বিপদ-আপদ ও িালা-মুসীিতে

সান্ত্বনা ও পুরস্কার
মুফেী মনসূরুল হক

বিপদ-আপদ ও িালা-মুসীিতে

সান্ত্বনা ও পুরস্কার
সংকলতন

মুফেী মনসূরুল হক
প্রধান মুফেী ও শাইখুল হাদীস
জাবম‘আ রাহমাবনয়া আরাবিয়া
সাে মসবজদ মাদরাসা
মমাহাম্মাদপুর,ঢাকা

মাকোিােু ল মা নসূ র

প্রথম সংস্করণঃ
জুলাই ২০১১ ইং
শািান ১৪৩২ বহজরী
মূলযঃ ৪০ টাকা মাত্র ।
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باسمه تعالى
দু’বট কথা
হামদ ও সালাতের পর, কুরআতন কারীম ও সুন্নাতে নিিীর সিেপ্রথম এিং
সিোবধক গুরুত্বপূণে বিষয় হল ঈমান বশক্ষা করা । ইসলামী শরীয়তে এর মিতয়
গুরুত্বপূণে আর মকান বিষয় নাই। এমনবক শুধুমাত্র বিশুি ঈমানই পরকাতল
নাজাতের উসীলা হতি । মকান ঈমানদার আমতলর ক্রবটর কারতণ অস্থায়ীোতি
জাহান্নাতম মর্তে পাতর, বকন্তু মস বিরস্থায়ী জাহান্নামী হতি না । অপরবদতক খাাঁবট ও
বিশুি ঈমান র্বদ না থাতক োহতল সকল প্রকার ইিাদে ও িতন্দগী মিকার গণয
হতি । মকননা ঈমান িযেীে মকান ইিাদে িতন্দগী আল্লাহর দরিাতর গ্রহণতর্াগয
নয় । েতি ঈমাতনর সাতথ আমল থাকতল আশা করা র্ায় মর্, মস িযবি জাহান্নাম
মথতক মিাঁতি সরাসবর জান্নাতে প্রতিতশর সুতর্াগ লাে করতি ।
এ ঈমান সম্পতকে মুবমন মুসলমানতক আল্লাহ ো’আলা কতয়কবট দাবয়ত্ব অপেণ
কতরতেন –
ক. ঈমান আনার পর ঈমানতক মজিুে ও শবিশালী করা, এিং োর জনয
দাওয়াতের লাইতন মমহনে অিযাহে রাখা ।
খ. ঈমানতক কুফর ও বশরক মথতক পাক পবিত্র রাখা, অথোৎ এমন মকান কথা িা
কাজ না করা র্ার িারা ঈমান নে হতয় র্ায়, বিিাহ বিতেদ হতয় র্ায় ।
গ. মেুয পর্েন্ত সহীহ ঈমান-আকীদার উপর কাবয়ম থাকা । ঈমাতনর িযাপাতর মর্
িযবি এসি বিষয়গুবল স্মরণ রাখতি ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ োতক ঈমানী মেুয
নসীি করতিন ।
িালা মুসীিে ও বিপদ আপতদ মানুষ ঈমান সম্পকেীয় পর্োপ্ত ইলম ও ইয়াক্বীন না
থাকায় অতনক সময় ধধর্েহীন হতয় এমন কথা িতল মফতল িা এমন কাজ কতর
িতস, র্াতে োর ঈমান বিনে হতয় বিিাহ বিতেদ হতয় র্ায় এিং বপতের বর্তন্দগীর
সকল ইিাদে িতন্দগী িরিাদ হতয় র্ায় । এ সমসযা মথতক িাাঁিার লতক্ষয িক্ষযমাণ
পুবস্তকায় বিপদ আপদ ও িালা মুসীিতের িযাপাতর কুরআন ও হাদীতস মর্ সকল
সান্তনািাণী ও পুরষ্কাতরর মঘাষণা করা হতয়তে োর মথতক সামানয বকেু িণেনা েুতল
ধরা হতয়তে । র্াতে কতর বিপতদ সান্ত্বনা লাে ও ধধর্ে ধারণ সহজ হয় এিং দুঃখ
কতের মেেতর আল্লাহ ো’আলা মর্ অসংখয সাওয়াি ও ফর্ীলে মরতখতেন, ো
অনুধািন কতর মসটাতক মর্ন আমরা আল্লাহর বিতশষ এক ধরতনর বনয়ামে মতন
করতে পাবর ।
আল্লাহ ো’আলা সমগ্র বিতের মাবলক; আমাতদর জান-মাল, বিষয়-সম্পদ, বপোমাো, স্ত্রী-সন্তান সি বকেুই আল্লাহ ো’আলার মাবলকানা । আমরা মর্ মাবলকানা
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দািী কবর ো বিক নয় । কারণ, আমাতদর অস্থায়ী মাবলকানাটুকুও জান্নাতের
বিবনমতয় আমরা আল্লাহর বনকট বিবক্র কতর বদতয়বে । আল্লাহ ো‘আলা োাঁর
মাবলকানার মতধয আমাতদর মঙ্গতলর জনয মর্ মকান বসিান্ত মনয়ার অবধকার
রাতখন; োাঁর বসিাতন্তর িযাপাতর আপবত্ত করার িা প্রশ্ন মোলার মকউ মকান প্রকার
অবধকার রাতখ না । আল্লাহ ো’আলার বসিাতন্তর িযাপাতর মনক্ষুন্ন হওয়া িা
অবেতর্াগ করা কুফবর কাজ, এতে ঈমান নে হতয় মর্তে পাতর । িান্দার দাবয়ত্ব
এেটুকু মর্, আল্লাহ ো’আলার বসিান্ত োর মতনর অনুকূতল হতল মস আল্লাহর
হামদ ও মশাকর আদায় করতি । আর র্বদ আল্লাহর মকান বসিান্ত োর মতনর
বিরুতি হয় োহতল মস আল্লাহর হামদ ও সির করতি । সারকথা, মাবলকানা র্ার
বসিান্ত োর; এখাতন নাক গলাতনার কার বক অবধকার আতে?
িক্ষযমাণ পুবস্তকাখানা মতনাতর্াগ সহকাতর পাি করতল ইনশাআল্লাহ মকান প্রকার
বিপদ-আপদ, কে-দুঃতখ আল্লাহর বসিাতন্তর বিরুতি মকান প্রকার অবেতর্াগ
আমাতদর বদতলর মতধয সবে হতি না এিং আমরা আমাতদর অমূলয সম্পদ
ঈমানতক মহফার্ে করতে পারি ইনশাআল্লাহ।
পবরতশতষ আল্লাহ ো‘আলার দরিাতর দু‘আ করবে, বেবন মর্ন আমাতদর সকলতক
সিোিস্থায় আল্লাহ ো‘আলার বসিাতন্তর উপর খুশী মথতক ঈমানতক মহফার্ে করার
োউফীক দান কতরন এিং পুবস্তকাবটতক কিুবলয়াতের মর্োদা দান কতরন । এিং
এ পুবস্তকা প্রস্তুে ও প্রকাতশর িযাপাতর র্ারা র্ারা আমাতক সহতর্াবগো কতরতেন
োতদর সকলতক, বিতশষ কতর আমার বপ্রয় শাগবরদ মাওলানা মুফেী আিূ
সাইমতক জার্াতয় খাইর দান কতরন এিং োতদর ইলম ও আমতল িরকে দান
কতরন- আমীন ।
বিনীে
মনসূরুল হক
০৯.০৭.২০১১
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بسم الله الرحمن الرحيم
 وَلَنَبْلُوَنَِّكُم بِشَيْءٍ مِِّ َن الْخَ ْوفِ وَالْجُوعِ وَنَ ْقصٍ مِِّن:قال تعاىل
﴾٥١١﴿ اْلَْمْوَالِ وَاْلَْنفُسِ وَالثَِّمَرَاتِ ۗ وَبَشِِّرِ الصَِّابِرِي َن
﴾٥١١ الَِّذِينَ إِذَا َأصَابَتْهُم ُِّمصِيبَ ٌة قَالُوا إِنَِّا لِ َِّلـهِ وَإِنَِّا إِلَيْهِ رَاجِعُو َن
﴾ أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِِّن رَِّبِِّهِمْ َورَحْمَةٌ ۗ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُو َن
অথেঃ আবম মোমাতদর বকেু েয়, ক্ষুধা এিং ধন-সম্পদ, জীিন ও ফল-ফসতলর
ক্ষয়-ক্ষবে িারা অিশযই পরীক্ষা করি । আর সুসংিাদ শুবনতয় বদন এমন
ধধর্েশীলতদরতক, র্খন োতদর উপর মুসীিে আতস েখন োরা িতল, আমরা মো
আল্লাহরই আয়তত্ত, আর আমরা সকতল আল্লাহরই সমীতপ প্রেযািেেনকারী ।
োতদর প্রবে িবষেে হতি োতদর প্রবেপালতকর পক্ষ হতে বিতশষ করুণাসমূহ, এিং
সাধারণ করুণাও । আর এরাই এমন মলাক র্ারা মহদায়ােপ্রাপ্ত হতয়তে । (সূরা
িাকারা ১৫৫-১৫৭)

মুবমন িান্দার প্রবে বিপদ-আপদঃ
মুবমন িান্দার প্রবে বিপদ-আপদ আল্লাহ ো‘আলার োতলািাসার িবহ:প্রকাশ
আল্লাহ ো‘আলা মুবমন িান্দাতক অেযন্ত োতলািাতসন। বেবন কখনও োাঁর িান্দাতক
িরিাদ কতর বদতে িান না । এমনবক িান্দার সম্পতদর সামানয ক্ষবেও বেবন
িরদাশে কতরন না। োই ো রক্ষা করার জনয কুরআতন কারীতম সূরা িাকারার
মশতষর বদতক এক পষ্ঠািযাপী একবট আয়াে নাবর্ল কতরতেন ।
হাদীতস পাতকর িণেনা অনুর্ায়ী আল্লাহ ো’আলা োাঁর অফুরন্ত োতলািাসার মাত্র
এক োগ োমাম মাখলুতকর মতধয িণ্টন কতরতেন । আর অিবশে বনরানব্বই োগ
োাঁর বনতজর বনকট মরতখ বদতয়তেন, র্া বদতয় বেবন মুবমন িান্দাতক মুহাব্বে কতর
থাতকন ।
মো লক্ষয করতল মদখা র্াতি, আল্লাহ ো‘আলা িান্দার প্রবে বিবেন্ন সমতয় মর্ সি
িালা-মুসীিে ও বিপদাপদ মদন ো-ও মূলেঃ োাঁর োতলািাসার িবহঃপ্রকাশ ।
িস্তুেঃ বিপদাপদ বদতয় বেবন িান্দাতক জান্নাতের উপতর্াগী কতর মনন, োর মর্োদা
িবি কতরন, গুনাহ মাফ কতরন এিং সেকে সংতকে বদতয় সুপতথ বফতর আসার
সুতর্াগ কতর মদন । বনতে বিষয়বট বকেুটা িযাখযাসহ েুতল ধরা হতে ।
কুরআন-হাদীতসর িণেনার আতলাতক মুবমন িান্দার প্রবে বিপদাপদ অিেীণে
হওয়ার প্রধানেঃ বেনবট কারণ জানা র্ায় ।
প্রথম কারণঃ পরীক্ষা গ্রহতণর মাধযতম িান্দাতক র্ািাই করা এিং োতক জান্নাতের
উপতর্াগী কতর মোলা
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আল্লাহ ো‘আলা সিবকেু জানা সতেও মাখলুকতক সাক্ষী রাখার জনয িান্দাতক
পরীক্ষা-বনরীক্ষা করার লতক্ষয োর উপর বিপদাপদ ও মপতরশানী িাবপতয় মদন ।
বনতজ মদতখন এিং মাখলুকতক মদখান মর্, িান্দা বিপতদ পতড় োর প্রবেপালতকর
সতঙ্গ কী আিরণ কতর? মস বক আল্লাহর ফায়সালায় একাত্ম হতয় ধধর্েধারণ কতর
এিং আনুগেয িাবড়তয় মদয়, না বক হোশ হতয় বিতরাহ কতর িতস এিং
নাফরমানীতে বলপ্ত হয় । িাস্তিো হল, অবধকাংশ িান্দা-ই এই পরীক্ষায়
অতর্াগযোর পবরিয় মদয় । মর্মন আল্লাহ ো‘আলা ইরশাদ কতরন,
ت َا يْدِ يهِمْ اِذَاهُ ْم يَقْنَطُ ْو
ْ َس َر حْمَةً فَرِحُوْا بِها – وَاِ ْن تُصِبْهُ ْم سَيئَ ٌة بِمَا قَدَِّ م
َ وَاِذَ اَذَ قْنَا ا النَِّا
٦١ نَ – سو ر ة ا لر وم
অথেঃ আর র্খন মানুষতক আবম বকেু অনুগ্রহ উপতোগ করাই েখন োরা আনবন্দে
হয়; আর র্বদ োতদর উপর োতদর বনতজতদর পূিেকেকতমের কারতণ মকান বিপদ
মনতম আতস, েখন োরা হোশ হয় । (সূরা রুম-৩৬)
অনযত্র ইরশাদ হতয়তে –
ِ
٥١ - وَاَمَِّا اِذَا مَا ابْتَلْهُ فَقَ َد رَ عَملَيْ ِه رِزْ قَ ُه َفيَقُوْ لُ رَ بِّ ْي اَهَا نَ ِن سو ر ة الفجر
অথেঃ আর র্খন আল্লাহ োর িান্দার বরবর্ক সংকুবিে কতর োতক পরীক্ষা কতরন
েখন মস িতল, আমার প্রবেপালক আমাতক অপমান কতরতেন । (আল্লাহর পানাহ)
সূরা ফাজর-১৬০

