
يد   أ رهيِّ  َسعه

الَ : َفُقلمُت  اْلُدم
َ
 إهَل  بهنَا ََتمُرجُ  أ

له 
ثمنه : قُلمُت : َفَقاَل  فََخَرَج، َنتََحَدُث، انَلخم عمَت  َما َحدِّ ِّ  مهنَ  َسمه  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

، يَلملَةه  فه  وََسلَمَ  ره
تََكَف : قَاَل  الَقدم َ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  اعم َوله  َعَشم

ُ
 األ

نم  نَ  َرَمَضانَ  مه تََكفم تَاهُ  َمَعُه، اَواعم
َ
يُل، فَأ ه بم لُُب  اََّلهي إهنَ : َفَقاَل  جه َماَمَك، َتطم

َ
 أ

تََكَف  َ  فَاعم ومَسَط، الَعَشم
َ
نَا األ تََكفم تَاهُ  َمَعهُ  فَاعم

َ
يُل  فَأ ه بم لُُب  اََّلهي إهنَ : َفَقاَل  جه  َتطم

َماَمَك،
َ
ل  َفَقامَ  أ يبًا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه ينَ  يَحةَ َصبه  َخطه ه َشم نم  عه  َرَمَضانَ  مه

تََكَف  ََكنَ  َمنم »: َفَقاَل  ِّ  َمعَ  اعم ، وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه عم يُت  فَإهنِّ  فَلمَيمجه ره
ُ
 أ

، يَلملَةَ  ره
يتَُها، َوإهنِّ  الَقدم ه  فه  َوإهَنَها نُسِّ ، الَعَشم ره َواخه

َ
، فه  األ ر 

تم يمُت  َوإهنِّ  وه
َ
نِّ  َرأ

َ
 َكأ

ُجدُ  سم
َ
ي   فه  أ ُف  َوََكنَ  «َوَماء   طه ده  َسقم جه يدَ  الَمسم ، َجره له

 الَسَماءه  فه  نََرى َوَما انَلخم
، فََجاَءتم  َشيمئًا، نَا، قََزَعة  رم طه مم

ُ
ل  بهنَا فََصَّل  فَأ يمُت  َحَّت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
 َرأ

ثَرَ 
َ
يه  أ نَبَتههه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َهةه َجبم  ََعَ  َوالَماءه  الطِّ رم

َ
يَق  َوأ ده  تَصم

َياهُ   .ُرؤم
আবূ সা াো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আহে 
আবূ সায়ীদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হনেট্ উপহিে হসয় ব  াে, 
আোসদর কখজুর বাগাসন চ ুন, (হাদীস সাংক্রান্ত) আ াপ আস াচনা 
েরব। হেহন কবহরসয় আসস ন। আবূ সা াে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বস ন, আহে োসে ব  াে, ‘ াই ােু  োদর’ সম্পসেে নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কেসে যা শুসনসেন, ো আোর োসে 
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বণেনা েরুন। হেহন ব স ন, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে রােযাসনর প্রেে দশ হদন ই’হেোফ েরস ন। আোরও 
োাঁর সসঙ্গ ই’হেোফ ের াে। হজবরী  আ াইহহস সা াে এসস 
ব স ন, আপহন যা ো াশ েরসেন, ো আপনার সােসন রসয়সে। 
এরপর হেহন েধযবেেী দশ হদন ই’হেোফ েরস ন, আেরাও োাঁর 
সসঙ্গ ই’হেোফ ের াে। পুনরায় হজবরী  আ াইহহস সা াে এসস 
ব স ন, আপহন যা ো াশ েরসেন, ো আপনার সােসন রসয়সে। 
এরপর রােযাসনর হবশ োহরখ সোস  নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে খুেবা হদসে দাাঁহড়সয় ব স ন, যারা আল্লাহ্ নবীর সসঙ্গ 
ই’হেোফ েসরসেন, োরা কযন হফসর আসসন (আবার ই’হেোফ 
েসরন) কেননা, আোসে স্বসপ্ন ‘ াই ােু  োদর’ অবগে েরাসনা 
হসয়সে। েসব আোসে ো (হনধোহরে োহরখহট্) ভুহ সয় কদওয়া 
হসয়সে। হনঃসসন্দসহ ো কশষ দশ হদসনর কোসনা এে কবসজাড় 
োহরসখ। স্বসপ্ন কদখ াে কযন আহে োদা ও পাহনর উপর হসজদা 
েরহে। েখন েসহজসদর োদ কখজুসরর ডা  িারা হনহেেে হে । 
আেরা আোসশ কোসনা হেেুই (কেঘ) কদহখহন, এে বই হা ো কেঘ 
আস  এবাং আোসদর উপর (বৃহি) বহষেে হ । নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদর হনসয় সা াে আদায় েরস ন। এেন 
হে আহে রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের েপা  ও 
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নাসের অগ্রভাসগ পাহন ও োাঁদার হচহ্ন কদখসে কপ াে। এভাসবই 
োাঁর স্বপ্ন সসেয পহরণে হস া।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৮১৩।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

সাস হীন েো কনেোর ক াসেরা ক্রোিসয় চস  যাসবন।  
رمَداس   َعنم  ، مه ِّ لَِمه سم

َ
ل  قَاَل : قَاَل  األ َهُب »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه ُوَن، يَذم  الَصاحله

َوُل 
َ
َوُل، األ

َ
، الَةه َكُحفَ  ُحَفالَة   َوَيبمَق  فَاأل يه وه  الَشعه

َ
، أ ره مُ  الَ  اتَلمم هه  قَاَل  «بَالَةً  اّلَلُ  ُيبَايله

بُو
َ
 .«وَُحثَالَة   ُحَفالَة   ُيَقاُل »: اّلَله  َعبمده  أ

হেরদাস আস ােী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন: নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, কনেোর ক াসেরা ক্রোিসয় 
চস  যাসবন। আর কেসে যাসব হনেৃিরা- যব অেবা কখজুসরর েে 
ক ােজন। আল্লাহ্ ো‘আ া এসদর প্রহে ভ্রুসক্ষপ ও েরসবন না।1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
হেহন োাঁর স্ত্রী আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহার আসগ োরা যাসবন।  

، بمنه  َُيمََي  َعنم  يد  عمُت سَ : قَاَل  َسعه مَ  مه ، بمنَ  الَقاسه هَشةُ  قَالَتم : قَاَل  حُمََمد  َساهم، َوا: ََعئ
م
 َرأ

نَا ََكنَ  لَوم  َذاكه »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َفَقاَل 
َ
رَ  َحي  َوأ فه تَغم سم

َ
دمُعوَ  لَكه  فَأ

َ
 َوأ

هَشةُ  َفَقالَتم  «لَكه  َياهم، َوا: ََعئ له ُظنلَك  إهنِّ  َواّلَله  ثُكم
َ
، َُتهبل  أَل  َذاَك، ََكنَ  َولَوم  َمومته

رَ  لََظلهلمَت  َك  آخه مه َك، بهبَعمضه  ُمَعرًِّسا يَوم زمَواجه
َ
ل  َفَقاَل  أ : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه

نَا بَلم 
َ
َساهم، َوا أ

م
ُت  لََقدم  َرأ وم  - َهَممم

َ
رَدمُت  أ

َ
نم  - أ

َ
َل  أ رمسه

ُ
به  إهَل  أ

َ
ر   أ

َهدَ  ابمنههه وَ  بَكم عم
َ
: َوأ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬৪৩৪।  
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نم 
َ
وم  - الَقائهلُونَ  َيُقوَل  أ

َ
َب : قُلمُت  ُثمَ  - الُمتََمنلونَ  َيتََمَن  أ

م
َفعُ  اّلَلُ  يَأ نُوَن، َوَيدم وم  الُمؤممه

َ
 أ

َفعُ  َب  اّلَلُ  يَدم
م
نُونَ  َوَيأ مه  ." الُمؤم

োহসে ইবন েুহাম্মদ (রহ.) কেসে বহণেে, হেহন বস ন, আসয়শা 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা বস হেস ন “হায় যন্ত্রনায় আোর োো কগ । 
েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, যহদ এেনহট্ 
হয় আর আহে জীহবে োহে োহস  আহে কোোর জনয ক্ষো প্রােেনা 
েরসবা, কোোর জনয কদা‘আ েরসবা। আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা 
ব স ন, হায় আফসুস, আল্লাহর েসে। আোর েসন হয় আপহন 
আোর েৃেুযসে পেন্দ েসরন। আর এেনহট্ হস  আপহন পসরর 
হদনই আপনার অনযানয সহধহেেনীসদর সাংসগ রাে যাপন েরসে 
পারসবন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, বরাং আহে 
আোর োো কগ  ব ার কবশী কযাগয। আহে কো ইিা েসরহে াে 
হোংবা বস সেন, আহে হিে েসরহে াে, আবূ বের রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু ও োর কেস র হনেট্ সাংবাদ পািাসবা এবাং অসীয়ে েসর 
যাসবা, কযন ক ােসদর হেেু ব ার অবোশ না োসে হোংবা 
আোিাোরীসদর কোসনা আোিা েরার অবোশ না োসে। 
োরপর ভাব াে। আল্লাহ (আবূ বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বযেীে 
অনয কেউ হখ াফসের আোিা েরুে) ো অপেন্দ েরসবন, 
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েু’হেনগন ো পহরহার েরসবন। হোংবা হেহন বস সেন, আল্লাহ ো 
পহরহার েরসবন এবাং েু’হেনগন ো অপেন্দ েরসবন।1 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
োাঁর উম্মসের হেেু ক াে হেেু হারােসে হা া  েসন েরসব। 

َنه  َعبمدُ  َحَدَثنَا ، َغنمم   بمنُ  الرَْحم َعرهيل شم
َ
بُو َحَدثَنه : قَاَل  األ

َ
ر   أ وم  ََعمه

َ
بُو أ

َ
 َمالهك   أ

، َعرهيل شم
َ عَ : َكَذبَنه  َما َواّلَله  األم َ  َسمه نم  يَلَُكوَننَ : " َيُقوُل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه  مه

َمته 
ُ
، أ قمَوام 

َ
للونَ  أ تَحه يَر، احلهرَ  يَسم رَ  َواحلَره لَنَ  لَمَعازهَف،َوا َواْلَمم ه

قمَوام   َويَلَْنم
َ
 َجنمبه  إهَل  أ

، مم  يَُروحُ  َعلَم  هَسارهَحة   َعلَيمهه ، ب مم  لَُهمم تهيهه
م
يَ  َيعمنه  - يَأ َاَجة   - الَفقه عم : َفيَُقولُونَ  حله  ارمجه

، َفيُبَيِّتُُهمُ  َغًدا، إهيَلمنَا ينَ  َوَيممَسخُ  الَعلََم، َوَيَضعُ  اّلَلُ يرَ وَ  قهَرَدةً  آَخره مه  إهَل  َخنَازه  يَوم
يَاَمةه   ." القه

আবদুর রহোন ইবন গানাে আশ’আরী (রহ.) কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, আোর হনেট্ আবূ আসের হোংবা আবূ োস ে আশ’আরী 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বণেনা েসরসেন, আল্লাহর েসে! হেহন আোর 
োসে হেসেয েো বস নহন। হেহন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনসেন: আোর উম্মসের োসঝ অবশযই এেন 
েেগুস া দস র সৃহি হসব, যারা বযহভচার, করশেী োপড়, েদ ও 
বাদযযন্ত্রসে হা া  জ্ঞান েরসব। অনুরূপভাসব এেন অসনে দ  
হসব, যারা পবেসের হেনারায় বসবাস েরসব, হবো  কব ায় যখন 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৫৬৬৬।  
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োরা পশুপা  হনসয় হফরসব েখন োসদর োে কোসনা অভাব হনসয় 
ফেীর আসস  োরা উত্তর কদসব, আগােী হদন সোস  েুহে 
আোসদর হনেট্ এসসা। এহদসে রাসের অন্ধোসরই আল্লাহ োসদর 
ধ্বাংস েসর কদসবন। পবেেহট্ ধহসসয় কদসবন, আর অবহশি ক ােসদর 
হেহন হেয়ােে হদবস পযেন্ত বানর ও শূের বাহনসয় রাখসবন।1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
েুশহরেরা খন্দসের যুসির পসর েদীনায় এসস যুি েরসব না, 

বরাং েদীনাবাহসরাই োসদর হবরুসি যুি েরসব। 
، بمنه  ُسلَيمَمانَ  َعنم  ل  قَاَل : قَاَل  ُِصَد  مَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه َزابه  يَوم حم

َ : األم
«، ُزوُهمم زُ  َوالَ  َنغم  .«وَننَاَيغم

সু ায়োন ইবন সুরাদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
খন্দে যুসির হদন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন কয, 
এখন কেসে আেরাই োসদর হবরুসি যুি েরব। োরা আর 
আোসদর প্রহে আক্রেণ েরসে পারসব না।2 

ائهيُل، َحَدَثنَا َ عمُت  إهرسم   َسمه
َ
َحاَق، بَاأ عمُت : َيُقوُل  إهسم ، بمنَ  ُسلَيمَمانَ  َسمه : َيُقوُل  ُِصَد 

عمُت  َ  َسمه يَ : َيُقوُل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه َّل  حه جم
َ
َزاَب  أ حم

َ
 اْلنَ »: َعنمهُ  األ

ُزوُهمم  ُزوَننَا، َوالَ  َنغم يُ  ََنمنُ  َيغم مم  نَسه  .«إهيَلمهه
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৫৫৯০।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৪১০৯।  
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সু ায়োন ইব্ন সুরাদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আহযাব যুসির হদন োসফরসদর সহম্মহ ে বাহহনী েদীনা কেসড় হফসর 
কযসে বাধয হস  নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে আহে ব সে 
শুসনহে কয, এখন কেসে আেরাই োসদর হবরুসি যুি েরব। োরা 
আোসদর হবরুসি আক্রেণ েরসে পারসবনা। আর আেরা োসদর 
এ াোয় হগসয়ই আক্রেণ েরব।1 

 রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
সা‘দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর িারা হেেু ক াে উপেৃে হসব এবাং 

হেেু ক াে ক্ষহেগ্রস্ত হসব। েুস োসনরা োাঁর িারা উপেৃে হসয়সে 
এবাং পারহসেরা ক্ষহেগ্রস্ত হসয়সে।  

ره  َعنم  ، بمنه  عمده سَ  بمنه  ََعمه ، َعنم  َمالهك  بهيهه
َ
ل  ََعَدنه : قَاَل  أ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

نم  الوََداعه  َحَجةه  ََعمَ  َفيمُت  َمَرض   مه شم
َ
نمهُ  أ ، ََعَ  مه ، رَُسوَل  يَا: َفُقلمُت  الَمومته  به  بَلَغَ  اّلَله

نَ  نَا تََرى، َما الوََجعه  مه
َ
، ُذو َوأ ثُنه يَ  َوالَ  َمال  َدة ، يله  ابمنَة   إهاَل  ره تََصَدُق  َواحه

َ
فَأ

َ
 بهثُلَُثم  أ

؟ تََصَدُق : قَاَل  ،«الَ »: قَاَل  َمايله
َ
رههه؟ فَأ هَشطم ُد، يَا اثلللُُث »: قَاَل  ب ، َواثلللُُث  َسعم  إهنََك  َكثهي 

نم 
َ
َيتََك  تََذرَ  أ نهيَاَء، ُذرِّ غم

َ
نم  َخيم   أ نم  مه

َ
َت  انَلاَس  َكَفُفونَ َيتَ  ََعلَةً  تََذرَُهمم  أ  بهنَافهق   َولَسم

هَ  بهَها تَبمتَغه  َنَفَقةً  ، وَجم َمةَ  َحَّت  بهَها اّلَلُ  آَجَركَ  إهاَل  اّلَله تهَك  فه  فه  ََتمَعلَُها الللقم
َ
َرأ  «امم

، رَُسوَل  يَا: قُلمُت  َخلَُف  اّلَله
ُ
؟ َبعمدَ  أ َحابه صم

َ
 َعَماًل  عمَمَل َفتَ  َُتَلََف، لَنم  إهنََك »: قَاَل  أ

هَ  بهَها تَبمتَغه  َعًة، َدرََجةً  بههه  ازمَددمَت  إهاَل  اّلَله  وَجم فم عَ  َحَّت  َُتَلَُف  َولََعلََك  َوره متَفه  بهَك  يَن

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪১১০।  
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، قمَوام 
َ
ممضه  اللَُهمَ  آَخُروَن، بهَك  َوُيَِضَ  أ

َ
َحابه  أ صم

َ
، أله َرَتُهمم جم  ََعَ  تَُرَدُهمم  َوالَ  هه

، مم َقابههه عم
َ
نه لَ  أ هُس  كه لَةَ  ابمنُ  َسعمدُ  ابَلائ ثه . «َخوم  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  ََلُ  يَرم

نم  وََسلَمَ 
َ
َ  أ َدُ  َوقَاَل  بهَمَكةَ  تُُوِّفِّ ْحم

َ
يَم، َعنم  َوُموَس، يُونَُس، بمنُ  أ نم  إهبمَراهه

َ
 تََذرَ  أ

 .َوَرَثتََك 
সা‘দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, হবদায় হসজ্জর 
বের আহে োরাত্মে করাসগ আক্রান্ত হসয় েৃেুযর হনেট্বেেী হসয় পহড় 
েখন রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসে কদখসে আসসন। 
েখন আহে ব  াে, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আোর করাগ হে পযোসয় 
কপৌঁসেসে ো আপহন কদখসে পাসিন। আহে এেজন হবত্তবান ক াে। 
আোর ওয়াহরশ হসি এেহট্ োত্র েনযা। আহে আোর সম্পসদর 
দুই-েৃেীয়াাংশ আল্লাহর রাস্তায় সাদো হদব? হেহন ব স ন না। আহে 
ব  াে, েসব হে অসধেে? হেহন ব স ন, কহ সা‘দ এে-েৃেীয়াাংশ 
দান ের। এ েৃেীয়াাংশই অসনে কবশী। েুহে কোোর সন্তান-
সন্তহেসদরসে হবত্তবান করসখ যাও ইহাই উত্তে, এর চাইসে কয েুহে 
োসদরসে হনঃস্ব করসখ কগস  কয োরা অসনযর হনেট্ হাে কপসে 
হভক্ষা েসর। েুহে কোোর উত্তরাহধোরীসদর সম্পদশা ী করসখ যাসব 
আর েুহে আল্লাহর সন্তুহির জনয যা বযয় েরসব, আল্লাহ োর 
প্রহেদান কোোসে কদসব। েুহে কোোর স্ত্রীর েুসখ কয ক ােোহট্ েুস  
হদসব এর প্রহেদানও আল্লাহ কোোসে কদসব। আহে ব  াে, ইয়া 
আল্লাহ্! আহে হে আোর সােী সঙ্গীসদর কেসে হপেসন পসড় োেব? 
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হেহন ব স ন, েুহে েখনই হপেসন পসড় োেসবনা আর এ অবিায় 
আল্লাহর সন্তুহি  াসভর উসেসশয েুহে কয কোসনা কনে ‘আে  েরসব 
োহস  কোোর সম্মান ও েযোদা আসরা কবসড় যাসব। সম্ভবেঃ েুহে 
হপেসন কেসে যাসব এবাং এর ফস  কোোর িারা অসনে োনুষ 
উপেৃে এবাং অসনে োনুষ ক্ষহেগ্রি হসব। কহ আল্লাহ্! আোর 
সাহাবীসদর হহজরেসে অকু্ষন্ন রাখুন। োসদরসে পশ্চাৎেুহখ েসর 
হফহরসয় হনসবন না। হেন্তু অভাবগ্রি সা‘দ ইবন খও ার েক্কায় েৃেুযর 
োরসণ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োর জনয দুঃখ 
প্রোশ েরস ন। আহেদ ইবন ইউনুস (রহ.) ও েূসা (রহ.) ইব্রাহীে 
সূসত্র বণেনা েসরসেন, কোেরা উত্তরাহধোরীসদর করসখ যাওয়া...।1 
 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৯৩৬।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

