
মাহ রামাজাহের বিলবি স্পেলা আম 

 

বূমভকা: ফছয ঘুরয আফারযা যাভাজান আভারেয দুমারয কডা নাডরছ। নফী াল্লাল্লাহু আরাইম ওয়া 

াল্লারভয মজযরেয মিেীয় ফরলে যাভাজারনয রযামা পযজ ওমাম আল্লায যাুর ও োয 

াাফীরেয জীফরন আভারেয ভরো এে রফম যভজারনয রযামা ও ইফােরেয ুরমাগ আর মন। মকন্তু 

রম কমমি যভজান োাঁযা ররমরছন , রগুররায িযফায করয োযা পরকাভ রমরছন। োরেয 

ভরো পরো ররে এফং যভজান ও মমাভ াধনারক ার্েক কযরে রর মযকমিে প্রমা 

চারারে রফ।  

ঈভানোরযযও আভর ও ইফােরেয রভৌুভ ররা ভার যভজানুর ভফুাযক। অনয ভরময ইফােরেয 

ঘািমে ুমরয় রনওমায রফোত্তভ ভম এমি। আয রজনয এই ভার অনয াধাযণ আভররয ধাযা 

অফযাে যাখায াাাম যভজারনয মফরল আভর ফা কভেূচীগুহার প্রবি যত্নিাে হি হি। 

বেহে প্রবিবি কমমূবির ূত্র ও াদীহর ভায উহেখ করা : 

১/রোভযা চাাঁে রেরখ রযামা যাখরফ চাাঁে রেরখ ঈে কযরফ। -ফুখাযী ও ভুমরভ 

২/রোভারেয ভরধয রম ফযমি যভজান ভা ারফ, র রমন রযামা যারখ। -ুযা ফাক্কাযা১৮৫ 

http://salafibd.files.wordpress.com/2012/07/541647_392833110774308_1596758071_n.jpg


৩/রম ফযমি যভজান ভার যারে রজরগ নাভাম আোয় কযরফ আল্লা োয মছরনয গুনা ভাপ করয 

মেরফন। -রফাখাযী ও ভুমরভ 

৪/ভানুল করযারণয ভরধয র্াকরফ মাফে মফরম্ব না করয ইপোয কযরফ এফং রল ভরয় াযী 

খারফ। -রফাখাযী ও ভুমরভ। 

৫/ভানুল করযারণয ভরধয র্াকরফ মাফে মফরম্ব না করয ইপোয কযরফ এফং রল ভরয় াযী 

খারফ। -রফাখাযী ও ভুমরভ 

৬/মেন ফযমিয দু 'আ মপমযরয় রেওয়া য়না।....রযামাোয ফযমি-ইপোরযয আগ মেন্ত।-মেযমভমম 

আভে ইফরন খুমাইভা ও ইফরন মব্বান। 

৭/রম ফযমি (রযামা রযরখ) মভর্যা কর্া ও কাজ মযেযাগ কযররা না , োয উফা র্াকায় আল্লায 

রকান প্ররয়াজনীয়ো রনই। -আভে আফ ুোউে মেযমভমম। 

৮/রকউ োরক (রযামাোযরক) গামর মেরর ফা ঝগড়া কযরর র রমন ফরর আমভ রযামাোয।-রফাখাযী 

ও ভুমরভ। 

৯/রম ফযমি রকান রযামাোযরক ইপোয কযারফ , োরক রযামাোরযয ভ মযভাণ ছওয়াফ রেওয়া 

রফ। েরফ রযামাোরযয ছওয়ারফ রকান কেেন কযা রফ না।-মেযমভমম 

১০/যভজারনয প্রমে যারে মজফযীর আল্লায যাূররয রে াক্ষাে কযরেন এফং োরক কুযআরনয 

োয মেরেন।-আভে, রফাখাযী। 

১১/কররয ভরধয আল্লায যাুর মছররন ফরচরয় োনীর আয মেমন যভজারন অমধক োনীর 

রেন মখন োয কারছ মজফযীর আগভন কযরেন।-রফাখাযী ও ভুমরভ। 

১২/আমভ আল্লায যাুর াল্লাল্লাহু আরাইম ওয়া াল্লাভরক রযামা রযরখ মভওয়াক কযরে রেরখমছ। 

োয ংখযা গুরন আমভ রল কযরে াযরফা না। -রফাখাযী 

১৩/যভজান ভার উভযা কযা রেয ভেুরয। –রফাখাযী ও ভুমরভ। রকান রকান ফণেনায় এররছ 

আভায ারর্ রেয ভেুরয। 

১৪/আল্লায যাুর (যভজারনয) রল েরক (ইফােরে) রম মযভাণ মযশ্রভ কযরেন অনয রকান 

ভয় ো কযরেন না। রল েক এরর মেমন কভয রফাঁরধ মনরেন , যাে জাগরেন এফং মযফারযয 

ররাকরেয জামগরয় মেরেন।–ভুমরভ 



১৫/আল্লায যাুর াল্লাল্লাহু আরাইম ওয়া াল্লাভ ভৃেুয মেন্ত যভজারনয রল েরক ই ’মেকাপ 

কযরেন। -রফাখাযী ও ভুমরভ। 

১৬/রোভযা যভজারনয রল েরকয রফরজাড় যাে ভূর রফ কেয অরেলণ করযা।–রফাখাযী। 

১৭/আল্লায যাুর াল্লাল্লাহু আরাইম ওয়াাল্লাভ মাকােুর মপেয ধামে করযরছন রযামাোরযয 

অনর্েকো ও াাচায রর্রক মফত্র কযায জনয এফং মভমকন ফযমিরেয খােয মররফ। রম ফযমি 

ো ঈরেয নাভারময ূরফে আোয় কযরফ ো গ্রণরমাগয এফং রম ফযমি ঈরেয নাভারময রয আোয় 

কযরফ ো াধাযণ ােকা ফরর গণয রফ।– আফ ুোউে ও ইফরন ভাজা। 

১৮/আয (এই ভার) অরনক ররাকরক আল্লা ো ’আরা জাান্নাভ রে ভুি করযন। আয ো প্রমে 

যারে।–ী ইফরন খুমাইভা আভে ও ইফরন ভাজা। অনয ােীর এররছ-আল্লায যাুর 

ফরররছন, রম ফযমি যভজান রর অর্চ োয গুনা ভা য়মন , অে:য জাান্নারভ প্ররফ 

কযররা...। ইফরন মব্বান ইফরন খুজাইভা ফাইাকী ও ীহুে োযগীফ ওয়াে োযীফ। 

১৯/যভজারনয প্রর্ভ যারে একজন রঘালক রঘালণা রেয় , র ৎ করভেচ্ছুক , অগ্রয ও , র ভন্দ 

করভেচ্ছুক, মফযে র্াক। -মেযমভমম ইফরন ভাজা। 

২০/রোভারেয উয রযামা পযজ কযা রয়রছ রমভন পযজ কযা রয়রছ রোভারেয ূফেফেেীরেয 

উয। রমন রোভযা োকওয়া অজেন কযরে ায। -ফাকাযা ১৮৩ 

ররখক: াইখ আভাদুল্লা 

োঈ, মিভ োম্মাভ, ইরামভক রন্টায রৌেী আযফ। 

ম্পােনায়: াইখ আবু্দল্লামর ােী 

োঈ, জুফাইর োওয়া এন্ড গাইরডন্স রন্টায, রৌেী আযফ। 

www.salafibd.wordpress.com 

www.salafibd.wordpress.com

