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ইমান : বুননাদ ও পনরণনি (২)
চিুর্থি: নবী ও রাূ দদর প্রনি ইমান অনন:
প্রর্ম রাূ  নূ  অাআন াাম। অল্লা িা‘অা বদন :

ُ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ى
ّ
]٣٨٥ /وٓنِوٓٓ َب ۡع ِده ِۦٓ﴾ [النساء
َٓ ۧٓلٓىوحٓٓ َوٱنلَّت ِ ِي
ٓ ِ كٓلهٓآأوحييٓآإ
ٓ ﴿إِجٓآأوحييٓآإَِل

‚অমরা অপনার প্রনি ী পানিদনি, মযমন কদর ী পানিদনিাম নূ দর প্রনি এবং ম মস্ত নবী রাূ দর
প্রনি যারা িার পদর মপ্রনরি দদিন।‛ [ূ রা অন-ননা, অাি: ১৬৩] এবং মল নবী ও রাূ  দন অমাদদর
নবী মুাম্মদ াল্লাল্লাহু অাআন ওাাল্লাম।
দী: অল্লার বাণী:

َ ٓ َ َ ُ َ َ َّ
َ ُ
َ َ َّ َ ُ َّ
ّ
]٦٤ /وٓ﴾ [االخزاب
َٓ ۧٓٱّللِٓ َوخات َٓمٓٱنلَّت ِ ِي
ٓ ٓول
ٓ نُٓم َّهدٓٓأةَٓآأ َحدٓٓ ّنِوٓ ّرِ َجال ِك ۡٓمٓ َولىكِوٓرس
ٓ ﴿نآَك

‚মুাম্মাদ মিামাদদর মদযে মকাদনা বেনির নপিা ন; বরং নিনন অল্লার রাূ  এবং নবীদদর মদযে বথদল নবী।
[ূ রা অ-অযাব, অাি: ৪০]
অদম অাআন াাম নিদন অল্লার একজন নবী। অল্লার একত্ববাদদর প্রনি অহ্বান এবং িার াদর্ নলকথ
মর্দক মুি র্াকার অহ্বাদনর ম্দস ক নবী-রাূ দর অবান নি নভন্ন। প্রমাণ নদদব ননদনাি অািনি
দ্রষ্টবে:

ۡ
ََ
ُ َّ ْ ُ َ ۡ َ َ َّ ْ ُ ُ ۡ َ ً ُ َّ َّ ُ ّ ُ
]٥٨ /وت﴾ [انلدل
َٓ ٱلطىغ
ٓوا
ٓ ٱّللٓوٱجتن ِت
ٓ ٓوا
ٓ نٓٱختد
ِٓ ولٓأ
ٓ كٓأنثٓٓرس
ِٓ ٓف
ٓ ِ ٓ﴿ َولق ۡٓدٓ َب َعث َيا

‚ননশ্চ অমরা প্রদিেক জানির ননকি রাূ  মপ্ররণ কদরনি এআ বািথা নদদ ময, মিামরা একমাস অল্লার ঈপানা
করদব এবং িাগুিদক প্রিোখান করদব।‛ [ূ রা অন-না, অাি: ৩৬]
িদব নবনয-নবযান এবং বলেআ করণী ফরয কাজমূ দর অহ্বাদনর ম্দস কআ একআ বিদবের নযকারী
নিদন না; বরং মপ্র্াপি নু াদর িাদদর বিবে নি নভন্ন নভন্ন এবং বস্থা মভদদ নবনবয। অল্লা িা‘অা
বদন,

