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�কাশেকর কথা 

মতুৃ� মােন লয় বা �ংস নয় বরং মতুৃ� হে� ইহ-পরকােলর মােঝ �সতুব�ন মা�। মতুৃ�র �সতু পািড় িদেয়                 

�েত�কেক পরকােলর অন� জীবেন পদাপ�ণ করেত হেব। একমা� ওহী ছাড়া ওই পরকালীন জীবেনর রং-�প-গ�              

জানার �কান িবক� প�িত এখেনা আিব�ার হয়িন এবং তা’স�বও না। তাই আমােদরেক ওহীর উপর িব�াস               

�াপন করেত হেব। 

 

উ�েতর কা�ারী নবী উ�েতর ইহপরকালীন জীবেনর �িত� িবষেয়র খবর িদেয় �গেছন- যােত উ�েতর পথ              

চলা সহজ হয়। মতুৃ� পরবত� জীবন িনেয় আমােদর অেনেকর িব�াি�র �শষ �নই। 

ম'ুিমন মসুলমান, কািফর-মশুিরকেদর মতুৃ� পরবত� জীবন �যখােন অবধািরত তারা �সখােন যখন শাি� বা              

�নয়ামত �ভাগ করার মাধ�েম এক �কার জীবন উপেভাগ কের, �সখােন এক ��ণীর মসুলমান নবী-রাসূলগেণর              

ওফাত-পরবত� জীবন িনেয় নানা কটা� কের থােক। �কউ বেলেছ, নবী-রাসূল মের মা�র সােথ িমেশ �গেছ, �কউ                

বেলেছ, ওফােতর পর নবী-রাসূলগণ কােরা লাভ-�িত করেত অ�ম ইত�ািদ ইত�ািদ। এ সব িনছক িব�াি� নয়,               

��� িবেশেষ �ফরও। 

 

এ সব �াি� িনরসণকে� ইসলােমর স�ক আ�ীদা-িবশাস জনস�ুেখ তুেল ধরার জন� স�ািনত নবী-রাসূলগণ             

আলায়িহমসু সালাম, িবেশষত সািয়�দলু আি�য়া সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম-এর ওফাত পরবত�           

জীবেনর উপর িব�� ৪০ হািদস-এর এক� সংকলন �তির কেরন বত� মান ইসলামী িবে�র ��� ইসলামী �লার               

ড. মহুা�দ তােহ�ল কােদরী (ম.ুিজ.আ.)। তাঁর সংকিলত এ ৪০ হািদস ��� �কাশ করেত �পের আমরা               

আনি�ত। এ হািদস চয়িনকায় ম�ুণগত �কান ভুল-�� কােরা পিরলি�ত হেল আমােদর জািনেয় ধন� করেবন।              

পরবত� সং�রেণ তা �শাধিরেয় িনেত সেচ� থাকেবা। আ�াহ আমােদর এ �নক আমল কবলু ক�ন। আিমন! 

 

মহুা�দ আব ু�তয়ব �চৗধুরী 

সনজির পাবিলেকশন 

 

 

 

 



ভূিমকা  

�েত�ক �ানী ও ময�াদাবান ব�ি� আপন আপন যুেগর �েয়াজন ও দাবীর ��ি�েত �লাকেদর �ান, িচ�া-�চতনা,               

আকীদ ও িব�ােসর িহফাজত ও দঢ়ৃতার জন� �ছাটবড় আকাের নানা িবষেয় হািদস সংকলন কেরেছন। ঐ               

সংকিলত হািদেসর মধ� �থেক এক� হে� ‘আরবাঈন’ অথ�াৎ পিব� চি�শ হািদেসর সংকলন। শায়খুল ইসলাম ড.               

মহুা�দ তােহ�ল কােদরী (ম�ুা িযল�ুল আলী) বত� মান যুেগর ঐ সকল মহা স�ািনত মহুাি�েসর অ�ভু� �, যাঁরা               

আধুিনক যুেগর চািহদার �িত ল�� রাখেত িগেয় সব�সাধারণ �েত�েকর �ান ও িচ�াগত িদক-িনেদ�শনা ও আকীদা               

আমেলর দঢ়ৃতার জন� পূব�সূরীেদর ধারাবািহকতায় �যখােন ‘আল িমনহাজসু সবী’, ‘িহদায়াতুল উ�াহ’ ও            

‘জােমউ� সু�ার মত অত�� িনভ� েযাগ� িবরাটাকার হািদস�� সংকলন কেরেছন। �তমিন হািদেসর �চার-�সােরর            

ফিযলত এবং তা �থেক অিজ� ত পািথ�ব ও পরকালীন ফেয়য ও বরকত অজ� েনর জন� সংি�� হািদস চয়িনকা                

আরবাঈন সংকলন কের �ানগত ধারাবািহকতােক অ�ু� �রেখেছন। যােত সময় ও জীবন উপকরেণ ��তায়             

িশকার �লােকরা ি�য় রাসূেলর বাণী �থেক আেলািকত হেত পােরন। 

�যূর নবী আকরাম সা�া�া� আলায়িহ ওয়াসা�াম এবং �তমিন অন�ান� সকল নবী আলায়িহমসু সালাম আপন              

আপন নরূানী কবের �শরীের জীিবত থাকা, তােদরেক িরিজক �দান করা, তাঁেদর নমায আদায় করা, হ�আদায়                

করা এবং উ�েতর অব�ািদ স�েক� অবগত থাকা, ইত�ািদ এমন সুিনি�ত িবষয় �য ব�াপাের হািদেসর বণ�না               

তাওয়াতুর পয�ােয় �পৗঁেছেছ। এিবষয়� �ীকার করার মেধ� �কান বাধা �নই। কারণ সাহাবােয় �করাম, তােবঈ,              

তােব-তােবঈ, সূফী, মহুাি�স, মফুািসর ও ফকীহ �মখু পরবত� ও পূব�বত� সকল ইমাম এ িবষেয় ঐক�মত �পাষণ                

কেরেছন। 

আেলাচ� ‘আরবাঈন'-এ �যূর নবী আকরাম সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম ও অন�ান� নবীগণ আলািহমসু সালাম             

আপন বরকতময় কবের �শরীের জীিবত হওয়া, তাঁেদরেক িরিজক �দান করা, তারা নামায ও হ�আদায় করা                

এবং উ�েতর অব�ািদ স�েক� �াত হওয়া স�েক� িনভ� েযাগ� সূে� পিব� চি�শ হািদস ও ইমামগেণর উি�               

সংকলন করা হেয়েছ। এ ‘আরাবাঈন শায়খুল ইসলাম ড. মহুা�দ তােহ�ল কােদরী (ম�ুা িজল�ুল আলী) সংকিলত               

‘আল আযামাতুন নববীয়�া ফীল খাসাইিসল বরযিখয়�া' (�যূর সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ওফাত পরবত�            

জীবেনর �বিশ��) �থেক চয়নকৃত। যােত আেলাচ� িবষেয়র উপর অেনক হািদস সংকলন করা হেয়েছ। তাছাড়া              

স�ািনত ইমাম ও মহুাি�সগেণর ব�াখ�া-িবে�ষণও িব�ািরতভােব বণ�না করা হেয়েছ। িক� �ে�র কেলবর            

বিৃ�র আশ�ায় এ �ে� হািদসসমেূহর উৎস ত� এবং ইমামেদর ব�াখ�া সংে�প করা হেয়েছ। 

আ�াহ তা'আলা আমােদরেক ি�য় নবীর বাণী �থেক যথাযথভােব উপকার অজ� ন ও স�ক পথ �দশ�ন ও তােত                

অিবচল থাকার শি� দান ক�ন। আিমন! �ব জািহ সািয়�িদল মরুসািলন সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম! 

 

হােফজ জিহর আহমদ 

আল ইসনািদ িরসাচ�  �লার, 

ফিরেদ িম�াত িরসাচ� ইনি��উট    



পিব� �রআেনর আেলােক ি�য় নবীর পরকালীন জীবন 

   ১.  

 - فكیف اذا جءنا من كل امة بشهید وجءنا بك على هؤالء شهیدا

অতপর ঐ িদেনর িক অব�া হেব, যখন আিম �েত�ক উ�ত �থেক একজন সা�ী উপি�ত করেবা এবং (�হ                 

হাবীব!) আিম আপনােক তােদর সা�ী�েপ উপি�ত করেবা? 

(সুরা িনসা, ৪/৪১) 

 

২.  

توابا اهللا لوجدوا الرسول لهم واستغفر اهللا فاشتغفروا جاءوك انفسهم ظلموا إذ أنهم ولو اهللا، بإذن لیطاع إال رسول من أرسلنا                       وما

 -رحیما

আিম রাসূল এ উে�েশ� ��রণ কেরিছ �য, আ�াহর িনেদ�শ অনসুাের তাঁর আনগুত� করা হেব আর (�হ হাবীব!) যিদ                  

ঐ সকল �লাক যারা িনেজেদর আ�ার উপর জলুমু কের এবং আপনার সমীেপ আসেল ও আ�াহর �মা �াথ�না                 

করেল আর রাসূলও তােদর জন� �মা চাইেল তেব তারা (ঐ ওসীলা এবং শাফআেতর কারেণ) অবশ�ই আ�াহেক                

তাওবা কবলূকারী ও পরম দয়াল�ুেপ পােব। 

(সুরা িনসা, ৪/৬৪) 

 

৩.  

 - وما كان اهللا لیعذبهم وانت فیهم - وما كان اهللا معذبهم وهم یستغفرون

আর �কৃত কথা হে� এই, আ�াহর এ শান নয় �য, তােদরেক শাি� িদেবন অথচ (�হ হাবীব) আপিন তােদর মেধ�                   

(উপি�ত) থাকেবন। 

এবং আ�াহ এমনও নন �য, তারা �মা �াথ�না করেব অথচ িতিন তােদরেক শাি� িদেবন। 

(সুরা আনফাল, ৮/৩৩) 

 

৪.  

ورحمة وهدى شىء لكل تبیانا الكتب علیك ونزلنا هؤالء، على شهیدا بك وچءنا أنفیهم، من علیهم شهیدا امة كل فى نبعث                       ویوم

 - وبشرى للمسلمین

আর (এটা) ওই িদন হেব (যখন) আিম �েত�ক উ�েতর মধ� �থেক �য়ং তােদর জন� একজন �া�ী উঠােবা।আর                  

(�হ ি�য় হাবীব) আিম আপনােক ঐ সকেলর (উ�ত এবং নবীগেণর) জন� �া�ী বানােবা। এবং আপনার উপর                



আিম ওই মহান িকতাব অবতীণ� কেরিছ যা �েত�ক িকছুর সু�� িববরণ, মসুলমানেদর জন� �হদায়ত, রহমত ও                

সুসংবাদ��প। 

(সূরা নাহল, ১৬/৮৯) 

 

৫.  

 - النبى أولى بالمؤمنین من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم

এ (স�ািনত) নবী ম'ুিমনেদর িনকট তােদর �ােণর �চেয় �বিশ িনকেট। এবং তাঁর (পিব�) �ীগণ তাঁেদর মাতা। 

(সূরা আহযাব, ৩৩/৬) 

 

৬.  

 - وال تقولوا لمن یقتل فى سبیل اهللا أموت، بل أحیاء ولكن ال تشعرون

এবং �য-সব �লাক আ�াহর পেথ িনহত হেয়েছ তােদরেক মতৃ বেলা না (তারা মতৃ নয়) বরং তারা জীিবত, িক�                  

�তামােদর (তােদর জীবন স�েক� ) অনভূুিত �নই। 

(সূরা বাকারা, ২/১৫৪) 

 

৭.  

 (وال تحسبن الذین قتلوا فى سبیل اهللا أمواتا، بل أحیاء عند ربهم یرزقون - (١٦٩

 (فرحین بما ءاتاهم اهللا من فضله ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم أال خوف علیهم وال هم یحزنون (١٧٠

আর �য-সব �লাক আ�াহর পেথ িনহত হেয়েছ তােদরেক মতৃ বেল অনমুানও কেরা না বরং তারা আপন রেবর                 

কােছ জীিবত, তােদরেক (জা�ােতর �নয়ামত �ারা) িরিজক �দয়া হয়। 

তারা (িচর�ায়ী জীবেন) ঐ �নয়ামতসমেূহ আনি�ত থােক, যা আ�াহ তােদরেক �ীয় ক�ণা �ারা দান কেরন               

এবং তােতও (আন� �কাশ কের) যােদর সােথ এখেনা পয�� িমিলত হয়িন (তােদর ঈমান ও আনগুত� �দেখ)।                

কারণ তােদর না �কান ভয় হেব, না তারা দঃুিখত হেব। 

(সূরা আেল ইমরান, ৩/১৬৯-১৭০)    



পিব� হািদেসর আেলােক ি�য় নবীর পরকালীন জীবন 

১.  

وفیه قبض، وفیه آدم، خلق فیه الجمعة، یوم أیامكم أفضل من «إن وسلم: علیه اهللا صلى اهللا رسو قال قال: أوس، بن أوس                         عن

تعرض وكیف اهللا، رسول یا قالوا: قال: علي» معروضة صالتكم فإن فیه، الصالة من على فأكثروا الصعقة، وفیه                    النفخة،

 -صالتنا علیك وقد أرمت - یقولون: بلیت -؟ فقال: «إن اهللا عز وجل حرم على االرض أجساد األنبیاء

 -وفي روایة : «إن اهللا عز وجل قد حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبیاء 

 

شرط على صحیح حدیث هذا : الحاكم وقال حبان. وابن خزیمة وابن واحمد والدارمي ماجه وابن والنسائي داود أبو                     رواه

بإسناد البیهقي رواه : العجلونى وقال . خزیمة ابن وصححه : العسقالنى وقال | . حبان ابن صححه : الوادیاشي وقال .                        البخاري

 . جید

 - وقال ابن كثیر: قد صحح هذا الحدیث بن خزیمة وابن حبان ، والدار قطني ، والنووي فى االذكار

 

 

হযরত আউস ইবনু আউস রাি�য়া�া� আন� �থেক বিণ�ত আেছ �য, �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা               

আলায়িহ ওয়াসা�াম বেলেছন, িন�য় �তামােদর িদনসমেূহর মধ� �থেক জমুআুর িদনই সেব�া�ম। �সিদন হযরত             

আদম আলায়িহ� সালামেক সৃি� করা হেয়েছ। �সিদেনই িতিন ওফাত বরণ কেরেছন। �সিদেনই িস�ায় ফুৎকার              

�দয়া হেব এবং �সিদেনই িবকট শ� �কািশত হেব।অতএব �সিদেনই আমার উপর অিধকহাের দ�দ শরীফ ��রণ                

কেরা, �কননা �তামােদর দ�দ আমার উপর �পশ করা হয়। সাহাবােয় �করাম রাি�য়া�া� আন�ম আরজ              

করেলন, ইয়া রাসূলা�াহ! আমােদর দ�দআপনার ওফােতর পরআপনার উপর িক�েপ �পশ করা হেব? আপনার               

বরকতপূণ� �মাবারক �দহ িক মা�েত িমেশ যােব না? রাসূল�ুা� সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম বলেলন,              

(না, এ�প নয়) আ�াহ তা'আলা ভূিমর জন� স�ািনত নবীগেণর �দহ (�খেয় �ফলা বা �কান�প �িতসাধাণ করা)                

�ক হারাম কের িদেয়েছন। 

অপর বণ�নায় আেছ �য, রাসূল�ুাহ সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম বেলন িন�য় মহান আ�া� আমােদর              

�দহেক �খেয় �ফলা ভূিমর উপর হারাম কের িদেয়েছন। 

এ হািদসেক ইমাম আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, দােরমী, আহমদ, ইবনু খুজায়মা এবং ইবনু িহ�ান বণ�না                

কেরেছন। ইমাম হােকম বেলন, এ হািদস ইমাম বখুারীর শত� াবলীর িভি�েত সহীহ এবং ইমাম ওয়ািদয়াশীও বেলন               

ইহােক ইমাম ইবনু হা�ান সহীহ িনধ�ারণ কেরেছন এবং ইমাম আস�ালানী বেলন, ইহােক ইমাম ইবনু খুজায়মা               

সহীহ িনধ�ারণ কেরেছন। ইমাম আলনুী বেলন, ইহােক ইমাম বায়হা�ী উ�ম, মজবতু সনদ সহকাের বণ�না              

কেরেছন। আ�ামা ইবনু কািছর বেলন, ইহােক ইমাম ইবনু খুজায়মা, ইবনু িহ�ান, দা��তনী এবং নববী              

‘আল-আযকার’ এ সহীহ িনধ�ারণ কেরেছন।” 

 



________________________________ 

ক. আবু দাউস : আ� সুনান, িকতাবসু সালাত, ১/২৭৫, হািদস :১০৪৭; এবং িকতাবসু সালাত, ২/৮৮, হািদস :                 

১৫৩১;  

খ. নাসায়ী : আ� সুনান, িকতাবলু জমুাআ', ৩/৯১, হািদস : ১৩৭৪; এবং আ� সুনানলু �বারা, ১/৫১৯, হািদস                 

:১৬৬৬;  

গ. ইবেন মাজাহ : আ� সুনান, িকতাব ুইকামািতস সালাত, ১/৩৪৫, হািদস :১০৮৫;  

ঘ. দােরমী : আ� সুনান, ১/৪৪৫, হািদস : ১৫৭২;  

ঙ. আহমদ ইবেন হা�ল : আল মসুনাদ, ৪/৮, হািদস : ১৬২০৭;  

চ. আব ূশায়বা : আল মসুা�াফ, ২/২৫৩, হািদস : ৭৬৯৭;  

ছ. ইবেন খুযাইমা : আ� সহীহ, ৩/১১৮, হািদস : ১৭৩৩-১৭৩৪; 

জ. ইবেন িহ�ান : আ� সহীহ, ৩/১৯০, হািদস : ৯১০; 

ঝ. হােকম: আল মসুতাদরাক, ১/৪১৩, হািদস : ১০২৯; 

ঞ. বাযযার: আল মসুনাদ, ৭/৪১১, হািদস : ৩৪৮৫;  

ট. তাবরানী : আল মজুামলু আওসাত, ৫/৯৭, হািদস : ৪৭৮০; এবং ম'ুজামলু কবীর, ১/২৬১, হািদস : ৫৮৯; 

ঠ. বায়হাকী : আ� সুনানসু সুগরা, ১/৩৭১, হািদস : ৬৩৪; আ� সুনানলু �বরা, ৩/২৪৮; হািদস: ৫৭৮৯;                

�আবলু ঈমান, ৩/১০৯, হািদস : ৩০২৯;  

ঢ. দাহযামী : ফা�ল�ু সালািত আলা� নবী, /৩৭, হািদস : ২২; 

ণ. ওয়াদীয়াশী: তুহফাতুল মহুতাজ, ১/৫২৪, হািদস : ৬৬১; 

ত. আসকালানী ; ফাত�ল বারী, ১১/৩৭০; 

থ. আলযুনী : কাশফুল িখফা, ১/১৯০, হাদীস : ৫০১;  

দ. ইবেন কাসীর : তাফসী� �রআিনল আযীম, ৩/৫১৫; 

 

 

 

২.  



