
  

 

 



  

 

 

উত্তভ নাসা 

াআখ াসয সফন গাসি অন নািাসয (যসভাহুল্লা) 

 

১৪ তভ উদদ 

সিযদতয দথ ভৃতয ুয পসমরত 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 وبركاتو هللا ورمحة عليكم السالم

 -:بعد أما وابرك، وسلم وآلو دمحم على وسلم صلّّ اللهم العاملني، رب هلل احلمد

াভদ ও ারাদতয য উদদ র:  

যাূর াল্লাল্লাহু অরাআস ওয়া াল্লাভ আযাদ কদযন, 

 (1/191ّّشهيدّاخرجوّأبوّداؤدّ) فهو فمات هللا سبيل يف َفَصلَّ من

     যম ফুসি অল্লায যাস্তায় যফয দয় ভৃতয ু ফযণ কদযদে য ীদ। (অফয দাউদ) 

থথাৎ যম ফুসি সিাদদয িনু যফয দয়দে, তঃয যম যকানবাদফ য ভাযা মায়, তদফ য ীদ। অয ীদ আনা 
অল্লা (অল্লা          ) িান্নাদত মাদফ। 

এ প্রদে ীদ অব্দযল্লা অমমাভ য. এয একসি অদরাচনা যদয়দে, ‚অর সিাদয সপকহুন ওয়া আিসতাদযন‛ এআ 
ধুাদয়য ধীদন। যখাদন সতসন ‚সিযদতয দথ ভৃতয ুয পসমরত‛ এআ সদযানাদভআ অদরাচনা কদযদেন।  

াআখ অব্দযল্লা অমমাভ য. ফদরন, ‘মখন যতাভযা অল্লায যাস্তায় যফয দফ তখন যতাভাদদয সনদ্রা এফং িাগ্রত থাকা 
ফআ াওয়াদফয কাি। মায অদরাচনা াসদদও এদদে। যভািকথা উদল্লসখত সফলয়গুদরা ম্পদকথ াসদদ       দয়দে 

যম, খাওয়া-দাওয়াও ওয়াদফয কাি, সফদনাদন কযাও ওয়াদফয কাি, সিযা - যকৌতয ক কযাও ওয়াদফয কাি, এভনসক 
ঘযভাদনাও ওয়াদফয কাি।  

যফানাল্লা! সনদ্রা ও িাগ্রত থাকা, সিযা - যকৌতয ক ও নুানু কাি - ফসকেযদতআ ওয়াফ যদয়দে। যতাভায ফ কািআ 
ওয়াদফয দফ, মতক্ষণ তয সভ অল্লায যাস্তায় থাকদফ। এভতাফস্থায় ভাযা যগদর তয সভ ীদ। যমবাদফআ ভাযা মাও না যকন। 
চাআ ডাআসযয়া দয় ভাযা মাও, ফা নু যকান               ভাযা মাও।         প্রসক্ষদণ সগদয় ভাযা মাও, থফা 
যকান      স্থান যথদক দে ভাথা      দয় ভাযা মাও, তাদরও তয সভ অল্লায যাস্তায় ীদ। এভসনবাদফ যতাভায যকান 
বাআদয়য ফন্দযক যথদক গুসর যফয দয় যতাভায গাদয় যরদগ ভাযা যগদরও তয সভ ীদ। থফা যতাভায গুসরআ বয দর যতাভায 
গাদয় যরদগ তয সভ সনত দর তাদরও তয সভ ীদ। ী াসদদ ফসণথত দয়দে, 

 لو وان شهيد فهو مات حتف أبي مات أو فمات -أفعى- ىامة لدغتو أو -فمات دابتو رمتو أي- فمات دابتو فوقصتو  فاصال الركاب يف رجلو وضع من
 (3111رقم) يف مبثلو الصغري اجلامع صحيح يف األلباين الدين انصر الشيخ وأورده داوود أبو واهّر حسن حديث] اجلنة

                        (               )                                                       
     য সফলাি যকান া ফা সফচ্ছয য দংদন ভাযা যগর থফা যমদকান অঘাদত য ভৃতয ুফযণ কযর - যভািকথা 

যমবাদফআ ভায মাক, য ীদ। অয তায িনু যদয়দে িান্নাত। (অফয দাউদ) 

 

তয সভ অল্লায যাস্তায় যফসযদয় মাওয়ায য এখন অয যকান াথথকু যনআ যম, তয সভ সকবাদফ          । াধাযণ ভৃতয ু ও 
ীদ ওয়া ফগুদরাআ যতাভায িনু ফযাফয। প্রসতদান একআ, অয তা র াাদাত। অল্লা   ’     নযগ্রদ অভযা 
তাাঁয সনকি এআ াাদাত প্রাথথনা কযসে।  

