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গুটিকয়েক নযভন্থী  যকাটয ারাটপয়দয দ্বাযা ঈদ্ধৃত অয়যকটি ংয়েয
জফাফ ােখ অব্দুর কাটদয টফন অব্দুর অটজজ (া)’য লরখা টকতাফ
ভা’অটরভু অাটো’য একটি ধযাে লথয়ক চটেত।
নুফাদ কয়যয়েন- ভুপটত আফয়ন ভাফুফ (দা ফা)
লকঈ লকঈ অক্রভণাত্মক টজাদ স্বীকায কযায য়ে এ অোত টদয়ে দরীর
লদেِلسل ِْم فَا ْجنَحْ ل ََها
َّ َو ِإ ْن َج َن ُحوا ل
“অয তাযা মটদ টিয টদয়ক ঝুঁয়ক য়ে তয়ফ লতাভযা লআ টদয়ক ঝুঁয়ক
েয়ফ”। (অনপার:৬১)
তাযা ফয়র থায়ক, মতেণ কায়পযযা টিয়ত ম্মত থায়ক ততেণ মযন্ত টজাদ
কযা জায়েম য়ফ না। তাযা যাূর া. এয এআ াদীটি টদয়ে দটরর টদয়ে
থায়ক,
ال تتمنوا لقاء العدو
“লতাভযা ত্রুয াোত কাভনা কয়যা না”। (ফুখাযী, ভুটরভ)
এিা অয়র মাযা অল্লায টকতায়ফয টকেু ংয়য প্রটত ইভান যায়খ অয টকেু
ংয়য ফযাায়য কপযীয়ত টরপ্ত, তায়দয ফস্থা। তাযা একটি ভা’অরায
য়নকগুয়রা দরীয়রয ভয়ধয লথয়ক একটি দরীর গ্রন কয়য, অয ফাকীগুয়রায়ক
এটেয়ে মাে।
এ ংয়েয টনযন কয়েকবায়ফ কযা মাে:
১। যাূর া.  াাফায়ে লকযাভ, মাযা এ ঈম্ময়তয লেষ্াং, তাযা কযাঅন
 ুন্নায এআ ঈদ্বৃটতগুয়রায়ক এযা লমবায়ফ ফুয়ঝয়ে লবায়ফ প্রয়োগ কয়যনটন,
মায ভভয দাোে অক্রভণাত্মক টজাদয়ক ফজযন কযা। লকননা যাূর া. অযফয়দয
টফরুয়দ্ধ মুদ্ধ কয়যয়েন, তাফুয়ক রুয়ভয টফরুয়দ্ধ মুদ্ধ কয়যয়েন। ঈটনলটি মুদ্ধ যাূর
া. টযচারনা কয়যয়েন, মায অিটিয়ত স্বেং টতটন মুদ্ধ কয়যয়েন।
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অয লম কর ফাটনী টতটন লপ্রযণ কয়যয়েন, স্বযীয়য ায়থ লফয নটন, তায
ংখযা আফয়ন আায়কয ফণযনাভয়ত ৩৬ টিয়ত টগয়ে দাটেয়েয়ে। য়নয়ক অয
লফট ফয়রন। (পাতহুর ফাযী: ৭/২৭৯-২৮১, ীহুর ভুটরভ টফযটর
আভাটভন নফফী:১২/১৯৫)
তঃয যাূর া: ’য য়য াাফায়ে লকযাভ াযয, লযাভ, টকফতী, ফাফযায 
নযানযয়দয টফরুয়দ্ধ টজাদ কয়যয়েন, মা কয়রয জানা অয়ে।
তাআ মাযা অক্রভণাত্মক টজাদয়ক ফাটতর কযায জনয এআ ঈদ্বৃটতগুয়রা টদয়ে
দরীর লদে, অভযা তায়দযয়ক ফরয়ফা: লতাভযা এভন টজটন ফুয়ঝে, মা
