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হে�র মমর্ার ্ ও ি্  
ড. েম্হ্�দ ম্নজুের ইল্হী 

 

আ�্হর ৈনকটয ্  া্র স্ো স�েকরর র ীর ্  ্ক্য়্ ্ 

ইব্দ্ে র েচ ন্য় উ�ু� মুওমেনর অমূলয স�দদ আর হ� েস 

 ্ক্য়্ ্ ইব্দ্  চচর্র  ক  রময় কমর ্ল্  বং ও কর, 

কুফর ্ ওবদ‘আ  মু� হেয় ঈম্েনর অনুরম ম্হ�য অজরেনর 

 ক সমৃ� র্ঠ ্ল্দ হ� ন্মক   র্ঠ ্ল্ে ই আ�্হর স্ো 

র ীর োেক র ীর র হে  া্েক  া্র ও�য় ব্�্েদর স�কর, 

আনুরে যর ন্ন্মুুী সুুম্য় ওস� হয়  ্েদর মন, আ�্হর 

স্মেন দীন ্ হীন ্ �ক্ে র মধয ওদেয়  ঔলয র্য়  ্েদর 

হদয়দ 

 

হে�র মেধয আ�্হ  ্‘আল্ দুওনয়্ ্ আওুর্ে র ন্ন্ওবধ 

কলয্েের ওবরুল সম্ের্হ  ওটেয়েেন বেলই েস সব কলয্েের 

অজরনেক ও ওন হে�র লিযম্য্ ্ মূলমমর ওহস্েব ওনধর্রে 

কেরেেনদ ও ওন কুরআেন ে ্ুে্ কেরেেন,  
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ّذِن ﴿
َ
ِ  َّاِس ٱ ِ�  َوأ   جِّ �َۡ ٱب

ۡ
ٰ  رَِجاٗ�  تُوكَ يَ�   َضاِمرٖ  ُ�ِّ  َوَ�َ

ۡ
 فَّجٍ  ُ�ِّ  ِمن �ِ�َ يَأ

ْ ّلِيَشۡ  ٢ َعِميقٖ   ]  ٢٨  ،٢٧:  حلج[ ﴾  لَُهمۡ  فِعَ َمَ�ٰ  َهُدوا

‘‘আর  ুওম ম্নুেুর মেধয হে�র ে ্ুে্ দ্্,  ্র্ ে ্ম্র 

ক্েে আসেব রদ�েজ ্ সবর�ক্র িীেক্য় উয়সমূেহর ওরেঠ 

চেড়,  ্র্ আসেব দূর দূর্ে�র রা অও �ম কের; য্ে   ্র্ 

� যি করে  র্ের  ্েদর জনয ওনধর্ওর  সকল কলয্ে’’দ [সুর্ 

আল-হ্� : ২৭-২৮] 

 

সুদী রক্ল ধের   সকল কলয্েের ফ ধ্র্ মুসওলম ম্নসেক 

কেরেে সমৃ�, েচ ন্েক কেরেে উ�ীওব , ইব্দ্ েক কেরেে 

সুুম্মও�   বং �্ যওহক জীবনেক কেরেে আ�্হ ্ র্সূেলর 

আনুরে য অলংকৃ দ হ� ন্মক ইব্দ্ে র সুওব ্ল র্ঠ ্ল্য় 

েওড়েয় আেে ন্ন্মুুী ও ি্র মহ্সম্ের্হদ েস সব ও ি্ অজরন 

করে  র্রেলই হে�র  ্ৎরযর ্ মমর্ার অনুধ্বন কর্ সাব 

হেবদ হে�র েস সব কলয্েমুুী ও ি্র মহ্সা্র োেক আমর্ 

�ধ্ন ম ওবুয়গেল্েক ওনেচ আেল্চন্র জনয েবেে েনবদ 
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�াম ঃ মহ্ন আ�্হর েদয়্  রীয়ে র �ও  

ওনরংকু  সমারন ্ আ�সমররে 
আম্েদর বুও�-ওবেবক, ওচ�্-েচ ন্ ্ আমলেক আ�্হমুুী কর্ 

্ আ�্হর ওনরংকু  আনুরে য সমৃ� কর্ আম্েদর ঈম্নী 

েচ ন্র  ক অওনব্যর দ্বীদ  ওদেকই ইওি  কের মহ্ন আ�্হ 

র্ববুল আল্মীন ে ্ুে্ কেরন,  

ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ�  ﴿ َّ ْ  َ�  ُُمّ  َنُهمۡ بَيۡ  رَ َشجَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  ََ  ِ�ٓ  َ�ُِدوا
نُفِسِهمۡ 

َ
رَجٗ  أ ْ  َت قََضيۡ  ّمِّما اََ  ]  ٦٥:  حلنسيء[ ﴾ ٦ الِيمٗ �َسۡ  َو�َُسّلُِموا

‘‘ে ্ম্র রেবর কসম!  ্র্ মুওমন হেব ন্ য িে ন্  ্েদর 

মেধয সৃৃ ওবব্েদর বয্র্ের  ্র্ ে ্ম্েক ওবচ্রক ওনধর্রে 

করেব,  ্ররর  ুওম েয ফয়স্ল্ েদেব েস বয্র্ের ওনেজেদর 

অ�ের েক্ন ও�ধ্ অনু ব করেব ন্  বং রূের স�ও ে  েমেন 

েনেবদ’’ [সূর্ আন-ওনস্ : ৬৫]  

ও�ধ্হীন আনুরে যর সেবর্ৎকৃৃ উদ্হরে হল হ�দ রওবয 

�্নসমূেহর মেধয হ্জীেদর ওবচরে, ব্য় ু�্য়  ্েদর  ্্য়্ফ, 

হ্জ্ের আস্য়্েদ চু�ন ্ জ্ম্র্ে  কংকর ওনেির ই য্ওদসহ 

হে�র সকল কমরক্ে�ই সুুৃ ্েব ফুেট ্েঠ  রীয়ে র �ও  

�বল আনুর য, আ�সমররে ্ সবর্�করেে  রীয়ে র সকল 

ওবওধ-ওবধ্ন েমেন েনয়্র জীব� উদ্হরেদ 
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হে�র   রওবয  ূওমে   েসই আ�্হর নবী ইবর্হীম ্ 

ইসম্ঈল আ.  ্েদর ওনেজেদর জনয ্ অন্র  �জেের 

স�্নেদর জনয অনুর  মুসওলম হ্য়্র েদ্‘আ কেরওেেলন 

  ্েব,  

ٓ  َوِمن لََك  لَِمۡ�ِ ُمسۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ  َرّ�َنا﴿ َّتَِنا ّمةٗ  ُذّرِ
ُ
رِنَا ّلَك  لَِمةٗ ّمسۡ  أ

َ
 َمَناِسَكَنا َوأ

ٓۖ َعلَيۡ  َوتُۡب  نَت  ِِنَّك  َنا
َ
َِيمُ ٱ ّّّواُب ٱ أ  ]  ١٢٨: حنقرة[ ﴾ ١ لّر

‘‘েহ আম্েদর রব, আম্েদরেক আরন্র অনুর  করন  বং 

আম্েদর বং ধরেদর মধয োেক আরন্র অনুর  জ্ও  ব্ন্নদ 

আর আম্েদরেক আম্েদর ইব্দ্ে র ওবওধ-ওবধ্ন েদওুেয় ওদন 

 বং আম্েদরেক িম্ করনদ ওন য় আরওন িম্ ীল ররম 

দয়্লুদ’’ [সুর্ আল-ব্ক্র্হ : ১২৮]  

 

হে�র েসই রওবয ূওমসমূেহ আেজ্  ্ই স�্ওন  হ্জীরেের 

আরমন  েট ওনরংকু  আনুরে যর েস মহড়্ েদয়্র জনযইদ 

আমীরল মুওমনীন উম্র ইবনুল ু্া্ব র্. হ্জ্ের আস্য়্দেক 

চু�ন ওদে  ওরেয়   দৃওৃ ওিরই স্ারক �ও তওন কেরেেন   

কা্ বেল েয,  
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» 
ّ
�ِ مُ  ِ

َ
ْعل
َ
ََّك  أ

َ
  َحَجرٌ  َ

َ
ّ  ال ُُ   رَ

َ
  َ�ْنَفعُ  َوال

َ
ْوال
َ
  َول

ّ
ِ
َ
يُْت  َ

َ
ّ  َرأ �ِ

َّ  ّيّ ََ  ُ َّ ْيه�  ّ
َ
 َعل

مَ 
ّ
ل ََ َك  َو

ُ
ِّل ََ ُتَك  َما ُُ

ْ
ِّل
َ
َ« 

‘‘ওন য়ই আওম জ্ওন  ুওম  কওট র্ার,  ুওম েক্ন িও  করে  

র্র ন্  বং েক্ন উরক্র্ করে  র্র ন্, র্সূল স্. 

