সৎকােজর আেদশ এবং অসৎকােজ িনেষধ
ও তাৎপযঃ

رب العلمين والصﻼة والسﻼم ﻋلﻲ سيد اﻻنبياء والمرسلين وﻋلﻲ اله وصحبه اجمعين
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অথাৎঃ

তামােদর িকছু

লাক

যন এমন থােক যারা সদা কল ােণর িদেক ডােক,

সৎকােজর আেদশ কের, অসৎকােজ িনেষধ কের।
(সাবধান!)

তামরা তােদর মত হইও না! যারা িবেরাধ কের দেলদেল িবভ

অথচ তােদর কােছ িবদ মান িছল সু
সিদন

তারাই সফল।

(যারা এমন কের)

(িবচার িদেন)

মান।(যারা

এমন কের)

হেয় গেছ,

তােদর তের মহা আযাব।

িকছু মুখ হেব উ ল আর িকছু মুখ মিলন। মিলন মুখীেদর বলা হেবঃ

তামরা ঈমােনর পর

ফর কেরিছেল? এই

ফেরর পিরণিতেত আযাব আ াদন কর।

আর যােদর মুখ উ ল হেব তারা থাকেব আ াহর রহমেত

(জা ােত)।

তারা

সখােন

িচরিদন থাকেব।
ইহা আ াহর িবধান। আিম ইহা যথাযত ভােব বননা করিছ। আ াহ িব বাসীর
অিবচার কেরন না।

িত

(৩ আল-ই’মরানঃ ১০৪-১০৮)

িবে ষণঃ
১০৪ তম আয়ােত আেদশ দয়া হে ঃ আমরা যন সবদা এমন িকছু মানুষ িনযু

রািখ

যারা কল ােণর িদেক ডােক, “সৎকােজর আেদশ আর অসৎকােজ িনেষধ কের”। আমােদর
সমাজ ও রাে র প

থেক এটাই হেব তােদর পশাগত দািয় ।

মুসিলম সমাজেক স ক ভােব পিরচালনা এবং সামািজক ঐক
“সৎকােজর আেদশ আর অসৎকােজ িনেষধ” অিত

পূন এক

অটু ট রাখার জন
কম প িত।

১০৫ তম আয়ােত বলা হে ঃ আেগকার জািত সমূহ িবেরাধ কের দেলদেল িবভ
িগেয়িছল। অথচ তােদর কােছ নবী, রাসূল, িকতাব ইত ািদ সু

হেয়

মানািদ িবদ মান

িছল। তাই দয়াময় আ াহ আমােদর সাবধান কের িদে নঃ আমরা যন তােদর মত না
হই। আর কউ এমন হেল তােদর তের মহা আযাব।
1

উপেরর আয়ােতর সােথ এই আয়াতেক িমলােল বুঝা যায়ঃ “সৎকােজর আেদশ আর
অসৎকােজ িনেষধ” করার নীিত কাযকর না থাকেল জািতেক ঐক ব
তখন সমাজ

ভে

িভ

পা িরত

পেথ

পড়েব, কারেন অকারেন িবভাজন

িদবােলােকর মত

হেয়

মুসলমানরা

দেলদেল

তির হেব এবং িভ মত সমূহ

িবভ

হেয়

যােব।

যা

বতমােন

ও পির ার।

১০৬ তম আয়ােত আেখরােতর কথা বলা হে ঃ

সিদন কােরা মুখ হেব উ ল আর

কােরা মিলন। মিলন মুখীেদর বলা হেব ঈমান আনার পর
এই

রাখা যােব না।

তামরা

ফর কের িছেল।

ফেরর ফেলই আজ তামােদর জন মহা আযাব।

এই আয়াতেক উপেরর আয়ােতর সােথ িমলােল বুঝা যায়ঃ “সৎকােজর আেদশ আর
অসৎকােজ িনেষধ”

