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ভূি পম 

িবসি �মি�উষউম� মিনউষউম��  

সপলষ�শংসমষআ�ম�ষাম‘আলমউ, ি িনষআ মেদউষ নযষ সলম েপষ

দ�নষ ি�েসেবষ াছ�ষ পেউেছনষ এবংষ বম াু�ম�উষ � ষ ফউ ষ

পেউেছন।ষসমলমাষাষসমলম ষসৃি�উষেসউমষেস ষ �ম মনেবউষাাউ, 

 মেপষ িািনষ ি�দমিমোউষ দূাষ ি�েসেবষ আ মেদউষ পমেছষ ে�উণষ

পেউেছন।ষশমি�ষবিষরাষে�মপষামাউষািউবমউ-ািউ ন, স��-সমথ�ষাষ

অনমগাষসপলষঅনুসমিউউষাাউ।ষ 

� ষ িব�ষ  ুসিলে উষ ি লনে লম।ষ এষ এপষ িবশমলষ াষ  �িাষ

স মেবশ।ষ ভমষম, বণর, েদশষ াষ �ভমব-�পৃিাউষ িভ�ামষ সে�াষ

এখমেনষ দুিনিমউষনমনমষ�মে�উষ মনুষষএপষ �ৎষ বমদোউষলেকযষ

এপি�াষ�ি।ষএিটষএপিটষআি�প, ৈদি�প, আিথরপষাষ ে মিখপষ

 বমদা।ষএো সম মি পষাষৈবি�প, দমািম�ষাষ�চমউষএবংষিশকমষ

াষ সং�ৃিাউষ নমনমষ িবষেিউষ স ম�মউষ ঘেট।ষ াম ষ এউষ  মবা�িষ

িনি -পমনুনষ াষ িবিধ-িবধমনষ স�েপরষ  মাষ �ািমষ এবংষ ামষ

সিঠপভমেবষামলনষপউমষএপম�ষ�েিম ন।ষ ূলাষএসেবউষ মধযে  ষ
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�ম �ষসমে�বমনষসিঠপষঅেথরষামেদউষ� ষামলনষপউোষামউেবন।ষ

োৗছোষামউেবনষামেদউষ ূলষলেকয।ষপমিকাষেসষলেকযষোৗছমউষ

েকে�ষ ামেদউেপষ স�মিামষ �দমেনউষ নয ষআ মেদউষ এষ�িমস।ষ

আ উমষ পাটুপুষ সফলষ �েিিছ, ামষ িবচমেউউষ ভমউষ িব ামঠপেদউষ

াাউ।ষ 
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ব িটউষআেদযমাম�ষ ুেেষআেছষবমংলমেদশষচযমিউেটবলষএ ষ িউসমচরষ

ফমজে শনষ (BCRF) -এউষ গেবষণম ািউষদষ াষ স�মদপ  ল�উষ

এপম�ষ িন�মষাষ�ে উষ�মকউ।ষএছমেমাষগেবষণমউষ িবিভ�ষা রমেিষ

 মেদউষস�ে মিগামষআ মেদউেপষঋণ�ষপেউেছষামউমষ�েলন,  মালমনমষ

আসমদু�ম মন,  মালমনমষ  মেপর�ম�ষ আবুলষ খমেিউ, ভম ষ

ািমল�জ�ম�, ঢমপমষ িব�িবদযমলেিউষ আউব�ষ িবভমেগউষ ছম�ষ

পম মর�ম মনষশম � , ে ম�ম�মদষ ুনমেিদ, জে�ষ�মন�ষাষআ�ু�ম�ষ

আলষ ম ুনস�ষেবশষপ’ নষে ধমব�ষ  ুখ।ষ িব  নেদউষাউম শরষাষ

সি�িষঅংশ��ণাষআ মেদউেপষঅেনপমংেশষঋণ�ষপেউেছ।ষ 

 মউষ াৃ�োমষপামষ াষ সমিবরপষ স�ে মিগামিষ ব িটষ �পমেশউষ  ুখষ

েদখোষ  মে�, িািনষ �েলনষ ঢমপমষ াষ চ��ম ষ �পষ এ�েচে�উষ

স�মিনাষসদসযষ নমবষি ন�ম ষ ম�মনষ  ন।ষিািনষাষামাউষববুষ

 নমবষ নমঈ স�ষ সংি��ষ সপেলউষ পমেছষআ উমষ পৃা ।ষআ�ম�ষ

াম‘আলমষামেদউেপষসপলেপষজ� ষ�িাদমনষিদন।ষষ 

বমংলমেদশষচযমিউেটবলষএ ষিউসমচরষফমজে শনষ(BCRF)  

সূিচষ 
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সফেউউষদু‘আ 

� -জ উমউষিবিধ-িনেষধষ মনম ািমি বষেপন 

� -জ উমউষসং ম 

� ষাষজ উমউষফ �লা 

�ে উষ�পমউেভদ 

 �উমে উষসু�াস ূ� 

জ উম 

�থ .  �উম ষ:  

ি�া�ি.  �মিষ�েবশষ:  

াৃা�ি.  সি েদষ�মউমে ষ�েবশষ:  

চাুথর. বম াু�ম�উষামািমফষ:   

া� . সম‘ঈষ:  
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ষ�.  মথমউষচুলষেছমটষবমষ ু�ন পউমষষ: 

৮ষি ল� ষ:  �মষেথেপষি নমিষগ ন 

৯ষি ল� ষ: আউমফমষিদবস 

আউমফমিষগ নষাষঅব�মন 

 ু দমিলফমিষউমাষ মান 

 ু দমিলফমউষােথষউািমনম 

 ু দমিলফমিষপউণ�ি 

 ু দমিলফমিষজপূেফউষহপু  

ি ল�ে উষদশ ষিদবস 

দশ ষিদবেসউষফ উ 

১০ষি ল�ে উষঅনযমনযষআ ল 

১. �থ ষআ লষ:  ম উমাুলষআপমবমিষপ�উষিনেকাষ 
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ি�া�িষআ লষ: �মদ�ষাথমষাশষ েব�ষপউম 

াৃা�িষআ লষ:  মথমষ ু�ন বমষচুলষেছমটষপউমষ 

চাুথরষআ লষ: ামািমেফষ ফম মষএবংষ�ে উষসম‘ঈষ 

ঋাুবা�ষ ি�লমউষামািমেফষ ফম মষষ 

চমউিটষআ েলষধমউমবমি�পামষউকমউষিবধমনষ 

 �উম ষেথেপষ�মলমলষ�ািমউষ�ি�িম 

১০ষি ল�ে উষআেউমষিপছুষআ ল 

ি নমিষউমাষ মােনউষিবধমন 

আ িম ুা-ামশউ�পষাথমষ১১, ১২ষাষ১৩ষামিউখ 

১১ষি ল�ে উষআ ল 

১২ষি ল�ে উষআ ল 

 ুাম‘আে�লষ�ম �ষসমে�বেদউষপউণ�ি 
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 ুাম’আখেখউষ�ম �ষসমে�বেদউষ নযষ১৩ষি ল�ে উষপউণ�ি 

িবদমি�ষামািমফ 

এপষন েউষ� -জ উম 

এপষন েউষাম ম�ুষ�  

�ে উষািউস মি্ 

 দ�নমউষি িমউা 

 দ�নমষি িমউোউষসু�াষাউ�পম 

 দ�নমউষফ �লাষ 

 সি েদষনবব�উষফ �লা 

 সি েদষনবব�োষ�েবেশউষআদব 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص াষামাউষসম�মব��েিউষপবউষি িমউা 

 দ�নমিষে সবষ মিগমষি িমউাষপউমষসু�া 
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 সি েদষিপবলমাম নষ 

  

 

 

 

 

 

يمِ الرمحِ  الرمْحَِن  اهللاِ  �  

�ে উষসফউ 

সফেউউষদু‘আ 

আবদু�ম�ষ  বনষ জ উষ উম. েথেপষ বিণরা, উমসূলু�ম� ملسو هيلع هللا ىلص  খনষ

সফেউউষজেুেশযষজেটউষিােঠষআেউম�ণষপউোন, াখনষবলোন,  

» ُ
َ
َي َذَاا َوَاي ُكغمي ل

َ
َر َ ْ ُذَْايَ  اِ ْي َذرم َسُ

ْ
،
َ
ْ اُهللا ب َسُ

ْ
،
َ
ْ اُهللا ب َسُ

ْ
،
َ
اُهللا ب

ََ ِفْ َذَفِر�ِ ُ مم مِعمي ََْسلل َُ غ
 را غَي لَُمغَْبِغَُ  ْ الم

َ
َمْب ىْ ُاْبِرِ�ْنْ وإِعمي مِِ عي َذَاا الِسم وا
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مم بعَْت  َُ غَيْغي َذَفَرعي َذَاا واْط ِّغمي نُعَد ْ المغ َّ مم ذِ ع   َُ َعَمِت اي ََْرَلْ المغ
ْ
وِاَن ال

َفِر  ِِ السم ََي ْْ ََ ِاْن َو  ُْد نِ
ُّ ْ بَ ع ِِ مم مِ َُ غ

ْذِتْ الم
َ
َِغيَْفُ  ِف اا

ْ
َفِرْ َواِ يِحُب ف السم ال م

ْذِت َوَ�آنَ 
َ
َميِل واا

ْ
ِِ الُمغَْبغَِب ِفْ ال رْ وَُذ  ََ َمغْ

ْ
  .»ِ  ال

(আ�মহষ আপবমউ, আ�মহষ আপবমউ, আ�মহষ আপবমউ।ষ

সুব�মনম�ম �ষসমখখমউমষলমনমষ�ম মষািম মষ পু�মষ ষলম�ূষ ষ  ুপিউন�ন; 

ািমষ �মষ লমষউিববনমষলম ুনপমিলবূন।ষআ�মহ�মষ �মষনমসআলুপমষ

িফষ সমফমিউনমষ �ম মল-িবউরমষ ািমা-ামপািম, ািমষ ি নমলষআ মিলষ

 ম-ামউদম।ষআ�মহ�মষ�মািিনষ‘আলম নমষসমফমউমনমষ�ম মষািমািবষ

‘আ�মষ বু‘দমহ।ষ আ�মহ�মষ আনামস-সমে�বুষ িফস-সমফমিউ, ািমলষ

খমল�ফমাুষ িফলষ আ�িল।ষ আ�মহ�মষ  ��ষ আজ ুিবপমষ ি নষ

ািম‘ছম সষ সমফমিউষ ািমষ পমআবমিালষ  মন মিউষ ািমষ সূ ল-

 ুনপমলমিবষিফলষ মিলষািমলষআ�িল।) 

‘আ�ম�ষ �মন।ষআ�ম�ষ �মন।ষআ�ম�ষ �মন।ষািব�ষেস ষ �মনষ

স�ম, ি িনষআ মেদউষ নযষএেপষবশ�ভূাষপেউেছন,  িদাষআ উমষ

এেপষ বশ�ভূাষ পউোষ সক ষ িছলম ষ নম।ষ আউষ আ উমষ অবশয ষ

িফেউষ  মবষ আ মেদউষ উেবউষ িনপট।ষ ে�ষ আ�ম�, আ মেদউষ এষ

সফেউষআ উমষআানমউষিনপটষ�মথরনমষপিউ সৎপম ষাষামপািমউষ
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এবংষ এ নষ আ েলউষ  মোষ আািনষ স��ষ �ন।ষ ে�ষ আ�ম�, 

আ মেদউষ  নযষ এষ সফউষ স� ষ পরনষ এবংষ এউষ দূউূষ পি েিষ

িদন।ষ ে�ষ আ�ম�, এষ সফেউষ আািন ষ আ মেদউষ সমথ�ষ এবংষ

ািউবমউ-ািউ েনউষআািন ষ া�মবধমনপমউ�। ে�ষ আ�ম�, আ উমষ

আানমউষ আ�িষ �মথরনমষ পউিছষ সফেউউষ প�ষ াষ অবমিিাষ দৃশযষ

েথেপষএবংষস�দষাষািউ েনউষ েধযষ �ষ�াযমবারনষেথেপ।’  

আউষ সফউষ েথেপষ িফেউাষ উমসূলু�ম�ষ জােউম�ষ ملسو هيلع هللا ىلص দু‘আগেলমষ

ােোনষএবংষসমেথষএ অংশিটষে মগষপউোনষ:      

َُْ َ ْ َعنُِدْوَ ْ لَِر�ِنِغَي َحيِاُدْو َ « َُْ َ ْ ََيِِ  »ئِِ

(আেিবূনম, ামেিবূনম, আেবদূনম, িলষউমিববনম �মি দূন)।ষ 

‘আ উমষ আ মেদউষ উেবউষ জেুেশযষ �াযমবারনপমউ�, াাবমপমউ�, 

 বমদাপমউ�ষাষআ মেদউষউেবউষ�শংসমপমউ�।’ 0F

1 

                                                           
1.  ুসিল ষ: ১৩৪২।ষষ 
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� -জ উমউষিবিধ-িনেষধষ মনমষঅবশযষপারবয েপন? 

�োযপষ  ুসিলে উষাাউষ সলম �ষ মনষঅ রনষপউমষফউ ।ষআউষ

�েিম ন�িষ  ু�ূোরউষ  মনষ অ রনষ পউমষ িবেশষভমেবষ ফউ ।ষ

বযবসমি�উষ নযষবযবসমষসং�ম�ষ সলম �ষিবিধ-িবধমনষ মনমষফউ ।ষ

পৃষেপউষ  নযষ পৃিষষ সং�ম�ষ  সলমে উষ  মবা�িষ িনেদরশনমষ  মনমষ

ফউ ।ষ ো িনষ  বমদোউষ েকে�াষ সমলমাষ পমেি পমিউউষ  নযষ

সমলমোউষ মবা�িষ মসআলমষ মনমষফউ ।ষ� ষামলনপমিউউষ নযষ

� ষসং�ম�ষ মবা�িষ মসআলমষ মনমষফউ ।   

�চুউষঅথরষবযিষাষশমউ�িউপষপ�ষস�যষপেউষ� ষেথেপষেফউমউষাউষ

 িদষআেলে উষপমেছষ িগেিষবলোষ �ি, ‘আি ষএ ষ ভুলষপেউিছ, 

েদখুনষ োমষ েপমনষাথষপউমষ মিষ িপ-নম’, ােবষামষ দুঃখ নপষ ৈবষ

িপ।ষ অথচষ ামউষ াাউষ ফউ ষ িছল, �ে উষ সফেউউষ াূেবর ষ এষ

স�েপরষসিঠপষ মনষঅ রনষপউম।ষ  ম ষ বুখমউ�ষউ�. ামাউষউিচাষ

স���ষ�ে�উষএপিটষািউে�দ-িশেউমনম ষপেউেছনষএভমেবষ: 
َعَمِت 

ْ
َبْ ِل َوال

ْ
ُم َ�ََْت ال

ْ
ِعغ
ْ
 .ني  ال

َ
َََعيِ ُ {: ِلَبْ ِل اِهللا  َم  ا

م
َ مِّ

َ
َّ مِل عمُال 

َ
غَْم ّ ّْ  }خَي
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(এষ অধযমিষ ‘পথমষ াষ পমে উষ আেগষ  মনষ লমভষ পউমউষ িবষেি’; 

পমউণষআ�ম�ষ াম‘আলমষ বেলন, ‘সুাউমংষ াুি ষ ‘ে েনষ উমেখম’ ে , 

িািনষছমেমষেপমনষ লম�ষেন )।ষ  ম ষবুখমউ�ষউ�. এখমেনষপথমষাষ

পমে উষআেগষ ল ষাথমষ মনেপ ষঅ�মিধপমউষিদেিেছন।ষামছমেমষ

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص েথেপষস���ষ�মদ�েসষবিণরাষ�েিেছষ:  

ْ َاغَيِذَكُ�م« ِ�ع َّ  »ُخُاْوا 

‘োম উমষআ মউষপমছষেথেপষোম মেদউষ� ষাষজ উমউষিবিধ-িবধমন 

িশেখষ নমা।’ 1F

2 এষ �মদ�সষ েথেপষ � মিণাষ �ি, উমসূলু�ম�ষ  ملسو هيلع هللا ىلص

আ মেদউেপষ� ষাষজ উমষামলেনউষআেগ ষ� ষসং�ম�ষ মবা�িষ

আ�পম ষস�েপরষ মনষলমভষপউমউষিনেদরশষিদেিেছন।ষ 

অাএবষআ উমষ িনঃসে�ে�ষ বলোষ ামিউ, � -জ উমষ ামলনপমউ�ষ

�োযপষ নউ-নমউ�উষ  নযষ  থম থভমেবষ � ষ াষ জ উমউষ িবষিমিদষ

 মনম ফউ ।ষ� ষাষজ উমষামলেনউষিবিধ-িবধমনষ মনমউষামশমামিশষ

�োযপষ� ষাষজ উমপমিউেপষঅিাষগরেূউষসমেথষ� ষাষজ উমউষ

িশকণ�িষ িদপগেলমষঅধযিনষাষঅনুধমবনষপউোষ�েব।ষউমসূলু�ম� 

                                                           
2.  ুসিল ষ: ৭৯২১। 
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ে উষসফেউষবমষ�ে উষিদনগেলমোষ� ملسو هيلع هللا ىلص িপভমেবষআ�ম�উষসমেথষ

স�পরষ িনিবেষ পউমউষ েচ�মিষ িল্ষ িছেলন, জ�া াষ ািউবমউ-

ািউ নষ এবংষ � নেদউষ সমেথষ জঠমবসমিষ প�ষ ধউেনউষ আচমউ-

আচউণষপেউেছনষামষ উ্ষপউোষ�েব।ষ িনঃসে�ে�ষএষ িবষিিটউষ

অধযিন, অনুধমবনষ াষ উ্পউণষ � -জ উমউষ ামৎা রষ াষ জেুশযষ

স�েপরষেচানমষসৃি�ষপউেব।ষ 

আ�ম�ষাম‘আলমষআ মেদউষসপলেপষসিঠপভমেবষ� -জ উমউষিবিধ-

িবধমনষ  মনম, এউষ িশকণ�িষ িদপগেলমষ অনুধমবনষ পউমষ এবংষ

স���ভমেবষ � -জ উমষ ামলনষ পউমউষ ামাফ�পষ দমনষ পরন।ষ

আ �ন। 
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� -জ উমউষসং ম 

� ষ:  

�ে উষআিভধমিনপষঅথরষ  �মষপউম।২

3 শউ�িোউষািউভমষমিষ � ষ

অথরষ িনিদর�ষ স েি, িনিদর�ষ িপছুষ  মিগমি, িনিদর�ষ বযি�ষ পাৃরপষ

িনিদর�ষিপছুষপ রষস�মদনষপউম।৩

4 

জ উমষ:   

জ উমউষআিভধমিনপষঅথরষ : ি িমউাষপউম।ষশউ�িোউষািউভমষমিষ

জ উমষঅথর, িনিদর�ষ িপছুষপ রষ অথরমৎষ  �উম , ামািমফ, সম‘ঈষাষ

 মথমষ  ু�ন বমষ চুলষ েছমটষ পউমউষ  মধযে ষ বমিাু�ম�ষ শউ�েফউষ

ি িমউাষপউম।৪

5  

 

� ষাষজ উমউষফ �লা 
                                                           
3.  বনুলষআস�উ, িন�মিমষ: ১/৩৪০।ষ 
4.  বন পুদম ম, আল- ুগন�ষ: ৫/৫।ষষ 
5.  . সমঈদষআল-পম�ামন�, আল-জ উমাুষািমলষ�ম�ষািম ষি িমউম, াৃ. ৯।ষ 
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� ষ াষ জ উমউষ ফ �লাষ স�েপরষ অেনপষ �মদ�সষ উেিেছ।ষ িনে�ষ

ামউষপেিপিটষজে�খষপউমষ�লষ:   

১. � ষ অনযা ষ ে��ষ আ ল।ষ আবূষ হউমিউমষ উম. েথেপষ বিণরা, 

‘উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص েপষি ে সষপউমষ�ল, েপমনষআ লিটষসেবরম� ?  

ُُمم َاي« :َ�َبيَل  يُد ِف َذِريِت اِهللا ِ�يَت  ََ ِ
ْ
ُُمم َايَدا لَيَل اِ َدا مِيَمي هللا نِيِهللا َورَُذ ِلِ ِ�يَت 

 .»لَيَل َحج  َاْسُور

িািনষবলেলন, ‘আ�ম�ষাষামাউষউমসূেলউষ�িাষঈ মনষআনম।ষবলমষ

�ল, ‘ামউাউষপ�’? িািনষবলেলন, ‘আ�ম�উষােথষ ি �মদষপউম’। 

বলমষ �লষ ‘ামউাউষ েপমি�?’ িািনষ বলেলন, ‘পবুলষ � ’।’ 5F

6 অনযষ

�মদ�েসষবিণরাষ�েিেছ, সেবরম� ষআ লষপ�- এষবযমামেউষএপষবযি�ষ

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص েপষি ে সষপউেলন।ষজ�েউষিািনষবলেলন, 

َعَمِت َكَمي َ�ْنَ «
ْ
ََْفُضُت َذيَِِر ال ةهللا  ّم هللا نَرم ُُمم َح يُدْ  ََ ِ

ْ
ُُمم اِ ِ وَْحَدُ ْ  َم اِنيَميُ  نِي

ي ََ  َاْاِراِ
َ
ِِ مِِ ْم ّم  .»َاْلِغِ  ال

‘এপষ আ�ম�উষ �িাষ ঈ মন; অাঃাউষ  মবরউষ � ,  মষ সপলষ

                                                           
6. বুখমউ�ষ: ৬২;  ুসিল ষ: ৩৮।ষ 
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আ লষ েথেপষ ে��; সূ রষ জদিষ াষ অেেউষ  েধযষ ে ষ ামথরপযষ িঠপষ

ামউ ষ াষ(অনযমনযষআ েলউষসমেথষামউষে��েূউষামথরপয)।’7 

২. ামা ু�ষ �ে উষ �িাদমনষ  ম�মা।ষ আবূষ হউমিউমষ উম. েথেপষ

বিণরা, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন, 

َغم ُ «
ْ
 اِ

م
ِهللا مِّ ُ َجَزا

َ
َِ ل َمْسُوُر لَ ْ

ْ
َجم ال

ْ
 ».َوال

‘আউ  মবরউষ�ে উষ�িাদমনষ ম�মাষিভ�ষঅনযষিপছুষনি’ 7F

8  

৩. উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص � েপষি �মদষি�েসেবষগণযষপেউেছন।ষআেিশমষ

উম. েথেপষবিণরা, িািনষবেলন, ‘ে�ষআ�ম�উষউমসূল, ি �মদেপষোমষ

সেবরম� ষআ লষি�েসেবষ েনষপউমষ�ি, আ উমষিপষি �মদষপউেবমষ

নম? িািনষবলেলন,  

» ِ
ْ
خَْضَت اِ

َ
يِد َحج  َاْسُورهللا لَُ�نم ب ََ« 

‘োম মেদউষ  নযষ সেবরম� ষ ি �মদষ �ে�ষ  মবরউষ � ।’ 8F

9 অনযষ

                                                           
7. আ� দষ: ৪/৩৪২। 
8. বুখমউ�ষ: ৩৭৭১;  ুসিল ষ: ৯৪৩১। 
9. বুখমউ�ষ: ৪৮৭২।ষ 
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�মদ�েসষ বিণরাষ �েিেছ, আেিশমষ উম. বলেলন, ‘ িমষ উমসূলম�ম�, 

আ উমষিপষআানমেদউষসমেথষি �মেদষাষঅিভ মেনষ মবষনম’? িািনষ

বলেলন, 

َجم َحج  َاْسُ «
ْ
َغُُال ال ُْ

َ
يِد َوب ََ ِ

ْ
ْحَسُن اِ

َ
 .»ورهللا لَُ�نم ب

‘োম মেদউষ  নযষ জ� ষ াষ সু�উা ষ ি �মদষ �লষ ‘� ’-  মবরউষ

� ।’ 9F

10 আবূষহউম উমষউম. েথেপষবিণরা, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

ِة «
َ
َمْرب

ْ
ِعيِف ْ َوال ِِ ْ َوالضم ِا

ِِ ْ َوال م َِ َك
ْ
يُد ال ََ ُعْمَرةُ : ِج

ْ
َجم ْ َوال

ْ
 ».ال

‘বেিমবৃ�, অ�ম্ষ বি�, দুবরলষ াষ  ি�লমউষ ি �মদষ �ে�ষ � ষ াষ

জ উম।’ 10F

11  

৪. � ষ ামাষ ে মচনষ পেউ।ষ আবূষ হউমিউমষ উম. েথেপষ বিণরা, 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

الُ « ام
ُ
َُْال ب َ

َ
ِ خَغَْم يَْرخُْ  َولَْم َفْفُسْ  رََجَ  َكيَْ ِ  َول م َِ  ».َاْن َحجم 

                                                           
10. ফমাহলষবমউ�ষ: ৪/১৮৬১। 
11. নমসমঈষ: ২/৫৫৭।ষ 
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‘ে ষআ�ম�উষ নযষ � ষপউল, ে মনষস�পর ু�ষঅ��লষপম ষাষ

পথমষেথেপষিবউাষথমপলষএবংষামাষপম ষেথেপষিবউাষথমপল, েসষ

ামউষ মাৃগভরষেথেপষভূি �ষ�ািমউষিদেনউষ োমষািব�ষ�েিষিফেউষ

এল।’12 

এষ�মদ�েসউষঅথরষআ উষ বনুলষআসষউম. েথেপষবিণরাষ�মদ�সষ�মউমষ

আেউমষসু�িাি�াষ�ি, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص ামােপষবেলনষ, 

ِدُ  َاي َكَ  َ�َْ « َْ َََ  َف  م انِْذ
َ
ِغْمَت ب َّ َاي 

َ
ي ب ََ ِدُ  َاي َكَ  َ�َْغَ َْ ََ َرَة  ّْ َِ

ْ
 م ال

َ
غَُال َوب

ِدُ  َاي َكَ  َ�َْغَالُ  َْ َجم َف
ْ
 م ال

َ
 ».َوب

‘াুি ষিপষ মনষনম, ‘পমেউমষ সলম ষ��ণষামউষাূেবরউষসপলষগনম�ষ

িবলু্ষপেউষ েদি, ি� উাষামউষ াূেবরউষসপলষগনম�ষ িবলু্ষপেউষ

েদিষএবংষ� ষামউষাূেবরউষসপলষগনম�ষিবলু্ পেউষেদি?’ 12F

13  

৫. �ে উষ নযমিষ জ উমাষ ামাষ ে মচনষ পেউ।ষ আবূষ হউমিউমষ উম. 

েথেপষবিণরা, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন, 

                                                           
12. বুখমউ�ষ: ১৫২১;  ুসিল ষ: ১৩৫০। 
13.  ুসিল ষ: ১২১। 
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الُ « ام
ُ
َُْال ب َ

َ
َيَْت خَغَْم يَْرخُْ  َولَْم َفْفُسْ  رََجَ  َكيَْ  و َول

ْ
َه َذَاا ال

َ
 ».َاْن ب

‘ে ষবযি�ষএ ষঘেউষএেলম, অাঃাউষে মনষস�পর ু�ষঅ��লষপম ষ

াষপথম েথেপষিবউাষথমপলষএবংষামাষপম ষেথেপষিবউাষথমপল, 

েসষ মেিউষগভরষ েথেপষ ভূি �ষ�ািমউষ িদেনউষ াষ (িন�মা) �েিষ

িফেউষেগল।’  

  ম ষ বনষ�ম মউষআসপমলমন�উষ ামনুসমেউষএখমেনষ� পমউ�ষাষ

জ উমপমউ�ষজভিষবযি�েপ ষবুুমেনমষ�েিেছ।১৩F

14 

৬. � ষ াষ জ উমষ ামাষ ে মচেনউষ ামশমামিশষ � পমউ�ষ াষ

জ উমপমিউউষ অভমব-অনটনাষ দূউষ পেউষ েদি।ষ আবদু�ম�ষ  বনষ

 মসঊদষউম. পাৃরপষবিণরা, িািনষবেলন, ‘উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন, 

» ُِ ِك
ْ
عُ َ  َكَمي َفغِْف ال َفْبَر َوا م

ْ
َمي َفغِْفيَيِ  ال َُ ُعْمَرِةْ خَِّ�م

ْ
َج  َوال

ْ
ََينُِع ا َ�ْنَ ال

ِفضم ِ 
ْ
َذِب َوال َِديِدْ َوا م

ْ
  .»َخَََ  ال

‘োম উমষ� ষাষজ উমষাউাউষপউোষথমপ, েপননমষামষঅভমবষাষ

গনম�ষদূউষপেউষেদি, ে  নষদূউষপেউষেদিষপম মেউউষ�মাউষেলম�ম, 

                                                           
14. ফমাহলষবমউ�ষ: ৩/৩৮২।ষষ 
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েসমনমষাষরামউষ িলমেপ।’15 

৭. � ষাষজ উমষামলনপমিউগণষআ�ম�উষ ে � মনষবমষ�িািনিধ।ষ

 বনষজ উষউম. পাৃরপষবিণরা, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন, 

َايزِي ِف َذِريِت اِهللا ْ وَ «
ْ
لُ  ُ ال

َ
َجينُ  ُ ْ وََذل

َ
ُمْعتَِمُر ْ َوخُْد اِهللا ْ َدَعُذْم ْ خَل

ْ
ّم َوال َي

ْ
ال

َليُذمْ  ْْ  .»ْ خَلَ

‘আ�ম�উষ ােথষ  ুে�ষ িব ি�, � পমউ�ষ াষ জ উমপমউ�ষ আ�ম�উষ

ে � মনষবমষ�িািনিধ।ষআ�ম�ষামেদউেপষআ�বমনষপেউেছন, ামউমষ

ামাউষ মেপষসমেমষিদেিেছন।ষআউষামউমষামাউষপমেছষেচেিেছনষএবংষ

িািনষামেদউেপষষিদেিেছন।’ 15F

16  

অনযষ �মদ�েসষ বিণরাষ �েিেছ, আবূষ হউমিউমষ উম. েথেপষ বিণরা, 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন, 

مْ « َُ َ ْم ْ َوإِِ  اْذتَْاَفُروُ  َ�َفَر ل َُ َجيَ�
َ
َّ ُْ  ب يُر ْ َوخُْد اِهللا مِْ  َد ُعمم

ْ
ُّ َوال ي ّم ُ

ْ
 .»ال

‘� ষ াষ জ উমষ ামলনপমিউগণষ আ�ম�উষ ে � মনষ বমষ �িািনিধ।ষ
                                                           
15. িাউি  �ষ: ৮১০। 
16.  বন  ম মষ: ২৮৯৩;  বন ি�ববমনষ: ৩৪০০;  ুসনমেদষআ� দষ: ১৪৮৯। 
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ামউমষ আ�ম�েপষ  মপেলষ িািনষ ামেদউষ  মেপষ সমেমষ েদন।ষ ামউমষ

ামাউষপমেছষ মগিফউমাষপম নমষপউেলষিািনষামেদউেপষক মষপেউষ

েদন।’17 

৮. এপষজ উমষ েথেপষআেউপষজ উম-  ধযবার�ষগনম�ষাষামোউষ

পমফষফমউম।ষ আবূষ হউমিউমষ উম. েথেপষ বিণরা, উমসূলু�ম�ষ  ملسو هيلع هللا ىلص

বেলেছন,   

» 
َ
ُعْمَرُة مِِ

ْ
َميال َُ يَرةهللا لَِمي نَ ْغَ ُعْمَرِة َكفم

ْ
 ».ال

‘এপষজ উমষ েথেপষঅনযষজ উম- এষ দুেিউষ মেুষ মষ িপছুষ (ামা) 

ঘটেবষামষামউষ নযষপমফফমউম।’ 17F

18   

৯. � ষ পউমউষ িনিোষ েবউষ �েিষ  মউমষ েগেলাষ �ে উষ সািমবষ

োোষ থমপেব।ষ আবূষ হউম উমষ উম. েথেপষ বিণরা, িািনষ বেলন, 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন,  

                                                           
17.  বন  ম মষ: ২৮৮৩ষ। 
18. বুখমউ�ষ: ১৭৭৩;  ুসিল ষ: ১৩৯৪। 
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َّ َاْن َخرَ « ِبيَيَاِ  َوَاْن َخَر
ْ
 يَْ ِ  ال

َ
ّ  مِِ َي

ْ
ْجُر ال

َ
ُ ب

َ
َُ ُكِتَب ل َّ َحيَجي َ�َمي

ِبيَيَا ِ 
ْ
 يَْ ِ  ال

َ
ُمْعتَِمِر مِِ

ْ
ْجُر ال

َ
ُ ب
َ
َُ ُكِتَب ل ا َ�َمي  ».ُاْعتَِمر 

‘ে ষবযি�ষ�ে উষজেুেশযষ েবউষ�েিেছ; অাাউষ েসষ মউমষ েগেছ, 

ামউষ নযষিপিম াষা র�ষ�ে উষেনপ�ষেলখমষ�োষথমপেব।ষআউষ

ে ষ বযি�ষ জ উমউষ জেুেশযষ েবউষ �েিষ  মউমষ  মেব, ামউষ  নযষ

িপিম াষা র�ষজ উমউষেনপ�ষেলখমষ�োষথমপেব।’ 18F

19 

১০. আ�ম�ষ াম‘আলমষ উ  মনষ  মেসষ জ উমষ আদমিেপষ অেনপষ

  রমদমশ�লষ পেউেছন।ষ িািনষ এেপষ উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص-এউষ সমেথষ � ষ

পউমউষস াুলযষসািমেবষভূিষাষপেউেছন।ষ 

 বনষআ�মস উম. েথেপষবিণরা, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

ّم   َاِع « ْو َح
َ
ّم   ب ََْبِح َح ْمَرة  ِف َرَمَضيَ   ُْ  ».خَِّ م 

‘িন�িষ উ  মেনষ জ উমষ পউমষ � ষ পউমউষ স াুলযষ অথবমষ িািনষ

বেলেছন, আ মউষসমেথষ� ষপউমউষস াুলয।’ 19F

20 

                                                           
19. স��হা-ামউগ�বষািমা-ামউ��বষ: ১১১৪।ষ 
20. বুখমউ�ষ: ১৮৬৩;  ুসিল ষ: ১২৫৬। 
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১১. বম াু�ম�উষজেুেশযষেবউষ�েলষ�িাষপদে ষেনপ�ষেলখমষ�িষ

াষগনম�ষ মফষপউমষ�িষএবংষামউষ  রমদমষবৃি�ষপউমষ�ি।ষ 

আবদু�ম�ষ বনষজ উষউম. েথেপষবিণরা, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,   

َذي «
ُ
َََلل ةو 

َ
ََ نُِ�ت  َوْطل َ َيَْت خَِّ م ل

ْ
ُّ م ال ََ ََ ََ ِاْن نَ ِْت ي ُخُروُج ام

َ
ََ ب َراِحغَتُ

ي َحَسغَ   وَ  ََ  نِ
ََ َ ُ ل َم ي َذ  ئَ   يَْ�تُُب ا ََ  نِ

ََ غْ َْ  » َ�ْمُا  

‘াুি ষ  খনষ বম াু�ম�উষ জেুেশযষ আানষ ঘউষ েথেপষ েবউষ �েব, 

োম মউষ বম�েনউষ�োযপবমউষ  মিটোষামষ উমখমষএবংষামষ োমলমউষ

িবিন েিষোম মউষ নযষএপিটষপেউষেনপ�ষেলখমষ�েবষএবংষোম মউষ

গনম�ষ মফষপউমষ�েব।’ 20F

21 

আনমসষ বনষ মেলপষউম. েথেপষবিণরা, উমসূলু�ম� ملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

ََ ُخَفي َوّ ََْرَ�ُعُال « ََراِ ْ ّ َََضُ  عَيَ�تُ
ْ
َيَْت ال

ْ
ُّ م ال ََ ََ  مَِدا َخرَْجَت ِاْن نَ ِْت

ََ خَِّعم

ََ نِِال َحَسغَ   ْ َ ُ ل َم  َكتََب ا
م
ََ َدرََج    مِّ ْ َوَرَ�َع ََ نِِال َخِليئَ   غْ َْ َم   »وََح

‘পমউণষ  খনষ াুি ষ বম াু�ম�উষ জেুেশযষ আানষ ঘউষ েথেপষ েবউষ

�েব, োম মউষ জটন�উষ �োযপবমউষ ামেিউষ কুউষ উমখমষ এবংষ কুউষ

                                                           
21. ামবউমন�,  ু‘ ম ুলষপমব�উষ: ১১/৫৫।ষ 
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োমলমউষসমেথষসমেথষোম মউষ নযষএপিটষপেউষেনপ�ষ েলখমষ�েব, 

োম মউষএপিটষপেউষ গনম�ষক মষপেউষ েদিমষ �েবষএবংষ োম মউষ

  রমদমষবৃি�ষপউমষ�েব।’22 

�উণষউমখমষদউপমউ, ে ষেপবলষআ�ম�েপষউম �ষপউমউষ নযষআ লষ

পউেব, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص -এউষ সু�ম�ষ  ুামিবপষ � -জ উমষ স��ষ

পউেব, েস ষ এসবষ ফ �লাষ অ রনষ পউেব।ষ ে েপমেনমষ আ লষ

আ�ম�উষপমেছষপবুলষ�ািমউষ নযষ দুিটষশারষউেিেছ,  মষঅবশয ষ

াূউণষপউোষ�েব। 

�থ ষ শারষ : এপ ম�ষ আ�ম�উষ স�ি�ষ লমেভউষ  নযষ পউম।ষ

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলনষ, 

» 
َ
ُُ  اْمِرئو َاي عََ ىمِ�مَمي اا َمي ِل ْ َوإِ�م ُِ ي

َميُل نِيَ يم ْْ«ْ 

‘সপলষপমে উষফলমফলষিনিোউষাাউষিনভরউশ�ল।ষ�োযেপষাম ষ

ামেব,  মষেসষিনিাষপউেব।’ 22F

23   

                                                           
22. স��হা-ামউগ�বষািমা-ামউ��বষ: ১১১২।ষ 
23. বুখমউ�ষ: ১/৯;  ুসিল ষ: ৩/১৫১৫।ষষ 
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ি�া�িষশারষ : উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص-এউষসু�ম�ষে মামেবপষ�ািম।ষপমউণ, 

িািনষবেলেছন,              

» َِ َ  لَ ْ َم َْ ِمَت  َّ َ  رَد  َاْن  َْ ْمُرعَي َ�
َ
غَيِْال ب َّ«. 

‘ে ষ এ নষ আ লষ পউল,  মোষ আ মেদউষ অনুে মদনষ েন , ামষ

�াযমখযমা।’ 23F

24 

অাএব,  মউষ আ লষ েপবলষ আ�ম�েপষ স��ষ পউমউষ  নযষ এবংষ

উমসূলু�ম�ষ এউষملسو هيلع هللا ىلص সু�ম�ষ  ুামিবপষ �েবষ ামউষ আ ল ষ আ�ম�উষ

িনপটষপবুলষ�েব।ষাকম�েউষ মউষআ েলষজভিষশারষঅথবমষএউষ

ে েপমেনম এপিটষঅনুাি�াষথমপেব, ামউষআ লষ�াযমখযমাষ�েব।ষ

ামেদউষআ লষস�েপরষআ�ম�ষবেলন,  

ٓ َوقَِدمۡ  ﴿ ْ  َما إَِ�ٰ  َنا ٓ  هُ َ�ٰ َفَجَعلۡ  َ�َملٖ  ِمنۡ  َعِملُوا  ]  ٢٢: الفرلي [ ﴾ ٢ ّمنُثوًرا ءٗ َهَبا

‘আউষামউমষে ষপম ষপেউেছষআি ষেসিদেপষঅ�সউষ�ব।ষঅাঃাউষ

                                                           
24.  ুসিল ষ: ৩/৩৪৪।ষষষ 
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ামেপষিবিক্ষধূিলপণমিষািউণাষপেউষেদব।’25 

াকম�েউষ মউষআ েলষজভিষশারষাূউণষ�েব, ামউষআ লষস�েপরষ

আ�ম�ষবেলন,   

حۡ  َوَمنۡ  ﴿
َ
ِّمنۡ  ادِينٗ  َسنُ أ سۡ  ِّ

َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ ّ  .] ١٢٥: النسيِ[ ﴾ِسنٞ ُ�ۡ  َوُهوَ  ِِ

‘আউষদ�েনউষবযমামেউষামউষাুলনমিষ েপষজ� , ে ষসৎপ রাউমিণষ

অব�মিষআ�ম�উ পমেছষিন েপষাূণরষস ারণষপউল।’ 25F

26  

আ�ম�ষআেউমষবেলন,  

﴿  � سۡ  َمنۡ  بََ�ٰ
َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ ّ جۡ  ۥٓ فَلَهُ  ِسنٞ ُ�ۡ  َوُهوَ  ِِ

َ
 ٌف َخوۡ  َوَ�  ۦَرِ�ِهِ  ِعندَ  ۥُرهُ أ

 ]  ١١٢: البرة[ ﴾ ١ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ 

‘�যমা, ে ষ িন েপষ আ�◌ম�উষ পমেছষ েসমাদরষ পেউেছষ এবংষ েসষ

সৎপ রশ�লা, ােবষামউষ নযষউেিেছষামউষউেবউষিনপটষ�িাদমন।ষ

                                                           
25. ফুউপমনষ: ২৩।ষষ 
26. িনসমষ: ১২৫।ষষ 
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আউষামেদউষেপমনষভিষেন ষএবংষামউমষদুঃিখাাষ�েবষনম।’27   

সুাউমংষজ উষউম. বিণরা, ‘সপলষপমে উষফলমফলষিনিোউষাাউষ

িনভরউশ�ল’ �মদ�সিটষঅ�েউউষআ লস ূে�উষ মনদ� এবংষআেিশমষ

উম. বিণরাষ ‘ে ষএ নষআ লষপউল,  মোষআ মউষঅনুে মদনষেন , 

ামষ �াযমখযমা’ �মদ�সিটষ অ�-�াযে�উষ আ লস ূে�উষ  মনদ ।ষ

�মদ�সষ দু’িটষ বযমাপষ অথরেবমধপ।ষ দ�েনউষ  ূলষ িবষিমিদষ াষ শমখম-

�শমখমস ূ�ষএবংষঅ�উষাষঅ�-�াযে�উষআ েলউষেপমনিট ষএউষ

বম েউষনি।ষএপষপথমিষস�ূণরষদ�নষএউষআাামভু�। 

 

                                                           
27. বমপমউমষ: ১১২।ষষ 
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�ে উষ�পমউেভদ 

� ষিানভমেব আদমিষপউমষ মিষ: াম ম�ু, িপউমনষাষ ফউমদ।ষ 

1. াম ম�ুষ�  

াম ম�ুষ�ে উষািউচিষ:  

�ে উষ  মসগেলমোষ �ে উষ সফেউষ েবউষ �বমউষ াউষ �থে ষ শধুষ

জ উমউষ  �উম ষ বমাধমষ এবংষ সমেথষ সমেথষ এষ জ উমউষ ােউষ �ে উষ

 নযষ �উম ষবমাধমউষিনিাাষথমপম।ষ 

াম ম�ুষ�ে উষিনি ষ:  

�ম �ষ সমে�বষ �ে উষ  মসগেলমোষ �থে ষ শধুষ জ উমউষ  নযষ

ামলিবিমষ ামেঠউষ  মধযে ষ  �উম ষ বমাধেবন।ষ ামউাউষ ামািমফষ াষ

সম‘ঈষ স��ষ পেউষ  মথমষ  ু�ন অথবমষ চুলষ েছমটষ পউমউষ  মধযে ষ

জ উমষ েথেপষ �মলমলষ �েিষ  মেবনষ এবংষ �মভমিবপষ পমােষ ােউষ

েনেবন।ষামউাউষ ি ল� ষ মেসউষআটষামিউখষ ি নমষ মবমউষআেগষ

িন ষঅব�মন�লষেথেপষ�ে উষ �উম ষবমাধেবন।ষ 

াম ম�ুষ� ষিানভমেবষআদমিষপউমষ মি 
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প)  �পমাষ েথেপষজ উমউষ  �উম ষ েবােধষ  �মিষ িগেিষামািমফ-

সম‘ঈষপেউষ মথমষ  ু�ন অথবমষ চুলষেছমটষপেউষ�মলমলষ�েিষ মািমষ

এবংষ � ষ া র�ষ  �মো ষ অব�মনষ পউম।ষ ৮ষ ি ল� ষ �ে উষ

 �উম ষেবােধষ�ে উষপম র� ষস��ষপউম।ষ 

খ)  �পমাষেথেপষজ উমউষিনিোষ �উম ষেবােধষ �মষগ নষপউম।ষ

জ উমউষ পম র� ষ াথমষ ামািমফ, সম‘ঈষ পউমউষ াউষ �লপ-পসউষ

স�মদনষপেউষ�মলমলষ�েিষ মািম।ষ�ে উষাূেবর ষি িমউোষ দ�নমষ

েসেউষ েনিমষএবংষ দ�নমষ েথেপষ �মিষআসমউষােথষ  ুল-হলম ফমষ

বমষআব িমেউষআল�ষ েথেপষজ উমউষ িনিোষ  �উম ষ েবােধষ  �মিষ

আসম।ষঅাাউ জ উমষআদমিষপেউষ�লপ-পসউষপেউষ�মলমলষ�েিষ

 মািম; ামউাউষ৮ষ ি ল� ষ�ে উষ নযষনাুনভমেবষ �উম ষেবােধষ

� ষআদমিষপউম।ষ 

গ)  �উম ষনমষেবােধষসউমসিউষ দ�নমষগ নষপউম।ষি িমউোষ দ�নমষ

েশষষপেউষ �মিষআসমউষােথষ  ুল-হলম ফমষবমষআব িমেউষআল�ষ

েথেপষজ উমউষিনিোষ �উম ষবমাধমষঅাাউষ �মিষএেসষামািমফ, 

সম‘ঈষাষ�লপ-পসউষপেউষ�মলমলষ�েিষ মািম।ষএউাউষ৮ষি ল� ষ

�ে উষ �উম ষবমাধম। 
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২. িপউমনষ� ষ 

িপউমনষ�ে উষািউচিষ:  

জ উমউষসমেথষ ু�ষপেউষএপ ষসফেউষাষএপ ষ �উমে ষজ উমষাষ

� ষআদমিষপউমেপষিপউমনষ� ষবেল।ষ 

িপউমনষ�ে উষিনি ষ:  

িপউমনষ� ষদু’ভমেবষআদমিষপউমষ মি।ষ 

প)  �পমাষ েথেপষ  �উম  বমাধমউষ স িষ এপ ষ সমেথষ � ষ াষ

জ উমউষ  �উম ষ বমাধমউষ  নয ي َّ ْمَرة  وََح ُْ  ََ يْ م
َ
লমববম পমষ)  ل

জ উমামনষািমষ ��মন) বেলষামলিবিমষ ামঠষ শরষপউম।ষ ামউাউষ

 �মিষ োৗেছষ �থে ষ জ উমষ আদমিষ পউমষ এবংষ  �উম ষ অব�মিষ

 �মিষঅব�মনষপউম।ষঅাঃাউষ�ে উষস িষ৮ষি ল� ষ �উম স�ষ

ি নম-আউমফম- ু দমিলফমিষ গ নষ এবংষ �ে উষ  মবা�িষ পম ষ

স�মদনষপউম।ষ 

খ)  �পমাষেথেপষশধুষজ উমউষিনিোষ �উম ষবমাধম।ষািব�ষ �মিষ
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োৗছমউষ াউষ জ উমউষ ামািমফষ শরষ পউমউষ াূেবরষ �ে উষ িনিাষ

জ উমউষসমেথষ ু�ষপেউষেনিম।ষজ উমউষামািমফ-সম‘ঈষেশষষপেউষ

 �উম ষ অব�মিষ �ে উষ অোকমিষ থমপমষ এবংষ ৮ষ ি ল� ষ

 �উম স�ষি নমিষগ নষাষাউবার�ষপম র� ষস�মদনষপউম।ষ 

৩.  ফউমদষ�  

 ফউমদষ�ে উষািউচিষ:  

�ে উষ  মসগেলমোষ শধুষ �ে উষ  �উম ষ েবােধষ �ে উষ পম র� ষ

স��ষপউমেপষ ফউমদষ� ষবেল।  

 ফউমদষ�ে উষিনি ষ:  

�ে উষ  মসগেলমোষ শধুষ �ে উষ  �উম ষ বমাধমউষ  নয ي َّ ََ   َح ميْ
َ
 ل

(লমববম পমষ��মন) বেলষামলিবিমষামঠষশরষপউম।ষএউাউষ �মিষ

�েবশষ পেউষ ামািমেফষ পুদূ ষ অথরমৎষ আগ ন�ষ ামািমফষ এবংষ

�ে উষ  নযষ সম‘ঈষ পউম।ষ অাঃাউষ ১০ষ ি ল� ষ পুউবমন�উষ িদনষ

�মলমলষ�ািমউষাূবরষা র�ষ �উম ষঅব�মিষথমপম।ষএউাউষ�ে উষ

অবিশ�ষপম গেলমষস�মদনষপউম।ষ 
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 ামািমেফষ পুদূে উষ াউষ �ে উষ সম‘ঈেপ ামািমেফষ  ফম মষ

অথরমৎষফউ ষামািমেফউষাউষা র�ষিবলবষপউমষ মেি ষআেছ। 
 

 �উমে উষসু�াস ূ� 

 �উম ষবমাধমউষাূেবরষিনেচউষিবষিগিলষসু�াষ:  

১. নখষ পমটম, েগমাফষ ছমাটম, বগলষ াষ নমিভউষ িনেচউষ চুলষ ািউ�মউষ

পউম।ষউমসূলু�ম�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন, 

ِهللا « ِفْلَرُة َخْ
ْ
ِّ  :ال ِتَيُ  َوا

ْ
ُم اِ َفيِر َولَ ْْ ََْبِغيُم ااَ َِ َو ْذِتْاَداُد َوَ�تُْف اِننْ

يرِِ   ّم  »ال

‘ামাচিটষ ি িনসষিফাউমোউষঅংশষ : খমানমষপউম, েকমউপম রষপউম, 

বগেলউষ চুলষ জােমেনম, নখষ পমটমষ াষ েগমাফষ েছমটষ পউম।’ 

িফপ�িবদগণষ বেলেছন, এ ষ আ লগেলমষ  বমদোউষ  েনমউ ষ

ািউেবশষৈািউোষস�মিপ।ষআনমসষউম. বেলন, 

ِ َولم « َم َي رَُذ ُل ا
َ
َعيعَِ  َوَ�تِْف  ملسو هيلع هللا ىلصَت َ

ْ
ِ  ال

ْ
َفيِر وََحغ ْْ ََْبِغيِم ااَ يرِِ  َو ّم ُ  ال ِ  لَ

ي ْرَاِعَن يَْ ا 
َ
َثَ ِاْن ب

ْ
،
َ
ََ ب ُ ْْ �َ َّ   ْ

َ
َِ ب  .»اِننْ
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‘উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص আ মেদউষ নযষেগমাফষেছমটষপউম, নখষপমটম, নমিভউষ

িনেচউষ েলম ষ ািউ�মউষ পউমষ াষ বগেলউষ চুল জােমেনমউষ সেবরমাষ

স িষ িনধরমউণষ পেউষ িদেিেছন।ষআ উমষ ে নষ চি�শষ িদেনউষ েবিশষ

এসবষপম ষেফেলষনমষউমিখ।’ 27F

28  

 মথমউষ চুলষ েছমটষ নমষ পেউষ ে ভমেবষআেছষ েসভমেব ষ েউেখষ িদন।ষ

েপননমষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص াষসম�মবমেিষিপউম ষ �উমে উষাূেবরষ মথমউষ

চুলষেপেটেছনষবমষ মথমষ ু�ন পেউেছনষবেলষেপমনষবণরনমিষামািমষ

 মিষনম।ষ 

জে�খয,  �উমে উষআেগষবমষােউষপখেনমষদমিেষপম মেনমষ মেবষনম।ষ

েপননমষনব�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন, 

َ ارَِ  « ّم ْحُف ا ال
َ
ََ َوب ِ�َن َوخ ُروا الغ  ُمْشِ

ْ
 .»َخيِلُف ا ال

‘োম উমষ  ুশিউপেদউষ িবর�মচমউণষপেউম।ষদমিেষলবমষপেউমষএবংষ

েগমাফষেছমটষপেউম।’ 28F

29 

                                                           
28. নমসমঈষ: ১৪; িাউি  �ষ: ২৯৮৪।ষ 
29. বুখমউ�ষ: ৫৮৯২;  ুসিল ষ: ২৯৫।ষ 
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২. েগমসলষপউম।ষ মেিদষ বনষসমিবাষউম. েথেপষবিণরা,  

م « ِِ
َم ى ا

َ
عمُال َرب

َ
ِلِ َواْغتََسَت  ملسو هيلع هللا ىلصّ

ََ َرمَد نِْذ
َ
َ«. 

