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প্রচলিত লিলিন্ন খতম তাৎপর্য ও পর্যালিাচনা 

িূলমকা 

  মস্ত প্রশাং া মোন রাবু্বি আিালমলনর, লর্লন আমালদরলক 
তাাঁর সেষ্ঠ মাখিুক লেল লি  ৃলি কলরলেন। অতঃপর তাাঁর  িযলেষ্ঠ 
রা ূি মুোম্মদ  এর উম্মত িালনলয়লেন। লদলয়লেন  িযলেষ্ঠ 
লচরস্থায়ী লকতাি আি-কুরআন। এ দুইলয়র মাধযলম আমালদরলক 
 িযদা ও  িযত্র কার্যকর লিধালনর ধারক িােক িালনলয়লেন। 
আমালদর উপর মোন আল্লাের এ ি সনয়ামত অপলর ীম। এক 
নিীর পর র্খন আলরক নিী নতুন দীন লনলয় আল ন, এক 
লকতালির পর র্খন আলরক লকতাি নতুন লকেু লিধান লনলয় অিতীনয 
েয়, তখন স্বিািত উম্মলতর মলধযই দুই সেলণ েলয় সর্লত সদলখ 
র্ায়। এক সেলণ নতুন নিীর উপর ঈমান আলনন, ফলি তারা 
মুলমনই থালকন। আলরক সেলণ নতুন নিীলক লমথুযক আখযালয়ত কলর 
সিঈমান িা কালফর েলয় র্ায়। আল্লাের কৃপায়  িযলশষ নিীর উম্মত 
েওয়ার স ৌিালগয আমরা এমন পরীক্ষামুক্ত। না নতুন নিী আ লিন, 
না সকালনা নতুন লিধান আ লি। নতুন সকালনা দীন িা পদ্ধলতর 
অনু রণ করি লক করি না এই ঝালমিায় আমালদরলক কখলনা 
পড়লত েয় না। সর্ নিীর মাধযলম আল্লাে তাাঁর দীনলক পলরপূণয কলর 
লদলয়লেন স ই নিীর উম্মত েলত পারা কতই িড় স ািালগযর কথা 
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তা পূলিযর উম্মলতর ইলতো  লনলয় একটু লচন্তা করলিই িুলঝ 
আ লি। তাই আল্লাে আমালদরলক এই িড় সনয়ামত প্রদালনর েনয 
আিালরা তাাঁর শুকলরয়া আদায় করলে। 

 রা ূি  এর দীন, তাাঁর তলরক্বা, তাাঁর আদশয প্রচালর  াোিালয় 
সকরাম সথলক লনলয় রু্লগ রু্লগ একলেলণ তালদর েীিন লিলিলয় 
লদলয়লেন। ফলি ইিাদত  াংক্রান্ত সর্লকালনা খুলটনালট লিষলয় রা ূি 
 এর আদশয আমালদর মালঝ লিদযমান। এখন আমালদর দালয়ত্ব 
শুধুমাত্র তাাঁর সরলখ র্াওয়া দীলনর অনু রণ। দীন পািলন তাাঁর 
পদ্ধলতর অনু রণ।  ািাত, র্াকাত,  ওম, েজ্জ, সতিাওয়াত সদা‘আ, 
দুরূদ, লর্কর  িযলক্ষলত্র তাাঁর সরলখ র্াওয়া পদ্ধলতর অনু রণ 
অনূকরণই একেন মুলমলনর কতযিয। এমন সকালনা ইিাদত িা সনক 
আমি সনই সর্খালন তাাঁর আদশয সনই। ইিাদত  াংক্রান্ত  ি লিষয় 
লিলিক কতৃযক লনধযারলণর উলবযর লিষয়, র্া একমাত্র ওেীর মাধযলমই 
োনা র্ায়, জ্ঞালনর সশষ  ীমা সথলকই ওেীর  ুচনা,  ুতরাাং তাাঁর 
আদশয, পদ্ধলত, উলেশয সর্খালন সনই তা ইিাদত িা সনক আমি 
িলি গণয েওয়ার সকালনা  ুলর্াগ সনই। 

অলনক লদন সথলকই মলন প্রশ্ন লেি সর্, কুরআন সতিাওয়াত একলট 
সনক আমি, োদী  চচযা একলট সনক আমি। অনুরূপ সদা‘আ, দুরূদ, 
লর্কর  িই সনক আমি। তাই এগুলিার মালঝ পলরিতযন, পলরিধযন, 
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 াংলর্ােন, লিলয়ােন করা, অথিা এগুলিালক রা ূি  এর উলেশয 
িলেযত অথযাৎ লতলন এগুলিালক সর্ উলেলশয কলরন লন স  উলেলশয 
করার  ুলর্াগ থালক কীিালি? আমালদর  মালের প্রচলিত ‘খতম’ লক 
এর িযলতক্রম? খতলমর নালম রা ূি  এর  ুন্নাত পদ্ধলতর িযতযয় 
ঘটালনা, লতলন সর্ উলেলশয এগুলিা কলরন লন তা করা কতটুকু ল দ্ধ? 
আি-োমদু লিল্লাে, সদখা র্ায় অলনক প্রজ্ঞািান আলিম র্ারা রু্লক্তর 
উলবয রা ূি  এর  ুন্নাতলক স্থান সদন, পূণযাঙ্গ  ুন্নালতর অনু রলণর 
 িযদা সচিা কলরন, তারা  ি  ময়ই এ লির লিলরালধতা কলর 
আ লেন। িাাংিালদলশ এলদর মালঝ অনযতম লিলশি মুফলত,  িার 
কালেই র্ার  ুন্নালতর পািলির কথা প্রল দ্ধ, মুফলত ফয়েুল্লাে রাে.-
আল্লাে তালক মাগলফরাত ও রােমাত লদলয় সেলক লনন- লতলন  িযদা 
এ লির কল ার লিলরালধতা করলতন। তাাঁর রলচত কালিযর লকতাি 
‘পালি নামাে খাকী’সত প্রচলিত খতম  ম্পলকয একলট পা  
লিলখলেন, র্ালত  িযপ্রকার খতম লিদ‘আত ও  ুন্নাে িলেিূযত আখযা 
লদলয় এ ি লিদ‘আত কু াংস্কার পলরোর কলর  ুন্নাতলক আকলড় 
ধরার ন ীেত কলরলেন।1 তাাঁর প্রলতলষ্ঠত মাদ্রা া ‘োলমউস্- ুন্নাে’ 
সমখি, চট্টগ্রালম অধযয়ন সথলকই মূিত  ুন্নাত এিাং  ুন্নালতর ধারক 
                                                            
1 মুফলত ফয়েুল্লাে, পালি নামাে খাকী, মুফলত ইর্োরুি ই িালমর িযাখযা ে, 
খতলম শিীনাে, খতলম িুখারী, খতলম দু‘আ ইউনু  এিাং অনযানয ফাল দ 
কু াংস্কার সর্মন...আলিাচনা, পৃিা:  ৩১। 
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আলিমলদর প্রলত মেব্বত এিাং লিদ‘আলতর প্রলত ঘৃণা েন্ম সনয়। 
আ ালতর্ালয় সকরাম  ি  ময় তাাঁর একলট মূিযিান ন ীেত 
শুনালতন। ন ীেতলট লেি, 

" قولاحقاگوافعلاامحداراابگری*اانیستاحجتاقولاجافعلاھيچاپریا  " 

‘‘সকান পীলরর কথা ও কময দিীি নয় * েক্ব িি, আেমদ 
এর কমযলক ধর।’’   

 র্লদও শয়তালনর সধাাঁকায় িা না সেলন অলনক  ময়  ুন্নাত 
লিলরালধ লিদআলত কলময লিপ্ত েলয় র্াই। আল্লাের কালে তার েলনয 
 িযদা ক্ষমা প্রাথযনা কলর। 

   ুন্নাে িলেিূযত এ ি খতম পদ্ধলতর প্রলত অনীো থাকা 
 লত্বও অলনক  ময় ঈমানী দুিযিতা িা পলরলিশ পলরলস্থলতলত 
লনলেলক এ লির মলধয েলড়লয়লে। েলড়লয় থাকার কারলণ এ লির 
আলরা অলনক না-োলয়র্ লদক  ামলন আ লি লদন লদন এগুলিার 
প্রলত আলরা সিলশ অনীো ও  াধারণ েনগলণর অজ্ঞতার উপর 
আফল া  েন্ম সনয়।  েেিালি  ুন্নাের পদ্ধলতলত সনক আমি 
পািন করা সেলড় লদলয় অর্থা এ লি লিপ্ত েলয় লনলের  ময়, টাকা 
পয় া সকন িযয় কলর? এলত আমার কী িাি? আমার অজ্ঞতার 
কারলণ এক সগালত্রর দুলনয়ািী লকেু স্বাথয অেযন েলে, এই র্া। এই 
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লক আমার চাওয়া পাওয়া? এলক লক আলম একিারও নিীর  ুন্নালতর 
 ালথ লমলিলয় সদলখলে? আমালদর এ ি কময কতটুকু গ্রেণলর্াগয এই 
কথালট উপিলি করার েনয এ লিষলয় লকেু লিখার ইো দীঘয লদন 
সথলক িািন কলর আ লেিাম।  িযলশষ মোন আল্লাের ইোয় এই 
কু্ষদ্র রচনালট লিখলত  ক্ষম েলয়লে। এলত র্া লকেু িাি  িই 
আল্লাের পক্ষ সথলক, আর র্া মি  ি আলম অধলমর। এলত লকেু 
মানুলষর উপকার েলি এটাই আমার স্বাথযকতা। এ লিষলয়  ামানয 
েলিও আলিাচনা করলত পারায় আিালরা আল্লাের শুকলরয়া জ্ঞাপন 
করলে। 

 োদীল  রলয়লে : ‘‘সর্ িযলক্ত মানুলষর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কলরলন 
স  আল্লাের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কলরলন।’’2 তাই  িযপ্রথম আমার 
লপতার েনয সদা‘আ কলর, আল্লাে সর্ন তালক মাগলফরাত ও রােমাত 
দ্বারা সিিন কলর সনন। র্ার  িযাত্মক সচিার ফলিই েয়ত আল্লাে 
তাাঁর রেমলত দ্বীলন ইিলমর  ালথ লনলেলক  াংলিি রাখার তওলফক্ব 
লদলয়লেন। লর্লন দীঘয লদন  রকারী মাদ্রা ায় োদীল র সখদমাত 
করলিও আমালক শুধু এেনয কওলম মাদ্রা ায় পলড়লয়লেন র্ালত কলর 
আমার মালঝ ইিলম দক্ষতা ও  ুন্নালতর পািলি এই দুলট লেলন  

                                                            
2 লতরলমর্ী,  ুনান, সর্ সতামার প্রলত দয়া কলরলে তার শুকলরয়া অনুলেদ, 
নাং:১৯৫৫। োলদ লট  েীে লিগাইলরলে। 
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অলেযত েয়। োলন না তাাঁর এ আশা কতটুকু কার্যকর েলয়লে। আে 
লতলন েীলিত থাকলি এই কু্ষদ্র সমেনতলট সদখলি েয়ত অতযন্ত খুলশ 
েলতন। আল্লাে সর্ন এই সখদমাতটুকু ক্বিুি কলরন। ক্বিুি েলি 
োদীল র িাষায় লতলন অিশযই এর েওয়ালির অাংশ পালিন।  

এরপর শুকলরয়া জ্ঞাপন করলে আমার  কি উস্তাদলদর র্ালদর 
সর্াগযতা ও পলরেলমর ফলিই আমার মালঝ সর্টুকুই সোক ইিলমর 
িীে িপন েলয়লে। তালদর ইিলম অনুদালনর  ালথ  ালথ লিলিন্ন 
েলনর আলরা লিলিন্ন ধরলণর অনুদান রলয়লে, সোট পলর লর 
লিস্তালরত আলিাচনার অিকাশ সনই। এক কথায় েীলিত  িার 
কৃতজ্ঞতা, দীঘয িরকতময় োয়াত কামনা এিাং মৃতলদর েনয রােমাত 
ও মাগলফরালতর সদা‘আ করলে।  

একেলনর নাম লনলিই আলরকেলনর অিমূিযায়ন নয়, এর 
আলিালক র্ার নাম উলল্লখ না কলর পারলে না, লতলন েলিন আমার 
উস্তার্ মুেতারাম মুফলত আিুি কািাম র্াকালরয়া। র্ার ইিলম  ে 
লিলিন্ন অনুদান আমার রলক্তর প্রলতলট কণায় কণায়। তাাঁর ঋন 
পলরলশাধ করা আমার পলক্ষ কখলনাই  ম্ভি নয়। দ্বীলন ইিলমর 
লকলিত র্া লকেুই অেযন কলরলে তার ল াংেিাগই মূিত তাাঁর  ালথ 
দীঘয লদলনর  ুেিলতর ফ ি িলি মলন কলর। েক্ব সিাঝার পর কালরা 
সদাোই লদলয় এক ইলি না  রার সচিা মূিত তাাঁরই দীক্ষা। আলরা 
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লকেু লিখার ইো থাকলিও এ কথাগুলিা লিখলতই চকু্ষ েিেি 
করায় আর লিখলত পারলে না। আশাকলর লতলন আমার এই কু্ষদ্র 
রচনা সদলখ আনলিত েলিন এিাং এলটলক আমার মালঝ তাাঁর লনলের 
দীক্ষার প্রকাশ মলন কলর আমার েনয সদা‘আ করলিন। সদা‘আ কলর 
আল্লাে তাাঁর োয়াতলক িরকতময় কলর তুিুন। োলতলক তাাঁর সথলক 
উপকৃত েওয়ার ধারািালেকতা দীঘয কলর লদন। 

রচনালট লিখার সক্ষলত্র আলরা র্ারা উৎ াে উেীপনা লদলয় 
 াে  লদলয়লেন তালদর  িার শুকলরয়া জ্ঞাপন করলে। লিলশষ কলর 
মাওিানা আেুল্লাে মান ুর ও আমার অতযন্ত সেেিােন োত্র োলফে 
মাওিানা ইয়াহ্ইয়া রচনালটর প্রুফ সদখার কি িরণ করায় 
তালদরলক অ াংখয ধনযিালদর  ালথ  ালথ তালদর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করলে। আল্লাে তালদরলক োর্ালয় খাইর দান করুন। 

 রচনালট লিখলত োদীল র সক্ষলত্র একমাত্র  েীে োদীল র 
উপলরই লনিযর করা েলয়লে। দু-একলট ো ান পর্যালয়র োদী  উলল্লখ 
করা েলয়লে র্া মুোলে ীলন সকরালমর লনকট গ্রেণলর্াগয। দ‘লয়ফ িা 
দুিযি সকালনা োদীল র উপর লনিযর করা েয় লন। 

 লনিুযি তথয প্রদালনর িলক্ষ, প্রলতলট োদী , অনযানয তথয, 
কালরা উদৃ্ধলতর উপর লনিযর না কলর মূি লকতাি সদলখ স খান সথলক 
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িণযনা করা েলয়লে।  ালথ  ালথ প্রলতলট োদীল র অধযায়, অনুলেদ 
উলল্লখ করার সচিা করা েলয়লে, র্ালত মুদ্রলনর কমলিলশর কারলণ 
োদী  িা অনযানয তথয অনু ন্ধান কলর সির করলত সিগ সপলত না 
েয়। 

 োদী   ে অনযানয তথয ূত্র লটকা আকালর িাাংিায় উলল্ললখর 
 ালথ  ালথ আলিমগলণর  ুলিধালথয মূি মতলনর পাশাপালশ আরিীলত 
তা উলল্লখ করা েলয়লে। 

 প্রলতলট তথয ূত্র উলল্ললখর পাশাপালশ  াধযানূর্ায়ী িলণযত 
লকতালির লিখলকর নাম, তাাঁর েন্ম-মৃতুয িা শুধু মৃতুয  ন মূি িইলয় 
অথিা লটকায় উলল্লখ করার সচিা করা েলয়লে। র্ালত তাাঁর রু্গ সদলখ 
আ িালফয়যাত তথা ল লনয়ালরলটর মূিযায়ণ করা েয়। 

 োদীল র িণযনায় লিষয়িস্তু এক থাকা  লত্বও অলনক  ময় 
শলের  ামানয িযলতক্রম থালক। তাই অলনক োদী  একালধক 
লকতালি থাকা  লত্বও একালধক লকতালির উদৃ্ধলত সদওয়া েয় লন। 
িরাং সর্ োদী লট উলল্লখ করা েলয়লে তা োদীল র সর্ লকতালি হুিহু 
রলয়লে শুধুমাত্র স ই লকতালির উদৃ্ধলত সদওয়া েলয়লে।  

 লনলের ইিলম ও িাষাগত দুিযিতা থাকা  লত্বও এ লিষলয় 
রচনার কালে োত সদওয়ার  াে  সর্াগার কারণ পা কগণ 
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আশাকলর িুঝলত সপলরলেন। িুি েলত পালর এই আশায় সকালনা 
লকেু না লিখলি আে পৃলথিীলত সকালনা রচনাই থাকত না। িুলির 
উলবয থাকার মু‘লের্া একমাত্র আল্লাের কািালমর। ‘মানুষ মাত্রই 
িুি’ এই প্রিাদ লর্লন লিশ্বা  কলরন, লতলন িুলির  মালিাচনা কলরন 
না। নিীগণ োড়া সকউই সর্খালন িুলির উলবয নয়, স খালন আমার 
মত দুিযলির কথা কী েলত পালর। তাই িুি থাকলিই। আপনার 
কাে েলে ‘‘দীন উপলদলশর নাম’’ লেল লি িাস্তি িুলির 
 াংলশাধলনর পথ সখাাঁো। র্থা াধয লিশুদ্ধ কথা লিখার সচিা কলরলে, 
তিুও িুি েওয়াই স্বািালিক। তাই সর্ সকালনা ইিলম, িাষাগত, 
তথযগত িুি কালরা দৃলিলগাচর েলি আমালক অিগত করা আপনার 
ইিলম আমানত মলন করলিন। আপনার  ল ক পরামশয েদ্ধার  ালথ 
 াদলর গ্রেণ কলর পরিতযী  াংস্করলণ তা  াংলশাধলনর সচিা করা 
েলি। ইনশা-আল্লাে। 

 

লিনীত: সমাস্তফা স ালেি লেিািী 
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 ুন্নালতর পলরচয় ও গুরুত্ব 

  ুন্নালতর পলরচয় ও গুরুত্ব অলনক েরুরী ও দীঘয লিষয়। 
শরয়ী লিধালনর লদ্বতীয় উৎ  এই  ুন্নাত, তাই তা অলনক দীঘয 
েওয়ার কথা। উিামালয় সকরাম এ লিষলয়র উপর অলনক লকতাি 
রচনা কলরলেন।3 আমালদর মূি আলিাচনা  ুন্নাত িা লিদ‘আত লনলয় 
নয়। তাই এ লিষয় লনলয় আলিাচনা করার কথা নয়। তথালপ 
প্রচলিত লিলিন্ন খতম র্া আমালদর মূি আলিাচনার লিষয় তা িুঝলত 
 ুন্নাত ও লিদ‘আত সিাঝার লিকল্প সনই। তাই অতযন্ত  াংলক্ষলপ দুলট 
লিষলয়ই এলকিালরই  ামানয আলিাচনার সচিা করি ইনশা আল্লাে। 
র্ালত কলর খতলমর তাৎপর্য িুঝা আমালদর েনয  েে েলয় র্ায়। 
িাস্তি কথা েলিা, লর্লন প্রকৃতপক্ষ  ুন্নাত ও লিদ‘আত লচলন 
লনলয়লেন তার কালে প্রচলিত খতলমর তাৎপর্য আলিাচনা কলর 
সিাঝািার প্রলয়ােন সনই। র্াই সোক, অতযন্ত  াংলক্ষপ্ত আলিাচনার 
                                                            
3 িাাংিািাষীলদর েনয এ লিষলয়র উপর প্রখযাত আলিলম দীন ড. সখািকার 
আিদুল্লাে োোলঙ্গর রলচত ‘এহ্ইয়াউ   ুনান’ িইলট আমার ধারণা মলত 
অলদ্বতীয় এিাং অতুিনীয়।  াধারলণর সচলয় আলিমলদর েনয িইলট অতযন্ত সিলশ 
উপকারী িলি পলড় িুঝলত সপলরলে।  িইলট পলড় মন্তিয করার েনয  উিামালয় 
সকরালমর কালে অনুলরাধ রইি। উনার প্রলতলট িই এলককলট তােদীলদ সখদমাত 
িলি অধলমর কালে মলন েলয়লে। আল্লাে উনার োয়াতলক িরকতময় কলর 
দীলনর আলরা সিলশ সখদমাত করার  ুলর্াগ লদন। 
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মাধযলম  ুন্নাত ও লিদ‘আত দুলট লিষয়লক একটু সিাঝার সচিা করি 
ইনশাআল্লাে। আল্লাের তওলফক কাময। 

 ুন্নালতর পলরচয়  

   ুন্নাত শলের শালেক িা আলিধালনক অথয: েলি, প্রলতেলি, 
প্রকৃলত, েীিন পদ্ধলত, কমযধারা, রীলত, আদশয ইতযালদ।4 শরয়ী 
পালরিালষক অথয উলল্লখ করলত ইিনু মানরু্র5 লিলখন: 

وإذا أطلقت يف الرشع فإنما يراد بها ما أمر به انليب صىل اهلل "
عليه وسلم ونىه عنه وندب إيله قوال وفعال مما لم ينطق به 

الرشع الكتاب والسنة أي  الكتاب العزيز وهلذا يقال يف أدلة
 ".القرآن واحلديث

‘‘তলি র্খন শরীয়লত  ুন্নাত শেলট প্রলয়াগ করা েয় 
তখন এর দ্বারা উলেশয েয়, নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লাম সর্  ি লিষলয়র আলদশ কলরলেন, সর্  ি 

                                                            
4 ইিনু মানরু্র, লি ানুি আরি, মাোে: سنن , ১৩/১২৪। 
5 আরিী িাষার লিশাি শে িান্ডার  ম্বলিত লিখযাত অলিধান ‘লি ানুি-আরি’ এর 
রচলয়তা আিুি ফর্ি োমািুেীন ইিনু মানরু্র আি-আন ারী, েন্ম: ৬৩০ 
ওফাত: ৭১১ লেেরী, সমাতালিক: ১২৩২-১৩১১ ঈ ায়ী। মূি আলিক্বী িাংশীয়, 
তলি তার েন্ম ও মৃতুয লমশলর। (আি-আ‘িাম: ৭/১০৮। 
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সথলক লনলষধ কলরলেন, কথা ও কলমযর মাধযলম সর্ 
লদলক আহ্বান কলরলেন, র্া  ম্মালনত লকতাি কুরআলন 
িিা েয় লন। এ েনযই িিা েয়, শরীয়লতর দিীি 
লকতাি ও  ুন্নাত। অথযাৎ োদী  এিাং কুরআন’’6 

উ ূলি লফকলের লকতািালদলত  ুন্নালতর  াংজ্ঞায় িিা 
েলয়লে: 

 -ما صدر عن انليب "السنة يف اصطالح األصويلني يه " 
صىل  -:قوهل: وهذا يشمل" غري القرآن -صىل اهلل عليه وسلم 

، وفعله، وتقريره، وكتابته، وإشارته، وهمه، - عليه وسلماهلل
-1معالم اصول الفقة عند اهل السنة واجلماعة ( ".وتركه 

111) 

‘‘উ ূিীলদর পলরিাষায়  ুন্নাত েলে, ‘‘কুরআন োড়া র্া 
লকেুই নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম সথলক 
প্রকাশ সপলয়লে’’ এই  াংজ্ঞায় নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে 

                                                            
6 লি ানুি আরি, প্রাগুক্ত। 
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ওয়া াল্লালমর কথা, কময, স্বীকৃলত, লিখা, ইলঙ্গত, প্রলতজ্ঞা 
ও িেযন  ুন্নালতর অন্তিুযক্ত।’’7 

আল্লামা শাওকানী8 রাে.  ুন্নালতর  াংজ্ঞালট সর্িালি িণযনা 
কলরন: 

قول : يف اصطالح أهل الرشع فيه: أي: وأما معناها رشًع " 
ُ َعلَْيِه َوَسلىَم  وفعله وتقريره، وتطلق باملعىن العام انليب َصىلى اَّللى

ىلع الواجب وغريه يف عرف أهل اللغة واحلديث، وأما يف عرف 
أهل الفقه فإنما يطلقونها ىلع ما ليس بواجب، وتطلق ىلع ما 

ارشاد الفحول ". )فالن من أهل السنة : يقابل ابلدعة كقوهلم
اىل حتقيق احلق من علم االصول ، الفصل االول، يف معىن 

 (59-1سنة لغة ورشع ال

‘‘শরয়ী পলরিাষায়  ুন্নালতর অথয, অথযাৎ 
শরীয়তলিদলদর পলরিাষায়  ুন্নাত েলে: নিী  াল্লাল্লাহু 

                                                            
7 ড. মুোম্মদ হু াইন ইিন ো ান, মা‘আলিমুি উ ূলিি লফক্বেী ‘ইনদা আেলিস্-
 ুন্নালত ওয়াি োমা‘আে, লদ্বতীয় আলিাচনা,  ুন্নালতর  াংজ্ঞা, পৃিা:১১৮। 

8 মুোম্মদ ইিন আিী ইিন মুোম্মদ ইিন আিদুল্লাে আশ্-শাওকানী। ১১৭৩-
১২৫০ লেেরী, ১৭৬০-১৮৩৪ ঈ ায়ী। ইয়ামান এর  ান‘আর ফক্বীে, 
মুেতালেদ। উ ূি, োদী , লফক্ব্ে, তাফ ীর  িয লিষলয় তার পালন্ডতয ও রচনা 
লিদযমান। 



 

08 

আিাইলে ওয়া াল্লালমর কথা, কাে ও  মথযন। 
িাষালিদ ও োদী  লিশারদলদর লনকট িযাপক অলথয তা 
ওয়ালেি এিাং অনযানয লিষলয়র উপর প্রলয়াগ করা েয়। 
তলি লফক্ব্েলিদলদর পলরিাষায় তারা ওয়ালেি নয় 
এমন লিষলয়র উপর  ুন্নালতর প্রলয়াগ কলর থালকন। 
এর লিপরীলত লিদ‘আত শেলট িযিোর েয়, সর্মন িিা 

েয়: অমুক আেিুস্- ুন্নাে।’’9৭ 

উপলরর  াংজ্ঞা সথলক আমরা িুঝলত সপলরলে সর্, লফক্বলের 
পলরিাষায়  ুন্নালতর একলট অথয, ফরর্ এিাং ওয়ালেি িযতীত অনযানয 
আমি।  

তলি  ুন্নালতর সমৌলিক অথয, রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লালমর  ালিযক েীিন আদশয। ফরর্, ওয়ালেি ও নফি 
 িলকেুর উপর  ুন্নালতর িযিোর োদীল  প্রল দ্ধ।  

সমাটকথা, রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর েীিন 
আদশযই দীন। েীিনাদলশযর লিলিন্ন লদলকর গুরুলত্বর তারতময সথলক 
িা রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর কথা সথলক ফরর্, 

                                                            
9 আল্লামা শাওকানী, ইরশাদুি ফুহুি ইিা তাহ্ক্ক্বীলক্বি োলক্ব লমন ইিলমি উ ূি, 
প্রথম পলরলেদ,  ুন্নালতর আলিধালনক এিাং শরয়ী অথয, ১/৯৫। 
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ওয়ালেি, নফি ইতযালদ শলের িযিোর করা েলয়লে। ইিাদলতর 
মলধয  ুন্নালতর িযলতক্রম মালনই দীলনর মলধয তােলরফ িা পলরিতযন। 
দীনলক আল্লাে তা‘আিা পলরপূণয করার সঘাষণা10 এিাং রা ূি 
 াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর েীিনাদশযই  লিযাচ্চ আদশয িলি 
সঘাষণা11 লদলয় লদলয়লেন। তাই সকালনা ধরলণর কম-সিলশ, সর্াগ-
লিলয়াগ করার  ুলর্াগ সনই। নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম 
র্খন সর্ ইিাদত সর্িালি কলরলেন তা তখন স িালি করলত েলি। 
এর িযলতক্রম করলি তা সখিালফ  ুন্নাত িলি অগ্রােয েলি। 

 ুন্নালতর উপর অলিচি থাকার গুরুত্ব 

 নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর েীিনাদশযলক পূণযাঙ্গরূলপ 
সমলন সনওয়াই একেন মুলমলনর কতযিয। তার েীিনাদলশযর িাইলর 
র্াওয়ার লচন্তা করা মুলমন কল্পনা করলত পালরন না।  ুন্নালতর িাইলর 
র্াওয়ালক লতলন তার আলখরালতর ঝুাঁলক মলন কলরন। মুলমন োলয়র্ 
না-োলয়লর্র িাোল  লিপ্ত না েলয় হুিহু নিীর আদলশযর উপর 
থাকালকই কতযিয মলন কলরন। নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর 
োদী  তালক এক  ুাঁলতা পলরমাণ িাইলর সর্লত সদয় না। কদালচৎ 

                                                            
10  ূরা মালয়দাে, আয়াত: ৩। 
11  ূরা আের্াি, আয়াত: ২১। 
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এমন েলয় সগলি লতলন আল্লাের কালে ক্ষমা প্রাথযনা কলরন। নিী 
 াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম এরশাদ কলরন: 

ما من نىب بعثه اهلل ىف أمة قبىل إال اكن هل من أمته حواريون »
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها ختلف من 
بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو 
 مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من

صحيح مسلم، كتاب االيمان، باب كون (. «اإليمان حبة خردل 
 (111:، رقم...انليه عن املنكر من االيمان

‘‘আল্লাে তা‘আিা আমার পূলিয র্খনই সকালনা োলতর 
মালঝ নিী সপ্ররণ কলরলেন তখনই উম্মালতর মলধয 
তার এমন োওয়ারী ও  াথী লদলয়লেন, র্ারা তাাঁর 
আদশয অনু রণ কলর চিলতন, তার লনলদযশ অক্ষলর 
অক্ষলর পািন করলতন। অনন্তর তালদর পলর এমন ি 
সিাক তালদর স্থিালিলষক্ত েলয়লে, র্ারা মুলখ র্া িলি 
সিড়াত কালে তা পলরণত করত না, আর স  ি কময 
 ম্পাদন করত সর্গুলিার েনয তারা আলদি লেি না। 
এলদর লিরুলদ্ধ র্ারা োত দ্বারা লেোদ করলি তারা 
মুলমন, র্ারা এলদর লিরুলদ্ধ মুলখর কথা দ্বারা লেোদ 
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করলি তারাও মুলমন এিাং র্ারা এলদর লিরুলদ্ধ 
অন্তলরর ঘৃণা দ্বারা লেোদ করলি তারাও মুলমন। এর 
িাইলর  লরষার দানা পলরমানও ঈমান সনই।’’12 

 ুন্নালতর উপর থাকার গুরুত্ব এিাং এর িাইলর র্াওয়ার 
িয়ািেতা উপিলি করলত এই একলট োদী ই র্লথি। কুরআলনর 
একালধক োয়গা এিাং একালধক োদীল  এ লিষলয়র গুরুত্ব সদওয়া 
েলয়লে। আমালদর মূি আলিাচয লিষয়  ুন্নাত নয়, তাই আর সকালনা 
আয়াত িা োদী  উলল্লখ করলে না। 

 াোিালয় সকরাম, তালিঈন, তাি‘লয় তালিঈন, অনু ৃত চার ইমাম  ে 
কিযালণর  াক্ষযপ্রাপ্ত রু্লগর আলিমগণ উপলরাক্ত োদীল র র্থার্থ 
মর্যাদা রক্ষা কলরলেন। আল্লাে তাাঁর দীন তথা নিী  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লাম এর আদশয রক্ষা করার েনযই নিী  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লালমর এমন নালয়ি ততরী কলরলেন। রু্লক্ত িা 
লিলিক দ্বারা দীলনর মলধয নতুন লকেুর  াংলর্ােন, ইিাদলত নতুন 
পদ্ধলত আলিষ্কার ইতযালদর লিরুলদ্ধ  োগ সথলক  িযদা নিী  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লালমর  ুন্নাত  াংরক্ষন করার সচিা কলরলেন এিাং 

