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িাসযিদ ুউসিদ আদাম ও িাসযিদনু নাি 

সায়্যিদ ুউয়্িদ আদাম অর্থ বনী আদমমর ননতা ও সায়্যিদনু নাস অর্থ সমগ্র মানব জায়্তর ননতা।  
মানব সৃষ্টির শুরু নর্মে নেযামত পর্থন্ত আসা সেি মানুষমে রাসিূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ 
ওযাসাল্লাম হাশমরর মযদামনর য়্দমে য়্নময র্ামবন। য়্তয়্ন সবার সামমন র্ােমবন। তাই, য়্তয়্ন সমগ্র 
মানব জায়্তর ননতা য়্হমসমব আমেরামতর মযদামন আয়্বরূ্থত হমবন।  
হাদীমস এমসমে:  
আবূ সাঈদ (রাাঃ) হমত বর্ণিত। য়্তয়্ন বমিন, রাসূিলু্লাহ (সা.) বমিমেন: য়্েযামমতর য়্দন আয়্মই হব 
আদম আিাযয়্হস সািাম-এর সন্তানমদর ননতা, এটা গবথ নয।  
সহীহ: য়্তরয়্মর্ী ৩১৪৮, ইবনু মাজাহ ৪৩০৮, মুসনামদ আহমাদ ২৫৪৬, সহীহ আত্ তারগীব ওযাত তারহীব ৩৫৪৩, আবূ 
ইযা'িা ৭৪৯৩, সহীহ ইবনু য়্হব্বান ৬৪৭৮, আি ম'ুজামুি োবীর য়্িত্ব তবারানী ১৬৫। 
 

ননতা মূিত য়্তয়্নই হন, য়্র্য়্ন সমস্ত সুমহান চয়্রমে, ববয়্শমযির অয়্িোরী হন। নর্মহতু রাসূি 
সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম দয়ু্নযা এবং আমেরামতর সেি মানুষমদর মমিি সমবথাচ্চ সুমহান 
চয়্রে ও ববয়্শমযির অয়্িোরী, তাই য়্তয়্ন সমগ্র মানুমষর ননতা হমবন এটাই স্বার্ায়্বে।  এোরমণ 
রসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম বমিমেন:  ِأَنَا َسيِِّدُ النَّاِس يَْوَم الِقيَاَمة অর্থাৎ, “য়্েযামত 
য়্দবমস আয়্মই সেি মানুমষর ননতা হব।” -সহীহ বুোরী, হাদীস ৪৭১২  

 

হাশমরর মযদামন র্েন সেি মানুষজন েয সহি েরমত না নপমর, তা নর্মে পয়্রোন পাওযার 
জনি আল্লাহ তাআিার দরবামর সুপায়্রশ েরমত চাইমব, তেন প্রমতিে নবীরাই য়্নমজমদর 
অপারগতার ের্া জানামবন। সবমশমষ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম য়্নমজই 
এ  দায়্যত্বটি ে ামি তুমি য়্নমবন। এ োরমণই য়্তয়্ন সমস্ত মানবজায়্তর ননতা।  
 

 



িসহবু সিওযাইি হামদ  

সয়্হবু য়্িওযাইি হামদ তর্া প্রশংসার ঝান্ডার অয়্িোরী। হাশমরর মযদামন প্রশংসার পতাো 
র্ােমব রসূি সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর হামত। হাদীমস এমসমে,  রসূি সাল্লাল্লাহু 
আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম য়্নমজই বমিমেন:  ََوبِيَِدي ِلَواُء اْلَحْمِد َوََل فَْخر অর্থাৎ, “আর নসয়্দন আমার 
হামতই র্ােমব ’মাোমম হামমদর পতাো’, এমতও গবথ নয।” 
সহীহ: য়্তরয়্মর্ী ৩১৪৮, ইবনু মাজাহ ৪৩০৮, মুসনামদ আহমাদ ২৫৪৬, সহীহ আত্ তারগীব ওযাত তারহীব ৩৫৪৩, আবূ 
ইযা'িা ৭৪৯৩, সহীহ ইবনু য়্হব্বান ৬৪৭৮, আি ম'ুজামুি োবীর য়্িত্ব তবারানী ১৬৫।   
 

সমগ্র মানব জায়্তর ইয়্তহামসর মমিি রসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম নর্র্ামব আল্লাহ 
সুবাহানাহু তাযািার সমবথাচ্চ প্রশংসা েরমত নপমরমেন, এমনর্ামব আর নেউ েরমত পামরয়্ন। তাই 
প্রশংসার পতাোও তার হামতই নশার্া পামব।  
 

 

িসহবু মাকামম মাহমুদ  

রসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমে, আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যািা য়্বমশষ পুরস্কার 
য়্হমসমব র্া য়্দমযমেন, তা হমে মাোমম মাহমুদ।  
 

এোয়্িে হাদীমসর র্াষি অনুর্াযী, হাশমরর য়্দন হাশরবাসীর জনি সবথপ্রর্ম রাসূিুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص 
আল্লাহর য়্নেট সুপায়্রশ েরমবন। সবথপ্রর্ম শাফাআমতর এই মর্থাদা অনি নোমনা নবী প্রাপ্ত 
হমবন না। আল্লাহ প্রদত্ত সপুায়্রমশর এ অয়্িোরমেই আযাত ও হাদীমস মাোমম মাহমুদ বিা 
হমযমে।  
এ য়্বষময সূরা আি ইসরার ৮০ নং আযামত আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যািা বমিমেনাঃ  

ۡحُمودًا ٰٓ أَن يَۡبعَثََك َربَُّك َمقَاًما مَّ ۡد بِهِۦ نَافِلَةً لََّك َعَسى    َوِمَن ٱلَّۡيِل فَتََهجَّ

“আর রামতর য়্েেু অংমশ তাহাজ্জদু োমযম েরমব; এটা নতামার এে অয়্তয়্রক্ত েতথ বি; আশা 
েরা র্ায নতামার রাব্ব নতামামে প্রয়্তষ্ঠিত েরমবন প্রশংয়্সত স্থামন।”  
 

হাদীমস এমসমে, 
ইসমাইি ইবমন আবান (রাহাঃ) ... ইবমন উমর (রায়্র্াঃ) নর্মে বর্ণিত, য়্তয়্ন বমিন, য়্নশ্চযই 
য়্েযামমতর য়্দন নিামেরা য়্র্ন্ন য়্র্ন্ন দমি য়্বর্ক্ত হময পড়মব। প্রমতিে নবীর উম্মত য়্নজ য়্নজ 
নবীর অনুসরণ েরমব। তারা বিমব, নহ অমুে (নবী)! আপয়্ন সুপায়্রশ েরুন। নহ অমুে (নবী)! 



আপয়্ন সুপায়্রশ েরুন। তারা নেউ সুপায়্রশ েরমত রাজী হমবন না। নশষ পর্থন্ত সুপায়্রমশর দায়্যত্ব 
নবী (ملسو هيلع هللا ىلص) এর উপর বতথ ামব। আর এ য়্দমনই আল্লাহ তা’আিা তামে প্রশংয়্সত স্থামন (মাোমম 
মাহমুমদ) প্রয়্তষ্ঠিত েরমবন। 
সহীহ বুোরী, হায়্দস নং- ৪৩৬৩আন্তজথ ায়্তে নং - ৪৭১৮  

 

 

ওযািীিা 
অমনমেই মাোমম মাহমুদ এবং “ওযাসীিা”নে এেই নর্মব বমসন। রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ 
ওযাসাল্লামমে ওযাসীিা দান েরা হমব। র্া আমরা তার জনি চাই এবং আর্ামনর নদাযামত ( آِت
دًا اْلَوِسيلَةَ َواْلفَِضيلَةَ    :প্রমতিমেই পাঠ েয়্র। হাদীমস এমসমে (ُمَحمَّ
আয়্ি ইবমন আইযাশ (রাহাঃ) ... জায়্বর ইবমন আব্দলু্লাহ (রায়্র্াঃ) নর্মে বর্ণিত য়্নশ্চযই রাসূিলু্লাহ 
 ,বমিমেন, নর্ বিয়্ক্ত আর্ান নশানার পর এ দ'ুআ পড়মব (ملسو هيلع هللا ىلص)

دًا اْلَوِسيلَةَ َواْلفَِضيلَةَ َواْبعَثْ  ِة َوالصَّالَةِ اْلقَائَِمِة آِت ُمَحمَّ  َوَعْدتَهُ  هُ َمقَاًما َمْحُمودًا الَِّذياللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّْعَوةِ التَّامَّ

 “নহ আল্লাহ! এ পয়্রপূণথ আহবামনর এবং প্রয়্তষ্ঠিত নামামর্ এর প্রয়্তপািে, মুহাম্মাদ(ملسو هيلع هللا ىلص) নে 
ওয়্সিা ও নেষ্ঠত্ব দান ের। প্রয়্তষ্ঠিত ের তামে মাোমম মাহমুমদ, র্ার ওযাদা তুয়্ম েমরে”। 
য়্েযামমতর য়্দন তার জনি আমার শাফাআত অয়্নবার্থ হময র্ামব।  
এ হায়্দসটি হামর্া ইবমন আব্দলু্লাহ তার য়্পতার নর্মে, য়্তয়্ন রাসূিলু্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) নর্মে বণথনা 
েমরমেন। 
সহীহ বুোরী, হায়্দস নং- ৪৭১৯আন্তজথ ায়্তে নং - ৫০৮৬ 

 

তাহমি, এই ওযাসীিা েী য়্জয়্নস? ওযাসীিা হমে, জান্নামতর সমবথাচ্চ স্থান, র্া আল্লাহর আরমশ 
আয়্জমমর সবমচময োমে অবয়্স্থত। নস সম্পমেথ  হাদীমস এমসমে,  
মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... আবূ হুরাযরা (রা) নর্মে বর্ণিত য়্তয়্ন বমিন, রাসূিুল্লাহ (সা) 
বমিমেন: নতামরা আমার জনি “ওযাসীিা"–এর প্রার্থনা েরমব। সাহাবীগণ বিমিন : ইযা 
রাসূিাল্লাহ! ওযাসীিা য়্ে? 