‘িািনষ েদেখেছনষ ে ষ নব�ষملسو هيلع هللا ىلص  �উমে উষ  নযষ েসলম  ু�ষ পমােষ

ামি�েিেছনষএবংষেগমসলষপেউেছন।’ 29F

30   

এ ষ েগমসলষ াুরষষ াষ  ি�লমষ জভেিউষ নয, এ নিপষ িনফমসষ াষ

�মেি বা�উষ নযাষসু�া।ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص আস মষিব�ষজ ম সষউম. 

েপষ ুল-হলমিফমিষস�মনষ�সেবউষাউষবেলন, 

ْحِرِ� «
َ
 .»اْغتَِسِ� َواْذتََِْفِرى نََِ ْ و َوب

‘াুি ষেগমসলষপউ, পমােষিদেিষাি�ষবমাধষএবংষ �উম ষবমােধম।’ 30F

31 

েগমসলষপউমষস�বষনমষ�েলষজ ুষপউম।ষজ ু-েগমসলষেপমনটম ষ িদষ

পউমউষ সুে মগষ নমষ থমেপষ াম�েলাষ েপমনষ স সযমষ েন । এেকে�ষ

ামিম�ু ষ পউোষ �েবষ নম।ষ েপননমষ েগমসেলউষ জেুশযষ �ে�, 

ািউ��ামষঅ রনষাষদুগরব ু�ষ�ািম।ষামিম�ু ষ�মউমষএ ষজেুশযষ

                                                           
30. িাউি  �ষ: ৮৩০।ষ 
31.  ুসিল ষ: ১২১৮।ষ 



 

37 

�মিসলষ�িষনম। 

৩.  �উম ষ বমাধমউষ াূেবরষ শউ�েউ,  মথমিষাষ দমিেোষজ� ষ সুগিবষ

বযব�মউষপউম।ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص  �উম ষবমাধমউষ াূেবরষ সুগিবষবযব�মউষ

পেউেছন।ষআেিশমষউম. এউষ�মদ�েসষএেসেছ,   

م « ِِ
َم َطي ُب ا

ُ
َيِْت  ملسو هيلع هللا ىلصُكغُْت ب

ْ
ََ نِيل ْ  َفُل 

َ
َمْاِر َ�ََْت ب ْ  ُرِْرَ  َوَ�ْ َ  ا

َ
 َ�ََْت ب

َهللا   .»نِِليبو ِ�يِال ِمْس

‘আি ষনব�ষملسو هيلع هللا ىلصেপষামাউষ �উম ষবমাধমউষাূেবরষএবংষপুউবমন�উষিদনষ

বম াু�ম�উষামািমেফউষাূেবর ি শপ ু�ষসুগিবষলমিগেিষিদাম ।’ 31F

32   

আউষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষ সুগিবষামাউষ  মথমষ াষ দমিেোষঅবিশ�ষ

থমপাষে  নিটষঅনুি াষ�িষআেিশমষউম.-এউষজি�ষেথেপ।ষিািনষ

বেলন,  

م « ِِ
َم َطي ُب ا

ُ
يب ملسو هيلع هللا ىلصُكغُْت ب َُ الل  ِجَد َواِي

َ
ّم ب ُد َح ْطيَِب َاي َدِ

َ
ِذِال   نِل

ْ
ِف َرب

                                                           
32.  ুসিল ষ: ১১৯১।ষপুউবমন�উষিদনষবমিাু�ম�ষামািমফষপউমউ আেগ ষ�ম �গণষ

�মলমলষ �েিষ সমধমউণষ ািব�ষ োমশমপষ ােউষ থমেপন।ষ এষ স িষ  �উম ষ

অবিশ�ষথমেপষনমষ িবধমিষ সুগিবষবযব�মউষপউমষ সু�া।ষ�ারবযষ ে ,  �উম ষ

থমপমষঅব�মিষসুগিবষবযব�মউষপউমষ মেবষনম।ষ 
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 .»تِالِ َوِلْيَ 

‘আি ষনব�ষملسو هيلع هللا ىلص েপষামাউষপমেছষথমপমষজ� ষসুগিবষলমিগেিষিদাম ষ

এ নিপষআি ষামাউষ মথমষাষদমিেোষসুগিবউষচপচেপষভমবষেদখোষ

োাম ।’ িািনষআেউমষবেলন,    

ِ وَُذَ  ُ�ِْر هللا « َم ِِ رَُذ ِل ا َِ ِف َاْفِر ِمْس
ْ
ُِ ال  َواِي

َ
ُر مِ َُ �ْ

َ
ِ  ب

َ
 .»َكّ

‘আি ষে নষ ু�িউ ষঅব�মিষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص এউষিসািথোষি শপ ু�ষ

সুগিবউষচপচেপষভমবষলকযষপউিছ।’ 32F

33  

লকণ�ি,  �উম ষবমাধমউষাউষশউ�েউউষেপমনষঅংেশষসুগিবউষ�ভমবষ

উেিষ েগেলষ ামোষ েপমনষ স সযমষ েন ।ষ ােবষ  �উমে উষ পমােেষ

সুগিবষ বযব�মউষ পউমষ েপমনভমেব ষ  মেি ষ নি।ষ উমসূলু�ম�ষ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ু�িউ েপষ সুগিব ু�ষপমাে ািউধমনষ ািউ�মউষ পউোষ বেলেছন।ষ

ামােপষ ি  মসমষ পউমষ �ল, ‘ �উম ষ অব�মিষ পমােষ াউোষ

আ মেদউষ প�ষ পউণ�ি? জ�েউষ িািনষ বেলন, ‘োম উমষ  মফউমনষ

এবংষািমউসষ(এপষ�পমউষসুগিব) লমগমেনমষপমােষািউধমনষপেউমষ

                                                           
33. বুখমউ�ষ: ১৫৩৮;  ুসিল ষ: ১১৯০।ষ 
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নম।’34  

৪. েসলম িব��নষসমদমষলুি�ষাষসমদমষচমদউষাউমষএবংষএপষে মেমষ

 ুোমষবমষসযমে ল ামেিষেদিম।ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

ِو ْ َوَ�ْعغَْنِ « ْم ِف مَِزارو ْ َورَِدا ُُ َحُد
َ
ُْاِرْ  ب

ْ
 .»َول

‘োম মেদউষ �োযেপষ ে নষ এপিটষ লুি�, এপিটষ চমদউষ এবংষ এপষ

ে মেমষচ�লষািউধমনষপেউষ �উম ষবমােধ।’ 34F

35  

সমদমষপমােষাুরেষউষসেবরম� ষোমশমপ।ষাম ষাুরেষউষ �উমে উষ

 নযষসমদমষপমােেউষপথমষবলমষ�েিেছ।ষ �উমে উষেকে�ষ ি�লমউষ

আলমদমষ েপমনষ োমশমপষ েন ।ষ শমল�নষ াষ িঢেল-ঢমলম, াদরমষ ব মিষ

থমেপষএষধউেনউষ ে েপমেনমষ োমশমপষােউষ ি�লমষ �উম ষবমাধোষ

ামেউ।ষ  �উম ষ অব�মিষ েসলম  ু�ষ পমােষ াউমষ াষ  মথমষআবৃাষ

পউমষাুরেষউষ নযষিনিষ�ষ�েলাষ ি�লমউষ নযষিনিষ�ষনি।৩৫F

36  

                                                           
34. বুখমউ�ষ: ১৮৩৮;  ুসিল ষ: ১১৭৭।ষষ 
35.  ুসনমদষ: ৪৮৯৯;  বন খু ম  মষ: ২৬০১।ষ 
36. এষবযমামেউষ  ম ষ বনুলষ ুনি উষাষ বন আবিদলষবমউষ  ম েদউষ   মউষ

পথমষজে�খষপেউেছন।ষআলষ   মষ: ১৮, আা-াম ��দ, ১৫/১০৪।ষ 
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ােব  �উম ষ অব�মিষ িনপমবষ বমষ অনুরাষ েপমনষ োমশমপষ িদেিষ

সবরকণষ েচ�মউমষ েঢেপষ উমখমষ ৈবধষ নি।ষ �মদ�েসষ এেসেছ, ‘ ি�লমষ

ে নষেনপমবষনমষলমগমিষাষ�মাে ম মষনমষােউ।’37 ােবষএউষঅথরষ

এষনিষ ে , েবগমনমষ াুরেষউষসম েনাষ ি�লমষামউষ েচ�মউমষ েখমলমষ

উমখেব।ষএষেকে�ষআিল গণষণপ াযষোমষণষপেউেছনষে ,  মথমউষ

াাউষেথেপষচমদউষুুিলেিষ িদেিষেচ�মউমষ েঢেপষ ি�লমগণষেবগমনমষ

াুরষষেথেপষাদরমষপউেব।৩৭

38  

৫. সমলমোউষ াউষ  �উম ষ বমাধম।ষ উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص সমলমোউষ াউষ

 �উম ষ েবােধেছন।ষ  মিবউষ উম.বেলন, ‘উমসূলু�ম�ষ সি েদষ  ملسو هيلع هللا ىلص

সমলমাষ আদমিষ পেউষ জেটউষ িােঠষ আেউম�ণষ পউেলনষ এবংষ

ামা��েদউষবমণ�ষ: 

ََ ال« ميْ
َ
ََ ل ميْ

َ
ََ ل َ ََ ل � ِ

َِ  َّ  ََ يْ م
َ
ََ ل ميْ

َ
مم ل َُ   »غم

(লম�ম প আ�মহ�মষলম�ম প লমষশমউ�পমষলমপমষলম�ম প) বেলষ

                                                           
37. বুখমউ�ষ: ১৮৩৮।ষষ 
38. আা-াম ��দষ: ১৫/১০৮। 
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 �উম ষবমাধেলন।’39  

 বনষ জ উষ উম. বেলন, ‘উমসূলু�ম�ষ ল-হলম ফমোষু  ملسو هيلع هللا ىلص দু ষ

উমপম‘আাষসমলমাষআদমিষপেউন।ষএউাউষজটিটষ খনষামােপষিনেিষ

 ুল-হলম ফমউষ  সি েদউষামেশষ েসম মষ �েিষ দমােমল, াখনষ িািনষ

েস ষপমেল মগেলমষজামউণষপেউষ �উম ষবমাধেলন।’ 39F

40  

জ উষ উম. বেলন, আি ষ উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص েপষ আপ�পষ জাাযপমিষ

বলোষশেনিছ,  

ْمَرة  ِف « ُْ َِ َولُْت  ُمََيَر
ْ
َ اِدي ال

ْ
ت  ِف َذَاا ال َِ ُو ِاْن َر�  َ�َبيَل  يْغََ  ئ

ِِ الغم ََي
َ
ب

ّم و   .»َح

‘আ মউষউেবউষাকষেথেপষএপ নষআগ�পষউমোউষেবলমিষআ মউষ

পমেছষ এেসষ বলল, এ ষ বউপা িষ জাাযপমিষ সমলমাষ আদমিষ

পরনষএবংষবলুন, এপিটষ�ে উষ েধযষএপিটষজ উম।’ 40F

41   

                                                           
39.  ুসিল ষ: ১২১৮।ষ 
40. বুখমউ�ষ: ১৫৪৯;  ুসিল ষ: ১১৮৪।ষষ 
41. বুখমউ�ষ: ১৫৩৪।ষষ 
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এসবষ �মদ�েসউষআেলমেপষএপদলষআিল ষ বেলন,  �উম ষ বমাধমউষ

াূেবরষ দু ষ উমপ‘আাষ  �উমে উষ সমলমাষ আদমিষ পউমষ সু�া।ষ

আেউপদলষআেলে উষ োষ �উমে উষ নযষ েপমনষ িবেশষষসমলমাষ

েন ।ষামউমষ বেলেছন,  �উম ষ বমাধমউষ স িষ  িদষফউ ষসমলমোউষ

ািম�ষ�েিষ মি, াম�েলষ� ষাষজ উমষপউোষ �ুপষবযি�উষ নযষ

ফউ ষসমলমাষআদমেিউষাউষ �উম ষবমাধমষজ� ।ষঅনযথমিষসমলমাষ

ছমেম ষ �উম ষবমাধেব।ষেপননমষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص ফউ ষসমলমোউষাউষ

 �উম ষ েবােধিছেলন।ষআউষামাউষসমলমোষএ নষ েপমনষলকণষ িছলষ

নম,  মষ �উমে উষিবেশষষসমলমোউষ�িাষ ি�াষব�নষপেউ।ষষ 

ােবষ সিঠপষ পথমষ �ে�,  �উমে উষ  নযষ সুিনিদর�ষ েপমনষ সমলমাষ

েন ।ষাম ষ �উম ষবমাধমউষস িষ িদষফউ ষসমলমোউষািম�ষ�েিষ

 মি, াম�েলষফউ ষসমলমাষআদমেিউষাউষ �উম ষবমাধেব।ষঅনযথমিষ

স�বষ�েলষামি�িযমাুলষজ ুষ ি�েসেবষ দু ষউমপ‘আাষসমলমাষােেষ

 �উমে ষ�েবশষপউেব।৪১F

42  

                                                           
42.  বন বম , ফমামািমষ ুি��ম�ষামামআ�মপুষিবলষ�মি�ষািমলষজ উমষ: াৃ. ৭; 

 বন াম ি িম,  ম  ু‘ ফমামািমষ : ২৬/১০৮; শমউহষ জ দমাুলষ িফপ�ষ : 
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৬. ামলিবিমউষ শ�গেলমষ েবিশষ েবিশষ জামউণষ পউম।ষ েপননমষ

ামলিবিমষ �ে উষ ে�মগমন।ষ ামলিবিমষ  াষ েবিশষ ামঠষ পউমষ  মেব, 

াাষেবিশষসািমবষঅি রাষ�েব।ষ 

 

 

                                                                                                            
১/৪১৭;  বন জসম ি ন, আল- মন�ম ষিল ুউ�িদলষজ উমিাষািমলষ�ম�ষ : 

াৃ. ২৩।ষ 
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জ উম 

বমংলমেদশ�ষ�ম �েদউষঅিধপমংশ ষাম ম�ুষ� ষপেউষথমেপন।ষআউষ

াম ম�ুষ�ে উষ�থ ষপম ষজ উমষআদমিষপউম।ষাম ষ িনে�ষজ উমষ

আদমেিউষা�িাষিবেমিউাষআেলমচনমষপউমষ�েলম।ষ 

জ উমউষািউচিষ:  

 �উম ষবমাধম, ামািমফষপউম, দু ষাবরোউষ ধযবার�ষ�মেনষেদমেমেনমষ

এবংষ মথমউষচুলষ ু মেনমষবমষেছমটষপউম- এ ষ বমদাষস ি�উষনম ষ

জ উম।ষএসেবউষিবেমিউাষিববউণষিন�রাষ:  

�থ .  �উম ষ:  

ে ভমেবষ ফউ ষ েগমসলষ পউমষ �িষ  �পমোষ োৗছমউষ াউষ েসভমেবষ

েগমসলষপউমষসু�া।ষ মেিদষ বনষসমিবাষউম. বিণরাষ�মদ�েসষে  নষ

জি�িখাষ�েিেছষ:  

م « ِِ
َم ى ا

َ
عمُال َرب

َ
ِلِ َواْغتََسَت  ملسو هيلع هللا ىلصّ

ََ َرمَد نِْذ
َ
َ«. 
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িািনষ েদেখন, ‘উমসূলষملسو هيلع هللا ىلص  �উমে উষ  নয আলমদমষ �েলনষ এবংষ

েগমসলষপউেলন।’ 42F

43  

 �উম -াূবরষএ ষেগমসলষাুরষ- ি�লমষসবমউষ নযষএ নিপষ�মেি ষ

াষিনফমসবা�ষ ি�লমউষ নযাষসু�া।ষপমউণ, িবদমিষ�ে উষস িষ

 খনষ আস মষ িবনোষ জ ম সষ উম.-এউষ াু�ষ  ু�ম�দষ  বনষ আবূষ

বপউষ �ষ��ণষপেউন, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص ামউষজেুেশযষবেলন,  

ْحِرِ�  اْغتَِسِ� «
َ
 .»َواْذتََِْفِرى نََِ ْ و َوب

‘াুি ষ েগমসলষ পেউম, পমােষ িদেিষ উ�ষ আটপমাষ এবংষ  �উম ষ

েবােধষনমা।’ 43F

44 

অাাউষ িনে উষ পমেছষ থমপমষ সেবরম� ষ সুগিবষ  মথমষ াষ দমিেোষ

বযব�মউষ পউেবন।ষ  �উমে উষ াউষ এউষ সুবমসষ অবিশ�ষ থমপেলাষ

ামোষ েপমনষ স সযমষ েন ।ষ আেিশমষ িসিুপমষ উম. পাৃরপষ বিণরাষ

�মদ�সষেথেপষে  নিটষ মনমষ মি, িািনষবেলন,  

                                                           
43. িাউি  �ষ: ৮৩০;  বন খু ম  মষ: ২৫৯৫; বম �মপ�ষ: ৮৭২৬।ষ 

44. �মগ�।ষ 
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» ِ َم َُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكَ  رَُذ ُل ا رَى َواِي
َ
ُُمم ب ُد  ْطيَِب َاي َدِ

َ
ْ  ُرِْرَ  َفتََليمُب نِل

َ
َراَد ب

َ
مَِدا ب

 ََ ِ ِذِال َوِلْيَِتِال َ�ْعَد َدل
ْ
ْذِن ِ  َرب  .»الم

‘উমসূলু�ম�ষ উমে উষ�  ملسو هيلع هللا ىلص ��িাপমেলষ ামাউষ পমেছষ থমপমষ জ�  

সুগিবষ বযব�মউষ পউোন।ষ  �উমে উষ াউাষ আি ষ ামাউষ চুলষ াষ

দমিেোষএউষোেলউষজ�লামষেদখোষোাম ।’ 44F

45  

�েিম নষ  েনষ পউেলষ এষ স িষ বগলষ াষ নমভ�উষ িনেচউষ াশ ষ

ািউ�মউষ পউেবন; নখষ াষ েগমাফষ পারনষ পউেবন।ষ  �উমে উষ াউষ

 মোষএসেবউষ�েিম নষনমষ�ি-  মষাখনষিনিষ�ষথমপেব।ষএসবষ

পম ষ সউমসিউষ সু�াষ নি।ষ  বমদোউষ াূবরষ ��িাষ ি�েসেবষ এসবষ

পউমষজিচা।ষ �উম ষবমাধমউষঅ�পমলষআেগষ িদষএসবষপম ষপেউষ

েফলমষ�িষাম�েলষ �উম ষঅব�মিষআউষএসবষপউোষ�েবষনম।ষএষ

েথেপষআবমউষ অেনেপষ  �উমে উষআেগষ  মথমউষ চুলষ েছমটষ পউমাষ

সু�াষ েনষপেউন।ষধমউণমিটষভুল।ষআউষএষজালেকষদমিেষপমটমউষ

োমষ�� ষােঠ নম।ষপমউণ, দমিেষপমটমষসবস ি ষ�মউম ।ষনব�ষملسو هيلع هللا ىلص 

বেলন, 

                                                           
45. বুখমউ�ষ: ৫৯২৩;  ুসিল ষ: ১১৭০।ষষষ 



 

47 

َ ارَِ  « ّم ْحُف ا ال
َ
ََ َوب ِ�َن َوخِعُروا الِغع ُمْشِ

ْ
 .»َخيِلُف ا ال

‘োম উমষ  ুশিউপেদউষ িবর�মচমউণষপেউম।ষদমিেষলবমষপেউমষএবংষ

েগমাফষেছমটষপেউম।’ 45F

46 

েগমসল, ািউ�মউ-ািউ��ামষ াষ সুগিবষ বযব�মউ-এসবষ াবরষ স ম্ষ

পউমউষ াউষ  �উমে উষ োমশমপষ াউেবন।ষ স�বষ �েলষ েপমনষ

নম মে উষ াউষ এিটষ ািউধমনষ পউেবন।ষ  িদষ এস িষ েপমনষ ফউ ষ

সমলমাষথমেপষাম�েলষামষআদমিষপেউষ �উম ষবমাধেবন।ষে  নিটষ

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص পেউেছন।ষ নিোমষ দু’উমপম‘আাষ ‘ামি�িযমাুলষ জ ু’ 

সমলমাষােেষ �উমে উষপমােষািউধমনষপউেবন।ষ 

ে েনষেনিমষভমেলম, াুরষেদউষ �উমে উষোমশমপষ�েলম, চমদউষাষ

লুি�।ষ ােবষ পমােষ দু’িটষ সমদমষ াষ ািউ�মউষ �ািমষ  ুেম�মব।ষ

াকম�েউষ ি�লমউমষ �উমে উষোমশমপষি�েসেবষ মষ ে�ষামষাউোষ

ামউেবন।ষ ােবষ লকযষ উমখোষ �েবষ োমশমপিটষ ে নষ েছেলেদউষ

োমশমপষসদৃশষনমষ�িষএবংষামোষ ি�লমেদউষেসম� রাষ��ূিটাষ

নমষ �ি।ষঅনুরাভমেব ামউমষ েনপমবষ �মউমষ েচ�মউমষআবৃাষপউেবনষ

                                                           
46. বুখমউ�ষ: ৫৮৯২;  ুসিল ষ: ২৯৫।ষ 
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নম।ষ�মাষে ম মাষাউেবনষনম।ষােবষাউষাুরেষউষ ুেখম ুিখষ�েলষ

েচ�মউমিষ পমােষ েটেনষ েদেবন।ষ  �উম ষ অব�মিষ  ুোমাষ াউোষ

ামউেবন।ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

ْد َ�عْ « ِو ْ َوَ�ْعغَْنِ ْ خَِّْ  لَْم َدِ ْم ِف مَِزارو َورَِدا ُُ َحُد
َ
ُْاِرْ  ب

ْ
ِْ َول رَ

ْ
يَغ
ْ
غَْنِ خَغ

َعِبََْنِ 
ْ
ْذَفَت ِاَن ال

َ
ّم يَُ� عَي ب َمي َح َُ َْبَلْع

ْ
ْنِ ْ َول

 .»ُخفم

‘োম মেদউষ�োযেপষে নষএপিটষলুি�, এপিটষচমদউষাষএপে মেমষ

 ুোমষ ােউষ  �উম ষ বমােধ।ষ  িদষ  ুামষ নমষ থমেপষ াম�েলষ ে ম মষ

াউেব।ষআউষ ে ম মষ ে মেমষ এপটুষ েপেটষ েনেবষ ে নষ ামষ ামেিউষ

েগমেমল�উষেচেিষিনচুষ�ি।’ 46F

47  

জি�িখাষসবগেলমষপম ষেশষষ�বমউষাউষঅ�উষেথেপষজ উমষশরউষ

িনিাষপউেবন।ষআউষবলেবন,   ْمَرة ُْ  ََ يْ م
َ
 (’লমববম পমষজ উমামন‘) ل

অথবমষ ْمَرة   ُْ مم  َُ ََ الغم ميْ
َ
। জ� ষ(’লমববম পমষআ�মহ�মষজ উমামন‘) ل

�েলম, বম�েনষচেমউষাউষ �উম ষবমাধমষাষামলিবিমষােম।ষ েপননমষ

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص  �পমাষ েথেপষ উানমষ �বমউষ জেুেশযষ বম�েনষ চেেষ

বেসেছনষ ামউাউষ েসিটষ নেেষ জঠেলষ িািনষ ামলিবিমষ ােমষ শরষ
                                                           
47.  ুসনমদষআ� মদষ: ৯৯৮৪;  বন খু ম  মষ: ১০৬২।ষ 
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পেউেছন।ষ 

আউষে ষবযি�ষজ উমউষজেুেশযষ �উম ষবমাধেবষেসষ িদষেউমগষবমষ

অনযষ িপছুউষআশংপমষ পেউন,  মষ ামউষ জ উমউষ পম ষ স�মদেনউষ

ােথষ বমধমষ �েিষ দমােমেব, াম�েলষ জ উম শরউষ �ম�মেলষ এভমেবষ

িনিাষপউেবন,  

ِ  َحيُْ  َحرَْستَِ� « مم َ�ِ َُ  .»الغم

(আ�মহ�মষ মে���ষ�ম ছুষ�মবমসামন�।) 

‘ে�ষআ�ম�, আািনষআ মেপষ ে খমেনষআটেপষ েদেবন, েসখমেন ষ

আি ষ�মলমলষ�েিষ মব।’ 47F

48 অথবমষবলেবন,  

» 
َ
ِ  ِاَن اا ََ ْ َوَ�ِ ميْ

َ
مم ل َُ ََ الغم ميْ

َ
ِْرُسِ� ل

َ
ِِ َحيُْ  ت  .»ْر

(লম�ম প আ�মহ�মষলম�ম প, ািমষ মে���ষি নমলষআউিদষ�মিছুষ

াম�িবসুন�) 

‘লম�ম প আ�মহ�মষ লম�ম প।ষ আউষ ে খমেনষ আািনষ আ মেপষ

                                                           
48. বুখমউ�ষ: ৫০৮৯;  ুসিল ষ: ১২০৭। 
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আটেপষ েদেবন, েসখমেন ষ আি ষ �মলমলষ �েিষ  মব।’ 48F

49 পমউণ, 

উমসূলু�ম�ষ দুবম‘আষ ملسو هيلع هللا ىلص িবনোষ  ুবমেিউষ উম. েপষ এ ন ষ িশকমষ

িদেিেছন। 

এসবষ পম ষ স��ষ পউমউষ াউষ অিধপ�মেউষ ামলিবিমষ ােোষ

থমপুন।ষপমউণষামলিবিমষ �ে উষশ�গাষ িনদশরন।ষ িবেশষাষ�মন, 

স িষাষঅব�মউষ ািউবারনপমেলষ েবিশষ েবিশষামলিবিমষ ােেবন।ষ

ে  নষ : জা�মেনষআেউম�নষবমষ িন��মেনষঅবাউেণউষস ি, উমাষ

াষ িদেনউষ ািউবারেনউষ স িষ (সূে রমদিষ াষ সূ রমেপমেল), েপমনষ

অনযমিষবমষঅনুিচাষপম ষ�েিষেগেলষএবংষসমলমাষেশেষ-  াযমিদষ

স েি।ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص ামলিবিমষােোনষএভমেবষ:৪৯F

50 

» َّ  ََ
ْ
ُمغ
ْ
ََ َوال َ َْمَد َواَ ْعَمَ  ل

ْ
ََ مِ م ال ميْ

َ
ََ ل َ ََ ل � ِ

َِ  َّ  ََ يْ م
َ
ََ ل ميْ

َ
مم ل َُ ََ الغم ميْ

َ
ل

ََ لََ � ِ
َِ«. 

(লম�ম প আ�মহ�মষ লম�ম প, লমববম পমষ লমষ শমউ�পমষ লমপমষ

লমববম পম,  �মলষ �ম দমষ ািমনষ িন‘ মামষ লমপমষ ািমলষ  ু�, লমষ

                                                           
49. নমসমিিষ: ২৭৬৬। 
50. বুখমউ�ষ: ১৫৭৪;  ুসিল ষ: ১২১৮। 
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শমউ�পমষ লমপ।) পখেনমষ এউষ সমেথষ এপটুষ ে মগষ পেউষ এভমেবাষ

ােোনষ:৫০

51 

» ََ ميْ
َ
َ   ْ ل

ْ
َ ال

َ
ََ مِل ميْ

َ
 .»ل

(লম�ম প  লম�মলষ�ম�ষলম�ম প)। 

 �উম ষ ািউধমনপমউ�ষ  িদষ م 
َ
ِّ ل َمَعيِر

ْ
ََ َدا ال »يْ  » (লমববম পমষ  মলষ

 ম‘আিউ ) ামলিবিমিষ ে মগষ পেউন, ামাষ জ� ।ষ িবদমিষ �ে ষ

সম�মব�উমষ ামলিবিমিষ নমনমষ শ�ষ সংে ম নষ পউিছেলন।ষ নব�ষملسو هيلع هللا ىلص 

েসসবষশেনাষামােদউষিপছুষবেলনিন।৫১F

52  

 িদষামলিবিমিষএভমেবষসংে ম নষপেউষ:  

ُ �ِيَ « ِْ َ
ْ
ََ َواِ ََ وََذْعَديْ ميْ

َ
ََ ل ميْ

َ
َعَمُت ل

ْ
ََ َوال ْ

َ
ُِ مِل ْ�ََي ََ َوالرم مي

َ
ََ ل  .»َديْ

(লম�ম প, লমববম পমষািমষসম‘দম পমষািমলষখ উমষ িব িমদম পম, 

লমববম পমষািমউষউগবমজষ লম পমষািমলষআ মল)।ষােবষামোাষ

েপমনষঅসুিবেধষেন ।ষপমউণষজ উষউম. াষামাউষাু�ষআবদু�ম�ষউম. 

                                                           
51.  বন  ম মষ: ২৯২০। 
52.  ুসনমদষ: ১৪৪৪০। 
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েথেপষএষধউেনউষবমপযষসংে ম েনউষ� মণষউেিেছ।৫২

53 

াুরষেদউষ নযষামলিবিমষজা�েউষবলমষসু�া।ষউমসূলষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,    

�ُت « ِِ ِجْسِ ََي
َ
ْم  -ملسو هيلع هللا ىلص-ب َُ ََ َ ا ِْ ْ  يَْرَ�ُع ا بَ

َ
ِِ َوَاْن َاِع ب َاي

ِْ ْ  ئُمَر بَ
َ
َمَرِ  ب

َ
خَل

ََِل . ْو لَيَل  -نِينِْذ
َ
َِيَ ِ  –ب

ْ
َمغ  .»نِي

‘আ মউষ পমেছষ ি বউ�লষ এেলন।ষ ملسو هيلع هللا ىلص িািনষ আ মেপষ (জা�েউষ

ামলিবিমষােো) িনেদরশষিদেলনষএবংষএষ ে রষআ মউষসম�মব�ষাষ

স��েদউষিনেদরশষিদোষবলেলনষে , ামউমষে নষ �লমলষঅথবমষিািনষ

বেলেছনষামলিবিমষজাচুষগলমিষজামউণষপেউ।৫৩F

54  

ামছমেমষ ামলিবিমষ ে মেউষ জামউেণউষ  মধযে ষ আ�ম�উষ িনদশরেনউষ

�পমশষ ঘেট, এপূবমেদউষ দ�্ষ েঘমষণমষ �িষ এবংষ িশপর েথেপষ

ািব�ামষ �পমশষ পউমষ �ি।ষ াকম�েউষ  ি�লমেদউষ  নযষ সপলষ

আেলে উষ ণপ োযষ ামলিবিম, ি িপউষ াষ দু‘আষ  াযমিদষ শমি�পষ

 বমদোষ�উষজাচুষনমষপউমষসু�া।ষএটম ষাদরমষউকমষএবংষ িফানমষ

দ েনষস�মিপ।ষ 
                                                           
53. বুখমউ�ষ: ১৫৪৯,  ুসিল ষ: ১১৮৪। 
54. আবুষদমজদষ: ১৮১৪। 
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ি�া�ি.  �মিষ�েবশষ:  

ািব�ষ  �মিষ �েবেশউষ স িষ �োযপষ বযি�উ জিচা, আ�ম�উষ

ে��ূষাষ ম�মে�উষপথমষ�উণষপউম।ষ নেপষনউ ষপউম।ষআ�ম�উষ

পমেছষািব�ষ �মষে ষপাষস�মিনাষাষ  রমদমাূণরষামষ�উণষপউম।ষ

ািব�ষ  �মিষ থমপমষ অব�মিষ ািব�ষ  �মউষ  থম থষ   রমদমষ েদিমউষ

েচ�মষ পউম।ষ � ষ াষ জ উমপমউ�ষ বযি�উষ াাউষ ািব�ষ  �মিষ

�েবেশউষাউষিন�রোষআ লষপউমষ ুেম�মব। 

১. জা ু�ষ েপমনষ �মেনষ িব�ম ষ েনিম,  মোষ ামািমেফউষ াূেবরষ

সফেউউষ�মি�ষ দূউষ�েিষ মি।ষশউ�েউউষ�া�ূারামষ িফেউষআেস।ষ

িব�ম ষ িনোষ নমষ ামউেলাষ েপমনষ স সযমষ েন ।ষ  বনষ জ উষ উম. 

েথেপষবিণরা, িািনষবেলন, 

م « ِِ
َم َُ ا ُُمم َدَخَت َاكم َ نِِاي ُط    ملسو هيلع هللا ىلصنَي   َََ ِْ

َ
ّم ب  »ى َح

‘নব�ষملسو هيلع هللا ىلص (�ে উষ সফেউ)  �-াুিমিষ এেসষ উমাষ  মানষ পউেলন।ষ

সপমলষ�ািমউষাউষ িািনষ �মিষ�েবশষপউেলন।’ 54F

55  বনষজ উষ

উম.  �মিষ আসেলষ  �-াুিমিষ উমাষ  মানষ পউোন।ষ েভমউষ �েলষ

                                                           
55. বুখমউ�ষ : ১৫৭৪;  ুসিল ষ : ১২৫৯।ষ(বার মেনষ মউািমলষএলমপমিষঅবি�াষ

�সূিাষ�মসামামেলউষ মিগমিটউষনম ষিছলষ �-াুিম।) 
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েগমসলষ পউোন।ষ িািনষ বলোনষ উমসূলু�ম�ষ অনুরাষ ملسو هيلع هللا ىلص

পউোন।৫৫F

56 বার মেনষ  �মিষ �ম �েদউষ বমস�মেনষ িগেিষ েগমসলষ

পেউষিনেলাষএষসু�াষআদমিষ�েিষ মেব।ষ 

২.  ু�িউে উষ  নযষ সবিদপষ িদেিষ  �মিষ �েবেশউষ অবপমশষ

উেিেছ।ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

َ  َطِر� هللا « ِّ َاكم ي َّ  خِ
م ُُ  .»َو

‘ �মউষ�িািটষঅিলগিল ষাথষ(�েবেশউষ�মন)।’ 56F

57 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বমা�মউষ  ুিম�মউষ িদপষ েথেপ,  মষ বার মেনষ �ম ূনষ

নম পষজাচুষ মিগমিষঅবি�াষ‘পমদম’ নম পষাথষিদেিষ �মিষ�েবশষ

পেউনষ এবংষ িনচুষ  মিগমষ অথরমৎষ ‘পুদম ’ নম পষ াথষ িদেিষ েবউষ

�ন।৫৭F

58 সুাউমংষনব�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষঅনুপউেণষপমেউমষােকষ �মিষ�েবশষ

াষ��মনষপউমষস�বষ�েলষামষ�েবষজ� ।ষষ 

                                                           
56. বুখমউ�ষ: ৩/৪৩৬;  ুসিল ষ: ২/৯১৯।ষষষ 
57. আবূষদমজদষ: ১৯৩৭।ষষষ 
58. বুখমউ�ষ: ১৫৭৬।ষ 
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িপ�ষবার মন- ুেগষে মটউ মেনষপেউষআানমেপষ �মিষেনিমষ�েব।ষ

আানমউষ বমস�মেনষ  মািমউষ সুিবধম াষ ােথ ষ আানমেপষ ে োষ

�েব।ষাম ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص ে িদপষ েথেপষ �মিষ�েবশষপেউেছন, 

েসিদনষেথেপষ�েবশষপউমষআানমউষ নযষস�বষনমাষ�োষামেউ।ষ

এোষেপমনষঅসুিবধমষেন ।ষআানমউষগমিেষসুিবধম াষে ষাথষিদেিষ

 মেব, েসােথষিদেি ষআািনষ মেবন।ষআানমউষবমস�মেনষ মলা�ষ

েউেখ, িব�ম ষিনেিষজ উমউষ��িাষেনেবন।ষ 

 ু�িউ ষে েপমেনমষস িষ �মিষ�েবশষপউোষামেউ।ষােবষিদেনউষ

�থ ষ��েউষ�েবশষপউমষজ� ।ষ বনষজ উষউম. েথেপষ ষবিণরা, 

নব�ষملسو هيلع هللا ىلص ‘ �-াুিমিষ উমা মানষ পেউন।ষ সপমলষ �েলষ িািনষ  �মিষ

�েবশষপেউন।’ 58F

59 

াৃা�ি.  সি েদষ�মউমে ষ�েবশষ:  

ামলিবিমষােোষােোষািব�ষপম‘বমউষজেুেশযষউািমনমষ�েবন।ষ

ে েপমেনমষ দউ মষ িদেিষ  মনষ ামষ িদেি, িবনি-ন�ামষ াষ আ�ম�উষ

 ম�মে�উষপথমষ�উণষপেউষএবংষ�ে উষজেুেশযষবম াু�ম�ষা র�ষ

                                                           
59. �মগ�। 
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িনউমােদষোৗছমউষামাফ�পষদমনষপউমিষআ�ম�উষশপিউিমষআদমিষ

পেউ,  সি দুলষ�মউমে ষ�েবশষপউেবন।ষ�েবেশউষস িষআ�ম�ষ

ে নষ ামাউষ উ� োউষ সপলষ দউ মষ খুেলষ েদনষ েসষ আপুিাষ িনেিষ

উমসূল�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষ াাউষ দরদষ াষ সমলম ষ ে�উণষ সবিলাষ িনে�উষ

দু‘আিটষােেবনষ:৫৯ F

60 

ُّ دُ «
َ
ِ  ب َم يمِ  نِي َِ َع

ْ
الِ  ال َِ َكِر�مِ  َواِ َْج

ْ
َليعِالِ  ال

ْ
َبِديمِ  وَُذغ

ْ
يَْلي ِ  ِانْ  ال ّم �  الرمِجيمِ  ال

نَْ اَ  
َ
ْ َواْ�تَْ  ِلْ ب مم اْغِفْر ِلْ ُدعُْ ِ�ْ َُ ََ رَُذْ ِل اِهللاْ الغم   ُ ََ ُة َوالسم ََ اِهللا َوال م

 ََ  .»رَْحَِت

(আজ ুিব�মি�লষআ � ষািমষািম ি�ি�লষপমউ� ষািমষসুলামিনি�লষ

পমদ�ি ষ ি নমশষ শমিামিনউষ উম � ।ষ িবসি �ম�ষ ািমসসমলমাুষ

ািমসসমলম ুষআলমষউমসূিল�ম�, আ�মহ�মগিফউষিলষ ুনুব�ষািমফাম�ষ

িলষআবািমবমষউম� মিাপ।) 

‘আি ষ �মনষআ�ম�উ, ামাউষস�মিনাষেচ�মউমউষএবংষামাউষিচউ�নষ

পাৃরেূউষ মধযে ষ িবামিোষশিামনষ েথেপষআ�িষ�মথরনমষপউিছ।ষ

                                                           
60. অনযমনযষ দু‘আউষসমেথষএষদু‘আষিবিভ�ষ�মদ�েসষবিণরাষ�েিেছ।ষষআউষদরদষ

ােমউষপথমষএেসেছ।ষ�মেপ ষ: ১/৩২৫; আবুষদমজদষ: ৪৬৫।ষ 
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আ�ম�উষনমে ষআউ�ষপউিছ।ষসমলমাষাষসমলম ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষ

াাউ।ষ ে�ষ আ�ম�! আািনষ আ মউষ গনম�স ূ�ষ ক মষ পেউষ িদনষ

এবংষআ মউষ নযষআানমউষউ� োউষসপলষদউ মষখুেলষিদন।’ 

চাুথর. বম াু�ম�উষামািমফষ:   

ামািমেফউষফ �লাষ:  

ামািমেফউষফ �লাষস�েপরষবহষ�মদ�সষএেসেছ।ষে  নষ:   

o আ�ম�ষাম‘আলমষামািমফপমিউউষ�িািটষাদেকোউষিবিন েিষ

এপিটষ পেউষ েনিপষ িলখেবনষ এবংষ এপিটষ পেউষ গনম�ষ  মফষ

পউেবন।ষআবদু�ম�ষ বনষজ উষউম. বেলন, আি ষউমসূলু�ম�ষ

  ,েপষবলোষশেনিছملسو هيلع هللا ىلص
ُ نُِ�ت  ُخْلَ ةو «

َ
زم وََجتم ل َّ َيِْت َكتََب اُهللا 

ْ
ََ نِيل غُْال  َحَسغَ و  َاْن َطي َْ َوَ�َي 

 ».َذ  ئَ و 
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‘ে ষবযি�ষআ�ম�উষঘেউউষাািমফ পউেব, আ�ম�ষাম‘আলমষামউষ

�িািটষ াদেকোউষ িবিন েিষএপিটষ েনিপষ িলখেবনষএবংষএপিটষ

গনম�ষক মষপেউষেদেবন।’61 

o ামািমফপমউ�ষ িশশউষ াষিন�মাষ�েিষ মি।ষ বনষজ উষউম. 