وإن ، المالئكة تشهده مشهود فإنه ، الجمعة یوم علي الصالة أكثروا : وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول قال : قال الدرداء أبي                          وعن

أن األرض على حرم اهللا إن " : قال ؟ الموت وبعد : قلت : قال ، " منها یفرغ حتى صالته علي عرضت إال علي یصل لم                              أحدا

  . تأكل أجساد األنبیاء ، فنبي اهللا حي یرزق " . رواه ابن ماجه

وقال ثقات. رجاله : الدمیرى قال المناوي وقال . جید باسناد ماجه ابن رواه : المنذري وقال . صحیح بإسناد ماجه ابن                        رواه

 العجلونى: حسن

 

 

হযরত আবু দারদা রাি�য়া�া� আন� বণ�না কেরন �য, �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ              

ওয়াসা�াম বেলন, জমুআু'র িদন আমার উপর অিধকহাের দ�দ ��রণ কর। ইহা ইয়াউেম মশ�দ (অথ�াৎ আমার               

দরবাের �ফেরশতােদর িবেশষ হািজরার িদন)। এিদন �ফেরশতাগণ (িবেশষ িনয়েম অিধকহাের আমার দরবাের)            

হািজর হন। যখন �কান ব�ি� আমার উপর দ�দ ��রণ কের তখন �স উহা �থেক ি� হওয়া পয�� তার দ�দ                   

আমার সামেন �পশ কের �দয়া হয়। হযরত আবু দারদা রাি�য়া�া� আন� বণ�না কেরন �য, আিমআরজ করলাম                 

(এয়া রাসূলা�াহ!) আর আপনার ওফােতর পর িক�প হেব? িতিন সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম বেলন,              

হ�াঁ (আমার উপিরদেৃ�র) ওফােতর পরও (আমার সামেন এ�েপ �পশ করা হেব �কননা) আ�া� তা'আলা ভূিমর               

জন� আি�য়ােয় �করাম আলায়িহমসু সালাম এর �দহেক �খেয় �ফলা হারাম কের িদেয়েছন। অতএব আ�া�              

তা'আলার নবী জীিবত হন এবং তাঁেক িরিযকও �দয়া হয়। 

এ হািদসেক ইমাম ইবনু মাজা� সহীহ সনদ সহকাের বণ�না কেরেছন। ইমাম মনুেযরী বেলন, ইহােক ইমাম ইবনু                

মাজাহ উ�ম-মজবতু সনদ সহকাের বণ�না কেরেছন। ইমাম মনুাবী বণ�না কেরন �য, ইমাম দমীরী বেলন, ইহার               

রাভীগণ িনভ� রেযাগ�। ইমাম আজলনুীও ইহােক হাদীেস হাসান বেলেছন।” 

 

________________________ 

ক. ইবেন মাজাহ : িকতাবলু জানাযা, ১/৫২৪, হািদস : ১৬৩৭; : 

খ. মনুজারী : আ� তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/২২৮, হািদস : ২৫৮২; 

গ. ইবেন কাসীর : তফসী� �রআিনল আযীম, ৩/৫১৫, ৪/৪৯৩; 

ঘ. মনুাবী : ফয়যুল কদীর, ২/৮৭; 

ঙ. আযুলনুী : কাশফুল িখফা, ১/১৯০, হািদস : ৫০১; 

 

 

৩.  



 - عن أبي هریرة، أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال: «ما من أحد یسلم على اال رد اهللا علي روحى حتى ارد علیه السالم

یزید بن اهللا عبد وفیه : الهیثمى وقال ثقات، ورواته داود أبو رواه : العسقالني وقال . والبیهقي والطبراني والحمد داؤد ابو                        رواه

 .االسكندرانى ولم اعرفه ومهدى بن جعفر ثقه وبقیة رجاله ثقات

 

 

হযরত আবু �রায়রা রাি�য়া�া� আন� �থেক বিণ�ত আেছ �য, �জরু নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ               

ওয়াসা�াম বেলন, (আমার উ�েতর মধ� �থেক) �কান ব�াি� এমন নয় িযিন আমার উপর সালাম ��রণ কের                

িক� আ�াহ আমার উপর আমার �হ িফিরেয় �দন না, �য পয�� আিম (�েত�ক সালাম ��রণকারীর) সালােমর                

উ�র দান কির। 

এ হািদসেক ইমাম আবু দাউদ, আহমদ, তাবরানী এবং বায়হা�ী বণ�না কেরেছন। ইমাম আস�ালানীও বেলন,              

ইহােক ইমাম আবু দাউদ বণ�না কেরেছন এবং ইহার বণ�নাকারী িনভ� রেযাগ�। ইমাম হায়ছমীও বেলন, ইহার সনেদ               

আবদ�ুাহ ইবনু ইয়ািজদ আল-ই�া�ারানী বণ�নাকারীেক আিম িচিন না, যখন মাহদী ইবনু জাফর এবং অপরাপর              

সম� বণ�নাকারী িনভ� রেযাগ�।” 

____________________________ 

ক. আব ুদাউদ : আ� সুনান, িকতাবলু মানািসক, ২/২১৮, হািদস : ২০৪১; 

খ. আহমদ ইবেন হা�ল : আল মসুনাদ, ২/৫২৭, হািদস : ১০৮৬৭;  

গ. তাবরানী : আল ম'ুজামলু আওসাত, ৩/২৬২, হািদস : ৩০৯২, ৯৩২৯;  

ঘ. বেয়হাকী : আ� সুনানলু �বরা, ৫/২৪৫, হািদস : ১০০৫০; �আবলু ঈমান, য২/২১৭, হািদস: ৫১৮১-৪১৬১;  

ঙ. ইবেন রাহবীয়া : আল মসুনাদ, ১/৪৫৩, হািদস : ৫২৬; 

চ. হায়ছুমী : মাজমাউয যাওয়ােয়দ, ১০/১৬২;  

 

 

 

৪.  

عند بي أسري لیلة موسى على - مررت هداب: روایة وفي - أتیت " قال: وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أن مالك، بن أنس                           عن

 - الكثیب اآلحمر، وهو قائم یصلي في قبره

 ،رواه مسلم والنساءى



 

হযরত আনাস ইবনু মািলক রাি�য়া�া� আন� �থেক বিণ�ত আেছ �য, �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা               

আলায়িহ ওয়াসা�াম বলেলন, আিম �মরােজর রােত হযরত মসূা আলায়িহ� সালাম এর িনকট আসলাম (হা�ার              

এর এক বণ�না মেত) লাল �লার পাশ িদেয় আমার গমন হেলা (তখন আিম �দখলাম �য,) হযরত মসূা আলায়িহ�                  

সালাম িনজ কবের দ�য়মান অব�ায় নামাযরত িছেলন। 

এ হািদসেক ইমাম মসুিলম, নাসাঈ, আহমদ এবং ইবন ুআিব শায়বা� বণ�না কেরেছন। 

_________________________ 

ক. মসুিলম : আস সহীহ, িকতাবলু ফাযােয়ল, ৪/১৮৪৫, হািদস :২৩৭৫; 

খ. নাসায়ী : আ� সুনান, িকতাবু িকয়ািমল লাইয়িল ওয়া তা�াওউিয়ন নাহাির, ৩/২১৫, হািদস : ১৬১-১৬৩২;               

আ� সুনানলু �বরা, ১/৪১৯, হািদস : ১৩২৮;  

 

 

৫.  

 - عن أنس بن مالك، قال شول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: «األنبیاء أحیاء في قبورهم یصلون

ابي رجال : الهیثمي وقال . به بأس ال انه وارجوا : عدى ابن وقال . والدیلمي والبیهقي عدي وابن ثقات ورجاله یعلي أبو                           رواه

حیاة في لطیفا كتابا البیهقي وجمع : الزرقاني وقال . جزاء ذالك في والف البیهقي صححه فقد : الشوكاني وقال . ثقات                        یعلي

 ، األنبیاء وروي فیه بإسناد صحیح عن أنس رضي اهللا تعالي عنه مرفوعا

 

হযরত আনাস ইবনু মািলক রাি�য়া�া� আন� বণ�না কেরন �য, �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ               

ওয়াসা�াম বেলন, আি�য়ােয় �করাম আলায়িহম�ু সালাম িনজ িনজ কবের জীিবত আেছন এবং নামাযও পেড়ন। 

এ হািদসেক ইমাম আবু ইয়ালা, ইবনু ‘আদী, বায়হা�ী এবং দায়লামী িনভ� রেযাগ� বণ�নাকারীগণ �থেক বয়ান              

কেরন এবং ইমাম ইবনু ‘আদী বেলন, এ হািদেসর সনেদ �কান �� �নই। ইমাম হায়ছমীও বেলন, ইমাম আবু                 

ইয়ালার বণ�নাকারীগণ িনভ� রেযাগ� এবং আ�ামা শওকানী বেলন, ইহােক ইমাম বায়হা�ী সহহী িনধ�ারণ কেরেছন             

এবং আি�য়ােয় �করাম আলায়িহমসু সালােমর জীবেনর উপর িতিন এক� জ�ু (সহীহ হািদসসমেূহর সংি��             

িকতাব) সংকলন কেরেছন। এ�েপ ইমাম জরুানীও বেলন �য, ইমাম বায়হা�ী আি�য়া আলায়িহম�ু সালাম-এর             

জীবেনর উপর এক� িনতা� সূ� িকতাব সংকলন কেরেছন। যার মেধ� হযরত আনা� রাি�য়া�া� আন� এর               

মরফু বণ�নাসমহূ সহীহ সনদ সহকাের বয়ান কেরেছন। 

_________________________ 

ক. আব ুইয়ালা : আল মসুনাদ, ৬/১৪৭, হািদস : ৩৪২৫; 



খ. ইবেন আদী : আল কােমল, ২/৩২৭, হািদস : ৪৬০; 

গ. দায়লামী : মসুনাদলু িফরদাউস, ১/১১৯, হািদস : ৪০৩; 

ঘ. আসকালানী : ফত�ল বারী, ৬/৪৮৭; িলসানলু িমযান, ২/১৭৫, ২৪৬, হািদস : ৭৮৭, ১০৩৩; 

ঙ. হায়ছামী : মাজমাউয যাওয়ােয়দ, ৮/২১১; 

চ. সুয়ূতী : শর� আলা সুনািনন নাসায়ী, ৪/১১০; 

ছ. আযীমাবাদী : আওনলু মা'বদু, ৬/১৯; িতিন বেলন, এ িবষেয় আিম 'আল ইনিতবািহল আযিকয়া িব হায়ািত                

আি�য়া' নােম পু�ক রচনা কেরিছ।  

জ. মানাভী : ফয়যুল কাদীর 

ঝ. শাওকানী : নায়ললু আওতার, ৫/১৭৮;  

ঞ. যুরকানী : শর� আল ময়ুা�িয় িলল ইমািমল মােলক, ৪/৩৫৭; 

 

 

৬.  

مررت حتى بذلك فرجعت صالة خمسین أمتي على وجل عز اهللا ففرض " وسلم: علیه اهللا صلى النبي قال مالك: بن أنس                        عن

، ذلك تطیق ال أمتك فإن ربك إلى فارجع : قال ، صالة خمسین فرض : قلت ؟ أمتك على لك اهللا فرض ما : فقال موسى                             على

فوضع فراجعت ، تطیق ال أمتك فإن ربك راجع : فقال ، شطرها وضع : قلت ، موسى إلى فرجعت ، شطرها فوضع                         فراجعت

یبدل ال ، خمسون وهي ، خمس هي : فقال ، فراجعته ، ذلك تطیق ال أمتك فإن ربك إلى ارجع : فقال ، إلیه فرجعت ،                             شطرها

وغشیها المنتهى، سدرة إلى بي انتهى حتى ربي، من استحییت : فقلت ، ربك راجع : فقال ، موسى إلى فرجعت ، لدي                         القول

 ألوان ال أدري ما هي؟ ثم أدخلت الجنة، فإذا فیها حبایل اللؤلؤ واذا ترابها المسك - متفق علیه

 

হযরত আনাস ইবনু মািলক রাি�য়া�া� আন� বয়ান কেরন �য, �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ               

ওয়াসা�াম বেলন, (�ম’রাজ এর রাি�) আ�াহ তা'আলা আমার উ�েতর উপর প�াশ রাকাত নামায ফরজ              

করেলন, তখন আিম ঐ (নামায)�েলােক িনেয় িফের আিস। এ পয�� �য আিম মসূা আলায়িহস সালাম এর পাশ                 

িদেয় চললাম তখন িতিন িজ�াসা করেলন, আ�াহ তা'আলা আপনার উ�েতর জন� আপনার উপর িক ফরজ               

কেরেছন? আিম বললাম, আ�াহ তা'আলা প�াশ রাকাত নামায ফরজ কেরেছন। িতিন বলেলন, আপিন রেবর              

িদেক িফের যান, �কননা আপনার উ�ত ইহা (আদায়) এর শি� রােখনা। তখন িতিন আমােক িফরােয় িদেলন।                

(আমার আেবদেনর ��ি�েত) আ�াহ তা'আলা উহার একভাগ কিমেয় িদেলন। 

আিম হযরত মসূা আলায়িহ�সালােমর িনকট িফের আসলাম এবং বললাম �য, আ�াহ তা'আলা একভাগ কিমেয়              

িদেয়েছন। িতিন বলেলন, আপনার রেবর িনকট পুনরায় গমন ক�ন, �কননা আপনার উ�েতর মেধ� ইহা              

(আদায়) এর শি�ও �নই। তারপর আিম িফের �গলাম তখন আ�াহ তা'আলা আরও একভাগ কিমেয় িদেলন।               



আিম তাঁর িনকট এলাম। িতিন আবারও বলেলন, আপনার রেবর িনকট যান, �কননা আপনার উ�েতর মেধ� ইহা                

আদােয়রও শি� �নই। আিম িফের �গলাম তখন (আ�া� তা'আলা) বলেলন, এই (হল �য) পাঁচ (নামায) িক�                

(পুেণ�র িহেসেব) প�াশ (এর বরাবর), আমার িনকট িনেদ�শাবলী পিরবিত� ত হয় না। 

আিম হযরত মসূা আলায়িহ� সালাম এর িনকটআসলাম তখন িতিন বলেলন, আপনার রেবর িনকট যান (আরও                

�বশী কের কিমেয় �দয়ার আেবদন ক�ন)! আিম বললাম, এখন আমার রেবর িনকট আমার ল�ােবাধ হে�।               

অতঃপর (িজ�াঈল আলায়িহস সালাম) আমােক িনেয় চলেলন, �শষ পয�� িসদরাতুল মনুতাহার উপর �পৗছেলন,             

যােক িবিচ� রেঙ আবতৃ কের �রেখেছ, জািননা উহা িক? অতঃপর আমােক জা�ােত �েবশ করা হেলা �যখােন                

ম�ুার হারসমহূ রেয়েছ এবং উহার মা� �যন �মশক (এর ন�ায় সুগি�যু�)।  

 

এ হািদস ম�ুাফা�ন আলায়িহ। 

_______________________ 

ক. বখুারী : আ� সহীহ, িকতাব�ু সালাত, ১/১৩৬, হািদস : ৩৪২; িকতাবলু আি�য়া, হািদস : ৩১৬৪; 

খ. মসুিলম : আ� সহীহ, িকতাবলু ঈমান,১/১৪৮, হািদস : ১৬৩; 

 

 

৭.  

