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 بعى ا الصمحٌ الصخيى

বূহভকা 

ভস্ত প্রাংা ৃহিকুমরয ভান যফ আল্লায জনয। উত্তভ 
হযণহত লকফর ভুত্তাকীমদয জনয। ারাত  ারাভ নাহমর লাক 
তায ফান্দা  যাূর আভামদয নফী ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু আরাইহ 
াাল্লামভয উয;  মামক কর ৃহিয জনয যভত  ভস্ত 
ফান্দামদয জনয দরীর হমমফ লপ্র যণ কযা মমে। আয নাহমর 
লাক তায হযফায-হযজন  াথী-ঙ্গীমদয উয; মাযা অতযন্ত 
আভানতদাহযতা  দৃঢ়তায ামথ তামদয হফত্র ভান প্রবুয 
হকতাফ  তামদয নফীয ুন্নাহ মক ফন কমযমে এফাং ব্দ  অথথ 
হযূণথ াংযক্ষণ কময তামদয যফতথীমদয হনকট লৌঁহেমমে। 
আল্লা তামদয প্রহত ন্তুি  তামদয খুহ করুন এফাং 
আভামদযমক তামদয ুন্দয অনুাযী হমমফ কফুর করুন।   

ূমফথয  যফতথী মুমগয ভস্ত আমরভ এ হফলম একভত লম, 
লকামনা হফধান প্রভাণ কযা  লকামনা ফস্তুমক াযাভ  ারার 
াফযস্ত কযায লক্ষমত্র প্রথভ গ্রণমমাগয ভূর উৎ মে, আল্লায 
হকতাফ, মায াভমন ফা হেন লকামনাহদক লথমকই তামত ফাহতর 
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অনুপ্রমফ কযমত াময না, তাযয আল্লায যাূমরয ুন্নাহ , 
হমহন ী োড়া হনমজয লথমক লকামনা কথা ফমরন না , এ দুহট 
মে ভূর উৎ। তাযয গ্রণমমাগয ভূর  উৎ   লে, উম্মমতয 
‘আমরভমদয ‘ইজভা‘। এ হতনহট ফযতীত অনযানয উৎময হফলম 
আমরভগমণয ভমধয ভতমবদ যমমে। তন্মমধয গুরুত্বূণথ মে  
হকা; তমফ অহধকাাং  আমরমভয ভমত এহট হুজ্জত ফা দরীর 
হমমফ গণয মফ; মহদ তায ভমধয গ্রণমমাগযতায তথগুমরা াা 
মা। এ ভূর উৎগুমরায াফযস্ত কযমণ দরীর-প্রভাণাহদ অগহণত 
 অাংখয; মা এত প্রহদ্ধ লম উমল্লমখয প্রমাজন মড় না।  

[আকাভ তথা হফহধ-হফধান াফযস্ত কযায গ্রণমমাগয ভূর 
উৎভূ] 

প্রথভ ভূর উৎ: আল্লায হকতাফ 

প্রথভ ভূর উৎ মে, আল্লায হকতাফ, আল্লায হকতামফয 
হফহবন্ন আাত দ্বাযা আল্লায হকতামফয অনুযণ কযা, আল্লায 
হকতাফমক আঁকমড় ধযা এফাং আল্লা প্রদত্ত ীভানায াভমন 
অফস্থান কযা পযম া প্রভাহণত। 

আল্লা তা‘আরা ফমরন,  
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ْ ٱ ﴿ ٓ   َّت ُِ ٌو هنَِ   َ  
ُ
ّ ُِكمۡ  ّ ِن إََِلُۡكم   ْ  َ َ    َّت ۡ َِلَ َٓ     ٓ ُ  هِىِ  ِ ن  َ َّت ُِ ٌو

َ
  َّت   َ ِ ياٗل   

ُ  وَ   [  ٣: االعصاف ]﴾ ٣  ََ  َّت

‚লতাভামদয প্রহত লতাভামদয যমফয ক্ষ লথমক মা নাহমর কযা 
মমে, তা অনুযণ কয এফাং তামক োড়া অনয অহববাফমকয 
অনুযণ কমযা না। লতাভযা াভানযই উমদ গ্রণ কয‛।1  

আল্লা তা‘আরা আয ফমরন, 

هَنۡ َ َٰىُ   َِ ٌَٰ   َ َهََٰ و﴿
َ
ٌوُ ٱَ   ُ َ  َ  ٞك    ْ ٱ َ   َّت ُِ  : االٍعةم ]﴾ ١٥٥  ُ َۡ ٌُوَ   ََ  َّتُكمۡ   َّتُ ٌو

١٥٥  ]  

‚আয এহট হকতাফ- মা আহভ নাহমর কমযহে- ফযকতভ। ুতযাাং, 
লতাভযা তায অনুযণ কয এফাং তাকা অফরম্বন কয; মামত 
লতাভযা যভতপ্রাপ্ত ‛।2  

আল্লা তা‘আরা আয ফমরন,  

ِ ٱ ّ ِنَ  َج َٓ ُكم  َ ۡ  ﴿ ِ ي ١٥  ُّم ِ ٞك  َ  َِ َٰ ٞك  هٌُ ٞك   َّت ًۡ ُ ٱ  ِىِ  َي َٰهَىُ   َّتَ  َ ٱ َ نِ   َّت  ۥ ِۡ َ 
َ َٰمِ ٱ ُ ُ َ   م  لَّت ًُ ًِمۡ    ِ ِۡ هِىِ   ُّمٌ ِ ٱ إَِ    لُّم َُ َِٰ  ٱ ّ ِنَ  َ ُيۡخ ُِج   ِ ًۡ  ِ َ َٰ ٖط  إَِ َٰ  َ َي

ۡلَ  ِ يٖط   [  ١٦  ،١٥: املةا سة ]﴾ ١٦  ُّم

                                                           
1 ূযা আ‘যাপ, আাত: ৩ 
2 ূযা আন‘আভ, আাত: ১৫৫ 
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‚অফযই লতাভামদয হনকট আল্লায ক্ষ লথমক আমরা  স্পি 
হকতাফ এমমে। এয ভাধযমভ আল্লা তামদযমক াহন্তয থ লদখান, 
মাযা তায ন্তুহি অনুযণ কময এফাং তায অনুভহতমত হতহন 
তামদযমক অন্ধকায লথমক আমরায হদমক লফয কমযন। আয 
তামদযমক যর মথয হদমক হদাাত লদন‛।3 

আল্লা তা‘আরা আয ফমরন, 

ِ نَ ٱ إِوَّت ﴿ ْ   َّت  ِ ىِ   َّت  ٤١ َ نِينٞك   َِ َ ٌَٰ   ۥ هَّتىُ  َج َٓ ُيۡم    َمَّت  ّ ِۡ  ِ ٱِ   َكَ ُ  و
ۡ
 َ  

: فصوخ ]﴾٤٢ َ ِ  ٖط  َ ِ  يٍ  ّ ِنۡ   َ ِي ٞك     َ ۡ  ِىِ  ِ نۡ  َ َ    ََ  ۡىِ  َ ۡ ِ  ِ نۢن  ۡ َ َِٰ ُ  ٱ
٤٢  ،٤١  ] 

‚হনশ্চ মাযা উমদ [কুযআন] আায য তা অস্বীকায কময, 
[তামদযমক অফযই এয হযণাভ লবাগ কযমত মফ] আয হনশ্চ 
এক ম্মাহনত গ্রন্থ। ফাহতর এমত অনুপ্রমফ কযমত াময না, না 
াভমন লথমক না হেন লথমক। এহট প্রজ্ঞাভ, -প্রাংহমতয ক্ষ 
লথমক নাহমর কৃত‛।4  

আল্লা তা‘আরা আয ফমরন,  

 ِوَ ﴿
ُ
هِ َ ُ م ۡ ُ ۡ َ ووُ ٱ َهََٰ و إَِ َّت  َ  

ُ
  [  ١٩: االٍعةم ]﴾١٩ َ ََ    َ َ نۢن    ِىِ  ِِل

                                                           
3 ূযা ভামদা, আাত: ১৫, ১৬ 
4 ূযা পুহরাত, আাত: ৪১, ৪২ 
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‚আয এ কুযআন আভায কামে ী কময াঠামনা মমে লমন 
লতাভামদযমক  মায কামে এটা লৌেমফ তামদযমক এয ভাধযমভ 
আহভ তকথ কহয‛।5  

আল্লা তা‘আরা আয ফমরন,  

َٰ ٞك  َهََٰ و ﴿  ْ  ّ ِ وَّت ِا   ََ   [  ٥٢: اثصاِيى ]﴾ ٥٢  ِىِ  َ َِلُوَ ُ  و

‚এটা ভানুমলয জনয গাভ। আয মা দ্বাযা তামদযমক তকথ কযা 
‛।6  

উমল্লহখত আাত োড়া এ হফলম আয অমনক আাতই হফদযভান 
আমে।  

আয এ হফলম ফহু হফশুদ্ধ াহদ অমনক যমমে, মামত আল্লায 
হকতাফমক ভজফুত কময ধযায এফাং অনুযণ কযায হনমদথ লদা 
মমে; মামত প্রভাহণত , লম ফযহি আল্লায হকতাফমক ভজফুত 
কময আঁকমড় ধযমফ, ল হদাামতয উয থাকমফ, আয লম ফযহি 
আল্লায হকতাফমক ফজথন কযমফ, ল লগাভযা মফ। 

তন্মধয লথমক হকেু াহদ:  

                                                           
5 ূযা আন‘আভ, আাত: ১৯ 
6  ূযা ইফযাীভ, আাত: ৫২ 
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 যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ হফদা মজয বালমণ 
ভমফত াাফীমদয মম্বাধন কময ফমরন,  

ٌْ  َية فيُكىْ  دةررٌ   ِ يِّن »  ذُىْ   ِن دضوْا هَ ًْ ُِ  اْاذََص  يف معوى رواه ،«  اِ  ِلذَةَب  ثِ
 صديدُ