ে ্ম্েক চু�ন কেরেেন -  ট্ যওদ আওম ন্ েদু ্ম,  ্হেল 

ে ্ম্েক চু�ন কর ্ম ন্দ’’ [সহীহ বুু্রী, হ্দীস নং ১৪৯৪] 

 

হ্ওফয ইবন হ্জ্র র্েহম্হ�্হ বেলন, ‘‘উম্র র্.  র   

উও�র মধয ওদেয় �ীনী বয্র্ের  রীয়ে র ও�ধ্হীন আনুর য  বং 

মমর ্ ওনগগ    েব্ধরময হে  ন্  মন ওবুেয়  রীয়ে র 

সু�র অনুসরেের �েয়্জনীয় ্ �ম্ওে  হলদ র্সূল স্. য্ 

কেরেেন যওদ  ্র অ�ওনরওহ  মমর ্ ওহকম্  েব্ব্ ন্্ য্য় 

 বু  া্র আনুর য ্ অনুসরেের অরওরহ্যর ্র েিেয  ট্ই 

হে   রীয়ে র মহ্ন মূলনীও দ’’ [ফ্ হল ব্রী ৩/৪৬৩] 

 

ইম্ম ইবনুল ক্ইেয়ম র্েহম্হ�্হ বেলন, ‘‘আ�্হর ইব্দ্  ্ 

ের্ল্মী  বং  া্র �ও ,  া্র ��সমূহ ্ র্সূলরেের �ও  

ঈম্েনর ও ওা হল  ্ ও�ধ্হীন ্েব েমেন েনয়্  বং  রীয়ে র 

আেদ -ওনেুধ ্ ওবওধ-ওবধ্েনর ওহকম্  ওবুেয় সু�্ও সু� �� 
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উ�্রন ন্ কর্দ  জনয েয নবীর উ�্   া্েক স য্য়ন কেরেে 

 বং  া্র আনী  স য ওবধ্েনর �ও  ঈম্ন  েনেে েস নবীর 

উ�্ে র ওবুেয় আ�্হ সুবহ্ন্হ  কা্ বেলনওন েয,  ্র্ 

আেদ , ওনেুধ ্ �চ্ওর  সে যর ওবব্ওর  ওহকম্  ্ 

েযৗও�ক ্  ুেল  া্েক ��ব্েন ওব� কেরেে; বরং  ্র্ 

আনুর য ের্ুে কেরেে, েমেন ওনেয়েে, ইও ব্চক স্ড়্ ওদেয়েে 

 বং েয ওহকম্ সমূহ জ্ন্র ম   ্ েজেনেে আর েযগেল্ 

ের্রন ্ অজ্ন্ োেক েরেে েসগেল্ েজেন েনয়্র উরর ওন রর 

কের  ্েদর ঈম্ন, আনুর য ্ আ�সমররে �ওর  হেয় 

য্য়ওনদ..... েযমন ইও�েল বল্ হেয়েে, ‘‘ েহ বনী ইসর্ঈল, 

ে ্মর্ বেল্ ন্ : েকন আম্েদর রব   ওনেদর  ওদেয়েেন? বরং 

ে ্মর্ বল, আম্েদর রব ওক ওনেদর  ওদেয়েেন?’’  জনযই   

মুসওলম উ�্হ বুও�, ওবেবক ্ জ্েন সবেচেয় েব ী রওররূের ্ 

সমৃ�,  ্েদর নবীেক  ্র্ ওজজ্স্ কেরওন, েকন আ�্হ   

ওনেদর  ওদেয়েেন? আর েকন ্ট্ োেক ওনেুধ কেরেেন? ক্রে 

 ্র্ জ্েন,   �� ঈম্ন ্ আ�সমররে ওবের্ধী  বং ইসল্েমর 

ৈবও ৃযই হল  ধু েমেন েনয়্র উরর �ও ওত দ’’ [আস-

স্্য়্‘েয়  ক আল-মুরস্ল্ ৪/১৫৬০-১৫৬১] 
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ও� ীয় ঃ  ্্হীদ  া্  ক�ব্েদর চচর্ ্ 

�ও ত্ 
মহ্ন হ��ে র সকল ওবধ্ন ্ কমরক্�ই  ্্হীদ  া্ 

 ক�ব্েদর উরর �ও ওত দ ম্নুেুর ওচ�্, েচ ন্ ্ কেমর 

 ক�ব্দ �ও ত্ কর্ই হে�র অনয ম লিযদ আ�্হ বেলন,  
﴿  ْ تِّموا

َ
ِۚ  َرةَ ُعمۡ لۡ ٱوَ  جّ �َۡ ٱ َوأ ّ  ]  ١٩٦: حنقرة[ ﴾ ِِ

‘‘আর ে ্মর্ হ� ্ উমর্ আ�্হর জনয স�� করদ’’ [সূর্ 

আল-ব্ক্র্হ : ৯৬] ক্‘ব্েক ও করমু� কর্র �সিওট  েন 

আ�্হ বেলন,  
  �ذۡ ﴿

ۡ
بۡ  نَابَّو� ن ِت يۡ ۡ�َ ٱ َمَ�نَ  هِيمَ َ�ٰ ِ�ِ

َ
َ بَيۡ  َوَطّهِرۡ  ا ٔٗ َشۡ�  ِ�  كۡ �ُۡ�ِ  ّ�  أ َِ  ٓ ا َّ  �ِفِ�َ لِل

ٓ لۡ ٱوَ  عِ ٱوَ  �ِِم�َ َقا َّ  ]  ٢٦:  حلج[ ﴾ ٢ لّسُجودِ ٱ لّر

‘‘আর �রে কর, যুন আওম ইবর্হীমেক েস  েরর (ব্য় ু�্হর) 

�্ন ওনধর্রে কের ওদেয়ওেল্ম  বং বেলওেল্ম, আম্র স্ো 

ক্উেক  রীক করেব ন্ আর আম্র  রেক র্ক স্ফ র্ুেব 

 ্্য়্ফক্রী, দ া্ওড়েয় স্ল্  আদ্য়ক্রী ্ রকু-

ওসজদ্ক্রীেদর জনযদ’’ [সূর্ আল-হ্� : ২৬]  
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 ্্হীেদর ওচর�ন ধ্র্েক অ�্� ্ ওনে রজ্ল র্ু্র জনযই 

সূর্ আল-হ্ে� আ�্হ ও কর  া্  ্্হীদ ওবের্ধী সকল 

কমরক্� স�েকর   ্েব স কর কেরন,  

ْ جۡ ٱفَ  ﴿  ٱ ِمنَ  َس لرِّجۡ ٱ َتنُِبوا
َ
ْ جۡ ٱوَ  نِ َ�ٰ وۡ ۡ� ورِ ٱ َل قَوۡ  َتنُِبوا ُّ  ]  ٣٠:  حلج[ ﴾ ٣ ل

