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সূলিপত্র 

 

ক্রম লিষয় পৃষ্ঠা 
1.  অধ্যয়: অহী  
2.  ১- পলরকেদ: সি আমি লনয়কতর ওপর লনর্ভরশীি  
3.  ২- পলরকেদ: রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর প্রলত অহী নালযি শুরু  
4.  ৩- পলরকেদ: নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর প্রলত আল্লাহ যয ধ্রকের অহী 

নালযি  করকেন  
 

5.  ৪- পলরকেদ: রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর প্রলত  ীর্াকি অহী নালযি 
হকতা 

 

6.  ৫- পলরকেদ: অহী অলত র্ারী হওয়া প্রসকে  
7.  ৬- পলরকেদ: অহী ল েুলদন িন্ধ থা া প্রসকে  
8.  ৭- পলরকেদ: নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম অহী নালযকির সময় মুখস্থ  রকত 

তাড়াহুড়া  রকতন 
 

9.  ৮- পলরকেদ: লিন্নকদর িক্তিয যা নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর প্রলত 
অহীরূকপ নালযি হয় 

 

10.  ৯- পলরকেদ: রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর ওপর নালযি ৃত সি 
অহীই লতলন পূেভরূকপ যপৌঁকে লদকয়কেন 

 

11.  ১০- পলরকেদ: অহী নালযকির সময় আসমানিাসীর অিস্থার লিিরে  
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13.  ১২- পলরকেদ: রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর মৃতুযর আগ পযভন্ত অহী 

নালযি িন্ধ লেকিা না। 
 

14.  ১৩- পলরকেদ: রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর মৃতুযর পকর অহী নালযি 
িন্ধ হকয় যায় 

 

15.  ল তািুি ঈমান  
16.  ঈমাকনর বিলশষ্ট্য সম্পল ভত পলরকেদসমূহ  
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প্রসকে 
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 খকনা) পাপীকিা  িারা এ দীকনর সহকযালগতা  করন 
 

29.  ১৩- পলরকেদ: আল্লাহ তা‘আিা  ালিরকদর িনয িান্নাত হারাম  করকেন  
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অংশ 
 

35.  ১৯- পলরকেদ: যয িযলক্ত আল্লাহ ও তাাঁর রাসূিক  র্াকিািাসকি যস তাকদর সাকথ 
িান্নাকত থা কি 

 

36.  ২০- পলরকেদ: লনকির িনয যা পেেনীয় তা অনয র্াইকয়র িনযও পেে  রা 
ঈমাকনর বিলশষ্ট্য 
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সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান লিশ্বক াষ 
 3  

39.  ২৩- পলরকেদ: আনসারগেক  র্াকিািাসা পূেভাে ঈমাকনর অংশ   
40.  ২৪- পলরকেদ: িজ্জা ঈমাকনর অংশ  
41.  ২৫- পলরকেদ: আিী রালদয়াল্লাহু ‘আনহুক  র্াকিািাসা পূেভাে ঈমাকনর অংশ  
42.  ২৬- পলরকেদ: মুলমনকদরক  িনু্ধরূকপ গ্রহে  রা    
43.  ২৭- পলরকেদ: লিতনা যথক  পিায়ন পূেভাে ঈমাকনর অংশ  
44.  ২৮- পলরকেদ: র্য়-শঙ্কার  ারকে ঈমান যগাপন রাখা িাকয়য প্রসকে  
45.  ২৯- পলরকেদ: ঈমাকনর িযাপাকর ইনশা আল্লাহ িিা   
46.  ৩০- পলিত্রতা ঈমাকনর অকধ্ভ   
47.  ৩১- পলরকেদ: যয িযলক্ত আল্লাহর ওপর ঈমান আনি অতঃপর তাকত সুদৃঢ় রইি  
48.  ৩২- পলরকেদ: ঈমানদারকদর ঈমাকনর তারতময।  
49.  ৩৩- পলরকেদ: ডানপন্থীকদর ঈমাকনর অলধ্ য  
50.  ৩৪- পলরকেদ: লহিাযিাসীকদর মকধ্য রকয়কে ঈমান  
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দলিি, যতক্ষে মৃতুযর িড়  লনশ্বাস শুরু না হয় 
 

54.  ৩৮- পলরকেদ: ঈমাকনর স্বাদ অন্তকরর সাকথ লমকশ যগকি য উ তা অপেে  কর 
না 

 

55.  ৩৯- পলরকেদ: এ দীকনর অনযতম বিলশষ্ট্য হকিা এলি সহি-সরি  
56.  ৪০- আল্লাহ সুিহানাহু ওয়াতা‘আিা সাকধ্যর িাইকর ল েু িালপকয় যদন না   
57.  ৪১- পলরকেদ: আল্লাহ সম্পক ভ র্াকিা ধ্ারো রাখা তাাঁর র্ীলত ও তাাঁর  াকে প্রতযাশা 

সম্বলিত 
 

58.  ৪২- পলরকেদ: আল্লাহর্ীলত ও তা ওয়া সম্পক ভ   
59.  ৪৩- পলরকেদ: আল্লাহর রহমত তাাঁর আযাকির যিকয় প্রশস্ত  
60.  ৪৪- পলরকেদ: দীকনর িযাপাকর য াকনা িিরদলস্ত যনই  
61.  ৪৫- পলরকেদ: আল্লাহর িােী,  

ۡصلُِحوا   ٱۡقَتَتلُوا   ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  َطآئَِفَتانِ  ِإَون﴿
َ
 [  ٩: احلجرات] ﴾بَيَۡنُهَما   فَأ

 

62.  ৪৬- পলরকেদ: মুসলিমক  গালি যদওয়া িাকস ী এিং তার সাকথ িড়াই  রা 
 ুিুরী 
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63.  ৪৭- পলরকেদ: রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােীর অথভ,  
اًرا» «اَل تَرِْجُعوا َبْعِدي ُكفَّ  “আমার পকর যতামরা  ালির হকয় যযও না”   

 

64.  ৪৮- পলরকেদ: যয িযলক্ত িকি, অমু  অমু  নক্ষকত্রর প্রর্াকি 
আমাকদর উপর িৃলষ্ট্পাত হকয়কে তার িযাপাকর  ুিুরী নাম িযিহার 
 রা 

 

65.  ৪৯- পলরকেদ: িংশ তুকি লনো ারী ও মৃকতর িকনয লিিাপ ারীর 
 মভ াণ্ড  ুিুরী নাকম আখযালয়ত  

 

66.  ৫০- পলরকেদ: ইসিাম পূকিভর সি ল েু লমলিকয় যদয়  

67.  ৫১- পলরকেদ:  ুিুরী অিস্থায় র্াকিা আমি  রার পর ইসিাম গ্রহে 
 রকি 
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রূ্লম া 
 

অধ্যয়: অহী 
১-পলরকেদ: সি আমি লনয়কতর ওপর লনর্ভরশীি 

ِ َصَّلَّ اهللُ  ُ َعنُْه قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اَّللَّ اِب رَِِضَ اَّللَّ َعلَيِْه وََسلََّم َيُقوُل:  َعْن ُعَمر بْن اخلَطَّ
ْعَماُل بِانلِّيَّاِت، َوإِنََّما ِلُُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى، َفَمْن ََكنَْت ِهْجَرتُُه إََِل ُدْنيَا يُِصيبَُها،»

َ
  إِنََّما األ

َ
ْو أ

ٍة َينِْكُحَها، فَِهْجَرتُُه إََِل َما َهاَجَر إََِلْهِ 
َ
 «إََِل اْمَرأ

“উমার ইিন খাত্তাি রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, আলম 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  িিকত শুকনলে, “প্রকতয   াি 
লনয়কতর উপর লনর্ভরশীি। আর মানুষ তার লনয়ত অনুযায়ী িি পাকি। তাই 
যার লহিরত হকি দুলনয়া িাকর্র অথিা নারীক  লিকয়  রার উকেকশয, যসই 
উকেশযই হকি তার লহিরকতর প্রাপয”। 
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ। সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৭। 
 

২- পলরকেদ: রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর প্রলত অহী নালযি 
শুরু 

مِّ  ََعئَِشةَ  َعنْ 
ُ
نََّها الُمْؤِمنِيَ  أ

َ
ُل »: قَالَْت  أ وَّ

َ
ِ  رَُسوُل  بِهِ  بُِدئَ  َما أ  نَ مِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  اَّللَّ

ْؤَيا الَويْحِ  احِلَةُ  الرُّ بِْح، فَلَِق  ِمثَْل  َجاَءْت  إاِلَّ  ُرْؤَيا يََرى الَ  فاََكنَ  انلَّْوِم، يِف  الصَّ  إََِلْهِ  ُحبَِّب  مَّ ثُ  الصُّ
نْ  بَْل قَ  الَعَددِ  َذَواِت  اللَّيَايِلَ  - اتلََّعبُّدُ  وَُهوَ  - ِفيهِ  َفيَتََحنَُّث  ِحَراءٍ  بَِغارِ  ََيْلُو َوََكنَ  اخلاَلَُء،

َ
 أ

ْهِلِه، إََِل  َيْْنِعَ 
َ
وَّدُ  أ لَِك، َوَيََتَ وَّدُ  َخِدجيَةَ  إََِل  يَرِْجعُ  ُثمَّ  ِِلَ  يِف  وَُهوَ  قُّ احلَ  َجاَءهُ  َحّتَّ  لِِمثِْلَها، َفيَََتَ

،: َفَقاَل  الَملَُك  فََجاَءهُ  ِحَراٍء، ََغرِ 
ْ
نَا َما»: قَاَل  اقَْرأ

َ
َخَذِن : " قَاَل  ،«بَِقاِرئٍ  أ

َ
ِن  فَأ ََ بَ  َحّتَّ  َفَغطَّ  لَ

رَْسلَِن، ُثمَّ  اجلَْهدَ  ِمنِّ 
َ
،: َفَقاَل  أ

ْ
نَا َما: قُلُْت  اقَْرأ

َ
َخَذِن  بَِقاِرٍئ، أ

َ
ِن  فَأ ََ  ّتَّ حَ  اثلَّاِنيَةَ  َفَغطَّ  ِمنِّ  بَلَ

رَْسلَِن، ُثمَّ  اجلَْهدَ 
َ
،: َفَقاَل  أ

ْ
نَا َما: َفُقلُْت  اقَْرأ

َ
َخَذِن  بَِقاِرٍئ، أ

َ
ِن  فَأ   ُثمَّ  اثلَّاثِلَةَ  َفَغطَّ

َ
 رَْسلَِن،أ

  ﴿: َفَقاَل 
ۡ
ِي َرب َِك  بِٱۡسمِ  ٱۡقَرأ نَسَٰنَ  َخلَقَ  ١ َخلَقَ  ٱَّلذ   ٢ َعلَق   ِمنۡ  ٱۡۡلِ

ۡ
ۡكَرمُ  َوَربَُّك  ٱقَۡرأ

َ
 ٣ ٱۡۡل
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ِ  رَُسوُل  بَِها فَرََجعَ [  ٣  ،١: العلق] ﴾  ََعَ  فََدَخَل  فَُؤاُدُه، يَرُْجُف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  اَّللَّ
ُ  رَِِضَ  ُخَويِْلٍ  بِنِْت  َخِدجيَةَ  لُوِن »: َفَقاَل  َعنَْها، اَّللَّ لُوِن  َزمِّ لُوهُ  «َزمِّ ْوُع،ا َعنْهُ  َذَهَب  َحّتَّ  فََزمَّ  لرَّ

ْخََبََها خِلَِدجيَةَ  َفَقاَل 
َ
ِ  لََكَّ : َخِدجيَةُ  َفَقالَْت  «َنْفِس  ََعَ  َخِشيُت  لََقدْ »: اخلَََبَ  َوأ  َُيِْزيَك  امَ  َواَّللَّ

 ُ بًَدا، اَّللَّ
َ
، َوََتِْمُل  الرَِّحَم، تَلَِصُل  إِنََّك  أ يَْف، َوَتْقِري الَمْعُدوَم، َوتَْكِسُب  الَُكَّ  ََعَ  َوتُِعيُ  الضَّ

، نََوائِِب  تَْت  َحّتَّ  َخِدجيَةُ  بِهِ  فَاْنَطلََقْت  احلَقِّ
َ
َسدِ  بِْن  نَْوفَِل  ْبنَ  َوَرقَةَ  بِهِ  أ

َ
 ابْنَ  لُعزَّىا َعبْدِ  بِْن  أ

  َوََكنَ  َخِدجيَةَ  َعمِّ 
ً
َ  اْمَرأ ، الِكتَاَب  يَْكتُُب  َوََكنَ  اجلَاِهِليَِّة، يِف  َتنرَصَّ  نَ مِ  َفيَْكتُُب  الِعَْبَاِنَّ

يِل  اِنيَّةِ  اإِلْْنِ ُ  َشاءَ  َما بِالِعَْبَ نْ  اَّللَّ
َ
، قَدْ  َكِبرًيا َشيًْخا َوََكنَ  يَْكتَُب، أ : َخِدجيَةُ  َلُ  َفَقالَْت  َعيِمَ

، اْبنَ  يَا ِخيَك، ابِْن  ِمنَ  اْسَمعْ  َعمِّ
َ
ِخ  اْبنَ  يَا: َوَرقَةُ  َلُ  َفَقاَل  أ

َ
ْخََبَهُ  تََرى؟ َماَذا أ

َ
ِ ا رَُسوُل  فَأ  َّللَّ

ى، َما َخََبَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ 
َ
ِي انلَّاُموُس  َهَذا: َوَرقَةُ  َلُ  َفَقاَل  َرأ َل  اِلَّ ُ  نَزَّ  ،ُموَس  ََعَ  اَّللَّ

ُكونُ  ََلْتَِن  َجَذًَع، ِفيَها ََلْتَِن  يَا
َ
ِ  رَُسوُل  َفَقاَل  قَْوُمَك، َُيْرُِجَك  إِذْ  َحيًّا أ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  اَّللَّ

وَ »: وََسلَّمَ 
َ
ِت  لَمْ  َنَعْم،: قَاَل  ،«ُهمْ  خُمِْرِجَّ  أ

ْ
 يُْدِرْكِن  َوإِنْ  ُعوِدَي، إاِلَّ  بِهِ  ِجئَْت  َما بِِمثِْل  َقطُّ  رَُجل   يَأ

نرُْصْكَ  يَْوُمَك 
َ
ا أ ًرا نرَْصً نْ  َوَرقَةُ  يَنَْشْب  لَمْ  ُثمَّ . ُمَؤزَّ

َ
، أ َ  .«الَويْح  َوَفَتَ  تُُوِّفِّ

আকয়শা রালদয়াল্লাহু ‘আনহা যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর প্রলত সিভপ্রথম যয অহী আকস, তা লেি ঘুকমর মকধ্য 
সতয স্বপ্নরূকপ। যয স্বপ্নই লতলন যদখকতন তা এক িাকর যর্াকরর আকিার নযায় 
প্র াশ যপকতা। তারপর তাাঁর  াকে লনিভনতা লপ্রয় হকয় পকড় এিং লতলন ‘যহরা’ 
গুহায় লনিভকন থা কতন। আপন পলরিাকরর  াকে লিকর আসা এিং ল েু 
খাদযসামগ্রী সকে লনকয় যাওয়া, এইর্াকি যসখাকন লতলন এ াধ্াকর যিশ  কয়  
রাত ইিাদকত মগ্ন থা কতন। তারপর খাদীিা রালদয়াল্লাহু ‘আনহার  াকে লিকর 
একস আিার অনুরূপ সমকয়র িনয ল েু খাদযসামগ্রী লনকয় যযকতন। এমলনর্াকি 
যহরা গুহায় অিস্থান াকি এ লদন তাাঁর  াকে অহী একিা। তাাঁর  াকে 
লিলরশতা একস িিকিন, ‘পড়ুন’। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
িিকিন, “আলম িিিাম, আলম পলড় না। লতলন িিকিন, তারপর লতলন আমাক  
িলড়কয় ধ্কর এমন র্াকি িাপ লদকিন যয, আমার অতযন্ত  ষ্ট্ হকিা। তারপর 
লতলন আমাক  যেকড় লদকয় িিকিন, ‘পড়ুন’। আলম িিিাম, আলম যতা পলড় 
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না। লতলন লিতীয়িার আমাক  িলড়কয় ধ্কর এমন র্াকি িাপ লদকিন যয, আমার 
অতযন্ত  ষ্ট্ হকিা। এরপর লতলন আমাক  যেকড় লদকয় িিকিন, ‘পড়ুন’। আলম 
িিাি লদিাম, আলম যতা পলড় না। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
িিকিন, তারপর তৃতীয়িার লতলন আমাক  িলড়কয় ধ্কর িাপ লদকিন। এরপর 
যেকড় লদকয় িিকিন, “পড়ুন আপনার রকির নাকম লযলন সৃলষ্ট্  করকেন। সৃলষ্ট্ 
 করকেন মানুষক  ‘আিা  (রক্তলপণ্ড) যথক । পড়ুন আর আপনার রি 
মহামলহমালিত।” [সূরা আি-আিা , আয়াত: ১-৩] 
তারপর এ আয়াত লনকয় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম লিকর 
একিন। তাাঁর অন্তর তখন  াাঁপলেি। লতলন খাদীিা লিনত খুওয়ালিকদর  াকে 
একস িিকিন, আমাক  িাদর লদকয় যেক  দাও, আমাক  িাদর লদকয় যেক  
দাও। তারা তাাঁক  িাদর লদকয় যেক  লদকিন। অিকশকষ তাাঁর র্য় দূর হকিা। 
তখন লতলন খাদীিা রালদয়াল্লাহু ‘আনহার  াকে স ি ঘিনা িালনকয় তাক  
িিকিন, আলম লনকির উপর আশং া যিাধ্  রলে। খাদীিা রালদয়াল্লাহু ‘আনহা 
িিকিন, আল্লাহর  সম,  খকনা না। আল্লাহ আপনাক   খকনা অপমালনত 
 রকিন না। আপলন যতা আত্মীয়-স্বিকনর সাকথ সিযিহার  করন, অসহায় 
দুিভকির দালয়ত্ব িহন  করন, লনঃস্বক  সাহাযয  করন, যমহমাকনর যমহমানদারী 
 করন এিং দুদভশাগ্রস্তক  সাহাযয  করন। এরপর তাাঁক  লনকয় খাদীিা 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহা তার িািাকতা র্াই ওয়ারা া ইিন নাওলিি ইিন ‘আবু্দি 
আসাদ ইিন ‘আবু্দি ‘উযযার  াকে যগকিন, লযলন িালহিী যুকগ ‘ঈসা 
আিাইলহস সািাকমর’ ধ্মভ গ্রহে  করলেকিন। লতলন ইিরানী র্াষায় লিখকতন 
এিং আল্লাহর তওিী  অনুযায়ী ইিরানী র্াষায় ইলিি যথক  অনুিাদ 
 রকতন। লতলন লেকিন অতযন্ত িকয়ািৃদ্ধ এিং অন্ধ হকয় লগকয়লেকিন। খাদীিা 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহা তাক  িিকিন, যহ িািাকতা র্াই! আপনার র্ালতিার  থা 
শুনুন। ওয়ারা া রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  লিকজ্ঞস 
 রকিন, র্ালতিা! তুলম  ী যদখ? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
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যা যদকখলেকিন, সিই খুকি িিকিন। তখন ওয়ারা া তাাঁক  িিকিন, ইলন যস 
দূত যাক  আল্লাহ মূসা ‘আিাইলহস সািাকমর  াকে পালেকয়লেকিন। আিকসাস! 
আলম যলদ যসলদন যুি  থা তাম। আিকসাস! আলম যলদ যসলদন িীলিত 
থা তাম, যযলদন যতামার িালত যতামাক  যির  কর লদকি। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, তারা ল  আমাক  যির  কর লদকি? লতলন 
িিকিন, হযাাঁ। অতীকত লযলনই যতামার মত ল েু লনকয় একসকেন তার সকেই 
শত্রুতা  রা হকয়কে। যসলদন যলদ আলম থাল , তকি যতামাক  প্রিির্াকি 
সাহাযয  রি। এর ল েুলদন পর ওয়ারা া মারা যান। আর অহী ল েুলদন 
স্থলগত থাক ”। 
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬০, হাদীকসর 
শব্দািিী িুখারীর, মুসলিকমর শব্দািিীও িুখারীর অনুরূপ। 

 
৩- পলরকেদ: নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর প্রলত আল্লাহ যয ধ্রকের 

অহী নালযি  করকেন  
ِب  َعنْ 

َ
نِْبيَاءِ  ِمنَ  َما»: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل : قَاَل  ُهَريَْرَة، أ

َ
ْعِطيَ  إاِلَّ  نَِبي  األ

ُ
 ِمثْلهُ  َما أ

، َعلَيْهِ  آَمنَ  ِي ََكنَ  َوإِنََّما البَََشُ وِتيُت  اِلَّ
ُ
وَْحاهُ  وَْحيًا أ

َ
ُ  أ ، اَّللَّ رُْجو إِيَلَّ

َ
نْ  فَأ

َ
ُكونَ  أ

َ
ْكََثَُهمْ  أ

َ
 ابًِعاتَ  أ

 .«الِقيَاَمةِ  يَْومَ 

আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, নিী সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “প্রকতয  নিীক  তার যুকগর িালহদা যমাতাকি  
ল েু মু‘লিযা দান  রকত হকয়কে, যা যদকখ যিাক রা তাাঁর প্রলত ঈমান একনকে। 
আমাক  যয মু‘লিযা যদওয়া হকয়কে তা হকে, অহী- যা আল্লাহ আমার প্রলত 
অিতীেভ  করকেন। সুতরাং আলম আশা  লর, ল য়ামকতর লদন তাকদর 
অনুসারীকদর তুিনায় আমার অনুসারীকদর সংখযা অকন  যিলশ হকি”। 
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৯৮১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫২। 
হাদীকসর শব্দািিী িুখারীর।  
আর মুসলিকমর শব্দ হকে,   
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نِْبيَاِء ِمْن نَِبٍّ إِالَّ َقِد اُْعِطَي ِمَن اْْليَاِت َما ِمثْلُُه آَمَن َعلَيِْه الْبَََشُ »
َ
 .«َما ِمَن اأْل

আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
িকিকেন, “প্রকতয  নিীক  এমন মু‘লিযা যদওয়া হকয়কে, যয মুলিযা অনুযায়ী মানুষ তাাঁর প্রলত 
ঈমান একনকে।.. তারপর িা ীিা পূকিভর অনুরূপ।  
অথভাৎ পূিভিতভী প্রকতয  নিীক  এমন মু‘লিযা যদওয়া হকয়কে যা যদকখ তাকদর উম্মকতরা যস 
অনুযায়ী ঈমান একনকে। পক্ষান্তকর আমার স্পষ্ট্ ও িড় মু‘লিযা হকিা আি- ুরআন, যার মকতা 
য াকনা ল েু য াকনা নিী-রাসূি আিাইলহমুস সািামক  যদওয়া হয় লন। 

  
৪- পলরকেদ: রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর প্রলত  ীর্াকি অহী 

নালযি হকতা 
مِّ  ََعئَِشةَ  َعنْ 

ُ
ُ  رَِِضَ  الُمْؤِمنِيَ  أ نَّ  َعنَْها، اَّللَّ

َ
ُ  رَِِضَ  ِهَشامٍ  ْبنَ  احلَارَِث  أ َل  َعنْهُ  اَّللَّ

َ
 رَُسوَل  َسأ

 ِ ، رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  اَّللَّ ِ ِتيَك  َكيَْف  اَّللَّ
ْ
؟ يَأ ِ ا رَُسوُل  َفَقاَل  الَويْحُ  َصَّلَّ  َّللَّ

ْحيَانًا»: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ 
َ
تِيِن  أ

ْ
هُ  وَُهوَ  اجلََرِس، َصلَْصلَةِ  ِمثَْل  يَأ َشدُّ

َ
، أ َّ  َوقَدْ  نِّ عَ  َفيُْفَصمُ  لََعَ

ْحيَانًا قَاَل، َما َعنْهُ  َوَعيُْت 
َ
ِع  َفيََُكُِّمِن  رَُجاًل  الَملَُك  يِلَ  َيتََمثَُّل  َوأ

َ
 ئَِشةُ ََع  قَالَْت  «َيُقوُل  َما فَأ

ُ  رَِِضَ  ْيتُهُ  َولََقدْ : َعنَْها اَّللَّ
َ
ُل  َرأ ِديدِ  اَلَْومِ  يِف  الَويْحُ  َعلَيْهِ  َيْْنِ  َوإِنَّ  نْهُ عَ  َفيَْفِصمُ  الََبِْد، الشَّ

دُ  َجِبينَهُ   .َعَرقًا ََلَتََفصَّ

আকয়শা রালদয়াল্লাহু ‘আনহা যথক  িলেভত, হালরস ইিন লহশাম রালদয়াল্লাহু 
‘আনহু রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  লিজ্ঞাসা  রকিন, ‘ইয়া 
রাসূিাল্লাহ্! আপনার প্রলত অহী  ীর্াকি আকস? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িিকিন, য াকনা সময় তা ঘণ্টাধ্বলনর নযায় আমার লন ি অহী 
আকস, আর এলিই আমার উপর সিিাইকত  ষ্ট্দায়  হয় এিং তা সমাপ্ত 
হকতই লিলরশতা যা িকিন আলম তা মুখস্থ  কর যনই। আিার  খকনা লিলরশতা 
মানুকষর আ ৃলতকত আমার সকে  থা িকি। লতলন যা িকিন আলম তা মুখস্থ 
 কর যিলি। আলয়শা রালদয়াল্লাহু ‘আনহা িকিন, আলম প্রিণ্ড শীকতর লদকন অহী 
নালযিরত অিস্থায় তাাঁক  যদকখলে। অহী যশষ হকিই তাাঁর  পাি যথক  ঘাম 
ঝকর পড়ত। 
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মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, ইমাম মালি  ‘ ুরআন’ (হাদীস নং ৭) এ িেভনা  করকেন। সহীহ 
িুখারী, হাদীস নং ২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৩৩।  
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী « َُفَيْفِصم»ُ ُইয়া অক্ষকর িাতহা, িা অক্ষকর 
সু ুন ও এিং যসায়াদ অক্ষকর  াসরা যযাকগ এর অথভ হকিা, যশষ হওয়া, য াকনাল েু আিৃত 
 কর রাখার পকর যেকড় যদওয়া।  

 
بِيِه رَِِضَ اهلُل َعنُْه، قَاَل: َجاَء رَُجل  إََِل انلَِّبِّ َصَّلَّ اهللُ 

َ
َميََّة، َعْن أ

ُ
 َعْن َصْفَواَن بِْن َيْعََّل بِْن أ

ْعَرانَِة، َعلَيِْه ُجبَّة  وََعلَيَْها َخلُوق   ثَُر ُصْفَرٍة  -َعلَيِْه وََسلََّم وَُهَو بِاجْلِ
َ
ْو قَاَل أ

َ
َفَقاَل: َكيَْف  -أ

، فَُسِتَ  نِْزَل ََعَ انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم الَْويْحُ
ُ
ْصنََع يِف ُعْمَرِِت؟ قَاَل: َوأ

َ
ْن أ

َ
ُمُرِن أ

ْ
بِثَوٍْب،  تَأ

، قَ  رَى انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َوقَْد نََزَل َعلَيِْه الَْويْحُ
َ
نِّ أ

َ
اَل َوََكَن َيْعََّل َيُقوُل: وَِدْدُت أ

نِْزَل َعلَيِْه الَْويْحُ 
ُ
ْن َتنُْظَر إََِل انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َوقَْد أ

َ
َك أ يَُُسُّ

َ
: فََرَفَع ؟ قَاَل َفَقاَل: أ

 ، ْحَسبُُه قَاَل  -ُعَمُر َطَرَف اثلَّوِْب، َفنََظْرُت إََِلِْه َلُ َغِطيط 
َ
ا  -قَاَل َوأ َكَغِطيِط اْْلَْكِر، قَاَل فَلَمَّ

َي َعنُْه قَاَل:  ْفَرِة »ُُسِّ ثََر الصُّ
َ
ائُِل َعِن الُْعْمَرِة؟ اْغِسْل َعنَْك أ ْيَن السَّ

َ
ثَرَ  -أ

َ
ْو قَاَل أ

َ
 -اخْلَلُوِق  أ

َك  نَْت َصانِع  يِف َحجِّ
َ
 .«َواْخلَْع َعنَْك ُجبَّتََك، َواْصنَْع يِف ُعْمَرتَِك َما أ

সািওয়ান ইিন ইয়া‘িা ইিন উমাইয়যাহ্ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  তার লপতার 
সূকত্র িলেভত, লতলন িকিন, নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম যখন লি‘রানা 
নাম  স্থাকন অিস্থান  রলেকিন, তখন এ  িযলক্ত তাাঁর  াকে আসকিা, তার 
পলরধ্াকন িুব্বা লেি এিং তাকত যখাশিু িাগাকনা লেি। অথিা (িেভনা ারী 
িকিকেন) তাাঁর উপর ল েুিা হিুদ িকেভর দাগ লেকিা। অতঃপর যস িিকিা, 
আপলন আমাক  উমরাহ  রার সময় ল  ল   াি  রার লনকদভশ লদকেন? 
িেভনা ারী িকিন, এমতািস্থায় নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর উপর 
অহী নালযি হলেকিা এিং লতলন এ খানা  াপড় লদকয় লনকিক  আিৃত  কর 
লনকিন। ইয়া‘িা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িিকতন, অহী অিতীেভ হওয়া অিস্থায় 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  যদখার আমার শখ লেকিা। তখন 
উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িিকিন, অহী অিতীেভ হওয়া অিস্থায় রাসূিুল্লাহ্ 
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সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  যদকখ তুলম ল  আনলেত হকত িাও? অতঃপর 
উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহু  াপকড়র এ  যখাাঁি তুকি ধ্রকিন এিং আলম তাাঁর 
লদক  তাল কয় যদখিাম, লতলন হাাঁলপকয় হাাঁলপকয় লনঃশ্বাস লনকেন এিং না  
ডা কেন। িেভনা ারী িকিন, আমার মকন হয় এিা লেি উেলত িয়কসর উকির 
নালস া ধ্বলনর অনুরূপ। অতঃপর অহী নালযি সমাপ্ত হকি লতলন িিকিন, 
“উমরাহ সম্পক ভ প্রশ্ন ারী য াথায়? (যিা লি সাড়া লদকি লতলন িিকিন) হিুদ 
রং ধু্কয় যিকিা। অথিা লতলন িিকিন, যখাশিু ধু্কয় যিকিা এিং যতামার 
িুব্বালিও শরীর যথক  খুকি যিকিা। অতঃপর হকি যা ল েু  কর থা , উমরাহ 
এ তাই  করা”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৯৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং  ১১৮০। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী, "َِِغِطيط"  এর অথভ হকিা ঘুমন্ত িযলক্তর না  
ডা ার শব্দ িা যগাোকনা। আর "َِِكَغِطيِطِاْلبَْكر"  অথভ হকিা, উেলত িয়কসর উকির নালস া ধ্বলনর 
অনুরূপ। 

اِمِت، بِْن  ُعبَاَدةَ  َعنْ  نِْزَل  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ »: قَاَل  الصَّ
ُ
ََ نَ  الَْويْحُ  َعلَيْهِ  أ  َك

َسهُ 
ْ
ََ  َرأ ْصَحابُهُ  َونََك

َ
ا رُُءوَسُهْم، أ تِْلَ  فَلَمَّ

ُ
َسهُ  َرَفعَ  َعنْهُ  أ

ْ
 .«َرأ

উিাদা ইিন সালমত রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন: “নিী 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর উপর যখন অহী নালযি হকতা তখন লতলন 
মাথা লনিু  কর যিিকতন এিং তাাঁর সাহািীরাও মাথা লনিু  রকতন। তারপর 
যখন অহী যশষ হকয় যযকতা, লতলন তাাঁর মাথা তুিকতন”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৩৪।  

৫- পলরকেদ: অহী অলত র্ারী হওয়া প্রসকে 
আল্লাহ তা‘আিা িকিকেন,   

 [٥: املزمل] ﴾٥ثَِقيًل  قَۡوٗل  َعَلۡيَك  َسُنۡلِق  إِنذا﴿
“লনশ্চয় আমরা আপনার উপর এ  অলত র্ারী িােী নালযি  রলে”।  [সূরা 
আি-মুযযালম্মি, আয়াত: ৫] 
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রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর স্ত্রী আকয়শা রালদয়াল্লাহু ‘আনহা 
যথক  িলেভত দীঘভ হাদীকস লতলন িকিকেন, 

ُ َعنَْها، َ ...َعْن ََعئَِشَة رَِِضَ اَّللَّ نَّ اَّللَّ
َ
، َوأ نِّ بَِريئَة 

َ
ُ َيْعلَُم أ ِ ، َواَّللَّ ِِئ بََِبَاَءِِت، َولَِكْن َواَّللَّ  ُمََبِّ

ْن َيتَََكَّ 
َ
ْحَقَر ِمْن أ

َ
ِن يِف َنْفِس ََكَن أ

ْ
ِن وَْحيًا ُيتََّْل، لََشأ

ْ
ل  يِف َشأ َ ُمْْنِ نَّ اَّللَّ

َ
ُظنُّ أ

َ
ُ َما ُكنُْت أ َم اَّللَّ

ِ َصَّلَّ  ْن يََرى رَُسوُل اَّللَّ
َ
رُْجو أ

َ
ْمٍر، َولَِكْن ُكنُْت أ

َ
ئُِن يِفَّ بِأ  اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يِف انلَّْوِم ُرْؤَيا ُيََبِّ

هْ 
َ
َحد  ِمْن أ

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ََمِْلَسُه، َواَل َخَرَج أ ِ َما َراَم رَُسوُل اَّللَّ ُ بَِها، فََواَّللَّ ِل اَّللَّ

ُخُذهُ 
ْ
َخَذهُ َما ََكَن يَأ

َ
نِْزَل َعلَيِْه، فَأ

ُ
ُر ِمنُْه ِمَن الَعَرِق  اَْليِْت، َحّتَّ أ ِمَن الَُبََحاِء، َحّتَّ إِنَُّه ََلَتََحدَّ

نِْزَل َعلَيْهِ 
ُ
ي أ ِ  .ِمثُْل اجلَُماِن، وَُهَو يِف يَْوٍم َشاٍت ِمْن ثَِقِل الَقْوِل اِلَّ

(ইিক র দীঘভ হাদীস যথক ) “আল্লাহ তা‘আিা িাকনন যয, আলম পলিত্র। 
অিশযই আল্লাহ আমার পলিত্রতা প্র াশ  কর যদকিন (এ  থার প্রলত আমার 
লিশ্বাস লেি) তকি আল্লাহর  সম, আলম  খকনা ধ্ারো  লর লন যয, আমার 
িযাপাকর আল্লাহ অহী নালযি  রকিন যা পলেত হকি। আমার িযাপাকর আল্লাহ 
য াকনা  থা িিকিন আলম লনকিক  একতাখালন যযাগয মকন  লরলন িরং আলম 
লনকিক  এর যিকয় অলধ্  অকযাগয িকি মকন  রতাম। তকি আলম আশা 
 রতাম যয, হয়কতা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  এমন স্বপ্ন 
যদখাকনা হকি যার িারা আল্লাহ আমার পলিত্রতা প্র াশ  কর যদকিন। আল্লাহর 
 সম! রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম তখকনা তাাঁর িসার িায়গা 
োকড়ন লন এিং ঘকরর যিা কদর যথক ও য উ ঘর যথক  িাইকর যান লন। 
এমতািস্থায় তাাঁর উপর অহী নালযি হকত শুরু হি। অহী নালযি হওয়ার সময় 
তাাঁর যয লিকশষ  ষ্ট্ হত তখনও যস অিস্থা তাাঁর হকিা। এমনল  প্রিণ্ড শীকতর 
লদকনও তাাঁর যদহ যথক  যমালতর দানার মত লিেু লিেু ঘাম গলড়কয় গলড়কয় 
পড়ত ঐ িােীর গুরুর্াকরর  ারকে, যা তাাঁর প্রলত নালযি  রা হকয়কে”। 
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪১৪১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৭০। 
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يُْت َمْرَواَن ْبَن احلََكِم َجالًِسا يِف الَمْسِجِد، 
َ
نَُّه قَاَل: َرأ

َ
، أ اِعِديِّ َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد السَّ

ِ َصَّلَّ  نَّ رَُسوَل اَّللَّ
َ
ْخََبَُه: " أ

َ
نَّ َزيَْد ْبَن ثَابٍِت أ

َ
نَا أ ْخََبَ

َ
ْقبَلُْت َحّتَّ َجلَْسُت إََِل َجنِْبِه، فَأ

َ
 اهلُل فَأ

ْمََّل َعلَيِْه: َعلَيِْه وَ 
َ
[  ٩٥:  النساء] ﴾٩ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  ٱۡلَقَٰعُِدونَ  يَۡسَتوِي لذ ﴿َسلََّم أ

ِ  َسبِيلِ  ِف  َوٱلُۡمَجَِٰهُدونَ ﴿ مِّ َمْكتُوٍم وَُهَو يُِملَُّها  [ ٩٥:  النساء] ﴾٩٥ ٱّللذ
ُ
"، قَاَل: فََجاَءُه اْبُن أ

، لَْو  ِ ، َفَقاَل: يَا رَُسوَل اَّللَّ َّ ْستَِطيُع اجِلَهاَد جَلَاَهْدُت لََعَ
َ
ْعََم  -أ

َ
ُ تَ  -َوََكَن رَُجاًل أ نَْزَل اَّللَّ

َ
بَارََك فَأ

نَّ 
َ
َّ َحّتَّ ِخْفُت أ َوَتَعاََل ََعَ رَُسوِلِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َوفَِخُذُه ََعَ فَِخِذي، َفثَُقلَْت لََعَ

َي َعنُْه، فَ  : تَُرضَّ فَِخِذي، ُثمَّ ُُسِّ ُ َعزَّ وََجلَّ نَْزَل اَّللَّ
َ
ِل  َغۡيُ ﴿أ و 

ُ
رِ  أ َ  .[٩٥:  النساء] ﴾٩٥ ٱلَّضذ

সাহি ইিন সা‘দ আস-সা‘যয়দী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন 
যয, আলম মারওয়ান ইিন হা ামক  মসলিকদ িসা অিস্থায় যদখিাম। তারপর 
আলম তাাঁর লদক  এলগকয় যগিাম এিং তাাঁর পাকশ লগকয় িসিাম। লতলন আমাক  
িেভনা  করন যয, যাকয়দ ইিন সালিত রালদয়াল্লাহু ‘আনহু তাক  িালনকয়কেন, 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর ওপর অিতীেভ আয়াত, 

ِ  َسبِيلِ  ِف  َوٱلُۡمَجَِٰهُدونَ ﴿[  ٩٥:  النساء] ﴾٩ ٱلُۡمۡؤمِنِيَ  ِمنَ  ٱۡلَقَٰعُِدونَ  يَۡسَتوِي لذ ﴿  ﴾٩٥ٱّللذ
  [ ٩٥:  النساء]

“মুলমনকদর মকধ্য যারা ঘকর িকস থাক  এিং আল্লাহর পকথ লিহাদ  কর তারা 
পরস্পর সমান নয়”। [সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৯৫] যখন তাক  লদকয় লিলখকয় 
লনলেকিন, লে  যস সময় অন্ধ সাহািী ইিন উকম্ম মা তুম রালদয়াল্লাহু ‘আনহু 
যসখাকন উপলস্থত হকয় িিকিন, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! আলম যলদ লিহাকদ যযকত 
সক্ষম হতাম, তকি অিশযই অংশ গ্রহে  রতাম। যস সময় আল্লাহ তা‘আিা 
তাাঁর রাসূকির ওপর অহী নালযি  করন। তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাকমর উরু আমার উরুর উপর রাখা লেি এিং তা আমার  াকে এতই 
র্ারী মকন হলেি যয, আলম আমার উরু যর্কে যাওয়ার আশং া  রলেিাম। 
এরপর অহী অিতীেভ হওয়ার অিস্থা য কি যগি, এ সময় ﴿ ُِل  َغۡي و 

ُ
رِ  أ َ  ﴾ٱلَّضذ

.[٩٥:  النساء] “যারা ওযরগ্রস্ত নয়” আয়াতলি নালযি  করন। 
সহীহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২৮৩২ ও ৪৫৯২। 
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اِمِت، بِْن  ُعبَاَدةَ  َعنْ  نِْزَل  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ »: قَاَل  الصَّ

ُ
ََ نَ  الَْويْحُ  َعلَيْهِ  أ  َك

َسهُ 
ْ
ََ  َرأ ْصَحابُهُ  َونََك

َ
ا رُُءوَسُهْم، أ تِْلَ  فَلَمَّ

ُ
َسهُ  َرَفعَ  َعنْهُ  أ

ْ
 .«َرأ

উিাদা ইিন সালমত রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন: “নিী 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর ওপর যখন অহী নালযি হকতা তখন লতলন 
মাথা লনিু  কর যিিকতন এিং তাাঁর সাহািীরাও মাথা লনিু  রকতন। তারপর 
যখন অহী যশষ হকয় যযকতা, লতলন তাাঁর মাথা তুিকতন”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৩৪। অনয িেভয়ায় একসকে,  

نِْزَل َعلَيِْه »
ُ
لَِك َوتََربََّد وَْجُههُ إَِذا أ  .«الَْويْحُ ُكرَِب ِِلَ

“রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর ওপর যখন অহী নালযি হকতা 
তখন তাকত তাাঁর খুি  ষ্ট্ হকতা এিং তার যিহারা মলিন (ধূ্সর িেভ) হকয় 
যযকতা”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৩৫। 

نََّها َعْن  
َ
إِْن ََكَن ََلُوََح إََِل رَُسوِل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم وَُهَو ََعَ َراِحلَِتِه، قَالَْت: "ََعئَِشَة، أ

َرانَِها "  َفتَْْضُِب ِِبِ
আকয়শা রালদয়াল্লাহু ‘আনহা যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর ওপর যখন আকরাহী অিস্থায় অহী নালযি হকতা তখন 
(অহীর র্াকর) উি তার ঘাকড়র সমু্মখর্াগ যিকপ রাখকতা।” 
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৪৮৬৮; হাল ম ২/৫০৫, লতলন সহীহ িকিকেন। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী, فَتَْضِرُبِبِِجَرانَِها এখাকন الجران হকিা উকির 
ঘাকড়র সমু্মখর্াগ। উি যখন আরাম  কর তখন তাাঁর ঘাড় মালির সাকথ লমকশ যদয়। 

 

৬- পলরকেদ: অহী ল েুলদন িন্ধ থা া প্রসকে 
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه  ُ َعنُْهَما، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ نَْصارِيَّ رَِِضَ اَّللَّ

َ
ِ األ َعْن َجابِر بْن َعبِْد اَّللَّ

، ةِ الَويْحِ ُث َعْن َفْتَ َماِء،  وََسلََّم وَُهَو ُُيَدِّ ْمِِش َسِمْعُت َصْوتًا ِمَن السَّ
َ
نَا أ

َ
قَاَل يِف َحِديِثِه: " بَيْنَا أ

رِْض، 
َ
َماِء َواأل َ  ََعَ ُكرِِْسٍّ َبْيَ السَّ ِ َراٍء َجال ِي َجاَءِن ِِبِ فََرَفْعُت برََصِي، فَإَِذا الَملَُك اِلَّ
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لُوِن َزمِّ  ُ َتَعاََل: َفَفِرقُْت ِمنُْه، فَرََجْعُت، َفُقلُْت: َزمِّ نَْزَل اَّللَّ
َ
َها﴿لُوِن "، فََدثَُّروُه، فَأ يُّ

َ
أ ث ِرُ  َيَٰٓ  ٱلُۡمدذ

نِذرۡ  ُقمۡ  ١
َ
ۡ  َوَربذَك  ٢ فَأ ِ ِرۡ  َوثَِيابََك  ٣ فََكب  قَاَل [  ٥  ،١: املدثر] ﴾٥ فَٱۡهُجرۡ  َوٱلرُّۡجزَ  ٤ َفَطه 

ْوثَانُ 
َ
بُو َسلََمَة: َوِِهَ األ

َ
.«ُثمَّ َتتَاَبَع الَويْحُ »قَاَل:  ،أ  িালির ইিন আবু্দল্লাহ রালদয়াল্লাহু 

‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, আলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লামক  অহী িন্ধ থা া সময় াি সম্পক ভ আকিািনা  রকত শুকনলে। 
লতলন তাাঁর আকিািনার মাকঝ িকিন, “এ িার আলম হাাঁিলেিাম, তখন আ াশ 
যথক  এ লি আওয়াি শুনকত যপিাম। মাথা উপকর তুকিই আলম যদখিাম যয 
লিলরশতা যহরা গুহায় আমার  াকে একসলেি যস লিলরশতা (লিিরীি) আসমান 
ও িলমকনর মাকঝ রলক্ষত এ লি আসকন িকস আকে। আলম তার র্কয় 
র্ীতসন্ত্রস্ত হকয় িালড় লিকর একস িিিাম, আমাক  িস্ত্রািৃত  করা, আমাক  
িস্ত্রািৃত  করা। তারা আমাক  িস্ত্রািৃত  রি। এরপর আল্লাহ নালযি  রকিন, 
“যহ িস্ত্রািৃত! উেুন, অতঃপর সত ভ  রুন। আপনার রকির যেষ্ঠত্ব যঘাষো 
 রুন। আপনার যপাশা -পলরেদ পলিত্র  রুন। আর অপলিত্রতা িিভন 
 রুন”। [সূরা আি-মুোসলসর, আয়াত: ১-৫] আিু সািামা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু 
িকিকেন, ‘রুিয’ অথভ হি মূলতভগুকিা। এরপর যথক  ঘনঘন এিং 
ধ্ারািালহ র্াকি অহী আসকত িাগি”। 
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩২৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬১। 
অনয িেভনায় একসকে,  

 «ثم حيم الويح وتتابعَ »
“অতঃপর অহী আগমকনর ধ্ারা িাড়কিা এিং ধ্ারািালহ র্াকি নালযি হকত িাগি”।    
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী, ُِةُالَوْح  অথভ হকিা আিল কয় রাখা, যিাঁকধ্ َفْْتَ
রাখা, িন্ধ থা া, পরপর অহী নালযি না হওয়া। ইিন আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথক  
িলেভত, লতলন িকিকেন, িলল্লশ লদন অহী নালযি িন্ধ লেকিা। ল ন্তু সুহাইিী তার "الروض األنف "  

এ ২/৪৩৩ িকিকেন, প্রথম অহী নালযকির পকর আড়াই িের অহী নালযি িন্ধ লেকিা। এ 
সম্পক ভ লিস্তালরত যদখুন, ইিন হািার আস ািানী রহ. এর ‘িাতহুি িারী’ ১/২৭।  
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ثُِّر،  بن أب كثري َُيَْي عن  َها الُْمدَّ يُّ
َ
نِْزَل َقبُْل؟ قَاَل: يَا أ

ُ
يُّ الُْقْرآِن أ

َ
بَا َسلََمَة أ

َ
لُْت أ

َ
َيُقوُل: َسأ

 ْ َها ال يُّ
َ
نِْزَل َقبُْل؟ قَاَل: يَا أ

ُ
يُّ الُْقْرآِن أ

َ
لُْت َجابَِر ْبَن َعبِْد اهلِل أ

َ
؟ َفَقاَل: َسأ

ْ
ِو اقَْرأ

َ
ثُِّر، َفُقلُْت: أ ُمدَّ

ْو ا
َ
َثنَا رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهللُ َفُقلُْت: أ ثُُكْم َما َحدَّ َحدِّ

ُ
: أ ؟ قَاَل َجابِر 

ْ
 َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: قَْرأ

ا قََضيُْت ِجَوارِي نََزلُْت فَاْستَبَْطنُْت َبْطَن الَْواِدي، َفنُوِديُت َفنََظْرُت » َراٍء َشْهًرا، فَلَمَّ َجاَورُْت ِِبِ
َماِِم وََخلِِْف، َوَعْن يَ 

َ
َحًدا، ُثمَّ أ

َ
َر أ

َ
َحًدا، ُثمَّ نُوِديُت َفنََظْرُت فَلَْم أ

َ
َر أ

َ
ِميِن، َوَعْن ِشَمايِل، فَلَْم أ

ِِس، فَإَِذا ُهَو ََعَ الَْعْرِش يِف الَْهَواِء 
ْ
اَلُم  -نُوِديُت فََرَفْعُت َرأ يَل َعلَيِْه السَّ َخَذتِْن  -َيْعِن ِجَْبِ

َ
 فَأ

َتيْ 
َ
نَْزَل اهلُل َعزَّ رَْجَفة  َشِديَدة ، فَأ

َ
َّ َماًء، فَأ ُت َخِدجيََة، َفُقلُْت: َدثُِّروِن، فََدثَُّروِن، فََصبُّوا لََعَ

 : َها﴿وََجلَّ يُّ
َ
أ ث ِرُ  َيَٰٓ نِذرۡ  ُقمۡ  ١ ٱلُۡمدذ

َ
ۡ  َوَربذَك  ٢ فَأ ِ ِرۡ  َوثَِيابََك  ٣ فََكب  .«[٤  ،١: املدثر] ﴾٤ َفَطه   

ইয়াহইয়া ইিন আিী  াসীর রহ. যথক  িলেভত, লতলন িকিন, আলম আিু 
সািামাক  লিকজ্ঞস  রিাম,  ুরআকনর য ান আয়াতলি সিভপ্রথম অিতীেভ 
হকয়কে? লতলন িিকিন,  ُثِّر َها الُْمدَّ يُّ

َ
   আলম িিিাম, নাল أ

ْ
 ,লতলন িিকিন اقَْرأ

আলমও িালির ইিন আবু্দল্লাহ রালদয়াল্লাহু ‘আনহুক  লিকজ্ঞস  করলেিাম, 
 ুরআকনর য ান আয়াতলি প্রথম অিতীেভ হকয়কে। লতলন িকিকেন,  ُثِّر َها الُْمدَّ يُّ

َ
 يَا أ

আলম িিিাম,  
ْ
 । িালির রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িিকিন, আলম যতামাকদর তাই اقَْرأ

িেভনা  রলে, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আমাকদর যা িেভনা 
 করকেন। লতলন িকিকেন, “আলম এ মাস যহরা গুহায় অিস্থান  লর। অিস্থান 
যশকষ আলম লনকি যনকম এিাম। উপতয ার মাঝখাকন যখন যপৌঁেিাম তখন 
আমাক  ডা া হকিা। আলম সামকন-যপেকন ও ডাকন-িাকয় তা ািাম।  াউক  
যদখিাম না। তারপর আমাক  ডা া হকিা, তখকনা  াউক  যদখকত যপিাম 
না। পুনরায় আমাক  ডা া হকিা। আলম তা ািাম, যদলখ যস লিলরশতা (অথভাৎ 
লিিরীি আিাইলহস সািাম) শূকনয এ লি  ুরসীর উপর উপলিষ্ট্। আমার প্রিি 
 ম্পন গুরু হকিা। অনন্তর খাদীিার  াকে আসিাম। িিিাম যতামরা আমাক  
িস্ত্রাোলদত  করা। তারা আমাক  িাদর লদকয় যেক  লদি। আমার উপর পালন 
োিি। তখন আল্লাহ তা‘আিা এ আয়াত নালযি  করন, “যহ িস্ত্রািৃত! উেুন, 
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অতঃপর সত ভ  রুন। আপনার রকির যেষ্ঠত্ব যঘাষো  রুন। আপনার 
যপাশা -পলরেদ পলিত্র  রুন”। [সূরা আি-মুোলসর, আয়াত: ১-৪] 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৯২২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬১ িা 
২৫৭। হাদীকসর শব্দািিী মুসলিকমর। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী, ُِجوَارِي اُقََضْيت   এর অথভ হকিা, আলম  فَلَمَّ

যখন আমার ই‘লত াি  ািািাম। 

 
৭- পলরকেদ: নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম অহী নালযকির সময় মুখস্থ 

 রকত তাড়াহুড়া  রকতন 
ِكۡ  َل ﴿: َتَعاََل  قَْوِلِ  يِف  َعبَّاٍس  ابِْن  َعِن  : قَاَل [  ١١: القيامة] ﴾١٦ بِهِۦٓ  ِِلَۡعَجَل  لَِسانََك  بِهِۦ ُُتَر 
ِ  رَُسوُل  ََكنَ  يِل  ِمنَ  ُيَعاِلجُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  اَّللَّ ًة، اتلَّْْنِ ا َوََكنَ  ِشدَّ  َفَقاَل  - يْهِ َشَفتَ  ُُيَرِّكُ  ِممَّ
نَا: َعبَّاٍس  اْبنُ 

َ
ُكُهَما فَأ َحرِّ

ُ
ِ  رَُسوُل  ََكنَ  َكَما لَُكمْ  أ ُكُهَما، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  اَّللَّ  َل َوقَا ُُيَرِّ

نَا: َسِعيد  
َ
ُكُهَما أ َحرِّ

ُ
يُْت  َكَما أ

َ
ُكُهَما، َعبَّاٍس  اْبنَ  َرأ نَْزَل  - َشَفتَيْهِ  فََحرَّكَ  ُُيَرِّ

َ
ُ  فَأ  َل ﴿: َتَعاََل  اَّللَّ

ِكۡ  : قَاَل [  ١١  ،١١: القيامة] ﴾١٧ َوقُۡرَءانَُهۥ ََجَۡعُهۥ َعلَۡيَنا إِنذ  ١٦ بِهِۦٓ  ِِلَۡعَجَل  لَِسانََك  بِهِۦ ُُتَر 
هُ  َصْدرِكَ  يِف  لََك  مَجُْعهُ 

َ
َنَٰهُ  فَإَِذا﴿: َوَتْقَرأ

ۡ
 َلُ  فَاْستَِمعْ : قَاَل [  ١١: القيامة] ﴾١٨ ُقۡرَءانَُهۥ فَٱتذبِعۡ  قََرأ

نِْصْت 
َ
نْ  َعلَيْنَا إِنَّ  ُثمَّ [  ١٩: القيامة] ﴾١٩ َبَيانَُهۥ َعلَۡيَنا إِنذ  ُثمذ ﴿: َوأ

َ
ُه، أ

َ
ِ  رَُسوُل  فاََكنَ  َتْقَرأ  اَّللَّ

تَاهُ  إَِذا َذلَِك  َبْعدَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ 
َ
يُل  أ يُل  اْنَطلََق  فَإَِذا اْستََمعَ  ِجَْبِ هُ  ِجَْبِ

َ
 َصَّلَّ  ِبُّ انلَّ  قََرأ

ُه. َكَما وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ 
َ
 قََرأ

ইিন ‘আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথক  িলেভত, আল্লাহর িােী: ‘তাড়াতালড় 
অহী আয়ত্ত  রার িনয আপনার লিহ্বা তা লনকয় নাড়কিন না’ [সূরা আি-
ল য়ামাহ, আয়াত: ১৬] এর িযাখযায় লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম অহী নালযকির সময় তা আয়ত্ত  রকত যিশ  ষ্ট্ স্বী ার  রকতন 
এিং প্রায়ই লতলন তাাঁর উর্য় যোাঁি নাড়কতন। ইিন আব্বাস রালদয়াল্লাহু 
‘আনহুমা িকিন, আলম যতামাক  যদখাকনার িনয যোাঁি দু’লি নাড়লে 
যযর্াকি  রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম নাড়কতন। সা‘ঈদ রহ. (তার 
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োত্রকদরক ) িিকিন, আলম ইিন ‘আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমাক  যযর্াকি 
তার যোাঁি দু’লি নাড়কত যদকখলে, যসর্াকিই আমার যোাঁি দু’লি নাড়ালে। এই 
িকি লতলন তাাঁর যোাঁি দুলি নাড়াকিন। এ সম্পক ভ আল্লাহ তা‘আিা নালযি 
 রকিন, “তাড়াতালড় অহী আয়ত্ত  রার িনয আপলন আপনার লিহ্বা তা লনকয় 
নাড়কিন না। এর সংরক্ষে ও পাে  রাকনার দালয়ত্ব আমারই”। [সূরা আি-
ল য়ামাহ, আয়াত: ১৬-১৭] ইিন ‘আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা িকিন অথভাৎ 
মকনাকযাগ সহ াকর শুনুন এিং িুপ থা ুন। এরপর এর লিশদ িযাখযার দালয়ত্ব 
আমারই” [সূরা আি-ল য়ামাহ, আয়াত: ১৯] অথভাৎ আপলন তা পাে  রকিন 
এিাও আমার দালয়ত্ব। তারপর যখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাকমর  াকে লিিরীি আিাইলহস সািাম আসকতন, তখন লতলন 
মকনাকযাগ সহ াকর য িি শুনকতন। লিিরীি আিাইলহস সািাম িকি যগকি 
লতলন যযমন পকড়লেকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামও লে  
যতমলন পড়কতন”। 
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪৮। হাদীকসর 
শব্দািিী িুখারীর।  
 

৮- পলরকেদ: লিন্নকদর িক্তিয যা নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর প্রলত 
অহীরূকপ নালযি হয়  

ِ  َعبْدِ  َعنْ  ُ  رَِِضَ  َعبَّاٍس  بِْن  اَّللَّ  َطائَِفةٍ  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  انلَِّبُّ  اْنَطلََق »: قَاَل  َعنُْهَما، اَّللَّ
ْصَحابِهِ  ِمنْ 

َ
يَاِطيِ  َبْيَ  ِحيَل  َوقَدْ  ُعاَكٍظ، ُسوقِ  إََِل  ََعِمِدينَ  أ َماِء، َخََبِ  َوَبْيَ  الشَّ رِْسلَْت وَ  السَّ

ُ
 أ

ُهُب، َعلَيِْهمُ  يَاِطيُ  فَرََجَعِت  الشُّ  بَْيَ وَ  بَيْنَنَا ِحيَل : َفَقالُوا لَُكْم؟ َما: َفَقالُوا قَْوِمِهْم، إََِل  الشَّ
َماِء، َخََبِ  رِْسلَْت  السَّ

ُ
ُهُب، َعلَيْنَا َوأ َماءِ  َخََبِ  َوبَْيَ  بَيْنَُكمْ  َحاَل  َما: قَالُوا الشُّ  ء  َشْ  إاِلَّ  السَّ

ُبوا َحَدَث، رِْض  َمَشاِرَق  فَاْْضِ
َ
ِي َهَذا َما فَاْنُظُروا َوَمَغاِرَبَها، األ  َخََبِ  َوَبْيَ  بَيْنَُكمْ  َحاَل  اِلَّ

َماِء، وََلَِك  فَانرَْصََف  السَّ
ُ
ينَ  أ ِ ُهوا اِلَّ  بِنَْخلَةَ  وَُهوَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  انلَِّبِّ  إََِل  تَِهاَمةَ  ََنْوَ  تَوَجَّ

ْصَحابِهِ  يَُصلِّ  وَُهوَ  ُعاَكٍظ، ُسوقِ  إََِل  ََعِمِدينَ 
َ
ا ِر،الَفجْ  َصاَلةَ  بِأ  َمُعوااْستَ  الُقْرآنَ  َسِمُعوا فَلَمَّ
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ِ  َهَذا: َفَقالُوا َلُ، ِي َواَّللَّ َماِء، َخََبِ  َوَبْيَ  بَيْنَُكمْ  َحاَل  اِلَّ  ْوِمِهْم،قَ  إََِل  رََجُعوا ِحيَ  َفُهنَالَِك  السَّ
ُّۡۡشِكَ  َولَن بِهِۦ   اَمنذاَف  ٱلرُّۡشدِ  إَِل  َيۡهِديٓ  ١َعَجٗبا قُۡرَءانًا َسِمۡعَنا إِنذا﴿: قَْوَمَنا يَا: َوقَالُوا ٓ  ن  بَِرب َِنا
َحٗدا

َ
نَْزَل  ،[ ٢  ،١: اجلن] ﴾٢أ

َ
ُ  فَأ وِحَ  قُۡل ﴿: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  نَِبيِّهِ  ََعَ  اَّللَّ

ُ
نذ  إَِلذ  أ

َ
 ٱۡسَتَمعَ  هُ أ

ِنَ  َنَفر   ن ِ  م  ويِحَ  َوإِنََّما[  ١: اجلن] ﴾١ٱۡۡلِ
ُ
 .«اجِلنِّ  قَْوُل  إََِلْهِ  أ

ইিন আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “নিী সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম  কয় িন সাহািীক  সকে লনকয় উ ায িািাকরর উকেকশয 
রওয়ানা  করন। আর দুষ্ট্ লিন্নকদর ঊধ্বভকিাক র সংিাদ সংগ্রকহর পকথ 
প্রলতিন্ধ তা যদখা যদয় এিং তাকদর লদক  অলগ্নলপণ্ড লনলক্ষপ্ত হয়।  াকিই 
শয়তানরা তাকদর সম্প্রদাকয়র লন ি লিকর আকস। তারা লিজ্ঞাসা  রি, 
যতামাকদর  ী হকয়কে? তারা িিি, আমাকদর এিং আ াকশর সংিাদ সংগ্রকহর 
মকধ্য প্রলতিন্ধ তা যদখা লদকয়কে এিং আমাকদর লদক  অলগ্নলপণ্ড েুাঁকড় মারা 
হকয়কে। তখন তারা িিি, লনশ্চয়ই গুরুত্বপূেভ এ িা ল েু ঘিকে িকিই 
যতামাকদর এিং আ াকশর সংিাদ সংগ্রকহর মকধ্য প্রলতিন্ধ তার সৃলষ্ট্ হকয়কে। 
 াকিই, পৃলথিীর পূিভ এিং পলশ্চম অঞ্চি পযভন্ত লিিরে  কর যদখ,  ী  ারকে 
যতামাকদর ও আ াকশর সংিাদ সংগ্রহকর মকধ্য প্রলতিন্ধ তা সৃলষ্ট্ হকয়কে? তাই 
তাকদর যয দিলি লতহামার লদক  লগকয়লেি, তারা নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাকমর লদক  অগ্রসর হকিা। লতলন তখন উ ায িািাকরর পকথ ‘নাখিা’ 
নাম  স্থাকন সাহািীগেক  লনকয় িিকরর সািাত আদায়  রলেকিন। তারা 
যখন  ুরআন শুনকত যপি, তখন যসলদক  মকনালনকিশ  রি। তারপর তারা 
িকি উেি, আল্লাহর শপথ! এলিই যতামাকদর ও আ াকশর সংিাদ সংগ্রকহর 
মকধ্য প্রলতিন্ধ তা সৃলষ্ট্  করকে। এমন সময় যখন তারা সম্প্রদাকয়র লন ি 
লিকর আসি এিং িিি যয, 

ُّۡۡشِكَ  َولَن بِهِۦ   اَمنذاَف  ٱلرُّۡشدِ  إَِل  َيۡهِديٓ  ١ َعَجٗبا قُۡرَءانًا َسِمۡعَنا إِنذا﴿ ٓ  ن َِنا َحٗدا بَِرب 
َ
: اجلن] ﴾٢أ

٢  ،١ ] 
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“আমরা যতা এ  লিস্ময় র  ুরআন শুকনলে, যা সকতযর লদক  লহদায়াত  কর; 
অতঃপর আমরা তাকত ঈমান একনলে। আর আমরা  খকনা আমাকদর রকির 
সাকথ  াউক  শরী   রি না”। [সূরা আি-লিন্ন, আয়াত: ১-২] এ প্রসকে 
আল্লাহ তা‘আিা তাাঁর নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর প্রলত সূরা নালযি 
 করন, 

وِحَ  قُۡل ﴿
ُ
نذهُ  إَِلذ  أ

َ
ِنَ  َنَفر   ٱۡسَتَمعَ  أ ن ِ  م   [  ١: اجلن] ﴾ٱۡۡلِ

“িিুন, আমার প্রলত অহী  রা হকয়কে যয, লনশ্চয় লিন্নকদর এ লি দি 
মকনাকযাগ সহ াকর শুকনকে”।[সূরা আি-লিন্ন: ১] মূিত তাাঁর লন ি লিন্নকদর 
িক্তিযই অহীরূকপ নালযি  রা হকয়কে”।  
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৭৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪৯। 
হাদীকসর শব্দািিী িুখারীর। 
 

৯- পলরকেদ: রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর ওপর নালযি ৃত 
সি অহীই লতলন পূেভরূকপ যপৌঁকে লদকয়কেন 

আল্লাহ তা‘আিা িকিকেন,   
َها﴿ يُّ

َ
أ ٓ  بَل ِغۡ  ٱلرذُسوُل  َيَٰٓ نزَِل  َما

ُ
ب َِك   ِمن إََِلَۡك  أ ُ  رَِساَِلَُهۥ   بَلذۡغَت  َفَما َتۡفَعۡل  لذمۡ  ِإَون رذ  َوٱّللذ

َ  إِنذ  ٱنلذاِس   ِمنَ  َيۡعِصُمَك  َٰفِرِينَ  ٱۡلَقۡومَ  َيۡهِدي َل  ٱّللذ  [  ١١: دةاملائ] ﴾٦٧ٱۡلَك

“যহ রাসূি, আপনার রকির পক্ষ যথক  আপনার লন ি যা নালযি  রা হকয়কে, 
তা যপৌঁকে লদন। আর যলদ আপলন না  করন তকি আপলন তাাঁর লরসািাত 
যপৌঁোকিন না। আর আল্লাহ আপনাক  মানুষ যথক  রক্ষা  রকিন। লনশ্চয় 
আল্লাহ  ালির সম্প্রদায়ক  লহদায়াত  করন না”। [সূরা আি-মাকয়দা, আয়াত: 
৬৭]  
ইমাম যুহরী রহ. িকিকেন, আল্লাহর পক্ষ যথক  লরসািা তথা অহী, আর 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর পক্ষ যথক  তািলিগ তথা যপৌঁকে 
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যদওয়া আর আমাকদর পক্ষ যথক  তাসলিম তথা আত্মসমপভে  রা ও যমকন 
যনওয়া।   

نَّ انلَِّبَّ »َعْن ََعئَِشَة، قَالَْت: 
َ
ثََك أ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َكتََم َشيْئًا ِمَن الَويْحِ فاََل َمْن َحدَّ

َ َتَعاََل َيُقوُل  قُْه، إِنَّ اَّللَّ َها ﴿ «:تَُصدِّ يُّ
َ
أ نزَِل  َمآ  بَل ِغۡ  ٱلرذُسوُل  ۞َيَٰٓ

ُ
ب َِك   ِمن إََِلَۡك  أ  ۡفَعۡل تَ  لذمۡ  ِإَون رذ

 [  ١١: دةاملائ] ﴾ ٦٧ رَِساَِلَُهۥ بَلذۡغَت  َفَما

আকয়শা রালদয়াল্লাহু ‘আনহা যথক  িলেভত, লতলন িকিন, যতামাক  যয িিকি, 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম (অহীর) ল েু লিলনস যগাপন 
 করকেন তাক  তুলম সতযিাদী মকন  করা না। মহান আল্লাহ িকিকেন, “যহ 
রাসূি! আপনার রকির পক্ষ যথক  আপনার  াকে যা অিতীেভ হকয়কে, তা 
প্রিার  রুন, আর যলদ আপলন না  করন তকি আপলন তাাঁর লরসািাত 
যপৌঁোকিন না”। [সূরা আি-মাকয়দা, আয়াত: ৬৭] 
সহীহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৭৫৩১। 
 

১০- পলরকেদ: অহী নালযকির সময় আসমানিাসীর অিস্থার লিিরে 
ْمَر يِف السَّ 

َ
ُ األ َُ بِِه انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: " إَِذا قَََض اَّللَّ ِب ُهَريَْرَة، َيبْلُ

َ
َماِء، َعْن أ

لِْسلَِة ََعَ َصْفَواٍن  ، ََكلسِّ ْجِنَحِتَها ُخْضَعانًا ِلَقْوِلِ
َ
َبِت الَماَلئَِكُة بِأ : َوقَاَل  -َْضَ ي رْيُ قَاَل لََعِ ََ هُ:  

