
াদদ তাপীয “  াদদস দিব্রাইর  

 

উভয দফন আর খাত্তাফ (যাাঃ) থথসে ফদণিতাঃ এেদদন আভযা যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু আ’রাইদ ওা াল্লাভ) এয াসথ ফস 

দিরাভ, তখন আভাসদয াভসন এে ফযদি উদিত সরন দমদন অতযন্ত াদা োড় দযদত দিসরন, তায চুর দির 

প্রচণ্ড োসরা। তায ভসধয পসযয থোন দচহ্ন থদখা মাদিসরা না আয আভাসদয থেউই তাসে দচনতাভ না।  

দতদন অগ্রয স যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’রাইদ ওা াল্লাভ) এয াভসন এস দনসিয দুই াাঁটু যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু 

আ’রাইদ ওা াল্লাভ) এয দুই াাঁটুয াসথ দভদরস দদসরন এফং তায দুই াসতয তারু তায [ (াল্লাল্লাহু আ’রাইদ ওা 

াল্লাভ) ফা দনসিয ] দুই উরুয উয যাখসরন আয ফরসরন, ‚থ ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু আ’রাইদ ওা াল্লাভ), আভাসে 

ইরাভ ম্পসেি ফরুন।‛ যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’রাইদ ওা াল্লাভ) ফরসরন, ‚ইরাভ (অথিাৎ এয স্তম্ভ) র এই থম 

“  (১) আদন াক্ষ্য দদসফন আল্লা িাড়া থোন ইরা থনই এফং ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু আ’রাইদ ওা াল্লাভ) তায যুর, 

(২) ারাত োসভ েযসফন, (৩) মাোত আদা েযসফন, (৪) যাভাদান ভাসয দাভ ারন েযসফন এফং (৫) 

আল্লাহ য ঘসয ি েযায াভথিয থােসর ি ারন েযসফন।‛ প্রশ্নোযী ফরসরন, ‚আদন তয ফসরসিন।‛   

উভয দফন আর খাত্তাফ (যাাঃ) ফসরন, ‚এই নফাগত ফযদিসে দিসে েযসত ও উত্তযসে তয ও দিে ফসর থঘালণা 

েযসত থদসখ আভযা খুফই অফাে রাভ।‛ 

থই ফযদি দিসে েযসরন, ‚আভাসে ঈভান ম্পসেি ফরুন।‛ যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) িফাফ 

দদসরন, ‚ঈভান র এই থম, আদন আল্লাহ সে, তায থপসযতাসদযসে, তায দেতাফভুসে, নফী যুরসদযসে ও দফচায 

দদফসে তয ফসর দফশ্বা েযসফন এফং তােদীযসে দফশ্বা েযসফন “  তা বাসরা ফা ভন্দ থাে।‛ থ ফযদি ফরসরন, 

‚আদন তয ফসরসিন।‛ 

এযয থই ফযদি আফায দিসে েযসরন, ‚আভাসে ইান ম্পসেি ফরুন।‛ যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা 

াল্লাভ) ফরসরন, ‚ইান র এদট থম, আদন এভনবাসফ আল্লাহ য ইফাদা েযসফন থমন আদন তাসে থদখসত 

াসিন, মদদও আদন তাসে (দুদনাসত) থদখসত াসফন না তসফ (থিসন যাখুন) দতদন আনাসে থদখসিন।‛ 

থই ফযদি এফায িানসত চাইসরন, ‚দোভত েসফ সফ আভাসে থ ম্পসেি ফরুন।‛ যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ 

ওা াল্লাভ) ফরসরন, ‚এ ফযাাসয দিোদত ফযদি দিোাোযী অসক্ষ্া থফী িাসন না।‛ 

থই ফযদি এযয ফরসরন, ‚আভাসে আদন এয দেিু দনদিন ফরুন।‛ যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) 

ফরসরন, ‚দাী তায দনসিয ের্ত্িী (অথফা েতিা) থে িন্ম দদসফ, আয আদন থদখসফন থম নগ্নদ দফদষ্ট দনাঃস্ব িাগসরয 

যাখাসরযা এসে অসযয াসথ দফার দফার বফন ততদযসত প্রদতসমাদগতা েযসফ।‛ 

ফণিনাোযী (উভয দফন আর খাত্তাফ) ফসরন, ‚এযয থ (দিোাোযী ফযদি) তায সথ চসর থগর দেন্তু আদভ 

যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) াসথ অসনেক্ষ্ণ ধসয অফিান েযরাভ।‛ 

সয যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) আভাসে ফরসরন, ‚উভায, তুদভ দে িান দিোাোযী ফযদিদট থে 

দিসরন ?‛ আদভ িফাফ দদরাভ, ‚আল্লা এফং তায যুর (াল্লাল্লাহু আ’রাইদ ওা াল্লাভ) ই ফসচস বার িাসনন।‛ 



যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ফরসরন, ‚দতদন দিসরন দিব্রাইর। দতদন থতাভাসদযসে দ্বীন দক্ষ্া থদওায 

িনয থতাভাসদয োসি এসদিসরন।‛ (ভুদরভ -  দেতাফুর ঈভান, াদদ ১/৮) 

 

উসযাি াদদদট শুধুভার্ত্ ভুদরসভই ফদণিত আসি। তসফ আফু হুযাযা (যাাঃ) এয ফণিনাদট ফুখাদয ও ভুদরভ উব 

দেতাসফই ফদণিত আসি মা দনন্মরুাঃ 

 

এেদদন যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) এয াসথ তায (াল্লাল্লাহু আ’রাইদ ওা াল্লাভ) াাফাযা ফস 

দিসরন এভন ভ এে ফযদি তায (াল্লাল্লাহু আ’রাইদ ওা াল্লাভ) োসি আসরন এফং দিসে েযসরন, ‚ঈভান 

দে ?‛ যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ফরসরন, ‚ঈভান র এটা থম আদন দফশ্বা িান েযসফন 

আল্লা, তায থপসযতাগণ, তায দেতাফভূ, তায াসথ াক্ষ্াত, তায নফী- যুরগণ এফং যোসর ুনরুত্থাসনয 

উয।‛ 

থ ফযদি দিোা েযসরন, ‚ইরাভ দে ?‛ যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ফরসরন, ‚ইরাভ র 

এটাই থম আদন আল্লা িাড়া োসযা ইফাদাত েযসফন না, ারাত োসভ েযসফন, মাোত আদা েযসফন এফং 

যাভাদান ভাস দাভ ারন েযসফন।‛  

থ ফযদি এযয দিসে েযসরন, ‚ইান দে ?‛ যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ফরসরন, ‚ইান 

র এদট থম, আদন এভনবাসফ আল্লাহ য ইফাদাত েযসফন থমন আদন তাসে থদখসত াসিন, মদদও আদন তাসে 

(দুদনাসত) থদখসত াসফন না তসফ (থিসন যাখুন) দতদন আনাসে থদখসিন।‛ 

থই ফযদি এফায িানসত চাইসরন, ‚দোভত েসফ সফ আভাসে থ ম্পসেি ফরুন।‛ যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’রাইদ 

ওা াল্লাভ) ফরসরন, ‚এ ফযাাসয দিোদত ফযদি দিোাোযী অসক্ষ্া থফী িাসন না। তসফ আদভ আনাসে এয 

রক্ষ্ণগুসরা ফরসত াদয। এয এেদট দনদিন র, দাী তায দনসিয ের্ত্িী (অথফা েতিা) থে িন্ম দদসফ। এয আসযেদট 

দনদিন র, মখন আদন থদখসফন নগ্নদ দফদষ্ট থরাসেযা িনগসনয থনতা সফ, আয মখন োসরা উসটয যাখাসরযা 

গফি- অংোয আয এসে অসযয াসথ ুদীঘি বফন দনভিাসণ প্রদতসমাদগতা শুরু েযসফ, এদট দোভসতয অনযতভ রক্ষ্ন; 

এফং থোভসতয ভসয ফযাাসয োন র থই াাঁচদট দফলসয এেদট মায ফযাাসয থেফর আল্লা িাড়া আয থেউই 

িাসন না।‛  

এযয যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) দতরাওাত েযসরনাঃ 

 

ب ٍَ  ٌُ َْٝعيَ َٗ َْٞث  ُه اْىَغ َُْٝضِّ َٗ بَعِخ  ٌُ اىغَّ َٔ ِعَْذُٓ ِعْي َُّ اىيَـّ بَرا رَْنِغُت َغًذاۖ   إِ ٍَّ ب رَْذِسٛ َّْفٌظ  ٍَ َٗ  ۖ ًِ فِٜ اْْلَْسَحب

ٌٌ َخجٌِٞش ﴿ َٔ َعيِٞ َُّ اىيَـّ ُ٘د ۚ إِ َُ ِّٛ أَْسٍض رَ َ ب رَْذِسٛ َّْفٌظ ثِأ ٍَ َٖٗٗ﴾  



‚দনাঃসন্দস থেফর আল্লাহ যই থোভত ম্পসেি োন যসসি, দতদনই ফৃদষ্ট ফলিণ েসযন এফং দতদন তা িাসনন মা 

িযাুসত আসি, থেউই ফরসত াসয না আগাভীোর থ দে অিিন েযসফ, না থেউ িাসন থম থোন িাসন থ ভতৃুযফযণ 

েযসফ। দনাঃসন্দস আল্লা ফই িাসনন, দতদন ফ দফলস দযণূিবাসফ অফগত।‛ (ূযা রুেভান, ৩১ :  ৩৪) 

 

এযয থই দিোাোযী ফযদি চসর থগসরন এফং যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ফরসরন 

(াাফীসদযসে), ‚থই ফযদিসে আভায োসি দনস এসা।‛  

দেন্তু মখন তাযা থই ফযদিসে যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) এয োসি দপদযস আনায িনয থগসরন, 

