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শরীয়ে সম্মে উপোতয় ঝোড়-ফুুঁ   রোর শেতোবলী 
১- ঝোড়-ফুুঁ  হতে হতব আল্লোহর ক োরআন অথবো, েোুঁর নোমসমূহ  অথবো 

েোুঁর গুনোবলীসমূহ দ্বোরো।  

২- ঝোড়-ফুুঁ  হতে হতব আরবী বো অনয কয ক োতনো ভোষোয়, যোর অথত িোনো 

যোয়। 

৩- এ  থোয় দৃঢ় লবশ্বোস রোখতে হতব কয, (করোগ লিল ৎসোয়) ঝোড়-ফুুঁত র 

ক োতনোই ক্ষমেো নোই, বরং করোগ লশফো’র স ল ক্ষমেো এ মোত্র আল্লোহ 

েো‘আলোরই। 

৪- ঝোড়-ফুুঁ  কযন হোরোম অবস্থোয় নো হয় অথতোৎ নোপো  অবস্থোয় অথবো, 

 বর বো পোয়খোনোয় বতস ঝোড়-ফুুঁ   রো যোতব নো। 

আল-ক োরআতন বলণতে ঝোড়-ফুুঁ  সংক্রোন্ত আয়োেসমূহ: 

 ১-  সূরো আল-ফোলেহো।  

يمه  ٱلَرِنَٰمۡح ٱّلَله  ِمۡسِب ﴿ د   ١ ٱلَرحه َمح ه  ٱۡلح َ ه  ّلله يمه  ٱلَرِنَٰمۡح ٢ ٱلحَعَٰلَمهيَ  َرب   ٣ ٱلَرحه
هينه  يَوحمه  َمَٰلهكه  ب د   إهيَاكَ  ٤ ٱل  َتعهي   ِإَويَاكَ  َنعح نَا ٥ نَسح ده َرََٰط  ٱهح ه َتقهيمَ  ٱلص  سح حم   ٦ ٱل
َرََٰط  َت  ٱََّلهينَ  صه نحَعمح

َ
ه  َعلَيحههمح  أ وبه  َغيح َمغحض 

ح هيَ  َوَل  َعلَيحههمح  ٱل : الفاحتة] ﴾ ٧ ٱلَضٓال 
٧  ،١  ] 
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(১) “আল্লোহর নোতম শুরু  রলি, লযলন পরম  রুণোময় ও অলে দয়োলু। (২) 
সমস্ত প্রশংসো আল্লোহ েো‘আলোর িনয, লযলন স ল সৃলিিগতের এ োম্ত 

পলরিোলনো োরী ও মোলল  (৩) লযলন পরম দয়োলু, অলেশয়  রুণোময়। (৪) 

লযলন লবিোরলদতনর মোলল । (৫) আমরো এ মোত্র আপনোরই ‘ইবোদে  লর 

আর আপনোরই লন ট সোহোযয িোই। (৬) আমোতদরত  সরলপথ প্রদোন 

 রুন। েোতদর পতথ, যোতদরত  আপলন কন‘মে দোন  তরতিন। (৭) েোতদর 

পতথ নয়, যোরো আপনোর পক্ষ হতে গযবপ্রোপ্ত (অথতোৎ, ইহুদীগণ)। আর 

েোতদর পতথও নয়, যোরো পথভ্রি (কগোমরোহ) হতয়তি” (অথতোৎ, খৃিোনগণ)। 

আমীন।      

২- সূরো আল-বোক্বোরোর ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ আয়োে। 

هَك  ١ الٓمٓ  ﴿ َٰل ٗدى فهيهه   َريحَب   َل  ٱلحكهَتَٰب   َذ َتقهيَ  ه  هلحم  مهن ونَ  ٱََّلهينَ  ٢ ل  َغيحبه  ي ؤح
هٱلح  ب

ونَ  ةَ  َوي قهيم  مح  َومهَما ٱلَصلَوَٰ ونَ  َرزَقحَنَٰه  مهن ونَ  َوٱََّلهينَ  ٣ ي نفهق  ٓ  ي ؤح هَما نزهَل  ب
 
هََلحَك  أ ٓ  إ  َوَما

نزهَل 
 
َرةه  َقبحلهَك  مهن أ هٱٓأۡلخه مح  َوب ْوَلَٰٓئهَك  ٤ ي وقهن ونَ  ه 

 
َٰ  أ ٗدى ََعَ هن ه  هههمح   م  ْوَلَٰٓئهَك  َرب 

 
 َوأ

م   ونَ  ه  لهح  فح حم   [  ٥  ،١: ابلقرة] ﴾ ٥ ٱل

অথতোৎ, (১) “আললফ লো-ম মী-ম (২) এটো কসই ল েোব যোর মতযয ক োতনো 

প্র োর সতেতহর অব োশ কনই, যোরো আল্লোহভীরু েোতদর িনয 

পথপ্রদশতন োরী। (৩) যোরো অতদখো লবষতয়র উপর ঈমোন আতন এবং 
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সোলোে  োতয়ম  তর আর আলম েোতদরত  কয রুযী দোন  তরলি েো কথত  

খরি  তর। (৪) আর েোরো ঈমোন এতনতি, কয সব ল িু আপনোর প্রলে 

নোলযল হতয়তি এবং যো আপনোর পূতবত নোলযল হতয়তি, আর আতখরোতের 

প্রলে েোরো দৃঢ় লবশ্বোস  তর। (৫) েোরোই েোতদর মোলল  ও সোলবত  

েত্বোবযোন োরী আল্লোহর পক্ষ হতে প্রোপ্ত কহদোয়োতের উপর প্রলেলিে রতয়তি 

আর এরোই সফল োম।” (সূরো আল-বোক্বোরোর ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ আয়োে)।                   

৩- সূরো আল-বোক্বোরোর ১৬৪ নং আয়োে। 

قه  فه  إهنَ  ﴿
ۡرضه  ٱلَسَمََٰوَٰته  َخلح

َ تهَلَٰفه  َوٱۡلح لحكه  َوٱنلََهاره  ٱََلحله  َوٱخح  فه  ََتحرهي ٱَلته  َوٱلحف 
ره  َحح