                                                            
12  েীে মু লিম, ঈমান অধযায়, অনুলেদ: মি কাে সথলক লনলষধ করা ঈমালনর 
অঙ্গ....,নাং: ১৮৮। 
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 ক্ষম েলয়লেন।  ুন্নালতর িাইলর র্াওয়া মালনই ভ্রালন্তর পথ উমু্মক্ত 
করা এ কথা িুঝলত তালদরলক সিগ সপলত েয় লন।  িযরু্লগই আল্লাে 
তা‘আিা এমন একদি সিালকর মাধযলম তার নিীর  ুন্নাতলক রক্ষা 
করলিন র্ারা নিীর হুিহু  ুন্নালতর উপর থাকার সচিা করলিন। 
 ুন্নালতর িাইলর লকেু সদখলিই র্থা াধয তা প্রলতেত করার সচিা 
করলিন। আল্লাে তা‘আিা আমালদরলক এই দি িা তালদর  েলর্াগী 
লেল লি কিুি করুন। শােওয়ালিউল্লাে মুোলেল  সদেিিী13 রাে. 
 ুন্নালতর উপর থাকার গুরুত্ব িুঝালত উপলরাক্ত োদী   ে আলরা 
লকেু োদী  উলল্ললখর পূলিয লিলখন, 

قد حذرنا انليب صىل اهلل عليه وسلم مداخل اتلحريف " 
وغلظ  انليه عنها ، وأخذ العهود من أمته فيها ، . بأقسامها 

 ".أسباب اتلهاون ترك  األخذ بالسنة فمن أعظم 

                                                            
13 লেলির প্রখযাত মুোেী , আেমদ ইিন আেুর রেীম আশ-শাে ওলিউল্লাে 
সদেিিী। র্ার তােদীলদ িা  াংস্কারমুিক কময আরি ‘আেম  িযেন স্বীকৃত। 
তার লিলখত লিলিন্ন লকতাি এর েিন্ত প্রমান। েন্ম: ১১১৪ লেেরী, ওফাত: 
১১৭৬ লেেরী। আফল াল র লিষয়, উপমোলদলশর এ মোন িযলক্তলত্বর নাম 
আমালদর মুলখ থাকলিও তার লচন্তাধারার িাস্তি সকালনা মূিযায়ন আমালদর মালঝ 
সনই। তাাঁর লচন্তাধারা ও তাাঁর রচনা  মলগ্রর িাস্তি মূিযায়ন আরি আলিমগণ 
কলর থালকন। তাাঁর রচনা তালদর পা য ল লিিা  এর প্রমাণ। 
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‘‘নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম আমালদরলক 
 িযপ্রকার তােলরফ তথা দীলনর লিকৃলত প্রলিশ করালনা 
সথলক  তকয কলরলেন, তােলরফ সথলক কল ার লনলষধ 
কলরলেন, উম্মত সথলক এ িযাপালর প্রলতশ্রুলত 
লনলয়লেন, এ িযাপালর লশলথিতার  িলচলয় িড় কারণ 
েলিা  ুন্নালতর উপর আমি সেলড় সদওয়া...’’14 

এরপর লতলন হুিহু  ুন্নালতর অনুকরণ না করার  তকযতা 
 ম্বলিত লিলিন্ন োদী  উলল্লখ কলরন। আলিাচনা দীঘয েলয় র্ালি 
লিধায় তা উলল্লখ করলে না। পা লকর কালে তার এই আলিাচনালট 
সদলখ লনলত অনুলরাধ রইি।  ারকথায় লতলন  ুন্নালতর মলধয কম 
সিশ,  াংলর্ােন, লিলয়ােন, িাড়ািালড়  িলকেুলকই দীলনর তােরীফ 
িা লিকৃলত গণয কলরলেন এিাং তা লিলিন্ন োদী  দ্বারা প্রমাণ 
কলরলেন। 

  ারকথা েলিা, নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর  ামলগ্রক 
েীিন-পদ্ধলতই  ুন্নাত। র্া লতলন ফরর্ লেল লি কলরলেন তা ফরর্ 
লেল লি পািন করা  ুন্নাত। র্া নফি লেল লি কলরলেন তা নফি 

                                                            
14 মুোলেল  সদেিিী, হুজ্জাতুল্লালেি িালিগাে, লকতাি ও  ুন্নাত আকলড় ধরা 
অধযায়, ১/৩৫৭। 
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লেল লি পািন করা  ুন্নাত। র্া  িযদা কলরলেন তা  িযদা করা, র্া 
মালঝ মালঝ কলরলেন তা মালঝ মালঝ করা  ুন্নাত। র্া  িযদা িেযন 
কলরলেন তা  িযদা িেযন করা, র্া মালঝ মালঝ িেযন কলরলেন তা 
মালঝ মালঝ িেযন করা  ুন্নাত। সর্ই কাে সর্ই পদ্ধলতলত কলরলেন 
তা স ই পদ্ধলতলত পািন করাই  ুন্নাত। সকালনা লকেুলত সিশ কম 
েলিই সখিালফ  ুন্নাত িলি গণয েলি। করণীয় িেযনীয়  কি সক্ষলত্র 
তাাঁরই পদ্ধলত অনু রণ করলত েলি। আনা  ইিনু মালিক 
রালদয়াল্লাহু আনহু সথলক িলণযত একলট োদী  সদখুন: 

جاء ثالث رهط إىل بيوت أزواج انليب صىل اهلل عليه و سلم "
يسألون عن عبادة انليب صىل اهلل عليه و سلم فلما أخربوا 
كأنهم تقالوها فقالوا أين حنن من انليب صىل اهلل عليه و سلم ؟ 
قد غفر اهلل هل ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا 

أنا أصوم ادلهر وال أفطر وقال  فإين أصيل الليل أبدا وقال آخر
اهلل صىل اهلل آخر أنا أعزتل النساء فال أتزوج أبدا فجاء رسول 

أنتم اذلين قلتم كذا وكذا ؟ أما واهلل أيت )عليه و سلم فقال 
ألخشاكم هلل وأتقاكم هل لكين أصوم وأفطر وأصيل وأرقد 

صحيح ". )وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين 
 (6774:كتاب انلاكح، باب الرتغيب يف انلاكح، رقمابلخاري، 
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‘‘লতন িযলক্ত রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লালমর স্ত্রীলদর লনকট লগলয় তাাঁর ইিাদত  ম্পলকয 
লেজ্ঞা া করি। র্খন তালদরলক তাাঁর ইিাদত  ম্পলকয 
োনালনা েলিা প্রশ্নকারী  াোিীগণ রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লালমর ইিাদত লকেুটা কম িািলিন 
িলি মলন েলিা। তারা িিলিন: রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লালমর  ালথ লক আমালদর তুিনা েলত 
পালর? আল্লাে তাাঁর পূিযিতযী ও পরিতযী  কি সগানাে 
ক্ষমা কলর লদলয়লেন। (তাাঁর সকালনা সগানাে সনই, আর 
আমরা সগানাহ্ক্গার উম্মত, আমালদর উলচৎ তাাঁর সচলয় 
সিলশ ইিাদত করা) তখন তালদর একেন িিলিন: 
আলম  িযদা  ারা রাত সেলগ নামার্ পড়ি। অনযেন 
িিলিন: আলম  িযদা সরাো রাখি, কখনই সরাো 
িাঙ্গি না। অনযেন িিলিন: আলম আেীিন নারী 
 াং গয পলরতযাগ করি, কখলনা লিিাে করি না। 
রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম তালদর কথা 
োনলত সপলর তালদর কালে এল  িিলিন: সতামরাই 
লক এমন এমন কথা িলিে? সতামরা সেলন রাখ! আলম 
সতামালদর  কলির সচলয় সিলশ আল্লােলক িয় কলর, 
আলম সতামালদর মলধয  লিযাচ্চ তাক্বওয়ািান। তা  লত্বও 
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আলম মালঝ মালঝ নফি সরাো রালখ, আিার মালঝ 
মালঝ নফি সরাো রাখা পলরতযাগ কলর। রালত লকেু 
 ময় নফি  ািাত আদায় কলর আিার লকেু  ময় 
ঘুমাই। আলম লিিাে কলর। সর্ িযলক্ত আমার  ুন্নাত 
অপেি করি তার  ালথ আমার সকালনা  ম্পকয 
সনই।’’15 

পা ক, একটু গিীরিালি িক্ষয করুন। এখালন লতনেন 
 াোিীর সকউই নাোলয়র্ সকালনা কালের ইো সপাষণ কলরন লন। 
প্রলতযলকই িালিা কালের লনয়ত কলরলেন। নফি নামার্ কতই না 
উত্তম ইিাদত, নফি  ািালতর মাধযলম  ময় কাটালনা মুলমলনর উত্তম 
িযিস্থা রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম লনলেই িলিলেন 
িলি উলল্লখ রলয়লে।16 নফি ল য়াম পািন করা কতই না উত্তম 
কাে। সিলশ সিলশ ইিাদলতর েনয লিিাে শালদলত লনলেলক েলড়ত 
না করা কতই না উত্তম লনয়ত িা কল্পনা। তথালপ এই কমযগুলিালক 

                                                            
15  েীহুি িুখারী, লনকাে অধযায়, লনকালের প্রলত উৎ াে অনুলেদ, নাং: ৪৭৭৬। 
16  ুয়ূতী, আি-োলম‘উি কিীর, োমর্া েরলফ োদী , নাং: ৭৯৩৫, আিিানী, 
 েীে ওয়া দ‘য়ীফুি োলম‘লয়   াগীর, নাং: ৭৩১৭,  েীহুত তারগীি ওয়াত 
তারেীি, তারগীি লফ   ািাত অনুলেদ, নাং:৩৯০, োদী লট ো ান। োদীল র 
ইিারতলট েলে: ‘‘ فليستكرث يستكرث أن استطاع فمن موضوع خري الصالة  ’’ 
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নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম  ুন্নাত অপেি িলি আখযালয়ত 
করলিন তার কারণ লক?  াধারণ অপেি নয়, এমন অপেি র্ার 
কারলণ তাাঁর উম্মলতর অন্তিুযক্ত েওয়া র্ায় না। িােযত তালদর এমন 
লনয়লতর উপর নিীেীর িােিা সদওয়ার কথা লেি। মাশাআল্লাে, 
আিোমদুলিল্লাে, এমন অলনক িােিামুিক শে প্রলয়াগ কলর, আলম 
র্া পালর না সতামরা তা করে িলি তালদরলক িুলক েলড়লয় ধরার 
কথা। আমালদর রু্লক্ত িা   মালের িাস্তি লচত্র এমনলটরই দািী 
রালখ। লকন্তু নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম উলটা তালদর উপর 
রাগ করলিন সকন? িােযত লিষয়লট একটু উলটা মলন েলিও একটু 
গিীরিালি লচন্তা করলি আমালদর েনয এর রে য িুঝলত সকালনা 
 ম যা েলি না। সকননা ইিাদত মূিত কম িা সিলশ করার নাম 
নয়। িরাং আল্লাের হুকুম তাাঁর রা ূলির পদ্ধলতর পূণয অনু রণ কলর 
পািলনর নাম। এখালন র্লদও মূি ইিাদলতর মলধয পূণয অনু রলণর 
তিপলরতয সনই, তথালপ রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর 
েীিনাদলশযর  ালথ তিপলরতয আিশযই। সকননা, রাত কাটালত রা ূি 
 াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর  ুন্নাত েলে, লকেু  ময়  ািাত 
আদায় করা, লকেু  ময় ঘুমালনা। লর্লন  ারা রাত  ািালত কাটালেন 
তাাঁর আমি সিলশ েলিও রাত কাটালনালট রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লালমর  ুন্নাত সমাতালিক নয়। ল ক এমলনিালি ল য়াম ও 
লিিালের লিষয়লটও। এমন আমিকারীর মলন ধীলর ধীলর  ুন্নালতর 
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প্রলত অিজ্ঞা েন্ম সনয়।  ুন্নাত সমাতালিক চিা তার কালে কম মলন 
েয়। সর্মনলট  াোলিলদর মত িযলক্তলত্বর মলন েড় িাাঁধলত শুরু 
কলরলেি িলি িলণযত োদী  সথলকই আমরা িুঝলত পারলে। এলট 
একলট িাস্তি লিষয় র্া আমরা আমালদর  মাে িা আমালদর লনে 
সথলকই র্াচাই করলত পালর। সর্মন ধরুন, এক িযলক্ত রালত এশার 
 ািাত োমালত আদায় কলর ঘুলমলয় পলড়ন, রালতর সশষিালগর 
লদলক উল  তাোজু্জদ পলড়ন এিাং ফেলরর  ািাত োমালত আদায় 
কলরন। আলরক িযলক্ত এশা এিাং ফের োমালত আদালয়র  ালথ 
 ালথ  ারা রাত সেলগ  ািাত আদায় কলরন, স্বািালিকত লদ্বতীয় 
িযলক্তর মলন একথা েড় পাকালি সর্, আলম প্রথম িযলক্তর সচলয় সিলশ 
ইিাদত করলে, তার সথলক আমার কাে উত্তম, সকননা স  লকেু 
 ময় ঘুলমলয় নামালর্র মত সেি ইিাদত সথলক িলিত েলে, 
আল্লাের সশাকর আলম িলিত েলে না। তার মলন একথার েড় না 
পাকালি লতলন প্রথম িযলক্তর মত লকেু  ময় ঘুমালনার কথা। র্লদ 
আমরা ধলরই সনই সর্, লতলন এমন মানুষ র্ার মালঝ এমন কল্পনা 
আ লত পালর না, তলি অনয মানুলষর মলন একথার িীে অিশযই 
িপন েলি।  মালের  াধারণ সথলক লনলয় িড় িড় িযলক্তলত্বর 
কথািাতযা সথলক এমন লিশ্বা  পাওয়া র্ায়। সর্মন সকউ  ারা রাত 
সেলগ ইিাদত করলি তালক ঐ িযলক্তর সচলয় সিলশ তুলি ধরা েয় িা 
সিলশ পরলের্গার মলন করা েয়, লর্লন রালত তাোজু্জদ  ািাত আদায় 
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কলরলেন আিার ঘুলমলয়লেন। সর্মন িিা েয়, অমুক এত িের 
ঘুমানলন, অমুক এত িের এক অরু্ লদলয় এশা এিাং ফের আদায় 
কলরলেন17। এিার আপলন প্রথম িযলক্ত ও লদ্বতীয় িযলক্তলক লনলয় 

রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর  ুন্নালতর  ালথ তুিনা 
করুন। প্রথম েলনর রালতর ইিাদত কম, তলি রাত সকলটলে  ুন্নাত 
সমাতালিক। লদ্বতীয় েলনর রালতর ইিাদত সিলশ, তলি তাাঁর রাত 
হুিহু  ুন্নাত সমাতালিক কালটলন। এই দুই িযলক্তর মালঝ লদ্বতীয় 
িযলক্তর রাত কাটালনালক উত্তম মলন করা  ুন্নালতর প্রলত অিজ্ঞার 
নামান্তর। সকননা র্ার রাত কাটালনা রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লালমর  ালথ লমিি তালক অনুত্তম, আর র্ার রাত কাটালনা 
তাাঁর  ালথ লমলিলন তালক উত্তম মলন করা  ুন্নাতলক অনুত্তম মলন 

                                                            
17 কালরা মলন আ লত পালর, আিু োলনফা রাে. সর্লেতু ৪০ িের এক ওরু্ লদলয় 
এশা ফের আদায় কলরলেন িলি শুনা র্ায়, অতএি তার চলল্লশ িের সখিালফ 
 ুন্নাত িালি রাত সকলটলে, অথচ এমন রাত কাটালনা শুলন রা ূি  াল্লাল্লাহু 
‘আিাইলে ওয়া াল্লাম রাগ কলরলেন। অধলমর সখয়াি মলত এ  ি েলে প্রশাং া 
না িুলঝ প্রশাং ায়  ীমািঙ্গন। এ ি কথার সর্লেতু  েীে সকালনা লিলত্ত সনই, 
 ুতরাাং আিু োলনফার মত মোন পলন্ডত, মুেতালেদ, লর্লন েিহু  ুন্নালতর 
অনু রণ সথলক এক চুি পলরমান  রলত চান না, লিদ‘আত  লিে েলি লর্লন 
 ুন্নাত সেলড় সদওয়ার কথা িলিন,অলনক মা আিা মা াঈি র্ার প্রমাণ িেন 
কলর, এমন িযলক্তর লদলক এ  ি কথা  মৃ্পক্ত করার সকালনা রু্লক্ত িা প্রলয়ােন 
সনই। 
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করা োড়া লকেু নয়। এিালি সিাকলট লিলিন্ন সক্ষলত্র রা ূি  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লালমর পদ্ধলত সথলক  লর র্াওয়া এিাং অনয 
পদ্ধলতলক উত্তম জ্ঞান করা তাাঁর মলন স্থান লনলি। রা ূি  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লালমর সচলয় তাাঁর ইিাদত সিলশ এ কথা লদলি 
িদ্ধমুি েলি। আর এ কারলণই রা ূি  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে 
ওয়া াল্লাম উপলরাক্ত  াোলিলদর উপর তালদর লনয়ত মেৎ থাকা 
 লত্বও রাগ কলরলেন। 

  সমাটকথা:  িযলক্ষলত্র আমালদরলক রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লালমর অনু রণ করলত েলি। তলিই আমরা আমালদরলক 
মুত্তালি‘লয়  ুন্নাত িা  ুন্নাত অনু ারী িলি দািী করলত পারি। 
নামালর্ তার লক লশক্ষা, লতলন কীিালি তা আদায় করলতন, সকালনা 
নামার্লক কতটুকু গুরুত্ব লদলতন। সরাোর সক্ষলত্র তার লক লশক্ষা, 
লতলন সকালনা সরাো কতটুকু গুরুত্ব লদলয় আদায় করলতন। এিালি 
প্রলতলট ইিাদলতর সক্ষলত্র তার লক লশক্ষা, লক পদ্ধলত  িলকেুই 
আমালদরলক তালক ফলিা করলত েলি।  

কুরআন সতিাওয়ালত তাাঁর লক লশক্ষা, লতলন কীিালি কুরআন 
সতিাওয়াত করলতন, কী উলেলশয সতিাওয়াত করলতন, তাাঁর আদশয 
সথলক গ্রেণ করলত েলি। োদীল র সক্ষলত্র লতলন তাাঁর  াোলিলদর লক 
লশক্ষা লদলিন,  াোলিরা োদীল র  ালথ লক আচরণ করলিন, তাাঁর 
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োদীল র মাধযলম আমালদর কী করা উলচত,  িযলক্ষলত্র তাাঁর আদশয 
লিদযমান। এিালি কালিমার সক্ষলত্র লতলন কী লশক্ষা লদলিন, লর্কলরর 
সিিায় তার লশক্ষা কী, লতলন লর্কলর কী কী শে িযিোর কলরলেন, 
লতলন সকান লর্কর সকান পদ্ধলতলত করলতন তা সেলন স ই 
পদ্ধলতলতই আমি করলত েলি। অনুরূপ তা লময়া, সদা‘আ, এক 
কথায় সকালনা আমলির সক্ষলত্রই তার লশক্ষা ও আদলশযর িাইলর 
র্াওয়া র্ালি না। তার আদলশযর িযলতক্রম করলত সকালনা রু্লক্ত সর্াগ 
করা র্ালি না। তলিই আমরা আেিু - ুন্নাে ওয়াি োমালতর 
অনু ারী িলি লনলেলক দািী করলত পারি। আল্লাে আমালদরলক 
তার রা ূলির  ুন্নালতর পূণয অনু রণ করার তওলফক লদন। আমীন। 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

 

 

লিদ‘আলতর পলরচয় ও পলরণাম 

লিদআলতর  াংজ্ঞা 

 লিদ‘আত শলের শালেক অথয নি উদ্ভািন। প্রখযাত িাষালিদ 
ইিনু মানরু্র লিলখন : ‘‘লিদ‘আত অথয : নতুন  ৃি এিাং দীলনর 

পূণযতার পর র্া উদ্ভািন করা েলয়লে’’।18 লদ্বতীয় অথযলট মূিত 
পলরিালষক। ইিনু ফালর 19 লিদ‘আলতর অথয লিলখন : পূিয নমুনা 
িযলতলরলক সকালনা লকেু  ৃলি করা, শুরু করা িা প্রচিন করা।20  

 লি ানুি আরি অলিধান সথলক আমরা শালেক অলথযর  ালথ 
 ালথ লিদআলতর পলরিালষক অথয োনলত সপলরলে। আলরকটু স্পি 

                                                            
18 ইিনু মানরু্র, লি ানুি আরি, মাোে ‘ بدع ’, ৮/৬।  
19 আরিী িাষা ও  ালেলতযর ইমাম আিুি হু াইন আেমদ ইিনু ফালর  ইিন 
র্াকালরয়া আি-কার্িীলন আর-রালর্, ৩২৯-৩৯৫ লেেরী, ৯৪১-১০০৪ ঈ ায়ী। 

20 ইিনু ফালর , মু‘োমু মাক্বালয়ল ি িুগাে, মাোে ‘ بدع ’, ১/২০৭, লি ানুি 
আরি, প্রাগুক্ত। 
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েওয়ার েনয লফক্বেী পলরিাষায় লিদ‘আলতর সর্  াংজ্ঞা সদওয়া েয় 
তা উলল্লখ করা েি : 

ابلدعة طريقة يف ادلين خمرتعة تضايه الرشعية يقصد "
االعتصام، ابلاب ".)عليها ما يقصد بالطريقة الرشعية بالسلوك

 (64-1،...األول يف تعريف ابلدع وبيان معناها

‘‘লিদ‘আত েলে, দীলনর মলধয আলিষৃ্কত পদ্ধলত, র্া 
শরয়ী পদ্ধলতর  ামি য, এই পদ্ধলতর উপর চিার 
স ই উলেশয র্া শরয়ী পদ্ধলতর উপর চিার 
উলেশয।’’21 

 সকউ সকউ িলিন : 

‘‘দীলনর মলধয আলিষৃ্কত পদ্ধলত, র্া শরয়ী পদ্ধলতর 
 ামি য, এই পদ্ধলতর উপর চিার উলেশয েলিা : 

আল্লাে  ুব্োনাহুর ইিাদলতর মলধয িৃলদ্ধ করা।’’
22 

                                                            
21 আিু ই োক্ব ইিরালেম ইিনু মু া আশ-শালত্বিী আি-মালিকী, ৭৯০ লেেরী, 
আি-ই‘লত াম, প্রথম অনুলেদ, লিদআলতর  াংজ্ঞা ও তার অথয..., ১/২৬।  

22 প্রাগুক্ত। 
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 শরয়ী পদ্ধলত িিলত ইিাদলতর  ুন্নাত পদ্ধলত িুঝালনা েলয়লে। 
সকননা  ুন্নাত পদ্ধলত িা রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম 
ইিাদত োতীয় সর্ লিষলয় লতলন সর্ পদ্ধলত উম্মতলক সদলখলয় লদলয় 
সগলেন তাই শরয়ী পদ্ধলত। এর িাইলর সকালনা শরয়ী পদ্ধলত সনই। 
এই অলথযই আেিুস্ ুন্নাে শলের লিপরীলত আেিুি লিদ‘আে শেলট 
উিামালয় সকরাম প্রলয়াগ কলর থালকন িলি আমরা ইলতাপূলিয সদলখ 
এল লে।  

 লিলিন্ন োদীল  লিদ‘আত িা নি উদ্ভালিত লিষয় িুঝালত 
‘মুহ্ক্দা াত’ শেলটও িযিোর করা েলয়লে, র্া একটু পলরই আমরা 
সদখলত পাি ইনশাআল্লাে। লিদ‘আত িা মুেদা ালতর শরয়ী  াংজ্ঞা 
সথলক আমরা িুঝলত পারিাম সর্, শরীয়লতর পলরিাষায় লিদ‘আত 
শুধুমাত্র ইিাদত সকলিক লিষলয়র  ালথ  মৃ্পক্ত েলি। সর্ সকালনা 
নি অলিসৃ্কত লেলনল র উপর শালেক অলথয লিদআলতর প্রলয়াগ করা 
সগলিও শরয়ী অলথয তার উপর লিদ‘আত শে প্রলয়াগ েলি না এিাং 
তা লিদ‘আত ও মুেদা াত  াংক্রান্ত োদীল র আওতাধীন েলি না। 
সর্মন ধরুন, নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম উলট  ওয়ার েলয় 
 ফর কলরলেন, র্ানিােলনর আলিষ্কার আে আপনালক লিমান 
আলরােন করালে, আপলন লিমান আলরােন কলর  ফর করলেন। 
লিমান নি আলিষ্কার। উলটর পলরিলতয আপলন লিমান আলরােন 
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করলেন। এটালক শরয়ী লিদ‘আত িিা র্ালি না। সকননা উট লিমান 
সকালনালট ইিাদত নয়। এলট একলট িােন মাত্র। তলি িােলন  ওয়ার 
েলত নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম সর্ সদা‘আ পড়লতন, লতলন 
 ফলরর সর্ সদা‘আ পড়লতন তা ইিাদত। এই সদা‘আর মলধয সকালনা 
 াংলর্ােন িা লিলয়ােন করার  ুলর্াগ সনই। এই সদা‘আ লতলন সর্ 
পদ্ধলতলত পড়লতন আমালকও স ই পদ্ধলতলতই পড়লত েলি। রু্লক্তর 
আলিালক এখালন সকালনা পলরিতযন ঘটালনা র্ালি না। সর্মন, উট 
একলট  াধারণ েন্তু, স  মালটলত চলি, নিীেী উলট উ লত এই 
সদা‘আ পড়লতন। আলম আে আকালশ চড়লে, এই সনয়ামত অলনক 
িড়,  ুতরাাং সদা‘আলক একটু িৃলদ্ধ করলত েলি। অথিা নিীেী 
স্বািালিকিালি সদা‘আ পড়লতন, সকননা সনয়ামতলট স্বািালিক লেি, 
লকন্তু আমার সনয়ামতলট অ াধারণ, তাই লিমালন উল ই স েদায় 
পলড় এই সদা‘আ করলত েলি, অথিা স েদায় পলড় সদা‘আলট পড়লি 
েওয়াি সিলশ েলি, এোতীয় লচন্তাধারা  িই ভ্রান্ত। সকননা সদা‘আ 
একলট ইিাদত। আর ইিাদলতর সক্ষলত্র নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লালমর পদ্ধলতর িাইলর র্াওয়ার সকালনা  ুলর্াগ সনই। সগলিই 
তা লিদ‘আত িলি গণয েলি। সমাটকথা : লিদ‘আলতর  ম্পকয 
ইিাদলতর লিষয় ও তার পদ্ধলতর  ালথ। িস্তুর  ালথ এর সকালনা 
 ম্পকয সনই। 
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 েননক িযলক্ত একিার এক লিদ‘আত লিলরাধী আলিমলক লগলয় 
িিলিন : আপনারা  িলকেুই শুধু লিদ‘আত লিদ‘আত কলরন, তলি 
আপলন চশমা পলরলেন সকন? আল্লাের রা ূি লক েীিলন কখলনা 
চশমা পলরলেন? চশমা সতা নিীেীর  মলয় লেি না, তােলি এটা লক 
লিদ‘আত নয়? আলিম িিলিন : িাই, তােলি সতা আপলন লনলেই 
লিদ‘আত। আপলনও সতা নিীেীর  মলয় লেলিন না। লিদ‘আত না 
সিাঝার কারলণই মালঝ মালঝ এমন সকৌতুলকর  ৃলি েয়। চশমা 
সকালনা ইিাদত নয়। তাই এর  ালথ লিদআলতর সকালনা  ম্পকয 
সনই। সর্মন সিাকলট লনলে সকালনা ইিাদত নয়, তাই স  রা ূি 
 াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর  ময় না থাকা, আিার এখন থাকা 
লিদ‘আলতর লিষয় নয়। সর্ ইিাদত িা তার পদ্ধলত রা ূি  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লাম কতৃযক প্রমালণত নয় একমাত্র তার আলিষ্কার 
শরয়ী পলরিাষায় লিদ‘আত িলি গণয েলি।  

লিদআলতর পলরণাম  

 লিদ‘আত মালনই ক্রমান্বলয় দীলনর গলি সথলক সিলরলয় র্াওয়া। 
সকননা দীন রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম কতৃযক অনুলমালদত 
েীিন পদ্ধলতর নাম।  তাাঁর পদ্ধলত সথলক লিলিন্ন রু্লক্তর আলিালক সর্ 
িযলক্ত সিলরলয় পলড়, স  মূিত দীন সথলকই সিলরলয় পলড়। রা ূি 
 াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর পদ্ধলত সথলক সর্ র্তটুকু সির েয়, 
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স  মূিত ততটুকু দীন সথলক সির েয়। তাই এিযাপালর নিী 
 াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম উম্মতলক পূিয সথলক  তকয কলর 
সগলেন, র্ালত কলর রু্লক্তর আলিালক সকউ তাাঁর সদখালনা আদশয ও 
পদ্ধলত সথলক  লর না র্ায়। ইরিার্ ইিন  ালরয়া আস্ ুিালম 
রালদয়াল্লাহু আনহু সথলক িলণযত, লতলন িলিন : 

وعظنا رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم يوما بعد صالة " 
الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب 

إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إيلنا يا رسول : فقال رجل 
 أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإن عبد: اهلل ؟ قال 

حبيش فإنه من يعش منكم يرى اختالفا كثريا وإياكم 
وحمدثات األمور فإنها ضاللة فمن أدرك ذلك منكم فعليه 
 بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بانلواجذ

سنن الرتمذي، كتاب العلم عن رسول اهلل، باب ما جاء يف ". )
 (6474:االخذ بالسنة واجتناب ابلدعة، رقم

‘‘একলদন ফেলরর  ািালতর পর রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লাম আমালদরলক অতযন্ত হৃদয়গ্রােী 
ন ীেত করলিন, এলত  িার সচালখ অশ্রু িলয় সগি, 
হৃদয়গুলিা িীত শলিত েলিা। এক সিাক িলি উ ি : 
লনশ্চয় এলট লিদায়ী ন ীেত, অতএি আপলন আমালদর 
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সথলক কী অলঙ্গকার লনলিন সে আল্লাের রা ূি? 
রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম িিলিন : 
আলম সতামালদরলক আল্লােিীলত অেযলনর ওল য়যত 
(অলঙ্গকার, গুরুত্বপূণয উপলদশ) করলে, সনতার কথা 
মানয ও তাাঁর আনুগলতযর লনলদযশ লদলে, র্লদও স  
োিশী দা  েয়। সকননা সতামালদর মলধয সর্ েীলিত 
থাকলি স  অলনক মতলিলরাধ সদখলত পালি। আর 
সতামরা  ি নি অলিসৃ্কত লিষয় সথলক সিাঁলচ থাকলি, 
সকননা এগুলিা পথভ্রিতা। সতামালদর মলধয সর্ এই 
অিস্থা পালি স  সর্ন আমার  ুন্নাত এিাং খুিাফালয় 
রালশলদলনর  ুন্নাত আকলড় ধলর। সতামরা  ুন্নাতলক 
মালড়র দাাঁত লদলয় আকলড় ধর।’’23 

 লিদ‘আত কালক িলি িুঝলত এিাং তা সথলক  তকয থাকলত 
 ুন্নাত সপ্রলমকলদর েনয এই একলট োদী ই র্লথি। আল্লাের 
রেমলত  িযদা একদি এর উপর লেলিন িলিই  ুন্নাত  াংরলক্ষত 
েলয় আমালদর পর্যন্ত সপৌলেলে। োন্নালত সপৌঁেলত, তার্লকয়ার চূড়ালন্ত 

                                                            
23 লতরলমর্ী,  ুনান, রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম সথলক িলণযত ইিম 
অধযায়,  ুন্নাতলক আকলড় ধরা এিাং লিদ‘আত পলরোর করা অনুলেদ, 
নাং:২৬৭৬, োদী   েীে। 
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উপনীত েলত রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম এর  ুন্নাতই 
আমালদর েনয র্লথি।  ুন্নালতর িাইলর সকালনা লকেুলক সর্ সকালনা 
সক্ষলত্র মলন স্থান সদওয়া মালনই সগামরােীর পথ খুলি সদওয়া, র্া 
উপলরাক্ত োদীল  স্পি। এিালি লিলিন্ন োদীল  রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লাম দীলনর মলধয পলরিতযন পলরিধযন করার কল ন 
পলরণলত  ম্পলকয আমালদরলক  াংিাদ লদলয়লেন।  

