
 
1436 

ভুলরভ ঈম্মায জনয গুরুত্বূণণ 
দযসয াসথ ংলিষ্ট লফধান 

 األشاكم امليٍة

 ىلع ادلروس املٍٓة ىػاٌة األٌة
 

 <বাাংলা -  بِؾايل- Bengali > 

   
ভূর: াআখ অফদুর অমীম আফন অবু্দল্লা আফন ফাম 

ফযাখযা: অবু্দর অমীম দাঈদ অর-পাসম 

 
নুফাদ  ম্পাদনা:  

ড. অফু ফকয ভুাম্মাদ মাকালযা  

জাসকরুল্লা অফুর খাসয 



 

 

মুসলিম উম্মাহর জনয গুরুত্বূর্ণ দরসসর সাসে সংলিষ্ট লিধান  
1 

 

 األشاكم امليٍة
 ىلع ادلروس املٍٓة ىػاٌة األٌة

    
 الهجاب/ لؿٍاشة الشيض غبع اىػؼيؼ بَ غبع ا بَ باز رمحّ ا  أضو

 اىفايؼبَ داود غبع اىػؼيؼ / الشيض رشح
 

 
 

 /مػارػةو ثػمجة

 د/ ابٔ بكػ حمٍع زكػيا  

  ابٔ اخلري ذانػ ا



 

 

মুসলিম উম্মাহর জনয গুরুত্বূর্ণ দরসসর সাসে সংলিষ্ট লিধান  
2 

ূলচত্র 

 

 

  

ক্রভ লফল ৃষ্ঠা 
1.  বূলভকা  
2.  প্রথভ দয: ূযা অর-পালতা  
3.  লিতী দয: আরাসভয াাঁচ লবলিয ফযাখযা  লফসিলণ  
4.  তৃতী দয: অযকাসন ইভান থণাৎ ইভাসনয মভৌলরক ছলি লফল  
5.  চতুথণ দয: তাীসদয প্রকায   
6.  আাসনয ভুর লবলি  
7.  ষ্টভ দয: ারাসতয ালজফভু  
8.  নফভ দয: তাা হুদ  
9.  দভ দয: ারাসতয ুন্নাতভু  
10.  একাদ দয, ারাত ফালতসরয কাযণভূ  
11.  িাদ দয, মুয তণ  
12.  ত্রসাদ দয মুয পযম  
13.  মচৌদ্দতভ দয, মু বঙ্গকাযী লফল:  

ঞ্চদ দয, আরাভী চলযত্র 
 

14.  লষ্ঠ দ দয, আরাভী অদফ-কাদা  
15.  প্তদ দয, লকণ  লফলবন্ন প্রকায া মথসক তকণ থাকা এফং যসক তকণ 

কযা। 
 



 

 

মুসলিম উম্মাহর জনয গুরুত্বূর্ণ দরসসর সাসে সংলিষ্ট লিধান  
3 

ভূর গ্রন্থকাসযয বূলভকা 
 

 بؿً ا الػمحَ الػشيً

যভ করুণাভ লত দারু অল্লায নাসভ শুরু কযলছ। 
 

মাফতী প্রংা অল্লায জনয। লমলন ৃলষ্টকুসরয যফ। শুব লযণলত ভুিাকীসদয 
জনয। দুরূদ  ারাভ তাাঁয ফান্দা  যাূসরয য, অভাসদয নফী ভুাম্মদ, 
তায লযফায লযজন  ভস্ত াাফীগসণয য।  
তঃয.... 
অভায এ ুলস্তকা আরাভ ম্পসকণ ফণাধাযসণয সে মম ফ লফল ফগত 
া একান্ত লযামণ, মগুসরায একলি ংলেপ্ত ফণণনা মদা সরা। 
ুলস্তকালি ‚ভুলরভ ঈম্মসতয ফণাধাযসণয জনয গুরুত্বূণণ দাযভূ‛ 
লসযানাসভ লবলত কসযলছ। অল্লা তা‘অরায কাসছ প্রাথণনা জানাআ, লতলন 
মমন এয িাযা ভুলরভ বাআসদয ঈকৃত কসযন এফং অভায ে মথসক তা 
কফুর কসয মনন। লনশ্চ লতলন ভান দাতা, লত মভসযফান।  

 
অবু্দর অমীম আফন অবু্দল্লা আফন ফাম  
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বূলভকা 
  ‚লনশ্চআ মাফতী প্রংা অল্লা তা‘অরায জনয। অভযা তাযআ প্রংা কলয, 
তায কাসছ াাময চাআ, তায লনকি েভা প্রাথণনা কলয। অল্লায লনকি অভযা 
অভাসদয প্রফৃলিয লনষ্টতা  অভাসদয কভণভূসয খাযা লযণলত মথসক 
অশ্র কাভনা কলয। অল্লা মাসক লদাাত মদন, তাসক মগাভযা কযায মকঈ 
মনআ। অয মাসক মগাভযা কসযন তাসক লদাাত মদায মকঈ মনআ। অলভ 
ােয লদলি, অল্লা ছাড়া মকাসনা লতযকায আরা মনআ, লতলন একক, তায 
মকাসনা যীক মনআ। অয ােয লদলি, ভুাম্মদ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ 
অল্লায ফান্দা  যাূর। ারাত  ারাভ নালমর মাক তায য, তায 
লযফায-লযজন  তায াাফীগসণয য এফং মাযা লকাভত ফলধ 
আাসনয াসথ তাসদয নুযণ কসযন তাসদয য। 

ا﴿ َٓ حُّ
َ
أ ََ  َيَٰٓ ِي ْ  ٱَّلذ ٔا ُِ ٌَ ْ  َءا ٔا ُل َ  ٱتذ َذ  َوَل  ُتَلاحِِّۦ َذقذ  ٱّللذ ُٔت ٍُ ُُخً إِلذ  َت

َ
ٔنَ  َوأ ٍُ ۡصيِ / غٍػان ال] ﴾١٠٢ ٌُّ

٢٠١  ] 

‚ম ভুলভনগণ, মতাভযা অল্লায মথামথ তাকা ফরম্বন কয, অয মতাভযা 
ভুলরভ া ছাড়া ভাযা মম না।‛ [ূযা অসর আভযান, অাত: ১০২] 

ا﴿ َٓ حُّ
َ
أ ْ  ٱنلذاُس  َيَٰٓ ٔا ُل ًُ  ٱتذ ِي َربذُس َِ َخيََلُسً ٱَّلذ ا وََخيَقَ  َوَِٰذَدة   جذۡفس   ٌّ َٓ ِۡ ا ٌِ َٓ  َوَبدذ  َزوَۡح
ا ٍَ ُٓ ِۡ ْ  َونَِصاٗٓء   َنثرِٗيا رَِحاٗل  ٌِ َ  َوٱتذُلٔا ِي ٱّللذ رَۡذاَم   ةِِّۦ تََصآَءلُٔنَ  ٱَّلذ

َ
َ  إِنذ  َوٱۡۡل ًۡ  ََكنَ  ٱّللذ  َغيَۡيُس

 [  ٢/  اىنؿاء] ﴾١ َررِيٗتا

‚ম ভানুল, মতাভযা মতাভাসদয যসফয তাকা ফরম্বন কয, লমলন 
মতাভাসদযসক ৃলষ্ট কসযসছন এক নপ  মথসক। অয তা মথসক ৃলষ্ট কসযসছন 
তায স্ত্রীসক এফং তাসদয মথসক ছলড়স লদসসছন ফু ুরুল  নাযী। অয 
মতাভযা অল্লায তাকা ফরম্বন কয, মায ভাধযসভ মতাভযা এসক সযয 
কাসছ মচস থাক। অয তাকা ফরম্বন কয যক্ত-ম্পলকণত অত্মীসয 
ফযাাসয। লনশ্চ অল্লা মতাভাসদয য মণসফেক।‛ [ূযা অন-লনা, 
অাত: ১] 
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ا ﴿ َٓ حُّ
َ
أ ََ  َيَٰٓ ِي ْ  ٱَّلذ ٔا ُِ ٌَ ْ  َءا ٔا ُل َ  ٱتذ ْ  ٱّللذ ٔا ُ ٗل  َوكُٔل ۡٔ ًۡ  يُۡطيِدۡ  ٧٠ َشِديٗدا كَ ًۡ  ىَُس ۡغَمَٰيَُس

َ
ًۡ  َويَۡغفِرۡ  أ  ىَُس

  ًۡ َ ُذَُُٔبُس ٌَ َ  يُِطعِ  َو ًزا فَازَ  َذَلدۡ  َورَُشََٔلُۥ ٱّللذ ۡٔ ا فَ ًٍ  [  ٧٢  ،٧٠/  االشؼاب] ﴾ ٧١ َغِظي

‚ম ইভানদাযগণ, মতাভযা  অল্লায তাকা ফরম্বন কয এফং লিক কথা 
ফর। লতলন মতাভাসদয জনয মতাভাসদয কাজগুসরাসক শুদ্ধ কসয মদসফন এফং 
মতাভাসদয াগুসরা েভা কসয মদসফন। অয মম ফযলক্ত অল্লা  তাাঁয 
যাূসরয অনুগতয কসয, ম ফযআ  ভা াপরয জণন কযর‛ [ূযা অর-
অমাফ, অাত: ৭০-৭১] 
তঃয....  
অভাসদয লতৃতুরয াআখ অবু্দর অমীম আফন ফাম য.-এয লরলখত ুলস্তকা 
‘অদ-দুরুুর ভুলম্মা লর ‘অম্মালতর ঈম্মা’ ম্পসকণ ফগত ায য, 
প্রলতলি ভুলরসভয জনয অলভ ুলস্তকালিয গুরুত্ব  প্রসাজন নুধাফন কসয, তা 
ফযাখযা কযায লচন্তা কলয। ুলস্তকালি ঈম্মসতয নাযী ুরুল  ছাত্র লেক ফায 
জনযআ তযন্ত গুরুত্বূণণ। এ লফললিসক লনস অলভ আসস্তখাযা কলয এফং 
ভাাসখসদয লনকি যাভণ চাআ। তাযা অভায লচন্তাসক ভথণন কসযন এফং 
অভাসক ঈৎা মদন। পসর অলভ অভায লচন্তা-দুরুস ভুলম্মায ফযাখযা কযা-মক 
ফাস্তফান কযায লদ্ধান্ত গ্রণ কলয এফং অলভ অভায শ্রসদ্ধ লতায (াআখ 
অফদুর অমীম য.)-এয লনকি নুভলত চাআ। লতলন অভাসক ুলস্তকালি ফযাখযায 
নুভলত লদস কৃতজ্ঞতায চাদসয জলড়স মনন। ুলস্তকালি মছাি সর এয ভসধয 
যী‘অসতয মাফতী –লপকস অকফয  লপকস অছগয-একত্র কযা সসছ। 
এ ছাড়া একজন ভুলরসভয জনয মম ফ য‘ই অখরাক  আরাভী অদাফ 
ারন কযা  মভসন চরা জরুযী তা এখাসন ংসেস তুসর ধযা সসছ। 
অয মরখক লকণ  লফলবন্ন প্রকায গুনা সত তকণ কযায ভাধযসভ এ 
গ্রন্থখালনসক ুম্পন্ন কসযসছন। একজন ভুলরসভয মম ফ অকীদা-লফশ্বা 
থাকা দযকায এফং মম ধযসনয আফাদাত কযা জরুযী, তায ফআ এখাসন তুসর 
ধযা সসছ। ুলস্তকালিয মমভন নাভ, -দুরুুর ভলম্মা -লিক মতভলনআ তায 
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লফলফস্তু। অলভ এ ুলস্তকালিয ফযাখযা লতলযক্ত রম্বা কলয লন মাসত ািসকয 
লফযক্ত সত । অফায এসকফাসয ংলেপ্ত কলয লন মাসত ফুঝসত কষ্ট । 
অলভ জ-যর ফযাখযা কসযলছ, মাসত ভলজসদয আভাভ, মাযা ভলজসদ 
ভুলল্লসদয ঈসদ্দসয ফযাখযা কযসত চা, ঘসয তা‘রীভ কযসত চা এফং তাসরসফ 
আরভগণ গ্রাসভ ফা ভল্লা তা‘রীভ কযসত চা, তাসদয জনয তা জ । 
অলভ প্রলতলি ভাঅরায াসথ দরীর মমাগ কযা মথাাধয মচষ্টা কসযলছ এফং 
ফযাখযালিয নাভকযণ কসযলছ ‘অর-অকাভুর ভুলরম্মা ‘অরাদ-দুরুলর 
ভুলম্মা’। াআখ অবু্দর অমীম আফন ফাম য. লকছু কথা মমাগ কসযন অলভ 
মগুসরায লনসচ দাগ মদআ। মাসত াথণকয লনধণাযণ কযা মা। ফসসল মম ফ 
বাআসযা এ লকতাফলি ম্পসকণ জানসফন এফং াি কযসফন, তাসদয লনকি 
অভায অা তাযা মমন এ ুলস্তকালি ম্পসকণ মকাসনা লদকলনসদণনা ফা ভতাভত 
লদসত কাণণয না কসযন। ভানুল লনসজ লনসজ খুফ কভআ পর , বাআসদয 
িাযাআ লধক ঈকৃত ।  
অল্লায লনকি তায ুন্দয নাভভূ  ফড় ফড় গুণাফরীয ভাধযসভ এ কাভনা 
কলয মম, লতলন মমন এ ুলস্তকালি  তায ফযাখযা িাযা অভাসদয ঈকায কসযন। 
অয অভায অভরলিসক মমন একভাত্র অল্লায জনয কযায তাপীক মদন। 
নুরূবাসফ এ ুলস্তকায মরখক  ফযাখযাকাযীসক মমন ঈিভ লফলনভ  
সফণাচ্চাাফ দান কসযন। অভাসদযসক  মরখকসক ফ মচস ফড় জান্নাসত 
নফীসদয াসথ, ললদ্দকীনসদয াসথ এফং ীদসদয াসথ একত্র কসযন। লতলনআ 
এয মথামথ তত্ত্বাফধাক  েভতাফান।  

 .وضىل اّلل وشيً ىلع ُبيِا حمٍد وىلع آَل وضرتّ أمجػني

                  
অবু্দর অমীম আফন দাঈদ অর-পাসম 
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প্রথভ দয: ূযা অর-পালতা  মছাি ূযাভূসয ধযন: 
ূযা অর-পালতা এফং ূযা মারমারা মথসক ূযা ‘অন-না‟ মণন্ত মছাি মছাি 
ূযাভূসয মতিা ম্ভফ ধযন, লফশুদ্ধ িন  ভুখস্থকযণ এফং এয ভসধয 
মমফ লফলসয নুধাফন লযামণ মগুসরায ফযাখযা জানা।  
ফযাখযা:  
াআখ অবু্দর অমীম আফন ফাম য. -অল্লা তায িাযা আরাভ  ভুলরভসদয 
ঈকৃত করুক এফং তাসক ঈিভ লফলনভ দান করুক -প্রথভ দযস লতলন 
ফসরন, প্রলতলি ভুলরসভয জনয জরুযী সরা, ূযা অর-পালতা  মছাি মছাি 
ূযাগুসরা লসখ মনা। কাযণ, ূযা অর-পালতা জানা প্রলতলি ভুলরসভয 
য পযম। কাযণ, ূযা অর-পালতা ড়া ছাড়া ারাত শুদ্ধ  না। মমভলন 
লফশুদ্ধ াদী িাযা তায প্রভালণত।  
এ ূযাগুসরা লমলন লখাসফন লনম্নলরলখত লফলগুসরা রেয কযা তায য 
জরুযী:  
প্রথভ লফল: মলদ ড়সত না াসয তাসক ড়া মখাসনা। অয মখন ড়সত 
াসয, তখন তাসক লিতী ধাস তায ড়াসক শুদ্ধ কসয মদা। তাযয তৃতী 
ধাসয লদক গ্রয া থণাৎ ূযাগুসরা ভুখস্থ কলযস মদা।  
লপম কযাসনায দ্ধলত:  
লেক ুন্দযবাসফ তাযতীসরয াসথ ড়সফ অয লোথণীযা তায াসথ ফায ফায 
ড়সফ মাসত তাসদয ভুখস্থ স মা।  
তাযয লোথণীসদযসক তাসদয মভধা  মমাগযতা নুমাী ূযাগুসরা থণ  
ফযাখযা মখাসফ। অাতগুসরা মথসক দু একলি যী‘অসতয লফধান মখাসফ। 
মমভন, ূযা অর-পালতা ম্পসকণ ফরসফ -ূযা অর-পালতা ড়া ারাসতয 
রুকন। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন, 

  «ال ضالة ملَ لً يلػأ بفاحتة الهجاب»
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‚মম ারাসত ূযা অর-পালতা সড় না তায ারাতআ  না‛।1  
নুরূবাসফ লোথণীসক ফরসফ -ূসফণয ঈম্মত  ারাসপয লনকি এ লফলস 
ঐকভতয প্রলতলষ্ঠত মম, তাযা অল্লায নাভ  লপাতভূসয য ইভান 
অনসতন। অল্লা তায লনসজয জনয এফং যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল 
াাল্লাভ স্বী াদীস অল্লায জনয মা াফযস্ত কসযসছন, তা াফযস্ত কযসতন 
এফং অল্লা তা‘অরা তায লনসজয মথসক মা লনসলধ কসযসছন এফং যাূরুল্লাহ্ 
াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ মা লনসলধ কসযসছন, তাযা তা মকাসনা প্রকায 
লফকৃলত, তুরনা, াদৃয স্থান, দৃষ্টান্ত  অকৃলত ফণণনা ছাড়াআ লনসলধ কযসতন। 
নুরূবাসফ তাসদয জালনস লদসফ মম আফাদাত সরা, একলি ফযাক সথণয 
নাভ। অল্লা তা‘অরা মম ফ প্রকায  প্রকায কথা  কভণসক ছন্দ 
কসযন এফং তাসত খুল ন, তাআ আফাদাত। ূযা অর-পালতায অয মম ফ 

অকাভ ফসর মদা দযকায তা সরা, মখন মকাসনা আফাদসতয াসথ লসকণয 
ংলভশ্রণ ঘসি তখন তায আফাদাত ফালতর  নষ্ট স মা।  
অয জালনস মদসফ মম, প্রলতলি ভুলরভ লকাভসতয স্মযণ কযসফ। লকাভসতয 
স্মযণ একজন ভুলরভসক অল্লায আফাদাত কযসত এফং গুনা মথসক ফাাঁচসত 
াাময কসয।  
নুরূবাসফ নযানয ূযাগুসরাসক এবাসফ প্রথসভ ভুসখ ভুসখ শুদ্ধ কযাসফ, 
তাযয লপম কযাসফ এফং তাযয থণ  ফযাখযা লখাসফ। অল্লাআ বাসরা 
জাসনন। 

 

  

                                           
1 ফণণনা ী ফুখাযী, াদী নং ৭২৩; ী ভুলরভ, াদী নং ৩৯৪; লতযলভমী, াদী নং 

২৪৭; নাাী, াদী নং ৯১১, অফুদ দাঈদ, াদী নং ৮২২; ভুনাসদ অভদ ৫/৩১৩। 
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লিতী দয: আরাসভয রুকন 

আরাসভয াাঁচ লবলি মথসক প্রথভ লবলিয ফযাখযা  লফসিলণ। ভসন যাখসফ, 
আরাসভয লবলিভূ মথসক প্রথভ  ফণালধক গুরুত্বূণণ লবলি সরা: 

  شّادة أن ال إ هل إال ا وأّن حمًد رشْل ا 
এ কথায ােয প্রদান কযা মম, অল্লা ফযতীত লতযকায মকাসনা ভা„ফুদ মনআ 
এফং ভুাম্মদ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ অল্লায যাূর।” 
ا إال اهل ال   এয তণাফরীয ফণণনা াাদাত ফাকযিসয ভভণাথণ ফযাখযা কযা। 

„রা-আরাা‟ িাযা অল্লা ফযতীত মাসদয আফাদাত কযা , তাসদয ফাআসক 
স্বীকায কযা এফং „আল্লাল্লা‟ িাযা মাফতী আফাদাত একভাত্র অল্লাুয জনয 
প্রলতলষ্ঠত কযা, এসত তাাঁয মকাসনা যীক মনআ। 

ফযাখযা:  
প্রথভত: কাসরভায ফস্থান: 
এ দু’লি াাদাত আরাসভয রুকনভূসয প্রথভ রুকন। অবু্দল্লা আফন ঈভায 
যালদাল্লাু অনু মথসক ফলণণত, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ 
ফসরন, 

بيُن اإلؾالم ىلع مخؽ/ شٓادة أن ال هلإ إال ا وأن حمٍعا رؾٔل ا، وإكام الطالة، وإيجاء »
 «الؼاكة، وضٔم رمغان، وشذ بيت ا احلػام ملَ اؾجؽاع إحلّ ؾبيال.

‚আরাসভয লবলি াাঁচলি ফস্তুয য প্রলতলষ্ঠত। -এ কথায ােয মদা মম, 
অল্লা ছাড়া লতযকায মকাসনা আরা মনআ এফং ভুাম্মদ াল্লাল্লাু অরাআল 
াাল্লাভ অল্লা তা‘অরায যাূর। ারাত কাসভ কযা, মাকাত অদা কযা, 
যভমাসনয াভ ারন কযা  াভথণফান ফযলক্তয জনয ফাআতুল্লায জ 
কযা‛।2  

                                           
2 ী ফুখাযী, াদী নং ৮; ী ভুলরভ, াদী নং ১৬; লতযলভমী, াদী নং ২৬০৯; 

নাাী, াদী নং ৫০০১; ভুনাসদ অভদ ২/৯৩ 
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তাীসদয কাসরভাকাসরভাআ সরা দীসনয লবলি  ভজফুত দূগণ। এিাআ সরা, 
একজন ফান্দায য ফণপ্রথভ পযম। মাফতী অভর গ্রণসমাগয া এ 
কাসরভাসক ভুসখ স্বীকায কযা  তদনুমাী অভর কযায য লনবণয।  
লিতীত: এ কাসরভায থণ: অল্লা ছাড়া লতযকায মকাসনা আরা মনআ। ুতযাং 
অল্লা ছাড়া মকাসনা স্রষ্টা মনআ থফা অল্লা ছাড়া মকাসনা লকছুয লস্তত্ব এফং 
অল্লা ছাড়া মকাসনা লযলমকদাতা মনআ এ কথা ফরা জাসম মনআ। এয কাযণ 
একালধক: 
মমভন, ভক্কায কালপযযা অল্লা ছাড়া মকাসনা স্রষ্টা মনআ এ কথাসক তাযা 
স্বীকায কযসতা না। তা স্বসত্ব তা তাসদয মকাসনা ঈকাসয অস লন। তাযা 
কাসরভায থণ ফুঝসতা। এ কাযসণআ যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ 
মখন তাসদয ফরসরন, ‘মতাভযা ফসরা অল্লা ছাড়া মকাসনা লতযকায ঈায 
মনআ’ তখন তাযা তা ফরসত স্বীকায কযলছর।  
ফতণভাসন অভযা তাসদয লফলস অশ্চমণ আ, মাযা ‘রা আরাা আল্লাল্লা’ ফসর 
থচ তায থণ জাসন না। তাযা অল্লায াসথ গাআরুল্লা তথা রী, ভৃত  
ভামাযসক যীক কসয। অয তাযা দাফী কসয অভযা তাীদন্থী।      
তৃতীত: কাসরভায রুকন।  
কালরভাস াাদাসতয রুকন দু’লি  
এক. নাপী -স্বীকায কযা।   
দুআ. আফাত -প্রলতষ্ঠা কযা।  
মকাসনা আরা মনআ অল্লা ছাড়া, নয ফ ফস্তু মথসক আরা ায লফললি 
স্বীকায কযা। অয এক অল্লা মায মকাসনা যীক মনআ তায জনয ঈরুলাত 
(আরা া) াফযস্ত কযা।  
চতুথণত: কাসরভায পমীরত।  
অল্লায লনকি কাসরভায ভা পমীরত  ঈচ্চ ভমণাদা যসসছ। মম ফযলক্ত দৃঢ়-
লফশ্বাসয াসথ এ কাসরভা ফরসফ অল্লা তাসক জান্নাসত প্রসফ কযাসফন। অয 
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মম ফযলক্ত লফশ্বাসয াসথ ফরসফ, তায দুলনা  অলখযাসত তায জানা ভাসরয 
লনযািা লনলশ্চত কযা সফ। তায (সগান লফশ্বাসয) লাফ অল্লায যআ 
মাদণ। তায লফধান ভুনালপসকয লফধান।  
এলি একলি ংলেপ্ত কাসরভা, মায ব্দ কভ, ভুসখ ারকা, াল্লা বালয। এ 
ভান কাসরভায পমীরত সনক। াসপম আফন যজফ য. স্বী ুলস্তকা 
কাসরভাতুর আখরাস লকছু পমীরত দলরর ঈসল্লখ কসযসছন।   
মমভন,  

 এলি জান্নাসতয ভূরয। মায মল কথা সফ রা-আরাা আল্লাল্লা ম 
জান্নাসত প্রসফ কযসফ।  

 এলি জাান্নাভ মথসক ভুলক্ত, েভায কাযণ, ফণ ঈিভ মনক কাজ, 
গুনাসক দূয কসয, অল্লা মণন্ত মৌছুসত মত দণা যসসছ তা 
জালরস মদ।  

 তা এভন একলি ফাকয, মম ফরসফ তাসক অল্লা তযান কযসফ।  
 তা নফীসদয ফণঈিভ ফাণী, সফণািভ লমলকয  অভর।  
 মগারাভ অমাদ কযায ভতুরয।  
 তান মথসক মথসক লপামত এফং কফসযয  ায ভাসিয 

বাফতা মথসক লনযািা প্রদানকাযী। 
 ভুলভনযা মখন কফয মথসক ঈিসফ তখন তা তাসদয লনসদণন।  
 এ কাসরভায নযতভ পমীরত সরা, মম ফযলক্ত এ কাসরভা ফরসফ, তায 

জনয জান্নাসতয অিলি দযজা মখারা সফ, মম দযজা লদস চা ম 
প্রসফ কযসত াযসফ।  

 গুনাসয কাযসণ জাান্নাসভ মাায এ কাসরভা ারা একলদন ফয 
জাান্নাভ মথসক ভুলক্ত াসফ।   3  

                                           
3 মদখুন: াসর অর-পামাসনয লযারা- ‘রা আরাা আল্লাল্লা’ 
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ঞ্চভত: ভুাম্মদ অল্লায যাূর -এ কথায ােয মদায দাফী, তায প্রলত 
ইভান অনা, তায কথায য লফশ্বা কযা, তায লনসদণসয অনুগতয কযা এফং 
তায লনললদ্ধ লফলভূ মথসক লফযত থাকা। তায অসদ লনসলধসক ফড় কসয 
মদখা এফং তায কথায য অয কায কথাসক প্রাধানয না মদা -ম মমআ 
মাক না মকন। 
লষ্টত: মম ফযলক্ত এ কথায ােয মদ, একভাত্র অল্লা ছাড়া লতযকায মকাসনা 
আরা মনআ, তাাঁয মকাসনা যীক মনআ, ভুাম্মদ অল্লায ফান্দা  যাূর, ইা 
অরাআল ারাভ অল্লায ফান্দা, যাূর, অল্লায এভন কাসরভা ফা ফাণী -মা 
ভাযআাসভয লনকি মপ্রযণ কযা সলছর  তাাঁয ে মথসক অা রূ ফা 
অত্মা, জান্নাত ক, জাান্নাভ ক, ঈফাদা আফন াসভসতয ফণণনা ভসত তায 
অভর মা-আ মাক না মকন, অল্লা তা‘অরা তাসক ফযআ জান্নাসত প্রসফ 
কযাসফন।   
 