োাঁর হায়াে কশষ হসয় যাসি।  
به  َعنم 

َ
يد   أ رهيِّ اْلُ  َسعه

َ  دم نَ  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه
َ
 َجلََس  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ

َبه  ََعَ 
نم َ  اّلَلُ  َخَيَهُ  َعبمًدا إهنَ »: َفَقاَل  المه نم  َبيم

َ
تهيَهُ  أ نم  يُؤم َرةه  مه نميَا زَهم َ  َشاَء، َما ادلل  َوَبيم

نمَدُه، َما تَارَ  عه نمدَ  َما فَاخم بُو َفبََك  «هُ عه
َ
ر   أ

َمَهاتهنَا، بهآبَائهنَا فََديمنَاكَ : َوقَاَل  بَكم
ُ
بمنَا وَأ  َفَعجه

، َهَذا إهَل  انمُظُروا: انَلاُس  َوقَاَل  ََلُ، ُ  الَشيمخه  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  ُُيمبه
َ  اّلَلُ  َخَيَهُ  َعبمد   َعنم  نم  َبيم

َ
تهيَهُ  أ َرةه  نم مه  يُؤم نميَا، زَهم َ  ادلل نمَدُه، َما َوبَيم : َيُقوُل  وَُهوَ  عه

نَاكَ  َمَهاتهنَا، بهآبَائهنَا فََديم
ُ
، ُهوَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  فَََكنَ  َوأ  َوََكنَ  الُمَخَيَ

بُو
َ
ر   أ

لََمنَا ُهوَ  بَكم عم
َ
، أ نم  إهنَ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َوقَاَل  بههه َمنِّ  مه

َ
 أ

َ  انَلاسه  بَتههه  فه  لََعَ ه  ُصحم بَا َوَماَله
َ
، أ ر 

ًذا ُكنمُت  َولَوم  بَكم نم  َخلهياًل  ُمتَخه َمته  مه
ُ
 أ

ُت  بَا اَلََتَذم
َ
، أ ر 

، ُخلَةَ  إهاَل  بَكم اَلمه ده  فه  َيبمَقَيَ  الَ  اإلهسم جه به  َخومَخةُ  إهاَل  َخومَخة   الَمسم
َ
 أ

ر  
 .«بَكم

আবূ সাঈদ খুদরী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হেম্বসর বসস ন এবাং ব স ন, আল্লাহ 
োাঁর এে বান্দাসে দুহট্ হবষসয়র এেহট্র ইখহেয়ার হদসয়সেন। োাঁর 
এেহট্ হ - দুহনয়ার কভাগ-সম্পদ আর এেহট্ হ  আল্লাহ্ র হনেট্ যা 
রহক্ষে রসয়সে। েখন কস বান্দা আল্লাহর োসে যা রসয়সে োই 
পেন্দ েরস ন। এেো শুসন, আবূ বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কোঁসদ 
কফ স ন, এবাং ব স ন, আোসদর হপো-োোসে আপনার জনয 
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উৎসগে ের াে। োাঁর অবিা কদসখ আেরা হবহস্মে হ াে। ক াসেরা 
ব সে  াগ , এ বৃসির অবিা কদখ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে এে বান্দার সম্বসন্ধ খবর হদস ন কয, োসে আল্লাহ 
পাহেেব কভাগ-সম্পদ কদওয়ার এবাং োাঁর োসে যা হসয়সে, এ দু’কয়র 
েসধয ইখহেয়ার হদস ন আর এই বৃি ব সে, আপনার জনয 
আোসদর োোহপো উৎসগে ের াে। (প্রেৃেপসক্ষ) রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােই হস ন কসই ইখহেয়ার প্রাপ্ত বান্দা। 
আর আবূ বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুই হস ন আোসদর েসধয 
সবচাইসে হবজ্ঞ বযাহক্ত। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
বস ন, কয বযহক্ত োর সহচযে ও ো  হদসয় আোর প্রহে সবোহধে 
ইহসান েসরসেন হেহন হস ন আবূ বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু। যহদ 
আহে আোর উম্মসের কোসনা বযহক্তসে অন্তরঙ্গ বনু্ধরূসপ গ্রহণ 
েরোে োহস  আবূ বেরসেই েরোে। েসব োর সসঙ্গ আোর 
ইস ােী ভ্রােৃসত্বর গভীর সম্পেে রসয়সে। েসহজসদর হদসে আবূ 
বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর দরজা োড়া অনয োসরা দরজা কখা া 
োেসব না।1 
 
 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৯০৪।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা োাঁর স্ত্রী হসবন। 
هَشةَ  َعنم  َ  ََعئ يتُكه : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَالَتم  َعنمَها، اّلَلُ  رَضه ره

ُ
 أ

، الَمنَامه  فه  ه قَة   فه  لُكه َُيممه  رَُجل   إهَذا َمَرَتيم نم  رَسَ ، مه ير  هه : َفيَُقوُل  َحره تَُك، َهذه
َ
َرأ  امم

ُفَها كمشه
َ
َ  فَإهَذا فَأ ، هه نمته

َ
قُوُل  أ

َ
نم  َهَذا يَُكنم  إهنم : فَأ نمده  مه هه  اّلَله  عه  ." ُيممضه

আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, কোোসে আোয় দু’বার 
স্বসপ্ন কদখাসনা হসয়সে। আহে কদখ াে, এে বযহক্ত কোোসে করশেী 
এে টু্েরা োপসড় জহড়সয় বহন েসর হনসয় আসসে এবাং ব সে 
ইহন আপনার স্ত্রী। আহে োর হনোব উসন্মাচন েসর কদখসে পাই কয 
ঐ েহহ াহট্ েুহেই এবাং আহে বস হে, যহদ এট্া আল্লাহর পক্ষ কেসে 
হসয় োসে ো হস  হেহন ো বাস্তবাহয়ে েরসবন।1 

هَشَة، َعنم  يتُكه : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَالَتم  ََعئ ره
ُ
نم  َقبمَل  أ

َ
 أ

تََزوََجكه 
َ
، أ ه يمُت  َمَرَتيم

َ
لُكه  الَملََك  َرأ قَة   فه  َُيممه نم  رَسَ ، مه ير  ،: ََلُ  َفُقلمُت  َحره فم  اكمشه

َ  افَإهذَ  فََكَشَف  ، هه نمته
َ
نم  َهَذا يَُكنم  إهنم : َفُقلمُت  أ نمده  مه ، اّلَله  عه هه يتُكه  ُثمَ  ُيممضه ره

ُ
 أ

لُكه  قَة   فه  َُيممه نم  رَسَ ، مه ير  ،: َفُقلمُت  َحره فم َ  فَإهَذا فََكَشَف، اكمشه ، هه نمته
َ
 إهنم : َفُقلمُت  أ

نم  َهَذا يَُك  نمده  مه هه  اّلَله  عه  ." ُيممضه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৭০১১।  
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আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, কোোসে (আসয়শাসে) শাদী 
েরার পূসবেই দু’বার আোসে কদখাসনা হসয়সে। আহে কদসখহে, 
এেজন কফসরশো কোোসে করশেী এে টু্েরা োপসড় জহড়সয় 
বহন েসর হনসয় আসসে। আহে ব  াে, আপহন হনোব উসন্মাচন 
েরুন। যখন কস হনেব উসন্মাচন ের  েখন আহে কদখসে কপ াে 
কয, উক্ত েহহ া েুহেই। আহে েখন ব  াে, এট্া যহদ আল্লাহর পক্ষ 
কেসে হসয় োসে োহস  হেহন ো বাস্তবাহয়ে েরসবন। এরপর 
আবার আোসে কদখাসনা হ  কয, কফসরশো কোোসে করশেী এে 
টু্েরা োপসড় জহড়সয় বহন েসর হনসয় আসসে। আহে ব  াে, 
আপহন (োর হনোব) উসন্মাচন েরুন। কস ো উসন্মাচন েরস  আহে 
কদখসে পাই কয, উক্ত েহহ া েুহেই। েখন আহে ব  াে: এট্া যহদ 
আল্লাহর পক্ষ কেসে হসয় োসে োহস  হেহন ো বাস্তবাহয়ে 
েরসবন।1 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
হেহন আবু বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর আসগ ইনসেো  েরসবন।  

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৭০১২।  
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ه  بمنه  حُمََمده  َعنم  ، بمنه  ُجبَيم م  عه ، َعنم  ُمطم بهيهه
َ
تَته : قَاَل  أ

َ
ة   أ

َ
َرأ َ  امم  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َمَرَها وََسلََم،
َ
نم  فَأ

َ
عَ  أ ، تَرمجه يمَت : قَالَتم  إهيَلمهه

َ
َرأ

َ
ئمُت  إهنم  أ َك؟ َولَمم  جه دم جه

َ
َنَها أ

َ
: َتُقوُل  َكأ

ينه  لَمم  إهنم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  قَاَل  الَمومَت، ده ته  ََته
م
بَا فَأ

َ
ر   أ

 .«بَكم
জুবায়র ইবন েুেঈে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
এেজন েহহ া নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কখদেসে 
এস া। (আস াচনা কশসষ যাওয়ার সেয়) হেহন োাঁসে আবার আসার 
জনয ব স ন। েহহ া ব  , আহে এসস যহদ আপনাসে না পাই েসব 
হে েরব? এেো িারা েহহ াহট্ নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের ওফাসের প্রহে ইহঙ্গে েসরহে । নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, যহদ আোসে না পাও েসব আবু 
বেসরর হনেট্ আসসব। 1   
  
খাইবার হবজয় সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 

ভহবষযৎবাণী 
نَسه  َعنم 

َ
نَ : َمالهك   بمنه  أ

َ
َ  أ ًما، بهنَا َغَزا إهَذا ََكنَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه  لَمم  قَوم

ُزو يَُكنم  بهحَ  َحَّت  بهنَا َيغم عَ  فَإهنم  َويَنمُظَر، يُصم َذانًا َسمه
َ
، َكَف  أ َ  لَمم  َوإهنم  َعنمُهمم َمعم ي  سم

َذانًا
َ
ََغرَ  أ

َ
، أ مم نَا: قَاَل  َعلَيمهه ، إهَل  فََخرَجم مم  فَانمتََهيمنَا َخيمَبَ بَحَ  فَلََما يَلماًل، إهيَلمهه صم

َ
 َولَمم  أ

َمعم  َذانًا يَسم
َ
به  َخلمَف  َوَركهبمُت  َركهَب، أ

َ
ِّ  قََدمَ  تَلََمسل  قََدِمه  َوإهنَ  َطلمَحَة، أ  َصَّل  انَلبه

مم  إهيَلمنَا فََخرَُجوا: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  ، بهَمََكتهلههه مم يهه ُوا فَلََما َوَمَساحه
َ
َ  َرأ  َصَّل  انلَبه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬৫৯।  
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، حُمََمد  : قَالُوا وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  يُس، حُمََمد   َواّلَله  اّلَله  رَُسوُل  َرآُهمم  فَلََما: قَاَل  َواْلَمه
، اّلَلُ : " قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  َبُ كم

َ
، اّلَلُ  أ َبُ كم

َ
َبتم  أ ، َخره َا إهَذا إهنَا َخيمَبُ  نََزنلم

هَساَحةه  م   ب  ." [١٧٧: الصافات]{ الُمنمَذرهينَ  َصبَاحُ  فََساءَ } قَوم
আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু েসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে যখনই আোসদর হনসয় কোসনা কগাসত্রর হবরুসি যুি 
েরসে কযসেন, কভার না হওয়া পযেন্ত অহভযান পহরচা না েরসেন 
না বরাং  ক্ষয রাখসেন, যহদ হেহন েখন আযান শুনসে কপসেন, 
োহস  োসদর হবরুসি অহভযান পহরচা না েরা কেসে হবরে 
োেসেন। আর যহদ আযান শুনসে না কপসেন, োহস  অহভযান 
চা াসেন। আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আোরা খায়বাসরর 
উসেসশয রওয়ানা হ াে এবাং রাসের কব ায় োসদর কসখাসন 
কপৌে াে। যখন প্রভাে হ  এবাং হেহন আযান শুনসে কপস ন না; 
েখন রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে সাওয়ার হস ন। 
আহে আবূ ো হা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হপেসন সাওয়ার হ াে। 
আোর পা, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের েদে 
েুবারসের সাসে ক সগ যাহি । আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, 
োরা োসদর েস  ও কোদা  হনসয় কবহরসয় আোসদর হদসে আস । 
হিাৎ োরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে কদখসে 
কপ , েখন বস  উি , ‘এ কয েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে, আল্লাহ্ র শপে! েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
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োাঁর পঞ্চ বাহহনী সহ!’ আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে োসদর কদসখ বস  উিস ন, ‘আল্লাহু 
আেবর, আল্লাহু আেবর, খায়বার ধ্বাংস কহাে। আেরা যখন কোসনা 
োওসের আহঙ্গনায় অবেরণ েহর, েখন সেেেীেৃেসদর প্রভাে হসব 
েে েন্দ!1  

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬১০।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
উোইয়যাহ ইবন খা ফ হনহে হসব। 

ُعود   بمنه  اّلَله  َعبمده  َعنم  َ  َمسم رً  ُمَعاذ   بمنُ  َسعمدُ  انمَطلََق : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه : قَاَل  ا،ُمعمتَمه
َل  َمَيةَ  ََعَ  َفَْنَ

ُ
به  َخلَف   بمنه  أ

َ
َواَن، أ َمَيةُ  َوََكنَ  َصفم

ُ
، إهَل  انمَطلََق  إهَذا أ مه

م
 َفَمرَ  الَشأ

ينَةه  مَمده ، ََعَ  نََزَل  بهال َمَيُة، َفَقاَل  َسعمد 
ُ
د   أ هَسعم رم : ل  َوَغَفَل  انلََهاُر، انمتََصَف  إهذَا َحَّت  انمتَظه

ُت انمَط  انَلاُس  ُت، لَقم بُو إهَذا َيُطوُف  َسعمد   َفبَيمنَا َفُطفم
َ
، أ ل 

 اََّلهي َهَذا َمنم : َفَقاَل  َجهم
؟ َيُطوُف  بَةه د   َفَقاَل  بهالَكعم نَا: َسعم

َ
، أ بُو َفَقاَل  َسعمد 

َ
ل   أ

بَةه  َتُطوُف : َجهم نًا، بهالَكعم  َوقَدم  آمه
َحابَُه؟ حُمََمًدا آَويمتُمم  صم

َ
،: َفَقاَل  َوأ َمَيةُ  َفَقاَل  بَيمنَُهَما، تَالََحيَافَ  َنَعمم

ُ
د   أ َفعم  الَ : لَسعم  تَرم

تََك  به  ََعَ  َصوم
َ
، أ له  َسيِّدُ  فَإهنَهُ  احلََكمه

هم
َ
د   قَاَل  ُثمَ  الَوادهي، أ م  َواّلَله : َسعم تَنه  لَئه  َمنَعم

نم 
َ
ُطوَف  أ

َ
َيمته  أ قمَطَعنَ  بهابلم

َ
، َمتمَجَركَ  أَل َمَيةُ  فََجَعَل : قَاَل  بهالَشامه

ُ
د   َيُقوُل  أ هَسعم  الَ : ل

َفعم  تََك، تَرم ُكُه، وََجَعَل  َصوم َب  ُيممسه نَا: َفَقاَل  َسعمد   َفَغضه عمُت  فَإهنِّ » َعنمَك  َدعم  َسمه
ُعمُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  حُمََمًدا نَهُ  يَزم

َ
،: قَاَل  إهيَاَي؟: قَاَل  ،«قَاتهلَُك  أ  َواّلَله : قَاَل  َنَعمم

ُب  َما ذه ، إهَل  فَرََجعَ  َحَدَث  إهَذا حُمََمد   يَكم تههه
َ
َرأ َما: َفَقاَل  امم

َ
يَ  أ لَمه خه  يله  قَاَل  َما َتعم

َ
 أ

، ل ِبه ه
نَهُ  َزَعمَ : قَاَل  قَاَل؟ َوَما: قَالَتم  ايلََثم

َ
عَ  أ ُعمُ  حُمََمًدا َسمه نَهُ  يَزم

َ
، أ  فََواّلَله : قَالَتم  قَاتهّله

ُب  َما ذه ، إهَل  َخرَُجوا فَلََما: قَاَل  ،حُمََمد   يَكم ر 
يُخ، وََجاءَ  بَدم تُهُ  ََلُ  قَالَتم  الََصه