তখন তাযা থই ফযদিয থোন দচহ্ন থসরন না। 

এযয যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ফরসরন, ‚দতদন দিসরন দিব্রাইর। দতদন থরােসদযসে তাসদয দ্বীন 

দক্ষ্া থদওায িনয এসদিসরন।‛  

(ফুখাদয -  দেতাফুর ঈভান, াদদ নং ৫০;  ভুদরভ -  দেতাফুর ঈভান, াদদ নং ৫/৯)  

 

এই াদদসয গুরুত্ব  

এই াদদদট খুফই গুরুত্বূণি, োযন এই াদদদট দ্বীসনয প্রসতযে দফসল অংসয এেদট ফযাে ফযাখযা। ইরাভ, ঈভান 

ও ইাসনয দতনদট স্তয ফযাখযায য দতদন (াল্লাল্লাহু আ’রাইদ ওা াল্লাভ) তাসদয ফগুসরাসে এেসর্ত্ এেদট এেে 

দ্বীন দসসফ াদদসয থসল এই ফসর উসল্লখ েসযসিন -  ‚ইদন দিসরন দিব্রাইর, দমদন থতাভাসদযসে থতাভাসদয দ্বীন 

দখাসত এসদিসরন।‛  

এবাসফ এই াদদদটসত ইরাদভে োন দফোসনয ভস্ত াখা অন্তবুিি র, থমভদন েসয এদট দপে, আদেদা, মুদ, 

আত্মা থোভরোযী দফল, ৎ আভর এফং ইরাদভে োন “  এসফয থভৌদরে দফলও দঘসয থযসখসি।  

 

ইরাসভয অথি 

যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ইরাভসে ফযাখযা েসযসিন যীসযয দফদবন্ন অঙ্গ দ্বাযা ম্পাদদত ফাদযে 

োিসে, অথিাৎ েথা ও আভরসে। এফ োসিয প্রথভদট র থভৌদখে  “  আল্লা িাড়া থোন ইরা থনই এফং ভুাম্মাদ 

(াল্লাল্লাহু আ’রাইদ ওা াল্লাভ) আল্লাহ য যাুর -  এটা দৃঢ়বাসফ থঘালণা েযা। এই থঘালণায থদওায য এেিন 

ভুদরসভয উয মা েযা পযম তা র ারাত োসভ েযা, মাোত আদা েযা, যাভাদাসন দাভ ারন েযা এফং 

াভথিয থােসর ি েযা।  

 

 



ইরাভসে প্রদত্ত থেণীগুসরাসত বাগ েযা সসিাঃ 

(১) যীসযয আভর (ারাত ও দাভ), 

(২) আদথিে আভর (মাোত আদা েযা), 

(৩) উসযাি দুদট ভাধযসভয দম্মদরত আভর (ি ারন েযা)। 

 

যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) এয াদদ “  ‚এেিন ভুদরভ থতা থ, থম অনয ভুদরভসদয দিহ্বা 

(ভুসখয েথা) ফা াত দদস ক্ষ্দত েযা থথসে দফযত থাসে‛ (ফুখাদয -  দেতাফুর ইভান, াদদ নং ১০;  ভুদরভ -  

দেতাফুর ইভান, াদদ নং ৪০/৬৪) “  এটা ইদঙ্গত েসয থম ফ ফাদযে আভরই ইরাসভয থেণীয অধীসন অন্তবুিি। 

আফদুল্লা দফন আভয (যাাঃ) থথসে ফদণিত আসি থম, এে ফযদি যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) থে 

দিসে েযসরা, ‚ইরাসভ থোন ধযসনয (অথফা থোন গুণম্পন্ন) আভর উত্তভ ?‛ যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ 

ওা াল্লাভ) ফরসরন, ‚দদযদ্র থরােসদয খাফায খাওাসনা এফং দযদচত ও অদযদচত ফযদিসদয ারাভ থদওা।‛ 

(ফুখাদয -  দেতাফুর ইভান, াদদ নং ১২;  ভুদরভ -  দেতাফুর ইভান, াদদ নং ৩৯/৬৩) 

এেইবাসফ, দনদলদ্ধ োিগুসরা থিসড় থদওাও ইরাসভয থেণীয অন্তবুিি, থমভন যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা 

াল্লাভ) ফসরসিন, ‚ফযদি মিাস ইরাসভয সফিাত্তভ তফদস্টগুসরায এেদট র মা তায ম্পদেিত  ন, তা দযতযাগ 

েযা।‛ (দতযদভদম -  দেতাফুর মুদ,  াদদ ২৩১৭;   ইফন ভািা -  দেতাফুর দপে,  াদদ ৩৯৭৬) 

নাওা দফন াভ’আন (যাাঃ) থথসে ফদণিত আসি থম যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ফসরসিন, ‚আল্লা 

যর সথয থম উভা থদদখসসিন তা র এই থম -  এদট দুই াসয থদার দ্বাযা থঘযা যসসি। থদারগুসরায াভসন 

যসসি উনু্মি দযিা থমখাসন দিা ঝুদরস যাখা সসি। প্রসফসথ যসসি এে আফানোযী থম ফসর, ‘থ থরােের, 

থতাভযা ফাই এই সথ প্রসফ েসযা এফং দফসথ থমসা না।’ থই সথয দবতসয যসসি আসযেিন আহ্বানোযী থম 

ফাইসে (মাযা অনয থোন দযিা খুরসত চা) আফান েসয, ‘থতাভাসদয উয দুাঃখ আদতত থাে, এই দযিা খুরসফ 

না!’ এদট র ইরাসভয থ, আয থদারগুসরা র আল্লাহ য থফাঁসধ থদওা ীভাসযখা। উন্মুি দযিাগুসরা র থগুসরা 

থমগুসরাসে আল্লা াযাভ েসযসি এফং সথয ভাথা আহ্বানোযী র আল্লাহ য দেতাফ আয দবতসযয সথয আহ্বানোযী 

র আল্লাহ য থদওা উসদ মা প্রসতযে ভুদরসভয অন্তসয থাসে।‛ (ভুনাসদ আভাদ “  ৪/১৮২,১৮৩; দতযদভদম “  

দেতাফুর আভার, ২৮৫৯; নাাঈ’য আর েফুযা দেতাফ “  দেতাফুত তাপীয, ১১২৩৩) 

যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ইরাসভয যর সথয এই উভাদফদস্ট থ প্রদিন েসয থগসিন মায 

ফযাাসয আল্লা আভাসদয আসদ দদসসিন দৃঢ় থাোয িনয এফং দনসলধ েসযসিন থমন এয ীভায ফাইসয না মাওা 

, থম ফযদি থোন দনদলদ্ধ োি েযসরা থ আল্লাহ য থফাঁসধ থদওা ীভা অদতক্রভ েযসরা। 

 

 



ঈভাসনয অথি 

এই াদদস এদট ফরায ভাধযসভ যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ঈভানসে ংোদত েসযসিন আন্তদযে 

দফশ্বা দসসফ “  ‚ঈভান র আল্লাহ সে, তায থপসযতাসদযসে, দেতাফভুসে, নফী যাুরসদযসে, ভৃতযুয য 

ুনরুত্থানসে এফং প্রসতযে বার ভন্দ ম্পসেি তােদীযসে তয ফসর দফশ্বা েযা।‛ 

এই াাঁচদট দফলসয উয ঈভান আনায ফযাাসয আল্লা েুযআসনয দফদবন্ন অংস উসল্লখ েসযসিন, থমভনাঃ 

 

ب أُِّضَه  ََ ُعُ٘ه ثِ َِ اىشَّ ٍَ ُق آ ِٔ ََل ُّفَشِّ ُسُعيِ َٗ  ِٔ ُمزُجِ َٗ  ِٔ ََلئَِنزِ ٍَ َٗ  ِٔ َِ ثِبىيَـّ ٍَ َُ ۚ ُموٌّ آ ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ اْى َٗ  ِٔ ثِّ ِ سَّ ٍِ  ِٔ ْٞ إِىَ

 ۚ ِٔ ُعيِ ِ سُّ ٍِّ َِ أََحٍذ  ْٞ  ثَ

‚যাুর থ দফলসয উয ঈভান এসনসি মা তায উয তায যসফয ক্ষ্ থথসে নাদমর েযা সসি, আয ভুদভনযাও 

(ঈভান এসনসি); তাযা ফাই ঈভান এসনসি আল্লাহ য উয, তায থপসযতাসদয উয, তায দেতাফভুসয উয, তায 

যাুরসদয উয…‛ (ূযা আর ফাোযা, ২ : ২৮৫) 

 

 َِ اىَّْجِِّٞٞ َٗ اْىِنزَبِة  َٗ ََلئَِنِخ  ََ اْى َٗ ِخِش  ْٟ ًِ ا ْ٘ اْىَٞ َٗ  ِٔ َِ ثِبىيَـّ ٍَ ِْ آ ٍَ َِّ اْىجِشَّ  ِن ـٰ ىَ َٗ  

‚… ফযং ৎ োি র এই থম, ভানুল ঈভান আনসফ আল্লাহ য উয, দোভত দদফসয উয, থপসযতাসদয উয, 

আল্লাহ য দেতাসফয উয, নফীসদয উয …‛ (ূযা আর ফাোযা, ২ : ১৭৭) 

 

﴿ َُ ٌْ ُْٝفِقُ٘ ب َسَصْقَْبُٕ ََّ ٍِ َٗ ََلحَ  َُ اىصَّ ٘ َُ ُٝقِٞ َٗ ِْٞت  َُ ثِبْىَغ ُْ٘ ٍِ َِ ُْٝؤ ﴾ٖاىَِّزٝ  

‚… মাযা *গাফ এয প্রদত ঈভান আসন এফং ারাত োসভ েসয এফং তাসদয দযমে থথসে (তাসদয মা দান েযা 

সসি) (তা আভায দনসদিদত সথ) ফয েসয।‛ (ূযা আর ফাোযা, ২ : ৩) 

 

