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উত্তম নারিহা 

শায়খ হারিি ইবতন গািী আন-নাযািী (িহ.) 

নবম উপতেশ: রিবাতেি ফরিলে 

িমস্ত প্রশংিা আল্লাহি িনয, রযরন িগেিমূতহি প্ররেপালক। িালাে ও িালাম বরষবে 

হহাক আমাতেি নবী মুহাম্মাে, োাঁি পরিবািবগব ও োাঁি িঙ্গীিারিতেি উপি।  

ইবতন রহব্বান ও বায়হাকী িহ: হযিে আবু হুিায়িা িা: হিতক বর্বনা কতিন: 

রেরন হকান এক িীমান্ত প্রহিায় রিতলন। একো িবাই িমুদ্র েীতিি রেতক িুটল। (অিবাৎ 
রকিু হতয়তি, োই িবাই হিই রেতক হগল) অে:পি বলা হল, হকান িমিযা হনই। োই 
িবাই প্রেযাবেবন কিল। আবু হুিায়িা িা: োাঁরিতয়ই িইতলন।  

এক বযরি হিখান রেতয় অরেক্রম কিরিল। হি বলল, আবু হুিায়িা! আপরন রক কািতর্ 
োরিতয় আতিন?  

আবু হুিায়িা িা: বলতলন, আরম িািূল িা: হক বলতে শুতনরি: “আল্লাহি পতি একঘন্টা 
িময় অবস্থান কিা কেতিি িারিতে হািতি আিওয়াতেি রনকট োাঁরিতয় নামায পিা 
অতপক্ষা উত্তম। 

আল্লাহি পতি এক ঘন্টা অবস্থান কিা লাইলােুল কেতি হািতি আিওয়াতেি রনকট 
োাঁরিতয় নামায পিা অতপক্ষা উত্তম। আি লাইলােুল কেি এক হািাি মাি অতপক্ষা 
উত্তম। আি মিরিতে হািাতম নামায পিা এক লক্ষ নামাতযি িমান। এক ঘন্টা রিবাতেি 
মতযয কাটাতনা এি মে নয়; বিং এি হিতকও উত্তম।  

যাই হহাক, বলা হল, আল্লাহি পতি এক ঘন্টা অবস্থান কিা লাইলােুল কেতি হািতি 

আিওয়াতেি রনকট োাঁরিতয় নামায পিা অতপক্ষাও উত্তম। 
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রিবাে অিব রক? ইবতন কুোমা িা: বতলন,  

রিবাে হল, (িাগি বা) িীমাতন্ত অবস্থান কিা, কাতফিতেি রবরুতে মুিলমানতেিতক 

শরিশালী কিাি িনয। িাগি রক?  

উলামাতয় হকিাম বতলন, িাগি হল এমন স্থান, যাি অরযবািীতেিতক শত্রুিা ভীে-

িন্ত্রস্ত কতি এবং োিাও শত্রুতেিতক ভীে-িন্ত্রস্ত কতি।  

অিবাৎ এমন স্থান, হযখাতন মুিরলমিা শত্রুতেি হিতক আশঙ্কাতবায কতি এবং োিা 

শত্রুতেিতক ভীে-িন্ত্রস্ত কতি। োিা ভয় কতি ও অনযতেিতক ভয় হেখায়। 

িববরনম্ন রিবাে হল এক ঘন্টা, হযমনটা ইমাম আহমাে িহ: বতলতিন। আল্লাহি িাস্তায় িবব 

রনম্ন রিবাে কেটুকু? এক ঘন্টা। কাির্ হােীতিি শব্দ “একঘন্টা অবস্থান কিা”। আি 

এি পূর্বাঙ্গ িময় চরল্লশ রেন। যা আবু হুিায়িা ও ওমি ইবনুল খাত্তাব িা: হিতক বরর্বে। 

িতববাত্তম রিবাে হল িববারযক আশঙ্কািনক ও িবতচতয় উপকািী িীমাতন্ত অবস্থান কিা। 

কাির্ হিটা িবতচতয় প্রতয়ািনীয় এবং হিখাতন িাকা িববারযক উপকািী।  

ইমাম আহমাে ইবতন হাম্বল িহ: বতলন, িতববাত্তম রিবাে হল হযটা িবতচতয় হবরশ কষ্টকি। 

রিবাতেি ফযীলতেি বযাপাতি আয়াে ও হােীি অতনক িতয়তি। োন্মতযয একরট হােীি: 

