
 

 

 
 

উম্মুস সুন্নাহ ক াসস 
 

এই ক াসসটি যাদের জন্যঃ 
দ্বীদন্র ইলম অজসন্ যারা শুরু  রদে চান্। 
দ্বীদন্র কমৌটল  জ্ঞান্ এ  প্যাদ দজই যারা টিখদে চান্। 
হাটেদসর সন্ে ট ভাদে  াজ  দর এর প্রাথটম  জ্ঞান্ যারা কপ্দে চান্। 
িটরয়ে ও আ ীোর মদযয টেেযমান্ সম্প স টন্দয় যারা জান্দে চান্। 
হাটেস কথদ  ইলম ও ফায়ো আহরদের প্দ্ধটে যারা টিখদে চান্। 
দ্বীদন্র প্রযা টি াল জ্ঞান্ জান্দে ইচ্ছু  েযটিরা। 
ো েীর টন্দয় টেিেভাদে যারা জান্দে আগ্রহী। 
ক য়ামদের আলামদের অটভজ্ঞান্ টন্দয় জান্দে ইচ্ছু । 
ন্ও মুসটলম ভাই কোন্। 
 
খাদলস টন্য়ে হদলা ইলম ও আমদলর প্রযান্ িেসঃ আমল  েলু হওয়ার ২ িেস- 
১) ইখলাস 
২) রাসলূলু্লাহ’র সনু্নে কমাোদে  হওয়া। 
 

 সাহােী খাল্লাে ইেদন্ রাটফ, ন্ামাজ প্দেটিদলন্ দ্রুে, কসই ন্ামাজদ  রাসুল োটেল ক াষন্া 
 দরটিদলন্,  ারে ো রাসূদলর কেখাদন্া প্দ্ধটেদে হয়টন্। 

 এ ইভাদে আেু েুরো ইেদন্ ন্াইয়ার ক ারোন্ী ঈদের ন্ামাদযর আদেই প্শু জোই  দরটিদলন্, োাঁর 
ক ারোন্ীদে ইখলাস টিদলা, ট ন্তু রাসূদলর সুন্নে মে হয়টন্। 



 

 

 মুন্াটফ রা সাক্ষী টেে আপ্টন্ আল্লাহর রাসূল। এরপ্দরও োদের কসই সাক্ষী েৃহীে হয়টন্,  ারে 
ইখলাস টিদলা ন্া। 

 

সন্ে সংটিষ্ট বেটিষ্টঃ 

হাটেসটি এ াোদর ওমর (রা), োাঁর পু্ত্র ইেদন্ ওমর, আে ুহুরাইরা, আবু্দল্লাহ ইেদন্ আব্বাস ও আে ুযর 

টেফারী (রাটেয়াল্লাহু আন্হুম) কথদ  েটেসে হদয়দি। আর হাটেদসর গ্রদের মদযয েখুারী, মসুটলম, টেরটমটয, 

ইেদন্ মাজাহ, ন্াসাঈ, আহমদে েেসীে হদয়দি। 

প্রশ্ন ারী হজরে টজেরাইল (আ:) টিদলন্ েদল হােীসটি ‘হােীদস টজেরীল’ ন্াদম প্রটসদ্ধ, কযদহে ুএদে দ্বীদন্র 

কমৌটল  টেষয়গুটলর েেসন্া রদয়দি এজন্য এদ  ‘উম্মসু সনু্নাহ’ও েলা হদয় থাদ । কযভাদে সরূা ফাদেহাদ  

‘উম্মলু ক ারআন্’ েলা হদয় থাদ ।  ারে হাটেসটি দ্বীদন্র টেটভন্ন স্তরসমহূ ও স্তম্ভসমদূহর আদলাচন্াদ  

অন্তভভসি  দরদি। 

শুধুমাত্র হাদিসে দিবদিল দিসে গ্রন্থ দলসেসেি এমি অসিক মুহাদিদকি আসে। এই হাদিসেি 

দিক্ষা এতই দবপুল যে এ দিসে আলািা গ্রন্থ িচিাি প্রসোিি হসেসে। িায়খ আবু্দল মহুটসন্ আল 

আব্বাে, িায়খ উসাইটমন্, ইমাম ইেন্ ুজামাআহ সহ অদন্  আযটুন্  প্রজদের আদলমেেও এই হােীদসর 
উপ্র আলাো পু্স্ত  রচন্া  দরদিন্। 

এ  ারদে ইমাম মসুটলম োাঁর হােীদসর গ্রদে সেসপ্রথম এই হােীসটি এদন্দিন্। ইমাম ন্েেীও োাঁর চটল্লি 
হাটেদসর ২য় হাটেস টহদসদে এই হাটেসটিদ  গ্রহে  দরদিন্। এ ইভাদে ইমাম েেভী োাঁর টমি াে গ্রদে এই 

হাটেসটিদ  শুরুদেই এদন্দিন্। 

 

হাটেদস  িন্ায় ভভটম া রাখা চটরত্রঃ 

১) টজেরীল (আ) 

২) রাসলূলু্লাহ (সঃ) 

৩) সাহােীেে (রা) 

 

হাটেসটির মলূ প্িভভটমঃ 



 

 

সাহােীরা সাযারেে রাসূলুল্লাহদ  (স) ট দর মজটলদস েসদেন্ আর টেটন্ ট  েলদিন্ ো মন্দযাে টেদয় 

শুন্দেন্। ট ন্তু টন্দজর মদন্ প্রটেভাে হওয়া প্রশ্নগুদলা োাঁরা প্র াি  রদে সংদ াচ কোয  রদেন্। খুে কেটি 

 টন্ষ্ঠ সাহােীরা মাদেমদযয িু িা  প্রশ্ন  রদলও টসংহভাে সাহাটেদের মদন্র প্রশ্ন মদন্ই রদয় কযে। এিাো 

কসই সময় দ্বীদন্র সে টেযান্ সম্পদ স অহী ন্াটযদলর  াজ সম্পন্ন হদয় টেদয়টিদলা। ফদল আল্লাহ চাইদলন্ 

এমন্ভাদে এ টি  িন্া  িাদেন্ যার মাযযদম সাহােীরা এ টেদ  দ্বীদন্র পূ্েসাঙ্গ টেেরে টিখদে প্ারদেন্, 

অপ্রটেদ  রাসূলুল্লাহদ  (স) আেদের সাদথ ট ভাদে প্রশ্ন  রা যায় কস প্দ্ধটেও জান্দে প্ারদেন্। সুেরাং 

টেটন্ টজেরীলদ  (আ) এ জন্ মুসাটফদরর কেদি প্াটিদয় প্টর ল্পন্াটি োস্তোয়ন্  রদলন্। কসই  িন্াটিদ  

হাটেদসর ভাষায় হাটেদস টজেরীল েদল অটভটহে  রা হয়। 

ইেদন্ হাজর েদলন্, টন্ঃসদেদহ  িন্া এ টিই টিদলা। ট ন্তু েেসন্া ারীদের েেসন্াভটঙ্গ এদ   র ম টিদলা। 

েযাপ্ারিা েেুা যায় মাের ওয়াররাদ র েেসন্া কথদ , টেটন্ ইসলাদমর প্রশ্নটিদ  প্রথদম এদন্ এরপ্র ইহসাদন্র 

প্রশ্নটি টদ্বেীয়দে আদন্ন্, এেং সেদিদষ ঈমাদন্র প্রশ্নটির আদন্ন্। এ যরদের আেটপ্ি েেসন্া ারীদের প্ক্ষ 

কথদ  টিদলা, আর প্র েৃ  িন্া এ িাই টিদলা। 

 

হাটেসটির টদ্বেীয় কপ্রক্ষাপ্িঃ 

েসরায় মা’োে আল-জুহান্ী ন্াদমর এ  ভ্রান্ত েযটি োটে  দর েসদলাঃ ো েীর েলদে ট িু কন্ই, প্রটেটি 

টেষয় োৎক্ষটে   দি। আদে কথদ  ট িুই টন্যসাটরে কন্ই। এই মেোেটি কস কজাদরদিাদর প্রচার  রদে শুরু 

 দর। ইয়াহয়া ইেদন্ ইয়ামার ও হুমাইে ইেদন্ আবু্দর রহমান্ ন্াদমর েুইজন্ োদেয়ী এ োর উমরা  রদে 

টেদয় ক ান্ সাহােীর কখাাঁজ প্ান্ ট ন্া োর অদন্ষে  রদে লােদলন্। এ  প্যসাদয় আব্দুল্লাহ ইেদন্ ওমর রা. 

ক  কপ্দলন্। উভদয় উন্ার এদ োদর ো ক াঁদষ েুইজন্ েুইপ্াি টেদয় কেষ্টন্  দর চলদে লােদলন্। োাঁরা 

উন্াদ  েলদলন্, আমাদের কেদি ন্েুন্ মেোদের এ েল কলা  আটেভভসে হদয়দি। োরা এ টেদ  কেি 

 ুরআন্ িরীফ প্াি  দর থাদ  এেং জ্ঞান্-চচসা েথা যমসীয় েদেষোটেও  দর থাদ , ট ন্তু অন্যটেদ  োরা 

ো েীদরর প্রটে টেশ্বাসী ন্য়; েরং োরা ো েীরদ  অস্বী ার  দর থাদ । এেেশ্রেদে আব্দুল্লাহ ইেদন্ ওমর 

রা. েলদলন্, োদেরদ  েদল টেও কয, আমাদের েথা খাাঁটি মুসটলমেদের সদঙ্গ োদের ক াদন্া সংশ্রে কন্ই; 

োরা মুসটলম জাটে কথদ  টেটচ্ছন্ন। আটম মহান্ আল্লাহর িপ্থ  দর েলটি, োরা যদো প্র ার ও যদো েে 

কন্  আমলই  রু  ন্া ক ন্, এমন্ট  উহুে প্াহাে সমেুলয স্বেসও যটে োরা আল্লাহর রাস্তায় োন্-খয়রাে 

 দর, েথাটপ্ ো আল্লাহর েরোদর  েুল হদে ন্া; োরা োর ক াদন্া সওয়ােও প্াদে ন্া। যদোক্ষে ন্া োরা 

উি ইসলামটেদরাযী যারো ও মেোে প্টরেযাে  দর ো েীদরর ওপ্র পূ্েস টেশ্বাস ও ঈমান্ স্থাপ্ন্ ন্া  দর। 

 



 

 

কপ্রক্ষাপ্ি কথদ  টিক্ষাঃ 

এই  িন্া কথদ  প্রেীয়মান্ হয়, োদেয়ীন্দের যুদেও হ  ও সেযদ  খুাঁদজ কন্য়ার প্দ্ধটে ক মন্ টিদলা। 

োদেয়ীন্দ  কযদ ান্ োটেল ো টফেন্াপ্েূস  িন্ার সম্মখুীন্ হদলই এর সমাযাদন্র জন্য সাহাটেদের িরোপ্ন্ন 

হদেন্। কহা  ো দ্বীদন্র কয প্যসাদয়র কিাট্ট টেষয়ই কহা । কযমন্ আক্বীো, মাসাদয়ল ইেযাটে। 

এই  িন্া কথদ  আদরা টিক্ষেীয় টেষয় হদলা, মক্কায় হজ ো উমরা  রদে যাওয়া েযটিরা ক েল হজ উমরার 

টন্য়দেই কযদেন্ ন্া, োাঁরা আদলমদের সাটন্নযয ও ইলম অদেষদের টন্য়েও অন্তদর লালন্  রদেন্। 

এই  িন্ায় আদরা এ টি টেষয় লক্ষেীয়, ো হদলা ট ি ুটিখদে হদল টিক্ষদ র সাদথ ইলমী  টন্ষ্ঠো সটৃষ্ট  রা 

জরুরী। কযমন্িা আমরা কেখলাম েইু োদেয়ী ইেদন্ উমরদ  ট ভাদে আটলঙ্গন্  দর টন্দলন্। এ ইভাদে 

আমরা হােীদস টজেরীদলও কেখদো ট ভাদে টজেটরল (আ) রাসলূলু্লাহ (সঃ) এর টন্ দি ক াঁদষ েদসটিদলন্। 

আদরা এ টি টেষয় হদলা, আদলদমর  াি কথদ  কযদ াদন্া অেস্থাদেই ইলম অজসন্  রা সম্ভে। েো অেস্থায় 

কহা  ো হাাঁিার অেস্থায় ট ংো োাঁোদন্া অেস্থায়, প্রশ্ন  দর কজদন্ কন্য়ািা আেদের কখলাফ ন্য়। 

 

সুন্নাহ’র জেদে হাটেসটির অেস্থান্ ও মলূযায়ন্ঃ  

ইমাম  রুেেুী েদলন্, হাটেসটির ‘উম্মসু সনু্নাহ’ ন্াম রে সাথস  হদয়দি।  ারে হাটেসটি সনু্নদের সমস্ত 

জ্ঞান্দ  আয়ত্ত  দর টন্দয়দি।  

 াজী ইয়াদ্ব েদলদিন্, এই হাটেসটি স ল প্র ািয ও অপ্র ািয ইোেেদ  অন্তভুসি  দরদি, দ্বীদন্র ভভটম া 

ঈমান্ কথদ  শুরু  দর েেসমান্ ও ভটেষযদের সে িারীটর  ইোেদের জ্ঞান্দ  েহন্  রদি। অন্তদরর ইখলাস 

কথদ  টন্দয় আমদলর যত্নআটত্ত, এমন্ট  িটরয়দের সমস্ত জ্ঞান্ এই হাটেসটির টেদ  প্রেযােটেসে হয়, এেং এই 

হাটেস কথদ ই উৎসাটরে হয়। 

ইেদন্ হাজর আস লান্ী োাঁর টলটখে টেখযাে ফেহুল োরী গ্রদে উদল্লখ  দরদিন্, এই  ারদে আটম 

হাটেসটিদ  ট দর প্যসাপ্ত েযাখযা আদলাচন্া  দরটি, ট ন্তু আমার এে সেুী স েযাখযাও এই হাটেদসর প্র েৃ মমস 

েদুল যরদে টন্ি  অল্পই মদন্ হদে। োই আসদল েলদে কেদল আমার সংটক্ষপ্ত েযখযার িেস এই হাটেদসর 

কক্ষদত্রও টেটিে হয়টন্।  

 
হােীসটির আরেী কিক্সিঃ 



 

 

 لغريبا فيجيء أصحابه ظهراني بين يجلس  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان :فلفظه عمر حديث

 مجلسا له نجعل أن وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول إلى فطلبنا, يسأل حتى هو أيهم يدرى فال

 هللا صلى هللا ورسول لجلوس وإنا, عليه يجلس كان, طين من دكانا له فبنينا, أتاه إذا الغريب يعرفه

 علينا طلع إذ يوم ذات وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول عند نحن بينما ،مجلسه في وسلم عليه

 أحسن أحد منا يعرفه وال, السفر أثر عليه يرى ال, الشعر سواد شديد, الثياب بياض دشدي رجل

: فقال, البساط طرف في مسل حتى, دنس يمسها لم ثيابه كأن, ريحا الناس وأطيب, وجها الناس

, مرارا أأدنو: يقول زال فما, ادنه: قال محمد؟ يا أأدنو: قال ,السالم عليه فرد, محمد يا عليك السالم

 فأسند, الصالة في أحدنا يجلس كما,وسلم عليه هللا صلى النبي إلى جلس حتى ,ادن: له ويقول

 هللا رسول فقال, اإلسالم عن أخبرني! محمد يا: وقال, فخذيه على كفيه ووضع, ركبتيه إلى ركبتيه

, الصالة وتقيم, هللا رسول محمدا وأن, هللا إال إله ال أن تشهد أن اإلسالم: وسلم وآله عليه هللا صلى

, الجنابة من وتغتسل, وتعتمر سبيال إليه استطعت إن البيت وتحج, رمضان وتصوم, الزكاة وتؤتي

 أن: قال اإليمان؟ عن فأخبرني: قال, ويصدقه يسأله له فعجبنا: قال, تصدق: قال, الوضوء وتتم

: قال, صدقت: قال, وشره خيره بالقدر وتؤمن,  اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل تؤمن

 عن فأخبرني: قال, يراك فإنه تراه تكن لم فإن, تراه كأنك هللا تعبد أن: قال اإلحسان؟ عن فأخبرني

 األمة تلد أن: قال أماراتها؟ عن فأخبرني: قال, السائل من بأعلم عنها المسؤول ما: قال ؟الساعة

 اْنَصَرفََّ ثُم َّ انطلق ثم: قال, البنيان في يتطاولون الشاء رعاء العالة العراة الحفاة ترى وأن, ربتها

ُجُل،  أتدري عمر يا: لي قال ثم, مليا فلبث ،َشْيئًا يََرْوا فَلَمَّْ ِليَُردُّوا فَأََخذُوا ،«َعلَي َّ ُردُّوا»: فَقَالََّ الر 

 جبريل هذا: رواية وفي دينكم يعلمكم أتاكم جبريل فإنه: قال, أعلم ورسوله هللا: قلت ؟السائل من

, هذه مرتي قبل أتاني منذ علي شبه ما بيده نفسي فوالذي, عنه فخذوا تسألوا لم إذ تعلموا أن أراد

 .ثالثة أو يومين فمكث .ولى حتى عرفته وما

 

সরল অন্েুােঃ 
রাসলূলু্লাহ (সঃ) টন্য়টমে সাহাটেদের মাদে েসদেন্, ক াদন্া কমহমান্ োাঁর েরোদর উপ্টস্থে হদল রাসলূদ  

আলাো  দর টচন্দে প্ারদেন্ ন্া। ফদল আমরা আদেেন্  রলাম এ টি আসন্ বেটর  রদে কযন্ ক ান্ আেন্তু  

এদস োাঁদ  সহদজই টচন্দে প্াদর। অেঃপ্র আমরা োাঁর জদন্য এ টি মাটির টিটের আসন্ বেটর  দর টেলাম। 

এরপ্র কথদ  টেটন্ কসই আসদন্ই েসদেন্। এ টেন্ আমরা োাঁর (সা:) টন্ ি েদস টিলাম, এমন্ সময় সাো 

যেযদে জামা প্টরটহে টমিটমদি  াদলা চদুলর এ জন্ কলা  আমাদের টন্ ি উেয় হদলন্। োাঁর মদযয ভ্রমদের 



 

 

ক ান্ টচহ্ন টিল ন্া। আোর আমাদের মদযয ক উ োদ  টচন্দেও প্ারদলা ন্া। কেখদে খেুই সেুিসন্ এেং টমটষ্ট 

সেুটি িটেদয় প্েটিদলা। মােদুরর প্রাদন্ত এদস টেটন্ সালাম টেদয় েলদলন্- আসসালাম ুআলাই া ইয়া মুহাম্মে! 

রাসলূলু্লাহ োাঁর সালাদমর জোে টেদল টেটন্ েলদলন্- আটম ট  আদর ি ু াদি আসদে প্াটর? রাসলূ উত্তর 

টেদলন্-  াদি আদসা। এভাদে কেি  দয় োর টেটন্ আদরা টন্ দি আসার অন্মুটে চাইদলন্, রাসলূলু্লাহও  াদি 

আসার জন্য েলদলন্। টেটন্ ন্েী  রীম (সা:) -এর টন্ দি এদস েসদলন্, কযভাদে আমরা ন্ামাদজ েটস। অে:প্র 

রাসদূলর ে’ুজান্রু সাদথ টন্দজর ে’ুজান্ ুটমটলদয় এেং টন্দজর ে’ুহাে োাঁর েইু উরূর উপ্র করদখ েলদলন্;‘কহ 

কমাহাম্মে! আমাদ  েলনু্, (ইসলাম ট ?) হুজরু উত্তদর েলদলন্; ‘আল্লাহ েযেীে ক ান্ উপ্াসয কন্ই এেং 

কমাহাম্মে (সা:) োাঁর রসলূ-এ ক াষো  রা, ন্ামাজ  াদয়ম  রা, যা াে কেয়া, রমজাদন্র করাজা রাখা এেং 

োয়েলু্লাহর হজ্জ্ব  রা- যটে কসখাদন্ কপ্ৌাঁিাদন্ার সামথসয থাদ , উমরাহ  রা, জান্াোদের কোসল  রা, 

প্টরপূ্েসভাদে অজ ু রা…’। টেটন্ েলদলন্; ‘টি  েদলদিন্’।োাঁর প্রদশ্নাত্তদর আমরা আশ্চযস কোয  রলাম।  প্রশ্নও 

 দরদিন্ আোর োর সেযায়ন্ও  রদিন্অে:প্র টজজ্ঞাসা  রদলন্; ‘আমাদ  েলনু্, ঈমান্  াদ  েদল?’ 

রাসলূলু্লাহ উত্তর  রদলন্, ‘আল্লাহদে টেশ্বাস  রা এেং োর কফদরিোেদে, োর ট োে সমদূহ, োর ন্েী-

রসলূেদে ও প্র াদল টেশ্বাস  রা এেং ে েীদর, োর ভাদলাদে ও মেদে টেশ্বাস  রা’। টেটন্ েলদলন্, ‘হযাাঁ, 

টি  েদলদিন্। এোর আমাদ  েলনু্- ইহসান্ ট ? রাসলুলু্লাহ েলদলন্- এমন্ভাদে আল্লাহর ইোেে  রা কযন্ 

েটুম োাঁদ  কেখি, যটেও েটুম োাঁদ  কেখদে প্াওন্া, ট ন্তু এিা কজদন্ রাখা কয টেটন্ টি ই কোমাদ  কেখদিন্। 

এখন্ আমাদ  েলুন্, ক য়ামে সম্বদি। রাসলূলু্লাহ উত্তর েলদলন্, ‘এ টেষদয় প্রশ্ন ারীর কচদয় টজজ্ঞাটসে েযটি 

কেটি জাদন্ন্া’। (আটম আপ্টন্ অদপ্ক্ষা অটয  ট ি ুজাটন্ ন্া।টেটন্ েলদলন্, ক য়ামদের আলামে সম্পদ স 

েলুন্, রাসলূলু্লাহ েলদলন্- ‘োসী োর মাটল দ  জে টেদে এেং জেুাটেহীন্, েস্ত্রহীন্ েটরদ্র কমষ প্াল দেরদ  

োলান্দ ািা টন্মসাে টন্দয় প্রস্পর েেস  রদে কেখদে’ ন্াঙ্গাপ্া, েস্ত্রহীন্ ম ূ-েটযরদ  কেদির রাজা ো িাস  

হদে কেখদে। হজরে উমর (রা:) েদলন্, “অেপ্র কলা টি চদল কেদলন্ এেং আটম অদন্ ক্ষে অদপ্ক্ষা 

 রলাম। এ  সময় রাসলূলু্লাহ আমাদ  েলদলন্; ‘উমর! প্রশ্ন ারী কলা টিদ  টচন্দল?’ আটম েললাম, ‘আল্লাহ 

এেং োাঁর রসলূই ো জাদন্ন্’। রাসলূ েলদলন্; ‘টেটন্ হদচ্ছন্ হজরে টজেরাইল। কোমাদেরদ  কোমাদের দ্বীন্ 

টিক্ষা কেয়ার উদেদিয টেটন্ কোমাদের টন্ ি এদসটিদলন্’।” 

 
ইেদন্ হাজর েদলন্, ইেদন্ মনু্োহ োাঁর ট োেলু ঈমাদন্ ইমাম মসুটলদমর িদেস উদল্লখ  দরদিন্- এ  েযটি 

ন্েী (সঃ) এর কিষ েয়দস আসদলন্… এরপ্র এই হাটেসটির উদল্লখ  দরদিন্। এর মাযযদম েেুা যাদচ্ছ 

হাটেসটি  দিদি টেোয় হদজর প্র। প্রায় োাঁর এদ োদর কিষ ট ি ুমজটলদস  দি থা দে। এই  িন্ার মাস 

টেদন্দ র মদযযই রাসলুলু্লাহ’র (সঃ) ইটন্ত াল হয়। এিাো হাটেদস ইসলাদমর রু নু্ হদজর উদল্লখ আদি। আর 

হজ ফরজ হয় টহজরী েিম েিদর। অথসাৎ, িটরয়দের সে টেযান্ প্টরপূ্েসভাদে ন্াটযল হওয়ার প্দরই এই 

 িন্াটি  দি কযন্ এ  বেিদ ই সমূ্পেস দ্বীদন্র টেেরে উদি আদস। দ্বীদন্র কয টেষয়গুদলা টেটচ্ছন্নভাদে 

আদলাটচে হদো ো কযন্ এ  আদলাচন্াদে সোর জান্া হদয় যায়। 



 

 

টেঃদ্রঃ  সেজু অংি হােীদসর মলূ কিক্সিঃ 

হযরে উমর টেন্ খাত্তাে (রা:) েদলন্, “রাসলূলু্লাহ (সঃ) টন্য়টমে সাহাটেদের মাদে েসদেন্, 

ইেদন্ হাজর (রহ) েদলন্, টেটন্ (রাসলূলু্লাহ আলাইটহস সালাম) আোল কথদ  মজটলস প্টরচালন্া  রদেন্ 

ন্া, আোর  াদরা কথদ  আলাো হদয়ও েসদেন্ ন্া। 

এটি রাসলূলু্লাহ’র (সঃ) ন্ম্রো ও সরলোর েটহপ্র াি টিদলা।  খন্ও আরে কেেইুন্ মখুস েযটিরা এদস 

সরাসটর প্রশ্ন  রদেন্- কোমাদের মদযয মহুাম্মে ক ? (সঃ)। টেটন্ এমন্ই সাোমািাভাদে সোর সাদথ টমদি 

েসদেন্ কয ক উ এদল চি  দর োাঁদ  আলাোভাদে টচদন্ টন্দে প্ারদেন্ ন্া। 

 খন্ও ক াদন্া কমহমান্দ  োাঁর েরোদর উপ্টস্থে  রা হদল কমহমান্ টেটভন্ন প্রশ্ন  রার জন্য রাসলূদ  আলাো 

 দর টচন্দে প্ারদেন্ ন্া।  ফদল আমরা রাসলূলু্লাহর  াদি আদেেন্  রলাম োাঁর জদন্য এ টি আসন্ বেটর 

 রদে কযন্ ক ান্ আেন্তু  আসদল োাঁদ  সহদজই টচন্দে প্াদর। অেঃপ্র আমরা োাঁর জদন্য এ টি মাটির 

টিটের আসন্ বেটর  দর টেলাম। এরপ্র কথদ  টেটন্ কসই আসদন্ই েসদেন্। আমরাও োাঁদ  ট দর েসোম। 

ইমাম  রুেেুী এই অংি কথদ  প্রটেটেযান্ কের  দরদিন্ কয, আদলম টিক্ষ দের জন্য টেদিষ উচ ুস্থাদন্ েদস 

প্ািোন্  রা মসু্তাহাে যটে কেমন্ প্রদয়াজন্ কেখা কেয়। 

আযটুন্  স্কলারেে হাটেসটির এই অংি কথদ  কচয়ার-কসাফা ইেযাটেদে েসাদ  সনু্নাে টেদরাযী হদেন্া েদল 

মন্তেয  দর থাদ ন্। 

 এ অংি কথদ  আদরা েেুদে প্াটর কয সাহােীরা  েিা উদ্গ্গ্রীে থা দেন্ রাসলূলু্লাহ’র (সঃ) ইলমী 

মজটলদস েসার জন্য। হযরে উমর (রা) েদলন্ঃ আমার োসা টিদলা এ ি ুউচ ুটিলায়, আটম আর 

আমার এ  প্রটেদেিী ভাই প্ালা  দর রাসলূলু্লাহ’র মজটলদস েসোম। এ টেন্ কস কযদো আর আটম 

 াদজ কযোম, অন্যটেন্ আটম রাসলূলু্লাহ’র  াদি কেদল কস  াদজ কযে। 

 রাসলূলু্লাহ (সঃ) েদলন্ঃ আমার োটে কথদ  মসটজদের টমম্বর প্যসন্ত হদলা টরয়ােলু জান্নাহ। অথসাৎ 

জান্নাদের োোন্। ক ন্ টেটন্ এই অংিদ  জান্নাে েলদলন্?  ারে এই অংিটিদেই োাঁর স ল ইলমী 

ও ন্টসহদের মজটলস েসদো। কসখাদন্ সেসো দ্বীন্ী আদমজ কিাভা কপ্ে। 

  রাসলুলূ্লাহ (সঃ) এ োর েলদলন্ঃ আটম ট  টেন্জদন্র েল্প েলদো কোমাদেরদ ? োদের এ জন্ 

দ্বীদন্র মজটলদস আসদলা, এদস এদ োদর টভেদর জায়ো  দর টন্দলা, আল্লাহও োাঁদ  টন্দজর 

আশ্রদয় জায়ো টেদলন্। আদর জন্ লজ্জায় এ েম টপ্িদন্ েসদলা, আল্লাহও োাঁদ  আশ্রদয় জায়ো 

টেদে লজ্জা  রদলন্। আদর জন্ ন্া েদসই মখু টফটরদয় চদল কেদলা। আল্লাহও োাঁর কথদ  মখু টফটরদয় 



 

 

টন্দলন্। োই উলামারা েদলন্, ইলদমর মজটলস কেখদল কযন্ ট িকু্ষে েটস আমরা।  ারে দ্বীদন্র 

মজটলসগুদলাদে আল্লাহর রহমে েষসে হদে থাদ । 

এ টেন্ আমরা রসলূলু্লাহ (সা:) -এর টন্ ি েদস টিলাম, এমন্ সময় সাো যেযদে জামা প্টরটহে ও টমিটমদি 

 াদলা চদুলর এ জন্ কলা  আমাদের টন্ ি হাটজর হদলন্। োাঁর মদযয (আেন্তুদ র ন্যায়) ভ্রমদের ক ান্ 

টচহ্নও কেখা যাটচ্ছল ন্া। আোর আমাদের মদযয ক উ োদ  টচন্দেও প্ারদলা ন্া। কেখদে খেুই সেুিসন্ এেং 

টমটষ্ট সেুটি িটেদয় প্েটিদলা। োাঁর টন্েসাে কপ্ািাদ  ময়লার টিদিদফাাঁিা টিদলান্া। 

এই অংি কথদ  মহুাটেটসন্রা কের হদরদিন্ কয, ইলদমর মজটলদস সেুর কপ্ািা  ও প্টরপ্াটি হদয় উপ্টস্থে 

হওয়া মসু্তাহাে। হাটেসটিদে প্রশ্ন ারীর বেটিষ্টয টহদসদে এদসদি- চ চদ  সাো কপ্ািা ,  চু দুচ  াদলা চলু, 

কপ্ািাদ  ভ্রমে-কেদির টচহ্ন টিদলান্া। োয়হা ীর েেসন্ায় এদসদি- সেুর কচহারা ও সটুমষ্ট েি, কপ্ািাদ  

প্টরচ্ছন্নোর কিাাঁয়া টিদলা। এটি িাদত্রর প্টরচ্ছন্নো ও প্টরপ্াটি চালচলদন্র েটলল টহদসদে  াজ  দর। 

 লক্ষেীয় েযাপ্ার হদচ্ছ, আেন্তুদ র কয েইুটি বেটিদষ্টর  থা এখাদন্ এদস োর এ টি সহজাে ো 

প্র টৃেেে, আদর টি সাজসজ্জা ো উপ্াটজসে।  াদলা চদুলর বেটিষ্ট সহজাে। আর সদফে জামার 

বেটিষ্ট অটজসে। 

 টজেটরল (আ) ইদোপূ্দেস মটরয়াম (আ) এর  াদিও মান্দুষর আ টৃে টন্দয় এদসটিদলন্। কযমন্িা 

আমরা সরূা মটরয়ম কথদ  জান্দে প্াটর। টেটন্ মান্ে আ টৃেদে ইেরাহীম (আ) এর  াদিও 

এদসটিদলন্ কমহমাদন্র কেি যদর। এ ইভাদে লেূ (আ) এর  াদিও এদসটিদলন্। জন্প্ে কিদে চদল 

যাওয়ার টন্দেসি টন্দয়। 

 উমর (রা) এর েেসন্া কথদ  েেুা যাদচ্ছ টেটন্ এই আেন্তুদ র টেষদয় শুরু কথদ ই অো  হটচ্ছদলন্। 

 ারে এদ  কো প্টরটচে ক উ ন্য়, প্টরটচে ন্া হদল েদূরর এলা া কথদ  আসা ক উ হদে। ট ন্তু েরূ 

কথদ  আসদল কো োদয় যদূলা থা ার  থা, োও কন্ই।  

 সাযারেে টজেটরল (আ) মান্ে আ টৃে টন্দয় আসদে হদল রাসলূলু্লাহ’র (সঃ)  াদি সাহােী 

টেহয়ােলু  লেীর রূপ্ যদর আসদেন্। ট ন্তু এই  িন্ায় টেটন্ কসটেন্ সমূ্পেস ন্েনু্ ও টভন্ন এ টি রূপ্ 

যারে  দরদিন্। উদেিয টিদলা এ টি অপ্টরটচদের আেহ বেটর  রা। 

হাটেসটিদে এই টিক্ষা রদয়দি কয, প্রটেটি মুসটলদমর উটচে ইলদমর মজটলদস টন্য়টমে উপ্টস্থে হওয়া। এেং 
উপ্টস্থে হওয়ার সময় সুের কপ্ািাদ  ও প্টরপ্াটি হদয় আসা। এ ইভাদে দ্বীন্োর আদলদমর টন্ ি েমন্ 
 রদেও এমন্ কেিভভষা গ্রহে  রা। এেং ভদ্রো ও সমীদহর সাদথ আদলদমর  াদি দ্বীদন্র টেষদয় প্রশ্ন  রা। 
 
 আেন্তুদ র এমন্ চুলদচরা টেদিষন্ আমাদের  াদি এদসদি এ মাত্র এই  ারদে কয োাঁর কপ্ািা  

আিা , চালচলন্ েৃটষ্ট আ ষসে ারী টিদলা। ফদল আমরা কেটখ কয টেটন্ ট ভাদে এদলন্, ট ভাদে 



 

 

 থা েলদলন্, ক মন্ কেখদে টিদলন্ সেট িুই সাহাটেদের মন্দযাদের ক ন্দ্রটেেুদে টিদলা,  ারে 
আল্লাহ োাঁদ  এমন্ এ  ভভটম া টন্দয় প্াটিদয়দিন্ যা স দলর েৃটষ্ট আ ষসে  দর। ফদল কোিা মজটলস 
োাঁর  থা ও  াদজর টেদ  পূ্েস মন্দযাে কেয়। আর কযদ াদন্া ইলমী েযটিদের চালচলন্ এমন্ই 
চম প্রে হওয়া উটচে। 

 

মােদুরর প্রাদন্ত এদস টেটন্ সালাম টেদয় েলদলন্- আসসালাম ুআলাই া ইয়া মহুাম্মে! 

