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এফং িদনুমায়ী অভর না কযা। 

 

13.  িিুথক বফলয়বিয য াআখ অফদুর অমীম আফন ফাম য. এয ফোখো।    
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يمه  ٱلَرِنَٰمۡح ٱّلَله  ِمۡسِب  ٱلرَحه
কর প্রংা অল্লায েনে, ারাি  ারাভ ঐ নফীয য মায হয অয 

পকাহনা নফী অহফন না এফং িাাঁয াাফী  মাযা িাাঁয নুযণ কহযহেন 

িাহদয য। িঃয, প ভুবরভ বাআ পেহন যাখুন, অল্লা কর ভানুহলয 

য দীন আরাভ প্রহফ কযা  িা অাঁকহে ধযা পযম কহয বদহয়হেন এফং 

আরাভ বযন্থী মাফিীয় থ পথহক াফধান কহযহেন। বিবন ভুাম্মাদ 

াল্লাল্লাহু অরাআব য়াাল্লাভহক পপ্রযণ কহযহেন আরাহভয প্রবি অহ্বান 

কযায েনে। অয অল্লা িা‘অরা োবনহয়হেন, পম ফেবি িাাঁয নুযণ কযহফ 

প বদায়াি প্রাপ্ত হফ অয পম িাাঁয পথহক বফভুখ হফ প থভ্রষ্ট হফ। বিবন 

কুযঅহনয ফহু অয়াহি ভুযিাহদ বযণি য়ায কর থ, কর প্রকায 

বকক এফং কুপুযী ম্পহকক াফধান  বীবিপ্রদকন কহযহেন।  

অভাহদয ম্মাবনি অহরভগণ ধভক িোহগয হুকুহভয ধোহয় ঈহল্লখ কহযহেন 

পম, একেন ভুবরভ আরাভ বফনষ্টকাযী বফববন্ন কহভকয ভাধেহভ ভুযিাদ (ধভক 

িোগী) হয় পমহি াহয এফং এ কাযহণ িায েীফন না কযা  ম্পদ পক্রাক 

কযা বফধ ফহর বফহফবিি হফ। অয এ কাযহণ প আরাহভয গবি পথহক 

পফবযহয় মাহফ। 

এ ভস্ত আরাভ বফবনষ্টকাযী বফলয়ভূহয ভহধে ফহিহয় বয়াফ  বধক 

প্রায রাবকাযী বফলয় দবি মা ফণকনা কহযহেন আভাভ ভুাম্মাদ আফন অবু্দর 

য়াাফ  নোনে অহর আরভগণ। অল্লা িাহদয কহরয য যভি 

ফলকণ করুন। বনহে বিংহেহ অনাহদয ঈহেহে প দবি বফলয় 

অহরািনা কযা হরা। অনাযা পমন এ পথহক াফধানিা ফরম্বন কহযন 

এফং নেহদযহক াফধান কহযন। অবভ াভানে ফোখোয ভাধেহভ বফলয়গুহরা এ 

অা বনহয় ফণকনা কযফ মাহি অভযা এ পথহক বনযাদ থাকহি াবয।  
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প্রথভ: অল্লা িা‘অরায আফাদহি বকক কযা।  

অল্লা িা‘অরা ফহরন, 
ۡغفهر   له  ٱّلَله  إهنَ ﴿ ن حه

ه
ۦه ي ۡۡشهكه  أ ًه يهۡغفهر   ة ا وه هكه  د ونه  نه َٰل و ذه ههه آء    ل هشه و ي هٱّلَله  ي ۡۡشهكۡ  وهنه ده  ة قه ى   ذه ه  ٱۡذَته

يًها إهۡثًها ظه  [٨٤: النساء] ﴾٤٨ عه

‘‘বনশ্চয় অল্লা িাাঁয াহথ বকক কযায যাধ েভা কহযন না। এ োো নে 

যাধ মাহক আহে েভা কহযন’’। [ূযা অন-বনা, অয়াি: ৪৮] 

অল্লা অহযা ফহরন, 
ۥ﴿  ً و إهىَ هٱّلَله  ي ۡۡشهكۡ  نه دۡ  ة قه َرمه  ذه لهۡيًه  ٱّلَل   حه ً   ٱۡۡلهَيثه  عه َٰ ى وه