لیلة وسلم: علیه اهللا صلى اهللا رسول قال قال: عنه، اهللا رضي هریرة أبي عن المسیب، بن سعید أخبرني قال: الزهري،                       عین

عیسی ولقیت قال: شنوءة، رجال من گانه الرأس، رجل مضطرب – قال حسبته رجل فإذا فتعته، قال: موسى، لقیت " : به                        أسري

به،- ولده أشبه وأنا إبراهیم ورایت ،- الحمام یعني - دیماس من خرج كانما أحمر، ربعه - فقال: وسلم علیه اهللا صلى النبي                         فنعته

  .متفق علیه

 

হরত আবু �রায়রা রাি�য়া�া� আন� �থেক বিণ�ত আেছ �য, �জরু নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ               

ওয়াসা�াম বলেলন, �মরােজর রাি� হযরত মসূা আলাইিহ� সালােমর সােথ আমার সা�াৎ হল। হািদস বণ�নাকারী              

বণ�না কেরন �য, রাসুল সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম হযরত মসূা আলায়িহ� সালােমর �ণ এরপ বণ�না               

করেলন, িতিন হালকা-পাতলা, দীঘ�কায় এেলােমেলা চুলিবিশ�। িতিন শানয়ুাহ �গাে�র �লাক সাদশৃ�। হযরত            

সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম বেলন, হযরত ঈসা আলায়িহ� সালােমর সােথও আমার সা�াৎ হেলা,             

তখন �যূর আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম তাঁর ভূষণ এর বণ�না িদেলন �য, িতিন মধ�ম               

কায়িবিশ� লাল বণ�ওয়ালা (এবং এমন ��পু�) �যন এখনই হা�াম �থেক (�গাসল �সের) �বর হেয়েছন এবং আিম                

হযরত ই�াহীম আলায়িহ� সালাম এর সােথও সা�াৎ কেরিছ এবং আিম তাঁর সকল আওলােদর মেধ� সবেচেয়               

অিধক তাঁর সাদশৃ�পূণ� হই। 

 



এ হািদস ম�ুাফা�ন আলায়িহ। 

________________________ 

ক. বখুারী : আস সহীহ, িকতাবলু আি�য়া, ৩/১২৬৯, হািদস : ৩২৫৪ 

খ. মসুিলম : আস সহীহ, িকতাবলু ঈমান, ১/১৫৪, হািদস : ১৬৮ 

 

 

৮.  

حكما مریم ابن عیسى لیهبطن : وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول قال : یقول ، هریرة أبا سمعت : قال حبیبة أم مؤلى ، عطاء                            عن

بني أي : هریرة أبو یقول علیه والردن یسلم حتى قبري ولیأتین نبیتهما أو معتمرا أو حجا، فجا ولیسلكن مقسطا وإماما ،                        عدال

  .اخي إن رأیتموه فقولوا : أبو هریرة یقرئك السالم

 

 ، رواه الحاكم وابن عساكر وقال : هذا حدیث صحیه اإلسناد

 

হযরত আবু �রায়রা রাি�য়া�া� আন� �থেক বিণ�ত আেছ �য, �যূর নবী আকরম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ               

ওয়াসা�াম বলেলন, হযরত ঈসা ইবনু মরইয়ম আলায়িহস সালাম ন�ায় �িত�াকারী ��মদাতা এবং ইনসাফ             

�িত�াকারী �নতা িহসােব িন�য় অবতীণ� হেবন, িতিন অিবলে� হ� বা ওমরা অথবা উভয়�র িনয়েত �বর               

হেবন এবং িন�য় িতিন আমার কবের আসেবন এবং আমােক সালাম �দেবন আরআিম িন�য় তােক উ�র �দব।                 

হযরত আবু �রায়রা রাি�য়া�া� আন� (বণ�নাকারীেক) বলেলন, �হ আমার ভািতজা! যিদ আপিন তার             

�জয়ারেতর ভাগ� হািসল কেরন, তখন তাঁর িনকট আরজ করেবন �য, আবু �রায়রা আপনার �খদমেত সালাম               

�পশ কেরেছন। 

এ হািদসেক ইমাম হােকম, ইবনু আসােকর এবং ম�ুাকী িহ�ী বণ�না কেরেছন। ইমাম হােকম বেলন, ইহা সহীহ সনদ                 

িবিশ� হািদস। 

________________________ 

ক. হােকম। : আল মসুতাদরাক, ২/৬৫১, হািদস : ৪১৬২; 

খ. ইবেন আসকীর : তািরেখ মাদীনা-এ দােম�, ৪৭/৪৯৩; গ. িহ�ী : কানযুল উ�াল, ১৪/১৪৬, হািদস :                

৩৮৮৫১; 

 

 



৯.  

أشیاء عن فسألتني مسراي، عن تسألني وقریش الحجر في رأیتنى «لقد وسلم: علیه اهللا صلى اهللا رسول قال قال: هریرة أبي                       عن

ممثله به، أنبأتهم إال شيء عن یسألوني ما إلیه، أنظر لي اهللا فرفعه قال قط، مثله كربت ما كربة فگربت أثبتها، لم المقدس بیت                          من

ابن عیسی وإذا شنوءة، رجال من گانه جعد ضرب، رجل فإذا یصلي، قائم موسی فإذا األنبیاء، من جماعة في رأیت وقد                       قط»،

به الناس أشبه یصلي، قائم السالم علیه إبراهیم وإذا الثقفي، مسعود بن غروة شبها به الناس أقرب یصلي، قائم السالم علیه                       مریم

  - صاحبگم - یعنى نفسه

بالسالم فبدأني إلیه، فالتفت علیه، فسلم النار، صاحب مالك هذا محمد، یا قائل: قال الصالة من فرغت فلما فأمتهم، الصالة                      فحانت

  ، " رواه مسلم والنسائي

 

হযরত আবু �রায়রা রাি�য়া�া� আন� �থেক বিণ�ত আেছ �য, �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ               

ওয়াসা�াম বেলন, (�ম'রােজর রােত) আিম িনেজেক হাতীেম কা'বায় �পলাম এবং �কারাইশগণ �ম’রােজর সফর             

�সে� আমার িনকট িজ�াসাবাদ কেরিছেলন, তাঁরা বায়তুল মকুাি�ছ এর িকছু ব� স�েক� জানেত চাইেলন,              

�য�েলা আিম (�ৃিতপেট) সংরি�ত রািখিন, য�ারা আিম এত অ�ি�েবাধ কেরিছ �য, ইেতাপূেব� কখেনা এত              

অ�ি�েবাধ কিরিন। তখন আ�াহ তা'আলা বায়তুল মকুাি�ছেক উ�েয় িনেয় আমার সামেন �রেখ িদেলন, তাঁরা              

বায়তুল মকুাি�ছ �সে� যা িকছু িজ�াসা কেরন (�দেখ �দেখ) তােদরেক বেল িদেত লাগলাম। এবং আিম িনজেক                

নবীেদর এক� দেলর অ�ভু� � �পলাম। আিম �দখলাম হযরত মসূা আলায়িহস সালাম দ�য়মান অব�ায়             

নামাযরত আেছন। এবং িতিন শানয়ুাহ �গাে�র �লাকেদর ন�ায় এেলােমেলা চুলওয়ালা িছেলন।অতঃপর ঈসা ইবনু              

মরইয়ম আলায়িহমাস সালামও দ�য়মান অব�ায় নামাজরত িছেলন এবং উ’রওয়া ইবনু মাসউদ ছা�াফী তাঁর             

সাদশৃ� িছেলন। অতঃপর হযরত ই�াহীম আলায়িহ� সালাম দ�য়মান অব�ায় নামাযরত িছেলন। এবং            

আপনােদর সদ� ার (অথ�াৎ �য়ং �যূর নবী আকরম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম) তাঁর সােথ সবেচেয়              

�বশী সাদশৃ�পূণ� িছেলন এবং আিম �সসব নবী আলায়িহম�ু সালােমর ইমামতী করলাম। যখন নামায �থেক              

অবসর হলাম একজন �ব�া আমােক বলেলন, ইিন মািলক িযিন জাহা�ােমর দােরাগা। তাঁেক সালাম িদন, তখন               

আিম তার অিভমখুী হলাম তখন িতিন (আমার) আেগ আমােক সালাম করেলন। 

 

ইহােক ইমাম মসুিলম এবং নাসাঈ বণ�না কেরেছন। 

________________________ 

ক. মসুিলম : আ� সহীহ, িকতাবলু ঈমান, ১/১৫৬, হািদস : ১৭৮; 

খ. নাসায়ী : আ� সুনানলু �বারা, ৬/৪৫৫, হািদস : ১১৪৮০; 

 

 

১০.  



" قال: الثالثة، الشماء في راه حین یوسف یصف وهو یقول وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول سمعت قال: الخدري، سعید أبي                        عن

أعطى قد اهللا وكان إسحاق: ابن قال " یوف اخوك هذا قال: هذا؟ من جبریل یا فقلت: البدر، لیلة القمر كصورة صورته                        رایت

وابن و الحسن نصف أعطي إنه أعلم واهللا یقال: کان حتی بعده وال قبله، العالمین من أحدا یعطه لم ما والهیبة الحسن من                         یوسف

 ،قتیبة وقسم النصف األخر بین الناس

 - رواه الحاكم وابن قتیبة 

 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাি�য়া�া� আন� বয়ান কেরন �য, আিম �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা               

আলায়িহ ওয়াসা�ামেক বলেত �নলাম, �স সময় িতিন হযরত ইউসুফ আলায়িহস সালাম এর �ণাবলী বয়ান              

করেত িছেলন। যখন �যুর সহ তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম তাঁেক (�ম’রােজর রােত) তৃতীয় আসমােন �দখেলন,              

হযরত সা�া�া� তা'আলা আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, আিম এমন এক ব�ি�েক �দখলাম যার আকৃিত �চৗ�              

তািরেখর চােদর ন�ায় িছল। তখন আিম িজ�াসা করলাম, �হ িজ�াঈল! ইিন �ক? িতিন আরজ করেলন, ইিন                

আপনার ভাই হযরত ইউসুফ আলায়িহ� সালাম। ইবনু ইসহাক বেলন, আ�াহ তা'আলা হযরত ইউসুফআলায়িহ�              

সালামেক ঐ �সৗ�য� ও �ভাব দান কের িছেলন যা সারাজগেত তার আেগ বা পের কাউেক দান করা হয়িন। �শষ                   

পয�� বলা �যত �য, আ�াহর শপথ আিম ইহাই জািন �য, হযরত ইউসুফ আলায়িহস সালামেক পূণ� �সৗ�েয�র                

অধ�াংশ এবং অপর অধ�াংশ (সারা দিুনয়ার) �লাকেদরেক �দয়া হেলা।  

এ হািদসেক ইমাম হােকম এবং ইবন ু�তায়বা� বণ�না কেরেছন। 

____________________ 

ক. হােকম : আল মসুতাদরাক, ২/৬২৩ 

খ. ইবন ু�তাইবা : তাবীল ুমখুতালািফল হািদস, ১/৩২১ 

 

 

১১.  

بین محرما الوادي هذا في عمران بن موسی إلى أنظر «كأني وسلم: علیه اهللا صلى اهللا رسول قال قال: مسعوډ بن اهللا عبد                         عن

  «قطوانیتین

 رواه الطبراني وأبو یعلي وقال المنذري والهیثمى : إسناده حسن

 

হযরত আ�ু�াহ ইবনু মসউদ রাি�য়া�া� আন� বণ�না কেরন �য, �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা              

আলায়িহ ওয়াসা�াম বলেলন, আিম (�স সময়ও) �যমন হযরত মসূা ইবনু ইমরানেক �স উপত�কায় দ'ুখানা              

ি�তওয়ানী চাদেরর মধ�খােন এহরাম অব�ায় �দখেত িছলাম। 



 

এ হািদসেক ইমাম �াবরানী, আবু ইয়া’লা এবং আবু নাঈম বণ�না কেরেছন। ইমাম মনুেযরী এবং হায়ছমী বেলন,                

ইহার ইসনাদ হল হাসান। 

______________________ 

ক. তাবরানী : আল ম'ুজামলূ কবীর, ১০/১৪২, হািদস : ১০২৫৫; ম'ুজামলু আওসাত, ৬/৩০১, হািদস : ৬৪৮৭; 

খ. আব ুইয়ালা : আল মসুনাদ, ৭/২৭, হািদস : ৫০৯৩; 

গ. মনূিযর : আ� তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/১১৮, হািদস : ১৭৪০; 

ঘ. হায়ছূমী : মাজমাউয যাওয়ােয়দ, ৩/২২১ এবং ৮/২০৪; 

 

 

১২.  

فقال: األزرق وادي قالوا: هذا؟» «ما فقال: األزرق وادي على أتي وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أن عباس، بن اهللا عبد                        عن

وكذا؟ كذا ثنیه قالوا: الثنیة؟ هذه «ما فقال: ثنیة، على أتى ثم بالتكبیر، اهللا إلى خوار له مهبطا عمران بن موسی إلى أنظر                         «كاني

  - فقال: «كاني أنظر إلى یونس بن متى على ناقة حمراء جعدة خطامها لیف وهو یلبي، وعلیه جبة صوف

 ،رواه الحاكم وابن حبان وأبو نعیم وأبو عوانة والطبراني . وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح على شرط مسلم

 

হযরত আবদ�ুাহ ইবনু আ�াছ রাি�য়া�া� আন�মা বয়ান কেরন �য, �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা              

আলায়িহ ওয়াসা�াম ওয়ািদেয় আজরেকর িদেক আসেলন এবং জানেত চাইেলন ইহা িক? সাহাবাহ �করাম             

রাি�য়া�া� আন�ম আরজ করেলন (এয়া রাসূলা�াহ!) ইহা ওয়ািদেয় আজরক। তখন হযরত সা�া�া� তা'আলা             

আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, আিম �যমন মসূা ইবনু এমরানেক �দখেত িছলাম �য, িতিন এ উপত�কায় আ�াহ               

তা'আলার মহ� বয়ান করতঃ অবতীণ� হে�ন। তারপর িতিন সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম এক             

পাহাড়ী পেথর িদেক গমন করেলন, তখন িতিন সা�া�া� তা'আলা আলাইিহ ওয়াসা�াম জানেত চাইেলন, ইহা              

�কান পাহাড়ী পথ? সাহাবাহ �করাম রাি�য়া�া� আন�মআরজ রেলন, ইহা অমকু অমকু পাহাড়ী পথ। তখন িতিন                

সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম বলেলন, আিম �যমন হযরত ইউনছু ইবনু মা�া আলায়িহস সালামেক লাল              

রেঙর এেলােমেলা �কশওয়ালা উ�ীর উপর বসা অব�ায় �দখেত িছলাম। �স উ�ীর লাগাম �খজেুরর ছােলর িছল।               

এবং িতিন তলিবয়াহ বলেত িছেলন এমতাব�ায় তার পরেন পশেমর জ�ুা িছল। 

এ হিদসেক ইমাম হােকম ইবনু িহ�ান, আবু নাঈম, আবু উ’য়ানা এবং তাবরানী বণ�না কেরেছন। ইমাম হােকম                

বেলন, এ হািদস ইমাম মসুিলম এর শত� াবলীর িভি�েত সহীহ। 

______________________ 



ক. হােকম : আল মসুতাদরাক, ২/৩৭৩, ৬৩৮, হািদস : ৩৩১৩; 

খ. ইবেন িহ�ান : আস সহীহ, ১৪/১০৩, হািদস : ৬২১৯; 

গ. তাবরানী : আল ম'ুজামলু কবীর, ১২/১৫৯, হািদস : ১২৭৫৬; 

ঘ. আবনুাঈম : িহলইয়াতুল আওিলয়া, ২/২২৩, ৩/৯৬; 

ঙ. আব ুআওনা : আল মসুনাদ, ২/৪২১, হািদস : ৩৬৮২; 

 

 

১৩.  

مسجد في صلى ولقد ، الصوف ثیاب علیهم حجاجا نبیا سبعون الروحاء فج سلك لقد : قال أنه ، عنهما اهللا رضي عباس ابن                          عن

  .الخیف ثبعون نبیا

 .رواه الحالكم و الطبراني والبیهقي . وقال الهیثمي : رجاله ثقات

 

হযরত আবদ�ুাহ ইবনু আ�াছ রাি�য়া�া� আন�মা বয়ান কেরন �য, ৭০ (স�র) জন আি�য়ােয় �করাম              

আলায়িহমসু সালাম হ� আদােয়র উে�েশ� রাওহাহ এর পেথ রওয়ানা িদেলন, যােদর পরেন পশেমর কাপড় িছল               

এবং ৭০ (স�র) জন অি�য়ােয় �করাম আলায়িহমসু সালাম মসিজেদ খাইেফ নামায আদায় কেরন। 

এ হািদসেক ইমাম হােকম, �বরানী এবং বায়হা�ী বণ�না কেরেছন। ইমাম হায়ছূমী বেলন, এ হািদেসর              

বণ�নাকারীগণ িনভ� রেযাগ�। 

_________________________ 

ক. হােকম : আল মসুতাদরাক, ২/৬৫৩, হািদস : ৪১৬৯; 

খ. ইবেন িহ�ান : আ� সহীহ, ১৪/১০৩, হািদস : ৬২১৯; 

গ. তাবরানী : আল ম'ুজামলূ কবীর, ১২/৪৭৪, হািদস : ১৩৫২৫; 

ঘ. বায়হাকী : আ� সুনানলু �বরা, ৫/১৭৭, হািদস : ৯৬১৮; 

ঙ. ফােকহী : আখবা� ম�া, ৪/২৬৬, হািদস : ২৫৯৪; 

চ. হায়ছূমী : মাজমাউয যাওয়ােদ, ৩/২৯৭;  

 

 



১৪.  

