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ভক্কায পাতায়া
যভ করুনাভয় াঅল্লায নালভ শুরু কযরি
ভস্ত প্রাংা রফশ্বজাালনয প্ররতারক াঅল্লায জনয। দু রুদ 
ারাভ ফবলেষ্ঠ নফী  যাূ র াঅভালদয রপ্রয়নফী ভুাম্মদ
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লালভয প্ররত এফাং তাাঁয রযফায রযজন
 াাফীগণ এফাং রকয়াভত মবন্ত তালদয ানু াযীলদয প্ররত।
াতাঃয
প্রশ্ন (১) যভমান ভাল ভযা কযায পমীরত ম্পলকব মকালনা
ী াদী াঅলি রক?
াঈত্তয (১) যভ করুণাভয় াঅল্লায নালভ শুরু কযরি।
যাাঁ, যভমান ভাল ভযা কযায পমীরত ম্পলকব নফী াল্লাল্লাহু
াঅরাাআর য়াাল্লাভ-এয মথলক ী াদী ফরণবত াঅলি। াআভাভ
ভুররভ তাাঁয ীলত ফণবনা কলযলিন, নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর
য়াাল্লাভ ফলরলিন:
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»«عهرة يف رمضان ثعدل خجة
‘যভমালনয ভযা একরি লেয ভান’।
ানয ফণবনায় ‘যভমালনয ভযা াঅভায ালথ ে কযায ভান’।
প্রশ্ন (২) ভক্কা যীলপ যভমালনয রয়াভ াধনায ফযাালয মকালনা
ী াদী ায়া মায় রক? ারধক রযভালণ তায়ালপয
পমীরত ম্পলকব ী াদী াঅলি রক?
াঈত্তয (২): প্রশ্নরিয প্রথভ াাং ম্পলকব নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর
য়াাল্লাভ মথলক মকালনা ী াদী ভক্কায় মযামা যাখায
পমীরত ম্পলকব মনাআ। তলফ নাভালময নযায় ভক্কায় রয়াভ াধনায
পমীরত ম্পলকব মাইপ (দু ফবর) াদী যলয়লি।
াঅয ারধক তায়ালপয রফলয়রি লরা মমলতু তায়াপ কযা মনক
কাজভূ লয ানযতভ। াঅয মনককাজ ারধক রযভালণ কযা
াঈত্তভ। াঅল্লা তা‘াঅরা ফলরনۡ َّ
َ َّ َ ْ ُ َّ َ َ َ
َّ ْي
]٧٩١ :ٱتلق َوىْ﴾ [ابلقرة
ِْْٱلزاد
َْ ۡ نْخ
ْ ِ واْفإ
ْ ﴿وتزود
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‚মতাভযা ালথয় াফরম্বন কয। াঅয রনশ্চয় াঈত্তভ ালথয় লরা
তাকয়া।‛ [ূ যা াঅর-ফাকাযা: ১৯৭] রকন্তু মখন ভু লভয
ভয় য় লেয ভু ভ াথফা ভযায ভু ভ তখন াধাযণ
ভানু ললয ারধক রযভালণ তায়াপ কযা াঈরিত নয়, যাূ র
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ এয ানু কযলণ। মকননা যাূ র
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ লেয মেলে তায়ালপ ে,
তায়ালপ কুদু ভ, তায়ালপ াআপাদা  রফদায়ী তায়াপ ফযতীত
ানয

মকালনা

তায়াপ

কলযন

রন।

াঅয

এিা

লরা

তায়াপকাযীলদয জনয স্বাচ্ছলে তায়ালপয ু লমাগ ততযী কলয
মদয়ায জনয।
প্রশ্ন (৩): ে  ভযায াঈলেলয গভনকাযীয লে াযাভ মখরাধু রায াভগ্রী লে মনয়ায হুকুভ রক?
াঈত্তয (৩): াযাভ মন্ত্রাভগ্রী ফন কযা, মখন ভানু ল মগুলরা
ফযফায কযলফ রনশ্চয় তা াযাধ। াঅয াযাধ ফা গুনা ফায
ফায কযা কফীযা গুনাল রযণত য়। াঅয মখন মিা ে ফা
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ভযায াআযাভ কযায য লফ, তখন তা ারধক গুনালয কাযণ।
মকননা ভান াঅল্লা ফলরনۡ
َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ۡ َّ
َ
َ
َ َ
﴾ْ ١٩٧ْ ج
ّْ ِ ل
َْ ف ْٱ
ْ ِ ْ ال
ْ ج َد
ْ وق ْ َو
ْ ل ْفس
ْ ث ْو
ْ ل ْرف
ْ ج ْف
ْل
ْ و ْٱ
ْ ض ْفِي ِه
ْ ﴿ ْف َهو ْف َر
ِ ْل
]٧٩١ :[ابلقرة
‘‘মম ফযরি ে কযা রনধবাযণ কযলফ, তলফ মখালন মকালনা
াশ্লীরতা, পুু কী, ঝগড়া-রফফাদ মনাআ।‛ [ূ যা াঅর-ফাকাযা:
১৯৭]
াতএফ, প্রলতযক ভুররলভয কতবফয লরা ে  ভযা গভলন ফা
প্রতযাফতবলন াথফা াঈবলয়য ভলধয াযাভ ফা াঅল্লা কতৃবক রনরলধ
ফস্ত মথলক রফযত থাকা।
প্রশ্ন (৪) কখন াআজলতফা লফ? এিা রক রভকাত লত লফ াথফা
তায়ালপ কুদু ভ এয শুরুলত লফ?
তায়ালপয দু ‘যাকাত ারাত াঅদালয়য ূ লফব না লয কাাঁধ 
ঘালড়য ভধযফতবী স্থান মঢলক যাখলফ? াআজলতফা রক শুধু তায়ালপ
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না তায়াপ  া‘াই াঈবয়িালত? াঅয াআজলতফা তযককাযীয
রফধান রক?
াঈত্তয (৪): াআজলতফা লরা, তায়াপকাযী কতৃবক তায ডান কাাঁধ
মফয কলয যাখা এফাং াআযালভয িাাঁদলযয াঈবয় া ফাভ কাাঁলধয
াঈয যাখা। াঅয এরি তায়ালপ কুদু লভ ু ন্নাত, য়ারজফ নয়।
পলর মকাঈ মরদ তা না কলয তালর মকালনা াু রফধা মনাআ। াঅয
এিা শুধু তায়ালপাআ কযায রফধান যলয়লি। াতাঃয মখন
তায়াপ ম্পন্ন লফ, তখন তায়ালপয দু ’যাকাত ারাত াঅদায়
কযায ূ লফব াঈবয় ঘাড় মঢলক রদলফ। াঅয াআজলতফা াত িক্কলযয
ফ কয়রিলতাআ লফ। যভর1 এয রফযীত। মকননা যভর লফ
প্রথভ রতন িক্কলয ভাে।
প্রশ্ন (৫): মভমলভয ারন ালনয পমীরত ম্পলকব ী াদী
যলয়লি রক? মগুলরা রক? াঅয মভমলভয ারন ান কযায ভয়
মকান মদা‘াঅয রফধান াঅলি রক? মভমলভয ারন ফন কলয মদল
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যভর লচ্ছ, নারতদীঘব দলেল দ্রুত িরা।
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রনলয় মায়া তফধ রক? ারফেতা  জানাফাত দু যীকযলণ
মভমলভয ারন ফযফায তফধ রক?
াঈত্তয (৫) : মভমলভয ারন ম্পলকব ফরণবত াদীভূ  লত মা
জানলত মলযরি তন্মলধয াঈত্তভরি লচ্ছ রনলনাি াদী,
»«ناء زمزم ملا رشب هل
‚মভমলভয ারন মম জনয ান কযা য় মিায কালজ রালগ‛।
াঅয মভমলভয ারন ান কযায ভয় মদা‘াঅয মকালনা ী
াদী াঅভায ভলন াঅলি না। রকন্তু তালত ানযানয ারন ালনয
রনয়ভ মভলন িরলত লফ। াথবাৎ ারন ালনয ভয় শুরুলত
তারভয়া এফাং মলল াভদারা ফরলফ। াথবাৎ তুরভ ান কযায
ভয় ফরলফ রফরভল্লা এফাং ান মলল ফরলফ াঅর-াভদু ররল্লা।
াঅয মিা ফন কলয ভক্কায ফাাআলয রনলয় মায়ালত মকালনা
াু রফধা মনাআ। মকননা ূ লফব এ ধযলণয কাজ লয়রির। তািাড়া এ
ম্পরকবত াদীরি
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»«ناء زمزم ملا رشب هل
‚মভমলভয ারন মম জনয ান কযা য় মিায কালজ রালগ‛ তা
ভক্কায় ান কযা এফাং ভক্কায ফারলয ান কযা াঈবয়লক ান্তবুবি
কলয।
াঅয াঅরফেতা  জানাফত ফা ফড় নাাকী জানাগত দূ য কযা
এয দ্বাযা তফধ।
প্রশ্ন (৬) রজলয াআভাাইলরয ভলধয প্রলফকাযী তথা ডান াল
রজলয াআভাাইর  ফালভ কাফালক মযলখ তায়ালপয রফধান রক?
াঈত্তয (৬): প্রশ্নকাযী কতৃবক কাফায ম াাংলক রজলয াআভাাইর
ফা াআভাাআলরয াথয ফা রজয ফলর ফযাখযা কযা বুর। মকননা এ
াাংরি াআভাাইলরয ালথ াংরশ্লষ্ট নয়। াআভাাইর এিালক
রিনলতনাআ না। এ াাংরি কুযাাআযা মখন কাফা রনভবালণয াআচ্ছা
মালণ কলযরির ম ভলয় ফাাআলয মযলখ মদয়া য়। কাযণ তাযা
এয প্রথভ রবরত্ত াআফযাীলভয রনভবালণয াঅদলর রনভবাণ কযায জনয
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মবাপ্ত ভারাভার াংগ্র কযলত ালয রন, পলর এ াফস্থায়
স্থানরিলক তাযা রঘলয মযলখলি। এজনয এিালক রজয ফলর।
ানু রূবালফ এিালক াতীভ ফরা য়। মকননা এিা কাফায িূ ণব
াাং। াঅয তায ারধকাাং স্থান কাফায াাং। এর উপর ভভভি করর
ফরা মায়, মখন মকালনা ভানু ল তায়ালপয ভয় এিায রবতয
রদলয় প্রলফ কলয রফযীত রদলকয দযজা রদলয় মফয লরা রনশ্চয়
তায িক্কযরি ূ ণব কযর না। কাযণ িক্কয লত লর াফযাআ তালক
কা‘ফা  াতীভ াঈবয়রিলক িক্কলযয রবতলয মযলখ তা কযলত
লফ। াতএফ, মরদ মকাঈ মকালনা তায়ালপয িক্কলয াতীলভয
রবতয রদলয় প্রলফ কলয ায রদক রদলয় ায লরা, তালর
তায তায়াপ ী লফ না। তায কতবফয লরা এিালক ূ ণযায়
কযা। তাাআ মাযা াতীলভয রবতয রদলয় মকালনা িক্কয রদলয় কা‘ফায
তায়াপ কযলফ ম তায়ালপয কাযলণ মা ারজবত য়ায তায
রকিু াআ াজবন কযলফ না, ু তযাাং াআযাভ মথলক প্রাথরভক ারার
য়ায মম ু রফধা তায়াপ কযায ভাধযলভ াজবন কযলত াযত
মিায ারধকাযী ম লফ না। মখন প্রাথরভক ারার য়া
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প্রাথরভক তায়ালপয াঈয রনববযীর থালক। াঅয রনশ্চয় এলেলে
াঅরভ িে করয এ াংফাদ যফযা কযলত মম, মাযা ে 
ভযা কযায াআচ্ছা মালণ কযলফ তালদয কতবফয লরা ে 
ভযা কযায ূ লফব াঈবলয়য াঅকাভভূ  ম্পলকব জ্ঞাত য়া
মমন এ ধযলনয ফড় বুলর রতত লত না য়।
প্রশ্ন (৭): কা‘ফা ঘলযয মগরাল ঝুলর থাকা ফা মিায াঈয ঝুাঁলক
ড়ায হুকুভ রক?
াঈত্তয (৭): কা‘ফা ঘলযয মঢলক থাকা মগরাল ঝুলর থাকা ফা াআায
াঈয ঝুাঁলক ড়ায যী‘াঅলতয মকালনা রবরত্ত মনাআ। াঅয এ
কাযলণ মখন াআফলন াঅব্বা যারদয়াল্লাহু ‘াঅনহু ভুয়ারফয়া
যারদয়াল্লাহু ‘াঅনহু-মক মদখলরন মম, রতরন কা‘ফা ঘয তায়াপ
কযলিন, াঅয এয িাযলকাণ স্পব কযলিন তখন রতরন ফণবনা
কলযন, স্পব কযািা শুধু াজালয াঅয়াদ  রুকলন াআয়াভানীয
ালথ রনরদবষ্ট। াতাঃয ভুয়ারফয়া যারদয়াল্লাহু ‘াঅনহু তালক
ফরলরন, ‚এ ঘলযয মকালনা রকিু াআ রযতযাজয নয়‛ তখন াআফলন
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াঅব্বা যারদয়াল্লাহু ‘াঅনহু জফাফ রদলরন ‘‘রনশ্চয় মতাভালদয জনয
যাূ লরয জীফলন যলয়লি লফবাত্তভ াঅদব। নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর
য়াাল্লাভলক ডান াশ্ববরস্থত দু ‘মকাণ (রুকলন াআয়াভানী  াজালয
াঅয়াদ) ফযতীত ানয রকিু স্পব কলযন রন। াতাঃয ভুয়ারফয়া
যারদয়াল্লাহু ‘াঅনহু াআফলন াঅব্বা যারদয়াল্লাহু ‘াঅনহুভায ফিফয
মভলন মনন।
প্রশ্ন (৮): তায়ালপয দু ‘যাকাাঅত ারাত াঅদালয়য স্থান
াঅভালদয জনয রনরদবষ্ট কলয ফরু ন,
াঈত্তয (৮): তায়ালপয দু ‘যাকা‘াঅত ারাত াঅদালয়য ু ন্নাত
রনয়ভ লরা, ভাকালভ াআফযারলভয মিলন এভনবালফ দাাঁড়ালফ মমন
ভাকালভ াআফযারভ তায  ফায়তুল্লায ভালঝ থালক। াঅয মরদ
ভাকালভ াআফযারভ রনকিফতবী য় তলফ তা াঈত্তভ। মরদ তা জ
না য় তলফ এ দু ‘যাকাঅত ারাত ভাকালভ াআফযাীলভয দূ যফতবী
মকান স্থান মথলক াঅদায় কযলর জালয়ম লফ। তলফ গুরুত্বূ ণব
কথা লরা ভাকালভ াআফযাীভলক কা‘ফা  তায ভালঝ যাখলফ। াঅয
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মিা মরদ জ না য় তালর ভরজলদ াযালভয মম মকালনা
স্থান মথলক দু ‘যাক‘াঅত ারাত াঅদায় কযা মালফ। এলত মকালনা
াু রফধা মনাআ।
প্রশ্ন (৯): তায়ালপ কুদু লভয প্রথভ রতন িক্কলয যভর কযা রক
ুরুললয জনয রনরদবষ্ট? যভর রক কর িক্কলয কযলফ? না রকিু
াংখযক িক্কয কযলর িরলফ?
াঈত্তয (৯): যভর ুরুললয জনয রনরদবষ্ট। ভররালদয মেলে
ফাাআতুল্লায তায়ালপ যভর কযা ু ন্নাত য়, ানু রূবালফ তালদয
জনয া‘য়ীয মেলে দু রি রনদবলনয ভালঝ মদৌড় মদয়া ু ন্নাত
নয়।
াঅয ুরুললদয জনয তায়ালপয ভয় যভর কযা মকফর প্রথভ
রতন িক্কলযয ালথ রনরদবষ্ট। এ রতন িক্কলয যভর কযা াজলয
াঅয়াদ মথলক শুরু কলয াঅফায াজলয াঅয়াদ মবন্ত ুলযা
স্থান জুলড়াআ কযলত লফ। ককননা ভবদায় হরে নবী সাল্লাল্লাল্লাহু
াঅরাাআর য়াাল্লাভ এভনরি কলযলিন।
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াফয াঈভযাতুর কামালত াাফালয় রকযাভ মকফর াজলয
াঅয়াদ লত রুকলন াআয়াভানী মবন্ত যভর কলযরিলরন, ফাকী
রুকলন াআয়াভানী মথলক াজলয াঅয়াদ এ দু ’ মকালণয ভালঝ
াাফালয়

