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m~Px 
2.AvZ¥xq-¯^Rb 
নুচ্ছেদঃ২৫ অত্মীয়তা ম্পর্ক ফজায় যাখা তযাফযর্ 
নুচ্ছেদঃ২৬ অত্মীয়তা ম্পর্ক যক্ষা র্যা 
নুচ্ছেদঃ২৭ অত্মীয়তা ম্পর্ক ফজায় যাখায পমীরত 
নুচ্ছেদঃ২৮ অত্মীয়তা ম্পর্ক ফজায় যাখা অয়ু ফৃদ্ধি র্চ্ছয 
নুচ্ছেদঃ২৯ যম অত্মীয়তা ম্পর্ক ফজায় যাচ্ছখ তাচ্ছর্ তায স্বজন-দ্ধযজনযা ছন্দ র্চ্ছয 
নুচ্ছেদঃ৩০ দ্ধনর্টফতকীতা নুমায়ী দ্ধনর্ট অচযণ 
নুচ্ছেদঃ৩১ যম ম্প্রদাচ্ছয়য ভচ্ছধয অত্মীয়তা ম্পর্ক দ্ধছন্নর্াযী থাচ্ছর্ তাচ্ছদয প্রদ্ধত অল্লায  

     যভত ফদ্ধলকত য় না  
নুচ্ছেদঃ৩২ অত্মীয়তা ম্পর্ক দ্ধছন্ন র্যায গুনা 
নুচ্ছেদঃ৩৩ দুদ্ধনয়াচ্ছত অত্মীয়তা ম্পর্ক দ্ধছন্নর্াযীয াদ্ধি 
নুচ্ছেদঃ৩৪ াযস্পদ্ধযর্ ম্পচ্ছর্ক ফযাফযর্াযী অত্মীয়তা ম্পর্ক যক্ষার্াযী নয় 
নুচ্ছেদঃ৩৫ যম মুরুভর্াযী অত্মীচ্ছয়য াচ্ছথ ম্পর্ক যক্ষা র্চ্ছয তায ভমকাদা 
নুচ্ছেদঃ৩৬ যম জাদ্ধদ্ধরয়াচ্ছতয মুচ্ছে যনর্ অভর র্চ্ছযচ্ছছ তঃয আরাভ গ্রণ র্চ্ছযচ্ছছ 
নুচ্ছেদঃ৩৭ ভুদ্ধযর্ অত্মীচ্ছয়য াচ্ছথ ম্পর্ক যক্ষা র্যা এফং তাচ্ছর্ াদ্ধদয়া প্রদান র্যা 
নুচ্ছেদঃ৩৮ যতাভাচ্ছদয দ্ধনচ্ছজচ্ছদয ফং দ্ধযচয় যজচ্ছন যাখ যমন যতাভযা তাচ্ছদয াচ্ছথ  

     ুম্পর্ক যাখচ্ছত ায 
নুচ্ছেদঃ৩৯ গুরাভ দ্ধর্ এআ র্থা ফরচ্ছফ যম অভায ভুর্ যোচ্ছেয াচ্ছথ ম্পর্ক অচ্ছছ? 
নুচ্ছেদঃ৪০ গুরাভ তায ম্প্রদাচ্ছয়য ন্তবুকক্ত 
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ىب   بَاب   -52 ج  هَة   و  ى   ص  ح  انرَّ  

নুচ্ছেদঃ২৫ অত্মীয়তা ম্পর্ক  বজায় রাখা তযাবলযর্ 

: يَا َرُسوَؿ اللَِّو -وقيل اسمو كليب -عن بكر بن الحارث األنماري رضي اهلل عنو  - 74
؟ قَاَؿ: )ُأمََّك َوأَبَاَؾ، َوُأْخَتَك َوَأَخاَؾ، َوَمْوََلَؾ الَِّذي يَِلي َذاَؾ، حٌق واجٌب ورَحٌم موصولة(مَ  ْن أبرُّ  

াদীঃ৪৭.ফর্য দ্ধফন াদ্ধয অর অনভাযী (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত, অয তাচ্ছর্ রু্রায়ফ 
ফরা ত। (দ্ধতদ্ধন অযম র্যচ্ছরন,) য অল্লায যাূর! অদ্ধভ র্ায াচ্ছথ দাচযণ র্যফ? 
দ্ধতদ্ধন (া) ফরচ্ছরন, যতাভায ভা, ফাফা, যফান, বাআ এফং দ্ধনর্টাত্মীচ্ছয়য াচ্ছথ। এআ র্ ূযণ 
র্যা য়াদ্ধজফ। অয অত্মীয়তা ম্পর্ক ফজায় যাখচ্ছফ।47

 

ـَ ْر َعِشيَرَتَك اأْلَقْػَربِيَن(قَاَؿ: َلمَّا نَػَزَلْت َىِذِه اْْليَُة )َوأَْنذِ  -رضي اهلل عنو  -عن أبى ىريرة  - 74 ، قَا
 اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم فَػَناَدى: )يَا بَِني َكْعِب ْبِن ُلؤي أَْنِقُذوا أَنْػُفَسُكْم ِمَن النَّاِر. يَا بَِني َعْبِد َمَناؼٍ  النَِّبيُّ َصلَّى

ْنِقُذوا أَنْػُفَسُكْم أَ  أَْنِقُذوا أَنْػُفَسُكْم ِمَن النَّاِر. يَا بَِني َىاِشٍم أَْنِقُذوا أَنْػُفَسُكْم ِمَن النَّاِر. يَا بَِني َعْبِد اْلُمطَِّلبِ 
َر َأفَّ لكم ِمَن النَّاِر. يَا فَاِطَمُة بِْنَت ُمَحمٍَّد أَْنِقِذي نَػْفَسِك ِمَن النَّاِر. فَِإنِّي ََل َأْمِلُك لِك ِمَن اللَِّو َشْيئً  ا َغيػْ

 رحماً سأبُػلُّها بِِبالِلَها(
াদীঃ৪৮.অফু হুযায়যা (যা) ফণকনা র্চ্ছযন। মখন এআ অয়াত নাদ্ধমর য়- 

ْر َعِشيَرَتَك اأْلَقْػَربِينَ َوأَْنذِ   

অদ্ধন অনায দ্ধনর্টাত্মীয়চ্ছদযচ্ছর্ বয় প্রদকন র্রুন।– ূযা শুঅযা:২১৪ 
তখন যাূরুল্লা (া) দাদ্ধিচ্ছয় ডার্ দ্ধদচ্ছরন, য ফনী র্াফ দ্ধফন রুআ! যতাভযা 

দ্ধনচ্ছজচ্ছদযচ্ছর্ অগুন যথচ্ছর্ ফাাঁচা। য অফচ্ছদ ভানাপ! যতাভযা দ্ধনচ্ছজচ্ছদযচ্ছর্ অগুন যথচ্ছর্ 
ফাাঁচা। য ফনী াদ্ধভ, যতাভযা দ্ধনচ্ছজচ্ছদযচ্ছর্ অগুন যথচ্ছর্ ফাাঁচা। য অবু্দর ভুত্তাদ্ধরফ! 
যতাভযা দ্ধনচ্ছজচ্ছদযচ্ছর্ অগুন যথচ্ছর্ ফাাঁচা। য ভুাম্মচ্ছদয র্নযা পাদ্ধতভা! যতাভযা 
দ্ধনচ্ছজচ্ছদযচ্ছর্ অগুন যথচ্ছর্ ফাাঁচা। যর্ননা অদ্ধভ যতাভাচ্ছদয যর্ান দ্ধর্ছুয ভাদ্ধরর্ নআ, শুধু 
এতটুরু্ যম, যতাভাচ্ছদয াচ্ছথ অভায অত্মীয়তায ম্পর্ক। অয অদ্ধভ অভায অত্মীয়তায 
ম্পর্ক ফজায় যাখফ।48 

 
 

                                                 
47

 .াান- অফু দাঈদ ৫১৪০। তাফযানী অঈাত ২৩৭৭।  
48

 .দ্ধ- ফুখাযী ৪৭৭১। ভুদ্ধরভ ৩৪৮। দ্ধতযদ্ধভমী ৩১৮৫। নাাই ৩৬৪৪। ভুনাদ অভদ ৮৭২৬। দাদ্ধযভী 
২৭৭৪। যহু ুন্না ৩৭৪৪। আফচ্ছন দ্ধ ান ৬৪৬।  
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هَة   بَاب   -52 ى   ص  ح  انرَّ  

নুচ্ছেদঃ২৬ অত্মীয়তা ম্পর্ক  রক্ষা র্রা 
أف أعرابيا َعَرض للنبي َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِفي  -رضي اهلل عنو  -عن أبى أيوب األنصاري  - 74

ِة َويُػَباِعُدِني ِمَن النَّاِر؟ قَاَؿ: )تعبُد اللََّو َوََل تشرُؾ بِِو َشْيًئا، َمِسيرِِه فَػَقاَؿ: َأْخِبْرِني َما يُػَقرِّبُِني ِمَن اْلَجنَّ 
 وتقيُم الصَّاَلَة، َوتُػْؤِتي الزََّكاَة، وتصُل الرَِّحَم( .