েথেপষবিণরা, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন, 

َ  ا ُطْفَت ِّدَ خَ «
ْ
ََ  ْجَت رَ يِْت خَ نِيل َ ْ ِ  وَ يَ كَ  ِاْن ُدعُ اِ

َ
ََ ل َْ  ََ ام

ُ
 ».ب

‘াুি ষ  খনষ বম াু�ম�উষ ামািমফষ পউেল, াখনষ ামাষ েথেপষ

এ নভমেবষেবউষ�েিষেগেলষে নষআ  ষোম মউষ মষোম মেপষ �ষ

িদেিেছ।’ 61F

62 

o ামািমফপমউ�ষদমস ু�ষপউমউষনযমিষসািমবষামি।ষআবদু�ম�ষ

 বনষজ উষউম. বেলন, আি ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص েপষবলোষশেনিছ,  

َ  َكِعدْ « َُ ي َ� ََ َذَْع   ».ِل َرَ�ََ و َاْن َطي

                                                           
61. িাউি  �ষ৯৫৯; আল-�মিপ ষ: ১/৪৮৯।ষ 
62.  ুসম�মফষ আবদুউউম যমপষ : ৫/১৬ষ �মদ�সষ নংষ ৮৮৩০;  ু‘ ম ুলষ পমব�উষ

১২/৪২৫; স��হলষ মে ‘: ১৩৬০।ষ 
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‘ে ষ বযি�ষ পমবমঘেউউষ সমাষ চ�উষ ামািমফষ পউেবষ েসষ এপ নষ

দমস ু্�ষষপউমউষসািমবষামেব।’63 

o েফেউশামউষাকষেথেপষামািমফপমউ�ষবযি�ষ িন�মাষ�ািমউষ

েঘমষণমষআেস।ষআনমসষউম. েথেপষবিণরা, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

» ََ  خَِّعم
ََ ِ َيِْت َ�ْعَد َدل

ْ
ََ نِيل ي َطَ اخُ ام

َ
ّع  َوب َهللا َح ِ  َمغَ

ْ
ْ يَل ََ َ  َدعَْب ل

َ
َُ َوّ  ََُل 

ََ َاي َمض َ َمْت لَِمي ُُْستَْبََُت َ�َبْد ُغِفَر ل ْْ ُُمم َفُب ُل ا  ََ  »يََضَ  يََدُ  َ�ْنَ َكِتَفيْ

‘আউষ  খনষ াুি ষ বম াু�ম�উষ ামািমফষ (ামািমেফষ  ফম মষ বমষ

ামািমেফষ িবদম) পউেব, াখনষাুি ষ োমষ িন�মা।ষ োম মউষপমেছষ

এপ নষেফেউশামষএেসষোম মউষদু ষপমােধউষ মুখমেনষ�মাষেউেখষ

বলেবন, াুি ষ ভিবষযোউষ  নযষ (েনপ) আ লষ পউ; োম মউষ

অা�োউষসবষগনম�ষক মষপেউষেদিমষ�েিেছ।’63F

64  

                                                           
63 সুনমনষআন-নমসমঈষ : ২২১/৫।ষদমস ু�ষপউমউষসমািমবষঅনযষ�মদ�েসষবিণরাষ

�েিেছ।ষএপষ�মদ�েসষউমসূলু�ম�ষসম�ম�মহষআলম ি�ষািমসম�ম  বেলন, ে ষ

েপজষ েপমনষ  ুি নষ দমস-দমস�েপষ  ু�ষ পউেব, েসটমষ ামউষ  নযষ  ম�ম�ম ষ

েথেপষ  ুি�উষপমউণষ �েব।ষ [আবূষ দমজদষ : ৩৪৫৩] অনযষ �মদ�েসষএেসেছ, 

েপজষ েপমনষ দমস ু�ষপউেলষআ�ম�ষ দমেসউষ�িািটষঅে�উষ িবিন েিষামউষ

�িািটষঅ�ষ ম�ম�ম ষেথেপষ ু�ষপউেবন।ষ[িাউি  �ষ: ১৪৬১] 
64. স��হা-ামউগ�বষািমা-ামউ��ব:১১১২। 
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সিঠপভমেবষামািমফষপউোষিনেচউষপথমগেলমষঅনুসউণষপরনষ 

1. সপলষ �পমউষ নমামিপষ েথেপষ ািব�ষ �েিষ জ ুষ পরনষ ামউাউষ
 সি দুলষ�মউমে ষ�েবশষপেউষপম‘বমষশউ�েফউষিদেপষএিগেিষ মন।ষ 

 িদষআািনষাখন ষামািমেফউষ �মষপেউনষাম�েলষদু’ উমপ‘আাষ

ামি�িযমাুলষ  সি দষ ােমষ ছমেম ষ ামািমফষ শরষপউোষ  মেবন।ষ

েপননম, বম াু�ম�উষামািমফ ষআানমউষ নযষামি�িযমাুলষ সি দষ

ি�েসেবষািউগিণাষ�েব।ষআউষি িনষসমলমাষবমষঅনযষেপমনষজেুেশযষ

 সি েদষ �মউমে ষ �েবশষ পউেছন, িািনষ বসমউষ আেগ ষ দু ষ

উমপম‘আাষ ামি�িযমাুলষ  সি দষ ােেষ েনেবন।ষ ে  নষ অনযষ

 সি েদষ �েবেশউষ াউষ ােোষ �ি।ষ এউাউষ ামািমেফউষ  নযষ

�ম েউষআসািমেদউষিদেপষ মন।ষ েনষউমখেবন:  

 জ উমপমউ�ষবমষাম ম�ুষ� পমউ�উষ নযষএষামািমফিটষজ উমউষ
ামািমফ।ষ িপউমনষ াষ  ফউমদষ � পমউ�উষ  নয এিটষ ামািমেফষ

পুদূ ষবমষআগ ন�ষামািমফ।ষ 

  ু�িউ ষবযি�ষঅ�েউষামািমেফউষ িনিাষপেউষামািমফষশরষ
পউেব।ষ েপননম, অ�উ ষ িনিোউষ �মন।ষ জ উমপমউ�ষ িপংবমষ

াম ম�ুপমউ�ষ�েলষামািমফষশরষপউমউষাূবরষ ু�ূারষেথেপষামলিবিমষ

ামঠষববষপেউষেদেব।ষ 
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ামািমেফউষ  নযষ �ম েউষ আসািমেদউষ পমেছষ োৗছমউষ াউষ

েসখমনপমউষআ লগেলমষিন�রোষপউমউষেচ�মষপউেবন।ষ 

প. িভেষ নমষ থমপেলষ �ম েউষআসািমেদউষ পমেছষ িগেিষ ামষ চুবনষ

পেউষামািমফষ শরষপউেবন।ষ �ম েউষআসািমদষ চুবেনউষ া�িাষ

�ল, �ম েউষ আসািমেদউষ াাউষ দু’�মাষ উমখেবন।ষ ‘িবসি �মি�ষ

আ�মহষআপবমউ’ বেলষআলোমভমেবষ চুবনষপউেবন। িপ� অ�েউষ

িব�মসষ উমখোষ �েব, �ম েউষআসািমদষ জাপমউাষ পউোষ ামেউষ

নম, অাপমউাষ পউোষ ামেউষ নম।ষ লমভষ াষ কিাষ পউমউষ  মিলপষ

এপ ম�ষ আ�ম�ষ াম‘আলম।ষ জ উষ  বনষ খম�মবষ উম. �ম েউষ

আসািমেদউষপমেছষিগেিষামষচুে মষেখেিষবেলন,  

ََغَْفُ  ْ«  َّ م َو ُُ ََ َّ رهللا  َّ ََ َح عم
َ
غَُم ّ ّْ

َ
ِ  ا

يُْت رَُذ َل اِهللا  َوإِ
َ
ِ  َرب َّ َّ  ملسو هيلع هللا ىلصَولَْ 

 ََ تُ
ْ
َمغ ََ ْ َاي َ�  .»ُفَبَ غُ

‘আি ষিনি�াষ মিন, াুি ষেপবলষএপিটষামথউ।ষাুি ষকিাষপউোষ

ামউষনমষএবংষজাপমউাষপউোষামউষনম।ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص েপষ িদষ

োম মিষ চুবনষ পউোষ নমষ েদখাম , াম�েলষ আি ষ োম মিষ চুবনষ
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পউাম ষনম।৬৪

65  

�ম েউষআসািমেদষচুে মষেদিমউষস িষ َسُ 
ْ
،
َ
ُ ب َم  (আ�মহষআপবমউ) ا

বলেবন৬৫F

66 অথবমষ َسُ 
ْ
،
َ
ُ ب َم ِ َوا َم  (িবসি �মি�ষআ�মহষআপবমউ) � ا

বলেবন।ষ বনষজ উষউম. েথেপষএউপ ষবিণরাষআেছ।৬৬F

67 

খ. �ম েউষআসািমদষচুবনষপউমষপ�পউষ�েলষ মনষ�মাষিদেিষামষ

�শরষ পউেবনষ এবংষ �মোউষ ে ষ অংশষ িদেি �শরষ পেউেছনষ েসষ

অংশষচুবনষপউেবন।ষনমেফষউ�. বেলন, ‘আি ষ বনষজ উষউম. েপষ

েদেখিছ, িািনষ িন ষ �মোষ �ম েউষ আসািমদষ �শরষ পউেলনষ

ামউাউষ ামোষ চুে মষ িদেলনষ এবংষ বলেলন, ‘উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص েপষ

এভমেবষপউোষেদখমউষাউষেথেপষআি ষপখেনমষামষািউাযমগষপিউষ

িন।’ 67F

68 

গ.  িদষ �মাষ িদেিষ �ম েউষআসািমদষ�শরষপউমষ স�বষ নমষ �ি, 

                                                           
65. ফমাহলষবমউ�ষ: ৩/৪৬৩।ষ 
66. বুখমউ�ষ: ৩/৪৭৬। 
67. আা-ামলিখসুলষ�মব�উষ: ২/২৪৭। 
68. বুখমউ�ষ: ১৬০৬;  ুসিল ষ: ১২৬৮। 
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লমিঠষ িদেিষামষ�শরষ পউেবনষএবংষলমিঠউষ ে ষঅংশষ িদেিষ�শরষ

পেউেছনষ েসষ অংশষ চুবনষ পউেবন।ষ  বনষ আ�মস উম. বেলন, 

‘উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص িবদমিষ �ে ষ জেটউষ িােঠষ বেসষ ামািমফষ পেউন, 

িািনষবমাপমষলমিঠষিদেিষ�ম েউষআসািমদষ�শরষপউেলন।’ 68F

69 

ঘ. �ে উষস েিষবার মেনষ�ম েউ আসািমদষচুবনষাষ�শরষপউমষ

জভিটম ষ অায�ষ পিঠনষ এবংষ অেনেপউষ ােক ষ দুঃসমধয।ষ াম ষ

এ ামব�মিষ�ম েউষআসািমেদউষবউমবউষএেসষদূেউষদমািেেিষামউষ

িদেপষ ুখষিফিউেিষ মনষ�মাষজাচুষপেউ, اهللا ب،س (আ�মহষআপবমউ) 

বম  َس
ْ
،
َ
ُ ب َم ِ َا َم িবসি �মি�ষ) � ا আ�মহষ আপবমউ) বেলষ  শমউমষ

পউেবন।ষ াূেবরষ �ম েউষআসািমদষ বউমবউষ   �েনষ এপিটষ খেিিউষ

েউখমষ িছলষ বার মেনষ ামষ জিঠেিষ েদিমষ �েিেছ।ষ াম ষ �ম েউষ

আসািমদষবউমবউষ সি দুলষ�মউমে উষপমিনরেশষথমপমষসবু ষবমিাষ

েদেখষ �ম েউষ আসািমদষ বউমবউষ এেসেছনষ িপ-নমষ ামষ িনণরিষ

পউেবন।ষআউষ ে ে�াুষ �মাষ িদেিষ �ম েউষআসািমদষ�শরষ পউমষ

স�বষ �িিনষ াম ষ �মোষ চুবনাষ পউেবনষ নম।ষ  বনষআ�মস উম. 

বেলন, উমসূলু�ম�ষসম�ম�মহষআলম ি�ষািমসম�ম ষামাউষজেটউষিােঠষ
                                                           
69. বুখমউ�ষ: ১৬০৮। 
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বেসষ ামািমফষ পউেলন।ষ  খনষ িািনষ রপনষ অথরমৎষ �ম েউষ

আসািমেদউষবউমবউষ�েলনষাখনষএউষিদেপষ শমউমষপউেলনষএবংষ

ামপব�উষ িদেলন।৬৯

70 অাউষ বণরনমিষ উেিেছ, ‘ খনষ িািন �ম েউষ

আসািমেদউষপমেছষআসেলনষাখনষামাউষ�মোউষব�িটষ িদেিষএউষ

িদেপষ  শমউমষ পেউষ ামপব�উষ িদেলন।৭০

71 ামউাউষ  খন ষ এউষ

বউমবউষ�েলনষঅনুরাষপউেলন।ষসুাউমংষ িদষ�শরষপউমষস�বষনমষ

�ি, াম�েলষ �ম েউষ আসািমেদউষ িদেপষ  শমউমষ পেউষ ামপব�উষ

েদেবন।ষ�মাষচুবনষপউেবনষনম।ষ 

ঙ. �চ ষ িভেেউষ পমউেণ  িদষ ামথউিটেপষ চুে মষ েদিমষ বমষ �মোষ

�শরষ পউমষ স�বষ নমষ �ি, াম�েলষ  মনুষেপষ প�ষ িদেিষ এষ পম ষ

পউোষ মেবনষনম।ষএোষখুশূষাথমষ িবনিভমবষন�ষ�েিষ মিষএবংষ

ামািমেফউষ জেুশযষ বযম�াষ �ি।ষ এটমেপষ েপেষ পেউষ পখেনমষ

পখেনমষ ুগেম-িববমদষ এ নিপষ  মউম মিউষ া র�ষ শরষ �েিষ  মি।ষ

াম ষএষবযমামেউষসাপরামষঅবলবনষপউমষজিচা।ষ 

 বনষ জ উষ উম. স�ষ েবশষ িপছুষ সম�মব�ষ ামািমেফউষ শরোষ
                                                           
70. বুখমউ�ষ: ৫২৯৩। 
71. বুখমউ�ষ: ১৬৩২। 
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বলোন,72  

دو « ََ ُ�َمم َ ََيع  لُِسغمِ  عَِري  ََ َوا ِد َْ ِ  نَِع ََ َوَوخَي ي نِِ�تَينِ ََ َوََْ ِديب  ي نِ
مم ميَميع  َُ  »الغم

(আ�হ�মষ ঈ মনম ষ িবপমষ ািমষ ামছদ�পম ষ িবিপামিবপমষ ািমষ

ািমফমিম ষ িব‘আ�িদপমষ ািমা- িাবম‘আনষ িলসু�মিাষ নমিবিিযপমষ

 ু�ম�মিদন।) 

‘আ�ম�, আানমউষ াাউষ ঈ মেনউষ পমউেণ, আানমউষ িপামেবষ

সাযমিন, আানমউষসমেথষ পৃাষঅ��পমউষবমেবমিনষএবংষআানমউষ

নব�ষ ু�ম�েদউষসু�োউষঅনুসউণষপেউষামািমফষশরষপউিছ।’ 

সুাউমংষ েপজষ  িদষ সম�মব�েদউষ েথেপষ বিণরাষ �ািমউষ পমউেণষ

ামািমেফউষসূচনমিষএ ষদু‘আিটষােেন, ােবষামোষেদমষষেন ।  

2. �ম েউষআসািমদষ চুবন, �শরষঅথবমষ শমউমষপউমউষাউষপম‘বমষ

শউ�ফষ �মোউষ বমােিষ েউেখষ ামািমফষ শরষ পউেবন।ষ ামািমেফউষ

                                                           
72. ামবউমন�ষ: ৫৮৪৩; �ম সম �,  ম  মজ ষ মািম দষ: ৩/২৪০। এষবণরনমিটউষ

সনদষ স�েপরষ দু’ধউেণউষ  াষ ামািমষ  মি; ােবষ শম খষ  ু�ম�মদষ সমেল�ষ

আল-জসম  �নষ ামষ ামাউষ �ে�ষ জে�খষ পেউেছন।ষ েদখুন, শমউহষ �মদ�েসষ

 মেবউ।ষ 
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আসলষলকযষআ�ম�উষআনুগাযষাষামাউষ�িাষ ুখমোিকামষ�পমশষ

পউমষএবংষামাউ ষসম েনষিন েপষস ারনষপউম।ষামািমেফউষস িষ

নব�ষملسو هيلع هللا ىلص এউষআচউেণষিবনি-ন�ামষাষ��নাম-দ�নামষ�পমশষোা।ষ

েচ�মউমিষ ফুেটষজঠাষআ�স ারেনউষআব�।ষ াুরষেদউষ নযষএ ষ

ামািমেফউষ�িািটষচ�েউষ  িাবমষএবংষ�থ ষিানষচ�েউষউ লষ

পউমষসু�া।ষ বনষআ�মস উম. বিণরাষ�মদ�েসষএেসেছ, 
َو اْضَلَََ  خَيْذتَغََم وَ « ْطَ ا

َ
ََثََ  ب ُُمم َرَمَت ثَ  َ  .»َ�سم

‘উমসূলু�ম�ষ িাবমষ   ملسو هيلع هللا ىلص পউেলন, �ম েউষ আসািমেদষ চুবনষ

পউেলনষএবংষামপব�উষ�দমনষপউেলন।ষআউষ�থ ষ িানষচ�েউষ

উ লষপউেলন।’ 72F

73 

  িাবমষ�েলম, গমেিউষচমদেউউষ ধযভমগষ মনষবগেলউষিনেচষেউেখষ

 মনষপমাধষখমিলষউমখমষএবংষচমদেউউষজভিষ মথমষবম ষপমােধউষাাউষ

উমখম।ষ উ লষ �েলম, ঘনঘনষ ামষ েফেলষ পমাধষ ে�িলেিষ ব�উ-িব�ে ষ

�াষচলম।ষপম‘বমউষপমছমপমিছষ�মেনষউ লষপউমষস�বষনমষ�েলষদূেউষ

েথেপ ষউ লষপউমষজিচা। 

                                                           
73. বুখমউ� : ৭৯৫১।ষ 
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3. রপেনষ  িম মন�ষ অথরমৎষ �ম েউষ আসািমেদউষ আেগউষ েপমেণউষ
বউমবউষএেলষ স�বষ �েলষামষ  মনষ �মোষ�শরষ পউেবন।৭৩

74 �িাষ

চ�েউ ষএউষবউমবউষএেসষস�বষ�েলষএউপ ষপউেবন।ষ 

4. �ম েউষ আসািমদষ াষ রপেনষ  িম মন�ষ েপিেপষ আ লস ূ�ষ
�োযপষচ�েউষপউেবন।ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص এ ন ষপেউেছন।ষরপেনষ

 িম মন�ষেথেপষ�ম েউষআসািমদষা র�ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص ােোন, 

ٓ  َ�ُقوُل  ّمن ُهمَوِمنۡ  ﴿ �ۡ ٱ ِ�  َءاتَِنا َرّ�َنا  َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ِخَرةِ �ٱ ِ� وَ  َحَسَنةٗ  َياُّ
 ] ٢٠١: البرة[ ﴾٢ َّارِ ٱ

(উববমনমষ আিানমষ িফদষ দুন িমষ �মসমনমামাষ ািমষ িফল-আিখউমিাষ

�মসমনমামাষািমিপনমষ‘আ মবমনষনমউ।) 

‘ে�ষ আ মেদউষ উব, আ মেদউেপষ দুিনিমোষ পলযমণষ িদন।ষ আউষ

আিখউমোাষপলযমণষিদনষএবংষআ মেদউেপষআগেনউষআ মবষেথেপষ

উকমষ পরন।’ 74F

75 সুাউমংষ এদু ষ রপেনউষ  ধযবার�ষ �মেনষ �োযপষ

চ�েউষজ�ষদু‘আিটষােমষসু�া।ষ 
                                                           
74. রপেনষ িম মন�ষ�শরষপউমউষস িষ �  ِ َم ُ  ا َم َسُ  َوا

ْ
،
َ
ب  (িবসি �মি�ষআ�মহষ

আপবউ) বলমষভমেলম।ষপমউণ,  বন জ উষউম. েথেপষএিটষস���ভমেবষবিণরাষ

�েিেছ।ষ�. বম �মপ�ষ: ৫/৭৯;  বন �ম উ, ামলখ�সুলষ�মব�উষ: ২/২৪৭।ষ 
75. আবূষদমজদষ: ১৮৯২।ষষ 
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ামািমেফউষ অবিশ�ষ স েিষ েবিশষ েবিশষ পেউষ দু‘আষ পউেবন।ষ

আ�ম�উষ �শংসমষ পউেবন।ষ উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষ াাউষ সমলমাষ াষ

সমলম ষােেবন।ষপুউআনষিালমািমাাষপউোষামেউন।ষে মটপথম, 

ে ষভমষমষআািনষভমলষপেউ েবমেুন, আানমউষ েনউষআপুিাষে ষ

ভমষমিষ সু�উভমেবষ �পমশষ ামিষ েসষ ভমষমো ষ দু‘আষ পউেবন।ষ

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন, 

ِر «
ْ
َميِر ِنلَيَاِ  ِدك ِ

ْ
َمْرَوِة َوَرْ�ُ اِ

ْ
َفي َوال َيِْت َوَاْنَ ال م

ْ
َُ نِيل َ ا مِ�مَمي ُجِعَت اللم

َم   »ا

‘বম াু�ম�উষ ামািমফ, সমফম- মউািমউষ  েধয সম‘ঈষ াষ  ম মউমিষ

ামথউষ িনেকোউষ িবধমনষআ�ম�উষ ি িষউষপমেিে উষজেুেশযষপউমষ

�েিেছ।’ 75F

76 দু‘আষাষি িষউষঅনুাষ�েউষ�ািমষশউ�িাস�া।ষষ 

5. পম‘বমষ ঘেউউষ িনপটষ িদেিষামািমফষপউমষ জ� ।ষামষ স�বষ নমষ
�েলষ দূউষ িদেিষ ামািমফষ পউেব।ষ েপননম,  সি েদষ �মউম ষ

াুেউমটম ষামািমেফউষ�মন।ষসমাষচ�উষেশষষ�েল,  মনষপমাধষেঢেপষ

েফলুন,  মষ  িাাূেবরষ েখমলমষ েউেখিছেলন।ষ  েনষ উমখেবন, শধুষ

                                                           
76. িাউি  �ষ: ৯০২,  মে জলষজ ূলষ: ১৫০৫। 
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ামািমেফষ পুদূ ষ াষ জ উমউষ ামািমেফ ষ   িাবমউষ িবধমনষ উেিেছ।ষ

অনযষেপমনষামািমেফষ  িাবমষেন , উ লাষেন ।ষ 

6. সমাষ চ�উষ ামািমফষ েশষষ পেউষ  মপমে ষ  বউম��ে উষ িদেপষ
অ�সউষ�েবন, 

ْ ٱوَ ﴿ ُِذوا ٰ إِبۡ  امِ ّمقَ  ِمن َّ �  مَ  ِۧ� َ�
َصِ�ٗ  ]  ١٢٥: البرة[ ﴾ ُّ

 (ািম�মিখ ূষি  ষ মপমি ষ বউম�� মষ ুসম�ম।) 

‘ মপমে ষ বউম�� েপষ োম উমষসমলমোউষ�লষবমনমা।’ 76F

77  মপমে ষ

 বউম�� েপষিনে উষাষবম াু�ম�উ  মুখমেনষউমখেবন।ষে�মপষনমষ

ামষ দূউষ েথেপ।ষ ামউাউষ সমলমোউষ িনিষ�ষ স িষ নমষ �েলষ দু’ 

উমপম‘আাষ সমলমাষ আদমিষ পউেবন।ষ এষ সমলমোউষ �থ ষ

উমপম‘আোষ সূউমষ ফমো�মউষ াউষ সূউমষ ‘পমিফরন’ -  ييَ  لُْت  
َ
ّ ََ  يفم

َك 
ْ
خُِرو َ ال  - াষি�া�িষউমপম‘আোষসূউমষফমো�মউষাউষসূউমষ খলমসষ

- اهللا بحدهللا   َ ذُ  لُْت   - ােমষসু�া। 

 মপমে ষ বউম��ে ষ মিগমষনমষোেলষ সি দুলষ�মউমে উষে েপমেনমষ

�মেনষএ নিপষএউষবম েউষােেলাষচলেব।ষাবুাষ মনুষেপষপ�ষ

                                                           
77. বমপমউমষ: ১২৫।ষ 
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েদিমষ মেবষনম।ষােথ-ঘমেটষে খমেন- েসখমেনষসমলমাষআদমিষপউমষ

 মেবষনম।ষ মপর�ষস িষ�েলষএষদু’উমপম‘আাষসমলমাষােউষআদমিষ

পেউষিনন।ষসমলমোউষাউষ�মাষজিঠেিষদু‘আষপউমউষিবধমনষেন ।ষ 

7. সমলমাষেশষষপেউষাুনউমিষ�ম েউষআসািমেদউষপমেছষএেসষ মনষ
�মোষ ামষ�শরষ পরন।ষ এটমষ সু�া।ষ�শরষ পউমষ স�বষ নমষ �েলষ

 শমউমষ পউেবনষ নম।ষ �ে উষ স েিষ এউপ ষ পউমষ �মিষ অস�ব।ষ

 মেবউষউম. বেলন,  
َفي«  ال م

َ
ُُمم رََجَ  مِِ َنْ  ُْ  »ُُمم رََجَ  خَيْذتَغََم الرم

অাঃাউষ আবমউষ িফেউষ এেসষ রপনষ (�ম েউষ আসািমদ) �শরষ

পউেলন।ষামউাউষেগেলনষসমফমষঅিভ ুেখ।’ 77F

78   

8. এউাউষ   ে উষপমেছষ মািম, ামউষামিনষামনষপউমষাষ মথমিষ
ঢমলমষসু�া।ষ মিবউষউম. েথেপষবিণরা, িািনষবেলন,   

ِذالِ «
ْ
َ َرب ََ بم  َِ يْ َو ََ َشَِ  ِاغْ

 َزْمَزَ  خَ
َ
 »ُُمم َدَذَب مِِ

‘ামউাউষ উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص    ে উষপমেছষ েগেলন।ষ    ে উষামিনষ

                                                           
78.  ুসনমেদষআ� দষ: ৩/৩৯৪;  ুসিল ষ: ১২১৮ষাষ১২৬২। 
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ামনষপউেলনষএবংষামষ মথমিষেঢেলষিদেলন।৭৮

79 

  

া� . সম‘ঈষ:  

সিঠপভমেবষসম‘ঈউষপম ষস��ষপউেবনষিনেচউষিনিে ষষ 

১. সমফমষাম�মেেউষিনপটবার�ষ�েলষবলেবন, 

» 
َ
َمْرَوَة ِاْن َشَعيِِِر اِهللاْ ب

ْ
َفي َوال  دَ نْ مِ م ال م

ُ
 دَ ي نَ مَ نِ  ب

َ
 .»الِ نِ  اهللاُ  ب

( �মসষসমফমষািমলষ মউািমামষ ি নষশমআ িউ�ম�।ষআবদমজষ িব মষ

বমদমআ�মহষিব��।) 

‘িন�ি ষ সমফমষ  মউািমষ আ�ম�উষ িনদশরন।ষ আি ষ শরষ পউিছষ

আ�ম�ষ মষিদেিষশরষপেউেছন।’ 79F

80  

২. এউাউষ সমফমষ াম�মেেষ জেঠষ বম াু�ম�উষ িদেপষ  ুখষ পেউষ

                                                           
79.  ুসনমেদষআ� দষ: ৩/৩৯৪;  ুসিল ষ: ১২১৮ষাষ১২৬২।ষ 
80.  ুসিল ষ: ১/৮৮৮।ষ 
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দমােমেবন৮০

81 এবংষআ�ম�উষএপূবমদ, বেূষাষ�শংসমউষ েঘমষণমষ

িদেিষবলেবন,  

َسُ  اهللاُ «
ْ
،
َ
َسُ  ْ اهللاُ ب

ْ
،
َ
  ْ اهللاُ ب

ْ
،
َ
 اهللاُ َسُ ب

م
َّ مَِل مِّ ُ  وَْحَد ُ  ْ 

َ
ََ ل ْ� ِ

َِ  َّ ُ
َ
مُ  ْ ل

ْ
َُ ال

ْ
ُ  غ

َ
 َول

ْمدُ 
َ
ل
ْ
ُُ   ر� و�ميُت وََذ ُ  ا  َ  اهللاُ ََ

م
َّ مَِل مِّ  ْ ِو لَِديْرهللا ْ َْ ُ  وَْحَد ُ   

َ
ََ ل ْ� ِ

َِ  َّ ْ

َد ُ  ّْ ََز َو
ْ
�
َ
ََْد ُ ب َْ ْحَزاَ  وَْحَد ُ ْ َوعََصَ 

َ
 » ْ وََذَزَ  اا

(আ�মহষআপবমউ, আ�মহষআপবমউ, আ�মহষআপবমউ, লম- লম�মষ

 �ম�মহষ ািম�দমহষ লম-শমউ�পমলমহষ লমহহষ  ু�ুষ ািমলমহলষ �মলুষ

 জ�ি�ষ ািমষ  িু �াুষ ািমহিমষআলমষ পুি�ষ শম িিনষ পমদ�উ, লম-

 লম�মষ �ম�মহষািম�দমহষলম-শমউ�পমলমহষআন ম মষািমদমহ, ািমষ

নমছমউমষআবদমহষািমষ�ম ম মলষআ� মবমষািম�দমহ।)  

‘আ�ম�ষ  �মন, আ�ম�ষ  �মন, আ�ম�ষ  �মন!৮১F

82 আ�ম�ষ ছমেমষ

েপমেনম সাযষ  লম�ষ েন , িািনষ এপ।ষ ামাউষ েপমনষ শউ�পষ েন ।ষ

উম ূষামাউ ।ষ�শংসমাষামাউ।ষ িািনষ �বনষাষ  ৃাুযষ েদন।ষআউষ

িািনষসপলষিবষেিউষাাউষক ামবমন।ষআ�ম�ষছমেমষেপমেনম সায 

 লম�ষ েন , িািনষ এপ।ষ ামাউষ েপমনষ শউ�পষ েন ।ষ িািনষ ামাউষ

                                                           
81.  ুসিল ষ: ১২১৮। 
82. নমসমঈষ: ২/ ৬২৪;  ুসনমেদষআ� দষ: ৩/৩৮৮।ষ 
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অ��পমউষ াূণরষ পেউেছন; ামাউষ বম�মেপষ সম�ম যষ পেউেছনষ এবংষ

এপম ষশ�-দলগেলমেপষাউমি াষপেউেছন।’83  

৩. দু‘আষপউমউষস িষজভিষ�মাষাুেলষদু‘আষপউেবন।৮৩

84  

৪. জােউষ জে�িখাষ দু‘আিটষ এবংষ দুিনিম-আিখউমোউষ  নযষ

পলযমণপউষ ে েপমেনমষ দু‘আষ সম থরযষ অনু মি�ষ িানষ বমউষ ােেবন।ষ

িনি ষ �েলমষ : জােউউষ দু‘আিটষএপবমউষােেষামউষসমেথষসম থরযষ

অনু মি�ষ অনযষ দু‘আষ ােেবন।ষ ামউাউষআবমউষ ণষ দু‘আিটষ ােেষ

ামউষ সমেথষ অনযষ দু‘আষ ােেবন।ষ এভমেবষ িানষ বমউষ পউেবন।’ 

পমউণ, �মদ�েসষ��ষজি�িখাষ�েিেছ, ‘ামউাউষ িািনষএউষ মেুষ

দু‘আষপেউেছন।ষঅনুরাষ িানবমউষপেউেছন।৮৪

85 সম�মবমেিষ িপউম ষ

উম. েথেপষ সমফম- মউািমিষ ামঠষ পউমউষ িবিবধষ দু‘আষ বিণরাষ

�েিেছ।৮৫

86 

                                                           
83. নমসমঈষ২/২২৪;  ুসিল ষ: ২/২২২।ষ 
84. আবু দমজদষ: ১/৩৫১। 
85.  ুসিল ষ: ২১৩৭।ষ 
86. জদম�উণষ�রাষ�. বম �মপ�ষ: ৫/৪৯-৫০।ষ 
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৫. সমফমষাম�মেেষদু‘আষেশষষ�েলষ মউািমউষিদেপষ মেবন।ষে সবষ

দু‘আষআানমউষ  েনষআেসষএবংষআানমউষপমেছষস� ষ েনষ �িষ

াম- ষােেবন।ষসমফমষেথেপষেনে ষিপছুষদূউষএেগমেল ষাােউষাষ

 মেন-বমে ষসবু ষ বমিাষ�মলমেনমষ েদখেবন।ষএেপষ বমােনষািমদ�ষ

(জাাযপমউষ েপমল) বলমষ �ি।ষ এ ষ মিগমটুপুোষ াুরষষ �ম �গণষ

েদমেমেনমউষ াষপেউষ�াষগিাোষ ে�ােটষ মেবন।ষাউবার�ষসবু ষ

বমিাউষআলম াষ সম েনষ ােেলষ চলমউষ গিাষ �মভমিবপষ পউেবন।ষ

ােবষ ি�লমউমষএ ষ মিগমটুপুোাষচলমউষগিাষ�মভমিবপষউমখেবন।ষ

সবু ষদু ষআলম োউষ মেুষচলমউষস িষিনেচউষদু‘আিটষােেবন,  

زم « َّ
َ
عَْت اا

َ
ََ ب َر ُ  رَ   اْغِفْر َوارَْحْمْ مِعم

ْ
،
َ
 ».اا

(উমি�গিফরষািমউ�মম,  �মপমষআ�মলষআ‘িম ুযলষআপউমম।)  

‘ে�ষআ মউষউব, আ মেপষক মষপরনষএবংষউ� ষপরন।ষিন�ি ষ

আািনষঅিধপষশি�শমল�ষাষস�মিনা।’ 86F

87  

৬. এখমনষ েথেপষ �মভমিবপষ গিাো ে�ােটষ  মউািমষ াম�মেেষ

                                                           
87.  বন আব�ষ শম বমষ : ৪/৬৮; বম �মপ�ষ : ৫/৯৫; ামবমউমন�, আদষ দু‘আষ : 

৮৭০; আলবমন�, ি��মাুনষনব�ষাৃ. ১২০।ষ 
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জঠেবন।ষ মউািমষাম�মেেউষিনপটবার�ষ�েল, সমফমিষোৗছমউষাূেবরষ

ে ষআিমািটষােেিছেলন, ামষােোষ�েবষনম।ষ 

৭.  মউািমিষ জঠমউষ ােউষ পম‘বমঘেউউষ িদেপষ  ুখষ পেউষ দু ষ �মাষ

াুেলষআ�ম�উষ এপূবমদ, বেূষ াষ �শংসমউষ েঘমষণমস�ষ সমফমউষ

 াষএখমেনাষদু‘আষপউেবন।৮৭

88  

৮.  মউািমষেথেপষেনে ষসমফমিষআসমউষােথষসবু ষবমিাউষপমেছষ

োৗছেলষ েসখমনষ েথেপষ আবমউষ �াষ গিাোষ চলেবন।ষ াউবার�ষ

সবু ষবমিাউষপমেছষোৗছেলষচলমউষগিাষ�মভমিবপষপউেবন।ষ 

৯. সমফমষ াম�মেেষ এেসষপম‘বমঘেউউষ িদেপষ  ুখষ পেউষ জভিষ �মাষ

াুেলষআেগউষ াষি পউষাষদু‘আষপউেবন।ষসমফমষ মউািমষজভিিটষ

দু‘আষপবুেলউষ  মিগম।ষ াম ষ জভিষ  মিগমোষ িবেশষভমেবষ দু‘আষ

পউমউষেচ�মষপউেবন।ষ 

১০. এপ ষিনিে ষসম‘ঈউষবমিপষচ�উগেলমাষআদমিষপউেবন।ষ 

সম‘ঈষসং�ম�ষ মাবযষ:  

                                                           
88. নমসমঈষ: ৪৭৯২।ষ 
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 সম‘ঈষপউমউষস িষ ম মাষদমািেেিষেগেলষপমামউব��ষ�েিষ
দমািেেিষসমলমাষআদমিষপউেবন। 

 সম‘ঈষপউমউষস িষ�ম�ষ�েিষােেলষবেসষআউম ষপউেবন।ষ
এোষসম‘ঈউষেপমনষকিাষ�েবষনম।ষ 

 েশষষ সম‘ঈ-অথরমৎষ স্ ষ সম‘ঈ- মউািমোষ িগেিষ েশষষ
পউেবন।ষ 

 সম‘ঈোষজ ুষশারষনি।ষােবষজ ুষবমষািব�ষঅব�মিষথমপমষ
 ুসাম�মব।৮৮

89  

 ামািমফষেশষষপউমউষাউষ িদষেপমনষ ি�লমউষ�মেি ষশরষ
�েিষ মি, ােবষিািনষসম‘ঈষপউোষামউেবন।ষ 

ষ�.  মথমউষচুলষেছমটষবমষ ু�নষপউমষষ: 

সম‘ঈষেশষষ�ািমউষাউষ মথমউষ চুলষেছমটষবমষ  ু�নষপেউষেনেবন।ষ

িবদমিষ�ে উষস িষাম ম�ুপমউ�ষসম�মব�গণষচুলষেছমটষপেউিছেলন।ষ

�মদ�েসষএেসেছ, 

ْوا« ُ ْم َولَصم َُ م ُّ َميُك    »خََاتم ا

‘অাঃাউষস েষ মনুষষ�মলমলষ�েিষেগলষএবংষামউমষচুলষেছমটষপেউষ

                                                           
89. ফমামািমষ বন বম ষ: ৫/২৬৪।ষ 
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িনল।’90  

েসষি�েসেবষাম ম�ুষ�ম �উষ নযষজ উমউষাউষ মথমউষচুলষেছমটষপউমষ

জ� ।ষ  মোষ �ে উষাউষ  মথমউষ চুলষপম মেনমষ  মি।ষ  মথমিষ  িদষ

এেপবমেউ ষ চুলষনমষ থমেপষাম�েলষশধুষ কুউষ চমলমেবন।ষ চুলষ েছমটষ

পউমষ বমষ  ু�ন পউমউষ াউষ েগমসলষ পেউষ �মভমিবপষ েসলম ষ পউমষ

পমােষােউষেনেবন।ষ৮ষি ল� ষা র�ষ�মলমলষঅব�মিষথমপেবন।ষ 

আউষ ি�লমউমষ মথমউষ�িািটষচুেলউষঅ�ভমগষেথেপষআ�ুেলউষপউষ

ািউ মণষপারনষপউেবন; এউষেচেিষেবিশষনি।৯০

91  

জােউম�ষপম গেলমষ স��ষপউমউষ  মধযে ষ  ু�িউে উষজ উমষ াূণরষ

�েিষ মেব।ষিািনষ িদষাম ম�ুষ� পমউ�ষবমষ�া�ষজ উমপমউ�ষ�ন, 

ােবষামউষ নযষ �উম ষঅব�মিষ মষ িনিষ�ষিছলষামউষসবষ�মলমলষ

�েিষ  মেব।ষ াকম�েউষ  িদষ িপউমনষ বমষ  ফউমদষ � পমউ�ষ �ন, 

াম�েলষএখনষ িািনষ চুলষ েছমটষ বমষ  মথমষ  ু�ন পউেবনষ নম।ষ বউংষ

ি ল�ে উষ ১০ষামিউখষ (পুউবমন�উষ িদন) ামথউষ  মউমউষাউষ�থ ষ

                                                           
90.  ুসিল ষ: ১২১৮।ষ 
91.  ুসম�মেফষ বন আব�ষশম বমষ: ৩/১৪৭।ষষ 
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�মলমলষনমষ�ািমষা র�ষ �উম ষঅব�মিষথমপেবন।  

এষ স েিষ েবিশষ েবিশষ ামাবম- েেগফমউ, সমলমা, সমদমপম, 

ামািমফষ াযমিদষ েনপষপমে ষ িনেিমি াষথমপেবন।ষ িবেশষষপেউষ

ি ল�ে উষ �থ ষ দশিদন, ে গেলমোষ েনপষ পম ষ পউেলষ অনযষ

স েিউষেচেিষঅেনপষেবিশষসািমবষ�মিসলষ�ি।ষ 
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৮ষি ল� ষ:  �মষেথেপষি নমিষগ ন 

�ে উষ ূলষপম ষশরষ�িষ৮ষি ল� ষেথেপ।ষি িনষ�ে উষিনিোষ

এেসেছনষ িািনষাম ম�ুপমউ�ষ�েলষাূেবর ষজ উমষস��ষপেউেছন।ষ

এখনষামেপষশধুষ�ে উষপম গেলমষস�মদনষপউোষ�েব।ষ িািনষ

াউবার�ষপম গেলমষিনেচউষধমউমবমি�পামিষস��ষপউেবন।ষ 

1. ৮ষ ি ল� ষাম ম�ুষ � পমউ�ষএবংষ  �মবমিসেদউষ  ধযষ েথেপষ

 মউমষ � ষ পউোষ  �ুপষ ামউমষ �ে উষ  নযষ  �উম ষ েবােধষ

ি নমিষ গ নষ পউেবন।ষ াকম�েউষ  মউমষ  �পমোউষ বম েউষ

েথেপষ ফউমদষবমষিপউমনষ�ে উষ নযষ �উম ষেবােধষএেসেছনষ

ামউমষ �উমে ষব�মলষথমপমষঅব�মিষি নমিষগ নষপউেবন।ষ 

2. নাুনষপেউষ �উম ষবমাধমউষআেগষ �উমে উষসু�াষআ লস ূ�ষ

ে  ন, ািউ�মউ-ািউ��ষ�ািম, েগমসলষপউম, সুগিবষবযব�মউষ

পউমউষ েচ�মষ পউেবন।ষ ে  নিটষ াূেবরষ  �পমাষ েথেপষজ উমউষ

 �উম ষবমাধমউষস িষপেউেছন।ষ 

3. অাঃাউষ িন ষ িন ষ অব�মন�লষ েথেপ ষ  �উমে উষ পমােষ

ািউধমনষপউেবন।ষ 

4. ামউাউষ  িদষ েপমনষ ফউ ষ সমলমোউষ াউষ  �উম ষ বমাধমষ  মিষ

োমষভমেলম।ষআউষ িদষাখনষ েপমনষসমলমাষনমষথমেপ, ােবষ
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দু’উমপ‘আাষামি�িযমাুলষজ ুষােেষ �উম ষবমাধমষভমেলম।ষ 

5. ামউাউষ েনষ েনষ�ে উষিনিাষপেউষ م 
َ
يل َّ ََ َح يْ  (লমববম পমষ

�ম�মন) বেলষ�ে উষপম ষশরষপউেবন।ষ 

6.  িদষ � ষ াূণরষ পউমউষ েকে�ষ েপমনষ �িাববপামউষ আশংপমষ

পেউন, াম�েলষামলিবিমউষাউাউ ষবলেবন,  
ِ  حيُ  َحرَْستَِ� « مم َ�ِ َُ  » الغم

“আ�মহ�মষ মে���ষ�ম ছুষ�মবমসামন�” 

‘ে�ষ আ�ম�, আািনষ আ মেপষ ে খমেনষ আটেপ েদেবন, 

েসখমেন ষআি ষ�মলমলষ�েিষ মব।’ 91F

92  

7.  িদষ বদল�ষ � ষ �িষ াম�েলষ  েনষ  েনষ ামউষ িনিাষ পেউষ

বদল�ষ� পমউ�উ াকষেথেপষবলেবন,  
ْن  َْ ي  َّ ََ َح ميْ

َ
  .... ل

(লমববম পমষ�ম�মনষআন....)  