[* আর গাফাঃ এয আক্ষ্দযে অথি র মা থদখসত াওা মা না। দেন্তু এই ব্দদট আযও ফযাে অথি ফন েসয “  

আল্লাহ সে, থপসযতাসদযসে, তায দেতাফভুসে, তায নফী যাুরসদযসে, ুনরুত্থান দদফসে এফং আর েদয (বাগয) 

থে দফশ্বা েযা। এয অথি গুসরায ভসধয এদটও অন্তবুিি “  মা আল্লা ও তায যাুর অতীত, ফতিভান ও বদফলযসতয োন 

ম্পসেি ভানুলসদয িাদনসসিন; থমভন, আভান ও দুদনায ৃদষ্ট ম্পসেি, উদিদ ও প্রানীসদয িীফন ম্পসেি, ূফিফতিী 

িাদতসদয ঘটনা এফং থফসত ও থদামখ ম্পসেি। ] 

 



নফী যাুরসদয উয ঈভান আনায পসর অদযামি স সড় থফ দেিুয উয ঈভান আনা মা তাযা প্রচায েযসত 

আদদস্ট সদিসরন। এদট অন্তবুিি েসয থপসযতাসদয উয, নফী যাুরসদয উয, দেতাসফয উয (আর েযুআন), 

ুনরুত্থাসনয উয, তােদদসযয উয, আল্লাহ য গুণাফরীয উয, দফচায দদফসয উয, *আ দযাত এয উয, আভর 

দযভাসয ভাসেয উয এফং থফসত ও থদামসখয উয ঈভান আনা। 

[* আ দযাতাঃ এদট র এেদট থতু থমটা প্রসতযে ফযদিসে িান্নাসত মাওায ূসফি াদড় দদসত সফ। চুসরয থচসও 

ূক্ষ্ম এই থতুয দনসচ থদামসখয আগুন জ্বরসত থােসফ। ] 

 

প্রসতযে বার ভন্দ ম্পসেি তােদীযসে তয ফসর দফশ্বা েযাটাও ঈভাসনয ংোয ভসধয সড়। এদট ইফন উভায (যাাঃ) 

এই াদদদটয উয দবদত্ত েসয িানা মা, থমখাসন দতদন তােদদসযয দফলদট প্রতযাখযানোযীসদয ফযাাসয ফসরসিন। 

াদদদট রাঃ 

ইাইা দফন ইা’ভুয থথসে ফদণিতাঃ ‚থম ফযদি আর- েদসযয ফযাাসয প্রথভ েথা ফসরদির থ দির ফযায থরাে 

ভা’ফাদ আর িুাদন। আদভ (ইাইা) আয হুভাইদ দফন আব্দুয যভান আর দভাইদয ি ফা উভযা েযায িনয থফয 

স সড়দিরাভ আয ফররাভ, ‘মদদ এভনদট ঘসট থম যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু আ’রাইদ ওা াল্লাভ) এয থোন এে 

াাফীয াসথ আভাসদয াক্ষ্াত রাব , তসফ আভযা তাসে এই দফলস দিসে েযসফা থম তাযা (াাফীযা) 

তােদদসযয ফযাাসয দে ফসরন।’ অপ্রতযাদতবাসফ আভাসদয াসথ আফদুল্লা দফন উভায দফন আর খাত্তাফ (যাাঃ) এয 

াসথ থদখা স থগর দতদন ভাদিসদ প্রসফ েযায ভ। আভায াথী আয আদভ তায োসি থগরাভ। আভাসদয ভসধয 

এেিন তায ডাসন এফং অযিন তায ফাসভ দাাঁড়াসরা। আদভ আা েসযদিরাভ থম আভায াথী আভাসে েথা ফরায 

অনুভদত দদসফ। তাই আদভ ফররাভ, ‘থ আফু আফদুয যভান (আফদুল্লা দফন উভায), আভাসদয থদস এভন দেি ু

থরাসেয আদফবিাফ সসি মাযা দফর্ত্ েুযআন দতরাওাত েসয এফং োন অসেলণ েসয।’ এযয তাসদয ম্পসেি 

ফযাখযা েযায য আদভ ফররাভ, ‘তাযা দাফী েসয থম আর- েদয ফরসত দেিুই থনই এফং থোন দেিইু ূসফি দরদফদ্ধ 

েসয যাখা  দন।’ দতদন (আফদুল্লা দফন উভায) ফরসরন, ‘থতাভায াসথ মদদ থই থরােগুসরায থদখা  তসফ তুদভ 

তাসদয ফরসফ থম আভায তাসদয ফযাাসয েযায দেিু থনই এফং তাসদযও আভায ফযাাসয েযায দেিু থনই।’ আফদুল্লা 

ইফন উভায (যাাঃ) আল্লাহ য নাসভ থ েসয ফরসরন, ‘মদদ তাসদয (মাযা আর- েদসয ঈভান আসন না) থেউ তায োসি 

থাো উহুদ াাসড়য ভান স্বণিও (আল্লাহ য সথ) ফয েসয, আল্লা থটা গ্রণ েযসফন না মতক্ষ্ণ মিন্ত না থ আর-

েদসযয উয ঈভান আনসফ।’ ‛  (ভুদরভ “  দেতাফুর ঈভান, াদদ ১/৮) 

ঈভাসনয থেণীদফবাসগয ভসধয আভরও অন্তবুিি, মা আল্লা েযুআসন ফসরসিনাঃ 

 

 ٌْ ِٖ ْٞ إَِرا رُيَِْٞذ َعيَ َٗ  ٌْ ِجيَْذ قُيُ٘ثُُٖ َٗ  ُٔ َِ إَِرا ُرِمَش اىيَـّ َُ اىَِّزٝ ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ ب اْى ََ ٌْ إَِّّ ِٖ ٰٚ َسثِّ َعيَ َٗ بًّب  ََ ٌْ إِٝ آَٝبرُُٔ َصاَدْرُٖ

﴿ َُ يُ٘ مَّ َ٘ َُ ﴿َٕٝزَ ٌْ ُْٝفِقُ٘ ب َسَصْقَْبُٕ ََّ ٍِ َٗ ََلحَ  َُ اىصَّ ٘ َُ َِ ُٝقِٞ ٌْ ٖ﴾ اىَِّزٝ ُ َُ َحقًّبۚ  ىَّٖ ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ ٌُ اْى ئَِل ُٕ ـٰ ﴾ أُٗىَ

﴿ ٌٌ ِسْصٌق َمِشٝ َٗ ْغفَِشحٌ  ٍَ َٗ  ٌْ ِٖ ﴾َٗدَسَجبٌد ِعَْذ َسثِّ  



‚ভুদভন থতা র থফ থরাে, (মাসদয) আল্লা তা’আরাসে স্মযণ েযাসনা সর তাসদয হৃদ েদম্পত স উসি এফং 

মখন তাসদয াভসন তায আাতভূ দতরাওাত েযা , তখন তাসদয ঈভান ফৃদদ্ধ া এফং তাযা (ফ ভ) 

তাসদয ভাদরসেয উয দনবিয েসয। মাযা ারাত োসভ েসয আয আদভ তাসদয মা দেিু (অথি ম্পদ) দান েসযদি তা 

থথসে তাযা (আভায সথ) খযচ েসয। (ভুরত) এ (গুণম্পন্ন) থরােগুসরাই র দতযোসযয ভুু্দভন, তাসদয যসফয োি 

তাসদয িনয যসসি (দফুর) ভমিাদা, ক্ষ্ভা ও ম্মানিনে িীদফো (- য ফযফিা)।‛ (ূযা আর আনপার, ৮ : ২- ৪) 

 

ইফন আব্বা (যাাঃ) থথসে ফদণিত আসি থম যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) আফদুর োস থগার্ত্ থথসে 

আা এে প্রদতদনদধসে ফসরদিসরন, ‚আদভ থতাভাসে চাযদট োি েযসত আসদ দদদিাঃ এে আল্লাহ য উয ঈভান 

আনসফ । তদুভ দে িান এে আল্লাহ য উয ঈভান আনা ফরসত দে ফুঝা ? এদট ফুঝা এই ফযাাসয াক্ষ্য প্রদান েযা 

থম, এেভার্ত্ আল্লা িাড়া এভন োসযা অদধোয থনই থম তায ইফাদা েযা মাসফ এফং ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু আ’রাইদ 

ওা াল্লাভ) আল্লাহ য যাুর, এফং ারাত োসভ েযা, মাোত আদা েযা, যাভাদাসনয দাভ ারন েযা এফং আর 

খুভু (গদনভসতয াাঁচ বাসগয এে অং মা থতাভায অংস সড়) এয অথি প্রদান েযা।‛ (ফুখাদয “  দেতাফুর ঈভান, 

াদদ ৫৩; ভুদরভ “  দেতাফুর ঈভান, াদদ “  ১৭/২৩) 

আফু হুযাইযা (যাাঃ) থথসে ফদণিত আসি থম যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ফসরসিন, ‚ঈভাসনয যসসি 

লাট অথফা ত্তযদটয দেিু থফী ংখযে াখা, এসদয ভসধয সফিাত্তভ র এটা থঘালণা থদওা থম, আল্লা িাড়া থোন 

ইরা থনই; এফং এসদয ভসধয ফায দনসচ থমটা যসসি থটা র থ থথসে ক্ষ্দতেয দেিু দযস থপরা; আয 

রজ্জাীরতা র ঈভাসনয এেদট াখা।‛ (ফুখাদয “  দেতাফুর ঈভান, াদদ ৯; ভুদরভ “  দেতাফুর ঈভান, ৩৫/৫৮)  

আফু হুযাইযা (যাাঃ) থথসে ফদণিত আসি থম যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ফসরসিন, ‚ফযদবচাযী মখন 

ফযদবচাসয দরপ্ত  তখন থ ভুদভন থাসে না। থোন ফযদি ভুদভন থাো অফিা চুদযসত দরপ্ত সত াসয না। থোন ফযদি 