هَما ٱۡلح نَزَل  َوَمآ  ٱنَلاَس  يَنَفع   ب
َ
َيا َمآء   مهن ٱلَسَمآءه  مهنَ  ٱّلَل   أ حح

َ
ههه  فَأ ۡرَض  ب

َ دَ  ٱۡلح  َبعح
هَهامَ  ت ه  مهن فهيَها َوَبَث  وح

هيفه  َدٓابَة   ك   هَيَٰحه  َوتَۡصح َسَخره  َوٱلَسَحابه  ٱلر  م 
ح َ  ٱل  ٱلَسَمآءه  َبيح

ۡرضه 
َ م   ٓأَلَيَٰت   َوٱۡلح هَقوح قهل ونَ  ل   [  ١٦١: ابلقرة] ﴾ ١٦٤ َيعح

“লনশ্চয়ই আসমোন ও যমীতনর সৃলিতে, রোে ও লদতনর পলরবেততন, সমুতে 

িোহোিসমুতহর িলোিতল মোনুতষর িনয  লযোণ রতয়তি। আর আল্লোহ 

েো‘আলো আ োশ কথত  কয পোলন বষতণ  তরতিন, েো দ্বোরো মৃে যমীনত  

সিীব  তর েুতলতিন এবং েোতে িলড়তয় লদতয়তিন সবর ম িীব-িন্তু। 

আর আবহোওয়ো পলরবেততন ও কমঘমোলোয় যো েোুঁরই হু ুতমর অযীতন 

আসমোন ও যমীতনর মোতঝ লবিরণ  তর – লনশ্চয়ই কস সমস্ত লবষতয়র মোতঝ 
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লনদশতন রতয়তি বুলিমোন সম্প্রদোতয়র িনয।” (আল-বো োরো, আয়োে নং-

১৬৪)।   

৪- আয়োেুল- ুরসী (সূরো আল-বোক্বোরোর ২৫৫ নং আয়োে)। 

وَ  إهَل  إهَلَٰهَ  َلٓ  ٱّلَل   ﴿ هۥ  َل  ٱلحَقييوم    ٱلحَحي  ه  ذ  خ 
ح
َنة   تَأ  َوَما َوَٰته ٱلَسَمَٰ  فه  َما ََّل ۥ نَوحم    َوَل  سه

ۡرضه   فه 
َ َفع   ٱََّلهي َذا َمن ٱۡلح ۥٓ  يَشح هههۦ   إهَل  عهنَده  لَم   بهإهذحن َ  َما َيعح يههمح  َبيح يحده

َ
مح   َوَما أ  َخلحَفه 

ونَ  َوَل  هيط  ء   ُي  هََشح هنح  ب ٓ  م  هۦه هَما إهَل  عهلحمه عَ  َشآَء   ب ييه   َوسه رحسه ۡرَض   ٱلَسَمََٰوَٰته  ك 
َ  َوَل  َوٱۡلح

َما   هۥ ود      َي  ه  ظ  فح وَ  حه ي  َوه  َعله
يم   ٱلح  [  ٥٥٥: ابلقرة] ﴾ ٢٥٥ ٱلحَعظه

“আল্লোহ, লেলন বযেীে অনয ক োতনো সেয মো‘বুদ কনই, লেলন লিরিীলবে 

এবং লিরন্তন। েোত  েন্দ্রো (লঝমোতনো) ও ঘূম  খতনো স্পশত  রতে পোতর 

নো। আসমোন ও যমীতন যো ল িু রতয়তি সবই েোরই, এমন ক  আতি কয, 

েোুঁর অনুমলে বযেীে েোুঁর লন ট সূপোলরশ  রতে পোতর? (মোনুতষর) কিোতখর 

সোমতন ল ংবো লপিতন যো ল িু রতয়তি, কস সবই লেলন িোতনন। লেলন 

যেটু ু ইচ্ছো  তরন েেটু ু বযেীে েোুঁর অনন্ত জ্ঞোতনর ক োতনো ল িুত ই 

ক উ আয়ত্ব  রতে পোতরনো। েোর ‘ ুরসী’ সমস্ত আসমোন ও যমীনত  

পলরতবলিে  তর আতি। আর কসগুতলোত  যোরণ  রো েোুঁর পতক্ষ  লিন 

 োি নয়। লেলন সমুন্নে ও মলহয়োন।” (সূরো আল-বোক্বোরোর ২৫৫ নং 

আয়োে)।      
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৫- সূরো আল-বোক্বোরোর ২৮৫ ও ২৮৬ নং আয়োে। 

ول   َءاَمنَ  ﴿ ٓ  ٱلَرس  هَما نزهَل  ب
 
ههۦه مهن إهََلحهه  أ مهن وَن   َرب  ؤح حم  ل  َوٱل هٱّلَله  َءاَمنَ  ك   َكتهههۦَوَمَلَٰٓئه  ب

ت بههۦه لههۦه َوك  هق   َل  َور س  َ  ن َفر  َحد   َبيح
َ
هن أ لهههۦ   م  ْ  ريس  َنا َوقَال وا َنا   َسمهعح َطعح

َ
َرانََك  َوأ فح  َربَنَا غ 

ي   ِإَوََلحَك  حَمصه هف   َل  ٢٨٥ ٱل ًسا ٱّلَل   ي َكل  َعَها   إهَل  َنفح  َما وََعلَيحَها َكَسَبتح  َما لََها و سح
تََسَبتح   ٓ  َل  َبَنارَ  ٱكح نَا ذح ٓ  إهن ت َؤاخه يَنا وح  نَسه

َ
نَا   أ

ح
َطأ خح

َ
ٓ  ََتحمهلح  َوَل  َرَبَنا أ َنا ا َعلَيح ٗ  إهۡصح

ۥ َكَما هلحَنا َوَل  َرَبَنا َقبحلهَنا   مهن ٱََّلهينَ  ََعَ  ََحَلحَته  َم  هههۦ   نَلَا َطاقَةَ  َل  َما َت  ف   ب  َعَنا َوٱعح
فهرح  ٓ   نَلَا َوٱغح   َوٱرحََححَنا