য়্তয়্ন বিমিনাঃ জান্নামতর সমবথাচ্চ মর্থাদা। এে বিয়্ক্ত বিতীত অনি নেউ তা িার্ েরমব না। 
আয়্ম আশা েয়্র নর্ নসই বিয়্ক্ত আয়্মই হব। 
জামম' য়্তরয়্মর্ী, হায়্দস নং- ৩৬১২ 
 

 



হাউমে কাউিার  

রসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমে নদযা আল্লাহর উপহার সামগ্রীর মমিি অনিতম 
এেটি উপহার হি হাউমজ োউসার। এজনি েুরআমনর এেটি সূরার নামেরণই েরা হমযমে সূরা 
আি-োওসার। নর্োমন আল্লাহ সুবাহানাহু তাযািা ওযাদা েমর বিমেন: 

َك ٱۡلَكۡوثَرَ    إِنَّآٰ أَۡعَطۡينَ 

“আয়্ম অবশিই নতামামে োওোর দান েমরয়্ে।”  
 

হাউমজ োউসার সম্পমেথ  “আমেরামতর নবী ملسو هيلع هللا ىلص” বইময, নিেে ১৫ পৃষ্ঠায এমনমেন: 
“হাশমরর মযদামনর নর্পামশ জান্নামতর অবস্থান নসোমন এেটা নদী আমে; র্ার নাম আি-
োওসার। পৃয়্র্বীর মমোেমনা শব্দই এর প্রেৃত ববয়্শযি প্রোশ েরমত সক্ষম নয। েুিেুি বময 
র্াওযা নসই নদীর পায়্ন দমুির নচমযও শুভ্র, মিুর নচমযও য়্মষ্টি আর নমশমের নচমযও সুগয়্িমত 
র্রা! এ নদী নর্মে সরাসয়্র দটুি ঝরনািারা ননমম এমস সৃষ্টি েমরমে হাউমজ োওসার নামমর 
সমরাবর। এেটি ঝরনার মুে স্বমণথ  নমাড়া, অনিটি নরৌমপির। ঠিে নর্োনটায হাউমজ োওসার 
নসোমনই নয়্বয়্জ মুহাম্মদ সাল্লািাহু আিাইয়্হ ওযা সাল্লাম ত ার উম্মমতর জনি অমপক্ষা েরমেন। 
চতুমকাণ সমরাবরটির আযতন এে মামসর দরূমত্বর সমান। আোমশর নক্ষে সমপয়্রমাণ পানপাে 
নসোমন পমের মমতা র্াসমে। প্রর্মম মুহায়্জর ও আনসামরর দয়্রদ্র উম্মতরা নয়্বয়্জ মুহাম্মদ 
সাল্লািাহু আিাইয়্হ ওযা সাল্লামমর হামত এই সমরাবর নর্মে পান েরমিন। এেবার নর্ এর পায়্ন 
পান েরি অনন্তোি নস আর য়্পপায়্সত হমব না।” 
 

য়্বয়্র্ন্ন হাদীমস োউসার নহর ও োউসার ঝণথািারার ের্া বর্ণিত হমযমে। নর্মন: 
আনাস রায়্দযাল্লাহু ‘আনহু বমিন, এেয়্দন রাসিূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযা সাল্লাম মসয়্জমদ 
আমামদর সামমন উপয়্স্থত য়্েমিন। হঠাৎ তার মমিি তন্দ্রা অর্বা এে প্রোর অমচতনতার র্াব 
নদো য়্দি। অতাঃপর য়্তয়্ন হায়্সমুমে মার্া উঠামিন। আমরা য়্জমেস েরিাম, ইযা রাসূিাল্লাহ ্
আপনার হায়্সর োরণ য়্ে? য়্তয়্ন বিমিন, এই মুহূমতথ  আমার য়্নেট এেটি সূরা নায়্র্ি হমযমে। 
অতাঃপর য়্তয়্ন য়্বসয়্মল্লাহ সহ সূরা আি-োউসার পাঠ েরমিন এবং বিমিন, নতামরা জান, 
োউসার য়্ে? 

আমরা বিিাম, আল্লাহ ্তা'আিা ও তার রাসূিই র্াি জামনন। য়্তয়্ন বিমিন, এটা জান্নামতর 
এেটি নহর। আমার রব আমামে এটা নদমবন বমি ওযাদা েমরমেন। এমত অজস্র েিিাণ আমে 
এবং এই হাউমর্ নেযামমতর য়্দন আমার উম্মত পায়্ন পান েরমত র্ামব। এর পায়্ন পান েরার পাে 



সংেিা আোমশর তারোসম হমব। তেন েতে নিােমে নফমরশতাগণ হাউর্ নর্মে হটিময য়্দমব। 
আয়্ম বিব, নহ রব! নস নতা আমার উম্মত। আল্লাহ তা'আিা বিমবন, আপয়্ন জামনন না, 
আপনার পমর তারা নতুন মত ও পর্ অবিম্বন েমরয়্েি।” [মুসয়্িম: ৪০০, মুসনামদ আহমাদ: ৩/১০২] 
অনি হাদীমস এমসমে, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযা সাল্লাম বমিমেন, “ইসরা ও য়্মরামজর 
রায়্েমত আমামে এে প্রস্রবমনর োমে য়্নময র্াওযা হমিা র্ার দ ুতীর য়্েি মুক্তার োয়্ি গমু্বমজ 
পয়্রপূণথ, আয়্ম বিিাম, য়্জবরীি এটা য়্ে? য়্তয়্ন বিমিন, এটাই োউসার” [বুোরী: ৪৯৬৪] 
অনি বণথনায এমসমে, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযা সাল্লাম বমিমেন, “আমামে োউসার 
দান েরা হমযমে, নসটা হমে, প্রবায়্হত এেটি নহর। র্া নোন নোদাই েরা বা ফাটিময নবর েরা 
হযয়্ন। আর তার দইু তীর মুক্তার োয়্ি গমু্বজ। আয়্ম তার মাটিমত আমার দু’হাত মারিাম, 
নদেিাম তা সুগয়্ি য়্মস্ ে আর তার পার্রেুয়্চ মুমক্তার।” [মুসনামদ আহমাদ: ৩/১৫২] 
রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযা সাল্লাম আরও বমিন, “োউসার হমে এমন এেটি নাহর র্া 
আল্লাহ আমামে জান্নামত দান েমরমেন, তার মাটি য়্মসমের, দমুির নচমযও সাদা, মিুর নচমযও 
সুয়্ময, এমত এমন এমন পায়্ে নামমব নর্গুমিার ঘাড় উমটর ঘামড়র মত। আবু বের রায়্দযাল্লাহু 
আনহু বিমিন, নহ আল্লাহর রাসূি! এগুমিা নতা েুব সুস্বাদ ু য়্নশ্চয। রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইয়্হ ওযা সাল্লাম বিমিন, র্ারা এগুমিা োমব তারা আরও নোমি মানুষ।” [তাবারী: ৩৮১৭৪, 
মুসনামদ আহমাদ: ৩/২২১, তমব মুসনামদ আহমমদ আবু বেমরর পয়্রবমতথ  উমমরর ের্া এমসমে। অনি বণথনায এমসমে, “তার 
নপযািাগুমিার সংেিা আোমশর তারোমদর সংেিার অনুরূপ”। [বুোরী: ৪৯৬৫] 
 

নর্ মানুষ এেবার হাউমজ োউসামরর পায়্ন পান েরমব নস আর েেমনাই তৃষ্ণাতথ  হমব না।  
 

 

সবনা সহমিমব োন্নাত  

“য়্বনা য়্হমসমব জান্নাত” এই উপহারটি রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমর উম্মতমদর 
জনি নদযা হমযমে। অনি নোন নবীর উম্মমতরা য়্বনা য়্হমসমব জান্নামত র্াওযার উপহারটি পাযয়্ন; 
শুিুমাে আমামদর নবী রসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমর উম্মত নপমযমেন।  
এই উম্মমতর সত্তর হাজার মানুষ য়্বনা য়্হমসমব জান্নামত প্রমবশ েরমব। এবং প্রমতিে সত্তর হাজার 
এর অিীমন আমরা সত্তর হাজার েমর র্ােমব। 
 

হাদীমস এমসমে:  



ইসহাে (রাহাঃ) ... ইবমন আব্বাস (রায়্র্াঃ) নর্মে বর্ণিত। রাসূিুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) বমিমেনাঃ আমার উম্মমতর 
মিি নর্মে সত্তর হাজার নিাে য়্বনা য়্হমসমবই জান্নামত প্রমবশ েরমব। তারা হমব এমন নিাে– র্ারা 
ঝাড়ফু মের শরণাপন্ন হয না, েুর্াো মামন না এবং য়্নমজমদর প্রয়্তপািমের উপরই র্রসা রামে। 
সহীহ বুোরী, হায়্দস নং- ৬০২৮ আন্তজথ ায়্তে নং - ৬৪৭২ 
 

অনি এে হাদীমস এমসমে, 
ইযাহইযা ইবনু োিাফ আি বায়্হিী ..... ’ইমরান (রায়্র্াঃ) বমিন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু 
আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম বমিমেনাঃ আমার উম্মমতর সত্তর হাজার নিাে য়্বনা য়্হমসমব জান্নামত 
প্রমবশ েরমব। নিামেরা য়্জমেস েরমিা, তারা োরা, নহ আল্লাহর রাসিূ! য়্তয়্ন বিমিনাঃ র্ারা 
ক্ষতস্থামন নিাহা পুমড় িাগায না এবং (জায়্হিী রু্মগর নিায) ঝাড়ফু ে বা মমের দ্বারা য়্চয়্েৎসা 
োমনা েমর না বরং তারা আল্লাহর উপর পূণথ তাওযােুি েমর। এ সময উক্কাশাহ্ (রায়্র্াঃ) ওমঠ 
দ ায়্ড়ময বিমিা, আল্লাহর য়্নেট প্রার্থনা েরুন, য়্তয়্ন নর্ন আমামে তামদর অন্তরু্থক্ত েমরন। নবী 
সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযা সাল্লাম বিমিন, তুয়্মও তামদর অন্তরু্থক্ত। বণথনাোরী বমিন, অতাঃপর 
আর এে বিয়্ক্ত দ ায়্ড়ময বিমিা, নহ আল্লাহর নবী। আল্লাহর োমে প্রার্থনা েরুন, য়্তয়্ন 
আমামেও নর্ন তামদর অন্তরু্থক্ত েমরন। উত্তমর নবী সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযা সাল্লাম বিমিনাঃ 
উক্কাশাহ নতামার আমগই দিরু্ক্ত হময নগমে।  
সহীহ মুসয়্িম- ইসিায়্মে ফাউমন্ডশনাঃ ৪১৭, ইসিায়্মে নসন্টারাঃ ৪৩১, হায়্দস এোমেয়্ম নাম্বারাঃ ৪১২, আন্তজথ ায়্তে 
নাম্বারাঃ ২১৮   

 

নবাঝা র্ায, উম্মমত মুহাম্মদীর য়্বপুি পয়্রমাণ মানুষ য়্বনা য়্হসামব জান্নামত প্রমবশ েরমব। নোন 
য়্হসাব বা য়্বচার োড়াই, শুিুমাে ঈমামনর য়্দমে তায়্েময এই উপহারটি নদযা হমব। এই চমৎোর 
য়্বষযটি আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যািা, রাসিূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমর উম্মমতর 
জনি বরাদ্দ েমরমেন।  
 

 

িওযামবর নবী  
রসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম সহ প্রমতিে নবী য়্েমিন “দাযী ইিাল্লাহ” তর্া 
আল্লাহর য়্দমে আহবান েমরমেন। নোরআন হায়্দমসর আমিামে জানা র্ায, নোন বিয়্ক্ত 
অনিমে র্াি োমজর য়্দমে আহবান েরমি এবং আহ্বানেৃত নিােটি নস র্ামিা োজটি েরমি, 
সমপয়্রমাণ সওযাব আহ্বানোরী য়্নমজও নপময র্ামেন।  



 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমর সময নর্মে এই নচৌদ্দশ বের এবং য়্েযামত পর্থন্ত তার 
উম্মতরা নর্সেি র্ামিা োজ েরমব, নসসেি োমজর সমান সওযামবর র্াগীদার রাসিূুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম য়্নমজও হমবন।  
অনিানিমদর নবিায য়্েি তামদর েমমথর সমপয়্রমাণ সওযাব। য়্েন্তু আল্লাহ সুবহানাহুওযা 
তা'যািা উম্মামত মুহাম্মাদীর নক্ষমে বিয়্তক্রম নরমেমেন। নর্মন রমজামন, হমজ্জর সময, 
আমামদর য়্নযমতর উপর য়্নর্থর েমর সহ য়্বয়্র্ন্ন সময য়্বয়্র্ন্নর্ামব আমামদর সওযাব বাড়মত 
র্ামে। এই সওযাব বৃয়্ি পাওযা অনি নোন নবীর উম্মমতর নক্ষমে য়্েি না। শুিুমাে আমামদর 
নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর মািিমম এই উম্মতমে উপহার নদযা হমযমে।  
 

