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ভূহমো 
 

يمه  ٱلَرِنَٰمۡح ٱّلَله  ِمۡسِب  ٱلَرحه

 احلمد هلل وكىف وسَلم َع عباده اَّلين اصطىف، أما بعد.
আমার েকয়েজন সুহৃ  বনু্ধ হনতয প্রকয়াজনীয় থ া‘আর ওপর এেহি বই 

থলখার পরামেি হ কলা। েকলবর বুহির ফকল পাঠে হবরহিেরভাকব যাকত 

বইহিকে গ্রিণ না েকরন -সাকে এ পরামেি হ কতও তারা ভুল েকর হন। হবজ্ঞ 

উলামাকয় হেরাম এ হবষকয় িা ীকসর সন সি অকনে হেতাব রিনা েকরকছন 

বৃিৎ েকলবকরর  রুন হপপাসুরা স্বভাবতই থসগুকলা পড়কত হিম্মত িাহরকয় 

থফকল। ইমাম বুখারী রি. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 

বণিনা েকরকছন, হতহন বকলকছন: “আহম যখন থতামাক রকে থোকনা হেছু েরার 

আক ে থ ই, তখন থতামরা সাধ্যানুসাকর তা েরার থিষ্টা ের”। 

োইখ ইমাম আবু আমর ইবনুস সালাি রি.-কে প্রশ্ন েরা িকয়হছল, েী 

পহরমাণ হযহের েরকল মুহমন নর-নারী আল্লাির োকছ অহধ্ে হযহেরোরী 

সাবযে িকব? হতহন উত্তর হ কয়হছকলন, যহ  থস সোল-সন্ধযা, হ ন-রাত ও 

হবহভন্ন অবস্থায় পহঠত থ া‘আগুকলা হনয়হমত আ ায় েকর, তকবই আল্লাির 

 রবাকর অহধ্ে হযহেরোরীক র অন্তভুিি িকব।  

আবু্দল্লাি ইবন বুসর রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, জননে সািাবী রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর োকছ একস আরয েরল, ইয়া রাসূলুল্লাি! 

েরী‘আকতর হুেুম থতা অকনে রকয়কছ, আমাকে এমন থোকনা আমল বকল 

হ ন, যা আহম হনকজর জনয অযীফা বাহনকয় হনকবা। হতহন উত্তকর বলকলন: 

“থতামার হজহ্বা থযন সবি া আল্লাির হযহের দ্বারা হসি োকে’’। 



 

 

আল-হিসনুল ওয়ােী 
 4  

সকেি থনই, হনয়হমত স্বল্প আমল অহনয়হমত অহধ্ে আমকলর তুলনায় অকনে 

উত্তম। রাসূকলর িা ীকস এর প্রমাণ আমরা থ খকত পাই, ‘‘সকবিাত্তম আমল 

তাই, যা হনয়হমত েরা িয়।’’  

এ পুেকের হভতর আহম সিীি িা ীকসর আকলাকে বােব অহভজ্ঞতাসি 

সংহিপ্তাোকর হনতয প্রকয়াজনীয় থ া‘আগুকলা এেত্র েকরহছ। আল্লাির েসম 

হ কয় বলকত পাহর, এ থ া‘আগুকলা অনুসাকর হনয়হমত আমলোরীকে আল্লাি 

তা‘আলা সন্তান-সন্তুহত, ধ্ন-সম্প সি েয়তাকনর যাবতীয় থধ্াো এবং যমানার 

সব রেকমর আপ -হবপ  থেকে হিফাযত েরকবন।  

পহরকেকষ আল্লাির োকছ সািাযয োমনা েরহছ, হতহন থযন এ পুেে থলখার 

উকেেয পূণি েকর থ ন এবং আমাক র সেলকে উপেৃত িওয়ার তাওফীে 

 ান েকরন। 
 

০১/০৯/১৪২২ হিজরী   

হবনীত গ্রন্থোর 
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এে 

সূরা আল-ফাহতিা পড়া 

এেবার, হতনবার, সাতবার অেবা তার থিকয় থবহে, সবি থরাকগর হনরামকয়র 

জনয। 

ফযীলত: 

এে. হবষাি প্রাণীর  ংেকনর হিহেৎসা। 

আবু সাঈ  খু রী রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাকমর সািাবীগকণর এে ল সফকর থবর িকলন। সফরোকল তারা 

আরকবর থোকনা এে এলাোয় যাত্রা হবরহত হ কলন। থস এলাোর থলােক র 

োকছ তারা মকিমান ারীর আকব ন েরকলন, হেন্তু তার থমিমান ারী েরকত 

অস্বীোর েরকলা। ঘিনাক্রকম সািাবীগকণর োকফলা থসখাকন অবস্থানোকলই 

তাক র থগাত্রপহতকে হবচু্ছ  ংেন েকর। তার হিহেৎসার জনয তারা অকনে 

থিষ্টা-ত বীর েকর হবফল িয়। তখন তাক র এেজন বলকলা, থতামরা যহ  এ 

নবাগত পহেেক র োকছ থযকত, িকত পাকর তাক র থেউ হেছু জাকন। 

থলােহির েো অনুযায়ী এলাোর থলােজন সািাবীগকণর োকছ একস বলকলা, 

থি োকফলার যাত্রী ল! আমাক র সর ারকে হবচু্ছ  ংেন েকরকছ, আমরা তার 

হিহেৎসার জনয বহু থিষ্টা েকর হবফল িকয়হছ। থতামাক র মধ্যোর থেউ হে 

এ হবষকয় হেছু জাকনা? 

সািাবীগকণর এেজন তখন বলকলন, িযাাঁ, আহম জাহন। আল্লাির েসম! আহম 

ঝাড়ফুাঁে জাহন। হেন্তু আকগ িুহি ের, আমাক রকে েী থ কব? োরণ আমরা 

থতামাক র হনেি থমিমান ারী থিকয়হছলাম, তা ের হন। তখন তাক র সকে 

এেপাল বেহরর িুহি িকলা। 
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অতঃপর থস সািাবী তাক র সকে হগকয় সূরা আল-ফাহতিা অেিাৎ احلمد هلل 
পড়কত োেকলন এবং থরাগীর গাকয় ফুাঁে হ কত লাগকলন। এভাকব হেছুিণ 

পড়ার পর সর ার সুস্থ িকয় উঠকলা। থেমন থযকনা এখন-ই তাকে েৃঙ্খল মুি 

েরা িকলা।1 

 ুই. পাগলাহমর সফল হিহেৎসা 

খাকরজা স্বীয় িািা থেকে বণিনা েকরন, হতহন বকলকছন: আমরা রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর  রবার থেকে হফকর আসার পকে আরকবর 

এে গ্রাকম থপৌঁছকল তারা আমাক র বলকলা, আমরা জানকত থপকরহছ আপনারা 

মুিাম্মা  সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর োছ থেকে েলযাণ হনকয় একসকছন। 

অতএব, আপনাক র হনেি েী থোকনা থরাগ হনরাময়োরী হেছু আকছ? োরণ 

আমাক র এখাকন েৃংখলাবি এে পাগল আকছ। 

আমরা উত্তর হ লাম, িযাাঁ, আকছ। তখন তারা েৃংখলাবি এে পাগলকে হনকয় 

একলা। হতহন বকলন, আহমই তখন লাগাতার হতনহ ন সোল-হবোল সূরা আল-

ফাহতিা পকড় ওকে ঝাড়লাম। ঝাড়ার হনয়ম হছকলা যতবার সূরা আল-ফাহতিা 

থেষ েকরহছ, ততবার ওর গাকয় িালো েুেু হ কয়হছ। এ হনয়কম ঝাড়ার পর 

থস সমূ্পণিরূকপ সুস্থ িকয় উঠকলা। তখন তারা আমাকে এর পাহরশ্রহমে হ কত 

িাইকলা, হেন্তু আহম হনকত অস্বীোর েরলাম এবং বললাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজকজ্ঞস না েকর হনকবা না।  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজকজ্ঞস েরকল হতহন উত্তর 

হ কলন: িযাাঁ, তা গ্রিণ েকর খাও। েতজন হমেযা ঝাড়ফুাঁে েকর থস পাহরশ্রহমে 

খায়, আর তুহম সতযভাকব ঝাড়ফুাঁকের মাধ্যকম খাকচ্ছা।2 

                                           
1 িাকেম ১/৫০২ 
2 সিীি বুখারী ১০/১৯৮ 
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হতন. হিউমার জাতীয় থরাকগর হিহেৎসা 

আল্লামা ইবন িাজার রি. ইরাকের এে োইকখর ঘিনা বণিনা েকরন। োইখ 

বকলন, শেেকব আমার থিাকখর ভ্রুর উপকর থছাট্র থমকজর মকতা হছকলা। ফকল 

আমার থিাকখর ভ্রু ঝুকল পড়কলা। থয োরকণ ভাকলা েকর তাোকনা আমার 

পকি েষ্টের িকয়  াাঁড়াকলা। থসময় এেজন আমাকে বলকলা, বাগ াক  এে 

ইয়ািূ ী আকছ থস ভ্রু থফাঁকড় হিউমার থবর েকর থ য়। হেন্তু ইয়ািূ ী িওয়ায় 

তার োকছ থযকত মন থবহে সায় হ কলা না। এর হেছু হ ন পকরর ঘিনা। 

এেরাকত আহম স্বকে থ হখ থেউ আমাকে বলকছ, অযুর সময় এর উপর সূরা 

আল-ফাহতিা পড়। আহম তাই েরলাম। এভাকব েকয়ে হ ন যাওয়ার পর িঠাৎ 

এেহ ন থিিারা থধ্ায়ার সময় থমঝিা এমহনকতই পকড় থগকলা এবং  াগও মুকছ 

থগকলা। তখন আহম বুঝকত পারলাম, এিা সূরা আল-ফাহতিারই বরেত। 

তারপর থেকে আহম হনকজর জনয সূরা আল-ফাহতিাকে জ্বরসি হবহভন্ন থরাকগর 

ঔষধ্ বাহনকয় হনলাম। আল-িাম ুহলল্লাি! অহধ্োংে থরাগই আল্লাির হুেুকমই 

থসকর থগকছ।3 

িার. আবু্দল মাকলে ইবন উমাকয়র রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, “সূরা আল-ফাহতিা সেল থরাকগর 

হেফা।4 

ইমাম ইবনুল োইকয়যম রি. বকলন, আহম মক্কায়  ীঘি সময় অবস্থান েকরহছ। 

থস সময় আমার নানা থরাগ-বযহধ্ থ খা হ কতা; হেন্তু এর হিহেৎসার থোকনা 

ডািার বা ঔষধ্ থপতাম না। আহম তখন সূরা আল-ফাহতিার মাধ্যকম হনকজর 

হিহেৎসা েকরহছ এবং এর আশ্চযি তাহছর থ কখহছ। শুধু্ হনকজ েকরহছ তাই না; 

                                           
3 আল আছার হফল আযোর, পৃ: ২০ 
4  াকরমী 
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বরং থেউ আমার হনেি বযাোর অহভকযাগ েরকল, তাকেও সূরা আল-ফাহতিার 

ওপর আমল েরার েো বলতাম। তাক র অকনকেই খুব দ্রুত সুস্থ িকয় 

উঠকতা। 

এতিণ থতা িা ীকস বহণিত ঘিনা এবং সলকফ সাকলিীনক র অহভজ্ঞতা বণিনা 

েরলাম। 

বতিমানোকলও আল্লাির ফযকল এ সূরার মাধ্যকম অকনে শ হিে ও মানহসে 

থরাকগর হিহেৎসা সু-সম্পন্ন িকয়কছ এবং তারা সমূ্পণিরূকপ সুস্থতা অজিন 

েকরকছ। এর জনয এতিুেুই যকেষ্ট থয, হপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম এ সূরার নামেরণ েকরকছন ‘রুেুইয়া’ অেিাৎ হনরাময়োরী এবং 

হতহন থোকনা থরাগ হনধ্িাহরত েকরন হন। 

 

 ুই 

আয়াতুল েরসী 
وَ  إهَل  إهَلَٰهَ  َلا  ٱّلَله ﴿ هۥه َل  ٱۡلَقييومه   ٱۡلَحي  هه ذه خه

ۡ
َنة   تَأ َٰته  فه  َما ََّلهۥ نَۡوم    َوَل  سه ۡر فه  َوَما ٱلَسَمََٰو

َ
 ضه  ٱۡۡل

ۥا  يَۡشَفعه  ٱََّلهي َذا َمن هههۦ   إهَل  عهنَدهه يههمۡ  َبۡيَ  َما َيۡعلَمه  بهإهۡذن يۡده
َ
ۡم   َوَما أ ونَ  َوَل  َخۡلَفهه هيطه ه  ُيه ٖ  ب  يََشۡ

هنۡ  ا  م  هۦه هَما إهَل  عهۡلمه َٖ   ب ا عَ  َشا ييهه  َوسه ۡرسه َٰته  كه ۡرَض   ٱلَسَمََٰو
َ
هۥهَي  َوَل  َوٱۡۡل َما   وهه هه ۡفظه وَ  حه ي  َوهه  ٱۡلَعله

يمه   [٥٢٢: ابلقرة] ﴾٢٥٥ ٱۡلَعظه

 সোকল এেবার, হবোকল এেবার, রাকত ঘুকমর সময় এেবার এবং প্রকতযে 

ফরয সালাকতর পর এেবার পড়া। 

ফযীলত:  

এে. হিফাযতোরী হফহরেতা হনকয়াগ 

আবু হুরায়রা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম স োকয় হফতকরর থ খাকোনা েরার জনয আমাকে হনযুি 
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েকরহছকলন। রাকত এে বযহি একস উভয় িাত ভকর েসয হনকত আরম্ভ েকর। 

আহম তাকে িাকতনাকত ধ্কর বললাম, অবেযই থতামাকে আহম নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর োকছ হনকয় যাকবা। থস তখন বলল, আহম এেজন 

গরীব থলাে। আমার ওপর পহরবার পহরজকনর থবাঝা রকয়কছ এবং আহম 

অতযন্ত অভাবগ্রে। আবু হুরায়রা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বলকলন, এ েো শুকন 

আহম তাকে থছকড় হ লাম। 

সোল থবলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলকলন, আবু 

হুরায়রা! গত রাকত থতামার েকয়হ  েী েকরকছ? 

আহম উত্তকর বললাম ইয়া রাসূলুু্ল্লাি! তার পহরবার পহরজকনর থবাঝা ও অতযন্ত 

অভাবগ্রস্থতার েো শুকন আমার  য়া িকয়কছ। ফকল তাকে আহম থছকড় হ কয়হছ। 

হতহন তখন বলকলন, সাবধ্াকন থেকো। থস থতামার সকে হমেযা বকলকছ, আবার 

আসকব। 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর এ েোর োরকণ আমার  ৃঢ় 

হবশ্বাস জন্মাল থয, থস হনশ্চয় আবার আসকব। সুতরাং আহম তার অকপিায় 

রইলাম। হঠেই থস রাকত আকগর মকতা  ুই িাত ভকর েসয হনকত লাগকলা। 

আহম তাকে ধ্কর বললাম, থতামাকে আহম অবেযই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর োকছ হনকয় যাকবা। 

থস বলল, আমাকে থছকড় হ ন! আহম অভাবগ্রে, আমার ওপর পহরবার 

পহরজকনর থবাঝা রকয়কছ। আগামীকত আহম আর আসকবা না। তার ওপর 

আমার  য়া িকলা, ফকল এবারও আহম তাকে থছকড় হ লাম। সোল থবলা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলকলন, আবু হুরায়রা 

থতামার েকয় ীর েী িকলা? 
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আহম উত্তর হ লাম, ইয়া রাসূলুল্লাি! থস তার েহঠন প্রকয়াজন ও তার পহরবার 

পহরজকনর থবাঝার অহভকযাগ েরকলা, থস জনয তাকে থছকড় হ লাম। হতহন 

বলকলন, সাবধ্াকন থেকো। থস হমেযা বকলকছ, আবার আসকব। সুতরাং আহম 

অকপিায় রইলাম। পর হ কনর ঘিনা, পূকবির মকতাই থস রাকত একস িাত ভকর 

েসয হনকত লাগকলা। আহম তাকে ধ্কর বললাম, অবেযই আহম থতামাকে 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর হনেি হনকয় যাকবা। এ তৃতীয়বার 

এবং থেষ সুকযাগ। তুহম অেীোর েকরহছকল আর আসকব না, হেন্তু আবাকরা 

একসছ। থস তখন বলল আমাকে থছকড় হ ন, আহম আপনাকে এমন হেছু বােয 

হেহখকয় হ কবা, যার দ্বারা আল্লাি তা‘আলা আপনার উপোর েরকবন। আহম 

তাকে হজকজ্ঞস েরলাম থসই বােযগুকলা েী? 

থস উত্তর হ কলা আপহন রাকত হবছানায় ঘুমাকত যাওয়ার সময় ‘আয়াতুল েুরসী’ 

পকড় হনকবন। একত আপনার জনয আল্লাির পি থেকে এেজন হিফাযতোরী 

হনযুি োেকব এবং সোল পযিন্ত থোকনা েয়তান আপনার হনেি আসকব না। 

সোল থবলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলকলন, গত 

রাকত থতামার েকয় ীর েী িকলা? 