(জ ুপষাুরষ/ ি�লমউষাকষেথেপষলম�ম প ামঠষপউিছ।)৯২F

93   

8. ি নমিষিগেিষে ম�উ-আসউ,  মগিউব-এশমষাষাউিদনষফ েউউষ

                                                           
92. বুখমউ�ষ: ৫০৮৯;  ুসিল ষ: ১২০৭। 
93. আবূষদমজদষ: ১৮১১;  বন  ম মষ: ২৯০৩।ষ 
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সমলমাষ আদমিষ পউেবন।ষ এষ পিিটষ সমলমাষ ি নমিষ আদমিষ

পউমষসু�া।ষ�িািটষসমলমা ষামউষ িনধরমিউাষািমে�ষআদমিষ

পউেবন।ষচমউষউমপমআাষিবিশ�ষসমলমােপষদু’উমপমআাষপেউষ

ােেবন।ষ   মষ পউেবনষ নমষ অথরমৎষ দু ষ ািমে�উষ সমলমাষ

এপসমেথষআদমিষপউেবনষনম।ষপমউণষউমসূলু�ম�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص ি নমিষ

এপসমেথষদু’ািমে�উষসমলমাষআদমিষপেউন িন।ষ 

9.  ুেম�মবষ �েলম, এষ িদনষ িব�ম ষ িনেিষ �ে উষ ��িাষ ��ণষ

পউম, ি িষউষাষ েেগফমউষপউমষএবংষ েবিশষপেউষামলিবিমষ

ােম।ষস ি-সুে মগষোেলষ�ে উষ মসআলম- মসমেিলষস�েপরষ

ােমেশমনমষ পউেবন।ষ িব ষ আেল গেণউষ ািম -নস��াষ াষ

� ষস�িপরাষবযমখযম-িবে�ষণষশনেবন।ষষ 

10.  ৯ষি ল� ষউমোষি নমিষউমি�ষ মানষপউমষসু�া।ষউমসূলু�ম�ষ
এ ষ ملسو هيلع هللا ىلص উমাষ ি নমিষ  মানষ পেউেছন।ষ েপমনষ পমউেণষ উমি�ষ

 মানষ পউমষ স�বষ নমষ �েলষ েপমনষ স সযমষ েন ।ষ আ�ম�ষ

াম‘আলমষিনিাষঅনু মি�ষসািমবষেদেবনষ নশমআ�ম�। 
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৯ষি ল� ষ: আউমফমষিদবস 

আউমফমষিদবেসউষফ �লাষ 

ি ল� ষ মেসউষ৯ষামিউখেপষ ‘ িমা ুষআউমফম’ বমষআউমফমষ িদবসষ

বলমষ �ি।ষ এ ষ িদবেসষ আউমফমিষ অব�মনষ পউমষ �ে উষ ে��া ষ

আ ল।ষ উমসূলু�ম�ষ বেলন, ‘� ষ ملسو هيلع هللا ىلص �লষ আউমফম।’ 93F

94 সুাউমংষ

আউমফমিষঅব�মনষপউমষফউ ।ষআউমফমিষঅব�মনষছমেমষ� ষস���ষ

�েবষনম।ষএষিদেনউষফ �লাষ িমজ ুন-ন�উষবমষপুউবমন�উষ িদেনউষ

পমছমপমিছ। �োযপষ�ম �ষভম েিউষজিচা, এষিদেনষঅায�ষগরূষ

স�পমেউষআ লষপউম।ষএষিদেনউষফ �লাষস�েপরষ িবিভ�ষ�মদ�সষ

বিণরাষ�েিেছ।ষিনে�ষামউষিপছুষজে�খষপউমষ�লষ:   

১. আ�ম�ষ াম‘আলমষআউমফমউষ িদনষ বম�মউষ িনপটবার�ষ �নষ এবংষ

বম�মেদউষসবেচ’ েবিশষসংখযপেপষিািনষ ম�ম�মে উষআগন েথেপষ

 ুি�ষেদন।ষআেিশমষউম. েথেপষবিণরা, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন, 

َرخََ  َوإِعمُال «
َّ َميِر ِاْن يَْ ِ   ا ِاَن ا َْد  َْ ُ ِ�يِال  َم ْ  ُفْعِتَ  ا

َ
َثَ ِاْن ب

ْ
،
َ
َاي ِاْن يَْ  و ب

 ِِ َّ ُّ َراَد َذ
َ
َََِِ�َ  َ�يَُب ُل َاي ب َم

ْ
ُم ال َِ ُُمم ُفََيِ� نِ َْدعُ  

َ
 » ل

                                                           
94.  ুসনমেদষআ� দ, ৪/৩৩৫।ষ 
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‘এ নষ েপমনষ িদনষ েন ষ ে িদেনষআ�ম�ষ াম‘আলমষআউমফমউষ িদনষ

েথেপষেবিশষবম�মেপষ ম�ম�মে উষআগনষেথেপষ ুি�ষেদন।ষআ�ম�ষ

েসিদনষ িনপটবার�ষ�নষএবংষামেদউেপষ িনেিষেফেউশামেদউষসমেথষ

গবরষপেউষবেলন, াউমষপ�ষচমি?95  

২. আ�ম�ষ াম‘আলমষ আউমফমিষ অব�মনপমউ�েদউেপষ িনেিষ

আপমশবমস�েদউষসমেথষগবরষপেউন।ষআবূষহউম উমষউম. েথেপষবিণরা, 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন, 

ُم « َُ َ ِِ َ�يَُب ُل ل َمي ْذَت السم
َ
ُو ب َرخَي َّ ْذِت 

َ
 ُفََيِ� نِل

َ
َََعيِ  َ َم  : مِ م ا

َ
ُروا مِِ َُ اْ�

ا وِ  ُشْعَ ي ُ�ْس  ُِ ََيِدى َجي ِّ « 

‘িন�িষ আ�ম�ষ াম‘আলমষ আউমফমিষ অব�মনপমউ�েদউষ িনেিষ

আপমশবমস�েদউষসমেথষগবরষপেউন।ষিািনষামেদউেপষবেলন, আ মউষ

বম�মেদউষ িদেপষ ামিপেিষ েদখ, ামউমষ আ মউষ পমেছষ এেসেছষ

জে�মখুে�মষাষধূিল িলনষঅব�মি।’ 95F

96  

৩. আউমফমউষ িদনষ  ুসিল ষ মিাউষ নযষ �দ�ষআ�ম�উষ দ�নষ াষ
                                                           
95.  ুসিল ষ: ১৩৪৮। 
96.  ুসনমদষআ� দষ: ২/২২৪।ষ 
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িনিম াষ ািউাূণরামষ �মি্উষ িদন।ষ ামিউপষ  বনষ িশ�মবষ বেলন, 

‘ �ূদ�উমষ জ উষ উম. েপষ বলল, আানমউমষ এপিটষ আিমাষ ােেনষ

থমেপন,  িদষামষআ মেদউষাাউষনমি লষ�োমষাম�েলষামষনমি লষ

�বমউষ িদনষ আ উমষ জৎসবষ ামলনষ পউাম ।ষ জ উষ উম. বলেলন, 

আি ষ অবশয ষ  মিনষ প�ষ জেুেশযষ াষ েপমথমিষ ামষ নমি লষ �েিেছষ

এবংষামষ নমি লষ�বমউষস িষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص েপমথমিষ িছেলন।ষামষ

িছলষআউমফমউষিদন।ষআউষআ�ম�উষপস ! আ উমষিছলম ষআউমফমউষ

 িদমেন।ষ(িদনিটষ ু মবমউষিছল) (আিমািটষিছল 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
 ]  ٣: دة اليِ[ ﴾ دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

‘আ ষ োম মেদউষ  নযষ োম মেদউষ দ�নেপষ আি ষ ািউাূণরষ পেউষ

িদলম ’)।  

৪. ি বউ�লষ আলম ি�সষ সমলম ষ আ�ম�উষ াকষ েথেপষ আউমফমিষ

অব�মনপমউ�ষ াষ  ু দমিলফমিষ অব�মনপমিউেদউষ  নযষ উমসূলু�ম�ষ

এউষملسو هيلع هللا ىلص িনপটষ সমলম ষ োৗিছেিেছনষ এবংষ ামেদউষ অনযমেিউষ

ি �মদমউ�ষ িনেিষ িনেিেছন।ষআনমসষ উম. েথেপষ বিণরা, উমসূলু�ম�ষ

আউমফমউষ ملسو هيلع هللا ىلص  িদমেনষ সূ রমেেউষ াূেবরষ িবলমলষ উম.-েপষ িনেদরশষ
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িদেলনষ মনুষেদউেপষ চুাষপউমো।ষ িবলমলষউম. বলেলন, আানমউমষ

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষ নয ন�উবামষামলনষপরন।ষ নামষন�উবষ�েলষ

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বলেলন,  

ْذِت «
َ
َُ َوب َرخَي َّ ْذِت 

َ
ََُ  ا ِ�ْ السم ْ ِان رم ِِ

َ
لََرب

َ
ي خَل �ُْت ئعِف  ْ ِجْسِ ِِ ََي

َ
َميِك ب يَي َاْعَشَ ا

 ُِ ََِعي َم ْم ا
َُ غْ َْ ََراِ  وََضِمَن 

ْ
َعِر ال ّْ َم

ْ
 .»ال

‘ে�ষ েলমপসপল, এপটুষ াূেবরষ ি বউ�লষআ মউষপমেছষএেসিছেলন।ষ

িািনষ আ মউষ উেবউষ াকষ েথেপষ আউমফমিষ অব�মনপমউ�ষ াষ

 ু দমিলফমিষ অব�মনপমিউেদউষ  নযষ আ মউষ পমেছষ সমলম ষ

োৗিছেিেছনষএবংষামেদউষঅনযমেিউষি �মদমউ�ষিনেিেছন।ষ 

জ উষউম. দমািেেিষবলেলন,  িমষউমসূলম�ম�! এটমষিপষশধুষআ মেদউষ

 নয? িািনষ বলেলন, এটমষ োম মেদউষ নযষ এবংষ োম মেদউষ াউষ

িপিম াষ া র�ষ  মউমষ আসেবষ ামেদউষ  নয।ষ জ উষ উম. বলেলন, 

আ�ম�উষউ� াষঅেঢলষাষজ� ।’ 96F

97  

৫. আউমফমিষ অব�মনপমিউেদউেপষ আ�ম�ষ াম‘আলমষ িবেশষভমেবষ

ক মষপেউষেদন।ষ বনষজ উষেথেপষবিণরা, িািনষবেলনষউমসূলু�ম�ষ

                                                           
97. স��হা-ামউগ�বষািমা-ামউ��বষ: ১১৫১।ষ 
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 ,বেলন ملسو هيلع هللا ىلص

ََ نَِعَرخََ  خَِّ م « ي ُولُ خُ ام
َ
ُم  َوب َِ �ْيَي َ�يََُيِ� نِ ِِ الم َمي  السم

َ
ُل مِِ ِ

ُْ زم وََجتم َف َّ اَهللا 
َمََِِ�َ ْ َ�يَُب ُل 

ْ
ِمي و يَرُْج َ  :ال

َّ ُُ  خَّج  ُِ ُشْعَ ي ُ�ْس ا ِاْن  و ُِ ََيِدي َجي ِّ  ِِ ّ ُّ َذ
؟ ُِ ْو

َ
ْ خََكيَْف لَْ  َرب ُِ َااِبْ َولَْم يََرْو َّ َيخُ َ   ََ ْ َو ِِ

ََ ِاَُْت  رَْحَ غَيْ َّ خَغَْ  َكَ  
 ََ غْ َْ  ُ َم ِِ ُدعُ ا ي َغَسَت ا َمي ْو ِاَُْت َ�ْلِر السم

َ
ْ�يَيْ ب يميِ  الم

َ
ْو ِاَُْت ّ

َ
ْ ب  .»َرْمِت َعِلجو

‘আউষ আউমফমিষ োম মউষ অব�মন, াখনষ োমষ আ�ম�ষ দুিনিমউষ

আপমেশষ েনে ষ আেসন।ষ অাাউষ েফেউশামেদউষ সমেথষ আউমফমিষ

অব�মনপমউ�েদউেপষ িনেি গবরষ পেউষ বেলন, এউমষ আ মউষ বম�ম, 

এউমষজে�মখুে�মষাষ ধূিল িলনষ�েিষ�ায�ষঅ�লষ েথেপষআ মউষ

পমেছষএেসেছ।ষএউমষআ মউ ষউ� োউষআশমষপেউষএবংষআ মউষ

শমিেেপষ ভিষ পেউ।ষ অথচষ এউমষ আ মেপষ েদেখিন।ষ আউষ  িদষ

েদখোমষাম�েলষেপ নষ�োম? অাঃাউষিবশমলষ রভূি উষবমলুপণমষ

স মনষ অথবমষ দুিনিমউষ সপলষ িদবেসউষ স মনষ অথবমষ আপমেশউ 

বৃি�উষ পণমউমিশউষ স মনষ ামাাষ  িদষ োম মউষ থমেপ, আ�ম�ষ ামষ

ধুেিষ ুেছষসমফষপেউষেদেবন।’ 97F

98 

৬. আউমফমষিদবেসউষদু‘আষসেবরম� ষদু‘আ।ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

                                                           
98. আবদুউষউম  মপ,  ুসম�মফষ: ৮৮৩০।ষষষষ 
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َرخَ َ « َّ ُِ يَْ ِ   ِِ ُدَع َع ُ الم ِْ  .»َخ

‘জ� ষদু‘আষ�লষআউমফমষিদবেসউষদু‘আ।’ 98F

99 

৭.  মউমষ� ষপউো আেসিনষামউমষআউমফমউষ িদনষ িসিম ষামলনষ

পউেলষ ামেদউষ াূেবরউষ এপষ বছউষ াষ ােউউষ এপষ বছেউউষ গনম�ষ

 মফষপেউষ েদিমষ �ি।ষআবূষপমামদমষউম. েথেপষবিণরা, উমসূলু�ম�ষ

েপষআউমফমষিদবেসউষিসিম ষস�েপরষি ে সষপউমষ�েলষিািনষ ملسو هيلع هللا ىلص

বেলন,  

َيِ�يَ َ «
ْ
َميِضيََ  َوال

ْ
غََ  ال ُر السم  .»يَُ�ف 

‘আউমফমষ িদবেসউষ িসিম ষামলনষাূেবরউষএপষবছউষাষােউউষএপষ

বছেউউষগনম�ষে মচনষপেউষেদি।’ 99F

100  

ােবষএষিসিম ষ�ম �েদউষ নযষনি, বউংষ মউমষ� ষপউোষআেসিনষ

ামেদউষ নয।ষ�ম �েদউষ নযষআউমফমউষিদবেসষিসিম ষামলনষসু�াষ

ািউা��।ষ উমসূলু�ম�ষ িবদমিষ ملسو هيلع هللا ىلص �ে উষ স িষ আউমফমষ িদবেসষ

িসিম ষ ামলনষ পেউনিন; বউং সবমউষ সম েনষ িািনষ দুধষ ামনষ

                                                           
99. িাউি  �ষ: ২৮৩৭;  ুআ�মষ মেলপষ: ১/৪২২।ষ 
100.  ুসিল ষ: ১১৬৩।ষ 
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পেউেছন।’ 100F

101  পউম মষ বেলন, আি ষ আবূষ হউমিউমষ উম. এউষ

বমিেোষ �েবশষ পেউষ আউমফমষ িদবেসষ আউমফমউষ  িদমেনষ থমপমষ

অব�মিষিসিম ষামলেনউষবযমামেউষি ে সষপউলম ।ষিািনষবলেলন, 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص আউমফমউষ িদমেনষআউমফমষ িদবেসউষ িসিম ষামলনষ

পউোষ িনেষধষ পেউেছন।১০১F

102 বউংষ এষ িদনষ �ম �ষ সমে�বষ িসিম ষ

ামলনষ নমষ পউেলষ ামষ েবিশষ পেউষ দু‘আ, ি পউ,  েেগফমউষ াষ

আ�ম�উষ বমদা-বে�গ�ষপউমউষেকে�ষস�মিপষ�ি। 

আউমফমিষগ নষাষঅব�মন 

১. সু�াষ�েলমষ৯ষ ি ল� ষেভমেউষফ েউউষসমলমাষ ি নমিষআদমিষ

পউম।১০২F

103 সূে রমদেিউষ াউষ ‘ামলিবিম’ ােমষ অব�মিষ ধ�েউষ সুে�ষ

আউমফমউষিদেপষউািমনমষ�ািম।ষামপব�উষােেলাষেপমনষঅসুিবধমষ

                                                           
101.  ুসিল ষ: ১১২৩;   ুসনমেদষআ� দষ: ২/৩০৪।ষষ 
102.  ুসনমেদষআ� দষ: ২/৩০৪।ষ 
103. বার মেনষ �ম �েদউষ সংখযমষ েবেেষ  মািমিষ ফ েউউষ াূেবর ষ ামেদউেপষ

আউমফমিষিনেিষ মািমষ�ি।ষিন�িষএটমষসু�োউষািউা��।ষােবষািউেবশষ

ািউি�িাউষ পমউেণ এষ সু�াষ ছুেটষ েগেলষ েপমেনমষ স সযমষ �েবষ নমষ

 নশমআ�ম�।ষ 
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েন ।ষআনমসষউম. বেলন, 

غَيْالِ « َّ ََ ُفغَْكُر  ُ خَ ُمَكس 
ْ
ُ ال غَيِْال َو�َُ�س  َّ َّ ُفغَْكُر    ِ ُمغَ

ْ
ِ  ال  ».َكَ  يُغَ

‘ামলিবিমষামঠপমউ�ষামলিবিমষামঠষপউোন।ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص ামোষ

েপমনষ েদমষষ  েনষ পেউনিন।ষ আবমউষ ামপব�উষ ামঠপমউ�ষ ামপব�উ 

ামঠষপউোন।ষামোাষিািনষেদমষষ েনষপেউনিন।’ 103F

104  

২. সু�াষ�েলমষ সূ রষ ে�েলষােউষ সি েদষনমি উমিষ ে ম�উষআসউষ

এপসমেথষ�ে উষ  মে উষিাছেনষআদমিষপেউষআউমফমউষ িদমেনষ

�েবশষ পউম।ষ উমসূলু�ম�ষ ে ম�েউউষ ملسو هيلع هللا ىلص স েিউষ াূেবরষ নমি উমিষ

অব�মনষপেউেছন।ষএোষামাউষ নযষ িনি রাষামবুোষ িািনষ ে ম�উষ

া র�ষিব�ম ষিনেিেছন।ষনমি উমষআউমফমউষবম েউ।ষােবষআউমফমউষ

স� মনমিষ অবি�া।ষ অাাউষ সূ রষ ে�েলষ ােেলষ িািনষ ে ম�উষ াষ

আসেউউষসমলমাষ ে ম�েউউষ�থ ষািমে�ষআদমিষপেউষআউমফমিষ

�েবশষপেউন।’ 104F

105   

বার মনষস েিষএষসু�োউষাাউষআ লষপউমষ�মিষঅস�ব।ষােবষ
                                                           
104. বুখমউ�ষ: ৯৭৫;  ুসিল ষ: ১২৮৫।ষষ 
105. বুখমউ�ষ: ১৬৬০;  ুসিল ষ: ১২১৮। 



 

90 

 িদষপমেউমষাথঘমটষভমেলমষপেউষেচনমষথমেপ; এপমষএপমষআউমফমিষ

সমিথেদউষপমেছষ িফেউষআসোষামউেবষবেলষ িনি�াষথমেপ, অথবমষ

এপমষএপম ষ ু দমিলফমষগ ন, উমি� মানষাষেসখমনষেথেপষি নমউষ

ামাবুোষিফেউষআসমউষ োমষশি�-সম�সষাষআ�িব�মসষথমেপষােবষ

ামউষােকষনমি উমউষ সি েদষএষসু�াষআদমিষপউমষস�ব।ষ 

৩. সু�াষ �েলমষ �ে উষ   ম ষ �ম �েদউষ জেুেশযষ স েিমাে মগ�ষ

খুাবমষ �দমনষ পউেবন।ষ িািনষ এোষ ামা��দষ াষ  সলমে উষ

�েিম ন�িষিবিধ-িবধমনষস�েপরষআেলমচনমষপউেবন।ষ�ম �েদউেপষ

�ে উষ আ�পম ষ স�েপরষ সেচানষ পউেবন।ষ ামেদউেপষ াাবমউষ

পথমষ�উণষপিউেিষ েদেবন, পুউআন-সু�ম�উষাাউষঅটলষথমপমউষ

আ�বমনষ মনমেবন।ষে  নিটষপেউিছেলনষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص আউমফমোষ

ামাউষিবদমিষ�ে উষখুাবমউষস ি।ষষ 

৪. সু�াষ �েলমষ ে ম�উষ আসউষ পসউষ পেউষ এপসমেথষ ে ম�েউউষ

স েিষআদমিষপউমষএবংষসু�াষবমষনফলষেপমনষসমলমাষআদমিষনমষ

পউম।ষএষিনি ষসবষ�ম �ষসমে�েবউষ নয ষ�ে ম য।ষ �মবমস�ষবমষ

আউমফমউষ আশামেশষ বসবমসপমউ�ষ িপংবমষ দূেউউষ �ম �ষ সমে�েবউষ

 েধযষেপমনষামথরপযষেন ।ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص সম�মবমেিষিপউম েপষিনেিষ

ে ম�উ-আসউষ পসউষ পেউষ এপসমেথষ ে ম�েউউষ স েিষ আদমিষ



 

91 

পেউিছেলন।ষজাি�াষসপলষ�ম �ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষসমেথষপসউষ

পেউষেসষদু ষািমে�উষসমলমাষএপসমেথষআদমিষপেউেছন।ষিািনষ

পমজেপষ াূণরষসমলমাষআদমিষপউমউষআেদশষ েদনিন।ষঅবশযষ েপমনষ

েপমনষ বণরনমিষ এেসেছ, অ� ষ ি� উ�োষ  �মষ িব েিউষ স িষ

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص  �মবমিসেদউষজেুেশযষবেলিছেলন, 

َِمم ا   خَِّعمي لَْ  هللا َذْفرهللا «
َ
َ  ْ ب ْذَت َاكم

َ
 .»يَي ب

‘ে�ষ  �মবমস�, োম উমষ (সমলমা) াূণরষ পেউষ নমা।ষ পমউণষআ উমষ

 ুসমিফউ।’ িপ�ষিবদমিষ�ে উষস িষামষবেলনিন।ষাম ষিবশ�ষ াষ

�ে�, এষ স েিউষ সমলমোউষ পসউষ াষ দু ষ সমলমাষ   ম‘ াথমষ

এপ�ষপউমষ সু�া।ষপসউষাষ  ম‘ নমষপউমষঅনযমি।ষ িবদমিষ� ষ

স�েপরষ মেবউষউম. বেলন,  

م « ِِ
َم  م ا

َ
َرْ ملسو هيلع هللا ىلصب َْ َم لَيَ  خََ �م ال

َ
ُُمم ب دمَ ْ 

َ
ُُمم ب َميَكْ  َه َ�ْلَن الَ اِدْي خََرَلَب ا

َ
 ب

لَي
َ
َمي َش ْئ يُُمم ب َُ َعْصَ َولَْم يَُ ِتع نَ ْغَ

ْ
 . »َ  خََ �م ال

‘নব�ষملسو هيلع هللا ىلص জাাযপমউষ ধযখমেনষএেলন।ষিািনষেলমপ েনউষজেুেশযষ

খুাবমষিদেলন।ষঅাঃাউষ(িবলমল) আ মনষাষ পম াষিদেলনষএবংষ



 

92 

িািনষملسو هيلع هللا ىلص ে ম�েউউষসমলমোউষ  ম াষপউেলন।ষাুনউমিষ (িবলমল) 

 পম াষিদেলনষএবংষিািনষملسو هيلع هللا ىلص আসেউউষসমলমাষআদমিষপউেলন।ষ

এষদু’েিউষ মুখমেনষঅনযষেপমনষসমলমাষআদমিষপউেলনষনম।১০৫F

106  

৫.  বনষ জ উষ উম. �ে উষ   মে উষ োছেনষ  ম মাষ নমষ োেলাষ

ে ম�উ-আসউষ এপসমেথষ   মষ পউোন, স���ষ বুখমউ�োষ এপিটষ

বণরনমষএেসেছ, 

» َ َُ ََةُ َاَ  اِنَايِ   ََتُْال ال م َمي مَِدا خَي َُ غْ َْ  ُ َم َمَر ْ رَِ َ ا ُْ َميَوَ َ  اْ�ُن  َُ  .»َ  نَ ْغَ

‘ বনষ জ উষ উম.   মে উষ সমেথষ সমলমাষ নমষ োেলাষ দু ষ সমলমাষ

এপসমেথষােোন।’ 106F

107 

�িস�ষ �মদ�সষ বণরনমপমউ�ষ নমেফ‘ উ�. বেলন, ‘ বনষ জ উষ উম. 

আউমফমষ িদবেসষ   ম েপষ সমলমোষ নমষ োেল, িন ষ অব�মেনউষ

 মিগমো ষে ম�উ-আসউষএপে�ষআদমিষপউোন।’ 107F

108  

                                                           
106.  ুসিল ষ: ১২১৮। 
107. বুখমউ�ষ: ১৬৬২।ষষ 
108.  ম‘ফউষআ� দষজস মন�, এ‘লমজসসুনমন, ৭/৩০৭৩, দমরলষিফপউ, ৈবরা, 

২০০১।ষষ 
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�মনমফ�ষ ম �মেবউষ�িস�ষদু    ম ,   ম ষ ু�ম�দষউ�. াষ  ম ষ

আবূষ জসুফষউ�.াষএপ ষঅিভ াষবয�ষপেউেছনষ: 

دهللا لَيَل  خْ : ُ�َمم
َ
نُ ْ ب

َ
عَي ب نْ َحِغيْ  َسَ َْ نْ  َفَ ْ  َْ  ْ غميَت يَْ  ِ مِ : يَْمْ لَيَل نَْراذِ مِ  َحميدو َِ  َدا 

َرخََ  ِفْ  م َواحِ  ََ خََ ِتع ْحغِ  رِ َّ ََْنِ َدةو اِ ُُ ََ ِ  َن ال م ِ لْتِ  َ ل
َ
يْ َوََْرت ِ ُت اِ ََ ُْ لو ْن ُا

 اِ 
َ
ََْفُرغ ّم  ََةِ َح دهللا َن ال م نُْ  َحغِ َواِ : ْ لَيَل ُ�َمم

َ
ُخُا ب

ْ
َاا َكَ  يَل ي ِفْ ََ ام

َ
َ يَْفَ ْ خَل َِ ي  لَْ 

ي ِفْ عمُال يَُ ِغع خَِّ  ََ ي َاَ  انِ َكَمي يَُ ِغع  الِ ْحغِ  رِ يْ ََ ِ َاي ِ يْ َُ َمي  َُ ي نِ ْ َدَْمُع
دَ يْع 

َ
ْ لَيَاتَْنِ ا و َوإِ ل

َعْصَ مِ�ِ
ْ
 م ال

َ
ِ �مَمي لُِدع ا َِ َاْت ل ُ لُْ 

ْ
ِ  غ ِ َوَ�َال ْن َع� َْ ِ ع ََ نَغََاغَي 

ُ
َ  ب اِ  َّ ّْ ُم

ْ
َْدِ غِ ال َْ ْ َو  ْنَ

َِ نِْن  نِْن  اهللاِ  َلي َْ ْن  َْ َمَرْ َو ُْ  
َ
ْن ُ�َيِذدو ِبْ َراَيحو ب َْ  .  ْ َو

‘  ম ষ ু�ম�দষউ�. বেলন, (  ম ) আবূষ�মন�ফম উ�. আ মেদউেপষ

�ম�মদ- বউম�� ষসূে�ষঅবি�াষপেউেছন।ষিািনষবেলন, আউমফমউষ

িদনষ  িদষ াুি ষ িনে উষ অব�মেনউষ  মিগমিষ সমলমাষ আদমিষ পউষ

ােবষদু ষসমলমোউষ�োযপিটষ মউষ মউষস েিষআদমিষপউেবষএবংষ

সমলমাষেথেপষফমেউগষ�েিষিনে উষঅব�মেনউষ মিগমষেথেপষ��মনষ

পউেব।ষ(  ম )  ু�ম�দষউ�. বেলন, (  ম ) আবূষ�মন�ফমষউ�. এষ

 াষ ��ণষ পেউন।ষ ােবষ আ মেদউষ পথমষ এ ষ ে , (�ম �) ামউষ

জভিষসমলমাষিনে উষঅব�মেনউষ মিগমিষিঠপষএপ রোষআদমিষ

পউেবষ ে ভমেবষআদমিষ পেউষ   মে উষ োছেন।ষ জভিষ সমলমােপষ
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এপষ আ মনষ াষ দু ষ  পম মোউষ সমেথষ এপে�ষ আদমিষ পউেব।ষ

েপননমষসমলমাুলষআসউেপষজপুেফউষ�মেথর এিগেিষআনমষ�েিেছ।ষ

জ�ুলষ  ুি ন�নষআেিশমষ উম. আবদু�ম�ষ  বনষ জ উ, আামষ  বনষ

আব�ষ উমবম�ষ াষ  ু মি�দষ উ�. েথেপষ এরা ষ আ মেদউষ পমেছষ

োৗেছেছ।’109  

াম ষ�ে উষ  মে উষোছেনষ ম মোউষসমেথষসমলমাষআদমিষস�বষ

ে�মপষবমষনমষে�মপ, সবরমব�মিষে ম�উ-আসউষএপে�ষােমষসু�া।ষ 

৬. �ম �গণষ সমলমাষ েশেষ আউমফমউষ েভােউষ �েবশষ নমষ পেউষ

থমপেলষ�েবশষপউেবন।ষ মউমষ সি েদষনমি উমোষসমলমাষআদমিষ

পউেবনষ ামউমষ এষ িবষিিটষ অবশয ষ লকযষ উমখেবন।ষ েপননমষ

 সি েদষনমি উমউষ িপবলমউষ িদেপউষঅংশিটষআউমফমউষস� মেউখমউষ

বম েউষঅবি�া।ষ েনষউমখেবন, আউমফমউষবম েউষঅব�মনষপউেলষ

� ষ�েবষনম।ষ 

৭. অাঃাউষদু‘আষাষ ুনম মোষিল্ষ�েবন।ষদমািেেি-বেস-চল মনষ

াথমষসবরমব�মিষদু‘আষাষি পউষপউোষথমপেবন।ষসমলমাষআদমেিউষ

                                                           
109.  ম‘ফউষআ� দষজস মন�, �মগ�।ষষ 
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াউষ েথেপষ সূ রষঅেষ মািমষ া র�ষ দু’�মাষ াুেলষঅনুা�েউষ েবিশষ

পেউষ দু‘আ, ি পউষ াষ  েেগফমেউষ িল্ষ থমপেবন।ষ জসম মষ  বনষ

 মেিদষউম. বেলন,  

ع « ِ ِِ
َم ََ  ملسو هيلع هللا ىلصُكغُْت رَِديَف ا ُّ  َ�َميلَْت نِِال عَيَ�تُُال خََسَب ُو خََرَ�َ  يََديِْال يَْد نَِعَرخَي

ْخَرى
ُ
َِليَ  نِِّْحَدى يََديِْال وَُذَ  َراخِ هللا يََدُ  اا

ْ
ي َ�تَغَيَوَل اِ ََ  ».ِخَليُم

‘আি ষ আউমফমিষ উমসূলু�ম�ষ এউষملسو هيلع هللا ىلص োছেনষ জেটউষ িােঠষ বসমষ

িছলম ।ষাখনষিািনষামাউষদু’�মাষাুেলষদু‘আষপউিছেলন।ষঅাঃাউষ

ামাউষজ��ষামােপষিনেিষুুােপষােল।ষএোষামাউষজ��উষলমগম ষােেষ

েগল।ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص ামাউষএপষ�মাষ িদেিষলমগম িটষাুেলষ িনেলনষ

এবংষামাউষঅনযষ�মাষজঠমেনমষঅব�মি ষিছল।’ 109F

110 

উমসূলূ�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص আেউমষবেলন,  

عَ «
َ
ُت ب

ْ
ُ َاي لُغ ِْ َرخََ  وََخ َّ ُِ يَْ ِ   ِِ ُدَع َع ُ الم ِْ َمِريم َ  ِاْن َ�َِْ� َخ ُ  .ي َوا َم  ا

م
َ مِّ

َ
َّ مِل

ِو لَِدير ِع َشْ
ُُ  َ ََ َْمُد وَُذَ  

ْ
ُ ال

َ
َُ َول

ْ
ُمغ
ْ
ُ ال

َ
ُ ل

َ
ََ ل � ِ

َِ  َّ  .»وَْحَدُ  

‘জ� ষদু‘আষ�ে�ষআউমফমউষিদেনউষদু‘আ; আউষজ� ষেস ষবমপযষ

                                                           
110.  ুসনমদষআ� দষ: ২১৮৭০; সুনমেনষনমসমঈষ: ৩০১১। 
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 মষআি ষাষআ মউষাূবরবা�ষনব�গণষবেলিছ, ামষ�ে�, (লম  লম�মষ

 �ম�মহষ ািম�দমহষ লমষ শমউ�পমষ লমহ, লমহলষ  ুলপুষ ািমষ লমহলষ

�ম দুষািমহিমষআলমষপুি�ষশম িিনষপমদ�উ।) ‘আ�মহষছমেমষেপমনষ

 লম�ষেন , িািনষএপ, ামাউষ েপমনষশউ�পষেন , উম ূষাষস েষ

�শংসমষামাউষ নয।ষিািনষসবিপছুউষাাউষক ামবমন।’111  

পুউআনষ িালমািমা, ািম ষ নস��োউষ ৈবঠেপষ শউ�পষ �ািমষ

 াযমিদাষআউমফমিষঅব�মেনউষআ েলউষ েধযষশমি লষ�েব।ষােবষ

 ি�লমেদউষ েকে�ষ েপবলষ বেসষ বেসষ িন��েউষ দু‘আ-ি পউষ াষ

পুউআনষ িালমািমোউষ িনেদরশষ উেিেছ।ষ িদেনউষ েশষষ স িিটেপষ

িবেশষভমেবষপমে ষলমগমেবন।ষাুেউমাুিউভমেবষদু‘আিষ �ষথমপেবন।ষ 

৮. আউমফমউষাুেউমষ মিগমটম ষ�ম �েদউষঅব�মেনউষ মিগম।ষ েনষ

উমখেবন, জউনমষজাাযপমষআউমফমউষজপূেফউষ�মেনউষবম েউ।ষনব�ষ

  ,বেলেছন ملسو هيلع هللا ىلص

َرعَ َ « ُّ ْن َ�ْلِن  َْ َرخََ  َمْ لِفهللا ْ َواْرََِفُع ا  َّ م  ُُ« 

                                                           
111. িাউি  �ষ: ৩৫৭৫।ষষ 
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‘আউমফমউষ সবষ �মন ষ অব�মন�ল।ষ ােবষ বমােনষ জউনমষ েথেপষ

োম উমষজেঠষ মা।’112 

বার মনষ সি েদষনমি উমউষএপমংশষাষএউ াম�র�ষ িন�ষএলমপম ষ

বমােনষ জউনমষ বমষ জউনমষ জাাযপম।ষ সুাউমংষ েপজষ ে নষ েসখমেনষ

জপূফষ নমষ পেউ।ষ  সি েদষ নমি উমিষ সমলমাষ আদমেিউষ াউষ

 সি েদউষ ে ষ অংশষআউমফমউষ েভােউষঅবি�াষ েসষ িদেপষ িগেিষ

অব�মনষ পরন।ষ বার মেনষ  সি েদউষ েভােউ ষ ন�লষ বমিাষ িদেিষ

আউমফমষ িনেদরশপষ িচ � েদিমষআেছ।ষঅাএব এষস�েপরষসেচানষ

থমপুন।ষ 

 

                                                           
112.  ুআ�মষ মেলপষ: ৩০১;  ুসনমেদষআ� দষ: ১৬৭৯৭।ষষষষ 
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 ু দমিলফমিষউমাষ মান 

 ু দমিলফমউষােথষউািমনম 

1. ি ল�ে উষ ৯ষ ামিউখষ সূ রষ  ুেবষ  মািমউষ িপছুকণষ াউষ �ম �ষ
সমে�বষ ধ�েউ-সুে�ষ শম�ভমেবষ আউমফমষ েথেপষ  ু দমিলফমউষ

িদেপষ উািমনমষপউেবন।ষ �ম �েদউেপষপ�ষ েদিমষ েথেপষ দূেউষ

থমপেবন।ষেচাচমে িচষাষষখুবষ�াষ�মাটমচলমষািউ�মউষপউেবন।ষ

 বনষ আ�মস উম. বেলন, ‘িািনষ আউমফমউষ িদনষ উমসূলু�ম�ষ

সম�ম�মহষ আলম ি�ষ ািমষ সম�মে উষ সমেথষ আউমফমষ েথেপষ

 ু দমিলফমষিগেিিছেলন।ষনব�ষملسو هيلع هللا ىلص োছেনষজটষ�মাপমেনমউষধ পষ

াষ েচাচমে িচউষ আািম ষ শনোষ োেলন।ষ াখনষ িািনষ ামাউষ

েবাষিদেিষেলমপেদউেপষ শমউমষপেউষবলেলন,  
» ََ فم
َ
غَيُْ�ْم نِ ّ َّ َميُك  كِ ي ا ِسم ْ خَِّ  يغَ ِ يلسم

ْ
َِ نِ  م ال ْ  »يَضيِع ينِ  لَ 

‘ে�ষ েলমপসপল! োম মেদউষ শম�ভমেবষ চলমষ জিচা।ষ েপননমষ�াষ

চলমোষেপমেনমষপলযমণষেন ।’ 112F

113 

2. উমেমিষ মিগমষামািমষ েগেলষ�াগিাোষচলমোষ েপমনষ েদমষষ
েন ।ষজউািমষউ�. বেলন, ‘জসম মষউম. েপষি ে সষপউমষ�ল, 

                                                           
113. বুখমউ�ষ: ১৬৭১।ষষ 
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‘িবদমিষ�ে ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص প�ভমেবষাথষঅিা� ষপউিছেলন? 

িািনষ বলেলন, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص  ধয ষ গিাোষ াথষ অিা� ষ

পউিছেলন।ষআউষ খনষ মিগমষোেিেছনষাখনষ�াষগিাোষ

চলেছন।’ 113F

114   

3.  মগিউেবউষ সমলমাষ আউমফমউষ  িদমেনষ িপংবমষ  ু দমিলফমউষ
স� মেউখমিষ�েবেশউষআেগষেপমথমাষআদমিষপউেবনষনম। 

4. আউমফমউষ স� েউখমষ ামউষ �েিষ�মিষ ৬ষ িপ.ি . াথষঅিা� ষ

পউমউষাউষ ু দমিলফমষস� মেউখমষশরষ�ি।ষ ু দমিলফমউষশরষ

াষেশষষিনেদরশপমউ�ষেবম রষউেিেছ।ষেবম রষেদেখ ষ ু িদলমফমিষ

�েবশষ পউেছনষ িপনমষ ামষ িনি�াষ �েবন।ষ ামছমেমষ বেষ বেষ

লম টোম�ষ িদেিাষ  ু দমিলফমষ িচি�াষ পউমষ আেছ।ষ ামষ

েদেখাষিনি�াষ�োষামেউন।ষ 

 ু দমিলফমিষপউণ�ি 
১.  ু দমিলফমিষ োৗছমউষ াউষ ‘ শমউষ স েিষ িবলবষ নমষ পেউষষ

 মগিউবষ াষ  শমষ এপষ সমেথষ আদমিষ পউেবন।ষ  মগিউবষ াষ  শমষ

জভিটমষএপষআ মনষাষদু ষ পম মোষআদমিষপউোষ�েব।ষ মেবউষ

উম. বেলন, 

                                                           
114. �মগ�।ষষ 
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» 
َ
َِ نِل ي َّ ِع

ْ
َمْارَِ  َوال

ْ
ي ال ََ  نِ

ُمْزَدِلَفَ  خََ �م
ْ
َه ال

َ
ّم ب َدا و َواِحدو َوإِلَيَاتَْنِ َولَْم َح

َِع  ِ �َُس َم َ  رَُذ ُل ا َّ ُُمم اْضَل َمي َش ْئ ي  َُ رُ ملسو هيلع هللا ىلص ْ  نَ ْغَ ّْ َف
ْ
ّم َطغََ  ال  »َح

‘নব�ষملسو هيلع هللا ىلص  ু দমিলফমিষএেলন, েসখমেনষিািনষ মগিউবষাষ শমষএপষ

আ মনষ াষ দু ষ  পম াস�ষ আদমিষ পউেলন।ষ এষ দু ষ সমলমোউষ

 মুখমেনষেপমেনমষামসব��ষ(সু�াষবমষনফলষসমলমা) ােেলনষনম।ষ

অাঃাউষ িািনষ শেিষ ােেলন।ষ ফ উষ (সুবে�ষ সমেদপ) জিদাষ

�ািমষা র�ষিািনষশেিষথমপেলন।’ 114F

115 

আ মনষ েদিমউষ াউষ  পম াষ িদেিষ �থে ষ  মগিউেবউষ িানষ

উমপ’আাষ সমলমাষআদমিষ পউোষ �েব।ষ এউাউষ সু�া-নফলষ নমষ

ােে ষ ‘ শমউষসমলমোউষ পম াষিদেিষ ‘ শমউষদু’উমপ‘আাষপসউষ

সমলমাষআদমিষপউো �েব।ষফউ ষসমলমাষআদমেিউষাউষেবােউউষ

সমলমাাষ আদমিষ পউোষ �েব।ষ পমউণষ উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص সফউষ াষ

 ুপ� ষেপমনষঅব�মি ষএষসমলমাষাযমগষপউোনষনম।ষষ 

২. সমলমাষআদমেিউষাউষিবলবষনমষপেউষিব�ম ষেনেবনষএবংষশেিষ

ােেবন।ষ েপননমষ াােউউষ �মদ�সষ �মউমষ বুুমষ  মি, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص 

                                                           
115.  ুসিল ষ১২১৮। 
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 ু দমিলফমিষসুবে�ষসমেদপষা র�ষশেিষআউম ষপেউেছন।ষে ে�াুষ

১০ষি ল� ষ�ম �ষসমে�বেপষঅেনপষািউ� ষপউোষ�েবষাম ষনব�ষ

দমিলফমউষ ু  ملسو هيلع هللا ىلص উমোষআউম ষ পউমউষ িবধমনষ েউেখেছন।ষ সুাউমংষ

�ম �েদউষ  নযষ  ু দমিলফমউষ উমাষ ে েগষ  বমদা-বে�গ�ষ পউমষ

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষসু�োউষািউাি�। 

৩.  ু দমিলফমিষ োৗছমউষাউষ িদষ শমউষসমলমোউষস িষনমষ �িষ

ােবষঅোকমষপউোষ�েব।ষ�মদ�েসষজি�িখাষ�েিেছ, 

» َِ ي َّ ِع
ْ
َمْارَِ  َوال

ْ
َمَكِ  ال

ْ
َمي ِ  َذَاا ال َِ ْن َولِْت

َْ َي 
َ
َ ْنِ ُح  

ََ ََ ْنِ ال م
ََ  »مِ م َذي

‘এষ �মেনষ ( ু দমিলফমি) এষ সমলমাষ দু’িটষ  মগিউবষ াষ  শমেপষ

ামেদউষস িষেথেপষািউবারনষপেউষেদিম �েিেছ।’ 115F

116  

৪. সু�াষ �েলমষ সুবে�ষ সমেদপষ জিদাষ �েলষ আািমলষ ািমে�ষ

ফ েউউষ সমলমাষআদমিষ পেউষ েপবলম ুখ�ষ �েিষ �মাষ াুেলষ দু‘আষ

পউম।ষআপমশষফসরমষ�ািমষা র�ষদু‘আষাষি পেউষ শগলষথমপম।ষ

আপমশষ ফসরমষ �বমউষ াউষ সূে রমদেিউষ আেগ ষ ি নমউষ জেুেশযষ

                                                           
116. বুখমউ�ষ: ১৬৮৩।ষ 
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উািমনমষপউম।   মেবউষউম. েথেপষবিণরাষ�মদ�েসষজি�িখাষ�েিেছ,     

» ُِ ْم ّم ََْلغَُ  ال   ْ
َ
ْذَفَر ِجَدا خََدَ�َ  َ�ََْت ب

َ
ّم ب ي َح  َوالِف 

ْ
 »خَغَْم يََزل

‘আপমশষ ভমলভমেবষ ফউসমষ �ািমষ া র�ষ উমসূলু�ম�ষ জপূফষ ملسو هيلع هللا ىلص

(অব�মন) পেউেছন।ষঅাঃাউষসূে রমদেিউষাূেবরষ িািনষ( ু দমিলফমষ

েথেপষি নমউষিদেপ)  ম�মষআউ�ষপেউেছন।’ 116F

117  

াম ষ �োযপষ �ম �ষ সমে�েবউষ জিচাষ উমসূলু�ম�ষ ে ভমেবষ ملسو هيلع هللا ىلص

 ু দমিলফমিষ উমা মানষপেউেছন, ফ েউউষ াউষ জপূফষপেউেছন, 

িঠপষেসভমেব ষউমা মানষাষজপূফষপউম।        

৫.  উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص ফ েউউষসমলমাষআদমেিউষাউষ‘পু ম’ াম�মেেউষ

ামদেদেশষ িগেিষ জপূফষপেউেছন।ষ বার মেনষ এ ষ াম�মেেউষ ামেশষ

 মশ‘আরল �মউম ষ সি দষঅবি�া।ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

ي َمْ لِفهللا « ََ م ُّ ْ هللا  َُ  »َوَ�ْفُت َذيُذغَي َو

‘আি ষএখমেনষজপূফষপউলম ষােবষ ু দমিলফমষাুেউমটম ষজপূেফউষ

                                                           
117.  ুসিল : ১২১৮।ষ 
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�মন।’118  

াম ষস�বষ �েলষজ�ষ সি েদউষপমেছষ িগেিষজপূফষপউমষভমল।ষ

স�বষনমষ�েলষে �মেনষউেিেছনষেসটমষ ু দমিলফমউষস� মউষেভােউষ

িপষনমষামষেদেখষিনেিষেসখমেন ষঅব�মনষপরন।’ 

 ু দমিলফমিষজপূেফউষহপু  

১.  ু দমিলফমিষজপূফষপউমষািমি ব।ষআ�ম�ষাম‘আলমষবেলন, 

﴿ ٓ فَۡض  فَإَِذا
َ
ٰ  ِمِنۡ  ُتمأ ْ ذۡ ٱفَ  ٖت َعَرَ� َ ٱ ُكُروا ۡ ٱ ِعندَ  ِّ  َكَما ُكُروهُ ذۡ ٱوَ  َراِم� �َۡ ٱ َعرِ َمشۡ ل

 ٰ  ]  ١٩٨: البرة[ ﴾ ١ ِلِ�َ لّضآٱ لَِمنَ  ۦلِهِ بۡ �َ  ِمِن ُكنُتم �ن ُ�مۡ َهَدٮ

‘োম উমষ  খনষ আউমফমষ েথেপষ �াযমবারনষ পউেব,  মশ‘আরলষ

�মউমে উষিনপটষোৗেছষআ�ম�েপষ�উণষপউেবষএবংষিািনষে ভমেবষ

িনেদরশষিদেিেছনষিঠপষেসভমেবষামােপষ�উণষপউেব।ষ িদাষোম উমষ

 িাাূেবরষিববম�েদউষঅ�ভুর�ষিছেল।’ 118F

119  

২.   ম ষ আবূষ �মন�ফমষ উ�. বেলেছন, ফ উষ েথেপষ  ূলাষ

                                                           
118.  ুসিল ষ: ১২১৮। 
119. বমপমউমষ: ১৯৮।ষ 
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 ু দমিলফমিষ জপূেফউষ স িষ শরষ �ি।ষ ামাউষ  ামনুসমেউষ

 ু দমিলফমিষউমাষ মানষপউমষসু�া।ষআউষফ েউউষােউষঅব�মনষ

পউমষািমি ব।ষ িদষ েপজষফ েউউষআেগষজ উষছমেমষ  ু দমিলফমষ

াযমগষ পেউ, ামউষ াাউষ দ ষ (াশষ  েব�ষ পউম) ািমি বষ �েব।ষ

ািব�ষ পুউআেনউষ আেদশষ এবংষ  ু দমিলফমিষ উমসূলু�ম�ষ াষ ملسو هيلع هللا ىلص

সম�মবমেিষ িপউমে উষআ েলউষ িদেপষামপমেলষ   ম ষআবূষ�মন�ফমষ

উ�.-এউষ ািটষএখমেনষিবশ�া ষ াষি�েসেবষ�া�ি মনষ�ি।’  

৩. দুবরলষবযি�ষাষামউষদমিিূশ�ল,  ি�লমষাষামউষ ম�উম ষএবংষ

� ষসং�ম�ষদমিিূষামলনপমউ�ষবযি�উষ নযষ ধযউমোউষাউষচমাদষ

 ুেবষেগেলষ ু দমিলফমষাযমগষপউমউষঅনু িাষউেিেছ।ষপমউণ,   

প.  বনষ আ�মস উম. বেলন, ‘উমসূলু�ম�ষ আ মেপষ ملسو هيلع هللا ىلص দুবরলষ

েলমপেদউেপষিদেিষউমো ষ ু দমিলফমষেথেপষামিঠেিষিদেলন।’ 119F

120  

খ.  বনষ জ উষ উম. ামাউষ ািউবমেউউষ  েধযষ  মউমষ দুবরলষ ামেদউেপষ

আেগষিনেিষে োন।ষউমোউষেবলমিষামউমষ ু দমিলফমিষ মশ‘আরলষ

�মউমে উষ িনপটষজপূফষপউোন।ষ েসখমেনষামউমষ েথ�মষআ�ম�উষ

                                                           
120. বুখমউ� : ১৬৭৮,  ুসিল ষ: ১২৯৪।ষ 
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ি পউষপউোন।ষঅাাউষ  মে উষজপূফষাষ��মেনউষাূেবর ষামউমষ

 ু দমিলফমষাযমগষপউোন।ষামেদউষ েধযষেপজষফ েউউষসমলমোউষ

স িষি নমিষিগেিষোৗছোন।ষেপজষোৗছোনষামউাষােউ।ষামউমষ

ি নমিষ োৗেছষপ�উষ িনেকাষপউোন।ষ বনষজ উষউম. বলোন, 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص এেদউষবযমামেউষঅনু িাষিদেিেছন।’ 120F

121  

গ. আস মষ উম.-এউষ  ু�দমসষ আবদু�ম�ষ উ�. আস মষ উম. েথেপষ

বণরনমষ পেউনষ ে , আস মষ উম. উমি�ষ েবলমিষ  ু দমিলফমিষ অব�মনষ

পউেলন।ষঅাঃাউষসমলমোষদমািেেিষেগেলন।ষএউাউষবলেলন, ‘ে�ষ

বৎস, চমাদষ িপষ  ুেবষ েগেছ?’ আি ষ বললম , নম।ষ অাাউষআেউমষ

এপষ ঘ�মষ সমলমাষ ােমউষ াউষ িািনষ আবমউষ ি  মসমষ পউেলন, 

‘বৎস, চমাদষিপষ ুেবষেগেছ?’ আি ষ বমবষিদলম , �যমা।ষাখনষিািনষ

বলেলন, চল।ষ াখনষ আ উমষ উািমনমষ �লম ।ষ অাঃাউষ িািনষ

 ম উমিষ প�উষ িনেকাষ পউেলনষ এবংষ িন ষ আবমস�েলষ োৗেছষ

ফ েউউষসমলমাষআদমিষপউেলন।ষাখনষআি ষবললম , ‘ে�ষঅ ুপ, 

আ উমষ োমষঅেনপষ�াুযেষষ েবউষ �েিষ েগিছ।ষ িািনষ বলেলন, ে�ষ

বৎস, উমসূলু�ম�ষসম�ম�মহষআলম ি�ষািমষসম�ম ষ ি�লমেদউষ নযষ

                                                           
121. বুখমউ�ষ: ১৫৬৪। 
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এষবযমামেউষঅনু িাষিদেিেছন।’122   

                                                           
122. বুখমউ�ষ: ১৬৭৯,  ুসিল  : ১২৯১।ষ 
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ি ল�ে উষদশ ষিদবস 

দশ ষিদবেসউষফ উ 

 আপমশষএেপবমেউষফসরমষ�ািমউষাউষসূে রমদেিউষাূেবর ষি নমউষ
িদেপ উািমনমষ পউেবন।ষ জ উষ উম.  ু দমিলফমিষ ফ েউউষ

সমলমাষআদমিষপেউষবলেলন, ‘ ুশিউপউমষসূ রষজিদাষনমষ�ািমষ

া র�ষ ু দমিলফমষাযমগষপউাষনম।ষআউষামউমষবলোম,  
ْم رَُذ ُل  َُ ُِ خََريلََف ْم ّم ََْلغَُ  ال ّم   يُِفيُض َ  َح

َ
ُِ َوَ عُ ا ّ ُِ َكيَْمي عُِا ِْ ثَِر ِ

ِْ بَ

 ِ َم ِِ خَ  ملسو هيلع هللا ىلصا ْم ّم َِ َ�ََْت ُطغُ ِع ال خَي
َ
 ل

‘ে�ষছমব�উষাুি ষসূে রউষিপউেণষআেলমিপাষ�া,  মোষআ উমষ�াষ

��মনষপউোষামিউ, আউষামউমষসূে রমদেিউষাূেবরষ��মনষপউাষনম; 

িপ�ষ উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص ামেদউষ িবাউ�াষ পেউেছনষ এবংষ সূে রমদেিউষ

াূেবর ষ��মনষপেউেছন।’ 122F

123   

 ামলিবিমষাষামপব�উষামঠষপউমষঅব�মিষি নমউষিদেপষচলোষ
থমপেবন।ষািমিদষ ু�মসষসমেউ১২৩F

124 োৗছেলষএপটুষ�াষচলেবন।ষ
                                                           
123.  বনষ ম ম�: ৩০২২।ষষষ 
124. ি নমষ াষ  ু দমিলফমউষ  ধযবার�ষ এপিটষ �মেনউষ নম ।ষ এষ �মেনষ আ�ম�ষ

াম‘আলমষআবউম�মষাষামউষ�িেষবমি�ন�েপষ�ংসষপেউিছেলন।ষ 
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বার মেনষ মনুষষাষ মনবম�েনউষিভেেউষপমউেণষামষপিঠনষ�েিষ

েগেছ।ষ ােবষ সু�োউষ অনুসউেণউষ  নযষ  েনষ  েনষ িনিাষ

পউেবন।ষসুে মগষ�েলষআ লষপউমউষেচ�মষপউেবন। 

 বেষ ম উমিষপ�উষ িনেকাষআউ�ষ নমষপউমষ া র�ষামলিবিমষ
ামঠষপউোষথমপেবন।ষফ লষউম. বেলন,  

م « ِِ
َم  م ا

َ
َعَبََ ِ  ملسو هيلع هللا ىلصب

ْ
َْرَة ال َُ ّم َرَ�  ِ  َح  يُغَ

ْ
 ».لَْم يََزل

‘নব�ষملسو هيلع هللا ىلص  ম উমাুলষআপমবমিষ(বেষ ম উমি) প�উষিনেকোউষাূবরষ

 ু�ূারষা র�ষামলিবিমষামঠষপউিছেলন।’ 124F

125  

১০ষি ল�ে উষঅনযমনযষআ ল 

১.  ম উমাুলষআপমবমষ বমষ বেষ  ম উমিষ ৭িটষ প�উষ িনেকাষ

পউম। 

২. �মদ�ষবমষাশষ েব�ষপউম। 

৩.  মথমষ ু�ন পউমষঅথবমষচুলষেছমটষপউম। 

৪. ামািমেফষ ফম মষ(ামািমেফষি িমউা) বমষফউ ষামািমফষ

                                                           
125. বুখমউ�ষ১৫৪৪,  ুসিল ষ: ১২৮১।ষ 
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পউম। 

