
াপল্রেয থ 

 
সৌবাল্গেয থ: 

ভান অল্লায রযরূ্ণ আফাদল্েয ভাল্েআ যল্ল্ে ফান্দায প্রকৃে াপরে  সৌবাগে। আফাদে েখনআ প্রকৃে  
 রিক ল্ফ, মখন ফান্দা অল্লায ন্তুরিয ঈল্েল্ে েথা এখরাল্য াল্থ এফং নফী  (াল্লাল্লাহু অরাআর 

া াল্লাভ)এয রনল্দণরে ল্থ ো ম্পাদন কযল্ফ। সকননা ফান্দায  আফাদে অল্লায ন্তুরিয ঈল্েল্ে না 

ল্র ো রফনি। অল্লাহ  ফল্রন: َْب ٍْ ََٗقِد ُْْثً٘زا  ٍَ ََٕجبًء   ُٓ َْب ٍََو َفَجَعْي ِْ َع ٍِ َُِي٘ا  ٍَب َع অরভ (রকাভে“ ِإَىٚ   
রদফল্) োল্দয কৃেকভণগুল্রা রফল্ফচনা কযল্ফা , েঃয সগুল্রাল্ক রফরিপ্ত ধূরর-কর্া রযর্ে  কযল্ফা।” 
(ূযা পুযকান: ২৩) 

নরুূবাল্ফ আফাদেরি মরদ নফী (াল্লাল্লাহু অরাআর া  াল্লাভ)এয রনল্দণনা েথা ুন্নে সভাোল্ফক না 

, েফু ো প্রেোখোে। রেরন এযাদ কল্যন: َزٌّد َ٘ ُٖ ٍُْسَّب َف ِٔ أ ْٞ َْٞط عَي ََاًل َى ََِو َع ِْ َع ٍَ  “সম ফেরি এভন 
অভর কযল্ফ , মায ল্ি অভায সকান রনল্দণনা সনআ , ো প্রেোখোে। ” (ভুররভ) 
একরনষ্ঠ বাল্ফ ুন্নে সভাোল্ফক অভর ল্রআ ো অল্লায দযফাল্য গ্রর্ল্মাগে  ল্ফ। অল্লাহ  ফল্রন:  َُ ِإ

َُِي٘ا اىَّصبِىَحبِد َمبَّْذ ََٗع ٍَُْ٘ا  َِ َآ ِْٗض ُُّصًىب اَىِرٝ ٌْ َجَْبُد اْىِفْسَّد ُٖ  রনশ্চ মাযা ইভান অল্ন  ৎকভণ“ َى

ম্পাদন কল্য, োল্দয সভভানদাযীয জল্নে রনরদণি অল্ে জান্নােুর সপযদাঈ।” (ূযা কাাপঃ ১০৭) 

োীল্দয দু’রি রুকনঃ  

আরাভ ধভণ প্ররেরষ্ঠে ল্ল্ে „না‟ ফাচক এফং „োঁ‟ ফাচক ফাল্কেয ভাধেল্ভ। (ঈা ল্ে রা-  আরাা 

আল্লাল্লাহ ) এ দু ‟রি ফেেীে ভানলু্লয আরাভ রফশুদ্ধ ল্ফ না। „না‟ ফাচক ল্ে: (রা- আরাা) থণাৎ মাফেী 

আরা ফা ভা ‟ফূদ এফং োল্দয নুাযীল্দয সথল্ক রনল্জল্ক  ভুি কযা। অয „োঁ‟ ফাচক কথা ল্ে 

(আল্লাল্লাহ ) থণাৎ এককবাল্ফ অল্লাল্ক আরা  ফা ভা ‟ফূদ রল্ল্ফ াফেস্তকযা এফং শুধুভাত্র োযঁআ আফাদে 

কযা। অল্লাহ  ফল্রন ََْعَل , ِٔ َفَقِد اْظَز ِْ ِثبىَي ٍِ ُْٝؤ َٗ ِْ َْٝنُفْس ِثبىَّطبُغِ٘د  ََ َٖب َف ًَ َى ِّْفَّصب ُْ٘ثَقٚ َىب ا َِٗح اْى  ِثبْىُعْس
“েএফ মাযা সগাভযা কাযী  „োফুে‟সদযল্ক ভানল্ফ না (স্বীকায কযল্ফ) এফং অল্লায ঈয রফশ্বা 

স্থান কযল্ফ , োযা ধাযর্ কল্য রনল্ল্ে ুদৃঢ় াের মা বাঙ্গফায ন। ” (ূযা ফাকাযাঃ ২৫৬) ( „ুদৃঢ় 

াের‟ ল্ে রা- আরাা আল্লাল্লাহ ) যাূরুল্লাহ  (াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ)  ফল্রন,  إاَل َٔ ِْ قبَه اَل إى ٍَ

ُِ اهلِل، ِْ ُّدٗ ٍِ ََٗمَفَس ثَب ُْٝعَجُد  ُٔ َعَيٚ اهلل َرَعبَىٚ اهلل ،  َِٗحَعبُث  ،ُٔ ٍُ ََّٗد  ُٔ ٍَبُى  ًَ সম ফেরি রা- আরাা“ َحُس  
আল্লাল্লাহ  ফরল্ফ এফং অল্লাহ  ফেেীে মাফেী ঈােল্ক স্বীকায কযল্ফ োয ম্পদ  রফনি কযা এফং যি 

প্রফারে কযা াযাভ ল্ মাল্ফ। োয অবেন্তরযন রফল অল্লায  কাল্ে নেস্ত। ” (ফুখাযী  ভুররভ)  
আরাল্ভয ফণারধক গুরুত্বূর্ণ রফল ল্ে  োীদ এফং ফণারধক করিন রনরলদ্ধ রফল ল্ে রযক। নফী 

(াল্লাল্লাহু অরাআর া  াল্লাভ)সক প্রশ্ন কযা র , ِٔ ُْ َرْجَعَو ِىَي ِّْت َأْعَظٌ؟ َقبَه َأ ُٙ اىَر َ٘ َخَيَقَل َأ ُٕ َٗ  ًِّدا 

ফণারধক ফড় া সকানরি ? রেরন ফরল্রন , অল্লায যীক রনধণাযর্  কযা থচ রেরনআ সোভাল্ক ৃরি 

কল্যল্েন।” (ফুখাযী  ভুররভ) কর নফী  যাূর ভানলুল্ক  োীল্দয প্ররে অহ্বান কল্যল্েন , 



এককবাল্ফ অল্লায আফাদে কযল্ে রনল্দণ রদল্ল্েন এফং  রযক সথল্ক েকণ কল্যল্েন। অল্লাহ  ফল্রন , 
ٍٍَخ َْب ِفٜ ُمِو ُأ ََٗىَقْد َثَعْث ُِْج٘ا اىَّطبُغَ٘د  َٗاْجَز  َٔ ُِ اْعُجُدٗا اىَي এফং প্রল্েেক জারেয“ َزُظً٘ىب َأ  রনকি অরভ 