،  -َصْفَواٍن َينُْفُذُهْم َذلَِك  ي قَاَل: احلَقَّ ِ َع َعْن قُلُوبِِهْم، قَالُوا: َماَذا قَاَل َربُُّكْم، قَالُوا لَِّلَّ فَإَِذا فُزِّ
ْمِع َهَكَذا َواِحد  فَْوَق آَخرَ  قُو السَّ ْمِع، َوُمْسَتِ قُو السَّ  - وَُهَو الَعِلُّ الَكِبرُي، فَيَْسَمُعَها ُمْسَتِ

َصابِِع يَِدهِ اَلُْمََن، نََصبََها َبْعَضَها فَْوَق َبْعٍض 
َ
َج َبْيَ أ ْدرََك  -َووََصَف ُسْفيَاُن بِيَِدهِ، َوفَرَّ

َ
فَُربََّما أ

ْن يَْرِِمَ بَِها إََِل َصاِحِبِه َفيُْحِرقَُه، َوُربََّما لَْم يُْدِرْكُه َحّتَّ يَْرِِمَ 
َ
َهاُب الُمْستَِمَع َقبَْل أ َها إََِل بِ  الشِّ

رِْض 
َ
ْسَفَل ِمنُْه، َحّتَّ يُلُْقوَها إََِل األ

َ
ِي ُهَو أ ي يَِليِه، إََِل اِلَّ ِ َ َوُربََّما قَاَل ُسْفيَاُن: َحّتَّ تَنْ  -اِلَّ ِِ تَ

رِْض 
َ
ُق َفيَُقولُو -إََِل األ اِحِر، َفيَْكِذُب َمَعَها ِمائََة َكْذبٍَة، َفيَُصدَّ نَا نَ َفتُلََْق ََعَ فَِم السَّ لَْم َُيَِْبْ

َ
: أ

َثنَا َماِء " َحدَّ ا؟ لِلََْكَِمِة الَِِّت ُسِمَعْت ِمَن السَّ  يَْوَم َكَذا َوَكَذا، يَُكوُن َكَذا َوَكَذا، فَوََجْدنَاُه َحقًّ
ِب ُهَريْرَ 

َ
و، َعْن ِعْكِرَمَة، َعْن أ َثنَا َعْمر  َثنَا ُسْفيَاُن، َحدَّ ، َحدَّ ِ ُّ ْبُن َعبِْد اَّللَّ ُ إَِذا قَََض ا»َة: لََعِ َّللَّ

ْمرَ 
َ
و: َسِمْعُت «َوالاَكِهِن »، َوَزاَد «األ َثنَا ُسْفيَاُن، َفَقاَل: قَاَل َعْمر  ، َحدَّ ِ ُّ ْبُن َعبِْد اَّللَّ َثنَا لََعِ ، وََحدَّ
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بُو ُهَريَْرَة، قَاَل: 
َ
َثنَا أ ْمرَ »ِعْكِرَمَة، َحدَّ

َ
ُ األ اِحرِ  ََعَ فَمِ »، َوقَاَل: «إَِذا قَََض اَّللَّ قُلُْت « السَّ

بَا ُهَريَْرَة؟ قَاَل: َنَعْم، قُلُْت 
َ
نَْت َسِمْعَت َعْمًرا؟ قَاَل: َسِمْعُت ِعْكِرَمَة، قَاَل: َسِمْعُت أ

َ
أ
َ
لُِسْفيَاَن: أ

 
َ
ِب ُهَريَْرَة َوَيْرَفُعُه أ

َ
: لُِسْفيَاَن: إِنَّ إِنَْسانًا َرَوى َعنَْك، َعْن َعْمٍرو، َعْن ِعْكِرَمَة، َعْن أ

َ
نَُّه قََرأ

غَ » ْم اَل، قَاَل «فُرِّ
َ
ْدرِي َسِمَعُه َهَكَذا أ

َ
و، فاََل أ  َعْمر 

َ
ُسْفيَاُن: َوِِهَ ، قَاَل ُسْفيَاُن: َهَكَذا قََرأ

 .قَِراَءُتنَا
আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
যথক  িেভনা  করন যয, লতলন িকিকেন, যখন আল্লাহ তা’আিা আ াকশর 
য াকনা লিষকয়র লসদ্ধান্ত যনন, তখন লিলরশতারা তার  থা যশানার িনয অলত 
লিনকয়র সাকথ লনি লনি পাি  ঝাড়কত থাক  মসৃে পাথকরর উপর লিিীকরর 
শকব্দর মকতা। আলি ইিনুি মাদীনী িকিন,  এর মকধ্য িা িেভ সাল ন  َصْفَوان
যুক্ত এিং অনযরা িকিন, িাতাহ যুক্ত। এর্াকি আল্লাহ তা‘আিা তার িােী 
লিলরশতাকদর যপৌঁোন। যখন লিলরশতাকদর অন্তর যথক  র্য় দূরীরূ্ত হয় তখন 
তারা পরস্পরক  লিকজ্ঞস  কর, যতামাকদর প্ররু্  ী িকিকেন? তখন তারা 
িকিন, যা সতয লতলন তাই িকিকেন এিং লতলন সকিভাচ্চ ও সুমহান”। িুলর  কর 
 ান িালগকয় (শয়তানরা) তা শুকন যনয়। যশানার িনয শয়তানগুকিা এক র 
ওপর এ  এর্াকি থাক । সুলিয়ান ডান হাকতর আেুকির উপর অনয আেুি 
যরকখ হাকতর ইশারায় িযপারিা প্র াশ  রকিন। তারপর  খকনা আগুকনর 
িুিল  েিে ারীক  তার সাথীর  াকে এ  থালি যপৌঁোকনার আকগই আঘাত 
 কর এিং তাক  জ্বালিকয় যদয়। আিার  খনও যস িুিল  প্রথম েিে ারী 
শয়তান পযভন্ত যপাাঁোর পূকিভই যস তার লনকির সাথীক  খিরলি িালনকয় যদয়। 
এমলন  কর এ  থা পৃলথিী পযভন্ত যপৌঁকে যদয়।  খনও সুলিয়ান িকিকেন, 
এমলন  কর পৃলথিী পযভন্ত যপাাঁকে যায়। তারপর তা িাদু করর মুকখ যেকি 
যদওয়া হয় এিং যস তার সাকথ শত লমথযা লমলিকয় প্রিার  কর। তাই তার 
 থা সতয হকয় যায়। তখন যিাক রা িিকত থাক  যয, যদখ এ িাদু র 
আমাকদর  াকে অমু  অমু  লদন অমু  অমু   থা িকিলেি, আমরা তা 
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সলে  যপকয়লে। িস্তুত আসমান যথক  যশানা  থার  ারকেই তা সকতয পলরেত 
হকয়কে”।  
আিী ইিন আবু্দল্লাহ যথক , লতলন সুলিয়ান যথক , লতলন ‘আমর যথক , লতলন 
ই লরমা যথক  এিং লতলন আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িেভনা  করন, 
“যখন আল্লাহ তা‘আিা য াকনা লসদ্ধান্ত গ্রহে  করন”, এ িেভনায় যিযালতলিভদ 

«الاَكِهِن »   থালি অলতলরক্ত। আর আিী ইিন আবু্দল্লাহ সুলিয়ান যথক , লতলন 
‘আমর যথক , লতলন ই লরমা যথক  এিং লতলন আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু 
যথক  িেভনা  করন, একত “যখন আল্লাহ তা‘আিা য াকনা িযপাকর লসদ্ধান্ত 
গ্রহে  করন। এ িেভনায় « ِاِحر «ََعَ فَِم السَّ  িাদু করর মুকখর উপর উকল্লখ 

 করকেন। আিী ইিন আবু্দল্লাহ িকিন, আলম সুলিয়ানক  লিকজ্ঞস  রিাম, 
আপলন ল  ‘আমর যথক  শুকনকেন? লতলন িকিকেন, আলম ই লরমা যথক  
শুকনলে। লতলন িকিন, আলম আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  শুকনলে। 
আলম (আিী ইিন আবু্দল্লাহ) সুলিয়ান রহ. য  িিিাম, য উ য উ আপনার 
যথক , আপলন ‘আমর যথক , লতলন ই লরমা যথক , লতলন আিু হুরায়রা 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  এিং লতলন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
যথক  মারিু‘ সূকত্র িেভনা  করন এিং একত « َغ «فُرِّ  শব্দ রকয়কে। সুলিয়ান রহ. 
িকিন, ‘আমর রহ. এর্াকিই পকড়কেন। লতলন এর্াকিই শুকনকেন  ী না আলম 
িালন না। সুলিয়ান রহ. িকিন, এলি আমাকদর ল রাআত। 
সহীহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৭০১। 

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  ، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ ِ ْهُل »َعْن َعبِْد اَّللَّ
َ
، َسِمَع أ ُ بِالَْويْحِ إَِذا تََكلََّم اَّللَّ

َفا، َفيُْصَعُقوَن، فاََل يََزالُوَن َكَذلَِك حَ  لِْسلَِة ََعَ الصَّ َماِء َصلَْصلًَة َكَجرِّ السِّ َماِء لِلسَّ  ّتَّ السَّ
َع َعْن قُلُوبِِهمْ  يُل فُزِّ يُل، َحّتَّ إَِذا َجاَءُهْم ِجَْبِ ِتيَُهْم ِجَْبِ

ْ
يُل َماَذا « يَأ قَاَل: " َفيَُقولُوَن: يَا ِجَْبِ

، فَ  ، احْلَقَّ قَاَل َربَُّك؟ َفيَُقوُل: احْلَقَّ  .«يَُقولُوَن: احْلَقَّ
আবু্দল্লাহ ইিন মাস‘উদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম  িকিকেন, “যখন আল্লাহ তা‘আিা 
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অহী যপ্ররকের িনয  থা িকিন, তখন এ  আসমাকনর অলধ্িাসী আসমান 
যথক  এরূপ শব্দ যশাকন যয, যযমন পলরষ্কার পাথকরর উপর যিাহার লশ ি 
িানকি শব্দ হয়। যা শুকন তারা সিাই যিহুশ হকয় পকড় এিং লিিরীি 
আিাইলহস সািাম তাকদর  াকে না আসা পযভন্ত তারা এ অিস্থায় থাক । 
এরপর লিিরীি আিাইলহস সািাম যখন তাকদর  াকে আকস, তখন তারা 
জ্ঞানপ্রাপ্ত হকয় িকি, যহ লিিরীি! আপনার রি  ী িকিকেন? লতলন িকিন, 
লতলন সতয িকিকেন। এ থা শুকন স ি লিলরশতা িিকত থাক , সতয 
িকিকেন, সতয িকিকেন”। 
সহীহ, আিু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৩৮; ইিন খুযাইমা, হাদীস নং ২৮০; ইিন লহব্বান, হাদীস 
নং ৩৭।   
 

১১- পলরকেদ: এ  আয়াত দু’িাকর নালযি হওয়া 
ا نََزلَْت: [  ٩٥:  النساء] ﴾٩٥ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  ٱۡلَقَٰعُِدونَ  يَۡسَتوِي لذ ﴿ َعِن الََبَاِء، قَاَل: لَمَّ

ِ  َسبِيلِ  ِف  َوٱلُۡمَجَِٰهُدونَ ﴿ اْدُع يِل »، قَاَل انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: [  ٩٥:  النساء] ﴾٩٥ٱّللذ
َواةِ َوالَكتِِف  َواِة  -َزيًْدا َوَْلَِجْئ بِاللَّْوِح َوادلَّ ِو الَكتِِف َوادلَّ

َ
 وِييَۡستَ  لذ ﴿ُثمَّ قَاَل: " اْكتُْب « -أ

مِّ َمْكتُوٍم [٩٥:  النساء] ﴾٩٥نَ ٱۡلَقَٰعُِدو
ُ
" وََخلَْف َظْهِر انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َعْمُرو بُْن أ

لَْت َماَكَنَها: ؟ َفَْنَ يُر اَْلرَصِ ُمُرِن، فَإِنِّ رَُجل  َْضِ
ْ
ِ َفَما تَأ ْعََم، قَاَل: يَا رَُسوَل اَّللَّ

َ
 يَۡسَتوِي لذ ﴿ األ

ِ  َسبِيلِ  ِف  َوٱلُۡمَجَِٰهُدونَ ﴿[  ٩٥:  النساء] ﴾٩٥ ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  ٱۡلَقَٰعُِدونَ  ِل  َغۡيُ ﴿ ﴾٩٥ٱّللذ و 
ُ
 أ

رِ  َ  [  ٩٥:  النساء] ﴾ ٩٥ ٱلَّضذ

িারা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন,  
ِ  َسبِيلِ  ِف  َوٱلُۡمَجَٰهُِدونَ ﴿[  ٩٥:  النساء] ﴾٩٥ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  ٱۡلَقَٰعُِدونَ  يَۡسَتوِي لذ ﴿  ﴾٩٥ٱّللذ
 [٩٥:  النساء]

“মুলমনকদর মকধ্য যারা ঘকর িকস থাক  এিং আল্লাহর পকথ লিহাদ  কর তারা 
পরস্প সমান নয়”। [সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৯৫] 
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আয়াতলি নালযি হকি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিন, 
যাকয়দক  আমার  াকে যডক  আকনা এিং তাক  িকিা, যস যযন  াষ্ঠখণ্ড, 
যদায়াত এিং  াাঁকধ্র হাড়, িেভনা ারী িকিন, অথিা লতলন িকিকেন,  াাঁকধ্র 
হাড় এিং যদায়াত লনকয় আকস। এরপর লতলন িিকিন, লিকখা, 

  [٩٥:  النساء] ﴾٩٥ٱۡلَقَٰعُِدونَ  يَۡسَتوِي لذ ﴿ 
এ সময় অন্ধ সাহািী ‘আমর ইিন উকম্ম মা তূম রালদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর যপেকন িসা লেকিন। লতলন িিকিন, ইয়া 
রাসূিাল্লাহ্! আলম যতা অন্ধ, আমার িযাপাকর আপনার  ী লনকদভশ? এ  থার 
যপ্রলক্ষকত পূকিভাক্ত আয়াকতর পলরিকতভ নালযি হকিা,  

ِل  َغۡيُ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  ٱۡلَقَٰعُِدونَ  يَۡسَتوِي لذ ﴿ و 
ُ
رِ  أ َ  [  ٩٥:  النساء] ﴾ ٩٥ ٱلَّضذ

“িকস থা া মুলমনগে, যারা ওযরগ্রস্ত নয় তারা এ  সমান নয়”। [সূরা আন-
লনসা, আয়াত: ৯৫] 
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৯৯০।  

ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ِ َصَّلَّ اَّللَّ نَّ رَُسوَل اَّللَّ
َ
ِو اللَّْوِح »َعْن الََبَاِء بِْن ََعزٍِب، أ

َ
، «اْئتُوِن بِالَكتِِف، أ

مِّ َمْكتُوٍم [ ٩٥:  النساء] ﴾٩٥ٱلُۡمۡؤمِنِيَ  ِمنَ  ٱۡلَقَٰعُِدونَ  يَۡسَتوِي لذ ﴿فََكتََب: 
ُ
، َوَعْمُرو اْبُن أ

لَْت: َخلَْف َظْهرِ  ِل  َغۡيُ ﴿هِ، َفَقاَل: َهْل يِل ِمْن رُْخَصٍة؟ َفَْنَ و 
ُ
رِ  أ َ  .[ ٩٥:  النساء] ﴾ ٩٥ ٱلَّضذ

িারা ইিন আলযি রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম এ লদন িিকিন, “উকির  াাঁকধ্র হাড় িা  াষ্ঠিি  লনকয় 
একসা। এরপর লতলন লিখকত িিকিন, 

 [ ٩٥:  النساء] ﴾٩٥ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  ٱۡلَقَٰعُِدونَ  يَۡسَتوِي لذ ﴿
“মুলমনকদর মকধ্য যারা ঘকর িকস থাক  তারা পরস্পর সমান নয়”। [সূরা আন-
লনসা, আয়াত: ৯৫] 
‘আমর ইিন উকম্ম মা তূম রালদয়াল্লাহু ‘আনহু এ সময় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর লপকের লপেকন লেকিন। লতলন িিকিন, আমার িনয ল  
য াকনা অি াশ আকে? তখন নালযি হকিা,  
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ِل  َغۡيُ ﴿ و 
ُ
رِ  أ َ  .[ ٩٥:  النساء] ﴾ ٩٥ ٱلَّضذ

“যারা অক্ষম তারা োড়া”। [সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৯৫]  
সহীহ, লতরলমযী, হাদীস নং ১৬৭০; নাসায়ী, হাদীস নং ৩০৪২; ইিন লহব্বান, হাদীস নং ৪১।   
 

১২- পলরকেদ: রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর মৃতুযর আগ 
পযভন্ত অহী নালযি িন্ধ লেকিা না 

َ بْنَعِن  َ ن
َ
ُ َعنُْه:  أ َ َتَعاََل تَاَبَع ََعَ رَُسوِلِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم الَويْحَ »َمالٍِك رَِِضَ اَّللَّ نَّ اَّللَّ

َ
أ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َبْعدُ َقبَْل َوفَاتِِه، َحّتَّ  َ رَُسوُل اَّللَّ ، ُثمَّ تُُوِّفِّ ْكََثَ َما ََكَن الَويْحُ
َ
 « تََوفَّاُه أ

আনাস ইিন মালি  রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “আল্লাহ 
তা‘আিা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর প্রলত তাাঁর মৃতুযর আগ 
পযভন্ত ধ্ারািালহ র্াকি অহী নালযি  করন। তাাঁর মৃতুযর পূকিভ অনযানয সমকয়র 
যিকয় যিলশ অহী নালযি হকতা। এরপর লতলন মারা যান”। 
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৯৮২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০১৬। 
হালিয ইিন হািার আস ািনী রহ. ‘িাতহুি িারী’ (৮/৯) এ িকিকেন: “হাদীকস উলল্ললখত, 

«ُ ْكَثَُُتََوفَّاه َُُحّتَّ
َ
«الَوْحُ ََُكنََُُماُأ  এর অথভ হকিা, তাাঁর মৃতুযর পূকিভ অনযানয সমকয়র যিকয় যিলশ অহী 

নালযি হকতা। এর লহ মত লেকিা মক্কা লিিকয়র পকর লিলর্ন্ন অঞ্চি যথক  নানা প্রলতলনলধ্দি 
আসকত থাক ন। তারা শরী‘আকতর নানা লিষয় িানকত যিকয় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লামক  অকন  প্রশ্ন  করন। িকি অলধ্  হাকর অহী নালযি হয়। এলি রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর প্রথম িীিকনর যিকয় যশষ িীিকন যিলশ ঘকিকে। য ননা 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর মক্কী িীিকন যতমন য াকনা িড় সূরা নালযি হয় 
লন। লহিরকতর পকর মাদানী িীিকন আহ াম সমৃ্পক্ত অকন  িড় সূরা নালযি হয়। তকি তাাঁর 
যশষ িীিকন উপকরাক্ত  ারকে যিলশ অহী নালযি হয়”। 

 

১৩- পলরকেদ: রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর মৃতুযর পকর অহী 
নালযি িন্ধ হকয় যায় 

بُو بَْكٍر رَِِضَ اهلُل َعنُْه، َبْعَد َوفَاِة رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم 
َ
، قَاَل: قَاَل أ ٍَ َ ن

َ
َعْن أ

ْيَمَن نَُزورَُها، َكَما ََكَن رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يَُزورَُها، »ِلُعَمَر: 
َ
مِّ أ

ُ
اْنَطِلْق بِنَا إََِل أ
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ا اْنتََهيْنَا إََِلَْها بََكْت، َفَقااَل لََها: َما ُيبِْكيِك؟ َما ِعنَْد اهلِل َخرْي  لَِرُسوِلِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيْ  ِه فَلَمَّ
نَّ َما ِعنَْد اهلِل َخرْي  لَِرُسوِلِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ 

َ
ْعلَُم أ

َ
ُكوَن أ

َ
ْن اَل أ

َ
بِْكي أ

َ
؟ َفَقالَْت: َما أ

َماِء، َفَهيََّجتُْهَما ََعَ اْْلُاَكِء. نَّ الَْويْحَ قَِد اْنَقَطَع ِمَن السَّ
َ
بِْكي أ

َ
فََجَعاَل  وََسلََّم، َولَِكْن أ

 .«َيبِْكيَاِن َمَعَها
আনাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম মারা যগকি আিু ি র রালদয়াল্লাহু ‘আনহু উমর 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহুক  িিকিন, িকিা উকম্ম আইমান রালদয়াল্লাহু ‘আনহার  াকে 
যাই, তাাঁর সকে সাক্ষাৎ  রকত যাকিা যযমন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম তার সাক্ষাকত যযকতন। যখন আমরা তার  াকে যগিাম, তখন লতলন 
 াাঁদকত িাগকিন। তারা দুিন িিকিন, তুলম  াাঁদে য ন? আল্লাহর  াকে যা 
ল েু রকয়কে তা তাাঁর রাসুকির িনয যিলশ উত্তম। উকম্ম আইমান রালদয়াল্লাহু 
‘আনহা িিকিন, এিনয আলম  াাঁদলে না যয, আলম িালন না আল্লাহর  াকে যা 
ল েু আকে তা রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িনয উত্তম; িরং এ 
িনয আলম  াাঁদলে যয, আসমান যথক  অহী আসা িন্ধ হকয় যগকিা। উকম্ম 
আইমাকনর এ  থা তাকদর মকধ্যও  ান্নার আকিগ সৃলষ্ট্  রি। সুতরাং তারাও 
তার সাকথ  াাঁদকত িাগকিন”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৫৪। 
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ল তািুি ঈমান 
ঈমাকনর বিলশষ্ট্য সম্পল ভত পলরকেদসমূহ 

১- পলরকেদ: ঈমান, ইসিাম ও ইহসান সম্পক ভ লিিরীি আিাইলহস 
সািাকমর প্রশ্ন 

تَاُه 
َ
ِب ُهَريَْرَة، قَاَل: ََكَن انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم بَاِرًزا يَْوًما لِلنَّاِس، فَأ

َ
َفَقاَل: َما  جل  رَعْن أ

ِ َوَماَلئَِكتِِه، َوُكتُبِِه، َوبِِلَقائِِه، َورُُسِلِه َوتُْؤِمَن »اإِليَماُن؟ قَاَل:  ْن تُْؤِمَن بِاَّللَّ
َ
«. ْعِث بِاْْلَ اإِليَماُن أ

اَلَة، َوتُؤَ  ، َواَل تَُْشَِك بِِه َشيْئًا، َوتُِقيَم الصَّ َ ْن َتْعبَُد اَّللَّ
َ
دَِّي قَاَل: َما اإلِْساَلُم؟ قَاَل: " اإلِْساَلُم: أ

ََكَة الَمْفُروَضَة، َوتَُصوَم َرَمَضاَن ". قَاَل: َما اإلِْحَساُن؟ قَاَل:  نَّ »الزَّ
َ
َ َكأ ْن َتْعبَُد اَّللَّ

َ
 َك تََراُه، فَإِنْ أ

ائِِل، «لَْم تَُكْن تََراُه فَإِنَُّه يََراكَ  ْعلََم ِمَن السَّ
َ
اَعُة؟ قَاَل: " َما الَمْسئُوُل َعنَْها بِأ ، قَاَل: َمَّت السَّ

َمُة َربََّها، َوإَِذا َتَطاَوَل رََُعُة اإِلبِِل اُْلْهمُ 
َ
ِت األ اِطَها: إَِذا َودَلَ ْْشَ

َ
ْخَِبَُك َعْن أ

ُ
 يِف اُْلنْيَاِن، يِف  وََسأ

ُ " ُثمَّ تاََل انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: ٍَ اَل َيْعلَُمُهنَّ إاِلَّ اَّللَّ َ  إِنذ ﴿ ََخْ  ِعۡلمُ  ِعنَدُهۥ ٱّللذ
اَعةِ ْدبََر َفَقاَل: [ ٣٤: لقمان] ﴾ٱلسذ

َ
وهُ »، ُثمَّ أ يُل َجاَء ُيَعلِّمُ َهَذا »فَلَْم يََرْوا َشيْئًا، َفَقاَل: « رُدُّ  ِجَْبِ

 .«انلَّاَس ِدينَُهمْ 
আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, এ লদন রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িনসমকক্ষ িসা লেকিন। এমন সময় তাাঁর  াকে 
এ  িযলক্ত একস লিজ্ঞাসা  রকিন ‘ঈমান  ী?’ লতলন িিকিন, ‘ঈমান হকিা, 
আপলন লিশ্বাস রাখকিন আল্লাহর প্রলত, তাাঁর লিলরশতাগকের প্রলত, (ল য়ামকতর 
লদন) তাাঁর সকে সাক্ষাকতর প্রলত এিং তাাঁর রাসূিগকের প্রলত। আপলন আকরা 
লিশ্বাস রাখকিন পুনরুত্থাকনর প্রলত।’ লতলন লিজ্ঞাসা  রকিন, ‘ইসিাম  ী?’ 
লতলন িিকিন, ‘ইসিাম হকিা, আপলন আল্লাহর ইিাদত  রকিন এিং তাাঁর 
সকে  াউক  শরী   রকিন না, সািাত  াকয়ম  রকিন, িরয যা াত আদায় 
 রকিন এিং রমযাকনর সাওম পািন  রকিন।’ ঐ িযলক্ত লিজ্ঞাসা  রকিন, 
‘ইহসান  ী?’ লতলন িিকিন, ‘আপলন এমন র্াকি আল্লাহর ইিাদত  রকিন 
যযন আপলন তাাঁক  যদখকেন, আর যলদ আপলন তাাঁক  যদখকত না পান তকি 
(লিশ্বাস রাখকিন যয,) লতলন আপনাক  যদখকেন।’ ঐ িযলক্ত লিজ্ঞাসা  রকিন, 
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‘ল য়ামত  কি হকি?’ লতলন িিকিন, ‘এ িযাপাকর যাক  লিজ্ঞাসা  রা হকে, 
লতলন লিজ্ঞাসা ারী অকপক্ষা যিলশ িাকনন না। তকি আলম আপনাক  
ল য়ামকতর আিামতসমূহ িকি লদলে, িাাঁদী যখন তার প্ররু্ক  প্রসি  রকি 
এিং উকির নগেয রাখাকিরা যখন িড় িড় অট্টালি া লনমভাকে প্রলতকযালগতা 
 রকি। (ল য়ামকতর লিষয়) যসই পাাঁিলি লিলনকসর অন্তরু্ভক্ত, যা আল্লাহ োড়া 
য উ িাকন না।’ এরপর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম এই 
আয়াতলি যশষ পযভন্ত লতিাওয়াত  রকিন,  

َ  إِنذ ﴿ اَعةِ ِعۡلمُ  ِعنَدُهۥ ٱّللذ  [٣٤: لقمان] ﴾ٱلسذ

“ল য়ামকতর জ্ঞান য িি আল্লাহই লন ি।” [সূরা িু মান, আয়াত: ৩৪]।  
এরপর ঐ িযলক্ত িকি যগকি লতলন িিকিন, ‘যতামরা তাক  লিলরকয় আকনা।’ 
তারা ল েুই যদখকত যপি না। তখন লতলন িিকিন, ‘ইলন লিিরীি আিাইলহস 
সািাম। যিা কদর দীন যশখাকত একসলেকিন”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯। 
اِب  بْن ُعَمر َعنْ   إِذْ  يَْوٍم، َذاَت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  اهللِ  رَُسولِ  ِعنْدَ  ََنْنُ  بَيْنََما: قَاَل  اخْلَطَّ
َعِر، َسَوادِ  َشِديدُ  اثلِّيَاِب، َبيَاِض  َشِديدُ  رَُجل   َعلَيْنَا َطلَعَ  ثَرُ  َعلَيْهِ  يَُرى اَل  الشَّ

َ
فَ  أ  َواَل  ِر،السَّ

، ِمنَّا َيْعِرفُهُ  َحد 
َ
ََ  َحّتَّ  أ ْسنَدَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  انلَِّبِّ  إََِل  َجلَ

َ
 ُرْكبَتَيِْه، إََِل  ُرْكبَتَيْهِ  فَأ

يْهِ  َووََضعَ  دُ  يَا: َوقَاَل  فَِخَذيِْه، ََعَ  َكفَّ ْخَِبِْن  حُمَمَّ
َ
 اهللُ  َصَّلَّ  اهللِ  رَُسوُل  َفَقاَل  اإْلِْساَلِم، َعِن  أ

نْ  اإْلِْساَلمُ »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
نْ  تَْشَهدَ  أ

َ
نَّ  اهللُ  إاِلَّ  إَِلَ  اَل  أ

َ
ًدا َوأ  َسلََّم،وَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  اهللِ  رَُسوُل  حُمَمَّ

اَلةَ، َوتُِقيمَ  ََكَة، َوتُْؤِِتَ  الصَّ : قَاَل  ،«ِبياًل سَ  إََِلْهِ  اْستََطْعَت  إِنِ  اْْلَيَْت  َوََتُجَّ  َرَمَضاَن، َوتَُصومَ  الزَّ
ُلُ، َلُ  َفَعِجبْنَا: قَاَل  َصَدقَْت،

َ
قُُه، يَْسأ ِن : قَاَل  َويَُصدِّ ْخَِبْ

َ
يَماِن، َعِن  فَأ نْ »: قَاَل  اإْلِ

َ
 بِاهلِل، تُْؤِمنَ  أ

هِ  َخرْيِهِ  بِالَْقَدرِ  َوتُْؤِمنَ  اْْلِخِر، َواَْلَْومِ  َورُُسِلِه، َوُكتُِبِه، َوَماَلئَِكِتِه، : اَل قَ  َصَدقَْت،: قَاَل  ،«َوَْشِّ
ِن  ْخَِبْ

َ
نْ »: قَاَل  اإْلِْحَساِن، َعِن  فَأ

َ
نََّك  اهللَ  َتْعبُدَ  أ

َ
: قَاَل  ،«يََراكَ  فَإِنَّهُ  تََراهُ  تَُكنْ  لَمْ  فَإِنْ  تََراُه، َكأ

ِن  ْخَِبْ
َ
اَعِة، َعِن  فَأ ْعلَمَ  َعنَْها الَْمْسئُوُل  َما»: قَاَل  السَّ

َ
ائِِل  ِمنَ  بِأ ِن : قَاَل  «السَّ ْخَِبْ

َ
َماَرتَِها، َعنْ  فَأ

َ
 أ

نْ »: قَاَل 
َ
َمةُ  تَِلَ  أ

َ
نْ  َربَّتََها، اأْل

َ
اءِ  رََِعءَ  الَْعالَةَ  الُْعَراةَ  احْلَُفاةَ  تََرى َوأ ُ  الشَّ  ،«نْيَانِ اْْلُ  يِف  ونَ َيتََطاَول
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تَْدرِي ُعَمرُ  يَا»: يِل  قَاَل  ُثمَّ  َمِليًّا، فَلَِبثُْت  اْنَطلََق  ُثمَّ : قَاَل 
َ
ائُِل؟ َمِن  أ  ُسوُلُ َورَ  اهللُ : قُلُْت  «السَّ

ْعلَُم،
َ
يُل  فَإِنَّهُ »: قَاَل  أ تَاُكمْ  ِجَْبِ

َ
 .«ِدينَُكمْ  ُيَعلُِّمُكمْ  أ

উমার ইিন খাত্তাি রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “এ িার 
আমরা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর সমীকপ অিস্থান 
 রলেিাম। এমন সময় এ িন যিা  আমাকদর  াকে একস হালযর হকিন। 
তার পলরধ্াকনর  াপড় লেি সাদা ধ্িধ্কি, মাথার য শ লেি  াকিা  ুি ুকি। 
তার মকধ্য সিকরর য াকনা লিহ্ন লেি না। আমরা য উ তাক  লিলন না। লতলন 
লনকির দুই হাাঁিু নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর দুই হাাঁিুর সাকথ িালগকয় 
িকস পড়কিন আর তার দুই হাত নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর দুই 
উরুর উপর রাখকিন। তারপর লতলন িিকিন, যহ মুহাম্মাদ! আমাক  ইসিাম 
সস্পক ভ অিলহত  রুন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, 
ইসিাম হকিা, তুলম এ  থার সাক্ষয প্রদান  রকি যয, আল্লাহ িযতীত য াকনা 
সতয ইিাহ যনই এিং লনশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর 
রাসূি, সািাত  াকয়ম  রকি, যা াত আদায়  রকি, রমযাকনর সাওম পািন 
 রকি এিং িাইতুল্লাহ যপৌঁোর সামথভয থা কি হি পািন  রকি। আগন্তু  
িিকিন, আপলন লে ই িকিকেন। তার  থা শুকন আমরা লিলিত হিাম যয, 
লতলনই প্রশ্ন  করকেন আর লতলনই-তা সতযালয়ত  রকেন। আগন্তু  িিকিন, 
আমাক  ঈমান সম্পক ভ অিলহত  রুন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িিকিন, ঈমান হকিা আল্লাহর প্রলত, তার লিলরশতাকদর প্রলত, তার 
ল তািসমূকহর প্রলত, তার রাসূিগকের প্রলত এিং আলখরাকতর প্রলত ঈমান 
আনকি, আর তা লদকরর র্াি-মকের প্রলত ঈমান রাখকি। আগন্তু  
িিকিন,আপলন লে ই িকিকেন। তারপর িিকিন, আমাক  ইহসান সম্পক ভ 
অিলহত  রুন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, ইহসান 
হকিা, এমনর্াকি ইিাদত-িকেগী  রকি যযন তুলম আল্লাহক  যদখে, যলদ তুলম 
তাক  নাও যদখ, তাহকি এ লিশ্বাস রাখকি যয, লতলন যতামাক  যদখকেন। 
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আগন্তু  িিকিন, আমাক  ল য়ামত সস্পক ভ অিলহত  রুন। রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, এ লিষকয় প্রশ্ন ারীর িাইকত যাক  
লিকজ্ঞস  রা হকয়কে লতলন অলধ্  অিলহত নন। আগন্তু  িিকিন, আমাক  
এর আিামত সস্পক ভ অিলহত  রুন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িিকিন, তা হকিা এই যয, দাসী তার প্ররু্র িননী হকি এিং 
নগ্নপদ, লিিস্ত্রকদহ দলরদ্র যমষপাি কদর লিরাি লিরাি অট্টালি ার 
প্রলতকযালগতায় গলিভত যদখকত পাকি। উমার ইিন খাত্তাি রালদয়াল্লাহু ‘আনহু 
িিকিন, পকর আগন্তু  প্রস্থান  রকিন। আলম যিশ ল েুক্ষে অকপক্ষা  রিাম। 
তারপর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আমাক  িিকিন, যহ উমার! 
তুলম িাকনা, এই প্রশ্ন ারী য ? আলম িিিাম, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূিই সময  
জ্ঞাত আকেন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, লতলন যতা 
লিিরীি। যতামাকদর লতলন দীন লশক্ষা লদকত একসলেকিন”।  
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮,  কয় লি সনকদ। যাকত ইয়াহইয়া ইিন ই‘য়ামার রহ. 
যথক  িলেভত, 

َل » وَّ
َ
ةِ  الَْقَدرِ  يِف  قَاَل  َمنْ  أ ، َمْعَبد   بِاْْلَرْصَ نَا فَاْنَطلَْقُت  اجْلَُهِنُّ

َ
ْيِ  احْلِْمرَيِيُّ  الرَّمْحَِن  َعبْدِ  ْبنُ  ومَُحَيْدُ  أ وْ  - َحاجَّ

َ
 أ

َحًدا لَِقينَا لَوْ : َفُقلْنَا - ُمْعتَِمَريِْن 
َ
ْصَحاِب  َمنْ  أ

َ
نْلَاهُ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  اهللِ  رَُسولِ  أ

َ
ا َفَسأ  يِف  ُؤاَلءِ هَ  َيُقوُل  َعمَّ

َق  الَْقَدِر، اِب  بِْن  ُعَمرَ  ْبنُ  اهللِ  َعبْدُ  نَلَا فَُوفِّ نَا فَاْكتَنَْفُتهُ  الَْمْسِجَد، َداِخاًل  اخْلَطَّ
َ
َحُدنَا وََصاِحِب  أ

َ
 ِميِنِه،يَ  َعنْ  أ

، َعنْ  َواْْلَخرُ  نَّ  َفَظنَنُْت  ِشَماِلِ
َ
مَ  َسيَُِكُ  َصاِحِب  أ ، اللََْكَ بَا: َفُقلُْت  إيَِلَّ

َ
 اس  نَ  قِبَلَنَا َظَهرَ  قَدْ  إِنَّهُ  الرَّمْحَِن  َعبْدِ  أ

ُرونَ  الُْقْرآَن، َيْقَرُءونَ  نِِهْم، ِمنْ  وََذَكرَ  الِْعلَْم، َوَيتََقفَّ
ْ
نَُّهمْ  َشأ

َ
نْ  يَْزُعُمونَ  َوأ

َ
نَّ  َقَدَر، اَل  أ

َ
ْمرَ  َوأ

َ
، اأْل ُنف 

ُ
 فَإَِذا»: قَاَل  أ

وََلَِك  لَِقيَت 
ُ
ْخَِبُْهمْ  أ

َ
نِّ  فَأ

َ
نَُّهمْ  ِمنُْهْم، بَِريء   أ

َ
ي ،«ِمنِّ  بَُرآءُ  َوأ ِ نَّ  لَوْ » ُعَمرَ  ْبنُ  اهللِ  َعبْدُ  ِبهِ  َُيِْلُف  َواِلَّ

َ
حَ  أ

َ
 ِدِهمْ أِل

ُحدٍ  ِمثَْل 
ُ
ْنَفَقهُ  َذَهًبا، أ

َ
حدثن أب عمر بن اخلطاب رِض اهلل  :َقاَل  ُثمَّ  «ِبالَْقَدرِ  يُْؤِمنَ  َحّتَّ  ِمنْهُ  اهللُ  قَِبَل  َما فَأ

 عنه. فذكر احلديث.

“সিভপ্রথম ‘ াদর’ (তা দীকরর র্াকিা-মে) সম্পক ভ িসরা শহকর ‘মা‘িাদ আি িুহানী  থা 
যতাকিন। আলম (ইয়াহইয়া ইিন ই‘য়ামার) এিং হুমাইদ ইিন আবু্দর রহমান আি লহমইয়ারী 
হি অথিা উমরা আদাকয়র িনয মক্কায় আসিাম। আমরা লনকিকদর মকধ্য আকিািনা  রলেিাম 
যয, যলদ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর য াকনা সাহািীর সাক্ষাৎ পাই তাহকি 
তার  াকে এসি যিা  তা দীর সস্পক ভ যা িকি যিড়াকে, যস লিষকয় লিকজ্ঞস  রতাম। 
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যসৌর্াগযক্রকম আমরা আবু্দল্লাহ ইিন উমার ইিন খাত্তাি রালদয়াল্লাহু ‘আনহুক  মসলিকদ 
প্রকিশরত অিস্থায় যদখা পাই। আমরা তার  াকে লগকয় এ িন তার ডানপাকশ এিং আর 
এ িন িামপাশ লদকয় তাক  লঘকর ধ্রিাম। আমার মনে হন া, আমার সাথী িান যয, আলমই 
 থা িলি। আলম িিিাম, যহ আিু আবু্দর রহমান! (আবু্দল্লাহ ইিন উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর 
 ুলনয়াত লেি আিু আবু্দর রহমান) আমার যদকশ এমন  লতপয় যিাক র আলির্ভাি হকয়কে 
যারা  ুরআন পাে  কর এিং ইিকম দীন সম্পক ভ গকিষো  কর। লতলন তাকদর অিস্থা সস্পক ভ 
আকরা ল েু উকল্লখ  করন এিং িকিন যয, তারা মকন  কর তা দীর িিকত ল েু যনই। 
সিল েু তাৎক্ষলন র্াকি ঘকি। আবু্দল্লাহ ইিন উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িিকিন, তাকদর সাকথ 
যতামাকদর যদখা হকি িকি লদও যয, তাকদর সাকথ আমার য াকনা সস্প ভ যনই এিং আমার 
সকে তাকদরও য াকনা সম্প ভ যনই। আল্লাহর  সম! যার উপর আিদুল্লাহ ইিন উমর শপথ 
 রকে তা হকিা, যলদ একদর য উ উহুদ পাহাড় পলরমাে যসানার মালি  হয় এিং তা আল্লাহর 
রাস্তায় খরি  কর, তা দীকরর প্রলত ঈমান না আনা পযভন্ত আল্লাহ তা  িুি  রকিন না। 
তারপর লতলন িিকিন, আমাক  আমার লপতা উমার ইিন খাত্তাি রালদয়াল্লাহু ‘আনহু হাদীস 
শুলনকয়কেন। অতঃপর লতলন পুকরা হাদীস িেভনা  করন।  
হাদীকস উলল্ললখত িা য » نَا فَاْكتَنَْفُتهُ 

َ
وََصاِحِب  أ « এর অথভ হকিা, আলম ও আমার সাথী তার দুপাকশ 

(এ িন ডান পাকশ আকর িন িাম পাকশ) লঘকর ধ্রিাম। 
হাদীকস উলল্ললখত আকর লি িা য » ُرونَ  الِْعلْمَ  َيتََقفَّ « এর অথভ, তারা ইিকম দীন অনুসরে  কর 
এিং তা খুাঁকি যিড়ায়, تقفر হকে য াকনা ল েুর অনুসরে  রা। 
হাদীকস উলল্ললখত আকর লি িা য » نَّ 

َ
ْمرَ  أ

َ
ُنف   اأْل

ُ
أ « এর িারা উকেশয হকিা সিল েু তাৎক্ষলন  

র্াকি ঘকি। একত তা দীর িা  াকরা ইোর হাত যনই। যযমন িিা হয়, روضة أنف যযখাকন 
আকগর ল েু লিকিিনা  রা হয় না,  ءأنف الِش  য াকনা ল েুর আগ্রর্াগ।   

ইমাম িাগর্ী রহ. িকিন, “এ হাদীকস রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িালহয  
আমিক  ইসিাম এিং অন্তকরর লিশ্বাসক  ঈমান িকিকেন। মূিত এ  থা িারা এিা িুঝার 
সুকযাগ যনই যয, আমিসমূহ ঈমাকনর অংশ নয়। অথিা এিাও িিা যাকি না যয, অন্তকরর 
সতযায়নক  ইসিাম িকি না। িরং এিা এ লি যমৌলি  িাক যর িযাখযা যয িা যলি সিল েুক ই 
শালমি  কর, আর তা হকে দীন। আর এ িনযই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
িকিকেন,  

يُل  ذلك» تَاُكمْ  ِجَْبِ
َ
 .«ِديَنُكمْ  أمر ُيَعلُِّمُكمْ  أ
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“লতলন লিিরীি আিাইলহস সািাম। যতামাকদরক  লতলন দীন লশক্ষা লদকত একসলেকিন”। িস্তুত: 
ঈমান ও ইসিাম উর্য় শব্দ িারাই অন্তকরর সতযায়ন ও আমি িুঝায়। এর প্রমাণ আল্লাহ তা‘আিার 
িােী,  

ِينَ  إِنذ ﴿ ِ  ِعندَ  ٱل  ۡسَلَٰمُ  ٱّللذ  [  ١٩: عمران ال] ﴾ٱۡۡلِ

“লনশ্চয় আল্লাহর লন ি দীন হকে ইসিাম”। [সূরা আকি ইমরান, আয়াত: ১৯] 
আল্লাহ তা‘আিা আকরা িকিকেন,  

ۡسَلَٰمَ  لَُكمُ  َورَِضيُت ﴿ [  ٣: دةاملائ] ﴾دِيٗنا ٱۡۡلِ  “এিং যতামাকদর িনয দীন লহকসকি পেে  রিাম 
ইসিামক ”। [সূরা আি-মাকয়দা, আয়াত: ৩]  
আল্লাহ তা‘আিা আকরা িকিকেন, 

ۡسَلَٰمِ  َغۡيَ  يَبَۡتغِ  َوَمن﴿  [ ١٥: عمران ال] ﴾٨٥ٱلَۡخَِِٰسِينَ  ِمنَ  ٱٓأۡلِخَرةِ  ِف  وَُهوَ  ِمۡنهُ  ُيۡقَبَل  فَلَن ِديٗنا ٱۡۡلِ

“আর যয ইসিাম োড়া অনয য াকনা দীন িায়, তকি তার  াে যথক  তা  খকনা গ্রহে  রা 
হকি না এিং যস আলখরাকত ক্ষলতগ্রস্তকদর অন্তরু্ভক্ত হকি”। [সূরা আকি ইমরান, আয়াত: ৮৫]  
এসি আয়াকত আল্লাহ তা‘আিা িকিকেন যয, লতলন যয দীকনর ওপর রালি-খুলশ ও িাোহর 
যথক  গ্রহে  রকিন তা হকিা ইসিাম। আর অন্তকরর সতযায়কনর সাকথ আমি না থা কি 
আল্লাহর  াকে তা গ্রহেকযাগয ও সন্তুলষ্ট্র পযভাকয় যাকি না”। শরকহ সুন্নাহ, ১/১০-১১। 
 

يِْديِهْم، فَإِْن »َر، قُلُْت اِلبِْن ُعَمَر: بِْن َيْعم َعْن َُيَْي 
َ
ْمَر بِأ

َ
نَّ اأْل

َ
إِنَّ ِعنَْدنَا رَِجااًل يَْزُعُموَن أ

نَُّهْم ِمنِّ بَُرآُء، 
َ
، َوأ نِّ ِمنُْهْم بَِريء 

َ
ْخَِبُْهْم أ

َ
ُثمَّ َشاُءوا َعِملُوا، َوإِْن َشاُءوا لَْم َيْعَملُوا، َفَقاَل: أ

ُد َما قَاَل:  يُل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم إََِل انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َفَقاَل: يَا حُمَمَّ َجاَء ِجَْبِ
ََكَة، َوتَُصوُم َرَمَض  اَلةَ، َوتُْؤِِت الزَّ اَن، اإْلِْساَلُم؟ َفَقاَل: "َتْعبُُد اهلَل اَل تَُْشُِك بِِه َشيْئًا، َوتُِقيُم الصَّ

؟ قَاَل: " َنَعْم " قَاَل: َصَدقَْت، قَاَل: َفَما  نَا ُمْسِلم 
َ
َوََتُجُّ اْْلَيَْت " قَاَل: فَإَِذا َفَعلُْت َذلَِك فَأ

نََّك تََراُه، فَإِْن اَل تَُك تََراُه فَإِنَُّه يََراَك " قَاَل: فَإَِذا فَ 
َ
َعلُْت اإْلِْحَساُن؟ قَاَل: " ََتََْش اهلَل َتَعاََل َكأ

 ِ يَماُن؟ قَاَل: "َذل ؟ قَاَل: " َنَعْم " قَاَل: َصَدقَْت. قَاَل: َفَما اإْلِ نَا حُمِْسن 
َ
تُْؤِمُن بِاهلِل،  َك فَأ

إَِذا قَاَل: فَ َوَماَلئَِكِتِه، َوُكتُِبِه، َورُُسِلِه، َواْْلَْعِث ِمْن َبْعِد الَْموِْت، َواجْلَنَِّة، َوانلَّاِر، َوالَْقَدِر ُُكِِّه "، 
؟ قَاَل: " َنَعْم ". قَاَل: َصَدقَْت  َفَعلُْت  نَا ُمْؤِمن 

َ
 .«َذلَِك فَأ

ইয়াহইয়া ইিন ইয়া‘মুর রহ. িকিন, আলম ইিন উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমাক  
িিিাম, আমাকদর মকধ্য ল েু যিা  আকেন যারা মকন  করন র্াকিা-মে সিই 
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তাকদর হাকত (তা দীর- িিকত ল েু যনই। সিল েু তাৎক্ষলন র্াকি ঘকি)। 
তারা মকন িাইকি আমি  কর আর ইো  রকি আমি যেকড় যদয়। ইিন 
উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িকিন, তুলম তাকদরক  িকি দাও যয, আলম তাকদর 
দিরু্ক্ত নই এিং তারাও আমার দকির অন্তরু্ভক্ত নয়। অতঃপর লতলন িকিন, 
এ িার লিিরীি আিাইলহস সািাম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাকমর  াকে একস িিকিন, যহ মুহাম্মাদ! ইসিাম  ী? লতলন উত্তকর 
িিকিন, ইসিাম হকিা, তুলম এ  থার সাক্ষয প্রদান  রকি যয, আল্লাহ িযতীত 
(সতয) য াকনা ইিাহ যনই এিং লনশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূি, সািাত  াকয়ম  রকি, যা াত আদায়  রকি, 
রমযাকনর সাওম পািন  রকি এিং িাইতুল্লাহ যপৌঁোর সামথভয থা কি হি 
পািন  রকি। লিিরীি িিকিন, আলম যখন এ  ািগুকিা  রকিা তখন ল  
আলম মুসলিম? রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, হযাাঁ জিবরী  
আ াইজহস সা াম িিকিন, আপলন লে ই িকিকেন। তারপর িিকিন, ইহসান 
 ী? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, ইহসান হকিা, 
এমনর্াকি আল্লাহক  র্য়  রকি যযন তুলম আল্লাহক  যদখে। যলদ তুলম তাক  
নাও যদকখা, তাহকি লতলন যতামাক  যদখকেন। লিিরীি িিকিন, আলম যখন 
এ  ািগুকিা  রকিা তখন ল  আলম মুহলসন? রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িিকিন, হযাাঁ লিিরীি আিাইলহস সািাম িিকিন, আপলন লে ই 
িকিকেন। তাহকি ঈমান  ী? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
িিকিন, ঈমান হকিা আল্লাহর প্রলত, তার লিলরশতাকদর প্রলত, তার 
ল তািসমূকহর প্রলত, তার রাসূিগকের প্রলত এিং মৃতুযর পকর পুনিভীলিত 
হওয়া, িান্নাত, িাহান্নাম আর তা দীকরর র্াকিা-মকের প্রলত ঈমান আনা। 
লিিরীি িিকিন, আলম যখন এ  ািগুকিা  রকিা তখন ল  আলম মুলমন? 
রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, হযাাঁ লিিরীি আিাইলহস সািাম 
িিকিন, আপলন লে ই িকিকেন”। 
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সহীহ, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৫৮৫৬। 

মুসনাকদ আহমকদর অনয িেভনায় একসকে,  
اَلُم يَ  يُل َعلَيِْه السَّ ِِت َعِن ابِْن ُعَمَر، َعِن انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم بِِمثِْلِه، قَاَل: َوََكَن ِجَْبِ

ْ
أ

.انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يِف ُصوَرِة ِدْحيَةَ   ইনি উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  
িলেভত, লতলন নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম যথক  উপকরর হাদীকসর নযায় 
অনুরূপ িেভনা  করকেন। অতঃপর লতলন িকিন, “লিিরীি আিাইলহস সািাম 
নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে ‘যদহইয়া  ািিী’ রালদয়াল্লাহু 
‘আনহুর আ ৃলতকত আসকতন”।  
সহীহ, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৫৮৫৬, ৫৮৫৭। 

يُل، َعِن َعبْد اهللِ بْن َعبَّاٍس  تَاهُ ِجَْبِ
َ
ََ رَُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ََمِْلًسا َلُ، فَأ قَاَل: َجلَ

يِْه ََعَ ُرْكبََِتْ رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ  ََ َبْيَ يََدْي رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َواِضًعا َكفَّ  فََجلَ
ثِْن َما اإْلِْسالُم؟ قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َفَقاَل  : يَا رَُسوَل اهلِل، َحدِّ

 
َ
يَك َلُ، َوأ ْن اَل إَِلَ إاِل اهلُل وَْحَدُه اَل َْشِ

َ
، َوتَْشَهَد أ ِ ْن تُْسِلَم وَْجَهَك َّلِلَّ

َ
نَّ وََسلََّم: " اإْلِْسالُم أ

ًدا َعبُْدُه َورَُسوُلُ "  ْسلَْمُت؟ قَاَل: " إَِذا َفَعلَْت َذلَِك، َفَقْد حُمَمَّ
َ
قَاَل: فَإَِذا َفَعلُْت َذلَِك َفَقْد أ

ْن تُْؤِمَن بِاهلِل، َواَْلَْوِم 
َ
يَماُن أ يَماُن؟ قَاَل: " اإْلِ ثِْن َما اإْلِ ْسلَْمَت " قَاَل: يَا رَُسوَل اهلِل، فََحدِّ

َ
أ

انلَِّبيَِّي، َوتُْؤِمَن بِالَْموِْت، َوبِاحْلَيَاِة َبْعَد الَْموِْت، َوتُْؤِمَن اْْلِخِر، َوالَْمالئَِكِة، َوالِْكتَاِب، وَ 
هِ "، قَاَل: فَإَِذا َفعَ   َذلَِك لُْت بِاجْلَنَِّة َوانلَّاِر، َواحْلَِساِب، َوالِْمزَياِن، َوتُْؤِمَن بِالَْقَدِر ُُكِِّه َخرْيِهِ َوَْشِّ

ثِْن َما اإْلِْحَساُن؟ قَاَل َفَقْد آَمنُْت؟ قَاَل: " إَِذا َفعَ  لَْت َذلَِك َفَقْد آَمنَْت، قَاَل: يَا رَُسوَل اهلِل، َحدِّ
نََّك تََراُه، فَإِنََّك إِْن لَْم تَ 

َ
ِ َكأ ْن َتْعَمَل َّلِلَّ

َ
ُه فَإِنَُّه رَ رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: " اإْلِْحَساُن أ

اَعُة؟ قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: " يََراَك " قَاَل: يَا رَُسو ثِْن َمَّت السَّ َل اهلِل، فََحدِّ
ٍَ ِمَن الَغيِْب اَل َيْعلَُمُهنَّ إاِلَّ ُهَو:  َ  إِنذ ﴿ُسبَْحاَن اهلِل يِف ََخْ اَعةِ ِعۡلمُ  ِعنَدهُۥ ٱّللذ ُِل  ٱلسذ  َوُيَن 

  ِف  َما َوَيۡعلَمُ  ٱۡلَغۡيَث 
َ
اَذا َنۡفس   تَۡدرِي َوَما رَۡحاِم  ٱۡۡل ي ِ  َنۡفُس   تَۡدرِي َوَما َغٗدا   تَۡكِسُب  مذ

َ
 بِأ

ۡرض  
َ
َ  إِنذ  َتُموُت   أ ْثتَُك بَِمَعالَِم لََها [  ٣٤: لقمان] ﴾٣٤َخبُِي   َعلِيم   ٱّللذ َولَِكْن إِْن ِشئَْت َحدَّ

ثِْن. قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل  َجْل يَا رَُسوَل اهلِل، فََحدِّ
َ
إَِذا »َعلَيِْه وََسلََّم: ُدوَن َذلَِك "، قَاَل: أ

اءِ  ْصَحاَب الشَّ
َ
يَْت أ

َ
ْو َربََّها، َوَرأ

َ
ْت َربَّتََها أ َمَة َودَلَ

َ
يَْت اأْل

َ
يَْت احْلَُفاةَ  َرأ

َ
َتَطاَولُوا بِاْْلُنْيَاِن، َوَرأ
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اِطَها ". قَاَل: يَا رَُسوَل اهلِل، ْْشَ
َ
اَعِة َوأ يَاَع الَْعالََة ََكنُوا ُرؤوَس انلَّاِس، فََذلَِك ِمْن َمَعالِِم السَّ  اجْلِ

يَاُع الَْعالَُة؟ قَاَل: الَْعَرُب  اِء َواحْلَُفاُة اجْلِ ْصَحاُب الشَّ
َ
 .«َوَمْن أ

আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, এ িার 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম মিলিকস িসা লেকিন। এমন সময় 
লিিরীি আিাইলহস সািাম আসকিন। লতলন লনকির দুই হাাঁিু নিী সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর দুই হাাঁিুর সাকথ িালগকয় তাাঁর সামকন িকস পড়কিন 
আর তার দুই হাত নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর দুই হাাঁিুর উপর 
রাখকিন। তারপর লতলন িিকিন, যহ মুহাম্মাদ! আমাক  ইসিাম সস্পক ভ 
অিলহত  রুন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, ইসিাম 
হকিা, তুলম লনকিক  আল্লাহর সামকন সমপভে  রকি আর এ  থার সাক্ষয 
প্রদান  রকি যয, এ মাত্র আল্লাহ িযতীত য াকনা (সতয) ইিাহ যনই, তাাঁর 
য াকনা শরী  যনই এিং লনশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহর িাোহ ও রাসূি। লিিরীি িিকিন, আলম যখন এরূপ  রকিা তখন 
আলম মুসলিম হকিা?। রাসূি িিকিন, আপলন যখন এরূপ  রকিন তখন 
আপলন আত্মসমপভে ারী (মুসলিম) হকিন। লিিরীি আিাইলহস সািাম 
িিকিন, যহ আল্লাহর রাসূি! আপলন আমাক  ঈমান সম্পক ভ অিলহত  রুন। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, ঈমান হকিা আল্লাহর প্রলত, 
আলখরাকতর প্রলত, তাাঁর লিলরশতাকদর প্রলত, তাাঁর ল তািসমূকহর প্রলত, তাাঁর 
রাসূিগকের প্রলত, মৃতুয হওয়ার প্রলত, মৃতুযপরিতভী িীিকনর প্রলত, িান্নাত ও 
িাহান্নাকমর প্রলত, লহসাি লন াশ, লমযান ও তা দীকরর র্াকিা-মকের প্রলত 
ঈমান রাখকি। লিিরীি িিকিন, আলম যখন এরূপ  রকিা তখন আলম ল  
ঈমান আনয়ন ারী (মুলমন) হিাম? রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
িিকিন, হযাাঁ, আপলন যখন এরূপ  রকিন তখন আপলন মুলমন হকিন। তারপর 
িিকিন, যহ আল্লাহর রাসূি! আমাক  ইহসান সম্পক ভ অিলহত  রুন। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, ইহসান হকিা, আল্লাহর িনয 
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এমনর্াকি আমি  রকি যযন তুলম আল্লাহক  যদখে, যলদ তুলম তাক  নাও 
যদখ, তাহকি লতলন যতা যতামাক  যদখকেন। লিিরীি আিাইলহস সািাম 
িিকিন, আমাক  ল য়ামত  খন হকি তা লিিৃত  রুন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, আল্লাহর পলিত্রতা িেভনা  রলে। এ যতা এমন 
পাাঁিলি লিষকয়র অন্তরু্ভক্ত যা আল্লাহ িযতীত য উ (সলতয াকরর জ্ঞান) িাকনন 
না।  

َ  إِنذ  ﴿ اَعةِ ِعۡلمُ  ِعنَدُهۥ ٱّللذ ُِل  ٱلسذ رَۡحاِم   ِف  َما َوَيۡعلَمُ  ٱۡلَغۡيَث  َوُيَن 
َ
اَذا َنۡفس   تَۡدرِي َوَما ٱۡۡل  مذ

ي ِ  َنۡفُس   تَۡدرِي َوَما َغٗدا   تَۡكِسُب 
َ
ۡرض   بِأ

َ
َ  إِنذ  َتُموُت   أ  [  ٣٤: لقمان] ﴾ ٣٤ َخبُِي   َعلِيم   ٱّللذ

“লনশ্চয় আল্লাহর লন ি ল য়ামকতর জ্ঞান রকয়কে। আর লতলন িৃলষ্ট্ িষভে  করন 
এিং িরায়ূকত যা আকে, তা লতলন িাকনন। আর য উ িাকন না আগামী াি 
যস  ী অিভন  রকি এিং য উ িাকন না য ান স্থাকন যস মারা যাকি। লনশ্চয় 
আল্লাহ সিভজ্ঞ, সময  অিলহত”। [সূরা : িু মান, আয়াত: ৩৪]  
তকি আপলন িাইকি আলম এর যিকয় যোি লিষয় ল য়ামকতর আিামত সম্পক ভ 
আপনাক  িিকত পালর। তখন লিিরীি আিাইলহস সািাম িিকিন, লনশ্চয়ই 
যহ আল্লাহর রাসূি, আপলন আমাক  এর আিামত সস্পক ভ অিলহত  রুন। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, যখন তুলম যদখকি যয, দাসী 
তার প্ররু্- িা পািন তভাক  িন্ম লদকে, আর যমষপাি কদর লিরাি লিরাি 
অট্টালি ার প্রলতকযালগতায় গলিভত যদখকত পাকি। আর তুলম যদখকি নগ্নপদ, 
কু্ষধ্াতভ, অর্ািী যিাক রা মানুকষর যনতা হকি। এগুকিা ল য়ামকতর লনদশভন ও 
আিামত। লিিরীি আিাইলহস সািাম লিকজ্ঞস  রকিন, যহ আল্লাহর রাসূি! 
যমষপাি , নগ্নপদ, কু্ষধ্াতভ (লনঃস্ব), অর্ািী যিা   ারা? লতলন িিকিন, এরা 
আরি”। 
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৯২৪, ১৭১৬৭; মুসনাদ িাযযার – াশিুি আসতার-, 
হাদীস নং ২৪। 
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২- পলরকেদ: ইসিাকমর রু নসমূহ সম্পক ভ লিজ্ঞাসা 
ْهِل َْنْ 

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ِمْن أ ، َيُقوُل: َجاَء رَُجل  إََِل رَُسوِل اَّللَّ ِ ٍد َعْن َطلَْحَة بْن ُعبَيِْد اَّللَّ

ِس، 
ْ
أ َ ثَائَِر الرَّ ُل َعِن اإلِْساَلمِ نَ ْسَمُع َدوِيُّ َصْوتِِه َواَل ن

َ
 ،ْفَقُه َما َيُقوُل، َحّتَّ َدنَا، فَإَِذا ُهَو يَْسأ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  َُ َصلََواٍت يِف اَلَْوِم َواللَّيْلَةِ »َفَقاَل رَُسوُل اَّللَّ َّ «ََخْ  . َفَقاَل: َهْل لََعَ
رْيُهُ  ْن َتَطوَّعَ »؟ قَاَل: نََ

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: «. اَل، إاِلَّ أ شهُر وَِصيَاُم »قَاَل رَُسوُل اَّللَّ

رْيُُه؟ قَاَل: «. َرَمَضانَ  ََ  َّ ْن َتَطوَّعَ »قَاَل: َهْل لََعَ
َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه «. اَل، إاِلَّ أ قَاَل: وََذَكَر رَُسوُل اَّللَّ

رْيَُها؟ قَاَل:  ََ  َّ ََكَة، قَاَل: َهْل لََعَ ْن َتَطوَّعَ »وََسلََّم الزَّ
َ
ْدبََر الرَُّجُل وَُهَو َيُقوُل «. اَل، إاِلَّ أ

َ
: قَاَل: فَأ

ْنُقُص، 
َ
ِزيُد ََعَ َهَذا َواَل أ

َ
ِ اَل أ ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: فَواَّللَّ فْلََح »َقاَل رَُسوُل اَّللَّ

َ
إِْن ُل الرجأ

 .«َصَدَق 
তািহা ইিন উিায়দুল্লাহ্ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, 
“নািদিাসী এ  িযলক্ত রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে 
একিা। তার মাথার িুি লেি একিাকমকিা। আমরা তার  থার মৃদু আওয়াি 
শুনকত পালেিাম; ল ন্তু যস ল  িিলেি, আমরা তা িুঝকত পারলেিাম না। 
এর্াকি যস  াকে একস ইসিাম সম্পক ভ প্রশ্ন  রকত িাগি। রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, ‘লদন-রাকত পাাঁি ওয়াক্ত সািাত। যস 
িিি, আমার ওপর এ োড়া আকরা সািাত আকে?’ লতলন িিকিন, না, তকি 
নিি আদায়  রকত পাকরা। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, 
আর রমযান মাকসর লসয়াম। যস িিি, ‘আমার ওপর এ োড়া আকরা সাওম 
আকে? লতলন িিকিন, না, তকি নিি সাওম পািন  রকত পাকরা। িেভনা ারী 
িকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম তার  াকে যা াকতর  থা 
িিকিন। যস িিি, আমার ওপর এ োড়া আকরা যদওয়ার আকে? লতলন 
িিকিন, না, তকি নিি লহকসকি লদকত পাকরা। িেভনা ারী িকিন, যস িযলক্ত 
এই িকি িকি যগকিন, আল্লাহর  সম! আলম এর যিকয় যিলশও  রি না এিং 
 মও  রি না। তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, 
যিা লি সিি াম হকি; যলদ সতয িকি থাক ”। 
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মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, মুয়াত্তা মালি , হাদীস নং ৯৪; সহীহ িুখারী, হাদীস নং  ৪৬; সহীহ 
মুসলিম, হাদীস নং  ১১। 

ََ ْبَن َمالٍِك، َيُقوُل:  َ ن
َ
بَيْنََما ََنُْن ُجلُوس  َمَع انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يِف الَمْسِجِد، َعْن أ

؟ َوانلَِّبُّ  د  يُُّكْم حُمَمَّ
َ
نَاَخُه يِف الَمْسِجِد ُثمَّ َعَقلَُه، ُثمَّ قَاَل لَُهْم: أ

َ
َّلَّ َص َدَخَل رَُجل  ََعَ مَجٍَل، فَأ
ْبيَُض الُمتَِّكُئ. َفَقاَل َلُ الرَُّجُل: اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ُمتَِّكئ  

َ
َبْيَ َظْهَراَنيِْهْم، َفُقلْنَا: َهَذا الرَُّجُل األ

ِلِب َفَقاَل َلُ انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  َجبْتَُك »يَا اْبَن َعبِْد الُمطَّ
َ
ُل لِلنَِّبِّ َفَقاَل الرَّجُ «. قَْد أ

َّ يِف َنْفِسَك؟ َفَقاَل: َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه  ْد لََعَ لَِة، فَالَ ََتِ
َ
د  َعلَيَْك يِف الَمْسأ َم: إِنِّ َسائِلَُك َفُمَشدِّ

وََسلَّ
ا بََدا لََك » رَْسلََك إََِل انلَّاِس ُُكِِّهْم؟ َفَقاَل: « َسْل َعمَّ

َ
ُ أ لَُك بَِربَِّك َورَبِّ َمْن َقبْلََك، آَّللَّ

َ
ْسأ

َ
َفَقاَل: أ

ََ يِف اَلَْوِم َواللَّيْلَِة؟ قَاَل: «. َعمْ اللَُّهمَّ نَ » لََواِت اخلَْم َ الصَّ ْن نَُصلِّ
َ
َمَرَك أ

َ
ُ أ ، آَّللَّ ِ نُْشُدَك بِاَّللَّ

َ
قَاَل: أ

نَِة؟ قَاَل: «. اللَُّهمَّ َنَعمْ » ْهَر ِمَن السَّ ْن نَُصوَم َهَذا الشَّ
َ
َمَرَك أ

َ
ُ أ ، آَّللَّ ِ نُْشُدَك بِاَّللَّ

َ
«. َنَعمْ  اللَُّهمَّ »قَاَل: أ

ْغنِيَائِنَا َفتَْقِسَمَها ََعَ ُفَقرَ 
َ
َدقََة ِمْن أ ُخَذ َهِذهِ الصَّ

ْ
ْن تَأ

َ
َمَرَك أ

َ
ُ أ ، آَّللَّ ِ نُْشُدَك بِاَّللَّ

َ
نَا؟ َفَقاَل ائِ قَاَل: أ

نَا رَُسوُل َفَقاَل الرَُّجُل: آَمنُْت بَِما ِجئَْت «. اللَُّهمَّ َنَعمْ »انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
 َمْن بِِه، َوأ