ভুদভন থাো অফিা ভদ াসন দরপ্ত সত াসয না।‛ (ফুখাদয “  দেতাফুর ভামাদরভ, াদদ ২৪৭৫; ভুদরভ “  দেতাফুর 

ঈভান, াদদ ৫৭/১০০) 

এবাসফ, এই ফড় গুনাগুসরা থিসড় থদওা মদদ ঈভাসনয থোন অং না সতা, থম ফযদি এই াগুসরায থোন এেদট 

েসয, থ ফযদিয ফযাাসয ‘ইভানদায’ দযবালাদট অস্বীোয েযা সতা না। োযন ‘ইভানদায’ দযবালাদট অস্বীোয েযা 

সফ না মদদ না এই দযবালায স্তম্ভ অথফা পযম অস্বীোয েযা ।    

 

ঈভান ও ইরাসভয াথিেয  

ঈভান ও ইরাসভয াথিেয র -  ঈভান র দফশ্বা, স্বীোসযাদি ও অন্তয ম্পদেিত োন, এদট র আল্লাহ য োসি তায 

দাসয দনসিসে উিান েযা, তায প্রদত নম্রতা প্রদিন েযা আয তায োসি দনসিসে আত্মভিণ েযা। এবাসফ 

ইরাভ র আভর ফা োি (অযসক্ষ্, দফশ্বা ও োন)।  

এদট র থই আভর মাসে আল্লা েযুআসন ‚আদ দ্বীন‛ দসসফ আখযা দদসসিন। অযদদসে াদদস দিব্রাইসর থদখা 

মা, যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) দ্বীন দসসফ আখযা দদসসিন ইরাভ, ঈভান ও ইান থে। 



এ থথসে প্রভাণ াওা মা, মদদ এই দুই দযবালায থোন এেদট দযবালা ফযাফায েযা , তসফ অয দযবালায 

অথিও গৃীত দযবালায অন্তবুিি থােসফ। দেন্তু মখন এেদটয াসথ অযদটয তুরনা েযা , থমসক্ষ্সর্ত্ ঈভাসনয ংো 

অন্তসযয দফশ্বাসয এেদট থেণীবুি এফং ইরাভ র আভসরয থেণীবুি; থসক্ষ্সর্ত্ াথিেয থদখা মা। 

যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ভৃত ফযদিয িানামায ারাসত দুা েযসতন, ‚থ আল্লা, আদন 

আভাসদয মাসে িীদফত যাসখন, তাসে ইরাসভয উয িীদফত যাখুন এফং আভাসদয মাসে ভৃতুয থদন, তাসে ঈভাসনয 

াসথ ভৃতযু দদন।‛ (ভুনাসদ আভাদ “  খণ্ড ২, াদদ ৩৬৮; আফু দাউদ “  দেতাফুর িানাইম, াদদ ৩২০১; দতযদভদম 

“  দেতাফুর িানাইম, াদদ ১০২৩; ইফন ভািা “  দেতাফুর িানাইম, াদদ ১৪৯৮; ফেদট াদদই আফু হুযাইযা 

থথসে ফদণিত সসি) 

োযন ভানুল অঙ্গ প্রতযসঙ্গয ভাধযসভ আভর েযসত াসয থেফর এই দুদনায িীফসনই; ক্ষ্ান্তসয, ভৃতুযয ভ অন্তসযয 

ঈভান িাড়া আয দেিুই থাসে না।  

এই সন্ট থথসে দনবিযসমাগয আদরভযা ফসরসিন, ‚ের ভুদভনই ভুদরভ। মাযা ঈভান এসনসি এফং তা অন্তসয 

দৃঢ়বাসফ ফদস দনসসি, থটা তাসদযসে দ্বীন ইরাসভয আভরগুসরা েযসত উদু্বদ্ধ েসয।‛ 

এটা থতা থটাই, থমভনদট যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ফসরসিন, ‚াফধান! যীসয এভন এে টুেসযা 

ভাং যসসি তা মদদ বারবাসফ ংসাধন েযা  তসফ ুসযা যীয বার স মাসফ, দেন্তু মদদ এদট দফনস্ট  তসফ 

ুসযা যীযই দফনস্ট স মাসফ; আয এদট র েরফ।‛ 

এবাসফ, মদদ অঙ্গ- প্রতযঙ্গ ইরাসভয আভর অনুযন না েসয তসফ অন্তয ঈভান অিিন েযসফ না। তসফ প্রসতযে 

ভুদরভই ভুদভন ন। োযন তায ঈভান দুফির অথফা ূণি ঈভান অিিন েযসত াসয দন তায যীসযয অসঙ্গয দ্বাযা 

ইরাসভয আভরগুসরা ম্পাদন েযা সত্তও। এসক্ষ্সর্ত্ থ এেিন ভুদরভ তসফ ূণি ঈভান দফদস্ট ভুদভন ন। এদট দিে 

থতভন, থমভনদট আল্লা ফসরসিন, 

 

ٌْ ۖ قَبىَِذ  ُُ فِٜ قُيُ٘ثُِن ب ََ ٝ ب َْٝذُخِو اْْلِ ََّ ىَ َٗ َْب  َْ ِنِ قُ٘ىُ٘ا أَْعيَ ـٰ ىَ َٗ ُْ٘ا  ٍِ ٌْ رُْؤ َّْب ۖ قُو ىَّ ٍَ اْْلَْعَشاُة آ  

‚থফদুইনযা ফসর, ‘আভযা ঈভান এসনদি’। তুদভ ফর, ‘না, থতাভযা (দিে অসথি এখনও) ঈভান আসনাদন, থতাভযা (ফযং) 

ফর “  আভযা (ইরাসভ) আত্মভিণ েযরাভ’, োযন থতাভাসদয অন্তসয এখনও (মথাথি) ঈভান প্রসফ েসযদন …‛ 

(ূযা আর হুিুযাত, ৪৯ : ১৪) 

 

এবাসফই, েযুআসনয থফীযবাগ দিে তাপদযোযেসদয ভসত থফদুইসনযা ুসযাুদযবাসফ ভুনাদপে ন, ফযং তাসদয 

ঈভান দুফির। এদট ইফন আব্বা (যাাঃ) ও অনযানযসদয ভতাভত। আয এই দফলদট আল্লাহ য এই আাত দ্বাযা ইদঙ্গত েযা 

সসিাঃ 

 



﴿ ٌٌ ِحٞ َٔ َغفٌُ٘س سَّ َُّ اىيَـّ ْٞئًب ۚ إِ ٌْ َش بىُِن ََ ِْ أَْع ٍِّ َسُع٘ىَُٔ ََل َٝيِْزُنٌ  َٗ  َٔ إُِ رُِطُٞع٘ا اىيَـّ َٗٔٗ﴾  

‚এফং থতাভযা মদদ দতযই আল্লা ও তায যাুসরয আনুগতয েসযা, তসফ আল্লা থতাভাসদয েভিপসরয াভানয 

দযভাণও েদভস থদসফন না, দনাঃসন্দস আল্লা ফাযফায ক্ষ্ভাোযী ও যভ েরুণাভ।‛ (ূযা আর হুিুযাত, ৪৯ 

: ১৪) 

 

যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) এয াদদাঃ ‚তায ুযষ্কাসযয দেিুই েভাসনা সফ না‛ 

এটা স্পষ্ট র, থই থফদুইনসদয দেিু দযভাণ ঈভান দির মায োযসন তাসদয আভর গ্রণসমাগয দির।  

এেইবাসফ, যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) এয থই াদদ “  মখন া’দ দফন আদফ ওাক্কা (যাাঃ) 

যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) থে দিসে েযসরন, ‚ইা যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’রাইদ ওা 

াল্লাভ), অভুে ফযদিসে আদন দান েযসরন না থেন ? থ থতা এেিন ভুদভন।‛ যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা 

াল্লাভ) ফরসরন, ‚নাদে ভুদরভ ?‛ … (ফুখাদয “  দেতাফুর ঈভান, াদদ ২৭; ভুদরভ “  দেতাফুর ঈভান, াদদ 

১৫০) 

এই াদদদট ইদঙ্গত েসয, থ ফযদি ঈভাসনয থরসবসর থৌাঁিা দন। ফাদযেবাসফ থমটা অনুাসয দফচায েযা সদিসরা 

তা র এই থম, থ ইরাসভয থরসবসর দির।  

থোনও সন্দ থনই থম, মখন অবযন্তযীণবাসফ ঈভান দুফির স মা, এয পসর যীসযয অঙ্গ দ্বাযা ংঘদটত ফাদযে 

আভরগুসরা দুফির সত থাসে। পযম আভর উসক্ষ্া েযায ভাধযসভ থোন ফযদিয ঈভান ফাদতর স মা। থমভনদট এই 

াদদস ফরা আসি “  ‚ফযদবচাযী মখন ফযদবচাসয দরপ্ত  তখন থ ভুদভন থাসে না।‛ (ফুখাদয “  দেতাফুর ভামাদরভ, 

াদদ ২৪৭৫; ভুদরভ “  দেতাফুর ঈভান, াদদ “  ৫৭/১০০) 

 

ইাসনয অথি 

েযুআসনয দফদবন্ন িাসন ইাসনয উসল্লখ েযা আসি “  েখসনা ঈভাসনয াসথ ইান এে াসথ উসল্লখ েযা আসি, 

আফায থোথাও ইরাভ, তােওা অথফা ৎ আভসরয াসথ এয উসল্লখ আসি।  

ইান ও ঈভান এোসথ েযুআসন উসল্লখ আসি, থমভনাঃ 

 

بىَِحبدِ  يُ٘ا اىصَّ َِ َع َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ َْٞظ َعيَٚ اىَِّزٝ بىَِحبِد  ىَ يُ٘ا اىصَّ َِ َع َٗ ُْ٘ا  ٍَ آ َّٗ ب ارَّقَ٘ا  ٍَ ٘ا إَِرا  َُ ب طَِع ََ ُجَْبٌح فِٞ

