
524 
 

উপসংহারঃ (১)  ُالتَّْوبَة (তাওবা)তথা [ গনাহ েথেক ] িফের আসা ও অনতুাপ-অনুেশাচনা 
করা  ও   ُْستِْعفَار َ�ِ  ِذْكرُ   তথা  �মা �াথর্না এবং  (ইি�গফার)  اْإلِ  (িযকর�ািহ)তথা   

আ�াহর �রণ �স� >> প�ৃা নং- ৫২৪ েথেক প�ৃা নং-৫৬৪ পযর্� । 

“ -বা (পাপ েথেক)িফের আসা” ও অনতুাপ (আত-তাওবা) ” النَّْوبَةُ 
অনেুশাচনা করা �স� । 

সূচনাঃ সকল �শংসা একমা� মহান আ�াহ তাআ’লার িযিন মানুষ ও িজন জািতেক সিঠক পেথ চলার 
জেনয্ কতগেলা হকুম বা িনেদর্শ িদেয়েছন। এই হকুম বা িনেদর্শগেলা হে� িতন �কার । েযমন-  
১.    ُاْألَْمر (আল-আমর) তথা আেদশ । 
২.  তথা িনেষধ । (আন-নাহিয়উ)  النَّْھيُ   
৩.  ُالنَّْوبَة  (আত-তাওবা) বা িফের আসা(অনুতাপ-অনুেশাচনা করা)। 
উপেরা� িতন �কার িনেদর্ েশর কাযর্কািরতা: 
 
১. মহান আ�াহ তাআ’লার  ُاْألَْمر (আল-আমর) তথা আেদশ পালন হে� মহান আ�াহ তাআ’লার 
সােথ ব�ু� ও েযাগসুে�র মাধয্ম ।  
২. মহান আ�াহ তাআ’লার    ُالنَّْھي (আন-নাহিয়উ) তথা িনেষধ েথেক িবরত থাকা হে� ইসলািম 
িবষেয়র সকল ে�ে� শাি�-শৃ�লা র�ার মাধয্ম । 
৩. উপসংহাের আিম মহান আ�াহ তাআ’লার তৃতীয় িনেদর্শ “النَّْوبَة”(আত-তাওবা) বা িফের আসা 
নামক �স�িট �থম আেলাচনা করব । “النَّْوبَة”(আত-তাওবা) বা িফের আসা হে� মহান আ�াহ 
তাআ’লার  ُاْألَْمر (আল-আমর) তথা আেদশ ও    ُالنَّْھي (আন-নাহিয়উ) তথা িনেষধ েথেক িবরত 
থাকেত অপরাগ বা বয্থর্ ব�ােক  ُاْألَْمر (আল-আমর) তথা আেদশ ও  ُالنَّْھي(আন-নাহিয়উ) তথা 
িনেষধ বজর্ েনর কারেণ সংঘিটত বা কৃত পাপ �তয্াখান কের আ�াহর স�ি� অজর্ েনর পেথ পুনরায় 
িফের আসার জেনয্ বা�ার �িত মহান আ�াহ তাআ’লার িনেদর্শমূলক আদেরর আহবান । মহান 
আ�াহ তাআ’লার িতনিট হকুম বা িনেদর্ েশর মেধয্ তৃতীয় িনেদর্শ>>“  পালেন >>(আত-তাওবা)” النَّْوبَةُ 
বা বা�বায়েন বয্থর্ বা�ােক মহান আ�াহ তাআ’লা েদাযেখ িনে�প করেবন । কারণ েস মহান আ�াহ 
তাআ’লার িনেদর্শমূলক আদেরর আহবানেক সাদের �হন কেরিন বরং উেপ�া কেরেছ ও �তয্াখান 
কেরেছ । েসই জেনয্ই বতর্ মান উপসংহাের আিম “  ُالنَّْوبَة(আত-তাওবা) বা (পাপ েথেক)িফের আসা” 
�স�িট স�েকর্  খুবই গরে�র সােথ আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । এই িবষেয় এখােন 
সবর্�থম পিব� কুরআেনর আেদশমূলক আয়ােতর উ�ৃিত ও পের হািদস শরীেফর বাণী উে�খ করব। 
হািদস শরীেফর বাণীর মাধয্েম একজন মুসিলম মানুষ জানেত পারেবন “  ُالنَّْوبَة(আত-তাওবা) বা 
(পাপ েথেক)িফের আসার  ফলাফল,উপকািরতা কতটুকু । 
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বা�ার �িত মহান আ�াহ তাআ’লার আদরমাখা িনেদর্ শ ও িনেদর্ শমূলক আদেরর 
আহবানঃ 
 
পিব� কুরআেনর উ�ৃিতঃ                                                 
 
(১)    ِ�َ 31َجِمْیعًا أَیَُّھا اْلُمْؤِمنُْوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحْوَن ـــ ُسْوَرةُ النُّْوِر ـــ اْألَیَةُ ( تُْوبُوا إِلَى(                                       
অথর্ঃ- েহ ঈমানদারগণ েতামরা (পাপ থেক িবরত হেয়) আ�াহর িদেক িফের এেসা (তাওবা 
কেরা,অনুত� হও) । তা হেল েতামরা সফল হেব । সুরা আন-নুর,আয়াত নং-৩১ । 
(২) ) ُ8إِلَى َ�ِ تَْوبَةً نَُصْوًحا ـــ سُْوَرةُ التَّحِرْیِم ــ اْألَیَة ( بُوا یَا أَیَُّھا الَِّذْیَن آََمنُوا تُوْ                               
অথর্ঃ- েহ ঈমানদারগণ েতামরা (পাপ িবরত হেয়) আ�াহর িদেক খােলসভােব িফের এেসা(তাওবা 
কেরা, অনুত� হও) ।সুরা আত-তাহিরম,আয়াত নং-৮ । 
উপের পিব� কুরআেনর দিুট আয়ােতই (১ ও ২) মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর বা�ােদরেক “النَّْوبَة” 
(আত-তাওবা বা অনুতাপ-অনুেশাচনা) বা পাপ েথেক িফের আসার জেনয্ আদরমাখা িনেদর্শ িদেয়েছন 
। পরবত�েত উপের পিব� কুরআেনর দিুট আয়ােত (১ ও ২) বিণর্ত িবষয়াবলী বা�েব পালনকারী 
ব�ার �িত মহান আ�াহ তাআ’লা অতয্� খুশী ও আনি�ত। েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� 
কুরআেন বেলনঃ-------------------------------------- 
(৩)   ) ُِرْیَن ــ سُْوَرةُ اْلبَقََرِة ـ اْألَیَة ابِْیَن َویُِحبُّ اْلُمتَّطّھِ ) 222إِنَّ َ�َ یُِحبُّ التَّوَّ                                         
অথর্ঃ-িন�য় আ�াহ তাওবাকারীেদর ভালবােসন (অনুত� বা�ােদরেক ভালবােসন) এবং পির��তা 
ি�য়েদরও ভালবােসন । সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-২২২ ।  
 
হািদস শরীেফর উ�ৃিতঃ 

مسند أَالَ َعْبٌد َسْسأَلُنِي فَأُْعِطیَھُ َحتَّى یَْسَطَع اْلفَْجُر ــ وسلم قَاَل: إِنَّ َ�َ یَقُْوُل  علیھ هللا صليَعْن َعْبِد َ�ِ، َعِن النَّبِيِ 
) 4354أحمد ـ (                                                                                                                                                     

অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন: িন�য় আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া বেলন: েকান বা�া এমন আছ িক েস আমার িনকট চাইেল 
আিম তােক ফজর উিদত হওয়া পযর্� িদব। মুসনাদ ু আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং- 
৪৩৫৪।                                                                         

ُ  َصلَّىَعْن أَبِي ُموَسى، َعِن النَّبِّيِ  قَاَل: إِنَّ َ�َ َعزَّ َوَجلَّ یَْبُسطُ یََدهُ بِالنََّھاِر ِلیَتُْوَب ُمِسْيُء اللَّْیِل، َویَْبُسُط  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  �َّ
)19838+19928یََدهُ بِاللَّْیِل ِلیَتُْوَب ُمِسْيُء النََّھاِر، َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمُس ِمْن َمْعِربَِھا  ــ مسند أحمد (      অথর্ঃ- 

হযরত আবু মুসা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: 
িন�য় আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া পি�ম িদক েথেক সুযর্ উিদত হওয়া পযর্� রােতর পাপী  ُالتَّْوَبة 
(তাওবা)তথা [ গনাহ েথেক ] িফের আসা ও অনুতাপ-অনুেশাচনা করার জেনয্ িদেনর েবলায় তাঁর 
হাত �সািরত কের রােখন আর িদেনর পাপী  ُالتَّْوبَة (তাওবা)তথা [ গনাহ েথেক ] িফের আসা ও 
অনুতাপ-অনুেশাচনা করার জেনয্ রােতর েবলায় তাঁর হাত �সািরত কের রােখন । মুসনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং- ১৯৮৩৮+১৯৯২৮।  
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 বা (পাপ েথেক)িফের আসার  �েয়াজনীয়তা, ফলাফল ও (আত-তাওবা) ”النَّْوبَةُ “
উপকািরতা এবং েনক কমর্ করার তাওিফেকর বণর্না । 

 বা (পাপ েথেক)িফের আসা” বয্তীত বা�া পিব� হয়না । আর বা�া পাপ (আত-তাওবা) ”النَّْوبَةُ “ 
বা গনাহ েথেক পিব� না হেল তার েকান েনক বা ভাল কমর্ আ�াহ তাআ’লার িনকট �হনীয় হয় 
না । েযমন আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ------------------------------

 অথর্ঃ- আ�াহ ধমর্ভীরেদর প� েথেকই েতা    )27ةُ اْلمائَِدِة ــ اْألَیَةُ (سُْورَ  إِنََّما یَتَقَبََّل َ�ُ ِمَن اْلُمتَِّقْیَن  ــ
�হণ কেরন । সুরা আল-মািয়দা, আয়াত নং-২৭ ।                                          
পাপ বা গনােহ িনমি�ত বা�ার জনয্ পুনরায় নতুন কের স�ুর জীবন গঠন করার জনয্ ও নতুন 
কের আমল শর করার জনয্ এবং তার কৃত েনক বা ভাল কমর্ আ�াহ তাআ’লার িনকট �হনীয় 
হওয়ার জনয্ “ ُالنَّْوبَة” (আত-তাওবা) বা (পাপ েথেক)িফের আসার” �েয়াজন হয় । 
হািদস শরীেফর বাণীঃ 
(১) اْلُمْؤِمَن  إِذَا  أَْذنََب َكانَْت نُْكتَةَ َسْوَداُء فِى قَْلبِِھ علیھ َوَسلََّم قَاَل: "إِنَّ  هللا صلي  هللا رسولَعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ أَنَّ  

اُن الَِّذي ذََكَرهُ َ�ُ فِى ِكتَابِھِ   ((َكالَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُْوبِِھْم َما فَِإْن تَاَب َونََزَع َواَسْغفََر ُصِقَل قَْلبُھُ فَِإْن َزاَد َزاَدْت فَذَِلَك الرَّ
)4244سنن اْبُن َماَجھ ــ (َن ــ ))  َكانُوا یَْكِسبُوْ    

অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িন�য় রাসুলু�ািহ সা�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন: “ িন�য় মুিমন যখন পাপ কের তখন তার �ালব বা হৃদেয় কােলা দাগ 
পেড়, যিদ েস তাওবা কের আর েস (তা হৃদয় েথেক কােলা দাগ) েবর কের েদয় ও  ُْستِْعفَار   اْإلِ
(ইি�গফার)  তথা  �মা �াথর্না কের তখন তার �ালব বা হৃদয় পির�ার হেয় পেড়,যিদ পাপ 
েবেড় যায় তখন কােলা দাগও েবেড় যায়। এটাই হে� (হৃদেয়র)মরীচা যার িবষেয় আ�াহ তাঁর 
িকতােব উে�খ কেরেছন  (( قُلُْوبِِھْم َما َكانُوا یَْكِسبُْونَ َكالَّ بَْل َراَن َعلَى  )) অথর্ঃ-কখেনা না, বরং তারা যা 
অজর্ ন কেরেছ তা তােদর হৃদেয় মরীচা পেড় েগেছ ।সুনান ুইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-৪২৪৪ । 

ــ سنن  علیھ َوَسلََّم "النََّدُم تَْوبَةٌ " هللا صلي  هللا رسول  قَالَ َعِن اْبِن َمْعِقَل قَاَل :َدَخْلُت َعلَى َعْبِد َ� ِفََسِمْعتُھُ َیَقُْوُل 
)4252اْبُن َماَجھ ــ (  

অথর্ঃ-হযরত ইবনু মা’িকল (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম আ�ু�াহর িনকট 
�েবশ কের তােক বলেত শিন: রাসুলু�ািহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ “অনুেশাচনাই হে� 
তাওবা” । সুনান ুইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-৪২৫২। 

سنن اْبُن علیھ َوَسلََّم " ُكلُّ بَنِي آََدَم َخطَّاٌء َوَخْیٌر  اْلَخطَّائِْیَن التََّوابُْوَن" ــ  هللا صلي  هللا رسول  قَالَ : قَأل  َعْن أَنٍَس 
)4251َماَجھ ــ (  

অথর্ঃ-হযরত আনাস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ �েতয্ক আদম স�ান ই পাপী, পাপীেদর মেধয্ তাওবাকারীই হে� উত্তম । সুনানু 
ইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-৪২৫২। 
(১)  ِالتَّائُِب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن الَ ذَْنَب "  علیھ َوَسلَّمَ  هللا صلي هللا رسول قَالَ : قَأل َعْن أَبِي ُعبَْیَدةَ ْبِن َعْبِد َ�ِ َعْن أَبِْیھ

  )4250لَھُ ـــ سنن اْبُن َماَجھ ــ (
 অথর্ঃ-হযরত উবায়দাতা িবন আ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন তার িপতা েথেক 
বেলন: রাসুলু�ািহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ পাপ েথেক তাওবকারী হে� তার মত যার 
গনা বা পাপ েনই(িন�াপ) ।সুনান ুইবনু মাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪২৫০ । 
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(২)        ِوسلم قَاَل: لَْو أَْخَطأْتُْم َحتَّى تَْبلَُغ َخَطایَاُكْم السََّماَء ثُمَّ تُْبتُْم لَتَاَب  علیھ هللا صليالنَّبِيِ  َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َعن
 َعلَْیُكْم ــ 

     )4248سنن اْبُن َماَجھ ــ (
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলন: যিদ েতামরা পাপ কেরই থাক এমনিক েতামােদর পাপসমূহ আকাশ পযর্� েপৗঁেছ, অতপর 
েতামরা তাওবা তথা পাপ েথেক িফের আস িতিন(আ�াহ) েতামােদর তাওবা �হণ করেবন । সুনান ু
ইবনু মাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪২৪৮ । 
( ৩)        َثَنَا بَِحِدْیثَْیِن:  َحِدْیثًا َعْن نَْفِسھِ َعِن اْلَحاِرِث ْبِن سَُوْیٍد، قَاَل: َدَخْلُت ع َل َعْبِد َ�ِ أَُعْوُدهُ َوھَُو َمِرْیٌض، فََحدَّ

ُ  َصلَّى َوَحِدْیثًا َعْن َرُسْوِل �َِ  ُ  َصلَّىقَاَل: َسِمْعُت َرسُْوَل َ�ِ   َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  �َّ ُ أََشدُّ فَْرًحا یَقُْوُل : "   َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  �َّ َّ�َ
یٍَّة َمْھلََكٍة،َمعَھُ َراِحلَةٌ، َعلَْیَھا َطعَاُمھُ َوَشَربُ  ھُ، فَنَاَم فَاْستَْیقََظ َو قَْد ذََھبَْت بِتَْوبَِة َعْبِدِه اْلُمْؤِمِن ، ِمْن َرُجٍل فِى أَْرٍض َدّوِ

إِلَى َمَكانِْي الَِّذي كُْنُت فِْیِھ، فَأَنَاُم َحتَّى أَُمْوَت، فََوَضَع َرأَْسھ ُ َعلَى َساِعِدِه فََطلَبََھا َحتَّى أَْدَرَكَھا اْلعََطُش، ثُمَّ قَاَل: أَْرِجُع 
َھذَا بَِراِحلَتِِھ  ِة اْلعَْبِد اْلُمْرِمِن ِمنْ ِلیَُمْوَت فَاْستَْیقََظ َوِعْنَدهُ َراِحلَتُھُ َوَعلَْیَھا َزاٌدهُ َوَطعَاُمھُ َوَشَرابُھُ، فَاَ�ُ أََشدُّ فَْرًخا بِتَْوبَ 

)2744َوَزاِدِه ـــ ُمْسِلُم  (  
অথর্ঃ-হযরত হািরছ িবন সুওয়াইদ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম আ�ু�াহেক 
তাঁর েরাগ�া� অব�ায় েদখেত েগেল িতিন আমােদরেক দিুট হািদস শরীফ বণর্না করেলন ।একিট 
হািদস শরীফ িনজ েথেক অনয্িট রাসুলু�ািহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক। িতিন বেলন: আিম 
রাসুলু�ািহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ: আ�াহ তাঁর মুিমন বা�ার তাওবা করােত 
িবপদজনক মরভুিমেত পেড় থাকা এমন একজন েলােকর েচেয় েবশী আনি�ত যার সােথ বাহন আেছ, 
এর উপর খাদয্ ও পানীয়ও আেছ,অতপর েস ঘুিমেয় েগেল জা�ত হেয় েদেখ বাহনিট চেল েগেছ,অতপর 
েস উহা অনুস�ান করেত করেত িপপাসাতর্  হেয় েগল । তারপর েস বলল: আিম আমার েসই যায়গায় 
িফের যাব েযখােন আিম িছলাম, আিম মৃতুয্ পযর্� ঘুিমেয় থাকব, অতপর েস তার মাথা মের যাওয়ার 
জেনয্ তার বাহেত রাখল ।জা�ত হেয় েস তার বাহনিটেক উহার উপর পােথয়,খাদয্ ও পানীয়সহ 
তার িনকট েদখেত েপল । আ�াহ তাআ’লা বাহন ও পােথয়সহ এই েলাকিটর েচেয় েবশী আনি�ত 
। মুসিলম শরীফ,হািদস শরীফ নং-২৭৪৪+সুনান ু ইবনু মাজাহ শরীফ, হািদস মরীফ নং-৪২৫৭।                                                
উপেরা� ৩নং হািদস শরীফ েথেক আমরা জানেত পারলাম েয, তাওবাকারী বা�ার তাওবােত মহান 
আ�াহ তাআ’লা অতয্ািধক আনি�ত ।                                                                                      
(৪)  هللا صلي  هللا رسولَ  َن ْبِن ُمْحِرِز، قَاَل: ُكْنُت آِخذًا بِیَِد اْبِن ُعَمَر إِْذ َعَرَض لَھُ َرُجٌل فَقَاَل َكْیَف َسِمْعتَ َعْن َصْفَوا 

: إِنَّ َ�َ َعزَّ َوَجلَّ،  وسلم یَقُْولُ  علیھ هللا صلي  هللا رسولَ  َسِمْعتُ وسلم یَقُْوُل فِى النَّْجَوى یَْوَم اْلِقیَاَمِة، فَقَاَل:  علیھ
ُرهُ بِذُنُْوبِِھ َویَقُْوُل لَھُ أَتَْعرِ  ُف ذَْنَب َكذَا أَتَْعِرُف ذَْنَب َكذَا أَتَْعِرُف یُْدنِي اْلُمْؤِمَن فَیََضُع َعلَْیِھ َكنَفَھُ َویَْستُُرهُ ِمَن النَّاِس َویُقَّرِ

َرهُ بِذُنُْوبِِھ  ْنیَا َوإِنِّي أَْغِفُر لََك اْلیَ ذَْنَب َكذَا َحتَّى إِذَا قَرَّ ْوَم َوَرأَى فِى نَْفِسِھ أَنَّھُ قَْد َھلََك قَاَل فَِإنِّي قَْد َستَْرتٌَھا َعلَْیَك فِى الدُّ
ا اْلُكفَّاُر َو اْلٍمنَافِقُْوَن فَیَقُْوُل اْألَْشَھاُد َھُؤالَِء الَِّذْینَ  َكذَبُوا َعلَى َربِِّھْم أَالَ لَْعنَةُ َ�ِ َعلَى  قَاَل: ثُمَّ یُْعِطى ِكتَاَب َحَسنَاتِِھ َوأَمَّ

)5537مسند أحمد (ــ الظَّاِلِمْیَن ـــ                                                                           
অথর্ঃ-হযরত সাফওয়ান িবন মুহিরয (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম ইবনু 
ওমেরর(রািদআ�াহ আনহ) হাত ধের িছলাম এমিন সমেয় তাঁর িনকেট একজন েলাক উপি�ত হেয় 
বলল: আপিন িকয়ামত িদবেস (আ�াহ তাআলার সােথ বা�ার)েগাপন কথা বা িনভৃত আলাপ স�েকর্  
রাসুলু�ািহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক েকমন বলেত শেনেছন? িতিন(ইবনু ওমেরর রািদআ�াহ 
আনহ) বলেলন: আিম রাসুলু�ািহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ: িন�য় আ�াহ 
আযয্া ওয়া জা�া মুিমনেক তাঁর িনকেট এেন িতিন তাঁর ছায়া বা পদর্ া মুিমেনর উপর েরেখ মানুষ 
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েথেক েগাপন কের বা আ�ািদত কের তার পােপর �ীকােরাি� িনেয় তােক বলেবন, তুিম িক এই 
পাপিট িচন, তুিম িক এই পাপিট িচন, তুিম িক এই পাপিট িচন েশষ পযর্� িতিন(আ�াহ আযয্া ওয়া 
জা�া)যখন তার সব পােপর �ীকােরাি� িনেয় েদখেবন েয,েস �ংস হেয় যাে�(�ংস হওয়ার উপ�ম 
হে�) তখন িতিন(আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া)তােক বলেবন আিম িন�য় েতামার পাপগেলা দিুনয়ােতই 
েতামার িনকেট েগাপন কেরিছলাম আজেকর িদেন েতামােক মাফ কের িদব। িতিন(ইবনু ওমেরর 
রািদআ�াহ আনহ) বলেলন: অতপর িতিন(আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া) তােক তার েনককেমর্র িকতাব 
বা আমলনামা িদেবন । আর কািফর ও মুনািফকেদর েবলায় �া�ীগণ বলেবন, এরা তােদর �ভুর 
উপর িমথয্াচার কেরেছ, সাবধান আ�াহর লা’নত বা অিভস�াৎ জািলমেদর উপর । মসুনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৫৩৭।                                                                                       
(৫)   ْحَمِن َكْیَف َعْن َصْفَواَن ْبِن ُمْحِرِز، قَاَل: بَْینََما ِ اْبِن ُعَمَر یَطُْوُف بِاْلبَْیِت  إِذْ َعَرَض لَھُ َرُجٌل فَقَاَل : یَا أَبَا َعْبِد الرَّ

ْیِھ فَیََضُع َعلَ  یَْوَم اْلِقیَاَمِة َكأَنَّھُ بَذٌَج  یُْدنُْو  اْلُمْؤِمُن ِمْن َربِِّھ  وسلم یَقُْوُل فِى النَّْجَوى قَالَ  علیھ هللا صلي  النَّبِيَّ  َسِمْعتَ 
ْعِرُف،یَْعنِي فَیَقُْوُل أَنَاْ َستَْرتٌَھا َكنَفَھُ  أَى یَْستُُرهُ ، ثُمَّ یَقُْوُل أَتَْعِرُف فَیَقُْوُل َرّبِ أَْعِرُف، ثُمَّ یَقُْوُل أَتَْعِرُف فَیَقُْوُل َرّبِ أَ 

ْنیَا َوأََن  أَْغِفُرَھا  لََك اْلیَْوَم َو یُْعِطى َصِحْیفَةَ  ا اْلُكفَّاُر َو اْلٍمنَافِقُْوَن فیُنَاَدى َعلَى ُرُؤوِس  َعلَْیَك فِى الدُّ َحَسنَاتِِھ َوأَمَّ
)5930مسند أحمد (ــ اْألَْشَھاِد (( َھُؤالَِء الَِّذْیَن َكذَبُوا َعلَى َربِِّھْم أَالَ لَْعنَةُ َ�ِ َعلَى الظَّاِلِمْیَن)) ـــ                        

অথর্ঃ- হযরত সাফওয়ান িবন মহুিরয (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: যখন ইবনু 
ওমর তাওয়াফ করেছন এমিন সমেয় একজন েলাক উপি�ত হেয় তাঁেক বলল:েহ আ�ুর রহমান,  
আপিন িকয়ামত িদবেস (আ�াহ তাআলার সােথ বা�ার)েগাপন কথা বা িনভৃত আলাপ স�েকর্  
রাসুলু�ািহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক েকমন বলেত শেনেছন? িতিন(ইবনু ওমেরর রািদআ�াহ 
আনহ) বলেলন: মুিমনেক তাঁর �ভুর িনকেট আনা হেব েযন েস েভড়ার বা�া, অতপর িতিন তাঁর 
ছায়া বা পদর্ া মুিমেনর উপর েরেখ মানুষ েথেক েগাপন কের বা আ�ািদত কের তােক বলেবন, তুিম 
িক এই পাপিট িচন, তুিম িক এই পাপিট িচন, তুিম িক এই পাপিট িচন অথর্াৎ িতিন(আ�াহ আযয্া 
ওয়া জা�া) (তােক) বলেবন আিম িন�য় (েতামার)পাপগেলা দিুনয়ােতই েতামার িনকেট েগাপন 
কেরিছলাম আজেকর িদেন েতামােক মাফ কের িদব। আর িতিন(আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া) তােক 
তার েনককেমর্র সহীফা বা আমলনামা িদেবন । আর কািফর ও মুনািফকেদরেক �া�ীগেণর িনকেট 
ডাকা হেব( উপি�ত কের বলেবন), এরা তােদর �ভুর উপর িমথয্াচার কেরেছ, সাবধান আ�াহর 
লা’নত বা অিভস�াৎ জািলমেদর উপর । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৫৩০।উপেরা� 
৪ ও ৫ নং হািদস শরীফ েথেক জানেত পারলাম েয, সিতয্কার তাওবাকারী মুিমন বা�ােক তার পাপ 
স�েকর্  পদর্ ার িভতের েগাপেন কথা বা িনভৃত আলাপ কের মহান আ�াহ তাআ’লা িকয়ামেতর িদন 
এমন অতয্ািধক স�াণ �দশর্ন করেবন েযমন একজন সিতয্কার আিলমেক িকয়ামেতর িদন স�াণ 
করেবন । মুিমন বা�ােক মহান আ�াহ তাআ’লা কখেনা অস�াণ করেবন না। কারণ, মুিমন বা�া 
মহান আ�াহ তাআ’লার অিধক স�ািণত । েযমন- হািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন:----------------------------- 

 اْلُمؤِمنٍ  ِمنَ  �َِ  َعلَى أَْكَرمُ  َشْيءٌ  لَْیسَ " ــ علیھ َوَسلََّم  هللا صلي  هللا رسول  قَالَ : قَأل َعْمِرو، ْبنِ  َ�ِ  َعْبدِ  َعنْ "
للطبراني االوسط المعجم في) 8356+6084("                                                              

অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন আমর (রািদআ�াহ আনহ)  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:  রাসুল�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ “আ�াহর িনকট মুিমেনর েচেয় েকান ব�ই অিধক স�ািণত 
েনই” । আল- ম’ুজামুল আওসাত,হািদস শরীফ নং-৮৩৫৬+৬০৮৪ ।                              
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তাই, উপেরা� হািদস শরীেফ বিণর্ত ভাষয্ েমাতােবক �েতয্ক সাধারণ মুিমন-মুসিলমেক তােক আ�াহ 
�দত্ত তার এই স�াণ টুকু মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত তার জেনয্ বড় িনআ’মত মেন কের 
ধের রাখা উিচৎ । িক� অধুনা বা আধুিনক কােলর  ِنَِّة َو اْلَجَماَعة  আহলু��ুাত ওআল)أَْھُل السُّ
জামাআত)নােম দলব� অনুসারী িশ� ও সভয্জন বয্তীত "أَْرذَُل اْلقُُرْونِ   "(আরযালুল কুরিন) তথা 
“সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� িকয়ামত সংঘটন কাল পযর্� সময়কালীন 
শতা�ীসমূেহর)সবর্িনকৃ� অিশ� ও অসভয্ আিলম-উলামাগেণর মত হেয় বা তােদর অনুসারী হেয় 
উপের বিণর্ত আ�াহ �দত্ত স�াণটুকু ন� না করেত বা না হারােত �েতয্ক সাধারণ মুিমন-মুসিলমেক 
িবনীত অনুেরাধ করলাম । অধুনা বা আধুিনক কােলর  ِنَِّة َو اْلَجَماَعة  আহলু��ুাত ওআল)أَْھُل السُّ
জামাআত)নােম দলব� অনুসারী িশ� ও সভয্জন বয্তীত   ِأَْرَذُل اْلقُُرْون"  "(আরযালুল কুরিন) তথা 
“সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� িকয়ামত সংঘটন কাল পযর্� সময়কালীন 
শতা�ীসমূেহর)সবর্িনকৃ� আিলম-উলামাগণেক অসভয্ ও েবআদব বা অিশ� বলার কারণ এই েয, 
তারা অমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামর িবিভ� গণ,�ানেক েবআদবী তথা অিশ�াচািরতার 
সােথ ও অভ�ভােব কটা� কের �তয্াখান কের ।                                                            
েযমন তারা বেল, (১) অমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার " ِِعْلُم اْلغَْیب"(ইলমুল গায়িব) 
তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” েনই। নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার " ِِعْلُم اْلغَْیب"(ইলমুল গায়িব) 
তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” েনই বেল ম�বয্ করা তােদর একিট েবআদবী তথা অিশ�াচািরতা । 
তারা যিদ আদবী তথা িশ� হত তেব তারা ভ� ভাষায় বলত েয, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার " ِِعْلُم اْلغَْیب"(ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” আেছ বা েনই আ�াহ তাআলাই 
ভাল  জােনন।  আমরা জািননা।  
েযমন তারা আেরা বেল, (২) অমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা সৃজনশীল গণস�� নবী 
নন। নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সৃজনশীলগণ েনই বেল ম�বয্ করা তােদর আেরা একিট 
েবআদবী তথা অিশ�াচািরতা । অমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সবর্� হািজর-নািজর 
হওয়া হে� তাঁর একিট সৃজনশীলগণ । তারা যিদ আদবী তথা িশ� হত তেব তারা এখােনও ভ� 
ভাষায় বলেত পারত েয, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািজর-নািজর হওয়ার মত সৃজনশীলগণ 
আেছ বা েনই আ�াহ তাআলাই ভাল জােনন। আমরা জািন না । তারা যিদ িবিভ� দল-উপদেলর 
অনুসারী না হেয় অমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ওহী�া� একমা� একিট 
েবেহ�ী দল  ِنَِّة َو اْلَجَماَعة  নােম দলব� হত তা হেল তারা(আহলু��ুাত ওআল জামাআত) أَْھُل السُّ
েবআদবী তথা অিশ�াচািরতার সােথ ও অভ�ভােব কটা� কের অমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার " ِِعْلُم اْلغَْیب"(ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ানস��” ও সৃজনশীল গণস�� 
হওয়া অ�ীকার করত না । তারা েবআদব তথা অিশ�াচািরতার সােথ ও অভ�ভােব কটা� কের 
অমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার " ِِعْلُم اْلغَْیب"(ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র 
�ানস��” ও সৃজনশীল গণস�� হওয়া অ�ীকার করায় তােদরেক েবআদব তথা অিশ� বলা হেয়েছ 
। আর েবআদবী তথা অিশ�াচািরতার সােথ ও অভ�ভােব কটা� কের অমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার " ِِعْلُم اْلغَْیب"(ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ানস��” ও সৃজনশীল 
গণস�� নয় েঘাষণা িদেয় িবষয়িট উ��ৃলার সােথ ৈহৈচ কের ওয়াজ-মাহিফেল, সে�লেন, েসিমনাের, 
মসিজেদ এবং িবিভ� মােঠ-ময়দােন ব�ৃতা িদেয় মাঠ গরম কের মুসিলম মানুেষর মেন আদব তথা 
িশ�াচািরতা ও ভ�তা, সভয্তা ও ছৃ�লতা িশ�া েদওয়ার পিরবেতর্   উ��ৃলা ও উ�তা িশ�া েদওয়ায় 
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তােদরেক অসভয্ বলা হেয়েছ । ফল�িতেত এেক অপেরর �িত ও পর�র পর�েরর �িত সহানুভুিত 
ও সহনশীল মেনাভাবও �মা�েয় �াস েপেত চলেছ । এইরেপ েবআদবী তথা অিশ�াচািরতার সােথ ও 
অভ�ভােব ম�বয্ কের অসভয্ হওয়ায় আিলম-উলামােদর জেনয্ সংরি�ত স�াণ-মযর্াদা েথেকও 
িকয়ামত িদবেস   ِأَْرذَُل اْلقُُرْون"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
ও পরবত� িকয়ামত সংঘটন কাল পযর্� সময়কালীন শতা�ীসমূেহর)সবর্িনকৃ� আিলম-উলামাগণ বি�ত 
হেব । িকয়ামত িদবেস আিলম-উলামােদর জেনয্ সংরি�ত স�াণ-মযর্াদার নমুনা বা উদাহরণ হে�- 
েযমন-হািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ                                