অনুরূপোতি আল্লাহ ো‘আলা ঝাবলতয় মদতখন মর্, িান্দা জান্নাতের অনন্ত-অফুরন্ত
মনয়ামেরাবজর উপর্ুি বক না । কারণ জান্নাে মকান সস্তা সওদা নয়; বিনা
মর্াগযোয় কাউতক ো প্রদান করা হয় না । জান্নাে মো আল্লাহ ো‘আলা মুবমতনর
জান ও মাতলর বিবনমতয় খরীদ কতর বনতয়তেন। মো আল্লাহ ো’আলার োর খরীদা
(িস্তুর) উপর বিপদাপদ বদতয় পরীক্ষা কতর মদতখন মর্, িান্দা এসি পবরবস্থবেতে
বক আিরণ কতর একজন কেজ্ঞ িান্দার পবরিয় মদয়, না কেঘ্ন আিরণ কতর।
এ প্রসতঙ্গ আল্লাহ ো‘আলার িাণী-১
﴾ وَلَقَدْ فَتَنَِّا الَِّذِينَ مِن٢﴿ س أَن يُتْ َركُوا أَن يَقُولُوا آمَنَِّا وَهُ ْم َلَ يُفْتَنُو َن
ُ ب النَِّا
َ ِ﴾ أَحَس٥﴿ امل
ي
َ ِقَبْلِهِمْ ۗ فَلَيَعْلَمَ َِّن اللَِّـهُ الَِّذِي َن صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَِّ الْكَاذِب
অথেঃ আবলফ-লাম-মীম (এর অথে আল্লাহ জাতনন) । োরা বক এ ধারণা কতরতে
মর্, একথা িতলই অিযাহবে পাতর মর্, ‘আমরা ঈমান এতনবে‘- আর োতদরতক
পরীক্ষা করা হতি না? আর আবম োতদরতকও পরীক্ষা কতরবেলাম র্ারা োতদর
পূতিে অেীে হতয় মগতে সুেরাং আল্লাহ মসই মলাকতদরতক মজতন বনতিন- র্ারা
সেযিাদী বেল এিং বমথযািাদীতদরতকও মজতন বনতিন । (সূরা আনকািূে-১-৩)
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আল্লাহ ো ‘আলার িাণী-২
ُأَمْ حَسِبْتُ ْم أَن تَدْخُلُوا الْجَنَِّ َة وَلَمَِّا يَأْتِكُم مَِّثَ ُل الَِّذِي َن خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۗ مَِّسَِّتْهُ ُم الْبَأْسَاء
صرُ ال َلِّـهِ ۗ أََلَ إِ َنِّ َنصْرَ ال َلِّـ ِه
ْ َوَالضَِّرَِّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَِّىٰ يَقُو َل الرَِّسُو ُل وَالَِّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَ ٰى ن
﴾٢٥٢﴿ ٌقَرِيب
অথেঃ মোমরা বক মতন কর মর্, (বিনা শ্রতম) জান্নাতে প্রতিশ করতি, অথি এখনও
পূিেিেেীতদর নযায় মোমাতদর সামতন মকান কবিন বিপতদর ঘটনা ঘতটবন । র্ারা
মোমাতদর পূতিে অেীে হতয়তে োতদর উপর এমন এমন অোি ও বিপদ-আপদ
এতসবেল এিং োরা এমন প্রকবম্পে হতয়বেল মর্, স্বয়ং রাসূল ও োর মুবমন
সাথীরা িতল উতিবেতলন, ‘আল্লাহর সাহার্য কখন আসতি?‘ স্মরণ মরতখা!
আল্লাহর সাহার্য আসন্ন । (সূরা িাকারা-২১৪)
আল্লাহ ো‘আলার িাণী-৩
ِس وَالثَِّمَرَاتِ ۗ وَبَشِِّر
ِ ُف وَالْجُوعِ وَنَ ْقصٍ مِِّنَ اْلَْمْوَا ِل وَاْلَْنف
ِ ْوَلَنَبْلُوَنَِّكُم بِشَيْ ٍء مِِّ َن الْخَو
﴾٥١١﴿ َالصَِّابِرِين
অথেঃ আবম মোমাতদরতক বকেু েয়, ক্ষুধা এিং ধন-সম্পদ, জীিন ও ফল-ফসতলর
ক্ষয়-ক্ষবে িারা অিশযই পরীক্ষা করি । আপবন সুসংিাদ বদন ধধর্েশীলতদরতক ।
(সূরা িাকারা-১৫৫)

আল্লাহ ো‘আলার িাণী-৪
﴾٦٥﴿ ْوَلَنَبْلُوَنَِّكُمْ حَتَِّىٰ نَعْلَ َم الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَِّابِرِي َن وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُم
অথেঃ আবম অিশযই মোমাতদর সকলতক পরীক্ষা করি োতদরতক মজতন মনয়ার
জনয, র্ারা মোমাতদর মতধয িীতনর জনয েযাগী ও দঢ় পদ । আর মোমাতদর
অিস্থাও আবম র্ািাই কতর মনি । (সূরা মুহাম্মদ-৩১)
আল্লাহ ো‘আলার িাণী-৫

﴾٦١﴿ َخيْرِ فِتْنَ ًة ۗ َوإِلَيْنَا تُرْجَعُون
َ ْوَنَبْلُوكُم بِالشَِّرِِّ وَال
অথেঃ আবম মোমাতদরতক বিপদ ও বনয়ামে িারা বিতশষোতি পরীক্ষা কতর থাবক
এিং আমারই বনকট মোমরা প্রেযানীে হতি । (সূরা আবম্বয়া-৩৫)
এ প্রসতঙ্গ নিীজীর িাণী
إن عظم اجلزاء مع عظم البالء وإن الله إذا:عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحب قوما ابتالهم فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الرتمذى احلديث
(২৩৯৬)

অথেঃ হর্রে আনাস রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ
কতরতেন, িড় প্রবেফল িড় বিপতদর বিবনমতয়ই । আল্লাহ ো‘আলা র্খন মকান
সম্প্রদায়তক োতলািাতসন োতদরতক বিপদাপদ বদতয় পরীক্ষা কতরন । সুেরাং মর্
www.darsemansoor.com

এতে সন্তুে থাতক োর জনয আল্লাহ ো‘আলার সতন্তাষই রতয়তে এিং বিপতদ মর্
অসন্তুে োর জনয অসতন্তাষই রতয়তে । (বেরবমর্ী)
উপর্ুি
ে আয়াে ও হাদীসসমূহ িারা জানা মগল মর্, আল্লাহ ো‘আলা পরীক্ষাবনরীক্ষা ও র্ািাই-িাোইতয়র উতেতশয িান্দার উপর বিপদাপদ িাবপতয় মদন ।
বিেীয় কারণঃ সেকে সংতকে বদতয় মগামরাহী মথতক মহদায়াতের পতথ বফতর আসার
সুতর্াগ প্রদান
িান্দা র্খন অপরাতধর মাত্রা োবড়তয় র্ায় এিং লাইনিুযে হতয় পতড় েখন আল্লাহ
ো‘আলা বিপদাপতদর মাধযতম েতর জনয বকেুটা শাবস্তর িযিস্থা কতরন- মর্ন োর
হুশ হয় এিং সুপতথ বফতর আতস ।
আল্লাহ ো‘আলা িতলন-১
ِ
َ
ُ( ذِيقَنَِّهُم مِّنَ الْعَذَابِ اْلَْ ْدنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ اْلَْكْبَرِ َلعَلِّهُمْ يَرْجِعُو َن وَ َلن٢٥)
অথেঃ আর আবম োতদরতক বনকটিেেী (ইহকালীন) শাবস্তও আস্বাদন করাি
আবখরাতের মসই মহাশাবস্তর পূতিে মর্ন োরা (বিপদাক্রান্ত হতয় সুপতথ) বফতর
আতস । (সূরা আবলফ-লাম-মীম-বসজদা-২১)
আল্লাহ ো‘আলা িতলন-২
ْض الَِّذِى عَمِلُوا لَعَلَِّهُم
َ ْظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَِّاسِ لِيُذِيقَهُم بَع
﴾٢٥﴿ َيَرْجِعُون
অথেঃ (স্থলোতগ) ও জলোতগ মানুতষর বনজ কেকমেসমূতহর দরুন নানা প্রকার
িালা-মুসীিে েবড়তয় পড়তে, মর্ন আল্লাহ োতদর মন্দ কাতজর বকেু অংতশর স্বাদ
উপতোগ করান, র্াতে োরা (ো হতে) বফতর আতস । (সূরা রুম-৪১)
আল্লাহ ো‘আলা িতলন-৩