‘‘সু র্ং মূও ররূজ্র অরওয ্ োেক ওবর  া্ক  বং ওমায্ কা্ 

রওরহ্র কর আ�্হর জনয  কওনত হেয়  বং  া্র স্ো ক্উেক 

 রীক ন্ কেরদ’’ [সূর্ আল-হ্� : ৩০-৩১] 

 

হে�র ম্ধযেম আ�্হর ওনেদর  ব্বব্য়েনর েিেয  ্্হীদেকই 

ও�য় নবী স্.  া্র জীবেনর মধযমওন ব্ওনেয়েেন ্  র জনযই 

সবর্ উৎসরর করে  সেচৃ হেয়েেনদ রওবয হ� র্লেন 

র্সূলু�্হ স্.  র ওন�বওের  কমরধ্র্ ্ আমল  কটু মেন্েয্র 

ওদেয় েদুেল   ওবুয়ওট মূ র হেয় ্েঠদ 

 

১. ্লওবয়্র মহ্ন তওন :  
 ্লওবয়্ হে  হে�র ে�্র্নদ আ�্হর  ক�ব্দ �ও ত্র জনয 

্  ্গ েক অ্ীক্র কর্র উেেে যই ইহর্েমর ওনয়  কর্র 

স্ো স্ো  ্লওবয়্ র্ঠ হ্জীেদর জনয ওনয়ম কের েদয়্ 

হেয়েেদ  ্লওবয়্র ে ্ুে্য়  কা্  ৈনঃ  ৈনঃ অনুরওে  হে  
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া্েক েয, ‘‘ইব্দ্ -আর্ধন্, জীবন-মরে সবওকেুই  কম্য 

আ�্হর উেেে যই ওনেবওদ দ’’ জ্েবর র্. বেলন,  
َم 
ّ
ل ََ يه� و

َ
ُُ َعل ّ َّ َ ُُ وَ  ّ َُ َّ أّ  َر ََ

َ
يد�  أ �اَّوْح� ّْيَك  : ا

َ
مّ  َ ُُ

ّ
ّْيَك  ّلل

َ
ّْيَك  َ

َ
َ 

َك  َش��َك  الَ 
َ
ّْيَك  ل

َ
َْمدَ  ِ� ّ  َ

ْ
َك  َوّيّْعَمةَ  ّل

َ
َك  ل

ْ
ُمل
ْ
َك  َش��َك  الَ  َوّل

َ
 ل

‘‘ ্্হীদ ওদেয়ই র্সূল স্.  ্লওবয়্  র করেলন ্ বলেলন, 

আওম হ্ওজর, েহ আ�্হ, আওম হ্ওজরদ আওম হ্ওজর, ে ্ম্র 

েক্ন  রীক েনই, আওম হ্ওজরদ ওন য়ই সকল � ংস্, ওনয়্ম  

্ র্জ� ে ্ম্র, ে ্ম্র েক্ন  রীক েনইদ’’ [সহীহ মুসওলম, 

হ্দীস নং ১২১৮]  

 

 ্লওবয়্র  �ম্ল্য়  ক আ�্হর স্ও�েধয হ্ওজর্ েদয়্ ্  া্র 

ল্- রীক হব্র ে ্ুে্ ব্রব্র উ�্ওর  হয়, আেল্ওড়  হয় 

 ক�ব্দ অওবচল দৃগ ্য়দ  ্লওবয়্ েযন সকল েরৗাওলক ্, 

�ও ম্-রূজ্ অাব্ আ�্হ বয ী  অনয েক্ন সা্র সমীের 

দীন ্-হীন ্ ্ আনুর য �ক্ে র ওবরে�  ক অেম্  ে ্ুে্, 

েয ে ্ুে্র স্ারক  র্য়ন  টে  েদু্ য্য় র্সূলু�্হ স্. র 

জীবেন ও কর ্ মু ওরকেদর সকল অস্র কমরক্� োেক 

ওনেজেক ্ অনুস্রী সকল স্হ্ব্েক মু� কের েনয়্র ম্ধযেমদ 
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২.ইুল্স ্ ঐক্ও�ক ্ : 
ইব্দ্  র্লেন ইুল্স ্ ঐক্ও�ক ওনত্ েযন অওজর  হয়  বং 

ওরয়্ ্ �দ রেন ্ োেক েযন দূের া্ক্ য্য় েস জনয মহ্ন 

রেবর দরব্ের আকুও -ওমনও   ্্হীদমুওু ্রই বওহঃ�ক্ দ   

�সেি আন্স র্. োেক  কওট ম্রফু হ্দীেস বওের  হেয়েে,  
 ر�  ال ةً جّ حَ  ّ�«

َُ ��  اءَ �َ َُ وَ  اي  »ةعَ مْ ال

‘‘েহ আ�্হ,  মন হ� চ্ই য্ হেব ওরয়্ ্ েল্ক েদু্েন্ 

োেক মু�দ’’ [সুন্ন ইবন ম্জ্হ, হ্দীস নং ২৮৯০] 

 

৩.  ্্য়্েফর দু’র্ক্  স্ল্  : 
 ্্য়্ফ ে েু েয দু’র্ক্  স্ল্  আদ্য় করে  হয়  ্ে  

সূর্ ইুল্স ্ সূর্ আল-ক্ওফ ন র্েঠর সু�্   ্্হীেদর 

�ও  গরে�রই বওহঃ�ক্ দ জ্ওবর র্. র হ্দীেস  েসেে,  
» ََ  رَ ف

َ
ُ� ��  أ �  امَ ي ٰ  قُۡل  ﴿و د� يْ ح� وْ اَّ ا َهاََ ُّ ٰ لۡ ٱ �َ  » ﴾ ١ فُِرونَ َ�

‘‘র্সূল স্.  দু’ র্ক্ে   ্্হীেদর সূর্ ্ ‘কুল ইয়্ আইয়ুহ্ল 

ক্ওফ ন’ র্ঠ করেলন’’ [সুন্ন আওব দ্ঊদ, হ্দীস নং ১৯১৯, 

সুন্ন আ -ও রওমযী, হ্দীস নং ৮৬৯] 

 

 



 

13 
 

৪.স্ফ্-ম্র্য়্য় স্‘ঈ কর্র েদ্‘আ 
স্ফ্-ম্র্য়্য় স্য়ী কর্র �্�্েল  ্্হীদ ওবুয়ক েদ্‘আ 

 ক�ব্েদর স্ো র্সূলু�্হ স্. র অওবে দয স�করেক 

�কট ্েব ফুওটেয় ে ্েলদ জ্ওবর র্. র হ্দীেস  েসেে,  
 
َ
ََِدأ َفا َ� َّ �ال َ  ا َر��

َ
ْيه�  ف

َ
َّ  َعل ى َح

َ
َْيَت  َرأ

ْ
َّ  ََ َِ َْ َت َْ ا

َ
ةَ  ف

َ
ِْل �َ
ْ
وَّحدَ  ّل

َ
َ  ف َّ َهُ  ّ َّ

َ
 َور

اَ  
َ
َ  الَ  « َوق

َ
  ِ�ل

ّ
ُ  ِ�ال َّ ُ  َش��َك  الَ  وَْحَدهُ  ّ

َ
ُ  ل
َ
ُك  ل

ْ
ُمل
ْ
ُ  ّل

َ
َْمدُ  َول

ْ
وَ  ّل َُ ّ  َعَ  َو ءٍ  ََ ْ

َ
 ش

يرٌ  د�
َ
َ  الَ  ق

َ
  ِ�ل

ّ
ُ  ِ�ال َّ َزَ  وَْحَدهُ  ّ

ْ
�
َ
َِْدهُ  َوَََصَ  َوْعَدهُ  أ َزمَ  َ� ََ ْحَزَّب  َو

َ
 » وَْحَدهُ  ّأل

‘‘অ ঃরর র্সূল স্�্�্হ আল্ইওহ ্য়্স্�্ম স্ফ্ র্হ্ড় 

ওদেয়  র কের  ্ে  আের্হে করেলন, ক্‘ব্ দৃওৃ�্হয হেল্, 

ও ওন ওকবল্মুুী হেয় আ�্হর  ক�ব্েদর কা্ বলেলন  বং 

 া্র ম্হ্ে�যর ে ্ুে্ ওদেলনদ ও ওন বলেলন, ‘আ�্হ ে্ড়্ 

�কৃ  েক্ন ইল্হ েনইদ ও ওন  কক  া্র েক্ন  রীক েনই, 

র্জ�  া্রই, � ংস্্  া্রদ ও ওন সকল ওবুেয়র উরর 

িম ্ব্ন’.......।’’ [সহীহ মুসওলম, হ্দীস নং ১২১৮] 

