
১৬. 
হযরত ইউনসু (আাইহহস সাাম) 

 

আঈনু (অঃ)-এর কম 

মাছের পেছে আঈনু 

আঈনু পকন মাছের পেছে পেছন? 

আঈনু মুক্তি পেছন 

ক্তলক্ষণী ক্তি মূ 
যরত আঈনু ক্তিন মাত্তা (অঃ)-এর কথা েক্তিত্র কুরঅছনর পমাে ৬টি ূরার ১৮টি 
অাছত[1] িক্তণিত ছছে। ূরা আঈনু ৯৮ অাছত তাাঁর নাম আঈনু, ূরা অক্তিা ৮৭ 
অাছত ‘যুন-নূন’ (ذو النون) এিং ূরা ক্বম ৪৮ অাছত তাাঁছক ‘োছিু ূত’ (صاحب الحوت) িা 
ছছে। ‘নূন’  ‘ূত’ ঈভছর থি মাে। যুন-নূন  োছিু ূত থি মাোা। একটি 
ক্তিছল ঘেনার পেক্তক্ষছত ক্ততক্তন ঈি নাছম েক্তরক্তিত ন। ামছন তা ক্তিিৃত ছি। 

আঈনু (অঃ)-এর কম : 
আঈনু (অঃ) িতি মান আরাছকর মূছে নেরীর ক্তনকেিতী ‘নীনাা’ (نٌنوى) জনেছের 
ক্তিিাীছের েক্তত পেক্তরত ন। ক্ততক্তন তাছেরছক তাীছের োাত পেন এিং ইমান  
ৎকছমির েক্তত অিান জানান। ক্তকন্তু তারা তাাঁর েক্তত িািযতা েেলিন কছর। িারিার 
োাত ক্তেছ েতযাখ্যাত ’প অল্লার হুকুছম ক্ততক্তন এাকা তযাে কছর িছ যান। আক্ততমছিয 
তার কছমর ঈেছর অযাি নাক্তয ার েূিিাভা পেখ্া ক্তে। জনেে তযাে করার ম 
ক্ততক্তন িছ ক্তেছক্তেছন পয, ক্ততনক্তেন ের পখ্াছন েযি নাক্তয ’পত োছর। তারা ভাি, নিী 
কখ্ছনা ক্তমথযা িছন না। ফছ আঈনুছর কম ভীত-ন্ত্রস্ত ছ দ্রুত কুফর  ক্তলরক  ’পত 
তিা কছর এিং জনেছের ক অিা-িৃদ্ধ-িক্তণতা এিং েিাক্তেেশু ি ক্তনছ জঙ্গছ োক্তছ 
যা। পখ্াছন ক্তেছ তারা িাচ্চাছের  েিাক্তেেশু গুক্তছক েৃথক কছর পে এিং ক্তনছজরা অল্লার 
েরিাছর কামছনাক্তিছত্ত কান্নাকাটি শুরু কছর পে। তারা িিান্ত:করছণ তিা কছর এিং অন্ন 
েযি ’পত অল্লার অশ্র োথিনা কছর। ফছ অল্লা তাছের তিা কিু কছরন এিং তাছের 
ঈের পথছক অযাি ঈঠিছ পনন। এ ক্তিছ অল্লা িছন, 

ْعَناُهْم إَِلى  ا َوَمتَّ ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ ا آَمُنْوا َكَشْفَنا َعْنُهْم َعَذاَب اْلِخْزيِ فًِ اْلَح ٌُْوُنَس َلمَّ ٌة آَمَنْت َفَنَفَعَها إٌَِماُنَها إاِلَّ َقْوَم  ٌَ َفَلْوالَ َكاَنْت َقْر

نٍن  ٌْ ٌونس)- ِح  ৯৮)- 



‘তএি পকান জনেে পকন এমন ’ না পয, তারা এমন ম ইমান ক্তনছ অত, যখ্ন 
ইমান অনছ তাছের ঈেকাছর অত? পকি আঈনুছর কম িযতীত। যখ্ন তারা ইমান 
অন, তখ্ন অমরা তাছের ঈের পথছক োক্তথিি জীিছনর েমানজনক অযাি তুছ ক্তনাম এিং 
তাছেরছক ক্তনিিাক্তরত ম েযিন্ত জীিছনােকরণ পভাে করার িকাল ক্তোম’ (আঈনু ১০/৯৮)। 
ত্র অাছত আঈনুছর কছমর েলংা করা ছছে। 

