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ِ  ثِْغىِ  ٍِ  ّللاَّ ًَ ْح ِحٛىِ  انشَّ انشَّ  

َمَشحاْنجَ  ُعَٕسح ُيَمّذَيخ  

ূর  অ ব ক র র ভূলমক  

আভাভ আফুনম মুযাআ পামাররর, অফু চাপয নুা তায নারঔ  ভানূরঔ, আফরন 

ভাযদুরফা এফং আভাভ ফাাওী দারাররুন নুফুারত মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও 

ফণণনা ওরযন থম-  

 نزلت بِاْلَمِديَنِة ُسورَة اْلبَ َقَرة
ূযা অর ফাওাযা ভদীনা নারমর ররঙ। 

আভাভ অফু দাঈদ নারঔ  ভানুরঔ মযত আওরযভা থথরও রযাাত ওরযন থম-  

 أول ُسورَة نزلت بِاْلَمِديَنِة ُسورَة اْلبَ َقَرة
প্রথভ ূযা মা ভদীনা নারমর ররঙ, তা ররা ূযা অর ফাওাযা। 

আভাভ আফনুম  মুযাআ, তাফাযানী অঈারত, আফরন ভাযদুরফা এফং ফাাওী শুঅফুর 

আভারন মীপ নরদ মযত অনা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। যাূরুল্লা (া) আযাদ 

ওরযন-  

ورَة الَِّتي  التقولوا ُسورَة اْلبَ َقَرة َواَل ُسورَة آل عمَران َواَل ُسورَة النَِّساء وََكَذِلَك اْلُقْرآن ُكلو َوَلِكن ُقوُلوا: السُّ
يَها آل عمَران وََكَذِلَك اْلُقْرآن ُكلويذكر ِفيَها اْلبَ َقَرة َوالسورَة الَِّتي يذكر فِ   

ূযা অর ফাওাযা (কাবীয ূযা), ূযা অর আভযান (আভযান রযফারযয ূযা), ূযা 

রনা (নাযীরদয ূযা) এবারফ ওুযঅরনয ূযাগুররায ওথা ফররা না। ফযং এবারফ ফর থম, ঐ 

ূযা- মায ভরধে কাবীয অররাঘনা অরঙ, ঐ ূযা- মায ভরধে আভযান রযফারযয অররাঘনা 

অরঙ। এভরনবারফ ুযা ওুযঅরনয ূযাগুররায ফোারয এবারফ ফর।  

আভাভ ফাাওী শুঅফুর আভারন র নরদ মযত আফরন ঈভয (যা) থথরও ফণণনা 
ওরযন। রতরন ফররন-  

ورَة الَِّتي يذكر ِفيَها اْلبَ َقَرة  التقولوا ُسورَة اْلبَ َقَرة َوَلِكن ُقوُلوا: السُّ
ূযা অর ফাওাযা (কাবীয ূযা) ফররা না। ফযং ফর, ঐ ূযা- মায ভরধে কাবীয 

অররাঘনা অরঙ।  
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আভাভ আফরন অফী াআফা ভুারিরপ মযত াইদ রফন ঔাররদ (য) থথরও ফণণনা 

ওরযন। যাূরুল্লা (া) এও যাওারত ال َٕ  প্রথভ াতরে ফড় ূযা (ূযা অর ফাওাযা انغجع انط

থথরও ূযা অযাপ মণন্ত) রড়রঙন। 

আভাভ আফরন অফী াআফা, অভদ আফরন াম্বর, আফরন অরফ ঈভয অর অযাফী 

তায ভুনারদ, দারযভী, ভুাম্মদ আফরন নয, ারওভ অয রতরন এোরও র ফরররঙন- 

মযত ফুযাদা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। যাূরুল্লা (া) আযাদ ওরযন- 

ثمَّ قَاَل:  -ثمَّ سكت َساَعة  -عيها البطلة تعلُموا ُسورَة اْلبَ َقَرة فَِإن َأخذَىا برَكة َوتركَها حسرة َواَل تستط
تعلُموا ُسورَة اْلبَ َقَرة َوآل عمَران فَِإن َُّهَما الزىروان يظالن َصاحبهَما يَ ْوم اْلِقَياَمة َكأَن َُّهَما غمامتان َأو 

 غبابتان َأو فرقان من طير صواف
থতাভযা ূযা অর ফাওাযা রক্ষা ওয। থওননা এো অঁওরড় থাওা (াঠ ওযা) 

ফযওত অয এো রযতোক ওযা অপরারয ওাযণ। থওান ফারতরন্থী এয (ভুওারফরায) 

রি যারঔ না। তঃয রতরন রওঙু ভ নীযফ যআররন। তঃয ফরররন, ূযা অর 

ফাওাযা  অর আভযান রক্ষা ওয। থওননা এ ূযা দুরে ররা দুরে অররাওওফরতণওা। 

রওাভরতয রদন এয াঠওাযীরও ারভানা থফা থভখভারা থফা ারঔয ছাঁরওয ভত 

ভাথায ঈয এর ঙাা প্রদান ওযরফ।  

আভাভ অভদ, ভুররভ এফং অফু নুঅআভ দারাররর মযত অনা (যা) থথরও 

ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন- 

 َكاَن الرجل ِإذا قَ َرأَ اْلبَ َقَرة َوآل عمَران جد ِفيَنا يَ ْعِني عظم
মঔন অভারদয ভরধে থওঈ ূযা অর ফাওাযা  অর আভযান ররঔ থপরত, তঔন 

থ অভারদয ভরধে ম্মারনত র থমত।   

আভাভ অভদ, ভুররভ  রতযরভমী মযত অফু হুযাযা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। 

যাূরুল্লা (া) আযাদ ওরযন-  

ْيطَان ينفر من اْلبَ ْيت الَِّذي يْقَرأ ِفيِو ُسورَة اْلبَ َقَرة  اَل تْجَعُلوا بُ ُيوتُكْم َمَقابِر الشَّ
থতাভযা রনরচরদয খযরও ওফরয রযণত ওরযা না। তান ঐ খয থথরও থফরযর 

মা, থম খরয ূযা অর ফাওাযা াঠ ওযা ।  

রতযরভমীয ব্দ ররা- 
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 َوِإن اْلبَ ْيت الَِّذي يْقَرأ ِفيِو ُسورَة اْلبَ َقَرة اَل يْدخلُو الشَّْيطَان
থম খরয ূযা অর ফাওাযা াঠ ওযা  থআ খরয তান প্ররফ ওযরত ারয 

না। 

আভাভ াইদ আফরন ভানূয, রতযরভমী, ভুাম্মদ আফরন নয, আফনুর ভুনরময, ারওভ 

অয রতরন এোরও র ফরররঙন এফং ফাাওী শুঅফুর আভারন মযত অফু হুযাযা (যা) 

থথরও ফণণনা ওরযন। যাূরুল্লা (া) আযাদ ওরযন-  

آيَة ِىَي سيدة آي اْلُقْرآن آيَة اْلُكْرِسّي اَل تْقَرأ ِفي ِإن لكل َشْيء سناما َوِإن َسَنام اْلُقْرآن اْلبَ َقَرة وفيَها 
 بَيت ِفيِو َشْيطَان ِإالَّ خرج ِمْنوُ 

প্ররতেও ফস্তুয এওরে ঘূড়া যররঙ। অয ওুযঅরনয ঘূড়া ররা ূযা অর ফাওাযা। 
এয ভরধে এভন এওরে অাত যররঙ মা ওুযঅরনয অাত ভূরয দণায, তা ররা 

অাতুর ওুযী। এভন থওান খয থনআ মারত ূযা অর ফাওাযা াঠ না ওযা  অয থঔান 

থথরও তান থফরযর না মা। 

 

□ □ □ □ □ 
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(1) انى  

(১) অলফ  ম মীম 

আভাভ ফুঔাযী তায আরতার, রতযরভমী অয রতরন এোরও র ফরররঙন, আফুনম 

 মুযাআ, ভুাম্মদ আফরন নয, আফনুর অম্বাযী তায ভাাররপ, াওীভ অয রতরন এোরও 

র ফরররঙন, আফরন ভাযদুরফা, অফু মায অর াযাফী তায পামাররর এফং ফাাওী 

শুঅফুর আভারন মযত আফরন ভাঈদ (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। যাূরুল্লা (া) আযাদ 

ওরযন-  

ألف  من قَ َرَأ حرفا من كتاب اهلل فَلُو بِِو َحَسَنة والحسنة بِعْشَرة َأْمثَالَها اَل تَقول }الم{ حرف َوَلِكن
 حرف َواَلم حرف َوِميم حرف

থম ফেরি রওতাফুল্লায এওরে অাত রতরাাত ওযরফ তায চনে এওরে থনওী 

যররঙ। অয এওরে থনওীরও দগুণ ফৃরি ওযা রফ। অরভ ফরর না থম, ‘অররপ রাভ রভভ’ 

এওরে যপ। ফযং অররপ এওরে যপ, রভভ এওরে যপ এফং রাভ এওরে যপ। 

আভাভ ভুাম্মদ আফরন নয, অফু চাপয নুা তায রওতাফুর াওপ ার 

আওরতদারত, ঔতীফ তায আরতার, অফু নয অ রচমী আফানারত মযত অবু্দল্লা আফরন 

ভাঈদ (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। যাূরুল্লা (া) আযাদ ওরযন-  

ف عشر َواَلم عشر َوِميم عشر اقرؤا اْلُقْرآن فَِإنَُّكم تؤجرون َعَلْيِو أما أَنِّي اَل َأُقول }آلم{ حرف َوَلِكن أل
 فَتلك َثاَلثُونَ 

থতাভযা ওুযঅন াঠ ওয। থওননা এয চনে থতাভারদযরও প্ররতদান থদা রফ। 

অরভ ফরর না থম, অররপ রাভ রভভ এও যপ। ফযং অররপ দ, রাভ দ এফং রভভ দ 

থনওী- থভাে রি থনওী। 

আভাভ আফরন চারযয মযত আওরযভা (য) থথরও ফণণনা ওরযন থম- 

{ قسم}الم  
অররপ রাভ ভীভ ররা থ। 

আভাভ আফরন চারযয মযত আফরন ভাঈদ (যা) থথরও الم প্ররে ফনণনা ওরযন-  
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 ُىَو اْسم اهلل اْْلَْعَظم
এো অল্লায আরভ অমভ। 

আভাভ আফরন চারযয এফং আফরন অরফ ারতভ মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও حى

 -প্ররে ফণণনা ওরযন থম طظ

ْعَظمِىَي اْسم اهلل اْْلَ   
এগুররা অল্লায আরভ অমভ। 

 

□ □ □ □ □ 
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ْٚتَ  َل  اْنكِزَبةُ  َرنِكَ  ٍَ  ًُْذٖ فِِّٛ  َس زَّمِٛ ًُ (2) نِْه  

(২) এট  লআ লকত ব য তত লক  আ তে ল আ। পথল ত েল 

ম ত্ত কীত র জ য। 

আভাভ রপযআাফী, অব্দ আফরন ভাদ, আফনুম মুযা, আফরন চারযয এফং আফনুর 

ভুনরময মযত ভুচারদ (য) থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন- 

من أول اْلبَ َقَرة َأربع آيَات ِفي نعت اْلُمؤمِنيَن وآيتان ِفي نعت اْلَكافرين َوَثاَلث عشَرة آيَة ِفي نعت 
 اْلُمَناِفقين َومن َأْربَِعيَن آيَة ِإَلّي عْشرين َوِمائَة ِفي بني ِإْسَرائِيل

  ূযা অর ফাওাযায থভ ঘায অারত ভুরভনরদয প্রংা যররঙ। রযয দুআ 

অারত ওারপযরদয থদাল ফণণনা ওযা ররঙ। এযরযয থতরযা অারত ভুনারপওরদয থদাল-

ত্রুরে ফণণনা ওযা ররঙ। অয এয রযয এওত রফ অাত মণন্ত ফনী আযাআররয 

ফোারয নারমর ররঙ।  

আভাভ আফরন চারযয এফং ারওভ মযত আফরন ভাঈদ (যা) থথরও ফণণনা ওরযরঙন 

থম- 

 }الم{ حرف اْسم اهلل و }اْلكتاب{ اْلُقْرآن }اَل ريب{ اَل شّك ِفيوِ 
  অররপ রাভ ভীভ ররা অল্লা তাঅরায নারভয যপ। রওতাফ দ্বাযা ঈরেে অর 

ওুযঅন। َل سٚت দ্বাযা ঈরেে- এয ভরধে থওান ং নাআ। 
الًَ قَْىله - 2 تَاب   َذلِكَ ) :تَعَ تَّقُِهَ  يه د   (فُِهِ  رَة َل  الْكِ لِّلْم   

২. আল্লার বার্ী- (এটা সই ককতাব যাতত সকানই তে সনই।) পথকনতদণ ল 

মুত্তাকীতদর জনয  

আভাভ ওী এফং আফরন চারযয মযত াফী (য) থথরও ْٖذ থণ ফণণনা ওরযরঙন 

থম, এয ঈরেে ররা- থভ্রষ্টতা থথরও রদাাত রাব ওযা। 

আভাভ আফরন চারযয মযত আফরন ভাঈদ (যা) থথরও ْٖذ থণ নূয ফা থচোরত 

ফণণনা ওরযরঙন। অয ٍٛزم ًُ  দ্বাযা ঈরেে ররা ভুরভনকণ। نِْه

আভাভ আফরন চারযয মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও ٖزمٍٛ ْذ ًُ نِْه  এয তাপীয 

ফণণনা ওরযরঙন থম- 
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ُقوَن الّشرك ويعملون بطاعتي  لْلُمْؤِمنين الَّذين يَ ت َّ
  রদাাত ঐ ফ ভুরভনরদয চনে মাযা রযও থথরও থফঁরঘ থারও এফং তায 

অনুকরতেয ারথ অভর ওরয।   

আভাভ অব্দ আফরন হুভাদ মযত ওাতাদা (য) থথরও ٖزمٍٛ ْذ ًُ نِْه  এয এআ 

তাপীয ফণণনা ওরযরঙন থম- 

ق بِِو َونور لِْلُمتقين  جعلو اهلل ىدى وضياء لمن صدَّ
অল্লা তাঅরা ওুযঅনরও রদাাত  অররাওফরতণওা ফারনররঙন তারদয চনে 

মাযা ওুযঅরনয তোন ওরয। অয ওুযঅন ভুিাওীরদয চনে নূয।  

আভাভ অভদ, অব্দ আফরন হুভাদ, ফুঔাযী তায আরতার, রতযরভমী অয রতরন 

এোরও াান ফরররঙন, আফরন ভাচা, আফরন অরফ ারতভ, ারওভ অয রতরন এোরও র 

ফরররঙন এফং ফাাওী শুঅফুর আভারন মযত অরতো অ-াদী থথরও ফণণনা ওরযন অয 

রতরন রঙররন নফী (া) এয াাফী। রতরন ফররন, যাূরুল্লা (া) ফরররঙন-  

 اَل يبلغ الَعْبد اْلُمؤمن َأن يكون من اْلُمتَِّقيَن َحتَّى يدع َما اَل بَْأس بِِو حذرا لما بِِو بَْأس
থওান ফান্দা ততক্ষণ মণন্ত ভুিাওীরদয স্তরয থৌঙারত াযরফ না, মতক্ষণ না থ 

ক্ষরতচনও ওারচ ররপ্ত ায বর ক্ষরতচনও ওাচরও রযতোক না ওরয। 

আভাভ আফরন অরফদ দুনআা (য) রওতাফুত তাওা মযত অফু হুযাযা (যা) 

থথরও ফণণনা ওরযন। এও ফেরি তারও রচজ্ঞাা ওরযন, তাওা রও? রতরন তারও রচজ্ঞাা 

ওযররন, তুরভ রও ওঔন ওন্টওাওীণণ ফা ওাঁোমুি রথ ঘররঙ? থ ফরর, োঁ। রতরন 

ফরররন, তঔন তুরভ রও ওরযঙ? থ ফরর, মঔন অরভ থওান ওাঁো থদঔতাভ তঔন রয 

থমতাভ থফা তা থথরও থফঁরঘ ঘরতাভ থফা থঔান রদর থমতাভ না। তঔন রতরন ফরররন, 

এোআ তাওা। 

আভাভ আফরন অরফদ দুনআা (য) মযত ুরপান াযী (য) থথরও ফণণনা 

ওরযন- 

 ِإنََّما سموا اْلُمتَِّقيَن ْلَنهم اتَّقوا َما اَل يتقى
ভুিাওীরও ভুিাওী নারভ এআ চনে স্মযণ ওযা  থম, থওননা থ তায থথরও থফঁরঘ 

থাথও মায থথরও ফাঁঘা মা না।     
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আভাভ আফরন অরফদ দুনআা (য) মযত অবু্দল্লা আফরন ভুফাযও (য) থথরও 

ফণণনা ওরযন- 

ن رجال اتَّقى مائَة َشْيء َولم يتق َشْيئا َواِحًدا لم يكن من اْلُمتَِّقينَ َلو أَ   
মরদ থওান ফেরি ত (রনরলি  রন্দমুি) রফল ফচণন ওরয অয এওরে (রনরলি 

 রন্দমুি) রফল ফচণন না ওরয তরফ থ ভুিাওী ন।  

আভাভ আফরন অরফ াআফা এফং আভাভ আফরন অরফদ দুনআা (য) মযত অঈন 

আফরন অবু্দল্লা (য) থথরও ফণণনা ওরযন থম- 

َها َها ِإَلى َما قد علمت ِمن ْ ْقَوى َأن تبتغي علم َما لم تعلم ِمن ْ  َتمام الت َّ
রযূণণ তাওা ররা এো থম, তুরভ ঐ রফলরয জ্ঞান ারর ওযরফ, থম রফলর 

থতাভায চানা নাআ, মারত তুরভ তা (প্রওৃত রফল) থচরন রনরত ায।  

আভাভ আফরন অরফদ দুনআা (য) াফ রফন ওাারনয ভাধেরভ ফণণনা ওরযন। এও 

ফেরি মযত আফরন মুফায (যা)-থও নীতস্বরু রররঔন- াভদ  ারারতয য থচরন 

যাঔুন থম- 

ْقَوى َعاَلَمات يُ ْعَرفون بَها ويُعرِفونها من أنفسهم من َصبر على اْلباَلء َوَرضي بِالْ  قَضاِء فَِإن ْلىل الت َّ
 وشكر النعماء وذل لحكم اْلُقْرآن

রনশ্চআ তাওা ফরম্বনওাযীরদয রওঙু অরাভত যররঙ মায দ্বাযা তাযা রনরচরদয 

তাওা থচরন রনরত ারয। থমভন ভুরফরত ফয ওযা, অল্লায রনধণারযত পারায ঈয 

ন্তুষ্ট থাওা, অল্লায রনঅভরতয থাওয অদা ওযা এফং ওুযঅরনয রনরদণাফরীয নুযণ 

ওযা।  

আভাভ আফরন অরফদ দুনআা (য) মযত অবু্দল্লা আফরন ভুফাযও (য) থথরও 

ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন, মযত দাঈদ (অ) তায ন্তান ুরাভান (অ) থও ফররন- 

ا يَا بني ِإنََّما تستدل على تقوى الرجل بَِثاَلثَة َأْشَياء لحسن توكلو على اهلل ِفيَما نابو ولحسن ِرَضاُه ِفيمَ 
 أَتَاُه ولحسن زىده ِفيَما فَاتَوُ 

থ ফৎ! রতনরে রফল দ্বাযা থওান ভানুরলয তাওা প্রভারণত । থম ভুরফত তায 

ঈয অর তায চনে ঈিভবারফ অল্লায প্ররত তাাওওুর  বযা ওযা। তারও মা 
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প্রদান ওযা ররঙ তায ঈয তুষ্ট থাওা এফং মা াতঙাড়া র থকরঙ তায চনে ভরন থওান 

অরি না যাঔা। 

আভাভ আফরন অরফদ দুনআা (য) মযত াভ রফন রাফ থথরও ফণণনা ওরযন থম- 

ْقَوى اَل يَزال لَسانك رطبا من ذكر اهلل  َمْعدن من الت َّ
তাওায ভূর ররা থতাভায মফান ফণদা অল্লায রমরওরয রি থাওা। 

আভাভ অভদ মুহুরদ এফং আভাভ আফরন অরফদ দুনআা (য) াআদ আফরন অরফ 

াআদ অর ভুওযী (য) থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন, অভায রনওে ংফাদ থৌরঙরঙ 

থম, এও ফেরি মযত আা (অ) এয রনওে এর অযম ওযররন, থ ওরোরণয রক্ষা 

প্রদানওাযী! রওবারফ অরভ অল্লারও ব ওযফ, থমবারফ তারও ব ওযা দযওায?  