 

৫.‘আর্ফ্র েদ্‘আ :  
‘আর্ফ্র েদ্‘আ ্ ওযকরসমূেহ্  ্্হীেদর ব্েী উ�্ওর  

হেয়েেদ র্সূলু�্হ স্�্�্হ আল্ইওহ ্য়্ স্�্ম বেলেেন,  
يبيو  أَا قلت ما وخ� عرفة يوم اعء ّاعء خ�« َ  الَ :قِ� من ّو

َ
  ِ�ل

ّ
ُ  ِ�ال َّ ّ 
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ُ  َش��َك  الَ  وَْحَدهُ 
َ
ُ  ، ل

َ
ُك  ل

ْ
ُمل
ْ
ُ  ّل

َ
َْمدُ  َول

ْ
وَ  ّل َُ ّ  َعَ  َو ءٍ  َُ ير َشْ د�

َ
 »ق

‘‘উাম েদ্‘আ হেল্ ‘আর্ফ্র ওদবেসর েদ্‘আ। আর আওম ্ 

আম্র রূবরব রী নবীেদর সেবর্াম কা্ওট হেল্ - ‘আ�্হ বয ী  

সও যক্র েক্ন ইল্হ েনই, ও ওন  কক,  া্র েক্ন  রীক েনই, 

র্জ�  া্রই, � ংস্্  া্রদ ও ওন সকল ওবুেয়র উরর 

িম ্ব্নদ’’ [সহীহ সুন্ন আ -ও রওমযী, হ্দীস নং ২৮৩৭] 

 

হে�র �ও ওট কেমর  ্্হীেদর অেম্  ব্েীর বহমুুী উরও�ও  

ওবে ু ্েব লিযেীয়, য্ র্সূল স্�্�্হ আল্ইওহ ্য়্ স্�্ম 

হ� ওবুয়ক ্ীয় ক্যর�েমর ম্ধযেম উ�্ে র উেেে য ব্রব্র 

 ুেল ধেরেেনদ  ্ই হ� র্লনক্রী �ও ওট বযও�রই উওচ  

 ্্হীেদর ওনে রজ্ল ও ি্ জীবেনর ররে  ররে  েওড়েয় েদয়্ 

 বং জীবেনর সকল েিেয  ্্হীেদর ধ্রক-ব্হক বেন য্্য়্।  
 

 ৃ ীয় ঃ আ�্হর ওনদ রন ্ সীম্েরু্সমূেহর 

�ও  স�্ন �দ রন 
মহ্ন আ�্হ  া্র ওনদ রনসমূহ ্ ওনধর্ওর  সীম্েরু্র �ও  

স�্ন ্ ��্ �দ রন করে  ওনেদর  ওদেয়েেনদ ও ওন েয সব 

ওবুয়েক স�্ন কর্র ওনেদর  ওদেয়েেন েসগেল্েক যা্ার ্েব 
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স�্ন কর্ আ�্হর ওনত্ব্ন ব্�্ হ্য়্র   র ্ কলয্ে 

অজরেনর রা ওহস্েব ওবেবওচ দ রওবয কুরআেন হে�র ওকেু 

আহক্ম উে�ু কর্র রর আ�্হ বেলেেন,  

﴿  ٰ مۡ  َوَمن لَِكۖ َ� َعّظِ ُرَ�ٰ  ُُ ِ ٱ ِت َُ ُ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  ِّ  ]  ٣٠:  حلج[ ﴾ ۦۗ َرّ�ِهِ  ِعندَ  ۥَّ

‘‘ ট্ই  বং েয বযও� আ�্হর ওনধর্ওর  সীম্েরু্র স�্ন রি্ 

কের,  ্র রেবর ক্েে  ্ উামদ’’ [সূর্ আল-হ্� :৩০] 

ওনধর্ওর  সীম্েরু্ বলে  রূেবরর আয়্ে  বওের  হে�র 

ক্জগেল্েক বুব্েন্ হেয়েেদ আ�্হ  ্‘আল্ আের্ বেলন,  

﴿  ٰ مۡ  َوَمن لَِكۖ َ� َعّظِ ُُ  ٰ ََ ِ ٱ �ِرَ َش ََّها ِّ ِ  ]  ٣٢:  حلج[ ﴾ ٣ ُقلُوِب لۡ ٱ َوىَ�قۡ  ِمن فَِ

‘‘্ট্ই  বং য্র্ আ�্হর ওনদ রনসমূহেক স�্ন কের,  ্ 

 ্েদর হদেয়র  ্হক্য়্র অ�রর দ’’ [সূর্ আল-হ্� : ৩২]  

 

আ�্হর ওনদ রনসমূহেক স�্ন �দ রেনর অার হেল্ েসগেল্র 

�ও  ��্ �দ রন,  ্লব্স্ ের্ুে ্ েসগেল্র স্ো সংও�ৃ 

ইব্দ্  সওঠক ্েব র্লনদ ইম্ম ইবনুল ক্ইেয়ম র্েহম্হ�্হ 

বেলন, ‘‘ইব্দ্ে র �্ে হেল্ ��্ ্  ্লব্স্দ যুন  র েক্ন 

 কওট অনযওট োেক ওবও � হেব  ুন ইব্দ্ ওট নৃ হেবদ’’ 

[ম্দ্ওরজুস স্ওলকীন ২/৪৯৫] 
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অনযওদেক আ�্হর ওনদ রনসমূেহর �ও   ্ও লয, অনীহ্, অবজ্, 

অবেহল্ �দ রন ্  া্র ওনধর্ওর  সীম্েরু্ লং ন কর্ োেক 

ও ওন কওঠন ্েব ওনেুধ কেরেেনদ ব্য় ু�্য় র্র ক্েজ ওল� 

হ্য়্র  য়ংকর রওরেও  স�েকর আ�্হ বেলন,  

ِ �ِِِ�َۡ  �ِيهِ  يُرِدۡ  َوَمن ﴿ ِ��ٖ  َعَذاٍب  ِمنۡ  هُ نِّذقۡ  �ٖ بُِظلۡ  اد
َ
 ]  ٢٥:  حلج[ ﴾ ٢ أ

‘‘আর েয বযও�  ে  র্র ক্জ কর্র ই ্ ের্ুে করেব, আওম 

 ্েক েবদন্দ্য়ক  ্ওব আ্্দন কর্েব্দ’’ [সূর্ আল-হ্� : 

২৫] আ�্হ  ্‘আল্ আের্ বেলন,  

ُدودُ  َك تِلۡ  ﴿ ِ ٱ َُ ۚ َ�عۡ  فََ�  ِّ َتَعدّ  َوَمن َتُدوَها ُدودَ  َُ ِ ٱ َُ ِّ  ٰ ََ ْو
ُ
 ُهمُ  �َِك فَأ

ٰ ٱ َّ  ]  ٢٢٩: حنقرة[ ﴾٢ لُِمونَ ل

‘‘ গেল্ আ�্হর সীম্েরু্দ সু র্ং ে ্মর্  ্ লং ন কের্ 

ন্দ আর য্র্ আ�্হর সীম্েরু্সমূহ লং ন কের ব�   ্র্ই 

য্ওলমদ’’ [সূর্ আল-ব্ক্র্হ : ২২৯] 

 