একজন কল্য যাূর সপ্রযর্ কল্যরে এআ রনল্দণ রদল্ সম , সোভযা অল্লাহ য আফাদে  কয এফং োগূে সথল্ক 

দূল্য থাক।” (ূযা নাারঃ ৩৬) 

 
োীল্দয পমীরেঃ 

অল্লায রনল্দণ ভে সম ফেরি োযঁ আফাদে কল্য চরল্ফ , স রনল্জয জীফল্ন , ম্পল্দ, ন্তান-ন্তরেল্ে, 
ভাল্জ  সদল্ রনযাত্তা রাব কযল্ফ। রনযাত্তা  রাব কযল্ফ, কফল্য, াল্য এফং রাফ-রনকাল্য ভ। 

অল্লাহ  ফল্রন, ٍَُْ٘ا َِ َآ ٌْ اَىِرٝ ُٕ َٗ  ُِ ٍْ ٌُ اْىَؤ ُٖ ٌٍ ُأَٗىِئَل َى ٌْ ِثُظْي ُٖ ََبَّ ٌْ َْٝيِجُع٘ا ِإٝ ََٗى  َُ َْٖزُدٗ ٍُ  “মাযা ইভান এল্নল্ে 

এফং ইভাল্নয াল্থ মুরলু্ভয রভশ্রর্ ঘিারন (থণাৎ রকণ  কল্যরন), োল্দয জল্নে যল্ল্ে রনযাত্তা , অয 

োযাআ ুথ প্রাপ্ত।” (ূযা অনঅভঃ ৮২) 

রনল্বণজার োীদ া ভূ রভরিল্ সদ গুনা সভাচন কল্য। জাান্নাভ সথল্ক যিা  কল্য। নফী (াল্লাল্লাহু 

অরাআর া াল্লাভ) ফল্রন , ًَ َٔ َقْد َحَس َُ اىَي ُٔ َفِئ َٔ ِإاَل اىَي ِْ َقبَه اَل ِإَى ٍَ َٔ. َعَيٚ اىَْبِز  َْٗج َْٝجَزِغٚ ِثَرِىَل   ِٔ  اىَي
“সম ফেরি অল্লায ন্তুরি জণল্নয ঈল্েল্ে [রা-আরাা আল্লাল্লা]  ফরল্ফ, অল্লা োয ঈয জাান্নাল্ভয 

অগুন াযাভ কল্য রদল্ফন।” (ফুখাযী  ভুররভ) সম ফেরি োীল্দয ারজফ  ভু-াাাফ রদকগুল্রাল্ক 

ফা-ফান কযল্ফ , স রফনা রাল্ফ  জান্নাল্ে প্রল্ফ কযল্ফ। নফী (াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ) ঐ 

কর সরাকল্দয রফফযর্  রদল্ে রগল্ এযাদ কল্যনঃ َُ َٗاَل ََٝزَّطَُٞسٗ  َُ َِ اَل َْٝعَزْسُق٘ ٌُ اَىِرٝ ُٕ   َُ ُٗ٘ َٗاَل َْٝنَز

َُ ََ٘مُي٘ ٌْ ََٝز ِٖ ََٗعَيٚ َزِث  “যা এভন সরাক মাযা (রকণী)  োড়-পুঁক গ্রর্ কল্য না , সরাা ুরড়ল্ রচরকৎা 

কল্য না, ারখ ঈরড়ল্ করুির্-ুরির্  রনধণাযর্ কল্য না। োযা এককবাল্ফ অল্লায ঈয বযা যাল্খ। ” 
(ফুখাযী  ভুররভ) 

 
রল্কণয বাফোঃ 

রল্কণয রযর্রে েেন্ত বাফ। রকণ কযল্র অভর ফারের ল্ মা , অল্লাহ  যাগারিে ন।  অল্লাহ  

ফল্রন, ِْ ِْ َقْجِيَل َىِئ ٍِ  َِ َِٗإَىٚ اَىِرٝ َْٞل  َٜ ِإَى ََٗىَقْد ُأِٗح  َِ َِ اْىَخبِظِسٝ ٍِ  َِ ََٗىَزُنَّ٘ ََُيَل  َِ َع َْٞحَجَّط  রনশ্চ“ َأْشَسْمَذ َى
অনায প্ররে এফং অনায ূফণফেণীল্দয প্ররে এআ ভল্ভণ ী কযা ল্ল্ে সম, অরন মরদ রকণ কল্যন েল্ফ 

ফেআ অনায অভর ফারের ল্ মাল্ফ। অয ফেআ অরন িরেগ্র-সদয  দরবুি ল্ফন।” (ূযা 

মুভাযঃ ৬৫) নফী (াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ) ফল্রন , ِْ ٍَ ِٔ ًِّدا َّدَخَو اىَْبَز  َ٘ َْٝجَعُو ِىَي ُٕ َٗ ٍَبَد   “সম 

ফেরি অল্লায াল্থ  যীক রনধণাযর্ কল্য ভৃেুে ফযর্ কযল্ফ , স নযল্ক প্রল্ফ কযল্ফ। ” (ফুখাযী) রকণ 

ভানলুল্ক রচযকাল্রয জল্নে জাান্নাল্ভ রনল্ি কযল্ফ। অল্লাহ  ফল্রন َٔ َىب , َُ اىَي َْٝغِفُس  ِإ َٗ  ِٔ ُْ ُْٝشَسَك ِث َْٝغِفُس َأ

ِْ ََٝشبُء ََ َُ َذِىَل ِى ٍَب ُّدٗ  “রনশ্চ অল্লাহ  োয াল্থ ংী  'াান কযাল্ক ভাজণনা কল্যন না। ফে 

েদাল্িা রি  মণাল্য গুনা মাল্ক আো ভাজণনা কল্য সদন। ” (ূযা রনাঃ ৪৮) োোড়া রকণ দুরনা   

অল্খযাল্েয ধ্বংল্ক রনফামণ কল্য। আফযাীভ খরীর (অঃ) রকণ সথল্ক ভুি থাকায জল্নে  অল্লায কাল্ে 



দু‟অ কল্যল্েন। অল্লাহ  োযঁ দু ‟অ ঈল্ল্লখ কল্য ফল্রনঃ َِْٜٗاْجُْْج  ًَ ُْ َّْعُجَد اْىَؤْصَْب َٜ َأ ِْ ََٗث  "(স অল্লাহ !) 