‚আহভ লতাভামদয হনকট এভন একহট ফস্তু লযমখ মাহে, মহদ লতাভযা 
তামক ভজফুত কময াকড়া কয, তমফ লতাভযা কখমনাই লগাভযা 
মফ না। তা র আল্লায হকতাফ‛।7  

 ী ভুহরমভ মামদ ইফন আযকাভ যাহদাল্লাহু আনহু মত 
আয ফহণথত, যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ ফমরন,  

ًة ثِْقونَي ِ يُكىْ  دةرر ِنِّيإ» ُّ ل وَّ
َ
ُِ  ا ِلذةُب  أ َسى في ُّ  اِ  ثِكذَةِب  فَُزشوا وانلُّْر ال

ّعُمْا ًَ ُِ  َوَت   «ثِ

‚আহভ লতাভামদয ভমধয দুহট হফল লযমখ মাফ, তায একহট র, 
আল্লায হকতাফ, তামত যমমে হদাাত  নূয। লতাভযা আল্লায 
হকতাফমক আঁকমড় ধয এফাং তায প্রহত অহফচর থাক‛ ।8 াহদম 

                                                           
7 ভুহরভ, জ  অধযা ; াহদ: ১২১৮, আফুদাউদ, ভানামক  অধযা , াহদ:  
১৯০৫, ইফন ভাজা, ভানামক অধযা, াহদ: ৩০৭৪ 

8 ভুহরভ, পামামমর াাফা অধযা, াহদ: ২৪০৮, আভদ, াহদ: ৩৬৭/৪, 
দামযভী, পামামমর কুযআন অধযা, ৩৩১৬ 
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যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ আল্লায হকতামফয প্রহত 
উৎা প্রদান কমযন এফাং আকৃি কমযন। তাযয হতহন ফমরন, 

ُن » ِْ صُكىُ  ثَييْت َوأَ   «ثييت أِن يف ا أذلصكى ثييت أِن يف ا أَذليِّن

‚এফাং আভায আমর ফাইত। আভায হযফায হযজন ম্পমকথ 
আহভ লতাভামদয আল্লামক স্মযণ কহযম হদমত চাই, আভায হযফায 
হযজন ম্পমকথ আহভ লতাভামদয আল্লামক স্মযণ কহযম হদমত 
চাই‛।9  

 অয মব্দ যাূরু ল্লা াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ কুযআন 
ম্পমকথ ফমরন,  

 .«الضالل ىلع اكن دصكُ ويٌ اهلسى ىلع اكن ثُ دًعك يٌ ا خجن ِْ»

‚এহট আল্লায যহ, লম তামক ভজফুত কময ধযমফ, ল 
হদাামতয উয থাকমফ আয লম ফযহি তামক লেমড় লদমফ-
ভজফুত কময ধযমফ না- ল অফযই লগাভযাহয উয থাকমফ‛।10 
এ হফলম আয অমনক াহদ হফদযভান। আল্লায হকতাফমক 

                                                           
9 ভুহরভ, পামামমর াাফা অধযা, াহদ: ২৪০৮, আভদ, াহদ: ৩৬৭/৪, 
দামযভী পামামমর কুযআন অধযা, াহদ: ৩৩১৬ 

10ভুহরভ, পামামমর াাফা অধযা, াহদ: ২৪০৮, আভদ, াহদ: ৩৬৭/৪, 
দামযভী পামামমর কুযআন অধযা, াহদ: ৩৩১৬ 
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ভজফুত কময ধযা, যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয 
ুন্নাহ  আল্লায হকতাফ অনুমাী হফচায পাারা কযা পযম 
ায হফলম াাফী  তামদয যফতথী জ্ঞানী  ঈভানদাযগমণয 
ঐকভতয দ্বাযা প্রহতহিত মমে। মা এয উয দরীর-প্রভাণাহদ 
ল কময আমরাচনায হযভণ্ডর দীঘথাহত কযায প্রমাজনীতা 
লরা কময লদ।   

হদ্বতী ভূর উৎ: যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয ুন্না। 

[এ ফযাাময যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ, তাঁয াাফী  
তামদয যফতথী আমরভ  ঈভানদায লথমক হফশুদ্ধ দ্ধহতমত আা 
ফণথনাভূ] 

যী‘আমতয লম হতনহট গ্রণমমাগয ভূর উৎময ফযাাময 
আমরভমদয ভমধয লকামনা ভতাননকয লনই তায হদ্বতীহট মে, 
যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ লথমক আা হফশুদ্ধ 
াদীভূ। াাফাম লকযাভ  তামদয যফতথী জ্ঞানী  
ঈভানদাযগণ এ ভান ভূর উৎহটমত হফশ্বাী হেমরন; তাঁযা এয 
দ্বাযা ইরাভী হফধামনয উয দরীর ল কমযমেন এফাং 
উম্মতমদয তা হহখমমেন। এ হফলম তাযা অাংখয লরখহন হরমখ 
লগমেন এফাং উূমর হপক (হপকময নীহত)  উূমর াদী 
(াদীময নীহত) এয হকতাফভূম তাযা হফলহট আয স্পি 
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কমযমেন। এহট (অথথাৎ যাূমরয াদী) হফহধ-হফধামনয জনয ভূর 
উৎ ায হফলম প্রভাণাহদ অাংখয অগহণত। লমভন,  

  ভান আল্লায হকতামফ আল্লা তা ‘আরা কতৃথক এ উম্মতমক 
যাূমরয অনুকযণ  অনুযণ কযায ফহু হনমদথ প্রদান। কাযণ,  

- এ হনমদথগুমরা যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয মুগ 
লথমক ফথকামরয কর দুহনাফাীয উয প্রমমাজয। লকননা, 
হতহন লকামনা হফমল ভ ফা হফমল লগািীয নফী নন, হতহন 
ভগ্র হফশ্বফাীয প্রহত নফী-লকাভত অফহধ মত ভানুল দুহনামত 
আগভন কযমফ তামদয ফায নফী। এ কাযমণই হকাভত মথন্ত 
করমকই যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয অনুযণ  
আনুগতয কযায হনমদথ লদা মমে।  

- তাোড়া হতহনই আল্লায হকতামফয ফযাখযা দানকাযী, আল্লায 
হকতামফয অস্পি হফলগুহরয ফণথনাকাযী হতহন। হতহন তায 
কথা, কভথ  স্বীকৃহত দ্বাযা আল্লায কুযআমনয হফধানগুমরায 
ফণথনা লদন। লমভন, মহদ াহদ তথা -যাূমরয ুন্নাত- না 
থাকত তামর ারামতয যাকাত, ারাত আদাময দ্ধহত  
ারামতয াহজফ হফহবন্ন হফধান জানায লকামনা উা 
থাকত না। অনুরূবামফ লযাজা, জ  মাকামতয হফধানভূ 
হফস্তাহযত জানায লকামনা উা থাকত না। বামরা কামজয 
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আমদ  অৎ কাজ মত হনমলধ কযায হফলহট ভানুমলয 
হনকট অজ্ঞাত লথমক লমত। ভু‘আভারাত, ভু‘আাযাত, লরন-লদন, 
লফচা-লকনা, ভানুমলয ামথ কথা-ফাতথা ফরা, চরা-লপযা, উঠা-ফা 
কযা, াযাভ ারার ম্পমকথ জানা,  াহস্ত  দ কামভ কযা 
ইতযাহদয হফধান ম্পমকথ ভানুল কখমনাই জানমত াযত না।  

এ হফলহটয উয কুযআন লথমক প্রভাণ:  

 এ হফলম লম ফ আাত এমমে তন্মমধয ূযা- আমর 
ইভযামনয আাতহট অনযতভ, মামত আল্লা তা‘আরা ফমরন,  

ْ ﴿وَ  ِ  ُ ٌو
َ
َ ٱ    [  ١٣٢: عًصان ال ]﴾١٣٢  ُ َۡ ٌُوَ   ََ  َّتُكمۡ    َّتُ ٌَ  ٱ َ   َّت

‚আয লতাভযা আনুগতয কয, আল্লা  যাূমরয, মামত 
লতাভামদযমক দা কযা ‛।11  

 অনুরূ ূযা আন-হনামত আল্লায ফাণী,  

﴿ ًَ يُّم
َ
أ ِ نَ ٱ َيَٰٓ ْ   َّت ٌٓو ْ  َ وَ ُو ِ  ُ ٌو

َ
َ ٱ   ْ   َّت ِ  ُ ٌو

َ
ْ ِ     َّتُ ٌَ  ٱ َ  

ُ
ۡ  ِ ٱ َ  

َ
 فَ ِو ِ وُكۡم   ِۡل

ِ ٱ إَِ   فَُ  ُّم وُ  َ ۡ ٖط  ِ    ََ َٰنَۡ ُ مۡ  ِ ٱِ    ُۡ ِ ُوٌوَ  ُ وُ مۡ  إِو   َّتُ ٌ ِ ٱ َ   َّت ٌۡ ِ ٱ َ   َّت   ِ  ِ  ٱ َۡلَ
  َِ َٰ ۡ َلنُ  َ ۡ ٞك  َ 

َ
 ِيًي  َ  

ۡ
 [  ٥٩ : اهنعةء ]﴾ ٥٩  َ 

                                                           
11

 ূযা আমর ইভযান, আাত: ১৩২ 
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ল ভুহভনগণ, লতাভযা আনুগতয কয আল্লায আনুগতয কয 
যাূমরয এফাং লতাভামদয ভধয লথমক কতৃথমত্বয অহধকাযীমদয। 
অতঃয লকামনা হফলম মহদ লতাভযা ভতহফমযাধ কয তামর তা 
আল্লা  যাূমরয হদমক প্রতযাথণ কযা -মহদ লতাভযা আল্লা  
লল হদমনয প্রহত ঈভান যাখ। এহট উত্তভ এফাং হযণামভ 
উৎকৃিতয।12  