 এই অংি কথদ  েেুা যায়, প্রশ্ন েৃ েযটির উটচে ন্ম্রো অেলম্বন্  রা। এেং প্রশ্ন ারীর কথদ  ট ি ু

ভলুভ্রাটন্ত ও টিষ্টাচার েটহভুসে ট ি ু দে থা দল ো মাজসন্ার েটৃষ্টদে কেখা।  ারে রাসদূলর মজটলদস 

আেে েযটিটিও এমন্ আচরে কেখাটচ্ছদলা। এেং কিষ প্যসন্ত রাসলূলু্লাহ’র ন্াম যদর ডা টিদলা। কয 

টেষদয় ক ারআদন্ টন্দষযাজ্ঞা এদসদি। েদে জীেরাঈল এমন্ গ্রাময কেেইুন্দের মে আচরে  দরটিদলন্ 

কযন্ সাহােীরা োাঁর আসল প্টরচয় কজদন্ ন্া কফদল। 

 টজেটরল (আ) এদস েিৃযায়ন্  দর কেটখদয়দিন্ সাহােীদেরদ  ট ভাদে ইলম অজসন্  রদে হয়, ইলম 

অজসন্  রদে প্রদয়াজদন্ েরূ েরূাদন্ত কযদে হয়। সাযারে ক ান্ েযটি ো জাদহল ট ংো শুযমুাত্র ইলম 

হাটসল হয়ন্া। ইলম অজসদন্র স্বাদথস প্রশ্ন  রদে হয়, আদলাচন্া  রদে হয়, সংিদয়র অপ্দন্ােন্ 

 রদে আদলদমর িরোপ্ন্ন হদে হয়। 

রাসলূলু্লাহ োাঁর সালাদমর জোে টেদল টেটন্ েলদলন্- মহুাম্মে, আটম ট  আদর ি ু াদি আসদে প্াটর? রাসলূ 

উত্তর টেদলন্-  াদি আদসা। এভাদে কেি  দয় োর টেটন্ আদরা টন্ দি আসার অন্মুটে চাইদলন্, 

রাসলূলু্লাহও  াদি আসার জন্য েলদলন্।  টেটন্ ন্েী  রীম (সা:) -এর টন্ দি এদস েসদলন্, কযভাদে আমরা 

ন্ামাদজ েটস। 

 কসই সময় ভাদলাোসা প্র াদির মাযযম টিদলা আপ্ন্জন্দ  ন্াম যদর ডা া। হদে প্াদর এই ন্াম যরািা 
কসই যরদেরই অংি টিদলা। 

 িাদত্রর আেে ও আগ্রহ টিক্ষদ র মদন্ প্রদশ্নর উত্তর সুেরভাদে কেয়ার মদন্াভাে বেটর  দর। অদন্  
সময় কেখা যায় উস্তাদের উত্তর এদ   িাদত্রর জন্য এদ   র ম হদয় থাদ । িাদত্রর মদন্াদযাে ও 
আেদের টভটত্তদে আসদল টিক্ষদ র ইলদমর েক্ষ উদোচন্ হয়। এিাই টন্য়ম কয, কয এটেদয় আদস 
োাঁর টেদ ও এটেদয় আসা হয়। 

 অদন্  আদলদমর মদে, টজেটরল এখাদন্ রাসূলুল্লাহদ  ন্াম যদর কডদ দিন্ এটি টন্দষযাজ্ঞার আদের 
 িন্া। প্রেেসীদে আল্লাহ রাসূলুল্লাহদ  ন্াম যদর ডা ার টন্দষয সূচ  আয়াে ন্াটযল  দরদিন্। 

 উলামােে েদলন্ঃ টজেটরল (আ) টন্দজর উরুর উপ্দরই টন্দজর হাদের োল ুকরদখটিদলন্, এই মেটি 
অটয ের সামঞ্জসয রাদখ। টিক্ষদ র সামদন্ িাদত্রর উপ্দেিন্ আেদের সদেসাচ্চ টচত্র এটি। যা আেে ও 
মন্দযাদের উপ্দেিন্। ইলম অজসন্  রার পূ্েস প্রস্তুটে েুোয়। 



 

 

 

হাটেদস প্টরশ্রমী টন্ষ্ঠাোন্ োদলদে ইলদমর োরদস েসার প্দ্ধটে টন্দয় টিক্ষা রদয়দি। কফদরিোদের সেসার 
টজেটরল, কশ্রষ্ঠ কফদরিো এদস টিক্ষ  মুহাম্মদের টন্ ি টন্দজদ  টেন্য়ীভাদে সাঁদপ্ টেদয়দিন্। বন্ িয গ্রহে 
 দরদিন্।  
 
 আদর টি টেষয় আমরা লক্ষয  টর কয, টজেটরল (আ) মজটলস কভে  দর এমন্ ভটঙ্গ টন্দয় ন্েীটজর 

 াদি আসদলন্ কযন্ োাঁর েীব্র প্রদয়াজন্ীয় জরুরী  থা আদি। টেটন্ প্টরদেিিাদে এমন্ এ  মাত্রা 
কযাে  রদলন্ যাদে সোই কচাখ- ান্ খাাঁো  দর োদের  থা কিান্ার জন্য প্রস্তুে হয়। 

 টজেটরল (আ) কেখা যাদচ্ছ অন্যান্য সাহাটেদের েুলন্ায় ন্েীটজর  াদি কেটি  দর ক াঁদষ েসটিদলন্ 
েযাপ্ারো যাদে এমন্ োাঁোয় কয টেটন্ জা জান্দে এদসদিন্ ো খুেই জরুরী এেং রাসূলুল্লাহ’র (সঃ) 
ক াদন্া  থায় কযন্ টমস হদয় ন্া যায়।  

 এ অংদি আমরা েুেদে প্াটর কয, অন্যদ  টিখাদন্ার উদেদিযও যটে ক াদন্া আদলম অন্য আদলদমর 
 াদি ট িু টজদজ্ঞস  রদে আদসন্ টেটন্ও কযন্ ন্ম্রোর সাদথ েদসন্। টেটন্ েলদলন্ ন্া কয আটম এিার 
উত্তর জাটন্। েরং টেটন্ ন্া জান্ার মে  দরই প্রশ্ন  রদেন্, যাদে  দর যাদ  কপ্ওশ্ন  রা হদচ্ছ উন্ার 
মদযয থা া ন্েুন্ ক াদন্া ইলম কের হদয় আদস। এেং আমরা সাযারেে ক উ অজান্া টেষদয় জান্দে 
আসদল োাঁদ  কেটি গুরুে টেই। োাঁদ  টন্দজর ইলম কথদ  উজাে  দর টেই। যটে আমরা জাটন্ কয, 
টেষয়িা োাঁর জান্াই আদি েখন্ কেমন্ আগ্রহ কেখাই ন্া। এিাো ক উ কজদন্ এদস ে স  রদে আসদল 
প্র ৃেপ্দক্ষ কস আদরা অদন্  অজান্া টেষয় কথদ  মাহরুম হদয় যায়। োই  াদরা  াদি ট িু জান্দে 
কেদল আমাদের উটচে এমন্ টন্য়ে রাখা কয যটে এর উত্তর আটম কজদন্ও থাট  েথাটপ্ উন্ার  াদি 
হয়দো আদরা টেস্তাটরে প্টরসদর ট িু জান্ার সুদযাে হদে। 

 
 

ইলম ও োটলদে ইলদমর আেেঃ 

বযযস: টজেরীদলর মুসাটফর কেি এই টে টি ইটঙ্গে  দর কয ইলদমর জন্য েী স সফর ও সমদয়র বযযসয যারে 

 রা। 

ইলদমর কলাভঃ আমরা টজেটরল (আ) এর মদযয প্রশ্ন  দর কজদন্ কন্য়ার েীব্র আ াঙ্ক্ষা লক্ষয  টর। 

 মসটন্ষ্ঠা: প্টরপ্াটি কেিভভষা মান্ুদষর অযযােসাদয়র টে টি প্রমাে  দর। 

ইল ম অন্ুযায়ী আমল  রা: ইসলাদমর প্টরচদয়র মদযয ঈমাদন্র টিক্ষা অন্ুযায়ী আমল  রার টেষয়টি ফুদি 

উদিদি। 

আল্লাহ  আপ্ন্াদ  প্যসদেক্ষে  রদিন্ এ অন্ভুটুে লালন্  রা: ইহসাদন্র প্টরচদয় টেষয়টি ফুদি উদিদি। 



 

 

সমদয়র সদ্বযেহার  রা: টজেটরল যুেদ র আ ৃটে টন্দয় এদসদিন্ এ থা েুোদে কয কযৌেন্ হদলা জ্ঞান্ 

অজসদন্র জন্য সটি  সময়। 

কমযা ও সে সো: প্রটেটি প্রদশ্নর কক্ষদত্র টজেটরল সে সোর সাদথ কমদপ্ কমদপ্ িব্দ চয়ন্  রটিদলন্। 

প্া াদপ্ািভাদে মখুস্ত  রা: পু্দরা হাটেসটি দ্বীদন্র টেস্তাটরে েয়ান্ যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও টজেটরদলর মুখস্থ 

টিদলা। 

ট োে অযযয়ন্: প্রটে েির টজেটরল ও রাসূলুল্লাহ (সঃ) এদ  অপ্দরর সাদথ ক ারআন্ অযযয়ন্  রদেন্। 

সটি  সটঙ্গ টন্েসাচন্  রা: রাসূলুল্লাহ’র িাত্র ও সাহােীদের টিক্ষ  টহদসদে আল্লাহ টজেটরলদ  কোঁদি টন্দলন্। 

উস্তাদের সাদথ আেে রক্ষা  রা: টজেটরদলর আচরদে কেেুইন্ প্রভাে থা দলও ইলদমর আেে অিুি টিদলা। 

উস্তাদের সাদথ আেে রক্ষা  রা: উস্তাদের বন্ িয অজসন্ ও আেে রক্ষায় টজেটরল চমৎ ার ভভটম া 

করদখদিন্। 

 দ্বীদন্র ইলম ন্া থা দল কযদ াদন্া সময় প্েস্খলন্ হদে প্াদর। কযমন্ মা’োে আল জুহান্ীর হদয়টিদলা। 
কস আল্লাহদ  পু্েপ্টেত্র প্রমাে  রদে টেদয়ই ো েীরদ  অস্বী ার  দরটিদলা।  

 

মজটলদসর আেেঃ 

 াউদ  উটিদয় টেদয় োর স্থাদন্ ন্া েসা: মজটলস ো বেিদ  উপ্টেষ্ট  াউদ  োর আসন্ কথদ  উটিদয় টেদয় 

কসখাদন্ েসা যাদে ন্া। ন্েী  টরম (সা.) েদলন্, ‘ক াদন্া েযটি অন্য  াউদ  োর েসার জায়ো কথদ  েুদল 

টেদয় কসখাদন্ েসদে ন্া।’ (েুখাটর, হাটেস : ৬২৬৯) 

কযমন্িা আমরা হাটেদস টজেটরদলও টেষয়টি কেখলাম কয টজেটরল (আ)  াউদ  সটরদয় জায়ো  দর কন্ন্টন্। 

েজুদন্র মযযখাদন্ ন্া েসা : ক াদন্া বেিদ  েুই েযটি প্ািাপ্াটি েসদল োদের মদযয টেদয় েসা সমীচীন্ ন্য়, 

েরং োদের প্াদি েসদে। রাসুল (সা.) েদলন্, ‘ াদরা জন্য এিা বেয ন্য় কয কস েুই েযটিদ  পৃ্থ   দর 

কেদে (োদের মযযখাদন্ েসদে) োদের অন্ুমটে িাোই।’ (টেরটমটজ, হাটেস : ২৭৫২) 

হাটেদস টজেটরদলও টেটন্ সরাসটর খাটল জায়োয় ন্েীটজর সামদন্ এদস েদসদিন্। েুইজদন্র মদযয এদস েদসন্ 

টন্। 



 

 

ক উ ক াদন্া প্রদয়াজদন্ উদি কেদল োর স্থাদন্ ন্া েসা : মজটলদস ো সভায় েসার প্দর ক উ ক াদন্া 

প্রদয়াজদন্ উদি কেদল োর জায়োয় েসা উটচে ন্য়। আর যটে ক উ  াদরা আসদন্ েদস প্দে, োহদল ওই 

েযটি টফদর এদল োর জায়ো কিদে টেদে হদে। রাসুল (সা.) েদলন্, ‘ক উ োর আসন্ কথদ  উদি টেদয় 

পু্ন্রায় টফদর এদল কস-ই হদে োর কেটি হ োর।’ (মুসটলম, হাটেস : ২১৭৯) 

েেৃীয় জন্দ  োে টেদয় েজুদন্  াদন্  াদন্  থা ন্া েলা : বেিদ  েদস েুজদন্  াদন্  াদন্  থা েলা ো 

কোপ্দন্ প্রামিস  রা টিষ্টাচারেটহভভসে। মহান্ আল্লাহ েদলন্, ‘ওই  ান্া ুষা িয়োদন্র  াজ িাো আর ট িু 

ন্য়, যা মুটমন্দের েুঃখ কেওয়ার জন্য  রা হয়। অথচ ো োদের ক াদন্া ক্ষটে  রদে প্াদর ন্া আল্লাহর হু ুম 

িাো। অেএে, মুটমন্দের উটচে আল্লাহর ওপ্র ভরসা  রা।’ (সুরা মুজাোলাহ, আয়াে : ১০) 

হাটেদস টজেটরদল, আমরা কেটখ টজেটরদলর কেিভভষা ও  থাোেসায় সাহােীরা প্রচন্ড অো  হটচ্ছদলন্। 

এরপ্দরও ক উ  াদরা সাদথ এই টেষদয়  ান্া ুষা  দরন্টন্। 

হাদে ো কেয়াদল কিস টেদয় ন্া েসা : কপ্িদন্ হাে করদখ কিস টেদয় েসা ো কেয়াদল কিস লাটেদয় েসা 

মজটলদসর আেে প্টরপ্েী। োই এভাদে ন্া েদস কসাজা হদয় েসা উটচে। িাটরে ইেদন্ সুওয়াইে (রা.) 

েদলন্, এ োর রাসুল (সা.) আমার প্াি টেদয় যাটচ্ছদলন্। েখন্ আটম আমার োাঁ হাে টপ্দি টন্দয় োর 

প্াোর ওপ্র েদসটিলাম। টেটন্ েদলন্, ‘েুটম ট  োদের মদো েসি, যারা অটভিপ্ত?’ (আেু োউে, হাটেস : 

৪৮৪৮) 

টজেটরল (আ) হাটেদস টজেটরদলর  িন্ায় টন্দজর হাে হািুদে করদখ ন্ম্রোর সাদথ েদসদিন্। কেয়াদল ো 

ক েল হাদের উপ্র কিস টেদয় েদসন্টন্। 

মজটলদস হাসাহাটস ন্া  রা : মজটলদস ো সভায় েদস হাসাহাটস ও কখল-োমািা  রা যাদে ন্া। এদে 

এ টেদ  বেিদ র িৃঙ্খলা টেন্ষ্ট হয়, অন্যটেদ  আদলাচদ র  থা শুন্দে টেি সৃটষ্ট হয়। রাসুল (সা.) েদলন্, 

‘কোমরা কেটি হাসদে ন্া।  ারে কেটি হাটস অন্তদরর মৃেুয  িায়।’ (ইেদন্ মাজাহ, হাটেস : ৪১৯৩) 

এমন্িা আমরা হাটেদস টজেটরদলও কেটখ কয কসখাদন্ আেন্তুদ র অদ্ভুে আচরদে ক উ হাসাহাটস  দরটন্। 

গুপ্তচরেটৃত্ত ও কোষত্রুটি োলাি ন্া  রা : মজটলদস ো সভায়  াদরা কোষত্রুটি অন্ুসিান্  রার জন্য ো 

গুপ্তচরেৃটত্ত  রার জন্য েমন্  রা যাদে ন্া। ন্েী  টরম (সা.) েদলন্, ‘কোমরা  াদরা প্রটে  ুযারো কপ্াষে 

ক াদরা ন্া। ক ন্ন্া  ুযারো সেদচদয় েে টমথযা। এদ  অদন্যর টিদ্রাদেষে ক াদরা ন্া, এদ  অদন্যর েযাপ্াদর 

মে  থায়  ান্ টেদয়া ন্া এেং এদ  অদন্যর টেরুদদ্ধ িত্রুো কপ্াষে ক াদরা ন্া, েরং আল্লাহর োোরা 

প্রস্পর ভাই ভাই হদয় যাও।’ (েুখাটর, হাটেস : ৬০৬৪) 



 

 

হাটেদস টজেটরদলর েেসন্া ারী হযরে উমদরর োচন্ভটঙ্গ লক্ষয  রদল আমরা কেটখ কসখাদন্ আেন্তু  টন্দয় 

টেেুমাত্র কোষত্রুটির  থা কন্ই। েরং টজেটরদলর এে অদ্ভুে  াদন্ডর প্দরও োাঁর প্রিংসাসূচ  েেসন্া টিদলা। 

ইসলামটেদরাযী বেিদ  কযােোন্ ন্া  রা : ইসলামটেদরাযী বেি  প্টরেযাে  রদে হদে। কয বেিদ  

ক ারআন্-হাটেদসর টেরুদদ্ধ  থা হয়, কযখাদন্ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলদ  টন্দয় উপ্হাস  রা হয়, এমন্ 

বেি  েজসন্  রদে হদে। মহান্ আল্লাহ েদলন্, ‘আর টেটন্ ক ারআদন্ কোমাদের প্রটে এই আদেি টেদয়দিন্ 

কয যখন্ কোমরা মান্ুদষর  াি কথদ  ক ারআদন্র আয়াে টন্দয় অটেশ্বাস ও টেদ্রুপ্ শুন্দে, েখন্ োদের 

সদঙ্গ েসদে ন্া, যেক্ষে ন্া োরা অন্য  থায় টলপ্ত হয়। অন্যথায় কোমরাও োদের সেৃি েেয হদে। আল্লাহ 

মুন্াটফ  ও  াটফরদের জাহান্নাদম এ ত্র  রদেন্।’ (সুরা টন্সা, আয়াে : ১৪০) 

হাটেদস টজেটরল প্টরপূ্েস এ টি দ্বীন্ী মজটলদসর টেেরে। 

 

 ইমাম ন্েেী েদলন্, উস্তাদের সামদন্ প্রশ্ন ারীর উটচে আেে রক্ষা  রা। এেং প্রদশ্নর কক্ষদত্র সদচেন্ 

থা া। 

অে:প্র রাসদূলর ে’ুজান্রু সাদথ টন্দজর ে’ুজান্ ুটমটিদয় এেং টন্দজর ে’ুহাে োাঁর েইু উরূর উপ্র করদখ 

েলদলন্; ‘কহ কমাহাম্মে! ইসলাম সম্বদি আমাদ  সংোে টেন্, (ইসলাম ট ?) 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

ন্েীটজ (সঃ) উত্তদর েলদলন্; ‘আল্লাহ েযেীে ক ান্ উপ্াসয কন্ই এেং কমাহাম্মে (সা:) োাঁর রসলূ, এ ক াষো 

 রদে, ন্ামাজ  াদয়ম  রদে, যা াে কেদে, রমজাদন্র করাজা রাখদে এেং োয়েলু্লাহর হজ্জ্ব  রদে- যটে েটুম 

কসখাদন্ কপ্ৌাঁিদে সমথস হও, উমরাহ  রা, জান্াোদের কোসল  রা, প্টরপূ্েসভাদে অজ ু রা… এিাই হল 

ইসলাম’। 

1. 

 
2. 

 
3. 

 



 

 

4. 

 
5. 

 

 

ইেদন্ জযুী আল-েরন্ােী েদলন্, ইসলাদমর িাটব্দ  অথস হদলা- আত্মসমপ্সে। িরীয়দের ভাষায় এর অথস োাঁোয়- 

িারীটর  ও কমৌটখ  সম্মটের মাযযদম আল্লাহ ও োাঁর রাসদূলর প্রটে পূ্েস আত্মসমপ্সে। আর িাটব্দ ভাদে ঈমান্ 

হদলা- সেযায়ন্। িরীয়দের প্টরভাষায় ঈমান্ হদলা- আল্লাহ, োাঁর কফদরিো, ট োে, রসলূ, আদখরাদের প্রটে 

পূ্েস টেশ্বাস স্থাপ্ন্  রা। এ প্টরদপ্রটক্ষদে ইসলাম ও ঈমান্ আলাো টেষয়েস্তু। 

ইসলাম ও ঈমান্ এই েইু প্টরভাষা যখন্ এ ই েিদেয েটেসে হয় েখন্ েেুদে হদে এই েইুটি আলাো অথস েহন্ 

 রদি। আর যটে এ েইুটির শুয ুকযদ াদন্া এ টি উদল্লখ হয় েখন্ েেুদে হদে এর কথদ  উভয়টিই উদেিয।  

ইসলাদমর স্তম্ভ প্াাঁচটি।  াদলমা, ন্ামাজ, করাজা, হজ ও জা াে।  াদলমা হদলা, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মহুাম্মােরু 

রাসলুলু্লাহ।’ এর অথস হদলা, আল্লাহ িাো ক াদন্া সেয উপ্াসয কন্ই এেং মহুাম্মে (সা.) আল্লাহর রাসলু। 

এই েটুি োদ যর সাক্ষযোদন্র মাযযদমই এ জন্  াটফর মসুটলম হদয় যায়। আর এই িাহাোে স্বী ার ন্া  রার 

 ারদেই আহদল ট োেেে সেসসম্মটেক্রদম  াদফর। ইসলাদমর এ স ল আমলগুদলার ক ান্ এ টিও যটে ক উ 

অস্বী ার  দর কস  াটফর হদয় যাদে। 

এজন্য এই েুই ো য ও সাক্ষয টমদল ইসলাদমর এ টি এ   রু ুন্ েদে উদিদি।  ারে এই েুইটি ো যই এ টি 
টেষদয়র টেদ  চভোন্ত হয়। আর ো হদলা ‘ইোেদের টেশুদ্ধো’। ক ন্ন্া এই েুই টেষদয়র সাক্ষয ও চচসা িাো 



 

 

ইোেে শুদ্ধ হদেন্া। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- যা দ্বারা ইখলাদসর োস্তোয়ন্  দি। মুহাম্মােুর রাসূলুল্লাহ- যা দ্বারা 
আন্ুেেয ও অন্ুসরদের প্রটেষ্ঠা  দি। এেং মুহাম্মেদ  (সঃ) অন্ুসরদের সাদক্ষযর মাযযদম এই টেশ্বাদসর 
প্রটেফলন্  দে কয, টেটন্ যা েদলদিন্ ো সেয েদল স্বী ার  রা। োাঁর আটন্ে প্রটেটি সেযদ  অেিয-টেশ্বাসয 
েদল কমদন্ কন্য়া। টন্দজর  ল্পন্া, যুটি ট ংো যারোপ্রসূে মূলযায়ন্ টেদয় এর টেদরাটযোর যাদর াদিও ন্া 
যাওয়া।  ারে টন্দজর টেদে  ও আদেেদ  েিীভভে  রা পূ্েস  ইমান্ আন্য়ন্ ন্া  রদল ো প্র ৃে ঈমান্ই ন্া। 
এ েরং প্রেৃটত্তর অন্ুসরে, কহোদয়দের  ারে ন্য়। কয মান্ুষ মুহাম্মে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর আটন্ে সেযদ  
মদন্প্রাদে টেশ্বাস  রদে কস স্বেসু্ফেসভাদেই েলদেঃ সাটম’ন্া, আমান্না, সো ন্া। (শুন্লাম, ঈমান্ আন্লাম ও 
টেশ্বাস  রলাম)। 
 

 ইসলাম-ঈমান্-ইহসান্, এই টেন্টির মদযয সোর টন্দচর টভটত্ত হদলা ইসলাম। এর উপ্দরর েুইটি ন্া 
থা দলও েযটির মদযয ইসলাম আদি েলা হদে। ট ন্তু ইসলাম ন্া থা দল োাঁর মদযয ঈমান্ ও ইহসান্ 
কন্ই েদলই যরা হদে।  াদরা মদযয ঈমান্ ও ইহসান্ কন্ই মাদন্ এই ন্া কয ইসলাম কন্ই, এমন্ও হদে 
প্াদর েযটির মদযয ইসলাম আদি ট ন্তু ঈমান্ ও ইহসান্ কন্ই। এ ইভাদে  াদরা মদযয ঈমান্ ন্া থা দল 
স্বাভাটে ভাদে োাঁর মদযয ইহসান্ থা দেন্া। ট ন্তু ইহসান্ ন্া থা দল ঈমান্ থা া সম্ভে।  

 যার মদযয ন্যন্যেম ইসলাম আদি েদল োটে  রা হদে োাঁর মদযয অেিযই ন্ূন্যেম ঈমান্ ও ন্ূন্যেম 
ইহসান্ও থা া আেিয । এ ভাদে যার মদযয নূ্ন্যেম ঈমান্ আদি োটে  রা হদে োাঁর মদযয নূ্ন্যেম 
ইসলাম ও ন্ূন্যেম ইহসান্ থা া আেিয । কেমটন্ভাদে যার মদযয ন্ূন্যেম ইহসান্ আদি োটে  রা 
হদে োাঁর মদযয ন্ূন্যেম ইসলাম ও ন্ূন্যেম ঈমান্ থা া আেিয । কযমন্, ঈমাদন্র এ টি টেষয় হদলা 
আল্লাহদ  ভাদলাোসা। এখন্  াদরা মদযয ইসলাম থাদ  েদল োটে  রা হয় োাঁর মদযয ন্ূন্যেম আল্লাহর 
ভাদলাোসা থা া আেিয । োই  াদরা মদযয ইসলাম আদি ট ন্তু ঈমান্ কন্ই েলদে আেদে প্টরপূ্েস 
ঈমান্ কন্ই েদলই েুোদন্া হয়। 

 

ইসলাদমর প্াাঁচ স্তম্ভঃ 

১.    াদলমার মমস থা হদলা, আল্লাহ িাো ক াদন্া সেয উপ্াসয কন্ই—এ  থা মদন্প্রাদে টেশ্বাস  দর মদুখ 

উচ্চারে  রা এেং এর োটে অন্ুযায়ী আমল  রা। প্ািাপ্াটি রাসলু (সা.)-এর টন্দয় আসা িটরয়ে কমাোদে  

আমল  রা। এেং টেটন্ কযসে টেষয় সম্পদ স সে স  দরদিন্ কসগুদলা কথদ  টেরে থা া। 

  াটলমাদ  েলা হয় ইখলাদসর ো য। অথসাৎ োওহীে প্রমাে  রদে ইখলাস িাো টভন্ন ক াদন্া প্থ কন্ই। 

এই  াটলমার প্রথম অংি “লা ইলাহা” হদলা সমস্ত োটেল ইলাহদ  ন্া চ  রার িেস, কিষ অংি 

“ইল্লাল্লাহ” হদলা টচরসেয ইলাহ আল্লাহুর অটস্তে স্বী টৃে কেয়ার ক াষো। 



 

 

 এই  াটলমার অদথসর মদযয আদি আল্লাহর ভালোসা ও আন্ুেেয সেট িরু উদযস রাখা। সেুরাং আল্লাহদ  

এ   সেয ইলাহ কমদন্ সাক্ষয কেয়ার মাদন্ হদলা োাঁর অটস্তে, গুোেটল, োাঁর  মস ও আমাদের ইোেে 

সেট িদুেই োাঁদ  এ   টহদসদে সাক্ষয কেয়া। 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মােুর রাসূলুল্লাহ’র সাক্ষয োেী  দর- আল্লাহ ও রাসূদলর আটন্ে টেষদয় েৃঢ় টেশ্বাস 
স্থাপ্ন্  রা। োাঁদের টন্দেসিােলীর অন্ুেে হওয়া। টন্দষযাজ্ঞা ও সে সো কথদ  কোঁদচ থা া। োাঁদের টেযান্ ৃে 
প্দ্ধটে িাো অন্য ক াদন্া প্োয় ইোেে প্ালন্ ন্া  রা। এই েুই োদ যর সাক্ষয ইোেদের েুই প্রযান্ িেসদ  
এ টত্রে  দরদি। এ , আল্লাহর প্রটে ইখলাস। েুই, রাসূদলর কেখাদন্া প্দ্ধটের অন্ুসরে।  ারে কয সাক্ষয 
টেদে- আল্লাহ িাো আর ক ান্ সেয ইলাহ ন্াই, কস অেিযই আল্লাহর প্রটে এ টন্ষ্ঠ হদে। আর কয সাক্ষয 
টেদে- মুহাম্মে আল্লাহর রাসূল, কস অেিযই োাঁদ  িাো অন্য  াদরা প্থ অন্ুসরে  রদেন্া। 
 
 “ইসলাম” এেং “ঈমান্” িব্দদ্বয় যখন্ এ সাদথ এ ই োদ য উদল্লখ হদে েখন্ প্রটেটির আলাো 

অথস হদে। যখন্ ক ান্ এ টি উদল্লখ হদে েখন্ এ টি অপ্রটির অথস েহন্  রদে। আরেী ভাষায় এই 
যরদের প্রদয়াে কেখা যায়। কযমন্ “ো ওয়া” ও “টেরর” িব্দদ্বয়, ইসম ও উেওয়ান্ িব্দদ্বয়, ফট র 
ও টমসট ন্ িব্দদ্বয়। কযমন্ সূরা হুজুরাদের কিদষ আল্লাহ এদসদি- কোমরা েদলান্া কয আমরা ঈমান্ 
এদন্টি, েরং েদলা আমরা ইসলাম গ্রহে  দরটি। 

 িাহাোে অথস জান্া ো মদন্প্রাদে জ্ঞাে হওয়া। ইলাহ িদব্দর অথস মা’েুে। মুহাম্মাে রাসুলূল্লাহ (সঃ) 
সাক্ষয কেয়ার মাদন্ হদলা োাঁর টরসালাদে টেশ্বাস  রা, োাঁর আটন্ে আদেদির অন্ুেে হওয়া, োাঁর 
আটন্ে টন্দষযাজ্ঞা কথদ  টেরে থা া। োই এই জ্ঞান্ িাহাোদের িেস। এ  ারদে শুযুমাত্র টেশ্বাসিাই 
যদথষ্ট রাখা হয়টন্, েরং মুদখ উচ্চাটরে  দর সাক্ষয কেয়ািা জরুটর রাখা হদয়দি যাদে জ্ঞান্ টন্টশ্চে হয়। 
আর িাহাোে অথস অন্তদর জ্ঞাে টেষদয় সম্পদ স মুদখ উচ্চারে  দর জান্াদন্া। এ  ারদেই ক াদন্া 
 িন্ার সাক্ষী েলা হয় ঐ েযটিদ  কয  িন্া কেদখদি এেং ো জোন্েটে টেদয়দি। 

 ক ারআদন্র যে আয়াদে ইয়া আইয়ুহাল্লাটযন্া আমান্ু এদসদি যে  য়টির অথস এ ইসাদথ ঈমান্ ও 
ইসলাম। 

 সাহােীরা টেটভন্ন সময় রাসুলুল্লাহদ  (সঃ) ইসলাম ট  টজদজ্ঞস  দরদিন্। এদ   সময় টেটন্ ইসলাদমর 
এদ   টেষদয়র  থা েদলদিন্। কযমন্ সচ্চটরত্র হওয়া, উত্তম ভাষী হওয়া, অভােীদ  খাওয়াদন্া।  

 ক উ যটে উচ্চারদে অক্ষম হয়, োাঁর সাক্ষয ট ভাদে গ্রহে হদে? এদক্ষদত্র কেখদে হদে কয এ জন্ 
মান্ুষ মদন্প্রাদে ঈমান্ রাদখ ট ন্তু মূ  ও উচ্চারদে জেোর  ারদে সাক্ষয টেদে প্ারদিন্া কসদক্ষদত্র 
োাঁর ইিারার সাক্ষয গ্রহেদযােয হদে। কযমন্ রাসূলুল্লাহ এ  মূ  ও েটযর োটসদ  এভাদে টজদজ্ঞস 
 রার প্র কস ইিারা  দর আ াদির টেদ  কেটখদয়টিদলা। আর যটে এমন্ হয় কয মুদখ উচ্চারদের  থা 
এ জন্ মান্ুষ ইসলাম গ্রহে  রার প্র জান্দো ন্া। যরুন্ ক ান্ টহেু ইসলাম গ্রহে  রদলা। োাঁর 
আদিপ্াদির মান্ুষ োাঁদ  িাহাোে উচ্চারদের টেষয়টি েলদলা ন্া, কসও এ টেষদয় জাদন্ন্া। এভাদেই 
কস ইসলাদমর সে আহ াম কমদন্ চলদে চলদে এ টেন্ মারা কেল। এদক্ষদত্র কস মুসটলম সােযস্ত হদে 
ট ন্া। অটয াংি আদলমদের মদে কস মুসটলম সােযস্ত হদে  ারে োাঁদ  ক উ সাক্ষয কেয়ার আহ্বান্ 
জান্ায়টন্ োই কস েদলটন্। অন্যথায় োাঁর মদযয ইসলাম ও ঈমান্ টিল। 



 

 

  
 

২.   সালাে ইোেেসমদূহর মদযয অেযন্ত গুরুেপূ্েস ইোেে। এটি এমন্ এ  ইোেে, যা টেদিষ ট ি ু থা ও 

 মসদ  িাটমল  দর, ‘আল্লাহু আ োর’ টেদয় সালাে শুরু হয় এেং ‘আসসালাম ুআলাই মু’ েদল কিষ হয়। 

 প্রটেটেন্ প্াাঁচ ওয়াি সালাে আোয়  রা সোর জন্য ফরজ। হাটেদস সালােদ  ইসলাদমর মলূ খটুি 

েদল অটভটহে  রা হদয়দি। এই সালাদের েযাপ্াদরই সেসপ্রথম টহসাে কন্য়া হদে। এটিই এ জন্ 

মান্দুষর ইসলাদমর প্র ািয মান্েন্ড। রাসলূলু্লাহ’র (সঃ) কিষ অটসয়দের এ টি টিদলা এই সালাে। 

এই সালাদের টহসাে টন্দয়ই মান্ষু হািদরর ময়োদন্ সেসপ্রথম রদব্বর সামদন্ োাঁোদে। োাঁর মুদখামুখী 

হদে। প্রথম সাক্ষাৎ হদে এই সালাদের টহসাে টন্দয়ই। 

 সালাে  াদয়ম ২ প্র ার। প্র ািয  াদয়ম যা সালাদের ফরজ, ওয়াটজে, সনু্নে, িেস, মসু্তাহাে 

রু নু্, ওয়াি, ইেযাটেদ  েেুায়। আর অপ্র ািয  াদয়ম অথস খশুু-খজু ুেজায় রাখা।  

 ই ামােুস সালাে অথস সটি  প্দ্ধটেদে সটি ভাদে সালাে আোয়  রা। ক উ যটে আসদরর 
ন্ামাজ সূযস িদল প্োর প্র আোয়  দর োহদল ো ই ামােুস সলাে হদলা ন্া। আোয় হদে প্াদর, 
েদে ই ামাে ন্া। এই সালােদ  রাসুলূল্লাহ (সঃ) মুন্াটফ দের সালাে েদলদিন্। 

 এ ইভাদে ই ামােুস সালাে অথস জামাআদের সাদথ আোয়  রা। 

 সালাে ও অন্যান্য আমলদ  ইসলাদমর প্টরচদয়র টভের অন্তভুসি  রার  ারে হদলা ইসলাদমর 
মদযয ক েল অন্তদরর টেশ্বাস ট ংো মুদখর সাক্ষী যদথষ্ট ন্া। েরং এদে বেটহ , আটথস  আমলও 
অন্তভুসি আদি। 

 অসংখয হােীদস সালােদ  ইসলাম ও  ুফটরর প্াথস  ারী টহদসদে েলা হদয়দি। োই ইচ্ছা ৃে 
সালাে প্টরেযাে  রা  ুফদরর সমাথস । আর যটে সালাদের প্রদয়াজন্ীয়োদ  অসী ার  দর 
োহদল কস টন্টশ্চে  াদফর। 

 
 

৩.   জা াে িদব্দর অথস েটৃদ্ধ প্াওয়া, কেটি হওয়া। টন্যসাটরে সমদয় টন্টেসষ্ট কোষ্ঠীর জন্য টন্যসাটরে সম্পে েযয় 

 রার ন্াম জা াে। ক ারআদন্ েহু স্থাদন্ সালাদের সদঙ্গ জা াদের আদলাচন্া হদয়দি। 

 আল্লাহর ট োে ও রাসদূলর সনু্নদে জা াে হদলা সালাদের প্ািাপ্াটি অেস্থান্  রা স্তম্ভ। এটি 

আটথস  ইোেে। এই ইোেে প্ালদন্র মাযযদম যন্ীর কযমন্ টন্দজর োটয়ে আোয় হয়, কেমটন্ 

েরীদের আটথস  স্বচ্ছলো অটজসে হয়। 



 

 

 যা াে আোদয়র অথস হদলা, টন্টেসষ্ট সম্পে কথদ  টন্টেসষ্ট প্টরমাে টন্টেসষ্ট সমদয়র মদযয টন্টেসষ্ট সম্পে 

টন্টেসষ্ট খাদে েযয়  দর ইোেে প্ালন্  রাদ  যা াে েদল। 

 হাটেদস যা াদের প্রটে ঈমাদন্র  থা েলা হয়টন্, োই ক েল যা াদের টেযান্দ  টেশ্বাস  রাই 

যদথষ্ট হদেন্া। েরং আোয়  রা ফরজ। 

 সম্পদের যা াে কের ন্া হদল কসই সম্পদে ন্াপ্াট  রদয় যায়। 

 যা াে হদয় থাদ  স্বেস রূপ্ায়, েযেসায়ী প্দেয, েোটে প্শুদে আর িদসয। এ  েির অটেোটহে ন্া 

হদল যা াে ফরজ হয়ন্া। ক েলমাত্র িদসযর কক্ষদত্র সময়সীমা হদলা সিয  দর কোলার টেন্। প্রটেটি 

সম্পদের জন্য আলাো আলাো টন্সাে আদি।  

 আমাদের কেদির অটয াংি ন্ারীরা স্বেসালং ার ট দন্ন্ সঞ্চয় টহদসদে, প্টরযাদন্র জন্য ন্া। এ 

যরদন্র স্বদেস সেসসম্মেক্রদম যা াে আসদে। এিাো হান্াফী মাযহাে অন্ুযায়ী েযেহাদরর স্বদেসও 

যা াে ফরজ হদে। 

 আর ট ি ুেযেসায়ী আদিন্ যাদের কেি ট ি ুঋে আদি োটে  দর যা াে কেন্ন্া। োদের কক্ষদত্র 

টেষয় হদলা যটে সম্পদের প্টরমাে  দজসর কচদয় কেটি হয় োহদল কো অেিযই যা াে টেদে হদে। 

আর  দজসর কচদয় সম্পদের টন্সাদের প্টরমাে যটে  ম হয় েখন্ কেখদে হদে কসই  দজসর কময়াে 

 েটেদন্র। যটে এমন্ হয় কয স্বল্প সমদয়র কময়াদের  জস। কযমন্ েিরখাদন্  োহদল েেুদে হদে 

েযেসায়ী কসই  জস িীঘ্রই প্টরদিাদযর সামথস রাদখন্। োই কয প্টরমাে সম্পে আদি কস অন্ুপ্াদেই 