অভাল্ক এফং অভায ন্তানল্ক  ভূরেণ ূজা সথল্ক দূল্য যাখ। ” (ূযা আফযাীভঃ ৩৫) আরাল্ভয দাইয 

ফণল্শ্রষ্ঠ রফল  ল্ে োীদ এফং েেংরিি রফলল্য প্ররে অফান জানাল্না। নফী (াল্লাল্লাহু অরাআর  
া াল্লাভ) ভ‟ুঅম রফন জাফার (যাঃ)সক আাভান সপ্রযর্ কযায ভ ফল্ররেল্রন, إِٔو  إََّل ِْ ٍِ ًٍْ٘ب  َرؤِرٜ َق

َٖبَّدِح ٌُٕ ِإَىٞٔ َش َٗه ٍَب رْدُع٘ َٗأِّٜ زظُ٘ه اهلل اىِنَزبِة فيٞنِ أ َٔ إاَل اهلل  ُْ ال إَى  েুরভ এভন জারেয রনকি“ أ

গভর্ কযে মাযা  অল্র রকোফ। োল্দযল্ক ফণপ্রথভ সম কথায প্ররে অফান জানাল্ফ ো ল্ে , এ কথায 
ািে সদা সম, অল্লাহ  ফেেীে েে সকান ঈাে সনআ এফং অরভ অল্লায যাূর। ” (ফুখাযী  ভুররভ)  
 

ফল্চল্ ফড় মাল্রভঃ 

সম গারুল্লায কাল্ে দু‟অ কযল্ফ, স রনল্জয ঈয মুরুভ কযল্ফ। অল্লাহ  ফল্রন, ََٗىب َرْدُع ٍَب   ُِ اىَئ  ِْ ُّدٗ ٍِ

ُْ َفَعْيَذ َفِئََّل ََٗىب َُٝضُسَك َفِئ َْْفُعَل  َِ َىب َٝ َِٞ َِ اىَظبِى ٍِ  অল্লাল্ক ফাদ রদল্ েুরভ এভন কাঈল্ক সেল্কা না“ ِإًذا 

সম সোভায সকান ঈকায কযল্ে াযল্ফ না এফং িরে কযল্ে াযল্ফ না। এরূ কযল্র েুরভ মাল্রভল্দয 

ন-বূণি ল্ফ।” (ূযা আঈনুঃ ১০৬) সম ফেরি ভূরেণয কাল্ে ভাথা নে কযল্ফ , কফল্যয কাল্ে রফনীে ল্ফ, 
স ফাস্তফ রফল কাভনা কযল্ফ, ভরযচীকাল্ক ারন ভল্ন কযল্ফ। অল্লাহ  ফল্রন, ِْ ٍَ َٗ   ِْ ٍِ ِْ َْٝدُع٘  ََ ٍِ َأَضُو 

ُٔ ِإَىٚ ِْ َىب َْٝعَزِجُٞت َى ٍَ  ِٔ ُِ اىَي َِٗإَذا ُحِشَس اىَْبُض ُّدٗ  َُ ٌْ َغبِفُي٘ ِٖ ِْ ُّدَعبِئ ٌْ َع ُٕ َٗ ٍَِخ  َٞب ًِ اْىِق ْ٘ ٌْ َأْعَداًء  َٝ ُٖ َمبُّ٘ا َى

َِ ٌْ َمبِفِسٝ ِٖ ََٗمبُّ٘ا ِثِعَجبَّدِر  “োয সচল্ রধক  থভ্রি অয সক ল্ে াল্য , সম অল্লাল্ক ফাদ রদল্ এভন 

ফস্তল্ক অহ্বান কল্য সম রকাভে  মণন্ত োয োল্ক াড়া রদল্ফ না ? থচ োযা োল্দয ঈি অহ্বান 

ম্পল্কণ সফখফয। রকাভে  রদফল্ মখন ভানলুল্ক একরত্রে কযা ল্ফ , েখন োযা োল্দয ত্রু ল্ফ এফং 

োল্দয আফাদে স্বীকায কযল্ফ।” (ূযা অকাপঃ ৫-৬) 

 
ভৃেল্ক অফান কযাঃ 

ভৃে ভানলু্লয  কাল্ে দু ‟অ কযল্র , োল্দয কাল্ে প্রল্াজন ূযল্র্য জল্নে অল্ফদন স কযল্র োযা ো 

শুনল্ে াল্ফ না, সকান ঈকায কযল্ে াযল্ফ না। োল্দয কাল্ে রগল্ রফদাদ সথল্ক ঈদ্ধায াা  
মাল্ফ না। অল্লাহ  ফল্রনঃ ِْ ٍِ  َُ َِْيُن٘ ٍَب َٝ  ِٔ ِْ ُّدِّٗ ٍِ  َُ َِ َرْدُع٘ َٗاَىِرٝ ٍَِٞس  ََُع٘ا  (১৩) ِقّْط ٌْ َىب َْٝع ُٕ ُْ َرْدُع٘ ِإ

ٍَب َُِع٘ا  ْ٘ َظ ََٗى  ٌْ ََٗىب ُّدَعبَءُم  ٌْ َُ ِثِشْسِمُن ٍَِخ َْٝنُفُسٗ َٞب ًَ اْىِق ْ٘ َٝ َٗ  ٌْ ٍِْثُو َخِجٍٞس اْظَزَجبُث٘ا َىُن َِْجُئَل  ُٝ “অয সোভযা 

মাল্দযল্ক অল্লা ফেেীে োক োযা সখজুল্যয  রফরচয ঈল্য ারকা অফযল্র্য ভাররক ন। মরদ সোভযা 

োল্দযল্ক োক োযা সোভাল্দয োক শুনল্ফ  না। মরদ োযা শুল্ন সকান প্ররে ঈত্তয কযল্ফ না। অয োযা 

রকাভে রদফল্ সোভাল্দয এআ  রকণল্ক স্বীকায কযল্ফ। ” (ূযা পাল্েযঃ ১৩ , ১৪) 
ভৃে সনক সরাকল্দয রনল্ ফাড়াফারড়আ ভানলু্লয কপুযীয ভূর কাযর্ এফং ধভণ রযেোগ কযায ফড় ভাধেভ। এ 

রফলল্ নফী সভাস্তপা  (াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ) ঈম্মেল্ক েকণ কল্যল্েন। রেরন ফল্রন , ٌْ  ِإَٝبُم
ُ٘ ٌْ اْىُغُي َُ َقْجَيُن ِْ َمب ٍَ َْٕيَل  ََب َأ ِِ َفِئَّ َ٘ ِفٜ اىِدٝ َٗاْىُغُي  ِِ  াফধান সোভযা ধল্ভণয ভল্ধে ফাড়াফারড় কযল্ফ“ ِفٜ اىِدٝ

না, সকননা ধভণ রনল্ ফাড়াফারড় সোভাল্দয ূফণফেণীল্দযল্ক ধ্বং কল্যল্ে।” (নাাই) মাযা নফী, ীয-রীয 
কফয-ভাজাল্য ধর্ণা সদ এফং োল্দয কাল্ে দু ‟অ চা, োযা ৃরিকুল্রয ভল্ধে  ফণরনকিৃ। নফী (াল্লাল্লাহু 