َ
َرأ َما: امم

َ
 أ

ُخوكَ  لََك  َقاَل  َما َذَكرمَت 
َ
، أ ل ِبه ه

َرادَ : قَاَل  ايلََثم
َ
نم  فَأ

َ
بُو ََلُ  َفَقاَل  َُيمُرَج، الَ  أ

َ
ل   أ

 إهنََك : َجهم
نم  افه  مه َ ْشم

َ
م  الَوادهي أ ًما فَْسه وم  يَوم

َ
،يَ  أ ه َميم ، فََسارَ  وم  .اّلَلُ  َفَقتَلَهُ  َمَعُهمم

আবদুল্লাহ ইবন োসউদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, সাদ ইবন েু‘আয রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু (আনসারী) ওেরা 
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আদায় েরার জনয (েক্কা) গেন েরস ন এবাং সাফওয়াসনর হপো 
উোইয়া ইবন খা াফ এর বাহড়সে হেহন অহেহে হস ন। উোইয়াও 
হসহরয়ায় গেনোস  (েহদনায়) সা‘দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর বাহড়সে 
অবিান েরে। উোইয়া সা’দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ব  , অসপক্ষা 
েরুন, যখন দুপুর হসব এবাং যখন চ াসফরা েসে যাসব, েখন 
আপহন কযসয় োওয়াফ েসর হনসবন। (অবসর েুহূসেে) সা‘দ 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োওয়াফ েরহেস ন। এেোবিায় আবু কজসহ  
এসস হাহজর হ । সা’‘দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে কদসখ হজজ্ঞাসা ের , 
এ বযহক্ত কে? কয ো’বার োওয়াফ েরসে? সা‘দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
ব স ন, আহে সা‘দ। আবু কজসহ  ব  , েুহে হনহবেসে ো’বার 
োওয়াফ েরে? অেচ কোেরাই েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ও োাঁর সােীসদরসে আেয় হদসয়সে? সা‘দ রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহু ব স ন, হযাাঁ। এভাসব দু’জসনর েসধয েো োট্াোহট্ শুরু 
হসয় কগ । েখন উোইয়া সা‘দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ব  , আবু  
হাোসের সাসে উচ্চস্বসর েো ব  না, কেননা কস েক্কাবাসীসদর 
(সবেজন োনয) কনো। এরপর সা‘দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, 
আল্লাহ্ র েসে! েুহে যহদ আোসে বায়েুল্লাহর োওয়াফ েরসে বাাঁধা 
প্রদান ের, েসব আহেও কোোর হসহরয়ার সাসে বযবসা বাহনসজযর 
রাস্তা বন্ধ েসর হদব। উোইয়া সা‘দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে েখন 
ব সে  াগ , কোোর স্বর উচু েসরা না এবাং কস োাঁসে হবরে 
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েরসে কচিা েরসে  াগ । েখন সা‘দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
কক্রাধাহিে হসয় ব স ন, আোসে কেসড় দাও। আহে েুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে শুসনহে, োরা কোোসে 
হেযা েরসব। উোইয়া ব  , আোসেই? হেহন বস  ন, হযাাঁ 
(কোোসেই)। উোইয়া ব  , আল্লাহর েসে েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েখসনা হেেযা েো বস ন না। এরপর উোইয়া 
োাঁর স্ত্রীর োসে হফসর এসস ব  , েুহে হে জান, আোর ইয়াসহরবী 
ভাই (েদীনা) আোসে হে বস সে? স্ত্রী হজজ্ঞাসা ের  হে ব সে? 
উোইয়া ব  , কস েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে 
শুসনসে কয, োরা আোসে হেযা েরসব। োর স্ত্রী ব  , আল্লাহ্ র 
েসে, েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কো হেেযা বস ন না। 
যখন েক্কার েুশহরেরা বদসরর উসেসশয রাওয়ানা হ  এবাং 
আহ্বানোরী আহ্বান চা া । েখন উোইয়ার স্ত্রী োাঁসে স্মরণ 
েহরসয় হদ , কোোর ইয়াসহরবী ভাই কোোসে কয েো ব হে  কস 
েো হে কোোর স্মরণ কনই? েখন উোইয়া (বদসরর যুসি) না 
যাওয়াই হসিান্ত হন । আবু কজসহ  োসে ব  , েুহে এ অঞ্চস র 
এেজন শীষেিানীয় কনো। (েুহে যহদ না যাও েসব কেউ-ই যাসব না) 
আোসদর সাসে দুই এেহদসনর পে চস া। (এরপর না হয় হফসর 
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আসসব।) উোইয়া োসদর সাসে চ  । আল্লাহ ো‘আ ার ইিায় 
(বদর প্রাসন্ত েুসহ েসদর হাসে) কস হনহে হ ।1 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
জাহবর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ও োাঁর পহরবাসর গাহ চার োসপেট্ 

হসব।  
َ  َجابهر   َعنم  ل  قَاَل : قَاَل  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه نم  لَُكمم  َهلم »: وََسلَمَ  لَيمهه عَ  اهللُ  َصَّل  انَلبه  مه

نمَماط  
َ
َن : قُلمُت  «أ

َ
نمَماُط؟ نَلَا يَُكونُ  َوأ

َ
َما»: قَاَل  األ

َ
نمَماُط  لَُكمُ  َسيَُكونُ  إهنَهُ  أ

َ
 «األ

نَا
َ
قُوُل  فَأ

َ
تَهُ  َيعمنه  - لََها أ

َ
َرأ رهي - امم

خِّ
َ
، َعنِّ  أ نمَماَطكه

َ
لَمم : َفتَُقوُل  أ

َ
ل  َيُقله  أ  َّل َص  انَلبه

نمَماُط  لَُكمُ  َستَُكونُ  إهَنَها»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ 
َ
َدُعَها «األ

َ
 .فَأ

জাহবর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হজজ্ঞাসা েরস ন, কোোসদর হনেট্ আনোে 
(গাহ চার োসপেট্) আসে হে? আহে ব  াে আেরা ো পাব 
কোোয়? হেহন ব স ন, অহচসরই কোেরা আনোে  াভ 
েরসব।(আোর স্ত্রী যখন শযযায় ো হবহেসয় কদয়) েখন আহে োসে 
বহ , আোর হবোনা কেসে এট্া সহরসয় নাও। েখন কস ব  , নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হে ো বস ন নাই কয, অহচসরই 
কোোর আনোে কপসয় যাসব? েখন আহে কো (হবোন অবিায়) 
োেসে কদই।2 
                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬৩২।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬৩১।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
োাঁর ইনসেোস র পসর োনুষ হনরাপত্তা  াভ েরসব এবাং বাস্তসব 

ো হসয়সে।  
، بمنه  َخَبابه  َعنم  رَتِّ

َ
نَا: قَاَل  األ  وَُهوَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  إهَل  َشَكوم

د   لِّ  فه  ََلُ  ةً بُرمدَ  ُمتَوَسِّ ، ظه بَةه الَ : ََلُ  قُلمنَا الَكعم
َ
ُ  أ تَنمَصه الَ  نَلَا، تَسم

َ
ُعو أ : قَاَل  نَلَا؟ اّلَلَ  تَدم

، فه  ََلُ  ُُيمَفرُ  َقبملَُكمم  فهيَمنم  الَرُجُل  ََكنَ » رمضه
َ
َعُل  األ ، َفيُجم نمَشاره  َفيَُجاءُ  فهيهه ممه  بهال

هه  ََعَ  َفيُوَضعُ  سه
م
،بهاثمنَتَ  فَيَُشقل  َرأ ه هُ  َوَما يم هَك  يَُصدل ، َعنم  َذل ينههه َشُط  ده َشاطه  َوُيمم مم

َ
 بهأ

يده  هه  ُدونَ  َما احلَده نم  حَلممه م   مه وم  َعظم
َ
، أ هُ  َوَما َعَصب  هَك  يَُصدل ، َعنم  َذل ينههه  يَلُتهَمنَ  َواّلَله  ده

َر، َهَذا مم
َ
يَ  َحَّت  األ نم  الَراكهُب  يَسه َمومَت  إهَل  َصنمَعاءَ  مه َ ، إهاَل  َُيَاُف  الَ  ،َحِضم وه  اّلَلَ

َ
 أ

ئمَب  ، ََعَ  اَّلِّ هه َنُكمم  َغنَمه لُونَ  َولَكه تَعمجه  .«تَسم
খাব্বার ইবন আরে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
আেরা নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কখদেসে (োহফরসদর 
পক্ষ কেসে কয সব হনযোেন কভাগ েরহে াে এসসবর) অহভসযাগ 
ের াে। েখন হেহন হনসজর চাদরসে বাহ শ বাহনসয় ো’বা শরীসফর 
োয়ায় হবোে েরহেস ন। আেরা োাঁসে ব  াে, আপহন হে 
আোসদর জনয (আল্লাহর হনেট্) সাহাযয প্রােেনা েরসবন না? আপহন 
হে আোসদর (দুঃখ দুদেশা  াঘসবর) জনয আল্লাহর হনেট্ কদা‘আ 
েরসবন না? হেহন ব স ন, কোোসদর পূবেবেেী (ঈোনদার) গসণর 
অবিা হে  এই, োসদর জনয োহট্সে গেে খনন েরা হে এবাং ঐ 
গসেে োসে পুাঁসে করসখ েরাে হদসয় োাঁর েস্তে হিখহণ্ডে েরা হে। 
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এ (অোনুহষে হনযোেসনও) োসদরসে দীন কেসে হবচুযে েরসে 
পারে না। ক াহার হচরুনী হদসয় আাঁেহড়সয় শরীসরর হাাঁড় পযেন্ত োাংস 
ও হশরা উপহশরা সব হেেু হেন্নহভন্ন েসর হদে। এ (ক ােহষেে 
হনযোেন) োসদরসে দীন কেসে হবেুখ েরসে পাসরহন। আল্লাহর 
েসে, আল্লাহ এ দীনসে অবশযই পূণেো দান েরসবন (এবাং সবেত্র 
হনরাপদ ও শাহন্তেয় অবিা হবরাজ েরসব।) েখনোর হদসনর 
এেজন উষ্ট্রাসরাহী সান‘আ কেসে হাযারাোউে পযেন্ত ভ্রেণ েরসব, 
আল্লাহ বযেীে অনয োউসেও ভয় েরসব না। অেবা োাঁর 
কেঘপাস র জনয কনেসড় বাসঘর আশঙ্কাও েরসব না। হেন্তু কোেরা 
(ঐ সেসয়র অসপক্ষা না েসর) োড়াহুড়া েরে।1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
হেহন স্বসপ্ন কদসখন কয, হেহন এেন এে কদসশ হহজরে েরসবন 

কসখাসন কখজুর গাে আসে। 
به  َعنم 

َ
َراُه، ُموَس، أ

ُ
ِّ  َعنه  أ يمُت »: قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
نِّ  الَمنَامه  فه  َرأ

َ
 أ

رُ  َهاجه
ُ
نم  أ رمض   إهَل  َمَكةَ  مه

َ
، بهَها أ َنَها إهَل  وََهّله  فََذَهَب  ََنمل 

َ
وم  ايلََماَمةُ  أ

َ
 فَإهَذا َهَجُر، أ

 َ ينَةُ  هه هُب، الَمده
يمُت  َيَثم

َ
َياَي  فه  َوَرأ هه  ُرؤم نِّ  َهذه

َ
رُهُ  فَانمَقَطعَ  َسيمًفا، َهَززمُت  أ  فَإهَذا َصدم

يَب  َما ُهوَ  صه
ُ
نَ  أ نهيَ  مه مه مَ  الُمؤم ، يَوم ُحد 

ُ
تُهُ  ُثمَ  أ َرى َهَززم خم

ُ
َسنَ  َفَعادَ  بهأ حم

َ
 فَإهَذا ََكنَ  َما أ

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬১২।  
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نَ  بههه  اّلَلُ  َجاءَ  َما ُهوَ  ، مه تهَماعه  الَفتمحه نهيَ  َواجم مه يمُت  الُمؤم
َ
يَها َوَرأ  َخيم   َواّلَلُ  َبَقًرا، فه

نُونَ  ُهمُ  فَإهَذا مه مَ  الُمؤم ، يَوم ُحد 
ُ
ُ  َوإهَذا أ نَ  بههه  اّلَلُ  َجاءَ  َما اْلَيم ه  مه ، َوثََوابه  اْلَيم قه دم  الصِّ

ي مه  َبعمدَ  اّلَلُ  آتَانَا اََّله ر   يَوم
 .«بَدم

আবূ েুসা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে বস ন, আহে স্বসপ্ন কদখসে কপ াে, আহে েক্কা কেসে 
হহজরে েসর এেন এে িাসন যাহি কযখাসন প্রচুর কখজুর গাে 
রসয়সে। েখন আোর ধারণা হ , এ িানহট্ ইয়াোো অেবা হাযর 
হসব। পসর বুঝসে কপ াে, িানহট্ েদীনা হে । যার পূবেনাে 
ইয়াসহরব। স্বসপ্ন আহে আসরা কদখসে কপ াে কয আহে এেহট্ 
েরবারী হাসে হনসয় নাড়াচাড়া েরহে। হিাৎ োর অগ্রভাগ কভসঙ্গ 
কগ । উহুদ যুসি েুসহ েসদর কয হবপযেয় ঘসট্হে  এট্া ো-ই। 

োরপর হিেীয় বার েরবারীহট্ হাসে হনসয় নাড়াচাড়া ের াে েখন 
েরবারীহট্ পূবোবিার কচসয়ও অহধে উত্তে হসয় কগ । এর োৎপযে 
হ  কয, আল্লাহ েুসহ েগনসে হবজয়ী ও এেহত্রে েসর কদসবন। 
আহে স্বসপ্ন আসরা কদখসে কপ াে, এেহট্ গরু (যা জবাই েরা হসি) 
এবাং শুনসে কপ াে আল্লাহ যা েসরন সবই ভাস া। এট্াই হ  উহুদ 
যুসি েুসহ েসদর শাহাদাে বরণ। আর খাসয়র হ  – আল্লাহ্ র েরফ 
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হসে আগে ঐ সে  ে যাণই ে যাণ এবাং সেযবাহদোর পুরষ্কার যা 
আল্লাহ্ আোসদরসে বদর যুসির পর দান েসরসেন।1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
আল্লাহ ো‘আ া োাঁসে জাহনসয় হদসয়সেন য, োাঁর েৃেুয সহন্নেসট্। 

، ابمنه  َعنه  َ  اْلََطابه  بمنُ  ُعَمرُ  ََكنَ : قَاَل  َعَباس  نه  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه ، ابمنَ  يُدم  َعَباس 
َنه  َعبمدُ  ََلُ  َفَقاَل  بمنَاءً  نَلَا إهنَ : َعومف   بمنُ  الرَْحم

َ
ثملَُه، أ نم  إهنَهُ : َفَقاَل  مه لَُم، َحيمُث  مه  َتعم

َل 
َ
هه  َعنم  َعَباس   ابمنَ  ُعَمرُ  فََسأ ، َهذه ُ  َجاءَ  إهَذا} اْليَةه  ،[١: انلَص]{ َوالَفتمحُ  اّلَله  نََصم

َجُل »: َفَقاَل 
َ
لََمهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  أ عم

َ
لَمُ  َما: قَاَل  «إهيَاهُ  أ عم

َ
نمَها أ  إهاَل  مه

لَمُ  َما  .َتعم
ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, উের 
ইবন খাত্তাব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু (োাঁর সভাসদসদর েসধয) ইবন 
আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে হবসশষ েযোদা দান েরসেন। এেহদন 
আবদুর রহোন ইবন আউফ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু োাঁসে ব স ন, োাঁর 
েে কেস  কো আোসদরও রসয়সে। এসে হেহন ব স ন, এর োরণ 
কো আপহন হনসজও জাসনন। েখন উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ইবন 
আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে কডসে “ইজা যা আ নাসরুল্লহহ ওয়া  
ফােহ” আয়াসের বযাখযা হজজ্ঞাসা েসরন। ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬২২।  
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‘আনহু উত্তর হদস ন, এ আয়াসে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে োাঁর ওফাে হনেট্বেেী বস  জাহনসয় কদওয়া হসয়সে। 
উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, আহেও এ আয়াসের বযাখযা জাহন, 
যা েুহে জান।1  
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
োাঁর েৃেুযর পসর োাঁর উম্মসেরা োাঁর িীহন ভাই হসব।  

به  َعنم 
َ
نَ  ُهَريمَرَة، أ

َ
َت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ

َ
َة، أ ُبَ مَمقم  الَساَلمُ »: َل َفَقا ال

م   َدارَ  َعلَيمُكمم  نهَي، قَوم مه ُقوَن، بهُكمم  اهللُ  َشاءَ  إهنم  َوإهنَا ُمؤم دمُت  اَلحه نَا وَده
َ
نَا قَدم  أ يم

َ
 َرأ

َواَننَا نَا: قَالُوا «إهخم َولَسم
َ
َوانََك؟ أ نمتُمم »: قَاَل  اهلله  رَُسوَل  يَا إهخم

َ
َحابه  أ صم

َ
َوانُنَا أ ينَ  َوإهخم  اََّله

  لَمم 
م
ته  لَمم  َمنم  َتعمرهُف  َكيمَف : َفَقالُوا «َبعمدُ  تُوايَأ

م
نم  َبعمدُ  يَأ َمتهَك؟ مه

ُ
 اهلله  رَُسوَل  يَا أ

يمَت »: َفَقاَل 
َ
َرأ

َ
نَ  لَوم  أ

َ
َ  حُمََجلَة   ُغري  َخيمل   ََلُ  رَُجاًل  أ َريم  َبيم م   َخيمل   َظهم م   ُدهم اَل  ُبهم

َ
 أ

تُونَ  فَإهَنُهمم : " قَاَل  اهلله  َل رَُسو يَا بََّل : قَالُوا «َخيملَُه؟ َيعمرهُف 
م
ا يَأ نَ  حُمََجلهيَ  ُغرًّ  مه

، موُُضوءه نَا ال
َ
َومضه  ََعَ  فََرُطُهمم  َوأ اَل  احلم

َ
َعهيُ  يَُذادُ  َكَما َحومضه  َعنم  رهَجال   يَلَُذاَدنَ  أ  ابلم

مم  الَضالل  يهه نَاده
ُ
اَل  أ

َ
قُوُل  كَ َبعمدَ  بََدلُوا قَدم  إهَنُهمم : َفيَُقاُل  َهلُمَ  أ

َ
ًقا فَأ ًقا ُسحم  ." ُسحم

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, এেবার রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে এেহট্ েবরিাসন এসস ব স ন, 
কোোসদর ওপর শাহন্ত বহষেে কহাে। এট্া েুহেনসদর ঘর। ইনশা 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৬২৭।  
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আল্লাহ আেরাও কোোসদর সাসে এসস হে ব। আোর বড় ইিা হয় 
আোসদর ভাইসদরসে কদহখ। সাহাবাসয় হেরাে আরয েরস ন, ইয়া 
রাসু ুল্লাহ! আেরা হে আপনার ভাই নই? হেহনব স ন, কোেরা কো 
আোর সাহাবী। আর যারা এখসনা (পৃহেবীসে) আসসহন োরা 
আোসদর ভাই। সাহাবীরা আরয েরস ন, ইয়া রাসু ুল্লাহ! আপনার 
উম্মাসের েসধয যারা এখসনা (পৃহেবীসে) আসসহন োসদরসে আপহন 
হেভাসব হচনসবন? হেহন ব স ন, “কেন, যহদ কোসনা বযহক্তর েপা  
ও হাে-পা সাদাযুক্ত কঘাড়া কঘার োস া কঘাড়ার েসধয হেসশ যায়েসব 
কস হে োর কঘাড়াসে হচসন হনসে পাসর না? োাঁরা ব স ন, হযাাঁ, ইয়া 
রাসু ুল্লাহ! হেহন ব স ন, োাঁরা (আোরউম্মাে) কসহদন এেন 
অবিায় আসসব কয, উযুর ফস  োসদর েুখেে  হসব নূরানী এবাং 
হাে-পা দীহণ্ডেয়। আর হাউসযর পাসড় আহেহব োসদর অগ্রনায়ে। 
কজসন রাখ, হেেু সাংখযে ক ােসে কসহদন আোর হাউয কেসে হহট্সয় 
কদওয়া হসব কযেহনভাসব পেহারা উট্সে হহট্সয় কদওয়া হয়। আহে 
োসদরসে ডােব, এসসা এসসা। েখন ব া হসব, “এরা আপনার 
পসর (আপনারদীনসে) পহরবেেন েসর হদসয়হে । েখন আহে ব ব, 
দূর হও, দূর হও।1 
 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৪৯।  
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আরব হবসশ্ব যা হসব কস সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

به  َعنم 
َ
نَ  ُهَريمَرَة، أ

َ
 َحَّت  الَساَعةُ  َتُقومُ  اَل »: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ

َُثَ  مَماُل  يَكم يَض، ال ه  بهَزََكةه  الَرُجُل  َُيمُرجَ  َحَّت  َوَيفه دُ  فَاَل  َماَله َحًدا جَيه
َ
بَلَُها أ نمُه، َيقم  مه