﴾٥١١﴿ َت لَعَلَِّ ُهمْ يَرْجِعُون
ِ ت وَالسَِّيِِّئَا
ِ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَا
অথেঃ আর আবম োতদরতক পরীক্ষা কতর থাবক, সু-অিস্থা ও দুরিস্থা িারা, মর্ন
োরা বফতর আতস । (সূরা আরাফ-১৬৮)
আল্লাহ ো ‘আলা িতলন -৪
﴾٢٢﴿ َك فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَِّرَِّاءِ لَعَلَِّهُمْ يَ َتضَ َِّرعُون
َ ِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ِإلَ ٰى أُمَ ٍم مِِّن قَبْل
অথেঃ আর আবম আপনার পূতিে অনযানয উম্মতের বনকটও পয়গাম্বর মপ্ররণ
কতরবেলাম, অনন্তর আবম োতদরতক অোি-অনটন ও মরাগ-িযাবধ িারা পাকড়াও
কতরবেলাম, মর্ন োরা বিনীে হতয় পতড় । (সুরা আনআম-৪২)
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জানা মগল, আল্লাহ ো‘আলা মানুতষর উপর বিপদাপদ অিেীণে কতর োতদরতক
সুপতথ বফবরতয় আনতে িান । আর িলািাহুলয মর্, এতে আল্লাহ ো‘আলার মকান
ফায়দা মনই; িরং সুপতথ প্রেযািেেতনর র্া লাে োর পুতরাটাই স্বয়ং মসই িান্দার ।
েেীয় কারণঃ িান্দার গুনাহ মাফ ও মর্োদা িবি করা
আল্লাহ ো‘আলা কখনও িান্দার মর্োদা িবি করার জনয োতক বিপদাপদ ও
িালা-মুসীিতে মগ্রফোর কতর থাতকন । অথোৎ, আল্লাহ ো‘আলা িান্দাতক একবট
বিতশর্ মর্োদা প্রদান করতে িান; বকন্তু িান্দার পতক্ষ আমতলর িারা মসই মর্োদা
লাে করা সম্ভি নয়। অথিা বেবন িান্দার গুনাহ ক্ষমা কতর বদতে িান বকন্তু িান্দা
োওিা-ইবস্তগফাতর মতনাতর্াগী নয়; েখন আল্লাহ ো‘আলা িান্দার উপর
বিপদাপদ িাবপতয় মদন । ফতল িান্দা মসই বিপতদ ধধর্েধারণ কতর এিং োর
অন্তরও আল্লাহর প্রবে সন্তুে থাতক, এর িারা আল্লাহর ো‘আলা োতক বনধোবরে
মসই মর্োদা দান কতরন এিং োর গুনাহ মাফ কতর মদন ।
এ প্রসতঙ্গ হাদীতসর িাণী-১
عن اَ يب هر ير ة رضي ا لله عليه قا ل قا ل رسو ل ا الله صلي الله اِ َِّن الرَِّ جُ َل لَيَكُ ْو ُن لَه
عِنْدَ اللهِ ا لْمَنْ ِز لَةُ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلِه َفمَا يَزَ ا ُل ا لل ُه يَبْتَليْ ِه بِمَا يَكْ َر هُ حَتِّي يَبْلُغُهَا
অথেঃ হর্রে আিূ হুরাইরা রা. িণেনা কতরন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কতরতেন, আল্লাহ ো‘আলার বনকট মকান িযবির জনয একবট
উচ্চ মর্োদা বনধোবরে থাতক । বকন্তু মস বনতজর আমতলর মাধযতম উি মর্োদায়
মপৌেতে পাতর না । েখন আল্লাহ ো‘আলা োতক এমন এমন বজবনতসর িারা
আক্রান্ত করতে থাতকন র্া োর জনয িাবহযকোতি কেকর হতয় দাাঁড়ায় । (তর্মন
মরাগ-মশাক, দুবিন্তা ইেযাবদ) অিতশতষ মস এসি মপতরশানীর উবসলায় উি
মর্োদায় মপৌাঁতে র্ায় । (মুসনাতদ আিূ ইয়ালা, মাজমাউর্ র্াওয়াতয়দ ৩/১৩)
এ প্রসতঙ্গ নিীজীর িাণী-২
عن أيب موسى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال َل يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو
دونها إَل بذنب وما يغفو الله عنه أكثر قال وقرأ { وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت
(٦٢١٢( أيديكم ويعفو عن كثري } رواه الرتمذى احلديث
অথেঃ হর্রে আিূ মূসা আশআরী রা. হতে িবণেে, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কতরতেন, িান্দার প্রবে মর্ দুঃখ মপৌাঁতে থাতক, িাই ো িড়
মহাক িা মোট মহাক- ো বনিয়ই অপরাতধর কারতণ, অিশয আল্লাহ ো‘আলা োর
অবধকাংশ গুনাহগুবল বনজ দয়ায় ক্ষমা কতর মদন । অেঃপর নিীজী সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর সমথেতন আয়াে বেলাওয়াে করতলনوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري
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অথেঃ মোমাতদর প্রবে মর্ বিপদ মপৌাঁতে, ো মোমাতদর কেকতমের দরুন, আর
আল্লাহ অতনক গুনাহ ক্ষমা কতর মদন । (বেরবমর্ী)
হাদীতসর িাণী-৩
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كثرت ذنوب العبد ومل يكن له ما
(٢١٢٥١( يكفرها من العمل ابتاله الله عز و جل باحلزن ليكفرها عنه رواه احمد احلديث
হর্রে আতয়শা রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িতলতেন,
র্খন িান্দার গুনাহ অবধক হতয় র্ায় এিং মসগুতলার প্রায়বিতত্তর মে োর মকান
মনক আমল না থাতক েখন আল্লাহ ো‘আলা োতক বিপদ িারা বিন্তাগ্রস্ত কতরন
র্াতে োর মগানাতহর প্রায়বিত্ত কতর বদতে পাতরন । (আহমদ)
হাদীতসর িাণী-৪
عن حممود بن لبيد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ان الله عز و جل إذا أحب قوما
(٢٦١٥٢(  رواه أحمد احلديث.ابتالهم فمن صرب فله الصرب ومن جزع فله اجلزع
অথেঃ হর্রে মাহমূদ ইিতন লািীদ রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কতরতেন, আল্লাহ ো‘আলা র্খন মকান সম্প্রদায়তক
োতলািাতসন, েখন োতদরতক (বিপতদ মফতল) পরীক্ষা কতরন । োরপর মর্
ধধর্েধারণ কতর োর জনয ধধর্েধারণ (এর অফুরন্ত সাওয়াি) বলখা হয়, আর মর্
অধধর্ে হতয় পতড় োর জনয মি-সিরী (এর গুনাহ) বলতখ মদয়া হয় । (ফতল মস
মকিল কান্নাকাবট ও হা-হুোশ-ই করতে থাতক) । (মুসনাতদ আহমাদ, মাজমাউর্
র্াওয়াতয়দ ৩/১১)

উপর্ুি
ে প্রমাণসমি আতলািনা িারা স্পে হল মর্, আল্লাহ ো‘আলা মুবমন
িান্দাতক ধ্বংস করার জনয বিপতদ বনপবেে কতরন না । িরং োতক োতলািাতসন
িতলই বিপদাপতদর মাধযতম োতক জান্নাতের উপতর্াগী কতর েুলতে িান; োর
মর্োদা িবি করতে ও গুনাহ মাফ করতে িান, সতিোপবর সেকে সংতকে বদতয়
োতক োতলা হওর্ার সুতর্াগ বদতে িান ।
বিপদগ্রস্ত মকান িযবি ো মস র্ে িড় বিপতদই আক্রান্ত মহাক না মকন, উপর্ুি
ে
দবেেবঙ্গ বনতয় বিন্তা করতল বিপতদ োর ধধর্েধারণ অেযন্ত সহজ হতয় র্ায় ।
আল্লাহ ো‘আলা আমাতদরতক প্রথমে বিপদাপদ মথতক বহফার্ে করুন, বিেীয়ে
মকান কারতণ বিপদাপদ এতস মগতল োতে ধধর্েধারণ করার এিং ো মথতক
উপকে হওয়ার ও নসীহে হাবসল করার মেৌবফক দান করুন -আমীন ।
এখন আমরা বিপদাপতদ করণীয় বনতয় আতলািনা করি, ইনশাআল্লাহ ।
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বিপদাপতদ করণীয়-১
এটাতক সেকে সংতকে মতন করতি পূতিে িলা হতয়তে, আল্লাহ ো‘আলা পরীক্ষা
গ্রহণ, মর্োদা িবি, গুনাহ মাফ এিং সেকে সংতকে বহতসতি বিপদাপদ বদতয়
থাতকন, বকন্তু একজন মুবমন বিপদগ্রস্ত হতল সিেপ্রথম মস এটাতক বনতজর মন্দ
আমতলর প্রবেবক্রয়া মতন করতি এিং ধারণা করতি মর্, সেকে কতর মদয়ার জনযই
োতক বিপতদ মগ্রফোর করা হতয়তে । এর উপকাবরো হল, এতে মস েীেকবম্পে হতয় পূিেকে আমতলর বহসাি-বনকাশ শুরু করতি এিং েুল-ভ্রাবন্তগুতলা
বিবিে করতি অেঃপর োওিা-ইবস্তগফার কতর আমল সংতশাধতনর বফবকর করতি
। পক্ষান্ততর র্বদ মস এটাতক সেকে সংতকে মতন না কতর প্রথতমই মর্োদা িবির
কারণ মতন কতর িতস, োহতল মস বনতজর প্রবে সুধারণা িশেঃ আমল সংতশাধতন
মতনাতর্াগী হতি না । ফতল অিতশতষ ক্ষবেগ্রস্ততদর অন্তেুেি হতয় র্াতি । মকননা,
হয়তো বিপদ এতসবেল োতক সেকে করতে বকন্তু মস রতয় মগল আতগর মেই
বনতিে ও উদাসীন । েতি আমল সংতশাধন কতর মনয়ার পর বিপদাপদতক গুনাহ
মাফ ও মর্োদা িবির কারণ মতন করাতে মকান সমসযা মনই, িরং মসটা আরও
োতলা । মকননা, এতে মতনািল িাঙ্গা থাতক, হোশা দূরীেূে হয় এিং ইহবেসাি
েথা সওয়াতির বনয়ে থাকাতে অবেবরি সাওয়ািও পাওয়া র্ায়।
করণীয়-২
সির ও ধধর্ে অিলম্বন করা
বিপদাক্রান্ত হতয় সির অিলম্বন করা এিং আল্লাহ োআলার ফায়সালায় (সন্তুে)
থাকা অেযন্ত জরুরী । েতি মসটা হতে হতি বিপতদর প্রথম প্রহতর । কারণ, মশষ
পর্েন্ত সকতলই ধধর্ে ধরতে িাধয হয়, বকন্তু েখন মসই ধধতর্ের আর কীইিা মূলয
থাতক? েতি সির ও সন্তুবে আল্লাহ ওয়ালাতদর সুহিতের মাধযতমই হাবসল হয় ।
হাদীতসর িাণী
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ َرضِيَ اللَِّهُ عَنْهُ قَالَ ِ مَرَِّ النَِّبِيُِّ صَلَِّى ال َِّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَِّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْ ٍر
ب بِمُصِيبَتِي وَلَ ْم تَعْرِفْ ُه فَقِي َل لَهَا إِ َنِّ ُه
ْ َك لَ ْم ُتص
َ ِ َِّك عَنِّي فَإِن
َ ْت إِلَي
ْ َفَقَالَ اتَِّقِي اللَِّ َه وَاصْبِرِى قَال
ي
َ ِت بَابَ النَِّبِيِّ صَلَِّى اللَِّ ُه عَلَيْ ِه وَسَلَِّمَ فَ َلمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَِّاب
ْ َالنَِّبِيُِّ صَلَِّى اللَِّهُ عَلَيْ ِه وَسَلَِّمَ فَأَت

 رواه البخارى.فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَا َل إِنَِّمَا الصَِّبْ ُر عِ ْندَ الصَِّدْمَةِ ا ْْلُولَى
েরজমাঃ হর্রে আনাস রা. িতলন, একদা নিী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম পথ িলতে িতলতে এমন এক মবহলার বনকট মপৌাঁেতলন, মর্ একবট
কিতরর বনকট কাাঁদবেল, নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলতলন, মদখ,
আল্লাহতক েয় কর এিং ধধর্ে ধর । মস িলল, আমার বনকট হতে সতর র্াও, েুবম
আমার বিপতদ পড় বন । মস নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-মক বিনতে
পাতরবন । োরপর োতক িলা হল, ইবন মো নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
(১২৮৩)احلديث
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ওয়াসাল্লাম। একথা শুতন মস নিীজীসাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর দরজায়
আসল এিং মসখাতন মকান দাতরায়ান মদখতে মপল না । োরপর মস িলল,
হুর্ূরসাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম! আবম আপনাতক েখন বিনতে পাবরবন!
হুর্ুরসাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলতলন, প্রকে ধধর্েতো বিপতদর প্রথম প্রহতর
। (মন শান্ত হতয় মগতল ধধতর্ের মকান অথে থাতক না) । (িুখারী,মুসবলম ও মুসনাতদ
আহমদ-৫/২৪২)

বিপতদ ধধর্েধারণ করা আবম্বয়া মকরাতমর আ. সুন্নাে
আল্লাহ োআলার িাণী
﴾٦١﴿ ِفَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِ َن الرُِّ ُسل
(১) অথেঃ (তহ নিী) আপবন ধধর্েধারণ করুন, মর্মন অনযানয দঢ় সংকল্প
রাসূলগণ ধধর্েধারণ কতরবেতলন। (সূরা আহক্বাফ-৩৫)
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُ ٌِّل ِمنَ الصَِّابِرِي َن
(২) অথেঃ আর ইসমাইল, ইদরীস ও র্ুলবকফলতদর আতলািনা করুন, োরা
সকতলই ধধর্েশীল দঢ়পদ বেতলন। (সূরা আবম্বয়া-৮৫)
58:(اْلنبياء

﴾٥٥﴿ ِك ِمنْ عَزْمِ اْلُْمُور
َ ِوَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا َأصَابَكَ ۗ ِإنَِّ ذَٰل
(৩) (হর্রে লুকমান (আঃ) োর মেতলতক নসীহে কতর িলতলন!) মহ িৎস! মর্
বিপদ মোমার উপর আপবেে হয় োতে েুবম ধধর্েধারণ করতি । (সূরা মলাকমান)
﴾٥٢﴿ وَلَنَصْبِرَنَِّ عَلَ ٰى مَا آذَيْتُمُونَا ۗ وَعَلَى اللَِّـهِ فَلْيَتَوَكَِّلِ الْمُتَوَكِِّلُو َن
(৪) (রাসূলগণ কাবফরবদগতক িলতলন) মোমরা আমাতদরতক মর্সি কে বদতয়তো,
আমরা োতে সির করতিা; আর আল্লাহরই উপর েরসাকারীতদর েরসা করা
উবিে । (সূরা ইিরাহীম-১২)
﴾٥٦١﴿ َفَاصْبِرْ عَلَ ٰى مَا يَقُولُونَ وَسَبِِّحْ بِحَمْدِ رَبِِّك
(৫) অেএি আপবন (তহ মুহাম্মদ!) োতদর (কুফর বমবশ্রে) িাকযািলীর প্রবে
ধধর্েধারণ করুন এিং বনজ রতির প্রশংসায় োসিীহ পাি করতে থাকুন । (সূরা ত্বহা-১৩০)