অরাআর া াল্লাভ) ঈল্ম্ম ারাভাল্ক ফল্ররেল্রনঃ “যা (আহুদী-খৃিানযা) সআ জারে , োল্দয ভল্ধে 

সনক ফান্দা ফা ৎ সরাক ভৃেুে ফযর্ কযল্র , োযা োয কফল্যয কাল্ে ভরজদ রনভণার্ কল্যল্ে এফং োয 

ভল্ধে োল্দয প্ররেকৃরে স্থানন কল্যল্ে। োযা অল্লায রনকি ৃরিকুল্রয ভল্ধে ফণারধক রনকৃি।” (ফুখাযী  
ভুররভ) 

মাদু  সজোরেরফণদোঃ 

 
মাদু ইভাল্নয অল্রা রনরবল্ সদ , আরাভল্ক ধ্বং  কল্য। অল্লাহ  ফল্রন , “োযা ফেআ সজল্নল্ে সম , 
মাযা ঈা (মাদু) ক্র কযল্ফ, অল্খযাল্ে োয সকান ং থাকল্ফ না।” (ূযা ফাকাযাঃ ১০২) সজোরেরফণদ  

গর্কল্দয কাল্ে গভর্ কযা  দ্বীল্নয ভল্ধে রফযাি ত্রুরি এফং রনফুণরদ্ধোয কাজ। অল্লাহ  ফল্রন , “অরন ফল্র 

রদন, নল্বাভন্ডল্র  ৃরথফীল্ে অল্লাহ  ফেেীে সকঈ দৃল্েয জ্ঞান যাল্খ না। ” (ূযা নভরঃ ৬৫)  নফী 

(াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ) ফল্রন ْٗ َعَساًفب , ًْب َأ ِٕ ِْ َأَرٚ َمب ٍَ ََب   ُٔ، َفَقْد َمَفَس ِث ُٔ عِ شٜء َفَّصَدَق َفَعَؤَى

ٍََد ٍَُح ِّْصَه َعَيٚ   সম ফেরি সজোরেলী ফা গর্ল্কয কাল্ে সকান রকেু রজল্জ্ঞ কল্য (স মা ফরল্ফ ো) েে“ ُأ

ফল্র রফশ্বা কযল্ফ , স ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ)এয ঈয নারমরকৃে  (ধল্ভণয) াল্থ 

কপুযী কযল্ফ।” (অভাদ) 

 
োফীজ-কফচ রকণঃ 

োফীজ-কফচ, ফারা, ূো আেোরদ ফ ' রযধান কযল্র ব-বীরে  দুফণরোআ ফৃরদ্ধ াল্ফ। নফী  (াল্লাল্লাহু 

অরাআর া াল্লাভ) একদা জননক ফেরিয াল্ে একরি রুদ ফল্র্ণয ফারা  রযরে ফস্থা সদখল্ে 

সল্রন েখন ফরল্রন , এিা রক? স ফরর , দুফণরো প্ররেল্যাধ কযায  জনে এিা ফেফায কল্যরে। রেরন 

ফরল্রন, িা খুল্র সপর। সকননা ঈা সোভায দূফণরোল্কআ  ফৃরদ্ধ কযল্ফ। এিা রযরে ফস্থা মরদ 

সোভায ভৃেুে  , েল্ফ কখনআ ভুরি াল্ফ না। ” (অভাদ) োফীজ-কফচ ফেফায কযা অল্লায াল্থ 

রকণ। নফী (াল্লাল্লাহু অরাআর া  াল্লাভ) ফল্রন, ًََخ َفَقْد أْشَسَك ْٞ َِ ِْ َرَعَيَق َر ٍ “সম ফেরি োফীজ ফেফায  
কযল্ফ, স রকণ কযল্ফ। ” (অভাদ) অল্যাগে রাব ফা ফদনময থফা রজন-বূে সথল্ক যিায জল্নে  সম 

ফেরি াল্ে ফা াল্ ফা গরা ফা যীল্যয সকান স্থল্ন রকেু রিরকল্ ফেফায কযল্ফ , অল্লাহ  োল্ক ঐ 

ফ'য প্ররে সাদণ কযল্ফন, পল্র স ধ্বং ল্ মাল্ফ। নফী (াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ) ফল্রন, “সম 

ফেরি সকান রকেু রিকাল্ফ, োল্ক সআ ফস্তুয প্ররে সাদণ কল্য সদা ল্ফ।” (অভাদ, রেযরভমী) 

গাআরুল্লায াল্থ ম্পকণ স্থানঃ 

ফৃি-রো-াো, ভারি ফা াথয প্রবৃরেয ভল্ধে ফযকল্েয অা কযা মা না ফা ো সথল্ক ফযকে াায 

অা কযা মা না। এগুল্রা অল্লায ৃি  ফস্তু। এগুল্রা কাল্যা ঈকায ফা কায কযল্ে াল্য না। ননকিে 

রাল্বয অা অল্লাহ  ফেেীে  কাল্যা জল্নে শু মল্ফ কযা মাল্ফ না। সম ফেরি গাআরুল্লায জল্নে শু 

কযুফানী কযল্ফ স রল্কণয খন্দল্ক রনরেে ল্ফ। যাূরুল্লাহ  (াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ) ফল্রন,  َِ َىَع



َِ ِْ َىَع ٍَ  ُٔ َِ اىَي ََٗىَع  ِٔ ِْٞس اىَي ِْ َذَثَح ِىَغ ٍَ  ُٔ ِْ َغََٞس اىَي ٍَ  ُٔ َِ اىَي ََٗىَع ٍُْحِدًثب   َٙٗ ِْ آ ٍَ  ُٔ َِ اىَي ََٗىَع َٗاِىَدٝٔ  َْبَز   ٍَ

গাআরুল্লায জল্নে সম ফেরি শু কযুফানী কযল্ফ োয ঈয অল্লায“ اأَلْزِض  রা‟নে (রবা)। সম 

ফেরি রনল্জয রো-ভাোল্ক রা ‟নে কযল্ফ োয ঈয অল্লায রা ‟নে। সম ফেরি রফদঅেীল্ক 

(যাধীল্ক) অশ্র রদল্ফ োয ঈয অল্লায রা ‟নে। সম ফেরি মরভল্নয ীভানা (অআর) নি কযল্ফ োয 

ঈয অল্লায রা‟নে।” (ভুররভ) নময-ভানে একরি আফাদে। অল্লাহ  ফেেীে কাল্যা ঈল্েল্ে ভানে কযা 

মাল্ফ না। নফী (াল্লাল্লাহু অরাআর  া াল্লাভ) ফল্রন , “সম ফেরি অল্লায আফাদে কযায ভানে কযল্ফ 

স সমন ো ূযা কল্য।  অয সম ফেরি োযঁ নাপযভানী কযায ভানে কযল্ফ , স সমন োঁয নাপযভানী না 