ۡ
أ ا ٱنلَار    وهنه هلَظَٰلهههيه  وهنه ار   نهوۡ  ل ىصه

ه
 ﴾أ

 [٢٧: دة املائ]
‚পম ফেবি অল্লায াহথ বকক কযহফ অল্লা িায েনে োন্নািহক াযাভ কহয 

বদহফন, অয িায অশ্রয়স্থর হফ োান্নাভ। অয মাবরভহদয পকাহনা 

াামেকাযী পনআ’’। [ূযা অর-ভাহয়দা, অয়াি: ৭২]  

এভস্ত বহককয ঈদাযণ: পমভন, ভৃি ফেবিয বনকি প্রাথকনা কযা, িাহদয বনকি 

াামে িায়া  িাহদয ঈহেহে কুযফানী কযা এফং িাহদয নাহভ ভান্নি কযা 

আিোবদ। 

বদ্রৃিীয়: পম ফেবি অল্লা  িায বনহেয ভাহে ভাধেভ াফেস্ত কহয িাহদয 

বনকি প্রাথকনা কহয, িাহদয াপা‘অি ফা ুাবয কাভনা কহয, িাহদয য 

বনবকয কহয, ফকম্মবিক্রহভ প কাবপয হয় মাহফ। 

িৃিীয়: পম ফেবি ভুবযকহদযহক ফা ংীফাবদহদযহক কাবপয ভহন কহয না, 

থফা িাহদয কাবপয য়ায ফোাহয হে পালণ কহয থফা িাহদয 

ধভকহক বিক ভহন কহয প কাবপয হয় মাহফ। 

িিুথক: পম ফেবি বফশ্বা পালণ কহয পম, নফী াল্লাল্লাহু অরাআব য়াাল্লাহভয 

অদহকয পিহয় নে অদক অহযা পফব ূণকাঙ্গ থফা িাাঁয হুকুভ ফা বফধাহনয 
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পিহয় হনেয হুকুভ ফা বফধান অহযা ঈত্তভ। পমভন, পকাহনা ফেবি মবদ িাগুহিয 

বফধানহক যাূহরয বফধাহনয ঈহয প্রাধানে  গ্রাবধকায পদয় প ফেবি 

কাবপয হয় মাহফ। 

ঞ্চভ: যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু অরাআব য়াাল্লাহভয অবনি পকাহনা বফধানহক পম 

ফেবি ফজ্ঞা ফা ঘৃণা কযহফ প কাবপয ফহর বফহফবিি হফ। এভনবক মবদ প 

ঐ বফধান নুমায়ী অভর কহয থাহক।  

অল্লা িা‘অরা ফহরন, 
هكه ﴿ َٰل مۡ  ذه  ٍ َج

ه
هأ َا   ة  ٌ ره

ٓ  له ا له  نه ىزه
ه
ۡحتهطه  ٱّلَل   أ

ه
مۡ  فهأ  ٍ َٰله ۡعمه

ه
 [٩: حممد] ﴾٩ أ

‚এিা এেনে পম, অল্লা মা ফিীণক কহযহেন িাযা িা েে কহয। ুিযাং 

অল্লা িাহদয কভক বনষ্ফর কহয বদহফন‛। [ূযা ভুাম্মাদ, অয়াি: ৯] 

লষ্ঠ: পম ফেবি যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু অরাআব য়াাল্লাহভয দীহনয পকাহনা 

বফলয়হক থফা ায়াফ ফা াবস্ত বনহয় ফেঙ্গ-বফদ্রূ কযহফ প কাবপয ফহর 

বফহফবিি হফ। এ কথায প্রভাণ হরা অল্লা িা‘অরায বনহোি ফাণী: 
لهئهو﴿ مۡ  وه  ٍ ۡۡله

ه
أ َل وَ  سه هق  ا َله َيا إهَجهه ىهۡلعهب    َنه َض   ل  هٱّلَله  ق ۡل  وه ة

ه
ۦه أ َٰخًه ۦه وهءهايه َِله رهس  يخ مۡ  وه زهء ونه  ل  ٍۡ ۡسخه

ه  ت
وا   له  ٦٥ ر  ۡرح م قهدۡ  تهۡعخهذه فه ۡم   بهۡعده  كه َٰيهك   [٥٥  ،٥٦: اتلوبة] ﴾إهيمه