এখাদন উস্তাদ অব্দযল্লা অর অ’দভ ফদরন: ারদপ াদরীন   (             ) অল্লায যাস্তায় সিাদদ যফয 
ওয়ায য সকবাদফ তাাঁয াদথ াক্ষাত কযদফন, য ফুাাদয যকান যওয়া কযদতন না, চাআ তাযা অল্লায যাস্তায় 



  

 

সনত উক ফা াধাযণবাদফ ভাযা মাক। কাযণ অল্লায যাস্তায় যমবাদফআ ভাযা মাক তাদদয কাদে পরাপর একিাআ। 

অয তা র অল্লায ন্তুসি, উত্তভ সযসমক এফং সচযস্থায়ী উত্তভ স্থাদন প্রদফ কযা, মা যদয় তাযা ন্তুি থাকদফ।   

আফদন কাসয য. এফং আভাভ কয যতয সফ য. তাদদয তাপীদয উদল্লখ কদযদেন যম, একিন ম্মাসনত াাফী মযত 
পয িারা আফদন উফাআদ অর-অনাযী যাসদয়াল্লাহু অনহু সিাদদ যফয দয় দয সি িানািায াদথ ভযদ্র তীদয উসস্থত 
দরন। তাদদয একিন সভনিাসনদকয অঘাদত সনত দয়দে। যিন াধাযণবাদফ ভৃতয ু     কদযদে । মযত 
পয িারা আফদন উফাআদ যাসদয়াল্লাহু অনহু াধাযণবাদফ ভৃতয ুফযণ কাযীয কফদযয সনকি ফদরন। তখন তাদক ফরা র 
অসন ীদদক যেদে াধাযণ ভৃত ফুসিয কফদযয াদ যকন ফস্থান কযদেন? ীদদয কফদযয াদ যকন ফদরন 
না? থথাৎ যরাদকযা ীদদয কফয যেদে াধাযণ ভৃত ফুসিয কফদযয াদ ফস্থান কযািা েন্দ কযর! 

যতা এয উত্তদয সতসন ফরদরন, ‛অসভ এ সফলদয় যকান যওয়া কসযনা যম, অসভ  এআ দযআ কফদযয যকানসি যথদক 
যনরুসিত ফ‛ (থথাৎ অসভ মসদ ভৃত তাভ তাদর অভায সনকি এয যকান াথথকু থাকত না যম, অসভ সক ীদ 
রাভ? নাসক াধাযণবাদফ ভৃতয ু ফযণ কযরাভ। যকন সতসন এআ উত্তয সদদয়দেন? এয কাযণ সদদফ সতসন সনদনাি 
অয়াত য কদযদেন: 

 

ُهمُّ َماتُوا َأوّْ قُِتُلوا ثَّ اَللَِّّ َسِبيلِّ يفّ َىاَجُروا َوالَِّذينَّ رُّ ََلُوَّ اَللََّّ َوِإنَّّ َحَسًنا رِْزقًا اَللَُّّ لَيَ ْرزُقَ ن َّ ُهمّْ*  الرَّازِِقني َخي ْ  يَ ْرَضْونَوُّ ُمْدَخاًلّ لَُيْدِخَلن َّ

মাযা অল্লায দথ গৃ তুাগ কদযদে, এযয সনত দয়দে থফা ভদয যগদে; অল্লা তাদদযদক ফুআ উৎকৃি 
িীসফকা দান কযদফন এফং অল্লা দফথাৎকৃি সযসমক দাতা। (৫৮) তাদদযদক ফুআ এভন এক স্থাদন যৌোদফন, মাদক 

তাযা েন্দ কযদফ এফং অল্লা জ্ঞানভয়, নীর। (৫৯) (         – ৫৮-৫৯) 

 

যতযাং য অল্লায ফান্দা! মখন যতাভাদক এভন স্থাদন প্রদফ কযাদনা          তয সভ ন্তুি     এফং যখাদন যতাভাদক 
উত্তভ সযসমক যদয়া দফ - এযদয যতাভায অয সক চাওয়ায অদে? অল্লায থ অসভ এিা যওয়া কসযনা যম, অসভ 
যকান কফয যথদক উসিত ফ। 

এআ র অল্লায যাস্তায় ভৃতয ুফযণ কাযীয পসমরত। যম অল্লায যাস্তায় সিাদদয উদেদু সিযত কদযদে। থফা ী 
সবভত নযমায়ী যম অল্লায যাস্তায় সিাদদ যফয দয়দে, তঃয য যমবাদফআ ভাযা মাক, তাদক ীদ ফদর গণু কযা 
দফ, এফং অল্লা তা ’অ রায সনকি তাদদয িনু যদয়দে উত্তভ সযসমক। 

অভযা অল্লা তা ’অ রায সনকি   ’  কসয, সতসন যমন অভাদদযদক তায অনযগতু কাযায তাওসপক দান কদযন এফং 
অভাদদয গুনাগুদরা ক্ষভা কদয যদন। অভীন। 

 

ّوبركاتو هللا ةورمح عليكم والسالم
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