কল্য।” (থণাৎ ঐ ভানেল্ক ূযা কযল্ফ না।) (ফুখাযী) সম ফেরি অল্লায কাল্ে াামে প্রাথণনা কযল্ফ, রেরন 

োল্ক অশ্র দান কযল্ফন। সম ফেরি ল্নেয স্মযর্ান্ন ল্ফ রেরন  োল্ক রারিে কযল্ফন। নফী (াল্লাল্লাহু 

অরাআর া াল্লাভ) ফল্রন , “সম ফেরি (পল্য থাকাকাল্র) সকান ন্তাল্ন রফযরে গ্রর্ কযল্ফ , স মরদ 

এআ দু‟অ াি কল্যঃ ُْ٘ذ ِْ َشِس ٍب َخَيَق أُع ٍِ ٍَبِد  ََبِد اهلِل اىَزب অশ্র প্রাথণনা কযরে] ِثَنِي  অল্লাহ য রযরূ্ণ 

ফার্ী ভূল্য ভাধেল্ভ -োযঁ ৃরিয কর প্রকায রনি সথল্ক।]  েল্ফ ঈি ন্তান সথল্ক প্রস্থান কযা মণন্ত 

সকান রকেু োয িরে কযল্ে াযল্ফ না।” (ভুররভ) 

 
রফদ ঈদ্ধাল্যয ঈা রক? 

কখল্না মরদ েুরভ রফদ-ভুীফল্ে অক্রান্ত  , েল্ফ অল্লাহ  ফেেীে কাল্যা রনকি ঈদ্ধায কাভনা  কযল্ফ না। 

রেরন ফেেীে কাঈল্ক োকল্ফ না। ীয-রীয কফয ফা ভাজাল্য রগল্ রফনাফনে ল্ফ  না। সোভায 

প্রল্াজল্নয রফলরি অকাল্য রধরে ভান অল্লায ুঈচ্চ দযফাল্য ঈল্ত্তারন কয।  সকননা োযঁ কাল্েআ 

যল্ল্ে এয প্রকৃে ভাধান। ভান অল্লাহ  এযাদ কল্যনঃ ِْ ٍَ  ًْ ُٓ َأ َُْضَّطَس ِإَذا َّدَعب   অল্লাহ)“ ُِٝجُٞت اْى

ফেেীে) সক এভন অল্ে সম রফদ গ্রস্থয  োল্ক াড়া রদল্ে াল্য ?” (ূযা নভরঃ ৬২) রফদাদ সথল্ক 

ারাল্নায ঈা সনআ। অল্লাহ  ফল্রন, َىب ٌْ ُٕ َٗ ٍََْب  ُْ َُٝقُ٘ى٘ا َآ ُْ ُْٝزَسُم٘ا َأ َُ َأَحِعَت اىَْبُض َأ  ভানলু রক“ ُْٝفَزُْ٘

সবল্ফল্ে সম , োযা একথা ফল্রআ ফোরে সল্ মাল্ফ সম , „অভযা ইভান এল্নরে ‟; থচ োল্দযল্ক 

(রফদাদ দ্বাযা) যীিা কযা ল্ফ না। ” (অনকাফূেঃ ২) ন'রি  অল্লায কাল্ে অত্মভণল্র্য ভাধেল্ভ 

রফদাল্দয সভাকাল্ফরা কযল্ফ। অল্লাহ  ফল্রন, “সম অল্লায প্ররে রফশ্বা স্থান কযল্ফ , োয হৃদল্ক 

রেরন ুথ সদখাল্ফন। ” (ূযা োগাফুনঃ ১১) এ অাল্েয ফোখো অরকাভা (যঃ) ফল্রন , স এভন 

সরাক ল্ফ, সম রফদাল্দ রেে ল্র ভল্ন কযল্ফ এিা অল্লায ি সথল্কআ এল্ল্ে। েএফ স োল্ে 

ন'ি থাকল্ফ এফং রফলরিল্ক অল্লায ঈযআ সাদণ কযল্ফ। েকদীল্য মা ররখা রের ো ঘিল্র ন 'ি 
ল্ফ না যাগাযারগ গারাগারর কযল্ফ না। কাযর্ এল্ে রফদ দূয ল্ফ না। াফধান! েকণো  ফেঃ সকান 

দুঘণিনা ঘল্ি সগল্র „মরদ‟ ব্দ ফেফায কযল্ফ না। সকননা িা েকদীল্য রের ফল্রআ  ঘল্িল্ে। „মরদ এযকভ 

কযোভ েল্ফ যকভ ে ‟ এধযল্র্য কথা োল্নয ি সথল্ক েকদীল্যয প্ররে  ন'রি প্রকাল্য জল্নে 

ল্ থাল্ক। নফী (াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ) ফল্রন , “ঈকাযী রফলল্ অগ্রী থাক এফং অল্লায 

কাল্ে াামে চা। িভো প্রকা কয না।  প্রেোরে সকান রকেু ঘল্ি সগল্র একথা ফরল্ফ না: „মরদ 

এরূ কযোভ েল্ফ এরূ ে এরূ ে।  সকননা (  মরদ‟ ব্দরি োল্নয কল্ভণয দযজা ঈন্মুি„ (ى٘

কল্য।” (ভুররভ) েএফ সোভায প্ররেরি রফল অল্লায ঈয সাদণ কয। রেরন সোভায জনে মা রনধণাযর্ 

কল্য সযল্খল্েন ো  ফেেীে দুরনায রকেুআ েুরভ াল্ফ না। অল্লাহ  ফল্রনঃ “অরন ফল্র রদন , অল্লাহ  



অভাল্দয জল্নে মা ররল্খ সযল্খল্েন ো ফেেীে অভযা সকান রকেুআ াফ না। ” (ূযা োফাঃ ৫১) ঈফাদা  
রফন াল্ভে (যাঃ) োযঁ ুত্রল্ক রিে কল্য ফল্ররেল্রনঃ ফৎ! েুরভ কখনআ ইভাল্নয স্বাদ  াল্ফ না সম 

মণন- এআ রফশ্বা না কযল্ফ সম , মা সল্ল্ো , ো সোভায সথল্ক েুল্ি মাায  রের না। অয েুরভ মা 

ারন, ো সোভায বাল্গে রের না। 

 
বযাঃ 

দুরনাফী ঈকযল্র্য ঈয  ন্তয  ঙ্গ-প্রেেঙ্গ দ্বাযা রনবণয কযা ত্রুরিূর্ণ োীল্দয রযচ। অফায  
ঈকযর্ল্ক রযেোগ কযা িভোয রযচ। অফেক ল্ে নফধ ঈকযর্ গ্রর্ কল্য ন-যল্ক  অল্লায 

াল্থ ম্পৃি কযা। অল্লায ঈয বযা কযল্র করিন রফল জ ল্ মা। জীরফকা  ফৃরদ্ধ  , রফদ 

দূযীবূে । অল্লায াকড়া সথল্ক রনযাদ বাফা অত্মপ্রফঞ্চনা।  অল্লাহ  ফল্রন , “যা রক অল্লায 