ُخو بَِن َسْعِد بِْن بَْكرٍ 
َ
نَا ِضَماُم ْبُن َثْعلَبََة أ

َ
 .َوَراِِئ ِمْن قَْوِِم، َوأ

আনাস ইিন মালি  রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “এ িার 
আমরা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর সকে মসলিকদ িসা লেিাম। 
তখন এ  িযলক্ত সওয়ার অিস্থায় েু ি। মসলিকদ (প্রােকে) যস তার উিলি 
িলসকয় যিাঁকধ্ রাখি। এরপর সাহািীকদর িক্ষয  কর িিি, যতামাকদর মকধ্য 
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম) য ?’ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম তখন সাহািীগকের সামকনই যহিান লদকয় িসা লেকিন। আমরা 
িিিাম, এই যহিান লদকয় িসা িসভা রকের িযলক্তই হকিন লতলন। তারপর 
যিা লি তাাঁক  িক্ষয  কর িিি, যহ আবু্দি মুত্তালিকির পুত্র! রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম তাক  িিকিন, আলম যতামার িওয়াি লদলে। 
যিা লি িিি, আলম আপনাক  ল েু প্রশ্ন  রি এিং যস প্রশ্ন  রার িযাপাকর 
 কোর হকিা, একত আপলন রাগ  রকিন না। লতলন িিকিন, যতামার যযমন 
ইো প্রশ্ন  করা। যস িিি, আলম আপনাক  আপনার রি ও আপনার 
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পূিভিতভীকদর রকির  সম লদকয় লিজ্ঞাসা  রলে, আল্লাহই ল  আপনাক  স ি 
মানুকষর রাসূিরূকপ পালেকয়কেন? লতলন িিকিন, আল্লাহ সাক্ষী, হযাাঁ। যস িিি, 
আলম আপনাক  আল্লাহর  সম লদকয় িিলে, আল্লাহই ল  আপনাক  লদনরাকত 
পাাঁি ওয়াক্ত সািাত আদায়  রকত লনকদভশ লদকয়কেন? লতলন িিকিন, আল্লাহ 
সাক্ষী, হযাাঁ। যস িিি, আলম আপনাক  আল্লাহর  সম লদকয় িিলে, আল্লাহই 
ল  আপনাক  িেকরর এ মাকস (রমযান) সাওম পািকনর লনকদভশ লদকয়কেন? 
লতলন িিকিন, আল্লাহ সাক্ষী, হযাাঁ। যস িিি, আলম আপনাক  আল্লাহর  সম 
লদকয় িিলে, আল্লাহই ল  আপনাক  লনকদভশ লদকয়কেন, আমাকদর ধ্নীকদর যথক  
সদ া (যা াত) আদায়  কর আমাকদর গরীিকদর মকধ্য তা র্াগ  কর লদকত? 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, আল্লাহ সাক্ষী, হযাাঁ। এরপর 
যিা লি িিি, আলম ঈমান আনিাম আপলন যা (কয শরী‘আত) একনকেন তার 
ওপর। আর আলম আমার িালতর যরকখ আসা যিা িকনর পক্ষ যথক  
প্রলতলনলধ্। আমার নাম লিমাম ইিন সা‘িািা, িনী সা‘দ ইিন ি র যগাকত্রর 
এ িন”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং  ৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং  ১২। 
মুসলিকমর (হাদীস নং ১২) িেভনায় একসকে,  

َِ  َعنْ  َ ن
َ
نْ  نُِهينَا: قَاَل  َمالٍِك، بِْن  أ

َ
َل  أ

َ
ٍء، َعنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  اهللِ  رَُسوَل  نَْسأ نْ  ُيْعِجبُنَا فَاَكنَ  َشْ

َ
 يِِجءَ يَ  أ

ْهِل  ِمنْ  الرَُّجُل 
َ
َلُ، الَْعاِقُل، اْْلَاِديَةِ  أ

َ
ْهلِ  ِمنْ  رَُجل   فََجاءَ  نَْسَمُع، َوََنْنُ  فَيَْسأ

َ
ُد، يَا: َفَقاَل  اْْلَاِديَِة، أ تَانَا حُمَمَّ

َ
 ُسولَُك رَ  أ

نََّك  نَلَا فََزَعمَ 
َ
نَّ  تَْزُعمُ  أ

َ
رَْسلََك، اهللَ  أ

َ
َماَء؟ َخلََق  َفَمنْ : َقاَل  ،«َصَدَق »: قَاَل  أ  َخلََق  َفَمنْ : قَاَل  ،«اهللُ »: قَاَل  السَّ

رَْض؟
َ
بَاَل، َهِذهِ  نََصَب  َفَمنْ : َقاَل  ،«اهللُ »: قَاَل  اأْل ي: قَاَل  ،«اهللُ »: َقاَل  َجَعَل؟ َما ِفيَها وََجَعَل  اجْلِ ِ  َماَء،السَّ  َخلََق  فَِباِلَّ

رَْض، وََخلََق 
َ
َباَل، َهِذهِ  َونََصَب  اأْل ُ  اجْلِ رَْسلََك؟ آَّللَّ

َ
نَّ  رَُسولَُك  َوَزَعمَ : قَاَل  ،«َنَعمْ »: َقاَل  أ

َ
ََ  َعلَيْنَا أ  يِف  َصلََواٍت  ََخْ

ي: قَاَل  ،«َصَدَق »: قَاَل  َوََلْلَِتنَا، يَْوِمنَا، ِ رَْسلََك، فَِباِلَّ
َ
ُ  أ َمَركَ  آَّللَّ

َ
نَّ  رَُسولَُك  َوَزَعمَ : َقاَل  ،«َنَعمْ »: َقاَل  بَِهَذا؟ أ

َ
 لَيْنَاعَ  أ

ْمَوانِلَا، يِف  َزََكةً 
َ
ي: قَاَل  ،«َصَدَق »: َقاَل  أ ِ رَْسلََك، فَِباِلَّ

َ
ُ  أ َمَركَ  آَّللَّ

َ
نَّ  رَُسولَُك  َوَزَعمَ : َقاَل  ،«َنَعمْ »: َقاَل  بَِهَذا؟ أ

َ
 يْنَاَعلَ  أ

ي: قَاَل  ،«َصَدَق »: قَاَل  َسنَِتنَا، يِف  َرَمَضانَ  َشْهرِ  َصْومَ  ِ رَْسلََك، فَِباِلَّ
َ
ُ  أ َمَركَ  آَّللَّ

َ
 َوَزَعمَ : قَاَل  ،«َنَعمْ »: قَاَل  بَِهَذا؟ أ

نَّ  رَُسولَُك 
َ
، ُثمَّ : َقاَل  ،«َصَدَق »: قَاَل  َسِبياًل، إََِلْهِ  اْسَتَطاعَ  َمِن  اْْلَيِْت  َحجَّ  َعلَيْنَا أ ي: َقاَل  َوَّلَّ ِ ،بِ  َبَعثََك  َواِلَّ  احْلَقِّ

ِزيدُ  اَل 
َ
، أ ْنُقُص  َواَل  َعلَيِْهنَّ

َ
، أ  .«اجْلَنَّةَ  ََلَْدُخلَنَّ  َصَدَق  لَِئْ »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  انلَِّبُّ  َفَقاَل  ِمنُْهنَّ
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আনাস ইিন মালি  রালদয়াল্লাহু আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  য াকনা লিষকয় (অলতলরক্ত) প্রশ্ন  রার িযাপাকর আমাকদর লনকষধ্  রা 
হকয়লেি। তাই আমরা িাইতাম যয, গ্রাম যথক  য াকনা িুলদ্ধমান িযলক্ত একস তাাঁক  প্রশ্ন  রু  
আর আমরা তা শুলন। তারপর এ লদন গ্রাম যথক  এ  িযলক্ত একস রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  িিি, যহ মুহাম্মাদ! আমাকদর  াকে আপনার দূত একস িকিকে, 
আপলন দালি  করকেন যয, আল্লাহ আপনাক  রাসূি লহকসকি পালেকয়কেন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, সতযই িকিকে। আগন্তু  িিি, আসমান য  সৃলষ্ট্  করকেন? 
লতলন িিকিন,  আল্লাহ। আগন্তু  িিি, িলমন য  সৃলষ্ট্  করকেন? রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িিকিন, আল্লাহ। আগন্তু  িিি, এসি পিভতমািা য  স্থাপন  করকেন এিং এর 
মকধ্য যা ল েু আকে তা য  সৃলষ্ট্  করকেন? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
িিকিন,  আল্লাহ। আগন্তু  িিি, যসই সত্তার  সম! লযলন আসমান ও িলমন সৃলষ্ট্  করকেন 
এিং এসি পিভতমািা স্থাপন  করকেন। আল্লাহই আপনাক  রাসূি লহকসকি পালেকয়কেন? 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, হযাাঁ। আগন্তু  িিি, আপনার দূত িকিকে 
যয, আমাকদর ওপর লদকন ও রাকত পাাঁি ওয়াক্ত সািাত িরয। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িিকিন, সতযই িকিকে। আগন্তু  িিি, লযলন আপনাক  রাসূি লহকসকি পালেকয়কেন 
তাাঁর  সম, আল্লাহ-ই ল  আপনাক  এর লনকদভশ লদকয়কেন? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িিকিন, হযাাঁ। আগন্তু  িিি, আপনার দূত িকিকে যয, আমাকদর ওপর আমাকদর 
মাকির যা াত যদওয়া িরয। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, লে ই 
িকিকে। আগন্তু  িিি, লযলন আপনাক  রাসূি লহকসকি পালেকয়কেন, তাাঁর  সম, আল্লাহ-ই 
ল  আপনাক  এর লনকদভশ লদকয়কেন? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, হযাাঁ। 
আগন্তু  িিি, আপনার দূত িকিকে যয, প্রলত িের রমযান মাকসর সাওম পািন  রা 
আমাকদর ওপর িরয। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, সতযই িকিকে। 
আগন্তু  িিি, লযলন আপনাক  রাসূি লহকসকি পালেকয়কেন, তার  সম, আল্লাহ-ই ল  
আপনাক  এর  লনকদভশ লদকয়কেন? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, হযাাঁ। 
আগন্তু  িিি, আপনার দূত িকিকে যয, আমাকদর মকধ্য যয  িাইতুল্লায় যযকত সক্ষম তার 
ওপর হি িরয। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, সলতয িকিকে। িেভনা ারী 
িকিন যয, তারপর আগন্তু  িকি যযকত যযকত িিি, লযলন আপনাক  সতযসহ যপ্ররে  করকেন 
তার  সম, আলম এর অলতলরক্তও  রি না এিং এর  মও  রি না। এ  থা শুকন রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, যিা লি সতয িকি থা কি অিশযই যস িান্নাকত 
যাকি”।  
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َوافًِدا إََِل رَُسوِل  َعْن َعبِْد اهلِل بِْن َعبَّاٍس، قَاَل: َبَعثَْت َبنُو َسْعِد بِْن بَْكٍر ِضَماَم ْبَن َثْعلَبَةَ 
نَاَخ بَِعرَيُه ََعَ بَاِب الَْمْسِجِد، ُثمَّ َعَقلَُه، ُثمَّ َدَخَل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ 

َ
، َفَقِدَم َعلَيِْه، َوأ

ا  ْصَحابِِه، َوََكَن ِضَمام  رَُجاًل َجْلً
َ
َ  يِف أ ِ الَْمْسِجَد، َورَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َجال

ْقبََل حَ 
َ
، فَأ ْشَعَر َذا َغِديَرَتْيِ

َ
ْصَحابِِه َفَقاَل: أ

َ
ّتَّ َوَقَف ََعَ رَُسوِل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، يِف أ

ِلِب  نَا اْبُن َعبِْد الُْمطَّ
َ
ِلِب، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: " أ يُُّكُم اْبُن َعبِْد الُْمطَّ

َ
، " أ

؟ قَاَل: " َنَعْم "، فَ  د  َدنَّ قَاَل حُمَمَّ لَِة، فاَل ََتِ
َ
ِلِب، إِنِّ َسائِلَُك َوُمَغلِّظ  يِف الَْمْسأ َقاَل: ابَْن َعبِْد الُْمطَّ

نُْشُدَك اهلَل إِلََهَك، َوإَِلَ َمْن 
َ
ا بََدا لََك " قَاَل: أ ِجُد يِف َنْفِس، فََسْل َعمَّ

َ
يِف َنْفِسَك، قَاَل: " اَل أ

ُ َبَعثََك إََِلْنَا رَُسواًل؟ َفَقاَل: " اللُهمَّ َنَعْم " قَاَل: ََكَن َقبْلََك، َوإَِلَ َمْن ُهَو َكَ  ئِن  َبْعَدَك، آَّللَّ
ُمرَ 

ْ
ْن تَأ

َ
َمَرَك أ

َ
ُ أ نُْشُدَك اهلَل إِلََهَك، َوإَِلَ َمْن ََكَن َقبْلََك، َوإَِلَ َمْن ُهَو ََكئِن  َبْعَدَك، آَّللَّ

َ
ْن فَأ

َ
نَا أ

نَْداَد الَِِّت ََكنَْت آبَاُؤنَا َيْعبُُدوَن َمَعُه؟ قَاَل: َنْعبَُدهُ وَْحَدُه، اَل نَُْشِ 
َ
ْن ََنْلََع َهِذهِ اأْل

َ
ُك بِِه َشيْئًا، َوأ

نُْشُدَك اهلَل إِلََهَك، َوإَِلَ َمْن ََكَن َقبْلََك، َوإَِلَ َمْن ُهَو ََكئِن  َبْعَدَك، آ
َ
ُ " اللُهمَّ َنَعْم "، قَاَل: فَأ َّللَّ

ْن نَُص 
َ
َمَرَك أ

َ
؟ قَاَل: " اللُهمَّ َنَعْم " قَاَل: ُثمَّ َجَعَل يَْذُكُر فََرائَِض أ ََ لََواِت اخْلَْم َ َهِذهِ الصَّ لِّ

ائَِع اإْلِْسالِم ُُكََّها، ُينَاِشُدُه ِعنَْد ُكِّ  ، َوَْشَ يَاَم، َواحْلَجَّ ََكَة، َوالصِّ  اإْلِْسالِم فَِريَضًة فَِريَضًة: الزَّ
ْشَهُد فَِريَضٍة َكَما ُينَاشِ 

َ
ْن اَل إَِلَ إاِل اهلُل، َوأ

َ
ْشَهُد أ

َ
ُدُه يِف الَِِّت َقبْلََها، َحّتَّ إَِذا فََرَغ قَاَل: فَإِنِّ أ

ِزيُد َوال
َ
ْجتَِنُب َما َنَهيْتَِن َعنُْه، ُثمَّ اَل أ

َ
ؤَدِّي َهِذهِ الَْفَرائَِض، َوأ

ُ
ًدا رَُسوُل اهلِل، وََسأ نَّ حُمَمَّ

َ
 أ

ْنُقُص، قَاَل: ثُ 
َ
: " أ مَّ انرَْصََف َراِجًعا إََِل بَِعرِيهِ، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ِحَي َوَّلَّ

  إِْن يَْصُدْق ُذو الَْعِقيَصتَْيِ يَْدُخِل اجْلَنََّة "
ْطلََق ِعَقاَلُ، ُثمَّ َخَرَج َحّتَّ قَِدَم ََعَ 

َ
ََت إََِل بَِعرِيهِ، فَأ

َ
َل قَْوِمِه، فَاْجتََمُعوا إََِلِْه، فاََك قَاَل: فَأ وَّ

َ
َن أ

ْن قَاَل: بِئَْسِت الالُت َوالُْعزَّى، قَالُوا: َمْه يَا ِضَماُم، اتَِّق الََْبََص َواجْلَُذاَم، اتَِّق 
َ
َما تََكلََّم بِِه أ

اِن َوال َينَْفَعانِ  ُهَما َواهلِل اَل يَُْضَّ ، إِنَّ اهلَل َعزَّ وََجلَّ قَْد َبَعَث رَُسواًل، اجْلُنُوَن، قَاَل: َويْلَُكْم، إِنَّ
ْن اَل إَِلَ إاِل اهلُل وَْحَدهُ 

َ
ْشَهُد أ

َ
ا ُكنْتُْم ِفيِه، َوإِنِّ أ نَْزَل َعلَيِْه ِكتَابًا اْستَنَْقَذُكْم بِِه ِممَّ

َ
 اَل َوأ

ًدا َعبُْدُه َورَُسوُلُ، إِنِّ قَْد ِجئْتُكُ  نَّ حُمَمَّ
َ
يَك َلُ، َوأ َمَرُكْم بِِه، َوَنَهاُكْم َْشِ

َ
ْم ِمْن ِعنِْدهِ بَِما أ

ة  إاِل ُمْسِلًما قَاَل: َيُقوُل 
َ
ْمََس ِمْن َذلَِك اَْلَْوِم َوِِّف َحاِْضِهِ رَُجل  َوال اْمَرأ

َ
 َعنُْه، قَاَل: فََواَّلِل َما أ

فَْضَل ِمْن ِضَمامِ 
َ
 بِْن َثْعلَبََة " اْبُن َعبَّاٍس: " َفَما َسِمْعنَا بَِوافِِد قَْوٍم ََكَن أ
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আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, িনী 
সা‘দ ইিন ি র লদমাম ইিন সা‘িািা রালদয়াল্লাহু ‘আনহুক  রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে তাকদর প্রলতলনলধ্ লহকসকি যপ্ররে 
 করন। লতলন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে আসকিন এিং 
মসলিকদ নিিীর আলেনায় তার উি িলসকয় তাক  যিাঁকধ্ মসলিকদ প্রকিশ 
 রকিন। তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম সাহািীকদর সাকথ 
মিলিকস িসা লেকিন।  লদমাম রালদয়াল্লাহু আনহু খুিই শলক্তশািী ও দুকিেী 
লিলশষ্ট্ ঘনক শী লেকিন। লতলন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর 
সাহািীগকের মাকঝ একস দাাঁড়াকিন। উপলস্থত যিা কদর লিজ্ঞাসা  রকিন: 
যতামাকদর মকধ্য ইিন আবু্দি মুত্তালিি য ? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িিকিন, আলম ইিন আবু্দি মুত্তালিি। যিা লি িিকিা: আপলন 
মুহাম্মাদ? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, হযাাঁ। তখন 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  যস িযলক্ত িিকিা: যহ ইিন আবু্দি 
মুত্তালিি! আলম আপনাক  ল েু প্রশ্ন  রকিা এিং প্রকশ্নর িযাপাকর  কোরতা 
অিিম্বন  রি। আপলন ল েু মকন  রকিন না। তখন লতলন িিকিন, আলম 
ল েু মকন  রকিা না। যতামার যা মকন িায় প্রশ্ন  করা। তখন যস িিকিা: 
আলম আপনাক  আপনার ইিাহ, আপনার পূিভিতভীকদর ইিাহ ও আপনার 
পরিতভীকদর ইিাহর নাকম শপথ লদকয় িিলে আল্লাহ তা‘আিা ল  আপনাক  
আমাকদর  াকে রাসূি লহকসকি পালেকয়কেন? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িিকিন, যহ আল্লাহ আপলন সাক্ষী থা ুন, লনশ্চয়ই। যস িিকিা, 
এখন আলম আপনাক  আপনার ইিাহ, আপনার পূিভিতভীকদর ইিাহ ও আপনার 
পরিতভীকদর ইিাহর নাকম শপথ লদকয় িিলে আল্লাহ তা‘আিা ল  আপনাক  
লনকদভশ লদকয়কেন যয, আমরা যযন এ মাত্র তার ইিাদত  লর, তাাঁর সাকথ 
 াউক  শলর  না  লর, আমাকদর পূিভপুরুষরা যযসি মূলতভর পূিা  রকতা এিং 
তাাঁর সাকথ শরী   রকতা যসগুকিা যযকনা যেকড় যদই? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
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আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, যহ আল্লাহ আপলন সাক্ষী থা ুন, লনশ্চয়ই। যস 
িিকিা, এখন আলম আপনাক  আপনার ইিাহ, আপনার পূিভিতভীকদর ইিাহ ও 
আপনার পরিতভীকদর ইিাহর নাকম শপথ লদকয় িিলে আল্লাহ তা‘আিা ল  
আপনাক  লনকদভশ লদকয়কেন যয, আমরা যযকনা এ পাাঁি ওয়াক্ত সািাত আদায় 
 লর? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, যহ আল্লাহ আপলন 
সাক্ষী থা ুন, লনশ্চয়ই। এর্াকি লতলন ইসিাকমর অনযানয িরয তথা যা াত, 
সাওম, হি ও ইসিাকমর সমস্ত লিধ্ান সম্পক ভ পূকিভর নযায় শপথ  কর  কর 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  লিকজ্ঞস  করকেন। এগুকিা 
সম্পক ভ লিকজ্ঞস  রা যশষ হকি লতলন িিকিন, আলম সাক্ষয লদলে আল্লাহ 
িযতীত য াকনা (সতয) ইিাহ যনই, আলম আকরা সাক্ষয লদলে যয, মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূি। আলম এসি িরয যথাযথর্াকি 
আদায়  রকিা। আর আপলন যা লনকষধ্  করকেন তা যথক  লিরত থা কিা। 
তকি আলম আমকির যক্ষকত্র এগুকিার যিলশও  রকিা না আিার  মও  রকিা 
না। অতঃপর যস যদকশ লিকর যাওয়ার িনয তার উকির লদক  যগকিা। লতলন 
যখন লিকর যালেকিন তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, 
দুকিেী লিলশষ্ট্ যিা লি যলদ সতয িকি থাক  তকি যস িান্নাকত প্রকিশ  রকি। 
িেভনা ারী িকিন, অতঃপর যিা লি তার উকির  াকে যগকিা, তার িাাঁধ্ন খুকি 
লনি যগাকত্রর উকদকশয রওয়ানা হকিন। যসখাকন যপৌঁকে তাকদর সাকথ লমলিত 
হকিন। লতলন সিভপ্রথম যয িা যলি িিকিন তা হকিা: িাত ও ‘উযযা  কতাই 
না লন ৃষ্ট্! যগাকত্রর যিাক রা িিকিা, িুপ  করা যহ লদমাম। এগুকিা অলর্শাপ 
যিকগ যাকি।  ুষ্ঠকরাগ ও যগাদ যরাকগর র্য়  করা। তুলম পাগি হকয় যাওয়ার 
র্য়  করা। লদমাম রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িিকিন, যতামাকদর ধ্বংস যহা । 
আল্লাহর শপথ এদুলি য াকনা উপ ার িা ক্ষলত ল েুই  রকত পাকর না। আল্লাহ 
তা‘আিা এ িন রাসূি যপ্ররে  করকেন, লতলন তাাঁর রাসূকির প্রলত ল তাি 
নালযি  করকেন, যতামরা যয পথভ্রষ্ট্তায় লেকি তা যথক  মুলক্ত লদকি এিং 
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যতামাকদরক  উদ্ধার  রকিন। আলম সাক্ষয লদলে যয, আল্লাহ িযাতীত য াকনা 
(সতয) ইিাহ যনই, লতলন এ  ও অলিতীয়, তাাঁর য াকনা শরী  যনই, আর 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর িাোহ ও রাসূি। লতলন 
যতামাকদরক  যা আকদশ ও লনকষধ্  করকেন আলম তা লনকয় যতামাকদর  াে 
যথক  একসলে। িেভনা ারী িকিন, আল্লাহর শপথ, যসলদন লিক ি হওয়ার 
পূকিভই িনী সা‘দ ইিন ি র যগাকত্রর উপলস্থত এমন য াকনা নারী পুরুষ লেি 
না যয মুসলিম হয় লন  
ইিন আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িকিন, লদমাম ইিন সা‘িািা রালদয়াল্লাহু 
‘আনহুর যিকয় উত্তম য াকনা প্রলতলনলধ্ দকির প্রধ্াকনর  থা আমরা আর শুলন 
লন”। 

হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৩৮০; আিু দাউদ, হাদীস নং ৪৮৭; হাল ম, ৩/৫৪, 
লতলন সহীহ িকিকেন। 

بِيِه قَاَل: 
َ
َتيُْت رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َفُقلُْت: َما »َعْن َحِكيِم بِْن ُمَعاِوَيَة، َعْن أ

َ
أ

ِي َبعَ  يِْه، فَِباِلَّ اُن َوَطبََّق َكفَّ َرانَا َعفَّ
َ
ْن اَل آِتيََك، أ

َ
َصابِِِع َهِذهِ أ

َ
تَيْتَُك َحّتَّ َحلَْفُت َعَدَد أ

َ
َك ثَ أ

ِ بِاحْلَ  ْن يُْسِلَم قَلْبَُك َّلِلَّ
َ
ي َبَعثََك بِِه ؟ قَاَل: " اإْلِْساَلُم ". قَاَل: َوَما اإْلِْساَلُم؟ قَاَل: " أ ِ  ،قِّ َما اِلَّ

َه وَْجَهَك إََِل  ْن تُوَجِّ
َ
َخَواِن  َوأ

َ
ََكةَ الَْمْفُروَضَة، أ َي الزَّ اَلةَ الَْمْكتُوَبَة، َوتُؤَدِّ َ الصَّ اهلِل َوتَُصلِّ

َحِدنَا َعلَيِْه؟نَِص 
َ
َك َبْعَد إِْساَلِمِه ". قُلُْت: َما َحقُّ َزوَْجِة أ ْْشَ

َ
َحٍد تَْوَبًة أ

َ
 رَياِن. اَل َيْقبَُل اهلُل ِمْن أ

 قَاَل: " ُتْطِعُمَها إَِذا َطِعْمَت، َوتَْكُسوَها إَِذا اْكتََسيَْت، َواَل تَْْضِِب الْوَْجَه، َواَل ُتَقبِّْح، َواَل َتْهُجرْ 
اِم ُمَشاًة َوُرْكبَانًا، وَََعَ إِ   بِيَِدهِ إََِل ََنِْو الشَّ

َ
ْوَمأ

َ
وَن َهاُهنَا َوأ الَّ يِف اْْلَيِْت ". قَاَل: " َُتََْشُ

ُل َما ُيعْ  وَّ
َ
فَْواِهُكُم الِْفَداُم، َوأ

َ
َحِدُكْم فَِخُذهُ وُُجوِهُكْم ُتْعَرُضوَن ََعَ اهلِل وَََعَ أ

َ
رُِب َعْن أ

». 
হাল ম ইিন মু‘আওলয়য়াহ্ তার লপতা যথক  িেভনা  করন, তার লপতা িকিন, 
“আলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর দরিাকর আসিাম। একস 
িিিাম: যহ আল্লাহর রাসূি! আলম আপনার  াকে আসার পূকিভ এই সংখযার 
(আমার দুই হাকতর আেুিসমূকহর সংখযার) যিকয়ও অলধ্  সংখয  শপথ 
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 করলেিাম যয, আলম আপনার  াকে আসি না (আপনার ধ্মভও গ্রহে  রি 
না)। আমাকদরক  এ সময় আিিান (এ িন িেভনা ারী) তার হাত দুলি 
এ লত্রত  করন। যস সত্তার  সম  কর িিলে লযলন আপনাক  সতযসহ াকর 
যপ্ররে  করকেন, আল্লাহ আপনাক  আমাকদর  াকে  ী লদকয় যপ্ররে  করকেন? 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, ইসিাম লদকয়। মু‘আলিয়া 
িিকিন, ইসিাম  ী? লতলন িিকিন, তা হকে এই যয, তুলম িিকি, আলম 
আমার মুখমণ্ডি (লনি সত্তা) সমপভে  রিাম (আল্লাহর লন ি) এিং যািতীয় 
লশ ভ যথক  লনকিক  মুক্ত  রিাম। িরয সািাত  াকয়ম  রকি, িরয যা াত 
প্রদান  রকি এিং (কিকন যরখ) মুসলিমরা পরস্পর সহকযাগী র্াই। ইসিাম 
গ্রহে  রার পর য উ লশ ভ  রকি আল্লাহ তার য াকনা র্াকিা আমি গ্রহে 
 করন না (যতক্ষে না যস তওিা  কর মুসলিকমর দকি লিকর আকস)। আলম 
িিিাম, আমাকদর ওপর আমাকদর স্ত্রীর অলধ্ ার  ী? লতলন িিকিন, যতামরা 
যা খাকি তাকদরক ও তা খাওয়াকি, যতামরা যা পলরধ্ান  রকি তাকদরক ও তা 
পলরধ্ান  রাকি, তাকদর যিহারায় আঘাত  রকি না (তাকদরক  যিদম প্রহর 
 রকি না) এিং তাকদরক  গািমে  রকি না। তাকদরক  গৃহ িযতীত অনয 
য াথাও পলরতযাগ  রকি না অথভাৎ তাকদরক  ঘর যথক  যির  কর লদকি না।  
লতলন িিকিন, যতামাকদরক  এখান যথক  – শাকমর লদক  ইশারা  কর- 
আল্লাহর দরিাকর পাকয় যহাঁকি, আকরাহী অিস্থায় ও মুকখর উপর র্র  কর 
উপলস্থত হকত হকি, (কস লদন) যতামাকদর মুকখ (লিহ্বায়) োাঁ লন (আাঁলি) িালগকয় 
যদওয়া হকি, যতামাকদর অে-প্রতযে যতামাকদর লিরুকদ্ধ সাক্ষয প্রদান  রকি 
এিং লনশ্চয়ই সিভপ্রথম যয অে যতামাকদর সম্বকন্ধ সাক্ষয যদকি তা হকে 
যতামাকদর উরু”।  
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২০০২২; আিু দাউদ, হাদীস নং ২১৪২; ইিন লহব্বান, 
হাদীস নং ১৬০; নাসায়ী, হাদীস নং ২৪৩৬; ইিন মািাহ, হাদীস নং ২৫৩৬। 
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ُلُ ِمْن فَْضٍل »َوقَاَل: 
َ
ِِت َمْوًَّل َلُ، فَيَْسأ

ْ
َجاًَع شُ  ِعنَْدهُ َفيَْمنَُعُه إاِلَّ َجَعلَُه اهلُل َعلَيْهِ َما ِمْن َمْوًَّل يَأ
 «.َينَْهُشُه َقبَْل الَْقَضاءِ 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আকরা িকিকেন, “য াকনা দাস যলদ 
তার মলনকির  াকে একস এমন য াকনা অনুগ্রহ িায় যা তার  াকে আকে, ল ন্তু 
যস তাক  যস অনুগ্রহ (সম্পদ) প্রদান  রা যথক  লিরত থাক , তকি যসসি 
অনুগ্রহক  আল্লাহ তা‘আিা তার ওপর লিষাক্ত সাপ িালনকয় তাক  দংশন 
 রাকত থা কি যতক্ষে না তাকদর মকধ্য লিিার াযভ সম্পন্ন হকি।” 
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২০০২৩। 

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم عَ  ُ َعنُْهَما قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ  بُِنَ اإلِْساَلُم ََعَ »ِن ابِْن ُعَمَر، رَِِضَ اَّللَّ
َكَ  اَلةِ، َوإِيتَاِء الزَّ ، َوإِقَاِم الصَّ ِ ًدا رَُسوُل اَّللَّ نَّ حُمَمَّ

َ
ُ َوأ ْن اَل إَِلَ إاِلَّ اَّللَّ

َ
: َشَهاَدِة أ ٍَ ،  ِة،ََخْ َواحلَجِّ
 «.وََصْوِم َرَمَضانَ 

ইিন ‘উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “ইসিাকমর লর্লত্ত পাাঁিলি। আল্লাহ িযতীত 
য াকনা (সতয) ইিাহ যনই এিং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহর রাসূি, এ  থার সাক্ষয দান, সািাত  াকয়ম  রা, যা াত যদওয়া, 
হি  রা এিং রমযান মাকসর সাওম পািন  রা”। 
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬ িা ২২, 
হাদীকসর শব্দািিী িুখারীর। 

 
৩- পলরকেদ: ঈমাকনর শাখা-প্রশাখা সম্পক ভ  

ِب 
َ
ُ َعنُْه، َعِن انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل َعْن أ وَن اإِليَماُن بِْضع  وَِستُّ »ُهَريَْرَة رَِِضَ اَّللَّ

 .«ُشْعبًَة، َواحلَيَاُء ُشْعبَة  ِمَن اإِليَمانِ 

আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “ঈমাকনর শাখা রকয়কে ষাকির ল েু যিলশ। আর িজ্জা 
ঈমাকনর এ লি শাখা”। 
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মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৫, হাদীকসর 
শব্দ িুখারীর িয়ন ৃত। 
মুসলিকমর িেভনায় একসকে,  

يَماُن بِْضع  وََسبُْعوَن » ْو بِْضع  وَِستُّوَن  -اإْلِ
َ
َذى َعِن  -أ

َ
ْدنَاَها إَِماَطُة اأْل

َ
فَْضلَُها قَْوُل اَل إَِلَ إِالَّ اهلُل، َوأ

َ
ُشْعبًَة، فَأ

يَمانِ  ِريِق، َواحْلَيَاُء ُشْعبَة  ِمَن اإْلِ  «الطَّ
“ঈমাকনর শাখা সত্তরলিরও ল েু যিলশ অথিা ষািলিরও ল েু যিলশ। এর সকিভাচ্চ শাখা হকে, 
‘আল্লাহ িযতীত য াকনা ইিাহ যনই’ এ  থা স্বী ার  রা আর এর সিভলনম্ন শাখা হকে রাস্তা 
যথক   ষ্ট্দায়  িস্তু অপসারে  রা আর  জ্জা ঈমানের জবজিষ্ট একটি িাখা”। 

 

৪- পলরকেদ: ঈমাকনর পলরপূেভতা প্রসকে 
نَُّه قَاَل: 

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم أ َماَمَة، َعْن رَُسوِل اَّللَّ

ُ
ِب أ

َ
،  َمنْ »َعْن أ ِ ْبَغَض َّلِلَّ

َ
، َوأ ِ َحبَّ َّلِلَّ

َ
أ

يَمانَ  ِ َفَقِد اْستَْكَمَل اإْلِ ، َوَمنََع َّلِلَّ ِ ْعَطى َّلِلَّ
َ
 .«َوأ

আিু উমামা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যয িযলক্ত আল্লাহর িনয র্াকিািাসকি, আল্লাহর 
সন্তুলষ্ট্র িনয দুশমলন  রকি; আর দান  রকি আল্লাহর িনয এিং আল্লাহর 
সন্তুলষ্ট্র িনয দান  রা যথক  লিরত থা কি, যস িযলক্ত তার ঈমান পলরপূেভ 
 করকে”। 

হাসান, আিু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৮১। 
 ، ٍَ اجلَُهِنِّ َ ن

َ
ُ قالَعْن ُمَعاِذ بِْن أ ِ َصَّلَّ اَّللَّ ، َوَمنَعَ »َعلَيِْه وََسلََّم:  ، قَاَل رَُسوَل اَّللَّ ِ ْعَطى َّلِلَّ

َ
 َمْن أ

، َفَقْد اْستَْكَمَل إِيَمانَهُ  ِ نَْكَح َّلِلَّ
َ
، َوأ ِ ْبَغَض َّلِلَّ

َ
، َوأ ِ َحبَّ َّلِلَّ

َ
، َوأ ِ  .«َّلِلَّ

মু‘আয ইিন আনাস আি-িুহানী িেভনা  করন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যয িযলক্ত আল্লাহর উকেকশয দান  কর, আল্লাহর 
উকেকশযই মানা  কর (দান  রা যথক  লিরত থাক ), আল্লাহর উকেকশযই 
র্াকিািাকস, আল্লাহর উকেকশযই শত্রুতা যপাষে  কর এিং আল্লাহর উকেকশযই 
লিকয়-শাদী  কর, যস তার ঈমান পলরপূেভ  রি”। 

হাসান, লতরলমযী, হাদীস নং ২৫২১, লতলন হাদীসলিক  মুন ার িকিকেন। আিিানী রহ. 
হাদীসলিক  হাসান িকিকেন। মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৫৬৩৮; হাল ম, ২/১৬৪।    
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ُ َعلَيِْه وََسلََّم:  ِ َصَّلَّ اَّللَّ ِب ُهَرْيَرَة قَاَل: َقاَل رَُسوُل اَّللَّ
َ
ْحَسنُُهْم »َعْن أ

َ
ْكَمُل الُمْؤِمِنَي إِيَمانًا أ

َ
أ

 .«لًُقاخُ  ِخيَاُرُكْم ِلنَِسائِِهمْ ِخيَاُرُكْم ُخلًُقا، 
আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “মুলমনকদর মাকঝ ঈমাকন যসই পলরপূেভ, তাকদর 
মাকঝ যার িলরত্র সুেরতম। যতামাকদর মকধ্য উত্তম হকিা তারা, যারা তাকদর 
স্ত্রীকদর  াকে িালরলত্র র্াকি উত্তম”। 

হাসান, লতরলমযী, হাদীস নং ১১৬২; আিু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৮২; ইিন লহব্বান, হাদীস নং 
৪৭৯, ৪১৭৬। ইমাম লতরলমযী হাদীসলিক  হাসান সহীহ িকিকেন। 

 ٍَ َ ن
َ
أكمل انلاس إيمانا إن »، قَاَل: قَاَل رَُسول اهلِل َصَّلَّ اهلل َعلَيه وََسلَّم: بن مالك َعن أ

 .«أحسنهم خلقا، َوإن حسن اخللق َلبلَ درجة الصوم والصالة
আনাস রালদয়াল্লাহু আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “মুলমনকদর মাকঝ ঈমাকন যসই পলরপূেভ, তাকদর 
মাকঝ যার িলরত্র সুেরতম। লনশ্চয়ই উত্তম িলরত্র সািাত ও সাওকমর মযভাদায় 
যপৌঁোয়”। 
হাসান, িাযযার – াশিুি আসতার, হাদীস নং ৩৫; আিু ইয়া‘িা, হাদীস নং ৪১৬৬। 
 

৫- পলরকেদ: গুনাকহর  ারকে ঈমাকনর পলরপূেভতা  কম যায় 
ُ َعنُْه: إِنَّ انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه  بُو ُهَرْيَرَة رَِِضَ اَّللَّ

َ
اِن ِحيَ »وََسلََّم قَاَل: قَاَل أ  يَْزِن اَل يَْزِن الزَّ

ُق وَُهَو  اِرُق ِحَي يَُْسِ ُق السَّ ، َواَل يَُْسِ ُبَها وَُهَو ُمْؤِمن  ، َواَل يََْشَُب اخلَْمَر ِحَي يََْشَ وَُهَو ُمْؤِمن 
 «ُمْؤِمن  

আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “িযলর্িারী িযলর্িার  রার সমকয় মুলমন থাক  না, মদ 
পান ারী মদ পান  রার সমকয় মুলমন থাক  না। যিার িুলর  রার সমকয় 
মুলমন থাক  না”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫৫৭৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৭। 
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ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  ُ َعنُْهَما، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ لَعبُْد اَل يَْزِن ا»َعِن ابِْن َعبَّاٍس رَِِضَ اَّللَّ
 ، ، َوالَ يََْشَُب ِحَي يََْشَُب وَُهَو ُمْؤِمن  ُق وَُهَو ُمْؤِمن  ُق ِحَي يَُْسِ ، َوالَ يَُْسِ ِحَي يَْزِن وَُهَو ُمْؤِمن 

قَاَل ِعْكِرَمُة: قُلُْت اِلبِْن َعبَّاٍس: َكيَْف ُيْْنَُع اإِليَماُن ِمنُْه؟ قَاَل:  « اَل َيْقتُُل وَُهَو ُمْؤِمن  وَ 
َصابِِعهِ »

َ
ْخرََجَها، فَإِْن تَاَب ََعَد إََِلِْه َهَكَذا، وََشبََّك َبْيَ أ

َ
َصابِِعِه، ُثمَّ أ

َ
 .«َهَكَذا، وََشبََّك َبْيَ أ

ইিন আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “মুলমন লহকসকি িহাি থা া অিস্থায় 
য াকনা িাোহ িযলর্িাকর লিপ্ত হয় না। মুলমন থা া অিস্থায় য াকনা িযলক্ত িুলর 
 কর না। মুলমন থা া অিস্থায় য উ মদ পান  কর না। মুলমন থা া অিস্থায় 
য উ হতযা  কর না”।  
ই লরমা রহ. িকিন, আলম ইিন আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহুক  লিকজ্ঞস 
 রিাম, তার যথক  ঈমান  ীর্াকি লেলনকয় যনওয়া হয়? লতলন িিকিন, 
এর্াকি; আর আেুলিগুকিা পরস্পর িড়াকিন, এরপর আেুলিগুকিা যির 
 রকিন। যলদ যস তওিা  কর তকি পূিভিৎ এর্াকি লিকর আকস। এ িকি 
আেুলিগুকিা পুনরায় পরস্পর িড়াকিন”। 

সহীহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬৮০৯। 

ُ َعلَيِْه وََسلََّم:  ِ َصَّلَّ اَّللَّ حي  ال يزن الزان»عن َعئشة رِض اهلل عنها قالت: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ
 .«يزن وهو مؤمن وال يُسق حي يُسق وهو مؤمن

আকয়শা রালদয়াল্লাহু ‘আনহা যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “িযলর্িারী িযলর্িার  রার সমকয় মুলমন থাক  না এিং 
যিার িুলর  রার সমকয় মুলমন থাক  না”। 

সহীহ, িাযযার-  াশিুি আসতার, হাদীস নং ১১২। 

ْوََف، َعِن انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: 
َ
ِب أ

َ
ُبَها وَ »َعِن ابِْن أ ُهَو اَل يََْشَُب اخْلَْمَر ِحَي يََْشَ

، َواَل يَنْتَِهُب ُنْهبًَة َذاَت َْشَ  ، َواَل يَْزِن ِحَي يَْزِن وَُهَو ُمْؤِمن  ْو َُسٍَف وَُهَو ُمْؤِمن  ُمْؤِمن 
َ
 «.ٍف أ

ইিন আিু আওিা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “মদ পান ারী মদ পান  রার সমকয় মুলমন 
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থাক  না, িযলর্িারী িযলর্িার  রার সমকয় মুলমন থাক  না এিং মূিযিান অথিা 
যিলশ সামগ্রী িুকিরা যখন িুি  রকত থাক  (এমন লিলনস লেনতাই  কর 
মানুষ তা যদখার িনয তাকদর যিাখ যসলদক  উকত্তালিত  কর) তখন যস মুলমন 
থাক  না”। 
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৯১০২; িাযযার-  াশিুি আসতার, হাদীস নং ১১১। 

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  ِب ُهَريَْرَة قَاَل:قَاَل رَُسوُل اَّللَّ
َ
يَمانُ إَِذا َزََن الرَُّجُل »َعْن أ  َخَرَج ِمنُْه اإْلِ

يَمانُ  ِة، فَإَِذا اْنَقَطَع رََجَع إََِلِْه اإْلِ
لَّ  .«ََكَن َعلَيِْه ََكلظُّ

আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যখন য উ লযনা  কর, তখন তার যথক  ঈমান 
যিলরকয় যায় এিং তা তার মাথার উপর যমকঘর নযায় অিস্থান  কর। আর 
যখন যস তা যথক  লিরত হয়, তখন ঈমান তার  াকে পুনরায় লিকর আকস”। 

সহীহ, আিু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৯০; হাক ম, ১৮২২, লতলন সহীহ িকিকেন। 
َِ بِْن َمالٍِك قَاَل: َما َخَطبَنَا نَِبُّ اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم إاِلَّ قَاَل:  َ ن

َ
 اَل اَل إِيَماَن لَِمنْ »َعْن أ

َمانََة َلُ، َواَل ِديَن لَِمنْ 
َ
 «.اَل َعْهَد َلُ  أ

আনাস ইিন মালি  রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, যখনই 
আল্লাহর নিী আমাকদর মাকঝ খুতিা লদকতন, তখনই লতলন িিকতন, “যার মকধ্য 
আমানতদারীতা যনই তার ঈমান যনই এিং যয অেী ার পািন  কর না তার 
মকধ্য দীন যনই”। 

হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১২৩৮৩; আিু ইয়া‘িা, হাদীস নং ২৮৬৩; িাযযার- 
 াশিুি আসতার, হাদীস নং ১০০। 

 
৬- পলরকেদ: ইিাদত িকেগী (সৎ াি)  ম  রার  ারকে ঈমান  ম 

হওয়ার িেভনা 
ْو فِْطٍر إََِل 

َ
ْضََح أ

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يِف أ ، قَاَل: َخَرَج رَُسوُل اَّللَّ ِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ

َ
َعْن أ

، َفَمرَّ ََعَ النَِّساِء، َفَقاَل:  ْهِل انلَّارِ يَا َمْعََشَ النَِّساِء تََص »الُمَصَّلَّ
َ
ْكََثَ أ

َ
ِريتُُكنَّ أ

ُ
ْقَن فَإِنِّ أ « دَّ
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؟ قَاَل:  ِ يُْت ِمْن نَاقَِصاِت »َفُقلَْن: َوبَِم يَا رَُسوَل اَّللَّ
َ
َن اللَّْعَن، َوتَْكُفْرَن الَعِشرَي، َما َرأ تُْكَِثْ

ْذَهَب لِلُبِّ الرَُّجِل احلَاِزِم ِمْن إِْحَداُكنَّ 
َ
: َوَما ُنْقَصاُن ِدينِنَا َوَعْقِلنَا يَا ، قُلْنَ «َعْقٍل وَِديٍن أ

؟ قَاَل:  ِ ِة ِمثَْل نِْصِف َشَهاَدِة الرَُّجِل »رَُسوَل اَّللَّ
َ
ََ َشَهاَدُة الَمْرأ ْ لَي

َ
 فََذلِِك ِمنْ »قُلَْن: بَََّل، قَاَل: « أ

ََ إَِذا َحاَضْت لَْم تَُصلِّ َولَْم تَُصمْ  ْ لَي
َ
فََذلِِك ِمْن ُنْقَصاِن »قَاَل:  قُلَْن: بَََّل،« ُنْقَصاِن َعْقِلَها، أ

 .«ِديِنَها
আিু সাঈদ খুদরী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, এ িার ঈদুি আযহা িা 
ঈদুি লিতকরর সািাত আদাকয়র িনয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম ঈদগাকহর লদক  যালেকিন। লতলন মলহিাকদর পাশ লদকয় যাওয়ার 
সময় িিকিন, “যহ মলহিা সমাি! যতামরা সদ া  রকত থাক া।  ারে আলম 
যদকখলে িাহান্নাকমর অলধ্িাসীকদর মকধ্য যতামরাই অলধ্ । তারা িিকিন,  ী 
 ারকে, ইয়া রাসূিাল্লাহ্? লতলন িিকিন, যতামরা অলধ্  পলরমাকে অলর্শাপ 
লদকয় থাক া আর স্বামীর না-কশা রী  কর থাক া। িুলদ্ধ ও দীকনর িযাপাকর ত্রুলি 
থা া সকেও এ িন সদাসত ভ িযলক্তর িুলদ্ধ হরকে যতামাকদর িাইকত পারদশভী 
আলম আর  াউক  যদলখ লন। তারা িিকিন, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! আমাকদর দীন 
ও িুলদ্ধর ত্রুলি য াথায়? লতলন িিকিন, এ িন মলহিার সাক্ষয ল  এ িন 
পুরুকষর সাকক্ষযর অকধ্ভ  নয়? তারা উত্তর লদকিন, হযাাঁ। তখন লতলন িিকিন, 
এ হকে তাকদর িুলদ্ধর  মলত আর হাকয়য অিস্থায় তারা ল  সািাত ও লসয়াম 
যথক  লিরত থাক  না? তারা িিকিন, হযাাঁ। লতলন িিকিন: এ হকে তাকদর 
দীকনর  মলত”। 
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮০।   

نَُّه قَاَل: 
َ
يَا َمْعََشَ النَِّساِء، »َعْن َعبِْد اهلِل بِْن ُعَمَر، َعْن رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم أ

ْهِل انلَّارِ 
َ
ْكََثَ أ

َ
ْيتُُكنَّ أ

َ
َن ااِلْسِتْغَفاَر، فَإِنِّ َرأ ْكَِثْ

َ
ْقَن َوأ : وَ « تََصدَّ ة  ِمنُْهنَّ َجْزلَة 

َ
ا مَ َفَقالَِت اْمَرأ

ْهِل انلَّاِر؟ قَاَل: 
َ
ْكََثُ أ

َ
يُْت ِمْن »نَلَا يَا رَُسوَل اهلِل أ

َ
َن اللَّْعَن، َوتَْكُفْرَن الَْعِشرَي، َوَما َرأ تُْكَِثْ

ْغلََب ِِلِي لُبٍّ ِمنُْكنَّ 
َ
قَالَْت: يَا رَُسوَل اهلِل، َوَما ُنْقَصاُن الَْعْقِل « نَاقَِصاِت َعْقٍل وَِديٍن أ
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يِن؟ قَا َتْيِ َتْعِدُل َشَهاَدَة رَُجٍل َفَهَذا ُنْقَصاُن الَْعْقِل، »َل: َوادلِّ
َ
ا ُنْقَصاُن الَْعْقِل: َفَشَهاَدُة اْمَرأ مَّ

َ
أ

، َوُتْفِطُر يِف َرَمَض  يِن َوَتْمُكُث اللَّيَايِلَ َما تَُصلِّ  «.اَن َفَهَذا ُنْقَصاُن ادلِّ
আবু্দল্লাহ ইিন উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যহ নারীগে! যতামরা দান-খয়রাত  রকত 
থাক া এিং যিলশ  কর ইলস্তগিার  করা; য ননা আলম যদকখলে, িাহান্নাকমর 
অলধ্িাসীকদর অলধ্ াংশই নারী। িনন া িুলদ্ধিীলি মলহিা প্রশ্ন  রি, যহ 
আল্লাহর রাসূি! িাহান্নাকম আমাকদর সংখযাগলরষ্ঠতার  ারে  ী? িিকিন, 
যতামরা যিলশ যিলশ অলর্সম্পাত  কর থাক া এিং স্বামীর প্রলত (অ ৃতজ্ঞতা) 
প্র াশ  কর থাক া। আর দীন ও জ্ঞান-িুলদ্ধকত ত্রুলিপূেভ য াকনা সম্প্রদায়, 
জ্ঞানীকদর ওপর যতামাকদর যিকয় প্রর্াি লিস্তার ারী আর  াউক  আলম যদলখ 
লন। প্রশ্ন ারী মলহিা লিকজ্ঞস  রি, যহ আল্লাহর রাসূি! জ্ঞান-িুলদ্ধ ও দীকন 
আমাকদর  মলত ল কস? লতলন িিকিন, যতামাকদর জ্ঞান-িুলদ্ধর ত্রুলি হকিা 
দুিন স্ত্রীকিাক র সাক্ষয এ িন পুরুকষর সাকক্ষযর সমান; এলিই যতামাকদর 
িুলদ্ধর ত্রুলির প্রমাে। স্ত্রীকিা  (প্রলতমাকস)  কয় লদন সািাত যথক  লিরত 
থাক  আর রমযান মাকস সাওম র্ে  কর (ঋতুমতী হওয়ার  ারকে); এিাই 
দীকনর ত্রুলি”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৯। 
হাদীকস উলল্ললখত «امرأةُمنهنُجزلة»  এ িীম অক্ষকর িাতহা ও যা অক্ষকর সু ুন যযাকগ অথভ 

হকিা জ্ঞান-িুলদ্ধ সম্পন্ন মলহিা। আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক ও অনুরূপ 
হাদীস িলেভত আকে। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮০। 

ََت النَِّساَء 
َ
بِْح يَْوًما فَأ نَّ انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، انرَْصََف ِمَن الصُّ

َ
ِب ُهَريَْرَة، أ

َ
 يِف َعْن أ

، َفَقاَل:  ْذَهَب »الَْمْسِجِد، فََوَقَف َعلَيِْهنَّ
َ
يُْت ِمْن نََواقِِص ُعُقوٍل وَِديٍن أ

َ
يَا َمْعََشَ النَِّساِء، َما َرأ

ْهِل انلَّاِر يَْوَم الِْقيَاَمِة، َفتَقَ 
َ
ْكََثَ أ

َ
نَُّكنَّ أ

َ
يُْت أ

َ
، َوإِنِّ قَْد َرأ ْْلَاِب ِمنُْكنَّ

َ
بْ بُِقلُوِب َذوِي اأْل َن رَّ

تَْت إََِل َعبِْد اهلِل بِْن إََِل اهلِل َما اْستََطْعُُتَّ "، َوََكَن يِف 
َ
ُة َعبِْد اهلِل بِْن َمْسُعوٍد، فَأ

َ
 النَِّساِء اْمَرأ
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َخَذْت ُحِليًّا لََها،
َ
تُْه بَِما َسِمَعْت ِمْن رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َوأ ْخََبَ

َ
َفَقاَل  َمْسُعوٍد فَأ

ْيَن تَْذَهِبَي بَِهَذا 
َ
ْن اَل اْبُن َمْسُعوٍد: أ

َ
َتَقرَُّب بِِه إََِل اهلِل َورَُسوِلِ لََعلَّ اهلَل أ

َ
؟ َفَقالَْت: أ احْلُِلِّ

 ، نَا َلُ َموِْضع 
َ
َّ وَََعَ َودَلِي، فَأ ِِق بِِه لََعَ ْهِل انلَّاِر، َفَقاَل: َويْلَِك، َهلُمَّ تََصدَّ

َ
َقالَْت: فَ جَيَْعلَِن ِمْن أ

ْذَهَب بِهِ 
َ
ِذُن ََعَ انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل  اَل َواهلِل، َحّتَّ أ

ْ
إََِل انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، فََذَهبَْت تَْستَأ

ِذُن يَا رَُسوَل اهلِل، فَ 
ْ
اَل: " قَ َعلَيِْه وََسلََّم، َفَقالُوا لِلنَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: َهِذهِ َزيْنَُب تَْستَأ

َيانِِب  يُّ الزَّ
َ
ُة َعبِْد اهلِل بِْن َمْسُعوٍد، َفَقاَل: " ئَْذنُوا لََها"، فََدَخلَْت ََعَ انلَِّبِّ  أ

َ
؟ " َفَقالُوا: اْمَرأ ِِهَ

وٍد َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َفَقالَْت: يَا رَُسوَل اهلِل، إِنِّ َسِمْعُت ِمنَْك َمَقالًَة، فَرََجْعُت إََِل ابِْن َمْسعُ 
ْثتُ  ْهِل انلَّاِر، فََحدَّ

َ
ْن اَل جَيَْعلَِن اهلُل ِمْن أ

َ
َتَقرَُّب بِِه إََِل اهلِل َوإََِلَْك، رََجاَء أ

َ
َخْذُت ُحِليًّا أ

َ
ُه، َوأ

ِذَن انلَّ 
ْ
ْستَأ

َ
، َفُقلُْت: َحّتَّ أ ي فَإِنَّا َلُ َموِْضع  َّ وَََعَ َودَلِ ِِق بِِه لََعَ  ِبَّ َفَقاَل يِل اْبُن َمْسُعوٍد: تََصدَّ

ِِق بِِه َعلَيِْه، وَََعَ بَ »َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َفَقاَل انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  يِه فَإِنَُّهْم نِ تََصدَّ
يَْت َما َسِمْعُت ِمنَْك ِحَي َوَقْفَت َعلَيْنَا: " َما رَ «. َلُ َموِْضع  

َ
َرأ

َ
يُْت ُثمَّ قَالَْت: يَا رَُسوَل اهلِل، أ

َ
 أ

ْْلَاِب ِمنُْكنَّ "، قَالَْت: يَا رَُسوَل اهلِل، 
َ
ذَْهَب بُِقلُوِب َذوِي اأْل

َ
ِمْن نََواقِِص ُعُقوٍل َقطُّ َواَل ِديٍن أ

ا َما َذَكْرُت ِمْن ُنْقَصاِن ِدينُِكنَّ فَاحْلَيَْضُة الَِِّت  مَّ
َ
َفَما ُنْقَصاُن ِدينِنَا َوُعُقونِلَا؟ َفَقاَل: أ

، ْن َتْمُكَث اَل تَُصلِّ َواَل تَُصوُم، فََذلَِك ِمْن   تُِصيبُُكنَّ
َ
َتْمُكُث إِْحَداُكنَّ َما َشاَء اهلُل أ

، فََشَهاَدتُُكنَّ إِنََّما َشَهاَدةُ  ا َما َذَكْرُت ِمْن ُنْقَصاِن ُعُقوِلُكنَّ مَّ
َ
، َوأ ِة  ُنْقَصاِن ِديِنُكنَّ

َ
الَْمْرأ

 «.نِْصُف َشَهاَدٍة 
আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম স াকির (িিকরর) সািাত যশকষ মসলিকদ মলহিাকদর  াকে 
আসকিন। তাকদর সমু্মকখ দাাঁলড়কয় লতলন িিকিন, যহ নারীগে! িুলদ্ধ ও দীকনর 
িযাপাকর ত্রুলি থা া সকেও এ িন সদাসত ভ িযলক্তর িুলদ্ধ হরকে যতামাকদর 
িাইকত পারদশভী আলম আর  াউক  যদলখ লন। আলম যদকখলে ল য়ামকতর লদকন 
িাহান্নাকমর অলধ্িাসীকদর মকধ্য যতামরাই অলধ্ । সুতরাং যতামরা সাধ্যমত 
আল্লাহর ইিাদত িকেগীকত মকনালনকিশ  করা এিং তাাঁর লন িিতভী হও (অথভাৎ 
দান সদ া  রকত থাক া)। তাকদর মকধ্য আবু্দল্লাহ ইিন মাসউদ রালদয়াল্লাহু 
‘আনহুর স্ত্রী লেকিন। লতলন আবু্দল্লাহ ইিন মাসউদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর  াকে 
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একস রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম যথক  যা শুকনকেন তা িেভনা 
 রকিন। লতলন তার গহনালদ লনকিন। আবু্দল্লাহ ইিন মাসউদ রালদয়াল্লাহু 
‘আনহু লিকজ্ঞস  রকিন, এসি গহনা লনকয় য াথায় যাকো? লতলন িিকিন, 
এগুকিা িারা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূকির সন্তুষ্ট্ অিভকনর উকেকশয যালে। হয়ত 
এগুকিার (দাকনর)  ারকে আল্লাহ আমাক  িাহান্নামীকদর অন্তরু্ভক্ত  রকিন 
না। লতলন িিকিন, একসা, এগুকিা আমাক  ও আমার সন্তান সন্তলতকদরক  
দান  করা। আলম এগুকিার হ দার। তার স্ত্রী িিকিন, না, যতক্ষে আলম 
এগুকিা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে লনকয় যাকিা (লতলন 
অনুমলত লদকি আলম যতামাক  দান  রকত পারকিা)। লতলন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর দরিাকর যগকিন এিং নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাকমর  াকে যাওয়ার অনুমলত িাইকিন। সাহািীরা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  িিকিন, ইলন যয়নাি, আপনার  াকে প্রকিকশর 
অনুমলত িাকেন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, য ান 
যয়নাি? তারা িিকিন, আবু্দল্লাহ ইিন মাসউকদর স্ত্রী যয়নাি। রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম তাক  অনুমলত লদকি লতলন তাাঁর  াকে প্রকিশ 
 রকিন। লতলন িিকিন, যহ আল্লাহর রাসূি! আলম আপনার যথক  নলসহত 
শুকনলে, অতঃপর তা আবু্দল্লাহ ইিন মাসউদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহুক  িেভনা 
 করলে। আলম আমার গহনালদ দান  কর আল্লাহ ও তাাঁর রাসূকির সন্তুলষ্ট্ অিভন 
 রকত িাই, যাকত আল্লাহ আমাক  িাহান্নাকমর অলধ্িাসী না  করন। তখন 
আবু্দল্লাহ ইিন মাসউদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িিকিন, এগুকিা আমাক  ও আমার 
সন্তানকদরক  দান  করা; য ননা আলম এগুকিার অলধ্  হ দার ও দাকনর 
উপযুক্ত যিা । তখন আলম তাক  িকিলে, আলম আকগ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর অনুমলত লনকিা। তখন নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িিকিন, তুলম এগুকিা তাক  ও তার সন্তানকদরক  দান  কর দাও, 
য ননা তারা এগুকিা পাওয়ার উপযুক্ত ও হ দার। অতঃপর লতলন িিকিন, 
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যহ আল্লাহর রাসূি! আলম আপনার যথক  শুকনলে যয, িুলদ্ধ ও দীকনর িযাপাকর 
ত্রুলি থা া সকেও এ িন সদাসত ভ িযলক্তর িুলদ্ধ হরকে যতামাকদর িাইকত 
পারদশভী আলম আর  াউক  যদলখ লন। লতলন িিকিন, যহ আল্লাহর রাসূি!  
আমাকদর দীন ও িুলদ্ধর ত্রুলি য াথায়? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িিকিন, আলম যতামাকদর দীকনর ত্রুলি সম্পক ভ ইকতাপূকিভ আকিািনা 
 করলে, তা হকিা যতামাকদর য উ হাকয়য অিস্থায় যকতালদন আল্লাহ িায় হাকয়য 
থাক  তকতালদন সািাত ও সাওম যথক  লিরত থাক । এ হকে তাকদর দীকনর 
ত্রুলি। আর িুলদ্ধর ত্রুলি সম্পক ভ যা আকিািনা  করলে, তা হকিা, এ িন 
মলহিার সাক্ষয এ িন পুরুকষর সাকক্ষযর অকধ্ভ  (এ হকে যতামাকদর িুলদ্ধর 
ত্রুলি)”। 

হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং৮৮৬২; ইিন খুযাইমা, হাদীস নং ২৪৬১। 
نَّ رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ ا

َ
ْقَن يَا َمْعََشَ النَِّساِء، َولَْو ِمْن »هلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َعْن َعبِْد اهلِل، أ تََصدَّ

، فَإِنَُّكنَّ  ْهِل انلَّارِ ُحِليُِّكنَّ
َ
ْكََثُ أ

َ
ة  لَيَْسْت ِمْن ِعلْيَِة النَِّساِء، َفَقالَْت: لَِم يَا  .أ

َ
َفَقاَمِت اْمَرأ

َن اللَّ  نَُّكنَّ تُْكَِثْ
َ
 «.ْعَن، َوتَْكُفْرَن الَْعِشرَي رَُسوَل اهلِل؟ قَاَل: أِل

ْغلََب ِِلِ » وِّف رواية:
َ
يُْت ِمْن نَاقَِصاِت َعْقٍل وَِديٍن أ

َ
 .«ي لُبٍّ ِمنُْكنَّ َوَما َرأ

আবু্দল্লাহ ইিন মাসউদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যহ নারীগে! যতামরা দান-খয়রাত  রকত 
থাক া; যলদও যতামাকদর গহনালদ যথক  হয়; য ননা আলম যদকখলে যয, 
িাহান্নাকমর অলধ্িাসীকদর অলধ্ াংশই নারী। িনন া মলহিা দাাঁলড়কয় যগকিা, 
লযলন মলহিাকদর মকধ্য সম্ভ্রান্ত লেি না, যস প্রশ্ন  রি, যহ আল্লাহর রাসূি! 
িাহান্নাকম আমাকদর সংখযাগলরষ্ঠতার  ারে  ী? লতলন িিকিন, যতামরা যিলশ 
যিলশ অলর্সম্পাত  কর থাক া এিং স্বামীর প্রলত অ ৃতজ্ঞতা প্র াশ  কর 
থাক া”। 
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অনয িেভনায় একসকে, “দীন ও জ্ঞান-িুলদ্ধকত ত্রুলিপূেভ য াকনা সম্প্রদায়, 
জ্ঞানীকদর ওপর যতামাকদর যিকয় প্রর্াি লিস্তার ারী আর  াউক  আলম যদলখ 
লন”। 
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৩৫৬৯, ৪১৫২; আিু ইয়া‘িা, হাদীস নং ৫১১২, ৫১৪৪; 
হাল ম, হাদীস নং ২/১৯০।   
 

৭- পলরকেদ: ঈমাকনর িাড়লত- মলত 
আল্লাহ তা‘আিা িকিকেন,   

ٓ  َزاَدُهمۡ  َوَما﴿  [ ٢٢:  االحزاب] ﴾َوتَۡسلِيٗما إِيَمَٰٗنا إِلذ

“একত তাকদর ঈমান ও আত্মসমপভেই িৃলদ্ধ যপকিা”। [সূরা আি-আহযাি, 
আয়াত: ২২]   

ِينَ  َوَيۡزَدادَ ﴿  [  ٣١: املدثر] ﴾إِيَمَٰٗنا َءاَمُنٓوا   ٱَّلذ

“আর মুলমনকদর ঈমান যিকড় যায়”। [সূরা আি-মুোসলসর, আয়াত: ৩১] 
ا﴿ مذ

َ
ِينَ  فَأ  [  ١٢٤: اتلوبة] ﴾إِيَمَٰٗنا فََزاَدۡتُهمۡ  َءاَمُنوا   ٱَّلذ

“অতএি, যারা মুলমন লনশ্চয় তা তাকদর ঈমান িৃলদ্ধ  করকে”। [সূরা আত-
তাওিাহ, আয়াত: ১২৪] 

 [ ١١٣: عمران ال] ﴾إِيَمَٰٗنا فََزاَدُهمۡ  فَٱۡخَشوُۡهمۡ ﴿

“সুতরাং তাকদরক  র্য়  করা; ল ন্তু তা তাকদর ঈমান িালড়কয় লদকয়লেি”। 

[সূরা আকি ইমরান, আয়াত: ১৭৩]   
َداُدٓوا  ﴿ عَ  إِيَمَٰٗنا لََِيۡ  [  ٤: الفتح] ﴾إِيَمَٰنِِهمۡ  مذ

“যযন তাকদর ঈমাকনর সাকথ ঈমান িৃলদ্ধ পায়”। [সূরা আি-িাতহ, আয়াত: ৪]  
، قَاَل:  ِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ

َ
وَن َحّتَّ إَِذا َخلََص الُْمْؤِمنُ قال رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم: َعْن أ

ِ يِف اْسِتْقَصاِء احْلَقِّ  َشدَّ ُمنَاَشَدًة َّلِلَّ
َ
َحٍد بِأ

َ
ِي َنْفِس بِيَِدهِ، َما ِمنُْكْم ِمْن أ َن مِ  ِمَن انلَّاِر، فََواِلَّ

ِ يَْوَم الِْقيَاَمِة إِلِْخَوانِهِ  يَن يِف انلَّاِر، َيُقولُوَن: َربَّنَا ََكنُوا يَُصوُموَن َمَعنَا الُْمْؤِمِنَي َّلِلَّ ِ ُم اِلَّ
ُم ُصَورُُهْم ََعَ انلَّاِر، َفيُْخرُِجونَ  ْخرُِجوا َمْن َعَرْفتُْم، َفتَُحرَّ

َ
وَن، َفيَُقاُل لَُهْم: أ  َوُيَصلُّوَن َوَُيُجُّ
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َخَذِت انلَّاُر إََِل نِْصِف سَ 
َ
اَقيِْه، َوإََِل ُرْكبَتَيِْه، ُثمَّ َيُقولُوَن: َربَّنَا َما بَِِقَ ِفيَها َخلًْقا َكِثرًيا قَِد أ

َمْرَتنَا بِِه، َفيَُقوُل: ارِْجُعوا َفَمْن وََجْدُتْم يِف قَلِْبِه ِمثَْقاَل ِدينَاٍر ِمْن َخرْيٍ 
َ
ْن أ َحد  ِممَّ

َ
 ]ص:أ

 ُ ْخرُِجوُه، َفيُْخرُِجوَن َخلًْقا َكِثرًيا، ُثمَّ َيُقول
َ
َمْرَتنَا، ُثمَّ َيُقوُل: فَأ

َ
ْن أ َحًدا ِممَّ

َ
وَن: َربَّنَا لَْم نََذْر ِفيَها أ

ْخرُِجوُه، َفيُْخرُِجوَن َخلًْقا َكِثرًيا،
َ
 ارِْجُعوا َفَمْن وََجْدُتْم يِف قَلِْبِه ِمثَْقاَل نِْصِف ِدينَاٍر ِمْن َخرْيٍ فَأ

نْ  َحًدا، ُثمَّ َيُقوُل: ارِْجُعوا َفَمْن وََجْدُتْم يِف قَلْبِِه  ُثمَّ َيُقولُوَن: َربَّنَا لَْم نََذْر ِفيَها ِممَّ
َ
َمْرَتنَا أ

َ
أ

ْخرُِجوُه، َفيُْخرُِجوَن َخلًْقا َكِثرًيا ُثمَّ َيُقولُوَن: َربَّنَا لَْم نََذْر ِفيَها َخرْيً 
َ
ةٍ ِمْن َخرْيٍ فَأ ا "، ِمثَْقاَل َذرَّ

بُو َسِعيٍد اخْلُْدرِيُّ َيُقوُل: إِ 
َ
قُوِن بَِهَذا احْلَِديِث فَاقَْرُءوا إِْن ِشئْتُْم: َوََكَن أ َ  إِنذ ﴿ْن لَْم تَُصدِّ  َل  ٱّللذ
ة    ِمۡثَقاَل  َيۡظلِمُ  نۡهُ  ِمن َوُيۡؤتِ  يَُضَٰعِۡفَها َحَسَنةٗ  تَُك  ِإَون َذرذ ُ ۡجًرا لذ