 ূযা আন-হনামত আল্লা তা‘আরা আয ফমরন,  

ن﴿ َ  اَ  َ َ  ۡ    َّتُ ٌَ  ٱ  ُِ  ِ   َّت
َ
َ  ٱ   َٰ  َ َ ن  َّت ٌَ َّت َ   ٓ  َۡ ۡ َ ََٰ   َ َم 

َ
ًِمۡ     َ  ِ لاٗل  َ  َۡ 

 [  ٨٠ : اهنعةء ]﴾٨٠

‚লম যাূমরয আনুগতয কযর, ল আল্লাযই আনুগতয কযর। আয 
লম হফভুখ র, তমফ আহভ লতাভামক তামদয উয তত্ত্বাফধাক 
কময লপ্রযণ কহযহন‛।13 

হকবামফ তায আনুগতয কযা  হফফদভান হফল আল্লা  যাূমরয 
ুন্নমতয হদমক প্রতযাফতথন কযা ম্ভফ মফ মহদ ুন্নাতমক প্রভাণ 
হমমফ স্বীকৃহত লদা না  অথফা দাফী কযা  লম ুন্নাহ  
াংযহক্ষত ন? ুন্নাহ  মহদ াংযহক্ষত না , তামর ফুঝমত মফ 

                                                           
12

 ূযা হনা, আাত: ৫৯ 
13 ূযা হনা, আাত: ৮০ 



 

14 

আল্লা তায ফান্দামদয এভন ফস্তুয হদক হনমদথনা হদমেন মা 
লকামনা অহস্তত্ব লনই। মা মূ্পণথ ফাহতর, আল্লায প্রহত খাযা 
ধাযণা কযা এফাং আল্লায ামথ কুপহয কযায নাভান্তয। 

 আল্লা তা‘আরা ূযা আন-নামর ফমরন,  

﴿ ٓ هَنۡ َ 
َ
َ  ّ ِۡ  َ ٱ إََِلَۡ   َ   ًِمۡ  هُّنَِ   َ    ِ وَّت ِا  ِ ُ َّ ِ مۡ  إََِلۡ ًُ ُ  وَ  َ  ََ  َّت  ﴾ ٤٤ َيَ َ  َّت

 [  ٤٤: انلدن]

‚আয আভযা  লতাভায প্রহত নাহমর কমযহে কুযআন ; মামত 
তুহভ ভানুমলয জনয স্পি কময হদমত ায, মা তামদয প্রহত নাহমর 
মমে। আয মামত তাযা হচন্তা কময।‛14  

 একই ূযালত যফতথী অয একহট আামত আল্লা তা ‘আরা 
ফমরন,  

﴿ ٓ هَنۡ َ  َ َ  
َ
َ  إِ َّت  ۡ ِ َ ََٰ  ٱ َ  َۡ َ     مُ  ِ ُ َّ ِ ًُ َ ِيٱ   ْ ٱ  َّت ى  ِ ىِ  ۡ َ  َُ ٌو  َ  َۡ َ اٗل  َ ُي اٗل

ٌۡ ٖط   [  ٦٤: انلدن ]﴾ ٦٤  ُۡ ِ ُوٌوَ  ّ َِ 

‚আয আভযা লতাভায উয হকতাফ নাহমর কমযহে, শুধু এ 
জনয লম, লম হফলম তাযা ভতমবদ কযমে, তা তামদয জনয তুহভ 
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 ূযা নার আাত: ৪৪ 
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স্পি কময লদমফ এফাং এহট হদাাত  যভত লই কমভয 
জনয মাযা ঈভান আমন।‛15  

আল্লা তা‘আরা তাঁয যাূমরয উয তামদয জনয নাহমরকৃত 
কুযআমনয ফণথনা কযায দাহত্ব কীবামফ লদন  মহদ যাূমরয ুন্নায 
লকামনা অহস্তত্ব না  থামক? অথফা মহদ যাূমরয ুন্নামক প্রভাণ 
হমমফ গ্রণ কযা না ?  

 অনুরূবামফ আল্লা তা‘আরা ূযা আন-নূময ফমরন,    

﴿  ُۡ   ْ ِ  ُ ٌو
َ
َ ٱ   ْ   َّت ِ  ُ ٌو

َ
ْ  فَ ِو   َّتُ ٌَ   ٱ َ   و ٌۡ ٌَ َّت َم   َ   َّت   ََ  َۡ ُكم ُ َِّ   َ   َ  َۡ ىِ  فَ ِنَّت

ِۡ ُ ۡم   ٌوُ   و ُ ّ  ُ  ُِ    ْ َ ُ  و ًۡ َٰ ُ ٱ إِ َّت    َّتُ ٌ ِ ٱ َ َ  َ َ   َ   [  ٥٤: انلْر ]﴾٥٤  ُۡم ِ ُ ٱ ۡ ََ 

ফর, লতাভযা আল্লায আনুগতয কয এফাং যাূমরয আনুগতয 
কয। তাযয মহদ লতাভযা ভুখ হপহযম না, তমফ ল শুধু তায 
উয অহথত দাহমত্বয জনয দাী এফাং লতাভামদয উয অহথত 
দাহমত্বয জনয লতাভযাই দাী। আয মহদ লতাভযা তায আনুগতয 
কয, তমফ লতাভযা হদাাত প্রাপ্ত মফ। আয যাূমরয দাহত্ব শুধু 
স্পিবামফ লৌঁমে লদা।16  

 আল্লা তা‘আরা ূযা নূময আয ফমরন, 
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 ূযা নার, আাত: ৬৪  
16

 ূযা নূয, আাত: ৫৪ 
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﴿ ْ  ِ ُمٌو
َ
ٌَٰ َ ٱ َ   ْ   لَّت َ ٌَٰ َ ٱ َ َ و ٌُو  َ ْ   نَّت ِ  ُ ٌو

َ
: انلْر ]﴾٥٦ ُ َۡ ٌُوَ   ََ  َّتُكمۡ    َّتُ ٌَ  ٱ َ  

٥٦  ] 

‚আয লতাভযা ারাত কামভ কয, মাকাত দা এফাং যাূমরয 
আনুগতয কয, মামত লতাভযা যভতপ্রাপ্ত মত ায।‛17 

 আল্লা ূযা আ‘যামপ ফমরন,   

﴿   ُۡ   ًَ يُّم
َ
أ ِ ٱ  َُ ٌُ   إِّ ِ   َّت ُا ٱ َيَٰٓ ِيٱ ََجِ ً   إََِلُۡكمۡ   َّت َ ََٰ َٰ ِ ٱ ُ ۡ ُ   ۥَ ُ   َّت   لَّت

 ِۡر  ٱ َ 
َ
ٌَ  إِ َّت  إَِ َٰىَ  َ ٓ  ِۡل ْ  َ ُيِم ُ      ُۡ ِ  ُي ِ ٱِ   َ  َٔ ِ ُوٌو ِّ ٱ  َّتِ ِّ ٱ َ  َُ ٌِ ِ   َّت ِ ّ

ُ
ِيٱ ِۡل   َّت

ِ ٱِ    ُۡ ِ نُ  ٌوُ ٱ َ   َ َ َِ َٰ ِىِ   َّت َ ُ  وَ   ََ  َّتُكمۡ   َّت ُِ  ًۡ  [  ١٥٧: االعصاف ]﴾ ١٥٨ َ 

‚ফর, ল ভানুল, আহভ লতাভামদয ফায প্রহত আল্লায যাূর, 
মায যমমে আভানভূ  জহভমনয যাজত্ব। হতহন োড়া লকামনা 
তয ইরা নাই। হতহন জীফন দান কমযন  ভৃতুয লদন। ুতযাাং 
লতাভযা আল্লায প্রহত ঈভান আন  তায লপ্রহযত উম্মী নফীয 
প্রহত, লম আল্লা  তায ফাণীভূময প্রহত ঈভান যামখ। আয 
লতাভযা তায অনুযণ কয, আা কযা মা, লতাভযা হদাাত 
রাব কযমফ।‛18  

                                                           
17

 ূযা নূয আাত: ৫৪ 
18

 ূযা আযাপ, আাত: ১৫৭  
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উমল্লহখত আাতগুমরা দ্বাযা ুস্পি বামফ প্রভাহণত   লম,  
হদাাত  যভত একভাত্র যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ 
াাল্লামভয আনুগতয কযায ভমধযই হনহত। ুতযাাং, তায 
ুন্নমতয অনুযণ-অনুকযণ  তদনুমাী আভর কযা োড়া  
হদাাত রাব হকবামফ ম্ভফ?  অথফা এ কথা ফরা লম, তায 
ুন্নমতয লকামনা  হফশুদ্ধতা নাই অথফা তায ুন্নমতয উয বযা 
কযা মামফ না, তায হদাাত হকবামফ অহজথত মফ?  