রতরন ফরররন, চ এওরে অভর দ্বাযা। তা ররা তুরভ অল্লারও ন্তরযয কবীয 

থথরও ভুাব্বত ওযরফ এফং থতাভায াধেনুমাী রি ফে ওরয তায অনুকতে ওযরফ। অয 

ভানফ ন্তানরদয প্ররত যভ ওযরফ থমবারফ রনরচয প্ররত যভ ওয। থ ফরর, ভানফ ন্তান 

দ্বাযা রও ঈরেে? রতরন ফরররন, ওর অদভ ন্তান। থম ওষ্ট থতাভায রনওে থ ঙরত তুরভ 

ঙন্দ ওয তা নেরও থৌরঙ না। তারর তুরভ রতেওাযবারফ অল্লায প্ররত ব 

থালণওাযী রফ।  

আভাভ আফরন অরফদ দুনআা (য) ভুযাম রতপাযী (য) থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন 

ফররন- 

نْ َيا ْقَوى من يُؤثر على اْْلِخَرة الدُّ  َكيَف يَ ْرُجو َمَفاتِيح الت َّ
  ঐ ফেরি তাওায ঘারফ ফা প্ররফরথয অা রওবারফ ওযরত ারয, থম দুরনারও 

অরঔযারতয ঈয প্রাধানে দান ওরয।  

আভাভ আফরন অরফদ দুনআা (য) মযত ঈভয আফরন অবু্দর অমীম (য) থথরও 

ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন-  

َهار َواَل بِِقَيام اللَّْيل والتخليط ِفيَما بَين َذِلك وَ  َلِكن تقوى اهلل ترك َما حرم اهلل لَْيَس تقوى اهلل بصيام الن َّ
 َوَأَداء َما اْفترض اهلل َفمن رزق بعد َذِلك خيرا فَ ُهَو خير ِإَلى خير

রদরন থযামা যাঔা অয যারত নাভাম অদা ওযা এফং এআ দুআরয ভারছ 

াযস্পরযও ম্পওণরও দররত ভরথত ওযায নাভ তাওা ন। ফযং তাওা ররা অল্লা 
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মা াযাভ ওরযরঙন তা রযতোক ওযা এফং মা পযম ওরযরঙন তা অদা ওযা। অয মারও 

এয ারথ (অরযা) থনওওারচয তাপীও প্রদান ওযা ররঙ তা শুধু ওরোণআ ওরোণআ।  

আভাভ আফরন অরফদ দুনআা (য) মযত ভুাম্মদ আফরন আঈুপ অর রপযআাফী 

(য) থথরও ফণণনা ওরযন। অরভ ুরপানরও ফররাভ- অরভ থদরঔ থম, থরারওযা ফ ভ 

ুরপান াযী (য) এয অররাঘনা ওরযন অয রতরন াযা যাত শুর শুর ওাোন। তঔন 

রতরন অভারও ফরররন, ঘু থাও (অয থচরন যাঔ তায এআ ওভণ- ওথা ওভ ফরা  

থভরারভা ওভ ওযা) তাওায রবরিয ঈয। 

আভাভ আফরন অরফ াআফা এফং অফু নুঅআভ ররআারত মযত ভাভুন আফরন 

রভযান (য) থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন- 

اَل يكون الرجل من اْلُمتَِّقيَن َحتَّى ُيَحاسب نَفسو َأشد من محاسبة َشرِيكو َحتَّى تعلم من أَْين مطعمو 
 َومن أَْين ملبسو َومن أَْين مشربو َأمن حل َذِلك َأو من حَرام

ভানুল ভুিাওীয মণার থৌঙরত াযরফ না, থম মণন্ত না থ তায যীরওয রাফ 

থথরও রনরচয রাফ থফী না ওযরফ। থমন থ থচরন থন থম, তায ঔাফায থওাথা থথরও 

অরঙ, তায থালাও থওাথা থথরও অরঙ, তায ানী থওাথা রত অরঙ? এগুররা ারার 

থথরও অরঙ না াযাভ থথরও।   

আভাভ আফরন অরফদ দুনআা (য) মযত ওাতাদা (য) থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন 

ফররন-  

  اْلجنَّة قَاَل َلَها تكلمي قَاَلت: طُوَبى لِْلُمتقينلما خلق اهلل
মঔন অল্লা তাঅরা চািাতরও ৃরষ্ট ওরযন, তঔন চািাতরও ফরররন, ওথা ফর। 

তঔন চািাত ফরর, ভুিাওীরদয চনে ুংফাদ  ভুফাযওফাদ।  

আভাভ আফরন অরফদ দুনআা (য) মযত ভাররও আরফন দীনায (য) থথরও ফণণনা 

ওরযন। রতরন ফররন-  

 اْلِقَياَمة عرس اْلُمتَِّقينَ 
রওাভরতয রদন ভুিাওীরদয চনে রফ অনরন্দয রদন। 

আভাভ আফরন অরফদ দুনআা (য) ভুাম্মদ রফন আারমদ অয যাফী থথরও ফণণনা 

ওরযন। রতরন ফররন- মযত অফু দাযদা (যা) থও ফরা ররা, অনাযরদয এভন থওান খয 
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নাআ মায ভরধে ওরফ  ওরফতায ঘঘণা নাআ। রওন্তু অরন থওন ওরফতা ফররন না? রতরন 

ফরররন, অরভ ওরফতা ফরররঙ, থান- 

 يُرِيد المرُء َأن يُعطي مناه وي أَبى ]ويأبى[ اهلل ِإالَّ َما َأرَاَدا
 يَ ُقول المرُء فائدتي وذخري وتقوى اهلل أفضل َما استفادا

ভানুল ঘা থম, তায প্ররতেও অওাঙ্ক্ষা ূণণ থাও, রওন্তু অল্লা মা ঘান তা-আ । 

ভানুল ফরর অভায রাব অভায ঁুরচ। থঘ তায রাব  ঁুরচ রত অল্লায ব  

তাওা ঈিভ।    

 

□ □ □ □ □ 
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 ٍَ ِزٚ ٌَ  انَّ ُُٕ ْٛتِ  ُْٚؤِي ٌَ  ثِبْنَغ ًُٕ ُٚمِٛ ََلحَ  َٔ ًَّب انصَّ ِي ٌَ  َسَصْلَُبُْىْ  َٔ فُِمٕ ُْ ُٚ (3)  

(৩) য র   ষৃ্ট লবতের প্রলত আম   অত ,   ত ক তেম কতর এবং 
ত ত রতক লয জীবত  পকরণ     কতরলি ত  তত বযে কতর। 

আভাভ আফরন চারযয (য) মযত ওাতাদা (য) থথরও এয তাপীয ফণণনা ওরযন 

থম, এো ররা ভুিাওীনরদয রপাত  গুণ। 

আভাভ আফরন চারযয এফং আভাভ আফরন অরফ ারতভ (য) মযত অফুর অররা 

(য) থথরও এআ অারতয তাপীয ফণণনা ওরযন থম- 

 بِاللَّو َوَماَلِئَكتو َوُرُسلو َواْليَ ْوم اْلخر وجنتو وناره ولقائو والحياة بعد اْلَمْوت
  থ অল্লা, থপরযতা, যাূর, অরঔযারতয রদন, চািাত, চাািাভ, অল্লায াক্ষাত 

এফ ভৃতুেয রযয চীফরনয প্ররত রফশ্বা স্থান ওরয। 

  আভাভ অব্দ আফরন হুভাদ, আফরন চারযয মযত ওাতাদা (য) থথরও এয 

তাপীয ফণণনা ওরযরঙন থম- 

 آمُنوا بِاْلبَ ْعِث بعد اْلَمْوت والحساب َواْلجنَّة َوالنَّار َوَصدُقوا بموعود اهلل الَِّذي وعد ِفي َىَذا اْلُقْرآن
  ভৃতুেয ূণরুত্থান, রাফ-রওতাফ, চািাত  চাািারভয প্ররত আভান অনন ওযা। 

অয অল্লা তাঅরা ওুযঅরন মায াদা ওরযরঙন, তায তোন ওযা।  

আভাভ ফামমায মযত অনা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। যাূরুল্লা (া) ফরররন, 

ৃষ্টচীরফয ভরধে ওায আভান অশ্চমণচনও? াাফীকণ ফরররন, থপযরতারদয। যাূরুল্লা 

(া) ফরররন, থপরযতাযা! তাযা রওবারফ আভান না অনরফ? াাফীকণ ফরররন, নফীরদয। 

যাূরুল্লা (া) ফরররন, নফীরদয ঈয ী অর, তাযা রওবারফ আভান না অনরফ? 

রফস্মওয আভান থতা ঐ থরাওরদয, মাযা অভায রয অরফ, ী রবরিও রযূণণ রওতাফ 

ারফ, অয তায ঈয আভান অনরফ এফং এয নুযণ ওযরফ। এআ থরাওরদয আভান ওর 

থরাওরদয থথরও অশ্চমণচনও। 

আভাভ আফরন অরফ াআফা তায ভুনারদ মযত অঈপ রফন ভাররও থথরও 

রযাাত ওরযন। যাূরুল্লা (া) আযাদ ওরযন- 
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 يَا لَْيَتني قد لِقيت إْخَواِني قَاُلوا يَا َرُسول اهلل أَلسنا إخوانك َوَأْصَحابك قَاَل: بَلى َوَلِكن قوما يجيئون

ي تصديقكم وينصروني نصركم فيا لَْيَتني قد لِقيت إْخَواِنيمن بعدكم يُؤمُنوَن ِبي إيَمانُكْم ويصدقون  
  মরদ অরভ অভায বাআরদয াক্ষাত থতাভ। াাফীকণ ফরররন, আা যূরাল্লা! 

অভযা রও অনায বাআ  ঘয নআ? রতরন ফরররন, ফেআ। তরফ ঐ ফ থরারওযা মাযা 

থতাভারদয রয অরফ, অভায ঈয আভান অনরফ থমবারফ থতাভযা আভান এরনঙ। অয 

থতাভারদয তোন ওযায ভত অভায তোন ওযরফ। থতাভারদয ামে ওযায ভত অভায 

াামে ওযরফ। মরদ অরভ অভায বাআরদয ারথ াক্ষাত ওযরত াযতাভ! 

আভাভ তাারী, অভদ, ফুঔাযী তায আরতার, তাফযানী এফং াওীভ মযত অফু 

ঈভাভা ফাররী (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। যাূরূল্লা (া) আযাদ ওরযন- 

 ُطوَبى لمن رَآِني وآمن ِبي وطوبى لمن آمن ِبي َولم يرني سبع َمرَّات
  ঐ ফেরিয চনে ুংফাদ! থম অভারও থদরঔরঙ এফং অভায ঈয আভান এরনরঙ। 

অয থম ফেরি অভায প্ররত আভান এরনরঙ থঘ অভারও থদরঔরন তায চনে াতফায 

ুংফাদ! 

আভাভ অভদ এফং আফরন রব্বান মযত অফু াইদ ঔুদযী (যা) থথরও ফণণনা 

ওরযন। এও ফেরি অযম ওযর, আা যাূরাল্লা! ঐ ফেরি থৌবাকেফান! থম অনারও দণন 

ওরযরঙ এফং অনায প্ররত আভান এনরঙ। যাূরুল্লা (া) ফরররন- 

 ُطوَبى لمن رَآِني وآمن ِبي وطوبى ثمَّ طُوَبى ثمَّ ُطوَبى لمن آمن ِبي َولم يرني
  ঐ ফেরিয চনে ুংফাদ! থম অভারও থদরঔরঙ অয অভায প্ররত আভান এরনরঙ। 

অয ুংফাদ! তাযয ুংফাদ! তাযয ুংফাদ! ঐ ফেরিয চনে, থম অভায প্ররত আভান 

এরনরঙ রওন্তু অভারও থদরঔরন। 

আভাভ আফরন চারযয, আফরন অরফ ারতভ এফং আফরন আাও মযত আফরন অব্বা 

(যা) থথরও  ََل حٔٚمًٌٕٛ انصَّ  এয তাপীয ফণণনা ওরযরঙন থম, তাযা াঁঘ াি নাভাম অদা 

ওয। অয  ٌَ ُْفمُٕ ب َسَصْلَُبُْْى ُٚ ًَّ ِي َٔ  এয তাপীয ফণণনা ওরযরঙন থম- তাযা রনরচয ম্পরদয 

মাওাত প্রদান ওরয। 

আভাভ আফরন আাও, আফরন চারযয এফং আফরন অরফ ারতভ ঈি অারতয 

তাপীয ফণণনা ওরযরঙন থম- 
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ا بفروضها َويؤّدون الزََّكاة احتسابا َلَهايقيمونه  
 তাযা নাভাম তায পাযাররময ারথ ওারভ ওরয এফং রাফ ওরয তায ম্পরদয 

মাওাত প্রদান ওরয।  

আভাভ আফরন চারযয মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও ফণণনা ওরযরঙন থম- 

ُجود والتالوة والخشوع  َها ِفيَهاِإقَاَمة الصَّاَلة إْتَمام الرُُّكوع َوالسُّ واإِلقبال َعَلي ْ  
আওাভারত ারা ফা ারাত ওারভ ওযায থণ ররা- রুওু রচদা রতরাাত 

নাভারময ওর অযওান ঔুশু ঔুমু, এওাগ্রতা রযূণণবারফ অদা ওযা। 

আভাভ অব্দ আফরন হুভাদ মযত ওাতাদা (য) থথরও এয তাপীয ফণণনা 

ওরযরঙন থম- 

افظَة على مواقيتها ووضؤئها وركوعهاِإقَاَمة الصَّاَلة اْلُمحَ   
  আওাভারত ারা ররা ভভত নাভাম অদা ওযা এফং এয চনে মু ওযা, রুওু 

ওযা, রচদা ওযা।  

অয  ٌَ ُْفمُٕ ب َسَصْلَُبُْْى ُٚ ًَّ ِي َٔ  এয থণ ররা- 

 انفقوا ِفي فرئض اهلل الَِّتي اْفترض اهلل َعَلْيِهم ِفي طَاَعتو وسبيلو
 থ অল্লায রনরদণরত রথ ঔযঘ ওরয, মা অল্লা তায প্ররত পযম ওরযরঙন। 

থণাৎ তায অনুকরতেয ওারচ  তায রথ ঔযঘ ওরয।  

আভাভ আফরন চারযয (য) মযত আফরন ভাঈদ (যা) থথরও এয তাপীয ফণণনা 

ওরযরঙন থম, এয ঈরেে ররা- 

 ِىَي نَ َفَقة الرجل على َأىلو
রনরচয রযফায-রযচরনয চনে ঔযঘ ওযা। 

 

□ □ □ □ □ 
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( ٌَ ُُٕ ِخَشحِ ُْْى ُٕٚلِ ْٜ ثِب َٔ ٍْ َلْجهَِك  ضَِل ِي َْ َيب ُأ َٔ َْٛك  ضَِل إَِن َْ ًَب ُأ ِ ٌَ ث ُُٕ ٍَ ُْٚؤِي ِزٚ انَّ َٔ4)  

 ( ٌَ ًُْفهُِحٕ ُأَٔنئَِك ُُْى اْن َٔ ِْى  ٍْ َسثِّٓ (5ُأَٔنئَِك َعَهٗ ًُْذٖ ِي  

৪. অর য র  লবশ্ব  স্থ প  কতরতি লব লবতের ঈপর য  লকি  
অপ  র প্রলত   লয তেতি এবং লব লবতের ঈপর য  অপ  র 

পূবেবতীত র প্রলত   লয তেতি। অর অলখর ততক য র  ল লিত 

বত লবশ্ব  কতর।  

৫.ত র আ ল তজত র প্রলতপ তকর পক্ষ লথতক  পথ প্র প্ত, অর ত র আ 

ফক ম। 

আভাভ আফরন আাও, আফরন চারযয এফং আফরন অরফ ারতভ মযত আফরন অব্বা 

(যা) থথরও এআ অারতয তাপীয ফণণনা ওরযরঙন থম, তাযা অনায প্ররত মা নারমর 

ররঙ তায তোন ওরয এফং অনায ূরফণ যাূররদয প্ররত মা নারমর ররঙ তায 

তোন ওরয। তাযা এয ভরধে থওান াথণওে ওরয না এফং তাযা তা স্বীওায ওরয না মা 

তাযা তারদয প্ররতাররওয রনওে থথরও রনর এররঙন। অয তাযা ভৃতুেয য ূণরুত্থান, 

রওাভত, চািাত  চাািাভ, রাফ  ভীমারনয প্ররত রফশ্বা যারঔ। তাযা ঐ ফ থরাওরদয 

ভত ন মাযা ফরর থম, তাযা ঐগুররায প্ররত আভান অনরফ মা অনায ূরফণ নারমর ররঙ 

এফং অনায প্ররত মা নারমর ররঙ তা স্বীওায ওরয।  

আভাভ অব্দ রফন হুভাদ মযত ওাতাদা (য) থথরও এয তাপীয ফণণনা ওরযন 

থম, ب أَضل إِنَْٛك ًَ ٌَ ثِ انَّزٍٚ ُٚؤيُُٕ َٔ  দ্বাযা ঈরেে ররা পুযওান মায দ্বাযা অল্লা তাঅরা তে 

রভথোয াথণওে ওরযরঙন। অয َيب أَضل يٍ لجهك َٔ  দ্বাযা ঈরেে ূফণফতী রওতাফ। অয  أُٔنَئَِك

أُٔنَئَِك ْى انًفهحٌٕعهٗ  َٔ ْذٖ يٍ َسثٓى   দ্বাযা ঈরেে থআফ থৌফাকেফান মাযা রদাাত  

পরতায ওদায ররঙ এফং অল্লা তারদয চনে ওরও রনধণাযণ ওরযরঙন। এগুররা ররা 

অরর আভান ফা আভানদাযরদয রপাত ফা গুণাফরী। অয এয রয ভুরযওরদয রপাত 

ফণণনা ওযা ররঙ এআ অারত-…  ِِٓىإ ْٛ اء َعهَ َٕ ٌ انَّزٍٚ كفُشٔا َع  

আভাভ অবু্দল্লা আফরন অভদ মাারদুর ভুনারদ, াওীভ এফং ফাাওী অদ 

দাারত মযত অরফ আফরন ওাফ (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন, নফী (া) এয 
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ার রঙররন এওচন থফদুআন। থ ফরর, থ অল্লায নফী! অভায এও বাআ মায রওঙু ওষ্ট 

অরঙ। রচজ্ঞাা ওযররন, রও ওষ্ট? থ ফরর, তায রওঙুো রচরনয অয অরঙ। নফী (া) 

ফরররন, তারও অভায ওারঙ রনর অ। থ তারও রনর অর এফং নফী (া) এয াভরন 

ফরর রদর। 

  নফী (া) ূযা পারতা, ূযা অর ফাওাযায প্রথভ ঘায অাত, ূযা অর ফাওাযায 

১৬৩ নং অাত, অাতুর ওুযী, ূযা অর ফাওাযায থল রতন অাত, ূযা অর 

আভযারনয ১৪ নং অাত, ূযা অযারপয ৫৪ নং অাত, ূযা ভুরভনূরনয ১১৬ নং অাত, 

ূযা রচরনয ৩ নং অাত, ূযা াপপারতয প্রথভ দ অাত এফং ূযা অর ারযয থল 

রতন অাত, ওুরহুঅল্লা, ওুর অঈমু রফযরব্বর পারাও এফং ওুর অঈমু রফযরব্বন না াঠ 

ওরয তায ঈয দভ ওরয রদররন। তঔন থ এবারফ ঈরঠ দাড়ার থম, থমন তায থওান ওষ্টআ 

রঙর না।  

আভাভ দারযভী এফং আফনুম মুযাআ মযত আফরন ভাঈদ (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। 

রতরন ফররন- 

من آخر ُسورَة من قَ َرأَ َأربع آيَات من أول ُسورَة اْلبَ َقَرة َوآيَة اْلُكْرِسّي وآيتين بعد آيَة اْلُكْرِسّي َوَثاَلثًا 
 اْلبَ َقَرة لم يقربُو َواَل َأىلو يَ ْومِئٍذ َشْيطَان َواَل َشْيء يكرىُو ِفي َأىلو َواَل َمالو َواَل يْقَرأن على َمْجُنون إالَّ 

 َأفَاق
  থম ফেরি ূযা অর ফাওাযায প্রথভ ঘায অাত, অাতুর ওুযী  তায রযয দুআ 

অাত এফং ূযা অর ফাওাযায থল রতন অাত াঠ ওযরফ, ঐ রদন তায  তায 

রযফারযয ভারছ না তান অরফ অয না এভন রওঙু খেরফ মা ঙন্দনী । অয 

এআ অাতগুররা থওান াকররয ঈয [রনরভত] রড় দভ ওযরর থ [ধীরয ধীরয] বার 

র মারফ।  

আভাভ াইদ আফরন ভানূয, দারযভী এফং ফাাওী শুঅফুর আভারন মযত ভুরকযা 

রফন ারফ থথরও ফণণনা ওরযন অয রতরন অবু্দল্লায েী রঙররন। রতরন ফররন-  

 من قَ َرَأ عشر آيَات من اْلبَ َقَرة ِعْند َمَنامو لم ينس اْلُقْرآن
থম ফেরি ূযা অর ফাওাযায দরে অাত [ফভ] ড়রফ, থ ওুযঅন বুররফ 

না।  
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(তা ররা) প্রথভ ঘায অাত, অাতুর ওুযী  তায রযয দুআ অাত এফং 

ূযায থল রতন অাত। 

আভাভ তাফযানী এফং ফাাওী শুঅফুর আভারন মযত আফরন ঈভয (যা) থথরও ফণণনা 

ওরযন। রতরন ফররন, অরভ যাূরুল্লা (া) থও ফররত শুরনরঙ-  

ِو بخاتمة ِإذا َماَت أحدُكم َفاَل َتْحِبُسوُه وأسرعوا بِِو ِإَلى قَبره وليقرأ ِعْند رَأسو بَِفاِتَحة اْلبَ َقَرة َوعند رجَليْ 
 ُسورَة اْلبَ َقَرة ِفي قَبره

থতাভারদয থওঈ মঔন ভাযা মা তঔন তারও অেরও থযঔ না, ফযং দ্রুত তারও তায 

ওফরযয রদরও রনর মা। অয ওফরয তায ভাথায রনওে দারড়র ূযা অর ফাওাযায প্রথভ 

রদরওয অাত এফং ারয রনওে দারড়র থরলয রদরওয অাত াঠ ওয।   

আভাভ তাফযানী ওাফীরয মযত অফদুয যভান রফন অরা আফনুর রাজ্জাচ থথরও 

ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন, অভারও অভায রতা ফরররঙন- মঔন তুরভ অভারও অভায 