রকযাভ

স্বাবারফকবালফ

মলি

িলররিলরন।

এিা

কলযরিলরন কুযাাইলদয মরাধলক জাগ্রত কযায জনয; কাযণ
কুযাাইযা রির কাফায াঈত্তয রদলক। াতাঃয মখন াাফাগণ
তালদয মথলক াঅড়ালর মমলতন তখন তাযা াধাযণবালফ িরলতন।
রকন্তু যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ রফদায় লেয
ভয় প্রথভ রতন িক্কলয ুলযা িক্কলযাআ যভর কলযলিন। (াথবাৎ
াঈভযাতুর কামায ভত মকফর াজলয াঅয়াদ মথলক রুকলন
াআয়াভানী মবন্ত কলযাআ োন্ত নরন। তাাআ রফদায় লেয যাূ লরয
াঅভর রললফ প্রথভ রতন িক্কলযয ুলযািালতাআ যভর কযলত লফ)
প্রশ্ন (১০): তায়াপ ফা া‘াইয ভয় দু ’ ফা তলতারধক ফযরিয
ভালঝ জ্ঞানগবব াঅলরািনায় যত য়ায রফধান রক?
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াঈত্তয (১০): তায়াপ ফা া‘াইয ভয় জ্ঞান াংরান্ত াঅলরািনায়
মকালনা াু রফধা মনাআ। াঅয এলত তায়াপ  া‘াই নষ্ট য় না।
রকন্তু াঈত্তভ লরা, মভলয় ভানু ললক রমরকলয ভগুর কযা। ককননা
তাওয়াফ ও সা‘াইয ভয় মল লয় াঅলি। াঅয াঅলরািনা কযা
ানয ভলয় ু লমাগ াঅলি। তলফ তায়াপ  া‘াইয ভালঝ মরদ
াঅকরিক মকালনা প্রলশ্নয াঈদ্ভফ য় তখন মিা (জ্ঞানগবব
াঅলরািনা) দ্বাযা মকালনা রকিু নষ্ট লফ না; মরদ না প্রশ্নকাযী
ালনক মফী প্রশ্ন কলয ফলন। াঅয এ কাযলণ াঅভযা ফরফ
তায়াপ  া‘াইয ভলধয মকালনা প্রশ্নকাযী প্রশ্ন কযলর তালক
াফয য়া মবন্ত তুরভ ালো কয ফরলর মকালনা ভানু ললয
জনয মদাল মনাআ। এিা এ কাযলণ মম, মমন ফযরি এ ভয়িা
রমরকলয ারতফারত কযলত ালয।
প্রশ্ন (১১): তায়াপ  া‘াইয প্রলতযক িক্কলয মকালনা রনরদবষ্ট
মদা‘াঅ াঅফযক কলয মনয়ায রফধান রক? তায়ালপয মবতয
মকালনা নাযী ফা ুরুল াঈচ্চস্বলয রকিু মদা‘াঅয াঅফৃ রত্ত কযা মম
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াঈচ্চস্বয নাভাজী  তায়াপকাযী এফাং ানযানযলদয জনয রফৃ ঙ্খরা
ৃ রষ্ট কলয এয রফধান রক?
াঈত্তয (১১): এখালন প্রলতযক িক্কলয রনরদবষ্ট মকালনা মদা‘াঅ মনাআ।
ফযাং প্রলতযক িক্কলযয জনয মদা‘াঅ রনরদবষ্ট কযা রফদ‘াঅত। মকননা
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ মথলক এভন ফণবনা াঅল
রন। জলয াঅয়াদ স্পব কযায ভয় তাকফীয (াঅল্লাহু
াঅকফায) ফরা াঅয জলয াঅয়াদ  রুকলন াআয়াভানীয ভালঝ
ٓ
َ
ۡ ُّ
﴾ْ ٢٠١ْ ار
ِْ َّاب ْٱنل
ْ َ ف ْٱٓأۡلخ َِرْة ِ ْ َح َس َنةْ ْ َوق َِنا ْ َعذ
ْ ِ ٱدلن َيا ْ َح َس َنةْ ْ َو
ْف
ْ ِ ْ ﴿ َر َّب َنْا ْ َءات َِنا
]١٠٧ :[ابلقرة
ফরা ফরণবত াঅলি। াঅয াফরষ্ট স্থালন াধাযণ রমরকয  কুযাঅন
মতরায়াত। াঅয মদা‘াঅ এক িক্কলয একরি রনরদবষ্ট কলয ানয
িক্কলয াযরি এভন নয়। মকালনা ফযরি মদা‘াঅ ড়লফ, তায
মিলন াথফা ডালন াথফা ফালভ ালনক মরাক তা ানু যণ
কযলফ াাফীগলণয াঅভর মথলক এভনরিয রবরত্ত মনাআ।
াযরদলক াঈচ্চস্বলয ড়া মমলতু এলত তায়াপকাযীলদয
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রফৃ ঙ্খরা ৃ রষ্ট কলয  কলষ্টয কাযণ য় মলতু এিা রনরলধ।
মকননা যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ াাফীলদয রেয
কলয ফলরলিন, মখন রতরন াাফালয় রকযালভয কায কায দ্বাযা
াঈচ্চস্বলয ভরজলদ কুযাঅন াঠ কযলত শুনলত মলরন তখন
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ ফরলরন, ‚মতাভযা
কুযাঅলনয মেলে এলক ালনযয াঈয াঈচ্চস্বলয াঠ কলযা না।‛
াথফা রতরন ফরলরন: ‚রকযাঅত ালঠয মেলে।‛ ানু রূবালফ
াঅভযা মফ তায়াপকাযীলদয ফরফ মম মতাভযা ভানু ললয াঈয
াঈচ্চস্বলয ফরলফ না তালর তালদযলক মতাভযা কষ্ট রদলফ। ফযাং
প্রলতযলক িেভত মদা‘াঅ কযলফ।
এ জনযাআ এিা ফরা মায় মম, মরদ এ কর তায়াপ
রযিারনাকাযী ভানু ললদযলক এিা ফরলত াঈদ্বু ধ কযা মায় মম,
মতাভযা তায়াপ কলযা াঅয াজলয াঅয়াদ স্পলবয ভয়
তাকফীয ফলরা। মতাভযা াজলয াঅয়াদ  রুকলন াআয়াভানীয
ভালঝ ফরলফ:
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ٓ
َ
ۡ ُّ
﴾ْ ٢٠١ْ ار
ِْ َّاب ْٱنل
ْ َ ف ْٱٓأۡلخ َِرْة ِ ْ َح َس َنةْ ْ َوق َِنا ْ َعذ
ْ ِ ٱدلن َيا ْ َح َس َنةْ ْ َو
ْ ْف
ْ ِ ْ ﴿ َر َّب َنْا ْ َءات َِنا
]١٠٧ :[ابلقرة
এফাং তায়ালপয াফরষ্ট ভলয় মতাভযা াআচ্ছাভত মদা‘াঅ কয,
রমকয কয এফাং কুযাঅন াঠ কয। াঅয মরালকযা মরদ তালদয
ানু যণ কযলতা তলফ তা কতাআ না াঈত্তভ  াঈকাযী কাজ ফলর
রফলফরিত লতা। মকননা এবালফ কযলর প্রলতযক ভানু ল তায
প্রলয়াজন ানু মায়ী তায যলফয রনকি ম বালায় মদা‘াঅ কযলত
ভথব লতা মম বালা ম ফুলঝ। োন্তলয াঅজকার তায়াপ
রযিারনাকাযীগণ মমফ মদা‘াঅ লড় থালকন ম ফ মদা‘াঅ
ম্পলকব তালদয ানু গাভীযা রকিু াআ জালনন না। মরদ তায়াপ
রযিারনাকাযীলদয