ক্তেছক আঈনু (অঃ) পভছিক্তেছন পয, তাাঁর কম অল্লার েযছি ধ্বং ছ পেছে। ক্তকন্তু েছর 
যখ্ন ক্ততক্তন জানছত োরছন পয, অছেৌ েযি নাক্তয ক্তন, তখ্ন ক্ততক্তন ক্তিন্তা েড়ছন পয, এখ্ন 
তার কম তাছক ক্তমথযািােী ভািছি এিং ক্তমথযািােীর লাক্তস্ত ক্তাছি েথা নুযাী তাছক তযা 
করছি। তখ্ন ক্ততক্তন জনেছে ক্তফছর না ক্তেছ নযত্র ক্তজরছতর ঈছেছলয পিক্তরছ েড়ছন। এ 
ম অল্লার হুকুছমর ছেক্ষা করাোআ যুক্তিযুি ক্তে। ক্তকন্তু ক্ততক্তন তা কছরনক্তন। 

মাছের পেছে আঈনু : 
অল্লা িছন, 

نَ  ٌْ ٌُوُنَس َلِمَن اْلُمْرَ لِ نَ - إِْذ  ََ َ  إَِلى اْلفُْلِ  اْلَمْشُحْونِ - َوإِنَّ  ٌْ مٌ - َفَ اَهَم َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِ  ٌْ الصافات)- َفاْلَتَ َمُ  اْلُحْوُت َوُهَو ُملِ  

১৩৯-১৪২)- 

‘অর আঈনু ক্তে েেিরেছণর একজন’। ‘যখ্ন প োক্তছ যাত্রী পিাঝাআ পনৌকা ক্তেছ 
পেৌাঁে’। ‘তঃের োরীছত প কৃতকাযি ’’। ‘তঃের একটি মাে তাছক ক্তেছ পফ। 
এমতািস্থা প ক্তে ক্তনছজছক ক্তিক্কার োনকারী’ (োফফাত ৩৭/১৩৯-১৪২)। 

অল্লার হুকুছমর ছেক্ষা না কছর ক্তনজস্ব আজক্ততাছের ক্তভক্তত্তছত আঈনু (অঃ) ক্তনজ কমছক 
পেছড় এআ ক্তজরছত পিক্তরছক্তেছন িছআ ত্র অাছত তাছক মক্তনছির ক্তনকে পথছক োনকারী 
িা ছছে। যক্তে িাযত এো পকান েরাি ক্তে না। ক্তকন্তু েেির  ননকেযলীেছণর 
মতি িা ছনক উছধ্বি। তাআ অল্লা তাছের পোে-খ্াে ত্রুটির জনয োকড়া কছরন। ফছ ক্ততক্তন 
অল্লার েরীক্ষা েক্ততত ন। 

ক্তজরতকাছ নেী োর ার ম মাঝ নেীছত ঠাৎ পনৌকা ডুছি যািার ঈেক্রম  ’প মাক্তঝ 
ি, একজনছক নেীছত পফছ ক্তেছত ছি। নআছ িাআছক ডুছি মরছত ছি। এজনয োরী  ’প 
েরের ক্ততনিার তাাঁর নাম অছ। ফছ ক্ততক্তন নেীছত ক্তনক্তক্ষপ্ত ন। াছথ াছথ অল্লার হুকুছম 
ক্তিরােকা এক মাে এছ তাাঁছক ক্তেছ পফছ। ক্তকন্তু মাছের পেছে ক্ততক্তন যম ছ যানক্তন। িরং 
এো ক্তে তাাঁর জনয ক্তনরােে কছেখ্ানা (আিছন কােীর, অক্তিা ৮৭-৮৮)। মাােী িছন, 

মাছের পেছে িস্থান করাো তাাঁছক লাক্তস্ত োছনর ঈছেছলয ক্তে না। িরং অেি ক্তলক্ষাোছনর 
ঈছেছলয ক্তে। পযমন ক্তেতা তার ক্তলশু ন্তানছক লান কছর ক্তলক্ষা ক্তেছ থাছকন’ (কুরতুিী, অক্তিা 
৮৭)। 

আঈনু (অঃ) মাছের পেছে কত ম িা কতক্তেন ক্তেছন, প ক্তিছ মতছভে রছছে। পযমন- 
(১) এক ঘণ্টা ক্তেছন (২) ক্ততক্তন েূিিাছে েছিল কছর েরাছে পিক্তরছ অছন (৩) ৩ ক্তেন 
ক্তেছন (৪) ৭ ক্তেন ক্তেছন (৫) ২০ ক্তেন ক্তেছন (৬) ৪০ ক্তেন ক্তেছন।[2] অছ এআি 
মতছভছের পকান গুরুত্ব পনআ। পকননা এছির রিক্ততা ’ আহুেী েল্পকারেণ। েকৃত ঘেনা 
অল্লা ভা জাছনন। 

আঈনু পকন মাছের পেছে পেছন? 