 قَعَدَ  إِذَا اْلِقیَاَمةِ  یَْومَ  ِلْلعُلََماءِ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  هللاُ  یَقُْولُ : َسلَّمَ  و َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرسُْولَ  قَالَ :  قَالَ  اْلَحَكمِ  بِنْ  ثَْعلَبَةَ  َعنْ 
                                   َوالَ  ، فِْیكُمْ  َماَكانَ  َعلَى لَُكْم، أَْغِفرَ  أُرْیدُ  َوأَنَا إِالَّ  فِْیُكمْ  ُحْكِمي وَ  ِعْلِمي أَْجعَلْ  لَمْ  إِنِّي:  ِعبَاِدهِ  ِلقََضاءِ  اْلقُْرِسیِّھِ  َعلَى

)1364( ـ ـ ِلطبََرانِي الكبیر المعجم ــ أُبَاِلي                                                                                                        
অথর্- হযরত ছা’লাবা িবন আল হাকাম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলন: িকয়ামেতর িদবেস আ�াহ তাআ’লা যখন তাঁর বা�ােদর মেধয্ মীমাংসার জনয্ 
িসংহাসেন আসীন হেবন, তখন িতিন আিলমগণেক সে�াধন কের বলেবন আিম েতামােদর মেধয্ আমার 
�ান ও ��া িদেয়িছ শধু এই জেনয্ েয, েতামােদর মেধয্ যাই থাকুক না েকন (েতামরা যা িকছু 
কেরছ না েকন) তা সে�ও আমার ই�া আিম েতামােদরেক �মা কের িদব ।এেত আিম েকান িকছুর 
পেরায়া কির না । আল ম’ুজামুল কািবর,তবারানী, হািদস শরীফ নং-১৩৬৪ । 

 یًَمیِّزُ  ثُمَّ  اْلِقیَاَمِة، یَْومَ  اْلِعبَادَ  هللاُ  یَْبعَثُ : " َسلَّمَ  و َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولَ  قَالَ : :  قَالَ  اْألَْشعَِري ُمْوَسى أَبِي َعنْ 
بَُكمْ  أَنْ  أُِرْیدُ  َوأَنَا ِعْلِمي فِْیُكمْ  أََضعْ  لَمْ  إِنِّي ، اْلعُلََماءِ  َمْعَشرَ  یَا:  فَیَقُْولُ  ، اْلعُلََماءَ  "  لٌَكمْ  َغفَْرتُ  فَقَدْ  ،إِْذَھبُوا، أَُعذِّ

)4264(ــ ِلطبََرانِي االوسط المعجم  
অথর্- হযরত আবু মুসা আল আশআ’রী েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলন: আ�াহ তাআ’লা িকয়ামেতর িদন সম� মানুষেক একি�ত করেবন । অতপর: 
আিলমগণেক পৃথক করেবন (অনয্ এক যায়গায় সমেবত কের)বলেবন, আিম েতামােদরেক শাি� 
িদবার জনয্ েতামােদর বে� আমার ইলম বা �ান রািখ নাই(আিম েতামােদরেক �মা কের িদবার 
জেনয্ই েতামােদর বে� আমার ইলম বা �ান েরেখিছ)। যাও, েতামােদরেক �মা কের িদলাম । 
আল মু’জামুল আওসাত,তবারানী, হািদস শরীফ নং-৪২৬৪ । 

 إِنِّي : اْلِقیَاَمِة فَیَقُْولُ  اْلعُلََماَء یَْومَ یَْجَمُع َ�ُ : مَ َسلَّ  و َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولَ  قَالَ : :  قَالَ َعْن َعْبِد َ�ِ ْبِن َمْسعُْوٍد 
َماَكاَن ِمْنكُْم ــ ُمْسنَُد أَبِي  لٌَكْم َعلَى َغفَْرتُ  أُِرْیُد بِكُْم اْلَخْیَر، إِْذَھبُوا إِلَى اْلَجنَِّة فَقَدْ  لَْم أَْجَمْع ِحْكَمتِي فِى قُلُْوبِكُْم إِالَّ َوأَنَا

 َحنِْیفَةَ .
অথর্- হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলন: আ�াহ তাআ’লা িকয়ামেতর িদন আিলমেদরেক একি�ত করেবন । অতপর: 
(আিলমগণেক) বলেবন, আিম েতামােদর কলয্ােণর ই�া বয্াতীত েতামােদর বে� আমার িহকমাত বা 
�ান রািখ নাই । েতামরা জা�ােতর িদেক যাও, েতামােদর েথেক যাই হউক না েকন েতামােদরেক 
�মা কের িদলাম । মুসনাদ ুআবু হািনফা । 
অমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার " ِِعْلُم اْلغَْیب"(ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র 
�ান” এবং সৃজনশীলগণ স�েকর্  িব�ািরত জানেত প�ৃা নং- ৩৪১ (২ নং মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল 
িবষয়)>> " ِِعْلُم اْلغَْیب" (ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” িক? আমােদর নবীমুহা�াদরু 
রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার " ِِعْلُم اْلغَْیب"(ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
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আেছ িক ? এবং প�ৃা নং-  ৪৭৯  পিরিশ�ঃ “আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদা �স�”  ��বয্। 
 
পাপ বা গনাহ েথেক “ ُالنَّْوبَة” (আত-তাওবা) বা (পাপ েথেক) িফের আসার কারেণ েনক 
কমর্ করার তাওিফেকর বণর্নাঃ 

ِ  َرسُْولَ َعْن عَُمَر اْلُجَمِعّيِ  أَنَّ  ُ  َصلَّى �َّ قَاَل إِذَا أََراَد َ�ُ بِعَْبٍد َخْیًرا اْستَْعَملَھُ قَْبَل َمْوتِِھ، فََسأَلَھُ َرُجٌل :  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  �َّ
اِلحِ قَْبَل َمْوتِِھ، ثُمَّ یَْقبُِضھُ َعلَى ذَِلَك  ـــ ِمَن القَْوِم َما اْستَْعَملَھُ ؟ قَاَل: یَْھِدِه هللاُ  مسند أحمد َعزَّ َوَجلَّ إِلَى اْلعََمِل الصَّ

 )49017(                                                                                                        
অথর্ঃ-হযরত ওমর জমুা’ই েথেক বিণর্ত, িন�য় রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন: 
যখন আ�াহ েকান বা�ার কলয্াণ চান তােক তার মৃতুয্র পূেবর্ কােজ লাগান, স�দােয়র একজন 
েলাক তােক(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক) িজ�াসা করল িক কােজ তােক 
লাগােবন ?িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: আ�াহ তােক তার মৃতুয্র পূেবর্ 
সৎ আমল বা সৎ কােজর িদেক পথ �দশর্ন করেবন এবং এর উপরই তােক মৃতুয্ িদেবন ।। মুসনাদ ু
আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৭৪৯০ । 
 
পাপ বা গনাহর �কার �স�ঃ 
উপের আিম এত�ণ “ ُالنَّْوبَة” (আত-তাওবা) বা (পাপ েথেক) িফের আসার ফলাফল ও উপকািরতার 
বণর্না কেরিছ । এখন আিম “ ُالنَّْوبَة” (আত-তাওবা) বা (পাপ েথেক) িফের আসার প�িত, পাপ 
বা গনাহর �কার ও েকান েকান পাপ েথেক িফের আসেত হেব তা িনেয় আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ 
তাআ’লা । 
(১) ِ  َرُسْولُ  قَالَ  َعْنَھا قَالَْت : َعْن َعائَِشةَ َرِضَي َ�ُ   ُ  َصلَّى �َّ َواِوْیُن ِعْنَد َ�ِ ثَالَثَةٌ، ِدْیَواٌن الَ  : "  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  �َّ الدَّ

ا الدِّ  ْرُك بِاَ�ِ یَْعبَأُ َ�ُ بِِھ َشْیئًا َو ِدْیَواٌن الَ یَتُْرُك َ�ُ ِمْنھُ َشْیئًا َو ِدْیَواٌن الَ یَْغِفُرهُ َ�ُ، فَأَمَّ ْیَواُن الَِّذي الَ یَْغِفُرهُ َ�ُ فَالّشِ
ْیَواُن الَِّذي الَ یَ قَاَل َ�ُ َعزَّ  ا الّدِ َم َ�ُ َعلَْیِھ اْلَجنَّةَ ))َوأَمَّ ْعبَأُ َ�ُ بِِھ َشْیئًا فَظُْلُم اْلعَبِْد  َو َجلَّ ((إِنَّھُ َمْن یُْشِرُك بِاَ�ِ فَقَْد َحرَّ

ا نَْفَسھُ فِْیَما بَْینَھُ َوبَْیَن َربِِّھ ، ِمْن َصْوِم یَْوٍم تََرَكھُ ، أَْو َصالَ  ِة تََرَكَھا فَِإنَّ َ�َ َعزَّ َو َجلَّ یَْغِفُر ذَِلَك َویَتََجاَوُز إِْن َشاَء َوأَمَّ
ْیَواُن الَِّذي الَ یَتُْرُك َ�ُ ِمْنھُ َشْیئًا فَُظْلُم اْلِعبَاِد بَْعِضِھْم بَْعًضا اْلِقَصاُص الَ ُمَحالَةَ ــ ــ ) )26671مسند أحمد ـ (  الّدِ  

অথর্ঃ-হযরত আিয়শা রািদআ�াহ আনহা েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন: আ�াহর িনকট দ�র বা খাতা িতনিট। (১) এক �কার দ�র বা খাতা আেছ যার 
�িত আ�াহ গর�ই েদন না, (২) এক �কার দ�র বা খাতা আেছ যার েথেক আ�াহ িকছুই বাদ 
বা ছাড় িদেবন না, (৩) এক �কার দ�র বা খাতা আেছ যা (এেত িলিখত আেছ)আ�াহ �মা 
করেবন না। তেব, (১)  েযই দ�র বা খাতা (এেত িলিখত আেছ)আ�াহ �মা করেবন না তা হে�  
ْرُك بِاَ�ِ  -তথা আ�াহর সােথ িশরক বা অংশীদাির� ৈতরী করা, আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া বেলন الّشِ
(( َم ّ�ُ َعلَْیِھ اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر ــ سُْوَرةُ اْلمائَِدِة ــ اْألَیَ  إ )72ةُ (نَّھُ َمْن یُْشِرْك بِاَ�ِ فَقَْد َحرَّ ) অথর্ঃ-িন�য় েয 
আ�াহর সােথ কাউেক অংশীদার �াপন কের, আ�াহ তার জেনয্ জা�াত হারাম কের েদন এবং তার 
বাস�ান হয় জাহা�াম । সুরা মািয়দা, আয়াত নং-৭২ ।)) 
 (২) েযই দ�র বা খাতার �িত আ�াহ গর�ই েদন না তা হে�   ُِظْلُم اْلعَْبِد نَْفَسھُ فِْیَما بَْینَھُ َوبَْیَن َربِّھ 
তথা বা�া ও তার �ভুর মধয্কার িবষেয় িনেজর সােথ অিবচার করা, েযমন- এক িদেনর েরাজা 
েস েছেড় িদেয়েছ অথবা নামাজ েছেড় িদেয়েছ, িন�য় আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া ইে� করেল তা মাফ 
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বা �মা কের েদেবন (৩) েযই দ�র বা খাতার িকছুই আ�াহ বাদ বা ছাড় িদেবন না তা হে�  ُُظْلم
 তথা বা�ােদর পর�র পর�েরর �িত অতয্াচার করা । এ িবষেয় িকসাস বা اْلِعبَاِد بَْعِضِھْم بَْعًضا
�িতেশাধ অবশয্ই । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৬৭১।    
(২) ِ  َرسُْولُ  قَالَ  َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ ، قَاَل: ُ  َصلَّى �َّ ا : "  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  �َّ ذَْنٌب یُْغفَُر، َوذَْنٌب الَ یُْغفَُر، َوذَْنٌب یَُجاَزى بِِھ، فَأَمَّ

ا الذَّْنُب الَِّذْي  یُْغفَُر فَعََملَُك فِْیَما بَْینََك َوبَیْ  ْرُك بِاَ�ِ، َوأَمَّ ا الذَّْنُب الَِّذْي تَُجاَزى بِِھ الذَّْنُب الَِّذْي الّ یُْغفَُر فَالّشِ َن َربَِّك، َوأَمَّ
للطبراني االوسط المعجم في) 7595(اَك " ـــ أَخَ   

অথর্ঃ- অথর্ঃ-হযরত আবুহরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: (১) এক �কার পাপ আেছ যার যা �মা করা হেব, (২) এক �কার 
পাপ আেছ যা �মা করা হেব না, (৩) এক �কার পাপ আেছ যার িবিনময় েদওয়া হেব, । তেব, 
(১) েযই পাপ �মা করা হেব না তা হে�   ِ�َْرُك بِا  �তথা আ�াহর সােথ িশরক বা অংশীদাির الّشِ
ৈতরী করা, আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া বেলন-(( َم ّ�ُ َعلَْیِھ اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر ــ نَّھُ َمْن یُْشِرْك بِا�َِ  إ  فَقَْد َحرَّ

)72ُسْوَرةُ اْلمائَِدِة ــ اْألَیَةُ ( ) অথর্ঃ-িন�য় েয আ�াহর সােথ কাউেক অংশীদার �াপন কের, আ�াহ তার 
জেনয্ জা�াত হারাম কের েদন এবং তার বাস�ান হয় জাহা�াম । সুরা মািয়দা, আয়াত নং-৭২ ।)) 
(২) েযই পাপ �মা করা হেব তা হচ্ َعَملَُك فِْیَما بَْینََك َوبَْیَن َربَِّك   ِ    তথা েতামার ও েতামার �ভুর 
মধয্কার িবষয় (৩) আর েযই পােপর কারেণ(েতামার েথেক) েতামার ভাইেক িবিনময় েদওয়া হেব । 
আল-ম’ুজামুল আওসাত,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭৫৯৫।  
উপেরা� হািদস শরীফ এই কথা জানেত পারলাম েয, আ�াহর িনকট পাপসমূহ িলিপব� রাখার দ�র 
বা খাতা িতনিট। এই দ�র বা খাতা িতনিটর মেধয্  ُْرك  তথা অংশীদাির� িবষয়স�ক�য় (িশরক) الّشِ
দ�র বা খাতািট অতয্� জিটল ।  ُْرك  তথা অংশীদাির� িবষয়স�ক�য় পাপসমহূ মহান (িশরক) الّشِ
আ�াহ �মা করেবন না বেল েঘাষণা িদেয়ছন এই জনয্ েয,   ُْرك الّشِ  (িশরক) তথা অংশীদাির� 
িবষয়িট হে� মহান আ�াহ তাআ’লার িনজবা একা� সত্তােত এবং তাঁর সত্তার ইিতবাচক গণাবলীেত 
فَاُت اْإلْیَجابِیَّةُ )  হ�ে�প কারী মহা অপরাধ । এই পাপ েথেক �মা েপেত চাইেল বা�ােক সবর্�থম (الّصِ
ْركُ  ْستِْعفَارُ  তথা অংশীদাির� তয্াগ করেত হেব । তারপর উ� পাপ েথেক (িশরক) الّشِ  (ইি�গফার) اْإلِ
তথা �মা েচেয় মহান আ�াহ তাআ’লার �িত পিরপূণর্ ঈমান আনেত হেব । মহান আ�াহ তাআ’লার 
�িত পিরপূণর্ ঈমান আনার প�িত হে� আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক উ�মযর্াদাস�� নবী ও রাসুল েজেন তাঁর সাহাবীেদর(রািদআ�াহ আনহম)অনুরপ ( 0F

1) 

                                                           
(1 ) সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) নয্ায় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ইশ্ক-মহ�ত 
তথা ভালবাসা বয্ািতত যারা শধু নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িব�াস কের এবং আেদশ-িনেষধ মােন 
এমতাব�ায় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত তােদর এরপ িব�াস বা ঈমান মহান আ�াহ তাআ’লা 
�হণ করেবন না। আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামর সাহাবীেকরামগেণর(রািদআ�াহ আনহম) ঈমােনর �সংশা কের (রািদআ�াহ আনহম) বেলন------
" ، ِشقَاقٍ  فِىْ  ُھمْ  فَِأنََّما تََولَّْوا َوأِنْ  فَقَِدْھَدْوا بِھِ  َماآَمْنتُمْ  بِِمثْلِ  آَمنُْوا فَِانْ  " (অথর্ঃ- “যিদ তারা েতামােদর নয্য় িব�াস 
কের তেব তারাই হেব েহদায়াত �া�,যিদ তারা মখু িফের েনয় তেব তারা িন�য়ই িবর�ভাবাপ�”, সুরা আল 
বাকারা, আয়াত নং- ১৩৭)।                                                                                                              
উপেরা� আয়ােতর মমর্াথর্ েথেক এই কথা বঝুা েগল েয,  যারা মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামর 
সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) অনরূপ ঈমান আনয়ন করেব  তাঁেদর ঈমানই মহান আ�াহ তাআ’লা 
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পুনরায় ঈমান আনেত হেব । উ�মযর্াদাস�� নবী ও রাসুল স�েকর্  জানেত প�ৃা নং- ৪৭৯ পিরিশ�ঃ 
“আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদা �স�”  ��বয্।  
 
ْستِْعفَارُ      তথা  �মা �াথর্না  �স�ঃ  (ইি�গফার)  اْإلِ
পাপ বা গনাহ করেত করেত বা�ার হৃদেয় মরীচা পেড় যায় ।েসই মরীচা দরূ করেত মহান আ�াহ 
তাআলার িনকট  ُْستِْعفَار  তথা �মা চাওয়া লােগ । (ইি�গফার) اْإلِ
েযমন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ-------------------- 

إِنَّ ِلْلقُلُْوِب َصَدأٌ " قَالُوا : فََما َجالَُؤَھا یَا َرُسْوَل هللاِ :" وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول  قَالَ : قَالَ  ، َماِلكٍ  إِْبنِ  أَنٍَس  َعنْ 
ْستِْغفَاُر "  للطبراني االوسط المعجم في) 6894(؟ قَاَل : " َجالَُؤَھا اْإلِ                                                  

অথর্ঃ- হযরত আনাস িবন মািলক(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: “িন�য় �ালব বা হৃদেয়র মরীচা আেছ” । তারা(সাহাবীেকরামগণ 
রািদআ�াহ আনহম)বলেলন: এটা দরূ করার বয্ব�া িক ইয়া রা্সুলা�ািহ? িতিন বলেলন: এটা দরূ 
করার বয্ব�া হল  ُْستِْعفَار  তথা �মা �াথর্না করা । আল-ম’ুজামুল আওসাত, হািদস (ইি�গফার) اْإلِ
শরীফ নং-৬৮৯৪ । 

اِْستِْعفَاًرا َكثِْیًرا ــ سنن "طثْوبَى ِلَمْن ُوِجَد فِى َصِحْیقَتِِھ وسلم  علیھ هللا صليالنَّبِيِ َعْن َعْبِد َ�ِ ْبِن بُْسِر یَقُْوُل  :قَاَل 
)3818ابن ماجھ ( অথর্ঃ-হযরত আ�ু�া িবন বুসর(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: 

রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: “যা সািহফােত(আমলনামােত)েবশী েবশী “ ْستِ  ْعفَارُ اْإلِ   
(ইি�গফার)  তথা  �মা �াথর্না” পাওয়া যােব তার জনয্ েখাশখবরী রেয়েছ ।সুনান ুইবনু মাজাহ,হািদস 
শরীফ নং-৩৮১৮ ।                                                       

ْستِْعفَاَر َجعََل َ�ُ لَھُ ِمْن كُّلِ َھّمِ فََرًجا َمْن لَِزَم  : "وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول  قَالَ  َعْن َعْبِد َ�ِ ْبِن َعبَّاِس قَاَل: اْإلِ
)3819سنن ابن ماجھ ( َوِمْن ُكّلِ ِضْیٍق َمْخَرًجا َوَرَزقَھُ ِمْن َحْیُث الَ یَْحتَِسُب "ــ                                                        

অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন আ�াস(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন:  েয “ ُْستِْعفَار  তথা  �মা �াথর্না”েত েলেগ  (ইি�গফার)  اْإلِ
থাকেব আ�হ তার জনয্ �েতয্ক দিু��া েথেক “সি� বা আরাম” ও �েতয্ক সংকীণর্তা েথেক “েবর 
হবার পথ” ৈতরী কের েদেবন এবং ধারণা বিহভুর্ ত �ান েথেক িরিজক(জীিবকা) েদেবন। সুনান ুইবনু 
মাজাহ,হািদস শরীফ নং-৩৮১৯ ।   

اللَُھمَّ اْجعَْلنِي ِمَن الَِّذْیَن أَْحَسنُوا اْستَْبَشُروا َوإِذَا أََساُءوا اْستَْغفَُروا وسلم یَقُْوُل:  علیھ هللا صليالنَّبِيِ َعْن َعائَِشةَ أَنَّ 
)3820سنن ابن ماجھ ( ــــ                                                                                                                                             

অথর্ঃ- হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা)েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বলেতন: (اللَُھمَّ اْجعَْلنِي ِمَن الَِّذْیَن أَْحَسنُوا اْستَْبَشُروا َوإِذَا أََساُءوا اْستَْغفَُروا)“েহ আ�াহ, আমােক তােদর 
অ�ভুর্ � করন যারা ভাল কমর্ কের(সু�র আচরণ কের) আনি�ত হয়, আর তারা ম� কমর্(ম� 

                                                           
�হণ করেবন। আর যারা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীেকরামগেণর 
(রািদআ�াহ আনহম) অনরূপ ঈমান আনয়ন করেবনা তােদরেক মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত িবর�ভাবাপ� বয্াি�বগর্ িহেসেব মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন উে�খ 
কেরেছন। অতএব, উপেরা� কেয়কিট আয়াত েথেক এ কথা �মািণত হল েয, সাহাবীেকরামগণ (রািদআ�াহ 
আনহম) হে�ন আ�াহ তাআ’লার রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ঈমান আনয়েনর িবষেয় িকয়ামত 
অবিধ আস� পরবত� মসুলমানগেণর জনয্ মানদ�। 
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আচরণ কের) করেল  ُْستِْعفَار  তথা �মা-�াথর্না কের ”। সুনান ুইবনু মাজাহ,হািদস (ইি�গফার) اْإلِ
শরীফ নং-৩৮২০ ।                                                       

أَنَّ َرُجالً أَذْنََب ذَْنبًا، فَقَاَل: َرّبِ إِنِّي أَْذنَْبُت , أَْو قَاَل: َعِمْلُت َعَمالً ذَْنبًا  وسلم : علیھ هللا صليَعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َعِن النَّبِيِ 
: َعْبِدي َعِمَل ذَْنبًا فَعَِلَم أَنَّ لَھُ َربًا یَْغِفُر الذَّْنَب َویَأُْخذُ بِِھ، قَ   َعِمَل ذَْنبًا آََخَر، ْد َغفَْرُت ِلعَْبِدي،ثُمَّ فَاْغِفْرهُ ، فَقَاَل َعزَّ َو َجلَّ

 َعْبِدي أَنَّ لَھُ َربًا یَْغِفُر الذَّْنَب أَْو قَاَل: أَْذنََب ذَْنبًا آَخَر،فَقَاَل:" َرّبِ إِنِّي َعِمْلُت ذَْنبًا فَاْغِفْرهُ ،فَقَاَل تَبَاَرَك َوتَعَالَى: فَعَِلمَ 
ا آََخَر، أَْو أَْذنََب ذَْنبًا آَخَر، فَقَاَل:" َرّبِ إِنِّي َعِمْلُت ذَْنبًا فَاْغِفْرهُ فَقَاَل: َعِلَم َویَأُْخذُ بِِھ، قَْد َغفَْرُت ِلعَْبِدي، ثُمَّ َعِمَل ذَْنبً 

،، فَقَاَل:" َرّبِ إِنِّي أَْذنََب ذَْنبًا آَخرَ  َعْبِدي أَنَّ لَھُ َربًا یَْغِفُر الذَّْنَب َویَأُْخذُ بِِھ، قَْد َغفَْرُت ِلعَْبِدي،ثُمَّ َعِمَل ذَْنبًا آََخَر، أَْو قَاَل:
ْد َغفَْرُت ِلعَْبِدي،فَْلیَْعَمْل َما َشاَء ــ َعِمْلُت ذَْنبًا فَاْغِفْرهُ قَاَل: َعْبِدي َعِلَم أَنَّ لَھُ َربًا یَْغِفُر الذَّْنَب َویَأُْخذُ بِِھ،أُْشِھُد ُكْم أَنِّي قَ 

)8063مسند أحمد ـ (                                                                                                                                       
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক বণর্না 
কেরন িন�য় একজন েলাক পাপ কের কের বেল েয, আিম গনাহ কেরিছ অথবা বেল েয, আিম 
পােপর কাজ কের েফেলিছ, আমােক �মা করন,এেত আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া বেলন: আমার বা�া 
গনাহ কেরেছ,অতপর েস জােন েয, তার একজন �ভু আেছ,গনাহ �মা করেবন আর তােক ধরেবন, 
আিম আমার বা�ােক �মা কের িদলাম। অতপর, েস ি�তীয় গনাহ কেরেছ অথবা েস বেল আিম 
আেরা একিট গনাহ কেরিছ,অতপর েস বেল: েহ আমার �ভু, আিম গনাহ কেরিছ, আমােক �মা 
করন, এেত তাবারাকা ওয়া তাআ’লা  বেলন: অতপর বা�া জােন েয, তার একজন �ভু আেছ,গনাহ 
�মা করেবন আর তােক ধরেবন, আিম আমার বা�ােক �মা কের িদলাম। অতপর, েস  আেরকিট 
গনাহর কাজ কেরেছ অথবা েস আেরা একিট গনাহ কেরেছ, অতপর েস বেল: েহ আমার �ভু, আিম 
গনাহ কেরিছ, আমােক �মা করন, এেত িতিন(আ�াহ) বেলন: অতপর বা�া জােন েয, তার 
একজন �ভু আেছ,গনাহ �মা করেবন আর তােক ধরেবন, আিম েতামােদরেক �া�ী রাখলাম েয, 
িন�য় আিম আমার বা�ােক �মা কের িদলাম । েস যা ইে� তাই করক। মুসনাদ ুআহমাদ ষরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৮০৬৩ ।                                                                

أَْذنََب َعْبِدي ذَْنبًا فَقَاَل یَا َرّبِ اْغِفْرِلي یَْحِكي َعْن َربِِّھ : :وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول  قَالَ  قَاَل: َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ 
اٍت،قَاَل: فَیَقُْوُل اْعَمْل ذَْنبِْي ، فَقَاَل تَبَاَرَك َوتَعَالَى: أَْذنََب َعْبِدي ذَْنبًا فَعَِلَم أَنَّ لَھُ َربًا یَْغِفُر الذَّْنَب َویَأُْخذُ بِا لذَّْنِب ثَالََث َمرَّ

)10523مسند أحمد ـ (لََك ــ َما ِشئَْت قَْد َغفَْرُت                                                                                                  
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা িতিন তাঁর �ভু েথেক বণর্না কের বেলন: আমার বা�া গনাহ কের বেল েহ অমার 
�ভু, আমার গনাহ �মা কের িদন । এেত তাবারাকা ওয়া তাআ’লা  বেলন: আমার বা�া গনাহ 
কেরেছ, অতপর েস জােন েয, তার একজন �ভু আেছ,গনাহ �মা করেবন আর তােক ধরেবন 
(িতনবার), আ�াহ বেলন: তুিম যা ইে� তাই কেরা, আিম েতামােক �মা কের িদলাম । মুসনাদ ু
আহমাদ ষরীফ, হািদস শরীফ নং-১০৫২৩ ।                                                      
তাওবার অধয্ােয় পাপ বা গনাহর �কার �স� পিরে�েদ বিণর্ত হািদস শরীফ েমাতােবক িতন �কার 
পাপ বা গনাহগেলার পযায়�িমক নাম হে� যথা�েম— 
(১)  ِ�َْرُك بِا  তথা আ�াহর সােথ িশরক বা অংশীদাির� । الّشِ
(২)  ُِظْلُم اْلعَْبِد نَْفَسھُ فِْیَما بَْینَھُ َوبَْیَن َربِّھ তথা বা�া ও তার �ভুর মধয্কার িবষেয় িনেজর সােথ অিবচার, 
অনয্ায় আচরণ করা। 
 (৩) ُظْلُم اْلِعبَاِد بَْعِضِھْم بَْعًضا তথা বা�ােদর পর�র পর�েরর �িত অতয্াচার করা। 
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উপেরা� িতন �কার পাপ বা গনাহগেলা েখেকই একজন বা�ােক  ُْستِْعفَار -তথা �মা (ইি�গফার) اْإلِ
�াথর্না করেত হেব । িনে� িতন �কার পাপ বা গনাহগেলার িব�ািরত বণর্না েদওয়া হল । 
 
(১)  ْرُك بِاَ�ِ الّشِ  তথা আ�াহর সােথ িশরক বা অংশীদাির� । 
 
ْركُ  তথা অংশীদাির� �াপন স�েকর্ (িশরক) الّشِ  পিব� কুরআেন অেনক আয়াত ও হািদস শরীফ 
রেয়েছ । এখােন কেয়কিট আয়াত ও হািদস শরীফ উে�খ করা হল । 
(ক) ْرَك لَُظْلٌم َعِظْیٌم ــ سُْوَرةُ لُْقَماَن اْألَیَةُ (  ) 13إِنَّ الّشِ ) 
অথর্ঃ-িন�য়  ُْرك  তথা অংশীদাির� �াপন করা গরতর জলুুম ।সুরা েলাকমান, আয়াত (িশরক) الّشِ
নং-১৩ । 
(খ) ْیُح فِى َمَكاٍن سَ   ِحْیٍق ــ ُسْوَرةُ اْلَحّجِ ــ َوَمْن یُْشِرْك بِاَ�ِ فََكأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماِء فَتَْخَطفُھُ الطَّْیُر أَْو تَْھِوى بِِھ الّرِ

)31اْألَیَةُ (   
অথর্ঃ- েয েকউ আ�াহর সােথ শরীক করল; েস েযন আকাশ েথেক িছটেক পড়ল, অতপর মৃতেভাজী 
পাখী তােক েছাঁ েমের িনেয় েগল অথবা বাতাস তােক উিড়েয় িনেয় েকান দরুবত� �ােন িনে�প 
করল ।সুরা হ�, আয়াত নং-৩১ । 
 (গ)  ْْیًما ــ ُسْوَرةُ تََرى إِثًْما َعظِ إِنَّ َ�َ الَ یَْغِفُر أَْن یُْشَرَك بِِھ  َویَْغِفُر َما ُدْوَن ذَِلَك ِلَمْن یََشاُء، َوَمْن یُْشِرْك بِاَ�ِ فَقَْد اف