َ
[  ٤٤:  النساء] ﴾٤َعِظيٗما أ

: َشَفَعِت  رَْحُم َفيَُقوُل اهلُل َعزَّ وََجلَّ
َ
الَْماَلئَِكُة، وََشَفَع انلَِّبيُّوَن، وََشَفَع الُْمْؤِمنُوَن، َولَْم َيبَْق إاِلَّ أ

َي، َفيَْقِبُض َقبَْضًة ِمَن انلَّاِر، َفيُْخِرُج ِمنَْها قَْوًما لَْم َيْعَملُوا َخرْيًا َقطُّ قَْد ََعُدوا مُحَمً  امِحِ ا، الرَّ
فْ 
َ
يِل َفيُلِْقيِهْم يِف َنَهٍر يِف أ َواهِ اجْلَنَِّة ُيَقاُل َلُ: َنَهُر احْلَيَاِة، َفيَْخرُُجوَن َكَما ََتُْرُج احْلِبَُّة يِف مَحِ

يِْل   «. السَّ
 “যশষ নাগাদ মুলমনরা িাহান্নাম যথক  নািাত যপকয় যাকি। যসই সত্তার শপথ 
যার হাকত আমার প্রাে, যতামাকদর য উ লনকির অলধ্ ার আদাকয়র দািীকত, 
তকতাখালন অনমনীয় নও যকতাখালন  কোর হকি ল য়ামকতর লদন মুলমনরা 
আল্লাহর  াকে তাকদর যস সি র্াইকদর মুলক্তর িকনয যারা িাহান্নাকম িকি 
যগকে। তারা িিকি, যহ আমাকদর রি! তারা আমাকদর সাকথ সাওম পািন 
 রকতা, সািাত পড়কতা এিং হি  রকতা। তখন তাকদরক  িিা হকি, যাও, 
যতামরা যাকদরক  লিকনা তাকদরক  যির  কর লনকয় আকসা। অতঃপর 
িাহান্নাকমর আগুন তাকদর যিহারার িনয হারাম হকয় যাকি। তারা িহু সংখয  
যিা ক  িাহান্নাম যথক  যির  কর আনকি। আগুন একদর  াকরা পাকয়র নিা 
পযভন্ত এিং  াকরা পাকয়র যগাড়ািী পযভন্ত জ্বালিকয় যিিকি। অতঃপর তারা 
িিকি, যহ আমাকদর রি, এখন এমন য াকনা িযলক্ত অিলশষ্ট্ যনই, যাকদরক  
যির  রার িকনয আপলন লনকদভশ লদকয়লেকিন। অতঃপর আল্লাহ িিকিন, আিার 
যাও। যাকদর অন্তকর এ  দীনার পলরমাে  িযাে (ঈমান) যদখকত পাকি, 
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তাকদরক  যির  কর আকনা। এিার তারা অকন  যিা ক  যির  কর লনকয় 
আসকি। তারা আিার িিাকি, যহ আমাকদর রি, এমন য াকনা িযলক্তক  আমরা 
িাদ লদইলন, যাকদরক  যির  রার িকনয আপলন লনকদভশ  করলেকিন। অতঃপর 
লতলন তাকদরক  িিকিন, পুনরায় যাও, যাকদর অন্তকর অধ্ভদীনার পলরমাে ঈমান 
পাকি, তাকদরক  যির  কর আকনা। এিার তারা িহু যিা ক  যির  কর 
আনকি। তারা লিকর একস িিকি, যহ আমাকদর রি, আপলন যাকদরক  আনার 
লনকদভশ  করলেকিন, এমন য াকনা িযলক্তক  আমরা যরকখ আলস লন। আল্লাহ 
িিকিন, পুনরায় যাও, যাকদর অন্তকর লিেু পলরমাে ঈমান পাকি তাকদরক  
যির  কর লনকয় আকসা। এিারও তারা িহু সংখয  যিা  যির  কর লনকয় 
আসকি এিং লিকর একস িিকি, যহ আমাকদর রি, সামানয পলরমাে ঈমানদার 
আর এ িন যিা ক ও আমরা িাহান্নাকম অিলশষ্ট্ যরকখ আলস লন।  
হাদীকসর িেনভা ারী আিু সাঈদ খুদরী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িকিন, যলদ যতামরা 
আমাক  এ হাদীকসর িযাপাকর লিশ্বাস না  করা, তা হকি আমার  থার সতযতা 
প্রমাকের এ আয়াতলি পাে  কর নাও: 

َ  إِنذ ﴿ ة    ِمۡثَقاَل  َيۡظلِمُ  َل  ٱّللذ نۡهُ  ِمن َوُيۡؤتِ  يَُضَٰعِۡفَها َحَسَنةٗ  تَُك  ِإَون َذرذ ُ ۡجًرا لذ
َ
 ﴾٤َعِظيٗما أ

 [  ٤٤:  النساء]
“লনশ্চয় আল্লাহ অনু পলরমােও িুিুম  করন না। আর যলদ যসলি র্াকিা  াি 

হয়, লতলন তাক  িহুগুে  কর যদন এিং তাাঁর পক্ষ যথক  মহা প্রলতদান প্রদান 
 করন”। [সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৪০] অতঃপর আল্লাহ তা‘আিা িিকিন, 
লিলরশতাগে, নিীগে এিং মুলমনরা সিাই শািা‘আত  কর অিসর হকয়কে। 
এখন (আলম) ‘আরহামুর রাকহলমন’ পরম দয়ািু িযতীত আর য উ অিলশষ্ট্ 
যনই। তখন লতলন এ  মুলষ্ট্ র্লতভ এ  দি যিা ক  িাহান্নাম যথক  যির 
 রকিন। লতলন এমন সি যিা ক  যির  কর আনকিন, যারা  খকনা য াকনা 
যন  আমি  কর লন। এরা জ্বকি পুকড়  য়িার মকতা হকয় যগকে। অতঃপর 
তাকদরক  িান্নাকতর িারকদকশ নাহরুি হায়াত’ নাম  এ লি ঝেভায় নামাকনা 
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হকি। তারা এখান যথক  এমন র্াকি সিীি হকয় যির হকি যযমন িনযার 
আিিনভাময় যর্িা মালিকত িীি অং ুলরত হকয় যিকড় ওকে”। 
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৭৪৩৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৩। 

ُ َعنُْه، َعِن انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ رَِِضَ اَّللَّ
َ
ْهُل يَْدُخُل »َعْن أ

َ
 أ

ْهُل انلَّاِر انلَّارَ 
َ
ُ َتَعاََل: ، ُثمَّ «اجلَنَِّة اجلَنََّة، َوأ ْخرُِجوا ِمَن انلَّاِر َمْن ََكَن يِف قَلِْبِه ِمثَْقاُل »َيُقوُل اَّللَّ

َ
 أ

ِو احلَيَاةِ 
َ
وا، َفيُلَْقْوَن يِف َنَهِر احلَيَا، أ َشكَّ  -َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن إِيَماٍن. َفيُْخرَُجوَن ِمنَْها قَِد اْسوَدُّ

نََّها ََتُْرُج َصْفَراَء ُملْتَِوَيةً  َفيَنْبُتُوَن َكَما تَنْبُُت  -َمالِك  
َ
لَْم تََر أ

َ
يِْل، أ  .«احِلبَُّة يِف َجانِِب السَّ

আিু সাঈদ খুদরী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “িান্নাকত িান্নাতীরা এিং িাহান্নামীরা 
িাহান্নাকম প্রকিশ  রকিন। পকর আল্লাহ তা‘আিা (লিলরশতাকদর) িিকিন, 
যার অন্তকর এ লি সলরষা পলরমােও ঈমান রকয়কে, তাক  িাহান্নাম যথক  
যির  কর লনকয় আকসা। তারপর তাকদর িাহান্নাম যথক  যির  রা হকি এমন 
অিস্থায় যয, তারা (পুকড়)  াকিা হকয় যগকে। এরপর তাকদর িৃলষ্ট্কত িা 
হায়াকতর [িেভনা ারী মালি  রহ. শব্দ দু’লির য ানলি এ সম্পক ভ সকেহ 
যপাষে  করকেন] নদীকত যিিা হকি। িকি তারা সকতি হকয় উেকি, যযমন 
িনযার পালনর পাকশ ঘাকসর িীি গলিকয় উকে। তুলম ল  যদখকত পাওনা যসগুকিা 
য মন হিুদ রকের হয় ও ঘন হকয় গিায়”? 
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৪, হাদীকসর 
শব্দ িুখারীর িয়ন ৃত। 

، َعِن انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ٍَ َ ن
َ
، َوِِّف »َعْن أ ُ ََيُْرُج ِمَن انلَّاِر َمْن قَاَل اَل إَِلَ إاِلَّ اَّللَّ

، َوِِّف قَلْبِِه َوزْ  ُ ، َوََيُْرُج ِمَن انلَّاِر َمْن قَاَل اَل إَِلَ إاِلَّ اَّللَّ ٍة ِمْن قَلِْبِه َوْزُن َشِعرَيٍة ِمْن َخرْيٍ ُن بُرَّ
ةٍ ِمْن َخرْيٍ  ، َوِِّف قَلِْبِه َوْزُن َذرَّ ُ ، َوََيُْرُج ِمَن انلَّاِر َمْن قَاَل اَل إَِلَ إاِلَّ اَّللَّ « َخرْيٍ  আনাস 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িেভনা  করন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, যয য উ ‘িা-ইিাহা ইল্লাল্লাহ’ িিকি আর তার অন্তকর 
এ লি যি পলরমােও যন ী থা কি, তাক  িাহান্নাম যথক  যির  রা হকি 
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এিং যয ‘িা-ইিাহা ইল্লাল্লাহ’ িিকি আর তার অন্তকর এ লি অনু পলরমােও 
যন ী থা কি তাক  িাহান্নাম যথক  যির  রা হকি।  
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৩:৩২৫। 

َحد  »، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: بن مسعود َعْن َعبِْد اهللِ 
َ
اَل يَْدُخُل انلَّاَر أ

َحد  يِف قَلِْبِه ِمثَْقاُل َحبَِّة َخْردَ 
َ
ِمْن  لٍ يِف قَلِْبِه ِمثَْقاُل َحبَِّة َخْرَدٍل ِمْن إِيَماٍن، َواَل يَْدُخُل اجْلَنََّة أ

َياءَ   .«ِكَْبِ
আবু্দল্লাহ ইিন মাসউদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িেভনা  করন, রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যার অন্তকর সলরষার দানা পলরমাে 
ঈমান থা কি যস িাহান্নাকম প্রকিশ  রকি না। আর যয িযলক্তর অন্তকর এ  
সলরষার দানা পলরমাে অহলম া থা কি যসও িান্নাকত প্রকিশ  রকি না”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯১:১৪৮। 
ْهُل انلَّاِر، فََدَخَل » َعلَيِْه وََسلََّم: َعْن َجابٍِر، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهللُ 

َ
ْهُل اجْلَنَِّة، َوأ

َ
َ أ إَِذا ُمزيِّ

ْهُل انلَّاِر 
َ
ْهُل اجْلَنَِّة اجْلَنََّة، َوأ

َ
ْو اْذَهبُوا  -انلَّاَر، قَاَمِت الرُُّسُل فََشَفُعوا، َفيَُقوُل: اْنَطِلُقوا أ

َ
 -أ

ْخرُِجوهُ، َفيُْخرُِجوَنُهْم قَِد اْمتُِحُشوا، َفيُلُْقوَنُهْم يِف َنَهٍر 
َ
ْو ََعَ َنَهٍر  -َفَمْن َعَرْفتُْم، فَأ

َ
ُيَقاَل  -أ

مَّ بِيًضا ِمثَْل اثلََّعاِريِر، ثُ  ُهْم ََعَ َحافَِة انلََّهِر، َوََيْرُُجونَ َلُ: احْلَيَاُة "، قَاَل: " فَتَْسُقُط حَمَاشُّ 
ْو انَْطِلُقوا  -يَْشَفُعوَن، َفيَُقوُل: اْذَهبُوا 

َ
َفَمْن وََجْدُتْم يِف قَلْبِِه ِمثَْقاَل ِقرَياٍط ِمْن إِيَماٍن  -أ

ا، ُثمَّ  ْخرُِجوُهْم "، قَاَل: " َفيُْخرُِجوَن بَََشً
َ
ْو انَْطِلُقوا، َفَمْن وََجْدُتْم فَأ

َ
يَْشَفُعوَن، َفيَُقوُل: اذَْهبُوا أ

ْخِرُج بِِعلْ 
ُ
نَا اْْلَن أ

َ
ْخرُِجوُه، ُثمَّ َيُقوُل اهلُل: أ

َ
 يِم يِف قَلِْبِه ِمثَْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍَة ِمْن إِيَماٍن فَأ
ْخرَُجوا 

َ
ْضَعاَف َما أ

َ
ْضَعافَُه، َفيُْكتَُب يِف ِرقَابِِهْم ُعتََقاُء اهلِل، ُثمَّ َورمَْحَِِت" قَاَل: "َفيُْخِرُج أ

َ
َوأ

ْوَن ِفيَها اجْلََهنَِّميِّيَ   .«يَْدُخلُوَن اجْلَنََّة فَيَُسمَّ
িালির রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “িান্নাতীরা যখন িান্নাকত ও িাহান্নামীরা যখন 
িাহান্নাকমর িনয আিাদা  রা হকি এিং িান্নাতীরা যখন িান্নাকত প্রকিশ 
 রকি এিং িাহান্নামীরা যখন িাহান্নাকম প্রকিশ  রকি তখন রাসূিগে দাাঁলড়কয় 
সুপালরশ  রকত িাইকিন, তখন তাকদর িিা হকি, যাও িা িকিা, যতামরা 
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িাহান্নাকম লগকয় যদকখা যাকদরক  যতামরা লিকনা তাকদরক  িাহান্নাম যথক  
যির  কর লনকয় একসা। তাকদরক  িাহান্নাম যথক  যির  কর লনকয় আসা 
তৎক্ষোৎ তাকদর যিহারা জ্বকি পুকড় দগ্ধ হকয় যগকে। তখন তাকদরক  ঝেভায় 
িা ‘হায়াত’ নাম  নহকর এ লনকক্ষপ  রা হকি। তাকদর দগ্ধ শরীর যস নহকরর 
দু‘পাকশ্বভ এমন শুভ্রর্াকি উদূ্ভত হকি, যযমন য াকনা (িনযার আিিভনালস্থত িীি 
যথক ) তৃে উদূ্ভত হয়। অতঃপর আিার শািা‘আত  রা হকি। অতঃপর িিা 
হকি, িকিা িা যাও, যতামরা িাহান্নাকম লগকয় যাকদর অন্তকর ‘ল রাত’ (ইলঞ্চ) 
পলরমাে ঈমান পাকি তাকদরক  িাহান্নাম যথক  যির  কর লনকয় আস ফন  

একদ নক ববর কনর জেনে আসা হন া। অতঃঃপর আিার শািা‘আত  রকি, তাকদরক  
িিা হকি িকিা িা যাও, যাকদর অন্তকর সলরষা পলরমাে ঈমান পাকি তাকদরক  
যির  কর লনকয় আকসা। অতঃপর মহান আল্লাহ িিকিন, আলম এখন আমার 
ইিম ও রহমত অনুযায়ী মুক্ত  কর আনকিা। িেভনা ারী িকিন, িকি অনযরা 
যা যির  কর একনকে আল্লাহ তা‘আিা তার যথক  িহুগুে যিলশ লিশাি এ দি 
িাহান্নামীক  মুক্ত  কর লনকয় আসকিন। তাকদর গদভাকন লিখা থা কি 

‘উতা াউল্লাহ’ »ُعتََقاُء اهلل« (আল্লাহর আযাদ ৃত)। অতঃপর তারা িান্নাকত 
প্রকিশ  রকি। তাকদরক  িান্নাতীরা ‘িাহান্নামী’ (িাহান্নাম যথক  মুলক্তপ্রাপ্ত) 
িকি আখযালয়ত  রকি”।  
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৪৪৯১, ১৫০৪৮; ইিন লহব্বান, হাদীস নং ১৮৩, লতলন 
িকিকেন। 

، قَاَل: ُكنَّا َمَع انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َوََنُْن فِتْيَان  َحَزاِورَ  ِ ، ة  َعْن ُجنُْدِب بِْن َعبِْد اَّللَّ
ْن َنتََعلَّمَ »

َ
يَماَن َقبَْل أ  .«الُْقْرآَن، ُثمَّ َتَعلَّْمنَا الُْقْرآَن فَازَْدْدنَا بِِه إِيَمانًا َفتََعلَّْمنَا اإْلِ

িুনদুি ইিন আবু্দল্লাহ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “আমরা 
নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর সাকথ লেিাম। আমরা লেিাম শলক্তশািী 
এিং সক্ষম যুি । আমরা  ুরআন যশখার পূকিভ ঈমান লশকখলে। অতঃপর 
 ুরআন লশকখলে এিং তা িারা আমাকদর ঈমান িালড়কয় লনকয়লে”। 
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হাসান, ইিন মািাহ, হাদীস নং ৬১। 
হাদীকস উলল্ললখত » َُُحَزاوَِرة« এর অথভ হকিা শলক্তশািী ও সক্ষম যুি ।   
 

৮- পলরকেদ: যস সি সালিভ  আমি যযগুকিার িযাপাকর একসকে যয তার 
মাধ্যকম মুসলিম িান্নাকত যাকিِ َّنَّ رَُجاًل قَاَل لِلنَِّبِّ َصَّل

َ
ُ َعنُْه: أ يُّوَب رَِِضَ اَّللَّ

َ
ِب أ

َ
َعْن أ

ِن بَِعَمٍل يُْدِخلُِن اجلَنََّة، قَاَل  ْخَِبْ
َ
َّلَّ : َما َلُ َما َلُ. َوقَاَل انلَِّبُّ َص )أي القوم(  اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: أ
ََكَة، »اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  اَلَة، َوتُْؤِِت الزَّ َ َواَل تَُْشُِك بِِه َشيْئًا، َوتُِقيُم الصَّ رَب  َما َلُ، َتْعبُُد اَّللَّ

َ
أ

 .«َوتَِصُل الرَِّحمَ 
আিু আইউি রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, এ  সাহািী রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  িিকিন, আমাক  এমন আমি িকি লদন যা আমাক  
িান্নাকত প্রকিশ  রাকি। (কিাক রা) িিি, তার  ী হকয়কে, তার  ী হকয়কে। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, “তার য াকনা এ লি 
প্রকয়ািন লনকয় যস  থা িিকে তুজম আল্লাহর ইিাদত  রকি, তাাঁর সাকথ য াকনা 
ল েু শরী   রকি না, সািাত  াকয়ম  রকি, যা াত আদায়  রকি ও 
আত্মীয়তার সম্প ভ িিায় রাখকি”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৩৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩/১৩। 
হাদীকস উলল্ললখত »ُ َرب 

َ
«  :শব্দ পড়ার লতনলি িেভনা রকয়কে। প্রথমত »أ رِ 

َ
َب أ « এলি  َمَ لِ ع  এর ওিকন। 

অথভ, তার লিরুকদ্ধ যদা‘আ  রা, যস লিপকদ পলতত হকয়কে। এলি এমন  থা যা িাস্তকি সংঘলিত 
হওয়ার ইচ্চা  রা হয় না। মূিত এলি আশ্চকযভর সময় উকল্লখ  রা হয়। লিতীয়ত: » رَ 

َ
ب  أ « এলি 

 অক্ষরলি অলতলরক্ত, যা  ম িুঝাকনার ما এর ওিকন। অথভাৎ তার প্রকয়ািন আকে। এখাকন مَجَل  
িনয িযিহৃত হয়। অথভাৎ সামানয প্রকয়ািন রকয়কে। » رِب  أ « শব্দলি   َكِتف এর ওিকন। পূেভ 
িুলদ্ধমান। অথভাৎ যস িুলদ্ধমান। এখাকন মুিতাদাক  হযি  রা হকয়কে। অথভাৎ যস িুলদ্ধমান। 
অতঃপর লিজ্ঞাসা  রা হকিা, ما ل؟ অথভাৎ তার ল  অিস্থা? আন-লনহায়া, ১/৩৫। 

ََت انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َفَقاَل: دُ 
َ
ْعَرابِيًّا أ

َ
نَّ أ

َ
ُ َعنُْه: أ ِب ُهَريَْرَة رَِِضَ اَّللَّ

َ
لَِّن ََعَ َعْن أ

اَلةَ »َعَمٍل إَِذا َعِملْتُُه َدَخلُْت اجلَنََّة، قَاَل:  َ اَل تَُْشُِك بِِه َشيْئًا، َوتُِقيُم الصَّ ْكتُوَبَة، المَ َتْعبُُد اَّللَّ
ََكَة الَمْفُروَضَة، َوتَُصوُم َرَمَضانَ  ا « َوتُؤَدِّي الزَّ ِزيُد ََعَ َهَذا، فَلَمَّ

َ
ي َنْفِس بِيَِدهِ اَل أ ِ قَاَل: َواِلَّ
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، قَاَل انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  ْهِل اجلَ »َوَّلَّ
َ
ْن َينُْظَر إََِل رَُجٍل ِمْن أ

َ
هُ أ نُْظْر إََِل نَِّة، فَلْيَ َمْن َُسَّ

 .«َهَذا
আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, এ  যিদুইন সাহািী রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর দরিাকর উপলস্থত হকয় িিকিন, আমাক  
এমন আমকির পথলনকদভশ  রুন যা আমি  রকি িান্নাকত প্রকিশ  রকত 
পারি। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, তুলম আল্লাহর 
ইিাদত  রকি, তাাঁর সাকথ য ান ল েু শরী   রকি না, (পাাঁি ওয়াক্ত) িরয 
সািাত আদায়  রকি, িরয যা াত আদায়  রকি ও রমযাকনর সাওম পািন 
 রকি। সাহািী িিকিন, আমার প্রাে যার হাকত তাাঁর  সম, আলম যিলশ  রকিা 
না। লতলন যখন লিকর যগকিন তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
িিকিন, য উ যলদ িান্নাতী যিা  যদখকত আগ্রহী হয় যস যযন তার লদক  
তাল কয় যদকখ”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৩৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪। 

ْقُعُد َمَع ابِْن 
َ
ِب مَجَْرَة، قَاَل: ُكنُْت أ

َ
قِْم ِعنِْدي َحّتَّ َعْن أ

َ
يِرهِ َفَقاَل: أ َعبَّاٍس جُيِْلُسِن ََعَ َُسِ

تَُوا انلَّ 
َ
ا أ َِ لَمَّ َقْمُت َمَعُه َشْهَريِْن، ُثمَّ قَاَل: إِنَّ َوفَْد َعبِْد الَقيْ

َ
ْجَعَل لََك َسْهًما ِمْن َمايِل فَأ

َ
ِبَّ أ

ْو َمِن الَوفُْد؟  -َمِن الَقْوُم؟ »َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: 
َ
ْوِم، َمرَْحبًا بِالقَ »قَالُوا: َربِيَعُة. قَاَل: « -أ

رْيَ َخَزايَا َواَل نََداَم  ََ ْو بِالَوفِْد، 
َ
ْهِر «أ ِتيَك إاِلَّ يِف الشَّ

ْ
ْن نَأ

َ
ِ إِنَّا اَل نَْستَِطيُع أ ، َفَقالُوا: يَا رَُسوَل اَّللَّ

ْمٍر فَْصٍل، َُنَِْبْ بِِه َمْن َوَراَءنَا، احلََراِم، َوَبيْنَنَا َوَبيْنََك َهَذا ال
َ
، َفُمْرنَا بِأ اِر ُمَْضَ ََحُّ ِمْن ُكفَّ

َمَرُهْم: بِا
َ
ْرَبٍع، أ

َ
ْرَبٍع، َوَنَهاُهْم َعْن أ

َ
َمَرُهْم بِأ

َ
َبِة: فَأ ْْشِ

َ
لُوُه َعِن األ

َ
 إِليَمانِ َونَْدُخْل بِِه اجلَنََّة، وََسأ

ِ وَْحَدُه، قَاَل:  تَْدرُ »بِاَّللَّ
َ
ِ وَْحَدهُ أ ْعلَُم، قَاَل: « وَن َما اإِليَماُن بِاَّللَّ

َ
ُ َورَُسوُلُ أ ْن »قَالُوا: اَّللَّ

َ
َشَهاَدُة أ

ََكِة، وَِصيَاُم َرَمَضانَ  اَلةِ، َوإِيتَاُء الزَّ ، َوإِقَاُم الصَّ ِ ًدا رَُسوُل اَّللَّ نَّ حُمَمَّ
َ
ُ َوأ ْن ُتْعُط الَ إَِلَ إاِلَّ اَّللَّ

َ
وا ، َوأ

ََ ِمَن الَمغْ  بَّاِء َوانلَِّقرِي َوالُمَزفَِّت "، َوُربََّما قَاَل: « نَِم اخلُُم ْرَبٍع: َعِن احلَنْتَِم َوادلُّ
َ
َوَنَهاُهْم َعْن أ

« ِ ْخَِبُوا بِِهنَّ َمْن َوَراَءُكمْ »َوقَاَل: « الُمَقريَّ
َ
 .«اْحَفُظوُهنَّ َوأ

আিু িামরা রহ. যথক  িলেভত, লতলন িকিন, আলম ইিন আব্বাস রালদয়াল্লাহু 
‘আনহুর সকে িসতাম, লতলন আমাক  তার আসকন িসাকতন। এ িার লতলন 
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িিকিন, তুলম আমার  াকে যথক  যাও, আলম যতামাক  আমার সম্পদ যথক  
ল েু অংশ যদকিা। আলম দু’মাস তার সকে অিস্থান  রিাম। তারপর এ লদন 
লতলন িিকিন, আবু্দি  াকয়কসর এ লি প্রলতলনলধ্ দি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে আসকি লতলন লিজ্ঞাসা  রকিন, যতামরা য ান 
যগাকত্রর? অথিা য ান প্রলতলনলধ্দকির? তারা িিি, রািী‘আ যগাকত্রর। লতলন 
িিকিন, মারহািা যস যগাত্র িা যস প্রলতলনলধ্ দকির প্রলত, যারা অপদস্থ ও 
িলজ্জত না হকয়ই একসকে। তারা িিি, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! লনলষদ্ধ মাসসমূহ োড়া 
অনয য াকনা সময় আমরা আপনার  াকে আসকত পালর না।  ারে আমাকদর 
এিং আপনার মাঝখাকন মুদার যগাত্রীয়  ালিরকদর িাস। তাই আমাকদর ল েু 
স্পষ্ট্ হু ুম লদন, যাকত আমরা যাকদর লপেকন যরকখ একসলে তাকদর িালনকয় 
লদকত পালর এিং যাকত আমরা িান্নাকত প্রকিশ  রকত পালর। তারা পানীয় 
সম্পক ভও লিজ্ঞাসা  রি। তখন লতলন তাকদর িারলি লিলনকসর লনকদভশ এিং 
িারলি লিলনস যথক  লনকষধ্  রকিন। তাকদরক  এ  আল্লাহর প্রলত ঈমান 
আনার আকদশ লদকয় িিকিন, এ  আল্লাহর প্রলত ঈমান আনা  ীর্াকি হয় তা 
ল  যতামরা িাকনা? তারা িিি, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূিই র্াকিা িাকনন। লতলন 
িিকিন, তা হকিা এ সাক্ষয যদওয়া যয, আল্লাহ োড়া য াকনা সতয ইিাহ যনই 
এিং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূি এিং সািাত 
 াকয়ম  রা, যা াত যদওয়া, রমযাকনর সাওম পািন  রা আর যতামরা 
গেীমকতর মাি যথক  এ -পঞ্চমাংশ প্রদান  রকি। লতলন তাকদরক  িারলি 
লিলনস যথক  লনকষধ্  রকিন। তা হকিা, সিুি  িলস, শু কনা িাউকয়র যখাি, 
যখিুর গাকের গুাঁলড় যথক  বতরী ৃত পাত্র এিং আি াতরার পালিশ ৃত পাত্র। 
িেভনা ারী িকিন, িেভনা ারী  َوالُمَزفَِّت এর স্থকি  খনও  ِ  উকল্লখ الُمَقريَّ
 করকেন (উর্য় শকব্দর অথভ এ ই)। লতলন আকরা িকিন, যতামরা এগুকিা 
র্াকিা  কর আয়ত্ত  কর নাও এিং অনযকদরক ও এগুকিা িালনকয় লদও”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭। 
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হাদীকস উলল্ললখত ُِ َقّيَّ  এর স্থকি  খনও َوالُمَزفَِّت  শকব্দর অথভ আি াতরার পালিশ ৃত পাত্র। الم 
 ِ  হকিা الزفت ,উকল্লখ  করকেন (উর্য় শকব্দর অথভ এ ই)। আিার য উ য উ িকিকেন الُمَقريَّ
এ প্র ার আি াতরা। এখাকন এ িারলি লিলনস যথক  লনকষধ্  রার  ারে হকিা এ িারলি 
লিলনকসর মাদ  যথক  লনকষধ্  রা। এ িারলি পানপাত্রক  খাস  রার  ারে হকিা একত 
তাড়াতালড় মাদ  বতলর হয়; িকি এগুকিাক  হারাম  রা হকয়কে।  
 
َِ قَِدُموا ََعَ رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه  نَاًسا ِمْن َعبِْد الَْقيْ

ُ
نَّ أ

َ
، أ ِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ

َ
َعْن أ

، َواَل َنْقِدُر  اُر ُمَْضَ لَيَْك إاِلَّ عَ وََسلََّم، َفَقالُوا: يَا نَِبَّ اهلِل، إِنَّا يَحي ِمْن َربِيَعَة، َوَبيْنَنَا َوبَيْنََك ُكفَّ
َخْذنَا بِ 

َ
ُمُر بِِه َمْن َوَراَءنَا، َونَْدُخُل بِِه اجْلَنََّة إَِذا ََنُْن أ

ْ
ْمٍر نَأ

َ
ْشُهِر احْلُُرِم، َفُمْرنَا بِأ

َ
َل ِه، َفَقايِف أ

ْرَبٍع: اعْ 
َ
ْنَهاُكْم َعْن أ

َ
ْرَبٍع، َوأ

َ
بُُدوا اهلَل َواَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: " آُمُرُكْم بِأ

ََ ِمَن  ْعُطوا اخْلُُم
َ
ََكَة، وَُصوُموا َرَمَضاَن، َوأ اَلةَ، َوآتُوا الزَّ ِقيُموا الصَّ

َ
ُكوا بِِه َشيْئًا، َوأ تَُْشِ

بَّاِء، َواحْلَنْتَِم، َوالُْمَزفَِّت، َوانلَِّقرِي " قَالُوا: يَا  ْربٍَع: َعِن ادلُّ
َ
ْنَهاُكْم َعْن أ

َ
هلِل، َما نَِبَّ االَْغنَائِِم، َوأ

ْو قَاَل: قَاَل َسِعي -ِعلُْمَك بِانلَِّقرِي؟ قَاَل: " بَََّل، ِجْذع  َتنُْقُرونَُه، َفتَْقِذفُوَن ِفيِه ِمَن الُْقَطيَْعاِء 
َ
: أ د 

بْتُُموهُ، َحّتَّ  -ِمَن اتلَّْمِر  َحَدكُ  ُثمَّ تَُصبُّوَن ِفيِه ِمَن الَْماِء َحّتَّ إَِذا َسَكَن َغلَيَانُُه َْشِ
َ
ْم، إِنَّ أ

َصاَبتُْه ِجَراَحة  َكَذلَِك قَا
َ
يِْف " قَاَل: َوِِّف الَْقْوِم رَُجل  أ ِه بِالسَّ َحَدُهْم ََلَْْضُِب اْبَن َعمِّ

َ
ْو إِنَّ أ

َ
، َل أ

ْخبَؤَُها َحيَاًء ِمْن رَُسوِل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َفُقلُْت: فَِفيَم نََْشَُب 
َ
ُسوَل اهلِل؟ يَا رَ َوُكنُْت أ

فَْواِهَها»قَاَل: 
َ
َدِم الَِِّت ياَُلُث ََعَ أ

َ
ْسِقيَِة اأْل

َ
ْرَذاِن،«يِف أ رَْضنَا َكِثرَيةُ اجْلِ

َ
 ، قَالُوا: يَا رَُسوَل اهلِل، إِنَّ أ

َدِم، َفَقاَل نَِبُّ اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
ْسِقيَُة اأْل

َ
ْرَذانُ وَ »َواَل َتبََْق بَِها أ َكلَتَْها اجْلِ

َ
، َوإِْن إِْن أ

ْرَذانُ  َكلَتَْها اجْلِ
َ
ْرَذاُن، َوإِْن أ َكلَتَْها اجْلِ

َ
َشجِّ عَ قَاَل: َوقَاَل نَِبُّ اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّ « أ

َ
بِْد َم أِل

 : َِ بُُّهَماالَْقيْ نَاةُ  إِنَّ ِفيَك خَلَْصلَتَْيِ ُُيِ
َ
 «.اهلُل: احْلِلُْم َواأْل

আিু সাঈদ খুদরী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, আবু্দি  াকয়স যগাকত্রর 
 কয় িন যিা  রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে উপলস্থত 
হকয় আরয  রি, যহ আল্লাহর নিী! আমরা রািী‘আ যগাকত্রর যিা । আপনার 
ও আমাকদর মধ্যিতী যাতায়াত পকথ মুদার যগাকত্রর  ালিররা অিস্থান  রায় 
‘শাহরুি হারাম’ (লনলষদ্ধ মাস) োড়া আমরা আপনার  াকে আসকত পালর না। 
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অতএি, আপলন আমাকদর এমন  াকির আকদশ লদন, আমাকদর যারা আকস 
লন তাকদর িানাকত পালর এিং যা পািন  কর আমরা িান্নাকত প্রকিশ  রকত 
পালর। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, যতামাকদর িারলি 
লিষয় পািকনর এিং িারলি লিষয় যথক  লিরত থা ার লনকদভশ লদলে। পািনীয় 
িারলি লিষয় হকিা, যতামরা আল্লাহর ইিাদত  রকি, তাাঁর সাকথ অনয  াউক  
শরী   রকি না, সািাত  াকয়ম  রকি, যা াত লদকি, রমযাকনর সাওম পািন 
 রকি এিং গনীমকতর এ -পঞ্চমাংশ প্রদান  রকি। আলম যতামাকদর িারলি 
লিষকয় লনকষধ্  রলে, দুব্বা (শু কনা িাউকয়র যখাি), হানতাম (সিুি  িলস), 
মুযািিাত (আি াতরার পালিশ ৃত পাত্র) ও না ীর (যখিুর গাকের গুাঁলড় 
যথক  বতরী ৃত পাত্র) এর িযিহার। তারা আরয  রি, যহ আল্লাহর নিী! 
আপলন না ীর সস্পক ভ  তিু ু িাকনন? লতলন িিকিন, এ হকিা যখিুর িৃকক্ষর 
মূি যখাদাই  কর বতলর পাত্র। একত  ুতাই‘আ নাম  যখিুর লদকয় তাকত পালন 
যেকি, যিাশ স্তব্ধ হওয়া পযভন্ত যরকখ তা পান  কর থাক া। িকি যতামাকদর 
য উ িা তাকদর য উ (কনশাগ্রস্ত হকয়) আপন িািাত র্াইক  তকিায়ার লদকয় 
আঘাত  কর িকসা। আিু সাঈদ খুদরী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িকিন, উপলস্থত 
যিা কদর মকধ্য এর্াকি আঘাতপ্রাপ্ত এ  িযলক্ত লেকিন। লতলন িকিন, িজ্জায় 
আলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম যথক  আঘাতলি যগাপন 
 রলেিাম। আলম িিিাম, যহ আল্লাহর রাসূি! আমরা ল কস পান  রি? 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, রলশ িারা মুখিন্ধ িামড়ার 
পাকত্র। তারা আরয  রি, যহ আল্লাহর নিী! আমাকদর যদকশ ইদুকরর উপদ্রি 
যিলশ। যসখাকন িামড়ার পাত্র অক্ষত রাখা যায় না। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, যলদও তা ইাঁদুকর য কি যিকি, যলদও তা ইাঁদুকর 
য কি যিকি, যলদও তা ইাঁদুকর য কি যিকি। িেভনা ারী িকিন, রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আবু্দি  াকয়স যগাকত্রর আশাজ্জ সম্পক ভ 
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িিকিন, যতামার মকধ্য দুলি লিকশষ গুে রকয়কে যা আল্লাহ পেে  করন, 
সলহষু্ণতা ও ধ্ীরলস্থরতা”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮। 

হাদীকস উলল্ললখত  َِ  .হকিন, মুনলযর ইিন ‘আকয়য। ইমাম লতরলমযী রহ ِِأَشّج َعبْد الَْقيْ
িকিকেন, লতলন মুনলযর ইিন ‘আকয়য ইিন মুনলযর ইিন হালরস আি-‘আসারী –আইন ও 
যসায়াদ িকেভ িাতহা যযাকগ- লতলন এ িন সাহািী, িসরায় অিস্থান ারী লেকিন এিং যসখাকনই 
মারা যান।   

ََت انلَِّبَّ َصَّلَّ بن عبد اهلل َعْن َجابِر
َ
اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم انلُّْعَماُن ْبُن قَْوقٍَل، َفَقاَل: يَا ، قَاَل: أ

ْدُخُل اجْلَنَّ 
َ
أ
َ
ْحلَلُْت احْلاََلَل، أ

َ
ْمُت احْلََراَم، َوأ يَْت إَِذا َصلَّيُْت الَْمْكتُوَبَة، وََحرَّ

َ
َرأ

َ
 َة؟رَُسوَل اهلِل أ

 .«َنَعمْ »َفَقاَل انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 
ْمُت »وِّف رواية:  ْحلَلُْت احْلاََلَل، وََحرَّ

َ
لََواِت الَْمْكتُوَباِت، وَُصْمُت َرَمَضاَن، َوأ َصلَّيُْت الصَّ

ْدُخُل اجْلَنََّة؟ قَاَل: 
َ
أ
َ
زِْد ََعَ َذلَِك َشيْئًا، أ

َ
ِزيُد ََعَ َذلَِك َشيْئًا«َنَعمْ »احْلََراَم، َولَْم أ

َ
 .، قَاَل: َواهلِل اَل أ

িালির রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “নু‘মান ইিন  াও াি 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে হালযর 
হকিন। লতলন িিকিন, যহ আল্লাহর রাসূি! আমাক  অিলহত  রুন, যলদ আলম 
িরয সািাত আদায়  লর, হারামক  হারাম িকি িালন, হািািক  হািাি জ্ঞান 
 লর, তাহকি আলম ল  িান্নাকত প্রকিশ  রকত পারকিা? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, হযাাঁ”। 
অপর িেভনায় লতলন িকিন, “যলদ আলম িরয সািাত আদায়  লর, রমযাকনর 
সাওম পািন  লর, হািািক  হািাি িালন এিং হারামক  হারাম িালন; যলদ 
এর অলতলরক্ত ল েু না  লর, তাহকি আলম ল  িান্নাকত প্রকিশ  রকত পারকিা? 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িিকিন, হযাাঁ। যস িযলক্ত িিকিন, 
আল্লাহর  সম! আলম এর যিকয় ল েুমাত্র িাড়াি না”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫। 

ْصبَْحُت يَْوًما قَ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يِف َسَفٍر، فَأ يبًا رِ َعْن ُمَعاِذ بِْن َجبٍَل، قَاَل: ُكنُْت َمَع انلَِّبِّ َصَّلَّ اَّللَّ

ِن بَِعَمٍل يُْدِخلُِن اجلَنََّة َوُيبَاِعُدِن َعِن انلَّارِ  ْخَِبْ
َ
قَاَل:  ،ِمنُْه َوََنُْن نَِسرُي، َفُقلُْت: يَا رَُسوَل اهلِل أ
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َ َواَل تَُْشِْك بِ  ُ َعلَيِْه، َتْعبُُد اَّللَّ هُ اَّللَّ َ تْلَِن َعْن َعِظيٍم، َوإِنَُّه لَيَِسري  ََعَ َمْن يَُسَّ
َ
ِه َشيْئًا، لََقْد َسأ

ُدلُّ 
َ
اَل أ

َ
ََكَة، َوتَُصوُم َرَمَضاَن، َوََتُجُّ اَْليَْت, ُثمَّ قَاَل: أ اَلَة، َوتُْؤِِت الزَّ  َوتُِقيُم الصَّ

َ
بَْواِب َك ََعَ أ

َدقَُة ُتْطِفئُ اخلَِطيئََة َكَما ُيْطِفئُ الَْماُء انلَّاَر، وََصاَلةُ الرَُّجِل ِمْن جَ  ، َوالصَّ ْوُم ُجنَّة  : الصَّ ِف وْ اخلرَْيِ
ََ [ ١١:  السجدة] ﴾ٱلَۡمَضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوُبُهمۡ  َتَتَجاَفَٰ ﴿اللَّيِْل قَاَل: ُثمَّ تاََل   {ع َملُونَ يَ }، َحّتَّ بَلَ

ْمِر ُُكِِّه َوَعُموِدهِ، وَِذْرَوةِ َسنَاِمِه؟ قُلُْت: بَََّل يَا رَُسوَل اهلِل،
َ
ِس األ

ْ
ْخَِبَُك بَِرأ

ُ
اَل أ

َ
َل: قَا , ُثمَّ قَاَل: أ

ْخَِبُ 
ُ
اَل أ

َ
اَلُة، وَِذْرَوُة َسنَاِمِه اجِلَهاُد, ُثمَّ قَاَل: أ ْمِر اإلِْساَلُم، َوَعُموُدُه الصَّ

َ
ُس األ

ْ
َك بَِماَلِك َذلَِك َرأ

َخَذ بِِلَسانِِه قَاَل: ُكفَّ َعلَيَْك َهَذا، َفُقلُْت: يَا نَِبَّ اهلِل، َوإِ 
َ
ا نَّ ُُكِِّه؟ قُلُْت: بَََّل يَا نَِبَّ اهلِل، فَأ

َك يَا ُمَعاُذ، وََهْل يَُكبُّ انلَّاَس يِف  مُّ
ُ
 انلَّاِر ََعَ لَُمَؤاَخُذوَن بَِما َنتَََكَُّم بِِه؟ َفَقاَل: ثَِكلَتَْك أ

لِْسنَِتِهْم.
َ
ْو ََعَ َمنَاِخرِِهْم إاِلَّ َحَصائُِد أ

َ
 وُُجوِهِهْم أ

মু‘আয ইিন িািাি রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, আলম 
এ িার রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর সকে এ  সিকর লেিাম। 
এ লদন িিার সময় আলম তাাঁর লন িিতভী হকয় যগিাম। আলম িিিাম, যহ 
আল্লাহর রাসূি! আমাক  এমন এ লি আমি সম্পক ভ অিলহত  রুন যা 
আমাক  িান্নাকত দালখি  রাকি এিং িাহান্নাম যথক  দূকর সলরকয় লদকি। লতলন 
িিকিন, তুলম যতা লিরাি এ িা লিষকয় আমাক  লিজ্ঞাসা  রকি। তকি আল্লাহ 
তা‘আিা যার িনয তা সহি  কর যদন তার িনয লিষয়লি অিশযই সহি। 
আল্লাহর ইিাদত  রকি, তার সকে য াকনা ল েু শরী   রকি না, সািাত 
 াকয়ম  রকি, যা াত প্রদান  রকি, রমযাকনর সাওম পািন  রকি এিং 
িাইতুল্লাহর হি  রকি। এরপর লতলন িিকিন, সি  িযাকের িারসমূহ 
সম্পক ভ ল  আলম যতামাক  লদ -লনকদভশনা লদকিা? সাওম হকিা োিস্বরূপ, 
পালন যযমন আগুন লনলর্কয় যদয় যতমলন সদ াও গুনাহমূহক  লনলশ্চহ্ন  কর 
যদয়,  আরও রকয়কে রাকতর মধ্যর্াকগর সািাত। এরপর লতলন লতিাওয়াত 
 রকিন: 

ا َوَطَمٗعا َخۡوٗفا َربذُهمۡ  يَۡدُعونَ  ٱلَۡمَضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوُبُهمۡ  َتَتَجاَفَٰ ﴿  فََل  ١٦يُنفُِقونَ  َرزَۡقَنَُٰهمۡ  َوِممذ
ٓ  َنۡفس   َتۡعلَمُ  ا ۡخِفَ  مذ

ُ
ِن لَُهم أ ةِ  م  ۡعُي   قُرذ

َ
 [  ١١  ،١١:  السجدة] ﴾١٧َيۡعَملُونَ  ََكنُوا   بَِما َجَزآَء   أ
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 তারা (মুলমনরা) গর্ীর রাকত শযযা তযাগ  কর তাকদর রিক  ডাক  আশায় ও 
আশং ায় এিং আমরা তাকদর যয লরলয  দান  করলে তা যথক  তারা িযয় 
 কর। য উই িাকন না তাকদর িনয নয়ন সুখ র  ী িুল কয় রাখা হকয়কে 
তাকদর  ৃত কমভর পুরস্কারস্বরূপ”। [সূরা আস-সািদাহ, আয়াত: ১৬-
১৭] তারপর িিকিন, যতামাক  এই সি ল েুর মাথা, িুলনয়াদ এিং সকিভাচ্চ 
শীষভকদশ স্বরূপ আমি সম্পক ভ অিলহত  রকিা ল ? এরপর িিকিন, অিশযই, 
ইয়া রাসূিাল্লাহ্! লতলন িিকিন, সি ল েুর মাথা হকিা ইসিাম, িুলনয়াদ হকিা 
সািাত আর সকিভাচ্চ শীষভ হকিা লিহাদ। এরপর িিকিন, এ সি ল েুর মূি 
পুাঁলি সম্পক ভ যতামাক  অিলহত  রকিা ল ? আলম িিিাম, অিশযই, ইয়া 
রাসূিাল্লাহ্! লতলন তাাঁর লিহ্বা ধ্কর িিকিন, এলিক  সংযত রাকখা। আলম 
িিিাম, যহ আল্লাহর নিী! আমরা যয  থািাতভা িলি যস  ারকেও ল  আমাকদর 
পা ড়াও  রা হকি? লতলন িিকিন, যতামাকদর মা যতামাক  হালরকয় যিিু , 
যহ মু‘আয! যিা কদর অধ্ঃমুকখ িাহান্নাকম লনলক্ষপ্ত হওয়ার িনয এই িিাকনর 
 ামাই োড়া আর ল  ল েু আকে নাল ?” 
হাসান, লতরলমযী, হাদীস নং ২৬১৬, হাদীকসর শব্দািিী লতরলমযীর। ইিন মািাহ, হাদীস নং 
৩৯৭৩। ইমাম লতরলমযী রহ. িকিকেন, হাদীসলি হাসান সহীহ।  

ِب ُهَريَْرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
اَل تَْدُخلُوَن اجْلَنََّة َحّتَّ تُْؤِمنُوا، »َعْن أ

اَلَم بَيْنَُكمْ َواَل تُْؤِمنُوا  فُْشوا السَّ
َ
ٍء إَِذا َفَعلْتُُموهُ ََتَابَبْتُْم؟ أ ُدلُُّكْم ََعَ َشْ

َ
َواَل أ

َ
 .«َحّتَّ ََتَابُّوا، أ

আিু হুরায়রা যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, 
“যতামরা িান্নাকত প্রকিশ  রকত পারকি না যকতাক্ষে না ঈমান আকনা আর 
যতামরা ঈমানদার হকত পারকি না যকতাক্ষে না এক  অনযক  র্াকিািাসকি। 
আলম ল  যতামাকদর তা িকি যদকিা না যা  রকি যতামাকদর পরস্পর 
র্াকিািাসার সৃলষ্ট্ হকি? তা হকিা, যতামরা পরস্পর যিলশ সািাম লিলনময় 
 রকি”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৪। 
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ِب ُهَريَْرَة، قَاَل: قُلُْت: 
َ
نِْبئِْن َعْن أ

َ
ْيتَُك َطابَْت َنْفِس َوقَرَّْت َعيِْن، فَأ

َ
 يَا رَُسوَل اهلِل، إِنِّ إَِذا َرأ

ٍء. َفَقاَل:  َخْذُت بِِه »َعْن ُكِّ َشْ
َ
ْمٍر إَِذا أ

َ
نِْبئِْن َعْن أ

َ
ٍء ُخِلَق ِمْن َماٍء " قَاَل: قُلُْت : أ ُكُّ َشْ

فِْش السَّ 
َ
، َدَخلُْت اجْلَنََّة. قَاَل: " أ رَْحاَم، َوُقْم بِاللَّيِْل َوانلَّاُس ِنيَام 

َ
َعاَم، وَِصِل اأْل ْطِعِم الطَّ

َ
اَلَم، َوأ

 «.اْدُخِل اجْلَنََّة بَِساَلمٍ  ُثمَّ 
আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, আলম িিিাম, যহ 
আল্লাহর রাসূি, আলম যখন আপনাক  যদলখ তখন আমার অন্তর আনলেত হয়, 
িকু্ষ শীতি হয়। সুতরাং আপলন আমাক  সিল েু সম্পক ভ সংিাদ লদন। লতলন 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, “সিল েু পালন হকত সৃলষ্ট্ হকয়কে। 
আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িিকিন, আমাক  এমন আমি সম্পক ভ িিুন 
যা আমি  রকি আলম িান্নাকত প্রকিশ  রকিা। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িিকিন, পরস্পকর সািাম লদকি, যিা ক  খাদয খাওয়াকি, 
আত্মীয়তার সম্প ভ িিায় রাখকি এিং মানুষ যখন ঘুমন্ত থাক  তখন সািাকত 
দাাঁড়াকি, তাহকি িান্নাকত প্রকিশ  রকি”।  
সহীহ, মুসনাদ আহমদ, ৭৯৩২; ইিন লহব্বান, হাদীস নং ৫০৮, লতলন সহীহ িকিকেন; হাল ম, 
হাদীস নং ৪/১৬০। 

ُ َعلَيِْه وََسلََّم:  ْطِعُمو»َعْن َعبِْد اهللِ بِْن َعْمٍرو قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللِ َصَّلَّ اَّللَّ
َ
ا اْعبُُدوا الرَّمْحََن، َوأ

اَلَم، تَْدُخلُوا اجلَنََّة بَِساَلمٍ  فُْشوا السَّ
َ
َعاَم، َوأ  .«الطَّ

আবু্দল্লাহ ইিন ‘আমর রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যতামরা আল্লাহর ইিাদত  করা, 
(মানুষক ) খািার খাওয়াও এিং সািাকমর অলধ্  প্রিিন ঘিাও, তকিই 
লনরাপকদ িান্নাকত যযকত পারকি”। 

সহীহ, লতরলমযী, হাদীস নং ১৮৫৫; ইিন মািাহ, হাদীস নং ৩৬৯৪; আহমদ, হাদীস নং 
৬৫৮৭, ইমাম লতরলমযী রহ. হাদীসলিক  হাসান সহীহ িকিকেন। 

ُ َعلَيِْه وََسلََّم الَمِدينََة اْْنََفَل  ِ َصَّلَّ اَّللَّ ا قَِدَم رَُسوُل اَّللَّ ِ بِْن َساَلٍم، قَاَل: لَمَّ انلَّاُس  َعْن َعبِْد اَّللَّ
ْنُظَر إََِلِْه، 

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم، فَِجئُْت يِف انلَّاِس أِل ِ َصَّلَّ اَّللَّ ا اْستَبَنُْت فَ إََِلِْه، َوِقيَل: قَِدمَ رَُسوُل اَّللَّ لَمَّ
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ُل َشْ  وَّ
َ
اٍب َوََكَن أ ََ بِوَْجِه َكذَّ ْ نَّ وَْجَهُه لَي

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َعَرفُْت أ ِ َصَّلَّ اَّللَّ ٍء وَْجَه رَُسوِل اَّللَّ

ْن قَاَل: 
َ
َعاَم، وََصلُّوا»تََكلََّم بِِه أ ْطِعُموا الطَّ

َ
اَلَم، َوأ فُْشوا السَّ

َ
َها انلَّاُس، أ يُّ

َ
َوانلَّاُس ِنيَام   يَا أ

 .«تَْدُخلُوَن اجلَنََّة بَِساَلمٍ 
আবু্দল্লাহ ইিন সািাম রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় একিন তখন যিাক রা দ্রুত তাাঁর 
লদক  েুকি যগি। িিািলি হকত িাগি যয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম একসকেন। যিা কদর মকধ্য আলমও তাাঁক  যদখকত যগিাম। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর যিহারা যখন আমার সামকন 
প্রলতর্াত হকিা আলম লিকন যিিিাম যয, এ যিহারা য াকনা লমথযািাদীর যিহারা 
নয়। লতলন প্রথম যয  থা উচ্চারে  রকিন তা হকিা, যহ যিা  স ি! যতামরা 
সািাকমর প্রসার ঘিাকি, যিা কদর খাদয লদকি এিং মানুষ যখন ঘুলমকয় থা কি 
(কশষ রাকত) তখন (তাহাজু্জকদর) সািাত আদায়  রকি, তাহকি যতামরা শালন্ত 
ও লনরাপকদ িান্নাকত দালখি হকত পারকি”। 

সহীহ, লতলরলমযী, হাদীস নং ২৪৮৫, লতলন হাদীসলিক  সহীহ িকিকেন। ইিন মািাহ, হাদীস 
নং ১৩৩৪; হাল ম, হাদীস নং ৩/১৩। 

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َسِمَعُه وَُهْم يَْكنُوَن بن يزيد َعْن َهانِئٍ  ا َوفََد إََِل رَُسوِل اَّللَّ نَُّه لَمَّ
َ
، أ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َفَقاَل َلُ  بَا احْلََكِم، فََدََعهُ رَُسوُل اَّللَّ
َ
َ ُهَو احْلََكُم َوإََِلْ : »َهانِئًا أ ِه إِنَّ اَّللَّ

بَا احْلََكِم؟
َ
تَْوِن فََحَكْمُت « احْلُْكُم، فَِلَم تَُكَنَّ أ

َ
ٍء أ َفَقاَل: إِنَّ قَْوِِم إَِذا اْختَلَُفوا يِف َشْ

، قَاَل:  ْ »بَيْنَُهْم، فََرِِضَ لَِكَ الَْفِريَقْيِ ْحَسَن ِمْن َهَذا، َفَما لََك ِمَن ال
َ
؟َما أ يْح  « ُودْلِ ، قَاَل: يِل ُْشَ

، قَاَل:  ، َوُمْسِلم  ِ ْكََبُُهْم؟»َوَعبُْد اَّللَّ
َ
، قَاَل: « َفَمْن أ يْح  يٍْح »قَاَل: ُْشَ بُو ُْشَ

َ
نَْت أ

َ
هِ فََدََع َلُ وَ « فَأ . لَِودَلِ

وَن رَُجاًل ِمنُْهْم َعبَْد احْلََجِر َفَقاَل انلَّ   اهلُل َعلَيِْه ِبُّ َصَّلَّ وسمع انلب صَّل اهلل عليه وسلم يَُسمُّ
ا  وََسلََّم: )َما اْسُمَك؟( قَاَل: عبد احلجر : َوإِنَّ َهانِئًا لَمَّ يْح  ( قَاَل ُْشَ ِ نَْت َعبُْد اَّللَّ

َ
قَاَل: )اَل أ

يِّ 
َ
ْخَِبِْن بِأ

َ
ََت انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َفَقاَل: أ

َ
ءٍ  َحَْضَ رُُجوُعُه إََِل باَِلِدهِ أ  يُوِجُب يِلَ َشْ

 .«ِبسن اللَكم وبذل الطعامعليك »اجْلَنََّة؟ قَاَل: 
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হানী ইিন ইয়াযীদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত লতলন িকিন, যখন লতলন 
তাাঁর িালতর সাকথ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর লন ি উপলস্থত 
হকিন। তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম শুনকত যপকিন যয 
যিাক রা তাক  (হানীক ) আিুি হা াম িকি ডা কে। তখন রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম তাক  যডক  িিকিন, আল্লাহ তা‘আিা লিিার  
ও আকদশ দাতা; ল ন্তু যিা  যতামাক  আিুি হা াম িকি য কনা? লতলন 
িিকিন, আমার যগাকত্রর যিা  যখন য াকনা িযাপাকর  িহ  কর, তখন তারা 
আমার লন ি লিিারপ্রাথভী হয় আর আলম যয রায় যদই, তারা তা যমকন যনয়। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, এরকিকয় র্াকিা  াি আর 
 ী হকত পাকর? আো যতামার  য়লি সন্তান? লতলন িিকিন, আমার যেকি-
শুরাইহ, আবু্দল্লাহ এিং মুসলিম। লতলন িিকিন, একদর মকধ্য িড় য ? হানী 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িিকিন, শুরাইহ। লতলন িিকিন, তকি তুলম আিু শুরাইহ। 
পকর লতলন তার িনয এিং তার যেকিকদর িনয যদা‘আ  রকিন। রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম ল েু যিাক র  াকে শুনকিন, তারা তাকদর 
এ িনক  ডা লেি ‘আবু্দি হািার’ িকি  রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম তাক  লিকজ্ঞস  রকিন, যতামার নাম  ী? লতলন িিকিন, আবু্দি 
হািার। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, িরং যতামার নাম 
‘আবু্দল্লাহ’। শুরাইহ িকিন, হানী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যখন যদকশ লিকর যাওয়ার 
প্রস্তুলত লনলেকিন, তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে 
একস িিকিন, যহ আল্লাহর রাসূি! আমাক  এমন ল েু আমকির  থা িিুন 
যা আমি  রকি আমার িনয িান্নাত ওয়ালিি হকয় যায় (িান্নাকত যযকত 
পালর)। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, তুলম সুের  থা 
িিকি ও মানুষক  খাদয খাওয়াকি”। 
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হাসান, িুখারী লি আদািুি মুিরাদ, হাদীস নং ৮১১; ইিন লহব্বান, হাদীস নং ৫০৪; আিু 
দাউদ, হাদীস নং ৪৯৫৫; ইিন লহব্বান, হাদীস নং ৪৯০; হাল ম, হাদীস নং ১/২৩; তািরানী 
 ািীর, ২২/১৮০। 
 

৯- পলরকেদ: প্র ৃত ইসিাম না হকি আলখরাকত য াকনা উপ াকর আসকি 
না  

আল্লাহ তা‘আিা িকিকেন,   
ۡعَراُب  قَالَِت ﴿

َ
ۡسلَۡمَنا قُولُٓوا   َوَلَِٰكن تُۡؤِمُنوا   لذمۡ  قُل َءاَمنذا   ٱۡۡل

َ
 [ ١٤: احلجرات] ﴾أ

“যিদুঈনরা িিি, আমরা ঈমান আনিাম। িিুন, যতামরা ঈমান আন লন; িরং 
যতামরা িকিা আমরা আত্মসমপভে  রিাম”। [সূরা আি-হুিুরাত, আয়াত: ১৪] 
আর ইসিাম যখন প্র ৃত অকথভ হকি তখন তা আল্লাহ তা‘আিা িােী অনুযায়ী 
হকি,   

ِينَ  إِنذ ﴿ ِ  ِعندَ  ٱل   [١٩: عمران ال] ﴾ٱۡۡلِۡسَلَٰمُ  ٱّللذ
“লনশ্চয় আল্লাহর লন ি মকনানীত দীন হকে ইসিাম”। [সূরা আকি ইমরান, 
আয়াত: ১৯]  

، َعْن   َ ِ ْعَطى رَْهًطا وََسْعد  َجال
َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم أ نَّ رَُسوَل اَّللَّ

َ
ُ َعنُْه، أ َسْعٍد رَِِضَ اَّللَّ

ِ َما ، َفُقلُْت: يَا رَُسوَل اَّللَّ ْعَجبُُهْم إِيَلَّ
َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم رَُجاًل ُهَو أ َ  َفَتََك رَُسوُل اَّللَّ َك ل

َراهُ ُمْؤِمنًا، َفَقاَل: َعْن فُ 
َ
ِ إِنِّ أَل ْو ُمْسِلًما»اَلٍن فََواَّللَّ

َ
ْعلَُم ِمنُْه، « أ

َ
فََسَكتُّ قَِلياًل، ُثمَّ َغلَبَِن َما أ

َراُه ُمْؤِمنًا، َفَقاَل: 
َ
ِ إِنِّ أَل

ْو ُمْسِلًما»َفُعْدُت لَِمَقالَِِت، َفُقلُْت: َما لََك َعْن فُاَلٍن؟ فََواَّللَّ
َ
 مَّ ثُ «. أ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، ُثمَّ قَاَل:  ْعلَُم ِمنُْه َفُعْدُت لَِمَقالَِِت، وَََعَد رَُسوُل اَّللَّ
َ
يَا َسْعُد »َغلَبَِن َما أ

ُ يِف انلَّارِ  ْن يَُكبَُّه اَّللَّ
َ
َحبُّ إيَِلَّ ِمنُْه، َخْشيََة أ

َ
رْيُُه أ ََ ْعِطي الرَُّجَل، َو

ُ
 .«إِنِّ أَل

সা‘দ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
এ দি যিা ক  ল েু দান  রকিন। সা‘দ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু  যসখাকন িসা 
লেকিন। সা‘দ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু  িিকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম তাকদর এ  িযলক্তক  ল েু লদকিন না। যস িযলক্ত আমার  াকে 



 

 

সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান লিশ্বক াষ 
 75  

তাকদর যিকয় অলধ্  পেেনীয় লেি। তাই আলম িিিাম, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! 
অমু  িযলক্তক  আপলন িাদ লদকিন য ন? আল্লাহর  সম! আলমকতা তাক  
মুলমন িকিই িালন। লতলন িিকিন, (মুলমন) নাল  মুসলিম? তখন আলম ল েুক্ষে 
িুপ থা িাম। তারপর আলম তার সম্পক ভ যা িালন, তা প্রিি হকয় উেি। 
তাই আলম আমার িক্তিয আিার িিিাম, আপলন অমু ক  দাকনর িযপাকর 
লিরত রইকিন? আল্লাহর  সম! আলমকতা তাক  মুলমন িকিই িালন। লতলন 
িিকিন, নাল  মুসলিম? তখন আলম আিার ল েুক্ষে িুপ থা িাম। তারপর 
তার সম্পক ভ যা িালন তা প্রিি হকয় উেি। তাই আলম আমার িক্তিয আিার 
িিিাম। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আিারও যসই িিাি 
লদকিন। তারপর িিকিন, সা‘দ! আলম  খকনা িযলক্ত লিকশষক  দান  লর, 
অথি অনয যিা  আমার  াকে তার িাইকত যিলশ লপ্রয়। তা এ আশঙ্কায় যয 
(কস ঈমান যথক  লিকর যযকত পাকর, পলরোকম) আল্লাহ তাক  অকধ্ামুকখ 
িাহান্নাকম যিকি যদকিন”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫০। 
 

১০- পলরকেদ: যয িযলক্ত তাওহীকদর ওপর মারা যাকি যস িান্নাকত প্রকিশ 
 রকি 

ُ َعنُْه، َعِن انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل بن الصامت َعْن ُعبَاَدَة  ْن َمْن َشهِ »َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: رَِِضَ اَّللَّ
َ
َد أ

ِ وَ  نَّ ِعيََس َعبُْد اَّللَّ
َ
ًدا َعبُْدُه َورَُسوُلُ، َوأ نَّ حُمَمَّ

َ
يَك َلُ، َوأ ُ وَْحَدُه اَل َْشِ رَُسوُلُ، اَل إَِلَ إاِلَّ اَّللَّ

 ، لَْقاَها إََِل َمْرَيَم َوُروح  ِمنُْه، َواجلَنَُّة َحقي
َ
ُ اجلَنََّة ََعَ َما ََكَن َوََكَِمتُُه أ ْدَخلَُه اَّللَّ

َ
، أ َوانلَّاُر َحقي

 .«ِمَن الَعَمِل 
উিাদা ইিন সালমত রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যয িযলক্ত এ  থার সাক্ষয লদকি যয, আল্লাহ 
োড়া য াকনা (সতয) ইিাহ যনই, লতলন এ  ও তাাঁর য াকনা শরী  যনই, 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর িাো ও রাসূি, ঈসা আিাইলহস 
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সািাম আল্লাহর িাো ও তাাঁর রাসূি, তাাঁর  থা িারা সৃলষ্ট্ হকয়কেন, যা লতলন 
মারইয়াকমর মকধ্য যেকিলেকিন (অথভাৎ  ালিমাকয় ‘ ুন’ িারা মালরয়াকমর গকর্ভ 
তাক  সৃলষ্ট্  করকেন) আর লতলন তাাঁর পক্ষ যথক  পাোকনা এ  (সৃষ্ট্ সম্মালনত) 
আত্মা, আরও সাক্ষয যদয় যয, িান্নাত সতয ও িাহান্নাম সতয, যস িযলক্তক  
আল্লাহ িান্নাকত প্রকিশ  রাকিন তাকত তার আমি যা-ই যহা ”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩৪৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮। 
 ََ ْ نَا رَِديُف انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم لَي

َ
ُ َعنُْه قَاَل: بَيْنَا أ يِْن بَ  َعْن ُمَعاِذ بِْن َجبٍَل رَِِضَ اَّللَّ

ِخَرُة الرَّْحِل، َفَقاَل: 
َ
ِ وََسْعَديَْك، « يَا ُمَعاُذ ْبَن َجبٍَل »َوَبيْنَُه إاِلَّ أ مَّ َساَر ثُ قُلُْت: َْلَّيَْك رَُسوَل اَّللَّ

ِ وََسْعَديَْك، ُثمَّ َساَر َساَعًة ُثمَّ قَاَل: « يَا ُمَعاذُ »َساَعًة ُثمَّ قَاَل:  « َعاذُ يَا مُ »قُلُْت: َْلَّيَْك رَُسوَل اَّللَّ
ِ وََسْعَديَْك، قَاَل:  ِ ََعَ ِعبَاِدهِ »قُلُْت: َْلَّيَْك رَُسوَل اَّللَّ ُ « َهْل تَْدرِي َما َحقُّ اَّللَّ وُلُ  َورَسُ قُلُْت: اَّللَّ

ْعلَُم، قَاَل: 
َ
ُكوا بِِه َشيْئًا»أ ْن َيْعبُُدوُه، َواَل يَُْشِ

َ
ِ ََعَ ِعبَاِدهِ أ يَا » ُثمَّ َساَر َساَعًة، ُثمَّ قَاَل:« َحقُّ اَّللَّ

ِ وََسْعَديَْك، َفَقاَل: « ُمَعاُذ ْبَن َجبٍَل  ِ َهْل تَْدرِي َما َحقُّ »قُلُْت: َْلَّيَْك رَُسوَل اَّللَّ  الِعبَاِد ََعَ اَّللَّ
ْعلَُم، قَاَل: « إَِذا َفَعلُوهُ 