আহম উত্তর হ লাম, ইয়া রাসুলুল্লাি! থস আমাকে বলল, এমন হেছু বােয 

হেহখকয় হ কব, যার দ্বারা আল্লাহু আমার উপোর েরকবন। থস োরকণ এবারও 

আহম তাকে থছকড় হ কয়হছ। 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজকজ্ঞস েরকলন, থস বােযগুকলা েী? 

আহম উত্তকর হ লাম, থস আমাকে বকলকছ আপহন রাকত হবছানায় ঘুমাকত 

যাওয়ার সময় ‘আয়াতুল েুরসী’ পকড় হনকবন। একত আল্লাির পি থেকে 

আপনার জনয এেজন হিফাযতোরী হনযুি োেকব এবং সোল পযিন্ত থোকনা 

েয়তান আপনার হনেি আসকব না। 
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রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম তখন আমাকে বলকলন, মকনাকযাগ 

হ কয় থোন! যহ ও থস হমেযাবা ী হেন্তু থতামার সাকে সতয েো বকলকছ। থি 

আবু হুরায়রা! তুহম জাকনা, হতন রাত ধ্কর োর সাকে েো বকলহছকল? আহম 

উত্তর হ লাম, না। হতহন বলকলন, থস হছকলা েয়তান।5 

 ুই. জান্নাকত যাওয়ার মাধ্যম 

আবু উমামা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাম আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি ফরয সালাকতর পর ‘আয়াতুল েুরসী’ 

হতলাওয়াত েরকব, মৃতুয ছাড়া অনয হেছুই তার জান্নাকত প্রকবকের অন্তরায় 

িকব না।6 

হতন. ঘর ও স্থান থেকে েয়তান  ূরোরী 

আবু্দল্লাি ইবন মাসউ  রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, হতহন বকলকছন, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর সািাবীগকণরর এেজকনর সাকে হজকন্নর 

সািাৎ িকল হজন্ন তার সকে মল্লযুকি হলপ্ত িকলা। যুকি হজন্ন থিকর থগকলা। 

হতহন তখন হজন্নকে বলকলন, আহম থ খহছ তুহম একেবাকরই  ুবিল! থতামাক র 

হজন্ন সম্প্র ায় সবাই হে থতামার মকতা? নাহে থতামাক র মকধ্য তুহমই এরূপ?  

হজন্ন বলল: আল্লাির েসম! না, বরং আহম তাক র মকধ্য েহিোলী এেজন। 

হেন্তু যহ  তুহম হদ্বতীয় বার আমার সকে েুহে ের, যহ  তাকত তুহম আমাকে 

িাহরকয়  াও তািকল থতামাকে আহম এমন হজহনস হেহখকয় হ কবা যার দ্বারা 

তুহম উপেৃত িকব। 

হতহন বলকলন, িযাাঁ, হঠে আকছ। হদ্বতীয়বার আহম তার সকে েুহে েরলাম এবং 

তাকে িাহরকয় হ লাম। হজন্ন তখন বলকলা,  وَ  إهَل  إهَلَٰهَ  َلا  ٱّلَله  পড়।  ٱۡلَقييومه   ٱۡلَحي  هه

                                           
5  সিীি বুখারী, িা ীস নং ২৩১১ 
6  নাসায়ী, ৫/৩৩৯; সিীহুল জাকম ৫/৩৩৯ 
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থয ঘকর তুহম এিা পড়কব, থস ঘর থেকে েয়তান গাধ্ার নযায় বায়ু ছাড়কত 

ছাড়কত থবহরকয় যাকব এবং সোল িওয়া পযিন্ত থসখাকন ঢুেকব না। 

উপহস্থত সবাই প্রশ্ন েরকলা, থি আবু আবু্দর রিমান! থে থস বযহি? হতহন 

উত্তর হ কলন, থতামাক র হে উমার ইবনুল খাত্তাব ছাড়া অনয োকরা েো মকন 

িয়?7 

িার. থরাকগর প্রহতকষধ্ে 

ওয়ালী  ইবন মুসহলম রি. থেকে বহণিত, এে বযহি গাকছর হভতর নড়ািড়া 

শুনকত থপকয় হজকজ্ঞস েরকলা, থে তুহম? হেন্তু থোকনা উত্তর থপকলা না। তখন 

থস ‘আয়াতুল েুরসী’ পাঠ েরকল েয়তান থনকম আসকলা। থস বযহি েয়তানকে 

হজকজ্ঞস েরকলা, আমাক র ঘকর থরাগী আকছ, বল থতা েী হ কয় হিহেৎসা 

েরকবা? েয়তান উত্তর হ কলা, থয হজহনকসর মাধ্যকম আমাকে গাছ থেকে 

নাহমকয় একনকছ।8 

সুতরাং থ খুন, হেভাকব থলােহি থবাোর মত েয়তানকে থডকে থরাকগর ঔষধ্ 

সম্পকেি হজজ্ঞাসা েরকছ অেি তার োকছই রকয়কছ থসিার ঔষধ্। সাধ্ারণত 

মূখিরাই হজনক র সাকে এ রেম প্রকশ্নর মত োজ েকর োকে।  

 

হতন 

সূরা আল-বাোরা-এর থেষ  ুই আয়াত 
وله  َٖاَمنَ ﴿ ا  ٱلَرسه هَما نزهَل  ب

ه
ههۦه مهن إهََلۡهه  أ ۡؤمهنهوَن   َرب  ل  َوٱلۡمه هٱّلَله  َٖاَمنَ  كه تهبههۦه َوَمَلَٰٓئهَكتههۦه ب  َوكه

لههۦه هقه  َل  َورهسه َحد   َبۡيَ  نهَفر 
َ
هن أ لهههۦ   م  هوا   ريسه ۡعَنا َوقَال َطۡعَنا   َسمه

َ
ۡفَرانََك  َوأ  يه ٱلَۡمصه  ِإَوََلَۡك  َرَبَنا غه

هفه  َل  ٢٨٥ ا  َل  َرَبَنا ٱۡكتََسَبۡت   َما وََعلَۡيَها َكَسَبۡت  َما لََها وهۡسَعَها   إهَل  َنۡفًسا ٱّلَله  يهَكل  ۡذنَا  تهَؤاخه
                                           
7 সুনান  াকরমী ২/৪৪৭-৪৪৮; উত্তম সনক । বাইিাু্ক্বী তার মুখতাসারু   ালাকয়ল (৭/১২৩)।  
8 সুয়ূতী রি. এর লুোতুল মারজান, পৃ: ১৫০ 
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يَناا  إهن وۡ  نَسه
َ
نَا   أ

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡل  َوَل  َرَبَنا أ ا  ََتۡمه ا َعلَۡيَنا ۥ َكَما إهۡۡصٗ  َوَل  َبَنارَ  َقۡبلهَنا   مهن ٱََّلهينَ  ََعَ  ََحَۡلَتهه

ۡلَنا ه َم  هههۦ   ََلَا َطاقَةَ  َل  َما َته ا   ََلَا َوٱۡغفهرۡ  َعَنا َوٱۡعفه  ب نَت  َوٱرََۡحَۡنا
َ
ََٰنا أ نَا َمۡولَى ۡ  ۡلَقۡومه ٱ ََعَ  فَٱنُصه

َٰفهرهينَ   [ ٥٨٢  ،٥٨٢: ابلقرة] ﴾٢٨٦ ٱۡلَك

 সন্ধযায় এেবার অেবা ঘুকমর পূকবি এেবার অেবা ঘকর এেবার পড়া। 

ফযীলত: 

এে. সব হেছুর জনয যকেষ্ট 

আবু মাসউ  আনসারী রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি রাকত সূরা আল-বাোরা-এর থেষ  ুই 

আয়াত পড়কব, এ  ুই আয়াত তার জনয যাকেষ্ট।9 

 ুই. হতন রাকতর জনয েয়তানকে ঘর থেকে  ূরোরী 

নু‘মান ইবন বেীর রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, আল্লাি তা‘আলা আসমান জহমন সৃহষ্টর  ুই 

িাজার বছর পূকবি এেহি হেতাব নাহযল েকরকছন। উি হেতাব থেকে  ু’হি 

আয়াকত নাহযল েকরকছন। যার ওপর হতহন সূরা আল-বাোরা থেষ েকরকছন। 

এ  ু’হি আয়াত থয ঘকর পড়া িকব, হতন রাত পযিন্ত েয়তান থস ঘকরর হনেকি 

আসকব না।10 

ফাকয় া: আলী রাহ য়াল্লাহু আনহু বকলন, “আহম মকন েহর না থেউ হবকবেবান 

িকল হেভাকব সূরা আল-বাোরার থেষ হতনহি আয়াত পড়ার আকগ ঘুমাকব।”11  

 

                                           
9 সিীি বুখারী, িা ীস নং ৫০১৯; সিীি মুসহলম, ৮০৮।  
10 মুসতা রাকে িাকেম ১/৫৬২। 
11 ইবন তাইহময়যাি, আল-োহলমুত তাইহয়যব, পৃ. ১৯ 
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িার 

সূরা আল-ইখলাস এবং মু‘আউওয়াযাতাইন 
وَ  قهۡل ﴿ َحد   ٱّلَله  هه

َ
ۡ  لَمۡ  ٢ ٱلَصَمده  ٱّلَله  ١ أ ن َولَمۡ  ٣ يهوَلۡ  َولَمۡ  يَله ًوا ََّلهۥ يَكه فه َحده   كه

َ
 ﴾٤ أ

 [٤  ،١: الخَلص]
وذه  قهۡل ﴿ عه

َ
ه  أ هَرب  ه  مهن ١ ٱۡلَفلَقه  ب ه  َومهن ٢ َخلَقَ  َما َش  ق   َش  ه  َومهن ٣ َوقََب  إهَذا ََغسه  ٱَلََفََٰثَٰته  َش 

َقده  فه  ه  َومهن ٤ ٱۡلعه د   َش   [٢  ،١: الفلق] ﴾٥ َحَسدَ  إهَذا َحاسه
وذه  قهۡل ﴿ عه

َ
ه  أ هَرب  ه  مهن ٣ ٱَلَاسه  إهَلَٰهه  ٢ ٱَلَاسه  َملهكه  ١ ٱَلَاسه  ب  ٤ ٱۡۡلََناسه  ٱلۡوَۡسَواسه  َش 

وره  فه  يهوَۡسوهسه  ٱََّلهي ده َنةه مهنَ  ٥ َلَاسه  صه  [  ٢  ،١: انلاس] ﴾٦ َوٱَلَاسه  ٱۡۡله

 সোল সন্ধযা ও ঘুকমর আকগ হতনবার এবং প্রকতযে সালাকতর পর 

এেবার পড়া।  

ফযীলত: 

এে. সব হেছুর জনয যকেষ্ট 

আবু্দল্লাি ইবন খুবাইব রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, প্রবল বৃহষ্ট ও েহঠন 

অন্ধোরাচ্ছন্ন এে রাকত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর থখাাঁকজ 

থবর িলাম আমাক র ইমামহত েরার জনয।  ীঘিিণ অনুসন্ধাকনর পর তাকে 

থপলাম। তখন হতহন আমাকে বলকলন, বল। আহম নীরব রইলাম। হতহন পুনরায় 

বলকলন, বল। আহম নীরব রইলাম। সোল সন্ধযায় হতনবার তুহম পকড় নাও- 
وَ  قهل    أَحد   اّلَله  هه
و ذه  قهل   هَربه  أعه   ال َفلَقه  ب
و ذه  قهل   هَربه  أعه  اَلَاسه  ب

যা থতামার জনয সব হেছু থেকে যকেষ্ট িকব।12 

                                           
12
  হতরহমযী ৩/১৮৩ 
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 ুই.  ু’হি উত্তম সূরা যার হবহনমকয় িাওয়া যায় এবং যার দ্বারা আশ্রয় িাওয়া 

যায়:  

উেবা ইবন আহমর রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, “থি উক্ববা আহম পহঠত  ু’হি উত্তম সূরা 

সম্পকেি জানাব। েুল আউযু হবরাহব্বন নাস, েুল আউযু হবরাহব্বল ফালাে। 

থি উেবা, যখনই তুহম ঘুমাকব বা ঘুম থেকে উঠকব তখনই এ  ু’হি সূরা 

পড়কব। থোকনা যাচ্ঞাোরী হেংবা থোকনা আশ্রয়প্রােিী এ  ু’হির মকতা অনয 

থোকনা হেছু হ কয় আশ্রয় িায় ন।”13 

হতন. হজন্ন-ইনসাকনর অহনষ্ট থেকে রিাোরী 

আবু সাঈ  খু রী রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে, হতহন বকলন, সূরা নাস ও ফালাে 

নাহযল িওয়ার আগ পযিন্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজন্ন-

ইনসাকনর থিাখ লাগা থেকে আল্লাির োকছ পানাি িাইকতন। এ  ুই সূরা 

নাহযল িওয়ার পর এ  ু’হির ওপর আমল শুরু েকরন এবং বােী সব থছকড় 

থ ন।14 

 

পাাঁি 
ةَ  َوَل  َحْوَل  َل  ِ  إلَّ  قُوَّ  بِاّللَّ

 থোকনা সংখযা হনধ্িাহরত না েকর যত থবহে সম্ভব পড়া। 

ফযীলত: 

এে. জান্নাকতর ভাণ্ডারসমূকির এেহি ভাণ্ডার 

                                           
13  জাকমউল উসুল ৪৯১/৪২৯।  
14  হতরহমযী ২/২০৬ 
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আবু মূসা আে‘আরী রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম আমাকে বকলকছন: আহম েী থতামাকে জান্নাকতর ভাণ্ডারসমূি থেকে 

এেহি ভাণ্ডাকরর সুসংবা  থ কবা না? 

আহম আরয েরলাম, অবেযই, বলুন, ইয়া রাসূলুল্লাি! হতহন তখন আমাকে 

বলকলন:  ِ ةا إَِلَّ بِاّللَّ َلا قُوَّ ْولا وا  এ বােযহি পড়।15 َلا حا

 ুই. হবপ  থেকে মুহির থিকত্র আশ্চযিজনে ফলপ্র  

আল্লামা ইবনুল োকয়যম রি. বকলন, েহঠন োজ সিকজ উিার েরা, েষ্ট-কেে 

িালো েরা, িমতাসীনক র  রবাকর প্রকবকের ভয়-ভীহত  ূর েরা এবং 

প্রহতেূল পহরহস্থহতকে অনুেূকল আনার থিকত্রও এ োকলমার হবোল প্রভাব 

রকয়কছ।16 

প্রখযাত মুসহলম থসনানায়ে িাহবব ইবন সালামাি রি. েত্রুর মুকখামুখী িওয়ার 

সময় অেবা  ুগি অবকরাকধ্র সময়  َلا ْولا وا ِ  َلا حا ةا إَِلَّ بِاّللَّ قُوَّ  পড়াকে প্রাধ্ানয 
হ কতন। এেবার থরাকমর এেহি  ূগি থঘরাও েকর মুজাহি গণ যুকি পরাহজত 

িওয়ার প্রাক্কাকল এ োকলমা পকড় তােবীর থ ওয়ার সাকে সাকে  ূগিহি ধ্কস 

পকড়।17 

হতন. সেল থরাগ-বযহধ্র প্রহতকষধ্ে যার হনম্নের িকলা হিন্তা 

আবু হুরায়রা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি  َةَ  َولَ  َحْوَل  ل ِ  إِلَّ  قُوَّ بِاّللَّ  পড়কব তার জনয এিা 

                                           
15 সিীি বুখারী ১১/১৯৫; সিীি মুসহলম, িা ীস নং ২৭০৪ 
16 ওয়াহবলুস সাইব হল ইবহনল োইকয়যম (পৃ: ৯৮) 
17 ওয়াহবলুস সাইব হল ইবহনল োহয়যম (পৃ. ৯৮) 



 

 

আল-হিসনুল ওয়ােী 
 17  

হনরানব্বইহি থরাকগর প্রহতকষধ্ে হিসাকব োজ েরকব, এর সবিহনম্ন িকলা, হিন্তা 

 ূর িকয় যাকব।18  

( ل حول ول قوة إل باهلل  এর উকেেয ও মমি িকলা থোকনা েলযাণ অজিন েরা বা 

অেলযাণ থেকে থবাঁকি োো এেমাত্র আল্লাির হুেুকমই সম্ভব।) 

িার. িহত হনকরাধ্ে, যার সবিহনম্ন পযিায় িকলা  াহরদ্রতা: 

মােিূল বকলন, (সুতরাং থয থেউ বলকব, ‘লা িাওলা ওয়ালা েুওয়াতা ইল্লা 

হবল্লাি, ওয়ালা মানজা হমনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি’ বলকব তার সত্তরহি িহত 

হনকরাধ্ িকব, সবিহনম্নহি িকচ্ছ,  াহরদ্রতা।)19  

    

ছয় 
ِ  ِمْسِب  اّللَّ

 থয থোকনা গুরুত্বপূণি োজ েরার পূকবি বলা। 

ফযীলত: 