 

প্রথম োন্নামত প্রমবশকারী  
আয়্েরামত সবথপ্রর্ম জান্নামত প্রমবশোরী হমবন রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম। 
পুিয়্সরাত পার হবার পর র্েন সবাই জান্নামতর আমগ/সামমন অমপক্ষায র্ােমবন, তেন অমনে 
মানুষই আশা েরমব, তামদর সামমন জান্নামতর দরজা েুমি নদযা নহাে। য়্েন্তু, শুিুমাে রসিূ 
সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর জনিই সবথপ্রর্ম দরজা েুমি নদযার অনুময়্ত রমযমে। 
মানবসেি জান্নামতর আর তর সইমত না নপমর, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমর 
োমে য়্গময জান্নামতর দরজা েুমি নদবার জনি সুপায়্রশ েরমত আমবদন জানামবন। তেন য়্তয়্ন 
 জান্নামতর য়্নেমট য়্গময েরাঘাত েরমবন অর্বা সুপায়্রশ েরমবন। এমত নফমরশতাগণ ملسو هيلع هللا ىلص
য়্জমেস েরমবন আপয়্ন নে,  রসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম বিমবন, “আয়্ম 
মুহাম্মদ”। অতাঃপর নফমরশতারা বিমবন, “নেবিমাে আপনার জনিই জান্নামতর দরজা উমদ্বািন 
েরার অনুময়্ত রমযমে” এবং দরজা েুমি নদমবন। তেন রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ 
ওযাসাল্লাম তার উম্মমতর গয়্রব মুহায়্জরমদর য়্নময সবথপ্রর্ম প্রমবশ েরমবন।  
জান্নামত প্রমবশ েরার মানুষমদর মমিি সবথপ্রর্ম প্রমবশ েরমবন রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ 
ওযাসাল্লাম এবং তার উম্মমতর মমিি সবথপ্রর্ম প্রমবশ েরমবন আবু বের রায়্দযাল্লাহু তা'আিা 
আনহু। জান্নামতর সবথমমাট জনসংেিার চারর্ামগর য়্তনর্াগই হমবন উম্মায়্ত মুহাম্মদী। রসূিুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম বমিমেন, “আমরা এই দয়ু্নযামত সবথমশমষ এমসয়্ে, য়্েন্তু 
আয়্েরামত আমরা সবয়্েেুমতই এয়্গময র্ােমবা। হাশমরর মযদামন সবার আমগ আমামদর 
উত্থাপন/পুনরুজ্জীবন হমব, জান্নামত প্রমবশ েরার নক্ষমেও আমরা আমগ র্াব, পুিয়্সরাত পার 



হবার সময আমরা আমগ র্াব। এর্ামব আমেরামতর প্রমতিে য়্বষমযই আমরা এয়্গময র্ােমবা, 
দয়ু্নযামত পমর হমযয়্ে এজনি।” হাদীসটি সহীহ মুসয়্িমম এমসমে  

 

হাদীমস এমসমে, 
আনাস ইবন মামিে রায়্দযাল্লাহু ‘আনহু নর্মে বর্ণিত, য়্তয়্ন বমিন, রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম বমিমেন, 
« دٌ، فَيَقُوُل: بَِك آتِي  أُِمْرُت ََل أَْفتَُح ِِلََحٍد بَاَب اْلَجنَِّة يَْوَم اْلِقيَاَمِة فَأَْستْفتُِح، فَيَقُوُل اْلَخاِزُن: َمْن أَْنَت؟ فَأَقُوُل: ُمَحمَّ

 «قَْبلَكَ 

“আয়্ম য়্েযামমতর য়্দন জান্নামতর নগমট এমস জান্নাত েুমি য়্দমত বিমবা। তেন দামরাযান প্রশ্ন 
েরমব, আপয়্ন নে? আয়্ম বিমবা, আয়্ম মুহাম্মাদ। তেন নস বিমব, আমামে য়্নমদথ শ নদওযা 
আমে নর্, আপনার পূমবথ আয়্ম নর্ন োমরা জনি জান্নামতর দরজা েুমি না নদই”। 
সহীহ মুসয়্িম, হাদীস নং ১৯৭। 
 

এ নর্মে নবাঝা র্ায, জান্নামত প্রর্ম প্রমবশ েরা উম্মত হমে উম্মমত মুসয়্িমা, প্রর্ম জান্নামত 
প্রমবশোরী নবী হমেন মহুাম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص, এই নসৌর্াগিটি আল্লাহ সুবহানাহু ওযাতাযািা নেবি মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমেই  য়্দমযমেন।  
 

 

  
 

মুসেযার উপহার 

 

সিরস্থাযী মুসেযা 
অনিানি নবী-রাসিূমে নর্সব মুয়্জর্া নদযা হমযয়্েি নসসব তামদর জীবদ্দশা পর্থন্ত সীয়্মত য়্েি। 
তামদর মৃতুির পর নসগুমিা নশষ হময র্ায। নর্মন: মূসা আিাইয়্হস সািাম এর িাঠি ও তার হাত 
শুভ্র হময আমিা েড়ামনা, ঈসা আিাইয়্হস সাল্লাম েতৃথে েুষ্ঠ নরাগীমে ও অি নিােমে সুস্থ 
েরা, দাউদ আিাইয়্হস সািাম েতৃথে নিাহামে গয়্িময নফিা, সুিাইমান আিাইয়্হস সািামমর 
বাতামস ভ্রমণ েরা সহ য়্বয়্র্ন্ন নবীমদর মুয়্জর্া গুমিা তামদর জীবদ্দশায পর্থন্তই সীয়্মত য়্েি। 
য়্েন্তু রাসিূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযা সাল্লাম এর মুয়্জর্া গুমিা আমেরাত পর্থন্ত প্রর্াব 



য়্বস্তার েরমব। তার মুয়্জর্া গুমিার মমিি সমবথাচ্চ হমে েুরআনিু োরীম। য়্েযামত পর্থন্ত এর 
চিামিঞ্জমে নেউ নমাোমবিা েরমত পারমব না।  
এর জনি রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর নাম হমযমে صاحب المعجزة الخالدة বা 
য়্চরস্থাযী ম'ুয়্জর্ার বাহে।  
 

পূর্ণমাত্রার মুসেযা  
অনিানি নবীমদরমে নর্ মু'য়্জর্া সমূহ নদযা হমযয়্েি তার সীয়্মত মাোর য়্েি, পূণথমাোর নয। 
নর্মন: মূসা আিাইয়্হস সািাম এর িাঠির আঘামত পার্র হমত ঝরণা প্রবায়্হত হমযয়্েি। মূসা 
আিাইয়্হস সািাম র্েন পার্মরর আঘাত েমর ঝরণা প্রবায়্হত েরমিন তেন নসোমন এমন য়্েেু 
উপাদান য়্বদিমান য়্েি র্া ঝরনা প্রবাহমত প্রােৃয়্তের্ামবই সহাযে। নর্মন, পার্র নফমট 
প্রােৃয়্তের্ামবই পায়্ন নবর হয। য়্েন্তু রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযা সাল্লাম এর মুয়্জর্া 
য়্েি, তার আঙু্গি নর্মে পায়্নর ঝণথা নবর হমযয়্েি। র্া মূসা আিাইয়্হস সাল্লাম এর িাঠির 
আঘামত পার্র হমত পায়্ন নবর হবার নর্মেও উচ্চমাোর মুয়্জর্া।  
এোড়া, অনিানি নবীমদর সামর্ প্রায সময য়্বয়্র্ন্ন প্রাণী ের্া বমিমে, য়্েন্তু রসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর সামর্ এেটা মৃত গামের োন্ড পর্থন্ত ের্া বমিমে।  
আবার, মূসা আিাইয়্হস সািাম এর সামর্ আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যািা ের্া বমিমেন তুর 
পাহামড়, র্া পৃয়্র্বীরই এেটা জাযগা। য়্েন্তু রসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর সামর্ 
ের্া বিার জনি তামে য়্নময নগমিন সৃষ্টির নশষ সীমানা তর্া য়্সদরাতুি মুনতাহা নপয়্রময। 
নসোমন আল্লাহ সুবহানাহু ওযা তা'আিা তার সামর্ ের্া বমিমেন।  
 

এর্ামব নদো র্ায, অনিানি সেি নবীমদর মুয়্জর্াগুমিার সমঙ্গ তুিনা েরমি নদো র্ায, 
রাসুিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযা সাল্লাম এর মুয়্জর্াগুমিা নবয়্শ পূণথাঙ্গ ও পূণথমাোর য়্েি।  
 

ইিরা-সমরাে  

আি ইসরা ওযাি য়্মরাজ এমন এেটি উপহার র্া রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ 
ওযাসাল্লামমেই নেবি য়্দমযমেন আল্লাহ রবু্বি আিামীন; অনি নোন নবীমে তা নদযা হযয়্ন।  
মানমবয়্তহামসর সবমর্মে উমল্লেমর্াগি ও অয়্বস্মরনীয ঘটনাটি হমে আি ইসরা ওযাি য়্মরাজ।  



আি ইসরা ওযাি য়্মরাজ রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমেই নেবি নদযার জনি 
তার নাম হমযমে, صاحب اإلسراء والمعراج তর্া ইসরা এবং য়্মরামজর অয়্িোরী।  
 

মক্কা নর্মে ময়্দনায য়্হজরত েরার মািিমম ইসিাম আন্তজথ ায়্তে জীবন য়্বিামন পয়্রণত হয। 
য়্েন্তু এর আমগ ইসরা ও য়্ম'রামজর রামতই এই দ্বীন আন্তজথ াগয়্তে দ্বীন য়্হমসমব পয়্রণত হয। 
অর্থাৎ, শুিুমাে এই এে জগত, এে বা দইু প্রজন্ম নয বরং শতশত প্রজন্ম পমরও ইসিাম নর্ 
মানুমষর জীবন য়্বিান য়্হমসমব সমবথাত্তম আদশথ হময টিমে র্ােমব, এয়্বষযটি ইসরা এবং য়্মরামজর 
রামতই য়্নিথারণ হময র্ায। এই রামত, সমগ্র পৃয়্র্বীর আগামীমত অমপক্ষমান ঘটনাসমূহ, 
আয়্েরামতর ঘটনাসমূহ এবং অতীমত গত হওযা সেি নবীমদর সামর্ তার ملسو هيلع هللا ىلص সাক্ষাত ও 
পয়্রয়্চয়্ত িার্ হয এবং সেি নবীমদর ননতা য়্হমসমব য়্নিথারণ েরা হয। এর্ামবই ইসরা এবং 
য়্মরামজর রামত রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমর চয়্রে পূণথতা পায। এই ঘটনাটি 
রসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমর জীবমন عام الحزن তর্া দাুঃমের বেমর (এই বেমর 
তার স্ত্রী োয়্দজা রা: এবং তার চাচা আবু তামিব মারা র্ান এবং তাইফ নর্মেও প্রতিােিাত হয) 
র্েন য়্তয়্ন চরমর্ামব নর্মে পমড়ন, তেন তামে পুনরায উজ্জীয়্বত আশায়্িত েমরন।  
 