ওফরয ারত ওযরফ তঔন ফররফ- 

 ِبسم اهلل وَعلى ِملَّة َرُسول اهلل
রফরভল্লার ারা রভল্লারত যাূররল্লা। 

থণাৎ অল্লায নারভ এফং যাূরুল্লা (া) এয অদরণয ঈয (অনারও ভারত 

ওযরাভ)।  

তঃয অভায ঈয ভারে থযরঔ রদরফ। এযয ওফরয অভায ভাথায রনওরে 

দারড়র ূযা ফওাযায প্রথভ অাত এফং থল অাত ওরে াঠ ওযরফ। থওননা অরভ 

যাূরুল্লা (া)-থও এভন ওযায চনে ফররত শুরনরঙ।  

 

□ □ □ □ □ 
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 ٌَّ ِ ٍَ  إ ِزٚ اء   َكَفُشٔا انَّ َٕ ِْٛٓىْ  َع َزْسرَُٓىْ  َعَه َْ ِزْسُْىْ  َنىْ  َأوْ  َأَأ ُْ ٌَ  َل  ُر ُُٕ ( 6) ُْٚؤِي  

ُ  َخزَىَ  َعَهٗ ُلُهٕثِِٓىْ  َعَهٗ ّللاَّ ِعِٓىْ  َٔ ًْ َعَهٗ َع ح   َأْثَصبسِِْىْ  َٔ َٔ َنُٓىْ  ِغَشب  َعِظٛى   َعَزاة   َٔ
(7)  

৬.ল িেআ য র  ক তফর তেতি ত ত রতক অপল  ভে প্র লে  করু  

অর   আ করু  ত তত লকি আ অত য ে   , ত র  ইম   অ তব   । 

৭.অল্ল  ত ত র ন্তকরণ এবং ত ত র ক  মূ বন্ধ কতর ল তেতি , 

অর ত ত র ল  খমূ প ে  ে লেতক ল তেতি । অর ত ত র জ য 
রতেতি কত  র ল লি। 

আভাভ আফরন চারযয, আফরন অরফ ারতভ, তাফযানী ওাফীরয, আফরন ভাযদুরফা এফং 

ফাাওী অর অভা া রপারত মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও ٌعٕآء كفشٔا انزٍٚ إ 

ٚؤيٌُٕ ل رُزسْى نى أو أأَزسرٓى عهٛٓى  অারতয তাপীয ফণণনা ওরযরঙন থম, থণাৎ 

তারদযরও তওণ ওযা অয না ওযা ভান। অয ওুযঅন তারদয রনওে এভন মায দ্বাযা 

তাযা থপ্রাপ্ত  না। 

রতরন অয ফররন, যাূরুল্লা (া) এয ঘূড়ান্ত আচ্ছা রঙর থম, ওর থরাও আভান 

অনন ওরুও এফং রদাারতয নুযণ ওরুও। রওন্তু এআ অাত দ্বাযা অল্লা তাঅরা 

চারনর রদরচ্ছন থম, আভারনয অররা দ্বাযা থ ারফ থ, মায থৌবাকেফান াো ূরফণআ 

রররঔ থদা ররঙ। অয গুভযা ফা থভ্রষ্ট থ রফ, মায তবাকে াো ূরফণআ রররঔ 

থদা ররঙ।  

আভাভ আফনুর ভুনরময (য) ুরে (য) থথরও অারতয তাপীয ওরযরঙন থম, এয 

থণ ররা- 

 وعظتهم أم لم تعظهم
অরন তারদযরও ঈরদ প্রদান ওরুন অয নাআ ওরযন [ঈবআ তারদয রনওে 

ভান] । 

আভাভ অব্দ আফরন হুভাদ মযত ওাতাদা (য) থথরও ফণণনা ওরযন থম- 
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ْيطَان فاستحوذ َعَلْيِهم فختم اهلل على قُ ُلوبهم وَعلى سمعهم وَعلى أَْبَصارىم غشاوة فهم اَل  أطاعوا الشَّ
 يبصرون ىدى َواَل يسمُعوَن َواَل يفقُهوَن َواَل يْعقُلونَ 

তাযা তারনয অনুকতে ওরযরঙ তএফ থ তারদয ঈয প্রফর র থকরঙ। 

অল্লা তাঅরা তারদয রদরর  ওারন ভয ওরয থদরঙন। অয তারদয থঘারঔ দণা থপরর 

রদররঙন। তএফ তাযা রদাারতয অররারও না থদঔরত ারফ, রওয অামরও না 

শুনরত ারফ, অয না তেরও ফুছরত াযরফ।  

আভাভ আফরন চারযয এফং আফরন অরফ ারতভ মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও এআ 

অারতয তাপীয  ফণণনা ওরযন থম- 

ُلوبهم وَعلى سمعهم والغشاوة على أَْبَصارىماْلَخْتم على ق ُ   
তারদয রদরর  ওারন ভয অরঙ। অয তারদয থঘারঔ অরঙ দণা। 

আভাভ আফরন চারযয মযত আফরন ভাঈদ (যা) থথরও ٔعهٗ لهٕثٓى عهٗ ّللا خزى 

 অারতয তাপীয ফণণনা ওরযরঙন থম, তাযা না রওয থওান অাম ফুছরফ অয না عًعٓى

শুনরফ। অয তারদয থঘারঔ যররঙ দণা। তএফ তাযা প্রওৃত াওীওত ফা ফাস্তফতা থদঔরত 

ারফ না। 

 

□ □ □ □ □ 
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 ٍَ ِي َُّبطِ  َٔ ٍْ  ان َُّب َُٚمٕلُ  َي ِ  آَي وِ  ثِبّللَّ ْٕ ثِبْنَٛ ِخشِ  َٔ ْٜ َيب ا ٍَ  ُْىْ  َٔ ًُْؤِيُِٛ ِ (8) ث  

৮.অর ম   তর মতযয লকি  ল ক এম  রতেতি য র  বত, অমর  
অল্ল   পরক তর প্রলত ইম   এত লি থ  অত ৌ ত র  ইম    র 

 ে। 

আভাভ আফরন চারযয মযত আফরন ভাঈদ (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। এআ অাত 

দ্বাযা ঈরেে ররা ভুনারপও।  

আভাভ অব্দ আফন হুভাদ মযত ওাতাদা (য) থথরও ফণণনা ওরযন থম- 

ِو وينكر بَِقْلِبو َويصدق بِِلَسانِِو َىَذا نعت اْلُمَناِفق نعت عبدا خائن السريرة كثير اْلخالف يعرف بِِلَسانِ 
ِفيَنة كلما ىبت ريح َىب ِفيَها  َوُيَخالف ِبَعَمِلِو َوُيْصِبح على َحال ويمسي على َغيره ويتكفأ تكفؤ السَّ

এআ অাত ররা ভুনারপওরদয রপাত ফা গুণ। এো ঐ ফান্দায রপাত, থম ফারতনী 

ফা প্রওাে রঔানত ওরয। ঔুফ থফী ভতরবদ ওরয। মফান দ্বাযা স্বীওায ওরয অয ন্তয 

দ্বাযা স্বীওায ওরয। মফান দ্বাযা তোন ওরয অয ওামণত তায রফযীত ওরয। ওারর 

এওযওভ অফায ন্ধ্ো অরযও যওভ ফস্থা থারও। থনৌওায ভত দুররত থারও। থমরদরওআ 

ফাতা ফর ঐ রদরওআ ঘরর মা। 

আভাভ আফনুর ভুনরময ভুাম্মদ আফরন রযীন (য) থথরও ফণণনা ওরযন থম- 

 لم يكن ِعْندىم أخوف من َىِذه اْْليَة
তায রনওে এআ অারতয থঘর বীরতচনও অয রওঙু রঙর না। 

আভাভ অব্দ আফন হুভাদ মযত আাআা রফন অরতও (য) থথরও ফণণনা ওরযন 

থম, ভুাম্মদ (য) মঔন াজ্জারচয অররাঘনা ত তঔন এআ অাত াঠ ওযরতন এফং 

ফররতন- 

ك أخوفأَنا لغير َذلِ   
তারও ঙাড়া অয এআ অাতরেরও রনও ব াআ। 

আভাভ আফরন াদ মযত অফু আাআা (য) থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন, 

এও ফেরি মযত হুমাপা (যা) থও রচজ্ঞাা ওরযন, অয তঔন অরভ তায ারথ ফা 

রঙরাভ- রনপাও রও? রতরন ফরররন- 
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 َأن تَ َتَكلَّم بِاللَِّساِن َواَل تْعمل بِوِ 
মফান দ্বাযা (বার) ওথা ফরা অয থআ নুমাী ওাচ না ওযা। 

 

□ □ □ □ □ 
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 ٌَ َ  َُٚخبِدُعٕ ٍَ  ّللاَّ ِزٚ انَّ ُُٕا َٔ َيب َآَي َٔ  ٌَ ُفَغُٓىْ  إِلَّ  َْٚخَذُعٕ َْ َيب َأ َٔ  ٌَ (9) َْٚشُعُشٔ  

৯.ত র  অল্ল  এবং ইম    রগণতক লয োঁক  ল ে। থ  এতত ত র  
ল তজত রতক ি ড়   য ক ঈতক লয োঁক  ল ে    থ  ত র  ত  
  ভব করতত প তর   । 

মযত অভদ আফরন ভারন’ তায ভুনারদ মরপ নরদ এওচন াাফী থথরও 

ফণণনা ওরযন- এওচন ভুরভান অযম ওরযন, আা যাূরাল্লা! নাচাত রওর? রতরন 

ফরররন, তুরভ অল্লারও থধাঁওা রদ না। থ ফরর, অরভ অল্লারও রওবারফ থধাঁওা রদরত 

ারয। রতরন ফরররন, তুরভ অভর থতা তা-আ ওয অল্লা থতাভারও মা রনরদণ ওরযরঙন। রওন্তু 

তায দ্বাযা থতাভায ঈরেে থারও অল্লা ফেতীত য থওঈ। তএফ রযাওাযী ফা থরাও 

থদঔারনা অভর থথরও ফাঁঘ। থওননা এো রযও। 

 রযাওাযরও রওাভরতয রদন ভাঔরুরওয াভরন ঘাযরে নারভ ডাওা রফ। থ 

ওারপয! থ পারচয! থ ঔারয! (ক্ষরতগ্রস্ত) এফং থ কারদয (কাোয)! থতাভায অভর নষ্ট র 

থকরঙ এফং থতাভায প্ররতদান রভরের থদা ররঙ। অচ অল্লায দযফারয থতাভায চনে 

থওান প্ররতদান নাআ। থ থধাওঁাদানওাযী! অচ তুরভ থতাভায অভররয প্ররতদান তায রনওে 

তারা ওয, মায চনে তুরভ অভর ওযরত।  

আভাভ আফরন চারযয আফন াফ (য) থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন, অরভ 

আফরন মাদরও এআ অারতয তাপীয রচজ্ঞাা ওযরর রতরন ফররন- এো ভুনারপওরদয 

রফলর। থম অল্লা  তায ম্মারনত যাূর এফং ভুরভনরদযরও থধাঁওা থদায থঘষ্টা ওরয। থ 

এো প্রওা ওরয থম, থ আভান এরনরঙ। তায এআ থফাধ নাআ থম, থ থমআ ওুপয  রনপাও 

থকান ওযরঙ তায ক্ষরত তায রনরচযআ।    

আভাভ ফাাওী শুঅফুর আভারন মযত ওা রফন াদ থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন 
ফররন-  

 َلْواَل أَنِّي َسِمعت َرُسول اهلل صلى اهلل َعَلْيِو َوسلم اْلَمْكر والخديعة ِفي النَّار َلُكْنت أمكر َىِذه اْْلمة
মরদ অরভ যাূরুল্লা (া) থথরও এো না শুনতাভ থম, ঘক্রান্তওাযী  প্রতাযও 

থদামরঔ থাওরফ- তরফ অরভ তাভ এআ ঈম্মরতয ফরঘর রধও থওৌরওাযী ফেরি।  

□ □ □ □ □ 
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ُ  َفَضاَدُْىُ  َيَشض   ُلُهٕثِِٓىْ  فِٙ َنُٓىْ  َيَشًضب ّللاَّ ًَب َأنِٛى   َعَزاة   َٔ ِ َُٕا ث ٌَ  َكب (11) َْٚكِزثُٕ  

১০.ত ত র ন্তঃকরণ বযলযগ্রি অর অল্ল  ত ত র বযলয অতর  
ব লড়তে ল তেতি । বস্তুতঃ ত ত র জ য ল যে লরত রতেতি কত  র 

অয ব, ত ত র লমথয   তরর  রু । 

আভাভ আফরন আাও, আফরন চারযয, আফরন অরফ ারতভ মযত আফরন অব্বা (যা) 

থথরও এআ অারত ঈরল্লরঔত يشض ফা ফোরধয  থণ ওরযরঙন রন্দ ং।  

আভাভ আফরন আাও, আফরন চারযয, আফরন অরফ ারতভ মযত আফরন অব্বা (যা) 

থথরও يشض ফা ফোরধয থণ রনপাও, أنٛى عزاة ٔنٓى  এয থণ থফদনাদাও ারস্ত এফং 

  এয থণ রযফতণন ওযা, রফওৃত ওযা ফণণনা ওরযরঙন। ٚكزثٌٕ

আভাভ তাতী মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন থম, নারপ রফন অর 

অমযাও মযত আফরন অব্বা (যা) থও ফররন থম, ِِٙٓىْ  ف َيَشض   لُهُٕثِ  এয রফলর অররাঘনা 

ওরুন। তঔন রতরন ফরররন, ফোরধয থণ ররা রনপাও। নারপ (য) ফরররন, অযফযা রও 

এআ থণ চারন? রতরন ফরররন, োঁ। তুরভ রও ওরফয এআ ওরফতা থান নাআ- 

قد أرى صدروىم تغلي علّي مراضهاأجامل َأقْ َواًما َحَياء وَ   
অরভ এও ম্প্রদারয প্ররত রজ্জাফত ুন্দয অঘযণ প্রওা ওরয মাআ। থঘ 

অরভ থদরঔ থম, তারদয ফক্ষ অভায প্ররত রনপাও ফা ওেতায ওাযরণ অরযা ঔুরর মা।  

এযয নারপ (য) ফরররন أنٛى عزاة ٔنٓى  থণ রও? রতরন ফরররন থফদনাদাও ফা 

মন্ত্রনাদাও অমাফ ফা ারস্ত। নারপ (য) ফরররন, অযফযা রও এআ থণ চারন? রতরন 

ফরররন, োঁ। তুরভ রও ওরফয এআ ওরফতা থান নাআ- 

 نَام من َكاَن خلياً من ألم َوبقيت اللَّْيل طوال لم أنم
থম ফেরি ওষ্ট  থফদনাদাও ারস্ত থথরও ফরিত রঙর, থ অযারভ খুরভর থকরঙ। 

অয ফাওী যাত অরভ অযাভীন রফরনদ্র রতফারত ওরয রদররঙ।  

আভাভ অব্দ আফরন হুভাদ এফং আফরন চারযয মযত ওাতাদা (য) থথরও يشض 

ফা ফোরধয থণ অল্লায হুওুভ অওারভ রন্দ ং ওযা ফণণনা ওরযরঙন। অয ّللا فضادْى 
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থণাৎ অল্লা তারদয রন্দ ং অরযা ফারড়র রদররঙন। এফং يشضب  ثًب أنٛى عزاة ٔنٓى

ٚكزثٌٕ َٕاكب  প্ররে ফররন- 

َفاق َوِإنَّا َواهلل َما رَأيَنا عمال قّط أْسرع ِفي َفَساد قلب عبد من كبر َأو   إيَّاُكْم َواْلكذب فَِإنَُّو من بَاب الن ِّ
 كذب

  রভথো থথরও ফাঁঘ, থওননা তা রনপারওয দযচা। অল্লায থ! অভযা রভথো  

ংওায ফেতীত অয থওান অভর থদরঔ না, মা ফান্দায ন্তরয দ্রুত পাাদ ৃরষ্ট ওরয। 

ك الَِّذي دخل ِفي اإِلسالم  َىَذا مرض ِفي الّدين َولَْيَس َمرضا ِفي اْلجساد وىم الُمَناِفُقوَن واْلَمَرض الشَّ
আভাভ আফরন চারযয মযত মাদ থথরও এআ অারতয তাপীয ফণণনা ওরযরঙন 

থম, এয ঈরেে দীরনয ফোরধ, এো াযীরযও ফোরধ ন। অয তাযা ররা ভুনারপওযা। অয 

ফোরধ দ্বাযা ঈরেে ঐ রন্দ ং মা তারদয আরারভয ফোারয রঙর।   

আভাভ আফরন চারযয মযত মাাও (য) থথরও ফণণনা ওরযন থম, األنٛى انعزاة  দ্বাযা 

ঈরেে থফদনাদাও ারস্ত। অয ওুযঅরনয প্ররতেও স্থারন এয দ্বাযা ঈরেে ওষ্টদাও 

থফদনাদাও অমাফ।  

 

□ □ □ □ □ 
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إَِرا ًَب َلبُنٕا اأْلَْسضِ  فِٙ ُرْفِغُذٔا َل  َنُٓىْ  لِٛمَ  َٔ ََّ ِ ٍُ  إ ٌَ  ََْح (11) ُيْصهُِحٕ  

ََُّٓىْ  َأَل   ِ ٌَ  ُْىُ  إ ًُْفِغُذٔ ٍْ  اْن َنكِ ٌَ  َل  َٔ (12) َْٚشُعُشٔ  

১১. অর যখ  ত ত রতক ব  ে লয,   ল ে তত ফ    ৃলষ্ট কতর    , 
তখ  ত র  বত, অমর  লত  ংতল য ক রী।   

১২.লজত  র খ, ত র আ ফ    ৃলষ্টক রী, লকন্তু ত র  ত  ঈপলি কতর 

  । 

আভাভ আফরন চারযয মযত আফরন ভাঈদ (যা) থথরও ফণণনা ওরযরঙন থম- 

পাারদয থণ ররা 

 ُىَو اْلكْفر َواْلَعَمل بالمعصية
ওুপয এফং গুনা  ফাধেতায ওাচ-ওভণ। 

আভাভ আফরন চারযয মযত ভুচারদ থথরও ফণণনা ওরযরঙন থম, এয থণ ররা- 

 ِإذا ركُبوا َمْعِصّية َفقيل َلُهم اَل تَفعُلوا َكَذا قَاُلوا ِإنََّما َنحن على اْلهدى
  মঔন তাযা গুনা  ারয রথ ঘররত থারও, অয তারদযরও ফরা  থতাভযা 

এফ ওরযা না, তঔন তাযা ফরর অভযা রদাারতয ঈয অরঙ। 

আভাভ আফরন আাও এফং আফরন চারযয মযত আফন অব্বা (যা) থথরও এয 

তাপীয ফণণনা ওরযন থম- 

 َأي ِإنََّما نُرِيد اإِلصالح بَين اْلَفرِيَقْيِن من اْلُمؤمِنيَن َوأىل اْلكتاب
অভযা ভুরভন  অরর রওতাফরদয রফরবরদয ভরধে ংরাধরনয আচ্ছা যারঔ। 

আভাভ ওী, আফরন চারযয এফং আফরন অরফ ারতভ মযত ঈব্বাদ আফরন অবু্দল্লা 

অর অরদ থথরও ফণণনা ওরযন থম, ারভান (যা) এআ অাত রতরাাত ওরয ফররন- 

 لم يجىء أىل َىِذه اْْليَة بعد
এআ অারতয ভ এঔরনা অর রন। 

 

□ □ □ □ □ 
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إَِرا ُُٕا َنُٓىْ  لِٛمَ  َٔ ًَب آِي ٍَ  َك َُّبطُ  آَي ٍُ  َلبُنٕا ان َُْؤِي ًَب َأ ٍَ  َك َفَٓبءُ ا آَي ََُّٓىْ  َأَل  نغُّ ِ  ُْىُ  إ
َفَٓبءُ  ٍْ  انغُّ َنكِ ٌَ  َل  َٔ ًُٕ (13) َْٚعَه  

১৩. অর যখ  ত ত রতক ব  ে, লযব ল ক ইম   এত তি 

লত মর  ত ত র মত ইম   অ । তখ  ত র  বত, ল তবে যর  
লযরুপ আম   এত তি অমর  ত ত র মত আম   অ ব। লজত  র খ, 

প্রকৃতপতক্ষ ত র আ ল তবে য, লকন্তু ত র  ত  জ ত    । 

আভাভ আফরন চারযয এফং আফরন অরফ ারতভ মযত আফন অব্বা (যা) থথরও এআ 

অারতয তাপীয ফণণনা ওরযন থম- মঔন তারদযরও ফরা  থম, থতাভযা এবারফ 

তোন ওয থমবারফ ভুাম্মদ (া) এয াাফীকণ তোন ওরযরঙন থম, ভুাম্মদ (া) 

অল্লায নফী  যাূর এফং তায প্ররত মা নারমর ওযা ররঙ তা ও  তে।  

তঔন তাযা ফরর, অভযা রও আভান অনফ তারদয ভত, থমবারফ ঐ রনরফণাধযা আভান 

এরনরঙ। ুতযাং তাযা ب أَؤيٍ لَبنُٕا ًَ فََٓبء آيٍ َك انغُّ  এয থণ রনররঙন ভুাম্মদ (া) এয 

াাফী। তএফ ُى أَل فََٓبء ْى إََِّٓ انغُّ  অল্লা তাঅরা ফররন থম, তাযা ররা ভূঔণ। অয نَِكٍ  َل  َٔ