মিলন

মাযা

িলর

তালদযলক

তালদয

রযিারনাকাযী রক মদা‘াঅ কলযলি মিা ম্পলকব প্রশ্ন কযা য়
তালর ারধকাাং মেলে তাযা তা ফরলত ভথব লফ না। ফস্তুত মম
মদা‘াঅয াথব ভানু ল জালন তা রদলয় মদা‘াঅ কযা তারকীলনয
(ালনযয ভাধযলভ শুলন ড়া) ভাধযলভ কযা মদা‘াঅ মথলক ালনক
মফী াঈকাযী।
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প্রশ্ন (১২): জলয াঅয়াদ  রুকলণ াআয়াভানীয ভধযকায
তায়াপকাযীয জনয যীয়াতম্মত মদা‘াঅ রক?
াঈত্তয (১২): যীয়ত ম্মত মদা‘াঅ লরা:
ٓ
َ
ۡ ُّ
﴾ْ ٢٠١ْ ار
ِْ َّاب ْٱنل
ْ َ ف ْٱٓأۡلخ َِرْة ِ ْ َح َس َنةْ ْ َوق َِنا ْ َعذ
ْ ِ ٱدلن َيا ْ َح َس َنةْ ْ َو
ْف
ْ ِ ْ ﴿ َر َّب َنْا ْ َءات َِنا
]١٠٧ :[ابلقرة
াযরদলক মদা‘াঅলক রযূ ণব কযায জনয
»«وأدرليا اجلية نع األبرار
ফরা াতাঃয এিায মকালনা রবরত্ত মনাআ। ানু রূবালফ
»«يا عزيز يا غفار يارب العاملني
ফরা মকালনা রবরত্ত মনাআ। ফযাং মখন রযলফ এভন লয় মায়
ভানু ল াঅয়াতরি াথবাৎ
ٓ
َ
ۡ
﴾ْ ٢٠١ْ ِار
ْ َّاب ْٱنل
َْ ف ْٱٓأۡلخ َِرْة ِ ْ َح َس َنةْ ْ َوْق ِ َنا ْ َعذ
ْ ِ ف ْٱ ُّدل ْن َيا ْ َح َس َنةْ ْ َو
ْ ِ ْ ﴿ ْ َر َّب َنْا ْ َءات َِنا
]١٠٧ :[ابلقرة
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ড়া মল লয়লি াথি তায়াপস্থলর রবলড়য কাযলণ াজলয
াঅয়াদ মবন্ত মৌঁিলত ালয রন, তালর ম াজলয
াঅয়ালদয কালি মৌঁিা মবন্ত ফায ফায এ মদা‘াঅরি ুনযাফৃ রত্ত
কযলত থাকলফ।
প্রশ্ন (১৩): ভুরতামালভ াফস্থালনয হুকুভ রক? মরদ মিা
যীয়াতম্মত য় তালর মলেলে মকান মদা‘াঅ াঠ কযা
ভুস্তাাফ। কা‘ফায মকান স্থানরি ভুরতামালভয জনয রনরদবষ্ট।
াঈত্তয (১৩): ভুরতামালভ াফস্থান ম্পলকব যাূ র াল্লাল্লাহু
াঅরাাআর য়াাল্লাভ মথলক ী মকালনা ু ন্নাত ফরণবত য়রন।
রকন্তু তা রির াাফীগলণয াঅভর। াঅয মখালন মা াআচ্ছা তা
প্রাথবনা কযলফ। ভুরতামালভয স্থান লরা াজলয াঅয়াদ 
কা‘ফায দযজায ভধযফতবী স্থান।
প্রশ্ন ১৪: াপা  ভাযয়ায যীয়তম্মত মদা‘াঅ  রমরকয রক?
মদা‘াঅ  তাকফীয ফরায ভয় রক াত াঈঠালত লফ? াঅয তায
ধরত রক? াপা  ভাযয়া াালড়য াঈয াঅলযালনয তফধ
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রযভাণ কতিুকু? ভররাযা ফা তালদয েী ভররায দু রি ফুজ
রনদবলনয ভালঝ (াপা  ভাযয়ায) দ্রুত থ িরলফ রক? া‘াইয
ভয় যী‘াঅতম্মত মকালনা মদা‘াঅ াঅলি রক? দু রি ফুজ
রনদবলনয ভালঝ দ্রুত থ িরায রকভত রক?
াঈত্তয ১৪: এ প্রশ্নরি রফরবন্ন রদক ান্তবুবি কলয। তায াঈত্তয লরা,
মকালনা ভানু ল মখন াপা-ভাযয়ায া‘াই শুরু কযলফ তখন তায
শুরুলত মখন াপা াালড়য রনকিফতবী লফ তখন ম াঅল্লায
ফাণী াঠ কযলফ:
ۡ َ َّ َّ
ٓ َ
َّ
]٧٥١ :للِْْ﴾ [ابلقرة
ْ لصفاْ َْوٱْل َه ْۡر َوْةَْنِوْش َعْائ ِ ِْرْٱ
نْٱ
ْ ِ ﴿ْ۞إ
াঅরভ শুরু কযরি মা দ্বাযা াঅল্লা শুরু কলযলিন, (াথবাৎ াঅল্লা
াপা াালড়য কথা াঅলগ ফলরলিন তাাআ াঅরভ াঅলগ াপা
াালড় াঈঠফ) তাযয াপা াালড় াঅলযাণ কযলফ মমন কা‘ফা
মদখলত ায় াতাঃয দু াত াঈলত্তারন কযলফ মমভরনবালফ
মদা‘াঅয ভলধয াঈলত্তারন কযা য়  তাকফীয ফরলফ। াঅয রনলনয
রমরকযরি াঠ কযলফ:
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«ال هلإ إال ا﵀ وخده ال رشيك هل هل امللك وهل احلهد وٌَ ىلع لك يشء قدير
» وٌزم األخزاب وخده، وىرص عبده، أجنز وعده،ال هلإ إال ا﵀ وخده
াতাঃয মম মা াআচ্ছা তা মদা‘াঅ কযলফ, তাযয রদ্বতীয়ফায ূ লফবয
রমরকযরি ড়লফ াঅয াআচ্ছাভারপক মদা‘াঅ কযলফ, াতাঃয
তৃতীয়ফায ম রমরকযরি াঠ কযলফ। াতাঃয দব্রলজ িরলত
াফতযণ কযলফ ফুজ রিরিত খুাঁরিয রদলক। াতাঃয মখন ফুজ
রনদবলন মৌিালফ তখন ায রনদবলন মায়ায াঈলেলয দ্রুত
াাঁিলফ। াতাঃয াধাযণবালফ াাঁিলফ; রকন্তু ভররাগণ ফযতীত,
তাযা এখালন দ্রুত থ িরলফ না। ানু রূবালফ মাযা ভররালদয
েী াথী, তাযা ভররালদয মদলখ শুলন যাখা  রপামত কযায
রলেয দু ’ রনদবলনয ভালঝ দ্রুত িরলফ না। াঅয মখন ভাযয়ায়
ۡ َ َّ َّ
ٓ َ
َّ
মৌঁিু লফ তখন ( ]٧٥١ :للِ﴾ [ابلقرة
ْ لصفا ْ َْوٱْل َه ْۡر َوْةَ ْنِو ْش َعْائ ِ ِْر ْٱ
ن ْٱ
ْ ِ ) ﴿ ْ۞إ
এ াঅয়াতাাংরি াঠ কযলফ না। ানু রূবালফ রদ্বতীয় ফায 
َّ
যফতবী মকালনা ফায মখন াপা াালড় মালফ তখন (ْ ن
ْ ِ ﴿ ْ۞إ
ۡ َ َّ
ٓ َ
َّ
]٧٥١ :للِْ﴾ [ابلقرة
ْ لصفا ْ َْوٱْل َه ْۡر َوْةَ ْنِو ْش َعْائِرِْ ْٱ
 )ٱাঅয়াতরি াঠ কযলফ
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না; মকননা এভনরি ফরণবত য়রন। া‘াইয ভলধয াজী ালফ মা
াআচ্ছা তা াঅল্লা কালি প্রাথবনা কযলফ। াঅয মকাঈ মরদ িে কলয
তলফ ম মমন কুযাঅন রতরায়াত কলয  াঅল্লায রমরকয
কযলফ, তাফী লড়, তারীর  তাকফীয ফলর। াতাঃয মখন
ভাযয়ালত মৌঁিালফ এফাং তালত াঅলযাণ কযলফ তখন াপা
াালড়য াঈয মা কলযলি তা কযলফ।
াযরদলক াপা াালড় াঅলযালনয রযভাণ লরা এভন
রযভাণ াঈলয াঈঠা মমন কা‘ফা মদখা মায়। াঅয এিা াঅলযালনয
ফবরনন রযভাণ। াঅলযাণ য়া ু ন্নাত, য়ারজফ নয়। য়ারজফ
লরা াপা  ভাযয়ায ভলধয (া‘াই) ান্তবুবি থাকা। দু ’
রনদবলনয ভালঝ া‘াইয রকভত লরা, যাূ লরয ু ন্নালতয
ানু যণ  াআভাাইলরয ভালয়য াঈতযাকায় াফতযলণয াফস্থা
িযণ কযা। াঅয মরি রির দু ’ রনদবলনয ভধযফতবী স্থান। রতরন
মখন াঈতযকায় দ্রুত নাভলতন তখন তায ন্তান াআভাাআলরয
রদলক দৃ রষ্ট রনফধ কযলতন। সহীহ বুখারীরত এ ম্পলকব দীঘব কারনী
ফরণবত লয়লি।
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প্রশ্ন (১৫): া‘াই মলল ভাযয়ালত িুর কতবন কযা জালয়ম রক?
ভাথা ভুন্ডণ কযা াথফা ভাথায রকিু াাংলয িুর কতবন কযায
হুকুভ রক? াঅয মম ভাথা িাক াথফা ভুরিত ম রক কযলফ? া‘াই
 তায়াপকাযী া‘াই এফাং তায়ালপয ভালঝ ক্লান্ত লয় ড়লর
রফোভ মনয়া জালয়ম রক? ভাথা ভুিন  িুর কতবলনয ভালঝ
মকানরি াঈত্তভ দরীর ফরু ন।
াঈত্তয (১৫): মখন ভানু ল া‘াই মথলক াফয য় এফাং তা ভযায
া‘াই য় তখন রনশ্চয় ম ভাথা ভুিন কযলফ াথফা িুর কতবন
কযলফ। তলফ ভাথা ভুিন াঈত্তভ। মকননা এিা াঅল্লালক ম্মান
মদখালনায খুফ রনকিফতবী। াঅয নফী াল্লাল্লাহু
য়াাল্লাভ

ভাথা

ভুিনকাযীলদয

জনয

রতনফায

াঅরাাআর
াঅয

িুর

কতবনকাযীয জনয একফায মদা‘াঅ কলযলিন।
াঅয মম ভাথায় িাক াথফা মম ভাথা াম্প্ররতককালর ভুিন কযা
লয়লি তায মথলক ভাথা ভুিন াথফা িুর কতবন কযা যরত লয়
মগলি; মকননা তায ভাথায় িুর মনাআ। াঅয এিা িালকয রফধান
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য়ায ফযাাযরি মতা স্পষ্টাআ; কাযণ িাক ভাথায় মকান িুর গাঁজায়
না। রকন্তু মায ভাথায িুর ভুিন কযা লয়লি তায জনয াঅফযক
লচ্ছ রকিু িুর গজালনা মবন্ত ালো কযা তাযয ভুিন কযা।
াযরদলক ভাথায রকিু াাং ভুিন কযা াথফা ভাথায রকিু াাংল
َُّ
কতবন কযা জালয়ম মনাআ। ককননা আল্লাহ তা‘াঅরা ফলরন ْ ِي
َْ ﴿ ُْملِق

ّ ََُ ۡ ُ َ ُُ
]١١ : ْ﴾ [الفجح٢٧ْ ْ يو
َْ ّص
ِ ِ ‚ رءوسك ْم ْونقমতাভালদয ভাথাভূ লক