َ
ََٰنا نَت أ لَى نَا َموح ح َٰفهرهينَ  ٱلحَقوحمه  ََعَ  فَٱنۡص  َك

  ،٥٨٥: ابلقرة] ﴾ ٢٨٦ ٱلح
٥٨٦  ] 

“রোসুল ঈমোন রোতখন ঐ সমস্ত লবষতয়, যো েোর মোলল  ও লনয়ন্ত্র  

(আল্লোহর) পক্ষ হতে অবেীণত হতয়তি এবং মুলমনরোও। সবোই লবশ্বোস রোতখ 

আল্লোহর প্রলে, েোুঁর কফতরস্তোতদর প্রলে, েোর ল েোবসমূতহর প্রলে এবং েোর 

নবীগতণর প্রলে। েোরো বতল আমরো েোুঁর নবীগতণর মতযয (ঈমোতনর 

বযোপোতর) ক োতনো প্র োর পোথত য  লর নো। েোরো বতল: আমরো শ্রবণ  রলোম 

ও আনুগেয স্বী োর  তর লনলোম। কহ আমোতদর মোলল  ও লনয়ন্ত্র , আমরো 

আপনোরই লন ট ক্ষমো প্রোথতনো  রলি, আপনোর লদত ই আমোতদরত  লফতর 

কযতে হতব। 
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ক োতনো বযলিত ই আল্লোহ েোর সোমতথতর বোইতর ক োতনো  োতির ভোর কদন 

নো, কস েোই পোতব যো কস উপোিতন  তর, আর যো কস অিতন  তর েো েোরই 

উপর বেতোয়।  

কহ আমোতদর মোলল  ও লনয়ন্ত্র ! যলদ আমরো ভুতল যোই ল ংবো ভুল  লর, 

েোহতল এ িনয আমোতদরত  যর-পো ড়  রতবন নো। কহ আমোতদর মোলল  

ও লনয়ন্ত্র ! আমোতদর পূবতবেতীতদর উপর কযরূপ  লিন কবোঝো অপতণ 

 তরতিন, আমোতদর উপর েদ্রূপ ক োতনো কবোঝো অপতণ  রতবন নো।  

কহ আমোতদর মোলল  ও লনয়ন্ত্র ! আমোতদর শলি-সোমতথতর বোইতর ক োতনো 

কবোঝো বহতন আমোতদরত  বোযয  রতবন নো। আপলন আমোতদরত  ক্ষমো 

 রুন, আমোতদর প্রলে দয়ো  রুন, আপলনই আমোতদর অলভভোব , অেএব 

 োলফরতগোিীর লবরুতি আমোতদরত  সোহোযয  রুন।” (সূরো আল-বোক্বোরোর 

২৮৫ ও ২৮৬ নং আয়োে)। 

 

৬- সূরো আল-‘ইমরোতনর ১৯০ ও ১৯১ নং আয়োে। 

قه  فه  إهنَ  ﴿
ۡرضه  ٱلَسَمََٰوَٰته  َخلح

َ تهَلَٰفه  َوٱۡلح ْوله  َيَٰت  ٓأَل َوٱنلََهاره  ٱََلحله  َوٱخح
 
ه َبَٰبه  ۡل 

لح
َ  ٱۡلح

ونَ  ٱََّلهينَ  ١٩٠ ر  ك  وٗدا قهَيَٰٗما ٱّلَلَ  يَذح ع  َٰ  َوق  هههمح  َوََعَ ن وب ونَ  ج  قه  فه  َوَيَتَفَكر 
 َخلح
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ۡرضه  ٱلَسَمََٰوَٰته 
َ َت  َما َرَبَنا َوٱۡلح ٗل  َهََٰذا َخلَقح بحَحََٰنَك  َبَٰطه  ﴾ ١٩١ ٱنلَاره  َعَذاَب  فَقهَنا س 

 [  ١٩١  ،١٩١: عمران ال]

“লনশ্চয়ই আসমোন ও যমীন সৃলিতে ও লদবো-রোলত্রর পলরবেততন জ্ঞোনবোনতদর 

িনয লনদশতন রতয়তি। যোরো দোুঁলড়তয় বতস ও শোলয়ে অবস্থোয় আল্লোহত  

স্মরণ  তর এবং আসমোন ও িলমন সৃলির লবষতয় লিন্তো-গতবষণো  তর আর 

বতল, কহ আমোতদর রোব্্ব! আপলন এসব বৃথো (অযথো) সৃলি  তরনলন। অলে 

পলবত্র আপলন, অেএব আমোতদরত  িোহোন্নোতমর শোলস্ত কথত  বোুঁিোন।” 

(আল-‘ইমরোতনর ১৯০ ও ১৯১ নং আয়োে)।           

  

৭- সূরো আল-আ‘রোতফর ৫৪ নং আয়োে। 

م   إهنَ  ﴿ ۡرَض  ٱلَسَمََٰوَٰته  َخلَقَ  ٱََّلهي ٱّلَل   َرَبك 
َ َتةه فه  َوٱۡلح يَام   سه

َ
َتَوىَٰ  ث مَ  أ  ََعَ  ٱسح

ۥ ٱنلََهارَ  ٱََلحَل  ي غحَشه  لحَعرحشه  ٱ ل ب ه  َس  َحثهيٗثا َيطح ومَ  َوٱلحَقَمرَ  َوٱلَشمح َسَخَرَٰت   َوٱنليج   م 
  ٓ ۦه رهه مح

َ
هأ َل  ب

َ
َلحق   ََّل   أ ر    ٱۡلح مح

َ  [  ٥١: االعراف] ﴾ ٥٤ ٱلحَعَٰلَمهيَ  َربي  ٱّلَل   َتَباَركَ  َوٱۡلح

“লনশ্চয়ই কেোমোতদর রব হতচ্ছন কসই আল্লোহ লযলন আসমোন ও যমীনত  িয় 

লদতন সৃলি  তরতিন, অেঃপর লেলন আরতশর উপর উিতলন, লেলন লদনত  

রোে দ্বোরো কেত  কদন এমনভোতব কয, ওরো এত  অতনযর লপতি লপতি 
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দ্রুেগলেতে খুতি কবড়োয়। আর িন্দ্র, সূযত ও নক্ষত্ররোলিসহ সবই েোর 