‚বনশ্চয় অবন িাহদযহক প্রশ্ন কযহর িাযা ফরহফ, অভযা পিা অরা-

অহরািনা  ক্রীো-পকৌিুক কযবে। ফরুন, পিাভযা বক অল্লা, িাাঁয বনদকন  

িাাঁয যাূরহক বফদ্রূ কযবেহর? ময প কহযা না, পিাভযা ইভান গ্রণ 

কযায য কাবপয হয় পগে‛। [ূযা অি-িাফা, অয়াি: ৬৫-৬৬]  
প্তভ: োদু কযা। পমভন, এয ভাহধেহভ বফহেদ ঘিাহনা ফা এয ভাধেহভ পপ্রভ-

বাহরাফাা ৃবষ্ট কযা। পম ফেবি এ কাে কযর থফা একাহে প ন্তুষ্ট থাকর 

প কুপুযী কযর। এয প্রভাণ অল্লা িা‘অরায বনহোি ফাণী: 
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ا﴿ انه  وهنه ههه ل  عه د   نهوۡ  ح  حه
ه
َّتَٰ  أ ٓ  حه َله ق  ا حه ۡو   إهَجهه ۡر   فهله  فهۡخيهث   َنه َنه  حهۡكف  َله  يهخهعه ا ذه هه  ٍ ا نهۡي هق َنه  نه ر  فه  ح 

ۦه ًه ۡرءه  بهۡيه  ة ًه  ٱلۡهه وۡجه زه  [٢٠٧: ابلقرة] ﴾وه
‚অয িাযা দু‘েন (ারুি  ভারুি) এ কথা না ফহর কাঈহক (োদু) বো 

বদি না পম, অভযা যীো বফ বকেু নআ। িএফ, (োদুকভক কহয) পিাভযা 

কুপুযী কহযা না’’। [ূযা অর-ফাকাযা, অয়াি: ১০২] 

ষ্টভ: ভুবযকহদয ংহগ ফনু্ধত্ব কযা  ভুবরভহদয বফরুহে ভুবযকহদযহক 

াামে কযা। এয দরীর অল্লায বনহোি ফাণী:  
ا﴿ ٍه حُّ

ه
أ َا   ٱََّلهيوه  يه  ي  وا   له  ءهانه ذ  َده  تهَخخه  ٍ ى   ٱَۡله َٰره هآءه   وهٱنلَصه ۡوَله

ه
مۡ  أ  ٍ هآء   بهۡعض  ۡوَله

ه
و بهۡعض    أ م وهنه  ٍ َ ل َه خه  حه

مۡ  هيك  ۥ ن   ً ۡم   فهإهىَ  ٍ دهي له  ٱّلَله  إهنَ  نهۡي ٍۡ َۡمه  حه  [٦٢: دة املائ] ﴾٥١ ٱلَظَٰلهههيه  ٱۡلقه
‚প ভুবভনগণ! আয়াূদী  খৃস্টানহদযহক ফনু্ধরূহ গ্রণ কহযা না, িাযা 

যস্পয যস্পহযয ফনু্ধ, পিাভাহদয ভহধে পম ফেবি িাহদয াহথ ফনু্ধত্ব কযহফ 

প িাহদয ন্তবুকি হয় মাহফ। বনশ্চয় অল্লা মাবরভ োবিহক ৎহথ 

বযিাবরি কহযন না’’। [ূযা অর-ভাহয়দা, অয়াি-৫১] 

নফভ: পকাহনা ফেবি মবদ ভহন কহয পম, কাহযা কাহযা েনে ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু 

অরাআব য়াাল্লাহভয যী‘অি হি পফয হয় মায়ায ুহমাগ অহে, পমভন 

বখবমহযয েনে ভূা অরাআব ারাহভয যী‘অি পথহক পফয য়া বফধ বের, 

প (এ যকভ বফশ্বাকাযী ফেবি) কাবপয হয় মাহফ। 

পকননা অল্লা িা‘অরা ফহরহেন, 
ۡيه  يهبۡخهغه  وهنهو﴿ َٰمه  ده ۡقتهله  فهلهو دهيٗيا ٱۡۡلهۡسله ً   ح  َه  نهۡي  ٌ ةه  فه  وه ره هيوه  نهوه  ٱٓأۡلخه َِٰسه : عمران ال] ﴾٨٥ ٱۡلخه