ওযাসেব উপহার   
রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমে এমন য়্েেু য়্জয়্নস নদযা হমযমে নর্গুমিা তার জনি 
ওযায়্জব য়্েন্তু তার উম্মমতর জনি ববি, মুবাহ বা মুস্তাহাব িরমনর। নর্মন, য়্মসওযাে েরা তার 
উম্মমতর জনি সুন্নত য়্েন্তু তার জনি ওযায়্জব য়্েি। র্া আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'আিার পক্ষ 
নর্মে তার প্রয়্ত এেটি উপহার।  
এোড়া, েুরবানী েরা অমনে মার্হাব মমত সুন্নত(হানায়্ফ মাজহাব মমত, সামর্থিবান এর জনি 
ওযায়্জব), য়্েন্তু তা রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর জনি ওযায়্জব য়্েি। 
রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম প্রয়্তবের য়্নমজর পক্ষ এবং তার সমস্ত উম্মমতর পক্ষ 
হমত েুরবানী েরমতন। 
আমরা আমে, য়্বতমরর নামাজ র্া আমামদর জনি সুন্নত মতান্তমর ওযায়্জব বা সুন্নমত মুযাক্কাদা, 
এটা রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর জনি ওযায়্জব য়্েি।  
 এবং, ফজমরর দইু রাোত সুন্নত আমামদর জনি সুন্নমত মুযাক্কাদা য়্েন্তু তা রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর জনি ওযায়্জব য়্েি।  



এোড়া, তাহাজ্জমুদর নামাজও তার জনি  ওযায়্জব য়্েি।  
 

এমন য়্েেু উপহার আল্লাহর পক্ষ নর্মে রাসিূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর জনি 
ওযায়্জব েরা হমযয়্েি।  
 

 

 

একান্ত ববসশষ্ট্ি  
রসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর এোন্ত য়্েেু ববয়্শযি য়্েি, র্া নেবিমাে তার 
জনিই ববি বা ওযায়্জব য়্েি য়্েন্তু তার উম্মমতর জনি এমেবামর য়্নয়্ষি য়্েি।  
এর মমিি এেটি হমে, িাগাতার নরাজা রাো। الصيام بل وصل বা وصال الصوم র্া হমিা, িাগাতার 
না নেময নর্মে নরাজা রাো। শুিুমাে নসহয়্র এবং ইফতামর সামানি য়্েেু নেময আবার য়্দমনর পর 
য়্দন নরাজা রােমতই র্াো। অর্বা ইফতার না েমরও িাগাতার য়্তন-চার য়্দমনর নরাজা রাো। এ 
ববয়্শযিটিমে বিা হয وصال الصوم ... এই িরমনর নরাজা শুিুমাে রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ 
ওযাসাল্লাম য়্নমজই রােমতন এবং আমামদরমে তর্া ত ার উম্মতমে য়্নমষি েমরমেন এর্ামব 
নরাজা রােমত। োরণ, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমে আল্লাহ সুবহানাহু 
ওযাতাযািা গামযবীর্ামব জীয়্বো সরবরাহ েরমতন।  
হাদীমস এমসমে,  
ইযাহ্ইযা (রাহাঃ) ... আবু হুরাযরা (রায়্র্াঃ) নর্মে বর্ণিত, নবী (ملسو هيلع هللا ىلص) বমিনাঃ নতামরা সাওমম নবসাি 
পািন েরা নর্মে য়্বরত র্াে (বােিটি য়্তয়্ন) দ’ুবার বিমিন। ত ামে বিা হি, আপয়্ন নতা 
সাওমম নবসাি েমরন। য়্তয়্ন বিমিনাঃ আয়্ম এর্ামব রাত র্াপন েয়্র নর্, আমার প্রয়্তপািে 
আমামে পানাহার েয়্রময র্ামেন। নতামরা নতামামদর সািিানুর্াযী আমি েরার দায়্যত্ব গ্রহণ 
েমরা। 
সহীহ বুোরী হায়্দস নং- ১৮৪২ আন্তজথ ায়্তে নং - ১৯৬৬, সহীহ মুসয়্িম হায়্দস নং- ২৪৩৮, মুওযাত্তা মায়্িে হায়্দস নং- 
৬৫৭, আি মুওযাত্তা-ইমাম মহুাম্মাদ রহাঃ হায়্দস নং- ৩৬৮ 

 

এরেম আমরেটি ববয়্শযি হমে, চারজমনর অয়্িে স্ত্রী গ্রহণ েরা। এটি এই উম্মমতর জনি হারাম 
হমিও রাসিূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর জনি হািাি য়্েি। সমবথাচ্চ ৯ জন পর্থন্ত 
তার স্ত্রী য়্েি।  
 



সনসিদ্ধ ববসশষ্ট্ি  
রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর এমন য়্েেু ববয়্শযি য়্েি র্া োিক্রমম তার 
উম্মমতর জনি ববি হমিও তার জনি হারাম য়্েি।  
তার মমিি এেটি হমে, নচামের ইশারা েরা। হাদীমস এমসমে, 
উেমান ইবমন আয়্ব শাঈবা (রাহাঃ) .... সা’দ (রায়্র্াঃ) নর্মে বর্ণিত। য়্তয়্ন বমিনাঃ মক্কা য়্বজমযর 
য়্দন আব্দলু্লাহ ইবমন আবু সারহ্  উেমান ইবমন আফ্ ফান (রায়্র্াঃ)–এর য়্নেট আত্মমগাপন 
েমরয়্েি। য়্তয়্ন তামে রাসূিুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص)–এর য়্নেট হায়্র্র েমর বমিনাঃ ইযা রাসূিাল্লাহ! 
আব্দলু্লাহমে বায’আত েরান। তেন য়্তয়্ন তার য়্দমে য়্তনবার তাোন এবং তামে বায’আত 
েরমত অস্বীোর েমরন। পমর য়্তয়্ন তামে বায’আত েরাবার পর বমিনাঃ নতামামদর মামঝ এমন 
নোন বুয়্িমান নিাে য়্ে য়্েি না, নর্ আমামে তার য়্নেট হমত বায’আত গ্রহমণর হাত সয়্রময 
য়্নমত নদমে, দ ায়্ড়ময তামে হতিা েমর নফিমতা? তেন সাহাবীগণ বমিনাঃ ইযা রাসূিাল্লাহ! আমরা 
আপনার মমনর উমদ্দশি বুঝমত পায়্রয়্ন। র্য়্দ আপয়্ন নচামের ইশারায এরূপ ইয়্ঙ্গত েরমতন, তমব 
র্াি হমতা। তেন য়্তয়্ন বমিনাঃ নোন নবীর পমক্ষ নচাে য়্দময এ িরমণর ইয়্ঙ্গত েরা উয়্চত নয। 
সুনামন আবু দাউদ হায়্দস নং- ৪৩০৮আন্তজথ ায়্তে নং - ৪৩৫৯  

 

য়্দ্বতীয য়্বষযটি, হমে সদো োওযা বা তা নর্মে গ্রহণ েরা। সদোর নোন য়্েেু োওযা বা গ্রহণ 
েরা নবীমদর জনি হারাম। য়্েন্তু তার ملسو هيلع هللا ىلص উম্মমতর জনি এগুমিা গ্রহণ েরা জামযজ।  
 

তৃতীয হমে, র্ুি নশষ হওযার আগ পর্থন্ত রু্মির নপাশাে েুমি নফিা নবীমদর জনি হারাম য়্েি। 
অর্থাৎ রু্মির নপাশাে এেবার গাময জড়ামি নসই রু্ি নশষ হওযার আগ পর্থন্ত নসই নপাশাে 
নোিার নোমনা অনুময়্ত য়্েি না নবীমদর জনি। র্ুমির শুরু হমি নস রু্ি নর্মে য়্ফমর আসা 
য়্েংবা নস র্ুি স্থয়্গত েরা নোন র্ামবই সম্ভব য়্েি না। এটি হারাম য়্েি।  
 

চতুর্থ হমে, েয়্বতা পাঠ েরা। েয়্বতা পাঠ েরা এই উম্মমতর জনি হািাি হমিও নবীর জনি 
হারাম য়্েি।  
 

 

 

িাহাবী-িাহাবীযামদর উপাসি  
 



সাহাবী এবং সাহাবীযামদরমে রাসুিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম য়্নমজও মামঝ মমিি 
য়্বয়্র্ন্ন উপায়্ি য়্দমযয়্েমিন। েেমনা েেমনা য়্নমজরা এমে অপরমে য়্বয়্র্ন্ন উপায়্ি য়্দমযমেন। 
রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর প্রায সেি সাহাবীমদর য়্বয়্র্ন্ন উপায়্ি, উপনাম, 
প্রয়্সয়্ি, েিায়্ত য়্েি। এোড়া য়্েেু য়্েেু নাম সাহাবীমদর পরবতীী  সমময আসা নিামেরাও 
তামদরমে য়্দমযমেন।  
রাসুিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযা সাল্লাম এর স্ত্রীমদরও য়্বয়্র্ন্ন োেনাম য়্েি।  নর্মন, আমযশা 
রা: এর োেনাম য়্েি “হুমাযরা।” হজরত জাযনব য়্বনমত েুজাযমা রা: উপনাম য়্েি “উম্মিু 
মাসায়্েন” ের্া গয়্রব-দাুঃেীমদর মা। য়্তয়্ন অতিন্ত নবয়্শ দান-সাদো েরমতন।  
এোড়া রাসিূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমর েনিামদরও এমন য়্েেু নাম য়্েি। এোড়া 
েেমনা য়্নমজর জামাতামদরমেও সুন্দর সুন্দর নাম য়্দমতন। আবার েেমনা বাচ্চামদরমেও  সুন্দর 
নাম য়্দমতন। েেমনা েেমনা োমরা সাহয়্সেতা ও বীরমত্বর জনি নাম য়্দমতন। য়্েংবা োমরা 
নোমনা স্মরণীয ঘটনার নপ্রয়্ক্ষমত তার নাম য়্দমতন।  
 

মূিত “সাহাবী” নামটাই এেটা উপায়্ি। ঈমামনর সয়্হত রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ 
ওযাসাল্লামমে এেনজর নদেমত নপমরমেন এবং ঈমান য়্নময মৃতুিবরণ েমরমেন য়্তয়্নই সাহাবী। 
সাহাবী মামন হমে বিু, সহচর, সঙ্গী, সার্ী।  
য়্েেু মানুষ সম্পমেথ  রাসিূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম বমিমেন, “আয়্ম েুব আশা েয়্র, 
র্য়্দ আয়্ম আমার র্াইমদরমে নদেমত নপতাম” তেন সাহাবীরা বিমিন, “আমরা য়্ে আপনার 
র্াই নই?” রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাই সাল্লাম বিমিন, “না। নতামরা নতা আমার সাহাবী। 
আমার য়্েেু র্াই আমে, র্ারা এই পৃয়্র্বীমত এেমনা আমসয়্ন, আমেরী জামানামত তারা আসমব। 
র্ারা আমার ঘটনা শুনমব, না নদমেই আমার উপর ঈমান আনমব। মানুষগুমিা হমে আমার 
র্াই।”  
অর্থাৎ য়্তয়্ন আমামদরমে উমদ্দশি েমরই এের্াগুমিা বমিমেন। রু্গ রু্গ িমর উম্মমত মুহাম্মদীর 
র্ত মানুষ আসমে, তারা হমে রাসিূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমর র্াই। 
 

িাহাবীমদর সকছু নাম হি: 
পদাসতক নাযক: রু্মির মযদামন য়্েেু বসনি র্ামে র্ারা নঘাড়ার য়্পমঠ চমড় এবং য়্েেু বসনি পাময 
নহ মট র্ুি েমর। পায নহ মট র্ুি েরা মানুষগুমিা সব নর্মে নবয়্শ সাহসী হময র্ামে। পদায়্তে 