 আল্লা তা‘আরা ূযা আন-নূময ফমরন, 

ِ نَ ٱ فَۡ َ ۡ َ  ِ ﴿ ِ  َ نۡ  ُ َ  ُِ ٌوَ   َّت ۡ  ِو
َ
و  ٓ  

َ
مۡ    ًُ  ۡ  فِۡ َو ٌ   ُِل َ 

َ
مۡ    ًُ َِلمٌ  َ َ وٌ    ُِل َ 

َ
  

 [ ٦٣ : انلْر ]﴾ ٦٣

‚অতএফ মাযা তায হনমদথময হফরুদ্ধাচযণ কময, তাযা লমন তামদয 
য হফমথ লনমভ আা অথফা মন্ত্রণাদাক আমাফ লৌোয ব 
কময।‛19

 

 ূযা আর-ালয আল্লা তা‘আরা ফমরন, 

﴿ ٓ َُٰكمُ  َ َ   ًَ َُٰكمۡ  َ َ   فَُخُ  وُ    َّتُ ٌُ  ٱ َ و َ  ْ  ٱَ   َ ۡوىُ  َن ٌو ًُ ْ ٱ َ  هَ  َ  ٱ  َّتُ ٌو َ ٱ إِوَّت   َّت   َّت
 [  ٧: احلرش ]﴾ ٧ ۡ  َِ  ِ  ٱ َ ِ   ُ 

                                                           
19 ূযা আন-নূয, আাত: ৬৩ 
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যাূর লতাভামদয মা লদ তা গ্রণ কয, আয মা লথমক ল 
লতাভামদয হনমলধ কময, তা লথমক হফযত  এফাং আল্লামকই 
ব কয, হনশ্চ আল্লা াহস্ত প্রদামন কমঠায।20 

এ হফলম আয অমনক আাত যমমে লমগুমরা প্রভাণ কময লম 
আল্লায যাূমরয আনুগতয কযা  হতহন মা হনম দুহনামত 
আগভন কমযমেন তায আনুগতয কযা পযম; লমভনহট এয ূমফথ 
উমল্লখ কযা মমে লম, আল্লায হকতামফয অনুযণ-অনুকযণ 
কযা, আল্লায হকতাফমক আঁকমড় ধযা, আল্লায হকতামফয আমদ 
হনমলধ ারন কযা পযম। এ দুহট-কুযআন  ূন্না-একহট 
অযহটয মূ্পযক  অহফমেদয ভূর উৎ। দুহটয লকামনাহটমকই 
অস্বীকায কযা মামফ না। মহদ লকামনা ফযহি একহটমক অস্বীকায 
কময, ল অযহটমক অস্বীকায কযর এফাং হভথযামযা কযর। 
আয এ জাতী কাজ কর উম্মমত ভুহরভাহ য ঈভানদায  
জ্ঞানীমদয ঐকভমতয কুপহয, ভ্রিতা  ইরামভয গহণ্ড লথমক লফয 
ম মাা। 

এ হফলম যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয াহদ লথমক 
প্রভাণ:  

                                                           
20  ূযা ায, আাত: ৭ 
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o মাযা যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয মুমগ হেমরন এফাং 
মাযা যাূর াল্লাল্লাহু  আরাইহ াাল্লামভয মুমগ হেমরন না 
হকাভত ূফথ দুহনামত আগভন কযমফ এভন ফায জনয 
আল্লায যাূমরয আনুগতয কযা  তায আহনত দ্বীমনয 
অনুযণ কযা পযম া এফাং তায নাপযভাহন কযা হনহলদ্ধ 
া হফলম ফহণথত াহদভূ ভুতাাহতয – তথা 
হনযহফহেন্নবামফ অগহণত অাংখয লরামকয ফণথনায কাযমণ 
অকাটযবামফ প্রভাহণত ায -মথাবুি। 

 তন্মমধয অনযতভ মে, ফুখাহয  ভুহরমভ আফু হুযাইযা 
যাহদাল্লাহু আনহু মত ফহণথত, যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ 
াাল্লাভ ফমরন- 

« ٌْ َ ةَعِ   َي
َ
َ ةاَ  فَقس أ

َ
  «ا َعَ   فقس َعَصةِ   وَيٌ ا أ

‚লম ফযহি আভায আনুগতয কযর, ল আল্লায আনুগতয কযর 
আয লম আভায হফরুদ্ধাচযণ কযর, ল আল্লায হফরুদ্ধাচযণ 
কযর।‛21  

                                                           
21

 ফুখাহয, হজাদ অধযা, াহদ: ২৭৯৭, ভুহরভ, ইভাযা অধযা, াহদ: 
১৮৩৫, আন-নাাী, ৫৫১০, ইফন ভাজাহ , হজাদ অধযা, াহদ: ২৮৫৯, 
আভদ, ৩৮৭/২ 
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 অনুরূবামফ ী ফুখাযীমত আফু হুযাইযা যাহদাল্লাহু আনহু 
মত ফহণথত, যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ ফমরন- 

يت ّ  » َ   َيٌ  اِل ااَحَ   َسُروْنَ  أيَّ
َ
 َيٌ  َةَل   َأَ   وَيٌ اِ  رظَْل   ة ِ يَن  أ

َ ةَع 
َ
َ   فَقس َعَصة  وَيٌ ااَح َدَرَن  أ

َ
 «أ

‚লম ফযহি অস্বীকায কময, ল ফযহি ফযতীত আভায কর উম্মত 
জান্নামত প্রমফ কযমফ; াাফীগণ হজমজ্ঞ কযমরন: ল আল্লায 
যাূর! লকান ফযহি অস্বীকায কময? তখন হতহন ফরমরন: লম ফযহি 
আভায আনুগতয কযমফ, ল জান্নামত প্রমফ কযমফ; আয লম ফযহি 
আভায অফাধয, ল ফযহিই অস্বীকায কময।‛22  

 ইভাভ আভদ, আফু দাউদ  াহকভ হফশুদ্ধ নমদ হভকদাভ 
ইফমন ভা‘হদ কাযাফ যাহদাল্লাহু আনহু লথমক ফণথনা কমযন, 
যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ ফমরন 

ُُ  المذةب، ِشا أوديُخ     أال» ، ويموَ ُُ ِْوُك  أال يع  ىلع َوجْعةن رَُجٌن   ُ
ُْه، خاللٍ  يٌ فيُ وَجْسدُى فيًة اهُقصآن، ثَِّشا عويكى:  قُْل  أريكذُ،  فأِخوُّ

ْهُ  خصام يٌ فيُ وجْسدُى وية م . «فََدصيِّن

                                                           
22 ফুখাযী, আ-ী: াহদ নাং- ৬/২৬৫৫/  ৬৮৫১, ভুহরভ, াহদ: ১৮৩৫, 
নাাী, ৫৫১০, ইফন ভাজাহ , ভুকাহিভা, ৩, আভাদ, ৩৬১/২ 
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‚লজমন যাখ, হনশ্চই আভামক এই হকতাফ লদা মমে এফাং তায 
ামথ তায অনুরূ ফস্তু (ুন্না) লদা মমে। াফধান! 
অহচমযই লকামনা লকামনা ফযহি এভন াা মামফ লম তায খামটয 
উয ফম ফম ফরমফ: লতাভামদয উয আফযক র এই 
কুযআনমক গ্রণ কযা; ুতযাাং লতাভযা তামত  মা ারার হমমফ 
ামফ, তামক ারার ফমর লভমন লনমফ, আয তামত মা াযাভ 
হমমফ ামফ, তামক াযাভ ফমর লঘালণা কযমফ23।‛  

 আফু দাউদ  ইফন ভাজা হফশুদ্ধ নমদ ইফমন আফু যামপ 
তায হতা লথমক ফণথনা কমযন, যাূরুল্লাহ  াল্লাল্লাহু আরাইহ 
াাল্লাভ ফমরন- 

هَْفنيَّ  ال»
َ
َخَسُكى أ

َ
ُِ  ىلَع  ُيّذِمبًة أ ريكِذ

َ
ُِ  أ ْمصي ِيٌ ااْمصُ   َأِتي

َ
ة أ ًّ َمْصُت  َم

َ
ُِ  أ  ثِ

يُْخ  أو َّ  َ  ُُ جَْعََةه اِ  ِلذةِب  يف وََجْسٍة ية ٍْسري، ال فَيقُْل  َاَْ  . « اتَّ

‚আহভ লমন লতাভামদয কাউমক এভন লদখমত না াই লম ল  
তায খামটয উয লরান হদম ফম থাকমফ 24, তায হনকট আভায 
হনমদথহত অথফা আভায হনমলধকৃত লকামনা হফল লৌঁেমফ, তখন 

                                                           
23 ভুনাদ আভাদ ৪/১৩০ , হতযহভমী, ইরভ অধযা; াহদ: ২৬৬৪, আফু 
দাউদ, ূন্না অধযা, াহদ: ৪৬০৬, ইফন ভাজা, ১২।  

24 এ জাতী ফায ভমধয না ভানায অঙ্কায পুমট উঠমফ। ল অঙ্কাযী ায 
কাযমণ যাূমরয াদীমক ভানমত চাইমফ না। [ম্পাদক]  
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ল ফরমফ, আহভ জাহন না, আভযা আল্লায হকতামফ মা াফ তা-ই 
লকফর অনুযণ কযফ।25  

 াান ইফমন জামফয মত ফহণথত, হতহন ফমরন, আহভ হভকদাভ 
ইফন ভা‘হদ কাযাফ যাহদাল্লাহু আনহুমক ফরমত শুমনহে, হতহন 
ফমরন,  

ْويةءَ  َريَْ    ْمَ   ا رَظُْل  َخّصمَ »
َ
ِْوُك   َةَل  ثى أ َخُسُكى  ُ

َ
ن أ

َ
ثَ  أ   ُكشيِّن

ُِ  وََجْسٍَة فًة اِ  ِلذةُب  َوَبيَُْكى ثَيَََْة فَيقُْل  حبِس يث ُُيًّسث ُيّذِمئ وَِْ  ِ ي
ال َخّصْيََةهُ  َخصام يٌ فيُ وََجْسٍة َوَية اْظذَْدوَوََْةهُ  َخاللٍ  يٌ

َ
 رُظُْل  َخّصمَ  َية  ِنَّ  أ

 . صديح ثإِظَةد يةجُ واثٌ واهرتيشي احلةكى أرصجُ «ا َخّصمَ  َية ِيمُْن  اِ 

‚যাূরুল্লাহ াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ খাইফামযয হদন হকেু 
হজহনমক াযাভ কমযন। তাযয হতহন ফমরন, অহচমযই 
লতাভামদয লকউ লকউ আভামক অভানয কযায ভাধযমভ হভথযামযা 
কযমফ, ল লরান লদা অফস্থা থাকমফ, তায কামে আভায 
াহদ ফণথনা কযা মফ, তখন ল ফরমফ, আভামদয ভমধয  
লতাভামদয ভমধয পাারা কাযী আল্লায হকতাফ। তামত লম ফ 
হজহন ারার াফ তামক আভযা ারার ভমন কযফ, আয তামত 
লম ফ হজহন াযাভ াফ, তামক আভযা াযাভ ভমন কযফ। 
                                                           