﴾٦٢﴿ ۗ ولَقَدْ كُذِِّبَتْ رُسُلٌ مِِّن قَبْلِكَ َفصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِِّبُوا وَأُوذُوا حَتَِّىٰ أَ َتاهُمْ َنصْرُنَا
(৬) আর িহু পয়গম্বর র্ারা আপনার পূতিে অেীে হতয়তেন, োতদরতকও
বমথযািাদী সািযস্ত করা হতয়বেল, োাঁরা সিরই কতরবেতলন োাঁতদরতক বমথযািাদী
সািযস্ত করার ও োতদরতক র্ােনা মদয়ার প্রবে, মর্ পর্েন্ত না োাঁতদর বনকট আমার
সাহার্য মপৌাঁতেবেল । (সূরা আনআম-৩৪)

www.darsemansoor.com

সিতরর ফর্ীলে
আল্লাহ োআলার িাণী
﴾٥٥٥﴿ َإِنِِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْ َم بِمَا صَبَرُوا َأنَِّهُمْ ُهمُ الْفَائِزُون
(১) আবম আজ োতদরতক োতদর ধধতর্ের পুরস্কার এই বদলাম মর্, োরা
সফলকাম হতয়তে । ( সূরা মুবমনুন-১১১)
﴾٢٦﴿ ِوَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِ َِّن ٰذَلِكَ لَمِ ْن عَزْمِ اْلُْمُور
(২) আর মর্ ধধর্ে ধতর এিং ক্ষমা কতর মদয়, এটা অিশয সাহবসকোপূণে
কার্োিলীর অন্তেুেি । (সূরা -শূরা -৪৩)
﴾ الَِّذِينَ ِإذَا أَصَابَتْهُم مُِّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَِّا لِلَِّـ ِه وَإِنَِّا إِلَيْهِ رَاجِعُو َن٥١١﴿ وَبَشِِّرِ الصَِّابِرِي َن
﴾٥١٥﴿ َك هُمُ ا ْلمُهْتَدُون
َ ِت ِمِّن رَِّبِِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَأُولَـٰئ
ٌ ﴾ أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَا٥١١﴿
(৩) আর সুসংিাদ শুবনতয় বদন এমন ধধর্েশীলতদরতক র্খন োতদর উপর মুসীিে
আতস, েখন িতল, আমরা মো আল্লাহরই আয়তত্ত, আর আমরা সকতল আল্লাহরই
সমীতপ প্রেযািেেনকারী । োতদর প্রবে িবষেে হতি বিতশষ করুণাসমূহ োতদর
প্রবেপালতকর পক্ষ হতে এিং সাধারণ করুণাও । আর এরাই এমন মলাক র্ারা
মহদায়াে প্রাপ্ত হতয়তে । (সূরা িাকারা ১৫৫-১৫৭)
﴾٥١٦﴿ يَا أَيُِّهَا الَِّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَِّبْرِ وَالصَِّالَةِ ۗ إِ َِّن اللَِّـهَ مَ َع الصَِّابِرِي َن
(৪) মহ মুবমনগণ! মোমরা ধধর্ে ও নামার্ িারা সাহার্য কামনা কর । বনিয়
আল্লাহ ধধর্েশীলতদর সতঙ্গ থাতকন । (সূরা িাকারা-১৫৩)
مَا عِندَكُمْ يَنفَ ُد ۗ وَمَا عِندَ اللَِّـ ِه بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَِّ الَِّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
﴾٦١﴿ َيَعْمَلُون
(৫) র্া বকেু মোমাতদর বনকট আতে, ো বনঃতশষ হতয় র্াতি, আর র্া আল্লাহর
বনকট আতে, ো বিরন্তন থাকতি; আর র্ারা ধধর্েধারণ করতি আবম অিশযই
োতদর পুরস্কার প্রদান করি োতদর োল কাতজর বিবনমতয় । (সূরা-নাহল-৯৬)
ك ۗ َلَ يَرَوْنَ ِفيهَا َش ْمسًا
ِ ِي فِيهَا عَلَى اْلَْرَائ
َ ِ﴾ مُِّتَِّكِئ٥٢﴿ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَِّةً َوحَرِيرًا
﴾٥٦﴿ وََلَ زَمْهَرِيرًا
(৬) আর োতদর ধধতর্ের বিবনমতয় োতদরতক জান্নাে এিং মরশমী মপাশাক প্রদান
করতিন । এমোিস্থায় মর্, োরা োর মতধয পালতের উপর মহলান বদতয় থাকতি,
মসখাতন োরা না উত্তাপ মোগ করতি আর না শীে (িরং পবরতিশ হতি
নাবেশীতোষ্ণ) । (সূরা- দাহর-১২-১৩)
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لَِّيْسَ الْبِرَِّ أَن تُوَلُِّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْ ِرقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَِّ الْبِرَِّ مَ ْن آمَنَ بِاللَِّـهِ وَالْيَوْ ِم
ي
َ ِي وَآتَى الْمَا َل عَلَ ٰى حُبِِّ ِه ذَوِى الْقُرْبَ ٰى وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاك
َ ِِّب وَالنَِّبِي
ِ اْلْخِرِ وَالْمَالَئِكَ ِة وَالْكِتَا
َ ب وَأَقَامَ ال
صِّالَ َة وَآتَى ال َزِّكَاةَ وَالْمُوفُو َن بِعَهْدِهِ ْم إِذَا عَاهَدُوا
ِ ي وَفِي الرِِّقَا
َ ِوَابْنَ السَِّبِي ِل وَالسَِّائِل
َ صابِرِينَ فِي الْبَأْسَا ِء وَال
ُك هُم
َ ِضِّ َِّرا ِء َوحِيَ الْبَأْسِ ۗ أُولَـٰئِكَ ا َلِّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَـٰئ
َِّ ۗ وَال
﴾٥٥٥﴿ َالْمُ َتِّقُون
(৭) িরং মনক কাজ মো এটা মর্, মকান িযবি ঈমান রাতখ আল্লাহর প্রবে,
বকয়ামে বদিতসর প্রবে ....... আর র্ারা ধধর্েধারণ কতর অোি অনটতন, অসুতখবিসুতখ ও র্ুি-বজহাতদ । এরাই সবেযকাতরর মানুষ, এরাই সবেযকাতরর মখাদােীরু
। (সূরা িাকারা-১৭৭)
সির সংক্রান্ত হাদীতসর িাণী
ُجبًا ْلَمْ ِر ا ْلمُؤْمِنِ إِنَِّ أَمْرَ ُه كُلَِّه
َ َ « ع-صلى الله عليه وسلم- ِعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُو ُل اللَِّه
خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَا َك ْلَحَ ٍد إِ ََِّل لِلْمُؤْمِنِ ِإ ْن أَصَابَتْهُ سَرَِّا ُء شَكَ َر فَكَا َن خَيْرًا لَ ُه وَ ِإنْ أَصَابَتْ ُه ضَرَِّا ُء صَبَ َر
(৭৬৯২).فَكَانَ خَيْرًا لَ ُه »رواه مسلم احلديث
অথেঃ হর্রে সুহাইি রা. হতে িবণেে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িতলতেন, মুবমতনর অিস্থা বক অদ্ভুে মর্, োর সকল অিস্থাই কলযাণকর! আর
এটা মকিল (মুবমতনর) ধিবশেয । র্বদ মস কলযাণপ্রাপ্ত হয় েতি আল্লাহ
মশাকরগুজারী কতর । মো এটা োর জনয কলযাণ িতয় আতন । আর র্বদ োর
উপর মুসীিে আতস েতি মস সির কতর । মো এটাও োর জনয কলযাণ িতয়
আতন । (মুসবলম শরীফ, হাদীস নং ৭৪৬০/৬৪)
করণীয়-৩: প্রতেযক বিপতদর বিবনমতয় আল্লাহ োআলা কী পুরস্কার ও সাওয়াি
প্রদান করতিন ো স্মরণ করা এিং মসই সাওয়াি অজেতনর ইয়াক্বীন রাখা, আর
এর িারা সান্ত্বনা লাে করা ।
বনতে বিবেন্ন প্রকার বিপতদর ফর্ীলে সম্ববলে হাদীস েুতল ধরা হতে।
সন্তান হারাতনার ফর্ীলে
 أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( َل ميوت ْلحد من املسلمي: عن أيب هريرة
(৬২৮০)ثالثة من الولد متسه النار إَل حتلة القسم ) رواه البخارى احلديث
হর্রে আিূ হুরাইরা রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ
কতরতে, মর্ মুসলমাতনর বেনবট সন্তান মেুযিরণ কতর, মদার্তখর আগুন োতক
স্পশে করতি না । (আল আদািুল মুফরাদ বলল িুখারী- হাদীস নং-১৪৩)
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عن أىب هريرة أن امرأة اتت النيب صلى الله عليه و سلم بصىب فقالت ادع له فقد دفنت ثالثة
فقال احتظرت حبظار شديد من النار
হর্রে আিূ হুরাইরা রা. িতলন, একদা জধনকা মবহলা নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাতমর বখদমতে একবট বশশুসন্তানসহ উপবস্থবে হল এিং িলল, ইয়া
রাসূলাল্লাহ! এর জনয দুআ করুন । আবম মো ইবেমতধযই বেনবট সন্তানতক
সমাবধস্থ কতরবে । বেবন ইরশাদ করতলন, ো হতল মো েুবম মদার্তখর মুকাবিলায়
মজিুে প্রবেিন্ধক গতড়তো । (আল আদািুল মুফরাদ- হাদীস নং ১৪৪)
عن خالد العبسي قال مات بن يل فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا أبا هريرة ما مسعت
من النيب صلى الله عليه و سلم شيئا تسخى به أنفسنا عن موتانا قال مسعت من النيب صلى
(১৪৫)الله عليه و سلم يقول صغاركم دعاميص اجلنة اْلدب املفرد احلديث
হর্রে খাবলদ আিসী িতলন, আমার একবট পুত্র সন্তান মেুযিরণ করল। আবম
বনদারুণ মমোহতে হতয় পড়লাম। েখন আবম িললাম, মহ আিূ হুরাইরা! আপবন
নিী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাতমর বনকট এমন বকেু শুতনতেন- র্া িারা
আমার পুতত্রর মেুযর মশাতকর মতধয একটু সান্ত্বনা লাে করতে পাবর? বেবন
িলতলন, আবম নিী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামতক িলতে শুতনবে,
মোমাতদর মোট মোট বশশু সন্তান মিতহশতের পাবনর জীি স্বরূপ। (আল আদািুল
মুফরাদ, হাদীস নং-১৪৫)

عن جابر بن عبد الله قال مسعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من مات له ثالثة
من الولد فاحتسبهم دخل اجلنة قلنا يا رسول الله واثنان قال واثنان قلت جلابر والله أرى لو
(641)  نفس املصدر احلديث.قلتم وواحد لقال قال وأنا أظنه والله
হর্রে জাবির ইিতন আব্দুল্লাহ রা. িতলন আবম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম িলতে শুতনবে, র্ার বেনবট সন্তান মেুযমুতখ পবেে হল এিং মস
সাওয়াতির আশায় ধধর্েধারণ করল, মস অিশযই মিতহশতে র্াতি । আমরা
িললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আর র্ার দুবট সন্তান মেুযমুতখ পবেে হল (োর অিস্থা
কী হতি?) ইরশাদ করতলন, এিং র্ার দু’বট মস-ও । জাবির রা. এর িরাে বদতয়
িণেনাকারী মাহমূদ ইিতন লািীদ িতলন, আবম জাবিরতক মখাদার কসম বদতয়
িললাম, আমার মো মতন হয়, র্বদ আপবন এক সন্তাতনর মেুযর কথা িলতেন,
েিুও বেবন ো-ই িলতেন । বেবন িলতলন, কসম আল্লাহর, আমার ধারণাও োই।
(আল আদািুল মুফরাদ- হাদীস নং - ১৪৬)

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال: عن أىب موسى اَلشعرى
 نعم فيقول: الله ملالئكته قبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون نعم فيقول اقبضتم مثرة فؤاده فيقولون
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 ابنوا لعبدى بيتا في اجلنة ومسوه:  فيقول الله،  ما ذا قال عبدى ؟ فيقولون حمدك واسرتجع:
(২৪৩)احلديث