রওবয হে� র্সূলু�্হ স্. ক ৃরক আ�্হর ওনদ রনসমূেহর �ও  

স�্ন �দ রন ওবওচযধ্র্য় �ক্  েরেয়েেদ উদ্হরে ্ র ওনেচ 

েস সেবর ওকেু ওদক  ুেল ধর্ হেল্ : 
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১.ইহর্েমর জনয ের্সল কর্ ্ ের্সেলর রর ুু বু 

বযবহ্র কর্ : 

য্েয়দ ইবন স্ওব  র্. বেলন, ‘‘র্সূলু�্হ স্. ইহর্েমর জনয 

��  হেলন  বং ের্সল করেলনদ’’ [সুন্ন আ -ও রওমযী, 

হ্দীস নং ৬৬৪] উ�ুল মুওমনীন আেয় ্ র্. বেলন, ‘‘আওম 

র্সূলু�্হ স্. র র্েয় ইহর্েমর ওনয়  কর্র রূেবর উাম ু বু 

ল্র্ ্মদ’’ [সহীহ মুসওলম, হ্দীস নং ১১৮৯] 

২. রে ই  ্্য়্ফ কর্ : 

ম�্য় আরমেনর রর ম্সওজদুল হ্র্েম �েব  কেরই র্সূলু�্হ 

স্.  ্্য়্ফ আরা করে নদ  ট্ আ�্হর ওনধর্ওর  হে�র 

রওবয অনুত্ন্ওদ ্ ওনদ রেনর �ও  স�্ন-��্র উদ্হরেদ 

আেয় ্ র্. র বেরন্ অনুস্ের র্সূলু�্হ স্. যুন ম�্য় 

আরমন করেলন,  রে ই অযু করেলন ্  ্্য়্ফ স�্দন 

করেলনদ’’ [সহীহ বুু্রী, হ্দীস নং ১৬১৫] 

৩.হ্জ্ের আস্য়্দ চু�ন : 

হ্জ্ের আস্য়্েদর �ও  র্সূলু�্হ স্. র য� ্ স�্নেব্ধ্ 

আ�্হর ওনদ রনসমূহেক স�্ন েদু্েন্র  কওট অং দ 

র্সূলু�্হ স্. হ্জ্ের আস্য়্দেক ু র কেরেেন, চুমু 

েুেয়েেন,  র উরর ওসজদ্ কেরেেন ্  র র্ে  েকােদেেনদ 
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সু্য়্ইদ ইবন র্ফ্ল্হ র্. বেলন, ‘‘আওম উম্রেক েদেুওে, 

ও ওন হ্জ্ের আস্য়্দেক চুমু েুেয়েেন, আাকেড় োেকেেন 

 বং বেলেেন, আওম র্সূলু�্হ স্. েক ে ্ম্র �ও  অ য্ওধক 

��্ ীল ের েদেুওেদ’’ [সহীহ মুসওলম, হ্দীস নং ১২৭১] ইবন 

আবব্স র্. োেক বওের , ও ওন বেলেেন, ‘‘আওম উম্র ইবনুল 

ু্া্ব র্.েক েদেুওে ও ওন হ্জ্রেক চুমু েুেয়েেন ্  র উরর 

ওসজদ্ কেরেেনদ  ররর বলেলন, আওম র্সূলু�্হ স্.েক   র 

করে  েদেুওে,  ্ই  ্ কেরওে।’’ [আস-সুন্ন আল-কুবর্, 

ব্য়হ্কী, ৫/৭৪] জ্ওবর র্. বেলন, র্সূলু�্হ স্. হ্জ্ের 

আস্য়্দ ওদেয়  র কের  ্ে  চুমু েুেলনদ ক্�্য়  া্র দু’ 

েচ্ু অ�ওস� হলদ’’[আস-সুন্ন আল-কুবর্, ব্য়হ্কী, ৫/৭৪] 

৪.কুরব্নী কর্ : 

র্সূলু�্হ স্. যুলহল্ইফ্ োেক হে�র কুরব্নীর জজ ওহস্েব 

সেি কের উট ওনেয়  েসেেন য্ আ�্হর ওনদ রন বেল 

রওররওে দ আ�্হ বেলন,  

ٰ  ّمِن لَُ�م َهاَ�ٰ َجَعلۡ  نَ دۡ ۡ�ُ ٱوَ  ﴿ ََ ِ ٱ �ِرِ َش  ]  ٣٦:  حلج[ ﴾ ِّ

‘‘আর উটগেল্েক আওম ে ্ম্েদর জনয কেরওে আ�্হর 

ওনদ রনদ’’ [আল-হ্� :৩৬] র্সূলু�্হ স্. কুরব্নীর ওকেু জজেক 

ওচও�  করেলন  বং  গেল্র রল্য় ব্ কুােজ ম্ল্ বুল্েলনদ 
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র্সূলু�্হ স্.   মেমর ওনেুধ্জ্ আের্র করেলন েয, েয বযও� 

আের্হেের জজ েরল েস েযন কুরব্নীর র ে  আের্হে ন্ 

কের, েযমনওট জ্ওবর র্.  র হ্দীেস বওের  হেয়েেদ [সহীহ 

মুসওলম, হ্দীস নং ১৩২৪] 

৫.জ্মর্ ুল আক্ব্য় ক�র ওনেিেরর রূবর রযর�  ্লওবয়্ 

র্ঠ : 

হে� �েব  োেক  র কের দ  ওযলহ� জ্মর্ ুল আক্ব্য় 

ক�র ওনেিেরর রূবর রযর� র্সূলু�্হ স্. র  ্লওবয়্ র্ঠ 

আ�্হর ওনধর্ওর  রওবয অনুত্ন্ওদর �ও  স�্ন �দ রেনরই 

উদ্হরেদ আবদু�্হ ইবন ম্সঊদ র্. বেলন, ‘‘ওযওন স যসহ 

মুহ্�্দেক র্ওঠেয়েেন  া্র কসম, আওম ওমন্ োেক আর্ফ্য় 

র্সূলু�্হ স্.  র স্ো ওরেয়ওে, ও ওন কুেন্  ্লওবয়্ রড়্ 

োেক ওবর  হনওন জ্মর্ ুল আক্ব্য় ক�র ওনেিেরর রূবর 

রযর�, হ া্ যওদ ম্বু্েন ‘ল্-ইল্হ্ ই�্�্হ’ অাব্ ‘আ�্হ 

আকব্র’ েমল্ে  চ্ইে ন  ্হেলদ’’ [সহীহ ইবন ুুয্ইম্হ, 

হ্দীস নং ২৮০৬] 

৬.মুযদ্ওলফ্য় ম্ ‘আরল হ্র্েম দ্াওড়েয় া্ক্ : 

আ�্হর ওনদ রনসমূহ ্ হে�র রওবয অনুত্ন্ওদর �ও  যা্যা 

স�্ন েদু্েন্র আেরকওট উদ্হরে হেল্ মুযদ্ওলফ্য় কুয্হ 
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র্হ্েড়র সও�কেট র্সূলু�্হ স্.  র দী রিে দ া্ওড়েয় া্ক্দ   

সময় ও ওন আ�্হর �রেে ওনেয়্ওজ  োেকেেন, আ�্হর 

আ�েয় ওনেজেক সাের ওদেয়েেন  বং  া্র স্মেন ওনেজেক দীন-

হীন ের ের  কেরেেনদ [সহীহ মুসওলম, হ্দীস নং ১২১৮] 

৭.হে�র স্ো সংও�ৃ সকল �্ন ্ ক্লেক স�্ন কর্ : 

র্সূলু�্হ স্. বেলেেন,  
ُ�مْ  ا�َماَءُ�مْ  ِ� ّ «

َ
ْمَوّل

َ
ْيُ�مْ  َوأ

َ
ُحْرَمة�  َحَرّمٌ  َعل

َ
َذّ يَْوم�ُ�مْ  ك مْ  ف�  ََ

ُ
ر�ر
ُْ َذّ َش ََ 

ُ�مْ  ف�  �
َ
َذّ اَ� ََ« 

‘‘ওন য়ই ে ্ম্েদর র� ্ স�দ ে ্ম্েদর জনয হ্র্ম, 

ে ্ম্েদর   ম্স.    হর ্   ওদবস হ্র্ম হ্য়্র ম ইদ’’ 