এে. মানুকষর সকে েয়তাকনর খাওয়া বা রাত যাপন থেকে হিফাযত। 

জাহবর ইবন আবু্দল্লাি রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, হতহন রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলকত থোকনকছন, 
را اهللا ِعْندا » كا لا الرَُّجُل بايْتاُه، فاذا ا داخا بِيتا لاُكْم، إِذا اُن: َلا ما ْيطا اِمِه، قاالا الشَّ عا ُدُخوِِلِ واِعْندا طا

ا  إِذاا ل ، وا بِيتا ْكُتُم الْما ْدرا
ا
اُن: أ ْيطا ، فالاْم ياْذُكِر اهللا ِعْندا ُدُخوِِلِ، قاالا الشَّ لا إِذاا داخا ، وا اءا شا َلا عا  مْ وا

ْدرا 
ا
: أ امِِه، قاالا عا اءا ْكتُُم الْما ياْذُكِر اهللا ِعْندا طا  .«بِيتا واالْعاشا

“মানুষ যখন হনকজর ঘকর প্রকবে ও খাওয়ার সময় আল্লাির হযহের (স্মরণ) 

েকর, তখন েয়তান স্বীয় সেীক রকে বকল, এখাকন থতামাক র জনয রাত যাপন 
                                           
18 মুসতা রাকে িাকেম (১/৫৪২) এবং এর সন কে সিীি বকলকছন।  
19 সিীি আত-হতরহমযী, ৩/১৮৬। আলবানী বকলন, তা মােতু‘।  
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ও রাকতর খানা থোকনাহিরই সুকযাগ থনই। আর যখন মানুষ আল্লাির হযহের 

(স্মরণ) ছাড়া ঘকর প্রকবে েকর, তখন েয়তান তার সেীক র বকল, এখাকন 

থতামরা রাত যাপকনর জায়গা থপকয় থগছ। আর যখন খাওয়ার সময়ও আল্লাির 

হযহের না েকর তখন েয়তান স্বীয় সেীক রকে বকল থতামরা এখাকন রাত 

যাপকনর জায়গা এবং খাবার উভয়িাই থপকয় থগছ”।20 

 ুই. প্রকতযে োজ বরেতপূণি েরা  

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অকনে পিহতকত বহণিত িকয়কছ থয, 

“প্রকতযেহি গুরুত্বপূণি োজ যহ  হবসহমল্লাি হ কয়, অনয বণিনায় একসকছ, 

“হযহের দ্বারা” শুরু েরা না িয়, “থসিা েহতিত িকব।” অপর বণিনায় একসকছ, 

“থসিা থলজ োিা িকব”।21 

হতন. েয়তাকনর িহত থেকে হিফাযত 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, “আ ম সন্তাকনর গুপ্তাে ও 

হজকন্নর থিাকখর মাকঝর প িা িকলা বােরূকম যাওয়ার সময় ‘হবসহমল্লাি’ 

পড়া”।22 

অহভজ্ঞতার ফসল:  

খাকল  ইবনুল ওয়াহল  রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু যখন িীরায় অবতরণ েরকলন, 

তাকে জানাকলা িকলা থয সাবধ্ান, হবষ সম্পকেি সাবধ্ান োেকবন, অনারবরা 

আপনাকে হবষপাকন িতযা েরকত পাকর, হতহন তখন বলকলন, হনকয় একসা, 

                                           
20 মুসহলম, িা ীস নং ২০১৮।  
21 হতরহমযী; আর আলবানী িা ীসহিকে সিীি বকলকছন, সিীহুত হতরহমযী: ৪৯৬। 
22 অেিাৎ বরেতিীন িকব, িা ীসহিকে এে ল আকলম হবশুি বকলকছন, থযমন ইবনুস সালাি, 

নাওয়াওয়ী তাাঁর আযোর গ্রকন্থ। ইবন বায রি .বকলন, িা ীসহি তার োওয়াকি  সি 
িাসান িা ীস।  
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হনকয় আসা িকল হতহন তা িাকত হনকলন, এবং হবসহমল্লাি বকল তা পান েকর 

হনকলন, হেন্তু হবষ তার থোকনা িহত েরকলা না।23   

স্মরণীয়: 

উপকর বহণিত সবই হবসহমল্লাির ফযীলত। োকজই প্রকতযে মুসহলকমর োজ 

িকলা সেল োকজ ও সবিাবস্থায় ‘হবসহমল্লাি’ বলার অভযাস গকড় থতালা, যাকত 

োকজ-েকমি পূণি বরেত িয় এবং সাকে সাকে েয়তান থেকেও হিফাযত িয়। 

সাত 
يْ  اّلله  ِمْسِب ِميْعُ  وَُهوَ  الّسَماءِ  ِف  َوَل  اْْلرِْض  ِف  ء   َشْ  اْسِمهِ  َمعَ  يَُضر  َل  اَّلَّ  .الَعِليْمُ  السَّ

 সোল-হবোল হতনবার পড়া 

ফযীলত: 

এে. সেল প্রোর অহনষ্ট ও আেহস্মে হবপ  থেকে রিাোরী 

উসমান ইবন আফ্ফান রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি সোল সন্ধযায় হতনবার হনকম্নর 

থ া‘আহি পড়কব, 
يْ  اّلله  ِمْسِب ِميْعُ  وَُهوَ  الّسَماءِ  ِف  َوَل  اْْلرِْض  ِف  ء   َشْ  اْسِمهِ  َمعَ  يَُضر  َل  اَّلَّ  الَعِليُْم. السَّ

থোকনা হেছু তার িহত েরকত পারকব না।24 অপর বণিনায় রকয়কছ, িঠাৎ 

থোকনা হবপ  তার ওপর আসকব না।25 

থ া‘আর অেি: আহম ঐ আল্লাির নাকমই (সোল-সন্ধযা) েরলাম, যার নাকমর 

সংস্পকেির ফকল আসমান-জহমকনর থোকনা হজহনস িহত েকর না। হতহন 

                                           
23 বাইিােী, আবু নু‘আইম, তাবরানী ও ইবন সা‘  সিীি সনক  তা বণিনা েকরন, থ খুন, 

ইবন িাজার, তািযীবুত তািযীব, খ. ৩, পৃ. ১২৫।  
24  হতরহমযী, িা ীস নং ৩৩৮৫ 
25  সিীি সুনান আহব  াউ , ৫০৮৮, ৫০৮৯। 
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সবিকশ্রাতা, সবিজান্তা। অেিাৎ থোকনা োরণ বযতীত থসখাকন িঠাৎ েকর হবপ  

আসকব না।  

অহভজ্ঞতার ফল:  

উসমান রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে এ িা ীকসর বণিনাোরী আবান ইবন উসমান 

রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু এে সময় পিাঘাকত আক্রান্ত িকয় পকড়ন। তখন এে 

বযহি, থয তার থেকে এ িা ীস শুকনহছল, তাকে থ কখ হবস্ফাহরত থনকত্র তার 

হ কে তাহেকয় োকে (কযন থস থিাকখর ভাষায় বলকত িাহচ্ছল, আপহনই থতা 

আমাক রকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর এ িা ীস 

শুহনকয়হছকলন, তািকল আবার আপহন থেমন েকর এ থরাকগ আক্রান্ত িকলন?) 

আবান রি. থলােহিকে বলকলন, থতামার েী িকলা থয এভাকব তুহম তাহেকয় 

আকছা? েসম আল্লাির! আহম উসমাকনর ওপর হমেযা বহল হন, আর উসমানও 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর ওপর হমেযা বকলন হন; হেন্তু সতয 

েো িকলা, থয হ ন আহম এ বযাহধ্কত আক্রান্ত িই, থসহ ন থোকনা োরকণ 

অতযাহধ্ে রাগাহিত িকয়হছলাম। ফকল এ থ া‘আ পড়কত ভুকল হগকয়হছলাম।26 

স্মরণীয়: 

উহল্লহখত ঘিনা থেকে বুঝা থগল, অহতহরি থক্রাধ্ হেংবা ভয়-হিন্তা-িাহস-োন্না 

ইতযাহ র থবলায় থবহে উকত্তহজত ও আকবগপ্রবণ িওয়া মানুকষর জনয অেলযাণ 

থডকে আকন। হবকেষ েকর রাগ। এসব মুহুকতি েয়তান উপহস্থত িয় এবং 

মানুকষর িহত েকর, তাকে তার েতিবয েমি ভুহলকয় থ য়। থযমনহি ঘকিহছল 

আবান এর থবলায়। অেবা থসিাকে  ুবিল েকর থ য়। সুতরাং থোকনা মানুষ 

                                           
26 সিীি সুনান আবু  াউ , িা ীস নং ৪২৪৪   
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যখন এ হযহেরগুকলা বলার পরও হবপ মুি িয় না তখন আশ্চযি িকয়া না। 

থেননা েয়তান থোকনা সুকযাগ থপকয় থসখাকন ঢুকে পকড়কছ। 

আি 

 .َخلََق  َما ََشه  ِمنْ  اتّلاَماِت  اّلله  بَِكِلَماِت  أُعوْذُ 

 সন্ধায় হতনবার এবং থোকনা স্থাকন অবতরণ েকর এেবার পড়া। 

ফযীলত: 

এে. হবচু্ছর হবষনােে 

আবু হুরায়রা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন: এে বযহি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর োকছ একস বলকলা, ইয়া রাসূলুল্লাি! রাকত হবচু্ছর 

 ংেকন আমার ভীষণ েষ্ট িকয়কছ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

তখন তাকে বলকলন, যহ  তুহম সন্ধযায়  ُُعوذ
َ
ِ  ِلَماِت بِكَ  أ اِت  اّللَّ َخلََق  َما ََشه  ِمنْ  اتلَّامَّ  

-এ থ া‘আহি পকড় হনকত তািকল হবচু্ছ েখকনা থতামার থোকনা িহত েরকতা 

না।27
 

অেি: আহম আল্লাির সমে োকলমা দ্বারা তার সমে মাখলুকের অহনষ্ট থেকে 

আশ্রয় প্রােিনা েরহছ। 

অহভজ্ঞতা: 

িা ীকসর বণিনাোরী সুিাইল রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, আমাক র পহরবাকরর 

থলাকেরা এ থ া‘আ মুখে েকর থরকখহছকলা এবং প্রহত রাকত আমল েরকতা। 

এে রাকত এে থমকয়কে হবষাি প্রাণী  ংেন েরকলা; হেন্তু থস থোকনা প্রোর 

েষ্ট অনুভব েরকলা না।28 

                                           
27  সিীি মুসহলম, িা ীস নং ২৭০৯ 
28  হতরহমযী ৩/১৮৭ 
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ইমাম েুরতুবী রি. বকলন এ সংবা  সতয এবং হনভুিল। এর সতযতা আমরা 

 লীল-প্রমাণ ও প্রতযি অহভজ্ঞতাসি থজকনহছ।29 

 ুই. স্থাকনর সব প্রাণীর িহত থেকে হিফাযত 

খাওলা হবনকত িাহেম সুলাহময়া রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, আহম রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলকত শুকনহছ, থয বযহি থোকনা স্থাকন 

অবতরণ েকর এ থ া‘আ পড়কব,  
ُعوذُ 

َ
ِ  بَِكِلَماِت  أ اِت  اّللَّ   َخلََق  َما ََشه  ِمنْ  اتلَّامَّ

থসখাকন অবস্থানোকল থোকনা বস্তু তার িহত েরকব না।30 

 

নয় 
 .العظيم العرش رب وهو توَّكت عليه هو إل لإ ل اهلل حسب

 সোকল সাতবার এবং সন্ধযায় সাতবার পড়া। 

ফযীলত: 

 ুহনয়া ও আকখরাকতর হিন্তার জনয যকেষ্ট 

আবু হুরায়রা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি সোল-সন্ধযায় সাতবার এ থ া‘আ পড়কব আল্লাি 

তা‘আলা তার তার  ুহনয়া ও আকখরাকতর সমু য় হিন্তার জনয যকেষ্ট িকয় 

যাকবন।31 

থ া‘আর অেি: আমার জনয আল্লািই যকেষ্ট। হতহন ছাড়া থোকনা মা‘বু  থনই, 

তাাঁরই ওপর আহম ভরসা েরলাম, হতহনই মিান ‘আরকের মাহলে। 

                                           
29  ফতুিাতুর রববাহনয়া ৩/৯৪ 
30 সিীি মুসহলম, িা ীস নং ২৭০৮ 
31  যা ুল মা‘আ  ২/২৭৬ 
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 ে 
ُْت  ،بسم اهلل ، ََعَ  تََوَّكَّ ِ ةَ  َوَل  َحْوَل  َوَل  اّللَّ ِ  إِلَّ  قُوَّ  .بِاّللَّ

 ঘর থেকে থবর িওয়ার সময় এেবার পড়া। 

ফযীলত: 

হতনহি হবষকয়র জনয বড় োযিের 

আনাস ইবন মাকলে রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি ঘর থেকে থবর িওয়ার সময় এ থ া‘আ পকড়, 

তাকে বলা িয় অেিাৎ হফহরেতারা বকল, থতামার োজ সমাধ্া েকর থ ওয়া 

িকয়কছ। সমে অেলযাণ থেকে থতামাকে রিা েরা িকয়কছ। থতামাকে সহঠে 

পে প্র েিন েরা িকয়কছ। আর েয়তান তার থেকে  ূর িকয় যায়।32  

সুনান আবু  াউক র বণিনায় রকয়কছ, এ থ া‘আ পড়ার পর এে েয়তান অপর 

েয়তানকে বকল, হে েরকব তুহম এমন থলাে হ কয় যাকে পূণিরূকপ পে থ খাকনা 

িকয়কছ, যাকে যকেষ্ট েরা িকয়কছ এবং যাকে রিা েরা িকয়কছ?33 

থ া‘আর অেি: আহম আল্লাির নাকম থবর িহচ্ছ, তাাঁর ওপরই আমার সেল 

ভরসা। থোকনা েলযাণ পাওয়া অেবা থোকনা অেলযাণ থেকে থবাঁকি োো 

এেমাত্র তার হুেুকমই সম্ভব িকত পাকর। 

 

এো ে 
ُ  إلَّ  إَلَ  َل  يَْك  َل  وَْحَدهُ  اّللَّ  .ِديْر  قّ  ٍ  َشْ  ََعَ كه  وَُهوَ  احلَْمدُ  َوَلُ  الُْملُْك  َلُ وَ  َلُ  ََشِ

                                           
32  হতরহমযী, িা ীস নং ৩৪২২ 
33  সুনান আবু  াউ , িা ীস নং ৫০৯৫ 
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 সোল-সন্ধযায়  েবার, শ হনে এেেতবার বা তার থিকয় থবহে, আর 

বাজাকর ঢুোর সময় এেবার পড়া। 

ফযীলত: 

এে. বড় হিফাযত মাধ্যম ও হবরাি সাওয়াব 

আবু হুরায়রা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি সোল থবলায় এ থ া‘আহি  েবার পড়কব, 

আল্লাি তা‘আলা োকে এেেত থনেী  ান েরকবন। তার এেেত গুনাি মাফ 

েকর হ কবন, এেহি থগালাম আযা  েরার সমান সাওয়াব  ান েরকবন এবং 

ঐ হ ন সন্ধযা পযিন্ত তাকে হিফাযত েরকবন। আর থয বযহি সন্ধযা থবলায় এ 

থ া‘আ পড়কব, থসও এ সমে পুরস্কার প্রাপ্ত িকব।34 

অপর বণিনায় রকয়কছ, থয বযহি হ কন এেেত বার উি থ া‘আহি পড়কব থস 

 েহি থগালাম আযা  েরার সমান সাওয়াব লাভ েরকব, আর এেেত থনেী 

অজিন েরকব। তার এেেত গুনাি মাফ েকর থ ওয়া িকব; ঐ হ ন সন্ধযা পযিন্ত 

থস েয়তান থেকে হিফাযকত োেকব। ঐ হ ন থস সব থিকয় উত্তম আমলোরী 

হিকসকব সাবযে িকব। তকব িযাাঁ, থেউ যহ  তার থিকয়ও থবহে পকড়, তকব হভন্ন 

েো, উি বযহিই ইতযাোর সেল সওয়াকবর মাহলে িকব।35 

থ া‘আর অেি: আল্লাি ছাড়া থোকনা মা‘বু  থনই, হতহন এেে, তার থোকনা 

অংেী ার থনই, রাজত্ব এবং প্রেংসা তাাঁরই, হতহন সবি হবষকয়র ওপর 

িমতাবান। 

                                           
34  মুসনাক  আিম  ৪/৬০ 
35
  সিীি মুসহলম, িা ীস নং ২৬৯১ 
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 ুই. বাজাকর প্রকবেোকল আল্লাির সকে লি লি থনেীর বযবসা! 