এগেলমউষিবেমিউাষআেলমচনমষিনে�ষজে�খষপউমষ�ল।ষ 

১. �থ ষআ লষ:  ম উমাুলষআপমবমিষপ�উষিনেকাষ 

 প�উষিনেকোউষস িস� ম 

সূ রষজদেিউষস িষেথেপষপ�উষিনেকোউষস িষআউ�ষ�ি।ষিপ�ষ

সু�াষ �ে�, সূ রষ জঠমউষ িপছুষ স িষ াউষ িদেনউষ আেলমোষ বেষ

 ম উমিষ প�উষ িনেকাষ পউম।ষ  মেবউষ উম. বেলন, ‘পুউবমন�উষ

িদবেসউষ �থ ভমেগষ (সূ রষ জঠমউষ িপছুষ ােউ) উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص ামাউষ

জেটউষ িােঠষ  ম উমিষ প�উষ িনেকাষ পেউেছন।’ 125F

126 সূ রষ ে�েলষ

 মািমউষাূবরষা র�ষএ-সু�াষস িষথমেপ।ষসূ রষে�েলষ মািমষেথেপষ

শরষপেউষ১১ষামিউেখউষসুবে�ষসমেদেপউষাূবরষা র�ষপ�উষিনেকাষ

 মেি ।ষ দুবরলষ াষ  মউমষ দুবরেলউষ ে�ণ�ভু�ষ ামেদউষ  নযষ এবংষ

 ি�লমউষ  নযষ ১০ষ ামিউেখউষ উমো ষ সূ রষ জদেিউষ াূেবরষ ফ উষ

�ািমউষ ােউষপ�উষ িনেকোউষঅবপমশষ উেিেছ।ষ ে মুমপথম, ১০ষ

                                                           
126. আবূ দমজদষ: ২/১৪৭।ষ 
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ি ল� ষ সূে রমদিষ েথেপষ শরষ পেউষ ১১ষ ি ল� ষ সুবে�ষ সমেদপষ

জদেিউষাূবরষা র�ষপ�উষ মউমষচেল, এষস েিউষ েধযষ খনষস�ে ষ

সুে মগষামেবনষাখন ষপ�উষ মউোষ মেবন।ষ 

দুবরলষাষ ি�লমেদউষপ�উষিনেকা 

 মউমষ দুবরল, �মাটম-চলমষপউোষামেউষনম, ামউমষপ�উষ মউমউষ নযষ

�িািনিধষ িন ু�ষ পউোষ ামউেবন।ষ �িািনিধেপষ অবশয ষ � ষ

ামলনউাষ �োষ �েব।ষ েসষ ষ িনে উষ প�উষ �থে ষ ে েউ, ােউষ

অেনযউষপ�উষ মউেব।ষ 

 ি�লমষ  ম� ষ দুবরল- এষপথমষ িঠপষনি।ষ উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষসমেথষ

জ�ম�মাুলষ ু’ি ন�নষসপেল ষ� ষপেউেছন।ষামাউমষসবম ষ িনে উষ

প�উষ িনে  ষ ে েউেছন।ষ েপবলষ সমাদমষ উম. ে মটমষ শউ�েউউষ

অিধপমউ�ষ �ািমিষফ েউউষআেগ ষঅনু িাষ িনেিষপ�উষ িনেকাষ

পেউেছন।ষামউাউাষিািনষিনে উষপ�উষিনে  ষে েউেছন।ষাম ষ

 ি�লমষ �েল ষ�িািনিধষ িনেিমগষপউমষ  মেব, ো নষ েপমেনমষ পথমষ

েন ।ষ খনষিভেষপ ষথমেপ,  ি�লমউমষাখনষিগেিষপ�উষ মউেবন।ষ

ামউমষ িনে উষ প�উষ িনে  ষ  মউেবন, এটম ষ িনি ।ষ বার মেনষ
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 ম উমোষ প�উষ িনেকোউষ বযব�মানমষ খুবষ চ ৎপমউ।ষ ামোষ

ে েপমনষ �ম �ষ স�ে ষ প�উষ িনেকাষ পউোষ ামউেব।ষ �মাটমষ বমষ

চলমেফউমষপউোষামেউ, এউপ ষবযি�উষ নযষ�িািনিধষিনেিমেগউষ

েপমনষ�েিম নষেন । 

প�উ িনেকোউষা�িা 

ামলিবিমষ ামঠউাষ অব�মিষ  ম উমোউষ িদেপষ এিগেিষ  মেবন।ষ

ি নমউষ িদপষ েথেপষ াৃা�িষাষ �মউষ িদপষ েথেপষ�থ ষ ম উমি- 

 মেপষ ম উমাুলষআপমবমষবমষ ম উমাুলষপুবউমষ(বেষ ম উম) বলমষ

�ি- ৭িটষপ�উষ িনেকাষপউেবন।ষপম‘বমষ ঘউষ বমাষ িদেপষাষ ি নমষ

 মনষ িদেপষেউেখষদমােমেবন, এভমেব দমােমেনমষ সু�মা।ষঅবশযষঅনযষ

সবিদেপষদমািেেিাষ িনেকাষপউমষ মেি ।ষআ�মহষআপবমউষ (  ُ َم  ا

َسُ 
ْ
،
َ
বেলষ�িািটষপ�উষ (ب িভ�ষ িভ�ভমেবষ িনেকাষপউেবন।ষ খুশূ-

খু ূউষ সমেথষ প�উষ িনেকাষ পউেবন।ষ  েনষ উমখেবন, প�উগেলমষ

ে নষলক�লষাথমষে�ষবমষ�মজে উষেভােউষােে।ষপ�উষিনেকাষ

আ�ম�উষ িনদশরনস ূে�উষ অনযা ।ষ েপননমষ আ�ম�ষ াম‘আলমষ

বেলেছন, 
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مۡ  َوَمن﴿ ٰ  ُ�َعِظِ ََ ِ ٱ �ِرَ ََ  ]  ٣٢: الج[ ﴾ ٣ ُقلُوِب لۡ ٱ َوىَ�قۡ  ِمن فَإِّ�َها ِّ

‘আউষ ে ষ আ�ম�উষ িনদশরনস ূ�েপষ স�মনষ পেউ, িনঃসে�ে�ষ ামষ

অ�েউউষ ামপািমষ েথেপ ।’ 126F

127 আেিশমষ উম. েথেপষ বিণরা, 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন, 

ِر «
ْ
َميِر ِنلَيَاِ  ِدك ِ

ْ
َمْرَوِة َوَرْ�ُ اِ

ْ
َفي َوال َيِْت َوَاْنَ ال م

ْ
َُ نِيل َ ا مِ�مَمي ُجِعَت اللم

 ».اهللاِ 

‘বম াু�ম�উ ামািমফ, সমফমষ মউািমউষসম‘ঈষাষ ম উমোষপ�উষ

িনেকোউষ িবধমনষ আ�ম�উষ ি িপউষ পমেিে উষ জেুেশ ষ পউমষ

�েিেছ।’ 127F

128 াম  প�উষ িনেকোউষস িষ ধ�উি�উামষ ব মিষ উমখমষ

 রউ�,  মোষআ�ম�উষিনদশরেনউষঅস�মনষনমষ�ি।ষউমগ-আে�মশষ

িনেিষ  ুোমষ িপংবমষ বেষামথউষ িনেকাষপউমষপখেনমষ জিচাষ নি; 

বউংষএিটষ মউম�পষভুল।ষ ম উমোষশিামনষবমাধমষআেছষবেলষেপজষ

েপজষধমউণমষপেউন, ামষিঠপষনি।ষএষধউেনউষপথমউষেপমনষিভি�ষ

েন ।ষ 

                                                           
127. � ষ: ৩২।ষষ 
128. আবূষদমজদষ: ১৮৯০। 
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ি�া�িষআ লষ: �মদ�ষাথমষাশষ েব�ষপউম 

�মদ�ষ �েলমষ এপষ সফেউষ � ষ াষ জ উমষ আদমিষ পউমউষ সুে মগষ

ামািমউষশপিউিম�রাষআ�ম�ষাম‘আলমউষ ৈনপটযষলমেভউষআশমিষ

াশষ েব�ষপউম।ষষ 

িনি ষ�েলম, বেষ ম উমিষপ�উষিনেকোউষােউষ�মদ�ষ েব�ষপউম।ষ

াম ম�ুষাষিপউমনষ� পমউ�ষ িদষ �মবমস�ষনমষ�ি, ামউষাাউষ�মদ�ষ

 েব�ষপউমষািমি ব।ষ ফউমদষ�ম �উষ নযষ�মদ�ষ েব�ষপউমষনফলষ

বমষ ুেম�মব।ষষ 

�মদ�ষবমষপুউবমন�উষাশষসং�ম�ষিদপ-িনেদরশনমষ 

1. �মদ�ষবমষ পুউবমন�উষাশষ�োষ�েবষ গৃ�ামিলাষচাু�দষ �।ষ
ে  নষজট, গর, েভেম, ছমগল।ষ 

2. জটষাষগরোষসমা নষঅথবমষামউষ েচেিষপ সংখযপষ �ম �ষ
শউ�পষ থমপোষ ামেউন।ষ ছমগলষ াষ েভেমিষ শউ�পষ �ািমউষ

সুে মগষ েন ।ষ �ম �ষ সমে�বেদউষ  নযষ এপমিধপষ �মদ�ষ  েব�ষ

পউমষ এ নিপষ এপমিধপষ পুউবমন�ষ পউমউষ সুে মগষ উেিেছ।ষ

েপননমষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص িবদমিষ�ে ষিনে উষাকষেথেপষএপশাষ



 

114 

জটষ েব�ষপেউেছন।১২৮

129  

3. াশউষ বিসষ �োষ �েবষ জেটউষ ামাচষ বছউ, গরউষ দু’বছউ, 
ছমগেলউষ এপষ বছউ।ষ ােব েভেমউষ বিসষ ছিষ  মসষ �েলাষ

চলেব। 

4.  েব�ষপউমউষস িষিনে�ম�ষদু‘আষবলোষ�েব,  
َمْت ِا�  « َََب مم  َُ ََ ْ الغم َ ََ َول مم ِاغْ َُ َسُ ْ الغم

ْ
،
َ
ُ ب َم ِ ا َم  »� ا

(িবসি �মি�ষ ািম�মহষ আপবমউ, আ�মহ�মষ ি নপমষ ািমষ লমপম, 

আ�মহ�মষামপমববমলষি ��।)  

‘আ�মহষউষ নমে , আ�ম�ষ  �মন।ষ ে�ষ আ�ম�, আ মউষ াকষ েথেপষ

এবংষ োম মউষ জেুেশয, আ�ম�, াুি ষ আ মউষ াকষ েথেপষ পবুলষ

পউ’।१२९F

130  

5. �মদ�ষবমষ পুউবমন�উষাশষ েব�ষবমষন�উষপউমউষস িষগরষাষ
ছমগলেপষবম ষামে�রষিপবলম ুখ�ষপেউষ েব�ষপউমষসু�া।ষআউষ

জটেপষদমােমেনমষঅব�মিষবম ষামষেবােধষন�উষপউমষসু�া। ১৩০F

131  

6. জ� ষ �েলম, �ম �ষ সমে�বষ িনে উষ �মদ�ষ িন ষ �মোষ  েব�ষ
পউেবন।ষােবষবার মেনষামষঅেনপমংেশ ষস�বষ�েিষজেঠষনম।ষ

পমউণষ েব�ষপউমউষ মিগমষঅেনপষদূেউ।ষাদুািউষেসখমনপমউষ

                                                           
129. িন ষ�মোষ৬৩ষিটষঅনযগেলমষআল�ষউম.-এউষ মধযে ।ষ ুসিল ষ: ১২১৭।ষ 
130.  ুসিল ষ: ৩/১৫৫৭; বম �মপ�ষ৯/২৮৭।ষ 
131. বুখমউ�ষ: ৩/৫৫৩;  ুসিল ষ: ২/৯৫৬।ষ 
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উমেমঘমটষ অেচনম।ষ সুাউমংষ িনে ষ এষ পিঠনষ পম িটষ পউোষ

িগেিষ �ে উষ অনযমনযষ ফউ ষ পমে উষ বযমঘমাষ ে নষ নমষ ঘেটষ

েসিদেপষেখিমলষউমখোষ�েব।ষাম ষ�মদ�ষ েব�ষপউমউষেকে�ষ

িন�বিণরাষে েপমনষএপিটষা�িাষঅবলবনষপরন।ষ 

7. বযমংেপউষ মধযে ষ �মদ�ষ  েব�ষপউমউষবযব�মষপউম।ষএষ েকে�ষ
�ে উষ আেগষ েসমিদষ আউব�ষ সউপমউষ অনুে মিদাষ বযমংেপউষ

 মধযে ষ �মদ�উষ টমপমষ   মষ িদেিষ ামেদউেপষ জপ�লষ বমনমোষ

ামেউন।ষামউম সউপমউ�ষা�মবধমেনষআিল েদউষিদপ-িনেদরশনমষ

অনু মি�ষ সিঠপভমেবষ আানমউষ �মদ�ষ  েব�ষ পউমউষ পম িটষ

স��ষপউেবন।ষএেকে�ষামউা�বষবমষেসষিদেনউষপম গেলমউষ

ধমউমবমি�পামষ উকমষ পউমউষ �েিম নষ েন ।ষ পমউণষ আািনষ

জপ�লষ িন ু�ষপেউষদমি ু�ষ�েিেছন।ষ সুাউমংষামথউষ মউমউষ

াউষআািনষেপমনষ�পমউষেদউ�ষবমষ ি�ধমষনমষপেউষ মথমষ  ু�ন 

বমষচুলষষেছমটষপেউষ�মলমলষ�েিষে োষামউেবন।ষিবেশষষপেউষ

আািনষ  িদষ বযমলিটষ �ম �ষ �ন, ােবষএষা�িািট ষআানমউষ

 নযষ েবিশষজাে মগ�।ষ েপননমষবযমলিটষ�ম �েদউষ�মদ�উষটমপমষ

 মউষ মউষপমেছষ েফউাষ েদিমষ�ি।ষএষ সুে মেগষঅেনপষঅসৎষ

েলমপষ �ম �েদউষ টমপমষ �মিােিষ েনিমউষ  নযষ নমনমষ �েলমভনষ

েদখমি।ষএোষপেউষঅেনেপ ষকিা�েষ�েিষথমেপন।ষ 

8. নন-বযমলিটষ �ম �গণষ িবিভ�ষ পমেফলমউষ আাামিষ থমেপন।ষ
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অিধপমংশষ েকে�ষ �াষ িল মউউমষ �মদ�ষ  েব�ষ পউমউষ দমিিূষ

িনেিষথমেপন।ষএেকে�ষ িনি�াষ�ািমউষ নযষপউণ�িষ �েলম, 

িব�েষপেিপ নষারণষ�ম �েপষ�াষ িল মেউউষসমেথষ িদেিষ

েদিম,  মউমষ সেউ ি েনষ �মদ�ষ �িষ এবংষ ামষ  েব�ষ �ি�িমষ

�চেকষ�াযকষপউেবনষএবংষঅনযমনযষ�ম �েদউেপষামষঅবি�াষ

পউেবন।ষ 

9. আউষ  িদষ  �মিষ পমেউমষ িব�েষআ��ি-� নষ থমেপ, াম�েলষ

ামেদউষ মধযে াষ�মদ�ষ েব�ষপউমউষপম িটষপউমষে োষামেউ।ষ

ােবষএেকে�ষলকযষউমখোষ�েবষে ,  মউষ মধযে ষ�মদ�ষ েব�ষ

পউমউষ বযব�মষ পউেছন, ামউষ  েথ�ষ স িষ আেছষ িপষ নম।ষ

েপননমষ � ষ ে মসুে ষ  �মিষ অব�মনপমউ�উমষ নমনমষ বযবসম-

বমিণ যষিনেিষবযেষথমেপন।ষ 

10. �মদ�সষ অনু মি�ষ �মদ�ষ  েব�ষ পউমউষ স িষ �ে�ষ চমউষ িদন।ষ
পুউবমন�উষিদনষাথমষ১০ ষি ল� ষএবংষামউাউষিানিদন।ষষ 

11. জ� ষ�েলমষি নমোষ েব�ষপউম।ষােবষ �মউষ�মউম ষএলমপমউষ
েভােউষ ে েপমনষ  মিগমিষ  েব�ষ পউেলষ চলেব।ষ েপননমষ

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,   

م ِا�  َاغَْارهللا « ُُ َ  َطِر� هللا  َو ِّ َاكم ي َّ  خِ
م ُُ  »رهللا َوَاغْاَ  َو
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‘ি নমউষসবষ মিগমষ পুউবমন�উষ�মনষএবংষ �মউষ�িািটষঅিলগিলষ

াথষাষপুউবমন�উষ�মন।’132  

12. পুউবমন�দমামউষ নযষিনে উষ�মদ�উষেগমেষখমািমষসু�া।ষপমউণষ
 মেবউষউম. বিণরাষ�মদ�েসষএেসেছ,   

» ََ َمغَْاِر َ�غََاَر ثَ
ْ
 ال

َ
ََ مِِ ِغَيي َ�غََاَر َاي َ�َسَ ُُمم اعَْصَ َّ َلع  ْْ ُُمم بَ ث ي وَِذت َن �ِيَِد ِ 

َمَر ِاْن 
َ
ُُمم ب َ�ُال ِف َذْديِِال  َ ِْ

َ
ََ َوب ،َ

َ
ِعغَْت ِف لِْدرو َ�ُلََِرْت خَل ُّ  نََدعَ و نََِْضَع و خَ

 ُُ 
ي ََ َاي ِاْن َمَرلِ ِ

َِ ي َو ََ ِْم
َ
 »ِاْن ل

‘ামউাউষ উমসূলষملسو هيلع هللا ىلص াশষ েব�ষপউমউষ�মেনষ িগেিষ োষি�িটষজটষ

িন ষ �মোষ  েব�ষ পেউন।ষ এউাউষআল�ষ উম. েপষ  েব�ষ পউোষ

িদেলন।ষআল�ষউম. অবিশ�গেলমেপষ েব�ষপেউনষএবংষামউ সমেথষ

িনে উষ�মদ�াষ েব�ষপেউন।ষঅাাউষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص �িািটষজটষ

েথেপষ এপিটষ অংশষ েপেটষ আনোষ আেদশষ পউেলন।ষ এউাউষ

সবগেলমষ অংশষ এপসমেথষ উমনণমষ পউমষ �েলম।ষ িািনষ ামউষ েগমাষ

েখেলনষএবংষামউষেুমলষামনষপউেলন।’ 132F

133  

13. �মউমে উষ অিধবমস�ষ াষ �মউমে উষ এিউিমোষ বসবমসপমউ�ষ
ি সপ�নেদউষ েধযষেগমাষিবিলেিষেদিম  মেব।ষােবষপসম েপষ

এষেগমাষিদেিষামউষপমে উষামিউ�ি পষেদিমষ মেবষনম।ষবউংষ

                                                           
132. আবূষদমজদষ: ২৩২৪।ষ 
133.  ুসিল ষ: ৩০০৯।ষষ 



 

118 

অনযষ িপছুষ িদেিষামউষপমে উষামিউ�ি পষ িদোষ �েব।ষ িপ�ষ

পসম ষ  িদষ গউ�বষ �ি, াম�েলষ ামিউ�ি েপউষ সমেথষ েপমনষ

স�পরষনমষেউেখষামেপষএষেগমাষেদিমষ মেব। 

14. াম ম�ুষ াষ িপউমনষ � পমউ�ষ  িদষ �মদ�ষ নমষ ামি, িপংবম �মদ�ষ
�িষ পউোষ সম থরবমনষ নমষ �ি, াম�েলষ �ে উষ িদনগেলমোষ

িানিটষ এবংষ বমিেোষ িফেউষ এেসষ সমািট, সবরে মটষ দশিটষ

েউম মষউমখেব।ষআ�ম�ষাম‘আলমষবেলন,  
ِ  َ�َمّتعَ  َ�َمن﴿ ۡ ٱ ِمنَ  َ�َ َتيۡ سۡ ٱ َ�َما جِِ �َۡ ٱ إَِ�  َرةِ ُعمۡ لۡ ٱب  فَِصَيامُ  َ�ِدۡ  ّلمۡ  َ�َمن ِي� َهدۡ ل
 ٰ يّ  َثةِثََ�

َ
ٞ  َك تِلۡ  ُتۡمۗ رََجعۡ  إَِذا َعةٍ َوَسبۡ  جِِ �َۡ ٱ ِ�  ا�ٖ َ ة ۗ  َعَ�َ ِّلَةٞ �َ  ٰ  يَُ�نۡ  ّلمۡ  لَِمن لَِك َ�

هۡ 
َ
ۡ ٱ َحاِ�ِي ۥلُهُ أ  ]  ١٩٦: البرة[ ﴾ َراِم� �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل

‘অাাউষে ষবযি�ষজ উমউষাউষ� ষস�মদনাূবরপষাম ম�ুষপউেব, 

েসষে ষাশষস� ষ�েব, (ামষ েব�ষপউেব)।ষিপ�ষে ষামষামেবষনমষ

েসষ �ে ষ িানষ িদনষএবংষ  খনষ োম উমষ িফেউষ  মেব, াখনষসমাষ

িদনষ িসিম ষামলনষপউেব।ষএ ষ �লষ াূণরষ দশ।ষএ ষ িবধমনষামউষ

 নয,  মউষািউবমউষ সি দুলষ�মউমে উষঅিধবমস�ষনি।’ 133F

134  

�ে উষ িদনগেলমোষ িানিদনষ অথরমৎষ �ে উষ স িষ িপংবমষ �ে উষ

 মেস।ষ ে  নষ ি ল�ে উষ ৬,৭, ৮ষ বমষ ৭, ৮, ৯ষঅথবম ১১, ১২, 

১৩।ষােবষ পুউবমন�উষ িদনষ িসিম ষামলনষপউমষ মেবষনম।ষবমিেোষ

                                                           
134. বমপমউমষ: ১৯৬।ষ 
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িফেউষএেসষসমািটষিসিম ষামলনষপউেব।ষএষসমািটষিসিম ষামলেনষ

ধমউমবমি�পামষ ব মিষ উমখমষ ািমি বষ নি।ষ অসু�ামষ বমষ েপমনষ

জ েউউষপমউেণষ িদষিসিম ষামলনষিবলবষ�ি, াম�েলষদ ষািমি বষ

�েবষনম। 

�মদ�ষছমেমাষঅিািউ�ষপুউবমন�ষপউমউ িবধমনষ:  

িব ষআিল গণষ�ে উষ�মদ�েপষ�মদ�ষাষপুউবমন�ষজভিটমউষ নয ষ

 েথ�ষ �েবষ বেলষ  াম াষ বয�ষপেউেছন।ষােবষ পুউবমন�ষপউেলষ

ামষ নফলষ ি�েসেবষ গণযষ �েব।ষ �ম �ষ  িদষ  ুপ� ষ �েিষ  মিষ এবংষ

েনসমেবউষ মিলপষ�ি, ামউষাাউষিভ�ভমেবষপুউবমন�ষপউমষািমি বষ

বেলষ  ম ষআবূষ�মন�ফমষউ�.  াম াষবয�ষপেউেছন।ষােবষ�ম �ষ

 ুপ� ষনমষ ুসমিফউ, এষিনেিষ েথ�ষিবাপরষথমপেলাষবমেেবষ�ম �ষ

সমে�বগণষ  ুপ� ষ নন।ষ ামউমষ ামেদউষ স িটুপুষ িবিভ��মেনষ

অিাবমি�াষপেউন।ষামছমেমষদু‘আষপবুলষ�ািমউষসুিবধমেথরষামেদউষ

 নযষ ুসমিফউষঅব�মিষথমপম ষঅিধপষ ুি� ু�।ষ 

অ মনমষভুেলউষ নযষদ ষেদিমউ িবধমনষ 

� প রষ স�মদেনউষ াউষ েপজষ েপজষ ষ সে��ষ োমষণষ পউোষ

থমেপনষ ে ষ েপষ মেনষ েপমথমাষ েপমেনমষ ভুলষ �লষ িপ-নম।ষ অেনপষ
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�াষিল মউষ�ম �ষসমে�বগণেপষজৎসমি�াষপেউনষে ষভুল�িটষ�েিষ

থমপোষামেউষাম ষভুেলউষ মশলষ�রাষএপটমষদ ১৩৪

135 িদেিষিদন।ষ

িনঃসে�ে�ষএরাষপউমষশউ�িাষািউাি�।ষেপননমষআািন ািমি বষ

ভ�ষ পেউেছনষ ামষ িনি�াষ বমষ �বলষ ধমউণমষ �ািমষ ছমেমষ িনে উষ

� েপষসে�� ু�ষপউেছন।ষআানমউষ িদষসিাযষসিাযষসে��ষ�িষ

াম�েলষিব ষআেল গেণউষপমেছষভমলষপেউষি ে সষপউেবন।ষামউমষ

 িদষবেলনষে , আানমউষাাউষদ ষািমি বষ�েিেছষাম�েলষেপবলষ

দ ষিদেিষশধিউেিষেনেবন।ষঅনযথমিষনি।ষশধুষসে�ে�উষাাউষিভি�ষ

পেউষদ ষেদািমউষেপমেনমষিবধমনষ সলমে ষেন ।ষাম ষে ষ মষবলুপষ

নমষেপনষএষধউেনউষপথমিষে মেটাষপণরামাষপউেবনষনম।   

 

াৃা�িষআ লষ:  মথমষ ু�ন বমষচুলষেছমটষপউমষ 

প�উষিনেকাষাষ�মদ�ষ েব�ষপউমউষপম ষেশষষ�েল, াউবার�ষপম ষ

�ে�,  মথমষ ু�ন অথবমষচুলষেছমটষপউম।ষােবষ ু�ন পউম ষজ� ।ষ

ািব�ষ পুউআেনষ  ু�ন পউমউষ পথমষ আেগষ এেসেছ, েছমটষ পউমউষ

                                                           
135. এটমেপষদে -খমামষভুেলউষ মশলষবলমষ�ি। 
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পথমষএেসেছষােউ।ষআ�ম�ষাম‘আলমষবেলন, 

ِ�نَ  رُُءوَسُ�مۡ  ُ�َِلِقِ�َ ﴿  ]  ٢٧: الفت [ ﴾َوُمَقِ�ِ

‘োম মেদউষ েপজষ েপজষ  মথমষ  ু�ন পউেবষ এবংষ েপজষ েপজষ চুলষ

েছমটষপউেব।’ 135F

136 এোষেবমুমষ েগল, চুলষ েছমটষপউমউষ েচেিষ মথমষ

 ু�ন পউমষজ� ।ষ মথমষ  ু�ন বমষ চুলষ েছমটষপউমষ�মলমলষ�ািমউষ

এপ ম�ষ মধয ।ষ 

 মথমষ ু�ন অথবমষচুলষেছমটষপউমউষা�িা 

১.  মথমষ ু�ন পউমষে�মপষবমষচুলষেছমটষপউমষে�মপষাুেউমষ মথমবযমা�ষ

পউমষসু�া।ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص সমউমষ মথম ষ ু�ন পেউিছেলন।ষ মথমউষ

িপছুষঅংশষ ু�ন পউমষবমষেছমটষপউম, আউষিপছুষঅংশষেছেেষেদিমষ

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষ সু�াষ িবেউমধ�।ষ নমেফ‘ উ�.  বনষজ উষউম. 

েথেপষবণরনমষপেউন,  
‘উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص (পম ম‘)  لََزعهللا েথেপষবমউণষপেউেছন।ষপম ম‘ স�েপরষ

নমেফ‘ উ�. েপষ ি ে সষপউমষ �েলষ িািনষবলেলন, িশশউষ মথমউষ

                                                           
136. আলষফমা�ষ: ২৭। 
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িপছুষঅংশষ ু�ন পউমষএবংষিপছুষঅংশষেউেখষেদিম।১৩৬

137 

২. পসউষঅথরমৎষচুলষেছমটষপউমউষঅথরষাুেউমষ মথমষেথেপষচুলষেপেটষ

েফলম।ষ বনষ  ুনি উষবেলন,  াটুপুষপমটেলষ চুলষেছমটষপউমষবলমষ

�ি, াাটুপুষপমটেল ষ েথ�ষ�েব।১৩৭

138  

৩. পমেউমষটমপষ মথমষথমপেলষ মথমিষে� ষঅথবমষকুউষচমিলেিষিদেলষ

ািমি বষআদমিষ�েিষ মেব।ষ 

৪.  ি�লমেদউষ েকে� �মোউষ আঙুেলউষ এপষ পউষ ািউ মণষ চুলষ

েপেটষেফলম ষ েথ�।ষ ি�লমেদউষ নযষ�লপষেন ।ষ বনষআ�মস 

উম. েথেপষবিণরা, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন, 

» ُ ِْ َمْبِ  ِِ ا  النِعَسي
َ ََ َمي  ُ  ْ َوإِ�م

ْ
َغ
ْ
ِِ ال  النِعَسي

َ ََ  َِ ْ  .»لَ 

‘ ি�লমেদউষ বযমামেউষ  মথমষ পম মেনমউষ িবধমনষ েন , ামেদউষ াাউষ

উেিেছষেছমটষপউমউষিবধমন’।१३८F

139  

আল�ষউম. েথেপষবিণরা,  

ي ملسو هيلع هللا ىلصَ�َ� رَُذْ ُل اهللا « ََ َذ
ْ
ُة َرب

َ
َمْرب

ْ
ِْغَ  ال

َ
ْ  ت

َ
 ».ب

                                                           
137.  ুসিল ষ: ৩৯৫৯।ষ 
138. সম িিদষআস-সমিবপষ: িফপহসসু�ম�, ১/৭৪৩।ষ 
139. আবূষদমজদষ: ১৯৮৫।ষ 
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‘উমসলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص নমউ�েপষ মথমষ ু�ন পউোষিনেষধষপেউেছন।’ 139F

140  

সুাউমংষ  ি�লমেদউষ েকে�ষ িনি ষ �ে�, ামউমষামেদউষ  মথমউষসবষ

চুলষএপে�ষধেউষঅথবমষ�িািটষেবণ�ষেথেপ এপষআঙুেলউষ�থ ষ

পউষািউ মণষপমটেব। 

৫.  মথমষ  ু েনউষ াউষশউ�েউউষঅনযমনযষ অংেশউষঅিবনযেষঅব�মষ

দূউষপউমষসু�া।ষে  নষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص নখষেপেটিছেলন।১৪০F

141  বনষ

জ উষ উম. � ষ অথবমষ জ উমউষ াউষ েগমাফষ পমটোন।১৪১F

142 

অনুরাভমেবষ বগলষ াষ নমিভউষ িনেচউষ ষ াশ ষ ািউ�মউষ পউমাষ

বমিন�ি।ষেপননমষামষািব�ষপুউআেনউষিনেদরশ 
ْ قۡ ۡ�َ  ُُمّ ﴿  ]  ٢٩: الج[ ﴾ َ�َفَثُهمۡ  ُضوا

‘ামউাউ ামউমষ ে নষ ামেদউষ  িলমষ ািউ�মউষ পেউ।’ 142F

143 -এউষ

আাামিষােে।ষ 

 মথমষ ু�ন বমষচুলষেছমটষপউমউষসু�াষা�িাষ 

 মথমষ  ু�ন পউমষবমষ চুলষ েছমটষপউমউষ সু�াষা�িাষ�েলম,  মথমউষ
                                                           
140. িাউি  �ষ: ৯১৫।ষ 
141. সম িিদষআস-সমেবপষ: �মগ�ষ১/৭৪৩।ষষ 
142. বমি�মপ�ষ: ৯১৮৬।ষ 
143. � ষ: ২৯।ষ 
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 মনষিদেপষশরষপউম, এউাউষবমষিদেপ পউম।ষ�মদ�েসষএেসেছ,  

َميَك « ُُمم َجَعَت ُفْعِليِال ا  ِ َْ�
َ
ُُمم اا ْفَمِن 

َ
 َجيعَِِِال اا

َ
َشيَر مِِ

َ
ِِ ُخْا َوب

َم َا
ْ
 .»لَيَل لِغ

‘উমসূলু�মহষসম�ম�মহষআলম ি�ষািমষসম�ম ষেকমউপমউেপষবলেলন, 

নমা।ষ িািনষ �মাষ িদেিষ ( মথমউ)  মনষ িদেপষ  শমউমষ পউেলন, 

অাঃাউষবম  িদেপ।ষএউাউষ মনুষেদউেপষামষিদোষলমগেলন।’ 143F

144 

 

চাুথরষআ লষ: ামািমেফষ ফম মষএবংষ�ে উষসম‘ঈষ 

ামািমেফষ ফম মষফউ ষএবংষএষামািমেফউষ মধযে  ষ� ষাূণরামষ

লমভষ পেউ।ষ াািমেফষ  ফম মেপষ ামািমেফষ ি িমউাাষ বলমষ �ি।ষ

আবমউষঅেনেপষএটমেপষ�ে উষামািমফাষবেলষথমেপন।ষএিটষনমষ

�েলষ� ষশ�ষ�েবষনম।ষআ�ম�ষাম‘আলমষবেলন,  

ْ قۡ ۡ�َ  ُُمّ ﴿ ْ َوۡ�ُ  َ�َفَثُهمۡ  ُضوا ْ َوۡ�َ  نُُذورَُهمۡ  وفُوا ّوفُوا ّّ  ِ : الج[ ﴾ ٢ َعتِيقِ لۡ ٱ ِت يۡ ۡ�َ ٱب

٢٩ [ 

                                                           
144.  ুসিল ষ: ২২৯৮। 



 

125 

‘ামউাউষ ামউমষ ে নষ ািউ�মউ-ািউ��ষ �ি, ামেদউষ  মনাস ূ�ষ

াূউণষপেউষএবংষ�মচ�নষঘেউউষামািমফষপেউ।’145 

ামািমেফষ ফম মউষিনি ষ:  

প�উষ িনেকা, �মদ�ষ  েব�,  মথমউষ চুলষ  ু�ন বমষ েছমটষপউমষএ-

িানিটষ পম ষ েশষষ পেউষ েগমসলষ পেউ, সুগিবষ ে েখষ েসলম  ু�ষ

পমােষ ােউষ ািব�ষ পমবমউষ িদেপষ উািমনমষ �েবন।ষ ামািমেফষ

 ফম মউষ াূেবরষ �মভমিবপষ োমশমপষ াউমষ াষ সুগিবষ বযব�মউষ পউমষ

সু�া।ষআেিশমষউম. বেলন,  

َط «
ُ
َم ُكغُْت ب م ِيعُب ا   ََْت اِاِال �َ نْحرَ  ملسو هيلع هللا ىلص ِِ

َ
  ََْت ِلِِغعِال �َ وَ  ْ  ُرِْر َ ب

َ
ََ ْ  فَ ب َ  ُلْ 

ْ
 ».يَْت ال

‘আি ষনব�ষملسو هيلع هللا ىلصেপষিািনষ �উম ষবমাধমউষাূেবরষ �উমে উষ নয, আউষ

�মলমলষ�ািমউষ নযষামািমেফউষাূেবরষসুগিবষলমিগেিষিদাম ।’ 145F

146 

শরোষজ উমষআদমেিউষস িষে ষিনিে ষামািমফষপেউেছনষিঠপষ

েসষ িনিে ষ ামািমফষ পউেবন।ষ অথরমৎষ �ম েউষ আসািমদষ েথেপষ

                                                           
145. � ষ: ২৯।ষ 
146.  ুসিল ষ: ২০৪২। 
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ামািমফষ শরষ পউেবন।ষ ােবষ এষ ামািমেফষ উ লষ াষ   িাবমষ

েন ।ষ 

ামািমফষ েশষষ পউমউষ াউষ দু’উমপ‘আাষ সমলমাষ আদমিষ পেউষ

েনেবন।ষ েসটমষ  িদষ  মপমে ষ  বউম��ে উষ সম েনষ স�বষ নমষ �ি, 

াম�েলষ ে েপমনষ�মেনষআদমিষপেউষ িনোষামেউন।ষসমলমাষ েশেষষ

   ে উষ ামিনষ ামনষ পউমষ  ুেম�মব।ষ েপননমষ উমসূলু�মহষملسو هيلع هللا ىلص ামষ

পেউেছন।১৪৬F

147 

ামািমেফউষাউ, াূেবরষজ উমউষস িষে ভমেবষসম‘ঈষপেউেছনষিঠপষ

েসভমেবষসমফমষ মউািমউষসম‘ঈষপউেবন।১৪৭F

148  

ঋাুবা�ষ ি�লমউষামািমেফষ ফম মষষ 

ঋাুবা�ষ  ি�লমষ ািব�ষ নমষ �ািমষ া র�ষ ামািমফষ পউেবষ নম।ষ

ামািমফষছমেমষ�ে উষঅনযষসবষ িবধমনষ ে  নষআউমফমিষঅব�মন, 

                                                           
147. বুখমউ�ষ: ৩/৪৯১;  ুসিল ষ: ২/৮৯২।ষষ 
148. আবূষ �মন�ফমষ উ�.-এউষ  োষ এষ সমঈষ পউমটমষ ািমি ব।ষ ােবষ অিধপমংশষ

সম�মবমেিষিপউম ষাষ  ম ষএিটেপষফউ ষবেলেছন।ষআউষএিট ষঅ�মিধপমউ�ম্ষ

 া।ষ 
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 ু দমিলফমিষ উমি� মান, প�উষ িনেকা, পুউবমন�ষ াষ দু‘আ-ি পউষ

 াযমিদষ সব ষ পউোষ ামউেব।ষ িপ�ষ  মবষ ববষ নমষ �ািমষ া র�ষ

ামািমফষ পউোষ ামউেবষ নম।ষ  মবষ ববষ �েলষ ামািমেফষ ি িমউাষ

েসেউষ েনেবন।ষএষ েকে�ষ েপমেনমষ দ ষ িদোষ �েবষ নম।ষআউষ িদষ

ঋাুবা�ষ  ি�লমষ ািব�ষ �ািমষ া র�ষ েপমনষ  ুি��ম�যষ পমউেণষ

ামািমেফষ ফম মউষ নযষঅোকমষপউোষনমষামেউষএবংষাউবার�োষ

ামািমেফষি িমউাষআদমিষপেউষেনিমউাষেপমেনমষসুে মগষনমষথমেপ, 

াম�েলষ েসষ েগমসলষপেউষ নযমািপনষ বমষ এষ মা�িষ িপছুউষ সম�ম যষ

িনেিষউ�ষােমষববষপেউষামািমফষপেউষেফলেব।ষেপননমষআ�ম�ষ

াম‘আলমষপমজেপষামউষসমধযমা�াষপমে উষআেদশষপেউনষনম।১৪৮

149 

ামছমেমষ মিসপষ মবষববষপউমউষ নযষশমউ�িউপষকিাষনমষ�িষএ নষ

াষুধষবযব�মেউউষঅনু িাষউেিেছ। 

 

চমউিটষআ েলষধমউমবমি�পামষউকমউষিবধমনষ 

                                                           
149.  বন াম ি িমষউ�. বেলন, এউষ নযষেসষ ি�লমউষাাউষেপমনষদ ষািমি বষ

�েবষনম।ষ 
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নব� �উষিবদমিষ�ে উষআ লষঅনুসমেউষ১০ষি ল�ে উষধমউমবমি�পষ

আ লষ�ল, �থে ষপ�উষিনেকাষপউম, অাাউষ�মদ�উষাশ  েব�ষ

পউম, এউাউষ  মথমষ  ু�ন পউমষ বমষ চুলষ েছমটষ পউম।ষ এউাউষ

ামািমেফষ ি িমউাষ স��ষ পউমষ াষ সম‘ঈষ পউম।ষ সুাউমংষ

 �মপৃাভমেবষএষ িদেনউষএ ষ চমউিটষআ েলউষধমউমবমি�পামষভ�ষ

পউমষাথমষআেগ-িােছষপউমষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষআ েলউষািউাি�ষ

পম ।ষােবষ িদষেপজষজ উষবমষঅামউগামউষপমউেণষধমউমবমি�পাম 

উকমষ পউোষ নমষ ামেউ, অথবমষ ভুলবশাষআেগ-ােউষ পেউষ বেস, 

াম�েলষ েপমেনমষ স সযমষ �েবষ নম।ষ উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص এউষ সমেথষ � ষ

পউমউষ স িষ সম�মবমেিষ িপউমে উষ েপজষ েপজষ এরাষআেগ-িােছষ

পেউেছন।ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص েপষ ি  মসমষপউমষ�েলষ িািনষবেলেছন, 

েপমেনমষস সযমষেন ।ষ বনষআ�মস উম. বেলন,  

ُل يَْ َ  ِا�  َ�يَُب ُل  ملسو هيلع هللا ىلصاِهللا  َكَ  رَُذ ُل «
َ
ََيُ  رَُجتهللا : �ُْسل

َ
َّ خَل َّ َحَر  ْ َّ َّ َحَر

ْدنََ  ْ لَيَل : َ�َبيَل 
َ
ْ  ب

َ
َّ لَيَل : َحغَْبُت َ�ََْت ب ْمَسيُْت لَيَل : َّ َحَر

َ
َرَايُْت َ�ْعَد َاي ب

 : َّ  .»َّ َحَر

‘ি নমিষ (পুউবমন�উষ িদন) উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص েপষ ি ে সষ পউম �েলষ
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িািনষবেলেছন, ‘স সযমষেন , স সযমষেন ’। এপষবযি�ষামাউষপমেছষ

এেসষামােপষ ি ে সষপউল, ‘আি ষ েব�ষপউমউষাূেবরষ মথমষ  ু�ন 

পেউষ েফেলিছ।’ িািনষবলেলন, ‘েপমনষস সযমষ েন ।’ এপষ েলমপষ

বলল, ‘আি ষসবযমউষাউষপ�উষে েউিছ।’ িািনষবলেলন, ‘স সযমষ

েন ’।१४९

150  

‘আবদু�ম�ষ বনষআ উষ বনষআসষউম. েথেপষবিণরা, িািনষবেলন, 

এপষবযি�ষ১০ষি ল� ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষপমেছষএল।ষিািনষাখনষ

 ম উমউষপমেছষদমােমেনমষিছেলন।ষেলমপিটষবলল, 

ْرِ�َ «
َ
ْ  ب

َ
ْ َحغَْبُت َ�ََْت ب ِع ََيُ  ئَخُر َ�َبيَل  :َ�َبيَل . يَي رَُذ َل اِهللا مِ

َ
َّ ْ َوب َّ َحَر اْرِ  َو

ِ  َدَبُْت �َ  ْرِ�َ مِ
َ
ْ  ب

َ
 : لَيَل . ََْت ب

َ
خَْضُت مِِ

َ
ِ  ب ََيُ  ئَخُر َ�َبيَل مِ

َ
َّ ْ َوب َّ َحَر اْرِ  َو

ْرِ�َ 
َ
ْ  ب

َ
َيِْت َ�ََْت ب

ْ
ْن : لَيَل . ال َْ ْفتُُال ُذئَِت يَْ َائِاو 

َ
َّ ْ لَيَل َ�َمي َرب َّ َحَر اْرِ  َو

 لَيَل 
م
ِو مِّ َّ : َشْ َّ َحَر  »اْ�َعغُ ا َو

‘ িমষ উমসূলম�ম�, আি ষ প�উষ িনেকোউষ াূেবরষ  মথমষ  ু�ন পেউষ

েফেলিছ।ষ িািনষ বলেলন, িনেকাষপেউমষ স সযমষ েন ।ষঅনযষএপষ

বযি�ষ এেসষ বলল, আি ষ প�উষ িনেকোউষ াূেবরষ  েব�ষ পেউিছ।ষ

                                                           
150.  বনষ ম মষ: ৩০৫০।ষ 
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িািনষ বলেলন, িনেকাষ পউষ স সযমষ েন ।ষ আেউপষ বযি�ষ এেসষ

বলল, আি ষ প�উষ িনেকোউষ াূেবরষ ামািমেফষ  ফম মষ পেউিছ।ষ

িািনষ বলেলন, িনেকাষ পউ, স সযমষ েন ।ষ বণরনমপমউ�ষ বেলন, 

েসিদনষ উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص েপষ ে ষ �� ষ পউমষ �েিেছষ ামউষ জ�েউ ষ

িািনষবেলেছন, পউ, স সযমষেন ।’ 150F

151  

এষ িবষেিষ আেউমষ অেনপষ স���ষ �মদ�সষ উেিেছ।ষ জ উষ িপংবমষ

অাউমগামউষপমউেণষেসসেবউষআেলমেপষআ লষপউেলষ নশমআ�ম�ষ

�ে উষ েপমেনমষ কিাষ �েবষ নম।ষ িবেশষষ পেউষ বার মনষ স েিষ

�ম �েদউষ�চ ষ িভেষআউষ�মদ�ষ েব�ষ�ি�িমাষঅেনপষ িটল।ষ

াম ষ িবষিিটেপষ উমসূলু�ম�ষ ে  নষ ملسو هيلع هللا ىلص স� ভমেবষ েদেখেছনষ

আ মেদউাষেসভমেবষেদখমষজিচা।ষিবেশষষপেউষ  ম ষআবূষ�মন�ফমষ

উ�.-এউষ�খযমাষ দু ষছম�ষ  ম ষআবূষ জসুফষাষ  ম ষ  ু�ম�দষ

উ�.  ১০ষ ি ল�ে উষপম স ূে�ষধমউমবমি�পামষ ব মিষউমখোষনমষ

ামউেলাষদ ষািমি বষ�েবষনমষবেলষ াম াষবয�ষপেউেছন।ষ 

                                                           
151.  ুসিল ষ: ২৩০৫। 
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িফপে�ষ �মনমফ�উষ �িস�ষ িপামবষ বমদমেিজসষ সমনমেিোষ িলখমষ

�েিেছ,  
نِْ  َد هللا ِف لَ ْ  ِبِال َ�ََْت ا م

ْ
ِ مْحَ يرو َ�َعغَيِْال ِلَغ

ِْ نِْ  ِاْن َ� ِب خَِّْ  َحغََ  َ�ََْت ا م
َ
ِل ب

ِم 
ْ
ِعغ
ْ
ْذِت ال

َ
َّ هللا ِاْن ب َي َُ دهللا َو نُ  يُ ُذَف َوُ�َمم

َ
غَيِْال : َحِغيَفَ ْ َولَيَل ب َّ  َِ ْ َْ  

َ
عمُال ّ

َ
ّ 

‘ িদষ েব�ষপউমউষাূেবরষ মথমষ ু�ন পেউষােবষএউষ নযষদ ষিদোষ

�েবষআবূষ�মন�ফমষউ�.-এউষ ামনু মি�।ষআউষ  ম ষআবূষ জসুফষ

াষ  ম ষ ু��দষাষএপদলষশউ�িা িবেশষে উষ ামনু মি�, এউষ

 নযষামউষাাউষিপছু ষািমি বষনি।’ 151F

152 
 

 �উম ষেথেপষ�মলমলষ�ািমউষ�ি�িম 

�মথি পষ�মলমলষ�েিষ মািমষ:  

াম ম�ুষাষিপউমনষ� পমউ�ষপ�উষিনেকা,  মথমষ ু�ন বমষচুলষেছমটষ

পউমষাষ�মদ�ষ  েব�ষপউমউষ  মধযে ষ�মথি পষ�মলমলষ�েিষ মেব।ষ

জ উষ বনষখম�মবষউম. বেলন,  

                                                           
152. বমদমেিজসসমনমেি‘ : ২/১৫৮।ষষ 



 

132 

ءِ  ُّ  َشْ ْل  ّْ
َ
ْح َ َ ُ َْ ََ ّْْل َ  ْْ

َ
ْ َََ ّْْل  َََتْ ََ َْةَ ََ 

ْ
ُّّْْل مْ َُ َْ م  ََ  م

‘ খনষোম উমষ ম উমিষপ�উষিনেকাষপউেবষএবংষ েব�ষাষ�লপষ

পউেব, াখনষ োম মেদউষ  নযষ সবষ িপছুষ �মলমলষ �েিষ  মেব।’ 152F

153 

আউষ  ফউমদষ � পমউ�ষ  মথমষ  ু�ন বমষ চুলষ েছমটষ পউমউষ  মধযে ষ

�মলমলষ�েি  মেব।ষ 

�মথি পষ�মলমলষ�ািমউষাউষ��উষসমেথষি লন, ে মনষআচউণষছমেমষ

 �উমে উষপমউেণষ িনিষ�ষসবষ িপছুষ ৈবধষ�েিষ মেব।ষআেিশমষউম. 