ۡ
ُّ
ُ
ۡ ِ ِٓيك ۡٓم
]٦٪ /ِش َعثٓٓ َون ِۡي َهاجآ﴾ [املائدة
ِكٓ َج َعل َيآن
ٓ ﴿ل

‚অমরা মিামাদদর প্রদিেকদক একনি অআন ও পর্ নদদনি।‛ [ূ রা অ-মাদদা, অাি: ৪৮]
নবী রাূ গদণর প্রনি ইমাদনর প্রকৃনি:
রাূ গদণর প্রনি ইমান বদি কনিপ নবশ্বাদক মবাঝা:
১. নবশ্বা করা ময, অল্লা িা‘অা প্রদিেক জানির মদযে রাূ  মপ্ররণ কদরদিন। অল্লা বদন :
َ َ َّ َّ ُ ۡ ّ
َ َ
]٤٦ /ٓ﴾ [فاطر٢٤ِٓٓيهآىذِير
لٓ ف
ٓ لٓخ
ٓ ِ ِوٓأنثٓٓإ
ٓ ﴿ِإَونٓن
‚মকাদনা জানি মনআ ময িার কাদি িথককারী মপ্ররণ করা  নন। [ূ রা ফানির, অাি: ২৪]
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ُ ُّ
ً
ۡ
ََ
]٥٨ /ول﴾ [انلدل
ٓ كٓأ َّنثٓٓ َّر ُس
ِٓ ٓف
ٓ ِ ٓ﴿ٓ َولق ۡٓدٓ َب َعث َيا

‚অর বলেআ অমরা প্রদিেক জানির কাদি রাূ  মপ্ররণ কদরনি।‛ [ূ রা অন-না, অাি: ৩৬]
২. নবীগণ অল্লার কাি মর্দক যা প্রাপ্ত দদিন, িার বোপাদর নিদন পূ ণথ িেবাদী- এ বোপাদর দৃ ঢ় নবশ্বা
স্থাপন। িাদদর বার দীন নি আাম। িাদদর অহ্বান নি একত্ববাদ। িাদদর ময মকাদনা একজদনর
নরাািদক স্বীকার এবং নমর্ো মদন করার র্থ দে কদর নরাাি স্বীকার এবং কদর প্রনি নমর্োদরাপ
করা।
৩. এ নভমি মপাণ করা ময, িারা দন মনককার, পরদজগার রাূ । অল্লা িাদদর ঈত্তম চনরস এবং
প্রলংনী গুণাবী দ্বারা ু দলানভি কদরদিন। িাদদর কাদি মপ্রনরি ীর বিুকুআ িারা মানু দক বগি
কনরদদিন। ামানেিম মগাপনিা, বৃ নি ও নকংবা নবকৃনির অশ্র িারা মনন নন।
৪. কুরঅনু  কারীদম এবং নবশুি াদী দ্বারা প্রমানণি িাদদর ময ক নাম অমরা জানন মযমন, নূ , আব্রাীম,
মূ া, ইা, মুাম্মদ াল্লাল্লাহু অাআন ওাাল্লাম- িা নবশ্বা করা এবং ময ক নাম অমরা বগি নআ, িাও
াযারণভাদব নবশ্বা করা।
৫. কুরঅনু  কারীম এবং নবশুি াদীদ িাদদর ম্পদকথ ময ক বণথনা এদদি িা গ্রণ করা।
৬. িাদদর মযে দি যাদক অমাদদর ননকি মপ্ররণ করা দদি িার লরীি নু াদর জীবন যাপন করা। নিনন
দন মল নবী মুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অাআন ওাাল্লাম।
৭. নবশ্বা করা ময, িাদদর এদক পদরর মযথাদার ম্দস পার্থকে রদদি। িন্মদযে মশ্রষ্ঠ দন ঈু  অযমবৃ ন্দ:
নূ , আবরাীম, মূ া, ইা ও মুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অাআন ওাাল্লাম। অবার কনিপদক অল্লা িা‘অা নবদল
ববনলষ্টে দান কদরদিন। মযমন, আবরাীম অাআন াামদক অল্লা কিৃথক িার বন্ধু বদ দবাযন করা, মূ া
অাআন াাদমর াদর্ কর্া বা, মুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অাআন ওাাল্লামদক নবীদদর মদযে মশ্রষ্ঠ করা,
আবরাীদমর মদিা িাদকও বন্ধু নদদব গ্রণ করা এবং নম‘রাদজর রজনীদি িার াদর্ কদর্াপকর্ন আিোনদ।
৮. নবশ্বা করা ময, মকঈ নবী ওা িার অপন আোযীন ন; বরং অল্লার আোযীন। মকঈ ননদজর মচষ্টা নবী
দি পারদব না। নবুওািপ্রানপ্তর যারাবানকিা অমাদদর নবী মুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অাআন ওাাল্লাদমর
নরাাদির মযে নদদ মল এবং পনরমানপ্ত ঘদিদি।
নবীগদণর ওপর ইমাদনর ঈকানরিা:
নবীগদণর ওপর ইমান অনদনর দনক ঈপকানরিা রদদি। িন্মদযে:
১. বান্দার ওপর অল্লা নু গ্র এবং দা ম্পদকথ জানা যা ময, নিনন িাদদরদক নিক পদর্ পনরচানি করার
জনে নবীদদর মপ্ররণ কদরদিন।
২. এ মা মূ েবান নন‘অমদির জনে অল্লার মলাকর অদা করার ু দযাগ ৃ নষ্ট ।
৩. প্রদিেক নবী রাূ দর মযাগেিানু যাী িাদদর প্রলংা, ম্মান এবং মুাব্বি করা।
৪. অল্লা িা‘অার ময মকাদনা অদদল বাস্তবাদন িাদদর কামদনাবৃ নত্তদি অমাদদর জনে মৎ নল্া নননি
রদদি। মযমন, আবরাীম অাআন াাম কিৃথক অল্লার অদদদল িার ন্তানদক কুরবানী করা। অল্লার নদদক
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মানু দক অহ্বাদন িাদদর ঈনদ্বন হ ওা এবং এ কাদজ ময মকাদনা যরদনর কষ্ট ান মুদখ ে করা আিোনদর প্রনি
্ে রাখা অমাদদর জনে িীব গুরুত্বপূ ণথ ও নল্নী।
৫. অল্লার অদদল পাদনর মাযেদম রাূ দর মুাব্বদির প্রকৃি বাস্তবাদন অগ্রী ওা।
অল্লা িা‘অা বদন,