‚রা-আরাা-আল্লাল্লা‛ এয তণাফরী সরা: 
১. আরভ (জ্ঞান): মা জ্ঞতায লযন্থী, ২. আাক্বীন (দৃঢ় লফশ্বা) মা সন্দসয 
লযন্থী, ৩. আখরা (লনষ্ঠা) মা লসকণয লযন্থী, ৪. ততা মা লভথযায লযন্থী, 
৫. ভব্বত (বাসরাফাা) মা লফসিসলয লযন্থী, ৬. অনুগতয মা ফাধযতা ফা 
ফজণসনয লযন্থী, ৭. কফুর (গ্রণ) মা প্রতযাখযাসনয লযন্থী এফং ৮. অল্লা 
তা„অরা ফযতীত মাযআ আফাদাত কযা  তায প্রলত কুপুযী ফা স্বীকৃলত জ্ঞান 
কযা। 

এ তণগুসরা লনসম্নাক্ত অযলফ কলফতায দু’লি ঙলক্তয ভসধয একসত্র ুন্দযবাসফ 
ফযক্ত কযা সসছ: 

 هلا واهقبـْل واٍقيـاد حمبـة يع وصدقك وإدالص يقني غوى
هلا قد األشياء يٌ اإلهل شْى بًا يَك اهلفران ثايَّا وزيد

ُ
 أ
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“এআ কাসরভা ম্পসকণ জ্ঞান, এয প্রলত দৃঢ় লফশ্বা, লনষ্ঠা, ততা, বাসরাফাা, 
অনুগতয  এয ভভণাথণ গ্রণ কযা  
এ াসথ অি নম্বসয মা মমাগ কযা , তাসরা: অল্লা ফযতীত মাযা সনক 
ভানুসলয কাসছ ঈায স অসছ তাসদয প্রলত মতাভায কুপুযী থণাৎ স্বীকৃলত 
জ্ঞান কযা।‛ 

এয াসথ ا رشْل حمًد  “ভুাম্মদ অল্লায যাূর” এ াাদাত ফাসকযয থণ 

লফসিলণ কযা, এ ফাসকযয দাফী সরা: যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ 
অল্লায ে মথসক মমফ ফাতণা ফন কসয লনস এসসছন ম লফলস তাাঁয 
য লফশ্বা স্থান কযা, লতলন মমফ কাসজয লনসদণ লদসসছন তা ারন কযা 
এফং মা লনসলধ কসযসছন ফা মা মথসক ফাযণ কসযসছন তা লযায কসয চরা। 
অয অল্লা  তাাঁয যাূর মমফ লফল প্রফতণন কসযসছন মকফর মগুসরায 
ভাধযসভআ মাফতী আফাদাত ম্পাদন কযা। 

এযয লোথণীয মু্মসখ আরাসভয ঞ্চ লবলিয য লফলগুসরায লফদ 
লফফযণ তুসর ধযা। মগুসরা সরা  ২. ারাত প্রলতষ্ঠা কযা, ৩. মাকাত প্রদান, ৪. 
যভমাসনয াভ ারন এফং ৫. াভথণযফান মরাসকয সে ফাতুল্লায জ 
ারন কযা।  
ফযাখযা:  
অসরভগণ ফসরন, কাসরভাতুর আখরাসয তণ াতলি। অফায মকঈ মকঈ ফসরন 
অিলি।  
প্রথভত: আরভ। মখন ফান্দা জানর অল্লা তা‘অরাআ একভাত্র একক ঈায, 
তাসক ফাদ লদস নয কাসযা আফাদাত কযা ফালতর এফং তদনুমাী অভর কযর, 
ম ফযআ কাসরভায থণ জানর। অল্লা ফসরন, 

﴿ ًۡ ۥ فَٱۡغيَ ُّ ُذ
َ
َّ  َلٓ  أ َٰ ُ  إِلذ  إَِل  [ ٢٩/  حمٍع] ﴾١٩ ٱّللذ

‚তএফ, মজসন যাখ, লনঃসন্দস অল্লা ছাড়া মকাসনা (তয) আরা মনআ‛। 
[ূযা ভুাম্মাদ, অাত: ১৯]  
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অল্লা তা‘অরা অয ফসরন, 
َ إِلذ ﴿ ِٓدَ  ٌَ ًۡ  ةِٱۡۡلَقِّ  َش ُْ ٔنَ  َو ٍُ  [  ٨٦/ الؼطػف] ﴾٨٦ َحۡػيَ

‚তসফ তাযা ছাড়া মাযা মজসন-শুসন তয ােয মদ‛। [ূযা অম-মুখরুপ, 
অাত: ৮৬] 
যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরসছন,  

ٔ يػيً أُّ ال هلإ إال ا دطو اجلِة »    «ٌَ ٌات ْو
‚মম ফযলক্ত এ ফস্থা ভাযা মগর মম, ম জাসন অল্লা ছাড়া লতযকায মকাসনা 
আরা মনআ ম ফযআ জান্নাসত প্রসফ কযসফ‛।4  
দুআ: আাকীন: দৃঢ় লফশ্বা। মম ফযলক্ত এ কাসরভা ফরসফ, তায য ালজফ 
সরা, এয ভভণাথণ ন্তয লদস দৃঢ় লফশ্বা কযা। ‘অল্লাআ একভাত্র আরা 
ায কদায এফং লতলন ছাড়া নয মকাসনা লকছুয আরা া ফালতর’ এ 
কথায শুদ্ধতাসক লফশ্বা কযা।  
অল্লা তা‘অরা ফসরন,  

﴿ ََ ِي ُِٔنَ  َوٱَّلذ ٌِ ٓ  يُۡؤ ا ٍَ ِ ُزَِل  ة
ُ
ٓ  إََِلَۡم  أ ا ٌَ ُزَِل  َو

ُ
ًۡ  َوبِٱٓأۡلِخَرةِ  َرۡتيَِم  ٌَِ أ ُِٔنَ  ُْ ِ ٔك  [  ٤/ ابللػة] ﴾٤ يُ

‚অয মাযা ইভান অসন তাসত, মা অনায প্রলত নালমর কযা সসছ এফং মা 
অনায ূসফণ নালমর কযা সসছ। অয অলখযাসতয প্রলত তাযা আাকীন 
যাসখ‛। [ূযা অর-ফাকাযা, অাত: ৪] 
এফং মমভনলি ফলণণত সসছ অফু ুযাযা যালদাল্লাু অনু মথসক, লতলন 
ফসরন, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরসছন,  

 «ٌَ ىليت طيؿ ْغا احلائػ يشٓع أن ال هلإ إال ا مؿتيلِا بٓا ٌَ كيبّ ـبرشه باجلِة» 
‚এ মদাসরয লছসন মায াসথ মতাভায াোত  এফং ম 
আাকীসনয াসথ এ কথায ােয মদ, অল্লা ছাড়া মকাসনা লতযকায 

                                           
4 ী ভুলরভ, লকতাফুর ইভান, াদী নং ২৬; ভুনাসদ অভদ, াদী নং ৬৯/১। 
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আরা মনআ, তাসক তুলভ জান্নাসতয ু-ংফাদ দা‛।5  
লতন: এ কাসরভায দাফীগুসরাসক ভুসখ স্বীকায  ন্তসয কফুর কযা। 
অল্লা তা‘অরা ফসরন,  

﴿ ْ ٔٓا ُ ِذا كُٔل ٌَ ِ  َءا ٓ  ةِٱّللذ ا ٌَ ُزَِل  َو
ُ
َِا أ  [  ٢٣٦/ ابللػة] ﴾١٣٦ إََِلۡ

‚মতাভযা ফসরা, ‘অভযা ইভান এসনলছ অল্লায য এফং মা নালমর কযা 
সসছ অভাসদয য।‛ [ূযা অর-ফাকাযা. অাত: ১৩৬]   
চায: অনুগতয কযা। থণাৎ এ ভান কাসরভায ভভণাসথণয প্রলত অনুগতয 
কযা। ুতযাং এয থণ অনুগতয  লফশ্বা। অল্লা তা‘অরা ফসরন,  

﴿ َۡ ٌَ َُ  َو ۡذَص
َ
ا أ ِٗ َۡ  دِي ٍذ ًَ  ّمِ ۡشيَ

َ
ۥ أ ُّ َٓ ِ  وَۡح َٔ  ّلِلذ ُْ  [  ٢١٥/  اىنؿاء] ﴾١٢٥ حُمِۡصَ َو

‚অয দীসনয ফযাাসয তায তুরনা মক ঈিভ, মম ৎকভণযাণ ফস্থা 
অল্লায কাসছ লনজসক ূণণ ভণণ কযসরা‛। [ূযা অন-লনা, অাত: ১২৫]  
অল্লা তা‘অরা অয ফসরন,  

ًۡ  ٌََو﴿ ۥٓ  يُۡصيِ ُّ َٓ ِ  إَِل  وَۡح َٔ  ٱّللذ ُْ َ   َو َصَم  َذَلدِ  حُمِۡص ٍۡ ى  ةِٱۡىُػۡرَوةِ  ٱۡشَخ ۡثَقَٰ ُٔ
ۡ   [  ١١/ ىلٍان] ﴾ ٱل

‚অয মম ফযলক্ত একলনষ্ঠ  লফশুদ্ধলচসি অল্লায কাসছ লনজসক ভণণ কসয, ম 
মতা ক্ত যল অাঁকসড় ধসয‛। [ূযা রুকভান, অাত: ২২] 
াাঁচ: ততা। থণাৎ দাাত, কথা, অকীদা  ইভাসনয অল্লায াসথ ততা 
ফরম্বন কযা। অল্লা তা‘অরা ফসরন,  

ا﴿ َٓ حُّ
َ
أ ََ  َيَٰٓ ِي ْ  ٱَّلذ ٔا ُِ ٌَ ْ  َءا ٔا ُل َ  ٱتذ ْ  ٱّللذ ٔا عَ  َوُكُُٔ َِٰدرنِيَ  ٌَ  [٢٢٩/ اتلٔبة] ﴾ ١١٩ ٱىصذ

‚ম ইভানদাযগণ মতাভযা অল্লায তাকা ফরম্বন কয এফং তযফাদীসদয 
ন্তবুণক্ত ।‛ [ূযা অত-তাফা, অাত: ১১৯] 
ছ: আখরা। তায মথসক মাফতী কথা-ফাতণা  কভণ মকফর অল্লায ন্তুলষ্ট  
তায ঈসদ্দসয প্রকা াসফ। তায ভসধয য কায জনয মকাসনা লকছু ায 
ফকা থাকসফ না। অল্লা তা‘অরা ফসরন, 

                                           
5 ী ভুলরভ, লকতাফুর ইভান, াদী নং ৩১। 
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﴿ ٓ ا ٌَ ْ  َو ِمُرٓوا
ُ
ْ  إِلذ  أ َ  َِلَۡػُتُدوا ََ  ََلُ  ُُمۡيِِطنيَ  ٱّللذ  [  ٥/ ابليِة] ﴾٥ ٱّلِي

‚অয তাসদযসক মকফর এ লনসদণ মদা সলছর মম, তাযা মমন অল্লায 
‘আফাদাত কসয তাাঁযআ জনয দীনসক একলনষ্ঠ কসয‛। [ূযা অর-ফালযনা, 
অাত: ৫] 
অফু ু যামযা যালদাল্লাু অনু মথসক ফলণণত, লফশুদ্ধ াদীস এসসছ যাূরুল্লাহ্ 
াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন,  

   «أؾػع اجلاس بشفاغيت ٌَ كال/ ال هلإ إال ا طالطا ٌَ كيبّ»
‚অভায াপা‘অত রাসব মৌবাগযফান ঐ ফযলক্ত মম ন্তয মথসক একভাত্র 
অল্লায ন্তুলষ্ট রাসবয ঈসদ্দসয ‘রা-আরাা আল্লাল্লা’ ফরসফ।6 
াত: ভব্বত। এ কাসরভাসক ভব্বত কযা এফং কাসরভায ভভণাথণ  
কাসরভা দাফীভূসক ভব্বত কযা। কাসরভায দাফী নুমাী অল্লা  
তায যাূরসক ভব্বত কযসফ। অল্লা  তায যাূসরয ভব্বতসক ফ 
লকছুয ভব্বসতয য প্রাধানয মদসফ। অল্লা তা‘অরা ফসরন, 

﴿ ََ ٌِ َ ٱنلذاِس  َو ِ  ُدونِ  ٌَِ َحخذِخذُ  ٌَ َُداٗدا ٱّللذ
َ
ًۡ  أ ُٓ ِه  َنُرّبِ  ُُيِتَُّٔج ََ  ٱّللذ ِي ْ  َوٱَّلذ ٔٓا ُِ ٌَ َشدُّ  َءا

َ
ا أ ِ   ُذّتٗ ذ  ّلّلِ

 [  ٢٦٥/ ابللػة] ﴾١٦٥

‚অয ভানুসলয ভসধয এভন অসছ, মাযা অল্লা ছাড়া নযসক অল্লায 
ভকেরূস গ্রণ কসয, তাসদযসক অল্লাসক বাসরাফাায ভসতা বাসরাফাস। 
অয মাযা ইভান এসনসছ, তাযা অল্লায জনয বাসরাফাা দৃঢ়তয‛। [ূযা 
অর-ফাকাযা, অাত: ১৬৫] 
অি: অল্লাসক ফাদ লদস মমফ ঈাযসদয আফাদাত কযা , মগুসরাসক 
স্বীকায কযা। মমভন, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন,  

  «ٌَ كال ال هلإ إال ا وكفػ بٍا يػبع ٌَ دون ا شػم ٌاهل ودٌّ وشؿابّ ىلع ا»
‚মম ফযলক্ত ‘রা-আরাা আল্লাল্লা’ ফরসফ এফং অল্লা ফযতীত নয ঈাযসদয 

                                           
6 ফুখাযী, াদী নং ৯৯; ভুনাসদ অভদ ৩৭৩/২। 
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স্বীকায কযসফ  তায জান-ভার লনযাদ। তায লাফ অল্লায য‛।7  
  

                                           
7 ী ভুলরভ, ইভান ধযা; াদী নং ২৩। 
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তৃতী দয: ইভাসনয মভৌলরক ছলি রুকন 

মগুসরা সরা:  
১- ইভান অনন কযা অল্লায তা„অরায য,  

২- তাাঁয লপলযতাগণ,  

৩- তাাঁয ফতীণণ লকতাফভূ,  

৪- তাাঁয মপ্রলযত নফী-যাূরগণ   
৫- অসখযাসতয লদসনয য  
৬- ইভান অনন কযা তাকদীসযয য, মায বাসরা-ভন্দ ফলকছু অল্লা 
তা„অরায ে মথসকআ লনধণালযত স অসছ। 
প্রভাণ: াদীস লজফযীর নাসভ প্রলদ্ধ াদী। লতলন মখন যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু 
অরাআল াাল্লাভসক ইভান ম্পসকণ লজজ্ঞাা কসযন, তখন লতলন ফসরন,  

اإليٍان بأن ثؤٌَ با ومالئكجّ وكجبّ، ورؾيّ، واحلٔم اآلطػ، وباىلعر طريه »
  «ورشه

‚ইভান সরা, অল্লায তা‘অরায য, তাাঁয লপলযতাগণ, তাাঁয ফতীণণ 
লকতাফভূ, তাাঁয মপ্রলযত নফী-যূরগণ, অলখযাসতয লদসনয য ইভান 
অনন এফং ইভান অনন কযা তাকদীসযয য, মায বাসরা-ভন্দ অল্লা 
তা‘অরায সতআ লনধণালযত স অসছ তায য‛।8 
এক: অল্লায প্রলত ইভান অনন কযা: অল্লায প্রলত ইভান চাযলি লজলনসক 
ন্তবুণক্ত কসয।  
১- অল্লায লস্তসত্বয প্রলত ইভান অনা। অল্লায লস্তসত্বয য ভানুসলয 
স্ববাফ, জ্ঞান, যী‘অত  নুবূলত ফআ প্রভাণ। 
ভানফ স্ববাফ অল্লায লস্তসত্বয য প্রভাণ। কাযণ, প্রলতলি ভাখরুকসক মকাসনা 
                                           
8 ী ভুলরভ, ইভান ধযা, াদী নং ৮; লতযলভমী, াদী নং ২৬১০; নাাী াদী নং 

৪৯৯০; অফু দাঈদ াদী নং ৬৪৯৫; আফন ভাজা, াদী নং ৬৩; ভুনাসদ অভদ 
১/২৭। 



 

 

মুসলিম উম্মাহর জনয গুরুত্বূর্ণ দরসসর সাসে সংলিষ্ট লিধান  
19 

প্রকায ূফণ তারীভ  লচন্তা ছাড়াআ তায স্রষ্টা অল্লায প্রলত লফশ্বাী কসয ৃলষ্ট 
কযা সসছ। মমভন, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন,  

ٔداُّ أو يِرصاُّ أو يٍزؿاُّ» ٔد إال وئدل ىلع اىفؽػة ـأبٔاه يٓ   «ٌا ٌَ مٔل

‚প্রলতলি নফজাত লশুআ আরাভী লপতযাসতয য জন্মগ্রণ কসয। লকন্তু তায 
ভাতা-লতা আাূদী, লিস্টান  লি ঈাক ফানা‛।9  
মুলক্ত িাযা প্রভাণ অল্লায লস্তসত্বয য: ূসফণয  সযয প্রলতলি ভাখরুসকয 
জনয একজন স্রষ্টা প্রসাজন লমলন তাসদয অলফষ্কায কযসফন। কাযণ, মকাসনা 
ভাখরুক লনসজ লনসজ লস্তসত্ব অা ম্ভফ। অকলস্মকবাসফ অা ম্ভফ ন।  
অল্লা তা‘অরা লস্তসত্বয য যী‘অসতয প্রভাণ: কর অভালন লকতাফ 
অল্লায লস্তসত্বয লফলস ংফাদ লদসসছন এফং এ লফলস ভুখ খুসরসছন। এয 
ভসধয কুযঅন কযীভ ফণসশ্রষ্ঠ অভালন লকতাফ  ফসচস ভান। নুরূবাসফ 
কর নফী-যাূরগণ এ লফলস ঈম্মতসদয ংফাদ লদসসছন। তাসদয ভসধয 
ফায মচস ঈিভ -অসখযী নফী  কর নফীগসণয আভাভ, ভুাম্মদ াল্লাল্লাু 
অরাআল াাল্লাভ। তাযা ফাআ তাীসদয দাাত মদন এফং তাীসদয 
লফফযণ মদন।  
অল্লায লস্তসত্বয য নুবূলতয প্রভাণ: এলি দু’লদক মথসক সত াসয:  
এক. মাযা অল্লাসক ডাসক তায কাসছ াাময চা তাসদয ডাসক াড়া মদায 
লফল অভযা শুলন এফং প্রতযে কলয। অয এলি অল্লায লস্তসত্বয য 
ুস্পষ্ট প্রভাণ।  
দুআ. নফীসদয সরৌলকক কভণ-কাণ্ড মমগুসরাসক ভু‘লজমা ফরা  মা ভানুল 
যালয মদখসত ফা শুনসত া, এ ফ সরৌলকক কভণ-কাণ্ড জগসতয একজন 
স্রষ্টা, লযচারক, তত্বাফধাকয লস্তসত্বয য কািয প্রভাণ। অয লতলনআ 

                                           
9 ফুখাযী, াদী নং ১২৯২; ী ভুলরভ, াদী নং ২৬৫৮; লতযলভমী, াদী নং ২১৩৮; 

অফু দাঈদ, াদী নং ৪৭১৪; ভুনাসদ অভদ২/২৭৫। 
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সরন অল্লা।  
ইভান লফয-রুফুলফযা: অল্লাআ একভাত্র যফ তায মকাসনা যীক মনআ, লতলন 
ছাড়া অয মকাসনা াামযকাযী মনআ। যফ লতলন মায জনয ৃলষ্টয ভালরকানা  
লযচারনা। ুতযাং অল্লা ছাড়া মকাসনা স্রষ্টা মনআ, লতলন ছাড়া মকাসনা ভালরক 
মনআ, মকাসনা তত্ত্বাফধাক মনআ। অল্লা তা‘অরা ফসরন,  

َل ﴿
َ
ۡمرُ  ٱۡۡلَۡيقُ  ََلُ  أ

َ
 [  ٥٣/ االغػاف] ﴾٥٤ َوٱۡۡل

‚মজসন যাখ, ৃলষ্ট  লনসদণ তাাঁযআ‛। [ূযা অর-অ‘যাপ, অাত: ৫৩] 
অল্লা তা‘অরা অয ফসরন,  

﴿ ًُ َٰىُِس ُ  َذ ًۡ  ٱّللذ ۡيُم   ََلُ  َربُُّس ٍُ ۡ ََ  ٱل ِي ا ُدوُِِّۦ ٌَِ حَۡدُغٔنَ  َوٱَّلذ يُِهٔنَ  ٌَ ٍۡ ٍِريٍ  ٌَِ َح  ﴾١٣ كِۡط
 [  ٢٣/ ـاؼػ]

‚লতলন অল্লা, মতাভাসদয যফ। কর কতৃণত্ব তাাঁযআ, অয অল্লাসক ছাড়া 
মাসদযসক মতাভযা ডাসকা তাযা মখজুসযয অাঁলিয অফযসণয ভালরক ন‛। [ূযা 
পালতয, অাত: ১৩]  
ঈরুলযাসতয য ইভান: অল্লা তা‘অরাআ একভাত্র ভা‘ফুদ তায মকাসনা 
যীক মনআ। আরা থণ ভা‘ফুদ-ঈায। ম্মান  ভব্বসতয াসথ অল্লাআ 
একভাত্র ঈায। অল্লা তা‘অরা ফসরন,  

﴿ ًۡ ُس ُٓ َّٰ   ِإَوَلَٰ ه  إَِل ٓ  َوَِٰذد  َّ  لذ َٰ َٔ  إِلذ  إَِل ُْ  َُ ًُ  ٱلرذۡذَمَٰ  [٢٦٣/ ابللػة] ﴾١٦٣ ٱلرذِذي

‚অয মতাভাসদয আরা এক আরা। লতলন ছাড়া মকাসনা (তয) আরা মনআ। 
লতলন লত দাভ, যভ দারু‛। [ূযা অর-ফাকাযা, অাত: ১৬৩] 
অল্লা তা‘অরা অয ফসরন,  

َِا ىََلدۡ ﴿ رَۡشۡي
َ
ًٔذا أ ٌِِّۦ إَِلَٰ  ُُ ۡٔ ٔۡمِ  َذَلاَل  كَ ََٰل ْ  َي َ  ٱۡخُتُدوا ا ٱّللذ َۡ  ىَُسً ٌَ ِ ٌّ  ٍّ َٰ ۥٓ  إَِل  ﴾٥٩ َدرۡيُهُ

 [    ٥٨/ االغػاف]

‚অলভ মতা নূসক তায কসভয লনকি মপ্রযণ কসযলছ। তঃয ম ফসরসছ, 
‘ম অভায কভ, মতাভযা অল্লায আফাদাত কয। লতলন ছাড়া মতাভাসদয 
মকাসনা (তয) আরা মনআ‛। [ূযা অর-অ‘যাপ, অাত: ৮৫] 
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অল্লায নাভ  লপাত-গুণাফরীয প্রলত ইভান: অল্লা তা‘অরা তায স্বী 
লকতাসফ থফা যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ এয ুন্নাসত তাাঁয 
লনসজয জনয মম ফ নাভ  লপাত াফযস্ত কসযসছ তা মকাসনা প্রকায লফকৃলত, 
তুরনা, াদৃয, ফযাখযা  দৃষ্টান্ত ছাড়া অল্লায জনয মথামথবাসফ তায ান 
নুমাী াফযস্ত কযা। অল্লা তা‘অরা ফসরন,  

﴿ َٔ ُْ ٍِيعُ  َو  [  ٢٢/ الشٔرى] ﴾١١ ٱۡۡلَِطريُ  ٱلصذ

‚অয লতলন ফণসাতা  ফণদ্রষ্টা‛। [ূযা অ-ূযা, অাত: ১১]  
অল্লা তা‘অরা প্রলত ইভান অনায পরাপর:  
১- অল্লায একত্বফাসদয ফাস্তফান। ভানফাত্মা অল্লা ছাড়া অয কায াসথ 
মৃ্পক্ত সফ না। কায মথসক অা কযসফ না, কাঈসক ব কযসফ না এফং 
লতলন ছাড়া অয কায আফাদাত কযসফ না। 
২- অল্লায ুন্দয নাভ  ভৎ গুণাফরীয দাফী নুমাী তাসক ভান ফসর 
জানা এফং ুসযাুলয ভব্বত কযা।  
৩- অল্লা মদা লনসদণ ারন  লনললদ্ধ কভণ মথসক লফযত থাকায ভাধযসভ 
তায আফাদসতয ফাস্তফান কযা। 
লিতীত: লপলযতাসদয প্রলত ইভান অনা  
১- লপলযতায লযচ: লপলযতা সরা, নুয িাযা ৃষ্ট দৃয প্রাণী, অল্লায 
আফাদাত কাযী। যফ ফা আরা ায মকাসনা বফলষ্টয তাসদয ভসধয মনআ। অল্লা 
তাসদয নুয মথসক ৃলষ্ট কসযসছন এফং তাসদয তায লনসদণসয ুফু অনুগতয 
কযায মমাগযতা  ফাস্তফাসনয লক্ত লদসসছন। তাসদয ংখযা একভাত্র অল্লা 
ছাড়া অয মকঈ জাসন না।  
২- লপলযতাসদয প্রলত ইভান চাযলি লফলসক ন্তবুণক্ত কসয: 
এক- তাসদয লস্তসত্বয প্রলত ইভান।  
দুআ- তাসদয মথসক মাসদয নাভ অভযা জালন (মমভন লজফযীর) তায প্রলত 
লফস্তালযত ইভান অনা। অয মাসদয নাভ জালন না তাসদয প্রলত ংলেপ্ত ইভান 
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অনা। 
লতন- তাসদয গুণাফরীয প্রলত ইভান অনা।  
চায- অল্লায লনসদণস মম লপলযতা মম কাসজ লনসালজত অসছ ফসর অভযা 
জালন তায প্রলত ইভান অনা। মমভন, অভযা জালন ‘ভারাকুর ভাত’ লপলযতা, 
ভৃতুযয ভ জান কফজ কযায কাসজ লনসালজত আতযালদ। 
তৃতীত: লকতাফভূসয প্রলত ইভান অনা  
থণাৎ দুলনা  অলখযাসতয পরতা রাসবয ঈসদ্দসয অল্লা তা‘অরা তায 
ভাখরুসকয লদাাসতয জনয যভতস্বরূ তায যাূরসদয য মম ফ লকতাফ 
নালমর কসযসছন ম ফ লকতাফভূসয প্রলত লফশ্বা কযা। 
লকতাফভূসয প্রলত ইভান অনায দাফীভূ:  
এক- অল্লায ে মথসক নালমর সসছ ফসর লফশ্বা কযা।  
দুআ- মম ফ অভালন লকতাসফয নাভ ম্পসকণ অভযা জালন ম ফ নাসভয 
প্রলত ইভান অনা। মমভন, কুযঅন ভুাম্মদ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাসভয 
য এফং তাযাত ভুা অরাআল ারাভ-এয য ফতীণণ।  
লতন- লকতাফভূসয ংফাদগুলর লফশ্বা কযা। মমভন, কুযঅসন ফলণণত লফলবন্ন 
ঘিনাফরী এফং ূসফণয লকতাফভূসয লফকৃত ংফাদভূ। 
চায- লকতাফভূসয মমফ লফধান যলত  লন তায লকভত ফা কাযণ ফুলঝ ফা 
না ফুলঝ তায য অভর কযা, তায য ন্তুষ্ট থাকা  তা মভসন মনা। 
ূসফণ কর লকতাফ কুযঅন িাযা যলত সসছ এ কথা লফশ্বা কযা। অল্লা 
তা‘অরা ফসরন,      