বেলন,  

 ّ
َ
َ  ل  .اءَ ءِ م  مَُِّس ُّ  َشْ  َ 

‘��গণষছমেমষামউষ নযষসবষিপছুষৈবধষ�েিষ মেব।’ 153F

154 

  ম ষ আবূষ �মন�ফমষ উ�. স�ষ অেনেপ ষ জােউম�ষ  ািট ��ণষ

পেউেছন।ষ ােবষ   ম ষ  মেলপষ উ�. বেলন, প�উষ িনেকোউষ

 মধযে  ষ�মথি পষ�মলমলষ�েিষ মেব।ষ বনষআ�মস উম.-এউষজি�ষ

ামাউষ োউষােকষদল�ল।ষিািনষবেলন, 

                                                           
153. স���ষআবূষদমজদষ: ৬/২১৯। 
154. স���ষআবূষদমজদষ: ৬/২১৯। 
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 ََ ِ َْ إ َ َُ م 
ْ
  َ  ْح  َ َْ ََ  ََ ْة َ ُّّْْل مْ

َ
ُ ْ

َ
ُّ  ش ْل  ّْ 

 
 .اءَ مُِّسَ  ء  إِ 

‘ খনষ োম উমষ  ম উমিষ প�উষ িনেকাষ পউেব, াখনষ োম মেদউষ

 নযষ��গণষছমেমষসবষিপছুষ�মলমলষ�েিষ মেব।’154F

155  

শমেফঈেদউষ ো, প�উষিনেকাষাষ মথমষ ু�ন বমষচুলষেছমটষপউমউষ

 মধযে ষ�মথি পষ �মলমলষ �েিষ  মেব।ষাকম�েউষ �মবল�েদউষ  ো, 

প�উষিনেকা,  মথমষ ু�ন বমষচুলষেছমটষপউমষাষবমিাু�ম�উ ফউ - 

ামািমফষ এ  িানিটষ আ েলউষ  ধযষ েথেপষ ে েপমনষ দুিটষ পউমউষ

 মধযে ষ�মথি পষ�মলমলষ�েিষ মেব।ষ 

চূেম�ষ�মলমলষ�েিষ মািমষ:  

প�উষ িনেকা, াশষ  েব�,  মথমষ  ু�ন পউমষ বমষ চুলষ েছমটষপউম, 

বমিাু�ম�উ ফউ ষামািমফষাষসম‘ঈ- এসবষআ লষস��ষপউেলষ

�ম �ষসমে�বষাুেউমাুিউষ�মলমলষ�েিষ মেব।ষাখনষ��উ সমেথষে মন-

ি লনাষামউষ নযষ ৈবধষ�েিষ মেব।ষআবদু�ম�ষ বনষ  ুবম উষউম. 

বেলন,  

                                                           
155. স���ষ বন  ম ম: ২/১৭৯। 



 

134 

 مَُِّساء 
 
ء إِ  ّ ُ َشْ

َ
ْحَه  َ ل

ّ
ى
ْ
َْةَ َ مُ

ْ
ََ مْ َْ �َِم 

َ
َْ ملََُت  ر َ ُّ ََ   َ 

‘আউষ খনষ েসষ (�ম �) বেষ ম উমিষপ�উষ িনেকাষপউেব, ামউষ

 নযষসবষ িপছুষ �মলমলষ�েিষ  মেব।ষােবষবমিাু�ম�উষ ি িমউাষনমষ

পউমষা র�ষ��গণষ�মলমলষ�েবষনম।’ 155F

156 

এষেথেপষেবমুমষ মি, চূেম�ষ�মলমলষাখন ষ�েব,  খনষবম াু�ম�উষ

ামািমফষবমষামািমেফষি িমউাষস��ষপউেব।ষ 

  

১০ষি ল�ে উষআেউমষিপছুষআ ল 

1. ি পউষাষামপব�উষ 
১০ষি ল� ষপুউবমন�উষিদন।ষএষিদনিটষ ূলাষআ িমে ষামশউ�েপউষ

অ�ভুর�।ষআ িমে ষামশউ�পষ�েলম, ি ল�ে উষ১০, ১১, ১২ষএবংষ

(ি িনষ িবলবষ পেউেছনষ ামউষ  নয) ১৩ষ ামিউখ।ষ ামশউ�েপউষ এ ষ

িদনগেলমোষ�ম �ষসমে�বেদউষপউণ�িষ�েলম, েবিশষেবিশষআ�ম�উ 

ি পউষপউম।ষআ�ম�ষাম‘আলমষবেলন,  

                                                           
156. স���ষআবূষদমজদষ: ৬/২২০। 
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ْ ذۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ ُكُروا يّا�ٖ  ِ�ٓ  ِّ
َ
ٰ ّمعۡ  َ ُۡ  فََ�ٓ  َمۡ�ِ يَوۡ  ِ�  َ�َعّجَل  َ�َمن ٖت� ُدوَ�  َوَمن هِ َعلَيۡ  مَ إِ

ّخرَ 
َ
ُۡ  فََ�ٓ  تََ � ٱ لَِمنِ  هِ� َعلَيۡ  مَ إِ ْ ٱوَ  ّ�َ�ٰ َ ٱ ّ�ُقوا ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  ِّ نُّ�مۡ  ا

َ
ونَ ُ�ۡ  هِ إَِ�ۡ  َ ُ�َ ٢ ﴾ 

 ]  ٢٠٣: البرة[

‘আউষ আ�ম�েপষ �উণষ পউষ িনিদর�ষ িদনস ূে�।ষ অাঃাউষ ে ষ

ামেমহেমষপেউষদু’িদেনষচেলষআসেব, ামউষেপমনষামাষেন ।ষআউষ

ে ষ িবলবষপউেব, ামউাষ েপমনষ অাউমধষ েন ।ষ (এষ িবধমন) ামউষ

 নয, ে ষ ামপািমষ অবলবনষ পেউেছ।ষ আউষ োম উমষ আ�ম�উষ

ামপািমষ অবলবনষ পউষ এবংষ ে েনষ উমখ, িন�িষ োম মেদউেপষ

ামাউ ষপমেছষস েবাষপউমষ�েব।’ 156F

157 

আবদু�ম�ষ  বনষআ�মস উম. বেলন,  يمي و
َ
ُو  ّ َاْعُدوَدا  �মউমষ জেুশয, 

আ িমে ষামশউ�প। 

নুবম শমষআল-হ মল�ষউম. েথেপষবিণরা, িািনষবেলন, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص 

বেলেছন,  

ْ و « ُِ تو َو
ْ
،
َ
يميُ  ب

َ
ّ  ِ� ْشِ

يميُ  التم
َ
ّ  ... ِ م َِ رو 

ْ
 »وَِدك

                                                           
157. বমপমউমষ: ২০৩।ষ 
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‘আ িমে উষ ামশিউেপউষ িদনগেলমষ �ে�ষ ামনম�মউ...াষ আ�ম�ষ

াম‘আলমউষি পেউউষিদন।’158 

2. ািম -নস��াষ 

এিদনষ�ে উষদমিিেূষিনেিমি াষবযি�বগরষ মনুষেদউেপষদ�নষিশকমষ

েদিমউষ নযষখুাবমষ�দমনষপউেবন।ষআবূষবমপউমষউম. বিণরাষ�মদ�েসষ

জি�িখাষ�েিেছষে , ‘নব�ষملسو هيلع هللا ىلص ামাউষজেটউষাাউষবসমষিছেলনষআউষ

এপষ বযি�ষ ামউষ লমগম ষ ধেউষ িছল।ষ এ ামব�মিষ উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص 

বলেলন, 

ىم يَْ  و ذَ «
َ
ّم اا؟ ب عمالُ خََسَكتْغَي َح

َ
غَغمي ّ َْ يِال ِذ َى اْذِمالِ َذ ُ    َِ يَْ َ  . َسم  ْ لَ 

َ
لَيَل ب

َمْاِر لُ  غَي نََ� ا
ْ
ىم . غ

َ
عمالُ  لَيَل خَل

َ
غَغمي ّ َْ ّم  رو َذَاا خََسَكتْغَي َح

َْ ِ اْذِمِال َذ ُ  َش
ِْ يِال نَِا َسم 

ِ  لُ  ّم ِ
ْ
َِ نِِاى ال لَ ْ

َ
غَي نََ� لَيَل خَِّ م ِدَايَ�َبيَل ب

ْ
ُُ غ ْمَ الَ�ُ َِ

َ
َراَض�ُ ْم َوب ّْ

َ
ْم ْم َوب

ِر�ُ ْرَاِ  يَْ ِا�ُ ْم َحَرا هللا َكاُ نَ ْغَ�ُ  َْ ُُ ْم َذَاا ْ ِ  َش ََغ ِغ ْم َذَاا ِلُ ْم َذَاا ْ ِ  نََ�ِ

يِذدُ  ّم ْ  فُ  ال
َ
َس ب َّ يِذَد  ّم َايَِِب ْ خَِّ م ال

ْ
ُ ََغ َغ َاْن ذُ ال

َ
ََ ل ْو

َ
 »ِاغْالُ  َ  ب

এিটষেপমনষিদন? আ উম এ ষেভেবষচুাষপেউষউ লম ষে , �িোমষ

িািনষ এিদেনউষ াূেবরউষ নম ষ ছমেমষ অনযষ েপমনষ নম ষ েদেবন।ষ

                                                           
158.  ুসিল ষ: ১১৪১।ষ 
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উমসূলু�ম�ষ বলেলন, এিটষ ملسو هيلع هللا ىلص িপষ পুউবমন�উষ িদনষ নি? আ উমষ

বললম , অবশয ।ষিািনষআবমউষবলেলন, এিটষেপমনষ মস? আ উমষ

এ ষ েভেবষ চুাষ উ লম ষ ে , �িোমষ িািনষএউষ াূেবরউষ নম ষ ছমেমষ

অনযষেপমনষনম ষেদেবন।ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বলেলন, এটমষিপষি ল� ষ

 মসষ নি? আ উমষ বললম , অবশয ।ষ উমসূলু�ম�ষ  ,বলেলন ملسو هيلع هللا ىلص

িন�ি ষ োম মেদউষ উ�, োম মেদউষ স�দষ এবংষ োম মেদউষ

ামউ�িউপষস�মনষোম মেদউষএ ষিদন, োম মেদউষএ ষ মসষএবংষ

োম মেদউষ এ ষ শ�েউউষ  া ষ �মউম ষ াথমষ ািব�ষ াষ স�মিনা।ষ

জাি�াষবযি�ষে নষঅনুাি�াষবযি�উষপমেছষএষপথমষোৗ েছষেদি।ষ

পমউণষজাি�াষবযি�ষ�িোমষএ নষবযি�উষপমেছষোৗেছষেদেবষে ষ

ামউষেচেিষঅিধপষে�ফম াপমউ�ষ�েব।’ 158F

159  

ামছমেমষ মনুষেপষসিঠপষােথউষিদশমষদমনষপউমষএবংষিশকমষ�দমনষ

পউমষএপিটষগরূাূণরষিবষি।ষআিল ষাষদম‘ঈেদউষ নযষঅািউ�ম রষ

�েলম,  থম থভমেব ামেদউষএষদমিিূষামলনষপউম।ষ 

ি নমিষউমাষ মােনউষিবধমন 

                                                           
159. বুখমউ�ষ: ৬৭।ষ 
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১. ১০ষি ল� ষিদবমগাষউমাষাষ১১ষি ল� ষিদবমগাষউমাষি নমিষ

 মানষপউোষ �েব।ষ ১২ষ ি ল� ষ িদষ ি নমিষ থমপমষঅব�মিষ সূ রষ

 ুেবষ মিষাম�েলষ১২ষি ল� ষিদবমগাষউমাাষি নমিষ মানষপউোষ

�েব।ষ১৩ষি ল� ষপ�উষে েউষামউাউষি নমষাযমগষপউোষ�েব।  

২. আউষ�ম �ষসমে�বেদউেপষে ে�াুষামশউ�েপউষউমাগেলমষি নমিষ

 মানষপউোষ�ি।ষাম ষে সবষ�ম �ষসমে�বষামািমেফষ ফম মষাষ

সম‘ঈষ পউমউষ  নযষ  �মিষ চেলষ েগেছন, ামােদউেপষ অবশয ষ

ামািমফ-সম‘ঈষেশষষপেউষি নমিষিফেউষআসোষ�েব। 

৩.  েনষ উমখমষ দউপমউষ ে , ি নমিষ উমি� মানষ গরূাূণরষ এপিটষ

আ ল।ষএ নিপষসিঠপষ োষএিটষািমি ব।ষআেিশমষউম. বেলন,  

» ِ َم َِ رَُذ ُل ا خَي
َ
 ِا�  َ�َمَكَ   ملسو هيلع هللا ىلصب

َ
ُُمم رََجَ  مِِ َر  َْ َم �م ال َِ ِاْن ئِخِر يَْ ِاِال ِحَن 

  ِ� ْشِ
يميِ  التم

َ
ّ َ ِِ َي

َ
ي ل ََ  »نِ

‘উমসূলু�ম�ষ ে ম�েউউষ ملسو هيلع هللا ىلص সমলমাষ  সি দুলষ �মউমে ষ আদমিষ াষ

ামািমেফষ ি িমউাষ েশষষ পেউষ ি নমিষ িফেউষ এেসেছনষ এবংষ
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ামশউ�েপউষউমাগেলমষি নমিষপমিটেিেছন।’160 

৪. �ম �েদউষ   ে উষামিনষামনষপউমেনমউষ নযষ ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص 

আ�মস উম. েপষ ি নমউষ উমাগেলমষ  �মিষ  মােনউষ অনু িাষ

িদেিেছনষ এবংষ জেটউষ দমিিূশ�লেদউেপষ ি নমউষ বম েউষ

উমা মােনউষ অনু িাষ িদেিেছন।ষ এ ষ অনু িাষ �দমনষ েথেপষ

�া�ি মনষ�ি, ি নমউষউমাগেলমষি নমিষ মানষপউমষািমি ব। 

৫.  বনষজ উষউম. েথেপষবিণরা, িািনষবেলন,  

ْ  يَْدُخغُ ا 
َ
ُمُرُذْم ب

ْ
َعَبََِ  ْ َوَ َ  يَل

ْ
ِِ ال َحدهللا ِاْن َوَرا

َ
ْ  يَِريَت ب

َ
َمَر َكَ  َفغَْ� ب ُْ  م 

َ
ب

 .ِا�  

‘জ উষ উম. আপমবমউষ াামেউষ (ি নমউষ বম েউ) উমি� মানষ পউমষ

েথেপষ িনেষধষ পউোনষ এবংষ িািনষ  মনুষেদউেপষ ি নমিষ �েবশষ

পউোষ িনেদরশষ িদোন’।१६०F

161 ি নমিষ েপজষ উমি� মানষ নমষ পউেলষ

                                                           
160. আবূষদমজদ: ১৬৮৩।ষ 
161.  বন আব�ষশমিবমষ: ১৪৩৬৮।ষ 
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জ উষউম. ামেপষশমিেষিদোনষবেলাষএপষবণরনমিষএেসেছ।১৬১

162 

 বনষআ�মস উম. েথেপষবিণরা, িািনষবেলন,  

 نِ 
 َ ْ َعَبََِ  لَ

ْ
ِِ ال َحدهللا ِاْن َوَرا

َ
م ب ََ �ِ  َّ يَِري ْشِ

يميَ  التم
َ
 .ِم�  ّ

‘োম মেদউষ েপজষ ে নষ আ িমে ষ ামশউ�েপষ ি নমউষ েপমেনমষ উমাষ

আপমবমউষাামেউষ মানষনমষপেউ।’ 162F

163                  

এ‘লমজসষসুনমনষ�ে�ষজে�খষআেছষ:   

َََبدم  يِذَرةهللاْ َولَْد  َْ ي  ََ َيِلْ
َ
َِيِْت نِِمَ� ِف ل َم

ْ
َ لُُزْوِ  ال ََ ثِْر 

َ
َّلَُ  اا يِذَر وََد َْ  م 

َ
َ  ب

غَْدعَي ِّ ي  ََ ِعُر نِ ُُجْ اِ
ّْ ُ َدايَِ  � َِ

ْ
 لَْفِظ ال

‘ি নমিষ উমি� মােনউষ আবশযপামষ িবষেিষ �মদ�েসউষ ভমষযষ ��।ষ

আউষএটমষাূেবরষজে�খষপউমষ�েিেছষে , ে�দমিম১৬৩F

164উষ�পমশযষবণরনমষ

ি নমিষ উমি� মানষ আ মেদউষ  োষ ািমি বষ বেলষ অিভি�াষ

                                                           
162.  ‘লমজসসুনমনষ: ৭/৩১৯৫।ষ 
163.  বন আব�ষশমিবমষ: ১৪৩৬৭।ষষ 
164. �মনমফ�ষ ম �মেবউষএপখমিনষিবখযমাষিফফ�ষ�ে�উষনম ।ষ 
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পেউ।’165 

সুাউমংষ �মনমফ�ষ  ম �মেবউষ িনভরউে মগযষ  াষ �ল, আ িমে ষ

ামশউ�েপষি নমউষবম েউষঅব�মনষপউমষ মপরে�ষাম�উ�ি ।১৬৫

166  

ে মটপথমষ িবশ�ষ  ো, �ম �ষ সমে�বেদউষ  নযষ ি নমিষ উমি� মানষ

পউমষ ািমি ব।ষ াম ষ জ�ষ িদনগেলমোষ অায�ষ গরেূউষ সমেথষ

ি নমিষঅব�মিষপরন।ষ�ম �ষসমে�বগণষ িদষ েপমনষউমা ষ ি নমিষ

 মানষনমষপেউন, াম�েলষআিল েদউষ ো, ামউষাাউষদ ষেদিমষ

ািমি বষ�েব।ষআউষ িদষিপছুষউমাষি নমিষথমেপনষএবংষিপছুষউমাষ

অনয�, াম�েলষ গনম�গমউষ �েবন।ষ এেকে�ষ িপছুষ সদপমষ পউোষ

�েব।ষ ামউাােকষ িদেনউষ েবলমিাষ ি নমো ষ থমপুন।ষ েপননমষ

উমসূলু�ম�ملسو هيلع هللا ىلص আ িমে ষ ামশউ�েপউষ িদনগেলমাষ ি নমিষ

পমিটেিেছন।ষষষ 

৬. বলমবমহলয, ি নমিষ উমি� মােনউষ অথরষ ি নমউষ এলমপমোষ উমাষ

পমটমেনম।ষ উমি� মােনউষজেুশযষএষ নিষ ে , শধুষ ঘুি েিষ বমষ শেিষ

                                                           
165. এ‘লমজসষসুনমনষ: ৭/৩১৯৫।ষ(ي ِْر�ْم 

َ
ي َاْكُروْ هللا ت ََ ُمَبيِ  نِ

ْ
َُ ال  (ََْر

166. �মগ� 
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থমপোষ�েব।ষসুাউমংষ িদষবেসষসমলমাষআদমিষপেউ, দু‘আষি পউষ

িপংবমষ পথমবমারমষ বেলষ াম�েলাষ উমি� মানষ �েিষ  মেব।ষ উমোউষ

েবিশউষ ভমগষ িপংবমষ অধরউমাষ অব�মেনউষ  মধযে ষ উমি� মানষ �েিষ

 মেব। 

এষ হপু ষ ামেদউষ  নযষ  মেদউষ ােকষ ি নমিষ অব�মনষ পউমষ স� ষ

এবংষ মউমষামাবুষোেিেছ।ষাকম�েউষ মউমষি নমিষামাবুষামনিনষবউংষ

ামেদউষ ামাবুষ  ু দমিলফমউষ স� মিষ ােেষ েগেছ, ামেদউষ ামাবুষ  িদষ

ি নমউষ ামাবুউষ সমেথষ লমগমেনমষ থমেপ, ােবষ ামউমষ ামেদউষ ামাবুোষ

অব�মনষপউেল ষি নমিষউমি� মানষ�েিষ মেব।   
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আ িম ুা-ামশউ�পষাথমষ১১, ১২ষাষ১৩ষামিউখ 

আ িম ুা-ামশউ�পষবমষামশউ�েপউষিদনগেলমোষপউণ�ি 

এষিদনস ূ�ষে  নষ বমদা-বে�গ�, ি পউ-আ পমেউউষিদনষো িনষ

আন�-ফূিারষ পউমউষ িদন। ে  নষ াূেবর ষ জে�খষ পউমষ �েিেছ, 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন, ‘আ িম ুা-ামশউ�পষ�েলমষখমািম-দমািমষাষ

আ�ম�উষি পেউউষিদন।’ এষিদনস ূে�ষআ�ম�ষউমববুলষআলম �েনউষ

েদিমষিনিম াষিনেিষআে মদ-ফূিারষপউমউষ মধযে ষামউষশপিউিমষাষ

ি পউষআদমিষপউমষজিচা।ষআউষি পউষআদমেিউষপেিপিটষা�িাষ

�মদ�েসষজে�খষ�েিেছষ:  

(১) সমলমোউষ াউষ ামপব�উষ ামঠষ পউমষ এবংষ সমলমাষ ছমেমাষ

সবরদমষ ামপব�উষ ামঠষ পউম।ষ আউষ এষ ামপব�উষ আদমেিউষ  মধযে ষ

আ উমষ� মণষেদ ষে , এষিদনগেলমষআ�ম�উষি পেউউষিদন।ষআউষ

এষি পেউউষিনেদরশষে  নষ�ম �ষসমে�বেদউষ নয, ো িনষ মউমষ� ষ

ামলনউাষননষামেদউষ নযা।ষ 

(২) পুউবমন�ষ াষ �ে উষ াশষ  েব�ষ পউমউষ স িষ আ�ম�ষ

াম‘আলমউষনম ষাষামপব�উষজামউণষপউম। 
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(৩) খমািম-দমািমউষশরষাষ েশেষষআ�ম�ষাম‘আলমউষ ি পউষ

পউম।ষ আউষ এটমষ োমষ সবরদমষ পউমউষ িনেদরশষ উেিেছ ষ াথমিাষ এষ

িদনগেলমোষ এউষ গরূষ েবিশষ েদিম।ষ এ িনভমেবষ � ষ সংি��ষ

সপলষপম ষএবংষসপমল-সবযমউষি পউগেলমউষ�িাষ  বমনষ�ািম। 

(৪) � ষ ামলনষ অব�মিষ প�উষ িনেকোউষ স িষ আ�ম�ষ

াম‘আলমউষামপব�উষামঠষপউম। 

(৫) এগেলমষ ছমেমাষ ে েপমনষ স িষ এবংষ ে েপমনষ অব�মিষ

আ�ম�উষি পউষপউম। 

 

১১ষি ল�ে উষআ ল 

াূেবরষ জে�খষ পউমষ �েিেছষ ে , �ম �ষ সমে�বেদউষ ১০ষ ি ল� ষ

িদবমগাষউমাষঅথরমৎষ১১ষ ি ল�ে উষউমাষ ি নমো ষ মানষপউোষ

�েব।ষএিটষে ে�াুষআ িম ুা-ামশউ�েপউষউমাষাম ষসবমউষজিচাষ

এষস িটুপুউষস�যব�মউষপউমষএবংষাউিদনষ১১ষামিউেখউষআ েলউষ

 নযষ��াষথমপম।ষ১১ষামিউেখউষআ লস ূ�ষিন�রাষ: 
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1.  িদষ ১০ষ ামিউেখউষ েপমনষ আ লষ অবিশ�ষ থমেপ, াম�েলষ এষ

িদেনষ ামষ স��ষ পেউষ িনোষ েচ�মষ পউেবন।ষ অথরমৎষ ১০ষ

ামিউেখউষআ েলউষ েধযষ�মদ�ষ েব�,  মথমষ ্ু নষবমষচুলষেছমটষ

পউমষ অথবমষ ামািমেফষ  ফম মষ বমষ ি িমউাষ স�মদনষ  িদষ

েসিদনষপমেউমষােকষস�বষনমষ�েিষথমেপ, ােবষিািনষআ ষামষ

স��ষপউোষামেউন।ষ 

2. এষিদেনউষসুিনিদর�ষপম ষ�েলম, প�উষিনেকাষপউম।ষএষিদনষ
িানিটষ  ম উমো ষ প�উষ িনেকাষ পউোষ �েব।ষ প�উষ

িনেকোউষ নযষিনে�ম�ষা�িাষঅবলবনষপরনষ:  

গাষ ১০ষ ামিউেখষ  ম উমাুলষ ‘আপমবমোষ িনেকাষ পউমষ

প�উগেলমউষ নযমিষ ি নমিষ অবি�াষ ামাবুষ অথবমষ উমেমষ িপংবমষ

অনযষ ে েপমেনমষ �মনষ েথেপষ এষ প�উগেলমষ সং��ষ পউোষ

ামেউন।ষআউষ মউমষাূেবর ষপ�উষসং��ষপেউষএেনেছনষামেদউষ

 নযষাম- ষ েথ�। 

3. �োযপষ ম উমোষসমািটষপেউষপ�উষ িনেকাষপউোষ�েব।ষ
সবগেলমউষ স ি�ষ দমােমেবষ এপুশিটষ প�উ।ষ ােবষ আেউমষ

দু’চমউিটষ বমেিাষ প�উষ সমেথষ েনেবন।ষ  মোষ েপমনষ প�উষ

লকব�ষ �েিষ িনিদর�ষ �মেনউষ বম েউষ ােেষ েগেলষ ামষ পমে ষ

লমগমেনমষ মি।ষ 
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4. ি নমউষসমেথষসংি��ষ েছমটষ ম উমষ েথেপষশরষপউেবনষএবংষ
 �মউষসমেথষসংি��ষবেষ ম উমষিদেিষেশষষপউেবন।ষ 

5. প�উষ িনেকোউষস িষ�েলমষসূ রষ ে�েলষ মািমউষাউষেথেপ।ষ
এিদনষ সূ রষ ে�েলষ  মািমউষ াূেবরষ প�উষ িনেকাষপউমষ  মেি ষ

নি।ষপমউণষ�মদ�েসষজে�খষ�েিেছষ:  
َْمَرَة يَْ َ  اَمْاِر ُض  ملسو هيلع هللا ىلص َرَ� رَُذ ُل اهللاِ «

ْ
ي َ�ْعدُ اِ ام

َ
مْ  َ  َوب ّم  »ُِ خََِّدا َزالَْت ال

‘উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص পুউবমন�উষ িদনষ সূ রষ াূণরভমেবষআেলমিপাষ �ািমউষ

াউষ ম উমিষ প�উষ িনেকাষপেউেছন।ষআউষ ােউউষ িদনগেলমোষ

(িনেকাষপেউেছন) সূ রষে�েলষ মািমষাউ।’ 166F

167 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص ামাউষ জ�োউষ �িাষ দিমশ�লষ �ািমষ সে�াষ সূ রষ

ে�েলষ  মািমষ া র�ষ অোকমষ পেউেছনষ এবংষ ামউাউষ িনেকাষ

পেউেছন।ষআবদু�ম�ষ বনষজ উষউম. বেলন, 

ُِ َرَايْغَي ْم ّم ُ ْ خََِّدا َزالَِت ال
 .ُكغمي َ�تََانم

‘আ উমষঅোকমষপউাম ।ষঅাাউষ খনষসূ রষে�েলষে োম, াখনষ

                                                           
167.  ুসিল ষ: ১২৯৯। 
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আ উমষ প�উষ িনেকাষ পউাম ’।१६७

168 ামছমেমষ  বনষ জ উষ উম. 

বলোন,  

 َّ  ََ يميِ  اَم
َ ْ
َميُر ِف اا ِ

ْ
ُِ ثَ َُْرَ� اِ ْم ّم ّم ََُزوَل ال  .ِ  َح

‘িানিদনষপ�উষ মউমষ মেবষনমষসূ রষনমষে�লমষা র�’।१६८ F

169  

সুাউমংষসূ রষে�েলষ মািমউষােউষপ�উষিনেকাষপউমষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص 

এবংষসম�মবমেিষিপউমে উষআ ল।ষআউষএটমষঅন��পম রষে , ামােদউষ

অনুসউণ ষ আ মেদউষ  নযষ ি�দমিমোউষ পমউণ।ষ আবদু�ম�ষ  বনষ

 মসজদষ উম. বেলন, ‘েপজষ  িদষ সু�োউষ অনুসউেণষ  �ুপষ �ি, 

াম�েলষেসষে নষ ৃােদউষসু�াষঅনুসউণষপেউ।ষেপননমষ �িবাউমষ

েফৎনমষেথেপষিনউমাদষনি’।१६९F

170 

ামছমেমষ সূ রষ াি� মপমেশষ ে�েলষ  মািমউষ াূেবরষ প�উষ িনেকাষ

 মেি ষ �ািমউষ ােকষ স পমল�নষ েপমনষ েপমনষ আিল ষ ে ষ  াষ

িদেিেছন, েসটমষ১২ষি ল�ে উষবযমামেউ; ১১ষি ল� ষনি।ষাদুািউষ

                                                           
168. বুখমউ�ষ: ১৭৪৬।ষ 
169.  ুআ�ম  মিলপষ: ১/৪০৮।ষ 
170. বম �মপ�ষ: ১০/১১৬;  বনষআবদুলষবমউ,  মে জষবমিমিনলষ ল ষ: ২/৯৭।ষ 
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েসিটষেপমনষ��ণে মগযষ াাষনি।ষ 

6. �থে  ষ আসোষ �েবষ  ম উমেিষ ছুগউমষ বমষ েছমটষ  ম উমি।ষ
ি নমউষ সি েদষখম ফষ েথেপষএিট ষসবেচ’ পমেছ।ষ েসখমেনষ

‘আ�মহষআপবমউ’ বেলষএপষএপষপেউষসমািটষপ�উষিনেকাষ

পউেবন।ষ �িাবমউষ িনেকোউষ স িষ ‘আ�মহষ আপবমউ’ 

বলেবল।ষ ে ষ িদপষ েথেপ ষ িনেকাষ পরনষ স সযমষ েন ।ষ এষ

 ম উমিষ প�উষ িনেকাষ পউমষ �েিষ েগেল, িনেকা�লষ েথেপষ

ি�া�িষ ম উমউষ িদেপষসম মনযষঅ�সউষ�েবনষএবংষএপামেশষ

দমািেেিষজভিষ�মাষাুেলষদু‘আষপউেবন।ষএষস িষিপবলম ুখ�ষ

�েিষদ�ঘরষদু‘আষপউমষ ুেম�মব।ষষ 

7. এউাউষি�া�িষ ম উমষঅিভ ুেখষউািমনমষপউেবনষএবংষাূেবরউষ
নযমিষেসখমেনাষ‘আ�মহষআপবমউ’ বেলষএপষএপষপেউষসমািটষ

প�উষ িনেকাষ পউেবনষ এবংষ �িাবমউষ িনেকোউষ স িষ

‘আ�মহষ আপবমউ’ বলেবল।ষ ে েপমনষ িদপষ েথেপ ষ িনেকাষ

পউেলষামষআদমিষ�েিষ মেব।ষএষ ম উমিষপ�উষিনেকাষপউমষ

েশষষ�েলষিনেকা�লষেথেপষসম মনযষসেউষআসেবনষএবংষ�মাষ

াুেলষিপবলম ুখ�ষ�েিষদ�ঘরষদু‘আষপউেবন।ষষ 

8. এউাউষাৃা�িষ ম উমোষআসেবন।ষএিটষবেষ ম উম,  মষ �মষ
েথেপষ অিধপষ িনপটবার�।ষ েসখমেনাষ �িাবমউষ ‘আ�মহষ
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আপবমউ’ বেলষ এপষ এপষ পেউষ সমািটষ প�উষ িনেকাষ

পউেবন।ষ িনেকাষ পউমষ �েিষ েগেলষ েসখমনষ েথেপষ সেউষ

আসেবন, িপ�ষদু‘আউষ নযষদমােমেবন নম।ষপমউণ,  উমসূলু�ম�ষ

বেষ ম উমিষপ�উষিনেকাষপেউষদমােমনষিন।১৭০F ملسو هيلع هللا ىلص

171 

9. �ম �ষ সমে�বষ াুরষষ ে�মনষ বমষ  ি�লম- িনে  ষ িনে উষ প�উষ
িনেকাষ পউেবন, এটম ষ ািমি ব।ষ ােবষ  িদষ িনে উষ ােকষ

প�পউষ�েিষ মি, ে  নষঅসু�ষবমষ দুবরলষ ি�লমষঅথবমষ বৃ�মষ

বমষ িশশষ  াযমিদ, ােবষ েসেকে�ষ িদেনউ েশষষ অথবমষ উমাষ

া র�ষিবলবষপউমউষঅবপমশষউেিেছ।ষামাষস�বষনমষ�েলষঅনযষ

েপমনষ �ম �েপষ ামউষ াকষ েথেপষ �িািনিধষ িন ু�ষ পউেবন, 

ি িনষামউষ�েিষিনেকাষপউেবন।ষ 

10. েপমনষ�ম �ষসমে�বষ খনষঅেনযউষাকষেথেপষ�িািনিধষ�েবন, 
াখনষ �িািনিধষ �ম �ষ �থে ষ িনে উষ াকষ েথেপষ প�উষ

িনেকাষপউেবন, ামউাউষামউষ ে�েলউষাকষেথেপষিনেকাষ

পউেবন।ষ 

11. এষিদেনউষপ�উষিনেকাষপউমউষসবরেশষষস িষস�েপরষ� মণযষ

েপমনষ বণরনমষ েন ।ষ ােবষ জ� ষ �েলমষ সূ রমেেউষ াূেবরষ প�উষ

                                                           
171.  বন আববমসষউম. বেলন, উমসূলু�ম�ষ খনষবেষ ম উমিষপ�উষিনেকাষেশষষ

পউোন, াখনষ িািনষ ষ েসম মষ চেলষ ে োন, েসখমেনষ িািনষ দমােমোনষ নমষ
( বেনষ ম মষ: ৩০৩৩)।ষ 
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িনেকাষ পউম।ষ  িদষ উমোষ িনেকাষ পেউষ াম�েলাষ েপমনষ

অসুিবধমষেন ।ষপমউণ, িবিভ�ষবণরনমিষসম�মবমেিষিপউম ষেথেপষ

ামউষ� মণষামািমষ মি।ষ 

12. এষিদেনউষঅনযমনযষআ েলউষ েধযষএপিটষআ লষ�েলম, ি নমিষ
উমি� মানষপউম।ষ ে  নিটষ িাাূেবর িবেমিউাভমেবষআেলমচনমষ

পউমষ�েিেছ।ষ 

13.   ম ষ বমষ   মে উষ �লমিভিষ�ষ বযি�ষ েলমপ েনউষ জেুেশযষ
খুাবমষ �দমনষ পউেবন।ষ এষ খুাবমিষ িািনষ দ�েনউষ িবষিস ূ�ষ

াুেলষ ধউেবন।ষ ে  নিটষ উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص পেউেছন।ষ বনূষ বপউষ

েগমে�উষদু ষবযি�ষেথেপষবিণরা, ামউমষবেলন, 
» ِ َم ْفغَي رَُذ َل ا

َ
غَْد َراِحغَِتِال  ملسو هيلع هللا ىلصَرب ِّ ُْن 

َ
�ِ  َو� ْشِ

يميِ  التم
َ
ّ َِ وَْذ

َ
ُْلُب َ�ْنَ ب ََ

 ِ َم ِِ َخَلَب نِِم�   ملسو هيلع هللا ىلصَوِ�َ ُخْلََُ  رَُذ ِل ا
 ».الم

‘আ উমষ উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصেপষ আ িমে ষ ামশউ�েপউষ  ধযবার�ষ

িদেনষখুাবমষ�দমনষপউোষেদেখিছ, াখনষআ উমষিছলম ষামউষ

সািমিউউষ পমেছ।ষ এটম ষ িছলষ উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص এউষ খুাবমষ  মষ

িািনষি নমিষ�দমনষপেউিছেলন।’ 171F

172 

                                                           
172. আবূষদমজদষ: ১৯৫২; স���ষ বন খু ম  মষ: ২৯৭৩।ষ 
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14. এাষে েনষউমখমষ�েিম নষে , এষিদনিটষআ িমে ষামশউ�েপউষ
অনযা ।ষ আউষ আ িমে ষ ামশউ�পষ �েলমষ আ�ম�উ ি পউষ

পউমউষিদন।ষে  নিটষাূেবরষবিণরাষ�েিেছ।ষামছমেমষএষ�মনিটষ

�ে�ষ ি নম।ষআউষ ি নমষ �মউম ষশউ�েফ ষএপটমষঅংশ।ষাম ষ

�ম �েদউষপারবযষ�মন, পমলষাষঅব�মউষ  রমদমষঅনুধমবনষপেউষ

াদনু মি�ষচলমষাষআ লষপউম।ষস িটমেপষআ�ম�ষাম‘আলমউষ

ি পউ, ামপব�উষবমষঅনযষেপমনষেনপষআ েলউষ মধযে ষপমে ষ

লমগমেনমষএবংষসবষউপে উষঅনযমি, অাউমধ, ুগেম, অনথরপষ

াষঅে�াুপষিবষিষেথেপষেবােচষথমপম।ষ 
 

১২ষি ল�ে উষআ ল 

১২ষি ল�ে উষআ লষাুেউমাুিউষ১১ষি ল�ে উষআ েলউষ া ।ষএষ

িদেনষ �ম �ষ সমে�বগণষ সমধমউণাষ ‘ ুাম‘আে�ল’ াথমষ

�া��মনপমউ�ষ এবংষ ‘ ুাম’আখেখউ’ াথমষ ধ�উ��মনপমউ�- এষ

দু ভমেগ িবভ�ষ�েিষ মন।ষে  নিটষআ�ম�ষাম‘আলমষবেলন,  

ُۡ  فََ�ٓ  َمۡ�ِ يَوۡ  ِ�  َ�َعّجَل  َ�َمن﴿ ِ ّخرَ  َوَمن هِ َعلَيۡ  مَ إ
َ
ُۡ  فََ�ٓ  تََ � ٱ لَِمنِ  هِ� َعلَيۡ  مَ إِ ٰ�َ�ّ 

ْ ٱوَ  َ ٱ ّ�ُقوا ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  ِّ نُّ�مۡ  ا
َ
ونَ ُ�ۡ  هِ إَِ�ۡ  َ  ]  ٢٠٣: البرة[ ﴾ ٢ َ�ُ

‘অাঃাউষ ে ষ ামেমহেমষ পেউষ দু’িদেনষ চেলষআসেব।ষ ামউষ েপমনষ
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ামাষেন ।ষআউষে ষিবলবষপউেব, ামউাষেপমনষঅাউমধষেন ।ষ(এষ

িবধমন) ামউষ নয, ে ষামপািমষঅবলবনষপেউেছ।ষআউষ োম উমষ

আ�ম�উষ ামপািমষ অবলবনষ পউষ এবংষ ে েনষ উমখ, িন�িষ

োম মেদউেপষামাউ ষপমেছষস েবাষপউমষ�েব’।१७२

173 

এখমেনষ‘ে ষামেমহেমষপেউ’ বেলষেসসবষেলমপেপষবুুমেনমষ�েিেছ, 

 মউমষামেদউষ� ষস ম্ষপউমউষ নযষএিদন ষি নমষেথেপষেবউষ�েিষ

 মি।ষাকম�েউষ ‘ে ষ িবলবষপউেব’ বেলষ েসসবষ েলমপেপষ বুুমেনমষ

�েিেছ,  মউমষএিদনষ(ি নমষেছেে)  মনষনম; বউংষি নমো ষঅব�মনষ

পেউনষ এবংষ াউিদনষ সূ রষ াি� ষ আপমেশষ ে�েলষ  মািমউষ াউষ

ামথউষ িনেকাষ েশষষপেউষামউাউষ ি নমষ েছেেষ  মন।ষ ১৩ষামিউখষ

ি নমিষঅব�মনষপউম ষজ� ।ষপমউণ,  

প. আ�মহষাম‘আলমষ শধুষ ামপািমউষ িভি�ো ষামেমামিেষপউমউষ

অনু িাষিদেিেছন।ষে  নিটষজােউমি�িখাষআিমোষবিণরাষ�েিেছ।ষ 

আউষ ামপািমউষ বযমামউিটষ  মনুেষউষ প রপমে ষ �পমশষ ামি।ষ

অেনেপ ষ�ে উষপম ষেথেপষিবউ� �েিষেশষষিদনষপ�উষিনেকাষ

াযমগষ পেউষ থমেপন।ষ আবমউষ অেনেপষ আিথরপষ কিাউষ স�মবনমিষ
                                                           
173. বমপমউমষ: ২০৩।ষ 
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ি নমষাযমগষপেউষচেলষ মন।ষএিটষস�ূণররোষামপািমউষািউাি�।ষ

পমে  ষ�ম �ষসমে�েবউষে মেটাষএ নষপউমষজিচাষনি।ষ 

খ. উমসূলু�মহষ সম�ম�মহষআলম ি�ষ ািমষ সম�ম ষ িনে ষ ১৩ষামিউখষ

ি নমিষ অব�মন পেউষ প�উষ িনেকাষ পেউেছন।ষ আউষ উমসূলু�মহষ

 এউষহবহষঅনুসউেণউষ েধয ষ মবা�িষপলযমণষিনি�া।ষষملسو هيلع هللا ىلص
 
 ুাম‘আে�লষ�ম �ষসমে�বেদউষপউণ�ি 

এিদনষ �ম �েদউষ �ধমনষ পম ষ �ে�,  ম উমোষ প�উষ িনেকা।ষ

ামেদউেপষিনে�ম�ষা�িাোষামথউষ মউমউষপম িটষস��ষপউোষ

�েবষ:   

 এগমউষামিউেখউ নযমিষ�থে ষ  সি দুলষ খম ফষএউষ িনপট�ষ
েছমটষ ম উমিষামথউষ মউোষ�েব।ষাূবরষবিণরাষিনি ষঅনু মি�ষ

�িাবমউষ ‘আ�মহষ আপবমউ’ বেলষ এেপষ এেপষ সমািটষ প�উষ

িনেকাষপউোষ�েব।ষপ�উষ িনেকাষেশষষপেউষ িপছুটমষসেউষ

এেসষিপবলম ুখ�ষ�েিষদু‘আষপউোষ�েব।ষ 

 ামউাউষ ধয ষ ম উমিষামথউষ মউোষ�েব।ষাূেবরষবিণরাষিনি ষ
অনু মি�ষ ‘আ�মহষ আপবমউ’ বেলষ এেপষ এেপষ সমািটষ প�উষ

িনেকাষ পউোষ �েব।ষ প�উষ িনেকাষ েশষষ পেউষ বম ষ িদেপষ

সেউষএেসষিপবলম ুখ�ষ�েিষদু‘আষপউোষ�েব। 
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 ামউাউষবেষ ম উমষাথমষ ম উমাুল-আপমবমিষামথউষ মউোষ
�েব।ষাূবরবিণরাষিনি ষঅনু মি�ষ ‘আ�মহষআপবমউ’ বেলষএেপ 

এেপষসমািটষপ�উষিনেকাষপউোষ�েব।ষপ�উষিনেকাষেশষষ

পেউষএষ�মনষাযমগষপউোষ�েব।ষএখমেনষেপমনষদু‘আষেন ।ষ 

  ুাম‘আে�লষ �ম �েদউষ  নযষ এিদনষ ি নমষ েথেপষ সূ রমেেউষ
াূেবর ষেবউষ�েিষ মািমষঅািউ�ম র।ষসূ রষঅেষেগেলষআউষেবউষ

�েবনষনম।ষেসেকে�ষ ুাম’আখেখউষ�ম �েদউষিবধমনষামউষ নযষ

�ে ম যষ�েব।ষসুাউমংষামউমষউমি� মানষপউেবনষএবংষােউউষ

িদনষপ�উষিনেকাষপউেবন।ষপমউণষ বনষজ উষউম. বেলন,  
ُ اَ رَ غَ  َانْ 

َ
ّم ْت ل   ال

َ
ُِ ِاْن ب  وْذَ ْم

َ
�ِ  وَ يِ  التم يم َِ ّ  ّم حَ   م غِْفرَ  فَ ََ نِِم�  خَ  ُذ َ ْشِ

مَ  ْرِ�َ يَ  ِ
ْ
اَ  يرَ اِ

ْ
 .ِد�َ�َ�َ�َِاْن ال

‘আ িমে ষ ামশউ�েপউষ  মুম মিুউষ িদেপষ (১২ষ ামিউখ) ে ষ বযি�ষ

ি নমিষথমপোষসূ রষ ুেবষ মি, েসষে নষাউিদনষপ�উষিনেকাষনমষ

পেউষ(ি নমষেথেপ) ��মনষনমষপেউ।’ 173F

174 

  িদষ �া��মনপমউ�ষ �ম �গণষ েবউষ �ািমউষ  নযষ ��িাষ
িনেিেছনষএবংষ েচ�মষপেউেছনষামউাউাষ েপমনষপমউেণষ েবউষ

�োষ ামেউনিনষ বমষ ািথ েধযষ সূ রষ অেষ িগেিেছ।ষ ােবষ ামউমষ

                                                           
174.  ুআ�মষ মিলপষ: ১/৪০৭।ষষ 
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অিধপমংশষআিলে উষ  োষ  ুাম‘আে�লষথমপেবনষএবংষ েবউষ

�েিষে োষামউেবন।ষঅনুরাভমেবষ ুাম‘আে�লষ�ম �গণষ িদষ

ি নমিষ ামেদউষ েপমনষ সম ��ষ েউেখষ আেসনষ এবংষ সূ রমেেউষ

াূেবর ষি নমষেথেপষেবউষ�েিষ মন, াম�েলষামউমাষিফেউষিগেিষ

ামষ িনেিষ আসোষ ামউেবন।ষ এষ  নযষ আউষ াউিদনষ থমপোষ

�েবষনম।ষষ 

 এষপমে উষ ধযষিদেি ষ ুাম‘আে�লষ�ম �গণষ�ে উষপম রমিদষ
স ম্ষ পউেবন।ষ অবিশ�ষ থমপলষ িবদমি�ষ ামািমফ।ষ ামউষ

িবেমিউাষআেলমচনমষসম েনষআসেছ। 
 
 ুাম’আখেখউষ�ম �ষসমে�বেদউষ নযষ১৩ষি ল�ে উষপউণ�ি 

 ‘ ুাম’আখেখউ’ �ম �গণষ  খনষ ১২ষ ামিউখষ িদবমগাষ বমষ ১৩ষ

ামিউেখউষ উমাষ ি নমিষ  মানষ পউেবন, াখনষ ােউউষ িদনষ

ামেদউেপষিানষ ম উমো ষপ�উষিনেকাষপউোষ�েব।ষ 

 েসষ উমি�ষ ামেদউেপষ আ�মহষউ ি পেউষ পমটমোষ �েব।ষ পমউণষ
এিট ষি নমিষঅব�মেনউষ ূলষজেুশয।ষ 

 ১৩ষামিউখষ�ম �েদউষ�ধমনষপম ষ�ে�, সূ রষাি� ষআপমেশষ

ে�েলষ মািমউষাউষ ম উমোষামথউষিনেকাষপউম।ষামেদউেপষ

িনে�ম�ষা�িাোষামথউষ মউমউষপম িটষস��ষপউোষ�েবষ:  
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 ১২ষামিউেখউষনযমিষ�থে ষ সি দুলষখম ফ-এউষিনপট�ষেছমটষ