 ােি ইিলন  া‘দ, আিু  াঈদ খুদরী রালদয়াল্লাহু আনহুমা সথলক 

িলণযত একলট োদী  সদখুন, নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম 

িলিন: 

إين فرطكم ىلع احلوض من مر يلع رشب ومن رشب لم يظمأ " 
لريدن يلع أقوام أعرفهم ويعرفونين ثم حيال بيين وبينهم، أبدا 

فأقول إنهم مين فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأقول 
صحيح ابلخاري،كتاب الرقاق، ". )سحقا سحقا ملن غري بعدي 

، كتاب الفنت، باب ما جاء يف قول 4616:باب يف احلوض، رقم
 (4466:رقم، ...واتقوا فتنة} اهلل تعاىل 

‘‘আলম সতামালদর আলগ োওলর্ লগলয় সতামালদর েনয 
অলপক্ষা করি। সর্ আমার কালে র্ালি স  (োউর্ 
সথলক) পান করলি, আর সর্ পান করলি স  কখলনা 
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লপপা াতয েলি না। অলনক মানুষ আমার কালে (োওলর্ 
পালন পালনর েনয) আ লি, র্ালদরলক আলম লচনি, 
তারাও আমালক লচনলি, তলি তালদর এিাং আমার 
মালঝ িাাঁধা  ৃলি করা েলি, (আমার কালে আ লত 
সদওয়া েলি না) আলম িিি এরা আমার উম্মত। তখন 
(প্রলত উত্তলর) িিা েলি : আপলন োলনন না, এরা 
আপনার পলর কী  ি নি উদ্ভািন কলরলেি। একথা 
শুলন আলম িিি : র্ারা আমার পর পলরিতযন কলরলেন 
তারা দূর েলয় র্াক, তারা দূর েলয় র্াক!’’24 

ইিাদলতর সর্ সকালনা নিআলিষৃ্কত পদ্ধলত লিদ‘আত। এলত 
েলড়ত েওয়ার কী করুণ পলরণলত তা আমরা িক্ষয করলত সপলরলে। 
সতিাওয়াত, লর্কর, সদা‘আ, দুরূদ ইতযালদর নতুন পদ্ধলত 
আলিস্কালরর কারলণ নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম আমালদরলক 
তালড়লয় লদলি আমালদর মত েতিাগা আর সক আলে? আলরা 
িক্ষযণীয় সর্, নিীেী  িলচলয় সিলশ সর্ লেলন  সথলক িারণ করলতন 
তা েলে লিদ‘আত।  িযদা িারলণর কারণ আশাকলর স্পি েলয়লে।  

                                                            
24  েীহুি িুখারী, লকতািুর লরক্বাক্ব, োউর্ অনুলেদ, নাং: ৬২১২, লকতািুি-লফতান, 
নাং: ৬৬৪৩। 
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এিার নিীেীর খুতিার ল ফাত িণযনার োদী লট সদলখ: 

اا : اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول يف خطبته "
من يهد اهلل فال : حيمد اهلل ويثين عليه بما هو هل أهل ثم يقول 

مضل هل و من يضلل فال هادي هل إن أصدق احلديث كتاب 
اهلل و أحسن اهلدى هدى حممد و رش األمور حمدثاتها و لك 

صحيح ". )ارحمدثة بدعة و لك بدعة ضاللة و لك ضاللة يف انل
 (1719: ، رقمابن خزيمة، باب صفة خطبة انليب 

‘‘রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম তাাঁর 
খুতিায় প্রথলম আল্লাের প্রশাং া ও তার র্থার্থ 
গুণািিী িণযনা করলতন, এরপর িিলতন: র্ালক আল্লাে 
সেদায়াত প্রদান কলরন তালক সকউ সগামরাে করলত 
পালর না, আর র্ালক আল্লাে সগামরাে কলরন তালক 
সকউ সেদায়াত প্রদান করলত পালর না। লনশ্চয় 
 িযালধক  তয কথা আল্লাের লকতাি এিাং  িযালধক 
 ুির আদশয মুোম্মলদর আদশয, নি উদ্ভালিত লিষয় 
 িযালধক লনকৃি, প্রলতযক নি উদ্ভালিত লিষয় লিদ‘আত, 
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প্রলতযক লিদ‘আত ভ্রিতা এিাং এিাং প্রলতযক ভ্রিতা 
োোন্নালম লনলক্ষপ্ত।’’25 

উপলরাক্ত োদী লটর লদলক পা লকর দৃলি আকষযণ করলে। 
রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম তাাঁর েীিলন আমালদর র্ত 
কথা িলি সগলেন  িই োদী । লতলন র্া িলিলেন, র্া করলত লনলদযশ 
লদলয়লেন তা কতিার িলিলেন? লনশ্চয় একিার, দুইিার, লতনিার, 
একালধক িার, সক্ষত্র লিলশলষ অলনক িার। লকন্তু উপলরাক্ত োদীল  
িলণযত কথাগুলিা লতলন কতিার িলিলেন? নিীেী  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে 
ওয়া াল্লাম  তাাঁর েীিলন কতলট খুতিা লদলয়লেন? একলট? দুইলট? 
একালধক? অলনক? অগলণত? র্তিারই লতলন খুতিা লদলয়লেন, 
উপলরর লিষয়গুলিা আলিাচনা করলতন িলি আমরা োনলত 
পারিাম। এখান সথলক একলট ধারণা সনই সর্, রা ূি  াল্লাল্লাহু 
‘আিাইলে ওয়া াল্লাম েীিলন কতিার িলিলেন: ‘‘একমাত্র আদশয 
তাাঁরই আদশয, তাাঁর আদলশযর িাইলরর  িলকেুই নি উদ্ভালিত,  ি 
নি উদ্ভালিত কময লিদ‘আত,  ি লিদ‘আতই সগামরােী এিাং প্রলতযক 
ভ্রিতা োোন্নালম লনলক্ষপ্ত।’’ এোড়া অনযানয োদী লতা আলেই। নিী 

                                                            
25 মুোম্মদ ইিন ই োক্ব ইব্নু খুর্ায়মাে আ - ুিামী, ২২৩-৩১১ লেেরী,  েীে 
ইিনু খুর্ায়মাে, নিীেী  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম এর খুতিার গুণািিী 
অনুলেদ, নাং ১৮৭৫। 
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 াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম এর আদশয িলেিূযত সকালনা আমি 
গ্রেণলর্াগয নয়, চাই তা সর্ সকালনা উলেলশযই সোক না সকন। 

আলয়শা রালদয়াল্লাহু আনো সথলক িলণযত োদী লট সদখুন: 

من أحدث يف أمرنا هذا " :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
صحيح ابلخاري، كتاب الصلح، باب إذا )". ما ليس فيه فهو رد

، صحيح 6992: اصطلحوا ىلع صلح جور فالصلح مردود، رقم
مسلم، كتاب األقضية، باب نقض األحاكم ابلاطلة ورد حمدثات 

 (6915: األمور، رقم

‘‘রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম িলিন: 
আমালদর এই দীলন সর্ িযলক্ত নতুন লকেু উদ্ভািন 
করলি তা প্রতযাখযাত।’’26 

 এই েলিা লিদ‘আলতর অিস্থা। আমলির সক্ষলত্র  ুন্নালতর 
লিপরীত লচন্তা মালনই লিদআলত লিপ্ত েওয়ার প্রলক্রয়া, আর লিদ‘আত 
মালনই দীন বাংল র প্রলক্রয়া। তাই  াোিালয় সকরাম ও কিযাণপ্রাপ্ত 
                                                            
26  েীহুি িুখারী,  লন্ধ অধযায়, অনুলেদ: অনযালয়র উপর সিালকরা  লন্ধিদ্ধ েলি 
তা প্রতযাখযানলর্াগয, নাং: ২৫৫০,  েীে মু লিম, লিচার  াংক্রান্ত অধযায়, 
অনুলেদ: িালতি ল ন্ধান্ত খিন এিাং লিদ‘আলত কার্যকািাপ প্রতযাখযান, নাং: 
৪৫৮৯। 
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রু্গ তথা খাইরুি কু্বরুলনর আলিমলদরলক এিযাপালর  িযালধক  তকয 
থাকলত সদখা সগলে। লিদ‘আত দূলরর কথা, লিদ‘আলতর  লিেরু্ক্ত 
লিষয়লকও তারা প্রতযাখযান কলর চলিলেন। এ িযাপালর ইমাম আিু 
োলনফা রাে.সক এতই  তকয থাকলত সদখা র্ায় সর্, প্রমালণত 
 ুন্নালতর মালঝও  মানযতম সেরলফর েলিই লতলন তা লিদ‘আত িলি 
আখযালয়ত করলতন এিাং এ সথলক লিরত থাকার লনলদযশ লদলতন। 
লফক্বলে োনালফলত লিদযমান অ াংখয মা ‘আিা এর েিন্ত প্রমাণ। 
এলথলকই োনাফী মার্োলির ল দ্ধান্ত েলিা: সকালনা লিষয়  ুন্নাত ও 
লিদ‘আলতর মালঝ  াংশয়রু্ক্ত েলি তা লিদ‘আত িলি গণয কলর 
পলরোর করলত েলি। কারণ কােলট র্লদ িাস্তলিই  ুন্নাত েলয় থালক 
তলি সেলড় লদলি সগানাহ্ক্গার েলি না, শুধুমাত্র েওয়াি সথলক িলিত 
েলি, লকন্তু লিদ‘আত েলয় থাকলি সগানাহ্ েলি। তাই ইমাম আিু 
োলনফা রাে. এমন কাে ঝুাঁলকপূণয িলি মলন করলতন। আর ঝুাঁলকপূণয 

লিষয় এলড়লয় চিাই জ্ঞালনর কাে। আল্লামা  ারাখ ী
27
 লিলখন: 

وما تردد بني ابلدعة والسنة يرتكه ألن ترك ابلدعة الزم "
 ا (164-6املبسوط،".)وأداء السنة غري الزم 

                                                            
27 শাম ুি আলয়ম্মাে মুোম্মদ ইিন আেমদ ইিন  াোি আস্- াখযাল , োনাফী 
মার্োলির অনযতম মুেতালেদ আলিম। ওফাত: ৪৮৩ লেেরী, সমাতালিক ১০৮০ 
ঈ ায়ী। (আি-আ‘িাম: ৫/৩১৫) 
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‘‘আর সর্ লিষয়লট লিদ‘আতও েলত পালর আিার 
 ুন্নাতও েলত পালর িলি উিয়  ম্ভািনা রলয়লে এমন 
লিষয় পলরতযাগ করলি, সকননা লিদ‘আত পলরতযাগ 
করা অপলরোর্য েরুরী, আর  ুন্নাত পািন করা 
অপলরোর্য নয়।’’28 

লতলন অনযত্র লিলখন: 

وما تردد بني املباح وابلدعة ال يؤىت به فإن اتلحرز عن "
-6".)وما تردد بني السنة وابلدعة ال يؤىت به... ابلدعة واجب

697) 

‘‘সর্ লিষয়লট তিধও েলত পালর আিার লিদ‘আত েলত 
পালর িলি উিয়  ম্ভািনা রলয়লে এমন লিষলয়র উপর 
আমি করা র্ালি না, সকননা লিদ‘আত পলরোর কলর 
চিা ওয়ালেি,... এিাং সর্ কাে  ুন্নাতও েলত পালর 
আিার লিদ‘আতও েলত পালর িলি উিয়  ম্ভািনা 
রলয়লে এমন কাে করা র্ালি না।’’29 

                                                            
28  াখযা ী, আি-মাি ূত,২/১৪৬। 
29 প্রাগুক্ত,৩/৩৫৭। 
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 এই লেি খাইরুি কু্বরুন সথলক লনলয় োনাফী মার্োলির 
মূিধারার আলিমলদর আদশয। তাই লিলিন্ন সদা‘আ দুরূদ ইতযালদর 
মালঝ নতুন সর্ সকালনা  াংলর্ােলনর  িই তালদর রু্লগর অলনক 
পলরর  ৃি িলি সদখলত পালিন। 

এখন লিলিন্ন আমি, আমলির লিলিন্ন পদ্ধলত, দুরূলদর লিলিন্ন 
পদ্ধলত, লর্কলরর লিলিন্ন পন্থা,  াংলর্ােন লিলয়ােন। সদা‘আ, লর্কর, 
তা িীে, তােিীি ইতযালদর নতুন  াংখযা ও তার িাি লনধযারণ। 
ইিাদলতর নতুন নতুন উলেলশযর প্রণয়ন কলর র্লদ িলি তা 
লিদ‘আত নয় তলি, আলম আমার লনলেলক  লম্বাধন কলর িিি: তুলম 
পৃলথিীর কাউলক লিদ‘আলত িলি আখযালয়ত কলরা না। রা ূলির 
আদশয ও উলেশয িলেযত েলয় সতামার কাে র্লদ লিদ‘আত না েয়, 
তলি র্ালক তুলম লিদ‘আলত িিে তাাঁর কাে লিদ‘আত েলি সকন? 
সতামার িানালনা পদ্ধলত রা ূি  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম এর 
পন্থায় না েলিও তুলম সতামার ইিম, কুরআন, োদী , রু্লক্ত ইতযালদর 
অকাটয (?) দিীি দ্বারা োলয়র্ প্রমাণ করলত পার। তলি তুলম র্ালক 
লিদ‘আলত িিে তাাঁর কালেও সতামার মত োোলরা দিীি রলয়লে। 
আলিাচনা আর দীঘয না কলর আমালদর মূি লিষলয় চলি র্ালে। 
আল্লাে আমালদরলক  ল কিালি লিদ‘আত িুঝা ও তা এলড়লয় চিার 
তওলফক লদন। আমীন।  
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খতম শলের অথয ও প্রলয়াগ 

 ‘খতম’ শেলট মূিত আরিী ‘ خمتم ’  শলের িাাংিা িযিোর। 

র্ার মূি অথয েলে : সকালনা িস্তুলত সমাের িাগালনা িা তালক 
ল িরু্ক্ত করা। কময রু্লগ শেলটর অথয েয়, কােলট সশষ করা। 
এিালি লিলিন্ন শেলর্ালগ তার লিলিন্ন অথয েয় সর্মন, মালট দ্বারা মুখ 
িন্ধ করা, এলড়লয় র্াওয়া, হৃদলয় সমাের এাঁলট সদওয়া তথা অিুঝ 
কলর সদওয়া, সকালনা িস্তুর সশলষ সপৌঁো ইতযালদ। লকতাি িা কুরআন 
শেলর্ালগ তার অথয েয়:  মূ্পণযটুকু পলড় সশষ করা।30  

 কুরআলন শেলট লক্রয়ামুলি শুধুমাত্র হৃদলয় সমাের এাঁলট 
সদওয়ার অলথয িযিোর করা েলয়লে। সর্মন : 

ى  ّلَله ٱ َخَتمَ  ﴿ ى  قهلهوبِِهم   ََعَ ى  عِِهم   َسم   َوََعَ ب   َوََعَ
َ
َوة    َصىرِهِم  أ  ِغَشى

م    [ا7:اابلقوة]ا﴾ ٧ َعِظيم   َعَذاب   َولَهه

‘‘আল্লাে তালদর হৃদলয় ও কালন সমাের এাঁলট 
লদলয়লেন, আর তালদর সচালখর উপর রলয়লে আিরণ 
রলয়লে’’।31 

                                                            
30 ইিনু মানরু্র, লি ানুি আরি, মাোে: ‘ خمتم ’ ১২/১৬৩। 
31  ূরা িাক্বারা, ৭। 
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  তলি লিলিন্ন োদীল  ‘خمتم’ সশষ করা অলথয িযিোর েলয়লে। 
সর্মন আয়াতলট সশষ পর্যন্ত পড়া,  ুরালট সশষ পর্যন্ত পড়া ইতযালদ 
শে োদীল  িযিোর েলয়লে। সশষ পর্যন্ত পড়া িিলত সর্মন পুলরাটা 
পড়া িুঝায়, সতমলন সর্ সকালনা োয়গা সথলক শুরু কলর সশষ পর্যন্ত 
সপৌেলিও এ শে িযিোর েয়। এ সক্ষলত্র পুলরা  ূরা পড়া উলেশয 
নয়। সর্মন, ইিলন আব্বা  রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা সথলক িলণযত 
োদীল , লতলন নিী  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লামলক ঘুম সথলক উল  
লম ওয়াক ও ওরু্ করার পর  ূরা আলি ইমরালনর ১৯০ নাং আয়াত 
সথলক পড়লত শুলনন, অতঃপর ইিলন আব্বা  রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 
িলিন :  

صحيح مسلم، باب ادلعء ...". )فقرأ هؤالء اآليات حىت ختم السورة" 
 (1169:يف صالة الليل وقيامه، رقم

‘‘অতঃপর লতলন (রা ূি ) এই আয়াতগুলিা পলড়ন, 
এমনলক  ূরা সশষ কলরন’’।32 

এখালন  ূরা খতম িিলত পুলরা  ূরা পড়া নয়, িরাং ১৯০ নাং আয়াত 
সথলক শুরু কলর  ূরার সশষ পর্যন্ত পড়া। 

                                                            
32  েীে মু লিম,  ািাত অধযায়, রালতর  ািালত দু‘আ ও রালত োগা অনুলেদ, 
নাং:১৮৩৫। 
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 কুরআন  মূ্পণযটা পড়ার সক্ষলত্র খতম শলের িযিোর 
 াোলিলদর মলধয লেি। তলি ‘োদী  খতম’ িা ‘োদী লট খতম’ 
এমন সকালনা িযিোর িা প্রলয়াগ তালদর মালঝ লেি িলি োনলত 
পালর লন। ‘খতলম িুখারী’র আলিাচনায় এমন িযিোর না থাকার 
কারণ আমরা িুঝলত পারি ইন-শাআল্লাে। তলি োদী লট খতম 
িিলত তা পুলরাটা পড়া িুঝালি। তাই সকউ একলট োদী  পলড় 
োদী লট খতম কলরলে িিলত সকালনা িাধা সনই। এিালি খতলম 
সদা‘আ ইউনু  িিলি পুলরা সদা‘আটা পড়া িুঝালি, র্লদও এমন 
িিার প্রচিন লেি না। লকন্তু খতলম ইউনু  িিলি: এতিার পড়া, 
অমুক খতম িিলি: এতিার পড়া, তমুক খতম িিলি এতিার পড়া, 
এ ি িযিোর  মূ্পণয নতুন মনগড়া িানালনা।  

 খতম শেলট সশষ পর্যন্ত সপৌঁো িা পুলরাটা পড়ার অলথয 
িযিোর েলিও ‘খতম করালনা’ িা ‘খতম পড়ালনা’, এমন সকালনা 
িযিোর িা প্রলয়াগ না  াোলিলদর রু্লগ লেি, না খাইরুি কু্বরুলন 
লেি। সকননা কুরআন, োদী , সদা‘আ, দুরূদ, লর্কর ইতযালদর 
আমলির এই ল লেম িা পদ্ধলতলট এলকিালরই নতুন। তাই ‘খতম’ 
শলের শালেক অথয অলিধালন সপলিও আমালদর ল লেলমর তার 
পালরিালষক সকালনা অথয আেলি ইিমলদর সকালনা লকতালি পালিন 
না। আমরা ‘খতম’ িিলত র্া িুলঝ এ  িলকেু স ানািীরু্গ দূলরর 



 

50 

কথা, মুোক্কীক্ব সকালনা আলিম সথলক এ গুলিার আলিষ্কার েয়লন িলি 
পলরস্কার িুঝা র্ায়। আমালদর োনামলত প্রচলিত সর্ খতমগুলিা 
রলয়লে স গুলিার আলিাচনায় আমরা এগুলিার তাৎপর্য, র্থাথযতা, 
গ্রেণলর্াগযতা  ম্পলকয োনলত সচিা করি।  

 মোগ্রন্থ আিকুরআন আল্লাের কািাম এিাং প্রলতলট মানুলষর 
েীিন লিধান। এর গুরুত্ব কালরা কালে অোনা নয়। তাই  িযপ্রথম 
আমালদর  মালে অলধকোলর প্রচলিত এই মোগ্রন্থ আি কুরআলনর 
খতম লদলয়ই শুরু করলে। লনলে কুরআন না পলড়, কুরআলনর লশক্ষা 
লনলে গ্রেণ না কলর, সর্ সকালনা কারলণ অনযলক িাড়া কলর কুরআন 
পলড়লয় সনওয়ার র্থাথযতা কতটুকু তা আলিাচনা করলি িুঝলত পারি 
ইনশাআল্লাে। আল্লাের তওলফক কাময। 
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খতলম কুরআন 

 কুরআন প্রলতলট মু লিলমর েীিন লিধান। এই কুরআন তালক 
লনয়লমত সতিাওয়াত করলত েলি এিাং এর মময িুলঝ তদনুর্ায়ী 
েীিন পলরচািনা করলত েলি। কুরআন লশক্ষা ও সতিাওয়ালতর 
ফলর্িত লিলিন্ন োদীল  িলণযত েলয়লে। নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লাম এরশাদ কলরন, 

صحيح ابلخاري، كتاب ) «خريكم من تعلم القرآن وعلمه»
 (فضائل القرآن، باب خريكم من تعلم القرآن وعلمه

‘‘সতামালদর মলধয স  িযলক্ত  লিযাত্তম, সর্ লনলে 

কুরআন লশক্ষা কলর এিাং অপরলক লশক্ষা সদয়’’।33১ 

 এিালি কুরআন সতিাওয়ালতর সিিায় নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে 

ওয়া াল্লাম এরশাদ কলরন, 

. مثل اذلي يقرأ القرآن اكألترجة طعمها طيب ورحيها طيب " 
واذلي ال يقرأ القرآن اكتلمرة طعمها طيب وال ريح هلا ومثل 

                                                            
33  েীহুি িুখারী, কুরআলনর ফলর্িত  মূে অধযায়, অনুলেদ: সতামালদর মলধয স  
িযলক্ত উত্তম সর্ লনলে কুরআন লশলখ এিাং অপরলক লশখায়, নাং:৪৭৩৯। 
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الفاجر اذلي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها 
ومثل الفاجر اذلي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة طعمها . مر 

ب فضل القرآن ىلع سائر صحيح ابلخاري، با". )مر وال ريح هلا
 (الالكم

‘‘কুরআন পা কারী (মুলমলনর) উদােরণ  ুস্বাদু 
 ুগন্ধরু্ক্ত সিিুর নযায়। আর সর্ (মুলমন) কুরআন পা  
কলর না তার উদােরণ এমন সখেুলরর মত র্া 
 ুগন্ধেীন তলি সখলত  ুস্বাদু। আর সর্ ফাল ক কুরআন 
পা  কলর তার উদােরণ রায়োন োতীয় গুলের মত 
র্ার  ুগন্ধ আলে লকন্তু সখলত লিস্বাদরু্ক্ত। আর সর্ 
ফাল ক কুরআন সতিাওয়াত কলর না তার উদােরণ ঐ 
মাকাি ফলির মত র্া সখলতও লিস্বাদ (লতক্ত) আিার 

সকালনা  ুঘ্রানও সনই।
34 

রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম আলরা এরশাদ কলরন, 

                                                            
34  েীহুি িুখারী, কুরআলনর ফলর্িত মূে অধযায়, অনুলেদ:  ি কািালমর উপর 
কুরআলনর সেিত্ব, নাং:৪৭৩৯,  েীে মু লিম, কুরআলনর ফলর্িত মূে অধযায়, 
োলফলে কুরআলনর মর্যাদা অনুলেদ, নাং:১৮৯৬।  
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واحلسنة بعرش من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله به حسنة " 
أمثاهلا ال أقول آلم حرف ولكن ألف حرف والم حرف 

سنن الرتمذي، باب فيمن قرأ حرفا من ". ) وميم حرف 
 (القرآن ما هل من األجر

‘‘সর্ িযলক্ত কুরআলনর একলট অক্ষর লতিাওয়াত 
করলি আল্লাে তার আমিনামায় একলট সনকী প্রদান 
কলরন, আর এই সনকীলট দশলট সনকীর  মান। 
আলম িলি না, ‘‘ الم ’’  একলট অক্ষর, িরাং ‘‘ أ ’’ 
একলট অক্ষর, ‘‘ل ’’ একলট অক্ষর, ‘‘ م ’’ একলট 
অক্ষর’’।35 

 কুরআন সতিাওয়ালতর এত মর্যাদা, গুরুত্ব, েওয়াি কুরআন 

োদী  সথলক প্রমালণত থাকা  লত্বও প্রচলিত খতলমর রূপলরখায় নিী 

আদশয ও  াোিা আদলশযর তিপলরতয থাকার কারলণ এই কুরআন 

খতলমর হুকুম র্লদ না িাচক েয় তলি র্ার সকালনা অলস্তত্ব নিী 

                                                            
35  ুনানুত লতরলমলর্, োদী   েীে, কুরআলনর ফলর্িত  মূে অধযায়, অনুলেদ: সর্ 
কুরআলনর একলট অক্ষর পড়ি তার কতটুকু েওয়াি রলয়লে, নাং: ২৯১০। 
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েীিলন, নিীর লশক্ষা প্রাপ্ত  াোলিলদর েীিলন সনই তার হুকুম কী 

েলি তা  েলেই অনুলময়।  

রূপলরখায় তিপলরতয িিলত সর্মন,  াোিালয় সকরাম 

কুরআন লনলে লশখলতন, লনলে পড়লতন। লর্লন োলনন না লতলন 

লশখলতন। এই লশক্ষাই তালদরলক রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 

ওয়া াল্লাম লদলয়লেন। অলনক  ময় সকউ কুরআন অপলরর কালে 

শুনলত চাইলতন। রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম লনলেও 

সকালনা সকালনা  াোিী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু সথলক শুনার আগ্রে প্রকাশ 

করলতন, শুনলতন। তলি অনযলক এলন িাড়ীলত খতম করালনার 

সকালনা সরওয়াে তালদর মালঝ লেি না। সকউ মারা সগলি তালদর র্া 

করণীয় রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম লশলখলয়লেন তারা শুধু 

তাই করলতন। সকউ অ ুস্থ েলি, লিপলদ পড়লি কী করণীয় তাও 

রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম িলি লদলয়লেন। সকউ মারা 

সগলি িা অনয সকালনা  ম যায় পড়লি কুরআন খতম করা িা খতম 

করালনার কথা রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম েীিলন 

একলটিার কাউলক িলিন লন লনলেও কলরন লন। তাই  াোলিরা 

এমন কময কখলনা কলরন লন। 
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এখন আমরা োনলত সচিা করি প্রচলিত খতলমর হুকুম 

 ম্পলকয আদশযিান আলিমলদর কী মত। এ িযাপালর আমালদর 

আলিম  মালে অতযন্ত  ুপলরলচত লকতাি ‘‘আে ানুি ফাতওয়া’’ এর 

লিখক প্রল দ্ধ ফলক্বে রলশদ আেমদ রে. তার লকতালি প্রচলিত 

কুরআন খতম  ম্পলকয এক প্রলশ্নর উত্তলর সর্ দিীিলিলত্তক 

আলিাচনা কলরলেন, অ াংখয আলিলমর িক্তলিযর উদৃ্ধলত সপশ 

কলরলেন তার এই সিখালটর অনুিাদ তুলি সদওয়াই র্লথি মলন 

করলে। তার এ িক্তলিযর পর এ িযাপালর আর লকেু সিখার সকালনা 

প্রলয়ােন রলয়লে িলি মলন কলর না। এলত আমরা প্রচলিত খতলমর 

তাৎপর্য সর্মন িুঝলত পারি সতমলন অগলণত আলিলমর মতামত 

সপলয় র্াি। তার আলিাচনা পড়ার পর  তয  ন্ধানী মানুলষর মলন 

আর সকালনা লদ্বধা থাকলি না িলি আশা কলর। লনলে তার লকতালির 

প্রশ্ন ও উত্তর হুিহু তুলি ধরলে। 

প্রশ্ন: িতযমালন কুরআন খতলমর প্রচিন িযাপক েলয় 

সগলে। সর্মন, নতুন ঘর ক্রয় করা েলি কুরআন খতম 

করা েয়। সদাকান উলদ্বাধন করা েলি খতম করা েয়। 

কালরা চলল্লশা েলি কুরআন খতম করা েয়, কালরা 
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মৃতুযর তৃতীয় লদলন কুরআন খতম করা েয়; র্ালত মৃত 

িযলক্তর কালে েওয়াি সপৌঁলে। সকালনা  ময় এর 

সঘাষণা পলত্রকায় সদওয়া েয় এিাং মানুষ দুর-দুরান্ত 

সথলক শুধুমাত্র কুরআন খতলমর েনয আল । এমন 
কুরআন খতলমর আমলির হুকুম কী? কুরআন 

োদীল র আলিালক এর সকালনা প্রমাণ আলে লক? এলত 

আমালদর িনু্ধ-িান্ধি িা পলরিালরর সিাক শরীক েলত 

পারলি লক? আমরা লনলে লক এমন কলময শরীক েলয় 

সগানােগার েলে না?  