ۡ َ َّ ْ ُ ۡ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ۡ ُ َّ
َ َ َّ َ َ َ َ َ
ُ َ َ َ ۡ َ َّ
]٤٣ /ٓ﴾ [االخزاب٢١ٓٱّللٓلث ِريا
ٓ ٓٱّللٓ َوٱَلَ ۡو َٓمٓٱٓأۡلخ ِٓرٓوذل ٓر
ٓ ٓوا
ٓ نٓيرج
ٓ ٱّللِٓأسوةٓٓحسيثٓٓل ِهوَٓك
ٓ ٓفٓ َر ُسو ِٓل
ٓ ِ ٓنٓلك ۡٓم
ٓ ﴿لق ٓدَٓك

‚যারা অল্লা ও মল নদবদর অলা রাদখ এবং অল্লাদক নযক স্মরণ কদর িাদদর জনে রাু ুল্লার মদযে ঈত্তম
অদলথ রদদি।‛ [ূ রা অ-অযাব, অাি: ২১]
পঞ্চমি: অদখরাদির ওপর ইমান অনন করা:
অদখরাদির ওপর ইমাদনর কদকনি নব ন্তভুথি রদদি:
১. পুনরুত্থাদন নবশ্বা: র্থাৎ একনদন িাবৎ মৃিদদর জীনবি করা দব এবং িারা পুনরুনত্থি দব নবশ্বপ্রনিপাদকর
দরবাদর নন হ পাদ, ঈঙ্গ ও খিনানবীন বস্থা। অল্লা িা‘অা বদন,
ۡ
َ َ ُ َّ َّ ُ َ ۡ َ َ ى
َ ُ ُ
َ
ُ َّ ُ
]٣٨ ،٣٧ /ٓ﴾ [املؤننون١٦ٓون
ٓ ٓث َّٓمٓإِىك ۡٓمٓيَ ۡو َٓمٓٱلق َِيى َهثِٓٓت ۡت َعث١٥ٓون
ٓ ِكٓل َه ّي ِ ُت
ٓ ﴿ث ٓمٓإِىكمٓبع ٓدٓذل
‚এরপর মিামরা বলেআ মারা যাদব। িঃপর নকামদির নদন বলেআ মিামরা পুনরুনত্থি দব। [ূ রা অমুনমনু ন, অাি: ১৫-১৬]
২। নাব এবং প্রনিদান নদবদ নবশ্বা করা। নবশ্বা করা ময, অল্লা িা‘অা বান্দার ভাদা-মন্দ ক কাদজর
নাব ননদবন এবং এর জনে বান্দা লানস্ত র্বা পুরস্কার াভ করদব। অল্লা বদন,
َ َۡ َۡ َۡ ََ
َ َ َ َۡ َۡ َۡ ََ
ّ َ ٓٓالٓ َذ َّرة
]٪ ،٩ /ٓ﴾ [الزلزلة٨ِٓشآيَ َرهُۥ
ٓ لٓنِثق
ٓ ٓونوٓحعه٧ٓالٓذ َّرةٓٓخ ۡريآيَ َرهُۥ
ٓ لٓنِثق
ٓ ﴿فهوٓحعه
‚িঃপর ময ামানে পনরমাণ ভাদা কাজ করদব ম িা মদখদি পাদব এবং ময ামানে পনরমাণ মন্দ কাজ করদব
িাও ম মদখদি পাদব।‛ [ূ রা নযযা, অাি: ৭-৮]
অল্লা িা‘অা অদরা বদন,

َ َّ
َّ ُ
َ نٓ َعلَ ۡي َيآح َِس
َ ََل َيٓا ٓٓإي
]٤٨ ،٤٧ /ٓ﴾ [الغاشية٢٦ٓاب ُهم
ٓ ِ ٓث َّٓمٓإ٢٥ٓاب ُه ۡٓم
ٓ ِ ﴿إ
ِ ۡ ِ نٓإ

‚ননশ্চ িাদদর প্রিোবিথন অমারআ ননকি, িঃপর িাদদর নাব-ননকাল অমারআ দানত্ব।‛ [ূ রা অ-গানলা,