 صحيح

াদীঃ৪৯.অফু অআয়ুফ অনাযী (যা) ফণকনা র্চ্ছযন। এর্ গ্রাভয ফযদ্ধক্ত পয র্চ্ছয 
যাূরুল্লা (া) এয দ্ধনর্ট এচ্ছ অযম র্যর, অভাচ্ছর্ এভন যর্ান অভর ফচ্ছর দ্ধদন, মা 
অভাচ্ছর্ জান্নাচ্ছতয দ্ধনর্টফতকী র্যচ্ছফ এফং জাান্নাভ যথচ্ছর্ দূচ্ছয যাখচ্ছফ। দ্ধতদ্ধন (া) ফরচ্ছরন- 
তুদ্ধভ অল্লায আফাদত র্যচ্ছফ অয তায াচ্ছথ যর্ান দ্ধর্ছুয যীর্ র্যচ্ছফ না। নাভাম র্াচ্ছয়ভ 
র্যচ্ছফ, মার্াত প্রদান র্যচ্ছফ অয অত্মীয়তায ম্পর্ক ফজায় যাখচ্ছফ।49 

َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلل عليو وسلم قَاَؿ: )َخَلَق  -َرِضَي اللَُّو َعْنُو  -ة عن أبى ىرير  - 05
ـُ اْلَعائِِذ ِبَك ِمَن  اْلَقِطيَعِة، اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ الَخْلق فَػَلمَّا فرَغ ِمنو قَاَمِت الرَِّحم فَػَقاَؿ: َمْو، قَاَلْت: َىَذا َمَقا

، قَاَؿ: فذلك لك،( ثم قَاَؿ: َأََل تَػْرَضْيَن َأْف أ ِصَل َمْن َوَصَلِك َوَأْقَطَع َمْن َقَطَعِك؟ قَاَلْت: بَػَلى يَا َربِّ
َمُكْم( قاؿ أبو ىريرة اقرأوا ِإْف ِشْئُتْم: )فَػَهْل َعَسْيُتْم ِإْف تَػَولَّْيُتْم َأْف تُػْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َوتُػَقطُِّعوا َأْرَحا  

াদীঃ৫০.অফূ হুযায়যা (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত যম, যাূরুল্লা (া) আযাদ র্চ্ছযন- 
অল্লা তা’অরা ৃদ্ধিরু্রচ্ছর্ ৃদ্ধি র্যচ্ছরন। অয মখন দ্ধতদ্ধন তা ম্পন্ন র্যচ্ছরন তখন 
‘যযচ্ছভ’ (যক্তম্পর্ক) দাাঁদ্ধিচ্ছয় যের। দ্ধতদ্ধন তাচ্ছর্ ফরচ্ছরন, থাচ্ছভা। য ফরর, অত্মীয়তায 
ফন্ধন দ্ধছন্নর্াযী ফযদ্ধক্ত যথচ্ছর্ অশ্রয় প্রাথকনায জনযআ অদ্ধভ এখাচ্ছন দাাঁদ্ধিচ্ছয়দ্ধছ।  

অল্লা ফরচ্ছরন, তুদ্ধভ দ্ধর্ এচ্ছত ন্তুি ন যম, যম যতাভাচ্ছর্ মৃ্পক্ত যাচ্ছখ, অদ্ধভ 
তাচ্ছর্ মৃ্পক্ত যাখফ। অয যম যতাভায যথচ্ছর্ ম্পর্ক দ্ধছন্ন র্চ্ছয, অদ্ধভ তায যথচ্ছর্ ম্পর্ক 
দ্ধছন্ন র্যফ? য ফরর, দ্ধনশ্চয়আ, য অভায প্রদ্ধতারর্। দ্ধতদ্ধন ফরচ্ছরন, মা যতাভায জনয তা-
আ র্যা র।  

তঃয অফূ হুযায়যা (যা) ফচ্ছরন, আো চ্ছর যতাভযা িচ্ছত ায- 
 فَػَهْل َعَسْيُتْم ِإْف تَػَولَّْيُتْم َأْف تُػْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َوتُػَقطُِّعوا َأْرَحاَمُكمْ 

                                                 
49

 .দ্ধ- ফুখাযী ১৩৯৬। ভুদ্ধরভ ১২। নাাই ৪৬৮। ভুনাদ অভদ ২৩৫৩৮। শুঅফুর আভান ৭৯৪২। 
যহু ুন্না ৮। তাফযানী র্াফীয ৩৯২৪। খাযাচ্ছয়তী-ভার্াদ্ধযভুর অখরার্ ২৭৪।  
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ক্ষভতায় দ্ধধদ্ধিত চ্ছর ম্ভফত যতাভযা ৃদ্ধথফীচ্ছত দ্ধফমকয় ৃদ্ধি র্যচ্ছফ এফং 
অত্মীয়তায ফন্ধন দ্ধছন্ন র্যচ্ছফ।- [ূযা ভুাম্মদ:২২]50 

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما في قولو تعالى: )َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّو َواْلِمْسِكيَن   - 05
ْر تَػْبِذيراً( . قَاَؿ: بََدأَ فأَمَرُه بَِأْوَجِب اْلُحُقوِؽ ودلَّو َعَلى َأْفَضِل اأْلَْعَما ِؿ ِإَذا َكاَف َواْبَن السَِّبيِل َوَل تُػَبذِّ

: )َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّو َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل( وعلَّمو ِإَذا َلْم َيُكْن ِعْنَدُه َشْيٌء َكْيَف ِعْنَدُه َشْيٌء فَػَقاؿَ 
ُهُم ابِْتَغاَء رَْحَمٍة ِمْن رَبَِّك تَػْرُجوَىا فػَ  ًة  . ِعَدًة َحَسنَ ُقْل َلُهْم قَػْوًَل َمْيُسوراً(يَػُقوُؿ فَػَقاَؿ: )َوِإمَّا تُػْعِرَضنَّ َعنػْ

َشْيًئا: )َوَل  َكأَنَُّو َقْد َكاَف ولعلَّو َأْف َيُكوَف ِإْف َشاَء اللَُّو: )َوَل َتْجَعْل َيَدَؾ َمْغُلولًَة ِإَلى ُعُنِقَك( . ََل تُػْعِطي
َدَؾ شيئا تَػْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط( . تعطى ما عندؾ )فَػتَػْقُعَد َمُلوماً( يَػُلوُمَك َمْن يَْأتِيَك بَػْعُد َوََل يجُد ِعنْ 

 )َمْحُسوراً( قاؿ: قد حسَّرؾ َمْن قد أعطيَتُو.
াদীঃ৫১.আফচ্ছন অ া (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত। দ্ধতদ্ধন অল্লা তাঅরায এআ ফাণী-  

 َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّو َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيلِ 
অত্মীয়-স্বজনচ্ছর্ দ্ধদচ্ছয় দা তায প্রায এফং বাফগ্রি দ্ধভর্ীন  ভুাদ্ধপযচ্ছর্। 

তচ্ছফ দ্ধর্ছুচ্ছতআ ফযয় র্যচ্ছফ না।–আযা:২৬  
প্রচ্ছে ফচ্ছরন- অল্লা তাঅরা মাচ্ছদয থক-ম্পদ অচ্ছছ তাচ্ছদয জনয এআ অয়াচ্ছত 

তাচ্ছদয র্তকফয দ্ধনধকাযণ র্চ্ছয দ্ধদচ্ছয় ফচ্ছরন-  
 َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّو َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيلِ 

অত্মীয়-স্বজনচ্ছর্ দ্ধদচ্ছয় দা তায প্রায এফং বাফগ্রি দ্ধভর্ীন  ভুাদ্ধপযচ্ছর্। 
অয মখন তায র্াচ্ছছ দ্ধর্ছু থার্চ্ছফ না তখন তায ফযাাচ্ছয দ্ধক্ষা দ্ধদচ্ছরন- 

ُهُم ابِْتَغاَء رَْحَمٍة ِمْن رَبَِّك تَػْرُجوَىا فػَ  ُقْل َلُهْم قَػْوَلً َمْيُسوراً َوِإمَّا تُػْعِرَضنَّ َعنػْ  

তাচ্ছদযচ্ছর্ মদ্ধদ যতাভায ফদ্ধিত র্যচ্ছত য় (এআ ফস্থায় যম,) তুদ্ধভ যতাভায 
প্রদ্ধতারচ্ছর্য যভত রাচ্ছবয প্রতযাায় (অছ), তখন তাচ্ছদয াচ্ছথ নম্রবাচ্ছফ র্থা ফর।- 
আযা:২৮ 

থকাৎ র্রযাচ্ছণয প্রদ্ধতশ্রুতী দা যমভন, [এখন এর্টু ভয অচ্ছছ] এআ চ্ছয় মাচ্ছফ 
ফা অা র্দ্ধয চ্ছয় মাচ্ছফ (দ্ধদচ্ছত াযফ) আনাল্লা।  

 َوََل َتْجَعْل َيَدَؾ َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقكَ 
অয তুদ্ধভ ফযয়রু্্ঠ  চ্ছয়া না। আযা:২৯ 

থকাৎ এচ্ছর্ফাচ্ছযআ না দ্ধদচ্ছয়া না (দ্ধর্ছু না দ্ধর্ছু দ্ধদ)। 
                                                 
50

 .দ্ধ- ফুখাযী ৪৮৩০। ভুদ্ধরভ ২৫৫৪। র্ী’-অম মুহুদ ৪১৩। আফচ্ছন দ্ধ ান ৪৪১। শুঅফুর আভান 
৭৯৩৪। যহু ুন্না ৩৪৩১। অর ভুিাদযার্ ার্ীভ ৭২৮৬। ফায়ার্ী অ  ুনানুর রু্ফযা ১৩২১৭।  
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 َوََل تَػْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسطِ 
অয এর্ফাচ্ছযআ ভুক্তি চ্ছয়া না। আযা:২৯ 

থকাৎ মা অচ্ছছ তা ফ দ্ধদচ্ছয় দ্ধদ না।  
 فَػتَػْقُعَد َمُلوًما

তাচ্ছর তুদ্ধভ দ্ধতযষৃ্কত চ্ছফ। আযা:২৯ 
থকাৎ চ্ছয মাযা অচ্ছফ তাযা যমন যতাভায র্াচ্ছছ না যচ্ছয় যতাভাচ্ছর্ দ্ধতযষ্কায না র্চ্ছয।  

