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িনয়ত অনুসাের পিরণিত 

ِ  َََض اُهللا َ�غُْه قَيَل  ي ّا
َ
ط
ْ
َا اهللاُ : َ�ْل ُ�َمَر نْل  ا ََ ُُ ََُ ْوَل اهللا   ْع يْه  َو َ م 

 َعغَ

 «: َ غاَم َ�ُقْوُل 
َ
َرُُُه ِ ل ْْ  ِ  ُْ نَ

ََ  اْمر ئم َمي نََوى� َمَمْل 
ُ ُكا � َو ِ ااَمي   َ ْ�َميُل ن يتاياي

َ ْ
ِ ااَمي ال

ا و 
َ
ـيْبَُهي � نْيـي يُص  ُ َرُُُه ل  ْْ  ِ  ُْ نَ ََ � َو َمْل    ِ  اهللا  َو ََُ ْو

َ
َرُإُه ِ ل ْْ ِ   جَه  ََ ُ ْو ةم اهللا  َو 

َ
ْمـَر�

يَجَر ِ َلْه   َِ  َمي 
َ
َرُُُه ِ ل ْْ  .»َ�َوَواُجَهي جَه 

উমর ইবনুল খা�াব রা. েথেক বিণরত, িতিন বেলেছন, আিম রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ামেক বলেত  েনিছ : কমর মাাই িনয়েতর 

উপর িনভরররীলল  বং  েততেকর  াপত-ফল হেব তাই, যা েস িনয়ত 

কেরেছল অত ব, কােরা িহজরত আ�াহ   রাসূেলর উে�েরত হেল ব�ত 

তার িহজরত আ�াহ   রাসূেলর উে�েরতই  ণত হেবল আর যার িহজরত 

দুিনয়া- াি� অথবা েকান নারীেক িবেয় করার উে�েরত হেব, তার িহজরত 

তারই  িত হেয়েছ বেল  ণত হেবল ০F

1 

হািদস বণরনাকারী : খিলফা, আিমরল েমািমনীন আবু হাফস উমর 

ইবনুল খা�াব ইবেন নুফােয়ল ইবেন আ�ুল উ�া আল-েকারাইরী আল-

‘আদাবীল িতিন জ� লাভ কেরন নবুয়তেতর িার ববসর পূেবরল ইসলাম 

�হেণর পূেবর মুসলমানেদর  িত িছেলন কেোর মেনাভাব েপাাণকারীল 

                                                           
1 বুখাির, মুসিলমল 
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অত:পর ইসলাম �হণ কেরনল তাঁর ইসলাম �হেণর ফেল মুসলমানেদর 

কাি�ত িবজয়   মুি�র দুয়ার খুেল যায়ল আ�ু�াহ িবন মাসঊদ র. 

বেলন :— 

 .ومي عبدني اهللا جهرة ىت � غم عمر

উমর ইসলাম আনার পূেবর আমরা  কােরত আ�াহর ইবাদত কিরিনল১F

2 

িতিন িছেলন দীঘরকায়, িবরাল অবয়ব   রি�ম বেণরর অিিকারীল 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম তােক ফারক (পাথরকতকারী) 

উপািিেত ভূিাত কেরনল েকননা, আ�াহ তা‘আলা তার ইসলাম �হেণর 

মিত িদেয় হক   বািতেলর মােে পাথরকত িনণরয় কের িদেয়িছেলনল িতিন 

িহজরেতর পাঁচ বছর পূেবর ইসলাম �হণ কেরনল রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম- র সােথ সম� যুে�ই িতিন উপি�ত িছেলনল ১৩ 

িহজিরেত আবু বকর িসি�ক রা.- র মেনানয়ন   পৃ�েপাাকতায় তাঁর 

মৃতুতর পর খিলফা িনযু� হনল তাঁর েখলাফতকােলই িসিরয়া, িমরর, 

বায়তুল মুকা�াস   ইরাক িবিজত হয়ল িহজির সন  বতরন কেরন 

িতিনইল নিথ ৈতিরর রীিত  তারই মািতেম চালু হয়ল  মিনভােব রা�ীয় 

েকাাা ােরর  চলন সবর থম িতিনই কেরেছনল মুসিলম উ�ার  িত তার 

                                                           
2 যাদুদ দা-‘িয়য়াহ : পৃ�া : ৫ 
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দরদ িছল অ াি ; বতি� তভােব িতিন সকেলর  েয়াজেনর  িত সদা 