অাি: ২৫-২৬]
৩. জান্নাি এবং জাান্নামদক িে বদ জানা ও নবশ্বা করা এবং ৃ নষ্টর জনে বথদল ও নচরস্থাী অবাস্থ বদ
মদন করা। জান্নাি দা ু খ, লানন্ত অরাদমর স্থান, যা ৃ নষ্ট করা দদি ইমানদারদদর জনে। অর জাান্নাম দা
দু ঃখ-কষ্ট ও লানন্তর স্থান, যা কাদফরদদর জনে ৃ নষ্ট করা দদি।
৪. ময ক নব মৃিুের পর ংঘনিি দব বদ অল্লা এবং িার রাূ  াল্লাল্লাহু অাআন ওাাল্লাম ংবাদ
নদদদিন মব নবদর ওপর ইমান অনা। মযমন, কবদর লানস্ত র্বা লানন্ত, মুনকার এবং নাকীর মফদরলিার
প্রশ্ন করা, ালদরর মদাদন ূ দযথর এদকবাদর মার্ার ননকিবিথী ওা, পুনরাি, নমযান বা পাল্লা, অমনামা,
াঈদয কাঈার, অল্লার নবীর ু পানরল- বআ অদি এবং িে।
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অদখরাদি নবশ্বাদর ু ফ:
অদখরাদি নবশ্বাদর দনক াভ রদদি। িন্মদযে:
১. পরকাদ অল্লার পুরষ্কার াদভর অলা বান্দার মনক অমদ অগ্রী ওা।
২. পরকাদ অল্লার লানস্তর ভদ বান্দার পাপাচার মর্দক দূ দর র্াকা।
৩. পরকাদ অল্লার মদওা ফুরন্ত ু খ, লানন্ত জথদনর অলা আকাদর ময অরাম-অদল িার ািিাড়া দে
িাদিও মুনমদনর ন্তদর প্রলানন্ত াভ করা।
ষ্ঠ: িাকদীদরর ওপর ইমান অনন করা:
িাকদীদরর ওপর ইমান: অল্লার রেগুদার মদযে একনি রে দে িাকদীর। মকাদনা ননকিিম নফনরলিা
র্বা মপ্রনরি রাূ  পযথন্ত এ ম্পদকথ নকিু আ জাদনন না। িাকদীদরর ওপর ইমাদনর র্থ বান্দা এ বোপাদর দৃ ঢ়
নবশ্বা স্থাপন করা ময, অল্লা িা‘অা িার আম এবং প্রজ্ঞার দানব নু াদর কী দদি, কী দব, কী দে- ব
নকিু পূ দবথআ ননযথারণ কদর মরদখদিন।
িাকদীদরর ওপর ইমাদনর স্তরমূ : িাকদীদর নবশ্বাদর চারনি স্তর রদদি:
১. অ-আম বা জানা: এর দ্বারা ঈদদ্দলে ৃ নষ্টর জনে মকাদনা বস্তু ৃ নষ্টর পূ দবথআ িার ম্পদকথ ংন্প্ত এবং নবস্তানরি
বনকিু র ম্পদকথআ অল্লা িা‘অার বগি ওা। অল্লা বদন,