 َمْحُسورًا
অয তুদ্ধভ দ্ধনঃস্ব  দ্ধযক্ত ি চ্ছয় মাচ্ছফ।- আযা:২৯ 

থকাৎ মা দান র্চ্ছয দ্ধদচ্ছয়ছ তায জনয চ্ছয যমন অচ্ছক্ষ র্যচ্ছত না য়।51 
 

هَة   فَْضم   بَاب   -52 ى   ص  ح  انرَّ  

নুচ্ছেদঃ২৭ অত্মীয়তা ম্পর্ক  বজায় রাখার ফযীত 

قَاَؿ: أََتى رَُجٌل النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ  -رضي اهلل عنو  -بى ىريرة عن أ - 05
ُهْم، قَاَؿ:  اللَِّو ِإفَّ ِلي قَػَرابًَة َأِصُلهم ويقطعوِف، وأحسُن ِإلَْيِهْم َوُيِسيُئوَف إليَّ، َوَيْجَهُلوَف عليَّ َوَأْحُلُم َعنػْ

 َكَما تَػُقوُؿ َكأَنََّما ُتِسفُُّهم الَملَّ  ، َوََل يَػَزاُؿ َمَعَك ِمَن اللَِّو ظهيٌر َعَلْيِهْم َما ُدمت على ذلك( .  )لَِئْن َكافَ 
াদীঃ৫২.অফু হুযায়যা (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত । দ্ধতদ্ধন ফচ্ছরন, এর্ ফযদ্ধক্ত ফরর, আয়া 

যাুরুল্লা (া)! অভায অত্মীয়-দ্ধযজন অচ্ছছ। অদ্ধভ তাচ্ছদয চ্ছে ম্পর্ক যক্ষা র্দ্ধয অয 
তাযা দ্ধছন্ন র্চ্ছয। অদ্ধভ তাচ্ছদয ঈর্ায র্দ্ধয, দ্ধর্ন্তু তাযা অভায র্ায র্চ্ছয। তাযা অভায 
চ্ছে ভূখকতাূরব অচযণ র্চ্ছয, অয অদ্ধভ তা য র্দ্ধয। তখন দ্ধতদ্ধন ফরচ্ছরন, তুদ্ধভ মা 
ফরচ্ছর, মদ্ধদ প্ররৃ্ত ফস্থা তা-আ য় তাচ্ছর তুদ্ধভ যমন তাচ্ছদয ঈয জ্বরন্ত োয দ্ধনচ্ছক্ষ 
র্যছ। ফকদা যতাভায চ্ছে অল্লায তযপ যথচ্ছর্ তাচ্ছদয দ্ধফচ্ছক্ষ এর্জন াামযর্াযী 
(দ্ধপদ্ধযতা) থার্চ্ছফ, মতক্ষন তুদ্ধভ এআ ফস্থায় ফার থার্চ্ছফ।52 

أَنَُّو َسِمَع َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو  -رضي اهلل عنو  -عن عبد الرحمن بن عوؼ  - 05
ا الرَّْحَمُن َوأَنَا َخَلْقُت الرَِّحَم واشتققُت َلَها ِمَن اْسِمي َفَمْن َوَصَلَها َوَسلََّم يَػُقوُؿ: )قَاَؿ اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ: أَنَ 

 وصلُتُو َوَمْن َقطََعَها بَتتُّو(

াদীঃ৫৩.অবু্দয যভান আফচ্ছন অঈপ (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত। দ্ধতদ্ধন যাূরুল্লা (া) 
যর্ ফরচ্ছত শুচ্ছনচ্ছছন যম, অল্লা তাঅরা ফচ্ছরচ্ছছন- অদ্ধভ যভান অয অদ্ধভ যযচ্ছভ 
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 .ময়ীপ- ফুখাযী অত তাযীখুর র্াফীয ১ ২৩৬। আফচ্ছন অফী াদ্ধতভ ১৩২৪৮। তাফাযী ২২২৭১।   
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 .ী- ভুদ্ধরভ ২৫৫৮। ভুনাদ অভদ ৭৯৯২। র্ী’-অম মুহুদ ৪১১। তাফযানী অঈাত ৯৪৮। আফচ্ছন 
দ্ধ ান ৪৫০। শুঅফুর আভান ৭৯৫৫। যহু ুন্না ৩৪৩৬। 
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(অত্মীয়তায ফন্ধনচ্ছর্) ৃদ্ধি র্চ্ছযদ্ধছ এফং অভায নাভ যথচ্ছর্ তাচ্ছর্ দ্ধনেকত র্চ্ছযদ্ধছ। তএফ 
যম তাচ্ছর্ জুচ্ছি যাখচ্ছফ অদ্ধভ তাচ্ছর্ জুচ্ছি যাখফ। অয যম তাচ্ছর্ দ্ধছন্ন র্যচ্ছফ, অদ্ধভ তাচ্ছর্ 
দ্ধছন্ন র্যফ।53 

ِإْصبَػَعُو  عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قاؿ: َعَطَف لََنا النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ  - 07
 َذْلٌق  يـو القيامة( يَػْقَطْعُو َلَها ِلَساٌف طَْلق فَػَقاَؿ: )الرَِّحُم َشْجَنُة ِمَن الرَّْحَمِن َمْن َيِصْلَها َيِصُلو وَمْن يَػْقَطْعَها

াদ্ধদঃ৫৪.অফদুল্লা আফচ্ছন অভয (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত। দ্ধতদ্ধন ফচ্ছরন- নফী র্াযীভ 
(া) অভাচ্ছদয দ্ধদচ্ছর্ তায অেুরগুচ্ছরা এর্ে র্চ্ছয ফরচ্ছরন- যযচ্ছভ (অত্মীয়তায ফন্ধন) 
চ্ছরা যভান এয ং। যম তাচ্ছর্ মুক্ত যাখচ্ছফ অল্লা তাচ্ছর্ মুক্ত যাখচ্ছফন। অয যম তাচ্ছর্ 
দ্ধছন্ন র্যচ্ছফ, যভান তাচ্ছর্ দ্ধছন্ন র্যচ্ছফন। দ্ধর্য়াভচ্ছতয দ্ধদন (দ্ধবচ্ছমাচ্ছেয জনয) তায তীক্ষ্ন 
মফান চ্ছফ।54 

َها َأفَّ النَِّبيَّ  - 00 َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: )الرَِّحُم َشْجَنُة ِمَن اللَِّو َمْن  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ
 َوَصَلَها َوَصَلُو اللَُّو َوَمْن قطعها قطعو اهلل(

াদীঃ৫৫.মযত অদ্ধয়া (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত। যাূরুল্লা (া) আযাদ র্চ্ছযন- 
যযচ্ছভ- অত্মীয়তায ম্পর্ক অল্লায এর্দ্ধট ং। যম তাচ্ছর্ জুচ্ছি যাখচ্ছফ, অল্লা তাচ্ছর্ 
জুচ্ছি যাখচ্ছফন। অয যম তাচ্ছর্ দ্ধছন্ন র্যচ্ছফ অল্লা তাচ্ছর্ দ্ধছন্ন র্যচ্ছফন।55  

 
هَة   بَاب   -52 ى   ص  ح  ٌد   انرَّ ر   ف ً تَز  ًْ انْع   

নুচ্ছেদঃ২৮ অত্মীয়তা ম্পর্ক  বজায় রাখা অয়ু বৃদ্ধি র্চ্ছর 

ى اهلل عليو وسلم قَاَؿ: )َمْن َأَحبَّ َأْف َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّ  -َرِضَي اللَُّو َعْنُو  -عن أنس بن مالك  - 05
 يُػْبَسَط َلُو ِفي رزِقِو َوَأْف يُػْنَسأ َلُو ِفي أثَرِه فَػْلَيِصْل رَِحَمو(

াদীঃ৫৬.অনা (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত। যাূরুল্লা (া) আযাদ র্চ্ছযন- যম ফযদ্ধক্ত 
এটা ছন্দ র্চ্ছয যম, তায দ্ধযদ্ধমর্ প্রি যার্, তায শ্চািাফনর্াযী (ভৃতুয) দ্ধফরদ্ধিত যার্, 
তচ্ছফ তায ঈদ্ধচত অত্মীয়তা ম্পর্ক ফজায় যাখা।56 
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 .াান- দ্ধতযদ্ধভমী ১৯০৭। অফু দাঈদ ১৬৯৫। ভুনাদ অভদ ১৬৮০। অর ভুিাদযার্ ার্ীভ ৭২৬৮। 
অবু্দয যামমার্ ২০২৩৪। আফচ্ছন দ্ধ ান ৪৪৩। আফচ্ছন অদ্ধফদ দুনআয়া- ভার্াদ্ধযভুর অখরার্ ২৮৯। শুঅফুর 
আভান ৭৯৪১। 
54

 .াান- তায়ারী ২২৫০। র্ী’-অম মুহুদ ৪০২। শুঅফুর আভান ৭৯৩৬। যহু ুন্না ৩৪৩৫। আফচ্ছন 
অফী ায়ফা ২৫৩৯৩।  
55

 .দ্ধ- ফুখাযী ৫৯৮৯। ভুদ্ধরভ ২৫৫৫। অর ভুিাদযার্ ার্ীভ ৭২৬৬। ভুনাদ অভদ ২৯৫২। র্ী’-
অম মুহুদ ৪০৪। শুঅফুর আভান ৭৯৩৫।  
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قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يَػُقوُؿ: )َمْن  -رضي اهلل عنو  -عن أبى ىريرة  - 04
 َسرَّه َأْف يُػْبَسط َلُو ِفي ِرْزِقِو َوَأْف يُػْنَسأ َلُو ِفي أثَرِه فَػْلَيِصْل رحمو( .