 ٌَ ٕ ًُ  তাযা নুধাফন ওরয না। ٚعه

আভাভ আফরন অাওীয তায আরতার এওরে দুফণর নরদ মযত আফন অব্বা 

(যা) থথরও এয তাপীয ফণণনা ওরযন থম- 

 آمُنوا َكَما من النَّاس قَاَل أَبُو بكر َوعمر َوُعْثَمان َوعلي
  থতাভযা তারদয ভত আভান অন থমবারফ মযত অফু ফওয, ঈভয, ঈভান এফং 

অরী (যা) আভান এরনথঙন। 

আভাভ আফরন চারযয মযত আফরন ভাঈদ (যা) থথরও এয তাপীয ফণণনা ওরযন 

থম- 

 يعنون َأْصَحاب النَِّبي صلى اهلل َعَلْيِو َوسلم َوأخرج َعن الّربيع َواْبن زيد مثلو
  এয থণ ররা ভুাম্মদ (া) এয াাফীকণ। যফী এফং আফরন মাদ থথরও নুরু 

তাপীয ফরণণত অরঙ।  

□ □ □ □ □ 
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إَِرا ٍَ  َنُمٕا َٔ ِزٚ ُُٕا انَّ َُّب َلبُنٕا آَي إَِرا آَي ا َٔ ْٕ ََّب َلبُنٕا َشَٛبِطُِِٛٓىْ  إَِنٗ َخَه ِ ًَب َيَعُكىْ  إ ََّ ِ ٍُ  إ  ََْح
 ٌَ ْٓضُِئٕ (14) ُيْغزَ  

  ُ ْٓضِاُ  ّللاَّ ُْىْ  ثِِٓىْ  َْٚغَز ًُذُّ َٚ ٌَ َٚعْ  ُطْغَٛبَِِٓىْ  فِٙ َٔ ًَُٕٓ (15)  

১৪. অর ত র  যখ  আম    রত র  তথ লমতল, তখ  বত, অমর  
আম   এত লি। অব র যখ  ত র  ত ত র (  ষ্টত ক) লেত  ত র 

 তথ এক তন্ত  ক্ষ ৎ কতর, তখ  বত, অমর  লত ম ত র  তথ 

রতেলি। অমর  লত  (ম ম  ত র  তথ) ঈপ  কলর ম ত্র। 

১৫.বরং অল্ল আ ত ত র  তথ ঈপ  কতর । অর লতল  ত ত রতক 

ত ত র ব যযত ে লবভ্র তন্তর মত ঘ তড় লবড় ত  র বক ল প্র    

কতর । 

আভাভ ারদী এফং ারাফী মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন থম, 

এআ অাত অবু্দল্লা আফরন ঈফাআ এফং তায ারথরদয ফোারয নারমর ররঙ। খেনারে 

ররা এভন থম, এওরদন থ মঔন ফাররয থফয , তঔন নফী (া) এয ওরওচন াাফীয 

ারথ তায াক্ষাৎ । তঔন থ (তায ারথরদযরও) ফররত রাকর, থদঔ অরভ তারদযরও 

থতাভারদয থথরও রওবারফ দূয ওরয।  

থ াভরন রকর মযত অফু ফওয (যা) এয াত ধরয ফরর, ভাযাফা রেীও, 

তারভভ থকারিয যদায, াঔুর আরাভ, গুা যাূররয ারথ রদ্বতীচন, যাূররয ঈয 

রনরচয চান  ভার ওুযফানওাযী। 

এযয থ মযত ঈভয (যা) এয াত ধযর এফং ফরর, ভাযাফা! থ অরদ আফরন 

ওাফ এয দণায, ও  ফারতররয ভরধে াথণওেওাযী। অল্লায দীরনয ফোারয দৃঢ় এফং 

অল্লায যাূররয চনে রনরচয চান  ভার ওুযফানওাযী।  

এযয থ মযত অরী (যা) এয াত ধযর এফং ফরর, ভাযাফা! থ অল্লায 

যাূররয ঘাঘাত বাআ  চাভাতা! থ যাূরুু্ল্লায রয ফনী াররভয দণায। 

তঃয াাফীকণ মঔন ৃথও র থকররন, তঔন অবু্দল্লা আফরন ঈফাআ তায 

(ারথরদযরও) ফরর, থতাভযা থদরঔঙ অরভ রও ওযরাভ? মঔন থতাভযা তারদয ারথ 

রভরফ, তঔন অরভ থমভন ওরযরঙ থতভন ওরযা এফং বার রফল ঈরল্লঔ ওরয তারদয প্রংা 
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ওরযা। অয এরদরও মঔন ভুরভানযা নফী (া) এয রনওে এর তায ওরথাওথরনয 

ফরওঙু ফরর, তঔনআ এআ অাত নারমর ররা। 

আভাভ আফরন চারযয এফং আফরন অরফ ারতভ মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও এআ 

অারতয তাপীয নওর ওরযরঙন থম, মঔন আহুরদযা ভুরভানরদয ারথ রভত তঔন 

ফরত, অভযা থতাভারদয দীরনয ঈয অরঙ। অয মঔন তাযা রনরচরদয ারথ রভত তঔন 

ফরত, অভযা থতাভারদয দীরনয ঈযআ অরঙ। অভযা থতা ভুরভানরদযরও ঈা ওরয 

ভাি। তএফ অল্লা তাঅরা তারদয থথরও প্ররতরাধ গ্ররণয চনে তারদয ারথ ঈা 

ওরযন, থমন তাযা তারদয ওুপরযয ভরধে খুড়াও থঔরত থারও।  

আভাভ আফনুর ভুনরময মযত অফু ারর থথরও এআ অারতয তাপীয ফণণনা 

ওরযন থম, চাািাভীযা মঔন চাািারভ থাওরফ তঔন তারদযরও ফরা রফ, থতাভযা চাািাভ 

থথরও থফয । অয তারদয চনে চাািারভয দযচা ঔুরর থদা রফ। মঔন দযচা ঔুরর 

থদা রফ তঔন তাযা থদৌরড় অরফ থফয ফায চনে। রওন্তু মঔন াভরন অরফ তঔন 

দযচা ফন্ধ্ ওরয থদা রফ। অয ভুরভনযা রনরচরদয ঔারে ফর তারদয এআ দূযফস্থা প্রতেক্ষ 

ওযরফ। মঔন তারদয চনে দযচা ফন্ধ্ ওরয থদা রফ তঔন ভুরভনযা তারদয প্ররত ঈা 

ওযরফ।  

আভাভ আফরন চারযয মযত আফরন ভাঈদ (যা) এয তাপীয ফণণনা ওরযন থম, 

অল্লা তাঅরা তারদযরও ফওা থদন, থমন তাযা তারদয ওুপরয ভরধে ঈিত র মা। 

আভাভ তাতী মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। নারপ রফন অর 

অমযাও মযত আফরন ব্বা (যা) থও ফররন, অভারও এআ অারত ঈরল্লরঔত ًٌٕٓٚع এয 

ফোারয ফরুন। রতরন ফরররন, এয থণ ররা থঔরা ওযা এফং ঈদ্ভ্রান্ত া। নারপ ফরর, 

অযফযা রও এআ থণ চারন? রতরন ফরররন, োঁ। তুরভ রও ওরফয ওরফতা থান রন- 

 َأرَاِني قد عمهت وشاب رَْأِسي َوَىَذا الّلعب شين بالكبير
অরভ অভারও থদঔরাভ থম, অরভ থঔরা ওযরঙ থঘ অভায ঘুররয শুভ্রতা প্রওারত 

র থকরঙ। অয এআ ভরয থঔরা ফস্ক থরারওয চনে ম্মানচনও। 

আভাভ রপযআারফ আফরন অরফ াআফা, অব্দ আফরন হুভাদ আফরন চারযয এফং 

আফনুর ভুনরময মযত ভুচরদ (যা) থথরও ًٔٚذْى এয থণ ٚضٚذْى ফৃরি াা ফণণনা 
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ওরযরঙন। থণাৎ তারদয এআ ফস্থা ফৃরি থরত থারও মায পরর তাযা থভ্রষ্টতায ভরধে 

খুড়াও থঔরত থারও।  

 

□ □ □ □ □ 
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ٍَ  ُأَٔنئِكَ  ِزٚ ا انَّ ُٔ ََلَنخَ  اْشزََش ًَب ثِبْنَُٓذٖ انضَّ َيب رَِجبَسُرُٓىْ  َسثَِحذْ  َف َُٕا َٔ ٍَ  َكب ْٓزَِذٚ  ُي
(16)  

১৬. ত র  ল মি ল ক, য র  ল  ে ততর লবল মতে গুমর ী ক্রে 

কতর। বস্তুতঃ ত র  ত ত র এ বযব ে  ভব   তত প তরল  এবং 
ত র  ল  ে ত  ভ করতত প তরল । 

আভাভ আফরন আাও, আফরন চারযয এফং আফরন অরফ ারতভ মযত আফরন অব্বা 

(যা) থথরও এআ অারতয তাপীরয ফণণনা ওরযন থম- থভ্রষ্টতায থণ ররা ওুপয অয 

রদাাত থণ ররা আভান।   

আভাভ আফরন চারযয মযত আফরন ভাঈদ (যা) থথরও ফণণনা ওরযন থম, 

 أخُذوا الضَّاَلَلة ترُكوا اْلهدى
তাযা থভ্রষ্টতারও ফরম্বন ওরযঙ এফং রদাাতরও থঙরড় রদররঙ। 

আভাভ অব্দ আফরন হুভাদ, আফরন চারযয এফং আফরন অরফ ারতভ মযত ভুচারদ 

(য) থথরও এয থণ ফণণনা ওরযন থম, তাযা আভান অরন তঃয অফায ওুপয ফরম্বন 

ওরয।  

আভাভ অবু্দয যামমাও, অব্দ আফন হুভাদ, আফরন চারযয এফং আফরন অরফ ারতভ 

মযত ওাতাদা (য) থথরও এয থণ ফণণনা ওরযন থম- 

 استحبوا الضالل على اْلهدى
তাযা রদাারতয রযফরতণ থভ্রষ্টতারও ঙন্দ ওরযরঙ। 

রতরন অরযা ফররন- 

َلى الضَّاَلَلة َومن اْلَجَماَعة ِإَلى اْلفْرَقة َومن اْْلَْمن ِإَلى اْلَخْوف َومن قد َواهلل رَأَيْ ُتْم َخرُجوا من اْلهدى إِ 
 الّسنة ِإَلى اْلِبْدَعة

  অল্লায থ! অরভ তারদযরও থদরঔরঙ থম, তাযা রদাাত থথরও থভ্রষ্টতায 

রদরও, চাভাত ফা এওতা থথরও রফরচ্ছিতায রদরও, রনযািা থথরও বীরতয রদরও এফং ুিাত 

থথরও রফদঅরতয রদরও ঘরর থমরত।  

□ □ □ □ □ 
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ًََثمِ  َيَثُهُٓىْ  ِز٘ َك َلذَ  انَّ ْٕ ًَّب ََبًسا اْعزَ َنُّ  َيب َأَضبَءدْ  َفَه ْٕ ُ  َرَْتَ  َح ُُٕسِِْىْ  ّللاَّ ِ رََشَكُٓىْ  ث َٔ 
ًَبد   فِٙ ٌَ  َل  ُظُه (17) ُْٚجِصُشٔ  

ٙ   ثُْكى   ُصى    ًْ ٌَ  َل  َفُٓىْ  ُع (18) َْٚشِجُعٕ  

  ْٔ ٍَ  ت  َكَصِّٛ  َأ ًَبءِ  ِي ًَبد   فِِّٛ  انغَّ َسْعذ   ُظُه ثَْشق   َٔ َٔ  ٌَ  آَرآَِِىْ  فِٙ َأَصبثَِعُٓىْ  َْٚجَعُهٕ
 ٍَ اِعكِ  ِي َٕ دِ  َحَزسَ  انصَّ ْٕ ًَ ُ  اْن ٍَ  ُيِحٛظ   َّٔللاَّ ( 19) ثِبْنَكبفِشِٚ  

ًَب َأْثَصبَسُْىْ  َْٚخَطفُ  اْنجَْشقُ  ََٚكبدُ  ا َنُٓىْ  َأَضبءَ  ُكهَّ ْٕ إِرَ  فِِّٛ  َيَش ِْٛٓىْ  َأْظَهىَ  أَ  َلبُيٕا َعَه
 ْٕ َن ُ  َشبءَ  َٔ ِعِٓىْ  َنَزَْتَ  ّللاَّ ًْ َأْثَصبسِِْىْ  ثَِغ َٔ  ٌَّ ِ َ  إ ء   ُكمِّ  َعَهٗ ّللاَّ ْٙ (21) َلِذٚش   َش  

১৭.ত ত র  ষৃ্ট ন্ত ঐ বযলির মত, লয অগু  জ্ব  ত  এবং অগু  

যখ  ত র প শ্বেবতী বলকি তক অত লকত কতর ত ত , তখ  

অল্ল  ত ত র অত  লিল তে ল ত  এবং ত ত রতক ন্ধক তর লিতড় 

ল ত । তএব ত র  লকি আ ল খতত প ে   ।  

১৮.ত র  বলযর, মূক  ন্ধ।  তর ং ত র  লফতর অতব   । 

১৯.অর ত ত র ঈ  রণ লব ল তকর মত য র    তযে গপূণে ঝতড়  
র তত পথ  ত, য তত থ তক অোঁয র, গজে    লব  যৎ মক। মৃত যর 

ভতে গজে ত র মে ক ত  অঙ্গ  ল তে রক্ষ  লপতত   ে। থ  মি 

ক তফরআ অল্ল  কতৃে ক পলরতবলিত। 

২০.লব  যত ত তক যখ   ম  য অত লকত ে, তখ  লকি ট  পথ 

 ত। অব র যখ  ন্ধক র তে য ে, তখ    োঁে   োঁলড়তে থ তক। 

যল  অল্ল  আচ্ছ  কতর , ত ত ত ত র শ্রবণললি   লৃষ্টললি 

লিল তে ল তত প তর । অল্ল  য বতীে লবতের ঈপর বেমে 

ক্ষমত লী। 

আভাভ আফরন চারযয, আফনুর ভুনরময, আফরন অরফ ারতভ, অ াফুরন তায 

রভঅতাআরন মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও এআ অারতয তাপীয ফণণনা ওরযরঙন থম, 

অল্লা তাঅরা ভুনারপওরদয চনে এআ দৃষ্টান্ত ফণণনা ওরযরঙন, মাযা আরারভয ারথ 

ম্বন্ধ্মুি  এফং ভুরভানরদয ারথ তারদয রফফা  এফং তাযা তারদয ঈিযারধওায 

 এফং কনীভরতয ভারর ংীদায । তএফ মঔন তাযা ভৃতুেফযণ ওরয তঔন অল্লা 
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তারদয ম্মান রঙরনর থনন, থমভন রি প্রজ্বররতওাযী তায অগুন রনরবর থদ। অয 

তারদযরও থঙরড় থদন অমারফয ভরধে, ফরধয, থফাফা   ন্ধ্, না তাযা রদাারতয ওথা 

থারন, না থদরঔ অয না ফুরছ।  

আভাভ অব্দ আফরন হুভাদ এফং আফরন চারযয মযত ভুচারদ (য) থথরও ফণণনা 

ওরযন থম, অগুন জ্বরর ঈঠায দ্বাযা ঈরেে তারদয আভান  আরারভয রদরও ভরনারমাকী 

া অয তারদয অররা রনফণারত ওযায দ্বাযা ঈরেে ররা তারদয ওুপয  গুভযারয 

রদরও ভরনারমাকী া। অয রফচরর ঘভওারনা  তায রনফণারত া এআ ধযরণয 

দৃষ্টান্ত। অয ثبنكبفشٍٚ ُيِحٛظ َّٔللا  এয ফোারয ফররন থম, অল্লা তারদযরও চাািারভ 

এওরিত ওযরফন।  

আভাভ ওী, অব্দ আফরন হুভাদ, অফু আারা তায ভুনারদ, আফরন চারযয, আফরন 

অরফ ারতভ এফং অফু াঔ অর অমভা মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও ওরওরে 

ূরি َٔبء يٍ كصٛت أ ًَ انغَّ  এয থণ ফৃরষ্ট ফণণনা ওরযরঙন।  

আভাভ তাফযানী অঈারত মযত অফু হুযাযা (যা) এয ভাধেরভ নফী (া) থথরও 

ফণণনা ওরযন থম, রতরন ফরররঙন-  

َماءِإنَّمَ  ا الصيب من َىُهَنا َوَأَشاَر بَِيِدِه ِإَلى السَّ  
ফৃরষ্ট ঐঔান থথরও (অল্লায ক্ষ) অর। এো ফরর রতরন তায াত অওারয রদরও 

আাযা ওরযন।    

 

□ □ □ □ □ 
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َب َٚب ُّٚٓ َُّبطُ  َأ ِز٘ َسثَُّكىُ  اْعجُُذٔا ان ٍَ  َخَهَمُكىْ  انَّ ِزٚ انَّ َٔ  ٍْ ُكىْ  َلْجهُِكىْ  ِي ٌَ رَزَّ  َنَعهَّ (21) ُمٕ  

২১. ল ম    ! লত মর  লত ম ত র প্রলতপ তকর আব  ত কর, লযল  

লত ম ত রতক এবং লত ম ত র পূবেবতীত রতক ৃলষ্ট কতরতি । য তত 

লত মর  ম ত্ত কী তত প র। 

আভাভ ফামমায, ারওভ, আফরন ভাযদুরফা এফং ফাাওী দারাররর মযত আফরন 

ভাঈদ (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন, آيُُٕا انَّزٍٚ أََٚٓب َٚب  থ আভানদাযকণ! 

[অাতরফরষ্ঠ অাতগুররা] ভদীনা নারমর ররঙ। অয انَُّبط أََٚٓب َٚب  থ ভানুল! 

[অাতরফরষ্ঠ অাতগুররা] ভওওা নারমর ররঙ।  

আভাভ অফু ঈফাদ, আফরন অরফ াআফা, অব্দ আফরন হুভাদ, আফনুম মুযাআ, 

আফনুর ভুনরময এফং অফু াঔ তায তাপীরয মযত অরওাভা (য) থথরও রযাাত 

ওরযন। রতরন ফররন, ওুযঅরনয থমঔারনআ انَُّبط أََٚٓب َٚب  ফরা ররঙ তা ভাক্কী অাত। অয 

থমঔারন آيُُٕا انَّزٍٚ أََٚٓب َٚب  ফরা ররঙ তা ভাদানী অাত।  

আভাভ অফু ঈফাদ মযত ভাভুন আফরন রভযান থথরও ফণণনা ওরযন, রতরন ফররন, 

থমঔারন ওুযঅরন انَُّبط أََٚٓب َٚب  এফং ُٙآدو ٚبث  থ ফনী অদভ! দ্বাযা রম্বাধন ওযা ররঙ তা 

ভক্কা ফতীণণ। অয থমঔারন آيُُٕا انَّزٍٚ ٚبأٚٓب  দ্বাযা রম্বাধন ওযা ররঙ তা ভদীনা 

ফতীণণ।  

আভাভ আফরন অরফ াআফা, আফরন ভাযদুরফা মযত ঈযা (যা) থথরও ফণণনা 

ওরযন। রতরন ফররন, চ এফং পযম ংক্রান্ত রফল থফা দ  রচাদ ম্পরওণত রফল- 

এগুররা ফ ভদীনা নারমর ররঙ। অয থমঔারন ওুযঅরন তীত ঈম্মরতয খেনাফরী 

থফা ভাার  দৃষ্টান্ত ফণণনা ওযা ররঙ, থগুররা ভক্কা নারমর ররঙ।  

আভাভ আফরন অরফ ারতভ ুেী (য) থথরও ঈি অারতয তাপীয ফণণনা ওরযরঙন 

থম, এয থণ ররা, থ থরাওওর! থতাভযা থতাভারদয প্ররতাররওয আফাদত ওয, রমরন 

থতাভারদযরও এফং থতাভারদয ূরফণ মাযা রঙর তারদয ফাআরও ৃরষ্ট ওরযরঙন।  

আভাভ ওী, অব্দ আফরন হুভাদ, আফরন চারযয এফং অফু াঔ মযত ভুচারদ 

(য) থথরও  ْرَزَّمٌُٕ نََعهَُّكى  এয থণ ٌٕٛرطع  থণাৎ থতাভযা অনুকতে ওয ফণণনা ওরযরঙন।   
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আভাভ আফরন অরফ ারতভ মাাও (য) থথরও  ْرَزَّمٌُٕ نََعهَُّكى  এয থণ ফণণনা ওরযরঙন 

থম-  

ُقون النَّار  تَ ت َّ
থতাভযা চাািারভয অগুন থথরও ফাঁঘ। 

 

□ □ □ □ □ 
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ًَبءَ  فَِشاًشب اأْلَْسضَ  َنُكىُ  َجَعمَ  انَِّز٘ انغَّ َضلَ َٔ  ثَُِبءً  َٔ َْ ٍَ  َأ ًَبءِ  ِي  ثِِّ  َفَأْخَشجَ  َيبءً  انغَّ
 ٍَ ًََشادِ  ِي ِ  رَْجَعُهٕا َفََل  َنُكىْ  سِْصًلب انثَّ َذاًدا ّلِلَّ َْ ُزىْ  َأ َْ َأ َٔ  ٌَ ًُٕ (22) رَْعَه  

২২. লয পলবত্রত্ত  লত ম ত র জ য ভূলমতক লবি    এবং অক লতক 

ি   স্বরূপ স্থ প  কতর ল তেতি , অর অক ল লথতক প ল  বেণ কতর 

লত ম ত র জ য ফ-ফ ঈৎপ    কতরতি  লত ম ত র খ  য 
ল তব। তএব, লত মর  লজত  শুত  অল্ল র  তথ  য ক তক 