 

وعلیه إلیه أنظر كأني موسی منهم نبیا سبعون الخیف مسجد في «صلى وسلم: علیه اهللا صلى اهللا رسول قال قال: عباس، ابن                        عن

  «عباءتان  قطوانیتان وهو محرم على بعیر من إبل شنوءة مخطوم بخطام لیف له ضفران

 . رواه الطبراني أبو نعیم والفاكهى . وقال الهیثمي : رجاله ثقات

 

হযরত আ�ু�াহ ইবনু আ�াছ রাি�য়া�া� আন� �থেক বিণ�ত আেছ �য, �যূর নবী আকরম সা�া�া� তা'আলা               

আলায়িহ ওয়াসা�াম বেলন, মসিজেদ খাইেফ ৭০ (স�র) জন আি�য়ােয় �করাম রাি�য়া�া� আন�ম নামায             

আদায় কেরেছন। যােদর মেধ� হযরত মসূা আলায়িহ� সালামও অ�ভু� � িছেলন। (�স সময়ও) আিম �যমন তাঁেক               

�দখেত িছলাম এবং তাঁর পরেণ দ'ুখানা ি�তওয়ানী চাদর িছল। এবং িতিন এহরাম পরা অব�ায় শানয়ুাহ �গাে�র                

উ�ীসমেূহর এক� উ�ীর উপর আেরাহী িছেলন। যার লাগাম �খজেুরর ছােলর িছল। যােত দইু� রিশ িছল। 

এ হািদসেক ইমাম �বরানী আবু নঈম এবং ফােকহী বণ�না কেরেছন, ইমাম হায়ছুমী বেলন, ইহার বণ�নাকারীগণ               

িনভ� রেযাগ�। 

_____________________ 

ক. তাবরানী : আল ম'ুজামলূ কবীর, ১১/৪৫২, হািদস : ১২২৮৩; 

খ. আব ুনাঈম : িহলইয়াতুল আওিলয়া, ২/১০; 

গ. ইবেন আদী : আল কােমল, ৬/৫৮; 

ঘ. ফােকহী : আখবা� ম�া, ৪/৬২২, হািদস : ২৫৯৩;  

ঙ. দায়লামী: আল মসুনাদলু িফরদাউস, ২/৩৯২, হািদস : ৩৭৪০; 

চ. হায়ছুমী : মাজমাউ� যাওয়ােয়দ, ৩/২২১, ২৯৭; 

 

 

১৫.  

على یصلي فال ، الخالئق أسماع أعطاه ملكا بقبري وكل اهللا إن وسلم: علیه اهللا صلى اهللا رسول قال : یقول ، یاسر بن عمار                           عن

  - أحد إلى یوم القیامة إال ابلغني باسمه واسم ابیه، هذا فالن ابن فالن قد صلى علیك

 رواه البزار والبخاري في الكبیر ، وقال الهیثمي : فیه ان الجمیري ال أعرفه وبقیة رجاله رجال الصحیح

 



الخالئق أسماع أعطاه ملگا وتعالي تبارك اهللا إن : وسلم علیه تعالى اهللا صلى اهللا رسول قال : ولفظه حبان ابن الشیخ أبو                         وروى

، محمد یا : فقال ، آبیه واسم باسمه سماه إال صالة على صلى من أحد فلیس ، القیامة یوم الى مت إذا ، قبري على قائم فهو ،                               كلهم

 .صلي علیك فالن، فیصلي الرب تبارك وتعالى علي ذالك الرجل بكل واحد عشرا

 

হযরত আ�ার ইবনু ইয়ািসর রাি�য়া�া� আন�মা �থেক বিণ�ত �য, �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা              

আলায়িহ ওয়াসা�াম বেলন, িন�য় আ�াহ তা'আলা আমার কবেরর উপর একজন �ফেরশতা িনেয়াগ কেরেছন,             

যােক আ�াহ তা'আলা সম� সৃি��েলর শ� �বেণর (এবং বঝুার) শি� দান কেরেছন, তখন �কয়ামত িদবস পয��                

�য-�কউ আমার উপর দ�দ পাঠ করেব �স �ফেরশতা ঐ দ�দ পাঠেকর নাম এবং তার িপতার নাম আমার িনকট                  

�পৗছােবন এবং আেবদন করেবন, এয়া রাসূলা�াহ! (দ.) অমেুকর পু� অমকু আপনার উপর দ�দ ��রণ কেরেছন। 

এ হািদসেক ইমাম বা�ার এবং বখুারী আ�ািরখুল কবীর এ এবং মনুেজরী ও বণ�না কেরেছন। ইমাম হায়ছুমী                

বেলন, ইহার সনেদ ইবনু �মায়রী বণ�নাকারীেক আিম িচিন না। িতিন ছাড়া সকল বণ�নাকারীগণ সহীহ হািদেসর               

বণ�নাকারী হন। 

 

আবূ শায়খ ইবনু হাইয়�ান এর বণ�নার শ�সমহূ এ�প �য, �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ               

ওয়াসা�াম বেলন, িন�য় আ�াহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার এক �ফেরশতা আেছ, যােক আ�াহ তা'আলা সম�              

সৃি��েলর শ� �শানার (এবং বঝুার) শি� দান কেরেছন, তখন �স �ফেরশতা আমার ওফােতর পর �কয়ামত               

পয�� আমার কবেরর উপর দ�য়মান থাকেব, অতঃপর আমার উ�েতর মধ� �থেক �য-�কউআমার উপর দ�দ               

��রণ করেব �স �ফেরশতা তার নাম এবং তার িপতার নাম �নেবন এবং বলেবন, �হ মহুা�দ! (আমার মিনব)                 

অমকু ব�াি� আপনার �খদমেত দ�দ ��রণ কেরেছন। তখন আ�াহ তা'আলা �স ব�াি�র উপর �িত দ�েদর               

িবিনমেয় দশ� রহমত অবতীণ� করেবন। 

_______________________ 

ক. বাযযার : আল মসুনাদ, ৪/২৫৫, হািদস : ১৪২৫, ১৪২৬; 

খ. বখুারী : তািরখুল কবীর, ৬/৪১৬, হািদস : ২৮৩১;  

গ. ইবেন হাইয়ান: আল আযমা, ২/৭৬২, হািদস : ১; 

ঘ. হায়ছুমী : মাজমাউয যাওয়ােয়দ, ১০/১৬২; 

 

 

১৬.  



هللا الزاكیات هللا «التحیات : المنبر على التشهد الناس یعلم الخطاب، بن عمر سمع انه قال: القاري، عبد بن الرحمن عبد                       عن

اهللا، إال إله ال أن أشهد الصالحین، اهللا عباد وعلى علینا السالم وبركاته، اهللا ورحمه النبي ایها علیك السالم هللا، الصلوات                       الطیبات

 «وأشهد أن محمدا عبده ورسوة

 ،رواه مالك والشافعي وعبد الرزاق والطحاوي . وقال الحاكم هذا حدیث صحیح على شرط مسلم

 

هللا، التحیات : التشهد في قال أنه عنه تعالى اهللا صلى اهللا رسول عن ، عنهما تعالى اهللا رضي عمر ابن عن : روایة                          وفي

 ..،والصلوات والطیباات، السالم علیك أیها النبي ورحمه اهللا و بر گاته

 . رواه الدار قطني ومالك . وقال الدار قطني : هذا إسناد صحیح

 

الزاكیات الطیبات التحیات : التشهد یعلمنا وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول كان : قال عنهما اهللا رضي عمر ابن عن : روایة                         وفي

 . هللا ، السالم علیك أیها النبي ورمة اهللا وبركاته ...... فذكر الحدیث بنحوه

: الحاكم وقال . حسن متصل إسناد وهذا : قطني الدار وقال . عنهما اهللا رضي اهللا عبد بن جابر عن : والحاكم الدارقطني                          رواه

 .صحته على شرط مسلم

 

الحدیث فذكره ...... تشهدت إذا تقول كانت وسلم علیه اهللا صلى النبي زوج ، عنها تعالى اهللا رضي عائشة عن : روایة                        وفي

 .بنحوه

 رواه مالك وابن أبي شیبة

 

হযরত আবদরু রহমান ইবনু আবদলু �ারী �থেক বিণ�ত, িতিন হযরত ওমর ইবনু খা�াব রাি�য়া�া� আন�               

িম�েরর থাকাব�ায় �লাকেদরেক তাশাহ�দ �শখােনার সময় �নেলন, হযরত সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ           

ওয়াসা�াম বলেলন, “�তামরা ইহাই বল, সম� কথন ও করণীয় উপাসনা এবং সম� পিব� ব�সমহূ আ�াহ               

তা'আলার জন� এবং �হ স�ািনত নবী! আপনার উপর শাি�, আ�াহ তা'আলার দয়া ও তার বরকতসমহূ               

(অবতীণ� �হাক) এবং শাি� বিষ�ত �হাক আমােদর উপর এবং আ�াহ তাআলার সম� �নক বা�ােদর উপর।আিম                

সা�� িদি� �য, আ�াহ তা'আলা ছাড়া �কান উপাস� নাই এবং মহুা�দ সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম               

আ�া� তা'আলার (ি�য়) বা�া ও তাঁর রাসূল।” 

এ হািদসেক ইমাম মােলক, শােফয়ী, আবদরু রা�াক এবং তাহাভী বণ�না কেরেছন। ইমাম হােকম বেলন, এ হািদস                

ইমাম মসুিলম এর শত� াবলীর িভি�েত সহীহ।  

 

“অপর এক বণ�নায় হযরত আবদ�ুাহ ইবনু ওমর রাি�য়া�া� আন�মা �যূর নবী আকরম সা�া�া� তা'আলা              

আলায়িহ ওয়াসা�াম �থেক বণ�না কেরন �য, িতিন সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম বেলন, তাশাহ�েদ             



(ইহাই পড়) সম� কথন ও করণীয় উপাসনাসমহূ এবং সম� পিব� কিলমাসমহূ আ�া� তা'আলার জন� িনিদ��। �হ                

স�ািনত নবী! আপনার উপর শাি� �হাক এবং আ�াহ তা'আলার দয়া..." 

এ হািদসেক ইমাম দা��তনী এবং মােলক বণ�না কেরেছন। 

 

অপর এক বণ�নায় হযরত আবদ�ুাহ ইবনু ওমর রাি�য়া�া� আন�মা �থেক বিণ�ত �য, �যূর নবী আকরম               

সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম আমােদরেক এ তাশাহ�দ �শখােত িছেলন। সম� কথন ও করণীয়             

উপাসনাসমহূ এবং সম� উ�ত কিলমাসমহূ আ�া� তা'আলার জন� িনিদ��। �হ স�ািনত নবী! আপনার উপর              

শাি�, আ�া� তা'আলার দয়া ও বরকতরাজী (বিষ�ত) �হাক... আল-হািদস। 

এ হািদসেক ইমাম দা��তনী এবং হােকম হযরত জােবর ইবনু আবদ�ুাহ রাি�য়া�া� আন�মা �থেক বণ�না              

কেরেছন। ইমাম দা��তনী বেলন, এ হািদস সনদ িহসােব ম�ুািসল হাসান। ইমাম হােকমও বেলন এ হািদস ইমাম                

মসুিলম এর শত� াবলীর িভি�েত সহীহ। 

 

অপর এক বণ�নায় আেছ �য, উ�ুল ম'ু�মনীন হযরত আেয়শা িসি�কা রাি�য়া�া� আনহা তাশা��েদ             

উপেরাে�িখত �দায়াই পাঠ করেতন। 

এ হািদসেক ইমাম মােলক এবং ইবন ুআিব শায়বাহ বণ�না কেরেছন। 

________________________ 

ক. ইমাম মােলক : আল ময়ুা�া, িকতাবনু িনদা িব� সালাত, ১/৯০-৯১, হািদস :২০৩-২০৬;  

খ. শােফয়ী : আল মসুনাদ, ১/২৩৭;  

গ. আব ূশায়বা : আল মসুা�াফ, ১/২৬১, হািদস : ২৯৯২; 

ঘ. আবদরু রাযযাক : আল মসুা�াফ, ২/২০২, হািদস : ৩০৬৭;  

ঙ. তাহাবী : শর� মা'আিনয়াল আসার, ১/২৬১;  

চ. দাের �তনী : আ� সুনান, ১/৩৫১, হািদস : ৬-৯; 

ছ. হােকম : আল মসুতাদরাক, ১/৩৯৮, ৩৯৯, হািদস : ৯৭৮-৯৮৩; 

জ. বায়হাকী : আ� সুনানলু �বরা, ২/১৪২, হািদস : ২৬৫৫-২৬৬৭; 

ঝ. ইবেন আবদলু বার: আল ইসিতযকার, ১/৪৮৪; 

 

 



১৭.  

، صالتك في جلست إذا ، بریده یا : وسلم علیه اهللا صلي اهللا رسول قال : قال عنه تعالى اهللا رضي ابیه عن بریدة بن اهللا عبید                              عن

 . قالتتركن التشهد والصالة على فانها زكاة الصالة ، وسلم على جمیع أنبیاء اهللا ورسوله ، وسلم على عباد اهللا الصالحین

 .رواه الدار قطني والدیلمي

 

হযরত ওবাইদ�ুাহ ইবনু বরুায়দা িনজ িপতা হযরত বরুায়দা রাি�য়া�া� আন� �থেক বণ�না কেরন �য, �যূর নবী                

আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম বেলন, �হ বরুায়দা! যখন তুিম িনজ নামায পড়েত বসেব, তখন               

তাশাহ�দ এবং আমার উপর দ�দ ��রণেক কখেনা �ছেড় �দেব না। উহা নামােযর যাকাত। এবং আ�াহ               

তা'আলার সম� নবী এবং রাসূলগেণর উপর এবং তাঁর �নক বা�ােদর উপরও সালাম ��রণ কর। 

এ হািদসেক ইমাম দা��তনী এবং দায়লামী বণ�না কেরেছন। 

________________________ 

ক. দাের �তনী : আ� সুনান, ১/৩৫৫, হািদস: ৩ 

খ. দায়লামী : আ� মসুনাদলু �ফরদাউস, ৫/৩৯২, হািদস : ৮৫২৭; 

গ. হায়ছূমী : মাজমাউ� যাওয়ােয়দ, ২/১৩২; 

 

 

১৮.  

إذا " وسلم: علیه اهللا صلى اهللا رسول قال یقول: األنصاري أسید أبا أو حمید، ابا سمعت قال: سوید، بن سعید بن الملك عبد                          عن

قلیقل: خرج فإذا رحمتك، أبواب لي افتح <ص:١٢٧» اللهم لیقل: ثم وسلم، علیه اهللا صلى النبي على فلیسلم المسجد أحدكم                      دخل

 ،اللهم إني أسألك من فضلك "، رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي

دخل إذا : المناوي وقال . أصح وسلم علیه اهللا صلى النبي عن كالهما أسید وابي حمید أبي عن : زرعة أبو قال : الرازي                           وقال

اهللا صلى النبي علي والسالم ، الذكر محل المساجد ألن وسلم علیه اهللا صلي النبي علي وجوبا أو مؤكدا ندبا فلیسلم المسجد                        أحدكم

 . علیه وسلم منه

 

হযরত আবু �হামাইদ আ�-সােয়দী বা আবু উসাইদ আল আনছারী রাি�য়া�া� আন�মা বয়ান কেরন �য, �যূর               

নবী আকরম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম বেলন, যখন �তামােদর মধ� �থেক �কউ মসিজেদ �েবশ              

করেব তখন তার উিচৎ �য, �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম-এর উপর সালাম ��রণ               

করা। তারপর বলেব, �হ আ�াহ! আমার জন� আপনার রহমেতর দরজাসমহূ খুেল িদন এবং যখন মসিজদ �থেক                

�বর হেব তখন বলেব। �হ আ�াহ! আিম আপনার �থেক আপনার অন�ুহ �াথ�না করিছ। 



এ হািদসেক ইমাম আবু দাউদ, ইবনু মাজা এবং দােরমী বণ�না কেরেছন। ইমাম আবু হােতম রাজী বেলন �য, ইমাম                  

আবু জরুআ’ বেলন, হযরত আবু �হামাইদ এবং আবু ওসাইদ রাি�য়া�া� আন�মা উভয় �থেক বিণ�ত বণ�নাসমহূ               

িব��তম। এবং ইমাম মনুাভী বেলন, যখন �তামােদর মধ� �থেক �কউ মসিজেদ �েবশ কের তখন তার উিচৎ                

�যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম এর �খদমেত সালাম �পশ করােক পছ�নীয় এবং              

আবশ�কীয় মেন কের আেবদন করা, �কননা মসিজদ হল িজিকর করার �ান এবং �যূর নবী আকরাম সা�া�া�                

তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম’র �খদমেত সালাম �পশ করাও আ�াহর িজিকর এর শািমল। 

_______________________ 

ক, আব ুদাউদ : আ� সুনান, িকতাবসু সালাত, ১/১২৬, হািদস : ৩৬৫; 

খ. ইবেন মাজাহ : আ� সুনান, িকতাবলু মাসািজদ ওয়াল জামাআত, ১/২৫৪, হািদস : ৭৭২; 

গ. দােরমী :  আ� সুনান, ১/৩৭৭, হািদস : ১৩৯৪; 

ঘ. ইবেন িহ�ান : আ� সহীহ, ৫/৩৯৭, হািদস : ২০৪৮; 

ঙ. রাযী : ইলাললু হাদীস, ১/১৭৮, হািদস : ৫০৯; 

 

 

১৯.  