হু ুতমর অনুগে। কিতন রোতখো, সৃলি  রো ও আতদশ  রো এ মোত্র েোুঁরই 

 োি। লেলনই বর েময় আল্লোহ, লযলন সোরো িোহোতনর মোলল , লনয়ন্ত্র  ও 

লনবতোহ ।” (আল-আ‘রোতফর ৫৪ নং আয়োে)   

  

৮- সূরো আল-আ‘রোতফর ১১৭, ১১৮, ১১৯ নং আয়োে। 

﴿  ٓ وحَحيحَنا
َ
وَسَٰٓ  إهَلَٰ  ۞َوأ نح  م 

َ
قه  أ

لح
َ
هَذا َعَصاَك   أ َ  فَإ ونَ  َما تَلحَقف   هه فهك 

ح
َقي  فَوََقعَ  ١١٧ يَأ  ٱۡلح

ْ  َما َوَبَطَل  َمل ونَ  ََكن وا ْ  ١١٨ َيعح لهب وا هَك  َفغ  َنال ْ  ه  : االعراف] ﴾ ١١٩ َصَٰغهرهينَ  َوٱنَقلَب وا
١١٩  ،١١٧  ] 

“অেঃপর আমরো অহীতযোতগ বললোম, এবোর কেোমোর লোলিখোনো লনতক্ষপ 

 তরো, এটো সতে সতে িোদু ররো িোদুবতল যো বোলনতয়লিল কসগুতলোত  

লগলতে লোগল। সুেরোং এভোতব প্র োশ হতয় কগল সেয লবষয় আর েোতদর 

বোতনোয়োট  মত লমথযোয় প্রলেপন্ন হতলো। ফতল, েোরো কসখোতনই পরোলিে হতয় 

কগল এবং অেীব অপদস্থ হল।” (সূরো আল-আ‘রোতফর ১১৭, ১১৮, ১১৯ 

নং আয়োে)।           
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৯- সূরো ইউনুতির ৭৯, ৮০, ৮১ নং আয়োে। 

ن   َوقَاَل  ﴿ ه بهك   ٱئحت ونه  فهرحَعوح
ر   ل  م قَاَل  ٱلَسَحَرة   َجآءَ  فَلََما ٧٩ َعلهيم   َسَٰحه وَسَٰٓ  لَه   مي

 ْ وا لحق 
َ
ٓ  أ نت م َما

َ
ونَ  أ لحق  ٓ  ٨٠ مي ْ  فَلََما ا لحَقوح

َ
وَسَٰ  قَاَل  أ ئحت م َما م  ههه  جه ر    ب حح ه  ٱّلَلَ  إهنَ  ٱلس 

ۥٓ  ل ه  لهح   َل  ٱّلَلَ  إهنَ  َسي بحطه ينَ  َعَمَل  ي صح ده سه فح حم   [  ٨١  ،٧٩: يونس] ﴾ ٨١ ٱل

“আর লফরআউন বলতলো: আমোর লন ট সমস্ত সুদক্ষ িোদু রতদরত  লনতয় 

এতসো। অেঃপর যখন িোদু ররো এতলো, েখন মূসো েোতদরত  বলতলন: 

লনতক্ষপ  তরো, যো ল িু কেোমরো লনতক্ষপ  রতে িোও। অেঃপর েোরো যখন 

লনতক্ষপ  রতলো, েখন মূসো বলতলো: যতেো িোদুই কেোমরো এতনি, আল্লোহ 

লনশ্চয়ই এসব এটোত  পন্ড (ভনু্ডল)  তর লদতবন। লনশ্চয়ই আল্লোহ এমন 

ফোসোদ োরীতদর  ‘আমলত  সুিুভোতব সম্পন্ন হতে কদন নো।” (সূরো ইউনুতির 

৭৯, ৮০, ৮১ নং আয়োে)। 

  

১০- সূরো আল-ইসরো (বনী-ইসরোইতলর) ৮২ নং আয়োে। 

هل   ﴿ رحَءانه  مهنَ  َون َن  وَ  َما ٱلحق  َفآء   ه  َة   شه مه  َورََحح ؤح هلحم   إهَل  ٱلَظَٰلهمهيَ  يَزهيد   َوَل  نهيَ ل 
 [  ٨٥: االرساء] ﴾ ٨٢ َخَساٗرا
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“আর আমরো অবেীণত  লর  ুরআতন এমন সব লবষয়, যো করোতগর লশফো বো 

সুলিল ৎসো এবং মুলমনতদর িনয রহমে, আর েো িোললমতদর ক্ষলেই বৃলি 

 তর।” (সূরো আল-ইসরো (বনী-ইসরোইতলর) ৮২ নং আয়োে)। 

 

১১- সূরো ত্বোহো এর ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮ ও ৬৯ নং আয়োে। 

﴿  ْ وَسَٰٓ  قَال وا ٓ  َيَٰم  ن إهَما
َ
َ  أ قه

ٓ  ت لح ن ِإَوَما
َ
ونَ  أ َوَل  نَك 

َ
لحَقَٰ  َمنح  أ

َ
ْ   بَلح  قَاَل  ٦٥ أ وا لحق 

َ
هَذا أ  فَإ

مح  َبال ه  مح  حه ييه  ََيل   وَعهصه رهههمح  مهن إهََلحهه  ُي  حح َنَها سه
َ
َعَٰ  أ وحَجَس  ٦٦ تَسح

َ
هۦهنَفح  فه  فَأ  خهيَفةٗ  سه

وَسَٰ  نَت  إهنََك  ََتَفح  َل  ق لحَنا ٦٧ مي
َ
َٰ  أ َ َعح

َ قه  ٦٨ ٱۡلح
لح
َ
ْ   َما تَلحَقفح  يَمهينهَك  فه  َما َوأ ٓوا  َصَنع 

ْ  إهَنَما وا ر    َكيحد   َصَنع  لهح   َوَل  َسَٰحه فح ر   ي  َتَٰ  َحيحث   ٱلَساحه
َ
 [  ٦٩  ،٦٥: طه] ﴾ ٦٩ أ