﴿ َِ ْحِغِْٞ َُ ُٔ ُِٝحتُّ اْى اىيَـّ َٗ أَْحَغُْ٘ا ۗ  َّٗ ٌَّ ارَّقَ٘ا  ُْ٘ا ثُ ٍَ آ َّٗ ٌَّ ارَّقَ٘ا  ﴾٣ٖثُ  

‚মাযা ঈভান এসনসি এফং ৎ েভি েসযসি, (এ দনসলধাো িাদযয আসগ) তাযা মা দেি ুথখসসি তায িনয তাসদয উয 

থোন গুনা থনই, মদদ তাযা আল্লাহ সে ব েসয (তায দনদলদ্ধ থঘাদলত আভর থথসে দূসয থাোয ভাধযসভ) আয ঈভান 



আসন ও ৎ েভি েসয, অতয তােওা অফরম্বন েসয েসয আয ঈভান আসন, অতাঃয তােওা অফরম্বন েসয এফং 

ৎ েভি েযসত থাসে, এফং আল্লা ভুদন (ৎেভিীর) থরােসদয বারফাসন।‛ (ূযা আর ভাইদা, ৫ : ৯৩) 

 

ًَل ﴿ ََ َِ َع ِْ أَْحَغ ٍَ بىَِحبِد إَِّّب ََل ُِّضُٞع أَْجَش  يُ٘ا اىصَّ َِ َع َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ َُّ اىَِّزٝ ﴾ٖٓإِ  

‚দনশ্চই মাযা আল্লাহ য উয ঈভান এসনসি এফং ৎ েভি েসযসি (তাসদয থোন আংো থনই), মাযা ৎ েভি েসয 

আদভ েখসনা তাসদয দফদনভ নস্ট েদয না।‛ (ূযা আর োপ, ১৮ : ৩০) 

 

ইাসনয াসথ ইরাসভয উসল্লখ যসসি এভন দেি ুআাতাঃ 

 

ٌْ َْٝحضَ  ََل ُٕ َٗ  ٌْ ِٖ ْٞ ٌف َعيَ ْ٘ ََل َخ َٗ  ِٔ ٌِ فَئَُ أَْجُشُٓ ِعَْذ َسثِّ ْحِغ ٍُ  َ٘ ُٕ َٗ  ِٔ َـّ ْجَُٖٔ ىِي َٗ  ٌَ ِْ أَْعيَ ٍَ  ٰٚ َُ ﴿ثَيَ ُّٕ٘ٔٔ﴾  

‚থম ফযদিই (আল্লাহ য াভসন) দনসিয ত্তাসে ভিণ েসয দদসফ এফং থ সফ অফযই এেিন ভুদন ফযদি, তায 

িনয তায যসফয োসি (এয) দফদনভ আসি, তাসদয থোন ব থনই আয না তাযা (সদদন) দচদন্ততও সফ।‛ (ূযা আর 

ফাোযা, ২ : ১১২) 

 

 ِٔ ْجَُٖٔ إِىَٚ اىيَـّ َٗ  ٌْ ِ ُْٝغيِ ٍَ ِ٘س  َٗ ٍُ ِٔ َعبقِجَخُ اْْلُ إِىَٚ اىيَـّ َٗ  ۗ ٰٚ ْثقَ ُ٘ ِح اْى َٗ َغَل ثِبْىُعْش َْ ٌِ فَقَِذ اْعزَ ْحِغ ٍُ  َ٘ ُٕ َٗ

﴿ٕٕ﴾  

‚মদদ থোন ভুদন ফযদি আল্লাহ য োসি দনসিসে (ম্পূণি) ভিণ েসয থদ, থ (এয দ্বাযা) এেদট ভমফুত াতর 

ধযসরা, আয মাফতী োিেসভিয চূড়ান্ত দযণাভ আল্লাহ য োসি।‛ (ূযা রুেভান, ৩১ : ২২) 

 

ইাসনয াসথ তােওায উসল্লখ যসসিাঃ 

 

﴿ َُ ْحِغُْ٘ ٍُّ  ٌُٕ َِ اىَِّزٝ َّٗ َِ ارَّقَ٘ا  َع اىَِّزٝ ٍَ  َٔ َُّ اىيَـّ ﴾١ٕٔإِ  

‚দনাঃসন্দস আল্লা তাসদয াসথ আসিন মাযা তােওা অফরম্বন েসয এফং মাযা ভুদন।‛ (ূযা নার, ১৬ : ১২৮) 

 

ইানসে এেেবাসফও েুযআসন উসল্লখ েযা আসিাঃ 



 

ِصَٝبَدحٌ ۖ َٗ  ٰٚ َِ أَْحَغُْ٘ا اْىُحْغَْ  ىِّيَِّزٝ

‚মাযা ৎ েভি েসযসি তাসদয িনয থােসফ উত্তভ ুযস্কায (িান্নাত) এফং এয থথসেও থফী (অথিাৎ, আল্লাহ য দফর্ত্ 

থচাযা থদখায এে দফযাট ম্মান)।‛ (ূযা ইউনু, ১০ : ২৬) 

 

দ ভুদরসভ ফদণিত আসি, যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) উসযাি আাসতয ‚এয থথসেও থফী‛ -  

এয তাপীয েসযসিন থম, এটা দ্বাযা ফুঝাসনা সি িান্নাসত আল্লাহ য দফর্ত্ থচাযা থদখসত াওা। (এই াদদদট 

যসসি এখাসন -  ভুদরভ “  দেতাফুর ঈভান, ১৮১/২৯৮; ভুনাসদ আভাদ “  ৪/৩৩২,৩৩৩) 

আল্লাহ য দফর্ত্ থচাযা থদখায এই ভমিাদা াসফ ভুদন ফযদিযা। এই দফযাট ম্মানিনে ুযষ্কাসযয োযন র, ইান 

র ভুদভন ফান্দায তায যসফয প্রদত এভন এে ইফাদাত থমন তায যফ তায াভসনই উদিত আসিন। থ তায যফসে ব 

েসয এভনবাসফ থমন থ যফসে তায অন্তয দদস থদখসি এফং ইফাদাত েযায ভ থ তাসে থদখসি। তাই যোসর 

তায ুযস্কায সফ তায দনি থচাসখ দতযোয অসথিই আল্লাহ সে থদখসত াওা। এদট ফুঝা মা েযুআসনয থই আাত 

থথসে, থমখাসন আল্লা যোসর অদফশ্বাীসদয িনয তায প্রদতদাসনয েথা উসল্লখ েসযসিন, 

 

 ٌْ ِٖ ثِّ ٌْ َعِ سَّ ُ َُ ﴿َمَلَّ إَِّّٖ ْحُج٘ثُ٘ ََ ئٍِز ىَّ ٍَ ْ٘ َٝٔ٘﴾  

‚দনাঃসন্দস াী ফযদিসদযসে তাসদয যফসে থদখা থথসে আড়ার েসয যাখা সফ।‛ (ূযা আর ভুতাপদপদপন, ৮৩ :  

১৫) 

 

আল্লা াী ফযদিসদয এই দফদনভ দদসফন দুদনাসত তাসদয অফিায োযসন (তাসদয অন্তসয িদভস যাখা া ও অৎ 

োি, মতক্ষ্ণ মিন্ত তাযা আল্লাহ সে িানা ও ব েযা থথসে দনসিসদয আড়ার েসয যাসখ)। তাই যোসর আল্লাহ য 

োসি এয প্রদতদান র যোসরও তাসদয দিা থটসন থদওা, মাসত তাযা তখনও আল্লাহ সে থদখসত না াসয। 

ইাসনয ফযাখযায ফযাাসয যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) এয াদদ “  ‚ইান র এদট থম, তুদভ 

এভনবাসফ আল্লাহ য ইফাদা েযসফ থমন তুদভ তাসে থদখসত াি ……‛ “  এদট ইদঙ্গত েসয, ফান্দা আল্লাহ য ইফাদাত 

েযসফ, তায তনেটয খুাঁিসফ এফং ভসন েযসফ থম থ আল্লাহ য াসতয ভসধয যসসি থমন থ আল্লাহ সে থদখসত াসি। এয 

পসর ৃদষ্ট  তােওা, তায প্রদত েদ্ধ ব এফং এসত তায দনেট দভমিাদায উন্নদত ঘসট; এিাড়াও ইফাদাসত শুদ্ধতা 

আয েভি প্রসচষ্টায উদযসভয উন্নদত ঘসট এফং আযও দনবুির । 

 

      



‚মদদ তুদভ ভসন েসযা থম তুদভ তাসে থদখসত াি না, তসফ থিসন যাসখা দতদন থতাভাসে থদখসিন‛ 

ফরা  থম াদদসয এ অংটুে ুএয প্রথভ অংসয (‚তুদভ এভনবাসফ আল্লাহ য ইফাদা েযসফ থমন তুদভ তাসে থদখসত 

াি‛) োযন।  

মখন আসদ থদওা র, তখন আল্লাহ য ফান্দা তায ইফাদাত েযায থক্ষ্সর্ত্ তাসে ব াওায ফযাাসয এফং মতক্ষ্ন 

মিন্ত না তাসে থদখসত াসি ততক্ষ্ন তায দনেসট অফিাসনয অনুবদূত “  এফ থক্ষ্সর্ত্ োদিনযতায ভুসখাভুদখ সত 

াসয।  

তাই থ এবাসফ তায ঈভান অফরম্বন েযসফ থম, আল্লা তাসে থদখসিন এফং দতদন তায থগান দফল ও দনযত ম্পসেি 

িাসনন, দতদন িাসনন তায থগান ও প্রোয দফল এফং তায থোন দেিুই আল্লাহ য োি থথসে থগান ন। থ মদদ এই 