رمُض  َتُعودَ  وََحَّت 
َ
نمَهاًرا ُمُروًجا المَعَربه  أ

َ
 .«َوأ

আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, হেয়ােে সাংঘহট্ে হসব নাযেক্ষন না 
প্রঢ়ুর ধন-সম্পদ ও হবপূ  প্রাচুযে প্রোশ পায়। এেনহে েখন োনুষ 
োাঁর োস র যাোে হনসয় কবর হসব, হেন্তু ো গ্রহণ েরার েে 
োউসে পাওয়া যাসব না। আরব কদশ চারণভূহে ও নদী-না ায় 
পহরণে হসব।1 
 
েুরাইশ কনোসদর হনহে হওয়ার িান সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
، َعنم  نَس 

َ
نَ  أ

َ
يَ  َشاَورَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ بَاُل  بَلََغهُ  حه به  إهقم

َ
يَاَن، أ  ُسفم

بُو َفتَََكَمَ : قَاَل 
َ
، أ ر 

َرَض  بَكم عم
َ
عم  ُعَمُر، تََكلَمَ  ُثمَ  َعنمُه، فَأ

َ
 َسعمدُ  َفَقامَ  َعنمُه، َرَض فَأ

يدُ  إهيَانَا: َفَقاَل  ُعبَاَدَة، بمنُ  هه، َنفمسه  َواََّلهي اهلله؟ رَُسوَل  يَا تُره َتنَا لَوم  بهيَده َمرم
َ
نم  أ

َ
 أ

يَضَها رَ  َُنه َحم نَاَها، ابلم َخضم
َ
َتنَا َولَوم  أَل َمرم

َ
نم  أ

َ
هَب  أ بَاَدَها نَِضم كم

َ
َماده  بَرمكه  إهَل  أ  نَا،لََفَعلم  المغه

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৫৭।  
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ًرا، نََزلُوا َحَّت  فَانمَطلَُقوا انَلاَس، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفنََدَب : قَاَل   بَدم
مم  َوَورََدتم  ، َرَوايَا َعلَيمهه مش  مم  قَُري وَدُ  ُغاَلم   َوفهيهه سم

َ
َنه  أ ، بله ََجاجه َخُذوُه، احلم

َ
 فَََكنَ  فَأ

َحاُب  صم
َ
لُونَهُ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  أ

َ
أ به  َعنم  يَسم

َ
يَاَن، أ ، ُسفم َحابههه صم

َ
 َوأ

لمم   يله  َما: َفيَُقوُل  به  عه
َ
يَاَن، بهأ نم  ُسفم بُو َهَذا َولَكه

َ
، أ ل 

َمَيةُ  وََشيمبَُة، َوُعتمبَُة، َجهم
ُ
 بمنُ  َوأ

، هَك  قَاَل  فَإهَذا َخلَف  ُبوُه، َذل ،: َفَقاَل  َْضَ نَا َنَعمم
َ
  أ

ُ
،أ ُكمم ُ به بُو َهَذا خم

َ
يَاَن، أ  فَإهَذا ُسفم

لُوُه، تََرُكوهُ 
َ
به  يله  َما َفَقاَل  فََسأ

َ
يَانَ  بهأ ، ُسفم لمم  نم  عه بُو َهَذا َولَكه

َ
، أ ل 

 َوُعتمبَُة، َجهم
َمَيةُ  وََشيمبَُة،

ُ
، بمنُ  َوأ ، فه  َخلَف  يمًضا َهَذا قَاَل  فَإهَذا انَلاسه

َ
ُبوُه، أ  َصَّل  اهلله  َورَُسوُل  َْضَ

، قَائهم   وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  ى فَلََما يَُصّلِّ
َ
هَك  رَأ هه، َنفمسه  َواََّلهي»: قَاَل  انمََصََف، َذل  بهيَده

ُبوهُ  ه ، إهَذا تَلَِضم ُكوهُ  َصَدقَُكمم ُ  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َفَقاَل  قَاَل، ،«َكَذبَُكمم  إهَذا َوَتَتم
َ  َهَذا»: وََسلَمَ  َعلَيمهه  رمضه  ََعَ  يََدهُ  َوَيَضعُ : قَاَل  ،«فُاَلن   عُ َمَصم

َ  ،«َهاُهنَا َهاُهنَا،» األم
َحُدُهمم  َماَط  َفَما: قَاَل 

َ
عه  َعنم  أ  .وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  يَده  َمومضه

আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে যখন আবু সুহফয়াসনর  ) েদীনায়( 
আগ্রাহভযাসনর সাংবাদ কপৌে । েখন হেহন সাহাবীসদর সাসে এ হনসয় 
পরােশে েরস ন। আবু বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু এ বযাপাসর েো 
ব স ন, হেন্তু  োাঁর েোর উত্তর হদস ন না। এরপর উের 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু েো ব স ন। হেহন োর েোরও কোসনা উত্তর 
হদস ন না। পহরসশসষ সা‘দ ইবন উবাদা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু দোয়োন 
হস ন। এরপর ব স ন, ইয়া রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে !আপহন হে আোসদর জবাব?-প্রেযাশা েসরন? কস 
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আল্লাহর শপে !যার হাসে আোর জীবন, যহদ আপহন আোসদরসে 
আোসদর কঘাড়া হনসয় সেুসর ঝাাঁপ হদসে বস ন, েসব-হনশ্চয়ই আেরা 
কযখাসন ঝাপ হদব। আর যহদ আপহন আোসদরসে হনসদেশ কদন, 
সাওয়ারী হাাঁহেসয় বারেু  গাোদ - পযেন্ত কপৌোর জনয েসব আেরা 
োই েরসবা। এরপর রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে 
েুসহ েসদরসে আহবান েরস ন। েখন সেস  রওয়ানা হস ন এবাং 
বদর নােে িাসন সহম্ম ীে হস ন। আর সাহাবীগসণর সােসন কসখান 
েুরাইসশর সােীগণও উপনীে হ । োসদর েসধয বনী হাজ্জাসজর 
এেজন েৃষ্ণোয় দাস হে । সাহাবীগণ োসে পােড়াও েরস ন। 

োরপর োসে আবু সুহফয়ান এবাং োর সােীসদর সম্পসেে োাঁরা 
হজজ্ঞাসাবাদ েরস ন, েখন কস ব সে  াগস া, আবু সুহফয়ান 
সম্পসেে আোর কোসনা হেেু জানা কনই। েসব আবু জাহ , উেবা, 
শায়বা এবাং উোইয়া ইবন খা ফ কো-উপাহিে আসে। যখন কস 
এরুপ ব স া েখন োাঁরা োসে প্রহার েরসে  াগস ন। 

এেোবিায় কস ব  , হযাাঁ, আহে আবু সুহফয়ান সম্পসেে খবর হদহি। 

েখন োাঁরা োসে কেসড় হদস ন। এরপর যখন োরা পুনরায় আবু 
সুহফয়ান সম্পসেে হজজ্ঞাসাবাদ েরস ন, েখন কস ব  , আবু 
সুহফয়ান জনগসণর োসঝ উপহস্তে আসেন। যখন কস পুনরায় এ 
এেই েো ব  , েখন োাঁরা আবার োসে প্রহার েরসে  াগস ন। 

কস সেয় রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে সা াসে 
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দোয়োন হেস ন। অেএব, যখন হেহন এ অবিা কদখস ন, েখন 
সা াে সোপ্ত েরার পর ব স ন, কস আল্লাহর শপে !যার হাসে 
আোর জান, যখন কস কোোসদর োসে সেয েো বস  েখন 
কোেরা োসে কেসড় দাও। এরপর রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ভূহের উপর স্বীয় হাে করসখ ব স ন, এ িান অেুে 
হবধেেীর ধরাশায়ী হওয়ার িান বা েৃেুযহহ । বণেনাোরী বস ন কয, 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে কয িাসন কয হবধেেীর নাে 
হনসয় হাে করসখহেস ন, কসখাসনই োর েৃেুয হসয়সে, এর হবনু্দোত্র 
বযহেক্রে হয়হন।1 

، َعنم  نَس   قَاَل : قَاَل  ثَابهت 
َ
وخَ  بمنُ  َشيمبَانُ  وََحَدَثنَا ح ُعَمَر، َمعَ  ُكنمُت : أ ُظ  - فَرل  َواللَفم

َيةه، بمنُ  ُسلَيمَمانُ  َحَدَثنَا - ََلُ  مُمغه ، َعنم  ال نَسه  َعنم  ثَابهت 
َ
، بمنه  أ  َمعَ  ُكَنا: قَاَل  َمالهك 

َ  ُعَمرَ  ، َمَكةَ  َبيم ينَةه مَمده نَا َوال اَلَل، َفََتَاَءيم هه
م يدَ  رَُجاًل  َوُكنمُت  ال ، َحده َََصه تُهُ  ابلم يم

َ
 فََرأ

َحد   َس َولَيم 
َ
ُعمُ  أ نَهُ  يَزم

َ
هي، َرآهُ  أ قُوُل  فََجَعلمُت : قَاَل  َغيم

َ
َما لهُعَمَر، أ

َ
 اَل  َفَجَعَل  تََراُه؟ أ

َراهُ : ُعَمرُ  َيُقوُل : قَاَل  يََراُه،
َ
نَا َسأ

َ
ق   َوأ

تَلم ، ََعَ  ُمسم   ُثمَ  فهَراَشه
َ
مَشأ ن

َ
ُثنَا أ له  َعنم  ُُيَدِّ

هم
َ
 أ

، ر 
ينَا ََكنَ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  هلله ا رَُسوَل  إهنَ : َفَقاَل  بَدم له  َمَصارهعَ  يُره

هم
َ
، أ ر 

 بَدم
، ممسه

َ عُ  َهَذا»: َيُقوُل  بهاألم َ ي: ُعَمرُ  َفَقاَل : قَاَل  ،«اهللُ  َشاءَ  إهنم  َغًدا، فُاَلن   َمَصم  فََواََّله
َقِّ  َبَعثَهُ  َطئُوا َما بهاحلم خم

َ
ُُدودَ  أ : قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َحدَ  الَته  احلم

لُوا    فه  فَُجعه
، ََعَ  َبعمُضُهمم  بهئم  َحَّت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  فَانمَطلََق  َبعمض 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৭৭৯।  
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، انمتََه  مم ُتمم  َهلم  فاَُلن   بمنَ  فُاَلنَ  َوَيا فُاَلن   بمنَ  فُاَلنَ  يَا»: َفَقاَل  إهيَلمهه  امَ  وََجدم
ا؟ َورَُسوَُلُ  اهللُ  وََعَدُكمُ  ُت  قَدم  فَإهنِّ  َحقًّ ا اهللُ  وََعَدنه  َما وََجدم  يَا: ُعَمرُ  قَاَل  ،«َحقًّ

َساًدا تَُكلِّمُ  َكيمَف  اهلله  رَُسوَل  جم
َ
رمَواحَ  اَل  أ

َ
يَها؟ أ نمتُمم  َما»: قَاَل  فه

َ
َمعَ  أ سم

َ
هَما بهأ قُوُل  ل

َ
 أ

، نمُهمم َ  مه َنُهمم  َغيم
َ
تَ  اَل  أ يُعونَ يَسم نم  طه

َ
وا أ َ  يَُردل  .«َشيمئًا لََعَ

আনাস ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
উোর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর সাসে এেদা আেরা েক্কা ও েদীনার 
েধযবেেী িাসন হে াে। েখন আেরা চাাঁদ কদখাহে াে। আহে েীক্ষ্ন 
দৃহিসম্পন্ন হে ে, োই আহে চাাঁদ কদসখ কফ  াে। আহে বযেীে 
কেউ বস হন কয, কস চাাঁদ কদসখসে। হেহন বস ন, আহে উোর 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুসে ব হে াে, আপহন হে চাাঁদ কদখসেন না? এ ই 
কো চাাঁদ। হেন্তু হেহন কদখহেস ন না। বণেনাোরী বস ন, েখন উোর 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব হেস ন, অল্পক্ষসণর োসঝই আহে কদখসে পাব। 
আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আহে হবোনায় হচে হসয় শুসয় 
হে াে, এেোবিায় হেহন আোসদর হনেট্ বদর যুসি অাংশ 
গ্রহণোরী োহফরসদর ঘট্না বণেনা েরসে শুরু েরস ন। ব স ন, 
গেো  বদর যুিাসদর ধরাশায়ী হবার িান রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদরসে কদখাহিস ন। হেহন ব হেস ন, 
আল্লাহর ইিায় এট্া অেুসের ধরাশায়ী হবার িান। বণেনাোরী 
বস ন, উোর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস সেন, শপে কস সত্তার, হযহন 
োসে সেয বানী সহ কপ্ররণ েসরসেন, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
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ওয়াসাল্লাে কয সীোসরখা বস  হদসয়সেন, োরা কস সীোসরখা এেটু্ও 
অহেক্রে েসরহন। অেঃপর োসদরসে এেহট্ েুসপ এে জসনর 
উপর অপর জনসে হনসক্ষপ েরা হ । রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে োসদর হনেট্ হগসয় ব স ন, কহ অেুসের কেস  অেুে, 
কহ অেুসের কেস  অেুে! আল্লাহ ও োাঁর রাসু  কয ওয়াদা 
কোোসদর সাসে েসরসেন কোেরা হে ো সহিে কপসয়সো? আোর 
প্রহেপা ে আোর সাসে কয ওয়াদা েসরসেন? আহে ো সহিে 
কপসয়হে। েখন উোর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, ইয়া রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে! কয সব কদসহ প্রাণ কনই, আপহন 
োসদর সাসে হেভাসব েো ব সেন? নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে ব স ন, আহে যা ব হে, ো কোেরা োসদর কচসয় কবশী 
শুনেনা। েসব োরা এ েোর উত্তর হদসে সক্ষে নয়।1 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
হেহন কগাপসন দাওয়াে কদওয়ার পসর প্রোসশয দাওয়াে হদসবন 

به  َعنم 
َ
َماَمةَ  أ

ُ
َمُة، قَاَل  - أ ره

كم َ  عه بَا َشَداد   َولَقه
َ
َماَمَة، أ

ُ
َب  َة،َوَواثهلَ  أ نًَسا وََصحه

َ
 إهَل  أ

ثمَن  الَشامه 
َ
اًل  َعلَيمهه  َوأ ًا فَضم به  َعنم  - وََخيم

َ
َماَمَة، أ

ُ
ُرو قَاَل : قَاَل  أ  َعبََسةَ  بمنُ  َعمم

ل  لَِمه نَا ُكنمُت : السل
َ
لهَيةه  فه  َوأ َاهه ُظنل  اجلم

َ
نَ  أ

َ
، ََعَ  انَلاَس  أ َنُهمم  َضاَللَة 

َ
 ََعَ  لَيمُسوا َوأ

ء   ثَاَن، َيعمبُُدونَ  وَُهمم  ََشم وم
َ عمُت  األم ُ  بهَمَكةَ  بهرَُجل   فََسمه بَاًرا، ُُيمبه خم

َ
ُت  أ  ََعَ  َفَقَعدم

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২৮৭৩।  
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، لَته ُت  َراحه مم ، َفَقده يًا وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  فَإهَذا َعلَيمهه فه تَخم  ُجَرَءاءُ  ُمسم
ُمُه، َعلَيمهه  ُت  قَوم نمَت؟ َما: ََلُ  َفُقلمُت  بهَمَكَة، َعلَيمهه  لمُت َدخَ  َحَّت  َفتَلََطفم

َ
نَا»: قَاَل  أ

َ
 أ

ي  ؟ َوَما: َفُقلمُت  ،«نَبه ي رمَسلَنه »: قَاَل  نَبه
َ
يِّ : َفُقلمُت  ،«اهللُ  أ

َ
ء   َوبهأ رمَسلََك، ََشم

َ
: قَاَل  أ

رمَسلَنه »
َ
لَةه  أ ، بهصه رمَحامه

َ ه  األم ، َوَكْسم ثَانه وم
َ نم  األم

َ
َكُ  اَل  اهللُ  يُوََحدَ  َوأ ء   بههه  يَُشم  قُلمُت  ،«ََشم

،»: قَاَل  َهَذا؟ ََعَ  َمَعَك  َفَمنم : ََلُ  َمئهذ   َوَمَعهُ : قَاَل  ،«َوَعبمد   ُحري بُو يَوم
َ
، أ ر 

 َوبهاَلل   بَكم
َمنم  ، آَمنَ  مه يعُ  اَل  إهنََك »: قَاَل  ُمَتبهُعَك، إهنِّ : َفُقلمُت  بههه تَطه هَك  تَسم َمَك  َذل اَل  َهَذا، يَوم

َ
 أ

، وََحاَل  َحايله  تََرى نه  انَلاسه عم  َولَكه لهَك  إهَل  ارمجه هم
َ
عمَت  فَإهَذا أ  َظَهرمُت  قَدم  به  َسمه

تهنه 
م
ّله  إهَل  فََذَهبمُت : قَاَل  ،«فَأ هم

َ
مَ  أ ينََة، وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َوقَده مَمده  ال

ّله  فه  َوُكنمُت  هم
َ
ََتََبُ  فََجَعلمُت  أ

َ
بَاَر،ا أ خم

َ ُل  ألم
َ
أ سم

َ
يَ  انلَاَس  َوأ مَ  حه ينََة، قَده مَمده مَ  َحَّت  ال  قَده

 َ نم  َنَفر   لََعَ له  مه
هم
َ
هَب  أ

نم  َيَثم له  مه
هم
َ
ينََة، أ مَمده ي الَرُجُل  َهَذا َفَعَل  َما: َفُقلمُت  ال مَ  اََّله  قَده

ينََة؟ مَمده اع   إهيَلمهه : انَلاُس  َفَقالُوا ال َ َرادَ  َوقَدم  رسه
َ
ُمهُ قَ  أ يُعوا فَلَمم  َقتملَهُ  وم تَطه هَك، يَسم  َذل

ُت  مم ينَةَ  َفَقده مَمده ، فََدَخلمُت  ال ؟ اهلله  رَُسوَل  يَا: َفُقلمُت  َعلَيمهه فُنه َتعمره
َ
،»: قَاَل  أ نمَت  َنَعمم

َ
 أ

ي يتَنه  اََّله  بََّل : َفُقلمُت : قَاَل  ،«بهَمَكةَ  لَقه
َ  يَا: َفُقلمُت  منه  اهلله  نَبه به خم

َ
َهلُُه، اهللُ  َعلََمَك  َعَما أ جم

َ
منه  َوأ به خم

َ
: قَاَل  الَصاَلةه، َعنه  أ

، َصاَلةَ  َصلِّ » بمحه م  ُثمَ  الصل قمَصه
َ
لُعَ  َحَّت  الَصاَلةه  َعنه  أ َع، َحَّت  الَشممُس  َتطم تَفه  فَإهَنَها تَرم

لُعُ  يَ  َتطم لُعُ  حه َ  َتطم َنم  َبيم ، قَرم ينَئهذ   َشيمَطان  ُجدُ  وَحه  فَإهنَ  َصلِّ  ُثمَ  المُكَفاُر، الَهَ  يَسم
ُهوَدة   الَصاَلةَ  َل  َحَّت  حَممُضوَرة   َمشم تَقه لل  يَسم ، الظِّ حه مم م  ُثمَ  بهالرل قمَصه

َ
 فَإهنَ  الَصاَلةه، َعنه  أ

ينَئهذ   َجرُ  حه بََل  فَإهَذا َجَهنَُم، تُسم قم
َ
ءُ  أ ، المَفم ُهوَدة   الَصاَلةَ  فَإهنَ  فََصلِّ  َحَّت  ة  حَممُضورَ  َمشم