দৃি� রাখেতন, খঁুেজ খঁুেজ তােদর  েয়াজন পূরেণ তবপর থাকেতনল সতত 

  সততায় িতিন িছেলন কেোরল েয পথ েবেয় চলেতন িতিন, রয়তান তা 

েথেক পািলেয় িভ� পেথ পলায়ন করতল দীঘর দর বছর বতাপী িতিন 

মুসিলম উ�াহর েনতৃ�   েখলাফেতর দািয়� পালন কেরনল িতিন 

রাহাদাত বরণ কেরন ২৩ িহ: সেন, তখন তাঁর বয়স িছল ৬৩ বছরল  

 

* রাি�ক আেলাচনা :—   

  َ ْ�َميُل ن يتاياي
َ ْ
 খােন আমল- র উে�রত হেে মানুোর কমর  : ِ ااَمي ال

  কথনল বাকতিির  েন   ৈরলী ‘সীমাব�করণ’ অেথরর  িত িনেদরর 

কেরল অথরাব িনয়ত বততীত েকান কমরফল েনইল   اتييَ-ني   র বহবচন ; 

আিভিািনক অথর :  রাদা, ইোল 

 

িনয়েতর পািরভািাক অথর 

িনয়েতর পািরভািাক অথর দুিি :— 
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 ক : কেমরর মািতেম অভী� লকত   উে�েরতর পাথরকত িনকপণ   

�ত� ৈবির�ত  দানল অথরাব, কেমরর উে�রত িক লা-রিরক  ক আ�াহর 

স�ি�, নািক সরাসির আ�াহ িভ� অপর কােরা স�ি�, অথবা আ�াহর 

সােথ সােথ িভ� েকউ?— ভােব পাথরকত িনকপণল উদাহরণত: সালাত 

আদায়ল িনয়েতর মািতেম সহেজ আমরা পাথরকত িনণরয় করেত সকম হই 

েয, বা�া তা িক  কমাা আ�াহর উে�েরত, তার িনেদরর পালনােথর, তােক 

ভােলােবেস, করণা  াি�র আরায়, তার রাি�র ভেয় ভীত হেয় সালাত 

আদায় কেরেছ, না তার আদােয়র িপছেন কাজ কেরেছ েলাক-েদখােনা, বা 

যর-খতািত  াি�র মত হীন উে�রতল  

দুই : ইবাদেতর মােে পাথরকত িনণরয় করাল েযমন : েযাহেরর 

সালাতেক আসেরর সালাত েথেক পৃথক করাল  বং রমজান মােসর 

েরাজােক অনত মােসর েরাজা েথেক পৃথক করাল অথবা ইবাদতেক 

অভতাস ত িনতত-কমর েথেক িভ� কের েনয়াল েযমন অপিবাতার 

ে াসলেক পিরে�তা   রীতলতা লােভর ে াসল েথেক িভ� করাল 

 অথর পুরাল তেব  খােন নারীরা  অ ভুর�ল ইসলািম রিরয়ার امرئ

 চিলত সে�ািন িারা অনুসাের অথরাব ইসলািম রিরয়া েকান েকো 

মিহলার উে�খ বততীত  িু পুরোর উে�খ কের িবিি-িনোি বণরনা 
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করেল, েসখােন আেদৗ   উে�রত করা হয় না েয, বিণরত িবিানিি  িু 

পুরোর জনত  েযাজত, মিহলার জনত আলাদা িবিান রেয়েছল হতাঁ, মিহলার 

জনত আলাদা িবিান  মাণ কের  মন েকান দিলল যিদ থােক, তাহেল তা 

�ত�ল তা উ� সে�ািন িারার আ তাভু� নয়ল 

َرُُهُ  -الْر ْْ  ِ  েথেক  ৃহীতল র�িির আিদ অথর—ততা  বা বজরন ; 

 র িবপরীত র� িমলন বা সংেযা ল পরবতরীেত  র বতবহার  ািানত 

েপেত থােক  ক �ান ততা  কের িভ� �ােন  মেনর েকোল রিরয়েতর 

পিরভাাায় িহজরত হল— 

َ ام بن او  اُتنغ � ولغبي مقيم  اليل  .متيَق  داَ اُ�تر ِل دا

�ীন  িত�া   েফতনা হেত আ�রকার মহতী ীত িনেয় দারল কুফর 

ততা  কের দারল ইসলােম  মনল ২F

3 

                                                           
3 িবনা বািায় ইসলাম পালন করা যায় েয ভূিমেত, তােক বেল দারল ইসলাম ; 