25 হতযহভমী, ইরভ অধযা; াহদ: ২৬৬৩, আফু দাউদ ূন্না অধযা, াহদ: 
৪৬০৫, ইফন ভাজা, ১৩, আভদ: ৮/৬ 
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াফধান, ভমন যাখমফ, যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ লম 
ফ ফস্তুমক াযাভ ফরমফ, তা আল্লা লম ফ ফস্তুমক াযাভ ফরমফ 
তাযই ভত।26  

o তদ্রূ যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ মত অাংখয 
নমদ ফহণথত লম, হতহন তায াাফীমদয লথমক মাযা উহস্থত 
হের, তামদয হত কমযন, তাযা লমন অনুহস্থত ফযহিমদয 
হনকট দ্বীমনয দাাত লৌহেম লদন এফাং হতহন তামদয 
ফরমতন, মত াময মায হনকট লৌঁোমনা র, ল লরাতায 
লচম অহধক াংযক্ষণকাযী ফা ভঝদায মফ। লমভন,  

 ফুখাযী  ভুহরমভ ফহণথত, আযাপায হদন হফদা মজয বালমণ 
 কুযফাহনয হদমন নফী াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ ভমফত 
াাফীমদয মম্বাধন কময ফমরন,  

   «ظًعُ ممٌ هل أوىع  جوغُ يٌ فصب اهغةات الشةِس فويجوغ » 

‚উহস্থত ফযহি অনুহস্থত ফযহিমক লৌঁহেম লদমফ। মত াময 
মায কামে লৌঁোমনা র, ল মায লথমক শুমনমে তায লথমক 
অহধক াংযক্ষণকাযী মফ।‛27  

                                                           
26

 হতযহভমী, ইরভ অধযা; াহদ: ২৬৬৪, আফু দাউদ, ূন্না অধযা, াহদ: 
৪৬০৪, ইফন ভাজা, ১২, আভদ: ১৩২/৪, দামযভী ৫৮৬ 
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মহদ যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয ুন্নাত লম শুনমফ 
এফাং মায কামে তা লৌঁেমফ তায উয প্রভাণ হমমফ প্রহতহিত 
না মফ, অনুরূবামফ মহদ যাূমরয ুন্নাত হকাভত মথন্ত স্থাী 
না মফ, তামর হতহন ুন্নাতমক ভানুমলয হনকট লৌঁোমনায জনয 
হনমদথ হদমতন না। যাূমরয হনমদথ লদা দ্বাযা জানা লগর লম, 
ুন্নাহ  দ্বাযা প্রভাণ গ্রণ কযা মাযা যাূমরয ভুখ লথমক যাহয 
লামন তামদয লক্ষমত্র লমভন জরুযী অনুরূবামফ মামদয হনকট 
হফশুদ্ধ নমদ ুন্নতহট লৌঁের তামদয জনয জরুযী।  

যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয াাফীগণ যাূমরয ভুমখয 
লথমক উচ্চাহযত কথা  কভথগুহরমক মথামথ াংযক্ষণ কমযন এফাং 
তাযা তামদয যফতথী লরাক তামফ‘ঈগমণয হনকট তা লৌঁোন, 
তাযয তামফ‘ঈগণ তামদয যফতথী লরাকমদয হনকট লৌঁোন। 
এবামফ হনবথযমমাগয আমরভগণ প্রজন্ম লথমক প্রজন্ম এফাং মুমগয 
য মুগ যাূমরয ুন্নামক ভানুমলয হনকট লৌঁোমনায 
ধাযাফাহকতা ফজা যামখন। তাযা লরখহনয ভাধযমভ তামদয 
হকতাফভূময ভমধয ূন্নামক াংযক্ষণ কমযন। লকামনাহট ী ফা 
হফশুদ্ধ আয লকামনাহট ী ন তা তাযা স্পি কমযন। হফশুদ্ধ 

                                                                                                            
27 ফুখাহয, জ অধযা , াহদ: ১৬৫৪, ভুহরভ, ১৯৭৯, ইফন ভাজা, াহদ: 
২৩৩, আভদ, াহদ: ৩৭/৫, দামযভী, াহদ: ১৯১৬ 
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াদী  দুফথর াদী লচনায জানায জনয হফহবন্ন ধযমনয কাদা 
কানুন তাযা হনধথাযণ কমযন, মামত লকামনাহট ী আয লকামনাহট 
দুফথর তা জানা মা। আয আমর ইরভ তথা জ্ঞানীগণ াহদময 
হকতাফ ফুখাহয ভুহরভ অনযানয হকতাফগুমরামক গ্রণ কমযমেন 
এফাং হযূণথবামফ লপম  াংযক্ষণ কমযমেন লমভহনবামফ আল্লা 
তা‘আরা স্বী হকতাফমক হফকৃতকাযী নাহস্তক  ফাহতরন্থীমদয 
াত লথমক হযূণথবামফ াংযক্ষণ কমযমেন, লমভন আল্লা 
তা‘আরা ফমরন,  

ۡ َ  َ ۡنُ  إِهَّت ﴿  [  ٩: احلجص ]﴾ ٩  ََ َٰ ُِلٌوَ  ۥَ ُ   هَّت  ّ ِۡ  َ ٱ هَنَّت

‚হনশ্চ আভযা কুযআন নাহমর কযহে, আয আভ যা অফযই তায 
াংযক্ষণকাযী‛। [ূযা আর-হজয: ৯]  

o এমত লকামনা মন্দ লনই লম, যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ 
াাল্লামভয ুন্নত অফতীণথ ী। আল্লা তা ‘আরা 
লমভহনবামফ স্বী হকতাফ কুযআনমক লপাজত  াংযক্ষণ 
কমযমেন, অনুরূবামফ ুন্নতমক লপাজত  াংযক্ষণ 
কমযমেন। ুন্নমতয লপাজমতয জনয মুমগ মুমগ আল্লা 
তা‘আরা হফজ্ঞ আমরভগমণয ুফযফস্থা কমযমেন; এ ফ আমরভ 
ফাহতরন্থীযা াহদ  ুন্নমতয ভমধয লম ফ হফকৃহত  
হযফতথন কযায প্রমচিা চাহরমহের, তা প্রহতত কমযন, 
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জামর অজ্ঞ লরাকমদয অফযাখযামক লযাধ কমযন।  হভথুযক, 
অজ্ঞ, নাহস্তকযা াহদ  ুন্নাহ  ম্পমকথ লম ফ অফাদ লদন, 
তা দূয কমযন। কাযণ, আল্লা তা ‘আরা াহদমক কুযআমন 
কযীমভয ফযাখযা হমমফ হনধথাযণ কমযমেন, কুযআমনয লম ফ 
হফধান াংমক্ষম ফহণথত তায ফযাখযা  হফস্তাহযত আমরাচনা 
াহদই তুমর ধমযমে এফাং কুযআমন লম ফ আকাভ ফহণথত 
 হন লগুমরা াহদমই আমরাচনা কযা । লমভন, লকামনা 
ভহরায দুধ ান াংক্রান্ত হফহধ-হফধান, হভযাময অমনক 
হফধান, স্ত্রীয ামথ তায পুপু অথফা খারামক একমত্র হফফা 
কযা হনহলদ্ধ া  হফহবন্ন হফধানগুমরায আমরাচনা শুধু 
াহদমই এমমে। কুযআমন এ ফ হফধান হনম লকামনা 
আমরাচনা কযা হন।  

ুন্নমতয মথামথ ম্মান  তায উয আভর কযা াহজফ া 
হফলম াাফাম লকযাভ, তামফ‘ঈন  তামদয যফতথীমদয ফণথনা:  

o যাূমরয ুন্নাত (তথা তাঁয কথা, কাজ, অনুমভাদন, াযীহযক 
 গুণগত বফহিয) এয মথামথ ম্মান  তায উয আভর 
কযা পযম ায হফলম াাফাম লকযাভ, তামফ‘ঈন  
তামদয যফতথীমদয হকেু কথা এখামন তুমর ধযা মে।  
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 লমভন, ফুখাহয  ভুহরমভ আফু হুযাইযা যাহদাল্লাহু আনহু 
মত ফহণথত, হতহন ফমরন, যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ 
াাল্লামভয ভৃতুযয য আযমফয হকেু লরাক ভুযতাদ র। 
আফু ফকয হহিক যাহদাল্লাহু আনহু াহকতায ামথ 
ফরমরন, আল্লায কভ লম ফযহি ারাত  মাকামতয ভামঝ 
াথথকয কযমফ, আহভ তায হফরুমদ্ধ মুদ্ধ কযফ। তায কথা 
লামন ভয যাহদাল্লাহু আনহু ফরমরন, আহন তামদয 
হফরুমদ্ধ কীবামফ মুদ্ধ লঘালণা কযমফন, অথচ যাূর াল্লাল্লাহু 
আরাইহ াাল্লাভ ফমরন, 

نْ  أِمْصُت »
َ
ة فَإِذا ا  اِل  هِلَ  ال َيُقْلُْا َخىت انلَّةَس  أ َةدَِن  أ ْا  َةلِْ ًُ  ِي  َعَص
ى ُِ ى ِدَيةَء ُّ َ ال َْ م

َ
ّة  اِل َوأ     «حبقَّ

‚আভামক ‘রা ইরাা ইল্লাল্লা’ তথা ‘আল্লা ফযতীত লকামনা 
ক ইরা লনই’ একথায লঘালণা না লদা মথন্ত ভানুমলয ামথ 
মুদ্ধ কযায হনমদথ লদা মমে, মখন ল তা ফরমফ, তখন তায 
জান ভার হনযাদ ম মামফ, তমফ এ কামরভায ক ফা দাফী 
অনুমাী মর লটা হবন্ন কথা‛। 