َ
ُ َورَُسوُلُ أ َبُهمْ »قُلُْت: اَّللَّ ْن اَل ُيَعذِّ

َ
ِ أ  .«َحقُّ الِعبَاِد ََعَ اَّللَّ

মু‘আয ইিন িািাি রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “এ িার 
আলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর যপেকন িসা লেিাম। আমার 
ও তাাঁর মাকঝ িাগাকমর রলশর প্রান্তকদশ লর্ন্ন অনয ল েুই লেি না। লতলন 
িিকিন, মু‘আয! আলম িিিাম, ইয়া রাসূিুল্লাহ্! আলম (আনুগকতযর িনয) সদা 
উপলস্থত আর আপনার আনুগকতযর মাধ্যকম আলম যসৌর্াকগযর পর যসৌর্াকগয 
উপনীত  তারপর ল েুক্ষে িিকিন। পুনরায় িিকিন, যহ মু‘আয! আলম 
িিিাম, ইয়া রাসূিুল্লাহ্! ইয়া রাসূিুল্লাহ্! আলম (আনুগকতযর িনয) সদা 
উপলস্থত আর আপনার আনুগকতযর মাধ্যকম আলম যসৌর্াকগযর পর যসৌর্াকগয 
উপনীত। তারপর আকরা ল েুক্ষে িিকিন। আিার িিকিন, যহ মু‘আয! আলম 
িিিাম, ইয়া রাসূিুল্লাহ্! ইয়া রাসূিুল্লাহ্! আলম (আনুগকতযর িনয) সদা 
উপলস্থত আর আপনার আনুগকতযর মাধ্যকম আলম যসৌর্াকগযর পর যসৌর্াকগয 
উপনীত। লতলন িিকিন, তুলম িাকনা িাোর ওপর আল্লাহর  ী হ ? আলম 
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িিিাম, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূিই র্াকিা িাকনন। লতলন িিকিন, িাোর ওপর 
আল্লাহর হ  এই যয, তারা য িি তাাঁরই ইিাদত  রকি এিং অনয ল েুক  
তারা শরী   রকি না। এরপর ল েু সময় িিকিন। তারপর িিকিন, যহ 
মু‘আযা ইিন িািাি! আলম িিিাম, ইয়া রাসূিুল্লাহ্! আলম (আনুগকতযর িনয) 
সদা উপলস্থত আর আপনার আনুগকতযর মাধ্যকম আলম যসৌর্াকগযর পর 
যসৌর্াকগয উপনীত। লতলন িিকিন, িাোরা যখন দালয়ত্ব পািন  কর, তখন 
আল্লাহর প্রলত িাোর অলধ্ ার  ী তা িান ল ? আলম িিিাম, আল্লাহ ও তাাঁর 
রাসূিই র্াকিা িাকনন। লতলন িিকিন, আল্লাহর ওপর িাোর অলধ্ ার এই 
যয, লতলন তাকদর আযাি লদকিন না”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫৯৬৭, ৬৫০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 
৩০। 

ُ َعنُْه، قَاَل: ُكنُْت رِْدَف انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ََعَ مِحَاٍر  بن جبلٍ  َعْن ُمَعاذ رَِِضَ اَّللَّ
، َفَقاَل:  ِ ََعَ ِعبَاِدهِ، َوَما َحقُّ »ُيَقاُل َلُ ُعَفرْي  ؟يَا ُمَعاُذ، َهْل تَْدرِي َحقَّ اَّللَّ ِ ، «الِعبَاِد ََعَ اَّللَّ

ْعلَُم، قَاَل: 
َ
ُ َورَُسوُلُ أ ُكوا بِِه َشيْئًا، وََحقَّ »قُلُْت: اَّللَّ ْن َيْعبُُدوهُ َوالَ يَُْشِ

َ
ِ ََعَ الِعبَاِد أ فَإِنَّ َحقَّ اَّللَّ

َب َمْن الَ يَُْشُِك بِِه َشيْئًا ْن الَ ُيَعذِّ
َ
ِ أ ُ بِِه انلَّاَس؟  ، َفُقلُْت: يَا«الِعبَاِد ََعَ اَّللَّ بََشِّ

ُ
فَالَ أ

َ
ِ أ رَُسوَل اَّللَّ

ُْهْم، َفيَتََِّكُوا»قَاَل:  .«اَل تُبََشِّ  মু‘আয ইিন িািাি রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, 

লতলন িকিন, ‘উিাইর’ নাম  এ লি গাধ্ার লপকে আলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর যপেকন আকরাহী লেিাম। লতলন আমাক  িিকিন, যহ 
মু‘আয, তুলম ল  িান িাোর ওপর আল্লাহর হ   ী? আলম িিিাম, আল্লাহ 
ও তাাঁর রাসূিই র্াকিা িাকনন। লতলন িকিন, আল্লাহর ওপর িাোর হ  হকিা, 
িাো তাাঁর ইিাদাত  রকি এিং তাাঁর সকে  াউক  শরী   রকি না। আর 
আল্লাহর উপর িাোর হ  হকিা, তাাঁর ইিাদাকত  াউক  শরী  না  রকি 
আল্লাহ তাক  শালস্ত লদকিন না। আলম িিিাম, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! আলম ল  
যিা কদর এ সুসংিাদ লদকিা না? লতলন িিকিন, তুলম তাকদর সুসংিাদলি লদও 
না, তাহকি যিাক রা (এর ওপরই) লনর্ভর  কর িসকি”। 
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মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২৮৫৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং  ৩০/৪৯। 
نََ بْن َعنْ 

َ
نَّ انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َوُمعاذ  رَِديُفُه ََعَ الرَّْحِل، قَاَل:  أ

َ
ا ُمَعاَذ يَ »َمالٍِك أ

ِ وََسْعَديَْك، قَاَل: «ْبَن َجبٍَل  ِ ، قَاَل «يَا ُمَعاذُ »، قَاَل: َْلَّيَْك يَا رَُسوَل اَّللَّ : َْلَّيَْك يَا رَُسوَل اَّللَّ
، ِصْدقًا ِمْن »وََسْعَديَْك ثاََلثًا، قَاَل:  ِ ًدا رَُسوُل اَّللَّ نَّ حُمَمَّ

َ
ُ َوأ ْن اَل إَِلَ إاِلَّ اَّللَّ

َ
َحٍد يَْشَهُد أ

َ
َما ِمْن أ
ُ ََعَ انلَّارِ  َمُه اَّللَّ فاََل «قَلِْبِه، إاِلَّ َحرَّ

َ
: أ ِ وا؟ قَاَل: ، قَاَل يَا رَُسوَل اَّللَّ ْخَِبُ بِِه انلَّاَس فَيَْستَبَِْشُ

ُ
أ

ثًُّما« إًِذا َيتََِّكُوا»
َ
ْخََبَ بَِها ُمَعاذ  ِعنَْد َمْوتِِه تَأ

َ
 .َوأ

আনাস ইিন মালি  রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, এ িার মু‘আয 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর লপেকন 
সাওয়ারীকত উপলিষ্ট্ লেকিন, তখন লতলন তাাঁক  ডা কিন, যহ মু‘আয! লতলন 
উত্তর লদকিন, ইয়া রাসূিাল্লাহ্ ইয়া রাসূিুল্লাহ্! আলম (আনুগকতযর িনয) সদা 
উপলস্থত আর আপনার আনুগকতযর মাধ্যকম আলম যসৌর্াকগযর পর যসৌর্াকগয 
উপনীত। লতলন আিার ডা কিন, মু‘আয! লতলন উত্তর লদকিন, ইয়া রাসূিাল্লাহ্ 
ইয়া রাসূিুল্লাহ্! আলম (আনুগকতযর িনয) সদা উপলস্থত আর আপনার 
আনুগকতযর মাধ্যকম আলম যসৌর্াকগযর পর যসৌর্াকগয উপনীত। লতলন আিার 
ডা কিন, মু‘আয! লতলন উত্তর লদকিন, ইয়া রাসূিাল্লাহ্ ইয়া রাসূিুল্লাহ্! আলম 
(আনুগকতযর িনয) সদা উপলস্থত আর আপনার আনুগকতযর মাধ্যকম আলম 
যসৌর্াকগযর পর যসৌর্াকগয উপনীত। এরূপ লতনিার  রকিন। এরপর িিকিন, 
যয য াকনা িাো আন্তলর তার সাকথ এ সাক্ষয যদকি যয, আল্লাহ োড়া সতয 
য াকনা ইিাহ যনই এিং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর 
রাসূি, তার িনয আল্লাহ তা‘আিা িাহান্নাম হারাম  কর যদকিন। মু‘আয 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু  িিকিন, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! আলম ল  মানুষক  এ খির 
যদকিা না, যাকত তারা সুসংিাদ যপকত পাকর? লতলন িিকিন, তাহকি তারা এর 
ওপর র্রসা  কর িকস থা কি। মু‘আয রালদয়াল্লাহু ‘আনহু  (িীিনর্র এ 
হালদসলি িেভনা  করন লন) মৃতুযর সময় এ হালদসলি িেভনা  কর যগকেন যাকত 
(ইিম যগাপন রাখার) গুনাহ না হয়”। 
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মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১২৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩২। 
ان بْن َعنْ  ْعِرفُُه  ِهصَّ

َ
، قَاَل: َجلَْسُت ََمِْلًسا ِفيِه َعبُْد الرَّمْحَِن ْبُن َسُمَرَة، َواَل أ الاَْكِهِن الَْعَدوِيُّ

رِْض َنفْ 
َ
َثنَا ُمَعاُذ بُْن َجبٍَل، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: " َما ََعَ اأْل  َ  قَاَل: َحدَّ

نِّ رَُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، يَرِْجُع َذاُكْم إََِل قَلٍْب  َتُموُت اَل تَُْشِكُ 
َ
بِاهللِ َشيْئًا تَْشَهُد أ

نَْت َسِمْعَت َهَذا ِمْن ُمَعاِذ بِْن َجبٍَل؟ قَاَل: َفَعنََّفِن الَْقْوُم،
َ
 ُموقٍِن، إاِلَّ ُغِفَر لََها "، قَاَل: قُلُْت: أ

نَُّه َسِمَعُه ِمْن رَُسوِل اهلِل َفَقاَل: َدُعوُه فَ 
َ
نَا َسِمْعتُُه ِمْن ُمَعاٍذ، َزَعَم أ

َ
إِنَُّه لَْم يُِسِئ الَْقْوَل، َنَعْم أ

 .َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ 
লহসসান ইিন  ালহন আি-‘আদার্ী রহ. যথক  িলেভত, লতলন িকিন, আলম এ  
মসলিকস িকসলেিাম, যসখাকন আবু্দর রহমান ইিন সামুরা রালদয়াল্লাহু আনহু 
িসা লেকিন; আলম তাক  লিনতাম না। লতলন িকিন, আমাকদরক  মু‘আয ইিন 
িািাি রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িকিকেন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
িকিকেন, “এ িলমকনর িুক  যলদ য উ আল্লাহর সাকথ  াউক  লশ ভ না  কর 
ও আমাক  আল্লাহর রাসূি লহকসকি সাক্ষয লদকয় মারা যায়, আর তার যস সাক্ষয 
প্রদান দৃঢ় লিশ্বাসী অন্তর যথক  হয়, তকি তাক  ক্ষমা  রা হকি। আলম লিকজ্ঞস 
 রিাম, আপলন ল  এ  থা মু‘আয ইিন িািাি রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  
শুকনকেন? এ থা শুকন উপলস্থত সিাই আমাক  র্ৎভসনা  রকিা। লতলন (আবু্দর 
রহমান ইিন সামুরা) িিকিন, তাক  য উ ল েু িকিা না; য ননা যস খারাপ 
উকেকশয ( ষ্ট্ যদওয়ার) এ থা িকি লন। লতলন িিকিন, হযাাঁ, আলম মু‘আয 
ইিন িািাি রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  এ থা শুকনলে। আর লতলন রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম যথক  এ থা শুকনকেন”।  
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২২০০০; িাযযার, হাদীস নং ২৬২৪; নাসায়ী লি আিালমি 
ইয়াওলম ওয়ািিাইিাহ, হাদীস নং ১১৩৮; ইিন লহব্বান, হাদীস নং ২০৩। 

نََ بْن َعنْ 
َ
ْم هُ ََيُْرُج قَْوم  ِمَن انلَّاِر َبْعَد َما َمسَّ »َمالٍِك، َعِن انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  أ

ْهُل اجلَنَِّة: اجلََهنَِّميِّيَ 
َ
يِهْم أ ، َفيَْدُخلُوَن اجلَنََّة، فَيَُسمِّ  «.ِمنَْها َسْفع 
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আনাস ইিন মালি  রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম লতলন িকিকেন, “আযাকি িমভ লিিেভ হকয় যাওয়ার পর 
এ দি যিা ক  িাহান্নাম যথক  যির  রা হকি এিং তারা িান্নাকত প্রকিশ 
 রকি। তখন িান্নাতীগে তাকদরক  িাহান্নামী িকি আখযালয়ত  রকি”। 

সহীহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬৫৫৯। 
نَّ رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: 

َ
َِ بِْن َمالٍِك، أ َ ن

َ
ْرَبَعة  ََيُْرُج ِمَن انلَّاِر »َعْن أ

َ
أ

ْخرَْجتَِن ِمنَْها فاََل تُِعْدِن ِفي
َ
، إِذْ أ ْي رَبِّ

َ
َحُدُهْم، َفيَُقوُل: أ

َ
ا، هَ َفيُْعَرُضوَن ََعَ اهلِل، َفيَلْتَِفُت أ

 «.َفيُنِْجيِه اهلُل ِمنَْها
আনাস ইিন মালি  রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “িার িযলক্তক  িাহান্নাম যথক  যির  কর 
আল্লাহ তা‘আিার সমু্মকখ উপলস্থত  রা হকি। অতঃপর তাকদর এ  িযলক্ত 
লিকর তা াকি এিং িিকি, যহ আমার রি, আপলন যখন এ িার আমাক  তা 
যথক  যির  করকেন, পুনরায় আমাক  যসখাকন লনকক্ষপ  রকিন না। িকি 
আল্লাহ তা‘আিা তাক  িাহান্নাম যথক  মুলক্ত যদকিন”।  
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯২। 
এ িার িযলক্ত রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর শািা‘আত পাকিন, যযমন 
শািা‘আকতর হাদীকস এ সম্পক ভ একসকে।  

تِ َعْن ِعتْبَاَن بِْن َمالٍِك، قَاَل: َبَعثُْت إََِل رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه 
ْ
ْن تَأ

َ
ِحبُّ أ

ُ
نِّ أ

َ
يَِن وََسلََّم أ

ََت انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َوَمْن َشاَء اهللُ 
َ
، قَاَل: فَأ َذُه ُمَصَّلًّ ِ َتَّ

َ
ِِل، فَأ َ يِف َمْْنِ  ِمْن َفتَُصلِّ

ثُونَ  ْصَحابُُه َيتََحدَّ
َ
ِِل َوأ ْصَحابِِه، فََدَخَل وَُهَو يَُصلِّ يِف َمْْنِ

َ
ْسنَُدوا ُعْظَم َذلَِك وَ  أ

َ
ُكَْبَهُ بَيْنَُهْم، ُثمَّ أ

، َفَقََض رَُسو َصابَُه َْشي
َ
نَُّه أ

َ
وا أ نَُّه َدََع َعلَيِْه َفَهلََك، وَدُّ

َ
وا أ  اهلِل ُل إََِل َمالِِك بِْن ُدْخُشٍم، قَالُوا: وَدُّ

اَلَة، َوقَاَل:  ََ يَشْ »َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم الصَّ ْ لَي
َ
نِّ رَُسوُل اهلِل؟أ

َ
ْن اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل، َوأ

َ
، قَالُوا: «َهُد أ

نِّ رَُسوُل اهلِل، »إِنَُّه َيُقوُل َذلَِك، َوَما ُهَو يِف قَلِْبِه، قَاَل: 
َ
ْن اَل إَِلَ ِإالَّ اهلُل، َوأ

َ
َحد  أ

َ
اَل يَْشَهُد أ

ْو َتْطَعَمهُ 
َ
: فَ «َفيَْدُخَل انلَّاَر، أ َِ َ ن

َ
ْعَجبَِن َهَذا احْلَِديَث، َفُقلُْت اِلبِْن: اْكتُبُْه فََكتَبَهُ ، قَاَل أ

َ
 .أ
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ইতিান ইিন মাকি  রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িিকিন, “(আমার 
যিাকখ য াকনা এ  যরাগ যদখা লদকি) আলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাকমর  াকে খির পাোিাম যয, আমার এ ান্ত আ াঙ্ক্ষা, আপলন আমার 
 াকে আগমন  রকিন এিং আমার গৃকহ দু’রা া‘আত সািাত আদায়  রকিন 

আপোর সািাত আদাকয়র স্থানলিক  আলম লনকির িনয সািাত আদাকয়র স্থান 
িালনকয় যনকিা। তারপর আল্লাহ যাকদর মিুর  রকিন, তাকদর সাকথ লনকয় 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আগমন  রকিন। লতলন ঘকর েুক  
সািাত আদায়  রকত থা কিন আর তার সাহািীরা পরস্পর  থািাতভা 
িিলেকিন। তারপর মালি  ইিন দুখশুম এর প্রলত তাকদর দৃলষ্ট্ আ ৃষ্ট্ হকিা। 
তারা ইো যপাষে  রলেকিন যয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
মলি  ইিন দুখশুম-এর িনয িদ যদা‘আ  রুন যযন যস ধ্বংস হয়। রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম সািাত সম্পন্ন  রকিন এিং িিকিন, যস ল  
সাক্ষয যদয় না যয, আল্লাহ োড়া য াকনা সতয ইিাহ যনই এিং আলম আল্লাহর 
রাসূি? তারা িিকিন, যস এ  থা িকি িকি; ল ন্তু তার অন্তকর ঈমান যনই। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, যয িযলক্তই আল্লাহ োড়া 
য াকনা সতয ইিাহ যনই এিং আলম আল্লাহর রাসূি এ  থার সাক্ষয যদকি যস 
িাহান্নাকম প্রকিশ  রকি না, অথিা আগুন তাক  গ্রাস  রকি না।”  
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩। 

ِب ُهَرْيَرةَ 
َ
ُ ِمَن الَقَضاِء » رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم قال:، عن َعْن أ َحّتَّ إَِذا فََرَغ اَّللَّ

ْن َُيْرُِجو
َ
َمَر الَماَلئَِكَة أ

َ
ْهِل انلَّاِر، أ

َ
َراَد ِمْن أ

َ
ْن َُيِْرَج بِرمَْحَِتِه َمْن أ

َ
َراَد أ

َ
ا ِمَن َبْيَ الِعبَاِد، َوأ

ِ شَ  ، انلَّاِر، َمْن ََكَن اَل يَُْشُِك بِاَّللَّ ُ ْن اَل إَِلَ إاِلَّ اَّللَّ
َ
ْن يَْشَهُد أ ْن يَرمَْحَُه، ِممَّ

َ
ُ أ َراَد اَّللَّ

َ
ْن أ يْئًا، ِممَّ

ُ ََعَ  َم اَّللَّ ُجوِد، َحرَّ ثََر السُّ
َ
ُكُل انلَّاُر ابَْن آَدَم إاِلَّ أ

ْ
ُجوِد، تَأ ثَِر السُّ

َ
ْن َفيَْعِرفُوَنُهْم يِف انلَّاِر بِأ

َ
 انلَّاِر أ

ثَرَ 
َ
ُكَل أ

ْ
ُجوِد، َفيَْخرُُجوَن ِمَن انلَّاِر، قَْد اْمتُِحُشوا، َفيَُصبُّ َعلَيِْهْم َماُء احلَيَاِة، َفيَنْبُتُوَن  تَأ السُّ

يِْل  يِل السَّ  .«ََتْتَُه َكَما تَنْبُُت احِلبَُّة يِف مَحِ
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আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত। লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “আল্লাহ যখন িাোকদর লিিার াযভ 
সমাপন  কর আপন রহমকত ল েু সংখয  িাহান্নামীক  যির  রকত িাইকিন, 
তখন লতলন তাকদর মধ্য ার লশভ  মুক্তকদরক  িাহান্নাম যথক  যির  কর 
যদওয়ার িনয লিলরশতাকদর লনকদভশ যদকিন। তারাই হকে ওসি িাো যাকদর 
উপর আল্লাহ রহমত  রকিন, যারা সাক্ষয লদকয়কে যয, আল্লাহ িযতীত য াকনা 
হক্ব ইিাহ যনই। সািদার লিহ্ন িারা তাকদরক  লিলরশতারা লিনকত পারকি 

সািদার লিহ্নগুকিা োড়া যসসি আদম সন্তাকনর সারা যদহ িাহান্নাকমর আগুন 
র্স্মীরূ্ত  কর যদকি। আদম সন্তাকনর সািদার লিহ্নসমূহ জ্বালিকয় যদওয়া 
আল্লাহ িাহান্নাকমর ওপর হারাম  কর লদকয়কেন। অতঃপর তাকদরক  আগুকন 
লিদগ্ধ অিস্থায় িাহান্নাম যথক  যির  রা হকি। তাকদর ওপর োিা হকি 
সিীিনীর পালন। এর িকি লনম্নকদশ যথক  তারা এমনর্াকি সিীি হকয় ওেকি, 
প্লািকন র্াসমান িীি মালি যথক  যযর্াকি গলিকয় ওকে”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৭৪৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮২। 

بُو بَْكٍر، َوعُ 
َ
ِب ُهَريَْرَة، قَاَل: ُكنَّا ُقُعوًدا َحْوَل رَُسوِل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َمَعنَا أ

َ
َمُر َعْن أ

نْ يِف َنَفٍر، َفَقاَم رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم مِ 
َ
 َعلَيْنَا، وََخِشينَا أ

َ
ْبَطأ

َ
ْظُهِرنَا، فَأ

َ
 ْن َبْيِ أ

ْبتَِِغ رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهلُل 
َ
َل َمْن فَِزَع، فََخرَْجُت أ وَّ

َ
ُيْقتََطَع ُدوَننَا، َوفَِزْعنَا، َفُقْمنَا، فَُكنُْت أ

نَْصاِر ِْلَِن انلَّجَّ 
َ
َتيُْت َحائًِطا لِْْل

َ
ِجْد، َعلَيِْه وََسلََّم َحّتَّ أ

َ
ِجُد َلُ بَابًا؟ فَلَْم أ

َ
اِر، فَُدرُْت بِِه َهْل أ

بِيُع اجْلَْدَوُل  -فَإَِذا َربِيع  يَْدُخُل يِف َجوِْف َحائٍِط ِمْن بِْْئٍ َخارَِجٍة  لُْت فَاْحتََفْزُت، فََدخَ  -َوالرَّ
بُو ُهَريْ »ََعَ رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َفَقاَل: 

َ
َما »َفُقلُْت: َنَعْم يَا رَُسوَل اهلِل، قَاَل: « َرةَ أ

نَُك؟
ْ
ْن ُتْقتََطَع ُدوَننَا، َفَفِزْعنَا، « َشأ

َ
َت َعلَيْنَا، فََخِشينَا أ

ْ
ْبَطأ

َ
ْظُهِرنَا، َفُقْمَت فَأ

َ
قُلُْت: ُكنَْت َبْيَ أ

َتيُْت َهَذا احْلَائَِط، فَاْحتََفْزُت 
َ
َل َمْن فَِزَع، فَأ وَّ

َ
َكَما َُيْتَِفُز اثلَّْعلَُب، وََهُؤاَلِء انلَّاُس  فَُكنُْت أ

بَا ُهَريَْرةَ »َوَراِِئ، َفَقاَل: 
َ
ْعَطاِن َنْعلَيِْه، قَاَل: « يَا أ

َ
، َفَمْن لَِقيَت ِمْن َوَراِء »َوأ اْذَهْب بِنَْعَلَّ َهاَتْيِ

ْن اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل ُمْستَيِْقنًا بِ 
َ
ُه بِاجْلَنَّةِ َهَذا احْلَائَِط يَْشَهُد أ ْ َل َمْن لَ «َها قَلْبُُه، فَبََشِّ وَّ

َ
ِقيُت ، فاََكَن أ

بَا ُهَريَْرَة؟ َفُقلُْت: َهاتَاِن َنْعاَل رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيْ 
َ
 هِ ُعَمُر، َفَقاَل: َما َهاتَاِن انلَّْعاَلِن يَا أ



 

 

সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান লিশ্বক াষ 
 83  

ْن اَل 
َ
تُُه بِاجْلَنَِّة، فََْضَ وََسلََّم، َبَعثَِن بِِهَما َمْن لَِقيُت يَْشَهُد أ ْ َب  إَِلَ إاِلَّ اهلُل ُمْستَيِْقنًا بَِها قَلْبُُه، بََشَّ

بَا ُهَريَْرَة، فَرََجْعُت إََِل رَُسوِل اهلِل َص 
َ
َّلَّ ُعَمُر بِيَِدهِ َبْيَ ثَْدََيَّ فََخَررُْت اِلْسِِت، َفَقاَل: ارِْجْع يَا أ

ْجَهْشُت 
َ
ثَِري، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ  اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، فَأ

َ
بَُكاًء، َوَرِكبَِن ُعَمُر، فَإَِذا ُهَو ََعَ أ

بَا ُهَرْيَرَة؟»اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
ِي َبَعثْتَِن بِِه، فََْضََب « َما لََك يَا أ تُُه بِاِلَّ ْخََبْ

َ
قُلُْت: لَِقيُت ُعَمَر، فَأ

َبًة َخَررُْت  يَا ُعَمُر، »اِلْسِِت، قَاَل: ارِْجْع، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  َبْيَ ثَْدََيَّ َْضْ
بَا ُهَريَْرَة بِنَْعلَيَْك، َمْن « َما مَحَلََك ََعَ َما َفَعلَْت؟

َ
َبَعثَْت أ

َ
، أ ِمِّ

ُ
نَْت، َوأ

َ
ِب أ

َ
قَاَل: يَا رَُسوَل اهلِل، بِأ

ْن اَل إِ 
َ
ُه بِاجْلَنَِّة؟ قَاَل: لَِِقَ يَْشَهُد أ َ ْفَعْل، فَإِنِّ ، قَاَل: فَاَل تَ «َنَعمْ »َلَ إاِلَّ اهلُل ُمْستَيِْقنًا بَِها قَلْبُُه بََشَّ

ْن َيتَُِّكَ انلَّاُس َعلَيَْها، فََخلِِّهْم َيْعَملُوَن، قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
ْخََش أ

َ
أ
 .«فََخلِِّهمْ »

আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, আমরা রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে িসা লেিাম। আমাকদর মকধ্য আিু 
ি র ও উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহুও লেকিন। এমন সময় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আমাকদর মধ্য যথক  উকে িকি যগকিন। লতলন আমাকদর 
মাকঝ আসকত লিিম্ব  রকিন। একত আমরা র্য় যপকয় যগিাম যয, আমাকদর 
অনুপলস্থলতকত লতলন য াকনা লিপকদ পড়কিন ল না। আমরা শলঙ্কত হকয় উকে 
দাাঁড়ািাম। র্ীত-সন্ত্রস্তকদর মকধ্য আলম লেিাম প্রথম। তাই আলম রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর সন্ধাকন যিলরকয় পড়িাম। তািাশ  রকত 
 রকত িনী নাজ্জার যগাকত্রর আনসারকদর িাগাকনর  াকে যপৌঁেিাম। আলম 
িাগাকনর িারলদক  ঘুকর য াকনা দরিা যপিাম না। হোৎ যদখকত যপিাম 
িাইকরর  ুয়া যথক  এ লি ঝেভা প্রোিী (নািা) িাগাকনর লর্তর প্রকিশ 
 করকে। আলম লনকিক  লশয়াকির মত সং ুলিত  কর প্রোিীর পকথ রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে প্রকিশ  রিাম।  লতলন িিকিন, আিু 
হুরায়রা! আলম িিিাম, লি হযাাঁ, ইয়া রাসুিাল্লাহ্! লতলন লিকজ্ঞস  রকিন, 
যতামার অিস্থা  ী? আলম িিিাম, আপলন আমাকদর মকধ্য লেকিন। তারপর 
আমাকদর মধ্য যথক  উকে িকি একিন। আপনার লিরকত যদলর যদকখ আমরা 
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র্য় যপকয় যগিাম যয, আমাকদর অিতভমাকন আপলন যিলশ লিপকদ পড়কিন  ী 
না? এ আশঙ্কায় আমরা স কিই র্ীত হকয় পড়িাম। আলম সিভপ্রথম যিলরকয় 
লগকয় এ িাগাকন উপলস্থত হই। আলম লশয়াকির মকতা সং ুলিত হকয় এ িাগাকন 
প্রকিশ  লর। আর যসসি যিা  আমার যপেকন রকয়কেন। তারপর রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম যহ আিু হুরায়রা িকি তার পাদু া যিাড়া প্রদান 
 রকিন, আর িিকিন, আমার এ পাদু া যিাড়া লনকয় যাও এিং িাগাকনর 
িাইকর যার সাকথই যতামার সাক্ষাৎ হয় তাক  এ সুসংিাদ শুলনকয় দাও, যয 
িযলক্ত আন্তলর  লিশ্বাকসর সাকথ নাক্ষয যদয় যয, আল্লাহ োড়া য াকনা সতয ইিাহ 
যনই, যস-ই িান্নাতী হকি। আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু  িকিন, িাইকর 
একস প্রথকমই উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর সকে আমার সাক্ষাৎ হকিা। লতলন 
িিকিন, যহ আিু হুরায়রা! এ িুতা যিাড়া  ী? আলম িিিাম, এ যতা রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর পাদু া। লতলন আমাক  এ দুলি লদকয় 
পালেকয়কেন যয, যার সাকথ আমার সাক্ষাৎ হয়, যস যলদ আন্তলর  লিশ্বাকস সাক্ষয 
যদয় যয, আল্লাহ োড়া য াকনা ইিাহ যনই, তাক  যযন িান্নাকতর সুসংিাদ 
যদই। এ থা শুকন উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহু  আমার িুক  এমন যিাকর আঘাত 
 রকিন যয, আলম যপেকন পকড় যগিাম। তখন লতলন িিকিন, লিকর যাও, যহ 
আিু হুরায়রা! আলম  াাঁকদা  াাঁকদা অিস্থায় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাকমর যখদমকত লিকর এিাম। আর সাকথ সাকথ উমার রালদয়াল্লাহু 
‘আনহুও আমার লপেকন লপেকন একিন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িিকিন, যহ আিু হুরায়রা! যতামার  ী হকয়কে? িিিাম, উমার 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর সাকথ আমার যদখা হয়। আপলন যা িকি আমাক  
পালেকয়লেকিন আলম তা উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহুক  িানাই। একত লতলন 
আমার িুক  এমনর্াকি আঘাত  রকিন যয, আলম লপেকনর লদক  পকড় যাই। 
লতলন আমাক  লিকর আসকত িিকিন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িিকিন, যহ উমার! ল কস যতামাক  এ  াকি উকত্তলিত  করকে? 
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লতলন উত্তর লদকিন, যহ আল্লাহর রাসূি! আপনার িনয আমার লপতা-মাতা 
 ুরিান যহা । আপলন ল  আপনার পাদু াসহ আিু হুরায়রাক  পালেকয়কেন 
যয, তার সাকথ যলদ এমন যিাক র সাক্ষাৎ হয়, যয আন্তলর তার সাকথ সাক্ষয 
যদয় যয, আল্লাহ োড়া য াকনা সতয ইিাহ যনই, তকি তাক  িান্নাকতর সুসংিাদ 
দাও। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, হযাাঁ। উমার 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িিকিন, এরূপ  রকত যাকিন না। আলম আশঙ্কা  লর যয, 
যিাক রা এর ওপরই র্রসা  কর িকস থা কি। আপলন তাকদর যেকড় লদন। 
তারা আমি  রু । তারপর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
িিকিন, আো, তাকদর যেকড় দাও”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩১। 
ِب ُهَريَْرَة، قَاَل: ُكنَّا َمَع انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يِف َمِسرٍي، 

َ
ْزَواُد الَْقْوِم، َعْن أ

َ
قَاَل: َفنَِفَدْت أ

قَاَل: َحّتَّ َهمَّ بِنَْحِر َبْعِض مَحَائِِلِهْم، قَاَل: َفَقاَل ُعَمُر: يَا رَُسوَل اهلِل، لَْو مَجَْعَت َما بَِِقَ ِمْن 
ْزَواِد الَْقْوِم، فََدَعوَْت اهلَل َعلَيَْها، قَاَل: َفَفَعَل، قَاَل: فََجاَء ُذو الَُْبِّ 

َ
بَُِبِّهِ، وَُذو اتلَّْمِر بِتَْمِرهِ، قَاَل: أ

 َ ونَُه َوي : وَُذو انلََّواةِ بِنََواُه، قُلُْت: َوَما ََكنُوا يَْصنَُعوَن بِانلََّوى؟ قَاَل: ََكنُوا َيُمصُّ ُبوَن َوقَاَل َُمَاِهد  َْشَ
 
َ
 الَْقْوُم أ

َ
ْن »ْزوَِدَتُهْم، قَاَل: َفَقاَل ِعنَْد َذلَِك: َعلَيِْه الَْماَء، قَاَل: فََدََع َعلَيَْها قَاَل َحّتَّ َمَْل

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

رْيَ َشاكٍّ ِفيِهَما، إاِلَّ َدَخَل اجْلَ  ََ نِّ رَُسوُل اهلِل، اَل يَلََْق اهلَل بِِهَما َعبْد  
َ
.«نَّةَ اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل، َوأ  

আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, আমরা রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর সাকথ এ লি সিকর লেিাম। এ  পযভাকয় 
দকির রসদপত্র লনঃকশষ হকয় যগকিা। পলরকশকষ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম তাকদর ল েু সংখয  উি যকিহ  রার মনস্থ  রকিন। িেভনা ারী 
িকিন যয, একত উমর রালদয়াল্লাহু ‘আনহু আরয  রকিন, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! 
যলদ আপলন স কির রসদ সামগ্রী এ ত্র  কর আল্লাহর  াকে যদা‘আ  রকতন, 
তকি র্াকিা হকতা। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম তাই  রকিন। 
যার  াকে গম লেি যস গম এিং যার  াকে যখিুর লেি যস যখিুর লনকয় 
হালযর হকিা, (তািহা ইিন মুসারলরি িকিন) মুিালহদ আকরা িেভনা  করন যয, 
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যার  াকে যখিুকরর আাঁলি লেি, যস তাই লনকয় হালযর হকিা। আলম (তািহা) 
িিিাম, আলি লদকয়  ী  রকতন? লতলন িিকিন, তা িুকষ পালন পান  রকতন  
িেভনা ারী িিকিন, তারপর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
সংগৃহীত খাদয সামগ্রীর ওপর যদা‘আ  রকিন। িেভনা ারী িকিন, অিকশকষ 
যিাক রা রসকদ লনকিকদর পাত্র পূেভ  কর লনকিা। িেভনা ারী িকিন, তখন 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, আলম সাক্ষয লদলে, আল্লাহ 
োড়া য াকনা সতয ইিাহ যনই এিং আলম আল্লাহর রাসূি, যয এ দুলি লিষকয়র 
প্রলত সকেহাতীত লিশ্বাস যরকখ আল্লাহর সকে সাক্ষাৎ  রকি, যস িান্নাকত 
প্রকিশ  রকি”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭। 

অনয িেভনায় একসকে,  
ِذنَْت نَلَا َفنََحْرنَا نََواِض 

َ
، قَالُوا: يَا رَُسوَل اهلِل، لَْو أ َصاَب انلَّاَس ََمَاَعة 

َ
ا ََكَن َغْزَوةُ َتبُوَك أ نَا، حَ لَمَّ

َهنَّا، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  َكلْنَا َوادَّ
َ
ا ، قَاَل: فََجاَء ُعَمُر، َفَقاَل: يَ «اْفَعلُوا»فَأ

ْزَواِدِهْم، ُثمَّ اْدُع اهلَل لَُهْم َعلَيَْها 
َ
ْهُر، َولَِكْن اْدُعُهْم بَِفْضِل أ رَُسوَل اهلِل، إِْن َفَعلَْت قَلَّ الظَّ

ْن جَيَْعَل يِف َذلَِك، َفَقاَل رَُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: بِ 
َ
َكِة، لََعلَّ اهلَل أ ، قَاَل: فََدََع «َنَعمْ »الََْبَ

ْزَواِدِهْم، قَاَل: فََجَعَل الرَُّجُل ييَِِجُء بَِكفِّ ُذَرٍة، قَاَل: َوَييِِجءُ 
َ
 بِِنَطٍع، فَبََسَطُه، ُثمَّ َدََع بَِفْضِل أ

 ، ء  يَِسري  ةٍ َحّتَّ اْجتََمَع ََعَ انلَِّطِع ِمْن َذلَِك َشْ اْْلَخُر بَِكفِّ َتْمٍر، قَاَل: َوَييِِجُء اْْلَخُر بَِكُْسَ
َكِة، ُثمَّ قَاَل:  ْوِعيَِتكُ »قَاَل: فََدََع رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َعلَيِْه بِالََْبَ

َ
، «مْ ُخُذوا يِف أ

َكلُوا َحّتَّ َشِبعُ قَاَل 
َ
ْوِعيَِتِهْم، َحّتَّ َما تََرُكوا يِف الَْعْسَكِر وََِعًء إاِلَّ َملَئُوُه، قَاَل: فَأ

َ
َخُذوا يِف أ

َ
وا، : فَأ

، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  نِّ »َوفََضلَْت فَْضلَة 
َ
ْن اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل، َوأ

َ
ْشَهُد أ

َ
ُسوُل رَ أ

، َفيُْحَجَب َعِن اجْلَنَّةِ  رْيَ َشاكٍّ ََ  .«اهلِل، اَل يَلََْق اهلَل بِِهَما َعبْد  
তািুক র যুকদ্ধর সমকয় যিাক রা দারুে খাদযার্াকি পলতত হকিা। তারা িিকিা, 
ইয়া রাসূিাল্লাহ্! যলদ আপলন অনুমলত যদন, তাহকি আমরা আমাকদর উিগুকিা 
যকিহ  কর তার যগাশত খাই এিং আর িলিভ িযিহার  লর। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, যকিহ  রকত পাকরা। িেভনা ারী িিকিন, 
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ইতযিসকর উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহু আসকিন এিং আরয  রকিন, ইয়া 
রাসূিাল্লাহ্! যলদ এরূপ  রা হয়, তাহকি িাহন  কম যাকি; িরং আপলন 
যিা কদরক  তাকদর উিৃত্ত রসদ লনকয় উপলস্থত হকত িিুন, তাকত তাকদর িনয 
আল্লাহর দরিাকর ির কতর যদা‘আ  রুন। আশা  রা যায়, আল্লাহ তাকত 
ির ত লদকিন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম িিকিন, হযাাঁ, লে  
আকে। লতলন এ লি দস্তরখান আনকত িিকিন এিং তা লিোকিন। এরপর 
স কির উিৃত্ত রসদ যিকয় পাোকিন। িেভনা ারী িকিন, তখন য উ এ মুকো 
গম লনকয় হালযর হকিা, য উ এ মুকো যখিুর লনকয় হালযর হকিা আিার য উ 
এ  িু রা রুলি লনকয় আসি। এর্াকি ল েু পলরমাে রসদ-সামগ্রী দস্তরখানায় 
িমা হকিা। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম ির কতর যদা‘আ 
 রকিন। তারপর িিকিন, যতামরা লনি লনি পাকত্র রসদপত্র র্লতভ  কর নাও। 
স কিই লনি লনি পাত্র র্কর লনকিা; এমনল  এ িালহনীর য াকনা পাত্রই আর 
অপূেভ রইি না। এরপর স কি পলরতৃপ্ত হকয় আহার  রকিন। ল েু উিৃত্তও 
রকয় যগকিা। তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, আলম 
সাক্ষয লদলে যয, আল্লাহ োড়া য াকনা সতয ইিাহ যনই এিং আলম আল্লাহর 
যপ্রলরত রাসূি, যয িযলক্ত সকেহাতীতর্াকি এ  থা দু’লির ওপর লিশ্বাস যরকখ 
আল্লাহর  াকে উপলস্থত হকি, যস িান্নাত যথক  িলঞ্চত হকি না”।  
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭। 

 ِ ْعلَُم آِخَر بن مسعوٍد َعْن َعبِْد اَّللَّ
َ
َم: " إِنِّ أَل

ُ َعنُْه: قَاَل انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّ رَِِضَ اَّللَّ
 ُ ْهِل اجلَنَِّة ُدُخواًل، رَُجل  ََيُْرُج ِمَن انلَّاِر َكبًْوا، َفيَُقوُل اَّللَّ

َ
ْهِل انلَّاِر ُخُروًجا ِمنَْها، َوآِخَر أ

َ
: أ

ى، اْذَهْب فَاْدُخِل اجلَنََّة، فَ 
َ
ى، َفرَيِْجُع َفيَُقوُل: يَا رَبِّ وََجْدُتَها َمْْل

َ
نََّها َمْْل

َ
ِتيَها، َفيَُخيَُّل إََِلِْه أ

ْ
يَأ

ى، َفرَيِْجُع َفيَُقوُل: يَا رَبِّ وَ 
َ
نََّها َمْْل

َ
ِتيَها َفيَُخيَُّل إََِلِْه أ

ْ
َجْدُتَها َفيَُقوُل: اْذَهْب فَاْدُخِل اجلَنََّة، َفيَأ

ى، َفيَقُ 
َ
ْمثَالَِها َمْْل

َ
ةَ أ ْنيَا وََعََشَ ْو: إِنَّ لََك ِمثَْل  -وُل: اْذَهْب فَاْدُخِل اجلَنََّة، فَإِنَّ لََك ِمثَْل ادلُّ

َ
أ

ْنيَا  ْمثَاِل ادلُّ
َ
ِة أ ْو: تَْضَحُك ِمنِّ  -َفيَُقوُل: تَْسَخُر ِمنِّ  -َعََشَ

َ
يُْت  -أ

َ
نَْت الَمِلُك " فَلََقْد َرأ

َ
َوأ
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ِ َص  ْهِل »َّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َضِحَك َحّتَّ بََدْت نََواِجُذُه، َوََكَن َيُقوُل: رَُسوَل اَّللَّ
َ
ْدََن أ

َ
َذاَك أ

لَةً   .«اجلَنَِّة َمْْنِ
আবু্দল্লাহ্ ইিন মাসঊদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “সিভকশষ যয িযলক্ত িাহান্নাম যথক  যির হকি 
এিং সিভকশষ যয িযলক্ত িান্নাকত প্রকিশ  রকি তার সম্পক ভ আলম িালন। এ  
িযলক্ত অকধ্ািদন অিস্থায় িাহান্নাম যথক  যির হকি। তখন আল্লাহ তা‘আিা 
িিকিন, যাও িান্নাকত প্রকিশ  করা। তখন যস িান্নাকতর  াকে একি তার 
ধ্ারো হকি যয, িান্নাত পলরপূেভ হকয় যগকে এিং যস লিকর আসকি ও িিকি, 
যহ রি! িান্নাত যতা র্রপুর যদখকত যপিাম। পুনরায় আল্লাহ তা‘আিা িিকিন, 
যাও িান্নাকত প্রকিশ  করা। তখন যস িান্নাকতর  াকে একি তার ধ্ারো হকি 
যয, িান্নাত পলরপূেভ হকয় যগকে। তাই যস লিকর একস িিকি, যহ রি! িান্নাত 
যতা র্রপুর যদখকত যপিাম। তখন আল্লাহ তা‘আিা িিকিন, যাও িান্নাকত 
প্রকিশ  করা। য ননা িান্নাত যতামার িনয পৃলথিীর সমতুিয এিং তার দশ 
গুে অথিা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, পৃলথিীর দশ 
গুে। তখন যিা লি িিকি, যহ রি! আপলন ল  আমার সাকথ লিদ্রূপ িা হালস 
োট্টা  রকেন? (িেভনা ারী িকিন) আলম তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লামক  এর্াকি হাসকত যদখিাম যয, তাাঁর দন্তরালি প্র ালশত হকয় 
লগকয়লেি এিং িিা হলেি এলি িান্নাতীকদর লনম্নতম মযভাদা”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬৫৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৬। 
 ِ ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: بن مسعود َعْن َعبِْد اَّللَّ ُ َعنُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ َمْن »رَِِضَ اَّللَّ

ِ َشيْئًا َدَخَل انلَّارَ  نَا: « َماَت يَُْشُِك بِاَّللَّ
َ
ِ َشيْئًا َدَخَل اجلَنَّةَ »َوقُلُْت أ  .«َمْن َماَت اَل يَُْشُِك بِاَّللَّ

আবু্দল্লাহ (ইিন মাসঊদ) রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যয িযলক্ত আল্লাহর সকে 
লশ ভ  রা অিস্থায় মারা যায়, যস িাহান্নাকম প্রকিশ  রকি। আলম িিিাম, যয 
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আল্লাহর সকে য াকনা ল েুর লশ ভ না  রা অিস্থায় মারা যায়, যস িান্নাকত 
প্রকিশ  রকি”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১২৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯২। 

ِ َصَّلَّ  ُ َعنُْه، قَاَل: َخرَْجُت ََلْلًَة ِمَن اللَّيَايِل، فَإَِذا رَُسوُل اَّللَّ ِب َذرٍّ رَِِضَ اَّللَّ
َ
لَيِْه اهلُل عَ َعْن أ

، قَاَل: َحد 
َ
ْن َيْمِِشَ َمَعُه أ

َ
نَُّه يَْكَرُه أ

َ
، قَاَل: َفَظنَنُْت أ ََ َمَعُه إِنَْسان  ْ  وََسلََّم َيْمِِش وَْحَدُه، َولَي
ْمِِش يِف ِظلِّ الَقَمِر، فَاتْلََفَت فََرآِن، َفَقاَل: 

َ
، َجَعلَِن ا« َمْن َهَذا»فََجَعلُْت أ بُو َذرٍّ

َ
ُ قُلُْت: أ  َّللَّ

بَا َذرٍّ َتَعاَلْ »فَِداَءَك، قَاَل: 
َ
يَن ُهُم الُمِقلُّوَن »قَاَل: َفَمَشيُْت َمَعُه َساَعًة، َفَقاَل: « يَا أ إِنَّ الُمْكَِثِ

ُ َخرْيًا، َفنََفَح ِفيِه يَِمينَُه وَِشَماَلُ َوبَْيَ يََديِْه َوَوَرا ْعَطاُه اَّللَّ
َ
َعِمَل ِفيِه َءُه، وَ يَْوَم الِقيَاَمِة، إاِلَّ َمْن أ

 . «َخرْيًا
َْ َها ُهنَا»قَاَل: َفَمَشيُْت َمَعُه َساَعًة، َفَقاَل يِل:  ْجلََسِن يِف قَاٍع َحْوَلُ ِحَجاَرة ، « اْجِل

َ
قَاَل: فَأ

رِْجَع إََِلَْك »َفَقاَل يِل: 
َ
َْ َها ُهنَا َحّتَّ أ رَ « اْجِل

َ
ِة َحّتَّ اَل أ  َعنِّ اُه، فَلَِبَث قَاَل: فَاْنَطلََق يِف احلَرَّ

، وَُهَو َيُقوُل:  َطاَل اللُّبَْث، ُثمَّ إِنِّ َسِمْعتُُه وَُهَو ُمْقِبل 
َ
َق، َوإِْن َزََن »فَأ َ « َوإِْن َُسَ ا َجاَء ل ْم قَاَل: فَلَمَّ

ُ فَِداَءَك، َمْن تَُكلُِّم يِف َجانِِب  ِ َجَعلَِن اَّللَّ ْصَِبْ َحّتَّ قُلُْت: يَا نَِبَّ اَّللَّ
َ
ِة، َما َسِمعْ أ ُت احلَرَّ

ِة، قَاَل:  اَلُم، َعَرَض يِل يِف َجانِِب احلَرَّ يُل َعلَيِْه السَّ َحًدا يَرِْجُع إََِلَْك َشيْئًا؟ قَاَل: " َذلَِك ِجَْبِ
َ
أ

يُل،  ِ َشيْئًا َدَخَل اجلَنََّة، قُلُْت: يَا ِجَْبِ نَُّه َمْن َماَت اَل يَُْشُِك بِاَّللَّ
َ
تََك أ مَّ

ُ
ْ أ َق، َوإِ بََشِّ ْن َوإِْن َُسَ

َق، َوإِْن َزََن؟ قَاَل:   .«َنَعْم، َوإِْن َْشَِب اخلَْمرَ »َزََن؟ قَاَل: َنَعْم " قَاَل: قُلُْت: َوإِْن َُسَ

আিু যার রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, এ িার রাকত আলম 
যির হিাম, তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  এ া ী িিকত 
যদখিাম, তার সকে য াকনা যিা  লেকিা না। আলম মকন  রিাম, তার সকে 
য উ িিু  হয়ত লতলন তা অপেে  রকিন। তাই আলম িাাঁকদর োয়াকত তার 
যপেকন যপেকন িিকত িাগিাম। লতলন যপেকনর লদক  তাল কয় আমাক  যদকখ 
যিিকিন। লতলন লিজ্ঞাসা  রকিন, এ য ? আলম িিিাম আলম আিু যার। 
আল্লাহ আমাক  আপনার িকনয উৎসলগভত  রুন। লতলন িিকিন, ওকহ আিু 
যার! একসা। আলম তার সকে ল েুক্ষে িিিাম। তারপর লতলন িিকিন, 
প্রািুকযভর অলধ্ ারীরাই ল য়ামকতর লদন সল্পালধ্ ারী হকি। অিশয যাকদর আল্লাহ 
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সম্পদ দান  করন এিং তারা সম্পদক  তা ডাকন, িাকম, আকগ ও লপেকন িযায় 
 কর। আর মেিিন   াকি তা িাগায়, (তারা িযাতীত)। তারপর আলম 
আকরা ল েুক্ষে তার সকে িিার পর লতলন আমাক  িিকিন, তুলম এখাকন িকস 
থাক া। (এ  থা িকি) লতলন আমাক  িতুলদভক  প্রস্তরকঘরা এ িা যখািা 
িায়গায় িলসকয় লদকয় িিকিন, আলম লিকর না আসা পযভন্ত তুলম এখাকনই িকস 
যথক া। লতলন িকিন, এরপর লতলন প্রস্তরময় প্রান্তকরর লদক  িকি যগকিন। 
এমনল  লতলন আমার দৃলষ্ট্র অকগািকর িকি যগকিন এিং যিশ ল েুক্ষে 
অলতিালহত হকয় যগকিা। অতঃপর লতলন লিকর আসার সময় আলম তাক  িিকত 
শুনিাম, যলদও যস িুলর  কর, যলদও যস লযনা  কর। তারপর লতলন যখন লিকর 
একিন, তখন আলম আর বধ্যভ ধ্ারে  রকত না যপকর তাক  লিজ্ঞাসা  রকত 
িাধ্য হিাম যয, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! আল্লাহ আমাক  আপনার প্রলত  ুরিান 
 রুন। আপলন এই প্রস্তর প্রান্তকর  ার সাকথ  থা িিকিন?  াউক  যতা 
আপনার  থার উত্তর লদকত শুনিাম না। তখন লতলন িিকিন, লতলন লেকিন 
লিিরীি আিাইলহস সািাম। লতলন এই  ং রময় প্রান্তকর আমার  াকে 
একসলেকিন। লতলন িিকিন, আপলন আপনার উম্মতকদর সুসংিাদ যদকিন যয, 
যয িযলক্ত আল্লাহর সাকথ  াউক  শরী  না  কর মারা যাকি, যস িান্নাকত 
প্রকিশ  রকি। আলম লিজ্ঞাসা  রিাম, যহ লিিরীি! যলদও যস িুলর  কর, আর 
যলদও যস লযনা  কর? লতলন িিকিন, হযাাঁ। আিার আলম িিিাম, যলদও যস 
িুলর  কর, আর লযনা  কর? লতলন িিকিন, হযাাঁ; যলদও যস মদ পান  কর”। 
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬৪৪৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৪। 

ةِ المَ  ْمِِش َمَع انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يِف َحرَّ
َ
ُ َعنُْه قَاَل: ُكنُْت أ ِب َذرٍّ رَِِضَ اَّللَّ

َ
ينَِة دِ َعْن أ

، َفَقاَل:  ُحد 
ُ
َّ ََلْلَة  »ِعَشاًء، اْستَْقبَلَنَا أ ِِت لََعَ

ْ
ُحًدا يِل َذَهبًا، يَأ

ُ
نَّ أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
، َما أ بَا َذرٍّ

َ
ْو ثَ يَا أ

َ
، أ اَلث 

ِ َهَكَذا وََهَكَذا وََهَكَذا قُوَل بِِه يِف ِعبَاِد اَّللَّ
َ
ْن أ

َ
يٍْن، إاِلَّ أ رُْصُدهُ دِلَ

َ
َرانَا « ِعنِْدي ِمنُْه ِدينَار  إاِلَّ أ

َ
َوأ

بَا َذرٍّ »بِيَِدهِ، ُثمَّ قَاَل: 
َ
، قَاَل: « يَا أ ِ  »قُلُْت: َْلَّيَْك وََسْعَديَْك يَا رَُسوَل اَّللَّ

َ
قَلُّواأل

َ
َن، ْكََثُوَن ُهُم األ

رِْجعَ »ُثمَّ قَاَل يِل: « إاِلَّ َمْن قَاَل َهَكَذا وََهَكَذا
َ
بَا َذرٍّ َحّتَّ أ

َ
ْح يَا أ فَاْنَطلََق َحّتَّ « َماَكنََك اَل َتَْبَ
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ِ َصَّلَّ اهلُل عَ  ْن يَُكوَن ُعِرَض لَِرُسوِل اَّللَّ
َ
، فََسِمْعُت َصْوتًا، فََخِشيُت أ لََّم، لَيِْه وَسَ ََغَب َعنِّ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  ْذَهَب، ُثمَّ َذَكْرُت قَْوَل رَُسوِل اَّللَّ
َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
َفَمُكثُْت، « اَل َتَْبَحْ »فَأ

ْن يَُكوَن ُعِرَض لََك، ُثمَّ َذَكْرُت قَْولََك َفُقْمُت،
َ
، َسِمْعُت َصْوتًا، َخِشيُت أ ِ  قُلُْت: يَا رَُسوَل اَّللَّ

ِِت اَل »َفَقاَل انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  مَّ
ُ
نَُّه َمْن َماَت ِمْن أ

َ
ِن أ ْخََبَ

َ
تَاِن فَأ

َ
يُل، أ َذاَك ِجَْبِ

ِ َشيْئًا َدَخَل اجلَنَّةَ  َق، قَاَل: « يَُْشُِك بِاَّللَّ ، َوإِْن َزََن َوإِْن َُسَ ِ إِْن َوإِْن َزََن وَ »قُلُْت: يَا رَُسوَل اَّللَّ
َق   .«َُسَ

আিু যার রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “এ িার আলম 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর সকে এশার সময় মদীনায় ‘হাররা’ 
নাম  স্থান লদকয় পাকয় যহাঁকি যালেিাম। তখন আমরা ওহুদ পাহাকড়র সমু্মখীন 
হকি লতলন আমাক  িিকিন, যহ আিু যার! আলম এলি পেে  লর না যয, 
আমার লন ি ওহুদ পাহাড় পলরমাে যসানা আসু  আর ঋে পলরকশাকধ্র 
পলরমাে িযতীত এ  দীনার পলরমাে যসানাও এ  রাত পযভন্ত আমার হাকত তা 
যথক  যা ; িরং আলম পেে  লর যয, আলম এগুকিা আল্লাহর িাোকদর 
এর্াকি লিলিকয় যদই। ( ীর্াকি যদকিন) তা তাাঁর হাত লদকয় লতলন যদখাকিন। 
তারপর িিকিন, যহ আিু যার! আলম িিিাম, যহ আল্লাহর রাসূি আলম সদা 
(আনুগকতয) উপলস্থত, আর (আপনার আনুগকতযর মাধ্যকমই আলম) সি 
যসৌর্াকগয উপনীত হই  তখন লতলন িিকিন, দুলনয়াকত যারা অলধ্  সম্পদশািী, 
আলখরাকত তারা হকিন অকন  স্বল্পালধ্ ারী তনব যারা তানদর সম্পদক  এর্াকি, 
এর্াকি লিলিকয় লদকি, তারা হকিন এর িযলতক্রম। তারপর লতলন আমাক  
িিকিন, যহ আিু যার! আলম লিকর না আসা পযভন্ত তুলম এ স্থাকনই থাক া। 
এখান যথক  য াথাও যযকয়া না। এরপর লতলন রওয়ানা হকয় যগকিন। এমন 
সময় এ িা শব্দ শুনিাম। একত আলম শংল ত হকয় পড়িাম যয, রাসূিুল্লাহ 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম  য াকনা লিপকদর সমু্মখীন হকয় 
পড়কিন ল না? তাই আলম যসলদক  অগ্রসর হকত িাইিাম। ল ন্তু সাকথ সাকথই 
রাসূিুল্লাহ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর লনকষধ্াজ্ঞা যয য াথাও 
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যযকয়া না মকন পড়কিা এিং আলম যথকম যগিাম। এরপর লতলন লিকর আসকি 
আলম িিিাম, ইয়া রাসূিুল্লাহ্! আলম এ িা আওয়াি শুকন শংল ত হকয় 
পড়িাম যয, আপলন যসখাকন লগকয় য াকনা লিপকদ পড়কিন ল না। ল ন্তু 
আপনার  থা স্মরে  কর যথকম যগিাম। তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িিকিন, লতলন লেকিন লিিরীি আিাইলহস সািাম। লতলন আমার 
লন ি একস সংিাদ লদকিন যয, আমার উম্মকতর মকধ্য যয িযলক্ত আল্লাহর সকে 
য াকনা ল েুক  শরী  না  কর মারা যাকি, যস িান্নাকত প্রকিশ  রকি। তখন 
আলম িিিাম, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! যলদও যস িযলক্ত িযলর্িার  কর? যলদ যস িযলক্ত 
িুলর  কর? লতলন িিকিন, যস হযাাঁ, যলদও যস িযলর্িার  কর, যলদও যস িুলর 
 কর থাক  তিুও”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬২৬৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৪। 
ُ َعنْهُ  ِب َذرٍّ رَِِضَ اَّللَّ

َ
َ »َعِن انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  َعْن أ يُل فَبََشَّ تَاِن ِجَْبِ

َ
نَُّه أ

َ
ِن أ

َق، َوإِْن َزََن، قَا ِ َشيْئًا َدَخَل اجلَنََّة، قُلُْت: َوإِْن َُسَ َق، َوإِْن َمْن َماَت اَل يَُْشُِك بِاَّللَّ َل: َوإِْن َُسَ
 «.َزََن 

আিু যর রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “আমার  াকে লিিরীি আিাইলহস সািাম একস এ 
সুসংিাদ লদকিন যয, আল্লাহর সাকথ শরী  না  কর যলদ য উ মারা যায়, তকি 
যস িান্নাকত প্রকিশ  রকি। আলম িিিাম, িুলর ও লযনা  রকিও ল ? রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, িুলর ও লযনা  রকিও”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৭৪৮৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৪। 
হাদীকসর অথভ: যয িযলক্ত তাওহীকদর ওপর মারা যাকি এিং গুনাহ যথক  তাওিা  রকি যস 
শুরু যথক ই িান্নাকত প্রকিশ  রকি। হাকিয ইিন হািার রহ. িকিন, অনযলদক  যয িযলক্ত 
গুনাহ  কর তাওিা োড়া মারা যাকি হাদীকসর িালহয  র্াষয অনুযায়ী যসও িান্নাকত প্রকিশ 
 রকি। ল ন্তু আহকি সুন্নাহ ওয়াি িামা‘আকতর আ ীদাহ হকিা, এলি আল্লাহর ইোধ্ীন। এর 
প্রমাে উিাদা ইিন সালমত রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীস,  
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َصاَب »
َ
اَرة ، َوَمْن أ ْنيَا َفُهَو َلُ َكفَّ َصاَب ِمْن َذلَِك َشيًْئا َفُعوقَِب بِِه يِف ادلُّ

َ
ْمُرهُ َوَمْن أ

َ
ُ فَأ  ِمْن َذلَِك َشيْئًا فََسَتَُه اَّللَّ

، إِْن َشاَء ََعَقبَُه، َوإِْن َشاَء َعَفا َعنْهُ  ِ  .«إََِل اَّللَّ
“আর যয এসকির য াকনা ল েুকত (গুনাকহ) লিপ্ত হয় এিং তাক  এ  ারকে দুলনয়াকত আইনানুগ 
শালস্ত যদয়া হকি; তকি এ শালস্ত তার  ািিারা হকয় যাকি। আর যয িযলক্ত এ সকির য ানলিকত 
লিপ্ত হকিা আর আল্লাহ তা যগাপন রাকখন, তকি তার িযাপারলি আল্লাহর ওপর নযস্ত। লতলন 
ইো  রকি শালস্ত লদকিন আর ইকে  রকি মাি  রকিন”।  
সহীহ, সহীহ সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩৮৯২। হাদীকসর শব্দািিী িুখারীর িয়ন ৃত।   
এলি উপকরাক্ত মুিহাকমর (অস্পষ্ট্  থার) তািসীর এিং খাকরিী ও ‘মুতালযিাকদর দাাঁতর্াো 
িিাি; যারা মকন  করন,  িীরা গুনাকহ লিপ্ত িযলক্ত তাওিা োড়া মারা যগকি িাহান্নাকম 
লিরস্থায়ী হকি। 
অতঃপর, ইিন তীন রহ. দাউদী রহ. যথক  িেভনা  করন, ইমাম িুখারী রহ. এর িক্তিয 
হাদীকসর িালহয  অকথভর লিপরীত; য ননা তাওিা যলদ শতভ হকতা তকি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম এর্াকি িিকতন না যয, যলদও যস লযনা  কর ও িুলর  কর। হাদীকসর 
উকেশয হকিা, শুরু যথক ই িান্নাকত প্রকিশ  রকি, যলদও লযনা ও িুলর  কর অথিা পকর 
িান্নাকত প্রকিশ  রকি।  
এ িযাখার লদক  ইিন লহব্বান রহ. তার সহীহ ইিন লহব্বাকন (১/৪৪৬) এ ইলেত লদকয় 
িকিকেন, যয িযলক্ত আল্লাহর সাকথ  াউক  শরী  না  কর মারা যাকি যস অিশযই িান্নাকত 
প্রকিশ  রকি; যলদও িান্নাকত যাওয়ার আকগ লনলদভষ্ট্ সময় শালস্ত যর্াগ  রকি।        

نَُّه اَل إَِلَ إاِلَّ »يِْه وََسلََّم: َعْن ُعثَْماَن، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَ 
َ
َمْن َماَت وَُهَو َيْعلَُم أ

 .«اهلُل، َدَخَل اجْلَنَّةَ 

উসমান রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যয িযলক্ত ‘িা-ইিাহা ইল্লাল্লাহ’ এর লনলশ্চত লিশ্বাস লনকয় 
মারা যাকি, যস িান্নাকত প্রকিশ  রকি”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬। 
ان قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َيُقوُل:  ْعلَُم َُكِ »َعْن ُعثَْمان بْن َعفَّ

َ
َمًة إِنِّ أَل

َم ََعَ  ا ِمْن قَلِْبِه إاِلَّ ُحرِّ ثَُك َما اَل َيُقولَُها َعبْد  َحقًّ َحدِّ
ُ
نَا أ

َ
اِب: أ انلَّاِر " َفَقاَل َلُ ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّ

لَْزَمَها اهلُل َتبَ 
َ
؟ ِِهَ َُكَِمُة اإْلِْخالِص الَِِّت أ ًداِِهَ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم  ارََك َوَتَعاََل حُمَمَّ
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اَلَص َعلَيْ 
َ
ْصَحابَُه، َوِِهَ َُكَِمُة اتلَّْقَوى الَِِّت أ

َ
بَا َطاِلٍب َوأ

َ
ُه أ َها نَِبُّ اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َعمَّ

ْن اَل إَِلَ إاِلَّ اهللُ 
َ
 .«ِعنَْد الَْموِْت: َشَهاَدُة أ

উসমান ইিন আিিান রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, আলম 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম যথক  শুকনলে, লতলন িকিকেন, “আলম 
অিশযই িালন এমন এ লি  াকিমা যা িাো অন্তর যথক  সলতয াকর িিকি 
িাহান্নাকমর আগুন তার িনয হারাম হকয় যায়। তখন উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহু 
িিকিন, আলম আপনাক  িিি এলি  ী? এিা হকিা ইখিাকসর  াকিমা যা 
আল্লাহ তা‘আিা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর সাহািীকদরক  
অতযািশয ীয়  করকেন; এলি তা ওয়ার  াকিমা যা আল্লাহর নিী তাাঁর িািার 
মৃতুয াকি তাক  পড়াকনার িনয িারিার যিষ্ট্া  করলেকিন (তাি ীন 
লদকয়কেন), তাহকিা “আল্লাহ িযতীত য াকনা সতয ইিাহ যনই এ সাক্ষয 
যদওয়া”। 

হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৪৪৭; ইিন লহব্বান, হাদীস নং ২০৪, লতলন সহীহ িকিকেন; 
হাল ম, ১/৩৫১। 

نَّ انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: 
َ
ُ َعنُْه: أ َفاعَ »َعْن َجابٍِر رَِِضَ اَّللَّ ِة ََيُْرُج ِمَن انلَّاِر بِالشَّ

نَُّهُم اثلََّعاِريرُ 
َ
، َوََكَن قَْد َسَقَط َفُمهُ »َما اثلََّعاِريُر؟ قَاَل: ، قُلُْت: «َكأ َُ َغابِي َعْمِرو َفُقلُْت لِ « الضَّ

، َيُقوُل: َسِمْعُت انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّ  ِ ٍد َسِمْعَت َجابَِر ْبَن َعبِْد اَّللَّ بَا حُمَمَّ
َ
َم بِْن ِدينَاٍر: أ

َفاَعِة ِمنَ »َيُقوُل:   .قَاَل: َنَعمْ « انلَّارِ  ََيُْرُج بِالشَّ
িালির রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “শািা‘আকতর মাধ্যকম িাহান্নাম যথক  যির  রা হকি। 

যযন তারা সা‘আরীর। (িেভনা ারী িািীর িকিন) আলম িিিাম সা‘আরীর  ী? 
লতলন িিকিন, সা‘আরীর মাকন িাগািীস (দগ্ধ-লি ৃত) তাকদর মুখ যির হকয় 
পকড়কে (সনকদর িেভনা ারী হাম্মাদ িকিন) আলম আিু মুহাম্মাদ আমর ইিন 
দীনারক  লিজ্ঞাসা  লর যয, আপলন ল  িালির ইিন আবু্দল্লাহক  িেভনা  রকত 
শুকনকেন, যয আলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  িিকত শুকনলে। 
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লতলন িকিকেন, শািা‘আকতর িারা িাহান্নাম যথক  যির  রা হকি। লতলন 
িিকিন, হযাাঁ।  
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬৫৫৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩১৮। 

ذُ ِمَن انلَِّبِّ َصَّلَّ اهللُ  تَجابِر، َيُقوُل: َسِمعَ َعْن 
ُ
ُج نَاًسا اهلَل َُيْرِ إِنَّ »، َيُقوُل: ن َعلَيِْه وََسلََّم بِأ

 «ِمَن انلَّاِر َفيُْدِخلَُهُم اجْلَنَّةَ 
িালির রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িকিন, আলম দুই  াকন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  িিকত শুকনলে, “আল্লাহ তা‘আিা স্বয়ং ল েু সংখয  
যিা ক  িাহান্নাম যথক  যির  কর িান্নাকত প্রকিশ  রাকিন”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯১/৩১৭। 
إِنَّ قَْوًما َُيْرَُجوَن ِمَن »َعْن َجابِر بْن َعبِْد اهلِل، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 

قُوَن ِفيَها، إاِلَّ َداَراِت وُُجوِهِهْم َحّتَّ يَْدُخلُوَن اجْلَنَّةَ   .«انلَّاِر َُيَْتِ
িালির ইিন আবু্দল্লাহ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “এ দি যিা ক  িাহান্নাম যথক  যির  কর আনা হকি। 

একদর মুখমণ্ডি িযতীত সারা যদহ জ্বকি পুকড় যগকে। অিকশকষ তারা িান্নাকত 
প্রকিশ  রকি”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯১/৩১৯। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী, »َُِداَرات« এলি دارة এর িহুিিন। যা িতুলদভ  
লদকয় যিলষ্ট্ত। অথভাৎ িাহান্নাম যিহারার িারপাশ খাকি না; য ননা এলি সািদাহর স্থান, যযমন 
অনয হাদীকস একসকে,  «إالُمواضعُالسجود»  তকি সািদাহর স্থানসমূহ িযতীত। 

ِي اخْلََواِرِج، فََخرَْجنَا يِف ِعَصابٍَة َذوِي 
ْ
ي  ِمْن َرأ

ْ
َعْن يَِزيد الَْفِقري، قَاَل: ُكنُْت قَْد َشَغَفِن َرأ

، ُثمَّ ََنُْرَج ََعَ انلَّاِس، قَاَل: َفَمَرْرنَا ََعَ الَْمِدينَِة، فَإَِذا َجابُِر ْبُن َعبْدِ  ْن ََنُجَّ
َ
اهللِ  َعَدٍد نُِريُد أ