এ ক্তিছ জননক অিুক্তনক মুফাক্তর িছন, ক্তরাাছতর োক্তত্ব োছন ত্রুটি ঘো এিং মছর 
েূছিিআ এাকা তযাে করা তাছক এআ েরীক্ষা েড়ছত ছক্তে। অর নিী িছ যাার 
কারছণআ তার ম্প্রোছক অযাি োছন অল্লা ম্মত নক্তন’। থি েুরা েকৃ্তিছকাণোআ ভু। 
পকননা পকান নিী পথছকআ তাাঁর নিুছতর োক্তত্ব োছন ত্রুটির কল্পনা করা নিীেছণর 
ক্তনষ্পােছত্বর অক্বীোর পঘার ক্তিেরীত। িরং ক্ততনক্তেন ের অযাি অছি, অল্লার েক্ষ ’পত 
এরূে ক্তনছেিলনা পেছ তাাঁর হুকুছমআ ক্ততক্তন এাকা তযাে কছরক্তেছন। অর তার কম পথছক 
অযাি ঈঠিছ পনা ছক্তে তাছের অন্তক্তরক তিার কারছণ, নিী িছ যাার কারছণ 
ন।[3] 

আঈনু মুক্তি পেছন : 
অল্লা িছন, 

نَ  ٌْ ِح ُ  َكاَن ِمَن اْلُمَ  ِّ ٌُْ َعُ ْونَ - َفَلْوالَ  َنَّ ْوِم  ٌَ ًْ َ ْ ِنِ  إَِلى  مٌ - َلَلِ َ  فِ ٌْ نٍن - َفَنَ ْذَنااُ ِ اْلَعَراِا َوُهَو َ  ِ ٌْ  ِ ْ ٌَّ ن  ِ  َشَ َرةًة مِّ ٌْ - َو َنَ ْتَنا َعَل

ُدْونَ  ٌْ ِز ٌَ نٍن - َو َْرَ ْلَنااُ إَِلى ِمَ ِة  َْل ٍن  َْو  ٌْ ْعَناُهْم إَِلى ِح الصافات)- َف َمُنْوا َفَمتَّ  ১৪৩-১৪৮)- 

‘তঃের যক্তে প অল্লার গুণোনকারীছের ন্তভুি ি না ’ত’(োফফাত ১৪৩)। ‘তা’প প 
ক্তক্বামত ক্তেি েযিন্ত মাছের পেছেআ থাকত’? (১৪৪)।‘তঃের অমরা তাছক একটি ক্তিজন োন্তছর 
ক্তনছক্ষে করাম, তখ্ন প রুগ্ন ক্তে’(১৪৫)। ‘অমরা তার ঈেছর একটি তা ক্তিক্তলি িৃক্ষ ঈদ্গত 
করাম’(১৪৬)। ‘এিং তাছক ক্ষ িা তছোক্তিক পাছকর ক্তেছক পেরণ করাম’(১৪৭)। ‘তারা 
ইমান অন। ফছ অমরা তাছেরছক ক্তনিিাক্তরত ম েযিন্ত জীিন ঈেছভাে করার ুছযাে 
ক্তোম’ (োফফাত ৩৭/১৪৩-১৪৮)। 

অছািয অাছত ‘ক্তক্বামত ক্তেি েযিন্ত প মাছের পেছেআ থাকত’-এর থি প অর জীক্তিত 
পিক্তরছ অছত োরছতা না। িরং মাছের পেছেআ তার কির ’ত এিং পখ্ান পথছকআ 
ক্তক্বামছতর ক্তেন তার েুনরুত্থান ’ত। 

নযত্র অল্লা তাাঁর পলনিীছক ঈছেলয কছর িছন, 

َ  َوالَ َتُكْن َكَصاِحِب اْلُحْوِت إِْذ َناَدى َوُهَو َمْكُ ْومٌ  ِ  َلُنِ َذ ِ اْلَعَراِا َوُهَو َمْذُمْومٌ - َفاْصِ ْر لُِحْكِم َر ِّ - َلْوالَ  َْن َتَداَرَكُ  ِنْعَمٌة مِّن رَّ ِّ