 َ ، تَُصّلِّ َ م  ُثمَ  المَعَصم قمَصه
َ
ُرَب  َحَّت  الَصاَلةه  َعنه  أ ُرُب  فَإهَنَها الَشممُس، َتغم َ  َتغم َنم  َبيم  قَرم

، ينَئهذ   َشيمَطان  ُجدُ  وَحه  «المُكَفارُ  لََها يَسم
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َ  يَا: َفُقلمُت : قَاَل  موُُضوءَ  اهلله  نَبه ثمنه  فَال نمُكمم  َما»: قَاَل  َعنمُه، َحدِّ  ُيَقرُِّب  رَُجل   مه
َمُض، وَُضوَءهُ  ُق  َفيَتََمضم تَنمشه ُ  َويَسم ، َخَطايَا َخَرتم  إهاَل  َفيَنمتََثه هه هه ، َوفهيهه  وَجم هه يمه  وََخيَاشه

َههُ  َغَسَل  إهَذا ُثمَ  َمَرهُ  َكَما وَجم
َ
هه  َخَطايَا َخَرتم  إهاَل  اهلُل، أ هه نم  وَجم َرافه  مه طم

َ
ميَتههه  أ  َمعَ  حله

ممَ  ،ال ُل  ُثمَ  اءه ، إهَل  يََديمهه  َيغمسه ه َفَقيم رم ممه نم  يََديمهه  َخَطايَا َخَرتم  إهاَل  ال لههه  مه نَامه
َ
، َمعَ  أ مَماءه  ال

َسُه، َيممَسحُ  ُثمَ 
م
هه  َخَطايَا َخَرتم  إهاَل  َرأ سه

م
نم  َرأ َرافه  مه طم

َ
رههه  أ ، َمعَ  َشعم مَماءه ُل  ُثمَ  ال  َيغمسه

بَ  إهَل  قََدَميمهه  ،المَكعم ه لَيمهه  َخَطايَا َخَرتم  إهاَل  يم نم  رهجم لههه  مه نَامه
َ
، َمعَ  أ مَماءه  قَامَ  ُهوَ  فَإهنم  ال

دَ  فََصَّل، ثمَن  اهللَ  فََحمه
َ
، ََلُ  ُهوَ  بهاََّلهي َوََمََدهُ  َعلَيمهه  َوأ ل  هم

َ
، قَلمبَهُ  َوفََرغَ  أ ه َ  إهاَل  ّلله

نم  انمََصََف  يئَتههه  مه مَ  َكَهيمئَتههه  َخطه تمهُ  يَوم هُ  َودَلَ مل
ُ
 .«أ

ُرو فََحَدَث  يثه  بهَهَذا َعبََسةَ  بمنُ  َعمم َده
بَا احلم

َ
َماَمةَ  أ

ُ
َب  أ  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َصاحه

بُو ََلُ  َفَقاَل  وََسلََم، َعلَيمهه 
َ
َماَمةَ  أ

ُ
َرو يَا»: أ  َمَقام   فه  َتُقوُل  َما انمُظرم  َعبََسَة، بمنَ  َعمم

د   و َفَقاَل  ،«الَرُجُل  َهَذا ُيعمَطى َواحه ر  بَا يَا»: َعمم
َ
َماَمَة، أ

ُ
َتم  لََقدم  أ ، َكبه نِّ  َوَرَق  سه

، ِمه ََتََب  َعظم ، َواقم َجّله
َ
نم  َحاَجة   به  َوَما أ

َ
َب  أ كمذه

َ
 لَمم  لَوم  اهلله، رَُسوله  ََعَ  َواَل  اهلله  ََعَ  أ

هُ  َمعم سم
َ
نم  أ وم  َمَرًة، إهاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  مه

َ
، أ ه وم  َمَرَتيم

َ
 َعدَ  َحَّت  ثاََلثًا أ

، َسبمعَ  بًَدا، بههه  َحَدثمُت  َما َمَرات 
َ
نِّ  أ تُهُ  َولَكه عم كمََثَ  َسمه

َ
نم  أ هَك  مه  .«َذل

ইেরাো (রহ.) বস ন, শাোদ, আবু উোো ও ওয়াহস ার সাসে োর 
সাক্ষাৎ হসয়সে এবাং হসহরয়া ভ্রেণোস ও আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর 
সহচর হেস ন এবাং োর প্রশাংসা ও গুন বণেনা েসরসেন। আবু 
উোো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আের ইবন আবাসা সু ােী 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আহে প্রাে ইস াে যুসগ সে  োনুষসে 
পেভ্রি বস  ধারণা েরোে। োরা কোসনা ধসেের উপর কনই। োরা 
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সবাই েুহেে পূাঁজা, কদব-কদবীর পূাঁজা েরে। হেহন বস ন, েখন আহে 
েক্কায় এেন এে বযহক্তর েো শুন াে হযহন হবহভন্ন সাংবাদ বণেনা 
েসরন। েখন আহে সাওয়ারীর উপর আসরাহণ েসর োাঁর হনেট্ 
এ াে এবাং আহে জানসে পার াে কয হেহন জনসোসবশ কেসে 
হনজসে দুসর রাসখন। োাঁর োওে োাঁর উপর হনযোেন েসর। আহে 
কেৌশস  েক্কায় োর হনেট্ কপৌহে াে এবাং োাঁসে হজজ্ঞাসা ের াে 
আপনার পহরচয় হে? হেহন ব স ন, আহে নবী। আহে ব  াে, নবী 
হে? হেহন ব স ন, আল্লাহ আোসে কপ্ররণ েসরসেন। আহে হজজ্ঞাসা 
ের াে আল্লাহ আপনাসে হে হদসয় পাহিসয়সেন? হেহন ব স ন, 
আোসে আত্মীয়োর বন্ধন সুদূঢ় েরা, কদব-কদবী ও েূহেে কভসঙ্গ 
কদওয়া, আল্লাহসে এে বস  জানা এবাং োাঁর সসঙ্গ কোসনা হেেু 
শরীে না েরা। আহে হজজ্ঞাসা ের াে, এ বযাপাসর আপনার সসঙ্গ 
োরা আসে? হেহন ব স ন, এেজন স্বাধীন বযহক্ত ও এেজন 
েৃেদাস। হেহন বস ন কয, োাঁর প্রহে যারা ঈোন এসনহেস ন োসদর 
েসধয আবু বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ও হব া  রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
হেস ন। আহে ব  াে, আহেও আপনার অনুসারী হাে চাই। হেহন 
ব স ন, বেেোন অবিায় েুহে ো পারসব না। েুহে আোর অবিা ও 
ক ােজসনর অবিা হে কদখে না? েুহে বরাং পহরজনসদর োসে হফসর 
যাও। যখন আহে হবজয়  াভ েসরহে বস  শুনসে পাসব েখন আোর 
োসে এসসা। হেহন ব স ন, আহে পহরজনসদর োসে চস  কগ াে। 
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ইহেেসধয রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে হহজরে েসর 
েদীনায় গেন েরস ন। েখন আহে পহরজনসদর োসঝ অবিান 
েরহে াে। রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েদীনায় গেন 
েরার পর কেসে আহে সবেদা এ হবষসয় কখাাঁজ-খবর এবাং োনুষসেও 
হজজ্ঞাসাবাদ েরসে োে াে। েদীনাবাসীসদর এেদ  ক াে আোর 
োসে এস ন। োসদরসে আহে হজসজ্ঞস ের াে। কয বযহক্ত েদীনায় 
আগেন েসরসেন হেহন হে েরসেন, োাঁর অবিা হে? োরা ব স ন, 
ক ােজন অহে দ্রুে োাঁর সাহচসযে যাসি োাঁর োওে োাঁসে হেযা 
েরসে চাহি । হেন্তু োরা সফ োে হয়হন। আহে ও েো শুস  
েদীনায় কগ াে এবাং োাঁর োসে কপৌহু াে। োাঁসে হজসজ্ঞস ের াে 
ইয়া রাসু ুল্লাহ! আোসে হচনসে কপসরসেন? হেহন ব স ন হযাাঁ, েুহে 
কস বযহক্ত কয আোর সাসে েক্কায় সাক্ষাৎ েসরহেস । (বণেনাোরী) 
বস ন, আহে ব  াে, হযাাঁ। আহে আবার ব  াে, ইয়া-নবী আল্লাহ। 
আহে জাহননা, আল্লাহ পাে আপনাসে যা হেেু হশহখসয়সেন ো 
আোসে হশক্ষা হদন। আোসে সা াে সম্পসেে ব ুন। হেহন ব স ন, 
ফজসরর সা াে আদায় ের। এরপর সূযে উহদে হসয় পহরষ্কারভাসব 
উপসর না উিা পযেন্ত েুহে সা াে কেসে হবরে োে। কেননা সূযে 
উহদে হয় েসব -কসট্া উদসয়র সেয় শয়োসনর দু-হশাং-এর োঝখান 
হদসয়। কস সেসয় োহফর োসে হসজদা েসর। এরপর সা াে আদায় 
ের, েীসরর োয়া োর সোন না হওয়া পযেন্ত। এরপর সা াে কেসে 
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হবরে োসো কেননা এ সেসয় জাহান্নােসে উত্তপ্ত েরা হয়। এরপর 
যখন োয়ায় পহরবেেন শুরু হয় েখন সা াে পড়সে োে। 
হফহরশোগণ সা াসে উপহিে োসেন। অেোৎ আসসরর সা াে 
আদায় েরা পযেন্ত, োরপর সা াে হসে হবরে োে সূযে অস্তহেে না 
যাওয়া পযেন্ত। কেননা সূযে শয়োসনর দু-হশাং-এর েসধয হদসয় অস্ত 
যায়। ঐ সেয় োহফররা োসে হসজদা েসর। রাবী বস ন, আহে 
ব  াে, ইয়া রাসু াল্লাহ! অযূ সম্পসেে আোসে বস  হদন। রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন, কোোসদর কোসনা বযহক্তর 
(োসে) অযুর পাহন কপশ েরা হয়, এরপর কস েুহ  েসর ও নাসে 
পাহন কদয় ও ো পহরষ্কার েসর। েখন োর েুখেেস র েূখ গহব্বর 
ও নাসের সে  গুনাহ ঝসর যায়। োরপর যখন কস আল্লাহ পাসের 
হনসদেশ অনুসাসর েুখেে  কধায় েখন েুখেেস র চাহরহদে কেসে 
সে  গুনাহ পাহনর সাসে ঝসর যায়। এরপর যখন দু- হাে কধায় 
েুনূই পযেন্ত, েখন োর উভয় হাসের গুনাহসেূহ আঙু্গ  হদসয় পাহনর 
সাসে ঝসর পসড়। এরপর উভয় পা কগাড়া ী পযেন্ত কধৌে েরস  
উভয় পাসয়র গুনাহগুস া আঙু্গ  হদসয় পাহনর সাসে ঝসর পসড়। 
এরপর যহদ কস দাাঁহড়সয় সা াে আদায় েসর আল্লাহর হােদ ও সানা 
বণেনা েসর, োাঁর েহহো বণেনা েসর যোসযাগযভাসব ও োাঁর অন্তসর 
আল্লাহর জনয েুক্ত েসর হন , োহস  কস গুনাহ কেসে েুক্ত হসয় 
যাসব কসহদসনর েে কয হদন োর োো োসে প্রসব েসরাহে । 
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আের ইবন আবাসা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ও হাদীসহট্ রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাহাবী আবু উোো রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহুর হনেট্ বণেনা েসরন। েখন আবু উোো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
োাঁসে ব স ন, কহ আের ইবন আবাসা! কভসব কদখ, েুহে হে ব ে! 
এেই িাসন ঐ বযহক্তসে এে েযোদা কদওয়া হসব। েখন আের 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন, কহ আবু উোো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু! আহে 
বসয়াবৃি হসয় হগসয়হে। আোর হাড়গুস া নরে হসয় হগসয়সে। আোর 
েৃেুয ো  হনেট্বেেী হসয় পসড়সে। আল্লাহ ও োাঁর রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের উপর হেেযা আসরাসপর কোন 
প্রসয়াজন আোর কনই। আহে যহদ রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে হসে না শুনোে এেবার দু-বার, হেনবার - এেনহে 
হেহন সাে বার পযেন্ত গণনা েরস ন। েসব আহে েখসনা এ হাদীস 
বণেনা েরোে না। আহে হাদীসহট্ সাে বাসরর কচসয়ও অসনে কবশী 
বার শুসনহে।1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
হহজাজ কেসে আগুন কবর হসব এবাং োসে বসরার উসট্র ঘাড় 

আস াহেে হসয় যাসব। 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ৮৩২।  
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يدُ  قَاَل   َبَنه : الُمَسيِّبه  بمنُ  َسعه خم
َ
بُو أ

َ
نَ : ُهَريمَرةَ  أ

َ
 وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ

نم  نَار   ََتمُرجَ  َحَّت  الَساَعةُ  َتُقومُ  الَ »: قَاَل  رمضه  مه
َ
ءُ  احلهَجازه  أ نَاَق  تُضه عم

َ
بهله  أ  اإله

َى  .«بهبَُصم
আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন: হেয়ােে োসয়ে হসবনা যেক্ষন না 
হহজাসযর যেীন কেসে আগুন কবর হসব, যা বুসরার উট্গুস ার গদোন 
আস াহেে েসর কদসব।1 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
োাঁর উম্মসেরা েসহজদ োরুোযে েরার বযাপাসর গবে েরসব।  

، َعنم  نَس 
َ
نَ  أ

َ
َ  أ  يَتَبَاَه  َحَّت  الَساَعةُ  َتُقومُ  اَل »: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

ده  فه  انَلاُس  مَمَساجه  .«ال
আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে বস ন, ক াসেরা েসহজসদ পরস্পসরর েসধয (হনেোণ ও 
োরুোযে হনসয়) গবে না েরা পযেন্ত হেয়ােে োসয়ে হসব না।2 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৭১১৮। 
2 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৪৯। 
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

োাঁর পসর েুজাহেদগসণর আগেন হসব যারা দীসনর সাংস্কার 
েরসব। 

به  َعنم 
َ
لَُم، فهيَما ُهَريمَرَة، أ عم

َ
 اّلَلَ  إهنَ »: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوله  َعنم  أ

هه  َيبمَعُث  هَهذه َمةه  ل
ُ سه  ََعَ  األم

م
ائَةه  ُكِّ  َرأ دُ  َمنم  َسنَة   مه ينََها لََها جُيَدِّ  .«ده

আবু হুরাইরা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, আল্লাহ এ উম্মসের জনয প্রহে 
এেশে বের অন্তর এেজন েুজাহেদ পািাসবন, হযহন দীসনর সাংস্কার 
েরসবন।1  

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
নবুওয়সের হখ াফসের সেয়ো  হস া হত্রশ বের। 

اَلفَةُ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ينََة،َسفه  َعنم   ثاََلثُونَ  انللبَُوةه  خه
مُملمَك  اّلَلُ  يُؤمته  ُثمَ  َسنًَة، وم  يََشاُء، َمنم  ال

َ
 .«يََشاءُ  َمنم  ُملمَكهُ  أ

সাহফনা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কেসে বহণেে, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাে বস ন, নবুওয়সের হখ াফসের সেয়ো  হস া হত্রশ 
বের। এরপর আল্লাহ যাসে ইিা েরসবন, সু োনাে (বাদশাহী) 
দান েরসবন।2 

                                                           
1 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪২৯১। হাদীসহট্ সহীহ।  
2 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৬৪৭। হাদীসহট্ হাসান সহীহ।  
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ينََة، َعنم  اَلفَةُ »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َسفه  ثاََلثُونَ  انللبَُوةه  خه
مُملمَك  اّلَلُ  يُؤمته  ُثمَ  َسنًَة، وم  ال

َ
يد   قَاَل  «يََشاءُ  َمنم  ُملمَكهُ  أ ينَةُ  يله  قَاَل  َسعه كم »: َسفه ممسه

َ
 أ

بَا َعلَيمَك 
َ
ر   أ

، بَكم ه ا، َوُعَمرُ  َسنَتَيم ً ةَ، اثمنََتم  َوُعثمَمانُ  َعَشم َ ي  َعَشم  قَاَل  «َكَذا َولََعه
، يد  ينَةَ : قُلمُت  َسعه هَسفه ُعُمونَ  َهُؤاَلءه  إهنَ  ل نَ  يَزم

َ
َلهيَفة   يَُكنم  لَمم  الَساَلم َعلَيمهه  يًّاَعله  أ  َبه

تَاهُ  َكَذبَتم »: قَاَل  سم
َ
قَاءه  بَنه  أ َوانَ  بَنه  َيعمنه  الَزرم  .«َمرم

সাফীনা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, নবুওয়সের হখ াফসের 
সেয়ো  হস া হত্রশ বের। এরপর আল্লাহ্ যাসে ইিা রাজত্ব বা 
বাদশাহী দান েরসবন। রাবী সাঈদ (রহ.) বস ন, সাফীনা রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহা আোসে বস ন, েুহে হহসাব ের। আবূ বের রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহুর শাসনো  হসব দু' বের; উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর দশ 
বের; উসোন রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর বার বের এবাং আ ী রাহদয়াল্লাহু 
‘আনহুর অেোৎ েয় বের। রাবী সাঈদ (রহ.) বস ন, েখন আহে 
সাফীনা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহাসে হজজ্ঞাসা েহর কয, বনূ-োরওয়ান 
এরূপ ধারণা েসর কয, আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু খ ীফাসদর অন্তভুেক্ত 
নন। হেহন বস ন, বনূ-োরওয়ানরা হেেযা বস সে। 1 
 

                                                           
1 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৬৪৬। হাদীসহট্ হাসান সহীহ।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

হেয়ােসের হনদশেনাব ী হস া োস র প্রাচুযে এবাং আহধেয, বযবসা 
বৃহি পাসব আর হবদযা হব ুপ্ত হসব। 

رهو َعنم  لهَب  بمنه  َعمم نم  إهنَ : " وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َتغم اطه  مه َ ْشم
َ
 أ

نم  الَساَعةه 
َ
مَماُل  ُشوَ َيفم  أ ، ال َُثَ ُشوَ  َوَيكم َهرَ  اتلَِّجاَرُة، َوَتفم لمُم، َوَيظم  الَرُجُل  َوَيبهيعَ  المعه

َيمعَ  رَ  َحَّت  اَل : َفيَُقوَل  ابلم مه
م
تَأ سم

َ
رَ  أ ، بَنه  تَاجه يمه  المَحِّ  فه  َوُيلمتََمَس  فُاَلن   المََكتهُب  المَعظه

 ." يُوَجدُ  فَاَل 
‘আের ইবন োগহ ব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, োস র প্রাচুযে 
এবাং আহধেয হস া হেয়ােসের হনদশেনাব ীর অন্তগেে এবাং বযবসা 
বৃহি পাসব আর হবদযা হব ুপ্ত হসব। কোসনা বযহক্ত ো  হবহক্রদাো 
ব সব: না, আহে অেুে কগাসত্রর বযবসায়ীর সাসে পরােশে েসর কনই। 
আর হবরাট্ ক াো সয় ক খে ো াশ েসর পাওয়া যাসর না।1 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
কশষ যোনায় হেেু ক াে হসব োস া হখযাব  াগাসব 