তায কথা লামন আফু ফকয যাহদাল্লাহু আনহু ফরমরন, 
‘মাকাত হক আল্লায ক ন? আল্লায কভ মহদ একহট যহ 
মা যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয মুমগ মাকাত হমমফ 
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তাযা প্রদান কযত তা হদমত মহদ লকউ অস্বীকায কময, আহভ তা 
হদমত অস্বীকায কযায কাযমণ তায হফরুমদ্ধ মুদ্ধ কযফ ।’ তাযয 
ভয যাহদাল্লাহু আনহু  ফরমরন, আহভ  ফুঝমত াযরাভ, আল্লা 
তা‘আরা আফু ফকয যাহদাল্লাহু আনহু এয অন্তযমক মুমদ্ধয জনয 
খুমর হদমমেন এফাং এহটই ক। াাফীগণ তাঁয আহ্বামন াড়া 
হদমরন, তাযা ভুযতাদমদয হফরুমদ্ধ মুদ্ধ লঘালণা কমযন এফাং তামদয 
ুনযা ইরামভয হদমক হপহযম আমনন। আয মাযা ভুযতাদ 
ায য লটায উয অহফচর লথমকহের তামদয তাযা তযা 
কমযহেমরন। এ ঘটনায ভমধয ুন্নমতয মথামথ ম্মান  তায 
উয আভর কযা জরুহয ায ু-স্পি প্রভাণ যমমে। 

 একজন দাদী আফু ফকমযয হনকট এম ল তায উত্তযাহধকায 
ম্পমকথ হজমজ্ঞ কযমর, আফু ফকয হহিক যাহদাল্লাহু আনহু 
ফরমরন, লতাভায জনয আল্লায হকতামফ লকামনা অাং ফহণথত 
 হন। আয যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ লতাভায 
জনয লকামনা অাং ফণথনা কমযমেন ফমর আভায জানা লনই। 
তমফ আহভ ভানুলমক হজজ্ঞাা কযফ, তাযয হতহন 
াাফীগণমক হজমজ্ঞ কযমরন, তখন একজন াাফী াক্ষয 
হদমরন লম, যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ দাহদমক 
‘ুদু’ তথা ে বামগয একবাগ হদমমেন। তাযয হতহন 
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দাহদয জনয ‘ুদু’ ফা ে বামগয একবামগয পাারা প্রদান 
কমযন।  

 অনুরূবামফ ভয যাহদাল্লাহু আনহু তায আমভর তথা 
কভথকতথামদয ভানুমলয ভামঝ হফচায পাারায লক্ষমত্র হনমদথ 
হদমহেমরন লম তাযা লমন প্রথমভ আল্লায হকতাফ লথমক 
পারা গ্রণ কময, মহদ আল্লায হকতামফ পাারা খঁুমজ না 
া, তাযা লমন আল্লায যাূমরয ূন্নাহ  দ্বাযা পাারা কময।  

 তদ্রূ মখন গমবথয ন্তানমক নি তথা কামযা আঘাতজহনত 
কাযমণ গবথাত ম ভৃত অফস্থা প্রফ ম লগমর ল 
ন্তামনয যিমণয হফধান ম্পমকথ ‘উভায যাহদাল্লাহু আনহুয 
হনকট লকামনা ভাধান না থাকামত হতহন াাফীগণমক হজমজ্ঞ 
কমযন। তখন ভুাম্মদ ইফমন ভারাভা যাহদাল্লাহু আনহু  
ভুগীযা ইফমন শু‘ফা যাহদাল্লাহু আনহু দাহড়ম ফরমরন, নফী 
াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ এ হফলম একহট দা ফা দাী 
স্বাধীন কময লদায পাারা কমযহেমরন। এটা লানায 
উয ‘উভায যাহদাল্লাহু আনহু লটা অনুাময পারা 
হদমহেমরন।  

 স্বাভীয ভৃতুযয য স্বাভীয ঘময ভহরায ইিত ারন কযায 
হফল ‘উভান যাহদাল্লাহু আনহু এয অজানা থাকামত 
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পাারা লদা তায হনকট কহঠন ভমন র, তখন পুযাই‘আহ 
হফনমত ভামরক ইফন হনান যাহদাল্লাহু আনা, হমহন আফু 
াঈদ খুদযী যাহদাল্লাহু আনহুয লফান হেমরন, হতহন ফরমরন, 
যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ তায স্বাভীয ভৃতুযয য 
তামক স্বাভীয ঘময ইিত ারন কযায হনমদথ লদন। তাযয 
‘উভান যাহদাল্লাহু আনহু ভহরায কথা অনুমাী হফলহটয 
পাারা কমযন।  

 অনুরূবামফ ‘উভান যাহদাল্লাহু আনহু তায কভথকতথা হরদ 
ইফন ‘উকফায উয ভদ ান কযায অযামধয দ কামভ 
কযায পাারা ুন্নাহ  দ্বাযাই কমযহেমরন।  

 আরী যাহদাল্লাহু আনহু যাহদাল্লাহু আনহু এয হনকট মখন এ 
াংফাদ লৌঁের লম, ‘উভান যাহদাল্লাহু আনহু মজ্জ তাভাতু্ত 
কযমত হনমলধ কমযন তখন আরী যাহদাল্লাহু আনহু জ  
ভযা উবমযই এযাভ ফাঁমধন এফাং ফমরন, ‘আল্লায 
যাূমরয ূন্নামক আহভ কামযা কথা োড়মফা না।’  

 এক লরাক আফু ফকয  ভয যাহদাল্লাহু আনহুয কথা দ্বাযা 
আবু্দল্লা ইফন আব্বাময হনকট তাভাতু্ত মজয উয ইপযাদ 
মজয হফলহটমক প্রাধানয লদায দরীর ল কযমর ইফমন 
আব্বা যাহদাল্লাহু আনহুভা ফমরন, ‘আহভ আাংকা কযহে 
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লতাভামদয উয আভান লথমক াথমযয ফৃহিয ভত হফমথ 
লনমভ আায। আহভ লতাভামদযমক ফহর আল্লায যাূর 
াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ ফমরন, আয লতাভযা ফর আফু 
ফকয যাহদাল্লাহু আনহু  ভয যাহদাল্লাহু আনহু ফমরন।’ 
মহদ ুন্নমতয হফযীমত আফু ফকয  ভমযয কথা হদম 
দরীর ল কযমর, তায উয াহস্তয আাংকা কযা , 
তামর মাযা আফু ফকয  ভয লথমক নীমচয লরাক তামদয 
কথা অথফা হনমজয ভতাভত  ইজহতামদয হবহত্তমত 
আল্লায যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয ূন্নামক মাযা 
লেমড় লদন তামদয হযণহত হক মত াময?!  

 মখন হকেু লরাক আবু্দল্লা ইফন ভমযয হনকট ুন্নাহ  হফলম 
হফতকথ কযর, তখন আবু্দল্লা যাহদাল্লাহু আনহু তামদয 
ফরমরন, আভযা কী ভমযয আনুগতয কযায জনয হনমদথহত 
নাহক যাূমরয ুন্নায আনুগতয কযায প্রহত হনমদথহত?  

 ইভযান ইফন হুাইন যাহদাল্লাহু আনহুভা মখন াহদ 
আমরাচনা কযহেমরন, তখন এক ফযহি তামক ফরর, আহন 
আভামদযমক আল্লায হকতাফ লথমক ফণথনা করুন। এ কথা 
লামন হতহন খুফ কু্ষব্ধ ম তামক ফমরন, ুন্নাহ  আল্লায 
হকতামফযই ফযাখযা। মহদ ুন্না না ত, তামর আভযা 
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লজামযয ারাত চায যাকাত, ভাগহযমফয ারাত হতন যাকাত, 
পজমযয ারাত দুই যাকাত জানমত াযতাভ না। মাকামতয 
হফধান হফস্তাহযত জানমত াযতাভ না এফাং হযমতয অনযানয 
হফলগুমরা জানায ুমমাগ ত না।  

ফস্তুত যাূমরয ুন্নায মথামথ ম্মান, তায উয আভর 
পযম া  তায হফমযাহধতা কযায হযণহত হফলম াাফীগণ 
লথমক অমনক ফণথনা  বালয এমমে। লমভন,  

 আবু্দল্লা ইফন ভয যাহদাল্লাহু আনহু মখন এ াহদ ফণথনা 
কমযন,  

ََُعْا ال» ًْ    « اِ  َمَعةِجسَ  اِ   َِيةءَ  َت

‚লতাভযা আল্লায দাীমদযমক (ভহরামদযমক) ভহজমদ 
গভমন ফাধা হদ না‛ 28 তখন তায লকামনা এক লেমর ফমর ফর, 
‘আল্লায কভ, আভযা তামদয ভহজমদ গভমন ফাধা হদফ।’ তায 
কথা লামন আবু্দল্লা খুফ কু্ষব্ধ মরন এফাং তামক কহঠন ফকা 
হদমরন এফাং ফরমরন, আহভ লতাভামক ফরহে আল্লায যাূর 
                                                           
28

 ফুখাহয, জুভ‘আ অধযা, াহদ: ৮৫৮, ভুহরভ, ারাত অধযা, াহদ: ৪৪২, 
হতযহভমী, জুভ‘আ অধযা, াহদ: ৫৭০, নাাী, ভাামজদ অধযা, ৭০৬, 
আফু দাউদ, ারাত অধযা, াহদ: ৫৬৮, ইফমন ভাজা, াহদ: ১৬, 
আভদ: ১৬/২, দামযভী, ৪৪২। 
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ফমরমেন আয তুহভ ফরে, ‘আভযা অফযই তামদয ফাধা লদফ।’ 
(লতাভায এ কথা ফরা কখনই হঠক হন।)   

 যাূমরয াাফী আবু্দল্লা ইফন ভুগাপপার যাহদাল্লাহু আনহু 
তায লকামনা এক আত্মীমক লদখমরন লম ল াথযকুহচ 
হনমক্ষ কযমে হতহন তামক হনমলধ কযমরন এফাং ফরমরন, 
হনশ্চ যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ 