﴿ ٓ َُزنۡلَا
َ
ٗكا ةِٱۡۡلَقِّ  ٱىِۡهَتََٰب  إََِلَۡم  َوأ ا ُمَطّدِ ٍَ ِ ّ ََ  يََديِّۡ  َبنۡيَ  ل ًِا ٱۡىِهَتَٰبِ  ٌِ ٍِ ۡي َٓ ِّ   َوُم  ﴾٤٨ َغيَۡي

 [  ٤٨/ عة املائ]
‚অয অভযা  অনায প্রলত লকতাফ নালমর কসযলছ মথামথবাসফ, এয ূসফণয 
লকতাসফয তযানকাযী  এয য তদাযককাযীরূস‛। [ূযা অর-ভাসদা, 
অাত: ৪৮]  
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লকতাফভূসয প্রলত ইভাসনয পরাপর:  
এক- অল্লায ফান্দাসদয প্রলত অল্লায নুগ্র মম কত ভান ম ম্পসকণ 
জানা। পসর লতলন প্রসতযক জালতয লনকি লকতাফ ালিসসছন মা তাসদয লিক 
থ মদখা।  
দুআ- যী‘অসতয লফধাসনয ভসধয অল্লায লকভত ম্পসকণ জানা। লতলন 
প্রসতযক জালতয লনকি তাসদয ফস্থা নুমাী তাসদয ঈসমাগী লফধান 
লদসসছন। মমভন অল্লা তা‘অরা ফসরন,  

﴿  
َِا ىُِكّ ًۡ  َحَػۡي اٗحا   ِِشَۡغثٗ  ٌُِِس َٓ ِۡ ٌِ  [  ٤٨/ عة املائ] ﴾٤٨ َو

‚মতাভাসদয প্রসতযসকয জনয অভযা লনধণাযণ কসযলছ যী‘অত  স্পষ্ট ন্থা‛। 
[ূযা অর-ভাসদা, অাত: ৪৮]  
চতুথণত: যাূরসদয প্রলত ইভান অনা  
যাূর সরা এভন ভানফ মায লনকি লযসতয ী মপ্রযণ কযা সসছ এফং 
তাসক তা ভানুসলয লনকি মৌঁসছ মদায লনসদণ লদসসছন। ফণপ্রথভ যাূর 
সিন, নূ অরাআল ারাভ এফং ফণসল যাূর ভুাম্মদ াল্লাল্লাু অরাআল 
াাল্লাভ।  
ূসফণয মকাসনা ঈম্মত যাূর ূনয লছর না। অল্লা প্রসতযক জালতয লনকি 
লযূণণ যী‘অত লদস থফা ূসফণয নফীসদয যী‘অতসক ংস্কায দালত্ব 
লদস মকাসনা না মকাসনা নফীসক ীকাসয তাসদয লনকি মপ্রযণ কসযসছন। 
অল্লা তা‘অরা ফসরন, 

َِا َوىََلدۡ ﴿ ث   ُكِّ  ِف  َبَػۡث ٌذ
ُ
نِ  رذُشًٔل  أ

َ
ْ  أ َ  ٱۡخُتُدوا ْ  ٱّللذ ٔا َُٰغَٔته  َوٱۡحَخنُِت  [  ٣٦/ اجلصو] ﴾٣٦ ٱىطذ

‚অয অভযা ফযআ প্রসতযক জালতসত একজন যাূর মপ্রযণ কসযলছ মম, 
মতাভযা অল্লায আফাদাত কয এফং লযায কয তাগূতসক‛। [ূযা অন-নার, 
অাত: ৩৬]  
অল্লা তা‘অরা অয ফসরন,  

َۡ  ِإَون﴿ ِ ثٍ  ٌّ ٌذ
ُ
ا َخَل  إِلذ  أ َٓ  [  ١٤/ ـاؼػ] ﴾٢٤ َُِذير   ذِي
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‚অয এভন মকাসনা জালত মনআ মায কাসছ তকণকাযী অস লন।‛ [ূযা 
পালতয, অাত: ২৪]   
যূরগণ ফনী অদভ মথসক ৃষ্ট। তাসদয ভসধয যফ ফা আরা ায মকাসনা 
বফলষ্টয মনআ। তাসদয ভসধয যসসছ ভানফ প্রকৃলত-দা-ভাা, জীফন-ভৃতুয, 
ভানলফক প্রসাজন -খাা-দাা ান কযা আতযালদ। 
যাূরসদয প্রলত ইভান মম লফলগুসরা ন্তবুণক্ত কসয:  
এক- এ কথা লফশ্বা কযা মম, অল্লায ে সত তাসদয লযারাত তয। 
তাসদয মম মকাসনা একজসনয লযারাতসক স্বীকায কযা ভাসন ফায 
লযারাতসক স্বীকায কযা। অল্লা তা‘অরা ফসরন,  

ةَۡج ﴿ ٔۡمُ  َنذذ ۡرَشينِيَ  ٍُُٔح  كَ ٍُ ۡ  [ ٢٠٥/  الشػػاء] ﴾١٠٥ ٱل

‚নূ ম্প্রদাসয মরাসকযা যাূরসদয স্বীকায কযর‛। [ূযা অ-শু‘অযা, 
অাত: ১০৫] 
লিতীত: তাসদয মথসক মাসদয অভযা নাভকাসয জালন তাসদয নাভ কাসয 
তাসদয প্রলত ইভান অনা। মমভন- ভুাম্মদ, আফযাীভ, ভুা, ইা  নূ 
অরাআলভু ারাভ। এযাআ সরা, গুরুত্বূণণ দালত্বফান যাূর। অয মাসদয 
নাভ অভাসদয জানা মনআ তাসদয প্রলত ংলেপ্ত ইভান অনা। অল্লা তা‘অরা 
ফসরন,  

َِا َوىََلدۡ ﴿ رَۡشۡي
َ
َِ رُُشٗل  أ ً َرۡتيَِم  ٌّ ُٓ ِۡ ٌِ َ َِا ٌذ ً َغيَۡيَم  كََطۡط ُٓ ِۡ ٌِ َ َو ًۡ  ٌذ  ﴾٧٨ َغيَۡيَم   َجۡلُطۡص  ىذ

 [  ٧٨/ اغـػ]

‚অয ফযআ অভযা অনায ূসফণ সনক যাূর ালিসলছ। তাসদয ভসধয 
কাসযা কাসযা কালনী অভযা অনায কাসছ ফণণনা কসযলছ অয কাসযা কাসযা 
কালনী অনায কাসছ ফণণনা কলয লন‛। [ূযা গালপয, অাত: ৭৮] 
তৃতীত: তাসদয মথসক মমফ ংফাদ শুদ্ধরূস প্রভালণত তায প্রলত ইভান 
অনা।  
চতুথণত: অভাসদয লনকি মম যাুরসক মপ্রযণ কসযসছন থণাৎ ভুাম্মদ াল্লাল্লাু 
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অরাআল াাল্লাভ তায যী‘অত নুমাী অভর কযা। ।  
যাূরসদয প্রলত ইভাসনয পরাপর:  
প্রথভত: অল্লায ফান্দাসদয প্রলত অল্লায নুগ্র  দা ম্পসকণ জানা। 
অল্লা তা‘অরা তাসদয লনকি তাসদয লিক সথয লদাাসতয জনয যাূরসদয 
মপ্রযণ কসযসছন। মাসত তাযা কীবাসফ অল্লায আফাদাত কযসফ তা স্পষ্ট 
কসযন। 
লিতীত: এ ভান লন‘অভত রাসবয য অল্লা তা‘অরায শুকলযা অদা 
কযা।  
তৃতীত: যাূরসদয ভব্বত কযা, তাসদয ম্মান কযা, তাসদয মথা ঈমুক্ত 
প্রংা কযা। কাযণ, তাযা অল্লায ে মথসক মপ্রলযত যাূর। তাযা অল্লায 
আফাদসত লনসালজত অল্লায ফাণী মৌঁছাসনায দালত্বীর এফং করযাণকাভী। 
ঞ্চভত: অলখযাত লদফসয প্রলত ইভান  
অলখযাত লদফ সরা লকাভসতয লদন। মমলদন অল্লা তা‘অরা ভানুলসক লাফ 
লকতাফ অফায মপ্রযণ কযসফন। এ মল ফরা , কাযণ, এলি মল লদন-
তাযয অয মকাসনা লদন মনআ।  
মল লদফসয প্রলত ইভান মা ন্তবুণক্ত কসয:  
এক- ুনরুত্থাসনয প্রলত ইভান। ুনরুত্থান তয। কুযঅন াদী  
ভুলরভসদয ঐকভতয  এয কািয প্রভাণ।  
দুআ- লাফ-লনকাসয প্রলত ইভান। একজন ফান্দা সত তায অভসরয লাফ 
মনা সফ এফং লাফ নুমাী তাসক লফলনভ মদা সফ। কুযঅন, াদী 
 ভুলরভসদয ঐকয এয কািয প্রভাণ।  
তৃতীত: জান্নাত  জাান্নাসভয প্রলত ইভান অনা। ভাখরুসকয স্থাী গন্তফয  
জান্নাত না  জাান্নাভ।  
এ ছাড়া অলখযাত লদফসয ইভাসনয াসথ মৃ্পক্ত সফ ভৃতুযয য মা 
ংঘলিত সফ ফআ। মমভন, ১. কফসযয লপতনা। ২. কফসযয ালস্ত  
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লন‘অভত।  
মল লদফসয প্রলত ইভাসনয পরাপর:  
এক- মল লদফসয ালস্ত সত ফাচায জনয গুনাসয কভণ কযা সত দূসয থাকা। 
দুআ- ঐ লদসনয াাসফয অা মনক অভসরয প্রলত অগ্রী া  মরাব 
কযা।  
লতন- দুলনা মা লকছু ছুসি মা তায জনয দুঃখ না কসয, অলখযাসতয লন‘অভত 
 াাফ রাসবয অা ভুলভসনয প্রালন্ত  তৃলপ্ত রাব।  
লষ্ঠত: তাকদীসযয প্রলত ইভান  
কদয: অল্লা তা‘অরা ূফণ আরভ  তায লকভত নুমাী ভগ্র ৃলষ্টকুসরয 
তাকদীয লনধণাযণ কযা।  
কদসযয প্রলত ইভান মা মা ন্তবুণক্ত কসয:  
এক- এ কথা লফশ্বা কযা মম, অল্লা তা‘অরা শুরু মথসক মল মণন্ত প্রলতলি 
ফস্তুয লনখুাঁত জ্ঞান যাসখন। চাআ তায ম্পকণ অল্লায স্বী কসভণয াসথ মাক 
ফা ফান্দায কসভণয াসথ মাক।  
দুআ- এ কথায লফশ্বা কযা মম, অল্লা তা‘অল্লা ফ লকছু রাস ভাপুসজ 
লরলফদ্ধ কসয মযসখসছন।  
লতন- এ কথা লফশ্বা কযা মম, ভগ্র জগসতয মকাসনা লকছুআ  অল্লায চাা 
ফা আিা ছাড়া ংঘলিত  না। চাআ তা অল্লায স্বী কসভণয াসথ মৃ্পক্ত 
মাক ফা ভাখরুসকয কসভণয াসথ। অল্লা তা‘অরা ফসরন,     

ا ََيۡيُقُ  َوَربَُّم ﴿  [  ٦٨/ اىلطص] ﴾٦٨ َوَيۡخَخاُر   يََشآءُ  ٌَ

‚অয মতাভায যফ মা আিা ৃলষ্ট কসযন এফং ভসনানীত কসযন‛। [ূযা অর-
কাা, অাত: ৬৮]   
চায- এ কথায প্রলত ইভান অনা মম, ভগ্র জগত ত্ত্বাগতবাসফ, গুণাফরীসত 
এফং কসভণ মকফরআ অল্লায ৃলষ্ট। মমভন অল্লা তা‘অরা ফসরন,  

﴿ ُ ء    ُكِّ  َخَٰيِقُ  ٱّللذ َٔ  ََشۡ ُْ َٰ  َو ء   ُكِّ  ىلَعَ  [  ٦٢/ الؼمػ] ﴾َوكِيو   ََشۡ
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‚অল্লা ফ লকছুয স্রষ্টা এফং লতলন ফ লকছুয তত্ত্বাফধাক।‛ [ূযা অম-মুভায, 
অাত: ৬১] 
কদসযয প্রলত ইভান অনায ুস্পষ্ট পরাপর: 
এক- লফলবন্ন কভণকাণ্ড কযায ভ বযা একভাত্র অল্লায য কযা। কসভণয 
অফাসফয য বযা না কযা। কাযণ, ফ লকছুআ অল্লা তা‘অরায 
লনন্ত্রসণ।  
দুআ- ঈসদ্দয ালর াসত ভানুল অত্মতুলষ্টসত বুগসফ না। কাযণ, লন‘অভত 
রাব অল্লায ে সত। লতলনআ করযাণ  কালভালফয কাযণসক জ কসয 
মদন। অয মখন মকাসনা ভানুল অত্মতুলষ্টসত বুসগ তা তাসক লন‘অভসতয 
শুকলযা অদা কযসত বুলরস মদ।  
লতন- অত্মায তৃলপ্ত  প্রালন্ত। কাযণ, মম অল্লায জনয অভানভূ  
জলভসনয ভালরকানা তায পাারা তায ফাস্তফালত সি। অয তা মতা ফযআ 
ংঘলিত সফ। মমভন অল্লা তা‘অরা ফসরন, 

﴿ ٓ ا َضاَب  ٌَ
َ
ِطيَتث   ٌَِ أ ۡرِض  ِف  ٌُّ

َ
ًۡ  ِفٓ  َوَل  ٱۡۡل ُُفِصُس

َ
َِ نَِتَٰب   ِف  إِلذ  أ ن َرۡتوِ  ٌّ

َ
ٓ   أ ا َْ

َ
أ َٰلَِم  إِنذ  جذۡۡبَ  َذ

ِ  ىلَعَ  ْ  ّىَِهۡيَل  ٢٢ يَِصري   ٱّللذ ا ۡٔ َش
ۡ
َٰ  حَأ ا ىلَعَ ٌَ  ًۡ ْ  َوَل  فَاحَُس ٔا ٓ  َتۡفرَُذ ا ٍَ ِ ًۡ   ة َُٰس ُ  َءاحَى  ُكذ  ُُيِبُّ  َل  َوٱّللذ

 [  ١٣  ،١١/ احلعيع] ﴾٢٣ فَُخٔرٍ  ال  ُُمۡخَ 

‚জলভসন এফং মতাভাসদয লনজসদয ভসধয এভন মকাসনা ভুীফত অলতত  
না, মা অলভ ংঘলিত কযায ূসফণ লকতাসফ লরলফদ্ধ যালখ লন। লনশ্চ এিা 

অল্লায সে খুফআ জ। মাসত মতাভযা অপসা না কয তায য মা 
মতাভাসদয মথসক ালযস মগসছ এফং মতাভযা ঈৎপুল্ল না  লতলন মতাভাসদযসক 
মা লদসসছন তায কাযসণ। অয অল্লা মকাসনা ঈদ্ধত  ংকাযীসক ছন্দ 
কসযন না‛। [ূযা অর-াদীদ, অাত: ২২-২৩] 
কদয লফলস মগাভযা সসছ দু’লি দর:  
প্রথভ দর: জাফালযযা মাযা ফসর, ফান্দা তায অভসরয য ফাধয। তায 
অভসর তায মকাসনা আযাদা-আিা ফা েভতা মনআ।  
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লিতী দর: কাদালযযা মাযা ফসর, ফান্দা তায অভসর স্বাধীন। তায আিা  
েভতা ম একক। ফান্দায অভর লফলস অল্লায আিা  েভতায মকাসনা 
প্রবাফ মনআ। অল্লা তা‘অরা মম প্রলত ফস্তু তায লস্তসত্ব অায ূসফণআ লনধণাযণ 
কসয মযসখসছন তা তাযা স্বীকায কসয। ঈব দসরয কথাআ মূ্পণণ ফালতর।  
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চতুথণ দয: তাীদ 
তাীসদয প্রকায, তাীসদয ংজ্ঞা: 
মাফতী আফাদসত অল্লাসকআ ঈসদ্দয কযা।  
তাীদ (অল্লায একত্বফাদ) লতন প্রকায। মথা: 
১. তাীসদয যফুলফযা (অল্লায প্রবূসত্ব তাীদ) 
২. তাীসদ ঈরুীযা (অল্লায আফাদসত তাীদ) 
৩. তাীসদ অভা  লছপাত (অল্লায নাভ  গুণাফরীসত তাীদ) 
১- প্রবুসত্ব তাীদ: এয থণ এআ লফশ্বা স্থান কযা মম, অল্লা াকআ 
ফলকছুয একক স্রষ্টা, লযলমক দাতা এফং ফলকছুয লনন্ত্রণকাযী। লতলন একক 
তাাঁয মকাসনা যীক মনআ। এ প্রকাসযয তাীদসক ভক্কায ভুলযকযা স্বীকায 
কযত। লকন্তু তা স্বসত্ব তাযা ভুলরভ লসসফ গণয  মনআ। মমভন, অল্লা 
তা„অরা ফসরন,  

ً َوىَهَِ﴿ ُٓ ۡۡلَ
َ
َۡ  َشأ ًۡ  ٌذ ُٓ َذ  َخيََل ه  ََلَُلٔىُ ُ َٰ  ٱّللذ ّنذ

َ
 [  ٧٨/ الزدرف﴾ ]٨٧ يُۡؤفَُهٔنَ  فَأ

‚অয তুলভ মলদ তাসদযসক লজজ্ঞাা কয, মক তাসদযসক ৃলষ্ট কসযসছ? তাযা 
ফযআ ফরসফ, ‘অল্লা।’ তফু তাযা কীবাসফ লফভুখ ‛? [ূযা অম-মুখরুপ, 
অাত: ৮৭] 
২- আফাদসত তাীদ: এয থণ এআ লফশ্বা স্থান কযা মম অল্লা াকআ 
লতযকায ভা„ফুদ, এসত তাাঁয মকাসনা যীক মনআ। মকাসনা ধযসনয আফাদসত 
অল্লা মকাসনা যীক মনআ। মমভন, ভব্বত, ব, অা কযা, বযা কযা  
মদা‟অ কযা আতযালদ। এিাআ কাসরভা „রা-আরাা-আল্লাল্লা-এয ভভণাথণ। মকননা, 
এয প্রকৃত থণ সরা: অল্লা ফযতীত লতযকায অয মকাসনা ভা„ফুদ মনআ। 
ফপ্রকায আফাদাত মমভন, ারাত, াভ আতযালদ একভাত্র অল্লাযআ ঈসদ্দসয 
লনসফলদত কযা লযামণ। মকাসনা প্রকায আফাদাত নয কাসযা ঈসদ্দসয 
লনসফলদত কযা বফধ ন। এ প্রকাসযয তাীদসকআ ভুলযকযা ফাআ স্বীকায 
কসয। 
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৩- নাভ  গুণাফরীসত তাীদ: এয থণ এআ মম, অল্লা তা‘অরা লনসজ তায 
স্বী লকতাসফ লনজ ম্পসকণ মমফ গুণাগুণ ঈসল্লখ কসযসছন থফা যাূরুল্লাহ্ 
াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ মমফ গুণাগুণ অল্লা ম্পসকণ স্বী লফশুদ্ধ 
াদীস ফণণনা কসযসছন মফ গুণাফরীসক অল্লায জনয অল্লায ফড়ত্ব, ভত্ব 
 তায ান নুমাী তায জনয াফযস্ত কযা। এ প্রকাসযয তাীদসক কতক 
ভুলযক স্বীকায কযত। অয কতক ভুলযক ৎকালযতা  জ্ঞতাফতঃ 
স্বীকায কযত।   
এগুসরাসক অল্লা তা‘অরায াসনয ঈসমাগী মণাস এভনবাসফ প্রলতষ্ঠা কযা 
মাসত মকাসনা ফযাখযা, লনলিতা, ঈভা থফা লফসল মকাসনা ধযণ ফা 
াদৃযনায মর না থাসক। মমভন, অল্লা তা„অরা ফসরন.  

َٔ  كُۡو ﴿ ُْ  ُ َذدٌ  ٱّللذ
َ
ُ  ١ أ دُ  ٱّللذ ٍَ ًۡ  ٢ ٱلطذ َ ًۡ  يَِلۡ  ل َ ًۡ  ٣ ئَُلۡ  َول َ ُۥ يَُسَ َول ًٔا َلذ َذُد   ُنُف

َ
﴾  ٤ أ

 [  ٥،  ١/ االدالص]

“(ম যাূর) ফরুন! লতলনআ অল্লা এক, অল্লা ভুখাসেী, লতলন কাসযা জন্ম 
মদন লন এফং মকঈ তাাঁসক জন্ম মদ লন, অয তাাঁয ভতুরয মকঈ মনআ।” [ূযা 
অর-আখরা, অাত: ১-৫]  
অল্লা তা„অরা অয ফসরন, 

ٍِۡثيِِّۦ ىَيَۡس ﴿ ه  َن ء  َٔ  ََشۡ ُْ ٍِيعُ  َو  [  ١١/ الشْرى﴾ ]١١ ٱۡۡلَِطريُ  ٱلصذ

“তায ভসতা মকঈ মনআ, লতলনআ ফণসশ্রাতা ফণদ্রষ্টা।” [ূযা অ-শুযা, অাত: 
১১]  
মকাসনা মকাসনা অসরভ তাীদসক দুআ প্রকাসয লফবক্ত কসযসছন এফং নাভ  
গুণাফরীয তাীদসক প্রবুসত্ব তাীসদয ন্তবুণক্ত কসয মপসরন। এসত মকাসনা 
ফাধা মনআ, মকননা, ঈব ধযসনয প্রকায লফনযাসয ঈসদ্দয খুফআ স্পষ্ট।  
অয লকণ সরা লতন প্রকায মথা: ১. ফড় লকণ ২. মছাি লকণ এফং ৩. মগান 
লকণ। 
ফড় লকণ:  
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ফড় লসকণয পসর ভানুসলয অভর নষ্ট স মা এফং তাসক জাান্নাসভ লচযকার 
থাকসত । অল্লা ফসরন, 

﴿ ۡٔ َ ْ  َول ٔا ُك ِۡشَ
َ
ً َۡلَتَِط  أ ُٓ ِۡ ا َخ ْ  ٌذ ٔا ئُنَ  ََكُُ ٍَ  [  ٧٧/ االٍػام﴾ ]٨٨ َحۡػ

“এফং তাযা মলদ অল্লায াসথ লকণ কসয তাসর তাসদয ফ কামণক্রভ লনষ্ফর 
স মা।” [ূযা অর-অন„অভ, অাত: ৭৭]  
অল্লা তা„অরা অয ফসরন,  

ا﴿ ۡۡشِكنِيَ  ََكنَ  ٌَ ٍُ ن لِيۡ
َ
ْ  أ ُروا ٍُ َسَِٰخدَ  َحۡػ ٌَ  ِ ََ  ٱّللذ ِِٓدي َٰٓ  َشَٰ ًِٓ ىلَعَ ُُفِص

َ
ْوَلَٰٓهَِم  ةِٱىُۡسۡفرِ   أ

ُ
 َذتَِطۡج  أ

 ًۡ ُٓ ۡغَمَٰيُ
َ
ًۡ  ٱنلذارِ  َوِف  أ ونَ  ُْ  [١٨/ اتلْبة﴾ ]١٧ َخَِٰلُ

“ভুলযকসদয জনয অল্লায ঘয ভলজদ ংস্থাসনয মকাসনাআ প্রসাজন মনআ। 
থচ লনসজযা কুপুযীয ােয লদসি। ঐ কর মরাকসদয কৃতকভণভূ ধ্বং 
কসয মদা সফ এফং তাযা লচযকার জাান্নাসভ ফস্থান কযসফ”। [ূযা অত-
তাফা, অাত: ১৭]  
এ প্রকায লসকণয য কাসযা ভৃতুয সর তাসক কখন েভা কযা সফ না 
এফং জান্নাত তায জনয াযাভ স মাসফ। অল্লা তা„অরা ফসরন, 

َ  إِنذ ﴿ ن َحۡغفِرُ  َل  ٱّللذ
َ
ا َويَۡغفِرُ  ةِِّۦ يُۡۡشَكَ  أ َٰلَِم  ُدونَ  ٌَ َ َذ ٍَ ِ َ يََشآُء   ل ٌَ ِ  يُۡۡشِكۡ  َو  ٱۡذََتَىَٰٓ  َذَلدِ  ةِٱّللذ

ا ًٍ ا إِۡث ًٍ  [  ٨٧/  اهنصاء﴾ ]٤٨ َغِظي

“লনশ্চআ ভান অল্লা তা„অরা লসকণয গুনা েভা কসযন না। তা ছাড়া মা 
আিা েভা লদসত াসযন‛। [ূযা অন-লনা, অাত: ৪৮]  
অল্লা তা„অরা অয ফসরন, 

ۥ﴿ ُّ َ إُِذ ِ  يُۡۡشِكۡ  ٌَ ُ  َذرذمَ  َذَلدۡ  ةِٱّللذ ِذثَ  َغيَۡيِّ  ٱّللذ ُّ  ٱۡۡلَ َٰ َوى
ۡ
أ ٌَ ه  َو ا ٱنلذاُر ٌَ ٍِنيَ  َو َٰيِ َۡ  لِيظذ َُطار   ٌِ

َ
﴾ ٧٢ أ

 [  ٨٧/ دة املائ]
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‚লনশ্চআ মম ফযলক্ত অল্লায াসথ লকণ কসয, তায জনয জান্নাত াযাভ 
স মা এফং তায ফস্থান  জাান্নাসভ। ফযআ তযাচাযীসদয জনয 
মকাসনা াামযকাযী মনআ। [ূযা অর-ভাসদা, অাত: ৭২]10  
এ প্রকায লসকণয অতা সড় ভৃত মরাক  প্রলতভাসক ডাকা, তাসদয অশ্র 
প্রাথণনা কযা, তাসদয ঈসদ্দসয ভান্নত  জফাআ কযা আতযালদ। 