অপরিদেক ইসলাম েযখােন অবাি নয়, নানা  িতকুলতায় সীমাব�, তােক বেল 

দারল কুফুরল 
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 দাল অকরিি েপর বা েযর যু�ল তেব েপর-যু�ই অিিক دنيي

 িস�ল অথর িনকিতরল পািথরব জ বেক দুিনয়া নােম অবিহত করা হেয়েছ, 

কারণ, তা �ংেসর খুবই িনকিতর, িকংবা পরজ েতর পূেবর  ই জ েতর 

আিবভরাব হেয়েছ িবিায় তার ‘দুিনয়া’ নামকরণ করা হেয়েছল  খােন 

উে�রত পািথরব জ েতর িন-স�দ, ঐ�যর-খতািত   পদবী—ইততািদল 

يْبَُهي  অথরাব তা লাভ করেবল يُص 
 

িবিান   ফায়দা :— 

অথর, মমর   বতাি�র িবচাের হািদসিি খুবই গর�পূণর, মিহমাি�ত   
বতাপকল িন:সে�েহ তা �ীেনর অনততম েমৗিলক িভি�ল   কারেণ অেনক 

সালােফ সািলহীন (উ�ম পূবর-সুরী)  র গর�, মাহা�ত,   তাবপযর তুেল 
িেরেছনল আ�ামা ইবেন রজব রহ. বেলন— 

َ ال يَا ونينه الص،ييأ� و�قيمه مقين اطّب  ِ� ِريَة مغه ِل �  ك  د ورهَ 
 . مرة ِ ف النيي وال ف اآلارةعمل اليراد نه وجه اهللا جهو نيلل ال ر

ইমাম েবাখাির র. তাঁর িকতাব সিহহ েবাখািরর  ারে� ভূিমকা �কপ 

হািদসিির অবতারণা কের   িবায়িির  িত ইি�ত কেরেছন েয, আ�াহর 

স�ি�ই  কমাা উে�রত নয়— মন সকল আমল বািতল িহেসেব 
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পিরততাজত,   িরেনর আমল দুিনয়া   আেখরােত চূড়া ভােব 

 িতফলরূনতল৩

4 ইমাম রােফিয় রহ. বেলেছন :— 

 .ِ ا اددي  رغ  اُعغم� و�دال ف  بع� نيني مل اُتقه

   হািদস �ীেনর যাবতীয় উলুেমর  ক তৃতীয়াংর,  বং িফকাহ 

রাে�র স�ুরিি অনুেেেদ ( মাণ,  িতপাদত বা অনত েয েকানভােব) 
উে�িখতল ৪F

5 ইমাম আহমদ রহ. বেলেছন :— 

 : �َول ام بن ع ربر  �ىيدي 

ইসলােমর িভি� িতনিি হািদেসর উপর �ািপতল  

 ক : উমর রহ. কতৃরক বিণরত হািদস—   َ ْ�َميُل ن يتاياي
َ ْ
 : অথরِ ااَمي ال

সকল আমেলর ফলাফল িনয়েতর উপর িনভরররীলল  

দুই : আেয়রা কতৃরক বিণরত হািদস :—  

َدِ ا م �مرنيمل �ىد  ف «   »ي ُيس مغه جهو 

অথর : েয বতি� আমােদর  ই �ীেন অ ভুর� নয়— মন নতুন িকছু 
আিব�ার বা সংেযাজন করেব, তা �হণেযা ত নয়ল  

                                                           
4 েবাখাির 
5 যাদুদ দািয়য়াহ : পৃ�া : ৬ 
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িতন : েনামান ইবেন বরীর কতৃরক বিণরত হািদস : �وادران  ادبل ن
অথর : হালাল িবায়  সু��, হারাম িবায়  সু��ল৫F ن�

6 

 

মাসােয়ল   উপকািরতা : 