মকক্ষ   ড় কতর    ।  

আভাভ আফরন চারযয, আফরন অরফ ারতভ মযত আফরন ভাঈদ (যা) এফং অরযা 

ওরওচন াাফী থথরও ফণণনা ওরযন থম, فشاشب ফা রফঙানা এয থণ ররা মায ঈয ঘরা 

মা, রফঙানা এফং ফস্থান থনা। থণাৎ অল্লা তাঅরা থতাভারদয চনে মভীনরও রফঙানা 

ফারনররঙন অয অভানরও কমু্বরচয ভত ওরয রনভণাণ ওরযরঙন অয এো মভীরনয ঈয 

ঙাদস্বরু।  

আভাভ অফদ আফরন হুভাদ, অফু াঔ অর অমভা মযত আা রফন ভুারফা 

থথরও ফণণনা ওরযনন থম- 

َماء مقببة على اَْلْرض مثل اْلقبَّة  السَّ
অভানরও মভীরনয ঈয কমু্বরচয ভত ওরয ফানারনা ররঙ। 

আভাভ অফু াঔ অর অমভা মযত াান ফযী (য) থথরও ফণণনা ওরযন। 

তারও রচজ্ঞাা ওযা ররা থম, ফৃরষ্ট রও অভান থথরও  না থভখ থথরও? রতরন ফরররন- 

অভান থথরও। 

حَ  َماءِإنََّما السَّ اب علم ينزل َعَلْيِو الَماء من السَّ  
থভখ থতা এওরে রনান ভাি। ফৃরষ্ট এয ঈয অভান থথরও নারমর । 

আভাভ অফু াঔ মযত াাফ আফরন ভুনারব্ব (য) থথরও ফণণনা ওরযন। 

রতরন ফররন- 

َحاب فَأْمطر َحاب أم خلق ِفي السَّ َماء ِفي السَّ  اَل َأْدِري اْلَمطَر أنزل َقْطَرة من السَّ
অরভ চারন না, ফৃরষ্ট রও অভান থথরও থভরখয ঈয নারমর , নারও অল্লা 

তাঅরা থভরখয ভরধে ফৃরষ্ট নারমর ওরযন, অয তা রনরঘ ফরলণত । 
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আভাভ আফরন অরফ ারতভ এফং অফু াঔ মযত ঔাররদ রফন আারমদ (য) 

থথরও ফণণনা ওরযন- থভখ থথরও ফৃরষ্ট অভান থথরও  অফায থভখ থথরও ফৃরষ্ট ভুরদ্রয 

থথরও  মা থভখভারা ফন ওরয অরন। রফচরর  ঘভও তারও রভষ্ট ওরয থদ। তএফ 

মা ভুদ্র থথরও  তায দ্বাযা থওান ঘাযা চন্ম  না। অয থম ঘাযা চন্ম  তা অভারনয 

ারন দ্বাযা ।  

আভাভ আফরন অরফ ারতভ এফং অফু াঔ মযত আওরযভা থথরও ফণণনা ওরযন 

থম- 

َماء َقْطَرة ِإالَّ أنبت بَها ِفي اَْلْرض عشبة َأو ِفي اْلَبْحر لؤلؤة  َما أنزل اهلل من السَّ
অল্লা তাঅরা অভান থথরও থম ারনয থপাঁো নারমর ওরযন, তায দ্বাযা খা  

ে চরন্ম অয ভুরদ্র থভারত রতযী । 

আভাভ আফরন অরফদ দুনআা রওতাফুর ভাতয-এ মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও 

ফণণনা ওরযন থম- 

َحاب تفتحت َلُو اْلصداف َفَكاَن لؤلؤاً   ِإذا َجاَء اْلقطر من السَّ
মঔন ফৃরষ্ট ফরলণত , তঔন ভুরদ্রয রছনুও ভুঔ থঔারর, থমআ থপাঁো তায ভরধে রড় 

তা ভুিা র মা। 

আভাভ অফু াঔ মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন থম-  

يخلق اهلل اللُّْؤُلؤ ِفي اْلصداف من اْلَمطَر تفتح اْلصداف أفواىها ِعْند اْلَمطَر فاللؤلؤة اْلَعِظيَمة من 
 القطرة اْلَعِظيَمة واللؤلؤة الصَِّغيَرة من القطرة الصَِّغيَرة

অল্লা তাঅরা রছনুরওয ভরধে ভুিা ফৃরষ্টয ভাধেরভ রতযী ওরযন। ফৃরষ্টয ভ রছনুও 

তায ভুঔ থঔারর, তএফ ফড় থপাঁোয দ্বাযা ফড় ভুিা অয থঙাে থপাঁোয দ্বাযা থঙাে ভুিা 

রতযী । 

আভাভ ারপী (য) অর ঈম্ম-এ এফং আফরন অরফদ দুনআা (য) রওতাফুর ভাতয-

এ মযত ভাতরাফ রফন ানতাফ থথরও ফণণনা ওরযন থম, যাূরুল্লা (া) আযাদ ওরযন- 

َماء تمطر ِفيَها يصرفُو اهلل َحْيُث َيَشاء  َما من َساَعة من ليل َواَل نَ َهار ِإالَّ َوالسَّ
  রদফাযারতয এভন থওান ভ নাআ মঔন (রওাথাঈ না থওাথাঈ) ফৃরষ্ট না রচ্ছ। 

অল্লা তাঅরা থমঔারন আচ্ছা ওরযন থঔারন তা রপরযর থদন।  
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আভাভ আফরন অরফদ দুনআা এফং অফু াঔ মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও 

ফণণনা ওরযন। মঔন ফৃরষ্ট নারমর  তঔন এয ারথ ফীচ নারমর , মরদ থতাভযা ঘাভড়ায 

দস্তযঔান রফঙা তরফ তা থদঔরত ায।  

আভাভ আফরন অরফদ দুনআা এফং অফু াঔ মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও 

ফণণনা ওরযন- 

ذا عظم المزاج عظمت اْلبرَكة َوِإن قل اْلَمَطر َوِإذا قل المزاج قلت اْلبرَكة اْلَمَطر مزاجو من اْلجنَّة فَإِ 
 َوِإن كثر اْلَمطَر

  ফৃরষ্টয রভশ্রণ চািাত থথরও। চািারতয রভশ্রণ থফী রর তঔন ফযওত থফী , 

মরদ ফৃরষ্ট ওভ । অয চািারতয রভশ্রণ ওভ রর ফযওত ওভ , মরদ ফৃরষ্ট থফী 

।   

আভাভ অফু াঔ মযত াান ফযী (য) থথরও ফণণনা ওরযন- 

َما من َعام بَِأْمطَر من َعام َوَلِكن اهلل يصرفُو َحْيُث َيَشاء َوينزل َمَع اْلَمَطر َكَذا وََكَذا من اْلَماَلِئَكة 
 ويكتبون َحْيُث يَقع َذِلك اْلَمطَر َومن يرزقو َوَما يخرج ِمْنُو َمَع كل َقْطَرة

  থওান ফৎরয য ফৎরযয তুরনা ফলণরণয রবরিরত ফৃরষ্ট থফী  না। তরফ 

অল্লা থমঔারন ঘান থঔারন তা রপরযর থদন। অয ফৃরষ্টয থপাঁোয ারথ থপরযতা নারমর 

 অয থমঔারন ফৃরষ্ট ায থফা মায রযরমও াায থফা ফৃরষ্টয থপাঁোয ারথ মা ৃরষ্ট 

ায থারও, এফরওঙু রররঔ থদন।  

আভাভ তাতী মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন থম, নারপ রফন অর 

অমযাও ফররন, অরভ মযত আফরন অব্বা (যা) থও  ًأَذادا এয থণ রচজ্ঞাা ওযরাভ। 

রতরন ফরররন, এয থণ ররা ِٔاأليثبل اأْلَْشجَب  দৃষ্টান্ত  নীরতফাওে। রচজ্ঞাা ওযরাভ থম, এআ 

থণ রও অযফযা চারন? রতরন ফরররন, োঁ। তুরভ রও ওরফ রাফীরদয ওরফতা থান নাআ-  

 َأْحمد اهلل َفاَل نّد َلُو بيَدْيِو اْلَخْير َما َشاَء فعِّل
অরভ অল্লায প্রংা ওরয তায দৃষ্টান্ত থওঈ নাআ। তায ারতআ ওরোণ, অয রতরন 

মা ঘান তাআ ওরযন। 

আভাভ আফরন অরফ াআফা, অভদ, ফুঔাযী অদাফুর ভুপযারদ, নাাই, আফরন 

ভাচা, অফু নুঅআভ ররআারত এফং ফাাওী অর অভা া রপারত মযত আফরন 
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অব্বা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। নফী ওাযীভ (া)-থও এও ফেরি ফরর- ٔشئذ ّللا َشبءَ  َيب  

অল্লা মা ঘান অয অরন মা ঘান (তাআ রফ)। নফী (া) ফরররন, তুরভ থতা অভারও 

অল্লায প্ররতক্ষ দাড় ওরযর রদরর। (ফযং এবারফ ফর থম-) 

 َما َشاَء اهلل َوحده
মা এওও অল্লা ঘান (তাআ রফ)। 

আভাভ অভদ, আফন ভাচা, ফাাওী মযত তুপার রফন াঔফাযা (যা) থথরও 

ফণণনা ওরযন। রতরন স্বরে থদঔররন থম, থ আহুদীরদয া রদর মাায ভ আহুদীরদযরও 

ফরররন, থতাভযা ঈিভ ম্পদ্রা রত, মরদ থতাভযা ঈমায (অ)-থও অল্লায ুি না 

ফররত। তঔন আহুদীযা ফরর থম, থতাভযা ঈিভ ম্প্রদা রত, মরদ থতাভযা এো না 

ফররত থম, অল্লা মা ঘান অয ভুাম্মদ মা ঘান।  

তঃয রিষ্টানরদয া রদর মাায ভ ফরররন, থতাভযা ঈিভ ম্প্রদা 

রত, মরদ থতাভযা আা (অ)-থও অল্লায ুি না ফররত। রিষ্টানযা ফরর, থতাভযা ঈিভ 

ম্প্রদা রত, মরদ থতাভযা এো না ফররত থম, অল্লা মা ঘান অয ভুাম্মদ মা ঘান।  

মঔন ওার ররা তঔন রতরন তায স্বে যাূরুল্লা (া) এয রনওে ফণণনা ওযররন। 

(এো শুরন) নফী (া) ঔুতফা রদররন থম, তুপার স্বরে থদরঔরঙ- থতাভযা এভন ওথা ফর, মা 

ফররত অভারও রজ্জা ফাধা প্রদান ওরয। থতাভযা এো ফররা না ফযং এো ফর থম- 

 َما َشاَء اهلل َوحده اَل شريك َلوُ 
এওও  রদ্বতী অল্লা মা ঘান (তাআ রফ)। 

আভাভ আফরন অরফ াআফা, অভদ, অফু দাঈদ, নাাই, আফন ভাচা এফং 

ফাাওী মযত হুমাপা আফনুর আাভান (যা) থথরও ফণণনা ওরযন থম, যাূরুল্লা (া) 

আযাদ ওরযন- থতাভযা এবারফ ফররা না থম,  شبء ّللا َشبءَ  َيب فََلٌ َٔ  অল্লা মা ঘান অয 

অরন মা ঘান। ফযং ফর فََلٌ َشبءَ  ثىَّ  ّللا َشبءَ  َيب  অল্লা মা ঘান তঃয অরন মা ঘান।  

আভাভ আফরন চুযাআম [চারযয] মযত ওাতাদা (য) থথরও  ًّلل رْجَعهُٕا فَََل  أَذادا  এয 

থণ ফণণনা ওরযরঙন عذلء প্ররতক্ষ। থণাৎ অল্লা তাঅরায প্ররতক্ষ দাড় ওরয না। 

থমঔারন থতাভযা চান থম, রতরন থতাভারদযরও ৃরষ্ট ওরযরঙন অয এআ অভান  মভীন ৃরষ্ট 

ওরযরঙন।  
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আভাভ ওী অব্দ আফরন হুভাদ এফং আফরন চারযয মযত ভুচারদ (য) থথরও 

এআ অারতয থণ ফণণনা ওরযরঙন থম, থতাভায অল্লায প্ররতক্ষ দাড় ওরয না, থমঔারন 

থতাভযা চান থম, রতরন এওও িা। তাযাত  আরিরর তায থওান প্ররতক্ষ নাআ।   

 

□ □ □ □ □ 
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 ٌْ ِ إ ُزىْ  َٔ ُْ ْٚت   فِٙ ُك ًَّب َس ْنَُب ِي ٍْ  ثُِغَٕسح   َفْأُرٕا َعْجِذََب َعَهٗ ََضَّ ا ِيْثهِِّ  ِي  ُشََٓذاَءُكىْ  ْدُعٕأَ
 ٍْ ٌِ  ِي ِ  ُدٔ ٌْ  ّللاَّ ِ ُزىْ  إ ُْ ٍَ  ُك (23) َصبِدلِٛ  

  ٌْ ِ ٍْ  رَْفَعُهٕا َنىْ  َفئ َن َُّبسَ  َفبرَُّمٕا رَْفَعُهٕا َٔ زِٙ ان ُلُٕدَْب انَّ َُّبطُ  َٔ اْنِحَجبَسحُ  ان  ُأِعذَّدْ  َٔ
 ٍَ (24) نِْهَكبفِشِٚ  

২৩.অর অলম অম র ব ে র প্রলত য    লয কতরলি, ত তত যল  

লত মর  লে   , ত ত এর মত একটি ূর  র    কতর ল তে 

অ। অর অল্ল  বযতীত লত ম ত র (ব)   যযক রীত রতক 

লেতক   , যল  লত মর  তযব  ী তে থ তক ।  

২৪.অর যল  লত মর  ত     প র ,অর বলযআ লত মর  ত  কখ  

করতত প রতব   , ত ত লত মর  লআ ল  যতখর অগু তক ভে কর, 

য র জ্ব   ী তব ম     প থর। য  ক লফরত র জ য প্রস্তুত কতর 

র খ  তেতি।  

আভাভ অভদ, ফুঔাযী, ভুররভ, নাাই এফং ফাাওী দারাররুন নুফুারত মযত 

অফু হুযাযা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন থম, যাূরুল্লা (া) আযাদ ওরযন- 

لو آمن َعَلْيِو اْلبشر َوِإنََّما َكاَن الَِّذي ُأوتِيتُو َوحيا أوحاه اهلل إلّي فأرجو َما من اْْلَنِْبَياء نَِبي ِإالَّ أعطي َما مث
 َأن أكون َأْكثَرىم تَابعا يَ ْوم اْلِقَياَمة

  প্ররতেও নফীরও তায মুরকয ঘারদা ভুতারফও ভুরচমা দান ওযা ররঙ, মা থদরঔ 

থরারওযা তাঁয প্ররত ইভান এরনরঙ। অভারও থম ভুরচমা থদা ররঙ তা রচ্ছ, ী- (অর 

ওুযঅন) মা অল্লা াও অভায প্ররত নারমর ওরযরঙন। ুতযাং অরভ অা ওরয, 

রওাভরতয রদন তারদয নুাযীরদয তুরনা অভায নুাযীরদয ংঔো রনও থফর রফ। 

আভাভ আফরন অরফ ারতভ মযত াান থথরও ٌِإ ُْزُى َٔ سٚت فِٙ ُك  এয তাপীয 

ফণণনা ওরযন, এআ অাত ঐ ফ ওারপযরদয ঈরেরে নারমর ররঙ মাযা এরেরও 

(ওুযঅনরও) স্বীওায ওরয, মা ভুাম্মদ (া) এয ঈয নারমর ররঙ।   

আভাভ অব্দ আফরন হুভাদ এফং আফরন চারযয মযত ওাতাদা (য) থথরও ফণণনা 

ওরযন থম, ٌِرَفعهُٕا نى فَئ  ٍْ ن رَفعهُٕا َٔ  এয ঈরেে ররা থতাভযা ওঔরনা এ ওারচ ভথণ রফ 

না, ওঔরনা থতাভযা এয দৃ ওারাভ অনরত ভথণ রফ না।   
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{الىَّار فَاتَّق ىا} :تَعَالًَ قَْىله  

আল্লা তাআার ইরলাদ :  সতামরা জাান্নাম সথতক বাাঁচ 

আভাভ আফরন অরফ াআফা মযত আফরন ভাঈদ (যা) থথরও ফণণনা ওরযন থম- 

للَّو من النَّار َوِإذا مر أحدُكم ِبذكر اْلجنَّة فليسأل اهلل ِإذا مر أحدُكم ِفي الصَّاَلة ِبذكر النَّار فلسيتعذ بِا
 اْلجنَّة

  মঔন থতাভারদয থওঈ নাভারম (ওুযঅন রতরাারত) চাািারভয অররাঘনা া, 

তঔন থ থমন চাািারভয অগুন থথরও অল্লায অশ্র ঘা। অয মঔন চািারতয 

অররাঘনা া, তঔন থমন চািাত প্রাথণনা ওরয।  

আভাভ আফরন অরফ াআফা, অফু দাঈদ, আফরন ভাচা আফন অরফ রাআরা থথরও 

ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন, অরভ নফী ওাযীভ (া) এয ারথ নাভাম ড়রাভ, রতরন এওরে 

অাত াঠ ওরয দুঅ ওযররন-  

 أعوذ بِاللَّو من النَّار ويل ْلىل النَّار
থ অল্লা! অরভ থতাভায রনরওে চাািাভ এফং তায রধফাীরদয দুরবণাক থথরও 

অশ্র ঘাআ।  

আভাভ আফরন অরফ াআফা মযত নুভান আফরন ফাীয (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। 

রতরন ফররন- অরভ নফী ওাযীভ (া) থও রভম্বরযয ঈয এো ফররত শুরনরঙ থম- 

 أنذركم النَّار أنذركم النَّار َحتَّى سقط أحد عطفي رَِدائو على َمْنِكبَ ْيو
  অরভ থতাভারদযরও চাািারভয অগুন থথরও ব প্রদণন ওযরঙ, অরভ থতাভারদযরও 

চাািারভয অগুন থথরও ব প্রদণন ওযরঙ। এভনরও তায ঘাদয ওাঁরধয এওা থথরও 

রড় থকর।  
{َوالِْحَجاَرة الىَّاس وقىدها الَّتٍِ} تَعَالًَ قَْىله  

আল্লা তাআার ইরলাদ :  যার জ্বাানী তব মানু ও পাথর 

আভাভ অব্দ আফরন হুভাদ, আফরন চারযয, আফনুর ভুনরময, আফরন অরফ ারত, 

তাফযানী অর ওাফীরয. াওীভ অয রতরন এোরও র ফরররঙন এফং ফাাওী শুঅফুর 

আভারন মযত আফরন ভাঈদ (যা) থথরও ফণণনা ওরযন থম, এআ অারত থম াথরযয ওথা 

ঈরল্লঔ ওযা ররঙ তা ররা কন্ধ্রওয াথয। মা অল্লা তাঅরা থমবারফ আচ্ছা ফারনর 

থযরঔরঙন। 
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  [কন্ধ্ও- ারপায: মায দ্বাযা ফারুদ  রদারাআ প্রবৃরত ফানারনা ]  

আভাভ আফরন চারযয মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও এো ফণণনা ওরযরঙন থম- 

 ِىَي ِحَجارَة ِفي النَّار من كبريت أسود يُ َعذبُوَن بِِو َمَع النَّار
  এো ররা ওার যরগয কন্ধ্ওচাতী াথয। এয দ্বাযা চাািারভ ারস্ত প্রদান ওযা 

রফ।  

আভাভ আফরন ভাযদুরফা এফং ফাাওী শুঅফুর আভারন মযত অনা (যা) থথরও 

ফণণনা ওরযন থম, যাূরুল্লা (া) এআ অাত اْنِحَجبَسح انَُّبط ٔلٕدْب َٔ  রতরাাত ওরযন এফং 

ফররন-  

َها ألف َعام َحتَّى اْحَمرَّْت َوألف َعام َحتَّى  ابْ َيضَّْت َوألف َعام َحتَّى اسودت َفِهَي َسْوَداء أوقد َعَلي ْ
 مْظلَمة اَل يطفأ لهبها

অল্লা তাঅরা াচায ফঙয চাািারভয অগুন প্রজ্জ্বররত ওরয থযরঔরঙন, পরর তা 

রার র মা। এযয অরযা াচায ফঙয চাররর থযরঔরঙন, পরর তা াদা র মা। 

অয এযয অরযা াচায ফঙয এরও চাররর থযরঔরঙন, পরর তা ওার র থকরঙ। অয 

তা এরওফারযআ (ওুঘওুরঘ) ওার, তায রিরঔা রনফণারত রফ না। 

আভাভ অভদ, ভাররও, ফুঔাযী এফং ফাাওী শুঅফুর আভারন অফু হুযাআযা (যা) 

থথরও ফণণনা ওরযন। যুরুল্লা (া) আযাদ ওরযন- ফনী অদরভয অগুন চাািারভয 

অগুরনয তুরনা ৭০ বারকয এওবাক। াাফীকণ অযম ওযররন, আা যুরুল্লা! এআ 

অগুনআরতা মরথষ্ট রঙর।  যাুরুল্লা (া) ফরররন, চাািারভয অগুন দুরনায  এআ অগুরনয 

ঘাআরত অয ৬৯ গুণ থফী কযভ অয তায প্ররতেও বাক দুরনায অগুরনয ঈদাযণ।  

আভাভ ভাররও, এফং ফাাওী রওতাফুর ফা’- এ মযত অফু হুযাআযা (যা) ফণণনা 

ওরযন। রতরন ফররন-  

 أترونها َحْمَراء مثل نَارُكْم َىِذه الَِّتي توقدون ِإن ََّها ْلشد سواداً من القار
থতাভযা রও চাািারভয অগুনরও  দুরনায এআ অগুরনয নে রার ভরন ওয, মা 