উমার ইবনুল খাত্তাব রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি বাজাকর প্রকবে েকর হনকম্নর এ 

থ া‘আহি পড়কব, 
ُ  إلَّ  إَلَ  َل  يَْك  َل  وَْحَدهُ  اّللَّ  يُموُْت  َل  َحي  وَُهوَ  َوُيِميُْت  ُُيِْيْ  احلَمدُ  َوَلُ  الُْملُْك  َلُ وَ  َلُ  ََشِ

ٍَ بِيَِدهِ  . ء   َشْ  ك ََعَ  وَُهوَ  اخلرَْيُ  قَِديْر 

আল্লাি তা‘আলা তার জনয  ে লি থনেী হলকখ হ কবন। তার  ে লি গুনাি 

মুকছ হ কবন এবং তার  েলি মযিা া উন্নত েকর হ কবন। 

অপর এে বণিনায় আকছ তার জনয জান্নাকত এেহি মিল শতহর েকর হ কবন।36 

থ া‘আর অেি: আল্লাি ছাড়া থোকনা সতয ইলাি থনই হতহন এেে, তাাঁর থোকনা 

েরীে থনই, রাজত্ব এবং িমতা তাাঁরই, হতহনই জীহবত েকরন এবং মৃতুয  ান 

েকরন হতহন হিরঞ্জীব, তার মৃতুয থনই, সেল েলযাণ তার িাকত, হতহন সবি 

হবষয় িমতাবান। 

িা ীকসর বণিনাোরী িাকেম রি. বকলন, আহম থখারাসাকন হগকয়হছলাম। তখন 

থসখানোর  াহয়ত্বেীল েুতাইবা ইবন মুসহলকমর  রবাকর িাহযর িকয় বললাম, 

আপনার জনয িাহ য়া হনকয় একসহছ এবং তাকে এ িা ীস শুনালাম। এরপর 

থেকে হতহন শ হনে হনজ বািকন আকরািন েকর বাজাকর থযকতন এবং এ থ া‘আ 

পকড় হফকর আসকতন। 

হপ্রয় পাঠে! একত আশ্চযি িওয়ার হেছুই থনই থয, এ থছাি আমকলর জনয 

একতা হবরাি পুরস্কার! োরণ, মিান আল্লাি তা‘আলা সবিাহধ্ে  াতা। তাাঁর  ান 

সবিবযাপী। এিা তার তার পি থেকে থঘাষণা থয, বাজাকর হগকয় তাাঁর সাকে 

                                           
36
 হতরহমযী, িা ীস নং ৩৪২৪ 
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বযবসা েরা অকনযর সকে বযবসা েরার তুলনায় অকনে থবহে লাভজনে, যাকত 

বাো  ুহনয়ার বযবসায় ডুকব আপন প্রভূকে ভুকল না যায়। েয়তান প্রাণান্ত থিষ্টা 

েকর বাজাকরর থলােক র ওপর হনকজর েতৃিত্ব িালাকনার জনয। থয োরকণ যত 

রেম হমেযা, থধ্াোবাহজ, প্রতারণা, হখয়ানত শি হুকল্লাড় -সব বাজাকরই িয়। 

আবু উসমান রি. সালমান রি. থেকে বণিনা েকরন, হতহন বকলকছন: থতামার 

পকি যহ  সম্ভব িয়, তািকল বাজাকর সবিাকগ্র প্রকবেোরী এবং সবিকেষ 

প্রতযাবতিনোরীক র অন্তভুিি িকয়া না। থেননা, বাজাকর েয়তাকনর যুিকিত্র 

থসখাকন থস পতাো স্থাপন েকর।37 

োকয়স ইবন আবু গারযা রি. বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

আমাক র োকছ তােরীফ আনকলন। আমরা  ালালী েরতাম। হতহন একস 

বলকলন, থি বযবসায়ী সমপ্র ায়! বযবসাকয় েয়তান িাহযর িয় ও গুনাি িকয় 

োকে। োকজই বযবসা েরার সকে সকে থতামরা হবকেষভাকব সা োও ের।38 

 

বাকরা 
ِ  أُعوْذُ   .الرَِّجيْمِ  الَشيَْطانِ  ِمنَ  الَقِديْمِ  وَُسلَْطانِهِ  الَكِريْمِ  َوبِوَْجِههِ  الَعِظيْمِ  بِاّللَّ

 মসহজক  প্রকবকের সময় এেবার পড়া। 

ফযীলত: 

আবু্দল্লাি ইবন আমর ইবনুল ‘আস রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসহজক  প্রকবে োকল এ থ া‘আ পড়কতন- 
ِ  أُعوْذُ   .الرَِّجيْمِ  الَشيَْطانِ  ِمنَ  الَقِديْمِ  وَُسلَْطانِهِ  الَكِريْمِ  َوبِوَْجِههِ  الَعِظيْمِ  بِاّللَّ

                                           
37  সিীি মুসহলম, িা ীস নং ২৪৫১ 
38  হতরহমযী, িা ীস নং ১২০৮ 
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যখন এ থ া‘আ পড়া িয় তখন েয়তান বকল, থস সারা হ কনর জনয আমার 

িাত থেকে হনরাপ  িকয় থগকলা।39  

থ া‘আর অেি: আহম মিান আল্লাি, তাাঁর  য়াময় সত্তা ও তার হিরস্থায়ী 

বা োিীর আশ্রয় গ্রিণ েরহছ হবতাহড়ত েয়তান থেকে। 

 

থতকরা 

ইকেগফার ও সাইকয়য ুল ইকেগফার 

তন্মকধ্য রকয়কছ- 
اِلْسِتْغَفارِ  َسيهدُ    Ges ْستَْغِفرُ 

َ
َ  أ ي اّللَّ ِ تُوُب  الَقيرومَ  الَحَّ  ُهوَ  إِلَّ  إَِلَ  َل  اَّلَّ

َ
.إََِلْهِ  َوأ  

 পহরমাণ হনধ্িাহরত ছাড়া যত থবহে সম্ভব পড়া। 

ফযীলত:  

এে. েয়তাকনর প্রভাব হবোর থেকে বাাঁিার িাহতয়ার 

আবু্দল্লাি ইবন মাসউ  রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি ْستَْغِفرُ 
َ
َ  أ ِي اّللَّ  الَقيرومَ  الَحَّ  ُهوَ  إِلَّ  إَِلَ  َل  اَّلَّ

تُوُب 
َ
.إََِلْهِ  َوأ  পড়কব, তার গুনাি মাফ েকর থ ওয়া িকব, যহ ও থস হজিাক র 

ময় ান থেকে পালায়নোরী িয়।40 

থ া‘আর অেি: আহম থসই মিান আল্লাির োকছ িমা প্রােিনা েরহছ, হযহন 

বযতীত থোকনা সতয ইলাি থনই, হযহন হিরঞ্জীব, সংরিণোরী এবং তাাঁরই 

হনেি আহম তওবা েরহছ। 

                                           
39 সুনান আবু  াউ , িা ীস নং ৪৬৬ 
40  হতরহমযী ৫/৫৬৯ 
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সাো  ইবন আউস রাহ য়াল্লাহু আনহু থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, সাইকয়য ুল ইকেগফার (অেিাৎ মাগকফরাত 

িাওয়ার সকবিাত্তম পিহত) িকলা, তুহম এভাকব বলকব- 
 َمااْستَْطْعُت  َووََعدكَ  َعْهِدكَ  ََعَ  َوٍَاَنَا َعبُْدكَ  َواَنَا َخلَْقتََنْ  اَنَْت  إلَّ  إَلَ  َل  َرِبْ  اَنَْت  اَللُّهمَّ 

َّ  بِِنْعَمِتَك  لََك  اَبُوْءُ  َصنَْعُت  َما ََش  ِمنْ  بَِك  اَُعوْذُ   َيْغِفرُ  َل  فَإنّهُ  فَاْغِفْرِلْ  بَِذنِْبْ  َواَبُوْءُ  ََعَ

 . اَنَْت  إلَّ  اَّّلنُوَْب 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলন, থয বযহি  ৃঢ় হবশ্বাস হনকয় 

হ কনর থয থোকনা অংকে এ ইকেগফার পড়কব, থস যহ  ঐ হ ন সন্ধযার পূকবি 

মারা যায়, তািকল জান্নাতবাসী িকব। অনুরূপ ভাকব থেউ যহ  রাকতর থোকনা 

অংকে এ ইকেগফার পকড় আর সোল িওয়ার আকগ মারা যায়, তািকল থস ও 

জান্নাতবাসী িকব।41 

থ া‘আর অেি: থি আল্লাি! আপহনই আমার রব আপহন ছাড়া থোকনা সতয ইলাি 

থনই, আপহনই আমাকে সৃহষ্ট েকরকছন। আহম আপনার বাো, আহম সাধ্যনুযায়ী 

আপনার সাকে েৃত অেীোর ও ওয়া ার ওপর প্রহতহষ্ঠত আহছ, আহম হনকজর 

েৃত ব  আমল থেকে আপনার হনেি আশ্রয় িাহচ্ছ। আমার ওপর আপনার 

থয সব হন‘আমত রকয়কছ, তা স্বীোর েরহছ এবং স্বীয় গুনাকির স্বীোকরাহি 

হ হচ্ছ। অতএব, আপহন আমাকে িমা েরুন। থেননা আপহন হভন্ন থেউ গুনাি 

মাফ েরকত পাকর না। 

                                           
41  সিীি বুখারী ৭/১৫০ 
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 ুই. আল্লাির আযাব িকত হনরাপত্তা। 

আলী রাহ য়াল্লাহু আনহু থেকে বহণিত, হতহন বকলকছন, আল্লাির আযাব থেকে 

মুহির জনয জহমকনর বুকে  ু‘হি হনরাপত্তা হছল  ু‘হির এেহি উকঠ থগকছ, 

আকরেহি অবহেষ্ট আকছ, থতামরা থসিাকে আাঁেকড় ধ্র। 

আল্লাি তা‘আলা বকলন, ‘‘থি নবী! আপহন তাক র হভতর োো অবস্থায় আল্লাি 

তাক র োহে হ কবন না এবং তারা ইকেগফার েরকত োেকলও হতহন তাক র 

োহে হ কবন না।’’42 

হতন. হিন্তা থেকে মুহি, বৃহষ্ট বষিণ এবং সম্প  ও সন্তানাহ  অজিন 

আল্লাি তাআলা েুরআকন োরীকমর থভতর একেগফার ও তওবার প্রহক্রয়া 

বয়ান েরার থিকত্র বকলকছন, ‘‘থতামরা থতামাক র প্রহতপালকের হনেি িমা 

প্রােিনা ের, হতহন িমােীল। হতহন থতামাক রকে সমৃি েরকবন ধ্ন-সম্প  

সন্তান-সন্তহত দ্বারা এবং থতামাক র জনয স্থাপন েরকবন উ যান ও প্রবাহিত 

েরকবন ন ী-নালা।43 

ইবন মাসউ  রাহ য়াল্লাহু আনহু থেকে বহণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি হনয়হমত ইকেগফার েরকত োকে আল্লাি 

তা‘আলা তার জনয প্রকতযে অসুহবধ্ায় মুহির পে েকর থ ন। তাকে  ুহশ্চন্তা 

থেকে নাজাত থ ন এবং েল্পনাতীত স্থান থেকে তাকে হরহযে  ান েকরন। 

[সূরা নূি, আয়াত: ১০-১২] 

                                           
42 সিীি বুখারী ৭/১৫০ 
43 আবু  াউ  ২/৮৫ 
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থিৌে 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর ওপর থবহে থবহে  ুরূ  পড়া 

 সোকল  েবার, হবোকল  েবার আর থবহের থোকনা সীমা থনই। 

ফযীলত: 

এে. হিন্তা থেকে মুহি, গুনাি মাজিনা এবং  ুহনয়া ও আকখরাকতর েলযাণ এর 

মাধ্যকম অজিন েরা 

উবাই ইবন ো‘ব তার হপতা থেকে বণিনা েকরন, হতহন বকলন, (এেহ ন আহম 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজজ্ঞাসা েরলাম) থি আল্লাির 

রাসূল! আহম আপনার ওপর অহধ্ে পহরমাকণ  ুরূ  পাঠ েরকত িাই। োকজই 

আহম আমার থ া‘আ ও হযহেকরর সময় থেকে  ুরূক র জনয েত সময় হনহ িষ্ট 

েরকবা? হতহন উত্তর হ কলন: থয পহরমাণ তুহম িাও। আহম বললাম: এে 

িতুেিাংে সময়? হতহন উত্তর হ কলন: তুহম যা িাও। তকব যহ  থবহে েকরা তা 

থতামার জনয মেলজনে িকব। আহম বললাম: তািকল হে অধ্িে েরকবা। হতহন 

উত্তর হ কলন তুহম যা পছে ের। তকব যহ  আকরা থবহে ের তা থতামার জনয 

মেলজনে িকব। আহম বললাম তািকল  ুই-তৃতীয়াংে েহর। হতহন উত্তর 

হ কলন। থয পহরমাণ তুহম ইচ্ছা ের। তকব যহ  আকরা থবহে ের তকব তা 

থতামার পকি উত্তম িকব। আহম বললাম: তািকল আহম আমার সমূ্পণি সময় 

আপনার ওপর  ুরূ  পড়ার জনয হনহ িষ্ট েরকব। হতহন তখন বলকলন: তািকল 

আল্লাি তা‘আলা থতামার সব হিন্তা  ূর েকর হ কবন এবং থতামার গুনািও মুকছ 

হ কবন।44 

                                           
44  হতরহমযী ৭/১৫২ 
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োইখুল ইসলাম ইবন তাইহময়যাি রি.-কে এ িা ীকসর তাফসীর সম্পকেি প্রশ্ন 

েরা িকয়হছল, তখন হতহন বকলহছকলন45, “উবাই ইবন ো‘ব রাহ য়াল্লাহু 

‘আনহুর হেছু থ া‘আ হছল যা হতহন হনকজর জনয েরকতন। তখন হতহন নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন েরকলন, আহম হে থস থ া‘আর এে 

িতুেিাংে আপনার জনয সালাত-সালাকম আ াকয় বযয় েরব? তখন রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলকলন, যহ  তার থেকেও তুহম বাড়াও তকব 

তা থতামার জনয েলযাণের িকব। তখন উবাই বলকলন, তািকল েী অকধ্িে 

থ া‘আ আপনার জনয সালাতা-সালাকম বযয় েরকবা? তখন নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলকলন, যহ  তুহম এর থিকয়ও বাড়াও তকব তা থতামার 

জনয উত্তম িকব। থেষ পযিন্ত উবাই রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বলকলন, তািকল হে 

আহম আমার থ া‘আর স্থকল সবিুেুই আপনার জনয সালাত-সালাম আ াকয় 

বযয় েরব? তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলকলন, “তািকল তা 

থতামার যাবতীয় হিন্তা-কেকের জনয যকেষ্ট িকব আর থতামার গুনাি িমা েরা 

িকব”। োরণ থয থেউ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর উপর এেবার 

সালাত-সালাম পাঠ েরকব আল্লাি তার জনয থসিার হবহনমকয়  েবার সালাত-

সালাম পাঠ েরকবন।”  

ইমাম োওোনী বকলন, “এ  ু’হি অভযাকস  ুহনয়া ও আকখরাকতর যাবতীয় 

েলযাণ হনহিত রকয়কছ। োরণ যাকে আল্লাি তা‘আলা হিন্তা-কেে থেকে মুহি 

হ কবন থস থতা  ুহনয়ার যাবতীয় েষ্ট ও তার আনুষাহেে হবষয়াহ  থেকে মুহি 

লাভ েরল; োরণ প্রহতহি েষ্টই হিন্তা-কেে থেকে উদূ্ভত যহ ও তার পহরমাণ 

েম িয়। আর আল্লাি যার গুনাি িমা েকরকছ থস থতা আকখরাকতর েষ্ট থেকে 

                                           
45
  ইবনুল োইকয়যম, জালাউল আফিাম, পৃ. ৭৯।  
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হনরাপ  িকয় থগল, োরণ আকখরাকত থতা থেবল বাোর গুনািই বাোকে 

ধ্বংস েরকব”46।   

 ুই. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর সুপাহরে লাভ 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলন,  

 «من صىل َع حني يصبح عرشاا وحني يميس عرشاا أدركته شفاعيت يوم القيامة»

“থয থেউ সোল থবলা  েবার আমার উপর সালাত-সালাম থপে েরকব, আর 

হবোল থবলা  েবার থপে েরকব, থস হেয়ামকতর হ ন আমার সুপাহরে লাকভ 

ধ্নয িকব” 47।  

তন্মকধ্য উত্তম সালাত িকচ্ছ,  ুরূক  ইবরািীম (সালাকত থয  ুরূ  পড়া িয়)। 
د   ََعَ  َصله  اللَُّهمَّ  ، آلِ  وَََعَ  حُمَمَّ د   يد  َحِ  إِنََّك  إِبَْراِهيَم، آلِ  وَََعَ  إِبَْراِهيَم، ََعَ  َصلَّيَْت  َكَما حُمَمَّ
، يد  د   ََعَ  بَارِكْ  اللَُّهمَّ  ََمِ ، آلِ  وَََعَ  حُمَمَّ د   َك إِنَّ  إِبَْراِهيمَ  آلِ  وَََعَ  إِبَْراِهيَم، ََعَ  بَاَرْكَت  َكَما حُمَمَّ
يد   يد   َحِ  .ََمِ

আর সংহিপ্ত  ুরূ  িকচ্ছ যাকত সালাত ও সালাম উভয়হিই রকয়কছ, থযমন বলা 

থয,  امهلل صل وسلم َع نبينا حممد (অেবা صىل اهلل عليه وسلم) 

 