নসনাবায়্হনীর মমিি সবমর্মে নবয়্শ নর্াগি এেজন সাহাবী য়্েমিন, য়্র্য়্ন নাযে য়্হমসমব সাবিস্ত 
হমযয়্েমিন। য়্তয়্ন এেই সামর্ বষথা এবং তীর েুড়মত পারমতন। এজনি তার নাম হমযয়্েি পদায়্তে 
নাযে। তার মূি নাম য়্েি, সািামা ইবমন আেওযা। তামে বিা হয بطل المشاة বা পদায়্তেমদর 
নাযে।  
 

হাওযাসর - সবমশি িঙ্গী: এেজন সাহাবী য়্েি حواري الرسول বা রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ 
ওযাসাল্লাম এর য়্বমশষ সঙ্গী নামম পয়্রয়্চত। নাম হি, জবুাইর ইবনুি আওযাম।  
হাদীমস এমসমে, 
জায়্বর (রাাঃ) হমত বর্ণিত। য়্তয়্ন বমিন, আহর্াব র্ুমির য়্দন রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইয়্হ 
ওযাসাল্লাম বিমিন, েুরাযশ োয়্ফরমদর েবর আমামদর য়্নেট নে এমন য়্দমত পারমব? র্ুবাযর 
(রাাঃ) বিমিন, আয়্ম। য়্তয়্ন সাল্লাল্লাহু ‘আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম আবার বিমিন, েুরাযশমদর েবর 
আমামদর য়্নেট নে এমন য়্দমত পারমব? তেনও র্ুবাযর (রাাঃ) বিমিন, আয়্ম। য়্তয়্ন পুনরায 
বিমিন, েুরাযশমদর সংবাদ আমামদর য়্নেট নে এমন য়্দমত পারমব? এবারও র্ুবাযর (রাাঃ) 
বিমিন, আয়্ম। তেন রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম বিমিন, প্রমতিে নবীরই 
হাওযারী (য়্বমশষ সাহার্িোরী) য়্েি। আমার হাওযারী হি র্ুবাযর। 
(আিুয়্নে প্রোশনীাঃ ৩৮০৭, ইসিায়্মে ফাউমন্ডশনাঃ ৩৮১০)  
 

 এর্ামব তার নাম হমিা حواري الرسول … 

 

ফেমরশতা িদশৃ: ইমরান ইবনুি হুসাইন রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহুমে নফমরশতা সদশৃ বিা 
হত। এর োরণ হমে, তার সামর্ নফমরশতারা সবসময মুসাফাহা েরমতন। নফমরশতারা তার 
সামর্ এত নবয়্শ মুসাফাহা েরমতন নর্, তার হামত োপ পমড় য়্গমযয়্েি। এজনি অনিানি সাহাবীরা 
তামেই নফমরশতার োো শুরু েমরয়্েি। দীঘথোি েুষ্ঠ নরাগ য়্েি, এমত ক্ষতস্থামন গরম েিাো 
য়্দমত হমতা। দীঘথ প্রায ৩০ বের র্াবত এই নরামগ আক্রান্ত য়্েমিন। তার েিাো নদওযার োরমণ 
নফমরশতারা আর তার সামর্ সাক্ষাত েরত না। পরবতীী মত, য়্তয়্ন ে িাো নদযা বি েরমি 
নফমরশতারা আবার মুসাফাহা শুরু েমরন।  
এর্ামবই তামে নাম নদওযা, য়্তয়্ন নফমরশতামদর সদশৃ য়্েমিন। আরয়্বমত বিা হয, شبيه المالئكة 
… 

 



ডানাওযািা: জাফর ইবমন আবু তায়্িব রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহুমে োনাওযািা বিা হত। 
য়্তয়্ন য়্েমিন রাসিূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর চাচামতা র্াই। য়্তয়্ন আবু তায়্িমবর 
সন্তান। তামে নাম নদযা হমযয়্েি, جعفر الطيار বা োনাওযািা জাফর। এই নামটি নদযার োরণ 
হমিা, মু’তার র্ুমি য়্তয়্ন এোই এমনর্ামব র্ুি েরমিন নর্, র্ুি েরমত েরমত তার এেটি হাত 
োটা পমড়। অতাঃপর অপর হামত তমিাযার য়্নময র্ুি েরমি নসই হাতটিও োটা পমড়। 
এমতাবস্থায য়্তয়্ন শহীদ হন। পরবতীী মত র্েন তার সংবাদ ময়্দনায আমস, তেন রাসূিুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম বমিমেন, “আয়্ম নদমেয়্ে নস জান্নামতর োনা ঝাপটিময উড়মে”। 
তামে ذو الجناحين ও বিা হয। طيار অনুসামর উড়ন্ত জাফর  এবং جناحين অনুসামর োনাওযািা 
জাফর। উক্ত ঘটনার সময তার বযস য়্েি ৩৩ বের। তার দটুি হাত োটা পড়ার োরমণ আল্লাহ 
সুবহানাহুওযা তা'যািা য়্বয়্নমর্ময দটুি োনা য়্দময নদন।  
 

আমরেটি নাম য়্েি, আবুি মাসায়্েন বা য়্মসয়্েনমদর য়্পতা। য়্তয়্ন য়্মসয়্েনমদর েুব নবয়্শ দান-
সাদো েরমতন।  
 

োরুক: ফারুে নামটি য়্েি ওমর ইবনুি োত্তাব রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহুর। য়্র্য়্ন য়্েমিন 
ইসিামমর য়্দ্বতীয েয়্িফা। য়্তয়্ন নর্য়্দন ইসিাম গ্রহণ েমরন, নসয়্দন সবথপ্রর্ম ইসিাম ও বায়্তি 
সম্পূণথ স্পযর্ামব পৃর্ে হময র্ায। োরণ এর পূমবথোর সমময মুসিমানরা ইবাদত েরত চুয়্পসামর। 
য়্তয়্ন র্েন ইসিাম গ্রহণ েমরন, তেন য়্তয়্ন নঘাষণা নদন, প্রোমশিই নামাজ আদায েরা হমব। 
অতাঃপর য়্তয়্ন োবার প্রাঙ্গমণ য়্গময প্রোমশি সািাত আদায েমরন।  
এজনি তার নাম হময র্ায ফারুে; য়্র্য়্ন সতি এবং য়্মর্িার মমিি পার্থেিোরী।  
 

সিসিক: য়্সয়্দ্দমে আেবর হমিন আবু বের রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু। য়্সয়্দ্দে মামন হমে 
অয়্িে সতিাযনোরী। এই নামটি তামে নদযা হয ইসরা এবং য়্মরামজর ঘটনার পমর। ইসরা এবং 
য়্মরামজর পমর র্েন েুরাইশরা রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমে য়্ঘমর িমর নানান 
প্রমশ্ন জজথ য়্রত েমর তামে র্ীতসেস্ত েরার নচযা েমরয়্েি। তেন, এই ঘটনামে নেন্দ্র েমর 
রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর োমে মানুষগুমিামে দমূর সরামনার জনি, য়্বমুে 
েরামনার জনি েুরাইশরা য়্বয়্র্ন্ন ফয়্ন্দ আমট। এর নপ্রয়্ক্ষমত, আবু জামহি য়্নমজই এমস আবু 
বের রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু নে বিি, তুয়্ম য়্ে শুনমত নপমযমো নতামার বিু য়্ে বিমে, 



নস নায়্ে বাযতুি মােয়্দস নর্মে ঘুমর এমসমে? এ ের্া তুয়্ম য়্বশ্বাস েমরা? তেন আবু বের 
রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু  নেৌশমি বিমিন, “য়্তয়্ন র্য়্দ তা বমি র্ামেন, তাহমি অবশিই তা 
ঘমটমে। এবং নসটা আয়্ম য়্বশ্বাস েয়্র।”  
আবু বের রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু সরাসয়্র বমি নদনয়্ন নর্, আয়্ম য়্বশ্বাস েয়্র। অর্থাৎ 
আবু জামহমির এের্া বায়্নময বিমত পড়ার সম্ভাবনা আমে, য়্বিায য়্তয়্ন তা বমিনয়্ন।  
তাই আবু বের রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু বিমিন, র্য়্দ য়্তয়্ন তা বমি র্ামেন, তাহমি য়্তয়্ন 
সতিই বমিমেন এবং আয়্ম তা য়্বশ্বাস েয়্র।  
 

তেন নর্মে আবু বের রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহুর নাম হময র্ায য়্সয়্দ্দে।  
আবু বের রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহুর আমরেটি নাম য়্েি,“ আয়্তে” অর্থাৎ য়্র্য়্ন জাহান্নাম 
নর্মে মুয়্ক্তপ্রাপ্ত। 
 

ফ াড়িওযার ফনতা: আবু মুসা আি-আশযায়্র রা: এর উপায়্ি য়্েি নঘাড়সওযার ননতা। য়্তয়্ন 
নঘাড়ায চমড় এমন র্ামব র্ুি েরমত পারমতন নর্, র্তবড়ই বাহন নহাে তা তার নঘাড়ায তুিমত 
পারমতন। রাস্তা র্তই সরু নহাে বা নর্মোমনা িরমনর পয়্রয়্স্থয়্তমত, য়্তয়্ন নঘাড়া য়্দময অয়্তক্রম 
েরমত পারমতন। এ োরমণ তার নাম য়্েি নঘাড়সওযার ননতা। 
 

দাউদ বংমশর ব াসশ: আবু মুসা আি-আশযায়্র রা: এর আমরেটি নাম য়্েি, مزمار آل داوود বা 
দাউদ বংমশর ব ায়্শ। নবীমদর মমিি সবমচময সুমিরু েমের অয়্িোরী য়্েমিন দাউদ আিাইয়্হস 
সািাম। দাউদ আিাইয়্হস সািাম নতিাওযাত েরমি তেন মাে(নদীর পামর) ও পায়্েরা তার 
োমে চমি আসত, আল্লাহর তাসয়্বর নশানার জনি। তদ্রূপ আবু মুসা আি-আশযায়্র রা: এর 
নতিাওযাতও চমৎোর য়্েি।  
এ বিাপামর হাদীমস এমসমে, 
দাঊদ ইবনু রুশাযদ (রহাঃ) ... আবূ মূসা (রাাঃ) নর্মে বর্ণিত নর্, রাসুিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ 
ওযাসাল্লাম ত ামে বিমিন, তুয়্ম র্য়্দ আমামে নদেমত, গত রামত র্েন আয়্ম নতামার য়্েরাআত 
মমনামর্াগ য়্দময শুনয়্েিাম (তেন আমার মমন হমযয়্েি নর্,) নতামামে দাঊদ (আিাইয়্হস 
সািাম) এর বাশরীসমূমহর (সুরমািার) এেটি বাশরী (সুর) দান েরা হমযমে। 
সহীহ মুসয়্িম (ইসিায়্মে ফাউমন্ডশন) ১৭২৫   

 



অনি হাদীমস আমে, 
আবূ বের ইবনু আবূ শাযবা ও ইবনু নুমাযর (রহাঃ) ... বুবাযদা (রাাঃ) নর্মে বর্ণিত। য়্তয়্ন বমিন, 
রাসুিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম বমিমেন, আবদলু্লাহ ইবনু োযস য়্েংবা য়্তয়্ন 
বমিয়্েমিন, (আবূ মূসা) আি-আশ’আরীমে দাঊদ (আিাইয়্হস সািাম) পয়্রবামরর বাশরী 
সমুমহর এেটি বাশরী (অর্থাৎ সুমিুর সূর) দান েরা হমযমে। সহীহ মুসয়্িম (ইসিায়্মে ফাউমন্ডশন) ১৭২৪   