াাফায়ে লকযাভ ফুয়ঝনটন। লতাভযা টনয়জয়দয ফযাায়য লগাভযাী লফয়ে টনয়েে।
লতাভযা মা ফুয়ঝে লিা অভায়দয দ্বীন নে।
কাযণ দ্বীন লতা যাূর া. এয জীফদ্দােআ টযূণয য়ে লগয়ে।
অল্লা তাোরা ফয়রন, “অজ অটভ লতাভায়দয জনয লতাভায়দয দ্বীনয়ক ূণযাঙ্গ
কয়য টদরাভ”।
লতাভায়দয এআ ফুঝ প্রতযাখযাত“ من عمل عمال ليس عليه أمران فهو ردলম এভন অভর কয়য মা অভায অদয়যয
টযন্থী তা প্রতযাখযাত”।
তটভ লতাভায এআ ভ্রষ্ট ফুয়ঝয কাযয়ণ যাূর া.  াফায়ে লকযায়ভয অদয
লথয়ক টফচযত য়ে লগে।
অল্লা তাোরা ফয়রন,
َ
َْي َس ِبي ِل
َ الر ُس
َّ َو َم ْن ُي َشاق ِِق
ْ ول م
َ َّ ِن َب ْع ِد َما َت َب
َ ْ ّي لَ ُه ال ُْه َدى َو َي ّت ِب ْع غ
ْيا
َ ّي ُن َولِّ ِه َما َت َو َّّل َو ُن ْص ِل ِه َج َه َّن َم َو َس
َ ال ُْم ْؤ ِم ِن
ً اء ْت َم ِص
“অয লম ফযটি তায াভয়ন টদাোত স্পষ্ট য়ে মাোয য যাূয়রয
টফরুদ্ধাচযণ কযয়ফ  ভুটভনয়দয থ োো নয থ নুযণ কযয়ফ, অটভ
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তায়ক লআ য়থআ লেয়ে লদফ, মা ল ফরম্বন কয়যয়ে। অয তায়ক জাান্নায়ভ
টনয়ে কযফ, মা টত ভন্দ টিকানা”। (টনা:১১৫)
তাযা মটদ ফয়র, তাযা মা ফুয়ঝয়ে াাফায়ে লকযাভ তাআ ফুয়ঝটেয়রন, তায়র
অভযা ফরয়ফা, তায়দয জীফন  কভয লতা এ ফুয়ঝয টযন্থী। তায়র টক তায়দয
টফলেটি তয ো য়ে াাফায়ে লকযাভ এয টফযীত অভর কয়যয়েন?
থচ টমন্দীক োো লকঈ এভনটি ফরয়ত ায়য না। টনটিেআ তা ভ্রান্ত  ফাস্তফ।
ুতযাং এিা াাফায়ে লকযায়ভয ফুঝ  আরভ ঈবেটিযআ টযন্থী।
২। অল্লা তোরায ফাণীِلسل ِْم فَا ْجنَحْ ل ََها
َّ َو ِإ ْن َج َن ُحوا ل
(“অয তাযা মটদ টিয টদয়ক ঝুঁয়ক য়ে তয়ফ লতাভযা লআ টদয়ক ঝুঁয়ক
েয়ফ”- অনপার:৬১)
এআ অোতটিয তাপীয়যয ফযাায়য ারয়প াটরীয়নয ভতাভতগুয়রা জানয়ত
য়ফ, মা াভয়ন ১০ নং য়ফয অয়ফ আনাঅল্লা। (ফআয়েয ১০ নং ফয)
৩। “লতাভযা ত্রুয ভুয়খাভুখী োয অকাংখা কয়যা না” এ াদীয়য ফযাায়য
কথা র,
আভাভ ফুখাযী য. অব্দুল্লা আফয়ন অটফ অঈপ যা: লথয়ক ফণযনা কয়যন, যাুর