، ابمنه  َعنم  نَهُ  َرَفَعهُ  َعَباس 
َ
م  »: قَاَل  أ بُونَ  قَوم رَ  الَسَواده  بهَهَذا َُيمضه له  انه الَزمَ  آخه  َكَحَواصه

، ََمامه َةَ  يَرهُيُونَ  اَل  احلم ََنةه  َراِئه  .«اجلم

                                                           
1 নাসায়ী, হাদীস নাং ৪৪৫৬। হাদীসহট্ সহীহ। 



 

967 

ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, কশষ যোনায় হেেু ক াে হসব, যারা 
োস া হখযাব  াগাসব েবুেসরর বুসের েে, োরা কবসহশসের 
সুগন্ধও পাসব না।1 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
পারসসযর উপর করাসের হবজয় সাহধে হসব।  

، ابمنه  َعنه  له  فه  َعَباس  ومُ  ُغلهبَته  الم}: َتَعاَل  اهلله  قَوم دمَن  فه  الرل
َ
رمضه  أ

َ
: قَاَل  {األ

، ُغلهبَتم  ُكونَ  ََكنَ  وََغلَبَتم ه مُمَشم بلونَ  ال نم  ُُيه
َ
َهرَ  أ ُل  َيظم هم

َ
ومه  ََعَ  فَارهَس  أ َنُهمم  الرل

َ
 أل

ُل  َوإهيَاُهمم  هم
َ
، أ ثَان  وم

َ
لهُمونَ  َوََكنَ  أ مُمسم بلونَ  ال نم  ُُيه

َ
َهرَ  أ ومُ  َيظم َنُهمم  فَارهَس  ََعَ  الرل

َ
ُل  أل هم

َ
 أ

، به  فََذَكُروهُ  كهتَاب 
َ
ر   أل

بُو فََذَكَرهُ  بَكم
َ
ر   أ

هَرُسوله  بَكم  وََسلَمَ  يمهه َعلَ  اّلَلُ  َصَّل  اهلله  ل
َما: قَاَل 

َ
لهبُوَن، إهَنُهمم  أ بُو فََذَكَرهُ  َسيَغم

َ
ر   أ

، بَكم َعلم : َفَقالُوا لَُهمم َجاًل، َوبَيمنََك  بَيمنَنَا اجم
َ
 أ

نَا فَإهنم  ُتمم  َوإهنم  َوَكَذا، َكَذا نَلَا ََكنَ  َظَهرم َجالً  فََجَعَل  َوَكَذا، َكَذا لَُكمم  ََكنَ  َظَهرم
َ
 أ

نهَي، َِخمَس  َهُروا، فَلَمم  سه هَك  فََذَكرَ  َيظم ِّ  َذل هلنَبه الَ : قَاَل  وََسلََم، َعلَيمهه  اّلَلُ  َصَّل  ل
َ
 أ

َراهُ : قَاَل  ُدوَن، إهَل  َجَعلمتَهُ 
ُ
، قَاَل  أ َ يد   الَعَشم عُ : َسعه هضم

، ُدونَ  َما َوابلم ه  ُثمَ : قَاَل  الَعَشم
ومُ  َظَهَرته  هَك : قَاَل . َبعمدُ  الرل َُلُ  فََذل ومُ  ُغلهبَته  الم}: َتَعاَل  قَوم ه  إهَل  ،{الرل َله َرحُ }: قَوم  َيفم

نُونَ  مه مُمؤم ه  ال يَانُ  قَاَل  {يََشاءُ  َمنم  َينمَُصُ  اهلله  بهنََصم عمُت : ُسفم َنُهمم  َسمه
َ
مم  َظَهُروا أ  يَوممَ  َعلَيمهه

ر  
 .بَدم

ইবন আববাস রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে 

                                                           
1 নাসায়ী, হাদীস নাং ৫০৭৫। হাদীসহট্ সহীহ। 
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ومُ  ُغلهبَته  الم} دمَن  فه  الرل
َ
  أ

َ
{رمضه األ  প্রসসঙ্গ বস সেন: হেহন  وََغلَبَتم  ُغلهبَتم  

উভয় পািই রসয়সে। হেহন বস ন, েুশহরেরা করােেসদর উপর 
পারহসেসদর হবজয় পেন্দ েরসো। কেননা ওরা এবাং এরা হে  েূহেে 
পূজারী। আর েুসহ েরা ভা বাসে পারসসযর উপর করাসের হবজয়। 
কেননা করােেরা হে  হেোবী সম্প্রদায়। োরা আবূ বের 
রাহদয়াল্লাহু আনহু-এর সসঙ্গ এই েো আস াচনা েসর। এরপর আবূ 
আবূ বের ো রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের োসে 
উসল্লখ েসরন। েখন হেহন ব স ন: শুসন রাখ, করােবাসী অবশযই 
অহচসরই জয় াভ েরসব। আবূ বের রাহদয়াল্লাহু আনহু েখন োসদর 
এই েো বস ন, োরা ব  , আোসদর এবাং কোোর োসঝ এর 
এেট্া কেয়াদ হনধোরণ ের। আেরা যহদ জয়ী হই েসব আোসদর 
হসব অেুে অেুে হজহনস আর কোেরা জয়ী হস  কোোসদর হসব 
অেুে অেুে হজহনস। হেহন পাাঁচ বেসরর কেয়াদ হনধোরণ েসরন। 
হেন্তু এই সেসয় োসদর হবজয় হয়হন। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের োসে হবষয়হট্ আস াচনা েরা হস  হেহন ব স ন: েুহে 
কেন এর চাইসে কবশী কেয়াদ হনধোরণ েরস  না? সাঈদ (র) বস ন: 

عُ  هضم
ه  ُدونَ  َما َوابلم الَعَشم  হ  দশ বের কেসে েে। পরবেেীসে করােেরা 

হবজয়  াভ েসর। এ প্রসসঙ্গ হ  আল্লাহর এই বাণী : {ُغلهبَته  الم 
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ومُ  {الرل  সুফইয়ান (রহ.) বস ন, আহে শুসনহে কয, বদর যুসির হদন 

করােেরা পারসসযর উপর হবজয়  াভ েসর।1 
َرم   بمنه  نهيَاره  َعنم  ، ُمكم ِّ لَِمه سم

َ
ومُ  ُغلهبَته  الم} نََزلَتم  لََما: قَاَل  األ دمَن  فه  الرل

َ
رمضه  أ

َ
 األ

نم  وَُهمم  ده  مه مم  َبعم لهبُونَ  َغلَبههه عه  فه  َسيَغم نهيَ  بهضم هه  نََزلَتم  يَوممَ  فَارهُس  فَََكنَتم  {سه  اْليَةُ  َهذه
ينَ  ره ، قَاهه ومه هلرل لهُمونَ  َوََكنَ  ل مُمسم بلونَ  ال ومه  ُظُهورَ  ُُيه مم  الرل َنُهمم  َعلَيمهه

َ
ُل  َوإهيَاُهمم  أل هم

َ
 أ

، هَك  َوِّفه  كهتَاب  ُل  َذل َمئهذ  }: َتَعاَل  اهلله  قَوم َرحُ  َوَيوم نُونَ  َيفم مه مُمؤم ه  ال  َمنم  َينمَُصُ  اهلله  بهنََصم
يزُ  وَ وَهُ  يََشاءُ  يمُ  الَعزه مش   فَََكنَتم  {الَرحه َنُهمم  فَارهَس  ُظُهورَ  َُتهبل  قَُري

َ
 لَيمُسوا َوإهيَاُهمم  أل

له 
هم
َ
، إهيَمان   َوالَ  كهتَاب   بهأ نمَزَل  فَلََما بهبَعمث 

َ
هه  َتَعاَل  اّلَلُ  أ بُو َخَرجَ  اْليََة، َهذه

َ
ر   أ

 بَكم
يُق  دِّ يحُ  الصِّ ومُ  ُغلهبَته  الم} َمَكةَ  نََواحه  فه  يَصه دمَن  فه  الرل

َ
رمضه  أ

َ
نم  وَُهمم  األ  َبعمده  مه

مم  لهبُونَ  َغلَبههه عه  فه  َسيَغم نهيَ  بهضم نم  نَاس   قَاَل  {سه مش   مه به  قَُري
َ
ر   أل

 بَيمنَنَا فََذلهَك : بَكم
، بَُك  َزَعمَ  َوَبيمنَُكمم نَ  َصاحه

َ
ومَ  أ لهُب  الرل عه  فه  فَارهَس  َستَغم نهَي، بهضم فَ  سه

َ
نَُك  الَ أ  نَُراهه

هَك  بََّل،: قَاَل  َذلهَك، ََعَ  يمه  َقبمَل  وََذل ره
، ََتم َتَهنَ  الرَِّهانه بُو فَارم

َ
ر   أ

ُكونَ  بَكم ه  َوالُمَشم
به  َوقَالُوا الرَِّهاَن، َوتََواَضُعوا

َ
ر   أل

عُ  ََتمَعُل  َكمم : بَكم نهيَ  ثاََلُث  ابلهضم عه  إهَل  سه هسم  ت
نهَي، منَنَا فََسمِّ  سه ، تَنمتَهه  وََسًطا يمنََك َوبَ  بَي َت  بَيمنَُهمم  فََسَموما: قَاَل  إهيَلمهه نهَي، سه : قَاَل  سه

تل  َفَمَضته  نهيَ  السِّ نم  َقبمَل  سه
َ
َهُروا، أ َخذَ  َيظم

َ
ُكونَ  فَأ ه مُمَشم نَ  ال به  رَهم

َ
، أ ر 

 فَلََما بَكم
ومُ  َظَهَرته  الَسابهَعةُ  الَسنَةُ  َدَخلَته  لهُمونَ  َفَعاَب  فَارهَس، ََعَ  الرل مُمسم به  ََعَ  ال

َ
ر   أ

 بَكم
يَةَ  مه تِّ  تَسم نهَي، سه نَ  سه

َ
عه  فه  قَاَل  َتَعاَل  اّلَلَ  أل نهيَ  بهضم لَمَ : قَاَل  ،سه سم

َ
نمدَ  َوأ هَك  عه  نَاس   َذل

 .َكثهي  

                                                           
1 হেরহেযী, হাদীস নাং ৩১৯৩। হাদীসহট্ হাসান গরীব।  
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হনয়ার ইবন েুোররাে রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন: 
ومُ  ُغلهبَته  الم}    فه  الرل

َ
رمضه  دمَن أ

َ
نم  وَُهمم  األ مم  َبعمده  مه لهبُونَ  َغلَبههه عه  فه  َسيَغم نهيَ  بهضم  {سه

“আহ ফ- াে-েীে। করাোনরা  পরাহজে হসয়সে। হনেট্বেেী 
অঞ্চস , আর োরা োসদর এ পরাজসয়র পর অহচসরই হবজয়ী হসব, 
েসয়ে বেসরর েসধযই” । [সূরা রূে: ১-৪] 
আয়ােগুস া নাহয  হওয়ার সেয় পারহসেরা করােেসদর উপর 
হবজয়ী হে  আর েুসহ েরা োসদর উপর করােেসদর হবজয় 
ভা বাসসেন। কেননা েুসহ েরা আর এরা উভসয়ই হেস ন আহস  
হেোব। এই প্রসসঙ্গ হে  আল্লাহ্ ো‘আ ার এই বাণী:  

                                                           
1 . ৩৯৫ খৃস্টাসব্দ করােে সাম্রাজয কেসে পৃেে হসয় বায়যানট্াইন নাসে কয 

সাম্রাজযহট্ পহরহচে হসয়হে , এখাসন الرومব সে োসে বুঝাসনা হসয়সে। 
হসহরয়া ও পযাস স্টাইন এ সাম্রাসজযর অধীন হে । 

2 . হহজাসযর উত্তর পহশ্চে সীোনা সাং ি আযরুয়াে ও বুসরার েধযবেেী িান। 
সম্রাট্ হহরাহক্লয়াস ও খসরু পারসভসজর েসধয এখাসন যুি হয়। যুসি খসরু 
পারসভজ হবজয়  াভ েসর। ফস  েক্কার কপৌত্তহ েরা খুহশ হসয় ব সে শুরু 
েসর, আেরা েুসহ েসদরসে পরাহজে েরব। েখন উক্ত আয়ােগুস া নাহয  
হয়। 

سنين بضع . 3  হেন কেসে দশ বের। এ আয়াসে ভহবষযিাণী েরা হয় কয, 
অনহধে নয় বেসরর েসধয করাোনরা পারহসেসদর উপর হবজয়  াভ েরসব। 
৬২৩-২৪ খৃ এ ভহবষযিাণী সসেয পহরণে হয়। আর কস বেরই বদর যুসি 
েুসহ েরা েুশহরেসদরসে পরাহজে েসর। 
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َمئهذ  } َرحُ  َوَيوم نُونَ  َيفم مه مُمؤم ه  ال يزُ  وَُهوَ  يََشاءُ  َمنم  َينمَُصُ  اهلله  بهنََصم يمُ  الَعزه  {الَرحه
“আর কসহদন েুহেনরা আনহন্দে হসব, আল্লাহর সাহাসযয। হেহন যাসে 
ইিা সাহাযয েসরন। আর হেহন েহাপরাক্রেশা ী, পরে দয়া ু”। 
[সূরা রূে: ৪-৫] 
আর েুরাইশরা ভা বাসে পারহসেসদর হবজয়। কেননা এরা উভয়ই 
আহস  হেোব হে  না এবাং (েৃেুযর পর) উিাসন হবশ্বাসী হে  না। 
যা কহাে, আল্লাহ্ ো‘আ া এই আয়াে নাহয  েরার পর আবূ বের 
হসেীে রাহদয়াল্লাহু আনহু েক্কার গহ সে গহ সে কবর হসয় 
পসড়হেস ন এবাং হচৎোর েসর পাি েরহেস ন: 

ومُ  ُغلهبَته  الم} دمَن  فه  الرل
َ
رمضه  أ

َ
نم  وَُهمم  األ مم  َبعمده  مه لهبُونَ  َغلَبههه عه  فه  َسيَغم نهيَ  بهضم  {سه

“আহ ফ- াে-েীে। করাোনরা পরাহজে হসয়সে। হনেট্বেেী অঞ্চস , 
আর োরা োসদর এ পরাজসয়র পর অহচসরই হবজয়ী হসব, েসয়ে 
বেসরর েসধযই”। [সূরা রূে: ১-৪] 
েুরাইশসদর েেে ক াে েখন আবূ বের রাহদয়াল্লাহু আনহুসে 
ব  , এ হ  আোসদর এবাং কোোসদর এেহট্ হবষয়। কোোর নবী 
কো বস  োসে কয, েসয়ে বেসরর েসধযই করাে পারসসযর উপর 
হবজয়ী হসব। আেরা এই হবষসয় হে এেট্া বাহজ ধরসে পাহর না? 
আবূ বের রাহদয়াল্লাহু আনহু ব স ন: অবশযই। েখনও ইস াসে 
বাহজ হনহষি হয়হন! আবূ বের রাহদয়াল্লাহু আনহু ও েুশহরেগণ 
পরস্পর বাহজ ধরস ন। েুরাইশরা আবূ বের রাহদয়াল্লাহু আনহুসে 
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ব  , কেয়াদ েেহদন হনধোরণ েরসব? হবদ‘আ শব্দহট্ হেন কেসে 
নয় বের বুঝায় সুেরাাং আোসদর এবাং কোোর কক্ষসত্র োঝাোহঝ 
এেহট্ সেয় হনধোরণ েসর নাও, কয সেসয় হগসয় কেয়াদ কশষ হসব। 
অনন্তর োরা েয় বের সেয় হনধোরণ েসরন। হেন্তু েয় বের 
অহেবাহহে হসয় কগ  এ হদসে করােেসদর হবজয় ঘট্  না। 
েুশহরেরা আবূ বের রাহদয়াল্লাহু আনহুর হিরীেৃে বাহজর বস্তুহট্ 
হনসয় হন । সপ্তে বেসর করােেরা পারহসেসদর উপর হবজয়  াভ 
েসর। েখন েুসহ েরা েয় বের সেয় হনধোরসণর োরসণ আবূ বের 
রাহদয়াল্লাহু আনহুসে কদাষাসরাপ েসরন। কেননা আল্লাহ্ ো‘আ া 
কো এই হবষসয়  عه  فه نهيَ  بهضم سه  (হেন কেসে নয় বের সেয়) 

বস হেস ন। হনয়ার ইবন েুোররাে রাহদয়াল্লাহু আনহু বস ন, এই 
সেয় বহু ক াে ইস াে গ্রহণ েসর।1 

                                                           
1 হেরহেযী, হাদীস নাং ৩১৯৪। হাদীসহট্ হাসান সহীহ গরীব।  
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বস্ত্র পহরহহে হসয়ও হববস্ত্রা স্ত্রীস াে সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
به  َعنم 

َ
نمَفانه »: َسلَمَ وَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُهَريمَرَة، أ نم  صه له  مه

هم
َ
 انلَاره  أ

رَُهَما، لَمم 
َ
م   أ يَاط   َمَعُهمم  قَوم ذمنَابه  سه

َ
ََقره  َكأ ُبونَ  ابلم ه هَساء   انَلاَس، بهَها يَِضم يَات   َون  ََكسه

َيات   ياَلت   ََعره ، ُممه نهَمةه  رُُءوُسُهنَ  َمائهاَلت  سم
َ
ته  َكأ ُخم ، ابلم مَمائهلَةه ُخلمنَ  اَل  ال َ  يَدم  َنَة،اجلم

نَ  َواَل  دم نم  يَلُوَجدُ  رهُيََها َوإهنَ  رهُيََها، جَيه َيةه  مه  .«َوَكَذا َكَذا َمسه
আবু হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন: রাসু ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, জাহান্নােবাসী দু-ধরসনর 
ক াে, যাসদর আহে (এখসনা) কদখসে পাইহন। এেদ  ক াে, যাসদর 
সাসে গরুর ক সজর নযায় চাবুে োেসব, ো হদসয় োরা ক ােজনসে 
হপট্াসব। আর এে দ  স্ত্রীস াে, যারা বস্ত্র পহরহহে হসয়ও হববস্ত্রা, 
যারা অনযসদর আেষেণ োহরনা ও আেৃিা, োসদর- োোর চুস র 
অবিা উসট্র কহস  পড়া েূাঁসজর নযায় ওরা জান্নাসে প্রসবশ েরসব 
না, এেনহে োর খুশবুও পাসব না। অেচ এে এে দূর কেসে োর 
খুশবু পাওয়া যায়।1 
 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ২১২৮।  
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কশষ জাোনায় োনুসষর েসধয আোনেদারীো েসে যাসব। 
، بمنه  َزيمده  َعنم   َفُة، َحَدَثنَا وَهمب   وََسلَمَ  َعلَيمهه  هللُ ا َصَّل  اّلَله  رَُسوُل  َحَدَثنَا: قَاَل  ُحَذيم

، ه يثَيم يمُت  َحده
َ
َحَدُهَما َرأ

َ
نَا أ

َ
رُ  َوأ نمتَظه

َ
نَ »: َحَدَثنَا: اْلَخرَ  أ

َ
َمانَةَ  أ

َ
ره  فه  نََزلَتم  األ

 َجذم
، قُلُوبه  نَ  َعلهُموا ُثمَ  الرَِّجاله ، مه آنه نَ  َعلهُموا ُثمَ  الُقرم َنةه  مه َها َعنم  وََحَدَثنَا «السل  َرفمعه