মছাি লকণ: 
মছাি লকণ ফরসত এভন কভণ ফুঝা মাসক কুযঅন ফা াদীস লকণ ফসর 
নাভকযণ কযা সসছ, তসফ তা ফড় লসকণয অতা সড় না। মমভন, মকাসনা 
মকাসনা কাসজ লযা ফা কিতায অশ্র গ্রণ, অল্লা ফযতীত নয কাসযা নাসভ 
থ কযা, অল্লা এফং ভুক মা চাআসছন তা সসছ” ফরা আতযালদ। নফী 
াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন,  

 «األصغر الرشك غويلى أداف يا أدْف»
“মতাভাসদয য মম লফললিয ফসচস মফল ব কলয তা সরা মছাি লকণ‛। 
এ ম্পসকণ লজজ্ঞালত সর যাূরুল্লা াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন, 

মিা সরা লযা থণাৎ কিতা। এ াদী আভাভ অভদ, তাফযানী  
ফাাকী ভাভুদ আফন রফীদ অনছাযী যালদাল্লাু „অনুযালদাল্লাু ‘অনু 
মথসক লফশুদ্ধ নসদ ফণণনা কসযসছন। অয তাফযানী কলত লফশুদ্ধ নসদ 
ভাভুদ আফন রফীদ মথসক, লতলন যাসপ„ আফন খাদীজ মথসক ফণণনা কসযসছন। 
য এক াদীস নফী াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন,  

 «أرشك فقد ا دون بيشء حوف يٌ»
“মম ফযলক্ত অল্লা ফযতীত নয লকছুয নাসভ থ কযসফ, তায এ কাজ লকণ 
ফসর গণয সফ।”  

                                           
10 [ূযা অর-ভালদা, অাত: ৭২] 
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আভাভ অভদ লফশুদ্ধ নসদ ঈভায আফন খািাফ যালদাল্লাু ‘অনু মথসক এ 
াদী ফণণনা কসযসছন। অফু দাঈদ  লতযলভমী অবু্দল্লা আফন ঈভায মথসক 
লফশুদ্ধ নসদ ফলণণত এক াদীস অসছ মম, নফী াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ 
ফসরসছন, 

 «أرشك أو كفر فقد ا بغري حوف يٌ»

“মম ফযলক্ত অল্লা ফযতীত নয কাসযা নাসভ থ কযসরা ম অল্লায াসথ 
কুপুযী ফা লকণ কযসরা”।  
যাূরুল্লা াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ অয ফসরন,  

ْا ال» ْا وهلٌ فالن وشاء ا شاء يا ثقْل  «فالن شاء ثى ا شاء يا قْل
“মতাভযা এ কথা ফর না মম অল্লা এফং ভুক মা চাআসছন তা-আ সসছ, ফযং 
এবাসফ ফর „অল্লা মা চাআসছন এফং সয ভুক মা চাআসছন তা-আ সসছ।”  

এ াদী অফু দাঈদ লফশুদ্ধ নসদ ুমাআপা আফন আাভান যালদাল্লাু ‘অনু 
মথসক ফণণনা কসযসছন। 

এ প্রকায লকণ থণাৎ মছাি লসকণয কাযসণ ফান্দা ধভণতযাগী  না ফা আরাভ 
মথসক ম মফয স মা না এফং জাান্নাসভ ম লচযস্থাী থাকসফ না; ফযং তা 
লযার্যণ ূণণ তাীসদয লযন্থী এক া লফসল। 

তৃতী প্রকায লকণ: মগান লকণ: এয প্রভাণ, নফী াল্লাল্লাু অরাআল 
াাল্লাভ-এয লনসম্নাক্ত াদী। লতলন ফসরন, 

ْا / بىل يا رشْل ا،  «ادلّحال؟ املصيح يٌ غَدي غويلى أدْف ِْ بًا أدربكى أال» قال
ْم اخليف، الرشك» :قال   «إحلُ الرحن ٍظر يٌ يرى ملا صالثُ فزييٌ فيصيل الرحن يق

 

‚ম াাফীগণ, অলভ লক মতাভাসদয মআ লফলসয খফয লদফ না, মা অভায 
দৃলষ্টসত মতাভাসদয সে ভী-দাজ্জার মথসক বঙ্কয? াাফীগণ ঈিয 
লদসরন, যাাঁ, ফরুন ম অল্লায যাূর। তখন লতলন ফরসরন, মিা সরা  মগান 
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লকণ। মকাসনা মকাসনা ফযলক্ত ারাসত দাাঁলড়স লনসজয ারাত ুন্দয কযায মচষ্টা 
কসয এআ মবসফ মম, য মরাক তায প্রলত তাকাসি।”  

আভাভ অভদ তায ভানসদ এ াদী অফু াইদ খুদযী যালদাল্লাু „অনু 
মথসক ফণণনা কসযসছন। 

মাফতী লকণ ভাত্র দুআ প্রকাসয লফবক্ত কযা মমসত াসয: মছাি লকণ এফং ফড় 
লকণ। কারণ গ াপন বা গুপ্ত লকণ মছাি এফং ফড় ঈব প্রকায সত াসয।  
কখন তা ফড় লসকণয মণাস সড়। মমভন, ভুনালপকসদয লকণ মা ফড় লকণ 
লসসফ লযগলণত। তাযা লনসজসদয ভ্রান্ত লফশ্বা মগান মযসখ প্রাসণয বস 
কিতা ফা লযায ভাধযসভ আরাসভয বান কসয চসর। 

এবাসফ মগান লকণ মছাি লসকণয মণাস ড়সত াসয। মমভন, „লযা‟ ফা 
„কিতা‟ মায ঈসল্লখ ভাভুদ আফন রফীদ অনছাযী  অফু াইদ খুদযী 
যালদাল্লাু ‘অনুভা মথসক ফলণণত ঈসযাক্ত াদীিস যসসছ। অল্লাআ 
অভাসদয তাপীক দানকাযী। 
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ঞ্চভ দয: আরাসভয রুকনভূ 
আরাসভয রুকন াাঁচলি:  
১- এ কথায ােয মদা মম, অল্লা ছাড়া মকাসনা লতযকায আরা মনআ এফং 
ভুাম্মদ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ অল্লায যাূর।  
২- ারাত কাসভ কযা।  
৩- মাকাত অদা কযা। 
৪- যভমান ভাসয াভ ারন কযা। 
৫- াভথণয ফযলক্তয জনয ফাআতুল্লায জ কযা।  
তাীদ  লসকণয প্রকাযভূ ফণণনা কযায আরাসভয াাঁচ রুকসনয অসরাচনা 
কযা অযম্ভ কসযন। লফশুদ্ধ াদী মমলি অফু অবু্দয যভান অবু্দল্লা আফন 
ঈভায আফন খাত্ত্বাফ যালদাল্লাু অনু ফণণনা কসযন, তাসত প্রভালণত মম, লতলন 
ফসরন, অলভ যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভসক ফরসত শুসনলছ, লতলন 
ফসরন,  

، وإكام الطالة، وإيجاء بيُن اإلؾالم ىلع مخؽ/ شٓادة أن ال هلإ إال ا وأن حمٍعا رؾٔل ا»
. «الؼاكة، وضٔم رمغان، وشذ بيت ا احلػام ملَ اؾجؽاع إحلّ ؾبيال

‚আরাসভয লবলি াাঁচলি ফস্তুয য প্রলতলষ্ঠত। এ কথায ােয মদা মম, 
অল্লা ছাড়া লতযকায মকাসনা আরা মনআ এফং ভুাম্মদ াল্লাল্লাু অরাআল 
াাল্লাভ অল্লা তা‘অরায যাূর। ারাত কাসভ কযা, মাকাত অদা কযা, 
যভমাসনয াভ কযা   াভথণফান ফযলক্তয জনয ফাআতুল্লায জ কযা‛।11 

)ُبين اإلسالم على مخس(   এ কথায থণ সরা, আরাসভয খুাঁলি াাঁচলি। াদীস 

আরাভসক ঘসযয াসথ তুরনা কযা সসছ। মমভলন বাসফ একলি ঘয খুাঁলি ছাড়া 
লস্থয থাকসত াসয না ফা  না। নুরূবাসফ আরাভ তায াাঁচ খুাঁলি ছাড়া 

                                           
11 ফুখাযী, াদী নং ৮; ী ভুলরভ, াদী নং ১৬; লতযলভমী, াদী নং ২৬০৯ নাাী, 

াদী নং ৫০০১; ভুনাসদ অভদ, াদী নং ২/৯৩ 
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লচন্তা কযা মা না। এ াাঁচলি খুাঁলি ছাড়া আরাসভয নযানয লফধান আরাসভয 
ূণণতা।  

)شٓادة أن ال هلإ إال ا وأن حمٍعا رؾٔل ا(   এসত যসসছ অল্লা  অল্লায 

যাূর াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ-এয প্রলত ইভান। ভুলরসভয একলি 
ফণণনা ফলণণত অল্লা তা‘অরাতা‘অরাসক একক জানা। য ফণণনা ফলণণত, 
অল্লাসক একক জানা, অল্লা ছাড়া নয ফ আরাসক স্বীকায কযা।  

)وإكام الطالة(   ারাত কাসভ কযা। ী ভুলরসভ জালফয যালদাল্লাু ‘অনু 

মথসক ফলণণত াদীস যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন,  
  .«الطالة ثػك والرشك اىكفػ وبني الػرو بني»

কুপয-লকণ  ভুলভসনয ভাসঝ াথণকয সরা, ারাত তযাগ  কযা।12  
ভু‘অম আফন জাফার যালদাল্লাু ‘অনু মথসক ফলণণত, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু 
অরাআল াাল্লাভ ফসরন,  

ٔده اإلؾالم األمػ رأس»  .«الطالة وغٍ
‚মাফতী কভণ কাসণ্ডয ভূর সরা আরাভ অয আরাসভয খুাঁলি সরা ারাত।13 
অবু্দল্লা আফন াকীক য. ফসরন, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ-
এয াাফীগণ ারাত ছাড়া আরাসভয অয মকাসনা অভর মছসড় মদাসক 
কুপয ফসর ভসন কযসতন না। 
 মাকাত মদা। এলি আরাসভয তৃতী রুকন। অল্লা তা‘অরা )وإيجاء الؼاكة( 

ফসরন,  
﴿ ْ ٔا ٍُ رِي

َ
ةَ  َوأ َٰٔ يَ ْ  ٱلطذ ٔا ةَ  َوَءاحُ َٰٔ َن  [  ٤٣/ ابللػة] ﴾٤٣ ٱلزذ

                                           
12 ী ভুলরভ, াদী নং ৮২; লতযলভমী, াদী নং ২৬২০ অফু দাঈদ, াদী নং ৪৬৭৮; 

আফন ভাজা, াদী নং ১০৭৮; ভুনাসদ অভদ ৩/৩৭০; দাযভী, াদী নং ১২৩৩। 
13 লতযলভমীলতযলভমী, াদী নং ২৬১৬; আফন ভাজা, াদী নং নং ৩৯৩৭; ভুনাসদ অভদ 

৫/২৩১। 
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‚মতাভযা ারাত কাসভ কয এফং মাকাত অদা কয।‛ [ূযা অর-ফাকাযা, 
অাত: ৪৩]  
অল্লা তা‘অরাতা‘অরা ফসরন, 

﴿ ٓ ا ٌَ ْ  َو ِمُرٓوا
ُ
ْ  إِلذ  أ َ  َِلَۡػُتُدوا ََ  ََلُ  ُُمۡيِِطنيَ  ٱّللذ ََِفآءَ  ٱّلِي ْ  ُذ ٔا ٍُ ةَ  َوُيلِي َٰٔ يَ ْ  ٱلطذ ٔا ةَ   َوُيۡؤحُ َٰٔ َن َٰلَِم  ٱلزذ  َوَذ
 َُ ثِ  دِي ٍَ ِ   [  ٥/ ابليِة] ﴾٥ ٱۡىَلّي

‚অয তাসদযসক মকফর এ লনসদণ মদা সলছর মম, তাযা মমন অল্লায 
আফাদাত কসয তাাঁযআ জনয দীনসক একলনষ্ঠ কসয, ারাত কাসভ কসয এফং 
মাকাত মদ।; অয এলিআ সরা লিক দীন। 

)رمضان وصوم(   যভমাসনয াভ ারন কযা। এলি আরাসভয চতুথণ রুকন। 

অল্লা তা‘অরা ফসরন,   
ا﴿ َٓ حُّ

َ
أ ََ  َيَٰٓ ِي ْ  ٱَّلذ ٔا ُِ ٌَ ًُ  ُنخَِب  َءا َيامُ  َغيَۡيُس ا ٱلّطِ ٍَ ََ  ىلَعَ  ُنخَِب  َن ِي ًۡ  ٌَِ ٱَّلذ ًۡ  َرۡتيُِس  ىََػيذُس
  [  ٢٨٣/ ابللػة] ﴾١٨٣ َتخذُلٔنَ 

‚ম ইভানদাযগণ, মতাভাসদয য াভসক পযম কযা সসছ 
মমভলনবাসফ মতাভাসদয ূসফণয ঈম্মতসদয য পযম কযা সলছর; মাসত 
মতাভযা ভুিাকী ।‛ [ূযা অর-ফাকাযা, অাত: ১৮৩]  

)البيت وحج(   ফাআতুল্লায জ কযা। এলি আরাসভয ঞ্চভ রুকন।  
﴿ ِ َِ  ٱۡۡلَۡيِج  ِذجُّ  ٱنلذاِس  ىلَعَ  َوّلِلذ َ َشبِيٗل   إََِلِّۡ  ٱۡشَخَطاعَ  ٌَ ٌَ َ  فَإِنذ  َزَفرَ  َو َِ  َغِني  ٱّللذ  َغ

ٍِنيَ   [ ٩٧/ غٍػان ال] ﴾٩٧ ٱۡىَعَٰيَ

‚এফং াভথণযফান ভানুসলয য অল্লায জনয ফাতুল্লায জ কযা পযম। 
অয মম কুপুযী কসয, তসফ অল্লা মতা লনশ্চ ৃলষ্টকুর মথসক ভুখাসেী‛। 
[ূযা অসর আভযান, অাত: ৯৭] 
এ াদীলি আরাসভয লফধান লফলস একলি ভান ভূরনীলত। 
আাসনয ভূর লবলি: অয তাসরা তুলভ অল্লায আফাদাত এভনবাসফ কযসফ 
মমন তুলভ অল্লা াকসক স্বচসে মদখসত াি, অয মলদ তুলভ তাাঁসক মদখসত 
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না া তাসর মতাভায এ লফশ্বা লনস আফাদাত কযা মম, লতলন মতাভাসক 
মদখসছন।  
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লষ্ঠ দয: ারাসতয তণাফরী 
ারাসতয তণাফরী, অয মগুসরা সরা নলি: অয তা সি:  
১. আরাভ ২. ফুলদ্ধভিা ৩. বাসরা-ভন্দ াথণসকযয জ্ঞান ৪. নাালক দুয কযা ৫. 
মুমু কযা ৬. তসয অযাত থণাৎ রজ্জাস্থান যীসযয লনধণালযত ং 
অফৃত যাখা ৭. ারাসতয ভ ঈলস্থত া ৮. মকফরাভুখী া এফং ৯. 
লনত কযা। 

ফযাখযা:  
আরাসভয রুকন াাঁচলি ঈসল্লখ কযায য, মরখক য. ংগত কাযসণআ 
ারাসতয সতণয অসরাচনা শুরু কসযন। কাযণ, াাদাতিসয য ারাত 
আরাসভয ফণালধক গুরুত্বূণণ রুকন। অয তণ ূযণ কযা ছাড়া ারাত ী 
 না।  
প্রথভ মণাসয তণগুসরা সরা ভুলরভ া, জ্ঞানী া  প্রাপ্ত ফস্ক 
া। ুতযাং কালপসযয জনয ারাত ন। কাযণ, তায অভর নষ্ট। াগসরয 
ারাত মনআ। কাযণ, ম যী‘অসতয ভুকাল্লাপ ন। এফং ফাচ্চায য ারাত 
পযম ন। কাযণ, «مػوا أبِاءكً بالطالة لؿبع»  ‚মতাভযা মতাভাসদয ন্তানসদয 

াত ফছয ফস ারাসতয লনসদণ দা‛।14 ফলণণত াদীসয এ লনসদণনা মথসক 
তা-আ ফুঝা মা।  
চতুথণ তণ: লফত্রতা জণন কযা। কাযণ, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল 
াাল্লাভ ফসরন,  

 «ال ثلبو ضالة بؾري ؼٓٔر»
‚লফত্রতা ছাড়া ারাত গ্রণসমাগয ন‛।15  
ঞ্চভ তণ: ভ সর ারাত অদা কযা। অল্লা তা‘অরা ফসরন,  

                                           
14 অফু দাঈদ, াদী নং ৪৯৫, ভুনাসদ অভদ ২/১৮৭। 
15 ী ভুলরভ, াদী নং ২২৪; লতযলভমী, াদী নং ১; আফন ভাজা, াদী নং ২৭২। 
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﴿ ًِ كِ
َ
ةَ  أ َٰٔ يَ لُٔكِ  ٱلطذ ِس  ِلُ ٍۡ ۡوِ  َغَصقِ  إَِلَٰ  ٱلشذ  [  ٧٨/ االرساء] ﴾٧٨ ٱَلذ

‚ূমণ মসর ড়ায ভ মথসক যাসতয ন্ধকায মণন্ত ারাত কাসভ কয‛।16  
ঈভায যালদাল্লাু অনু মথসক ফলণণত, লতলন ফসরন,  

 «بّ إال ثطس ال ا رشؼّ وكت هلا الطالة»
লজফযীর অরাআল ারাভ-এয াদী। মখন লতলন াাঁচ াক্ত ারাসত 
আভাভলত কসযন। তঃয ফসরন, এ দুআ ভস ভাসঝ ারাসতয াক্ত।17  
লষ্ট তণ: তয ডাকা, মাসত যীসযয চাভড়া মদখা না মা। অল্লা 
তা‘অরাতা‘অরা ফসরন,  

ْ  َءاَدمَ  َيََٰتِنٓ ﴿ ًۡ  ُخُذوا  [ ٣٢/ االغػاف] ﴾٣١ َمۡصِخد   ُكِّ  ِغِدَ  زِينََخُس

‚ম ফনী অদভ, মতাভযা প্রলত ারাসত মতাভাসদয মফ-বূলা গ্রণ কয‛। [ূযা 
অর-অ‘যাপ, অাত: ৩১] 
যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন,   

  «خبٍار إال شائظ ضالة ا يلبو ال»
‚অল্লা তা‘অরা মকাসনা ভলরায ারাত ঈড়না (দণা) ফযতীত গ্রণ 
কসযন না‛।18 
য প্রভাণ: 

ىلٍيص يف وأضيل الطيع يف أكٔن إين ا رؾٔل يا» ٔاشع ا ل  ُػً» كال/ ا
هُ  رْ رُ زْ ٔ وا  «بشٔكة ول

ারভা আফনুর অকা যালদাল্লাু অনুয াদী, লতলন ফসরন, ‚অলভ 
ফররাভ ম অল্লায যাূর! অলভ লকাসয থালক, অয অলভ এক জাভা 
ারাত অদা কলয। এসত অভায ারাত শুদ্ধ সফ? ফরসরন, যাাঁ। তসফ 

                                           
16 ‘পজসযয কুযঅন’ িাযা ঈসদ্দয পজসযয ারাত। 
17 ভুনাসদ অভদ এফং নাাী।  
18 লতযলভমী, াদী নং ৩৭৭; অফু দাঈদ, াদী নং ৬৪১; আফন ভাজা, াদী নং ৬৫৫। 
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তুলভ একলি কাাঁিা লদস সর কাড়লি মরাআ কসয মনসফ‛।19  
আফনু অবু্দর ফায য. যীয ঢাকায াভথণয থাকা সত্ব ঈরঙ্গ ারাত 
অদাকাযীয ারাত ফালতর ায য আজভা ফণণনা কসযন।  
প্তভ তণ: যীয াক, কাড় াক  ারাসতয জাগা াক-লফত্র 
থাকা। অল্লা তা‘অরা ফসরন,  

ِرۡ  َوثَِياةََم ﴿ ّٓ  [  ٤/ املعخػ] ﴾٤ َذَط

‚অয মতাভায কাড়, তা লফত্র কয‛। [ূযা অর-ভুদ্দালয, অাত: ৪] 
যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ অভা যালদাল্লাু অনাসক 
ভালসকয যক্ত ম্পসকণ ফসরন,  

 ٌجفق غييّ «حتجّ خً ثلػضّ باملاء، خً ثِغصّ خً ثطيل ـيّ»
‚তুলভ তা খুসি ঝাসড় মনসফ, তাযয ালন লদস ধুস লনসফ এফং শুলকস 
লনস তাসত ারাত অদা কযসফ।‛20 
ষ্টভ তণ: মকফরাভুখী া। অল্লা তা‘অরাতা‘অরা ফসরন,  

ّلِ ﴿ َٔ َم  فَ َٓ ۡصِخدِ  َشۡطرَ  وَۡح ٍَ ۡ َراِم   ٱل  [  ٢٤٤/ ابللػة] ﴾١٤٤ ٱۡۡلَ

‚তঃয তুলভ মতাভায মচাযাসক ভলজসদ াযাসভয লদসক মপযা।‛ [ূযা 
অর-ফাকাযা, অাত: ১৪৪]  
নফভ তণ: লনত কযা। কাযণ, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ 
ফসরন,  

 «باجليات األغٍال إٍُا»

                                           
19 আভাভ লতযলভমী, ঈব াদীসক ী ফসরসছন। নাাী, াদী নং ৭৬৫, অফুদ দাঈদ, 

াদী নং ৬৩২, ভুনাসদ অভদ ৪/৫৪। 
20 ী ফুখাযী, াদী নং ২২৫; ী ভুলরভ, াদী নং ২৯১; লতযলভমী, াদী নং ১৩৮; 

নাাী, াদী নং ২৯৩; অফু দাঈদ, াদী নং ৩৬১; আফন ভাজা, াদী নং ৬২৯। 
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‚ফযআ অভসরয শুদ্ধতা লনসতয য লনবণযীর‛।21  
এ সরা ারাসতয নলি তণ। অল্লাআ বাসরা জাসনন।  
 
  

                                           
21 ফুখাযী, াদী নং ১; ী ভুলরভ, াদী নং ১৯০৭; লতযলভমী, াদী নং ১৬৪৭; নাাী, 

াদী নং ৭৫; অফু দাঈদ, াদী নং ২২০১; আফন ভাজা, াদী নং ৪২২৭। 
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প্তভ দয: ারাসতয রুকন 

ারাসতয রুকনরুকন মচৌদ্দলি অয তা সি:  
১. ভথণ সর দণ্ডাভান া, ২. আযাসভয তাকফীয, ৩. ূযা অর-পালতা 
ড়া, ৪. রুকুসত মাা, ৫. রুকু মথসক ঈসি মাজা দণ্ডাভান া, ৬. 
প্তাসঙ্গয ঈয বয কসয াজদা কযা, ৭. াজদা মথসক ঈিা, ৮. ঈব 
াজদায ভসধয ফা, ৯. ারাসতয কর কভণ ম্পাদসন লস্থযতা ফরম্বন কযা, 
১০. কর রুকনরুকন ধাযাফালকবাসফ ম্পাদন কযা, ১১. মল বফিসক 
তাাুদ ড়া, ১২. তাাুদ ড়া কাসর ফা, ১৩. নফী াল্লাল্লাু অরাআল 
াাল্লাভ-এয য দুরূদদুরূদ ড়া ১৪. ডাসন  ফাসভ দুআ ারাভ প্রদান 
কযা। 
ফযাখযা:  
অভায াআখ  লতা য. ূসফণয দযস ারাসতয তণভূ অসরাচনা কযায 
য ঙ্গত কাযসণআ ারাসতয রুকন লফলস অসরাচনা কসযন। কাযণ, তণ 
রুকসনয অসগআ স থাসক।  
ারাসতয প্রথভ রুকন: াভথণয থাকায সতণ দাাঁলড়স ারাত অদা কযা। 
অল্লা তা‘অরাতা‘অরা ফসরন, 

﴿ ْ ٔا ِ  َوكُُٔم ِتنِيَ  ّلِلذ َِٰ   [  ١٣٨/ ابللػة] ﴾٢٣٨ َق

‚অয মতাভযা অল্লায জনয দাাঁড়া লফনীত স‛। [ূযা অর-ফাকাযা, অাত: 
২৩৮] 
আভযান যালদাল্লাু অনু-য াদীস যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাসভয 
ফাণী: 

 «ضو كائٍا»



 

 

মুসলিম উম্মাহর জনয গুরুত্বূর্ণ দরসসর সাসে সংলিষ্ট লিধান  
44 

‚তুলভ দালড়স ারাত অদা কয‛।22  
এ ছাড়া এ লফলস অসরভসদয ঐকভতয যসসছ।  
লিতী রুকন: তাকফীসয তাযীভা। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ 
ফসরন,  

رواه اخلٍؿة إال  «ٌفجاح الطالة اىؽٓٔر، وحتػيٍٓا اتلهبري، وحتيييٓا اىتؿييً»
 اىنؿايئ

‚ারাসতয চালফ-কালি সি লফত্রতা, তায তাযীভা (ফা কভণকাণ্ড াযাভকাযী 
ফস্তু সি তাকফীয এফং ারাসতয ভালপ্ত সি ারাসভয ভাধযসভ‛।23  
আভাভ লতযলভমী ফসরন, এ াদীলি এ লফলসয ফণালধক লফশুদ্ধ াদী। এ 
ছাড়া ারাসত বুরকাযী াাফীসক যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ 
ফসরন,  

ٔء خً اؾجلبو اىلبية ـهرب»  «إذا كٍت إىل الطالة ـأؾبؼ الٔع
‚মখন তুলভ ারাসত দাাঁড়াসফ, তুলভ মু কয, তাযয তুলভ লকফরাভুখী  এফং 
অল্লাু অকফায তাকফীয ফর।24  
তৃতী রুকন: ূযা পালতা ড়া। ঈফাদা আফন াসভত যালদাল্লাু ‘অনু 
মথসকফলণণত, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন,  

 . الؿبػة رواه « الهجاب بفاحتة يلػأ لً ملَ ضالة ال»

                                           
22 ী ফুখাযী, াদী নং ১০৬৬; ী ভুলরভ, াদী নং  ১৯০৭; লতযলভমী, াদী নং 

৩৭১; নাাী, াদী নং ১৬৬০; অফু দাঈদ, াদী নং ৯৫২; আফন ভাজা, াদী নং 
১২৩১। 

23 লতযলভমী, াদী নং ৩; অফু দাঈদ, াদী নং ৬১; আফন ভাজা, াদী নং ২৭৫; ভুনাসদ 
অভদ ১/১২৩।  