ছেড়

দয়া

ফর। আর এই

ফেরর পিরণিতেত উভয় জগেতই

সাজা ভাগ করেত হেব।
আসেল “সৎকােজর আেদশ আর অসৎকােজ িনেষধ” না করা সরাসির

ফর নয়। বরং

আল- ু রআেনর মুহকাম আয়ােত বিনত আ াহর আেদশ। তেব এমন আেদশ
ফরজ আর অমান করা

মেন

নয়া

ফর। তাই নীিতগত ভােব “সৎকােজর আেদশ আর অসৎকােজ

িনেষধ” করার নীিত অমান করেল অবশ ই

ফর হেব এবং এজন উভয় জাহােন সাজা

ভাগ করেত হেব।
১০৭ তম আয়ােত বলা হেয়েছঃ িবচার িদেন যােদর মুখ উ ল হেব তারা আ াহর
রহমেত

(জা ােত)

েবশ করেব। সখােন তারা িচরিদন থাকেব।

এই আয়াতেক উপেরর আয়াত সমূেহর সােথ িমলােল বুঝা যায়ঃ যারা “সৎকােজর আেদশ
আর অসৎকােজ িনেষধ” করার নীিত

মেন চলেব তারা আ াহর রহমেতর আওতাধীন

হেব এবং তারাই হেব িচর জা াতী।
১০৮ তম আয়ােত বলা হেয়েছঃ ইহা আ াহর িবধান। িতিন যথাযত ভােব ইহা বননা
করেছন। আ াহ িব বািসর

িত অিবচার কেরন না।

পযােলাচনাঃ আমরা জািন, িব
আ’লামীন পিব

মুসিলমেক ঐক ব

ু রআেন বারবার তািকদ িদেয়েছন।
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থাকার জন

আ াহ রা ল
ু

পৃিথবীর পুব

থেক পি ম, উ র

থেক দি ন পয

সকল মুসিলম থাকেব ঐক ব ,

একই সমােজর আওতাধীন। ইহাই ইসলােমর িবধান, ইিতহাস ও ঐিতহ ।
সমাজেক ঐক ব
চতনা ও

রাখার মূল শি

ঐক ব

চতনা ও

রণা িদেয়েছ। এখন ইহা ধের রাখার দািয়

রণা। ইসলাম আমােদরেক এই
আমােদর।

ইসলােমর এই ই াত ক ন চতনা ধের রাখেত হেল আমােদরেক

এক



ঈমােনর উপর অিবচল থাকেত হেব।



িব াি



দলাদিল মানুষেক িব া



িব াি



আর অিবচল না থাকেল চতনা মের যায়।

ও দলাদিল থেক বঁেচ থাকেত হেব। কারন..
কের দয়।

ঈমােনর উপর অিবচল থাকেত দয় না।

জািতেক

ংস করার জন দলাদিলই যেথ । কারন দলাদিল িবভাজন তির কের

আর িবভাজন সমাজ ও জািতেক

ংস কের।

ইসলাম দলীল িভি ক িভ মেতর সুেযাগ িদেয়েছ। মানুষেক মত

কােশর

াধীনতা

িদেয়েছ। ইহা ইসলােমর উদারতা।
িক

িকছু

াথাে ষী মানুষ এই উদারতার অপব বহার কের িভ মতেক িভ

মানুষেক িব া
সমাজটা আজ িছ

কের যাে । আর এভােব িবভি
িভ

পথ বািনেয়

আর িবভাজন হেত হেত মুসিলম

হেয় গেছ।

আমােদর সামািজক অধঃপতেনর কারন অেনক। এই কারন সমূেহর

ধান এক

হে ঃ

“সৎকােজর আেদশ আর অসৎকােজ িনেষধ” এর মত কাযকর নীিত থেক িপছু হটা।
“সৎকােজর আেদশ আর অসৎকােজ িনেষধ” সামািজক ভােব কাযকর থাকেল এবং এেত
সরকােরর পৃ েপাষকতা ও সমথন অব াহত থাকেল
না। তখন এেদর দুরিভসি

াথাে ষী মহল মাথাচাড়া িদেত পারত

অ ু েরই দমন করা স ব হত।

আর বতমােন আমােদর িবভ

ও িব া

সমাজেক আবার স ক পেথ িফিরেয় আনেত

হেল “সৎকােজর আেদশ আর অসৎকােজ িনেষধ” এর নীিতেকই যথাযত
কাযকর করেত হেব।

3

িদেয়

পিরিচিতঃ
“সৎকােজর আেদশ আর অসৎকােজ িনেষধ” বাংলা শ । আরবীেত বলা হয় “আমর
িবল মা’ ফ ওয়া নািহ আ’িন-ল-মুনকার”।
আরবী