াকড়া সথল্ক রনযাদ ল্ সগল্ে? িরেগ্র' জারে োড়া সকঈ অল্লায াকড়া সথল্ক রনল্জল্ক রনযাদ 

বাফল্ে াল্য না। ” (ূযা অ ‟যাপঃ ৯৯) রেরন অল্যা  ফল্রন, “অল্লায করুর্া সথল্ক রফভ্রান- সরাল্কযা 

ফেেীে সকঈ রনযা  না। ” (ূযা রজযঃ  ৫৬) ভধেন্থা ল্ে বারফাায াল্থ ব-বীরে  অা-

অকঙ্খাল্ক ংমুি কযা। 

 
রযাঃ 
রল্কণয ল্নক সগান দযজা  যল্ল্ে। োন এ কর দযজা রদল্ ফান্দায রবেল্য প্রল্ফ কযায ফণাত্মক 

সচিা চারা।  নফী (াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ) ফল্রনঃ “ফণারধক সোভাল্দয ঈয সম রফলল্য  
অংকা করয ো ল্ে রল্কণ অগায ফা সোি রকণ। ঈা রক স ম্পল্কণ োঁল্ক প্রশ্ন  কযা ল্র রেরন 

ফল্রনঃ ঈা ল্ে রযা। ” (ফা সরাক সদখাল্নায জল্নে সনক কভণ ম্পাদন কযা)  (অভাদ) 
অভরকাযীল্দয জল্নে রযা একরি ভাযাত্মক সযাগ। এল্ে অভর রফনি ল্ মা , অল্লাহ  যাগারিে ন। 

সনককাযল্দয জল্নে রযা দাজ্জাল্রয চাআল্ে রধক বীরেকয। নফী  (াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ) 

ফল্রল্েনঃ “অরভ রক সোভাল্দয ফরফ না অভায ভল্ে  সোভাল্দয জল্নে সকান রফল দাজ্জাল্রয সচল্ রধক 

বানক? োযঁা ফরল্রন , োঁ ফরুন! রেরন  ফরল্রন: ো র সগান রকণ। ঈা এআরূ সম , সকান ভানলু 

ারাে অদা কযল্ে দন্ডাভান ল্ফ , েঃয ভানলু্লয দৃরি অকলণর্ কযায জল্নে োয ারােল্ক 

ুরজ্জে কযল্ফ।” (আফল্ন ভাজাহ ) 

 
দুরনায ঈল্েল্ে সনক অভরঃ সনক অভর দ্বাযা শুধুভাত্র অল্লায কাল্ে এয প্ররেদান অা  কযল্ে । ো 

দ্বাযা দুরনা জণল্নয ঈল্েে কযল্ে  না। সম ফেরি সনক অভল্রয ভাধেল্ভ দুরনায স্বাথণ ারল্রয রনে 

কযল্ফ, োয অভর ফারের ল্ মাল্ফ , স ল্ফ অল্খযাল্ে িরেগ্রস্থ। অল্লাহ  ফল্রন َُ ُِٝسُٝد اْىَحَٞبَح  , ِْ َمب ٍَ

َٞب ّْ َٖب َىب اىُد ٌْ ِفٞ ُٕ َٗ َٖب  ٌْ ِفٞ ُٖ ََبَى ٌْ َأْع ِٖ ْٞ َِّ٘ف ِإَى َٖب ُّ َِٗشََْٝز  َُ ٌْ ِفٜ اْىَآِخَسِح ِإَىب (১৫) ُْٝجَخُع٘ ُٖ َْٞط َى َِ َى  ُأَٗىِئَل اَىِرٝ
َُ ََُي٘ ٍَب َمبُّ٘ا َْٝع ََٗثبِطٌو  َٖب  ٍَب َصَُْع٘ا ِفٞ ََٗحِجَط   সম ফেরি ারথণফ জীফন এফং োয চাকরচকেআ কাভনা“ اىَْبُز 

কল্য, অরভ দুরনাল্েআ োল্দয অভল্রয  প্ররেপর সবাগ করযল্ রদফ এফং োল্ে োল্দয প্ররে রকেুভাত্র 



কভরে কযা ল্ফ না। এযাআ র  সফ সরাক অল্খযাল্ে মাল্দয জল্নে অগুন োড়া রকেু সনআ। োযা এখাল্ন 

মা রকেু কল্যরের ফআ ফযফাদ কল্যল্ে, অয মা রকেু ঈাজণন কল্যরের, ফআ রফনি র।” (ূযা ূদঃ ১৫-

১৬) 
গাআরুল্লায নাল্ভ থঃ 

ভুরভাল্নয রনকি অল্লাহ  ফেেীে সকঈ সমভন রধক  বারফাায াত্র সনআ। সেভরন রেরন ফেেীে সকঈ 

রধক ম্মান  ভমণাদায রধকাযী সনআ।  অল্লাআ োয হৃদল্ ুভান  ল্ফণাচ্চ। রেেকাযবাল্ফ োঁল্ক 

ভুাব্বেকাযী রেরন ফেেীে  কাল্যা নাল্ভ থ কযল্ে াল্য না। রেরন ফেেীে ল্নেয নাল্ভ থ সমভন: 

কা‟ফা, নফী, অভানে, রী-অঈররা ফা রো-ভাোয নাল্ভ থ কযা অল্লায োীল্দয ভল্ধে রকণ। 

নফী (াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ) ফল্রন ِٔ َفَقْد , ِْٞس اىَي ِْ َحَيَف ِثَغ ٍَ َْٗأْشَسَك   সম ফেরি“ َمَفَس أ

গাআরুল্লায নাল্ভ থ কল্য স কুপযী কল্য ফা রকণ  কল্য।” (রেযরভমী) কথা কথা থ কযা ন-সয 

অল্লায প্ররে ম্মাল্নয রযন্থী কাজ।  েএফ েে-রিক রফলল্ থ কভ কযায সচিা কযল্ফ। অল্লাহ  

ফল্রন, (ْ٘ا َٗاْحَفُظ  ٌْ َُّن َِْٝب সোভযা স্বী থ ভূ ংযির্ কয।“ (أ ” (ভাল্দাঃ ৮৯) াফধান! রভথো 

থ কযল্ফ না। সকঈ মরদ অল্লায নাল্ভ থ কল্য রকেু ফল্র েল্ফ োল্ে ন 'রি প্রকা কযা োঁল্ক  
ম্মান কযায রযচ- মরদ শ্রফর্কাযী ফেুল্ে াল্য সম থকাযী রভথোয অশ্র রনল্ল্ে।  নফী (াল্লাল্লাহু 