24  ী ফুখাযী, াদী নং ৫৮৯৭; ী ভুলরভ, াদী নং ৩৯৭; লতযলভমী, াদী নং নং 
৩০৩; নাাী, াদী নং ৮৮৪; অফু দাঈদ, াদী নং ৮৫৬; আফন ভাজা, াদী নং 
১০৬০। 
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‚ূযা অর-পালতা মম ড়সফ না তায ারাত  না‛।25  
চতুথণ রুকন: রুকু কযা। অল্লা তা‘অরা ফসরন,  

ا﴿ َٓ حُّ
َ
أ ََ  َيَٰٓ ِي ْ  ٱَّلذ ٔا ُِ ٌَ ْ  َءا ٔا  [  ٧٧/  احلذ] ﴾٧٧ ٱۡرَنُػ

‚ম ভুলভনগণ, মতাভযা রুকু‘ কয‛। [ূযা অর-াজ, অাত: ৭৭]  
ী ফুখাযী  ী ভুলরসভ অফু ুযাযাুযাযা যালদাল্লাু অনু মথসক 
ারাসত বুরবুরকাযীয াদীস ফলণণত, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ 
মরাকলিসক ফরসরন,   

 «رانػا ثؽٍنئ شىت اركع خً»

‚তঃয তুলভ রুকু‘ কয, মাসত তুলভ রুকু‘ ফস্থা ুসযাুলয লস্থয ‛।26  
ঞ্চভ রুকন: রুকু মথসক ঈসি মাজা দণ্ডাভান া। কাযণ, যাূরুল্লাহ্ 
াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ারাসত বুরকাযীসক ফসরন,  

 «خً ارـع شىت ثػجعل كائٍا»
‚তঃয তুলভ ভাথা ঈিা, এভনলক তুলভ মাজা স দাড়া‛।27  
এ ছাড়া অফু ভাঈদ অর অনাযী যালদাল্লাু ‘অনু মথসক ফলণণত, 
যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন,  

ٔد الػكٔع يف ضيبّ الػرو ـيٓا يليً ال ضالة جتؼئ ال»   «والؿز
‚মম ফযলক্ত ারাসত ম তায লিসক মাজা না কসয তায ারাত শুদ্ধ  না।28 

                                           
25 ী ফুখাযী, াদী নং ৭২৩; ী ভুলরভ, াদী নং ৩৯৪; লতযলভমী, াদী নং ২৪৭; 

নাাী, াদী নং ৯১১; অফু দাঈদ, াদী নং ৮২২; আফন ভাজা, াদী নং ৮৩৭। 
26 ী ফুখাযী, াদী নং ৭২৪; ী ভুলরভ, াদী নং ৩৯৭; লতযলভমী, াদী নং ৩০৩; 

নাাী, াদী নং ৮৮৪; অফু দাঈদ, াদী নং ৮৫৬; আফন ভাজা, াদী নং ১০৬০। 
27 ী ফুখাযী, াদী নং ৭৬০; ী ভুলরভ, াদী নং ৩৭৩; লতযলভমী, াদী নং ৩০৩; 

নাাী, াদী নং ৮৮৪; অফু দাঈদ, াদী নং ৮৫৬; আফন ভাজা, াদী নং ১০৬০। 
28 লতযলভমী, াদী নং ২৬৫; নাাী, াদী নং ১০২৭; অফু দাঈদ, াদী নং ৮৫৫, আফন 

ভাজা, াদী নং ৮৭০। 
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লষ্ঠ রুকন: প্তাসঙ্গয ঈয বয কসয লজদা কযা। 
أمػت أن أؾزع ىلع ؾبػة أغظً/ ىلع اجلبٓة، وأشار بيعه ىلع أُفّ، واحلعيَ، والػكبتني، »

 ٌجفق غييّ.   «وأؼػاف اىلعٌني
অভাসক াত সঙ্গয য াজদা কযসত লনসদণ মদা সসছ। কার, 
নাক-াত লদস নাসকয লদসক আাযা, দুআ াত, দুআ াাঁিু  াসয 
অঙু্গরভূ।29  
প্তভ রুকন: লজদা মথসক ঈিা। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ 
ফসরন,  

  «خً ارـع شىت ثؽٍنئ رالؿا»
‚তাযয তুলভ ভাথা ঈিা এফং লস্থযতায াসথ ফসা‛।30  
ষ্টভ রুকন: ঈব াজদায ভসধয ফা। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল 
াাল্লাভ ারাসত বুরকাযী মরাকলিসক ফসরন,  

 «خً ارـع شىت ثػجعل رالؿا»
‚তঃয তুলভ ভাথা ঈিা এফং লস্থয স ফসা‛।31 
অসা যালদাল্লাু অনায ফাণী, লতলন ফসরন,   

ٔد لً يؿزع شىت يؿجٔي كاغعا اكن اجليب »  .«إذا رـع رأؾّ ٌَ الؿز
‚যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ াজদা মথসক ভাথা মতারায য 
ুসযাুলয না ফা মণন্ত লিতী াজদা কযসতন না‛।32  

                                           
29 ী ফুখাযী, াদী নং ৭৭৯; ী ভুলরভ াদী নং ৪৯০; লতযলভমী, াদী নং ২৭৩; 

নাাী, াদী নং ১০৯৭; অফু দাঈদ, াদী নং ৮৮৯; আফন ভাজা, াদী নং ৮৮৪। 
30 ী ফুখাযী, াদী নং ৭২৪; ী ভুলরভ, াদী নং ৩৯৭; লতযলভমী, াদী নং ৩০৩; 

নাাী, াদী নং ৮৮৪; অফু দাঈদ, াদী নং ৮৫৬; আফন ভাজা, াদী নং ১০৬০। 
31 ী ফুখাযী, াদী নং ৭২৪; ী ভুলরভ, াদী নং ৩৯৭; লতযলভমী, াদী নং ৩০৩; 

নাাী, াদী নং ৮৮৪; অফু দাঈদ, াদী নং ৮৫৬; আফন ভাজা, াদী নং ১০৬০। 
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নফভ রুকন: ারাসতয কর কভণ ম্পাদসন লস্থযতা ফরম্বন কযা। 
যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ারাসত বুরকাযী মরাকলিসক ফসরন, 

«خً اركع شىت ثؽٍنئ رانػا»
‚তঃয তুলভ রুকু‘ কয এফং রুকুসত লস্থযতা ফরম্বন কয‛।33  
অয যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ারাসত লস্থযতা ফরম্বন 
কযসতন এফং লতলন ফরসতন, 

  «ضئا نٍا رأيجٍٔين أضيل»
‚মতাভযা অভাসক মমবাসফ ারাত অদা কযসত মদসখছ মবাসফ ারাত 
অদা কয‛।34 
দভ রুকন: কর রুকন ধাযাফালকবাসফ ম্পাদন কযা। 
এগাযতভ রুকন: মল বফিসক তাাুদ ড়া।  
ফাসযাতভ রুকন: তাাহ্ ু দ ড়াকাসর ফা। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল 
াাল্লাভ ফসরন,  

يف الطالة ـييلو اتلصيات  والطئات واىؽيبات، الؿالم غييم  إذا ريؽ أشعكً»
 .. إىض احلعيح «أيٓا اجليب ورمحة ا وبػاكثّ، الؿالم غييِا وىلع غباد ا الطاحلني

‚মখন মতাভযা ারাসত ফসফ তখন তুলভ ফরসফ,  
ِ  اتلَِّصيَّاُت  َٔاُت  لِِلَّ يَ يِّبَاُت، َوالطَّ اَلمُ  َواىؽَّ ا َغيَيَْم  الؿَّ َٓ يُّ

َ
ِ  َورمَْحَةُ  اجلَّيِبُّ  أ ، الِلَّ ُّ اَلمُ  َوَبَػاَكثُ  الؿَّ

ِ  ِغبَادِ  وىلََعَ  َغيَيَِْا احِلِنَي، الِلَّ عُ  الطَّ َٓ ْش
َ
نْ  أ

َ
ُ  إِالَّ  إِهَلَ  الَ  أ عُ  الِلَّ َٓ ْش

َ
نَّ  َوأ

َ
ًعا أ ٍَّ   35َورَُؾٔهُلُ  َعبُْعهُ  حُمَ

                                                                                           
32 ী ভুলরভ, াদী নং ৪৯৮; অফু দাঈদ, াদী নং ৭৮৩; আফন ভাজা, াদী নং 

৮৯৩। 
33 ী ফুখাযী, াদী নং ৭২৪; ী ভুলরভ, াদী নং ৩৯৭; লতযলভমী, াদী নং ৩০৩; 

নাাী, াদী নং ৮৮৪; অফু দাঈদ, াদী নং ৮৫৬; আফন ভাজা, াদী নং ১০৬০। 
34 ী ফুখাযী, াদী নং ৬০৫। 
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‚মতাভযা মখন ারাসত ফসফ, তখন এ মদা‘অ ড়সফ‛।  
মতযতভ রুকন: নফী াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ-এয য দুরুদ ড়া। 
কা‘অফ আফন ঈজযা যালদাল্লাু ‘অনু মথসক ফলণণত, মখন তাযা যাূরুল্লাহ্ 
াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভসক ারাসতয দ্ধলত ম্পসকণ লজজ্ঞাা কসয, 
তখন লতলন ফসরন,  

نٍا ضييت ىلع إبػاْيً وىلع آل إبػاْيً إُم كٔلٔا/ امهلل ضو ىلع حمٍع وىلع آل حمٍع، »
ً إُم  ً وىلع آل إبػاْي محيع دليع، امهلل بارك ىلع حمٍع وىلع آل حمٍع نٍا باركت ىلع إبػاْي

 رواه الؿبػة.  «محيع دليع
‚তুলভ ফর, অল্লাুম্মা ...।‛36 
মচৌদ্দতভ রুকন: ডাসন  ফাসভ দুআ ারাভ প্রদান। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু 
অরাআল াাল্লাভ ফসরন,  

 «وحتيييٓا اىتؿييً»
‚ারাসতয ভালপ্ত সরা ারাভ‛।37  
যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাসভয ারাসতয দ্ধলত ফণণনা কযসত 
লগস অসা যালদাল্লাু অনায ঈলক্ত, লতলন ফসরন, ،ًالطالة باىتؿيي ً  واكن خيج
‚লতলন ারাভ িাযা ারাত মল কযসতন‛। ুতযাং ারাত মথসক ারার 
ায জনয ারাসভয প্রচরন যাখা সসছ। ারাভ সরা ারাসতয ভালপ্ত 
এফং মল ায অরাভত‛।38  

                                                                                           
35 ী ফুখাযী, াদী নং ৫৮৭৬; ী ভুলরভ, াদী নং ৪০২; লতযলভমী, াদী নং 

১১০৫, নাাী, াদী নং ১২৯৮; অফু দাঈদ, াদী নং ৯৬৮; আফন ভাজা, াদী নং 
৮৯৯। 

36 ী ফুখাযী, াদী নং ৩১৯০; ী ভুলরভ, াদী নং ৪০৬; লতযলভমী, াদী নং ৪৮৩; 
নাাী, াদী নং ১২৮৮; অফু দাঈদ, াদী নং ৯৭৬; আফন ভাজা, াদী নং ৯০৪। 

37 লতযলভমী, াদী নং ৩; আফন ভাজা, াদী নং ২৭৫। 
38 মদখুন, অ-ারালফর পী ভাসযপালতত-দরীর, খণ্ড ১ ৃ: ১৪৬, ১৪৮। 
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ষ্টভ দয: ারাসতয ালজফ 

ারাসতয ালজফভূ: এগুসরায ংখযা অি। অয তা সি,  

১. আহ্ যাসভয তাকফীয ফযতীত নযানয তাকফীযগুসরা 
২. আভাভ এফং একাকী ারাত অদাকাযীয সে  َع ًِ ٌْ  ُ  َش ًَ ِ ََحَِده ل  ফরা। 

৩. কসরয সে ََا د َولََك  َربَّ ًْ َ اْلْ  ফরা  

৪. রুকুসত  َاهَْػِظْيىِ  َرِّبَ  ُشْبَحان  ফরা 

৫. াজদা  َاأْلْْع  َرِّبَ  ُشْبَحان  ফরা। 

৬. ঈব াজদায ভসধয  ِلْ  اْغِفرْ  َرِب  ফরা  

৭. প্রথভ তাাহ্ ু দ ড়া 
৮. প্রথভ তাাহ্ ু দ ড়ায জনয ফা। 

ফযাখযা:  
াআখ যা. এ ধযসনয ারাসতয রুকন অসরাচনা কযায য ালজফভূ 
অসরাচনা কসযসছন। রুকনগুসরায অসরাচনা অসগ কযায কাযণ সি, 
ালজসফয তুরনা রুকসনয গুরুত্ব লধক। ারাসত ালজফ ছুসি মগসর 
াজদা াু িাযা ংসাধন কযা মা; লকন্তু রুকন ছুসি মগসর মকাসনা 
ংসাধন মনআ। ারাত ফালতর স মাসফ। আিা মাক ফা লনিা।  
ারাসতয প্রথভ ালজফ, আহ্ যাসভয তাকফীয ফযতীত নযানয তাকফীযগুসরা। 
কাযণ, আযাসভয তাকফীয ারাসতয রুকন।  
অবু্দল্লা আফন ভা‘ঈসদয ফাণী, লতলন ফসরন,   

ٔد»   .«رأيت اجليب  يكرب يف لك رـع وطفظ وكيام وكػ
‚অলভ যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভসক প্রলতলি ঈিা, নাভা, দাাঁড়াসত, 
 ফসত তাকফীয ফরসত মদসখলছ‛।39  

                                           
39 লতযলভমী, াদী নং ২৫৩; নাাী, াদী নং ১৩১৯; দাসযভী, াদী নং ১২৪৯। 
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লিতী ালজফ: আভাভ এফং একা নাভাজীয সে َعه َْ مَحِ ٍَ ِ َع ُ ل ٍِ  ফরা। অফু َؾ

ুযাযা যালদাল্লাু ‘অনু মথসক ফলণণত, লতলন ফসরন,  
يكرب شني يلٔم إىل الطالة خً يكرب شني يػكع خً يلٔل/ ؾٍع ا ملَ  اكن رؾٔل ا »

ٔ كائً/ ربِا ولم احلٍع   «محعه شني يػـع ضيبّ ٌَ الػكػة، خً يلٔل ْو

‚যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ মখন ারাত শুরু কযসতন, তখন 
তাকফীয ফরসতন। তাযয মখন লতলন রুকু‘ কযসতন তখন তাকফীয ফরসতন। 
তাযয মখন রুকু‘ মথসক ঈিসতন তখন ফরসতন ؾٍع ا ملَ محعه তাযয 

দালড়স ربِا ولم احلٍع  ফরসতন‛।40 

তৃতী ালজফ: কসরয জনযআ ٍْع  ফরা। মমভনলি ূসফণ অসরালচত َربََِّا َولََم احْلَ

সসছ।   
চুতুথণ  ঞ্চভ ালজফ:  রুকুসত  ًِ َ اىَْػِظيْ ُؾبَْصاَن  ফরা এফং  াজদা ُؾبَْصاَن َرِّبِّ
َ اأْلىلْع   ফরা। ুমাপা যালদাল্লাু অনুয াদী, লতলন ফসরন, যাূরুল্লাহ্ َرِّبِّ

াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ রুকুসত ফরসতন, اىػظيً رِّب ؾبصان  এফং 

াজদা األىلع رِّب ؾبصان  ফরসতন।41  

লষ্ঠ ালজফ:  ঈব াজদায ভসধয  ْرَبِّ اْؽِفْػ يِل ফরা। ুমাপা যালদাল্লাু 

‘অনু মথসক ফলণণত, লতলন ফসরন, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ দুআ 

                                           
40 ী ফুখাযী, াদী নং ৭৭০, ী ভুলরভ, াদী নং ৩৯২; লতযলভমী, াদী নং ২৫৪; 

নাাী, াদী নং ১০২৩; অফু দাঈদ, াদী নং ৮৩৬; আফন ভাজা, াদী নং ৮৬০। 
40 লতযলভমী, াদী নং ৩; আফন ভাজা, াদী নং ২৭৫। 
41 ী ভুলরভ, াদী নং ৭৭২; লতযলভমী, াদী নং ২২৬২, নাাী, াদী নং ১১৩৩; 

অফু দাঈদ, াদী নং ৮৭১; আফন ভাজা, াদী নং ৮৮৮; আভাভ লতযলভমী য. 
াদীলিসক ী ফসর অখযালত কসযন।  

41 লতযলভমী, াদী নং ৩; আফন ভাজা, াদী নং ২৭৫। 
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াজদায ভাসঝ ফরসতন  يل اؽفػ رب يل، اؽفػ رب ‚ম অল্লা তুলভ অভাসক 

েভা কসয দা, ম অল্লা তুলভ অভাসক েভা কসয দা।‛42  

প্তভ ালজফ: প্রথভ তাাহ্ ু দ ড়া। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল 
াাল্লাভ ফসরন,  

َ اىلػآن ـإذا ريؿت يف وؾػ الطالة ـاؼٍنئ » ً اكػأ ٌا ثيرس ٌ إذا كٍت يف ضالثم ـهرب خ
 .«واـرتش ـظغك اىيرسى خً تشٓع

‚মখন তুলভ মতাভায ারাসত দাাঁড়াসফ, তখন তুলভ অল্লাু অকফয ফরসফ, 
তাযয তুলভ কুযঅন মথসক মমখান মথসক মতাভায জ  তা ড়সফ। মখন 
তুলভ ারাসতয ভাসঝ ফসফ তখন তুলভ লস্থয স ফসফ। তুলভ মতাভায ফাভ 
যানসক লফলছস লদসফ। তঃয তাাুদ ড়সফ।‛43  
ষ্টভ ালজফ: প্রথভ তাাহ্ ু দ ড়ায জনয ফা। অবু্দল্লা ভাঈদ যালদাল্লাু 
‘অনু মথসক ভাযপু‘ াদী ফলণণত, লতলন ফসরন, 

«إذا كػعثً يف لك ركػجني ـلٔلٔا/ اتلصيات »
‚মতাভযা মখন দুআ যাকা‘অসতয ভাসঝ ফসফ তখন মতাভযা অত-তালযাত 
ড়।‛44 এ ছাড়া যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ মখন মমাসযয 
ারাসত তাাুদ ড়সত বুসর মান, তখন মম বফিকলি লতলন বুসর মান তায 
লযফসতণ ারাসভয ূসফণ দু’লি াজদা কসযন।45  
  

                                           
42 নাাী াদী নং ১১৪৫; আফন ভাজা, াদী নং ৮৯৭। 
43  লতযলভমী, াদী নং ৩০২; নাাী, াদী নং ১১৩৬; ভুনাসদ অভদ ৪/৩৪০; দাসযভী, 

াদী নং ১৩২৯। 
44 লতযলভমী, াদী নং ২৮৯; নাাী, াদী নং ১১৬৩; ভুনাসদ অভদ ১/৪৩৭, নং ৪১৬০। 
45 মদখুন, ভানাফু-াফীর, খণ্ড: ১ ৃ: ৮৭-৮৯। 
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নফভ দয: তাাহ্ ু দ: 
তাাহ্ ু দ থণাৎ অিালযাতু এয ফণণনা 
ারাত অদাকাযী লনম্নরূ ফরসফ, 

َْاُت  ِ  اتَلَِّحيَّاُت » ِيَباُت، َوالّصوَ ا َغوَْيَك  اَلّصالَمُ  َواهطَّ َّ يُّ
َ
، اِ  َورََْحَةُ  اجلَِّبُّ  أ ُُ  اَلّصالَمُ  َوَبَرََكثُ

ََا اِْلنِْيَ  اِ  ِغَبادِ  وَْعَ  َغوَْي دُ  الصَّ َّ ْش
َ
نَّ  أ

َ
ًدا أ ًَّ هُلُ  َعْبُدهُ  حُمَ ْْ  «َوَرُش

‚ঈচ্চাযণ: অিালযাতু লরল্লাল া ারাাতু াত তাআলযফাতু, 

অস ারাভু অরাআকা অআূযান্নলফআূ া যাভাতুল্লাল া ফাযাকাতুু, 

অস ারাভু অরাআনা া অরা-আফা-লদল্লাল াসরীন। অশ াদু অল্লা-আরাা 
আল্লাল্লাু া অশ াদু অন্না ভুাম্মদান ‘অফদুু া যাূরু।  
 “মাফতী আফাদাত  চণনা মভৌলখক, াযীলযক  অলথণক করআ অল্লায 
জনয, ম নফী অনায য অল্লায ালন্ত, যভত  ফযকত ফতীণণ মাক। 
অভাসদয য এফং অল্লায মনক ফান্দাগসণযগসণয য ালন্ত ফতীণণ 
মাক। অলভ ােয লদলি মম, অল্লা ছাড়া আফাদসতয মমাগয মকাসনা ভা„ফুদ মনআ 
এফং অয ােয লদলি মম, ভুাম্মদ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ অল্লায 
ফান্দা  যাূর। 

তঃয নফী াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ-এয য দুরূদদুরূদ  ফযকসতয 
মদা„অ ড়সত লগস ফরসফ: 

ىَّ » ُّ د   َْعَ  َصِن  اَلوَّ ًَّ د   آلِ  وََّْعَ  حُمَ ًَّ ا حُمَ ًَ ِِْيىَ  َْعَ  َصوَّْيَت  َل ِِْيىَ  آِلِِ َْعَ  وَ  إِبْرا  ََحِيدُ  إٍََِّك  إبَْرا

ْيدً  ِ
ىَّ . َّمَّ ُّ د   َْعَ  بَارِكْ  الو ًَّ د   آلِ  َْعَ  وَّ  حُمَ ًَّ ا حُمَ ًَ ِِْيىَ  َْعَ  بَاَرْكَت  َل ِِْيىَ  آلِ  َْعَ  وَ  إبَْرا  إٍََِّك  إبَْرا

ْيد ََحِْيدُ  ِ
 .«َّمَّ

ঈচ্চাযণ: “অল্লাুম্মা চারলর অরা ভুাম্মালদঈ া অরা অ-রী ভুাম্মলদন 
কাভা ছাল্লাআকা অরা আফযাীভা া অরা-অ-রী আফযাীভা আন্নাকা াভীদুভ 
ভাজীদ। া ফালযক অরা ভুাম্মালদআূ া অরা অরী ভুাম্মলদন কাভা ফা-
যাকতাঅরা আফযাীভা া অরা-অ-রী আফযাীভ আন্নাকা াভীদুম্  ভাজীদ।  
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 “ম অল্লা! ভুাম্মদ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ  তাাঁয ফংধযগসণয 
য যভত নালমর কসযা, মমভনলি কসযলছসর আফযাীভ অরাআল ারাভ  
তায ফংধযসদয য। লনশ্চআ তুলভ প্রংনী  ম্মানী এফং ফযকত 
নালমর কয ভুাম্মদ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ-এয য, তাাঁয 
ফংধযগসণয য, মমভনলি নালমর কসযলছসর আফযাীভ অরাআল ারাভ  
তায ফংধযগসণয য। লনশ্চআ তুলভ প্রংনী  ম্মালনত।” 

তঃয ারাত অদাকাযী মল তাাহ্ ু সদয য অল্লায কাসছ অশ্র 
চাআসফ জাান্নাসভয অমাফ  কফসযয অমাফ মথসক, জীফন-ভৃতুযয মপতনা 
মথসক এফং ভী-দজ্জাসরয লপতনা মথসক। তাযয অন ছন্দভত অল্লায 
কাসছ মদা„অ কযসফ, লফসল কসয নফী াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ মথসক 
ফলণণত, মদা„অগুসরা ফযফায কযা সফণািভ। তন্মসধয একলি সরা লনম্নরূ:  

ىَّ » ُّ ِِ َوُشْمرِكَ  ِذْلركَ  َْعَ  أِغِنْ  اَلو ٌِ  «ِغَباَدثَِك  وَُحْص
ىَّ » ُّ ُت  إِِّنْ  الو ًْ ا َنْفِسْ  َظوَ ًً ال َلثرِْيًا ُظوْ َْْب  َيْغِفرُ  وَّ ٍُ ٌْ  َيْغِفَرةً  ِل  َفاْغِفرْ  أٍَْت  إاِل اذلُّ َِْدكَ  ِي  ِغ

ٍَْت  إٍََِّك  َوارََْحِْنْ 
َ
رُ  أ ْْ  «الرَِّحْيىُ  اهَْغُف

ঈচ্চাযণ: “অল্লাুম্মা অ-আনী অরা-লজক লযকা া শুক লযকা া ুস লন 
আফাদালতক। অল্লাুম্মা আন্নী জারাম্ তু নাপী জুরভান কাীযাঈ” ারা 
আাগলপরুজ জুনু-ফা আল্লা অন তা পাগলপযরী ভাগলপযাতাম্  লভন আন লদকা ায 
াভনী আন্নাকা অন তার গাপুরুয যাীভ। 

‚ ম অল্লা! অভাসক মতাভায লমলকয, শুকলযা অদা  বাসরাবাসফ মতাভাযআ 
আফাদাত কযায তাপীক দা। অয ম অল্লা! অলভ অভায লনসজয য 
সনক মফল মুরুভ কসযলছ, অয তুলভ ছাড়া গুনাভূ ভাপ কযসত াসয না। 
ুতযাং তুলভ মতাভায লনজ গুসণ অভাসক ভাজণনা কসয দা এফং অভায প্রলত 
যভ কসযা। তুলভ মতা ভাজণনাকাযী লত দারু”। 
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অবু্দল্লা আফন ভাঈদ যালদাল্লাু ‘অনু মথসক ফলণণত, লতলন ফসরন, যাূরুল্লাহ্ 
াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ অভাসদয লদসক ঘুসয দাাঁলড়স ফরসরন, মখন 
মতাভযা ারাত অদা কযসফ, তখন ফরসফ, 

َْاُت  ِ  اتَلَِّحيَّاُت »  ِيَباُت، َوالّصوَ ا َغوَْيَك  اَلّصالَمُ  َواهطَّ َّ يُّ
َ
، اِ  َورََْحَةُ  اجلَِّبُّ  أ ُُ  اَلّصالَمُ  َوَبَرََكثُ

ََا اِْلنِْيَ  اِ  ِغَبادِ  وَْعَ  َغوَْي دُ  الصَّ َّ ْش
َ
نَّ  أ

َ
ًدا أ ًَّ هُلُ  َعْبُدهُ  حُمَ ْْ   «َوَرُش

তাযয ভসনয খুল ভসতা মদা‘অ কযসফ।46  
ফযাখযা: 
তাাুদ লফলস অবু্দল্লা আফন ভাঈসদয াদীলিআ ফণালধক লফশুদ্ধ।  
অফু ভাঈদ অর ফাদযী যালদাল্লাু ‘অনু মথসক ফলণণত, লতলন ফসরন, ফীয 
আফন া‘অদ যালদাল্লাু ‘অনু মথসক ফলণণত, ম অল্লায যাূর, অল্লা 
তা‘অরা অভাসদযসক অনায য দুরূদ ড়ায লনসদণ লদসসছন। অভযা 
কীবাসফ দুরূদ ড়ফ? যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ চু থাকসরন। 
তাযয ফরসরন, মতাভযা ফর,  