 رواه الرتمذى. )بيت احلمد
হর্রে আিূ মূসা আশআরী রা. মথতক িবণেে, বেবন িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িতলতেন, র্খন মকান িান্দার সন্তান মারা র্ায়, আল্লাহ
ো‘আলা মফতরশোতদর িতলন, মোমরা বক আমার িান্দার সন্তান উবিতয় বনতল?
োরা উত্তর বদতয় থাতকন- হযাাঁ মখাদা । বেবন আিার বজতজ্ঞস কতরন মোমরা বক
োর অন্ততরর ধন মকতড় বদতল? োরা িতল, হযাাঁ মখাদা । বেবন পুনরায় বজতজ্ঞস
কতরন, েখন আমার িান্দা বক িলতলা? োরা উত্ততর িতলন, েখন মস আপনার
প্রশংসা করল এিং ইন্নাবলল্লাহ ...... িলল । েখন আল্লাহ পাক িতলন, আমার
িান্দার জনয মিতহশতে একবট ঘর বনমোণ কর আর এর নাম রাখ িাইেুল হামদ ।
(মুসনাতদ আহমাদ, বেরবমর্ী)

ঘবনষ্ঠ িযবির মেুযর আঘাে সহয করার উপর সাওয়াতির আশা রাখার ফর্ীলে
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَِّ رَسُو َل اللَِّهِ صَلَِّى اللَِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَِّمَ قَا َل يَقُولُ اللَِّهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِ ِن
( رواه البخارى احلديث.ُن َأهْلِ الدُِّنْيَا ثُمَِّ احْتَسَ َبهُ إَِلَِّ الْجَ َِّنة
ْ ِت صَفِ َِّيهُ م
ُ ْعِنْدِى جَزَاءٌ إِذَا قَ َبض
৬৪২২)

হর্রে আিূ হুরাইরা রা. মথতক িবণেে, বেবন িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম িতলতেন, আল্লাহ পাক িতলন, আমার মুবমন িান্দা- র্খন আবম োর
দুবনয়ার মকান বপ্রয়োজনতক উবিতয় মনই আর মস (এই আঘাে মপতয় সির কতর
ও প্রবেদাতন) সওয়াতির আশা রাতখ োর জনয আমার বনকট জান্নাে িযেীে মকান
পুরস্কার মনই । (িুখারী হাদীস নং- ৬৪২২)
িযাখযাঃ صفِىঅথে
বপ্রয়োজন । এর মতধয মাো-বপো, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজনَ
িন্ধু-িান্ধি সিাই শাবমল ।
মরাগীর মরাগ-র্ােনা োর গুনাতহর কাফফারা
স্বরূপ
ِ
ِ
عَنْ أَبِي سَعِي ٍد الْخُدْرِىِّ وَعَ ْن ٍأَبِي هُ َريْرَةَ عَنْ النَِّبِ ِّي صَلَِّى ال ٍلَِّهُ عَلَيْ ِه وَسَلَِّمَ قَالَ مَا ُيصِيبُ الْمُسْلِ َم
َ مِنْ نَصَبٍ وَ ََل وَصَبٍ وَ ََل هَمِّ وََلَ ُحزْنٍ وََلَ أَذًى وََلَ غَ ِّم حَ َتِّى ال
شِّوْكَةِ ُيشَاكُهَا إِ ََلِّ كَ َفِّ َر ال َلِّ ُه
(৫৬৪১) رواه البخارى احلديث.ُبِهَا مِنْ خَطَايَاه

হর্রে আিূ সাঈদ খুদরী ও হর্রে আিূ হুরাইরা রা. িণেনা কতরন মর্, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িতলতেন, মুসবলম িান্দার উপর মরাগ-মশাক, দুখকে, দুেোিনা র্াই আসুক না মকন, এমনবক একবট কাাঁটাও র্বদ োর গাতয় বিাঁতধ
েতি ো িারা আল্লাহ োআলা োর গুনাহসমূতহর কাফফারা কতর থাতকন । (আল
আদািুল মুফরাদ ৪৯৪)
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عن أىب هريرة عن النيب صلى الله عليه و سلم قال َل يزال البالء باملؤمن واملؤمنة في جسده
 رواه البخارى ىف اْلدب املفرد.وأهله وماله حىت يلقى الله عز و جل وما عليه خطيئة
(১৯৫) احلديث
হর্রে আিূ সালামা ও হর্রে আিূ হুরাইরা রা. িণেনা কতরন মর্, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কতরতেন, মুবমন পুরুষ ও নারীর জান ও
মাল এিং পবরিার পবরজতনর (অনয িণেনা মতে এিং োর সন্তাতনর উপর) িালামুবসিে মলতগই থাতক, অেঃপর মস আল্লাহ োআলার সবন্নধাতন এমন অিস্থায়
উপনীে হয় মর্, োর আর মকান গুনাহই িাকী থাতক না । (আল আদািুল মুফরাদ হাঃ
নং- ৪৯৬)

عن عائشة رضي الله عنها عن النيب صلى الله عليه و سلم قال إذا اشتكى املؤمن أخلصه الله
(৪৯৯) رواه البخارى ىف اْلدب املفرد احلديث.كما خيلص الكري خبث احلديد
হর্রে আবয়শা রা. িতলন, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িতলতেন,
র্খন মকান মুবমন িযবি অসুস্থ হয়, েখন আল্লাহ ো‘আলা োতক গুনাহরাবশ হতে
এমনোতি পবরস্কার-পবরেন্ন কতর মফতলন মর্মন মলাহার জংতক কামাতরর হাপর
পবরষ্কার কতর মদয় । (আল আদািুল মুফরাদ হাঃ নং ৪৯৯)
জ্বতরর ফর্ীলে
 ما من مرض يصيبىن أحب إىل من احلمى ْلنها تدخل في كل عضو مىن: عن أىب هريرة قال
 رواه البخارى ىف اْلدب املفرد احلديث.وان الله عز و جل يعطى كل عضو قسطه من اْلجر
হর্রে আিূ হুরাইরা রা. িতলন, আমার বনকট জ্বতরর মিতয় বপ্রয়ের আর মকান
মরাগ মনই। মকননা, এটা আমার প্রবেবট অঙ্গ- প্রেযতঙ্গ প্রতিশ কতর । আর আল্লাহ
োআলা এর বিবনমতয় প্রবেবট অঙ্গ-প্রেযতঙ্গ োর প্রাপয সাওয়াি প্রদান কতর
থাতকন । (আল আদািুল মুফরাদ, হাঃ নং ৫০৫)
কাাঁটা মিাঁধার ফর্ীলে
 ما أصاب املؤمن من شوكة فما: أن عائشة أخربته أن النيب صلى الله عليه و سلم كان يقول
 رواه البخارى ىف اْلدب املفرد احلديث.فوقها فهو كفارة
নিী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম প্রায়ই িলতেন, মুবমন িান্দার গাতয়
মকান কাাঁটা মিাঁধা হতে শুরু কতর মোট িড় র্ে বিপদই আপবেে হয় োতে োর
গুনাতহর কাফফারা হতয় র্ায় । (আল আদািুল মুফরাদ হাঃ নং ৫০৮)
 ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا حيتسبها إَل قضى: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
 رواه البخارى ىف اْلدب املفرد احلديث.بها من خطاياه يوم القيامة
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িতলতেন, মর্ মকান মুসলমাতনর গাতয়
এই দুবনয়ার একবট কাাঁটা বিতধ এিং মস োর বিবনমতয় সাওয়াতির আশা রাতখ
োহতল এর জনয বকয়ামতের বদন োর গুনাহরাবশ মাজেনা করা হতি । (আল
আদািুল মুফরাদ, হাদীস নং-৫০৯)