 -ا-بینوااتوةوجاا

 ুমলত দানকারীর নালম উত্তর 

قال اإلمام حممد إسماعيل ابلخاري رمحه اهلل  -1
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن جماهد : " تعاىل
دخلت أنا وعروة بن الزبري املسجد فإذا عبد اهلل بن : قال  
ريض اهلل عنهما جالس إىل حجرة عئشة وإذا ناس  عمر

يصلون يف املسجد صالة الضىح قال فسأنلاه عن صالتهم 
 ".فقال بدعة 
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 (1:ج661:صحيح ابلخاري ص (

(মুোম্মদ ই মাইি িুখারী রাে. িলিন: ...........মুোলেদ 
(র) সথলক িলণযত, লতলন িলিন, আলম এিাং উরওয়া 
ইিনু রু্িাইর (র) ম লেলদ প্রলিশ কলর সদখলত 
সপিাম, আেুল্লাে ইিনু উমর রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা- 
আলয়শা রালদয়াল্লাহু আনো এর হুেরার পালশ িল  
আলেন। ইলতামলধয লকেু সিাক ম লেলদ   ািাতুলোো 
আদায় করলত িাগি। আমরা তালক এলদর  ািাত 
 ম্পলকয লেজ্ঞা া করিাম। লতলন িিলিন, এটা 
লিদ‘আত।36  

أبو احلسني مسلم بن احلجاح بن مسلم وقال اإلمام  -2
القشريي وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربنا جرير عن منصور 
عن جماهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبري املسجد فإذا عبد اهلل 
بن عمر جالس إىل حجرة عئشة وانلاس يصلون الضىح ىف 

 .املسجد فسأنلاه عن صالتهم فقال بدعة
 1:ج 625:صحيح مسلم ص)

                                                            
36  েীহুি িুখারী, উমরা অধযায়, অনুলেদ: নিী  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম 
কতিার উমরা কলরলেন। 
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(এিাং ইমাম আিুি-হু াইন মু লিম ইিন োজ্জাে 
ইিন মু লিম আি-কুশাইরী িলিন: ........... মুোলেদ 
(র) সথলক িলণযত, লতলন িলিন, আলম এিাং উরওয়া 
ইিনু রু্িাইর (র) মা লেলদ প্রলিশ কলর সদখলত 
সপিাম, আিদুল্লাে ইিনু উমর রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা - 
আলয়শা রালদয়াল্লাহু আনো এর হুেরার পালশ িল  
আলেন। আর লকেু সিাক ম লেলদ  ািাতুলোো আদায় 
করলে। আমরা তালক এলদর  ািাত  ম্পলকয লেজ্ঞা া 
করিাম। লতলন িিলিন, এটা লিদ‘আত।37 

وقال الشيخ ميح ادلين أبو زكريا حيىي بن رشف انلووي  -3
بن عمر عن صالة اذلين اكنوا اانهم سألوا : رمحه اهلل تعاىل

هذا قد محله القايض ( الضىح يف املسجد فقال بدعة  يصلون
وغريه ىلع أن مراده أن اظهارها يف املسجد واالجتماع هلا هو 
ابلدعة ال أن أصل صالة الضىح بدعة وقد سبقت املسألة يف 

 .كتاب الصالة

 (رشح انلووي ىلع صحيح مسلم صفحه مندرجه باال) 

                                                            
37  েীে মু লিম, অধযায়: উমরা, অনুলেদ: নিী  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে 
ওয়া াল্লাম এর উমরার  াংখযার িণযনা। 
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(এিাং শাইখ মুলেউেীন আিু র্াকালরয়া ইয়াহ্ইয়া ইিন 
শরফ নিিী রাে. িলিন, তারা ইিলন উমর রালদয়াল্লাহু 
আনহুলক র্ারা ম লেলদ  ািাতুদলদ্বাো আদায় করলেি 
তালদর  ািাত  ম্পলকয লেজ্ঞা া করলেি, লতলন 
িিলিন লিদ‘আত। এটা ক্বার্ী38 এিাং অনযানযরা এর 
অথয লনলয়লেন, তার উলেশয েলিা  ািাতলক ম লেলদ 
প্রকাশ করা এিাং এর েনয  মলিত েওয়াটাই েলে 
লিদ‘আত। মূি  ািাতুদলদ্বাো লিদ‘আত নয়।  ািাত 
অধযালয় মা আিালটর আলিাচনা েলয়লে।)39 

وقال االمام حممد بن شهاب املعروف بابن الزبار الكردري  -6
وقد صح عن ابن مسعود ريض اهلل   :رمحه اهلل تعاىل  احلنيف

اجتمعوا يف مسجد يهللون ويصلون عليه  عنه أنه سمع قوما
الصالة والسالم جهرا، فراح إيلهم فقال ما عهدنا دلك ىلع عهده 

                                                            
38 কার্ী আয়ার্, মালিলক মার্োলির প্রখযাত আলিম মুোেী , ফকীে, আদীি, 
ঐলতোল ক, একালধক লকতালির রচলয়তা। ৪৭৩-৫৪৪ লেেরী। 

39 ইমাম নিিীর মু লিলমর িযখযগ্রন্থ, প্রাগুক্ত অধযায়। লকতািু - ািাত,  ( باب
 এর অধীলন আলিাচনা  ািাতুদ সদ্বাোর (استحباب صالة الضىح وأن أقلها ركعتان
আলিাচনা কলরলেন। 



 

60 

عليه السالم وما أراكم إال مبتدعني، فما زال يذكر ذلك حىت 
 . أخرجهم من املسجد

 (671:ص 4:بزازية بهامش اهلنديه، ج) 

(এিাং ইমাম মুোম্মদ ইিন লশোি আি-কুরদুরী আি-
োনাফী রাে.40 লর্লন ইিলন িার্যার নালম পলরলচত, লতলন 
িলিন, ইিলন মা ঊদ রালদয়াল্লাহু আনহু সথলক 
লিশুদ্ধিালি প্রমালণত সর্, লতলন শুনলত পান একদি 
সিাক ম লেলদ  মলিত েলয় উচ্চস্বলর তােিীি এিাং 
নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর উপর দুরূদ 
পড়লে। অতএি লতলন তালদর কালে সগলিন এিাং 
িিলিন, আমরালতা রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লালমর রু্লগ এমনলট পাইলন। আলমলতা 
সতামালদরলক লিদ‘আলত োড়া লকেু সদখলে না। লতলন 
একথা িিলত িিলত তালদরলক ম লেদ েলত সির কলর 
সদন।)41  

                                                            
40 ফাতওয়া িার্যালর্য়ার মু ালন্নফ, ইমাম মুোম্মদ ইিন মুোম্মদ ইিন লশোি, ইিলন 
িার্যার আিকুরদুরী আি-োনাফী। মৃতুয: ৮২৭ লেেরী। 

41 িার্যালর্য়া, লেলিয়ার লটকা, ৬/৩৭৮ (সিখলকর সদওয়া তথয  ুত্র  সমাতালিক)। 
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ايلوم األول ويكره اختاذ الطعام يف : وقال يف موضع آخر -5
واثلالث وبعد األسبوع واألعياد ونقل الطعام إىل القرب يف املواسم 
واختاذ ادلعوة بقراءة القرآن ومجع الصلحاء والقراء للختم أو 

فاحلاصل أن اختاذ الطعام عند . لقراءة سورة األنعام أو اإلخالص
 6:بزازية بهامش اهلنديه، ج. ) قراءة القرآن ألجل األكل يكره

 (11:ص
(এিাং লতলন আলরক োয়গায় িলিন, আর মৃতুযর 
প্রথম লদন, লদ্বতীয় লদন,  াপ্তাে পর এিাং অনুষ্ঠালন 
খািালরর আলয়ােন করা, লিলিন্ন সমৌ ুলম কিলর 
খািার লনলয় র্াওয়া, কুরআন পড়ার েনয দাওয়ালতর 
আলয়ােন করা এিাং  ৎ সিাক ও ক্বারীলদরলক 
খতলমর েনয িা  ূরা আন‘আম অথিা  ূরা ইখিা  
পড়ার েনয  মলিত করা মাকরূে।  
সমাটকথা, কুরআন পড়ার  ময় খাওয়ার েনয 
দাওয়ালতর আলয়ােন করা মাকরূে।)42 

وقال الفقيه املخدوم حممد جعفر بن العالمة عبد الكريم  -6
قراءة القرآن  :ابلوبكاين السندي رمحه اهلل تعاىل يف الصريفية

يكره للقوم أن يقرأ ( وبعد صفحة. )س مكروهأألجل املهمات وابل

                                                            
42 িার্যালর্য়া, লেলিয়ার লটকা, ৪/৮১ (সিখলকর সদওয়া  ুলত্র) 
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وقيل . مور بهماأها ترك االستماع واإلنصات املنالقرآن مجلة تلضم
إن : من املشايخ من قال: يف اتلتارخانية من املحيط. س بهأال ب

اىل )مكروه، " سيباره خوانده"ختم القرآن باجلماعة جهرا ويسىم 
( وبعد صفحة)وال خيتم يف أقل من ثالثة أيام: يف عني العلم( قوهل

قراءة القرآن يف املجالس يكره، : من انلصاب يف مفيد املستفيد
س أألنه يقرأ طمعا يف ادلنيا، وكذلك يف األسواق، وكذلك ىلع ر

قيل، ولو قرأ وال يسأل وانلاس أعطوه من غري سؤال قال . القرب
. ) يكره أيضا، ألنه إذا لم يقصد السؤال لَِم ال جيلس يف بيته يقرأ

 (466، 466 ،466املتانة يف املرمة عن اخلزانة، 

(এিাং ফক্বীে মুোম্মদ োফর
43
....ল লি িলিন, 

 াইরালফয়যাে লকতালি44 ‘‘কল ন লিষয় এিাং অ ুলিধার 
কারলণ কুরআন পড়া মাকরূে’’। (এিাং এক পৃষ্ঠা পর) 
মুলফদুি মুস্তালফদ লকতালি এল লে, ‘‘দিিদ্ধ েলয় তি লক 
কুরআন পড়া মাকরূে, সকননা এলত েিণ করা এিাং চুপ 
সথলক সশানা পলরতযাগ করা েয় অথচ এ দুলট লিষয় 

                                                            
43 মুোম্মদ ো‘ফর ইিন আেুি করীম আি-িুিাকানী আ -ল লি আি-োনাফী। 
তার লিলখত লকতাি, ‘আি-মাতানাে লফি-মারাম্মালত আলনি লখর্ানাে’। 

44 আি-ফাতাওয়া আ - াইরালফয়যাে। লিখক, োনাফী ফক্বীে আ আদ ইিন 
ইউ ুফ ইিন আিী মাজ্দুেীন আ - াইরাফী আি-িুখারী। মৃত:১০৮৮ লেেরী। 
(আি-আ‘িাম, ১/৩০২) 
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লনলদযলশত।’’ সকউ সকউ িলিন, ‘‘এলত অ ুলিধা সনই’’। 
‘মুলেত’

45
 লকতালির উদৃ্ধলতলত ‘তাতারখালনয়া’

46
 লকতালি 

রলয়লে, ‘‘মাশালয়লখর মলধয সকউ সকউ িলিন, লনশ্চয় 
দিিদ্ধ েলয় উচ্চস্বলর কুরআন সতিাওয়াত করা র্ালক 
িিা েয় ‘ ীপারা পড়া’ তা মাকরূে। (আলরা িলিন) 
আইনুি ইিলম রলয়লে, লতন লদলনর কলম খতম করলি না 
’’। (আলরা এক পৃষ্ঠা পর), ‘‘মুলফদুি মু তালফলদ 

সন াি
47
 সথলক িিা েলয়লে,  মালিশস্থলি কুরআন পড়া 

মাকরূে, সকননা পা ক তা দুলনয়ার সিালি পড়লে। 
এিালি িাোলর পড়া মাকরূে। কিলরর কালে পড়ালকও 
এিালি মাকরূে িিা েলয়লে। র্লদ পলড় লকন্তু (কালরা 
কালে লকেু) না চায়, আর মানুষ তালক চাওয়া িযতীতই 

                                                            
45 সদখুন, িুরোনুেীন ইিনু মার্াে (৬১৬ লে.) রলচত লকতাি ‘আি-মুলেতু্বি 
িুরোনী, পৃিা:১৪৪, খ-:৫। 

46 লফকলে োনাফী লনলয় রলচত লকতাি ‘আি-ফাতাওয়া আত্তাতার খালনয়া’, লিখক, 
ইিনুি আিা আি-আন ারী আদ-সদেিিী আি-লেলি। 

47 ‘আইনুি ইিম’ ‘মুলফদুি মুস্তালফদ’ ‘লকতািুন-সন াি’ লফক্বলে োনাফীলত রলচত 
লিলিন্ন লকতালির নাম। 
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দান কলর তলি তাও মাকরূে িলিলেন, সকননা চাওয়ার 

ইো না থাকলি স  সকন ঘলর িল  পড়লে না’’।48  

أشار بقوهل ( تتمة: )وقال العالمة ابن عبدين رمحه اهلل تعاىل - 7
فرادى إىل ما ذكره بعد يف متنه من قوهل ويكره االجتماع ىلع 
إحياء يللة من هذه الليايل يف املساجد وتمامه يف رشحه ورصح 
بكراهة ذلك يف احلاوي القديس قال وما روي من الصلوات يف 

قال يف : قال يف ابلحر". غري الرتاويحهذه األوقات يصيل فرادى 
ابلحر ومن هنا يعلم كراهة االجتماع  ىلع صالة الراغئب اليت 
تفعل يف رجب أو يف أوىل مجعة منه وأنها بدعة وما حيتاهل أهل 

 :الروم من نذرها تلخرج عن انلفل والكراهة فباطل ا  ـه قلت
وقد  ورصح بذلك يف الزبازية كما سيذكره الشارح آخر ابلاب

الالكم عليها شارحا املنية ورصحا بأن ما روي فيها باطل  بسط
) وللعالمة نور ادلين املقديس فيها تصنيف حسن سماه  .موضوع

أحاط فيه بغالب الكم ( ردع الراغب عن صالة الراغئب 
رد ) .املتقدمني واملتأخرين من علماء املذاهب األربعة

 (64:ص6:املحتار،ج

                                                            
48 আি-মাতানাে লফি-মারাম্মালত আলনি লখর্ানাে, ৬৩৩,৬৩৪,৬৩৫ (সিখলকর 
সদওয়া  ুলত্র)। 
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(এিাং আল্লামা ইিলন আলিলদন
49
 রাে. িলিন, (পলরলশি) 

মু ালন্নফ
50
 তার কথা ‘‘একা একা’’ িলি লতলন স লদলক 

ইলঙ্গত কলরন র্া একটু পলর লতলন তার মতলন (িইলয়র 
মূি অাংলশ) এই িলি উলল্লখ কলরন, ‘‘আর এই 
রাতগুলিা োগ্রত সথলক কাটালনার েনয ম লেলদ  মলিত 
েওয়া মাকরূে’’ পুলরা আলিাচনা তার িযখযাগ্রলন্থ রলয়লে। 

আি-োিীি কু্বদ ীলত
51
 তা মাকরূে িলি স্পিিালি িযক্ত 

কলরলেন। িলিলেন, ‘‘এই রাতগুলিালত সর্  ািালতর 
কথার িণযনা রলয়লে তা একা একা পড়লত েলি, একমাত্র 
তারািীে িযতীত’’। 

                                                            
49 লিলশি োনাফী ফক্বীে মুোম্মদ আমীন ইিন উমর ইিন আেুি আর্ীর্ ইিন 
আলিদীন। ১১৯৮-১১২৫ লেেরী। দালমলকক েন্ম এিাং মৃতুয। র্ালক ইমামুি 
োনালফয়যাে লফশ্-শাম িলি িূলষত করা েয়। আল্লামা ইিলন আলিদীন িা 
আল্লামা শামী নালম লতলন প্রল দ্ধ। তার লকতাি ‘রােুি মুেতার‘ র্া ফাতওয়া 
শামী লেল লি পলরলচত তা লফকলে োনাফীর মা াঈলি আিাউেীন ো কাফী 
রলচত ‘আেুররুি-মুখতালরর’ িযাখযাগ্রন্থ। (আি-আ‘িাম: ৬/৪২) 

50 মু ালন্নফ আথযাৎ ‘আেুররুি-মুখতালরর’ রচলয়তা মুোম্মদ ইিন আিী আিাউেীন 
আি-ো কাফী। দালমলককর একেন োনাফী মুফতী। ১০২৫-১০৮৮ লেেরী। 
(আি-আ‘িাম: ৬/৪২) 

51 ‘আি-োিীি কু্বদ ী লফি ফুরু’ লিখক, কার্ী োমাি উেীন আেমদ ইিন 
মুোম্মদ আি-গার্নিী আি-োনাফী। (কাকফুর্ রু্নুন:১/৬২৭) 
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 আি-িােলর
52
 িলিন, ‘‘এলথলক োনা র্ায় সর্, 

 ািাতুর রাগাইি র্া রেলির প্রথম েুমুআয় পড়া েয়, 
এর েনয  মলিত েওয়া মাকরূে এিাং এলট লিদ‘আত। 
এটালক নফি ও মাকরূে সথলক সির করার েনয 
সরামিা ীরা এই  ািালতর মান্নলতর সর্ েীিা অিিম্বন 
কলর তা িালতি’’। 

আলম িলি (ইিলন আলিদীন) িার্যালর্য়ায় তা 
স্পিিালি িযক্ত করা েলয়লে, সর্মন িযাখযাকার অধযালয়র 
সশলষ উলল্লখ করলিন। আি-মুনইয়াে এর দুই 

িযাখযাকার
53
 এর উপর দীঘয আলিাচনা কলরলেন এিাং 

তারা উিলয় স্পষ্ঠিালি িলিলেন সর্, ‘‘এ িযাপালর র্া 
িণযনা করা েয়  ি িালতি মনগড়া। আল্লামা নুরুেীন 

                                                            
52 র্াইনুেীন ইিলন নুোইম লম রী আি-োনাফী ৯২৬-৯৭০ লেেরী রলচত লকতাি 
‘আি-িােরুর রালয়ক্ব’।  ািাত অধযায়। লিতর ও নফি অনুলেদ, ২/৫৬। 

53 ‘আি-মুনইয়াে’ অথযাৎ ‘মুনইয়াতুি মু াল্লী’, এই লকতালির দুই্ িযাখযাকার দ্বারা 
উলেশয  ম্ভিত, ‘গুনইয়াতুি মুতামাল্লী’ এিাং ‘আি-কু্বনইয়া’ লকতািদ্বলয়র 
রচলয়তা। দুলট লকতািই ‘মুনইয়াতুি মু াল্লী’র শরাে। লকতাি দুলট দুিযি ও 
 মু্মলখ না থাকায় এ িযাপালর লনলশ্চত েলত পালরলন। ( াংকিক) 



 

68 

মাক্বলদ ীর
54
 এ লিষলয় একলট  ুির রচনা রলয়লে লতলন 

এর নাম লদলয়লেন ‘রাদ্উর রালগি আন  ািালতর 
রাগাইি’ লতলন এখালন চার মার্োলির পূিযিতযী ও পরিতযী 

আলিলমলদর কথার অলধকাাংশ  াংকিন কলরলেন।
55 

ويكره اختاذ الضيافة من الطعام من أهل : وقال يف موضع آخر
 امليت ألنه رشع يف الرسور ال يف الرشور ويه بدعة مستقبحة 

وروى اإلمام أمحد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد  
نعد االجتماع إىل أهل امليت وصنعهم الطعام من اهلل قال كنا 

ويف الزبازية ويكره اختاذ الطعام يف ايلوم األول  انلياحة ا ـه
واثلالث وبعد األسبوع ونقل الطعام إىل القرب يف املواسم واختاذ 
ادلعوة لقراءة القرآن ومجع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة 

أن اختاذ الطعام عند قراءة سورة األنعام أو اإلخالص  واحلاصل 
القرآن ألجل األكل يكره  وفيها من كتاب االستحسان وإن 
اختذطعاما للفقراء اكن حسنا اه وأطال يف ذلك املعراج وقال وهذه 

                                                            
54 ইমাম নুরুেীন আিী ইব্নু গালনম আি-মালদদ ী আি-োনাফী। মৃতুয:১০০৪ 
লেেরী (কাশফুর্ রু্নুন:১/৮৪০)।  ািাতুর রাগাইি নালম  ািালতর লিদ‘আত 
 ম্পলকয তার লিলখত লকতালির নাম, ردع الراغب عن اجلمع يف صالة الراغئب 

55 রােুি মুহ্ক্তার, লকতািু   ািাত, লিতর ও নফি অধযায়, ২/২৬ 
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األفعال لكها للسمعة والرياء فيحرتز عنها ألنهم ال يريدون بها 
 (662:ص6:ج:رد املحتار) وجه اهلل تعاىل اه

(এিাং লতলন আলরক োয়গায় িলিন, আর মৃত িযলক্তর 
পলরিালরর পক্ষ সথলক লর্য়াফত খািালরর আলয়ােন করা 
মাকরূে। সকননা তা আনলির সিিায় শরীয়ত  ম্মত, 
অলনিতার সিিায় নয়। আর এটা মি লিদ‘আত। ইমাম 
আেমদ এিাং ইিলন মাোে লিশুদ্ধ  নলদ োরীর ইিন 

আেুল্লাে সথলক  িণযনা কলরন,
56
 োরীর িলিন, ‘‘মৃত 

িযলক্তর পলরিালরর লনকট  মলিত েওয়া এিাং তারা 
খািালরর আলয়ােন করালক আমরা লনয়াোে (লিিাপ) 
গণয করতাম’’। িার্যালর্য়ায় রলয়লে, ‘‘আর মৃতুযর প্রথম 
লদন, লদ্বতীয় লদন,  প্তাে পর এিাং অনুষ্ঠালন খািালরর 
আলয়ােন করা, লিলিন্ন সমৌ ুলম কিলর খািার লনলয় 

                                                            
56 ইিলন মাোে,  নদ  েীে, মৃত িযলক্তর পলরিালর  মলিত েওয়া এিাং খািালরর 
আলয়ােন করা লনলষধ অনুলেদ, োদী  নাং ১৬১২, ইিলন মাোে এর োদী লটর 
শে েলিা:  

  كنا نرى االجتماع إىل أهل امليت وصنعة الطعام من انلياحة

মু নালদ আেমদ, োদী  নাং:৬৯০৫, মু নালদ আেমলদর শে: 
ْهِل 

َ
َعاِم َبْعَد َدْفنِِه ِمْن انلَِّياَحةِ ُكنىا َنُعدُّ ااِلْجتَِماَع إىَِل أ  الَْميِِّت َوَصنِيَعَة الطى



 

71 

র্াওয়া, কুরআন পড়ার েনয দাওয়ালতর আলয়ােন করা 
এিাং  ৎ সিাক ও ক্বারীলদরলক খতলমর েনয িা  ূরা 
আন‘আম অথিা  ূরা ইখিা  পড়ার েনয  মলিত করা 
মাকরূে। সমাটকথা, কুরআন পড়ার  ময় খাওয়ার েনয 
দাওয়ালতর আলয়ােন করা মাকরূে’’ এিাং উক্ত লকতালির 
ই লতে ান অধযালয় রলয়লে, ‘‘র্লদ দলরদ্র মানুলষর েনয 

খািালরর আলয়ােন কলর তলি িাি’’। আর লম‘রালে
57
 এ 

লিষলয় দীঘয আলিাচনা কলরলেন এিাং িলিলেন, ‘‘এই 
 িগুলিা েলে সিাক সদখালনা ও সিাক শুনালনা। তাই এ 
 ি সথলক লিরত থাকলি, সকননা তারা এগুলিার মাধযলম 

আল্লাের  ন্তুলি কামনা কলর না’’।)58  

وقد أطنب يف رده صاحب تبيني املحارم : وقال يف موضع آخر
مستندا إىل انلقول الرصحية فمن مجلة الكمه قال تاج الرشيعة يف 
رشح اهلداية إن القرآن باألجرة ال يستحق اثلواب ال للميت وال 
للقارىء وقال العيين يف رشح اهلداية ويمنع القارىء لدلنيا 
واآلخذ واملعطي آثمان  فاحلاصل أن ما شاع يف زماننا من قراءة 

                                                            
57  ম্ভিত আিুি ক্বাল ম আি-কুশাইরী নাই ািুরী রলচত ‘লকতািুি লম‘রাে’ 
উলেশয। 

58 রােুি মুেতার,  ািাত অধযায়,  ািাতুি-োনার্া অনুলেদ, ২/২৪০। 
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ز ألن فيه األمر بالقراءة وإعطاء اثلواب األجزاء باألجرة ال جيو
لآلمر والقراءة ألجل املال فإذا لم يكن للقارىء ثواب لعدم انلية 
الصحيحة فأين يصل اثلواب إىل املستأجر ولوال األجرة ما قرأ 
أحد ألحد يف هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا 

كما ( وبعد أسطر)ن ووسيلة إىل مجع ادلنيا  إنا هلل وإنا إيله راجعو
رخانية حيث قال ال معىن هلذه الوصية ولصلة ارصح به يف اتلات

جرة واإلجارة يف ذلك باطلة قارىء بقراءته ألن هذا بمزنلة األال
 (94:ص4:ج:رد املحتار)ويه بدعة ولم يفعلها أحد من اخللفاء 

(এিাং লতলন আলরক োয়গায় িলিন, তািলয়নুি-

মাোলরলমর লিখক
59
 স্পি উদৃ্ধলতর মাধযলম এ ি 

প্রতযাখযান করার সক্ষলত্র অলনক দীঘয আলিাচনা কলরন। 
তার িক্তলিযর মধয সথলক রলয়লে,‘‘তােুশ্-শরীয়াে 

িলিন,
60
 পালরোলমলকর মাধযলম কুরআন পড়া েওয়ালির 

                                                            
59 ল নানুেীন ইউ ুফ আি-আমা ী আি-োনাফী, আি-মক্কী, মৃতুয: ১০০০ লেেরীর 
পাশাপালশ। 

60 আি-ইমাম তােুশ-শরীয়াে, আেমদ ইিন উিাইদুল্লাে আি-মােিুিী আি-
োনাফী উমর ইিন  াদরুশ-শরীয়াে আি-আওয়াি, মৃতুয:৬৭২ লেেরী। তার 
লিলখত সেদায়ার িযাখযাগ্রন্থ ‘লনোয়াতুি লকফায়াে লফ লদরায়ালতি লেদায়াে। 
(কাশফুর্-রু্নুন ২/২০২২) 
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উপরু্ক্ত েয় না, না মৃতিযলক্তর েনয, না পা লকর েনয’’। 
সেদায়ার িযখযাগ্রলন্থ আইলন

61
 লিলখন, ‘‘দুলনয়ার েনয 

কুরআন পা কলক িাধা সদওয়া েলি, দাতা, গ্রলেতা উিলয় 
সগানােগার েলি’’। সমাটকথা, আমালদর রু্লগ 

পালরেলমলকর মাধযলম কুরআলনর অাংশ পড়ার সর্ প্রচিন 
লিস্তার িাি কলরলে তা োলয়র্ সনই, সকননা এখালন 
পড়ার লনলদযশ এিাং েওয়াি লনলদযশদাতালক সদওয়া 
রলয়লে, আর পড়া েলে অলথযর কারলণ। অতএি লিশুদ্ধ 
লনয়যাত না থাকার কারলণ পা কই র্খন েওয়াি পালে 
না তােলি কী-িালি পা ক লনলয়াগকারীর কালে েওয়াি 
সপৌেলি। র্লদ পালরেলমক না থাকত তলি আেকাি সকউ 
কালরা েনয পড়ত না। িরাং কুরআনলক তারা উপােযলনর 
িস্তু ও দুলনয়া  াংগ্রলের মাধযম িালনলয় লনলয়লে। ইন্না 
লিল্লালে ও ইন্না ইিাইলে রালে‘ঊন। (কলয়ক িাইন পর) 
সর্মন তাতারখালনয়ায় স্পিিালি উলল্লখ কলর িলিন, 
‘‘এই (খতলমর) অল য়যালতর এিাং পড়ার কারলণ 

                                                            
61 প্রখযাত োনাফী মুোেী  আিু মুোম্মদ আল্লামা িদরুেীন আি-আইলন। 
৭৬২৮৫৫ – লেেরী১৩৬১ - -১৪৫১ ঈ ায়ী। তার লিলখত সেদায়ার িযাখযাগ্রন্থ 
‘আি-লিনায়াে’। সদখুন, িলণযত লকতালির কারালেয়যাে অধযায়, মা াঈিু 

মুতাফালরযক্বাে, ১১/২৬৭। 
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পা কলক দালনর অল য়যালতর সকালনা অথয সনই। সকননা 
এটা িাড়া করার নযায়, আর এ লির সিিায় িাড়া করা 
িালতি এিাং তা লিদ‘আত। খুিাফালদর মলধয সকউই 
এমন কময কলরনলন।)

62
  

ونقل العالمة احللواين يف حاشية املنتىه احلنبيل : وقال ايضا -12
يصح االستئجار ىلع عن شيخ اإلسالم تيق ادلين ما نصه وال 

ها إىل امليت ألنه لم ينقل عن أحد من األئمة ؤالقراءة وإهدا
اإلذن يف ذلك وقد قال العلماء إن القارىء إذا قرأ ألجل املال فال 
ثواب هل فأي يشء يهديه إىل امليت وإنما يصل إىل امليت العمل 

 الصالح واالستئجار ىلع جمرد اتلالوة لم يقل به أحد من األئمة
ن ما أكب عليه أهل وحينئذ فقد ظهر لك بطال( وبعد اسطر)

العرص من الوصية باخلتمات واتلهايلل مع قطع انلظر عما حيصل 
فيها من املنكرات اليت الينكرها إال من طمست بصريته وقد 

 حكم شفاء العليل وبل الغليل يف)مجعت فيها رسالة سميتها 
 (97:ص4:ج: رد املحتار (  (الوصية باخلتمات واتلهايلل

                                                            
62 রােুি-মুেতার, লকতািুি ইোরাে, মাতিািুন লফি-ই লতোর আিাত্-ত্বা‘আত, : 
৬/৫৬। 



 

74 

(লতলন আলরা িলিন, আল্লামা হুিওয়ানী ‘আি-মুনতাোি 

োন্বিী’
63
 এর লটকায় শায়খুি ই িাম তাক্বী উেীন 

সথলক িণযনা কলরন র্ার িাষয েলিা, ‘‘পড়ার েনয 
পালরেলমলকর উপর লনলয়াগ সদওয়া এিাং এর েওয়াি 
মৃতিযলক্তলক পা ালনা শুদ্ধ নয়, সকননা সকালনা ইমাম 
সথলক এর অনুলমাদন পাওয়া র্ায় না। িরাং আলিমগণ 
িলিন, লনশ্চয় ক্বারী র্খন  ম্পলদর কারলণ পড়লি তখন 
তার সকালনা েওয়াি সনই, অতএি স  মৃতিযলক্তর কালে 
লক লেলন  পা ালি, মৃত িযলক্তর কালে সকিি  ৎকমযই 
সপৌঁলে। আর শুধুমাত্র সতিাওয়ালতর উপর পালরেলমক 
লেল লি লনলয়াগ সদওয়ার কথা সকালনা ইমাম িলিনলন’’। 

(কলয়ক িাইন পর) অতএি, এখন সতামার কালে খতম 
এিাং তাোলিলির অল য়যাত, সর্ লদলক মানুষ ঝুাঁলকলে 
তার অনযানয খারািীর লদলক দৃলি সদওয়া োড়াই তা 
িালতি েওয়ার লিষয়লট স্পি েলয় সগি। দৃলিশলক্ত সিাপ 

                                                            
63 লফক্বলে োম্বিীলত রলচত লকতাি, মূি নাম ‘মুনতাোি-ইরাদাত লফি োম্‘ঈ 
িাইনাি মুক্বান্না‘ঈ ওয়াত্-তানক্বীলে ওয়ায্-লর্য়দাত’, সিখক, তাক্বীউেীন মুোম্মদ 
ইিন আেমদ ইিন আেুি আলর্র্ ইিনুন্-নাজ্জার আি-ফুতুেী আি-লম রী, 
মৃতুয: ৯৭২ লেেরী। 
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করা েলয়লে এমন িযলক্ত োড়া র্ার খারািী সকউ 
অস্বীকার করলত পারলি না। আলম এলত একলট পুলস্তকা 
 াংকিন কলরলে র্ার নাম লদলয়লে ‘লশফাউি-আিীি ও 
িালু্ল-গািীি লফ হুকলমি-অল য়যালত লিি-খাতামালত 

ওয়াত্তাোিীি’
64
  

 এ মস্ত িণযনা সথলক প্রমালণত েলিা সর্, প্রচলিত 
কুরআন খতম লিদ‘আত এিাং না-োলয়র্। কুরআন, 
োদী  এিাং কিযালণর  াক্ষযপ্রাপ্ত রু্লগ এর সকালনা 
প্রমাণ সনই। এলত অাংশ সনওয়া োলয়র্ নয়। এোড়া 
প্রচলিত খতলম কুরআলন আলরা অ াংখয খারািী রলয়লে 
র্ার লকেু লনলে তুলি ধরলে: 

1. সঘাষণা এিাং িিপূিযক এলত সিাকেনলদর 
 মলিত করা েয়, র্ালক শরীয়লতর পলরিাষায় ‘‘তাদাঈ’’ 
(ডাকাডালক) িিা েয় র্া নফি ইিাদলত লনলষদ্ধ। সর্মন 
আেুল্লাে ইিলন উমর রালদয়াল্লাহু আনহু এর  ামলন 
লকেু মানুষ  ািাতুলবাো োমালতর আকালর পড়লেি, 
র্খন তার কালে তালদর  ম্পলকয লেজ্ঞা া করা েলিা 

                                                            
64 রােুি মুেতার, প্রাগুক্ত অধযায়:৬/৫৭। 
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লতলন তালদর আমিলক লিদ‘আত আখযা লদলিন। অথচ 
 ািাতুলবাো একালক পড়া প্রমালণত। এিালি আেুল্লাে 
ইিলন মা ঊদ রালদয়াল্লাহু আনহু এক সগালত্রর িযাপালর 
শুনলিন, তারা উচ্চস্বলর তােলিি এিাং দুরূদ পড়লে, 
তখন লতলন তালদরলক লিদ‘আলত িলি ম লেদ সথলক 
সির কলর লদলিন। অথচ একালক তা িীে, তােিীি 
এিাং দুরূদ পড়া পূণয ও েওয়ালির কাে। 

2. ডাকার পর র্লদ লকেু মানুষ কুরআন খতলম না 
আল  তােলি তালক লিলিন্নিালি লতরস্কার করা েয়। 
অথচ মুস্তাোি কাে োড়ার উপর লতরস্কার োলয়র্ 
সনই। 
3. অনুপলস্থতলদর িযাপালর মলন লিলদ্বষ, ঘৃণা, সক্রাধ 
িদ্ধমূি করা েয়। 
4. কুরআন খতলমর আলয়ােকরা সিলশ সিালকর 
উপলস্থলতলত গিয কলর। 
5. প্রচলিত কুরআন খতম এত েরুরী মলন করা েয় 
সর্, র্লদ সকালনা মানুষ কুরআন খতম না করায় অথিা 
তার খতলমর আলয়ােলন মানুষ কম েয় তলি স  
 মালিাচনার িক্ষযিস্তুলত পলরণত েয়। 
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6. পুলরা কুরআন খতম েরুরী মলন করা েয়, অথচ 
শরীয়লত িরকত এিাং েওয়ালির েনয সকালনা পলরমাণ 
লনলদযি সনই। কুরআন সতিাওয়াত োড়া লর্কর আর্কার, 
তা িীোত, নফি এিাং  াদাকাত ইতযালদ অনযানয 
পদ্ধলতলতও এই উলেশয অেযন েয়। 
7. র্লদ পড়ার েনয মানুষ কম েমা েয় তখন তার 
পুলরা কুরআন খতমলক লনলের উপর চাপ এিাং লিলষর 
সোক মলন কলর সর্ সকানিালি তা গিা সথলক  রালনার 
সচিা করা েয়। অথচ োদীল  িলণযত েলে, 

 (اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه)
 (797:ص6:ج:خباري صحيح)

অথযাৎ (ঐ  ময় পর্যন্ত কুরআন পড় র্তক্ষন মলন 
লিরলক্তলিাধ না েয় এিাং র্খন ক্লান্ত েলয় পড় তখন 
সেলড় দাও)65  

৮. এই অিস্থায় তােিীলদর লনয়ম কানুন, হুরূলফর 
ল ফালতর লিশুদ্ধ আদায়, গুন্নাে, ইখফা, ইেোর এিাং 

                                                            
65  েীহুি িুখারী, অধযায়: কুরআলনর ফলর্িত  মূে, অনুলে: র্তক্ষন মন চায় 
ততক্ষন কুরআন সতিাওয়াত করা। নাং: ৪৭৭৩। 
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মদ মূলের প্রলত সখয়াি করা িযতীত শে ও অক্ষর 
সকলট প্রাণ পলরত্রালণর সচিা করা েয়। 

9 প্রচলিত কুরআন খতলম এমন সিাক আল  সর্ 
কুরআন পড়া োলন না। তখন স  কুরআন োলত লনলয় 
প্রলতযক িাইলন লি লমল্লাে পলড় অথিা শুধু আঙু্গি 
লফলরলয় পারা রাখা সদয়। এলক আঙু্গি এিাং লি লমল্লাে 
খতম িিা েয়, শরীয়লত র্ার সকালনা প্রমাণ সনই। িরাং 
এলত কুরআলনর অিমাননা। 
10  খতলমর সশষ পর্যন্ত ি ালক েরুরী মলন করা েয়। 
তাই সকালনা িযলক্ত লনলের পারা সশষ কলর কল ন 
প্রলয়ােন  লত্বও উ ার  াে  কলর না। সকননা এটালক 
অতযন্ত সদাষনীয় মলন করা েয়। 
11  সকালনা সকালনা মানুলষর সতিাওয়ালত স েদার জ্ঞান 
থালক না, ফলি স  স েদার আয়াত পলড় এিাং  সশালন 
সতিাওয়ালত স েদা না করার কারলণ সনকীর পলরিলতয 
ওয়ালেি োড়ার সগানাে লনলের মাথায় িেন কলর। 
12  সকালনা সকালনা োয়গায় কুরআন খতলমর আলয়ােক 
 িার পক্ষ সথলক সচৌে  ােদা আদায় কলর সনয়। এলত 
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পা কলদর দালয়ত্ব আদায় েয় না এিাং শরীয়ত লিলরাধী 
কালের কারলণ  ােদাকারী সগানােগার েয়। 
13  প্রচলিত কুরআন খতলম লম াইর িযিস্থা করা েয়। 
‘‘প্রচলিত লনয়ম শলতযর নযায়’’ মূিনীলতর আলিালক এটা 
পা কলদর পালরেলমক, আর কুরআন পড়ার 
পালরেলমলকর দাতা, গ্রলেতা উিয় সগানােগার। তােলি 
এখালন সনকীর কী প্রতযাশা করা র্ায়? আর সর্খালন 
পা লকর লনলের েওয়াি েলে না, স খালন মৃত িযলক্তর 
েনয তার ঈ াি লকিালি েলত পালর ? 