ইমাম বুখািী িহ: িাহল ইবতন িা’ে আি িারয়রে িা: হিতক বর্বনা কতিন, িািূল িা: 

বতলতিন:  

“একরেন আল্লাহি িাস্তায় িীমান্ত প্রহিা হেওয়া েুরনয়া ও োি উপি যা রকিু আতি 

ো অতপক্ষা উত্তম”।  

পূতববি হােীতি বলা হতয়তি এক ঘন্টা আি এখাতন বলা হতয়তি একরেন।  

েুরনয়া বতল রক উতেশয? উতেশয হল, আতখিাতেি পূতবব যা আতি িব, অিবা যাি উপি 

িূযব উেয় হয়, হযমনরট অনয হােীতি িতয়তি। 
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পুতিা হােীি-  

“একরেন আল্লাহি িাস্তায় িীমান্ত প্রহিা হেওয়া েুরনয়া ও োি উপি যা রকিু আতি 

ো হিতক উত্তম। এক িন্ধা বা এক িকাল, যা একিন বান্দা আল্লাহি পতি চতল, 

ো েুরনয়া ও েুরনয়াতে যা রকিু আতি, িব রকিু হিতক উত্তম।”  

(অিবাৎ যাওয়া ও আিা। োহতল যাওয়াও িাওয়াব, আিাও িাওয়াব। হযমন 

হােীতিি মতযয িতয়তি, ‘রিহাে হতে প্রেযাবেবনও রিহাতেি মে।)  

আি িান্নাতেি এক চাবুক পরিমার্ িায়গা েুরনয়া ও েুরনয়াি উপি যা রকিু আতি 

ো অতপক্ষা উত্তম”। হারেিরট িতয়তি বুখািীতে। 

আতিকরট হারেি, িহীহ মুিরলতম িালমান িা: হিতক বরর্বে, রেরন বতলন, আরম িািূলুল্লাহ 

িা: হক বলতে শুতনরি:  

“একরেন একিাে আল্লাহি পতি প্রহিা হেওয়া এক মাি িারি িাগির্ কিা ও 

একমাি হিািা িাখা অতপক্ষা উত্তম।  

হি যরে এমোবস্থায় মািা যায়, োহতল হি হয আমল কিাি মতযয িে রিল োি 

প্ররেোন অবযাহে িাকতব, োি রিরযক িিবিাহ কিা হতব এবং োতক ফাত্তান 

হিতক রনিাপত্তা হেওয়া হতব।”  

এটাও একরেন প্রহিা হেওয়াি িাওয়াব।  

ফাত্তান হিতক রনিাপত্তা হেওয়া হতব মাতন হল মুনকাি ও নাকীি েিা কবতিি প্রশ্ন হিতক 

রনিাপতে িাখা হতব। 

ইমাম আবু োউে িহ: োি িুনাতন ফুযালা ইবতন উবায়ে হিতক বর্বনা কতিন, িািূল িা: 

বতলন,  
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প্রতেযক মৃে বযরিি আমল বন্ধ হতয় যায়, একমাি আল্লাহি িাস্তায় প্রহিা োনকািী 
বযরেে। কাির্ োি আমলগুতলা োি িনয বৃরে হপতে িাকতব রকয়ামে রেবি 
পযবন্ত এবং োতক কবতিি ফাত্তান হিতক রনিাপত্তা হেওয়া হতব।  

এখাতন ইমাম কুিেুবী িহ: এি খুবই িুক্ষè একরট কিা: ইমাম কুিেুবী িহ: বতলন,  

এ েুরট হারেি হিতক এই েলীল পাওয়া যায় হয, রিবাে ঐ িকল আমলগুতলাি 

মতযযও িববতেষ্ঠ, হযগুতলাি িাওয়াব মুেুযি পিও অবযাহে িাতক। অতনক আমলই 

িতয়তি, হযগুতলাি িাওয়াব মানুতষি মৃেুযি পিও িারি িাকতব। হযমন িেকাতয় 

িারিয়া, এমন ইলম, যাি মাযযতম মানুষ উপকৃে হয় এবং িন্তান। 

হযমন আবু হুিায়িা িা: এি হারেতি এতিতি, িািূলুল্লাহ িা: বতলতিন,  

যখন মানুষ মািা যায়, োি আমল বন্ধ হতয় যায়। েতব রেনরট আমল িারি িাতক: 
িেকাতয় িারিয়া, উপকািী ইলম ও হনক িন্তান। 