)48النَِّساِء اْألَیَةُ ( ) ) 
  অথর্ঃ-িন�য় আ�াহ তােক �মা করেবন না েয তাঁর সােথ কাউেক অংশীদার �াপন কের ।এ ছাড়া 
িতিন �মা কেরন এর িন� পযর্ােয়র পাপ, যােক ই�া, ।েয আ�াহর সােথ অংশীদার �াপন কের, 
েস েযন অপবাদ আেরাপ করল । ।সুরা িনসা, আয়াত নং-৪৮ । 
 (ঘ) لَّ َضالَالً بَِعْیًدا ــ سُْوَرةُ إِنَّ َ�َ الَ یَْغِفُر أَْن یُْشَرَك بِِھ  َویَْغِفُر َما ُدْوَن ذَِلَك ِلَمْن یََشاُء، َوَمْن یُْشِرْك بِاَ�ِ فَقَْد ضَ  

)116النَِّساِء اْألَیَةُ ( ) )  
 অথর্ঃ-িন�য় আ�াহ তােক �মা করেবন না েয তাঁর সােথ কাউেক অংশীদার �াপন কের ।এ ছাড়া 
(এর িন� পযর্ােয়র পাপ) যােক ই�া, �মা কেরন । আর েয আ�াহর সােথ অংশীদার �াপন 
কের ,েস সুদরু �াি�েত পেড় । ।সুরা িনসা, আয়াত নং-১১৬ । 
(ঙ) َم ّ�ُ َعلَْیِھ اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر ــ  سُْوَرةُ اْلمائَِدِة ــ اْألَیَةُ (نَّھُ َمْن یُْشِرْك بِا�َِ  إ )72 فَقَْد َحرَّ ) 
অথর্ঃ-িন�য় েয আ�াহর সােথ কাউেক অংশীদার �াপন কের, আ�াহ তার জেনয্ জা�াত হারাম কের 
েদন এবং তার বাস�ান হয় জাহা�াম । ।সুরা মািয়দা, আয়াত নং-৭২ । 
হািদস শরীফঃ 

، قَاَل:  وسلم : إِنَّ َ�َ َعزَّ و َجلَّ ، لَیَْغِفُر ِلعَْبِدِه َمالَْم یَقَعِ اْلِحَجاُب، قَالُوا: یَا  علیھ هللا صلي هللا رسول  قَالَ َعْن أَبِي ذَّرٍ
)21924مسند أحمد ـ (؟ قَاَل: أَْن تَُمْوَت النَّْفُس َوِھَي ُمْشِرَكةُ ــ  َرُسْوَل َ�ِ، َوَما اْلِحَجابُ   

অথর্ঃ হযরত আবু জার রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছনঃ িন�য় আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া তাঁর বা�ােক �মা করেবন যত�ণ পযর্� না পদর্ া( ُاْلِحَجاب) 
পেড় যােব । তাঁরা(সাহাবীগণ রািদআ�াহ আনহম )বলেলন: ইয়া রাসুলা�ািহ, পদর্ া( ُاْلِحَجاب) িক? িতিন 
বলেলন: �ানী(মানষু,িজন ও অনয্াণয্ �ানী)মশুিরক অব�ায় মতুৃয্ করা । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-২১৯২৪।   
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সবর্�থম  ُْرك  তথা অংশীদাির� �াপন নামক পাপ বা গনাহর িবষয়িট িনেয়ই আেলাচনা (িশরক) الّشِ
শর করিছ ।মহান আ�াহ তাআলাই তাওিফক দাতা । 
ْركُ  ْركُ   তথা অংশীদাির� �াপন িবষয়িট হে� অতয্� জিটল পাপ।তাই,সবর্�থম এখােন (িশরক) الّشِ  الّشِ
(িশরক) তথা অংশীদাির� স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা কের েনই ।  ِ�َْرُك بِا  তথা আ�াহ তাআ’লার الّشِ
সােথ  ُْرك  তথা অংশীদাির� �াপন অথর্ হে� আ�াহর গণ,�ান,শি� এবং তাঁর সত্তায় (িশরক) الّشِ
সমক�তা দাবী করা বা সমক�তা �াপন করা । েয েকান মাখলুক, পিরিচত কথায় মানুষ-িজেনর 
মধয্ হেত েয েকউ আ�াহর গণ,�ান,শি� ও সত্তায় সমক�তা দাবী করেব বা সমক�তা �াপন 
করেব তার এই দাবী হে�  ُْرك ْركُ  তথা অংশীদাির� �াপন । এই ধরেনর পাপ তথা (িশরক) الّشِ  الّشِ
(িশরক) তথা অংশীদাির� �াপন�ক�য় পাপ আ�াহ তাআ’লা �মা করেবন না বেল আ�াহ েঘাষণা 
িদেয়েছন । েযমন আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া বেলনঃ>> َم ّ�ُ َعلَْیِھ اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ  إ نَّھُ َمْن یُْشِرْك بِاَ�ِ فَقَْد َحرَّ

)72النَّاُر ــ سُْوَرةُ اْلمائَِدِة ــ اْألَیَةُ ( )   অথর্ঃ-িন�য় েয আ�াহর সােথ কাউেক অংশীদার �াপন কের, 
আ�াহ তার জেনয্ জা�াত হারাম কের েদন এবং তার বাস�ান হয় জাহা�াম । ।সুরা মািয়দা, 
আয়াত নং-৭২ ।)) 
। যত�ণ পযর্� না একজন মানুষ বা িজন  আ�াহর গণ, �ান,শি� ও সত্তায় সমক�তা দাবী 
করেব না বা সমক�তা �াপন করেব না বা  আ�াহর গণ, �ান,শি� ও সত্তায় সমক�তা দাবী 
না কের বা সমক�তা �াপন না কের েস েয েকান গণ, �ান ও শি� দাবী করক না েকন তা 
েকান অব�ােতই  ُْرك  তথা অংশীদাির� �াপন হেব না (2)। েযমন মানুষ-িজেনর মধয্ (িশরক) الّشِ
হেত েয েকউ ইবাদেত িরয়াজত-সাধনা কের ফরজ-নফল ইবাদেতর মাধয্েম মহান আ�াহ তাআ’লার 
স�ি� অজর্ ন কের ِ�َ َِصْبَغة (িসবগাতা�াহ)তথা আ�াহর রেঙ রি�ত হেয় (মহান আ�াহ তাআ’লা 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীগেণর [রািদআ�াহ আনহম] �শংসায় 
বেলনঃ (138) ُِصْبغَةً تت ُسْوَرةُ اْلبَقََرِة اْألیَة ِ ِ ، َوَمْن أَْحَسُن ِمَن �َّ  আমরা আ�াহর রং �হণ কিছ,। ِصْبغَةَ �َّ
আ�াহর রং এর চাইেত  সু�র[উত্তম] রং আর কার হেত পাের । সুরা আল বকারা,আয়াত নং-
১৩৮।)  গণ, �ান ও শি�র উ��ের েপৗঁেছন তখন মহান আ�াহ তাআ’লার তাজা�ী তার �বন 
শি�, দশর্ন শি�, ধারন শি� ও চলন শি� হেয় যায় তখন তার �ান লােভর পেথ �ান, কাল 
ইতয্ািদর দরূ� েকান �কার অ�রায় থােকনা ।এমতাব�ায় বা�া িনজ �ােন অব�ান কেরই সারা 
িবে�র সব িকছু েদখেত পােরন,ধরেত পােরন,শনেত পােরন এবং সারা িবে�র সব যায়গায় মূহেতর্  

                                                           
(2 ) েযমন-" ِأَْرذَُل اْلقُُرْون "(আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
িকয়ামত সংঘটন কাল পযর্� সময়কালীন শতা�ীসমেূহর)সবর্িনকৃ� আিলম-উলামাগণ কােরা উ�ািসত �শংসা 
করেত েদখেল িবেশষকের আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত অিধক �শংসা করেত েদখেল 
বেল েফেল এরপ �শংসা করা হে�  ُْرك  ,তথা অংশীদাির� �াপন । তােদর এরপ বলার কারণ হল (িশরক) الّشِ
তারা মনুািফক মসুিলম । তারা  ُْرك তথা অংশীদািরে�র সং�াই জােন না । আ�াহ তাআ’লা স�েকর্ (িশরক) الّشِ  
ْركُ   তথা অংশীদাির� �াপেনর সং�া ও অথর্ হে� আ�াহর গণ,�ান,শি� এবং তাঁর সত্তায় সমক�তা (িশরক) الّشِ
দাবী করা বা সমক�তা �াপন করা । যত�ণ পযর্� না একজন মানষু বা িজন  আ�াহর গণ, �ান,শি� ও 
সত্তায় সমক�তা দাবী করেব না বা সমক�তা �াপন করেব না বা  আ�াহর গণ, �ান,শি� ও সত্তায় 
সমক�তা দাবী না কের অথবা একজন মানষু বা িজন আ�াহর গণ, �ান,শি� ও সত্তায় সমক�তা �াপন না 
কের েস েয েকান গণ, �ান ও শি� দাবী করক না েকন তা েকান অব�ােতই  ُْرك  তথা (িশরক) الّشِ
অংশীদাির� �াপন হেব না ।  
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েযেত পােরন ও উপি�ত থাকেত পােরন । এই উ�ত �েরর মুিমন মানুষেকই হািজর-নািযর িহেসেব 
অিভিহত করা হয় । েসই দিৃ�েকান েথেকই আমােদর নবী সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােকও হািজর-
নািযর বলা হেয় থােক । "أَْرَذُل اْلقُُرْونِ    "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ 
শতা�ী ও পরবত� িকয়ামত সংঘটন কাল পযর্� সময়কালীন শতা�ীসমূেহর)সবর্িনকৃ� আিলম-উলামাগণ 
গণ, �ান ও শি�র এই উ��ের েপৗঁছেত অপরাগ ও অ�ম িবধায় তারা গণ, �ান ও শি�র এই 
উ��রেক অ�ীকার কের এবং গণ, �ান ও শি�র এই উ��রেক  ِ�َْرُك بِا  তথা আ�াহ তাআ’লার الّشِ
সােথ  ُْرك  তথা অংশীদাির� �াপন বেল অিভিহত কের । অথচ গণ, �ান ও শি�র এই (িশরক) الّشِ
উ��র হে� আ�াহর ৈনকটয্�া� বা�ার জনয্ আ�াহ �দত্ত বড় িনআ’মত । গণ, �ান ও শি�র 
এই উ��েরর আ�াহর ৈনকটয্�া� বা�ােকই  َُّوِلى  َِّ�  (ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ু 
বেল । 
গণ, �ান ও শি�র এই উ��র স�েকর্  িব�ািরত জানেত প�ৃা নং- ৩৪১ (২ নং) মতিবেরাধপণূর্ 
বা�ব জিটল িবষয়)>> " ِِعْلُم اْلغَْیب" (ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” িক? আমােদর 
নবীমুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার " ِِعْلمُ اْلغَْیب"(ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ 
িবষেয়র �ান” আেছ িক ? এবং প�ৃা নং- ৪৭৯ পিরিশ�>>“আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদা �স�” ��বয্। 
 
ْرُك بِاَ�ِ  ْركُ  তথা আ�াহ তাআ’লার সােথ الّشِ  তথা অংশীদাির� �াপন বলেত শধু একিটই (িশরক) الّشِ
আর তা হে� আ�াহর গণ,�ান,শি� ও সত্তায় সমক�তা দাবী করা বা সমক�তা �াপন করা । 
অনয্থায় কােরা গণ, �ান ও শি�র যতই েবশী �শংসা করা হউক না েকন তা েকান অব�ায়ই 
ْرُك بِاَ�ِ  ْركُ  তথা আ�াহ তাআ’লার সােথ الّشِ   তথা অংশীদাির� �াপন হেব না । (িশরক) الّشِ
এখােন   ُْرك الّشِ (িশরক) তথা অংশীদাির� �াপন হওয়ার িবষেয় বা�ব উদাহরণ িদেয় বুঝােত েচ�া 
করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । েযমন একিট দীঘর্ হািদস শরীেফর একিট খ� অংেশ হযরত িজবরাইল 
আলাইিহসসালাম কতৃর্ ক নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামােক িকয়ামেতর সময় কাল স�েকর্  িজ�াসা 
করা হেল তার উত্তের আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা বেলনঃ 

ثْنِي َمتَى السَّاَعةُ   وسلم: سُْبَحاَن َ�ِ فِى َخْمٍس ِمَن اْلغَْیِب  علیھ هللا صلي هللا رسول  قَالَ قَاَل: یَا َرسُْوَل َ�ِ،  فََحّدِ
الَ یَْعلَُمُھنَّ إِالَّ ُھَو((إِنَّ َ�َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّاَعِة َویُْنِزُل اْلغَْیَث َو یَْعلَُم َما فِى اْألَْرَحاِم َومَ ا تَْدِرى نَْفٌس َماذَا تَْكِسْب َغًدا 

) )) 2972) ــ مسند أحمد ـ (  34َماَن ــ ااْألَیَةُ ـَوَما تَْدِرى نَْفٌس بِأَّيِ أَْرٍض تَُمْوتث، إِنَّ َ�َ َعِلْیٌم َخبِْیٌر (  ُسْوَرةُ لُقْ 
অথর্ঃ-িতিন (হযরত িজবরাইল আলাইিহসসালাম) বলেলন: ইয়া রাসুলা�ািহ, আমার িনকট বণর্না করন, 
কখন িকয়ামত হেব? রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা বলেলন: সুবহানা�াহ! পাঁচিট িবষয় 
তথা অদশৃয্িবষেয়র অ�ভুর্ (গায়ব) اْلغَیُبِ  � । এগেলােক িতিন(আ�াহ) ছাড়া েকউ জােন না । েযমন- 
((িন�য় আ�াহর কােছই িকয়ামেতর �ান রেয়েছ।িতিনই বৃি� বষর্ণ কেরন এবং গভর্ াশেয় যা থােক 
িতিন তা জােনন ।েকউ জােননা আগামীকাল িক উপাজর্ ন করেব এবং েকউ জােননা েকান েদেশ েস 
মৃতয্ বরণ করেব। আ�াহ সবর্�, সবর্িবষেয় সময্ক �াত)) সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪,।  িক� 
আপিন(হযরত িজবরাইল আলাইিহসসালাম)  চাইেল আিম(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা) 
আপনােক িকয়ামেতর িনদশর্ন বেল িদেত পাির । িতিন(হযরত িজবরাইল আলাইিহসসালাম) বলেলন: 
হাঁ, ইয়া রাসুলা�াহ, আমােক বণর্না িদন । রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা বলেলন: যখন 
আপিন েদখেবন দাসী তার পুরষ �ভু বা মিহলা �ভুেক জ� িদেব, যখন আপিন েদখেবন ব�র 
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মািলেকরা অ�ািলকা িনেয় অহংকার করেছ, যখন আপিন েদখেবন খািল পা,�ুদাথর্রা,অভাবীরা মানুেষর 
েনতা হে� তা হেল উহা হে� িকয়ামেতর আলামত ও িনদশর্ন । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-২৯৭২।   
উপেরা� হািদস শরীেফ মহান আ�াহ তাআ’লার গণ, �ান,শি� ও সত্তাস�ক�য় চারিট িবষেয়র 
মেধয্ " ِِعْلُم اْلغَْیب" (ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান”  নামক িবষয়িট মাখলুেকর অ�ভুর্ � 
কােরা মেধয্ আেছ েকউ দাবী করেল তা হেব  ُْرك  ,তথা অংশীদাির� �াপন । কারণ (িশরক)الّشِ
 তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” হে� মহান আ�াহর ইিতবাচক গণাবলীর (ইলমুল গায়িব) "ِعْلُم اْلغَْیبِ "
فَاُت اْإلْیَجابِیَّةُ ) (3) অ�ভুর্ (الّصِ � একিট গণ । তাই, " ِِعْلُم اْلغَْیب" (ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র 
�ান” নামক গণিট দাবী করা হে� মহান আ�াহ তাআ’লার �ােনর সমক�তা দাবী করা যা মহান 
আ�াহ তাআ’লার িনজ বা একা� সত্তােত এবং তাঁর সত্তার ইিতবাচক গণাবলীেত ( ُفَاُت اْإلْیَجابِیَّة  (الّصِ
হ�ে�প কারী মহা অপরাধস�িলত  ُْرك  ইলমুল) "ِعْلُم اْلغَْیبِ " তথা অংশীদাির� �াপন এবং (িশরক) الّشِ
গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” নামক িবষয়িট কােরা মেধয্ থাকেব না মেমর্ মহান আ�াহ 
তাআ’লা েঘাষণাও িদেয়েছন । তেব হা,  َُوْحي (ওহী) তথা �তয্ােদশ মারফত " ِِعْلُم اْلغَْیب" (ইলমুল 
গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান”  নামক িবষয়িট েথেক িকছু িকছু �ান মহান আ�াহ তাআ’লা 
তাঁর নবী-রাসুল আলাইিহমুস সালামগণেক অবিহত কের থােকন ।  َُوْحي (ওহী) তথা �তয্ােদশ মারফত 
 তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান”  নামক িবষয়িট েথেক িকছু িকছু �ান (ইলমুল গায়িব) "ِعْلُم اْلغَْیبِ "
লাভ করা বা অজর্ ন করা  ِ�َْرُك بِا ْركُ  তথা আ�াহ তাআ’লার সােথ الّشِ  �তথা অংশীদাির (িশরক) الّشِ
�াপন নেহ । উপরা� বণর্না ছাড়াও এখােন  ُْرك তথা অংশীদাির� �াপন স�েকর্ (িশরক)الّشِ  আেরা 
বাড়িত িকছু আলাপ কের িনেত চাই এই জনয্ েয, যােত কের মুসিলম মানুষ ��ভােব বুেঝ িনেত 
পাের েকানিট  ُْرك ْركُ  তথা অংশীদাির� �াপন আর েকানিট (িশরক)الّشِ  �তথা অংশীদাির (িশরক)الّشِ
�াপন নয় ।  েযমন-েকান িকছুর আলামত, িনদশর্ন, িচ� ও ল�ণ েদেখ আ�াজ-অনুমান কের 
িকছু বলা বা সতকর্  অবল�ন করা  ِ�َْرُك بِا ْركُ  তথা আ�াহ তাআ’লার সােথ الّشِ  তথা (িশরক) الّشِ
অংশীদাির� �াপন নেহ । েযমন উপেরা� হািদস শরীেফই িকয়ামেতর আলামত, িনদশর্ন, িচ� ও 
ল�ণ বণর্না করা হেয়েছ । উ� আলামত, িনদশর্ন, িচ� ও ল�ণ জানার কারেণ েকউ যিদ বেল 
িকয়ামত হেয় যােব তেব তা  ِ�َْرُك بِا ْركُ  তথা আ�াহ তাআ’লার সােথ الّشِ  �তথা অংশীদাির (িশরক) الّشِ
�াপন হেবনা । িঠক েতমিনভােব আকাশ েমঘা�� েদেখ বা আকাশ গভীর কাল েদেখ যিদ বেল েয, 
বৃি� হেব বা তুফান হেব তেব তা  ِ�َْرُك بِا ْركُ  তথা আ�াহ তাআ’লার সােথ الّشِ  তথা (িশরক) الّشِ
অংশীদাির� �াপন হেবনা । এইরপ বলা হয় শধ ুসতকর্ তা অবল�ন করার জেনয্ । আকাশ েমঘা�� 
েদেখ বা আকাশ গভীর কাল েদেখ  বৃি� হেব বা তুফান হেব ধারনা কের সতকর্ তা অবল�ন করা 

                                                           

(3 )   মহান আ�াহর ইিতবাচক গণাবলী ( ُفَاُت اْإلْیَجابِیَّة স�েকর্ (الّصِ  িব�ািরত জানেত অ� �ে�র পৃ�া নং-৩৫৪   
(৩ নং) মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়ঃ>>                                                                            
“আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান সৃি�র সিঠক তথয্ 
স�েকর্  অ� থাকা” �স� ��বয্ । 
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ْرُك بِا َ�ِ الّشِ  তথা আ�াহ তাআ’লার সােথ  ُْرك  তথা অংশীদাির� �াপন নয় । এই রকম (িশরক) الّشِ
আেরা অেনক িবষয় রেয়েছ েয গেলা  ُْرك  তথা অংশীদাির� �াপন নয়, উপেরর (িশরক) الّشِ
উদাহরণসমূেহর সােথ এবং িনে� �দত্ত হািদস শরীেফ বিণর্ত ঘটনার সােথ িমিলেয় েনেবন। েযমন-
হািদস শরীেফ আেছ--- وسلم َمرَّ بِِجَداٍر أَْو َحائٍِط َمائٍِل، فَأَْسَرَع  علیھ هللا صليَعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ ، أَنَّ النَّبِّيِ  –

                                                        )8787مسند أحمد ــ ( اْلَمْشَي، فَِقْیَل لَھُ: فَقَاَل: إِنِّي أَْكَرهُ َمْوَت اْلفََواِت ــ 
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা 
েকান েদয়াল অথবা ঢালু �াচীেরর পা�র্ িদেয় গমনকােল �ত হাটেলন বা চলেলন, ফেল তােক বলা 
হল:(�ত হাটেলন বা চলেলন ?)িতিন বলেলন: আিম হঠাৎ বা আকি�ক মৃতুয্ অপছ� কির । 
মুসনাদ ুআহমাদ ষরীফ, হািদস শরীফ নং-৮৭৮৭ ।            
উপেরাি�িখত হািদস শরীফখানােত বিণর্ত ঘটনািট চ�ু�ান ও �ানী-গণীেদর জনয্ েকানিট  ُْرك  الّشِ
(িশরক) তথা অংশীদাির� �াপন আর েকানিট  ُْرك  তথা অংশীদাির� �াপন নয় তা (িশরক) الّشِ
বুঝার জনয্ বা েবাধগেময্র জনয্ একিট �ল� উদাহরণ । উপেরা� হািদস শরীেফ বিণর্ত ঘটনা েথেক 
বুঝা েগল েয, ঢাল ু�াচীর েদেখ �াচীর েভে� উপের পেড় মতুৃয্র হেত পাের স�াবনা মেন কের বা  
পড়� �াচীর মৃতুয্র কারণ হেত পাের আলামত অনুমান কের পড়� �াচীেরর পা�র্ িদেয় গমনকােল 
�ত েহেট েগেলন । এইরপ অনুমান বা ধারণা মেন সৃি� হওয়া এবং েস েমাতােবক সতকর্ তা অবল�ন 
করা  ُْرك  তথা অংশীদাির� �াপন নয় । (িশরক) الّشِ
িক�  ِأَْرذَُل اْلقُُرْون"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
িকয়ামত সংঘটন কাল পযর্� সময়কালীন শতা�ীসমূেহর)সবর্িনকৃ� আিলম-উলামাগণ অযথা অেনক 
িবষেয়ই এমনিক  আকাশ েমঘা�� েদেখ বা আকাশ গভীর কাল েদেখ  বৃি� হেব বা তুফান হেব 
ম�বয্ করােকই শধ ুশধ ুবানােয়ািটভােব  ِ�َْرُك بِا ْركُ  তথা আ�াহ তাআ’লার সােথ الّشِ  তথা (িশরক) الّشِ
অংশীদাির� �াপন বেল েঘাষণা িদেয় িবষয়িট উ��ৃলার সােথ ৈহৈচ কের ওয়াজ-মাহিফেল, সে�লেন, 
েসিমনাের, মসিজেদ এবং িবিভ� মােঠ-ময়দােন ব�ৃতা িদেয় মাঠ গরম কের মুসিলম মানুেষর মেন 
আদব তথা িশ�াচািরতা ও ভ�তা, সভয্তা, শা�ভাব ও ছৃ�লতা িশ�া েদওয়ার পিরবেতর্   উ��ৃলতা 
ও উ�তাই িশ�া িদেয় থােক এবং অশাি�র সয়লাবই �বািহত কের থােক। মেন রাখেবন  ِ�َْرُك بِا  الّشِ
তথা আ�াহ তাআ’লার সােথ  ُْرك  তথা অংশীদাির� �াপন বলেত শধ ুএকিটই আর তা (িশরক) الّشِ
হে� আ�াহর গণ, �ান,শি� ও সত্তায় সমক�তা দাবী করা বা সমক�তা �াপন করা । অনয্থায় 
কােরা গণ, �ান ও শি�র যতই েবশী �শংসা করা হউক না েকন তা েকান অব�ায়ই  ِ�َْرُك بِا  الّشِ
তথা আ�াহ তাআ’লার সােথ  ْر كُ الّشِ (িশরক) তথা অংশীদাির� �াপন হেব না ।  
 
(২)  ِظُْلُم اْلعَْبِد نَْفَسھُ فِْیَما بَْینَھُ َوبَْیَن َربِّھ তথা বা�া ও তার �ভুর মধয্কার িবষেয় িনেজর সােথ 
অিবচার, অনয্ায় আচরণ করা(   ِ�َ َُّحق -হা�ু�াহ)। 
   
এই ি�তীয় �েরর পাপ বা গনাহ হে�  ِ�َْرُك بِا ْركُ  তথা আ�াহ তাআ’লার সােথ الّشِ  তথা (িশরক) الّشِ
অংশীদাির� �াপেনর পাপ বা গনাহর েচেয় অেনক েবশী িন��েরর পাপ। এই পাপ বা গনাহগেলা 
হে� আেদশ-িনেষধ �তয্াখানস�িলত পাপ বা গনাহ । এইরপ পাপ বা গনাহগেলা েথেক  ُْستِْعفَار  اْإلِ
(ইি�গফার) তথা �মা �াথর্না করার উৎসাহ দান �সে� পিব� কুরআেনর আয়াত ও আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা পিব� বাণী পযর্ায়�েম িনে� উে�খ করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।এই 
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সম� পাপ বা গনাহগেলা েথেকও আ�াহ তাআ’লার িনকট  ِْْستِْعفَارُ اإل  (ইি�গফার) তথা �মা �াথর্না 
করেল আ�াহ সুবহানাহ তাআলা �মা �াথর্নাকারী বা�ােক তাঁর দয়া-কৃপাগেণ ই�া করেল �মা কের 
জা�াত েদেবন । একবা�া অপর বা�ােক অথবা পর�র পর�রেক  ُُظْلم (জলুম)তথা অতয্াচার বা 
অিবচার করা স�িলত পিব� কুরআেনর আয়াত ও হািদস শরীেফর পিব� বাণী বয্তীত আেদশ-িনেষধ 
স�িলত পিব� কুরআেনর সম� আয়াত ও পিব� হািদস শরীেফর সম� বাণীগেলা হে� ি�তীয় �েরর 
পাপ বা গনাহ সংঘিটত না হওয়ার জনয্ িনেদর্শ । এইরপ িনেদর্শ �তয্াখানস�িলত পাপ বা গনাহ ) 
ْستِْعفَارُ  তথা [গনাহ েথেক] িফের আসা ও অনুতাপ-অনুেশাচনা করা ও(তাওবা) التَّْوبَةُ    (ইি�গফার)  اْإلِ
তথা  �মা �াথর্নার কারেণ মহান আ�াহ তাআ’লা তাওবাকারী ও �মা �াথর্নাকারী বা�ােক �মা 
কের েদন । এই স�ক�য় পিব� কুরআেনর আয়াত ও হািদস শরীেফর পিব� বাণী অসংখয্ িবধায় 
এখােন মা� দ-ুএকিট উে�খ করা হল । 
  
মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআেনর আয়াতঃ---------------------------  
(ক) َوَمْن یَْعَمل سُْوًء أَْو یَْظِلْم نَْفَسھُ ثُمَّ یَْستَْغِفِر َ�َ یَِجِد َ�َ َغفُْوًرا َرِحْیًما   )110سورةُ النَِّساِء ـ اْألَیَةُ ( ــــ   
অথর্ঃ- েযই ম� কের িকংবা িনেজর �িত জলুিম বা অতয্াচার কের েফেল অতপর েস �মা�াথর্না 
করেল আ�াহেক �মাকারী, দয়াশীল পােব ।সুরা িনসা,আযাত নং-১১০ । 
(খ) یَْغِفُر الذُنُْوَب إِالَّ َ�ُ ,َولَْم َوالَِّذْیَن إِذَا فَعَلُْوا فَاِحَشةً أَْو َظلَُموا أَْنفَُسُھْم ذََكُروا َ�َ فَاْستَْغفَُروا ِلذُنُْوبِِھْم ، َوَمْن  

ْن َربِِّھْم َوَجنَّاٌت تَْجِرى ِمْن تَحْ  وا َعلَى َما فَعَلُواَوھُْم یَْعلَُمْوَن .أُولَئَِك َجَزآُءُھْم َمْغِفَرةٌ ّمِ تَِھا اْألَْنَھاُر َخاِلِدْیَن فِْیَھا، یُِصرُّ
)136-135اَن ـ اْألَیَةُ (َونِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِلْیَن. سورةُ أَِل ِعْمرَ   

অথর্ঃ-তারা কখনও েকান অ�ীল কাজ কের েফলেল িকংবা েকান ম� কােজ জিড়ত হেয় িনেজর 
উপর জলুুম বা অতয্াচার কের েফলেল আ�াহেক �রণ কের এবং িনেজর পােপর জনয্  ُْستِْعفَار  اْإلِ
(ইি�গফার) তথা �মা �াথর্না কের। আ�াহ ছাড়া আর েক পাপ �মা করেবন? তারা িনেজর 
কৃতকেমর্র জনয্ হঠকািরতা �দশর্ন কের না এবং েজেন-শেন তাই করেত থােক না। তােদরই জনয্ 
�িতদান বা পুর�ার হেলা তােদর পালনকতর্ ার �মা ও জা�াত, যার তলেদেশ �বািহত হেব 
নদী(��বণ)েযখােন তারা অন�কাল থাকেব । যারা কাজ কের তােদর জনয্ রেয়েছ কতইনা চমৎকার 
�িতদান। সুরা আল-ইমরান, আযাত নং-১৩৫-১৩৬ । 
 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার মুখিন:সতৃ পিব� বাণীঃ 
 
(ক)   ْإِذَا ُكنّا ِعْنَدَك َكانَْت قُلُْوبُنَا فِى اْألِخَرِة،  وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسولَ أَبِي ھَُرْیَرةَ یَقُْوُل: قُْلنَا : َمالَنَا یَا  َعن

لََزاَرتُْكْم اْلَمَالئَكةُ فِى بُیُْوتُِكْم، َولََصافََحتْكُُم  فَِإذَا َرَجْعنَا ذََھَب ذَِلَك َعنَّا؟ فَقَاَل: "لَْو ُكْنتُْم تَُكْونُْوَن إِذَا َرَجْعتُْم َكَھْیئَتُِكْم ِعْنِدي،
للطبراني االوسط المعجم في) 7111(بِأَُكفَِّھا، َولَْو ُكْنتُْم الَ تُْذنِبُْوَن لََجاء َ�ُ بَِخْلٍق یُْذنِبُْوَن ،فَیَْغِفَرلَُھْم ــ         

           অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:আমরা 
বললাম: আমােদর িক হল ইয়া রাসুলা�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা, যখন আমরা আপনার 
িনকট থািক তখন আমােদর হৃদয়গেলা আিখরােত থােক । আর যখন (বাড়ীেত) �তয্াবতর্ ন কির 
তখন তা(েসই অব�ািট)চেল যায়?িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: যখন 
েতামরা (বাড়ীেত) �তয্াবতর্ ন কর তখন যিদ েতামােদর অব�া েতামরা আমার িনকট থাকার 
সময়কার মত থাকত তা হেল েফের�ারা েতামােদর বাড়ীেত েতামােদর সা�াৎ করত এবং তােদর 
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হাতিল িদেয় েতামােদর মুসাফাহা করত, যিদ েতামরা পাপ বা গনাহ না করেত তা হেল আ�াহ এমন 
এক মাখলুক বা সৃি� িনেয় আসেতন তারা পাপ বা গনাহ করত, আ�াহ তােদর পাপ বা গনাহ �মা 
কের িদেতন।আল-ম’ুজামুল কািবর, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৭১১১।                  
(খ)    إِذَا َرأَْینَاَك َرقَّْت  قُلُْوبُنَا  ,َوُكنّا ِمْن أَْھِل  وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسولَ َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ ، قَاَل: قُْلنَا : یَا