( امرআমর)

এর এক

হে

শ

কেয়ক

اﻻمر بالمعروف والنهي عن المنكر

অেথ ব ব ত হয়।

“িবষয়”। আমর শ

মােঝ মােঝ িবষয় অেথ ব ব ত হয়।

যমনঃ

 في امرنا هذا- من يدبر اﻻمر

এর এক

অথ “িস া ”। আমর শ

মােঝ মােঝ িস া

অেথ ব ব ত হয়। যমনঃ

 اذا عزمت اﻻمر- اذا قضا امرا

তেব আরবী
نهي

(নািহ)

(আমর)

( امرআমর)

শ

শ

“আেদশ” অেথই খ াত এবং ব াপক ভােব ব ব ত। আর

ও আসেল এক

আর না বাচক আেদশেক

কার আেদশই। হাঁ বাচক আেদশেক আরবীেত
( نهيনািহ)

امر

বলা হয়, বাংলােত বলা হয় িনেষধ। আর

মা’ ফ অথ কল াণ এবং মুনকার অথ অকল াণ।
স মেত “আমর িবল মা’ ফ” অথ কল ােণর আেদশ আর “নািহ আ’িনল মুনকার” অথ
অকল ােণর িনেষধ। আমােদর সমােজ ইহাই “সৎকােজর আেদশ আর অসৎকােজ িনেষধ”
িহসােব খ াত ও পিরিচত।
উসুেল িফ হ এর িকতবািদেত

( امرআমর)

এর সং া দুই ভােব দয়া হয়।
 طلب الفعل لزوما- طلب الفعل علي سبيل اﻻستعﻼء

অথাৎ কতৃ

বজায়

রেখ অধ ােদশ জাির করা। বাধ তা মূলক ভােব কাজ

বলা। সং া দুই ভােব হেল ও িবষয় ব

করেত

আসেল একই।

উে িখত সং া মেত আেদশ দাতােক আেদশ

িহতার উপর কতৃ শীল হেত হেব এবং

আেদশকৃ ত কাজ আদায় কিরেয় িনেত স ম হেত হেব। সােথ সােথ আেদশ বা বায়েন
পুর ার আর আেদশ ল েন সাজা দয়ার অিধকার ও
ইহা

( امرআমর)

মতা থাকেত হেব। এমন হেলই

তথা আেদশ িহসােব গণ হেব।

তাইত উসুেল িফ হ এর িকতাব সমূেহ বলা হেয়েছঃ
ترك اﻻمر معصية و جزاء المعصية العقاب

“আেদশ ল ন পাপ আর পােপর পিরণিত সাজা”। তাই আেদশ লি ত হেল সাজা দােন
অ ম ব ি র আেদশ সূচক শ েক উসুেলর পিরভাষায় আেদশ বলা হয় না।

4

আর এজন ই উসুেল িফ হ এর সূ

মেত আেদশ সূচক শে র ব বহারেক িতন ভােগ ভাগ

করা হেয়েছ। যথাঃ  امر التماس و عرضতথা আেদশ, অনুেরাধ ও আেবদন।
আেদশঃ কতৃ শীল ব ি

তার অধীন েদর জন আেদশ সূচক শ

ব বহার করেল এবং

এ আেদশ পালন করা বাধ তামূলক মেন করেল আইেনর ভাষায় ইহােক আেদশ বলা হয়।
অনুেরাধঃ সমমােনর ব ি

এেক অন েক আেদশ সূচক শ

ব বহার কের িকছু বলেল

আইেনর ভাষায় ইহােক অনুেরাধ বলা হয়।
আেবদনঃ অধীন

কউ উধতন কােরা কােছ আেদশ সুচক শ

ব বহার কের িকছু

বলেল আইেনর ভাষায় ইহােক অনুেরাধ বা দায়া বলা হয়।

অিধকারীঃ ইসলামী িবধান মেত আেদশ

দবার বা অধ ােদশ জাির করার একক

অিধকার আ াহর। মহান আ াহই এর একমা
...তারা বেল আমােদর িক কােনা কতৃ
...।

বধ অিধকারী। ইরশাদ হে ঃ

নাই? বেল দাও! সকল কতৃ

একমা

আ াহর

(৩ আল-ই’মরানঃ ১৫৪)