[সুন্ন আওব দ্উদ, হ্দীস নং ১৭৬৫] ও ওন আের্ বেলেেন,  
ْ�َظمَ  ِ� ّ «

َ
يّام�  أ

َ
ْندَ  ّأل �  ع� َّ َِاَركَ  ّ �َ  

َ
رّ  يَْومُ  ُُمّ  ّيّْحر�  يَْومُ  َوَ�َعال ََ

ْ
 »ّل

‘‘ ওন য়ই আ�্হর ওনকট সবেচেয় স�্ওন  ওদন কুরব্নীর ওদন 

্  র রর ররব রী ওদনদ’’ [সুন্ন আবু দ্উদ, হ্দীস নং ১৭৬৭] 

 

লিয করেল েদু্ য্য়, হ� র্লনক্রীেদর অেনেক আ�্হর 

ওনেদর  ্ ওনদ রনসমূেহর �ও  যা্ার স�্ন �দ রেনর �ও  

আ�ওরক নয়দ ফেল অেনকেিেযই  ্েদর �্র্ �ক্ে য 

সীম্লংও   হে , য্ রওবয হে�র অমযর্দ্রই ন্ম্�রদ  ট্ 
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সওঠক ্েব আ�্হর ওনেদরে র মূলয্য়ন ্ মযর্দ্ �দ রেন 

বযার ্রই আল্ম দ ইম্ম ইবনুল ক্ইেয়ম র্েহম্হ�্হ 

বেলেেন, ‘‘আ�্হেক যা্যা মযর্দ্ েদু্েল্ ন্ ঐ বযও� য্র 

ক্েে আ�্হর ওনেদর   ু  বেল মেন হল, ফেল  ্ অম্নয 

করেল্দ  া্র ওনেুধ্জ্ হ্লক্ বেল মেন হেল্ ফেল েস ওনওু� 

ক্জওট কের েফললদ  া্র হক ্ অওধক্রওট হীন বেল মেন হেল্  

ফেল েস  ্ নৃ করেল্দ  া্র ওযকর ওনরারক বেল মেন হেল্ 

ফেল েস  ্ উেরি্ করেল্ ্  ্র হদয়   োেক র্ওফল 

রইলদ আ�্হর সজওৃর েচেয় ওনেজর �বৃওাই  ্র ক্েে 

�্ধ্নয�্� হেল্দ আ�্হর আনুরে যর েচেয়  ্র সৃওৃর আনুর য 

 ্র ক্েে েব ী গর�রূের মেন হেল্দ’’ [আল-জ্্য়্বুল আল-

ক্ফী রৃঃ৯৮] 
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চ ুার ঃ ও েকর ওল� বযও�বরর োেক দ্য়মু� 

হব্র ে ্ুে্ ্ ই ্কৃ  ্েব  ্েদর ওবররী  

ক্জ কর্ : 
 

ইসল্ম ্ ও কর ওবররী ধমরী দু‘ওট ওবুয় য্ েক্নওদন  কেয 

সহ্ব�্ন করে  র্ের ন্দ   দুেয়র  কওটর উরও�ও র অার 

অনযওটর ��্ন, ওঠক েযমনওট হেয় া্েক ওদবস-রজনীর অওনব্যর 

ৈবরওরে�র েিেয। র্সূলু�্হ স্�্�্হ আল্ইওহ ্য়্ স্�্ম  া্র 
হে�র সময় অ য� সেচ ন ্েব মু ওরকেদর উে�্ ক্জ 

করে  য�ব্ন ওেেলন ্ হ�কেমর ইবর্হীম আল্ইওহস স্ল্েমর 

আদে রর অনুসরে কেরেেনদ েযসব হ�কেমর র্সূলু�্হ স্�্�্হ 

আল্ইওহ ্য়্ স্�্ম ই ্কৃ  ্েব মু ওরকেদর ওবররীে  ক্জ 

কেরেেন  ্ অেনক,  েেধয উে�ুেয্রয হেল্ : 

 

1.  ্লওবয়্ :  ্লওবয়্ রড়ে  ওরেয় মু ওরকর্ ও রেকর 

ে ্ুে্ ওদ দ  ্র্ বল ,   
ّ
وَ  َش��ً�ا ِ�ال َك  َُ

َ
هُ  ل

ُ
 َوَما َ�ْمل�ك

َك 
َ
 েব ে ্ম্র  কজন  রীক আেে, য্র  ুওমই ম্ওলক “َمل

 বং  ্র য্ ওকেু রেয়েে  ্র্”দ [সহীহ মুসওলম, হ্দীস-
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২০৩২] র্সূলু�্হ স্�্�্হ আল্ইওহ ্য়্ স্�্ম  েস 

 ্লওবয়্য় ওনে রজ্ল  ্্হীেদর ে ্ুে্ ওদেলন  বং 

ইব্দ্   কম্য আ�্হর জনয ওনধর্ওর  করেলন আর 

�বল ্েব ও রক োেক দ্য়মুও�র অেম্ ব্েী উ�্রে 

করেলন ‘ল্- ্রীক্-ল্ক্’ বেলদ 

2. উকুেফ আর্ফ্ : র্সূলু�্হ স্�্�্হ আল্ইওহ ্য়্ স্�্ম 

সূযর্ব রযর� আর্ফ্য় অব�্নেক হে�র মূল ে�্�্েম 

রওরে  করেলন  ্র ঐও হ্ওসক ব্েীর ম্ধযেম েয,  ُّ َ
ْ
 ّل

ة
َ
 ,আর্ফ্য় অব�্নই হেল্ হ�”দ [সুন্ন আন-ন্স্য়ী“ َعَرف

হ্দীস-৩০১৬] হ্জীেদরেক ওনেয়  ্র   আর্ফ্র অব�্ন 

ওেল মু ওরকেদর রুের্রুওর ওবররী ; েকনন্ মু ওরকর্ 

আর্ফ্য় অ� ওকেু সময় োেক  ্ররর মুযদ্ওলফ্য় চেল 

েযে ্   দ্ওব স্েরেি েয, আমর্ হ্র্েমর সীম্ন্র 

ে  ের ে েকই ��্ন করব, হ্র্েমর ব্ওহর োেক নয়দ 

[সহীহ মুওসওলম, হ্দীস-১২১৮] 

 ধু  ্ ই নয়, র্সূলু�্হ স্�্�্হ আল্ইওহ ্য়্ স্�্ম 

আর্ফ্র ুু ব্য় জ্ওহলী যুের মু ওরকেদর কৃ  য্ব ীয় 

ও করী ্ হ্র্ম ক্যরকল্র োেক স�কর ওে� কর্র ্ 

দ্য়মু� হব্র যুর্�ক্রী ে ্ুে্ ওদেলনদ ও ওন বলেলন, 
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ّ  ِ� ّ  �َالَ أ« ءٍ  َُ ْ
َ