অরাআর া াল্লাভ) ফল্রন , “সোভযা ফা-দাদায নাল্ভ থ কযল্ফ না।  সকঈ অল্লায নাল্ভ থ 

কযল্র সমন েে কথা ফল্র। মায াভল্ন অল্লায থ রদল্ রকেু ফরা   স সমন োল্ে ন 'ি । সম 

োল্ে ন'ি  না, স অল্লাল্ক ম্মানকাযী ন।” (আফল্ন ভাজাহ ) 

 
অল্লায ঈীরা রদল্ রবিা চাাঃ সকঈ মরদ অল্লায নাভ রনল্  রবিা চা েল্ফ োল্ক রপরযল্ না সদা 

অল্লাল্ক ম্মাল্নয রযচ। নফী (াল্লাল্লাহু  অরাআর া াল্লাভ) ফল্রন , “সম ফেরি অল্লায ঈীরা 

অশ্র চা সোভযা োল্ক অশ্র  দা। সম সরাক অল্লায াল্- রবিা চা োল্ক সোভযা দান কয। 

সোভাল্দযল্ক সকঈ  (ানাাল্যয) দা ‟াে রদল্র ো কফূর কয। ” (অফু দাঈদ) অফাায রফরবন্ন 

ফস্থা সমভন  করিন গযভ ফা িান্ডা ফা েড়-েঞ্ঝা আেোরদল্ক গাররগারাজ কযল্র , মুগল্ক ভন্দ ফরল্র 

জগল্েয ারনকেণা অল্লাল্ক কি সদা । নফী (াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ) ফল্রন:  “অল্লাহ  

ো‟অরা ফল্রন, অদভ ন্তান অভাল্ক কি সদ। স মুগল্ক গারর সদ। অরভআ সো  মুগ। অভায াল্েআ 

ফরকেু। অরভআ যাে-রদল্নয ভল্ধে রযফেণন কল্য থারক।” (ফুখাযী) 

 
ধভণ রনল্ িাট্টা-রফদ্রু কপুযীঃ ধল্ভণয জল্নেআ সো অল্লাহ  অভান-মভীন ৃরি কল্যল্েন।  জান্নাে-জাান্নাভ 

প্রস্তুে কল্যল্েন। ধভণ ফা ধল্ভণয সকান রফধান রনল্ থফা ধভণ  বীরুল্দয রনল্ িাট্টা-রফদ্রু কযল্র ভানলু 

আরাভ সথল্ক সফয ল্ মাল্ফ। অল্লাহ  ফল্রন َّْيَعُت ُقْو , َٗ ََب ُمَْب َُّخُ٘ض  َِ ِإَّ َُٞقُ٘ى ٌْ َى ُٖ ِْ َظَؤْىَز ََٗىِئ   ِٔ َأِثبىَي

َُ ِْٖصُئ٘ ٌْ َرْعَز ُْْز ِٔ ُم ََٗزُظِ٘ى  ِٔ َٝبِر ََٗآ  (৬৫) َىب ٌْ ََبُِّن ٌْ َثْعَد ِإٝ  মরদ অরন োল্দযল্ক রজল্জ্ঞ“ َرْعَزِرُزٗا َقْد َمَفْسُر

কল্যন, েল্ফ োযা ফরল্ফ , অভযা সো কথায কথা ফররেরাভ , এফং সকৌেুক কযরেরাভ। অরন ফরুন , 
সোভযা রক  অল্লাহ য াল্থ , োযঁ হুকুভ-অকাল্ভয াল্থ  োযঁ যাূল্রয াল্থ িাট্টা-রফদ্রু  কযরেল্র। 

েরনা কল্যা না। ইভান গ্রর্ কযায য সোভযা কাল্পয ল্ সগল্ো। ” (ূযা োফাঃ  ৬৫-৬৬) অল্লায 



ঈয এভন কধুাযর্া সালর্ কযল্ফ না সম , রেরন সোভাল্ক মা রদল্ল্েন েুরভ োয  চাআল্ে সফী াায 

কদায রেল্র। অল্লা যল্ক সম রন ‟াভে প্রদান কল্যল্েন োল্ক  েুে-োরেরে কযল্ফ না। এগুল্রা 

ভূখণল্দয কাজ। জগল্েয ফ রকেুআ অল্লায রনল্দণল্  োযঁ সকভল্েআ ল্ থাল্ক। অল্লাহ  ফল্রন,  َُ َُٝظُْ٘

َِ َْٞس اْىَحِق َظ ِٔ َغ َُ ِثبىَي ٍْٜء ُقْو ِإ ِْ َش ٍِ ٍِْس  َِ اْىَؤ ٍِ َْب  َْٕو َى  َُ ِِٕيَِٞخ َُٝقُ٘ى٘ ِٔ اْىَجب ُٔ ِىَي ٍَْس ُمَي  অল্লাহ  ম্পল্কণ“ اْىَؤ

ভূখণল্দয ভে োযা রভথো ধাযর্া সালর্  কযরের। োযা ফররের অভাল্দয াল্ে রক রকেুআ কযায সনআ ? 
অরন ফরুন, ফ রকেুআ অল্লায াল্ে।” (অর ইভযানঃ ১৫৪) 

 
ভূরেণ-বাস্কল্মণয হুকুভঃ েরফ, ভূরেণ  বাস্কমণ রনভণার্ কযা কাফীযা গুনা। এগুল্রা  প্রন্তুেকাযীল্ক জাান্নাল্ভয 

ব সদখাল্না ল্ল্ে। নফী (াল্লাল্লাহু অরাআর া  াল্লাভ) ফল্রন,  ِثُنِو ُٔ ٍِ٘ز ِفٜ اىَْبِز َْٝجَعُو َى ٍَُّص ُمُو 

ٌَ ُصَ٘زٍح َْ َٖ ُٔ ِفٜ َج َٕب َّْفًعب َفُزَعِرُث ََ٘ز  েরফ-ভূরেণ ঙ্কনকাযী প্রল্েেক ফেরি জাান্নাল্ভ মাল্ফ। োয রঙ্কে“ َص

প্রল্েেকরি েরফল্ে প্রার্ রদল্ ো দ্বাযা োল্ক  জাান্নাল্ভ ারস্ত সদা ল্ফ। ” (ফুখাযী  ভুররভ) সোভায 

ারনকেণাল্ক মথামথবাল্ফ  ম্মান কয। সকননা রেরন রনল্জয যাজল্ত্ব ুভান। ুঈচ্চ অযল্ ভাীন। 

রফরধ-রফধান প্রর্ল্ন ুরফজ্ঞ। রেরন সোভায ঈয মা পযম কল্যল্েন োয প্ররে মত্নফান । রফল্ল কল্য  
মথাভল্ ারাে অদা কযল্ে ল্চি ল্ফ। াফধান ারাল্ে সকান প্রকায গাপররে কযল্ফ না।  সকননা 

ঈা ধল্ভণয ভূর খুঁরি। নফী (াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ) ফল্রন ,  ِْ ََ ٌْ اىَّصَيبُح َف ُٖ َْ ْٞ ََٗث َْب  َْ ْٞ ُْٖد اَىِرٛ َث اْىَع