থতাভযা চারা। থদামরঔয অগুন থতা অরওাতযা থথরও থফী ওার। 

আভাভ ফাাওী রওতাফুর ফা’- এ মযত আফরন ভাঈদ (যা) থথরও ফণণনা ওরযন 

থম- 
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هَ  ا ِإن نَارُكْم َىِذه ُجْزء من سبعين ُجْزءا من تِْلَك النَّار َوَلْواَل أَن ََّها ضربت ِفي اْلَبْحر مرَّتَ ْيِن َما امنتفعتم ِمن ْ
 ِبَشْيء

  থতাভারদয এআ অগুন দুরনায অগুরনয তুরনা ৭০ বারকয এও বাক। (তথার) 

মরদ এোরও দুআফায ভুরদ্র ঘুরফর থনা না ত, তরফ থতাভযা এয দ্বাযা থওান ঈওাযআ 

রাব ওযরত াযরত না (ফযং তা ফরওঙু জ্বাররর রদত)।  

আভাভ আফরন অরফ াআফা মযত ভুচারদ (য) থথরও ফণণনা ওরযন থম- 

 ِإن نَارُكْم َىِذه تعّوذ من نَار َجَهنَّم
থতাভারদয এআ অগুন চাািারভয অগুন থথরও (অল্লায রনওে) অশ্র প্রাথণনা 

ওরয।   

 

□ □ □ □ □ 
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شِ  ثَشِّ َٔ  ٍَ ِزٚ ُُٕا انَّ ُهٕا آَي ًِ َع بنَِحبدِ  َٔ ٌَّ  انصَّ َُّبد   َنُٓىْ  َأ ٍْ  رَْجشِ٘ َج َٓبسُ  رَْحزَِٓب ِي َْ  اأْلَ
ًَب َٓب ُسصُِلٕا ُكهَّ ُْ ٍْ  ِي ًََشح   ِي ٍْ  ُسصِْلَُب انَِّز٘ ََْزا َلبُنٕا سِْصًلب َث ُأُرٕا َلْجمُ  ِي  زََشبثًِٓبيُ  ثِِّ  َٔ
َنُٓىْ  اج   فَِٛٓب َٔ َٔ ُْىْ  ُيَطََّٓشح   َأْص ٌَ  فَِٛٓب َٔ (25) َخبنُِذٔ  

২৫. য র  ইম   অত   ল কক জ কতর, অপল  ত ত রতক  ংব   

ল   লয, ত ত র জ য রতেতি জ ন্ন ত- য র প  ত তল  র প্রব লত। 
যখ  ত ত রতক  ফমূ লখতত ল ে  তব, তখ  ত র  বতব, এতত  
লতম আ (ফ) য  অম ত রতক পূতবে (  ল ে তত) লরলযক ল তব 

ল ে  ত। বস্তুতঃ ত ত রতক   রুপ ফ প্র    কর  তব। 

লখ ত  ত ত র জ য রেতি পলবত্র লঙ্গ ী। অর লখ ত  ত র  
ল রক  বস্থ   করতব। 

আভাভ অভদ, অব্দ আফরন হুভাদ তায ভুনারদ, রতযরভমী, আফরন রব্বান তায 

ররত এফং ফাাওী রওতাফুর ফা’-এ মযত অফু হুযাযা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। 

রতরন ফররন, অরভ যাূরুল্লা (া) থও রচজ্ঞাা ওযরাভ, থ অল্লায যাূর! চািারতয 

দারান-প্রাাদ থওভন? রতরন (া) ফরররন- 

ان من يدخلَها لبنة من ذىب ولبنة من فضَّة وحصاؤىا الؤلؤ والياقوت ومالطها اْلمسك وترابها الزَّْعَفرَ 
 ينعم اَل ييأس ويخلد اَل يَُموت اَل تبلى ثَِيابو َواَل يفنى شبابو

  তায এওরে আে স্বরণণয অরযওরে আে থযারেয। তায ওঙ্কয থভারত  আাওুরতয। 

তায অস্তয ওস্তুরযয। তায ভারে মাপযারনয। থম তারত প্ররফ ওযরফ থ ঔুর  প্রাণফন্ত 

থাওরফ- ওঔরনা রফলণ্ন রফ না। থ তারত রঘযরদন থাওরফ- ওঔরনা ভৃতুেয বর বীত রফ 

না। তায থালাও ভররন রফ না। অয তায থমৌফন ওঔরনা থল রফ না। 

আভাভ আফরন অরফ াআফা, আফরন অরফদ দুনআা, তাফযানী এফং রভযদুআা মযত 

আফরন ঈভয (যা) থথরও ফণণনা ওরযন থম, যাূরুল্লা (া)-থও চািারতয ফস্থা প্ররে 

রচজ্ঞাা ওযা রর রতরন ফররন- থম চািারত প্ররফ ওযরফ থ ফণদা চীরফত থাওরফ, 

ভৃতুেফযণ ওযরফ না। অনরন্দত থাওরফ, ওঔরনা রফলণ্ন রফ না। তায ওাড় ুযরনা রফ না। 

তায থমৌফন রফরুপ্ত রফ না। রচজ্ঞাা ওযা ররা তায বফন রও ধযরণয? রতরন (া) ফরররন, 

তায এওরে আে স্বরণণয অরযওরে আে থযারেয। তায অস্তয ওস্তুরযয। তায ওঙ্কয থভারত  

আাওুরতয। অয তায ভারে মাপযারনয। 
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আভাভ আফরন অরফদ দুনআা (য) মযত  অফু হুযাযা (যা) ূরি নফী ওাযীভ (া) 

থথরও ফণণনা ওরযন। চািারতয মভীন শুভ্র াদা অয তায অরেনা ওূণয াথরযয। তায 

অার ফাররয রেরায ভত ওস্তুরযয রেরা যররঙ। তায ভরধে নয প্রফারত অরঙ। 

চািাতীরদয প্রথভ  থল ফাআ থঔারন চভা রফ এফং এরও যরও রঘনরত াযরফ। 

অল্লা তাঅরা তারদয প্ররত যভতয ফাতা থপ্রযণ ওযরফন, মা ওস্তুরযয ুঘ্রারণয ভত 

প্রফারত রফ। তএফ ুরুল মঔন তায স্ত্রীয রনওে অরফ তঔন তায থৌন্দমণ ূরফণয 

থঘর থফী র মারফ। তঔন স্ত্রী ফররফ, মঔন তুরভ এঔান থথরও প্রস্থান ওরযঙ তঔন 

অরভ থতাভায প্ররত ভুগ্ধ রঙরাভ, রওন্তু এঔন থতাভায থৌন্দমণ অরযা ফৃরি থররঙ।  

আভাভ অফু নুঅআভ মযত াইদ আফরন চুফায (য) থথরও ফণণনা ওরযন থম- 

 َأرض اْلجنَّة فضَّة
চািারতয মভীন ররা রুায। 

আভাভ আফরন অরফ াআফা, অভদ এফং ভুররভ মযত অফু াআদ ঔুদযী (য) 

থথরও ফণণনা ওরযন থম, নফী ওারযভ (া) থও আফন াদ চািারতয ভারেয ফোারয রচজ্ঞাা 

ওরযন, তঔন নফী (া) ফরররন- 

 درمكة بَ ْيَضاء مسك َخالص
চািারতয ভারে ঔাঁরে াদা রভরওয। 

আভাভ তাফযানী মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। যাূরুল্লা (া) 

আযাদ ওরযন- অল্লা তাঅরা ‘চািারত অদন’-থও রনচ াত দ্বাযা ৃরষ্ট ওযররন। তায 

ভরধে তায পর (কাঙ) রাকাররন এফং নয ফআর রদররন। তঃয তায রদরও দৃরষ্ট রদর 

ফরররন, ওথা ফর। তঔন থ ফরর- 

 قد َأْفلح اْلُمْؤِمُنونَ 
রনশ্চআ ভুরভনকণ পর র থকথঙ।– ূযা ভুরভনুন:১ 

  তাযয অল্লা তাঅরা ফরররন, অভায আমমত  ভাারেয ওভ! থতাভায ভরধে 

ফঔীর  ওৃণ অভায প্ররতরফী রত াযরফ না।  

আভাভ ফামমায আফরন অব্বা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন থম, যাূরুল্লা (া) আযাদ 

ওরযন- 
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بَ ْيَضاءِإن اهلل خلق جنَّة عدن   
অল্লা তাঅরা ‘চািারত অদন’-থও শুভ্র-াদা ৃরষ্ট ওরযরঙন। 

আভাভ অভদ, ফুঔাযী, ভুররভ, রতযরভমী এফং আফরন ভাচা মযত ার আফরন 

াদ অ ারদী (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। যাূরুল্লা (া) আযাদ ওরযন-  

نْ َيا َوَما ِفيَها  َموِضع َسوط ِفي اْلجنَّة خير من الدُّ
চািারতয এওরে থওাড়া (থফত) রযভাণ স্থান দুরনা এফং তায ভধেরস্থত ফরওঙু 

রত ঈিভ।  

আভাভ আফরন অরফ াআফা, ানাদ রফন রযযী তায মুহুরদ এফং আফরন ভাচা 

মযত অফু াইদ (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। যাূরুল্লা (া) আযাদ ওরযন- 

نْ َيا َوَما فِ  يَهاالشبر ِفي اْلجنَّة خير من الدُّ  
  চািারতয এও রফখত রযভাণ স্থান দুরনা এফং তায ভধেরস্থত ফরওঙু রত ঈিভ। 

আভাভ রতযরভমী এফং আফরন অরফদ দুনআা (য) মযত া’দ আফন অফী াক্কা 

(যা) থথরও ফণণনা ওরযন। যাূরুল্লা (া) আযাদ ওরযন-  

ا ِفي اْلجنَّة بدا لتزخرفت َلوُ  َمَوات َواْْلَْرض َوَلو َأن رجال من  َلو َأن َما يقل ظفر ِممَّ مابين خوافق السَّ
ْمس ضوء النُُّجوم ْمس َكَما تطمس الشَّ  أىل اْلجنَّة اطلع فَ َبَدا أساوره لطمس ضوء الشَّ

চািারত মা অরঙ তায এও নঔ রযভাণ রচরন মরদ (দুরনারত) প্রওা থত তা 

রর অওা  ৃরথফীয ফ রদও ুরজ্জত র থমত। চািাতফাীরদয থওঈ মরদ ৃরথফীয 

রদরও ঈঁরও রদত এফং তায ওংওন প্ররতবাত ত তারর ূরমণয অররা এবারফ ম্লান র 

থমত থমবারফ  ূমণ তাযায অররারও ম্লান ওরয থদ। 

আভাভ রতযরভমী অয রতরন এোরও াান ফরররঙন এফং াওীভ অয রতরন এোরও 

র ফরররঙন, মযত অফু হুযাযা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। যাূরুল্লা (া) আযাদ 

ওরযন- 

 من َخاَف ادََّلَج َومن أْدلج بلغ اْلمنزل َأال ِإن سْلَعة اهلل َغالَِية َأال ِإن سْلَعة اهلل اْلجنَّة
থম ফেরি ব ওরয, থ যারতয ূরফণআ পয ওরয। অয থম যারতয ূরফণআ পয 

ওরয, থ তায ভনরমরর থৌরঙ মা। থচরন যাঔ, অল্লায ণে ঔুফআ দাভী। থান! অল্লায 

ণে াভগ্রী র চািাত। 
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আভাভ আফরন অরফ াআফা মযত অফু হুযাযা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন 

ফররন, ওভ থআ িায! রমরন ভুাম্মদ (া) এয প্ররত রওতাফ নারমর ওরযরঙন- 

نْ َيا ق باحة وىرماً ِإن أىل اْلجنَّة ليزدادون حسنا وجمااًل َكَما يزدادون ِفي الدُّ  
রনশ্চআ চািাতীরদয প্ররতরনত রু  থৌন্দমণ ফাড়রতআ থাওরফ, থমবারফ দুরনারত 

ফাধণওে  দুফণরতা ফাড়রত থারও।  
ا مه تْجِرٌ} :تَعَالًَ قَْىله أما {اْْلَوْهَار تحتهَ  

আল্লা তাআার বার্ী- যার পাদতদতল নরমূ প্রবামান থাকতব 

আভাভ আফরন অরফ ারতভ, আফরন রব্বান, তাফযানী, ারওভ, আফরন ভাযদুরফা এফং 

ফাাওী রওতাফুর ফা’-এ মযত অফু হুযাযা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। যাূরুল্লা (া) 

আযাদ ওরযন-  

 أَنَهار اْلجنَّة تفجر من َتحت جبال مسك
চািারতয নযভূ রভরওয াারড়য রনরঘ থথরও প্রফারত । 

আভাভ অভদ এফং ভুররভ মযত অফু হুযাযা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। 

যাূরুল্লা (া) আযাদ ওরযন-  

 سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أَنَهار اْلجنَّة
াান  চাান (অভু নদী  রয নদী) এফং পুযাত  নীর নদ এগুররা ফ 

চািারতয নয।  

[অল্লাভ আফরন ওাীয (য) অর রফদাা ফররন- ম্ভফত এয দ্বাযা রযচ্ছিতা, 

স্বাদ এফং প্রফারয থক্ষরি এআ নদীগুররা চািারতয নদ-নদীয ারথ াদৃে যারঔ ফরর 

ফুছারনা ররঙ। অল্লা ফণজ্ঞ। থমভন অচা থঔচুযরও চািারতয থঔচুয ফরা ররঙ। 

থণাৎ তা চািারতয পর-পরারদয ারথ াদৃে যারঔ। তায থণ এআ ন থম, এরে চািাত 

থথরও অযণ ওরয রনর অা ররঙ। তদ্রু এফ নদ-নদীয ভূর ঈৎ এআ 

ৃরথফীরতআ।- নুফাদও] 

আভাভ অভদ মুহুরদ এফং দাযাওুতনী অর ভাদী-এ মযত ভুতাভায রফন 
ুরাভান থথরও রযাাত ওরযন-  

 ِإن ِفي اْلجنَّة نَهرا يْنبت اْلحَواري االبكار
চািারত এওরে নয অরঙ মা ওুভাযী নাযী ঈৎি ওরয। 
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আভাভ আফরন অাওীয তায আরতার মযত অনা (যা) থথরও ভাযপুরুর ফণণনা 

ওরযন- 

ُعوَن ألف بَاب من ذىب َوِفضة لحامل  ِفي اْلجنَّة نهر يُ َقال َلُو الريان َعَلْيِو َمِديَنة من مرجان َلَها َسب ْ
 اْلُقْرآن

চািারত এওরে নয অরঙ মারও যাআান ফরা । তায ঈয এওরে য অরঙ 

মা ভরত দ্বাযা রতযী। তায ভরধে স্বণণ রনরভণত াচায দযচা যররঙ। অয তা ররা ওুযঅরনয 

ফারওয চনে।  

আভাভ আফরন অরফদ দুনআা, রমা (অর ভুওাোী) এফং আফরন ভাযদুরফা মযত 

অফু ভূা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। যাূরুল্লা (া) আযাদ ওরযন-  

ة عدن ِفي حوبة ثمَّ تصدع بعد أَنَهارًاِإن أَنَهار اْلجنَّة تشخب من جنَّ   
চািারতয নযগুররা চািারত অদরনয াদরদ থথরও প্রফারত । তঃয তা 

রফরবি নরযয রু ধাযণ ওরয। 
الًَ قَْىله َوأما ا رزقىا كلما} تَعَ ََة {ِمىْهَ ِْ   ا

আল্লা তাআার বার্ী- যখন তাতদরতক  ফমূ সখতত সদয়া তব… 

আভাভ আফরন চারযয মযত আফরন ভাঈদ (যা) এফং অরযা ওরওচন াাফী 

থথরও َُْٓب سصلٕا كهًب َشح يٍ ِي ًَ سصلب ثَ  এয তাপীরয ফণণনা ওরযন থম, মঔন চািাতীরদযরও 

চািারত পর থদা রফ, তঔন তাযা এো থদরঔ ফররফ- ‘এআ পররতা অভারদযরও 

দুরনারত থদা ত।’ তারদযরও চািারত থম পর থদা রফ তা দুরনায পররয াদৃে 

রফ, তরফ স্বাদ রফ  রবি।  

আভাভ  ভুাোদ, ানাদ তায মুহুরদ, আফরন চারযয, আফনুর ভুনরময, আফরন অরফ 

ারতভ, ফাাওী রওতাফুর ফা’-এ মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন- 

ا ِفي اْلجنَّة شيءإال اْْلَْسَماء نْ َيا ِممَّ  لَْيَس ِفي الدُّ
দুরনা চািারতয ফস্তুভূরয ভরধে থওান ফস্তুআ নাআ, শুধুভাি নাভ ফেতীত। 

আভাভ দারাভী (য) মযত ঈভয (যা) থথরও ফণণনা ওরযন-  

 ِفي طََعام اْلعرس ِمثْ َقال من ريح اْلجنَّة
রফফা-থবারচ এও যরত রযভাণ চািারতয ঔুফু  ঘ্রাণ থারও। 



তাপীয অদ দুযরয ভানূয    ূযা অর ফাওাযা:২৫    54 

 
`viƒm mvAv`vZ 

 

আভাভ আফরন চারযয মযত আাআা (য) থথরও ফণণনা ওরযন। চািারত এও 

ফেরিয রনওে এও থারা (ঔাফায)  রনর অা রফ, থ তায ভরধে থথরও ঔারফ। তঃয 

অয এও থারা রনর অা রফ, তঔন থ ফররফ- এো থতা থআ ঔাফাযআ মা অভারও এওেু 

ূরফণ থদা ররঙর। তঔন থপরযতা ফররফ, এয ফণণ এও তরফ স্বাদ রবি। 

আভাভ ওী, অবু্দয যামমাও, অব্দ আফরন হুভাদ এফং আফরন চারযয মযত 

ভুচারদ (য) থথরও أرٕا َٔ  ِّ يزشبثٓبً  ثِ  এয তাপীরয ফণণনা ওরযন থম- 

 متشابهاً ِفي اللَّْون ُمْخَتلفا ِفي الطّْعم مثل اْلِخَيار من القثاء
তায ফণণ এও যওভ রওন্তু স্বাদ রফ রবি, থমভন ক্ষীযা  া। 

আভাভ অব্দ আফরন হুভাদ এফং আফরন চারযয মযত ওাতাদা (য) থথরও أرٕا َٔ  ِّ  ثِ

 -এয তাপীয ফণণনা ওরযন থম يزشبثٓبً 

 خياراً ُكلو اَل رذل ِفيوِ 
  চািারতয পর-পরাযী ঔুফ ঈচ্চভারনয রফ। অয তায ভরধে থওানো রফস্বাদ  রফনষ্ট 

রফ না।  

আভাভ অব্দ আফরন হুভাদ এফং আফরন চারযয মযত াান (য) থথরও أرٕا َٔ  ِّ  ثِ

  -এয তাপীয ফণণনা ওরযন থম يزشبثٓبً 

نْ َيا َكيَف ترذلون بعضو  ِخَيار ُكلو يشبو بعضو بَ ْعًضا اَل رذل ِفيِو ألم تَ َر ِإَلى ثمار الدُّ
চািারতয ফ পর-পরারদ এওরে যরেয দৃ রফ। থগুররায থওানরে ঔাযা 

 নষ্ট রফ না। তুরভ রও থদঔনা থম, দুরনায পর-পরারদ রওবারফ ওতও নষ্ট র মা। 

আভাভ ফামমায এফং তাফযানী মযত াফান (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন 

যাূরুল্লা (া) থও ফররত শুরনরঙন-  

 الينزع رجل من أىل اْلجنَّة من ثََمَرة ِإالَّ ُأِعيد ِفي َمَكانَها ِمْثاَلَىا
মঔন থওান চািাতী চািারতয পর াযরফ, তঔন থঔারন দ্রুত অরযওরে পর র 

মারফ।  

আভাভ আফরন অারওয তায আরতার মযত ভুঅরফা আফরন ুরপান (যা) থথরও 

ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন, অরভ চারমযা বূরভরত পয ওযরঙরাভ। অরভ ওতও িোী  

অররভরদয া রদর রতক্রভ ওযরাভ, তঔন তারদযরও ারাভ রদরাভ অয তাযা ারারভয 
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ঈিয রদর। তাযয রচজ্ঞাা ওযরাভ, থতাভযা থওাথা মাচ্ছ? তাযা ফরর, অভযা ঐ রকচণায 