াদীঃ৫৭.মযত অফু হুযায়যা (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত। দ্ধতদ্ধন ফচ্ছরন, অদ্ধভ যাূরুল্লা 
(া) যর্ ফরচ্ছত শুচ্ছনদ্ধছ- যম ফযদ্ধক্তয এআ দ্ধফলয়দ্ধট অনন্দ যদয় যম, তায দ্ধযদ্ধমর্ প্রি যার্, 
তায শ্চািাফনর্াযী (ভৃতুয) দ্ধফরদ্ধিত যার্, তচ্ছফ তায ঈদ্ধচত অত্মীয়তা ম্পর্ক ফজায় 
যাখা।57 

 
ٍْ  بَاب   -52 ه   َوَصمَ  َي ًَ أَْهه ه   بَّه  أَحَ  َرح   

নুচ্ছেদঃ২৯ যয অত্মীয়তা ম্পর্ক  বজায় রাচ্ছখ তাচ্ছর্ তার স্বজন-পদ্ধরজনরা 
পছন্দ র্চ্ছর 

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ: )من اتقى ربو ووصل رحمو ُنِسىَء في أجلو َوثَرى مالو  - 04
 وَأَحبَّو أىُلُو(

াদীঃ৫৮.আফচ্ছন ঈভয (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত। দ্ধতদ্ধন ফচ্ছরন- যম ফযদ্ধক্ত তায 
প্রদ্ধতারর্চ্ছর্ বয় র্চ্ছয এফং অত্মীয়তায ম্পর্ক ফজায় যাচ্ছখ, তায ভৃতুয দ্ধদ্ধছচ্ছয় যদয়া য়, 
তায ম্পদ ফাদ্ধিচ্ছয় যদয়া য় এফং তায দ্ধযফায-দ্ধযজন তাচ্ছর্ বারফাচ্ছ।58 

 وعنو أيضا )من اتقى ربو ووصل رحمو أنسى َلُو ِفي ُعْمرِِه َوثَػَرى َمالُُو َوَأَحبَُّو َأْىُلُو(  - 04
াদীঃ৫৯.আফচ্ছন ঈভয (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত। দ্ধতদ্ধন ফচ্ছরন- যম ফযদ্ধক্ত তায 

প্রদ্ধতারর্চ্ছর্ বয় র্চ্ছয এফং অত্মীয়তায ম্পর্ক ফজায় যাচ্ছখ, তায অয়ূ রিা র্চ্ছয যদয়া 
য়, তায ম্পদ ফাদ্ধিচ্ছয় যদয়া য় এফং তায স্বজন-দ্ধযজনযা তাচ্ছর্ ভ ত র্যচ্ছত 
থাচ্ছর্।59 

فَاْْلَقَْرب   اْْلَقَْرب   ب رِّ  بَاب   -03  

নুচ্ছেদঃ৩০ দ্ধনর্টবতীতা নুযায়ী দ্ধনর্ট অচরণ 

أَنَُّو َسِمَع َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو وسلم  -رضي اهلل عنو  -عن المقداـ بن معدى َكِرب  - 55
َرِب قػْ يقوؿ: )ِإفَّ اللََّو يوِصيكم بُِأمََّهاِتُكْم ثُمَّ يوِصيكم بُِأمََّهاِتُكْم ثُمَّ يوِصيكم بِآبَاِئُكْم ثُمَّ يوِصيكم بِاأْلَ 

 فَاأْلَقْػَرِب( .
                                                                                                                               
56

 .দ্ধ- ফুখাযী ৫৯৮৬। ভুদ্ধরভ ২৫৫৭। অফু দাঈদ ১৬৯৪। যহু ুন্না ৩৪২৯। অফু আয়ারা ৩৫৯৭। 
আফচ্ছন দ্ধ ান ৪৩৮। শুঅফুর আভান ৭৯৪৬। তাফযানী অঈাত ২৪৩২।  
57

 .দ্ধ- ফুখাযী ৫৯৮৫। খাযাচ্ছয়তী-ভার্াদ্ধযভুর অখরার্ ২৬৯। শুঅফুর আভান ৭৯৪৫। অফু আয়ারা ৬৫৮৯।   
58

 .এআ দ্ধযয়ায়াত এ অচ্ছছন ভােযা অর অব্দী অফুর ভাখাদ্ধযর্, আফচ্ছন াজয ফচ্ছরন দ্ধতদ্ধন ভার্ফুর। (ায়খ 
অরফানী ফচ্ছরন, াদীদ্ধট াান)। আফচ্ছন অফী ায়ফা ২৫৩৯১।   
59

 .ঐ (ায়খ অরফানী ফচ্ছরন, াদীদ্ধট াান)। র্ী’ অম-মুহুদ ৪০৮।   
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াদীঃ৬০.দ্ধভর্দাভ আফচ্ছন ভা’দ্ধদর্াযফ (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত। দ্ধতদ্ধন যাূরুল্লা (া)-যর্ 
ফরচ্ছত শুচ্ছনচ্ছছন- দ্ধনশ্চয় অল্লা যতাভাচ্ছদযচ্ছর্ যতাভাচ্ছদয ভাচ্ছয়চ্ছদয ফযাাচ্ছয দ্ব্যফায র্যায 
ঈচ্ছদ প্রদান র্যচ্ছছন। তঃয অল্লা যতাভাচ্ছদযচ্ছর্ যতাভাচ্ছদয ভাচ্ছয়চ্ছদয ফযাাচ্ছয 
(অফাচ্ছযা) দ্ব্যফায র্যায ঈচ্ছদ প্রদান র্যচ্ছছন। তঃয অল্লা যতাভাচ্ছদযচ্ছর্ 
যতাভাচ্ছদয দ্ধতাচ্ছদয ফযাাচ্ছয দ্ব্যফায র্যায ঈচ্ছদ প্রদান র্যচ্ছছন। তঃয অল্লা 
যতাভাচ্ছদযচ্ছর্ দ্ধনর্টফতকীতা নুমায়ী দ্ধনর্টাত্মীয়চ্ছদয ফযাাচ্ছয দ্ব্যফায র্যায ঈচ্ছদ প্রদান 
র্যচ্ছছন।60 

َلَة  -ْوَلى ُعْثَماَف ْبِن َعفَّاَف مَ  -عن أبي أَيُّوَب ُسَلْيَماُف  - 55 قَاَؿ جائنا أَبُو ُىَريْػَرَة َعِشيََّة اْلَخِميِس لَيػْ
ـَ من عنِدنْا، فلم يَػُقم أحٌد حتى قاا َثاَلثًا: فَأََتى فَػًتى  اْلُجُمَعِة، فَػَقاَؿ: ُأَحِرج َعَلى ُكلِّ قاِطع رِحم لَما قَا

َها فَػَقاَلْت: َلُو يَا بن َأِخي َما َجاَء ِبَك؟ قَاَؿ: َسِمْعُت أَبَا  ًة َلُو َقْد صَرَمها منُذ َسَنتَػْيِن،َعمَّ  َفَدَخَل َعَليػْ
َعَلْيِو َوَسلََّم ُىَريْػَرَة يَػُقوُؿ َكَذا وََكَذا، قَاَلِت: اْرِجْع ِإلَْيِو َفَسْلو لَم قَاَؿ َذاَؾ؟ قَاَؿ: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل 

َلَة اْلُجُمَعِة َفاَل يقبُل  يَػُقوُؿ: )ِإفَّ َأْعَماؿَ  ـَ تُػْعَرض َعَلى اللَِّو تَػَباَرَؾ َوتَػَعاَلى عشيَة ُكلِّ َخِميٍس لَيػْ بَِني آَد
 عمل قاِطع رحم(

াদীঃ৬১.ঈভান আফচ্ছন অপপান (যা) এয গুরাভ অফু অঈয়ুফ ুরায়ভান (য) 
ফচ্ছরন। অভাচ্ছদয এখাচ্ছন এর্ ফৃস্পদ্ধতফায ন্ধযায় জুভঅ যাচ্ছত অফু যায়যা (যা) অেভন 
র্চ্ছযন এফং এচ্ছ ফরচ্ছরন, অদ্ধভ প্রচ্ছতযর্ অত্মীয়তা ম্পর্ক দ্ধছন্নর্াযীয প্রদ্ধত র্চ্ছ ায ফ। 
মদ্ধদ যর্ান অত্মীয়তা ম্পর্ক দ্ধছন্নর্াযী এখাচ্ছন থাচ্ছর্, তচ্ছফ য যমন এখান যথচ্ছর্ ঈচ্ছ  মায়। 
এচ্ছত মখন যর্ঈ ঈ র না, তখন দ্ধতদ্ধন দ্ধতনফায এআ র্থা ফরচ্ছরন। 

 তঃয এর্ মুফর্ তখন যখান যথচ্ছর্ ঈচ্ছ  তায পুপুয দ্ধনর্ট যের, মায াচ্ছথ 
য দুআ ফৎয মাফত ম্পর্ক দ্ধছন্ন র্চ্ছয যযচ্ছখদ্ধছর। মখন দ্ধতদ্ধন পুপুয র্াচ্ছছ যেচ্ছরন, তখন 
পুপু তাচ্ছর্ দ্ধজজ্ঞাা র্যচ্ছরন, য বাদ্ধতজা! তুদ্ধভ দ্ধর্ ভচ্ছন র্চ্ছয এখাচ্ছন অচ্ছর?  