া. লকান এক মুয়দ্ধ ত্রুয প্রতীোে থাকয়ত থাকয়ত ূমযয টিভ অকায় লয়র
মাে। তখন যাূর া. লরাকয়দয ভায়ঝ বালণ লদন। টতটন ফয়রন,
 واعلموا، فإذا لقيتموهم فاصربوا،  وسلوا هللا العافية،  ال متنوا لقاء العدو، أيها الناس
 اللهم منزل الكتاب وجمري السحاب:  مث دعا فقال، أن اجلنة حتت ظالل السيوف
.وهازم األحزاب اهزمهم وانصران عليهم
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“ল লরাক কর! লতাভযা ত্রুয াোয়তয অকাংখা কয়যা না। অল্লায
দযফায়য ভুি থাকা কাভনা কয। এযয মখন ত্রুয ভুয়খাভুখী য়ে মায়ফ তখন
একথা ভয়ন লযয়খ মুদ্ধ কযয়ফ লম, ‘তযফাযীয োোতয়র জান্নাত’।
এযয যাুর া. অল্লায দযফায়য লদাো কয়যন‘ল অল্লা! টকতাফ ফতীণযকাযী, লভঘ ঞ্চারনকাযী, টফার ফাটনীয়ক
যাটজতকাযী, অটন তায়দয যাটজত করুন, অভায়দযয়ক তায়দয ঈয
াাময করুন”।
এআ াদীয়য টফফযণ লথয়ক একথা স্পষ্ট ে লম, যাূর া. লকান এক মুয়দ্ধ
ফস্থানযত থাকা ফস্থাে একথা ফয়রয়েন, মা াদীয়য ব্দগুয়রায়ত স্পষ্ট।
াদীয়য ব্দগুয়রায ভায়ঝ অয়ে: ১. টতটন তাুঁয লকান একটি মুয়দ্ধ টেয়রন। ২.
মখন লতাভযা তায়দয ভুয়খাভুখী য়ফ তখন ির থাকয়ফ। ৩. অটন তায়দযয়ক
যাটজত করুন  অভায়দযয়ক তায়দয ঈয াাময করুন”।
ুতযাং এআ াদীয়য ভাধযয়ভ অক্রভাণাত্মক টজাদ না থাকায ঈয টকবায়ফ
দরীর লদো মাে। থচ যাুর া. াদীটি ফয়রয়েনআ টজায়দ থাকাফস্থাে।
তদুটয াটদটিয়ত যয়েয়ে ত্রুয টফরুয়দ্ধ রোআ  মুয়দ্ধয ফযাায়য ঈৎা‘লজয়ন লযখ! জান্নাত তযফাযীয োোতয়র’।
টন:য়ন্দয় মুয়দ্ধ ত্রুয ায়থ যাটয ংঘয়লযয ভেআ লকফর তযফাটযয
োোতয়র থাকা মাে, মখন ঈবেে প্রটতয়েয ঈয তযফাটয টদয়ে চো ে।
(পাতহুর ফাযী ৬/৩৩)
ুতযাং যাূর া. এয মুদ্ধাফস্থাে এ াদীটি ফরা এফং একআ াদীয় মুয়দ্ধয
ফযাায়য ঈৎা থাকাআ প্রভাণ কয়য এআ াদীটি াধাযণবায়ফ ত্রুয ভুয়খাভুখী
োয কাভনা কযয়ত টনয়লধ কয়যটন, ফযং টফয়ল একটি কাযয়ণ টনয়লধ কয়যয়ে,
তা য়ে, ভুরভানযা লমন অত্মগফয কযা এফং টনয়জয়দয টিয ঈয টনবযয
কযা লথয়ক লফুঁয়চ থায়ক ।