ّ ُ ُ َّ َ َ َ
ۡ َ ٓل
]٦٤ /َشءٓٓ َعل ِيهآ﴾ [االخزاب
ِٓ ٱّللٓةِك
ٓ ٓن
ٓ ﴿وَك

‚অর অল্লা ব নব জ্ঞাি।‛ [ূ রা অ-অযাব, অাি: ৪০]
২. অ-নকিাবা বা নখন: এর দ্বারা ঈদদ্দলে অকাল এবং পৃনর্বীমূ  ৃ নষ্টর পঞ্চাল াজার বির পূ দবথ অল্লা
িা‘অা কিৃথক ব নকিু াওদ মাফুদয নদখ রাখা। দী, অল্লা িা‘অা বদন,
َۡ
َٓ
َّ ُ
ُ َ ٓ ََ
َّ َ َ َ َ ى ّ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ َ ٓ َّ َ ى
َ ابٓنِوٓ ُّن ِص
]٤٤ /ٓ﴾ [احلديد٢٢ٓٓٱّللِٓيَسِري
ٓ َٓع
ٓ ِٓك
ٓ نٓذل
ٓ ِ لٓأنٓجۡبأهٓآإ
ِٓ فٓلِتبٓٓنِوٓقت
ٓ ِ ٓل
ٓ ِ فٓأىفسِك ۡٓمٓإ
ٓ ِ ٓل
ٓ ۡرضٓو
ٓ ِ فٓٱۡل
ٓ ِ ٓٓيتث
ٓ َ ﴿ َنٓآأ َص
‚পৃনর্বীদি এবং বেনিগিভাদব মিামাদদর ওপর এমন মকাদনা নবপদ অদ না, যা জগি ৃ নষ্টর পূ দবথআ নকিাদব
ননপবি করা  নন। ননশ্চ এ অল্লার পদ্ জ।‛ [ূ রা অ-াদীদ, অাি: ২২]
৩. অ-মানলোি বা আো: এর ঈদদ্দলে অল্লা যা আদে কদরন িা-আ , অর নিনন যা আদে কদরন না িা
কখদনাআ  না। দী, অল্লার বাণী:

ُ ۡ َ َ ُّ َ َ
ٓ َ
ۡ
]٨٪ /ار﴾ [القطص
ُٓ قٓ َنآيَشا ُٓءٓ َو َيخ َت
ُٓ كَٓيل
ٓ ﴿ورب