য ফরর, অফু হুযায়যা (যা) এভন এভন ফরচ্ছরন, তাআ এচ্ছদ্ধছ। দ্ধতদ্ধন ফরচ্ছরন, 
তুদ্ধভ মা, তায দ্ধনর্ট দ্ধেচ্ছয় দ্ধজজ্ঞাা র্য, যর্ন দ্ধতদ্ধন এভন ফরচ্ছরন। (য মায়ায য) 
অফু হুযায়যা (যা) ফরচ্ছরন, অদ্ধভ যাূরুল্লা (া)-যর্ ফরচ্ছত শুচ্ছনদ্ধছ- অদভ ন্তাচ্ছনয অভর 
প্রদ্ধত ফৃস্পদ্ধতফায জুভঅ যাচ্ছত অল্লায দযফাচ্ছয য র্যা য়, তখন অত্মীয়তা ম্পর্ক 
দ্ধছন্নর্াযীয অভর র্ফুর য় না।61 

                                                 
60

 .দ্ধ- ভুনাদ অভদ ১৭১৮৭। তাফযানী ২০ ৬৩৭। শুঅফুর আভান ৭৮৪৫। আস্পাানী তাযেীফ ৪২৬। 
আফচ্ছন ভাজা ৩৬৬১। অর ভুিাদযার্ ার্ীভ ৭২৪৬। 
61

 .াান- ভুনাদ অভদ ১০২৭২। শুঅফুর আভান ৭৯৬৬। খাযাচ্ছয়তী-ভাাঈয়ীর অখরার্ ২৮১।   
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أنْػَفق الرجُل َعَلى نَػْفِسِو َوَأْىِلِو َيْحَتِسبُػَها ِإَلَّ آَجَرُه اللَُّو  عن ابن عمررضي اهلل عنهما: )َما  - 55  
 تَػَعاَلى ِفيَها واْبَدأ ِبَمْن تَػُعوُؿ فَِإْف َكاَف َفْضاًل فَاأْلَقْػَرَب األقرب واف كاف فضال فَػَناِوؿ(

াদীঃ৬২.আফচ্ছন ঈভয (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত, যম ফযদ্ধক্ত য়াফ  প্রদ্ধতদাচ্ছনয অায় 
দ্ধনচ্ছজয  দ্ধনচ্ছজয দ্ধযফাচ্ছয প্রদ্ধত খযচ র্চ্ছয, তচ্ছফ অল্লা তাচ্ছর্ তায প্রদ্ধতদান দান র্চ্ছযন। 
অয দ্ধনচ্ছজয দ্ধযফায যথচ্ছর্ খযচ র্যা শুরু র্য, মাযা যতাভায তত্বাফধাচ্ছন অচ্ছছ। তঃয 
মদ্ধদ থক ম্পদ ফদ্ধি থাচ্ছর্ তচ্ছফ দ্ধনর্টাত্মীয়চ্ছদয প্রদ্ধত খযচ র্য। তঃয মদ্ধদ অচ্ছযা 
যফী য়, তখন যমথা আো (বফধবাচ্ছফ) খযচ র্য।62 

 
ل   َل  بَاب   -03 ة   تَُْز  ًَ ْح ىْ  قَْىو   َعهَى انرَّ ع   ف ٍه  ى   قَاط  َرح   

নুচ্ছেদঃ৩১ যয ম্প্রদাচ্ছয়র মচ্ছযয অত্মীয়তা ম্পর্ক  দ্ধছন্নর্ারী থাচ্ছর্ তাচ্ছদর 

প্রদ্ধত অল্লার রমত বদ্ধকত য় না  
َوَسلََّم: )إف َّ الرَّْحَمَة ََل تنزُؿ َعَلى قوـٍ عن عبد اهلل بن أبى أوفى قَاَؿ: قَاَؿ النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو  - 55

 ِفيِهْم قَاِطُع رِحم( .
াদীঃ৬৩.অবু্দল্লা দ্ধফন অদ্ধফ অঈপা (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত। যাূরুল্লা (া) আযাদ 

র্চ্ছযন- ঐ ম্প্রদাচ্ছয়য প্রদ্ধত অল্লায যভত য় না, মাচ্ছদয ভচ্ছধয অত্মীয়তা ম্পর্ক 
দ্ধছন্নর্াযী থাচ্ছর্।63 
 

ع   ى  إ ثْ  بَاب   -05 ى   قَاط  ح  انرَّ  

নুচ্ছেদঃ৩২ অত্মীয়তা ম্পর্ক  দ্ধছন্ন র্রার গুনা 

أَنَُّو َسِمَع َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ: )ََل  -رضي اهلل عنو  -عن جبير بن مطعم  - 57
 يدخُل اْلَجنََّة قاطُع رَِحٍم(

াদীঃ৬৪.মুফায়য দ্ধফন ভুত’দ্ধয়ভ (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত। যাূরুল্লা (া) আযাদ র্চ্ছযন- 
অত্মীয়তা ম্পর্ক দ্ধছন্নর্াযী যফচ্ছচ্ছত প্রচ্ছফ র্যচ্ছফ না।64 

                                                 
62

 .ময়ীপ।  
63

 .ময়ীপ- র্ী’-অম মুহুদ ৪১২। শুঅফুর আভান ৭৯৬২। আস্পাানী-অত তাযেীফ ২৩১৭। ফুখাযী অত 
তাযীখুর র্াফীয ৪ ১৪। 
64

 .দ্ধ- ফুখাযী ৫৯৮৪। ভুদ্ধরভ ২৫৫৬। অফু দাঈদ ১৬৯৬। দ্ধতযদ্ধভমী ১৯০৯। ভুনাদ অভদ ১৬৭৩২। 
শুঅফুর আভান ৭৯৫২। অবু্দয যামমার্ ২০৩২৮। আফচ্ছন দ্ধ ান ৪৪৫।  
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َعِن َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قاؿ: )ِإفَّ الرَِّحَم َشْجنٌة  -َرِضَي اللَُّو َعْنُو  -َعْن أَِبي ُىَريْػَرَة  - 50
بِّ ِإنِّي ظُِلمُت يَا َربِّ ِإنِّي ُقِطعُت يا رب إني إني، فَػُيِجُيبها َأََل تَػْرَضْيَن َأْف َأْقَطَع ِمَن الرَّْحَمِن تَػُقوُؿ: يَا رَ 

 َمْن قطَعك وأصل من وصلِك؟(
াদীঃ৬৫. অফু হুযায়যা (যা) নফী (া) যথচ্ছর্ ফণকনা র্চ্ছযন। দ্ধতদ্ধন ফচ্ছরন, দ্ধনশ্চয়আ 

যযচ্ছভ- অত্মীয়তায ভূর চ্ছরা যভান। যযচ্ছভ ফচ্ছর, য অভায প্রদ্ধতারর্! অভায প্রদ্ধত 
মুরুভ র্যা চ্ছয়চ্ছছ। য অভায প্রদ্ধতারর্! অভাচ্ছর্ দ্ধছন্ন র্যা চ্ছয়চ্ছছ। য অভায 
প্রদ্ধতারর্! অদ্ধভ অদ্ধভ। য অভায প্রদ্ধতারর্! এভন এভন। অল্লা তাঅরা ফরচ্ছফন, তুদ্ধভ 
দ্ধর্ এচ্ছত ন্তুি ন যম যম যতাভায াচ্ছথ ম্পর্ক দ্ধছন্ন র্যচ্ছফ, অদ্ধভ তায াচ্ছথ ম্পর্ক দ্ধছন্ন 
র্যফ। অয যম যতাভাচ্ছর্ জুচ্ছি যাখচ্ছফ, অদ্ধভ তাচ্ছর্ জুচ্ছি যাখফ।65 

َياِف َوالسَُّفَهاِء، فَػَقاَؿ َسِعيُد ْبُن  -رضي اهلل عنو  -عن أبي ىريرة  - 55 أنو كاف يَػتَػَعوَُّذ ِمْن ِإَمارَِة الصِّبػْ
ـُ َويُطَاَع َسْمَعاَف فََأْخبَػَرِني اْبُن َحَسَنَة الُجهني أَنَُّو قَاَؿ أِلَِبي ُىَريْػَرَة َما آيَُة َذِلكَ  ؟ قَاَؿ: )َأْف تُػْقَطَع اأْلَْرَحا

 الُمْغِوى ويُػْعَصى اْلُمْرِشُد(
াদীঃ৬৬.াইদ দ্ধফন াভঅন ফণকনা র্চ্ছযন। দ্ধতদ্ধন ফচ্ছরন- অদ্ধভ অফু হুযায়যা (যা) 

যর্ ফাচ্চা  দ্ধনচ্ছফকাধচ্ছদয র্তৃকত্ব যথচ্ছর্ অশ্রয় প্রাথকনা র্যচ্ছত শুচ্ছনদ্ধছ। াইদ দ্ধফন াভঅন 
ফচ্ছরন, অভাচ্ছর্ আফচ্ছন াানা জুনী ফচ্ছরচ্ছছন। দ্ধতদ্ধন অফু হুযায়যা (যা) যর্ দ্ধজজ্ঞাা 
র্যচ্ছরন, তায অরাভত দ্ধর্? ফরচ্ছরন, তায অরাভত চ্ছরা, অত্মীয়তায ফন্ধন দ্ধছন্ন র্যা চ্ছফ, 
থভ্রিচ্ছদয নুযণ র্যা চ্ছফ, অয দ্ধদায়াতপ্রাপ্তচ্ছদয নাপযভানী র্যা চ্ছফ।66 
 