نَ  ٌْ الِِح ُ  َفَ َعَلُ  ِمَن الصَّ ال لم)- َفاْ َتَ ااُ َر ُّ  ৪৮-৫০)- 

‘তুক্তম পতামার োনকতি ার অছেছলর ছেক্ষা নিযি িারণ কর এিং মাোার (আঈনুছর) 
মত ছা না। যখ্ন প েঃুখ্াকু মছন োথিনা কছরক্তে’। ‘যক্তে তার োনকতি ার নুগ্র তাছক 
ামা না ক্তেত, তা’প প ক্তনক্তিত িস্থা জনলূনয োন্তছর েছড় থাকত’। ‘তঃের তার 
োনকতি া তাছক মছনানীত করছন এিং তাছক ৎকমিলীছের ন্তভুি ি কছর ক্তনছন ’ (ক্বম 
৬৮/৪৮-৫০)। 

‘যক্তে অল্লার নুগ্র তাছক ামা না ক্তেত, তা’প প ক্তনক্তিত িস্থা জনলূনয োন্তছর েছড় 
থাকত’-এর থি অল্লা যক্তে তাছক তিা করার তাফীক্ব না ক্তেছতন এিং তার পো ‘অ কিু 
না করছতন, তা’প তাছক জীক্তিত িস্থা নেী তীছর মাটির ঈের পফছতন না। পযখ্াছন 
োছের োতা পখ্ছ ক্ততক্তন েুক্তি  লক্তি াভ কছরন। িরং তাছক মৃত িস্থা নেীর পকান 
িাুিছর পফছ রাখ্া ’ত, যা তার জনয জ্জাষ্কর ’ত। 

‘তঃের তার োনকতি া তাছক মছনানীত করছন’ থি এো ন পয, আক্ততেূছিি অল্লা আঈনুছক 
মছনানীত কছরনক্তন; িরং এো ’ িণিনার অেক্তেে মাত্র। কুরঅছনর িহু স্থাছন এরূে রছছে। 



এখ্াছন এর িযাখ্যা এআ পয, আঈনু মাছের পেছে ক্তেছ ক্ষমা োথিনা করা অল্লা তাছক েুনরা 
কাছে োনছন  ৎকমিলীছের ন্তভুি ি করছন। 

নযত্র আঈনুছর কু্রদ্ধ ছ ক্তনজ জনেে পেছড় িছ অা, মাছের পেছে িিী া এিং ঐ 
িস্থা অল্লার ক্তনকছে ক্ষমা োথিনা করা ম্পছকি  অল্লা িছন, 

نَ  ٌْ الِِم ًْ ُكْنُت ِمَن ال َّ لَُماِت  َن الَّ إَِلَ  إاِلَّ  َْنَت ُ ْ َحاَنَ  إِنِّ ِ  َفَناَدى فًِ ال ُّ ٌْ ْوِن إِْذ َذَهَب ُمَ اِ  اًة َفَ نَّ  َن لَّْن َنْ ِدَر َعَل - َوَذا النُّ

نَ  ٌْ َنااُ ِمَن اْلَ مِّ َوَكَذلَِ  ُنْنِ ً اْلُمْ ِمِن ٌْ األن ٌاا)-َفاْ َتَ ْ َنا َلُ  َوَن َّ  ৮৭-৮৮ )- 

‘এিং মাোা (আঈনু)-এর কথা স্মরণ কর, যখ্ন প (অল্লার িািযতার কারছণ 
পাকছের ঈের) কু্রদ্ধ ছ িছ ক্তেছক্তে এিং ক্তিশ্বাী ক্তে পয, অমরা তার ঈেছর পকানরূে 
কি োছনর ক্তদ্ধান্ত পনি না’।[4] ‘তঃের প (মাছের পেছে) ঘন ন্ধকাছরর মছিয অিান 
কর (প অল্লা!) তুক্তম িযতীত পকান ঈোয পনআ। তুক্তম েক্তিত্র। অক্তম ীমা ংঘনকারীছের 
ন্তভুি ি’। ‘তঃের অমরা তার অিাছন াড়া ক্তোম এিং তাছক েকু্তিন্তা ’পত মুি করাম। 
অর এভাছিআ অমরা ক্তিশ্বাীছের মুক্তি ক্তেছ থাক্তক’ (অক্তিা ২১/৮৭-৮৮)। 
আঈনু (অঃ)-এর ঈি পো‘অ ‘পো‘অছ আঈনু’ নাছম েক্তরক্তিত। রাূুল্লা (োঃ) িছন, 