‚অপনার প্রভু যা আো ৃ নষ্ট কদরন এবং পিন্দ কদরন।‛ [ূ রা অ-কাা, অাি: ৬৮]
৪. অ-খাকু বা ৃ নষ্ট: এর ঈদদ্দলে ারা জগি িার ক নস্তত্ব, রূপ এবং কমথ একমাস অল্লারআ ৃ নষ্ট বা
মাখু ক। দী: অল্লা িা‘অা বদন,

َۡ
َ َ ۡ َ َّ ُ َ َ َ َ
]٤ /َشءٓٓفق َّد َرهُۥٓتقدِيرا﴾ [الفرقان
ٓك
ٓ ٓق
ٓ ﴿وخل

‚নিনন প্রদিেক বস্তু ৃ নষ্ট কদরদিন িঃপর ননযথারণ কদরদিন পনরনমিভাদব।‛ [ূ রা অ-ফুরকান, অাি: ২]
িাকদীদরর ওপর ইমাদনর ফযীি:
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িাকদীদর নবশ্বা দ্বারা দনক াভ রদদি। িন্মদযে:
১. বান্দা অল্লার বড়ত্ব ম্পদকথ পনরচ াভ কদর এবং িার জ্ঞাদনর প্রলস্তিা, বোপকিা এবং জগদি মিাি-বড়
ব নকিু িার অদত্ব িা ম্পদকথ জাদন। অদরা জাদন িার রাজদত্বর পনরপূ ণথিা ম্পদকথ ময, িার নু মনি িাড়া
মখাদন মকাদনা নকিু আ ংগনিি  না।
২. বান্দা িার ক কাদজ একমাস অল্লা িা‘অার ওপর ননভথর করদব, মকাদনা বস্তুর ওপর ন। কারণ ব
নকিু আ অল্লারআ কুদরদি চদ।
৩. মানু  মকাদনা কাদজ ফিা মপদ ংকার করদব না। কারণ, এ ফিা অল্লার প্ মর্দক িার ওপর
নু গ্র মাস। অল্লাআ িাদক এ কাজ করার মযাগেিা ও িাওফীক দান কদরদিন।
৪. মকাদনা নপ্র বস্তুর নবর র্বা মকাদনা নবপদ মদখা নদদ ন্তদর ননশ্চিা ও প্রলানন্ত অনন। কারণ, ক
নকিু আ অল্লার আো এবং হুকুদম দে।
িাকদীদর ননভথরিার যু নি মদখাদনার লর‘ই নবযান:
িাকদীদর নবশ্বাীর ওপর পনরাযথ ময, ম িাকদীরদক প্রমাণ নদদব মপল কদর ওানজব পনরিোগ করা নকংবা
ারাম কাদজ জনড়ি দব না এবং মনক কাদজ িা প্রদলথন করদব না। রাূ ুল্লা াল্লাল্লাহু অাআন
ওাাল্লামদক প্রশ্ন করা দনি ময, মক জান্নাদি প্রদবল করদব অর মক জাান্নাদম যাদব িা নক জানাদনা দদি?
নিনন বদন: ো, প্রশ্নকারী ব, িাদ অমদর প্রদাজন নক? ঈত্তদর নবী াল্লাল্লাহু অাআন ওাাল্লাম
বদন, প্রদিেদকর জনে ম পদর্ গমন জির করা দদি ময ঈদদ্দদলে িাদক ৃ নষ্ট করা দদি। (ী
মুনম)
ময বেনি িাকদীরদক গুনাদর কাদজর ববযিার যু নি নাদব মপল কদর, ম বদ অল্লা পাপ কাজ করাদক অমার
নননিদি ননপবি কদরদিন, িাআ অনম িা িাড়দবা নকভাদব? এআ বেনির বস্থা , মকঈ যনদ মজারপূ বথক িার
ম্পনত্ত ননদ যা র্বা িার আজ্জিানী কদর, ম বদ না এিা অমার নননিদি নি, করার নকিু আ মনআ; বরং
ম িার ম্পদ ঈিার এবং পরাযীর নবচাদরর মচষ্টা চানদ যা। ু িরাং িাক্বদীদরর মদাাআ নদদ গুনা করা