َ  إََِل َساِرَيٍة، َعْن رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: فَإَِذا ُهَو قَْد َذَكَر ُُيَدِّ  ِ ُث الَْقْوَم، َجال
ثُوَن؟ َواهلُل َيُقوُل: اجْلََهنَِّميَِّي، قَاَل: َفُقلُْت َلُ: يَا َصاِحَب  ِي َُتَدِّ ٓ ﴿رَُسوِل اهلِل، َما َهَذا اِلَّ  َربذنَا

ۥ   َفَقدۡ  ٱنلذارَ  تُۡدِخلِ  َمن َك إِنذ  ۡخَزۡيَتُه
َ
َٰلِِميَ  َوَما أ نَصار   ِمنۡ  لِلظذ

َ
ا﴿، َو [١٩٢: عمران ال] ﴾أ مذ

َ
 َوأ

ِينَ  َُٰهمُ  فََسُقوا   ٱَّلذ َوى
ۡ
ٓ  ٱنلذاُر   َفَمأ َراُدٓوا   ُُكذَما

َ
ن أ

َ
ٓ  ََيۡرُُجوا   أ ِعيُدوا   ِمۡنَها

ُ
 َذاَب عَ  ُذوقُوا   لَُهمۡ  َوقِيَل  فِيَها أ
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ِي ٱنلذارِ  بُونَ  بِهِۦ ُكنُتم ٱَّلذ ِ ِ [  ٢٤:  السجدة] ﴾تَُكذ   »ي َتُقولُوَن؟ قَاَل: َفَقاَل: ، َفَما َهَذا اِلَّ
ُ
َتْقَرأ

َ
أ

اَلُم »قُلُْت: َنَعْم، قَاَل: « الُْقْرآَن؟ ٍد َعلَيِْه السَّ ِي َيبَْعثُُه اهللُ  -َفَهْل َسِمْعَت بَِمَقاِم حُمَمَّ  َيْعِن اِلَّ
ي َُيِْرُج اهلُل بِِه »قُلُْت: َنَعْم، قَاَل: « ؟-ِفيِه  ِ ٍد َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم الَْمْحُموُد اِلَّ فَإِنَُّه َمَقاُم حُمَمَّ

اِط، َوَمرَّ انلَّاِس َعلَيِْه، «َمْن َُيِْرجُ  َ ُكوَن  -، قَاَل: ُثمَّ َنَعَت وَْضَع الرصِّ
َ
ْن اَل أ

َ
َخاُف أ

َ
قَاَل: َوأ

ْحَفُظ ذَ 
َ
ْن يَُكونُوا ِفيَها، قَاَل:  -اَك أ

َ
نَّ قَْوًما ََيْرُُجوَن ِمَن انلَّاِر َبْعَد أ

َ
نَُّه قَْد َزَعَم أ

َ
رْيَ أ ََ قَاَل: 

َماِسِم، قَاَل:  -َيْعِن  - نَُّهْم ِعيَداُن السَّ
َ
ْنَهاِر اجْلَنَِّة، »َفيَْخرُُجوَن َكأ

َ
َفيَْدُخلُوَن َنَهًرا ِمْن أ

َُ َفيَْغتَِسلُوَن ِفيهِ  نَُّهُم الَْقَراِطي
َ
يَْخ «، َفيَْخرُُجوَن َكأ تَُرْوَن الشَّ

َ
، فَرََجْعنَا قُلْنَا: َوُْيَُكْم أ

رْيُ رَُجٍل  ََ يَْكِذُب ََعَ رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم؟ فَرََجْعنَا فاََل َواهلِل َما َخَرَج ِمنَّا 
بُو ُنَعيْ 

َ
ْو َكَما قَاَل: أ

َ
 .مٍ َواِحٍد، أ

ইয়াযীদুি ি ীর িকিন, খাকরিীকদর এ লি  থা আমার অন্তকর িদ্ধমূি হকয় 
লগকয়লেি। ( িীরা গুোহ ারীরা লিরস্থায়ী িাহান্নামী। আর যয এ িার 
িাহান্নাকম যাকি যস আর  খকনা তা যথক  যির হকত পারকি না। এ হকিা 
খাকরিীকদর আ ীদা)। আমরা এ দি যিা  হকির উকেকশয রওয়ানা 
 রিাম। ইো লেকিা, হি যশকষ উলল্ললখত আ ীদা প্রিার  কর যিড়াকিা। 
আমরা মদীনায় যপৌঁকেই যদখিাম িালির ইিন আবু্দল্লাহ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু  
এ লি খুাঁলির সাকথ যহিান লদকয় িকস যিা কদরক  রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর হাদীস শুনাকেন। লতলন (িেভনা ারী ইয়াযীদ) িকিন, 
িালির রালদয়াল্লাহু ‘আনহু তার িেভনায় িাহান্নামিাসীকদর প্রসেও আকিািনা 
 রকিন। তাক  িিিাম, যহ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর সাথী! 
আপনারা  ী ধ্রকনর হাদীস িেভনা  রকেন? অথি আল্লাহ তা‘আিার িােী: 
“যহ আমাকদর রি, লনশ্চয় তুলম যাক  আগুকন প্রকিশ  রাকি, অিশযই তাক  
তুলম অপমান  রকি। আর যালিমকদর িনয য াকনা সাহাযয ারী যনই”। [সূরা 
আকি ইমরান, আয়াত: ১৯২] এিং আল্লাহর আকর লি িােী, “আর যারা 
পাপ াি  কর, তাকদর িাসস্থান হকি আগুন; যখনই তারা তা যথক  যির হকত 
িাইকি, তাকদরক  তাকতই লিলরকয় যদয়া হকি এিং তাকদরক  িিা হকি, 
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‘যতামরা আগুকনর আযাি আস্বাদন  র, যাক  যতামরা অস্বী ার  রকত।”। 

[সূরা আস-সািদাহ, আয়াত: ২০] আর আপলন এিা  ী  থা িিকেন? িালির 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িিকিন, তুলম ল   ুরআন লতিাওয়াত  করা? আলম িিিাম, 
হযাাঁ, লতিাওয়াত  লর। লতলন িিকিন, লতলম ল  মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাকমর মা াকম মাহমুকদর  থা শুকনে যযখাকন আল্লাহ তাক  
(ল য়ামাকতর লদন) যপৌঁোকিন? আলম  িিিাম, হযাাঁ, শুকনলে। লতলন িিকিন 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর মা াকম মাহমূদ হকে যস স্থান ও 
মযভাদা, যার মাধ্যকম আল্লাহ যাক  ইো িাহান্নাম যথক  যির  কর আনকিন। 

ইয়াযীদ িকিন, অতঃপর লতলন (িালির রালদয়াল্লাহু ‘আনহু) পুিলসরাত 
সংস্থাপকনর লিিরে ও তার উপর লদকয় মানুকষর গমনাগমকনর িেভনা যদন। 
লতলন (ইয়াযীদ) িকিন, আমার র্য় হকে যয, হয়ত আলম যসিা যথাযথ সংরক্ষে 
 রকত পালর লন। তকি লতলন িকিকেন, ল েু সংখয  যিা , যাকদরক  িাহান্নাকম 
লনকক্ষপ  রা হকয়লেি পকর তাকদরক  ওখান যথক  এমন অিস্থায় যির  কর 
আনা হকি যযকনা তারা আমু্বস  াে। অথভাৎ তারা জ্বকি-পুকড় অোর হকয় যির 
হকি। লতলন িকিন, অতঃপর তাকদরক  িান্নাকতর য াকনা নহকর প্রকিশ  রা 
হকি, তারপর তারা তাকত যগাসি  রকি, িকি তারা যসখান যথক  ধ্িধ্কি 
সাদা  াগকির নযায় হকয় যির হকি। ইয়াযীদুি ি ীর রহ. িকিন, আমরা 
যসখান যথক  লিকর আসিাম এিং িিিাম, যতামরা (খাকরিীরা) ধ্বংস হও। 
যতামরা  ী মকন  করা এ িৃদ্ধ (িুযগভ) যিা লি (অথভাৎ িালির ইিন আবু্দল্লাহ 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু) রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর ওপর লমথযা 
আকরাপ  রকত পাকরন? অতঃপর আমরা হি সমাপন  কর িালড় লিকর 
আসিাম; ল ন্তু আমাকদর মধ্য যথক  শুধু্মাত্র এ  িযলক্ত োড়া সিাই আমাকদর 
পূিভ আ ীদা (খাকরিী মতিাদ) পলরতযাগ  রিাম। অথিা আিু নু‘আইম যযরূপ 
িেভনা  করকেন”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯১/৩২০। 
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হাদীকস উলল্ললখত শব্দ «َُشَغَفِن»  খাকরিীকদর এ লি  থা আমার অন্তকর িদ্ধমূি হকয় লগকয়লেি। 
( িীরা গুোহ ারীরা লিরস্থায়ী িাহান্নামী। আর যয এ িার িাহান্নাকম যাকি যস আর  খকনা 
তা যথক  যির হকত পারকি না। 
হাদীকস উলল্ললখত আকর লি শব্দ, » َجُ» ََُنْر  مَّ ُانلَّاسث  لََعَ  ইো লেকিা, হি যশকষ খাকরিী মাযহাি 

প্রিার  কর যিড়াকিা। 
হাদীকস উলল্ললখত শব্দ ُُ«َُِماِسم ُالسَّ ْمُِعيَدان  نَّه 

َ
«َكأ ُএলি سمسم শকব্দর িহুিিন। যযকনা তারা লতকির 

যতকির গাে যখন তা শু াকনা হয় বকউ বকউ বন নেে, এলির অথভ জ্বকি-পুকড় যাওয়া  াকিা 
 াে। 
হাদীকস উলল্ললখত আকর লি শব্দ َ«ُ ُالَْقرَاِطيس  م  نَّه 

َ
«أ ُএলি قرطاس এর িহুিিন। এর অথভ সাদা 

খাতা যাকত যিখা হয়। তাকদরক  সাদা  াগকির সাকথ তুিনা  রা হকয়কে, য ননা তাকদর 
 াকিা যিহারা ধু্কয় মুকে এমনর্াকি পলরস্কার  রা হকি যযকনা ধ্িধ্কি সাদা  াগি। ইমাম 
নাওয়াওয়ী রহ. এ মত িযক্ত  করকেন। 

ٍلُوَاِحدٍُُ» َُرج  َُماَُخَرَجُِمنَّاَُغّْي  «فَرََجْعَناُفَََلُوَاهللِ  অতঃপর আমরা হি সমাপন  কর িালড় লিকর 

আসিাম; ল ন্তু আমাকদর মধ্য যথক  শুধু্মাত্র এ  িযলক্ত োড়া সিাই আমাকদর পূিভ আ ীদা 
(খাকরিী মতিাদ) পলরতযাগ  রিাম।  

    
ََت 

َ
انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم رَُجل  َفَقاَل: يَا رَُسوَل اهلِل، َما الُْموِجبَتَاِن؟ َعْن َجابٍِر، قَاَل: أ

 .«َمْن َماَت اَل يَُْشُِك بِاهلِل َشيْئًا َدَخَل اجْلَنََّة، َوَمْن َماَت يَُْشُِك بِاهلِل َشيْئًا َدَخَل انلَّارَ »َفَقاَل: 
িালির রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, এ  িযলক্ত রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে একস িিকিা, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! ওয়ালিি ারী 
(অিশযম্ভািী) দুলি লিষয়  ী? লতলন িিকিন, যয িযলক্ত আল্লাহর সাকথ য াকনা 
ল েু শরী  না  রা অিস্থায় মারা যাকি যস িান্নাকত প্রকিশ  রকি। আর যয 
িযলক্ত আল্লাহর সাকথ য াকনা ল েু শরী   রা অিস্থায় মারা যাকি যস িাহান্নাকম 
যাকি। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৩। 
ُ َعلَيِْه وََسلََّم، َفَقاَل:   ِ َصَّلَّ اَّللَّ ، قَاَل: َبَعثَِن رَُسوُل اَّللَّ ِ  انلَّاِس: نَاِد يِف »َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اَّللَّ

ُ َدَخَل اجْلَنَّةَ َمْن قَاَل: اَل  ْيَن تُِريُد؟ قُلُْت:  «.إَِلَ إاِلَّ اَّللَّ
َ
ِريِق، َفَقاَل: أ فََخَرَج فَلَِقيَُه ُعَمُر يِف الطَّ
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َبيُْت، فَلََهَزِن لَْهَزةً 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم بَِكَذا َوَكَذا، قَاَل: ارِْجْع، فَأ ِ َصَّلَّ اَّللَّ  يِف  َبَعثَِن رَُسوُل اَّللَّ

، َبَعثَْت َهَذا بَِكَذا َوَكَذا؟ قَاَل: َصْدرِي  ِ ا، قَاَل: يَا رَُسوَل اَّللَّ ِجْد بُدًّ
َ
لَُمَها، فَرََجْعُت َولَْم أ

َ
أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم: «َنَعمْ » ، إِنَّ انلَّاَس قَْد َطِمُعوا وََخُشوا، َفَقاَل َصَّلَّ اَّللَّ ِ  «.ْقُعدْ ا»، قَاَل: يَا رَُسوَل اَّللَّ
িালির ইিন আবু্দল্লাহ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আমাক  মানুকষর মকধ্য এ যঘাষো লদকয় 
পাোকিন যয, “যয িযলক্ত িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ িযতীত সতয য াকনা ইিাহ 
যনই) িিকি যস িান্নাকত প্রকিশ  রকি। িকি লতলন এ যঘাষো লদকত যির 
হকিন। পলথমকধ্য উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর সাকথ সাক্ষাৎ হকিা। লতলন (উমার 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু) লিকজ্ঞস  রকিন, য াথায় যাে? আলম িিিাম, রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আমাক  এরূপ এরূপ যঘাষো লদকত 
পালেকয়কেন। লতলন িিকিন, তুলম লিকর যাও। আলম অস্বী ার  রিাম। িকি 
লতলন আমাক  িুক  থাপ্পড় লদকিন। যার িযথা আমার িুক  রকয়কে। অতঃপর 
আলম লিকর আলস; আমার য াকনা উপায় লেি না উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহু 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে লগকয় িিিাম, যহ আল্লাহর 
রাসূি! আপলন ল  তাক  এরূপ যঘাষো লদকত পালেকয়কেন? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, হযাাঁ। তখন উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িিকিন, 
যহ আল্লাহর রাসূি! (আপলন এরূপ  রকিন না) মানুষ আশািাদী এিং র্ীত 
অিস্থায় থা ু । তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম (আমাক ) 
িিকিন, তাহকি তুলম িকস পড় (এ থার যঘাষো লদও না)”। 

হাসান, ইিন খুযাইমা, হাদীস নং ৬৯৩; ইিন লহব্বান, হাদীস নং ১৫১।   

 َ ُ َعلَيِْه وََسلََّم: " إِنَّ اَّللَّ ِ َصَّلَّ اَّللَّ ِ بَْن َعْمِرو بِْن الَعاِص، َيُقوُل: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ  َعْن َعبْد اَّللَّ
ِِت ََعَ رُُءوِس  مَّ

ُ
اخلاََلئِِق يَْوَم الِقيَاَمِة َفيَنَُْشُ َعلَيِْه تِْسَعًة َوتِْسِعَي ِسِجالًّ َسيَُخلُِّص رَُجاًل ِمْن أ

َظلََمَك َكتَبَِِت احلَافُِظوَن؟ َفيَُقو
َ
ُتنِْكُر ِمْن َهَذا َشيْئًا؟ أ

َ
، ُثمَّ َيُقوُل: أ : ُل ُكُّ ِسِجلٍّ ِمثُْل َمدِّ اَْلرَصِ

؟ َفيَ  فَلََك ُعْذر 
َ
، َفيَُقوُل: أ ، َفيَُقوُل: بَََّل إِنَّ لََك ِعنَْدنَا َحَسنًَة، فَإِنَُّه اَل اَل يَا رَبِّ ُقوُل: اَل يَا رَبِّ

ًدا عَ  نَّ حُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ ْن اَل إَِلَ إاِلَّ اَّللَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
بُْدهُ ُظلَْم َعلَيَْك اَلَْوَم، َفتَْخُرُج بَِطاقَة  ِفيَها: أ
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ِت، َفَقاَل: َورَُسوُلُ، َفيَُقوُل: اْحُْضْ َوْزنََك  ِجالَّ ، َفيَُقوُل: يَا رَبِّ َما َهِذهِ اِْلَطاقَُة َمَع َهِذهِ السِّ
ُت »إِنََّك اَل ُتْظلَُم "، قَاَل:  ِجالَّ ٍة، َفَطاَشِت السِّ ٍة َواِْلَطاقَُة يِف َكفَّ ُت يِف َكفَّ ِجالَّ َفتُوَضُع السِّ

 ِ ء  َوَثُقلَِت اِْلَطاقَُة، فاََل َيثُْقُل َمَع اْسِم اَّللَّ  .« َشْ
‘আবু্দল্লাহ ইিন ‘আমর ইিন ‘আস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন 
িকিন, আলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  িিকত শুকনলে, 
“আল্লাহ তা‘আিা ল য়ামকতর লদন আমার উম্মকতর এ  িযলক্তক  সমস্ত সৃলষ্ট্র 
সমু্মকখ  আিাদা  কর একন হালযর  রকিন। তার সামকন লনরানব্বইলি 
(আমকির) লনিন্ধন খাতা খুকি লদকিন। এ  এ লি লনিন্ধন খাতা হকি যকতাদূর 
দৃলষ্ট্ যায় তকতাদূর পযভন্ত লিসৃ্তত। এরপর লতলন তাক  িিকিন, এর এ লি 
ল েুও ল  অস্বী ার  রকত পাকরা? আমার সংরক্ষে ারী লিলপ ারগে 
(ল রামান  ালতিীন) ল  যতামার ওপর য াকনা যুিুম  করকে? যিা লি িিকি, 
না, যহ আমার রি। আল্লাহ তা‘আিা িিকিন, যতামার ল েু িিার মত ওযর 
আকে ল ?  যিা লি িিকি, না, যহ আমার রি। লতলন িিকিন, হযাাঁ, আমার 
 াকে যতামার এ লি সাওয়াি আকে। আি যতা যতামার ওপর য াকনা যুিুম 
হকি না। তখন এ লি যোি  াগকির িু রা যির  রা হকি। একত আকে 
‘আশহাদু আন-িা ইিাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবু্দহু 
ওয়ারাসূিুহু’ (আলম সাক্ষয লদলে যয, আল্লাহ িযতীত য াকনা সতয ইিাহ যনই। 
আল্লাহ োড়া আকরা সাক্ষয লদলে যয, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
তার িাো ও রাসূি)। আল্লাহ তা‘আিা িিকিন, িকিা, যতামার এ িস্তুর 
ওযকনর সমু্মকখ হালযর হও। যিা লি িিকি, ওকহ আমার রি! এই এ লি যোি 
িু রা আর একতাগুকিা লনিন্ধন খাতা। য াথায়  ী? লতলন িিকিন, যতামার 
ওপর অিশযই য াকনা যুিুম  রা হকি না। অনন্তর সিগুকিা লনিন্ধন খাতা 
এ  পাল্লায় রাখা হকি আর যোি যসই িু রালিক  আকর  পাল্লায় রাখা হকি। 
(আল্লাহর  ী মলহমা) সিগুকিা দপ্তর (ওিকন) হাি া হকয় যাকি আর যোি 



 

 

সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান লিশ্বক াষ 
 101  

িু রালিই হকয় পড়কি র্ালর। আল্লাহর নাকমর মু াকিিায় য াকনা লিলনসই 
র্ালর হকি না”। 

সহীহ, লতরলমযী, হাদীস নং ২৬৩৯, হাদীকসর শব্দ লতরলমযীর িয়ন ৃত। ইিন মািাহ, হাদীস 
নং ৪৩০০; আমহমদ, হাদীস নং ৬৯৯৪; ইিন লহব্বান, হাদীস নং ২২৫, লতলন হাদীসলিক  
সহীহ িকিকেন। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী, «ُ ت ِجَلَّ ُالسِّ  ,অথভ হাি া হকিা  «َفَطاَشِت
ت ُ মাকন যোি  াগকির িু রা। ابلَِطاقَةُ  ِجَلَّ  ,এর িহুিিন। অথভ িড় দিতর سجل শব্দলি  السِّ
িড় খাতা। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী, «ََُنَّة

ْ
َُدَخَلُاْل ُاَّللَّ  «َمْنُقَاَل:ُاَلُإََِلَُإاِلَّ  

এর অথভ হকিা, যয িযলক্ত মুহাম্মাদ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর নিুয়াকতর 
উপর ঈমান একন ‘িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ’ িকিকে; যলদও যস যশষ মুহূকতভ মুকখ উচ্চারে  রকত 
পাকর লন। ল ন্তু  ালির মুকখ িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ িিকিও িান্নাকত যাকি না। য ননা যস 
িীিেশায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর নিুওয়াতক  অস্বী ার  রকে। রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর আকর লি িােী এ  থার প্রমাে, লতলন িকিকেন, ُلَْوََُكَنُم وََس
ُيَتَّبَِعِنُ ْن

َ
ُأ ُإاِلَّ َُوِسَعه  َُما   যলদ মূসা আিাইলহস সািাম িীলিত থা কতন তাহকি আমাক‘ َحيًّا

অনুসরে  রা োড়া তাাঁর য াকনা গলত থা কতা না’, অথভাৎ লতলন শুধু্ িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ 
িিকিই তাাঁর ঈমান গ্রহে  রা হকতা না, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর উপর 
ঈমান আনা তাাঁর িনয অতযািশয ীয় লেকিা।   

  
১১- পলরকেদ: ল েু মানুকষর অন্তর যথক  আমানত ও ঈমান উকে যাওয়া  

َحَدُهَما بن اَلمان ُحَذْيَفة عن
َ
يُْت أ

َ
، َرأ ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َحِديثَْيِ َثنَا رَُسوُل اَّللَّ ، قَاَل: َحدَّ

َثنَا:  ْنتَِظُر اْلَخَر: َحدَّ
َ
نَا أ

َ
َمانََة نََزلَْت يِف َجْذِر قُلُوِب الرَِّجاِل، ُثمَّ َعِلُموا ِمَن الُقْرآِن، »َوأ

َ
نَّ األ

َ
أ

 « نَّةِ ُثمَّ َعِلُموا ِمَن السُّ 
َثنَا َعْن َرفِْعَها قَاَل:  ثَِر »وََحدَّ

َ
ثَُرَها ِمثَْل أ

َ
َمانَُة ِمْن قَلِْبِه، َفيََظلُّ أ

َ
َينَاُم الرَُّجُل انلَّْوَمَة، َفتُْقبَُض األ

ثَُرَها ِمثَْل الَمْجِل، َكَجْمٍر َدْحرَْجتَُه ََعَ 
َ
َك َفنَِفَط،  رِْجلِ الَوْكِت، ُثمَّ َينَاُم انلَّْوَمَة َفتُْقبَُض َفيَبََْق أ

َمانََة، 
َ
َحد  يُؤَدِّي األ

َ
، َفيُْصِبُح انلَّاُس يَتَبَاَيُعوَن، فَاَل يََكاُد أ ء  ََ ِفيِه َشْ ْ اُه ُمنْتََِبًا َولَي َفَتَ

ْظَرفَُه وَ 
َ
ْعَقلَُه َوَما أ

َ
ِمينًا، َوُيَقاُل لِلرَُّجِل: َما أ

َ
ُه، َوَما يِف َفيَُقاُل: إِنَّ يِف بَِن فُاَلٍن رَُجاًل أ ْجَلَ

َ
 َما أ

 «.قَلِْبِه ِمثَْقاُل َحبَِّة َخْرَدٍل ِمْن إِيَمانٍ 
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َّ اإلِْساَلُم، َوإِنْ » ُه لََعَ يَُّكْم بَاَيْعُت، لَِئْ ََكَن ُمْسِلًما رَدَّ
َ
بَايِل أ

ُ
َّ َزَمان  َوَما أ ََت لََعَ

َ
َن َكَ  َولََقْد أ

مَّ 
َ
َّ َساِعيِه، فَأ ُه لََعَ اِنيًّا رَدَّ بَايُِع إاِلَّ فُاَلنًا َوفُاَلنًانرَْصَ

ُ
 .«ا اَلَْوَم: َفَما ُكنُْت أ

مْحََد ْبَن ََعِصٍم َيُقوُل َسِمعْ 
َ
ِ َفَقاَل َسِمْعُت أ بَا َعبِْد اَّللَّ

َ
ثُْت أ بُو َجْعَفٍر َحدَّ

َ
ُت قَاَل الِْفَربِْريُّ قَاَل أ

بُو َعْمٍرو 
َ
ْصَمِِعُّ َوأ

َ
بَا ُعبَيٍْد َيُقوُل قَاَل األ

َ
ْصُل ِمْن ُكِّ أ

َ
رْيُُهَما َجْذُر قُلُوِب الرَِّجاِل اجْلَْذُر األ ََ َو

ثَُر الَْعَمِل يِف الَْكفِّ إَِذا َغلَُظ 
َ
ِء الْيَِسرُي ِمنُْه، َوالَْمْجُل أ ْ ثَُر الَشَّ

َ
ٍء، َوالَْوْكُت أ  .ََشْ

হুযায়িা ইিনুি ইয়ামান রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আমাকদর  াকে দু’লি হাদীস িেভনা 
 করকেন। এ লি যতা আলম প্রতযক্ষ  করলে এিং লিতীয়লির িনয অকপক্ষা 
 রলে। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর আমাকদর  াকে িেভনা 
 করকেন যয, “আমানত মানুকষর অন্তমূভকি নালযি  রা হকয়লেি। তারপর তারা 
 ুরআন যথক  জ্ঞান অিভন  করকে, এরপর তারা নিীর সুন্নাহ যথক  জ্ঞান 
অিভন  করকে”। 
আিার রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িেভনা  করকেন আমানত তুকি 
যনওয়া সম্পক ভ, “িযলক্তলি (ঈমানদার) এ  পযভাকয় ঘুমাকনার পর তার অন্তর 
যথক  আমানত তুকি যনওয়া হকি, তখন তার সামানযতম লিহ্ন অিলশষ্ট্ থা কি। 
পুনরায় ঘুমাকি, তখন আিার উলেকয় যনওয়া হকি। অতঃপর তার লিহ্ন যিাস্কার 
মত অিলশষ্ট্ থা কি। তা তখন যতমন হকি যযমন য াকনা অোর যাক  তুলম 
পা লদকয় মালড়কয় লমইকয় লদকি, যযলিক  তুলম যিািা মকন  রকি, অথি তার 
মকধ্য আকদৌ ল েু যনই। িকি মানুষ  ারিার  রকি িকি, য উ আমানত 
আদায়  রকি না। অতঃপর যিাক রা িিািলি  রকি যয, অমু  িংকশ এ িন 
আমানতদার যিা  রকয়কে। আিার য াকনা িযলক্ত সম্পক ভ মন্তিয  রা হকি 
যয, যস  কতাই না িুলদ্ধমান,  তই না লিিক্ষে,  তই না িাহাদুর? অথি তার 
অন্তকর সলরষার দানা পলরমান ঈমানও থা কি না।  
(হুযাইিা রালদয়াল্লাহু আনহু িকিন) আমার ওপর এমন এ   াি অলতিালহত 
হকয়কে যয, আলম যতামাকদর  ার সাকথ যিিা-য না  রিাম, যসলদক  ভ্রুকক্ষপ 
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 রতাম না।  ারে যস মুসিমান হকি ইসিামই আমার হ  লিলরকয় যদকি। 
আর যস খৃস্টান হকি তার শাস ই আমার হ  লিলরকয় লদকি; অথি িতভমাকন 
আলম অমু  অমু ক  োড়া অনয  ারও সাকথ যিিা-য না  লর না”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬৪৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৩, 
হাদীকসর শব্দ িুখারীর িয়ন ৃত। 

যিরািরী িকিন, আিু িাির রহ. িকিকেন, আলম এ হাদীস আিু আবু্দল্লাহর 
 াকে িেভনা  লর। লতলন িকিন, আলম আিু আহমদ ইিন আকসম যথক  শুকনলে, 
লতলন িকিকেন, আলম আিু উিাইদ যথক  শুকনলে, লতলন িকিকেন, আসমা‘ঈ, 
আিু ‘আমর ও অনযরা িকিকেন, « َِجْذِر قُلُوِب الرَِّجال»  এখাকন اجلذر অথভ য াকনা 
ল েুর মূি। « الوكُت»  য াকনা ল েুর সামানযতম লিহ্ন আর «املجل»  অথভ যিাস্কার 

মকতা লিহ্ন। 
«بايعت»  যিিা-ক না  রা। এখাকন লখিািকতর ওপর িায়‘আত গ্রহে  রা নয়।  «ا «ُمنْتََِبً  উিু 

স্থান। যযমন লমম্বার, এলি উিু হওয়ার  ারকে এিং খতীি একত আকরাহে  রার  ারকে লমম্বার 
িকি। «فنفط»  দুিভি হওয়া, যযমন িিা হয়, িামড়া ও মাংকসর মাঝখাকন পালন িকম যগকে, 

অথভাৎ দুিভি হকয় যগকে। 
 

১২- পলরকেদ: মুলমন িযতীত য উ িান্নাকত প্রকিশ  রকি না, আল্লাহ 
( খকনা  খকনা) পাপীকিা  িারা এ দীকনর সহকযালগতা  করন 

ُ َعنُْه،  ِب ُهَريَْرَة رَِِضَ اَّللَّ
َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ َعْن أ َفَقاَل  ،خيَب قَاَل: َشِهْدنَا َمَع رَُسوِل اَّللَّ

ِع اإلِْساَلَم:  ْن يَدَّ ْهِل انلَّارِ »لِرَُجٍل ِممَّ
َ
ا َحَْضَ الِقتَاُل قَاتََل الرَُّجُل قِتَااًل َشِديًدا «َهَذا ِمْن أ ، فَلَمَّ

، فَِقيَل: يَا رَسُ  َصاَبتُْه ِجَراَحة 
َ
ْهِل انلَّاِر، فَإِنَُّه قَْد قَاتََل اَلَْوَم فَأ

َ
ِي قُلَْت َلُ إِنَُّه ِمْن أ ، اِلَّ ِ وَل اَّللَّ

 انلَّاِس ، قَاَل: فاََكَد َبْعُض «إََِل انلَّارِ »قِتَااًل َشِديًدا َوقَْد َماَت، َفَقاَل انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 
ْن يَْرتَاَب، َفبَيْنََما

َ
ا ََكَن  أ ُهْم ََعَ َذلَِك، إِْذ ِقيَل: إِنَُّه لَْم َيُمْت، َولَِكنَّ بِِه ِجَراًحا َشِديًدا، فَلَمَّ

ْخَِبَ انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم بَِذلَِك 
ُ
، َفَقاَل: ِمَن اللَّيِْل لَْم يَْصَِبْ ََعَ اجِلَراِح َفَقتََل َنْفَسُه، فَأ

ْكََبُ »
َ
ُ أ ِ َورَُسوُلُ اَّللَّ نِّ َعبُْد اَّللَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
َمَر باَِلاًل َفنَاَدى بِانلَّاِس: «، أ

َ
نََّة إِنَُّه اَل يَْدُخُل اجلَ »، ُثمَّ أ

يَن بِالرَُّجِل الَفاِجرِ  َ ََلَُؤيُِّد َهَذا ادلِّ ، َوإِنَّ اَّللَّ َ  ُمْسِلَمة   «إاِلَّ َنْف
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আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “আমরা রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর সাকথ খাইিার যুকদ্ধ উপলস্থত লেিাম। তখন 
লতলন ইসিাকমর দালিদার এ  িযলক্তক  িক্ষয  কর িিকিন, এ িযলক্ত িাহান্নামী 
অথি যখন যুদ্ধ শুরু হকিা তখন যস যিা লি র্ীষে যুদ্ধ  রি এিং আহত 
হকিা। তখন িিা হি, ইয়া রাসূিুল্লাহ্! যয যিা লি সম্পক ভ আপলন িকিলেকিন, 
যস যিা লি িাহান্নামী, আি যস র্ীষে যুদ্ধ  করকে এিং মারা যগকে। রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, যস িাহান্নাকম যগকে। িেভনা ারী 
িকিন, এ থার ওপর  াকরা  াকরা অন্তকর এ লিষকয় সকেহ সৃলষ্ট্র হয় এিং 
এ সম্পল ভত  থািাতভায় লেকিন। এসময় সংিাদ একিা যয, যিা লি মকর যায় 
লন িরং মারাত্ম র্াকি আহত হকয়কে। যখন রালত্র হকিা, যস আঘাকতর  কষ্ট্ 
বধ্যভধ্ারে  রকত পারি না এিং আত্মহতযা  রি। তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর লন ি এ সংিাদ যপৌঁোকনা হকিা। লতলন িকি উেকিন, 
আল্লাহ আ িার! আলম সাক্ষয লদলে যয, আলম অিশযই আল্লাহ তা‘আিার িাো 
এিং তাাঁর রাসূি। এরপর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম লিিাি 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহুক  আকদশ  রকিন, লতলন যযকনা যিা কদর মকধ্য যঘাষো 
যদন যয, মুসলিম িযতীত য উ িান্নাকত প্রকিশ  রকি না। আর আল্লাহ 
তা‘আিা ( খকনা  খকনা) এই দীনক  মে (পাপী) যিাক র িারা সাহাযয 
 করন”। 
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩০৬২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১১। 

ْقبََل َنَفر  ِمْن َصَحابَِة 
َ
، أ ا ََكَن يَْوُم َخيََْبَ اِب، قَاَل: لَمَّ يِْه انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَ َعْن ُعَمر بْن اخْلَطَّ

، َفَقاَل  وا ََعَ رَُجٍل، َفَقالُوا: فُاَلن  َشِهيد  ، َحّتَّ َمرُّ ، فُاَلن  َشِهيد  وََسلََّم، َفَقالُوا: فُاَلن  َشِهيد 
ْيتُُه يِف انلَّاِر يِف بُْرَدٍة غَ »رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 

َ
، إِنِّ َرأ

ْو َعبَاَءةٍ  -لََّها لََكَّ
َ
ُثمَّ قَاَل « - أ

نَُّه اَل يَْدُخُل اجْلَنََّة »رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
اِب، اْذَهْب َفنَاِد يِف انلَّاِس، أ يَا اْبَن اخْلَطَّ

اَل إِنَُّه اَل يَْدُخُل اجْلَ «إاِلَّ الُْمْؤِمنُونَ 
َ
 .نََّة إاِلَّ الُْمْؤِمنُونَ ، قَاَل: فََخرَْجُت َفنَاَديُْت: أ
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উমার ইিন খাত্তাি রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, খাইিাকরর 
লদন এ দি সাহািী রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে একস 
িিকিন, অমু  শহীদ হকয়কেন। অমু  শহীদ হকয়কেন। এর্াকি  থািাতভা 
িিলেকিা; অিকশকষ এ  িযলক্ত প্রসকে তারা িিকিন যয, যসও শহীদ হকয়কে। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন,   খনই না।  আলম তাক  
িাদর িা যিাব্বার আত্মসাকতর  ারকে িাহান্নাকম যদকখলে, (যা যস িযলক্ত 
গনীমকতর মাি যথক  আত্মসাৎ  করলেি)। তারপর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, যহ খাত্তাকির পুত্র! যাও যিা কদর মাকঝ যঘাষো 
 কর দাও যয, িান্নাকত য িিমাত্র মুলমন িযলক্তরাই প্রকিশ  রকি। উমার ইিন 
খাত্তাি রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িকিন, তারপর আলম যির হিাম এিং যঘাষো  কর 
লদিাম, সািধ্ান! শুধু্ মুলমনরাই িান্নাকত প্রকিশ  রকি”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৪। 

يِق:  يَّاَم التََّْشِ
َ
ْن ُينَاِدَي أ

َ
َمَرُه أ

َ
نَّ انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم أ

َ
نَُّه اَل »َعْن بَِْشِ بِْن ُسَحيٍْم: أ

َ
أ

ْكٍل َوُْشٍْب 
َ
يَّاُم أ

َ
، َوِِهَ أ  .«يَْدُخُل اجْلَنََّة إاِلَّ ُمْؤِمن 

লিশর ইিন সুহাইম রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম তাক  আইয়যাকম তাশরীক  এই  থা যঘাষো  রকত 
িিকিন যয, “িান্নাকত শুধু্ মুলমনই প্রকিশ  রকি। আর আইয়যাকম তাশরীক র 
লদনগুকিা হকে পানাহাকরর”। 

সহীহ, নাসায়ী, হাদীস নং ৪৯৯৪; ইিন খুযাইমা, হাদীস নং ২৯৬০, লতলন সহীহ িকিকেন; 
ইিন মািাহ, হাদীস নং ১৭২০। তকি ইিন মািাহ এর িেভনায় একসকে,  

يِق َفَقاَل:  يَّاَم التََّْشِ
َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َخَطَب أ نَّ رَُسوَل اَّللَّ

َ
، َوإِنَّ َهِذِه اَل يَْدُخُل اجْلَنََّة إِالَّ »أ َ  ُمْسِلَمة  َنْف

ْكٍل َوُْشٍْب 
َ
يَّاُم أ

َ
يَّاَم أ

َ
 .«اأْل

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আইয়যাকম তাশরীক  খুতিা লদকিন, একত লতলন 
িিকিন, িান্নাকত শুধু্ মুসলিম িযলক্তই প্রকিশ  রকি। আইয়যাকম তাশরীক র এ লদনগুকিা 
হকিা পানাহার  রা লদনসমূহ”। 

ইিন মািাহ, হাদীস নং ১৭২০। আিিানী রহ. হাদীসলিক  সহীহ িকিকেন। 
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১৩- পলরকেদ: আল্লাহ তা‘আিা  ালিরকদর িনয িান্নাত হারাম  করকেন 
ُ َعنُْه، َعِن انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  ِب ُهَريَْرَة رَِِضَ اَّللَّ

َ
 يَلََْق إِبَْراِهيُم »َعْن أ

َ
بَاُه آَزَر أ
قُْل لََك اَل َتْعِصِن، 

َ
لَْم أ

َ
ة ، َفيَُقوُل َلُ إِبَْراِهيُم: أ ََبَ ََ ة  َو يَُقوُل فَ يَْوَم الِقيَاَمِة، وَََعَ وَْجِه آَزَر َقَتَ

ْن اَل َُتِْزَيِن 
َ
ْعِصيَك، َفيَُقوُل إِبَْراِهيُم: يَا رَبِّ إِنََّك وََعْدتَِن أ

َ
بُوُه: فَاَلَْوَم اَل أ

َ
َعثُوَن،  يَْوَم ُيبْ أ

ْمُت اجلَنََّة ََعَ الاَكفِِريَن، ثُ  ُ َتَعاََل: " إِنِّ َحرَّ ْبَعِد؟ َفيَُقوُل اَّللَّ
َ
ِب األ

َ
ْخَزى ِمْن أ

َ
يُّ ِخْزٍي أ

َ
 مَّ فَأ

 َفيُلََْق يِف بَِقَوائِِمهِ  ُيَقاُل: يَا إِبَْراِهيُم، َما ََتَْت رِْجلَيَْك؟ َفيَنُْظُر، فَإَِذا ُهَو بِِذيٍخ ُملْتَِطٍخ، َفيُؤَْخذُ 
 .«انلَّارِ 

আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “ল য়ামকতর লদন ইিরাহীম আিাইলহস সািাম তাাঁর লপতা 
আযকরর যদখা পাকিন। আযকরর মুখমণ্ডকি  ালিমা এিং ধু্িািালি থা কি। 
তখন ইিরাহীম আিাইলহস সািাম তাক  িিকিন, আলম ল  পৃলথিীকত 
আপনাক  িলি লন যয, আমার অিাধ্য হকিন না? তখন তাাঁর লপতা িিকি, আি 
আর যতামার অিাধ্য হকিা না। এরপর ইিরাহীম আিাইলহস সািাম (আল্লাহর 
 াকে) আকিদন  রকিন, যহ আমার রি! আপলন আমার সাকথ ওয়াদা 
 করলেকিন যয, হাশকরর লদন আপলন আমাক  িলজ্জত  রকিন না। আমার 
লপতা রহমত যথক  িলঞ্চত হওয়ার যথক  অলধ্  অপমান আমার িনয আর 
ল  হকত পাকর? তখন আল্লাহ িিকিন, আলম  ালিরকদর িনয িান্নাত হারাম 
 কর লদকয়লে। পুনরায় িিা হকি, যহ ইিরাহীম! যতামার পদতকি  ী? তখন 
লতলন লনকির লদক  তা াকিন। হোৎ যদখকত পাকিন তাাঁর লপতার স্থাকন 
সিভশরীকর রক্তমাখা এ লি িাকনায়ার (হাকয়না) পকড় রকয়কে। তখন এর িার 
পা ধ্কর িাহান্নাকম েুাঁকড় যিিা হকি”। 

সহীহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩৩৫০।  
হাদীকস উলল্ললখত ِذيخ শব্দলির যাি িকেভ  াসরা ও পরিতভী ইয়া িকেভ সাল নকযাকগ অথভ হাকয়নার 
(লহংস্র প্রােী) লিে। হাকিয ইিন হািার আস ািানী রহ. িাতহুি িারী গ্রকন্থ এ িযাখযা 
লদকয়কেন।   
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ُخَذنَّ رَجُ 
ْ
ّن رَُسوَل اهلِل صَّل اهلل عليه وسلم قَاَل: ََلَأ

َ
ِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ أ

َ
بِ َعْن أ

َ
يِه يَْوَم ل  بِيَِد أ

َ قَْد َحرَّ  ْن يُْدِخلَُه اجْلَنََّة َفيُنَاَدى إِنَّ اجْلَنََّة اَل يَْدُخلَُها ُمَْشِك  إِنَّ اَّللَّ
َ
 ََعَ َم اجْلَنَّةَ الِْقيَاَمِة يُِريُد أ

ُل يِف ُصوَرةٍ  ِب قَاَل: َفيَتََحوَّ
َ
ْي رَبِّ أ

َ
ْي رَبِّ أ

َ
 ُكُه قَبِيَحٍة َوِريٍح ُمنْتِنٍَة َفيَْتُ  ُكِّ ُمَْشٍِك َفيَُقوُل أ

نَُّه إِبَْراِهيَُم َولَْم يَزِْدُهْم رَُسوُل 
َ
ٍد صَّل اهلل عليه وسلم يََرْوَن أ ْصَحاُب حُمَمَّ

َ
بُو َسِعيٍد ََكَن أ

َ
قَاَل أ

 اهلِل صَّل اهلل عليه وسلم ََعَ َذلَِك.
আিু সাঈদ খুদরী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “ল য়ামকতর লদন এ  িযলক্ত তার লপতার হাত 
ধ্কর িান্নাকত প্রকিশ  রাকনার যিষ্ট্া  রকিন। তখন ডা  লদকয় িিা হকি যয, 
লনশ্চয়ই িান্নাকত য াকনা মুশলর  প্রকিশ  রকি না। আল্লাহ তা‘আিা সমস্ত 
মুশলরক র ওপর িান্নাত হারাম  করকেন। তখন লতলন িিকিন, যহ রি! যহ 
রি! ইলন যতা আমার লপতা। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিন, 
িকি তার যিহারা  ুৎলসত আ ৃলত ও দুগভন্ধযুক্ত  কর যদওয়া হকি। তখন লতলন 
তার লপতাক  যেকড় লদকিন।  
আিু সাঈদ খুদরী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িকিন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাকমর সাহািীরা মকন  করন, লতলন ইিরাহীম আিালহস সািাম। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম তাকদরক  এর যিকয় যিলশ ল েু 
িকিন লন”।  
সহীহ, ইিন লহব্বান, হাদীস নং ২৫২ হাদীকসর শব্দ ইিন লহব্বাকনর িয়ন ৃত। িাযযার 
( াশিুি আসতার), হাদীস নং ৯৪; হাক ম, হাদীস নং ৪/৫৮৭-৫৮৮। 
 

১৪- পলরকেদ: অহং ার হকত সত ভতা এিং অহং ার পলরপূেভ ঈমাকনর 
লিপরীত  

 اَل يَْدُخُل اجْلَنََّة َمْن ََكَن يِف »َعْن َعبِْد اهلِل بِْن َمْسُعوٍد، َعِن انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: 
ٍة ِمْن ِكَْبٍ قَ  ْن يَُكوَن ثَْوُبُه َحَسنًا َوَنْعلُُه َحَسنًَة، « لِْبِه ِمثَْقاُل َذرَّ

َ
: إِنَّ الرَُّجَل ُُيِبُّ أ قَاَل رَُجل 

ْمُط انلَّاِس »قَاَل:  ََ ، َو يل  ُُيِبُّ اجْلََماَل، الِْكَْبُ َبَطُر احْلَقِّ  «إِنَّ اهلَل مَجِ
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আবু্দল্লাহ ইিন মাসঊদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যার অন্তকর অনু পলরমাে অহং ার থা কি, 
যস িান্নাকত প্রকিশ  রকি না। এ  িযলক্ত লিকজ্ঞস  রি, মানুষ িায় যয, তার 
যপাশা  সুের যহা , তার িুতা সুের যহা , এও ল  অহং ার? রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, আল্লাহ সুের, লতলন সুেরক  
র্াকিািাকসন। অহলম া হকে দম্ভর্কর সতয ও নযায় অস্বী ার  রা এিং 
মানুষক  ঘৃো  রা”। 
সহীহ, সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯১। 
 

১৫- পলরকেদ: আল্লাহর রহমত োড়া য উ িান্নাকত যযকত পারকি না 
ِب ُهَريَْرَة 

َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: َعْن أ ُ َعنُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ حَ »رَِِضَ اَّللَّ

َ
َ أ ًدا لَْن ُينيَِجِّ

؟ قَاَل: « ِمنُْكْم َعَملُهُ  ِ نَْت يَا رَُسوَل اَّللَّ
َ
ُدوا »قَالُوا: َوالَ أ ُ بِرمَْحٍَة، َسدِّ َدِن اَّللَّ ْن َيتََغمَّ

َ
نَا، إاِلَّ أ

َ
َوالَ أ

جْلَِة، َوالَقْصَد الَقْصَد َتبْلُُغواَوقَارِ  ء  ِمَن ادلُّ  .«ُبوا، َواْغُدوا َوُروُحوا، وََشْ
আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “ লস্মন াকিও যতামাকদর  াউক  লনকির 
আমি নািাত লদকত পারকি না। তারা িিকিন, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! আপনাক ও 
না? লতলন িিকিন, আমাক ও না; যলদ না আল্লাহ আমাক  তাাঁর রহমত লদকয় 
যেক  রাকখন। যতামরা যথারীলত আমি  করা,  াো ালে হও, যতামরা স াকি, 
লি াকি ও রাকতর যশষাংকশ আল্লাহর  াি  করা, মধ্যম পন্থা অিিম্বন  করা 
এিং মধ্যমপন্থাক  আাঁ কড় ধ্করা, অিশযই সিি াম হকি”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬৪৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮১৬। 
 

১৬- পলরকেদ: প্রলতকিশীক   ষ্ট্ যদওয়া যথক  র্ীলতপ্রদশভন এিং তা পূেভাে 
ঈমাকনর পলরপন্থী   
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نَّ رَُسوَل اهلِل صَّلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم 
َ
ِب ُهَريَْرَة، أ

َ
َمُن َجارُهُ »قَاَل: َعْن أ

ْ
اَل يَْدُخُل اجْلَنََّة َمْن اَل يَأ

 .«بََوائَِقهُ 
আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যয িযলক্তর অলনষ্ট্ যথক  তার প্রলতকিশী লনরাপদ থাক  
না, যস িান্নাকত প্রকিশ  রকি না”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৬। 
হাদীকস উলল্ললখত بَوَائِق শব্দলি بائقة এর িহুিিন। অথভ শত্রুতা যপাষে,  ষ্ট্ যদওয়া ও ধ্বংস 
 রা।   

১৭- পলরকেদ: ঈমাকনর লমষ্ট্তা ও স্বাদ পাওয়া সম্পক ভ  
ُ َعنُْه، َعِن انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  َِ بِْن َمالٍِك رَِِضَ اَّللَّ َ ن

َ
ثاََلث  َمْن ُكنَّ »َعْن أ

ْن ُُيِبَّ الَمرْ 
َ
ا ِسَواُهَما، َوأ َحبَّ إََِلِْه ِممَّ

َ
ُ َورَُسوُلُ أ ْن يَُكوَن اَّللَّ

َ
َء ِفيِه وََجَد َحالََوَة اإِليَماِن: أ

ْن ُيْقَذَف يِف انلَّارِ اَل ُُيِ 
َ
ْن َيُعوَد يِف الُكْفِر َكَما يَْكَرُه أ

َ
ْن يَْكَرَه أ

َ
، َوأ ِ  .«بُُّه إاِلَّ َّلِلَّ

আনাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “লতনলি গুে যার মকধ্য থাক , যস ঈমাকনর স্বাদ পায়। 
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূি তার  াকে অনয সি ল েুর যথক  লপ্রয় হওয়া;  াউক  
এ মাত্র আল্লাহর িনযই র্াকিািাসা এিং  ুিুরীকত লিকর যাওয়াক  আগুকন 
লনলক্ষপ্ত হওয়ার মত অপেে  রা”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩। 
نَُّه َسِمَع رَُسوَل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َيُقوُل: َعِن الَْعبَّاِس بِْن  

َ
ِلِب، أ اَق َطْعَم ذَ »َعبِْد الُْمطَّ

ٍد رَُسواًل  يَماِن َمْن رَِِضَ بِاهلِل َربًّا، َوبِاإْلِْساَلِم ِدينًا، َوبُِمَحمَّ  .«اإْلِ
আব্বাস ইিন আবু্দি মুত্তালিি রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  িিকত শুকনকেন, “যস িযলক্ত ঈমাকনর স্বাদ 
যপকয়কে যয আল্লাহক  রি লহকসকি, ইসিামক  দীন লহসাকি এিং মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  রাসূি লহসাকি সন্তুষ্ট্লিকত্ত যমকন লনকয়কে”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৪। 
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ِب ُهَرْيَرَة، َعِن انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: 
َ
يَماِن، »َعْن أ َد َطْعَم اإْلِ ْن جَيِ

َ
َحبَّ أ

َ
َمْن أ

ِ َعزَّ وََجلَّ  بُُّه إاِلَّ َّلِلَّ  .«فَلْيُِحبَّ الَْمْرَء، اَل ُُيِ
আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যয িযলক্ত ঈমাকনর স্বাদ যপকত পেে  কর যস যযকনা 
 াউক  এ মাত্র মহান আল্লাহর উকেকশযই র্াকিািাকস”।  
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৭৯৬৭; িাযযার – াশিুি আসতার, হাদীস নং ৬৩; 
হাক ম, হাদীস নং ১/৩-৪। 
 

১৮- পলরকেদ: রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  র্াকিািাসা 
ঈমাকনর অংশ 

نََ
َ
ُكوَن »، قَاَل: قَاَل انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم بن مالٍك  َعْن أ

َ
َحُدُكْم، َحّتَّ أ

َ
اَل يُْؤِمُن أ

هِ  هِ َوَودَلِ َحبَّ إََِلِْه ِمْن َوادِلِ
َ
مْجَِعيَ أ

َ
 .«َوانلَّاِس أ

আনাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যতামাকদর য উ মুলমন হকত পারকি না, যতক্ষে না 
আলম তার  াকে তার লপতা, সন্তান ও সমস্ত মানুকষর যিকয় যিলশ লপ্রয় হই”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪। 
সহীহ মুসলিকমর িেভনায় একসকে,  

َحبَّ إََِلِْه ِمْن »
َ
ُكوَن أ

َ
 .«أهله ومال وانلاس أمجعيَحّتَّ أ

“যতামাকদর য উ প্র ৃত মুলমন হকত পারকি না, যতক্ষে না আলম তার  াকে তার পলরিার-
পলরিন, ধ্ন-সম্পদ ও স ি মানুকষর যিকয় যিলশ লপ্রয় হই”। 

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  نَّ رَُسوَل اَّللَّ
َ
ُ َعنُْه، أ ِب ُهَريَْرَة رَِِضَ اَّللَّ

َ
ي َنْفِس »َعْن أ ِ  فََواِلَّ

هِ  هِ َوَودَلِ َحبَّ إََِلِْه ِمْن َوادِلِ
َ
ُكوَن أ

َ
َحُدُكْم َحّتَّ أ

َ
 .«بِيَِدهِ، اَل يُْؤِمُن أ

আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যসই পলিত্র সত্তার  সম, যাাঁর হাকত আমার প্রাে, 
যতামাকদর য উ প্র ৃত মুলমন হকত পারকি না, যতক্ষে না আলম তার  াকে 
তার লপতা (মাতা) ও সন্তাকনর যিকয় যিলশ লপ্রয় হই”। 
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সহীহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৪। 
 

১৯- পলরকেদ: যয িযলক্ত আল্লাহ ও তাাঁর রাসূিক  র্াকিািাসকি যস তাকদর 
সাকথ িান্নাকত থা কি 

اَعُة؟ قَاَل  ْعَرابِيًّا، قَاَل لَِرُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َمَّت السَّ
َ
نَّ أ

َ
َِ بِْن َمالٍِك، أ َ ن

َ
 َلُ َعْن أ

ْعَدْدَت لََها؟»رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
، قَاَل:  «َما أ نَْت َمَع »قَاَل: ُحبَّ اهلِل َورَُسوِلِ

َ
أ

ْحبَبَْت  َمنْ 
َ
 .«أ

আনাস ইিন মালি  রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “এ  
যিদুঈন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  লিজ্ঞাসা  রকিা, 
ল য়ামত  কি সংঘলিত হকি? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম তাক  
িিকিন, ল য়ামকতর িনয  ী পাকথয় সঞ্চয়  করে? যস িিি, আল্লাহ ও তাাঁর 
রাসূকির র্াকিািাসা। লতলন িিকিন, তুলম তারই সেী হকি যাক  তুলম 
র্াকিািাকসা”। 
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ মুসলিম, িাি: লিররু ওয়াসলসিাহ, হাদীস নং ২৬৩৯; সহীহ 
িুখারী, হাদীস নং ৭১৫৩। 
সহীহ মুসলিকম আনাস ইিন মালি  রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন,  

نَا َوانلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َخارَِجاِن ِمَن الَمْسِجِد، فَلَِقيَنَا رَُجل  ِعنَْد ُسدَّ 
َ
: يَا ِة الَمْسِجِد، َفَقاَل قَاَل: بَيْنََما أ

اَعُة؟ قَاَل انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيْ  ، َمَّت السَّ ِ ْعَدْدَت لََها؟»ِه وََسلََّم: رَُسوَل اَّللَّ
َ
نَّ الرَُّجَل اْستَاَكَن، ُثمَّ قَاَل: يَ «َما أ

َ
ا ، فََكأ

َ َورَُسوَلُ، ِحبُّ اَّللَّ
ُ
ْعَدْدُت لََها َكِبرَي ِصَياٍم، َواَل َصاَلٍة، َواَل َصَدقٍَة، َولَِكنِّ أ

َ
، َما أ ِ نَْت َمَع َمْن »قَاَل:  رَُسوَل اَّللَّ

َ
أ

ْحبَبَْت 
َ
 .«أ

“আলম এিং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম মসলিকদ নিিী যথক  যির হলেিাম। 
তখন মসলিকদর দরিায় এ  িযলক্তক  যদখকত যপিাম। যস িিি, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! ল য়ামত 
 কি সংঘলিত হকি? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, তুলম ল য়ামকতর িনয 
 ী পাকথয় সঞ্চয়  করে? তখন যিা লি িুপ রইি। এরপর যস িিি, ইয়া রাসূিাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম! আলম যতা যস িনয পযভাপ্ত পলরমাে সািাত, লসয়াম ও সদা া সঞ্চয়  লর 
লন; তকি আলম আল্লাহ ও তাাঁর রাসূিক  র্াকিািালস। লতলন িিকিন, তুলম তার সকেই থা কি 
যাক  তুলম র্াকিািাকসা”। 

সহীহ, মুসলিম, িাি: লিররু ওয়াসলসিাহ, হাদীস নং ২৬৩৯। 
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২০- পলরকেদ: লনকির িনয যা পেেনীয় তা অনয র্াইকয়র িনযও পেে 
 রা ঈমাকনর বিলশষ্ট্য 

نََ
َ
َحُدُكْم، َحّتَّ ُُيِبَّ »َعِن انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  بن مالٍك  َعْن أ

َ
اَل يُْؤِمُن أ

ِخيِه َما ُُيِبُّ نِلَْفِسهِ 
َ
 .«أِل

আনাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যতামাকদর য উ প্র ৃত মুলমন হকি না, যতক্ষে না যস 
তার র্াইকয়র িনয তা-ই পেে  রকি, যা লনকির িনয পেে  কর”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৫। 
সহীহ মুসলিকম অনয িেভনায় একসকে,  

ي َنْفِس بِيَِدهِ، اَل يُْؤِمُن َعبْد  َحّتَّ ُُيِبَّ جِلَارِهِ » ِ ِخيِه  -َواِلَّ
َ
ْو قَاَل: أِل

َ
 .«َما ُُيِبُّ نِلَْفِسهِ  -أ

“যস সত্তার শপথ, যার হাকত আমার প্রাে, য াকনা িাো ততক্ষে পযভন্ত মুলমন হকত পারকি 
না, যতক্ষে যস তার প্রলতকিশী -অনয িেভনায় র্াই- এর িনয তা পেে  রকি, যা যস লনকির 
িনয পেে  কর”। 

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৫। 
ইিন লহব্বাকনর িেভনায় একসকে,  

يَماِن َحّتَّ ُُيِبَّ لِلنَّاِس َما ُُيِبُّ نلفسه من اخلري» َُ َعبْد  َحِقيَقَة اإْلِ  «.اَل َيبْلُ
“য াকনা িাো প্র ৃত ঈমাকনর স্তকর যপৌঁেকত পারকি না, যতক্ষে যস লনকির িনয যযসি 
 িযাে র লিলনস পেে  কর তা অনয মানুকষর িনযও পেে  রকি”। 
ইিন লহব্বান, হাদীস নং ২৩৫। 
 

২১- পলরকেদ: অলতলথর আপযায়ন ঈমাকনর পূেভতার অংশ  
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  ِب ُهَريَْرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ

َ
ِ َواَلَْوِم اْلِخرِ »َعْن أ  َمْن ََكَن يُْؤِمُن بِاَّللَّ

ِ َواَلَْوِم فَالَ يُؤِْذ َجارَُه، َوَمْن ََكَن  ِ َواَلَْوِم اْلِخِر فَلْيُْكِرمْ َضيَْفُه، َوَمْن ََكَن يُْؤِمُن بِاَّللَّ يُْؤِمُن بِاَّللَّ
ْو َِلَْصُمْت 

َ
ا أ  .«اْلِخِر فَلْيَُقْل َخرْيً

আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যয আল্লাহ ও যশষ লদকন ঈমান রাকখ, যস যযন 
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তার প্রলতকিশীক   ষ্ট্ না যদয়। যয িযলক্ত আল্লাহ ও আলখরাকতর লদকন ঈমান 
রাকখ, যস যযন তার যমহমানক  সম্মান  কর। আর যয যিা  আল্লাহ ও যশষ 
লদকন ঈমান আকন, যস যযন র্াকিা  থা িকি অথিা িুপ  কর থাক ”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬০১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭। 
হাদীকসর শব্দ িুখারীর িয়ন ৃত। 
সহীহ মুসলিকমর িেভনায় একসকে, 

ْو ِليْسُكْت »
َ
ا أ  .«فَلْيَُقْل َخرْيً

“যস যযন র্াকিা  থা িকি অথিা িুপ  কর থাক ”। 

برَْصَْت 
َ
ُذنَاَي، َوأ

ُ
، قَاَل: َسِمَعْت أ يٍْح الَعَدوِيِّ ِب ُْشَ

َ
َعيْنَاَي، ِحَي تََكلََّم انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعْن أ

ِ »َعلَيِْه وََسلََّم َفَقاَل:  ِ َواَلَْوِم اْلِخِر فَلْيُْكِرْم َجارَهُ، َوَمْن ََكَن يُْؤِمُن بِاَّللَّ َمْن ََكَن يُْؤِمُن بِاَّللَّ
؟ قَاَل: قَاَل: َوَما َجائِزَ « َواَلَْوِم اْلِخِر فَلْيُْكِرْم َضيَْفُه َجائَِزتَهُ  ِ ، يَْوم  َوََلْلَ »تُُه يَا رَُسوَل اَّللَّ ة 

ِ َواَلَ  يَّاٍم، َفَما ََكَن َوَراَء َذلَِك َفُهَو َصَدقَة  َعلَيِْه، َوَمْن ََكَن يُْؤِمُن بِاَّللَّ
َ
يَافَُة ثاََلثَُة أ ْوِم اْلِخِر َوالضِّ

ْو َِلَْصُمْت 
َ
ا أ  .«فَلْيَُقْل َخرْيً

আিু শুরাইহ আি-‘আদাওয়ী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, 
নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম যখন  থা িকিলেকিন, তখন আমার দু’ ান 
যস  থা শুনলেকিা ও আমার দুকিাখ তাাঁক  যদখলেকিা। লতলন িকিলেকিন, “যয 
িযলক্ত আল্লাহ ও যশষ লদকনর ওপর লিশ্বাস রাকখ, যস যযন তার প্রলতকিশীক  
সম্মান  কর। যয িযলক্ত আল্লাহ ও যশষ লদকনর ওপর লিশ্বাস  কর যস যযন 
তার যমহমানক  সম্মান  কর তার প্রাকপযর িযাপাকর। লিজ্ঞাসা  রা হকিা, ইয়া 
রাসূিাল্লাহ্! যমহমাকনর প্রাপয  ী? লতলন িিকিন, লতলন িিকিন, এ লদন 
এ রাকত র্াকিার্াকি যমহমানদারী  রা, আর লতন লদন হকিা (সাধ্ারে) 
যমহমানদারী, আর তার যিকয়ও যিশী হকি তাহকিা তার প্রলত অনুগ্রহ। যয 
িযলক্ত আল্লাহ ও আলখরাকতর লদকনর লিশ্বাস রাকখ, যস যযন র্াকিা  থা িকি 
অথিা নীরি থাক ”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬০১৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮। 
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২২- পলরকেদ: অসৎ  াি যথক  লনকষধ্  রা পূেভাে ঈমাকনর অংশ   
ى مِ »َسِمْعُت رَُسوَل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َيُقوُل: عن أب سعيد اخلدري قال: 

َ
نُْكْم َمْن َرأ

ْهُ بِيَِدهِ، فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَِبِلَسانِِه، فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبَِقلِْبِه،  ْضَعُف وَ ُمنَْكًرا فَلْيَُغريِّ
َ
َذلَِك أ

يَمانِ   «.اإْلِ
আিু সা‘ঈদ আি-খুদরী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, আলম 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  িিকত শুকনলে, “যতামাকদর য উ 
যলদ অনযায়  াি যদকখ, তাহকি যস যযন হাত িারা এর সংকশাধ্ন (পলরিতভন) 
 কর যদয়। যলদ এর ক্ষমতা না থাক , তাহকি মুকখর িারা, যলদ তাও সম্ভি 
না হয়, তাহকি অন্তর িারা (উক্ত  ািক  ঘৃো  রকি ও পলরিতভকনর যিষ্ট্া 
 রকি), আর এিাই ঈমাকনর লনম্নতম স্তর”।  
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯। 
সহীহ মুসলিকম হাদীসলি এর্াকি শুরু হকয়কে,  

« 
َ
ُل َمْن بََدأ وَّ

َ
اَلُة َقبَْل اخْلُْطَبِة، فَ أ ، َفَقاَل: الصَّ اَلِة َمْرَواُن. َفَقاَم إََِلِْه رَُجل  َقاَل: قَْد ِباخْلُْطبَِة يَْوَم الِْعيِد َقبَْل الصَّ

ا َهَذا َفَقْد قَََض َما َعلَيْهِ  مَّ
َ
بُو َسِعيٍد: أ

َ
« ُل: َعلَيِْه وََسلََّم َيُقوَسِمْعُت رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهللُ ، تُِرَك َما ُهنَالَِك، َفَقاَل أ

 فذكر احلديث. 