আফয়ন াজায য. এআ াদীয়য ফযাখযাে মা ফয়রয়েন তা র, এখায়ন ত্রুয
াোৎ কাভনা কযয়ত টনয়লধ কযায কাযণ র, এয়ত ফাটযকবায়ফ অত্মগফয,
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সনয  টিয ঈয বযা এফং ত্রুয ফযাায়য গুরুত্বীনতা লদখা মাে, মায
ফকটিআ তকযতা  দৃঢ়তায টযন্থী।
লকঈ লকঈ ফয়রন, এআ টনয়লধাজ্ঞাটি প্রয়মাজয য়ফ লমখায়ন রাব-েটতয টফলেটি
ংেূণয য়ফ লখায়ন। এ োো াধাযণবায়ফ মুদ্ধআ ভমযাদাূণয  োয়ফয
কাজ। (পাতহুর ফাযী ২/৪৫) আভাভ নফফী য. এভনআ ফয়রয়েন। (ী
ভুটরভ টফযটন্ নফফী১২/৪৫-৪৬)
ত্রুয ায়থ ংঘলয কাভনা কযায টনয়লধাজ্ঞা লম াধাযণবায়ফ নে,
তায অয়যকটি দরীর র, যাূর া.’য ঈটস্থটতয়ত মযত অনা টফন নময
যা: এয মুদ্ধ কাভনা কয়যন, থচ যাূর া. তায়ক লকান টনয়লধ কয়যনটন।
ঘিনাটি আভাভ ফুখাযী  ভুটরভ, য. মযত অনা টফন ভায়রক যা. লথয়ক
ফণযনা কয়যন।
অনা টফন ভায়রক য: ফণযনা কয়যন, অভায চাচা অনা টফন নময ফদয মুয়দ্ধ
নুটস্থত থায়কন, তাআ টতটন যাূর া: লক ফরয়রন, “অল্লায যাূর! অটভ
ভুটযকয়দয ায়থ ফযপ্রথভ মুদ্ধ লথয়ক নুটস্থত লথয়কটে, অল্লা মটদ অভায়ক
এযয ভুটযকয়দয ায়থ মুয়দ্ধ ং গ্রয়ণয লৌবাগয দান কয়যন, তায়র
অল্লা লদখয়ফন, অটভ টক কটয।
এযয মখন ঈহুদ মুদ্ধ ংঘটিত র এফং ভুরভানগণ ফাআ টেন্ন টবন্ন য়ে
ের। তখন টতটন তায াথীয়দয টদয়ক আটঙ্গত কয়য ফরয়রন,
اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤالء – يعين أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤالء – يعين
املشركني مث تقدمواستقبله سعد بن
معاذ فقال اي سعد بن معاذ اجلنة ورب النضر إين ألجد رحيها من دون أحد فقال سعد
فما استطعت اي رسول هللا ما صنع
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“ল অল্লা ! এযা মা কয়যয়ে অটভ তায ফযাায়য লতাভায কায়ে েভা চাআ এফং
এআ ভুটযকযা মা কয়য, লতাভায টনকি তায লথয়ক ম্পকযীনতায লঘালণা
কযটে। এযয টতটন াভয়ন ফােয়রন, াভয়ন া’দ টফন ভুোম যা. ের। টতটন
ফরয়রন, ল াদ ! নময়যয প্রবয থ! জান্নাত!!! অটভ ঈহুয়দয াদয়দ লথয়ক
জান্নায়তয ুঘ্রাণ াটে!