“েোরো বলতলো: কহ মূসো, হয় েুলম লনতক্ষপ  তরো, অথবো আমরোই প্রথতম 

লনতক্ষপ  লর। মূসো বলতলো: বরং কেোমরোই লনতক্ষপ  তরো, েোতদর িোদুর 

প্রভোতব হিোৎ মূসোর মতন হতলো কয, েোতদর দলড় ও লোলিগুতলো িুটোিুলট 

 রতি। অেঃপর মূসো েোর অন্ততর ল িু ভীলে অনুভব  রতলো। আলম 

বললোম: ভয়  তরো নো, েুলমই প্রবল (লবিয়ী হতব)। কেোমোর ডোন হোতে যো 

আতি, েো লনতক্ষপ  তরো, এটো েোরো যো বোলনতয়তি, েো লগতল কফলতব, েোরো 

যো তেরী  তরতি েো কেো শুযু িোদু তরর ক ৌশল, িোদু র কযখোতনই আসু  
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সফল হতব নো।” (সূরো ত্বোহো এর ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮ ও ৬৯ নং আয়োে)।  

   

 

১২- সূরো আল-মুলমনুতনর  ১১৫,  ১১৬,  ১১৭ ও ১১৮ নং আয়োে। 

بحت مح  ﴿ فََحسه
َ
َنَما أ

َ
مح  أ َنَٰك  مح  َعَبٗثا َخلَقح نَك 

َ
 ٱّلَل   َفَتَعََٰل  ١١٥ ت رحَجع ونَ  َل  إهََلحَنا َوأ

حَملهك   َقي   ٱل وَ  إهَل  إهَلَٰهَ  َلٓ  ٱۡلح َكرهيمه  ٱلحَعرحشه  َربي  ه 
ع   َوَمن ١١٦ ٱلح  َءاَخرَ  إهَلًَٰها ٱّلَله  َمعَ  يَدح

َهَٰنَ  َل  ه  ََّل ۥ ب رح هَنَما هۦهب ۥ فَإ َساب ه  ٓ   عهندَ  حه ههۦه ۥ َرب  لهح   َل  إهنَه  فح ونَ  ي  َٰفهر  ه  َوق ل ١١٧ ٱلحَك  َرب 
فهرح  نَت  َوٱرحَحمح  ٱغح

َ
هيَ  َخيح   َوأ  [  ١١٨  ،١١٥: املؤمنون] ﴾ ١١٨ ٱلَرََٰحه

“কেোমরো ল  মতন  তরলিতল কয, আমরো কেোমোতদরত  অনথত  সৃলি  তরলি 

এবং কেোমরো আমোর লন ট লফতর আসতব নো? মলহমোলিে আল্লোহ লযলন 

সলেয োতরর বোদশোহ, লেলন বযেীে ক োতনো সেয মো‘বুদ কনই, সম্মোলনে 

‘আরতশর লেলন রব্ব। কয বযলি আল্লোহর সলহে অনয মো‘বুদত  ডোত , ঐ 

লবষতয় েোর লন ট ক োতনো প্রমোণ কনই, েোর লহসোব েোর রোতব্বর লন ট 

আতি, লনশ্চয়ই  োতফররো সফল োম হতব নো। বতলো, কহ আমোর রব্ব, ক্ষমো 

 রুন ও দয়ো  রুন, দয়োলুতদর মতযয আপলনই কেো কশ্রি দয়োলু।” (সূরো 

আল-মুলমনুতনর  ১১৫,  ১১৬,  ১১৭ ও ১১৮ নং আয়োে)।                     
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১৩- সূরো আস-সোফ ফোতের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ নং 

আয়োে। 

َفَٰته  ﴿ ا َوٱلَصَٰٓ َرَٰ  ١ َصف ٗ ٗرا ته فَٱلَزَٰجه ًرا فَٱلَتَٰلهَيَٰته  ٢ زَجح مح  إهنَ  ٣ ذهكح  إهَلََٰهك 
د   َٰحه ۡرضه  ٱلَسَمََٰوَٰته  َربي  ٤ لََو

َ َما َوَما َوٱۡلح َمَشَٰرهقه  َوَربي  بَيحَنه 
ح  ٱلَسَمآءَ  َزَيَنا إهنَا ٥ ٱل

نحَيا هزهيَنة   ٱلي َكَواكهبه  ب
ٗظا ٦ ٱلح فح هن وَحه ه  م 

هَل  يََسَمع ونَ  َل  ٧ َمارهد   َشيحَطَٰن   ك   َمَله  إ
ح  ٱل

 َٰ َ َعح
َ َذف ونَ  ٱۡلح ه  مهن َوي قح

وٗرا   ٨ َجانهب   ك   مح  د ح  ب   َعَذاب   َولَه   َمنح  إهَل  ٩ َواصه
َفةَ  َخطهَف  َطح ۥ ٱۡلح تحَبَعه 

َ
َهاب   فَأ  [  ١١  ،١: الصافات] ﴾ ١٠ ثَاقهب   شه

“সোলরবিভোতব দন্ডোয়মোন লফলরশেোতদর শপথ, এবং যোরো  তিোর 

পলরিোল , আর যোরো লযক র আবৃলেতে রে (েোতদর শপথ)। লনশ্চয়ই 

কেোমোতদর মো‘বুদ এ , লযলন আসমোন, যমীন এবং এদুতয়র মযযবেতী যো 

ল িু আতি, এসব ল িুর রব্ব। এ িোড়োও উদয়স্থোনসমুতহর ও রব্ব লেলন। 

আলম লন টবেতী আসমোনত  নক্ষত্ররোলির কশোভো দ্বোরো সূতশোলভে  তরলি, 

আর সংরক্ষণ  তরলি প্রতেয  লবতেোহী শয়েোন হতে। ফতল, েোরো উর্ধ্ত 

িগতের ল িু শুনতে পোয়নো, এবং েোতদর প্রলে লনলক্ষপ্ত হয় স ল লদ  

হতে লবেোড়তনর িনয এবং েোতদর িনয রতয়তি অলবরোম শোলস্ত। েতব ক উ 

হিোৎ (কিোুঁ কমতর) ল িু শুতন কফলতল িলন্ত উল্কোলপন্ড েোতদর লপিন লদত  
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হতে যোওয়ো  তর।” (সূরো আস-সোফ ফোতের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ 