 العٌ  كرس ولمَُ عسوا  َمأ وال صيًسا  صيس ال  ٍٍُ و ةل اخلشف ٍىه»
    «اهعني ويفقأ

‚াথযকুহচ হনমক্ষ কযমত হনমলধ কমযমেন এফাং হতহন ফমরমেন,  
‘এয দ্বাযা লকামনা  হকাযী হকায কযা মা না এফাং লকামনা  
দুভনমক আঘাত কযা মা না ফযাং এমত ভানুমলয দাত বাঙ্গা  
এফাং লচাখ নি কযা ‛29 তাযয হতহন লদখমত লমরন লম তায 
ল আত্মী আফায াথযকুহচ হনমক্ষ কযমে, তখন হতহন 
ফরমরন, ‘আহভ লতাভায ামথ কখমনাই কথা ফরফ না। আহভ 

                                                           
29

 ফুখাহয, আদফ অধযা াহদ: ৫৮৬৬, ভুহরভ, হকায  জমফ অধযা 
াহদ: ১৯৫৪, নাাী কাাভা অধযা, াহদ: ৪৮১৫, ইফমন ভাজা, হকায 
অধযা, ৩২২৭, আভদ, াহদ ৫৬/৫, দামযভী, ভুকাহিভা, াহদ: ৪৪০ 
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লতাভামক খফয হদরাভ আল্লায যাূর াথয হনমক্ষ কমযমেন 
তাযয তুহভ াথয হনমক্ষ কযমর?  

 ইভাভ ফাইাকী য. আইুফ াখহতাহন  য.  লথমক ফণথনা 
কমযন, হতহন ফমরন, মখন তুহভ লকামনা ফযহিমক ুন্নাহ  লথমক 
লকামনা াদী লানা, তখন মহদ ল ফমর, তুহভ এটা লযমখ 
আভামক কুযআন  লথমক লানা, তামর ভমন যাখমফ  লম  
হনঃমন্দ লরাকহট লগাভযা তথা থভ্রি।  

 ইভাভ আমা‘ঈ য. ফমরন, ুন্নাহ  মরা আল্লায হকতামফয 
হফচাযক অথফা ুন্নাহ  আল্লায হকতামফয তথভুিবামফ ফহণথত 
হফধানভূময জনয তথ আমযাকাযী অথফা ুন্না এভন ফ 
হফধান হনম এমমে মা আল্লায হকতামফ লনই। লমভন, 
আল্লায ফাণী-   

﴿ ٓ هَنۡ َ 
َ
َ  ّ ِۡ  َ ٱ إََِلَۡ   َ   ًِمۡ  هُّنَِ   َ    ِ وَّت ِا  ِ ُ َّ ِ مۡ  إََِلۡ ًُ ُ  وَ  َ  ََ  َّت  ﴾٤٤ َيَ َ  َّت

 [  ٤٤: انلدن]

‚আয আভযা  লতাভায প্রহত নাহমর কমযহে কুযআন ; মামত তুহভ 
ভানুমলয জনয স্পি কময হদমত ায, মা তামদয প্রহত নাহমর 
মমে। আয মামত তাযা হচন্তা কময।‛ [ূযা আন-নার: ৪৪] 

আয যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয ফাণী- 
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ال»
َ
ُُ  ويموَُ الِمذةَب  أوِتيُخ   ِ  أ        «َيَع

ভমন যাখমফ, আভামক হকতাফ লদা মমে, এফাং তায ামথ তায 
ভত আয লদা মমে।30 তা ূমফথই উমল্লখ কযা মমে।  

 ইভাভ ফাইাকী য. আমভয আ-া‘ফী  লথমক ফণথনা কমযন, 
হতহন কতক লরাকমক ফমরন,    اآلثةر دصكذى خني يف ِومذى  ًٍِة

‘লতাভযা লতা তখনই ধ্বাং মে মখন লতাভযা বালয ফা 
হনমদথনা লেমড় হদমে’ এ কথা দ্বাযা তাঁয উমিয মে মখন 
লতাভযা ী াহদভূ লেমড় হদমে তখনই লতাভযা ধ্বাং 
ম লগমর।  

 ইভাভ ফাইাকী য. আমাী য. লথমক আয ফণথনা কমযন, 
হতহন তায কতক াথীমক ফমরন, মখন লতাভামদয হনকট 
যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয লকামনা াহদ লৌঁমে, 
তখন এয হফযীত অনয লকামনা কথা ফরা লথমক তুহভ মূ্পণথ 
হফযত থাক। কাযণ, যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ 
আল্লায ক্ষ লথমক ভুফাহল্লগ ফা প্রচাযকাযী হেমরন। [তায 
কথাই আল্লায কথা] 
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 হতযহভমী, ইরভ অধযা, াহদ ২৬৬৪, আফুদ দাউদ, ূন্না আধযা, াহদ: 
৪৬০৪, ইফন ভাজা, ভুকাহিভা, াহদ: ১২। 
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 ইভাভ ফাইাকী য. হফহি ইভাভ ূহপান ইফন া‘ঈদ আ-
াযী য. লথমক ফণথনা কমযন,  হতহন ফমরন, প্রকৃত ইরভ 
মে, াহদময ইরভ।  

 ইভাভ ভামরক য. যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয 
কফমযয হদক ইাযা কময ফমরন, একভাত্র এ কফযারা 
োড়া আভযা ফাই হফতহকথত। আভযা প্রতযাখযানকাযী  
প্রতযাখযাত। (অথথাৎ এ কফযফাী ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু আরাইহ 
াাল্লাভ এ যকভ ন, তায লকামনা কথা ফাদ লদা মামফ 
না)  

 ইভাভ আফু াহনপা য. ফমরন, মখন যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ 
াাল্লাভ মত ফহণথত লকামনা াহদ াভমন আম তখন তা 
ভাথা  লচামখয উয।  

 ইভাভ ামপ‘ঈ য. ফমরন, মখন আহভ যাূর াল্লাল্লাহু 
আরাইহ াাল্লাভ লথমক হফশুদ্ধ াহদ ফণথনা কযা মত্ত্ব  
মহদ লটা গ্রণ না কহয, তমফ ভমন যাখমফ, আহভ লতাভামদয 
াক্ষয কময ফরহে, আভায হফমফক নি ম লগমে।  

 হতহন আয ফমরন, আহভ মখন লকামনা কথা ফহর, আয াহদ 
আভায কথায হফমক্ষ , তামর আভায কথামক লতাভযা 
লদামরয য হনমক্ষ কয।  
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 ইভাভ আভদ ইফন াম্বর য. তায লকামনা লকামনা াথীমক 
ফমরহেমরন, ‘লতাভযা আভায তাকরীদ কমযা না, ভামরক য. 
 ামপী য. এয তাকরীদ কমযা না, লতাভযা আভযা 
লমখান লথমক গ্রণ কমযহে, লখান লথমক গ্রণ কয।  

 হতহন আয ফমরন, আহভ ল ফ লরাকমদয হফলম আশ্চমথ 
লফাধ কহয, মাযা াহদময নদ ম্পমকথ জামন, াহদহট ী 
হকনা তা জামন, তাযয ুহপামনয হনকট মা তায 
ভতাভমতয জনয। অথচ আল্লা তা‘আরা ফমরন,  

ِ نَ ٱ فَۡ َ ۡ َ  ِ ﴿ ِ  َ نۡ  ُ َ  ُِ ٌوَ   َّت ۡ  ِو
َ
و  ٓ  

َ
مۡ    ًُ  ۡ  فِۡ َو ٌ   ُِل َ 

َ
مۡ    ًُ َِلمٌ  َ َ وٌ    ُِل َ 

َ
  

 [ ٦٣ : انلْر ]﴾٦٣

‚অতএফ মাযা তায হনমদথময হফরুদ্ধাচযণ কময, তাযা লমন 
তামদয য হফমথ লনমভ আা অথফা মন্ত্রণাদাক আমাফ 
লৌোয ব কময।‛31 হতহন ফমরন, লতাভযা হক জান হপতনা  তথা 
হফমথ হক? হপতনা র , আল্লায ামথ হকথ কযা, মত াময 
মখন লকামনা ফযহি যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয লকামনা 
কথামক প্রতযাখযান কযমফ, তখন তায অন্তময আল্লায দ্বীমনয প্রহত 
ফক্রতা লঢলর লদা মফ, তখন ল ধ্বাং মফ।  
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 ইভাভ ফাইাকী য. হফহি তামফ‘ঈ ভুজাহদ ইফন জাফায য. 
মত ফণথনা কমযন, আল্লা তা‘আরায ফাণী-  

ِ ٱ إَِ   فَُ  ُّم وُ  َ ۡ ٖط  ِ    ََ َٰنَۡ ُ مۡ  فَ ِو﴿  [  ٥٩ : اهنعةء ]﴾  َّتُ ٌ ِ ٱ َ   َّت

‚অতঃয লকামনা হফলম লতাভামদয ভমধয ভতমবদ ঘটমর তা 
উস্থান কয আল্লা  যাূমরয হনকট 32‛ এ আামতয ফযাখযা 
হতহন ফমরন, আল্লায হদমক প্রতযাথণ কযায অথথ, আল্লায 
হকতামফয হদক প্রতযথণ কযা আয আল্লায যাূমরয হদমক 
প্রতযাথণ কযায অথথ, যাূমরয ুন্নমতয হদক প্রতযাথণ কযা।  

 ইভাভ ফাইাকী য. মুযী য. লথমক ফণথনা কমযন, হতহন 
ফমরন, আভামদয ূমফথয আমরভগণ ফরমতন, ুন্নামক আঁকমড় 
ধযাই মে ভুহি াা।  