ْمر�  م�نْ  ش
َ
َ�ل�ّية�  أ َا

ْ
َْت  ّْ

َ
ّ  ت ََ َد

َ
 َوا�َماءُ  َمْوُضوعٌ  ق

َ�ل�ّية�  َا
ْ
ّوُ   َمْوُضوَعةٌ  ّْ

َ
َضُعهُ  َامٍ  َوأ

َ
اَ  . » َامُ  ا�َماُؤََا أ

َ
 َامُ  « ُ�ْثَما ُ  ق

�يَعةَ  ّاْن�  اَ  . » َر�
َ
ْيَما ُ  َوق

َ
ل �يَعةَ  َامُ  « َُ َار�ث�  اْن�  َر�

ْ
ِْد�  اْن�  ّل �َ 

ل�ب� 
َّ ُم
ْ
اَ  . » ّل

َ
ُؤالَء�  َ�ْعُض  َوق َتَْضًعا َك َ  ََ ْْ ْعدٍ  اَ��  ف�  ُم ْتهُ  ََ

َ
َتل ََ �َ 

 ٌَ َذيْ َ�ل�ّية�  َور�َ�ا « َُ َا
ْ
ّوُ   َمْوُضوعٌ  ّْ

َ
َضُعهُ  ر�ً�ا َوأ

َ
ِّاس�  ر�َ�ا ر�َ�اََا أ �َ 

ِْد�  اْن�  ل�ب�  َ�
َّ ُم
ْ
ّهُ  ّل �َِ

َ
هُ  َمْوُضوعٌ  ف

ّ ُُ« 

“জ্ওহলী যুেরর সকল ওকেু আম্র দু’র্েয়র ওনেচ দওল  হেল্, 

জ্ওহলী যুেরর সকল হ য্-রে ব্ও ল বেল ে ্ওু  হেল্, 

আর আম্েদর হ য্সমূেহর �াম হ য্ – ইবেন র্ওবয়্/ 

র্ওবয়্ ইবনুল হ্ওরস ইবনু আবদুল মুা্ওলেবর হ য্-রে 

ব্ও ল বেল ে ্ুে্ করওেদ বনী স্’েদ দু�র্ন অব�্য় 

 ্েক হয্ইল ের্য হ য্ কেরদ আর জ্ওহলী যুেরর সকল 

সুদ ম্কুফ বেল ে ্ওু  হেল্দ আর �াম সূদ ম্কুফ 

করওে আম্েদর সুদ, আ�্স ইবনু আবদুল মুা্ওলেবর সুদদ 

 র রুের্ট্ই ম্কুফদ [সহীহ মুসওলম, হ্দীস-১২১৮]  

3. আর্ফ্হ ্ মুযদ্ওলফ্ োেক ��্ন : আর্ফ্ ্ 

মুযদ্ওলফ্ োেক  ��্েনর েিেয র্সূলু�্হ স্�্�্হ 

আল্ইওহ ্য়্ স্�্ম ওচর্ওচওর  মু ওরকী �া্ রওহ  কের 

ওদেলনদ মু ওরকেদর �া্ ওেল – সূযর্েবর আেরই আর্ফ্ 
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 য্র কর্  বং ররওদন সূেযর্দেয়র রর মুযদ্ওলফ্  য্র 

কর্দ রি্�ের, র্সূলু�্হ স্�্�্হ আল্ইওহ ্য়্ স্�্ম 

আর্ফ্ োেক সূযর্েবর রর  বং মুযদ্ওলফ্ োেক 

সূেযর্দেয়র রূেবর ��্ন কেরনদ আর মুওমনেদরেক্ েস 

ওনেদর ন্ �দ্ন কেরনদ স্হ্বী ওমস্য়্র ইবন ম্ুর্ম্ 

র্ওদয়্�্হ আনহ বেলন,  
ِ  رَُسوُل  َخَطبَغَي َّ َ  فََحِمدَ  نَِيَرفَةَ  -عسةم عةيه حهللا ص�- ح َّ ْ�َ�  ح

َ
 َعأ

ّمي« : قَيَل  ُ�مّ  َعةَيْهِ 
َ
َّ  َ�ْيدُ  أ ِِ

ْهَل  فَ
َ
ْكِ  أ ِّ َِ  حغ ْعثَي

َ
ََ  َكنُوح َعحأل  يَْدَ�ُيو

ْمِس  ُغُرعِب  ِعغْدَ  ُهغَي َهي ِمنْ  َّ َّ  حغ ََ  َح ْمُس  اَُ�و َّ  رُُءعِس  َعَ  حغ
بَيلِ  ِ

ْ
. » َهْدَ�ُهمْ  ُ�َيِلٌف  َهْدُ�غَي رُُءعِسَهي َعَ  حغرَّجيلِ  َ�َميئِمِ  ِمثَْل  حل

ََ  َعَ�نُوح َيرِ  ِمنَ  يَْدَ�ُيو َْ َم
ْ
ََرحمِ  حغ

ْ
ْمِس  ُطةُوِع  ِعغْد حل َّ  رُُءعِس  َعَ  حغ

بَيلِ  ِ
ْ
 .غَِهْديِِهمْ  ُ�َيِلٌف  َهْدُ�غَي رُُءعِسَهي َعَ  حغرَّجيلِ  َ�َميئِمِ  ِمثَْل  حل

“র্সূলু�্হ স্�্�্হ আল্ইওহ ্য়্ স্�্ম আর্ফ্য় 

আম্েদর উেেে য ব�ৃ ্ করেলনদ ও ওন আ�্হর � ংস্ 

্ গেকী রন করেলন  বং বলেলন, ‘মু ওরক ্ 

েরৗাওলকর্  ু্ন োেক ��্ন কর  সূযর্েবর সময় যুন 

সূযর র্হ্েড়র উরর রুরেুর র্রড়ীর ম  অব�্ন কর দ 

আম্েদর আদ র  ্েদর োেক ও �দ  ্র্ ম্ আরল হ্র্ম 

োেক র্হ্েড়র চূড়্ বর্বর ওঠক র্রড়ীর নয্য় সূযর উঠ্র 
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সময় ��্ন কর দ [ব্য়হ্কী, আস-সুন্ন আল-কুবর্, 

হ্দীস-৯৭৯৩] 

4. হে�র রর আেয় ্ র্ওদয়্�্হ আনহ্র উমর্ : মু ওরকর্ 

ওব�্স করে ্ েয, সফর ম্েসর আের উমর্ করেল  ্  � 

হয় ন্দ মু ওরকেদর োেক ওব�্স ্ আমেল মুসওলম 

বযও�র্ েয ও �,  ্ �ও ওত  কর্র জনয র্সূল স্�্�্হ 

আল্ইওহ ্য়্ স্�্ম আেয় ্ র্ওদয়্�্হ আনহ্েক হে�র 

রর ররই উমর্হ কর্র অনুমও  �দ্ন কেরনদ ইবনু 

আ�্স র্ওদয়্�্হ আনহ বেরন্ কেরন, “আ�্হর কসম, 

মু ওরকেদর �া্ ব্ও ল কর্র জনয র্সূলু�্হ স্�্�্হ 

আল্ইওহ ্য়্ স্�্ম আেয় ্েক ওজলহ� ম্েস উমর্হ 

কর্র অনুমও  ওদেয়েেনদ কুর্ই েদর   ের্যওট ্  ্েদর 

অনুস্রীর্ বলে ্, যুন উেটর অেনক েল্ম রজ্েব ্ 

রৃতেদ  সু� হেব  বং সফর ম্স �েব  করেব  ুনই 

উমর্ক্রীর উমর্হ  � হেবদ  ্র্ ওজলহ� ্ মুহররম 

ম্স অও ব্ওহ  হ্য়্র রূেবর উমর্হ কর্ হ্র্ম মেন 

কর ”দ [সুন্ন আবু দ্উদ, হ্দীস-১৯৮৭]   

5. ও করী ক্জ কর্ হেয়েে  মন �্নসমূেহ ইসল্েমর ওনদ রন 

�ক্  : ওমন্র ু্য়ফ  ল্ক্র কুর্ই  ্ ওকন্ন্ ের্য   
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মেমর বনু হ্ও ম ্ বনু আবদুল মুা্ওলেবর ওবরে� কসম 