محمد على صلى المسجد دخل إذا وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول كان قالت: الكبرى فاطمة جدتها عن الحسین، بنت فاطمة                       عن

ذنوبي، لي اغفر رب وقال: وسلم، محمد على صلى خرج وإذا رحمتك، أبواب لي وافتح ذنوبي، لي اغفر رب وقال:                      وسلم،

 .وافتح لي أبواب فضلك. رواه الترمذي وأحمد وعبد الراق

 . وفي روایة یقول : بسم اهللا والسالم علي رسول اهللا .......... فذكر الحدیث نحوه.  رواه ابن ماجه وابن أبي شیبة

 

رواه نحوه. الحدیث فذكر ....... وسلم محمد على صلي المسجد دخل إذا وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول كان : قالت : روایة                          وفي

 -احمد وابو یعلي والتبراني

أبو رواه . رزقك أبواب لي وافتح ذنوبي اغفرلي اللهم ، وبرگاته اهللا ورحمه النبي أیها علیك السالم : قال : قالت : روایة                          وفي

 ،یعلي في المعجم

 

হযরত ফােতমা িবনতু �হাছাইন রাি�য়া�া� আন�মা িনজ দাদীজান সৃি� জগেতর �সয়দা ফােতমাতুল �বরা             

রাি�য়া�া� আনহা �থেক বণ�না কেরন, িতিন বলেলন, �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ             

ওয়াসা�াম মসিজেদ �েবশ করার সময় মহুা�দ �মা�ফা সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম’র উপর সালাত             

ও সালাম পড়েতন, অতঃপর এ �দায়া বলেতন, �হ রব! আমার জন� আমার (অথ�াৎ উ�েতর) পাপ �মাচন কের                 



িদন এবং আমার জন� আপনার রহমেতর দরজাসমহূ খুেল িদন। এবং বািহর হওয়ার সময়ও মহুা�দ �মা�ফা               

সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম এর উপর সালাত ও সালাম পড়েতন, অতঃপর এ �দায়া চাইেতন। �হ               

আমার রব! আমার জন� আমার (উ�েতর) পাপ �মা কের িদন এবং আমার জন� আপনার দয়ার দরজাসমহূ খুেল                 

িদন। 

এ হািদসেক ইমাম িতরিমজী আহমদ এবং আবদরু রা�াক বণ�না কেরেছন। ইমাম িতরিমযী বেলন, হযরত              

ফােতমা রাি�য়া�া� আনহার হািদস হাসান। 

 

অপর এক বণ�নায় আেছ �য, হযরত সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম বলেতন, আ�াহর নােম �� করিছ               

এবং আ�াহ তা'আলার রাসূল সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম এর উপরও সালাম �হাক... তারপর এ�েপ              

হািদস বয়ান কেরন। ইহােক ইমাম ইবন ুমাজা এবং ইবন ুআিব শায়বাহ বণ�না কেরেছন। 

 

অপর এক বণ�নায় �সয়দা ফােতমা রাি�য়া�া� আনহা বয়ান কেরন �য, �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা               

আলায়িহ ওয়াসা�াম যখন মসিজেদ �েবশ করেতন তখন মহুা�দ �মা�ফা সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ            

ওয়াসা�াম এর উপর সালাম ��রণ করেতন এবং এ�েপ মসিজদ �থেক বািহর হওয়ার সময়ও মহুা�দ �মা�ফা               

সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম’র উপর সালাম ��রণ করেতন, ইহার পর পূব�বত� হািদেসর �দায়া বয়ান              

করেলন। ইহােক ইমাম আহমদ, আব ুইয়া’লা এবং তৃবরানী বণ�না কেরেছন। 

 

আেরক বণ�নায় আেছ �য, সৃি�জগেতর �সয়দা রাি�য়া�া� আনহা বয়ান করেলন �য, হযরত সা�া�া� তা'আলা              

আলায়িহ ওয়াসা�াম ইহাই বলেতন, �হ আ�াহর নবী! আপনার উপর শাি� �হাক এবং আ�াহ তায়ালার রহমত ও                

বরকত �হাক। এ হািদসেক ইমাম আব ুইয়া'লা আল-ম'ুজম এ বণ�না কেরেছন। 

______________________ 

ক. িতরিমযী : আ� সুনান, িকতাবসু সালাত ২/১২৭, হািদস : ৩১৪; 

খ. ইবেন মাজাহ : আ� সুনান, িকতাবলু মাসািজদ ওয়াল জামাআত, ১/২৫৩, হািদস : ৭৭১; 

গ. ইবেন আব ূশায়বা : আ� মসুা�াফ, ১/২৯৮, হািদস : ৩৪১৬; এবং ৬/৯৬, হািদস : ২৯৭৬৪; 

ঘ. আবদরু রাযযাক : আল মসুা�াফ, ১/৪২৫, হািদস : ১৬৬৪; 

ঙ. আহমদ ইবেন হা�ল: আল মসুনাদ, ৬/২৮২-২৮৩, হািদস : ২৬৪৫৯-২৬৪৬২; 

চ. আব ুইয়ালা : আল মসুনাদ, ১২/১২১, ১৯৯, হািদস : ৬৭৫৩, ৬৮২২; এবং আল ম'ুজাম, ১/৫৪, হািদস : ২৪; 

ছ. তাবরানী : আল ম'ুজামলূ কবীর, ২২/৪২৪, হািদস : ১০৪৪; এবং আ� �দায়া, ১/১৫০, হািদস : ৪২৩-৪২৬;  

 



 

২০.  

: ولیقل وسلم، علیه اهللا صلى النبي على فلیسلم المسجد أحدكم دخل إذا " قال: وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أن هریرة، أبي                          عن

 "اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج، فلیسلم على النبي صلى اهللا علیه وسلم، ولیقل : اللهم اعصمني من الشیطان الرجیم

إسناد هذا : الكناني وقال . الشیخین شرط علي صحیح حدیث هذا : الحاكم وقال الكبیر. في والبخاري والنسائي ماجه ابن                       رواه

 . صحیح ورجاله ثقات

 

হযরত আবু �রায়রা রাি�য়া�া� আন� �থেক বিণ�ত �য, �জরু নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলাইিহ              

ওয়াসা�াম বলেলন, যখন �তামােদর মধ� �থেক �কউ মসিজেদ �েবশ কর, তখন তার উিচৎ �য, িতিন �জরু নবী                 

আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলাইিহ ওয়াসা�াম এর �খদমেত সালাম �পশ করেব এবং (এর পর) ইহা বলেব, �হ                

আ�াহ! আমার জন� আপনার রহমেতর দরজা সমহূ খুেল িদন। এবং যখন মসিজদ �থেক �বর হেব, তখনও �জরু                 

নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলাইিহ ওয়াসা�াম এর �খদমেত সালাম �পশ করেব এবং (ইহার পর) বলেব �হ                

আমার আ�াহ! আমােক িবতািড়ত শয়তান �থেক বাচান। 

 

অপর এক বণ�নানযুায়ী বলেলন, তার উিচৎ �য, �স (সালাম �পশ করার পর) বলেব, �হ আ�াহ! আমােক                

িবতািড়ত শয়তান �থেক দেুর রাখুন। 

এ হািদসেক ইমাম ইবনু মাজা, নাসাঈ এবং বখুারী আ�ািরখুল কবর এ বণ�না কেরেছন। এবং ইমাম হােকম                

বলেলন, এ হািদস ইমাম বখুারী ও মসুিলম এর শত� াবলীর িভি�েত সহীহ। ইমাম �কনানী বলেলন, এ হািদেসর সনদ                 

সহীহ এবং ইহার বণ�নাকারীগণ িনভ� রেযাগ�। 

_______________________ 

ক, ইবেন মাজাহ : আ� সুনান, িকতাবলু মাসািজদ ওয়াল জামাত, ১/২৫৪, হািদস : ৭৭৩;  

খ. নাসায়ী : আ� সুনানলু �বরা, ৬/২৭, হািদস : ৯৯১৮;  

গ. বখুারী : আ� তারীখুল �বরা, ১/১৫৯, হািদস : ৪৭০;  

ঘ. হােকম : আল মসুতাদরাক, ১/৩২৫, হািদস : ৭৪৭; 

ঙ. �কনািন : িমসবা�য যুযাজাহ, হািদস : ২৯৩ 

 

 

২১.  



لي افتح «اللهم وقال: وسلم، علیه اهللا صلى النبي على سلم المسجد دخل إذا كان سالم بن اهللا عبد أن الرحمن، عبد بن محمد                          عن

 . أبواب رحمتك» ، وإذا خرج سلم على النبي صلى اهللا علیه وسلم وتعوذ من الشیطان

 . رواه ابن أبي شیبة 

 

হযরত মহুা�দ ইবনু আবিদর রহমান রাি�য়া�া� আন� �থেক বিণ�ত আেছ �য, হযরত আবদ�ুাহ ইবনু সালাম               

রাি�য়া�া� আন� যখনই মসিজেদ �েবশ করেতন, তখন �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ             

ওয়াসা�াম এর উপর সালাম ��রণ করেতন তারপর বলেতন “আ�া��ফতাহলী আবওয়াবা রাহমািতকা” (�হ            

আ�াহ! আমার জন� আপনার দয়ার দরজাসমহূ খুেল িদন) এবং যখন মসিজদ �থেক �বর হেয় আসেতন তখনও                

�যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম’র উপর সালাম ��রণ করেতন অতঃপর িবতািড়ত             

শয়তান �থেক আ�য় �চেয় িনেতন (তাঁর এই আমল �যূর সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম’র ওফাত              

�মশেকর পর সব�দা �চিলত িছল।) 

এ হািদসেক ইমাম ইবন ুআিব শায়বাহ বণ�না কেরেছন। 

_______________________ 

ইবেন আব ূশায়বা : আ� মসুাননাফ, ১/২৯৮, হািদস : ৩৪১৬-৩৪১৮ 

 

 

২২.  

على ومالئكته اهللا صلى وبركاته، اهللا ورحمة النبي أیها علیك «السالم قال: المسجد دخل إذا كان أنه عقلمة عن : روایة                       وفي

 «محمد

 .رواه ابن أبي شیبة

 

এক বণ�নায় হযরত আলকামা রাি�য়া�া� আন� বয়ান কেরন �য, যখন িতিন মসিজেদ �েবশ করেতন তখন               

বলেতন “আ�ালামু আলাইকা আইয়ুহান নবীতু� ওয়া রাহমাতু�ািহ ওয়া বারাকাতু� সা�া�া� ওয়ামালাইকাতু�           

আ'লা মহুা�ািদন সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম। (�হ স�ািনত নবী! আপনার উপর শাি�, আ�াহর             

দয়া এবং বরকতসমহূ �হাক (সব�দা) আ�াহ তা'আলার প� �থেক দয়া এবং তার �ফেরশতােদর প� �থেকও               

মহুা�দ �মা�ফা সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম এর উপর দ�দ ও বরকতসমহূ �হাক।) 

এ হািদসেক ইমাম ইবন ুআিব শায়বাহ বণ�না কেরেছন। 

________________________ 

ইবেন আব ূশায়বা : আ� মসুাননাফ, ১/২৯৮, হািদস : ৩৪১৬-৩৪১৮ 



 

 

২৩.  

قال: أحد فیه لیس بیتا دخل وإذا ، اهللا» رسول على والصالة اهللا بسم » قال: المسجد دخل إذا كان إبراهیم عن : روایة                          وفي

 . «السالم علیكم» رواه ابن أبي شیبة

 

এক বণ�নায় হযরত ইবরাহীম রািদয়া�া� তা'আলা আন� �থেক বিণ�ত আেছ �য, যখন িতিন মসিজেদ �েবশ               

করেতন তখন বলেতন, “িবসিম�ািহ ওয়াসসালাতু আ'লা রাসুিল�ািহ” (আ�া� তা'আলার নােম এবং �যূর নবী             

আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম’র উপর দ�দ ��রেণর সােথ আিম এ মসিজেদ �েবশ করিছ।)              

এবং যখন এমন �কান ঘের �েবশ করেতন, �যখােন �কান �কউ নাই, তখন বলেতন “আসসালামু আলায়�ম”               

(আপনার উপর শাি� �হাক)।  

এ হািদসেক ইমাম ইবন ুআিব শায়বা� বণ�না কেরেছন। 

________________________ 

ইবেন আব ূশায়বা : আ� মসুাননাফ, ১/২৯৮, হািদস : ৩৪১৬-৩৪১৮ 

 

 

২৪.  

اجتمع " قال: لرجلك؟ ما الرحمن، عبد أبا یا له: فقلت رجله فخدرت عمر بن اهللا عبد عند كنت : قال بنسعد الرحمن عبد                          عن

 - عصبها من هاهنا، قلت: ادع أحب الناس الیك، قال: یا محمد، فانسطت

 .رواه البخارى فى االدب وابن السنى واللفظ له

 

হযরত আবদরু রহমান ইবনু সা'দ রাি�য়া�া� আন� বয়ান কেরন �য, আিম হযরত আবদ�ুাহ ইবনু ওমর               

রাি�য়া�া� আন�মার সােথ িছলাম, তখন তাঁর পা অনভূুিতহীন হেয় �গল, তখন আিম তােক বললাম, �হ আবু                

আবদ�ুাহ! আপনার পােয় িক হেয়েছ? িতিন বলেলন, এখান �থেক আমার িনতে�র উপরাংশ ধের �গেছ। তখন               

আিম বললাম, সম� �লাকেদর মেধ� িযিন আপনার িনকট অতীব ি�য় তাঁর �রণ ক�ন, তখন িতিন ইয়া মহুা�দু                 

(সা�া�া� তা'আলা আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর ��াগান উঁচু �ের িদেলন (বণ�নাকারী বলেছন �য) তখনই তাঁর             

িনতে�র উপরাংশ খুেল �গল। 

এ হািদসেক ইমাম বখুারী আল-আদাবলু মফুরাদ এ এবং ইবনসুসু�ী উে�িখত শ�সমেূহর সােথ বণ�না কেরেছন। 



_______________________ 

ক. . বখুারী : আদাবলু মফুরাদ, ১/৩৩৫, হািদস : ১৯৬৪; 

খ. ইবনলু জদু : আল মসুনাদ, ১/৩৬৯, হািদস : ২৫৩৯; 

গ. ইবেন সা'দ : আ� তাবকাতুল �বরা, ৪/১৫৪; 

ঘ. ইবন�ু সু�ী : আমললু ইয়ািম ওয়াল লাইিল, ১/১৪১-১৪২, হািদস : ১৬৮-১৭০, ১৭২; 

 

 

২৫.  

 : وفي روایة

أذكر : رجل له فقال ، فجلس ، رجله فخدرت عنهما اهللا رضي عمر ابن مع أمشي كنت : قال عنه تعالى اهللا رضي سعید أبي                            عن

 أحب الناس إلیك . فقال : یا محمداه ، فقام فمشي . رواه ابن السنئ

 

এক বণ�নায় হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাি�য়া�া� আন� �থেক বিণ�ত, িতিন বয়ান কেরন �য, আিম হযরত                

আবদ�ুাহ ইবনু ওমর রাি�য়া�া� আন�মা এর সােথ চলিছলাম। তার পা অনভূুিতহীন হেয় �গল এবং িতিন বেস                

�গেলন। তারপর তাঁেক �কান একজন বলল, �লাকেদর মেধ� িযিন আপনার িনকট সবেচেয় ি�য় তাঁর �রণ               

ক�ন। তখন িতিন বলেলন, এয়া মহুা�াদাহ! (�হ মহুা�দ সা�া�া� আলায়িহ ওয়াসা�াম!) তাঁর এই বলািছল �য,               

িতিন �ক হেয় �গেলন এবং উেঠ হাঁটেত লাগেলন। 

এ হািদসেক ইমাম ইবনসু সু�ী বণ�না কেরেছন। 

_______________________ 

ইবন�ু সু�ী : আমললু ইয়ািম ওয়াল লাইিল, ১/১৪১-১৪২, হািদস : ১৬৮-১৭০, ১৭২; 

 

 

২৬.  

 : وفي روایة

محمد : فقال . إلیك الناس أحب أذكر : عنهما اهللا رضي عباس ابن فقال ، عنهما اهللا رضي عباس ابن عند رجل رجل                          ځدرت

  . صلي اهللا علیه وسلم ، فذهب خدره



 . رواه ابن السنی

 

এক বণ�নায় আেছ �য, 

হযরতআবদ�ুাহ ইবনু আ�াছ রাি�য়া�া� আন�মা এর িনকট বসাব�ায় �কান এক ব�ি�র পা অনভূুিতহীন হেয়               

�গল। তখন িতিন ঐ ব�ি�েক বলেলন, �লাকেদর মেধ� িযিন আপনার িনকট সব�ািধক ি�য় তাঁর �রণ ক�ন,                

তখন ঐ ব�ি� এয়া মহুা�দ! (সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম) এই ��াগান লাগােলন, তখনই তার পােয়র               

অবশাব�া চেল �গল। 

এ হািদসেক ইমাম ইবনসুসু�ী বণ�না কেরেছন। 

 

২৭.  