 আল্লাভা ইফমন কুদাভা য. স্বী ‘যাদাতুন নামময’ গ্রমন্থ 
উুরুর আকাভ তথা ‘যীমতয হফহধ-হফধামনয ভূর উৎ’ 
ফণথনা মা হরমখমেন তায যাহয বালয মে, ‚দরীর-
প্রভাণাহদ গ্রমণয হদ্বতী ভূর উৎ মে যাূর াল্লাল্লাহু 
আরাইহ াাল্লামভয ুন্নাহ । আয যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ 
াাল্লামভয কথা প্রাভাণয ায দরীর মে, তায 

                                                           
32 ূযা আন-হনা: ৫৯ 
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ভু‘হজমাভূ; লগুমরায তায তযফাহদতায উয প্রভাণ ফন 
কযমে। আয আল্লা তা ‘আরা তায অনুযণ-অনুকযণ কযায 
হনমদথ হদমমেন এফাং তায আমদময হফমযাহধতা কযায 
হযণহত ম্পমকথ তকথ কমযমেন।’  

 ামপম ইফমন কাীয য. আল্লা তা‘আরায ফাণী- 

ِ نَ ٱ فَۡ َ ۡ َ  ِ ﴿ ِ  َ نۡ  ُ َ  ُِ ٌوَ   َّت ۡ  ِو
َ
و  ٓ  

َ
مۡ    ًُ  ۡ  فِۡ َو ٌ   ُِل َ 

َ
مۡ    ًُ َِلمٌ  َ َ وٌ    ُِل َ 

َ
  

 [ ٦٣ : انلْر ]﴾ ٦٣

‚অতএফ মাযা তায হনমদথময হফরুদ্ধাচযণ কময, তাযা লমন 
তামদয য হফমথ লনমভ আা অথফা মন্ত্রণাদাক আমাফ 
লৌোয ব কময‛ 33-এয তাপীময ফমরন, এখামন ‘তায 
হনমদথময’ ফমর যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয প্রদহথত 
থ, তায অনুৃত দ্ধহত, তায লদখামনা হনভ, তায ুন্নাহ   
তায যীত ফুঝামনা মমে। ুতযাাং কর কথা  কভথ তায 
কথা  কমভথয ামথ হযভা কযা মফ, অতঃয লম কথা  কভথ 
তায কথায ামথ হভরমফ তা গ্রণ কযা মফ আয লম কথা  কভথ 
তায ামথ হভরমফ না তা লম ফমরমে ফা কমযমে তায উয 
প্রতযাখযান কযা মফ, ল লমই লাক না লকন। লমভন, ফুখাহয 
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ভুহরভ  হফহবন্ন াহদময হকতাফভূম এমমে যাূর 
াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ ফমরন, 

« ٌْ َن  َي ًِ اًل  َع ًَ ُِ  هيَط  َا ْمُصٍة َعوي
َ
َْ  أ ُّ   « رَدّ  َ 

‚লম ফযহি এভন লকামনা আভর কময, মায উয আভায 
হনমদথনা নাই তা প্রতযাখযাত‛। 34 তামর আামতয অথথ মে, লম 
ফযহি প্রকাময ফা লগামন যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয 
আহনত দ্বীমনয হফমযাহধতা কময , ল লমন ব কময এফাং তকথ 
 লম و

َ
مۡ    ًُ فِۡ َو ٌ   ُِل َ   তালক হপতনা লম ফমফ অথথাৎ কুপয, 

লনপাক ফা হফদআত তায অন্তময লঢলর লদা লফ অথফা  ۡ 
َ
مۡ    ًُ   ُِل َ 

َِلمٌ  َ َ وٌ  
َ
  কহঠন াহস্তয ভুমখাভুহখ মফ ; লটা মত াময 

দুহনামতই লমভন, তযা অথফা াহস্ত প্রমাগ অথফা ফন্দীত্ব ইতযাহদ 
অফভাননাকয জীফন, লমভনহট ইভাভ আভদ য. ফহণথত াদীম 
এমমে, মা ভুাহি আফদুয যামমাক ফণথনা কমযন, হতহন ফমরন, 
তামক ভা‘ভায াদী ফণথনা কমযমেন, হতহন াভাভ ইফন ভুনাহব্ব 
লথমক ফণথনা কমযন, হতহন ফমরন, এ াহদহট আভামদযমক আফু 
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 ফুখাহয ুরা অধযা, াহদ: ২৫৫০, ভুহরভ হফচায পাারা অধযা, 
াহদ: ১৭১৮, আফু দাউদ ূন্না অধযা, াহদ, ৪৬০৬, ইফন ভাজা; 
ভুকাহিভা, াহদ: ১৪, আভদ, াহদ: ২৫৬/৬  
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হুযাইযা যাহদাল্লাহু আনহু ফণথনা কমযমেন, হতহন ফমরন, যাূর 
াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ ফমরন,  

مَِن  َويمَوُكىْ  يمَيل» ًَ ْْ َسَ  رجٍن  ل ة ٍةًرا اْظذَ ًّ َ ةَءْت  فَو
َ
ة َية أ َّ َ ل ْْ  َجَعَن  َخ

ِشهِ  اهفصاُش  َِ ٌَ  الالاِل  اّاوابُّ  و ٌَ  انلَّةر يف َيَقْع ة َيَقْع ّّ ٌّ  وََجَعَن  ِ ي ُِ  َُيُْجُض
 ُُ ٌَ  َوَيْغِوجََْ ًْ ٍة َوَيمَوَكىْ  َيمَيل فََشلِك  َةَل  ِ يَّة َ يَْقذِد

َ
 انلَّةر َعٌ حبَْجِضُكى آُرشُ  أ

وُىّ  ْنَ  َ ذَْغِوجُْين انلةرِ  َعٌ َِ ًُ ة َودْقذَِد َّ  « ِ ي

‚আভায দৃিান্ত  লতাভামদয দৃিান্ত এভন এক ফযহিয ভত, লম 
আগুন জ্বারামরা, তাযয মখন আগুমনয আ-া আমরাহকত 
র, তখন কীট-তঙ্গ, লাকা-ভাকড় লমগুমরা আগুমনয ভমধয ঝা 
লদ, তামত তাযা ড়মত আযম্ভ কযর। আয লরাকহট তামদয ফাধা 
হদর, হকন্তু তাযা তামক যাবূত কময তামতই ঝাঁ হদহের। যাূর 
াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লাভ ফরমরন, আভায দৃিান্ত এ লরাকহটয 
ভতই; আহভ লতাভামদয লকাভয ধময লতাভামদয আগুন লথমক দূময 
যাহে, ফরমত থাকহে, আগুন! আগুন! তা লথমক দূময থাক, হকন্তু 
লতাভযা আভামক যাবূত কময তামতই ঝাঁ হদে। 35 ফুখাহয  
ভুহরভ াহদহটমক ভুাহি আবু্দয যামমাক কতৃথক ফহণথত াহদ 
হমমফ াংকরন কমযন।’  

                                                           
35

 ফুখাহয, হযকাক অধযা, াহদ: ৬১১৮, ভুহরভ, পামামর অধযা, াহদ: 
২২৪৪, হতযহভমী, আভার অধযা, াহদ: ২৮৭৪, আভদ, াহদ: ৩১২/২ 
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 আল্লাভা ুুতী য. তায ‘হভপতাহুর জান্না হপর ইহতজাজ 
হফস ূন্না’ হকতামফ লরমখন- 

লতাভযা লজমন যাখ! -আল্লা লতাভামদয প্রহত দা করুন- লম 
ফযহি যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয াহদ -চাই তা 
তায কথা লাক ফা কভথ লাক- দরীর ামক অস্বীকায কযর, 
ল কুপহয কযর, ল ইরামভয গহণ্ড লথমক লফয ম লগর। তায 
ায ইাূদী  নাাযামদয ামথ মফ অথফা আল্লায 
ইোনুমাী লকামনা কামপয দমরয ামথ মফ।’  

ুন্নমতয গুরুত্ব, ুন্নমতয উয আভর কযা ফাধযতাভূরক 
া এফাং ুন্নমতয হফমযাহধতা কযা লথমক াফধানতা অফরম্বন 
কযায হফলম াাফী, তামফ‘ঈ  তামদয যফতথী আমর ইরভ 
লথমক অাংখয ফাণী ফহণথত যমমে। আা কহয, আভযা এখামন লম 
ফ আাত, াহদ  ফাণী উমল্লখ কমযহে, তা মকয 
অনুন্ধানকাযীয জনয মমথি। আভযা আল্লায কামে আভামদয 
জনয এফাং ভস্ত ভুহরভমদয জনয কাভনা কহয এভন ফ 
আভমরয তাপীক মা তাঁমক খুহ কময আয হনযাত্তা কাভনা 
কহয তায হফকু্ষব্ধ া কাযণভূ মত। আয আল্লা কামে 
আভামদয কাভনা হতহন লমন আভামদয ফাইমক হঠক মথয 
হদাাত লদন। হনশ্চ হতহন রফণকাযী  হনকটফতথী।  
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 وأدجةعُ وأصدةثُ آهل وىلع حمًس ٍبيَة ورظْهل عجسه ىلع وظوى ا وصىل
 . ثإخعةن

আবু্দর আমীম ইফন আবু্দল্লা ইফন ফাম য. 
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ূচীত্র 

বূহভকা 

আকাভ াফযস্ত ায জনয গ্রণমমাগয ভূর উৎগুমরায 
আমরাচনা 

প্রথভ ভূর উৎ: আল্লায হকতাফ 

হদ্বতী ভূর উৎ: যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয ুন্না।  

এ হফলম যাূর, াাফী  তামফ‘ঈমদয লথমক ফহণথত বালযভূ:  

এ হফলহটয উয কুযআন লথমক প্রভাণ 

এ হফলম যাূর াল্লাল্লাহু আরাইহ াাল্লামভয াহদ লথমক 
প্রভাণ  

ুন্নমতয মথামথ ম্মান  তায উয আভর কযা পযম ায 
ফযাাময হফলম াাফাম লকযাভ, তামফ‘ঈন  তামদয 
যফতথীমদয ফণথনা  

 

 