 

এর্ামবই তার নাম হমযমে দাউদ বংমশর ব ায়্শ বা مزمار آل داوود …  

 

দইু িট ওযািা: আব্দলু্লাহ ইবমন আমব্দ নাহম রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু এর নাম য়্েি “দইু 
চট ওযািা।” য়্তয়্ন র্েন ইসিাম গ্রহণ েরার এবং রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর 
সামর্ সাক্ষামতর ইো নপাষণ েরমিন, তেন য়্তয়্ন তার চাচামে য়্বষযটি জানামিন। এমত তার 
চাচা তার সমস্ত সম্পয়্ত্তর দেি েমর ননন এবং তার গামযর িুয়্ঙ্গ ও োপড় পর্থন্ত েুমি ননন। 
অতাঃপর বমিন, তুয়্ম র্য়্দ ইসিাম গ্রহণ েমরা, তমব নতামার শরীমরর োপড় পর্থন্ত আয়্ম রােমবা 
না। এমতাবস্থায য়্তয়্ন তার মামযর োমে য়্গময বমিন, আমামে অন্তত শরীর ঢাোর জনি য়্েেু 
য়্দন। তেন তার মা তামে এেটি চমটর বস্তা নদন এবং য়্তয়্ন তা দটুি র্ামগ র্াগ েমর ননন। দইু 
েমের এেেে গাময পমরন এবং অনি েন্ড য়্নমচ পমরন।  
এত িনী এেজন মানুষ য়্েমিন য়্েন্তু পয়্রয়্স্থয়্তর োরমণ নশষমমশ দটুি চট পমর য়্তয়্ন রাসূিুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমর োমে আমসন। এবং ময়্দনায এমস ইসিাম গ্রহণ েমরন। তাই 
তার নাম হময র্ায, দইু চট ওযািা। 
 

ফছাট সবড়ামির বাবা: আবু হুরাযরা রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু এর আসি নাম য়্েি আব্দরু 
রহমান ইবমন সাের। অতিন্ত নবয়্শ য়্বড়াি পেন্দ েরার োরমণ তার নাম হময র্ায আবু হুরাযরা। 
রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এেয়্দন ত ার আিোল্লার ফ ামে, তার হামতর আয়্স্তন 
য়্দময এেটি নোট য়্বড়ামির বাচ্চা নবর হমত নদেমিন এবং মজা েমর বমিন, তুয়্ম নতা নোট 
য়্বড়ামির য়্পতা। তেন নর্মে তার নাম আবু হুরাযরা য়্হমসমব পয়্রয়্চয়্ত পায।  
 

উম্মমতর সবশ্বস্ত: আবু উবাইদা আমর ইবমন আবয়্দল্লাহ ইবনুি জাররাহ হমেন এই পুমরা 
উম্মমতর জায়্মনদার বা উম্মমতর য়্বশ্বস্তবিয়্ক্ত। য়্তয়্ন জান্নামতর সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন এর মমিি 



এেজন। বদমরর র্ুমি তার অননি োজটির জনি তামে পুমরা উম্মমতর মমিি য়্বশ্বস্ত য়্হমসমব 
সাবিস্ত েরা হমযমে। বদমরর র্ুমি য়্তয়্ন তার য়্পতার মুমোমুয়্ে হমি, তেন নোন আত্মীযতার 
সম্পেথ  র্ামে দবুথি েরমত পামরয়্ন। য়্তয়্ন আল্লাহর দ্বীন প্রয়্তষ্ঠায য়্নমজর য়্পতামে হতিা েমরন 
এবং বমিন, নদেুন নহ য়্পতা আপয়্ন য়্নমজই য়্েন্তু য়্নমজর হতিার জনি দাযী। উক্ত ঘটনা য়্তয়্ন 
রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমে জানামি, রাসিূ ملسو هيلع هللا ىلص বিমিন, “আবু উবাইদা ইবমন 
জাররাহ হমে এই উম্মমতর সবমচময য়্বশ্বস্ত বিয়্ক্ত।”  
 

এোড়া অনিানি আমরা ঘটনার োরমণ য়্তয়্ন পুমরা উম্মমতর জায়্মনদার য়্হমসমব সাবিস্ত হন।  
 

িতি অমেির্কারী িাহাবী: সািমান ফারসী রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু র্ীষণ েয েমর 
তার জীবমন অয়্তবায়্হত েমরয়্েমিন সতিমেআয়্িঙ্গন েরার জনি। সমতির নে ামজ এমের পর 
এে সফর েমরমেন। তাই তার নাম হমযমে, الباحث عن الحقيقة বা  সতি অমিষণোরী সাহাবী।  
 

যার কথা সবেমি যায না: এেজন সাহাবী য়্েমিন বাররাহ ইবমন মায়্িে নামম। য়্তয়্ন েুবই 
রহসিময এেজন সাহাবী য়্েমিন। রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম বমিমেন: য়্েেু 
বান্দা আমে। র্ারা র্য়্দ েেমনা আল্লাহর জনি েসম েমর নফমি, আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'আিা 
তার ের্া অবশিই রামেন। এই মানুষ গুমিা নদেমত েুবই দবুথি মমন হমিও, এমদর োমে মাে 
দমুটা নেজরু র্য়্দ নাও র্ামে। এ র্য়্দ এেবার আল্লাহর েসম েমর নোন ের্া বমি নফমি, 
আল্লাহ তাআিা নস ের্াটি অবশিই অবশিই রামেন।”  
নসরেম এেজন সাহাবী য়্েমিন বাররাহ ইবমন মায়্িে। য়্তয়্ন নোন য়্বষয েেমনা েসম েমর 
নফিমি, নস য়্বষযটি অবশিই আল্লাহর ঘটামতন।  
এমনয়্ে তার বিাপামর সতেথ  েমর য়্দময ওমর ইবনুি োত্তাব রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু বমিন, 
“নতামরা এই বাররাহমে েেমনাই মুসয়্িমমর য়্বরুমি েেমনা নোন বসনিবায়্হনীমত বিবহার েমরা 
না।” 
অর্থাৎ নেিাফত এবং পরবতীী  সমময মুসয়্িমমদর মমিি নানা িরমনর মতননেি সৃষ্টি হয তেন নস 
উমদ্দমশি য়্তয়্ন সতেথ  েমর য়্দমযয়্েমিন।  
 



প্রথম প্রসতসনসি: মুসআব ইবমন উমাইর য়্েমিন ইসিামমর প্রর্ম প্রয়্তয়্নয়্ি। তামে রাসূিুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম সবথপ্রর্ম ময়্দনায পাঠান আল্লাহর দ্বীন প্রচার েরা, মানুষমদরমে 
েুরআন ও োমিমার য়্শক্ষা নদযার জনি। এ োরমণ য়্তয়্ন সবথপ্রর্ম প্রয়্তয়্নয়্ি য়্হমসমব সাবিস্ত 
হন।  
য়্তয়্ন েুবই সমৃিশায়্ি পয়্রবামরর সন্তান য়্েমিন। য়্তয়্ন এতটাই িনী য়্েমিন নর্, য়্তয়্ন নোন রাস্তা 
য়্দময নহ মট নগমি, তার বিবহৃত পারয়্ফউমমর/সুগয়্ির োরমন নস রাস্তাটি েশুবু হময নর্ত। তেন 
মানুষ আন্দাজ েরমত পারমতা, এই রাস্তা য়্দময মুসআব ইবমন উমাইর য়্গমযমে।  
য়্তয়্ন তৎোিীন সমমযর র্ুবেমদর মমিি এে িরমনর নসয়্িয়্িটি য়্েমিন। য়্তয়্ন ইসিাম গ্রহণ 
েরার পর তার অবস্থা েুবই নশাচনীয হময র্ায। তার পয়্রবার তামে তিাগ েমর। অতাঃপর তামে 
রাসুিুল্লাহ সাাঃ মদীনায প্রয়্তয়্নয়্ি েমর পাঠান। য়্তয়্নই প্রর্ম ইসিামম জমুুযার নামাজ পয়্ড়ময 
য়্েমিন। 
 

মুহাসেরমদর ঈমাম: ইমামুি মুহায়্জরীন অর্থাৎ মুহায়্জরমদর ইমাম য়্হমসমব পয়্রয়্চত য়্েমিন 
সায়্িম মাওিা আয়্ব হুজাইফা রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু।  
 

রহমিির বাহক: রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর অমনেগুমিা নগাপন তর্ি য়্েি। 
য়্তয়্ন নসগুমিা গয়্েত রােমতন সাহাবী হুজাইফা ইবনুি ইযামান রা: এর োমে। ময়্দনার মমিি নে 
নে মুনায়্ফে, নসই তায়্িো তার োমে য়্েি। এবং আগামীমত েেন নোন র্ুি এবং অয়্র্র্ান 
নপ্ররণ েরা হমব, নোর্ায নোন োজ চিমে, গুপ্তচর য়্হমসমব োমে নোর্ায পাঠামনা হমযমে, 
মক্কায োমফরমদর মমিি েেমবমশ নোন নোন মুসিমানরা বসবাস েরমে, এসেি নগাপন 
তর্িগুমিা হুর্াইফা রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহুর োমে র্ােমতা। এজনি তামে বিা হয, 
 য়্র্য়্ন রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর নগাপন তমর্ির বাহে … صاحب سر رسول
য়্েমিন।  
 

উম্মমতর ইউিুে আ: জায়্বর ইবমন আবদলু্লাহ রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু উম্মমতর ইউসুফ 
আ: য়্হমসমব পয়্রয়্চত য়্েমিন। তুয়্ম নদেমত েুবই সুদশথন ও সম্ভ্রান্ত নচহারার মানুষ য়্েমিন, এ 
োরমণ তামে উম্মমতর ইউসুফ বমি নামেরণ েরা হমযমে।  
 



আল্লাহর সিংহ: রসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর য়্প্রয চাচা হামজা ইবমন আবদিু 
মুত্তায়্িব রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু আসাদলু্লাহ তর্া আল্লাহর য়্সংহ য়্হমসমব পয়্রয়্চত য়্েমিন। 
তার বীরমত্বর োরমণ এই নামটি নদযা হমযয়্েি।  
এোড়া তার আমরেটি নাম য়্েি, “সাইমযদশু শুহাদা” বা শহীদমদর ননতা। তামে উহুমদর মযদামন 
শহীদ েরা হয র্া য়্েি েবুই হৃদযয়্বদারে ঘটনা। এই ঘটনায রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ 
ওযাসাল্লাম েুবই েয পান এবং য়্তয়্ন ملسو هيلع هللا ىلص পরবতীী মত নসই হতিাোরীমে ক্ষমা েরমত চানয়্ন 
(পরবতীী মত য়্তয়্ন ক্ষমা েমরন)।  
 

 

িাইেুল্লাহ: োয়্িদ য়্বন ওযায়্িদ রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহুর নাম য়্েি সাইফুল্লাহ ের্া 
আল্লাহর উন্মুক্ত তরবারী। এই নামটি রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম তামে 
য়্দমযয়্েমিন।  
 