ًَ إََُِّم » يْ ِْ ًَ َو ىلَعَ آِلِِ إبَْػا يْ ِْ ا َضيَّيَْت ىلَعَ إِبْػا ٍَ ٍع َن ٍَّ ٍع وَّىلَعَ آِل حُمَ ٍَّ ًَّ َضوِّ ىلَعَ حُمَ ُٓ يعُ اَليَّ   مَحِ

ا بَاَرْكَت  ٍَ ٍع َن ٍَّ ٍع وَّ ىلَعَ آِل حُمَ ٍَّ ًَّ بَارِْك ىلَعَ حُمَ ُٓ يًْع. الي ِ ًَ  دلَّ يْ ِْ ًَ َو ىلَعَ آِل إبَْػا يْ ِْ ِإََُّم  ىلَعَ إبَْػا
يْع ِ يُْع دلَّ  «مَحِ

অয ারাভ মতাভাসদয মমভন লখাসনা সসছ।47 
ভূরাি:  
তাযয মল তাাুসদ জাান্নাসভয অমাফ, কফসযয অমাফ, জীফন  ভৃতুযয 
লপতনা, ভাী অদ-দাজ্জাসরয লপতনা সত অশ্র চাআসফ। তাযয ভসনয 

                                           
46 ী ফুখাযী, াদী নং ৫৮৭৬; ী ভুলরভ, াদী নং ৪০২; লতযলভমী, াদী নং ২৮৯; 

নাাী, াদী নং ১১২৯৮; অফু দাঈদ, াদী নং ৯৬৮; আফন ভাজা, াদী নং ৮৯৯। 
47 ী ভুলরভ, াদী নং ৪০৫; লতযলভমী, াদী নং ৩২২০; নাাী, াদী নং ১২৮৫; 

অফু দাঈদ, াদী নং ৯৭৯। 
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চালদা মভাতাসফক মদা‘অ ছন্দ কসয লনসফ, লফসলকসয মা াদী িাযা াফযস্ত 
সসছ তা মথসক 
ফযাখযা:    
অফু ুযাযা যালদাল্লাু ‘অনু মথসক ফলণণত, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল 
াাল্লাভ ফসরন, মখন মতাভযা তাাুদ ড়সফ তখন মতাভযা চাযলি লজলন 
মথসক অল্লায লনকি অশ্র চাআসফ এফং মদা‘অ ড়সফ। 

َ ـجِة » َ ـجِة املصيا واملٍات، وٌ َ غغاب اىلرب، وٌ َ غغاب رًِٓ، وٌ ٔذ بم ٌ امهلل إين أغ
  «املؿيس ادلرال

‚ম অল্লা! অলভ মতাভায জাান্নাসভয অমাফ, কফসযয অমাফ, জীফন ভৃতুযয 
লপতনা  ভাী অদ-দাজ্জাসরয লপতনা মথসক অশ্র কাভনা কলয‛।48  
াদী িাযা প্রভালণত  মম, ারাসতয মলাংস যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল 
াাল্লাভ-এয য দুরূদ ড়ায য অল্লায লনকি চাযলি লজলন মথসক 
অশ্র চাা মাসফ। 
ভূরাি: 
তন্মসধয নযতভ সি, লনম্নাক্ত মদা‘অ কযা:  

 «غبادثك وحصٌ وشمرك ذلرك ْع أغن امهلل»

‚ম অল্লা, অলন অভাসক অনায লমলকয, মাকয  ঈিভ আফাদসতয জনয 
াাময-সমালগতা করুন‛।  
নুরূ অয ফরসফ,  

 غَدك يٌ يغفرة ل فاغفر أٍت إال اذلٍْب يغفر وال لثريا ظوًا ٍفس ظوًت إّن امهلل» 
 « الرحيى اهغفْر أٍت إٍك وارَحن

                                           
48 ী ফুখাযী, াদী নং ১৩১১; ী ভুলরভ, াদী নং ৫৮৮; লতযলভমী, াদী নং 

৩৬০৪; নাাী, াদী নং ৫৫১৪; অফু দাঈদ, াদী নং ৯৮৩; আফন ভাজা, াদী নং 
৯০৯। 
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তসফ প্রথভ তাাুসদ অিালযাতু লরল্লাল... মথসক দু’ াাদাত (অাদু 
অন রা-আরাা...অফদুু াযাূরুু) মল কসয মমায, অয, ভাগলযফ  
আায ারাসত তৃতী যাকা‘অসতয জনয দাাঁলড়স মাসফ। তাসত মলদ ভুলল্ল 
দুরূদ সড় মন তসফ তা অয ঈিভ। কাযণ াদীভূসয ফযাকাথণ এয 
সে প্রভাণফ। তাযয তৃতী যাকা‘অসতয জনয দাাঁড়াসফ। 
ফযাখযা:  
অফু ফকয ললদ্দক যালদাল্লাু অনু মথসক ফলণণত, লতলন যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু 
অরাআল াাল্লাভসক ফরসরন,  

امهلل إين ظيٍت ُفيس ظيٍا ندريا وال يؾفػ »غيٍين داعء أدغٔ بّ يف ضاليت، كال/ كو/ »
  «اذلُٔب إال أُت ـاؽفػ يل ٌؾفػة ٌَ غِعك وارمحين إُم أُت اىؾفٔر الػشيً 

‚অভাসক একলি মদা‘অ ললখস লদন, মা িাযা অলভ অভায ারাসত মদা‘অ 
কযসফা। তখন যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফরসরন, তুলভ এ 
মদা‘অ ড়: 

« ًَّ ُٓ ْ  الي ُت  إِينِّ ٍْ ا َنْفيِسْ  َظيَ ًٍ ا ُظيْ َُُْٔب  َيْؾِفػُ  وَّال َنِدرْيً ْؾِفَػةً  يِل  ـَاْؽِفػْ  أَُْت  إِال اذلُّ ٌَ  َْ ٌِّ 

َُْت  إََُِّم  َوارمَْحيِْنْ  ِغِِْعكَ 
َ
ْٔرُ  أ ًُ  اىَْؾُف   49«الػَِّشيْ

াদী িাযা প্রভালণত  মম, ারাসতয ভসধয মদা‘অ কযা বফধ। মদা‘অ 
কফুসরয নযতভ স্থান সরা, তাাুদ, দরূদ  চাযলি লফল মথসক অশ্র 
চাায য। অবু্দল্লা আফন ভাঈদ যালদাল্লাু ‘অনু ফলণণত, লতলন ফসরন,  

   «خً حلجظري ٌَ ادلاعء أغزبّ إحلّ ـيعغٔ»
‚তঃয তায তায লনকি মমফ মদা‘অ ছন্দ তা লদস মদা‘অ কযসফ‛।50  
এ াদী িাযা অয প্রভালণত  মম, ারাসতয ভসধয াদীস ফলণণত ফা ফলণণত 
                                           
49 ী ফুখাযী, াদী নং ৭৯৯; ী ভুলরভ, াদী নং ২৭০৫; লতযলভমী, াদী নং 

৩৫৩১; নাাী, াদী নং ১৩০২; আফন ভাজা, াদী নং ৩৮৩৫। 
50 ী ফুখাযী, াদী নং ৫৮৭৬; ী ভুলরভ, াদী নং ৪০২; নাাী, াদী নং ১২৯৮; 

অফু দাঈদ, াদী নং ৯৬৮; দাযভী, াদী নং ১৩৪০। 
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ন ফ ধযসনয মদা‘অ মলদ তা যী‘অত লনললদ্ধ না  তসফ তা কযা জাসম। 
যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন,  

  «خً حلجظري ٌَ املؿأىة ٌا شاء»

‚তাযয ছন্দ নুমাী অল্লায লনকি প্রাথণনা কযসফ‛।51  
  

                                           
51 ী ভুলরভ, াদী নং ৪০২; নাাী, াদী নং ১২৯৮; অফু দাঈদ, াদী নং ৯৬৮; 

দাসযভী, াদী নং ১৩৪০। 
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দভ দয: ারাসতয ুন্নাতভু 

ারাসতয ুন্নতভূ। তন্মসধয কসকলি সরা:  
১. ারাসতয শুরুসত প্রাযলম্ভক মদা„অ ফা তাস ফী ড়া।ফযাখযা:  
মমভন, 
এক. 

َك َواَل إِهَلَ َغرْيُكْ » َم َوَتَػاىَل َرعُّ ٍُ ِعَك َوَتبَارََك اْؾ ٍْ ًَّ َوِِبَ ُٓ  «ُؾبَْصاََُم الي
‚ম অল্লা! মতাভায লফত্রতা ফণণনা কযলছ মতাভযা প্রংায াসথ। মতাভযা 
নাভ ফযকতভ, মতাভায ভমণাদা লত ুঈসচ্চ এফং তুলভ ছাড়া আফাদসতয মমাগয 
লতযকায মকাসনা ঈায মনআ।‛ 

থফা, দুআ. 
ْؾػِ » ٍَ ْ ِق َو ال رْشِ ٍُ ْ ا بَاَغْعَت ال ٍَ ًَّ بَاِغْع بَييِْنْ َوَبنْي َطَؽايَاَي، َن ُٓ َْ َطَؽايَاَي اَلي ٌِ ًَّ َُفِِنْ  ُٓ ِب، الي

اِء َواىرَْبَد ٍَ ْ َْ َطَؽايَاَي بَاثلَّيِذ َوال ٌِ ًَّ اَؽِؿييِْنْ  ُٓ ََ ادّلنَِؽ، الي ٌِ ِْب األْبيَُظ  ْ اثَلَّٔ ا ُيَِِّقِّ ٍَ  «َن
‚ম অল্লা! তুলভ অভায এফং অভায া-যালয ভসধয এভন দূযত্ব ৃলষ্ট কসয 
দা, মমভন তুলভ ূফণ  লশ্চসভয ভসধয দূযত্ব ৃলষ্ট কসযসছা। ম অল্লা! তুলভ 
অভাসক অভায াভূ মথসক এভনবাসফ লযষ্কায-লযিন্ন কসয দা, 
মমবাসফ াদা কাড় ভরা মথসক লযষ্কায-লযিন্ন কযা । ম অল্লা, তুলভ 
অভাসক অভায াভূ মথসক ালন, ফযপ  ললয িাযা মধৌত কসয দা।‛ 

এগুসরা ফযতীত াদীস প্রভালণত নয মম মকাসনা প্রাযলম্ভক মদা‘অ ড়সর 
চরসফ।  

ভূরাি: 
২. দাাঁড়াসনা ফস্থা রুকুয অসগ  রুকুয সয ডান াসতয তারু ফাভ াসতয 
ঈয মযসখ ফুসকয ঈয ধাযণ কযা। 

৩. প্রথভ তাকফীয ফরায ভ, রুকুসত মাায ভ, রুকু‘ মথসক ঈিায ভ 
এফং প্রথভ তাাহ্ ু দ মসল তৃতী যাকা„অসতয জনয দাাঁড়াসনায ভ 
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ঙু্গরীভূ ংমুক্ত  যর মযসখ ঈব াত ঈব কাাঁধ ফা কান ফযাফয 
ঈসিারন কযা। 
৪. রুকু‘ এফং াজদা একালধকফায তাফী ড়া।  
৫. রুকু মথসক ঈিায সয ‘যাব্বানা রাকার াভদ’ এয মচস লতলযক্ত মা 
ফলণণত অসছ তা াি কযা এফং ঈব াজদায ভসধয ফস একালধকায 
ভাগলপযাসতয মদা„অ ড়া। 

৬. রুকু ফস্থা লি ফযাফয ভাথা যাখা। 

৭. াজদাফস্থা ফাুি ফসেয ঈব াশ্বণ মথসক এফং মি ঈরুি মথসক 
ফযফধাসন যাখা। 

৮. াজদায ভ ফাুি জলভন মথসক ঈসয ঈলিস যাখা। 

৯. প্রথভ তাাহ্ ু দ ড়ায ভ  াজদায ভধযফতণী বফিসক ফাভ া লফলছস 
তায ঈয ফা এফং ডান া খাড়া যাখা।  
১০. মল তাাহ্ ু সদ „তাাযরুক‟ কসয ফা। এয দ্ধলত সরা, াছায ঈয 
ফস ফাভ া ডান াসয নীসচ মযসখ ডান া খাড়া যাখা। 

১১. প্রথভ  লিতী তাাুসদ ফায শুরু মথসক তাাহ্ ু দ ড়ায মল মণন্ত 
াাদাত ঙু্গরী িাযা আাযা কযা এফং মদা„অয ভ নাড়াচাড়া কযা।  
১২. প্রথভ তাাহ্ ু সদয ভ ভুাম্মদ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ  তাাঁয 
লযফায-লযজন এফং আফাযীভ অরাআল ারাভ  তাাঁয লযফায-লযজসনয 
য দুরূদ  ফযকসতয মদা„অ কযা। 

১৩. মল তাাহ্ ু সদ মদা„অ কযা। 

১৪. পজয, জুভু„অ, ঈব ইদ  আসস্তকায ারাসত এফং ভাগলযফ  আায 
ারাসতয প্রথভ দুআ যাকা‘অসত ঈচ্চস্বসয লকযাত ড়া। 

১৫, মমায  অসযয ারাসত, ভাগলযসফয তৃতী যাকা‘অসত এফং ‘আায 
মল দুআ যাকা„অসত চুস চুস লকযাত ড়া।  
১৬. ূযা অর-পালতায লতলযক্ত কুযঅন ড়া। 
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এয াসথ াদীস ফলণণত নযানয ুন্নাতগুসরায প্রলত মখার যাখসত সফ। 
মমভন, আভাভ, ভুক্তাদী  একালক ারাত অদাকাযীয সে রুকু‘ মথসক ঈিায 
য যাব্বানা ারাকার াম্ দ ফরায াসথ লতলযক্ত মা ড়া  তা  
ুন্নাত।  নুরূবাসফ রুকুসত ঙু্গরীগুসরা পাাঁক কসয ঈব াত াাঁিুয ঈয 
যাখা ুন্নাত। 

ফযাখযা:  
ারাসতয ুন্নাতভূসক দু’বাসগ বাগ কযা মা।  
প্রথভ: কথা ুন্নাত  
লিতী: অভরী ুন্নাত 
মরখক এ ুন্নাতগুসরা ভূর লকতাসফ ঈসল্লখ কসযসছন। এ ুন্নাতগুসরা অদা 
কযসতআ সফ -এভন ন। তসফ মলদ মকঈ কসয তাসর াাফ াসফ। অয 
মলদ মকাসনা ফযলক্ত না কসয ফা ফ ুন্নাত মছসড় মদ তাসর তায ু কুভ নযানয 
ুন্নাসতয ভসতাআ। তাসত মকাসনা গুণা সফ না। তসফ ভুলরভসদয জনয ঈলচত 
সরা, এ ুন্নাসতয য অভর কযা। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ 
ফসরন,    

   «غييكً بؿنيت وؾِة اخليفاء الػاشعيَ املٓعيني غغٔا غييٓا باجلٔارغ»
‚মতাভযা অভায ুন্নাত এফং মখারাপাস যাসদীসনয ুন্নাতসক অাঁকসড় ধয। 
মতাভযা মফ ুন্নাসতয য মগাড়ালরয দাাঁত লদস কাভসড় ধসয িুি লফচর 
থাক‛।52 অল্লাআ বাসরা জাসনন।  

একাদ দয: ারাত ফালতসরয কাযণভূ 

ারাত ফালতর কসয এভন লফল অিলি: 

                                           
52 লতযলভমী, াদী নং ২৬৭৬; আফন ভাজা, াদী নং ৪৪; ভুনাসদ অভদ ১২৬/৪; 

দাসযভী, াদী নং ৯৫। 
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১. মজসনশুসন আিাকৃত কথা ফরা। না জানায কাযসণ ফা বুসর কথা ফরসর 
তাসত ারাত ফালতর  না।  
২. ব্দ কসয াা, ৩. খাা, ৪. ান কযা, ৫. রজ্জাস্থান ারাসত ফযআ 
অফৃত যাখসত  যীসযয এভন ং ঈনু্মক্ত া, ৬. লকফরায লদক মথসক 
নযলদসক মফল লপসয মাা, ৭. ারাসতয ভসধয য য সতুক কভণ মফল 
কযা, ৮. লফত্রতা নষ্ট া। 

ফযাখযা:  
ারাসতয তণ, রুকন, ালজফ  কথায ুন্নত  কভণগত ুন্নত অসরাচনা 
কযায য ারাত ফালতর কসয এভন লফলগুসরা অসরাচনা শুরু কসযন। মাসত 
একজন ভুলরভ ারাত ফালতর কসয এভন লফলগুসরা ম্পসকণ তকণ সত 
াসয।  
ারাত ফালতর লফলগুসরা লনম্নরূ:  
এক- মজসনশুসন আিাকৃত কথা ফরা। না জানায কাযসণ ফা বুসর কথা ফরসর 
তাসত ারাত ফালতর  না।কাযণ, মাসদ আফন অযকাভ যালদাল্লাু ‘অনু 
মথসক ফলণণত, লতলন ফসরন,  
 

 .«ـأمػُا بالؿهٔت، وُٓيِا غَ الالكم»
‚অভাসদযসক চু থাকসত লনসদণ মদা  এফং কথা ফরসত লনসলধ কযা 
।‛53  
দুআ- াল। অল্লাভা আফনুর ভুনলময ফসরন, াল ারাত বঙ্গকাযী -এ লফলস 
কসরয ঐকভতয প্রলতলষ্ঠত। 

                                           
53 ী ফুখাযী  ী ভুলরভ। 
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লতন, চায: খাা  ান কযা। অল্লাভা আফনুর ভুনলময ফসরন, অভায জানা 
ভসত কসরআ এ লফলস একভত মম, পযম ারাসত আিাকৃত মখসর  ান 
কযসর তাসক ফযআ ারাত ূনযা অদা কযসত সফ। 
াাঁচ- রজ্জাস্থান নযানয তয ারাসত ফযআ অফৃত যাখা। যীসযয এভন 
ং মখারা যাখা ারাত লফনষ্টকাযী। কাযণ, ারাসতয তণ সরা, তয মঢসক 
যাখা অয মলদ তণ না াা তাসর ারাত ফালতর স মাসফ।  
ছ- লকফরায লদক মথসক নযলদসক মফল লপসয মাা। কাযণ, ারাসতয তণ 
সরা, লকফরায লদসক ভুখ কযা। মমভন, ূসফণ ঈসল্লখ কযা সসছ। 
াত- ারাসতয ভসধয য য সতুক কভণ মফল কযা। কসরয ঐকভসতয 
সতুক কভণ যয মফল কযসর ারাত ফালতর সফ, মমভনলি কাপী লকতাসফ 
ফলণণত সসছ। অয মলদ াভানয  তসফ ারাত বঙ্গ সফ না। কাযণ, 
যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ঈভাভা যালদাল্লাু ‘অনাসক ারাসত 
ফন কযসতন। মখন লতলন দাাঁড়াসতন তখন ফন কযসতন, মখন াজদা 
কযসতন লনসচ যাখসতন। এ ছাড়া ূমণ গ্রসণয ারাসত যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু 
অরাআল াাল্লাভ একফায াভসন অফায লছসন অা মাা কসযসছন।  
অি-  লফত্রতা নষ্ট া। কাযণ, ারাসতয তণ সরা, লফত্রতা। ুতযাং 

মখন মু নষ্ট সফ, তখন ারাত ফালতর সফ।  
  



 

 

মুসলিম উম্মাহর জনয গুরুত্বূর্ণ দরসসর সাসে সংলিষ্ট লিধান  
64 

িাদ দয: মুয তণভূ 

মুয তণ মভাি দলি: 
১- আরাভ, ২- ফুলদ্ধ ম্পন্ন া, ৩- বাসরা-ভন্দ াথণসকযয জ্ঞান থাকা, ৪-  
লনত কযা, ৫- এ লনত মু মল না া মণন্ত ফজা যাখা, ৬- মু 
ালজফ কসয এভন কাজ ফন্ধ কযা, ৭- মুয ূসফণ আসস্তঞ্জা থফা আসস্তজভায 
কযা, ৮- মুয ালনয লফত্রতা  তা ফযফাসযয বফধতা থাকা, ৯- যীসযয 
চাভড়া মণন্ত ালন মৌঁছায প্রলতফন্ধকতা দূয কযা, ১০- ফণদা মায মু বঙ্গ  
তায সে ারাসতয ভ ঈলস্থত া। 

ফযাখযা:  
মুমুয তণভূ:  
১- আরাভ, ২- ফুলদ্ধ ম্পন্ন া, ৩- বাসরা-ভন্দ াথণসকযয জ্ঞান, ৪- লনত 
কযা। ুতযাং কাসপসযয মু শুদ্ধ ন, আরাভ ছাড়া তায মুমু গ্রণসমাগয 
ন। াগসরয মু শুদ্ধ ন। কাযণ, ম যী‘অসতয লফধাসনয অতাভুক্ত। 
মছািযা মাযা বাসরা-ভন্দ াথণকয কযসত াসয না তাসদয মুমু গ্রণসমাগয 
ন। নুরূবাসফ মম মুমুয লনত কসয না তায মু গ্রণসমাগয সফ না। 
মমভন, ম াত-ভুখ মধৌত কযা, িাণ্ডা রাগায ঈসদ্দসয, াত া মথসক ধুসরা 
ভরা ফা চলফণ দুয কযায ঈসদ্দসয াতভুখ মধৌত কযসরা।  
৫- এ লনত মু মল না া মণন্ত ফজা যাখা, ৬- মু ালজফ কসয 
এভন কাজ ফন্ধ কযা,  
৮- ালনয লফত্রতা  তা ফযফাসযয বফধতা থাকা। লফত্র ালন লদস মু 

সফ না। নুরূবাসফ ালন বফধ সত সফ। বফধ ালন মমভন, চুলয কযা 
ালন, মজাযজফযদলস্ত কসয মনা ালন, ফা বফধ ন্থা প্রাপ্ত ালন িাযা মু 
শুদ্ধ সফ না।  
মুয ূসফণ  প্রাকৃলতক প্রসাজন ুযা কযায য আসস্তঞ্জা থফা আসস্তজভায 
কযা।  



 

 

মুসলিম উম্মাহর জনয গুরুত্বূর্ণ দরসসর সাসে সংলিষ্ট লিধান  
65 

যীসযয চাভড়া মণন্ত ালন মৌঁছায প্রলতফন্ধকতা দূয কযা। মমভন, ভালি, অিা, 
মভাভ, মনরালর আতযালদ, মাসত চাভড়া যালয ালন মৌঁসছ। 

ফণদা মায মু বঙ্গ  তায সে ারাসতয ভ ঈলস্থত া। কাযণ, 
যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ভুস্তাামা অক্রান্ত ভলরাসক প্রলত 
ারাসতয জনয মু কযায লনসদণ মদন। অল্লাআ বাসরা জাসনন। 
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ত্রসাদ দয: মুয পযমভু 

মুয পযমভূ; এগুসরা মভাি ছলি: 
১. ভুখভণ্ডর মধৌত কযা। নাসক ালন লদস ঝাড়া  কুলর কযা এয ন্তবুণক্ত।  
২. কনুআ মণন্ত ঈব াত মধৌত কযা। 
৩. মূ্পণণ ভাথা ভাস কযা। কান ভাথায ন্তবুণক্ত।  
৫. দুআ া িাখনু মধাা।  
৪. মুয কামণাফরী মণাক্রসভ ম্পন্ন কযা   
৬. এগুসরা যয ম্পাদন কযা। 

ঈসল্লখ থাসক মম, ভুখভণ্ডর, ঈব াত  া লতনফায কসয মধৌত কযা 
ভুস্তাাফ। এবাসফ লতনফায কুলর কযা  নাসক ালন লদস ঝাড়া ভুস্তাাফ। পযম 
ভাত্র একফাযআ। তসফ, ভাথাভাস একালধকফায কযা ভুস্তাাফ ন। এ ফযাাসয 
কলত ী াদী ফলণণত অসছ। 
ফযাখযা:  
মুয পযম ম্পসকণ অল্লা তা‘অরা ফসরন,  

ا﴿ َٓ حُّ
َ
أ ََ  َيَٰٓ ِي ْ  ٱَّلذ ٔٓا ُِ ٌَ ًۡ  إَِذا َءا ُخ ٍۡ ةِ  إَِل  ُر َٰٔ يَ ْ  ٱلطذ ٔا ًۡ  فَٱۡغِصيُ ُس َْ ًۡ  وُُحٔ يِۡديَُس

َ
َرافِقِ  إَِل  َوأ ٍَ ۡ  ٱل

 ْ ٔا ًۡ  َوٱۡمَصُر ًۡ  ةُِرُءوِشُس رُۡحيَُس
َ
َهۡػَتنۡيِ   إَِل  َوأ

 [  ٦/ عة املائ] ﴾٦ ٱىۡ

‚ম ভুলভনগণ, মখন মতাভযা ারাসত দণ্ডাভান সত চা, তখন মতাভাসদয ভুখ 
 কনুআ মণন্ত াত মধৌত কয, ভাথা ভাস কয এফং িাখনু মণন্ত া (সধৌত 
কয)।‛ [ূযা অর-ভাসদা, অাত: ৬]  
 
প্রথভ পযম: ভুখভণ্ডর মধৌত কযা, নাসক ালন লদস ঝাড়া  কুলর কযা এয 
ন্তবুণক্ত। অল্লা তা‘অরা ফসরন,  
কুলর কযা  নাসক ালন মদা ালজফ ায কাযণ, এ দু’লি ঙ্গ মচাযায 
ন্তবুণক্ত। এ ছাড়া মতজন াাফী যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ-এয 
মুয দ্ধলত ফণণনা কসযসছন ফাআ কুলর কযা  নাসক ালন মদায কথা 
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ঈসল্লখ কসযসছন। অফু ুযাযা যালদাল্লাু ‘অনু মথসক ফলণণত াদীস 
এসসছ, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন,  

  «إذا ثٔعأ أشعكً ـييزػو يف أُفّ ٌاء خً حلنرثه»

‚মখন মকাসনা ফযলক্ত মু কসয, ম মমন নাসক ালন মদ তঃয নাক 
মঝসড় মপসর‛।54  
মুয লিতী পযম: দুআ াত মধাা। অল্লা তা‘অরাতা‘অরা ফসরন,   

 ًۡ يِۡديَُس
َ
َرافِقِ  إَِل  َوأ ٍَ ۡ  ٱل

কনুআ মধাা পযম। কাযণ, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ মুসত 
কনুআ ধুআসতন।  
তৃতী পযম: ভাথা ভাস কযা। অয কান ভাথায ং লসফ ধতণফয সফ। 
অল্লা তা‘অরা ফসরন,  ْ ٔا ًۡ  َوٱۡمَصُر ةُِرُءوِشُس  

নুরূবাসফ যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন,  
  «األذُان ٌَ الػأس»

‚ঈব কান ভাথায ং‛।55  
কাযণ, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ মুসত কান  ভাথা ভাস 
কযসতন।  
চতুথণ পযম: দুআ া িাখনু মধাা। কাযণ অল্লা ফসরন,  