“ঈকদর সািাকতর পূকিভ মারওয়ান ইিন হা াম সিভপ্রথম খুতিা প্রদান আরম্ভ  করন। তখন 
এ  িযলক্ত দাাঁলড়কয় িিকিন, খুতিার আকগ হকি সািাত। মারওয়ান িিকিন, এ লনয়ম রলহত 
 রা হকয়কে। একত আিু সা‘ঈদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িিকিন, ‘এ িযলক্ত যতা তার ওপকর থা া 
 তভিয পািন  করকে’। আলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  িিকত শুকনলে” এ 
িকি হাদীস িেভনা শুরু  করন।  

نَّ رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: 
َ
ُه اهلُل يِف ثَ َما ِمْن نَِبٍّ َبعَ »َعْن َعبِْد اهلِل بِْن َمْسُعوٍد، أ

ْمِرهِ،
َ
ُخُذوَن بُِسنَّتِِه َويَْقتَُدوَن بِأ

ْ
ْصَحاب  يَأ

َ
ِتِه َحَواِريُّوَن، َوأ مَّ

ُ
ٍة َقبِْل إاِلَّ ََكَن َلُ ِمْن أ مَّ

ُ
نََّها ُثمَّ إِ  أ

َفَمْن َجاَهَدُهْم  ََتْلُُف ِمْن َبْعِدِهْم ُخلُوف  َيُقولُوَن َما اَل َيْفَعلُوَن، َوَيْفَعلُوَن َما اَل يُْؤَمُروَن،
، َولَ  ، َوَمْن َجاَهَدُهْم بَِقلِْبِه َفُهَو ُمْؤِمن  ، َوَمْن َجاَهَدُهْم بِِلَسانِِه َفُهَو ُمْؤِمن  ََ بِيَِدهِ َفُهَو ُمْؤِمن  يْ

يَماِن َحبَُّة َخْرَدلٍ   .«َوَراَء َذلَِك ِمَن اإْلِ
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আবু্দল্লাহ ইিন মাস‘ঊদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “আল্লাহ তা‘আিা আমার পূকিভ যখনই য াকনা 
িালতর মাকঝ নিী যপ্ররে  করকেন তখনই উম্মাকতর মকধ্য তার এমন হাওয়ারী 
ও সাথী লদকয়কেন, যারা তার পদাং  অনুসরে  কর িিকতন ও তার লনকদভশ 
অক্ষকর অক্ষকর পািন  রকতন। অনন্তর তাকদর পকর এমন সি যিা  তাকদর 
স্থিালর্লষক্ত হকয়কে, যারা মুকখ যা িকি যিড়াত  াকি তা পলরেত  রত না, 
আর যসসি  মভ সস্পাদন  রত যযগুকিার িনয তারা আলদষ্ট্ লেি না। একদর 
লিরুকদ্ধ যারা হাত িারা লিহাদ  রকি, তারা মুলমন; যারা একদর লিরুকদ্ধ মুকখর 
 থা িারা লিহাদ  রকি, তারাও মুলমন এিং যারা একদর লিরুকদ্ধ অন্তকর (ঘৃো 
যপাষে ও পলরিতভকনর যিষ্ট্া  রার িারা) লিহাদ  রকি তারাও মুলমন। এর 
িাইকর সলরষার দানার পলরমােও ঈমান যনই”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০। 
 

২৩- পলরকেদ: আনসারগেক  র্াকিািাসা পূেভাে ঈমাকনর অংশ  
َِ بِْن  َ ن

َ
ُ َعنُْه، َعِن انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  َعْن أ بُّ آيَُة اإِليَماِن حُ »َمالٍِك رَِِضَ اَّللَّ

نَْصارِ 
َ
نَْصاِر، َوآيَُة انلَِّفاِق ُبْغُض األ

َ
 .«األ

আনাস ইিন মাকি  রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “ঈমাকনর লনদশভন হকিা আনসারগেক  
র্াকিািাসা এিং মুনালি ীর আিামত হকিা আনসারকদর প্রলত লিকিষ যপাষে 
 রা”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৪। 

ُ َعنُْه، قَاَل: َسِمْعُت انلَِّبَّ َصَّلَّ  بن َعزب الََبَاءَعْن  نَْصاُر »قال:  اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ  رَِِضَ اَّللَّ
َ
األ

ْبَغَضهُ 
َ
، َوَمْن أ ُ َحبَُّه اَّللَّ

َ
َحبَُّهْم أ

َ
، َفَمْن أ ، َواَل ُيبِْغُضُهْم إاِلَّ ُمنَافِق  بُُّهْم إاِلَّ ُمْؤِمن  ْبَغَض اَل ُُيِ

َ
ُه ْم أ

 ُ  .«اَّللَّ



 

 

সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান লিশ্বক াষ 
 116  

িারা ইিন ‘আলযি রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, আলম 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  িিকত শুকনলে, “মুলমন োড়া 
আনসারগেক  য উ র্াকিািাসকি না এিং মুনালি  োড়া য উ তাকদর প্রলত 
ঘৃো (লিকিষ যপাষে) প্র াশ  কর না। যয িযলক্ত তাকদরক  র্াকিািাসকি আল্লাহ 
তাক  র্াকিািাসকিন আর যয িযলক্ত তাকদর সাকথ লহংসা-লিকিষ যপাষে  রকি 
আল্লাহ তাক  ঘৃো (অপেে)  রকিন”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩৭৮৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৫। 
ِب َسِعيٍد، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 

َ
نَْصاَر رَُجل  يُْؤِمُن »َعْن أ

َ
اَل ُيبِْغُض اأْل

 .«َواَْلَْوِم اْْلِخرِ بِاهلِل 
আিু সাঈদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যয িযলক্ত আল্লাহ ও আলখরাকতর প্রলত ঈমান রাকখ, যস 
আনসারকদর সাকথ দুশমনী রাখকত পাকর না”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৭। 
ِب ُهَريَْرةَ 

َ
نَّ رَُسوَل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  َعْن أ

َ
نَْصاَر رَُجل  يُْؤِمُن بِاهللِ »أ

َ
 اَل ُيبِْغُض اأْل

 .«َواَْلَْوِم اْْلِخرِ 
আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “আল্লাহ ও আলখরাকতর প্রলত লিশ্বাসী িযলক্ত আনসারকদর 
প্রলত লহংসা-লিকিষ যপাষে  রকত পাকর না”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬। 
 

২৪- পলরকেদ: িজ্জা ঈমাকনর অংশ 
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َمرَّ ََعَ رَُجٍل، وَُهَو يَِعُظ ابن عمرَعْن  نَّ رَُسوَل اَّللَّ

َ
َخاُه يِف احلَيَاءِ ، أ

َ
، أ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:   .«َدْعُه فَإِنَّ احلَيَاَء ِمَن اإِليَمانِ »َفَقاَل رَُسوُل اَّللَّ
আবু্দল্লাহ ইিন উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, এ লদন রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম এ  িযলক্তর পাশ যদকয় যালেকিন। লতলন তার 
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র্াইক  তখন (অলধ্ ) িজ্জার িযাপাকর (তা তযাকগর িনয) নসীহত  রলেকিন। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম তাক  িিকিন, “ওক  যেকড় দাও। 
 ারে িজ্জা ঈমাকনর অে”। 
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, মুয়াত্তা মালি , হাদীস নং ১০; সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২৪; সহীহ 
মুসলিম, হাদীস নং ৩৬। 

، قَاَل: قَاَل انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  ِِت إاِلَّ ِِبَرْيٍ »َعْن ِعْمَران بْن ُحَصْيٍ
ْ
 .«احلَيَاُء اَل يَأ

‘ইমরান ইিন হুসাইন রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “িজ্জা শুধু্  িযােই িকয় আকন”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬১১৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৭। 
সহীহ মুসলিকমর অনয িেভনায় একসকে,   

َث، قَاَل: ُكنَّا ِعنَْد ِعْمَراَن بِْن ُحَصْيٍ يِف رَْهٍط، َوِفينَا بَُشرْيُ ْبُن إ بَا َقتَاَدَة َحدَّ
َ
َثنَا ِعْمَراُن، يَْوَمئِ نَّ أ ٍذ، َكْعٍب، فََحدَّ

ْو َقاَل: « احْلََياُء َخرْي  ُُكُّهُ »قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
 ْبُن َفَقاَل بَُشرْيُ « احْلَيَاُء ُُكُُّه َخرْي  »قَاَل: أ

ِو احلِْ  -َكْعٍب: إِنَّا نَلَِجُد يِف َبْعِض الُْكُتِب 
َ
، َقاَل: َفَغِضَب ِعْمَراُن  -ْكَمِة أ ، َوِمنُْه َضْعف  ِ نَّ ِمنُْه َسِكينًَة َوَوَقاًرا َّلِلَّ

َ
أ

ثَُك َعْن رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َوُتَعارُِض  َحدِّ
ُ
رَى أ

َ
اَل أ

َ
تَا َعيَْناُه، َوَقاَل: أ ََع َحّتَّ امْحَرَّ

َ
َد  ِفيِه، قَاَل: فَأ

بَا ُْنَيْ  ِعْمَرانُ 
َ
، َفَغِضَب ِعْمَراُن، َقاَل: َفَما ِزنْلَا َنُقوُل ِفيِه إِنَُّه ِمنَّا يَا أ ََعَد بَُشرْي 

َ
َس بِهِ ٍد، إِنَُّه اَل احْلَِديَث، َقاَل: فَأ

ْ
 . بَأ

আিু  াতাদা রহ. যথক  িলেভত, লতলন িকিন, আমরা এ দি ইমরান ইিন হুসাইন রালদয়াল্লাহু 
‘আনহুর  াকে উপলস্থত লেিাম। আমাকদর মাকঝ িুশাইর ইিন  া‘িও লেকিন। তখন ‘ইমরান 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু  আমাকদর  াকে হাদীস িেভনা প্রসকে িিকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “িজ্জা মেিিন  সিিাই”। িেভনা ারী িকিন, ল ংিা 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “িজ্জা সিিাই মেিিন ”। িুশাইর ইিন 
 া‘ি রহ. িকিন, য াকনা য াকনা ল তাকি িা লহ মকতর গ্রকন্থ আমরা যপকয়লে যয, িজ্জা 
যথক ই প্রশালন্ত ও আল্লাহর িনয সম্মান এিং তা যথক  দুিভিতারও উৎপলত্ত। িেভনা ারী 
িকিন, এ থা শুকন ‘ইমরান রালদয়াল্লাহু ‘আনহু  রাগালিত হকিন, এমন ল  তার দু যিাখ িাি 
হকয় যগকিা। ‘ইমরান রালদয়াল্লাহু ‘আনহু  িকিন, সািধ্ান! আলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম যথক  হাদীস িেভনা  রলে; পক্ষান্তকর তুলম তার মু ালিিায় পুাঁলথর  থা যপশ  রে। 
এরপর ‘ইমরান রালদয়াল্লাহু ‘আনহু পুনরুলক্ত  রকিন। আর িুশাইরও তার  থার পুনরািৃলত্ত 
 রকিন। একত ‘ইমরান রালদয়াল্লাহু ‘আনহু  খুিই রাগালিত হকিন। িেভনা ারী িকিন, আমরা 
িিকত িাগিাম, যহ আিু নুিায়দ! (ইমরান রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর উপনাম) যস আমাকদরই 
যিা । তার মকধ্য ত্রুলি যনই”। 
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সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৭। 
ِب 

َ
، قَاَل: َعْن أ َشدَّ َحيَاًء ِمَن الَعْذَراِء يِف »َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ

َ
ََكَن انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم أ

ى َشيْئًا يَْكَرُهُه َعَرْفنَاُه يِف وَْجِههِ 
َ
 .«ِخْدرَِها، فَإَِذا رَأ

আিু সা‘ঈদ খুদরী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “পদভার 
যর্তকর  ুমারীকদর যিকয়ও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম যিলশ 
িািু  লেকিন। যখন লতলন তাাঁর  াকে অপেেনীয় ল েু যদখকতন, তখন 
আমরা তাাঁর যিহারাকতই এর আর্াস যপকয় যযতাম”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬১০২; ২৩২০। 

ُ َعلَيِْه وََسلََّم:  ِب ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اَّللَّ
َ
احلَيَاُء ِمَن اإِليَماِن، َواإِليَماُن يِف »َعْن أ

 .«اجلَنَِّة، َواَْلَذاُء ِمَن اجلََفاِء، َواجلََفاُء يِف انلَّارِ 
আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “িজ্জা ঈমাকনর অে; ঈমাকনর স্থান হি িান্নাকত। 
অশ্লীিতা হকিা অিাধ্যতা ও অনযায়ািাকরর অে; অনযায়ািারকের স্থান হি 
িাহান্নাকম”। 

সহীহ, লতরলমযী, হাদীস নং ২০০৯, লতলন হাদীসলিক  হাসান সহীহ িকিকেন। ইিন লহব্বান, 
হাদীস নং ৬০৮/৬০৯; হাক ম, হাদীস নং ১/৫২। 

ُ َعنُْهَما، قَاَل: قَاَل انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  يَماُن قُ »َعِن ابِْن ُعَمَر رَِِضَ اَّللَّ ِرنَا احْلَيَاُء َواإْلِ
يًعا، َحُدُهَما ُرفَِع اْْلَخرُ  مَجِ

َ
 .«فَإَِذا ُرفَِع أ

ইিন উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “িজ্জা ও ঈমান এ কত্র থাক ; এর য াকনা এ লি উকে 
যগকি অপরলিও উকে যায়”। 
সহীহ, হাক ম, হাদীস নং ১/২২। 
 

২৫- পলরকেদ: আিী রালদয়াল্লাহু ‘আনহুক  র্াকিািাসা পূেভাে ঈমাকনর অংশ 
ِّ َصَّلَّ بن ُحبَيش َعْن ِزرّ  ِمِّ

ُ
 النََّسَمَة، إِنَُّه لََعْهُد انلَِّبِّ اأْل

َ
ي فَلََق احْلَبََّة، َوَبَرأ ِ : َواِلَّ ي ، قَاَل: قَاَل لََعِ

 : َم إِيَلَّ
بَِّن »اهلُل َعلَيِْه وََسلَّ ْن اَل ُُيِ

َ
، َواَل ُيبِْغَضِن إاِلَّ ُمنَافِق  أ  .«إاِلَّ ُمْؤِمن 
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লযর ইিন হুিাইশ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “আিী 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িকিকেন, যস মহান সত্তার শপথ, লযলন িীি যথক  
অঙু্ককরাদগম  করন এিং মানি ুি িা আত্মা সৃলষ্ট্  করন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আমাক  প্রলতশ্রুলত লদকয়কেন যয, মুলমন িযলক্তই আমাক  
র্াকিািাসকি আর মুনালি  িযলক্ত আমার সকে শত্রুতা যপাষে  রকি”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৮। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী, ََُبَّة

ْ
 এর অথভ িীি যথক  অঙু্ককরাদগম فَلََقُاْل

হওয়া।  
আর َُُالنََّسَمة

َ
  এর অথভ মানি সৃলষ্ট্। য উ য উ িকিকেন, মানিাত্মা সৃলষ্ট্  করকেন। بَرَأ

 

২৬- পলরকেদ: মুলমনকদরক  িনু্ধরূকপ গ্রহে  রা   
رْيَ ُِسٍّ  َعنْ  ََ إِنَّ  َيُقوُل: " َعْمرو بْن الَعاِص، قَاَل: َسِمْعُت انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ِجَهاًرا 

ِب 
َ
ِد بِْن َجْعَفٍر َبيَاض   -آَل أ و: يِف ِكتَاِب حُمَمَّ ُ وَ  -قَاَل َعْمر  َ اَّللَّ ْوَِلَاِِئ، إِنََّما َوِلِّيِّ

َ
َصاِلُح لَيُْسوا بِأ

 . «الُمْؤِمِنيَ 
আমর ইিন ‘আস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “আলম 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  উচ্চ স্বকর িিকত শুকনলে, আকস্ত 
নয়। লতলন িকিকেন, “অমুক র িংশ আমার ওিী িা িনু্ধ নয়। ‘আমর 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িকিন, মুহাম্মাদ ইিন িা‘িকরর ল তাকি িংকশর পকর 
িায়গা খালি রকয়কে (ক ান িংকশর নাম উকল্লখ নাই)। আমার ওিী িা িনু্ধ 
যতা য িি আল্লাহ ও সৎ মুলমনগে”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫৯৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৫। 
হাদীকসর মমভ হকিা, আমার িনু্ধ হকিা যারা সৎকিা ; যলদও তাকদর িংশ আমার িংশ যথক  
আিাদা। আমার িংকশর  াো ালে যিা  হকিও অসৎ যিা  আমার িনু্ধ নয়। 

  

২৭- পলরকেদ: লিতনা যথক  পিায়ন পূেভাে ঈমাকনর অংশ 
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ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  نَُّه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ
َ
ُ َعنُْه، أ ِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ رَِِضَ اَّللَّ

َ
يُوِشُك »َعْن أ

نَم  يَتْبَُع بَِها َشَعَف اجِلبَاِل َوَمَواقَِع الَقْطِر،  ََ ْن يَُكوَن َخرْيَ َماِل الُمْسِلِم 
َ
 يَِفرُّ بِِديِنِه ِمنَ أ

 .«الِفَُتِ 
আিু সা’ঈদ খুদুরী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যসলদন দূকর নয়, যযলদন মুসলিকমর 
উত্তম সম্পদ হকি  কয় লি ি রী, যা লনকয় যস পাহাকড়র িুড়ায় অথিা 
িৃলষ্ট্পাকতর স্থাকন িকি যাকি। লিতনা যথক  যস তার দীন লনকয় পালিকয় যাকি”। 

সহীহ, মুয়াত্তা মাকি , হাদীস নং ১৬; সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৯। 
ْعَراِبي إََِل انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َفَقاَل: يَا رَُسو

َ
، قَاَل: َجاَء أ ِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ

َ
ِ َل َعْن أ  اَّللَّ

؟ قَاَل:  يُّ انلَّاِس َخرْي 
َ
َعاِب: َيْعبُُد َربَّهُ »أ ، َورَُجل  يِف ِشْعٍب ِمَن الشِّ  ،رَُجل  َجاَهَد بِنَْفِسِه َوَماِلِ

هِ   .«َوَيَدُع انلَّاَس ِمْن َْشِّ
আিু সাঈদ খুদরী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, এ িন যিদুঈন রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে একস িিকিা, ইয়া রাসুিাল্লাহ্! য ান 
িযলক্ত সিিাইকত উত্তম? লতলন িিকিন, “যস িযলক্ত যয লনকির িান ও মাি 
লদকয় লিহাদ  কর, আর যস িযলক্ত যয িযলক্ত পাহাড় যিলষ্ট্ত এিা াসমূকহর 
য াকনালিকত তার রকির ইিাদত   রকত থাক  এিং মানুষক  তার অলনষ্ট্ 
যথক  যরহাই যদয়”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬৪৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৮৮। 
ِب ُهَريَْرَة، َعْن رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ 

َ
نَُّه قَاَل:  َعْن أ

َ
ِمْن َخرْيِ َمَعاِش انلَّاِس لَُهْم، »اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، أ

ْو فَزَْعًة َطاَر َعلَ 
َ
يِْه، رَُجل  ُمْمِسك  ِعنَاَن فََرِسِه يِف َسِبيِل اهلِل، يَِطرُي ََعَ َمتِْنِه، ُُكََّما َسِمَع َهيَْعًة، أ

ْو َبْطِن َواٍد يَبْتَِِغ الَْقتَْل َوالَْموَْت َمَظانَُّه، 
َ
َعِف، أ ِس َشَعَفٍة ِمْن َهِذهِ الشَّ

ْ
نَيَْمٍة يِف َرأ َُ ْو رَُجل  يِف 

َ
أ

 ََ ْ ِتيَُه اَْلَِقُي، لَي
ْ
ََكَة، َوَيْعبُُد َربَُّه َحّتَّ يَأ اَلَة، َوُيْؤِِت الزَّ وِْديَِة، يُِقيُم الصَّ

َ
َن انلَّاِس مِ ِمْن َهِذهِ اأْل
 .«إاِلَّ يِف َخرْيٍ 

আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “সকিভাত্তম িীিন যাপন ারী হকে, যয িযলক্ত আল্লাহর 



 

 

সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান লিশ্বক াষ 
 121  

পকথ (লিহাকদর উকেকশয) তার যঘাড়ার িাগাম ধ্কর রাকখ, যয লদক ই র্য়ঙ্কর 
আওয়াি শুনকত পায় অথিা সাহাকযযর আকিদন শুনকত পায় যসলদক ই যস এর 
লপকে িকড় উকড় িকি। যস এর লপকে িকড় প্রকয়ািকনর যক্ষকত্র লনহত হয় িা 
মৃতুযর লদক  (যুদ্ধকক্ষকত্র) ধ্ালিত হয় অথিা এমন িযলক্ত যয তার যমষপাি লনকয় 
লনিভকন য াকনা পাহাকড়র উচ্চ শৃকে অথিা উপতয ায় অিস্থান  কর, সািাত 
 াকয়ম  কর, যা াত আদায়  কর এিং তার রকির ইিাদকত মশগুি থাক । 
এ অিস্থায় তার মৃতুয একস যায়, এ দুই িযলক্ত মানুকষর মকধ্য য িি  িযাকেই 
রত থাক ”  
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৮৯। 

 

২৮- পলরকেদ: র্য়-শঙ্কার  ারকে ঈমান যগাপন রাখা িাকয়য প্রসকে 
ُ َعنُْه، قَاَل: قَاَل  َظ اْكتُبُوا يِل َمْن تَلَفَّ »انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: َعْن ُحَذْيَفَة رَِِضَ اَّللَّ

َُ «بِاإلِْساَلِم ِمَن انلَّاِس  لْف  وَََخْ
َ
ََ ِمائَِة رَُجٍل، َفُقلْنَا: ََنَاُف َوََنُْن أ لًْفا وَََخْ

َ
، فََكتَبْنَا َلُ أ

يْتُنَا اْبتُِلينَا، َحّتَّ إِنَّ ال
َ
.ِمائٍَة، فَلََقْد َرأ  رَُّجَل ََلَُصلِّ وَْحَدُه وَُهَو َخائِف 

হুযাইিা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “মানুকষর মকধ্য যারা ইসিাকমর  াকিমা 
উচ্চারে  করকে তাকদর নাম তালি ারু্ক্ত  কর আমাক  দাও। হুযাইিা 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িকিন, তখন আমরা এ  হািার পাাঁিশ যিাক র নাম 
তালি ারু্ক্ত  কর তাাঁর লন ি যপশ  লর। তখন আমরা িিকত িাগিাম, আমরা 
এ হাির পাাঁিশত যিা  এখন আমাকদর র্য় ল কসর? (িেভনা ারী) হুযাইিা 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িকিন, পরিতভী াকি আমরা যদকখলে যয, আমরা এমনর্াকি 
লিতনায় পলতত হকয়লে যাকত যিাক রা র্ীত-সন্ত্রস্ত অিস্থায় এ া এ া সািাত 
আদায়  রকে”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩০৬০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৯। 
সহীহ মুসলিকমর িেভনায় একসকে,  
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ْحُصوا يِل َكْم يَلِْفُظ اإْلِْساَلمَ »
َ
ََتَاُف «أ

َ
بْعِ ، َقاَل: َفُقلْنَا: يَا رَُسوَل اهلِل، أ تِِّمائٍَة ِإََل السَّ ِمائٍة؟ َعلَيْنَا َوََنُْن َما َبْيَ السِّ

ْن تُبْتَلَْوا»قَاَل: 
َ
ا»، قَاَل: «إِنَُّكْم اَل تَْدُروَن لََعلَُّكْم أ  «فَاْبتُِليَنَا َحّتَّ َجَعَل الرَُّجُل ِمنَّا اَل يَُصلِّ إِالَّ ُِسًّ

“ কতািন মানুষ ইসিাকমর  থা স্বী ার  করকে তা আমাক  গেনা  কর িানাও। আমরা 
িিিাম, যহ আল্লাহর রাসূি! আপলন ল  আমাকদর িযাপাকর আশঙ্কা  করকেন? আমরা যতা প্রায় 
েয়শত যথক  সাতশ যিা  আলে। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, যতামরা 
িাকনা না, সম্ভিত যতামাকদরক  পরীক্ষায় যিিা হকি। সাহািী িকিন, পরিতভী াকি সলতযই 
আমরা পরীক্ষার সমু্মখীন হই; এমন ল  আমাকদর য াকনা য াকনা িযলক্তক  যগাপকন সািাত 
আদায়  রকত হকতা”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৯। 
 

২৯- পলরকেদ: ঈমাকনর িযাপাকর ইন-শাআল্লাহ িিা  
আওযা‘ঈ রহ. আল্লাহর লনকম্নাক্ত িােীর িযাপাকর িকিকেন, 

ُ  َشآءَ  إِن ٱۡۡلََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ  َِلَۡدُخلُنذ ﴿  [ ٢١: الفتح] ﴾َءاِمنِيَ  ٱّللذ
“যতামরা ইনশাআল্লাহ লনরাপকদ যতামাকদর মাথা মুণ্ডন  কর এিং িুি যোঁকি 
লনর্ভকয় আি-মাসলিদুি হারাকম অিশযই প্রকিশ  রকি”। [সূরা আি-িাতহ, 
আয়াত: ২৭]  লতলন িকিন, আল্লাহ অিশযই িাকনন যয, তারা লনঃসকেকহ 
মসলিকদ হারাকম প্রকিশ  রকিন; তারপকরও লতলন ইনশাআল্লাহ িকিকেন। 
(সুতরাং ইনশাআল্লাহ িিকি সকেহযুক্ত হকয় যাকি তা শুদ্ধ নয়)। 

ََت الْمَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم أ

َ
ِب ُهَريَْرَة، أ

َ
َة، َفَقاَل: َعْن أ اَلُم َعلَيْكُ »ْقَُبَ ْم َداَر السَّ

ْينَا إِْخَواَننَا
َ
نَّا قَْد َرأ

َ
َولَْسنَا « قَْوٍم ُمْؤِمِنَي، َوإِنَّا إِْن َشاَء اهلُل بُِكْم اَلِحُقوَن، وَِدْدُت أ

َ
قَالُوا: أ

ِ »إِْخَوانََك؟ يَا رَُسوَل اهللِ قَاَل:  ْصَحاِب َوإِْخَواُننَا اِلَّ
َ
نْتُْم أ

َ
تُوا َبْعدُ أ

ْ
 َتْعرُِف َفَقالُوا: َكيَْف « يَن لَْم يَأ

ِتَك؟ يَا رَُسوَل اهلِل َفَقاَل:  مَّ
ُ
ِت َبْعُد ِمْن أ

ْ
لَة  َبْيَ »َمْن لَْم يَأ نَّ رَُجاًل َلُ َخيْل  ُغري حُمَجَّ

َ
يَْت لَْو أ

َ
َرأ

َ
أ

اَل َيْعرُِف َخيْلَُه؟
َ
ا »بَََّل يَا رَُسوَل اهلِل قَاَل:  قَالُوا:« َظْهَرْي َخيٍْل ُدْهٍم ُبْهٍم أ تُوَن ُغرًّ

ْ
ُهْم يَأ فَإِنَّ

اَل ََلَُذاَدنَّ رَِجال  َعْن َحوِِْض َكَما يَُذاُد اْْلَعِ 
َ
نَا فََرُطُهْم ََعَ احْلَوِْض أ

َ
ِلَي ِمَن الْوُُضوِء، َوأ رُي حُمَجَّ

ُهْم قَْد بَ  اَل َهلُمَّ َفيَُقاُل: إِنَّ
َ
نَاِديِهْم أ

ُ
الُّ أ قُوُل ُسْحًقا ُسْحًقاالضَّ

َ
لُوا َبْعَدَك فَأ  .«دَّ
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আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, “এ িার রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম এ লি  িরস্থাকন একস িিকিন, যতামাকদর ওপর শালন্ত 
িলষভত যহা । এিা মুলমনকদর ঘর। ইনশাআল্লাহ আমরাও যতামাকদর সাকথ 
একস লমিকিা। আমার িড় ইো হয় আমাকদর র্াইকদরক  যদলখ। সাহািীরা 
লিকজ্ঞস  রকিন, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! আমরা ল  আপনার র্াই নই? লতলন 
িিকিন, যতামরা যতা আমার সাহািী। আর যারা এখকনা (পৃলথিীকত) আকস লন 
তারা আমাকদর র্াই। সাহািীরা লিকজ্ঞস  রকিন, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! আপনার 
উম্মাকতর মকধ্য যারা এখকনা (পৃলথিীকত) আকস লন তাকদরক  আপলন  ীর্াকি 
লিনকিন? লতলন িিকিন, য ন? যলদ য াকনা িযলক্তর  পাি ও হাত-পা সাদাযুক্ত 
যঘাড়া সমূ্পেভ  াকিা যঘাড়ার মকধ্য লমকশ যায় তকি যস ল  তার যঘাড়াক  লিকন 
লনকত পাকর না? তারা িিকিন, হযাাঁ, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! লতলন িিকিন, তারা 
(আমার উম্মাত) যসলদন এমন অিস্থায় আসকি যয, অযুর িকি তাকদর মুখ-
মণ্ডি হকি নুরানী এিং হাত-পা দীলপ্তময়। আর হাউকযর পাকড় আলম হকিা 
তাকদর অগ্রনায় । যিকন রাকখা, ল েু সংখয  যিা ক  যসলদন আমার হাউয 
যথক  হলিকয় যদওয়া হকি যযমলনর্াকি পথহারা উিক  হলিকয় যদওয়া হয়। 
আলম তাকদরক  ডা ি, একসা একসা। তখন িিা হকি, এরা আপনার পকর 
(আপনার দীনক ) পলরিতভন  কর লদকয়লেি। তখন আলম িিকিা, দূর হও, দূর 
হও”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৯। 
সুলিয়ান সাওরী রহ. িকিন, যয িযলক্ত ‘আলম ইনশাআল্লাহ মুলমন’ এ থা িিকত অপেে  কর 
যস আমাকদর  াকে মুরলিয়াহ যি ভার অন্তরু্ভক্ত –এ থা িকি লতলন তাাঁর  ণ্ঠ উাঁিু  করন-। 
অনুরূপ এ কিা  ‘আি ামা রহ. য  লিকজ্ঞস  রকিন, অপলন ল  মুলমন? লতলন িিকিন, 
ইনশাআল্লাহ আশা  লর আলম মুলমন। ইমাম িায়হা ী রহ. শু‘আিুি ঈমাকন (১/৩৮) িকিন, 
আমরা এ থা সাহািী, তাকিয়ী ও সৎ উত্তরসূরীকদর এ  লিরাি দি যথক  িেভনা  করলে। 
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৩০- পলিত্রতা ঈমাকনর অকধ্ভ  
ْشَعِريِّ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 

َ
ِب َمالٍِك اأْل

َ
يَماِن »َعْن أ ُهوُر َشْطُر اإْلِ الطُّ

 ِ  الِْمزَياَن، وَُسبَْحاَن اهلِل َواحْلَْمُد َّلِلَّ
ُ
ِ َتْمَْل   -َتْمََلَِن َواحْلَْمُد َّلِلَّ

ُ
ْو َتْمَْل

َ
َماَواِت  -أ َما َبْيَ السَّ

ْو َعلَيَْك، ُكُّ 
َ
ة  لََك أ ، َوالُْقْرآُن ُحجَّ َْبُ ِضيَاء  َدقَُة بُْرَهان  َوالصَّ ، َوالصَّ اَلُة نُور  رِْض، َوالصَّ

َ
َواأْل

ْو ُموبُِقَها
َ
 .«انلَّاِس َيْغُدو َفبَايِع  َنْفَسُه َفُمْعِتُقَها أ

আিু মালি  আশ‘আরী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “পলিত্রতা ঈমাকনর অকধ্ভ । ‘আি হামদুলিল্লাহ’ 
(শব্দলি) পাল্লাক  র্কর যদয়। ‘সুিহানাল্লাহ ও আিহামদুলিল্লাহ’ (দু’ পাল্লাক ) 
র্কর যদয় অথিা (রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন) আ াশ 
ও পৃলথিীর মধ্যিতী স্থান র্কর যদয়। সািাত হকিা আকিা, সদা া হকিা প্রমাে, 
বধ্যভ হকিা যিযালত।  ুরআন যতামার পকক্ষ ল ংিা লিপকক্ষ দলিি। প্রকতয  
মানুষ প্রতযহ আপন সত্তাক  লিলক্র  কর, তখন য উ সত্তার উদ্ধার ারী হয় 
আর য উ হয় ধ্বংস ারী”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৩। 

 

৩১- পলরকেদ: যয িযলক্ত আল্লাহর ওপর ঈমান আনি অতঃপর তাকত সুদৃঢ় 
রইি 

، قَاَل: قُلُْت: يَا رَُسوَل اهلِل، قُْل يِل يِف  ُل اإْلِْساَلِم قَْواًل اَل َعْن ُسْفيَاَن بِْن َعبِْد اهلِل اثلََّقِِفِّ
َ
ْسأ

َ
 أ

َحًدا َبْعَدكَ 
َ
 .«قُْل: آَمنُْت بِاهلِل، فَاْستَِقمْ »قَاَل:  .َعنُْه أ

সুলিয়ান ইিন আবু্দল্লাহ আস-সা ািী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন 
িকিন, “আলম িিিাম, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! আপলন আমাক  ইসিাম সম্বকন্ধ এমন 
 থা িকি লদন, আপনার পকর যযকনা তা আমাক  আর  াকরা  াকে লিকজ্ঞস 
 রকত না হয়। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, তুলম িকিা, 
আলম আল্লাহর প্রলত ঈমান একনলে। তারপর এর ওপর প্রলতলষ্ঠত থাক া”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৮। 
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৩২- পলরকেদ: ঈমানদারকদর ঈমাকনর তারতময 
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  َعنْ  ، َيُقوُل: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ ِب َسِعيٍد اخلُْدرِيَّ

َ
 »أ

َ
، َرأ نَا نَائِم 

َ
يُْت بَيْنَا أ

 َّ ، َوِمنَْها َما ُدوَن َذلَِك، وَُعِرَض لََعَ َُ اثلُِّديَّ ، ِمنَْها َما َيبْلُ َّ وََعلَيِْهْم ُقُمص   انلَّاَس ُيْعَرُضوَن لََعَ
هُ ُعمَ  اِب وََعلَيِْه قَِميص  جَيُرُّ ؟ قَاَل: «. ُر ْبُن اخلَطَّ ِ لَْت َذلَِك يَا رَُسوَل اَّللَّ وَّ

َ
ينَ »قَالُوا: َفَما أ  «ادلِّ

আিু সাঈদ খুদুরী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “এ িার আলম ঘুমন্ত অিস্থায় (স্বকপ্ন) 
যদখিাম যয, যিা কদরক  আমার সামকন হালযর  রা হকে। আর তাকদর 
পলরধ্াকে রকয়কে িামা।  াকরা িামা িু  পযভন্ত আর  াকরা িামা এর নীি 
পযভন্ত। আর উমার ইিন খাত্তািক  আমার সামকন হালযর  রা হকিা এমন 
অিস্থায় যয, লতলন তার িামা (একতা িম্বা যয) যিকন লনকয় যালেকিন। সাহািীরা 
িিকিন, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! আপলন এর  ী তা‘িীর  করকেন? লতলন িিকিন, 
(এ িামা মাকন) দীন”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৯০। 

، َفَقاَل: َمرَْحبًا  ٍّ ار  ََعَ لََعِ يِِّب الُْمَطيَِّب، َسِمْعُت رَُسوَل َعْن َهانِِئ بِْن َهانٍِئ، قَاَل: َدَخَل َعمَّ بِالطَّ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َيُقوُل:  ار  إِيَمانًا إََِل ُمَشاِشهِ »اَّللَّ  .«ُمِلَئ َعمَّ

হানী ইিন হানী রহ. যথক  িলেভত, লতলন িকিন, ‘আম্মার রালদয়াল্লাহু ‘আনহু 
‘আিী রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর লন ি প্রকিশ  রকি লতলন িকিন, “এই পা -
পলিত্র িযলক্তক  স্বাগতম। আলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  
িিকত শুকনলে, ‘আম্মার এমন এ লি পাত্র যার হাাঁকড়র অগ্রর্াগ পযভন্ত ঈমাকন 
র্রপুর”। 

হাসান, ইিন মািাহ, হাদীস নং ১৪৭; ইিন লহব্বান, হাদীস নং ৭০৭৬, লতলন হাদীসলিক  
সহীহ িকিকেন; নাসায়ী, হাদীস নং ৫০০৭। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী, َُِشاِشه  এর অথভ হাাঁকড়র মাথা পযভন্ত। এখাকন م 
‘আম্মার রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর শলক্তশািী ঈমাকনর  থা িুঝাকনা হকয়কে।  

৩৩- পলরকেদ: ডানপন্থীকদর ঈমাকনর অলধ্ য 
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ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم بِيَِدهِ ََنَْو اَلََمِن َفَقاَل  َعنْ  َشاَر رَُسوُل اَّللَّ
َ
ِب َمْسُعوٍد، قَاَل: أ

َ
اإِليَماُن »أ

اَل إِنَّ الَقْسَوَة وَِغلََظ الُقلُوِب يِف 
َ
ْذنَاِب اإِلبِِل، َحيُْث َيَماٍن َها ُهنَا، أ

َ
ُصوِل أ

ُ
اِديَن، ِعنَْد أ الَفدَّ

يَْطاِن يِف َربِيَعَة، َوُمَْضَ   .«َيْطلُُع قَْرنَا الشَّ
আিু মাস‘উদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাকতর িারা ইয়াকমকনর লদক  ইশারা  কর 
িিকিন, ঈমান এলদক । যদকখা  কোরতা এিং অন্তকরর  ালেনয ঐ সি 
লিৎ ার ারী যিা কদর মকধ্য যারা উকির যিকির  াকে অিস্থান  কর; যযখান 
যথক  শয়তাকনর লশং দু’লি উদয় হকি অথভাৎ রািী‘আ ও মুদার যগাত্রিকয়র 
মকধ্য”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩৩০২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫১। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী, َُاِدين  শব্দলি দাি িকেভ তাশদীদ যযাকগ الَفدَّ

ادفد  এর িহুিিন। অথভ  লেন আওয়াি। অথভাৎ যারা তাকদর উি, যঘাড়া ও শসযকক্ষকত উচ্চ 
স্বকর  থা িকি।  
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িােী, » ْذنَاِبُاإِلبِلُُِ

َ
وِلُأ ص 

 
ِعْنَدُأ « এর অথভ উি িরাকনার 

সময় তারা লিরািলরত অর্যাস মকতা লিৎ ার  কর থাক ; যলদও তারা উকির যিকির  াকেই 
থাক ।  
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী,  
» َضَُُ ْيَطاِنُِِفَُربِيَعَة،َُوم  ُقَْرنَاُالشَّ َُيْطل ع  َحْيث  « এর মকধ্য »ََُض « অংশ »ِِفَُربِيَعَة،َُوم  اِدينَُُ ِِفُالَفدَّ « যথক  
িদি হকয়কে। অথভাৎ  কোরতা আকে রািী‘আ ও মুদার যগাকত্রর রাখািকদর মাকঝ। আর »ُ
ْيَطانُِ  এর অথভ শয়তাকনর লশং। এখাকন উকেশয হকিা পূিভাঞ্চকি শয়তাকনর ভ্রষ্ট্তা ওُ»قَْرنَاُالشَّ
যধ্াাঁ া যিলশ। এোড়াও অনয হাদীকস একসকে, »رأسُالكفرُحنوُاملرشق« পূিভাঞ্চি হকিা  ুিুরীর 
মূি। আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীকস সামকন এ িযাপাকর আকিািনা আসকি। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম এ থা তাাঁর যুকগ িকি যগকেন। আর পূিভলদ  যথক ই 
দাজ্জাকির আলির্ভাি ঘিকি। (কদখুন, ইিন সািাহ লিলখত ‘লসয়ানাতু সহীহ মুসলিম’)। 

ِب  َعنْ 
َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َيُقوُل: أ ُ َعنُْه، قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اَّللَّ الَفْخُر، »ُهَريَْرةَ رَِِضَ اَّللَّ

ْهِل الَغنَِم، 
َ
ِكينَُة يِف أ ْهِل الَوَبِر، َوالسَّ

َ
اِديَن أ َواإِليَماُن َيَماٍن، َواحِلْكَمُة َواخلُيَالَُء يِف الَفدَّ

   .«َيَماِنيَة  
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আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  আলম িিকত শুকনলে যয, “গিভ-অহং ার পশম লনলমভত 
তাাঁিুকত িসিাস ারীর মকধ্য যারা উি-গরু হাাঁ াকত লিৎ ার  কর। আর 
শান্তর্াি ি রী পাি কদর মকধ্য রকয়কে। ঈমান ইয়াকমকন আর লহ মাতও 
ইয়ামানিাসীকদর মকধ্য িদ্ধমূি রকয়কে”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩৪৯৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২: ৮৮। 
সহীহ মুসলিকমর অনয িেভনায় একসকে,  

ْصَحاِب »
َ
اءِ َوالَْفْخُر َواخْلُيَاَلُء يِف أ ْصَحاِب الشَّ

َ
ِكينَُة َوالَْوقَاُر يِف أ بِِل، َوالسَّ  .«اإْلِ

“গিভ-অহং ার উকির মালিক র মকধ্য আর শান্ত-লশষ্ট্তা ি রী পাি কদর মকধ্য রকয়কে”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২। 
ُ َعنُْه، َعِن انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه  ِب ُهَريَْرَة رَِِضَ اَّللَّ

َ
ْهُل اَلََمِن، ُهْم »وََسلََّم: َعْن أ

َ
تَاُكْم أ

َ
أ

ْصَحاِب ا
َ
، َوالَفْخُر َواخلُيَالَُء يِف أ لَْيُ قُلُوًبا، اإِليَماُن َيَماٍن َواحِلْكَمُة َيَماِنيَة 

َ
فْئَِدةً َوأ

َ
َرقُّ أ

َ
بِِل، إلِ أ

ْهِل الَغنَمِ 
َ
ِكينَُة َوالَوقَاُر يِف أ  .«َوالسَّ

আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যতামাকদর  াকে ইয়াকমনিাসীরা একসকে। তারা অন্তকরর 
লদ  যথক  অতযন্ত য ামি ও দরদী। ঈমান হকিা ইয়ামানীকদর, লহ মত হকিা 
ইয়ামানীকদর। আর আত্মম্ভলরতা ও অহং ার রকয়কে উি পািন ারীকদর মকধ্য, 
প্রশালন্ত ও গাম্ভীযভ আকে ি রী পাি কদর মকধ্য”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৩৮৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২। 
সহীহ িুখারী ও মুসলিকমর িেভনায় একসকে,  

فْئَِدًة، جاءكم»
َ
َرقُّ أ

َ
ْهُل اَْلََمِن، ُهْم أ

َ
 «وأضعف قلوبا أ

“যতামাকদর  াকে ইয়ামানিাসীরা একসকে। তারা মকনর লদ  যথক  অতযন্ত য ামি ও অন্তকরর 
লদ  যথক  খুি দুিভি”। 

সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৩৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২। 
সহীহ িুখারীর িেভনায় একসকে,  

يَْطانِ »  «َوالِفتْنَُة َها ُهنَا، َها ُهَنا َيْطُلُع قَْرُن الشَّ
“আর লিতনার (লিপযভকয়র) যগাড়া হকিা ওখাকন, যযখাকন উলদত হয় শয়তাকনর লশং”। 
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সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৩৮৯। 
 

৩৪- পলরকেদ: লহিাযিাসীকদর মকধ্য রকয়কে ঈমান 
َفاُء ِغلَُظ الُْقلُوِب، َواجْلَ »َجابِر بْن َعبِْد اهلِل َيُقوُل: قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  َعنْ 

ْهِل 
َ
يَماُن يِف أ ِق، َواإْلِ  .«احْلَِجازِ يِف الَْمَْشِ

িালরর ইিন আবু্দল্লাহ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “মকনর  কোরতা ও যগায়াতুভলম পূিভাঞ্চকি আর 
ঈমান লহিাযিাসীকদর মকধ্য”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩। 
 

৩৫- পলরকেদ: িযলক্তর উত্তম ইসিাম সম্পক ভ 
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: ِب ُهَريَْرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ

َ
َحُدُكْم إِْسالََمُه: » َعْن أ

َ
ْحَسَن أ

َ
إَِذا أ

ْمثَالَِها إََِل َسبِْع ِمائَِة ِضْعٍف، َوُُكُّ َسيِّئٍَة 
َ
َملَُها تُْكتَُب َيعْ فَُُكُّ َحَسنٍَة َيْعَملَُها تُْكتَُب َلُ بَِعَْشِ أ

 .«َلُ بِِمثِْلَها
আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যতামাকদর মকধ্য য উ যখন উত্তমরূকপ 
ইসিাকমর ওপর  াকয়ম থাক  তখন যস যয র্াকিা আমি  কর তার 
প্রকতয লির লিলনমকয় সাতশ গুে পযভন্ত (সাওয়াি) যিখা হয়। আর যস যয মে 
 াি  কর তার প্রকতয লির লিলনমকয় তার িনয লে  ততিু ুই মে যিখা 
হয়”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৯। 
ُ َعلَيِْه وََسلََّم:  ِب ُهَريَْرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللِ َصَّلَّ اَّللَّ

َ
ِمْن ُحْسِن إِْساَلِم الَْمْرِء تَْرُكُه إن »َعْن أ

 .«َما اَل َيْعِنيهِ 
আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “িযলক্তর ইসিামী যসৌেযভ ও গুকের অনযতম 
হকিা অনথভ  লিষয় পলরতযাগ  রা”। 
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হাসান, লতরলমযী, হাদীস নং ২৩১৭; ইিন মািাহ, হাদীস নং ৩৯৭৬; ইিন লহব্বান, হাদীস 
নং ২২৯। 

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  ِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ
َ
ْسلََم الَْعبُْد فََحسُ »َعْن أ

َ
َن إَِذا أ

ْزلََفَها، ُثمَّ 
َ
ْزلََفَها، َوحُمِيَْت َعنُْه ُكُّ َسيِّئٍَة ََكَن أ

َ
ُ َلُ ُكَّ َحَسنٍَة ََكَن أ  َبْعَد ََكنَ  إِْساَلُمُه، َكتََب اَّللَّ

ْمثَالَِها إََِل َسبِْع ِمائَِة ِضْعٍف 
َ
ِة أ ْن َيتَ َذلَِك الِْقَصاُص، احْلََسنَُة بَِعَْشَ

َ
يِّئَُة بِِمثِْلَها إاِلَّ أ َجاَوَز ، َوالسَّ

ُ َعزَّ وََجلَّ َعنَْها  .«اَّللَّ
আিু সাঈদ খুদরী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যখন য াকনা িযলক্ত উত্তমরূকপ 
ইসিাম গ্রহন  কর, তখন আল্লাহ তা‘আিা তার ঐ স ি সৎ মভ লিকখ যনন, 
যা যস পূকিভ  করলেি, আর যসই স ি পাপ মুকে যিকিন যাকত অতীকত লিপ্ত 
হকয়লেি। এরপর তার লহসাি এইর্াকি লিলখত হয় যয, তার প্রকতয  
সাওয়াকির পলরিকতভ দশ হকত সাতশত গুে পযভন্ত সাওয়াি যিখা হয়। আর 
প্রকতয  পাপ শুধু্ অতিু ুই যিখা হয়, যা যস  কর; যলদ আল্লাহ ক্ষমা না 
 করন”। 

সহীহ, নাসায়ী, হাদীস নং ৪৯৯৮। 
 

৩৬- পলরকেদ: নলসহত দীকনর মূিস্তম্ভ ও লর্লত্ত  
، قَاَل:  ِ اَلِة، »َعْن َجِريِر بِْن َعبِْد اَّللَّ ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ََعَ إِقَاِم الصَّ بَاَيْعُت رَُسوَل اَّللَّ

ََكِة،   .«َوانلُّْصِح ِلُُكِّ ُمْسِلمٍ َوإِيتَاِء الزَّ
িারীর ইিন আবু্দল্লাহ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “আলম 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর হাকত িায়‘আত গ্রহে  করলে 
সািাত  াকয়ম  রার, যা াত যদওয়ার এিং স ি মুসলিকমর  িযাে  ামনা 
 রার ওপর”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৬। 
اَعِة »َعْن َجِريٍر، قَاَل:  ْمِع َوالطَّ نَِن  -بَاَيْعُت انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ََعَ السَّ ِفيَما  - فَلَقَّ

 .«اْستََطْعُت، َوانلُّْصِح ِلُُكِّ ُمْسِلمٍ 
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িারীর ইিন আবু্দল্লাহ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “আলম 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে তাাঁর  থা যশানা, তাাঁর 
আনুগতয  রা ও প্রকতয  মুসলিকমর িনয  িযাে  ামনার িযাপাকর িায়‘আত 
গ্রহে  রিাম। লতলন আমাক  এ  থা িিকত লশলখকয় লদকিন যয, আমার 
সাকধ্যর আওতারু্ক্ত লিষকয় (অথভাৎ এ থালি যযন িলি)”। 
সহীহ িুখারীকত একসকে,  

، فَإِنَّمَ » ِمري 
َ
ِتيَُكْم أ

ْ
ِكينَِة، َحّتَّ يَأ يَك َلُ، َوالَوقَاِر، َوالسَّ ِ وَْحَدهُ الَ َْشِ ِتيُكُم اْلَن. ُثمَّ َعلَيُْكْم بِاتَِّقاِء اَّللَّ

ْ
 قَاَل: ا يَأ

َتيُْت انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيْ اْستَْعُفوا 
َ
ا َبْعُد، َفإِنِّ أ مَّ

َ
ِمرِيُكْم، َفإِنَُّه ََكَن ُُيِبُّ الَعْفَو، ُثمَّ قَاَل: أ

َ
بَايُِعَك ِه وَسَ أِل

ُ
لََّم قُلُْت: أ

 : َّ َط لََعَ بِّ َهَذا الَمْسِجِد ِإنِّ نَلَاِصح  لَُكْم، ُثمَّ َفبَاَيْعتُُه ََعَ َهَذا، َورَ « َوانلُّْصِح ِلُُكِّ ُمْسِلمٍ »ََعَ اإلِْساَلِم فَََشَ
 «.اْستَْغَفَر َونََزَل 

“যতামাকদর ওপর  তভিয হকে তা ওয়া অিিম্বন  রা এ  আল্লাহর িযাপাকর যাাঁর য াকনা 
শরী  নাই এিং নতুন য াকনা আমীর না আসা পযভন্ত শালন্ত-শৃঙ্খিা িিায় রাখা, অনলতলিিকম্ব 
যতামাকদর আমীর আসকিন। এরপর িারীর রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িিকিন, যতামাকদর আমীকরর 
িনয মাগলিরাত  ামনা  করা; য ননা লতলন ক্ষমা  রা র্াকিািাসকতন। তারপর িিকিন, 
এ িার আলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে একস িিিাম, আলম আপনার 
 াকে ইসিাকমর িায়‘আত গ্রহে  রকত িাই। লতলন (অনযানয লিষকয়র সাকথ) আমার উপর 
শতভ আকরাপ  রকিন, আর স ি মুসলিকমর  িযাে  ামনা  রকি। তারপর আলম তাাঁর  াকে 
এ শকতভর উপর িায়‘আত গ্রহে  রিাম। এ মসলিকদর রকির  সম! আলম যতামাকদর 
 িযাে ামী। এরপর লতলন আল্লাহর  াকে মাগলিরাত  ামনা  রকিন এিং (লমম্বার যথক ) 
যনকম যগকিন”। 

সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫৮। 

نَّ انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: 
َ
ارِيِّ أ يُن انلَِّصيَحةُ »َعْن تَِميٍم ادلَّ ِ »اَل: قُلْنَا: لَِمْن؟ قَ « ادلِّ َّلِلَّ

ِة الُْمْسِلِمَي  ئِمَّ
َ
ِتِهمْ َوِلِكتَابِِه َولَِرُسوِلِ َوأِل  .«وَََعمَّ

তামীম আদ-দারী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “ িযাে  ামনাই দীন। আমরা িিিাম,  ার 
িনয  িযাে  ামনা? লতলন িিকিন, আল্লাহর, তাাঁর ল তাকির, তাাঁর রাসূকির, 
মুসলিম শাস  এিং মুসলিম িনগকের”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৫। 
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৩৭- পলরকেদ: মৃতুযর সময় উপলস্থত হকি ইসিাম গ্রহে  রকি সহীহ 
হওয়ার দলিি, যতক্ষে মৃতুযর িড় লনশ্বাস শুরু না হয় 

بَا َطاِلٍب الَوفَاُة َدَخَل َعلَيِْه انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه بن حزن الُمَسيِّبَعْن  
َ
ا َحَْضَْت أ ، قَاَل: لَمَّ

َميََّة، َفَقاَل انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:
ُ
ِب أ

َ
ِ بُْن أ بُو َجْهٍل َوَعبُْد اَّللَّ

َ
،  " وََسلََّم، وَِعنَْدُه أ ْي َعمِّ

َ
أ

بَا قُْل: اَل إَِلَ إِ 
َ
َميََّة: يَا أ

ُ
ِب أ

َ
ِ ْبُن أ بُو َجْهٍل، َوَعبُْد اَّللَّ

َ
ِ "، َفَقاَل أ َحاجُّ لََك بَِها ِعنَْد اَّللَّ

ُ
ُ أ الَّ اَّللَّ

ِلِب، َفَقاَل انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  تَرَْغُب َعْن ِملَِّة َعبِْد الُمطَّ
َ
ْستَْغِفَرنَّ »َطاِلٍب أ

َ
 لََك َما أَل

 َ نَْه َعنَْك ل
ُ
لَْت: «ْم أ ِينَ  لِلنذِب ِ  ََكنَ  َما﴿، َفَْنَ ن َءاَمُنٓوا   َوٱَّلذ

َ
ِل  ََكنُٓوا   َولَوۡ  لِۡلُمۡۡشِكِيَ  يَۡسَتۡغفُِروا   أ و 

ُ
 أ

َ  َما َبۡعدِ  ِمن   قُۡرَبَٰ  نذُهمۡ  لَُهمۡ  تَبَيذ
َ
ۡصَحَُٰب  أ

َ
 [  ١١٣: اتلوبة] ﴾١٣ٱۡۡلَِحيمِ  أ

মুসাইলয়যি রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “যখন আিু তালিকির 
মৃতুযর আিামত যদখা লদকিা তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
তার  াকে যগকিন। এ সময় আিু িাহাি এিং আবু্দল্লাহ ইিন আিু উমাইয়াও 
যসখাকন িসা লেকিা। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, যহ 
িািা! আপলন পড়ুন ‘িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ’। আপনার মুলক্তর িনয আল্লাহর লন ি 
আকিদন যপশ  রকিা। এ  থা শুকন আিু িাহাি ও আবু্দল্লাহ ইিন আিু 
উমাইয়া িিি, যহ আিু তালিি! তুলম ল  মৃতুযর সময় (কতামার লপতা) আবু্দি 
মুত্তালিকির ধ্মভ তযাগ  রকত িাও? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
িিকিন, যহ িািা! আলম আপনার িনয আল্লাহর তরি যথক  যকতাক্ষে আমাক  
লনকষধ্ না  রা হকি তকতাক্ষে ক্ষমা প্রাথভনা  রকত থা কিা। তখন এ আয়াত 
অিতীেভ হয়। 
“নিী ও মুলমনকদর িনয উলিত নয় যয, তারা মুশলর কদর িনয ক্ষমা প্রাথভনা 
 রকি। যলদও তারা আত্মীয় হয়। তাকদর লন ি এিা স্পষ্ট্ হকয় যাওয়ার পর 
যয, লনশ্চয় তারা প্রজ্বলিত আগুকনর অলধ্িাসী”। [সূরা আত-তাওিাহ, আয়াত: 
১১৩] 
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মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৬৭৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪/৪০। 
হাদীকসর শব্দ িুখারীর িয়ন ৃত। 

ِب ُهَريَْرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل 
َ
ِه ِعنَْد الَْموِْت: " قُْل: اَل إَِلَ إاِلَّ َعْن أ اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ِلَعمِّ

ْشَهُد لََك بِهَ 
َ
َب اهلُل، أ

َ
نَْزَل اهلُل: ا يَْوَم الِْقيَاَمِة، فَأ

َ
ۡحَبۡبَت  َمنۡ  َتۡهِدي َل  إِنذَك ﴿، فَأ

َ
: صالقص] ﴾أ

٥١ ] 
আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম তার িািা আিু তালিকির অলন্তম াকি তাক  
িকিলেকিন, আপলন ‘িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ’ িিুন, ল য়ামত লদিকস আলম আপনার 
িনয এর সাক্ষয লদকিা; ল ন্তু লতলন অস্বী ার  রকিন। তখন আল্লাহ নালযি 
 করন, “লনশ্চয় আপলন যাক  র্াকিািাকসন তাক  লহদায়াত লদকত পারকিন 
না”। [সূরা আি- াসাস, আয়াত: ৫৬] 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫। 
সহীহ মুসলিকমর অনয িেভনায় একসকে, আিু তালিি িিি,  

قَْررُْت »
َ
َما مَحَلَُه ََعَ َذلَِك اجْلََزُع أَل ، َيُقولُوَن: إِنَّ ِن قَُريْش  َ ْن ُتَعريِّ

َ
 .«بَِها َعيْنََك  لَْواَل أ

আিু তালিি িিকিন, “ ুরাইশ  তৃভ  এরূপ যদাষাকরাপ  রার আশঙ্কা যলদ না থা ত, তাহকি 
আলম  ালিমা তাওহীদ পাে  কর যতামার যিাখ িুড়াতাম”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫। 
 

৩৮- পলরকেদ: ঈমাকনর স্বাদ অন্তকরর সাকথ লমকশ যগকি য উ তা অপেে 
 কর না  

ِ بْن َعبَّاٍس َعبْد عن  ْخََبَهُ أخَب  اَّللَّ
َ
بَا ُسْفيَاَن أ

َ
نَّ أ

َ
تْلَُك َهْل يَِزيُدوَن »، أ

َ
نَّ ِهَرقَْل، قَاَل َلُ: َسأ

َ
أ

َحد  
َ
تْلَُك َهْل يَْرتَدُّ أ

َ
، وََسأ نَُّهْم يَِزيُدوَن، َوَكَذلَِك اإِليَماُن َحّتَّ يَِتمَّ

َ
ْم َينُْقُصوَن؟ فََزَعْمَت أ

َ
أ

ينِ  ْن اَل، َوَكَذلَِك اإِليَماُن، ِحَي َُتَاِلُط بََشاَشتُُه َسْخَطًة دِلِ
َ
ْن يَْدُخَل ِفيِه؟ فََزَعْمَت أ

َ
ِه َبْعَد أ

َحد  
َ
 .«الُقلُوَب اَل يَْسَخُطُه أ

আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, সুলিয়ান 
আমার  াকে িেভনা  করন যয, “লহরা ি তাক  িকিলেকিন, আলম যতামাক  



 

 

সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান লিশ্বক াষ 
 133  

লিজ্ঞাসা  করলেিাম তারা (ঈমানদারগে) সংখযায় িাড়কে না  মকে? তুলম 
উত্তর লদকয়লেকি, তারা সংখযায় িাড়কে। প্র ৃতপকক্ষ ঈমাকনর িযাপার এরূপই 
থাক  যতক্ষে তা তা পূেভতা িার্  কর। আর আলম যতামাক  লিজ্ঞাসা 
 করলেিাম, য উ তাাঁর দীন গ্রহে  রার পর তা অপেে  কর মুরতাদ হকয় 
যায় ল -না? তুলম িিাি লদকয়কো, ‘না।’ প্র ৃত ঈমান এরূপই, ঈমাকনর স্বাদ 
অন্তকরর সাকথ লমকশ যগকি য উ তা অপেে  কর না”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫১। 
 

৩৯- পলরকেদ: এ দীকনর অনযতম বিলশষ্ট্য হকিা এলি সহি-সরি 
ِب ُهَريَْرَة، 

َ
َحد  »َعِن انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َعْن أ

َ
يَن أ ، َولَْن يَُشادَّ ادلِّ يَن يُُْس  إِنَّ ادلِّ

جْلَةِ  ٍء ِمَن ادلُّ وَْحِة وََشْ وا، َواْستَِعينُوا بِالَْغْدَوِة َوالرَّ بَِْشُ
َ
ُدوا َوقَاِرُبوا، َوأ  «إاِلَّ َغلَبَُه، فََسدِّ

আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “লনশ্চয়ই দীন সহি-সরি। দীন লনকয় যয িাড়ািালড়  কর 
দীন তার উপর লিিয়ী হয়।  াকিই যতামরা মধ্যপন্থা অিিম্বন  করা এিং 
(মধ্যপন্থার) লন িিতভী থা , আশালিত থা  এিং স াি-সন্ধযায় ও রাকতর 
ল েু অংকশ (ইিাদকতর মাধ্যকম) সাহাযয িাও”। 

সহীহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩৯। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী, ُ َُُغلََبه ُإاِلَّ َحد 

َ
يَنُأ ُادلِّ َولَْنُي َشادَّ  এর অথভ দীলন 

 াি লনকয় যয িাড়ািালড়  কর এিং নম্রতা িিভন  কর তখন যস অক্ষম হকি এিং দীন তার 
উপর লিিয়ী হয়।  

৪০- আল্লাহ সুিহানাহু ওয়াতা‘আিা সাকধ্যর িাইকর ল েু িালপকয় যদন না  
ا نََزلَْت ََعَ رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ  ِب ُهَريَْرَة قَاَل: لَمَّ

َ
ِ ﴿: َعْن أ ذ ِ َِٰت ٱلسذ  ِف  َما ّلل  َٰ  َمَٰ

ۡرِض   ِف  َوَما
َ
نُفِسُكمۡ  ِفٓ  َما ُتۡبُدوا   ِإَون ٱۡۡل

َ
وۡ  أ

َ
ُ   بِهِ  ُُيَاِسۡبُكم ُُتُۡفوهُ  أ  يََشآءُ  نلِمَ  َفَيۡغفِرُ  ٱّللذ

ُب  ِ ُ  يََشآُء   َمن َوُيَعذ  َٰ  َوٱّللذ ء   ُك ِ  ََعَ ، قَاَل: فَاْشتَدَّ َذلَِك ََعَ [٢١٤: اْلقرة] ﴾٢٨٤ قَِدير   ََشۡ
تَْوا رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ُثمَّ بََركُ 

َ
ْصَحاِب رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، فَأ

َ
ا وأ

ْعَماِل َما نُِطيُق، الصَّ 
َ
ْي رَُسوَل اهلِل، ُُكِّْفنَا ِمَن اأْل

َ
َكِب، َفَقالُوا: أ َهادَ ََعَ الرُّ يَاَم َواجْلِ  اَلَة َوالصِّ
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َدقََة، َوقَِد اُنِْزلَْت َعلَيَْك َهِذهِ اْْليَُة َواَل نُِطيُقَها، قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّ  :  مَ َوالصَّ
ْهُل الِْكتَاَبْيِ ِمْن َقبِْلُكْم َسِمْعنَا وََعَص »

َ
ْن َتُقولُوا َكَما َقاَل أ

َ
تُِريُدوَن أ

َ
ا يْنَا؟ بَْل قُولُوا: َسِمْعنَ أ

ْفَرانََك  َُ َطْعنَا 
َ
ْفَرانََك َربَّنَا َوإََِلَْك الَْمِصرُي، «َربَّنَا َوإََِلَْك الَْمِصرُي َوأ َُ َطْعنَا 

َ
، قَالُوا: َسِمْعنَا َوأ
نَْزَل اهلُل يِف إِثْرِهَ 

َ
لِْسنَتُُهْم، فَأ

َ
َها الَْقْوُم، َذلَّْت بَِها أ

َ
ا اْقَتَأ ٓ  ٱلرذُسوُل  َءاَمنَ ﴿ ا:فَلَمَّ نزَِل  بَِما

ُ
 ِمن إََِلۡهِ  أ

ب ِهِۦ ِ  َءاَمنَ  ُكل  َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن   رذ ُِق  َل  َورُُسلِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ بِٱّللذ َحد   َبۡيَ  ُنَفر 
َ
ِن أ  لِهِۦ  رُّسُ  م 

َطۡعَنا   َسِمۡعَنا َوقَالُوا  
َ
ا َفَعلُوا َذلَِك [٢١٥: اْلقرة] ﴾٢٨٥ ٱلَۡمِصيُ  ِإَوََلَۡك  َربذَنا ُغۡفَرانََك  َوأ ، فَلَمَّ

: نَْزَل اهلُل َعزَّ وََجلَّ
َ
ُ  يَُكل ُِف  َل ﴿ نََسَخَها اهلُل َتَعاََل، فَأ  ۡت َكَسبَ  َما لََها ُوۡسَعَها   إِلذ  َنۡفًسا ٱّللذ

ٓ  َل  َربذَنا ٱۡكتََسَبۡت   َما وََعلَۡيَها ٓ  إِن تَُؤاِخۡذنَا ذِسيَنا وۡ  ن
َ
نَا   أ

ۡ
ۡخَطأ

َ
" قَاَل: َنَعمْ " ،[ ٢١١: اْلقرة] ﴾أ

ٓ  َُتِۡمۡل  َوَل  َربذَنا﴿ ا َعَلۡيَنا ِينَ  ََعَ  ََحَۡلَتُهۥ َكَما إِۡۡصٗ " قَاَل: َنَعْم "  [٢١١: اْلقرة] ﴾َقۡبلَِنا ِمن ٱَّلذ
ۡلَنا َوَل  َربذَنا﴿ ِ ٓ   نَلَا َوٱۡغفِرۡ  َعنذا َوٱۡعُف  بِهِۦ   نَلَا َطاقَةَ  َل  َما ُُتَم  نَت  َوٱرََۡحَۡنا

َ
ََٰنا أ  نَافَٱنُصۡ  َمۡولَى

َٰفِرِينَ  ٱۡلَقۡومِ  ََعَ   .«"قَاَل: َنَعمْ  [٢١١: اْلقرة] ﴾٢٨٦ ٱۡلَك
আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাকমর ওপর যখন এ আয়াত নালযি হয়, “আল্লাহর িনযই যা রকয়কে 
আসমানসমূকহ এিং যা রকয়কে িলমকন। আর যতামরা যলদ প্র াশ  র যা 
যতামাকদর অন্তকর রকয়কে অথিা যগাপন  র, আল্লাহ যস লিষকয় যতামাকদর 
লহসাি যনকিন। অতঃপর লতলন যাক  িান ক্ষমা  রকিন, আর যাক  িান আযাি 
যদকিন। আর আল্লাহ সিল েুর উপর ক্ষমতািান”। [সূরা আি-িা ারাহ, 
আয়াত: ২৮৪], তখন লিষয়লি সাহািীকদর  াকে খুিই  লেন মকন হকিা। তাই 
সিাই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে আসকিন এিং হাাঁিু 
যগকড় িকস িিকিন, যহ আল্লাহর রাসূি! সািাত, সাওম, লিহাদ ও সদ া 
প্ররৃ্লত যয সমস্ত আমি আমাকদর সামথভযানুযায়ী লেি এ যািত আমাকদরক  
যসগুকিার লনকদভশ যদওয়া হকয়কে। িতভমাকন এ আয়াত নালযি হকয়কে। এ 
লিষয়লি যতা আমাকদর ক্ষমতার িাইকর। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িিকিন, “আহকি ল তাি; ইয়াহূদী ও খৃস্টাকনর মত যতামরাও ল  
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এমন  থা িিকি যয, শুনিাম ল ন্তু মাননাম না; িরং যতামরা িকিা, শুনিাম 
ও মানিাম। যহ আমাকদর রি! আমরা যতামার  াকে ক্ষমা প্রাথভনা  লর, আর 
তুলমই আমাকদর যশষ প্রতযািতভন স্থি”। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাকমর এ লনকদভশ শুকন সাহািীরা িিকিন, আমরা শুকনলে ও যমকনলে। 
যহ আমাকদর রি! আমরা যতামার  াকে ক্ষমা প্রাথভনা  রলে, তুলমই আমাকদর 
যশষ প্রতযািতভনস্থি। িেভনা ারী িকিন, সাহািীকদর স কি এ আয়াত পাে 
 রকিন এিং লিনয়ী হকয় মকন-প্রাকে তা গ্রহে  কর লনকিন। অনন্তর আল্লাহ 
তা‘আিা এ আয়াত নালযি  করন, “রাসূি তার লন ি তার রকির পক্ষ যথক  
নালযি ৃত লিষকয়র প্রলত ঈমান একনকে, আর মুলমনগেও। প্রকতযক  ঈমান 
একনকে আল্লাহর উপর, তাাঁর লিলরশতা ুি, ল তািসমূহ ও তাাঁর রাসূিগকের 
উপর, আমরা তাাঁর রাসূিগকের  ারও মকধ্য তারতময  লর না। আর তারা 
িকি, আমরা শুনিাম এিং মানিাম। যহ আমাকদর রি! আমরা আপনারই ক্ষমা 
প্রাথভনা  লর, আর আপনার লদক ই প্রতযািতভনস্থি”। [সূরা আি-িা ারাহ, 
আয়াত: ২৮৫], যখন তারা সিভকতার্াকি আনুগতয জ্ঞাপন  রকিন তখন আল্লাহ 
উক্ত আয়াকতর হু ুম রলহত  কর নালযি  রকিন, “আল্লাহ য াকনা িযলক্তক  
তার সামকথভযর িাইকর দালয়ত্ব যদন না। যস যা অিভন  কর তা তার িনযই এিং 
যস যা  ামাই  কর তা তার উপরই িতভাকি। যহ আমাকদর রি! আমরা যলদ 
রু্কি যাই, অথিা রু্ি  লর তাহকি আপলন আমাকদরক  পা ড়াও  রকিন 
না”। [সূরা আি-িা ারাহ, আয়াত: ২৮৬], আল্লাহ িিকিন, হযাাঁ, যমকন লনিাম। 
আকরা নালযি হকিা, “যহ আমাকদর রি, আমাকদর উপর যিাঝা িালপকয় যদকিন 
না, যযমন আমাকদর পূিভিতভীকদর উপর িালপকয় লদকয়কেন”। [সূরা আি-
িা ারাহ, আয়াত: ২৮৬], আল্লাহ িিকিন, হযাাঁ, যমকন লনিাম। আকরা নালযি 
হকিা, “যহ আমাকদর রি, আপলন আমাকদরক  এমন ল েু িহন  রাকিন না, 
যার সামথভয আমাকদর যনই। আর আপলন আমাকদরক  মািভনা  রুন এিং 
আমাকদরক  ক্ষমা  রুন, আর আমাকদর ওপর দয়া  রুন। আপলন আমাকদর 
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অলর্র্াি । অতএি আপলন  ালির সম্প্রদাকয়র লিরুকদ্ধ আমাকদরক  সাহাযয 
 রুন”। আল্লাহ িিকিন, হযাাঁ, যমকন লনিাম”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৫। 

ا نََزلَْت َهِذهِ اْْليَُة:َعِن  نُفِسُكمۡ  ِفٓ  َما ُتۡبُدوا   ِإَون﴿ ابِْن َعبَّاٍس، قَاَل: لَمَّ
َ
وۡ  أ

َ
 ۡبُكمُُيَاسِ  ُُتُۡفوهُ  أ

ُ  بِهِ  ٍء، َفَقاَل ، [٢١٤: اْلقرة] ﴾ٱّللذ ء  لَْم يَْدُخْل قُلُوَبُهْم ِمْن َشْ قَاَل: َدَخَل قُلُوَبُهْم ِمنَْها َشْ
َطْعنَا وََسلَّْمنَا»انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 

َ
يَماَن يِف  .«قُولُوا: َسِمْعنَا َوأ لََْق اهلُل اإْلِ

َ
 قَاَل: فَأ

نَْزَل اهلُل َتَعاََل: 
َ
ُ  يَُكل ُِف  َل ﴿قُلُوبِِهْم، فَأ  امَ  وََعلَۡيَها َكَسَبۡت  َما لََها ُوۡسَعَها   إِلذ  َنۡفًسا ٱّللذ
ٓ  َل  َربذَنا ٱۡكتََسَبۡت   ٓ  إِن تَُؤاِخۡذنَا ذِسيَنا وۡ  ن