َمةَ  الَرُجُل  َينَامُ  : "قَاَل  بَُض  انَلوم َمانَةُ  َفتُقم
َ
نم  األ ، مه بههه

ثَُرَها َفيََظلل  قَلم
َ
ثمَل  أ ثَره  مه

َ
، أ ته  الَوكم

َمةَ  َينَامُ  ُثمَ  بَُض  انَلوم يَها َفيَبمَق  َفتُقم ثَُرَها فه
َ
ثمَل  أ ثَره  مه

َ
، أ له

ر   الَمجم تَهُ  َكَجمم رَجم  ََعَ  َدحم
لهَك  َط، رهجم ًا َفََتَاهُ  َفنَفه ، فهيهه  َولَيمَس  ُمنمتَبه ء  بهحُ  ََشم  فاَلَ  يَتَبَاَيُعوَن، انَلاُس  َوُيصم
َحد   يََكادُ 

َ
َمانََة، يُؤَدِّي أ

َ
ينًا، رَُجاًل  فاَُلن   بَنه  فه  إهنَ : َفيَُقاُل  األ مه

َ
هلَرُجله  َوُيَقاُل  أ  َما: ل

َقلَهُ  عم
َ
َرفَهُ  َوَما أ ظم

َ
ُه، َوَما أ َلَ جم

َ
به  فه  َوَما أ

ثمَقاُل  هه قَلم نم  َخرمَدل   َحبَةه  مه  َولََقدم "  إهيَمان   مه
َت 

َ
َ  أ ، لََعَ بَايله  َوالَ  َزَمان 

ُ
يلُكمم  أ

َ
م  بَاَيعمُت، أ لهًما ََكنَ  لَئه َ  رََدهُ  ُمسم اَلُم، لََعَ  َوإهنم  اإلهسم

انهيًّا ََكنَ  َ َ  رََدهُ  نََصم ، لََعَ يهه َما َساعه
َ
مَ  َوأ بَ  ُكنمُت  َفَما: ايلَوم

ُ
 .َوفاَُلنًا فُاَلنًا إهاَل  ايهعُ أ

হুযায়ফা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, রাসূ ুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে আোসদর দুহট্ হাদীস বণেনা 
েসরহেস ন, যার এেহট্ আহে কদসখহে (বাস্তবাহয়ে হসয়সে) আর 
অপরহট্র অসপক্ষায় আহে। হেহন আোসদর বস ন, আোনে োনুসষর 
অন্তেূেস  প্রহবি হয়। এরপর োরা েুরআন হশসখ, োরপর োরা 
সুন্নাহর জ্ঞান অজেন েসর। হেহন আোসদর আোনে হব ুহপ্ত 
সম্পসেেও বণেনা েসরসেন। হেহন বস সেন, োনুষ এে সেয় ঘুোসব। 
োর অন্তর কেসে আোনে উহিসয় কনওয়া হসব। েখন এেহট্ হবনু্দর 
নযায় হচহ্ন অবহশি োেসব। এরপর কস আবার ঘুোসব। োরপর 
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আবার েুস  কনওয়া হসব, েখন কফাসোর নযায় োর হচহ্ন অবহশি 
োেসব। কযেন এেট্া জ্ব ন্ত অঙ্গারসে যহদ েুহে পাসয়র উপর করসখ 
দাও এসে পাসয় কফাসো পসড়, েখন েুহে কসট্াসে কফা া কদখসব। 
অেচ োর েসধয হেেুই কনই। (এ সেয়) োনুষ কবচাসেনা েরসব 
বসট্ হেন্তু কেউ আোনে আদায় েরসব না। েখন ব া হসব, অেুে 
কগাসত্র এেজন আোনেদার বযহক্ত আসেন। কোসনা কোন ক াে 
সম্পসেে ব া হসব কয, ক ােহট্ েেই না বুহিোন, েেই না হবচক্ষণ, 
েেই না বীর, অেচ োর অন্তসর সহরষার দানা পহরোণ ঈোন কনই। 
[এরপর হুযায়ফা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন] আোর উপর হদসয় 
এেন এেহট্ যুগ অহেবাহহে হসয়সে েখন আহে কোোসদর োর 
সাসে ক নসদন েরহে এ সম্পসেে কোসট্ও হচন্তা-ভাবনা েরোে না। 

কেননা কস যহদ েুসহ ে হয় োহস  োর দীনই (হে আদাসয়র জনয) 
োসে আোর োসে হফহরসয় আনসব। আর যহদ কস খৃিান হয়, 
োহস  োর অহভভাবেরাই (হে আদাসয়র জনয) োসে আোর 
োসে হফসর আসসে বাধয েরসব। হেন্তু বেেোসন আহে অেুে অেুে 
কে োড়া োসরা সসঙ্গ কবচাসেনা েহর না।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৭০৮৬।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

োাঁর হেেু সাহাবী পরীক্ষায় পহেে হসবন। 
َفَة، َعنم  ُصوا»: َفَقاَل  وََسلََم، يمهه َعلَ  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َمعَ  ُكَنا: قَاَل  ُحَذيم حم

َ
 يله  أ

ُظ  َكمم  اَلمَ  يَلمفه هسم
ََتَاُف  اهلله، رَُسوَل  يَا: َفُقلمنَا: قَاَل  ،«اإلم

َ
َ  َما َوََنمنُ  َعلَيمنَا أ  َبيم

ائَة   تِّمه ؟ إهَل  السِّ ائة  مه ُرونَ  اَل  إهنَُكمم »: قَاَل  الَسبمعه نم  لََعلَُكمم  تَدم
َ
: قَاَل  ،«تُبمتَلَوما أ

َنا الَرُجُل  َجَعَل  َحَّت  فَابمتُلهيَنَا» ا إهاَل  يَُصّلِّ  اَل  مه ًّ  .«رسه
হুযায়ফা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে কয, হেহন বস ন, আেরা 
এেবার রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সসঙ্গ হে াে। 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েখন আোসদরসে ব স ন, 
গণনা ের কো, েেজন োনুষ ইস াসের েো স্বীোর েসর। আেরা 
ব  াে, কহ আল্লাহর রাসু ! আপহন হে আোসদর বযাপাসর আশঙ্কা 
েসরসেন? আেরা কো প্রায় েয়শে কেসে সােশ” ক াে আহে। 
রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ব স ন?, কোেরা জান না, 
অবশযই কোোসদরসে পরীক্ষায় কফ া হসব। সাহাবী বস ন, 
পরবেেীোস  সহেযই আেরা পরীক্ষার সমু্মখীন হই, এেন হে 
আোসদর কোসনা কোন বযহক্তসে কগাপসন সা াে আদায় েরসে 
হসো।1 

                                                           
1 েুসহ ে, হাদীস নাং ১৪৯।  
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

কয বযহক্ত োনুসষর সম্পদ নি েরার উসেসশয গ্রহণ েসর োাঁর 
শাহস্ত।  

به  َعنم 
َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ ِّ  َعنه  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه َخذَ  َمنم »: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

َ
 أ

َواَل  مم
َ
يدُ  انَلاسه  أ َداَءَها يُره

َ
َدى أ

َ
َخذَ  َوَمنم  َعنمُه، اّلَلُ  أ

َ
يدُ  أ تملََفهُ  إهتماَلَفَها يُره

َ
 .«اّلَلُ  أ

আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, কয বযহক্ত োনুসষর ো  (ধার) কনয় 
পহরসশাধ েরার উসেসশয আল্লাহ ো’আ া ো আদাসয়র বযবিা েসর 
কদন। আর কয ো কনয় হবনি েরার হনয়যাসে আল্লাহ ো’আ া োসে 
ধ্বাংস েসরন।1 
 
হসহরয়া হবজয় সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 

ভহবষযৎবাণী 
، ابمنه  َعنه  َ  إهنَ »: قَاَل  َعَباس  له  َوَقَت  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه

هم
َ
ينَةه  أله  َذا الَمده

، له  احلُلَيمَفةه
هم
َ
مه  َوأله

م
َفَة، الَشأ له  اجلُحم

هم
َ
نَ  َْنمد   َوأله ، قَرم له له  الَمنَازه

هم
َ
لََم، ايلََمنه  َوأله  يَلَمم

هَمنم  لَُهَن، ُهنَ  َت  َول
َ
نَ  أ نم  َعلَيمهه نَ  مه ههه َمنم  َغيم َرادَ  مه

َ
َرَة، احلَجَ  أ  ُدونَ  ََكنَ  َوَمنم  َوالُعمم

نم  َذلهَك،   َحيمُث  فَمه
َ
مَشأ ن

َ
ُل  َحَّت  أ هم

َ
نم  َمَكةَ  أ  .«َمَكةَ  مه

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ২৩৮৭।  
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ইবন ‘আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন বস ন, 
রাসূ ুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে ইহ্ রাে বাাঁধার িান হনধোরণ 
েসর হদসয়সেন, েদীনাবাসীসদর জনয যু -হু ায়ফা, হসহরয়াবাসীসদর 
জনয জুহফা, নজদবাসীসদর জনয োরনু -োনাহয , ইয়াোনবাসীসদর 
জনয ইয়া াে াে। হজ্জ ও ‘উেরা হনয়যােোরী কসই অঞ্চস র 
অহধবাসী এবাং ঐ সীোসরখা হদসয় অহেক্রেোরী অনযানয অঞ্চস র 
অহধবাসী সেস র জনয উক্ত িানগুস া েীোেরূসপ গণয এবাং যারা 
এ সব েীোসের হভেসর (অেোৎ েক্কার হনেট্বেেী) িাসনর অহধবাসী, 
োরা কযখান হসে হসজ্জর হনয়যাে েসর কবর হসব (কসখান হসে 
ইহরাে বাাঁধসব)। এেন হে েক্কাবাসী েক্কা কেসেই (হসজ্জর) ইহরাে 
বাাঁধসব।1 

َ  ُعَمرَ  بمنه  اّلَله  َعبمده  َعنم  نَ : َعنمُهَما اّلَلُ  رَضه
َ
: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ

لل » ُل  يُهه هم
َ
ينَةه  أ نم  الَمده ، ذهي مه لل  احلُلَيمَفةه ُل  َوُيهه هم

َ
مه  أ

م
نَ  الَشأ ، مه َفةه ُل  اجلُحم هم

َ
نم  َْنمد   َوأ  مه

ن   نَ  َوَبلََغنه  اّلَله  َعبمدُ  قَاَل  ،«قَرم
َ
لل »: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  أ ُل  َوُيهه هم

َ
 أ

نم  ايلََمنه  لَمَ  مه  .«يَلَمم
ইবন ‘উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস ন, েদীনাবাসীগণ যু -হু াইফা কেসে, 
হসহরয়াবাসীগণ জুহফা কেসে ও নজদবাসীগণ োরণ কেসে ইহরাে 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১৫২৪।  
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বাাঁধসব। ‘আবদুল্লাহ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, আহে (অসনযর োধযসে) 
জানসে কপসরহে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে বস সেন, 
ইয়াসেনবাসীগণ ইয়া াে াে কেসে ইহ্ রাে বাাঁধসব।1 

يَ  َعنم  به  بمنه  انَ ُسفم
َ
َ  زَُهيم   أ نَهُ  َعنمُه، اّلَلُ  رَضه

َ
عمُت : قَاَل  أ  اهللُ  َصَّل  اّلَله  رَُسوَل  َسمه

تَحُ »: َيُقوُل  وََسلََم، َعلَيمهه  ته  ايلََمُن، ُتفم
م
م   َفيَأ وَن، قَوم مم  َفيَتََحَملُونَ  يُبهسل لههه هم

َ
 َوَمنم  بهأ

، َطاَعُهمم
َ
ينَةُ  أ تَحُ  َيعملَُموَن، ََكنُوا لَوم  لَُهمم  َخيم   َوالَمده ُم، َوُتفم

م
ته  الَشأ

م
م   َفيَأ وَن، قَوم  يُبهسل

مم  َفيَتََحَملُونَ  لهيهه هم
َ
، َوَمنم  بهأ َطاَعُهمم

َ
ينَةُ  أ تَحُ  َيعملَُموَن، ََكنُوا لَوم  لَُهمم  َخيم   َوالَمده  َوُتفم

َراُق، ته  العه
م
م   َفيَأ وَن، قَوم هم  َفيَتََحَملُونَ  يُبهسل

َ
مم بهأ ، َوَمنم  لهيهه َطاَعُهمم

َ
ينَةُ  أ  لَُهمم  َخيم   َوالَمده

 .«َيعملَُمونَ  ََكنُوا لَوم 
সুহফয়ান ইবন আবূ যুহায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কেসে বহণেে, হেহন 
বস ন, আহে রাসু ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে ব সে 
শুসনহে, ইয়াসেন হবহজে হসব, েখন এেদ  ক াে হনসজসদর 
সওয়ারী হাাঁহেসয় এসস স্বীয় পহরবার-পহরজন এবাং অনুগে ক ােসদর 
উহিসয় হনসয় যাসব। অেচ েদীনাই োাঁসদর জনয উত্তে হে , যহদ 
োাঁরা বুঝে। হসহরয়া হবহজে হসব, েখন এেদ  ক াে হনসজসদর 
সওয়ারী হাাঁহেসয় এসস স্বীয় পহরবার-পহরজন এবাং অনুগে ক ােসদর 
উহিসয় হনসয় যাসব; অেচ েদীনাই হে  োাঁসদর জনয ে যাণের, যহদ 
োাঁরা জানে। এরপর ইরাে হবহজে হসব েখন, েখন এেদ  ক াে 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১৫২৫।  
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হনসজসদর সওয়ারী হাাঁহেসয় এসস স্বীয় পহরবার-পহরজন এবাং অনুগে 
ক ােসদর উহিসয় হনসয় যাসব; অেচ েদীনাই হে  োাঁসদর জনয 
ে যাণের, যহদ োাঁরা জানে।1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ১৮৭৫।  
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পহরসোহপ্ত 

আ হােদুহ ল্লাহ  
“সহীহ হাদীসসর আস াসে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 

ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোণ” হেোবখানা কশষ ের াে। 
আল্লাহর োসে প্রােেনা েরহে হেহন কযন বইখানা িারা ইস াসের 
উপোর সাধন েসরন। হেহন কযন এ োজসে এেোত্র োাঁর সন্তুহির 
উসেসশয েবু  েসরন।  
 আল্লাহ সুবহানাহু ওো‘আ ার োসে কদা‘আ েরহে হেহন 
কযন যারা এ হেোবহট্ প্রোসশ সবোত্বে সহসযাগীো েসরসেন 
োসদরসে জাযা খাইর দান েসরন। োসদর েসধয অনযেে হস ন, 
হপ্রয় ভাই, আ ী োগহরবী, হযহন বইহট্ েহম্পউট্াসর ক খার োজহট্ 
েসরসেন। আসরেজন হস ন, হপ্রয় ভাই, আবু্দল্লাহ ইবন ‘আসয়দ, 
হযহন সহন্নসবশসনর োসজ সাহাযয েসরসে। আসরেজন হস ন, হপ্রয় 
ভাই, েুহাম্মদ সুরুর, হযহন প্রোশনার োজ সম্পন্ন েসরসেন।  
 “সহীহ হাদীসসর আস াসে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোণ” বইহট্ সহীহ হাদীসসর হেোব 
কেসে সাংেহ ে ও সহন্নসবহশে এেখানা হেোব, আল্লাহ ো‘আ া 
আোসে জো েরসে যেটু্েু সহজ ও সাহাযয েসরসেন।  
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 দাওয়াে ও হশক্ষার োসজ হনসয়াহজে অনযানয ক খসেরও এ 
হবষসয় অসনে গসবষণাপত্র ও বই রসয়সে, যা দাওয়াসের পসের শত্রু 
েবরপূজারী, স্বজনহপ্রয় ও বাহেস র কোোহব া েসর। েুসহ েসদর 
এ সব জাো‘আে যা আেরা সহিে ধারণা েহর, হেন্তু োরা আোসদর 
আহস  সুন্নে ওয়া  জাো‘আসের দাওয়াসের কোোহব া েরসে 
সবোত্বে প্রসচিা চাহ সয় যাসি, হেেযার আেয় গ্রহণ েসর হস ও। 
হেন্তু আল্লাহ ো‘আ া আহস  সুন্নে ওয়া  জাো‘আসের দাওয়ােসে 
হবজয়ী েরসবনই যহদও োসদর শত্রুর সাংখযা অসনে। সব অনুগ্রহ ও 
দয়া েহান আল্লাহর। সব প্রশাংসা আল্লাহর।  

 .أن احلمد هلل رب العاملي، وصّل اهلل َع نبينا حممد وآَل وصحبه وآخر دعوانا
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সূহচপত্র 

 হবষয় পৃিা 
1  ভূহেো  
2  অস ৌহেে ঘট্নার প্রোরসভদ  
3  অস ৌহেে ঘট্নার বযাপাসর েু‘োহয াসদর েোেে হবসশ্লষণ  
4  নবীগসণর েু‘হজযা (আ ােে) োসদর সেযোর প্রোণ  
5  প্রেে পহরসিদ: আ  েুরআসনর হবস্ময় েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 

আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোণ 
 

6  পহরসিদ: েুরআসনর আসরা হবস্ময়  
7  পহরসিদ: নবুওয়সের পূবোভাষ  
8  পহরসিদ: অহী নাহযস র ধরণ ও প্রোর  
9  পহরসিদ: নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের স্বপ্ন সম্পসেে এবাং 

নবীগসণর স্বপ্ন অহীর অন্তভুেক্ত 
 

10  হিেীয় পহরসিদ: রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
বদহহে ও চাহরহত্রে ববহশসিযর েসধয নবুওয়সের প্রোণ 

 

11  েৃেীয় পহরসিদ: রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
নবুওয়সের বযাপাসর পূবেবেেীসদর সুসাংবাসদর েসধয নবুওয়সের 
প্রোণ 

 

12  চেুেে পহরসিদ: গনে, হজন ও আহস  হেোবসদর কেসে রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের সাক্ষয কদওয়ার েসধয 
নবুওয়সের প্রোণ 

 

13  েহেপয় হজসনর ইস াে গ্রহণ  
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14  পঞ্চে পহরসিদ: গাে-পা া, পাের ও পশু-পাহখর সাসে 
েসোপেেন ও কসগুস ার রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
আনুগসেযর েসধয নবুওয়সের প্রোণ 

 

15  ষি পহরসিদ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের 
প্রোণ: োাঁর সাসে জীব জন্তুর আচরণ 

 

16  সপ্তে পহরসিদ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
নবুওয়সের প্রোণ: অল্প খাবার কবশী হওয়া 

 

17  অিে পহরসিদ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
নবুওয়সের প্রোণ: অল্প পাহনসে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের বরেে 

 

18  নবে পহরসিদ: নবী সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের বরেসে 
আল্লাহ যাসদরসে হশফা (আসরাগয) দান েসরসেন, যা োর 
নবুওয়েসে প্রোণ েসর। বরেে েূ ে আল্লাহর েরফ কেসে বা 
আল্লাহ োসে বরেে দান েসরসেন ও কসৌন্দযে েসরসেন। 

 

19  দশে পহরসিদ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
নবুওয়সের প্রোণ: গাসয়বী হবষসয় োাঁর সাংবাদ কদওয়া এবাং হেহন 
কযভাসব বস সেন কসগুস া হিে কসভাসবই সাংঘহট্ে হসয়হে । 