14  দাওয়াত িা লম াইলক এমন েরুরী কলর রাখা 
েলয়লে সর্, সর্ িযলক্ত এর িযিস্থা কলর না তার উপর 
অলিশাপ ও লতরস্কালরর ঝুলড় পলড়। 
15  প্রচলিত কুরআন খতলমর েনয লতনলদনা, চলল্লশা 
ইতযালদ লিলশষ লদন লনলদযি করা েয়। আর অলনলদযি 
ইিাদলতর েনয লনলের পক্ষ সথলক লদন লনলদযি করা 
মাকরূে, না-োলয়র্ িরাং লিদ‘আত। 
16  োরীর ইিন আেুল্লাে রালদয়াল্লাহু আনহু িলিন,  

 ".كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت وصنعهم الطعام من انلياحة " 
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‘‘মৃতিযলক্তর পলরিালর  মলিত েওয়া এিাং তারা 

খািালরর আলয়ােন করালক আমরা ‘নাওো’
66
 (লিিাপ) 

গণয করতাম’’ আর লিিাপ করা োরাম। 
17  প্রচলিত কুরআন খতলম অাংশগ্রেণকারী এিাং লর্লন 
অাংশগ্রেণ করান  িার উলেশয থালক সিাক সদখালনা। 
সিাকলদখালনার কারলণ মানুলষর িড় িড় আমি নি েলয় 
র্ায়। 
োদীল  রলয়লে সিাক সদখালনা আমিকারীর আমি 

এমন বাং  েয় সর্মন আগুন িাকলড় সখলয় সফলি
67
 

                                                            
66 ‘নাওো’ িা ‘লনয়াোে’, অথযাৎ লিিাপ কলর মৃত িযলক্তর উপর ক্রিন করা। 
ই িাম পূিয োলেিী রু্লগ সকউ মারা সগলি লিিাপ কলর ক্রিলনর প্রচিন লেি। 
নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম এমন কমযলক োলেিী কময আখযা সদন এিাং 
তা োরাম সঘাষণা কলরন। সদখুন, িুখারী, ‘মৃত িযলক্তর উপর লিিাপ মাকরূে 
অধযায়’।  েীে মু লিম, লনয়াোর উপর কল ারতা অধযায়। িুখারীর একালধক 
অধযালয় এ লিষয়  াংক্রান্ত োদী  িলণযত েলয়লে। 

67 সিাকলদখালনা আমিলক শরয়ী পলরিাষায় ‘লরয়া’ িিা েয়। কুরআন োদী  
উিলয়র মাধযলম ‘লরয়া’ োরাম প্রমালণত। োদীল  ‘লরয়া’সক লশরলক আ গর  িা 
সোট লশরক গণয করা েলয়লে। ‘লরয়া’ োরাম িা কিীরা সগানালের অনযতম এলত 
সকালনা  লিে সনই। তলি সিখক এখালন োদীল  রলয়লে িলি সর্ কথা উলল্লখ 
কলরলেন, অথযাৎ ‘‘সিাক সদখালনা আমিকারীর আমি এমন বাং  েয় সর্মন 
আগুন িাকলড় সখলয় সফলি’’ এই মলমযর  সকালনা োদী  রলয়লে িলি অিগত 
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এিাং আল্লাের কালে এমন আমি প্রতযাখযাত। অতএি 
সর্ আমিলট আল্লাের েনয করার লেি, িরকত এিাং 
েওয়াি সপৌো উলেশয লেি, সিাকলদখালনার কারলণ 
 মস্ত আমলি আগুন সিলগ সগলে। েওয়াি লক লমিলি? 
উলটা সিাকলদখালনার আর্াি মাথার উপর আ লিা। 

এই  মস্ত খারািী শরীয়ত এিাং  ুন্নাত সথলক সচোরা 
লফলরলয় সনওয়ার ফিাফি। এর লিপরীত র্লদ শরীয়লতর 
পদ্ধলত অিিম্বন করা েত তােলি আরাম েত। এত কি 
উ ালত েত না। ইখিাল র  লেত ও আল্লাের েনয 
েত। র্ার িদলি পা ক েওয়াি সপত। মৃত িযলক্তর 
কালেও েওয়াি সপৌেত। সিাক সদখালনা মারাত্মক 
সগানােও মাথায় লনলত েত না। 

ঈ ালি েওয়ালি  ল ক পদ্ধলত 

 ঈ ালি েওয়ালির  ল ক পদ্ধলত এই সর্, সমৌলখক এিাং 
শারীলরক ইিাদলতর মলধয প্রলতযক িযলক্ত লনে ঘলর 
একাকীিালি সর্ ইিাদত কলর, নফি নামার্ পলড়, নফি 
সরাো রালখ, তা িীে আদায় কলর, সতিাওয়াত কলর, 

                                                                                                               

েলত পালরলন। ( াংকিক) 



 

81 

নফি েজ্ব িা উমরা কলর, তাওয়াফ কলর এগুলিালত 
শুধু এই লনয়যাত কলর লনলি সর্, এর েওয়ািটুকু 
আমালদর অমুক সদালস্তর কালে সপৌঁেুক। তা সপৌঁলে 
র্ালি। এটাই েলে ঈ ালি  ওয়াি। সর্ েওয়ািটুকু 
সতামার লনলের পািার কথা তা সতামার েনয অলেযত 
েলয় র্ালি এিাং সর্  মস্ত সিাকলদর লনয়যাত করা েলয়লে 

তারাও এর পুলরা েওয়াি সপলয় র্ালি।
68

 

                                                            
68 আেিু - ুন্নাে ওয়াি োমা‘আলতর আলিমগণ ঈ ালি েওয়ালির সিিায় দুই 
িালগ লিিক্ত। একদি কুরআলনর আয়াত,‘‘ نَْساِن إاِلى َما َسَع ْن لَيَْس لِْْلِ

َ
 :অথযাৎ ’’ وَأ

আর মানুলষর েনয তার সচিা িযতীত সকালনা লকেু সনই, ( ূরা নােম:৩৯) এই 
মলমযর আয়াত এিাং রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর োদী , 

وودل صالح يدعو  إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية وعلم ينتفع به"
 "هل

‘‘মানুষ র্খন মারা র্ায় তখন তাাঁর লতনলট আমি িযতীত  ি আমি িন্ধ েলয় 
র্ায়।  াদাকালয় োলরয়াে, সর্ ইিম দ্বারা মানুষ উপকৃত েয় এিাং সনক  ন্তান 
সর্ তার েনয দু‘আ কলর।’’ (লতরলমর্ী, োদী   েীে, ওয়াক্বফ অনুলেদ, 
নাং:১৩৭৬) এই োদীল র আলিালক তারা িলিন: োদীল  উলল্ললখত লতন িস্তু 
িযতীত অনয লকেুর ঈ াি েয় না। সকননা; োদীল  লতন িস্তু োড়া  ি আ‘মাি 
িন্ধ েলয় র্াওয়ার কথা এল লে। আর এ লতনলট মূিত তার লনলের সচিার 
ফ ি।  ুতরাাং এই োদী  আর আয়ালত সকালনা লিলরাধ সনই। তলি  াদাকা 
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 আলথযক  াদাকা খায়রালতর  িলচলয় উত্তম পদ্ধলত েলিা, 
লনলের  ামথযানুর্ায়ী নগদ অথয সকালনা কিযাণমূিক 
কালে িালগলয় লদলি অথিা সকালনা লম লকনলক লদলয় 
লদলি। 

 এই পদ্ধলত এ েনয উত্তম সর্, এলত লম লকন লনলের 
প্রলয়ােন পুরা করলত পালর। র্লদ আে তার সকালনা 
প্রলয়ােন না েয় তলি কািলকর েনয রাখলত পালর। তা 
োড়া এই িযিস্থালট সিাকলদখালনা েলত মুক্ত। োদীল  
সগাপলন  াদাকাকারীর এই ফলর্িত িলণযত েলয়লে সর্, 

                                                                                                               

সর্লেতু শারীলরক ইিাদত নয়, েীলিত িযলক্তলক তা সদওয়া র্ায়, তার পক্ষ সথলক 
অনযলক সদওয়া র্ায়, মৃতুযর পরও তার পক্ষ সথলক সদওয়া র্ালি। লকন্তু শারীলরক 
ইিাদত কাউলক সদওয়া র্ায় না তাই তার ঈ াি ও সনই। তলি শারীলরক লকেু 
ইিাদত র্ার ঈ াি োদী  দ্বারা প্রমালণত স গুলিা মান ু  েওয়ার কারলণ তা 
এই কায়দা সথলক মু তা না িা িযলতক্রম থাকলি। এই দি আলিমলদর মলত 
কুরআন সতিাওয়াত সর্লেতু একলট শারীলরক ইিাদত তাই তার ঈ ািই েলি 
না, সকননা এিযাপালর সকালনা ন  সনই। আর ইিাদলত লিষয় গাইলর মা‘কুি, 
তাই আমরা তালক অনয ইিাদলতর উপর লক্বয়া  করলত পালর না। আেিু -
 ুন্নাে ওয়াি োমালতর অপরদি মলন কলরন, সর্ সকালনা ইিাদলতর ঈ াি েলত 
পালর। আমালদর সিখক এমলতর প্রিক্তা লেল লি কুরআন সতিাওয়ালতর 
ঈ ালির  ল ক পদ্ধলতর কথা উলল্লখ কলরলেন। 
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এমন িযলক্তলক আল্লাে লকয়ামত লদিল  লনলের 
রেমলতর োয়ায় োয়গা লদলিন, র্খন আর সকালনা োয়া 
থাকলি না এিাং গরলমর কারলণ মানুষ ঘালম ডুলি র্ালি। 

 ফলর্িলতর লদক সথলক লদ্বতীয় সেলণর  াদাকা েলে, 
লম লকলনর প্রলয়ােন অনু ালর তালক  াদাকা করলি। 
অথযাৎ প্রলয়ােন সদলখ তা পুরা করলি। 

 ঘর ও সদাকালনর িরকলতর েনযও মালিক লনলে 
উপলরাক্ত িযিস্থাগুলিা অিিম্বন করলি। 

 جاهللاسبحانهاجتعاىلاأعلم

১৪ রলিউি আওয়াি ১৪১৭ লেেরী। 

 পা ক, এই েলিা উনার িক্তিয। আমরা িক্ষয কলরলে সর্, 
উনার সিখায় অ াংখয লকতাি ও ফকীলের িক্তিয ও তথয রলয়লে। 
এই সিখা পড়ার পর আশা কলর  তয ন্ধানী আলিলমর েনয লিষয়লট 
িুঝলত সকালনা  ম যা সপলত েলি না। একমাত্র সপটপূোরী আলিম 
োড়া সকউই লেিার িাোনা তািাশ কলর উনার লিখার লিরুলদ্ধ কিম 
ধরলিন না। শরীয়লত তিধ িা োিাি থাকা এক কথা, আর তিধ 
িানালনা আলরক কথা। কুরআন োদীল  সকালনা লেলনল র তিধতা 
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থাকা এক কথা, কুরআন োদী  লদলয় তিধ িানালনা আলরক কথা। 
তলি প্রথমলট আেিু - ুন্নাে ওয়াি োমালতর আলিমলদর গুণ। আর 
লদ্বতীয়লট গুমরাে সপটপূোরী আলিমলদর গুণ। লিষয়লট  েলে  
সিাঝার েনয একলট উপমা সপশ করলে। সর্মন ধরুন, রা ূি 
আলিমুি গাইি নন লিষয়লট কুরআন ও োদীল  দ্বযথযেীনিালি উলল্লখ 
করা েলয়লে। লর্লন িিলেন রা ূি আলিমুি গাইি নন, তার দিীি 
কুরআন ও োদীল র একালধক োয়গায় রলয়লে। পক্ষান্তলর সর্ 
আলিম দািী করলেন রা ূি আলিমুি গাইি, লতলন কুরআন োদী  
সথলকই তার মলতর স্বপলক্ষ দিীি লদলেন। তলি তার দািীর পলক্ষ 
সকালনা দিীি কুরআন িা োদীল  সনই। লতলন লকেু দ্বযথযলিাধক 
আয়াত ও োদী লক তার মলতর পলক্ষ দিীি িানালেন। এই লদ্বতীয় 
তিলশলিযর আলিম োড়া সকউই প্রচলিত খতলম কুরআলনর স্বপলক্ষ 
ওকািলত করলত পালরন না, সকননা এ লির অলস্তত্ব কুরআন, োদী , 
 াোিা েীিলন সনই, এমনলক খাইরুি কুরুন তথা স ানািী প্রেন্ম 
(রা ূি,  াোিা ও তালি‘ঈ) এর সকালনা রু্লগও এর অলস্তত্ব সখাাঁলে 
পালিন না। 

প্রচলিত খতলমর অলস্তত্ব খাইরুি কুরুলন না থাকায় লিষয়লট 
লিদ‘আত েওয়ার  ালথ  ালথ সিখক আলরা অলনক খারািী তুলি 
ধলরলেন, র্া উনার অলিজ্ঞতার আলিালক। দীঘয অলিজ্ঞতার আলিালক 
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উলল্ললখত কারণ োড়াও আলরা সর্  মস্ত খারািী রলয়লে তার 
কলয়কলট লনলে তুলি ধরলে। এই অলিজ্ঞতা  িার নাও থাকলত 
পালর। আলম অধলমর কালে সর্ িাস্তি অলিজ্ঞতা েলয়লে তার 
কলয়কলট উলল্লখ করি। 

1. পরস্পর লোং া লিলদ্বষ  ৃলি। মলনর লোং ার জ্বািা প্রকালশয 
রুপ লনলত অলনলকর সিিায় সদখা সগলে। সর্মন, একেন সকাথাও 
দশেন লনলয় র্াওয়ার কথা। িাস্তিতা েলিা, দশেন েলি এক 
প্রলতষ্ঠালনর  িাইলক খতলমর তালিকায় রাখা  ম্ভি নয়। এ সথলকই 
লোং া ও  মালিাচনার  ুত্রপাত। র্া খতলমর দু একলদন পর্যন্ত িা 
আলরা সিলশ চিলত থালক। 

2. অলনযর মলন জ্বািা  ৃলির েনয অর্থা  াট্টাস্বরূপ খতলমর 
কথা িিা। অথচ োদীল র দৃলিলত লমথযা িিা কালে সোক িা  াট্টায় 
সোক  িযািস্থায় োরাম।  াধারণ লনমণ সেলণর উস্তাদ নয় িরাং 
অলনক েদ্ধািােন আলিম র্ারা দাওরালয় োদীল  পড়ান তালদর 
অলনলকর কাে সথলকও এ  ি আচরণ পাওয়া র্ায়, র্া অতযন্ত 
িজ্জােনক। 

3. লমথযার আেয় সনওয়া। সর্মন অলনক  ময় খতম না কলরই 
খতলমর আলয়ােকলক লমথযা িিা। 
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4. কুরআলনর  ালথ িযি ালয়ক পলণযর মত সিনলদলনর আচরণ 
করা এিাং কুরআন লনলয় সিয়াদিীমূিক কথা িিা। সর্মন, অেরে 
একথা িিলত শুনা সগলে, ল লিলট িাষায় ‘সর্িা পয় া ওিা খতম’ 
অথযাৎ টাকা লেল লি খতলমর মান লনণযয় করা েয়। অলনকলক আলগই 
‘কয়লটলক খতম’ অথযাৎ কত টাকার খতম, একথা িিলত শুনা র্ায়। 
এিালি টাকার উপর কুরআন পড়ার মান লনণযয় করা কুরআলনর 
 ালথ কতটুকু সিয়াদিী? তা পা ক লনলেই িিুন। অ তকযতায় 
আমার মুখ সথলকও দু-একলদন এমন কথা সির েলয়লে। আল্লাের 
কালে তওিা কলরলে। আিালরা করলে, লতলন সর্ন আমালক মাফ 
কলরন। 

5. কুরআন  ামলন লনলয় োল , তামাশা, গল্পগুেলির মধয লদলয় 
সতিাওয়াত করা। আলয়ােক  ামলন থাকলি তার িলয় একটু 
মলনালর্াগ লদলয় পড়া। এ সথলক স্পি সর্, টাকাই প্রচলিত খতলমর 
মূি টালগযট। 

6. টাকাই সর্ মূি টালগযট তা  িার মলন োনা রলয়লে।  িার 
আচরলণ একথা স্পি। মূি টালগযট টাকা থাকািস্থায় আল্লাের কালে 
এ ি খতলমর সকালনা গ্রেণলর্াগযতা সনই, আলিম িিলতই একথা 
োলনন। একথা োনা থাকা  লত্বও লনলের সপট পািার তালগলদ দীন 
 ম্পলকয অজ্ঞ িযলক্তর অজ্ঞতালক কালে িালগলয় তালক সধাাঁকা সদয়া। 
তালক রা ূলির লশক্ষার আলদশ না লদলয় খতলমর কথা িিা, অথিা 
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লনে সথলক না িিলিও তালক তার অজ্ঞতার উপর রাখা।  ল ক 
 ুন্নালতর লদশা না সদওয়া। অথচ  ল ক ইিম প্রকালশর  ুলর্াগ থাকা 
 লত্ব তা সগাপন রাখা অনিধ। োদীল  এর উপর ধমলক এল লে। 

এোড়া  মালেকিালি আলরা অলনক লিষয় রলয়লে র্া 
আলিমলদর েনয িজ্জােনক ও তালদর মান  ম্মালন আঘাত, এই 
খতমলক সকি কলর েলয় থালক।  

আে ানুি ফাতওয়ার লিখালট অনুিাদ করার পর এ লিষলয় লনে 
সথলক লকেু লিখার প্রলয়ােন লেি না। র্া লনলেই পূলিয উলল্লখ 
কলরলে, তথালপ দু-একলট কথা না লিলখ পারিাম না। আল্লাে প্রথলম 
আমালক এিাং আমালদর  িাইলক সেদায়ালতর উপর পলরচালিত 
করুন।  েীে  ুন্নাে সমাতালিক েীিন পলরচািনার তওফীক দান 
করুন। আমীন। 
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খতলম ইউনু  

 

ইউনু  আিাইলে   ািাম আল্লাের সপ্রলরত একেন নিী। 
আল্লাের লনলদযলশর পূলিয লতলন তাাঁর সগাত্র সথলক লেেরত কলর চলি 
র্ান। আল্লাের কালে তাাঁর এ কাে অপেিনীয় েলি ইউনু  
আিাইলে   ািামলক মালের সপলট সর্লত েয়। র্ার লিিরণ কুরআন 
পালক আল্লাে উলল্লখ কলরলেন। কমলিশ আমালদর  িারই ঘটনালট 
োনা আলে। লিপলদ পলড় সর্ সকউ লনলের সগানালের স্বীকালরালক্ত িা 
তওিা কলর আন্তলরকিালি আল্লােলক ডাকলি আল্লাে তাাঁর ডাক 
শুলনন। ইউনু  আিাইলে   ািালমর মালের সপলট পড়ার লিপদ 
সথলক উদ্ধালরর এই কালেলনলট সথলক আল্লাে আমালদরলক এই 
খিরলট সদন। উদ্ধালরর কালেলনলট আল্লাে সর্িালি উলল্লখ কলরন 
তালত লিষয়লট এলকিালর স্পি। সর্মন রা ূি  াল্লাল্লাে আিাইলে 
 াল্লামলক িক্ষয কলর আল্লাে তা‘আিা কলয়কেন নিীর কথা স্মরণ 
কলরলয় লদলত লগলয় িলিন,  

ن لىن نىْقِدَر َعلَْيِه  ﴿
َ
َفَناَدى يِف َوَذا انلُّوِن إِذ ذىَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنى أ

الِِمنَي   نَت ُسْبَحانََك إيِنِّ ُكنُت ِمَن الظى
َ
ن ال إهَِلَ إاِل أ

َ
لَُماِت أ الظُّ

سورة ) َفاْسَتَجْبَنا هَلُ َوََنىْيَناهُ ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذلَِك نُنِِج الُْمْؤِمننَِي ﴾ 
 ( 11-17: األنبياء
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‘‘আর আপলন মােওয়ািার কথা স্মরণ করুন, লতলন কু্রদ্ধ 
েলয় চলি লগলয়লেলিন, অতঃপর মলন কলরলেলিন সর্, 
আলম তালক আটকালিা না। অতঃপর লতলন অন্ধকালরর 
মলধয আহ্বান কলর িিলিন, তুলম িযতীত সকালনা উপা য 
সনই। তুলম সদাষমুক্ত, লনশ্চয় আলম সগানােগার। অতঃপর 
আলম তার আহ্বালন  াড়া লদিাম। এিাং তালক দুলশ্চন্তা 
সথলক মুলক্ত লদিাম। আলম এমলনিালি মুলমনলদর মুলক্ত 

লদলয় থালক’’।১69 
এই ঘটনা সথলক আমরা কী লশক্ষা পাই? একটু লচন্তা করলিই 

সর্ সকউ লিষয়লট উপিলি করলত পারলি। অথযাৎ সর্ সকালনা লিপলদ 
আল্লাের লদলক প্রতযািতযনই একেন মুলমলনর করণীয়।  কাতলর 
আল্লােলক ডাকলি লতলন তাাঁর ডালক অিশযই  াড়া লদলিন। 

এিার আমরা সদলখ োদীল  এ সদা‘আর িযাপালর আমালদর 

েনয কী লদকলনলদযশনা রলয়লে। রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম 

িলিন: 

دعوة ذي انلون إذا دع وهو يف بطن احلوت ال هلإ إال أنت " 
سبحانك إين كنت من الظاملني فإنه لم يدع بها رجل مسلم يف 

                                                            
69  ূরা আলম্বয়া, আয়াত: ৮৭-৮৮। 
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سنن الرتمذي،كتاب ادلعوات ". ) إال استجاب اهلل هل يشء قط 
، 6929: ، رقم 16عن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم، باب 
 (1646: مسند امحد، مسند سعد بن أيب وقاص، رقم

‘‘মােওয়ািা র্খন মালের সপলট থাকািস্থায় সদা‘আ 
কলরলেলিন তখন তার সদা‘আ লেি,  

نَت ُسْبَحانََك إيِنِّ 
َ
الِِمنيَ  ال إهَِلَ إاِل أ   ُكنُت ِمَن الظى

(তুলম িযতীত সকালনা উপা য সনই। তুলম সদাষমুক্ত, 
লনশ্চয় আলম সগানােগার) অতএি র্খনই সকালনা 
মু লিম িযলক্ত সকালনা লিষলয় এর মাধযলম সদা‘আ 

কলরলে আল্লাে তার ডালক  াড়া লদলয়লেন।’’
70 

কুরআন োদীল র লশক্ষা সথলক সর্ লিষয়লট উপিলি েয় তা 
অতযন্ত স্পি।  াধারণ িযলক্তও লচন্তা করলি লিষয়লট িুঝলত পারলিন। 
কুরআন োদীল র লশক্ষা সথলক আমরা িুঝিাম, সর্ সকালনা িযলক্ত সর্ 
সকালনা লিপলদ পড়লি এই সদা‘আলট করলত পালর। এই সদা‘আ 

                                                            
70 লতরলমর্ী,  ুনান, োদী   েীে, রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর দু‘আ 
অধযায়, ৮২ নাং অনুলেদ, োদী  নাং: ৩৫০৫, আিিানী, লতরলমলর্র  েীে ও 
দয়ীফ, ৮/৫, মু নালদ আেমদ,  া‘দ ইিন আিী ওয়াক্বাল র োদী , নাং:১৪৬২। 
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করলি আল্লাে তালক লিপদ মুক্ত করলিন িলি আমরা পূণয আশািাদী 
েলত পালর। লকন্তু সক িা কারা প্রথলম কুরআন োদীল র এই লশক্ষার 
পলরিতযন ঘলটলয় খতলম ইউনু  নালম খতম আলিষ্কার কলরলে তার 
ইলতো  আমালদর কালে না থাকলিও অলিজ্ঞতার নালম আমরা 
কুরআন োদীল র লশক্ষার লিপরীত চিলে।  াধারণ মানুলষর 
অজ্ঞতালক পূাঁলে কলর আমালদর স্বাথয উদ্ধার করার েনয  রা ূি 
 াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর লশক্ষার প্রচার না করা কতটুকু 
আমানতদারী তা প্রশ্নলর্াগয। লিলিলকর কালে লক আমরা কখলনা 
প্রলশ্নর  মু্মখীন েই না? না লক সপলটর তালগলদ আমালদর লিলিকই 
নি েলয় সগলে?  

এই খতলমর লিিরণ সর্িালি সদওয়া েলয়লে: 

‘‘কল ন লিপদ মামিা-সমাকােমা ও  িলটর  ময় এই 
সদা‘আ স ায়া িক্ষ িার পলড়লি। প্রলতযক একশতিার 
পড়া েইলি শরীর িা মুলখ পালন লদলি। পাক অিস্থায় 
পাক লিোনায় িল য়া সকিিামুখী েইয়া পলড়লি। ৩,৭ 
লকাংিা ৪০ লদলন সশষ কলরলি। মালের সপলটর লিতর 
অন্ধকালরর এই সদায়া েন্মিাি কলরয়ালে িলিয়া 
অন্ধকালর িল য়া পলড়লি আরও  ত্বর ফি িাি েয়। 
খতম সশষ েইলি একিার এই আয়াত পলড়লিঃ 
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َفاْسَتَجْبَنا هَلُ َوََنىْيَناهُ ِمَن الَْغمِّ َوَكَذلَِك ُنْنِِج الُْمْؤِمننَِي } 
 {( 11: االنبياء)

উচ্চারণঃ ফা তাোিনা িাহু ওয়া নাজ্জাইনাহু লমনাি 
গালম্ম ওয়া কার্ালিকা নুনলেি মুলমনীন। (১৭ পারা, 
 ূরা আলম্বয়া, আয়াত:৮৮) 

অথযঃ ‘‘তৎপর আলম তাাঁোর (ের্রত ইউনু  নিীর) 
সদায়া কিুি কলরয়ালেিাম এিাং তাাঁোলক কল ন লিপদ 
েইলত উদ্ধার কলরয়ালেিাম এিাং এইরূলপ আলম 
লিশ্বা ীগণলক উদ্ধার কলরয়া থালক।’’ এই তাদিীরলক 
খতলম ইউনু  িিা েয়। ইো প্রলতযক সক্ষলত্র অতযন্ত 
কার্যকরী ও অিযথয ফিপদ িলিয়া প্রমালণত 
েইয়ালে।’’71 

এখালন আমরা কুরআন োদীল র লশক্ষার  ালথ দুই ধরলণর 
তিপরীতয সদখলত পাই।  

                                                            
71 সনয়ামুি কুরআন, সমৌিিী শামেুি হুদা, রেমালনয়া িাইলেরী, একাদশ  াংস্করণ, 
পৃষ্ঠা: ১২০। 
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এক: লনলদযি  াংখযার িযাপারলট। র্া কুরআন োদীল র লশক্ষার 
লিপরীত।  

দুই: লিপলদ লর্লন পলড়ন লতলন আল্লাের কালে প্রতযািতযন কলর 
সদা‘আলট না পলড় অনযলক লদলয় পড়ালনা। র্ার সকালনা লশক্ষা কুরআন 
িা রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর েীিন সথলক আমরা পাই 
না।  িলচলয় োল র িযাপার েলিা, লিপলদ পড়িাম আলম, আর 
আলরকেনলক এলন তালক লদলয় সদা‘আ পড়ালে, স  তার সদা‘আয় 
িিলে ‘লনশ্চয় আলম সগানােগার’ আলম লিপলদ পলড় অনযলক 
সগানােগার িিালনার মাধযলম আমার লনলের কী িাি?  