তেব হাঁ.. মহান আ াহ তদীয় রাসূলেক
আর রাসূল সাঃর

িতিনিধ িহসােব এই

যায়। তাই আ াহর
পিরসের সরকার

িবেশেষ আেদশ করার

দয়া মূলনীিত

মতা ইসলামী সরকার

ক

ধােনর উপর এেস

রেখ পিরেবশ পিরি িতর কারেন সামািজক

ধান অধ ােদশ জাির করার

মুঅিমনগণ! আ াহর আনুগত কর

মতা িদেয়েছন।

মতা রােখন। ইরশাদ হে ঃ

(কারন ইহাই আনুগেত র মূল)।

আর আনুগত কর রাসূল ও

তামােদর কতা ব ি েদর। আ াহর ও আেখরােত িব াসী হেয় থাকেল অিমমাংিসত
যাবতীয় িবষয় িনেয় আ াহ ও রাসূেলর

প িতঃ
শি

বা

(শািরয়া’হ আইেনর)

যেহতু আেদশ িনেষেধর সােথ শি ,

কােছ ছু েট যাও। (৪

মতা ও কতৃ

মতা সবদা সমান থােক না। বরং

িনসাঃ ৫৯)

জিড়ত। আর মানুেষর

ান, কাল, পা , অব া, পিরি িত

ইত ািদ নানা কারেন তােত পিরবতন আেস। তাই “সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজ
িনেষধ” এর মত ব াপক দািয়

পালেনর

ে

নয়ার সুেযাগ িদেয়েছন। বিনত হে ঃ

5

আ াহ মানুষেক সাধ

মত পদে প

তািরক িবন িশহাব থেক বিনত,
আেগ খুতবার

চলন

(হাদীছ

িতিন বেলনঃ ঈেদ নামােযর

অন রাবী আবু বকেরর)

মারওয়ানই

(উমাইয় াহ খালীফাহ)

থম

কেরন।

(রাসূল সাঃ ও পরবিত

খালীফাহগণ আেগ নামায পড়েতন তারপর খুতবাহ িদেতন)। (মারওয়ান নামােযর আেগ খুতবাহ

বি

করেল)

এক

দািড়েয় বললঃ “আেগ নামায পের খুতবাহ”।

মারওয়ান বললঃ এই িনয়ম পিরত াজ হেয় গেছ।
ইহা

েন আবু-সাঈদ আল-খুদরী রাঃ বলেলনঃ ওই ব ি

রাসূল সাঃেক বলেত
েয়ােগ)

েনিছঃ

তামােদর

কউ অন ায়

তার দািয়

দখেল

স

কেরেছ। আিম

যন হাত িদেয়

(বল

ইহা বদেল দয়। যিদ না পাের তেব যন মুখ িদেয় ইহা বদেল দয়। তাও যিদ

না পাের তেব যন অ র িদেয় ইহা বদেল দয়
দুবলতম ঈমান।

(বদেল দয়ার পিরক না কের)

আর ইহা হে

(মুসিলমঃ ঈমান অধ ায়ঃ ৪৯)

অব ানঃ উে িখত হাদীছ থেক বুঝা গল

ান কাল পা

অসৎকােজ িনেষধ” এর বলায় আমােদর িতন
মতা থাকেল বল

ভেদ “সৎকােজর আেদশ ও

অব ান হেত পাের।



শি

বা

েয়াগ কের ইহােক বদেল ফলা।



বল

েয়ােগ স ম না হেল মুখ িদেয় বদেল ফলা।



মুখ িদেয় বদলােত স ম না হেল অ র িদেয় বদেল ফলা।

ইহােক দুবলতম ঈমান বলা হেয়েছ। মােন এরেচেয় নীেচ ঈমােনর কােনা

ান নাই।

ভু ল ধারনাঃ “সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজ িনেষধ” িনেয় আমােদর সমােজ অেনক
ভু ল ধারনা