ও ১০ নং আয়োে)।      

১৪- সূরো আল- হোশতরর ২২ ও ২৩ নং আয়োে। 

وَ  ﴿ َو   إهَل  إهَلَٰهَ  َلٓ  ٱََّلهي ٱّلَل   ه  َٰلهم   ه  َغيحبه  َع
وَ  َوٱلَشَهََٰدةه   ٱلح َمَٰن   ه  يم   ٱلَرحح وَ  ٢٢ ٱلَرحه  ه 

وَ  إهَل  إهَلَٰهَ  َلٓ  ٱََّلهي ٱّلَل   حَملهك   ه  وس   ٱل دي مهن   ٱلَسَلَٰم   ٱلحق  ؤح حم  َهيحمهن   ٱل حم  َعزهيز   ٱل
ََبار   ٱلح  ٱۡلح

ه    َتَكب  حم  بحَحَٰنَ  ٱل ونَ  َعَما ٱّلَله  س  هك   [  ٥٢  ،٥٥: احلرش] ﴾ ٢٣ ي ۡشح

“লেলনই আল্লোহ, লেলন বযেীে সেয ক োতনো মো‘বুদ কনই। কগোপন ও প্র োশয 

সব ল িুই লেলন িোতনন। লেলনই পরম দয়োলু ও অলে দয়োময়। লেলনই 

আল্লোহ, লেলন বযলেে সেয ক োতনো মো‘বুদ কনই। লেলন বোদশো, পলবত্র, 

শোলন্ত-লনরোপত্তোদোেো, অলভভোব , পরোক্রমশোলী, প্রবল, মহোতশ্রি। মোনুষ েোুঁর 

সলহে যো ল িুর লশ ত  রতি, কস সব হতে লেলন অলে পলবত্র ও মহোন।” 

(সূরো আল- হোশতরর ২২ ও ২৩ নং আয়োে)। 

১৫- সূরো আল-ক্বোলতমর ৫১ নং আয়োে। 

ْ  ٱََّلهينَ  يََكاد   ِإَون ﴿ وا ونََك  َكَفر  لهق  ح بحَصَٰرهههمح  لَُي 
َ
هأ ْ  لََما ب وا رَ  َسمهع  هكح ول ونَ  ٱَّل   َوَيق 

ۥ ن ون   إهنَه  وَ  َوَما ٥١ لََمجح ر   إهَل  ه  هلحَعَٰلَمهيَ  ذهكح  [  ٥٥  ،٥١: القلم] ﴾ ٥٢ ل 
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“আর  োতফররো এমনভোতব আপনোর লদত  েো োয় কয, একু্ষলন েোতদর দৃলি 

লদতয় আপনোত  ঘোতয়ল  তর লদতব, েোরো এ থোও বতল কয, লনশ্চয়ই কস 

(রোসূল) এ িন পোগল।” (সূরো আল-ক্বোলতমর ৫১ নং আয়োে)।  

১৬- সূরো জ্বীতনর ৩ নং আয়োে। 

ۥ ﴿ نَه 
َ
هَنا َجدي  تََعََٰلَٰ  َوأ َبةٗ  ٱََتَذَ  َما َرب  ا َوَل  َصَٰحه  [  ٢: ناجل] ﴾ ٣ َوَلٗ

“(আমোর প্রলে) আরও অলহ  রো হতয়তি কয, আমোতদর মোলল  ও 

পলরিোলনো োরীর (আল্লোহর) মোন-মযতোদো সম্ভ্রম অলে উতর্ধ্ত। লেলন  োহোত ও 

স্ত্রী বো সন্তোন লহতসতব গ্রহন  তরনলন।” 

১৭- সূরো আল- োতফরুন। 

َها ق لح  ﴿ يي
َ
أ ونَ  َيَٰٓ َٰفهر  ب د   َلٓ  ١ ٱلحَك عح

َ
ونَ  َما أ ب د  نت مح  َوَلٓ  ٢ َتعح

َ
ونَ  أ َٰبهد  ٓ  َع ب د   َما عح

َ
 أ

نَا   َوَلٓ  ٣
َ
هد   أ نت مح  َوَلٓ  ٤ َعَبدتيمح  َما ََعب

َ
ونَ  أ َٰبهد  ٓ  َع ب د   َما عح

َ
مح  ٥ أ مح  لَك  َ  دهين ك   َوله

 [  ٦  ،١: الاكفرون] ﴾ ٦ دهينه 

“বতলো, কহ  োলফরগণ! আলম েোর ইবোদে  লর নো যোর ইবোদে কেোমরো 

 তরো এবং কেোমরোও েোুঁর ইবোদে োরী নও, যোুঁর ইবোদে আলম  লর, এবং 

আলম ইবোদে োরী নই েোুঁর, যোর ইবোদে কেোমরো  তর আসতিো, আর 
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কেোমরো েোুঁর এবোদে োরী নও, যোুঁর ইবোদে আলম  লর। কেোমোতদর দ্বীন 

( ুফর) কেোমোতদর িনয আর আমোর দ্বীন (ইসলোম) আমোর িনয।”     

১৮- সূরো আল-ইখলোি। 

وَ  ق لح  ﴿ َحد   ٱّلَل   ه 
َ
ح  لَمح  ٢ ٱلَصَمد   ٱّلَل   ١ أ ن َولَمح  ٣ ي وَلح  َولَمح  يَله ًوا ََّل ۥ يَك  ف   ك 