َٖب َفَقْد অভাল্দয এফং োল্দয (কাল্পযল্দয) ভাল্েয চুরি ল্ে ারাল্েয। সম ফেরি ারাে“ َمَفَس َرَسَم  
রযেোগ কযল্ফ স কপুযী কযল্ফ। ” (রেযরভমী) সোভায ারফণক রফলল্ ারনকেণায  স্মযর্ান্ন  , 
সোভায মাফেী অভর ংল্াধন  রফশুদ্ধ ল্ফ। 

 
গান-ফাদে শ্রফর্ঃ গান-ফাদে শ্রফর্ এভন একরি নো , মায কাযল্র্ ন্তল্য ন্ধকায ৃরি । ঈা কুযঅন 

সানায ল্থ ফড় ফাধা। থচ গাল্ন সকানআ ঈকায সনআ। নফী  (াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ) ফল্রন , 
ًٌ َ٘ا ٍَِزٜ َأْق ِْ ُأ ٍِ  َِ َُٞنَّ٘ َََعبِشَّف َى َٗاْى ََْس  َٗاْىَخ َٗاْىَحِسَٝس  َُ اْىِحَس  রচল্যআ অভায“ َْٝعَزِحُي٘  ঈম্মল্েয ভল্ধে 

এভন রকেু সরাক অল্ফ মাযা ফোরবচায , সযল্ভয কাড় , ভদোন এফং  গান-ফাদেল্ক ারার গর্ে 

কযল্ফ।” (ফুখাযী) ফান্দায শ্রফর্ কযায জল্নে ফণল্শ্রষ্ঠ  ফস্তু জগল্েয ারনকেণা অল্লায ফার্ী। োযঁ 

ফার্ীল্েআ অল্ে হৃদল্য অল্রা, জীফনাদণ এফং অত্মীক  াযীরযক অল্যাগে। 

াযাভ দৃরিােঃ সফগানা নাযীল্দয সথল্ক  দৃরিল্ক ফনে যাখা ন-সযয রফত্রো , ভান-ম্মাল্ন ঈন্নেী এফং 

অল্লায অনুগল্েেয প্রভার্। অল্লাহ  ফল্রন , ٌْ ِٕ ِْ َأْثَّصبِز ٍِ َِ َُٝغُض٘ا  ِْٞ ٍِ َُْؤ ٌْ َذِىَل  ُقْو ِىْي ُٖ َْٝحَفُظ٘ا ُفُسَٗج َٗ

ٌْ ُٖ  ইভানদাযল্দয ফরুন, োযা সমন োল্দয দৃরি ফনে যাল্খ এফং সমৌনাল্ঙ্গয সপামে কল্য। এল্ে“ َأْشَمٚ َى

োল্দয জল্নে অল্ে রফত্রোয ঈত্তভ ফেফস্থা” (ূযা নূয- ৩০)  

দণা  রফত্রোঃ দণা নাযীয রংকায। দণাল্েআ োয প্রকৃে সৌন্দমণ। ধল্ভণয রফধান সভল্ন চরাল্েআ যল্ল্ে 

োয দু ‟রনা  অল্খযাল্েয সৌবাগে। দণা , সগানীো  রজ্জায  নুযনী ভল্ের ল্েন নফী 

(াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ)এয ভররা াাফীগর্।  অল্লাহ  ফল্রন,  َْبِرَل ََٗث َٗاِجَل  ُٜ ُقْو أَلْش َٖب اىَِْج َٝبَأُٝ

َِّعبِء َٗ  ُْ َِ َذِىَل َأّْدَّٚ َأ ِٖ ِْ َجالِثِٞج ٍِ  َِ ِٖ ْٞ َِ َعَي َِ ُْٝدِّٞ ِْٞ ٍِ َُْؤ َِ اْى ْٝ َِ َفال ُْٝؤَذ  স নফী! অরন অনায“ ُْٝعَسْف



ত্নীগর্ল্ক  কনোগর্ল্ক এফং  ভুরভনল্দয স্ত্রীল্দযল্ক ফরুন , োযা সমন োল্দয চাদল্যয রকদং রনল্জল্দয 

ঈয সিল্ন সন। এল্ে োল্দযল্ক সচনা জ ল্ফ। পল্র োল্দযল্ক ঈেেি কযা ল্ফ না।” (ূযা অমাফ- 
৫৯) 

 
ারার ঈাজণনঃ ারার ম্পল্দয  ভাধেল্ভ ধভণ রফশুদ্ধ ল্ফ , যীল্য রি ঞ্চ ল্ফ , ন্তান ুষ্ঠু রারন-

ারন ল্ফ, থণ ফেল্ ফযকে ল্ফ, দু‟অ কফূর ল্ফ, নফী-যাূরল্দয নুযর্ ল্ফ। অল্লাহ  ফল্রন, أَُٖٝب  َٝب

ْ٘ا صَبِىحًب ََُي ِْ اىَّطِٞجَبِد ٗاْع ٍِ ْ٘ا   স যাূরগর্! সোভযা রফত্র ফস্তু সথল্ক অামণ গ্রর্ কয এফং“ اىُسُظُو ُمُي

ৎকভণ কয। (ূযা ভু‟রভনুনঃ ৫১) 

 
রপৎনা সথল্ক রফযে থাকাঃ  ভুরভাল্নয ঈয অফেক ল্ে মাফেী রপৎনা সথল্ক দূল্য থাকা। সকননা 

রপৎনা রেে ল্র ন্তয রফনি   দ্বীল্নয িরে । নফী (াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ) ফল্রন , “সম 

ফেরি রপৎনায রদল্ক ঈঁরক রদল্ফ, স োল্ে রনরেে ল্ফ।” (ফুখাযী) েএফ ল্ন্দ-ং  প্রফৃরত্ত সথল্ক 

দূল্য থাক এফং রনল্জয দ্বীনল্ক যিা কয। সকননা এয প্রবাল্ফ ভানলু্লয  ইভান ধ্বং ল্ফ , অল্খযাে নি 

ল্ফ; থচ স ো নধুাফন কযল্ে াযল্ফ না। 

অল্লায কাল্ে প্রাথণনা , রেরন সমন অভাল্দযল্ক ভু ‟রভন ফান্দাল্দয ন্তবূণি কল্যন। (া  াল্লাল্লাহু অরা 

নারফরেনা ভুাম্মাদ া অররর া ারফর অজভাইন।) 

াপল্রেয থ 

ভূরঃ েঃ অফদুর ভুরন রফন ভুাম্মাদ অর কাল্ভ 
আভাভ  খেীফ, ভরজল্দ নফফী, সৌদী অযফ 

নফুাদঃ 
ভুাঃ অফদুল্লাহ  অর কাপী 

প্রকানাঃ আরারভক সন্টায, ভদীনা ভুনাাযা, উদী অযফ। 
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