 ًۡ رُۡحيَُس
َ
َهۡػَتنۡيِ   إَِل  َوأ

 ٱىۡ

ঞ্চভ পযম: মুয কামণাফরী মণাক্রসভ ম্পন্ন কযা। কাযণ, অল্লা তা‘অরা 
মুয কামণভূসক ধাযাফালক ঈসল্লখ কসযসছন। দুআ মধাায ফস্তুয ভাসঝ ভাস 
কযায একলি লফলসক লনস এসসছন। একআ ধযসনয ফস্তুসদয ভধযখাসন নয 
ফস্তু ঈসল্লখ কসয লবন্ন কসয লদসসছন। এয িাযা প্রলতপলরত  মম, তযতীফ ফা 

                                           
54 ী ফুখাযী, ী ভুলরভ, অফু দাঈদ, নাাী।  
55 অফু দাঈদ, াদী নং ৩৭; অফু দাঈদ, াদী নং ১৩৪; আফন ভাজা, াদী নং ৪৪৪। 
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ধাযাফালকতা জরুযী। অয যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ স্বং মুয 
দ্ধলত ফণণনা এ ধাযাফালকতা ফজা যাসখন। অয তায কথা  অভর ফআ 
কুযঅসনয ফযাখযা।  
লষ্ঠ পযম: মুয কভণগুসরা যয ম্পাদন কযা। এভন কযসফ না মম, একলি 
মধাায য তা শুলকস মা। প্রভাণ, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ 
সরন তায ঈম্মসতয যী‘অসতয লফধাসনয প্রফতণক এফং ফযাখযাদানকাযী। অয 
মত জন তায মুয দ্ধলতয ফণণনা কসযসছন তাযা ফাআ যয ম্পাদন 
কযায কথাআ ফসরসছন।    
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মচৌদ্দতভ দয: মু বঙ্গকাযী লফল 

মু বঙ্গকাযী লফলভূ: অয তা সরা মভাি ছলি: 
১. ভূত্রনালর  াখানায যাস্তা লদস মকাসনা লকছু মফয া।  
২. মদ মথসক স্পষ্ট লফত্র মকাসনা দাথণ লনগণত া। 

৩. লনদ্রা ফা নয মকাসনা কাযসণ জ্ঞান াযা া। 

৪. মকাসনা অফযণ ফযতীত মু্মখ ফা লছসনয লদক মথসক াত িাযা রজ্জাস্থান 
স্পণ কযা। 

৫. ঈসিয ভাং বেণ কযা এফং 
৬. আরাভ লযতযাগ কযা। অল্লা াক ফ ভুলরভভুলরভসদয এ মথসক 
অশ্র লদন।  

ফযাখযা:  
মরখক ূসফণয দযস মু ম্পসকণ অসরাচনা কসযসছন। এখন লতলন মু বসঙ্গয 
কাযণভূ অসরাচনা কযসফন। মাসত ভুলরভসদয জনয দীসনয লফধান ু-স্পষ্ট 
স মা।  
মু বসঙ্গয কাযণ লনম্নরূ:  
এক- ১. ভূত্রনালর  াখানায যাস্তা লদস মকাসনা লকছু মফয া কভ ঈক 
ফা মফল, তা দুআ ধযসনয :  
প্রাকৃলতক: মমভন মাফ াখানা। অল্লাভা আফনু অবু্দর ফায য. ফসরন, এসত 
ভতলফসযাধ মনআ মম, এসত মু মবসঙ্গ মাসফ। তা‘অরা অল্লা তা‘অরা ফসরন,  

وۡ 
َ
َذد   َحآءَ  أ

َ
ُِِسً أ ٌّ  ََ ِ   ٱۡىَغآنِِط  ٌّ

স্বাবালফক: াথয, কৃলভ-মাকা  চুর-ভ আতযালদ। তাসত মু বঙ্গ সফ। 
যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ভুস্তাামা তথা স্রাফগ্রস্তা ভলরাসক 
ফসরন,   

  «ثٔعيئ للك ضالة»
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‚প্রলত ারাসতয জনয মু কয‛।56  
এ ধযসনয ভলরায যক্তস্রাফ স্বাবালফক। (তাযয তাসক মু কযসত ফরা 
সসছ; ুতযাং স্বাবালফক সর মু নষ্ট সফ।) তাছাড়া এফ মতা দুআ যাস্তা 
লদসআ মফয সসছ, তাআ তাসত মু নষ্ট স মাসফ।  
দুআ- মদ মথসক স্পষ্ট লফত্র মকাসনা দাথণ লনগণত া। এ ধযসনয নাালক 
মফল সর মু নষ্ট । কভ সর ন। মমভন, যক্ত মখন মফল সফ মু নষ্ট 
, কভ সর ন। কাযণ, অবু্দল্লা আফন অব্বা যালদাল্লাু অনু যক্ত 
ম্পসকণ ফসরন, ‘মখন লতলযক্ত সফ, তাসক অফায মু কযসত সফ।’ অয 
অবু্দল্লা আফন ঈভয যালদাল্লাু অনু একলি মপাাঁড়াসক চা লদসর তা মথসক 
াভানয যক্ত মফয সরা, লকন্তু লতলন মফয স ারাত অদা কযসরন; মু 
কযসরন না। াাফীগসণয ভসধয মকঈ এ দুআ াাফীয লফসযালধতা না কযা 
লফললিয য ঐকভতয প্রলতলষ্ঠত সরা।  
লতন- লনদ্রা ফা নয মকাসনা কাযসণ জ্ঞানাযা া। মমভন াগর, ভাতার  
মনাগ্রস্ত া। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন,  

 «اىػني واكء الؿّ ـٍَ ُام ـييجٔعأ»
‚জাগ্রত থাকা াু সথয ুযো, মম ঘুভা ম মমন মু কসয মন‛।57  
াগর ভাতার  জ্ঞানাযা া ঘুভ সত ভাযাত্মক, তাসত মু বঙ্গ া 
অয লধক জরুযী।  
চায- মকাসনা অফযণ ফযতীত মু্মখ ফা লছসনয লদক মথসক াত িাযা রজ্জাস্থান 
স্পণ কযা। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন,  

 «ٌَ مؽ ـػرّ ـييجٔعأ»

                                           
56 ী ফুখাযী, াদী নং ২২৬; ী ভুলরভ, াদী নং ৩৩৩; নাাী, াদী নং ১২৫; 

অফু দাঈদ, াদী নং ২৮২; নাাী, াদী নং ৩৬৪; আফন ভাজা, াদী নং ৬২৪; 
ভুনাসদ অভদ ৬/২০৪। 

57 অফু দাঈদ, াদী নং ২০৩; আফন ভাজা, ৪৭৭; ভুনাসদ অভদ ১/১১১।  



 

 

মুসলিম উম্মাহর জনয গুরুত্বূর্ণ দরসসর সাসে সংলিষ্ট লিধান  
71 

‚মম তায রজ্জাস্থান স্পণ কসয ম মমন মু কসয মন।‛58  
াাঁচ- ঈসিয ভাং বেণ কযা। জালফয আফন াভুযা যালদাল্লাু ‘অনু মথসক 
ফলণণত,  

 «ُػً ثٔعأ ٌَ حلٔم اإلبو»أأثٔعأ ٌَ حلٔم اإلبو؟ كال/ أن ررال ؾأل اجليب  »
‚এক ফযলক্ত যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভসক লজজ্ঞাা কযসরন, 
অভযা লক ঈসিয মগাত মখস ুনযা মু কযফ? লতলন ফরসরন, যাাঁ ঈসিয 
মগাত মখসর মতাভযা অফায মু কয‛।59 
৬. আরাভ লযতযাগ কযা। অল্লা তা‘অরা ফ ভুলরভসদযসক এ ধযসনয 
দুবণাগযজনক কাজ মথসক ানা দান করুন। অল্লা তা‘অরা ফসরন,  

﴿ َۡ ِ ۡكَج  ىَه ِۡشَ
َ
َذ  أ يَُم  ََلَۡرَتَط ٍَ َذ  َخ ََ  َوَۡلَُهَٔج ٌِ  ََ   [  ٦٤/ الؼمػ] ﴾٦٥ ٱىَۡخَِِٰسِي

‚মলদ তুলভ লকণ কয, মতাভায অভর নষ্ট  মাসফ‛। 

  
ভূরাি: 
লফঃদ্রঃ ভুদণায মগার মদায ফযাাসয লিক ভত সরা মম, এসত মু বঙ্গ  
না। লধকাং অসরসভয এ লবভত। কাযণ, মু বসঙ্গয সে মকাসনা প্রভাণ 
মনআ। তসফ মলদ মগারদাতায াত মকাসনা অফযণ ফযলতসযসক ভুদণাসযয 
রজ্জাস্থান স্পণ কসয তাসর তায য মু পযম স মাসফ। মকাসনা অফযণ 
ফযলতসযসক ভুদণাসযয রজ্জাস্থাসন মাসত াত স্পণ না কসয মগারদাতায ফযআ 
ম লফলস রেয যাখসত সফ। 

এআরূ স্ত্রীসরাক স্পসণ মকাসনা বাসফআ মু বঙ্গ  না, তা কাভবাফ কাসয 
ঈক ফা লফনা কাভবাসফ ঈক। অসরভগসণয লিক লবভত এিাআ। মকাসনা 

                                           
58 লতযলভমী, াদী নং ৮২; নাাী, াদী নং ৪৪৪; অফু দাঈদ, াদী নং ১৮১; আফন 

ভাজা, াদী নং ৪৭৯; ভুনাসদ অভদ ৬/৪০৬। 
59 ী ভুলরভ, াদী নং ৩৬০; আফন ভাজা, াদী নং ৪৯৫; ভুনাসদ অভদ ৫/৯৮। 
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লকছু মফয না সর মু নষ্ট  না। এয প্রভাণ নফী াল্লাল্লাু অরাআল 
াাল্লাভ তাাঁয মকাসনা মকাসনা স্ত্রীসক চুভু খাায য ারাত সড়সছন থচ 
ুনযা মু কসযন লন। ঈসল্লখয মম, ূযা অন-লনা  ূযা অর-ভাসদায দুআ 
অাসত মম স্পসণয কথা ফরা সসছ ‚থফা মতাভযা স্ত্রীসরাক স্পণ কসযছ‛ 
এয িাযা ফা ঈসদ্দয মনা সসছ। অসরভগসণয লিক লবভত এলিআ 
। আফন অব্বা ূফণফতণী  যফতণী একদর অসরসভয এ লবভত। 
অল্লা তা„অরাআ অভাসদয তাপীক দাতা।  
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ঞ্চদ দয: আরাভী চলযত্র 

প্রসতযক ভুলরসভয সে আরাভী চলযসত্র লফবূললত া 
আরাভী চলযসত্রয ভসধয যসসছ ততা, লফশ্বস্ততা, বনলতক  চালযলত্রক লফত্রতা, 
রজ্জা, া, দানীরতা, প্রলতজ্ঞা যো কযা, অল্লা তা‘অরা কতৃণক 
াযাভকৃত লফল মথসক দূসয থাকা, প্রলতসফলয াসথ িযফায, াধযভত 
বাফগ্রস্ত মরাসকয াাময কযা এফং নযানয ৎচলযত্রাফরী মমগুসরায বফধতা 
ম্পসকণ লফত্র কুযঅন  ুন্নাসত প্রভাণ াা মা।  
 

 

লষ্ঠদ দয: আরাভী অদফ-কাদা 

আরাভী অদফ-কাদা লষ্টাচায া। এয ভসধয যসসছ ারাভ প্রদান, 

ালভুসখ াোৎ প্রদান, ডান াসত ানাায কযা, ানাাসযয শুরুসত 
লফলভল্লা এফং মসল অরাভদুলরল্লা ফরা, াাঁলচ মদায য „অরাভদু 
লরল্লা‟ ফরা এফং এয ঈিসয যজন কতৃণক „আাযাভুকাল্লা‟ (অল্লা 
মতাভায য যভ করুন) ফরা। ভলজসদ ফা ঘসয প্রসফ  মফয ায 
ভ, পযকাসর, লতা-ভাতা, অত্মী-স্বজন, প্রলতসফী  মছাি-ফড় কসরয 
াসথ ফযফায কাসর যী„অসতয অদাফভূ ারন কসয চরা, নফজাত লশুয 
জসন্ম লবনন্দন জানাসনা, লফফা ঈরসে ফযকসতয মদা„অ কযা এফং লফসদ 
 ভৃতূযসত ান্তনা  ানুবূলত প্রকা কযা ফস্ত্র লযধান  তা মখারা এফং 
জুতা ফযফাসযয ভ আরাভী অদাফ-কাদা মভসন চরা। 

ফযাখযা:  
লপকস অকফয  লপকস অগসযয অকাভ ফণণনায মরখক ঈম্মসতয প্রলতলি 
ভুলরসভয জনয লকছু অদফ অখরাসকয ফণণনা অযম্ভ কসযন। ুতযাং ম 
ভুলরভ বাআ! অল্লা তা‘অরা মতাভাসক মাফতী করযাণকয অভর কযায 
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তাপীক লদন, মাসত তুলভ ভানুসলয জনয দৃষ্টান্ত সত ায এফং আরাভী 
অখরাসকয নুকযণী ফযলক্তসত লযণত । কুযঅন  াদীস এ লফলস 
ঈৎা প্রদানকাযী প্রভাণালদ সনক। মলদ দীঘণ রম্বা ায অঙ্কা না কযতাভ 
তসফ তা অসরাচনা কযতাভ। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাসভয 
অখরাক ম্পসকণ অসা যালদাল্লাু অনাসক লজজ্ঞাা কযা সর লতলন 
ফসরন, তাযা অখরাক লছর কুযঅন। লতলন ততা, অভানতদালযতা, 
ালকতা, দানীরতা  াযাভ মথসক ফাাঁচা আতযালদ লফলস লছসরন ু-প্রলদ্ধ। 
তায াাফীগণ তাযআ দাঙ্ক নুযণ কসযন।  
প্রথভ মুসগ ভুলরভ ফযফাীসদয াসথ নযসদয মরনসদসনয কাযসণ ৃলথফীয 
অনাসচ কানাসচ  আরাসভয লফস্তায রাব কসয। তাযা লছসরন ৎ এফং লফশ্বাী। 
ুতযাং ম ভুলরভ বাআ! প্রথসভ অলভ অল্লায কাসছ প্রতযাা কলয, তাযয 
মতাভায ঈয অা কলয মম তুলভ মমন তাসদয ন্তবুণক্ত  মাযা এ ফ গুসণ 
গুণালিত। তুলভ কাসজ  কসভণ ৎ , অভানতদায , াক-লফত্র , 
রজ্জাফান , াী । তুলভ মতাভায প্রলতসফীয াসথ বাসরা ফযফায কয। 
তায ক সনক। বাফীসদয াাময কয। কাযণ অল্লা ঐ ফান্দায 
সমালগতা কসযন মম অল্লায ফান্দাসদয সমালগতা কসযন। লযলচত 
লযলচত ফাআসক ারাভ দা। ারাভ মদা ুন্নাত, ভব্বত ফাসড়, দূযত্ব 
 বীলত দূয কসয। াল ভুসখ ভুলরভ বাআসদয াসথ াোত কযসফ এসত তুলভ 
দকা কযায াাফ াসফ। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ-এয 
লদক লনসদণনা ারন কযসফ। ডান াত লদস খাসফ  ান কযসফ। ভলজসদ 
প্রসফসয ুন্নতগুসরা অদা কযসফ। ডান া লদস প্রসফ কযসফ এফং ফাভ 
লদস মফয সফ। াদীস ফলণণত মদা‘অ াি কযসফ। ঘসয প্রসফ  মফয 
ায ভ মদা‘অ ড়সফ। অল্লায লপামসত লনযাদ থাকসফ এফং লতলনআ 
যো কযসফন। পসয মফয ায ভ পসযয মদা‘অ ড়সত বুর কযসফ 
না। ভা-ফাফায াসথ বাসরা ফযফায কযসফ। ভসন যাখসফ, মতাভায য তাসদয 
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লধকায সনক। এসত মকাসনা প্রকায ফসরা কযসফ না। নযথা রলজ্জত 
সত সফ। অয যফতণী ভসয রজ্জা মকাসনা কাসজ রাসগ না। অত্মী স্বজন 
প্রলতসফীসদয প্রলত দা কযসত বুর কযসফ না। ফড়সদয ম্মান  মছািসদয 
মে কযসফ। তা‘অরাভান অল্লা ফসরন,  

﴿  ْ ٔٓا ُِ ۡذِص
َ
َ  إِنذ  َوأ ۡرِصننِيَ  ُُيِبُّ  ٱّللذ ٍُ ۡ  [  ٢٩٥/ ابللػة] ﴾ ١٩٥ ٱل

অয যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন,  
ٔرّ وشؿَ اخليقإُكً ال تؿػٔن »  «اجلاس بأمٔاىكً وىكَ ىيؿػًٓ ٌِكً بؿػ ال

‚মতাভযা মতাভাসদয ম্পদ লনস ভানুসলয ভন জ কযসত ভথণ সফ না,  তসফ 
ঈলচৎ মতাভযা মমন, াল ভুখ  বাসরা চলযত্র লনস তাসদয জ কয।‛  
নুরূবাসফ ভু‘অম যালদাল্লাু অনুসক যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল 
াাল্লাভ ফসরসছন,     

  «اثق ا شيدٍا نِت وأثبع الؿيئة احلؿِة ثٍصٓا وطاىق اجلاس خبيق شؿَ.»
‚তুলভ মমখাসনআ থাক অল্লায তাকা ফরম্বন কয, মকাসনা ভন্দ অভসরয 
য বাসরা কাজ কয, তা ভন্দসক লভলিস লদসফ অয ভানুসলয াসথ বাসরা 
ফযফায কয।‛60  
কলফ ফসরন, 

 أشؿَ إىل اجلاس تؿجػبع كئبًٓ ............... ـؽاملا اؾجػبع اإلنؿان إشؿان

‚ভানুসলয প্রলত দাদ্র  লকনসত াযসফ তায ন্তয, ফ ভ মতা দায 
ভাধযসভআ ভানুলসক জ কযা মা।‛ 

নফজাতসকয ফযাাসয খুী প্রকা কসয ভুফাযকফাদ জানা, তাসদয জনয 
াদীস ফলণণত মদা‘অ কয। লফদগ্রস্ত মরাকসদয সমালগতা কয, তাসত 
মতাভায াাফ লভরসফ। মভাি কথা, আরাভী লষ্টাচায  অদাফ অখরাক 
মভসন চরসফ। খাযা  ভন্দ অখরাক মথসক মফাঁসচ থাক। অল্লা অভাসদযসক 

                                           
60 লতযলভমী, াদী নং ১৯৮৭; ভুনাসদ অভদ ৫/১৫৩; দাসযভী, াদী নং ২৭৯১। 
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এফং মতাভাসক ম ফ মরাকসদয ন্তবুণক্ত করুন মাযা যী‘অসতয অদাফ-
অখরাক ফজা যাসখ। লনশ্চ অল্লা তা‘অরা ফ লকছুয য েভতাফান,  
মদা‘অ কফুসরয ফযাাসয ঈমুক্ত িা।  
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প্তদ দয: লকণ  লফলবন্ন প্রকায া মথসক তকণ থাকা এফং যসক 
তকণ কযা 

তন্মসধয াতলি ধ্বংকাযী া নযতভ। এগুসরা সরা:  
১। অল্লায াসথ লকণ কযা, ২। জাদু কযা, ৩। নযাবাসফ কাঈসক তযা কযা 
মা অল্লা তা„অরা লনললদ্ধ কসয মযসখসছন, ৪। এলতসভয ম্পদ বফধ ন্থা 
বেণ কযা, ৫। ুদ গ্রণ কযা, ৬। মুসদ্ধয লদন ভদান মথসক ৃষ্ঠ  প্রদণন 
কসয রান কযা এফং ৭। ৎচলযত্রা ভুলভনা যরভনা নাযীসদয প্রলত 
ফযলবচাসযয ফাদ মদা। 

ফড় ফড় াসয ভসধয অয যসসছ; মমভন: ভাতালতায ফাধয া, যক্ত 
ম্পকণ লছন্ন কযা, লভথযা ােয প্রদান কযা, লভথযা থ গ্রণ কযা, 
প্রলতসফীসক কষ্ট মদা, যক্ত, ম্পদ  ভান-ম্মাসনয য মুরুভ কযা 
আতযালদ মা অল্লা তা„অরা থফা তাাঁয যাূর াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ 
লনললদ্ধ কসয লদসসছন।  
ফযাখযা:  
মরখক য. ভুলরভসদয কযনী অখরাক  অভসরয ফণণনায য লতলন এ 
দযস লসকণয বাফতা ম্পসকণ ব প্রদণন নযানয গুনা ম্পসকণ 
অসরাচনা অযম্ভ কসযন। তায ভসধয াতলি ভাযাত্মক  ধ্বংাত্মক গুনাসয 
অসরাচনা কযসছন, মাসত ঈম্মত তা মথসক তণক । অফু ু যাযা যালদাল্লাু 
অনু  সত ফলণণত, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন,  
মতাভযা াতলি লফধ্বংী লফল মথসক মফাঁসচ থাসকা। াাফীগণ ফরসরন, ম 
অল্লায যাূর, মগুসরা লক? লতলন ফরসরন, অল্লায াসথ লকণ কযা, জাদু, 
লনললদ্ধ মকাসনা জীফনসক নযাবাসফ তযা কযা, ুদ খাা, আালতসভয ভার 
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বেণ কযা, মুসদ্ধয ভদান মথসক রান কযা এফং চালযলত্রকবাসফ লফত্রা 
নাযীসক ফযলবচাসযয ফাদ মদা।61  

ارجنبٔا الؿبع املٔبلات، كالٔا يا رؾٔل ا وٌا يه؟ كال/ الرشك با، والؿصػ، وكجو  »
اجلفؽ اىيت شػم ا إال باحلق، وأكو الػبا، وأكو ٌال احلتيً، واتلٔيل ئم الؼشؿ، وكغف 

  « املصطِات اىؾاـالت املؤٌِات

 এয থণ ধ্বংকাযী, ভুলফকাত ফসর املوبقات এ থণ মতাভযা দূসয থাক। جتنبوا 

নাভ কযণ কযায কাযণ, এ ধযসনয যাধ যাধীসক দুলনাসত ধ্বং 
কসয মদ তায য লফলবন্ন ধযসনয ালস্ত অসযা কযা িাযা, অয অসখযাসত 
জাান্নাসভয ালস্ত িাযা। লকণ ম্পসকণ অসরাচনা ূসফণয দযস লতফালত 
সসছ।   
জাদু- অয তা সি, তাফীজ-কফচ, ঝাড়-পুাঁক  এভন লকছু অভর মা ভানুসলয 
অত্মা  মদ ঈবসয য প্রবাফ মপসর। এয িাযা সনসকআ রুগী , ভাযা 
মা, স্বাভী-স্ত্রীয ভাসঝ লফসবদ-লফসিদ ৃলষ্ট । অফায মকাসনা মকাসনা জাদু 
এভন অসছ মা লকছু ভানুসলয মচাখসক জাদু কসয মদখা, মায মকাসনা ফাস্তফতা 
মনআ। অল্লা তা‘অরা ফসরন, 

 ﴿  ْ ٔا ُ َٔسَٰٓ  كَال ٍُ ٓ  َيَٰ ا ٌذ ن إِ
َ
ٓ  حُۡيِقَ  أ ا ٌذ ن ِإَو

َ
َل  ُذُسٔنَ  أ وذ

َ
َۡ  أ ۡىَقَٰ  ٌَ

َ
ْه  ةَۡو  كَاَل  ٦٥ أ ٔا ۡىُل

َ
ًۡ  فَإَِذا أ ُٓ ُ  ِذَتال

 ًۡ ُٓ ًۡ  ٌَِ إََِلِّۡ  َُيَيذُو  وَِغِطيُّ ا ِشۡررِِْ َٓ جذ
َ
  [  ٦٦  ،٦٥/ ؼّ] ﴾ ٦٦ تَۡصَعَٰ  أ

জাদু াযাভ; কাযণ, জাদু অল্লায াসথ কুপলয কযা। মা ইভান  তাীসদয 
মূ্পণণ লযন্থী।  অল্লা তা‘অরা ফসরন,  

ا﴿ ٌَ انِ  َو ٍَ ِ َۡ  ُحَػّي َذدٍ  ٌِ
َ
َٰ  أ ا َحُلَٔلٓ  َذّتذ ٍَ َُ  إِجذ َِث   ََنۡ ه  فََل  فِۡخ  [  ٢٠١/ ابللػة] ﴾ حَۡسُفۡر

জাদুকসযয ালস্ত সরা তযা।  

                                           
61 ী ফুখাযী, াদী নং ২৬১৫; ী ভুলরভ, াদী নং ৮৯; নাাী, াদী নং ৩৬৭১; 

অফু দাঈদ, াদী নং ২৮৭৪। 
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ঈসল্ললখত মম ফ লফলগুসরা ফলণণত সরা এ গুসরা ফআ াযাভ  কলফযা 
গুনা। একজন ভুলরসভয দালত্ব ম এ ফ ফড় ফড় গুণা মথসক মফাঁসচ 
থাকসফ। মলদ মকাসনা কাযসণ এ ধযসনয মকাসনা গুণা ংগলিত  তসফ তাসক 
ফযআ তাফা কযসত সফ। রলজ্জত সত সফ এ গুনা  নযানয ফ 
ধযসনয গুনা লিতীফায না কযায ঙ্গীকায কযসত সফ। েভতা নুমাী 
ভানুলসক ভন্দ কাজ মথসক লপলযস যাখসফ। ভুলরভ বাআসক গুনাস লরপ্ত া 
মথসক ব মদখাসফ এফং গুনাসয লযণলত ম্পসকণ তকণ কযসফ। কাযণ, এলি 
মনক অভর, তাকা, ৎ কাসজয অসদ  ৎ কাসজয য ফাযণ কযা 
এফং অল্লায লদসক ভানুলসক ডাকায য সমালগতা। অয এিাআ সরা 
নফীসদয ত্বযীকা। অল্লা তা‘অরাতা‘অরা তায স্বী নফী ভুাম্মদ াল্লাল্লাু 
অরাআল াাল্লাভ এয ভুসখ ফসরন,  

ْ  َشبِيىِلٓ  َهَِٰذهِۦ كُۡو  ﴿ ٔٓا ۡدُغ
َ
ِ   إَِل  أ َٰ  ٱّللذ َُا   ةَِطرَيةٍ  ىلَعَ

َ
َِ  أ ٌَ َتَػِن   َو ٔؾؿ] ﴾ٱتذ [  ٢٠٨/ ي অল্লা 

তা‘অরা অভাসদয এফং কর ভুলরভসক ফ ধযসনয গুনাসয কভণ মথসক 
লপামত করুন। দুলনা  অলখযাসতয জীফসন অভাসদয অল্লায লচযন্তন 
ফাণীয য িুি থাকায তাপীক লদন। ফযআ অভায যফ ফণসশ্রাতা  
মদা‘অ কফুরকাযী।   
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ষ্টাদ দয: ভৃত ফযলক্তয কাপন-দাপন 

ভৃত ফযলক্তয কাপন-দাপসনয ফযফস্থানা  জানামায ারাত ড়া।  
লনসম্ন এয লফস্তালযত অসরাচনা কযা সরা:  
ভৃসতয জনয কযণী: 
প্রথভত: মকাসনা ফযলক্তয ভৃতুয অন্ন সর তাসক কাসরভা তারকীন লদসফ। থণাৎ 
তাসক কাসরভা স্মযণ কলযস লদসফ। যাূরুল্লাহ্ [াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ 
ফসরন,  