َحد   
َ
 [  ١  ،١: االخالص] ﴾ ٤ أ

“বলুন, লেলন আল্লোহ, এ -অলদ্বেীয়, আল্লোহ হতলন – ‘সোমোদ’ (লেলন  োতরো 

মুখোতপক্ষী নন, স তলই েোর মুখোতপক্ষী), লেলন  োউত ও িন্ম কদন লন 

এবং েোুঁত ও িন্ম কদয়ো হয় লন, আর েোুঁর সমেুলয ক উই কনই।” (সূরো 

আল-ইখলোি)।   

১৯- সূরো আল-ফোলোক্ব। 

وذ   ق لح  ﴿ ع 
َ
ه  أ هَرب  َفلَقه  ب

ه  مهن ١ ٱلح ه  َومهن ٢ َخلَقَ  َما َش  ق   َش   َومهن ٣ َوقََب  إهَذا ََغسه
ه  َقده  فه  ٱنلََفََٰثَٰته  َش  ه  َومهن ٤ ٱلحع  د   َش   [  ٥  ،١: الفلق] ﴾ ٥ َحَسدَ  إهَذا َحاسه

“বলুন, আলম আশ্রয় িোই আল্লোহর কভোতরর রতবর (মোলল  ও অলযপলের), 

লেলন যো সৃলি  তরতিন েোর অলনি হতে, আর অলনি হতে রোতের 

অন্ধ োতরর, যখন েো গভীর হয়। আর অলনি হতে কস সব নোরীতদর যোরো 
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লগরোয় ফুুঁ  কদয়। আর অলনি হতে লহংসুত র, যখন কস লহংসো  তর।” 

(সূরো আল-ফোলোক্ব)।  

২০- সূরো আন-নোস। 

وذ   ق لح  ﴿ ع 
َ
ه  أ هَرب  ه  مهن ٣ ٱنلَاسه  إهَلَٰهه  ٢ ٱنلَاسه  َملهكه  ١ ٱنلَاسه  ب َواسه  َش  حوَسح  ٱل
ََناسه  وهس   ٱََّلهي ٤ ٱۡلح وره  فه  ي وَسح د  َنةه مهنَ  ٥ نلَاسه  ص  ه

: انلاس] ﴾  ٦ َوٱنلَاسه  ٱۡلح
١  ،١  ] 

“বলুন, আলম আশ্রয় প্রোথতনো  রলি মোনুতষর রতবর, মোনুতষর অলযপলের, 

মোনুতষর মো‘বুতদর  োতি, আত্মতগোপন োরী  ুমন্ত্রণোদোেোর লন ট অলনি 

হতে, কয  ুমন্ত্রণো কদয় মোনুতষর অন্ততর, লিন ও মোনুতষর মযয কথত । (সূরো 

আন-নোস)।    

সোহীহ হোদীতস বলণতে ঝোড়-ফুুঁ  সংক্রোন্ত কদো‘আসমূহ: 

১- সোহীহ মুসললতম রতয়তি: 

ُعوُذ 
َ
اِت ِمْن ََشِّ َما َخلََق أ  (. ٥١٨١/  ١)صحيح مسلم )بَِكِلَماِت اهلِل اتلَّامَّ
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‘আল্লোহর পলরপূণত  োতলমোসমূতহর ওলসলোয় েোুঁর লন ট আলম লেলন যো সৃলি 

 তরতিন কসগুতলোর অলনি কথত  আশ্রয় িোই।’ (লব োতল ৩ বোর)। (সোহীহ 

মুসললম: ৪/২০৮১)।   

২-  সোহীহ আল-বুখোরীতে রতয়তি:  

ٍة  ٍة، َوِمْن ُُكِّ َعْْيٍ الَمَّ ِة، ِمْن ُُكِّ َشيَْطاٍن َوَهامَّ ِ اتلَّامَّ ُعوُذ بَِكِلَماِت اَّللَّ
َ
صحيح " )أ

 )١١٧/  ١)ابلخاري 

‘আল্লোহর পলরপূণত  োতলমোসমূতহর ওলসলোয় স ল শয়েোন ও লবষোি িীব-

িন্তু কথত  ও যোবেীয় ক্ষলে র কিোখ (বদ নযর) হতে আশ্রয় প্রোথতনো 

 রলি।’ (সোহীহ আল বুখোরী ৪/১৪৭, নং ৩৩৭১)।      

৩। আরও এতসতি,    ৩- লহসনূল মুসললতম রতয়তি:- 

َما» ُل ِمَن السَّ ِة الَِِّت اَل ُُيَاِوزُُهنَّ بَرٌّ َواَل فَاِجٌر، ِمْن ََشِّ َما َيْْنِ ِ اتلَّامَّ ُعوذُ بَِكِلَماِت اَّللَّ
َ
ِء، أ

رِْض، َوِمْن ََشِّ َما ََيُْرُج ِمنَْها، َوِمْن ََشِّ َوِمْن ََشِّ َما َيْعُرُج ِفيَها، َوِمْن 
َ
 يِف اْْل

َ
ََشِّ َما َذَرأ

حصن املسلم . )«فََِتِ اللَّيِْل َوانلََّهاِر، َوِمْن ََشِّ ُُكِّ َطاِرٍق إِالَّ َطاِرقًا َيْطُرُق ِِبَْْيٍ يَا رمَْحَنُ 
  (. ١١١/  ٥)من أذاكر الكتاب والسنة 

“আলম আল্লোহর ঐ স ল পলরপূণত বোণীসমূতহর সোহোতযয আশ্রয় িোই যো 

ক োতনো সৎবযলি বো অসৎ বযলি অলেক্রম  রতে পোতর নো, — আল্লোহ যো 
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সৃলি  তরতিন, অলস্ততত্ব এতনতিন এবং তেরী  তরতিন েোর অলনি কথত । 

আসমোন কথত  যো কনতম আতস েোর অলনি কথত  এবং যো আ োতশ উতি 

েোর অলনি কথত , আর যো পৃলথবীতে লেলন সৃলি  তরতিন েোর অলনি 

কথত , আর যো পৃলথবী কথত  কবলরতয় আতস, েোর অলনি কথত ,  লদতন 

রোতে সংঘলটে কফেনোর অলনি কথত , আর রোতের কবলোয় হিোৎ  তর 

আগে অলনি কথত । েতব রোতে আগে  লযোণ র আগমন োরী বযেীে, 

কহ দয়োময়।” (লহসনুল মুসললম : ২/১৪১)।    

৪- লহসনূল মুসললতম রতয়তি:- 

يَاِطِْي » اِت ِمْن َغَضِبِه وَِعَقابِِه َوََشِّ ِعبَاِدهِ، َوِمْن َهَمَزاِت الشَّ ِ اتلَّامَّ ُعوُذ بَِكِلَماِت اَّللَّ
َ
أ