٤٦] 
‚অয পম ফেবি আরাভ ফেিীি নে পকাহনা দীন িারা কহয, কবিনকাহর 

িায বনকি পথহক িা গ্রণ কযা হফ না এফং অহখযাহি প েবিগ্রস্তহদয 

ন্তবুকি হফ’’। [ূযা অহর আভযান, অয়াি: ৮৫] 
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দভ: অল্লায দীন পথহক বফভুখ হয় থাকা। দীন ম্পহকক োনহি পিষ্টা না 

কযা এফং িদনুমায়ী অভর না কযা। এয প্রভাণ অল্লায বনহোি ফাণী:  
وۡ ﴿ ۡظلهم   وهنه

ه
هره  مهَهو أ َٰجه أَِب ذ ل  ۦه يه ًه ب  ۡعرهضه  ث مَ  ره

ه
ٓ   أ ا ٍه ۡي ۡجرهنهيه  نهوه  إهىَا خه َنه  ٱلۡه  يخهقهه   ﴾٢٢ ن 

 [٧٧: السجدة]
‚ঐ ফেবিয পিহয় অয ফে মাবরভ পক হি াহয, মাহক িায যহফয 

অয়ািভূ বদহয় ঈহদ প্রদান কযা য় থি প িা পথহক ভুখ বপবযহয় 

পনয়? ফেআ অভযা যাধীহদয বনকি পথহক প্রবিহাধ গ্রণকাযী’’। [ূযা 

অ-ােদা, অয়াি: ২২] 

আরাভ বফনষ্টকাযী এফ কাে িাট্রা-বফদ্রূহয াহথ কযা পাক থফা 

আোকৃিবাহফ কযা পাক বকংফা বয় কহয কযা পাক (আরাভ পথহক পফয হয় 

মাফায ফোাহয) এয ভহধে পকাহনা াথককে পনআ। িহফ পোয কহয কাঈহক মবদ 

এভনবি কযহি ফাধে কযা য় এফং বনরুায় হয় প মবদ এভন ধযহনয বকেু 

কহয িা হর প কাবপয ফহর বফহফবিি হফ না। এ ম্পহকক অল্লা িা‘অরা 

ফহরন,  
ره  نهو﴿ فه هٱّلَله  كه ٓ  بهۡعده  نهو   ة ۦه َٰيًه وۡ  إهَل  إهيمه ۡكرههه  نه

 
ۥ أ  ً قهۡلت  ئهوُّ   وه ۡطهه َٰوه  ن  يمه هٱۡۡله  [٢٠٥: انلحل] ﴾ة

‚মাযা অল্লায াহথ কুপুযী কহয ইভান অনায য িঃয কুপুযীয েনে 

িাহদয ভন ঈনু্মি কহয পদয় িাহদয য অবিি হফ অল্লায পক্রাধ এফং 

িাহদয েনে যহয়হে ভাাবস্ত। িহফ মায য েফযদবস্ত কযা য় এফং িায 

ন্তয বফশ্বাহ ির থাহক প ফেিীি’’। [ূযা অন-নার, অয়াি: ১০৬]  

আরাভ বফনষ্টকাযী এফ কাে িেন্ত বয়াফ এফং িযািয এভস্ত কাে 

ঘহি থাহক। কর ভুবরহভয ঈবিৎ এভস্ত কাে পথহক বফযি থাকা এফং 

পকাহনা ফেবিয বনহেয ে পথহক এধযহনয কাে হয় মায় বকনা িা পথহক  

িকক থাকা ঈবিৎ।  
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পম ফ কাে অল্লায পক্রাধ এফং িায মন্ত্রণাদায়ক াবস্তহক বযামক কহয 