ْدُع  ها ر ٌل م لٌم  (آل إل  إال  نت ُ ْ َحاَنَ  إنى كنُت من ال المٌن)دعوةُ ذى النون إْذ دعا َر َُّ  وهو فى   ن الحوِت  ٌَ لم 
 -فى شًاٍن إالَّ اْ َتَ اَب َلُ ، رواا الترمذى

‘ক্তিেেগ্রস্ত পকান মুমান যক্তে (পনক মকেূে াক্তেছর ক্তনক্তমছত্ত) ঈি পো‘অ োঠ কছর, তছি 
অল্লা তা কিু কছরন’।[5] রাূুল্লা (োঃ) িছন, 

ٌَّ وَل  ًْ لع دٍن  ن  ْنَ ِ  ٌَ لُْوا  ٌن  ن ٌاا هللا وما  ٌُْوُنَس ْ ِن َمتَّى، متف  علٌ : ال ُتَف ِّ ْن  إنًِّ خٌٌر مِّ - 

‘পতামরা অল্লার নিীেছণর মছিয মযিাোর তারতময কছরা না। অর পকান িািার জনয এো 
িা ঈক্তিত ন পয, অক্তম আঈনু ক্তিন মাত্তার িাআছত ঈত্তম’।[6] কুরতুিী এর িযাখ্যা িছন, 

অল্লার রাূ (োঃ) এো এজনয িছছেন পয, ক্ততক্তন পযমন (ক্তম‘রাছজ) ক্তেরাতু মুনতাা 
অল্লার ক্তনকেিতী ছক্তেছন, নেীর ন্ধকার েছভি  মাছের পেছের মছিয পতমক্তন অল্লা আঈনু-
এর ক্তনকেিতী ছক্তেছন (কুরতুিী, অক্তিা ৮৭)। িস্ত্ত্ততঃ এো ক্তে রাূছর ক্তনরংকার 
স্বভাি  ক্তিনছর িক্তঃেকাল মাত্র। 

ঈেছরাি অাত মূছ েতীমান  পয, আঈনু (অঃ) মাছের পেছে থাকার েছর অল্লার 
হুকুছম নেীতীছর ক্তনক্তক্ষপ্ত ন। মাছের পেছে থাকার ফছ স্বাভাক্তিকভাছিআ ক্ততক্তন রুগ্ন ক্তেছন। ঐ 
িস্থা পখ্াছন ঈদ্গত াঈ জাতী োছের োতা ক্ততক্তন পখ্ছক্তেছন, যা েুক্তিমৃদ্ধ ক্তে। তঃের 
ুস্থ ছ ক্ততক্তন অল্লার হুকুছম ক্তনজ কছমর ক্তনকছে িছ যান। যাছের ংখ্যা এক ক্ষ িা তার 
পিলী ক্তে। তারা তাাঁর ঈেছর ইমান অনছা। ফছ েুনরা ক্তলরকী কমিকাছে ক্তপ্ত না া 
েযিন্ত অল্লা তাছেরছক নুগ্র কছরন এিং েকু্তনা পভাে করার ুছযাে পেন।  

ক্তলক্ষণী ক্তি মূ : 
(১) ক্তিভ্রান্ত কছমর েিুিযিাছর ক্ততি ছ তাছেরছক পেছড় িছ যাা পকান মাজ 
ংস্কারছকর ঈক্তিত ন। 

(২) অল্লা তার পনক িািার ঈের লাক্তস্ত অছরাে করছিন না, পযছকান ংকছে এরূে েঢ়ৃ 
ক্তিশ্বা রাখ্ছত ছি। 

(৩) অল্লার েরীক্ষা ক্তকরূে ছি, তা েরীক্ষা অেমছনর এক পছকে েূছিি জানা যাছি না। 



(৪) কঠিনতম কছির মুূছতি  পকিমাত্র অল্লার কাছেআ াাযয িাআছত ছি। 

(৫) খ্াছে তিা  অকু োথিনার ফছ ছনক ম অল্লা েযি ঈঠিছ ক্তনছ থাছকন। 
পযমন আঈনুছর কছমর ঈের পথছক অল্লা েযি ক্তফক্তরছ ক্তনছক্তেছন।  