ْنیَا َوَشِمْمنَا النَِّساَء َو اْألَْوالََد َقَاَل: "لَْو تَُكْونُْوَن  َعلَى كُّلِ  أَْو قَاَل لَْو أَنَّكُْم  تَُكْونُْونَ اْألِخَرِة، َوإِذَا فَاَرْقنَاَك  أَْعَجبَتْنَا الدُّ
ْم، ، َولَْو لَْم تُْذنِبُْوا  لََجاء َ�ُ بِقَْوٍم َحاٍل َعلَى اْلَحال الَّتِْي  َعلَْیَھا ِعْنِدي، َلََصافََحتْكُُم اْلَمَالئَكةُ بِأَكُفِِّھْم َو لََزاَرتْكُْم فِى بُیُْوتِكُ 

)8158مسند أحمد ــ ( یُْذنِبُْوَن ، َكي یَْغِفَرلَُھْم ــ                                                                                                                     
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আমরা বললাম: আমােদর 
িক হল ইয়া রাসুলা�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা, যখন আমরা আপনােক েদিখ তখন আমােদর 
হৃদয়গেলা নরম হেয় যায় আর অমরা  আিখরাতবাসী হেয় যাই । আর যখন আপনার েথেক িবি�� 
হেয় পিড় তখন দিুনয়া আমােদরেক মু� কের েফেল, আর আমরা আমােদর �ী ও স�ানেদর �ান 
েনিনেয় েফিল(আপনার িনকট থাকার সময়কার অব�ািট চেল যায়) িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বলেলন: েতামরা যিদ সবর্াব�ায় েতামরা আমার িনকট থাকার সময়কার মত 
থাকেত তা হেল েফের�ারা তােদর হাতিল িদেয় েতামােদর মুসাফাহা করত  এবং েতামােদর বাড়ীেত 
েতামােদর সা�াৎ করত, যিদ েতামরা পাপ বা গনাহ না করেত তা হেল আ�াহ এমন এক স�দায় 
িনেয় আসেতন তারা পাপ বা গনাহ করত, যােত িতিন তােদর পাপ বা গনাহ �মা কের িদেতন । 
মুসনাদ ুআহমাদ ষরীফ, হািদস শরীফ নং-৮১৫৮ ।                                  
(খ)   ََّسلَّم: یَقُْوُل َ�ُ َعزَّ َو َجلَّ: یَا ِعبَاِدي، كُلُّكُْم ُمْذنٌِب، إِالَّ َمْن  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرسُْولُ قَاَل: قَاَل  َعْن أَبِي ذّر

َوَمْن َعِلَم أَنِّي أَْقِدُر َعلَى اْلَمْغِفَرِة فَاْستَْغقََرنِي بِقُْدَرتِي َغفَْرُت لَھُ،َوالَ أُبَاِلي، َو كُلُّكُْم  َعافَْیُت، فَاْستَْغِفُرونِي أَْغِفْر لَكُْم ،
َ لُونِي أُْغنِ  لَُكْم َوآِخَركُْم ُكْم، وَ َضالٌّ إِالَّ َمْن َھَدْیُت، فَاْستَْھُدونِي أَْھِدُكْم، َو كُلُُّكْم فَِقْیٌر، إِالَّ َمْن أَْغنَْیُت، فَاْسأ لَو أَنَّ أَوَّ

ِكي َجنَاَح بَعُْوَضٍة َولَو َوَحیُُّكْم َوَمیُِّكم ْو َرْطبَكُْم ویَابَِسكُْم اْجتََمعُوا َعلَى أَْشقَى قَْلٍب ِمْن قُلُْوِب ِعبَاِدي، َمانَقََص فِى ُملْ 
لَُكْم َوآِخَركُْم َوَحیُّكُْم َوَمیُِّكم ْو اْجتََمعُوا َعلَى أَتْقَى قَْلِب َعْبِد ِمْن ِعبَاِدي، َماَزاَد فِى  ُمْلِكي َجنَاَح بَعُْوَضٍة، َولَو أَنَّ أَوَّ

  ِمْنُھْم َما َسأََل، َمانَقََصنِي َكَماَرْطبَُكْم ویَابَِسكُم ْ اْجتََمعُوا، فََسأَلَنِي ُكلُّ َسائٍِل ِمْنُھْم َمابَلَغَْت أُْمنِیَّتُھُ، فَأَْعَطْیُت ُكلَّ َسائِلٍ 
اٌد َماِجٌد َصَمٌد لَو أَنَّ أََحَدكُْم َمرَّ بَِشفَِة اْلبَْحِر، فَغََمَس فِْیَھا إِْبَرةً، ثُمَّ اِْنتََزَعَھا َكذَِلَك، الَ یَْنقُُص ِمْن ُملْ  ِكي، ذَِلَك بِأَنِّي َجوَّ

سنن ابن ماجھ ــ + 21764( ـ أحمد : ُكْن فَیَكُْوُن ـــ مسندَعَطائِي َكالٌَم،َوَعذَابِي َكالٌَم ،إِذَا أََرْدُت َشْیئًا فَِإنََّما أَقُْوُل لَھُ 
4257(+                                                                                                                                                           

অথর্ঃ- হযরত আবু জার রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলন: আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া বেলন: েহ আমার বা�ারা, আিম যােক �মা কের 
িদেয়িছ তােক ছাড়া েতামরা সকেলই পাপী, অতএব আমার িনকট �মা চাও, আিম েতামােদরেক �মা 
কের িদব, আর েয জােন েয, আিম �মা করেত স�ম,অতপর েস আমার �মতা বেল �মা চায়, 
আিম তােক �মা কের িদব,(এই বয্াপাের) আিম কােরা পরওয়া কিরনা । আিম যােক িহদায়াত 
িদেয়িছ তােক বয্তীত সকেলই পথ��,অতএব আমার িনকট েতামরা িহদায়াত চাও আিম েতামােদরেক 
িহদায়াত িদব, আিম যােক ধনী কেরিছ তােক বয্তীত েতামরা সকেলই দির�, অতএব েতামরা আমার 
িনকট চাও আিম েতামােদরেক ধনী কের িদব, যিদ েতামােদর পূবর্বত�গণ, পরবত�গণ, জীিবতগণ, 
মৃতগণ,আ�তা(িভজা) ও শকনাগণ আমার বা�ােদর অ�রসমূেহর মেধয্ একিট দভুর্ াগয্বান 
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অ�েরর(অিধক হতভাগা অ�েরর)উপর একি�ত হয় (4) এেত আমার রাজে� মািছর ডানা(মািছর 
ডানার পিরমান)�াস করেবনা,যিদ তারা(উপেরাি�িখত িবষয়গেলা) আমার বা�ােদর অ�রসমূেহর 
মেধয্ একিট েবশী পূণয্বান অ�েরর(অিধক পরেহজগার অ�েরর)উপর একি�ত হয় (5)এেত আমার 
রাজে� মািছর ডানা(মািছর ডানার পিরমান)বৃি� করেব না ।যিদ েতামােদর আ�তা(িভজা) ও 
শকনাগণ একি�ত হয়, অতপর তােদর প� হেত �েতয্ক যাচনাকারী(দান�াথ�)আশানুরপ যাচনা 
কের(দান�াথর্না কের), অতপর আিম �েতয্ক যাচনাকারীেক(দান�াথ�েক) তােদর যাচনানুযায়ী 
(দান�াথর্নানুযায়ী)িদেয় েদই তা হেল যিদ েতামােদর েকউ সাগর�া� িদেয় গমন কের উহােত সুঁই 
ডুিবেয় েদয়,অতপর েস উহা এইরেপ েটেন আেন এেত আমার রাজে�র েকান �াস হেব না । এটা 
এই জনয্ েয, িন�য় আিম দানশীল, মিহমাি�ত, অমুখােপ�ী, আমার দান হে� কথা, আমার শাি� 
হে� কথা, যখন আিম িকছু ই�া কির তখন শধ ুআিম বিল “হও, তা হেয় যায়” ।মুসনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৭৬৪ +সামানয্ শ�াবলীর পাথর্কয্সহ সুনান ইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ 
নং-৪২৫৭। 
(৩) ُظْلُم اْلِعبَاِد بَْعِضِھْم بَْعًضا তথা বা�ােদর পর�র পর�েরর �িত অতয্াচার করা ( َحقُّ اْلِعبَاد-
হা�ুল ইবাদ) । 

(ক)   َعْن أَبِي َسِعْیٍد اْلُخْدِري،َعِن ِ َسلََّم فِى قَْوِل َ�ِ َعزَّ َوَجلَّ: (َونََزْعنَا َما فِى ُصُدْوِرِھْم  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِّي
) قَاَل: " إِذَا تََخلََّص اْلٍمْؤِمنُْوَن ِمَن اْلِحَساِب ُوقِفُوا بِقَْنَطَرِة بَْیَن النَاِر وَ  ْوَن َمَظاِلَم َكانَْت بَْینَُھْم  ِمْن ِغّلٍ اْلَجنَِّة، فَیَتَقَاصُّ

ْنیَا، فَِإذَا نُقُّوا أُِمُروا بِالدُُّخْوِل إِلَى اْلَجنَِّة، فََوَ�ِ لَُھْم أَْعِرُف بَِمنَاِزِلِھْم فِى اْلجَ  ْنیَا " ــ فِى الدُّ نَِّة ِمْنُھْم بَِمنَاِزِلِھْم فِى الدُّ
للطبراني سطاالو المعجم في) 2749(                                                                                                            

অথর্ঃ- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
আ�াহ ওয়া জা�ার বাণী( فِى ُصُدْوِرِھْم ِمْن ِغلٍّ َونََزْعنَا َما  ) স�েকর্  বেলন: যখন বা�া িহসাব-িনকাশ 
েথেক মু� হেব তােদরেক জা�াত ও েদাযেখর মাঝখােন দাঁড় কের রাখা হেব, অতপর দিুনয়ােত 
তােদর মােঝ েযই জলুুম-অতয্াচার িছল তারা তার িকসাস বা �িতেশাধ িনেব,যখন(জলুুম-অতয্াচার 
েথেক) তােদরেক পির�ার-পির�� করা হেব, তখন তােদরেক জা�ােত �েবেশর আেদশ করা হেব। 
আ�াহর শপথ, আিম দিুনয়ােত তােদর বাস�ানগেলার মতই জা�ােত তােদর বাস�ানগেলা িচনিছ । 
আল-ম’ুজামুল আওসাত,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-২৭৪৯ ।                                              
(খ)   َِعْن أَب ، ِ َعِن   ي ذّرَّ ْمُت َعلَى نَْفِسي  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِّي :إِنِّي َحرَّ َسلََّم، فِْیَما یَْرِوي َعْن َربِِّھ  َعزَّ َو َجلَّ

ْغِفُرونِي ، فَأَْغِقُر لَھُ،َوالَ أُبَاِلي، الظْلَم َوَعلَى ِعبَاِدي، أَالَ فَالَ تََظالَُموا،ُكلُّ بَنِي آَدَم یُْخِطىء بِالّلَّْیِل َو النََّھاِر، ثُمَّ یَْستَ 
، إِالَّ َمْن َھَدْیُت، َو كُلُُّكْم َكاَن َعاِریًا ،إِالَّ َمْن َكَسْوُت، وَ   كُلُُّكْم َكاَن  َجائِعًا ، إِالَّ َمْن َوقَاَل: یَا بَنِي آَدَم، كُلُُّكْم َكاَن َضاال�

الَّ َمْن َسقَْیُت فَاْستَْھُدونِي أَْھِدُكْم، َواستَْكُسونِي، أَْكُسُكْم، َواْستَْطِعُمونِي، أُْطِعُمُكْم، أَْطعَْمُت ، َو ُكلُّكُْم َكاَن َظْمأََن، إِ 
لَُكْم َوآِخَرُكْم َوِجنُُّكْم َوإِْنَسُكْم  َوَصِغْیَرُكْم و َكبِ  َوأُْنثَاُكْم، قَاَل ْیَرُكْم، َوذََكَرُكْم َواْستَْسقُونِي أَْسِقُكْم، یَا ِعبَاِدي،  َلَو أَنَّ أَوَّ

َمِد، َوَعیِّیَكُْم َو بَیِّنَكُْم َعلَى قَْلِب أَتْقَاُكْم، َرُجًال َواِحًدا لَْم تَِزْیُدوا فِى ُمْلِكي َشْیئًا لَكُْم َوآِخَركُْم َوِجنُّكُْم َعْبُد الصَّ ، َو َلَو أَنَّ أَوَّ
أُْنثَاُكْم،َعلَى قَْلِب أَْكفَِرُكْم َرُجالً لَْم تَْنقُُصوا فِى ُمْلِكي َشْیئًا، إِالَّ َكَما یَْنقُُص َرأُْس َوإِْنُسُكْم  َصِغْیِركُْم و َكبِْیِرُكْم، َوذََكَركُْم وَ 

                                                           
(4 )  “একিট দভুর্ াগয্বান অ�েরর(অিধক হতভাগা অ�েরর) উপর একি�ত হয় ” বাকয্িটর অথর্ঃ-      
সকেলই হতভাগা হয়। 
(5 )  “একিট েবশী পণূয্বান অ�েরর(অিধক পরেহজগার অ�েরর)উপর একি�ত হয়” বাকয্িটর 
অথর্ঃ- সকেলই পূণয্বান বা পরেহজগার হয় । 
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) 21819( ـ أحمد اْلِمْخیَِط ِمَن اْلبَْحِر ــ  ـــ مسند                                                                                     
অথর্ঃ- হযরত আবু জার রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা তাঁর �ভু আযয্া ওয়া জা�া েথেক বণর্না কেরন: (আ�াহ বেলন আিম আমার ও আমার 
বা�ােদর উপর জলুুম(অতয্াচার) হারাম কেরিছ,সাবধান !েতামরা জলুুম(অতয্াচার)কেরা না, আদম 
স�ােনরা িদন-রাত ভুল কের, অতপর তারা আমার িনকট �মা চাইেল আিম �মা কের েদই, আিম 
কােরা পরওয়া কিরনা, আর িতিন বেলন: েহ আদম স�ােনরা, আিম যােক িহদায়াত িদেয়িছ তােক 
বয্তীত সকেলই পথ��,আিম যােক কাপড় পিরধান করাইয়ািছ তােক বয্তীত েতামােদর সকেলই িবব�, 
আিম যােক খাদয্ খাওয়াি� তােক বয্তীত সকেলই �ুদাথর্,আিম যােক পান করাইয়ািছ তােক বয্তীত 
সকেলই িপপাসাতর্ ,অতএব আমার িনকট েতামরা িহদায়াত চাও আিম েতামােদরেক িহদায়াত িদব, 
আমার িনকট কাপড় চাও, আিম েতামােদরেক কাপড় পড়াব, আমার িনকট খাবার চাও, আিম 
েতামােদরেক খাবার খাওয়াব, আমার িনকট পািন চাও, আিম েতামােদরেক পান করাব, েহ আমার 
বা�ারা!যিদ েতামােদর পূবর্বত�গণ, পরবত�গণ, িজনগণ, মানুষগণ, েছাটগণ(অ�বয়�গণ), বড়গণ 
(বয়�গণ) পুরষগণ, মিহলাগণ, আ�ুসসামাদ বেলন, েতামােদর  ���গণ(অ�াতগণ)ও ��গণ 
(�াতগণ)আমার বা�ােদর অ�রসমূেহর মেধয্ একিট েবশী পূণয্বান অ�েরর(অিধক পরেহজগার 
অ�েরর)উপর একজন েলাক িহেসেব একি�ত হয় (6)  এেত আমার রাজে� েতামরা িকছুই বৃি� করেব 
না,যিদ েতামােদর পূবর্বত�গণ, পরবত�গণ, িজনগণ, মানুষগণ, েছাটগণ(অ�বয়�গণ), বড়গণ 
(বয়�গণ)পুরষগণ,মিহলাগণ  আমার বা�ােদর অ�রসমূেহর মেধয্ একিট অিধক অিব�াসী অ�েরর 
(অিধক কািফর অ�েরর)উপর একজন েলাক িহেসেব একি�ত হয় (7) এেত আমার রাজে� সাগর 
েথেক সুঁেচর মাথা যতটুকু �াস কের তা বয্তীত েতামরা িকছুই �াস করেবনা ।মুসনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৮১৯ ।                                                                            
(গ) َسلَّم: فَقَاَل: " یَا أَیَُّھا النَّاُس ، یَا َمْعَشَر َمْن آَمَن بِِلَسانِِھ،  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرسُْولُ قَاَل: قَاَم َعْن اِْبِن َعبَّاٍس،  

ْیَماُن إِلَى قَْلبِِھ" ،ـــ َحتَّى أَْسَمَع اْلعََواتَِق فِى ُخُدْوِرِھنَّ ــ " الَ تُْؤذُوا اْلُمْسلشمِ  ْیَن، َوالَ تَتَّبِعُوا َولَْم یَْخلُِص اْإلِ
 المعجم في) 3778(ــ ْن یَتَّبُِع َعْوَرةَ أَِخْیِھ یَتَّبُِع َ�ُ َعْوَرتَھُ، َحتَّى یَْخُرقَُھا َعلَْیِھ فِى بَْطِن بَْیتِِھ " ــ ــ َعْوَراتِِھْم؛فَِإنَّھُ مَ 

للطبراني االوسط                                                                                                                                                                                
অথর্ঃ-হযরত আ�াস রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা দাঁড়ােয় বলেল: “েহ মানুষ সকল! েহ যারা মুেখ ঈমান এেনছ অথচ ঈমান এখেনা তার কলব 
বা হৃদেয় েপৗঁেছিন” এমনিক অ�র মহলবাসীেদর শনােলন “েতামরা মুসলমানেদর ক� িদওনা, আর 
তােদর েগাপনীয় িবষয়সমূেহর অনুসরন-অনুস�ান কেরা না, েয তার ভাইেয়র েগাপন িবষেয়র 
অনুসরন-অনুস�ান করেব আ�াহও তার েগাপন িবষেয়র অনুসরন-অনুস�ান করেবন, েশষ পযর্� 
িতিন(আ�াহ) েগাপনীয় িবষয়সমূহ তার উপর তার বাড়ীর অভয্�েরই টুকরা টুকরা করেবন । 

                                                           
(6)  “একিট েবশী পণূয্বান অ�েরর(অিধক পরেহজগার অ�েরর)উপর একি�ত হয়” বাকয্িটর 
অথর্ঃ- সকেলই পূণয্বান বা পরেহজগার হয় । 
(7)  “একিট অিধক অিব�াসী অ�েরর (অিধক কািফর অ�েরর)উপর একজন েলাক িহেসেব 
একি�ত হয়” বাকয্িটর অথর্ঃ- সকেলই অিব�াসী বা কািফর হয়। 
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।আল-ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৩৭৭৮ ।                                                       
(ঘ)   َسلَّم َحتَّى أَْسَمَع اْلعََواتَِق، فَقَاَل:  " ، یَا  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرسُْولُ َعْن أَبِي بَْرَزةَ اْألَْسلَِمّيِ، قَاَل: نَاَدى  

ْیَماُن قَْلبَھُ" ،ـــ " الَ تَغْ  تَابُوا  اْلُمْسلشِمْیَن، َوالَ تَتَّبِعُوا َعْوَراتِِھْم؛ فَِإنَّھُ َمْن یَتَّبُِع َمْعَشَر َمْن آَمَن بِِلَسانِِھ، َولَْم یَْدُخِل اْإلِ
َّبُِع َ�ُ َعْوَرتَھُ، َحتَّى یَْفَضْخھُ  فِى بَْیتِِھ "  )20115( ـ أحمد مسند ــَعْوَرةَ أَِخْیِھ یَت                                                

অথর্ঃ-হযরত আবু বারযাতাল আসলামী রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আহবান করেলন েশষ পযর্� অ�র মহলবাসীেদর শনােয় বলেলন: “েহ 
মানুষ সকল! েহ যারা মুেখ ঈমান এেনছ অথচ ঈমান এখেনা তার কলব বা হৃদেয় �েবশ কেরিন” 
“েতামরা মুসলমানেদর গীবত তথা সমােলাচনা কেরানা, আর তােদর েগাপনীয় িবষয়সমূেহর অনুসরন-
অনুস�ান কেরা না, েয তার ভাইেয়র েগাপন িবষেয়র অনুসরন-অনুস�ান করেব আ�াহও তার 
েগাপন িবষেয়র অনুসরন-অনুস�ান করেবন, েশষ পযর্� িতিন(আ�াহ) তােক তার বাড়ীর অভয্�েরই 
কলি�ত (অপদ�) করেবন । ।মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২০১১৫ । 
(ঘ) وسلم  قَاَل:  أَتَْدُروَن َمااْلُمْفِلُس ؟ قَالُوا اْلُمْفِلُس فِْینَا یَا َرسُْوَل َ�ِ َمْن  علیھ هللا صليَعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َعِن النَّبِيِ  

تِي یَْوَم اْلِقیَاَمِة َمْن یَأْتِي بَِصالٍَة َوِصیَاٍم َوَزَكاٍة،وَ الَ ِدرْ  یَأْتِي قَْد َشتََم ِعْرَض َھذَا َھَم لَھُ، َوالَ َمتَاَع ، قَاَل: اْلُمْفِلُس ِمْن أُمَّ
تِِھ، َوَھذَا ِمْن َحَسنَاتِِھ،فَِإْن فَنِیَْت َحَسنَاتُھُ قَْبَل ، َو قَذََف َھذَا،َوأََكَل َماَل َھذَا،َو َضَرَب َھذَا، فَیُْقعَُد فَیَْقتَصُّ َھذَا ِمْن َحَسنَا

)8530(ـ أحمد مسندأَْن یُْقَضى َما َعلَْیِھ، أُِخذَ ِمْن َخَطایَاهُ ْمفَُطِرَح َعلَْیِھ،ثُمَّ ُطِرَح فِى النَّاِر ــ                                
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, নবী  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন:েতামরা িক জান اْلُمْفِلُس(মুফিলস)তথা েদউিলয়া িক তারা(সাহববীগণ রািদআ�াহ আনহম) 
বলেলন,ই য়া রাসুলা�াহ ! আমােদর মােঝ  اْلُمْفِلُس(মুফিলস)তথা েদউিলয়া হে� যার েকান টাকা 
েনই, েকান সাম�ী েনই। িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বলেলন: িকয়ামত িদবেস 
আমার উ�েতর মেধয্  ُاْلُمْفِلس(মুফিলস)তথা েদউিলয়া হে� েয নামাজ,েরাজা,যাকাতও স�াদন 
কেরেছ পাশাপািশ েস এেক গািল িদেয়েছ(স�াণ ন� কেরেছ),অপবাদ িদেয়েছ, এর মাল-স�দ 
েখেয়েছ,এেক েমেরেছ, অতপর তােক বসােনা হেব, তার েনক কমর্ েথেক �িতেশাধ েনওয়া হেব আর 
িবচার েশষ হবার পূেবর্ই যিদ তার েনক কমর্ িন:েশষ হেয় যায়, তা হেল বাদীর গনাসমূহ তার উপর 
িনে�প করা হেব, অতপর িববাদীেক েদাযেখ িনে�প করা হেব । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-৮৫৩০ । 

ِ َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ، َعِن   َسلََّم  قَاَل: َھْل تَْدُرْوَن َما اْلِغیَابَةُ ؟ قَالُوا َ� َوَرسُْولُھُ أَْعلَُم ، قَاَل ِذْكُرَك  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِّي
ُ، یَْعنِي قَاَل إِْن َكان َفِْیِھ َما تَقُْوُل فَقَْد اْغتَْبتَھُ، َوإِْنلَْم یَُكْن فِْیِھ َماتَقُْوُل أََخاَك َمالَْیَس فْیِھ أََرأَْیَت إِْن َكاَن فِْي أَِخي  َماأَقُْوُ�َ

) 7267(ـ أحمد فَقَْد بََھتَّھُ ــ مسند                                                                         
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, নবী  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন:েতামরা িক জান গীবত িক ? তারা(সাহাবীগণ রািদআ�াহ আনহম)বলেলন: আ�াহ ও তাঁর 
রাসুলই অিধক �াত, িতিন(নবী  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন, েতামার ভাইেয়র এমন 
িকছু আেলাচনা করা যা তার মেধয্ েনই ।(েস বলল) আপিন েকমন মেন কেরন আিম যা বিল 
তার মেধয্ যিদ তা থােক, িতিন(নবী  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন, তুিম যা বল তা 
যিদ তার িনকট তা থােক তেব তুিম তার গীবত করেল(তার অনুপি�িতেত তুিম তার সমােলাচনা 
করেল) । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭২৬৭ । 
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পাপ বা গনাহ েমাচেনর িবিভ�  ُاْلَوِسْیلَة(ওিসলা) তথা উপায় ও বয্ব�া । 
 
(ক)  :َرُسْولَ  قَالَ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي َ�ُ َعْنَھا قَالَْت  ِ ُ  َصلَّى �َّ َماِمْن َمَرٍض ،أَْو َوَجعٍ یُِصْیُب اْلُمْؤِمَن  : َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  �َّ

) 25975مسند أحمد ( إِالَّ َكفَّاَرةً ِلذَْنبِِھ ،َحتَّى الشَّْوَكةُ یَُشاكَُھا أَِو النَّْكبَةَ یُْنَكبَُھا ــ     
অথর্ঃ হযরত আিয়শা রািদআ�াহ আনহা েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন: েয েকান েরাগ, বয্থা মুিমনেক আ�া� কের তা তার পােপর কাফ্ফারা বা �িতেশাধ, 
এমনিক কাটা িবদেল এবং েকান িবপেদ পড়েলও (তার পােপর কাফ্ফারা বা �িতেশাধ হেয় যােব)। 
মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৫৯৭৫ । 
(খ)  بَْیِر یَقُْوُل:َسِمْعُت  علیھ هللا صلي  هللا رسولَ أُمَّ الُمْؤِمنِْیَن َعتائَِشةَ تَقُْوُل : َسأَ ْلُت  َعْن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد َ�ِ ْبِن الزُّ

ُجُل : تُْعَرُض َعلَْیِھ ذُنُْوبُھُ، ثُمَّ یُتََجاَوُز  هللا رسولَ َعِن اْلِحَساِب اْلیَِسْیِر فَقُْلُت : یَا  وسلم ، َما اْلِحَساُب اْلیَِسْیُر ؟ فَقَاَل الرَّ
ــ هُ ــ زَّ َوَجلَّ بَِھا ِمْن َخَطایَالَھُ َعْنَھا إِنَّھُ َمْن نُْوقَِش اْلِحَساَب َھلََك ،َوالَ یُِصْیُب َعْبًدا َشْوَكةٌ فََما فَْوقََھا، إِالَّ قَاصَّ َ�ُ عَ 

)26155مسند أحمد (      
অথর্ঃ- হযরত আ�াদ িবন আ�ু�াহ িবন যুবাইর রািদআ�াহ আনহা েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: 
আিম উ�ুল মুিমিনন আিয়শা রািদআ�াহ আনহােক বলেত শেনিছ: আিম রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক সহজ িহসাব স�েকর্  িজ�াসা কের বললাম: ইয়া রাসুলা�াহ, সহজ িহসাব িক? 
িতিন বলেলন:  েলাকিটর িনকট তার পাপরািশ উপ�াপন করা হেব, অতপর তা �মা কের েদওয়া 
হেব ।তেব, যােক িহসাব েনওয়া হেব েস �ংস হেয় যা্েব । েকান বা�ােক েকান কাটা বা এর 
েচেয় িন� িকছু আ�া� করেল আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া এর িবিনমেয় তার পাপসমূেহর �িতেশাধ 
িনেয় িনেবন । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬১৫৫ । 

ا َحَضرهُ اْلَمْوُت أَْوَصى  علیھ هللا صلي َ�ِ  َرُسْولِ َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َعِن    بَنِْیِھ وسلم  قَاَل:" أَْشَرَف َرُجٌل َعلَى نَْفِسِھ فَلَمَّ
ْیحِ فِى اْلبَْحِر فََوَ�ِ لَئِْن قََدَر َعلَيَّ َربِّ  بُنِي َعذَابًا َما َعذَّبَھُ أََحٌد ، فَقَاَل: إِذَا أَنَا ِمتُّ فَأَْحِرقُونِي ثُمَّ اْسَحقُونِي فِى الّرِ ي لَیُعَذِّ

ي َماأََخْذِت، فَ  ِإذَا ھَُو قَائٌِم فَقَاَل لَھُ: َماَحَملََك َعلَى َماَصنَْعَت، قَاَل: َخْشیَتَُك (أَْو قَاَل: فَفَعَلُوا بِِھ ذَِلَك فَقَاَل لَْألَْرِض :أَّدِ
  )4255سنن ابن ماجھ ــ (  َمَخافَتَُك) یَا َرّبِ، فَغَفََرلَھُ ِلذَِلَك" ــ

অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলন: একজন মৃতুয্র িনকটবত� হল, যখন তার মৃতুয্ এেসই েগল তখন িতিন তার স�ানেদরেক 
উপেদশ িদেলন: যখন আিম মের যাব তখন েতামরা আমােক আগেন পুেড় েফলেব, অতপর েতামরা 
আমােক গড়া গড়া কের েফলেব, তারপর েতামরা আমােক সাগের বাতােস ছিড়েয় িছিটেয় িদেব, 
আ�াহর শপথ! যিদ আ�াহ আমার উপর স�ম হয় তা হেল আমােক িতিন এমন শাি� িদেবন 
কাউেক েতমন শাি� িদেবন না ।তারা তার সােথ তাই করল, িতিন(আ�াহ) মািটেক বলেলন: তুিম 
যা �হণ কেরছ তা িদেয় দাও। এেতই েস(মৃত বয্াি�)দ�ায়মান হেয় েগেল আ�াহ তােক বলেলন: 
িক েস েতামােক এইরপ করেত বাধয্ কেরেছ ?েস বলল: েহ আমার �ভু আপনর ভয়-ভীিত, আ�হ 
তােক �মা কের িদেলন ।সুনান ুইবনু মাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং ৪২৫৫।                   

ِ َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ، َعِن  قَاَل:إِنَّ َرُجالً لَْم یَْعَمْل َخْیًرا قَطٌّ َكاَن یَُدائُِن النَّاَس فَیَقُْوُل َسلََّم، أَنَّھُ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِّي
 ُ ا َھلََك، قَاَل �َّ ُ یَتََجاَوُز َعنَّا، فَلَمَّ  َعزَّ َو َجلَّ، لَھُ: َھْل َعِمْلَت ِلي ِلَرسُْوِلِھ: ُخْذ َماتَیَسََّر َواتُْرْك َماَعُسَر،َوتََجاَوْز لَعَلَّ �َّ

 لَھُ: ُخذْ َماتَیَسََّر َواتُْرْك َماَعُسَر، ْیًرا قَطٌّ ؟ قَاَل: الَ، إِالَّ أَنَّھُ َكاَن ِلي غُالَمٌ َوُكْنُت أَُدائُِن النَّاَس، فَِإذَا بَعَثْتُھُ یَتَقَاَضى، قُْلتُ خَ 
ُ َعزَّ وَ  ُ َعزَّ َو َجلَّ یَتََجاَوُز َعنَّا قَاَل �َّ )8851مسند أحمد (َجلَّ :قَْد تََجاَوْزُت ــ  َوتََجاَوْز لَعَلَّ �َّ                   

অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহমা েথেক বিণর্ত,নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
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বেলন: এক জন েলাক কখেনা ভাল কাজ কেরিন,েস মানুষেক ঋন িদেয় তার দতূেক বলত,যা সহজতর 
তা িনেব আর যা কিঠন(ক�কর)তা েছেড় েদেব এবং হয়ত আ�াহ আমােদরেক �মা কের েদেবন 
।যখন েস মারা েগল আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া তােক বলেলন: তুিম আমার জেনয্ কখেনা ভাল কাজ 
কেরছ ?েস বলল: না, তেব আমার একিট েগালাম িছল এবং আিম মানুষেক ঋন িদতাম, আিম যখন 
তােক(েগালামেক)তা�াদার জেনয্ পাঠাতাম তখন তােক বেল িদতাম: যা সহজতর তা িনেব আর যা 
কিঠন(ক�কর)তা েছেড় েদেব এবং �মা িদেব হয়ত আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া আমােদরেক �মা কের 
েদেবন ।আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া বলেলন: আিম েতামােক �মা কের িদলাম। মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৮৮৫১ । 
এ িবষেয় আেরা অেনক হািদস শরীেফর বাণী রেয়েছ । 
 
 (৩)  َِ�  ُِذْكر (িযকর�ািহ) আ�াহর িযিকর বা আ�াহর �রণ �স�ঃ 
 
এত�ণ আিম  ُالتَّْوبَة(তাওবা)তথা [গনাহ েথেক িফের আসা ও অনুতাপ-অনুেশাচনা করা ও 
ْستِْعفَارُ  তথা  �মা �াথর্না  স�েকর্(ইি�গফার)  اْإلِ  িব�ািরত আেলাচনা কেরিছ এবং তা েথেক �ান 
লাভ কের তদানুযায়ী আমল কের হৃদয় িকছুটা হেলও পিব� করেত েপেরিছ মেন কের  ُِذْكر  ِ�َ  
(িযকর�ািহ)  তথা আ�াহর �রন বা িযকের মেনািনেবশ করব । েসইজনয্  ُِذْكر  ِ�َ  (িযকর�ািহ)  
তথা আ�াহর �রন বা িযিকর স�েকর্  িকছু িনয়মাবলী জানেত েচ�া করব ।  ُِذْكر  ِ�َ  (িযকর�ািহ)  
তথা আ�াহর �রন বা িযিকেরর ফিজলত বা ে��� স�েকর্  পিব� কুরআেনর কতগেলা আয়াত ও 
পিব� হািদস শরীেফর বাণী িনে� উে�খ করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।মহান আ�াহই তাওিফক দাতা  
পিব� কুরআেনর আয়াতসমূহঃ   
 
(১) ) ُْعِد ، اْألَیَة ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُْوِب ، ُسْوَرةُ الرَّ )28بِِذْكِر�َّ ِ ، آالَ                                   الَِّذْیَن آَمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُْوبُُھمْ  بِِذْكِر�َّ
অথর্ঃ-যারা িব�াস �াপন কের এবং তােদর অ�র আ�াহর িযিকর �ারা শাি� লাভ কের, েজেন রাখ, 
আ�াহর িযিকর �ারাই অ�রসমূহ শাি� পায় । সুরা রা’দ, আয়াত নং-২৮ ।   
(২) َ ِذْكًرا كَ   )41ثِْیًرا ــ ًسْوَرةُ اْألَْحَزاِب ــ اْألَیَةُ (یَا اَیَُّھاالَِّذْیَن آَمنُوا اْذُكُروا �َّ                                    
অথর্ঃ-েহ মুিমনগণ েতামরা আ�াহেক েবশী েবশী �রণ কর। সুরা আল-আহযাব,আয়াত নং-৪১। 
(৩)  ـ ُسوْ  إِنََّما ُ َوِجلَْت قُلُْوبُُھْم ـ )02َرةُ اْألَْنقَاِل، (اْلُمْؤِمنُْوَن الَِّذْیَن إِذَا ذُِكَر �َّ                                                                          
অথর্ঃ- যারা ঈমানদার তারা এমন েয, যখন আ�াহর নাম িযিকর করা হয়(আ�াহর নাম েনয়া 
হয়)তখন তােদর অ�র ভীত হেয় যায় ।সুরা আনফাল, আয়াত নং- ০২।                        
(৪)   الَ إَِلھَ ِإالَّ ُھَو اْلَحيُّ اْلقَیُّْوُم ــ ُ )255ًسْوَرةُ اْلبَقََرِة ــ اْألَیَة( �َّ    
  অথর্ঃ-আ�াহ, তাঁেক ছাড়া আর েকান উপাসয্ েনই । িতিন জীিবত, িচর�ন (অিবন�র সত্তা) 
।সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-১৯১ ।   
(৫)  ) ُقِیَاًما َو قُعُْوًدا َوَعلَى ُجنُْوِبِھْم  ــ ًسْوَرةُ اْل  ِعْمَراَن ــ اْألََیة َ )191الَِّذْیَن یَْذُكُرْون �َّ   অথর্ঃ-যারা দাঁিড়েয়,বেস,শািয়ত 
অব�ায় আ�াহর �রণ কের।সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-৯১। 
(৬)  103( اْألیة ، النساء سورة(                                                              "ُجنُْوبٌِكمْ  َعلَى وَّ  قُعُْوًدا وَّ  قِیَاًما هللاَ  فَاْذُكُروا"  
অথর্ঃ“অতএব,েতামরা দাঁিড়েয়, বেস ও শািয়তাব�ায় আ�াহর িজকর(�রণ) কর”।সুরা িনসা,আয়াত 
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নং১০৩ । ) ُـ اْألَیَة ـ ًسْوَرةُ اْلُھْوِد ـ ِ  َمْجِرَھا َو ُمْرَساَھا  ـ )41َوَقاَل اْرَكبُوا فِْیَھا بِْسِم �َّ    অথর্ঃ- আর িতিন বলেলন ,এেত 
েতমরা আেরাহন কর। আ�হর না্েমই এর গিত ও ি�িত । সুরা হদ,আয়াাত নং-৪১ ।  
(৭)   َوِجلَْت قُلُْوبُُھْم  ــــ ُ ) 35ًسْوَرةُ اْلحّجِ ــ اْألَیَةُ (الَِّذْیَن ِاذَا ذُِكَر �َّ     অথর্ঃ- যােদর িনকট আ�াহর নাম 
িযিকর( �রন) করা হেল তােদর অ�র ভীত হয় । সুরা হ�,আয়াাত নং-৩৫ ।    
(৮)   ــ ِ ) ) 36ًسْوَرةُ اْلحّجِ ــ اْألَیَةُ (فَاْذُكُروا اْسَم �َّ     অথর্ঃ- েতামরা আ�াহর নাম িযিকর(�রন) কর । 
সুরা হ�,আয়াাত নং-৩৬ ।                                               
(৯) َ   )421( اْألیة ، النساء سورةإِالَّ قَِلْیالً   َ�ِ  ِذْكرُ  অথর্ঃ-তারা(মুনািফকরা)  الَ  یَْذُكُرْون �َّ  (িযকর�ািহ) তথা 
আ�াহর �রন বা িযিকর কমই কের থােক । ।সুরা িনসা,আয়াত নং১৪২ । 
 
 আ�াহর িযিকর বা আ�াহর �রণ �সে� বিণর্ত পিব� কুরআেনর (িযকর�ািহ) ِذْكرُ  �َِ 
আয়ােতর সারসংে�পঃ    
উপের আিম পিব� কুরআেনর ০৮খানা আয়ােত কািরমা উে�খ কেরিছ । তার সারসংে�প এই--- 
(১) �থম আয়ােত কািরমােত বলা হেয়েছ েয, ঈমানদার বা�ােদর অ�র-হৃদয়  ُِذْكر  ِ�َ  (িযকর�ািহ) 
তথা আ�াহর �রন বা িযিকের শাি� পায় । 
(২) ি�তীয় আয়ােত কািরমােত বলা হেয়েছ েয, েহ ঈমানদার বা�ারা েতামরা আ�াহেক েবশী েবশী 
িযিকর(�রণ) কর। 
(৩) তৃতীয় আয়ােত কািরমােত বলা হেয়েছ েয, মুিমনেদর িনকট আ�াহর নাম উ�ািরত হেল তােদর 
অ�র-হৃদয়  ُِذْكر  ِ�َ  (িযকর�ািহ) তথা আ�াহর �রন বা িযিকের ভীত হেয় যায় ।                
(৪) চতুথর্ আয়ােত কািরমােত বলা হেয়েছ েয, আ�াহ ছাড়া আর েকান উপাসয্ েনই । অ� আয়ােত 
কািরমােত আ�াহ �য়ং িনেজ  الذَّاِت  ِإْسِم ُ “ তথা আ�াহর সত্তার নাম (িযকর ইসিমজজাত) ِذْكرُ   َ�َ” 
(আ�াহ) নামিট �থম িযিকর বা উ�ারণ কের বাণী বা কথা শর কেরেছন ।  
(৫) প�ম আয়ােত কািরমােত বলা হেয়েছ েয, যারা দাঁিড়েয়, বেস, শািয়ত অব�ায়  ُِذْكر  ِ�َ  
(িযকর�ািহ) তথা আ�াহর �রণবা িযিকর কের তােদর জেনয্ পৃিথবীর সম� ব�রািজেত তােদর 
জেনয্ রেয়েছ আ�াহর িনদশর্ন ।                                                     
(৬) ছ� আয়ােত কািরমােত বলা হেয়েছ েয, েতামরা দাঁিড়েয়, বেস ও শািয়তাব�ায়  ُِذْكر  َِ�  
(িযকর�ািহ) তথা আ�াহর িযকর(�রণ) কর । 
(৭) স�ম আয়ােত কািরমােত বলা হেয়েছ েয, আ�াহর নাম িনেয় যানবাহেন আেরাহন করেব বা 
যানবাহন পিরচালনা করেব । 
(৮) অ�ম আয়ােত কািরমােত বলা হেয়েছ েয, েতামরা আ�াহর নাম িযিকর কর ।                      
(৯) নবম আয়ােত কািরমােত বলা হেয়েছ েয,মুনািফকরা আ�াহর  ُِذْكر  ِ�َ  (িযকর�ািহ) তথা আ�াহর 
�রন বা িযিকর কম কের । 
পিব� হািদস শরীফসমূহঃ 
 
(১) ِ َمالَئَِكةً َسیَّاِحْیَن فِى  علیھ هللا صلي  هللا رسول  قَالَ  ، َعْن أَبِي ُھَریَرةَ أَ َعْن أَبِي َسِعْیٍد ،/ قَاَل: وسلم إِنَّ ِ�َّ

وا إِلَى بُغْ  یَتُِكْم فَیَِجئُْوَن فَیَُحفُّْوَن بِِھْم إِلَى األَْرِض فُُضالً َعْن ُكتَّاِب النَّاِس، فَِإذَا َوَجُدوا قَْوًما یَْذُكُرْوَن َ�َ تَنَاَدْوا َھلُمُّ
ُدْونََك َویَْذُكُرْونَكَ (َو فِى  ْنیَا فَیَقُْوُل َ�ُ أَيَّ َشْيٍء  تََرْكتُْم ِعبَاِدي یَْصنَعُْوَن فَیَقُْولُْوَن تََرْكنَاُھْم یَْحُمُدْونََك َو یَُمّجِ السََّماء الدُّ
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ِرَوایٍَة  ُمْسِلٍم ــ یَُسبُِّحونََك، َویَُكبُِّرونََك، َویَُھلِّلُونََك، َویَْحُمُدونَك، َویَْسأَلونََك ــ 6289) فَیَقُْوُل َوَھْل َرأَْونِي فَیَقُْولُوَن الَ 
ْوُل : فَأَيَّ َشْيٍء یَْطلُبُْوَن ْیَف لَْو َرأْونِي فَیَقُْولُْوَن لَْو َرأَْوَك لََكانُوا لََك أََشدَّ تَْحِمْیًدا وتَْمِجْیًدا َو ِذْكًرا، فَیَقُ فَیَقُْوُل فَك

 ْیَف لَْو َرأْوَھا فَیَقُْولُْوَن لَْو َرأَْوَھا َكانُوا أََشدَّ الَ فَیَقُْوُل  فَك فَیَقُْولُْوَن یَْطلُبُْوَن اْلَجنَّةَ،فَیَقُوُل َو َھْل َرأَْوَھا، قَاَل: فَیَقُْولْون
ذُْوَن  فَیَقُْولُْوَن ِمَن النَّاِر فَیَقُْوُل  الَ ،قَاَل: َو َھْل َرأَْوَھا،  فَیَقُْولْوَن َعلَْیَھا ِحْرًصا َوأََشدَّ َطلَبًا، فَیَقُْوُل َوِمْن أَّيِ َشْيٍء یَتَعَوَّ

ْنَھا َھَربًا َو أََشدَّ ِمْنَھا َخْوفًا، قَاَل: فَیَقُْوُل إِنِّي أُْشِھُدكُْم أَنِّي قَْد ْیَف لَْو َرأْوَھا فَیَقُْولُْوَن لَْو َرأَْوَھا لََكانُوا أََشدَّ مِ فَیَقُْوُل  فَك
ْم یَقُْوُل ُھُم اْلقَْوُم الَ یَْشقَى بِھِ َغفَْرُت لَُھْم، ،قَاَل: ،  فَیَقُْولْوَن فَِإنَّ فِْیِھْم فُالَنًا اْلَخطَّاَء لَْم یُِرْدُھْم إِنََّما َجاَء ِلَحاَجتِِھ فَ 

)7542مسند أحمد (َجِلْیسُُھْم ـــ      
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা অথবা আবু সাঈদ রািদআ�াহ আনহমা েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন:িন�য় মানুষেদর আমলনামা িলখক ছাড়াও পৃিথবীেত 
আ�াহর �মনকারী েফের�া রেয়েছন।যখন তারা আ�াহর �রনকারী স�দায় পায় তখন তারা 
পর�রেক  আহবান কের েতামরা েতামােদর উে�েশয্র িদেক এেসা, তারা আেস,অতপর তারা  
তােদরেক(িযিকরকারীেদেরেক)চতুিদর্ক েথেক আকাশ পযর্�  েব�ন কের, আ�াহ বেলন, েতামরা আমার 
ব�ােদরেক েকান কাজ করেতেছ অব�ায় েছেড় এেসছ? তারা বেল, আমরা তােদরেক আপনার �শংসা 
করেত>> [ তাহিমদ-  َِّ�ِ الَحْمُد  বলেত ], মিহমা বণর্না করেত>> [ তামজীদ-  َماِلُك السََّمَواِت ُ أ�َّ

ُ قَیَُّم السََّمَواِت َواْألَْرِض، َواْألَْرِض،  ُ نُْوُر السََّمَواِت َواْألَْرِض، أ�َّ ُ فَاِطُر السََّمَواِت َواْألَْرِض، أ�َّ  ইতয্ািদ  أ�َّ
বলেত ], িযিকর করেত >>[িযিকর-  ُ َ�َ  ُ َ�َ বলেত ],  অব�ায় েছেড় এেসিছ,((মুসিলম শরীেফর এক 
বণর্নায় আেছ-গণকীতর্ ন করেত>> [ তাসিবহ-  ِ�َ ُسْبَحاَن বলেত ], বড়� বণর্না করেত>>[  তাকিবর 
 <<শংসা করেত� ,[  উ�ারণ করেত  الَِإَلھَ  إِ  الَّ  َ�ُ -তাহলীল ] <<বলেত ], �শংসা-�িন করেত أََ�ُ أَْكبَرُ –
[ তাহিমদ-  َِّ�ِ الَحْمُد  বলেত ], দান �াথর্না করেত>> [ সুআল-   َأَلّلُھمَّ إِنّا نَْسأَلُك  বলেত ] )) আ�াহ বেলন, 
তারা িক আমােক েদেখেছ, তারা(েফের�ারা)বেল, না,তখন আ�াহ বেলন, েকমন হত যিদ তারা 
আমােক েদখত,তখন েফের�ারা বলেবন, যিদ তারা আপনােক েদখত তা হেল তারা আপনার অিধক 
�শংসা করত, অিধক গণকীতর্ ন করত, অিধক িযিকর করত,অতপর আ�াহ বেলন: তারা েকান 
িজিনস চাে�,েফের�ারা বলেবন, তারা  জা�াত চাে�, আ�াহ বলেবন, তারা িক জা�াত েদেখেছ, 
েফের�ারা বলেবন, না, আ�াহ বলেবন , তারা যিদ জা�াত েদখত তা হেল েকমন হত? েফের�ারা 
বলেবন, তারা জা�ােতর জনয্ অিধক অকা�ী ও অিধক ই�কু হত, আ�াহ বলেবন , তারা িক 
িজিনস েথেক আ�য় �াথর্না করেছ,েফের�ারা বলেবন, তারা েদাযখ েথেক আ�য় �াথর্না করেছ, আ�াহ 
বলেবন, তারা িক েদাযখ েদেখেছ, েফের�ারা বলেবন, না, আ�াহ বলেবন, েকমন হত যিদ তারা 
েদাযখ েদখত, েফের�ারা বলেবন, যিদ তারা েদাযখ েদখত তা হেল তারা তা েথেক অিধক 
পলায়নকারী ও অিধক ভয়কারী হত,আ�াহ েফের�ােদরেক বলেবন, আিম েতামােদরেক �া�ী রাখিছ, 
িনষ্চয় আিম তােদরেক �মা কের িদলাম,েফের�ারা বলেবন, তােদর মােঝ উমুক পাপী রেয়েছ,তােদর 
ই�ার সােথ আেসিন, েস তার িনজ� �েয়াজেন এেসেছ,আ�াহ বলেবন, দারা এমন স�দায় তােদর 
সােথ উেবশনকারী দভুর্ াগা হয় না। মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭৫৪২ ।  
 (২) أَنَّ َرُجًال َسأَلَھُ ، فَقَاَل: أَيُّ اْلُمَجاِھِدْیَن   َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ َعْن ُمعَاِذ ْبِن أَنٍَس ،، َعْن أَبِْیِھ،  َعن 

ِ أَْجًرا ؟ قَاَل:  ائِِمْیَن أَْعَظُم ِ�َّ ِ ِذْكًرا " قَاَل : َو أَيُّ الصَّ ِ ِذْكًرا "،  ثُمَّ ذََكَر أَْعَظُم أَْجًرا ؟ قَاَل: " أَْكثَُرھُْم ِ�َّ " أَْكثَُرُھْم ِ�َّ
َكاةَ وَ  َدقَةَ ، ُكلُّ ذَِلَك الصَّالَةَ و الزَّ ِ ِذْكًرا "،فَقَاَل أَبُو  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ  اْلَحجَّ و الصَّ یَقُْوُل : " أَْكثَُرُھْم ِ�َّ

ْیُق ِلعَُمَر َرِضَى هللاُ تَعَالَى َعْنھُ : " یَا أَبَا َحْفٍص ذََھَب الذَّاِكُرْوَن بُِكّلِ خَ  ّدِ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرسُْولُ ْیٍر "، فَقَاَل بََكِر الّصِ
)15855مسند أحمد، (للطبراني+َعْن َسْھل ْبن ُمعَاٍذ َعْن أَبِْیِھ،ـــــ  الكبیر المعجم في  )16812أََجْل " (: " َسلَّمَ  وَ   
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অথর্ঃ- হযরত মুআ’জ িবন আনাস রািদআ�াহ আনহ িতিন তার িপতা েথেক বেলন: তার িপতা 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক বণর্না কের: িন�য় একজন েলাক তাঁেক(রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক)�� কের বলল:েকান মুজািহদ পুর�ােরর িদক িদেয় বড় বা মহান? 
িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বলেলন:“তােদর মেধয্ েয আ�াহর িযিকর েবশী 
েবশী কের”,েস(েলাক)বলল: েকান েরাজাদার পুর�ােরর িদক িদেয় বড় বা মহান? িতিন(রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বলেলন:“তােদর মেধয্ েয আ�াহর িযিকর েবশী েবশী কের”, 
তারপর ? িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) নামাজ,যাকাত,হ� ও সাদ�া উে�খ 
কের �েতয্কিট িবষেয়ই বলেলন: “তােদর মেধয্ েয আ�াহর িযিকর েবশী েবশী কের” ।(এই কথা 
শেন) হযরত আবু বকর রািদআ�াহ অনহ হযরত ওমরেক (রািদআ�াহ অনহেক)বলেলন: েহ আবু 
হাফস, “িযিকরকারীরাইেতা সব কলয্াণ িনেয় েগল” । (তােদর উভেয়র কথা শেন) রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামাক বলেলন: হা!। আল-ম’ুজামুল কািবর, তাবারানী,হািদস শরীফ নং-
১৬৮১২+সাহল িবন মুআ’জিতিন তার িপতা েথেক, মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
১৫৮৫৫ ।  
(৩) َسلََّم یَِسْیُر َطِرْیِق َمكَّةَ، فَأَتَي ُجْمداَن ، فَقَاَل: ِسْیُروا َسبََق  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِيُّ َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ، قَاَل: كاَن  

ُدْةَن، قَاَل الذَّاِكِرْوَن َ�َ َكثِْیًراــ  مسند ُدْوَن، قَالُوا: َوَما اْلُمفَّرِ )9456( ـ أحمد اْلُمفَّرِ  
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহমা েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা ম�ার েকান এক রা�ায় চলেত চলেত জমুদান নামক �ােন এেস বলেলন: েতামরা চলেত 
থাক,  َُدْون  :মুফারিরদনুগণ অ�গামী হেয় েগেছ। তারা(সাহাবীগণ)বলেলন (আল-মুফারিরদনু) اْلُمفَّرِ
ُدْونَ   িক? িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: (তারা) (আল-মুফারিরদনু) اْلُمفَّرِ
হে� েবশী েবশী আ�াহর িযিকরকারী । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৯৪৫৬ ।  
 (৪) ِ ي ُھَرْیَرةَ، قَاَل: َعِن  َعْن أَبِ   َسلََّم، قَاَل: إِنَّ ِ� َمالَئَِكةً َسیَّاَرةً فُُضالً یَْبتَغُْوَن َمَجاِلَس  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِّي

ْكِر ــ  )8544مسند أحمد، (الذِّ                                                                                                          
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহমা েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন: িন�য় আ�াহর িকছু অিতির� েফের�া রেয়েছন যারা িযকেরর মাজিলস 
অনুস�ান কের । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮৫৪৪ ।  
(৫) ِ َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ، قَاَل: َعِن    َظّنِ َعْبِدي بِْي َوأَنَا َمعَھُ َسلََّم، قَاَل َ�ُ َعزَّ وَجلَّ أَنَا ِعْنَد  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِّي

)10835( ـ أحمد َحْیُث یَْذُكُرنِي ـــ مسند                                                                                                           
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহমা েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন: আ�াহ অযয্া ওয়া জা�া বেলন: আিম আমার ব�ার ধারনার সােথ আিছ,আর 
আিম তার সােথই আিছ েযখােনই েস আমােক �রণ কের । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-১০৮৩৫ ।                                                                                                                             
(৬) َما َعِمَل آََدِميُّ َعَمًال أَْنَجى لَھُ ِمْن َعذَاِب هللاِ ِمْن ِذْكِر : " َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ فَقَاَل اَل: َعْن ُمعَاِذ ، قَ  

ـ (هللاِ " ، قَالُْوا: َو الَ اْلِجَھادُ فِى َسبِْیِل هللاِ ؟ قَاَل: " َوالَ "، إِالَّ أَْن تَْضِرَب بَِسْیِفَك  اٍت ــ  )16765َحتَّى یَْنقَِطَع " ثَالََث َمرَّ
                                                                                                              للطبراني الكبیر المعجم في

অথর্ঃ- হযরত মুআ’জ রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা িতনবার  বেলন: েকান মানুষই তার জনয্ আ�ার আযাব বা শাি� েথেক আ�াহর 
িযকেরর েচেয় েবশী পির�াণকারী এমন েকান আমল কেরনা । তারা(সাহাবীগণ রািদআ�াহ 
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আনহম)বলেলন: িজহাদও নয় ? িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বেলেছন: না,তেব, 
তুিম েতামার তেলায়ার িদেয় আঘাত করেত িগেয় তেলায়ার েভে� যায় তবুও। ।আল-ম’ুজামুল 
কািবর,তাবারানী,হািদস শরীফ নং-১৬৭৬৫।                                                                                                         
(৭) یَا َرسُْوَل هللاِ ،أَْوِصنِي ، فَقَاَل " َعلَْیَك بِتَْقَوى هللاِ َمااْستََطْعَت ، َواْذُكِر هللاَ ِعْنَد كُّلِ َحَجٍر ْلُت : َعْن ُمعَاِذ ، قَاَل :قُ  

ئللطبرانی الكبیر المعجم في )16745و َشَجٍر " (                                                                                                         
অথর্ঃ- হযরত মুআ’জ রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:আিম বললাম: ইয়া রাসুলা�ািহ, 
আমােক উপেদশ িদন, িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বেলেছন: তুিম আ�াহ ভীিত 
অবল�ন করেব আর �েতয্কিট পাথর ও গােছর িনকট আ�াহর িযিকর করেব ।আল-ম’ুজামুল 
কািবর,তাবারানী,হািদস শরীফ নং-১৬৭৪৫।                                                                                                           
(৮)  أْن قُْلُت: أَيُّ اْالَْعَماِل أََحبُّ  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرسُْولَ َعْن ُمعَاِذ ْبِن َجبٍَل قَاَل: إِنَّ آَِخَر َكالٍَم فَاَرْقُت َعلَْیِھ

للطبراني الكبیر المعجم في )16634هللاِ "ــ(إِلَى هللاِ ؟ قَاَل : أَْن تَُمْوَت َوِلَسانَُك َرْطٌب ِمْن ِذْكِر                     
অথর্ঃ- হযরত মুআ’জ িবন জাবাল রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: িন�য় েশষ কথা 
যার উপর আিম রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িবদায় িদি�, আিম বেলিছ: েকান 
আমল আ�াহর িনকট েবশী পছ�নীয় ?িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বেলেছন: 
আ�াহর িযকের েতামার িজহবা িস� রাখা অব�ায় তুিম মৃতুয্ বরণ করেব ।আল-ম’ুজামুল 
কািবর,তাবারানী,হািদস শরীফ নং-১৬৬৩৪।                                               
(৯) قَْد َكثَُرْت َعلَيَّ فَاْنبِئْنِي  اإلسالمَسلََّم ، إِنَّ َشَرائَِع  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّىَعْن َعْبِدهللاِ اْبِن بَُسِر أَنَّ َعَربِی�ا قَاَل ِلَرُسْوِل هللاِ  

)3793( ماجة إبن سنن "ِمْنَھا بَِشْيٍء أَتََشبَُّث بِِھ، قَاَل " الَ یََزاُل ِلَسانَُك َرْطبًا ِمْن ِذْكِر هللاِ                                                      
অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন বুসর রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, একজন আরাবী রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলল, ইসলােমর আইন-কানুন অেনক হেয় েগেছ, উহা েথেক আমােক এমন 
িকছু জািনেয় িদন যােত আিম েলেগ থাকব, িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বেলেছন: 
আ�াহর িযকের েতামার িজহবা সবর্দা িস� থাকেব ।সুনান ুইবনু মাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৩৭৯৩ ।                                                                                                                                   
(১০) ْرَداِء أَنَّ النَّبِيَّ صلي  وسلم قَاَل: " أَالَ أَنَبِّئُْكْم بَِخْیِر أَْعَماِلكُْم َو أَْرَضاَھا ِعْنَد َمِلْیِكُكْم َوأَْرفَِعَھا  علیھ هللا َعْن أَبِي الدَّ

ُكْم فَتَْضِربُوا أَْعنَاقَُھْم َویَْضِربُوا أَْعنَاقَُكمْ فِى َدَرَجاتُِكْم َوَخْیِرلَُّكمْ  " قَالُوا   ِمْن إِْعَطاِء الذََّھِب َواْلَوَرِق َوِمْن أَْن تَْلقَوا َعُدوَّ
)0379( ماجة إبن َوَما ذَاَك یَا َرُسْوَل َ�ِ؟ قَاَل: "ِذْكُر َ�ِ" ـــ سنن                                                                                    

অথর্ঃ- হযরত আবু দারদা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন: “ আিম েতামােদরেক েতামােদর মািলেকর িনকট অিধক সে�াষজনক, স�াণ-যর্ামদায় উ�ত, 
�নর্-রপা বয্য় করা এবং েতামরা েতামােদর শ�েদর সা�াৎ লাভ কের েতামরা তােদর গদর্ ান আঘাত 
করেব আর তারা েতামােদর গদর্ ান আঘাত করার েচেয় েবশী উত্তম আমেলর সংবাদ িদব িক? তারা 
(সাহাবীগণ রািদআ�াহ আনহম) বলেলন: ইয়া রাসুলা�ািহ, উহা িক?  িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন:  ُِذْكر  ِ�َ  (িযকর�াহ) তথা আ�াহর িযিকর ।সুনান ুইবনু মাজাহ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৭৯০ । 
 
 আ�াহর িযিকর বা আ�াহর �রণ �সে� বিণর্ত হািদস শরীেফর (িযকর�ািহ) ِذْكرُ  �َِ 
সারসংে�পঃ                                                                 
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উপের আিম ১০খানা হািদস শরীফ উে�খ কেরিছ । তার সারসংে�প এই-------                                        
১নং হািদস শরীফ খানােত এই কথা বলা হেয়েছ েয, েফের�াগণ আ�াহর িযিকরকারী স�দায়েক 
িযিকের রত অব�ায় েদেখ মহান তাআ’লার িনকট িগেয় িরেপাটর্  বা িববরণ উপ�াপন করেল আ�াহ 
েফের�াগণেক �া�ী েরেখ িযিকরকারী স�দায়েক �মা�া� েঘাষণা েদন।                               
২নং হািদস শরীফ খানােত এই কথা বলা হেয়েছ েয, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন- েরাজা,নামাজ,যাকাত,হ� ,সাদ�া এবং িজহাদকারীেদর মেধয্ েয েবশী িযিকরকারী েস 
সবেচেয় বড় পুর�ার�া� ।                                                                           
৩নং হািদস শরীফ খানােত এই কথা বলা হেয়েছ েয, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন: 
ُدْونَ  ُدْونَ  :মুফারিরদনুগণ অ�গামী হেয় েগেছ। তারা(সাহাবীগণ)বলেলন (আল-মুফারিরদনু) اْلُمفَّرِ  اْلُمفَّرِ
(আল-মুফারিরদনু) িক? িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: (তারা) হে� 
েবশী েবশী আ�াহর িযিকরকারী।                                                                                                                           
৪নং হািদস শরীফ খানােত এই কথা বলা হেয়েছ েয,  আমােদর  নবী মুহা�াদরু সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন: িন�য় আ�াহর িকছু অিতির� েফের�া রেয়েছন যারা িযকেরর মাজিলস 
অনুস�ান কের ।                                                                                                                                               
৫নং হািদস শরীফ খানােত এই কথা বলা হেয়েছ েয, আমােদর  নবী মুহা�াদরু সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন: আ�াহ অযয্া ওয়া জা�া বেলন: আিম আমার ব�ার ধারনার সােথ আিছ, 
আিম তার সােথই আিছ েযখােনই েস আমােক িযিকর( �রণ) কের ।                                                                                                    
৬নং হািদস শরীফ খানােত এই কথা বলা হেয়েছ েয, আমােদর  নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা িতনবার  বেলন: েকান মানুষই তার জনয্ আ�ার আযাব বা শাি� েথেক 
আ�াহর িযকেরর েচেয় েবশী পির�াণকারী এমন েকান আমল কেরনা । িজহােদ অংশ �হন কের 
তেলায়ার ভা�েলও নয় আমােদর  নবী মুহা�াদরু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা উদাহরণ িহেসেব 
তা উে�খ কেরেছন ।                                                               
৭নং হািদস শরীফ খানােত এই কথা বলা হেয়েছ েয, আমােদর  নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: তুিম �েতয্কিট পাথর ও গােছর িনকট আ�াহর িযিকর করেব ।   
৮নং হািদস শরীফ খানােত এই কথা বলা হেয়েছ েয,  আমােদর  নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বেলেছন: আ�াহর িযকের েতামার িজহবা িস� রাখা অব�ায় তুিম মৃতুয্ বরণ 
করেব   ।                                                                                                                                                           
৯নং হািদস শরীফ খানােত এই কথা বলা হেয়েছ েয,  আমােদর  নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন:   আ�াহর িযকের েতামার িজহবা সবর্দা িস� রাখা।                                                                                                 
১০নং হািদস শরীফ খানােত এই কথা বলা হেয়েছ েয,সম� আমেল েচেয়  ِْكرُ ذ  ِ�َ  (িযকর�াহ) তথা 
আ�াহর িযিকর উত্তম ।                                                                 
তথা আ�াহর ‘িযিকর’ স�েকর্ (িযকর�াহ) "ِذْكُر َ�ِ"  উপের বিণর্ত মহান আ�াহর পিব� কুরআেনর 
০৯খানা(নয়খানা) আয়াত ও আমােদর  নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার ১০খানা(দশখানা) পিব� হািদস শরীফ গভীরভােব গেবষণামূলক মন িনেয় অধয্য়ন করেল 