ভুিন কযা াফস্থায় এফাং িুর িাাঁিা াফস্থায়‛, তালর াফযাআ
ভস্ত ভাথা ভুিন কযলত লফ াথফা ভস্ত িুর মথলক কতবন
কযলত লফ। আর উিমভারব  ফযাকবালফ মা িুর কতবন কলয
থালক তা লচ্ছ ফতবভালন াধাযণত ভানু ল িুর কতবন কযায জনয
মম ফ মভরন ফযফায কলয থালক তা। ককননা এরত ফযাকবালফ
এফাং ু েযবালফ িুর কতবন ারজবত য়। মকাঁরি রদলয় কািায
মিলয় তা াঈত্তভ। াঅয াঅভযা মম িুর ভুিলনয কথা ফলররি তা
মকফর ুযললদয জনয। াযরদলক নাযীগলণয মেলে শুধু ভাে
াভানয াাং কতবন কযাাআ রফরধম্মত।
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াঅয মখন তায়াপকাযী াথফা া‘াইকাযী ক্লান্ত য়  ফল লড়
তখন তালত মকালনা েরত মনাআ। রকন্তু ম দীঘবভয় ধলয ফল
থাকলফ না ফযাং ম াল্প ভয় ফলফ; মালত তায শ্বা-প্রশ্বা
স্বাবারফক লয় াঅল এফাং তায মী প্রান্ত য়, তাযয াঅফায
িরা শুরু কযলফ; তাযয মরদ তায রদ্বতীয়ফায মকালনা তফঠলকয
প্রলয়াজন য় তলফ মকালনা াু রফধা মনাআ, ানু রূ তৃতীয় াথফা
িতুথবফায ফালত মকালনা ভযা মনাআ।
প্রশ্ন ১৬: াযালভয ভলধয াআভালভয রনকিফতবী দাাঁড়ালনা নারক াঈয
তরাভূ ল দাাঁড়ালনা? াঅভযা প্রতযে করয মম, ভাতালপয প্রথভ
কাতালযয জনয ালনলকাআ প্ররতলমারগতায় ররপ্ত য় াঅমালনয
াধবঘন্টা ূ লফব ফা তায ারধক াঅলগ, এ ফযাালয াঅনায কী
ারবভত?

এবালফ

তালদয

প্রথভ

কাতালয

ফায

দ্বাযা

তায়াপকাযীলদয স্থান াংকীণব লয় মায়।
জফাফ ১৬: মকালনা লে মনাআ মম, ভারজলদ াযাভ ফা ানযানয
ভারজলদ াআভালভয কািাকারি দাাঁড়ালনা দূ লয দাাঁড়ালনা মথলক াঈত্তভ।
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াঅয মাযা কা‘ফায াল ফল মথলক ারালতয ালো কযলত
থালক রনশ্চয় তালদয মকালনা ারধকায মনাআ মখালন ফায।
তায়াপকাযীগণ