া’দ (য:) ফরয়রন, ল অল্লায যাূর! টতটন মা কযয়রন অটভ তা াযরাভ
না”। ফণযনাকাযী াাফী অনা টফন ভাটরক যা. ফয়রন, মুয়দ্ধয য়য অভযা
লদখয়ত লরাভ, তায গায়ে অটযটিয টধক তযফাটয, ফযা  তীয়যয অঘাত
লরয়গয়ে। টতটন ীদ য়ে লগয়েন। কায়পযযা তায রা টফকৃত কয়য লপয়রয়ে।
য়য তায লফান শুধু ায়েয লজাোগুয়রা লদয়খ তায়ক টচনয়ত লয়যটেয়রন।
মযত অনা টফন ভায়রক যা. ফয়রন, অভযা লজয়ন অটে লম, অনা টফন
নময  তায নুগাভীয়দয ফযাায়যআ এআ অোতটি ফতীণয য়েয়েهْن َم ْن قَ ََض نَ ْح َبه
ٌ ّي ِر َج
َ َّ ال َص َدقُوا َما عَا َه ُدوا
َ م
َ ِن ال ُْم ْؤ ِم ِن
ْ ُ ْ اّلل عَل َْي ِه فَ ِم

“এআ ইভানয়দয ভয়ধআ এভন লরাক অয়ে, মাযা অল্লায ায়থ কৃত প্রটতশ্রুটত
য়তয টযণত কয়যয়ে এফং তায়দয ভয়ধয এভন লরাক অয়ে, মাযা তায়দয
নমযানা অদাে কয়যয়ে”। (অমাফ:২৩)
এখায়ন এআ ভান াাফী ত্রুয ায়থ ংঘলয কাভনা কয়যয়েন এফং এয়েয়ে
অল্লায ায়থ ততায টযচে টদয়েয়েন। এয দ্বাযাআ প্রতীেভান ে লম, ত্রুয
াোৎ কাভনায ফযাায়য টনলাধাজ্ঞা টের অত্মতৃটপ্ত  অত্ময়গৌযফ লমন এয় না
মাে ল জনয, মা টনন্দনীে।
ুতযাং ফক্রটদয়রয টধকাযীযা অক্রভণাত্মক টজায়দয ফযাায়য লম অটিয়ক
দরীর টায়ফ ল কয়য- এয দ্বাযাআ তায াযতা প্রভাটণত ে।
তাযা এভন একটি টফলেয়ক স্বীকায কয়য, লমিায়ক অল্লা তাোরা দ্বীন
টফজয়েয একভাে ন্থা টায়ফ টনধযাযণ কয়যয়েন।
অল্লা তাোরা ফয়রন,
َِوقَاتِلُو ُه ْم َحتَّى ََل ت َ ُكونَ فِتْنَةٌ َو َي ُكونَ ال ِدّينُ ُكلُّهُ ِ َّلِل
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“(ল ভুটরভগণ!) লতাভযা কায়পযয়দয টফরুয়দ্ধ মুদ্ধ কযয়ত থাক, মাফৎ না
টপতনা দূযীবত ে এফং দ্বীন ম্পূণযরুয় অল্লায য়ে মাে”। (অনপার:৩৯)
নয অোয়ত ফয়রন,
ُون
ِ ّ ل ُِي ْظ ِه َرهُ ع َََل
َ الدي ِن ك ُ ِل ّ ِه َو ل َْو ك َِرهَ ا ل ُْم ْش ِرك
“মায়ত টতটন নযফ দ্বীয়নয ঈয তায়ক জেমুি কয়যন, তায়ত ভুটযকগণ
এিায়ক মতআ প্রীটতকয ভয়ন করুক”। (তাফা:৩৩, ফ্প:৯)
অল্লা তাোরা নযে ফয়রন,
ون
ِ َح َّّت ُي ْع ُطوا الْ ِج ْز َي َة َع ْن َي ٍد َو ُه ْم َص
َ اغ ُر
“মাফৎ না তাযা লে য়ে টনজ ায়ত টজটমো অদাে কয়য”। (তাফা:২৯)
আভাভ আফনুর কাআটেযভ য. ফয়রন,