কীভাদব ববয দব? ম যখন মকাদনা গুনা কদর িখন কী কদর বদব এিা অমার িাকদীদর নি? িঃপর িার
গুনাদর যারাবানকিা কী নদদব ম বোি রাখদব? বুঝার নব দা মানু  জাদন না ভনবেদি কী দব?
িাদ ম কীভাদব মদন কদর ময, অল্লা িার নননিদি গুনা করা ননপবি কদরদিন এবং ম গুনা পনরিোগ
করদি পারদব না? অল্লা িা‘অা রাূ  মপ্ররণ কদরদিন, নকিাব বিীণথ কদরদিন, নরাদি মুস্তাকীদমর বণথনা
নদদদিন, অক-বুনি, মচাখ, কান দান কদরদিন এবং ভাদা-মন্দ যাচাআ কদর চার মযাগেিাও অল্লা িা‘অা
মানু দক নদদদিন। িএব এ ব বদ মকঈ িার দানত্ব এড়াদি পারদব না। অমাদদর জানা দরকার নববা িাড়া
মযমন ন্তান অদ না, খাবার িাড়া মযমন পনরিৃনপ্ত অদ না, মিমনন অল্লার অদদলগুদা বাস্তবান এবং
ননদযগুদা বজথন িাড়া জান্নাদি যাওা যাদব না। িাআ মানু দর জনে বলেআ করণী দা অল্লা খুনল ন এমন
কাজ করা, অল্লা ন্তুষ্ট ন এমন কাজ বজথন কদর জান্নাদির নু ন্ধান করা, অর এ জনে অল্লা িা‘অার
াাযে কামনা করা, দু বথিা ও িা পনরার করা। বানা করদআ জান্নাদি যাওা যাদব না। কারণ, এিা
অল্লার পণে। অর অল্লার পণে খুবআ মূ েবান।
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ো, দু ননাদি নবপদ অপদ মিা অদবআ। এিা দূ র করা ম্ভব ন। মানু দর জানা ঈনচি, নবপদ অপদ িাকদীদর
অদি বদআ । িখন বদব ‚আন্না নল্লান ওাআন্না আাআন রানজঈন‛। নবপদদ বযযথযারণ করা, খুনল র্াকা, মমদন
মনওা পাক্কা ইমানদাদরর কাজ। রাূ ুল্লা াল্লাল্লাহু অাআন ওাাল্লাম বদন,
 وإن أضاةك يشء، اخرص ىلع نا ينفعك واسجعو ةا﵀ وال ثعجز، ويف لك خري،«املؤنو القوي خري وأخب إىل ا﵀ نو املؤنو الضعيف
 رواه مسلم.» فإن لو ثفجح عهل الشيطان، قدراهلل ونا شاء ا﵀ فعل/ ولكو قل، لو أين فعلت لذا وكذا/فال ثقل
‚দু বথ মুনমদনর িূ না ব মুনমন ঈত্তম এবং অল্লার নপ্র। প্রদিেদকর মাদঝআ কোণ রদদি। িুনম প্রদচষ্টা কর
মিামার মঙ্গদর জনে এবং অল্লার াাযে কামনা কর। ্মিা প্রকাল কদরা না। অর যনদ মিামার মকাদনা
নবপদ মদখা মদ বদা না, ‚যনদ অনম এভাদব করিাম িাদ এরকম দিা; বরং ব: অল্লাআ অমার নননিদি
এিা মরদখদিন। অর অল্লা যা আো িাআ কদরন। কারণ ‘যনদ’ লব্দনি লিাদনর কাদজর পর্ খুদ মদ। (ী
মুনম)
মাপ্ত
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