ম

স্থালনয

ারধক

ভুখালেী।

মকননা

তায়াপকাযীলদয জনয ম স্থান জরুযী। াতএফ, মিা াংকীণব
লয় মায়া তালদয ারধকায নষ্ট কযা  তালদয েরতয কাযণ।
ফযাং ভানু ল ালো কযলফ তাযয মখন াআভাভ এল মালফ তখন
প্রলতযলক তায রনজ রনজ স্থালন কাতাযফেী লফ।
প্রশ্ন (১৭): যভমালন তাযাফী এয ারালত ভুিাদীগণ াআভালভয
ানু যলণয জনয কুযাঅন যীপ ফন কযায রফধান রক?
াঈত্তয (১৭) াঈমু বি াঈলেলয কুযাঅন যীপ ফন কযা ু ন্নালয
রফযীত। াঅয তা কলয়ক রদক মথলকাআ:
প্রথভত: এবালফ দন্ডায়ভালনয ভয় ভানু ললয ডান াত ফাভ ালতয
াঈয যাখা িু লি মায়।
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রদ্বতীয়ত: কুযাঅন ফন কযা ারধক নড়ািড়ায রদলক রনলয় মায়
মায মকালনা প্রলয়াজন মনাআ; মমভন কুযাঅন মখারা, ফন্ধ কযা,
ফগলরয রনলি যাখা  লকলি যাখা াআতযারদ।
তৃতীয়ত: কুযাঅন ফন ভুল্লীলক ালনক নড়ািড়ায় ফযস্ত যালখ।
িতুথবত: এলত ভুল্লীয দৃ রষ্ট রজদায স্থান মথলক নষ্ট য়। াঅয
ারধকাাং াঅলরলভয ভলত রজদায স্থালনয প্ররত দৃ রষ্ট মদয়া ু ন্নাত
এফাং াঈত্তভ।
ঞ্চভত: ভুল্লী এলত বুলর থালক মম ম ারালত াঅলি মখন ম
মম ারালত াঅলি মিায জনয হৃদয় জাগ্রত না থালক। ানযরদলক
ভুল্লীয মখন ারালত খুশু াফরম্বন কযলফ, ডান াত ফাভ ালতয
াঈয যাখলফ, দৃ রষ্টলক রজদায স্থালনয রদলক রনফন্ধ যাখলফ, রনশ্চয়
এিা ারধক রযভালণ হৃদয়লক জাগ্রত যালখ মম ম ারালত াঅলি
এফাং ম একজন াআভালভয রিলন যলয়লি।
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প্রশ্ন (১৮): মখন মকালনা ভররা ে ফা ভযা কযায াআচ্ছা কযলফ
াথি রতরন াঊতুফতবী ফা রনপাফতবী, তখন রক কযলফ? াঅয
াআযাভ কযায য াথফা তায়াপ মলল মরদ মকাঈ ালয়মপ্রাপ্ত
য় তায রফধান রক?
াঈত্তয (১৮): মখন মকালনা ভররা ভযা াথফা ে কযায জনয
ভীকাত রদলয় ারতরভ কলয াথি ম রনপাফতবী াথফা
ালয়মপ্রাপ্তা, তখন রনপা  ালয়ম মথলক রফো নাযীগণ মা
কলয ম তাাআ কযলফ। াথবাৎ মগার কযলফ রকন্তু ারতরযি
কাড় দ্বাযা যিেযণ ফন্ধ যাখলফ এফাং াআযাভ কযলফ, াতাঃয
মখন রফো লফ তখন তায়াপ কযলফ, া‘াই কযলফ  িুর
কতবন কযলফ এফাং ভযা ম্পন্ন কযলফ। াযরদলক মখন াআযাভ
কযায য এফাং তায়ালপয ূ লফব ালয়মপ্রাপ্তা লফ াথফা
রনপাফতবী লফ তখন ম রফে য়া মবন্ত াআযালভয াঈয
াফরষ্ট থাকলফ। াতাঃয তায়াপ কযলফ, া‘াই কযলফ এফাং িুর
কতবন কযলফ।
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াঅয মখন তায়ালপয য াঊতুফতবী লফ তখন ম তায ভযা
কামবরভ াফযাত যাখলফ। কারণ এলত তায মকালনা েরত মনাআ।
মকননা তায়ালপয য ারফেতা  াঊতু লত রফে থাকায
মকালনা তব মনাআ।
প্রশ্ন (১৯): াঊতুফতবী নাযীলদয জনয ভরজদ াযালভ প্রলফ কযা
তফধ রক? াঅয মখন নাযী তায়াপযত াফস্থায় ানু বফ কযলফ মম
তায াঊতুয যি ড়লত মালচ্ছ তখন ম রক কযলফ?
াঈত্তয (১৯): াঊতুফতবী নাযীয জনয ভরজলদ াযালভ প্রলফ কযা
তফধ নয়, তলফ ায লয় মায়ায াঈলেয থাকলর মিা রবন্ন
কথা। তাওয়ারফর জনয তায াফস্থান াথফা কুযাঅন েফণ াথফা
তাফী াঠ ফা তারীর এফ রকিু য জনযাআ ভরজলদ াযালভ
াফস্থান জালয়ম নয়।
াঅয মখন মকান ভররা তায়ালপয ভলধয াঊতুয যি প্রফারত
য়ায ানু বফ কযলফ তখন ম রনরশ্চত না য়া মবন্ত তায়াপ
িারু যাখলফ। াতাঃয মখন রনরশ্চত লফ মম, াঊতুয যি মফয
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লচ্ছ তখন রফে য়া মবন্ত তায়াপ মথলক রফযত থাকলফ।
াতাঃয রফে লর নতুন কলয তায়াপ শুরু কযলফ।
প্রশ্ন (২০) : াআ‘রতকাপকাযী ফযতীত ানযলদয জনয ুলযা যভমান
ভালয ভারজলদ াযালভ স্থান রনধবাযণ কলয ফারর  রফিানা
মযলখ নাভাম ড়ায রফধান রক?
াঈত্তয (২০): ভারজলদ াযাভ ানযানয ভারজলদয ভত, মম াঅলগ
মৌঁিলফ ম ফলফ। াঅয কালযা জনয ভরজলদয ফাাআলয মফয
য়ায ভয় ভরজলদ স্থান মযলখ াঅা তফধ নয়।
রকন্তু মরদ ভরজলদযাআ ানয স্থালন মালফ এফাং জনাধাযলণয রবড়
মথলক দূ লয থাকলত মিষ্টা কলয মকালনা প্রস্ত স্থালন ফল, াতাঃয
মখন ারালতয ভয় রনকিফতবী লফ তখন ম তায রনধবাযণ কলয
মযলখ মায়া স্থালন ারাত ড়লত াঅলফ, তখন মকালনা াু রফধা
মনাআ। মকননা তায জনয ভরজলদয মম মকালনা স্থালন ফায
ারধকায যলয়লি। াঅয মখন ম ানয প্রেস্ত স্থালন ারাত
াঅদালয়য জনয মালফ াতাঃয মখালন কাতায রভররত লফ তখন
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তায কতবফয লরা তায স্থালনয াভলন মায়া াথফা মিলনয
প্রস্ত স্থালন মায়া। মকননা মখন ম কাতালয রভররত লফ াঅয
তায জনয এ (রফিানা) জায়গা থাকলফ ম ভরজলদয ানয
জায়গা গ্রণ কযলফ। এলত ম দু াআ স্থালনয দখর রনলরা। াঅয
মকান ভানু ল দু স্থান গ্রণ কযায ভাররক নয়।
াযরদলক ভরজলদয রনরদবষ্ট স্থান রনধবাযণ কলয মনয়া; মালত
মকফর ম মখালনাআ ারাত াঅদায় কযলফ, রনশ্চয় তা একরি
রনরলধ কাজ। ফযাং ভানু ললয াঈরিৎ মমখালন স্থান ালফ মখালনাআ
ারাত াঅদায় কযা।
প্রশ্ন (২১): ভযায া‘াইলক তায়ালপয ূ লফব াঅদায় কযায হুকুভ
রক? াঅয মম ফযরি ভাযয়া মথলক া‘াই শুরু কলয াপালত মল
কযর তায রফধান রক?
াঈত্তয (২১): প্রথভত: রনশ্চয় তায া‘াই শুধ লফ না। তায াঈয
য়ারজফ লরা ুনযায় রদ্বতীয় া‘াই কযা। মকননা এিা মথাস্থালন
াংগরঠত য়রন। মমলতু া‘াই লরা তায়ালপয য।
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রদ্বতীয়ত: এ াফস্থায় ভাযয়া মথলক া‘াই শুরু য়া প্রথভ
িক্কযরি ফারতর লয় মালফ। তাযয এ িক্বযরি ফাদ রদলয় নতুন
াত িক্কয ম্পন্ন কযলফ।
প্রশ্ন (২২): াপা  ভাযয়ালত াথফা াধাযণ মদা‘াঅয য ভুখ
 দু ’াত ভাল কযায রফধান রক?
াঈত্তয (২২) : ী লরা মদা‘াঅয য দু ’ াত রদলয় ভুখ ভাল
কযা যী‘াঅতম্মত নয়। মকননা এ ফযাালয নফী াল্লাল্লাহু
াঅরাাআর য়াাল্লাভ মথলক রকিু াআ াফযস্ত য়রন।
প্রশ্ন (২৩): ভররাগণলক তাযাফী ারালতয ভয় তায়াপ কযা
লত রনললধ কযা য়; এভতাফস্থায় ুরুললয জনয কী তাযাফী এয
ারাত িাররলয় মায়া াঈত্তভ নারক তায়াপ কযা াঈত্তভ?
াঈত্তয (২৩): াঈত্তভ লরা, তাযাফীয ারাত িরভান যাখা; মমন
রকয়াভুর রাাআলরয ায়াফ ররখা য়। াঅয তায়ালপয মতা ানয
ভয় যলয়লিাআ।
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প্রশ্ন (২৪): ভযাকাযীয জনয মকানরি াঈত্তভ নপর ারাত াথফা
নপর তায়াপ?
াঈত্তয (২৪) : মখন ভযাকাযীলদয াংখযা ারধক লফ, তখন াঈত্তভ
লরা ারালত ভগুর য়া। মালত কলয তায়াপকাযীলদয জনয
তায়ালপয স্থান াংকুরান য়।
প্রশ্ন (২৫): যভমালনয মল দলক প্রলতযক যালত দু ‘ফায রফতলযয
ারাত াঅদায় য় াঅয াঅভায াআচ্ছা লরা াআভাভ ালফ ারাত
ম্পন্ন কলয প্রতযাফতবন কযা মবন্ত ারাত াঅদায় করয; মালত
মিায পমীরত মলত ারয। তাহরে আভম ভক করব? াঅরভ রক
রফতলযয ারাত যালতয শুরুলত মিলড় রদফ াথফা মল যালত।
াঅয রফতলযয ারাত রফনষ্ট কযায মকালনা প্রভাণ াফযস্ত াঅলি
রক?
াঈত্তয (২৫) প্রথভ  মল যালত রফতয ারাত রফনষ্ট কযায মম
রনয়ভ াঅররভগলণয রনকি ফতবভালন প্ররধ লয়লি তা কযা মালফ
না; াঅয মিায ধযন লচ্ছ, মখন মকাঈ প্রথভ যালত রফতয ারাত
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লড়, তাযয মল যালত াঅফায রকয়াভুর রাাআর ড়লত িায়,
তখন দু ’ দু ’ যাকাত কলয ম ারাত াঅদায় শুরু কযায ূ লফব
রদ্বতীয়ফায ূ লফব াঅদায়কৃত রফতয ারাতরি ড়া। এ ধরতরি
মরদ করতয় ূ ফবূযীলদয াঅভর রির রকন্তু ু ন্না মথলক এ
ফযাালয মকালনা দরীর মনাআ। াঅয রদ্বতীয়ফালযয রফতলযয
যাকাতরিলক প্রথভ ফালযয রফতলযয যাকা‘াঅলতয াঈয রবরত্ত কযা