একটু সিলি সদখিাম না। একলদন একেন  াধারণ মানুষ আমালক 
কথালট িলি োল লয় লদলয়লেন। আলিম না েলয়ও তার এই উপিলি 
সদলখ অতযন্ত আনলিত েিাম এিাং লনলেলক লধক্কার লদিাম এই িলি 
সর্, িুলঝও সকন এলত েলড়ত রলয়লে। আল্লাে আমালক মাফ করুন। 

 এিালি এ ি খতলমর মাধযলম  মালে ‘পুলরালেততন্ত্র’ চািু 
েলয়লে। ই িালমর লনলদযশনা সমাতালিক লিপদগ্রস্ত িযলক্ত লনলে 
 ুন্নাত  ম্মত সদা‘আ পলড় মলনর আলিগ লনলয় আল্লাের কালে 
কাাঁদলি এিাং লিপদমুলক্ত প্রাথযনা করলি। সনককার মানুলষর কালে 
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সদা‘আ চাওয়া র্ালি। লতলন তার মত কলর তার েনয সদা‘আ 
করলিন।  

অলিজ্ঞতার সদাোই লদলয় তিধ করা 

এ ি খতম তিধ করার স্বালথয অলিজ্ঞতার কথা িলি 
ফলতায়া চালিলয় লদলত সদখা র্ায়। রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লালমর লশক্ষার লিপরীত কার অলিজ্ঞতা িা কার কথার এত 
মূিযায়ন র্া রা ূলির লশক্ষালকও োর মানায়? আর লর্লন এ লনলদযি 
 াংখযার অলিজ্ঞতার কথা িিলিন, লতলন লনলে পড়ার কথা িিলিন, 
না লক অনযলক লদলয় পড়ালনার? র্াই সোক এর সকানলটই সর্লেলতু 
রা ূলির লশক্ষা নয় তাই আমরা এ  লির লপেলন পড়ার প্রলয়ােন 
সিাধ কলর না। এ  ি কথািাতযা কখলনাই গ্রেণলর্াগয নয়। এলত 
কলর শরীয়ত পলরিতযন েয় িলি আমরা স্পি সদখলত পালে। একলট 
 েে উদােরণ লদলি লিষয়লট িুঝলত  েে েলি িলি আশা করলে। 
সর্মন ধরুন, রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর োদীল র 
আলিালক আমরা োলন,  াদাকা িা দালনর মাধযলম িািা মুল িত দূর 
েয়। এিার মলন করুন সকালনা িযলক্ত সকালনা এক তালরলখর লনলদযি 
 মলয়, সর্মন স  শাওয়াি মাল র ৬ তালরখ শলনিার লিকাি ৫টার 
 ময় ১০ টাকা দান করি। আল্লাের অনুগ্রলে তার একলট মুল িত 
দূর েলিা। আমরা িিলত পালর এই  াদাকার ও ীিায় েয়ত আল্লাে 
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তাাঁর মুল িত দূর কলরলেন। সকননা  াদাকায় মুল িত দূর েয় িলি 
রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর োদী  সথলক আমরা 
সপলয়লে। এমন কলয়কিার েলি স  িিলত পালর, অলিজ্ঞতার 
আলিালক সদখা সগলে  াদাকায় মুল িত দূর েয়। লকন্তু এ দানকারী 
সিাকলট র্লদ িলি, অলিজ্ঞতার আলিালক সদখা সগলে ১০ টাকা দান 
করলি মুল িত দূর েয় তাই  িাই দশ টাকা দান করালক আমি 
িানান। আলরকটু এলগলয় র্লদ িলি, শাওয়াি মাল  দশ টাকা দান 
করলি মুল িত দূর েয়, আলরা িালড়লয় সর্মন, শাওয়াি মাল র ৬ 
তালরখ দশ টাকা দান করলি মুল িত দূর েয়, আলরকটু এলগলয় 
সর্মন, শাওয়াি মাল র ৬ তালরখ শলনিার লিকাি ৫টার  ময় ১০ 
টাকা দান করলি মুল িত দূর েয়। তাই  িাই এিালি আমি 
করুন। তাাঁর এই কথাগুলিা এলকিালর মুখয োড়া সকউ গ্রেণ করলিন 
িলি োলন না। র্লদও স  তার আমলির ফিাফি এিালি সপলয়লে। 
লকন্তু তার এই অনুিূলত রা ূলির লশক্ষা লিিলেযত। এলত শরীয়লতর 
মূি লশক্ষা পলরিতযন েয়, তাই তার অনুিূলত কখলনা গ্রেণ করা র্ায় 
না িা অলিজ্ঞতার নাম লদলয় এ ধরলণর আমি শুরু করা র্ায় না। 
এিার এর আলিালক আমরা ‘খতলম ইউনু ’ নালমর খতলমর কথালট 
লচন্তা কলর। আশাকলর এ লির অ ারতা িুঝলত আর কালরা সকালনা 
লদ্বধা থাকলি না। 
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এলতা েলিা খতলমর নালম রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লালমর লশক্ষার পলরিতযন। আর এই পলরিতযন সথলকই 
খতমলক সকি কলর অনযানয খারািী ও নাোলয়লর্র  ুচনা। সর্ 
সকালনা  ুন্নাতলকই তার স্বািালিক অিস্থা তথা রা ূি  াল্লাল্লাহু 
‘আিাইলে ওয়া াল্লাম এর আমলির রূপলরখা সথলক  লরলয় লদলি 
 ুন্নাত লনমলজ্জত েওয়ার  ালথ  ালথ আলরা অলনক নাোলয়র্ সর্াগ 
েয়। র্ার অলনকটা আমরা ইলতাপূলিয খতলম কুরআলনর সশলষ উলল্লখ 
কলরলে। অলধক  াংখযক পড়া লনলয় লমথযার আেয় সনওয়া, খতম 
পা কারী হুেুর ও খতলমর আলয়ােলকর মালঝ  লিে, মন 
কষাকলষর  ৃলি েওয়া, টাকার পলরমাণ লেল লি খতলমর  াংখযায় 
কমলিশ করা, আলিমলদর  ালথ োলেলির সিয়াদিীমূিক আচরণ 
ইতযালদ। টাকার স্বালথয িুলঝ না সিাঝার িান কলর অলনক েদ্ধািােন 
আলিমলক তাাঁর  ম্মান িা লনে অিস্থালনর অলনক লনলচ নামলত সদখা 
র্ায়। আল্লাে আমালদর  িাইলক এ  ি সথলক পলরত্রাণ দান করুন 
এিাং হুিহু রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর তরীক্বার উপর 
চিার তওলফক দান করুন। 
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খতলম িুখারী 

 মুলমন িযলক্তর েীিলন োদীল র গুরুত্ব অপলর ীম। োদী  োড়া 
মুলমন তাাঁর ই িামী েীিন কল্পনা করলত পালর না। কুরআন োদী  
উিয় লমলিই তাাঁর েীিন পলরচালিত। তাই কুরআলনর মতই োদী  
লশক্ষা করা, োদী  চচযা করা মুলমলনর েনয অপলরোর্য। প্রলতলট 
মুলমলনর েনয জ্ঞান লশক্ষা করা ফরর্। আর কুরআন ও োদী ই 
েলে মু লিলমর মূি জ্ঞান িািার। এই োদী  লশক্ষা, চচযা, মুখস্থ 
রাখা,  াংরক্ষণ করা ও প্রচার প্র ালর  াোিালয় সকরাম সথলক শুরু 
কলর উম্মলতর একদি আলিম তালদর েীিলনর পুলরা অাংশলটই িযয় 
কলর লদলয়লেন। র্ালদর সমেনত, েলমর িলদৌিলত রা ূি  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লালমর োদী   ল কিালি আমালদর পর্যন্ত সপৌলেলে। 
নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম িলিলেন, 

نرض اهلل امرأ سمع منا حديثا فحفظه حىت يبلغه فرب حامل » 
 . «أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيهفقه إىل من هو 

، 6446: سنن أيب داود، كتاب العلم، باب فضل نرش العلم، رقم)
سنن الرتمذي، كتاب العلم عن رسول اهلل صىل اهلل عليه 

 (6494: وسلم، باب احلث ىلع تبليغ السماع، رقم
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‘‘আল্লাে তাাঁর সচোরালক উজ্জি করুন সর্ আমার কাে 
সথলক সকালনা োদী  শুনি, অতঃপর স  তা  াংরক্ষন 
করি, এমনলক তা অলনযর কালে সপৌোি। অলনক 
লফক্বে (োদী ) এর ধারক এমন রলয়লে, স  র্ার 
কালে সপৌোয় স ই িযলক্ত তাাঁর সচলয় অলধক ফক্বীে। 
আর অলনক লফক্বলের ধারক লনলে ফক্বীে নয়।’’72 

োদী লটর মময েলে, অলনক  ময় এমনও েয় সর্, র্ার কালে 
সপৌোলনা েয় স  োদীল র মময িা িাি লর্লন সপৌলেলয়লেন তার সচলয় 
সিলশ িুলঝন। আিার এমনও অলনক রলয়লেন লর্লন শুধুমাত্র োদী লট 
মুখস্থ রাখলত সপলরলেন লকন্তু তার তাৎপর্য উপিলি করলত পালরন 
লন, েলত পালর র্ার কালে সপৌোলিন লতলন এর তাৎপর্য উপিলি 
করলত পারলিন, তাই রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম 
োদী লক সিলশ সিলশ সপৌোলনা ও প্রচালরর লদলক উৎ ালেত 
কলরলেন। 

উিামালয় সকরালমর এই দি উক্ত োদীল র পুলরাপুলর েক্ব আদায় 
করার সচিা কলরলেন। 

                                                            
72 আিু দাঊদ,  ুনান, ইিম অধযায়, ইিম প্রচালরর মর্যাদা পলরলেদ, নাং: ৩৬৬২, 
লতরলমর্ী,  ুনান, অধযায়: রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম সথলক িলণযত 
ইিম, পলরলেদ: েিণকৃত প্রচালরর উৎ াে, নাং:৩৬৫৬, োদী   েীে। 
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এলদলক নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর েীিেশায় তাাঁর 
নালম লমথযা িালনলয় িিার দু একলট লিলেন্ন ঘটনা পাওয়া সগলিও 
 াধারণত সকউই স   ময় তাাঁর নালম লমথযা কথা িিার  াে  সপত 
না। লকন্তু তাাঁর মৃতুযর পর লমথযা িালনলয় িিা শুরু েয়। মুনালফক, 
ফাল ক্ব, স্বাথযালন্বষী তালদর উলেশয োল লির েনয রা ূলির নালম 
লমথযা িালনলয় িিত। রা ূি  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম িলিলেন 
িলি  রিমনা মু লিমলদর সধাকা সদওয়া  েে লেি। লকন্তু োদী  
গ্রেলণ  াোলিলদর  তকযতা ও র্াচাইলয়র কারলণ তা তালদর মলধয 
খুি প্র ার িাি করলত পালর লন। প্রখযাত তালিয়ী মুোলেদ (রে.)73 
িলিন: 

جاء بشري العدوى إىل ابن عباس فجعل حيدث ويقول قال "
صىل اهلل -قال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
فجعل ابن عباس ال يأذن حلديثه وال ينظر إيله  -عليه وسلم

فقال يا ابن عباس ما ىل ال أراك تسمع حلديىث أحدثك عن 
فقال ابن عباس . وال تسمع -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  رسول

صىل اهلل -إنا كنا مرة إذا سمعنا رجال يقول قال رسول اهلل 

                                                            
73 লিলশি মুফা ল র তালিয়ী মুোলেদ ইিন োির আিুি োজ্জাে মক্কী, ২১-১০৪ 
লেেরী। ইিলন আব্বা  রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা সথলক তাফ ীর লশক্ষা িাি 
করলতন। (আি-আ‘িাম: ৫/২৭৮) 
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ابتدرته أبصارنا وأصغينا إيله بآذاننا فلما ركب  -عليه وسلم
". انلاس الصعب واذللول لم نأخذ من انلاس إال ما نعرف

ن الضعفاء، باب انليه عن الرواية ع، صحيح مسلم، مقدمة)
1-12) 

‘‘(তালিয়ী) িুশাইর আি-আদািী ইিলন আব্বাল র (রা) 
কালে আগমন কলরন এিাং োদী  িিলত শুরু কলরন। 
লতলন িিলত থালকন: রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লাম িলিলেন, রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লাম িলিলেন। লকন্তু ইিলন আব্বা  (রা) তার 
লদলক কণযপাত করলিন না। তখন িুশাইর িলিন: সে 
ইিনু আব্বা , আমার লক েলিা! আলম আপনালক 
আমার োদী  শুনলত সদখলে না? আলম আপনার কালে 
রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম এর োদী  
িণযনা করলে, অথচ আপলন কণযপাত করলেন না!? 
তখন ইিনু আব্বা  (রা) িলিন: এক ময় লেি র্খন 
আমরা র্লদ কাউলক িিলত শুনতাম: ‘রা ুিুল্লাে 
 াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম িলিলেন’, তখনই 
আমালদর দৃলিগুলিা তালদর লদলক আিদ্ধ েলয় সর্ত 
এিাং আমরা পূণয মলনালর্াগ লদলয় তাাঁর প্রলত কণযপাত 
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করতাম। লকন্তু র্খন মানুষ খানাখিক িািমি  ি 
পলথই চলি সগি তখন সথলক আমরা আর শুধুমাত্র 
 ুপলরলচত ও পলরজ্ঞাত লিষয় িযতীত মানুষলদর সথলক 
সকালনা লকেু গ্রেণ কলর না।’’74 

 মু লিম উম্মাের লিতলর লমথযািাদী োদী  িণযনাকারীর 
উদ্ভি েলি িলি নিী আিাইলে ওয়া াল্লাম উম্মতলক এ 
িযাপালর অতযন্ত  তকয কলরন। তার সথলক লকেু শুলনই র্াচাই 
োড়া লনলিযচালর গ্রেণ করা, িণযনা করা সথলক উম্মতলক 
 লিযাচ্চ  তকয ও  ািধান কলর সদন। লমথযা িা  লিেরু্ক্ত 
োদী  িণযনা করলত লনলষধ আলরাপ কলরন। আিু হুরাইরা 
(রা.) সথলক িলণযত, রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম 
িলিলন: 

ْنُتْم َوالَ » 
َ
ثُونَُكْم َما لَْم تَْسَمُعوا أ نَاٌس حُيَدِّ

ُ
ىِت أ مى

ُ
َسَيُكوُن ىِف آِخِر أ

 (صحيح مسلم، املرجع السابق)« آبَاُؤُكْم َفإِيىاُكْم َوإِيىاُهْم 

‘‘সশষ রু্লগ আমার উম্মলতর লকেু মানুষ সতামালদরলক 
এমন  ি োদী  িিলি র্া সতামরা িা সতামালদর 

                                                            
74  েীে মু লিম, মুকালেমাে, দুিযিলদর সথলক িণযনা গ্রেণ করা লনলষধ অনুলেদ, 
১/১০। 
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লপতামেগণ কখলনা শুলনন লন। খিরদার! সতামরা 
তালদর সথলক  ািধান থাকলি, তালদর সথলক দূলর 
থাকলি।’’75 

 আিু হুরাইরা (রা.) সথলক আলরকলট োদীল  িলণযত, রা ূিুল্লাে 
 াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম িলিন: 

 «كىف باملرء كذبا أن حيدث بكل ما سمع » 

‘‘একেন মানুলষর লমথযািাদী েওয়ার েনয এতটুকু 
র্লথি সর্, স  র্া শুনলি তাই িণযনা করলি।’’76 

 এিালি অগলণত োদীল  নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম 
তার সথলক োদী  গ্রেলণর সক্ষলত্র উম্মতলক  লিযাচ্চ  তকয কলরলেন। 

 একলদলক রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর  তকযিাণী, 
অপরলদলক োলিয়াতলদর োলিয়াতী উম্মলতর এই সেষ্ঠ োলত 
উিামাদি তথা মুোলে ীলনর েমলক কলয়ক গুণ িালড়লয় সদয়। নিী 
 াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর নালম িলণযত অগলণত োদীল র মধয 

                                                            
75  েীে মু লিম, প্রাগুক্ত। 
76  েীে মু লিম, মুকালেমাে, র্া লকেু শুনলি তার  ি িণযনা সথলক লনলষধাজ্ঞা 
অনুলেদ, ১/৮। 
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েলত প্রকৃত োদী লট  সখাাঁলে সির করলত তালদরলক অলনক েম 
লদলত েলয়লে। োদী  মূিত কুরআলনর িযাখযা িা প্রজ্ঞা লেল লি 
কুরআলনর মতই তার সেফার্ত করলত আল্লাে তা‘আিা এ ধরলণর 
আলিলমর এক ঝাাঁক ততরী কলর সদন। র্ারা তালদর েীিলনর 
ল াংেিাগই োদী  চচযার লপেলন িযয় কলর রা ূলির প্রকৃত িাণীলট 
উম্মলতর োলত তুলি লদলত  ক্ষম েন। আর এলকই আমরা  েীে 
োদী  িা লিশুদ্ধ োদী  িলি োলন। 

 উিামালয় উম্মলতর এই সেলণর অনযতম লেলিন ইমাম িুখারী 
রাে.। আরি রীলত অনুর্ায়ী িাংশধারা  ে তার পুলরা নাম েলিা, 
মুোম্মদ ইিন ই মাইি ইিন ইিরােীম ইিন মুগীরাে ইিন 
িারলদর্িাে। তার মূি নাম মুোম্মদ। লতলন ১৯৪ লেেরীর শাওয়াি 
মাল র ১৩ তালরখ সরাে শুক্রিার (৮১০ লিোে) সখারা ালনর িুখারা 
এিাকায় (িতযমালন উেলিলকস্তালনর অাংশ) েন্মগ্রেণ কলরন। মাত্র ৯ 
িৎ র িয়ল  কুরআন মুখস্থ সশষ কলরই ১০ িৎ র িয়  সথলক 
োদী  মুখস্থ, োদীল র চচযা, োদী   াংরক্ষণ করলত লিলিন্ন 
মুোলেল র কালে র্াতায়াত শুরু কলরন। তার সমধা লেি িণযনাতীত। 
তার সমধা, োদী  গ্রেলণ  তকযতার লিলিন্ন ঘটনা লকতািালদলত 
উলল্লখ রলয়লে। তার েীিলনর সেষ্ঠতম কময ‘ েীহুি িুখারী’ নালম 
প্রল দ্ধ োদীল র এই গ্রন্থলটর রচনা িলি উলল্লখ কলরলেন উিামালয় 
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সকরাম। োদীল র উপর পূণয পালিতয অেযলনর পর ২১৭ লেেরী  লন 
তার িয়  র্খন ২৩, তখন লতলন এই গ্রন্থলটর রচনা শুরু কলরন। 
গ্রন্থলটলত শুধুমাত্র  েীে োদী লকই স্থান সদওয়ার িলক্ষয লতলন দীঘয 
সষাি িের  াধনার মধয লদলয় ২৩৩ লেেরী  লন এর কাে  মাপ্ত 
কলরন। রচনাকালি লতলন  িযদা  ওম পািন করলতন এিাং প্রলতলট 
োদী  লিখলত সগা ি কলর দু রাক‘আত  ািাত আদায় করলতন 
িলি োনা র্ায়। লিশুদ্ধতার উপর লনলশ্চত েওয়ার আলগ সকালনা 
োদী  লিখলতন না। িণযনায় আলরা োনা র্ায় সর্, লতলন লিশুদ্ধ সথলক 
লিশুদ্ধতম োদীল র  াংকিলনর ইোয় তার মুখস্থ অনুমালনক েয় 
িক্ষ োদী  সথলক িাোই কলর এলকিালর  েীে িা লিশুদ্ধ 
োদী লটলকই এই গ্রলন্থ স্থান সদন। এত  াংখযক োদী  সথলক লিলিন্ন 
োদী  িারিার িণযনা  েকালর মাত্র ৭২৭৫ িা তার  ামানয 
কমলিশ77 োদী  তার লকতালি স্থান সপলয়লে।  েীহুি িুখারী 
লেল লি লকতািলটর নাম  িযেলনর কালে পলরলচত। তলি তার মূি 
নাম েলে ‘আি-োলম‘উস্- েীে’। ২৫৬ লেেরীর ১িা শাওয়াি, 

                                                            
77 ইিনু োোর, ফাতহুি িারী, ১০ নাং অনুলেদ োলম‘ এর োদীল র  াংখযা, 
১/৪৬৫। 
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সমাতালিক ৩১ আগি ৮৭০ লিোে শুক্রিার লদিাগত রালত্র ৬২ 
িৎ র িয়ল  এই মোন িযলক্তত্ব মারা র্ান।78 

 উিামালয় উম্মলতর মূিধারার আলিম তথা আেিুস্ ুন্নাে ওয়াি 
োমালতর আলিমলদরলক  িযদা  েীে োদী লকই গ্রেণ করলত এিাং 
অনযানয সিোিরু্ক্ত োদী লক লচলিত কলর প্রতযাখযান করলত সদখা 
সগলে। োনা অিস্থায় সকউই  েীে োদী  োড়া অনয সকালনা োদী  
গ্রেণ করলতন না।  েীে োদী  োড়া শরীয়লতর লিষয়ালদ প্রমাণ 
করলতন না। ইমাম িুখারী তাাঁর এই রচনায়  েীে গ্রেলণর প্রলচিায় 
পূণয  ফি েলয়লেন িলি  মস্ত উিামালয় মুোলে ীন র্াচাই ও 
পরীক্ষা লনরীক্ষার পর স্বীকৃলত লদলয়লেন। লতলন তার সচিায়  ফি 
েওয়ায়  ারা লিলশ্বর আনালচ কানালচ তাাঁর লকতালির  ুনাম,  ুখযালত 
ও মূিযায়ন েলড়লয় পলড়। তাাঁর লকতাি দি মত লনলিযলশলষ  িযেলনর 
কালে ‘আ াহ্ক্হুি কুতুি িা‘দা লকতালিল্লাে’ িা কুরআলনর পর  লিযাচ্চ 
লিশুদ্ধ লকতাি লেল লি িূলষত েয়। এর মত আলরকলট লকতাি ‘ েীে 
মু লিম’ োড়া অনয  ি লকতালির োদী  র্াচাই কলর সনওয়ালক 
মুোলে ীলন সকরাম েরুরী মলন করলিও তাাঁর এ লকতালির 
োদী গুলিা লনলিযচালর গ্রেলণর অনুলমাদন সদন। 

                                                            
78 লিস্তালরত সদখুন, শায়খ আেুল্লাে মুেল ন, আি ইমাম িুখারী ও লকতািুহু আি-
োলম‘উ   েীে। 
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 এই েলিা ‘ েীহুি িুখারী’ িা আমালদর মালঝ ‘িুখারী শরীফ’ 
লেল লি পলরলচত লকতালির অতযন্ত  াংলক্ষপ্ত  ারকথা। অতযন্ত 
 াংলক্ষলপ আমরা সর্  ার কথালট োনিাম তা েলিা, 

*‘ েীহুি িুখারী’ মুোম্মদ ইিন ই মাইি িুখারীর লিলখত একলট 
োদীল র লকতাি।  

* এলত নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর লিপুি  াংখযক লিশুদ্ধ 
োদীল র এক লিশাি িািার রলয়লে। 

* তাাঁর লকতালির  মস্ত োদী  লিশুদ্ধ িলি মুোলে ীলন সকরালমর 
কালে স্বীকৃলত সপলয়লে। 

* র্াচাই িা লনরীক্ষা োড়াও আমরা তাাঁর লকতালির োদী  গ্রেণ 
করলত পালর। 

 তাাঁর লকতালির োদী গুলিা  েীে োনার পর এখন আমালদর 
করণীয় কী? এই প্রলশ্নর উত্তর আেিুস্ ুন্নাে ওয়াি োমালতর 
আলিমলদর কালে একলটই। আর তা েলে, রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লালমর লশক্ষা।  

রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর লশক্ষা সমাতালিক আমালদর 
করণীয়:  
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* োদী গুলিা সথলক আমালদর জ্ঞান আেরণ করলত েলি।  

* সিলশ সিলশ এই োদী গুলিার চচযা করলত েলি।  

* োদী গুলিা লনলে িুঝা এিাং অপরলক িুঝালনার সচিা করলত 
েলি।  

* োদী গুলিা মুখস্থ করা, িণযনা করা, তার প্রচার প্র ার করলত 
েলি। োদীল র সক্ষলত্র এই েলিা রা ূলির লশক্ষা।  াোিালয় 
সকরালমর েীিন সথলকও আমরা এই লশক্ষাই সদখলত পাই। 
রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর স্বীকৃত খাইরুি কুরুলনও 
এই লেি োদীল র সক্ষলত্র তালদর আচরণ।  

এর লিপরীত ঈ ালি েওয়ালির েনয োদী  সতিাওয়াত করা, 
অ ুস্থ েলি িা সর্ সকালনা লিপলদ মুল িলত পড়লি োদী  পা  কলর 
সদা‘আ করার সকালনা নেীর না রা ূলির লশক্ষায় রলয়লে, না 
 াোলিলদর েীিলন রলয়লে, না খাইরুি কুরুলন রলয়লে। লকন্তু সক িা 
কারা কুরআলনর মত লিলিন্ন িাোনায় এই লকতালির োদী লক 
তালদর অথয উপােযলনর েনয ‘খতলম িুখারী’ নালম এই প্রল দ্ধ 
‘ েীহুি িুখারী’ লকতালির খতম সির কলরলে তার সকালনা েদী  না 
থাকলিও আমালদর মালঝ তা অতযন্ত প্র ার িাি কলরলে। এই 
লকতালির শুরু সথলক সশষ পর্যন্ত পলড় সদা‘আ করলি নালক সদা‘আ 
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কিুি েয়। রা ূলির িাণী োড়া এমন কথা িিার  াে  আমরা কী-
িালি পাই তালত অিাক িালগ। এর নাম আল্লাে ও তার রা ূলির 
উপর লমথযা অপিাদ নয় লক? আমালদর িাস্তি েীিলন এই লকতালির 
োদীল র সতমন একটা গুরুত্ব না সদখা সগলিও রা ূি  াল্লাল্লাহু 
‘আিাইলে ওয়া াল্লাম এর লশক্ষার উলটা লিষলয় অতযন্ত আগ্রে এিাং 
এই লিপরীতমুলখ লশক্ষার লদলক মানুষলক উদু্বদ্ধ করলত সদখা র্ায়। 
সপটপূোরী িা আলিম নালম অজ্ঞ সকালনা িযলক্ত েয়লতা এর  ূচনা 
কলরলেি। লকন্তু পরিতযীলত খাইরুি কুরুলনর লিপরীত কময কী-িালি 
িতযমান আেিুস্ ুন্নাে ওয়াি োমাত দািীদার আলিমলদর মালঝ 
প্রচিন িাি কলর তা সিলি পাওয়া মুশলকি। অলথযর সিাি োড়া 
িােযত আর সকালনা কারণ না সদলখ সগলিও এত ি আলিমলক 
এলদলক  মৃ্পক্ত করাটাও দুস্কর। আল্লােই িাি োলনন।  

 কলথত রলয়লে, ইমাম িুখারী রাে. না লক এই লকতাি সশষ 
কলর সদা‘আ কলরলেলিন। এই িাোনায় এই লকতালির খতলমর লদলক 
উদু্বদ্ধ করা েলয় থালক।  

 পা ক, এই কথালক আপলন লনলের লিলিক খালটলয় একটু 
লচন্তা কলর িুঝুন। ইমাম িুখারী রাে. এত িেলরর  াধনায় সর্ কময 
কলরলেন তা তাাঁর একলট সনক আমি। কুরআন ও োদীল র িাষায় 
র্া ‘আমলি  ালিে’। তাাঁর কমযলট সর্ ‘আমলি  ালিে’ এলত সকালনা 
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 লিে সনই। োদীল র মাধযলম আমরা তা প্রমাণ কলরলে। ‘আমলি 
 ালিে’ িা সনক কলমযর মাধযলম িািা আল্লাের তনকটয িাি কলর। 
আমলি  ালিলের পর সদা‘আ কিুি েয় িলি োদী  সথলক আমরা 
োনলত পালর। তাই িুখারী রাে. এর েনয এটা করা স্বািালিক। তলি 
একথা মলন রাখলত েলি সর্, ‘আমি’ সকানলট  ালিে আর সকানলট 
 ালিে নয় তা  মূ্পণয তাওক্বীফী িা নু ূ  লনিযর লিষয়। ওলের 
িাইলর রু্লক্ত লদলয় এ লিষলয় লকেু িিার  ুলর্াগ সনই। ইমাম িুখারী 
রাে. এর কমযলট আমলি  ালিে েওয়ার সিিায় রা ূি  াল্লাল্লাহু 
‘আিাইলে ওয়া াল্লাম এর িাণী রলয়লে। লকন্তু আমালদর এই কময লক 
তাই? তার কময আর আমার কময লক এক? রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লাম কখলনা এমনলট করলত িলিলেন?  াোলিরা কখলনা 
এমনলট কলরলেন? এ লির উত্তর র্লদ ‘না’ েয় তলি সকান িাোনায় 
আমরা এ ধরলণর কলমযর তিধতা সদই? না লক উপােযলনর স্বালথয 
োিািলক োরাম করার মত পালিতয ও সর্াগযতা আমরা অেযন 
কলরলে? 

 এই খতলমর প্রলত উৎ ালেত করার েনয আলরা িিা েলয় 
থালক সর্, ইমাম িুখারী রাে. নালক এই লকতালির কাে  মালপ্তর 
পলর আল্লাের কালে সদা‘আ কলরলেলিন সর্, সর্ িযলক্ত তাাঁর এই 
লকতািলট প্রথম সথলক সশষ পর্যন্ত পলড় সদা‘আ করলি আল্লাে সর্ন 
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তাাঁর সদা‘আ কিুি কলরন। এ সথলকই নালক এই খতলমর  ুত্রপাত। 
পা ক, এই কথালট আপলন কী লেল লি সদলখন? িুখারী রাে. এর 
লকতাি রচনার সপ্রক্ষাপলটর লনিযরলর্াগয সকালনা লকতালি আপলন 
এমন সকালনা কথা পালিন না। ‘ েীহুি িুখারী’ রচনার কলয়ক 
শতােী পর পর্যন্ত ইমাম িুখারী রলচত এ গ্রলন্থর চচযা, তার সখদমত 
অতযন্ত িযাপক োলর েলিও খতলমর নেীর সদখলিন না। এ সথলকই 
এ ি লকেু সর্ িানালনা গল্প তা অলত  েলে অনুলময়। তা োড়া 
িুখারী রাে. এর মত লিশুদ্ধ আকীদার ধারক িযলক্তর লদলক এমন 
কথার অপিাদ সদওয়া কতটুকু গ্রেণলর্াগয তা লিলিলকর কালে প্রশ্ন। 
ইমাম িুখারী রাে. লতলন লক শালর‘ তথা শরীয়ত প্রিতযক? লতলন 
এমন কথা িিলি তা অনু রণলর্াগয েলি? নালক তার আক্বীদা 
প্রশ্নলিদ্ধ েলি? র্াই সোক আমরা অর্থা অলনিযরলর্াগয সকালনা কথার 
উপর লিলত্ত কলর ইমাম িুখারী রাে. এর িযলক্তত্বলক প্রশ্নলিদ্ধ করলত 
পালর না। আমরা এই কথাগুলিালকই অ ার িলি ধলর সনই। িুখারী 
পলড় সদা‘আ কিুি েলি রা ূলির অনয  ি োদীল র লক সদাষ? নালক 
আপনার অলিজ্ঞতায় অনয োদী  পলড় সদা‘আ করলি তা কিুি েয় 
না, শুধু এই লকতালির োদী  পড়লি সদা‘আ কিুি েয়?  াোলিরা 
সর্  ি োদী  োনলতন তা তালদর কালে োদী  িলি  লিে লেি 
নালক? নালক তারা এ িযাপালর অজ্ঞ লেলিন? নালক তালদর কালরা 
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েীিলন সকানলদন সকালনা লিপদ মুল িত আল  লন? তারা একলট 
লদনও একলট োদী  পলড় সদা‘আ করলিন না তার কারণ লক?  