َ�ِ  ِذْكرُ   (িযকর�াহ) তথা আ�াহর িযিকর েকানিট সহজ ও সু�র তা "أَْرَذُل اْلقُُرْونِ   "(আরযালুল 
কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� িকয়ামত সংঘটন কাল পযর্� 
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সময়কালীন শতা�ীসমূেহর)অ�ভুর্ � সবর্িনকৃ� আিলম-উলামাগেণর সময্ক জানেত পারেবন । মহান 
আ�াহই তাওিফকদাতা । 

তথা আ�াহর ‘িযিকর’ স�েকর্ (িযকর�াহ)"ِذْكُر َ�ِ"   িবসতািরত বয্াখয্াঃ 
 
উপের আিম  "ِ�َ ِذْكُر"(িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ স�েকর্  ০৯খানা(নয়খানা)  পিব� 
কুরআেনর আয়াত ও ১০(দশ)খানা হািদস শরীফ উে�খ কেরিছ । এর মেধয্ �থম ধারাবািহক 
০৯খানা পিব� কুরআেনর আয়াত ও ১০(দশ)খানা হািদস শরীেফই ُمْطلًقًا (মুতলা�ান)তথা  
শতর্ হীন "ِ�َ ِذْكُر"(িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ করেত বলা হেয়েছ । উপেরা� ০৯খানা পিব� 
কুরআেনর আয়াত ও ১০(দশ)খানা হািদস শরীেফর েকানিটেতই   "ِ�َ ِذْكُر"(িযকর�াহ) তথা আ�াহর 
‘িযিকর’ করার জনয্ েকান অ�র,শ� বা বাকয্ সুিনিদর্� করা হয়িন । বরং শধুমা�     "ِ�َ ِذْكُر"
(িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ করেতই বলা হেয়েছ ।  "ِ�َ ِذْكُر"(িযকর�াহ) তথা আ�াহর 
‘িযিকর’ করার জনয্ েকান অ�র,শ� বা বাকয্ সুিনিদর্� না করায় বা ُمقَیًَّدا (মু�াইয়াদান) তথা 
শতর্ যু� না করায় বরং উ�ু� রাখায় েযই বাকয্ বা শ�মালা উ�ারণ করেল আ�াহর নাম �রণ 
হেয় যায় েসই বাকয্ বা শ�মালার উ�ারেণর মাধয্েমই  "ِ�َ ِذْكُر"(িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ 
করা যােব । তেব েযেহতু  "ِ�َ ِذْكُر"(িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ করার জেনয্ হািদস শরীেফ 
সু�র-সু�র বাকয্ বা শ�মালা রেয়েছ তা িদেয়  "ِ�َ ِذْكُر"(িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’করেল 
ছওয়াব বা পুর�ার,উপকািরতা েযমন েবশী লাভ করেব েতমিন ফলাফলও অিধক হেব ।তাই, 
িনেজেদর বানােনা বাকয্ বা শ�মালার উ�ারেণর মাধয্েম  "ِ�َ ِذْكُر"(িযকর�াহ) তথা আ�াহর 
‘িযিকর’ না কের হািদস শরীেফ বিণর্ত সু�র-সু�র বাকয্ বা শ�মালার উ�ারেণর মাধয্েমই  ِذْكُر"
 "ِ�َ(িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ করা সবেচেয় উত্তম । হািদস শরীেফ বিণর্ত সু�র-সু�র 
বাকয্ বা শ�মালার মেধয্ �থম সািরর সহজ শ�মালা হে� আ�াহর তাআ’লার ৯৯িট পিব� সু�র-
সু�র নাম । মহান আ�াহ তাআ’লার ৯৯িট পিব� সু�র-সু�র নােমর মেধয্ সবর্�থম সু�র নামিটই 
হে� “ ُ َ�َ”। এই �থম পিব� নামিটেক(  ) ُّْسُم الذَّاتِي  �তথা সত্তার নাম বেল। অবিশ� নামগেলা হে  اَْإلِ
তাঁর গণগত নাম। এই গণগত নামগেলা হে� মহান আ�াহ তাআ’লার গণাবলী। পিব� কুরআেন 
আ�াহ তাআ’লার এই নামগেলােক িযিকর করেত বা এই নামগেলা উ�ারণ কের মহান আ�াহেক 
ডাকেত িনেদর্শ েদওয়া হেয়েছ এবং পাশাপািশ এই নামগেলােক আ�াহর সু�র-সু�র নাম  বলা হেয়েছ 
। এই নামগেলার েয েকান একিটেক িদেয় হেলও মহান আ�াহেক ডাকেত হেব বা এই নামগেলার েয 
েকান একিটেক উ�ারণ করার মাধয্েম হেলও   "ِ�َ ِذْكُر"(িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ করেত 
হেব ।এই নামগেলার েয েকান একিটেক িদেয় হেলও মহান আ�াহেক ডাকা বা এই নামগেলার েয 
েকান একিটেক উ�ারণ করার মাধয্েম হেলও  "ِ�َ ِذْكُر"(িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ করা 
মহান আ�াহ তাআ’লার িনেদর্শ েমাতােবক ফরজ । পিব� কুরআেনর আেদশখানা হে� --------

)180ِف  ــ اْألَیَةُ (اْألَْسَماُء اْلُحْسنَى  فَاْدعُُوهُ بَِھا ــ ًسْوَرةُ اْألَْعرَ  َو ِ�َِّ  ----------------------- 
অথর্ঃ-  আ�াহর সু�র-সু�র নাম রেয়েছ, েতামরা তাঁেক (আ�াহেক) উ� নাম ধেরই ডাক ।সুরা 
আল-আ’রাফ, আয়াত নং-১৮০ । পিব� কুরআেনর অনয্�     اْألَْسَماُء اْلُحْسنَى (আল আসমাউল হসনা) 
তথা সু�র-সু�র নাম উ�ারণ কের কের মহান আ�াহেক ডাকার িবষেয় আেরা একখানা আয়াত 
রেয়েছ । আয়াতখানা হে� এই- ----------------------------------------  
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ْحَماَن، أَیَّاَما تَْدعُوا فَلَھُ اْألَْسَماُء اْلُحْسنَى  ىــ ًسْوَرةُ اْلَكْھف  ــ اْألَ  )110یَةُ (قُِل اْدعُو�ََ أَِو اْدُعوا الرَّ                            
অথর্ঃ-(েহ নবী) বলুন, েতামরা (আ�াহেক) আ�াহ বেল ডাক িকংবা রহমান বেল ডাক । েযই 
নােমই ডাক তাঁর (আ�াহর) সু�র-সু�র নাম রেয়েছ ।সুরা আল-কাহফ, আয়াত নং-১১০ ।                                                             
উপেরা� পিব� আয়াত�েয় আ�াহ তাআ’লা তাঁর বা�ােদরেক তাঁরই(আ�াহর) ْألَْسَماُء اْلُحْسنَى  ا  (আল 
আসমাউল হসনা) তথা সু�র-সু�র নাম উ�ারণ কের কের মহান আ�াহেক ডাকেত িনেদর্শ িদেয়েছন। 
তাই, মহান আ�াহর এই িনেদর্শেক ফরজ মেন কের �েতয্ক মুসিলম মানুষেক মহান আ�াহর  اْألَْسَماُء
 তথা সু�র-সু�র নামগেলােক অথবা ঐ নামগেলার মধয্ হেত েয (আল আসমাউল হসনা) اْلُحْسنَى  
েকান একিট নামেক উ�ারণ কের কের আ�াহ তাআ’লার িযিকর কর হেব । মহান আ�াহর িনেদর্ েশর 
িবপরীত এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া�   আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  ُاْلَجَماَعة (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা نَِّة َو اْلَجَماَعِة    الثََّالثَة  �নােম দলব(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) أَْھُل السُّ

اْلقُُرْون َخْیرُ   " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ 
আনহম),তােবঈ ও তােব’-তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত 
রায়-মতামত,  ُْجتَِھاد  তথা িনয়ম,  �ণীত ফতওয়া, িমমাংসীত (আসসু�াহ)ألسُّنَّةُ  �তথা গেবষণাল اْالِ
িস�া� ও মতবােদর িবপরীত    ِأَْرَذُل اْلقُُرْون"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(িহজরী 
চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� িকয়ামত সংঘটন কাল পযর্� সময়কালীন শতা�ীসমূেহর)অ�ভুর্ � সবর্িনকৃ� 
আিলম-উলামাগেণর মধয্ হেত েকউ যিদ বেল েয, মহান আ�াহ তাআ’লার ৯৯িট পিব� সু�র-সু�র 
নােমর মেধয্ সবর্�থম সু�র নাম “ ُ َ�َ ” নামিটর িযিকর করা যােবনা তেব েস মুসিলম নেহ, েস 
হে� �কৃতপে� মুনািফক মুসিলম(অভয্�রীনভােব কািফর)। কারণ, েস পিব� কুরআেনর িবপরীত 
িনেদর্শ িদেয়েছ ।   ُْونِ أَْرذَلُ اْلقُر"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
ও পরবত� িকয়ামত সংঘটন কাল পযর্� সময়কালীন শতা�ীসমূেহর)অ�ভুর্ � সবর্িনকৃ� মুনািফক 
আিলম-উলামাগণ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ 
িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা نَِّة َو أَْھُل السُّ
اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  �নােম দলব(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعِة    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) 
তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’-তােবঈনগেণর 
তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত,  ُْجتَِھاد  �তথা গেবষণাল اْالِ
 তথা িনয়ম,  �ণীত ফতওয়া, িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবপরীত (আসসু�াহ)ألسُّنَّةُ 
মতামত,ফতওয়া িদেয় এইট চায় েয, মুসিলম মানুষ  "ِ�َ ِذْكُر"(িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ 
কম করক ।কারণ, “ ُ َ�َ   ُ َ�َ ” আ�াহ আ�াহ িযিকর করা সহজ । তারা সহজ প�িত তয্াগ কের 
কিঠন প�িত অবল�ন কের িনেজরা েযমন  "ِ�َ ِذْكُر"(িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ কম কের 
েতমিনভােব তারা তােদর অনুসারীেদরেকও “ ُ َ�َ  ُ َ�َ ” আ�াহ আ�াহ নােমর মত সহজ প�িতর 
িযিকর তয্াগ করাইেয়  "ِ�َ ِذْكُر"(িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ কম করেত উৎসািহত কের 
মুনািফক মুসিলম বানােত চায় ।কারণ, কম কম  ِ�َ ِذْكُر" " (িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ করা 
মুনািফকেদর ল�ণ ও িনদশর্ন । েবশী েবশী "ِ�َ ِذْكُر" (িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ করেল 
মুনািফকরা সহয্ করেত না েপের েবশী েবশী "ِ�َ ِذْكُر" (িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ করােক 
তারা বেল উেঠ “এ কাজিট হে� (িরয়া) তথা েলাক েদখােনা িযিকর ।েযমন হািদস শরীেফ আেছ— 

َ ِذْكًرا یَقُْوُل اْلُمنَافِقُْوَن تَُراُءْوَن  ":"  وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  قَالَ   قَاَل :َعْن اْبِن َعبَّاٍس،       اذْكُُروا �َّ
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অথর্ঃ- হযরত ইবনু আ�াস রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: েতামরা  "ِ�َ ِذْكُر" (িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ এমনভােব 
কর যােত মুনািফকরা বেল “েতামরা (িরয়া) বা েলাকেদখােনা িযিকর করছ” । েযমন "ِ�َ ِذْكُر" 
(িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ স�েকর্  উপের উে�িখত ০৯ নং �িমেক বিণর্ত পিব� কুরআেনর 
আয়ােত মুনািফকেদর এই ম� �ভাবিটর কথা উে�খ কের মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ-------

َ   )421( اْألیة ، النساء سورةـــ  إِالَّ قَِلْیالً  َ�ِ  ِذْكرُ  অথর্ঃ-তারা(মুনািফকরা)  الَ  یَْذُكُرْون �َّ  (িযকর�ািহ) তথা 
আ�াহর �রন বা িযিকর কমই কের থােক । সুরা িনসা,আয়াত নং১৪২ ।  অথচ আমােদর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর পিব� হািদস শরীেফ বেলন েয, েবশী েবশী আ�াহর িযিকর 
করেল মুনািফিক তথা কপটতা দরু হয় । হািদস শরীফখানা হে� এই------------------- 
(২) َمْن أَْكثَر َِذْكَر هللاَ  فَقَْد بَِرىئ ِمَن النِّفَاِق :" " وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  قَالَ   َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ،، قَاَل : 

للطبراني االوسط المعجم في) 6931("                                                                                                                               
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: েয েবশী েবশী আ�াহর িযিকর করেব েস মুনািফিক তথা কপটতা 
েথেক িনিম্কৃিত পােব ।আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী,হািদস শরীফ নং-৬৯৩১।  স�ািণত 
পাঠকবগর্েক ��াভের বলিছ েয, “ ُ َ�َ  ُ َ�َ ” আ�াহ আ�াহ নােমর মত সহজ িযিকর অনয্েকান 
শ�াাবলী বা বাকয্বলী �ারা স�ব নয় । "أَْرذَُل اْلقُُرْونِ    "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� িকয়ামত সংঘটন কাল পযর্� সময়কালীন শতা�ীসমূেহর) 
অ�ভুর্ � সবর্িনকৃ� মুনািফক আিলম-উলামাগণই “ ُ َ�َ  ُ َ�َ”আ�াহ আ�াহ নােমর মত সহজ প�িতর 
িযিকর তয্াগ কের েযেহতু  َِ� ُسْبَحاَن , َ�ُ  الَّ  إِ  الَإِلَھَ  , ُالَحْمُد ِ�َِّ   ةَ إِالَّ بِا�َّ   এবং  أََ�ُ أَْكبَرُ  ,  الَ َحْوَل َو الَ قُوَّ  
তাসিবহ,তাহলীল,তাহিমদ, তাকিবর ও দআু’নামক বাকয্ বা শ�মালার মত কিঠন প�িতর িযিকর 
করেত তােদর অনুসারীেদরেক উৎসািহত কের । অথচ তাসিবহ,তাহলীল,তাহিমদ, তাকিবর ও দআু’ 
নামক বাকয্ বা শ�মালার মত কিঠন প�িতর িযিকরগেলা সুিনিদর্� সমেয়, সুিনিদর্� সংখয্ায় পড়ার 
কথাই পিব� হািদস শরীেফ এেসেছ । েযমন-পাঁচ ওয়া� নামােজর পর এবং শয়ার সমেয় ইতয্ািদ 
সমেয়  ِ�َ ُسْبَحاَن েতি�শ বার,  َِّ�ِ الَحْمُد েতি�শ বার,  ُأََ�ُ أَْكبَر  েচৗি�শ বা এবং  َالَّ  إِ  الَِإَلھ  ُ�َ   একবার  
ইতয্ািদ সংখয্ায় পড়ার িনেদর্শনাই েবশী হািদস শরীেফ এেসেছ । 
তাছাড়া পিব� হািদস শরীেফ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আ�াহর তাআ’লার ৯৯িট 
পিব� সু�র-সু�র নামগেলার িযিকর করেত সরাসির িনেদর্শ না িদেয় বরং এ কথা বেলেছন েয, 
েযই মুসিলমই আ�াহর তাআ’লার ৯৯িট পিব� সু�র-সু�র নামগেলা মুখ� কের িযিকর করেব েস 
েবেহে� �েবশ করেব বেল উৎসাহ �দান কেরেছন । েযমন হািদস শরীেফ আেছ------------ 
�থম হািদস শরীফ                                                                                                                               
ِ تِْسعَةً وَّ تِْسِعْیَن إِْسًما ِمائَةً إِالَّ َواخِ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرسُْولَ أَبِي ُھَرْیَرةَ، أَنَّ   َعنْ  ًدا إِنَّھُ ِوتٌْر َسلَّم قَاَل " إِنَّ ِ�َّ

اِدُق النُّْوُرـــ --إِلَى---------------------یُِحبُّ اْلِوتَْر َمْن َحِفَظَھا َدَخَل اْلَجنَّةَ ،َوِھى َ�ُ  )8613( ماجة إبن سننالصَّ  
অথর্ঃ- হযরত হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ েথেক বিণর্ত, িন�য় রাসুলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: িন�য়ই আ�াহর িনরা ন�ইিট নাম রেয়েছ। িন�য় িতিন 
েবেজাড়, িতিন েবেজাড় পছ� কেরন, েযই উহা মখু� করেব েসই েবেহে� �েবশ করেব। আর 
তা(নামগেলা)হে�,   ُ َ�َ  হেত--- اِدُق النُّْوُرـــ  الصَّ পযর্� । সুনান ুইবনু মাজাহ, শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৩৮৬১। ((উপের বিণর্ত হািদস শরীফ খানােত মহান আ�াহর    اْألَْسَماُء اْلُحْسنَى    (আল আসমাউল 



555 
 

হসনা) তথা সু�র-সু�র নামগেলার �ারে�ই “ ُ َ�َ ” নামিট িদেয়ই আ�াহ তাআ’লার ৯৯িট পিব� 
সু�র-সু�র নামগেলার সুচনা হেয়েছ ।))                                                                                       
ি�তীয় হািদস শরীফ                                                                     

ِ  َعنِ  ُھَرْیَرةَ  أَبِي نْ عَ  ُ  َصلَّى النَّبِّي  إِالَّ   أََحدٌ  یَْحفَظَُھا الَ  َواِحًدا أِالَّ  ِمأَةٌ  إِْسًما َوتِْسعُْونَ  تِْسعَةُ  ِ�َِّ :   َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  أ�َّ
)2677ُمْسِلم  ــ ( اْلَجنَّةَ  َدَخلَ  أَْحَصاَھا َمنْ /  اْلَجنَّةَ  َدَخلَ  )                                                                                

অথর্ঃ- নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হেত হযরত হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ তাআ’লা 
আনহ বেলন : আ�াহর িনরা ন�ইিট নাম রেয়েছ। েযই উহা মুখ� করেব েসই েবেহে� �েবশ 
করেব। মুসিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৭৭।                                         
যােহাক, হািদস শরীেফ যতসব তাসিবহ,তাহলীল,িযিকর ও দআু’ রেয়েছ আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা নামােজর বািহের েসইগেলা পড়েত িনেদর্শ না িদেয় ঐগেলার ফলাফল, গণাগন 
ও ফিজলত বা ে��� েঘাষণা কের তাঁর উ�তেক ঐ নামগেলা পড়ার �িত উৎসাহ �দান কেরেছন। 
েযমন হািদস শরীেফ আেছ-------------------------------------------    
(১) ِ َعِن َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنُدِب   َك بِأَیِِّھنَّ بََدأَْت ُسْبَحاَن َسلََّم، قَاَل: أَْربٌَع  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِّي أَْفَضُل الَكالَِم الَ یَُضرُّ

ِ َو الَإِلَھَ إِ الَّ َ�ُ َوأََ�ُ أَْكبَُر ــ  )8113( ماجة إبن سننَ�ِ َوالَحْمُد ِ�َّ                                                                                          
অথর্ঃ-হযরত সামুরতা িবন জনুদবু রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন: চারিট িবষয় হে� সবর্ে�� কালাম বা বাকয্ ।ঐগেলার েযিট িদেয়ই �থম আর� 

কর েতামার �িত হেবনা । তা হে�  َِو الَإِلَھَ إ ِ الَّ َ�ُ َوأََ�ُ أَْكبَرُ  ُسْبَحاَن َ�ِ َوالَحْمُد ِ�َّ  । সুনান ুইবনু মাজাহ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৮১১ ।                                                                                                                                
(২) ْكِر الَإِلَھَ إِالَّ  علیھ هللا َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َ�ِ یَقُْوُل َسِمْعُت َرسُْوَل َ�ِ صلي     َ�ُ َو أَْفَضُل وسلم یَقُْوُل "أَْفَضُل الذِّ

ِ " ـــ سنن )8003( ماجة إبن الدَُّعاِء اْلَحْمُد ِ�َّ                                                                                                                       
অথর্ঃ-হযরত জােবর িবন আ�ু�াহ রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন আিম রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ: সবর্ে�� িযিকর হে� “ ُ�َ َّالَِإلَھَ ِإال” আর সবর্ে�� 
দআু’ হে� “ ِ                                    । সুনান ুইবনু মাজাহ শরীফ,হািদস শরীফ নং-৩৮০০ ।”اْلَحْمُد ِ�َّ
(৩) ِ ؟" قُلُت : :" وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  قَالَ   :َعْن أَبِي ذَّرٍ قَاَل   یَا َرُسْولَ أَالَ أُْخبُِرَك بِأََحبَّ اْلَكالَِم إِلَى �َّ

ِ َوبَِحْمِدِه ــ مسلمَ�ِ ! أَْخبِْرنِي  ِ، ُسْبَحاَن �َّ ِ، فَقَاَل : "إِنَّ أََحبَّ اْلَكالَِم إِلَى �َّ )2729(،  بِأََحبَّ اْلَكالَِم إِلَى �َّ            
অথর্ঃ-হযরত আবু জার রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন: “আিম িক েতামােক أََحبَّ اْلَكالَِم    (আহা�লু কালাম) তথা আ�াহর িনকট ি�য় কথািট বণর্না 
করব না”? আিম বললাম: ইয়া রাসুলা�ািহ!  أََحبَّ اْلَكالَِم (আহা�লু কালাম) তথা আ�াহর িনকট 
ি�য় কথািট আমােক জািনেয় িদন । িতিন বলেলন: িন�য়  أََحبَّ اْلَكالَِم (আহা�লু কালাম) তথা 
আ�াহর িনকট ি�য় কথািট হে�  َِوبَِحْمِده ِ     । মুসিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৭২৯। ُسْبَحاَن �َّ
(৪) قَال: قَاَل ِلي ، وسلم "أَالَ أَُدلَُّك َعلَى َكْنٍز ِمْن ُكنُْوِز اْلَجنَِّة"، قُْلُت بَلَى یَا  علیھ هللا صلي  هللا رسول َعْن أَبِي ذَّرٍ

ِ . قَاَل:" الَ  ِ " ـــ سننَرُسْوَل �َّ ةَ إِالَّ بِا�َّ                                              )3825( ماجة إبن َحْوَل َو الَ قُوَّ
অথর্ঃ-হযরত আবু জার রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা আমােক বেলেছন: “আিম িক েতামােক  ُنُْوِز اْلَجنَّةِ َكْنٍز ِمْن ك  (কানিযন িমন কুনুিযল 
জা�াত)তথা জা�ােতর ভা�ারসমূেহর একিট ভা�ার অবিহত করব না? আিম বললাম, হা! ইয়া 
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রাসুলা�ািহ, িতিন বলেলন: " ِ ةَ إِالَّ بِا�َّ ةَ إِالَّ بِا�َّ  الَ  “) " الَ َحْوَل َو الَ قُوَّ َحْوَل َو الَ قُوَّ  ”   হে� জা�ােতর 
ভা�ারসমূেহর একিট ভা�ার)। 
উপের আিম ১,২,৩.৪ �িমক নােম চারখানা হািদস শরীফ উে�খ কেরিছ, �েতয্কিট হািদস শরীেফ 
বিণর্ত পিব� বাকয্ ও শ�মালা্র ফলাফল,গণাগন ও ফিজলত বা ে���ই বণর্নাই করা হেয়েছ । এেত 
েকান িনেদর্শ �দান করা হয় িন। বরং উ� বাকয্ ও শ�মালা্ তাসিবহ,তাহিমদ,তাহলীল ও তাকিবর 
িহেসেব পড়েত উৎসাহ দানই করা হেয়েছ । অথচ মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর ৯৯িট পিব� সু�র-
সু�র নাম উ�ারণ কের কের মহান আ�াহ তাঁর বা�ােদরেক ডাকেত িনেদর্শ িদেয়েছন। ১ নং হািদস 
শরীেফ �থেম  َسُْبَحان  ِ�َ  নােম বাকয্ বা শ�মালা্েক  ُالَكالَمِ  أَْفَضل  (আফদালুল কালাম) তথা সবর্ে�� 
কালাম বা বাকয্ বলা হেয়েছ, পযর্ায়�েম ধারাবািহকভােব ি�তীয়ত:  َُوالَحْمد  َِّ�ِ  নােম বাকয্ বা শ�মালা্েক 

الَكالَمِ  أَْفَضلُ   (আফদালুল কালাম) তথা সবর্ে�� কালাম বা বাকয্, এইরকমভােব তৃতীয়ত:  َالَّ  إِ  الَإَِلھَ  و 
 ُ�َ   নােম বাকয্ বা শ�মালা্েক  ُالَكالَمِ  أَْفَضل  (আফদালুল কালাম) তথা সবর্ে�� কালাম বা বাকয্ ও 
চতুথর্ত: أَْكبَرُ  َوأََ�ُ    নােম বাকয্ বা শ�মালা্েক  ُالَكالَمِ  أَْفَضل  (আফদালুল কালাম) তথা সবর্ে�� কালাম বা 
বাকয্ বলা হেয়েছ । উপের উে�িখত হািদস শরীেফ বিণর্ত পিব� বাকয্ ও শ�মালা্র ফলাফল, গণাগন 
ও ফিজলত বা ে���ই বণর্নাই করা হেয়েছ ।িক� ঐ পিব� বাকয্ ও শ�মালা্ পড়েত েকান িনেদর্শ 
েদওয়া হয়িন ।                                                         
িঠক েতমিনভােব ি�তীয় হািদস শরীেফ    َالَّ  إِ  الَإِلَھ  ُ�َ   নােম বাকয্ বা শ�মালা্েক  ُْكرِ  أَْفَضل الذِّ  (আফদালুয 
িযিকর) তথা  সবর্ে�� িযিকর এবং  ُاْلَحْمد  َِّ�ِ  নােম বাকয্ বা শ�মালা্েক   َِعاء  আফদালুদ) أَْفَضلُ   الدُّ
দআু’) তথা  সবর্ে�� দআু’ বলা হেয়েছ ।ি� তীয় হািদস শরীেফ বিণর্ত পিব� বাকয্ ও শ�মালা্র 
ফলাফল, গণাগন ও ফিজলত বা ে���ই বণর্নাই করা হেয়েছ । িক� ঐ পিব� বাকয্ ও শ�মালা্ 
পড়েত েকান িনেদর্শ েদওয়া হয়িন ।                                                       
িঠক েতমিনভােব তৃতীয়  হািদস শরীেফ   ََوبَِحْمِدهِ  �َِّ  ُسْبَحان  নােম বাকয্ বা শ�মালা্েক  َّاْلَكالَمِ  أََحب  
(আহা�লু কালাম) তথা ি�য় বাকয্ বা কথা বলা কেয়েছ । তৃতীয় হািদস শরীেফ বিণর্ত পিব� 
বাকয্ ও শ�মালা্র ফলাফল,গ ণাগন ও ফিজলত বা ে���ই বণর্নাই করা হেয়েছ ।                                     
িঠক েতমিনভােব চতুথর্  হািদস শরীেফ   َةَ إِالَّ بِا�َّ الَ َحْوَل و َكْنٍز  أََحبَّ  নােম বাকয্ বা শ�মালা্েক  الَ قُوَّ
 তথা জা�ােতর ভা�ারসমূেহর একিট ভা�ার বলা(কানিযন িমন কুনুিযল জা�াত) ِمْن ُكنُْوِز اْلَجنَّةِ 
হেয়েছ । চতুথর্ হািদস শরীেফ বিণর্ত পিব� বাকয্ ও শ�মালা্র ফলাফল,গ ণাগন ও ফিজলত বা 
ে���ই বণর্নাই করা হেয়েছ  ।িক� ঐ পিব� বাকয্ ও শ�মালা্ পড়েত েকান িনেদর্শ েদওয়া হয়িন 
। অথচ মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর ৯৯িট পিব� সু�র-সু�র নাম উ�ারণ কের কের মহান আ�াহ 
তাঁর বা�ােদরেক ডাকেত িনেদর্ শ িদেয়েছন।                                              
িক�  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
িকয়ামত সংঘটন কাল পযর্� সময়কালীন শতা�ীসমূেহর)সবর্িনকৃ� কতক আিলম-উলামা মহান 
আ�াহ তাআ’লার ৯৯িট পিব� সু�র-সু�র নাম উ�ারণ কের কের মহান আ�াহেক ডাকেত বা 
িযিকর করেত উৎসািহত না কের বরং “ ُ َ�َ  ُ َ�َ ” আ�াহ আ�াহ িযিকর করা িবদআ’ত বেল । 
এরা �কৃতপে� মুনািফক মুসিলম(অভয্�রীনভােব কািফর)। কারণ, তারা পিব� কুরআেনর িবপরীত 
িনেদর্শ িদেয়েছ । তারা বেল,    َالَّ  إِ  الَإِلَھ  ُ�َ   নােম বাকয্ বা শ�মালা্ ছাড়া  “ ُ َ�َ   ُ َ�َ ” আ�াহ 
আ�াহ িযিকর করা িবদআ’ত । কারণ, এরা  (িবদআ’ত) শ�িটর অথর্ জােন না । তারা 
(িবদআ’ত) শ�িটর অথর্ স�েকর্  অ� । (িবদআ’ত) শ�িটর অথর্ ও সং�া স�েকর্  িব�ািরত 
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জানেত অ� �ে�র পৃ�া নং-৩২৪ েথেক ৩৪০ পৃ�া পযর্� ��বয্ ।                              
এখােন একিট কথা �তর্ বয্ ও অনুধাবনেযাগয্ েয, মহান আ�াহর  ُاْلُحْسنَى اْألَْسَماء   (আল আসমাউল 
হসনা) তথা সু�র-সু�র নামগেলার মধয্ হেত েয েকান একিট নাম েকান  ٌَكالَم(কালাম) তথা 
বােকয্র সােথ সংেযাগ না হেল েসই  ٌَكالَم(কালাম) তথা বাকয্িটর উ�ারেণ েযমন েকান ছওয়াব বা 
পুর�ার েনই েতমিন েসই  ٌَكالَم(কালাম) তথা বাকয্িটর ফলাফল, গণাগন ও ফিজলত বা ে���ও 
েনই । েযমন-  َُسْبَحان নােম শে�র সােথ  ُ َ�َ নােম শ� েযাগ না করেল  َُسْبَحان নােম শে�র উ�ারেণ 
েকান ছওয়াব বা পুর�ার, ফলাফল, গণাগন ও ফিজলত বা ে���ও েনই । িঠক েতমিনভােব 
পযর্ায়�েম ধারাবািহকভােব  َالَّ  إِ  الَإِلَھ  নােম বােকয্র বা শ�মালা্র সােথ  ُ َ�َ নােম শ� েযাগ না করেল, 
ُ  নােম শে�র সােথ اْلَحْمدُ  َ�َ নােম শ� েযাগ না করেল এবং ُ  নােম শে�র সােথ  أَْكبَرُ  َ�َ নােম শ� েযাগ 
না করেল  َالَّ  إِ  الَِإلَھ اْلَحْمدُ   ,  ,  ,বাকয্ বা শ�মালা্র উ�ারেণ েকান ছওয়াব বা পুর�ার , ফলাফল   أَْكبَرُ  
গণাগন ও ফিজলত বা ে���ও েনই । তাই, েকান বাকয্ বা শ�মালা্েক  ُالَكالَمِ  أَْفَضل  (আফদালুল 
কালাম) তথা সবর্ে�� কালাম বা বাকয্,  ِأََحبُّ   اْلَكالَم(আহা�ুল কালাম) তথা ি�য় বাকয্ বা কথা, 
শ�মালা্েক   ِأَْفَضلُ   الدَُّعاء (আফদালুদ দআু’) তথা  সবর্ে�� দআু’ ও  ُْكرِ  أَْفَضل الذِّ  (আফদালুয িযিকর) 
তথা  সবর্ে�� িযিকর পদবীভুিষত করেত হেল েসই বাকয্ ও শ�মালা্র সােথ মহান আ�াহর  ُاْألَْسَماء 