রঠক লফ না; মকননা প্রথভফালযয রফতলযয যাকা‘াঅত 
রদ্বতীয়ফালযয রফতলযয যাক‘াঅলতয ভলধয মমাজন াথবকয ততযী
লয়লি।
াঅভযা মতা মকফর এিাাআ ফরর মম, মকালনা ফযরি মরদ প্রথভ যারেয
ারাত রকাংফা মল যারেয ারালত াআভালভয ারাত মল কলয
প্রতযাফতবন মবন্ত তায রযূ ণব ানু যণ কযলত িায়, ম মরদ
প্রথভ যালত াআভালভয ালথ রফতয ারাত লড় এফাং ারাভ
রপযায় তখন ম দাাঁরড়লয় মালফ এফাং এক যাকাত াঅদায় কলয
রনলফ। াথবাৎ াআভালভয ালথ ারাত াঅদালয়য ভয় এ রনয়ত
কলয তায ালথ ারালত প্রলফ কযলফ মম ম মজাড় ারাত
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াঅদায় কযলফ তাযয মখন (াআভাভ) ারাভ রপযালফ তখন ম
দাাঁড়ালফ এফাং এক যাক‘াঅত াঅদায় কযলফ; মালত কলয মতাভায
রফতযরি মল যালতয াআভালভয ালথ াঅদায় কযলত ায।
প্রশ্ন (২৬) াঅভযা করতয় ভুল্লীলক মদরখ মম, তাযা াযাভ
যীলপয ভলধয াফস্থান কযা াফস্থায় াভথবয থাকা লে ভূ র
কা‘ফায রদলক ভুখ কলয দাাঁড়ায় না, তালদয ারালতয হুকুভ রক?
াঈত্তয (২৬): তালদয ারাত ফারতর লফ; মকননা মখন কালযা
কা‘ফা মদখা ম্ভফ য় তখন তায জনয ভূ র কা‘ফায রদলক ভুখ
কলয দাাঁড়ালনা াঅফযক। াফললল মৌদী যকায (াঅল্লা
তালদযলক াঈত্তভ প্ররতদান প্রদান করুন) কা‘ফায রদলক রঠক রদক
রনধবাযণ কলয রকিু রিি রদলয় রদলয়লি। তাাঁযা নীলিয াথলযয
াঈয দু ’রি কলয াঅকাঁ রদলয় রদলয়লি; ু তযাাং মখন তুরভ ম রদলক
ভুখ কলয দাাঁড়ালফ তখন মতাভায ভুখ রপযালনা ী লফ।
প্রশ্ন (২৭): াযাভ যীলপ ারাত াঅদায় কযলি াথি কা‘ফা দবন
ম্ভফ লচ্ছ না, ানযানয ভুল্লীলদয ভত কা‘ফালক াভলন মযলখলি।
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াঅয ারাত ম্পন্ন য়ায য তায কালি স্পষ্ট লরা মম ম ভূ র
কা‘ফায রদলক ভুখ কলয ারাত াঅদায় কলযরন, এফ মরাকলদয
ারালতয হুকুভ রক?
াঈত্তয (২৭): াঅরভ ভলন করয মম, কা‘ফা ূ ণবােরূল ানু ন্ধান কযা
ফযতীত ারাত াঅদায় কযলর তালদয ারাত ুনযাফৃ রত্ত কযলত
লফ। ারধকাাং মেলোআ ভানু ললয লে মিা ানু ন্ধান ূ ণবরূল
ম্ভফ। মরদ এভন মকালনা স্থালন য় মমখান মথলক কা‘ফা মদখা মায়
না এভতাফস্থায় মখন ভানু ল ারালতয জনয দাাঁড়ায় তখন মতা তায
কালি কা‘ফায রদক স্পষ্ট লফ।
মরদ মকাঈ মকাঈ ফলরলিন, এভতাফস্থায় কলষ্টয কাযলণ তাযা
ভা‘মু য (তালদয গ্রণলমাগয ময থাকায় তা গ্রণলমাগয লফ।)
রফলল কলয মখন ভানু ল াযালভ াঅল াঅয মরালকযা ারাত শুরু
কলয রদলয়লি, এভতাফস্থায় তায কাতায ালনক দূ লয য়ায
কাযলণ যারয কা‘ফা মদখা তায জনয করঠন। ফযাং তখন প্রায়
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াম্ভফ লয় লড়। াঅয তাাআ ম াফস্থায় কলষ্টয কাযলণ কা‘ফায
রদলকয ভুলখাভুরখ য়াাআ মলথষ্ট লফ।
প্রশ্ন (২৮): রফতয ারালত মদা‘াঅলয় কুনু ত ম্পলকব রকিু ফরণবত
াঅলি রক? াঅয তা রক রুকুয ূ লফব না লয? াঅয মখালন াত
াঈলত্তারন কযলফা রক?
াঈত্তয (২৮): রফতয ারালত কুনু ত ড়া নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর
য়াাল্লাভ মথলক ফরণবত লয়লি। মকননা াান াআফলন াঅরী (যা:)
নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভলক রফতয ারালতয কুনু লতয
মদা‘াঅ ম্পলকব রজলজ্ঞ কযলর নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর
য়াাল্লাভ তালক রো রদলরন রনলনয রযরিত মদা‘াঅالذ....... امهلل اٌدين فيهو ٌديت
াঅয ম মদা‘াঅলত ু ন্নাত লরা দু ’াত াঈলত্তারন কযা। মকননা
াঅভায মতিুকু ভলন লড় ভয যারদয়াল্লাহু ‘াঅনহু মথলক ফরণবত
াঅলি মম, ‚রনশ্চয় রতরন তাাঁয দু ’ াত াঈলত্তারন কযলতন।‛
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াঅয কুনু ত লফ রুকুয লয। তলফ মরদ মকাঈ রুকুয াঅলগ কুনু ত
কলয তলফ তালত মকালনা াু রফধা মনাআ।
প্রশ্ন (২৯): ভারজদু র াযালভ পযম ারাত াঅদায়কাযী াথফা
নপর ারাত, ভুিাদী াথফা এককবালফ ারাত াঅদায়কাযীয
াভলন রদলয় গভনকাযীয রফধান রক?
াঈত্তয (২৯): ভুিাদীয াভলন রদলয় গভন কযায় মকালনা াু রফধা
মনাআ। ভারজলদ াযালভ মাক ফা ানয মকালনা স্থালন; মকননা াআফন
াঅব্বা যারদয়াল্লাহু ‘াঅনহুভা মথলক ফরণবত, রতরন নফী াল্লাল্লাহু
াঅরাাআর য়াাল্লালভয রনকি ঐ ভয় াঅলরন মখন রতরন
রিলরন রভনায়, াঅয রতরন (াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ)
ভানু ললদয রনলয় মদয়াররফরন স্থালন ারাত াঅদায় কযলিন।
এভতাফস্থায় রতরন (াআফলন াঅব্বা) একরি গাধীয াঈয য়ায
লয় মকালনা এক কাতালযয াভলন রদলয় গভন কলযন, াথি মকাঈ
তা াস্বীকায কলয রন।
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াযরদলক মখন মকালনা ারাত াঅদায়কাযী াআভাভ য় াথফা
একা ারাত াঅদায়কাযী য়, তখন তায াভলন রদলয় ভারজলদ
াযাভ াথফা ানযে মকাথা গভন কযা জালয়ম নয়। মকননা
এখালন দরীররি াতযন্ত ফযাক। তায রফযীলত এভন মকালনা
দরীর মনাআ মা ভক্কা াথফা ভরজলদ াযাভলক ম রফধান মথলক
াঅরাদা কযলফ; ফা এভন মকালনা দরীর মনাআ মা দ্বাযা ফুঝা মালফ
মম মখালন ারাত াঅদায়কাযীয াভলন রদলয় গভন কযায় মকালনা
েরত মনাআ ফা গভনকাযীয মকালনা গুনা মনাআ।
প্রশ্ন (৩০) যভমান ভাল মমফ ভররা ভযা কলয, তালদয জনয
পযম ারাত ফা তাযাফী ারাত তালদয গৃল াঅদায় কযা াঈত্তভ?
না রক ভরজলদ াযালভ?
াঈত্তয (৩০): ু ন্না দ্বাযা ফুঝা মায় মম, ভররালদয জনয াঈত্তভ
লরা তালদয গৃল ারাত াঅদায় কযা, িাাআ তা ভক্কায় মাক
াথফা ানযে। াঅয এ কাযলণ নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ
ফলরলিন,
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»«ال ثهيعَا إناء ا﵀ مساجد ا﵀ وبيَثٍو رري هلو
‚াঅল্লায দাীলদযলক াঅল্লায ঘলয মমলত রনললধ কলযা না, াঅয
তালদয জনয তালদয ঘযাআ াঈত্তভ‛।
এ কথারি যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ ভদীনায়
াফস্থানকারীন ভলয়াআ ফলররিলরন। াথি ভরজলদ নফফীলত
ারাত াঅদালয়য ারতরযি পরমরত যলয়লি। মকননা তালদয
ফাড়ীলত ারাত াঅদায় ারধক দবা ারন  মপতনা মথলক দূ লয
থাকায াঈলমাগী। ফরে ফাড়ীলত ারাত াঅদায় তালদয জনয াঈত্তভ
 বালরা তা প্রভারণত লরা।
প্রশ্ন (৩১) কুযাঅন খতলভয মদা‘াঅ নাভালময মবতলয ফা ফাাআলয
কযা যী‘াঅতম্মত রক?
াঈত্তয (৩১): ারালতয মবতলয এিা যী‘াঅতম্মত নয়। মকননা
নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ  াাফীগণ মথলক এভনরি
ফরণবত য়রন মম তাযা ারালত কুযাঅন খতলভয মদা‘াঅ ড়লতন।
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াফয াঅনা াআফন ভালরক যারদয়াল্লাহু ‘াঅনহু মথলক ফরণবত মম,
রনশ্চয় রতরন মখন কুযাঅন খতভ কযলতন, তখন তায রযফাযলক
একরেত কযলতন  মদা‘াঅ কযলতন। রকন্তু এিা ারালত নয়।
প্রশ্ন (৩২): ভৃত াথফা জীরফত ফযরিলদয জনয তায়ালপয ায়াফ
াথফা কুযাঅন রতরায়াত াদীয়া কলয মপ্রযণ কযায রফধান রক?
াঈত্তয (৩২): াআভাভ াঅভদ যারভাহুল্লা এয ভামাফ ভলত রফখযাত
লচ্ছ মম, ভৃত ফা জীরফত ফযরিয জনয তায়াপ াথফা ারাত
াথফা কুযাঅন রতরায়ালতয ায়াফ ারদয়া মদয়ালত মদাল
মনাআ। তাযয তা এভন রফলয় নয় মা কযায জনয মকালনা
ভানু ললক যী‘াঅলত রনলদব রকাংফা াঈৎা প্রদান কযা লয়লি।
ফযাং ায়াফ াদীয়া মদয়ায মিলয় ভৃত ফযরিয জনয মদা‘াঅ কযা
াঈত্তভ। মমলতু নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ ফলরলিন:
 صدقة جارية: «إذا نات اإلسنسان أو قال ابو آدم اىقطع عهلً إال نو خالث
»أو علم ينجفع بً أو ودل صالح يدعَ هل