সমাটকথা, অলিজ্ঞতার নালম রা ূলির লশক্ষার িাইলর আমালদর লকেু 
িিার অলধকার সনই।  

 পা ক, আশা কলর আমরা এই িুখারী খতলমর তাৎপর্য িুঝলত 
সপলরলে। এলতা েলিা শুধুমাত্র মূি খতলমর লিষয়। অথযাৎ এলট 
একলট রা ূলির লশক্ষা লিলরাধী কময। র্ার সকালনা নেীর িা দৃিান্ত 
স ানািী রু্লগ সনই। অপরলদলক খতলম কুরআলনর সিিায় তা 
সখিালফ  ুন্নাে েওয়া োড়া আলরা সর্  মস্ত অলতলরক্ত খারািী উলল্লখ 
করা েলয়লেি তার অলনকটা এই খতলম িুখারীলতও রলয়লে। 
কলয়কলট সক্ষলত্র তা খতলম কুরআলনর তুিনায় অলধক। সর্মন: 

* কুরআন খতম করা িুখারী খতলমর তুিনায় অলনক  েে। তাই 
কুরআন  াধারণত খতম তথা পলড় সশষ করা েয়। খতম না কলর 
লমথযা িিার সধাকা কুরআলনর সিিায় কম েয়। পক্ষান্তলর িুখারী 
পুলরা পড়া অলনক কল ন। তাই এখালন খতলমর আলয়ােলকর 
লেজ্ঞা ার উত্তলর খতম েলয় সগলে িলি লমথযার সধাকা প্রায়ই 
অপলরোর্য িলি সদখা র্ায়। 
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* কুরআন  াধারণত আলিম িিলতই  িাই পড়লত পালর। তাই 
তােিীদ, ল ফাত, েক্ব আদায় কলর সতিাওয়াত িা অলত দ্রুত 
সতিাওয়ালতর ত্রুলট োড়া  াধারণত শে িুলির ত্রুলট েয় না। 
পক্ষান্তলর লিজ্ঞ আলিম োড়া অলনলকই োদী  পড়লত পালর না। 
টাকার স্বালথয খতলম অাংশ লনলয় স  আল্লাের রা ূলির িাণীলক তার 
মনমত িুি উচ্চারণ কলর। এমন িুিলকও মুোলে ীলন সকরাম 
রা ূলির উপর লমথযা িিার অপরাধ িলি গণয কলরলেন। 

* ইলতাপূলিয িলিলে সর্, িুখারী অলধকাাংশ  ময়ই খতম েয় না। 
একেলনর অাংশ সশষ েলিও আলরকেন তার লনধযালরত অাংশ সশষ 
করলত পালর না। এলক্ষলত্র মানুলষর  ালথ লমথযা িিা সধাকা সদওয়ার 
 ালথ  ালথ সদা‘আর  ময় আল্লাের  ালথ লমথযা িিলত অলনক লদন 
িক্ষয করা সগলে। সর্মন. সদা‘আয় িিা েয়, ‘‘আল্লাে, এই আমালদর 
িুখারী খতমলক...’’ ‘‘ সর্ খতম করা েলয়লে...’’ ইতযালদ। 

* োদীল  রা ূি ( াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম) পড়া অিস্থায় 
অনথযক গল্পগুেি, োল  াট্টা, োং তামাশা সথলক  াধারণত সকালনা 
মেলি ই খালি থালক না। একমাত্র খতলমর আলয়ােক  ামলন 
থাকলি তাাঁর িয় িা  ম্মালন লনশু্চপ পড়া েয়। োদীল র  ালথ 
সিয়াদিী োড়া এ  লির নাম লক সদওয়া র্ায়?  
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* এই খতলম মালঝ মলধয  িলচলয় িড় আপলত্তকর সর্ লিষয়লট 
 াংঘলটত েয় তা েলিা, আল্লাে োড়া অলনযর নাম েলপর মাধযলম 
িরকত গ্রেণ র্া  মূ্পণযরূলপ লশকয। সকননা িরকলতর েনয কালরা 
নাম েপ করা তাাঁর ইিাদত িা আচযনার শালমি। িরকলতর েনয 
একমাত্র আল্লাের নামই সনওয়া র্ায়। তাই িরকলতর েনয আল্লাে 
োড়া কালরা নাম এমনলক রা ূি  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম 
লনলিও লশলকযর সগানাহ্ কাাঁলধ িেন করলত েলি। লকন্তু অলনক  ময় 
খতলম িুখারীর অনুষ্ঠালনর সশষলদলক আ োলি িদলরলয়যন অথযাৎ 
িদর রু্লদ্ধ অাংশগ্রেণকারী  াোিাগণ  ম্বলিত োদী লট  িাইলক 
শুলনলয় পূনরায় পড়া েয়। তালদর নাম সনওয়ার কারণ লেল লি 
িরকলতর কথা উলল্লখ করা েয় এিাং পরিতযীলত তালদর নালমর 
সদাোই লদলয় সদা‘আ করা েয়। কালরা সদাোই লদলয় সদা‘আর 
িযাপারলট খতলম তা লময়ালত আমরা আলরকটু লিস্তালরত োনি 
ইনশাআল্লাে। এখালন শুধু এটুকু িিলত চাই সর্, িরকলতর েনয 
আল্লাে োড়া কালরা নাম সনওয়া লশকয। 

  তয  ন্ধানী লনঃস্বাথয িযলক্তর েনয এই খতলমর তাৎপর্য িুঝলত 
আর সকালনা সিগ সপলত েলি না িলি আশা কলর। আল্লাে  িযপ্রথম 
আমালক অ াংখয এ ি মেলিল  শরীক েওয়ার কারলণ সর্  ি 
গুনাে  াংঘলটত েলয়লে তা সথলক ক্ষমা করুন এিাং আলম  ে 
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 িাইলক  ল ক িুঝ দান করুন। স্বালথযর েনয দীনলক েিািলি 
সদওয়া সথলক আমালক এিাং  িাইলক লিরত রাখুন। আমীন। 
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খতলম না-রী   

‘খতলম নারী’ িা ‘দুরুলদ নারীয়াে’। মানুলষর িানালনা দুরুলদর 
নালম লনলদযি লকেু িাকয। এই িাকযগুলিা ৪৪৪৪ িার পড়লি এই 
খতম েয়। কলথত আলে এই খতম পড়লি নালক আগুন সর্মন 
সকালনা িস্তুলক িস্মীিূত কলর সদয় ল ক তদ্রূপ এই খতমও লিপদ 
আপদলক িস্মীিূত কলর দূলর  লরলয় সদয়। তাই এই খতলমর নাম 
আরিী শে ‘‘نار’’ র্ার অথয আগুন, এই অলথযর লদলক  মৃ্পক্ত কলর 

এর নাম ‘খতলম নারী’ িা ‘দুরুলদ নারী’ সদওয়া েলয়লে। লকন্তু এই 
খতলমর উৎপলত্ত সকাথা সথলক? এর প্রথম আলিষ্কারক সক? এলত সর্ 
সদা‘আ পড়া েয় তার মময কী? অলনলক এলক দুরুলদ নারী নাম সদন, 
এলক দুরূদ নালম নামকরণ করা অলদৌ তিধ লক না? তা োনা না 
থাকলিও কালরা কালরা কথায় আমরা এমন কালের লপলে সদৌড়াই। 
এলত সর্মন কান্না পায় আিার োল ও পায়। অথচ দুলনয়ার  াধারণ 
একলট লিষয় েলিও আমরা অলনক র্াচাই িাোই কলর অগ্র র েই। 
ডাক্তালরর কথা শুনলিই সদৌড়াই না, িরাং পূলিয তার  ম্পলকয অিগত 
েওয়ার সচিা কলর। অথচ ধমযীয় লিশ্বাল  লিশ্বা ী েলয় একলট আমি 
করলে িা করালে আর একিারও সিলি সদখলে না। এ ি েলে 
ঈমান আক্বীদার লিষলয় আমালদর তশলথিয আচরলণর িলেঃপ্রকাশ। 
প্রশ্ন েলিা, লর্লন আমালক এই খতম পড়ালনার েনয উৎ ালেত 
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করলিন লতলন তার কতলট সরাগ িািাই এই দুরূদ দ্বারা  মাধান 
কলরলেন? নালক ো পাতাি আর ডাক্তালরর শরণাপন্ন েলয়লেন? এই 
দুরুলদর এত অযাদশন েলি লতলন লনলে লিলিন্ন  মলয় লিপলদ 
েেযলরত েলয় তা দূর করার েনয অনয পথ সখাাঁলেন সকন? োনা 
সদা‘আলট পলড় সফিলিই সতা েয়। আফল া , র্ার লনলের আস্থা এই 
দুরূলদর উপর সনই, থাকার কথাও নয়, লতলন কীিালি মানুষলক এলট 
পড়ালনার উপলদশ সদন? অপরলদলক আমালদর পাগিামী সদলখ 
আফল া  েয় সর্, আমরা কী-িালি এমন কথা গ্রেণ কলর? ঔষধ 
মলন করলিও খালি একেন আর িাি েলি আলরকেন? এইটুকু  
সিাঝার লক লিলিক আমালদর সনই? 

র্াই সোক এিার আমরা মূি লিষলয় আল  এিাং োনার সচিা 
কলর খতলম না-রী কী? এিাং তা পড়া িা পড়ালনা কতটুকু  মীচীন? 

প্রথলমই মানুলষর িানালনা সদা‘আলট ও তার অথয উলল্লখ 
করলে।  তয ন্ধানী িযলক্ত অলথযর লদলক একটু মলনালনলিশ করলিই 
সদা‘আলটর তাৎপর্য এিাং এমন সদা‘আ পড়া কতটুকু ল দ্ধ তা িুলঝ 
লনলত পারলিন।  দুরুলদর নালম আরিী সর্ িাকযগুলিা পড়া েয় তা 
লনেরূপ: 
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ا ىلع َسيِّدنا حممٍد اذلي امهلل َصلِّ َصالةً " اكِملًَة وَسلِّْم َسالًما تامًّ
َتْنَحلُّ به الُعَقُد، وَتْنَفِرُج به الُكَرُب وتُقىض به احلوائُج وتُناُل به 
الراغئُب وُحْسُن اخلواتِِم ويُْستسىق الغماُم بوجهه الكريم، وىلع 

 ".آهل وصحبه يف لك ملحة ونفس بعدِد لك معلوم لك

‘‘সে আল্লাে পলরপূণয রেমত ও পূণয শালন্ত িলষযত কর 
আমালদর  রদার মুোম্মলদর উপর র্ার মাধযলম 
 ম যা মূে  মাধান েয়, দুঃখ দুদযশা লতলরালেত েয়, 
প্রলয়ােনালদ লমলটলয় সদওয়া েয়, পূণযািিী ও  ুির 
সশষ পলরণাম অলেযত েয়, তার পলিত্র সচোরা/ ত্তার 
মাধযলম িৃলি কামনা করা েয়। আর রেমত িষযণ কর 
তার পলরিার ও তার  াোিালয় সকরালমর উপর 
সতামার োনা  াংখযানূর্ায়ী, প্রলতলট মুহুলতয ও লনঃশ্বাল  
’’ 

  লচতন ও  তয ন্ধানী আলিমলক এ দুরুলদর  ম যা িযাখযা 
কলর িুঝািার প্রলয়ােন সনই। জ্ঞানী িযলক্ত মাত্র দুরূদলটর শে িা 
অলথযর প্রলত একটু সখয়াি লদলিই এর  ম যা িুঝলত পারলিন। 
খতমলটলত সর্লেতু অলনক আপলত্তকর শে িা িাকয রলয়লে তাই এর 
আপলত্তগুলিা সকালনা পর্যালয়র লনে লিলিক লদলয় একটু গিীরিালি 
লচন্তা করলিই িুঝা র্ালি।  িাই  েলে  সিাঝার েনয প্রথলম 
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প্রা ালঙ্গক লকেু কথা িিার প্রলয়ােন সিাধ করলে, র্ালত কলর এর 
তাৎপর্য িুঝা আমালদর েনয  েে েয়। 

 আল্লােলত লিশ্বা ী মানুষ িিলতই একথা লিশ্বা  কলরন সর্, 
 িলকেুর মূি  মাধানকারী িা পলরচািনাকারী একমাত্র আল্লাে 
তা‘আিা। আল্লােলত লিশ্বা ী মু লিম অমু লিম  কলিই এ লিশ্বা  

সপাষণ কলরন। তলি মু লিম িযলক্তর লিশ্বা  আর আলস্তক লিধমযীর 
লিশ্বাল র মালঝ পাথযকয এই সর্, মু লিম মলন কলরন আল্লাে সকালনা 
লকেুর  মাধান িা পলরচািনা করলত কালরা মুখালপক্ষী নন। তার 
কালে লকেু চাইলত সকালনা িযলক্তলক লমলডয়া িানািার দরকার পলড় 
না। পক্ষান্তলর অমু লিলমর লিশ্বা  েলিা, িাদশা সর্মন রাষ্ট্র 
পলরচািনায় লিলিন্ন িযলক্তর মুখালপক্ষী থালকন আল্লােও এরকম 
মুখালপক্ষী। লিলশষ িযলক্ত োড়া অনয সকউ সর্মন  রা লর িাদশাের 
কালে সকালনা লকেু চাইলত পালর না, লমলডয়ার প্রলয়ােন েয়, ল ক 
তদ্রূপ আল্লােও  িাইলক লচলনন না, তাাঁর কালে  রা লর সপৌো র্ায় 
না, তাই তাাঁর কালে লকেু চাইলত েলি লিলশষ িযলক্তলক লমলডয়া 
িানালনা প্রলয়ােন। কুরআলনর অ াংখয আয়ালত তালদর এ ি লিশ্বা  
িণযনা করা েলয়লে, সর্গুলিা সথলক তালদর এমন লিশ্বাল র প্রমাণ 
পাওয়া র্ায়। মক্কার  মস্ত কালফর এ ধরলণর লিশ্বা  সপাষণ করত। 
মূি পলরচািনায় তারা আল্লােলক লিশ্বা  করত িলি কুরআলনর 
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একালধক আয়ালত এর প্রমাণ লমলি। মূলতযর পূো করলিও মূলতযলক 
তারা মূি পলরচািনাকারী িলি লিশ্বা  করত না। তালদর লনলের 
মুলখর কথা লেি,  

ِ ُزلْىَف ﴾  ُبونَا إىَِل اَّللى 111:لزمرا) ﴿ َما َنْعُبُدُهْم إاِلى يِلَُقرِّ ) 

 ‘‘আমরা তালদর ইিাদত সকিি এ েনয কলর সর্, 
তারা আমালদরলক আল্লাের লনকটিতযী কলর সদয়’’79 

 িলকেুর ক্ষমতা, রক্ষা,  ৃলি, লরলর্ক, পলরচািনা ইতযালদর মূি 
কতৃযত্ব আল্লাের োলত িলি তালদর লিশ্বা  লেি। কুরআলন অ াংখয 
োয়গায় এর আলিাচনা করা েলয়লে। মূি কতৃযত্ব আল্লাের োলত 
স্বীকার করার পর অনয লকেুর ইিাদত িা অনযলকেুলক আল্লাের 
অাংশীদার করা অলর্ৌলক্তক িলি কুরআলন িারিার সদখালনা েলয়লে।  

সমাটকথা তারা সর্  মস্ত মাখিুক িা সনক মানুলষর ইিাদত 
করত ওল িা লেল লিই করত। লকন্তু র্া ওল িা েওয়ার সর্াগযতা 
রালখ না তালক ওল িা লেল লি গ্রেণ িা লিশ্বা  করালক আল্লাে 
তা‘আিা কুরআলন লশলকযর মাধযম িা লশকয িলিই আখযালয়ত 
কলরেন। অপরলদলক নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম লশলকযর 

                                                            
79  ূরা আর্-রু্মার:৩ 
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 মস্ত পথলক িন্ধ কলরলেন। রা ূিলকও র্ালত সকউ সকালনা িাোনায় 
আল্লাে পর্যন্ত না সপৌোয়, আল্লাের সকালনা গুণািিীলত শরীক না 
কলর, এ িযাপালর উম্মতলক  লিযাচ্চ  তকয কলরলেন। উম্মতলক এ 
িযাপালর  তকয করার লনলদযশ স্বয়াং আল্লাের পক্ষ সথলক লেি। আল্লাে 
িলিন,  

ْملُِك نِلَْفِِس َنْفًعا َوال َضًّ 
َ
ُ ﴿قُْل ال أ  (111:االعراف)﴾ ...ا إاِل َما َشاَء اَّللى

‘‘সে নিী আপলন িলি লদন, আলম আমার লনলের 
কিযাণ  াধলনর এিাং অকিযাণ  াধলনর মালিক 
নই...’’80 

অনযত্র এরশাদ েলয়লে, 

 ُ برُِضٍّ َفاَل اَكِشَف هَلُ إاِلى ُهَو َوإِْن يُرِْدَك ﴿ َوإِْن َيْمَسْسَك اَّللى
رْيٍ َفاَل َرادى لَِفْضلِهِ 

 (127:يونس)﴾ ... خِبَ

‘‘আর আল্লাে র্লদ আপনার উপর সকালনা কি আলরাপ 
কলরন তলি লতলন োড়া সকউ তা খিািার সনই, 
পক্ষান্তলর র্লদ লতলন আপনালক লকেু কিযাণ দান কলরন 

                                                            
80  ূরা আ‘রাফ : ১৮৮। 
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তলি তার সমলেরিানীলক রলেত করার মতও সকউ 
সনই...’’81  

এ মলমযর আয়াত কুরআলন অ াংখয োয়গায় রলয়লে। 
আমালদর নিী োড়া অনযানয নিী রা ূলিরও এই লশক্ষাই লেি িলি 
কুরআলনর লিলিন্ন োয়গা সথলক আমরা োনলত পালর। নিী  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লাম তার লিষলয় িাড়ািালড় করলত  লিযাচ্চ  তকয 
কলরলেন। আল্লাের  ালথ লশকয দুলরর কথা, তার প্রশাং ায় পর্যন্ত 
িাড়ািালড় করলত লনলষধ কলরলেন।  েীে োদীল  িলণযত রলয়লে, 
এক িযলক্ত নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লামলক িিি, র্া আল্লাে 
সচলয়লেন এিাং আপলন সচলয়লেন, রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লাম িিলিন, 

مسند أمحد، ". ) بل ما شاء اهلل وحدهأجعلتين هلل عدال " 
 ( 1165:حديث عبد اهلل بن عباس، رقم

‘‘তুলম লক আমালক আল্লাের  মতুিয কলরে, িরাং র্া একমাত্র 
আল্লাে সচলয়লেন’’82  

                                                            
81  ূরা ইউনু :১০৭। 
82 মু নালদ আেমদ, আেুল্লাে ইিলন আব্বা  রা. এর োদী , নাং: ১৮৩৯। 
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সকালনা সকালনা িণযনায়,  
سنن ". ) ويلك اجعلتين واهلل عدال قل ما شاء اهلل وحده" 

ا(وشاء فالن النسايئ ، باب انليه أن يقال ماشاء اهلل 

‘‘সতামার বাং  েউক, তুলম লক আমালক আল্লাের  ালথ 
 মতুিয কলরে? তুলম িি, র্া শুধুমাত্র আল্লাে 
সচলয়লেন’’।83  

এক োদীল  নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম এরশাদ 

কলরন, 

ال تطروين كما أطرت انلصارى ابن مريم فإنما أنا عبده " 
ابلخاري، كتاب اتلفسري،  صحيح". ) فقولوا عبد اهلل ورسوهل 

 (6641:رقم...واذكر يف الكتاب مريم: باب

‘‘সতামরা আমার প্রশাং ায়  ীমািাংঘন কলরা না, 
সর্মনলট খৃিানরা মারয়ালমর পুত্র ঈ ার সক্ষলত্র কলরলে, 

                                                            
83 না াঈ,  ুনান, োদী   েীে, আল্লাে এিাং অমুক সচলয়লেন িিা লনলষধ 
অনুলেদ, নাং:১০৮২৪। 
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সকননা আলমলতা আল্লাের িািা, তাই সতামরা িি 
আল্লাের িািা ও তাাঁর রা ূি’’।84  

 এিালি লশলকযর আপলনাদন কলরলেন নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লাম। এিার আমরা রা ূি  াল্লাল্লাহু ওয়া াল্লালমর লশক্ষা ও 

‘খতলম নারী’ নামক সদা‘আলটর িাকযগুলিা লনলয় একটু লিলিচনা 
কলর। আশা কলর লর্লন প্রকৃত  তয োনার আগ্রে রালখন এিাং  তয 
প্রকালশত েওয়ার পর  ালথ  ালথ গ্রেলণর মানল কতা রালখন তার 
 ামলন এই সদা‘আর লশকযী শেগুলিা অলত  েলেই ধরা পড়লি। 
আর র্ার মূি িক্ষযই েলে, র্া করলে আেীিন কলরই র্াি, আলম 
টিি তলি আমার লিশ্বা  টিলি না, তার  ামলন কুরআলনর স্পি 
আয়াত সপশ করলিও একলট না একলট অেুোলত লতলন তার মতলক 
অটুট ও প্রলতলষ্ঠত রাখলত িলণযত সদা‘আলট িা কুরআলনর আয়ালতর 
লিলিন্ন িযাখযা সদওয়ার সচিা করলিন। অনযলদর ভ্রালন্তর সক্ষলত্র লতলন 
আয়ালতর িযাখযা রা ূি  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম এর িাণী ও 
তাাঁর আমি অথিা  াোলিলদর আমি দ্বারা করলিও এখালন এল  
লনলের ভ্রান্ত মতলক অটুট রাখলত আেিু - ুন্নাে ওয়াি োমালতর 
আদলশয আদশযিান আকািীর আ িাফলদর এই উ ূিলট িুলি র্ালিন। 

                                                            
84  েীহুি িুখারী, তাফ ীর অধযায়, অনুলেদ: লকতালি মারয়ালমর কথা স্মরণ 
কর..., নাং: ৩২৬১। 
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োনাফী েলিও আিু োলনফা রাে. এর মানোে িুলি র্ালিন। 
কুরআলনর আয়াত দিীি লেল লি উপস্থাপলনর কারলণ  াধারণ 
মলেিার কথায় উমর রালদয়াল্লাহু আনহুর মত খিীফার লনে ল দ্ধান্ত 
সথলক  লর আ ার আদশয িুলি র্ালিন। এখালন এল  রা ূি 
 াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম ও তাাঁর  াোলিলদর আদলশযর সচলয় 
লনে পীর িা লনলের মলতর আলিলমর কমযই অগ্রালধকার পালি। 
সর্মনলট রা ূি গাইি োলনন িা রা ূি োলের-নালের এোতীয় 
লশকযী লিশ্বা  সপাষণকারীরা তালদর ভ্রান্ত আক্বীদা প্রলতলষ্ঠত রাখার 
সিিায় কলর থালক। র্লদও এ  ি লিষয় কুরআলন দ্বযথযেীনিালি 
উলল্লখ করা েলয়লে। 

এলকই আল্লাে তা‘আিা প্রিৃলত্ত ও আলিমলক প্রিু িালনলয় তালদর 
পূো িলি আখযা লদলয়লেন। কুরআলনর আয়াত ও োদীল র 
আলিালক এোতীয় কমযলক ‘লশরক লফি ইিাদত’ িা উপা নাগত 
লশকয িলি আখযালয়ত কলরলেন আেিুস্- ুন্নাে ওয়াি-োমালতর 
আলিমগণ। আল্লাে তা‘আিা এরশাদ কলরন, 

ََذ إِلََهُه  يَْت َمِن اختى
َ
َفَرأ

َ
ُ ىلَعَ ِعلٍْم وََخَتَم ىلَعَ ﴿ أ َضلىُه اَّللى

َ
َهَواهُ َوأ

 ِ َسْمِعِه َوَقلْبِِه وََجَعَل ىلَعَ برََصِهِ ِغَشاَوةً َفَمْن َيْهِديِه ِمْن َبْعِد اَّللى
ُرونَ  َفاَل تََذكى

َ
 ( 66:اجلاثية)  ﴾ أ
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‘‘আপলন লক তাাঁর প্রলত িক্ষয কলরলেন, সর্ তার প্রিৃলত্ত 
তথা মলনর সখয়াি খুলশলক স্বীয় উপা য লস্থর কলর 
লনলয়লে। আল্লাে সেলনশুলন তালক পথভ্রি কলরলেন, 
তার কালন ও অন্তলর সমাের এাঁলট লদলয়লেন এিাং তার 
সচালখর উপর সরলখলেন পদযা। আল্লাে োড়া সক তালক 
সেদায়াত করলি? সতামরা লক লচন্তা িািনা কলরা 
না?’’85  

অনযত্র এরশাদ কলরন, 

ِ َوالَْمِسيَح اْبَن  ﴿ ْرَبابًا ِمْن ُدوِن اَّللى
َ
ْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أ

َ
َُذوا أ اختى

ا  ِمُروا إاِلى يِلَْعُبُدوا إِلًَها َواِحًدااَل إهَِلَ إاِلى ُهَو ُسْبَحانَُه َعمى
ُ
َمْريََم َوَما أ

ُكوَن   ( 61:اتلوبة) ﴾  يرُْشِ

‘‘তারা আল্লাে িযতীত তালদর পলিত ও  াং ার-লিরাগীলদর  
এিাং মারয়াম তনয় ঈ ালক তালদর পািনকতযারূলপ গ্রেণ কলরলে, 
অথচ তালদরলক লনলদযশ করা েলয়লেি শুধুমাত্র এক প্রিুর ইিাদত 
করলত। একমাত্র লতলন োড়া সকালনা মা‘িুদ সনই। তারা আল্লাের সর্ 

                                                            
85  ূরা আি-োল য়াে: ২৩। 
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 মস্ত শরীক  ািযস্ত কলর তা সথলক লতলন পলিত্র’’86। এই দুরুলদ 
একমাত্র আল্লাে করলত পালরন এমন র্ািতীয় ল ফাত িা গুণািিীলত 
রা ূিলক শরীক করা েলয়লে। মাধযম েলি রা ূি  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে 
ওয়া াল্লামলক লমলডয়া িা মাধযম লেল লি আল্লাের শরীক করা 
েলয়লে। তাই মাধযম লেল লি রা ূি  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম 
এর নাম উলল্লখ করায় লশলকযর মালঝ সকালনা তারতময  ৃলি েলি না। 
কুরআলনর অ াংখয আয়াত এিাং অগলণত োদী  এর প্রমাণ। আল্লাে 
আমালদর  িাইলক  সিাঝার তওলফক দান করুন এিাং সেদায়ালতর 
উপর অলিচি রাখুন। 

অেুোত ও তার পর্যালিাচনা 

একলট সদা‘আ িা আরিী িাকযলক দুরূদ িিলত উলচত লেি 
এটা োনা সর্, এই দুরূদলট নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম 
পড়লতন লক না, েীিলন সকালনা  াোিীলক লশক্ষা লদলয়লেলিন লক না, 
অথিা সকালনা  াোিা দুরূদ লেল লি এই িাকযগুলিা পড়লতন লক না 
তা সদখা। লিপলদ আপলদ তারা সকালনালদন এই সদা‘আলক আমলি 
এলনলেন লক না িক্ষয করা। সকালনা  াোিা সথলক লিশুদ্ধ  ুলত্র এই 
দুরূদ সপলি আমরা ধারণা কলর লনতাম, লনশ্চয় নিী  াল্লাল্লাহু 

                                                            
86  ূরা তাওিা:৩১। 
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আিাইলে ওয়া াল্লাম তালক এলট লশক্ষা লদলয়লেন। সকননা আমরা 
লিশ্বা  কলর সর্,  াোিালয় সকরাম ইিাদলতর সক্ষলত্র লনে সথলক লকেু 
িলিন না। এর সকালনালট না সপলি এই সদা‘আ িেযলনর েনয 
আমালদর অনয লকেু দরকার পলড় না। রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লাম তার উপর পড়ার েনয আমালদরলক লিলিন্ন দুরূদ ফলর্িত 
 ে িণযনা কলরলেন। রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর 
লশখালনা দুরূদগুলিা লক আমালদর েনয র্লথি নয়? মূিত লর্লন ধমযীয় 
লিশ্বাল র  কি সক্ষলত্র রা ূলির লশক্ষালক র্লথি মলন কলরন তার 
েনয আর অনয দুরূলদর প্রলয়ােন সনই। অনয দুরূদ োলয়র্ করলত 
তার মাথা ঘামািার  ময় সনই। তার কথা েলি, আমার নিী কলরন 
লন, নিীর োলতগড়া োত্ররা কলরন লন, আলম তা করি না। লকন্তু হুিহু 
 ুন্নালতর উপর থাকার আ িালফর স ই ের্িা আমালদর সথলক 
োলরলয় র্াওয়ার কারলণ ইিাদতগত িা লিশ্বা গত নতুন লকেু 
আ লিও আমালদরলক োলয়র্ না-োলয়লর্র িাোল  লিপ্ত েলত েয়। 
আিু োলনফা রাে. এর অনু ারী দািী করলিও োলনফী মানল কতা 
োলরলয় র্াওয়ার কারলণ নতুন আলিাচনার প্রয়া  পায়। লিলিন্ন 
ওেুোলত আমরা নি উদ্ভালিত আমিলক োলয়র্ করার সচিা কলর। 
খতলম না-রীও এর লিপরীত নয়। 
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 লিলিন্ন  ময় এই সদা‘আলটর আপলত্তকর লদকগুলিা লনলয় 
আলিাচনা করলি সর্ অেুোতগুলিা সপশ করলত সদখা সগলে শুধু 
স গুলিা লনলয় একটু পর্যালিাচনা করার সচিা করি ইনশাআল্লাে। 
আল্লাের তওলফক কাময। 

 প্রথলমই সর্ অেুোত সপশ করা েয় তা েলিা, আমরা 
রা ূিলক সকিি মাধযম মলন কলর মাত্র। এখালন লশলকযর সকালনা 
প্রশ্নই আল  না। মাধযলম মলন করলিই লশকয েলত পালর না একথা 
কতটুকু শুদ্ধ, তা আমরা ইলতাপূলিয োনলত সপলরলে। আমরা অিশযই 
িুঝলত সপলরলে সর্, মাধযম মূিতই লশকয অথিা লশলকযর পথ। সকননা 
কালরা  ম যা  মাধান করলত, দুঃখ দুদযশা দূর করলত, প্রলয়ােন 
লমটালত, িৃলি লদলত আল্লাে সকালনা লমলডয়ার মুখালপক্ষী নন। এিার 
আমালদর সদা‘আলটর লিষলয় আ া র্াক। সমাটকথা কলমযর 
সর্াগ ূত্র র্ার  ালথই রলয়লে স লটই মাধযম, সর্ সকালনািালি এই 
সর্াগ ূত্র থাকুক না সকন। র্ার  ালথ সকালনা সর্াগ ূত্র সনই তালক 
মাধযম িিা র্ায় না। উদােরণস্বরূপ মলন করুন, আপলন একলট 
অযালিলডলের োত সথলক রক্ষা সপলয়লেন। সকালনা িযলক্ত আপনালক 
তাাঁর োত দ্বারা টান লদলয় রক্ষা কলরলে। আপলন িিলত পালরন, 
আল্লাে আমালক রক্ষা কলরলেন। আিার এও িিলত পালরন সর্, 
অমুক িযলক্তর মাধযলম আল্লাে আমালক রক্ষা কলরলে। এ লদ্বতীয় 
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িাকযলটর সক্ষলত্র মুলমন িযলক্তর লিশ্বা  েলিা, মূিত আল্লােই আমালক 
রক্ষা কলরলেন, অমুক িযলক্ত মাধযম মাত্র। এখালন সিাকলট িিলত 
পালর, আল্লাের দ্বারা রক্ষা সপলয়লে। আিার এও িিলত পালর সর্, 
অমুলকর মাধযলম আল্লাে রক্ষা কলরলেন। এখালন তার সকালনা কথাই 
লশকয েলি না। লকন্তু সিাকলট র্লদ িলি, রা ূি আমালক রক্ষা 
কলরলেন, অথিা রা ূলির মাধযলম আলম রক্ষা সপলয়লে, তলি তার 
উিয় কথাই লশকয েলি। আেিু - ুন্নাে ওয়াি োমালতর সকালনা 
আলিম এলত  াংশয় িা লদ্বমত সপাষণ করলিন না। এই একলট 
লিষলয় রা ূলির মাধযম লশকয েলি আপনার েীিলনর র্ািতীয় 
লিষলয়র মাধযম রা ূিলক িালনলয় লদলি তা লশকয েয় না এ সকমন 
কথা? এিার আেিু - ুন্নাে ওয়াি োমা‘আলতর আলিমগলণর কালে 
লিনীত আলিদন সর্, আপনারা একটু লচন্তা করলিই  মাে ধীলর 
ধীলর লশকযমুক্ত েলত থাকলি। তাই চলি আ া প্রথালক োলয়র্ 
িানািার সচিা না কলর  মােলক লশকযমুক্ত করার লদলক একটু 
মলনালনলিশ করুন।  

েননক লিজ্ঞ আলিলমর  ালথ একিার এ লিষলয় আলিাচনা 
করলি লতলন আমালক িািাগালতর লকতালি উলল্ললখত উদােরণ লদলয় 
লিষয়লট লশকয নয় িলি িুঝািার সচিা কলরন। পলর আলরা অলনকলক 
এই উপমা সপশ করলত সদলখলে। 
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উপমালট েলে, ‘‘أنبت الربيع ابلقل’’  অথযাৎ ি ন্ত শষয উৎপাদন 
কলরলে। তারা িলি থালকন, মুলমন িযলক্ত এই িাকযলট িিলি লশকয 
েয় না, কারণ স  এখালন রূপক অথয গ্রেণ কলর। মুলমলনর লিশ্বা  
মূি শষয দাতা আল্লাে। ি লন্ত তা উৎপালদত েয়। তাই স  িলি, 
ি ন্ত শষয উৎপাদন কলরলে।  