দইু িাক্ষীর মাসিক: েুর্াইমা ইবমন সায়্বত রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু দইু সাক্ষী মায়্িে 
য়্েমিন তর্া তার এোর সাক্ষি দজুমনর সামক্ষর সমান য়্েি। রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ 
ওযাসাল্লাম তার এোর সাক্ষি দজুমনর সামক্ষর সমান বমি নঘাষণা েমরয়্েমিন। োরণ, 
রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এেবার এেটি নঘাড়া য়্েমনয়্েমিন এেজমনর োে 
নর্মে। পরবতীী মত নসই য়্বমক্রতা অস্বীোর জানামিা নর্, য়্তয়্ন রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ 
ওযাসাল্লামমে নঘাড়া য়্বয়্ক্র েমরনয়্ন। নস অপবাদ য়্দময বসমিা, রসিূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ 
ওযাসাল্লাম তার োে নর্মে নঘাড়াটি না বমি এমনমেন (নাউজয়ু্বল্লাহ)। তেনই েুর্াইমা 
রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু সাক্ষি য়্দমিন এই বমি নর্, উক্ত বিয়্ক্ত রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমর োমে নঘাড়াটি য়্বয়্ক্র েমরমেন। তেন রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ 
ওযাসাল্লাম আশ্চর্থ হময তামে য়্জমেস েরমিন, “নহ েুর্াইমা! তুয়্ম এর্ামব সাক্ষী নেমমন য়্দমত 
পারমি? তুয়্ম নতা আমামদর সামর্ নসই জাযগায য়্েমি না।” তেন য়্তয়্ন বিমিন, “আপয়্ন নর্ই 
য়্রসািাত, নর্ই তাওহীদ, নর্ই জান্নাত, জাহান্নাম, আয়্েরাত, েবর এসেি য়্বষয য়্নময আপয়্ন 
এমসমেন, নস সব য়্েেু না নদয়্ে আয়্ম সাক্ষি য়্দমযয়্ে আপয়্ন ের্া সতি বমিমেন। তাহমি, সামানি 
এেটি নঘাড়ার বিাপামর আপয়্ন য়্ের্ামব য়্মর্িা ের্া বিমত পামরন!(অর্থাৎ আপয়্ন য়্মর্িা ের্া 
বিমত পামরন না)। নসটা আমার নদোর নোন প্রমযাজন ননই। না নদমেই আয়্ম এবিাপামর সাক্ষী 



য়্দমত পায়্র।” তেন রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম বিমিন, “এ েুর্াইমা, এেজন 
বিয়্ক্তর সাক্ষী, দইুজমনর সাক্ষী য়্হমসমব গ্রহণ হমব।”  
 

ভামিাবািার িন্তান ভামিাবািা: রসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর পািে পুে 
র্ামযদ ইবমন সায়্বত এবং র্ামযমদর সন্তান উসামা রা: নে বিা হত, “র্ামিাবাসার সন্তান 
র্ামিাবাসা।”  
 

উম্মমতর পসিত: এই উম্মমতর পয়্ন্ডত য়্হমসমব আেিায়্যত েরা হমযয়্েি আব্দলু্লাহ ইবমন আব্বাস 
নে। রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম ত ার বিাপামর নদাযা েমরয়্েমিন, তামে নর্ন 
আল্লাহ সুবাহানাহু তাযািা উম্মমতর মমিি সবমচময নবয়্শ োমনর অয়্িোরী েমরন। এবং 
রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম আমরেটি নদাযা েমরয়্েমিন, তামে নর্ন আল্লাহ 
সুবহানাহুওযা তা'যািা েুরআমনর তাফসীমরর োন দান েমরন। তাই তার আমরেটি নাম 
হমযমে, তরজমুানুি নোরআন তর্া েুরআমনর মুেপাে।  
 

হারামাইমনর পাসন সিঞ্চনকাসর: রসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমর আপন চাচা 
আব্বাস রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহুমে বিা হত হারামাইমনর পায়্ন য়্সঞ্চনোয়্র। তামে এই 
নামটি ওমর রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু য়্দমযয়্েমিন। এেবার মক্কা-ময়্দনায অতিন্ত েরার 
োরমণ বৃষ্টির অর্াব নদো য়্দমিা। তেন ওমর রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু নদাযা েরমিন,  নহ 
আল্লাহ! র্েন আপনার রসূি আমামদর মামঝ য়্েি, তেন আমরা বৃষ্টির নদাযা েরমি বৃষ্টি নপময 
নর্তাম। এেন আমামদর মামঝ নতা রসূি ননই, তমব তার চাচা আমেন আব্বাস রায়্দযাল্লাহু 
তা'আিা আনহু। অন্তত তার য়্দমে নচময হমিও আমামদরমে বৃষ্টি দান েরুন।” তেন আল্লাহ 
সুবহানাহুওযা তা'যািা বৃষ্টি নায়্র্ি েমরন। এবং এর ফমি, আব্বাস রায়্দযাল্লাহু তা'আিা 
আনহুর নাম হময র্ায, ساقي الحرمين বা দইু হারামমর পায়্ন য়্সঞ্চনোয়্র।  
 

মিসেমদর পাযরা: আব্দলু্লাহ ইবনু র্ুবাইর রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহুমে “মসয়্জমদর পাযরা” 
োো হমতা।  
 



রিূিুল্লাহর বক্তা: রসূিলু্লাহর বক্তা য়্হমসমব নাম য়্েি সায়্বত ইবমন োইস রায়্দযাল্লাহু তা'আিা 
আনহু এর।  
 

আল্লাহর বিবিাযী: আল্লাহর বিবসাযী নাম য়্েি আব্দরু রহমান ইবমন আউফ এর। োরণ, য়্তয়্ন 
ত ার সেি সম্পদ মক্কায নরমে, ময়্দনায হামাগুয়্ড় য়্দময এমসয়্েমিন। নোন োপড় নচাপড় 
োড়াই।  
 

উত্তমমর উত্তম: আম্মার ইবমন ইযায়্সর রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু الطيب المطيب তর্া উত্তমমর 
উত্তম য়্হমসমব পয়্রয়্চত য়্েমিন। 
 

ইিিামমর বসিষ্ঠ কন্ঠ: ইসিামমর বয়্িষ্ঠ েণ্ঠস্বর য়্হমসমব পয়্রয়্চত য়্েমিন আমর ইবনুি আ’স 
রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু। য়্তয়্ন েূটননয়্তে েিামেৌশমি নবশ পারদশীী  য়্েমিন।  
 

কাসতবুি ওহী: মুযায়্বযা ইবমন আবু সুয়্ফযান এবং র্ামযদ য়্বন সায়্বত, তামদর নাম য়্েি 
োয়্তবুি ওহী তর্া ওহীর নিেে।  
 

 

 

 

িাহাবীযামদর সকছু নাম হি:  
উম্মাহাতুি ম’ুসমনীন: রাসুিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযা সাল্লাম এর স্ত্রীমদরমে বিা হত 
উম্মাহাতুি ম’ুয়্মনীন বা মুয়্মনমদর মা।  
 

নারী বক্তা: আসমা য়্বনমত ইযায়্জদ রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহামে বিা হত خطيبة النساء ... 
য়্তয়্ন বয়্িষ্ঠ েমের নারী য়্েমিন। য়্তয়্ন নারীমদর মমিি রাসিূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ 
ওযাসাল্লাম এর য়্বয়্র্ন্ন হায়্দস হমত য়্বয়্র্ন্ন য়্বষয য়্নময বযান েরমতন। তাই তামে এই নামটি নদযা 
হয।  
 



দইু সেতার অসিকাসরর্ী: আসমা য়্বনমত আবু বের রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহা ذات النطاقين 
বা “দইু য়্ফতার অয়্িোয়্রণী” য়্হমসমব পয়্রয়্চত য়্েমিন। নর্ই রামত রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ 
ওযাসাল্লাম এবং আবু বের রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু য়্হজরত েমরন, আসমা য়্বনমত আবু 
বের রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহা তামদর োবার প্রস্তুত েমর য়্দমযয়্েমিন। োবামরর র্য়্ির মুে 
বি েরার জনি নোন রয়্শ না পাওযা নগমি, য়্তয়্ন তার পাজামার য়্ফতামে দইু েে েমর এেেে 
য়্দময নসই োবামরর র্মি ব ামিন এবং বায়্ে েন্ড য়্তয়্ন পাজামায বিবহার েমরন। এজনি তার নাম 
হয قينذات النطا  বা দইু য়্ফতার অয়্িোয়্রণী।  
 

ত্বমহরা: উম্মিু মুয়্মনীন োয়্দজা রায়্দযাল্লাহু তাযািা আনহার নাম য়্েি ত্বমহরা।  
 

 

ফকারআমনর রক্ষক: আমরেজন সাহাবী পয়্রয়্চত য়্েমিন حارسة القرآن নামম, 
তর্া  নোরআমনর রক্ষে বা রয়্ক্ষো। য়্তয়্ন হমিন উম্মুি মুয়্মনীন হাফসা য়্বনমত ওমর।  
আবু বের রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু র্েন েয়্ড়ময য়্েটিময র্াো েুরআনমে এেয়্েত েমরন। 
তেন নসই এেয়্েত েেটি হাফসা রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহুর োমে গয়্েত রাো হয। য়্তয়্ন 
নসটিমে রক্ষা েমরন। তাই তামে বিা হয حارسة القرآن বা েুরআমনর রয়্ক্ষো।  
 

যাহরা: নবীয়্জর আদমরর েনিা ফামতমা রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু এর নাম য়্েি র্াহরা; 
ফায়্তমাতুর্ র্াহরা।  
 

হুমাযরা: উম্মুি মুয়্মনীন আমযশা রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহা হুমাযরা নামম পয়্রয়্চত য়্েমিন। 
 

স্বমের অসিকাসরর্ী: এে সাহাবী স্বমের অয়্িোয়্রণী য়্হমসমব পয়্রয়্চত য়্েমিন।  য়্তয়্ন রাসূিলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমর ফুফু হমতন। তার নাম য়্েি আয়্তো য়্বনমত আব্দিু 
মুত্তায়্িব। য়্তয়্ন বদর রু্মির নবশ য়্েেুয়্দন আমগ নর্মেই স্বে নদমেয়্েমিন, বড় বড় পার্র গয়্ড়ময 
পমড় েুরাইশমদর ঘরগুমিা তেনে েমর য়্দমে। এরেম অমনে স্বে নদোর পর য়্তয়্ন বুমঝয়্েমিন 



নর্, বড় নোন য়্বপদ হযত ঘয়্নময আসমে। নতামরা েেমনাই আমার র্াইমপা নমাহাম্মদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর 
য়্বরুমি র্ুমি নর্ও না। এ োরমণ তার নাম হয স্বমের অয়্িোয়্রণী।  
 

রািূি এর ফমেবান: উমম্ম মা’বাদ য়্বনমত োয়্িদ রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহা, রাসিূুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমে প্রাযই অয়্তয়্র্ য়্হমসমব গ্রহণ েরমতন। য়্তয়্ন য়্হজরমতর সময 
রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমে বেরীর দিু পান েমরয়্েমিন।  
 

  নামম পয়্রয়্চত য়্েি। حور উমম্ম রুমান য়্বনমত আয়্মর তার নসৌন্দমর্থর জনি :الحور
 

দইু সহেরমতর অসিকাসরর্ী: আসমা য়্বনমত উমাইস রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহা “দইু 
য়্হজরমতর অয়্িোয়্রণী” য়্হমসমব পয়্রয়্চত য়্েি।  
 

রিূিুল্লাহর প্রসতসনসি: রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর পক্ষ নর্মে প্রয়্তয়্নয়্ি 
য়্হমসমব য়্বয়্র্ন্ন নমমযমদর মজয়্িমস নর্মতন। য়্তয়্ন হমিন, জয়ু্মযা য়্বনমত আশরাস।  
 

রিূিুল্লাহর নািণ: রসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর প্রর্ম নাসথ য়্েমিন রুফাইদা 
য়্বনমত ো’ব।  
 