যা াে কেয়ার কচষ্টা  রদে। 

 আর যটে আপ্টন্ই  াউদ  টন্সাে প্টরমাে সম্পে যার টেদয় থাদ ন্। কসই েযটি যটে সােলম্বী হয় 

োহদল আপ্ন্াদ  ট ংো োাঁদ  যা াে আোয়  দর টেদে হদে কসই মাদলর। আর যটে ঐ েযটি 

এখন্ই টফটরদয় টেদে প্ারদে এমন্ অেস্থার ন্া হন্ োহদল আপ্ন্াদ  ঐ সম্পদের যা াে টেদে 

হদেন্া। যখন্ কস কফরে টেদে েখন্ কসই েিদরর যা াে আোয়  দর টেদলই হদে ইন্ িা আল্লাহ। 

 আর িদসযর কক্ষদত্র যটে ো টন্দজ টন্দজই ো উৎপ্ন্ন হদয় থাদ । এদে কসচ টেদে ন্া হয় োহদল 

এর যা াে হদলা িে রা ১০ প্াদসসন্ট। যটে টন্দজর কসচ টেদে হয়, খরচ  রদে হয় কসদচর জন্য 

েখন্ যা াে আসদে িে রা ৫ প্াদসসন্ট। 

 ইোেদের জেদে সদেসাচ্চ কোইটহ  ইোেে হদলা সালাে। আর সদেসাচ্চ অথসনন্টে  ইোেে হদলা 

যা াে। 

 ট ি ুআদলমদের মদে, যা াে িাোও অল্প ট ি ুোন্ সে া  রাও প্রটেটি মসুটলদমর জন্য ফরজ।  



 

 

৪.   করাজার আরটে হদলা টসয়াম। টসয়াদমর িাটব্দ  অথস টেরে থা া। সেুদহ সাটে  উটেে হওয়ার প্র কথদ  

সযূসাস্ত প্যসন্ত সে যরদন্র প্ান্াহার ও কযৌন্ সদম্ভাে কথদ  টেরে থা ার ন্াম করাজা। 

 রমজান্ হদলা এমন্ এ  মাস যা আসার িয় মাস আদে কথদ ই প্রস্তুটে কন্য়া হদো রাসলূলু্লাহ’র 

যুদে। এটি এমন্ এ  ইোেে যা অন্তর ও কেহদ  এ ই সাদথ প্টরশুদ্ধ  দর। এটি এমন্ এোেে 

যার টন্টেসষ্ট টেটন্ময় কন্ই। এর টেটন্ময় ক েল আল্লাহ টন্দজই টেদেন্। োই এই রু দন্র গুরুে 

অপ্টরসীম। যা ো ওয়া অজসদন্র টেদিষ প্াদথয়।  

 

     পু্দরা রমজান্ মাস টসয়াম প্ালন্  রা ফরজ। এ িাো েিদরর টেটভন্ন সমদয় ন্ফল করাজা রদয়দি। 

o হাটেদস রমজাদন্র সাওম েলা হদয়দি। এদে েেুা যায় রমজাদন্র সাওমই ফরজ। আমরা 

কেখদে প্াটচ্ছ প্রটেটি ফরদজর অপ্র এ টি টপ্ি আদি। কযমন্ ফরজ ন্ামাদজর প্ািাপ্াটি 

ইসলাদম ন্ফল ও সনু্নে সালাে আদি। যা াদের প্ািাপ্াটি সে া আদি। সাওদমর 

প্ািাপ্াটি ন্ফল সাওমও আদি। এিাই ইসলাদমর এ টি চমৎ ার কসৌেযস। কেমটন্ হদজর 

প্ািাপ্াটি আদি উমরাহ। 

o আদের েইুটি ফরজ টিদলা আমল  রার টেষদয়। সাওম হদলা প্টরেযাদের  রার ইোেে। 

অথসাৎ প্ান্াহার ও সদম্ভাে কথদ  টেরে থা া। এেং এদে অেিযই টন্য়ে থা া োঞ্ছন্ীয়।  

৫.   হজ িদব্দর অথস ইচ্ছা  রা। টন্যসাটরে িেসসহ টন্টেসষ্ট সমদয় টেদিষ প্দ্ধটেদে ইোেে  রার জন্য মক্কায় 

েমদন্র ইচ্ছা  রাদ  হজ েদল। সামথসযোন্ েযটির ওপ্র কোিা জীেদন্ এ োর হজ  রা ফরজ। 

 হদজর েযাপ্াদর েলা হদয়দি এর টেটন্ময় জান্নাে িাো আর ট ি ুন্য়। হজ আল্লাহর বন্ িয অজসদন্র 

প্র ািয ও অেিৃয ইোেে। এই ইোেেটিদ  আল্লাহ ইসলাদমর রু দন্র মদযয অন্তভুসি  রার টপ্িদন্ 

রহসয হদলা- প্রটেটি মসুটলমদ  আটথস  ও িারীটর ভাদে সামথসযোন্ হওয়ার অন্দুপ্ররো কেয়া। 

এ ইভাদে যা াে। মসুটলম মাত্রই অথসনন্টে ভাদে সােলম্বী হদে এিাই এইস ল কমৌটল  রু দন্র 

টপ্িদন্ থা া টন্টহে উদেিয। 

 ইচ্ছা েৃ হজ, সাওম, যা াে ট ংো সালাে েযাে  রার হু মু এ ই। হদজর সামথস হওয়ার সাদথ 

সাদথ আোয়  রা ফরজ ন্া ট  টেলম্ব  রার সদুযাে আদি? কসাজা  থা হদলা োৎক্ষটে  আোয় 

 রা ওয়াটজে। ক াদন্া উজর িাো কেরী  রদল কোন্াহোর হদে। 

 উমরাহ আোয়  রার মাযযদম হজ আোয় হয়ন্া। উমরাহ  রা ওয়াটজে, ট ন্তু হজ হদলা ফরজ। 

উমরাহ ঐ েযটির জন্য ওয়াটজে কয মক্কায় যাওয়ার সামথস রাদখ। 



 

 

 

ইসলাদমর এই প্াাঁচ রু ন্ ট  ক েল মুসটলমদের উদেদিয টন্দেসটিে? এই  থার উপ্র স ল উলামােে এ মে 

কয,  াটলমা ো িাহাোদের সাক্ষয কেয়ার োটে মুসটলম ও  াটফর সোর টেদ ই কেয়া হদয়দি। োট  চার রু ন্ 

সালাে, যা াে, সাওম ও হদজর েযাপ্াদর টভন্নমে থা দলও সটি   থা হদচ্ছ,  াদফররাও এই ফরজ 

আোদয়র আদেদির অন্তভুসি আদি। েদে িাহাোে আোয়  রা িাো এসে আোয়  রদলও ক াদন্া  াদজ 

আসদেন্া। 

 হাটেদসর এই অংদি মূলে দ্বীদন্র োটহয  ও প্র াি আমলগুদলাদ  প্টরচয়  টরদয় কেয়া হদয়দি। 

যাদ  ইসলাম েদল সংজ্ঞা কেয়া হদয়দি। টেষয়টি েুো যায় কিদষ অজু, কোসল ও ওমরার সংযুটির 

মাযযদম। এভাদে সে যরদের ফরজ, ওয়াটজে, সুন্নে অন্তভুসি। এমন্ট  হারাম  াজ কথদ  কোঁদচ 

থা াও ইসলাদমর অংি। আর প্দরর অংদি ঈমান্দ  প্টরচয়  রা হদয়দি যা দ্বীদন্র অপ্র ািয ও 

অন্তদরর আমল। 

 

টেটন্ েলদলন্; ‘টি  েদলদিন্’। োাঁর প্রদশ্নাত্তদর আমরা আশ্চযস কোয  রলাম। (অজ্ঞদলাদ র ন্যায়) প্রশ্নও 

 দরদিন্ আোর (টেদজ্ঞর ন্যায়) োর সেযায়ন্ও  রদিন্। অে:প্র টজজ্ঞাসা  রদলন্; ‘আমাদ  েলনু্, ঈমান্ 

 াদ  েদল?’ রাসলূলু্লাহ উত্তর  রদলন্, ‘আল্লাহদে টেশ্বাস  রদে এেং োর কফদরিোেদে, োর ট োে 

সমদূহ, োর ন্েী-রসলূেদে ও প্র াদল টেশ্বাস  রদে এেং ে েীদর, োর ভাদলাদে ও মেদে টেশ্বাস  রদে’। 

 ক উ ক ান্ ট ি ুজান্দে কচদয় উত্তর কপ্দয় এর সেযায়ন্  রার অথস হদলা এই োাঁর আদে কথদ ই 

জান্া আদি, আর ক উ এমন্িা কেদখ অো  হওয়ার অথস হদলা  িন্া ো এই প্রদশ্নর উত্তর োাঁর 

জান্া টিদলান্া। ট ন্তু যখন্ োাঁরা জান্দে প্ারদেন্ কয ইটন্ টজেটরল েখন্ এই আশ্চযসদোয ক দি 

যাদে। 

 মান্ষু যখন্ ট ি ুজান্দে কচদয় প্টরেটৃপ্তর উত্তর প্ায় েখন্ কস আদরা জান্দে চায়। ময়ুাটেয়া ইেদন্ 

হা াম ন্েনু্ মসুটলম হদয় যখন্ মসটজদে আসদলন্, ইসলাম সম্পদ স ট িইু েখন্ জাদন্ন্ ন্া। 

ন্ামাজরে সাহােীদেরদ  টেটন্ টজদজ্ঞস  রদে লােদলন্ কোমরা  ে রা াে প্েদল? ক াদন্া 

উত্তর ন্া কপ্দয় টেটন্ও ন্ামাদজ কযাে টেদলন্। হিাৎ এ জন্ হাটচ টেদল টেটন্ ইয়ারহাম ুাল্লাহ েদল 

উিদলন্। কলাদ রা আেদচাদখ ো াদে লােদলা। টেটন্ সোর উদেদিয েদল েসদলন্- ওদহ 

সন্তান্হারা মাদয়র পু্ত্ররা! এভাদে ো াদচ্ছা ক দন্া?! এোর সোই হাে টেদয় উরুদে থাো কমদর 

আওয়াজ  দর সে স  রদে লােদলন্। এেক্ষদে ময়ুাটেয়ার ভয় লােদলা। টেটন্ এোর চুপ্চাপ্ 

ন্ামায প্েদে লােদলন্। ন্ামাজ কিদষ রাসলূলু্লাহ োাঁদ   াদি ডা দলন্। মুয়াটেয়া েলদিন্ঃ 



 

 

আল্লাহর িপ্থ আটম এমন্ টিক্ষ  আর প্াইটন্। টেটন্ আমাদ  ে দলন্ও ন্া, যম ও টেদলন্ ন্া। 

েরং েলদলন্, কহ আমার আরে ভাই। ন্ামাদজ েটুন্য়াটে  থা েলা যায়ন্া, এটি ক েল আল্লাহর 

টযট র, োসেীহ, োহটমে ও টেলাওয়াে। এমন্ চমৎ ার টিক্ষা ও উত্তর কপ্দয় মুয়াটেয়া আর 

অদন্  প্রশ্ন  রদলন্। কসসদের উত্তরও খেু সন্তুষ্ট  রদলা োাঁদ । 

 এ ইভাদে টজেটরল যখন্ প্রদশ্নর সদন্তাষজন্  উত্তর কপ্দলন্ টেটন্ আদরা প্রশ্ন  রদলন্। এভাদে 

টেটন্ কমাি প্াাঁচটি প্রশ্ন  দরটিদলন্। ইসলাম ট ? ঈমান্ ট ? ইহসান্ ট ? ক য়ামে  দে? 

ক য়ামদের আলামে ট ? 

 

দ্বীদন্র প্র ািয ও অেিৃয টে  আদি; এর প্র ািয টে টি হদলা ইসলাম। আর ো হদলা আত্মসমপ্সে, 

আত্মটন্দয়াে ও আল্লাহর আদেি  ায়মদন্াোদ য প্টরপূ্রে  রা। আর দ্বীদন্র অেিৃয টে  হদলা ঈমান্, আর ো 

হদলা- আল্লাহ, োাঁর কফদরিো, ট োে, রসলূ, আদখরাদের প্রটে পূ্েস েঢ়ৃ টেশ্বাস স্থাপ্ন্  রা। আর ইহসান্ 

হদলা এই েইুটির সমেদয় সষৃ্ট ফলাফল। ো হদলা আপ্দন্র উপ্টস্থটেদে টন্দজর অন্তরদ  উপ্টস্থে রাখা, 

{نستعين وإياك نعبد إياك} এিাই টসরাদে মসু্তা ীদমর প্দথর টেিা যার কেি ট ি ুস্তর আদি। 

 

হােীদস টজেটরল আ ীো টন্দয়  থা েদলদি। মূলে আ ীো টন্দয় কেটি ট িু েলার ের ার কন্ই। ইসলাদম 
আ ীো আসদল খুেই সােলীল ও সংটক্ষপ্ত। আ ীোর কয ট োে কেখা যায় এর অটয াংিই োটেল টফর াদ  
রে  দর। মূল আ ীোর আদলাচন্া এদ োদরই ন্াটেেী স। আ ীোর মূলন্ীটেগুদলা গ্রহে  রা হদয়দি ক ারআন্ 
ও হােীস কথদ । এই আ ীো ট িু ো য সেসস্ব সাক্ষ ন্া। েরং আ ীো হদলা কসিা কযিার প্রভাে চটরত্র ও 
আমদল কেখা যাদে। আল্লাহ েদলন্ঃ 

ِ َواْليَوْ  ِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِاَّللَّ
ِم اْْلِخِر لَّْيَس اْلبِرَّ أَن تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولََٰ

 َواْلَمََلِئَكِة َواْلِكتَاِب َوالنَِّبي ِينَ 
“সৎ মস শুযু এই ন্য় কয, পূ্েস ট ংো প্টশ্চমটেদ  মুখ  রদে, েরং েে সৎ াজ হল এই কয, ঈমান্ আন্দে 
আল্লাহর উপ্র ট য়ামে টেেদসর উপ্র, কফদরিোদের উপ্র এেং সমস্ত ন্েী-রসূলেদের উপ্র” (ো ারা-

১৭৭) 
এেং সূরা োক্বারার কিষ আয়াে কথদ  ঈমাদন্র ো ী টেষয়গুদলা প্রমাটেে হয়। 
 
সাহােী হাটরসাদ  (রা) টজদজ্ঞস  রা হল- ক মন্ আদিা? টেটন্ েলদলন্ আটম টেশুদ্ধ মুটমন্ হদয় স াল 
 দরটি। অদন্  মান্ুষ কেখদেন্ আ ীো টন্দয় েী স আলাপ্  দর, ট ন্তু যার জন্য আ ীো কসই আল্লাহর সন্তুটষ্টর 
জদন্য ন্ামাজ প্দরন্া। ইমাম মাদল দ  যখন্ টজদজ্ঞস  রা হদলা- ইটস্তওয়া ট , টেটন্  ামদে শুরু  রদলন্। 
আল্লাহর এই িান্ টন্দয় প্রশ্ন হদে প্াদর এিা কভদে টেটন্  মসাি হদয় কেদলন্। ইমাম  ারখীর টেষদয় কলাদ রা 
ন্াটলি টেল ইমাম আহমেদ  কয োাঁর ইলম েুেসল। ইমাম আহমে েলদলন্ কস ট  দ্বীন্োর ন্য়? ইোেেগুজার 



 

 

ন্য়? কলাদ রা েলল- হযাাঁ। টেটন্ েলদলন্- এিাই কো োাঁর ইলদমর  ারদে হদয়দি। ইলম কো কসিাই কযিা 
আমলদ  প্রভাটেে  দর। 
 
আ ীোর িাটব্দ  অথস হদলা- েিন্। প্াটরভাটষ  অথস হদলা- টফ হুল আ োর। টফ হুল আসের হদলা আমল। 
আর টফ হুল আ োর হদলা আ ীো ো ঈমান্। যার েে টফ হ টি  আদি োাঁর আমদলর মূলয আদি। আল্লাহ 
ক ারআদন্  াদফরদের আমলদ  মরীটচ া েদল অটভটহে  দরদিন্। এ ইভাদে মক্কায় অদন্   াদফর টিদলা 
যারা ভাদলা  াজ  রে ট ন্তু ঈমান্ আদন্টন্, োাঁদের েযাপ্াদর টজদজ্ঞস  রা হদল রাসুল েলদলন্- োদেরদ  
ক্ষমা  রা হদেন্া, োরা ক াদন্াটেন্ “ইয়া রব্ব আমার প্াপ্ ক্ষমা  রুন্” েদলটন্।  
 

ঈমাদন্র গুরুেঃ 

হাটেদস উদল্লটখে টেষয়গুদলা ঈমাদন্র মূল স্তম্ভ। উসলূলু ঈমান্। অন্যথায় ঈমাদন্র  ািাদমা প্টরপূ্েস দ্বীন্দ  

িাটমল  দর। ন্ামায, যা াে, করাজা, হজ, িাহাোে, টজহাে সহ দ্বীদন্র সমস্ত আমল ও ইয়া ীন্দ  অন্তভভসি 

 দর। এ ইসাদথ দ্বীদন্র স ল টন্দেসিন্া ও টন্দষযাজ্ঞাদ ও টন্টহে রাদখ। এসে ট িইু ঈমাদন্র অঙ্গ। কযমন্িা 

ন্েীটজ (সঃ) েদলদিন্ঃ ঈমান্ হদলা সত্তদরর অটয  িাখা – অথো ষাদির অটয  িাখার- ন্াম। এর সদেসাত্তম 

িাখা হদলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এেং ন্নূ্যেম িাখা হদলা প্দথর োযা েরূ  রা। লজ্জাও ঈমাদন্র এ টি িাখা। 

 

সদেহ কন্ই, আল্লাহর টন্ ি সেসদশ্রষ্ঠ ও সেদচদয় গুরুেপূ্েস আমল হদলা ঈমান্। আে ুযার রা: েেসন্া  দরদিন্, 

এ  সাহটে এ োর রাসলুলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লামদ  প্রশ্ন  দরটিদলন্, "ইয়া রাসলুাল্লাহ! ক ান্ 

আমলটি সদেসাত্তম? জোদে টেটন্ েদলন্, আল্লাহর প্রটে ঈমান্ ও োাঁর প্দথ টজহাে। (সটহহ মসুটলম) 

 

টহোয়াে এেং ইহ ও প্র ালীন্ সখু-দসৌভাদেযর  ারে হদলা ঈমান্। আল্লাহ ো'আলা ইরিাে  দরদিন্: 

“অেঃপ্র আল্লাহ যাদ  প্থ-প্রেিসন্  রদে চান্, োর েক্ষদ  ইসলাদমর জদন্য উম্মিু  দর কেন্”। (সরুা: 

আন্'আম, আয়াে: ১২৫) 

 

ঈমান্োরদ  োর ঈমান্ আল্লাহর ন্াফরমান্ী ও গুন্াহ কথদ  টেরে রাদখ। আল্লাহ ো'আলা ইরিাে  দরদিন্, 

যাদের মদন্ ভয় রদয়দি, োদের উপ্র িয়োদন্র আেমন্  িার সাদথ সাদথই োরা সে স হদয় যায় এেং েখন্ই 

োদের টেদেচন্ািটি জাগ্রে হদয় উদি। (সরুা: আ'রাফ, আয়াে: ২০১) 



 

 

 

আমল গ্রহেদযােয হওয়ার পূ্েসিেস ঈমান্। আল্লাহ ো'আলা েদলন্, আপ্ন্ার প্রটে এেং আপ্ন্ার পূ্েসেেসীদের 

প্রটে প্রেযাদেি হদয়দি, যটে আল্লাহর িরী  টস্থর  দরন্, েদে আপ্ন্ার  মস টন্ষ্ফল হদে এেং আপ্টন্ 

ক্ষটেগ্রস্তদের এ জন্ হদেন্। (সরুা: যুমার, আয়াে: ৬৫) 

 

সেুরাং খাাঁটি ঈমাদন্র দ্বারা আল্লাহ ো'আলা আমদল ের ে োন্  দরন্ এেং ে'ুআ সমহূ  েলু  দরন্। সেুরাং 

ইমাদন্র গুরুে অপ্টরসীম। 

 

ঈমাদন্র ৩টি মলূন্ীটেঃ 

 েদর টেন্ প্রশ্ন-প্র াদলর প্রথম যাপ্ হদলা  ের।  েদর োোদ  টেন্টি টেদিষ প্রশ্ন  রা হদে। োরা টেন্ 

আদজে (রা.) কথদ  েটেসে, রাসলুলু্লাহ (সা.) েদলন্,  েদর মান্ুষদ  টেন্টি প্রশ্ন  রা হদে।  

এ . কোমার রে ক ?  

েইু. কোমার টদ্বন্  ী?  

টেন্. এই কলা টি ক  টিদলন্, যাদ  কোমাদের  াদি কপ্ররে  রা হদয়টিল?  েরোসী যটে মটুমন্ হয়, োহদল 

এসে প্রদশ্নর যথাযথ জোে টেদে প্ারদে। আর যটে  াটফর হয়, োহদল েলদে, আফদসাস! আটম ট িইু জাটন্ 

ন্া।’ (আে ুোউে, হাটেস : ৪৪৫৩; টেরটমটজ, হাটেস : ৩১২০) 

 

ঈমাদন্র মলূিেস ৩টিঃ 

(১) মদুখ স্বী ার  রাঃ আল্লাহ িাো ক াদন্া ইলাহ কন্ই। টেটন্ সেসিটিমান্ এেং সেট িরু মাটল । আল্লাহ 

োয়ালা  রুআদন্ আমাদের যা ট ি ুআদেি  দরদিন্ ো টন্ঃসদেদহ প্ালন্  রা এেং যা টন্দষয  দরিদিন্ ো 

কথদ  টেরে থা া এেং রাসলূ (সা) হাটেদস আমাদের কয প্থ কেটখদয়দিন্ কসই প্থ অন্সুরন্  রাই হদলা 

ইমান্। এগুদলা সেসপ্রথম মদুখ স্বী ার  রদে হদে। 

(২) অন্তদর টেশ্বাস  রাঃ উপ্দরাি টেষয়গুদলা মদুখ স্বী ার  রার প্ািাপ্াটি অন্তদর েঢ়ৃভাদে টেশ্বাস স্থাপ্ন্ 

 রদে হদে। মদুখ স্বী ার  দর টেশ্বাস  রদল মুন্াটফ  হদয় যাদে। আল্লাহ েদলন্," োরা যখন্ ঈমান্োর 



 

 

কলা দের সদঙ্গ টমটলে হয়, েখন্ েদল আমরা ঈমান্ এদন্টি। ট ন্তু টন্টরটেটলদে যখন্ োরা োদের িয়োন্দের 

সদঙ্গ এ টত্রে হয়, েখন্ োরা েদলন্, আসদল আমরা কোমাদের সদঙ্গই রদয়টি, আর উহাদের সদঙ্গ আমরা 

শুয ুিাট্টাই  টর মাত্র। (সরূা ো ারা, আয়াে ১৪)" 

(৩) েোন্যুায়ী আমল  রাঃ উি টেষয়গুদলা  মদুখ স্বী ার  রা, অন্তদর  টেশ্বাস  রার প্ািাপ্াটি কসই 

অন্ুযায়ী  াজও  রদে হদে। আটম কয ইমান্ এদন্টি োর প্রটেফলন্ কেখাদে হদে।  

উপ্দররর ৩টি িেস পূ্রে  রদলই েদে  াউদ  পূ্েস ঈমান্োর েলা যাদে। 

 

ঈমাদন্র স্তম্ভ ো হাট  ে ো স্বরূপ্ ো রু ন্ ৬টিঃ 

(১) আল্লাহঃ ঈমাদন্র িয়টি কমৌটল  স্তদম্ভর প্রথম এেং প্রযান্ স্তম্ভ হদলা মহান্ আল্লাহর ওপ্র ঈমান্ েথা 

টেশ্বাস স্থাপ্ন্  রা। আল্লাহর ওপ্র ঈমান্ আন্ার অথস এ  থা টেশ্বাস  রা, আল্লাহ এ , অটদ্বেীয় ও 

অেলুন্ীয়। োাঁর ক াদন্া অংিীোর কন্ই, োাঁর ক াদন্া ট িরু অভাে কন্ই। টেটন্ই সোর সে অভাে পূ্রে ারী। 

টেটন্  াদরা োো ন্ন্, কিদলও ন্ন্। োাঁর সমেলুয ক উ কন্ই। এ মাত্র টেটন্ই সে ট িরু সটৃষ্ট েসা, রক্ষা েসা ও 

প্ালন্ েসা, টেযান্োো। আল্লাহ িাো আর ক াদন্া মােেু কন্ই। টেটন্ই এ মাত্র ইোেে প্াওয়ার কযােয। টেটন্ 

টচরঞ্জীে, োাঁর ক াদন্া মেৃযু কন্ই। টেটন্ িাো অন্য সে ট িইু ক্ষয়িীল ও ধ্বংসপ্রাপ্ত; ট ন্তু োাঁর ক্ষয়ও কন্ই, 

ধ্বংসও কন্ই। সে ট িরু ওপ্রই োাঁর ক্ষমো চদল। ট ন্তু োাঁর ওপ্র  াদরা ক্ষমো চদল ন্া 

 ঈমাদন্র োট  রু ন্গুদলার মলূ উৎস হদলা আল্লাহর উপ্র ঈমান্ আন্া। এই  ারদে হাটেদস োট  

রু ন্গুদলাদ  আল্লাহর উপ্র ঈমান্ আন্য়দন্র উপ্র সম্বটিে  রা হদয়দি। আল্লাহর উপ্র ঈমান্ 

আন্ার অথস হদলা আল্লাহর টেন্টি প্রযান্ ক্ষমোর উপ্র ঈমান্ আন্া। 

 আল্লাহর উপ্র টেশ্বাস মলূে আল্লাহর অটস্তদের টেশ্বাস। আল্লাহর অটস্তদে অহী, যুটি, ইটন্দ্রয় ও 

আলামেসমহূ প্রমাে  দর। টদ্বেীয়ে, আল্লাহর রুেটুেয়াদে টেশ্বাস  রা। এর অথস হদলা োাঁর 

 াদজর কক্ষদত্র টেটন্ এ   এই টেশ্বাস  রা। েেৃীয়ে, আল্লাহর ইোেদে টেশ্বাস  রা। এর অথস 

হদলা আমাদের ইোেে ক েল োাঁর জদন্যই হদে। এরপ্র আদি আল্লাহর ন্ামসমহূু গুদে টেশ্বাস 

 রা। আল্লাহর সাযারেে টন্রান্নব্বই ন্াম রদয়দি। ট ন্তু এর োটহদরও আদরা ন্াম আদি যা আমরা 

জাটন্ন্া। ট ি ুন্াম আদি যা ক েল কফরিোরা জাদন্ন্। আর ট ি ুন্াম আদি যা আল্লাহ হািদরর 

ময়োদন্ ন্েীদ  (সঃ) টিটখদয় কেদখন্ সপু্াটরি শুরু  রার জন্য। 

 আল্লাহদ  আমাদের োন্াদন্া ন্াদম ডা া বেয ন্া। কযমন্ যটে েটল টেটন্ টেশ্ব প্রদ ৌিলী। ো যটে 

েটল টেটন্  াদফরদের  ৃো ারী… এসে অনেয। 



 

 

 আল্লাহর ন্াদমর কক্ষদত্র ইলহাে হারাম। ইলহাে হদলা- োটেল কেেদেেীদ  আল্লাহর টেটভন্ন ন্াদম 

ডা া। ো আল্লাহ কয ন্াদম টন্দজদ  প্টরচয় কেন্টন্, ো আমাদের ন্েী কয ন্াদম আল্লাহদ  

ডাদ ন্টন্ কসসে ন্াদম ডা া। অথো আল্লাহ টন্দজর জন্য কয ন্াম টি   দরদিন্ ো অস্বী ার 

 রা। ট ংো আল্লাহর কয ন্াম আদি োাঁর অদথসর টে টৃে  রা। অথো এমন্ ন্া োচ  ন্াম কেয়া যা 

আল্লাহর সাদথ যায়ন্া। কযমন্ ক ান্ োেিাদ  যটে েদলন্ কয আপ্টন্ োেটুচস ন্ন্, েটজস ন্ন্,  ামলা 

ন্ন্… এসে  খন্ও োেিার প্রিংসা হদে প্াদরন্া। েদে এমন্ যটে েদলন্ কয আপ্টন্ প্রজাদের 

মে ন্ন্। োহদল ো টি  আদি। 

 আল্লাহর টসফাে েইু প্র ার, এ টি স্বত্ত্বােে কযমন্ আল্লাহর হাে, প্া ইেযাটে। আদর ি ু

টক্রয়ােে, কযমন্ োাঁর সন্তুটষ্ট, সটৃষ্ট ইেযাটে। 

 

(২) কফদরিোঃ কফদরিোদের প্রটে ঈমান্ ো টেশ্বাস স্থাপ্দন্র অথস হদলা, কফদরিোদের অটস্তে েঢ়ৃভাদে 

টেশ্বাস  রা। োাঁরাও আল্লাহ োআলার সটৃষ্ট। ট ন্তু মান্দুষর মে োরা কিদল ো কমদয় ন্য়। ইটন্দ্রয়জাে ক াদন্া 

োেন্া কন্ই। আল্লাহ োাঁদের যা আদেি  দরন্, োাঁরা সদঙ্গ সদঙ্গ ো প্ালন্  দরন্। আল্লাহ োআলা েদলন্, ‘ 

োরা কিদলও ন্য় কমদয়ও ন্য়। েরং কফদরিোরা কো আল্লাহর সম্মাটন্ে োো। োরা আে োটেদয়  থা েলদে 

প্াদর ন্া এেং োরা োাঁর আদেদিই  াজ  দর।’ (সরুা : আটম্বয়া, আয়াে : ২৬-২৭) 

 কফদরিো এেং জ্বীন্ মান্ে আ টৃে যারে  রদে প্াদর। কযমন্ আমরা আে ুহুরাইরা (রা) এর  িন্া 

কথদ  জান্দে প্াটর োাঁর কখজরু চটুর  দর খাওয়ার জন্য এ  জ্বীন্ মান্দুষর আ টৃে যারে  দর 

আসদো। 

 আল্লাহ কফদরিোদেরদ  এমন্ বেটিষ্টয টেদয় সটৃষ্ট  দরদিন্ কয োাঁরা কযদ াদন্া আ টৃে যারে  রদে 

প্াদরন্। কযমন্ এই হাটেদস টজেটরল (আ) এ জন্ েযটির আ টৃে যারে  দর এদসদিন্। 

 টজেটরল (আ) োটয়দের টে  টেদয় সেদচদয় গুরুেপূ্েস োটয়দে আদিন্। ো হদলা আল্লাহর োেসা ো 

অহী রাসলূেদের  াদি কপ্ৌাঁদি কেয়া। রাসলূলু্লাহ (সঃ) টজেটরলদ  েইুোর প্র েৃরূদপ্ কেদখদিন্। 

এ োর জটমদন্, আদর োর আসমাদন্। 

 জটমদন্ কযোর কেদখটিদলন্ কসোর টিদলা কহরা গুহার  িন্া, িয়ি টেেন্তটেস্তেৃ ডান্া সহ টেটন্ 

আটেভভসে হদয়টিদলন্। আসমান্ জটমদন্র সেট িইু যা কিদ  টেদয়টিদলা। দ্রুেেটের জদন্য এ যরদের 

সটৃষ্টেে বেটিষ্টয কেয়া হদয়দি কফদরিোদেরদ । টদ্বেীয়োর কেদখটিদলন্ টসেরােলু মনু্োহার টন্ ি। 

 



 

 

 

(৩) আসমাটন্ ট োেঃ আল্লাহ োআলা মান্ুদষর প্থপ্রেিসদন্র জন্য ন্েী-রাসলুদের ওপ্র টেটভন্ন আসমাটন্ 

ট োর ন্াটজল  দরদিন্। কসই ট োেগুদলার প্রটে টেশ্বাস স্থাপ্ন্  রাও ঈমাদন্র কমৌটল  স্তম্ভ। আলাহ 

োয়ালা কমাি ১০৪ খান্া আসমাটন্ ট োে ন্াটযল  দরদিন্। ৪খান্া েে এেং ১০০ খান্া কিাি। এগুদলা কমাি 

৮ জন্ ন্টের উপ্র ন্াটযল হদয়দি। মহান্ আল্লাহ েদলদিন্, "আপ্টন্ েলুন্, আল্লাহ কয ট োে ন্াটজল 

 দরদিন্, আটম োদে টেশ্বাস স্থাপ্ন্  দরটি।’ (সরুা : শুরা, আয়াে : ১৫) 

 সেসদিষ ট োে আল-ক ারআন্ চভোন্ত সংটেযান্ যার মাযযদম আদের স ল ট োেদ  রটহে  রা 

হদয়দি। আমরা টেশ্বাস  টর এই ক ারআন্ হদলা মটুজযা, এটির প্রটেটি টেযান্ ফরজ। ক ারআদন্র 

ক ান্ এ টি অংিও যটে ক উ অস্বী ার  দর কস  াটফর। ক উ এর মদযয  মটে আদি েদল োটে 

 দর, ো এর মদযয সংদযাজন্  রার োটে  দর কসও  াটফর। এই ক ারআন্ লওদহ মাহফদুজ সংরটক্ষে 

আদি, এেং মসুটলমদের অন্তদর।   

 

(৪) ন্েী রাসলুঃ : আল্লাহ োআলা যুদে যুদে অদন্  ন্েী-রাসলু প্াটিদয়দিন্। যাদের উপ্র আসমাটন্ ট োে 

ন্াটযল হদয়দি োরা রাসলূ। আর যাদের উপ্র ন্াটযল হয়টন্ োরা ন্টে। ন্টেরা পূ্েসেেসী রাসলুদের কেখাদন্া প্দথ 

োওয়াে টেদেন্। কসই ন্টে ও রাসলুদের প্রটে টেশ্বাস স্থাপ্ন্  রাও ঈমাদন্র কমৌটল  স্তদম্ভর অন্তভুসি। 

েঢ়ৃভাদে এ টেশ্বাস কপ্াষে  রা কয আল্লাহ োআলা প্রদেয  জাটের জন্য এ জন্দ  রাসলু োটন্দয় 

প্াটিদয়দিন্। টযটন্ োদের এ  আল্লাহর ইোেে  রার এেং আল্লাহ িাো অন্য সে ট িরু ইোেেদ  অস্বী ার 

 রার োওয়াে কেন্। সে রাসলু সেযোেী, সেযায়ন্ ারী, পু্েযোন্, সটি  প্দথর টেিাটর, ো ওয়াোন্ ও 

টেশ্বস্ত। ন্েী-রাসলুরা মাসমু েথা টন্ষ্পাপ্। আল্লাহ োাঁদের যা ট ি ুটেদয় প্াটিদয়দিন্ োাঁরা ো প্টরপূ্েসভাদে 

কপ্ৌাঁদি টেদয়দিন্। ক াদন্া অংি কোপ্ন্ ো প্টরেেসন্  দরন্টন্। টন্দজ কথদ  ক াদন্া সংদযাজন্ ো টেদয়াজন্ 

 দরন্টন্। আল্লাহ েদলন্, ‘...রাসলুদের োটয়ে কো শুয ুসসু্পষ্ট োেী কপ্ৌাঁদি কেওয়া।’ (সরুা : ন্াহল, আয়াে : 

৩৫) 

 সমস্ত ন্েী রসলূদের উপ্র ঈমান্ আন্া ফরজ, োদের স দলর প্টরচয় জান্া থা  ো ন্া থা । ক ান্ 

এ জন্ ন্েীদ  অস্বী ার  রা সমস্ত ন্েী রসলূদ  অস্বী ার  রার সমান্। োই ইহুটে ন্াসারারা 

মহুাম্মেদ  (সঃ) অস্বী ার  রার ফদল োদের টন্দজদের ন্েীদ ই অস্বী ার  দর। আমরা টেশ্বাস  টর 

মহুাম্মে (সঃ) সেসদিষ ন্েী এেং খাোমনু্ ন্াটেটয়যন্।  



 

 

(৫) ো টেদর টেশ্বাসঃ ো টেদর টেশ্বাস  রা ঈমাদন্র অটেদচ্ছেয অঙ্গ। ো টেদরর িব্দমলূ হদচ্ছ  ের। এর 

অথস হদচ্ছ প্টরমাে টন্যসারে, প্টরমাপ্, প্টরটমটে, মলূযায়ন্, টন্টেসষ্ট সীমা, মলূয টন্রূপ্ে, অেষৃ্ট, টন্য়টে, ভােয 

ইেযাটে। ো টের হদচ্ছ আল্লাহর টেশ্বজন্ীন্ টন্য়মন্ীটে। এ টন্য়মন্ীটে ও েযেস্থাপ্ন্া প্রটক্রয়ার অযীদন্ টেশ্বজেৎ 