42

‚মখন ভানু ল ভাযা মায় াথফা ফরন াঅদভ মখন ভাযা মায় তখন
তায ফ াঅভলরয থ রুধ লয় মায়। রকন্তু রতনরি রজরনলয
ধাযা ফরফৎ থালক। াদকালয় জাযীয়া াথফা এভন াআরভ মা
াঈকালয াঅল াথফা এভন মনক ন্তান মম তায জনয মদা‘াঅ
কযলফ।‛ এখালন রতরন ফলরনরন ‘াথফা এভন মনক ন্তান মম তায
জনয মকালনা কাজ কযলফ’ ফযাং ফলরলিন, ‘তায জনয মদা‘াঅ
কযলফ।’ এয দ্বাযা ফুঝা মায় মম, মদা‘াঅ কযা ায়াফ ারদয়া
মদয়ায মিলয় াঈত্তভ।
প্রশ্ন (৩৩): ভারজলদ াযালভ ারাতভূ  াঅদালয়য পাাঁলক পাাঁলক
কথাফাতবা ফরা, ার-মকৌতুক  খাদয  ানীয় গ্রণ কযায
রফধান রক?
াঈত্তয (৩৩): মকালনা লে মনাআ মম, এলত ভুল্লীলদয ভলধয
রফযরিয ৃ রষ্ট য়। াঅয রনরশ্চতবালফ তা তালদযলক াআভালভয
মথামথ ানু যণ  ারালত রকয়াভ কযায য়াফ মথলক ফরঞ্চত
কলয। াঅয মমলতু তা ভুল্লীলদয রফযরিয কাযণ য় তাাআ তা
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াযাভ। মকননা নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ াাফীগণলক
যষ্পয াঈচ্চস্বলয রকযাঅত ালঠ রনললধ কলযলিন, তালর
কথাফাতবা, মকৌতুক  ানযানয ফযাায রকরূল তফধ লফ?
প্রশ্ন (৩৪): ভযাকাযীলদয জনয যভমান ফা ানযভয় রফদায়ী
তায়াপ য়ারজফ রক? এলেলে াফধানতা রক?
াঈত্তয (৩৪): রফশুধ ভত লরা, যভমালন ফা ানয ভয় ভযাকাযীয
রফদায়ী তায়াপ য়ারজফ। রকন্তু মখন ভানু ল ভযা ম্পন্ন কযায
ালথ ালথ ভক্কা তযাগ কযলত িায় তখন তায জনয প্রথভ
তায়াপাআ মলথষ্ট লফ।
প্রশ্ন (৩৫): াআযাভ কযায ভয় দু ’ যাকাঅত ারাত াঅদালয়য
ফযাালয যাূ র াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ মথলক মকালনা দরীর
াঅলি রক? রফলল কলয মখন াআযালভয ূ লফব মকালনা পযম ারাত
না থালক?
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াঈত্তয (৩৫): যাূ র াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ মথলক
াআযালভয জনয রনরদবষ্ট মকালনা ারালতয প্রভাণ মনাআ। াঅয এজনয
াঅভযা ফরফ, মরদ মকালনা পযম ারালতয ভয় য় তখন
পযলময য াআযাভ কযলফ, ানযথায় ারাত ফযতীত াআযাভ
কযলফ। াঅয মরদ ‘ু ন্নাতুর মু ’ (তারয়যাতুর মু ) রললফ
দু ’যাক‘াঅত ারাত লড় তলফ তা াঈত্তভ। াথফা মরদ িালতয
(দু া) ভয় য়, তলফ দু ’ যাক‘াঅত ারাতুদ দু া ড়া াঈত্তভ।
প্রশ্ন (৩৬): মম ফযরি যভমালন ভযা কলযলি, াঅয যভমালনয রকিু
রদন ভক্কায় াফস্থান কলযলি তায জনয ুনযায় ভযা কযা াঈত্তভ
নারক মফর মফর তায়াপ কযা াঈত্তভ? ানু রূবালফ লেয
রদনগুররলত (লফর কলয াঈভযা াঅদায় কযা াঈত্তভ নারক মফর
কলয তায়াপ কযা াঈত্তভ?)
াঈত্তয (৩৬): াঈত্তভ লরা, ফাযফায ভযা না কযা। ফযাং ফাযফায
ভযা কযায রফলয়রি নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লালভয মু লগ
প্ররধ রির না, ানু রূবালফ াাফালয় রকযালভয মু লগ প্ররধ
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রির না। তাাআ মকালনা মকালনা াঅলরভ মিালক রফদ‘াঅত ফলর
স্পষ্ট ভত ফযি কলযলিন। ফস্তুত: ভযা লফ এক পলয একফায,
াঅয তায়াপ ফাযফায কযলফ না; মালত মাযা ে ফা াঈভযায
জনয কা‘ফায তায়াপ কযলত াআলচ্ছ কলয তালদয জনয তায়ালপয
স্থান াংকীণব লয় না মায়। ফযাং ারাত, কুযাঅন রতরায়াত 
রমরকয ানযানয াঅল্লায তনকিযীর কাজ কযলফ।
প্রশ্ন(৩৭): মম ফযরি ে ফা ভযা কযলত াঅল এফাং ভক্কায
ানযানয ভরজলদ ারাত াঅদায় কলয, তলফ রক মফ ভরজলদ
ালনকগুণ য়াফ ায়া মায় মা ভারজলদ াযালভ ায়া মায়?
াঈত্তয (৩৭): ভারজলদ াযালভ মম ারধক রযভালণ য়াফ ায়া
মায় তা ানযস্থালন ায়া মায় না। মকননা ী ভুররলভ যাূ র
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ মথলক ফরণবত াঅলি মম, রনশ্চয়
যাূ র াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ ফলরলিনْ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ
َْ ْ ُ َ َْ َ َ
ْ َ ٌَ َ
.»جد امكعبة
ِ جدِى هذا أفضل مِن أم ِف صالةٍ فِيما ِسواه إِالمس
ِ «صالة ِِف مس
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‘‘াঅভায ভরজলদ (ভরজলদ নফফীলত) ারাত াঅদায় কযা কা‘ফায
ভরজদ ফযতীত ানযে ারাত াঅদালয়য মিলয় এক াজায গুণ
মফর মেষ্ঠ’’। আরোচ্য হাদীরস কা‘ফায ভরজদলক রনরদবষ্ট কযা
লয়লি। তলফ এিা ফরা মায় মম, াযাভ এরাকায ভারজদভূ ল
ারাত াঅদায় কযা ানযানয স্থালনয ভরজদভূ ল ারাত াঅদায়
কযা মথলক াঈত্তভ; মমলতু তা াযাভ ফা ম্মারনত এরাকায়
াফরস্থত।
প্রশ্ন (৩৮): াঅভালদয রফরবন্ন ভরজলদয াআভাভ  ভুয়ারেন
বাাআগণ ম্পলকব াঅনায কী ফিফয? মাযা ানযলদযলক রনলজলদয
স্থরারবরলি কলয রনলজযা ায়ালফয াঅায় এফাং াযালভ ফহুগুণ
ায়াফ ায়ায ভানল ভযায াঈলেলয ভক্কায় াঅগভন কলয,
াথি তাযা ভরজলদয মরাকলদয মথলক ানু ভরত মনয় না, এভনরক
ে  য়াকপ ভন্ত্রণারয় মথলক ানু ভরত মনয় না। এভনরক
তালদয মকাঈ মকাঈ এভন রকিু াংখযক মরাকলদয দারয়ত্ব প্রদান
কলয াঅল মাযা এ কালজয জনয াঈমু ি নয়। ানু রূবালফ
মফ যালেয করতয় কভবকতবা-কভবিাযীয ফযাালয াঅনায কী
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ভত মাযা তালদয াঈয ারবত কাজভূ  তযাগ কলয তালদয
াউর্ধ্বতন কতৃবলেয ানু ভরত ফযতীত য়ালফয াঅায় এফাং
াযালভ ারাত াঅদালয়য ফহুগুণ য়াফ রনলত ভযা কযলত িলর
াঅল?
াঈত্তয (৩৮): এলেলে াঅভায ফিফয লরা, রনশ্চয় তালদয কালজয
ভলধয থাকা ভযায় মায়ায মিলয় াঈত্তভ। মকননা তাযা তালদয
কালজ থাকলর য়ারজফ াঅদায় কযা লফ, মালত াফলরা কযলর
গুনাগায লফ। োন্তলয তালদয ভযা কযলত মায়া একরি
নপর কাজ, মা মিলড় মদয়ালত মকালনা ারস্ত মনাআ।
াঅয এ কাযলণ াঅভায াঈলদ মফ বাাআলদয জনয মাযা এফ
কাজ কলযন একভাে য়ালফয াঅায়, াঅরভ তালদয ফরফ,
রনশ্চয় মতাভালদয রনজ রনজ কলভব থাকা  কাজ কযায ভলধয
ায়াফ যলয়লি। াঅয য়ারজফ দারয়ত্ব মিলড় রদলয় মতাভালদয
ভযা কযলত মায়া, রনযাদ থাকায মিলয় মগানাল রনরতত
য়ায ারধক রনকিফতবী।
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প্রশ্ন (৩৯): মখন কুযাঅন মতরায়াত ম্পন্ন লফ তখন খতলভ
কুযাঅলনয মদা‘াঅ ড়া যী‘াঅতম্মত রক? ায়খুর াআরাভ
াআফন তাাআরভয়া মথলক খতলভ কুযাঅলনয মদা‘াঅয রফলয়রি কতিুকু
ী?
াঈত্তয (৩৯): ূ লফবাআ াঅভযা ফলররিরাভ মম, াঅনা াআফলন ভালরক
যারদয়াল্লাহু ‘াঅনহু লত ফরণবত, রতরন মখন কুযাঅন খতভ ম্পন্ন
কযলতন, তখন তায রযফায-রযজনলক একরেত কযলতন এফাং
মদা‘াঅ কযলতন। পলর মকাঈ তায ানু যণ কযলর এলেলে তালত
মকালনা াু রফধা মনাআ। াঅয মম মদা‘াঅ ায়খুর াআরাভ াআফন
তাাআরভয়া (য) এয রদলক ম্বন্ধমু ি কযা য় তা াঅরভ শুধ ফলর
ধাযণা করয না। মকননা তায ররখা মকালনা গ্রলে তা াঈলল্লখ য়রন।
প্রশ্ন(৪০): মম ফযরি া‘াই কযায স্থালনয রিলন প্রস্ত মখারা স্থালন
ারাত াঅদায় কযলফ তায ারাত কী তায ভত ফহুগুণ ফৃ রধ
ালফ মম ভরজদু র াযালভয ফাযাোয় ারাত াঅদায় কলয?
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াঈত্তয (৪০): মম ফযরি মখালন ড়লফ ম ভরজদু র াযালভ
ারাত াঅদায়কাযীয ভত লফ না, মরদ না কাতাযভূ  মখান
মবন্ত রভররত াফস্থায় প্রররম্বত না য়। মমভন ভারজদু র াযাভ
মরদ ূ ণব লয় মায়, ানু রূবালফ া‘াইয স্থান ূ ণব লয় মায়,
তাযয মখান মবন্ত কাতায মৌঁলি মায়, তালর াঅা কযা মায়,
মম মখালন ারাত াঅদায় কযলফ ম ভারজদু র াযালভ ারাত
াঅদায় কযায ভত ায়াফ ালফ।
প্রশ্ন (৪১): মখন মকালনা নাযী ভক্কায় মৌঁিায য াঊতুফতবী লফ
াঅয তায রযফায-রযজন ভক্কা মথলক পয কযলত াআচ্ছুক য়,
তালর ম রক ালো কযলফ নারক তালদয ালথ পয কযলফ?
িাাআ তায পয এভন মাক মালত কয কযা মায় াথফা নয়?
াঈত্তয (৪১): মখন তায়াপ কযায ূ লফব মকালনা নাযী াঊতুফতবী লফ
তালক াফযাআ রফে য়া মবন্ত মখালন াফস্থান কযলত লফ।
তাযয তায়াপ কযলফ  ভযা ূ ণব কযলফ। রকন্তু মরদ
াআযালভয ভয় এ তব থালক মম,
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»«امهلل إن خبسين خابس فهديل خيح خبستين
‚ম াঅল্লা, মরদ মকালনা ফাধাদানকাযী াঅভালক ফাধা মদয়, তালর
মমখালন াঅরন াঅভালক ফাধা রদলফন মখালনাআ াঅরভ ারার লয়
মাফ‛। তখন ম ভররা ারার লয় মমলত াযলফ এফাং রযফালযয
ালথ াযাভ মথলক মফয লয় মালফ, এলত তায মকালনা াু রফধা
লফ না।
প্রশ্ন (৪২): ভক্কা ফা ানযানয স্থালন প্রিুয বীলড় ভুল্লী মরদ ভারিয
াঈয রজদা রদলত ােভ লয় লড় তালর তায হুকুভ রক?
াঈত্তয (৪২): যী‘াঅতম্মত ধরত লচ্ছ দু ’ ফাহু প্রারযত কলয
াজদা কযা, তা ফযতীত মরদ মকাঈ াজদা রদলত েভ য়,
তালর ম মবালফাআ াজদা কযলফ। রকন্তু তা মরদ ম্ভফ না
য়, তলফ ফল ড়লফ এফাং রজদায াআরেত কযলফ।
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করতয় াঅলরলভয ারবভত লরা: তখন ম ালো কযলফ
মতেণ মবন্ত াআভাভ রজদা লত দিায়ভান না য়। াআভাভ
দিায়ভান লর জায়গা প্রস্ত লফ াতাঃয রজদা রদলফ।
াঅয ানযানযলদয ভত লরা, ভানু ললয রলঠ রজদা কযলফ। রকন্তু
প্রথভ ফিফযরি ফবারধক রঠক। াঅয তা লরা, াআরেলত রজদা
কযা। মকননা এভতাফস্থায় ম (ভুল্লী) ােভ। াঅয মম রজদা
রদলত ােভ ম রজদায প্ররত াআরেত কযলফ।
প্রশ্ন (৪৩): মম ভররা স্বলণবয াঅাংরি ফযফায কলয (াআযাভ
াফস্থায়) এিা জ্ঞাত থাকা লে মম, ারধকাাং মেলে তা গাাআলয
ভারযভলদয রনকি প্রকা লয় লড়। তায হুকুভ রক?
াঈত্তয (৪৩): াআযাভ াফস্থায় ভররা াজী মা াআচ্ছা ম রযভাণ
স্বলণবয রজরন ফযফায কযলত াযলফ তলফ তা মমন ািলয়য
মবালয় না লড়। এভনরক াঅাংরি  দু াআ ালতয িুরড়। রকন্তু
এভতাফস্থায় গাাআলয ভারযভ ফযরিয রপতনায় জরড়লয় মাফায
াাংকায় তা মঢলক যাখলফ।
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প্রশ্ন (৪৪): ভররায জনয তায়ালপয স্থালন রবড় থাকা াফস্থায়
তায়াপ কযা াথফা ুরুললদয মথলক দূ লয াফস্থান কলয ানয
াআফাদলত ভগুর য়া, এ দু ’রিয ভলধয মকানরি াঈত্তভ?
াঈত্তয (৪৪): মখন ভযা াথফা লেয ভু ভ াঅলফ াঈত্তভ
লরা ফায ফায তায়াপ না কযা; এভনরক ুরুল লর, তালর
ভররালদয মফরায় ফায ফায রকবালফ ম্ভফ লফ?
প্রশ্ন (৪৫): ভররা াজীলদয  ভযাকাযীলদয ালথ ারযরিত
ুরুল থাকলর মখালন ভুখভির মখারায হুকুভ রক?
াঈত্তয (৪৫): তালদয জনয এিা াযাভ। ভররায জনয মিাযা মখারা
যাখা গাাআলয ভাযাভলদয রনকি ে, ভযা এফাং ানযানয স্থালন
তফধ নয়।
প্রশ্ন (৪৬): াআযাভ াফস্থায় ফুযকা রযধান কযা  নাক-ভুখ
মঢলক যাখায কাড় দ্বাযা াঅফৃ ত কযায হুকুভ রক?
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াঈত্তয (৪৬): ফুযকায রফললয় রফধান লচ্ছ, ভুরযভ াফস্থায় নফী
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ ভররালদয মনকাফ রযধান কযলত
রনললধ কলযলিন। তাাআ নাক-ভুখ মফাঁলধ যাখায কাড় রযধান কযা
মতা াঅয মফর রনরলধ। এয াঈয রবরত্ত কলয ফরা মায় মম,
ভররা তায ভুখভন্ডরলক ড়না দ্বাযা ূ ণবরূল মঢলক মপরলফ মখন
তায াল মকালনা াঅজনফী তথা গাাআলয ভাযাভ থালক। মরদ তায
াল মকালনা গাাআলয ভাযাভ না থালক তখন াফযাআ ম তায
ভুখভির মখারা যাখলফ।
প্রশ্ন (৪৭): রকিু রকিু ভানু ল াআভালভয ালথ এগালযা যাকা‘াঅত
ারাত াঅদায় কযায য াআভাভ মথলক াঅরাদা লয় মায়, এ
রবরত্তলত মম, ‚যাূ র াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ যভমান 
ানযানয ভলয় এগালযা যাকাঅলতয মফর ারাত (তাযাফী)
াঅদায় কলযন রন।‛ তালদয এ কালজয হুকুভ রক?
াঈত্তয (৪৭): মম াআভাভ তাযাফীয ারাত এগালযা যাকাঅলতয
মফর াঅদায় কলয ম াআভাভ মথলক ৃথক লয় মায়া ু ন্নালতয
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রফযীত। ফযাং তা লচ্ছ ালনক ায়াফ  ূ লণযয কাজ মথলক
ফরঞ্চত য়া। তািাড়া তা ারালপ ালরীলনয যীরতরফরুধ কাজ।
কাযণ মম, মাযা (াাফীগণ) নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ
এয ালথ ারাত াঅদায় কলযলিন তাযা তাাঁয ারাত মল য়ায
ূ লফব প্রতযাফতবন কলযন রন। াঅয াাফীগণ তালদয াআভালভয
ানু মায়ী কাজ কযলতন, এভনরক তাযা মমিালক রফরধফধ ভলন
কযলতন াআভাভ তায ারতরযি রকিু কযায মেলে। মমভন
ভান যারদয়াল্লাহু ‘াঅনহু মখন রভনায় ারাত ূ ণব কযলতন
তখন তাযা রফলয়রিয রফলযারধতা কযলর াআভালভয ানু যণ কলয
ূ ণব ারাতাআ াঅদায় কলযরিলরন। তাযা ফরলতন: ভতরফলযাধ
খাযা।
তািাড়া এবালফ াআভাভলক মিলড় তালদয প্রতযাফতবন কযায ভাধযলভ
তাযা ফড় ায়াফ মথলক ভারূভ লয় মগলরা, কাযণ নফী
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ ফলরলিন
»«نو قام نع اإلنام خىت ييرصف لجبت هل قيام يلة
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‘‘মম মকাঈ াআভালভয ালথ ারাত াঅদায় কযলত দাাঁড়ায় এফাং
াআভাভ ারাত মল না কযা মবন্ত তায ালথ থালক তায রকয়াভুর
রাাআলরয প্ররতদান মরখা য়।’’
এগায যাক‘াঅলতয ারধক াযাভ নয়। ফযাং এিা জালয়ম। এয
দরীর লরা: নফী াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভলক এক ফযরি
যালতয ারাত ম্পলকব রজলজ্ঞ কযলরন। রতরন ফরলরন, ‚দু ’ দু ’
যাক‘াঅত কলয াঅদায় কযলফ, াতাঃয মখন মকাঈ কার লয়
মাফায াঅাংকা কলয তখন ম এক যাক‘াঅত ড়লফ, পলর তা
ম মা ড়লি মিালক মফলজাড় কলয রদলফ।‛ এখালন নফী
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ এয াংখযা রনরদবষ্ট কলযন রন। মরদ
এগালযা যাক‘াঅলতয ারধক াযাভ ফা রনরলধ লতা তলফ তা নফী
াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ ফণবনা কযলতন। াতএফ, াঅভায
বাাআলদয জনয াঈলদ লরা, াআভাভ নাভাম মল না কযা মবন্ত
তাযা মমন াআভালভয ানু যণ কলয।
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প্রশ্ন (৪৮): মম ফযরি যভমালন য়ালফয াঅায় ভক্কায় মালফ
এভতাফস্থায় মম তায ভররালদয ফযাালয ম াঈদাীন; তাযা
াযালভ মায়ায ভয় মৌেমব প্রদবন কলয মফড়ালচ্ছ, ম ফযরিয
ফযাালয াঅনায াঈলদ রক?
াঈত্তয (৪৮): এ ফযরিয জনয ভক্কায় মায়া ম্ভফ াঅয যভমালন
ভযায কাযলণ ারধক য়াফ রাব ম্ভফ লফ। তলফ তায
াঈরিত তায ভররালদযলক মৌেমব প্রদবন কযলত ফাযণ কযা
মমভরনবালফ ম তায মদল তায ভররালদযলক মৌেমব প্রদবন
কযলত ফাযণ কযলফ। ভযায জনয মায়া াঅয নাযীলদয মৌেমব
প্রদবন কলয মফড়ালনা যষ্পয াংমু ি রফলয় নয়।
প্রশ্ন (৪৯): ভরজলদ াযালভ এভন রশুলদয াংলগ রনলয় গভন
কযায রফধান কী, মাযা ভুল্লীলদয  কুযাঅন রতরায়াতকাযীলদয
রফযরি ৃ রষ্ট কলয?
াঈত্তয (৪৯): ভরজদভূ ল মিাি রশুলদয ালথ কলয মায়া
জালয়ম নয়, িাাআ তা ভরজলদ াযাভ মাক াথফা ানয মকালনা
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ভারজদ; কাযণ, এলত ভুল্লী  কুযাঅন রতরায়াতকাযীলদয
ভলধয রফযরিয ৃ রষ্ট য়।
প্রশ্ন (৫০): াধাযণবালফ ভুররভলদয জনয, াঅয রফলল কলয
যভমান ভুফাযালক ভযা ারনকাযীলদয জনয াঅনায কী
াঈলদ?
াঈত্তয (৫০): াঅভায াঈলদ লরা, তাযা ারধক রযভালণ
াঅল্লায াঅনু গলতযয কাজ কযলফ। মমভন কুযাঅন রতরায়াত,
রমরকয, ৃ রষ্টয প্ররত দয়া প্রদবন  ানযানয কাজ কযলফ এফাং
াযাভ ফা রনরলধ কভবভূ  লত রফযত থাকলফ।
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ূ িীে
ৃ.