িোীয রনওে মারচ্ছ। অভযা প্ররত ফৎয এঔারন অর, অয থ অভারদযথও যফতণী এও 

ফঙরযয ংফাদ প্রদান ওরয। তঔন অরভ ফররাভ, অরভ থঔারন মাফ। অয থদঔফ তায 

রনওে রও অরঙ। অভায ঈরেে ররা, ত তায ওারঙ থওান অভানী রওতাফ অরঙ।  

অরভ মঔন তায রনওে থকরাভ তঔন থ দযচায াভরন দাড়ান রঙর। অরভ ারাভ 

রদরাভ, থ তায ঈিয রদর। তঔন থ রচজ্ঞাা ওযর, তুরভ থও? অরভ ফররাভ, ভুরভান। 

থ ফরর, ভুাম্মদ (া) এয ঈম্মত? অভ ফররাভ, োঁ। থ ফরর, তায ঈম্মরতয অররভরদয 

ভধে রত না চারররদয ভধে রত? অরভ ফররাভ, না অররভরদয ভধে রত না চারররদয 

ভধে রত।  

থ ফরর, থতাভযা রও ফর থম, থতাভযা চািারত প্ররফ ওযরফ, তায ঔাদে  ানী 

ঈরবাক ওযরফ অয ভর-ভূি রযতোক ওযরফ না? অরভ ফররাভ, োঁ অভযা এভনআ ফরর 

থারও অয ফোায রঠও এভনআ। থ ফরর, দুরনা থথরও এয থওান ঈদাযণ থ ওয। 

অরভ ফররাভ, এয ঈদাযণ ভাতৃ ঈদরয থাওা ফাচ্চায ভত। থম ভারয থরে থারও, অল্লায 

ক্ষ থথরও রযরমও া থঘ থাফ াঔানা ওরয না। এআ ঈিয শুরন িোীয ভুরঔয যগ 

পোওার র থকর। তঃয ফরর, তুরভ না ফররর থম তুরভ তায ঈম্মরতয অররভরদয ভধে 

রত ন। অরভ ফররাভ, অরভ থতাভারও রভথো ফরররন।  

থ ফরর, থতাভারদয ধাযণা থম থতাভযা চািারত প্ররফ ওযরফ, তায ঔাদে  ানী 
ঈরবাক ওযরফ থঘ তা হ্রা ারফ না। অরভ ফররাভ, োঁ অভযা এভনআ ফরর থারও অয 
ফোায রঠও এভনআ। থ ফরর, দুরনারত এয থওান ঈদাযণ? অরভ ফররাভ, এয ঈদাযণ 
ররা রওভত  প্রজ্ঞা। মরদ দুরনায ফ ভানুল তায রধওাযী র মা তথার তায 
রওরিৎ হ্রা ারফ না। এো শুরন িোীয ভুরঔয যগ পোওার র থকর। তঃয ফরর- 
তুরভ না ফররর থম, তুরভ তায ঈম্মরতয অররভরদয ভধে রত ন। অরভ ফররাভ, অরভ 
থতাভারও রভথো ফরররন। ফাস্তরফওআ অরভ না তায অররভরদয ভধে রত না চারররদয ভধে 
রত। 
[জান্নাতী নারীতদর আতাচনা]  

আভাভ াওীভ এফং রভযদুআা মযত অফু াইদ অর ঔুদযী (যা) ূরি যাূরুল্লা 

(া) থথরও نَُٓى اج فَِٛٓب َٔ َٔ يطٓشح أَص  অাত প্ররে ফণণনা ওরযন-  
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 من اْلحيض َواْلَغاِئط والنخامة والبزاق
চািাতী স্ত্রীকণ াম, ভর, রদণ এফং ওপ থুতু থথরও রফি রফ। 

আভাভ আফরন চারযয, আফরন অরফ ারতভ এফং আফনুর ভুনরময মযত আফরন অব্বা 

(যা) থথরও نَُٓى اج فَِٛٓب َٔ َٔ يطٓشح أَص  অাত প্ররে ফণণনা ওরযন-  

 من القذر واْلذى
চািাতী স্ত্রীকণ রফিতা, থনাংড়ারভ এফং ওর ওষ্টদাও ফস্থা থথরও রফি 

রফন। 

আভাভ আফরন চারযয মযত আফরন ভাঈদ (যা) থথরও نَُٓى اج فَِٛٓب َٔ َٔ يطٓشح أَص  

অাত প্ররে ফণণনা ওরযন- 

 اَل يحضن َواَل يحدثن َواَل يتنخمن
চািাতী স্ত্রীকরণয না াম রফ, না ফাু রনঃযণ রফ অয না রদণ-ওার রফ। 

আভাভ ওী এফং ানাদ মযত অতা (য) থথরও  َُٓن اج فَِٛٓب ىَٔ َٔ يطٓشح أَص  অাত 

প্ররে ফণণনা ওরযন থম- 

 اَل يحضن واليمنين واليلدن واليتغوطن واليبلن واليبزقن
চািাতী স্ত্রীকরণয না াম রফ, না ভনী থফয রফ, না ফাচ্চা প্রফ ওযরফ, না 

াঔানা-থাফ ওযরফ অয না ওপ-থুথু থপররফ।  

আভাভ অবু্দয যামমাও, অব্দ আফন হুভাদ আফরন চারযয মযত ওাতাদা (য) 

থথরও نَُٓى اج فَِٛٓب َٔ َٔ يطٓشح أَص  অারতয তাপীরয ফণণনা ওরযন থম- 

 طهرىن اهلل من كل بَ ْول وغائط وقذر ومآثم
অল্লা তাঅরা চািাতী স্ত্রীরদযরও প্রস্রাফ-াঔানা, রফিতা-থনাংড়ারভ এফং গুনা 

থথরও রফি থযরঔরঙন।  

আভাভ আফরন অরফ াআফা, অভদ, রতযরভমী অয রতরন এোরও র ফরররঙরন 
এফং ফাাওী রওতাফুর ফা’-এ মযত অফূ াইদ ঔুদযী (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। 
যাূরুল্লা (া) আযাদ ওরযন-  

َماء َلة اْلَبْدر والزمرة الثَّانَِية أحسن َكوَْكب دري ِفي السَّ لكل  أول زمرة تدخل اْلجنَّة ُوُجوىهم َكاْلَقَمِر لَي ْ
ُعوَن حلَّة يرى مخ ساقهن من َورَاء اْلحَلل  إمرىء زوجتان على كل َزْوَجة َسب ْ
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প্রথভ থম দররে চািারত প্ররফ ওযরফ তারদয রূ রফ ূরণণভায ঘাঁরদয ভত 

থচোরতভণ। রদ্বতী দররেয যং রফ অওার ঘভওারনা তাযওায থথরও ুন্দয। তারদয 

প্ররতেও ুরুরলয চনে থাওরফ দু’চন স্ত্রী। প্ররতেও স্ত্রীয যরন থাওরফ ৭০রে থচাড়া। তা 

রে তায ঈয থথরও তায ারয থকাঙায ভজ্জা মণন্ত থদঔা মারফ। 

আভাভ অভদ, ফুঔাযী, ভুররভ এফং ফাাওী রওতাফুর ফা’-এ মযত অফু 

হুযাযা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। াাফীকণ যস্পয অররাঘনা ওযরতন থম, চািারত ুরুল 

থফর রফ না নাযী। তঔন অফু হুযাযা (যা) ফররন, যাূরুল্লা (া) রও ফররন রন থম, 

প্ররতেও চািাতী ুরুরলয চনে থাওরফ দু’চন স্ত্রী। প্ররতেও স্ত্রীয যরন থাওরফ ৭০রে থচাড়া। 

তা রে তায ঈয থথরও তায ারয থকাঙায ভজ্জা মণন্ত থদঔা মারফ। 

আভাভ রতযরভমী এফং ফামমায মযত অনা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। অয 

রতযরভমী এোরও র ফরররঙন। যাূরুল্লা (া) আযাদ ওরযন-  

 يزوّج الَعْبد ِفي اْلجنَّة سبعين َزْوَجة َفقيل: يارسول اهلل يطيقها قَاَل: يْعطى قّوة مائَة
চািারত এওচন ুরুরলয রফফা িযচন নাযীয ারথ রফ। অযম ওযা ররা আা 

যাূরুল্লা! থ তারদয ঈয ক্ষভ রফ রও ? রতরন (া) ফরররন, তারও এও ুরুরলয 

রি থদা রফ। 

আভাভ আফনু াওান তায ভারযপা এফং আফরন অারওয তায আরতার মযত 

ারতফ রফন ফারতাঅ (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। যাূরুল্লা (া) আযাদ ওরযন-  

نْ َيايزوّج اْلُمؤمن ِفي اْلجنَّة اثْ َنتَ ْيِن وَ  سبعين َزْوَجة من نَساء اْْلِخَرة واثنتين من نَساء الدُّ  
চািারত ভুরভরনয ফাািয চন নাযীয ারথ রফফা রফ। িযচন রফ অরঔযারতয 

অয দুচন দুরনায। 
আভাভ আফরন অরফদ দুনআা (য) রপাতুর চািা-এ মযত আফরন অব্বা (যা) 

থথরও ফণণনা ওরযন থম- 
َعة أبحر َكاَنت تِْلَك اْلبحر أحلى من اْلَعَسلَلو َأن اْمَرَأة  من نَساء أىل اْلجنَّة بصقت ِفي َسب ْ  

  মরদ চািাতী নাযীরদয ভরধে থওান নাযী াত ভুরদ্র থুথু রনরক্ষ ওরয তরফ াত 
ভুরদ্রয ারন ভধুয থঘর থফী রভষ্ট র মারফ। 

আভাভ অভদ রওতাফুম মুহুরদ মযত ঈভয (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন, 

অরভ যাূরুল্লা (া) থও ফররত শুরনরঙ- 



তাপীয অদ দুযরয ভানূয    ূযা অর ফাওাযা:২৫    58 

 
`viƒm mvAv`vZ 

 

 َلو اطََّلعت اْمَرَأة من نَساء أىل اْلجنَّة ِإَلى اَْلْرض لمألت اَْلْرض ريح مسك
চািাতী নাযীরদয থওঈ মরদ দুরনারত ঈঁরও থদ, তরফ াযা ৃরথফী রভরওয ঘ্রারণ 

ুফারত র মারফ।  

আভাভ আফরন অরফ াআফা এফং ানাদ রফন রযযী মযত ওাফ থথরও ফণণনা 

ওরযন- 

َماء َواْْلَْرض  َلو َأن اْمَرَأة من أىل اْلجنَّة أطلعت كفها ْلضاء َما بَين السَّ
চািাতী নাযীরদয থওঈ মরদ তায ারতয তারু প্রওা ওরযন, তরফ অভান  

মভীরনয ফরওঙু অররারওত র মারফ।  

আভাভ অফু আারা, তাফযানী, আফরন অরদ ওারভরর এফং ফাাওী রওতাফুর ফা’–এ 

মযত অফু ঈভাভা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। এও ফেরি যাূরুল্লা (া) থও রচজ্ঞাা ওযর, 

চািাতীকণ রফফা ওযরফ রও? রতরন (া) ফরররন-  ًدحبيبً  دحبيب  এওাধারয, এরওয য এও।  

আভাভ ফামমায, তাফযানী এফং ঔতীফ তায আরতার মযত অফু হুযাযা (যা) থথরও 

ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন, যাূরুল্লা (া) এয রনওে অযম ওযা ররা, অভযা রও চািারত 

অভারদয স্ত্রীরদয ারথ রচরফও ঘারদা ূণণ ওযফ? রতরন (া) ফরররন- 

 ِإن الرجل ليصل ِفي اْليَ ْوم ِإَلى مائَة عذراء
এও ফেরি রদরন এওত ওুভাযী নাযীয ারথ তায রচরফও ঘারদা ূণণ ওযরফ (তায 

ঘারদা  রি থল রফ না)। 

আভাভ অব্দ আফরন হুভাদ, অভদ আফরন াম্বর মাারদুম মুহুরদ এফং আফনুর 

ভুনরময মযত অবু্দল্লা আফরন অভয (যা) থথরও  ফণণনা ওরযন- 

 ِإن اْلُمؤمن كلما َأرَاَد زوجتة وجدَىا بكرا
  চািারত ভুরভন ফেরি মঔন স্ত্রীয অওাগক্ষা ওযরফ, তঔনআ থ ওুভাযী স্ত্রী থর 

মারফ।  
ا وهم} :تَعَالًَ قَْىله أما ونَ  فُِهَ {َخالد   

আল্লা তাআার বার্ী- সখাতন তারা কচরকা অবস্থান করতব 

আভাভ আফরন আাও, আফরন অরফ ারতভ মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও  فَِٛٓب ْٔى

 ٌَ  এয তাপীরয ফণণনা ওরযন থম, তাযা চািারত রঘযরদন থাওরফ। অল্লা তাঅরা َخبنُذٔ
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ংফাদ রদরচ্ছন থম, ওরোরণয প্ররতদান অয ওরোরণয প্ররতপর রঘযস্থাী রফ, তায ভরধে 

থঙদ অরফ না।  

আভাভ তাতী তায ভাাররর মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। 

নারপ রফন অর অমযাও তারও ফরররন থম, অভারও অল্লায এআ ফাণী فَِٛٓب ْٔى  ٌَ َخبنُذٔ  

এয ফোারয ফরুন। রতরন ফরররন, থঔারন তাযা রঘযওার ফস্থান ওযরফ ওঔরনা থফয রফ 

না। থ রচজ্ঞাা ওযর, অযফযা রও এআ থণ চারন? রতরন ফরররন, তুরভ রও অরদ আফরন 

মারদয ওরফতা থান নাআ? 

 فَ َهل من َخاِلد ِإمَّا ىلكنا َوىل بِاْلَمْوِت يَا للنَّاس َعار
অভযা রও রঘযওার থাওফ, অভযা রও ধ্বং ফ না? থ থরাও ওর! অভযা রও 

ভৃতুে থথরও রান ওযরত াযফ? 
আভাভ অব্দ আফরন হুভাদ, ফুঔাযী, ভুররভ এফং আফরন রভযদুু্া মযত আফরন ঈভয 

(যা) থথরও  ফণণনা ওরযন। যাূরুল্লা (া) আযাদ ওরযন-   

ذن بَينهم: يَا أىل النَّار اَل موت َويَا أىل اْلجنَّة اَل يْدخل أىل اْلجنَّة اْلجنَّة َوأىل النَّار النَّار ثمَّ يَ ُقول ُمؤ 
 موت كل َخاِلد ِفيَما ُىَو ِفيوِ 

চািাতীকণ চািারত প্ররফ ওযরফ অয চাািাভীযা চাািারভ প্ররফ ওযরফ। 

তঃয তারদয ভারছ এওচন থখালণাওাযী এআ ভরভণ থখালণা থদরফ থম- থ চাািারভয 

রধফাীযা! এঔারন অয থওান ভৃতুে থনআ। থ চািারতয রধফাীযা! এঔারন অয থওান 

ভৃতুে থনআ। থম থমঔারন অরঙ, থ থঔারন রঘযওার থাওরফ। 

আভাভ ফুঔাযী মযত অফূ হুযাযা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। যাূরুল্লা (া) আযাদ 

ওরযন- 

 يُ َقال ْلىل اْلجنَّة ُخُلود َواَل موت َوَْلىل النَّار ُخُلود َواَل موت
চািাতফাীকণরও ফরা রফ, এ রচ্ছ রঘযন্তন চীফন এঔারন থওান ভৃতুে থনআ। 

চাািারভয রধফাীরদযরও ফরা রফ, এ রচ্ছ রঘযন্তন চীফন এঔারন থওান ভৃতুে থনআ। 

 

□ □ □ □ □ 



তাপীয অদ দুযরয ভানূয    ূযা অর ফাওাযা:২৬-২৭   60 

 
`viƒm mvAv`vZ 

 

 ٌَّ ِ َ  إ ٌْ  َْٚغزَْحِٛٙ َل  ّللاَّ ًَب ثَُعَٕضخً  َيب َيَثًَل  َْٚضشِةَ  َأ َلَٓب َف ْٕ ب َف ٍَ  َفَأيَّ ِزٚ ُُٕاآ انَّ  َي
 ٌَ ًُٕ ََُّّ  َفَْٛعَه ٍْ  اْنَحكُّ  َأ ِىْ  ِي َأيَّب َسثِّٓ َٔ  ٍَ ِزٚ ٌَ  َكَفُشٔا انَّ ُ  َأَسادَ  َيبَرا َفَُٛمُٕنٕ  َيَثًَل  ثََِٓزا ّللاَّ
ِْٓذ٘ َكثًِٛشا ثِِّ  ُِٚضمُّ  َٚ َيب َكثًِٛشا ثِِّ  َٔ ٍَ  إِلَّ  ثِِّ  ُِٚضمُّ  َٔ ( 26) اْنَفبِعمِٛ  

 ٍَ ِزٚ ٌَ  انَّ ُمُضٕ ُْ ْٓذَ  َٚ ِ  َع ٍْ  ّللاَّ 1 ِيَٛثبلِِّ  ثَْعذِ  ِي  ٌَ َْٚمَطُعٕ ُ  َأَيشَ  َيب َٔ ٌْ  ثِِّ  ّللاَّ  َُٕٚصمَ  َأ
 ٌَ ُْٚفِغُذٔ ٌَ  ُْىُ  ُأَٔنئِكَ  اأْلَْسضِ  فِٙ َٔ (27) اْنَخبِعُشٔ  

২৬. ল িে অল্ল  ত অ  মল  ব  ত র ল তে লি ট লক   বস্তু দ্ব র  
ঈপম  লপল করতত জ্জ তব য কতর    । বস্তুতঃ য র  ম লম  ত র  
জ ত  লয, ল িেআ এট  তয- য  ত ত র প্রলতপ তকর পক্ষ লথতক 

এততি। অর য র  ক তফর ত র  বত, এরূপ ঈপম  ঈপস্থ পত  

অল্ল র ঈতেলয লক? এর দ্ব র  অল্ল  ত অ  ত কতক লবপথগ মী 
কতর , অব র ত কতক ঠিক পথ প্র লে  কতর । অর এর দ্ব র  
লতল  ফ লকত রআ লবপথগ মী কতর । 

২৭. য র  অল্ল র তঙ্গ ঙ্গীক র বদ্ধ ে র পর ত  ভঙ্গ কতর এবং 
অল্ল  ত অ  লয ম্পকে  ট ট র খতত ল ত েল ল তেতি - ত  লিন্ন 

কতর। অর পৃলথবীর ব তক ল লন্ত ৃলষ্ট কতর, র আ ক্ষলতগ্রি। 

আভাভ আফরন চারযয এফং আফরন অরফ ারতভ মযত আফরন ভাঈদ (যা) এফং 

অরযা ওতও াাফী (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। অল্লা তাঅরা ভুনারপওরদয চনে انَِّز٘ َكًثم 

ََبسا اعزٕلذ  -(ূযা অর ফাওাযা:১৭) এফং َٔبء يٍ كصٛت أ ًَ انغَّ  -(ূযা অর ফাওাযা:১৭) এয 

দৃষ্টান্ত ফণণনা ওরযন। তঔন ভুনারপওযা ফরর, অল্লা তাঅরা এভন দৃষ্টান্ত ফণণনা ওযা থথরও 

রফি। তঔন অল্লা তাঅরা অররাঘে অাতরে নারমর ওরযন।  

আভাভ অবু্দয যামমাও, অব্দ আফরন হুভাদ, আফরন চারযয, আফনুর ভুনরময, এফং 

আফরন অরফ ারতভ মযত ওাতাদা (য) থথরও ফণণনা ওরযন। মঔন অল্লা তাঅরা 

(ওুযঅরন) ভাওড়া  ভারঙয দৃষ্টান্ত ফণণনা ওযররন, তঔন ভুরযওযা ফরর, ভাওড়া  

ভারঙয দৃষ্টান্ত থওন ফণণনা ওযা ররা? তঔন অল্লা তাঅরা এআ অাত নারমর ওরযন।  

আভাভ আফরন চারযয মযত ওাতাদা (য) থথরও ফণণনা ওরযন- 

 اْلبَ ُعوَضة َأْضَعف َما خلق اهلل
অল্লায ৃরষ্টয ভরধে ভা ফরঘর দুফণর। 
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আভাভ অফু াঔ অর অমভা এফং দারাভী মযত অফু হুযাযা (যা) থথরও 

ফণণনা ওরযন। যাূরুল্লা (া) আযাদ ওরযন-  

 يَا أَيَها النَّاس اَل تغتروا بِاللَّو فَِإن اهلل َلو َكاَن مغفاًل َشْيئا ْلغفل اْلبَ ُعوَضة والذرة والخردلة
থতাভযা অল্লায ফোারয থধাঁওা থথরওা না। মরদ রতরন ওায থথরও থফ-রযাা 

রতন তরফ ভা রড়া এফং াভানে ওণা থথরও রতন। 

আভাভ অব্দ আফরন হুভাদ এফং আফরন চারযয মযত ভুচারদ (য) থথরও فَأَيب 

اْنحك أََّ فٛعهًٌٕ آيُُٕا انَّزٍٚ  অারতয তাপীরয ফণণনা ওরযন থম- 

 يُؤمن بِِو اْلُمْؤِمُنوَن ويعلمون أَنو اْلحق من رَبهم ويهديهم اهلل بِوِ 
  ভুরভনকণ এআ দৃষ্টারন্তয প্ররত আভান যারঔন এফং চারনন থম, এো অল্লায ক্ষ 

থথরও নারমর ররঙ। এয দ্বাযা অল্লা তারদযরও থ প্রদণন ওরযন।  

অয ٚضم  ِّ كثٛشا ثِ   এয তাপীরয ফররন, এয থণ ররা- 

 يعرفو اْلُمْؤِمُنوَن فُيؤِمُنوَن بِِو ويعرفو الفاسقون فيكفرون بِوِ 
ভুরভনযা তা চারন  তায ঈয আভান যারঔ। অয  পারওযা তা চারন তঃয 

ওুপযী ওরয।  

আভাভ আফরন চারযয মযত আফরন ভাঈদ এফং অরযা নোনে াাফী থথরও ফণণনা 

ওরযন থম, ٚضم  ِّ كثٛشا ثِ  দ্বাযা ঈরেে ররা- ভুনারপওযা। ِْ٘ٓذ ٚ َٔ  ِّ كثٛشا ثِ  দ্বাযা দ্বাযা ঈরেে 

ররা- ভুরভনকণ। অয َيب ِّ  ٚضم َٔ اْنفَبِعمٍٛ إِلَّ  ثِ  দ্বাযা দ্বাযা ঈরেে ররা- ভুনারপওযা। 

আভাভ আফরন অরফ ারতভ মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও َيب ِّ  ٚضم َٔ  إِلَّ  ثِ