(৬) অল্লা আচ্ছা করছ পযছকান েক্তরছিছল ইমানোরছক রক্ষা কছর থাছকন।  

(৭) েশু-েক্ষী, িৃক্ষ-তা  জির োণী িাআ অল্লার হুকুছম ইমানোর িযক্তির পিা 
ক্তনছাক্তজত । পযমন মাে  তা জাতী োে আঈনুছর পিা ক্তনযুি ছক্তে। 

(৮) িাযেকৃ্তিছত পকান িস্ত্ত্ত খ্ারাি মছন ’প পনককার িযক্তির জনয অল্লা ঈত্তম ফাোা 
কছর থাছকন। পযমন োরীছত নেীছত ক্তনছক্ষছের ক্তদ্ধান্ত ক্তনছজর জনয তীি খ্ারাি মছন ’প 
অল্লা আঈনুছর জনয ঈত্তম ফাোা োন কছরন  তাছক মুি কছরন। 

(৯) অল্লার েক্তত অনুেতয িযতীত পো‘অ কিু  না। পযমন েভীর ংকছে ক্তনেক্ততত 
িার অছে  েছর আঈনু অল্লার েক্তত অনুেতযলী ক্তেছন। ফছ অল্লা তার পো ‘অ কিু 
কছরন। 

১০) অল্লার েক্ততটি কমি তার পনককার িািার জনয কযাণকর ছ থাছক। যা িািা ছঙ্গ 
ছঙ্গ িুঝছত না োরছ েছর িুঝছত োছর। পযমন আঈনু েছর িুঝছত পেছর অল্লার েক্তত 
ক্তিক নুেত ন এিং এজনয ক্ততক্তন অল্লার েক্তত ক্তিক েতযািতি নলী ( ابٌ   িছ ( َوَّ
অল্লার েলংা োন। 

—————– 

[1]. যথাক্রছম (১) ূরা ক্তনা ৪/১৬৩; (২) অন‘অম ৬/৮৬; (৩) আঈনু ১০/৯৮; (৪) 
অক্তিা ২১/৮৭-৮৮; (৫) োফফাত ৩৭/১৩৯-১৪৮; (৬) ক্বম ৬৮/৪৮-৫০। িিছমাে = 
১৮টি \ 

[2]. অ-ক্তিোা ান ক্তনাা ১/২১৮ েৃঃ; কুরতুিী, তাফীর ূরা োফফাত ১৪৪। 

[3]. দ্রঃ তাফীর মা‘অছরফু কুরঅন (িঙ্গানুিাে, ংছক্ষোক্তত) েৃঃ ৬১৭-১৮। 

[4]. ক্তিকাংল তাফীর গ্রছে এখ্াছন নুিাছে মারাত্মক ভু করা ছছে। পযমন (১) 
িঙ্গানুিাে তাফীর আিনু কােীছর িা ছছে ‘ক্ততক্তন মছন কছরক্তেছন অক্তম তার ঈের পকান 
ক্ষমতা রাক্তখ্ না’। থি পকান নিী কখ্ছনা অল্লা ম্পছকি  এরূে িারণা করছত োছরন না। 
এখ্াছন নুিােক ‘কুেরত’ মাো পথছক লব্দাথি কছরছেন, পযো এখ্াছন ভু শুিু ন িরং 
নযা। (২) উেী রকার েকাক্তলত িঙ্গানুিাে তাফীর মা‘অছরফু কুরঅছন িা ছছে, 

‘ক্ততক্তন মছন কছরক্তেছন পয, অক্তম তাছক িৃত করছত োরি না’ (৩) একআ মছমি নুিাে করা 
ছছে উেী রকার েকাক্তলত ঈেূি তাফীছর এিং (৪) অবু্দল্লা আঈুফ অী নুক্তেত 
আংছরজী তাফীছর। 

[5]. ক্ততরক্তমযী া/৩৭৫২ ‘পো‘অ মূ’ িযা, ৮৫ নুছচ্ছে; ক্তমলকাত া/২২৯২ ‘পো‘অ মূ’ 
িযা ‘অল্লার নাম মূ’ নুছচ্ছে-২। 

[6]. মুত্তাফাক্ব অাআ, ক্তমলকাত া/৫৭০৯-১০, ক্তক্বামছতর িস্থা’ িযা, ‘ৃক্তির ূিনা  
নিীেছণর অছািনা’ নুছচ্ছে- ৯। 

 