ধা অিিন েযসত াসয, তসফ তায িনয দদ্বতী ধাস চসর মাওা ি সফ, থমটা র আল্লাহ য াাময ও তায 

তনেসটযয ফযাাসয ফভই দৃঢ়বাসফ দনদশ্চত থাো, মতক্ষ্ণ না মিন্ত থ থমন আল্লাহ সে থদখসত থসরা। 

অনযানয আদরভযা ফসরসিন, ‚ফযং এদট আল্লা’য ইফাদাসত োদিনযতা াওা ফযদিয প্রদত দনসদিনা “  আল্লা তাসে 

থদখসিন এটা থিসন এভনবাসফ ইফাদাত েযা থমন থ আল্লাহ সে থদখসি।‛  

এই োসনয োযসন আল্লাহ য দৃদষ্টয াভসন তায রজ্জাীরতা অনুবতূ সফ, থমভনদট ফসরসিন দেিু আদরভ, ‚আল্লাহ সে 

ব েরুন, মাসত দতদন থমন তাসদয ভসধয নূযনতভ এেিন না স মান, দমদন আনাসে থদখসিন (মাযা আনাসে 

থদখসি তাসদয োি থথসে আনায রজ্জাীরতায ফযাাযদট দফসফচনা েসযা)।‛   

আফায দেিু আসরভ ফসরসিন, ‚আনাসদয উয আল্লাহ য ক্ষ্ভতায দযভাসনয ফযাাসয ব েরুন এফং আনাসদয 

াসথ আল্লাহ য তনেসটযয দযভাসনয ফযাাসয তায াভসন রজ্জাীর থােনু।‛ 

আভাসদয ূফিফতিী ধাদভিে ফযদিগসনয (ারাপসদয) ভধয থথসে দেি ুোনী ফযদি উসল্লখ েসযসিন, ‚থম ফযদি োি 

েযায ভ আল্লাহ সে (অন্তয দদস) থদসখ, থ তাসদয ভসধয এেিন থম আল্লা ম্পসেি অফগত আসি; আয আল্লা 

থদখসি এটা থিসন থম ফযদি োি েসয, থ ভুখদর (এেদনষ্ঠ) ফযদিসদয এেিন।‛ 

থসলয এই দফফৃদতসত দুই দভমিাদায উসল্লখ আসি মা ূসফি উসল্লখ েযা সদিরাঃ 

(১) ইখরাসয অফিা : ইখরা র আল্লাহ য মিসফক্ষ্ণ েযায ফযাাযদট অন্তসযয দবতয ও ফাইসয উদিত থযসখ 

আল্লাহ সে থদখায ইিা আয তায দনেটি ওায রসক্ষ্য ফান্দা েতৃে আভর। ফান্দা মখন তায আভসরয ফযাাসয 

আল্লাহ য মিসফক্ষ্ণ োভনা েসয আয এয থল মিন্ত োি েসয থমসত থাসে, তখন থ দতযই ভুখসর ফান্দা স মা, 

থম থেফরভার্ত্ আল্লাহ য ন্তুদষ্টয িনয আভর েসয থাসে। োযন থ তায আভসরয ভাধযসভ আল্লাহ য ন্তুদষ্ট খুাঁসি, মা 

আল্লাসে িাড়া অনয দেিুসে ন্তুদষ্ট েযা থথসে তাসে দপদযস যাসখ। 

(২) আল্লাহ সে থদখায ফযাাসয অফিা : এটা র ফান্দা েতৃে ংগ্রাভ েযা, মা দবদত্ত েসয থটায উয, থমটায োযসন 

অন্তয আল্লাহ সে দনস গবীযবাসফ দচন্তা েসয ও আল্লাহ য দদসে ভুখ েসয এফং থমটা অন্তযসে ঈভাসনয আসরা 

আসরাদেত েসয। অন্তদৃিদষ্ট োসনয দবতয প্রসফ েসয মতক্ষ্ণ না মিন্ত এদট থচাসখয নযা স সড়। এদট র ইাসনয 

অফিায ফাস্তফতা, মা াদদস দিব্রাইসর উসল্লখ েযা আসি। আয এই অফিায ফযদিযা তাসদয অন্তদৃিদষ্টয প্রফরতা 

অনুমাী িাগদযত ।  



েযুআসনয দফদবন্ন অংস এই অথিগুসরা দনসদি েযা সসিাঃ 

َُ ثَِصٌٞش ﴿ يُ٘ ََ ب رَْع ََ ُٔ ثِ اىيَـّ َٗ  ۚ ٌْ ب ُمْزُ ٍَ  َِ ْٝ ٌْ أَ َعُن ٍَ  َ٘ ُٕ َٗٗ﴾  

‚…… এফং দতদন থতাভাসদয াসথই আসিন (তায োসনয ভাধযসভ), থতাভযা মা দেিু েযি আল্লা তায ফ দেিুই 

থদখসিন।‛ (ূযা আর াদদদ, ৫৭ : ৪) 

 

ٰٙ ثَََلثٍَخ إَِلَّ ُٕ  َ٘ ِ َّّْج ٍِ  ُُ ب َُٝن٘ ٍَ ب فِٜ اْْلَْسِض ۖ  ٍَ َٗ اِد  َٗ ب ََ ب فِٜ اىغَّ ٍَ  ٌُ َٔ َْٝعيَ َُّ اىيَـّ ٌْ رََش أَ ٌْ َ٘ أَىَ َساثُِعُٖ

ب َمبُّ٘اۖ  ثُ  ٍَ  َِ ْٝ ٌْ أَ َعُٖ ٍَ  َ٘ ََل أَْمثََش إَِلَّ ُٕ َٗ ىَِل  ِ َرٰ ٍِ  ٰٚ ََل أَْدَّ َٗ  ٌْ َ٘ َعبِدُعُٖ َغٍخ إَِلَّ ُٕ َْ ََل َخ ب َٗ ََ ٌَّ َُْٝجِّئٌُُٖ ثِ

﴿ ٌٌ ٍء َعيِٞ ْٜ َٔ ثُِنوِّ َش َُّ اىيَـّ ِخ ۚ إِ ٍَ ًَ اْىقَِٞب ْ٘ يُ٘ا َٝ َِ ﴾٧َع  

‚েখসনা এভন  না থম, দতন ফযদিয ভসধয থোন থগান রাযাভি  এফং (সখাসন) ‘চতথুি’ দসসফ আল্লা 

উদিত থাসেন না এফং াাঁচ িসনয ভসধয ‘লষ্ঠ’ দসসফ থখাসন থাসেন না, (এ রাযাভিোযীসদয ংখযা) তায 

থচস েভ থাে দেংফা থফী, তাযা থমখাসনই থােেু না থেন, আল্লা ফভই তাসদয াসথ আসিন, অতাঃয 

থোভসতয দদন আল্লা তাসদয ফাইসে ফসর দদসফন তাযা দে োি েসয এসসি; আল্লা ের দফলস ভযে অফগত 

আসিন।‛ (ূযা আর ভুিাদদরা, ৫৮ : ৭) 

 

 ٌْ ُن ْٞ ٍو إَِلَّ ُمَّْب َعيَ ََ ِْ َع ٍِ  َُ يُ٘ ََ ََل رَْع َٗ  ٍُ ِ قُْشآ ٍِ  ُْْٔ ٍِ ب رَْزيُ٘  ٍَ َٗ  ٍُ
ُُ فِٜ َشأْ ب رَُن٘ ٍَ َٗ َُ ُشًُٖ٘دا إِْر رُفُِٞض٘

ََل  َٗ ىَِل  ِ َرٰ ٍِ ََل أَْصَغَش  َٗ بِء  ََ ََل فِٜ اىغَّ َٗ ٍح فِٜ اْْلَْسِض  ْثقَبِه َرسَّ ٍِّ  ِ ٍِ ثَِّل  ب َْٝعُضُة َعِ سَّ ٍَ َٗ  ۚ ِٔ  أَْمجََش فِٞ

﴿ ٍِ جِٞ ٍُّ ﴾ٔٙإَِلَّ فِٜ ِمزَبٍة   

‚(থ নফী,) তুদভ থম োসিই থাসো না থেন এফং থ (োি) ম্পসেি েযুআন থথসে মা দেিু দতরাওাত েসযা না থেন 

(তা আদভ িাদন, থ ভানুসলযা), থতাভযা থম থোন োি েসযা, থোনও োসি থতাভযা মখন প্রফৃত্ত ও, আদভ তায ফযাাসয 

থতাভাসদয উয াক্ষ্ী স থাদে, থতাভাসদয ভাদরসেয (দৃদষ্ট) থথসে এেদট অনু দযভাণ দিদনলও থগান থাসে না, 

আভান ও িদভসন এয চাইসত থিাট দেংফা এয চাইসত ফড় থোন দেিইু থনই মা এ ুস্পস্ট গ্রসে দরদফদ্ধ থনই।‛ (ূযা 

ইউনু, ১০ : ৬১) 

 

ِسِٝذ ﴿ َ٘ ِْ َحْجِو اْى ٍِ  ِٔ ْٞ ُِ أَْقَشُة إِىَ َّْح َٗٔٙ﴾  

‚…… আদভ তায ঘাসড়য যগ থথসেও তায অসনে োসি থাদে (আভায োসনয ভাধযসভ)।‛ (ূযা োপ, ৫০ : ১৬) 

 



 َُ َُ  َْٝغزَْخفُ٘ َمب َٗ ِه ۚ  ْ٘ َِ اْىقَ ٍِ  ٰٚ ب ََل َْٝشَض ٍَ  َُ ٌْ إِْر ُٝجَِّٞزُ٘ َعُٖ ٍَ  َ٘ ُٕ َٗ  ِٔ َِ اىيَـّ ٍِ  َُ ََل َْٝغزَْخفُ٘ َٗ َِ اىَّْبِط  ٍِ

ِحٞطًب ﴿ ٍُ  َُ يُ٘ ََ ب َْٝع ََ ُٔ ثِ ﴾١ٓٔاىيَـّ  

 