 তথা সু�র-সু�র নামগেলার মধয্ হেত েয েকান একিট নাম (আল আসমাউল হসনা)   اْلُحْسنَى
িবেশষকের  ُ َ�َ নােম শ� েযাগ করেত হেব । আমরা উপেরা� আেলাচনা েথেক এই কথা বুঝলাম েয, 
মহান আ�াহর  َاْلُحْسنَى ْسَماءُ اْأل   (আল আসমাউল হসনা) তথা সু�র-সু�র নামগেলারই আসল বা 
মূল গর�, ে���,শি�, ফলাফল ও গণাগন রেয়েছ । আর পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ " ُِذْكر 

 ِ�َ " (িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ করা স�েকর্  েয সম� আয়াত ও হািদস শরীফ এেসেছ 
সবগেলার িনেদর্শনা হে� “ ُ َ�َ   ُ َ�َ ” আ�াহ আ�াহ িযিকর করার জনয্ । েসই জেনয্ই মহান আ�াহ 
তাআ’লা পিব� কুরআেনর সুরা মুযযাি�েলর ৮নং আয়ােত বেলনঃ  ِلِ  ُسْوَرةُ  ــ َربِّكَ  اْسمَ  َواْذُكر ّمِ  اْألَیَةُ  ، اْلُمزَّ

)08(  (অথর্ঃ-আপিন আপনার পালনকতর্ ার নাম �রণ করন, সুরা মুযযাি�ল, আয়াত নং-০৮ )। 
অ� আয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লা  َِربِّكَ  اْسمَ  َواْذُكر  বেল �ভুর নােমর িযিকর করেত বেলেছন । অনয্� 
একিট আয়ােত আ�াহ তাআ’লা �য়ং িনেজর নােমরই িযিকর করেত আেদশ িদেয়েছন । েযমন মহান 
আ�াহ বেলনঃ-- ِ ــ   ) ) 36ًسْوَرةُ اْلحّجِ ــ اْألَیَةُ (َفاْذُكُروا اْسَم �َّ  অথর্ঃ- েতামরা আ�াহর নাম িযিকর(�রন) 
কর । সুরা হ�,আয়াাত নং-৩৬ ।  এেত এই কথাই �মাণ হয় েয,মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর 
সত্তার নামই েযমন  “ ُ َ�َ   ُ َ�َ ” আ�াহ আ�াহ িযিকর বার বার উ�ারণ করেত আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ববং তাঁর উ�তেক আেদশ কেরেছন ।কারণ, আ�াহর নাম েতা  
َ�ُ  الَّ  إِ  الَإَِلھَ  নেহ, আ�াহর নাম েতা ُسْبَحاَن َ�ِ    নেহ, আ�াহর নাম েতা  َِّ�ِ ُالَحْمُد   নেহ, আ�াহর নাম 
েতা  ُأََ�ُ أَْكبَر  নেহ, আ�াহর নাম েতা  َِوبَِحْمِده ِ ةَ ِإالَّ  নেহ এবং আ�াহর নাম েতা ُسْبَحاَن �َّ الَ َحْوَل َو الَ قُوَّ
, ُسْبَحاَن َ�ِ  নেহ,  ।েযেহতু بِا�َّ  َ�ُ  الَّ  إِ  الَإَِلھَ  , ُالَحْمُد ِ�َِّ   এবং  أََ�ُ أَْكبَرُ  ,  ةَ ِإالَّ بِا�َّ   الَ َحْوَل َو الَ قُوَّ   আ�াহর নাম 
নেহ বরং এগেলা হে� তাসিবহ,তাহিমদ,তাহলীল ও তাকিবর ইতয্ািদর বাকয্ ও শ�মালা েসেহতু  ُ َ�َ 
শ�িটই হে� আ�াহর নাম েসই দিৃ�েকান েথেকই আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এবং 
তাঁর উ�ত আ�াহর সত্তার নাম “ ُ َ�َ   ُ َ�َ ” আ�াহ আ�াহ িযিকর বার বার উ�ারণ করেত আিদ� 
এবং সম� সৃি� েথেক মহান আ�াহ তাআ’লার এটাই কাময্ ও  ُ َ�َ শ�িটই আ�াহর নাম িহেসেব সবর্দা 
িযিকর করা অিধকতর সহজ । েসই জেনয্ই আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ- 
(১) ْبَح، أَْشَھدُ  َألَنْ : "  قال سلم، و علیھ هللا صلى هللاِ  َرُسْولُ  أَنَّ  ، َسْعدٍ  ْبنِ  َسْھلِ  َعنْ    هللاَ  أَْذُكرُ  أَْجِلسُ  ثُمَّ  الصُّ
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للطبراني االوسط المعجم في) 8836" ( هللاِ  َسبِْیلِ  فِى اْلَخْیلِ  ِجیَادِ  َعلَى أَْحِملَ  أَنْ  ِمنْ  إِلَيَّ  أََحبُّ   الشَّْمسُ  تَْطلُعَ  َحتَّى  
অথর্ঃ-হযরত সাহল িবন সা’দ রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িন�য় রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন: আিম �ভােত (ফজর নামােজ) উপি�ত েথেক সুযর্ উঠা পযর্� আ�াহর িযকের 
আমার বেস থাকা হে� আ�াহর রা�ায় েঘাড়ায় আেরাহন করার েচেয় আমার িনকট ি�য় ।আল-
ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৮৮৩৬ ।                                        
তাছাড়া, হযরত আিয়শা রািদআ�াহ আনহার িনজ� একিট আমল েথেকও এই কথা বুঝা যায় েয, 
মহান আ�াহর  ُاْلُحْسنَى اْألَْسَماء   (আল আসমাউল হসনা) তথা সু�র-সু�র নামগেলার উ�ারেণর 
মাধয্েমই আ�াহেক েডেকেছন। েযমন হািদস শরীেফ আেছঃ---------------------------
(২) " اللَُّھمَّ ِإلنِّي أَْسأَلَُك بِِإْسِمَك الطَّاِھِر الطَّیِِّب وسلم یَقُْوُل  علیھ هللا َرسُْوَل َ�ِ صليَعْن َعائَِشةَ قَالَْت َسِمْعُت  

بِِھ َرِحْمَت  َوإِذَا اْستُْفِرْجَت بِِھ اْلُمبَاَرِك اْألََحّبِ إِلَْیَك الَِّذي إِذَا ُدِعْیَت بِِھ أََجْبتض َوإِذَا ُسئِْلَت بِِھ أَْعَطْیَت َوإِذَا اْستُْرِحْمَت 
ْجَت" قَالَْت :َوقَ  ْسِم الَِّذي إِذَا ُدِعَى بِِھ أََجاَب" فَرَّ قَالَْت فَقُْلُت اَل ذَاَت یَْوٍم " یَا َعئَِشةَ َھْل َعِلْمَت أَنَّ َ�َ قَْد َدلَّنِْي َعلَى اْإلِ

ي فَعَلِّْمنِْیِھ، قَاَل" إِنَّھُ الَ یَْنبَِغى لَِك یَا َعائَِشةَ أَنْ   أَُعلَِّمِك إِنَّھُ الَ یَْنبَِغى لَِك أَْن تَْسئأَِلى بِِھ َشْیئًا یَا َرسُْوَل  َ�ِ  بِأَبِي أَْنَت َوأُّمِ
 َ أُْت ثُمَّ َصلَّْیُت َرْكعَتَْیِن ثُمَّ قُْلُت اللَُّھمَّ إِنِّي أّْدُعوَك �َّ ْنیَا " قَالَْت فَقُْمُت فَتَّوضَّ ِحْیَم ِمَن الدُّ ْحَماَن َوأّْدعُوَك الرَّ  َو أّْدعُوَك الرَّ

 َصلَّى َ�ِ  َرسُْولُ تَْضَحَك وَك بِأَْسَمائَِك اْلُحْسنَى كُلََّھا َماَعِلْمُت ِمْنَھا َوَما لَْم أَْعلَْم أَْن تَْغِفْرِلي َوتَْرَحْمنِي ــ قَالَْت فَاسْ َو أّْدعُ 
)8593( ماجة إبن سننَسلَّم قَاَل " إِنَّھُ لَِفى اْألَْسَماء الَّتِى َدَعْوَت بَِھا"  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ                                                                

অথর্ঃ- হযরত আিয়শা রািদআ�াহ আনহা েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক  اْلُمبَاَرِك اْألََحّبِ إِلَْیَك الَِّذي إِذَا ُدِعْیَت بِِھ أََجْبَت " اللَُّھمَّ ِإلنِّي أَْسأَلَُك بِِإْسِمَك الطَّاِھِر الطَّیِِّب
ْجَت"  বলেত শেনিছ: িতিন(হযরত   َوإِذَا ُسئِْلَت بِِھ أَْعَطْیَت َوإِذَا اْستُْرِحْمَت بِِھ َرِحْمَت  َوإِذَا اْستُْفِرْجَت بِِھ فَرَّ
আিয়শা রািদআ�াহ আনহা)বলেলন: আর িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) একিদন 
বলেলন “েহ আিয়শা, তুিম িক েজেনছ েয, িন�য় আ�াহ আমােক এমন একিট নাম অবিহত কেরেছন 
েযই নােম ডাকেল িতিন(আ�াহ) সাড়া েদন” , িতিন(হযরত আিয়শা রািদআ�াহ আনহা)বলেলন: 
আিম বললাম, ইয়া রাসুলা�ািহ, আমার মা-বাবা আপনার জেনয্ উৎসিগর্ত হউক,আমােক তা িশিখেয় 
িদন, িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন, “েহ আিয়শা, েতামার জেনয্ এটা্ 
উিচৎ হেব না েয, আিম েতামােক উহা িশ�া িদই, আর এটাও উিচৎ হেব না েয, তুিম উহা �ারা 
দিুনয়ার িকছু চাও” । িতিন(হযরত আিয়শা রািদআ�াহ আনহা)বলেলন: আিম উেঠ ওজ ুকের দইু 
রাকাআ’ত নামাজ পেড় বিল ,-------------------------------------------- 

ِحْیَم َو أّْدُعوَك بِأَْسَمائَِك اْلُحْسنَى ْحَماَن َوأّْدعُوَك الرَّ َ َو أّْدعُوَك الرَّ ْم كُلََّھا َماَعِلْمُت ِمْنَھا َوَما لَ  " اللَُّھمَّ إِنِّي أّْدعُوَك �َّ
"أَْعلَْم أَْن تَْغِفْرِلي َوتَْرَحْمنِي    (অথর্ঃ- েহ আ�াহ, আিম আপনােক( َ َّ�)আ�াহ বেল ডািক, 
ْحَمانَ ) ِحْیمَ ),রহমান বেল ডািক(الرَّ  রিহম বেল ডািক আর আমার জানা-অজানা আপনার(الرَّ
সকল  ,তথা সু�র-সু�র নামগেলা িদেয় আপনােক ডািক েয (আল আসমাউল হসনা)   اْلُحْسنَى اْألَْسَماءُ 
আপিন আমােক �মা কের িদন ও আমােক দয়া করন । িতিন(হযরত আিয়শা রািদআ�াহ 
আনহা)বলেলন:রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েহেস বলেলন,“ঐ নামিট তুিম েযই নামগেলা 
িদেয় েডেকছ উহার িভতরই রেয়েছ”  । সুনান ু ইবনু মাজাহ শরীফ,হািদস শরীফ নং-৩৮৫৯ । 
উপের হযরত আিয়শা রািদআ�াহ আনহা েথেক বিণর্ত হািদস শরীফ খানােত হযরত আিয়শা রািদআ�াহ 
আনহা মহান আ�াহেক ( َ َّ�)আ�াহ বেল, ( َْحَمان ِحْیمَ ),রহমান বেল(الرَّ  রিহম বেলই েডেকেছন ।(الرَّ
উপের হযরত আিয়শা রািদআ�াহ আনহা েথেক বিণর্ত হািদস শরীফ খানােত একিট সু� িবষয় এই 
েয, আিয়শা রািদআ�াহ আনহা মহান আ�াহেক ( َ َّ�)আ�াহ নােমর সােথ ( َِحْرُف النَِّداء)হরফু িনদা 
ছাড়াই শধ ু( َ َّ�)আ�াহ বেলই েডেকেছন । এেত বুঝা েগল েয, “ ُ َ�َ   ُ َ�َ ” আ�াহ আ�াহ িযিকর 
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বার বার উ�ারণ করেত ( َِحْرُف النَِّداء)হরফু িনদা েযাগ করা �েয়াজন েনই । “ ُ َ�َ   ُ َ�َ ” আ�াহ 
আ�াহ শে�র সােথ ( َِحْرُف النَِّداء) হরফু িনদা েযাগ করেল  ُ َ�َ শ�েক یَا  ُ َ�َ  বেল ডাকেত হেব । এইরপ 
বলার �েয়াজন েনই । মহান আ�াহর   اْألَْسَماُء اْلُحْسنَى (আল আসমাউল হসনা) তথা সু�র-সু�র 
নামগেলার সােথ িবেশষকের  ُ َ�َ (আ�াহ)নােমর সােথ ( َِحْرُف النَِّداء)হরফু িনদা েযাগ করেল তখন 
ُ  তথা সু�র-সু�র নামগেলা  িবেশষকের (আল আসমাউল হসনা)   اْألَْسَماُء اْلُحْسنَى   َ�َ (আ�াহ)নামিট 
-তথা সু�র (আল আসমাউল হসনা) اْألَْسَماُء اْلُحْسنَى   িহেসেব গনয্ আর মহান আ�াহর (’দআু) ُدَعاءٌ 
সু�র নামগেলার সােথ িবেশষকের  ُ َ�َ (আ�াহ)নােমর সােথ ( َِحْرُف النَِّداء)হরফু িনদা েযাগ না হেল 
তখন اْألَْسَماُء اْلُحْسنَى (আল আসমাউল হসনা) তথা সু�র-সু�র নামগেলা িবেশষকের  ُ َ�َ 
(আ�াহ)নামিট    "ِ�َ ِذْكُر"(িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ িহেসেব গনয্ । আ�াহ তাআ’লাই 
ভাল জােনন । 
 
আ�াহর সত্তার নাম “ ُ َ�َ   ُ َ�َ ” আ�াহ আ�াহ িযিকর বার বার উ�ারণ করার ফলাফলঃ                
িনে� বিণর্ত হািদস শরীফ দখুানা অধয্য়ন করেল আ�াহর সত্তার নাম “ ُ َ�َ   ُ َ�َ” আ�াহ আ�াহ 
িযিকর বার বার উ�ারণ করার ফলাফল বুঝেত পারা যােব ।                                        
(১) ْكِر ا  ْكِر َقاَل: َغنِْیَمةُ َمَجاِلِس الذِّ )2795( ـ مدأح مسندْلَجنَّةُ  ــ َعْن اْبِن َعْمِروقَال: قُْلُت یَا َرُسْوَل َ�ِ، َماَغنِْیَمةُ َمَجاِلِس الذِّ   
অথর্ঃ- হযরত ইবনু আমর রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম বললাম ইয়া রাসুলা�ািহ, 
িযকেরর মাজিলেসর লাভ িক? িতিন বলেলন: িযকেরর মাজিলেসর লাভ হে� জা�াত । মুসনাদ ু
আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৭৯৫ ।                                                 
(২) َمْن أَْكثَر َِذْكَر هللاَ  فَقَْد بَِرىئ ِمَن النِّفَاِق :" " وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  قَالَ   َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ،، قَاَل : 

للطبراني االوسط المعجم في) 6931("                                                                                                                               
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: েয েবশী েবশী আ�াহর িযিকর করেব েস মুনািফিক তথা কপটতা 
েথেক িনিম্কৃিত পােব ।আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী,হািদস শরীফ নং-৬৯৩১।  

আ�াহর সত্তার নাম “ ُ َ�َ   ُ َ�َ ” আ�াহ আ�াহ িযিকর বার বার উ�ারণ না  করার অশভ 
পিরণিতঃ                                                                                                                       
িনে� বিণর্ত হািদস শরীফ দখুানা অধয্য়ন করেল আ�াহর সত্তার নাম “ ُ َ�َ   ُ َ�َ” আ�াহ আ�াহ 
িযিকর বার বার উ�ারণ না করার অশভ পিরণিত বুঝেত পারা যােব ।                               
(১) یَقْوُل : "َما ِمْن َساَعٍة تَُمرُّ بِإْبِن آَدِم لَْم یَُكْن ِذْكُر هللاِ  َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ َعْن َعائَِشةَ أَنََّھا ََسِمعَْت  

للطبراني االوسط المعجم في) 8316(یَاَمِة "فِْیَھا بَِخْیٍر إِال َخَسَر یَْوَم اْلقِ                                                                       
অথর্ঃ-হযরত আিয়শা রািদআ�াহ আনহা েথেক বিণর্ত, িতিন রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক বলেত শেনেছন: আদম স�ােনর েযই অিত�া� সময়টুকুেত কলয্াণমূলক   "ِ�َ ِذْكُر"
(িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ থাকেব না তােত েস িকয়ামত িদবেস �িত�� হেব ।আল-
ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী,হািদস শরীফ নং-৮৩১৬।                                                   
(২) ْت :"  وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  قَالَ   اِذ ْبِن َجبٍَل ، قَاَل :َعْن ُمعَ   لَْیَس یَتََحسَُّر أَْھُل اْلَجنَِّة إِالَّ َعلَى َساَعٍة َمرَّ

ئللطبرانی الكبیر المعجم في )16608بِِھْم لَْم یَْذُكُرْوا هللاَ فِْیَھا " ــ(                                                                                
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অথর্ঃ-হযরত মুআ’জ িবন জাবাল রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলনঃ রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বেলেছন: জা�াত বাসীরা তােদর "ِ�َ ِذْكُر"(িযকর�াহ) তথা আ�াহর 
‘িযিকর’িবহীন অিত�া� সময়টুকুর জনয্ আফসুস বা দ:ুখ করেব । আল-ম’ুজামুল আওসাত, 
তাবারানী,হািদস শরীফ নং-১৬৬০৮। 

ْكرِ  ও أَْفَضلُ   الدَُّعاءِ  , أََحبُّ   اْلَكالَمِ  , أَْفَضلُ  الَكالَمِ                                                               নােম বাকয্ ও শ�মালা্র বয্াখয্াঃ (8)  أَْفَضلُ  الذِّ

উপেরা� বাকয্ ও শ�াবলী মহান আ�াহর  ُاْلُحْسنَى اْألَْسَماء   (আল আসমাউল হসনা) তথা সু�র-
সু�র নামগেলার মধয্ হেত েয েকান একিট নাম িবেশষকের  ُ َ�َ নােম শ� েযাগ কের পড়েল �ান, 
কাল-পা� ও ে�� িবেশেষ অেনক ছওয়াব হয় । সকল তাসিবহ,তাহলীল,তাহিমদ,তাকিবর এবং সকল 
দআু’র উপর হে� মহান আ�াহর  ُاْلُحْسنَى اْألَْسَماء   (আল আসমাউল হসনা) তথা স�ুর-সু�র 
নামগেলার �ান । আর  ُالَكالَمِ  أَْفَضل  , ْكرِ  أَْفَضلُ  ও أَْفَضلُ   الدَُّعاءِ  , أََحبُّ   اْلَكالَمِ   الذِّ   নােম বাকয্ ও শ�াবলী 
সমি�যু� সকল তাসিবহ,তাহলীল,তাহিমদ, তাকিবর ওদআু’সমুেহর �ান হে� মহান আ�াহর  ُاْألَْسَماء 

  তথা সু�র-সু�র নামগেলার �ােনর পর । (আল আসমাউল হসনা)   اْلُحْسنَى
উদাহরণ�রপ>>>>>>>>>>>>>  َو ِ  الَإِلَھَ إِ الَّ َ�ُ َوأََ�ُ أَْكبَُر ،أَْربٌَع أَْفَضُل الَكالَِم : ُسْبَحاَن َ�ِ َوالَحْمُد ِ�َّ

ِ َوبَِحْمِدِه، ِ : ُسْبَحاَن �َّ ِ  أََحبَّ اْلَكالَِم إَِلى �َّ َعاِء اْلَحْمُد ِ�َّ أَْفَضُل الدُّ  <<এইমা� উপের বিণর্ত তাসিবহ,তাহলীল,তাহিমদ, 
তাকিবর ওদআু’সমুেহর �ান হে� মহান আ�াহর -তথা সু�র(আল আসমাউল হসনা)   اْلُحْسنَى اْألَْسَماءُ 
সু�র নামগেলার �ােনর পর ।   কারণ, মহান আ�াহর  ُاْلُحْسنَى اْألَْسَماء   (আল আসমাউল হসনা) 
তথা সু�র-সু�র নামগেলা অথবা উ� নামগেলার মধয্ হেত েয েকান একিট নাম িবেশষকের  ُ َ�َ 
নামিট তাসিবহ,তাহলীল,তাহিমদ, তাকিবর ওদআু’নামক বাকয্ বা শ�মালার সােথ েযাগ  না হেল 
তাসিবহ,তাহলীল,তাহিমদ, তাকিবর ওদআু’নামক বাকয্ বা শ�মালার েকান মূলয্ েনই ।                                                                                            
উপেরা� সম� বাকয্ ও শ�াবলী বয্বহার কের িযিকর করার �িত আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা িতিন তাঁর উ�তেক শধুমা� উৎসাহ �দান কেরেছন । েকান েকান 
তাসিবহ,তাহলীল,তাহিমদ, তকিবর এবং দআু’েক  ُأَْفَضل বা  ُّأََحب বলার অথর্ ও উে�শয্ এই নয েয, এক 
িযিকরেক অনয্ িযকেরর উপর �ধানয্ েদওয়ার জনয্ নেহ বা এক িযিকর �ারা অনয্ িযিকরেক 
অব�া করার জনয্ নেহ ।এইরপ বাকয্ ও শ�াবলী বয্বহার �ারা উে�শয্ হল আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক শধুমা�  ُْر َ�ِ" "ِذك (িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযকের’ বয্� থাকেত  
উৎসাহ �দান করা । তাই, আমােদরেক েজেন রাখা দরকার েয, হািদস শরীেফ বিণর্ত েয েকান 
বাকয্ ও শ�াবলী উ�ারন �ারা আ�াহর িযিকর করেলই তাই পিরপূণর্ যিদও তা  ُأَْدنَاه (আদনা)বা 
িন�তম হউক না েকন ।  েযমন হািদস শরীেফ আেছ----------------------------

                                                           

 তথা ি�য় (আহা�ুল কালাম)أََحبُّ  اْلَكالَمِ   ,তথা সবর্ে�� কালাম বা বাকয্ (আফদাললু কালাম) أَْفَضلُ  الَكالَمِ    ( 8)
বাকয্ বা কথা,   َِعاء ْكرِ  أَْفَضلُ  তথা  সবর্ে�� দআু’ ও (’আফদালদু দআু) أَْفَضلُ   الدُّ الذِّ  (আফদালযু িযকর) তথা  
সবর্ে�� িযকর । 
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-- (১) َسلََّم، قَاَل: " إِذَا َرَكَع أََحُدُكْم فَقَاَل فِى ُرُكْوِعِھ ُسْبَحاَن َربَِّي  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِيَّ َعْن اْبِن َمْسعُْوٍد أَنَّ  
اٍت فَقَْد تَمَّ ُركُْوَعھُ  اٍت فَقَْد تَمَّ  َوذَِلَك أَْدنَاهُ، َوإِذَا َسَجَد فَقَاَل فِى سُُجْوِدِه اْلعَِظْیِم ثَالََث َمرَّ ُسْبَحاَن َربَِّي اْألَْعلَى ثَالََث َمرَّ

)261ُسُجْوَدهُ َوذَِلَك أَْدنَاهُ ــ ُسنَُن التِّْرِمِذي (                                                                                                                       
অথর্ঃ-হযরত ইবনু মাসউদ রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন: যখন েতামােদর েকউ রকু কের েস রকুেত িতনবার  ُِسْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظْیم বলেব, এেতই 
েস তার রকু পূণর্ করল, আর এটা হে�  ُأَْدنَاه (আদনা)বা িন�তম । আর যখন েস িসজদা 
করেব েস িসজদােত িতনবার ُسْبَحاَن َربَِّي اْألَْعلَى বলেব, এেতই েস তার িসজদা পূণর্ করল, আর এটা 
হে�   ُأَْدنَاه (আদনা)বা িন�তম । সুনান ুিতরিমিজ,হািদস শরীফ নং-২৬১ ।                   
েসই জেনয্ই হািদস শরীেফ  َِّ�ِ الَحْمُد (আল হামদ ু ি�াহ) নােম বাকয্ বা শ�মালা্েক     َِعاء  أَْفَضلُ   الدُّ
(আফদালদু দআু’) তথা  সবর্ে�� দআু’ বলায় েযমন পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত িবিভ�  ٌُدَعاء 
(দআু’গেলা)েক পড়া যােবনা বা বরং িবদআ’ত বলেত হেব, এইরপ ম�বয্ করা যােব না িঠক 
েতমিনভােব হািদস শরীেফ ْكرِ  أَْفَضلُ  নােম বাকয্ বা শ�মালা্েক   َ�ُ  الَّ  إِ  الَإَِلھَ   الذِّ  (আফদালুয িযিকর) 
তথা  সবর্ে�� িযিকর বলায় পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত িবিভ�  "ِ�َ ِذْكُر"(িযকর�াহ) তথা 
আ�াহর ‘িযিকর’গেলা পড়া যােব না বরং িবদআ’ত বলেত হেব, এইরপ ম�বয্ করা যােব না। এইরপ 
ম�বয্ করা  মুখর্তা বা অ�তারই পিরচায়ক এবং পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর িবপরীত ম�বয্কারী 
েদাযেখ �েবেশর েযাগয্ ।                                                                                                                                           
তথা আ�াহর ‘িযিকর’ স�েকর্ (িযকর�াহ) "ِذْكُر َ�ِ"  উপের অ� কেয়কখানা হািদস শরীফ উে�খ 
কেরিছ ।হািদস শরীেফর ��সমুেহ আেরা অেনক হািদস শরীফ রেয়েছ । িনে� পিব� কুরআেনর 
কেয়কখানা আয়াত উে�খ করব । িনে� বিণর্ত পিব� কুরআেনর আয়াত ও উপের বিণর্ত হািদস 
শরীফসমুহ িবেশষকের  "ِ�َ ِذْكُر"(িযকর�াহ) তথা আ�াহর ‘িযিকর’ �স� পিরে�েদ বিণর্ত ১ নং 
হািদস শরীফখানা অধয্য়ন কের (( ٌِذْكٌر، تَْھِلْیٌل، تَْسبِْیٌح، تَْكبِْیٌر، تَْمِجْید শ�মালাগেলার অথর্, মমর্ ও 
�েয়াগগে�ে�র পাথর্কয্ বুেঝ-উপলি� কের)) হৃদয় পিব�-পির�� করার জনয্ স�ািণত পাঠকবগর্েক 
িবেশষ অনুেরাধ করা হল । মহান আ�াহই তাওিফকদাতা ।  

(১)  ِإِْسِم الذَّاِت  ِذْكُر التَّْھِلْیل  (িযকরততাহিলল) তথা  ُ�َ َّالَإِلَھَ إِال  িযিকর (২)   ُِذْكر (িযকর 
ইসিমজজাত) তথা আ�াহর সত্তার নাম “ ُ َ�َ  ُ َ�َ” আ�াহ আ�াহ িযিকর বার বার উ�ারণ 
করার  �ভাব ও �িতি�য়াঃ                                                                                                               
উপেরা� িশেরানােম দিুট �স� রেয়েছ ।                                                     
(১)  ِذْكُر التَّْھِلْیِل(িযকরততাহিলল) তথা  ُ�َ َّالَِإلَھَ إِال িযিকর বার বার উ�ারণ করার �ভাব ও �িতি�য়া।                                                    
(২)  الذَّاِت  إِْسِم ُ “ তথা আ�াহর সত্তার নাম (িযকর ইসিমজজাত) ِذْكرُ   َ�َ  ُ َ�َ” আ�াহ আ�াহ িযিকর 
বার বার উ�ারণ করার  �ভাব ও �িতি�য়া ।                                                                                 
সবর্�থম আিম এখােন (১)  ِذْكُر التَّْھِلْیِل(িযকরততাহিলল) তথা  ُ�َ َّالَإَِلھَ ِإال িযিকর বার বার উ�ারণ 
করার �ভাব ও �িতি�য়ার উপর আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা আনহ ।            
ِذْكُر التَّْھِلْیِل   িযিকর হে� ইসলাম নামক ধেমর্র মুলম� । الَِإلَھَ ِإالَّ َ�ُ  তথা (িযকরততাহিলল)   ِذْكُر التَّْھِلْیِل 
(িযকরততাহিলল) তথা  ُ�َ َّالَإَِلھَ إِال িযিকর হে�  ُالتَّْوِحْیدِ َكِلَمة (কািলমাতুতাওহীদ)তথা এক�বােদর বাকয্ 
বা কািলমা ।  ِذْكُر التَّْھِلْیِل(িযকরততাহিলল) তথা  ُ�َ َّالَِإلَھَ ِإال িযকেরর িতনিট অব�া ।(ক)  ِذْكُر التَّْھِلْیِل
(িযকরততাহিলল) তথা  ُ�َ َّالَِإلَھَ ِإال িযিকরিট  َِكِلَمةُ التَّْوِحْید(কািলমাতুতাওহীদ)তথা এক�বােদর বাকয্ বা 
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কািলমাহ ওয়ায় একজন িবধম�(িহ�,ুেবৗ�,�ী�ান ইতয্ািদ অনয্ানয্ িবিভ� ধেমর্র েলাক) এই কািলমা 
বা বাকয্ পেড় ইসলাম ধেমর্ �েবশ কের মুসিলম নাম ধারণ কের । এই কািলমা হে� েয েকান 
িবধম� েলােকর ইসলাম ধেমর্ �েবেশর বয্াব�া ।                                                                        
 তথা এক�বােদর বাকয্ বা কািলমাহর �থম �ভাব ও �িতি�য়া হল(কািলমাতুতাওহীদ)َكِلَمةُ التَّْوِحْیدِ  *
এই  َِكِلَمةُ التَّْوِحْید(কািলমাতুতাওহীদ)তথা এক�বােদর বাকয্ বা কািলমাহ িব�াস কের েয েকান িবধম� 
েলাক এই কািলমা উ�ারণ করেলই তাৎ�িণকভােব েস এই কািলমার ধেমর্ রপা�িরত হেয় যায় ।  
* َكِلَمةُ التَّْوِحْیدِ   (কািলমাতুতাওহীদ)তথা এক�বােদর বাকয্ বা কািলমাহর ি�তীয় �ভাব ও �িতি�য়া হল 
এই কািলমা েবশী েবশী িযিকর করেল মুনািফক মুসিলেমর বা কপট মুসিলেমর অ�র-হৃদয় েথেক 
মুনািফিক তথা কপটতা দরূ কেয় যােব ।                                                                        
* َكِلَمةُ التَّْوِحْیدِ   (কািলমাতুতাওহীদ)তথা এক�বােদর বাকয্ বা কািলমাহর তৃতীয় �ভাব ও �িতি�য়া হল 
এই কািলমা েবশী েবশী িযিকর করেল একজন সিতয্কার মুসিলম মানুেষর অ�র-হৃদয় েথেক দিুনয়াবী 
তথা পািথর্বসং�া� অপিব�তা-কলুষতা েযমন েলাভ,ে�াভ,িহংসা,িবে�ষ,পর�কাতরতা ইতয্ািদ কু-
িরপুগেলা িবদরূীবুত হেয় যােব ।                                                        
উপর�, এই  َِكِلَمةُ التَّْوِحْید(কািলমাতুতাওহীদ)তথা এক�বােদর বাকয্ বা কািলমাহ েবশী েবশী বার বার 
উ�ারণ করেল ছওয়াবও লাভ হেব ।                                                     
এই কািলমার ফলাফল হল এই েয, এই  َِكِلَمةُ التَّْوِحْید(কািলমাতুতাওহীদ)তথা এক�বােদর বাকয্ বা 
কািলমাহ পড়া ব� হেয় েগেল তখন িকয়ামত সংঘিটত হেয় যােব । েযমন হািদস শরেফ আেছঃ-- 