 ক : ইসলািম রিরয়েত িনয়েতর অব�ান অিত উঁচু �ােন, তা খুবই 

তাবপযরপূণরল আমল �হণেযা ত হয় না িব � িনয়ত বততীতল আমেলর  ি� 

  �হণেযা ততার অনততম রতর হেে িনয়তল   কারেণ আ�াহ তা‘আলা 

সকল ইবাদেত িনয়তেক খাঁিি করার িনেদরর িদেয়েছনল েযমন—আ�াহ 

তা‘আলা বেলেছন:— 

َ ُ�ۡ ٱُبِد �ۡ ٱفَ ﴿ ُ لِٗص َّ َّ يَن ٱ    ]  ٢: الزمر[ ﴾ ٢ّ�ِ

‘তুিম আ�াহর ইবাদত কর তাঁরই জনত ইবাদতেক িব � কেরল৬F

7 

িতিন আেরা বেলেছন :— 

 ﴿  ٓ ِمُروٓ  َوَم 
ُ
َّ ِ�َعۡ أ َ ُ�ۡ ٱُبُدوْ  ْ  ِِ َّ ُ ََ ٓ ٱلِِصَ�  يَن ُحَنَف   ] ٥: اليغ [ ﴾ءَ ّ�ِ

                                                           
6 মুসিলম 
7 সূরা যুমার : ২ 
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‘তােদর  িু   িনেদররই েদয়া হেয়েছ েয, তারা েযন  কিন�ভােব 

খাঁিি িনয়েত আ�াহরই ইবাদত কেরল’8 

কােজই িব � িনয়ত ছাড়া েকান আমল িকছুেতই সিেক হেত পাের 

নাল যার সালােতর লকত  ায়র�াহর স�ি�, তার নামাজ �হণেযা ত নয় 

েকানভােবল অনুকপভােব, যার যাকাত দােনর েপছেন েলাক েদখােনার মত 

কপিাচার-কুমতলব লুিকেয় থােক তার েসই জাকাত আেদৗ কবুল করা 

হেব নাল  মিনভােব েকান আমল সিহহ িনয়ত ছাড়া  ৃহীত হয় নাল  

দুই : সালােফ সািলহীন রহ. িনয়ত িবায়িির  িত অিত গর� 

িদেয়েছনল তারা তার  িত রাখেতন সেবরাা সতকরতা   সজা  দৃি�ল 

গর�   সতকরতা  মাণ কের তােদর  মন িকছু উি� িনে� েপর করা 
হেে :—উমর রা. বেলেছন— 

 .ال عمل نل ال ني  ِ� وال �جر نل ال ىبب  ِ

যার িনয়ত েনই, তার েকান আমল েনইল৮F

9 

                                                           
8 সূরা বািয়তনাহ : ৫ 
9 যাদুদ দািয়য়াহ : পৃ�া : ৬ 
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অথরাব যার েকান স য়ােবর উে�রত েনই, তার েকান পুর�ার েনইল 

আ�ু�াহ ইবেন মাসঊদ রা. েথেক বিণরত— 

ال  ِالال يغتع قول  نعمل� وال عمل ِال نني � وال يغتع قول وال عمل وال ني ِ 

 .نمي واجق البغ 

 কমর বততীত বােকায়ািজেত েকান ফল েনই, আর িনয়ত বততীত কমর 

অসারল কমর, কথা   িনয়ত েকান কােজ আসেব না, যতকণ না তা 

রাসূেলর সু�েতর অনুসাের করা হেবল৯F

10 দাউদ তাঈ রহ. বেলন :— 

ُ اطل هه ِنمي ممعه ىبل اتي   .َ�ي

 আিম েদেখিছ, কলতােণর সুসি�েবর হয় পির � িনয়েতর মািতেমল১০F

11 

ইবেন েমাবারক রহ. বেলন— 

ال ُعهمه اتي � وَِ عمل وبل ُصار  اتي   .َِ عملَ 

িনয়ত অেনক কুষ আমলেক মহব আমেল কপা িরত কেরল 

পকা ের, অেনক বৃহব আমলেক  তা কুষ কের েদয়ল১১F

12 

                                                           
10  াগ� : ৬ 
11  াগ� : ৬ 
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িতন : উ� হািদস েথেক   িবায়িি সাবত� হয় েয, মানুা তার িনয়ত 