‚… দেন্তু তাযা আল্লাহ য োি থথসে (দনসিসদয অযাধ) রুসোসত াযসফ না …… দতদন তাসদয াসথ আসিন (তায 

োসনয ভাধযসভ)।‛ (ূযা আন দনা, ৪ : ১০৮) 

 

দনবিযসমাগয াদদস ভুদরভসদযসে ইফাদাসতয ভাধযসভ আল্লাহ য তনেটয চাওায ফযাাসয উৎা থদওা সসি, থমভন 

যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) এয াদদাঃ 

‚থতাভাসদয ভসধয থম থেউই ারাসত দাাঁড়া, থ তায যসফয াসথ থগাসন েথা ফসর অথফা তায যফ থাসে তায আয 

দেফরা উবসয ভাসঝ।‛ (ফুখাদয “  দেতাফু ারা, াদদ “  ৪০৫; ভুদরভ “  দেতাফুর ভাাদিদ, ৫৪/৫৫১) 

এিাড়াও এদট যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) এয অয াদদসও াওা মাাঃ 

‚থতাভাসদয ভসধয থেউ মখন ারাসত দাাঁড়া তখন আল্লা তায াভসন থাসেন।‛ (ফুখাদয “  দেতাফু ারা, াদদ “  

৪০৬; ভুদরভ “  দেতাফুর ভাাদিদ, ৫০/৫৪৭) 

মাযা উচ্চস্বসয আল্লাহ য প্রংা েসয তাসদয ফযাাসয এেই অথি প্রো েসয এভন আসযে াদদাঃ 

‚থতাভযা এভন োসযা ইফাদাত েযসিা না দমদন ফদধয ফা অনুদিত। দনাঃসন্দস থতাভযা মাসে ডােসিা দতদন ফই শুসনন 

এফং থতাভাসদয োসিই আসিন আয থতাভাসদয াসথই আসিন।‛ (ফুখাদয “  দেতাফুর েদয, াদদ ৬৬১০; ভুদরভ “  

দেতাফুি দিেয ওাদ দু’া, ৪৪/২৪০৭)  

আসযে ফণিনা আসিাঃ 

‚থতাভায ঘাড় থথসে ভাথা মতখাদন দনেটফতিী, দতদন থতাভাসদয ভসধয থোন ফযদিয প্রদত তায থচসও অদধে 

দনেটফতিী।‛ 

এফং আসযেদট ফণিনা রাঃ 

‚দতদন থতাভাসদয ঘাসড়য দযায থথসেও অদধে দনেটফতিী।‛ (ভুদরভ “  দেতাফুম দমেয ওাদ দু’আ, ৪৬/২৭০৪) 

আফু হুযাইযা (যাাঃ) থথসে ফদণিত আসি, যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ফসরসিন থম আল্লা ফসরসিন, 

‚আভায ফান্দা আভায ম্পসেি থম ধাযণা থালণ েসয থাসে আদভ ফান্দায থ ধাযনায দনেসটই আদি। অথিাৎ থ ধাযণা 

অনুমাী পর দদস থাদে। এফং ফান্দা মখন আভাসে স্মযণ েসয তখন আদভ তায াসথই থাদে। ফান্দা মদদ আভাসে তায 

অন্তসয স্মযণ েসয তসফ আদভও তাসে আভায অন্তসয স্মযণ েদয আয থ মদদ থোন িনভদষ্ট দনস স্মযণ েসয তসফ 

আদভও দফসল দর দনস স্মযণ েদয মা তাসদয িনভদষ্ট থথসে উত্তভ। ফান্দা মখন আভায দনেট এে দফঘত দনেটফতিী 



 তখন আদভ তায দনেট এোত দনেটফতিী ই। আয থ এোত অগ্রয সর আদভ দুই াত অগ্রয ই। থ মদদ 

আভায দদসে থাঁসট আস তসফ আদভ তায দদসে থদৌসড় মাই।‛ (ফুখাদয “  দেতাফুত তাওীদ, াদদ ৭৪০৫; ভুদরভ “  

দেতাফুি দিেয ওাদ দু’আ, ২১/২৬৭৫) 

থম ফযদি ফুসঝ দনসফ থম এই াদদদট নাদস্তেতা, অফতাযত্ব অথফা আল্লা ও তায ৃদষ্টসে এের্ত্ীেযণ েযাসে দনসদি 

েসয, এটা তায অেতা এফং আল্লাহ  ও তায যাুর (াল্লাল্লাহু আ’রাইদ ওা াল্লাভ) থে ফুঝায ত্রুদট থথসে তায এই 

অনুভান উিুত সফ। 

দনাঃসন্দস আল্লা ও তায যাুর (াল্লাল্লাহু আ’রাইদ ওা াল্লাভ) এফ আনুভাদনে ফযাায থথসে ভুি, আয ভান 

আল্লাহ  তায ৃদষ্টয থোন দেিুয ভসতা ন (অদদ্বতী), দতদন ফ শুসনন, ফ থদসখন।     

 

দোভত েসফ ংঘদটত সফ ? 

যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) থে দিব্রাইর দিসে েসযদিসরন দোভসতয ভ ম্পসেি। যাুরলু্লা 

(াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) তাসে িফাফ দদসদিসরন, ‚দিোােতৃ ফযদি দিোাোযীয অসক্ষ্া থফী িাসনন 

না।‛  

এয অথি র থোভসতয দদনোর ম্পসেি ের ৃদষ্টয োনই ভান (অথিাৎ, আল্লা িাড়া থেউই এ ফযাাসয িাসন না)। 

এদট এেদট দনদিন থম এেভার্ত্ আল্লাই এই োসনয অদধোযী, থমভনদট আফু হুযাইযা (যাাঃ) ফদণিত াদদ থথসে িানা 

মা যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ফসরসিন, ‚এভন াাঁচদট দফল আসি মা আল্লা িাড়া থেউই িাসনন 

না,‛ এযয যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) েযুআসনয এই আাতদট দতরাওাত েযসরনাঃ 

 

بَعخِ  ٌُ اىغَّ َٔ ِعَْذُٓ ِعْي َُّ اىيَـّ  إِ

‚দনাঃসন্দস এেভার্ত্ আল্লাহ যই যসসি দোভত ম্পসেি োন‛ (ূযা রুেভান, ৩১ :  ৩৪) 

 

আল্লা ফসরসিন, 

 

ْقزَِٖب إَِلَّ  َ٘ َٖب ىِ َٖب ِعَْذ َسثِّٜ ۖ ََل َُٝجيِّٞ َُ ب ِعْي ََ ْشَعبَٕب ۖ قُْو إَِّّ ٍُ  َُ بَعِخ أََّٝب ِِ اىغَّ ۚ  ثَقُيَْذ فِٜ  َْٝغأَىََُّ٘ل َع َ٘ ُٕ

اْْلَْسِض ۚ ََل  َٗ اِد  َٗ ب ََ ٌْ إَِلَّ ثَْغزَخً ۗ اىغَّ رَأْرُِٞن  

‚তাযা থতাভায োসি দোভত ম্পসেি দিসে েসয, এ দদনদট েখন ংঘদটত সফ; তুদভ (তাসদয) ফর, এ োন থতা 

(যসসি থেফর) আভায যসফয োসি, এয ভ আায আসগ দতদন তা প্রো েযসফন না, (তসফ) আোভণ্ডর ও 



িদভসনয িনয থদদন তা সফ এেদট বাফ ঘটনা; এদট থতাভাসদয োসি আেদস্মেবাসফ আসফ …‛ (ূযা আর 

আ’যাপ, ৭ :  ১৮৭) 

 

ইফন উভায (যাাঃ) থথসে ফদণিত আসি থম যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ফসরন, ‚গাসফয চাদফ াাঁচদট মা 

আল্লা িাড়া থেউই িাসন না‛, এযয যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) এই আাতদট দতরাওাত েসযন 

“  ‚দনাঃসন্দস এেভার্ত্ আল্লাহ যই যসসি দোভত ম্পসেি োন, দতদনই ফৃদষ্ট ফলিণ েসযন ……‛ {ূযা রুেভান, ৩১ 

:  ৩৪} 

(ফুখাদয “  দেতাফুত তাপীয, াদদ ৪৭৭৮) 

 

দোভসতয দনদিনভূ 

াদদদটসত দিব্রাইর মা দিসে েসযদিসরন “  ‚আভাসে দোভসতয দেিু দনদিন ম্পসেি ফরুন‛ “  দ্বাযা ফুঝাসনা সি 

দোভত আদফবিাসফয দনদিন। যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) দুদট দনদিসনয েথা উসল্লখ েসযসিনাঃ 

 

প্রথভ দনদিনাঃ দাী তায ের্ত্ী (অথফা েতিা) থে িন্ম দদসফ 

‚তায ের্ত্ী‛ ফরসত ফুঝাসনা সি দাীয ভাদরেসে। আফু হুযাইযা (যাাঃ) এয াদদস ফরা আসি ‚তায েতিা‛।  

এদট এেদট দনদিন মা ইদঙ্গত থদ অসনে থদ উিুত ওায আয প্রচুয দযভাণ দা াওায, মতক্ষ্ণ না মিন্ত 

ফন্দীসদয ংখযা ফৃদদ্ধ া এফং তাসদয ন্তানও এেইবাসফ ফৃদদ্ধ া, মাসত েসয ফন্দী নাযীযা তাসদয ভাদরসেয দাস 

দযনত  এফং তায ন্তাসনযা তায ভাদরসেয অফিাসন, োযন ভাদরসেয ন্তাসনয অফিান আয ভাদরসেয অফিান 

এেই, দাীসদয ন্তান তায ভাদরসেয অফিাসন থৌাঁসি মা।    

ফরা  থম, দাী াওায দযভাণ ফৃদদ্ধ াসফ মতক্ষ্ণ না মিন্ত এেিন থভসসে দা ফানাসনা সফ এফং অতাঃয ভুি 

েসয থদওা সফ, এযয ভাসে দা ফানাসনা সফ এফং থভসদট তাসে দেসন দনসফ এফং তাসে ফযফায েযসফ এটা না 

থিসন থম থ- ই তায ভা। এদট ইরাসভয দফদবন্ন মুসগ ঘসটদির। 

এটাও ফরা  থম দাদযা তাসদয যািাসদযসে িন্ম দদসফ। 

 

দদ্বতী দনদিনাঃ আদন থদখসফন থম নগ্নদদফদস্ট , দনাঃস্ব……….  