َ
نَا   أ

ۡ
ۡخَطأ

َ
 َربذنَا﴿ «.قَْد َفَعلُْت »قَاَل:  ،[ ٢١١: اْلقرة] ﴾أ

ٓ  َُتِۡمۡل  َوَل  ا َعلَۡيَنا ِينَ  ََعَ  ََحَۡلَتُهۥ َكَما إِۡۡصٗ قَْد »قَاَل:   [٢١١: اْلقرة] ﴾َقۡبلَِنا ِمن ٱَّلذ
ٓ   نَلَا َوٱۡغفِرۡ ﴿.«َفَعلُْت  نَت  َوٱرََۡحَۡنا

َ
ََٰنا أ  .«قَْد َفَعلُْت »قَاَل:   [٢١١: اْلقرة] ﴾َمۡولَى

ইিন আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর ওপর যখন এ আয়াত নালযি হয়, “আর 
যতামরা যলদ প্র াশ  করা যা যতামাকদর অন্তকর রকয়কে অথিা যগাপন  করা, 
আল্লাহ যস লিষকয় যতামাকদর লহসাি যনকিন”। [সূরা আি-িা ারাহ, আয়াত: 
২৮৪], একত সাহািীগে খুিই উলিগ্ন হকয় পড়কিন। আর য াকনা লিষকয় তারা 
এমন উলিগ্ন হন লন। তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, 
িরং যতামরা িকিা, শুনিাম, আনুগতয স্বী ার  রিাম এিং যমকন লনিাম। 
ইিন আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িকিন, আল্লাহ তা‘আিা তাকদর অন্তকর ঈমান 
যেকি লদকিন। লতলন নালযি  রকিন, “আল্লাহ য াকনা িযলক্তক  তার সামকথভযর 
িাইকর দালয়ত্ব যদন না। যস যা অিভন  কর তা তার িনযই এিং যস যা  ামাই 
 কর তা তার উপরই িতভাকি। যহ আমাকদর রি! আমরা যলদ রু্কি যাই, অথিা 
রু্ি  লর তাহকি আপলন আমাকদরক  পা ড়াও  রকিন না”। [সূরা আি-
িা ারাহ, আয়াত: ২৮৬], আল্লাহ িিকিন, “অিশযই আলম তা  রিাম”। 

আকরা নালযি হকিা, “যহ আমাকদর রি, আমাকদর উপর যিাঝা িালপকয় যদকিন 
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না, যযমন আমাকদর পূিভিতভীকদর উপর িালপকয় লদকয়কেন”। [সূরা আি-
িা ারাহ, আয়াত: ২৮৬], আল্লাহ্ িিকিন, “অিশযই তা  রিাম”। আল্লাহ 
আকরা যঘাষো  রকিন, আর আপলন আমাকদরক  মািভনা  রুন এিং 
আমাকদরক  ক্ষমা  রুন, “আর আমাকদর ওপর দয়া  রুন। আপলন আমাকদর 
অলর্র্াি ”। [সূরা আি-িা ারাহ, আয়াত: ২৮৬], আল্লাহ্ িিকিন, “অিশযই 
তা  রিাম”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৬। 
হাদীকসর িােী, ُ ء  ْمُِمْنَهاََُشْ ء   এখাকন َدَخَلُق ل وَبه   এ নসি যযাকগ অথভ হকি এ আয়াকতর َشْ

 ারকে সাহািীগে খুিই উলিগ্ন হকয় পড়কিন। অথিা   ء  এ রি‘আ হকি। তখন এর অথভ َشْ

হকি এ আয়াকতর  ারকে তাকদর অন্তকর অকন  িড় লিন্তা েু ি।  
আর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী, ٍُء ََُشْ ُِمْن ْم ُق ل وَبه  ْل ُيَْدخ   িা যলি لَْم
লসিাত। অথভাৎ এমন আর য াকনা উলিগ্ন লিষয় তাকদর অন্তকর প্রকিশ  কর লন।  
 

৪১- পলরকেদ: আল্লাহ সম্পক ভ র্াকিা ধ্ারো রাখা তাাঁর র্ীলত ও তাাঁর  াকে 
প্রতযাশা সম্বলিত  

نَّ رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  
َ
َِ بِْن َمالٍِك، أ َ ن

َ
ْرَبَعة  »َعْن أ

َ
ََيُْرُج ِمَن انلَّاِر أ

ْخرَْجتَِن ِمنَْها فاََل تُِعْدِن ِفيَها،
َ
، إِذْ أ ْي رَبِّ

َ
َحُدُهْم، َفيَُقوُل: أ

َ
 َفيُْعَرُضوَن ََعَ اهلِل، َفيَلْتَِفُت أ

 .«يِه اهلُل ِمنَْهاَفيُنْجِ 
আনাস ইিন মালি  রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “িার িযলক্তক  িাহান্নাম যথক  যির  কর 
আল্লাহর সমু্মকখ উপলস্থত  রা হকি। অতঃপর তাকদর এ  িযলক্ত লিকর তা াকি 
এিং িিকি, যহ আমরা রি! আপলন যখন এ িার আমাক  তা যথক  যির 
 করকেন, পুনরায় আমাক  যসখাকন লনকক্ষপ  রকিন না। িকি আল্লাহ তাক  
িাহান্নাম যথক  মুলক্ত যদকিন”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯২। 
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ُ َعلَيِْه وََسلََّم:   ِ َصَّلَّ اَّللَّ َِ بِْن َمالٍِك، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ َ ن
َ
رَُجاَلِن ِمَن انلَّاِر، ََيُْرُج »َعْن أ

، َما ََكَن  َحُدُهَما َفيَُقوُل: يَا رَبِّ
َ
، ُثمَّ يُْؤَمُر بِِهَما إََِل انلَّاِر، َفيَلْتَِفُت أ ِ َذا هَ َفيُْعَرَضاِن ََعَ اَّللَّ

ْن اَل 
َ
ْخرَْجتَِن ِمنَْها، أ

َ
ُ رََجاِِئ، قَاَل: َوَما ََكَن رََجاُؤَك؟، قَاَل: ََكَن رََجاِِئ إِْذ أ  تُِعيَدِن، َفرَيمَْحُُه اَّللَّ

 .«َفيُْدِخلُُه اجْلَنَّةَ 
আনাস ইিন মালি  রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “দু িযলক্তক  িাহান্নাম যথক  যির  কর আল্লাহর 
সমু্মকখ উপলস্থত  রা হকি। অতঃপর তাকদরক  িাহান্নাকম লিকর যাওয়ার 
লনকদভশ যদয়া হকি। তাকদর এ  িযলক্ত লিকর িাইকি এিং িিকি, যহ আমরা 
রি! এলি আমার আশা লেকিা না। তখন তাক  লিকজ্ঞস  রা হকি, তাহকি 
যতামার  ী আশা লেকিা? যস িিকি, আমার আশা লেকিা আপলন যখন এ িার 
আমাক  তা যথক  যির  করকেন, পুনরায় আমাক  যসখাকন লনকক্ষপ  রকিন 
না। িকি আল্লাহ তাক  রহমত  রকিন এিং িান্নাকত প্রকিশ  রাকিন”।  
সহীহ, ইিন লহব্বান, হাদীস নং ৬৩২। 

 ِ ِب ُهَريَْرَة، َعْن رَُسوِل اَّللَّ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: َعْن أ نَا ِعنَْد »َصَّلَّ اَّللَّ

َ
َ َجلَّ وََعاَل َيُقوُل: أ إِنَّ اَّللَّ

ا فَلَهُ   .«َظنِّ َعبِْدي ِب، إِْن َظنَّ َخرْيًا فَلَُه، َوإِْن َظنَّ َْشًّ

আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “লনশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আিা িকিকেন, “আলম আমার 
িাোহর ধ্ারো মকতা। িাো যলদ আমার সম্পক ভ র্াকিা ধ্ারো  কর তকি 
আলম তার সাকথ র্াকিা (িযিহার)  লর, আর িাো যলদ আমার সম্পক ভ মে 
ধ্ারো রাকখ তাহকি তার িনয মে িয়সািা  লর”।  
সহীহ, ইিন লহব্বান, হাদীস নং ৬৩৯; মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৯০৭৬। 

ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَْروِي َعْن َربِِّه َجلَّ وََعاَل، قَاَل:   ِب ُهَريَْرَة، َعِن انلَِّبِّ َصَّلَّ اَّللَّ
َ
ِِت »َعْن أ اَل  وَِعزَّ

 ، ْمنَْيِ
َ
مْجَُع ََعَ َعبِْدي َخْوَفْيِ َوأ

َ
ْنيَ أ ِمنَِن يِف ادلُّ

َ
نْتُُه يَْوَم الِْقيَاَمِة، َوإَِذا أ مَّ

َ
نْيَا أ ا إَِذا َخافَِن يِف ادلُّ

َخْفتُُه يَْوَم الِْقيَاَمةِ 
َ
 «.أ
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আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ তা‘আিা যথক  িেভনা  করকেন, আল্লাহ তা‘আিা 
িকিকেন, “আমার ইযযকতর  সম! আলম আমার িাোহর ওপর (দুলনয়া ও 
আলখরাকত) র্ীলত ও লনরাপদ দুকিা এ লত্রত  রকিা না। যস যলদ দুলনয়াকত 
আমাক  র্য়  কর আলম তাক  ল য়ামকত লনরাপদ রাখকিা। আর যস যলদ 
দুলনয়াকত লনরাপকদ থাক  তকি ল য়ামকত তাক  আলম র্কয় রাখকিা”। 
হাসান, ইিন লহব্বান, হাদীস নং ৬৪০; িাযযার –  াশিুি আসতার- হাদীস নং ৩২৩৩, 
৩২৩২। 
 

৪২- পলরকেদ: আল্লাহর্ীলত ও তা ওয়া সম্পক ভ  
نَُّه اقْتُسِ  َعنْ 

َ
تُْه: أ ْخََبَ

َ
نَْصاِر بَاَيَعِت انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم أ

َ
ًة ِمَن األ

َ
مَّ الَعالَِء، اْمَرأ

ُ
َم أ

ي تُ  ِ ْبيَاتِنَا، فَوَِجَع وََجَعُه اِلَّ
َ
نَْزنْلَاُه يِف أ

َ
َ الُمَهاِجُروَن قُرَْعًة َفَطاَر نَلَا ُعثَْماُن ْبُن َمْظُعوٍن، فَأ ُوِّفِّ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َفقُ  ثَْوابِِه، َدَخَل رَُسوُل اَّللَّ
َ
َن يِف أ َل َوُكفِّ َ وَُغسِّ ا تُُوِّفِّ ُت: رمَْحَُة لْ ِفيِه، فَلَمَّ

، َفَقاَل انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهِ  ُ ْكَرَمَك اَّللَّ
َ
ائِِب، فََشَهاَدِِت َعلَيَْك: لََقْد أ بَا السَّ

َ
ِ َعلَيَْك أ َسلََّم: وَ  اَّللَّ

ْكَرَمُه؟»
َ
َ قَْد أ نَّ اَّللَّ

َ
، َفَمْن يُ « َوَما يُْدِريِك أ ِ نَْت يَا رَُسوَل اَّللَّ

َ
ِب أ

َ
؟ َفَقاَل: َفُقلُْت: بِأ ُ ْكِرُمُه اَّللَّ

« ِ نَا رَُسوُل اَّللَّ
َ
ْدرِي، َوأ

َ
ِ َما أ ، َواَّللَّ رُْجو َلُ اخلرَْيَ

َ
ِ إِنِّ أَل ا ُهَو َفَقْد َجاَءُه اَلَِقُي، َواَّللَّ مَّ

َ
َعُل ، َما ُيفْ أ
بًَدا« ِب 

َ
َحًدا َبْعَدُه أ

َ
َزِّكِّ أ

ُ
ِ اَل أ  .قَالَْت: فََواَّللَّ

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর  াকে িায়‘আত ারী আনসারী 
মলহিা উকম্ম ‘আিা রালদয়াল্লাহু ‘আনহা যথক  িলেভত, (লহিরকতর পর) িিালরর 
মাধ্যকম মুহালিরকদর িণ্টন  রা হলেকিা। তাকত উসমান ইিন মায‘ঊন 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু আমাকদর র্াকগ পড়কিন। আমরা (সাদকর) তাক  আমাকদর 
িালড়কত স্থান লদিাম। এ  সময় লতলন যস যরাকগ আক্রান্ত হকিন, যাকত তার 
মৃতুয হকিা। লতলন মারা যগকি যখন তাক  যগাসি  লরকয়  ািকনর  াপড় 
পরাকনা হকিা, তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম প্রকিশ  রকিন। 
তখন আলম িিিাম, যহ আিু সালয়ি! আপনার ওপর আল্লাহ্ র রহমত িলষভত 
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যহা । আপনার সম্বকন্ধ আমার সাক্ষয এই যয, আল্লাহ আপনাক  সম্মালনত 
 করকেন। তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, “তুলম ল  
 কর িানকি যয, আল্লাহ তাক  সম্মালনত  করকেন?” আলম িিিাম, আমার 
লপতা আপনার িনয  ুরিান, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! তাহকি আল্লাহ আর  াক  
সম্মালনত  রকিন? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, “তার 
িযাপার যতা এই যয, লনশ্চয় তার মৃতুয হকয়কে এিং আল্লাহর  সম! আলম তার 
িনয মেি  ামনা  লর। আল্লাহর  সম! আলম িালন না আমার সকে  ী 
িযিহার  রা হকি; অথি আলম আল্লাহর রাসূি”। যসই আনসারী মলহিা 
িিকিন, আল্লাহর  সম! এরপর আর য াকনা লদন আলম য াকনা িযলক্ত সম্পক ভ 
পলিত্র িকি মন্তিয  রি না। 
সহীহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১২৪৩। 
 

৪৩- পলরকেদ: আল্লাহর রহমত তাাঁর আযাকির যিকয় প্রশস্ত 
ِب َسِعيٍد 

َ
ُ َعنُْه، َعِن انلَِّبِّ اخلدري َعْن أ  نَّ رَُجاًل ََكنَ »ََصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: أرَِِضَ اَّللَّ

ٍب، قَاَل: 
َ
ٍب ُكنُْت لَُكْم؟ قَالُوا: َخرْيَ أ

َ
يَّ أ

َ
: أ ا ُحِْضَ ُ َمااًل، َفَقاَل ِْلَنِيِه لَمَّ َقبْلَُكْم، رََغَسُه اَّللَّ

ْحِرقُوِن، ُثمَّ اسْ 
َ
، فَإَِذا ُمتُّ فَأ ْعَمْل َخرْيًا َقطُّ

َ
َحُقوِن، ُثمَّ َذرُّوِن يِف يَْوٍم ََعِصٍف، فَإِنِّ لَْم أ

اُه بِرمَْحَِتهِ  ، َفَقاَل: َما مَحَلََك؟ قَاَل: خَمَاَفتَُك، َفتَلَقَّ ُ َعزَّ وََجلَّ  «.َفَفَعلُوا، فََجَمَعُه اَّللَّ
আিু সা‘ঈদ আি-খুদরী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যতামাকদর পূিভিতভী যুকগ এ  িযলক্ত - আল্লাহ 
তাক  প্রিুর ধ্ন-সম্পদ দান  করলেকিন- যখন তার মৃতুযর সময় ঘলনকয় একিা 
তখন যস তার যেকিকদরক  এ লত্রত  কর লিজ্ঞাসা  রকিা, আলম যতামাকদর 
য মন লপতা লেিাম? তারা উত্তর লদকিা, আপলন আমাকদর উত্তম লপতা লেকিন। 

যস িিকিা, আলম িীিকন  খনও য াকনা র্াকিা আমি  রকত পালর লন। আলম 
যখন মারা যাকিা তখন যতামরা আমার িাশক  জ্বালিকয় র্স্ম  কর গুাঁড়াগুকিা 
যরকখ লদও এিং প্রিণ্ড ঝকড়র লদকন ঐ র্স্ম িাতাকস উলড়কয় লদও। যস মারা 
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যগকি যেকিরা অলসয়াত অনুযায়ী  াি  রকিা। আল্লাহ তার র্স্ম এ লত্রত 
(পুনঃিীলিত)  কর লিজ্ঞাসা  রকিন, এমন অদু্ভত অলসয়াত  রকত য  
যতামাক  উদু্ধদ্ধ  রি? যস িিাি লদকিা, যহ আল্লাহ! যতামার শালস্তর র্য়। 

িকি আল্লাহর রহমত তাক  যেক  লনকিা”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩৪৭৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৫৭। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী,  এর অথভ আল্লাহ তাক  ধ্ন-সম্পদ  َرَغَسهُ 

দান  করকেন এিং তাকত ির ত লদকয়কেন। َرََغ অথভ ির ত, িৃলদ্ধ ও  িযাে।  
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িােী,  ُوِن اْسَحق  শব্দলি  السحق যথক  লনগভত। এর 
অথভ িূেভ লিিূেভ  রা, গুাঁড়া  রা।  

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  نَّ رَُسوَل اَّللَّ
َ
ِب ُهَريَْرَة: أ

َ
: فَإَِذا »َعْن أ قَاَل رَُجل  لَْم َيْعَمْل َخرْيًا َقطُّ

ُ َعلَيِْه  ِ لَِئْ قََدَر اَّللَّ ، َونِْصَفُه يِف اَْلْحِر، فََواَّللَّ قُوُه َواْذُروا نِْصَفُه يِف الََبِّ َبنَُّه ََلُ َماَت فََحرِّ َعذِّ
َمَر الََبَّ فََجَمَع مَ 

َ
ُ اَْلْحَر فََجَمَع َما ِفيِه، َوأ َمَر اَّللَّ

َ
َحًدا ِمَن الَعالَِمَي، فَأ

َ
بُُه أ ا ِفيِه، َعَذابًا اَل ُيَعذِّ

ْعلَُم، َفَغَفَر َلُ 
َ
نَْت أ

َ
 «.ُثمَّ قَاَل: لَِم َفَعلَْت؟ قَاَل: ِمْن َخْشيَتَِك َوأ

আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “এ  িযলক্ত (িীিকনও) য াকনা র্াকিা আমি  কর লন। 
মৃতুযর সময় যস িিি, মারা যাওয়ার পর যতামরা তাক  পুলড়কয় যিকিা। আর 
অকধ্ভ  স্থকি আর অকধ্ভ  সাগকর েলড়কয় দাও। যস আকরা িিি, আল্লাহর 
 সম! আল্লাহ যলদ তাক  যপকয় যান তাহকি অিশযই তাক  এমন শালস্ত যদকিন, 
যা িগকতর আর  াউক  যদকিন না। তারপর আল্লাহ সাগরক  হু ুম লদকি 
সাগর এর মধ্য ার অংশক  এ লত্রত  রি। স্থিক  হু ুম লদকি যসও তার 
মধ্য ার অংশ এ লত্রত  রি। তারপর আল্লাহ িিকিন, তুলম য ন এরূপ 
 রকি? যস উত্তর িিি, যতামার র্কয়। আর তুলম অলধ্  জ্ঞাত। এর যপ্রলক্ষকত 
আল্লাহ তাক  ক্ষমা  কর লদকিন”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, মুয়াত্তা মালি , হাদীস নং ৫২; সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৭৫০৬; সহীহ 
মুসলিম, হাদীস নং ২৭৫৬। 
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ُثنَا َما َسِمْعَت ِمَن انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم؟ قَاَل:  أنه قال ُعْقبَةَعْن  اَل َُتَدِّ
َ
حِلَُذْيَفَة: أ

ُه: إَِذا ُمتُّ فَامْجَُعوا يِل » :َسِمْعتُُه َيُقوُل 
ْهلَ

َ
وََْص أ

َ
ََ ِمَن احلَيَاِة أ ِ ي

َ
ا أ ُه الَموُْت، لَمَّ إِنَّ رَُجاًل َحَْضَ

َكلَْت حَليِْم، وََخلََصْت إََِل َعْظيِم، فَُخُذوَها فَاْطَحنُوَها َحَطبًا َكِثرًيا، ُثمَّ 
َ
ْوُروا نَاًرا، َحّتَّ إَِذا أ

َ
أ

ُ َفَقاَل؟ لَِم َفَعلَْت؟ قَاَل: َخْشيَتََك، َفَغَفرَ  ْو َراٍح، فََجَمَعُه اَّللَّ
َ
، أ ، «َلُ  فََذرُّوِن يِف اَلَمِّ يِف يَْوٍم َحارٍّ

نَا 
َ
 .َسِمْعتُُه َيُقوُل قَاَل ُعْقبَُة: َوأ

উ িা ইিন ‘আকমর রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন হুযাইিা রালদয়াল্লাহু 
‘আনহুক  িিকিন, আপলন নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম যথক  যা 
শুকনকেন তা যথক  ল েু িেভনা  করন। লতলন িকিন, আলম নিী সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  িিকত শুকনলে, “এ  িযলক্তর যখন মৃতুযর সময় ঘলনকয় 
একিা এিং যস িীিন যথক  লনরাশ হকয় যগকিা তখন যস তার পলরিার 
পলরিনক  অলসয়াত  রি, যখন আলম মকর যাি তখন যতামরা আমার িনয 
অকন  িা লড় িমা  কর (তার লর্তকর আমাক  যরকখ) আগুকন জ্বালিকয় লদও। 
আগুন যখন আমার যগাশত জ্বালিকয় পুলড়কয় হাড় পযভন্ত যপৌঁকে যাকি তখন 
(অদগ্ধ) হাড়গুলি লপকষ োই  কর লনও। তারপর যসই োই গরকমর লদন ল ংিা 
প্রিণ্ড িাতাকসর লদকন সাগকর র্ালসকয় লদও (তারা তাই  রি)। আল্লাহ তা‘আিা 
(তার র্স্মীরূ্ত যদহ এ লত্রত  কর) লিজ্ঞাসা  রকিন, তুলম এমন য ন 
 রকি? যস িিি, আপনার র্কয়। আল্লাহ তাক  ক্ষমা  কর লদকিন”। উ িা 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িকিন, আর আলমও তাক  তা িিকত শুকনলে। 
সহীহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩৪৭৯। 
 

৪৪- পলরকেদ: দীকনর িযাপাকর য াকনা িিরদলস্ত যনই  
ِينِ  ِف  إِۡكَراهَ  َلٓ ﴿َعِن ابِْن َعبَّاٍس، يِف قَْوِلِ:  نَْصاِر [٢٥١: اْلقرة] ﴾ٱل 

َ
ةُ ِمَن اأْل

َ
، قَاَل: ََكنََت الَْمْرأ

ْجِليَْت َبنُو انلَِّضريِ 
ُ
ا أ ، َفتَْحِلُف: لَِئْ ََعَش لََها َودَل  تَلَُهوَِّدنَُّه، فَلَمَّ إَِذا  اَل يََكاُد يَِعيُش لََها َودَل 

نَْصاُر: يَا رَُسو
َ
نَْصاِر، َفَقالَِت اأْل

َ
ْبنَاِء اأْل

َ
ُ َهِذهِ اْْليََة:  ِفيِهْم نَاس  ِمْن أ نَْزَل اَّللَّ

َ
ْبنَاُؤنَا، فَأ

َ
، أ ِ َل اَّللَّ
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ِينِ  ِف  إِۡكَراهَ  َلٓ ﴿ : َفَمْن َشاَء حَلَِق بِِهْم، َوَمْن َشاَء [٢٥١: اْلقرة] ﴾ٱل  ، قَاَل َسِعيُد ْبُن ُجبرَْيٍ
 َدَخَل يِف اإْلِْساَلِم.

ইিন আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন আল্লাহর িােী, “দীন 
গ্রহকের িযাপাকর য াকনা িিরদলস্ত যনই”। [সূরা আি-িা ারাহ, আয়াত: ২৫৬] 
সম্পক ভ িকিন, (িাকহিী যুকগ) য াকনা য াকনা আনসার মলহিার সন্তান 
িীলিত থা কতা না। িকি যস মানত  রকতা যয, “যলদ তার সন্তান যিাঁকি থাক  
তকি যস তাক   ইয়াহূদী  িানাকি। অিকশকষ িনূ নাযীরক  যখন যদশান্তর  রা 
হয়, তখন তাকদর সাকথ আনসারকদর ঐরূপ  কয় লি সন্তান লেি। তখন তারা 
িিকিা, ইয়া রাসূিাল্লাহ এরা যতা আমাকদর সন্তান তখন আল্লাহ এ আয়াত 
নালযি  করন, “দীন গ্রহকের িযাপাকর য ান িিরদলস্ত যনই”। [সূরা আি-
িা ারাহ, আয়াত: ২৫৬]। সা‘ঈদ ইিন িুিাকয়র রহ. িকিন, যারা িায় তারা 
ইয়াহূদীকদর সাকথ যযাগ লদকি, আর যাকদর ইো তারা ইসিাকম প্রকিশ 
 রকি”। 

সহীহ, ইিন লহব্বান, হাদীস নং ১৪০; আিু দাউদ, হাদীস নং ২৬৮২। 
আিু দাউকদর িেভনায় একসকে,  

ْن »
َ
ُة تَُكوُن ِمْقاَلتًا َفتَْجَعُل ََعَ َنْفِسَها إِْن ََعَش لََها َودَل  أ

َ
 «.ُتَهوَِّدهُ ََكنَِت الَْمْرأ

(িাকহিী যুকগ) য াকনা  য াকনা মলহিার সন্তান  িীলিত থা কতা  না। িকি যস মানত  রকতা 
যয, “যলদ তার সন্তান যিাঁকি থাক  তকি যস তাক  ইয়াহূদী িানাকি”। 

সহীহ, আিু দাউদ, হাদীস নং ২৬৮২। 
আিুদাউদরহ.িকিন,ِمْقاَلتًاলম িা ঐ মলহিাক  িিা হয়, যার য াকনা সন্তান িীলিত থাক  না   

نَّ انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل لِرَُجٍل: 
َ
، أ ٍَ َ ن

َ
ْسِلمْ »َعْن أ

َ
ِجُدِن ََكرًِها، قَاَل: « أ

َ
قَاَل: إِنِّ أ

 .«َوإِْن ُكنَْت ََكرًِها»
আনাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম এ  িযলক্তক  িিকিন, “তুলম ইসিাম গ্রহে  করা”। যস িিি, 
আলম ইসিামক  অপেে  লর। তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 



 

 

সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান লিশ্বক াষ 
 144  

ওয়াসাল্লাম তাক  িিকিন, যলদও এখন তুলম ইসিাম অপেে  করা তিুও 
ইসিাম গ্রহে  করা।  
সহীহ, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১২৮৬৮, ১২০৬১। 
এ হাদীকস িিরদলস্ত  কর ইসিাম গ্রহকের  থা িিা হয় লন; িরং নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম তাক  ইসিাকমর প্রলত আহ্বান  করকেন। যস তাক  িানাকিা, তার অন্তর এখনও 
ইসিাম গ্রহকে আগ্রহী নয়; িরং অপেে ারী। তখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
তাক  িিকিন, তুলম ইসিাম গ্রহে  করা; যলদও এখন তুলম ইসিামক  অপেে  করা; য ননা 
যতামার সুের লনয়ত ও ইখিাকসর িকদৌিকত আল্লাহ যতামার অন্তরক  পলরিতভন  কর অলিকরই 
ইসিাম গ্রহকের তাওলি  লদকিন। ইিন  াসীর তার তািসীকর তা িকিকেন  
 

৪৫- পলরকেদ: আল্লাহর িােী,  
ۡصلُِحوا   ٱۡقَتَتُلوا   ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  َطآئَِفَتانِ  ِإَون﴿

َ
 [  ٩: احلجرات] ﴾بَۡيَنُهَما   فَأ

“আর যলদ মুলমনকদর দু’দি যুকদ্ধ লিপ্ত হয়, তাহকি যতামরা তাকদর মকধ্য 
মীমাংসা  কর দাও”। [সূরা আি-হুিুরাত, আয়াত: ৯] আল্লাহ তাকদরক  মুলমন 
িকি সকম্বাধ্ন  করকেন।  

، قَاَل: َذَهبُْت  ٍَ ْحنَِف بِْن قَيْ
َ
ْيَن تُِريُد؟ َعِن األ

َ
بُو بَْكَرَة َفَقاَل أ

َ
نرُْصَ َهَذا الرَُّجَل، فَلَِقيَِن أ

َ
أِل

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َيُقوُل:  نرُْصُ َهَذا الرَُّجَل، قَاَل: ارِْجْع فَإِنِّ َسِمْعُت رَُسوَل اَّللَّ
َ
إَِذا »قُلُْت: أ

ِ َهَذا القَ «ُل َوالَمْقتُوُل يِف انلَّارِ اتَلََق الُمْسِلَماِن بَِسيَْفيِْهَما فَالَقاتِ  اتُِل َفَما ، َفُقلُْت يَا رَُسوَل اَّللَّ
 .«إِنَُّه ََكَن َحِريًصا ََعَ َقتِْل َصاِحِبهِ »بَاُل الَمْقتُوِل قَاَل: 

আহনাি ইিন  ায়স রহ. যথক  িলেভত, লতলন িকিন, আলম (লসিিীকনর যুকদ্ধ) 
এ িযলক্তক  [আিী রালদয়াল্লাহু ‘আনহুক ] সাহাযয  রকত যালেিাম। আিু 
ি রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর সাকথ আমার সাক্ষাৎ হকি লতলন িিকিন, তুলম 
য াথায় যাকো? আলম িিিাম, আলম এ িযলক্তক  সাহাযয  রকত যালে। লতলন 
িিকিন, লিকর যাও;  ারে আলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক  
িিকত শুকনলে যয, “দু’িন মুসলিম তাকদর তরিালর লনকয় মুকখামুলখ হকি 
হতযা ারী এিং লনহত িযলক্ত উর্কয় িাহান্নাকম যাকি”। আলম িিিাম, ইয়া 
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রাসূিাল্লাহ্! এ হতযা ারী (কতা অপরাধ্ী); ল ন্তু লনহত িযলক্তর  ী অপরাধ্? 
লতলন িিকিন, “(লনশ্চয়ই) যস তার সেীক  হতযা  রার িনয উদগ্রীি লেকিা”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৮৮। 
 

৪৬- পলরকেদ: মুসলিমক  গালি যদওয়া িাকস ী এিং তার সাকথ িড়াই 
 রা  ুিুরী  

ُسوق  الُْمْسِلِم فُ ِسبَاُب »َعْن َعبِْد اهلِل بِْن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 
 .«َوقِتَاُلُ ُكْفر  

আবু্দল্লাহ ইিন মাস‘উদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “মুসলিমক  গালি যদওয়া িালস ী এিং তার 
সাকথ িড়াই  রা  ুিুরী”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৪। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী, « ُْفر ُ«َوقَِتاَل  ُك   এর িযাখযায় ইমাম িাগর্ী 

‘শরকহ সুন্নাহ’ ১৩/১৩০ এ িকিন, “যারা অনয মুসলিকমর রক্ত হািাি মকন  করন। ইসিাম 
মুসলিকমর রক্ত হারাম  করকে। অতএি, যয িযলক্ত মুসলিকমর লিরুকদ্ধ যুদ্ধ  রকি যস মুরতাদ 
হকয় যাকি এিং এর্াকি যস প্র ৃত  ুিুরী  রি। তাকদর এ ধ্রকের  ািক   াকিরকদর 
 াকির সাকথ সাদৃশ  রা হকয়কে; যলদও আসি  ুিুরী নয়। যযকহতু এক  অকনযর রক্ত হািাি 
নয়। যযমন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন,  

اًرا، يَْْضُِب َبْعُضُكْم ِرقَاَب َبْعٍض اَل تَرِْجُعوا »   «َبْعِدي ُكفَّ
“আমার পকর যতামরা  ালির (এর মকতা) হকয় যযও না যয, এক  অপকরর গদভান  ািকি”।  
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫। 
অথভাৎ যতামরা তাকদর মকতা  াি  করা না, যাকদর অর্যাস হকিা এক  অপকরর গদভান  ািা। 
  

৪৭- পলরকেদ: রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােীর অথভ,  
اًرا»  .«اَل تَرِْجُعوا َبْعِدي ُكفَّ

“আমার পকর যতামরা  ালির হকয় যযও না”।  
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نَّ انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل َلُ 
َ
ِة الوََداِع: َعْن َجِريٍر أ َفَقاَل:  «اْستَنِْصِت انلَّاَس »يِف َحجَّ

اًرا، يَْْضُِب َبْعُضُكْم ِرقَاَب َبْعٍض »  .«اَل تَرِْجُعوا َبْعِدي ُكفَّ
িারীর রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লিদায় হকির সময় রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম তাক  িিকিন, “তুলম যিা কদরক  িুপ  লরকয় 
দাও, তারপর লতলন িিকিন, “আমার পকর যতামরা  ালির হকয় যযও না যয, 
এক  অপকরর গদভান  ািকি”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী,  يَْْضُِب শব্দলির িা িকেভ দম্মা যযাকগ অথভ 
হকি, যতামরা  াকিরকদর  াকির মকতা  াি  করা না। এক  অপরক  হতযা  রার িযাপাকর 
তাকদরক   াকিরকদর সাকথ সাদৃশ  রা হকয়কে। িাতহুি িারী, ১/২১৭। 

 

৪৮- পলরকেদ: যয িযলক্ত িকি, অমু  অমু  নক্ষকত্রর প্রর্াকি আমাকদর 
উপর িৃলষ্ট্পাত হকয়কে তার িযাপাকর  ুিুরী নাম িযিহার  রা    

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َصاَلَة الصُّ  نَُّه قَاَل: َصَّلَّ نَلَا رَُسوُل اَّللَّ
َ
، أ بِْح َعْن َزيِْد بِْن َخادِلٍ اجلَُهِنِّ

ْقبََل ََعَ انلَّاِس، َفَقاَل: َهْل تَ 
َ
ا انرَْصََف أ ُروَن دْ بِاحلَُديِْبيَِة ََعَ إِثِْر َسَماٍء ََكنَْت ِمَن اللَّيْلَِة، فَلَمَّ

ْعلَُم، قَاَل: 
َ
ُ َورَُسوُلُ أ ا َمْن »َماَذا قَاَل َربُُّكْم؟ قَالُوا: اَّللَّ مَّ

َ
، فَأ ْصبََح ِمْن ِعبَاِدي ُمْؤِمن  ِب َوََكفِر 

َ
أ

ا َمْن قَاَل: بِ  مَّ
َ
ِ َورمَْحَِتِه، فََذلَِك ُمْؤِمن  ِب َوََكفِر  بِالَكْوَكِب، َوأ  َكَذا نَوْءِ قَاَل: ُمِطْرنَا بَِفْضِل اَّللَّ

 .«َوَكَذا، فََذلَِك ََكفِر  ِب َوُمْؤِمن  بِالَكْوَكِب 
যাকয়দ ইিন খালিদ আি-িুহানী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম রাকত িৃলষ্ট্ হওয়ার পর হুদায়লিয়াকত 
আমাকদর লনকয় িিকরর সািাত আদায়  রকিন। সািাত যশকষ লতলন যিা কদর 
লদক  লিকর িিকিন, “যতামরা ল  িাকনা যতামাকদর রি  ী িকিকেন? তারা 
িিকিন, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূিই উত্তম িাকনন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িিকিন, (রি) িকিন, আমার িাোকদর মকধ্য য উ আমার প্রলত 
মুলমন হকয় যগি এিং য উ  ালির। যয িকিকে, আল্লাহর  রুো ও রহমকত 
আমরা িৃলষ্ট্ িার্  করলে, যস হকিা আমার প্রলত লিশ্বাসী এিং নক্ষকত্রর প্রলত 
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অলিশ্বাসী। আর যয িকিকে, অমু  অমু  নক্ষকত্রর প্রর্াকি আমাকদর উপর 
িৃলষ্ট্পাত হকয়কে, যস আমার প্রলত অলিশ্বাসী হকয়কে এিং নক্ষকত্রর প্রলত লিশ্বাস 
স্থাপন ারী হকয়কে”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, মুয়াত্তা মালি , হাদীস নং ৪; সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৮৪৬; সহীহ 
মুসলিম, হাদীস নং ৭১। 
হাদীকস উলল্ললখত  ;শব্দলির িযাখযায় ইিন সািাহ িকিন, “এলি মূিত নক্ষত্র অকথভ নয় انلوء 

য ননা এলি ناء ينوء এর মাসদার। অথভ পকড় যাওয়া, অদৃশয হওয়া। য উ য উ িকিকেন, 
উলদত হওয়া”। অতঃপর লতলন িকিন, “স্বয়ং নক্ষত্রক  نوء িকি, িাকয়িক  মাসদার লহকসকি 
িযিহার  কর। আিু ইসহা  যাজ্জাি তার ল েু ‘আমািী’ যত িকিকেন, পলশ্চকম পকড় যাওয়া 
তার াক  األنواء িকি, আর পূকিভ উলদত হওয়া তার াক  اْلوارح িকি। লসয়ানাতু সহীহ 
মুসলিম, পৃ. ২৪৬-২৪৭। 

ِب ُهَريَْرةَ 
َ
لَْم تََرْوا إََِل َما قَاَل َربُُّكْم؟ قَاَل: »قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:: قَاَل  َعْن أ

َ
أ

ْصبََح فَِريق  
َ
ْنَعْمُت ََعَ ِعبَاِدي ِمْن نِْعَمٍة إاِلَّ أ

َ
ِمنُْهْم بَِها ََكفِِريَن. َيُقولُوَن الَْكَواِكُب َما أ

 «َوبِالَْكَواِكِب 
আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যতামরা ল  িাকনা যতামাকদর রি  ী িকিকেন? লতলন 
িকিকেন, আলম যখন আমার িাোর উপর অনুগ্রহ  লর, তখনই তাকদর 
এ দি তা অস্বী ার  কর এিং িিকত থাক  নক্ষত্র ও নক্ষকত্রর প্রর্াকি 
আমাকদর  াি হয়”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭২। 
সহীহ মুসলিকমর অনয িেভনায় একসকে,  

ْصَبَح فَِريق  ِمَن انلَّاِس بَِها »
َ
َماِء ِمْن بََرَكٍة إِالَّ أ نَْزَل اهلُل ِمَن السَّ

َ
ُل اهلُل الَْغيَْث َفيَُقولُوَن: الَْكْوَكُب َما أ ََكفِِريَن، ُيْْنِ

 .«َكَذا َوَكَذا

“আল্লাহ তা‘আিা আসমান যথক  য াকনা ির ত (িৃলষ্ট্) অিতীেভ  রকি, এ দি যিা  প্রতুযকষ 
তা অস্বী ার  কর, িৃলষ্ট্পাত  রান আল্লাহ তা‘আিা আর তারা িিকত থাক  যয, অমু  অমু  
নক্ষত্র”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭২। 
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ابُْن َعبَّاٍس، قَاَل: ُمِطَر انلَّاُس ََعَ َعْهِد انلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َفَقاَل: انلَِّبُّ َصَّلَّ َعْن 
، قَالُوا: َهِذهِ رمَْحَ  ْصبََح ِمَن انلَّاِس َشاِكر  َوِمنُْهْم ََكفِر 

َ
ُة اهلِل، َوقَاَل َبْعُضُهْم: اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: " أ

لَْت َهِذهِ اْْليَُة:  ۡقِسمُ  فََلٓ ﴿لََقْد َصَدَق نَوُْء َكَذا َوَكَذا " قَاَل: َفَْنَ
ُ
َٰقِعِ  أ َٰ : الواقعة] ﴾٧٥ٱنلُُّجومِ  بَِم

١٥]: ََ نذُكمۡ  رِۡزقَُكمۡ  َوََتَۡعلُونَ ﴿ ، َحّتَّ بَلَ
َ
بُونَ  أ ِ  .[١٢: الواقعة] ﴾٨٢تَُكذ 

ইিন আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাকমর যুকগ এ িার িৃলষ্ট্পাত হকি, লতলন িিকিন, “যিা কদর য উিা 
 ৃতজ্ঞ রকয়কে আর য উিা অ ৃতজ্ঞ। এ দি িকি, এলি আল্লাহর রহমত, 
অপর দি িকি অমু  অমু  নক্ষকত্রর প্রর্াকি তা প্র াশ যপকয়কে। এ লিষকয় 
আল্লাহ নালযি  করন, “আলম নক্ষত্ররালির অস্তািকির শপথ  রলে”। [সূরা 
আি-ওয়ালক্ব‘আহ, আয়াত: ৭৫], লতলন আয়াত পযভন্ত পকড়ন, “আর 
লমথযািারক ই যতামরা যতামাকদর িীিকনর সম্বি  কর লনকয়ে?”। [সূরা আি-
ওয়ালক্ব‘আহ, আয়াত: ৮২]। 

সহীহ, মুসলিম, হাদীস নং ৭৩।  
 

৪৯- পলরকেদ: িংশ তুকি লনো ারী ও মৃকতর িকনয লিিাপ ারীর  মভ াণ্ড 
 ুিুরী নাকম আখযালয়ত  
ِب ُهَريَْرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 

َ
:»َعْن أ  اثْنَتَاِن يِف انلَّاِس ُهَما بِِهْم ُكْفر 

ْعُن يِف النََّسِب َوانلِّيَاَحُة ََعَ الَْميِِّت   .«الطَّ
আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “দুলি স্বর্াি মানুকষর মাকঝ রকয়কে, যয দুলি  ুিুরী িকি 
গেয: িংকশর প্রলত  িাক্ষ  রা এিং মৃকতর িনয উচ্চঃস্বকর লিিাপ  রা”।  
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৭। 

نَّ رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: 
َ
ِب ُهَريَْرَة، أ

َ
ْهِل اجْلَاِهِليَِّة اَل »َعْن أ

َ
ثاََلث  ِمْن َعَمِل أ

نَْواءِ 
َ
ْهُل اإْلِْساَلِم: انلِّيَاَحُة، َوااِلْستِْسَقاُء بِاأْل

َ
ُكُهنَّ أ  :َوَكَذا قُلُْت لَِسِعيٍد: َوَما ُهَو؟ قَاَل  «َيْتُ

 .«َدْعَوى اجْلَاِهِليَِّة: يَا آَل فُاَلٍن، يَا آَل فُاَلنٍ »
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আিু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “লতনলি  াি িাকহিী যুকগর মানুকষর, যা ইসিাম যুকগর 
মানুষ এখনও তযাগ  কর লন। যসগুকিা হকিা: মৃকতর িনয উচ্চঃস্বকর লিিাপ 
 রা, নক্ষকত্রর সাহাকযয িৃলষ্ট্ িাওয়া। এমলনর্াকি, আলম সাঈদ রহ. লিকজ্ঞস 
 রিাম তৃতীয়লি  ী? লতলন িিকিন, িাকহিী যুকগর ডা , তা হকিা: যহ 
অমুক র িংশধ্র! যহ অমুক র িংশধ্র! িকি ডা  যদওয়া”। 
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৭৫৬০; ইিন লহব্বান, হাদীস নং ৩১৪১। 
 

৫০- পলরকেদ: ইসিাম তার পূকিভর সি ল েু ধ্বংস  কর লদকয়কে 
ْكََثُوا، َوَزنَوْ 

َ
ِْك ََكنُوا قَْد َقتَلُوا َوأ ْهِل الَشِّ

َ
نَّ نَاًسا، ِمْن أ

َ
ُ َعنُْهَما: أ ا َعِن ابِْن َعبَّاٍس رَِِضَ اَّللَّ

ًدا َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم  تَْوا حُمَمَّ
َ
ْكََثُوا، فَأ

َ
ي َتُقوُل َوتَْدُعو إََِلِْه 621]ص:َوأ ِ [ َفَقالُوا: إِنَّ اِلَّ

َل: اَرًة َفَْنَ نَّ لَِما َعِملْنَا َكفَّ
َ
نَا أ ، لَْو َُتَِْبُ ِينَ ﴿ حَلََسن  ِ  َمعَ  يَۡدُعونَ  َل  َوٱَّلذ  َوَل  َءاَخرَ  إَِلًَٰها ٱّللذ

مَ  ٱلذِت  ٱنلذۡفَس  َيۡقُتلُونَ  ُ  َحرذ  َيَٰعَِبادِيَ  قُۡل ﴿: َونََزلَْت [  ١١: الفرقان] ﴾يَۡزنُونَ  َوَل  بِٱۡۡلَق ِ  إِلذ  ٱّللذ
ِينَ  فُوا   ٱَّلذ ۡۡسَ

َ
َٰٓ  أ نُفِسِهمۡ  ََعَ

َ
ِ  رذَۡحَةِ ِمن َتۡقَنُطوا   َل  أ  .[٥٢: الزمر] ﴾ٱّللذ

ইিন আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, মুশলর কদর 
 লতপয় যিা  যারা িযাপ র্াকি হতযা ও িযলর্িাকর লিপ্ত লেি। তারা মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর দরিাকর একস লিকজ্ঞস  রি, আপলন যয 
দীকনর প্রলত মানুষকদর আহ্বান িানাকেন, এ যতা অকন  উত্তম লিষয়। তকি 
আমাকদর পূিভ ৃত গুনাহসমূকহর  ািিারা সম্পক ভ আপলন যলদ আমাকদর 
লনলশ্চতর্াকি ল েু অিলহত  রকতন। তখন এ আয়াত নালযি হয়: “আর যারা 
আল্লাহর সাকথ অনয ইিাহক  ডাক  না এিং যারা আল্লাহ যয নিসক  হতযা 
 রা লনকষধ্  করকেন যথাথভ  ারে োড়া তাক  হতযা  কর না। আর যারা 
িযলর্িার  কর না”। [সূরা আি-িুর ান, আয়াত: ৬৮]  
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আকরা নালযি হয়, “িিুন ‘যহ আমার িাোগে, যারা লনিকদর উপর িাড়ািালড় 
 করে যতামরা আল্লাহর রহমত যথক  লনরাশ হকয়া না”। [সূরা আয-যুমার, 
আয়াত: ৫২] 
মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৮১০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২২। 

نَُؤاَخُذ 
َ
، أ ِ : يَا رَُسوَل اَّللَّ ُ َعنُْه، قَاَل: قَاَل رَُجل  ِة؟ بَِما َعِملْنَا يِف اجلَاِهِليَّ َعِن ابِْن َمْسُعوٍد رَِِضَ اَّللَّ

َساَء يِف اإلِْساَلمِ »قَاَل: 
َ
ْحَسَن يِف اإلِْساَلِم لَْم يَُؤاَخْذ بَِما َعِمَل يِف اجلَاِهِليَِّة، َوَمْن أ

َ
خِ  َمْن أ

ُ
َذ أ

ِل َواْلِخرِ  وَّ
َ
 .«بِاأل

আবু্দল্লাহ ইিন মাসউদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, এ কিা  
আরয  রি, যহ আল্লাহর রাসূি! আমরা িাকহিী যুকগ যা  করলে, এর িনযও 
ল  আমাকদর পা ড়াও  রা হকি? লতলন িিকিন, “যয িযলক্ত ইসিাম অিস্থায় 
র্াকিা  রকি, িাকহিী যুকগ যস  ী  করকে, তার িনয পা ড়াও  রা হকি না। 
আর ইসিাম গ্রহকের পর যয মে  রকি, তাক  প্রথম ও যশষ সি আমকির 
িনয পা ড়াও  রা হকি”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬৯২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০।  
হাদীকস উলল্ললখত  শকব্দর অথভ  ুিুরী ও লশ ভী। যয িযলক্ত ইসিাম গ্রহকের পকর আল্লাহর  اإلساءة

সাকথ লশ ভ ও  ুিুরী  রকি তাক  িাকহিী ও ইসিাম যুকগর সি আমকির িনয পা ড়াও 
 রা হকি। আর যয িযলক্ত লশ ভ ও  ুিুরী  রকি না, তাক  িাকহিী যুকগর আমকির িনয 
পা ড়াও  রা হকি না। য ননা আল্লাহ তা‘আিা িকিকেন,   

ِينَ  قُل﴿ ا لَُهم ُيۡغَفرۡ  يَنَتُهوا   إِن َكَفُرٓوا   ل َِّلذ  [  ٣١: االنفال] ﴾َسلََف  قَدۡ  مذ

“যারা  ুিুরী  করকে আপলন তাকদরক  িিুন, যলদ তারা লিরত হয় তাহকি অতীকত যা হকয়কে 
তাকদরক  তা ক্ষমা  রা হকি”। [সূরা আি-আনিাি, আয়াত: ৩৮]  
আমর ইিন ‘আস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িলেভত পূকিভর হাদীকস একসকে,  

 «نَّ اإْلِْساَلَم َيْهِدُم َما ََكَن َقبْلَهُ إ»
“ইসিাম পূকিভর সি মে আমি ধ্বংস  কর যদয়”।  
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১। 
نَا َعْمَرو بَْن الَْعاِص، وَُهَو يِف ِسيَاقَِة الَْموِْت، َيبَِِك َطِوياًل،  ، قَاَل: َحَْضْ َعِن ابِْن ِشَماَسَة الَْمْهِريِّ

َك رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَ  َ َما بََشَّ
َ
َبتَاُه، أ

َ
َداِر، فََجَعَل اْبنُُه َيُقوُل: يَا أ َل وَْجَهُه إََِل اجْلِ ِه يْ وََحوَّ
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ْقبََل بِوَْجِهِه، َفَقاَل وَ 
َ
َك رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم بَِكَذا؟ قَاَل: فَأ َ َما بََشَّ

َ
 :َسلََّم بَِكَذا؟ أ

ًدا رَُسوُل اهلِل، إِنِّ قَْد ُكنُْت ََعَ  نَّ حُمَمَّ
َ
ْن اَل إَِلَ ِإالَّ اهلُل، َوأ

َ
فَْضَل َما نُِعدُّ َشَهاَدُة أ

َ
  إِنَّ أ

َ
ْطبَاٍق أ

َحبَّ 
َ
، َواَل أ َشدَّ ُبْغًضا لَِرُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ِمنِّ

َ
َحد  أ

َ
يْتُِن َوَما أ

َ
إيَِلَّ  ثاََلٍث، لََقْد َرأ

ْهِل انلَّ 
َ
ُكوَن قَِد اْستَْمَكنُْت ِمنُْه، َفَقتَلْتُُه، فَلَْو ُمتُّ ََعَ تِلَْك احْلَاِل لَُكنُْت ِمْن أ

َ
ْن أ

َ
ا اِر، فَ أ لَمَّ

َتيُْت انلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َفُقلُْت: ابُْسْط يَِمينََك 
َ
َجَعَل اهلُل اإْلِْساَلَم يِف قَلِْب أ

بَايِْعَك، فَبََسَط يَِمينَُه، قَاَل: َفَقبَْضُت يَِدي، قَاَل: 
ُ
رَْدُت « َما لََك يَا َعْمُرو؟»فَْْل

َ
نْ قَاَل: قُلُْت: أ

َ
  أ

ْشَتَِط، قَاَل: 
َ
ْن ُيْغَفَر يِل، قَاَل: « تَْشَتُِط بَِماَذا؟»أ

َ
نَّ اإْلِْساَلَم َيْهِدُم َما ََكَن »قُلُْت: أ

َ
َما َعِلْمَت أ

َ
أ

نَّ احْلَجَّ َيْهِدُم َما ََكَن َقبْلَُه؟
َ
نَّ الِْهْجَرَة َتْهِدُم َما ََكَن َقبْلََها؟ َوأ

َ
َحد  « َقبْلَُه؟ َوأ

َ
َحبَّ  َوَما ََكَن أ

َ
أ

 
َ
ْمَْل

َ
ْن أ

َ
ِطيُق أ

ُ
َجلَّ يِف َعيِْن ِمنُْه، َوَما ُكنُْت أ

َ
 إِيَلَّ ِمْن رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َواَل أ

 َعيَْنَّ 
ُ
ْمَْل

َ
ُكْن أ

َ
نِّ لَْم أ

َ
َطْقُت؛ أِل

َ
ِصَفُه َما أ

َ
ْن أ

َ
 ِمنُْه، َولَْو ُمتُّ َعيَْنَّ ِمنُْه إِْجاَلاًل َلُ، َولَْو ُسئِلُْت أ

ْدرِي َما َحايِل ِفيَها،
َ
ْشيَاَء َما أ

َ
ْهِل اجْلَنَِّة، ُثمَّ َوَِلنَا أ

َ
ُكوَن ِمْن أ

َ
ْن أ

َ
إَِذا فَ  ََعَ تِلَْك احْلَاِل لَرََجوُْت أ

 َ َّ التُّ ، فَإَِذا َدَفنْتُُموِن فَُشنُّوا لََعَ ، َواَل نَار  نَا ُمتُّ فَاَل تَْصَحبِْن نَاِِئَة 
َ
ِقيُموا َحْوَل اَب َشنًّا، ُثمَّ أ

َ
 أ

َراِجُع بِِه رُُسَل 
ُ
ْنُظَر َماَذا أ

َ
ََ بُِكْم، َوأ ِ ن

ْ
ْستَأ

َ
 َقَْبِي قَْدَر َما ُتنَْحُر َجُزور  َوُيْقَسُم حَلُْمَها، َحّتَّ أ

 .َرّبِّ 
ইিন লশমাসা আি-মাহরী রহ. যথক  িলেভত, লতলন িকিন, আমরা ‘আমর ইিন 
‘আস রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর মুমূষভ অিস্থায় তাক  যদখকত উপলস্থত হিাম।  তখন 
লতলন যদয়াকির লদক  মুখ  কর অকন ক্ষে  াাঁদলেকিন। তার পুত্র তাক  তার 
সম্পক ভ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত লিলর্ন্ন সুসংিাকদর 
উকল্লখ পূিভ  প্রকিাধ্ লদকেন যয, আব্বা! রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম ল  আপনাক  অমু  সুসংিাদ যদন লন? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম ল  আপনাক  অমু  সুসংিাদ যদন লন? িেভনা ারী িকিন, 
তখন লতলন পুকত্রর লদক  মুখ লিরাকিন এিং িিকিন, আমার সকিভাৎ ৃষ্ট্ পাকথয় 
হকে ‘িা ইিাহা ইল্লািাহু মুহাম্মাদুর রাসুিুল্লাহ’- এ  াকিমার সাক্ষয যদওয়া। 
আর আলম অলতক্রম  করলে আমার িীিকনর লতনলি পযভায়। এ  সময় যতা 
আলম এমন লেিাম যয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর 
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লিরুদ্ধািরকে আমার যিকয়  কোরতর আর য উই লেি না। আলম যলদ 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামক   ব্জায় যপতাম আর হতযা  রকত 
পারতাম, এ লেি আমার সিকিকয় লপ্রয় র্ািনা। যলদ যস অিস্থায় আমার মৃতুয 
হকতা, তকি লনলশ্চত আমাক  িাহান্নাকম যযকত হকতা। এরপর আল্লাহ যখন 
আমার অন্তকর ইসিাকমর অনুরাগ সৃলষ্ট্  কর লদকিন, তখন আলম রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর দরিাকর উপলস্থত হকয় অনুকরাধ্ িানািাম 
যয, আপনার ডান হাত িালড়কয় লদন, আলম িায়‘আত  রকত িাই। রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর ডান হাত িালড়কয় লদকিন, তখন আলম 
আমার হাত যিকন লনিাম। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, 
‘আমর,  ী িযাপার? আলম িিিাম, পূকিভ আলম শতভ  কর লনকত িাই। রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম লিকজ্ঞস  রকিন,  ী শতভ  রকি? আলম উত্তকর 
িিিাম, আল্লাহ যযন আমার সি গুনাহ মাি  কর যদন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, ‘আমর! তুলম  ী িাকনা না যয, ইসিাম পূিভিতভী 
স ি অনযায় লমলিকয় যদয়। লহিরত পূকিভ ৃত গুনাহসমূহ লমলিকয় যদয় এিং 
হিও পূকিভর স ি গুনাহ লমলিকয় যদয়। ‘আমর রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িিকিন, 
এ পযভাকয় আমার অন্তকর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম অকপক্ষা 
যিলশ লপ্রয় আর য উ লেি না। আমার যিাকখ লতলন অকপক্ষা মহান আর য উ 
লেি না। অপলরসীম েদ্ধার  ারকে আলম তার প্রলত যিাখ র্কর তা াকতও 
পারতাম না। আি যলদ আমাক  তাাঁর যদহ আ ৃলতর িেভনা  রকত িিা হয়, 
তকি আমার পকক্ষ তা সম্ভি হকয় উেকি না।  ারে যিাখর্কর আলম  খকনাই 
তাাঁর প্রলত তা াকত পালর লন। ঐ অিস্থায় যলদ আমার মৃতুয হকতা তকি অিশযই 
আলম িান্নাতী হওয়ার আশািাদী থা তাম। পরিতভী াকি আমরা নানা লিষকয়র 
সাকথ িলড়কয় পকড়লে। তাই িালন না, একত আমার অিস্থান য াথায়? সুতরাং 
আলম যখন মারা যাকিা, তখন যযকনা য াকনা লিিাপ ারী অথিা আগুন যযন 
আমার িানাযার সাকথ না থাক । আমাক  যখন দািন  রকি তখন আমার 
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উপর আকস্ত আকস্ত মালি যিিকি এিং দািন যসকর এ লি উি যিাই  কর 
তার যগাশত িণ্টন  রকত যয সময় িাকগ, ততক্ষে আমার  িকরর পাকশ 
অিস্থান  রকি, যযকনা যতামাকদর উপলস্থলতর  ারকে আলম আতঙ্ক-মুক্ত অিস্থায় 
লিন্তা  রকত পালর যয, আমার রকির দূকতর (লিলরশতার)  ী িিাি যদকিা”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১।   

হাদীকস উলল্ললখত ‘আমর ইিন ‘আস রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর িােী, « ْطبَاٍق ثاََلٍث
َ
 অথভ «ُكنُْت ََعَ أ

লতন অিস্থায় িা লতন াকি। যযমন আল্লাহ তা‘আিার িােী,  
َكُبذ ﴿  [  ١٩: االنشقاق] ﴾١٩ َطَبق   َعن َطَبًقا لَََتۡ

“অিশযই যতামরা এ  স্তর যথক  অনয স্তকর আকরাহে  রকি”। [সূরা আি-ইনলশ া , আয়াত: 
১৯] অথভাৎ এ  অিস্থা যথক  অনয অিস্থা, এ  স্তর যথক  অনয স্তর।  

 াযী ‘ইয়াি রহ. ‘আমর ইিন ‘আস রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর িােী, «اَب َشنًّا َ َّ التُّ  সীন «فَُشنُّوا لََعَ
িকেভ ন তাকযাকগ িা ন তা োড়া, য উ য উ িকিকেন, উর্য়লির অথভ এ ই। এর অথভ হকিা 
যেকি যদওয়া। য উ য উ িকিকেন, সীন িকেভ ন তা োড়া অথভ আকস্ত যেকি যদওয়া। আর 
ন তা যযাকগ অথভ হকিা আিাদা আিাদা  কর মালি োিা। এলি মাইকয়যকতর  িকর মালি 
যদওয়ার সুন্নাত। আি-মুিলহম, লিি ুরতিী, ১/৩৩০।   

 

৫১- পলরকেদ:  ুিুরী অিস্থায় র্াকিা আমি  রকি অতঃপর ইসিাম গ্রহে 
 রকি 

ََتَنَُّث 
َ
ْشيَاَء ُكنُْت أ

َ
يَْت أ

َ
َرأ

َ
، أ ِ ُ َعنُْه، قَاَل: قُلُْت: يَا رَُسوَل اَّللَّ َعْن َحِكيِم بِْن ِحَزاٍم رَِِضَ اَّللَّ

 
َ
ْجٍر؟ َفَقاَل انلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل بَِها يِف اجلَاِهِليَِّة ِمْن َصَدقٍَة أ

َ
ْو َعتَاقٍَة، وَِصلَِة رَِحٍم، َفَهْل ِفيَها ِمْن أ

ْسلَْمَت ََعَ َما َسلََف ِمْن َخرْيٍ »َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
 .«أ

হা ীম ইিন লহযাম রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, “আলম 
িিিাম, ইয়া রাসূিাল্লাহ্! ঈমান আনয়কনর পূকিভ (সাওয়াি িাকর্র উকেকশয) 
আলম সদ া প্রদান, দাসমুক্ত  রা ও আত্মীয়তার সম্প ভ রক্ষা  রার নযায় 
যকতা র্াকিা  াি  করলে যস গুকিাকত সাওয়াি হকি ল ? তখন রাসূিুল্লাহ্ 



 

 

সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান লিশ্বক াষ 
 154  

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িিকিন, তুলম যয সি র্াকিা  াি  করে তা 
লনকয়ই ইসিাম গ্রহন  করে (তুলম যসসি  াকির সাওয়াি পাকি)”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৪৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৩। 

ْعتََق يِف اجلَاِهِليَِّة ِمائََة َرَقبٍَة، ومََحََل ََعَ ِمائَِة وِّف رواية: 
َ
ُ َعنُْه: أ نَّ َحِكيَم ْبَن ِحَزاٍم رَِِضَ اَّللَّ

َ
أ

ْعتََق ِمائََة َرَقبٍَة، 
َ
ْسلََم مَحََل ََعَ ِمائَِة بَِعرٍي، َوأ

َ
ا أ عليه وسلم،   صَّل اهللبثم أَت انلبَِعرٍي، فَلَمَّ

 فذكر َنو حديثه. 
অনয িেভনায় একসকে, “হা ীম ইিন লহযাম রালদয়াল্লাহু ‘আনহু িালহিী যুকগ 
এ শ যগািাম আযাদ  করলেকিন এিং আকরাহকের িনয এ শ উি 
লদকয়লেকিন। যখন লতলন ইসিাম গ্রহে  রকিন, তখনও এ শ উি িাহন 
লহসাকি দান  করন এিং এ শ যগািাম আযাদ  রকিন। অতঃপর রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর দরিাকর আসকিন। অতঃপর পূকিভর হাদীকসর 
নযায় ঘিনা িেভনা  করন”। 

মুত্তািা ুন ‘আিাইলহ, সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৪৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৩। 
অনয িেভনায় একসকে, লতলন িকিকেন,  

َدُع َشيْئًا »
َ
 «.َصنَْعُتُه يِف اجْلَاِهِليَِّة ِإالَّ َفَعلُْت يِف اإْلِْساَلِم ِمثْلَهُ فََواَّلِل، اَل أ

“আল্লাহর  সম! আলম িাকহিী যুকগ যযসি র্াকিা  াি  করলে, ইসিাম গ্রহকের পকরও 
যসসি র্াকিা  াি  রকিা”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৩। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী, ُ«ٍَُُماَُسلََفُِمْنَُخّْي ْسلَْمَتُلََعَ

َ
«أ  এর িযাখযা 

অলধ্ াংশ আকিম িযাখা  করকেন। ইমাম হারিী রহ. িকিকেন, ইসিাম পূকিভ যযসি র্াকিা 
 াি  করকে ইসিাম গ্রহকের পকর যসসি র্াকিা আমি তার যথক  যাকি। যযমন য উ িকি, 
আলম এ শ লদরহাকমর লিলনমকয় ইসিাম গ্রহে  করলে। এর অথভ হকিা আলম এ শ লদরহাম 
লনকির িনয সংরক্ষে  কর যরকখলে। ইমাম  ুরতিী রহ. িকিন, ইমাম হারিী রহ. যয িযাখযা 
লদকয়কেন তা সিকিকয় উত্তম ও সুের।  

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:   ِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ
َ
ْسلََم الَْعبُْد فَحَ »َعْن أ

َ
ُسَن إَِذا أ

ْزلََفَها، ُثمَّ 
َ
ْزلََفَها، َوحُمِيَْت َعنُْه ُكُّ َسيِّئٍَة ََكَن أ

َ
ُ َلُ ُكَّ َحَسنٍَة ََكَن أ َن َبْعَد َكَ  إِْساَلُمُه، َكتََب اَّللَّ
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ْن يَ 
َ
يِّئَُة بِِمثِْلَها إاِلَّ أ ْمثَالَِها إََِل َسبِْع ِمائَِة ِضْعٍف، َوالسَّ

َ
ِة أ َجاَوَز تَ َذلَِك الِْقَصاُص، احْلََسنَُة بَِعَْشَ

ُ َعزَّ وََجلَّ َعنَْها  .«اَّللَّ
আিু সাঈদ খুদরী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু যথক  িলেভত, লতলন িকিন, রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম িকিকেন, “যখন য াকনা িযলক্ত উত্তমরূকপ 
ইসিাম গ্রহে  কর, তখন আল্লাহ তা‘আিা তার ঐ স ি সৎ মভ লিকখ যনন, 
যা যস পূকিভ  করলেি, আর যসই স ি পাপ মুকে যিকিন যাকত অতীকত লিপ্ত 
হকয়লেি। এরপর তার লহসাি এর্াকি লিলখত হয় যয, তার প্রকতয  সাওয়াকির 
পলরিকতভ দশ হকত সাতশত গুে পযভন্ত সাওয়াি যিখা হয়। আর প্রকতয  পাপ 
শুধু্ অতিু ুই যিখা হয়, যা যস  কর; যলদ আল্লাহ ক্ষমা না  করন”। 
সহীহ, নাসায়ী, হাদীস নং ৪৯৯৮; শু‘আিুি ঈমান, লিিিাইহা ী, হাদীস নং ২৪।    
ইমাম িুখারী এ হাদীসলিক  ল তািুি ঈমাকন (৪১) মালি  রহ. যথক  মু‘আল্লা  সূকত্র  িেভনা 
 করকেন। অনয য াথাও লতলন হাদীসলিক  মুত্তালসি  করন লন। তকি লতলন » ُ َُكَتَبُ َََُُّل ُُاَّللَّ ُك 

ْزلََفَهاََُكنََُُحَسَنةٍُ
َ
أ « িাদ লদকয়কেন। য ননা এ থালি  াকয়দার সাকথ বিপরীত। য ননা  ুিুরী 

ও লশ ভী অিস্থায় এ িন  াকির যযসি র্াকিা  াি  কর তাকত সাওয়াি হয় না। য ননা 
বন কিযর শতভ হকে যার বন িয প্রতযাশী তার সম্পক ভ িানা। আর  ালির িযলক্তর অিস্থা 
এরূপ নয়। ইমাম মাকযরী রহ. ও অনযরা এ থা িকিকেন।  াযী ‘ইয়াি রহ. এ লিপরীতমুখী 
 থার িিাকি ইমাম মাকযরী রহ. এর অনুসরে  করকেন। ল ন্তু ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. এ 
মতক  প্রতযাখযান  করকেন। লতলন িকিকেন, অলধ্ াংশ মুহালক্কক র মত হকিা – িরং এ মকতর 
ওপর ইিমা িলেভত আকে- “য াকনা  ালির র্াকিা  াি যযমন, সদ া, আত্মীয়তার সম্প ভ 
িিায় ইতযালদ  রকি, অতঃপর ইসিাম গ্রহে  রকি এিং ইসিাকমর উপর মারা যগকি তার 
যসসি সাওয়াি লিলপিদ্ধ  রা হকি”।  
হাকিয ইিন হািার আস ািানী রহ. িকিকেন, এ  থার অকন গুকিা িযাখযা হকত পাকর। 
সিকিকয় শলক্তশািী িযাখযা হকিা: “প্র ৃতপকক্ষ মুসলিকমর ইসিাম অিস্থায় র্াকিা আমি 
আল্লাহর যমকহরিানী ও ইহসাকন লিলখত হওয়া মাকন  ালির অিস্থায় তার  ৃত র্াকিা আমি 
 িুি হওয়াক  অতযািশয ীয়  কর না। য ননা হাদীকস সাওয়াি যিখার  থা িিা হকয়কে, 
 িুি হওয়ার  থা নয়। হকত পাকর  ালির িযলক্তর র্াকিা আমি ইসিাম গ্রহকের সাকথ 
সমৃ্পক্ত। যস ইসিাম গ্রহে  রকি তার র্াকিা আমি  িুি  রা হকি। আর ইসিাম গ্রহে না 
 রকি  িুি  রা হকি না। িাতহুি িারী, ১/৯৯। 
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আলম মকন  লর- সং ি - ইকতাপূকিভ উলল্ললখত হাল ম ইিন লহযাম রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীস 
এ মতক  সমথভন  কর।  
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাকমর িােী, »ْزلََفَها

َ
 এর অথভ লিগত, পূকিভর  ৃত »أ
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