চিলত আেছ। যমনঃ

আমােদর
সৎকােজর

সমােজ

কােনা

আহবান

িদে ন”। িক

বি

বা

জানােল

অেনেক

সংগঠন
মেন

মানুষেক

কেরন

সৎপেথ

“উিন

ডাকেল

সৎকােজর

বা

আেদশ

আসেল ইহা আেদশ নয়, বরং আেবদন, অনুেরাধ বা আহবান।

হাদীেছ “অসৎকােজ িনেষধ” এর য িতন

র বিনত হেয়েছ, এই

িত

র িনেয় ও

আমােদর সমােজ ভু ল বুঝাবুিঝ রেয়েছ। যমনঃ


“অসৎকােজ িনেষধ” এর ১ম
অন ায় কাজ
বরং অন ায় ব



ব

কের

র িহসােব অেনেক মেন কেরন “শি

দয়া”। িক

কের ন ায়

যেথ

নয়।

িতি ত করেত হেব।

“অসৎকােজ িনেষধ” এর ২য়
িতবাদ করা”। িক

হাদীেছর ভাস মেত এতটু

েয়াগ কের

র িহসােব অেনেক মেন কেরন “অন ােয়র

হাদীেছর ভাস মেত এতটু
6

যেথ

নয়। বরং

িতবাদ ও

দাওয়াত অব াহত রাখেত হেব। জনগণেক সেচনত কের তু লেত হেব এবং সময়
ও সুেযাগ বুেঝ অন ায়েক বদেল িদেয় ন ায়


“অসৎকােজ িনেষধ” এর ৩য়
িক

হাদীেছর ভাস

িতি ত করেত হেব।

ের অেনেক মেন কেরন “মেন মেন ঘৃনা করা”।

মেত মেন মেন ঘৃনা করা যেথ

নয়। বরং পিরবতেনর

পিরক না িনেয় এিগেয় যেত হেব, িদন বদেলর অেপ া করেত হেব এবং সময়
ও সুেযাগ এেল অন ােয়র বদেল ন ায়

িতি ত করেত হেব।

বা বায়ন প িতঃ “সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজ িনেষধ” আসেল
িতি ত সমাজেক
ত াবধােন িন



যাগ , দ

ীন কােয়েমর পর

িকেয় রাখার উ ম ব ব া। কে র পৃ েপাষকতায়

িলিখত প িতেত কাজ

ানীয় সরকােরর

পািরচািলত হেত পাের।

ও কমঠ একদল উলামােক একােজ িনেয়াগ দয়া।

উনােদরেক িবচািরক

(ম ািজে ট)

মতা ও মযাদা

দয়া এবং

ানীয় পুিলশেক

সহেযািগতার আেদশ িদেয় রাখা।


উনােদর সামিরক



উনােদর

িশ ণ দয়া এবং আ র ােথ আধুিনক ছাট অ

নটওয়াকেক আধুিনক

সে

দয়া।

যাগােযাগ ব ব ার আওতায় আনা এবং যুগ

উপযুগী বাহন সরবরাহ করা।

িফ হঃ “সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজ িনেষধ” করা আমােদর ফরজ দািয় । পু ষ,
নারী, উলামা, আমলা, জনতা, সবার উপরই ইহা ফরজ হয়। তেব সমােজ
িনয়ম এবং সরকােরর প
যায়। অথাৎ সাধারণত কাজ

থেক যেথ

িতি ত

লাকবল িনেয়াগ থাকেল অন রা দায়মু

হেয়

ফারজ িকফায়া তথা সামািজক ফরজ। তেব অব ার

পিরে ি েত সামথবান ব ি বেগর জন ইহা ফারজ আইন হেয় যায়।

মযাদাঃ “সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজ িনেষধ” আমােদর জাতীয় মযাদার

তীক।

ইরশাদ হে ঃ
তামরাই

জািত। মানবতার কল ােণ

তামােদর পাঠােনা হেয়েছ।

তামরা সৎকােজর

আেদশ করেব, অসৎকােজ িনেষধ করেব আর আ াহর উপর ঈমান আনেব...।
ই’মরানঃ ১১০)
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(৩ আল-

উ

আয়াত

ারা বুঝা যায়, আমরা

অসৎকােজ িনেষধ” এই দািয়ে র এক
করেলই আমরা

জািত হবার িপছেন “সৎকােজর আেদশ ও
িবেশষ ভূ িমকা রেয়েছ। অথাৎ এই দািয়

পালন

জািত িহসােব মযাদা পাব।

না করার পিরণিতঃ “সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজ িনেষধ” না করার পিরণিত বড়
ভয়াবহ। িনে
১. িব াি