প্টরচাটলে ও টন্য়টিে হদয় আসদি। আল্লাহ যা  দরন্ ভাদলার জন্যই  দরন্, এ কচেন্া লালন্  রা এেং োাঁর 

টেটযেযেস্থায় সন্তুষ্ট থা ার মদযযই িাটন্ত ও মঙ্গল টন্টহে রদয়দি। ক াদন্া  লযাে র ট ি ু িদল আল্লাহর 

 েৃজ্ঞো প্র াি  রদে হদে। আর অ লযাে র ট ি ু িদল োওো-ইদস্তেফার এেং বযযস যারে  রদে হদে। 

কসই সদঙ্গ আল্লাহর সন্তুটষ্ট ও বন্ িয প্াওয়ার ইচ্ছা প্রেল  রদে হদে এেং েোন্ুযায়ী আমল ো কচষ্টা-েেটের 

 দর কযদে হদে। 

 ো েীদর টেশ্বাস  রা িাো মটুমন্ হওয়া অসম্ভে। এ  ারদেই আমরা কেদখটি আবু্দল্লাহ ইেদন্ ওমর 

েদলদিন্ ো টেদর অটেশ্বাস ারীরা যে ইোেে  রু , যে োন্  রু  ো আল্লাহ  েলু  রদেন্ ন্া 

যেক্ষে ন্া োরা ো েীদর টেশ্বাস  দর। 

 ো েীদরর অটেশ্বাস  রা টফর া আদি েইুটিঃ এ েল ো টেদরর সে স্তরদ ই অস্বী ার  দর 

যাদেরদ   ট্টর  েটরয়যা েদল। আদর েল হদলা ম’ুোটযলা  েটরয়যা যারা ো েীর ো ভােয সম্পদ স 

আল্লাহর ইলম ও টলটপ্েদ্ধদ  স্বী ার  দর ট ন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ও সটৃষ্টদ  অস্বী ার  দর। 

(৬) মেৃযুর প্র পু্ন্রুত্থান্ঃ মেৃ েযটিদের  ের কথদ  আোর জীটেে  রা হদে। সে মান্ুষ আল্লাহর সামদন্ 

েণ্ডায়মান্ হদে। োদের কপ্ািা  ও জেুা এ  জায়োয় এ ত্র  রা হদে। আল্লাহ েদলন্, ‘টন্শ্চয়ই কোমাদের 

এরপ্র মেৃযুেরে  রদে হদে। অেঃপ্র টন্শ্চয়ই কোমাদের ট য়ামদের টেন্ আোর উিাদন্া হদে। 

(সরুা:মটুমন্নু্, আয়াে : ১৫-১৬)। এটেন্ সোইদ  আল্লাহর  াদি েটুন্য়ার সমস্ত  াদজর টহসাে টেদে হদে। 

আল্লাহ  মসফল অন্ুযায়ী জান্নাে আর জাহান্নাম টন্যসারে  রদেন্। 

 আদখরাদের প্রটে টেশ্বাসই হদলা মেৃযুর প্দর পু্ন্রুত্থাদন্র টেশ্বাস। এখাদন্ টহসাে আদি, টমজান্ আদি, 

আমলন্ামা আদি, পু্লটসরাে আদি, জান্নাে ও জাহান্নাম অন্তভুসি আদি। এসে ট িরু স্বপ্দক্ষ 

ক ারআদন্ কযৌটি  ও িরঈ েটলল রদয়দি। 

 

 

ো েীদরর প্রটে টেশ্বাসঃ 



 

 

‘ াোর’ ( والقَدَرُ  القَْدرُ  ) িব্দ অথস প্টরমাপ্, প্টরমাে, মযসাো, িটি ইেযাটে েুোয়। ো েীর অথস প্টরমাপ্ 
 রা, টন্যসারে  রা, সীমা টন্েসয়  রা ইেযাটে। 

উি িব্দটি েুইভাদেই প্ো যায়( والقَدَرُ  القَْدرُ  ) আল ক্বাোরু, আল-ক্বেরু। 

 

ো েীর েুই প্র ার  

👉১. ো টেদর মেুরাম (অপ্টরেেসন্ীয় ভােযটলটপ্)  অথসাৎ কযিা ক ান্ সময় প্টরেেসন্ হয়ন্া। কযমন্ঃ মেৃযু 

যখন্ ো েীদর কলখা আদি েখন্ হদে। 

👉২. ো টেদর মআুল্লা  (েলুন্ত ভােযটলটপ্)। কযমন্ মান্দষর জীেদন্ সখু িাটন্ত এেং েঃুখ  ষ্ট ইেযাটে 

মান্দুষর  দমসর উপ্র টন্ভসর  দর। 

ো েীদর মুেরাম হল, যা  খদন্াই প্টরেেসন্ হয় ন্া। অন্ােী কথদ  আল্লাহর  াদি যা টলটপ্েদ্ধ আদি োই 
সং টিে হদে। 

আর ো েীদর মুআল্লা  হল, যা কফদরদিোদের খাোয় টলখা থাদ । এই প্র াদরর ো েীর কোয়া ো টেটভন্ন 
 দমসর মাযযদম প্টরেেসন্ হদে প্াদর।  ুরআন্ হাটেদস ো েীর প্টরেেসদন্র েযাপ্াদর যা েলা হদয়দি, ো এই 
প্র ার ো েীদরর েযাপ্াদরই।  ুরআন্ মাটজদে ইরিাে হদয়দি, 

‘আল্লাহ যা ইচ্ছা  দরন্ টমটিদয় কেন্ এেং যা ইচ্ছা  দরন্ টস্থর রাদখন্, আর োাঁর  াদিই রদয়দি মূল ট োে।’ 
[সূরা রা’ে, আয়াে: ৩৯] 

হাটেস িটরদফ েলা হদয়দি, 

‘রাসূল (সা.) েদলদিন্, কোয়া েযেীে অন্য ক াদন্া ট িুই ভাদেযর প্টরেেসন্  রদে প্াদর ন্া এেং সৎ াজ 
েযেীে অন্য ক াদন্া ট িুই হায়াে োোদে প্াদর ন্া।’ [সুন্াদন্ টেরটমযী, হাটেস: ২১৩৯] 

 

কযমন্ এ টি রাস্তার কমাদে অেটস্থে এ টি উাঁচ ুভেদন্র িাদে োাঁোদন্া ক াদন্া েযটি যটে কমাদের েইু টে  

কথদ  অেযন্ত দ্রুে েটেদে আেে ে’ু টি োেী কেদখ , োেী ে’ু টির চাল দ্বয় রাস্তার প্াদির োেী দরর  ারদে 

এদ  অপ্দরর োেীদ  কেখদে প্াদচ্ছ ন্া। ট ন্তু িাদের কলা টি এসে লক্ষয  রদি এেং োেী ে’ু টির েটেদেে 

ও রাস্তার কমাে কথদ  উভদয়র েরূদের টভটত্তদে ভটেষযদ্বােী  দর কয , েইু টমটন্ি প্র োেী ে’ু টির মদযয সং ষস 



 

 

 িদে , আর সটেযই যটে েইু টমটন্ি প্র োেী ে’ু টির মদযয সং ষস  দি , োহদল ঐ সং দষসর জন্য ট িদুেই 

ভটেষযদ্বােী ারী েযটিদ  োয়ী  রা যাদে ন্া। স্মেসেয , এ কক্ষদত্র োেী ে’ু টির টভের ও োইদরর অেস্থা , 

চাল দ্বদয়র িারীটর -মান্টস  অেস্থা এেং সংটিষ্ট প্দথর প্াটরপ্াটশ্বস  অেস্থা সম্বদি ঐ েযটির জ্ঞান্ যে কেিী 

হদে োর প্দক্ষ েে কেিী টন্ভুসলভাদে ও েে আদে এ ে ুসিন্া সম্বদি ভটেষযদ্বােী  রা সম্ভে হদে। ট ন্তু 

ক াদন্া অেস্থাদেই এ ে ুসিন্ার জন্য োদ  োয়ী  রা যাদে ন্া। 

এমন্ট  কয সে হস্তদক্ষপ্ েিৃযেঃ কন্টেোচ  , কযমন্: আযাে ন্াটযল  রে , কস সদেরও উদেিয ইটেোচ  । 

 ারে , এর মাযযদম অন্যদেরদ  ও ভটেষযে প্রজেদ  অন্ন্ত েভুসাদেযর প্থ কথদ  অটেন্শ্বর সাফদলযর প্দথর 

টেদ  প্রেযােেসদন্ উদ্বদু্ধ  রা হয়। শুয ুো-ই ন্য় , যাদেরদ  আযাদের মাযযদম ধ্বংস  রা হয় োদের জন্যও 

ো ইটেোচ ।  ারে , প্র ালীন্ জীেদন্ েথা অন্ন্ত কসৌভােয ও অন্ন্ত েভুসাদেযর জীেদন্ েযটির  মস 

অন্ুযায়ী োর কন্‘ আমে ও িাটস্তর প্টরমাে ও মাত্রায় প্াথস য হদে। োই প্াপ্ীর ধ্বংস সাযদন্র ফদল োর 

প্াদপ্র কোো আর কেিী ভারী হওয়ার সম্ভােন্া ন্া থা ায় ো োর টন্দজর জন্যও  মদেিী  লযাে র। 

এখন্ প্রথদম আমরা প্রাচীন্ ও েেসমাদন্ প্রচটলে ট ি ুমেোে কেখদো কযগুদলা মলূে ো েীদরর টেষদয়র সাদথ 

সম্প স রাদখ।  

DETERMINISM: 

টন্যসারেোে হল োিসটন্  টেশ্বাস যা েদল, সমস্ত  িন্া পূ্েসেেসী টেেযমান্  ারদে সমূ্পেস টন্যসাটরে হয়। েিসদন্র 

ইটেহাস জদুে টন্যসাটরে েত্ত্বগুটল টেটভন্ন এেং  খন্ও  খন্ও ওভারলযাটপ্ং উদেিয এেং টেদেচন্া কথদ  

উদ্ভেূ হদয়টিল। টন্যসারেোদের টেপ্রীে হ'ল এ  প্র াদরর অন্ন্তোে (অন্যথায় ন্ন্দডদিটরটন্জম েলা হয়) ো 

এদলাদমদলাো । টন্যসারেোে প্রায়িই স্বাযীন্ ইচ্ছার সাদথ টেপ্রীে হয়। 

FATALISM: 

প্রােেি এ টি োিসটন্  মেোে যা সমস্ত  িন্া ো  মসদ  টন্য়টের টেদ  েিীভভে  রার উপ্র কজার কেয় । 

PREDETERMINISM:  

মারাত্ম ো টন্ম্নটলটখে ন্ীদচর কয ক ান্ও যারোদ  কোোয়: 

আমরা আসদল যা  টর ো েযেীে অন্য ট ি ু রদে আমরা িটিহীন্ এই েটৃষ্টভটঙ্গ। এর মদযয অন্তভুসি রদয়দি 

কয মান্দুষর ভটেষযদে োদের টন্জস্ব টক্রয়া প্রভাে রাখার ক্ষমো কন্ই। 

টিডটরচ টন্দৎি োর এই যারোটির ন্াম টেদয়টিদলন্ "েটু স প্রাে ােীো"  োর েয ওয়ান্ডারার অযান্ড টহজ 

িযাদডা েইদয়। 



 

 

EXISTENTIALISM: 

অটস্তেোে হল টেশ্বাস, সদচেন্ো, স্বাযীন্ ইচ্ছা এেং েযটিেে োয়েদ্ধোর সংটমশ্রদন্র মাযযদম এমন্ এ টি 

টেদশ্বর মদযয টন্জস্ব অথস বেটর  রা- যার অন্তটন্সটহে টন্জস্ব ক ান্ওর ম  ািাদমা কন্ই। 

NIHILISM:  

টন্টহটলজম এমন্ টেশ্বাস যা েদল কয, মহাটেদশ্বর ক ান্ও অন্তটন্সটহে অথস কন্ই। টে ল্প টহসাদে আমাদের 

টন্জস্বোদ  েদে কোলার কচষ্টা  রা অথসহীন্। 

আযটুন্  এই সে মেোে মলূে প্রাচীন্ টফেন্াময় টফর াদেরই ন্েুন্ ভাসসন্।  

যারা ইটন্দ্রয়োহয টেষয়দ  েুেদে কয যুটি েযেহার  দর যটে কসই এ ই যুটি টেদয় োদয়ে ো অেৃিযদ  
েুেদে ো েযাখযা  রদে কচষ্টা  দর োরাই প্থভ্রষ্ট হয়। ো েীদরর কক্ষদত্রও যারা এই  াজ  দরদি োরা 
কোমরাহ হদয়দি। ইটন্দ্রয় কযমন্ িটিদে সীমােদ্ধ, আমাদের েুটদ্ধও সীমােদ্ধ।  

সাযারেে মান্ুষ যা জাদন্ কসসে টন্দয়ই ভাদে োই কস মদন্  দর কস অদন্  ট িুই কজদন্ কেদি। ট ন্তু কস 
 খন্ও যা জাদন্ন্া কসসদের টেিালে ক মন্ হদে প্াদর ো ভাদেন্া। যটে ভােদো োহদল োাঁর জান্ার 
প্টরটয এ  মুহুদেসই  ুাঁ দে কযে। এ  ারদে আমরা যা জাটন্ ো কো জাটন্ই। যা জাটন্ন্া কসসে টেষদয় 
েলদে হদে আমরা ঈমান্ আন্লাম। 

 

আমরা এখন্ কেখদো ইসলাদমর ইটেহাদস সেসপ্রথম ক ান্ ক ান্ োটেল টফর া ো েীর টন্দয় ভ্রাটন্তর প্রচার 

শুরু  দরটিদলা। 

ক্বেটরয়া টফেন্াঃ 

আরটে ক্বের (قدر) িব্দ কথদ  ক্বােটরয়া িব্দটি এদসদি। ক্বের অথস হল ভােয। অথচ ক্বােটরয়া সম্প্রোয় ক্বের 
ো ভােয টেশ্বাস  দরন্া। োদের ন্াদমর সাদথ টেশ্বাদসর ক ান্ টমল কন্ই েরং ন্াদমর টেপ্রীে টেশ্বাসই োরা 
 দর থাদ । োই েলা হয় যারা ক্বের ো ভােয টেশ্বাস  দরন্া োদের  ােটরয়া ো ক্বােটরয়া েলা হয়। ক্বােটরয়া 
ও মুোটজলাদের মদযয আট োেে ট িু টমল থা ার  ারদন্ অদন্দ  ক্বােটরয়া ও মুোটজলাদের এ ই 
সম্প্রোয় মদন্  দরন্। আসদল েযাপ্ারিা ো ন্য়। মুোটজলা সম্প্রোদয়র প্রটেষ্ঠাো হদলা ওয়াটসল ইেদন্ আো 
অপ্র প্দক্ষ  ােটরয়া সম্প্রোদয়র প্রটেষ্ঠাো হদলা সীসওয়াহ। 

  েটরয়া সম্প্রোদয়র ো েীর অস্বী ার প্র ৃেপ্দক্ষ আল্লাহর ইলদমর অস্বী াদরর ন্ামান্তর।  ারে 
সৃটষ্ট ভদলর ভােয টন্যসারদের জন্য প্রযান্ কয টন্য়াম  ের ার ো হদলা সৃটষ্ট ভদলর ট  হদে ন্া হদে 
োাঁর জ্ঞান্ রাখা।  েটরয়াদের যারো ক াদন্াট িু সৃটষ্ট ো উৎপ্ন্ন হওয়ার মুহুদেসই ক েল আল্লাহ 



 

 

জান্দে প্াদরন্। এর আদে ন্য়। সুেরাং এটি ক েল টেোেই ন্য়, ঈমাদন্র চরম এ টি টেপ্যসয়ও 
েদি। টযটন্ অেীে ভটেষযে জাদন্ন্ ক েল টেটন্ই ো টলটপ্েদ্ধ  রদে সক্ষম। 

 এদের আোর েুইিা েল আদি। আমরা আদের োরদস কেদখটি। এর এ টি হদলা  ট্টর  েটরয়যা; 
যারা ো েীদরর সমূ্পেস স্তরদ  অস্বী ার  দর। আদর টি েল হদলা যারা মু’োটযলা  েটরয়যা ো 
টলোদরল  েটরয়যা; যারা ো েীদরর প্রথম ট িু স্তরদ  অস্বী ার  দর। প্দরর ট িু স্তরদ  স্বী ার 
 দর। ো েীদরর এই স্তরগুদলা এ িু প্দরই আমরা জান্দো। 

 

জােটরয়া টফেন্াঃ 

 ােটরয়া সম্প্রোয়  ের ো ভােয টেশ্বাস  দরন্া। আর জােটরয়াদের আট ো  ােটরয়াদের আট োর সমূ্পেস 
টেপ্রীে। োদের মদে োোর ইচ্ছাযীন্ ক াদন্া  াজ  রদে প্াদরন্া, েরং আল্লাহ ো'য়ালা োোদের 
 মসসমূহ পূ্দেসই টন্যসারন্  দর করদখ টেদয়দিন্। মান্ুষর ইচ্ছার ক ান্ েখন্ কন্ই। স ল টজটন্সই আল্লাহর 
হু ুদমর  াদি অন্ুেে  াদজই ক ান্ টজটন্সই আল্লাহর ইচ্ছায় প্টরেেসন্  রদে প্াদর ন্া। মহান্ আল্লাহ 
কযদহেু ভটেষযৎ জাদন্ন্  াদজই ভটেষযদের স ল  াজ  মস আল্লাহন্ ইচ্ছা অন্ুযাই সাজান্ আদি। োদের 
টেশ্বাস, মান্ুদষর ভাল ো মে  রার ক ান্ ক্ষমো কন্ই। আল্লাহই োদ  ভাল োন্ান্ এেং আল্লাহই োদ  মে 

োন্ান্। এদে োর ইচ্ছার ক ান্ মূলয কন্ই। োদের এই আট ো  ুরআন্ টেদরাযী। 

যারা ো েীরদ  অস্বী ার  দর োাঁরা মূলে আল্লাহর ইলম, ইচ্ছা, টলটপ্েদ্ধ  রার িটি ও সৃটষ্টর 
িটিদ  অটস্ব ার  দর। এ  ারদন্ ইমাম িাদফয়ী েদলদিন্, যারা ো েীরদ  অটস্ব ার  দর োাঁদেরদ  
আল্লাহর ইলম সম্পদ স প্রশ্ন  র, কসখাদন্ই োাঁরা আিদ  যাদে। 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) েদলদিন্ঃ  েটরয়যাহ হদলা এই উম্মদের অটিউপ্াস । অথসাৎ, অটিউপ্াস রা টেশ্বাস 
 দর ভালর জন্য এ  উপ্াসয, মদের জন্য আদর  উপ্াসয আদি। এ ইভাদে  েটরয়যারা টেশ্বাস  দর 
আল্লাহ আমাদেরদ  সৃটষ্ট  দর কিদে টেদয়দিন্, এখন্ আমরা আমাদের টন্দজদের  াজ টন্দজরা সৃটষ্ট 
 রটি। অথসাৎ েুই স্রষ্টার প্রেিা।  

আর যারা েদল আমাদের উপ্র ো দ্বীর চাটপ্দয় কেয়া হদয়দি, োই আমরা যা  টর এর জন্য আমরা োয়ী 
ন্ই, এ  থা ইেটলস সেসপ্রথম েদলটিল। কস আল্লাহর টন্দেসি অমান্য  দর আেমদ  কসজো  দরটন্। 
প্দর েদলটিদলা এিা কো আপ্টন্ আদে কথদ ই টলদখ করদখদিন্। 

সুেরাং আহদল সুন্নাে ওয়াল জামাআদের আ ীো হদলা এই েুই ভ্রান্ত টফর ার মাদে মযযপ্েী। আমরা 
টেশ্বাস  টর আল্লাহ সেট িুর সারমমস কযমন্ টলদখ করলদহদিন্, টেস্তাটরেও টলদখ করদখদিন্। ট ন্তু যা 
টলদখদিন্ সেই আমাদের  লযাদের জন্য। আমরা যেক্ষে ন্া এসে জান্টি েেক্ষে এসে আমাদের  াদি 



 

 

োদয়ে। োদয়েী টেষয় জান্া থা া ন্া থা া সমান্, টলটখে থা া ন্া থা া সমান্। আমাদেরদ  প্টরশ্রম ও 
প্রদচষ্টা  রদে হদে। এই প্টরশ্রম ও প্রদচষ্টা ো েীদরর অংি। 

এই কয, কোোয় েন্ডদোল লাোদন্া টফর াগুদলা োদের টন্দজদের োদমলা কথদ  টন্দজরাই কের হদয় 
আসদে প্াদরন্া। জাোটরয়যা েদল মান্ুষ যা  দর এর জন্য োাঁরা োযয। োহদল প্রশ্ন আসদে, এই কয 
কেেদেেীর পূ্জা এগুদলার জদন্য োয়ী ক ? মূটেস টন্মসাদের জন্য োয়ী ক ? আল্লাহ টন্দজই টন্দজর িরী  
োন্াদে টেদচ্ছন্ আোর টন্দজই ো হারাম  রদিন্? কোমরাই কো আল্লাহর প্টেত্রো রক্ষাদথস োাঁদ  
মান্ুদষর সে  াদজর ক্ষমো টেদয় টেচ্ছ। এখন্ ট ভাদে োাঁদ  প্টেত্র  রদে? এ ইভাদে োাঁদেরদ  
জাহান্নাদমর ন্েুন্ সংজ্ঞা আন্দে হদে, টেচাদরর ন্েুন্ সংজ্ঞা আন্দে হদে। 

 

উোো টেন্ সাদমে রাটযয়াল্লাহু আন্হু কথদ  েটেসে, টেটন্ এ ো োর কিদলদ  উপ্দেি টেদে টেদয় েলদলন্ঃ 

 لَمُْ أَْخَطأَكَُ َوَما ِلي ْخِطئَكَُ يَك نُْ لَمُْ أََصابَكَُ َما أَنُ  تَْعلَمَُ َحت ى اإِليَمانُِ َحِقيقَةُِ َطْعمَُ تَِجدَُ لَنُْ إِن كَُ ب َنىُ  يَا»

ُِ َرس ولَُ َسِمْعتُ  ِلي ِصيبَكَُ يَك نُْ لَُ إِنُ  » يَق ولُ  -وسلم عليه هللا صلى- ّللا   لَه ُ فَقَالَُ اْلقَلَمَُ ّللا  ُ َخلَقَُ َما أَو 

 َسِمْعتُ  إِن ِى ب نَىُ  يَا. « الس اَعة ُ تَق ومَُ َحت ى َشْىءُ  ك ل ُِ َمقَاِديرَُ اْكت بُْ قَالَُ أَْكت بُ  َوَماذَا َرب ُِ قَالَُ. اْكت بُْ

ُِ َرس ولَُ  «ِمن ِى فَلَْيسَُ َهذَا َغْيرُِ َعلَى َماتَُ َمنُْ » يَق ولُ  -وسلم عليه هللا صلى- ّللا 

‘‘কহ েৎস, েুটম েেক্ষে প্যসন্ত ঈমাদন্র স্বাে অন্ুভে  রদে প্ারদে ন্া, যেক্ষে ন্া েুটম এ  থা টেশ্বাস 
 রদে কয, কোমার জীেদন্ যা  দিদি ো  িারই টিল। আর যা  দিটন্ ো ক াদন্া টেন্  িার টিলন্া। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়া সাল্লামদ  আটম এ  থা েলদে শুদন্টি, সেসপ্রথম আল্লাহ োআলা যা সৃটষ্ট  রদলন্ 
ো হদচ্ছ  লম। সৃটষ্টর প্রই টেটন্  লমদ  েলদলন্, টলদখা।  লম েললঃ কহ আমার রে, আটম  ী টলখদো? 
টেটন্ েলদলন্, ট য়ামে প্যসন্ত সে টজটন্দষর ো েীর টলটপ্েদ্ধ  দরা। কহ েৎস! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইটহ 
ওয়া সাল্লামদ  আটম েলদে শুদন্টি, কয েযটি ো েীদরর উপ্র টেশ্বাস  রা েযেীে মৃেুয েরে  রদলা, কস 
আমার উম্মদের মদযয েেয ন্য়’’।(আেু োউে, অযযায়ঃ ো েীর সম্পদ স। হােীি ন্ং- ৪৭০২) 

ো েীদরর স্তর ো প্যসায়ঃ 

ইমাম আেু হান্ীফাহ রহ.-এর টফ দহ আ োর গ্রদের েযাখযায় উদল্লখ  রা হদয়দি কয, ো েীর ৫ প্র ার। 
যথা- (১) আল্লাহপ্া  স ল ট িুর প্টরমাে টন্যসারে  দরদিন্। (২) লাওদহ মাহফুদজ ো অটিে  দরদিন্। 
(৩) সৃটষ্টজেদে ো প্র াি  দরন্। (৪) আদখরাদের জেদের জন্য প্টরপূ্েস প্রটেফল প্রোন্ টন্যসারে  দরন্ 
ও (৫) টেটন্ময় োন্  দরন্। (িরহু টফ দহ আ ের, পৃ্ ৫৩; আল আ ীোেুল ওয়াটেটেয়যাহ ময়াস িরদহ, 
পৃ্. ২৭৮-২৭৯)। হুজ্জােুল ইসলাম িাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদেদস কেহলভী রহ. উটল্লটখে ো েীদরর ৫টি 
প্র ারদ  এভাদে টেন্যাস  দরদিন্।  
যথা-  



 

 

(১) ইলমঃ আল্লাহপ্া  আজালী ইলদম এিা টস্থটর ৃে কয, টেশ্বজেেদ  োোহর  লযাে র ও উপ্দযােী 
টেদেচন্া  দর সুেরেমরূদপ্ সৃটষ্ট  রা হদে।  
(২) টলটপ্েদ্ধঃ আল্লাহপ্া  ো েীর টন্যসারে  দরদিন্। অন্য  থায় টেটন্ স ল সৃটষ্টর ো েীর টলদখ 
করদখদিন্ আসমান্ ও জমীন্ সৃটষ্টর ৫০ হাজার েির পূ্দেস। এই উভয় রাদজযর মূল অথস এ  ও অটভন্ন।  
(৩) আ ৃটেঃ আল্লাহপ্া  যখন্ হযরে আেম আ.-দ  সৃটষ্ট  দরদিন্, েখন্ টন্যসারে  দরদিন্ কয, টেটন্ 
সেসপ্রথম মান্ুষ েথা আটে মান্ে হদেন্। োর কথদ  মান্ে জাটের সূচন্া হদে। টেটন্ টমিালী জেদে আেম 
সন্তাদন্র আ টৃেসমহূ উদ্ভােন্  দরদিন্। োদের কসৌভােয-েুভসােযদ  আদলা ও আাঁযাদরর সাদথ উপ্মা 
টেদয়দিন্। োদেরদ  মুোল্লা  ো িরয়ী টেযাদন্র প্রদয়ােস্থল টন্যসারে  দরদিন্। োদের মাদে আল্লাহর 
মাটরফাে ও োর সামদন্ টেন্ে হওয়ার কযােযো সৃটষ্ট  দরদিন্।  
(৪) ইচ্ছাঃ ওই সমদয়র ো েীর যখন্ মােৃউেদর সন্তাদন্র কেদহ আত্মা ফুাঁদ  টেদয়দিন্ এেং  
(৫) সৃটষ্টঃ ক াদন্া  িন্া োস্তোটয়ে হোর পূ্েসক্ষদে টন্যসাটরে ো েীর। যখন্ ঊধ্বসজেে হদে টন্দেসি 
পৃ্টথেীদে আদস। ো এ টি টমিালী েস্তুদে প্টরেটেসে হয়। অেঃপ্র োর টেযান্ পৃ্টথেীর সেসত্র িটেদয় প্দে। 
(হুজ্জােুল্লাটহল োটলোহ: খন্ড ১, পৃ্. ১৫৩)। 

ইেদন্ োইটময়া র. েদলন্, মান্ুদষর আয়ূ েুই যরদন্র: এ  যরদন্র আয়ূ অন্ে, যা আল্লাহ িাো আর ক উ 
জাদন্ ন্া। টদ্বেীয় প্র াদরর আয়ূ ক ান্ িদেসর সাদথ সম্প সযুি হদয় থাদ । এর আদলাদ  রাসূল সা.-এর 
টন্দম্নাি হােীসটির অথস স্পষ্ট হদয় উদি, 

মহান্ আল্লাহ কফদরিোদ  োোর আয়ূ কলখার টন্দেসি কেন্ এেং োাঁদ  েদল কেন্, োো আত্মীয়োর সম্প স 
রক্ষা  রদল েুটম োর েয়স এে েির োটেদয় টেও। ট ন্তু োর েয়স োেদে ট  োেদে ন্া কস টেষদয় 
কফদরিো ট িুই জাদন্ন্ ন্া। ক েল আল্লাহই োর সুটন্টেসষ্ট েয়স সম্পদ স সময  জ্ঞান্ রাদখন্। োরপ্র োর 
মৃেুয এদস কেদল আর সময় কেওয়া হয় ন্া। ফাোওয়া ইেদন্ োয়টমইয়াহ, ৮/৫১৭। 

ইেন্ুল  াটয়যম েদলন্: আল্লাহ োাঁর টেশ্বাসী োোদের জন্য যা টন্যসারে  দরদিন্ ো রহমে স্বরূপ্। যটেও ো 
প্রোন্ েি  দর হদে প্াদর; প্রীক্ষা হদলও কসটি  লযাে র। আর োাঁর টন্যসাটরে েূদযসােও মঙ্গলজন্ । যটেও 
ো প্ীোোয়  হয়। (মাোটরজ আল-সাদল ীন্, ৪/২১৫) 

টভন্নপ্র ারঃ 

সময় ও প্াত্র টহদসদে ভাদেযর আোর চারটি স্তর রদয়দি। এ . কোিা সৃটষ্টর ভােযটলটপ্। েইু. মান্ুদষর সাযারে 
ভােযটলটপ্। টেন্. োটষস  ভােযটলটপ্। চার. বেন্টেন্ ভােযটলটপ্। 

এ . সাযারে ভােযটলটপ্ হদচ্ছ কোিা সৃটষ্টজেদের ভােয। পৃ্টথেীর প্রটেটি অেু-প্রমােুর টে াি ও প্টরেটে 
লাওদহ মাহফুদজ কলখা আদি। এটি আসমান্ ও জটমন্ সৃটষ্টর ৫০ হাজার েির আদে আল্লাহ োআলা লাওদহ 
মাহফুজ ো সংরটক্ষে ফলদ  টলদখ করদখদিন্। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরিাে  দরদিন্, ‘সৃটষ্টজেদের ভােয 
আ াি ও পৃ্টথেী সৃটষ্টর ৫০ হাজার েির আদে কলখা হদয়দি।’ (মুসটলম িটরফ, হাটেস : ২৬৫৩) 



 

 

েইু. টদ্বেীয় স্তদরর ভােয মান্ুদষর ভােযটলটপ্। মহান্ আল্লাহ মাদয়র েদভস মান্ুদষর আ ৃটে সৃটষ্ট  দর োর 
কভের রুহ োন্  দরন্। েখন্ োর ভােযটলটপ্দে ট িু টেষয় টলদখ কেওয়া হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) েদলদিন্, 
‘প্রদেয  মান্ুষ োর মাদয়র কপ্দি ৪০ টেন্ েীযসরূদপ্ জমা থাদ । োরপ্র প্টরেটেসে হদয় রিটপ্দণ্ডর আ ার 
হয়। এরপ্র প্টরেটেসে হদয় মাংসটপ্ণ্ড হয়। অেঃপ্র আল্লাহ োর  াদি কফদরিো প্াটিদয় রুহ ফুাঁদ  কেন্। 
আর োর প্রটে চারটি টন্দেসি কেওয়া হয়। টলদখ কেওয়া হয় োর আয়,ু োর জীটে া, োর আমল ও কস 
েুভসাো, ন্া কসৌভােযোন্। (সটহহ েুখাটর, হাটেস : ৩৩৩২) 

টেন্. ভাদেযর েৃেীয় স্তর হদলা োটষস  ভােয। েিদরর টন্টেসষ্ট সমদয় আল্লাহ ওই েিদরর প্টর ল্পন্া 
কফদরিোদের  াদি অপ্সে  দরন্। মহান্ আল্লাহ েদলন্, ‘টন্শ্চয়ই আটম এদ  (দ ারআন্) ন্াটজল  দরটি 
এ  ের েময় রাদে। টন্শ্চয়ই আটম সে স ারী। এ রাদে প্রটেটি প্রজ্ঞাপূ্েস টেষয় টস্থর  রা হয়।’ (সুরা : 
েুখান্, আয়াে : ২-৪)। 

এ আয়াদের েযাখযায় টেটিষ্ট কশ্রষ্ঠেম োফটসরটেে হজরে ইেদন্ আব্বাস (রা.) েদলন্, এটি প্টেত্র 
ক ারআন্ অেেরদের রাে। ওই রাদে সৃটষ্ট সম্পট সে সে গুরুেপূ্েস টেষদয়র টসদ্ধান্ত হয়। লাওদহ মাহফুদজ 
রটক্ষে মূল গ্রে কথদ  আোমী এ  েিদরর  টিেেয টেষয় এ রাদে পৃ্থ   রা হয়। আল্লাহর টন্যসাটরে সে 
ফয়সালা এ রাদে সংটিষ্ট কফদরিোদের  াদি অপ্সে  রা হয়। (োফটসদর  ুরেুটে)। 

চার. ভাদেযর চেুথস স্তর হদলা বেটন্  ভােয। মহান্ আল্লাহ েদলন্, ‘আ াি ও পৃ্টথেীদে যারা আদি সোই 
োাঁর  াদি প্রাথসী। টেটন্ প্রেযহ গুরুেপ্ূেস ‘িাদন্’ ( াদজ) টন্দয়াটজে।’ (সুরা : আর-রহমান্, আয়াে : 
২৯)। আল্লামা ইেদন্  াটসর (রহ.) এ আয়াদের েযাখায় টলদখদিন্, আল্লাহর ‘িান্’ হদলা, কয োাঁদ  ডাদ , 
টেটন্ োর ডাদ  সাো কেন্। কয োাঁর  াদি চায়, টেটন্ োদ  োন্  দরন্। টেটন্ অভােগ্রদস্তর অভাে েূর 
 দরন্। গুন্াহোর ক্ষমা চাইদল োদ  ক্ষমা  দরন্। োাঁর  াজ হদলা, কোিা আসমান্ ও জটমন্োসীর 
প্রটেটেদন্র প্রদয়াজন্ পূ্রে  রা। 

হজরে আেু হুরায়রা (রা.) কথদ  েটেসে, রাসুলুল্লাহ (সা.) েদলদিন্, ‘প্রটে রাদের কিষ েৃেীয়াংি যখন্ 
োট  থাদ , েখন্ আল্লাহ োআলা পৃ্টথেীর টন্ িেেসী আ াদি কন্দম আদসন্। টেটন্ জেদ্বাসীদ  ডা দে 
থাদ ন্—ক  আমাদ  ডা দে, আটম োর ডাদ  সাো কেে? ক  আমার  াদি (দ াদন্া ট িু) চাইদে, আটম 
োদ  োন্  রে? ক  আমার  াদি ক্ষমা প্রাথসন্া  রদে, আটম োদ  ক্ষমা  দর কেে।’ (েুখাটর িটরফ, 
হাটেস : ১১৪৫) 

 

ঈমান্ী প্রীক্ষাঃ 
শুযু কমৌটখ ভাদে ঈমান্ আন্দলই ক াদন্া েযটি প্র ৃে ঈমান্োর হওয়ার োটেোর ন্য়। প্র ৃে ঈমান্োর 
হওয়ার জন্য োদ  জান্-মাল ও ন্ান্া টেপ্ে-আপ্দে ইমান্ী প্টরক্ষায়ও উত্তীেস হদে হদে। এ প্রসদঙ্গ 
ক ারআদন্ আল্লাহ প্া  েদলন্, 'কোমরা ট  মদন্  দরি কয, কোমরা ক াদন্া প্রীক্ষা কেয়া িাোই জান্নাদে 
প্রদেি  রদে, কযমন্টি কোমাদের পূ্দেসর কলা দের প্রীক্ষা  রা হদয়টিল? োরা  দিার োটরদ্রো ও মুিট ল 



 

 

দ্বারা েযটথে হদয়টিল এেং এমন্ভাদে প্র টম্পে হদয়টিল কয, এমন্ট  রাসূল ও োর সদঙ্গ থা া ঈমান্োরেে 
েদল উদিটিল, 'আল্লাহর সাহাযয  খন্ আসদে। হযা। টন্ঃসদেদহ আল্লাহর সাহাযয টন্ দিই।' (সূরা ো ারা, 
আয়াে ২১৪) 

ো েীদরর মাসাদয়দল ইমাম আেু হাটন্ফা েদলদিন্ঃ এটি মযয েুপু্দর সূদযসর টেদ  ো াদন্ার মে েযাপ্ার। 
অথসাৎ, সূদযসর টেদ  ঐ সময় ো াদল কযমন্ েৃটষ্ট হারাদে হদে, োট দয়ও ট িু কেখদে প্ারা যাদেন্া। 
এ ইভাদে ো েীর েুেদে কেদল আমাদের আ ল আেি হদয় যাদে ট ংো কোমরাহ হদয় যাদে।  