                                           
46  তুিফাতুয যাকেরীন, পৃ. ৩০।  
47
  সিীি তারগীব, িা ীস নং ৬৫৯ 
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পকনকরা 

জামা‘আকতর সাকে ফজকরর সালাত আ ায় 

 প্রহতহ ন তার হনহ িষ্ট সমকয়।  

ফযীলত: 

এে. মানব ও হজন্ন েয়তান থেকে হিফাযকত োোর সালাত: 

মুসহলম রি. জুন ুব ইবন আবু্দল্লাি থেকে বণিনা েকরন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন,  
، فإنه من بيشءمن صىل الصبح ف مجاعة  فهو ف ذمة اهلل، فَل يطلبنكم اهلل ف ذمته »

 «يطلبه من ذمته بيشء يدركه ثم يكبه َع وجهه ف نار جهنم

“থয থেউ সোকলর (ফজকরর) সালাত জামা‘আকতর সাকে আ ায় েরকলা, থস 

থতা আল্লাির হযম্মা ারীকত িকল থগকলা। সুতরাং আল্লাি থযকনা থতামাক রকে 

তার হযম্মা ারীর থোকনা হেছুকত পােড়াও না েকরন। োরণ, যাকে আল্লাি 

তার হযম্মা ারীকত োো থোকনা হবষকয়র বযাপাকর ধ্রার জনয পাকবন তাকে 

থতা জািান্নাকমর আগুকন অকধ্ামুকখ হনকিপ েরকবন”48।  

িা ীকসর অেি িকচ্ছ, “থয থেউ এেমাত্র আল্লাির এেহনষ্ঠ েকর ফজকরর 

সালাত জামা‘আকতর সাকে আ ায় েরকব, থস  ুহনয়া ও আকখরাকত আল্লাির 

হনরাপত্তা ও অেীোকর িকল যাকব”।  

আর িা ীকসর ভাষয, “সুতরাং আল্লাি থযকনা থতামাক রকে তার হযম্মা ারীর 

থোকনা হেছুকত পােড়াও না েকরন” এর অেি িকচ্ছ, এমন থোকনা োজ েরা 

থেকে হনকষধ্ েরা যা তাকে আল্লাির পােড়াওকয়র হভতর থফলকব, থসিা িকচ্ছ, 

                                           
48
  ইমাম মুসহলম, (২/১২৫)।   
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থয থেউ ফজকরর সালাত জামা‘আকতর সাকে আ ায় েরকব তার সাকে থযন 

থোকনা অপছেনীয় োজ েরা না িয়। িা ীকস বহণিত, ‘তাকে নাগাকল পাকবন’ 

এর অেি তাকে পােড়াও েরকবন। োরণ তাাঁর পােড়াও থেকে থোকনা 

পলায়নোরীর পালাকনার স্থান থনই, যহ  হতহন তাকে তালাে েকরন। 

সুতরাং থ খুন, থয বযহির ফজকরর সালাত ছুকি যায় হেভাকব তার হ ন যাবতীয় 

অপছেনীয় হবষকয় পূণি োকে। আর তার হবপরীতহিও থ খুন। আর এ হবষয়হি 

অতযন্ত পরীিীত সতয।     
 

থষাল 
 اذلى َل تضيع ودائعه  أستودعكم اهلل

ফযীলত: 

ধ্র-সম্প , সন্তান-সন্তহত ইতযাহ  িুহর ও থয থোকনা  ূঘিিনা থেকে হিফাযত। 

ইবন উমার রাহ য়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থোকনা হজহনস যখন আল্লাির োকছ গহচ্ছত রাখা িয়, 

হতহন হনশ্চয় থসিা হিফাযত েকরন।49  

আবু হুরায়রা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয থেউ সফকর যাওয়ার ইচ্ছা েকর, তার উহিৎ যাক রকে 

থরকখ যাকচ্ছ, তাক র জনয থ া‘আ পড়া।50
 

ْستَوِْدُعُكمُ 
َ
يْ  اهللَ  أ ِ  وََدائُِعهُ  تُِضيْعُ  َل  اَّلَّ

                                           
49 মুসনাক  আিমা , িা ীস নং ৫৬০৫ 
50
 মুসনাক  আিমা  ২/৪০৩ 
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থ া‘আর অেি: আহম থতামাক রকে ঐ আল্লাির োকছ গহচ্ছত রাখহছ, হযহন তাাঁর 

হনেি গহচ্ছত হজহনস হবনষ্ট েকরন না। 

এ সংরিণ শুধু্ সফকরর থিকত্র নয়, সবিকিকত্রই বযাপে। এর ফকল পহরবার-

পহরজন, ঘর-বাহড়, ধ্ন-সম্প সি সব হেছুই হজন্ন-ইনসাকনর অহনষ্ট থেকে 

হিফাযকত োেকব। এর মাধ্যকম প্রোে পায় থয, বাো থছাি-বড় সেল োকজই 

আল্লাির মুখাকপিী। 

আর যহ  বাো বকল,  
أستودع اهلل اَّلي ل تضيع ودائعه دين ونفيس وأمانيت وخواتيم عميل، وبييت وأهيل »

 «أنعم اهلل به َعومايل، ومجيع ما 
অেিাৎ ‘আহম থস আল্লাির োকছ আমানত রাখহছ যার োকছ থোকনা আমানত 

হবনষ্ট িয় না। আমার হনকজর  ীন, আত্মা, আমানত, থেষ আমল, আমার ঘর, 

আমার পহরবার, আমার সম্প , আর আল্লাি আমার ওপর থয সব থন‘আমত 

 ান েকরকছন থস সব হেছুই’ তকব আল্লাি থসগুকলাও থিফাযত েরকবন। 

থসগুকলা খারাপ হেছু থ খকব না। মানুষ ও জীকনর যাবতীয় খারাবী থেকে তা 

হিফাযত োেকব। 
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[] 
ا ََعفَاِنْ  اَِّليْ  ّلِلّ  احَْلَْمدُ  لَِنْ  بِه اْبتَََلكَ  ِممَّ نْ  َكِثرْي   ََع  َوفَضَّ مَّ  .َتْفِضيَْلا  َخلََق  مه

 থোকনা হবপ গ্রেকে থ কখ হনঃেকব্দ এেবার পড়া। 

ফযীলত: 

সম্প , সন্তান প্রভৃহত হবপ - ূকযিাগ থেকে হিফাযত োেকব। 

ইবন উমার রাহ য়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি থোকনা হবপ গ্রেকে থ কখ এ থ া‘আ পড়কব- 
يْ  ّلِلّ  احَْلَْمدُ  ا ََعفَاِنْ  اَّّلِ لَِنْ  بِه اْبتَََلكَ  ِممَّ نْ  آكِثرْي   ََع  َوفَضَّ مَّ  .َتْفِضيَْلا  َخلََق  مه

থস সারা জীবন ঐ হবপ  থেকে হনরাপক র োেকব।51 

থ া‘আর অেি: সমে প্রেংসা থসই মিান আল্লাির হনহমকত্ত, হযহন আমাকে থসই 

অবস্থা িকত হনরাপত্তা  ান েকরকছন, থযই অবস্থায় থতামাকে হলপ্ত েকরকছন 

এবং হতহন আমাকে তাাঁর অকনে সৃহষ্টর ওপর থশ্রষ্ঠত্ব প্র ান েকরকছন। 

এ সংরিণ সেল হবপক র থবলায় প্রকযাজয। আপহন থোকনা পীহড়ত বযহিকে 

থ খকল এ থ া‘আ পকড় হনন, যাকত  য়াময় আল্লাি আপনাকে উি পীড়া থেকে 

হনরাপক  রাকখন। যহ  থ কখন োকরা সন্তান হবপকে িকল থগকছ তািকল 

উপিাস-হতরস্কাকরর থে াি পকে না িকল, আপহন বরং এ থ া‘আ পড়ুন, থযকনা 

আপনার সন্তানকে মিান আল্লাি সু-পকে পহরিাহলত েকরন। অনুরূপভাকব যহ  

থোকনা সড়ে  ূঘিিনা থ কখন বা শুনকত পান থয, অমুকে বযবসায় িহতগ্রে 

িকয়কছ, তািকলও এ থ া‘আ পড়ুন। এভাকব সবিকিকত্র পড়া হবকধ্য়। 

থোকনা হবপ গ্রেকে থ কখ মূখি থলােক র মকতা ঠাট্টা-হবদ্রূপ ও সমাকলািনার 

ভ্রান্ত পে না মাহড়কয় এ থ া‘আ পড়ার সাকে সাকে তার থেকে হেিা হনকয় 

                                           
51  মুসনাক  আিমা  ২/৪০৩ 
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হনকজ সতেি িকয় িলা, যাকত থস রেম ভুল তার দ্বারা সংঘহিত না িয়। 

পাোপাহে তাকে উপক ে থ ওয়া ও সাধ্যনুযায়ী তার সািাযয-সিকযাহগতা েরা। 

থেননা থযমহনভাকব থ া‘আ পড়কল হবপ  থেকে রিা িয়, থতমহনভাকব 

হবপ গ্রেক র হনকয় ঠাট্টা-হবদ্রূপ েরকল অকনে সময় থস হবপক  হনকজকেই 

হনপহতত িকত িয়। িা ীকস একসকছ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বকলকছন, তুহম আপন ভাইকয়র থোকনা হবপক র ওপর আনে প্রোে েকরা 

না। োরণ, িকত পাকর আল্লাি তা‘আলা  য়াপরবে িকয় তাকে হবপ  থেকে 

মুহি হ কয় হ কবন, আর থতামাকে থস হবপক  থফকল হ কবন।52 

িা ীকস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘োমাতা’ েব্দ বযবিার 

েকরকছন, যার অেি িকলা োউকে এমন গুনাকির েো বকল লজ্জা থ ওয়া, থয 

গুনাি থেকে থস তওবা েকর থফকলকছ অেবা োকরা শ হিে গঠন বা েো বলা 

ও িলার ধ্রণ ইতযাহ  হবষয় হনকয় বযে-হবকদ্রুাপ েরা। এিা খুবই মারাত্মে 

অপরাধ্, যা থেকে থেবল বুহিমাকনরাই বাাঁিকত পাকর। 

 

  

                                           
52
  মুসনাক  আিমা , িা ীস নং ৫৬০৫ 
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[] 

থগাপকন ও প্রোকেয স ো েরা 

 সব সময় 

ফযীলত: 

এে. হবপ -আপ  থেকে রিার থিকত্র  াতার জনয বড় মাধ্যম 

আনাস ইবন মাকলে রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থনে োজ খারাপ মৃতুয থেকে বাাঁিায় এবং 

হবপ  ও ধ্বংকসর িাত থেকে রিা েকর।53 

 ুই. আল্লাির থক্রাধ্কে হনহভকয় থ য় 

আবু সাঈ  খু রী রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থগাপকন স ো েরা আল্লাি তা‘আলার থক্রাধ্ ঠাণ্ডা েকর 

থ য়।54  

হতন. থরাকগর হিহেৎসা 

আবু উমামা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, স োর মাধ্যকম থতামরা থরাগীক র হিহেৎসা ের।55  

ইবনুল িাজ রি. বকলন, স োর দ্বারা উকেেয িকলা থরাগীর হনকজর োকছ স্বীয় 

জীবকনর মূলয অনুযায়ী আল্লাির োছ থেকে হনকজর জীবনকে হেনকব। স োর 

ফলাফল অবধ্াহরত। োরণ, সংবা  াতা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম থযমন সতযবা ী, থতমহন যার বযাপাকর সংবা  হ কয়কছন, থস আল্লাি 

তা‘আলাও অপার  ায়াবান ও অনুগ্রিেীল। সুতরাং আল্লাির ওপর পূণি আস্থা 

                                           
53 সিীি মুসহলম, িা ীস নং ২/১২৫ 
54 সিীহুল জাকম ২/৩৭৯৫ 
55 মুজামুস সগীর ২/১০৩৩ 
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ও ভরসা থরকখ থরাকগর গুরুত্ব অনুপাকত সুস্থতার হনয়কত স ো েকর থ খুন 

আল্লার ওয়া া থেমন।56 

বােব সতয িকলা বাো আল্লাির োকছ থয পহরমাণ থ া‘আ, োন্নাোহি েকর 

তার জনয আল্লাির পি থেকে থস পহরমাণই সািাযয আকস।57 

আর এ েোও অহভজ্ঞতা সািয থ য় থয, বাোর হরহযে ও তার  ান এবং 

বযকয়র অনুসাকর রুহি ছাড়া অনয হেছুই হছকলা না। থস সওয়াল েরকল হতহন 

বাাঁ ীকে থডকে বলকলন, ওকে রুহিহি হ কয়  াও। 

বাাঁ ী বলকলা: আপানার ইফতার েরার জনয থনই। হতহন বলকলন, হ কত বলহছ, 

হ কয়  াও। 

বাাঁ ীর েো: তার হনক িে মকতা রুহিহি আহম হমসেীনকে হ কয় হ লাম। সন্ধযায় 

ইফতাকরর সময় িকল এমন এেজন আমাক র জনয ভুনা বেরী ও রুহি িাহ য়া 

হনকয় আসকলা, থয ইকতাপূকবি েখকনা আমাক র িাহ য়া থ য় হন। হতহন তখন 

আমাকে থডকে বলকলন, এখাকন থেকে খাও, এিা থতামার রুহি থেকে উত্তম।58 

[] 

গুনাি থেকে  ূকর োো 

 সবি সময় 

ফযীলত: 

হবপ  আসার প্রহতবন্ধে ও পহতত হবপ  মুহির বড় মাধ্যম। 

আল্লাি তা‘আলা আনুগকতযর প্রভাব বয়ান েরকত হগকয় বকলকছন:  

                                           
56 সিীহুল জাকম ১/৩৩৫৮ 
57 আল-মা খাল হল-ইবহনল িাজ ৪/১৪১-১৪২ 
58 সিীহুল জাকম‘, িা ীস নং ১৯৫২ 
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نَ  َولَوۡ  ﴿
َ
ۡهَل  أ

َ
َرىَٰٓ  أ َٰت   َعلَۡيههم لََفَتۡحَنا َوٱَتَقۡوا   َٖاَمنهوا   ٱۡلقه هنَ  بَرََك ه  م  ٖا ۡرضه  ٱلَسَما

َ
ن َوٱۡۡل  َوَلَٰكه

م َكَذبهوا   َخۡذَنَٰهه
َ
هَما فَأ بهونَ  ََكنهوا   ب  [  ٦٢: العراف] ﴾ ٩٦ يَۡكسه

“জনপক র অহধ্বাসীগণ যহ  ঈমান আনকতা এবং তােওয়া অবলিন েরকতা, 

তকব আহম তাক র জনয আোে ও পৃহেবীর বরেকতর দ্বার উনু্মি েকর 

হ তাম”59। 

অপর হ কে গুনাি-অবধ্যতার প্রভাব ও পহরণাম বণিনা েরকত হগকয় বকলকছন: 

“আল্লাি তাক র অপরাকধ্র োরকণ তাক রকে পােড়াও েকরকছন”। [সূরা 

আল-আনফাল, আয়াত: ৯৬] 

সাউবান রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বকলকছন, হনশ্চয় গুনাি েরার োরকণ মানুষ রুজী থেকে বহিত িয়। [সূরা 

আকল ইমরান, আয়াত: ১১] 

অপর এে িা ীকস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, 

অহতহরি পাপ ও অনযাকয় হলপ্ত না িকল মানুষ ধ্বংস িয় না।60 

 

[] 

থিাখ লাগা থেকে হিফাযত 

যার ওপর থিাখ লাগার ভয় আকছ, তার েরণীয় িকলা থবহে সাজকগাছ েরা 

থেকে  ূকর োে। হবকেষ েকর থলাে সমাগকমর জায়গায় থযমন, মাকেিি, 

অনুষ্ঠান ইতযাহ । োরণ, এসব স্থাকন ভাকলা-মে সব ধ্রকনর থলাকের সমাকবে 

ঘকি। অহভজ্ঞতায় থ খা থগকছ, যারা সাজকগাছ থবহে েকর তাক র ওপরই নজর 

লাকগ। 

                                           
59 মুয়াত্তা ইমাম মাকলে ২/৯৯৭ 
60 ইবন হিব্বান, িা ীস নং ৮৭২ 
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ইমাম বগভী রি. উকল্লখ েকরকছন: উসমান রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু সু েিন থিিারার 

এে হেশুকে থ কখ তার অহবভাবেকে বলকলন: ওর েুতনীর হনকি থছাট্ট এেহি 

হছদ্র েকর োকলা েকর  াও।61 

 

[] 

েয়তানক র ছহড়কয় পড়ার সময় হেশুক র হিফাযত েরা 

জাহবর ইবন আবু্দল্লাি রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, যখন রাকতর আাঁধ্ার থনকম আকস অেবা সন্ধযা 