 -এয থণ ফণণনা ওরযন থম, এআ অারতয থণ ররা اْنفَبِعمٍٛ

 يعرفُو اْلَكاِفُروَن فيكفرون بِوِ 
ওারপযযা এো চারন  ফুরছ তঃয তা স্বীওায ওরয। 

আভাভ অব্দ আফরন হুভাদ মযত ওাতাদা (য) থথরও َيب ِّ  ٚضم َٔ اْنفَبِعمٍٛ إِلَّ  ثِ  

এয থণ ফণণনা ওরযন থম- 

 فسقوا فأضلم اهلل بفسقهم
  তাযা রপও  রভথো ফরম্বন ওরযরঙ থতা অল্লা তারদযরও রপরওয ওাযরণ 

গুভযা ওরয রদররঙন। 
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আভাভ ফুঔাযী, আফরন চারযয, আফনুর ভুনরময, আফরন অরফ ারতভ মযত াদ আফরন 

অফী াওওা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন- ٍٚيٛثبلّ ثعذ يٍ ّللا عٓذ ُٚمضٌٕ انَّز  দ্বাযা ঈরেে 

(ভ্রান্ত দর) انحشٔسٚخ ারুরযো। রতরন ফররন- 

 إيَّاُكْم َونقض َىَذا اْلِميثَاق وََكاَن يسميهم اْلَفاِسقين
  থতাভযা েীওায বে ওযা থথরও ফাঁঘ, থওননা অল্লা তাঅরা েীওায বেওাযীরও 

পারও ফরররঙন। 

আভাভ অভদ, ফামমায, আফরন রব্বান, তাফযানী অঈারত এফং ফাাওী শুঅফুর 

আভারন মযত না (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন, অভারদরযরও যাূরুল্লা (া) 

তায ঔুতফা ফররন-  

 َأال اَل ِإيَمان لمن اَل َأَمانَة َلُو َواَل دين لمن اَل عهد لَوُ 
থচরন যাঔ! মায অভনতদাযী নাআ তায আভান নাআ। অয মায াদা রঠও নাআ তায 

দীন নাআ।  

আভাভ ফুঔাযী তায আরতার এফং াওীভ মযত অরা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন- 

যাূরুল্লা (া) আযাদ ওরযন-  

 حسن اْلَعْهد من اإِليمان
ঈিভ েীওায আভারনয ন্তবুণি। 

আভাভ অব্দ আফরন  হুভাদ এফং আফরন চারযয মযত ওাতাদা (য) থথরও ফণণনা 

ওরযন থম, ٌّٕللا أَيش َيب ٔٚمطع  ِّ ُٕٚصم أٌَ ثِ  দ্বাযা ঈরেে  ِحى ٔانمشاثخ انشَّ  অেীতা  

রনওেম্পওণ। 

আভাভ আফরন অরফ ারতভ মযত ুরে (য) থথরও ٌٔاألَْسض فِٙ ٔٚفغذ  এয 

তাপীয ফণণনা ওরযন থম, এয থণ ররা- 

وَن ِفيَها بالمعصيةيْعملُ   
দুরনারত গুনা  া ওাচ ওযা। 

আভাভ আফনুর ভুনরময ভুওারতর থথরও  َانخبعشٌٔ ْى أُٔنَئِك  এয তাপীয ফণণনা 

ওরযন থম, এয থণ ররা চাািাভী। 
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আভাভ আফরন চারযয এফং আফরন অরফ ারতভ মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও 

ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন- 

 ِإَلى غير أىل اإِلسالم من اْسم مثل خاسر ومسرف وظالم وفاسق فَِإنََّما يَ ْعِني بِِو كل َشْيء نسبو اهلل
نب  اْلكْفر َوَما نسبو ِإَلى أىل اإِلسالم فَِإنََّما يَ ْعِني بِِو الذَّ

প্ররতেও ঐ আভ ফা নাভ মায ম্পওণ অল্লা তাঅরা অরর আরাভ ফেতীত নে 

ওারযা ারথ ওরযরঙন, থমভন ٔفبعك ٔظبنى شفٔيغ خبعش  তঔন এয ঈরেে  ওুপয। 

অয মায ম্পওণ  আরারভয ারথ তায দ্বাযা ঈরেে গুনা। 

 

□ □ □ □ □ 
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ْٛفَ  ٌَ  َك ِ  َرْكُفُشٔ ُزىْ  ثِبّللَّ ُْ ُك اًرب َٔ َٕ ُٛزُكىْ  ُثىَّ  َفَأْحَٛبُكىْ  َأْي ًِ ِّْٛ  ُثىَّ  ُْٚحُِٛٛكىْ  ُثىَّ  ُٚ ٌَ  إَِن  ُرْشَجُعٕ
(28)  

২৮. লকম  কতর লত মর  অল্ল র বয প তর কুফরী কর? থ  

(জতন্র পূতবে) লত মর  লিত মৃত। তঃপর লতল আ লত ম ত রতক 

জীব      কতরতি  তঃপর লতল আ লত ম ত রতক মৃত য     

করতব । তঃপর অব র লতল  লত ম ত রতক (অলখর তত) জীব  

    করতব । তঃপর ত রআ ল তক লত মর  প্রতয বতে   করতব। 

আভাভ আফরন চারযয মযত আফরন ভাঈদ (যা) এফং অরযা ওতও াাফী (যা) 

থথরও ফণণনা ওরযন থম, এয থণ ররা থম, থতাভযা রওঙুআ রঙরর না তঃয রতরন 

থতাভারদযরও ৃরষ্ট ওরযরঙন। তঃয রতরন থতাভারদযরও ভৃতুে রদরফন এফং রওাভরতয রদন 

অফায চীরফত ওযরফন। 

আভাভ আফরন চারযয, আফনুর ভুনরময এফং আফরন অরফ ারতভ মযত আফরন অব্বা 

(যা) থথরও ارًب ٔكُزى َٕ أَْي  এয তাপীয ফণণনা ওরযন থম, এয থণ ররা- 

ِفي أصالب آبائكم لم َتُكونُوا َشْيئا َحتَّى َخلقُكم ثمَّ يميتكم موتَة اْلحق ثمَّ ُيْحِييُكْم َحَياة اْلحق ِحين 
 يبعثكم

  থতাভযা থতাভারদয রতারদয যর রঙরর, থতাভারদয থওান রস্তে রঙর না তঃয 

রতরন থতাভারদযরও ৃরষ্ট ওরযরঙন। তঃয রতরন থতাভারদযরও প্রওৃত ভৃতুে রদরফন এযয 

অফায রওাভরতয রদন প্রওৃতবারফ (স্থাীবারফ) চীরফত ওযরফন।  

আভাভ ওী এফং আফরন চারযয অফু ারর থথরও ফণণনা ওরযন। এয থণ ররা- 

 ِفي اْلَقْبر ثمَّ يميتكم
রতরন থতাভারদযরও ওফরয চীরফত ওযরফন অফায ভৃতুে রদরফন। 

 

□ □ □ □ □ 
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 َٕ ِز٘ ُْ ًٛعب اأْلَْسضِ  فِٙ َيب َنُكىْ  َخَهكَ  انَّ ًِ َٕٖ ُثىَّ  َج ًَبءِ  إَِنٗ اْعزَ ٍَّ  انغَّ اُْ َّٕ  َعْجعَ  َفَغ
اد   َٔ ًَب َٕ  َع ُْ ء   ثُِكمِّ  َٔ ْٙ (29) َعهِٛى   َش  

২৯. লতল আ ল ত্ত  লযল  ৃলষ্ট কতরতি  লত ম ত র জ য য  লকি  
যমীত  রতেতি ল মি। ত রপর লতল  মত  ংতয গ কতরতি  

অক তলর প্রলত। বস্তুতঃ লতল  ততরী কতরতি   ত অম  । অর 

অল্ল  বেলবতে বলত। 

আভাভ অব্দ আফরন হুভাদ এফং আফরন চারযয মযত ওাতাদা (য) থথরও এয 

তাপীয ফণণনা ওরযন থম- 

َفَعة ِإَلى أجلسخر لكم َما ِفي اَْلْرض َجِميًعا َكَرا َمة من اهلل ونعمة اِلْبِن آدم َمَتاعا وبلغة َوَمن ْ  
অল্লা তাঅরা ফনী অদরভয চনে তায নুগ্র  দা ৃরথফীয ফ রনঅভতযামী 

তারদয ফীবূত ওরয রদররঙন। এরে তারদযরও চীফন দানওাযী, ঈওায প্রদানওাযী এফং 

চীফন গুমযারনয রূমী প্রদান ওরয।  

আভাভ অবু্দয যামমাও, অব্দ আফরন হুভাদ, আফরয চারযয, আফরন অরফ ারতভ এফং 

অফু াঔ অর অমভা মযত ভুচারদ (য) থথরও এআ অারতয ফোারয ফণণনা 

ওরযরঙন থম, এয থণ ররা রতরন মভীরনয ফরওঙু থতাভারদয ধীন ওরয রদররঙন। 

তঃয রতরন অভারনয রদরও ভরনারনরফ ওরযরঙন। রতরন মভীনরও অভারনয ূরফণ ৃরষ্ট 

ওরযরঙন। মঔন মভীন ৃরষ্ট ওযররন, তঔন মভীন থথরও ধুম্র থফয ররা। এচনে ফররন থম, 

রতরন ঈয রদরও দৃরষ্ট রদররন এফং াত অভানরও রঠওঠাওবারফ রনভণাণ ওযররন। অল্লা 

তাঅরা প্ত অভান এওরেয ঈয অরযওরে রনভণাণ ওরযরঙন। অয প্ত মভীন এওরেয 

রনরঘ অরযওরে রনভণাণ ওরযরঙন। 

আভাভ ফাাওী অর অভা া রপারত মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও  َّثى 

ٖ َٕ بء إِنَٗ اْعزَ ًَ انغَّ  এয তাপীয ফণণনা ওরযন থম, রতরন প্ত অভান ৃরষ্ট ওরযরঙন। 

(এযয) ফররন, ারনয ঈয অগুন প্রজ্বররত ওযররন। তএফ ভুু্দ্র থথরও ধুম্র থফয র 

ফাূভণ্ডররয রদরও ঈরত্থত ররা। তঃয এয দ্বাযা অভান ৃরষ্ট ওযররন।  

আভাভ ঈভান আফরন াইদ অদ দারযভী তায ‘অয যাদদু অরার চারভারত’ 

মযত অবু্দল্লা আফরন ঈভয (যা)  থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন, অল্লা তাঅরা মঔন 
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ফস্তুভূ ৃরষ্ট ওযায আচ্ছা ওযররন, তঔন তায অয রঙর ারনয ঈয। তঔন না থওান 

মভীন রঙর অয না থওান অভান। রতরন প্রথরভ ফাূ ৃরষ্ট ওযররন। তঃয তা ারনয 

ঈয প্রফর ওরয রদররন। পরর ারনয তযরেয ভরধে ঘািরে ৃরষ্ট র থকর এফং তা বরয 

ঈঠরত রাকর। তঃয অল্লা তাঅরা ারন থথরও ধুম্র, ভারে এফং থপনা থফয ওযররন। 

তঃয ধুম্ররও রনরদণ রদরর ধুম্র ঈরযয রদরও ঈরত্থত  রফসৃ্তত র থকর। তঃয এয 

দ্বাযা অভান ৃরষ্ট ওযররন। অয ভারে দ্বাযা মভীন এফং থপনা  ফুদফুদ দ্বাযা াাড় ৃরষ্ট 

ওযররন।  

আভাভ অভদ, ফুঔাযী তায আরতার, ভুররভ, নাাই, আফনুর ভুনরময, অফু াঔ 

অর অমভা, আফরন ভাযদুরফা এফং ফাাওী অর অভা া রপারত মযত অফু 

হুযাযা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন, যাূরুল্লা (া) অভায াত ধযররন এফং 

ফরররন- 

خلق اهلل التربة يَ ْوم السبت َوخلق اْلجَبال يَ ْوم اْْلََحد َوخلق الّشجر يَ ْوم اإِلثنين َوخلق اْلَمْكُروه يَ ْوم 
َواّب يَ ْوم اْلَخِميس َوخلق آدم يَ ْوم اْلُجُمَعة بعد اْلَعْصرالثُّاَلثَاء َوخلق النُّور يَ ْوم اْْلَْربَ َعاء َوبث  ِفيَها الدَّ  

  অল্লা তাঅরা রনফারয ভারে ৃরষ্ট ওরযরঙন। যরফফারয াাড় ৃরষ্ট ওরযরঙন। 

থাভফারয কাঙ-ারা ৃরষ্ট ওরযরঙন। ভেরফারয ঙন্দনী রফলাফরী ৃরষ্ট ওরযরঙন। 

ফুধফারয নূয (বার রফলাফরী) ৃরষ্ট ওরযরঙন। ফৃস্পরতফারয চীফ-চারনাায ৃরথফীরত 

ঙরড়র রদররঙন। অয মযত অদভ (অ) থও চুভায রদন অরযয য ৃরষ্ট ওরযরঙন।  

আভাভ আাও আফরন যাাআ তায ভুনারদ, ফামমায, অফু াঔ অর অমভা, 

আফরন ভাযদুরফা এফং ফাাওী মযত অফু মায (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। যাূরুল্লা (া) 

আযাদ ওরযন-  

اِبَعة واْلرضون مثل َذِلك َوَما بَين  َماء السَّ َماء َواْْلَْرض مسيَرة َخْمسِماَئة َعام َكَذِلك ِإَلى السَّ َما بَين السَّ
ة يَ ْعِني  َماء السَّاِبَعة ِإَلى اْلَعْرش مثل َجِميع َذِلك َوَلو حفرتم لصاحبكم ثمَّ دليتموه لوجد اهلل ثمَّ السَّ

 علمو
মভীন  অভারনয ভরধে াঁঘত ফঙরযয ফেফধান যররঙ। প্ত অভান মণন্ত 

প্ররতেও দুআ অভারনয ভরধে নুরু ফেফধান যররঙ। মভীনভূরয ভরধে নুরু 

ফেফধান যররঙ। প্ত অভান  অযরয ভারছ এফরওঙুয ভরযভাণ ফেফধান  দূযে 
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যররঙ। মরদ তুরভ থতাভায থওান ারথয চনে কতণ ঔনন ওরয তায ভরধে তারও দাপন ওরয 

দা, তরফ তা অল্লায আরভ  জ্ঞারন যররঙ। 

আভাভ ঈভান আফরন াইদ অদ দারযভী তায ‘অয যাদদু অরার চারভারত’, 

আফনুর ভুনরময, তাফযানী, অফু াঔ, আফরন ভাযদুরফা, অর রারাওাই এফং ফাাওী 

মযত আফরন ভাঈদ (যা) থথরও ফণণনা ওরযন থম- 

مَ  يَ ْعِني غلظ  -اء َواْْلَْرض َخْمسِمائَة َعام َوَما بَين كل سماءين َخْمسِمائَة َعام ومصير كل َسَماء بَين السَّ
َماء ِإَلى اْلُكْرِسّي مسيَرة َخْمسِماَئة َعام َوَما بَين اْلُكْرِسّي  -َذِلك  مسيَرة َخْمسِمائَة َعام َوَما بَين السَّ

عرش على الَماء َواهلل َفوق اْلَعْرش َوُىَو يعلم َما أَنْ ُتم َعَلْيوِ َواْلَماء مسيَرة َخْمسِمائَة َعام َوالْ   
  অভান  মভীরনয ভরধে াঁঘত ফঙরযয দূযে যররঙ। প্ররতেও দুআ অভারনয 

ভধেফতণী দূযে ররা াঁঘত ফঙরযয। প্ররতরে অভারনয ুরুে ররা াঁঘত ফঙরযয। 

অভান  ওুযীয ভধেফতণী দূযে াঁঘত ফঙরযয। তঃয ওুযী  ারনয ভধেওায 

দূযে াঁঘত ফঙরযয। ারনয ঈয অয অয অযরয ঈয যররঙন অল্লা তাঅরা। 

অয রতরন চারনন থতাভারদয ভেও ফস্থা, থতাভযা থম ফস্থারন অঙ। 

 আভাভ ফাাওী মযত অবু্দল্লা আফন অভয আফনুর অ (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। 

রতরন অভারনয রদরও তারওর ফরররন- 

َها ثمَّ َكَذِلك َحتَّى بلغ سبع سموات َوخلق َفوق  تَبارك اهلل َما َأشد بياضها َوالثَّانِية َأشد بياضها ِمن ْ
ْمس َواْلَقَمر والنجوم والرجوم نْ َيا الشَّ َماء الدُّ ابَِعة الَماء َوجعل َفوق الَماء اْلَعْرش َوجعل َفوق السَّ  السَّ

অল্লা তাঅরা ফযওতভ িা। অভারনয শুভ্রতা ওত ঈজ্জ্বর। তায থঘর 

ঈজ্জ্বর রদ্বতী অভারনয শুভ্রতা। এবারফ রতরন প্ত অভারনয ওথা ফরররন। প্ত 

অভারনয ঈয ারন অয ারনয ঈয অয ৃরষ্ট ওরযরঙন। দুরনায অভারনয ঈয 

ূমণ, ঘন্দ্র, তাযওা  ঈরৃা ৃরষ্ট ওরযরঙন। 

আভাভ আফরন অরফ ারতভ, অফু াঔ এফং আফরন ভাযদুরফা মযত আফরন 

অব্বা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। এও ফেরি যাূরুল্লা (া) থও রচজ্ঞাা ওযররন, আা 

যাূরাল্লা! এআ অভান রও? রতরন (া) ফরররন- 

 َىِذه موج مكفوف َعْنُكم
এরে এওরে থঢঈ মা থতাভারদয ঈয অেরও অরঙ। 
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আভাভ ঈভান আফরন াইদ অদ দারযভী তায ‘অয যাদদু অরার চারভারত’, 

আফনুর ভুনরময মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন-  

َها َماء الَِّتي ِفيَها اْلَعْرش َوسيد اْْلَْرضين اَْلْرض الَِّتي أَنْ ُتم َعَلي ْ َمَوات السَّ  سيد السَّ
অভানভূরয দণায ঐ অভান মায ঈয অয যররঙ। অয মভীন ভূরয 

দণায ঐ মভীন মায ঈয থতাভযা যরঙ।  

আভাভ আফরন অরফ ারতভ মযত াফী (য) থথরও ফণণনা ওরযন। মযত আফরন 

অব্বা (যা) [ূফণফতণী রওতারফয রফরলজ্ঞ] অফুর চারদরও রররঔন থম, অভান রও 

ধযরণয? রতরন ফরররন- 

َماء من موج مكفوف  ِإن السَّ
অভান চভাে ফাঁধা থঢঈ এয ভত। 

আভাভ আফরন অরফ ারতভ মযত াবু্বর অঈপী থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন- 

এওরদন মযত অরী (যা) থও এআ ফরর ওভ ওযরত শুনরাভ থম- 

َماء من ُدخان َوَماء  َوالَِّذي خلق السَّ
ওভ ঐ িায! রমরন অভানরও ধুম্র  ারন দ্বাযা ৃরষ্ট ওরযরঙন। 

আভাভ আফরন অরফ ারতভ এফং অফু াঔ মযত ওাফ (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। 

রতরন ফররন-  

َماء َأشد بَ َياًضا من اللَّبن  السَّ
অভান দুধ থথরও থফী াদা। 

আভাভ অবু্দয যামমাও, আফরন অরফ ারতভ মযত ুরপান াযী (য) থথরও 

ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন-  

َماء َها خضَرة السَّ  َتحت اْْلَْرضين َصْخَرة بلغَنا َأن تِْلَك الصَّْخَرة ِمن ْ
মভীরনয রনরঘ এওরে প্রান্তয অরঙ। অভায রনওে ংফাদ থৌরঙরঙ থম, ঐ প্রান্তরযয 

ওাযরণ অভান ফুচ থদঔা মা।  

আভাভ অফু াঔ অর অমভা এফং ফাাওী অর অভা া রপারত 

মযত আফরন অব্বা (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন-  
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ُروا ِفي َذات اهلل ُروا ِفي كل َشْيء َواَل تَ َفكَّ َعة آاَلف نور َوُىَو تَ َفكَّ َماء السَّاِبَعة ِإَلى كرسيو َسب ْ  فَِإن بَين السَّ
 َفوق َذِلك

প্ররতেও ফস্তুরত রঘন্তা-করফলণা ওয, তরফ অল্লায মাত  িা রনর রঘন্তা-করফলণা 

ওরযা না। রনঃরন্দর প্ত অভান থথরও রনর ওুযী মণন্ত াত াচায নূয যররঙ অয 

তায ঈয রতরন যররঙন।  

আভাভ অবু্দয যামমাও, আফরন চারযয মযত ওাতাদা (য) থথরও এআ  অাত 

عًبٔاد عجع فغٕاٍْ  প্ররে ফণণনা ওরযন থম- 

 بَعضهنَّ َفوق بعض بَين كل سمائين مسيَرة َخْمسِماَئة َعام
  এআ অভান এওরে অরযওরে ঈয। অয প্ররতেও দুআ অভারনয ভরধে াঁঘত 

ফঙরযয ফেফধান যররঙ।  
ء تِك ل َوه ىَ } :تَعَالًَ قَْىله اأم ٍْ {علُم َش  

আল্লা তাআার বার্ী-  আর আল্লা বণকবতয় অবকত 

আভাভ আফনুম মুযাআ মযত আফরন ভাঈদ (যা) থথরও ফণণনা ওরযন। রতরন ফররন- 

 ِإن أعدل آيَة ِفي اْلُقْرآن آخرَىا اْسم من َأسَماء اهلل تَ َعاَلى
অর ওুযঅরনয ফরঘর অদরভৃি অাত ররা মায থরল অল্লায নাভভূরয 

ভরধে থওান নাভ যররঙ।  

 

□ □ □ □ □ 
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