এস্থাতন ইমাম কুিেুরব িহ: বতলন,  

রিবাে হল এিবগুতলা হিতক উত্তম। কাির্ িেকাতয় িারিয়া, উপকািী ইলম ও 

হনক িন্তান, হয োি রপোমাোি িনয েু’আ কতি, ো হশষ হতয় যায় উি িেকা 

হশষ হতয় যাওয়াি দ্বািা, ইলম নষ্ট হতয় যাওয়াি দ্বািা এবং িন্তাতনি মৃেুয বির্ 

কিাি দ্বািা।  

অিবাৎ এগুতলাও চলতে িাকতব, রকন্তু যখন এিব রিরনিগুতলা হশষ হতয় যাতব, েখন োি 

িাওয়াবও হশষ হতয় যাতব। রকন্তু রিবাতেি রবরনময় হশষ হতব না। রেরন বতলন, আি 

রিবাতেি রবরনময় রকয়ামে পযবন্ত বহুগুর্ বৃরে কিা হতব।  

কাির্ ‘বৃরে পাওয়া’ি উত্তম অিব হল ‘রদ্বগুর্ হওয়া।’ এটা হকান কািতর্ি উপি 

রনভবিশীল নয় হয, ো হশষ হতয় হগতল এটাও হশষ হতয় যাতব। বিং আল্লাহি পক্ষ হিতক 

স্থায়ী অনুগ্রহ রকয়ামে পযবন্ত। 



 

 | রি বা তে ি  ফ রি ল ে  

 

ইমাম নববী িহ: বতলন (এখাতন ইমাম নববী িহ: এি খুবই িূক্ষ কিা), রেরন বতলন-  

এটা প্রহিাোনকািীি িনয প্রকাশয মযবাো। োি মৃেুযি পি োি আমল িারি িাকা 

োিই রবতশষ মযবাো, হয বযাপাতি হকউ োি িমকক্ষ হনই।  

হযমনটা ইমাম নববী িহ:  বতলতিন। 

হারেি অতনক িতয়তি। রিবাতেি ফযীলে অতনক হবরশ। িালাফ রিেওয়ানুল্লারহ আলাইরহম 

আযমাইন রিবাে ও রিহাতেি প্ররে অনুিাগী রিতলন। রবতশষে: রিবাতেি প্ররে।  

উোহির্স্বরূপ আহমাে ইবতন হাম্বল িহ: শাতম রিবাে কতিতিন। ইমাম শারফ িহ: 

ইস্কান্দারিয়ায় রিবাে কতিতিন। হি িময় এটা িীমান্ত অঞ্চল রিল। 

ইবতন োইরময়া িহ: এখাতন িামরষ্টকভাতব উতল্লখ কতিন, রেরন োি আল ফাোওয়া আল 

কুবিায় বতলন:  

রিহাে ও রিবাতেি ফযীলে অতনক হবরশ। একািতর্ পূতবব হনককাি  মুরমনগর্ 

িীমান্ত এলাকায় রিবাে কিতেন। 

হযমন ইমাম আওযায়ী, ইিহাক আলরফযািী, মাখলাে ইবতন হুিাইন, ইবিাহীম 

ইবতন আেহাম, আবু্দল্লাহ ইবনুল মুবািক, িাইফ আলমুআশী, ইউিুফ ইবতন 

আিবাে িহ অনযানয ইমামগর্।  

োিা শাতমি িীমাতন্ত অঞ্চলগুতলাতে রিবাে কিতেন। োতেি হকউ হকউ খুিািান, 

ইিাক ও অনযানয অঞ্চল হিতক শাতমি িীমান্ত অঞ্চল আিতেন রিবাতেি িনয। 

কাির্ েখন শামবািী নািািাতেি িাতি যুতে রলপ্ত িাকে।  

একািতর্ই হিিমতয়ি ইলম ও রফকতহি রকোবিমূতহ োিেুি এলাকাি আতলাচনা অতনক 

হবরশ এতিতি। কাির্ উি এলাকা মুিলমানতেিতক উতত্তরিে কতি িাখে।  
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যাি ফতল ইমাম আহমাে ইবতন হাম্বল ইমাম রিবেী ও অনযানয আতলম মাশাতয়খগন 