আল্লাহ োআ'লা েদলন্, 'এেং অেিযই আটম কোমাটেেদ  প্রীক্ষা  রে ট িুিা ভয়, ক্ষুযা, মাল ও জাদন্র 
ক্ষটে ও ফল-ফসল টেন্দষ্টর মাযযদম। েদে সুসংোে োও সের ারীদের।' (সূরা ো ারা, আয়াে ১৫৫) টেটন্ 
আরও েদলন্, 'অেিয যন্-সম্পদে এেং জন্সম্পদে কোমাদের প্রীক্ষা হদে এেং অেিয কোমরা শুন্দে 
পূ্েসেেসী আহদল ট োেদের  াদি এেং মুিদর দের  াদি েহু অদিাভন্ উটি। আর যটে কোমরা বযযসয যারে 

 র এেং প্রদহজোরী অেলম্বন্  র, েদে ো হদে এ ান্ত সৎসাহদসর েযাপ্ার। (সূরা  আদল ইমরান্, ই 

আয়াে ১৮৬) 

ো েীর প্টরেেসন্ঃ 

পৃ্টথেীর চলমান্ প্রটেটি টেষয় ো েীর। টন্য়মমাটফ  সেট িু চলািা কযমন্ আল্লাহর টন্যসাটরে 
ো েীরদ  প্রমান্  দর, হিাে এসে প্রা ৃটে  টেষদয় িেপ্েন্  িাও আল্লাহর টন্যসাটরে ো েীরদ  
প্রমাে  দর। সেট িু টি িা  থা া কযমন্ ো েীর, হিাে  দর টেপ্ে কন্দম আসা, েুদযসাে ও ভভটম ম্প 
চদল আসাও আল্লাহর ো েীদরর টহদসে। টেটন্ চাইদল সেট িু স্বাভাটে  চালাদে প্াদরন্, চাইদল 
েলদযােপূ্েস  দর রাখদে প্াদরন্। 

2. ো েীর প্টরেেসন্  রদে প্াদর এমন্ ট িু আমল আদি। এর এ িা হদলা েুআ, আদর টি হদলা 
মাোটপ্োর কসো, আদর টি হদলা আত্মীয়োর সম্প স স্থাপ্ন্  রা। 

3. এর মাযযদম কয ো েীর প্টরেেসন্ হয় কসিাও ো েীদরর অংি। কযমন্ আল্লাহ টি   দর করদখদিন্ 
ক উ অসুস্থ হদলা, এরপ্র যটে কস আল্লাহর  াদি কোয়া  দর োহদল কস সুস্থ হদে। অন্যথায় ো আল্লাহর 
টন্যসাটরে প্দথ চলদে থা দে।  

সারমমসঃ 

পৃ্টথেীর টন্য়ম ান্ুন্ হদলা আলাহর সৃষ্ট ো েীর। আপ্টন্ কসই টন্য়দমর উপ্র টেশ্বাস আন্ুন্ আর ন্া 
আন্ুন্, টন্য়ম টন্য়দমর মে  দরই চলদে। সাাঁোর ন্া কজদন্ প্াটন্দে োাঁপ্ টেদল আপ্টন্ মরদেন্, টেমান্ 
কথদ  োপ্ টেদল মরদেন্, ন্া প্দে প্রীক্ষা টেদল অ ৃে াযস হদেন্। আর যটে টেশ্বাস রাদখন্ ো েীদর, 
োহদল এই টেশ্বাসিাই আপ্ন্ার মদযয প্রস্তুটে কন্য়ার সৃ্পহা বেটর  রদে। উপ্ রে েযেহার  রার সং ল্প 



 

 

বেটর  রদে। আল্লাহর প্রটে টেশ্বাস কথদ ই ো েীদরর এই অং টি টন্যসাটরে হয়। েলা হয়- প্রদচষ্টা  রা 
ো েীদররই অংি। 

 ো েীদরর প্রটে টেশ্বাস  খন্ও োয়মুটি কেয়ন্া। েরং ফলাফলদ  সুযারোর সাদথ গ্রহে  রার টিক্ষা 
কেয়। সূরা ন্ূদরর ১১ ন্ং আয়াদে আল্লাহ েলদিন্- যারা অপ্োে রিায় োদের এই  াজটির  ারদে ক্ষটে 
হদয়দি মদন্  দরান্া, েরং এটি কোমাদের জন্য  লযাে র। ট ন্তু আল্লাহ এও েলদলন্ কয- যারা এই 
রিন্ায় ভভটম া প্ালন্  দরদি োাঁদেরদ  িাটস্তর মুদখামুটখ হদে হদে। োহদল কেখুন্ ফলাফলিা ভাদলা 
হদলও  িন্ার জন্য োয়ীরা োয়মুটি প্াদেন্া। 

ো েীদরর মাযযদম আল্লাহ মান্ুদষর  াজ টন্যসারে  দরন্। এমন্ সে  াজ যা  রার এখটেয়ার মান্ুদষর 
আদি, আোর কযসে  াদজর এখটেয়ার মান্ুদষর ন্াই। সৃটষ্টজেে ো েীদরর সামদন্ েুই প্র ার। এ , 
হদলা টন্য়টিে। কযমন্ চন্দ্র, োোস, সূযস, োি, প্াহাে ইেযাটে। েুই, যাদের এখটেয়ার আদি। কযমন্ 
মান্ুষ  ,প্শু ,কফদরিো জ্বীন্ ইেযাটে। এরা আল্লাহর ইচ্ছার উপ্র টন্ভসর  দর টন্দজদের এখটেয়ার 
অন্ুযায়ী আমল  দর। ট ন্তু প্শুদের জন্য আল্লাহ টফেরাে ো স্বভাে টি   দরদিন্ িটরয়ে টন্যসারে 
 দরন্টন্। মান্ুদষর জন্য টফেরাে ও িটরয়ে টি   দরদিন্। যার  মাযযদম োাঁরা সেযদ  টচদন্ টন্দে 
প্ারদে। কফদরিোদের জন্য আল্লাহ টফেরাে টি   দরদিন্, িটরয়ে টি   দরদিন্। ট ন্তু োদের মদযয 
এমন্ ট িুই কেন্টন্ যার প্রভাদে আল্লাহর টন্দেসিদ  অমান্য  রদে প্াদর। আল্লাহর টন্দেসিদ  অমান্য 
 রদে প্াদর এমন্ প্রভাে  টেন্টি। এ , ন্ফদস আম্মারা। েুই, িয়োন্ (জ্বীন্ কথদ )। টেন্, িয়োন্ 

)মান্ুি কথদ (। োদের এখটেয়ার আদিকফদরি ,োাঁরা জেেস্তুর মে ন্া। আোর মান্ুদষর মে খারাপ্ 
দ্বারা প্রভাটেে হয়ন্া। 

সুেরাং আমরা এই টসদ্ধাদন্ত আসদে প্াটর কয, মূলে ো েীর হদলা আমাদের জীেদন্ ট   িদে, ট   িদে 
প্াদর, ট   িদে ন্া এর সমূহ টহসাে। কযমন্- এ জন্ েযটি স াদল কের হদল কসটেন্ ট  ো  েিু  উপ্াজসন্ 
 রদে ো টন্যসাটরে  রা আদি, যটে েুপু্দর কের হয় োহদল ক মন্ উপ্াজসন্ হদে কসিাও টলটপ্েদ্ধ আদি। 
সিযায় কের হদল  েিু ু উপ্াজসন্ হদে এিাও টি   রা আদি। এখন্ ঐ েযটির ইচ্ছার উপ্দরই োাঁর টরটয  
টন্ভসর  রদি। এভাদে আমাদের জীেদন্র প্রটেটি টেষয় ি োযা। ট ন্তু আমরা জাটন্ন্া ট  টলখা আদি। োই 
আমাদের এ মাত্র  াজ হদলা কচষ্টা  দর যাওয়া। 

টেটন্ েলদলন্, ‘হযাাঁ, টি  েদলদিন্। এোর আমাদ  েলনু্- ইহসান্ ট ? রাসলুলু্লাহ েলদলন্- এমন্ভাদে 

আল্লাহর ইোেে  রা কযন্ েটুম োাঁদ  কেখি, যটেও েটুম োাঁদ  কেখদে প্াওন্া, ট ন্তু এিা কজদন্ রাখা কয 

টেটন্ টি ই কোমাদ  কেখদিন্। 

ইমাম ন্েেী উদল্লখ  দরন্, আল্লাহ আপ্ন্াদ  কেখদিন্, আপ্টন্ও যটে োাঁদ  কেখদে প্ান্ েখন্ টি  কযমন্ 

আেে রক্ষা  দর ইোেে আোয়  রদেন্ কসিা মদন্ উপ্টস্থে রাখা হদলা ইহসান্। মলূে টেটন্ আপ্ন্াদ  

কেখদিন্ েদলই এই আেে রক্ষা  রা। আপ্টন্ কেখদেন্ েদল ন্য়, েস্তুে টেটন্ কো আপ্ন্াদ  সেসো কেখদিন্। 

সেুরাং ইোেদের সমদয় আপ্টন্ োাঁদ  কেখদে ন্া কপ্দলও সেুরেম ইোেে আোয়  দরন্। আর হাটেদসর 



 

 

োেদল কেয়া এই মলূন্ীটেিাই দ্বীদন্র কমৌটল  স্তম্ভ। মসুটলম সমাদজর েটুন্য়াে, টসটে ীন্দের প্রযান্ সতূ্র, 

সপু্দথর প্টথ দের মলূ লক্ষয, আদরফীন্দের খটন্ এেং সাদলহীন্দের চটরত্র। 

রাসলূলু্লাহ (স) েদলন্ঃ 

َ َكتََب اإِلْحَساَن َعَلى ُكل ِ َشْىٍء فَِإَذا قَتَْلتُْم فَأَْحِسنُوا  رواه مسلم«. إِنَّ َّللاَّ  

সটহহ মসুটলদম েটেসে, রাসলূলু্লাহ (সঃ) েদলন্- আল্লাহ প্রটেটি টজটন্দসই ইহসান্ টলটপ্েদ্ধ  দরদিন্। োই 

যখন্ কোমরা ট ি ুজোই  রদে েখন্ োদে প্টরশুদ্ধো অেলম্বন্  রদে।  

 إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه

টেটন্ আদরা েদলদিন্- যখন্ ক ান্ োো ট ি ু দর এেং ো টন্খুাঁেভাদে  দর ো আল্লাহ ভাদলাোদসন্। 

ইহসান্ হদলা ইসলাম ও ঈমাদন্র কচদয়ও উচ ুস্তদরর ইয়া ীন্। অথসাৎ, এ জন্ মান্ূষ প্রথদম মসুটলম হয়, 

এরপ্র আমল  রদে  রদে ঈমান্ মজেেু  দর মটুমন্ হয়, এরপ্র ঈমান্ ও ইয়া ীদন্র চচসা  রদে  রদে 

মহুটসন্ হয়। 

 

ইহসাদন্র িাটব্দ  অথস েইুটি। এ টি হদলা অদন্যর উপ্ ার  রা। আদর টি হদলা ইে ান্। মাদন্ হদলা 

টেশুদ্ধো ো টন্খুাঁেভাদে  াজ  রা। সরূা ন্াহাদলর ১২৮ ন্ং আয়াদে আল্লাহ েলদিন্- আল্লাহ টন্শ্চয় োদের 

সাদথ আদিন্ যারা মতু্তাট  ও মহুটসন্, অথসাৎ যারা োাঁদ  প্রদহজ  দর এেং টেশুদ্ধরূদপ্ োাঁর ইোেে  দর। 

 

হাটেস কথদ  আমরা েেুদে প্ারটি, ইহসাদন্র েইুটি স্তর আদি। এ , আল্লাহ কো কেখদিন্ই, আটমও 

আল্লাহদ  কেখটি। এটি সদেসাচ্চ স্তর। এই স্তদর কপ্ৌাঁিাদে প্রচুর কমহন্দের প্রদয়াজন্ হয়। টদ্বেীয় স্তর হদলা, 

আটম কেখদে প্াইন্া, ট ন্তু অন্তদর এ থা উপ্টস্থে রাখা কয, টেটন্ আমাদ  কেখদিন্। 

প্রথম স্তরদ  েলা হয় মিুাহাোহ, টদ্বেীয় স্তরদ  েলা হয় মরুা াোহ।  

এ ই র ম আদর টি টেষয় হদলা আল্লাহর অলী হওয়া। ো আল্লাহ আপ্ন্ার অলী হওয়া। অলী অথস টন্ িেেসী 

হওয়া, েি ুহওয়া। প্রথম স্তর হদলা- আল্লাহ আপ্ন্ার েি ুহদয় যাওয়া। কযমন্ আল্লাহ েলদিন্- আল্লাহ 

মতু্তা ীদের অলী। আদর  জায়োয় েলদিন্ আল্লাহ মটুমন্দের অলী।  



 

 

টদ্বেীয় স্তর হদলা, আপ্টন্ই আল্লাহর অলী হদয় যাওয়া। কযমন্ আল্লাহ েলদিন্, আল্লাহর েি ুো অলী হদলা 

যারা ঈমান্ আদন্ আর মতু্তা ী হয়।  

প্াথস য ট ? প্াথস য হদলা বন্ দিয। আল্লাহ যটে আপ্ন্ার অলী হদয় যান্ োহদল টেটন্ই সেসো আপ্ন্ার সদুখ 

েদুখ থা দেন্। আর আপ্টন্ আল্লাহর অলী হদল মান্ে স্বভাদের েেুসলো েিে আপ্টন্ সেসময় োাঁর স্মরে 

 রদে ন্া প্ারদলও অটয াংি সময় োাঁদ  স্মরদে রাখদেন্। কযমন্িা আমরা ইহসাদন্র কক্ষদত্রও কেখলাম। 

উভয় প্ক্ষ কথদ  কেখার টেষয় হদল ো ইহসাদন্র চভো, আর ক েল আল্লাহর প্ক্ষ কথদ  কেখার টেষয় থা দল 

ো ইহসাদন্র টদ্বেীয় স্তর।  

এ হদলা ইোেদের মদযয থা া ইহসাদন্র প্টরচয়। যা আল্লাহর সাদথ চচসা  রা হয়। ইহসাদন্র আদর  প্র ার 

হদচ্ছ- োোর সাদথ ইহসান্  রা। 

োোর সাদথ আমাদের আচরে ও েযেহাদরর টেন্টি স্তর আদি। কন্টেোচ  স্তরটি হদলা জলুমু। কযখাদন্ 

অটয ার হরন্  রা হদয় থাদ । এরপ্দরর স্তর হদলা ইন্সাফ। কযখাদন্ েরাের অটয ার আোয়  রা হদয় 

থাদ । আর সদেসাচ্চ স্তর হল ইহসান্। এর মাদন্ হদলা প্রাদপ্যর কচদয়ও কেটি প্রোন্  রা। এ  ারদে আল্লাহ 

ক ারআদন্ যে জায়োয় মা োোর প্রটে সোচরদের টন্দেসি টেদয়দিন্ প্রটেটি জায়োয় “ইহসান্” িব্দ টেদয় ো 

প্র াি  দরদিন্। অথসাৎ, মা োো আমাদের জন্য যা  দরদিন্ োাঁর সমান্ সমান্ েেলা কেয়া কো অসম্ভে, 

এরপ্দরও টেটন্ আমাদেরদ  েদলদিন্ উন্াদের প্রাদপ্যর কচদয়ও কেটি কেয়ার কচষ্টায় থা ার জদন্য। এর ফদল 

োদের যদত্ন ত্রুটি হওয়ার প্থ েি হদে। 

োই ইহসান্ হদলা, আপ্ন্ার প্টরোর, সন্তান্, স্ত্রী, স্বামী, প্রটেদেটি, আত্মীয়, েিেুািে ইেযাটে প্রদেযদ র 

সাদথ সদেসাত্তম আচরে  রার ন্াম। এমন্ট  প্শুপ্াটখর সাদথও ইহসান্  রা  থা এদসদি। কযমন্িা আমরা 

হাটেদস কেখলাম। এিাো আদর  হাটেদস এদসদি- প্রটেটি জীেন্ত হৃৎটপ্দণ্ডর কসোর জন্য প্রটেোন্ আদি। 

ইহসাদন্র সাদথ আল্লাহর ভাদলাোসা প্াওয়ার সতূ্র োাঁথা আদি।  ারে টেটন্ েলদিন্- আল্লাহ মুহটসন্দের 

ভাদলাোদসন্। আপ্ন্ার ইহসান্ কয প্টরমাদের হদে, আল্লাহর ভাদলাোসা আপ্ন্ার প্রটে কসই প্টরমাদে হদে।  

এ ইভাদে আল্লাহর েয়া ও রহমদের েযারাটন্ট আদি ইহসাদন্র সাদথ। আল্লাহ েলদিন্- আল্লাহর রহমে 

মহুটসন্দের টন্ িেেসী।  

এ  ারদে রাসলুলু্লাহ (সঃ) েদলদিন্- ক উ যখন্ কোমাদের ক ান্ উপ্র ার  দর েটুমও এর টেটন্ময় কেয়ার 

কচষ্টা  র, যটে যদথষ্ট টেটন্ময় টেদে ন্া প্ার োহদল োাঁর পূ্েস টেটন্ময় হওয়ার মে কোয়া  দর োও।  

 



 

 

 

এখন্ আমাদ  েলনু্, ক য়ামে সম্বদি (ো  দে হদে)’। রাসলূলু্লাহ উত্তর েলদলন্, ‘এ টেষদয় প্রশ্ন ারীর কচদয় 

প্রশ্ন েৃ কেটি জাদন্ন্া’। (অথসাৎ, আটম আপ্টন্ অদপ্ক্ষা অটয  ট ি ুজাটন্ ন্া) (এেং ক য়ামে) কসই প্াাঁচটি 

টেষদয়র অন্তেসে যা আল্লাহ েযেীে ক উ অেেে ন্য়। অে:প্র হুজরু (সা:) প্রমাে স্বরূপ্ ক ারআদন্র এই 

আয়ােটি প্াি  রদলন্। অথসাৎ, ‘আল্লাহর টন্ ি রদয়দি ক য়ামদের এলম ো  দে হদে, ট রূদপ্ হদে। টেটন্ 

েটৃষ্ট ন্াদযল  দর থাদ ন্’। 

 প্রশ্ন সেসময় জান্ার জদন্য  রা হয় ো ট ন্তু ন্া,  খন্ও প্রশ্ন  রা হয় আদরা কেটি জান্ার জদন্য, যা 
জান্া আদি োাঁর টন্শ্চয়োর জন্য, অটয  েটলল জান্ার জন্য। 
 

ইেদন্ মাসউে (রা) েদলন্ঃ কোমাদের ন্েীদ  সেট িরু জ্ঞান্ কেয়া হদয়দি এ মাত্র এই প্াচটি টেষয় িাো। 

ইেদন্ উমর (রা) রাসলুলু্লাহ (স) কথদ  েন্সন্া  দরন্ঃ আমাদ  প্াচটি টেষয় িাো ো ী সেট িরু চাটে াটি 

কেয়া হদয়দি। ঐ প্াচটি হদলাঃ টন্শ্চয় আল্লাহর টন্ ি ট য়ামদের জ্ঞান্ রদয়দি। আর টেটন্ েটৃষ্ট েষসে  দরন্ 

এেং জরায়দূে যা আদি, ো টেটন্ জাদন্ন্। আর ক উ জাদন্ ন্া আোমী াল কস  ী অজসন্  রদে এেং ক উ 

জাদন্ ন্া ক ান্ স্থাদন্ কস মারা যাদে। টন্শ্চয় আল্লাহ সেসজ্ঞ, সময  অেটহে। 

জান্া-ন্া জান্ার টভটত্তদে োদয়ে টেন্ প্র ারঃ 

এ টি হদলা- এমন্ োদয়ে যা আল্লাহ সাযারে মান্ুষদ  জান্ার সদুযাে  দর কেন্। আদর টি হদলা এমন্ োদয়ে 

যা টেটন্ টেদিষ টেদিষ রাসলূদেরদ  জান্ান্। আদর টি হদলা যা ক েল টেটন্ িাো আর ক উ জাদন্ন্ ন্া। 

1. আমাদের কচাদখর সামদন্ যা ট ি ুআদি এর প্রটেটি টেষদয়র টপ্িদন্ আদি োদয়টে জেে। এসে 

োদয়ে কচষ্টা েদেষো  রদল ট ি ুট ি ুজান্া যায়। এগুদলাদ  আমরা টেজ্ঞান্ ো েদেষো েটল। সরূা 

আন্আদমর ৫৯ ন্ং আয়াদে আল্লাহ এ টেষয়টি েদলদিন্।  এসে োদয়ে  খন্ও কেখা কেয়,  খন্ও 

োদয়ে রদয় যায়।  াদরা  াদি যরা কেয়,  াদরা  াদি োদয়েই রদয় যায়। 

2. সেুরাং এ যরদের োদয়ে েইু প্র ার- এ , এমন্ োদয়ে যা আপ্ন্ার  াদি োদয়ে ট ন্তু অন্য  াদরা 

 াদি ো েিৃযমান্। েইু, এমন্ োদয়ে যা োদয়ে টিদলা প্দর েিৃযমান্ হদয়দি। এ যরদের োদয়েগুদলা 

েইু প্দ্ধটেদে েিৃযমান্ হদে প্াদর- এ , মান্ে েদেষোর ফলাফল স্বরূপ্। েইু, হিাৎ  দর 

আ টস্ম ভাদে ক ান্  িন্ার মাযযদম। এেং েলাই োহুলয, পৃ্টথেীর অটয াংি বেজ্ঞাটন্  অনেজ্ঞাটন্  

আটেষ্কার এই আ টস্ম   িন্ার মাযযদমই আটেষৃ্কে হদয়দি। মান্ে েদেষোয় যা েিৃযমান্ হয় 

কসগুদলাও আল্লাহর স্থাটপ্ে উপ্াোদন্র টচহ্নদরখা অন্সুরে  দরই হদয় থাদ । কযভাদে আমরা অং  

টমলাই, েযাপ্ারিা অদন্ িা কেমন্ই। 



 

 

3. োহদল এই োদয়ে হদলা এমন্ োদয়ে যা আল্লাহ সটৃষ্ট ভল কথদ  অেিৃয রাদখন্, এরপ্র ক ান্ 

উপ্াোন্ ো  িন্ার কপ্রটক্ষদে ো উদোচন্  দরন্। এিা এদ োদরই সাযারে োদয়ে। যা মসুটলম 

অমসুটলম কয  াদরা জদন্যই আল্লাহ খদুল টেদে প্াদরন্। টেষয়টি আমরা েেুদে প্াটর আয়ােলু  রুটস 

কথদ ।  

আদর  যরদের োদয়ে আদি। যা আল্লাহ  াদরা  াদিই প্র াি  দরন্ ন্া, ক েল এমন্ ট ি ুটন্েসাটচে 

রসলুদের  াদি এর ট িিুা প্র াি  দরন্ যাদের উপ্র টেটন্ প্টরপূ্েস সন্তুষ্ট। েেুা কেদলা, ট ি ুরসলূদ ই ক েল 

আল্লাহ মাদেমদযয োদয়দের সংোে জাটন্দয় থাদ ন্, এেং এিা োদের জন্য মটুজযা ও আল্লাহর প্ক্ষ কথদ  

এ টি উপ্হার। মদন্ রাখদে হদে, উপ্হার আমরা ক েল েেি ুইু প্াই যেি ু ুোো আমাদেরদ  কেন্। এর 

কেটি ট িদুে আমাদের আয়ত্ত্ব থাদ ন্া। মদন্  রুন্ এ জন্ কো ান্োর খটুি হদয় আপ্ন্াদ  েলদলা- এই 

কো ান্ কথদ  যা ইচ্ছা খান্। এর মাদন্ এই ন্া কয টেটন্ আপ্ন্াদ  কো াদন্র মাটল ান্া টেদয় টেদয়দিন্, চাটে 

টেদয় টেদয়দিন্। োদয়েিাও এমন্ই। এ  ারদে আল্লাহ েলদিন্- োদয়দের  চাটে াটি এ মাত্র আল্লাহর হাদে।  

এ  ারদে রাসলূলু্লাহ (স) েদলদিন্- আটম এমন্ ট ি ুকেটখ যা কোমরা কেখন্া, এমন্ ট ি ুশুন্দে প্াই যা 

কোমরা শুন্ন্া। এর অথস হদলা আল্লাহ যা ট ি ুোাঁদ  কেটখদয়দিন্, টি  যেি ু ুশুটন্দয়দিন্ টেটন্ েেি ুইু 

কজদন্দিন্, শুদন্দিন্, এেং কেদখদিন্। 

কিষ প্র ার হদলা ঐ প্াাঁচটি প্রযান্ োদয়েী টেষয় আল্লাহ সমূ্পেস টন্দজর  াদি করদখ টেদয়দিন্। এর 

োটহদরও ট ি ুোদয়ে আদি যা ক উ জাদন্ন্া। কযমন্ রূদহর প্র টৃে। টরযদ র রহসয। ো দ্বীদরর 

কোল যাাঁযা। ইেযাটে। এর প্র টৃে ক উ জাদন্ ন্া আল্লাহ িাো। আমরা ক েল যারো ও েদেষো  দর 

ট ি ুেলদে প্াটর। 

 

প্টরটয ো সীমােদ্ধোর টে  টেদয় ইলমুল োয়ে েইু প্র ার। এ , মেুল - অথসাৎ সেসটেরাটজে ইলম। কয ইলম 

মহাজেদের োেৎ টেষয়দ  আয়ত্ত  দর। এ ইলম ক েল আল্লাহর আয়দত্ত। েইু, টন্টেসষ্ট ইলম। কযমন্ আোমী 

েি েিদরর সদূযসর েটেপ্থ, সযূসগ্রহে ইেযাটে এসে সাযারে মান্দূষর  াদি োদয়েী হদলও টেদিষজ্ঞদের  াদি 

পূ্েসাভাস। যটেও এসে েদেষোর উপ্র টন্ভসর  দর। এ ইভাদে অন্তেৃসটষ্ট, স্বদের েযাখযাও এই প্র াদরর 

অন্তভুসি। আল্লাহ এসে যাদ  জান্ান্ ক েল কসই জাদন্। স্বদের কক্ষদত্রও যটে পু্ঙ্খান্পুু্ঙ্খ টেেরে সহ স্বে হয় 

কযমন্ অম ু োটরদখর অম ু জায়োয় অম ু  িন্া  িদে- োহদল ো িয়োদন্র প্ক্ষ কথদ । ট ন্তু সাযারে 

অটন্টেসষ্ট স্বে হদল ো আল্লাহর প্ক্ষ কথদ  ইিারা হদে প্াদর। ট ন্তু এর েযাখযার উপ্দরও অদন্  ট ি ুটন্ভসর 

 দর। োই কয স্বদের েযাখযা  রদে কসও যটে োদয়েী টেষদয় অন্পু্রদেি  দর োও োটেল েদল েেয হদে। 



 

 

মাদয়র েদভস সন্তান্ প্রথদম রি থাদ , এরপ্র মাংসটপ্ন্ড হয়, এ সময় ট   াদরা প্দক্ষ সম্ভে এ সন্তান্ সম্পদ স 

জান্াদন্া? যখন্ আল্লাহ কফদরিো প্াটিদয় রুহ ফদু  কেন্ এেং কফদরিোদেরদ ও জাটন্দয় কেন্ এই সন্তাদন্র 

ভটেষযে ক েল েখন্ই ট ি ুট ি ুটজটন্স আমরাও জান্দে প্াটর। এটি আল্লাহ ঐ সন্তান্দ  োদয়ে কথদ  

প্র াদিযর টেদ  আসার অন্মুটে টেদয়দিন্ েদলই সম্ভে হদচ্ছ। এর প্রমাে হদলা, ওই সন্তাদন্র ভােয কলখার 

জন্য কফদরিো প্ািাদন্া। কসই কফদরিোও এর আে প্যসন্ত এসে জান্দে প্াদরন্া। 

েন্ ঃ 

এ েল েে  োটে  দর োরা োদয়ে জাদন্, আমরাও ওদের  ান্ড কেদখ টেশ্বাস  টর। কযমন্ যরুন্- আমার 

মাদয়র ন্াম, আমার  াদি োদয়ে ন্া। ট ন্তু আপ্ন্ার  াদি ো আএ জন্ অপ্টরটচে েন্দ র  াদি োদয়দের 

টেষয়। এ ইভাদে আমার কমাোইল ন্াম্বার ো আজ স াদল আটম ট  কখদয়টি কসিা আপ্ন্ার  াদি োদয়ে 

হদলও আমার  াদি ন্য়। এখন্ আপ্টন্ যখন্ েন্দ র  াদি যাদেন্ কয োর জ্বীন্দ  আপ্ন্ার সাদথ থা া 

জ্বীদন্র  াদি প্ািাদে। আপ্ন্ার জ্বীন্দ  টজদজ্ঞস  রদে আপ্ন্ার মাদয়র ন্াম ট , আপ্টন্ আজ স াদল ট  

কখদয়দিন্? েে  দয় টেদন্র মদযয েে ক ান্  িন্া  দি থা দল োও েলদে। আপ্টন্ এসে েন্দ র মদুখ শুদন্ 

আশ্চযসয হদয় ভােদে থা দেন্ কস েটুে োদয়ে জাদন্। অথচ এসে খের আপ্ন্ার  দরর কলাদ ও জাদন্। ক েল 

অেিৃয প্োয় কস এিা কজদন্দি েদল আমাদের  াদি োদয়ে জান্দি েদল মদন্ হয়। 

এর ম এ টি  িন্া  দিটিদলা ন্েীটজর সাদথও। ইেদন্ সয়যাে ন্াদম এ  োলদ র মদযয সাহােীরা োজ্জাদলর 

কেি ট ি ুসােিৃয কেখদে কপ্ল। কস অদন্  ট ি ুেদল টেদে প্াদর। কস ইহুটে টিদলা। ন্েীটজ োদ  প্রীক্ষা 

 রার জদন্য েলদলন্- আচ্ছা, আটম আমার  ল্পন্ায় এ টি টজটন্স ভােটি। েল কেটখ কসিা ট ? ইেদন্ সয়যাে 

অদন্ক্ষে কচষ্টা  রদলা। মূলে ন্েীটজ (স) এ টি আয়াে ভােটিদলন্ কযিা ক য়ামদের টেন্ আ াি কথদ  

কযাাঁয়াদি আগুন্ েদর প্োর  থা েলদি। ইেদন্ সয়যাে োর জ্বীন্দ   াদজ লাোদে কচদয়ও প্ারদলা ন্া।  ারে 

রাসদূলর উপ্র এসে  ারসাটজ সফল হয়ন্া। ফদল কস অদন্  কচষ্টাও  দর ক েল কযা কযা এই অক্ষরেটুি 

েলদে প্ারদলা। ন্েীটজ েেুদলন্ এই কিদল টজ্বন্ েযেহার  দর এসে  দর। টেটন্ েলদলন্- কস জ্বীদন্র সাহাদযয 

এসে  দর। 

 িয়োন্ জ্বীন্রা প্রথম আসমাদন্র েরজার আদিপ্াদি ক ারা ুটর  রে, আল্লাহর টেটভন্ন টন্দেসিােলী কিান্ার 

আিায়। কসখাদন্ টজেরীল (আ) আল্লাহর প্ক্ষ কথদ  টন্দেসি টন্দয় উপ্টস্থে হদয় প্রথম আসমাদন্র 

কফদরিোদেরদ  জান্াদন্ার সময় িোন্ জ্বীদন্রা ট ি ুট ি ুশুদন্ কফলদো। এরপ্র এ টি  থার সাদথ আদরা 

টন্রান্নব্বইটি টমথা টমটিদয় েন্ দের  াদি এদস েলদো। রাসলূলু্লাহর ন্েুয়দের প্র কথদ  এস ল জ্বীন্দেরদ  

আটিটিখা টন্দক্ষদপ্র েযেস্থা  রা হদয়দি। 



 

 

সমদয়র টেচাদর োদয়ে আোর েইু র ম। এ িা োদয়ে হদলা ভটেষযদের োদয়ে, আদর টি হদলা অেীদের 

োদয়ে। অেীদের োদয়ে জান্ািা সহজ।  ারে জ্বীন্রা সাযারেে েী সজীটে হয়। োরা সেুরূ অেীদের সংোেও 

জাদন্। ভটেষযদের োদয়ে জান্ািা ক েল েখন্ই সম্ভে যখন্ আল্লাহ ো জান্ান্। আর আল্লাহ ভটেষযদের 

োদয়ে অল্প ট ি ুন্েী রসলু োদে আর  াউদ  জান্ান্টন্। 

টেটন্ েলদলন্, ক য়ামদের আলামে সম্পদ স েলনু্, রাসলূলু্লাহ েলদলন্- ‘োেী (োসী) োর মাটল দ  জে 

টেদে 

১) িাটব্দ ভাদেই োসী মাটল দ  জে টেদে। কযমন্: োসীর েদভস কয সন্তান্ জে কন্য় কস মাটলদ র সন্তান্ 

টহদসদে োটসর মাটল  হয়। 

২) উপ্দরর অথস কথদ  মলূে যুদ্ধ টেগ্রহ কেদে যাওয়া ও যুদ্ধেটে কেদে যাওয়া উদেিয 

৩) এর রূপ্  অথস হদলা মা োোর প্রটে সন্তান্দের েেুসযেহার কেদে যাওয়া। এ জন্ মটন্ে কযভাদে োটসর 

সাদথ েেুসযেহার  দর, কেমটন্ টন্দজর কপ্দির সন্তান্ মাদয়র সাদথ কেমন্ আচরে  রদে। 

৪) হাটেদসর িব্দপ্রদয়াে কথদ  টেদিষে কমদয় সন্তান্রা মাদয়র অটভভাে  হদে, োদের োটয়ে টন্দে ও েেুসযেহার 

 রদে এিা েেুায়। ক য়ামদের আদে কমদয়রা মাদয়দের সাদথ েেুসযেহার  রদে কযমন্ এ জন্ মটন্ে োাঁর োদসর 

সাদথ  রদো জাদহলী ইউদরাদপ্। হাটেদসর িব্দ “রব্বাোহা” কমদয় েেুায়, অথসাৎ,  ন্যা সন্তান্ েে হওয়ার প্র 

মাদয়রা োদের হাদে টন্েৃহীে হদে। আমরা েেসমাদন্ এই টচত্র কেখদে শুরু  দরটি। 

 

ইমাম খত্তােী জান্ান্, এর অথস হদলা- সন্তান্দের মদযয অেযটয  হাদর মাোটপ্োর অোযযো ও োাঁদের প্রটে 

অসোচরে েটৃদ্ধ প্াদে। সন্তান্ োাঁর মাদয়র সাদথ মটন্দের মে আচরে  রদে, লাটঞ্ছে  রদে োটল টেদয়, প্রহার 

 দর আর  াদজ খাাঁটিদয়। োই হােীদস সন্তান্দ  মাদয়র মাটল  হদে েলা হদয়দি। অথো এর অথস হদলা সন্তান্ই 

মাদয়র প্রটেপ্ালন্  রদে। কযভাদে এ জন্ অটভভাে  অটযন্স্তদের কেখভাল  দর। এটি হাটেদসর ঐ অংদির 

উপ্লটিমূল  অথস। 

আর যটে িাটব্দ  অথস কন্য়া হয় োহদল এর এ টি টচত্র েেুা যায়। কযমন্, োসীর  দর জে কন্য়া টিশুটি মাটলদ র 

সন্তান্ টহদসদে প্র ারন্তদর ঐ োটসটির মাটল ই েদি। এই যরদের  িন্া রাসলূলু্লাহ (স) এর যুে কথদ ই শুরু 

হদয়টিদলা। জাদহলী যুে কথদ ই টেটভন্ন যুদ্ধটেগ্রদহর ফদল ন্ারীরা যুদ্ধলি সম্পদে প্টরেে হে। ইসলাম কসই 

ন্ারীদেরদ  অটয ার ও সম্মান্ কেয়ার প্েদক্ষপ্ টন্দয়টিদলা যাদপ্ যাদপ্। এর প্রথম যাপ্ টিদলা োাঁদেরদ  

টন্দজদের প্টরোদরর সেসয  দর কন্য়া। যটেও সামাটজ  প্টরটস্থটের  ারদে সরাসটর োাঁদেরদ  টেোদহর মাযযদম 

প্টরোদরর সেসয  দর কন্য়ার মে মান্দুষর মন্মান্টস ো ও অথসনন্টে  সােলটম্বো েখন্ও বেটর হয়টন্। োই 



 

 

অন্যান্য সমসযার মে ইসলাম এটিদ ও যাদপ্ যাদপ্ সমাযান্  দরদি। কযমন্, মে, জুয়া সহ অন্যান্য সমসযার 

সমাযান্  রা হদয়টিদলা যাদপ্ যাদপ্। এ ইভাদে, যুদ্ধেটেদেরদ  োদের হারাদন্া অটয ার টফটরদয় টেদে 