অনুসােরই কৃতকেমরর ফলাফল লাভ কেরল  মনিক, েস িনেজর বতবহািরক 

জীবেন পানাহার, উপেবরন, িনষা— ভৃিতর নতায় েয কমরগেলা �ীয় 

অভতাস-বের স�াদন কের, েস সব কমর   সিদো  সব িনয়েতর 

বেদৗলেত পুণতময় কেমর পিরণত হেত পােরল পাের পুর�ার বেয় আনেত 

 রই মিত িদেয়ল সুতরাং েকউ হালাল খাবার খা য়ার সময় উদর   

 বৃি�র চািহদা পূরেণর পারাপাির ইবাদেতর রি�-কমতা লােভর  রাদা  

যিদ কের েনয়, তাহেল  র জনত েস অবরতই পুর�ৃত হেবল  মিনভােব 

মেনামু�কর   মেনার�ক েয েকান সু-�াদু ৈবি িবায়  েনক িনয়েতর 

সে� উপেভা  করেল তা বে�ি েত কপা িরত হয়ল েযমন, আবু যর 

কতৃরক বিণরত হািদেস রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম সদকা 

িবায়ক আলাপকােল বেলেছন :— 

ِ جيهي و  نعع �ىدمم َدق � قيلوا ييَ  ول اهللا �ييت �ىدني رهو« ُه و��و  

َ ؟ قيلوا : �جر ؟ قيل نعم� جك لك ِذا : نعم� �َ�ينم لو وععهي ف ىران ي�و  عغيهي وز

 . »وععهي ف ىبل جغه جيهي �جر

                                                                                                            
12  াগ� : ৬ 
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েতামােদর  েততেকর ল�া�ােন (�ী সে�াে ) সদকার স য়াব 

রেয়েছল তখন উপি�ত সাহািব ণ বলেলন : েহ আ�াহর রাসূল ! 

আমােদর েকউ যিদ �ীয় �ীর িনকি েযৗন-চািহদা পূরেণর জনত  মন কের 

তাহেল  েত  িক তার জনত পুর�ার আেছ ? িতিন উ�র বলেলন : হাঁ, 

েতামরা কী মেন কর, েস যিদ েকান হারাম পাো তার েযৗন-চািহদা পূরণ 

কের তেব  েত তার পাপ হেব ? তারা জবাব িদেলন, হাঁ ! তখন িতিন 

বলেলন, িেক ত�প েস যিদ েকান হালাল পাো িনেজর েযৗন-চািহদা 

েমিায় তাহেল তার জনত তােত পুর�ার থাকেবল১২

13 

সাদ ইবেন আবু  য়া�াস রা. হেত বিণরত েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম তােক বেলেছন:— 

ِنك ُل ُغتق نتق  ُبنا نهي وجه اهللا ِال �جَر نهي� ىت مي لعغه ف فّ «

 .»امر�ُك

                                                           
13 মুসিলম-১০০৬ 
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 িন:সে�েহ আ�াহর স�ি� লােভর লেকত েতামার েয েকান বতেয়র 

পিরবেতর তুিম পুর�ার  া� হেবল  মনিক, পানাহার িহসােব যা-ই তুিম 

িনেজর �ীর মুেখ েদেব তার জনত  তুিম পুর�ৃত হেবল ১৩

14 

চার : রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলেছন :— 

 اْمر ئم َمي نََوىِ ااَمي ا«
ُ ُكا � َو ِ ااَمي   َ ْ�َميُل ن يتاياي

َ ْ
  »ل

‘সম� আমলই িনয়েতর উপর িনভরররীল  বং িনয়ত অনুযায়ীই 

 েততেকর কমরফল িবেবিচত হয়ল’14F

15  ই হািদসিি  মাণ কের, িব � 

ঈমােনর জনত  িু েমৗিখক �ীকৃিত যেথ� নয়, বরং হদেয়র দৃৃ িব�াস  

 কা  আবরতকল েকননা, ঈমান েমৗিখক �ীকৃিত, আ�ার িব�াস  বং 

অ�- ততে�র আমেলর সম�েয়  িেত, যা আ�াহর আনু তত �ারা বৃি� 

 বং তার নাফরমািন �ারা �াস পায়ল  

পাঁচ : উ� হািদস েথেক  ই ভয়ানক হমিক   মািণত হয় েয, েয 

বতি�  মন েকান আমল করেব যার লকত আ�াহর স�ি� নয়, তেব তার 

                                                           
14 েবাখাির-৫৬ 
15 েবাখাির   মুসিলম 
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কৃত-কমর না পুর�ার েযা ত, না �হণেযা তল েযমন : েকউ েলাক  দররেনর 