 

20  এোদশ পহরসিদ: রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েেৃেে 
আহস  হেোব ও অনযানযসদর প্রসশ্নর জবাব যা োরা কগাপন 
রাখে। আর োর েসধয রসয়সে নবুওয়সের প্রোণ 

 

21  িাদশ পহরসিদ: রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
নবুওয়সের প্রোসণর েসধয অনযেে হসি, এেদ  ক াে সম্পসেে 
োাঁর সাংবাদ কদওয়া কয, োরা জান্নােী। যাসদর সম্পসেে হেহন 
সাংবাদ হদসয়সেন োসদর কেউ পহরবেেন বা কবঈোন হসয়সে এেন 
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কোসনা েেয পাওয়া যায়হন। 
22  ত্রসয়াদশ পহরসিদ: খােেুন নুবুওয়াহ েো নবুওয়সের সী সোহর 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোণ 
 

23  চেুদেশ পহরসিদ: জাসহ ী যুসগর নানা অনযায় োজ কেসে রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে পহবত্র োোর েসধয নবুওয়সের 
প্রোণ। 

 

24  পঞ্চদশ পহরসিদ: চাাঁদ হিখহেে হওয়া রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোণ 

 

25  কষাড়শ পহরসিদ: আল্লাহ ো‘আ া েেৃেে োর রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে রক্ষা েরার েসধয নবুওয়সের প্রোণ 

 

26  সপ্তদশ পহরসিদ: রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
নবুওয়সের প্রোণ: কখজুর োসণ্ডর ক্রন্দন 

 

27  অিাদশ পহরসিদ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েেৃেে 
োহফরসদর েুসখ বা ু ও পাের টু্েরা হনসক্ষসপর িারা সবার োসে 
ো কপৌঁোর েসধয নবুওয়সের প্রোণ 

 

28  ঊনহবাংশ পহরসিদ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লােসে কয 
কধাাঁো কদয় োাঁর শাহস্ত হওয়ার েসধয নবুওয়সের প্রোণ 

 

29  হবাংশ পহরসিদ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হবরুসি 
কয হবসরাহ েসর োাঁর শাহস্তর েসধয নবুওয়সের প্রোণ 

 

30  রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের হবরূসি কয হবসরাহ েসর ও 
আল্লাহসে হনসয় কয উপহাস েসর োাঁর শাহস্তর েসধয নবুওয়সের 
প্রোণ 

 

31  এেহবাংশ পহরসিদ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের যুসগ 
ও পরবেেী যুসগ যারা নবুওয়সের হেেযাদাবী েসরহে  োসদর 
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হেেযাচার উনু্মক্ত েরার েসধয নবুওয়সের প্রোণ 
32  িাহবাংশ পহরসিদ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের কদা‘আ 

েবু  হওয়া োাঁর নবুওয়সের প্রোণ 
 

33  ত্রসয়াহবাংশ পহরসিদ: ইসরা ও ‘হেরাসজর রাহত্রসে আল্লাহ োাঁর 
নবীসে যা কদহখসয়সেন ো রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
নবুওয়সের প্রোণ 

 

34  চেুহবোংশ পহরসিদ: েক্কায় রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
সােসন বাইেু  েুোোস কপশ েরা ও ো কদসখ বাইেু  
েুোোসসর বণেনা কদওয়ার েসধয নবুওয়সের প্রোণ 

 

35  পঞ্চহবাংশেে পহরসিদ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
কপাশাসের িারা হেেু সাহাবী বরেে গ্রহণ েসরসেন, যা োর 
নবুওয়সের প্রোণ ।  

 

36  ষড়হবাংশেে পহরসিদ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
সাসে হফহরশোগসণর হজহাসদ শহরে হওয়ার েসধয নবুওয়সের 
প্রোণ । 

 

37  সপ্তহবাংশেে পহরসিদ: আল্লাহ ো‘আ া রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লােসে হবশুিভাষা ও বাহগ্মো দান েসরসেন। যা োর 
নবুওয়সের প্রোণ  

 

38  অিহবাংশেে পহরসিদ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
উপর কয রহেে নাহয  হসয়সে োর েসধয নবুওয়সের প্রোণ 

 

39  ঊনহত্রশেে পহরসিদ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
বযবহৃে পাহন ও চুস র িারা সাহাবীগসণর বরেে  াভ। আর 
োসে রসয়সে নবুওয়সের প্রোণ 

 

40  হত্রশেে পহরসিদ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ঘাসের  
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সুঘ্রাসণর েসধয নবুওয়সের প্রোণ 
41  এেহত্রশেে পহরসিদ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 

বযবহৃে পাহন িারা বরেে হাহস  হওয়ার েসধয নবুওয়সের প্রোণ 
 

42  বহত্রশেে পহরসিদ: আল্লাহ রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের জনয োনুসষর েবণশহক্ত খুস  কদন, ফস  োরা 
অসনে দূরবেেী িান কেসেও োাঁর েো শুনসে পান, যা োাঁর 
নবুওয়সের প্রোণ। 

 

43  কত্রহত্রশেে পহরসিদ: আল্লাহ রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 
ওয়াসাল্লাসের িারা আহস  হেোবসদর েুসখাশ উসম্মাচণ েসরসেন, 
যা োাঁর নবুওয়সের প্রোণ 

 

44  কচৌহত্রশেে পহরসিদ: আল্লাহ ো‘আ া োাঁর নবীর েসধয কয বরেে 
দান েসরসেন ো োাঁর নবুওয়সের প্রোণ 

 

45  পাঁয়হত্রশেে পহরসিদ: ো‘ব ইবন োহ ে রাহদয়াল্লাহু আনহু ও 
োাঁর সােীিসয়র োওবার ঘট্না এবাং এ কেসে হশক্ষা। এট্া রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের নবুওয়সের প্রোণ। 

 

46  েহত্রশেে পহরসিদ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
নবুওয়সের প্রোসণর েসধয আসরেহট্ হস া হেহন সা াসে োাঁর 
হপেসনর হদসের অবিা কদখসে কপসেন।  

 

47  সাইহত্রশেে পহরসিদ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
অনুসারীসদর হেেু োরােে োাঁর নবুওয়সের প্রোসণর েসধয 
অনযেে।  

 

48  হসের উপর োসয়ে োো সবসচসয় বড় োরােে এট্া অ ীসদর 
োরােসের েসধয শাহে  েরার োরণ। 

 

49  আট্হত্রশেে পহরসিদ: সাস হীন েো কনেবান্দাহসদর স্বপ্ন  
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50  উনচহল্লশেে পহরসিদ: োসাসু  আহম্বয়া েো নবীগসণর ঘট্না 
বণেনায় রসয়সে নবুওয়সের প্রোণ 

 

51  আদে ও হাওয়া আ াইহহোস সা াসের ঘট্না  
52  নূহ আ াইহহস সা াে  
53  হূদ আ াইহহস সা াে ও োাঁর সম্প্রদায় ‘আদ  
54  সাস হ আ াইহহস সা াে ও সােূদ জাহে  
55  ইবরাহীে আ াহহস সা াসের ঘট্না  
56  আল্লাহর নবী কশা‘আইব আ াইহহস সা াে ও োাঁর জাহের ঘট্না  
57  আল্লাহর নবী  ূে আ াইহহস সা াে ও োাঁর জাহের ঘট্না  
58  ইসোঈ  আ াইহহস সা াে ও োাঁর োো হাহজর আ াইহাস 

সা াসের ঘট্না 
 

59  আল্লাহর নবী ইউসুফ আ াইহহস সা াসের ঘট্না  
60  আল্লাহর নবী আইয়ুব আ াইহহস সা াে  
61  আল্লাহর নবী েূসা আ াইহহস সা াে ও োাঁর জাহে  
62  আল্লাহর নবী েূসা আ াইহহস সা াে োাঁর রসবর োসে সসবোচ্চ 

জান্নােীর েযোরা আর সবেহনন জান্নােীর েযোদা সম্পসেে হজজ্ঞাসা। 
 

63  েূসা আ াইহহস সা াে েেৃেে ো ােু  োউেসে প্রহার  
64  আল্লাহর নবী হারুন আ াইহহস সা াসের ঘট্না  
65  আল্লাহর নবী দাউদ ও সু াইোন আ াইহহোস সা াে  
66  আল্লাহর নবী সু াইোন আ াইহহস সা াে  
67  আল্লাহর নবী ইউনূস আ াইহহস সা াে  
68  আল্লাহর নবী যাোহরয়া ও ইয়াহইয়া আ াইহহোস সা াে  
69  আল্লাহর নবী ঈসা আ াইহহস সা াে ও োাঁর োো োরইয়াে  
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আ াইহাস সা াে 
70  েুরআসনর অস্পিভাসব উসল্লহখে নবীগসণর আস াচনা  
71  চহল্লশেে পহরসিদ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাে েেৃেে 

ভহবষযৎবাণীসেূহ আর োসে রসয়সে োাঁর নবুওয়সের প্রোণ 
 

72  আবূ বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর খহ ফা হওয়ার ইশারা  
73  শাইখাইন েো আবু বের ও উের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুোর 

হখ াফাসের ইহঙ্গে 
 

74  রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের েৃেুযর পসর যারা 
েুরোদ হসব োসদর সম্পসেে ভহবষযৎবাণী 

 

75  োসবঈগণ সাহাবীসদর কেসে এবাং োসবোসবঈনগন োসবঈসদর 
কেসে ই ে শুনসব ও হশখসব। 

 

76  অহধে ভূহেেম্প হসব।  
77  কোট্সদর কেসে বাদশাহ হসব, বড়সদর োসঝ অশ্লী ো েহড়সয় 

পড়সব এবাং অপাসত্র ই ে হসব। 
 

78  োনুসষর োসঝ েদপান ও কযনা বযহভচার কবসড় যাসব।  
79  েুস োসনর বড় দু’হট্ দস র েসধয যুি সাংঘহট্ে হসব।  
80  সাহাবীরা রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের েৃেুযর পর োাঁসে 

কদখার আোঙ্ক্ষা েরসব। 
 

81  ওয়াইস েরনী সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
ভহবষযৎবাণী 

 

82  কযসব ক াে েুরআসনর েুোশাহবহাসের অনুসরণ েরসব োসদর 
সম্পসেে সাংবাদ কদওয়া। 

 

83  প্রেে হেন শোব্দীর ক ােসদর ইসহেোোে েো দীসনর উপর 
অট্  োোর সাংবাদ। 
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84  রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
েুসহ েগণ হেেু কদশ জয় াভ েরসব এবাং হেেু োনুষ েহদনা 
কেসে কবহরসয় যাসব।  

 

85  উের ইবন খাত্তাব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর শাহাদাসের সাংবাদ  
86  উসোন রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর শাহাদাসের সাংবাদ  
87  ফাহেো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা সবেপ্রেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 

ওয়াসাল্লাসের সাসে হেহ ে হসবন।  
 

88  প্রেে হেন শোব্দীসে ইস ােী হবজয় সাহধে হসব।  
89  যাইনাব রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 

স্ত্রীসদর েসধয সবেপ্রেে োাঁর সাসে হেহ ে হসব। 
 

90  আ ী ও েু‘আহবয়া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুোর েধযের হবসবদ ও আ ী 
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু েু‘আহবয়া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর কচসয় কেি।  

 

91  েু‘আহবয়া রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর সাসে হাসান রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর 
সেসজাো। 

 

92  ‘আম্মার ইবন ইয়াহসর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর শাহাদাে  
93  খাইবার কেসে ইয়াহুদীরা হবোহড়ে হসব।  
94  এে বযহক্ত রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের সাসে হজহাসদ 

শহরে হসয়সেন, অেচ কস জাহান্নাসে যাসব। 
 

95  োাঁর উম্মসের হেেু ক াে হজহাসদর জনয সেুরযাসন আসরাহণ 
েরসব। 

 

96  হেশর হবজয় সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
ভহবষযৎবাণী 

 

97  আনসারগণ কযসব হনদশেণ পাসব কস সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
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98  আনসারগসণর সাংখযা হ্রাস পাওয়া সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

 

99  হাজ্জাজ ইবন ইউসূসফর অেযাচার ও েুখোর ইবন আবী উবাইদ 
আস-সাোফীর হেেযাচার। 

 

100  আ ী রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাসে খাইবার হবজয় সম্পসেে রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

 

101  পারসয হবজয় সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
ভহবষযৎবাণী 

 

102  হহরা হবজয় সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
ভহবষযৎবাণী 

 

103  করাে ও পারসয ধ্বাংস ও ো েুসহ েগসণর হবজয় সম্পসেে রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

 

104  েদীনায় কযসব হফেনা সাংঘহট্ে হসব কস সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

 

105  এেদ  হেপেী হবজয়ী দ  ও হেয়ােে পযেন্ত হট্সেোোর 
বযাপাসর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

 

106  নবুওয়সের হেেযাদাবীদার হেেু দাজ্জা  সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

 

107  োনুষ আল্লাহর শুরু সম্পসেে সসন্দহ েরসব এ বযাপাসর রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

 

108  হেেু হফেনা সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
ভহবষযৎবাণী, যা োাঁর ইহন্তোস র পসর সাংঘহট্ে হসয়হে । 

 

109  েুসহ েগণ যখন সুদ ও দুহনয়াদারীসে পহেে হসব েখন োসদর 
অধঃপেন সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
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ভহবষযৎবাণী 
110  সূসদর িারা সম্পদ বাড়াস  পহরণাসে োর সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হসবই।  
111  জাহ ে শাসেসদর সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 

ভহবষযৎবাণী 
 

112  োনুষ অজ্ঞ ক ােসদরসে রাজা বাদশাহ বানাসব।  
113  েহাোরী েদীনায় প্রসবশ েরসে পারসব না।   
114  আোর উম্মে হেয়াত্তর দস  হবভক্ত হসব।   
115  ই ে উসি যাসব এবাং হযনা বযহভচার বৃহি পাসব।   
116  েুেেীসদর সাসে েুসহ েসদর যুি হসব।  
117  োাঁর উম্মে দুহনয়ার বযাপাসর অহেউৎসাহী হসব।  
118  হেেু ক াে েুরাআন কবসচ খাসব।   
119  শাসেসগািী ও আস ে ও ইস ােী দস র োসঝ পরস্পর শত্রুো 

োেসব।  
 

120  োাঁর উম্মে ইস াসের শত্রুর অনুসরণ েরসব।   
121  োাঁর উম্মসের হেেু ক াে হা া  হারাে উপাজেসনর কক্ষসত্র পসরায়া 

েরসব না।  
 

122  পেভ্রি আহস  েুরআনীসদর সম্পসেে সাংবাদ।   
123  হনঃস্ব দহরর ক াসেরা হবরাট্ হবরাট্ অট্রাহ োর োহ ে হওয়ার 

প্রহেসযাহগোয় গহবেে হসব।  
 

124  খাওয়াহরজসদর আহবভোব ঘট্সব।  
125  েুশহরেরা বদসরর যুসি পরাহজে হসব।   
126  বাইেু  েুোহেস হবজসয়র বযাপাসর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 

ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
 

127  োাঁর পসর বাসরাজন আেীসরব আহবভোব হসব।  
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128  রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের পসর হেেু ে যাণ ও 
হফেনা সম্পসেে ভহবষযৎবাণী 

 

129  রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের পসর যাোনা পহরবেেন হসব 
কস বযাপাসর ভহবষযৎবাণী 

 

130  োাঁর েৃেুযর এেশে বের পসর োাঁর কোসনা সাহাবী জীহবে 
োেসবন না 

 

131  আবু হুরাইরা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর হহফসযর বযাপাসর আল্লাহর 
বরেে। 

 

132  বৃহির রাসে  াই ােু  েদর হসব।  
133  সাস হীন েো কনেোর ক াসেরা ক্রোিসয় চস  যাসবন।   
134  হেহন োাঁর স্ত্রী আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহার আসগ োরা যাসবন।   
135  োাঁর উম্মসের হেেু ক াে হেেু হারােসে হা া  েসন েরসব।  
136  েুশহরেরা খন্দসের যুসির পসর েদীনায় এসস যুি েরসব না, বরাং 

েদীনাবাহসরাই োসদর হবরুসি যুি েরসব। 
 

137  সা‘দ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর িারা হেেু ক াে উপেৃে হসব এবাং হেেু 
ক াে ক্ষহেগ্রস্ত হসব। েুস োসনরা োাঁর িারা উপেৃে হসয়সে এবাং 
পারহসেরা ক্ষহেগ্রস্ত হসয়সে।  

 

138  োাঁর হায়াে কশষ হসয় যাসি।   
139  আসয়শা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা োাঁর স্ত্রী হসবন।  
140  হেহন আবু বের রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর আসগ ইনসেো  েরসবন।   
141  খাইবার হবজয় সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 

ভহবষযৎবাণী 
 

142  উোইয়যাহ ইবন খা ফ হনহে হসব।  
143  জাহবর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ও োাঁর পহরবাসর গাহ চার োসপেট্ হসব।   
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144  োাঁর ইনসেোস র পসর োনুষ হনরাপত্তা  াভ েরসব এবাং বাস্তসব 
ো হসয়সে।  

 

145  হেহন স্বসপ্ন কদসখন কয, হেহন এেন এে কদসশ হহজরে েরসবন 
কসখাসন কখজুর গাে আসে। 

 

146  আল্লাহ ো‘আ া োাঁসে জাহনসয় হদসয়সেন য, োাঁর েৃেুয সহন্নেসট্।  
147  োাঁর েৃেুযর পসর োাঁর উম্মসেরা োাঁর িীহন ভাই হসব।   
148  আরব হবসশ্ব যা হসব কস সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ 

ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
 

149  েুরাইশ কনোসদর হনহে হওয়ার িান সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 

 

150  হেহন কগাপসন দাওয়াে কদওয়ার পসর প্রোসশয দাওয়াে হদসবন  
151  হহজাজ কেসে আগুন কবর হসব এবাং োসে বসরার উসট্র ঘাড় 

আস াহেে হসয় যাসব। 
 

152  োাঁর উম্মসেরা েসহজদ োরুোযে েরার বযাপাসর গবে েরসব।   
153  োাঁর পসর েুজাহেদগসণর আগেন হসব যারা দীসনর সাংস্কার েরসব।  
154  নবুওয়সের হখ াফসের সেয়ো  হস া হত্রশ বের।  
155  হেয়ােসের হনদশেনাব ী হস া োস র প্রাচুযে এবাং আহধেয, বযবসা 

বৃহি পাসব আর হবদযা হব ুপ্ত হসব। 
 

156  কশষ যোনায় হেেু ক াে হসব োস া হখযাব  াগাসব।  
157  পারসসযর উপর করাসের হবজয় সাহধে হসব।   
158  বস্ত্র পহরহহে হসয়ও হববস্ত্রা স্ত্রীস াে সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের ভহবষযৎবাণী 
 

159  কশষ জাোনায় োনুসষর েসধয আোনেদারীো েসে যাসব।  
160  োাঁর হেেু সাহাবী পরীক্ষায় পহেে হসবন।  
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161  কয বযহক্ত োনুসষর সম্পদ নি েরার উসেসশয গ্রহণ েসর োাঁর 
শাহস্ত।  

 

162  হসহরয়া হবজয় সম্পসেে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইহহ ওয়াসাল্লাসের 
ভহবষযৎবাণী 

 

163  পহরসোহপ্ত  
164  সূহচপত্র  
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