ق ىبَة   بَاب   -00 ع   ع  ى   قَاط  ح  ٍََْا ف ً انرَّ اندُّ  

নুচ্ছেদঃ৩৩ দদু্ধনয়াচ্ছত অত্মীয়তা ম্পর্ক  দ্ধছন্নর্ারীর লাদ্ধি 

قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: )َما ِمْن َذْنٍب  -رضي اهلل عنو  -عن أبى بكرة  - 54
نْػَيا َمَع َما يُدَّخُر َلُو ِفي اْْلِخرَ   ِة ِمْن َقطيعة الرَِّحِم والبغي( .أْحَرى َأْف يُػَعِجَل اللَُّو لصاِحِبو اْلُعُقوبََة ِفي الدُّ

াদীঃ৬৭.অফু ফার্যা (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত। দ্ধতদ্ধন ফচ্ছরন, যাূরুল্লা (া) আযাদ 
র্চ্ছযন- মুরুভ এফং অত্মীয়তা ম্পর্ক দ্ধছন্ন র্যায ভত এভন যর্ান গুনা নাআ, মায 
অদ্ধখযাচ্ছতয াদ্ধিয াাাদ্ধ দুদ্ধনয়াচ্ছত াদ্ধি যবাে র্যচ্ছত য়।67 

                                                 
65

 .াান- ফুখাযী ৫৯৮৮। ভুনাদ অভদ ৮৯৭৫। অর ভুিাদযার্ ার্ীভ ৭২৮৭। আফচ্ছন দ্ধ ান ৪৪২। 
তায়ারী ২৫৪৩। আফচ্ছন অফী ায়ফা ২৫৩৯৩। 
66

 .দ্ধ। 
67

 .দ্ধ- আফচ্ছন দ্ধ ান ৪৫৬। অয ভুিাদযার্ ার্ীভ ৩৩৫৯। আফচ্ছন অদ্ধফদ দুনআয়া- ভার্াদ্ধযভুর অখরার্ 
২১১। ভুনাদ আফনুর জা’দ ১৩৮৯। যহু ুন্না ৩৪৫৮।  
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م  انْىَ  نٍَْسَ  بَاب   -03 َكاف ئ   اص   ً ب انْ  

নুচ্ছেদঃ৩৪ পারস্পদ্ধরর্ ম্পচ্ছর্ক  বরাবরর্ারী অত্মীয়তা ম্পর্ক  রক্ষার্ারী 
নয় 

عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: )ليس الَواصُل  - 54
 ُمو َوَصَلَها(بالُمكاِفىء َوَلِكنَّ الواصَل الَِّذي ِإَذا ُقِطعت رَحِ 

াদীঃ৬৮.অফদুল্লা আফন অভয (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত। যাূরুল্লা (া) আযাদ 
র্চ্ছযন- ভান ভান ফযাফাচ্ছযয ভচ্ছনাবাফ দ্ধনচ্ছয় ম্পর্ক যক্ষার্াযী অত্নীয়তায ম্পর্ক 
যক্ষার্াযী নয়, ফযং যর্ঈ যর্ান ফযদ্ধক্তয াচ্ছথ ম্পর্ক নি র্যচ্ছর য মদ্ধদ তায াচ্ছথ 
ম্পর্ক ফজায় যাচ্ছখ, তচ্ছফ য-আ চ্ছে প্ররৃ্ত ম্পর্ক যক্ষার্াযী।68 

 
ٍْ  فَْضم   بَاب   -02 م   َي ى   َذا ٌَص  ح  انظَّان ىَ  انرَّ  

নুচ্ছেদঃ৩৫ যয যুুমর্ারী অত্মীচ্ছয়র াচ্ছথ ম্পর্ক  রক্ষা র্চ্ছর তার মযকাদা 
ِني َعَماًل يُْدِخُلِني اْلَجنََّة قَاَؿ: َجاَء َأْعَراِبيٌّ فَػَقاَؿ: يَا نَِبيَّ اللَِّو َعلِّمْ  -رضي اهلل عنو  -عن البراء  - 54

ْيَسَتا َواِحًدا؟ قَاَؿ: )لَِئْن ُكْنَت َأَقَصْرَت اْلُخْطَبَة َلَقْد َأْعَرْضَت اْلَمْسأََلَة َأْعِتِق النَّسمة وُفكَّ الرَّقبة( قَاَؿ َأَو لَ 
َواْلَفْيُء َعَلى  ى الرَّقبة والمنيحُة الرَُّغوبُ تُعين َعلَ قَاَؿ: )ََل ِعْتُق النَّسمة َأْف تَػْعِتَق النَّسمة، َوَفكُّ الرَّقَػَبِة َأْف 

ِإَلَّ  ِذي الرَّحم، فَِإْف َلْم ُتطق َذِلَك فأُمر بِاْلَمْعُروِؼ َواْنَو َعِن اْلُمْنَكِر، فَِإْف َلْم ُتِطْق َذِلَك َفُكف ِلَساَنكَ 
 ِمْن خير

াদীঃ৬৯.ফাযা (যা) ফণকনা র্চ্ছযন। দ্ধতদ্ধন ফচ্ছরন- এর্ গ্রাভয ফযদ্ধক্ত যাূরুল্লা (া) 
এয দ্ধনর্ট অেভন র্চ্ছয ফরর, য অল্লায নফী! অভাচ্ছর্ এভন যর্ান অভর ফচ্ছর দ্ধদন মা 
অভাচ্ছর্ জান্নাচ্ছত প্রচ্ছফ র্যাচ্ছফ। যাূরুল্লা (া) ফরচ্ছরন, মদ্ধদ তুদ্ধভ ংচ্ছক্ষ র্থা ফচ্ছরছ, 
তথাদ্ধ তা চ্ছনর্ ফযার্ দ্ধফলয়ম্পন্ন। (তুদ্ধভ) প্রাণদ্ধফদ্ধি জান (গুরাভ) অমাদ র্য এফং 
েদকান ভুক্ত র্য (ভানুচ্ছলয যফাঝা রাঘফ র্য)।  

য ফরর, এআ দুদ্ধট দ্ধর্ এর্আ দ্ধফলয় নয়। দ্ধতদ্ধন (া) ফরচ্ছরন, না। প্রাণদ্ধফদ্ধি জান 
(গুরাভ) অমাদ র্যায থক চ্ছরা তুদ্ধভ দ্ধনচ্ছজ তা ভুক্ত র্যা। অয েদকান ভুক্ত র্যায থক চ্ছরা 
তুদ্ধভ তা ভুক্ত র্যচ্ছত ায়তা র্যা। (যমভন) যতাভায ছন্দনীয় যর্ান েৃাদ্ধরত জন্তুচ্ছর্ 
দুচ্ছধয জনয দ্ধনচ্ছজয যর্ান অত্মীয়চ্ছর্ যদয়া, তাচ্ছদয প্রদ্ধত আান র্যা।  

                                                 
68

 .দ্ধ- ফুখাযী ৫৯৯৮। দ্ধতযদ্ধভমী ১৯০৮। অফু দাঈদ ১৬৯৮। ভুনাদ অভদ ৬৭৮৪। ফায়ার্ী অ 
ুনানুর রু্ফযা ১৩২১৯। শুঅফুর আভান ৭৯৫৩। আফচ্ছন দ্ধ ান ৪৪৫।  
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মদ্ধদ তুদ্ধভ তা র্যচ্ছত ভথক না  তচ্ছফ ৎর্াচ্ছজয অচ্ছদ  ৎর্াচ্ছজ দ্ধনচ্ছলধ 
র্যা। মদ্ধদ তুদ্ধভ এটা র্যচ্ছত ভথক না  তচ্ছফ দ্ধনচ্ছজয মফানচ্ছর্ বার র্থা দ্ধবন্ন ফন্ধ 
যাখা।69 

 
ٍْ  بَاب   -02 ه   َوَصمَ  َي ًَ ه ٍَّة   ف ً َرح  أَْسهَىَ  ث ىَّ  انَْجاه   

নুচ্ছেদঃ৩৬ যয জাদ্ধদ্ধয়াচ্ছতর যুচ্ছে যনর্ অম র্চ্ছরচ্ছছ তঃপর আাম 

গ্রণ র্চ্ছরচ্ছছ 

عن حكيم بن حزاـ أَنَُّو قَاَؿ ِللنَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: َأرَأَْيَت أُُمورًا ُكْنُت أََتَحنَُّث بَِها ِفي  - 45
َوَصَدَقٍة فَػَهْل ِلي ِفيَها أجر؟ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: )أْسلمَت اْلَجاِىِليَِّة ِمْن ِصَلٍة َوَعَتاَقٍة 

 على ما َسَلَف من خير(
াদীঃ৭০.ার্ীভ আফচ্ছন দ্ধমাভ (যা) ফণকনা র্চ্ছযন। দ্ধতদ্ধন নফী (া) এয দ্ধনর্ট 

অযম র্চ্ছযন- অভায দ্ধতফাদ্ধত য়া ভয় ম্পচ্ছর্ক অদ্ধন দ্ধর্ ফচ্ছরন, মা অদ্ধভ 
জাদ্ধদ্ধরয়াচ্ছতয মুচ্ছে অত্মীয়চ্ছদয াচ্ছথ দ্ব্যফায, গুরাভ অমাদ র্যা এফং দান-াদর্া স্বরু 
র্চ্ছযদ্ধছ- তায জনয যর্ান প্রদ্ধতদান াফ দ্ধর্? যাূরুল্লা (া) ফরচ্ছরন, যতাভায তীচ্ছতয রৃ্ত 
যনর্ অভচ্ছরয ফচ্ছদৌরচ্ছতআ তুদ্ধভ আরাভ গ্রণ র্যচ্ছত যচ্ছযছ।70 