দনাঃস্ব (আর ‘আরা) অথি র দনাঃস্ব ও দদযদ্র, থমভনদট আল্লা েযুআসন ফসরসিনাঃ 

 



﴿ ٰٚ َجَذَك َعبئًَِل فَأَْغَْ َٗ َٗ١﴾  

‚দতদন থতাভাসে দনাঃস্ব অফিা থসসিন অতাঃয ভৃদ্ধ েসয দদসসিন‛ (ূযা আদ দুা, ৯৩ : ৮) 

 

‚িাগসরয যাখাসরযা এসে অসযয াসথ দফার দফার বফন ততদযসত প্রদতসমাদগতা েযসফ।‛ “  এয অথি াওা মা 

উভায (যাাঃ) ফদণিত াদদস। এয অথি র ভাসিয দনচু থেণীয থরাসেযা তাসদয থনতা ও াসে দযণত সফ এফং 

তাসদয ম্পদ ফাড়সত থােসফ মতক্ষ্ণ না মিন্ত তাযা বফসনয উচ্চতা, দডিাইন ও দযূণিতা/উৎেলিতা দনস দনসিসদয 

ফযাাসয অংোয েযসফ। 

আফু হুযাইযা (যাাঃ) থথসে ফদণিত াদদস দতনদট দনদিসনয উসল্লখ আসি, তায ভসধয এেদট র, ‚মখন আদন থদখসফন 

নগ্নদ দফদষ্ট থরাসেযা িনগসনয থনতা সফ এফং মখন োসরা উসটয যাখাসরযা গফি/অংোয আয এসে অসযয াসথ 

ুদীঘি বফন দনভিাসণ প্রদতসমাদগতা শুরু েযসফ।‛ 

এবাসফ, দোভসতয দনদিনভুসয ভসধয এেদট দনদিন াওা থগর থম, উমুি ফযদিসদয িাড়া অনযসদয (অসমাগয) 

াসত ভাসিয দাদত্ব অদিত সফ; থমভনদট যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) থই ফযদিসে ফসরদিসরন, 

থম ফযদি দোভত ম্পসেি িানসত থচসদির - ‚থমাগয ফযদি িাড়া মদদ অনয োসযা াসত দাদত্ব চসর মা, তসফ 

দোভসতয িনয অসক্ষ্া েসযা।‛ (ফুখাদয “  দেতাফুর ইরভ, াদদ ৫৯)  

এবাসফ, মদদ নগ্নদ দফদস্ট যাখাসরযা (মাযা অে আয েেি দসসফ দযদচত) ভাসিয থনতা স মা এফং ধন-

ম্পসদয অদধোযী স মা, মতক্ষ্ণ না মিন্ত তাসদয ুদীঘি বফন ততদয ম্পন্ন , এয পসর দ্বীন ইরাসভয 

দনভঙৃ্খরা ও িীফন স ড়সফ দফেতৃ। োযন, মদদ ভাসিয থরােসদয থনতা দনাঃস্ব ও দদযদ্র থরােসদয ভধয থথসে 

 এফং এযয থরােিসনয থনতা , থাে তায েতৃত্ব ফযাে অথফা ফিদনন্মি, তসফ এদট ফরসত থগসর প্রা অম্ভফ 

থম থই ফযদি ভানুলিসনয অদধোয আদা েযসফ, ফযং থ দনসিয িনয ম্পদ থফদখর েযসফ এফং িনগসনয ম্পদ 

দখর েসয দনসফ।     

ূসফিয দেিু ধাদভিে ফযদিগন (ারাপ) ফসরসিন, ‚ড্রাগসনয ভুসখয দদসে থতাভায াত প্রাদযত েযা এয থথসেও উত্তভ 

থম তুদভ ম্পদারী ফযদিয াসতয দদসে থতাভায াত প্রাদযত েযসফ, োযন ড্রাগন থতাভায াত খাফদরস দিসড় দনসফ  

দেন্তু থই ম্পদারী ফযদি থতাভাসে গযীফ েসয িাড়সফ।‛ 

এিাড়াও, মদদ থ অে আয রুক্ষ্ স থাসে, তাসর এবাসফ দ্বীন ইরাভ দফেতৃ স মাসফ োযন তায োসি দ্বীসনয 

উন্নদতয ফা দক্ষ্ায থোন গুরুত্তই থনই। ফযং থ অগ্রাদধোয থদ ম্পদ ংগ্র ও এের্ত্ েযাসে। থ এই ফযাাসয থোন 

থতাাক্কাই েসয না থম দ্বীসনয দফলভূসয দে দে দফেতৃ সি, আয না থ তাসদয প্রদত রক্ষ্য যাসখ মাসদয এই 

দসস্টসভয োযসন ফিনা সি। 

মখন ভাসিয থনতা ও প্রধানযা এই অফিা থৌাঁিা, তখন ুসযা ভািটাই উসে মা। দভথুযেসদয দফশ্বা েযা  

আয তযফাদীসদয দভথুযে ফসর অদবদত েযা , দফশ্বাঘাতেসদয দফশ্বা েযা  আয দফশ্বস্ত ফযদিসে দফশ্বাঘাতে 

দসসফ দফসফচনা েযা , অেযা েথা ফসর অথচ আসরভযা চু থাসে অথফা থখাসন এেদভ থেউই থাসে না। 

থমভনদট িানা মা এেদট দনবিযসমাগয ফণিনা থথসে, যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ফসরসিন, 



‚দনাঃসন্দস দোভসতয দনদিন ভুসয এেদট র থম োনসে তসুর থনওা সফ এফং অেতা প্রো াসফ।‛ (ফুখাদয 

“  দেতাফুর ইরভ, াদদ ৮০,৮১; ভুদরভ “  দেতাফুর ইরভ, াদদ ২৬৭১) 

এফং যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ফসরসিন, ‚দনাঃসন্দস আল্লা ভানুসলয োি থথসে দিদনস থনওায 

ভাধযসভ োন তুসর থনন না। দতদন োনীসদয তুসর থনওায ভাধযসভ োন তুসর থনন, মাসত েসয মখন দতদন ের অে 

ফযদিসদয থিসড় থদন, ভানুল তখন থই অে থরােসদয োসি মা মাযা তাসদয থনতা; এযয থরাসেযা দ্বীসনয থোন 

পারা িানসত চা এফং থই অে থরাসেযা তাসদযসে থোন োন িাড়াই উত্তয প্রদান েসয, এসত তাযা দনসিযাও 

থভ্রষ্ট  এফং অনয থরােসদযও থভ্রষ্ট েসয।‛ (ফুখাদয “  দেতাফুর ইরভ, াদদ ১০০; ভুদরভ “  দেতাফুর ইরভ, 

াদদ ২৬৭৩) 

যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) এয াদদসয অং “  ‚ুদীঘি বফন দনভিাসণ এসে অসযয াসথ 

প্রদতসমাদগতা েযসফ‛ “  র তাসদয গফি ও অংোসযয প্রভাণ, দফসল েসয বফন এয উচ্চতা ম্পসেি। যাুরলু্লা 

(াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) এফং তায াাফীসদয ভস ুদীঘি বফন দযদচত দির না। ফযং তাসদয ঘয দির 

তাসদয চাদদা অনুমাী দনচু। 

আফু হুযাইযা (যাাঃ) থথসে ফদণিত যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’ রাইদ ওা াল্লাভ) ফসরন, ‚ততক্ষ্ন মিন্ত দোভত সফ না 

মতক্ষ্ণ না মিন্ত থরাসেযা ুদীঘি বফন দনভিাসণ প্রদতসমাদগতা েযসফ।‛ 

আর াান থথসে াদয দফন আ া’ইফ ফণিনা েসযন, ‚আদভ উভান (যাাঃ) এয দখরাপা চরাোরীন ভটাসত 

যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু আ’রাইদ ওা াল্লাভ) স্ত্রীসদয ঘসয প্রসফ েসযদিরাভ, এফং আদভ আভায াত দদস ঘসযয িাদ 

স্পি েযসত াযদিরাভ।‛ 

উভায (যাাঃ) থথসে ফদণিত থম দতদন দরসখদিসরন, ‚থতাভাসদয বফনগুসরা উাঁচু েযসফ না োযন দনশ্চই এদট ভন্দ োি।‛  

এফং আম্মায দফন আফু আম্মায থথসে ফদণিত, ‚থোন ফযদি মদদ তায ঘসযয উচ্চতা াত াসতয উয দনস মা, এটা 

তাসে াসথ াসথ ফসর, ‘থ াীসদয ভসধয াদষ্ঠ ফযদি, থোথা তুদভ থতাভায ঘয দনভিাণ েযি ?’ ‛  

 

ইভাভ ইফন যিসফয প্রদদ্ধ াদদ তাপীয দেতাফ িাদভ’ আর ‘উরুভ ওার দোভ এয ইংদর বািন থথসে 

অনুফাদেৃত। 

 

ক্ল্যাদেযার ইরাদভে থটক্সসটয অনুফাদ (ইংদর- ফাংরা) থসত াফস্ক্রাইফ েরুন আভাসদয ব্লসগ আয ংমুি থােনু 

আভাসদয থপইফুে থইসিয াসথ। 

https://thegreatestnation.wordpress.com/
https://www.facebook.com/thegreatestnation.ever/