িকয় যায়, তখন থতামরা হেশুক র বাইকর থযকত হ ও না। থেননা, থস সময় 

েয়তানরা ছহড়কয় পকড়। তকব রাকতর হেছু সময় পার িকয় থগকছ ওক রকে 

থছকড়  াও এবং হবসহমল্লাি বকল ঘকরর  রজাসমূি বন্ধ ের। োরণ, েয়তান 

বন্ধ  রজা খুলকত পাকর না।62 

হবপ  ও  ূকযিাকগর হিেমত এবং থস সমকয়র েরণীয় 

হবপ -বালাই,  ূকযিাগ, মিামারী িকলা মিান স্রষ্টা আল্লাির মিাজাগহতে 

অ ৃষ্টবাক র হবধ্ান। হতহন বকলকছন,  

“হনশ্চয় আহম থতামাক রকে ভয়, িুধ্া, ধ্ন, প্রাণ এবং ফল-েকসযর থোকনা 

এেহির অভাকবর দ্বারা পরীিা েরকবা এবং আপহন ঐসব শ যিেীলক রকে 

সুসংবা  প্র ান েরুন”।63 

আলাই-বালাই আল্লাির পি থেকে মুহমন-োহফর উভকয়র ওপর আকস। তকব 

থসিা মুহমন বাোর জনয োহের সাকে সাকে রিমতও। োরণ, এর দ্বারা তর 

                                           
61 সুনান আবু  াউ , িা ীস নং ৪৩৪৭ 
62 েিরুস সুন্নাি ১৩/১১৬ 
63 জাকমউস সিীি, িা ীস নং ৩৩০৪ 
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আকখরাকতর োহে িালো েরা িয় অেবা তার পাকপর প্রায়হশ্চত্ত িয়। অেবা 

তার মযিা া বৃহি পায় অেবা তার ঈমান ও সবকরর পরীিা িয়। অপরহ কে 

োকফকরর জনয তার েুফুরী ও নাফরমাহনর সাজা িকয় োকে। 

যাই থিাে বুহিমাকনর পহরিয় িকলা, এর পহরণাম আল্লাির তাে ীকরর ওপর 

থসাপ ি েরা। েখকনা হতহন এে সম্প্র ায়কে হবপক  থফকলন, অেি অনয 

সম্প্র য় আকরা থবহে অপরাকধ্ হলপ্ত। েখকনা আবার মুহমনকে পরীিায় 

থফকলন, োহফরকে হঢল থ ন অেবা োহফরক রকে তাক র সৎ োকজর 

প্রহত ান হিকসকব  ুহনয়াকত সুখ-স্বাচ্ছেয  ান েকরন। োকজই আমাক র সসীম 

জ্ঞান হ কয় আল্লাির অসীম েু রকতর হিেমত জানা অসম্ভব। 

সারেো িকলা, আপ -বালাইকয়র মূল োরণ বাোর পাপ, অবাধ্যতা ও েুফুরী। 

এর ওপর েুরআন-িা ীকসর অসংখয  লীল রকয়কছ। েুরআন মাজীক  একসকছ,  

“মানুকষর েৃতেকমির োরকণ জকল ও স্থকল হবপযিয় ছহড়কয় থপকড়কছ, হতহন 

তাক রকে থোকনা থোকনা েকমির োহে আস্বা ান েরান, যাকত তারা হফকর 

আকস’’। [সূরা আল-বাোরা, আয়াত: ৫৫] 

উরস ইবন আমীরাি রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, আল্লাি তা‘আলা হেছু থলাকের ভুকলর োরকণ সেলকে 

‘আযাব থ ন না। অবেয ঐ অবস্থায় সেলকে ‘আযাব থ ন, যখন হুেুম 

পালনোরীগণ েহি োো সকেও অমানযোরীক রকে বাধ্া না থ য়। [সূরা 

আর-রূম, আয়াত: ৪১] 

মুহমন ও সৎ থলােক র হবপক  পহতত িওয়ার হভতর হিেমত ও েলযাণ 

হনহিত  
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এে. তার ঈমান ারীর আলামত 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজকজ্ঞস েরা িকলা, থোন বযহি 

সবকিকয় থবহে েহঠন পরীিার সমু্মখীন িয়? হতহন উত্তর হ কলন: নবীগণ, 

এরপর থনেোরগণ, এরপর যারা তাক র হনেিবতিী। এভাকব তাক র পর 

যারা, আক্রান্ত িয় তারা।  ীকনর মজবুতী হিকসকবই মানুষ পরীিার সমু্মখীন 

িয়। যহ   ীকনর ওপর থবহে মজবুত োকে তািকল থস হিকসকব পরীিাও 

েহঠন আকস, আর যহ   ীকনর ওপর হেহেল োকে। তািকল পরীিাও িালো 

িয়।64 

 ুই. বাো আল্লাির হপ্রয় িওয়ার হন িেন 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, আল্লাি তা‘আলা যখন 

থোকনা সম্প্র ায়কে ভাকলাবাকসন, তখন তাক রকে পরীিা েকরন।65 

হতন. আল্লাি বাোর েলযাণ োমনার হন িেন 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, আল্লাি তা‘আলা যখন 

বাোর মেল িান, তখন  ুহনয়াকতই তাকে োহে হ কয় থ ন, আর হতহন যখন 

বাোর অমেল িান, তখন তাকে  ুহনয়াকত োহে থ ন না। যাকত আহখরাকত 

তার োহে েহঠন িয়।66 

িার. বাোর প্রায়হশ্চত্ত িয়, যহ ও থসিা িালো িয় 

আকয়ো রাহ য়াল্লাহু ‘আনিা বণিনা েকরন, আহম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে বলকত শুকনহছ, যখন থোকনা মুসহলম োাঁিাহবি িয়, অেবা তার 

                                           
64 মাজমাকয় যাওয়াকয়  ৩/১১ 
65 হতরহমযী, িা ীস নং ২৩৩৮ 
66 মাজমাকয় যাওয়াকয়  ৩/১১ 
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থিকয়ও েম েষ্ট পায়, এর দ্বারা আল্লাি তা‘আলার পি থেকে তার জনয এেহি 

মযিা া হলকখ থ ওয়া িয় এবং এেহি গুনাি মাফ েকর থ ওয়া িয়।67 

পরীিা েখকনা ভাকলার মাধ্যকম িয়। থযমন সম্প  বৃহি। েখকনা আবার িয় 

মকের মাধ্যকম িয়। থযমন, িুধ্া, অসুস্থতা। আল্লাি তা‘আলা বকলন, “আহম 

থতামাক রকে মে ও ভাকলা দ্বারা হবকেষভাকব পরীিা েকর োহে”।68 

আল্লাির তাে ীর অনুযায়ী পরীিা আসকল থস সময় মুসহলকমর েরণীয়:  

এে. সবর েরা, থোকনা অসমত্তহষ্ট প্রোে বা অহভকযাগ না েরা, থসই সাকে 

হনকম্নাি থ া‘আ পড়া। 
ُجْرِنْ  اَلَّلُهمَّ  ،َراِجُعْونَ  َوإِنَّاإََِلْهِ  ّلِله  إِنَّا

َ
نَْها َخرْياا يِلْ  َواَْخِلْف  ُمِصيْبيَِتْ  ِفْ  أ  .مه

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর স্ত্রী উকম্ম সালামাি রাহ য়াল্লাহু 

‘আনিা বকলন, আহম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলকত 

শুকনহছ, থোকনা বাো যখন হবপক  পহতত িয় আর এ থ া‘আ পকড়, আল্লাি 

তা‘আলা তাকে উি মুসীবকতর ওপর সাওয়াব  ান েকরন এবং িারাকনা 

হজহনকসর হবহনমকয় তা অকপিা উত্তম হজহনস  ান েকরন। উকম্ম সালামাি 

রাহ য়াল্লাহু ‘আনিা বকলন, যখন আমার স্বামী আবু সালামাি রাহ য়াল্লাহু 

‘আনহুর ইকন্তোল িকয় থগকলা, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

আমাকে থযভাকব থ া‘আ পড়ার হুেুম হ কয়হছকলন, এভাকব থ া‘আ পড়লাম। 

ফকল আল্লাি আমাকে আবু সামাি থেকে উত্তম ব লা  ান েরকলন। অেিাৎ 

রাসূলুল্লািকে স্বামী হিকসকব থপলাম। [সূরা আল-আহিয়া, আয়াত: ৩৫] 

                                           
67 হতরহমযী, িা ীস নং ২৩৪০ 
68 সিীি মুসহলম, িা ীস নং ৬৫৬১ 
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 ুই. থরজাহবল োযা, অেিাৎ আল্লাির ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট োো। োরণ, 

থোকনা হিেমত ও মেকলর উকেকেযই হতহন পরীিায় থফকলকছন। এর ওপর 

শুরুকতই আকলািনা েরা িকয়কছ। 

হতন. থোের আ ায় েরা। এিা িকলা আল্লাির োকছ বাোর আত্মসমপিকনর 

সকবিাত্তম ের। োরণ, এ অবস্থায় থস এেমাত্র আল্লাির জনযই প্রেংসা 

েকরকছন। 

আবু্দল্লাি ইবন আব্বাস রাহ য়াল্লাহু ‘আনহুমা বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, সবিপ্রেম যাক রকে জান্নাকতর হ কে আহ্বান 

েরা িকব, তারা ঐ সেল থলাে, যারা সুকখ- ুঃকখ সবিাবস্থায় আল্লাির প্রেংসা 

েকরকছ।69 

সবর, থরজাহবল োযা এবং থোের এগুকলা িকলা তাে ীকরর ভাকলা-মে ও 

আল্লাির হিেমকতর ওপর পহরপক্ক ও মজবুত ঈমাকনর হন েিন। থেননা 

িা ীকস একসকছ, “প্রকতযে বস্তুর এেহি িােীেত আকছ। থোকনা বাো ততিণ 

পযিন্ত ঈমাকনর িােীেত পযিন্ত থপৌঁছকত পারকব না, যতিণ পযিন্ত তার অন্তকর 

এরূপ  ৃঢ় হবশ্বাস না িকব থয, থযসব অবস্থা তার ওপর একসকছ, তা আসতই 

আর থযসব অবস্থা তার ওপর আকস হন, তা েখকনাই আসত না।70 

িার. েরী‘আত হনক িহেত পন্থায় হবপ  মুহির জনয থিষ্টা-ত বীর েরা। থযমন, 

আল্লাির হনেি তওবা েরা। েরণ, থযমন গুনাকির ফকল হবপ  আকস, থতমহন 

আল্লাির হনেি েৃত গুনাি থেকে তওবা েরকল হবপ  থেকি যায়। 

                                           
69 মাজমাকয় যাওয়াকয়  ৭/৪০৪ 
70 সিীি মুসহলম, িা ীস নং ২১২৭ 
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েবুকলর আত্মহবশ্বাস হনকয় আল্লাির োকছ থ া‘আ ও োন্নাোহি েরা, তাড়াহুড়া 

না েরা। তাড়াহুড়ার মাকন িকলা এরূপ েো বলা থয, আহম অকনে থ া‘আ 

েকরহছ; হেন্তু আল্লাি আমার ডাে থোকনন হন। 
সোল-সন্ধযার হনয়হমত হযহের ও থ া‘আগুকলা পড়া। এর দ্বারা িয়কতা হবপ  
পুকরা থেকি যাকব অেবা িালো িকব। 

আমাকে খুব ভাকলা েকর স্মরণ রাখকত িকব থয, আল্লাির হুেুকম এসব হযহের-

আযোর ও থ া‘আর ফলাফল েম-কবহে িকব  ুই োরকণ। 

এে. এ েোর ওপর হস্থর হবশ্বাস রাখা থয, এিা িে ও সতয এবং আল্লাির 

হুেুকম উপোরী। 

 ুই. খুব মকনাকযাগ হ কয় পড়া। োরণ, এগুকলা থ া‘আ, আর রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, উ াসীন মকনর থ া‘আ আল্লাি েবুল 

েকরন না। হবপ  মুহির জনয সবকিকয় উত্তম মাধ্যম িকলা অসুখ থেকে সুস্থতা 

অজিকনর হনয়কত েুরআন হতলাওয়াত েরা। েুরআকনর প্রহতহি আয়াতই হেফা। 
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প্রহতহ কনর সংহিপ্ত আমল 

আমল হনয়ম ফযীলত 
আয়াতুল েুরসী পড়া সোল-সন্ধযায় 

এেবার, ঘুকমর সময় 
এেবার, প্রকতযে 
ফরয সালাকতর পর 
এেবার 

হিফাযতোরী হফহরেতা 
হনকয়াগ, েয়তানকে ঘর 
থেকে  ূরোরী, জান্নাকত 
যাওয়ার মাধ্যম। 

সূরা আল-বাোরার 
থেষ  ুই আয়াত 
পড়া। 

সোকল অেবা হবোকল 
এেবার অেবা ঘকর 
পড়া। 

সেল অহনষ্ট থেকে রিা 
ও হতনহ কনর জনয 
েয়তানকে ঘর থেকে 
 ূরোরী। 

সূরা আল-ইখলাস 
( ُ  ُهوَ  قُْل  َحد   اّللَّ

َ
أ ) 

মু‘আউওয়াযাতাইন: 
)সূরা নাস ও ফালাে 
পড়া।( 

সোল-হবোল 
হতনবার, ঘুকমর সময় 
এেবার, প্রকতযে 
ফরয সালাকতর পর 
এেবার। 

সবহেছুর অহনষ্ট থেকে 
রিা ও হজন্ন ইনসাকনর 
িহত থেকে হিফাযত। 

ِ  ِمْسِب ِي اّللَّ  عَ مَ  يَُضر  َل  اَّلَّ
ء   اْسِمهِ  رِْض  ِف  َشْ

َ
 َوَل  اْل

َماِء، ِف  ِميعُ  وَُهوَ  السَّ  السَّ
 .الَعِليمُ 

সোকল হতনবার, 
হবোকল হতনবার 
পড়া। 

সেল খারাবী থেকে 
হিফাযত ও আেহস্মে 
হবপ  আসার 
প্রহতবন্ধে। 

ُعوذُ 
َ
ِ  بَِكِلَماِت  أ  اّللَّ

اِت   .َخلََق  َما ََشه  ِمنْ  اتلَّامَّ

সন্ধযায় হতনবার, 
থোকনা স্থাকন থনকম 
এেবার পড়া। 

স্থাকনর সবপ্রাণীর িহত 
থেকে হিফাযত ও 
হবচু্ছর হবষনােে। 
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 هو إل لإ ل اهلل حسب
 رب وهو توَّكت عليه

 .العظيم العرش

সোকল সাতবার, 
হবোকল সাত বার 
পড়া। 

 ুহনয়া ও আহখরাকতর 
হিন্তার জনয যকেষ্ট। 

ِ  رَِضيُت   َربًّا، بِاّللَّ
د   ِديناا، َوبِاْْلِْسََلمِ   َوبُِمَحمَّ

 .ِبيًّانَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصىلَّ 

সোকল এেবার, 
হবোকল এেবার। 

আল্লাি তা‘আলার ওপর 
জরুহর িকয় যায় থয, 
হেয়ামকতর হ ন তাকে 
সন্তুষ্ট েকর হ কবন। 

ُ  إلَّ  إَلَ  َل  َل  وَْحَدهُ  اّللَّ
يَْك   َوَلُ  الُْملُْك  َلُ َوَلُ  ََشِ

 َشء   ََعَ ُكه  احلَْمُد وَُهوَ 

 .قُِديْر  

সোকল  েবার, 
সন্ধযায়  েবার, হ কন 
১০০ বার তার থিকয় 
থবহে। 

১০০ থনেী থলখা িয়, 
১০০ গুনাি মাফ েরা 
িয়, ১০হি থগালাম 
আযা  েরার সমান 
সাওয়াব লাভ িয় এবং 
হবপ  থেকে বড় 
সুরিা। 

ُ  إلَّ  إَلَ  َل   َل  وَْحَدهُ  اّللَّ
يَْك   َوَلُ  الُْملُْك  َلُ َوَلُ  ََشِ

ُُيِْيْ َوُيِميُْت وَُهَو  احلَمدُ 
ٍَ َيُموُْت  َل  َحي   بِيَِدهِ اخلرَْيُ

. ُكه  وَُهَو ََعَ  ء  قَِديْر   َشْ

বাজাকর প্রকবকের 
সময় এেবার পড়া। 

১০ লি থনেী থলখা 
িয়, ১০ লি গুনাি মাফ 
িয়। অপর বণিনায় 
রকয়কছ জান্নাকত তার 
জনয এেহি মিল শতহর 
েরা িয়। 

ْ  اَلَّلُهمَّ  ِمْن  اَُعوُْذ بَِك  إِنه
ُعوُْذبَِك 

َ
ِمْن  احْلُْزِن َوأ

الَْعْجِز  َواِلَكْسِل 
ُعوُّْذبَِك 

َ
ِمَن اْْلُْْبِ  َوأ

ُعوُْذبَِك ِمْن  َوابْلَْخِل 
َ
َوأ

সোকল এেবার, 
হবোকল এেবার 
পড়া। 

হিন্ত-কপকরোনী  ূর িকয় 
যাকব এবং ঋণ মুি 
োেকব। 
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يِْن  َغلَبَةِ  َوَقْهِر  ادلَّ
 .الرهَجالِ 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি 
ওয়াসাল্লাকমর ওপর 
থবহে থবহে  ুরূ  
পড়া। সকবিাত্তম িকলা, 
 ুরূক  ইবরািীম 
অেিাৎ থয  ুরূ  
সালাকত পড়া িয়। 