 ম উমিষ ামথউষ  মউোষ �েব।ষ াূবরষ বিণরাষ িনি ষ অনু মি�ষ

‘আ�মহষ আপবমউ’ বেলষ এেপষ এেপষ সমািটষ প�উষ িনেকাষ

পউোষ �েব।ষ প�উষ িনেকাষ েশষষ পেউষ এপটুষ সেউষ এেসষ

িপবলম ুখ�ষ�েিষদু‘আষপউোষ�েব।ষ 

 ামউাউষ  ধযষ  ম উমিষ ামথউষ  মউোষ �েব।ষ াূবরবিণরাষ িনি ষ
অনু মি�ষ ‘আ�মহষ আপবমউ’ বেলষ এেপষ এেপষ সমািটষ প�উষ

িনেকাষপউোষ �েব।ষপ�উষ িনেকাষ েশষষপেউষএপটুষসেউষ

এেসষিপবলম ুখ�ষ�েিষদু‘আষপউোষ�েব। 

 ামউাউষবেষ ম উমষাথমষ ম উমাুল-আপমবমিষামথউষ মউোষ
�েব।ষাূবরবিণরাষিনি ষঅনু মি�ষ ‘আ�মহষআপবমউ’ বেলষএেপষ

এেপষসমািটষপ�উষিনেকাষপউোষ�েব।ষপ�উষিনেকাষেশষষ

পেউষএষ�মনষাযমগষপউোষ�েব।ষএখমেনষেপমনষদু‘আষেন ।ষ 

এষ পমে উষ  ধযষ িদেি ষ  ুামআখেখউষ �ম �ষ সমে�বগণষ �ে উষ

পম রমিদষ স ম্ষ পউেবন।ষ বমিপষ থমপলষ িবদমি�ষ ামািমফ।ষ ামাষ

েসসবষ �ম �ষ সমে�েবউষ  নযষ  মউমষ  �মউষ অিধবমস�ষ নন।ষ এউষ

িবেমিউাষআেলমচনমষসম েনষআসেছ। 
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িবদমি�ষামািমফ 

 ুাম‘আে�লষ বমষ �া��মনপমউ�ষ �ম �গণষ ১২ষ ি ল� ষ এবংষ

 ুামআখেখউষ বমষ ধ�উ��মনপমউ�ষ �ম �গণষ ১৩ষ ি ল� ষ প�উষ

িনেকাষস��ষপউেবন।ষাখন ষামেদউষ�ে উষপম রমিদষেশষষ�েিষ

 মেব।ষােবষ িদষামউমষ �মউষঅিধবমস�ষনমষ�েিষথমেপন, াম�েলষ

িবদমি�ষামািমফষপউমষছমেমষামেদউষ নযষ �মষ েথেপষ েবউষ�ািমষ

 মেি ষ �েবষ নম।ষ পমউণষ বম েউউষ েলমপেদউষ  নযষ �ে উষ িবদমি�ষ

ামািমফষািমি ব।ষ 

িবদমি�ষামািমেফউষা�িাষষ 

িবদমি�ষ ামািমফষ অনযষ ামািমেফউষ  া ।ষ ােবষ এষ ামািমফষ

সমধমউণষ োমশমপষ ােউ ষ পউমষ �ি।ষ ামািমফষ �ম েউষ আসািমদষ

েথেপষ শরষ পউোষ �ি।ষ এউষ সমািটষ চ�েউষ েপমনষ উ লষ েন ; 

  িাবমাষ েন ।ষ ামািমফষ েশষষ পউমউষ াউষ দু’উমপ‘আাষ

ামািমেফউষ সমলমাষ আদমিষ পউোষ �েব।ষ  মপমে ষ  বউম��ে উষ

সম েনষস�বষনমষ�েলষ�মউমে উষে েপমনষ মিগমিষআদমিষপউেবন।ষ

এষামািমেফউষাউষেপমনষসম‘ঈষেন ।ষ 
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িবদমি�ষামািমফষসং�ম�ষিপছুষ মসআলমষষ 

 এষ ামািমফিটষ �মউম ষ শউ�ফেপষ িবদমিষ েদিমউষ  নযষ িবদমি�ষ
সমলমে উষ  া।ষ সুাউমংষ বম াু�ম�উষ সমেথষ সংি��ষ ামউষ

সবরেশষষ দমিিূষ �েবষ এ ষ ামািমফষ স��ষ পউম।ষ �মদ�েসষ

এেসেছ, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصবেলন,  
 َفغْفِ «
َ
ّم ّ َحدهللا َح

َ
دِ  يَُ� َ  ئخِ َر م ب َْ َْ َيِْت نِ   ِ ُر 

ْ
 ».يل

‘োম মেদউষেপজষে নষামউষসবরেশষষপম ষবম াু�ম�উ ামািমফষনমষ

পেউষ �মষাযমগষনমষপেউ।’ 174F

175  

ো িনষআবদু�ম�ষ বনষআ�মস উম. েথেপষবিণরা, িািনষবেলন, 

مِ «
ُ
ْ  يَُ� َ  ئخِ ب

َ
َميُك ب دِ َر ا َْ َْ َيِْت ْم نِ ذِ ُر 

ْ
عمُال ُخف  مِ  يل

َ
ّ 

م
ةِ ّ

َ
َمْرب

ْ
ْن ال َْ  َف 

َيِِ 
ْ
 ».ِض ال

‘েলমপেদউেপষ িনেদরশষ �দমনষ পউমষ �েিেছষ ে , বম াু�ম�উষ সমেথষ

ামেদউষ সবরেশষষ পম ষ ে নষ �িষ ামািমফষ পউম।ষ ােবষ  মিসপষ

                                                           
175.  ুসিল ষ: ১৩২৭।ষ 
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 মব�েষ ি�লমেদউষেকে�ষএটমষিশিথলষপউমষ�েিেছ।’176 

 িপ�ষ মিসপষ মব�েষ ি�লমষ মউমষামািমেফষ ি িমউাষস��ষ
পেউষেফেলেছন, ামেদউষ নযষস�বষ�েলষািব�ষ�ািমষা র�ষ

অোকমষপউেবনষএবংষািব�ামষঅ রনষেশেষষিবদমি�ষামািমফষ

পউেবন।ষএটম ষজ� ।ষঅনযথমিষামেদউষেথেপষএ ষামািমফষ

উি�াষ �েিষ  মেব।ষপমউণষ িবদমিষ �ে ষ উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষ ��ষ

সমিফিমষউম.-এউষ�মেি ষএেসষ মািমিষিািনষি ে সষপউেলন, 

েসষিপষামািমেফষ ফম মষপেউেছ? ামউমষবলেলন, �যমা।ষাখনষ

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বলেলন, ‘াম�েলষেসষএখনষে োষামউেব।’ 176F

177   

 �ম �ষ সমে�বেদউষ সবরেশষষ আ লষ �েবষ এ ষ ামািমফ।ষ এিটষ
ািমি ব।ষএউাউষআউষদ�ঘরষস িষ �মিষঅব�মনষপউমষ মেবষ

নম।ষপউেলষাুনউমিষিবদমি�ষামািমফষপউোষ�েব।ষােবষ িদষ

সম মনযষস িষঅব�মনষপেউ, ে  নষেপমনষস��উষ নযষঅোকম, 

খমদযসম ��ষ�েিউষ নযষঅোকমষিপংবমষজা�মউষসম ��উষ নযষ

অোকম।ষ এষ  মা�িষ েপমনষ িবষিষ �েলষ ামোষ েপমনষ স সযমষ

েন ।ষএ িনভমেবষ�ম �ষসমে�বষ িদষেপমনষপমউেণষাূেবরষ�ে উষ

ামািমেফউষ সম‘ঈষ নমষ পেউষ থমেপন, াম�েলষ িািনষ িবদমি�ষ

                                                           
176.  ুসিল ষ: ১৩২৮।ষ 
177. বুখমউ�ষ: ৪৪০১;  ুসিল ষ: ১২১১।ষ 
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ামািমেফউষ ােউষ সম‘ঈ পউেবন।ষ এোষ েপমনষ অসুিবধমষ �েবষ

নম।ষেপননমষএটমষসম মনযষস িষবেলষিবেবিচা।ষ 
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এপষন েউষ� -জ উম 

 

�ে উষরপনষাথমষফউ স ূ� 

(1)  �উম ষাথমষ� ষশরষপউমউষিনিাষপউম। 

(2) আউমফমিষঅব�মন। 

(3) ামািমেফষি িমউাষবমষামািমেফষ ফম ম।ষ 

(4) অিধপমংশষ শউ�িািবেদউষ  োষ সমফমষ াষ  মউািমিষ সম‘ঈষ

পউম।ষ(  ম ষআবুষ�মিনফম উ�. এটমেপষািমি বষবেলেছন।)  
{এসবষরপেনউষেপমনষএপিটষেছেেষিদেলাষ� ষ�েবষনম।} 

�ে উষািমি বস ূ� 

১.  �পমাষঅিা� ষপউমউষআেগষ �উম ষবমধমা। 

২. আউমফমউষ িদমেনষসূ রমেষা র�ষঅব�মনষপউম। 

৩.  ু দমিলফমিষউমাষ মান। 

৪. প�উষিনেকাষপউম। 

৫.  মথমষ ু�ন বমষচুলষেছমটষপউম। 

৬. আ িমে ষামশউ�েপউষউমাস ূ�ষি নমিষ মান। 

৭. িবদমি�ষামািমফষপউম। 
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এসবষািমি েবউষেপমনষএপিটষেছেেষিদেল, দ ষঅথরমৎষাশষ েব�ষ

পেউষকিাাূউণষিদোষ�েব।} 

জ উমউষরপনষবমষফউ স ূ� 

 �উম ষাথমষজ উমষশরষপউমউষিনিাষপউম। 

বম াু�ম�উষামািমফষপউম। 

সমফমষাষ মউািমিষসম‘ঈষপউম। 

জ উমউষািমি বস ূ� 

1.  �পমাষেথেপষ �উম ষবমাধম।ষ 
2.  মথমষ ু�ন বমষচুলষেছমটষপউম। 
3. আবূষ�মন�ফমষউ�.-এউষ োষসমফম- মউািমিষসম‘ঈষপউম।ষ 

 �উম ষঅব�মিষিনিষ�ষপম স ূ� 

1.  মথমউষচুলষপমট-ছমাটষবমষাুেউমাুিউষ ু�ন পউম। 
2. �মাষবমষামেিউষনখষপারনষবমষজােেষেফলম। 
3.  �উম ষ বমাধমউষ াউষ শউ�উ, পমােষ িপংবমষ এষ দু’িটউষ সমেথষ

স�ৃ�ষঅনযষিপছুোষসুগিবষ মা�িষিপছুষবযব�মউষপউম। 

4. িববম�ষপউম, িববম�ষেদিমষবমষিববমে�উষ�েমবষামঠমেনম।ষ 
5.  �উম ষঅব�মিষস�বমসষপউম। 
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6.  �উম ষঅব�মিষপমে মে� নমস�ষ�ম �-��উষে লমে শম। 
7.  �উম ষঅব�মিষিশপমউষপউম।ষ 
8.  মথমষআবৃাষপউম।ষ(াুরষেদউষ নয) 
9. াুেউমষশউ�উষেঢেপষেনিমউষ াষোমশমপষিপংবমষাম ম মউষ াষ

অধরম�ষ ঢমেপষ এ নষ োমশমপষ ািউধমনষ পউম।ষ ে  নষ ম মষ বমষ

াম ম মষািউধমনষপউম।ষ(াুরষেদউষ নয) 

10. �মাষে ম মষবযব�মউষপউম।ষ( ি�লমেদউষ নয) 
11. েনপমবষাউম।ষ( ি�লমেদউষ নয) 
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এপষন েউষাম ম�ুষ�  

 

৮ষি ল�ে উষাূেবরষাম ম�ুষ� ষামলনপমউ�উষপউণ�ি 

১-  �পমা েথেপষবমষ �পমাষঅিা� ষপউমউষআেগষ �উম ষবমাধম।ষ

জ উমষআদমেিউষ িনিাষ পেউষ  ুেখষ বলম,  ََ ميْ
َ
ْمَرة   ل ُْ  (লমববম পমষ

জ উমামন)।ষবমিাু�ম�উষামািমফষশরষপউমউষআগষা র�ষসমধয াষ

ামলিবিমষামঠষপউোষথমপম।ষ 

২- বমিাু�মে�ষোৗেছষজ উমউষামািমফষস�মদনষপউম। 

৩- জ উমউষসম‘ঈষস�মদনষপউম।ষ 

৪-  মথমউষচুলষেছমটষপউমষঅথবমষ মথমষ ু�ন পউম।ষােবষএষজ উমউষ

েকে�ষ েছমটষ পউম ষ জ� ।ষ এউাউষ েগমসলষ পেউষ ািউ��ষ �েিষ

�মভমিবপষ পমােষ ােউষ েনিম।ষ অনযষ েপমনষ জ উমষ নমষ পেউষ ৮ষ

ি ল� ষা র�ষ�ে উষ �উমে উষঅোকমিষথমপম।ষএষস েিষনফলষ

াািমফ, পুউআনষ িালমািমা,  ম মোউষ সমেথষ সমলমা আদমি, 
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�ম �েদউষ েসবমষাষ ি ল�ে উষদশিদেনউষফ �লাষঅধযমেিষ িলিখাষ

আ লস ূ�ষ�ভৃিাষেনপষআ েলষিনে েপষিনেিমি াষউমখম।ষ 

৮ষি ল� ষ 

িন ষঅব�মনষ�লষ েথেপষ�ে উষ িনিো  م
َ
ََ ل ّع  يْ ي  َح   (লমববম পমষ

�ম�মন) বেলষ  �উম ষ বমাধমষ এবংষ ি নমিষ গ নষ পউম।ষ েসখমেনষ

ে ম�উ, আসউ,  মগিউব,  শমষ এবংষ াউিদেনউষ ফ েউউষ সমলমাষ

িন ষিন ষািমে�ষদু’উমপ‘আাষপেউষআদমিষপউম।ষ 

৯ষি ল� ষ(আউমফমষিদবস) 

1) ৯ষি ল� ষসূে রমদেিউষাউষআউমফমিষউািমনমষ�ািম।ষেসখমেনষ
ে ম�েউউষ আজিমলষ ািমে�ষ ে ম�উষ াষ আসউষ দু ষ ািমে�উষ

সমলমাষ এপষ আ মনষ াষ দু ষ  পম োষ দু’উমপ‘আাষ পেউষ

এপসমেথষআদমিষ পউম।ষ সমলমাষআদমেিউষ াউষ েথেপষ সূ রমেষ

া র�ষ দু‘আষাষ ি পেউষ  শগলষ থমপম।ষ সমধয াষ জভিষ �মাষ

াুেলষদু‘আষপউম। 

2) সূ রমেেউষ িপছুকণষ াউষ ধ�েউ-সুে�ষ শম�ভমেবষ  ু দমিলফমিষ
উািমনমষ�ািম। 
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3)  ু দমিলফমিষ োৗেছষ  শমউষ ািমে�ষ এপষ আ মনষ াষ দু ষ
 পম ো,  মগিউবষাষ শমউষসমলমাষএপসমেথষআদমিষপউম।ষ

 শমউষসমলমাষপসউষপেউষদু’উমপ‘আাষােমষএবংষসমেথষসমেথষ

েবােউউষসমলমাাষআদমিষপেউষেনিম।ষ 

4)  ু দমিলফমিষউমা মান।ষফ উষ�ািমউষাউষআজিমলষািমে�ষ
ফ েউউষ সমলমাষ আদমিষ পউম।ষ আপমশষ ফসরমষ �ািমষ া র�ষ

দু‘আষ ুনম মোষ শগলষথমপম।ষ 

5)  ু দমিলফমষেথেপষপ�উষসং��ষপউমষে োষামেউষােবষ রউ�ষ
নি।ষ৫৯ষবমষ৭০িটষপ�উষসং��ষপউম।ষ ি নমষ েথেপাষপ�উষ

সং��ষ পউমষ ে োষ ামেউ।ষ ামিনষ িদেিষ প�উষ েধমাষ পউমউষ

েপমেনমষিবধমনষেন ।ষ 

6) সূে রমদেিউষাূেবরষি নমিষউািমনমষ�ািম।ষােবষদুবরলেদউষেকে�ষ
 ধযউমোউষাউষি নমউষজেুেশষউানমষ�েিষ মািমষ মেি । 
 

১০ষি ল�  

১।ষামলিবিমষামঠষববষপেউষ ম উমেিষআপমবমষাথমষবেষ ম উমিষ

সমািট প�উষ িনেকাষ পউম।ষ িনেকোউষ স িষ �োযপবমউষ

‘িবসি �মি�ষআ�মহষআপবউ’ অথবমষ‘আ�মহষআপবউ’ বলম।ষ 
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২।ষ�মদ�ষাথমষাশষ েব�ষপউম, অনযেপষদমিিূষিদেিষথমপেলষ�মদ�ষ

 েব�ষ �েিেছষ িপ-নমষ েসষ বযমামেউষ িনি�াষ �ািম।ষ �মউমে উষ

অিধবমিসেদউষাাউষ�মদ�ষ েব�ষপউমষািমি বষনি।ষ 

৩।ষ  মথমষ  ু�ন অথবমষ চুলষ েছমটষ পউম।ষ  ু�ন পউম ষ জ� ।ষ

 ি�লমেদউষেকে�ষআঙুেলউষঅ�ভমগষািউ মণষেছমটষপউম।ষ 

৪।ষ মথমষ  ু েনউষ মধযে ষ �উম ষ�োষ েবিউেিষ�মথি পষ�মলমলষ

�েিষ  মািম, এোষ �ম �-��ষ ে লম-ে শমষ ছমেমষ  �উম ষ অব�মিষ

িনিষ�ষঅনযসবষিবষিষৈবধষ�েিষ মেব।ষ 

৫।ষামািমেফষি িমউাষবমষামািমেফষ ফম মষাথমষফউ ষামািমফষ

স�মদনষ পউম।ষ এষ েকে�ষ এগমউষ াষ বমউষ ামিউখষ সূ রমেেউষ াূবরষ

া র�ষ িবলবষ পউমউষ অবপমশষ উেিেছ।ষ অিধপমংশষ শউ�িািবেদউষ

 োষএউােউাষআদমিষপউমষ মেব, ােবষ১৩ষামিউখষসূ রমেেউষাূেবরষ

েসেউষেনিমষভমল।ষ 

৬।ষসম‘ঈষপউমষাষাুনউমিষি নমিষগ ন। 

৭ ।ষ১০ষামিউখষিদবমগাষউমাষি নমিষ মান। 
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জে�খয, ামািমেফষ ি িমউাষ বমষ ামািমেফষ  ফম মষ আদমেিউষ াউষ

�ম �-��উষে লম-ে শমাষৈবধষ�েিষ মি।ষ 

১১ষি ল�  

সূ রষাি� ষআপমেশষে�েলষ মািমউষাউষেছমট,  ধয, বেষ ম উমউষ

�োযপিটোষসমািটষপেউষপ�উষিনেকাষপউম।ষেছমটষ ম উমষেথেপষ

শরষ পেউ বেষ  ম উমিষ েশষষ পউম।ষ েছমটষ াষ  ধযষ  ম উমিষ

িনেকোউষাউষদমািেেিষদু’�মাষজিঠেিষদ�ঘরষদু‘আষপউম। 

১২ষি ল�  

১।ষ১২ষামিউখষঅথরমৎষ১১ষামিউখষিদবমগাষউমাষি নমিষউমা মান। 

২।ষ সূ রষ াি� ষ আপমেশষ ে�েলষ  মািমউষ াউষ িানষ  ম উমউষ

�োযপিটোষ সমািটষ পেউষ প�উষ িনেকা।ষ শধুষ েছমটষ াষ  ধযষ

 ম উমোষিনেকোউষাউষদমািেেিষদু’�মাষজিঠেিষদ�ঘরষদু‘আষপউম। 

�ম �েদউষ নযষ ১২ষামিউেখষ ি নমষ াযমগষপউমষ মেি ।ষােবষ শারষ

�ে�ষ সূ রমেেউষ াূেবর ষ ি নমউষ স� মনমষ অিা� ষ পউোষ �েব।ষ
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েসিদন ষ িদষপমজেপষ �মষেছেেষে োষ�িষাম�েলষ �মষাযমেগউষ

াূেবরষিবদমি�ষামািমফষআদমিষপউম। 

৩।ষ ১২ষ ামিউখষ িদবমগাষ উমাষ ি নমিষ  মানষ পউমষ জ� ।ষ ১২ষ

ামিউেখউষউমাষি নমিষ মানষপউেলষ১৩ষামিউখষসূ রষে�েলষ মািমউষ

াউষেছমট,  ধযষাষবেষষ ম উমিষপ�উষিনেকাষপেউষি নমষাযমগষ

পউম।ষষ 

১৩ষি ল�  

১।ষসূ রষে�েলষ মািমউষাউষাউষেছমট,  ধযষাষবেষ ম উমিষসমািটষ

পেউষপ�উষিনেকা।ষেছমটষ ম উমষেথেপষশরষপেউষবেষ ম উমোষ

িগেিষ েশষষ পউেব।ষ শধুষ েছমটষ াষ  ধযষ  ম উমোষ িনেকোউষ াউষ

দমািেেিষদু’�মাষজিঠেিষদু‘আষপউেব। 

২।ষি নমষাযমগষপেউষ �মষঅিভ ুেখষ ম�মষএবংষ �মষাযমেগউষআেগষ

িবদমি�ষ ামািমফষ স�মদনষ পউম।ষ ােবষ �সূিাষ াষ  মব�েষ

 ি�লমেদউষ নযষিবদমি�ষামািমফষনমষপউমউষঅনু িাষআেছ। 
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�ে উষামলিবিমষিন�রা 

» ََ ميْ
َ
مم  ل َُ ْ الغع َْ ميْ

َ
ََ  ل ميْ

َ
ََ  ّ ل ْ� ِ

َِ  ََ َ َْ  ل يْ م
َ
َْمدَ  مِ م  ْ ل

ْ
ََ  َواَ ْعَم َ  ال َ  ل

ْ َْ
ْ
ُمغ
ْ
ََ  ّ َوال ْ� ِ

 »لََ َِ

(লমববম পমষ আ�মহ�মষ লমববম পম, লমববম পমষ লমষ শমউ�পমষ লমপমষ

লমববম পম,  �মলষ�ম দমষািমনষ িন‘ মামষলমপমষািমলষ  ুলপ, লমষ

শমউ�পমষলমপম) 

‘আি ষ �মি উ, ে�ষআ�ম�! আি ষ �মি উ।ষ োম মউষ েপমেনমষ শউ�পষ

েন ।ষিন�ি ষ�শংসমষাষিনিম াষোম মউষএবংষউম ূা, োম মউষ

েপমেনমষশউ�পষেন । 
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াািমেফউষস িষরপেনষ িম মন� 

েথেপষ� েউষআসািমদষা র�ষােমউষিবেশষষদু‘আ 

﴿ ٓ �ۡ ٱ ِ�  َءاتَِنا َرّ�َنا  ﴾ ٢ َّارِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ِخَرةِ �ٱ َوِ�  َحَسَنةٗ  َياُّ

 ]  ٢٠١: البرة[

(উববমনমষ আিানমষ িফদষ দুন িমষ �মসমনম�, ািমিফলষ আিখউমিাষ

�মসমনম�, ািমিপনমষ আ মবমনষ নমউ) ে�ষ আ মেদউষ উব! আ মেদউষ

দুিনিমোষ পলযমণষ দমাষ এবংষ আেখউমোষ পলযমণষ দমাষ এবংষ

আ মেদউেপষঅি�উষশমিেষ�োষবমছমা।ষ 

 

 

 

 

 

আউমফমষিদবেসউষিবেশষষদু‘আ 
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» َّ  َ
َ
  مِل

م
ََ  َّ  وَْحَد ُ  اهللاُ  مِّ � ِ

َِ ُْ
َ
ُ  ل

َ
ْ ل َُ

ْ
ُمغ
ْ
ُ  ال

َ
َْمدُ  َول

ْ
َ  وَُذ َ  ال ِو  ُُ   ََ ْ َْ 

 »لَِديرهللا 

(লমষ  লম�মষ  �ম�মহষ ািম�দম�ূষ লমষ শমউ�পমলম�ূষ লমহলষ  ুলপ, 

ািমলমহলষ�ম দ, ািমহিমষআলমষপুি�ষশম িিনষ�মদ�উ) 

‘আ�ম�ষছমেমষ��ষেপমনষ ম‘বুদষেন ।ষিািনষএপষামাউষেপমনষশউ�পষ

েন ।ষউম ূষামাউ ষএবংষ�শংসমষ ম� ষামাউ।ষিািনষসপলষিপছুউষ

াাউষক ামবমন।’  
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�ে উষািউস মি্ 

�ম �ষ সমে�বষ �ে উষপম রমিদষ স��ষপউমউষাউষঅিধপষািউ মেণষ

ি পউষাষ িেগফমউষপউেবন।ষআ�ম� াম‘আলমষবেলন, 

ْ  ُُمّ ﴿ �ِيُضوا
َ
فَاَض  ُث َحيۡ  ِمنۡ  أ

َ
ْ َتغۡ سۡ ٱوَ  َّاُس ٱ أ ۚ ٱ فُِروا َ َ ٱ إِنّ  ِّ  ١ رِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  ِّ

ْ ذۡ ٱفَ  ِسَكُ�مۡ ّمَ�ٰ  ُتمقََضيۡ  فَإَِذا َ ٱ ُكُروا ٓ  رُِ�مۡ َكِذ�ۡ  ِّ وۡ  َءُ�مۡ َءابَا
َ
دّ  أ ََ َ

 فَِمنَ  �ۗ رٗ ذِكۡ  أ
ٓ َر�ّ  َ�ُقوُل  َمن َّاِس ٱ �ۡ ٱ ِ�  َءاتَِنا َنا ٰ  ِمنۡ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  ۥَ�ُ  َوَما َياُّ  ُهمَوِمنۡ  ٢ قٖ َخَ�

�ۡ ٱ ِ�  َءاتَِنا َرّ�َنآ  َ�ُقوُل  ّمن  ٢ َّارِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ِخَرةِ �ٱ َوِ�  َحَسَنةٗ  َياُّ
 ٰ ََ ْو

ُ
ِّما نَِصيٞب  لَُهمۡ  �َِك أ ِّ  ْۚ ُ ٱوَ  َكَسُبوا  -١٩٩: البرة[ ﴾ ٢ َساِب ۡ�ِ ٱ �عُ َ�ِ  ِّ

٢٠٢  [ 

‘অাঃাউষ োম উমষ �াযমবারনষ পউ, ে খমনষ েথেপষ  মনুেষউমষ

�াযমবারনষপেউষএবংষআ�ম�উষপমেছষক মষ চমা।ষ িন�িষআ�ম�ষ

ক মশ�ল, াউ ষদিমলু।ষামউাউষ খনষ োম উমষ োম মেদউষ�ে উষ

পম স ূ�ষ েশষষ পউেব, াখনষ আ�ম�েপষ �উণষ পউ, ে ভমেবষ

োম উম �উণষপউোষ োম মেদউষবমা-দমদমেদউেপ, এ নিপষামউষ

েচেিষঅিধপষ�উণ।ষআউষ মনুেষউষ েধযষএ নাষআেছষে ষবেল, 

ে�ষ আ মেদউষ উব, আ মেদউেপষ দুিনিমো ষ িদেিষ িদন।ষ ব�াষ
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আিখউমোষ ামউষ  নযষ েপমেনমষ অংশষ েন ।ষ আউষ ামেদউষ  েধযষ

এ নাষআেছ,  মউমষবেল, ে�ষআ মেদউষউব, আ মেদউেপষদুিনিমোষ

পলযমণষ িদন। আউষ আিখউমোাষ পলযমণষ িদনষ এবংষ আ মেদউেপষ

আগেনউষআ মবষেথেপষউকমষপরন।ষামউমষ মষঅ রনষপেউেছষামউষ

ি�সযমষামেদউষউেিেছ।ষআউষআ�ম�ষি�সমবষ��েণষ�া’।१७७

178  

�েদেশষ েফউমউষ স িষ সফেউউষ আদবস ূ�ষ এবংষ দু‘আষ আ েলষ

েনেবন।ষ সফউস��ষ াষ ািউবমউ-ািউ েনউষ সে�ষ সদিষ াষ জ�াষ

আচউণষপউেবন।ষ িদষামেদউষউ�িাষএ নষ�েিষথমেপষে , েসখমেনষ

�মিদিমষ িনেিষ ে োষ �ি, াম�েলষামেদউষ  েনমাুি�উষ নযষ �মিদিমষ

িনেিষ মেবন।ষ 

�ম �ষসমে�বেদউষ নযষ দ�নমষশউ�ফষি িমউাষপউমষঅািউ�ম রষনি।ষ

 দ�নমউষ ি িমউাষ বউংষ এপিটষ �া�ষ সু�া।ষ �ে উষ সে�ষ এউষ

েপমেনমষস�ৃ�ামষ েন ।ষ�ে উষআেলমচনমউষসমেথষএউষআেলমচনমষ

�েিষ থমেপ, েপননমষ অেনপষ  মনুষষ অেনপষ দূউ-দুউম�ষ েথেপষ

                                                           
178. (বমপমউমষ: ১৯৯-২০২)  



 

175 

আেসন।ষ আলমদমষ আলমদমভমেবষ দু মিগমষ সফেউউষ লেকযষ দুবমউষ

আসমষপ�পউষিবধমিষএপষসে� ষামউমষদু মিগমিষসফউষপেউন।ষ 

�ম �ষ সমে�বেদউষ  নযষ স �চ�নষ �ল, দৃঢ় ঈ মন, নাুনষ �াযি-

জালি�ষ এবংষ অেনপষ েবিশষ আনুগায,  বমদাষ াষ জ�াষ চিউ�ষ

িনেিষ িফেউষআসম।ষপমউণ, �ে উষ ধযষ িদেিষ ে নষামউষনবষ �ষ

ঘেট।ষ (ে�ষ আ�ম�ষ াুি ষ আ মেদউেপষ পবুলষ পউ।ষ িন�ি ষ াুি ষ

সবরে�মাম, সবর , আ মেদউষ াাবমষ পবুলষ পউ।ষ িন�ি ষ াুি ষ

াাবমষপবুলপমউ�, দিমলু।)  
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 দ�নমউষি িমউা 

 

ািব�ষ �মউষনযমিষ দ�নমাষািব�ষাষস�মিনাষশ�উ, া��ষনমি লষ

�ািমউষ �মন।ষ ািব�ষ পুউআেনউষ �মিষ অেধরপষ নমি লষ �েিেছষ

 দ�নমি।ষ  দ�নমষ  সলমে উষ �মণেপে, ঈ মেনউষ আ�ি�ল।ষ

 ু�মি উষ াষ আনসমউেদউষ ি লনভূি ।ষ  ুসল মনেদউষ �থ ষ

উম ধমন�।ষ এখমনষ েথেপ ষ আ�ম�উষ ােথষ ি �মেদউষ াামপমষ

জে�মিলাষ �েিিছল, আউষ এখমনষ েথেপ ষ ি�দমিমোউষ আেলমউষ

িব�ুউণষ ঘেটেছ।ষ ফেলষ আেলমিপাষ �েিেছষ সমউমষ িব�।ষ এখমনষ

েথেপষ সোযউষ াামপমবম��ষ  ু’ি নগণষ সমউমষ দুিনিমিষ ছিেেিষ

ােেিছেলন।ষ ামাউমষ  মনুষেপষ অবপমউষ েথেপষ আেলমউষ িদেপষ

ে েপেছন।ষনব� �উষেশষষদশষবছেউউষ �বনষ মান, ামাউষ ৃাুযষাষ

পমফন-দমফনষ এষ ভূি ো ষ �েিেছ।ষ এষ ভূি ো ষ িািনষ শমিিাষ

আেছন।ষ এখমনষ েথেপ ষ িািনষ াুনরিিাষ �েবন।ষ নব�েদউষ  েধযষ

এপ ম�ষামাউষপবউ ষ সুিনধরমিউাষউেিেছ।ষাম ষ দ�নমউষ ি িমউাষ
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আ মেদউেপষ  সলমে উষ েসমনমল�ষ  িা�মেসউষ িদেপষ িফেউষ ে োষ

সম�ম যষপেউ।ষসুদৃঢ়ষপেউষআ মেদউষঈ মন-আপ�দমউষিভি�।ষ 

�ে উষসমেথষ দ�নমষি িমউোউষ িদাষেপমনষসংি��ামষেন ; িপ� 

�ে উষসফেউষে ে�াুষ দ�নমিষ মািমউষসুে মগষৈািউষ�ি, েসে�াুষ

 মউমষবি�িবর�ষেথেপষ� ষপউোষআেসষামেদউষ নযষিবেশষভমেবষএষ

সুে মেগউষস�যব�মউষপউমটম ষপম য।ষ  
 দ�নমষি িমউোউষসু�াষাউ�পম 

 দ�নমষ ি িমউোউষ সু�াষাউ�পমষ �ল,  সি েদষনবব�ষ ি িমউোউষ

িনিাষপেউষআািনষ দ�নমউষজেুেশয উািমনমষ�েবন।ষেপননমষআবূষ

হউমিউমষউম. েথেপষবিণরা, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন, 

ِد الرمُذ ِل « ِّ ََراِ  َوَمْس
ْ
ِد ال ِّ َمْس

ْ
ََثَِ  َمَسيِجَد ال  ثَ

َ
 مِِ

م
دم الر َحيُل مِّ َّ ُ  ملسو هيلع هللا ىلصَّ ُ

لَْص 
َ
ِد اا ِّ  .»َوَمْس

‘িানিটষ  সি দষ ছমেমষ অনযষ েপমেনমষ �মেনউষ িদেপষ ( বমদোউষ

জেুেশয) সফউষপউমষ মেবষনমষ:  সি েদষ�মউম , উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষ

 সি দষ( সি েদষনবব�ষ) াষ সি েদষআপসম।’ 178F

179  

                                                           
179. বুখমউ�ষ: ১১৮৯,  ুসিল ষ: ১৩৯৭।ষ 
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এষ�মদ�েসউষআেলমেপষশমিখুলষ সলম ষ  ম ষ বনষাম ি িমষউ�. 

বেলন, 

ِا ِ وَ  ََ ِد ِْ َ� ِّ ََِة ِف َمْس ِِ  ُدوَ  ال م
َم َفِر ِزَ�يَرَة َ�ْسِ ا ي مَدا َكَ  لَْ ُدُ  نِيلسم ام

َ
ب

ُ ا ِْ  م َذَاا َ�
َ
ِِ ب ُعغََمي

ْ
َثُ ال

ْ
،
َ
ُ  َوب ِِمم

َ
غَيِْال اا َّ ي  ِ

م
ْ خَيَ  َهللا ََ ي ِخ ََ لَُ  ِ�ي

َ
َمْسل

ْ
ل

وعو   .َمْشُ

‘সফউপমিউউষসফেউউষজেুশযষ িদষশধুষনব�উষপবউষি িমউাষ�ি, 

ামাউষ সি েদষসমলমাষআদমিষপউমষনমষ�ি, াম�েলষএ ষ মসআলমিষ

 ািবেউমধষ উেিেছ।ষ ে ষ পথমউষ াাউষ   ম গণষ এবং অিধপমংশষ

শউ�িাষ িবেশষ ষ এপ াষ োমষণষ পেউেছনষ ামষ �েলম, এটমষ

শউ�িাস�াষনি।’ 179F

180  

 বনষ াম ি িমষ উ�. আেউমষ বেলন, ‘ে েনষ উমেখম, নব�ষ এউষ ملسو هيلع هللا ىلص

পবউষ ি িমউাষ বহষ  বমদাষ েথেপষ   রমদমাূণর, অেনপষ নফলষপ রষ

েথেপষ জ� ; িপ�ষ সফউপমিউউষ  নযষ ে�িষ �ে�, েসষ  সি েদষ

নবব�ষ ি িমউোউষ িনিাষপউেব।ষঅাাউষ েসষ নব�ষ এউ পবউষ ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
180.  বনষাম ি িম, আল-ফমামািমলষপুবউমষ: ৫/১৪৯।ষ 
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ি িমউাষ পউেবষ এবংষ ামাউষ াাউষ সমলমাষ াষ সমলম ষ োশষ

পউেব।’181  

�খযমাষ  ু�মিুসষ শম�ষ ািমিলজ�ম�ষ েদ�লভ�ষ উ�. এষ �মদ�েসউষ

বযমখযমিষবেলন, 
ُكْ َ   ي ْ َوَ�تَْسم ََ ْم يَُزْوُرْوَ� َِ ِم

ّْ َم   نَِز َم َيِذِغيمِ  َفْبُ ُدْوَ  َمَ اِضَ  ُاَع
ْ
ْذُت اِ

َ
َكَ  ب

م  ِِ
ْ خََسدم اَم ََ ْ ََ  َّ َفَسيِد َاي 

ْ
َمْاِر�ِْف َوال يْ َوِ�يِْال ِاَن ا ََ َم  ملسو هيلع هللا ىلصنِ َفَسيَد ِل�َِِ

ْ
ال

َ م 
ْ
ِ اِهللاْ َوال

ِْ َ َدِر�َْع   ِلِعََيَدِة َ� ِْ َم يََ  َعيِِِرْ َوِالَ ّم َعيِِِر نِيل ّم ُ ال ِْ تَِاُ  َ�
ْ
يَغ

َبْسَ َوَ�َتم 
ْ
 م ال

َ
غِْدْي ب ِهللا ِف  ِّ ََ َذَ ا ِ  َدل

م ُُ ْ َر  ِِ اِهللا َواللم ْوِلَي
َ
ََيَدِة َوِموع ِاْن ب ِّ

غَُم  ّْ
َ
َمْ� َواُهللا ب  .ا

‘ মে�ল�ষ  ুেগউষ  মনুেষউমষ ামেদউষ ধমউণম োষ   রমদমাূণরষ

�মনস ূ�েপষজেুশযষপেউষামষ ি িমউাষপউাষএবংষামউষ  মধযে ষ

(ামেদউষধমউণম ো) বউপাষলমভষপউা।ষএোষউেিেছষসাযচুযিা, 

িবপৃিাষ াষ ফমসমদষ  মষ পমেউমষ অ মনমষ নি।ষ অাাউষ নব�ষملسو هيلع هللا ىلص এষ

ফমসমদষ িচউােউষ ববষ পেউষ েদন,  মোষ শম‘আেিউ১৮১F

182 নিষ এ নষ

                                                           
181. আল-ফুউপমনষ বম নমষ আজিলিম উষ উ� মনষ ািমষ আজিলিম শ-শম ামনষ : 

১/৩০৭  
182. শম‘আেিউষবলোষআ�ম�উষ িনদশরনষএবংষামাউষ বমদোউষ�মনস ূ�ষ বুুমিষ

(পুউাুব�ষ: ২/৩৭)। 
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িবষিগেলমষ শম‘আেিউ-এউষ অ�ভুর�ষ নমষ �িষ এবংষ  মোষ এটমষ

গমির�ম�উষ  বমদোউষ মধয ষ নমষ �ি।ষআ মউষ  োষসিঠপষপথমষ

�ে�, পবউষ াষআ�ম�উষ ে ষ েপমনষ াল�উষ  বমদোউষ �মন, াূউষ

াম�মেষ  াযমিদষ সবিপছুষ জােউম�ষ �মদ�েসউষ িনেষধম মউষ

অ�ভুর�।১৮২

183 

�খযমাষ  ু�মিুসষ আ�ম মষ আেনমিমউষ শম�ষ পমা�উ�ষ উ�. জ�ষ

�মদ�েসউষবযমখযমিষবেলন, 

ْ وَ  ِد اَمََ ِيع ِّ َمْس
ْ
ُ نِنِيمِ �ِ ِزَ�يَرِة ال

َ
ُُمم َ�َعْم �ُْستََابم ل  ْ ُِ ِم الُبُرَاي ََ ْْ مَِدا ِ�َ ِاْن بَ

ُ ِزَ�يَرةُ َ�ْسِ ِ 
َ
َمِدْفغََ  �ُْستََابم ل

ْ
ِ  ملسو هيلع هللا ىلصنَغََغ ال

َ
ُ ِحيْنَئِاو ِاْن َحَ ال ِْ عمُال يَِ 

َ
يْ ا يْض 

َ
ب

غَْد ُ  ِّ َم هللا  ِةْ َوِزَ�يَرُة ُ�َُْ رَِذي ُمْستََا َ
ْ
�َ  .الْ

‘�যমা, সফপমিউউষ  নযষ  ুেম�মবষ �ে�,  সি েদষ নবব�ষ ি িমউোউষ

িনিোষ সফউষ পউম।ষ আউষ এটমষ ৈনপটযষ লমেভউষ অনযা ষ বেষ

জামি।ষ অাাউষ েসষ  খনষ  দ�নমষ োৗছেব, াখনষ ামউষ  নযষ

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষ পবউষ ি িমউাষপউমাষ  ুেম�মব।ষ েপননমষ াখনষ

েসষ  দ�নমষ নগউ�োষঅব�মনপমিউেদউষঅ�ভুর�ষ �েব।ষআউষাখনষ

                                                           
183. হ�মাু�মি�লষবমেলগম�ষ: ১/৪০৮। 
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নগউ�োষঅবি�াষপবউগেলমষ ি িমউাষপউমষঅব�মনপমিউউষ েকে�ষ

 ুেম�মব।’184 

সুাউমংষ সি েদষনবব�ষি িমউোউষিনিোষ দ�নমষি িমউাষপউোষ

�েব।ষ পবউষ ি িমউোউষ িনিোষ  দ�নমষ ি িমউাষ �েলষ ামষ স���ষ

�েবষ নম।ষ  েনষ উমখেবন, উমসূলু�ম�ষ পবউ-েপিেপষ ملسو هيلع هللا ىلص সপলষ

জৎসবষে মউমেলমভমেবষিনেষধষপেউেছন।ষিািনষবেলন,  

ا« يد  ِْ َْعغُ ا َ�ْسِي 
َ
َ َّ  »َو

‘আউষআ মউষপবউেপষোম উমষজৎসেবউষজালকযষবমিনাষনম।’ 184F

185 

অথরমৎষআ মউষপবউ-েপিেপষনমনমষঅনু�মেনউষআেিম নষপেউমষনম।ষ

এ ষ িনেষধম মউষ  েধযষ পবউষ ি িমউোউষ জেুেশযষ সফউষ পউমাষ

শমি ল।’ 185F

186 

  

 দ�নমউষফ �লা 

                                                           
184. ফমি ুলষবমউ�ষ: ৪/৪৩। 
185. আবূষদমজদষ: ১৭৪৬। 
186. আল-ফুউপমনষ বম নমষ আজিলিম উষ উ� মনষ ািমষ আজিলিম শষ শিামনষ : 

১/৩০৭।ষ 
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 দ�নমাুউষউমসূেলউষফ �লাষস�েপরষঅেনপষ�মদ�সষবিণরাষআেছ।ষ

িনে�ষামউষপেিপিটষজে�খষপউমষ�লষ:   

1.  �মউষনযমিষ দ�নমাষািব�ষনগউ�।ষ দ�নমাষ িনউমাদষশ�উ।ষ
উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,   

َمِدْفغَ َ «
ْ
ْاُت ال ْ َحرم ِع َ ْ وإ  »مِ م مِنَْراِذيَْم َحرم  َاكم

‘িন�ি ষ  বউম�� ষ  �মেপষ �মউম ষ বেলষ েঘমষণমষ পেউেছনষ আউষ

আি ষ দ�নমেপষ�মউম ষেঘমষণমষপউলম ।’ 186F

187   

2.  দ�নমষ  মবা�িষঅপলযমণপউষ ব�েপষ দূউষপেউষ েদি।ষ মেবউষ
 বনষআবদু�ম�ষউম. েথেপষবিণরা, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

ي« ََ ي َوَ�غَْ ُ  ِطيَُ ََ ََغِْف َخََََ  ِِ ِك
ْ
َمِديغَُ  َكل

ْ
 .»ال

‘ দ�নমষ�লষ�মােউউষ োম, এিটষামউষ মবা�িষঅপলযমণষদূউষপেউষ

েদিষএবংষামউষপলযমণেপষািউ�মউ-ািউ��ষপেউ।’ 187F

188 

                                                           
187.  ুসিল ষ: ২৪২৩।ষষ 
188. বুখমউ�ষ: ১৮৮৩;  ুসিল ষ: ১৩৮৩।ষ 
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3. েশষষ  ম মনমিষ ঈ মনষ  দ�নমিষ এেসষ এপি�াষ �েবষ এবংষ
এখমেন ষামষ িফেউষআসেব।ষআবূষহউম উমষউম. েথেপষবিণরা, 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

ِرُز اليمُ  مِ ُجْارِذي«
ْ
ِرُز مِ الَمِدْفغَِ  كمي ََل

ْ
َل
َ
 »م م اِنْفَميَ  ل

‘িন�ি ষঈ মনষ দ�নমউষিদেপষিফেউষআসেবষে  িনভমেবষসমাষ

ামউষগোরষিফেউষআেস।’ 188F

189  

4. উমসূলু�ম�ষ দ�নমউষ  ملسو هيلع هللا ىلص  নযষ বউপোউষ দু‘আষ পেউেছন।ষ

আনমসষ বনষ মেলপষউম. েথেপষবিণরা, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

» ِ �َ َسَ
ْ
َ  ِاَن ال َت نَِمكم

ْ
َمِديغَِ  ِضْعَفْ َاي َجَعغ

ْ
مم اْجَعْت نِيل َُ  .»اَلغم

‘ে�ষ আ�ম�, আািনষ  �মিষ ে ষ বউপাষ িদেিেছনষ  দ�নমিষ ামউষ

ি�গণষবউপাষদমনষপরন।’ 189F

190 

 আবূষহউম উমষউম. েথেপষবিণরা, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

                                                           
189. বুখমউ�ষ : ১৮৬৭;  ুসিল ষ : ১৪৭।ষ �মদ�েসউষ অথরষ �েলমষ : ঈ মনষ  দ�নমষ

অিভ ুখ�ষ �েবষ এবংষ  দ�নমো ষ ামষ অবিশ�ষ থমপেব।ষ আউষ  ুসল মনগণষ

 দ�নমউষজেুেশযষেবউষ�েবষএবংষ দ�নম ুখ�ষ�েব।ষামেদউেপষামেদউষঈ মনষ

াষএষবউপা িষ  �েনউষ�িাষভমেলমবমসমষএষপমে ষজ�ু�ষপউেব।    
190. বুখমউ�ষ: ১৮৮৫;  ুসিল ষ১৩৬০।ষ 
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» َْ غَيْ َوَايِر ِّ ي َِ َي ِفْ 
َ
َ َْ َي ِفْ َاِديْنَِتغَيْ َوَايِر

َ
َ َْ ََُمِرعيْ َوَايِر َي ِفْ 

َ
َ َْ  اَلغمَمم نَيِر

عَي َي ِف ُاد 
َ
َ« . 

‘ে�ষআ�ম�, াুি ষআ মেদউষফল-ফলমিদোষবউপাষদমা।ষআ মেদউষ

এষ  দ�নমিষ বউপাষ দমা।ষ আ মেদউষ সম‘োষ বউপাষ দমাষ এবংষ

আ মেদউষ ুদ-এষবউপাষদমা।’ 190F

191 

 আবদু�ম�ষ  বনষ  মেিদষ উম. েথেপষ বিণরা, উমসূলু�ম�ষ  ملسو هيلع هللا ىلص

বেলন,  
َ  مِنَْراِذيمُ « َمِديغََ  َكَمي َحرم

ْ
ْاُت ال ِ  َحرم

ي َوإِ
ََ ْذِغ

َ
َ  وََدَع ا َ  َاكم  مِ م مِنَْراِذيَم َحرم

ي وَ  ََ ِّ ي َِ   ِ ُُ  ْ َّ ِ  َد َ  َوإِ
ْذِت َاكم َ َاكم

َ
َذي نِِمََْ�ْ َاي َدَع نِِال مِنَْراِذيُم ا  .»ُاد 

‘ বউম�� ষ �মেপষ�মউম ষেঘমষণমষপেউেছনষএবংষামউষবমিস�মেদউষ

 নযষদু‘আষপেউেছন।ষে  িনভমেবষ বউম�� ষ �মেপষ�মউম ষেঘমষণমষ

পমেউেছন, আি াষো িনষ দ�নমেপষ�মউম ষেঘমষণমষপেউিছ।ষআি ষ

                                                           
191.  ুসিল ষ: ১৩৭৩।ষ 
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 দ�নমউষ সম‘ াষ  ুদ-এষ বউপোউষ দু‘আষ পেউিছষ ে  নষ  �মউষ

বমিস�মেদউষ নযষ বউম�� ষদু‘আষপেউেছন।’192  

5.  দ�নমিষ  �ম মউ�ষ াষ দম�মলষ �েবশষ পউোষ ামউেবষ নম।ষ
উমসূলু�ম�ষষملسو هيلع هللا ىلصবেলন,  

يُل « جم َّ الم ُّ ُ  َو ي ي اللم ََ َّ يَْدُخغُ  ْ َََِِ� هللا َمِدْفغَِ  َم
ْ
ْ�َبيِ  ال

َ
َ ب ََ«. 