মহামারী ও মেতগ বনহে িযবির ফর্ীলে
 خيتصم الشهداء واملتوفون: عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
على فرشهم إىل ربنا في الذين يتوفون من الطاعون فيقول الشهداء إخواننا قتلوا كما قتلنا
ويقول املتوفون على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا فيقول ربنا انظروا إىل
جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح املقتولي فإنهم منهم ومعهم فإذا جراحهم قد أشبهت
رواه النسائى ىف سننه احلديث.جراحهم
হর্রে ইরিার্ ইিতন সাবরয়া রা. হতে িবণেে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম িতলতেন, র্ুতি শহীদগণ ও ঘতর বিোনায় মেিযবিগণ মহামারীতে
মে িযবিতদর সম্পতকে পরওয়ারতদগাতর আলতমর বনকট দািী মপশ করতিন ।
শহীদগণ িলতিন, এরা আমাতদর োই । কারণ োরা আঘাতে বনহে হতয়তে,
মর্রূপ আমরা বনহে হতয়বে । আর ঘতর বিোনায় মেগণ িলতিন, এরা আমাতদর
দলেুি; এরা োতদর ঘতর মতরতে মর্রূপ আমরা মতরবে । েখন আল্লাহ ো‘আলা
িলতিন, এতদর শরীতরর আঘাতের বদতক মদখ, এতদর আঘাে র্বদ শহীদতদর
আঘাতের অনুরূপ হয় ো হতল োরা শহীদগতণর অন্তেুেি হতি এিং শহীদগতণর
সতঙ্গই থাকতি । পতর মদখা র্াতি মর্, োতদর আঘাে শহীদগতণর আঘাতের
অনুরূপ । (আহমাদ ও নাসায়ী)
 اخرجه البخارى ومسلم. الطاعون شهادة كل مسلم:وعن انس رضـ قال
হর্রে আনাস রা. িতলন, নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িতলতেন,
মহামারী প্রতেযক মুসলমাতনর জনয শাহাদাে স্বরূপ । (িুখারী,মুসবলম)
মপতটর পীড়ার ফর্ীলে
َ قال رَسُولَ اللَِّهِ صَلَِّى اللَِّ ُه عَلَيْهِ وَسَلَِّمَ قَالَ مَ ْن قَتَلَهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَِّب:َعنَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَال
 رواه أحمد.فِي قَبْرِهِ قَا َل اْلْخَرُ بَلَى
হর্রে সুলাইমান ইিতন সুরাদ রা. িতলন, নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
কতরতেন, র্াতক োর মপতটর পীড়া (পাকস্থলী, হাটে, ফুসফুস, বলোর, বকডবন
ইেযাবদ) হেযা কতরতে, োতক কিতর শাবস্ত মদয়া হতি না । (মুসনাতদ আহমদ)
মগী মরাতগর ফর্ীলে
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 قال يل ابن عباس أَل أريك امرأة من أهل اجلنة ؟ قلت بلى قال: عن عطاء بن أيب رباح قال
هذه املرأة السوداء أتت النيب صلى الله عليه و سلم فقالت إين أصرع وإين أتكشف فادع الله
 فقالت أصرب. ) يل قال ( إن شئت صربت ولك اجلنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك
 أخرجه البخارى احلديث.فقالت إين أتكشف فادع الله أن َل أتكشف فدعا لها
োতিয়ী হর্রে আো ইিতন আিী রিাহ িতলন, আমাতক একিার হর্রে ইিতন
আব্বাস রা. িলতলন, (আো!) আবম বক মোমাতক একবট মিতহশেী মবহলা মদখাি
না? আবম িললাম, হযাাঁ । বেবন িলতলন, এই কাতলা মবহলাবট । মস একিার
নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর বনকট এতস িলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ!
আবম মগী মরাতগ আক্রান্ত হই এিং আমার সেতরর কাপড় বিক থাতক না ।
আল্লাহর বনকট আমার জনয দুআ করুন । হুর্ূর সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িলতলন, র্বদ েুবম ইো কর সির করতে পাতরা েখন মোমার জনয জান্নাে
রতয়তে । আর র্বদ ইো কর আবম দুআ করি, আল্লাহ মর্ন মোমাতক আতরাগয
দান কতরন । (বকন্তু মসতক্ষতত্র জান্নাতের ওয়াদা নাই) মস িলল, আবম সির করি
। অেঃপর মস িলল, হুর্ুর সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমার কাপড় বিক
থাতক না । দুআ করুন, আমার সের মর্ন খুতল না র্ায় । হুর্ুর সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম োর জনয মসই দুআ করতলন । (িুখারী, মুসবলম)
িক্ষু মরাতগর ফর্ীলে
 رمدت عيين فعادىن النيب صلى الله عليه و سلم مث قال يا زيد لو أن: عن زيد بن أرقم يقول
عينك ملا بها كيف كنت تصنع قال كنت أصرب وأحتسب قال لو أن عينك ملا بها مث صربت
 اخرجه البخارى ىف اْلدب املفرد احلديث.واحتسبت كان ثوابك اجلنة
হর্রে র্াতয়দ ইিতন আরকাম রা. িতলন, একিার আমার িক্ষুতরাগ হল, েখন
নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমাতক মদখতে আসতলন । বেবন আমাতক
লক্ষয কতর িলতলন, র্াতয়দ! এোতি র্বদ মোমার িক্ষুতরাগ অিযাহে থাতক েতি
েুবম বক করতি? আবম িললাম, আবম সির করি এিং সাওয়াতির প্রেযাশা করি
। বেবন িলতলন, এোতি মোমার িক্ষুতরাগ র্বদ অিযাহে থাতক আর েুবম োতে
সির কর ও সাওয়াতির প্রেযাশা কর েতি েুবম এর বিবনমতয় জান্নাে লাে করতি
। (আল আদািুল মুফরাদ হাঃ নং ৫৩৪)
 إذا ابتليته حببيبتيه: عن أنس قال مسعت النيب صلى الله عليه و سلم يقول قال الله عز و جل
 اخرجه البخارى ىف اْلدب املفرد احلديث.يريد عينيه مث صرب عوضته اجلنة
হর্রে আনাস রা. িতলন, আবম নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলতে
শুতনবে মর্, আল্লাহ োআলা (বকয়ামতের বদন) িলতিন, র্খন আবম আমার
িান্দাতক োর বপ্রয় িস্তু দুবটর পরীক্ষায় (অথোৎ, িক্ষুিতয়র পীড়ায় িা অন্ধ হতয়
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র্াওয়ার মুসীিতে) বলপ্ত কতরবে, আর োতেও মস ধধর্েধারণ কতরতে, বিবনমতয়
(আজ) আবম োতক মিতহশে প্রদান করলাম । (আল আদািুল মুফরাদ- হাং নং-৫৩৬)
মরাগীর দুআ মফতরশোর দুআর মে মকিুল
 قال ىل النيب صلى الله عليه وسلم " إذا دخلت على مريض:  قال، عن عمر بن اخلطاب
 أخرجه ابن ماجة ىف سننه احلديث. "  فإن دعاءه كدعاء املالئكة. فمره أن يدعو لك
হর্রে উমর ইিনুল খাত্তাি রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িতলতেন, র্খন েুবম মকান মরাগীর বনকট র্াতি, োতক মোমার জনয দুআ করতে
িলতি, মকননা োর দুআ মফতরশোতদর দুআর নযায় (মকিুল)- ইিতন মাজাহ
(অসুস্থ) িযবি মরাগাক্রান্ত হওয়ার পূতিের অেযাস অনুর্ায়ী ইিাদাতের সাওয়াি লাে
কতর থাতক
 ما من أحد ميرض إَل كتب له: عن عبد الله بن عمرو عن النيب صلى الله عليه و سلم قال
 أخرجه البخارى ىف اْلدب املفرد احلديث.مثل ما كان يعمل وهو صحيح
হর্রে আব্দুল্লাহ ইিতন আমর রা. িতলন, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম িতলতেন, মর্ মকান িযবি মরাগগ্রস্ত হয়, মস োর মরাগাক্রান্ত হওয়ার
পূতিে সুস্থািস্থায় ইিাদে কতর মর্রূপ সাওয়াি লাে করতো অসুস্থো অিস্থায়
মসরূপই ইিাদতের সাওয়াি লাে কতর । (আিু আদািুল মুফরাদ হাঃ নং ৫০২)
 انه راح إىل مسجد دمشق وهجر: عن راشد بن داود الصنعاين عن أيب اْلشعث الصنعاين
بالرواح فلقي شداد بن أوس والصناحبي معه فقلت أين تريدان يرحمكما الله قاَل نريد ههنا
إىل أخ لنا مريض نعوده فانطلقت معهما حىت دخال على ذلك الرجل فقاَل له كيف أصبحت
قال أصبحت بنعمة فقال له شداد أبشر بكفارات السيئات وحط اخلطايا فإين مسعت رسول
الله صلى الله عليه و سلم يقول ان الله عز و جل يقول اين إذا ابتليت عبدا من عبادى مؤمنا
فحمدين على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من اخلطايا ويقول الرب
 أخرجه.عز و جل انا قيدت عبدى وابتليته وأجروا له كما كنتم جترون له وهو صحيح
اإلمام أحمد
হর্রে শাোদ ইিতন আওস এিং সুনাতিহী রা. হতে িবণেে আতে, োাঁরা উেতয়
এক পীবড়ে িযবিতক মদখতে মগতলন এিং োতক বজতজ্ঞস করতলন আজ সকাল
মকমন র্াতে? মস িলল আল্লাহর মমতহরিানীতে োলই র্াতে । একথা শুতন
হর্রে শাোদ িলতলন, মোমার প্রবে গুনাহ মাফ ও অপরাধ মাজেনার সুসংিাদ
মহাক! মকননা, আবম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামতক িলতে শুতনবে,
আল্লাহ োআলা িতলন, আবম র্খন আমার িান্দাতদর মতধয মকান মুবমন িান্দাতক
মরাগগ্রস্ত কবর, আর আমার এই মরাগগ্রস্ত করা সতেও মস আমার মশাকর কতর- মস
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োর মরাগশর্যা হতে উিতি সমস্ত গুনাহ হতে পাক সাফ হতয় মস বদতনর মে
মর্বদন োর মাো োতক প্রসি কতরবেল । নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িতলতেন, আল্লাহ োিারাকা ওয়া ো‘আলা মফতরশোতদরতক িতলন- আবম আমার
িান্দাতক িন্দী কতর মরতখবে এিং মরাগগ্রস্ত কতরবে অেএি , মোমরা োর (সুস্থ)
অিস্থায় োর জনয মর্ সাওয়াি বলখতে োই বলখতে থাতক । (মুসনাতদ আহমদ )
মানুতষর মদয়া কতে ধধর্েধারণ করা উত্তম
 الذى خيالط الناس ويصرب على: عن بن عمر عن النيب صلى الله عليه و سلم قال املؤمن
 اخرجه البخارى ىف اْلدب املفرد. أذاهم خري من الذى َل خيالط الناس وَل يصرب على اذاهم
احلديث
হর্রে ইিতন উমর রা. িতলন, নিী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িতলতেন, মর্ ঈমানদার িযবি মানুতষর সতঙ্গ মমলাতমশা কতর এিং োতদর মদয়া
কে সহয কতর, মস িযবি ঐ িযবি হতে উত্তম মর্ মানুতষর সতঙ্গ মমলাতমশাও কতর
না আর োতদর মদয়া কেও সহয কতর না । (আল আদািুল মুফরাদ হাদীস নং-৩৯০)
বিপদাপতদ আক্রান্ত হওয়া ঈমাতনর আলামে
 مثل املؤمن كمثل الزرع َل يزال: عن أيب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
الريح تفيئه وَل يزال املؤمن يصيبه بالء ومثل املنافق كمثل شجرة اْلرزة َل تهتز حىت
 اخرجه البخارى ىف صحيحه احلديث.تستحصد
হর্রে আিু হুরাইরা রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িতলতেন, মুবমতনর উদাহরণ শসয গাতের মে, িাোস োতক সিেদা এবদক মসবদক
মদালায় এিং োর উপর সিেদা মুসীিে মপৌাঁতে। আর মুনাবফতকর উদাহরণ হতে
বপলু গাতের নযায় র্া মদালায় না, র্ািৎ না োতক মকতট মফলা হয় । (িুখারী,
মুসবলম)

 اْلَسْقَامَ فَقَالَ « إِنَِّ الْمُؤْمِنَ إِذَا-صلى الله عليه وسلم-  ذَكَرَ رَسُولُ اللَِّ ِه:عَنْ عَامِرٍ الرَِّامِ قال
أَصَابَ ُه السَِّقَمُ ثُمَِّ أَعْفَاهُ اللَِّ ُه مِنْ ُه كَانَ كَفَِّارَةً لِمَا َمضَى مِنْ ذُنُوبِ ِه وَمَوْعِظَ ًة لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِ ُل وَإِ َِّن