েুেয়ওেল েয,  ্র্ য িে ন্ মুহ্�্দ স্�্�্হ আল্ইওহ 

্য়্ স্�্মেক  ্েদর ক্েে েস্রদর করেব,   িে  ্েদর 

স্ো  ্র্ ৈবব্ওহক স�কর �্রন করেব ন্ ্ েবচ্েকন্ 

করেব ন্দ [সহীহ বুু্রী, হ্দীস-১৫৯০] অব য আ�্হ 

 ্েদর েক্ন ক্জই ওস� হে  েদনওন, বরং বযার মেন্রা 

কের ওফওরেয় ওদেয়েেনদ ওমন্র ু্েয়েফর   �্নগেল্ে  

ও ওন ইসল্েমর ওনদ রন উ�ওক  কেরেেনদ ইবনুল 

ক্ইেয়ম র্েহম্হ�্হ বেলন, “ ওটই ওেল র্সূলু�্হ 

স্�্�্হ আল্ইওহ ্য়্ স্�্েমর অ য্স েয, ও ওন কুফেরর 

ওনদ রনসমূেহর �্েন  ্্হীেদর ব্�্ উউীন করে নদ   

দৃওৃ ওি োেকই র্সূলু�্হ স্�্�্হ আল্ইওহ ্য়্ স্�্ম 

ল্  ্ উযয্র জ্য়র্য়  ্েয়েফর মসওজদ ওনমর্েের ওনেদর  

ওদেয়ওেেলনদ মু ওরকেদর ওবররীে  চল্র জনয 

স্হ্ব্েদরেক্ ও ওন ওনেদর  ওদে নদ েযমন, কুর্ই েদর 

ওনয়ম ওেল – ‘হ� র্লন করে  ব্ওহর োেক আস্ েক্ন 

বযও� কুর্ই েদর ের্ু্ক বয ী  ওনেজেদর ের্ু্েক 

 ্্য়্ফ করে  র্রেব ন্দ আর েয বযও�   ের্ু্ক র্েব 
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ন্ েস ওবব� হেয়  ্্য়্ফ করেব’দ [ইবনু হ্জ্র, ফ্ হল 

ব্রী ৩/৫৬৫]   

  ম� �া্ অরেন্দন কের মহ্নবী স্�্�্হ আল্ইওহ 

্য়্ স্�্ম নবম ওহজরীে  হ� ওবুেয় ম্নুেুর মেধয   

বেল ে ্ুে্ ওদে  ওনেদর  ওদেলন েয,  
َ
  َوال

ُ
وف َُ َْيت�  َُ

ْ
�اَ ُعْر�َا  ا  

“ওবব� হেয় েকউ ব্য় ু�্হর  ্্য়্ফ করেব ন্”দ [সহীহ 

বুু্রী, হ্দীস-১৬২২]  

 

জ্ওহলী যুের মু ওরকর্ মূও রর উেেে য হ� র্লন কর  

 বং মেন কর  েয, স্ফ্-ম্র্য়্র মেধয স্ঈ কর্ ৈবধ 

নয়দ  ্েদর   ওবুয়ওট েয, ইসল্েমর স্ো সিও রূের নয় 

েসওট �কওট  হয় যুন আ�্হর ওনে�্� ব্েী অব ীের 

হেল্ : 

َفاٱ ِِنّ ۞ ﴿ َّ ۡ ٱوَ  ل ٓ  ِمن َوةَ َمرۡ ل ِۖ ٱ �ِرِ َشَعا  ]  ١٥٨: حنقرة[ ﴾ ١ ِّ

“ওন য়ই স্ফ্-ম্র্য়্ আ�্হর ওনদ রনসমূেহর অ� ূর�”দ 

[সূর্ আল-ব্ক্র্হ : ১৫৮]   আয়্ ওট ন্ওযল হেয়ওেল 

আনস্রেদর ওকেু েল্েকর বয্র্ের য্র্ জ্ওহলী যুের 

ম্নে র উেেে য হে�র ওনয়  কর দ  ্ররর স্ঈ কর্ - 

 ্েদর ওব�্স মে  –  ্েদর জনয অৈবধ হেয় েয দ 
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অ ঃরর  ্র্ যুন র্সূলু�্হ স্�্�্হ আল্ইওহ ্য়্ 

স্�্েমর স্ো হ� করে  আসল  ুন ওবুয়ওট  ্র ক্েে 

উর�্রন করেল আ�্হ   আয়্ ওট ন্ওযল কেরন  বং 

র্সূল স্�্�্হ আল্ইওহ ্য়্ স্�্ম বলেলন,  
َ�مّ  َما«

َ
ُ  أ َّ ّ  ُّ   ّْمر�ئٍ  َح

َ
مْ  ُ�ْمَررَهُ  َوال

َ
ْف  ل َُ َفا َ�ْ�َ  َُ َّ َمْرَوة�  ّل

ْ
 »َوّل

“আ�্হ ক্ের্ হ� ব্ উমর্হ রওররূের করেবন ন্, েয 

স্ফ্-ম্র্য়্র মেধয স্ঈ কেরওন”দ [সহীহ বুু্রী, হ্দীস-

১৭৯০]   জনযই ইম্ম ইবনুল ক্ইেয়ম বেলেেন, 

“মু ওরকেদর ওবররী  কর্র মেন্বৃওার উরর  রীয়  ও�র 

হেয় ওরেয়েে, ওবে ু কের হে�র আচ্র অনুত্েন”দ 

[ইবনুল ক্ইেয়ম, হ্ও য়্ আল্ আওব দ্ঊদ ৫/১৪৬] 

 

র�ম ঃ হে�র ম্ধযেম  ্ক্য়্ অজরন ওনও   

কর্  
হ�  ্ক্য়্ অজরেনর  কওট সমৃ� র্ঠ ্ল্দ  ্ক্য়্র মূল 

মমর হে  আ�্হর সকল ওনেদর  র্সূলু�্হ স্�্�্হ আল্ইওহ 

্য়্ স্�্েমর সু�্র আেল্েক র্লন কর্  বং সকল ওনেুধ্জ্ 

র্সূলু�্হ স্�্�্হ আল্ইওহ ্য়্ স্�্েমর ওদক ওনেদর ন্ 

অনুয্য়ী বজরন কর্দ হে�র েে্ট বড় ক্জকেমরর মধয ওদেয় 
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 ্ক্য়্র েস মমর র ীর ্েব উরলও� কর্ সহজ হয়, বরং বল্ 

চেল হে�র সকল আমল মূল ঃ  ্ক্য়্ অজরেনর  ক ক্যরকর 

কমর ্ল্দ  জনযই আ�্হ র্�ুল আল্ওমন বেলন, 

﴿  ٰ مۡ  َوَمن لَِكۖ َ� َعّظِ ُُ  ٰ ََ ِ ٱ �ِرَ َش ََّها ِّ ِ  ]  ٣٢:  حلج[ ﴾ ٣ ُقلُوِب لۡ ٱ َوىَ�قۡ  ِمن فَِ

‘‘্ট্ই  বং য্র্ আ�্হর ওনদ রনসমূহেক স�্ন কের,  ্ 

 ্েদর হদেয়র  ্হক্য়্র অ�রর দ’’ [সূর্ আল-হ্� : ৩২] 

হে�র কুরব্নীর র র র� ্ ের্  নয় বরং অ�েরর 

 ্ক্য়্ই  ধু আ�্হর ক্েে েরপেেদ আ�্হ বেলন, 

َناَل  لَن ﴿ َ ٱ َُ ٓ  َوَ�  ُ�ُوُمَها ِّ ُ  ِ�نَوَ�ٰ  ؤَُهادَِما َُ َنا :  حلج[ ﴾  ِمنُ�مۚۡ  َوىٰ ّّقۡ ٱ َُ
٣٧  [ 

“কুরব্নীর ের্  ্ র� আ�্হর ক্েে েরপেে ন্, বরং 

ে ্ম্েদর  ্ক্য়্ই  ্র ক্েে েরপেে”দ [সূর্ আল-হ� : ৩৭] 

 

রওবয হে�র সমৃ� কমর ্ল্ ্ ওবদয্রীঠ হে  আ�্হ 

আম্েদরেক আমল, আুল্ক,  ্ক্য়্ ্ ইুল্স ে ু্র 

 ্্ফীক ওদন  বং আম্েদর হ� ্ উমর্ কবুল করনদ 

আমীন!! 