থবহের থোকনা সীমা 
থনই, সবিহনম্ন িকলা-
সোকল  েবার 
হবোকল  েবার 

হিন্তা ও গুনাি মাকফর 
জনয যকেষ্ট িকব এবং 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর 
োফা‘আত লাভ িকব। 

হবসহমল্লাি পড়া। প্রহতহি গুরুত্বপূণি 
োকজর পূকবি পড়া। 

েয়তাকনর িহত থেকে 
হিফাযত এবং বরেত 
অজিকনর মাধ্যম। 

ِ  ِمْسِب ِ  ََعَ  تََوََّكُْت  اّللَّ  اّللَّ

ةَ  َوَل  َوَل َحْوَل  إلَّ  قُوَّ
 .بِاّلله 

ঘর থেকে থবর 
িওয়ার সময় 
এেবার। 

োজ সমাধ্া িকয় যাকব, 
হবপ  থেকে থবাঁকি 
োেকব এবং েয়তান 
থেকে হিফাযত িকব। 

ِ  أُعوْذُ  الَعِظيِْم  بِاّللَّ
َوبِوَْجِهِه الَكِريِْم 

ِمَن  الَقِديْمِ  وَُسلَْطانِهِ 
 الرَِّجيِْم. الَشيَْطانِ 

মসহজক  প্রকবকের 
সময় এেবার। 

সারাহ ন েয়তান থেকে 
হিফাযত। 

ইকেগফার পড়া যত থবহে সম্ভব পড়া। হিন্তা  ূর িকব, রুজী 
প্রাপ্ত িকব, আল্লাির 
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 َ يْ  أْستَْغِفُر اّللَّ ِ َل إَلَ  اَّلَّ
الَقيرْوُم  ُهَو الَحر  إّْل 

 إََلِْه. َوأتُوَْب 

‘আযাব থেকে হনরাপ  
োেকব। 

ةَ  َوَل  َحْوَل  َل   পহরমাণ হনধ্িারণ ছাড়া بِاّلّل. إلَّ  قُوَّ
যত থবহে পারা যায় 
পড়কত োো। 

জান্নাকতর ভাণ্ডার 
সমূকির এেহি ভাণ্ডার 
এবং ৯৯হি থরাকগর 
ঔষধ্, সবিহনম্ন িকলা 
হিন্তা। 

হনয়হমত গুরুকত্বর 
সাকে মসহজক  
জামা‘আকতর সাকে 
সময় মকতা সালাত 
আ ায় েরা। 

খুশু, ইতমীনান, আ ব 
ও মিব্বকতর সকে। 

হজন্ন-ইনসান ও 
েয়তানসি সবহেছুর 
অহনষ্ট থেকে হিফাযত। 

ْستَوِْدُعَك 
َ
َ  أ ِي اّللَّ  َل  اَّلَّ

 وََدائُِعُه. تَِضيعُ 
থয থোকনা হজহনস 
হিফাযত েরকত ইচ্ছা 
িয় তার উপর 
এেবার পড়া। 

সন্তান ও সম্প  িুহর 
যাওয়া এবং ধ্বংস 
িওয়া থেকে হিফাযত। 

يْ  ّلِله  احَْلَْمدُ  ِ ََعفَاِنْ  اَّلَّ
ا اْبتَََلكَ  لَِنْ  بِه ِممَّ  َوفَضَّ

 .َخلََق َتْفِضيَْلا  ََع َكِثرْي  

থোকনা হবপ গ্রে, 
িহতগ্রে,  ুঘিিনা 
ইতযাহ  থ কখ বা শুকন 
এেবার পড়া। 

ঐ হবপ  থেকে থস 
হনরাপ  োেকব। 

হব.দ্র: এে. বহণিত সেল থ া‘আগুকলা সিীি িা ীস থেকে সংগৃিীত। 

 ুই. প্রহতহ কনর থ া‘আগুকলা ফজর, আসর অেবা মাগহরকবর পর আ ায় েরা। 
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হতন. সূরা আল-ফাহতিার েো বলা িয় হন। োরণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ফাহতিার থোকনা আমল বহণিত থনই। তকব িযাাঁ, 

হিহেৎসার েো বহণিত িকয়কছ, থসিা িকলা প্রকয়াজন। 
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এমন হেছু হবকেষ আমল যার ওপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

হবরাি সাওয়াব ও পুরস্কাকরর েো উকল্লখ েকরকছন 

হযহের 

* আবু হুরায়রা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন,  ু’হি োকলমা এমন আকছ যা আল্লাির োকছ অহত হপ্রয়, 

জবাকন খুব িালো এবং হমযাকনর পাল্লায় অতযন্ত ভারী। থস োকলমা গুকলা 

এই-71  
 .الَْعِظيْمِ  اهللِ  ُسبَْحانَ  َوِِبَْمِده اهللِ  ُسبَْحانَ 

* জুওয়াইহরয়া রাহ য়াল্লাহু ‘আনিা থেকে বহণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম তার োছ থেকে ফজকরর সালাকতর সময় থবহরকয় থগকলন, আর 

হতহন সালাকতর স্থাকন হযহেকর হলপ্ত রইকলন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম িােকতর সালাকতর সময় হফকর একলন। হতহন তখনও পূকবির 

অবস্থাকতই বকস আকছন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে 

হজকজ্ঞস েরকলন, তুহম হে ঐ অবস্থায়ই আছ, থয অবস্থায় আহম থতামাকে 

থরকখ হগকয়হছলাম? 

হতহন উত্তর হ কলন জী, িযাাঁ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন 

বলকলন: থতামার োছ থেকে যাওয়ার পর আহম িারহি বােয হতনবার পকড়হছ। 

থসগুকলাকে যহ  থতামার সোল থেকে এ পযিন্ত েৃত সমে আমকলর 

থমাোকবলায় ওজন েরা িয়, তািকল থস োবযগুকলাই ভারী িকয় যাকব। বােয 

গুকলা িকলা-  
 .َماتِهَكِ  َوَمَدادَ  َعرِْشه َوِزنَةَ  َنْفِسه ِورَِضا َخلِْقه َعَددَ  َوِِبَْمِده اهللِ  ُسبَْحانَ 

                                           
71  আল জাওয়াবুল োফী (পৃ: ৮) 
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থ া‘আর অেি: আহম আল্লাি তা‘আলার তাসবীি ও প্রেংসা বণিনা েরহছ, তাাঁর 

সমে মাখলুকের সংখযা পহরমাণ, তাাঁর সন্তুহষ্ট পহরমাণ, তাাঁর ‘আরকের ওজন 

পহরমাণ এবং তাাঁর োকলমাসমূি থলখার োহল পহরমান।72 

* জাহবর রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি  َُسبَْحان  ِ َوِِبَْمِدهِ  الَعِظيمِ  اّللَّ  বকল তার জনয জান্নাকত 

এেহি থখজুর গাছ লাহগকয় থ ওয়া িয়।73 

* আবু হুরায়রা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, হতহন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলকত শুকনকছন, থয বযহি সোল-সন্ধায় এেেত বার 

এ থ া‘আ পড়কব  َُسبَْحان  ِ َوِِبَْمِده الَعِظيمِ  اّللَّ  তার গুনাি মাফ িকয় যাকব, যহ ও 
তা সমুকদ্রর থফনার থেকে থবহে িয়।74 

* আনাস রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি খানা থখকয় এ থ া‘আ পড়ল- 
ِ  احَْلَْمدُ  يْ  ّلِلَّ ِ ْطَعَمِنْ  اَّلَّ

َ
ْ  َحْول   َغرْيِ  ِمنْ  َوَرَزقَنِيْهِ  الطَعامَ  َهَذا أ نه ة   َولَ  مه  .قُوَّ

থ া‘আর অেি: “‘সমে প্রেংসা আল্লাির জনয হযহন আমাকে এ খানা খাইকয়কছন 

এবং আমার থিষ্টা ও সামেি ছাড়া আমাকে নসীব েরকছন।” তার অতীত-

ভহবষযকতর গুনাি মাফ িকয় যায়। 

আর থয বযহি োপড় পহরধ্ান েকর এ থ া‘আ পড়ল- 
ِ  احَْلَْمدُ  يْ  ّلِلَّ ِ ْ  َحْول   َغرْي  ِمنْ  َوَرَزقَِنيْه اثلَّوَْب  َهَذا َساِنْ كَ  اَّلَّ نه ة   َولَ  مه  .قُوَّ

                                           
72  সিীি বুখারী, িা ীস নং ৭৫৬৮ 
73  সিীি মুসহলম, িা ীস নং ৬৯১৩ 
74  হতরহমযী, িা ীস নং ৩৪৬৫ 
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থ া‘আর অেি: “সমে প্রেংসা আল্লাির জনয হযহন আমাকে এ োপড় 

পহরকয়কছন এবং আমার থিষ্টা ও সামেি ছাড়া আমার নসীকব জুহিকয়কছন।” তার 

অতীত-ভহবষযকতর গুনাি মাফ িকয় যায়।75 

 

আয়াত 

* আবু   ার া রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি সূরা োিাকফর প্রেম  ে আয়াত মুখে 

েরকব থস  াজ্জাকলর হফতনা থেকে হনরাপক  োেকব। এে বণিনায় সূরা 

োিাকফর থেষ  ে আয়াত মুখস্থ েরার েো উকল্লখ আকছ।76 

* আবু হুরায়রা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, েুরআকন োরীকম হত্রে আয়াত হবহেষ্ট এমন এেহি 

সূরা রকয়কছ, যা তার পাঠোরীর জনয সুপাহরে েরকত োেকব, যতিণ না 

তাকে িমা েকর থ ওয়া িয়। তা িকলা -সূরা তাবা-রাোল্লাযী।77 

* জুন ুব রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বকলকছন, থয বযহি আল্লাি তা‘আলার সন্তুহষ্টর জনয থোকনা রাকত সূরা 

ইয়াসীন পকড় তাকে মাফ েকর থ ওয়া িয়।78 

 

                                           
75  সুনান আবু  াউ , িা ীস নং ৪০২৩ 
76  মুসতা রাকে িাকেম ১/৫১৮) 
77  সিীি মুসহলম, িা ীস নং ১৮৮৩ 
78
 হতরহমযী, িা ীস নং ২৮৯১ 
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সালাত ও আযাকনর ফযীলত 

* আনাস ইবন মাকলে রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি িহল্লে হ ন ইখলাকসর সাকে 

জামা‘আকত সালাত আ ায় েকর, তার জনয  ু’হি পরওয়ানা থলখা িয়।  

 এে. জািান্নাম থেকে মুহির পরওয়ানা 

  ুই. মুনাকফেী থেকে মুহির পরওয়ানা79 

* আউস ইবন আউস সাোফী রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, আহম রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলকত শুকনহছ, থয বযহি জুমু‘আর হ ন 

উত্তমরূকপ থগাসল েকর, অহত প্রতুযকষ মসহজক  যায়, সওয়াহরকত আকরািণ 

না েকর পাকয় থিাঁকি যায়, ইমাকমর োছাোহছ বকস মকনাকযাগ সিোকর 

খুৎবা থোকন, খুৎবার সময় থোকনা অকিতুে েো বকল না, থস প্রহত ে কমর 

হবহনমকয় এে বছর সাওম ও এে বছর রাকতর ইবা কতর সাওয়াব লাভ 

েরকব।80 

* আবু হুরায়রা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থলাকেরা যহ  আযান ও প্রেম োতাকর সালাত 

আ াকয়র সাওয়াব জানকতা এবং লািারী ছাড়া আযান ও প্রেম োতার 

অজিন েরা সম্ভব না িকতা, তকব অবেযই তারা লিারী েরকতা।81 

* আকয়ো রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বকলকছন, থয বযহি শ হনে বার রাোত সালাত পড়ার পাবেী েকর, আল্লাি 

তা‘আলা তার জনয জান্নাকত মিল শতহর েকরন। িার রাোত সালাত 

                                           
79  ইবন হিববান ৬/৩১২ 
80  হতরহমযী, িা ীস নং ২৯১ 
81  সুনান আবু  াউ , িা ীস নং ৩৪৫ 
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থজািকরর পূকবি,  ুই রাোত থজািকরর পকর,  ুই রাোত মাগহরকবর পর, 

 ুই রাোত ইোর পর এবং  ুই রাোত ফজকরর পূকবি।82 

* উসমান ইবন আফ্ফান রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি ফজকরর সালাত জামা‘আকতর 

সাকে আ ায় েকর সূকযিা য় পযিন্ত আল্লাি তা‘আলার হযহেকর মেগুল োকে, 

অতঃপর  ুই রাোত নফল সালাত পকড়, থস িজ ও উমরার সাওয়াব লাভ 

েকর, আনাস রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম হতনবার বকলকছন: পহরপূণি িজ ও উমরা, পহরপূণি িজ ও 

উমরার পহরপূণি িজ ও উমরার সাওয়াব লাভ েকর।83 

 

অসুস্থতা ও মৃতুয 

* আবু হুরায়রা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বণিনা েকরন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি জানাযায় িাহযর িয় এবং জানাযার সালাত 

থেষ িওয়া পযিন্ত োকে, তার এে েীরাত থনেী লাভ িয়। আর থয বযহি 

জানাযায় িাহযর িয় এবং  াফন থেষ িওয়া পযিন্ত জানাযার সাকে োকে, 

তার  ুই েীরাত থনেী লাভ িয়। 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজকজ্ঞস েরা িকলা,  ুই েীরাত 

েী? হতহন উত্তর হ কলন,  ু’হি বড় পািাকড়র সমান।84 

অপর বণিনায় রকয়কছ, তন্মকধ্য থছাি পািাড়হি উহু  পািাকড়র মকতা।85 

                                           
82 সিীি বুখারী, িা ীস নং ৬১৫ 
83 সিীি মুসহলম, িা ীস নং ১৪৯১ 
84 হতরহমযী, িা ীস নং ৫৮৬ 
85 সিীি মুসহলম, িা ীস নং ২১৮৯ 
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* মুিাম্মা  ইবন আমর ইবন িাযম রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয মুহমন আপন থোকনা মুহমন 

ভাইকয়র মুসীবকত তাকে সবর েরার ও োন্ত োোর জনয বকল, আল্লাি 

তা‘আলা হেয়ামকতর হ ন তাকে ইজ্জকতর থপাোে পরাকবন।86 

* আলী রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, আহম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে বলকত শুকনহছ, থয মুসহলম থোকনা অসুস্থ মুসহলমকে সোকল 

থ খকত যায়, সন্ধযা পযিন্ত সত্তর িাজার হফহরেতা তার জনয থ া‘আ েরকত 

োকে। আর থয সন্ধযায় থ খকত যায়, সোল পযিন্ত সত্তর িাজার হফহরেতা 

তার জনয থ া‘আ েরকত োকে এবং জান্নাকত থস এেহি বাগান পায়।87 

স ো 

* আবু মুসা আে‘আরী রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, প্রকতযে মুসহলকমর উহিৎ স ো েরা। থলাকেরা 

হজকজ্ঞস েরকলা, যহ  স ো েরার মকতা হেছু তার োকছ না োকে, তািকল 

েী েরকব? 

হতহন উত্তর হ কলন: হনজ িাকত থমিনত মজ ুরী েকর হনকজর উপোর েরকব 

এবং স োও েরকব।  

থলাকেরা হজকজ্ঞস েরকলা, এিাও যহ  না েরকত পাকর, অেবা (েরকত পাকর 

তবুও) েরকলা না? 

হতহন উত্তর হ কলন: থোকনা অসিায় মুখাকপিী বযহিকে সািাযয েরকব। 

থলাকেরা হজকজ্ঞস েরকলা, যহ  তাও না েকর? হতহন উত্তর হ কলন: োউকে 

ভাকলা েো বকল হ কব। 

                                           
86 সিীি মুসহলম, িা ীস নং ২১৯২ 
87 ইবন মাজাি, িা ীস নং ১৬০১ 



 

 

আল-হিসনুল ওয়ােী 
 58  

থলাকেরা আবার হজকজ্ঞস েরকলা, যহ  এিাও না েকর? হতহন উত্তর হ কলন: 

তািকল োকরা িহত েরা িকত হবরত োেকব। থেননা, এিাও তার জনয 

স ো।88 

* আবু যর রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বকলকছন, থতামরা আপন (মুসহলম) ভাইকয়র জনয মুিহে িাহস স ো, 

োউকে থতামার সৎোকজর আক ে ও অসৎ োকজর হনকষধ্ েরা স ো, 

থোকনা পেকভালাকে পে বকল থ ওয়া স ো,  ূবিল  ৃহষ্ট সম্পন্ন থলােকে 

রাো থ খাকনা স ো, রাো থেকে পাের, োাঁিা, িাহি (ইতযাহ ) সহরকয় 

থ ওয়া স ো এবং থতামাক র হনকজর বালহত িকত হনজ (মুসহলম) ভাইকয়র 

বালহতকত পাহন থঢকল থ ওয়া স ো।89 

* হুযাইফা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, আহম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে বলকত শুকনহছ থয, থতামাক র পূকবি থোকনা উম্মকতর মকধ্য 

এে বযহি হছল, যখন মালােুল মঊ  তার রূি েবজ েরার জনয আসল 

(এবং রূি েবজ িওয়ার পর থস এ  ুহনয়া থছকড় অনয জগকত িকল থগল) 

তাকে হজকজ্ঞস েরা িকলা, তুহম হে  ুহনয়াকত থোকনা থনে আমল 

েকরহছকল? 