পদয় পগুহরা পথহক অভযা িাাঁয কাহে অশ্রয় িাবে। 

অয অল্লা িা‘অরা ারাি  ারাভ প করুন ৃবষ্টয ফকহশ্রষ্ঠ ফেবি 

ভুাম্মাদ, িাাঁয বযফায বযেন  িাাঁয াাফীগহণয য।  
 

এ বফলহয় াআখুর আরাভ ভুাম্মাদ আফন অবু্দর য়াাফ য.-এয অহরািনা 

এখাহনআ পল হরা। 

 
(লাইখ আব্দু আযীয ইবন বায এর কিছু অংশলর বযাখযা িশর বশন:) 
বনহোি বফলয়গুহরা ঈবল্লবখি আরাভ বফনষ্টকাযী বফলয়ভূহয ভহধে িিুথক 

পশ্রণীয ন্তবুকি: 

পকাহনা ফেবি মবদ বফশ্বা কহয পম, ভানফ যবিি অআন-কানুন আরাভী বফধাহনয 

পিহয় ঈত্তভ থফা িা আরাভী যী‘অহিয ভমকাহয়য, এভনবক আরাভী 

বফধান ঈত্তভ এ বফশ্বা পালণ কযা হত্ব মবদ ঐ ফেবি ভহন কহয পম, আরাভ 

বযবন্থ বফধাহনয বনকি বফিায-পয়ারায েনে মায়া বফধ থফা পকঈ মবদ 

ভহন কহয পম, বফং িাব্দীয এ মুহগ আরাভী বফধান ফাস্তফায়ন কযা ঙ্গি, 

আরাভী অআন ফাস্তফায়ন কযহর ভুবরভযা এ কাযহণ ববেহয় েহফ বকংফা এ 

কাযহণ ফেবিয ম্পকক িখন শুধুভাত্র অল্লায াহথ ীভাফে হয় মাহফ, 

েীফহনয নোনে পেহত্র িায ম্পকক থাকহফ না। (এ ধযহনয অকীদা পালণ 

কযায কাযহণ ঐ ফেবি আরাভ পথহক পফবযহয় মাহফ।)  

নুরূ পকাহনা ফেবি মবদ ভহন কহয পম, পিাহযয াি কািা এফং বফফাবি 

পেনাকাযীহক াথয পভহয িো কযায বফলহয় অল্লায পম হুকুভ যহয়হে িা 

ফিকভান মুহগয েনে প্রহমােে নয় থফা পকঈ মবদ ভহন কহয পম, অল্লায 

অআহনয পিহয় নোনে অআন ঈত্তভ না হর পরন-পদন  যাহধয াবস্ত এ 
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ধযহনয বফলহয় অল্লায বফধান ফেিীি ভানফ যবিি বফধান বদহয় পয়ারা 

কযা বফধ। এ ধযহনয অকীদা পালণ কযায কাযহণ ঐ ফেবি আরাহভয 

গবি পথহক পফবযহয় মাহফ। কাযণ, ফকম্মবিক্রহভ এয থক হফ, অল্লা মা 

াযাভ ফা বফধ কহযহেন িা বফধ কযা হরা। 

বযামকবাহফআ দীহনয দৃবষ্টহকান পথহক পম ভস্ত ফস্তু াযাভ পমভন, বমনা-

ফেববিায, ভদান, ুদ, অল্লায বফধান ফেিীি হনেয বফধান বদহয় পয়ারা 

কযা আিেবদ মা অল্লা াযাভ কহযহেন িা মবদ পকাহনা ফেবি ভুফা ফা বফধ 

ভহন কহয িা হর এ কাযহণ ঐ ফেবি ভুবরভগহণয ফকম্মবিক্রহভ কাবপয 

ফহর বফহফবিি হফ।  

বযহহল অল্লায বনকি প্রাথকনা কবয বিবন অভাহদয করহক ঐ ভস্ত কাে 

কযায পমাগেিা দান করুন পম ভস্ত কাহে িাাঁয ন্তুবষ্ট যহয়হে। অয বিবন 

অভাহদযহক  কর ভুবরভহক যর বিক থ প্রদকন করুন। বনশ্চয় বিবন 

ফকহশ্রািা  বনকিফিকী।  

অল্লায ে পথহক ারাি  ারাভ অভাহদয নফী ভুাম্মাদ, িাাঁয বযফায 

বযেন  িাাঁয াাফীগহণয য। 

াআখ অবু্দর অমীম আফন অবু্দল্লা আফন ফাম য. 

 

 