টজায়দয ঈয়দ্দয র, অল্লায টফধানটি য়ফযাচ্চ ো এফং একভাে অল্লায
েভতা প্রটতটষ্ত ো। টতটন ফয়রন, এয কাযণ র, েভতা ূটযূণয অল্লায
োয ভায়নআ র, কপয  তায নুাযীয়দয রাঞ্চনা  দস্থতা, তায়দয
ভাথায ঈয কয়যয ফাধযফাধকতা  ঘায়ে লগারাভীয অফদ্ধতা। অয এিাআ র
অল্লায কতৃযত্ব  দ্বীন।
এয ম্পূণয টফযীত র, কায়পযয়দযয়ক তায়দয কাভনা ভত তায়দয প্রতা 
ধভযীে প্রটতষ্ায ঈয লেয়ে লদো, মায পয়র তায়দয লৌময-ফীময  কতৃযত্ব ফার
থায়ক। (অকাভু অটরম টমম্মা টর আফটনর কাটেযভ, খ:১, ৃ:১৮)
ঈয়ল্লখয, ূয়ফযাি কথা  অল্লায ফাণী- الر ْش ُد
ُّ ّي
ِ ّ ََل ِإك َْراهَ ِِف
َ َّ الدي ِن ق َْد َت َب
ِن الْ َغ ِّي
َ “( مদ্বীয়নয টফলয়ে লকান জফযদটস্ত লনআ। টদাোয়তয থ লগাভযাী
লথয়ক ৃথকরুয় স্পষ্ট য়ে লগয়ে”- ফাকাযা:২৫৬) এয ভায়ঝ লকান টফয়যাধ
লনআ।
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ুতযাং মুদ্ধ োটজফ োয ভূর রেয র অল্লায দ্বীন য়ফযাচ্চ ো, মা
ত্রুয ঈয ভুরভানয়দয টফজে এফং টফজীত ঞ্চরভূয়, ফযং তায
টধফাীয়দয ঈয আরায়ভয টফধানাফরী য়ফযাচ্চ কামযকয ো ফযতীত য়ফ
না।
এযয লম আরাভ গ্রণ কযয়ফ ল স্বােয়ন্দ থাকয়ফ  বার থাকয়ফ। অয লম
কপয়যয ঈয ির থাকয়ফ তায়ক আরাভ গ্রয়ণ ফাধয কযা য়ফ না, ফযং তায়ক
তায কপয়যয ঈযআ থাকয়ত লদো য়ফ, তয়ফ ভুরভানয়দয ানাধীন থাকয়ত
য়ফ।
ুতযাং ূযা ফাকাযায টনয়নাি অোয়ত ফাধয কযায ফযাায়য লম টনয়লধাজ্ঞা
এয়য়ে তা র ইভান গ্রণ কযয়ত ফাধয কযা-الدي ِن
ِ ّ “ ََل ِإك َْراهَ ِِفদ্বীয়নয টফলয়ে

লকান জফযদটস্ত লনআ।
অয ূযা তাফায টনয়নাি অোত লম ফাধয কযা প্রভাণ কয়য তা র, তায়দযয়ক
স্বধয়ভয ফার লযয়খ আরাভী ায়নয ধীনতা লভয়ন লনোয জনয ফাধয কযাُون
ِ ّ “ ل ُِي ْظ ِه َر ُه ع َََلমায়ত টতটন নযফ দ্বীয়নয ঈয
َ الدي ِن ك ُ ِل ّ ِه َو ل َْو ك َِر َه ال ُْم ْش ِرك
তায়ক জেমুি কয়যন, তায়ত ভুটযকগণ এিায়ক মতআ প্রীটতকয ভয়ন করুক”।
যীেয়ত অয়র টকতাফ  তায়দয স্বধভযীয়দয লথয়ক টজটমো গ্রণ কযা একটি
স্বীকৃত টফধান। লমভন টফে কযঅয়ন এয়য়ে “ َح َّّت ُي ْع ُطوا الْ ِج ْز َي َةমাফৎ না
তাযা টজটমো অদাে কয়য”। তয়ফ তায়দযয়ক আরাভ গ্রয়ণ ফাধয কযা মায়ফ না।