 : وفي رؤیة

: فقال . إلیك الناس احب آذكر : رجل له فقال ، رجله فخدرت عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا غبد عند كنا : قال حنش بن الهیثم                              عن

  . یا محمد صلي اهللا تعالي علیه وسلم ، فقال : فقام فكانما نشط من عقال

 ،رواه ابن السنئ

 

এক বণ�নায় হযরত হায়ছম ইবনু হানাশ রাি�য়া�া� আন� �থেক বিণ�ত। িতিন বয়ান কেরন �য, আমরা হযরত                

আবদ�ুাহ ইবনু ওমর রাি�য়া�া� আন�মার িনকট িছলাম। এক ব�ি�র পা অবশ হেয় �গল, তখন তােক অপর                

এক ব�ি� বলল, �লাকেদর মধ� �থেক �তামার িনকট িযিন সব�ািধক ি�য় তার �রণ ক�ন। তখন িতিন বলেলন,                 

এয়া মহুা�দ! (সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম) বণ�নাকারী বয়ান কেরন �য, �সখােনই ঐ ব�ি� উেঠ              

দাঁড়াল, �যমন রিশর বাঁধ �থেক মিু� �পেয় আেরাগ� হেয় �গেছ। 

এ হািদসেক ইমাম ইবনসুসু�ী বণ�না কেরেছন। 

 

 

২৮.  

في عنه اهللا رضي عفان بن عثمان إلى یختلف گان رجال، أن حنیف: بڼ عثمان عمه عن حنیف، بن سهل بن أمامة أبي                         عن

اءت " حنیف: بن عثمان له فقال إلیه، ذلك فشگی حنیف ابن فلقي حاجته، في ینظر وال إلیه یلتفت ال عثمان فكان له،                         حاجة

نبي وسلم علیه اهللا صلى محمد بنبیا إلیك وأتوجه أسألك إني اللهم قل: ثم ركعتین، فیه فصل المسجد اءت ثم فتوضا،                       المیضاة

قال ما فصنع الرجل فانطلق معك، أروح حتى ورح " حاجتك وتذكر حاجتي لي فتقضي ربي إلى بك أتوجه إني محمد یا                        الرحمة،

على معه فأجلسه عنه، اهللا رضي عثمان علي فادخله بیده أخذ حتى البواب فجاء عنه، اهللا رضي عفان بن عثمان باب أتي ثم                         له،



حاجة من لك كانت ما وقال: الساعه، كان حتى حاجتك ذكرت ما له: قال ثم له، وقضاها حاجته فذكر حاجتك؟ فقال:                       الطنفسة،

إلى یلتفت وال حاجتي في ینظر كان ما خیرا اهللا جزاك له: فقال حنیف، بن عثمان قلقي عندي من خرج الرجل إن ثم                         فاذكرها،

إلیه فشگی ضریر وأتاه وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول شهدت ولكني كلمته، ما واهللا حنیف: بن عثمان فقال في، كلمته                       حتى

اهللا صلى النبي فقال علي، شق وقد قاءد لي لیس اهللا، رسول یا فقال: «فتصبر» وسلم: علیه اهللا صلى النبي له فقال بصره،                         ذهاب

الحدیث بنا وطال تفرقنا ما فواهللا حنیف: ابن قال الدعوات» بهذه ادع ثم ركعتین، صل ثم فتوضا، المیضأة «اءت وسلم:                      علیه

  . حتى دخل علینا الرجل كأنه لم یكن به ضر قط

 رواه الطبراني والبیهقي . وقال المنذري : والحدیث صحیح

 

হযরত আবু উমামা ইবনু সাহাল ইবনু হািনফ রাি�য়া�া� আন� িনজ চাচা হযরত ওসমান ইবনু হািনফ               

রাি�য়া�া� আন� �থেক বণ�না কেরন �য, এক ব�ি� হযরত ওসমান ইবনু আফফান রাি�য়া�া� আন�র িনকট               

�কান �েয়াজন আসিছেলন িক� হযরত ওসমান রাি�য়া�া� আন� তার িদেক দিৃ�পাত করিছেলন না এবং তার               

�েয়াজেনর িবষেয় িচ�াও করেত িছেলন না। �স ব�ি� ওসমান (ইবনু হািনফ) রাি�য়া�া� আন�র সােথ সা�াৎ               

করল। িনজ িজ�াস� িবষেয় তার িনকট অিভেযাগ করল। ওসমান ইবনু হািনফ রাি�য়া�া� আন� তােক বলেলন,               

বদনা নাও, অজু কর। অতঃপর মসিজেদ এেস দইু রাকাত নামায পড়। তারপর (এই �দায়া) পড়, �হ আ�াহ! আিম                  

আপনার িনকট চাইেতিছ এবং আপনার িদেক িনজ নবী মহুা�দ সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম রহমেতর              

নবীর অিসলায় স�ুখীন হি�। �হ মহুা�দ! আিম আপনার অিসলায় িনজ রেবর িদেক স�ুখীন হি� �য, িতিন                

আমার এই �েয়াজন পূণ� করেবন। তারপর িনজ �েয়াজন �রণ কর। (এবং এই �দায়া পেড় হযরত ওসমান ইবনু                 

আফফান রাি�য়া�া� আন�র িনকট যাও) �শষ পয�� আিমও �তামার সােথ এেস যাব। তখন ঐ মানষু� �গল এবং                 

�স তাই করল যা তােক বলা হেয়িছল। 

আবার �স হযরত ওসমান ইবনু আফফান রাি�য়া�া� আন�র দরজায় আসল তখন দােরায়ান তার হাত ধরল               

এবং হযরত ওসমান ইবন আফফান রাি�য়া�া� আন�র িনকট িনেয় �গল, হযরত ওসমান রাি�য়া�া� আন�              

তােক িনেজর পােশ চাটাইর উপর বসােলন এবং িজ�াসা করেলন, আপনার �েয়াজন িক? তখন �স িনজ �েয়াজন                

বয়না করল এবং িতিন উহা পূণ� কের িদেলন। তারপর িতিন তােক বলেলন, তুিম িনেজর এ �েয়াজেনর কথা                 

এতিদন বল নাই �কন? আগামীেত �তামার �য �েয়াজন �হাক না �কন আমােক বল। তখন �লাক� তার িনকট                 

�থেক চেল �গল এবং হযরত ওসমান ইবনু হািনেফর সােথ সা�াৎ করল এবং তাঁেক বলল, আ�াহ তা'আলা                

আপনােক উ�ম �িতদান দান ক�ক যিদ আপিন আমার িজ�াসা িবষেয় হযরত ওসমােনর সােথ আলাপ না               

করেতন িতিন আমার �েয়াজেনর িবষেয় িচ�া করেতন না। আমার িদেক দিৃ�পাতও করেতন না। 

হযরত ওসমান ইবনু হািনফ রাি�য়া�া� আন� বলেলন, �খাদার কসম আিম তার সােথ �তামার িবষেয় আলাপ               

কিরিন। বরং আিম আ�াহ তায়ালার রাসূল সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�ামেক �দখলাম �য, এক অ�              

�লাক আসল এবং তাঁর িনকট িনজ দিৃ�শি� হািরেয় �ফলার অিভেযাগ �পশ করল। তখন হযরত সা�া�া�               

তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম তােক বলেলন, তুিম �ধয� ধর। �স আরজ করল এয়া রাসূল�াহ! আমার �কান               

খােদম �নই এবং আমার অেনক ক� হে�, তখন হযরত সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম বলেলন, বদনা               

িনেয় এস এবং অজু কর (এবং তােক এই আমল িশ�া িদেলন) হযরত ইবনু হািনফ রাি�য়া�া� আন� বলেলন,                 

�খাদার কসম! আমরা তখনও মজিলস �থেক দেূর যাইিন এবং আমােদর মেধ� দীঘ� �কান কেথাপকথনও হয়িন।               

�শষ পয�� অ� �লাক� আমােদর িনকট (এ অব�ায়) আসল �য �যমন তার িনকট �কানিদন অ�� িছলই না। 



 

এ হািদসেক ইমাম তৃবরানী এবং বায়হা�ী বণ�না কেরেছন। ইমাম মনুেজরী বলেলন, এ হািদস সহীহ। 

________________________ 

ক. তাবরানী : আল ম'ুজামলূ কবীর, ৯/৩০, হািদস : ৮২১১; আল ম'ুজাম�ু সগীর, ১/১৮৩, হািদস : ৫০৮; আ�                  

�দায়া, ১/৩৩০, হািদস : ১০৫০; 

খ. বায়হাকী : দালািয়লনু নবয়ুত, ৬/১৬৭; 

গ. আল মনুিযরী : আ� তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৩, ২৭৪, হািদস : ১০১৮; 

ঘ. সুবকী : িসফাউ� িসকাম, ১/১২৫; 

ঙ. হায়ছুমী : মাজমাউয যাওয়ােয়দ, ২/২৭৯; 

চ. সুয়ূতী : খাসােয়সুল �বরা, ২/২০১; 

 

 

২৯.  

  عن أبي هریرة رضي اهللا تعالى عنه

...... ثم رجع ثم فیقتله إلیه یصل أن یترقب وجعل مسیلمة لجبال وسار جاؤهم حتي عنه تعالی اهللا رضي ولید بن خالد                        وحمل

شعارهم وكان ، المسلمین بشعار نادي ثم - وزید عامر ابن أنا العود، الولید ابن أنا : وقال . البراز ودعا الصفیین بین                         وقف

 . یومءذ یا محمداه

 . رواه الطبري وابن كثیر واللفظ له

 

হযরত আবু �রায়রা রাি�য়া�া� আন� (দীঘ� বণ�নায়) বয়ান কেরন �য, (জে� ইয়ামামার �েল হযরত �যায়ফা               

রাি�য়া�া� আন�র শাহাদেতর পর) হযরত খােলদ ইবনু অিলদ রাি�য়া�া� আন� (ইসলামী �সনার) পতাকা হােত              

িনেলন এবং �সনাদলেক অিত�ম কের মসুায়লামা কা�াব এর পাহােড়র িদেক �গেলন আর িতিন এ অেপ�ায়               

িছেলন �য, মসুায়লামা কা�াব পয�� �পৗেছ তােক হত�া করেবন। অতঃপর িতিন িফের আসেলন এবং উভয়               

�সনাদেলর মাঝখােন দাঁিড়েয় রণেকৗশেলর আ�ান জানােলন এবং উঁচু �ের ডাক িদেলন। আিম অিলেদর পু� হই।               

আিমআেমর ও যাইদ এর পু� হই। তারপর িতিন মসুলমানেদর �চিলত ��াগান উঁচু করেলন এবং �সিদন তার যু�                  

��াগান িছল ‘এয়া মহুা�দা� (সা�া�া� তা'আলা আলাইিহ ওয়াসা�াম) (এয়া মহুা�াদ! সাহায� ক�ন)। 

এ হািদসেক ইমাম তবরানী এবং ইবন ুকািছর উি�িখত শ� রািজর সােথ বণ�না কেরেছন। 

_______________________ 



ক. তাবারী : তািরখুল উমািম ওয়াল মলূক, ২/২৮১; 

খ. ইবেন কাসীর : আল িবদাইয়াতু ওয়ান িনহায়া, ৬/৩২৪;  

 

 

৩০.  

استسق اهللا، رسول یا فقال: وسلم علیه اهللا صلى النبي قبر إلى رجل فجاء عمر، زمن في قحط الناس أصاب قال: الدار، مالك                         عن

أنكم وأخبره السالم، فاقرءه عمر اءت " له: فقیل المنام الكیش، علیك له: فقیل المنام في الرجل فأتى هلكوا، قد فانهم                       ألمتك

 . مسقیون وقل له : علیك الكیس "، فاتی عمر فاخبره فبگی عمر ثم قال: یا رب ال آلو إال ما عجزت عنه

 .رواه ابن أبي شیبة والبیهقي في الدالءل . وقال ابن گثیر : إسناده صحیح . وقال العسقالني : رواه ابن أبي شیبة بإسناد صحیح

 

হযরত মােলকদার রাি�য়া�া� আন� বণ�না করেছন �য, হযরত ওমর ইবনু খা�াব রাি�য়া�া� আন�র আমেল              

�লাকজন অভােব পেড় �গল, তখন একজন সাহাবী �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম              

এর পিব� কবেরর িনকট হািজর হেলন এবং আরজ করেলন, এয়া রাসূলা�াহ! আপিন আ�াহ তা'আলার িনকট               

িনজ উ�েতর তৃি�র জন� �দায়া ক�ন, �কননা তারা (অভাব�� হওয়ার কারেণ) �ংস হেয় �গেছ, তখন �ে�                

�যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম ঐ সাহাবীর িনকট আসেলন এবং বলেলন, ওমেরর              

িনকট যাও। তােক আমার সালাম বল এবং তাঁেক জািনেয় দাও �য, �তামােদরেক তৃ� করা যােব এবং ওমরেক                 

(ইহাও) বেল দাও �য, (শ� আপনার �াণ নােশ তৎপর রেয়েছ, তােদর িনকট �থেক) সতক� থাক, সতক� থাক।                 

তারপর ঐ সাহাবী হযরত ওমেরর িনকট �গেলন এবং তােক সংবাদ িদেলন, তখন হযরত ওমর রাি�য়া�া� আন�                

কাঁদেলন এবং বলেলন, �হ আ�াহ! আিম ��া করিছ না, িক� আমার অপারগ হওয়া ছাড়া �কান কাজ রইল না। 

এ হািদসেক ইমাম ইবনু আিব শায়বাহ এবং বায়হা�ী দালােয়লনু নবুওুয়াত এ বণ�না কেরেছন। ইমাম ইবনু কািছর                

বলেলন, ইহার সনদ সহীহ। ইমাম আস�ালানীও বলেলন, ইমাম ইবনু আিব শায়বাহ ইহােক সহীহ সনেদর সােথ               

বণ�না কেরেছন। 

________________________ 

ক. ইবেন আব ূশায়বা : আল মসুা�াফ, ৬/৩৫৬, হািদস : ৩২০০২; 

খ. বায়হাকী : দালােয়লনু নবয়ুত, ৭/৪৭;  

গ. আবদরু রায�াক : আল ইসিতয়াব, ৩/১১৪৯; 

ঘ, সুবকী : িসফাউ� িসকাম, ১/১৩০; 

ঙ. িহ�ী : কানযুল উ�াল, ৮/৪৩১, হািদস : ২৩৫২৫; 

চ. ইবেন তাইিময়া : ইকিত�ায়ুস িসরািতল মসুতািকম /৩৭৩; 



ছ. ইবেন কাসীর : আল িবদায়াতু ওয়ান িনহায়া, ৫/১৬৭; 

জ. আসকালানী : আল ইসাবাহ, ৩/৪৮৪; 

 

 

৩১.  

أبو هو فإذا علیه فأقبل تصنع ما أتدري فقال القبر على وجهه واضعا رجال فوجد یوما مروان أقبل قال صالح أبي بن داؤد                         عن

على تبكوا ال یقول وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول سمعت الحجر آت ولم وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول جءت نعم فقال                         ایوب

 .الدین إذا ولیه أهله ولكن ابكوا علیه إذا ولیه غیر أهله

 . رواه أحمد والطبراني . وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح اإلسناد

 

হযরত দাউদ ইবনু আিব সােলহ রাি�য়া�া� আন� বণ�না করেছন �য, এক িদন (সমকালীন খিলফা) মরওয়ান               

আসেলন এবং িতিন �দখেলন �য, এক ব�ি� �যু নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম’র              

আেলািকত কবের িনজ �চহারা �রেখ দাঁিড়েয়েছ। তখন িতিন �স ব�ি�েক বলেলন, তুিম িক জান? তুিম িক করছ?                 

যখন �স ব�ি� মরওয়ােনর িদেক �চহারা িফরােলন, তখন িতিন (রাসূেলর সাহবী) হযরত আবু আইউয়ুব              

আনছারী রাি�য়া�া� আন� িছেলন। (উ�ের) িতিন বলেলন, হ�াঁ (আিম জািন �য) আিম রাসূল�ুাহ সা�া�া�              

তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম’র পিব� দরবাের হািজর হেয়িছ, �কান পাথেরর িনকট আিসিন।  

এক বণ�নার শ� আিম �কান অনভূুিতহীন ও িন�াণ ব�র িনকট আিসিন।আিম রাসূেল �খাদা সা�া�া� তা'আলা                

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ইহা বলেত �েনিছ �ীেনর িবষেয় �কঁেদা না, যখন উহার অিভভাবক উহার �যাগ� হয়।               

�ীেনর িবষেয় �স সময় �কেদা যখন উহার অিভভাবক অেযাগ� হয়। 

এ হািদসেক ইমাম আহমদ এবং �াবরানী বণ�না কেরেছন। ইমাম হােকম বেলন, এই হািদস সনেদর িবেবচনায়               

সহীহ। 

________________________ 

ক, আহমদ ইবেন হা�ল : আল মসুনাদ, ৫/৪২২, হািদস : ২৩২৩২; 

খ. হােকম : আল মসুতাদরাক, ৪/৫৬০, হািদস : ৮৫৭১; 

গ. তাবরানী : ম'ুজামলূ কবীর, ৪/১৫৮, হািদস : ৩৯৯৯; ম'ুজামলূ আওসাত, ১/৯৪, হািদস :২৮৪; এবং ৯/১৪৪,                

হািদস : ৯৩২২; 

ঘ. ইবেন আসাকীর: তািরখু মািদনােয় দােম�, ৫৭/২৪৯, ২৫০; 

ঙ. সুবকী : িশফাউস িসকাম /১১৩; 



চ. হায়ছুমী : মাজমাউযূ যাওয়ােয়দ, ৫/২৪৫;  

ছ. িহ�ী : কানযুল উ�াল, ২/৮৮, হািদস : ১৪৯২৭; 

 

 

৩২.  