ْا» َُ ثَاُكىْ  هَِق ْْ  «اُ  إاِلَّ  إهَِلَ  اَل  َم

‚মতাভযা মতাভাসদয ভূভুলণ ফযলক্তসদযসক ‘রাআরাা আল্লাল্লাু‟ লো দা।”
62

 

এ াদীস ভৃতসদয ফরসত ঐ ফ ভযণান্ন মরাকসদয কথা ফরা সসছ মাসদয 
য ভৃতুযয রেণালদ স্পষ্ট স ঈসিসছ। 

লিতীত: মকাসনা ভুলরসভয ভৃতুয লনলশ্চত সর তায চেুি ভুলদত এফং ভুখ 
ফন্ধ কসয লদসত । 

তৃতীত: ভৃত ভুলরভসনয মগার কযাসনা ালজফ। তসফ মুসদ্ধয ভদাসন ভৃত 
ীসদয মগার কযাসনা  না, না তায য জানামায ারাত ড়া ; ফযং 
তায লযলত ফসস্ত্রআ তাসক দাপন কযা । মকননা, যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু 
অরাআল াাল্লাভ ঈুসদয মুসদ্ধ ভৃতসদয মগার কযান লন এফং তাসদয 
য ারাত সড়ন লন। 

চতুথণত: ভৃসতয মগার কযাসনায দ্ধলত। মগার কযাসনায ভ প্রথসভ ভৃত 
ফযলক্তয রজ্জাস্থান মডসক লনসফ। তাযয তাসক একিু ঈলিস অসস্ত অসস্ত তায 
মসিয য চা লদসফ। সয মগারদানকাযী ফযলক্ত লনসজয াসত একিা 
মনকড়া ফা নুরূ লকছু মাঁলচস লনসফ, মাসত ভৃসতয ভরভুত্র মথসক লনসজসক 
যো কসয লনসত াসয। তাযয ভৃত ফযলক্তসক ম ারাসতয মু কযাসফ এফং 

                                           
62 ী ভুলরভ, াদী নং ৯১৬।  
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তায ভাথা  দাাঁলড় ফযআ াতা ফা নুরূ লকছুয ালন লদস মধৌত কযসফ। 
তঃয তায মদসয ডান াশ্বণ, তাযয ফাভ াশ্বণ মধৌত কযসফ। এবাসফ 
লিতী  তৃতীফায মধৌত কযসফ। প্রলতফায াত লদস মসিয য চা 
লদসফ। লকছু মফয সর তা মধৌত কসয লনসফ এফং তুরা ফা নুরূ লকছু লদস 
স্থানলি ফন্ধ কসয যাখসফ। এসত মলদ ফন্ধ না  তাসর মাড়াভালি থফা 
অধুলনক মকাসনা ডাক্তালয দ্ধলত নুাসয মমভন প্লাস্টায ফা নয লকছু লদস 
ফন্ধ কযসত সফ এফং ুনযা মু কযাসফ। মলদ লতনফাসয লযষ্কায না  
তাসর াাঁচ মথসক াতফায মধৌত কযাসফ। এযয কাড় িাযা শুলকস লনসফ 
এফং াজদায ঙ্গ  প্রকায স্থানভূস ুগলন্ধ রাগাসফ। অয মলদ কর 
যীসয ুগলন্ধ রাগাসনা মা তাসর অয বাসরা। এআ াসথ তায কাপনগুসরা 
ধু-ধুনা লদস ুগলন্ধ কসয লনসফ। মলদ তায মগাপ ফা নখ রম্বা থাসক তা মকসি 
লনসফ, তসফ চুর লফনযা কযসফ না। স্ত্রীসরাক সর তায চুর লতন গুসি লফবক্ত 
কসয লছসনয লদসক মছসড় যাখসফ। 

ঞ্চভত: ভৃসতয কাপন 

াদা ফসণণয লতনখানা কাসড় ুরুসলয কাপন মদা ঈিভ। জাভা ফা াগড়ী 
এয ন্তবুণক্ত ন। এবাসফ যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাসভয কাপন 
মদা সলছর। ভৃতসক এয লবতসয মণাক্রসভ যাখা সফ। একলি জাভা, 
একলি আমায  একিা লরপাপায িাযা কাপন লদসর চসর। স্ত্রীসরাসকয কাপন 
াাঁচ িুকযা কাসড় মদা সফ, মগুসরা সরা চাদয, ভুখাফযণ, আমায  দুআ 
লরপাপা। মছাি ফারসকয কাপন এক মথসক লতন কাসড়য ভসধয মদা মা 
এফং মছাি ফালরকায কাপন এক জাভা  দুআ লরপাপা মদা । কসরয 
সে একখানা কাড়আ ালজফ মা ভৃসতয মূ্পণণ যীয অফৃত কসয যাখসত 
াসয। তসফ ভৃত ফযলক্ত আযাভ ফস্থা সর তাসক ফযআ াতায লদ্ধ ালন 
লদস মগার লদসত  এফং তাসক তায আমায  চাদয থফা নয কাসড় 
কাপন লদসর চরসফ। তসফ তায ভস্তক  মচাযা অফৃত কযা মাসফ না ফা তায 
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মকাসনা ঙ্গ ুগলন্ধ রাগাসনা মাসফ না। মকননা, লকাভসতয লদন ম তারলফা 
াি কযসত কযসত ঈলত্থত সফ। এ ম্পসকণ যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল 
াাল্লাভ মথসক লফশুদ্ধ াদী ফলণণত অসছ। অয মলদ ভুলযভ স্ত্রীসরাক  
তাসর নযানয স্ত্রীসরাসকয নযা তায কাপন সফ। তসফ তায গাস ুগলন্ধ 
রাগাসনা মাসফ না এফং মনকাফ লদস মচাযা ফা মভাজা লদস তায স্তি 
কাপসনয কাড় লদসআ অফৃত কযা সফ। আসতাূসফণ মভস মরাসকয কাপন 
ম্পসকণ অসরাচনা কযা সসছ। 

মষ্ঠত: ভৃত ফযলক্ত জীফদ্দা মাসক লযত কসয মাসফ মআ সফ তায মগার, 

দাপন কযা  তায য জানামায ারাত ড়ায লধকতয কদায। তাযয 
তায লতা, তাযয তায লতাভ, তাযয তায ফংস লধকতয ঘলনষ্ঠ মরাসকয 
ক সফ। এবাসফ স্ত্রীসরাক মাসক লযত কযসফ মআ সফ ঈসযাক্ত 
কাজগুসরা ম্পাদসনয লধকতয কদায। তাযয তায ভাতা, তাযয দাদী, 
তাযয মণাক্রসভ ফংসয লধকতয ঘলনষ্ঠ মভসযা সফ। স্বাভী-স্ত্রীয মেসত্র 
এসক সযয মগার লদসত াসয।  অফু ফকয ললদ্দক যালদাঅল্লাু 
‘অনুসক তায স্ত্রী মগার লদসলছসরন এফং অরী যালদাল্লাু ‘অনু তায স্ত্রী 
পাসতভা যালদাল্লাু ‘অনাসক মগার লদসলছসরন। 

প্তভত: ভৃসতয য ারাত ড়ায দ্ধলত: (জানামায ারাত) জানামায 
ারাসত চায তাকফীয মদা । প্রথভ তাকফীসযয য ূযা অর-পালতা 
ড়া । এয াসথ মলদ মছাি মকাসনা ূযা ফা দু এক অাত কুযঅন ভাজীদ 
ড়া  তাসর বাসরা। কাযণ, এ ম্পসকণ আফন অব্বা যালদাল্লাু ‘অনুভা 
মথসক ী াদী ফলণণত অসছ। এযয লিতী তাকফীয মদা সর 
যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ-এয য ম দুরূদ ড়সত  মা 
ারাসত তাাুসদয (অিালযাতুয) াসথ ড়া । তাযয তৃতী তাকফীয 
লদস লনম্ন লরলখত মদা„অ কযা : 
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ىَّ » ُّ ََا اْغِفرْ  اَلو ََا، ، ِْلَِي ِِِدٍَا، َوَيِيتِ ََا، َوَشا ْنَثاٍَا َوَذَلِرٍَا َلبرِْيٍَِا، وَ  َوَصِغرْيٍَِا وَََغئِبِ
ُ
ىَّ . َوأ ُّ ٌْ  الو  َي

 ُُ حَييَْج
َ
ََّا أ ُِ  ِي ْحيِ

َ
ٌْ  اإْلِْشاَلمِ  َْعَ  َفأ ُُ  َوَي َْْفَج ََّا ثَ ُُ  ِي فَّ َْ ان َْعَ  َفَج ًَ ىَّ  -اإلْي ُّ ، هَلُ  اْغِفرْ  اَلو ٌَ  َوارََْحْ

ُُ  َواْعُف  وَََعفُِ َْ ْكرِمْ  َع
َ
ُُ  َوَوِشعْ  ، ٍُُزهَلُ  َوأ ُُ  ُيْدَدوَ اءِ  َواْغِصوْ ًَ ْ ُِ  ، َواهْرَبْدِ  َواثلَّوِْج  بِال ٌَ  َوَنِق  ِي

ََطايَا ا اخلْ ًَ َّْقَّ  َل ُْْب  ُي ْبَيُض  اثلَّ
َ
ٌَ  األ َ  ِي ن بِْدهْلُ  ، ِسِ ادلَّ

َ
ٌْ  َدرْيًا َداًرا َوأ ِ  ِي الً  َدارِه ِْ َ

ٌْ  َدرْيًا َوأ ُِ  ِي وِ ِْ َ
 أ

ٌْ  َدرْيًا َوَزوًْحا ، ُِ  ِي ًَةَ  َزوِْح َ ٌَ  َوأِغْذهُ  - اْلْ ْفِصحْ [ اجلَّارِ ]َوَغَذاِب  اهَْقرْبِ  َغَذاِب  ِي
َ
ِ  ِفْ  هَلُ  َوأ  َقرْبِه

رْ  ِْ ُِ  هَلُ  َوٍَ ىَّ  -فِْي ُّ ََا ال الو ََا َوال أْحَرهُ  ََتِْرْي  «َبْػَده ثُِضوْ
ঈচ্চাযণ: অল্লাুম্মাগলপযরী াআলযনা া ভাআলযলতনা া ালদীনা া 
গাআলফনাা ালগযীনা াকালফলযনা া মাকালযনা া ঈনছা-না। অল্লাুম্মা 
ভান অআাআতাু লভন্না পা অলযী-অরার আরাভ, াভান 
তাাফ পাআতাু লভন্না পাতাাফ পাু অরার ইভান। অল্লাুম্মাগলপযরাু 
াযাভু, া অলপল, া অ„পু অনু া অকলযভ নুমুরাুাছ লছ‟ 

ভুদকারাু, া অগলছরু লফরভা-ই াস  ারলজ ার ফাযলদ। া নালক্কল 
লভনার খাতা কাভা ূনাক্কাস  াফুর অফআাদু লভনাদ দানালছ, া অফলদরু 
দাযান কাআযাম্  লভন  দালযী া অরান কাআযাম্  লভন অলরী, া 
মাজান কাযাভ লভন  মালজল, া অদলখরুর জান্নাতা, া অআমু লভন 
অমালফর ক্বাফলয (া অমালফন্নালয), া অপল রাু লপ ক্বাফলযল া 
নাীয রাু লপল, অল্লাুম্মা রা তুলযভ না া জযাু তুলজল্লানা ফা‟দাু।” 

 “ম অল্লা! অভাসদয জীলফত  ভৃত, ঈলস্থত,  নুলস্থত, মছাি,  ফড়, 
নয  নাযীলদগসক েভা কসযা, ম অল্লা! অভাসদয ভাসঝ মাসদয তুলভ জীলফত 
মযসখছ তাসদযসক আরাসভয য জীলফত যাসখা, অয মাসদযসক ভৃতুয দান 
কসযা তাসদযসক ইভাসনয াসথ ভৃতুয দান কসযা। ম অল্লা! তুলভ এআ ভৃতুযসক 
েভা কসযা, তায য যভ কসযা, তাসক ূণণ লনযািা যাসখা, তাসক ভাজণনা 
কসযা, ভমণাদায াসথ তায অলতসথতা কসযা। তায ফাস্থানলি প্রস্ত কসয 
দা, তুলভ তাসক মধৌত কসয দা, ালন ফযপ  ললয লদস, তুলভ তাসক 
গুনা মথসক এভনবাসফ লযষ্কায কসযা মমভন াদা কাড় মধৌত কসয ভরা 
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লফভুক্ত কযা । তায এ (দুলনায) ফাস্থাসনয ফদসর ঈিভ ফাস্থান প্রদান 
কসযা, তায এ লযফায মথসক ঈিভ লযফায দান কসযা, তায এআ স্ত্রী মথসক 
ঈিভ স্ত্রী দান কয, তুলভ তাসক জান্নাসত প্রসফ কযা, অয তাসক কফসযয 
অমাফ এফং জাান্নাসভয অমাফ মথসক ফাাঁচা। তায কফয প্রস্ত কসয দা 
এফং জাান্নাসভয অমাফ সত ফাাঁচা। তায কফয প্রস্ত কসয দা এফং তায 
জনয তা অসরালকত কসয দা। ম অল্লা! অভাসদযসক তায াফ মথসক 
ফলঞ্চত কসযা না এফং তায ভৃতুযয য অভাসদযসক থভ্রষ্ট কসযা না। 

তঃয চতুথণ তাকফীয লদস ডান লদসক এক ারাসভয ভাধযসভ ারাত মল 
কযা । 

জানামায ারাসত প্রসতযক তাকফীসযয াসথ াত ঈিাসনা ভুস্তাাফ। মলদ ভৃত 
ফযলক্ত ুরুল  তাসর اهخ... ىَّ اْغِفْرهَلُ   ُّ اَلو ফরসফ। অয মলদ ভৃত ফযলক্ত ভলরা 

 তাসর এয লযফসতণ ىَّ  ُّ َ  اَلو ااْغِفْرل ....اهخَّ   থণাৎ স্ত্রীলরসঙ্গয ফণনাভ মমাগ কসয 

ড়সত । অয মলদ ভৃসতয ংখযা দুআ  তাসর  َّى ُّ ا اَلو ًَ ُّ َ ..اهخ اْغِفْرل  এফং 

এয মফল সর ىَّ  .... اهخ ُّ ىْ  اَلو ُّ َ اْغِفْرل  থণাৎ ংখযা লসসফ ফণনাভ ফযফায 

কযসত । 

ভৃত মলদ লশু  তাসর ঈসযাক্ত ভাগলপযাসতয মদা‘অয লযফসতণ এআ 
মদা‘অ ড়া সফ: 

ىَّ » ُّ ُُ  الو ُِ  وَُّذْدًرا َفْرًطا اْحَػوْ يْ َْادِلَ ِ ىَّ .  َُّمَابًا َوَشِفْيًػا.  ل ُّ ْن  الو ُِ  َثقَّ ِ ا ب ًَ ُّ ََ َْازِْي ُِ  َوأْغِظىْ  َم ِ  ب
ا ًَ ُِ َر ْْ ُِ. أُح ُُ ِْق

ْ
ْؤِيَنِْيَ  بَِصاهِحِ  َوأْل ًُ ْ ُُ  ال ِِْيىَ  لَِفاهَةِ  ِفْ  َواْحَػوْ ُِ  إِبَْرا الَمُ  َغوَْي ُِ .  الصَّ  بِرََْحَجَك  َوقِ

َِحْيىِ  َغَذاَب   «اْلْ
ঈচ্চাযণ: “অল্লাুম্মাজ  অরু পাযাতান া জুখযান লরালরদাআল, া 
াপীঅন ভুাফা। অল্লাুম্মা ছালক্করলফী ভাামীনাুভা- া অ‟লজভ লফী ঈজু-
যাুভা-, া অরলকুু লফা-লরলর ভু‟লভনীন া অজঅরু পী লকপা- 
রালত আব্রালভা অরাআল রাভ, ালক্বী লফযাভালতকা অমাফার জাীভ।” 
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থণ: ‚ম অল্লা ! এআ ফািাসক তায লতা-ভাতায জনয “পাযাত” (গ্রফতণী 
মনকী)  “মুখয” (মসে যলেত ম্পদ) লাসফ কফুর কসযা এফং তাসক 
এভন ুালযকাযী ফানা মায ুালয কফুর কযা । ম অল্লা ! এআ 
(ফাচ্চায) িাযা তায লতা-ভাতায াসফয জন অয বাযী কসয দা এফং 
এয িাযা তাসদয মনকী অয ফড় কসয দা। অয এসক মনক কায ভুলভনসদয 
ন্তবুণক্ত কসয দা এফং আব্রাীভ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ এয লজম্মা 
যাসখা, এসক মতাভায যভসতয িাযা জাান্নাসভয অমাফ মথসক   ফাাঁচা।” 

ুন্নাত সরা, আভাভ ভৃত ুরুসলয ভাথা ফযাফয দাাঁড়াসফ এফং স্ত্রীসরাক সর তায 
মদসয ভধযাং ফযাফয দাাঁড়াসফ। 

 ভৃসতয ংখযা একালধক সর ুরুসলয ভৃতসদ আভাসভয লনকিফতণী থাকসফ 
এফং স্ত্রীসরাসকয ভৃতসদ লকফরায লনকিফতণী থাকসফ। তাসদয াসথ ফারক-
ফালরকা সর ুরুসলয য স্ত্রীসরাসকয অসগ ফারক স্থান াসফ, তাযয স্ত্রীসরাক 
এফং ফণসসল ফালরকায স্থান সফ। ফারসকয ভাথা ুরুসলয ভাথা ফযাফয এফং 
স্ত্রীসরাসকয ভধযাং ুরুসলয ভাথা ফযাফয যাখা সফ। এবাসফ ফালরকায ভাথা 
স্ত্রীসরাসকয ভাথা ফযাফয এফং ফালরকায ভধযাং ুরুসলয ভাথা ফযাফয যাখা 
সফ। ফ ভুছাল্লীগণ আভাসভয লছসন দাাঁড়াসফ। তসফ মলদ মকাসনা মরাক আভাসভয 
লছসন দাাঁড়াফায স্থান না া তাসর ম আভাসভয ডান াসশ্বণ দাাঁড়াসত াসয। 
ষ্টভত: ভৃসতয দাপন প্রলক্রা: 
যীত ভসত কফয একজন রুসলয ভধযবাগ লযভাণ গবীয এফং মকফরায 
লদক লদস রদ (ফগরী কফয) অকাসয কযসত সফ। ভৃতসক তায ডান াসশ্বণয 
য াভানয কাত কসয রাাসদ ালত কযসফ। তাযয কাপসনয গাাঁআি খুসর 
লদসফ, তসফ কাড় খুরসফ না, ফযং এবাসফআ মছসড় লদসফ। ভৃত ফযলক্ত ুরুল 
মাক অয নাযী মাক কফসয যাখায য তায মচাযা ঈনু্মক্ত কযা মাসফ না। 
এযয আি খাড়া কসয মগুসরা কাদা লদস জভাি কসয যাখসফ, মাসত আিগুসরা 
লস্থয থাসক এফং ভৃতসক লতত ভালি মথসক যো কসয। 
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মলদ আি না াা মা তাসর নয লকছু মমভন, তক্তা, াথয খণ্ড থফা কাি 
ভৃসতয য খাড়া কসয যাখসফ মাসত ভালি মথসক তাসক যো কসয। তাযয 
এয য ভালি মপরা সফ এফং এআ ভালি মপরায ভ: 

لِ  ِموَّةِ  َوَْعَ  اِ  ِمْسِب» ْْ  «اِ  َرُش
‚অল্লায নাসভ এফং যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ-এয দীসনয 
য যাখরাভ‛ ফরা ভুস্তাাফ। কফয এক লফঘত লযভাণ ঈাঁচু কযসফ এফং এয 
ঈসয ম্ভফ সর কঙ্কয, ালন লছলিস লদসফ।  
ভৃসতয দাপন কযসত মাযা যীক সফ তাসদয সে কফসযয াসশ্বণ দালড়স 
ভৃসতয জনয মদা‘অ কযায বফধতা যসসছ। এয প্রভাণ, যাূর াল্লাল্লাু 
অরাআল াাল্লাভ মখন দাপন কাজ মল কযসতন তখন লতলন কফসযয াসণ 
দাাঁড়াসতন এফং মরাকসদয ফরসতন “মতাভযা মতাভাসদয বাআসয জনয 
ভাগলপযাসত কাভনা কয এফং ইভাসনয য ছাসফত থাকায জনয মদা‘অ কয; 
মকননা, এখনআ তায ার-জাফ শুরু সি।” 

নফভত: দাপসনয ূসফণ মম ভৃসতয য ারাত সড় মনআ ম দাপসনয য 
ারাত ড়সত াসয। মকননা, নফী াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ তা 
কসযসছন। তসফ এ ারাত একভা ভসয ভসধয সত সফ, এয মফল সর 
কফসযয য ারাত ড়া বফধ সফ না। মকননা, দাপসনয একভা য যাুর 
াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ মকাসনা ভৃসতয য ারাত সড়সছন এভন 
মকাসনা াদী াা মা না । 
 দভত: ঈলস্থত মরাকসদয জনয ভৃসতয লযফায-লযজসনয সে খাদয প্রস্তুত 
কযা জাসম ন। প্রলদ্ধ াাফী জাযীয আফন অবু্দল্লা অর-ফাজারী 
যালদাল্লাু „অনু ফসরন: “ভৃসতয লযফায-লযজসনয লনকি ভসফত া 
এফং দাপসনয য খাদয প্রস্তুত কযাসক অভযা ভৃসতয য „লনাা‟ (লফরা) 
ফসর গণয কযতাভ।”(এ াদী আভাভ অভদ ঈিভ নসদ ফণণনা কসযসছন।) 
তসফ ভৃসতয লযফায-লযজসনয জনয ফা তাসদয মভভানসদয জনয খাদয প্রস্তুত 
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কযসত অলি মনআ। এবাসফ তাসদয জনয ভৃসতয অত্মী-স্বজন  
প্রলতসফীসদয ে মথসক খাদয যফযা কযা জাসম অসছ। এয প্রভাণ, যাূর 
াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ এয কাসছ মখন জা‘পয আফন অফু তালরফ 
যালদাল্লাু অনুয ভৃতুয ংফাদ মৌঁসছ তখন লতলন স্বী লযফাযফগণসক ফরসরন: 
“জাপয লযফাসযয জনয খাদয প্রস্তুত কসয ািা।” অয ফরসরন মম, 

“তাসদয য এভন ভুলফত মনসভ অসছ মা তাসদযসক খাদয প্রস্তুত মথসক 
লফযত কসয মপসরসছ।” 

ভৃসতয লযফায-লযজসনয জনয মম খাদয ািাসনা  তা খাায জনয 
প্রলতসফীসদয ফা নযসদয অফান কযা বফধ। এয জনয মকাসনা লনলদণষ্ট ভ-
ীভা অসছ ফসর অভাসদয জানা মনআ। 

একাদতভ: মকাসনা স্ত্রীসরাসকয সে স্বাভী ফযতীত য মকাসনা ভৃসতয য 
লতন লদসনয মফল মাক প্রকা জাসম ন। স্ত্রীসরাসকয সে স্বাভীয য 
চাযভা দ লদন মণন্ত মাক প্রকা ালজফ। তসফ গবণফতী সর ন্তান 
প্রফ মণন্ত মাক ারন কযসত । এ ম্পসকণ যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল 
াাল্লাভ মথসক ফলণণত লফশুদ্ধ াদী অসছ। 

 ুরুসলয সে মকাসনা ভৃসতয য ম অত্মী মাক অয নাত্মী মাক 
মাক ারন জাসম ন। 

 িাদতভ: ভস ভস ুরুলসদয সে কফয লমাযত কযা ুন্নাত এফং এয 
ঈসদ্দয সফ ভৃতসদয জনয  মদা‘অ, যভত কাভনা, ভযণ এফং ভযসণািয ফস্থা 
স্মযণ কযা। যাূর াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ ফসরন, “মতাভযা কফয 
লমাযত কয, মকননা, তা মতাভাসদযসক অলখযাসতয কথা স্মযণ কলযস লদসফ” 

(ী ভুলরভ)  
তাছাড়া যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ তাাঁয াাফীগণসক লো লদস 
ফরসতন মম, তাযা মখন কফয লমাযসত মাসফ তখন মমন ফসর: 
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الَمُ » َن  َغوَْيُلىْ  اَلصَّ ِْ يَارِ  أ ٌَ  ادلَّ ْؤِيَنِْيَ  ِي ًُ ْ ، ال نْيَ ًِ ْصوِ ًُ ْ َن، بُِلىْ  اَ  َشاءَ  إِنْ  َوإٍَِّا َوال ْْ  لاَلَِحُق
ُل 

َ
ْصَجْقِدِينْيَ  ا يَرَْحىُ  اهَْػافِْيَة، َوهَُلىُ  جَلَا اَ  نََصأ ًُ ْ ٌَ  ال ِدِرْي

َ
ْصَجأ ًُ ْ  «َوال

ঈচ্চাযণ: “অস ারাভু অরাআকুভ আা অরাদ  লদালয লভনার ভু‟লভনীন ার 
ভুলরভীন, া আন্না আন া অল্লাু লফকুভ রালকুন। নাঅরুল্লাা রানা া 
রাকুভুর ‘অলপা, আায াভুল্লাুল্  ভুস তাকলদভীনা ার ভুস তালখযীন।” 

 থণ: “মতাভাসদয প্রলত ারাভ মাক ম কফযফাী ভু‟লভন-ভুলরভগণ, আনা 
অল্লা অভযা ফযআ মতাভাসদয াসথ লভলরত লি, অভযা অভাসদয এফং 
মতাভাসদয ফায জনয অল্লায লনকি ালন্ত  লনযািা প্রাথণনা কযলছ। অল্লা 
গ্রগাভী শ্চাৎগাভী অভাসদয ফায প্রলত দা করুন।” 

 মভস মরাসকয সে কফয লমাযত বফধ ন। মকননা, যাূর াল্লাল্লাু 
অরাআল াাল্লাভ কফয লমাযতকাযীনী নাযীসদয লবা কসযসছন। 
এতিযতীত মভসসদয কফয লমাযসত মপতনা  বধমণ ৃলষ্টয ব যসসছ। 
এবাসফ মভসসদয সে কফয মণন্ত জানামায নুগভন কযা বফধ ন। 
মকননা, যাূর াল্লাল্লাু অরাআল াাল্লাভ তাসদযসক এসথসক ফাযণ 
কসযসছন। তসফ ভলজসদ ফা নয মকাসনা স্থাসন ভৃসতয য জানামায ারাত 
ড়া নাযী ুরুল কসরয জনয বফধ। 

াধযভত দযভূ ংকরসনয কাজ এখাসনআ ভাপ্ত সরা। অল্লা তা‘অরা 
অভাসদয লপ্র নফী, তাাঁয লযফায-লযজন  তাাঁয াাফীগসণয য দুরূদ  
ারাভ ফলণণ করুন। 

 .وصحبُ وآهل حمًد ٍبيُ ْع والصالم والصالة وحده  واْلًد
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