থস উত্তর হ ল, আমার জানামকত (এরূপ) থোকনা আমল আমার থনই। তাকে 

বলা িকলা, (থতামার জীবকনর ওপর)  ৃহষ্ট  াও (এবং হিন্তা েকর থ খ।) 

থস উত্তর হ ল, আমার জানামকত (এরূপ) থোকনা আমল আমার থনই, তকব 

 ুহনয়াকত আহম মানুকষর সাকে থবিা-থেনা েরতাম। থস থিকত্র আহম 

                                           
88 হতরহমযী, িা ীস নং ৯৬৯ 
89 সিীি বুখারী, িা ীস নং ৬০২২ 
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ধ্নীক রকে সুকযাগ হ তাম আর গরীবক রকে মাফ েকর হ তাম। তখন 

আল্লাি তা‘আলা এ বযহিকে জান্নাকত প্রকবে েরাকলন।90 

সাওম 

* আবু সাঈ  খু রী রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি আল্লাির রাোয় এেহ ন সাওম পালন 

েরকব, আল্লাি তা‘আলা ঐ এে হ কনর হবহনমকয় জািান্নাম এবং থস বযহির 

মাকঝ সত্তর বছকরর  ূরত্ব সৃহষ্ট েকর হ কবন।91 

* আবু োতা া রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, হতহন বকলন, রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, আহম আল্লাির হনেি আোবা ী 

থয, ‘আরাফার হ কনর সাওম তার পূবিবতিী এবং পরবতিী এে বছকরর গুনাি 

মুকছ হ কব, আর আশুরার হ কনর সাওম তার পূকবিবতিী এে বছকরর গুনাি 

মুকছ হ কব।92 

হযলিকজর প্রেম হ কনর আমল 

* আবু হুরায়রা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, হতহন বকলন, রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি আল্লাির উকেকেয িজ 

েকর এবং তাকত থোকনা অশ্লীল োজ না েকর বা েো না বকল, তািকল 

থস ঐ হ কনর মকতা হনষ্পাপ িকয় হফরকব, থয হ ন তার মা তাকে জন্ম 

হ কয়হছল।93 

                                           
90 হতরহমযী, িা ীস নং ১৯৬৫ 
91 সুনান নাসাঈ, িা ীস নং ২২৪৭ 
92 সিীি মুসহলম ১/৩৬৮ 
93 সিীি বুখারী ১/২০৬ 
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* যাকয়  ইবন আরোম রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, হতহন বকলন, এে া 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সািাবীগণ হজকজ্ঞস েরকলন, 

থি আল্লাির রাসূল! এ েুরবাণী েী? হতহন উত্তর হ কলন: থতামাক র হপতা 

ইবরািীম আলাইহিস সালাকমর সুন্নাত। 

 তারা পুনরায় হজকজ্ঞস েরল, থি আল্লাির রাসুল! একত আমাক র েী 

রকয়কছ? 

 হতহন উত্তর হ কলন: েুরবানীর পশুর প্রহতহি থলাকমর পহরবকতি এেহি েকর 

থনেী রকয়কছ।94 

 * ইবন আব্বাস রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, হতহন বকলন, রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, হ নসমূকির মকধ্য হযলিকজর প্রেম 

 ে হ কন েৃত আমল আল্লাির হনেি সবকিকয় অহধ্ে হপ্রয়। 

 সািাবীগণ হজকজ্ঞস েরকলন, থি আল্লাির রাসূল! আল্লাির রাোয় হজিা ও 

নয় েী? 

 হতহন উত্তর হ কলন: আল্লাির রাোয় হজিা ও নয়; হেন্তু থয বযহি আপন 

জানমাল হনকয় থবর িয় এবং তার (জান ও মাকলর) হেছুই হনকয় থফকর না। 
অেিাৎ হনকজ েিী  িকয়কছ আর তার মালও আল্লাির রাোয় বযয় িকয়কছ। 
সুতরাাং এমন জিহাদ অবশ্য এ হ নসমূকি েৃত আমল অকপিা উত্তম।95 

ইলম ও হনয়ত 

* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, প্রেৃত পকি  ুহনয়া িকলা িার 

বযহির জনয। 

                                           
94 ইবন মাজাি, িা ীস নং ২২৬ 
95 সিীি বুখারী, িা ীস নং ১২৭; থমেোত, িা ীস নং ১২৮ 
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এে. এমন বাো- যাকে আল্লাি তা‘আলা সম্প  ও ইলম উভয়  ান েকরকছন। 

তকব থস তা খরি েরকত আপন রবকে ভয় েকর (অেিাৎ িারাম পকে বযয় 

েকর না।), আত্মীয় স্বজকনর সাকে সদ্বযবিার েকর এবং আল্লাির সন্তুহষ্ট 

লাকভর জনয মালর িে থমাতাকবে আমল েকর (অেিাৎ যোস্থাকন খরি 

েকর)। ঐ বযহি িকলা সকবিাচ্ছ মযিা ার অহধ্োরী। 

 ুই. এমন বাো- যাকে আল্লাি ইলম  ান েকরকছন; হেন্তু সম্প   ান েকরন 

হন। তকব থস সতয এবং সহঠে হনয়কত বকল যহ  আমার মাল োেত, 

তািকল আহম অমুকের নযায় সাওয়াকবর পকে খরি েরতাম। এ  ু’বযহির 

সাওয়াব এেই সমান। 

হতন. এমন বাো- যাকে আল্লাি মাল হ কয়কছন, হেন্তু ইলম  ান েকরন হন। 

ইলম না োোর  রুন থস হনকজর সম্পক র বযাপাকর থস্বচ্ছািাহরতায় হলপ্ত 

িকয় পকড়। একত থস আল্লািকে ভয় েকর না, আত্মীয়-স্বজকনর আহেিে িে 

আ ায় েকর না এবং হনজ সম্প  িে পকে বযয় েকর না। এ বযহি িকলা 

সবিাকপিা হনেৃষ্ট পযিাকয়র। 

িার. এমন বাো- যার োকছ মালও থনই, ইলমও থনই। থস আোংখা েকর 

বকল, যহ  আমার হনেি সম্প  োেত, তািকল আহম অমুে বযহির মকতা 

(কযখাকন থসখাকন) বযয় েরতাম। এ বাোও তার হনয়ত অনুযায়ী িকব এবং 

তাক র গুনাি িকব বরাবর অেিাৎ মে হনয়কতর োরকণ গুনাকির থিকত্র থস 

িকব তৃতীয় বযহির সমান।96 

* আবু বােরাি রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, আহম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে বলকত শুকনহছ, তুহম িয়ত আকলম িও অেবা তাকলকব ইলম 

                                           
96 হতরহমযী, িা ীস নং ২২৬৭ 
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(ইলকমর তালােোরী) িও অেবা মকনাকযাগ সিোকর ইলকমর শ্রবণোরী 

িও অেবা ইলম ও আকলমক র ভাকলাবাস। (এ িার ছাড়া) পিম প্রোর 

িকয়া না, তািকল ধ্বংস িকয় যাকব। পিম প্রোর িকলা তুহম ইলম ও 

আকলমক র সাকে েক্রতা থপাষণ ের।97 

সবর ও হজিা  

* আবু সাঈ  খু রী ও আবু হুরায়রা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বহণিত, 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, মুসহলম যখনই থোকনা 

োহন্ত, থরাগ, হিন্তা েষ্ট ও থপকরোনীকত পহতত িয়; এমনহে এেহি োাঁিাও 

ফুকি তকব এ োরকণ আল্লাি তা‘আলা তার গুনািসমূি মাফ েকর থ ন।98 

* সািল ইবন সা‘  রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি আমার জনয তার উভয় থিায়াল ও 

উভয় পাকয়র মধ্যবতিী অকের  াহয়ত্ব গ্রিণ েরকব (অেিাৎ মুখ ও গুপ্তােকে 

িারাম পন্তায় বযবিার েরকব না), আহম তার জনয জান্নাকতর  াহয়ত্ব 

হনকবা।99 

* সািল ইবন হুনাইফ রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি এোন্ত হনষ্ঠার সাকে আল্লাির োকছ 

োিা াত োমনা েরকব, আল্লাি তাকে েিীক র মযিা ায় থপৌঁছান, যহ ও থস 

হবছানায় (অেিাৎ হজিা  না েকর ঘকর এমহনকত) মৃতুয বরণ েকর।100 

                                           
97 মাজমাকয় যাওয়াকয়  ১/৩২৮ 
98 সিীি বুখারী, িা ীস নং ৫৬৪১ 
99 সিীি বুখারী, িা ীস নং ৬৪৭৪ 
100 সিীি মুসহলম ২/১৪১ 
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* সািল ইবন সা‘ , রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, আল্লাির রাোয় (অেিাৎ হজিাক  থযকয়) এেহ ন 

পািারা থ ওয়া  ুহনয়া ও  ুহনয়ার ওপর সমে হেছু থেকে উত্তম।101 

আত্মীয়তা 

 উকম্ম সালামাি রাহ য়াল্লাহু ‘আনিা বণিনা েকরন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয মহিলার এ অবস্থায় মৃতুয িয় থয, স্বামী 

তার প্রহত সন্তুষ্ট োকে, থস জান্নাকত যাকব।102 

 আকয়ো রাহ য়াল্লাহু ‘আনিা বণিনা েকরন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি এ েনযা সন্তানক র থোকনা হবষকয়র ওপর 

হজম্মা ারী গ্রিণ েরল এবং তাক র সাকে ভাকলা বযবিার েরল, তকব এ 

েনযাগণ তার জনয জান্নাকমর আগুন থেকে রিার অসীলা িকব।103 

 আনাস ইবন মাকলে রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি এিা োমনা েকর থয, তার হরহযে 

প্রেে থিাে ও তার িায়াত  ীঘি থিাে, তার উহিৎ হনজ আত্মীয় স্বজকনর 

সকে সুসম্পেি বজায় রাখা।104 

মিব্বত ও ইিসান 

 এে বযহি একস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর োকছ 

হনকব ন েরল, থি আল্লাির রাসূলুল্লাহ্! হেয়ামত েকব িকব? হতহন উত্তকর 

বলকলন, হেয়ামকতর জনয তুহম েী প্রস্তুত থরকখকছা? থলােহি বলল, আহম 

                                           
101 সিীি বুখারী ১/৪০৫ 
102 হতরহমযী, িা ীস নং ১১৬১ 
103 সিীি বুখারী, িা ীস নং ৫৯৯৫ 
104 সিীি বুখারী, িা ীস নং ৫৯৮৬ 
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থোকনা আমল েরকত পাহর হন, তকব আল্লাি ও তাাঁর রাসূলকে মিব্বত 

েহর। 

 রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, যাকে তুহম মিব্বত 

ের (হেয়ামকতর হ ন) তার সাকেই তুহম োেকব।  

 আনাস রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, ইসলাকমর আহবভিাকবর পর আহম 

মুসহলমক রকে েখকনা এরূপ খুহে িকত থ হখ হন, থযরূপ তারা এেো 

শুকন খুহে িকয়কছন।105 

 উবা া ইবন সাকমত রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, আহম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলকত শুকনহছ, মুহমন নর-নারীর জনয থয বযহি 

মাগহফরাকতর থ া‘আ েরকব, আল্লাি তা‘আলা তার জনয প্রকতযে মুহমন 

নর-নারীর হবহনমকয় এেহি েকর থনেী হলকখ হ কবন। 

 আবু মাসউ  ব রী রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি সৎোকজর পে থ খায়, থস সৎ 

েমিোরীক র সমান সাওয়াব লাভ েকর।  

 সািল রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বকলকছন, আহম এবং এতীকমর লালন-পালনোরী জান্নাকত এরূপ 

োছাোহছ িব- এেো বকল হতহন োিা াত এবং মধ্যমা আেুহল দ্বারা 

ইোরা েকরকছন এবং  ুই আেুকলর মাঝখাকন সামানয ফাাঁো থরকখকছন।106 

 সাফওয়ান ইবন সুলাইম রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, হবধ্বা নারী ও হমসেীকনর প্রকয়াজনীয় 

োকজ থ ৌড় ঝাাঁপোরীর সাওয়াব আল্লাির রাোয় হজিা োরীর নযায় অেবা 

                                           
105 সিীি বুখারী ২/৯১১ 
106 মাজমাকয় যাওয়াকয়  ১/৩৫২ 
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ঐ বযহির সাওয়াকবর নযায়, থয হ কন সাওম পালন েকর ও রাতভর 

ইবা ত েকর।107 

 আবু  ার া রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি আপন মুসহলম ভাইকয়র সম্মান রিার জনয 

প্রকিষ্টা িালায় আল্লাি তা‘আলা হনকজ  াহয়ত্ব হনকয়কছন থয, হেয়ামকতর 

হ ন থস বযহি থেকে জািান্নাকমর আগুন িহিকয় হ কবন।108 

 বারা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বকলকছন, মুহমন যখন মুহমকনর সাকে সািাৎ েকর, তাকে সালাম থ য় 

এবং তার িাত ধ্কর মুসাফািা েকর, তখন উভকয়র গুনাি এমনভাকব ঝকর 

পকড়, থযমন বৃি থেকে পাতা ঝকর পকড়।109 

উত্তম িহরত্র 

 আকয়ো রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, আহম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে বলকত শুকনহছ, মুহমন আপন সচ্চহরত্র দ্বারা সাওম 

পালনোরীর এবং রাতভর ইবা তোরীর মযিা া লাভ েকর োকে।110 

 মু‘আয ইবন জাবাল রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বহণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থয বযহি থগাস্বা পূণি েরার িমতা রাখা 

সকেও থগাস্বা  মন েকর থনয় (অেিাৎ িমতা োো সকেও যার ওপর 

থগাস্বা তাকে থোকনা রেম োহে থ য় না) হেয়ামকতর হ ন আল্লাি তা‘আলা 

                                           
107 সুনান আবু  াউ , িা ীস নং ৫১২৯ 
108 সিীি বুখারী, িা ীস নং ৫৩০৪ 
109 সিীি বুখারী, িা ীস নং ৬০০৬ 
110 মুসনাক  আিম  ৬/৪৪৯ 
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তাকে সমে মাখলুকের সামকন ডােকবন এবং অহধ্োর হ কবন থয, 

জান্নাকতর হুরক র মকধ্য যাকে ইচ্ছা হনকজর জনয পছে েকর নাও।111 

 আবু উমামা রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বকলকছন, আহম ঐ বযহির জনয জান্নাকতর হেনারায় এেহি 

ঘকরর হজম্মা ারী হনহচ্ছ, থয িকের ওপর থেকেও ঝগড়া থছকড় থ য়। ঐ 

বযহির জনয জান্নাকতর মধ্যখাকন এেহি ঘকরর হজম্মা ারী হনহচ্ছ, থয ঠাট্রা-

হবকদ্রুকপর মকধ্যও হমেযা েো বজিন েকর। আর ঐ বযহির জনয জান্নাকতর 

সকবিাচ্চ েকর এেহি ঘকরর হজম্মা ারী হনহচ্ছ, থয হনকজর িহরত্রকে ভাকলা 

বাহনকয় থনয়।112 

আল্লাির ভাকলাবাসা 

 রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, যার হিন্তা শুধু্ই 

আকখরাত িয়, আল্লাি তার অন্তকর অমুখাকপিীতা সৃহষ্ট েকর থ ন। তার 

জমােৃত বা থগাছাকনা হবষয়াবলী োমাল থ ন।  ুহনয়া তার োকছ তুচ্ছ িকয় 

আকস। অপরহ কে যার হিন্তা শুধু্ই  ুহনয়া িয়, আল্লাি তা‘আলা তার সামকন 

স া অভাব অনিন থরকখ থ ন, তার থগাছাকনা হবষয়াবলী ছহড়কয় থ ন, 

 ুহনয়া তার োকছ হনহ িষ্ট ও পূবি হনধ্িাহরত পহরমাণই একস োকে (অেিাৎ 

যতই থস থমিনত েরুে না থেন, থযিুেু তার তে ীকর আকছ, থসিুেুই 

থস প্রাপ্ত িয়)113 

 উমার ইবনুল খাত্তাব রাহ য়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকলকছন, থতামরা যহ  আল্লাি তা‘আলার ওপর 

                                           
111 মাজমাকয় যাওয়াকয়  ৮/৭৫ 
112 আবু  াউ , িা ীস নং ৪৭৯৮ 
113 আবু  াউ , িা ীস নং ৪৭৭৭ 
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পহরপূণিভাকব তাওয়াকু্কল েরকত, তাকিল থতামাক র এমনভাকব রুজী থ ওয়া 

িত, থযমনভাকব পাখীক র রুজী থ ওয়া িকয় োকে। ওরা সোকল খাহল 

থপকি থবর িকয় যায় আর সন্ধযায় ভরা থপকি হফকর আকস।114 

সমাপ্ত

                                           
114 আবু  াউ , িা ীস নং ৪৮০০ 
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