ইসলামই প্রথম সাহস কেটখদয়টিদলা। অন্যান্য সমাদজ যখন্ এসে যুদ্ধেটেদের সাদথ প্শুর মে আচরে  রা হে 

েখন্ ইসলাম এদের জন্য এ টি েলুন্ামূল  টভন্নের অটয ার টন্টশ্চে  দরটিদলা। এভাদে যুদ্ধেটে ন্ারী 

মাটলদ র প্ক্ষ কথদ  সন্তান্ জে টেদলই কস আদর  যাপ্ উন্নটে লাভ  রে। েখন্ োাঁদ  আর োসী েলা হেন্া। 

োাঁদ  েলা হয় উম্মলু ওয়ালাে ো সন্তাদন্র মা। এরপ্র স্বভােেই োাঁদ  মটুি টেদয় প্র েৃ স্ত্রী  দর কন্য়ার এ টি 

মদন্াোসন্া মাটলদ র মদন্ জােদেই। সন্তান্ জে কেয়া আদেও চাইদল কযদ উ োাঁর োসীদ  মলুটে টেদয় টেোদহর 

প্রস্তাে টেদে প্ারে। এিাো যটে মাটলদ র জীেেিায় কস মটুি ন্াও প্ায়, আল্লাহ োাঁর জদন্য এমন্ এ  েযেস্থা 

করদখদিন্ যাদে কস টচরস্থায়ী মিু মান্ুষ হদয় কযদে প্াদর। আর ো হদলা- মাটলদ র মেৃযুর সাদথ সাদথ উমু্মল 

ওয়ালাে আযাে হদয় যাদে। স্বাযীন্ ন্ারী টহদসদে সমাদজ প্রটেষ্ঠা লাভ  রদে। 

ইসলাম মসুটলম খটলফার জন্য যুদ্ধেটেদের েযাপ্াদর চারটি অপ্িন্ টেদয়দি। 

এ , যটে োযয হয় োাঁদেরদ  হেযা  রদে প্ারদে। 

েইু, চাইদল োাঁদেরদ  মটুিপ্দের মাযযদম মটুি টেদে প্ারদে। 

টেন্, টেটন্ চাইদল মটুিপ্ে িাোই মটুি টেদে প্ারদেন্। 

চার, চাইদল োাঁদেরদ  োস-োসী টহদসদে মসুটলমদের মদযয েন্টন্  দর টেদে প্ারদেন্। 

ইসলাদমর স ল খটলফােেই প্টরটস্থটে অন্ুযায়ী টসদ্ধান্ত টন্দেন্। েদে অটয াংি সমদয়ই োাঁদেরদ  মটুিপ্ে ো 

টেন্া িদেসই মটুি কেয়া হে। 

ইসলাম এভাদে কয োসপ্রথা যীদর যীদর টন্মূসল  দরটিদলা, আদখরী জমান্ায় কসই োসপ্রথা আোদরা টফদর 

আসদে। েখন্ এ যরদের  িন্া অহরহ  িদে থা দে। 

 

 

এেং (এ   াদলর) জেুাটেহীন্, েস্ত্রহীন্ েটরদ্র কমষ প্াল দেরদ  (প্রেেসী  াদল) োলান্দ ািা টন্মসাে টন্দয় 

প্রস্পর েেস  রদে কেখদে’ ন্াঙ্গাপ্া, েস্ত্রহীন্ ম ূ-েটযরদ  (যার ক ান্ উপ্যুিো কন্ই) কেদির রাজা ো 

িাস  হদে কেখদে।  

কিয়ামতকিহ্নের উপর ঈমান রাখার উপিাকরতা 



 

 

 

(১) ঈমানের প্রধাে শাখাগুন ার সানে কিয়ামতকিনের গভীর সম্পিক আনে। যেমে গানয়ব বা অদৃনশের 

সানে এর সম্পিক আনে, আবার আনখরানতর সানে সম্বকিত, আবার রাসূ  (স) এর আকেত সংবানদর উপর 

ঈমাে আোর সানেও এর সূক্ষ্ম যোগসূত্র আনে। তাই কিয়ামতকিনের উপর ঈমাে রাখার মাধেনম এিজে 

মুসক নমর আক্বীদার সম্পিক আনরা মজবুত হয়। 

 

সহীহ মসুক নমর হাদীনস এনসনে, রাসু লু্লাহ (স) বন নেে-“োরা আমার উপর ঈমাে আেনব ও আমার 

আকেত কবষনয়র উপর ঈমাে আেনব তারাই মুসক ম।“ (মুসক ম- ২১) 

 

ইবনে িুদামা (রহঃ) ক নখে- “রাসূ ুল্লাহ ো সংবাদ কদনয়নেে আর ো কবশুদ্ধ প্রমানে আমরা অদৃশে কিংবা 

গানয়ব যেনি যজনেকে তার উপর ঈমাে আবশেি। আমানদর যবাধগমে যহাি বা ো যহাি আমরা কবশ্বাস 

িকর এগুন া সতে ও বাস্তব। এমেকি এসব বোখোতীত হন ও যেমেঃ কম’রাজ এর ঘটো, দাজ্জা  ও ঈসা 

(আ) এর মহারে, ইয়াজজু-মা’জজু ইতোকদ।“ 

( ামআতু  ই’কতক্বাদ- ২৪) 

যিয়ামনতর সংজ্ঞা ও এর কেদশ কনের প্রিারনভদ 

 

আল্লামা ইবনে হাজর (র) বন ে- 

“যিয়ামনতর আ ামত হন া ঐ সি  কিে োর পর পরই যিয়ামত সংঘটটত হনব।“ 

(ফাতহু  বাকর- ১৩/৭৯) 

আল্লামা কিবী ক নখনেে- 

“যিয়ামনতর কেদশ কে হন া ো হয় এর কেিটবতী সমনয় ঘটনব কিংবা যিয়ামত প্রকতটিত হওয়ার 

সময়িান  ঘটনব, কেিটবতী সমনয়র উদাহরে হন া দাজ্জা , ইয়াজজু-মাজজু, ঈসা (আ) এর অবতরে, 

আর যিয়ামনতর প্রাক্কান র উদাহরে হন া পশ্চিম কদি যেনি সূনে কর উদয়, যধা োঁয়া, কবনশষ প্রােী যবর 

হওয়া, মােুষনদরনি এিশ্চত্রত িারী আগুে।“ 

(ফাতহু  বাকর- ১৩/৩৫২) 

 

যিয়ামত কতে প্রিারঃ 

১) যোট যিয়ামতঃ প্রনতেি বেশ্চির কেজ কেজ মৃতুেনি তার যিয়ামত বন  ধনর যেয়া হয়। 



 

 

ইমাম িুরতুবী এ কবষনয় বন ে- 

“আমানদর উ ামারা জাোে, যে বেশ্চির মৃতুে সংঘটটত হনয়নে তার যিয়ামতও আরম্ভ হনয় যগনে।“ 

(আশির প্রেীত ‘আত-তােকিরাহ ফী আহওয়াক   মাওতা ওয়া উমুকর  আকখরাহ’, পিৃা-২) 

ঘটোটট যিারআে ব নে এইভানব- 

“োরা আল্লাহর সাক্ষাতনি কমেো ব নতা তারা ক্ষকতগ্রস্থ হনব, েখে তানদর িানে হঠাৎ িনর মৃতুে 

আপকতত হনব” (সূরা আেআম- ৩১) 

 

২) মধেম যিয়ামতঃ প্রকতটট প্রজনের কব ুকি যসই প্রজনের যিয়ামত কহনসনব গেে হয়। 

যেমে বা ি আব্দলু্লাহ ইবনে উোইসনি যদনখ রাসূ ুল্লাহ (স) বন নে- 

“েকদ এই বা িটট দীঘ কায় ুহয় তনব তার মৃতুে ো হওয়া অবকধ (এই প্রজনের) যিয়ামত সম্পাকদত হনবো।“ 

(মুসক ম [েববী]- ১৮/৯০) 

 

৩) বড় বা প্রধাে যিয়ামতঃ িূড়ান্ত যিয়ামত োে মাধেনম সি  মােবিূ নি কহসাব কেিানশর জনেে 

জনড়া িরা হনব। এই প্রিারটটনি উনেশে িনর রাসূ লু্লাহ (সা) বন নেে- 

“পাপ ও অোিানরর সয় াব ো হওয়া অবকধ যিয়ামত প্রকতটিত হনবো।“ 

(মুসোদ আহমাদ- ২/১৬২) 

 

যিয়ামনতর আ ামনতর প্রিারঃ 

কভন্ন কভন্ন যপ্রক্ষাপট কবনবিোয় আন মগে আ ামনতর যবশ িনয়ি ধরনের প্রিার কেব কািে িনরনেে।  

(১) গুরুনির কদি কবনবিোয় দুই প্রিারঃ 

(ি) যোট আ ামতঃ ঐ সি  আ ামত ো যিয়ামত হওয়ার অনেি িা  আনগ যেনিই শুরু হনয়নে। 

এবং ো যদখনত স্বাভাকবি ঘটোর মতই। যেমেঃ ই ম িনম োওয়া, মূখ কতা যবনড় োওয়া, মদপাে বশৃ্চদ্ধ 

পাওয়া, উোঁিু দা াে কেম কানে প্রকতনোগীতা ইতোকদ। এর কিেু কিেু আ ামত যিয়ামত শুরু হওয়া পে কন্ত 

ি নত োিনব। 

(খ) বড় আ ামতঃ ঐ সি  ঘটো ো এনিবানর যশষ সমনয় ঘটনব। এবং ো অস্বাভাকবি হনব। যেমেঃ 

দাজ্জান র প্রিাশ, ইমাম মাহদীর আকবভকাব, ঈসা (আ) এর অবতরে, পশ্চিম কদি যেনি সনূে কর উদয় 

ইতোকদ। 

 

(২) বাস্তবায়ে কবনবিোয় িার প্রিারঃ 



 

 

(ি) যোট আ ামত ো ঘনট যগনে এবং োর পুেরাবকৃি হনবো। যেমেঃ রাসলূ্লাহর (স) আগমে ও মৃতুে, 

বায়তু  মাক্বকদনসর কবজয়, কহজানের আগুে ইতোকদ। 

(খ) যোট আ ামত ো ঘনটনে ও প্রকতকেয়ত পুেরাবকৃি হনে। যেমেঃ ভূকমিনম্পর আকধিে, আমােনতর 

যখয়ােত, অনোনগের যেতৃি, মাসশ্চজদনি ি ািন র যক্ষত্র কহনসনব বেবহার িরা, জ্ঞানের হ্রাস ও মূখ কতার 

কবস্তার ইতোকদ। 

(গ) যোট আ ামত ো এখনো সংঘটটত হয়কে। যেমেঃ অন্তর ও মুসহাফ যেনি যিারআে মুনে োওয়া, 

িা’বার ধ্বংস, আরব ভূখণ্ড সবুজ হনয় উঠা, যফারানতর বুনি স্বনে কর পাহাড় যজনগ উঠা ইতোকদ। 

(ঘ) বড় আ ামত ো যশষ জমাোয় সংঘটটত হনব। যেমেঃ ইয়াজজু-মাজনুজর আকবভকাব, িো ব া প্রােীর 

প্রিাশ ইতোকদ। 

( ফাতহু  বাকর- ১৩/৮৫, আ  ইশাআহ, পিৃা- ২৯/ ১৫৩/ ১৯১,  াওয়াকমউ  আেওয়ার- ২/৬৬, আ  

ইরশাদ- ১৯৭) 

(৩) স্থাে কবনবিোয় দুই প্রিারঃ 

(ি) আসমােীঃ যে আ ামতসমূনহর ঘটোস্থ  আিাশ ও তদসং গ্ন বস্তুনত। যেমেঃ িা োঁদ কিখশ্চণ্ডত হওয়া, 

এিকদনের িা োঁদনি আিানর বড় যদখনত পাওয়া, পশ্চিম যেনি সূে ক উকদত হওয়া। 

(খ) জকমে সংকিষ্টঃ যে আ ামতসমহূ পকৃেবীর জকমনে সংঘটটত হনব। যেমেঃ কমেো েবুয়ত দাবীদার, 

মু’কমেনদর জাে িবজিারী বায় ুইতোকদ। 

(কেহায়া-১/২১৪, ফাতহু  বাকর-১১/৩৫৩) 

(৪) ফ াফ  কবনবিোয় ৩ প্রিার। 

(ি) উপিারীঃ যে সি  আ ামত মসুক ম উম্মাহর জেে উপিারী। যেমেঃ ইমাম মাহদীর আগমে, 

প্রািুে কে ইতোকদ। 

(খ) অপিারীঃ ো ইস াম ও মুসক মনদর জেে অপিারী হনব। যেমেঃ দাজ্জা , ইয়াজজু মাজজু, হতো 

ইতোকদ।  

(গ) কেরনপক্ষঃ ো কেরনপক্ষভানব সবার জনেে ভান া। যেমেঃ বই পুস্তনির আকধিে, ি নমর বেবহার 

বশৃ্চদ্ধ, ইতোকদ। 

 

প্রিারগুন ার কভন্নতা যেনি বুঝা োয় এসনবর মাধেনম আল্লাহ আমানদরনি কিেু কশক্ষা কদনত িাে। 

 

আমানদর আন াকিত হাকদনস যিয়ামনতর যে িয়টট আ ামত উনল্লখ হনয়নে সবগুন াই যোট আ ামত। 

যেগুন া অনেিিা  আনগ যেনিই শুরু হনয়নে। এর এিটট আমরা আন ািো িনরকে- দাসী তাোঁর 

মাক িনি জে যদনব। আর শেষের আলামতটি সাধারে মােুনষর শে মন্দ জিজিস তা জিন্তু িা। কিন্তু 



 

 

অনোগেরা েকদ এই অনে  সম্পনদর সংস্পনশ ক আনস তাহন  তা যিয়ামনতর আ ামনত পকরেত হয়। তা 

হন া এিিান র হতদকরদ্র রাখা রা পরবতী সমনয় দা াে-প্রাসাদ কেম কানে প্রকতনোগীতায় ক ি হনব। এই 

কবষয়টট উনল্লখ িরার উনেশে হন া, যিয়ামনতর আনগ মােুনষর স্বভাব বদন  োওয়ার কদনি ইকিত িরা। 

সাধারে রাখান র যতমে যিানো িাকহদা োনিো। কিন্তু যসই রাখা ই েখে সুউচ্চ দা ানের প্রকতনোগীতায় 

োমনব বুঝা োনে এনিবানর কেম্নকবি যেেী কিংবা আনরা দকরদ্র মােূষগুন ার িাকহদাও আিাশিুম্বী হনয় 

োনব।  

এই রাখান র িারটট ববকশষ্ট ব া হনয়নে, কেন্নবস্ত্র, েগ্নপা, দকরদ্র ও রাখা । সবগুন াই এনিবানর কেম্নস্তনরর 

ববকশষ্ট। অেি এই েম্নস্তনরর মােুষই এনিবানর উচ্চ সশুী  যেেী হনয় উঠনব। এিইভানব আনরা বুঝা োয় 

যে এইসব রাখা  উচ্চবংনশর হনবো, কিন্তু পনর হনয় উঠনব শহনরর হতকািতকা। এখানেই আনরিটট 

আ ামত পাওয়া োয়। তা হন া- রাসূ ুল্লাহ (স) বন নেে- েখে যদখনব অনোগে বেশ্চিনি গুরুিপূে ক 

িানজর যদখভা  িরনে, তাহন  যিয়ামনতর অনপক্ষা িনরা।  

সাদা যিানখ এই আ ামতটটনি ভা ও ব া োয়ো, খারাপও ব া োয়ো। এটট স্বাভাকবি ঘটো প্রবাহ 

কহনসনবই ঘটনব। কিন্তু েখে এসব ফুন নফনপ উঠা রাখা রা তানদর যোগেতার বাকহনরর দাকয়নি িন  

আসনব তখে এটট মন্দ কহনসনব ধতকবে। যেমেটা উ ামাগে বন নেে যে, এমেটা ঘটন  এসব রাখা নদর 

হানতই এি সময় ভান া মােুষরা কেগহৃীত হনব, কবশ্বস্তরা প্রতাকরত হনব, গকরবরা অকধিার হারানব। 

সম্পনদর অপবেয় হনব। আনরা ো কিেু হনব তা যতা আমরা ইকতমনধেই যদখনত শুরু িনরকে। 

এমেকি রাসূ ুল্লাহ (স) সতিক িনর বন নেে- যিয়ামনতর আনগ মসশ্চজদগুন াও উিু উিু িনর বাোনো 

হনব। 

 

হজরে উমর (রা:) েদলন্, “অেপ্র কলা টি চদল কেদলন্ এেং আটম অদন্ ক্ষে েথায় অদপ্ক্ষা  রলাম। এ 

সময় রাসলূলু্লাহ আমাদ  েলদলন্; ‘উমর! প্রশ্ন ারী কলা টিদ  টচন্দল?’ আটম েললাম, ‘(ন্া হুজুর) আল্লাহ 

এেং োাঁর রসলূই ো জাদন্ন্’। রাসলূ েলদলন্; ‘টেটন্ হদচ্ছন্ হজরে টজেরাইল (আ:)।টিক্ষা কেয়ার উদেদিয 

টেটন্ কোমাদের টন্ ি এদসটিদলন্’।” টজেটরল কচদয়দিন্ কোমরা প্রশ্ন ন্া  দরও দ্বীন্ টিখদে প্ার। 

 হাটেদস েন্সীে চারটি প্রশ্নদ  েীন্ েলা হদয়দি। োই শুযুমাত্র ইসলাম ও ঈমান্ ও ইহসান্ই যদথষ্ট ন্া, 

েরং ক য়ামদের আলামদের জ্ঞান্ ও জমান্ার টফেন্া সম্পদ স ওয়াট েহাল থা াও দ্বীদন্র অংি। 

ইেন্লু মটুন্র েদলন্ঃ রাসদূলর (স) উটি “টেটন্ কোমাদেরদ  দ্বীন্ টিক্ষা টেদে এদসদিন্” েেুাদচ্ছ সেুর 

প্রশ্নও ইলম ও োটলম টহদসদে েেয।  ারে জীেরীল (আ) ক েল প্রশ্নই  দর কেদিন্, এরপ্দরও রাসদূলর 

ভাষায় টেটন্ টিক্ষা টেদে এদসদিন্। এ  ারদন্ই েলা হদয় থাদ - সেুর প্রশ্ন হদলা জ্ঞাদন্র অদযস । 

সেুরাং কোমরা োাঁর কথদ  টিদখ ন্াও, যার হাদে আমার প্রাে োাঁর িপ্থ, আজদ  টেটন্ কয রূদপ্ এদসদিন্ 

এর আদে  খন্ও কসই রূপ্ যারে  দরন্ টন্। টেটন্ চদল যাওয়ার আদে প্যসন্ত আটম টচন্দেও প্াটরটন্। 



 

 

ইেন্লু  টয়যম (রহ) েদলন্ঃ কফদরিো ও জ্বীদন্র কেখা প্াওয়া সম্ভে আল্লাহ যাদ  কেখাদে চান্ োাঁর জন্য। 

িাইখ আবু্দল্লাহ টসটে  আল-েমাটর আল-হুসটন্ েদলন্ঃ এই  িন্া কথ  প্রেীয়মান্ হয় কয, কফদরিোরা 

 খন্ও সাদলহ োোদের  াদি প্র াি হদে প্াদরন্ ও  থাোেসা েলদে প্াদরন্। এর আদেও জীেরীল (আ) 

হাদজরা (আ) এর  াদি প্র াি হদয়টিদলন্ এেং সসুংোে টেদয়টিদলন্ কয কোমার এ সন্তান্ োাঁর টপ্োর সাদথ 

 াো টন্মসাে  রদে। এটি হাদজরার  ারামে টিদলা। টেটন্ ন্েী টিদলন্ ন্া। 

 

 
 
 
 

فاة وهكذا فاة أنهم عليهم يغلب كان العرب؛ وهم العالة، الع راة الح   البادية العرب غالب عالة، ع راة ح 
فاة أنهم عليهم يغلب هكذا،  الناس، ملوك وصاروا الدين، بهذا هللا أكرمهم حتى فقراء، عالة ع راة ح 

 البنايات يبنون البنيان؛ في يتطاولون وصاروا الناس، رؤوس صاروا ذلك، بعد هللا وأغناهم
 عهد في وبعده عهده في بدأ كله، هذا وقع وقد عليهم، هللا وس ع بعدما الكثيرة، والبيوت العظيمة،
 .وبعده خلفائه

  
 
 
সামাটরঃ 
হাটেদস টজেটরল ো উমু্মস সুন্নাহ টন্দয় আমাদের প্রথম আদলাচন্া টিল সন্ে টন্দয়। মুহাটেসদের হাটেস জমা 
 রার কক্ষদত্র েুই যরদের প্রটক্রয়া কেখা যায়। এ টি হদলা, এ ই টেষদয়র সাদথ সম্পট সে সে হাটেস এ টি 
অযযাদয় জমা  রা। টদ্বেীয়টি হদলা, এ টি হাটেদসর সেগুদলা সন্ে এ টি অযযাদয় জমা  রা। আমরা হাটেদস 
টজেটরদল টদ্বেীয় প্দ্ধটেদে এর সেগুদলা সন্ে জমা  দরটি। কসই সাদথ হাটেসটির সেগুদলা কপ্রক্ষাপ্িও জমা 
 দরটি। হাটেদস টজেটরল টন্দয় ইটেপূ্দেস এভাদে ক ান্ টেিে সং লন্ হয়টন্। োই আমরা এ াজটি  রার 
প্রয়াস কপ্দয়টিলাম। 
 
হাটেদস টজেটরদলর শুরুদে আমরা টজেটরল (আ) এর আেমন্, োাঁর কপ্ািা , বেটিষ্ট ও আচরে টন্দয় টেদিষে 
 দরটি। এদক্ষদত্র স্মরেীয় টেষয় হদলা, টেটন্ এ ইসাদথ টেপ্রীেযমসী বেটিষ্টয টন্দয় উপ্টস্থে হদয়টিদলন্। এ টি 
বেটিষ্ট োাঁদ  অপ্টরটচে থা দে সহায়ো  দরদি, আদর টি বেটিষ্ট োাঁর মদযয োদলদে ইলদমর গুন্াগুে 
ফুটিদয় েুদলদি। এখান্ কথদ  আমরা আদর টি টেষদয়র টেদ  কযদে চাই। ো হদলা ঈমান্ টন্দয় আহদল সুন্নাে 
ওয়াল জামাআদের উলামাদের মদযয এ টি মেটেদরায। টেষয়টি হদলা- ঈমান্ ট  োদে- দম? হ্রাস-েৃটদ্ধ প্ায় 
ন্াট  এ ই র ম থাদ ? এ েল উলামাদের মদে ঈমান্ হ্রাস েৃটদ্ধ প্ায়, আদর েল উলামাদের মদে ঈমান্ 



 

 

টন্শ্চল, োদেও ন্া,  দমও ন্া। এিা টন্দয় প্রায়ই আপ্ন্ারা চরম টেে স শুদন্ থা দেন্, ো এখন্ও ন্া শুদন্ 
থা দল সামদন্ শুন্দে প্াদেন্। ট ন্তু প্র ৃে টেষয় হদলা- এ েুই মদের মদযয ক ান্ টেদরায কন্ই। উভয় প্ক্ষই 
েুইটি আলাো  ন্দসপ্ট ো েৃটষ্টভটঙ্গদে েুই র দমর মে টেদয়দিন্। কযমন্িা আমরা কেদখটি টজেটরল (আ) েুইটি 
টভন্ন উদেদিয েুই র দমর বেটিষ্টয গ্রহে  দরটিদলন্। ঐ েুই বেটিষ্ট আেদে কেখদে টেপ্রীেযমসী মএন্ হদলও 
ো টিদলা আসদল এ িু সামটগ্র  উদেিযদ  সফল  রার লদক্ষয। ক ারআদন্র েুইটি আয়াদের মদযয টেদরায 
কেখদে প্ায় যাদের ইলদম  মটে আদি, েুইটি হাটেদসর মদযয টেদরায কেখদে প্ায় যাদের ইলদমর েভীরো 
কন্ই, এ ইভাদে উলামাদের মোমদের মদযয সমেয় বেটরর েেদল টেদরায খুাঁজদে চায় যাদের ইলমী অন্তর 
সং ীেস। আমরা জাটন্ কিাি স্থাদন্ কেটিট িুর স্থান্ হয়ন্া, প্রিস্ত স্থাদন্ সেট িু যদর। োই ইলদমর জেদে 
 াটময়াে হদে অন্তরদ  প্রিস্ত  রার টে ল্প কন্ই। আসুন্ আমরা এোর ঈমাদন্র হ্রাস-েৃটদ্ধ ও টন্শ্চলোর মদযয 
সমেয়  রার টেষয়টি জাটন্। আপ্ন্ারা সাযারেে এই টেষয়টি  াদরা  াদি শুন্দেন্ ন্া।  থাগুদলা অদন্  
আদলমই েদলন্ ন্া ো জাদন্ন্ ন্া। যাই কহা । 
 
কয প্ক্ষ েদলন্ ঈমান্ োদেন্া ো  দমওন্া- োাঁদের উদেিয হদলা ঈমাদন্র প্রথম টেেুর  থা। আমরা জাটন্ 
ক ান্ ট িু সৃটষ্ট হদে হদল ো এ টি সূচন্া টেেু কথদ  শুরু হদে হয়। আর ক উ যখন্ ঈমান্ আদন্ েখন্ োাঁর 
মদযয ঈমাদন্র এ টি টেেু বেটর হয়। এখন্ কসই কমৌটল  টেেুটির হ্রাস-েৃটদ্ধ হওয়ার উপ্ায় কন্ই।  ারে অন্ু 
ো প্রমােুর আ ার হ্রাস-েৃটদ্ধ হয়ন্া। েদে এর সাদথ আদরা অন্ু প্রমােু ো কযাে হদে প্াদর, ট ন্তু মূল প্রমােু 
 খন্ও আ াদর েৃটদ্ধ প্াদেন্া। আর যারা েলদি ঈমান্ হ্রাস-েৃটদ্ধ হয় োদের উদেিয হদলা ঐ মূল টেেুর উপ্র 
আদরা োেটে ঈমান্ কযাে হদে প্াদর, আোর কযাে হওয়া ঈমান্ আমদলর  মটের  ারদে  মদেও প্াদর।  
োই হাটেদস এদসদি, যার মদযয টেল প্টরমাে ঈমান্ থা দে কস জান্নাদে প্রদেি  রদে। ক ারআন্ও েদল কয, 
আল্লাহ ঈমান্দ  মুটমন্দের অন্তদর টলদখ টেদয়দিন্। আোর ক ারআন্ এিাও েলদি, যখন্ ক ারআন্ 
টেলাওয়াে  রা হয় েখন্ মুটমন্দের ঈমান্ েৃটদ্ধ প্ায়। এভাদেই মূলে সেগুদলা আয়াে-হাটেস-মোমদের 
মদযয সমেয়  রা সম্ভে। 
 
 
 
সফদরর উপ্ াটরোঃ 
সফর েযটির চটরত্রদ  উদোচন্  দর, টন্দজর অদেখা টে গুদলা প্র াি  দর। যদযসযর কযােযো সৃটষ্ট  দর। 
প্টেত্র ক ারআদন্র অসংখয আয়াদে কেি-টেদেদি ভ্রমদের প্রটে োটেে কেওয়া হদয়দি। এ  আয়াদে আল্লাহ 
েদলন্, ‘েদলা, কোমরা পৃ্টথেীদে প্টরভ্রমে  দরা এেং কেদখা, কোমাদের আদের কলা দের  ী প্টরোম 
হদয়টিল! োদের কেটির ভােই টিল মুিটর । ’ (সুরা : রুম, আয়াে : ৪২) 
 
মূলে সফদরর মাযযদম কেি-টেদেদির ন্ান্া বেটচত্রয টেষয় অেদলা ন্  দর জীেদন্র প্াদথয় সঞ্চয়  রা খুেই 
সহজ। সফদরর  ারদে মান্ুদষর কচাখ- ান্ খুদল যায়। সেয, সটি  প্থ ও প্ো গ্রহদে সহায়  হয়। আল্লাহ 
োআলা েদলন্, ‘েদে ট  োরা পৃ্টথেীদে প্টরভ্রমে  দর ন্া, যাদে োদের অন্তর অন্ুযােন্  রদে প্ারে 
এেং োদের  ান্ (সেয  থা) শুদন্ টন্ে। ’ (সুরা : হজ, আয়াে : ৪৬) 



 

 

 
টন্টেসষ্ট ভভখণ্ড কথদ  কের ন্া হদল সৃটষ্টজেদের অদন্  ট িুই অজান্া কথদ  যায়। পৃ্টথেীর এদ   স্থান্ 
এদ   বেটিদষ্টযর অটয ারী। টচত্তটেদন্ােদন্র প্ািাপ্াটি কসসে স্থাদন্ টচন্তািীলদের জন্যও রদয়দি টচন্তার 
কখারা । আল্লাহ েদলন্, ‘েদল োও, কোমরা ভভপৃ্দষ্ঠ ভ্রমে  দরা এেং কেদখা, ট ভাদে আল্লাহ প্রথমোদর 
সৃটষ্ট  দরদিন্। আোর টেটন্ কিষোদরও সৃটষ্ট  রদেন্। ’ (সুরা : আন্ ােুে, আয়াে : ২০) 
 
সফদরর প্রটে ইসলাম  খদন্া টন্রুৎসাহ  দরটন্। ইসলাদমর এ টি অন্যেম রু ন্ ো স্তম্ভ হদলা হজ। আর হজ 
প্ালন্  রদে হয় েী সপ্থ প্াটে টেদয়। ইসলাদমর আদর টি রু ন্ হদলা জা াে। জা াে আোদয়র এ টি 
গুরুেপূ্েস খাে হদলা টেত্তহীন্ মুসাটফরদ  োন্  রা।  াদরা যাত্রাপ্থদ  মসৃে  রা। এ িাো টন্টেসষ্ট প্টরমাে 
সফদরর  ারদে কশ্রষ্ঠেম ইোেে ন্ামাজদ  সংটক্ষপ্ত  রার টন্দেসি কেওয়া হদয়দি। এভাদেই টেটভন্ন উপ্াদয় 
ইসলাম ভ্রমদের প্রটে উৎসাটহে  দরদি। ইমাম িাদফটয় (রহ.) ভ্রমদের প্াাঁচটি উপ্ াটরো উদল্লখ  দরদিন্। 
এ . েুটশ্চন্তা েূর হয়। েুই. জীটে া অজসন্  রা যায়। টেন্. জ্ঞান্াজসন্  রা যায়। চার. কসৌজন্যো ও টিষ্টাচার 
কিখা যায়। প্াাঁচ. িারীটর  সুস্থো অজসন্ হয়। 
রাসূলুল্লাহ সা: েদলন্, কোমরা ভ্রমে  দরা, সুস্থ থা দে এেং কোমরা েটেমে লাভ  রদে। (টসলটসলােুল 
আহাটেস, হাটেস ন্ং-২৫৫) টেটন্ আদরা েদলন্, ‘কোমরা ভ্রমে  দরা, সুস্থ থা দে এেং কোমরা যুদদ্ধ িটর  
হও, েটন্মে লাভ  রদে।’ (টসলটসলােুল আহাটেস, হাটেস ন্ং-৩৩৫২) 
‘সফর’ ো ভ্রমে পৃ্টথেীর আটে াল কথদ  চদল আসদি। ন্েী রাসূলরা মহান্ আল্লøাাহর টন্দেসদি টেটভন্ন 
জন্প্ে ও কলা ালদয় সফর  দর ‘োওয়াটে টমিন্’ োস্তোয়ন্  দরদিন্। োাঁদের এ টন্ষ্ঠ অন্ুসারীরা যমস প্রচাদর 
ট ংো যমস ও জীেন্ োাঁচাদন্ার োটেদে আল্লøাাহর টন্দেসদি সফর েথা টহজরে  দরদিন্। টেশ্বন্েী হজরে 
মুহাম্মে সা:-দ  মহান্ আল্লাহ টমরাজ রজন্ীদে ঊর্র্ধধ্বসা াদি এ াদন্ত টন্দজর  াদি ‘সফর’  টরদয়দিন্। োই 
কো পৃ্টথেীর আটে কথদ  অেযােটয ইটেহাদসর প্াোয় অসংখয জ্ঞান্ী-গুেী, প্টণ্ডে, ন্েী-রাসূদলর ন্াম প্াওয়া 
যায়, যাাঁরা পৃ্টথেীর ন্ান্া প্রান্ত ভ্রমে  দর ভ্রমদেটেহাদস টচর স্মরেীয় ও অমর হদয় আদিন্। 
 
সফর ো ভ্রমদের প্র ারদভে : 
 
সফর ো ভ্রমেদ   ুরআন্-হােীদির আদলাদ  প্াাঁচ ভাদে ভাে  রা যায়। 
 
১. হারাম ো টন্টষদ্ধ সফর। ২. মা রূহ ো অপ্সেন্ীয় সফর। ৩. মুোহ ো জাদয়য সফর। ৪. মুস্তাহাে ো 
প্সেন্ীয় সফর। ৫. ওয়াটজে ো আেিয ীয় সফর।[7] 
 
(১) হারাম ো টন্টষদ্ধ সফর : এিা হ’ল আল্লাহ ও োাঁর রাসূল (িাঃ)-এর টেদরাটযো ো টন্টষদ্ধ  াজ সম্পন্ন 
 রার জন্য সফর  রা। কযমন্-  ুরআন্-হােীদি টন্টষদ্ধ এমন্  াজ সম্পন্ন  রার জন্য সফর  রা এেং 

কযখাদন্ মহামারী আরম্ভ হদয়দি এমন্ স্থান্ কথদ  সফর  রা। রাসূল (িাঃ) েদলন্, َُُسِمْعت مَُْفإِذَاُ بِِهُبِأَْرض 

واُفَِراًراُِمْنه ُ ج  َُوأَْنت ْمُبَِهاُفَالَُتَْخر  واَُعلَْيِه،َُوإِذَاَُوقََعُبِأَْرض   যটে কোমরা শুন্দে প্াও (দ ান্‘ فَالَُتَْقدَم 



 

 

স্থাদন্ মহামারী আক্রান্ত হদয়দি) োহ’কল কসখাদন্ কযদয়া ন্া। আর কোমরা কযখাদন্ আি কসখাদন্ আক্রান্ত 
হ’কল কসখান্ কথদ  কের হদয়া ন্া’।[8] 
 

এিাো ক ান্ মটহলার মাহরাম িাো সফর  রা। রাসূল (িাঃ) েদলন্,ُ، َمَعُِذْيَُمْحَرم  إاِلُ   ُ الَُت َسافِِرُاْلَمْرأَة

َوَمَعَهاَُمْحَرمٌُ ٌلُإِالُ  َُعلَْيَهاَُرج  ل   মটহলারা মাহরাম (যার সদঙ্গ টেোহ টন্টষদ্ধ) েযেীে অন্য‘ -َوالَُيَْدخ 
 াদরা সাদথ সফর  রদে ন্া। মাহরাম  াদি কন্ই এমোেস্থায় ক ান্ মটহলার টন্ ি ক ান্ পু্রুষ েমন্  রদে 
প্ারদে ন্া’।[9] 
 
(২) মা রূহ ো অপ্সেন্ীয় সফর : এিা হ’ল ইসলামী প্দ্ধটে িাো অন্য প্দ্ধটেদে সফর  রা। কযমন্- 
এ া ী রাদে সফর  রা, টেন্ জদন্র অটয  হ’কল  াউদ  আমীর টন্যুি ন্া  দর সফর  রা। ইেদন্ ওমর 

(রাঃ) ন্েী  রীম (িাঃ) কথদ  েেসন্া  দরন্, َُماُفِيُاْلَوْحدَةَُِماُأَُ ُُْعَلمُ لَْوُيَْعلَم ُالن اس  َماَُساَرَُراِكٌبُبِلَْيل 

 যটে কলাদ রা এ া সফদর ট  ক্ষটে আদি ো জান্ে, যা আটম জাটন্, েদে ক ান্ আদরাহী রাদে‘َوْحدَه ،ُ
এ া ী সফর  রে ন্া’।[10] 
 
(৩) মুোহ ো বেয সফর : েুটন্য়ার হালাল ক ান্  াদজর প্রদয়াজদন্ সফর  রা। কযমন্ টেদন্ােদন্র জন্য, 
েযেসাটয়   াদজ ো ক ান্ েিসন্ীয় স্থান্ কেখার জন্য সফর  রা ইেযাটে। 
 
(৪) মুস্তাহাে ো প্সেন্ীয় সফর : এিা হ’ল মসটজদে হারাম, মসটজদে ন্েেী ও মসটজদে আক্বিার উদেদিয 

ভ্রমে  রা। রাসূল কিাঃ) েদলন্, َحالُ  الر ِ إَِلىُثاَلَثَِةَُمَساِجدَُاْلَمْسِجِدُاْلَحَراِم،َُوَمْسِجِدُُالَُت َشدُُّ إاِلُ 