المؤمنین أم إلى اذهب عمر، بن اهللا عبد یا قال: عنه، اهللا رضي الخطاب بن عمر رأیت قال: األودي، میمون بن عمرو                        عن

لنفسي أریده كنت قالت: صاحبي، مع أذفن أن سلها، ثم السالم، علیك الخطاب بن عمر یقرأ فقل: عنها، اهللا رضي                      عائشة

ذلك من إلى أهم شيء كان ما " قال: المؤمنین، أمیر یا لك أذنت قال: لدیك؟ ما له قال: أقبل، فلما نفسي، على الیوم                          قالوثرنه

مقابر إلى فردوني وإال فادفنوني، لي، أذنت فإن الخطاب، بن عمر یستأذن قل: ثم سلموا، ثم فاحملوني، قبضت فإذا                     المضجع،

 المسلمین.............. الحدیث

 .رواه البخاري وابن أبي شیبة

 

হযরত আমর ইবনু মায়মনু আউদী রাি�য়া�া� আন� �থেক বিণ�ত আেছ �য, িতিন বয়ান করেলন, আিম �দখলাম                

�য হযরত ওমর রাি�য়া�া� আন� (ওফােতর। সময় িনজ পু�েক) বলেলন, �হ আবদ�ুাহ ইবনু ওমর উ�ুল               

মেুমনীন হযরত আেয়শা রি�য়া�া� আনহার িনকট যাও এবং আরজ কর �য, ওমর ইবনু খা�াব আপনােক সালাম                

বলেছন এবং আরজ কেরন �য, আমােক আমার দইু সাথীর সােথ (রাসূল সা�া�া� তা'আলা আলাইিহ ওয়াসা�াম               

এর রওজায়) দাফন হওয়ার অনমুিত দান করেবন। হযরত আবদ�ুাহ ইবনু ওমর রাি�য়া�া� আন�মা যখন              

উ�ুল মেুমনীন হযরত আেয়শা রাি�য়া�া� আনহার �খদমেত হযরত ওমর রাি�য়া�া� আন�র এই আেবদন �পশ              

করেলন তখন হযরত আেয়শা রাি�য়া�া� আনহা বলেলন, �স জায়গা� আিম িনেজর জন� রাখেত �চেয় িছলাম               

িক� আজ আিম তাঁেক (অথ�াৎ হযরত ওমর রাি�য়া�া� আন�েক) িনেজর উপর �াধান� িদি�। যখন হযরত               

আবদ�ুাহ ইবনু ওমর রাি�য়া�া� আন�মা িফের �গেলন তখন হযরত ওমর রাি�য়া�া� আন� তাঁর িনকট              

জানেলন িক খবর িনেয় এেসছ? িতিন আরজ করেলন, �হ আমী�ল মেুমনীন! উ�ুল মেুমনীন আপনার জন�               

অনমুিত দান কেরেছন। তখন হযরত ওমর রাি�য়া�া� আন� বলেলন, (এই বরকতপূণ� ও পিব�) জায়গার �চেয়               

�বশী আমার জন� (�শষ আরােমর �ল িহসােব) �কান জায়গা ���পূণ� িছল না।অতএব যখনআমার ওফাত হেয়                 

যােব তখন আমােক উঠােয় �সখােন িনেয় যােব এবং সালাম �পশ করেব। তারপর আরজ করেব (মিনব!) ওমর                

ইবনু খা�াব অনমুিত চাে�ন। যিদ আমার জন� অনমুিত িমেল তখন �সখােন দাফন করেব, অন�থায় আমােক               

সাধারণ মসুলমানেদর কবর�ােন িনেয় দাফন কের �দেব। 

এ হািদসেক ইমাম বখুারী এবং ইবন ুআিব শায়বাহ বণ�না কেরেছন। 

_______________________ 

.ক, বখুারী : আ� সহীহ, িকতাবলু জানােযয়, ১/৪৬৯, হািদস : ১৩২৮; িকতাবলু মানািকব, ৩/১৩৫৩-১৩৫৫,              

হািদস : ৩৪৯৭; 



খ. ইবেন আব ূশায়বা : আল মসুা�াফ, ৩/৩৪, হািদস : ১১৮৫৮; ৭/৪৩৫-৪৩৬, হািদস : ৩৭০৫৯, ৩৭০৭৪; 

 

 

৩৩.  

، وأبي زوجي هو انما وأقول ثوبي، فاضع وابي وسلم، علیه اهللا صلى اهللا رسول فیه دفن الذي بیتي أدخل گنت قالت عائشة                         عن

 .فلما دفن عمر معهم فواهللا ما دخلته إال وأنا مشدودة علي ثیابي ، حیاء من عمر

وقال . الصحیح رجال رجاله : الهیثمي وقال . الشیخین شرط على صحیح حدیث هذا : الحاكم وقال . والحالكم أحمد                       رواه

 . الزگشي صحیح على شرط الشيځین

 

হযরত আেয়শা িছি�কা রাি�য়া�া� আনহা বয়ান কেরন �য, যখন আিম এই মবুারক কে� �েবশ করতাম               

�যখােন �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম এবং আমার িপতা (হযরত আবু বকর              

িছি�ক রাি�য়া�া� আন�) দাফনকৃত, তখন আিম আমার পদ� ার কাপড় নািমেয় রাখতাম এবং বলতাম িন�য়              

এখােন আমার �ামী এবং আমার িপতা আেছন (যােদর িনকট পদ� া আবশ�ক নয়)। যখন �সখােন তাঁেদর সােথ                

হযরত ওমর রাি�য়া�া� আন�ও দাফনকৃত হেলন তখন আিম �সখােন হযরত ওমর রাি�য়া�া� আন� �থেক              

ল�ােবাধ করত: পূণ� �হজােব �েবশ করতাম। 

এ হািদসেক ইমাম আহমদ এবং হােকম বণ�না কেরেছন। ইমাম হােকম বলেলন এ হািদস বখুারী ও মসুিলম এর                 

শত� ানযুায়ী সহীহ। এবং ইমাম হায়ছমীও বলেলন ইহার বণ�নাকারীগণ সহীহ হািদেসর বণ�নাকারী হন। এবং ইমাম              

জরকশীও বলেলন, এ হািদস বখুারী ও মসুিলম এর শত� ানযুায়ী সহীহ। 

_______________________ 

ক. আহমদ ইবেন হা�ল : আল মসুনাদ, ৬/২০২, হািদস : ২৫৭০১; 

খ. হােকম : আল মসুতাদরাক, ৩/৬৩, হািদস : ৪৪০৬; ৪/৮, হািদস : ৬৭২১; 

গ. যুরকাশী : আল ইজাবা� , /৬৮, হািদস : ৬৮; 

ঘ. হাইছুমী : মাজমাউয যাওয়ােয়দ, ৮/২৬; এবং ৯/৩৭; 

 

৩৪.  

غسلت الذي بالكف فغسلنى مت انا اذا على یا لي وقال رأسه عند أقعدني الوفاة بكر أبا حضرت لما قال طالب أبي بن علي                           عن

رأیتم فإن فاستأذنوا وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول فیه الذي البیت إلى بي واذهبوا وحنطوني وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسؤل                        به

بادر من أول وكنت وكفن فغسل قال عباده؛ بین اهللا یحكم حتى المسلمین مقابر إلى فردوني وإال بي فادخلوا (یفتح) فتح قد                        الباب

  إلى الباب فقلت یا رسول اهللا هذا أبو بكر یستأذن



 فرأیت الباب قد فتح (تعتح) فسمعت قاءال یقول ادخلوا الحبیب إلى حبیبه فان الحبیب

  ، إلى الحبیب مشتاق  

 . رواه ابن عساكر والسیوطي

 

হযরত আলী ইবনু আিব তােলব রাি�য়া�া� আন� �থেক বিণ�ত �য, যখন হযরত আবু বকর িছি�ক রাি�য়া�া�                

আন�র ওফােতর সময় ঘিনেয় আসল, তখন িতিন আমােক িনজ মাথার পােশ বসােলন এবং বলেলন, �হ আলী!                

যখন আিম মতুৃ�বরণ করব তখন আপিন আমােক িনেজর ঐ হাত িদেয় �গাসল করােবন, �য হাত িদেয় আপিন                 

রাসূল�ুাহ সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�ামেক �গাসল িদেয় িছেলন এবং আমােক (ও �সই) খুশবু লাগােবন              

এবং (আমার মতৃ �দহ) �যূর সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম এর পােশ িনেয় যােবন, যিদ আপনারা               

�দেখন �য, (আপনা আপিন) দরজা খুেল �দয়া হল, তখন আমােক �সখােন দাফন করেবন অন�থায় িফের এেন                

সাধারণ মসুলমানেদর কবর�ােন দাফন করেবন �স সময় পয�� যখন আ�াহ তায়ালা িনজ বা�ােদর মেধ�              

ফায়সালা না কেরন, (অথ�াৎ �কয়ামত না আেস)। 

তারপর তাঁর ই�া �মাতােবকই তাঁেক �গাসল এবং (বরকতপূণ� খুশবু ওয়ালা) কাফন �দয়া �গল এবং (হযরতআলী                

রাি�য়া�া� আন� বলেছন �য) সবার আেগ আিম রাসূল সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম’র দরজার উপর              

�পৗেছ অনমুিত তলব করলাম এবং আরজ করলাম এয়া রাসূলা�াহ! ইিন আবু বকর িযিন �ভতের আসার অনমুিত                

চাে�ন। তারপর আিম �দখলাম �য, রওজােয় পােকর দরজা (আপনা আপিন) খুেল �গল এবং আিম �নলাম �য,                

�কান �ব�া বলেতেছন, ব�ুেক ব�ুর িনকট দািখল কের দাও। িন�য় ব�ু ও ব�ুর সা�ােতর আকাংখী হন। 

ইহােক ইমাম ইবন ুআছািকর এবং সুয়ূতী বণ�না কেরেছন। 

________________________ 

ক. ইবেন আসাকীর : তািরখু মিদনািত দােম�, ৩০/৩৬; 

খ. সুয়ূতী : খাসািয়সুল �বরা, ২/৪৯২;  

 

 

৩৫.  

وصاحبیه النبي قبر أیا : فقال القبر أتى یغیره أن یمكنه ال منكرا رأى إذا بالمدینة رجل عندنا كان : یقول القرشي إسحاق أبي                          عن

 . أال یا غوثنا لو تعلمونا

 رواه البیهقي

 



হযরত আবু ইসহাক �রাশী রাি�য়া�া� আন� বয়ান করেছন �য, এখােন আেলািকত মদীনায় আমােদর পােশ              

একজন মানষু িছল। যখন িতিন এমন �কান খারাবী �দখেতা, যােক �স িনজ হােত দমেনর শি� রাখেতা না তখন                  

�স নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম এবং আেলািকত কবেরর পােশ আসেতা এবং (হযরত              

সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম এর দরবাের ইহাই) আরজ করেতন, “�হ (দ'ু জগেতর সদ� ার) কবরবাসী!              

(এবং িনজ কবের আরাম ক�ন) আপনার দইু সাথী এবং �হ আমােদর সাহায�কারী (এবং আমােদর মিনব ও                

মওলা) আপিন আমােদর (��েনর অব�ার উপর) বদান� দিৃ� দান ক�ন।” 

এ হািদসেক ইমাম বায়হা�ী বণ�না কেরেছন। 

_______________________ 

বায়হাকী : �'আবলু ঈমান, ৩/৪৯৫, হািদস : ৪১৭৭; 

 

৩৬.  

 . عن الحسن قال قال رسؤل اهللا صلى اهللا علي وسلم - افرشوا لي قطیفتي في لحدي فإن األرض لم تسلط على أجساد األنبیاء

 ،رواه ابن سعد والهندي

 

হযরত হাসান রাি�য়া�া� আন� বয়ান কেরন �য, �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম              

বলেলন, আমার জন� আমার কবের আমার মখমল চাদর িবিছেয় �দেব, িনঃসে�েহ জিমেক আি�য়ােয় �করাম              

আলায়িহমসু সালাম এর শরীেরর উপর শি� �েয়ােগর সুেযাগ �দয়া হয়িন। 

ইহােক ইমাম ইবন ুসা’দ এবং িহ�ী বণ�না কেরেছন। 

_______________________ 

ক. ইবেন সা'দ : আ� তাবাতুল �বরা, ২/২৯৯; 

খ. িহ�ী : কানযুল উ�াল, ১৫/৫৭৭, হািদস : ৪২২৪৫; 

গ. সুয়ূতী : শর� আল সুনাননু নাসায়ী, ৪/৮৪; খাসােয়সুল �বরা, ২/২৭৮; 

 

 

৩৭.  

 . عن الحسن رضي اهللا تعالى عنه یقول : قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ال تاكل األرض جسد من گلمه روح القدس

 .رواه الجهضمي وابن القیم ، وقال ابن كثیر : مرسل حسن



 

 . وفي روایة عنه : قال : قال رسؤل اهللا صلى اهللا علیه وسلم : من كلمه روح القدس - لم یؤذن لالرض أن تأكل من لحمه

 . رواه المقریزي والسیوطي

 

 

হযরত হাসান রাি�য়া�া� আন� �থেক বিণ�ত িতিন বেলন �য, �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ               

ওয়াসা�াম বলেছন, যার সােথ ��ল �দছু িজ�াঈল কথা বেলেছন, জিমন তার �দহ খােব না।  

ইহেক ইমাম জাহজমী এবং ইবনলু কাইয়ুম বণ�না কেরেছন। হােফজ ইবনু কািছর বেলেছন, এ হািদস মরুসাল               

হাসান।  

 

হযরত হাসান রাি�য়া�া� আন� �থেক আেরা বিণ�ত আেছ, িতিন বেলন �য, �যূর নবী আকরাম সা�া�া�               

তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম বেলেছন, যার সােথ ��ল �দছু কথা বেলেছন জিমেক তাঁর �গাশত খাওয়ার              

অনমুিত �দয়া হয়িন।  

ইহােক ইমাম মা�রীিজ এবং সুয়ূতী বণ�না কেরেছন। 

______________________ 

ক. যাহদামী : ফ�লসু সালাতু আলা� নবী, /৩৮, হািদস : ২৩;  

খ. ইবেন কাইয়ুম : জালাউল আফহাম, ৪১, হািদস : ৫৯; 

গ. ইবেন কাসীর : তাফসী� �রআিনল আযীম, ৩/৫১৫; 

ঘ. সাখাভী  : আল কাউললু বদী, /১৬৯; 

ভ. মাকরীষী : ইমতাউল আসমা, ১০/৩০৬; 

চ. সুয়ূতী : খাসােয়সুর �বরা, ২/২৮০; দ�ুল মনসুর, ১/৮৭ 

 

আ�ামা শর�ালালী (রহঃ) 

علیه اهللا صلي انه المحققین عند مقرر هو ومما : وسلم علیه اهللا صلى النبي زیارة فصل في اإلیضاح في الشرنباللي العالمة                        قال

 .وسلم حي یرزق ممتع بجمیع المالذ والعبادات غیر انه حجب عن ابصار القاصرین عن شریف المقامات

আ�ামা শর�ালালী িনজ িকতাব 'ন�ুল ঈজাহ’ এ �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম এর               

�জয়ারত এর অধ�ায় িনধ�ারণ কেরেছন, �সখােন িতিন বেলন, মহাকেককীনেদর িনকট ইহা িমমাংিসত িবষয় �য,              



�যুর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম জীিবত। হযরত সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ            

ওয়াসা�ামেক (হযরত সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম এর শােনর �যাগ�) িরিজক �দয়া হয় এবং িতিন              

যাবতীয় �াদ ও এবাদতসমহূ �ারা উপকৃত হন। পাথ�ক� �ধু এতটু� এসব �লাকেদর দিৃ� �থেক হযরত সা�া�া�                

তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম আড়ােল রেয়েছন, �য দিৃ� ম�ামােত আিলয়া �থেক খােটা। 

ক. শারনাবলালী : ন�ুল ইযাহ/ ৩৯১; 

 

৩৮.  

یقم ولم ثالثا وسلم علیه اهللا صلي النبي مسجد في یوذن لم الحرة أیام كان لما : قال عنه تعالى اهللا رضي العزیز عبد بن سعید                            عن

صلى النبي قبر من یسمعها بهمهمة إال الصالة وقت یعرف وكان ، المسجد من عنه تعالي اهللا رضي المسیب بن سعید یبرح                        ولم

 . اهللا  علیه وسلم فذكر معناه

 

হযরত সাঈদ ইবনু আবদলু আিজজ রাি�য়া�া� আন� �থেক বিণ�ত আেছ �য, যখন আইয়�ােম হাররাহ (�য               

িদন�েলােত ইয়ািজদ মদীনা মনুাওয়ারার উপর হামলা করােয় িছল) এর ঘটনা ঘেটিছল তখন �যূর নবী আকরাম               

সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম এর মসিজেদ িতন িদন যাবৎ আযান ও একামত বলা হেয়িছল না এবং                

হযরত সাঈদ ইবনু মসুাইয়�াব রাি�য়া�া� আন� (িযিন বড় ময�াদাবান তােবয়ী িছেলন িতিন মসিজেদ নববী              

(সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম)-�ত আ�য় িনেয়িছেলন এবং িতিন (িতন িদন পয��) মসিজদ ছাড়া             

িছেলন না। এবং িতিন নামােজর সময় জানেতন না িক� এক� নীচু �েরর মাধ�েম, যা �যুর নবী আকরাম                 

সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম’র আেলািকত কবর �থেক �নেতিছেলন। তারপর িতিন উহার অথ�ও            

বয়ান করেলন।  

এ হািদসেক ইমাম দােরমী এবং খতীব। তাবিরজী বণ�না কেরেছন। 

______________________ 

ক. দােরমী : আ� সুনান, ১/৫৬, হািদস : ৯৩; 

খ. খতীেব িতরিমযী : িমশকাতুল মাসাবীহ, ২/৪০০, হািদস : ৫৯৫১; 

গ. সুয়ূতী : শর� সুনািন ইবেন মাজাহ, ১/২৯১, হািদস : ৪০২৯;  

 

 

৩৯.  