িনয়েত িজহােদ েযা দান করল অথবা েকউ সুনাম-সুখতািত কুড়ােনার 

মানেস িন-েদৗলত বতয় করল, অথবা ‘আেলম’ উপািি লােভর েলােভ 

জানাজরন করল, অথবা ‘তার েকারআন পাে কতই না সু�র’— ই 

 রংসা পা য়ার উে�েরত তা িরকা করলল অনুকপভােব তােদর নতায়, 

যােদর কমর-কাে�র েনপেথত কুমতলব িকংবা কু-িনয়ত কাযরকর থাকেব, 

তােদর সকেলর পুনরুান ঘিেব িনজ িনজ িনয়ত অনুযায়ীইল আ�াহ 

তা‘আলা বেলন :— 

عۡ  ِهمۡ َه  نَُوّفِ َِِ�ۡ َي  َوزِ�نَتَ ّ��ۡ ٱةَ َيوٰ �َۡ ٱَمن َ�َن يُرِ�ُد  ﴿
َ
ََ  �ِيَه  َوُهمۡ  لَُهمۡ َ�ٰ أ �ِيَه  

ٰ  ١َخُسوَن ُ�بۡ  ََ و 
ُ
يَن لَيۡ ٱ�َِك أ ِ َّ �ٱِ�  َس لَُهمۡ َّ َرةِ ِِ ۖ ٱِِ وََحبَِط َمـ  َصـَنُعوْ  �ِيَهـ   َّ ُر

 ٰ  ]  ١٦�  ١٥: ِود[ ﴾ ١َملُوَن ّم  َ�نُوْ  َ�عۡ  ِطلٞ َوَ�

যারা পািথরব জীবন   তার চাকিচকত কামনা কের, আিম তােদর 

দুিনয়ােত আমেলর  িতফল েভা  কিরেয় েদই  বং তােত তােদর  িত 

িকছুমাা কমিত করা হয় নাল  রাই বরবাদ��  বং যা িকছু উপাজরন 

কেরিছল সব িবন� হেয় ি েয়েছল১৫F

16 

                                                           
16 সূরা হদ ১৫-১৬  
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েয সকল মুসি�েদর সালােতর েনপেথত লু�ািয়ত থােক েলাক-েদখােনা 

  যর-খতািতর মেনাভাব, তােদর স�ে� আ�াহ তা‘আলা বেলন :— 

يَن ُهمۡ ٱ ٤ُمَصلَِّ� لِّلۡ  لٞ فََو�ۡ  ﴿ ِ يَن ُهمۡ ٱ ٥َس ُهوَن  َعن َصَ�تِِهمۡ  َّ ِ َّ  ٓ ُءوَن يُـَرْ
ۡ ٱَنُعوَن َوَ�مۡ  ٦  ] ٧�  ٤: انيعو [ ﴾ ٧َم ُعوَن ل

‘অত ব, দুভরা ত েস সব সালাত আদায়কারীর, যারা তােদর সালাত 

স�ে� েব-খবরল যারা তা েলাক-েদখােনার জনত কেরল  বং িনতত বতবহাযর 

ব� অনতেক েদয় নাল’16F

17 

ছয় : দারল ইসলাম (ইসলািমক অ�ল)- র উে�েরত দারল কুফর 

(কুফর অিুতিাত  লাকা) ততা   কিি মহব কমরল েযেহতু �ীেনর সুরকা   

 িত�া িবায়িির সােথ জিড়ত, েসেহতু ইসলাম তার  িত িদেয়েছ 

অনুে রণা, িদেয়েছ েজার তাি দল সুতরাং িহজরতকারী যিদ আ�াহর 

স�ি�   তাঁর েদয়া পুর�ার �হেণর উে�েরত িহজরত কের, তাহেল েস 

উ� সবকেমরর জনত পুর�ার  া� হেবল আর যিদ তার লকত   উে�েরত 

িবেয়-রািদ, িন-েদৗলেতর নতায় পািথরব ব� হয়, তেব  মন িহজরেতর 

                                                           
17 সূরা মাউন ৪-৬ 
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জনত তােক পুর�ৃত করা হেব নাল ৈবািয়ক ব�ই হেব তার  কমাা 

 াি�ল  

সাত : েছাি, বড় সবর  কার পাপাচার স�ূণরকেপ পিরততা  করা  

মহান িহজরেতর অনততম মমর  বং  িাই  েততক মুসলমােনর ঈমািন 

দািয়�   কতরবতল  ভােব তা পিরহার করেত পারেল তা তার জনত বেয় 

আনেব উ�ম বদলাল েকননা, ঈমানদার বতি� আ�াহর স�ি�র জনত েকান 

িকছু পিরহার করেল িতিন তােক  র জনত মহা পুর�ার দান কেরনল  

 

সমা� 