হিখাতন রিবাতেি িনয হযতেন। উলামাতয় হকিাম বতলন এ িমতয়ি রেতকই খলীফা মামুন 

ইতন্তকাল কতিন। 

হমাটকিা, রিহাে ও রিবাতেি মযবাো অতনক বি। হনককাি গর্ েিা মুমরনগর্ ও িালাফ 

রিেওয়ানুল্লারহ আলাইরহম আযমাইন রিহাে ও রিবাতেি বযাপাতি েীব্র আকাঙ্খী রিতলন।  

আি রিবাতেি মতযয এে অরযক িওয়াব িাকাি কাির্ হল, এতে অতনক কষ্ট িতয়তি। এি 

মতযয এে রবরনময়, কাির্ োতে কষ্ট অতনক হবরশ এবং োি বযাপাতি এে উৎিাহ বার্ী 

এতিতিও এই কতষ্টি কািতর্ই।  

শায়খ আবু্দল্লাহ আজ্জাম িহ: োিরবয়ােুল রিহারেয়াহ রকোতব বতলন:  

রিবাতেি মতযয েৃঢ়পে িাকা কািাগাতি েৃঢ়পে িাকা অতপক্ষা অতনক হবরশ করিন। 

কাির্ কািাগাি এমন একরট অবস্থা, যাি হকান িমাযান হনই এবং যাি বযাপাতি 

োি হকান কেৃবত্ব হনই।  

অিচ িংগিতনি রভেি িাকাবস্থায় েৃঢ়পে িাকাি রবষয়রট োি ইচ্ছাযীন। যখন 

ইচ্ছা এটা হিতি রেতে পাতি, যখন ইচ্ছা োতে অটল িাকতে পাতি। 

োই িংিতনি রভেি েৃঢ়পে িাকা করিন ও রেি। একািতর্ই কুিআন কািীতম রিবাতেি 

আতেশরট েুই বাি িবতিি আতেতশি পতি উতল্লরখে হতয়তি। আল্লাহ ো’আলা বলতিন: 

“হহ মুরমনগর্! িবি অবলম্বন কি, হমাকারবলাি িময় িবতিি পরিচয় োও, িীমান্ত 

িক্ষাি িনয েৃঢ় হও এবং আল্লাহতক ভয় কি। যাতে হোমিা িফলো লাভ কি।” 

উস্তাে আবু্দল্লাহ আল আেম বতলন:  

রকোতলি রবষয়রট িহি। যাি িনয আল্লাহ িহি কতিতিন। রকন্তু নফতিি উপি 

করিন ও কষ্টকি রবষয় হল যুে কবরলে এলাকায় যুতেি অতপক্ষায় েৃঢ়পে িাকা। 
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আমিা এি হখািখবি রনতয়তি, োতে োি বযরেক্রম পাইরন, যা আমিা উতল্লখ 

কিলাম। অিবাৎ এিনয অরভজ্ঞ হলাতকি উপতেশ হশান। 

রেরন আে োযাতকতি উতল্লখ কতিন,  

রেরন বতলন, গুরুত্বপূর্ব জ্ঞােবয: (এই জ্ঞােবযরটি বযাপাতি িিাগ হহান!) রেরন বতলন:  

হিতন িাখুন! রকোল হল মানবাত্মাি করিন রবষয়তক িহি কিাি, োতক পরিশুে 

কিাি এবং োতক িবি ও কষ্টিরহষু্ণোি প্ররশক্ষর্ হেওয়াি স্থান, মানুতষি 

অভযন্তিীর্ রবষতয় ঈমান বৃরে কিাি উববি যমীন এবং বিকেময় প্রাঙ্গন, হযখাতন 

মানুষ রনি িত্ত্বা হিতকও একাকী হতয় যায়, ধ্বংিশীল েুরনয়াি আবিবনা হিতক 

উতধ্বব উতি যায়।  

িুেিাং মানুতষি উরচে এই স্থানগুতলাি প্ররে েীব্র আকাঙ্খী হওয়া। আল্লাহ ই োওফীক 

োতনি মারলক। 

 