তয়ফ প্রটতভা ূজাযীয়দয লথয়ক টজটমো গ্রয়ণয ফযাায়য ভতটফয়যাধ যয়েয়ে।
(লদখুন, তাপীয়য আফয়ন কীয, الدي ِن
ধীয়ন)
َ
ِ ّ َل ِإك َْراهَ ِِفঅোয়তয
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প্রটতটি ভুরভায়নয একথা লজয়ন যাখা ফাঞ্চনীে লম, ভুরভানয়দয ঈয
অক্রভণাত্মক টজাদ োটজফ োয ঈয ইভান যাখায ভায়নআ র ভাভেীক
যাষ্ট্রগুয়রায ঐ ভস্ত অআন কানুয়নয টফরুয়দ্ধ টফয়রা কযা, মা এক যাষ্ট্র অয়যক
যায়ষ্টয ঈয অক্রভণ কযায়ক াযাভ লঘালণা কয়য লযয়খয়ে।
এফং নয যায়ষ্ট্রয বূটভ টি ফয়র দখর কয়য লনোয়ক টনটলদ্ধ কয়য টদয়েয়ে।
েভতাারীযা টনয়জয়দয প্রণীত এআ ভস্ত অআনগুয়রায ভাধযয়ভ লস্বোচায কয়য
থায়ক,
টকন্তু অল্লা তাোরা ফয়রয়েন, اس َوا ْخ َش ْو ِن
َ ف َََل َت ْخ َش ُوا ال َّن

“লতাভযা ভানুলয়ক বে কয়যা না, অভায়কআ বে কয”। (ভাটেদা:৪৪)
নয অোয়ত ফয়রন, اّلل َم ْن َي ْن ُص ُر ُه
ُ َّ “ َو ل ََي ْن ُص َر َّنঅল্লা ফযআ তায়দয
াাময কযয়ফন, মাযা তাুঁয (দ্বীয়নয) াাময কযয়ফ”। (জ্ব:৪০)
টযয়য়ল কথা র, এআ ভস্ত টফধানগুয়রা টি  াভয়থযয ঈয টনবযযীর।
অয মখন এআ াভথয না থাকয়ফ তখন োটজফ য়ফ এআ টি  াভথয জযন
কযা, মায়ত ঈয়যাি অফযকীে দাটেত্বগুয়রা অদাে কযা মাে।
অল্লা তাোরা ফয়রন,
َ
اّلل
ِ َّ ون ِب ِه عَ ُد َّو
ِ ِن ِر َب
َ اط الْ َخ ْي ِل ُت ْر ِه ُب
ْ ِن ق َُّو ٍة َوم
ْ اس َت َط ْع ُت ْم م
ْ َوأعِ ُّدوا ل َُه ْم َما

ِن
ُ َّ ِن ُدونِ ِه ْم ََل َت ْعل َُمو َن ُه ُم
ْ اّلل َي ْعل َُم ُه ْم َو َما ُت ْن ِفقُوا م
ْ َو َع ُد َّوك ُْم َوآ َخ ِر ي َن م
َ
َّ اّلل ُي َو
“ون
ِ َّ َش ْي ٍء ِِف َس ِبي ِل
َ ف ِإل َْيك ُْم َوأ ْن ُت ْم ََل ُت ْظل َُم
“(ল ভুটরভগণ!) লতাভযা তায়দয ভুকাটফরায জনয মথাাধয টি  শ্বোঈটন প্রস্তুত কয, মা দ্বাযা লতাভযা অল্লায ত্রু  টনয়জয়দয (ফতযভান)
ত্রুয়দযয়ক ন্ত্রস্ত কয়য যাখয়ফ এফং তায়দয োো লআ ফ লরাকয়ক, মায়দযয়ক
লতাভযা এখন জান না (টকন্তু) অল্লা জায়নন। লতাভযা অল্লায য়থ মা-টকেু
ফযে কযয়ফ তা লতাভায়দয টযূণযরূয় লদো য়ফ এফং লতাভায়দযয়ক টকেু কভ
লদো য়ফ না”। (অনপার:৬০)
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