  . وفي روایة عنه (سعید بن عبد العزیز) ، وما یأتي وقت صالة إال سمعت األذان من القبر

 . رواه أبو نعیم والسیوطي



এবং তাঁর (হযরত সাঈদ ইবনু আ�ুল আিজজ) রাি�য়া�া� আন� �থেক বিণ�ত এক বণ�নায় আেছ, হযরত               

সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম বলেলন, �কান নামােযর সময় এমন আেসিন �য, আিম �যূর নবী              

আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম’র আেলািকত কবর �থেক আযােনর শ� �িনিন। 

ইহােক ইমাম আব ুনাঈম এবং সায়ুতী বণ�না কেরেছন। (৪৬) 

 

 . وفي روایة عنه قال : فكنت إذا حانت الصالة أسمع أذانا یخرج من قبل القبر الشریف

 . رواه ابن سعد

 . وفي روایة عنه قال : لم ازل اسمع األذان واإلقامة من قبر رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم ایام الحرة حتي عاد الناس

 . رواه التمیز والشؤط

এবং তাঁরই রাি�য়া�া� আন� �থেক বিণ�ত আেছ �য, িতিন বলেলন, যখন নামােযর সময় আসেতা তখন আিম                

হযরত সা�া�া� তা'আলা আলাইিহ ওয়াসা�াম এর আেলািকত কবেরর িদক �থেক আযােনর শ� �নতাম। 

ইহােক ইমাম ইবন ুসা'দ বণ�না কেরেছন। 

 

তারই িনকট �থেক বিণ�ত �য, িতিন বলেলন, আিম আইয়�ােম হাররার কােল অিবরত �যুর নবী আকরাম               

সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম এর আেলািকত কবর �থেক আযান এবং একামেতর শ� �নেত িছলাম,              

এই পয�� �য, �লাকেদর (অব�া) �াভািবক অব�ায় িফের আসল (অথ�াৎ মসিজেদ নববীেত িনয়িমত আযান ও               

একামত �� হেয় �গল) 

ইহােক ইমাম মাকািরজী এবং সুয়ূতী বণ�না কেরেছন। (৪৭) 

_____________________ 

৪৬* 

ক. আব ুনাঈম : দালােয়লনু নবয়ুত, /৪৯৬; 

খ. সুয়ূতী : খাসােয়সুল �বরা, ২/২৮০; আল হাবী িলল ফাতওয়া, ২/২৬৬;  

গ. মাকরীযী : ইমতাউল আসমা, ১৪/৬১৫;  

ঘ. যুরকানী ; শর� মাওয়ািহবলু লাদ�ুী, ৭/৩৬৫; 

ঙ. আবদলু হক মহুা�ীস �দহলভী : জযবলু �লবু ইলা িদয়ািরল মাহববু, /৪৪;  

 



৪৭* 

ক. ইবেন সা'দ : আ� �াবকাতুল �বরা, ৫/১৩২; 

খ. সুয়ূতী : আর রাসিয়লতু িতস'আ, /২৩৮-২৩৯; আল হাভী িলল ফাতওয়া, ২/৬২২; আল খাসােয়সুল �বরা,               

২/২৮১; 

গ. মাকেরযী : ইমতাউল আসমা, ১৪/৬১৬;  

ঘ, যুরকানী ; শর�ল মাওয়ািহবলু লাদ�ুী, ৭/৩৬৫; 

 

৪০.  

قدم أنها وظوا فزعوا قدم، لهم فبدت بناءه في أخذوا الملك، عبد بن الولید زمان في الحائط علیهم سقط لما أبیه، عن عروة،                         عن

هي ما وسلم، علیه اهللا صلى النبي قدم هي ما واهللا «ال عروة: لهم قال حتى ذالك یعلم أحدا وجدوا فما وسلم، علیه اهللا صلى                           النبي

 «إال قدم عمر رضي اهللا عنه

 .رواه البخاري وابن سعد

 

হযরত ওরওয়া� রাি�য়া�া� আন� বণ�না কেরেছন �য, যখন অিলদ ইবনু আবদলু মািলক এর আমেল (�জরা               

�মাবারক এর) �দয়াল ঐ (�লাকেদর) উপর পেড় �গল তখন এক� পা �কাশ �পল। �লাকজন ভয় �পল এবং বঝুল                  

�য, স�বত ইহা �যূর নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম এর পা �মাবারক। ইহার �কান               

পিরচয়কারী পাওয়া �গল না, �শষ পয�� হযরত ওরওয়াহ (িচেন িনেলন এবং) বলেলন, �খাদার কসম, ইহা �যূর                

নবী আকরাম সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম'র পা �মাবারক নয় বরং হযরত ওমর রাি�য়া�া� আন�র              

�দম। 

ইহােক ইমাম বখুারী এবং ইবন ুসা'দ বণ�না কেরেছন। 

______________________ 

ক. বখুারী : আ� সহীহ, িকতাবলু জানােয়য, ১/৪৬৮; হািদস : ১৩২৬; 

খ. ইবেন সা'দ : আ� তাবকাতুল �বরা, ৩/৩৬৮ 

 

 

ইমাম �মা�া আলী �ারী (রহঃ) 

لءال ؛ بأجسامهم المتعلقة غیر وأرواحهم ، أجسادهم عن خالیه قبورهم أن أحد یقل لم أنه : الوسائل في القاري علي المال                        وقال

 ،یسمعوا سالم من یسلم علیهم ، وكذا ورد أن األنبیاء یلبون ویحجون ، فنبینا - صلى اهللا علیه وسلم - أولى بهذه الكرامات



�মা�া আলী কৃারী িনজ িকতাব ‘জমউল মাসােয়ল িফ শরিহশ শামােয়ল’ এ বলেলন, িনঃসে�েহ �কউ একথা বেলিন                

�য, তাঁর কবর তার �দহ �থেক খািল এবং তাঁর �েহর সােথ তার �দেহর �কান স�ক� �নই এবং �য �কউ তার                    

উপর সালাম �পশ কের উহা িতিন �েনন না। তখন এ�েপ আি�য়ােদর �সে� এেসেছ �য, িনঃসে�েহ আি�য়ােয়                

�করাম আলায়িহমসু সালাম তালিবয়া বেলন এবং হ� কেরন। এবং আমােদর �জরু নবী আকরাম সা�া�া�              

তা'আলা আলায়িহ ওয়াসা�াম এর জন� এই কারামতসমহূ উ�ম প�ায় �মািণত আেছ। 

______________________ 

�মা�া আলী কারী : জমউল ওসােয়ল, ২/৩০০ 

 

ইমাম কাস�ালানী (রহঃ) 

في أموات وهم ویلبون ویحجون یصلون كیف قلت: فإن ویلبون. یحجون األنبیاء أن ثبت وقد : المواهب في القسطالني                     وقال

 الدار اآلخرة ولیست دار عمل؟

 . فالجواب: أنهم كالشهداء، بل أفضل منهم، والشهداء أحیاء عند ربهم یرزقون. فال یبعد آن یحجوا ویصلوا

 

এবং ইমাম কাস�ালান আল মাওয়ােহব এ বেলন, িনঃসে�েহ ইহা �মািণত হেয়েছ �য, আি�য়ােয় �করাম              

আলায়িহমসু সালাম হ� কেরন এবং তালিবয়া বেলন। যিদ ইহা বলা যায় �য, তারা ওফাত �পেয়েছন এবং                

আেখরােতর ঘের আেছন, দা�ল আমেল �নই। তখন একথার উ�র এই �য, তােদর অব�া শহীদেদর ন�ায় বরং                

তাঁেদর �চেয়ও উ�ম। যখন শহীদগণ আপন রেবর িনকট জীিবত এবং তােদরেক (তাঁেদর মানেযাগ�) খাবার �দয়া               

হয়, তখন যিদ আি�য়ােয় �করাম আলায়িহম�ু সালাম হ� কেরন এবং নামাজ পেড়ন তখন ইহােত দরু িকেসর? 

______________________ 

ক. কসতালানী : আল মাওয়ািহবলু লাদ�ুী, ২/৬৯৫;  

খ. যুরকানী : শর� মাওয়ািহবলু লাদ�ুী, ৭/৩৬৫-৩৬৬; 

 

আ�ামা মহুা�দ আেনায়ার শাহ কাশিমরী (রহঃ) 

أن وحاصله: السالم؛ علیهم واألنبیاء الشهداء حیاة معنى في مرة تگلمنا قد أنه واعلم : الكاشمیري شاه انور محمد العالمة                      وقال

 الحیاة بمعنى أفعال الحیاة، وإال فاألرواح كلها أحیا، ولو كانت أرواح الكفار؛

আ�ামা মহুা�দ আনওয়ার শাহ কাশিমরী বলেলন, �জেন রাখুন, আমরা �থেম নবীেদর জীবন এবং শহীদেদর              

জীবন স�েক� আেলাচনা কেরিছ, যার সারমম� এই �য, তােদর জীিবত হওয়ার মতলব এই �য, তারা জীিবতেদর                

ন�ায় কায�াবলী আদায় কেরন। অগত�া �হ �তা সব�েলা জীিবত (বরযেখ), যিদও কািফরেদর �হ �হাক না �কন? 

_______________________ 



আেনায়ার শাহ কাশিমরী : ফয়যুল বারী, ৩/৪২৫; 

 



�লখক পিরিচিত 

=========== 

শায়খুল ইসলাম ড. মহুা�দ তািহ�ল কােদরী 

 

বত� মান যুেগর �খ�াত ইসলািম িচ�ািবদ শাইখুল ইসলাম ড. মহুা�দ তােহর আল-কােদরী পািক�ােনর জং শহের              

১৯৫১ সােল জন�ুহণ কেরন। িতিন পা�াব ইউিনভািস�� �থেক এম.এ পরী�ায় �থম �ােন পাস কের নতুন এক                

�রকড� �াপন কেরেছন। িতিন এই সুবােদ �গা� �মেডল অজ� ন কেরন। উে�খেযাগ� না�ার �পেয় িতিন একই               

ইউিনভািস�� �থেক এল. এল. িব পাস কেরন। ১৯৮৬ সােল পা�াব ইউিনভািস�� তাঁেক 'ইসলােম শাি� : এর                

�কার ও দশ�ন' শীষ�ক িবষেয়র ওপর ড�েরট িডি� �দান কেরেছ। 

িতিন মসুিলম িবে�র মহান �হানী ব�ি��, ওলীদর আদশ� পু�ষ সাইিয়দনুা তােহর আলাউ�ীন আল-কােদরী             

আল-বাগদাদী(রহ) এর হােত বায়আত �হণ কেরেছন। তাঁর কাছ �থেক তরীকত ও তাসাউফ-এর দী�া ও ফায়য               

অজ� ন কেরেছন। হযরেতর �ে�য় িশ�কগেণর মেধ� রেয়েছন �য়ং তাঁর িপতা ড. ফরীদ�ুীন কােদরী, মাওলানা              

আবদরু রিশদ �রজভী, মাওলানা িজয়াউ�ীন মাদানী, মাওলানা আহমদ সাঈদ কােযমী, ড, �বারহান আহমদ             

ফা�কী এবং শাইখ মহুা�দ ইবেন আলভী আল-মােলকী আল ম�ী রহ. এর মেতা �খ�াত আেলমগণ । 

িতিন পা�াব ইউিনভািস��র ত�াবধােন অনিু�ত পুেরা পািক�ানব�াপী ‘উপি�ত ব�ৃতা �িতেযািগতায় �থম হেয়            

কােয়েদ আজম �গা� �মেডল' অজ� ন কেরেছন। এছাড়াও িতিন অজ� ন কেরেছন আেরা অেনক�িল �গা� �মেডল। 

িতিন পা�াব ইউিনভািস��র এল, এল, িব িবভােগর িশ�ক িছেলন। এ ছাড়াও পা�াব ইউিনভািস��র �স�,              

িসি�েকট ও একােডিমক কাউি�েলর সদস� িনবািচ� ত হন। িতিন একই সে� পািক�ান শরয়ী আদালেতর িফকহ              

উপেদ�া, পািক�ান সুি�ম �কােট� র উপেদ�া, ইসলািম পাঠ��ম জাতীয় কিম�র সদস�, তাহরীক-ই িমনহাজলু            

�রআেনর �িত�াতা-পিরচালক, পািক�ান আওয়ামী আে�ালেনর �িত�াতা ও �ধান সভাপিত, আ�জ� ািতক          

ইসলািম সে�লেনর সহ সভাপিত, আ�জ� ািতক ইসলািম একতা সংেঘর �সে�টারী �জনােরল, পািক�ান জাতীয়            

সংসেদর সােবক সদস� এবং উিনশ� রাজৈনিতক ও ধম�য় দলিবিশ� সংঘটন ‘পািক�ান আওয়ামী ইে�হাদ এর              

সভাপিত। িতিন �িত�া কেরেছন আধুিনক ও �চীন �ান-িব�ােনর �খ�াত িবদ�ািপঠ ‘িমনহাজলু �রআন            

ইউিনভািস��, লােহার । 

উদু� আরিব ও ইংেরজী ভাষায় এ পয�� চার'শর উপের তাঁর রিচত �� �কািশত হেয়েছ। ইিতমেধ� তাঁর িবিভ� ��                  

পৃিথবীর িবিভ� ভাষায় অনবুািদত হেয়েছ। িবিচ� িবষেয় রিচত তাঁর আটশতািধক �ে�র পা�ুিলিপ �কােশর পেথ              

রেয়েছ। মানবকল�ােণর কারেণ তাঁর বিু�বিৃ�ক, িচ�াধারা ও সামািজক �খদমতেক আ�জ� ািতকভােব �ীকৃিত           

�দওয়া হেয়েছ। 

 

িনে� আমরা তার িকছু নমনুা �পশ করিছ : 

১. গেবষণা, রচনা এবং মানবকল�ােণর লে�� আত�ি�ক �েচ�ার জন� ি�তীয় িমিলিনয়ােমর �শষ �াে� পৃিথবীর              

পাঁচশত �ভাবশালী �িতিনিধেদর অ�ভু� � করা হেয়েছ।  



২. ‘আেমিরকান বায়ু�িফেকল ইনি��উট' (ABI)-এর প� �থেক িবিভ� ��ে� সমােজর অসাধারণ �সবার            

�ীকৃিত��প International Whos Who of Contemporary Achievement ‘সমকালীন আ�জ� ািতক ব�ি��          

পুর�ার'-এর প�ম এিডশেন ড. মহুা�দ তােহর আল-কােদরীর ওপর এক� অধ�ায় অ�ভু� � করা হেয়েছ।  

৩. আেমিরকান বায়ু�ািফেকল ইনি��উট’(ABI)-এর প� �থেক পৃিথবীর সবেচ' বড় �বসরকাির িশ�া�ক�           

বা�বায়ন, দইুশ �ে�র �লখক হওয়া, পাঁচ হাজােরর অিধক িবষেয়র ওপর িবে�র িবিভ� �ােন ও সংগঠেন ব�ৃতা                

উপ�াপন করা, িমনহাজলু �রআন আে�ালন' এর �িত�াতা এবং “িদ িমনহাজ ইউিনভ� ািস�'র চ�াে�লর            

হওয়ার সুবােদ The International Cultural Diploma of Honour আ�জ� ািতক সাং�ৃিতক িডে�ামা অব            

অনাস�- উপািধেত ভূিষত করা হেয়েছ।  

৪. ইংল�াে�র ই�ারন�াশনাল বায়ু�ািফক�াল �স�ার অব �কি�জ- (JBC) এর প� �থেক িশ�া ও সমােজর ��ে�               

িব�ব�াপী কৃিতে�র �া�র �াপেনর সুবােদ তােক The International Man of the Year 1998-99 ‘১৯৯৮-৯৯              

সােলর আ�জ� ািতক ব�ি�� িহেসেব �ীকৃিত �দওয়া হেয়েছ।  

৫. িবংশ শ�ি�েত �ােনর ��ে� অসাধারণ �সবা করার জন� তােক Leading Intellectual of the World               

িবে�র মহান বিু�জীবী ব�ি��- এর উপািধ �দান করা হেয়েছ। 

৬. িশ�ার অ�গিতর ��ে� তার অি�তীয় �খদমেতর জন� International Who is Who -প� �থেক Individual               

Achievement Award ‘অনন� ব�ি�� পুর�ার �দান করা হেয়েছ।  

৭. নজীরিবহীন গেবষণার কারেণ (ABI) এর প� �থেক Key of Success ‘সফলতার চািবকা�'র স�ােন ভূিষত               

কার হেয়েছ। 

৮. িবংশ শতাি�র International Who is Who এর প� �থেক Certificate of Recognition �যাগ�তার              

�ীকৃিত সনদ �দান করা হেয়েছ। 

সে�হাতীতভােব শাইখুল ইসলাম ড. মহুা�দ তােহর আল-কােদরী একজন ব�ি� মা� নন; বরং িতিন মসুিলম              

উ�ার জন� এক� নতুন যুেগর �িত�াতা এবং উ�ল ভিবষ�েতর �যাগ� �িতিনিধ। 

 

 