مسند أحمد  الَإَِلھَ ِإالَّ َ�ُ الَ تَقُْوُم السَّاَعةُ َحتَّى الَ یُقَاُل فِى اْألَْرِض :"  وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  َقالَ َعْن أَنٍَس، َقاَل : 
 )14041(   অথর্ঃ-হযরত আনাস রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন:  রাসলুু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: পৃিথবীেত  ُ�َ َّالَإِلَھَ إِال  বলা পযর্� িকয়ামত সংঘিটত হেব না ।মুসনাদ ু
আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪০৪১ ।                                                                                                                   
এখন আিম এখােন (২)  الذَّاِت  إِْسِم ُ “)) তথা আ�াহর সত্তার নােমর িযিকর(িযকর ইসিমজজাত) ِذْكرُ   َ�َ 
 ُ َ�َ” আ�াহ আ�াহ িযিকর)) বার বার উ�ারণ করার �ভাব ও �িতি�য়ার উপর আেলাচনা করব 
ইনশাআ�াহ তাআ’লা । একজন িবধম�(িহ�,ুেবৗ�,�ী�ান ইতয্ািদ অনয্ানয্ িবিভ� ধেমর্র েলাক)  َُكِلَمة

ِحْیدِ التَّوْ  (কািলমাতুতাওহীদ)তথা এক�বােদর কািলমা বা বাকয্ পেড় ইসলাম ধেমর্ �েবশ কের মুসিলম 
নাম ধারণ কের  ِ ُ  তথা আ�াহর সত্তার নাম(ইসমু জািত�ািহ) إِْسُم ذَاِت �َّ َ�َ শ�িটর িযিকর বা �রেণ 
আত্নিনেয়াগ করেল তার অ�র-হৃদেয় দিুনয়াবী তথা পািথর্বসং�া� িবষেয় অনাসি� জ� লাভ করেব 
* إِْسمُ ذَاِت �َِّ    (ইসমু জািত�ািহ)তথা আ�াহর সত্তার নাম  ُ َ�َ শ�িট হে� মহান আ�াহর  ُاْلُحْسنَى اْألَْسَماء   
(আল আসমাউল হসনা) তথা সু�র-সু�র নামগেলার অ�ভুর্ � সবর্�থম সু�র ও সহজ নাম । 
 ُ َ�َশ�িট হে�   ِ  তথা আ�াহর সত্তার নাম। েযেহতু মহান আ�াহ তাআ’লা(ইসমু জািত�ািহ) إِْسُم ذَاِت �َّ
�য়ং িনেজই তাঁর সবর্�থম িনজ� নাম  ُ َ�َ নামিটেক সু�র বেলেছন েসেহতু এই নামিটেক েযই মুসিলমই 
বার বার উ�ারণ করেব মহান আ�াহর িনকট েস ততই ি�য় হেব ।                                                        
ُ  তথা আ�াহর সত্তার নাম(ইসমু জািত�ািহ) إِْسُم ذَاِت �َِّ  * َ�َ শ�িটর িযিকর বা �রণ বার বার 
উ�ারন করার �থম �ভাব ও �িতি�য়া হল েযেহতু  َِّ� إِْسُم ذَاِت (ইসমু জািত�ািহ)তথা আ�াহর 
সত্তার নাম  ُ َ�َ শ�িটর িযিকর বা �রণ বার বার উ�ারন করার ফেল একজন  সিতয্কার মুসিলম 
মানুেষর অ�র-হৃদেয় দিুনয়াবী তথা পািথর্বসং�া� িবষেয় অনাসি� জ� লাভ কের ফল�িতেত তার 
উপর  َِّ� (ইসমু জািত�ািহ)তথা আ�াহর সত্তার নাম  ُ َ�َ শ�িটর িযিকর বা �রেণর �িতি�য়ায় েস 
মহান আ�াহর �িত এত েবশী  েমাহািব� হেয় পেড় েয়, তখন েস বাহয্ত  পাগলরপ ধারণ কের অথবা 
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বাহয্ত তার মি�� িবকৃিত �দিশর্ত হয়,বা�েব তা নয়। তার বতর্ মান এই অব�ােক   মাজযুব বেল। 
মাজযুব বলেত আ�াহর �িত তার অিধক আকিষর্ত অব�া । েযমন হািদস শরীেফ তার এই অব�ার 
সমথর্েন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ০৪িট(চারিট) বাণী িনে� উে�খ করা হল।  
(১)  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َسلََّم ، قَاَل َرسُْولُ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  ْولُ َرسُ َعْن ُمعَاِذ ْبِن َجبٍَل ، قَاَل: بَْینََما نَْحُن نَِسْیرث َمَع  

أَْیَن السَّابِقُْوَن الَِّذْیَن یَْستَْھتُِرْوَن بِِذْكِر هللاِ ؟ َمْن " أَْیَن السَّابِقُْوَن ؟ قَالُْوا : َمَضى نَاٌس و تََخلََّف نَاٌس قَاَل: : " َسلَّمَ  وَ 
ئللطبرانی الكبیر المعجم في )16742أََحبَّ أَْن یَْرتََع فِى ِریَاِض اْلَجنَِّة ، فَْلیُْكثِْر ِذْكَر هللاِ " ــ(                                       

অথর্ঃ- হযরত মুআ’জ িবন জাবাল রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: যখন আমরা রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সােথ (েকান এক রা�ায়) চলেতিছলাম এমিন সমেয় রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন: েকাথায়  َالسَّابِقُْون (সািবকুনগণ)তথা অ�গামীগণ, 
তারা(সাহাবীগণ)বলেলন: িকছু মানুষ অিত�ম কের চেল েগেছ আর িকছু মানুষ িপছেন রেয় েগেছ, 
িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বলেলন: েকাথায়  َالسَّابِقُْون (সািবকুনগণ) তথা 
অ�গামীগণ যারা আ�াহর িযকের অিধক অনুরাগী(মাহািব�) হেয় পেড় আেছ? েয চায় জা�ােতর 
বাগােন িবচরণ করেত েস েবশী েবশী িযিকর করক । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
১৬৭৪২ ।                                                                                                                                        
(২) ُدْوَن، قَالُوا: یَا َرسُْوَل َ�ِ  َوَمِن  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرسُْولُ اَل: قَاَل َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ، قَ   َسلَّم: َسبََق اْلُمفَّرِ

ُدْةَن،  قَاَل: اللَِّذْیَن یُْھتٌَروَن فِى ِذْكِر ِهللا ــ مسند )8406( ـ أحمد اْلُمفَّرِ                                                                    
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন:  َُدْون  মুফারিরদনুগণ অ�গামী হেয় েগেছ। (আল-মুফারিরদনু) اْلُمفَّرِ
তারা(সাহাবীগণ)বলেলন: ইয়া রাসুলা�ািহ,  َُدْون  কারা? িতিন (রাসুলু�ািহ (আল-মুফারিরদনু) اْلُمفَّرِ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন:(তারা) হে� যারা আ�াহর িযকের অিধক অনুরাগী 
(েমাহািব�) হেয় পেড় । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮৪০৬ ।                                
(৩) ُدْوَن یَا َرسُْوَل :" وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  قَالَ  قَاَل، ھَُرْیَرة أبِي َعن  ُدْوَن ، قَالُْوا َوَما اْلُمفَّرِ َسبََق اْلُمفَّرِ

)3596اْلِقیَاَمِة ِخفَافًا "سنن الترمذي (هللاِ ،قَاَل " اْلُمْستَْھتَُرْوَن فِى ِذْكِر هللاِ یََضُع َعْنُھْم أَثْقَالَُھْم فَیَأْتُْوَن یَْوَم          
অথর্ঃ-হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলন:  َُدْون  মুফারিরদনুগণ অ�গামী হেয় েগেছ। (আল-মুফারিরদনু) اْلُمفَّرِ
তারা(সাহাবীগণ)বলেলন: ইয়া রাসুলা�ািহ,  َُدْون  িক? িতিন (রাসুলু�ািহ (আল-মুফারিরদনু) اْلُمفَّرِ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন:(তারা)হে� যারা আ�াহর িযকের অিধক অনুরাগী 
(মাহািব�), আ�াহ তােদর েথেক িকয়ামত িদবেস েবাঝা হালকা কের েদেবন । মুসনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৫৯৬ ।                                                                                                        
(৪) مسند  َم ،أَنَّھُ قَاَل: أَْكثُِروا ِذْكَر َ�ِ، َحتَّى یَقُولُوا: َمْجنُْوَن ــَسلَّ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ َعْن أَبِي َسِعْیٍد َعْن  

َعْن أَبِي َسِعْیٍد اْلُخْدِرّيِ  )11832)+(11853أحمد، (                                                                                         
অথর্ঃ- হযরত আবু সঈদ খুদরী রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন: তারা(মানুেষরা)পাগল বলা পযর্� েবশী েবশী আ�াহর িযিকর কর । 
মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১১৮৩২+১১৮৫৩ ।                                        
যােহাক, িযিকরকারীর এই েমাহািব� অব�ােক  َِّ� فَنَاٌء فِى (ফানা িফ�াহ) আ�াহেত িবলীনাব�া  
বেল । এমতাব�ায় েমাহািব� মুসিলম বা�ািটর িনজ� অি�� েলাপ েপেয় যায়,তখন েস সাংসািরক 
জীবেনর �িত উদাসীন হেয় পেড় । এর পর একিট পযর্া বা �র পার হেল েস তখন  ِ  فَنَاٌء فِى �َّ
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(ফানা িফ�াহ)আ�াহেত িবলীনাব�া েথেক  َِّ�بَقَاٌء بِا(বাকািব�াহ)তথা �ায়ী�(পূেবর্র জীবনাব�ায় িফের 
যাওয়ার অনভুুিতর জাগরন)লাভ হয় । মুসিলম মানুষিট সাধারণ হেল এমতাব�ায় েস পুনয্বানেদর 
অ�ভুর্ � একজন সৎ বা�ায় পিরনত হয়। মুসিলম মানুষিট আিলম হেল এমতাব�ায় েস সাধারণ 
ব�া,ওয়ািজেনর �র অিত�ম কের মুসিলম মানুষেক িহদায়ােতর উ�ত�ের পিরচালনা করেত 
                                                                                  তথা পথ�দশর্েকর মযর্াদা লাভ কের।(আল-হাদী)اْلَھاِدي
মানুষেক িহদায়াত করার জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার 
পর দইু ে�িণর েলাকই কাজ কের থােক। সাধারন �েরর েলাকেক ওয়ােয়িজন বা উপেদশ দানকারী 
বলা হয়। তারা �থম ে�িণর েলাক। তারা সাধারণত েলাকিদগেক িবিভ� উেপখয্ান, ইিতহাস 
উপ�াপেনর মাধয্েম পিব� কুরআেনর আয়াত ও হািদস শরীেফর বাণীর উ�ৃিত িদেয় ওয়াজ কের 
থােকন এবং সৎকাজ করেত উ��ু ও অসৎকাজ েথেক িবরত থাকেত ধেমর্র েলাকিদগেক আহবান 
কের থােক। তােদর উপেদেশ জনগণ সামিয়কভােব অনু�ািণত হেয় থেকন। তেব �ায়ী �িতি�য়া হয় 
না। আর ি�তীয় �েরর বয্াি�গণেক اْلَھاِدي(আল-হাদী)তথা পথ�দশর্ক বেল। তােদর উপেদশ জনগেণর 
মেধয্ �ায়ী �িতি�য়াশীল হয়। এ েলাকেদর �রিট হে� সূ� �র। এইসূ� �রিটেত যখন মুসিলম 
মানুষ িযিকর-আযকােরর( َِّ� إِْسُم َذاِت [ইসম ুজািত�ািহ]তথা আ�াহর সত্তার নাম  ُ َ�َ শ�িটর) িবেশষ 
প�িত অবল�ন কের েয েকউ অতয্ািধক ইবাদেত কিঠন িরয়াজত-সাধনা কের ফরজ-নফল ইবাদেতর 
মাধয্েম মহান আ�াহ তাআ’লার স�ি� অজর্ ন কের ِ�َ َِصْبغَة (িসবগাতা�াহ)তথা আ�াহর রেঙ রি�ত 
হেয় (মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীগেণর 
[রািদআ�াহ আনহম] �শংসায় বেলনঃ (138) ُِصْبغَةً تت ُسْوَرةُ اْلبَقََرةِ اْألیَة ِ ِ ، َوَمْن أَْحَسُن ِمَن �َّ  আমরা ِصْبغَةَ �َّ
আ�াহর রং �হণ কিছ,। আ�াহর রং এর চাইেত  সু�র [ উত্তম ] রং আর কার হেত পাের । সুরা 
আল বকারা,আয়াত নং-১৩৮।) গণ, �ান ও শি�র উ��ের েপৗঁেছন তখন মহান আ�াহ তাআ’লার 
তাজা�ী তার �বন শি�, দশর্ন শি�, ধারন শি� ও চলন শি� হেয় যায় । তখন তার �ান 
লােভর পেথ �ান, কাল ইতয্ািদর দরূ� েকান �কার অ�রায় থােকনা ।এমতাব�ায় বা�া িনজ �ােন 
অব�ান কেরই সারা িবে�র সব িকছু েদখেত পােরন,ধরেত পােরন,শনেত পােরন এবং সারা িবে�র 
সব যায়গায় মূহেতর্  েযেত পােরন ও উপি�ত থাকেত পােরন । এই উ�ত �েরর মুিমন মানুষেকই 
হািজর-নািযর িহেসেব অিভিহত করা হয় । েসই দিৃ�েকান েথেকই আমােদর নবী সা�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােকও হািজর-নািযর বলা হেয় থােক । "أَْرذَُل اْلقُُرْونِ    "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� িকয়ামত সংঘটন কাল পযর্� সময়কালীন 
শতা�ীসমূেহর)সবর্িনকৃ� আিলম-উলামাগণ গণ, �ান ও শি�র এই উ��ের েপৗঁছেত অপরাগ ও 
অ�ম িবধায় তারা গণ, �ান ও শি�র এই উ��রেক অ�ীকার কের এবং গণ, �ান ও শি�র 
এই উ��রেক  ِ�َْرُك بِا ْركُ  তথা আ�াহ তাআ’লার সােথ الّشِ  তথা অংশীদাির� �াপন বেল (িশরক) الّشِ
অিভিহত কের । অথচ গণ, �ান ও শি�র এই উ��র হে� আ�াহর ৈনকটয্�া� বা�ার জনয্ 
আ�াহ �দত্ত বড় িনআ’মত । গণ, �ান ও শি�র এই উ��েরর আ�াহর ৈনকটয্�া� বা�ােকই  َُّوِلى 
 َِّ� (ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ু বেল । আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামার দিুট হািদস শরীফ (হািদেস কুদসী) এখােন উে�খ কের উহার িব�ািরত বয্াখয্া 
করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা।                                                 
�থম হািদস শরীফখানা এই ----------------------------------------------
- - :"وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول  قَالَ  قَاَل، ُھَرْیَرة أبِي َعن    
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" َ  اِنَّ  بَ  َما" بِاْلَحْربِ  أَذَْنتُھُ  فَقَدْ  َوِلی�ا ِلىْ  َعادَ  َمنْ : قَالَ  �َّ ا اِلَّىَّ  اََحبَّ  بَِشْىئً  َعْبِدىْ  اِلَىَّ  تَقَرَّ ِممَّ   
بُ  َعْبِدىْ  یََزالُ  َوَما َعلَْیھِ  اِْفتََرْضتُ   الِّذىْ  َوبََصَرهُ  بِھِ  یَْسَمعُ  الَِّذىْ  َسْمعَھُ  ُكْنتُ  اَْحبَْبتُھُ  فَِاذَا اُِحبَّھُ  َحتَّى بِالنََّوافِلِ  اِلَىَّ  یَتَقَرَّ

َعلَْیَھا یَْمِشىْ  الَّتِىْ  َوِرْجلَھُ  بَِھا یَْبِطشُ  الَّتِىْ  َویََدهُ  بِھِ  یَْبُصرُ   "  
(অথর্ঃ-হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামা বেলন: িন�য়ই আ�াহ বেলন :েয আমার ব›�ুর সােথ শ�তা করল আিম(আ�াহ) 
তার সােথ যু� েঘাষণা করলাম, আিম বা�ার উপর যা ফরজ কেরিছ এর েচেয় উত্তম ব� িদেয় 
বা�া আমার িনকট সাি�ধয্ লাভ কের না। আমার বা�া নফল ইবাদেতর মাধয্েম আমার সাি�ধয্ 
লাভ কের বা আপন হয় এমনিক এর ফেল আিম তােক ভালেবেস েফিল। যখন আিম তােক ভালেবেস 
েফিল তখন আিম তার কণর্ হেয় যাই েয কণর্ িদেয় েস শেন, তার চ�ু হেয় যাই েয চ�ু িদেয় েস 
েদেখ, তার হাত হেয় যাই েয হাত িদেয় েস ধের এবং আিম তার পা হেয় যাই েয পা িদেয়
 েস হােট”,।বুখারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬৫০২।)                                                                
আল-ম’ুজামুলআওসাত, তাবারানীেত অনুরপ আেরা একিট হািদস শরীফ রেয়েছ তা েদওয়া হল । 

ُمَحاَربَتِي،   اِْستََحلَّ  فَقَدْ  َوِلی�ا ِلىْ  عأََھانَ  وسلم، قَاَل:إِنَّ َ�َ یَقُْوُل : َمنْ  علیھ هللا صلي هللا رسولَعْن َعائَِشةَ، َعْن 
بَ  َما وَ  بُ لَ  َعْبِدىْ  ِمْن ِعبَاِدي بِِمثِْل أََداِء فََرائِِضي،  َو إِنَّ  َعْبِدىْ  اِلَىَّ  تَقَرَّ  اَْحبَْبتُھُ  فَِاذَا اُِحبَّھُ  َحتَّى بِالنََّوافِلِ  اِلَىَّ  یَتَقَرَّ

) 9352(َعلَْیَھا ــ  یَْمِشىْ  الَّتِىْ  َوِرْجلَْیھُ  بَِھا یَْبِطشُ  الَّتِىْ  َویََدهُ  بِِھَما یَْسَمعُ  الَّتِىْ بِِھَما أُْذنَْیِھ  یَْبُصرُ  الَّتِىْ  َعْینَْیھِ   ُكْنتُ 
للطبراني االوسط المعجم في   (�থম হািদস শরীফখানা এই)  

অথর্ঃ-হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা)েথেক বিণর্ত,: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা 
বেলন : িন�য়ই আ�াহ বেলন : েয আমার ব�ুেক অপমান করল তার সােথ আমার যু� ৈবধ হেয় 
েগল, আমার ফরজ আদায় বা স�াদেনর অনুরপ িদেয় বা�া আমার িনকট সাি�ধয্ লাভ কের না। 
িন�য় আমার বা�া নফল ইবাদেতর মাধয্েম আমার সাি�ধয্ লাভ কের বা আপন হয় এমনিক এর 
ফেল আিম তােক ভালেবেস েফিল। যখন আিম তােক ভালেবেস েফিল তখন আিম তার চ�ু হেয় যাই 
েয চ�ু িদেয় েস েদেখ, তার কণর্ হেয় যাই েয কণর্ িদেয় েস শেন, তার হাত হেয় যাই েয হাত 
িদেয় েস ধের এবং আিম তার পা হেয় যাই েয পা িদেয় েস হােট”,।আল-
ম’ুজামুলআওসাত, তাবারানী,হািদস শরীফ নং-৯৩৫২ ।     
এই �েরর মুসিলম মানুষিট সৃজনশীল গণস�� (9) মানুেষ পিরনত হয়।এই �রিট অজর্ ন করেত 
একজন মুসিলম মানুষেক সিতয্কার আধয্ািত্নক ও সৃজনশীল গণস��  িশ�ক,পীেরর হােত  َُبْیعَة 
(বাইআ’ত) বা শপথ করেত হেব (�চিলত ভাষায় মিুরদ হেত হেব) ।                                                                               
উপর�, এই  َِّ� إِْسمُ َذاِت (ইসমু জািত�ািহ)তথা আ�াহর সত্তার নাম  ُ َ�َ শ�িটর িযিকর বা �রণ েবশী 
েবশী বার বার উ�ারণ করেল ছওয়াবও লাভ হেব।                               
এই এই  َِّ� إِْسُم ذَاِت (ইসমু জািত�ািহ)তথা আ�াহর সত্তার নাম  ُ َ�َ শ�িটর পড়া ব� হেয় েগেল তখন 
িকয়ামত সংঘিটত হেয় যােব । েযমন হািদস শরেফ আেছঃ-----------------------                                       
(৪) ُ َ�ُ ــ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرُسْولُ َعْن أَنٍَس ، قَاَل: قَال   َسلَّم: الَ تَقًْوُم الَساَعةُ َحتّى الَ یُقَاَل فِى اْألْرِض �َّ

)10225+12225( ـ أحمد مسند                                                                                                      

                                                           
(9 ) সৃজনশীল গণস�� িবষয়িট স�েকর্  িব�ািত জানেত “আমােদর নবী  মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার " اْلغَْیبِ  ِعْلمُ  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” �স� পৃ�া নং-৩৪১ ও 
উ�মযর্াদা �স�  পৃ�া নং-৪৭৯  ��বয্ ।  
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অথর্ঃ- হযরত আনাস রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলন: পৃিথবীেত  ُ�َ  ُ�َ বলা পযর্� িকয়ামত সংঘিটত হেব না । মুসনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-১০২২৫+১২২২৫ ।                                                         
এখােন একিট িবষয় ল�ণীয় ও �তর্ বয্ েয, সিতয্কার আধয্ািত্নক ও সৃজনশীল গণস��  িশ�ক,পীেরর 
হােত  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ না কের(�চিলত ভাষায় মুিরদ না হেয়) একজন মুসিলম মানুষ 
যিদ  ِذْكُر التَّْھِلْیِل (িযকরততাহিলল) তথা  ُ�َ َّالَإَِلھَ إِال িযিকরিট এবং  َِّ� إِْسُم ذَاِت (ইসমু জািত�ািহ)তথা 
আ�াহর সত্তার নাম  ُ َ�َ শ�িটর িযিকরিট েবশী েবশী বার বার উ�ারণ করেল ছওয়াব লাভ হেব 
সতয্ িক� িযকেরর �ভাব ও �িতি�য়া�রপ আধয্ািত্নক ও সৃজনশীল গণিট কখেনা অজর্ ন হেব না । 
মহান আ�াহই ভাল জােনন ও সমিধক �াত।                                             
উপসংহারঃ (১)  ُالتَّْوبَة (তাওবা)তথা [ গনাহ েথেক ] িফের আসা ও অনুতাপ-অনুেশাচনা করা  ও  
ْستِْعفَارُ  َ�ِ  ِذْكرُ   তথা  �মা �াথর্না এবং  (ইি�গফার)  اْإلِ  (িযকর�ািহ)তথা   আ�াহর �রণ �স� >> 
প�ৃা নং- ৫২৪ েথেক প�ৃা নং-৫৬৫ পযর্�  সমা� হল।       
সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার নমুনা-িনদশর্ন �স� 
(অিতির�) প�ৃা নং- ৫৬৭ ��বয্ ।          
 
                                                                                          
 সতকর্ তাঃ মানষু কতৃর্ ক গিঠত বা �িতি�ত েয েকান দল-উপদেলর নাম “   أَْھُل السُّنَِّة َو اْلَجَماَعِة (আহলসুসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত”) নােম নাম রাখা মসুিলম মানেুষর উপর ফরজ। মসুিলম মানষু কতৃর্ ক গিঠত বা �িতি�ত 
েয েকান দল-উপদেলর নাম “  নােম নাম রাখেলই এবং (”আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   أَْھُل السُّنَِّة َو اْلَجَماَعةِ 
িনজ িনজ ঘের পিরবার-পিরজন,স�া-স�িত, িপতা-মাতা, ভাই-েবান, সভা-সিমিতেত, ওয়াজ-মাহিফেল, 
েসিমনার-সে�লন ইতয্ািদেত ে�াতােদর সােথ, িনজ এলাকায় মসিজেদ , িনজ মহ�ায়-িনজ �ােম মসুিলম জনগেণর 
সােথ, িনজ পিরবােরর সদসয্েদর সােথ েকান আেলাচনা -পযর্ােলাচনা করেলই   أَْھلُ السُّنَِّة َو اْلَجَماَعِة     (আহলুসসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটেক ধের রাখা হল ।   

বইিট কুিরয়ার সািভর্ (কাশফুল মবুহাম)   “َكْشُف اْلُمْبَھِم  “ েসর মাধয্েম 
িবনা মেূলয্ েপেত হেল  Website  এ �দত্ত Registration Form যথাযথ 

পরূণ কের ১৫০ টাকা হািদয়া �দান সােপে� ে�রন করা হেব। 

বইিটর নামঃ 
 আলা দও’ই] (কাশফুল মুবহাম)  “ اْلُمْبَھمِ  َكْشفُ  “ (َعلَى َضْوِء أَْھِل السُّنَِّة وأْلَجَماَعةِ )

আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত](আহলুসস�ূাহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক)    
▓ “জিটল িবষেয়র সমাধান” ▓ 

 
বইিটর প�ৃার পিরমাণঃ ৫৬৬ প�ৃা, বইিটর হািদয়া/মূলয্ঃ ৭৫০ টাকা, বইিটর কাগেজর 
পাতাঃ  অফেসট েপপার, টাকা পাঠােনার িবকাশ না�ারঃ ০১৯১১৭৫০৬২৭  ।                                                                                                                                     
Website : www.baitulilliyeen.com + www.baitulilliyeen.net        

http://www.baitulilliyeen.com/
http://www.baitulilliyeen.net/
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সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার নমুনা-
িনদশর্নঃ 
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর �িত তাঁর সাহাবীগেণর ইশক-
মহ�ত তথা ভালবাসা, ভি�-শ�া েকমন িছল উহার দ�ৃা� পৃিথবীর ইিতহােস অনুস�ান করা বৃথা। 
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর সাহাবীগন তাঁেদর ি�য় রাসুল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সামানয্তম ইশারায় তাঁেদর জান-মাল ও ি�য়জন এক কথায় যথাসবর্� 
কুরবান করেত তাঁরা ��ত িছেলন এবং তা কেরও েদখাইেয়েছন। 
ক. েয রােত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েক হতয্া করার জনয্ েকারাইশগন 
ি�র করল েস রােত হজরত আলী েমারতাজা রািদআ�াহ আনহ িনেজর �ােণর মায়া তয্াগ কের তাঁর ি�য় রাসুল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িবছানায় শয়ন করেলন এবং এরেপ ি�য় রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা 
েক িহজরেতর সূেযাগ িদেলন।  
খ. িহজরেতর সময় ছওর িগির-গহায় ি�য় রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েক র�ার উে�েশয্ হজরত 
আব ুবকর রািদআ�াহ আনহ সােপর গতর্  িনেজর পা িদেয় ব� কের েরেখিছেলন। সােপর দংশেন হজরত আবু 
বকর রািদআ�াহ আনহ কাতর হেয় পেড়িছেলন, তথািপ ি�য় রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িন�া 
ভে�র আশংকায় তাঁর েমাবারক িনজ েকাল হেত সরােলন  না। 
গ. ওহেদর যুে� যখন মসুলমানেদর �িত বিৃ�র নয্ায তীর বিষর্ত হি�ল তখন সাহাবীগণ তাঁেদর ি�য় রাসুল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা েক বযু্হ রচনা কের েব�ন কের েরেখিছেলন। যার ফেল শ�েদর তীের েকান 
েকান সাহাবীর শরীর �ত-িব�ত হেয় িগেয়িছল।  
ঘ. েকারাইশ-দতূ ওরওয়াহ ইবেন মাসউদ ছাকাফী তাঁর মসুলমান হওয়ার পূেবর্ েহাদায়িবয়ার সি�কােল কুরাইশেদর 
িনকট েযেয় সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর �িত সাহাবীেকরামগেণর ভি�-��ার েয িচ� এেঁকিছেলন তা 
এখােন তাঁর ভাষায় বয্� করা হল।  
اِشى َوِكْسراى قَْیَصرَ  َعلَى َوفَْدتُ  لَقَدْ  َو�َِّ  قَْومِ  اَىْ  " ُمھُ  قَطُّ  َمِلكً  َماَراَْیتُ  َو�َِّ  َونَجَّ اَْصَحابُھُ  یُعَّظِ    

مُ  َما یُعَّظِ دٍ  اَْصَحابُ    ًدا ُمَحمَّ  َواِذَا ‘َوِجْلَده ‘َوْجَھھ بَِھا فََدلَكَ  ِمْنُھمْ  َرُجلً  َكفِّ  فِىْ  َوقَعَتْ  أِالَّ  نََخاَمةً  اِْنَخمْ  َو�َِّ  ُمَحمَّ
َ  َوأِذَا ‘أْمَره أِْبتََدُرْوا أََمَرُھمْ  أ  یُِحدُّوءنَ  َما وَ ‘ ِعْنَده أْصَواتَُھمْ  َخفَُضْوا تََكلَّ  وضِأذَا َوُضْوئِھِ  َعلَى یَْقتَتِلُْوتَ  َكاُدْوا تََوضَّ

لَھُ  تَْعِظْیًما النَّْظرَ  إِلَْیھِ   "  
(অথর্ঃ- “েহ জািত ! আ�াহর শপথ , আিম েতামােদর দতূ িহেসেব েরােমর স�াট, ইরােনর শাহানশাহ এবং 
আিবিসিনয়ার রাজ-দরবাের িগেয়িছলাম; আ�াহর শপথ, েকান রাজা-বাদশা� �িত তাঁর �জা বা সভাসদগণেক 
এরপ ভি�-��া করেত েদিখিন েয রপ মহুা�েদর সাথীগণ মহুা�দেক কের থােক। যখন িতিন েকান কােজর 
আেদশ কের থােকন , তখন তাঁরা কার আেগ েক করেব তা িনেয় হড়াহিড় করেত থােক। যখন িতিন ওজ ু
কেরন তখন তাঁরা তাঁর অজেুত বয্বহৃত লেয় কাড়াকািড় করেত আর� কের, আর যখন িতিন কথা বেলন ,থাঁরা 
চুপ কের থােক। তাঁর স�েম তাঁরা তাঁর �িত পূণর্ দিৃ�ও করেত সাহস পায় না”।)                                                                     
�মশঃ চলেব । 

পরবত�েত নামাজ,েরাজা,িগবত, েলাভ,ে�াভ আল হাসানুল খুলক তথা স�ুর চির� নাম 
ইতয্ািদ িবষেয় ওয়াজ-নিসহতস�িলত ২য় খ� �কািশত হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।
   

                               
 


	“ كَشْفُ الْمُبْهَمِ “   (কাশফুল মুবহাম) বইটি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিনা মূল্যে পেতে হলে  Website  এ প্রদত্ত Registration Form যথাযথ পূরণ করে ১৫০ টাকা হাদিয়া প্রদান সাপেক্ষে প্রেরন করা হবে।