নমুনা

প কেয়ক

উে খ করা হল।

ও অিভশাপঃ “সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজ িনেষধ” না করার পিরণিত

অেনক। এর এক

হল িব াি

ও অিভশাপ। য জািত “সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজ

িনেষধ” ছেড় দয় তারা িব া

এবং অিভশ

হেয় যায়। যমন হেয়েছ বানী-ইসরাঈল।

ইরশাদ হে ঃ
বনী-ইসরাঈলী কািফরেদর অিভশাপ

দয়া হেয়েছ দাউদ ও ঈসা িবন মারয়ােমর মুেখ।

এর কারন তােদর অবাধ তা ও সীমা ল ন। তারা অন ায় কােজ িনেষধ করত না।
(অসৎকােজ িনেষধ না কের)

তারা যা কেরেছ ইহা খুবই জঘন ।

(৫ মাইদাহঃ ৭৮,৭৯)

২. ইবাদাত বে গী কবুল না হওয়াঃ “সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজ িনেষধ” না
করার পিরণিত সমূেহর এক

হে

ইবাদাত বে গী কবুল না হওয়া।

যসব মানুষ

“সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজ িনেষধ” ছেড় দয় তােদর ইবাদাত বে গী কবুল হয়
না। বিনত হে ঃ
আইশাহ রাঃ বেলনঃ রাসূল সাঃ একদা আমার ঘের এেলন। তাঁর চহারায় িবষ তার ছাপ
িছল,

যন িকছু ঘেটেছ। িতিন অযু কের িকছু না বেল

রাসূেলর কথা

নার জন

আিম

হামদ ও ছানার পর বলেলনঃ

বিরেয়

(মসিজেদ চেল)

গেলন।

জরার িকনাের এলাম। িতিন িম ের আেরাহণ কের
লাক সকল! মহান আ াহ আেদশ িদে নঃ

তামরা

“সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজ িনেষধ” কর। নতু বা এমন এক িদন আসেব যখন

এটু



তামরা দায়া করেব িক



তামরা



তামরা সাহায চাইেব িক

াথনা করেব িক

কবুল করা হেব না,
দয়া হেব না,
সাহায করা হেব না।

বেল িতিন িম র থেক নেম আসেলন।

সু ঃ সাহীহ ইবন িহ ানঃ ২৮৯, মুসনাদ আহমাদঃ ২৪০৯৪। ইবন িহ ােনর তাহকীেক হাদীছ
তাহকীেক হাসান িল গাইিরহী, সাহীহ আল-তারগীব আল-তারহীবঃ ২৩২৫।

8

সাহীহ। আর শাইখ আলবাণীর

৩. আ াহর আযাবঃ “সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজ িনেষধ” না করার পিরণিতেত
যসব িবপযয় নেম আেস এর অন তম হল আ াহর আযাব। বিনত হে ঃ
জারীর িবন আ ু াহ রাঃ
পাপাচাের িল

হয় এবং শি

আ াহ তােদরেক অ
বেলেছনঃ হাদীছ

জারীর

আযাব

থেক বিনত, রাসূল সাঃ বেলেছনঃ যখন
সামথ থাকা সে ও
দন।

লাকজন ইহা বদেল

কােনা জািত
দয় না। তখন

(ইবন মাজাঃ ৩৯৯৯, মুসনাদ আহমাদঃ ১৮৩৯৬। শাইখ আলবাণী

হাসান।)

(িবন আ ু াহ আল-বাজালী)

রাঃ বেলন, আিম রাসূল সাঃেক বলেত

সমােজ যিদ পাপাচার হয় আর ইহা বদেল িদেত স ম হেয় ও
তেব আ াহ তায়া’লা মৃতু র আেগ তােদরেক আযাব দন।

েনিছঃ

কােনা

লাকজন তা না কের

(আবু-দাউদঃ িকতাবু-ল-মালািহম, ইবন

মাজাঃ িকতাবু-ল-িফতান)

আ াহ পাক আমােদর সবাইেক হদায়াত এবং স ক ভােব দািয়

পালেনর তাওিফক দান

ক ক।

িবঃ ঃ= এই লখা

আসেল এক

সিমনাের দয়া ব ৃ তার অনুিলিপ।

Visit www.muftisaeed.org.uk
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