س وِلُصلىُهللاُعليهُوسلمَُوَمْسِجِدُالَُ ُْقَصى،الر  ‘মসটজেুল হারাম, মসটজেুর রাসূল (িাঃ) এেং 
মসটজেুল আক্বিা (োইেুল মাক্বটেস) টেন্টি মসটজে েযেীে অন্য ক ান্ মসটজদের উদেদিয সফর  রা যাদে 
ন্া।[11] 
 
ইমাম  ুরেুেী (রহঃ) েদলন্, ‘উপ্দেি গ্রহদের জন্য, পূ্েসেেসী জাটেসমূদহর ধ্বংসােদিষ ও োদের স্মৃটেসমূহ 
কেখার জন্য সফর  রা মুস্তাহাে’।[12] 
 
(৫) ওয়াটজে ো অেটিয  সফর : এিা হ’ল আল্লাহ ও োাঁর রাসূল (িাঃ)-এর ক ান্ আদেিদ  োস্তোয়দন্র 
জন্য সফর  রা। কযমন্- হদজ্জর জন্য মক্কা সফর  রা এেং মুসটলম রাষ্ট্রন্ায়  যুদদ্ধর আদেি টেদল যুদদ্ধর 

জন্য সফর  রা ইেযাটে। কযমন্ আল্লাহ েদলন্, ُِيَُ نُِفيُالن اِسُبِاْلَحج  ُُأْت ْوكََُوأَذ ِ َُضاِمر  ِرَجااًلَُوَعلَىُك ل ِ

َعِمْيقُ   ُ ُفَج   আর েুটম জন্েদের মদযয হদজ্জর ক াষো প্রচার  দর োও। োরা কোমার  াদি‘ -ي أْتِْيَنُِمْنُك ل ِ
আসদে প্াদয় কহাঁদি এেং স ল প্র ার (প্থশ্রান্ত)  ৃি ায় উদির উপ্র সওয়ার হদয় েূর-েূরান্ত হ’কে’ (হজ্জ 
২২/২৭)। 
 



 

 

ফরয ইলম অজসন্  রার জন্য কয ক ান্ স্থাদন্ ভ্রমে  রা। রাসূল (িাঃ) েদলন্,ُُِفيِه َمْنَُسلََكَُطِريقًاُيَْلتَِمس 

َطِريقًاُإِلَىُاْلَجن ِة،ُ لَهُ   ক ান্ েযটি জ্ঞান্াজসদন্র জন্য ক ান্ প্থ অেলম্বন্  রদল, আল্লাহ‘ِعْلًماَُسه َلُهللاُ 
এই অসীলায় োর জন্য জান্নাদের এ টি প্থ সুেম  দর কেন্’।[13] 
 
ইমাম ইেন্ুল ক্বাইটয়ম (৬৯১-৭৫১ টহঃ) েদলন্, রাসূল (িাঃ)-এর সফরসমূহ চার যরদন্র টিল। টহজরদের 
জন্য সফর[14], টজহাদের জন্য সফর, আর এিাই কেিী টিল[15], ওমরাহ-এর জন্য[16] এেং হদজ্জর 
জন্য সফর।[17] 
 
সফদরর আেে সমূহ : 
 
ইসলাম এ টি প্টরপূ্েস জীেন্ েযেস্থা। জীেদন্র অন্যান্য টেষদয়র ন্যায় ইসলাম সফদরর ট িু ইসলামী টন্য়ম-
 ান্ূন্ প্রেেসন্  দরদি। যা প্ালন্  রদল সফদরর মাযযদম আমরা আল্লাহর সন্তুটষ্ট অজসন্  রদে প্াটর। সফদরর 
আেেগুদলাদ  টেন্ভাদে ভাে  রা কযদে প্াদর- ১. সফদর কের হওয়ার পূ্দেসর আেে। ২. সফর অেস্থায় 
আেে। ৩. সফর কথদ  কফরার প্দথ আেে। এখাদন্ আমরা উপ্দরাি টেষয়গুটলদ   ুরআন্ ও িহীহ 
হােীদির আদলাদ  টেস্তাটরেভাদে েুদল যরার প্রয়াস প্াে ইন্িাআল্লাহ। 
 
সফদর কের হওয়ার পূ্দেসর আেে : 
 
সফদর কের হওয়ার পূ্দেস ইসলাদম ট িু টন্য়ম রদয়দি, যা প্ালদন্র মাযযদম এ জন্ মুসাটফর োর সফরদ  
আল্লাহর সন্তুটষ্ট অজসদন্র মাযযম টহসাদে গ্রহে  রদে প্াদর। 
 
    টেশুদ্ধ টন্য়ে  রা : 
 
প্রদেয  আমদলর ফলাফল টন্য়দের উপ্র টন্ভসরিীল।[18]  মুসটলদমর প্রটেটি  াজ আল্লাহর সন্তুটষ্টর জন্যই 
হ’কে হদে (যুমার ৩৯/২; আল-োইয়ন্াহ ৯৮/৫; োটফর ৪০/৬৫)। সুেরাং সফদরর পূ্দেস টেশুদ্ধ টন্য়ে 
 রা যরূরী। টেদিষ  দর হজ্জ, ওমরাহসহ অন্যান্য উত্তম সফদর। ভাল টন্য়দের মাযযদম প্রাটথসে সফরও 
ইোেদে প্টরেে হ’কে প্াদর। কযমন্- ক উ েযেসাটয়  সফদরর পূ্দেস যটে টন্য়ে  দর কয, হালালভাদে 
েযেসার মাযযদম অটজসে লাদভর ট িু অংি েরীেদের মাদে টেেরে  রা হদে, োহ’কল সফরটি ইোেে হদে। 
আোর টন্য়দের  ারদে ইসলামী সফরও টির ী  াদজ প্টরেে হ’কে প্াদর এেং জাহান্নাদম যাওয়ার  ারেও 
হ’কে প্াদর। কলা  কেখাদন্া হজ্জ ও ওমরাহ  রা। ন্াম-যদির উদেদিয জ্ঞান্ অজসদন্র জন্য কের হওয়া 
(হূে/১৫-১৬)। 
 
    ইদস্তখারার মাযযদম সফর শুরু  রা : 
 



 

 

ইদস্তখারা হ’ল  লযাে প্রাথসন্া। মান্ুষ কযদহেু োর ভটেষযৎ জাদন্ ন্া, োই টন্দজর  লযাে-অ লযাে আল্লাহর 
উপ্দর কিদে কেওয়ার জন্য অথো ক ান্ ইটঙ্গে প্াওয়ার জন্য িালােুল ইদস্তখারা আোয়  রদে হয়। টেদন্ ো 
রাদে েুই রা ‘আে িালাে আোয়  রদে এেং িালাদের টসজোয়, কিষ বেিদ  অথো সালাম টফরাদন্ার 
প্দর টন্দমের কো‘আটি প্েদে।[19] 
 

مُ  َُوالَُُالل ه  َكُبِق ْدَرتَِك،َُوأَْسأل َكُِمْنُفَْضِلَكُالعَِظْيِم،ُفَإن َكُتَْقِدر  َكُِبِعْلِمَك،َُوأْْستَْقِدر  ،ُُإنِ ْيُأْستَِخْير  أْقِدر 

َُهذَاُالْمَرَُخيُْ م ُإْنُك ْنَتُتَْعلَم ُأن  يُِديِنيَُوَمعَاِشيُِليُفُُِرٌَُوتَْعلَم َُوالَُأْعلَم ،َُوأْنَتَُعال م ُاْلغ ي ْوِب.ُال ْله 

َُهذَاُالَْمَرَُشرُ  ُبَاِرْكُِليُِفْيِه.َُوإْنُك ْنَتُتَْعلَم ُأن  ِلي،ُث م  ِليَُويَِس ْرهُ  ِليُفِْيَُُوَعاقِبَِةُأْمِريُفَاْقِدْرهُ 

َعنِ ْي،َُواْصِرْفنِْيَُعْنه ،َُواْقدُِ ُِلَيُالُرُِْدْيِنْيَُوَمعَاِشيَُوَعاقِبَِةُأَْمِرْيُفَاْصِرْفهُ  َُكاَن،ُث م  َخْيَرَُحْيث 

 -أْرِضنِْيُبِهُِ
 
‘কহ আল্লাহ! আটম কোমার টন্ ি কোমার জ্ঞাদন্র সাহাদযয  লযাদের প্রাথসন্া  রটি এেং কোমার িটির 
মাযযদম িটি প্রাথসন্া  রটি। আটম কোমার মহান্ অন্ুগ্রহ টভক্ষা চাইটি। ক ন্ন্া েুটমই ক্ষমো রাখ, আটম 
ক্ষমো রাটখ ন্া। েুটমই জান্, আটম জাটন্ ন্া। েুটমই অেৃিয টেষয় সমূদহর মহাজ্ঞান্ী। কহ আল্লাহ! যটে েুটম 
জান্ কয, এ  াজটি (এখাদন্ কয  াদজর জন্য ইদস্তখারা  রা হদচ্ছ ো মদন্ মদন্ উদল্লখ  রদে) আমার জন্য 
উত্তম হদে আমার দ্বীদন্র জন্য, আমার জীটে ার জন্য ও আমার প্টরোম ফদলর জন্য, োহ’কল ওিা আমার 
জন্য টন্যসাটরে  দর োও এেং সহজ  দর োও। অেঃপ্র ওদে আমার জন্য ের ে োন্  র। আর যটে েুটম 
জান্ কয, এ  াজটি আমার জন্য মে হদে আমার দ্বীদন্র জন্য, আমার জীটে ার জন্য ও আমার প্টরোম 
ফদলর জন্য, োহ’কল এিা আমার কথদ  টফটরদয় ন্াও এেং আমাদ ও ওিা কথদ  টফটরদয় রাখ। অেঃপ্র 
আমার জন্য মঙ্গল টন্যসারে  র, কযখাদন্ ো আদি এেং আমাদ  ো দ্বারা সন্তুষ্ট  র’।[20] 
 
    আল্লাহর টন্ ি সমস্ত প্াপ্ কথদ  েওো  রা : 
 
প্রটেটন্য়ে েু সিন্ায় েহু মান্ুষ মারা যাদচ্ছ। মান্ুষ জাদন্ ন্া  খন্ ক াথায় োর মরে হদে; েরং আল্লাহই 
জাদন্ন্ (দলাক্বমান্ ৩১/৩৪)। োই সফদরর পূ্দেস আল্লাহর  াদি সমস্ত কোন্াহ কথদ  েওো  রা উটচে। 
সাদথ সাদথ  াদরা উপ্র যুলুম  দর থা দল মাফ কচদয় কন্ওয়া এেং ঋে থা দল প্টরদিায  রা ো জাটন্দয় 
যাওয়া উটচে। 
 
    হালাল প্াদথয়র েযেস্থা  রা : 
 
সফদর যাওয়ার আদে প্টরোদরর জন্য থা া-খাওয়ার েযেস্থা  রার প্ািাপ্াটি সফদরর জন্য হালাল প্াদথয়র 
েযেস্থা  রা। হালাল রূযী িাো ক ান্ ভাল  াজই আল্লাহ  েুল  দরন্ ন্া। আেু হুরায়রা (রাঃ) হ’কে েটেসে, 
রাসূল (িাঃ) েদলন্, 
 



 

 

ْرَسِلْيَنَُفقَاَلُُإِنُ  ْؤِمِنْيَنُِبَماُأََمَرُبِِهُاْلم  ُهللاَُأََمَرُاْلم  َطي ِبًاَُوإِن  ُإِالُ  ُ)ُ:هللاََُطي ٌِبَُوالَُيَْقَبل  س ل  يَاُأَيَُّهاُالرُّ

اُِمَنُالط ي ِبَاِتَُواْعَمل ْواَُصاِلًحا( ْْ ُالس فََرَُُثمَوقَاَلُ)يأَيَُّهاُال ِذْيَنُآَمن ْواُك ل وُُْك ل ْو َلُي ِطْيل  ج  ذََكَرُالر 

َحَراٌم،َُوَمْلبَُ َحَراٌم،َُوَمْشَرب هُ  هُ  ِ.َُوَمْطعَم  ِ.ُيَاَُرب  إِلَىُالس َماِء:ُيَاَُرب  يَدَهُ  دُُّ َحَراٌم،ُأَْشعََثُأَْغبََرُيَم  س هُ 

ِلهُِلذَِلَك؟ُابُ تَجََُوغ ِذَيُبِاْلَحَراِم،ُفَأَن ىُي سُْ  
 
‘আল্লাহ ো‘আলা প্টেত্র, টেটন্ প্টেত্র টজটন্স েযেীে  েুল  দরন্ ন্া। টন্শ্চয়ই আল্লাহ মুটমন্দেরদ  কসই 
আদেিই টেদয়দিন্, কয আদেি রাসূলেেদ  টেদয়দিন্, আল্লাহ ো‘আলা েদলন্, ‘কহ রাসূলেে! প্টেত্র েস্ত্ত্ত 
আহার  র এেং কন্  আমল  র’ (মুটমন্ ৪০/৫১)। টেটন্ আদরা েদলন্, ‘কহ মুটমন্েে! আমরা কোমাদের 
কয প্টেত্র জীটে া োন্  দরটি ো কথদ  আহার  র’ (োক্বারাহ ২/১৭২)। অেঃপ্র টেটন্ এ  েযটির  থা 
উদল্লখ  রদলন্, কয েযটি েী স সফদর কের হয় এেং োর চুলগুদলা এলাদমদলা হদয় আদি ও  াপ্ে 
যুদলামটলন্। অেঃপ্র কস োর েু’হাে আ াদির টেদ  েুদল েদল, কহ রে! কহ রে! অথচ োর খােয হারাম, 
োর প্ান্ীয় হারাম, োর কপ্াষা  হারাম, কস হারাম দ্বারা প্টরপু্ষ্ট হদয়দি। এ অেস্থায় ক মন্  দর োর কো‘আ 
 েূল হ’কে প্াদর’?[21]   
 
    কেন্া-প্াওন্া ও অটিয়ে টলদখ রাখা : 
 
সফদরর পূ্দেস  েসেয হ’ল কেন্া-প্াওন্া অথো অটিয়ে থা দল টলদখ রাখা। ক ন্ন্া মান্ুষ জাদন্ ন্া কস 

ক াথায়,  খন্ মারা যাদে (দলাক্বমান্ ৩১/৩৪)। এজন্য রাসূল (িাঃ) েদলন্,  ُُلَه ْسِلم  ُم  ُاْمِرئ  َماَُحقُّ

َمْكت و َوَوِصي ت هُ  ُلَْيلَتَْيِن،ُإِالُ  ِعْندَه ،َُُبةٌَُشْىٌء،ُي ْوِصْيُفِْيِهَُيبِيت  ‘ক ান্ মুসটলম েযটির উটচে ন্য় কয, োর 
 াদি অটিয়েদযােয ট িু (সম্পে) থা ােস্থায় কস েু’রাে  ািাদে অথচ োর টন্ ি অটিয়ে টলটখে থা দে 
ন্া’।[22] 
 
    টপ্ো-মাোর অন্ুমটে টন্দয় সফদর কের হওয়া : 
 
টপ্ো-মাো জীটেে থা দল োদের অন্ুমটে টন্দয় সফদর যাওয়া উত্তম। আর মটহলা হ’কল োর অটভভােদ র 
অন্ুটমে এেং স্বামী ো মাহরাম (যার সাদথ টেোহ হারাম, কযমন্-টপ্ো, ভাই, চাচা, কিদল ইেযাটে) সহ সফদর 
কের হওয়া। ইেন্ু আেোস (রাঃ) হ’কে েটেসে, ন্েী  রীম (িাঃ) েদলন্, 
 

َوَمعََهاَُمْحَرٌم.ُالَُ ٌلُإاِلُ  َُعَلْيَهاَُرج  ل  ،َُوالَُيَْدخ  َمَعُِذْيَُمْحَرم  إاِلُ   ُ ٌلُيَاَُرس ْوَلُُت َسافِِرُاْلَمْرأَة فَقَاَلَُرج 

اْلَحجُ  َجُفِْيَُجْيِشَُكذَاَُوَكذَا،َُواْمَرأَتِْيُت ِرْيدُ  أَْنُأَْخر  ْجُمَُُفَقَالَُُ.هللاُِإِن ِْيُأ ِرْيدُ  َعَهااْخر  - 
 
‘মটহলারা মাহরাম েযেীে সফর  রদে ন্া। মটহলার মাহরাম েযেীে ক ান্ পু্রুষ োর টন্ ি েমন্  রদে ন্া। 
েখন্ এ  েযটি েলল, কহ আল্লাহর রাসূল (িাঃ)! অমু  অমু  কসন্ােদলর সাদথ আটম টজহাে  রদে 
যাটচ্ছ। ট ন্তু আমার স্ত্রী এ াট ন্ী হদজ্জর উদেদিয কের হদয়দি। টেটন্ েলদলন্, েুটম কোমার স্ত্রীর সাদথ 
যাও’।[23] মটহলাদের জন্য হদজ্জর সফদরও মাহরাম থা া যরূরী। 



 

 

 
    েযেস্থা থা দল স্ত্রী সাদথ কন্ওয়া : 
 
েী স টেদন্র উদেদিয সফর াদল সম্ভে হ’কল ও েযেস্থা থা দল স্ত্রীদ  সাদথ কন্ওয়া। আর  াদরা এ াটয  স্ত্রী 
থা দল  এেং কস এ জন্দ  সাদথ টন্দে চাইদল অথো এ জদন্র যাওয়ার েযেস্থা থা দল লিারীর মাযযদম 

এ জন্দ  টন্যসারে  রদে। আদয়িা (রাঃ) েদলন্,َُها َُخَرَجَُسْهم  إِذَاُأََرادََُسفًَراُأَْقَرَعُبَْيَنُنَِسائِِه،ُفَأَي ت ه ن 

 রাসূল (িাঃ) সফদরর মন্স্থ  রদল স্ত্রীেদের মদযয লিারী  রদেন্। যার ন্াম আসে টেটন্‘ َخَرَجُبَِهاَُمعَه ُ
োাঁদ  টন্দয়ই সফদর কের হ’কেন্’।[24] েদে হদজ্জর সফদর টেটন্ স ল স্ত্রীদ  সাদথ টন্দয়টিদলন্।[25] 
 
    সৎ  মসিীল েযটির টন্ ি কথদ  উপ্দেি কন্ওয়া : 
 
সফদর কের হওয়ার পূ্দেস সফর স্থান্ সম্পদ স অটভজ্ঞ অথো সৎ ও পু্েযোন্ কলাদ দের টন্ ি কথদ  উপ্দেি 
কন্ওয়া কযদে প্াদে। আেু হুরায়রা (রাঃ) কথদ  েটেসে, এ  েযটি েলল, কহ আল্লাহর রাসূল! আটম সফদর 

যাওয়ার ইচ্ছা কপ্াষে  দরটি, অেএে আমাদ  উপ্দেি টেন্। টেটন্ েদলন্, هللاَُِوالت ْكبِْيِرَُعلَىُُىَعلَْيَكُبِتَْقوَُ

َُشَرفُ  ْنَُعلَْيِهُالس فَرَُُ.ك ل ِ ِ الَْرَضَُوَهو  م ُاْطِوُلَهُ  ُقَاَلُالل ه  ل  ج  اُأَْنَُول ىُالر  فَلَم  - ‘অেিযই েুটম 
আল্লাহভীটে (োক্বওয়া) অেলম্বন্  রদে এেং প্রটেটি উাঁচ ুস্থাদন্ ওিার সময় ো েীর ধ্বটন্ টেদে (আল্লাহ 
আ োর েলদে)। কলা টি যখন্ চদল যাটচ্ছল কস সময় রাসূলুল্লাহ (িাঃ) েলদলন্, কহ আল্লাহ! োর প্দথর 
েযেযান্  টমদয় োও এেং োর জন্য সফর সহজের  দর োও’।[26] 
 
    সম্ভে হ’কল েৃহস্পটেোর কের হওয়া : 
 

েৃহস্পটেোর সফদর কের হওয়া উত্তম।  া‘ে টেন্ মাদল  (রাঃ) হ’কে েটেসে, َغْزَوةُِتَب ْوَكُيَْوَمَُخَرَجُفِيُ

َجَُيْوَمُاْلَخميِسُ ُأَْنُي ْخر   ন্েী  রীম (িাঃ) োেূ  অটভযাদন্ েৃহস্পটেোদর কের‘ -الَخِمْيِس،َُوَكاَنُي ِحبُّ
হ’কলন্। আর টেটন্ েৃহস্পটেোর (সফদর) কের হওয়া প্সে  রদেন্’।[27] অন্য েেসন্ায় আদি, রাসূল 
(িাঃ) েৃহস্পটেোর িাো অন্য টেদন্  মই সফদর কের হ’কেন্।[28] 
 
    টেদন্র প্রথম অংদি সফর আরম্ভ  রা : 
 
অন্যান্য  াদজর ন্যায় স াল স াল সফদর কের হওয়াও সফদরর অন্যেম আেে। িাখার ইেদন্ আো‘আহ 
োদমেী (রাঃ) হ’কে েটেসে, রাসূল (িাঃ) েদলন্, 
 

ِلُالن َهاِر.َُوَكاَنُُاَللهم ْمُِمْنُأو  ِتيُفِْيُب ك ْوِرَها.َُوَكاَنُإِذَاُبَعََثَُسِري ةًُأَْوَُجْيَشاًَُبعَثَه  َصْخٌرُبَاِرْكُِل م 

َلُالن َهار،ُفَأَثَْرىَُوَكث َرَُمال ه ، أو  ُِتَجاَرتَهُ   تَاِجراً،َُوَكاَنَُيْبعَث 
 



 

 

‘কহ আল্লাহ! েুটম আমার উম্মদের জন্য োদের স াদল ের ে োও। আর টেটন্ যখন্ কিাি-েে ক ান্ 
অটভযাদন্ বসন্যোটহন্ী প্ািাদেন্, েখন্ োদেরদ  স াদল প্ািাদেন্। আর িাখার েযেসায়ী টিদলন্। সুেরাং 
টেটন্ োাঁর েযেসার প্েয স াদলই কপ্ররে  রদেন্। ফদল টেটন্ (এর ের দে) যন্ী হদয় টেদয়টিদলন্ এেং 
োাঁর প্রচুর সম্পে হদয়টিল’।[29] 
 
    রাটত্রদে সফর  রা : 
 

প্রদয়াজদন্ রাদের কেলায়ও সফর  রা যায়। রাসূল (িাঃ) েদলদিন্, ُُالَْرَضُت ْطَوى َعَلْيك ْمُبِالدُّْلَجِةُفَإِن 

 কোমাদের ফজদরর পূ্দেস অি ার অেস্থায় সফর  রা উটচে। ক ন্ন্া রাদের কেলা যমীন্ সং ুটচে‘ بِالل ْيلُِ
হয়’।[30] গ্রীষ্ম াদল রাদের কেলা মরুভভটমর প্টরদেি িান্ডা থাদ  এেং টেদন্র কেলা থাদ  উত্তপ্ত। যখন্ 
চলাচল  ষ্টসাযয। ফদল রাদত্র ভ্রমে সহজের হয় এেং োহন্ও স্বাচ্ছদেয চলদে প্াদর।[31] 
 
    টেোয় ালীন্ কো‘আ প্াি  রা : 
 
আত্মীয়-স্বজদন্র অথসাৎ যারা োেীদে থা দে োদের কথদ  টেোয় কন্য়ার সময় টন্দমোি কো‘আ প্াি  দর 
টেোয় টন্দে- 
 

َُودَائِع ه ،ُأَْستَْوِدع كَُ هللاَُال ِذْيُالَُتَِضْيع   
 
উচ্চারে: ‘আস্তাউটে‘উ াল্লাহাল্লাযী লা-োটয‘উ ওয়াো-ই‘য়াহু’। অথস- ‘আটম কোমাদেরদ  কসই আল্লাহর 
কহফাযদে করদখ যাটচ্ছ যার কহফাযদে অেস্থান্ ারী ক উই ক্ষটেগ্রস্ত হয় ন্া’।[32]  আর যারা মুসাটফরদ  
টেোয় টেদে োরা টন্দমোি কো‘আটি প্াি  দর টেোয় টেদে। 
 

هللاَُِدْينََكَُوأََماَنتََكَُوَخَواِتْيَمَُعَمِلَك،ُأَْستَْوِدع ُ  
 
উচ্চারে: আস্তাউটে‘উল্লা-হা েীন্া া ওয়া আমা-ন্াো া ওয়া খাওয়া-েীমা আ‘মা-টল া’। অথস- ‘আপ্ন্ার 
দ্বীন্, আপ্ন্ার আমান্ে সমূহ ও আপ্ন্ার কিষ আমল সমূহদ  আল্লাহর কহফাযদে ন্যস্ত  রলাম’।[33] 
এিাো টন্দমের কো‘আটিও প্াি  রা যায়, যা রাসূল (িাঃ) জনন্  িাহােীদ  েদলটিদলন্, টযটন্ রাসূল 
(িাঃ)-দ  সফদর যাওয়ার  থা েদলটিদলন্, 
 

دَكَُ الت ْقَوىَُزو  َويَس َرُلََكُاْلَخْيَرَُحْيث َماُك ْنتََُُوَغفََرُذَْنبََكُُهللاُ   
 
উচ্চারে: যাওয়াো াল্লা-হুে োক্বওয়া ওয়া োফারা যাম্বা া ওয়া ইয়াস্ত্সারা লা াল খায়রা হায়িুমা  ুন্ো। 
অথস- ‘আল্লাহ কোমাদ  োক্বওয়ার পু্াঁটজ োন্  রুন্, কোমার কোন্াহ মাফ  রুন্ এেং েুটম কযখাদন্ই থা  
কোমার জন্য  লযােদ  সহজ  দর কেন্’।[34] 



 

 

 
    টেোয় াদল প্টরোর-প্টরজন্দ  োক্বওয়ার অটিয়ে  রা : 
 
সফর ারী প্টরোর প্রযান্ হ’কল প্টরোদরর ভাল-মে োর উপ্র টন্ভসরিীল। আর আল্লাহর েরোদর োদের 
সম্পদ স টজজ্ঞাটসে হদে।[35] আল্লাহ ো‘আলা মান্ে জাটের স লদ  লক্ষয  দর েদলন্, 
 

َُُِولَقَدُْ ُلِِل  ْواُفَإِن  ْينَاُال ِذْيَنُأ وت واُْاْلِكتَاَبُِمْنُقَْبِلك ْمَُوإِي اك ْمُأَِنُات ق واُْهللاََُوإِنُتَْكف ر  َماُفِيُالس َماَواِتَُوص 

َغِني اًَُحِمْيداًُ  -َوَماُفِيُالَْرِضَُوَكاَنُهللاُ 
 
‘আর কোমাদের পূ্দেস যাদেরদ  ট োে কেয়া হদয়দি োদেরদ  এেং কোমাদেরদ  আটম টন্দেসি টেদয়টি কয, 
কোমরা আল্লাহদ  ভয়  র। আর যটে  ুফরী  র োহ’কল আসমান্সমূদহ যা আদি এেং যা আদি যমীদন্ সে 
আল্লাহরই। আর আল্লাহ অভােহীন্, প্রিংটসে’ (টন্সা ৪/১৩১)। 
 
     র কথদ  কের হওয়ার সময় কো‘আ প্াি  রা : 
 

আন্াস (রাঃ) েদলন্, রাসূলূল্লাহ (িাঃ) েদলদিন্, কয েযটি োেী কথদ  কের হওয়ার সময় েলদে,ُِبِْسِمُهللا

بِاللُِ ةَُإاِلُ  َُعلَىُهللاُِالََُحْوَلَُوالَُق و   উচ্চারে: টেসটমল্লা-টহ োওয়াক্কালেু ‘আলাল্লা-টহ ওয়া লা تََوك ْلت 
হাওলা ওলা-লা  ুউওয়াো ইল্লা টেল্লা-হ। অথসঃ ‘আল্লাহর ন্াদম (দের হটচ্ছ), োাঁর উপ্দর ভরসা  রটি। 
আল্লাহ েযেীে ক ান্ ক্ষমো কন্ই, ক ান্ িটি কন্ই’। োদ  েলা হদে এিা কোমার জন্য যদথষ্ট হদয় কেদি, 
কোমাদ  োাঁচাদন্া হদয়দি, কোমাদ  সুপ্থ কেটখদয় কেয়া হদয়দি। েখন্ িয়োন্ োর  াি কথদ  েূদর চদল 
যায়। এ  িয়োন্ অপ্র িয়োন্দ  েদল, েুটম ঐ েযটির সাদথ ট   রদে প্ার? যাদ  সুপ্থ কেখাদন্া 
হদয়দি এেং সে র দমর অটন্ষ্ট কথদ  রক্ষা  রা হদয়দি’।[36] 
 
উমু্ম সালামা (রাঃ) েেসন্া  দরন্, রাসূলূল্লাহ (িাঃ) যখন্  র কথদ  কের হ’কেন্ েখন্ েলদেন্, 
 

ُأَْوُنَْظِلَمُأَْوُن ْظلََمُأَوُُْبِْسمُِ ُأَْوُنَِضل  بَِكُِمْنُأَْنَُنِزل  ُإِن اَُنع ْوذُ  م  َُعلَىُهللاُِالل ه  نَْجَهَلُأَْوُُهللاُِتََوك ْلت 

 -ي ْجَهَلَُعلَْينَا
 
উচ্চারে: টেসটমল্লা-টহ োওয়াক্কালেু ‘আলাল্লা-টহ আল্লা-হুম্মা ইন্না ন্া‘উযুটে া টমন্ আন্ ন্াটযল্লা আও 
ন্াটযল্লা আও ন্াযটলমা আও ন্ুযলামা আও ন্াজহালা আও ইউজহালা ‘আলাইন্া। অথস: ‘(কের হটচ্ছ) 
আল্লাহর ন্াদম, আল্লাহর উপ্র আটম ভরসা  রলাম। কহ আল্লাহ! আমরা আপ্ন্ার টন্ ি আশ্রয় প্রাথসন্া 
 রটি প্েস্খলন্ হ’কে ট ংো প্থভ্রষ্টো হ’কে ট ংো যুলুম  রা হ’কে ট ংো অেযাচাটরে হওয়া কথদ  ট ংো 
অজ্ঞোেিে  াদরা প্রটে মে আচরে  রা হ’কে ো আমাদের প্রটে  াদরা অজ্ঞো প্রসূে আচরে 
হ’কে’।[37] 
 



 

 

সফর অেস্থায় ট ি ুআেে : 
 
সফর অেস্থায় ট িু ইসলামী আেে রদয়দি, যা প্রদেয  মুসটলম সফর ারীদ  প্ালন্  রা প্রদয়াজন্। কযমন্- 
 
১. সফদরর শুরুদে সফদরর কো‘আ প্াি  রা : 
 
আব্দুল্লাহ ইেদন্ ওমর (রাঃ) হ’কে েটেসে টেটন্ েদলন্, রাসূল (িাঃ) সফদর কের হওয়ার সময় উদির উপ্র 
যীর-টস্থরোর সাদথ েসার প্র টেন্োর ‘আল্লাহু আ োর’ েলদেন্। োরপ্র েলদেন্, 
 

ْقِرِنْيَنَُوإِن اُإِلَىَُرب ِنَاُ َرُلَنَاَُهذَاَُوَماُك ن اُلَهُم  ُإِن اُنَْسأَل َكُفِْىَُسفَِرنَاُ﴿س ْبَحاَنُال ِذْيَُسخ  م  ْنقَِلب ْوَن﴾ُاَللّٰه  لَم 

ْنَُعلَْينَاَُسفََرنَاَُهذَُ ِ م َُهو  َُوالت ْقوىَُوِمَنُاْلعََمِلَُماُتَْرضىُاَلل ه  ُأَْنَتُُاَهذَاُاْلبِر  م  َواْطِوُلَنَاُب ْعدَهُاَللّٰه 

فِىُاْلَهُْ ُفِىُالس فَِرَُواْلَخِلْيفَةُ  اِحب  بَِكُِمْنَُوْعثَاِءُالس فَِرَُوَكابَِةُالص  ُإِن ِْىُأَع ْوذُ  م  ِلَُواْلَماِل،ُاَلل ه 

ْنقَلَِبُِفىُاْلَماِلَُواْلَْهلُِ  .اْلَمْنَظِرَُوس ْوِءُاْلم 
 
‘মহা প্টেত্র কসই সত্তা, টযটন্ এদ  আমাদের জন্য অন্ুেে  দর টেদয়দিন্। অথচ আমরা এদ  েিীভভে  রদে 
সক্ষম টিলাম ন্া। আর আমরা আমাদের প্রটেপ্ালদ র টন্ ি অেিযই প্রেযােেসন্  রে’ (যুখরুফ ৪৩/১৩-
১৪)। কহ আল্লাহ! আমরা আপ্ন্ার টন্ দি আমাদের এই সফদর  লযাে ও োক্বওয়া এেং এমন্  াজ প্রাথসন্া 
 টর, যা আপ্টন্ প্সে  দরন্। কহ আল্লাহ! আমাদের উপ্দর এই সফরদ  সহজ  দর টেন্ এেং এর েূরে 
 টমদয় টেন্। কহ আল্লাহ! আপ্টন্ এই  সফদর আমাদের এ মাত্র সাথী এেং প্টরোদর ও মাল-সম্পদে আপ্টন্ 
আমাদের এ মাত্র প্রটেটন্টয। কহ আল্লাহ! আটম আপ্ন্ার টন্ দি প্ান্াহ চাই সফদরর  ষ্ট, খারাপ্ েৃিয এেং 
মাল-সম্পে ও প্টরোদরর টন্ দি মে প্রেযােেসন্ হ’কে’।[38] 
 
২. সৎ কলাদ র সঙ্গী হদয় সফর  রা : 
 
সফদর ভাল সঙ্গী থা া যরূরী।  ারে সঙ্গী-সাথীর  ারদে মান্ুষ ভাল-মদের টেদ  যাটেে হয়। সৎ সঙ্গীর 
আদেি টেদয় আল্লাহ োাঁর রাসূল (িাঃ)-দ  েদলন্, ‘েুটম টন্দজদ  রাখদে োদেরই সদঙ্গ যারা স াল ও 
সিযায় আহোন্  দর োদের প্রটেপ্াল দ  োাঁর সন্তুটষ্ট লাদভর উদেদিয এেং েুটম প্াটথসে জীেদন্র কিাভা 
 ামন্া  দর োদের টে  কথদ  কোমার েৃটষ্ট টফটরদয় টন্দয়া ন্া; যার টচত্তদ  আটম আমার স্মরদে অমদন্াদযােী 
 দর টেদয়টি, কস োর কখয়াল-খুটির অন্ুসরে  দর ও যার  াযস লাপ্ সীমা অটেক্রম  দর েুটম োর 
আন্ুেেয  দরা ন্া’ ( াহাফ ১৮/২৮)। 
 

অন্ুরূপ্ভাদে ঈমান্োরদেরদ  েদলন্,َُاِدقِْين  কহ‘ يَاُأَيَُّهاُال ِذْيَنُآَمن ْواُات ق واُُهللاََُوك ون ْواَُمَعُالص 
ঈমান্োরেে! আল্লাহদ  ভয়  র এেং সেযোেীদের সদঙ্গ থা ’ (োওো ৯/১১৯)। আর এ প্রসদঙ্গ রাসূল 
(িাঃ) েদলদিন্, ‘েুটম মুটমন্ েযটি েযেীে অন্য  াদরা সঙ্গী হদে ন্া এেং কোমার খােয কযন্ প্াদহযোর 
কলা  েযেীে অন্য ক উ ন্া খায়’।[39] 



 

 

 

অন্যত্র রাসূল (িাঃ) েদলন্,ُ، َُعلَىُِدْيِنَُخِلْيِلِهُفَْلَيْنظ ْرُأََحد ك ْمَُمْنُي َخاِلل  ل  ج  -মান্ুষ োর েিুর রীটে‘الر 
ন্ীটের অন্ুসারী হয়।  াদজই কোমাদের প্রদেযদ ই কযন্ লক্ষয  দর, কস ট  যরদন্র েিু গ্রহে  দরদি’।[40] 
অন্য হােীদি রাসূল (িাঃ) সৎসঙ্গীদ  সুেিী েহন্ ারীর সাদথ েুলন্া  দরদিন্। যার সাদথ থা দল সুেিী 
প্াওয়া যায়। আর অসৎ সঙ্গীদ   ামাদরর সাদথ েুলন্া  দরদিন্। যার সাদথ থা দল  াপ্ে জ্বাটলদয় টেদে 
অথো েুেসি প্াওয়া যাদে’।[41] 
 
৩. এ া ী সফর ন্া  রা : 
 
সফর ালীন্ সমদয় এ া ী ন্া টেদয় টেন্জন্ ো োর কেিী কলা  সাদথ রাখা উত্তম। ক ন্ন্া রাসূল (িাঃ) 