ونِ  ْن  ََيُُْضُ
َ
 .(٧٨/  ١)حصن املسلم من أذاكر الكتاب والسنة . )«َوأ

“আল্লোহর পলরপূণত  োতলমোসমূতহর ওলসলোয় আশ্রয় িোই েোুঁর রোগ কথত , 

েোুঁর শোলস্ত কথত , েোুঁর বোেোতদর অলনি কথত , শয়েোনতদর  ুমন্ত্রণো কথত  

এবং েোতদর উপলহহলে কথত ।” (আবু দোউদ: ৪/১২, নং : ৩৮৯৩। 

সোহীহুে- লেরলমযী ৩/১৭১)।       

৫- সোহীহ হোদীতস রতয়তি:-  
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ُْت َوُهَو رَ » ُ اَل إََِلَ إاِلَّ ُهَو، َعلَيِْه تََوَّكَّ سنن أيب ( . )مرات ٧. )«بُّ الَْعْرِش الَْعِظيمِ َحْسِِبَ اَّللَّ
   (.٦١/  ١)حصن املسلم من أذاكر الكتاب والسنة (. )٢٥١/  ١)داود 

“আল্লোহই আমোর িনয যতথি, লেলন িোড়ো আর ক োতনো সেয মো‘বুদ কনই, 

আলম েোুঁর উপরই ভরসো  লর, আর লেলন মহোন আরতশর রব্ব।” (৭ 

বোর)। (সূনোতন আবু দোউদ ৪/৩২১) ও ( লহসনুল মুসললম ১/৬১)।    

৬- সোহীহ মুসললতম রতয়তি:-  

ْو َعْْيِ َحاِسٍد، اهلُل يَْشِفيَك »
َ
ٍء يُؤِْذيَك، ِمْن ََشِّ ُُكِّ َنْفٍس أ ْرِقيَك، ِمْن ُُكِّ ََشْ

َ
بِاْسِم اهللِ أ

ْرِقيَك 
َ
  (.١٧١٨/  ١)صحيح مسلم . )«بِاْسِم اهلِل أ

“আল্লোহর নোতম আপনোত  ঝোুঁড়ফু   রলি,  িদোয়  স ল ল িুর ক্ষলে 

হতে, কয ক োতনো মোনুষ বো বদনযর অথবো লহংসুত র লহংসোর নির হতে। 

আল্লোহ আপনোত  লশফো বো করোগমুি  রুন, আলম আপনোত  আল্লোহর 

নোতমই ঝোুঁড়ফু   রলি।” (সোহীহ মুসললম: ৪/১৭১৮)।      

৭- সোহীহ হোদীতস রতয়তি:-  

َ الَْعِظيَم رَبَّ الَْعْرِش » ُل اَّللَّ
َ
ْسأ

َ
ْن يَْشِفيََك  أ

َ
 (. ١٨٧/  ٢)سنن أيب داود . )«الَْعِظيِم أ
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“আলম মহোন আল্লোহর  োতি িোই, লযলন মহোন আরতশর রব্ব, লেলন কযন 

আপনোত  করোগ হতে লশফো দোন  তরন।” (৭ বোর পড়তবন)। (আবু-দোউদ, 

৩/১৮৭)।   

৮- সোহীহ মুসললতম রতয়তি:- 

কেোমোর শরীতরর কযখোতন বযথো রতয়তি কসখোতন হোে করতখো এবং লেনবোর 

বতলো, লবসলমল্লোহ, েোরপর সোেবোর বতলো,   

َحاِذرُ »
ُ
ِجُد َوأ

َ
ُعوُذ بِاهلِل َوقُْدَرتِِه ِمْن ََشِّ َما أ

َ
  (. ١٧٥٨/  ١)صحيح مسلم . )«أ

“এই কয বযথো আলম অনূভব  রলি এবং যোর আলম আশং ো  রলি, েো 

কথত  আলম আল্লোহ েো‘আলোর এবং েোুঁর  ুদরতের আশ্রয় প্রোথতনো  রলি।” 

(সোহীহ মুসললম: ৪/১৭২৮, নং ২২০২)।         

৯- সোহীহ আল-বুখোরীতে রতয়তি:- 

نَْت، ِشَفاًء الَ ُيَغاِدُر »
َ
ايِف، الَ َشايِفَ إاِلَّ أ نَْت الشَّ

َ
اللَُّهمَّ رَبَّ انلَّاِس، ُمْذِهَب ابَلاِس، اْشِف أ

 (. ١٢٥/  ٧)صحيح ابلخاري . )«َسَقًما

“কহ আল্লোহ! কহ মোনুতষর রব্ব, আপলন েোতদর  ি, সমসযো, লবপদদূর োরী। 

আপলন েোতদরত  লশফো (করোগমুি)  তর লদন, আপলনই কেো 

লশফোদোন োরী। আপলন বযেীে করোগমুি োরী ক উই কনই, করোগ হতে 
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এমন লশফো দোন  রুন, যোতে করোতগর ল িুই শরীতর অবলশি নো থোত ।” 

(সোহীহ আল-বুখোরী: ৭/১৩২)।    

১০- অনুরূপভোতব সোহীহ হোদীতস রতয়তি: 

ِميُع الَْعِليمُ » َماِء، َوُهَو السَّ رِْض، َواَل يِف السَّ
َ
ٌء، يِف اْْل ي اَل يَُُضُّ َمَع اْسِمِه ََشْ ِ ِ اَّلَّ ، «ِمْسِب اَّللَّ

اٍت )   (. ٢٥٢/  ١)سنن أيب داود (. )ثاََلَث َمرَّ

“আল্লোহর নোতম, যোর নোতমর সোতথ আসমোন ও যমীতন ক োতনো ল িুই 

ক োতনো ক্ষলে  রতে পোতর নো। আর লেলন সবততশ্রোেো, মহোজ্ঞোনী।” (৩ 

বোর)।  