‘ দ�নমউষ�েবশ�মউস ূে�ষেফেউশামউমষ��উমিষিন ু�ষআেছন, এোষ

 �ম মউ�ষাষদম�মলষ�েবশষপউোষামউেবষনম।’192F

193 

6. উমসূলু�ম�ষ দ�নমিষ  ملسو هيلع هللا ىلص  ৃাুযবউণষ পউমউষ বযমামেউষ জৎসম�ষ

িদেিেছন।ষিািনষষবেলন,  
ي« ََ  نِ

ُُ ْشَفُ  لَِمْن َفُمْ 
َ
ْ ب ع ِِ ي خَِّ

ََ
يَُمْت نِ

ْ
َمِدْفغَِ  خَغ

ْ
َُ نِيل ْ  َفُمْ 

َ
  .»َاْن اْذتََليَع ب

‘ মউ ােকষ  দ�নমিষ  ৃাুযবউণষ পউমষ স�বষ েসষ ে নষ েসখমেনষ

 ৃাুযবউণষপেউ।ষেপননমষ দ�নমিষে ষ মউমষ মেবষআি ষামউষােকষ

সুামিউশষপউব।’ 193F

194 

                                                           
192. বুখমউ�ষ : ২১২৯;  ুসিল ষ : ১৩৬০।ষ সম‘ াষ  ুদষ দু’িটষ ািউ মোউষ াম�।ষ

উমসূলু�ম�ষ ামউষস�েপরষদু‘আষপেউেছনষে নষামোষবউপাষ�িষএবংষামষ

িদেিষে সবষবস�ষা নষপউমষ�ি- েসসবষব�োাষবউপাষ�ি।ষ 
193. বুখমউ�ষ: ১৮৮০;  ুসিল ষ: ১৩৭৯।ষ 
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7.  নব�ষ সম�ম�মহষملسو هيلع هللا ىلص  দ�নমেপষ �মউম ষ েঘমষণমউষ �ম�মেলষ এউষ

 েধযষ েপমনষ িবদ‘আাষ বমষ অনযমিষ ঘটনমষ ঘটমেনমউষ ভিমব�ামষ

স�েপরষ সমবধমনষ পেউেছন।ষ আল�ষ  বনষ আব�ষ ামিলবষ উম. 

েথেপষবিণরা, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,   

ي َحَدثي  « ََ ْحَدَث ِخيْ
َ
ْ َاْن ب و مِ ثَْ رو

ِْ َْ و ئَوى ُ�ِدثي   الَمِديغَُ  َحَر هللا َاي َ�ْنَ 
َ
َ�َعغَيِال  ب

خي   َّ يَبََُت اهللاهللا ِاغُال َصْ َُِعَنْ 
َ
َََِِ�ِ  َواََيِك ب ّ   لَْعغَُ  اِهللا َوالَم ْد َّ  

َ
 »َوّ

‘ দ�নমষ ‘আ উ’ েথেপষ ‘সমাউ’ া র�ষ �মউম ।ষ ে ষ বযি�ষ  দ�নমিষ

েপমনষ িবদ‘আাষ পম ষ পউেবষ অথবমষ েপমনষ িবদ‘আা�েপষ আ�িষ

�দমনষপউেবষামউষাাউষআ�ম�, েফেউশামষএবংষস েষ মনুেষউষ

লম‘নাষ ােেব।ষ ামউষ পমছষ েথেপষআ�ম�ষ েপমনষ ফউ ষ াষ নফলষ

িপছু ষপবুলষপউেবনষনম।’ 194F

195  

 দ�নমিষ অেনপষ �ৃিাষ িব িোষ াষ ণিা�মিসপষ �মেনউষ ি িমউাষ

পউোষ �মদ�েসষ জ�ু�ষ পউমষ �েিেছ।ষ েসগেলমষ �েলমষ :  সি েদষ

নবব�,  সি েদষ পুবম, বমপ�‘উষ পবউ�মন, জহেদউষ শ��দেদউষ

                                                                                                            
194.  ুসিল ষ: ১৩৭৪।ষ 
195. বুখমউ�ষ: ১৮৭০;  ুসিল ষ: ১৩৭০।ষ 



 

187 

পবউ�মনষ  াযমিদ।ষ িনেচষ সংিক্ভমেবষ এসবষ �মেনউষ ফ �লাষ াষ

ি িমউোউষআদবষজে�খষপউমষ�ল।ষ 

 

 সি েদষনবব�উষফ �লা 

 সি েদষ নবব�উষ উেিেছষ বযমাপষ   রমদমষ াষ অসমধমউণষ ে��ূ।ষ

পুউআনষাষ�মদ�েসষএষস�েপরষএপমিধপষেঘমষণমষএেসেছ।ষ 

ািব�ষপুউআেনষআ�ম�ষাম‘আলমষবেলন,  

بَدٗ  �ِيهِ  َ�ُقمۡ  َ� ﴿
َ
َس  ِجدٌ لَّمسۡ  �ۚ َ ِسِ

ُ
ّولِ  ِمنۡ  َوىٰ َّقۡ ٱ َ�َ  أ

َ
َحّق  �ٍ يَوۡ  أ

َ
ن أ

َ
 �ِيهِ�  َ�ُقومَ  أ

ن ُ�ِّبونَ  رَِجالٞ  �ِيهِ 
َ
ْۚ َ�تَ  أ ّهُروا ُ ٱوَ  َّ ۡ ٱ ُ�ِّب  ِّ ِهِرِ�نَ ل ّّ  ]  ١٠٨: اَ ا [ ﴾ ١ ُم

‘অবশয ষে ষ সি দষ�িাি�াষ�েিেছষামপািমউষজাউষ�থ ষিদনষ

েথেপষামষেবশ�ষ�পদমউষে , াুি ষেসখমেনষসমলমাষপমেি ষপউোষ

দমােমেব।ষ েসখমেনষ এ নষ েলমপষ আেছ,  মউমষ জ� রোষ ািব�ামষ
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অ রনষ পউোষ ভমলবমেস।ষ আউষ আ�ম�ষ ািব�ামষ অ রনপমউ�েদউষ

ভমলবমেসন।’196 

আ�ম মষ সম �ূদ�ষ বেলন, ‘পুবমষ াষ  দ�নম- জভিষ�মেনউষ  সি দষ

�থ ষিদনষেথেপ ষামপািমউষাাউষ�িাি�া।ষজ�ষআিমোষাম ষ

জভিষ সি েদউষপথমষবলমষ�েিেছ।’197  

 সি েদষ নবব�উষ আেউপিটষ ফ �লাষ �েলম, এোষ এপষ নম ম ষ

ােেলষ এপষ �ম মউষ নম ম ষ ােমউষ সািমবষ ামািমষ  মি।ষ সুাউমংষ

এখমেনষএপষািম�ষনম ম ষােমষঅনযষ সি েদষছিষ মসষিবশষিদনষ

নম ম ষােমউষস াুলয।ষ  বনষজ উষ উম. েথেপষ বিণরা, উমসূলু�ম�ষ

  ,বেলন ملسو هيلع هللا ىلص

ِدي ذَ َةهللا ِف مَ َِ « ِّ  اَ ْس
َ
 خَْض ا ب

َ
َِ ُت ِاْن ب ِف 
ْ
مَ ي ِذ َ َةو ِ�يمَ ل

ْ
دَ اُ ْ مِّ ال ِّ  ْس

 َ
ْ
 » ا َ رَ ال

                                                           
196. াাবমষ: ১০৮।ষ 
197. শমিখষসফ�জউষউ� মনষ  ুবমউপাুউ�, ামউ�খুলষ মদ�নমিালষ ুনমািমউমষ : াৃ. 

৭৫।ষ 
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‘আ মউষ এষ  সি েদষ এপষ সমলমাষআদমিষ পউমষ  সি েদষ �মউম ষ

ছমেমষঅনযমনযষ সি েদষএপষ�ম মউষসমলমাষআদমিষপউমউষেচেিাষ

জ� ।’198 

আবূষ দমউদমষ উম. েথেপষ বিণরাষ অাউষ এপষ বণরনমিষ উেিেছ, 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

ةو «
ََ َِ ِف 

ْ
ل
َ
ََراِ  نِِميَِِ  ب

ْ
ِد ال ِّ َمْس

ْ
ََُة ِفْ ال   اَل م

ْ
ل
َ
ِدْي نِل ِّ ََُة ِفْ َمْس ِف َوال م

ةو 
ََ ِك ِبَْمِسِميَِ و  َِ ُمَبدم

ْ
ََةُ ِفْ َ�يِْت ال ةو  َوال م

ََ َِ« 

‘ সি েদষ�মউমে ষএপষসমলমাষএপষলমখষসমলমোউষস মন, আ মউষ

 সি েদষ ( সি েদষ নবব�) এপষ সমলমাষ এপষ �ম মউষ সমলমোউষ

স মনষ এবংষ বম াুল- ুপমুমেসষ এপষ সমলমাষ ামাচশষ সমলমোউষ

স মন।’ 198F

199 

 সি েদষ নবব�উষ ফ �লাষ স�েপর অনযষ এপষ �মদ�েসষ উমসূলু�ম�ষ

  ,বেলন ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
198. বুখমউ�ষ: ১১৯০;  ুসিল ষ: ১৩৯৪।ষ(ামঠষ ুসিলে উ) 
199.  ম  ম‘জ   মািম দষ: ৪/১১।ষ 
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 مِ«
م
دم الر َحيُل مّ َّ ُ ِدْي َذَااْ : ثََثَِ  َمَسيِجدَ  ّ ُ ِّ ََرا ْ َوَمْس

ْ
ِد ال ِّ َمْس

ْ
اَل

لَْص 
َ
ِد اا ِّ َمْس

ْ
 » َوال

‘িানিটষ  সি দষ ছমেমষঅনযষ েপমথমিাষ (সািমেবউষআশমি) সফউষ

পউমষ  মেি ষ েন ষ :  সি দুলষ �মউম , আ মউষ এষ  সি দষ াষ

 সি দুলষআ�ম।’ 199F

200 

আবূষহউম িমষউম. েথেপষবিণরা, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

» ِّ َِ َمْس َِ دِ َاْن َجي
ْ
َ مِ  الِ ي َذَاا ْ لَْم يَل ِِ  

م
ْو ُفَعغ  ّ

َ
و َفتََعغمُمُال ب

َ  نِ ِْ
َُ ِ ُمُال ْ َ� ُْ  لَ ِ َم

يذِ  َّ ُم
ْ
َِ لِ  اهللاِ  يِت  َذرِ ِف  دِ ال ِ ْ َوَاْن َجي ِْ ِ  َا َ  نِ َدل

َُ �َ ْ ََ ِ ُْ ُر مِ  الرمُجِت  لَ ِ َم َُ  َفغْ
َ
ِ

ِ  َاتَيِع  ِْ �َ ِ « 

‘ে ষ আ মউষ এ ষ  সি েদষ েপবলষ েপমেনমষ পলযমণষ েশখমউষ  নযষ

িপংবমষ েশখমেনমউষ  নযষ আসেব, ামউষ   রমদমষ আ�ম�উষ উমেমিষ

ি �মদপমউ�উষস াুলয।ষাকম�েউষে ষঅনযষেপমনষজেুেশযষআসেব, 

েসষণষবযি�উষনযমি, ে ষঅেনযউষ মল-সম ��উষ�িাষামপমি।’ 200F

201 

                                                           
200. বুখমউ�ষ: ১১৮৯,  ুসিল ষ: ১৩৯৭।ষ 
201.  বনষ ম মষ: ২৭৭।ষ 
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আবূষজ ম মষআল-বমে�ল�ষউম. েথেপষবিণরা, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

ِد ّ يُ « ِّ َمْس
ْ
 ال

َ
ْو ُ ِر�دُ َاْن َغَدا مِِ

َ
ا ب  ِْ ْ  َفتََعغمَم َخ

َ
ُ يعغ َمالُ مِّ ب

َ
ْجِر  ْ َكَ  ل

َ
َكل

تُ  ّم ّّ ََيَاي ِح  ».الُ َحي

‘ে ষ বযি�ষ এপ ম�ষ েপমনষ পলযমণষ েশখমষ বমষ েশখমেনমউষ জেুেশযষ

 সি েদষ(নবব�ো) আসেব, ামউষ নযষাূণরষএপিটষ�ে উষসািমবষ

েলখমষ�েব।’ 201F

202 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষ ঘউষ (সম েিদমষআেিশমষ উম.-এউষ ঘউ) াষ ামাউষ

ি বেউউষ মুখমেনউষ মিগমটুপুেপষ ম�মোউষঅনযা ষজদযমনষবলমষ

�ি।ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

ْ وِاغَْسِْي َروَْض هللا ِان ِر�َ « ِِ
ْ َغم و َاي نََن نَ 

ْ
ِِ اِ  ».ي

‘আ মউষঘউষাষআ মউষি বেউউষ মুখমেনউষঅংশটুপুষউা মাুনষি নষ

িউিমি লষ ম�মাষ( ম�মোউষজদযমনস ুে�উষএপিটষজদযমন)।’ 202F

203  

উা মষ শউ�ফষ াষ এউষ আেশামেশষ অেনপষ গরূাূণরষ িনদশরনষ

উেিেছ।ষ এসেবউষ  েধযষ জে�খে মগযষ �েলম, াূবরষ িদেপষ উমসূলু�ম�ষ

                                                           
202.  ম  মজ ষ মািম দষ: ১/১২৩।ষ 
203. বুখমউ�ষ: ১১২০;  ুসিল ষ: ২৪৬৩।ষ 
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এউষহ উমষশউ�ফ।ষামউষাি� ষিদেপউষেদিমেলউষ ধযখমেনষামাউষملسو هيلع هللا ىلص

ি �উমবষ এবংষ াি�ে ষ ি বউ।ষ এখমেনষ েবশষ িপছুষ ামথেউউষ খুািটষ

উেিেছ।ষ েসসেবউষসমেথষ িেেিষআেছষঅেনপষগরূাূণরষ িনদশরনষ

াষ �ৃিা,  মষ �মদ�সষ াষ  িা�মেসউষ িপামেবষ �ণরমকেউষ িলিখাষ

আেছ।ষ উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষ  ুেগষ এসবষ খুািটষ িছলষ েখ ুউষ গমেছউ।ষ

এগেলমষিছলষ: ১. জসাুািমনমষআেিশমষবমষআেিশমষউম.-এউষখুািট।ষ

২. জসাুািমনমাুল-জফূদষ বমষ �িািনিধষ দেলউষ খুািট।ষ ৩. 

জসাুািমনমাুা-ামাবমষবমষাাবমউষখুািট।ষএিটেপষজসাুিমনমষআবূষ

লুবমবমাষবলমষ�ি।ষ৪. জসাুািমনমষ ুখম�মপম�ষবমষসুগিবষ�মলমেনমউষ

খুািট।ষ ৫. জসাুািমনমাুস-সমউ�উষ বমষ খমেটউষ সমেথষ লমেগমিমষ খুািট।ষ

এবংষ ৬. জসাুািমনমাুল-�মউছষ বমষ ি �উমছষ াথমষ াম�মদমউেদউষ

খুািট।ষ 

 ুসিল ষশমসপেদউষপমেছষএ ষউা মষবউমবউ ষিছলষখুবষগরূষাষ

 ে উষিবষি।ষজস মন�ষসুলামনষসল� ষউা মষশউ�েফউষখুািটগেলমউষ

অেধরপষ া র�ষ লমল-সমদমষ  মউেবলষ ামথউষ িদেিষ  ুিেেিষ েদন।ষ

অাাউষআেউপষজস মন�ষসুলামনষআবদুলষ ম �দষএউষখুািটগেলমউষ

সং�মউষ াষ াুনঃিন রমণষ পেউন।ষ ১৯৯৪ষ সমেলষ েসমিদষ সউপমউষ
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াূবরবার�ষসপলষবমদশম�উষাুলনমিষজৎপৃ�ষামথউষিদেিষএ ষউা মউষ

খুািটগেলমষেঢেপষেদনষএবংষউা মউষে েুোষদম �ষপমোরটষিবিছেিষ

েদন।ষ 

 সি েদষনবব�োষ�েবেশউষআদবষ 

আবমস�লষেথেপষজ ূ-েগমসলষেসেউষািউ�মউ-ািউ��ষ�েিষধ�েউ-

সুে�ষ  সি েদষ নবব�উষ জেুেশযষ গ নষ পউেবন।ষ আ�ম�উষ �িাষ

িবনিষ �পমশষ পউেবনষ এবংষ উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষ �িাষ েবিশষ েবিশষ

দরদষামঠষপউেবন।ষ িনেচউষ দু‘আষােোষােোষ মনষামষ িদেিষ

 সি েদষনবব�োষ�েবশষপউেবনষ:   

ُّ دُ «
َ
ِ  ب َم يمِ  نِي َِ َع

ْ
َِ  ال َكِر�مِ  الِ َواِ َْج

ْ
َليعِالِ  ال

ْ
َبِديمِ  وَُذغ

ْ
يَْلي ِ  ِانْ  ال ّم �  الرمِجيمِ  ال

نَْ اَ  
َ
ْ َواْ�تَْ  ِلْ ب مم اْغِفْر ِلْ ُدعُْ ِ�ْ َُ ََ رَُذْ ِل اِهللاْ الغم   ََُ ََُة َوالسم اِهللا َوال م

 ََ  .»رَْحَِت

(আজ ুিব�মি�লষ আ � ষ ািমষ িবািম ি�ি�লষ পমউ� ষ ািমষ

সুলামিনি�লষ পমদ�ি ষ ি নমশষ শমিামিনউষ উম � ।ষ িবসি �মি�ষ

ািমস-সমলমাুষ ািমস-সমলম ুষ আলমষ উমসূিল�ম�, আ�মহ�মগিফউল�ষ

 ুনূব�ষািমফ-াম�ল�ষআবািমবমষউ� মিাপম)। 
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‘আি ষ �মনষআ�ম�উ, ামাউষস�মিনাষেচ�মউমউষএবংষামাউষিচউ�নষ

পাৃরেূউষ  মধযে ষ িবামিোষ শিামনষ েথেপষ আ�িষ �মথরনমষ

পউিছ।’ 203F

204 আ�ম�উষ নমে ষ আউ�ষ পউিছ।ষ সমলমাষ াষ সমলম ষ

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষ াাউ।ষ ে�ষআ�ম�! আািনষআ মউষ গনম�স ূ�ষ

ক মষপেউষিদনষএবংষআ মউষ নযষআানমউষউ� োউষদউ মস ূ�ষ

খুেলষিদন।’ 204F

205  

অাাউষ  িদষ েপমনষ ফউ ষ সমলমোউষ  ম মাষ দমািেেিষ  মিষ ােবষ

সউমসিউষ ম মোষঅংশষ িনন।ষ নিোমষ বসমউষআেগ ষ দু’উমপ‘আাষ

ামি�িযমাুলষ  সি দষ ােেবন।ষ আবূষ পমামদমষ উম. েথেপষ বিণরা, 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

َعتَْنِ «
ْ
ّم يَْرَكَ  َر� ِْ َح ََ َدِْغ َد خَ ِّ َمْس

ْ
ُم ال ُُ َحُد

َ
 »مَِدا َدَخَت ب

‘োম মেদউষ েপজষ  খনষ  সি েদষ �েবশষ পেউ, াখনষ েসষ ে নষ

দু’উমপ‘আাষসমলমাষােেষােব ষবেস।’ 205F

206 

                                                           
204. আবূষদমজদষ: ৪৬৬।ষ 
205.  বনষ ম মষ: ৭৭১।ষ 
206. বুখমউ�ষ: ৪৪৪;  ুসিল ষ: ১৬৫৪।ষ 
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আউষস�বষ�েলষফ �লাষঅ রেনউষজেুেশযষউা মউষস� মনমউষ েধযষ

এ ষ সমলমাষ ােেবন।ষ পমউণষ আবূষ হউম উমষ উম. েথেপষ বিণরা, 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

ِِ اَِغم و « ْ وِاغَْسِْي َروَض هللا ِان ِر�َي ِِ
ْ  ».َاي نََن نَ 

‘আ মউষঘউষাষআ মউষি বেউউষ মুখমেনউষঅংশটুপুষউা মাুনষি নষ

িউিমি লষ  ম�মাষ ( ম�মোউষ জদযমনস ুে�উষ এপিটষ জদযমন)।’206F

207 

আউষ স�বষ নমষ �েলষ  সি েদষ নবব�উষ ে খমেনষ স�বষ েসখমেন ষ

ােেবন।ষ উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص পাৃরপষ  সি েদউষ এষ অংশেপষ অনযমনযষ

অংশষ েথেপষ াৃথপষগেণষগণমিাাষপউমষ�মউমষএষঅংেশউষআলমদমষ

ফ �লাষাষিবেশষষে��েূউষ� মণষব�নষপেউ।ষআউষেসষে��ূষাষ

ফ �লাষঅি রাষ�েব পমজেপষপ�ষনমষিদেিষেসখমেনষনফলষসমলমাষ

আদমিষপউম, আ�ম�উষি পউষপউম, পুউআনষামঠষপউমষ�মউম।ষােবষ

ফউ ষসমলমাষ�থ ষপমামউগেলমোষােমষজ� ; েপননমষউমসূলু�ম�ষ

  ,বেলন ملسو هيلع هللا ىلص

َذي ئِخُرَذي« م َِ ي َو ََ ُ ل وم
َ
َِ الر َجيِل ب ُفْ  ُِ  ُ ِْ  ».َخ

                                                           
207. বুখমউ�ষ: ১১২০;  ুসিল ষ: ২৪৬৩।ষ 
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‘াুরষেদউষসবেচ’ জ� ষপমামউষ�েলমষ�থ িট, আউষসবেচ’ খমউমাষ

পমামউষ�েলমষেশষিট।’208  

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص আেউমষবেলন, 

َعيُك َاي ِف « ِِ  اَ  لَْ  َفْعغَُم ا ف   َدا ولِ  َوال م
َ
ُُمم لَْم َدِ اا  ْ َِ مْستَ �  

َ
ُم ا ُدْوا مّ ب

غَيْالِ  غَيْالِ  َّ َّ ُمْ ا  ََ ْذتَ
َ
ّ.« 

‘ মনুষষ  িদষআ মনষাষ�থ ষপমামেউউষফ �লাষ মনা, ামউাউষ

লটমিউষপউমষছমেমষামষামািমউষস�মবনমষনমষথমপা, াম�েলষঅবশয ষ

ামউমষামউষ নযষলটমিউষপউা।’ 208F

209   

সুাউমংষ এউষ �মউমষ ��ষ �েলমষ ে ,  সি েদষ নবব�োষ নফলষ

সমলমোউষ জ� ষ  মিগমষ �েলমষ উমা মাু ষ ি নষ িউিমি লষ  ম�মা।ষ

আউষ ফউ ষ সমলমোউষ  নযষ জ� ষ  মিগমষ �েলমষ �থ ষ পমামউষ

ামউাউষামউষিনপট�ষপমামউ।ষ 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص াষামাউষসম�মব��েিউষপবউষি িমউা 

                                                           
208.  ুসিল ষ: ১০১৩। 
209. বুখমউ�ষ: ৬১৫;  ুসিল ষ: ৯৮১।ষ 
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ামি�িযমাুলষ সি দষবমষফউ ষসমলমাষােমউষাউষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص াষ

ামাউষসম�মব��েিউষপবেউষসমলম ষিনেবদনষপউোষ মেবন।ষ 

1. পবেউউষ পমেছষ িগেিষ পবেউউষ িদেপষ  ুখষ িদেিষ িপবলমেপষ
োছেনষেউেখষদমািেেিষবলেবন,  

ََ يَي رَُذْ َل  غَيْ َّ   َُ ْ  َورَْحَُ  اهللاِ  اهللاِ  اَلسم ََ غَيْ َّ  ََ �م اُهللا وََذغمَم َوَايَر َِ َوَاَرَ َُُالْ 
خَْضَت َاي َجَزى اُهللا عَرِ 

َ
ََ ب تِ وََجَزا ام

ُ
ْن ب َْ   . الِ َيي 

(আসসমলম ুষ ‘আলম পমষ  িমষ উমসূলম�ম�ষ ািমষ উম� মাু�মি�ষ ািমষ

বমউমপমাুহ, সম�ম্�মহষ াষ সম�ম মষ ািমষ বমউমপমষ ‘আলম পম, ািমষ

 ম মপমষআফদমলমষ মষ ম ম�মহষনমিবিযমনষ‘আনষজ�মিাি�)। 

‘ে�ষআ�ম�উষ উমসূল, আানমউষাাউষসমলম , আ�ম�উষ উ� াষাষ

ামাউষ বউপাস ূ�।ষ আ�ম�ষ আানমউষ াাউষ সমলমা, সমলম ষ াষ

বউপাষ �দমনষ পরন।ষ আউষ আ�ম�ষ েপমনষ নব�উষ �িাষ ামউষ

জ�োউষাকষেথেপষ াষ�িাদমনষাথমষসািমবষোৗছমন, আানমউষ

�িাষামউষেথেপাষজ� ষ�িাদমনষাষসািমবষ�দমনষপরন।’  

আউষ িদষএষধউেনউষঅনযষেপমনষজা ু�ষদু‘আষােেনষােবষামাষ

ােোষামেউন।ষ 

2. অাাউষ  মনষ িদেপষ এপষ �মাষ এিগেিষ আবূষ বপউষ উম.-এউষ
পবেউউষসম েনষ মেবন।ষেসখমেনষােেবন,  
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نَي نََ�ْرْاَلسم 
َ
ََ يَي ب غَيْ َّ ََ يَ  َُ   غَيْ َّ   َُ تِالِ اَلسم ام

ُ
رَِ َ  ْي َخِغيَْفَ  رَُذْ ِل اِهللا ِف ب

ا  �مد خِا  
ُ
ْن ب َْ  ََ ََ وََجَزا غْ َْ  .اُهللا 

(আসসমলম ুষ ‘আলম পমষ  িমষ আবমষ বমপউ, আসসমলম ুষ ‘আলম পমষ

 িমষখমল�ফমামষউমসূিল�মি�ষফ�ষজ�মিা��, উমিদিম�মহষ‘আনপমষািমষ

 ম মপমষ‘আনষজ�মিাষ ু�ম�মিদনষখম উম)। 

3. এউাউষআেউপটুষ মেনষ িগেিষজ উষ উম.-এউষপবেউউষসম েনষ
দমােমেবন।ষেসখমেনষবলেবন,  

َمُرْ ُْ ََ يَي  غَيْ َّ   َُ ِاغِْنَ  اَلسم ّْ َ الُم ِْ ِا
َ
ََ يَي ب غَيْ َّ   َُ ََ  ْاَلسم غْ َْ رَِ َ اُهللا 

ِ  �ُمدو  ام
ُ
ْن ب َْ  ََ    . خِا   وََجَزا

(আসসমলম ুষ আলম পমষ  িমষ জ মউ, আসসমলম ুষ ‘আলম পমষ  িমষ

আ �উমলষ ু’ি ন�ন, উমিদিম�মহষ‘আনপমষািমষ ম মপমষ‘আনষজ�মিাষ

 ু�ম�মিদনষখম উম।)  

ামউাউষ এখমনষ েথেপষ চেলষ আসেবন।ষ দু‘আউষ  নযষ পবেউউষ

সম েন, োছেন, াূেবরষ বমষ াি�ে - েপমনষ িদেপ ষ দমােমেবনষ নম।ষ

  ম ষ মেলপষউ�. বেলন, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষপবেউউষসম েনষশধুষ

সমলম ষ  মনমেনমউষ  নযষ দমােমেব, ামউাউষ েসখমনষ েথেপষ সেউষ

আসেব।ষ ে  নিটষ  বনষ জ উষ উম. পউোন।ষ  বনুলষ  মা �ষ উ�. 
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বেলন, শধুষ িনে উষ দু‘আষ চমািমউষ  নযষ পবেউউষ সম েনষ  মািমষ

 মপর�।ষ বনষাম ি িমষউ�. বেলন, দু‘আষচমািমউষ নযষপবেউউষ

পমেছষ মািমষএবংষেসখমেনষঅব�মনষপউমষ মপর�।২০৯

210 

পবউষি িমউোউষস িষিনেচউষআদবগেলমউষ�িাাষলকযষউমখেবন:  

 উমসূলু�ম�ষ এউষ-ملسو هيلع هللا ىلص জাচুষ   রমদমষ াষ স�মেনউষ �িাষ েখিমলষ

উমখেবন। জা�েউষেপমনষপথমষবলেবনষনম।ষষ 

 িভেেউষ েধযষধম�মধমি�ষপেউষঅনযেপষপ�ষেদেবনষনম। 
 পবেউউষসম েনষেবিশকণষদমােমেবনষনম।ষ 
  

 দ�নমিষে সবষ মিগমষি িমউাষপউমষসু�াষ 

1. বমপ�‘উষপবউ�মন 

2.  সি েদ পুবম’ 
3. শ�মদমেিষজহেদউষপবউ�মন 

 
বমপ�‘উষপবউ�মন 

                                                           
210.  বনষাম ি িম,  ম  ূ‘ ফমামািমষ: ২৪/৩৫৮।ষ 
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উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصএউষ ুগষেথেপষবমপ�‘  দ�নমবমিসউষ�ধমনষপবউ�মনষ

ি�েসেবষিবেবিচাষ�েিষআসেছ।ষএিটষ সি েদষনবব�উষদিকণ-াূবরষ

িদেপষ অবি�া।ষ  দ�নমিষ  ৃাুযষ বউণপমউ�ষ �ম মউষ �ম মউষ বযি�উষ

পবউষউেিেছষএখমেন।ষএেদউষ েধযষউেিেছষ�মন�িষঅিধবমস�ষএবংষ

বম েউষ েথেপষআগাষ ি িমউাপমউ�গণ।ষ এখমেনষ �মিষ দশষ �ম মউষ

সম�মব�উষপবউষউেিেছ,  মেদউষ েধযষউেিেছনষ(খমদ� মষাষ মি ূনমষ

উম. ছমেম) উমসূলু�ম�ষ এউষ-ملسو هيلع هللا ىلص সপলষ ��, পনযমষ ফমো ম, াু�ষ

 বউম�� , চমচমষআ�মস, ফুফুষসমিফিযম, নমা�ষ �মসমনষ বনষআল�ষ

এবংষ  ম মামষ জস মনষ উমিদিম�মহষআনহ ষ ছমেমাষ অেনপষ  �মনষ

বযি�।ষষ 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص �মি ষবমপ�‘উষপবউ�মনষি িমউাষপউোন।ষেসখমেনষ

িািনষবলোন,  

غُ َ  َوإِعمي مِْ  «
َّجم ا ُم ُدوَ  َغد  َّ ْم َاي َُ  ُُ ََي

َ
ِاِغَن َوب ّْ غَيُْ�ْم َداَر لَْ  و ُم َّ   ََُ السم

َِّحُب َ   ُ نُِ�ْم  َم َِ ا َاْرلَدَشي
ْ
ْذِت نَِبيِ  ال

َ
مم اْغِفْر ا َُ  » .الغم
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(আসসমলম ুষআলম পু ষদমউমষপমাি  ষ ু’ি ন�নষািমষআামপু ষ মষ

াূআ‘দুনমষ গমদমনষ  ু‘আ�মলূনমষ ািমষ  �মষ  নশমআ�মহষ িবপু ষ

লমি�পূন, আ�মহ�মগিফউষিলআ�িলষবমপ�‘ লষগমউপমদ)।ষ 

‘োম মেদউষ াাউষ শমি�ষ বিষরাষ ে�মপষ ে�ষ  ু’ি নেদউষ ঘউ, 

োম মেদউেপষ  মউষ ািমদমষ পউমষ �েিিছলষ ামষ োম মেদউষ পমেছষ

এেসেছ।ষ আউষ আগম �পমলষ (িপিম া) া র�ষ োম মেদউষ স িষ

বিধরাষ পউমষ �ল।ষ আউষ  নশমআ�ম�ষ োম মেদউষ সমেথষ আ উমষ

ি িলাষ �ব।ষ ে�ষ আ�ম�, বমপ�‘ গমউপমেদউষ অিধবমস�েদউষ ক মষ

পরন।’211 

ামছমেমষ েপমনষ েপমনষ �মদ�েসষ এেসেছ, উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلصেপষ আ�ম�ষ

াম‘আলমষ বমপ�‘জলষ গমউপমেদষ  মেদউষ দমফনষপউমষ �েিেছষ ামেদউষ

 নযষ ক মষ �মথরনমউষ িনেদরশষ িদেিেছন।ষ এপষ �মদ�েসষ এেসেছ, 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন, ‘আ মউষপমেছষ ি বউ�লষএেসিছেলনষ ...িািনষ

বেলেছন, 

                                                           
211.  ুসিল ষ: ৯৭৪;  বনষি�ববমনষ: ৩১৭২।ষ 



 

202 

» 
ْ
ََ يَل  ْ مِ م َرام

َ
ََ ب   ُمُر

ْ
ذْ ََل

َ
َ ِهَ ب

ْ
متَاْ ِبيِ  خَتَسْ َت ال َُ َ  »ِفَر ل

‘আানমউষ উবষআানমেপষ বমপ�‘উষ পবউ�মেনষ ে োষ এবংষ ামেদউষ

 নযষক মষ�মথরনমষপউোষবেলেছন।’  

এপদমষআেিশমষ উম. বলেলন, ে�ষআ�ম�উষ উমসূল, আি ষপ�ভমেবষ

ামেদউষ নযষদু‘আষপউেবম? িািনষবলেলন, াুি ষবলেব,  

ُمْسِغِمَن َوَ�رْحَ «
ْ
ِاِغَن َوال ّْ ُم

ْ
يَيِر ِاَن ال ْذِت ال 

َ
َ ب ََ   ََُ ُمْستَْبِدِاَن السم

ْ
ُ ال َم ُم ا

ََِحُب  َ  َ ُ نُِ�ْم ل َم َِ ا ِخِر�َن َوإِعمي مِْ  َشي
ْ
ُمْستَل

ْ
 ».ِاغميَوال

(আসসমলম ুষ ‘আলমষ আ�িলদষ িদিমিউষ ি নমলষ  ু’ি ন�নষ ািমলষ

 ুসিল �নষ ািমষ  িমউ�ম ু�মহলষ  ুসামপিদ �নমষ ি �মষ ািমলষ

 ুসাম’িখউ�নষািমষ �মষ নশমআ�মহষিবপু ষলমলমি�পূন)। 

‘ ুি ন- ুসিল ষ বমিস�মেদউষ াাউষ সমলম ।ষ আ�ম�ষ আ মেদউষ

াূবরবার�ষাষাউবার�ষসবমউষাাউষউ� ষপরন।ষ নশমআ�ম�ষআ উমষ

োম মেদউষসমেথষি িলাষ�ব।’ 211F

212 

 সি েদষপুবম’   

                                                           
212.  ুসিল ষ: ৯৭৪; নমসমঈষ: ২০৩৯।ষ 
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 দ�নমষ া��োষ উমসূলু�ম�ষ পাৃরপষ ملسو هيلع هللا ىلص �িাি�াষ �থ ষ  সি দষ

এিট।ষ �মষেথেপষ দ�নমিষ ি� উোউষােথষউমসূলু�ম� ملسو هيلع هللا ىلص �থে ষ

পুবম২১২F

213 া��োষ আ উষ  বনষ আজফষ েগমে�উষ পুলছূ ষ  বনষ

ি�দে উষগৃে�ষঅবাউণষপেউন।ষএখমেনষামাউষজটষবমােধন।ষামউাউষ

এখমেন ষ িািনষ এপিটষ  সি দষ িন রমণষ পেউন।ষ এউষ িন রমণপমে ষ

িািনষ সশউ�েউষ অংশ��ণষ পেউন।ষ এষ  সি েদষ িািনষ নম ম ষ

ােোন।ষ এিট ষ �থ ষ  সি দষ উমসূলু�ম�ষ ে খমেনষ ملسو هيلع هللا ىلص ামাউষ

সম�মব�েদউষিনেিষ�পমেশযষএপসে�ষনম ম ষআদমিষপেউন।ষ 

উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص ামাউষ �বেনউষেশষষ িদনষা র�ষএষ সি েদষনম ম ষ

আদমিষ পউোষ চম োন।ষ স্মে�ষ অ�াষ এপিদনষ িািনষ এষ

 সি েদউষ ি িমউোষ গ নষ পউোন।ষ  বনষ জ উষ উম. ামাউষ

অনুপউেণষ�িাষশিনবমউষ সি েদষপুবমউষি িমউাষপউোন।ষ বনষ

জ উষ উম. বেলন, ‘নব�ষملسو هيلع هللا ىلص �িাষশিনবমেউষ ে�ােটষাষ বম�েনষ চেেষ

 সি েদষপুবমিষে োন।’ 213F

214 

                                                           
213.  দ�নমউষঅদূেউষএপিটষ�মে উষনম ।ষবার মেনষএিটষ দ�নমউষঅংশ।ষ 
214. বুখমউ�ষ: ১১৯৩;  ুসিল ষ: ১৩৯৯।ষ 
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 সি েদষপুবমউষফ �লাষস�েপরষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বেলন,  

ْمَرةو « ُْ ْدَل  ِّ  ُ
َ
ِو خََ �م ِ�يِال َكَ  ل َد ُ�ََي ِّ َد َمْس ِّ َمْس

ْ
ِهَ َذَاا ال

ْ
ّم يَل َّ َح  »َاْن َخَر

‘ে ষ বযি�ষ (ঘউষ েথেপ) েবউষ �েিষ এ   সি দষ অথরমৎষ  সি েদষ

পুবমিষ আসেব।ষ ামউাউষ এখমেনষ নম ম ষ ােেব।ষ ামষ ামউষ  নযষ

এপিটষজ উমউষস াুলয।’ 214F

215 

 

শ�মদমেিষজহেদউষপবউ�মন 

২িষি� উ�োষসংঘিটাষজহদষ ুে�উষশ��দেদউষপবউ�মনষি িমউাষ

পউম।ষষেস ষ ুে�ষউমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص-এউষচমচমষ�ম  মষউম. স�ষ৭০ষ

 নষ সম�মব�ষ শ��দষ �ন।ষ এখমেন ষ ামােদউেপষ পবউষ েদিমষ �ি।ষ

ামােদউষ নযষ দু‘আষপউমষএবংষামােদউষ নযষউ� াষ�মথরনমষপউম।ষ

স্মে�উষ ে েপমনষ িদনষ ে েপমনষ স িষ েসখমেনষ ি িমউোষ  মািমষ

 মি।ষঅেনেপষ ু মবমউষবমষবৃ��িাবমউষ মািমষজ� ষ েনষপেউন, 

ামষিঠপষনি।ষ 

                                                           
215. �মেপ ,  ুেমদউমপষ: ৩/১২।ষ 
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জােউমি�িখাষ�মনগেলমোষ  মািমউষপথমষ �মদ�েসষএেসেছষ িবধমিষ

েসখমেনষ  মািমষ সু�া।ষ এছমেমাষ  দ�নমোষ আেউমষ অেনপষ

ণিা�মিসপষাষ�ৃিািব িোষ�মনষউেিেছ।ষ বমদাষ েনষনমষপেউষ

েসসবষ�মনষািউদশরনষপউমোষেপমনষেদমষষেন ।ষে  নষ:  সি েদষ

িপবলমাম ন,  সি েদষ   মবম,  সি েদষ  ু ম‘,  সি েদষ বন�ষ

�মেউছম,  সি েদষ ফমৎ�,  সি েদষ  �পমা,  সি েদষ  ুসম�মষ াষ

জহদষাম�মেষ াযমিদ।ষ িপ�ষ েপমেনম�ে  ষ েসগেলমেপষ বমদোউষ

েক�ষবেলষ েনষপউমষ মেবষনম।ষ 

 

 সি েদষিপবলমাম নষষ 

এিটষএপিটষণিা�মিসপষ সি দ।ষ দ�নমষেথেপষামাচষ িপেলমি টমউষ

দূেউষ খম উম ষ েগমে�উষ বমনূষ সমলম মষ শমখমষ েগমে�ষ অবি�া।ষ বনূষ

সমলম মষ েগমে�উষ  ��মিষ অবি�াষ �ািমউষ পমউেণষ  সি েদষ

িপবলমাম নেপষ সি েদষ বন�ষ সমলম মাষ বলমষ �ি।ষএপ ষনম ম ষ

এ ষ  সি েদষ দু ষ িপবলমষ াথমষ বম াুল- ুপমুমসষ াষপম‘বমঘেউউষ
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িদেপষ ােমষ �েিিছলষ বেলষ এেপষ  সি েদষ িপবলমাম নষ বমষ দু ষ

িপবলমউষ সি দষবলমষ�ি।ষ 

বমউম’  বনষ আে বষ উম. েথেপষ বিণরা, ‘উমসূলু�ম�ষملسو هيلع هللا ىلص বম াুল-

 ুপমুমেসউষ িদেপষ িফেউষ েষমলষ বমষ সোউষ  মসষ নম ম ষ ােেেছন।ষ

ােবষ উমসূলু�ম�ষ েনষ  ملسو هيلع هللا ىلص  েনষ পম‘বম ুখ�ষ �েিষ নম ম ষ ােোষ

চম োন।ষএউ ষে�িকোষআ�ম�ষাম‘আলমষনমি লষপেউন,  

ٓ ٱ ِ�  ِهَك وَجۡ  َ�َقّلَب  نََرىٰ  قَدۡ  ﴿ َّنَك  ءِ� لّسَما ٰ تَرۡ  لَةٗ قِبۡ  فَلَُنَوِ�ِ ۚ َضٮ  َهَك وَجۡ  فََوِلِ  َها
 ّۡ ۡ ٱ رَ ََ ْ  ُكنُتمۡ  َما ُث وََحيۡ  اِم� رَ �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل ّۡ  وُُجوَهُ�مۡ  فََوّلوا : البرة[ ﴾ۥۗ َرهُ ََ

١٤٤  [ 

 ‘আপমেশউষ িদেপষবমউষবমউষ োম মউষ  ুখষ িফউমেনমষআি ষঅবশয ষ

েদখিছ।ষ অাএবষ আি ষ অবশয ষ োম মেপষ এ নষ িপবলমউষ িদেপষ

িফউমব,  মষ াুি ষ াছ�ষপউ।ষ সুাউমংষ োম মউষ েচ�মউমষ  মসি দুলষ

�মউমে উষিদেপষিফউমাষএবংষোম উম ে খমেন ষথমপ, ামউষিদেপ ষ
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োম মেদউষেচ�মউমষিফউমা।’ 215F

216 এষআিমাষনমি লষ�বমউষসমেথষসমেথষ

নব�ষملسو هيلع هللا ىلص পম‘বমউষিদেপষিফেউষ মন।’ 216F

217 

 বনষ সম‘দষ জে�খষ পেউন, ‘নব�ষملسو هيلع هللا ىلص বনূষ সমলম মউষ জে�ষ িবশউষ

 বনষবমউম’  বনষ ম‘রউষউম.এউষসমকমোষ মন।ষেসখমেনষামাউষ নযষ

খমদযষ��াষপউমষ�ি।ষ োম েধয ষে ম�উষসমলমোউষস িষঘিনেিষ

আেস।ষ েপমনষ েপমনষ বণরনমিষ আসেউউষ সমলমোউষ পথমষ জি�িখাষ

�েিেছ।ষ উমসূলু�ম�ষ ামাউষ ملسو هيلع هللا ىلص সম�মব�েদউষ িনেিষ সেবষ  ম�ষ দু ষ

উমপ‘আাষ সমলমাষআদমিষ পেউেছন, এউ ষ  েধযষ পম‘বম ুখ�ষ �েিষ

সমলমাষআদমেিউষিনেদরশষআেস।ষসমেথষসমেথষিািনষপম‘বম ুখ�ষ�েিষ

 মনষএবংষেসিদেপষিফেউ ষঅবিশ�ষদু’উমপ‘আাষআদমিষপেউন।ষএষ

পমউেণ ষ সি দিটউষনম ষ�েিষ মিষ সি েদষিপবলমাম নষবমষদু ষ

িপবলমউষ সি দ।’ 217F

218  

                                                           
216. বমপমউমষ: ১৪৪।ষ 
217. বুখমউ�ষ: ৩৯৯।ষ 
218.  .  িলিমসষআবদুলষগন�, আল- মসমি দষআল-আছমিউিযমষ: াৃ. ১৮৬।ষ 
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	«لَكُنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ»

	«أَمَّا خُرُوجُكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ تَطَأُهَا رَاحِلَتُكَ يَكْتُبُ اللَّهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا سَيِّئَةً »
	«اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».
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	“আল্লাহুম্মা মাহেল্লী হাইছু হাবাসতানী”

	«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ».
	«يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ».
	«كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ.»
	«يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، أَتِمُّوا ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ».
	‘অতপর যে ব্যক্তি উমরার পর হজ সম্পাদনপূর্বক তামাত্তু করবে, সে যে পশু সহজ হবে, (তা যবেহ করবে)। কিন্তু যে তা পাবে না সে হজে তিন দিন এবং যখন তোমরা ফিরে যাবে, তখন সাত দিন সিয়াম পালন করবে। এই হল পূর্ণ দশ। এই বিধান তার জন্য, যার পরিবার মসজিদুল হারামের অধিবাস...
	অজানা ভুলের জন্য দম দেয়ার বিধান
	তৃতীয় আমল : মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা
	চতুর্থ আমল : তাওয়াফে ইফাযা এবং হজের সা‘ঈ
	তাওয়াফে ইফাযার নিয়ম :
	ঋতুবতী মহিলার তাওয়াফে ইফাযা
	চারটি আমলে ধারাবাহিকতা রক্ষার বিধান
	নবীজীর বিদায় হজের আমল অনুসারে ১০ যিলহজের ধারাবাহিক আমল হল, প্রথমে কঙ্কর নিক্ষেপ করা, অতপর হাদীর পশু যবেহ করা, এরপর মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করা। এরপর তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করা ও সা‘ঈ করা। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে এ দিনের এই চারটি আমলের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ ...
	‘আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ১০ যিলহজ রাসূলুল্লাহ ﷺএর কাছে এল। তিনি তখন জামরার কাছে দাঁড়ানো ছিলেন। লোকটি বলল,
	اذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ وَذَبَحْتُمْ وَحَلَقْتُمْ ، فَقَدْ حَل لَكُمْ كُلُّ شَيْءِ

	প্রাথমিক হালাল হওয়ার পর স্ত্রীর সাথে মিলন, যৌন আচরণ ছাড়া ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ সব কিছু বৈধ হয়ে যাবে। আয়েশা রা. বলেন,
	حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءِ الا النِّسَاءَ.
	إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَىْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ.
	চূড়ান্ত হালাল হয়ে যাওয়া :

	فَإِذا رَمَى الْجَمْرَة الْكُبْرَى حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء حَتى يَزُورَ البَيتَ

	‘আর আল্লাহকে স্মরণ কর নির্দিষ্ট দিনসমূহে। অতঃপর যে তাড়াহুড়া করে দু’দিনে চলে আসবে, তার কোন পাপ নেই। আর যে বিলম্ব করবে, তারও কোন অপরাধ নেই। (এ বিধান) তার জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমাদেরকে তা...
	«إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِىَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُم»