 
هَة   بَاب   -02 ى   ذ ي ص  ح  ْشر ك   انرَّ  ً ٌَّة   انْ د  َوانْهَ  

নুচ্ছেদঃ৩৭ মুলদ্ধরর্ অত্মীচ্ছয়র াচ্ছথ ম্পর্ক  রক্ষা র্রা এবং তাচ্ছর্ াদ্ধদয়া 
প্রদান র্রা 

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ: رََأى ُعَمُر ُحلًَّة ِسيَػَراء فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو َلِو اْشتَػَرْيَت َىِذِه  - 45
ْوَؾ. فَػَقاَؿ: )يَا ُعَمُر ِإنََّما يَػْلَبُس َىِذِه َمْن ََل َخاَلَؽ َلُو( ثُمَّ ُأْىِدى فَػَلِبْستَػَها يَػْوـَ اْلُجُمَعِة َولِْلُوُفوِد ِإَذا أَتػَ 

َها ُحلة َفَجاَء ُعَمُر ِإَلى َرُسوِؿ اللَّ  َها ُحلل فَأْىَدى ِإَلى ُعَمَر ِمنػْ ِو َصلَّى اهللُ ِللنَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِمنػْ
يَا َرُسوَؿ اللَِّو بَػَعْثَت ِإَليَّ َىِذِه َوَقْد َسِمْعُتَك قُػْلَت ِفيَها َما قُػْلَت. قَاَؿ: )ِإنِّي َلْم ُأْىِدَىا  َعَلْيِو َوَسلََّم فَػَقاؿَ 

 َلَك لِتَػْلَبسها ِإنََّما أىديْػُتها ِإلَْيَك لَِتِبيَعَها َأْو لَِتْكُسَوَىا( فََأْىَداَىا عمر ألخ لو من أُِمو مشرؾ.
াদীঃ৭১.অবু্দল্লা আফচ্ছন ঈভয (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত। দ্ধতদ্ধন ফচ্ছরন, এর্দা ঈভয (যা) 

এর্ যজািা যযভী যডাযাদায র্াি দ্ধফদ্ধি চ্ছত যদখচ্ছরন। এযয দ্ধতদ্ধন নফী (া)-যর্ 
ফরচ্ছরন, আয়া যাূরুল্লা অদ্ধন এদ্ধট িয় র্রুন, জুভঅয দ্ধদন এফং অনায র্াচ্ছছ মখন 
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 .দ্ধ- ভুনাদ অভদ ১৮৬৪৭। অর ভুিাদযার্ ার্ীভ ২৮৬১। তায়ারী ৭৩৯। আফচ্ছন দ্ধ ান ৩৭৪। 
যহু ুন্না ২৬১৯। ভুনাদ অয রু’য়ানী ৩৫৪।  
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 .দ্ধ- ফুখাযী ৫৯৯২। ভুদ্ধরভ ১২৩। ভুনাদ অভদ ১৫৩১৮। আফচ্ছন দ্ধ ান ৩২৯। অবু্দয যামমার্ 
১৯৬৭৫। তাফযানী ৩০৮৬। হুভায়দী ৫৫৪। 
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প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধধ দর অচ্ছ তখন অদ্ধন তা িচ্ছফন। দ্ধতদ্ধন ফরচ্ছরন- য ঈভয! এটা য-আ িচ্ছত 
াচ্ছয, মায জনয র্রযাচ্ছণয যর্ান ং যনআ।  

এযয নফী (া)-এয দ্ধনর্ট দ্ধর্ছু র্ারুর্ামকভয় র্াি অচ্ছ। দ্ধতদ্ধন তা যথচ্ছর্ এর্ 
যজািা র্াি ঈভয (যা)-এয দ্ধনর্ট াদ্ধ চ্ছয় যদন। তখন দ্ধতদ্ধন যাূরুল্লা (া) এয দ্ধনর্ট 
এচ্ছ ফরচ্ছরন, অদ্ধন অভায র্াচ্ছছ এটা াদ্ধ চ্ছয়চ্ছছন থচ এ দ্ধফলচ্ছয় অদ্ধন মা ফরায তা 
শুচ্ছনদ্ধছ।  

নফী (া) ফরচ্ছরন, অদ্ধভ যতাভাচ্ছর্ এদ্ধট িায জনয যদআদ্ধন, ফযং এআ জচ্ছনযআ 
দ্ধদচ্ছয়দ্ধছ যম, তুদ্ধভ টা দ্ধফদ্ধি র্চ্ছয যদচ্ছফ থফা নযচ্ছর্ যচ্ছত যদচ্ছফ। তখন ঈভয (যা) তায 
এর্ বফদ্ধচ্ছেয় ভুদ্ধযর্ বাআচ্ছয়য র্াচ্ছছ তা াদ্ধ চ্ছয় যদন।71 

 
ىا بَاب   -02  ً هَّ ٍْ  تَعَ ىْ  ي  ٌَ  َيا أَََْساب ك  ه ى ىْ أَْرحَ  ب ه   تَص  اَيك   

নুচ্ছেদঃ৩৮ যতামাচ্ছদর দ্ধনচ্ছজচ্ছদর বংল পদ্ধরচয় যজচ্ছন রাখ যযন যতামরা 
তাচ্ছদর াচ্ছথ ুম্পর্ক  রাখচ্ছত পার 

عن جبير بن مطعم رضي اهلل عنو أَنَُّو َسِمَع ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي اللَُّو َعْنُو يَػُقوُؿ َعَلى اْلِمْنَبِر:  - 45
َأْرَحاَمكم َواللَِّو ِإنَُّو ليكوُف بَػْيَن الرَُّجِل َوبَػْيَن َأِخيِو الشيُء َوَلْو يَػْعَلُم الَِّذي بيَنو  )تَػَعلَُّموا أَْنَساَبكم ثُمَّ ِصُلوا

 وبيَنو ِمْن َداِخَلِة الرَّحم ألوَزَعُو َذِلَك َعِن انتهاكو(
াদীঃ৭২.মুফায়য আফনুর ভুতদ্ধয়ভ (যা) ফণকনা র্চ্ছযন। দ্ধতদ্ধন ঈভয (যা)-যর্ দ্ধভিচ্ছযয 

ঈয ফরচ্ছত শুচ্ছনচ্ছছন- যতাভযা যতাভাচ্ছদয ফং দ্ধযচয় যজচ্ছন যাখ তঃয অত্মীয়চ্ছদয 
াচ্ছথ ুম্পর্ক ফজায় যাখ।  

অল্লায থ! র্খচ্ছনা যর্ান ফযদ্ধক্তয তায (ভুদ্ধরভ) বাআচ্ছয়য াচ্ছথ দ্ধর্ছু এর্টা 
(যাে-ঝেিা) চ্ছয় মায় থচ মদ্ধদ য জানত যম, তায াচ্ছথ তায অত্মীয়তায ম্পর্ক অচ্ছছ, 
তচ্ছফ য তায ম্মাচ্ছনয প্রদ্ধত র্খচ্ছনা অাঁচ অচ্ছত দ্ধদত না।72 

عن ابن عباس رضي اهلل عنو أَنَُّو قَاَؿ: )اْحَفُظوا أْنَسابكم تِصلوا أرَحاَمُكم فَِإنَُّو ََل بُػْعَد بِالرَِّحِم ِإَذا  - 45
ـَ قَػُرَبت َوِإْف َكاَنْت بَِعيَدًة َوََل قُػْرب ِبَها ِإَذا بُِعَدت َوِإْف َكاَنْت َقرِيَبًة، وَكلُّ رَِحٍم أتيٌة يَػْوـَ  اْلِقَياَمِة َأَما

 صاِحبها َتْشَهُد َلُو بصلٍة، ِإْف َكاَف وصلها، وعليو بَِقطيعٍة إف كاف قطعها(
াদীঃ৭৩.আফচ্ছন  া (যা) যথচ্ছর্ ফদ্ধণকত। দ্ধতদ্ধন ফচ্ছরন- যতাভযা যতাভাচ্ছদয 

ফংদ্ধির্া ংযক্ষণ র্য এফং যস্পয অত্মীয়তা ম্পর্ক ফজায় যাখ।  
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 .দ্ধ- ভুয়াত্তা ভাদ্ধরর্ ২৬৬৩। ফুখাযী ৮৮৬। ভুদ্ধরভ ২০৬৮। অফু দাঈদ ৪০৪০। আফচ্ছন দ্ধ ান ৫৪৩৯। 
যহু ুন্না ৩০৯৯। ভুনাদ অভদ ৫৭৯৭। আফচ্ছন ভাজা ৩৫৯১। 
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 .দ্ধ- দ্ধতযদ্ধভমী ১৯৭৯। আফচ্ছন অদ্ধফদ দুনআয়া-ভার্াদ্ধযভুর অখরার্ ২৫২। শুঅফুর আভান ১৭২৩।  
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যর্ননা অত্মীয়তায জনয যর্ান দূযত্ব থাচ্ছর্ না মখন ম্পর্ক বার য়- মদ্ধদ অত্মীয় 
দূচ্ছযয য়। নুরু অত্মীয়তায জনয যর্ান বনর্টয থাচ্ছর্ না মখন ম্পর্ক বার না য়- 
মদ্ধদ অত্মীয় র্াচ্ছছয য়।  

অত্মীয়তা ম্পর্ক দ্ধর্য়াভচ্ছতয দ্ধদন অত্মীয়তায ম্পচ্ছর্কয দ্ধধর্াযীয দ্ধনর্ট অচ্ছফ 
এফং য তায অত্মীয়তা ম্পচ্ছর্কয াক্ষয প্রদান র্যচ্ছফ। মদ্ধদ য ম্পর্ক যক্ষার্াযী য় তচ্ছফ 
তায চ্ছক্ষ াক্ষয প্রদান র্যচ্ছফ। অয মদ্ধদ য ম্পর্ক দ্ধছন্নর্াযী য় তচ্ছফ তায দ্ধফরুচ্ছি াক্ষয 
প্রদান র্যফ।73 

 
02- : ْىنَى: ٌَق ىل   هَمْ  بَاب  ًَ ٍْ  إ ًَِّ انْ ؟ ي   ٌ ف ََل  

নুচ্ছেদঃ৩৯ গুাম দ্ধর্ এআ র্থা বচ্ছব যয অমার মুর্ যোচ্ছের াচ্ছথ ম্পর্ক  
অচ্ছছ? 