আতরওযািী: আসমা য়্বনমত মােরবা রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহা আতরওযািী য়্হমসমব 
পয়্রয়্চত য়্েি।  
 

ওড়নাওযািী: য়্হন্দাহ য়্বনমত নসাআ’ নামম এেজন সাহাবীযা য়্েমিন। য়্তয়্ন হযমতা েুব নবয়্শ 
ওড়না বিবহামরর োরমণ ওড়নাওযািী য়্হমসমব পয়্রয়্চত য়্েমিন।  
 

প্রথম সহেরতকাসরর্ী: িাযিা য়্বনমত আয়্ব হাসমা রায়্দযাল্লাহু তা'আিা আনহু য়্েমিন প্রর্ম 
য়্হজরতোয়্রণী সাহাবীযা।  
 



শুরার  মরর অসিকাসরর্ী: ফামতমা য়্বনমত োমযস রায়্দযাল্লাহু তাযািা আনহার ঘমর 
রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম তার সাহাবীমদরমে য়্নময শুরা বা পরামশথ েরমতন। 
তার নাম হমযমে শুরার ঘমরর অয়্িোয়্রণী।  
 

শহীমদর মা: আফরা য়্বনমত উবাইদ রায়্দযাল্লাহু তাযািা আনহার নাম য়্েি أم الشهداء বা 
শহীদমদর মা।  
 

প্রথম শহীদা: সুমাইযা য়্বনমত োব্বাত রায়্দযাল্লাহু তাযািা আনহা য়্েমিন প্রর্ম শহীদা।  
 

ফকারআনী নারী: المرأة القرأنية নাম য়্েি র্যনাব য়্বনমত জাহাশ রায়্দযাল্লাহু তা'আিা 
আনহার।  
 

িমুমের শহীদ: এেজন সাহাবীযা য়্েমিন য়্র্য়্ন সমুমদ্রর শহীদ। য়্তয়্ন সমুমদ্রর শহীদ হমযয়্েমিন। 
তার নাম, উমম্ম হারম।  
 

দইু সহেরতওযািী: দইু য়্হজরতওযািী অমনমেই য়্েমিন য়্েন্তু তন্মমিি প্রয়্সি হমেন রুোইযা 
য়্বনমত রসুিুল্লাহ। রসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর েনিা রুোইযা রায়্দযাল্লাহু 
তা'আিা আনহা। য়্তয়্ন দবুার য়্হজরত েমরয়্েমিন; এেবার আয়্বয়্সয়্নযায এবং আমরেবার 
ময়্দনায। 
 

নবীর িাদমরর অসিকাসরর্ী:  এে সাহাবীযার োমে নবীয়্জ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম 
এর জামা বা চাদর য়্েি। তাই তার নাম হমযয়্েি, ذات القميص النبوي … য়্তয়্ন হমেন, ফামতমা 
য়্বনমত আসাদ। 
 

সাহাবীমদর তুিনায নারী সাহাবীমদর নাম ও উপায়্িগুমিা নবয়্শ য়্েি। তারা সমাজ গঠমনর জনি 
এমন র্ামব োজ েরমতন র্ামত নেউ না জামন; নগাপমন। দান সদো, বড় বড় য়্সিান্তসমমূহর প্রয়্ত 
সমর্থন বা য়্নমজমদর মত জানামনা, য়্বয়্র্ন্ন গুরুত্বপূণথ েমমথ য়্নমজমদর বুয়্ি, আইয়্েযা নদযা সহ 



য়্বয়্র্ন্ন োজ তারা নগাপমন েরমতন য়্বিায মানুষ তা জানমত পারত না। য়্েন্তু, রসূিুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম তা জানমতন। তাই স্বীেৃয়্তস্বরূপ তামদর য়্বয়্র্ন্ন নাম ও 
উপায়্িগুমিা য়্দমতন। নর্ন, অন্তত স্বীেৃয়্তর মািিমম তারা পয়্রয়্চয়্ত পান। তামদর নাম অনিানিরা 
জানমতা না য়্েন্তু তামদর উপায়্ি ও স্বীেৃয়্ত গুমিা সবাই জানমতা। এমত েমর,তামদর য়্রযা হমতা না 
এবং তামদর নামও মানুষ জানত না বরং তামদর স্বীেৃয়্ত ও অবদানগুমিা গুমিা সবাই নজমন 
নর্ত।  
 

আল্লাহু সুবাহানাহু ওযা তাযািা এই উম্মমতর মমিি সুন্দর সুন্দর য়্েেু ববয়্শযি য়্দমযমেন। তন্মমিি, 
এেটি হমিা আমরা এমে অপরমে সুন্দর নাম য়্দই এবং তামত উদ্বিু হই। নর্মন রাসূিুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম েেমনা োমরা মন র্ামিা েরার জনি সনু্দর নাম য়্দমতন, র্া 
শুনমিই হায়্স নপময নর্ত। এেবার ফামতমা রা: এর সামর্ আিী রা: এর মমনামায়্িমনির োরমণ, 
আিী রা: ঘর নেমড় মসয়্জমদ য়্গময শুময রইমিন। তেনোর সমময মসয়্জমদ নববীর নলার য়্েি 
মাটির বতয়্র। মাটিমত শুময র্াোর োরমণ তার গাময মাটি িাগমতা। এটা নদমে রসূিুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম, আিী রা: নে “নহ মাটিওযািা!” বা و ترابأب  বমি সমম্বািন 
েরমিন। এটা বমি রাসিূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম তার মন র্ামিা েরার নচযা 
েরমতন।  
 

 

 

 

উপাসি বিবহামরর সবিান  

উপাসি ফদওযার সনযম: উপাদী নদযার নক্ষমে য়্তন িরমনর য়্নযম রমযমে। হামফজ আিায়্ন 
নামে এেজন আমিম এ য়্বষময বমিমেন,  
নাম বিবহামরর নক্ষমে আমরা য়্তন িরমনর হুেুম পাই।  

1. জামযজ: এমন নাম র্া নোন োরাপ উমদ্দমশি বিবহৃত হয না। এনামম োমরা নোমনা 
েময়্ত র্ামে না। বরং এসব নাম নসই বিয়্ক্তমে আমরা সম্মায়্নত ও েুয়্শ েমর। এটা 
জামযজ। নর্মন, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এে সাহাবীমে ذو اليدين বা 
“দইু হাত ওযািা” বমি োেমতন। সািারণত মানুমষর দইু হাতই র্ামে, য়্েন্তু তবুও তামে 
দইু হাত ওযািা োেমতন, োরণ য়্তয়্ন েুব পয়্রেমী য়্েমিন।  



2. নাজামযজ: নর্সেি নাম োউমে য়্নন্দার উমদ্দমশি নদযা হয। োউমে নোমনা শারীয়্রে 
েময়্তর োরমণ য়্নন্দার উমদ্দমশি নাম নদওযা সম্পূণথ হারাম। নর্মন অমনমে বমি র্ামে 
বাইট্টা ময়্জদ, িমু্ব নসয়্িম, নােমবাচা শহীদ, েপািমপাড়া সবুজ, োনোটা রমজান 
(নাউজয়ু্বল্লাহ); এসেি নাম সম্পূণথ নাজায়্যর্ ও হারাম।   

3. বিয়্ক্তর ওপর নিস্ত: অর্থাৎ, র্ামে নামটা নদযা হয নসই বিয়্ক্তর উপর য়্নর্থর েমর। এটা 
শারীয়্রে নোমনা ববয়্শযি অনুর্াযী নাম হমত পামর। র্য়্দ নসই নামটি েুব নবয়্শ প্রচায়্রত 
হময র্ায অর্বা বিয়্ক্ত য়্নমজই তা প্রচার েমর নবড়ায য়্েংবা অনিরা প্রচার েরমিও য়্তয়্ন 
তামত নামোশ না হময েুয়্শই র্ামেন, এমক্ষমে নসই নাম বিবহার েরা জামযজ আমে।      

 

িতকণ বাতণ া: এ য়্বষময আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যািা সূরা হুজরুামতর ১১ নম্বর আযামত সতেথ  
েমর বমিমেন: 

ۡنُهۡم َوََل نَِسآٌٰء مِِّ  ٰٓ أَن يَُكونُواْ َخۡيًرا مِِّ ن قَۡوٍم َعَسى  أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ََل يَۡسَخۡر قَۡوٌم مِِّ
ٰٓ ٰٓ أَن يَُكنَّ َخۡيًرا يَ  ن نَِِّسآٍٰء َعَسى 

ۡنُهنََّّۖ  ِبَّۖ بِ مِِّ
اْ أَنفَُسُكۡم َوََل تَنَابَُزواْ بِٱِۡلَۡلقَ  ِلُمونَ َوََل تَۡلِمُزوٰٓ

ئَِك ُهُم ٱلظَّ 
ٰٓ ِنِۚ َوَمن لَّۡم يَتُۡب فَأُْولَ  يَم  ۡئَس ٱِلِۡسُم ٱۡلفُُسوُق بَۡعدَ ٱإۡلِ   

“নহ ম’ুয়্মনগণ! নোন পুরুষ নর্ন অপর নোন পুরুষমে উপহাস না েমর; নেননা র্ামে উপহাস েরা 
হয নস উপহাসোরী অমপক্ষা উত্তম হমত পামর এবং নোন ময়্হিা অপর নোন ময়্হিামেও নর্ন 
উপহাস না েমর; নেননা র্ামে উপহাস েরা হয নস উপহাসোয়্রনী অমপক্ষা উত্তম হমত পামর। 
নতামরা এমে অপমরর প্রয়্ত নদাষামরাপ েরনা এবং ফতামরা এমক অপরমক মন্দ নামম ফডকনা; 
ঈমান আনার পর মন্দ নামম ডাকা গর্হিত কাে। র্ারা এ িরমণর আচরণ হমত য়্নবৃত্ত না হয 
তারাই র্ায়্িম।”  
 

আমামদর উয়্চত, োউমে মন্দ নামম না নেমে বরং তার মন্দ নাম র্ােমি নসটা দরূীরূ্ত েরার 
নচযা েরা; মন্দ নামমর পয়্রবমতথ  তার জনি সুন্দর নাম প্রচিন েরার মািিমম। আমরা আমামদর 
পয়্রবার-পয়্রজন, আত্মীয-স্বজন ও বিু-বািবমদর জনি সুন্দর নামগুমিামে বাোই েমর, নসই 
সুন্দর নাম অনুর্াযী নামম োেমবা। প্রয়্তয়্দন আমরা নোটমদরমেও সুন্দর সুন্দর সুন্দর নামম 
োেমত পায়্র।  
এটাও রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইয়্হ ওযাসাল্লাম এর এেটি সুন্নাহ।  রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইয়্হ ওযাসাল্লামমর সুন্নত এর সমামজ প্রচিন েমরয়্েমিন। এই সুন্নমতর অমনে সুদরূপ্রসারী 
প্রর্াব রমযমে। এই নামগুমিা মানয়্সের্ামব মানুষমে শয়্ক্তশািী ও উৎসায়্হত েমর।  
 



মানুষ পেন্দ েমর তামে য়্প্রয নোন নাম য়্দময মানষু োেুে। এজনি, োউমে তার য়্প্রয নামটি 
য়্দময োো সবমর্মে উত্তম। নেননা, মানুষ অমনে সময োরাপ উমদ্দমশি অনিমে নাম নদয। তাই 
আমামদর উয়্চত, োউমে েেমনা নোন নাম য়্দমি নস নামটা নর্ন তার য়্প্রয অর্বা সুন্দর নাম 
হয, োউমে োরাপ নাম য়্দময তামে েয না নদযা।  
 