রফলয়
প্রশ্ন (১): যভমালন ভযা ারন কযায ফযাালয মকালনা
ী াদী ফরণবত াঅলি রক?
প্রশ্ন (২): যভমালনয রয়াভ ভক্কায় ারন কযায রফললয়
মকালনা ী াদী ফরণবত াঅলি রক?
প্রশ্ন (৩): ে  ভযায াঈলেয গভনকাযীলদয লে
াযাভ মখরায াভগ্রী রনলয় মায়ায হুকুভ রক?
প্রশ্ন (৪): কখন াআদ্বলতফা কযলত লফ?
প্রশ্ন (৫): মভমলভয ারন ান কযায পমীরত ম্পলকব
মকালনা ী াদী াঅলি রক?
প্রশ্ন (৬): মম ফযরি রজলয াআভাাইলরয মবতয প্রলফ
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কলয তায তায়ালপয রফধান রক?
প্রশ্ন (৭): কা‘ফায রগরালপয ালথ াংমু ি য়া ফা তায
রদলক ঝুলাঁ ক ড়ায রফধান রক?
প্রশ্ন (৮): তায়ালপয দু ’ যাক‘াঅত ারাত াঅদালয়য
স্থান রনরদবষ্ট কযা।
প্রশ্ন (৯): তায়ালপ কুদু লভ প্রথভ রতন িক্কলয যভর
কযায রফধান ুরুললয জনয রনরদবষ্ট নারক ুরুল নাযী
াঈবলয়য জনয ফযাক?
প্রশ্ন (১০): তায়াপ াথফা া‘াই কযা াফস্থায় দু ’ ফযরি
ফা তলতারধলকয জ্ঞান রফলয়ক াঅলরািনায রফধান রক?
প্রশ্ন (১১): তায়াপ াথফা া‘াইয মেলে প্রলতযক
িক্কলয রনরদবষ্ট মদা‘াঅ ফাধযতাভূ রক কলয মনয়ায রফধান
রক?
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প্রশ্ন (১২) রুকলন াআয়াভানী  জলয াঅয়ালদয
ভালঝ তায়াপকাযীয জনয যী‘াঅতম্মত মদা‘াঅ
মকানরি?
প্রশ্ন (১৩): ভুরতামালভ াফস্থান কযায হুকুভ রক?
প্রশ্ন (১৪): াপা  ভাযয়ালত যী‘াঅতম্মত মদা‘াঅ
 রমরকয রক রক?
প্রশ্ন (১৫): ভাযয়ালত িুর কতবন কযা জালয়ম রক?
প্রশ্ন (১৬): ভুল্লীয জনয াযালভ াআভালভয রনকিফতবী
থাকা াঈত্তভ?
প্রশ্ন (১৭): তাযাফীয ারালত ভুিাদীগণ কুযাঅন ফন
কযায হুকুভ রক?
প্রশ্ন (১৮): মখন াঊতুফতবী ফা রনপাফতবী নাযীগণ
(তায়ালপয) রনয়ত কযলফ তখন রক কযলফ?
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প্রশ্ন (১৯): াঊতুফতবী নাযীয জনয ভরজলদ াযাভ ফা
ানযে প্রলফলয হুকুভ রক?
প্রশ্ন (২০): ভরজলদ াযালভ রনরদবষ্ট স্থান াতযাফযক
কলয মনয়ায হুকুভ রক?
প্রশ্ন (২১): ভযায তায়ালপয ূ লফব মকাঈ া‘াই কযলর
তায রফধান রক?
প্রশ্ন (২২): মদা‘াঅয য াঈবয় াত দ্বাযা ভুখভির
ভাল কযায রফধান রক?
প্রশ্ন (২৩): তাযাফীয ারালত িরভান থাকা াথফা
তায়াপ কযা ুরুললয জনয মকানরি াঈত্তভ?
প্রশ্ন (২৪): ভযা ারনকাযীয জনয নপর ারাত
াঅদায় াথফা নপর তায়াপ কযা মকানরি াঈত্তভ?
প্রশ্ন (২৫): রফতয ারাত যালতয প্রথভ বালগ মিলড়
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রদলফ না মল বালগ?
প্রশ্ন (২৬): মম ফযরি ভূ র কা‘ফায রদলক ভুলখাভুরখ য় না
তায ারালতয হুকুভ রক?
প্রশ্ন (২৭): মম ফযরি াযালভ ারাত াঅদায় কযলি
াথি কা‘ফা দবন ম্ভফ লচ্ছ না তায ারালতয হুকুভ
রক?
প্রশ্ন (২৮): রফতয ারালত মদা‘াঅ কুনু লতয রফধান রক?
প্রশ্ন (২৯): ভারজলদ াযালভ ভুল্লীয াভলন রদলয়
গভন কযায হুকুভ রক?
প্রশ্ন (৩০): ভররালদয জনয ারাত াঅদায় কযা ঘলয
রকাংফা ভরজলদ াঈত্তভ?
প্রশ্ন (৩১) কুযাঅন খতলভয মদা‘াঅ নাভালময মবতলয ফা
ফাাআলয কযা যী‘াঅতম্মত রক?
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প্রশ্ন (৩২): ভৃত াথফা জীরফত ফযরিলদয জনয
তায়ালপয ায়াফ াথফা কুযাঅন রতরায়াত াদীয়া
কলয মপ্রযণ কযায রফধান রক?
প্রশ্ন (৩৩): ভারজলদ াযালভ ারাতভূ  াঅদালয়য
পাাঁলক পাাঁলক কথাফাতবা ফরা, ার-মকৌতুক  খাদয 
ানীয় গ্রণ কযায রফধান রক?
প্রশ্ন (৩৪): ভযাকাযীলদয জনয যভমান ফা ানযভয়
রফদায়ী তায়াপ য়ারজফ রক? এলেলে াফধানতা রক?
প্রশ্ন (৩৫): াআযাভ কযায ভয় দু ’ যাকাঅত ারাত
াঅদালয়য ফযাালয যাূ র াল্লাল্লাহু াঅরাাআর য়াাল্লাভ
মথলক মকালনা দরীর াঅলি রক? রফলল কলয মখন
াআযালভয ূ লফব মকালনা পযম ারাত না থালক?
প্রশ্ন (৩৬): মম ফযরি যভমালন ভযা কলযলি, াঅয
যভমালনয রকিু রদন ভক্কায় াফস্থান কলযলি তায জনয
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ুনযায় ভযা কযা াঈত্তভ নারক মফর মফর তায়াপ
কযা াঈত্তভ? ানু রূবালফ লেয রদনগুররলত (লফর
কলয াঈভযা াঅদায় কযা াঈত্তভ নারক মফর কলয
তায়াপ কযা াঈত্তভ?)
প্রশ্ন(৩৭): মম ফযরি ে ফা ভযা কযলত াঅল এফাং
ভক্কায ানযানয ভরজলদ ারাত াঅদায় কলয, তলফ রক
মফ ভরজলদ ালনকগুণ য়াফ ায়া মায় মা
ভারজলদ াযালভ ায়া মায়?
প্রশ্ন (৩৮): াঅভালদয রফরবন্ন ভরজলদয াআভাভ 
ভুয়ারেন বাাআগণ ম্পলকব াঅনায কী ফিফয? মাযা
ানযলদযলক

রনলজলদয

স্থরারবরলি

কলয

রনলজযা

ায়ালফয াঅায় এফাং াযালভ ফহুগুণ ায়াফ
ায়ায ভানল ভযায াঈলেলয ভক্কায় াঅগভন কলয,
াথি তাযা ভরজলদয মরাকলদয মথলক ানু ভরত মনয়
না, এভনরক ে  য়াকপ ভন্ত্রণারয় মথলক ানু ভরত
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মনয় না। এভনরক তালদয মকাঈ মকাঈ এভন রকিু
াংখযক মরাকলদয দারয়ত্ব প্রদান কলয াঅল মাযা এ
কালজয জনয াঈমু ি নয়। ানু রূবালফ মফ যালেয
করতয় কভবকতবা-কভবিাযীয ফযাালয াঅনায কী ভত
মাযা তালদয াঈয ারবত কাজভূ  তযাগ কলয তালদয
াউর্ধ্বতন কতৃবলেয ানু ভরত ফযতীত য়ালফয াঅায়
এফাং াযালভ ারাত াঅদালয়য ফহুগুণ য়াফ রনলত
ভযা কযলত িলর াঅল?
প্রশ্ন (৩৯): মখন কুযাঅন মতরায়াত ম্পন্ন লফ তখন
খতলভ কুযাঅলনয মদা‘াঅ ড়া যী‘াঅতম্মত রক?
ায়খুর াআরাভ াআফন তাাআরভয়া মথলক খতলভ কুযাঅলনয
মদা‘াঅয রফলয়রি কতিুকু ী?
প্রশ্ন(৪০): মম ফযরি া‘াই কযায স্থালনয রিলন প্রস্ত
মখারা স্থালন ারাত াঅদায় কযলফ তায ারাত কী
তায ভত ফহুগুণ ফৃ রধ ালফ মম ভরজদু র াযালভয
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ফাযাোয় ারাত াঅদায় কলয?
প্রশ্ন (৪১): মখন মকালনা নাযী ভক্কায় মৌঁিায য
াঊতুফতবী লফ াঅয তায রযফায-রযজন ভক্কা মথলক
পয কযলত াআচ্ছুক য়, তালর ম রক ালো কযলফ
নারক তালদয ালথ পয কযলফ? িাাআ তায পয এভন
মাক মালত কয কযা মায় াথফা নয়?
প্রশ্ন (৪২): ভক্কা ফা ানযানয স্থালন প্রিুয বীলড় ভুল্লী
মরদ ভারিয াঈয রজদা রদলত ােভ লয় লড় তালর
তায হুকুভ রক?
প্রশ্ন (৪৩): মম ভররা স্বলণবয াঅাংরি ফযফায কলয
(াআযাভ াফস্থায়) এিা জ্ঞাত থাকা লে মম,
ারধকাাং মেলে তা গাাআলয ভারযভলদয রনকি প্রকা
লয় লড়। তায হুকুভ রক?
প্রশ্ন (৪৪): ভররায জনয তায়ালপয স্থালন রবড় থাকা
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াফস্থায় তায়াপ কযা াথফা ুরুললদয মথলক দূ লয
াফস্থান কলয ানয াআফাদলত ভগুর য়া, এ দু ’রিয
ভলধয মকানরি াঈত্তভ?
প্রশ্ন (৪৫): ভররা াজীলদয  ভযাকাযীলদয ালথ
ারযরিত ুরুল থাকলর মখালন ভুখভির মখারায
হুকুভ রক?
প্রশ্ন (৪৬): াআযাভ াফস্থায় ফুযকা রযধান কযা 
নাক-ভুখ মঢলক যাখায কাড় দ্বাযা াঅফৃ ত কযায হুকুভ
রক?
প্রশ্ন (৪৭): রকিু রকিু ভানু ল াআভালভয ালথ এগালযা
যাকা‘াঅত ারাত াঅদায় কযায য াআভাভ মথলক
াঅরাদা লয় মায়, এ রবরত্তলত মম, ‚যাূ র াল্লাল্লাহু
াঅরাাআর য়াাল্লাভ যভমান  ানযানয ভলয় এগালযা
যাকাঅলতয মফর ারাত (তাযাফী) াঅদায় কলযন
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রন।‛ তালদয এ কালজয হুকুভ রক?
প্রশ্ন (৪৮): মম ফযরি যভমালন য়ালফয াঅায় ভক্কায়
মালফ এভতাফস্থায় মম তায ভররালদয ফযাালয ম
াঈদাীন; তাযা াযালভ মায়ায ভয় মৌেমব প্রদবন
কলয মফড়ালচ্ছ, ম ফযরিয ফযাালয াঅনায াঈলদ
রক?
প্রশ্ন (৪৯): ভরজলদ াযালভ এভন রশুলদয াংলগ রনলয়
গভন কযায রফধান কী, মাযা ভুল্লীলদয  কুযাঅন
রতরায়াতকাযীলদয রফযরি ৃ রষ্ট কলয?
প্রশ্ন (৫০): াধাযণবালফ ভুররভলদয জনয, াঅয রফলল
কলয যভমান ভুফাযালক ভযা ারনকাযীলদয জনয
াঅনায কী াঈলদ?
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