عن عبد الرحمن بن َحِبيٍب قَاَؿ: قَاَؿ: ِلي َعْبُد اللَِّو ْبُن ُعَمَر ِممَّْن أَْنَت؟ قُػْلُت: ِمْن تَػْيِم َتميم   - 47
 قَاَؿ: ِمْن أَنْػُفِسِهْم َأْو ِمْن َمَوالِيِهْم؟ قُػْلُت: ِمْن َمَوالِيِهْم، قَاَؿ فَػَهالَّ قُػْلَت ِمْن َمَوالِيِهْم إذاً؟(

نادضعيف اإلس  

াদীঃ৭৪.অবু্দয যভান আফচ্ছন অফী াদ্ধফফ (য) ফচ্ছরন- তুদ্ধভ যর্ান যোচ্ছেয 
যরার্? অদ্ধভ ফররাভ, তাদ্ধয়ভ তাদ্ধভভ যোচ্ছেয। দ্ধতদ্ধন দ্ধজজ্ঞাা র্যচ্ছরন, তাচ্ছদয ভধয যথচ্ছর্ না 
তাচ্ছদয অমাদরৃ্ত গুরাভচ্ছদয ভধয চ্ছত? অদ্ধভ ফররাভ তাচ্ছদয ভুক্তদাচ্ছদয ভধয চ্ছত। দ্ধতদ্ধন 
ফরচ্ছরন, তচ্ছফ ফরচ্ছর না যর্ন যম তুদ্ধভ তাচ্ছদয অমারৃ্ত গুরাভ?74 

 
ٍْ  انْقَْىو   َيْىنَى بَاب   -33 ىْ  ي  ه  أََْف س   

নুচ্ছেদঃ৪০ গুামও তার ম্প্রদাচ্ছয়র ন্তভুক ক্ত 

َأفَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ ِلُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعْنُو  -َرِضَي اللَُّو َعْنُو  -عن رفاعة بن رافع  - 40
ْد ي قَػْوَمَك( َفَجَمَعُهْم فَػَلمَّا َحَضُروا بَاَب النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َدَخَل َعَلْيِو ُعَمُر فَػَقاَؿ: قَ )اْجَمْع لِ 

اِظُر َما َجَمْعُت َلَك قَػْوِمي َفَسِمَع َذِلَك اأْلَْنَصاُر فَػَقاُلوا: َقْد نَػَزَؿ ِفي قُػَرْيٍش اْلَوْحُي َفَجاَء اْلُمْسَتِمُع َوالنَّ 
ـَ بَػْيَن َأْظُهرِِىْم فَػَقاَؿ: )َىْل ِفيُكْم ِمْن غَ  ْيرُِكْم؟( قَاُلوا: يُػَقاُؿ َلُهْم َفَخَرَج النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم فَػَقا

لََّم: )َحِليُفَنا ِمنَّا َواْبُن ُأْخِتَنا ِمنَّا نَػَعْم ِفيَنا َحِليُفَنا َواْبُن ُأْخِتَنا َوَمَوالِيَنا. قَاَؿ النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوسَ 
 فَاْنظُُروا ََل يَْأِتي النَّاُس َوَمَوالِيَنا ِمنَّا َوأَنْػُتْم َتْسَمُعوَف ِإفَّ َأْولَِياِئي ِمْنُكُم اْلُمتػَُّقوَف فَِإْف ُكْنُتْم ُأولَِئَك َفَذاَؾ َوِإَلَّ 
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 . এআ দ্ধযয়ায়াত এ অচ্ছছ অবু্দয যভান আফচ্ছন াফীফ। আফচ্ছন াজায (য) ফচ্ছরন, দ্ধতদ্ধন ভার্ফুর। (ায়খ 
অরফানী ফচ্ছরন, াদীদ্ধট ময়ীপ)।  



অর অদাফুর ভুপযাদ  ২.অত্মীয়-স্বজন     14 
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وَف بِاأْلَثْػَقاِؿ فَػُيعَرَض َعْنُكْم( ثُمَّ نَاَدى فَػَقاَؿ: )يَا أَيػَُّها النَّاُس ورفع يديو بِاأْلَْعَماِؿ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوتَْأتُ 
ٌر َأظُنُُّو قَاَؿ اْلَعَواثَِر   -يضعهما على رؤوس قُػَرْيٍش أَيػَُّها النَّاُس ِإفَّ قُػَرْيًشا َأْىُل َأَمانٍَة َمْن بَػَغى بِِهْم  قَاَؿ زَُىيػْ

 َنخرِيَو( يَػُقوُؿ َذِلَك َثاَلَث مرات.َكبَُّو اللَُّو ِلمْ   -
াদীঃ৭৫.দ্ধযপাঅ দ্ধফন যাচ্ছপ (যা) ফণকনা র্চ্ছযন। নফী (া) ঈভয (যা)-যর্ ফরচ্ছরন- 

অভায জনয যতাভায ম্প্রদাচ্ছয়য যরার্জনচ্ছর্ এর্দ্ধেত র্য। তখন দ্ধতদ্ধন র্রচ্ছর্ এর্দ্ধেত 
র্যচ্ছরন। তাযা মখন যাূরুল্লা (া) এয দযজায দ্ধনর্চ্ছট এর্দ্ধেত চ্ছরা, তখন ঈভয (যা) 
যাূরুল্লা (া) এয দ্ধনর্ট দ্ধেচ্ছয় অযম র্যচ্ছরা- অদ্ধভ অভায ম্প্রদাচ্ছয়য যরার্জনচ্ছর্ 
অনায াভচ্ছন এর্দ্ধেত র্চ্ছযদ্ধছ। অনায াাফীযা শুচ্ছন ফরর যম, য়চ্ছতা রু্যায়চ্ছদয 
ফযাাচ্ছয ী নাদ্ধমর চ্ছয়চ্ছছ। তএফ তাযা যদখচ্ছত  শুনচ্ছত অর যম, তাচ্ছদযচ্ছর্ দ্ধর্ ফরা 
য়।  

তঃয যাূরুল্লা (া) তাচ্ছদয র্াচ্ছছ এচ্ছ তাচ্ছদয ভাচ্ছঝ দাদ্ধিচ্ছয় ফরচ্ছরন- 
যতাভাচ্ছদয ভাচ্ছঝ দ্ধর্ যতাভাচ্ছদয ছািা অয যর্ঈ অচ্ছছ? তাযা ফরর, যাাঁ। অভাচ্ছদয াচ্ছথ 
অভাচ্ছদয দ্ধভেেণ, অভাচ্ছদয বদ্ধিুেেণ এফং অভাচ্ছদয অমাদরৃ্ত গুরাভযা যচ্ছয়চ্ছছ। নফী 
(া) ফরচ্ছরন, অভাচ্ছদয দ্ধভেেণ, অভাচ্ছদয বদ্ধিুেেণ এফং অভাচ্ছদয অমাদরৃ্ত গুরাভযা 
অভাচ্ছদয ন্তবুকক্ত।  

অয যতাভযা যজচ্ছন যাখ! যতাভাচ্ছদয ভচ্ছধয মাযা ভুত্তার্ী তাযাআ অভায ফনু্ধ  দ্ধভে। 
মদ্ধদ যতাভযা তাআ  তচ্ছফ যতা দ্ধ র্আ অচ্ছছ। অয না য় যতাভযা যদখচ্ছফ যম, দ্ধর্য়াভচ্ছতয 
দ্ধদন যতাভযা যতাভাচ্ছদয অভর  গুনায যফাঝা দ্ধনচ্ছয় অেভন র্যচ্ছফ অয যতাভাচ্ছদয যথচ্ছর্ 
ভুখ দ্ধপদ্ধযচ্ছয় যনয়া চ্ছফ।  

তঃয দ্ধতদ্ধন তাচ্ছদযচ্ছর্ যডচ্ছর্ ফরচ্ছরন এফং তায দুু্ আ াত ঈাঁচু র্চ্ছয তাচ্ছদয 
ভাথায ঈয যযচ্ছখ ফরচ্ছরন- রু্যায়যা অভানতদায! যম তাচ্ছদয দ্ধফরুিাচযণ র্যচ্ছফ- যাফী 
ফচ্ছরন- অভায ধাযণা দ্ধতদ্ধন ফচ্ছরচ্ছছন- ََاْلَعَواثِر থকাৎ য তায জনয দ্ধফদ  জদ্ধটরতা যটচ্ছন 
অনচ্ছফ- অল্লা তাঅরা তাচ্ছর্ তায ভুচ্ছখয ঈয ঈুয র্চ্ছয জাান্নাচ্ছভ যপরচ্ছফন। এ র্থাদ্ধট 
যাূরুল্লা (া) দ্ধতনফায ফরচ্ছরন।75 
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 . াান- আফচ্ছন অফী ায়ফা ২৬৪৮৪। ফামমায ২৭৮০। তাফযানী র্াফীয ৪৫৪৪। অবু্দয যামমার্ 
১৯৮৯৭।   
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