َالْمُنَافِقَ إِذَا مَ ِرضَ ثُ َِّم أُعْفِىَ كَانَ كَالْ َبعِريِ عَقَلَهُ أَهْلُ ُه ثُمَِّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدْ ِر ِلمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْ ِر لِم
ُِّ َ فَقَالَ رَجُ ٌل مِمَِّنْ حَوْلَهُ يَا رَسُولَ اللَِّهِ وَمَا اْلَسْقَا ُم وَاللَِّهِ مَا مَرِضْتُ ق.» ُأَرْسَلُوه
 فَقَا َل.ط
. « قُمْ عَنَِّا فَلَسْتَ مِنَِّا-صلى الله عليه وسلم- ِرَسُولُ اللَِّه
হর্রে আতমরুর রাম রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
একিার মরাগ িযাবধ সম্পতকে আতলািনা করতলন এিং িলতলন, মুবমতনর র্খন
মরাগ হয়, অেঃপর আল্লাহ োহাতক আতরাগয দান কতরন, এটা োর অেীতের
গুনাহর জনয কাফফারা এিং েবিষযতের জনয বশক্ষার িস্তু হয়; বকন্তু মুনাবফক
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র্খন মরাগাক্রান্ত হয়, অেঃপর োতক আতরাগয দান করা হয়; মস মসই উতটর নযায়
র্াতক োর মাবলক মিাঁতধবেল অেঃপর মেতড় বদল। মস িুঝল না মর্, মকন োতক
মিাঁতধবেল এিং মকন োতক মেতড় বদল। েখন এক িযবি িতল উিল, ইয়া
রাসূলুল্লাহ! মরাগ আিার বক? আল্লাহর কসম, আবম মো কখনও মরাগাক্রান্ত হইবন!
হুর্ূর িলতলন, আমাতদর বনকট মথতক উতি র্াও। মকননা েুবম আমাতদর অন্তেুেি
নও। (আিু দাউদ)
বকয়ামতে বিপদগ্রস্ততদর সাওয়াি মদতখ সুখ-শাবন্ততোগীরা বনতজতদর জনয আতক্ষপ
করতি
 قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يود أهل العافية يوم القيامة حي يعطى: عن جابر قال
 اخرجه الرتمذى ىف.أهل البالء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا باملقاريض
سننه احلديث
হর্রে জাতির (রা) িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িতলতেন,
সুখ-শাবন্ততোগী িযবিরা বকয়ামতের বদন র্খন মদখতি, বিপদগ্রস্ত িযবিতদর প্রিুর
সাওয়াি মদয়া হতে, েখন আতক্ষপ করতি- আহা! র্বদ োতদর িামড়া দুবনয়াতে
কাাঁবি িারা কাটা হতো । (বেরবমর্ী)
মানুতষর মতধয নিী-রাসূল (আলাইবহমুস সালাম) ও মনককার মলাকতদর উপর
সিোবধক বিপদ-আপদ এতস থাতক
عن أىب سعيد اخلدرى أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو موعوك عليه
قطيفة فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة فقال أبو سعيد ما أشد حماك يا رسول
الله قال إنا كذلك يشتد علينا البالء ويضاعف لنا اْلجر فقال يا رسول الله أى الناس أشد
بالء قال اْلنبياء مث الصاحلون وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حىت ما جيد إَل العباءة جيوبها
.فيلبسها ويبتلى بالقمل حىت يقتله وْلحدهم كان أشد فرحا بالبالء من أحدكم بالعطاء
أخرجه البخارى ىف اْلدب املفرد احلديث
হর্রে আিূ সাঈদ খুদরী রা. িতলন, বেবন একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাতমর বখদমতে উপবস্থবে হতলন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম েখন জ্বরাক্রান্ত এিং োাঁর গাতয় একখানা িাদর জড়াতনা বেল । বেবন
(আিূ সাঈদ রা.) নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মদতহ হাে
রাখতলন এিং উত্তাপ অনুেি করতলন । েখন আিূ সাঈদ রা. িলতলন, আপনার
শরীতর কী েীষণ জ্বর ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিাতি নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করতলন, আমাতদর এরূপই হতয় থাতক । আমাতদর উপর
কবিন বিপদাপদ মদখা মদয় এিং আমরা এর িদতল বিগুণ সাওয়াি লাে কতর
থাবক । েখন আিূ সাঈদ রা. িলতলন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মকান মশ্রণীর মানুতষর
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উপর সিোবধক বিপদাপদ এতস থাতক? ইরশাদ করতলন, নিী-রাসূলগতণর উপর ।
োরপর সাবলহীন িা পুণযিানতদর উপর । োাঁতদর মকউ দাবরতরর অবিপরীক্ষায়
পবেে হতয়তেন । এমনবক এক জুব্বা োড়া পবরধাতনর মে মকান িস্ত্র োর বেল না
। অগেযা োই বোঁতড় লুঙ্গী িাবনতয় পবরধান কতরন । কারও শরীতর উকুন বদতয়
পরীক্ষা করা হয়, এই উকুনগুতলাই মশষ পর্েন্ত োাঁতক হেযা কতর মফতল,
বনঃসতন্দতহ মোমাতদর মধযকার মকউ পুরস্কার লাতে র্ে খুবশ হয় োতদর মধযকার
মকউ বিপদ-আপতদ েতোবধক খুবশ হতেন । (আল আদািুল মুফরাদ হাদীস নং-৫১২)
মরাগী মদখতে র্াওয়ার উতেশয, ফর্ীলে ও দু‘আ
নিী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কতরনঃ মকান মুসলমান
সকাতল মরাগী মদখতে মগতল সকাল পর্েন্ত সত্তর হাজার মফতরশো োর জনয দু‘আ
করতে থাতক । অনুরূপোতি বিকাতল মরাগী মদখতে মগতল সকাল পর্েন্ত সত্তর
হাজার মফতরশো োর জনয দু‘আ করতে থাতক এিং োতক জান্নাতের একবট
িাগান মদয়া হয় । (বেরবমর্ী, হাদীস নং-৯৭০)
মরাগী মদখতে র্াওয়ার কতয়কবট উতেশয । ক. োর সুস্থোর জনয দু‘আ করা, খ.
োর বনকট দু‘আ কামনা করা কারণ, োর দু‘আ মফতরশোতদর দু‘আর নযায়
মকিুল, গ. োতক সান্ত্বনা বদতয় বিশাল সাওয়াি অজেন করা । মকান অিস্থায় োতক
মদতখ হা-হুোশ করা িা কান্নাকাবট করা িা “হায়াে মশষ“ এ জােীয় কথা িতল
োতক বনরাশ করা মমাতটই বিক নয় ।
মরাগী মদখতে মগতল োতক সান্ত্বনা মদয়ার জনয পড়তিَلبأس طهور إن شاء الله
অথেঃ ঘািড়ািার বকেু মনই । ইনশাআল্লাহ, আপবন সুস্থ হতয় র্াতিন । এিং এ মরাগ
(িাবহযক ও অেযন্তরীণ অপবিত্রো হতে) পবিত্রো সাধনকারী । (িুখারী)
বিঃরঃ মরাগী আতলম হতল আরিী দু‘আবটই পড়তি, আর সাধারণ মানুষ হতল
েরজমা বকংিা এ জােীয় কথা িতল সান্ত্বনা বদতি । মকান অিস্থায় োতক হায়াতের
িযাপাতর বনরাশ করতি না, র্বদও োর মতধয মেুযলক্ষণ মদখা র্ায় । অেঃপর
সােিার এ দুআবট পড়তি ।
أسئل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
অথেঃ আবম আরতশ আর্ীতমর মাবলক মহান আল্লাহ ো‘আলার বনকট আপনার
সুস্থোর জনয দু‘আ করবে । এ দু‘আ সােিার পড়তল অিশযই আল্লাহ োতক
(সুস্থো) দান করতিন, র্বদ োর মেুযর সময় না এতস থাতক । (আিু দাউদ ২/৪৪২,
বেরবমর্ী ২/২৮)
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মুসীিেগ্রস্ততক সান্ত্বনা মদয়ার ফর্ীলে
 قال (من عزى مصابا فله مثل أجره) أخرجه،  عن النيب صلى الله عليه وسلم، ن عبد الله
) وابن ماجه ىف سننه احلديث9701( الرتمذى ىف سننه احلديث
হর্রে আব্দুল্লাহ ইিতন মাসউদ রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম িতলতেন, মর্ িযবি মকান বিপদগ্রস্ত িযবিতক সান্ত্বনা দান কতর োর
জনযও বিপদগ্রতস্তর নযায় সাওয়াি রতয়তে । (বেরবমর্ী, ইিতন মাজাহ)
 قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من عزى ثكلى كسي بردا في: عن أيب بزرة قال
 أخرجه الرتمذى احلديث.اجلنة
হর্রে আিূ িরর্া রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ
কতরতেন, মর্ িযবি মকান সন্তানহারা স্ত্রীতলাকতক সান্ত্বনা দান করতি োাঁতক
মিতহশতে (মূলযিান) মডারাকাটা মপাশাক পরাতনা হতর । (বেরবমর্ী)
বিপদকালীন দু‘আ
 أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول عند الكرب ( َل إله إَل الله: عن ابن عباس
العظيم احلليم َل إله إَل الله رب العرش العظيم َل إله إَل الله رب السماوات ورب اْلرض
ورب العرش الكرمي ) أخرجه البخارى ىف صحيحه احلديث
নিী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বিপদকাতল িলতেন, আল্লাহ
োড়া মকান ইলাহ মনই বর্বন সুমহান, সহনশীল । আল্লাহ োড়া মকান মািুদ মনই,
বর্বন আসমানসমূহ, র্মীন এিং আরতশ আর্ীতমর রি। (িুখারী হাঃ নং ৬৩৪৫)
 وأصلح ىل شأين كله َل، عن اىب بكرة اللهم رحمتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفه عي
 اخرجه ابوداود ىف سننه احلديث.إله إَل أنت
অথেঃ হর্রে আিূ িাকরা রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িতলতেন, বিপদগ্রতস্তর দু‘আ এই- “আল্লাহ! আবম মোমার দয়া কামনা কবর ।
েুবম আমাতক মুহূতেের জনযও আমার হাতে মেতড় বদও না । িরং েুবম স্বয়ং আমার
সমস্ত িযাপার বিক কতর দাও । েুবম োড়া মকান মািুদ মনই ।” (বমশকাে ২৪৪৭)
 حي ياقيوم:عن انس رضـ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كربه امر يقول
 مشكاة املصابيح احلديث.برحمتك استغيث
হর্রে আনাস রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামতক র্খন
মকান বিষয় বিন্তাগ্রস্ত করতো, বেবন িলতেন, “মহ বিরঞ্জীি! মহ স্বপ্রবেষ্ঠ সংরক্ষণকারী! মোমার দয়ার বনকট আবম ফবরয়াদ কবর ।” (বমশকাে-২৪৫৩)
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ِ
َ
 ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا-صلى الله عليه وسلم- ِعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ دَخَلَ َرسُولُ اللِّه
ِهُوَ بِرَجُلٍ مِنَ اْلَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو ُأمَامَةَ فَقَالَ « يَا أَبَا أُمَا َمةَ مَا لِى أَرَا َك جَالِسًا ف ِِى الْمَسْجِد
المًا
َ َال أُعَلِّمُكَ ك
َ َ قَا َل « أَف.ِ قَا َل هُمُو ٌم لَزِمَتْنِى وَدُيُو ٌن يَا رَسُولَ اللَِّه.» ت الصَِّالَ ِة
ِ ْفِى غَيْرِ وَق
.ِ قَا ِلَ قُ ْلتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَِّه.» ك
َ َإِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ َأذْهَبَ اللَِّهُ عَزَِّ وَجَلَِّ َهمَِّكَ وَقَض َِى عَنْكَ دَيْن
قَالَ « قُلْ إِذَا َأصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَ ْيتَ اللَِّهُمَِّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَ ِعُوذُ بِكَ مِ َن
 قَا َل.» ِالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُ ْبنِ ِوَالْبُخْلِ وَأَع ُِوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَِّيْ ِن وَقَهْرِ الرِّجَال
 أخرجه ابوداود احلديث.فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ ال َِّلهُ عَزَِّ وَجَ َِّل َهمِّى وَقَضَى عَنِّى دَيْنِى
হর্রে আিূ সাঈদ খুদরী রা. িতলন, এক িযবি িলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাতক
বিন্তায় ধতরতে এিং ঋণ আমার ঘাতড় মিতপ িতসতে । বেবন িলতলন আবম বক
মোমাতক এমন একবট িাকয িলি না, র্বদ েুবম িল, েতি আল্লাহ মোমার বিন্তা
দূর কতর বদতিন এিং মোমার ঋণ পবরতশাধ কতর বদতিন ।
সাহািী িতলন, আবম িললাম, হযাাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ, িলুন! েখন বেবন িলতলন,
র্খন েুবম সকাতল উিতি এিং র্খন েুবম সন্ধযায় উপনীে হতি, িলতি, “আল্লাহ!
আবম মোমার বনকট বিন্তা-োিনা হতে পানাহ িাই । অপারগো ও অলসো হতে