েদলদিন্, ٌَُرْكب اِكبَاِنَُشْيَطانَاِنَُوالث الَثَةُ  َُشْيَطاٌنَُوالر  اِكب   ,এ া ী সফর ারী হদচ্ছ এ টি িয়োন্‘ الر 
আর এ দত্র েু’জন্ সফর ারী েু’টি িয়োন্। েদে এ দত্র টেন্জন্ সফর ারীই হদচ্ছ প্র ৃে  াদফলা’।[42] 
এ া ী সফদর ক ান্ সমসযা হ’কল ো মারা কেদল োদ  কোসল কেয়া, োফন্  াফদন্র েযেস্থা  রা, োর 
সাদথ থা া টজটন্সগুদলা সংরক্ষে  রা এেং োর মৃেুযসংোে োর প্টরোদর  াদি কপ্ৌাঁিাদন্ার সুটেযাদথস 
এ াটয  েযটির সমেদয়  াদফলার সাদথ সফর  রদে িরী‘আে উৎসাহ টেদয়দি।[43] 
 

ইেদন্ ওমর (রাঃ) ন্েী  রীম (িাঃ) কথদ  েেসন্া  দরন্,َُُماُفِيُاْلَوْحدَةَُِماُأَْعلَم َُماَُساَر لَْوَُيْعلَم ُالن اس 

ُ َوْحدَه َُراِكٌبُبِلَْيل   ‘যটে কলাদ রা এ া সফদর ট  ক্ষটে আদি ো জান্ে, যা আটম জাটন্, েদে ক ান্ 
আদরাহী রাদে এ া ী সফর  রে ন্া’।[44] ইেদন্ আেোস (রাঃ) হ’কে েটেসে, ন্েী  রীম (িাঃ) 

েদলদিন্, ي ْوِشُأْرَبعَةُ  ُالج  ،َُوَخْير  ُالس َرايَاُأْرَبع ِمئَة  َحابَِةُأْربَعَةٌ،َُوَخْير  ُالص  ،َُولَْنُي ْغلََبَُخْير  آالَف 

 সদেসাত্তম সঙ্গী হ’ল চারজন্, সদেসাত্তম কিাি োটহন্ী হ’ল চারি’ জন্, সদেসাত্তম েে‘ -اثْنَاَُعَشَرُأْلفاًُِمْنُقِلةُ 
কসন্াোটহন্ী হ’ল চার হাযার জন্। আর োদরা হাযার বসন্য স্বল্পোর  ারদে  খদন্া প্রাটজে হদে ন্া’।[45] 
 
৪. টেন্ ো োর অটয  হ’কল এ জন্দ  আমীর োন্াদন্া : 
 

আেূ সাঈে খুেরী (রাঃ) হ’কে েটেসে, রাসূল (িাঃ) েদলদিন্, ُْْواُأََحدَه م ر  ُفَْلي َؤم ِ  إِذَاَُخَرَجُثاَلَثَةٌُفِْيَُسفَر 
‘টেন্ েযটি এ দত্র সফর  রদল োরা কযন্ টন্দজদের মযয হ’কে এ জন্দ  আমীর োন্ায়’।[46] 
 
৫. সফর অেস্থায় টেভি ন্া হদয় এ টত্রে থা া : 
 
আেু িা‘লাোহ আল-খুিান্ী (রাঃ) কথদ  েটেসে, টেটন্ েদলন্, রাসূলুল্লাহ (িাঃ)-এর সাদথ কসন্াোটহন্ীর 
কলা জন্ যখন্ ক ান্ স্থাদন্ (টেশ্রাদমর জন্য) ন্ামদেন্ েখন্ োরা টেটভন্ন টেটরপ্দথ ও উপ্েয ায় িটেদয় 
প্েদেন্। কসজন্য রাসূলূল্লাহ (িাঃ) েদলন্, 
 



 

 

عَاِبَُوالَْوِديَِةُإِن َماُذَِلك ْمُِمَنُالش ْيَطاِن.ُفَلَْمَُيْنِزْلَُبْعدَُذَِلَكَُمْنزُُِإِنُ  قَك ْمُِفْيَُهِذِهُالش ِ ُتَفَرُّ اْنَضم  الًُإِالُ 

ه مُْ ُلَْوُب ِسَطَُعَلْيِهْمُثَْوٌبَُلعَم  َُحت ىُي قَال  ْمُإِلَىَُبْعض  ه  -بَْعض   
 
‘এসে টেটরপ্দথ ও প্াহােী উপ্েয ায় কোমাদের টেভি হদয় প্োিা িয়োদন্র ষেযি। (েেসন্া ারী েদলন্) 
এরপ্র কথদ  কযখাদন্ই টেটন্ ন্ামদেন্ েদলর কলা জন্ এ দত্র অেস্থান্  রে। এমন্ট  এরূপ্ েলা হ’ল কয, 
যটে এ টি  াপ্ে োদের উপ্র টেটিদয় কেয়া হয় োদের সোইদ  এর মদযয কিদ  কন্য়া সম্ভে’।[47] 

এ টত্রে হদয় সে  াজ  রার গুরুে েেসন্া  দর অন্যত্র রাসূল (িাঃ) েদলন্, ََُُوال ُفِْيُقَْريَة  َماُِمْنُثاَلَثَة 

ُفَعَلَْيَكُبِاْلَجَماَعِةُفَإِن َماُيَُ قَِدُاْستَْحَوذََُعلَْيِهم ُالش ْيَطان  إاِلُ   ُ ُالَُت قَام ُفِْيِهم ُالص الَة ُبَْدو  ئْب  ُالذ ِ أْك ل 

قَاِصيَةَُالُْ - ‘ক ান্ টেন্ েযটি োরা (জন্েহুল) গ্রাদম থা ু  অথো জন্টেরল অঞ্চদল থা ু , োদের মদযয 
িালাদের জামা‘আে  াদয়ম  রা হয় ন্া, টন্শ্চয়ই োদের উপ্র িয়োন্ প্রভাে টেস্তার  দর। সুেরাং অেিযই 
েুটম জামা‘আে  াদয়ম  রদে। ক ন্ন্া কন্ দে ো  কসই িােল-দভোদ ই খায় কয েল কিদে এ া 
থাদ ’।[48] 
 
৬. যাদলমদের অঞ্চল টেদয় অটেক্রম  রার সময়  রেীয় : 
 
আব্দুল্লাহ ইেদন্ ওমর (রাঃ) কথদ  েটেসে, ন্েী  রীম (িাঃ) যখন্ টহজর (োেূ  যুদদ্ধ যাওয়ার সময় িামূে 

জাটের ধ্বংসস্তূদপ্র) এর প্াি টেদয় অটেক্রম  দরন্ েখন্ েদলন্,ُأَْن ْواُإاِلُ  ل ْواَُمَساِكَنُال ِذْيَنَُظلَم  الَُتَْدخ 

مُْتَك ْون ْواُبَاِكْيَن،ُأَْنُي ِصْيبَك ْمَُماُأَصَُ ْحِل،ُُ.ابَه  ُتََقن َعُبِِردَائِِه،َُوْهَوَُعلَىُالر  ث م  ‘কোমরা এমন্ কলা দের 
আোসস্থদল প্রদেি  দরা ন্া যারা টন্দজরাই টন্দজদের উপ্র যুলুম  দরদি। প্রদেি  রদে ক্রেন্রে অেস্থায়, 
কযন্ োদের প্রটে কয টেপ্ে এদসটিল কোমাদের প্রটে কস র ম টেপ্ে ন্া আদস। অেঃপ্র রাসূল (িাঃ) 
োহদন্র উপ্র আদরাহী অেস্থায় টন্জ চাের টেদয় কচহারা কিদ  টন্দলন্’।[49] 
 
৭. উপ্দর উিদে ও ন্ীদচ ন্ামদে কো‘আ প্াি  রা : 
 
সফদর ো অন্য সময় উাঁচ ুস্থাদন্ উিদে আল্লাহর েেে প্র াি স্বরূপ্ ‘আল্লাহু আ োর’ এেং ন্ীদচ ন্ামদে 

‘সুোহান্া-ল্লাহ’ েলা। জাটের (রাঃ) েদলন্,ك ن اُإِذَاَُصِعْدنَاَُكب ْرنَاَُوإِذَاُنََزْلنَاَُسب ْحنَا ‘আমরা যখন্ উপ্দরর 
টেদ  উিোম, ‘আল্লা-হু আ রাে’ ও যখন্ ন্ীদচর টেদ  ন্ামোম েখন্ ‘সুব্হা-ন্াল্লাহ’ েলোম’।[50] আেূ 
মূসা আল-আি‘আরী (রাঃ) েদলন্, এ  সফদর আমরা আল্লাহর রাসূল (িাঃ)-এর সদঙ্গ টিলাম। আমরা 
যখন্ ক ান্ উপ্েয ায় আদরাহে  রোম, েখন্ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ এেং ‘আল্লাহু আ োর’ েলোম। 

আর আমাদের আওয়াজ অটে উাঁচ ুহদয় কযে। ন্েী  রীম (িাঃ) আমাদেরদ  েলদলন্,ُ يَاُأَيَُّهاُالن اس 

َسِمْيٌعُقَِرْيٌبُتَُ َمعَك ْمُِإن هُ  َوتَعَالَىُاْربَع ْواَُعلَىُأَْنف ِسك ْمُفَإِن ك ْمُاَلُتَْدع ْوَنُأََصم َُواَلَُغائِبًاُإِن هُ  هُ  بَاَرَكُاْسم 

 কহ কলা  স ল! কোমরা টন্দজদের প্রটে সেয় হও। কোমরা কো েটযর ো অন্ুপ্টস্থে  াউদ  ডা ি‘َجدُّه ،ُ
ন্া। েরং টেটন্ কো কোমাদের সদঙ্গই আদিন্, টেটন্ কো শ্রেে ারী ও টন্ িেেসী’।[51] 
 



 

 

৮. টন্টেসষ্ট েন্তদেয কপ্াঁŠিার প্র কো‘আ প্ো : 
 
খাওলাহ টেন্েু হা ীম (রাঃ) েদলন্, আটম রাসূলূল্লাহ (িাঃ)-দ  েলদে শুদন্টি, কয েযটি ক ান্ জায়োয় 
অেেরে  দর টন্দমোি কো‘আটি প্াি  রদে োহ’কল োদ  ক ান্ টজটন্স অটন্ষ্ট  রদে প্ারদে ন্া, োর 
টফদর ন্া যাওয়া প্যসন্ত। 
 

َُماَُخلََق،ُأَع ْوذ ُ اِتُِمْنَُشر ِ ِبَكِلَماِتُهللاُِالت ام   
 
‘আটম আল্লাহর প্টরপূ্েস  াদলমা সমূদহর মাযযদম আল্লাহর সৃটষ্ট স ল ট িুর অটন্ষ্টো হ’কে আশ্রয় 
চাই’।[52] 
 
৯. সফর অেস্থায় কেিী কেিী কো‘আ  রা : 
 
সফর অেস্থায় আল্লাহ কো‘আ  েুল  দরন্। োই সফর অেস্থায় কেিী কেিী কো‘আ  রদে হদে। ন্েী  রীম 

(িাঃ) েদলন্, ُِاْلَمْظل وم َسافِِرَُودَْعَوةُ  اْلم  اْلَواِلِدَُودَْعَوةُ  ُدَْعَوةُ  ُِفيِهن  ْستََجابَاٌتُالََُشك  ُم  ُدََعَوات   ثاَلَث 
‘টেন্ েযটির কো‘আ টন্ঃসদেদহ  েুল হয়: টপ্ো-মাোর কো‘আ, মুসাটফদরর কো‘আ, মাযলূদমর 
কো‘আ’।[53]  হজ্জ ো ওমরার সফর হ’কল হদজ্জর  াদজর মদযয, ফাাঁদ  ফাাঁদ  অটয  কো‘আ  রা। ইেন্ু 

ওমর (রাঃ) কথদ  েটেসে, ন্েী  রীম (িাঃ) েদলন্,ُِهللا َُوْفدُ  ْعتَِمر  َُواْلم  اْلَغاِزيُفِْيَُسِبْيِلُهللاَُِواْلَحاجُّ

َُ فَأَْعَطاه ْم،َُُجاب ْوه ُدََعاه ْمُفَأ َوَسأَل ْوهُ  ‘আল্লাহর প্দথর বসটন্ , হজ্জ ও ওমরা যাত্রীেে আল্লাহর প্রটেটন্টয। 
োরা আল্লাহর টন্ ি কো‘আ  রদল টেটন্ ো  েুল  দরন্ এেং ট িু চাইদল ো োদেরদ  োন্ 
 দরন্’।[54] 
 
১০.  ুম ো টেশ্রাদমর প্রদয়াজন্ হ’কল চলাচদলর রাস্তা প্টরেযাে  রা : 
 
আেু হুরায়রা (রাঃ) হ’কে েটেসে, রাসূল (িাঃ) েদলন্, 
 

واُِبَهاُنِقَُُإِذَا َيَهاَُسافَْرت ْمُفِيُاْلِخْصِبُفَأَْعط واُاإِلبَِلَُحظ َهاُِمَنُالَْرِضَُوإِذَاَُسافَْرت ْمُفِيُالس نَِةُفَبَاِدر 

ُبِالل ْيِل، َُِوَمأَْوىُاْلَهَوام ِ ُالد َواب  ق  ْست ْمُفَاْجتَِنب واُالط ِرْيَقُفَإِن َهاُط ر   َوإِذَاَُعر 
 
‘কোমরা যখন্ উেসর ভভটম টেদয় প্থ অটেক্রম  র, েখন্ উিদ  ভভটম কথদ  োর অংি োও (অথসাৎ 
ট িুক্ষদের টেচরদের জন্য কিদে োও)। আর যখন্ েুটভসক্ষগ্রস্ত ো অন্ুেসর ভভটম টেদয় প্থ অটেক্রম  র েখন্ 
োোোটে (োদের চলার িটি ো ী থা দে) ো অটেক্রম  দর যাও। আর যখন্ রাটত্র যাপ্দন্র জন্য 
ক াথাও অেেরে  র, েখন্ প্দথ (োেু খািাদন্া) কথদ  সদর থা দে। ক ন্ন্া ো হদচ্ছ জীেজন্তু ও সাপ্-
টেচু্ছ ইেযাটের রাটত্রদেলার আশ্রয়স্থল’।[55] 
 



 

 

সফর অেস্থায় রাসূল (িাঃ)-এর  ুমাদন্ার টন্য়ম সম্পদ স অন্য হােীদি এদসদি,َُس َُفعَر  إِذَاَُكاَنُفِْيَُسفَر 

ُاْضَطَجَعَُعلَىُ َعلَىَُكف ِهُِبِلَْيل  َوَوَضَعَُرأَْسهُ  ْبحَُِنَصَبُِذَراَعهُ  َسُق بَْيَلُالصُّ يَِمْينِِهَُوإِذَاَُعر  - ‘টেটন্ 
সফররে অেস্থায় রাদে  ুম কথদ  জাগ্রে হ’কল ডান্  াদে শুদয় থা দেন্। আর কভাদরর  ািা াটি সমদয় 
জাগ্রে হ’কল োাঁর োহু োাঁে  টরদয় হাদের োলুদে ভর  দর শুদয় থা দেন্’।[56] 
 
১১. স াদল কো‘আ প্াি  রা :  
 
আেু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’কে েটেসে, টেটন্ েদলন্, যখন্ ন্েী  রীম (িাঃ) সফদর থা দেন্ কভার হ’কল 

েলদেন্, م َُصاِحْبنَاُفَأَْفِضْلَُعلَْينَاَُعائِذًاُبُِ ْسِنُبَالَئِِهَُعلَْينَاُالل ه  اللَُِسِمَعَُساِمٌعُِبَحْمِدُهللاَُِوِنْعَمتِِهَُوح 

 সেসদশ্রাো শ্রেে  দরদিন্, আমরা আল্লাহর প্রিংসা  রটি, আমাদের প্রটে োাঁর কন্‘মদের‘ِمَنُالن اِر،ُ
স্বী ৃটে প্রোন্  রটি। কহ আমাদের রে! েুটম আমাদের সাথী হও ও আমাদের প্রটে েয়া  দরা। আমরা 
আল্লাহর  াদি জাহান্নাদমর আগুন্ কথদ  আশ্রয় চাই’।[57] 
 
১২. সফদর েযেহৃে প্শু ো টজটন্দসর প্রটে সেয় হওয়া : 
 
সফদরর  াদজ েযেহার হওয়া টজটন্দসর প্রটে সেয় হ’কে হদে। চাই ো প্শু কহা  ো আযুটন্  যান্োহন্ 
কহা । প্শু হ’কল োদ  সটি  সমদয় খােয-প্ান্ীয় কেওয়া টেশ্রাদমর েযেস্থা  রা এেং োর প্রটে যুলুম ন্া 
 রা। আর আযুটন্  যান্োহন্ হ’কল কসিা ন্ষ্ট ন্া  রা অপ্রদয়াজন্ীয় ট িু ন্া কলখা ইেযাটে। 
 
১৩. সওয়ারী কহাাঁচি কখদল েলদে : 
 
আেুল মালীহ (রহঃ) এ  েযটি কথদ  েেসন্া  দরন্, টেটন্ েদলন্, আটম এ টি সওয়ারীদে ন্েী  রীম 
(িাঃ)-এর টপ্িদন্ েসা টিলাম। হিাৎ োর সওয়ারী কহাাঁচি কখদল আটম েললাম, িয়োন্ ধ্বংস হদয়দি। টেটন্ 
েলদলন্, এ থা েল ন্া, কয িয়োন্ ধ্বংস হদয়দি। ক ন্ন্া েুটম এ থা েলদল কস অহং াদর  দরর মে েে 
আ ৃটের হদয় যাদে এেং কস েলদে, আমার ক্ষমো হদয়দি। অেএে েল, টেসটমল্লাহ ো আল্লাহর ন্াদম। যখন্ 
েুটম টেসটমল্লাহ েলদে িয়োন্ হ্রাসপ্রাপ্ত হদয় মাটির মে হদয় যাদে’।[58] 
 
১৪. সফদর  ু ুর ো  ণ্টা ন্া রাখা :  
 

আেূ হুরায়রা (রাঃ) কথদ  েটেসে, রাসূল (িাঃ) েদলন্,ُ،ْفقَةًُفِْيَهاَُكْلٌبَُوالََُجَرٌس ر  ُاْلَمالَئَِكةُ  الَُتَْصَحب 
‘কফদরিোরা ঐ সফর ারী েদলর সদঙ্গ অেস্থান্  দরন্ ন্া, যাদে ক ান্  ু ুর ো  ণ্টা থাদ ’।[59] অন্য 
হােীদি রাসূল (িাঃ) েদলদিন্, ‘ ণ্টাই হ’ল িয়োদন্র োাঁটি’।[60] 
 
১৫. সফদর সঙ্গী-সাথীদের যথাসাযয সাহাযয  রা : 
 



 

 

আেূ সাঈে খুেরী (রাঃ) কথদ  েটেসে, টেটন্ েদলন্, এ ো আমরা ক ান্ সফদর ন্েী  রীম (িাঃ)-এর সদঙ্গ 
টিলাম। এমন্ সময় জনন্  েযটি সওয়ারীদে আদরাহে  দর আেমন্  রল। অেঃপ্র কস োর েৃটষ্ট ডাদন্-

োদম টফরাদন্া শুরু  রল। ো কেদখ রাসূল (িাঃ) েদলন্, ُفَْليَع ُ َُظْهر  فَْضل  بِِهَُعلَىَُمْنُالَُُدَُْمْنَُكاَنَُمعَهُ 

ُفَْليَع ْدُبِِهَُعلَىَُمْنُالََُزادَُلَه ُ فَْضٌلُِمْنَُزاد  َوَمْنَُكاَنُلَهُ   ,যার টন্ ি অটেটরি সওয়ারী আদি‘ َظْهَرُلَهُ 
যার কন্ই োর জন্য কযন্ টন্দয় আদস, আর যার টন্ ি টন্দজর প্াদথয়র অটেটরি রদয়দি, যার কন্ই োর জন্য 
কযন্ টন্দয় আদস’।[61] 
 
১৬. সমস্ত প্াপ্ াজ কথদ  টেরে থা া : 
 
সফদর স ল প্র ার েৃিযমান্ ও অেৃিয প্াপ্  াজ কথদ  টেরে থা া যরূরী। টেদিষ  দর হদজ্জর সফদরর 

েযপ্াদর আল্লাহ ো‘আলা েদলদিন্,ُُفَالََُرفََثَُوالَُف س ْوَق ُاْلَحج  ْعل ْوَماٌتُفََمنُفََرَضُفِْيِهن  ٌرُم  ُأَْشه  اْلَحجُّ

ُ،ِ  হদজ্জর সময় টন্টেসষ্ট মাসসমূহ। অেএে এই মাসসমূদহ কয টন্দজর উপ্র হজ্জ আদরাপ্‘َوالَُِجدَاَلُفِيُاْلَحج 
 দর টন্ল, োর হদজ্জ অিীল ও প্াপ্  াজ এেং েেো-টেোে বেয ন্য়’ (োক্বারাহ ২/১৯৭)। 
 
১৭. ক ান্ গ্রাদম প্রদেদির সময় কো‘আ প্াি  রা : 
 
সফর  াদল ক ান্ গ্রাদম প্রদেি  রদল টন্দমোি কো‘আ প্াি  দর প্রদেি  রদে, 
 

مُ  ُالش يَاِطْيِنَُوَماُُالل ه  ُالََرِضْيَنُالس ْبعَُِوَماُأَْقلَْلَنَُوَرب  ُالس َماَواِتُالس ْبعَُِوَماُأَْظلَْلَنَُوَرب  َرب 

ِبَكُِمْنَُشر ُِ يَاحَُِوَماُذََرْيَنُأَْسأَل َكَُخْيَرَُهِذِهُاْلقَْريَِةَُوَخْيَرُأَْهِلَهاَُوأَع ْوذُ  ُالر ِ َُهاُأَْضلَْلَنَُوَرب  َوَشر ِ

َُماُفِْيَها  -أَْهِلَهاَُوَشر ِ
 
‘কহ সপ্তা াি ও যা ট িু োর ন্ীদচ রদয়দি োর রে! কহ সপ্ত যমীন্ ও োর উপ্দর যা ট িু রদয়দি োর রে, 
িয়োন্ ও যাদের োরা প্থভ্রষ্ট  দরদি োদের রে এেং কহ প্রোটহে োোস ও োোদস যা ট িু উটেদয় টন্দয় 
যায় োর ের। টন্শ্চয়ই আমরা কোমার টন্ ি এই গ্রাম ও এর অটযোসীদের  লযাে  ামন্া  টর এেং আমরা 
কোমার টন্ ি এই গ্রাম ও গ্রামোসীদের ও এর মদযয কয অটন্ষ্ট ও অমঙ্গল আদি ো হ’কে আশ্রয় চাই’।[62] 
 
১৮.  াদরা োটেদে/ দর প্রদেদির টন্য়ম : 
 
সফর অেস্থায় ো অন্য সময়  াদরা  দর ো োেীদে প্রদেদির সময় োেীওয়ালার অন্ুমটে টন্দে এেং সালাম 
টেদয় প্রদেি  রদে’।[63] োেীওয়ালা ক ান্  ারদে অন্ুমটে ন্া টেদল ো টফদর কযদে েলদল টফদর যাদে’ 
(ন্ূর ২৪/২৮)। 
 
প্টরটিষ্টঃ 
 



 

 

ওটহর প্র ার 

১. সেয স্বেঃ স্বদের মাযযদম ন্ােী  ারীম (ملسو هيلع هللا ىلص)-এর উপ্র ওহী অেেীেস হয়। 
 

২. টফটরিো কেখা ন্া টেদয় অথসাৎ অেৃিয অেস্থান্ কথদ ই রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص)-এর অন্তদর ওহী প্রদেি  টরদয় কেন্। 

এ প্রসদঙ্গ ন্ােী  ারীম (ملسو هيلع هللا ىلص) কযমন্টি ইরিাে  দরদিন্ঃ 
 

إنُروحُالقدسُنفثُفيُروعىُأنهُلنُتموتُنفسُحتىُتستكملُرزقها،ُفاتقواُهللاُوأجملواُفيُ)

الُينالُإالُُالطلب،ُوالُيحملنكمُاستبطاءُالرزقُعلىُأنُتطلبوهُبمعصيةُهللاُ،ُفإنُماُعندُهللا

 (بطاعته
 
অথসঃ ‘টজেরাঈল (আঃ) টফটরিো আমার অন্তদর এ  থা টন্দক্ষপ্  রদলন্ কয, ক ান্ আত্মা কস প্যসন্ত 
মৃেুযেরে  রদে ন্া কয প্যসন্ত োর ভাদেয যেিু ু খাদেযর েরাে রদয়দি পু্দরাপু্টরভাদে ো কপ্দয় ন্া যাদে। 
অেএে, কোমরা আল্লাহদ  সমীহ  র এেং রুটজ অদেষদের জন্য ভাল প্থ অেলম্বন্  র। রুটজ প্রাটপ্তদে 
টেলম্ব হওয়ায় কোমরা আল্লাহর অসদন্তাদষর প্থ অদেষদে কযন্ উদ্বুদ্ধ ন্া হও।  ারে, আল্লাহর টন্ ি যা ট িু 
রদয়দি ো োাঁর আন্ুেেয িাো প্াওয়া েুস্কর। 
 

৩. কফদরিো মান্ুদষর আ ৃটে যারেপ্ূেস  ন্ােী  ারীম (ملسو هيلع هللا ىلص)-দ  সদম্বাযন্  রদেন্। োরপ্র টেটন্ যা ট িু 

েলদেন্ ন্ােী  ারীম (ملسو هيلع هللا ىلص) ো মুখস্থ  দর টন্দেন্। এ অেস্থায় সাহােীেে (রাঃ)ও কফদরিোদ  কেখদে 
কপ্দেন্। 
 

৪. ওহী অেেীেস হওয়ার সময় ন্ােী  ারীম (ملسو هيلع هللا ىلص)-এর টন্ ি  ন্টার িুন্ িুন্ ধ্বটন্র মদো ধ্বটন্ কিান্া কযে। 
ওহী ন্াটযদলর এিাই টিল সে চাইদে  টিন্ অেস্থা। িুন্ িুন্ ধ্বটন্র সংদ ে প্র াি  রদে  রদে টফটরিো 

ওহী টন্দয় আেমন্  রদেন্ এেং ন্ােী (ملسو هيلع هللا ىلص)-এর সদঙ্গ সাক্ষাৎ  রদেন্। ওহী ন্াটযদলর সময়  টিন্ িীদের 

টেদন্ও রাসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص)-এর  প্াল কথদ   াম েরদে থা ে। টেটন্ উদষ্ট্রর উপ্র আদরাহেরে অেস্থায় 

থা দল উি েদস প্েে। এ  েফা এইভাদে ওহী ন্াটযল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص)-এর উরু যায়ে টেন্ 

সাদেে (ملسو هيلع هللا ىلص)-এর উরুর উপ্র টিল। েখন্ োাঁর উরুদে এেই ভারদোয হদয়টিল কয মদন্ হদয়টিল কযন্ উরু 
চভেস হদয় যাদে। 
 

৫. ন্ােী  ারীম (ملسو هيلع هللا ىلص) টফটরিোদ  ক ান্ ক ান্ সময় টন্জস্ব জেেে আ ৃটেদে প্রেযক্ষ  রদেন্ এেং 

আল্লাহর ইচ্ছায় কসই অেস্থাদেই টেটন্ োাঁর টন্ ি ওহী টন্দয় আেমন্  রদেন্। ন্ােী  ারীম (ملسو هيلع هللا ىلص)-এর এ 
র ম অেস্থা েু’োর সং টিে হদয়টিল যা আল্লাহ ো‘আলা সূরাহ ‘ন্াজদম’ উদল্লখ  দরদিন্। 
 



 

 

৬. প্টেত্র টম’রাজ রজন্ীদে রাসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) যখন্ আ াদির উপ্র অেস্থান্  রটিদলন্ কসই সময় আল্লাহ 
ো‘আলা ন্ামায এেং অন্যান্য টেষয় সম্পদ স সরাসটর হু ুদমর মাযযদম ওহীর েযেস্থা  দরটিদলন্। 
 

৭. আল্লাহ ো‘আলার সদঙ্গ ন্ােী  ারীম (ملسو هيلع هللا ىلص)-এর সরাসটর  দথাপ্ থন্ কযমন্টি হদয়টিল, কেমটন্ মূসা 
(আঃ)-এর সদঙ্গ হদয়টিল। মূসা (আঃ)-এর সদঙ্গ কয আল্লাহ ো‘আলার  দথাপ্ থন্ হদয়টিল  ুরআন্ 

 ারীদম ো অ ািযভাদে প্রমাটেে হদয়দি। ট ন্তু আল্লাহ ো‘আলার সদঙ্গ ন্ােী  ারীম (ملسو هيلع هللا ىلص)-এর  দথাপ্ থদন্র 
েযাপ্ারটি হােীস দ্বারা প্রমাটেে হদয়দি ( ুরআন্ দ্বারা ন্য়)। 
 
 
 
ট িু প্রশ্নঃ 
১)প্রশ্নঃ ন্েী এেং রাসূল(আলাইটহমুস সালাম)দের মদযয আসমাটন্ ট োে ন্াটযল হওয়া ো ন্া হওয়া েযেীে 
োাঁদের োটয়ে - েসেয ো মযসাোয় ক ান্ প্াথস য আদি ট ? 
ন্েী ও রাসুদলর মদযয  প্াথসদ যর েযাপ্াদর উলামাদয়  ক রামদের  মাদে অদন্   মেটেদরায  রদয়দি ।  
সেদচদয় টন্ভসরদযােয মে হদলাঃ 
রাসুল োহাদ  েলা হয়, টযটন্ ন্েুন্ িরীয়ে  টন্দয় এদসদিন্। 
এর েুই িুরেঃ 
০১) ঐ িরীয়ে  এদ োদরই ন্েুন্,ইটেপ্ূদেস এই িরীয়ে ক হই কপ্ি  দরন্টন্। 
(০২) ইটেপ্ূদেস  ঐ িরীয়ে  টন্দয় ক হ এদসটিদলা,ট ন্তু কযই  ওদমর  াদি টেটন্ এদসদিন্,োদের  াদি 
এিা ন্েুন্। 
কযমন্ হযরে ঈসমাইল আঃ োর োো হযরে ইব্রাটহম  আঃ এর িরীয়ে  টন্দয়ই এদসটিদলন্,ট ন্তু জুরহাম 
কোদত্রর টন্ ি ঐ িরীয়ে  ন্েুন্ টিদলা,কযদন্া এই িরীয়ে ঐ  ওদমর জন্য ন্েুন্ টিদলা। 
, 

★এেং ন্েী োহাদ  েলা হয় যাহার উপ্র ওটহ আদস,চাই টেটন্ ন্েুন্ িরীয়ে টন্দয় আসু ,ো পু্রােন্ 
িরীয়দেরই টেটন্ মুোটল্লে কহা । 
কযমন্ েন্ী ঈসরাদয়দলর অটয াংি ন্েীই হযরে মুসা আঃ এর িরীয়দের োওয়াে কেওয়ার জন্য 
এদসটিদলন্। 
, 
িাইখুল ইসলাম  আল্লামা টিটব্বর আহদমে উসমান্ী রহঃ ন্টে ও রাসুদলর মদযয  প্াথস য েেসন্া  দরন্ কয ন্েী 
েলা হয় যাদের  াদি আল্লাহর প্ক্ষ কথদ  ওটহ আদস। 
, 
আটম্বয়াদয় ক রামদের মদযয ট িু ন্েীর টেদিষে মযসাো কেওয়া হদয়টিদলা,কযমন্ োদেরদ   াদফরদের 
কমা াদেলায় পৃ্থ  উম্মদের  াদি প্ািাদন্া হদয়টিদলা,অথো ন্েুন্ ট োে এেং স্বয়ংসমু্পন্স িরীয়ে  কেওয়া 
হদয়টিদলা। 
 



 

 

 
২)প্রশ্নঃোক্বেীদরর ২ ন্ং স্তদর েলা হদয়দি মাদয়র েদভস ৪০ টেন্ প্র রুহ ফুাঁদ  কেয়া হয় এেং ৪ টি টজটন্স 
টলদখ কেয়া হয়। আমরা কো জাটন্ প্রদেযদ র ভােয ৫০ হাজার েির পূ্দেসই কলখা হদয়দি। োহদল ট  জদের 
প্র কথদ ই ভাদেযর সংদযাজন্ টেদয়াজন্ শুরু হদয় যায়? 
 
ো টের ো পূ্েসদলখদন্র স্তর চারটি। োহদলা, 
 
১.   ো টেদর আম : সে সৃটষ্টর জন্য লাওদহ মাহফুদজ কয ভােয টলটপ্েদ্ধ রদয়দি োদ  ো টেদর আম ো 
সাযারে ভােয েলা হয়। আল্লাহ োআলা েদলন্, ‘আপ্টন্ ট  জাদন্ন্ ন্া, টন্শ্চয়ই আল্লাহ আসমান্ ও জটমদন্ 
যা ট িু রদয়দি কস টেষদয় প্টরজ্ঞাে, টন্শ্চয়ই ো ট োদে টলটপ্েদ্ধ রদয়দি, টন্শ্চয়ই ো আল্লাহর  াদি খুেই 
সহজ। ’ (সুরা হজ, আয়াে : ৭০) 
 
২.   ো টেদর উমুটর ো জীেন্েযাপ্ী ভােযটলটপ্ : এ যরদন্র ো টের লাওদহ মাহফুদজ টলটপ্েদ্ধ ো টের 
কথদ  টভন্ন। ক ন্ন্া ো টেরুল উমুটর প্টরেেসন্ হয়, এমন্ট  টেলুপ্তও হয়। আর যা লাওদহ মাহফুদজ 
টলটপ্েদ্ধ রদয়দি ো  খন্ই প্টরেটেসে হয় ন্া। এ েযাপ্াদর আল্লাহ েদলন্, ‘আল্লাহ যা চান্ টেলুপ্ত  দরন্ 
এেং যা চান্ অেটিষ্ট রাদখন্। োাঁর  াদি রদয়দি মূল ট োে। ’ (সুরা রাে, আয়াে : ৩৯) 
 
     ওমর ইেদন্ খাত্তাে (রা.) েলদেন্, ‘কহ আল্লাহ! যটে আপ্টন্ আমাদ  হেভােয টলদখ থাদ ন্ েদে ো 
মুদি কেন্ এেং আমাদ  ভােযোন্ টলদখ কেন্। ’ (ট সমুল হাটেস : ৫/১৩) 
 
     মুহাটেসদের মে হদলা, এর দ্বারা উদেিয হদলা কফদরিোদের  াদি টেেযমান্ ভােযটলটপ্। 
 
৩.   ো টেদর সান্ুটে ো োটষস  ভােযটলটপ্ : ো লাইলােুল  েদর টলটপ্েদ্ধ  রা হয়। আল্লাহ েদলন্, ‘এ 
রাদে প্রদেয  প্রজ্ঞাপূ্েস টেষয় টস্থর ৃে হয়। ’ (সুরা েুখান্, আয়াে : ৪)  
 
৪.   বেন্টেন্ ভােযটলটপ্ : প্রটেটেন্ আল্লাহ োআলা োাঁর োোর জন্য যা োন্  দর থাদ ন্ োদ ই বেন্টেন্ 
ভােযটলটপ্ েলা হয়। আল্লাহ োআলা েদলন্, ‘টেটন্ প্রেযহ গুরুেপূ্েস  াদজ রে। ’ (সুরা আর রহমান্, 
আয়াে : ২৯) 
 
৩)প্রশ্নঃ েেসমান্ কয সারদোটস মাোর ন্াদম জ ন্য  মস শুরু হদয়দি ো ট  ট য়ামদের আলামে কযমন্ োসী 
োর মটন্েদ  জে টেদে এই অংিিু ুর আওোয় প্দে? 
 
এটি এ টি চমৎ ার প্রশ্ন। হযাাঁ। এটিও হাটেদস উদল্লটখে োসীর েদভস মাটলদ র জদের অন্তভুসি।  ারন্ 
সারদোটসর কক্ষদত্র কয ঐ ন্ারীর েভস ভাো কন্য় কস প্ক্ষান্তদর ঐ ন্ারীরই মাটল , সুেরাং োর সন্তান্ও 
প্ক্ষান্তদর মাটল প্দক্ষর টহদসদে মাটল ই েদি। সুেরাং োচ্চাটি টন্দজর োসীর েদভসই জে কন্য়। এেং জদের 



 

 

প্দরও এই টেষয়টি আদরা প্র ি হদয় েুো যায়।  ারে এরপ্র কথদ  ঐ সন্তাদন্র সাদথ ঐ েভসযাটরন্ীর সাদথ 
আর ক াদন্া সম্প স থাদ ন্া।   আদর টি হাটেদস আদি ক য়ামদের আলামদের মদযয এ টি হদলা- কিষ 
জমান্ায় প্টরচয়হীন্ সন্তান্ কেদে যাদে।  
 

ওয়ামা োওটফট  ইল্লা টেল্লাহ 
সমাপ্ত 

 
 
 
 
 
 