পানাহ িাই এিং আবম কাপুরুষো ও কপণো হতে পানাহ িাই । এিং আবম
ঋতণর মিাঝা ও মানুতষর অেযািার হতে পানাহ িাই ।” বেবন িতলন, অেঃপর
আবম ো করলাম, আর আল্লাহ আমার বিন্তা দূর কতর বদতলন এিং আমার ঋণ
পবরতশাধ করার িযিস্থা কতর বদতলন । (আিু দাউদ, বমশকাে-২৪৪৮)
বপ্রয়জতনর ইবন্তকাতল সান্ত্বনা লাতের উপায়
আমার বপ্রয় শাইখ ও মুরবশদ মুজাবেতদ র্ামান মুবহউস সুন্নাহ হর্রে মাওলানা
শাহ আিরারুল হক হারদূয়ী (রহঃ) এ প্রসতঙ্গ কতয়কবট মূলযিান কথা ইরশাদ
কতরেন(ক) বপ্রয়জতনর ইবন্তকাতল মানুষ র্ে দুঃবখে ও মমোহেই মহাক না মকন ো কমই
িতট । এই নার্ুক মুহূতেে মিদনােে হওয়া মানুতষর প্রকবেগে ও স্বোিজাে বিষয় ।
এজনয শরীয়ে এতক্ষতত্র দুঃখ-মিদনার বনন্দা কতরবন । িরং মমোহে িযবিতক
বিতশষ বদকবনতদেশনা প্রদান কতরতে, র্াতে ধীতর ধীতর োর দুঃখ কতম আতস এিং
মতনাতিদনা লাঘি হয় । মানুষ র্বদ দুঃখ-মিদনার িতত্তই ঘুরপাক মখতে থাতক
এিং সিসময় মকিল দুঃখ-মিদনা বনতয়ই পতড় থাতক োহতল োর দীন-দুবনয়ার
র্ািেীয় কমেকাণ্ড স্থবির হতয় পড়তি । আর এটা মানি জীিতনর লক্ষয-উতেতশযর
পবরপন্থী । অপর বদতক দুঃখ প্রকাতশ অশ্রু প্রিাবহে করতে এিং কাাঁদতে বনতষধ
করাও সমীিীন নয় । মকননা মমেতিদনা লাঘতির জনয অনুচ্চস্বতর কান্নার বিরাট
েূবমকা রতয়তে। োোড়া উদগে কান্না কে কতর মিতপ রাখতল শারীবরক ক্ষবেরও
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আশংকা থাতক । এজনয শরীয়ে কাাঁদতে বনতষধ কতরবন িরং কান্না আসতল মন
েতর মকাঁতদ মনয়ার অনুমবে মদয়া হতয়তে । বকন্তু সশতব্দ িীৎকার কতর কাাঁদা
মর্তহেু মানুতষর আয়ত্তাধীন, এজনয ো বনতষধ করা হতয়তে । ো োড়া সশব্দ কান্না
অনযতদর উপরও মন্দ প্রোি মফতল । কারণ, কান্না হল সংক্রামক ধাাঁতির,
একজতনর মদখাতদবখ অতনযর মতধযও ো েবড়তয় পতড় । েতি অবনোকে িীৎকার
ধ্ববন মিবরতয় মগতল োতে মকান মদাষ মনই । অথোৎ এতক্ষতত্র সংবিে িযবি
গুনাহগার হতি না ।
(খ) একথা পরম সেয মর্, র্ার আগমন ঘতটতে োতক একবদন এখান মথতক
বিদায় বনতেই হতি । েতি এর জনয আল্লাহ ো‘আলা একবট সময় মিাঁতধ বদতয়েন
।বকন্তু সুবনবিে ও অনবেক্রময মসই সময়বট আল্লাহ ো‘আলাই জাতনন । বেবন
িযেীে আর কারও ো জানা মনই। োই মো মদখা র্ায়- অসুখ-বিসূখ বকেু মনই;
এতকিাতর সুস্থ-সিল মানুষবট বিলকুল রওয়ানা হতয় র্ায় । িস্তুেঃ এবটই োর
বনবদে সময়।আজকাল এটাতক ‘হাটে অযাটাক’ ও মেন মরাক িতল িযি করা হয়।
খাজা আর্ীর্ুল হাসান মাজর্ুি (রহঃ) োাঁর কবিোয় বক পরম সেযবটই না েুতল
ধতরতেনہورہی ہے عمر مثل برف کم ۔ چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم
জীিতনর িরফখন্ডবট মদতখা, গতল গতল মকমন বনঃতশষ হতয় র্াতে । কে বনঃশতব্দ,
মকমন ধীতর ধীতর, প্রবে বনঃোতস ।
سانس ہے ربرو ملک عدم۔ دفعۃ اکروز یہ جائيگا تهم
োস-প্রোস মর্ন এক ভ্রামযমাণ পবথক, হিাৎ এক িাাঁতক মথতম র্ায় োর িলার
গবে
اکدن مرنا ہے ٓاخر موت ہے ۔ کرلے جوکرناہے ٓاخر موت ہے
একবদন মোমাতক মরতেই হতি মজতন মরতখা! আয়ু থাকতেই র্া করার কতর নাও
মহ!
(গ) মেুয এক বিরন্তন সেয । কাতজই পবথিীর প্রতেযক মজাড়ার এিং প্রবে
দু‘জতনর একজনতক অিশযই অপরজতনর বিতয়াগ-বিতেতদর সম্মুখীন হতে হতি ।
স্বামীর মেুযতে স্ত্রীতক, স্ত্রীর মেুযতে স্বামীতক, বপো-মাোর ইবন্তকাতল মেতলসন্তানতক, সন্তাতনর মেুযতে বপো-মাোতক, োইতয়র বেতরাধাতন মিানতক অনুরূপ
প্রতেযক দুজতনর একজনতক । আর একথাও স্পে মর্, দু‘জনার একজনতক
ইোবধকার মদয়া হতল মকউ-ই মেুযর্ন্ত্রণা িরণ করতে মস্বোয় রাবজ হতো না ।
এজনয আল্লাহ ো‘আলা মেুযর িযাপারবট স্বয়ং োর আয়ত্তাধীন মরতখতেন । িস্তুেঃ
বেবনই প্রাণ সঞ্চার কতরন এিং বেবনই প্রাণ সংহার কতরন ।
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(ঘ) একজন সাধারণ গ্রাময িযবি হর্রে আব্বাস রা. এর ইবন্তকাতল োাঁর পুত্র
হর্রে আব্দুল্লাহ রা. এর বখদমতে- মদখুন কী িমৎকার সান্তনািাণী মপশ
কতরবেতলন । এতে আমাতদর জতনয রতয়তে এক িমকপ্রদ বশক্ষা
 والله خري منك للعباس+وخري من العباس أجرك بعد
প্রথম পংবিতে িলা হতয়তে- হর্রে আব্বাস রা. এর ইতন্তকাতল সির করার
বিবনমতয় মহ আব্দুল্লাহ! আপনাতক পুরস্কার প্রদান করা হতি । মেতি মদখুন ,
পুরস্কার অথোৎ আল্লাহ োআলার সন্তুবে অবধক উত্তম, না আপনার বনকট হর্রে
আব্বাতসর জীবিে থাকা? স্পে মর্, আল্লাহর সন্তুবেই উত্তম ।
আর বিেীয় পংবিতে িলা হতয়তে- হর্রে আব্বাস রা. পবথিী মথতক বিদায় বনতয়
আবখরাতে পাবড় জবমতয়তেন,োাঁর উপর আল্লাহ ো‘আলার রাবশ রাবশ মনয়ামে
িবষেে হতে এিং োতক অকল্পনীয় সম্মান ও মর্োদা প্রদান করা হতে । মো িলুন ,
হর্রে আব্বাতসর জনয আপবন উত্তম, না আল্লাহ ো‘আলার মনয়ামে ও সম্মান?
জিাি সুস্পে মর্, আল্লাহ ো‘আলার মনয়ামে ও মর্োদাই উত্তম ।
সারকথা হল, কাতরা মেুযতে একজন অপরজন হতে পথক হতয় র্ায় বকন্তু
প্রতেযতকই উত্তম িস্তুর অবধকারী হয় । মদখা র্াতে, মেুয উেতয়র জনযই কলযাণ
িতয় আনতে । অথোৎ, প্রতেযতকই উত্তম িস্তু ও বিবনময় লাে করতে ।
(ঙ) এ কথাও বিন্তা করা দরকার মর্, মেুযর মাধযতম আলাদা হওয়া িা বিতেদ
ঘটা এটা সামবয়তকর জনয; বিরবদতনর জনয নয় । মর্মন দুই িন্ধুর একজন
বহজরে কতর অনয মকান মদতশ িতল মগল আর অপরজন মকান ওজর িশেঃ োর
সতঙ্গ মর্তে পারল না । বকন্তু রতয় র্াওয়া িন্ধু োর বহজরে করা িন্ধুর মদতশ
কখতনা মগতলই োর সতঙ্গ সাক্ষাে করতে পারতি । এোতি বিন্তা করতল রতয়
র্াওয়া িন্ধুর দুঃখ-মপতরশানীর বশকার হতে হয় না । মেুযরও এই একই অিস্থা
মে িযবি মো পবথিীতে বফতর আসতে পাতর না, বকন্তু এখানকার িযবি মুেুযর
মাধযতম মসখাতন মপৌাঁতে োর সতঙ্গ সাক্ষাে করতে পাতর । এই দবেেবঙ্গবটতক
আল্লাহ োআলা َ اِ نَِّا لِل ِه وَ اِ َِّنا اِ لَ ْيهِ رَا جِعُوْ نিতল কুরআতন কারীতম িযি কতরতেন
মর্, আমরা সকতলই আল্লাহর িান্দা ও মগালাম । (আর মুনীতির জনয োর
মগালাতমর িাসস্থান পবরিেেতনর অবধকার থাতক । সুেরাং পবরিেেতনর িারা র্বদ
মতন কে লাতগ, োহতল এোতি বিন্তা করতি মর্,) আমরা সকতলই (মুনীতির
বনধোবরে) মস স্থাতন বফতর র্াতিা, (মর্খাতন আমাতদর িন্ধু ও বপ্রয়জন পূতিে িতল
মগতেন ।) (মাজাবলতস আিরার, ‘দাবফউল গম্ম’ নামক পুবস্তকা)
হর্রে বমর্ো মার্হার জাতন জানা (রহঃ) োাঁর মেুযর পূতিে বনতজর কামরার মতধয
একবট কবিো বলতখ মরতখবেতলন । র্া পরিেেীতে োর সমাবধ বশয়তর উৎকীণে
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لوگ کہتے ہيں کہ مرزا مرگيا۔ در حقيقت مرزا اپنا گهر گيا
অথেঃ মলাতকরা িলািবল করতে মর্, বমর্ো সাতহি মারা মগতেন । বকন্তু আসল কথা
হল বমর্ো সাতহি বনজ িাড়ীতে বফতর মগতেন ।
বিপদাপতদ পবরবস্থবে সামতল মনয়ার সহজ উপায়
১ । সিেদা মর্ মকান ধরতনর বিপদাপদ মথতক আল্লাহর বনকট পানাহ িাইতি । েতি
এতস মগতল সির করার জনয মানবসকোতি প্রস্তুে হতয় র্াতি ।
২ । বিপদাপতদ পড়ামাত্রই َ اِ نَِّا لِلهِ وَ اِ نَِّا اِ لَيْهِ رَا جِعُ ْو نপাি করতি এিং এর মথতক
এই বশক্ষা গ্রহণ করতি মর্, মূলেঃ মপতরশানীর কারণ হল, দুবট অমূলক ধারণা(ক) র্া হােোড়া হতয়তে, োর মাবলক আবম বনতজই ।
(খ) এিং উি িস্তু আর মকান বদন বফতর আসতি না ।
এ জনয মদখা র্ায়, মর্খাতন বনতজর মাবলকানা িা বনতজর সম্পবকেে বিষয় নয়
মসখাতন অতনক িড় িড় বিপদ হওয়া সতওেও মানুষ মপতরশান হয় না । মর্মন পত্রপবত্রকায় কে বিপতদর খির মির হয় বকন্তু মকউ মেমন মপতরশান হয় না । কারণ
ওটা োর বনতজর সম্পবকেে বকেু নয় ।
মেমবনোতি ঘবড় িুবর হতল মপতরশানী হয় । কারণ আর হয়ে বফতর পাতি না ।
বকন্তু বনতজর মকান কাতজ ঘবড় মমকাতরর বনকট কতয়ক বদতনর জনয বদতয় আসতল
োতে মকান মপতরশানী হয় না । কারণ ো স্থায়ীোতি হাে োড়া হয়বন ।
মো উি দুআ ও আয়াে َ اِ نَِّا لِلهِ وَ اِ َنِّا اِ لَيْهِ رَا جِعُوْ نএর মতধয উেয় অমূলক
ধারণা িাবেল কতর মদয়া হতয়তে । প্রথম িাতকয িলা হতয়তে মর্, আবম এিং
আমার সিবকেু আল্লাহর মাবলকানাধীন । এখাতন আমার মকান মাবলকানা নাই ।
সুেরাং আমার মপতরশানীর বক আতে? র্ার মাবলকানা োরই বসিান্ত িাস্তিাবয়ে
হতি । মসখাতন আমার বক অবধকার আতে ।
বিেীয় িাতকয িলা হতয়তে মর্, র্া হােোড়া হতয়তে, নে হতয়তে িা মকান বনকট
আত্মীয় মারা মগতে মো ঐ িযবি িা িস্তু স্থায়ীোতি হাে োড়া হয় বন । কারণ,
আমরা সকতলই মেুযর পর অেীে আত্মীয়-স্বজতনর সাতথ বমবলে হি এিং
ক্ষবেগ্রস্ত মাতলরও প্রবেদান আমরা আল্লাহর দরিাতর বফতর পাি । সুেরাং
মপতরশানীর বকেু নাই ।
৩. বনতজর মিতয় র্ারা আতরা মিশী বিপদগ্রস্ত োতদর অিস্থা সামতন রাখতি ।
সুতর্াগ হতল কখতনা হাসপাোল পবরদশেন করতি । এিং বিন্তা করতি মর্, হাজাতরা
মলাতকর বিপতদর েুলনায় আমার বিপদ হালকা । সুেরাং োতদর বদতক মিতয়
আমাতদর সির করা উবিে ।
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৪ । বিপতদর সময় এ কথাও বিন্তা করতি মর্, র্েটুকু বিপদ এতসতে এর মিতয়
মিশীও আসতে পারে, বকন্তু আল্লাহ ো‘আলা োর মথতক আমাতক মহফার্ে
কতরতেন । মর্মনঃ এক লক্ষ টাকার ক্ষবে হতয়তে, মো বিন্তা করতি মর্, পাাঁি লক্ষ
টাকার ক্ষবে মথতক আল্লাহ মহফার্ে কতরতেন । মেমবনোতি একজন আত্মীতয়র
মেুয হতয়তে, বকন্তু মকান দুঘেটনায় অতনক আত্মীতয়র এক সাতথ মেুয হতে পারে ।
ো মথতক মো আল্লাহ মহফার্ে কতরতেন ।
৫ । সিেদা দুবনয়ার অস্থাবয়ত্ব ও মূলযহীনোর কথা মবস্ততস্ক মগাঁতথ রাখতি ।
৬ । সংবিে বিপতদর ফর্ীলে (র্ার বকেুটা পূতিে উতল্লখ করা হতয়তে) স্মরণ কতর
পূণেরূতপ সির ও ধধর্ে অিলম্বন করতি এিং সাওয়াতির আশা রাখতি ।
৭। সংবিে বিপতদর সতিোচ্চ ক্ষবে মমতন মনয়ার জনয বনতজতক প্রস্তুে রাখতি, বকন্তু
মসটা না হওয়ার জনয িা ক্ষবে কম হওয়ার জনয আল্লাহর বনকট দুআ করতে
থাকতি ।
৮। অেঃপর বিপদবট মেুয িযেীে অনয মকান ধরতনর হতল িাণ্ডা মাথায় ো মথতক
উিার পাওয়ার জনয দুআ ও মিো-বফবকর করতি । বকন্তু হা-হুোশ করতি না,
কারণ, এতে স্বাস্থয, ইিাদে-িতন্দগী ও মাতলর ক্ষবে োড়া মকান লােই মনই ।
৯ । উিার পাওয়ার বকংিা ক্ষবে কবমতয় আনার সম্ভািয র্ে পন্থা মির হয়
মসগুতলার মতধয পর্োতলািনা কতর েুলনামূলক জরুরী, সহজ ও কম ক্ষবেকর পন্থা
অিলম্বন করার বসিান্ত বনতি ।
১০ । োরপর আল্লাহর উপর েরসা কতর কাজ শুরু কতর-বদতি । ইনশাআল্লাহ,
বিপদ অতনক সহজ ও আসান হতয় র্াতি ।
আল্লাহ ো‘আলা আমাতদরতক এসকল বদকবনতদেশনার উপর আমল করার
োউফীক দান করুন । এিং বফেনার এ কবিন র্মানায় আমাতদর সকলতক দীন
ও ঈমান বহফার্ে করার োউফীক দান করুন- আমীন ।

সমাপ্ত
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