িস্তুত তালদর এ কথালট অগ্রেণলর্াগয আর এ ধরলনর উপমাও 
আল্লাের  ালথ অ ামিশীি। কারণ সকালনা কােলক কার্যকারলনর 
লদলক  ম্পকযরু্ক্ত কলর রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর 
েীিলন লকাংিা  াোিালয় লকরাম সথলক সকালনা োদী  িা আোর 
পাওয়া র্ায় না। িরাং এর লিপরীতলটই পাওয়া র্ায়, সদখুন  াোিালয় 
লকরাম িলিন,  

ا«لوالااللكباجلاءناااللص»

‘র্লদ কুকুর না থাকত তলি সচার আ ত’ এ োতীয় কথালক লশলকয 
(আ গর) এর অন্তিুযক্ত কলরলেন। তাই ‘‘أنبت الربيع ابلقل’’  অথযাৎ 
‘ি ন্ত শষয উৎপাদন কলরলে’ এটা সকালনািালিই সকালনা মুলমলনর 
কথা েলত পালর না। কারণ মুলমন সেলন িুলঝ লশলকয আ গলর লিপ্ত 
েলত পালর না।  
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এখন িিলত পালরন তােলি এ কথালট সকালেলক আ ি? িস্তুত তা 
োনার েনয আমালদরলক তথাকলথত িািাগত লিদযার প্রিতযকলদর 
মন-মানলষকতা, আকীদা মার্োি সদখলত েলি। তালদর অলনলকই 
মু‘তালর্িা, আশ‘আলরয়যা ও মাতুলরলদয়া মার্োলির সিাক থাকার 
কারলণ তালদর গ্রলন্থ স টার অনুরনন সদখলত পাওয়া র্ায়। তারা 
মাোর্ িা রূপক িলি অলনক লশকযলক িািাগাত িানালিও  তযলনষ্ঠ 
আলিমগণ এ োতীয় কথালক কখনও স্বীকৃলত সদন না। তাই এ 
োতীয় কথা সকালনা মুলমন িিলত পালর না।  

এ সতা সগি িাস্তি কার্যকারলণর লদলক  ম্পকযরু্ক্ত কলর িিার 
মা আিা। িাস্তি কার্যকারলণর লদলক  ম্পকযরু্ক্ত কলর সকালনা কথা 
িিা র্লদ লশলকয আ গার েয়, তলি সর্খালন িাস্তি সকালনা কার্যকারণ 
সনই স খালন স লদলক  ম্পকযরু্্ক্ত করা লনঃ লিলে লশলকয আকিালর 
পলরণত েলি। সর্মন, সকউ র্লদ িলি ‘‘রা ূি শষয উৎপাদন 
কলরলেন িা রা ূি ধান সদন’’ অথিা ‘‘রা ূলির মাধযলম শষয 
উৎপাদন েয় িা রা ূলির মাধযলম ধান েয়’’ এর সকানলট িিার 
সকালনা  ুলর্াগ সনই, কারণ তা লশলকয আকিার েলি। আশা কলর, 
আলশলক রা ূি নালম রা ূিলক আল্লাের  ালথ লিলিন্ন গুণািিীলত 
 মতুিযকারী োড়া  িাই এ ধরলণর কথালটর মারাত্মক পলরণলত 
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 ম্পলকয োনলত পারলিন। এিার আপলন লনলেই খতলম না-রীর 
িযাপালর ফায় ািা লদন। 

 এখন উপলরাক্ত অেুোতলটর অ ারতা লনশ্চয় িুঝলত সপলরলে। 
তলি এই অেুোতলট র্ারা িযাকরণ িা িাষার জ্ঞান রালখন তারা 
সপশ কলরন। আর র্ালদর িযাকরলণর গিীরতা সনই তালদর  ামলন 
এই অলিলর্াগ তুলি ধরলি তারা প্রথলম অনয অেুোত সপশ কলরন। 
স লট না লটকলি পরিতযীলত আিার ঘুলরলয় সপলচলয় কথা িলিন। প্রশ্ন 
েলিা, প্রথলম র্খন লনলে লশকয সমলন লনলয় অনয অেুোত সদখালিন 
তলি স ই অেুোত না লটকলি আিার পূিয কথালক িযখযার মাধযলম 
লটকালনার সচিার কী প্রলয়ােন। 

 

 অনয অেুোলতর মলধয সর্মন, একলদন েননক আলিলমর  ালথ 
আলিাচনা করলি লতলন িলিন এখালন, ‘‘به’’ শলের ‘‘ه’’  িযনামলট 
 শলের লদলক প্রতযািলতযত। অতএি রা ূলির ওল িায় নয় ’’صالة‘‘
িরাং এই দুরুলদর ওল িায়। লকন্তু লতলন এলট িক্ষয কলরন লন সর্, ‘‘ 
 শলের লদলক  িযনাম প্রতযািলতযত েলি এখালন পুাংলিলঙ্গর ’’ صالة

 িযনাম ‘‘ه’’ িযিোর না েলয় স্ত্রীলিলঙ্গর  িযনাম ‘‘ها’’ েত। 
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আলরকলদন এ লিষলয় এক স লমনালর আলিাচনায় এখালন 
 িযনাম ‘ ািাত’ শলের লদলক সনয়ার  ুলর্াগ সনই িিলি একেন 
িলি উ লিন ‘‘صالة’’ শেলট মা দার। আর আরিী িযকরণ অনুর্ায়ী 

মা দালরর লদলক সর্ সকালনা  িযনাম িযিোর করা র্ায়, সকননা 
মা দার পুাংলিঙ্গও নয় আিার স্ত্রীলিঙ্গও নয়। একথা শুলন অতযন্ত 
অিাক িাগি। লনলের মতলক অটুট রাখলত সকানলদলক সখয়াি না 
কলর র্ারা কথা িলিন,  তালদর কথায় সর্মন োল  পায় সতমলন 
তারা এ ধরলণর কথা িলি লনলের আস্থা নি কলরন। আরিী িাষায় 
উনার জ্ঞালনর পলরলধ  ম্পলকয প্রশ্ন এল  র্ায়। সকননা, প্রথমত: 
এখালন ‘‘صالة’’ স্ত্রীলিঙ্গ ধলরই ‘‘ اكمل’’ শে স্ত্রীলিঙ্গ িযিোর করা 
েলয়লে। লদ্বতীয়ত: ‘‘حماد’’ শলের পলরই ‘‘اذلي’’ ই লম মাউ ুি 
লনলয় আ া েলয়লে। োনা কথা ই লম মাউ ুলির পলর িাকয থাকা 
এিাং তার মলধয একলট  িযনাম থাকা েরুরী র্া মাউ ুলির লদলক 
প্রতযািলতযত েয়।  ুতরাাং এখালন ‘‘ه’’ সক ‘‘اذلي’’ এর লদলক না লনলয় 
অনয লদলক সনয়ার কথা িিা কতটুকু গাফিলতর পলরচয় একটু সিলি 
সদখুন। তৃতীয়ত: সদা‘আলটর সশষলদলক রলয়লে ‘‘بوجهه’’ তার সচোরা 
িা তার স্বত্বার মাধযলম। অতএি  িযনামলক মুোম্মদ োড়া অনযলদলক 
সনওয়ার সকালনা  ুলর্াগ সনই।  ুলর্াগ থাকািস্থায় িক্তার কথা সথলক 
তার উলেলশযর লিপরীত অথয সনওয়ালক আরিী প্রিচলন িিা েয়, 
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 অথযাৎ িক্তার কথার এমন িযাখযা ’’توةيهاالقولاباااالايوىضابهاالقائل‘‘
সদওয়া র্া িক্তার লনলের উলেশয নয়। আর সর্খালন সকালনা  ুলর্াগ 
সনই স খালন এমনলট সনওয়া কতটুকু অিান্তর ও ে কালরতা একটু 
সিলি সদলখলে লক? 

 এিার ধলর লনন সকউ উপলরাক্ত দুরূদলটলক  মানয পলরিতযন 
কলর  িযনামগুলিা দুরুলদর লদলক প্রতযািতযন কলর নতুন একলট 
দুরূদ িানাি। র্ার মময েি সর্মন, ‘‘সর্ দুরুলদর মাধযলম  ি  ম যা 
 মাধান েয় .....’’। রা ূি  াল্লাল্লাহু আল্লাইলে ওয়া াল্লালমর লশক্ষা িা 

িলি সদওয়া োড়া কালরা এধরলণর সকালনা কথা িলি তিধ লক? 
লিলিন্ন দুরূদ এিাং তালত কী িাি, কী ফলর্িত, কী উপকার  িই 
আমালদর নিী আমালদরলক িলি সগলেন। ওলে োড়া এর িাইলর লকেু 
িিা তিধ লক? ওলের লিষলয় ওলে োড়া রু্লক্ত লদলয় লকেু িিার 
নামইলতা ভ্রিতা িা সগামরােী। মানুলষর জ্ঞান সর্খালন সশষ স খান 
সথলক ওেীর  ুচনা। ওেীর লিষলয় রু্লক্ত লদলয় িিার কারলণই লিলিন্ন 
িালতি দি উপদলির েন্ম। এ ি োনা থাকা  লত্বও ওলের 
মুখালপক্ষী লিষলয় আমরা কী-িালি দখি লদলত পালর। এলট লক 
আল্লাে ও তার রা ূলির উপর লমথযাচার নয়?  

 আলরকলট অেুোত সকউ সকউ সপশ কলরন সর্, আমালদর 
লিশ্বা  সতা  িলকেু আল্লাে কলরন। রা ূি কলরন িা মাধযম েন িলি 
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আমালদর আক্বীদা নয়। তলি এলট লশকয কী-িালি েয়? আর 
সিলশরিাগ সিাক অথয না সেলনই পলড়ন। আিোমদুলিল্লাে, এই 
লিশ্বা  িলিইলতা এই দুরূদ পড়লিই আপনালক কালফর িা মুশলরক 
িিা েলে না। আপনার লিশ্বা  এই দুরুলদর মমযানূর্ায়ী েলি সতা 
আপলন মুশলরক েলয় সর্লতন। িিা েলে এখালন লশকযী কথািাতযা 
রলয়লে। লশরকী আক্বীদা সপাষণ োড়া লশকযী কথািাতযা িিার হুকুম 
কী প্রশ্নলট আপনালদর কালে সরলখই ইলত টানলে। 

 পলরলশলষ আলরকলট কথা এই সর্, অলনকলকই িিলত শুনা 
র্ায়, খতলমর লিপলক্ষ এ  ি কথা িলি আমালদর সপলট িালথ 
মারলিন না। আফল া !! আপলন োলতর একেন কণযধার। আপনার 
মুখ সথলক এমন কথা সির েলি ঘুষলখার,  ুদলখালরর  ামলন ঘুষ 
 ুলদর িয়ান করলি স  র্খন িলি উল  হুেুর, আমালদর সপলট িালথ 
মারলিন না। তার কথায় আর আপনার কথায় সিশ কম কী?  িার 
লরর্লকর মালিক আল্লাে। সর্ িযলক্ত সর্ পথ অিিম্বন কলর আল্লাে 
তার েনয স ই পথলকই  েে কলর সদন িলি আপনার আমার পূণয 
লিশ্বা । োিালির উপর থাকলত িদ্ধপলরকর েলি আল্লাে আপনার 
আমার লরর্লকর িযিস্থা োিালির মলধয সথলকই করলিন িলি আমরা 
পূণয আস্থাশীি ইনশা আল্লাে। এর লিপরীত লিশ্বাল র পলরণাম কী তা 
আপনার আমার  িারই লনশ্চয় োনা আলে। আল্লাে আমালদর 
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 িাইলক িুঝা এিাং োিালির উপর থাকার তওলফক দান করুন। 
আমীন। 
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খতলম ইয়াল ন 

কুরআন করীলমর সমাট ১১৪ লট  ূরার একলট  ূরার নাম 
ইয়াল ন।  ূরার ধারািালেক ক্রমানু ালর এলট কুরআলনর ৩৬ নাং 
 ূরা। কুরআলনর অনযানয আয়াত সতিাওয়াত করলি প্রলতলট অক্ষলর 
সর্ পলরমাণ েওয়াি পাওয়া র্ায় এই  ূরা সতিাওয়াত করলিও তার 
প্রলতলট অক্ষলর স ই পলরমাণ েওয়াি পাওয়া র্ালি। তলি কুরআলন 
মাত্র কলয়কলট  ূরা রলয়লে সর্গুলিার অলতলরক্ত লকেু ফলর্িত রলয়লে 
র্া  েীে োদী  দ্বারা প্রমালণত।  েীে োদীল   ূরা ইয়াল লনর 
অলতলরক্ত সকালনা ফলর্িত িলণযত েয় লন। দু একলট দুিযি ও লিলিন্ন 
োি িালনায়াট োদীল  এ  ূরার লিলিন্ন ফলর্িত িণযনা করা েলয়লে। 
দুিযি োদীল র মলধয প্রল দ্ধ োলদ লট েলে: 

إن للك يشء قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب اهلل " 
سنن الرتمذي، فضل ". ) هل بقراءتها قراءة القرآن عرش مرات

 (6117:يس، رقم

‘‘প্রলতযক িস্তুর একলট হৃদয় রলয়লে, আর কুরআলন 
হৃদয় েলে ‘ইয়াল ন’। সর্ িযলক্ত ‘ইয়াল ন’ পড়লি 
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আল্লাে তার আমিনামায় দশিার পূণয কুরআন পড়ার 
সনকী দান করলিন।’’87 

 ইমাম লতরলমর্ী োদী লট িণযনার পর লনলেই োদী লটর 
 নদ গরীি ও দুিযি িলি মন্তিয িরাং প্রমাণ কলরলেন। তার 
মন্তিয মলত োদী লট এলকিালরই দুিযি। অলনলক োদী লটলক 
িালনায়াট িলিও মন্তিয কলরলেন। লতরলমলর্র আলিাচনা 
সথলকও এমন ইলঙ্গত পাওয়া র্ায়। সমাটকথা ‘ইয়াল ন’  ূরার 
আিাদা ফলর্িলত সকালনা লনিযরলর্াগয োদী  সনই।88 

 োদী লটর অিস্থা এমন অথযাৎ লিশুদ্ধ না েলিও তা আমালদর 
 মালে অতযন্ত প্রচলিত। অপরলদলক এই োদী  এিাং আলরা লকেু 
লিলত্তেীন োদীল র উপর লনিযর কলর চািু রলয়লে এই  ূরার খতম। 
একিার পড়ার খতম, দশিার পড়ার খতম, চলল্লশিার পড়ার খতম। 
কুরআন িা  ুন্নায় র্ার সকালনা লিলত্ত সনই। র্ার মলন র্া সচলয়লে 
ইোমত রা ূলির  ুন্নাে এর পলরিতযন ঘলটলয়লে।  

                                                            
87 লতরলমর্ী.  ুনান, ইয়াল লনর মর্যাদা অনুলেদ, নাং:২৮৮৭। 
88 আিী োশীশ, ল িল িাতুি আোদীল ি ওয়ালেয়াে, ১/৩৩৫, আিিানী, আ -
ল িল িাতুদ্-দ‘য়ীফাে, ১/৩১২। 
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কালরা মৃতুয লনকটিতযী েলি তার লনকট এই  ূরা খতম করার 
প্রচিন রলয়লে।  

এলত নালক মুমূষয িযলক্তর কি োল্কা েয়। এ লির  সকালনা লকেুই 
 েীে োদী  লনিযর নয়। পক্ষান্তলর  েীে োদীল  মুমূষয িযলক্তর পালশ 
‘িা ইিাো ইল্লাল্লাে’ এর তািক্বীলনর কথা এল লে। রা ূিুল্লাে 
 াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম িলিন, 

صحيح مسلم، باب تلقني املوىت . ) «لقنوا موتاكم ال هلإ إال اهلل » 
 ( 6146:ال اهل اال اهلل، رقم

‘‘মৃতুয উপলস্থত িযলক্তলক সতামরা ‘িা ইিাো ইল্লাল্লাে’ 
এর তািক্বীন কলরা।’’89 

এর লিপরীত মূমূষয িযলক্তর পালশ ‘ইয়াল ন’ পড়ার সকালনা 
আমি রা ূি  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম সথলক প্রমালণত নয়। 
নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম এমন লশক্ষা  াোলিলদর সদন লন। 
এ  ম্পলকয র্া িিা  িই অলনিযরলর্াগয, লিলত্তেীন ও িালনায়াট। 

                                                            
89  েীে মু লিম, মৃতুয উপলস্থত িযলক্তলক ‘িা ইিাো ইল্লাল্লাে’ এর তািক্বীন 
অনুলেদ, নাং: ২১৬২। তািক্বীন অথযাৎ মুমূষয িযলক্ত মুলখামুলখ এই কালিমা 
উচ্চরণ করা, র্ালত স  তা লশলখ িা স্মরণ কলর পড়লত পালর। এলত তার 
েীিলনর সশষ িাকয ‘িা ইিাো ইল্লাল্লাে’ েলি। 
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‘ইয়াল ন’ খতলমর একলট িালনায়াট পদ্ধলত 

 ‘ন ’ তথা কুরআন োদীল র লশক্ষা একপালশ সরলখ রু্লক্ত ও 
মনগড়া এিাং  েীে সেলড় লিলত্তলেলনর উপর লদলয় লনলের মলেয 
সমাতালিক শরী‘আত পলরিতযলনর কময মূিত লশয়া, খাওয়ালরে 
ইতযালদ ভ্রান্ত  ম্প্রদায় সথলকই শুরু েয়। পরিতযীলত তালদর প্রিাি 
অলনক আেিু - ুন্নাে ওয়াি োমা‘আলতর আলিমলদর মালঝ লিস্তার 
িাি কলর। নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর পর সথলক এ 
পর্যন্ত ইলতোল র পাতায় একটু গিীর দৃলি লদলিই লিষয়লট  িার 
কালে ধরা পড়লি িলি আশা কলর। এিার লশয়ালদর িানালনা একলট 
মনগড়া ‘খতলম ইয়াল ন’ সদখুন, 

প্রলয়ােন পূরলণ ইয়াল লনর খতম র্ার পদ্ধলত এই    
 ِمْسِب اَّللِّ الرىمْحِن الرىِحيِم 

ْسَتِقيٍم ﴿  َِكيِم إِنىَك لَِمَن الُْمْرَسلنَِي ىلَعَ رِصَاٍط مُّ يس َوالُْقْرآِن احلْ
نِذَر آبَاُؤُهْم َفُهْم اَغفِلُوَن لََقْد 

ُ
ا أ تزَنِيَل الَْعِزيِز الرىِحيِم تِلُنِذَر َقْوًما مى

ْكرَثِِهْم َفُهْم اَل يُْؤِمُنوَن إِنىا َجَعلَْنا
َ
ْغالاَلً  َحقى الَْقْوُل ىلَعَ أ

َ
ْعَناقِِهْم أ

َ
يِف أ

ا َوِمْن  يِْديِهْم َسدًّ
َ
ْقَمُحوَن وََجَعلَْنا ِمن َبنْيِ أ ْذَقاِن َفُهم مُّ

َ
َفيِهَ إىَِل األ

ْم 
َ
نَذْرَتُهْم أ

َ
أ
َ
وَن َوَسَواء َعلَْيِهْم أ ْغَشيَْناُهْم َفُهْم الَ ُيْبرِصُ

َ
ا َفأ َخلِْفِهْم َسدًّ

                                                            
90 মুনতাদাি-কফীি ওলয়ি। আি-মুনতাদার্-রা লম, শায়খ আেুর সরর্া মা‘আশ। 
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 لَْم تُنِذْرُهْم الَ يُْؤِمُنونَ 
ْجٍر 

َ
هُ بَِمْغِفَرةٍ وَأ ْ ْكَر وََخيِشَ الرىمْحَن بِالَْغْيِب َفبَرشِّ َبَع اذلِّ َما تُنِذُر َمِن اتى إِنى

ٍء  ُموا َوآثَاَرُهْم َوُُكى يَشْ َكِريٍم إِنىا حَنُْن حُنِِْي الَْمْوىَت َونَْكُتُب َما َقدى
 أْحَصْيَناهُ يِف إَِماٍم ُمبنٍِي﴾

এরপর এই সদা‘আ লতনিার পড়লি: 
 

ِّ حَمُزوٍن 
ج َعن لُكِ ِّ َمشُحوٍن ، ُسبَحان اْلُمَفِرِّ

ملَخلِِِّص َعن لُكِ
، ُسبَحان اِّْ

ِّ َمديُوٍن ُسبَحان اْلعالِِم عن لك َمكُنوٍن 
ِس َعن لُكِ ، ُسبَحان اْلُمَنِفِّ

راَد  , ُسبَحان َمن َجَعَل َخَزائَِنُه بنََي اْلاَكِف َوانْلُِّونِ 
َ
ُسبَحان َمن إَذا أ

ٍء َشيْئاً  ي بَِيِدهِ َملَُكوُت لُكِّ يَشْ أن يَقوَل هَلُ ُكْن َفَيُكوُن ُسبَحان اذَْلِّ
 .َوإيَلِْه تُرَجُعون 

এরপর িি: 

بَواَب َخَزائِنَِك ِِبَِقِّ ُسوَرة يس 
َ
بَواَب رمَْحَتَِك َوأ

َ
اْللَُِّهَمِّ اْفَتْح يل أ

ْرَحَم اْلَرِّامِحِنيَ 
َ
 َوبَِفْضلَِك َوَكرِمَك يَا أ

এরপর তুলম ১০০ িার িি 

ِّ َوِبَِقِّ اِْسِمَك  ارِ َو ِِبَِقِّ َكَرِمَك اخَليِفِ إِليِه ِِبَِقِّ ِسِِّ َهِذهِ اأْلْسَ
رَحَم اْلَرِّامِحِنيَ 

َ
ْن َتْقِِضَ َحاَجاتَِنا يَاَقايَض احلاجاِت يَا أ

َ
 اْلَعظيِم أ
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ْصَحاَب الَْقْريَِة إِْذ َجاءَها الُْمْرسَ 
َ
َثالً أ ْرَسلَْنا ﴿َواْضِْب لَُهم مى

َ
لُوَن إِْذ أ

ْرَسلُوَن  ْزنَا بَِثالٍِث َفَقالُوا إِنىا إيَِلُْكم مُّ بُوُهَما َفَعزى إيَِلِْهُم اثْننَْيِ َفَكذى
نُتْم إاِلى 

َ
ٍء إِْن أ نَزَل الرىمْحن ِمن يَشْ

َ
ْثلَُنا َوَما أ نُتْم إاِلى برََشٌ مِّ

َ
َقالُوا َما أ

لَُم إِنىا إيَِلُْكْم لَُمْرَسلُوَن َوَما َعلَْيَنا إاِلى تَْكِذبُوَن َقالُوا َربَُّنا َيعْ 
  .ابْلَالَُغ الُْمبنِي﴾

এরপর একিার পড়লি 
ِّ حَمُزوٍن 

ج َعن لُكِ ِّ َمشُحوٍن ، ُسبَحان اْلُمَفِرِّ
ملَخلِِِّص َعن لُكِ

ُسبَحان اِّْ
ِّ َمديُوٍن ُسبَحان اْلعالِِم عن لك َمكُنونٍ ، 

ِس َعن لُكِ ،  ُسبَحان اْلُمَنِفِّ
راَد  , ُسبَحان َمن َجَعَل َخَزائَِنُه بنََي اْلاَكِف َوانْلُِّونِ 

َ
ُسبَحان َمن إَذا أ

ٍء  ي بَِيِدهِ َملَُكوُت لُكِّ يَشْ َشيْئاً أن يَقوَل هَلُ ُكْن َفَيُكوُن ُسبَحان اذَْلِّ
 َوإيَلِْه تُرَجُعون

.এরপর ১০০ িার িি (يا مفرج اهلم) 
এিাং এই সদা‘আ কর  

االسار وِبق كرمك اخليف وِبق اسمك اليه ِبق س هذه 
ياقايض ( وحاجات احلاضين)العظيم ان تقِض حاجاتنا 

  .احلاجات يا ارحم الرامحني
نىا  نىُكم مِّ نَا بُِكْم لَِِئ لىْم تَنَتُهوا لَََنمُْجَنىُكْم َويَلََمسى ْ ﴿ َقالُوا إِنىا َتَطريى

يِلٌم َقالُوا َطائُِرُكْم َمَعُكمْ 
َ
نُتْم َقْوٌم  َعَذاٌب أ

َ
ْرتُم بَْل أ ئِن ُذكِّ

َ
أ

ْقََص الَْمِديَنِة رَُجٌل يَْسَع َقاَل يَا َقْوِم اتىبُِعوا 
َ
رْسِفُوَن وََجاء ِمْن أ مُّ
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ْهَتُدوَن َوَما يِل الَ  ْجًرا َوُهم مُّ
َ
لُُكْم أ

َ
الُْمْرَسلنَِي اتىبُِعوا َمن الى يَْسأ

ِي َفَطَريِن َوإيَِلِْه تُ  ْعُبُد اذلى
َ
ُِذ ِمن ُدونِِه آلَِهًة إِن يُرِْدِن أ ختى

َ
أ
َ
رَْجُعوَن أ

الرىمْحَن برُِضٍّ الى ُتْغِن َعينِّ َشَفاَعُتُهْم َشيًْئا َوالَ يُنِقُذوِن إيِنِّ إًِذا لىيِف 
بنٍِي﴾  َضالٍَل مُّ

এরপর পড়লি 
ِّ حَمُزوٍن 

ج َعن لُكِ ِّ ، ُسبَحان اْلُمَفِرِّ
ملَخلِِِّص َعن لُكِ

َمشُحوٍن ُسبَحان اِّْ
ِّ َمديُوٍن ُسبَحان اْلعالِِم عن لك َمكُنوٍن ، 

ِس َعن لُكِ ، ُسبَحان اْلُمَنِفِّ
راَد  , ُسبَحان َمن َجَعَل َخَزائَِنُه بنََي اْلاَكِف َوانْلُِّونِ 

َ
ُسبَحان َمن إَذا أ

ٍء  ي بَِيِدهِ َملَُكوُت لُكِّ يَشْ َشيْئاً أن يَقوَل هَلُ ُكْن َفَيُكوُن ُسبَحان اذَْلِّ
إيَلِْه تُرَجُعونوَ   . 

এরপর িি 

امهلل افتح يل ابواب رمحتك وابواب خزائنك ِبق سورة يس 
 .وبفضلك وكرمك يا ارحم الرامحني

এরপর ১০০ িার িি (يامفرج اهلم ) 

এিাং এই সদা‘আ কর 

اليه ِبق س هذه االسار وِبق كرمك اخليف وِبق اسمك 
ياقايض ( وحاجات احلاضين)العظيم ان تقِض حاجاتنا 
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 .احلاجات يا ارحم الرامحني
َنىَة َقاَل يَا يَلَْت َقْوِِم  ﴿ إيِنِّ آَمنُت بَِربُِّكْم َفاْسَمُعوِن قِيَل اْدُخِل اجلْ

نَزنْلَا ىلَعَ 
َ
َيْعلَُموَن بَِما َغَفَر يِل َرِّبِّ وََجَعليَِن ِمَن الُْمْكَرِمنَي َوَما أ

َماء َن السى َوَما ُكنىا ُمزنِلنَِي إِن اَكنَْت إاِلى  َقْوِمِه ِمن َبْعِدهِ ِمْن ُجنٍد مِّ
ن  تِيِهم مِّ

ْ
ةً ىلَعَ الِْعَباِد َما يَأ َصْيَحًة َواِحَدةً َفإَِذا ُهْم َخاِمُدوَن يَا َحرْسَ

ْن  ْهلَْكَنا َقْبلَُهم مِّ
َ
لَْم يََرْوا َكْم أ

َ
رىُسوٍل إاِلى اَكنُوا بِِه يَْسَتْهِزُؤون أ

ُهْم إيَِلْ  نى
َ
وَن الُْقُروِن أ ْيَنا حُمْرَضُ َ ا مَجِيٌع دلى ىمى ِهْم الَ يَرِْجُعوَن َوإِن لُكٌّ ل

ُكلُوَن 
ْ
ْخرَْجَنا ِمْنَها َحبًّا َفِمْنُه يَأ

َ
ْحَييَْناَها َوأ

َ
ْرُض الَْمْيَتُة أ

َ
ىُهُم اأْل َوآيٌَة ل

ْرنَا فِيَها ِمْن الْ  ْعَناٍب َوَفجى
َ
ِيٍل َوأ ُعُيوِن وََجَعلَْنا فِيَها َجنىاٍت ِمن َّنى

ِي  َفاَل يَْشُكُروَن ُسْبَحاَن اذلى
َ
يِْديِهْم أ

َ
ُكلُوا ِمن َثَمرِهِ َوَما َعِملَْتُه أ

ْ
يِلَأ

ا اَل  نُفِسِهْم َوِممى
َ
ْرُض َوِمْن أ

َ
ا تُنبُِت اأْل ْزَواَج لُكىَها ِممى

َ
َخلََق اأْل

ىُهْم اللىْيُل نَْسلَُخ ِمْنُه انلىَهاَر َفإِ  ْظلُِموَن َيْعلَُموَن َوآيٌَة ل َذا ُهم مُّ
ىَها َذلَِك َتْقِديُر الَْعِزيِز الَْعلِيِم َوالَْقَمَر  ْمُس ََتْرِي لُِمْسَتَقرٍّ ل َوالشى

ن 
َ
ْمُس يَنَبِِغ لََها أ ْرنَاهُ َمَنازَِل َحىتى َعَد اَكلُْعرُْجوِن الَْقِديِم اَل الشى َقدى

ىُهْم تُْدرَِك الَْقَمَر َواَل اللىْيُل َسابُِق انلى  َهارِ َوُُكٌّ يِف َفلٍَك يَْسَبُحوَن َوآيٌَة ل
ْثلِِه َما  ن مِّ يىَتُهْم يِف الُْفلِْك الَْمْشُحوِن وََخلَْقَنا لَُهم مِّ نىا مَحَلَْنا ُذرِّ

َ
أ

يَخ لَُهْم َواَل ُهْم يُنَقُذوَن إاِلى رمَْحًَة   ُنْغرِْقُهْم َفاَل رَصِ
ْ
ىَشأ يَْرَكُبوَن َوإِن ن

نىا وَ  يِْديُكْم َوَما مِّ
َ
َمَتاًع إىَِل ِحنٍي َوإَِذا قِيَل لَُهُم اتىُقوا َما َبنْيَ أ

ْن آيَاِت َربِِّهْم إاِلى  ْن آيٍَة مِّ تِيِهم مِّ
ْ
َخلَْفُكْم لََعلىُكْم تُرمَْحُوَن َوَما تَأ

 ُ ا َرَزَقُكْم اَّللى نِفُقوا ِممى
َ
 َقاَل اَكنُوا َعْنَها ُمْعرِِضنَي َوإَِذا قِيَل لَُهْم أ
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نُتْم 
َ
ْطَعَمُه إِْن أ

َ
ُ أ ُنْطِعُم َمن لىْو يََشاء اَّللى

َ
يَن آَمُنوا أ ِ ِيَن َكَفُروا لَِّلى اذلى

بنٍِي ﴾  إاِلى يِف َضاَلٍل مُّ
এরপর পড়লি: 

ِّ حَمُزوٍن 
ج َعن لُكِ ِّ َمشُحوٍن ، ُسبَحان اْلُمَفِرِّ

ملَخلِِِّص َعن لُكِ
ُسبَحان اِّْ

ِس َعن،  ِّ َمديُوٍن ُسبَحان اْلعالِِم عن لك َمكُنوٍن  ُسبَحان اْلُمَنِفِّ
، لُكِ

راَد  , ُسبَحان َمن َجَعَل َخَزائَِنُه بنََي اْلاَكِف َوانْلُِّونِ 
َ
ُسبَحان َمن إَذا أ

ٍء  ي بَِيِدهِ َملَُكوُت لُكِّ يَشْ َشيْئاً أن يَقوَل هَلُ ُكْن َفَيُكوُن ُسبَحان اذَْلِّ
 َوإيَلِْه تُرَجُعون

এরপর িি 

تح يل ابواب رمحتك وابواب خزائنك ِبق سورة يس وبفضلك امهلل اف
 وكرمك يا ارحم الرامحني

এরপর ১০০ িার িি 

 يامفرج اهلم

এিাং এই সদা‘আ কর 
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اليه ِبق س هذه االسار وِبق كرمك اخليف وِبق اسمك العظيم  
ياقايض احلاجات يا ارحم ( وحاجات احلاضين)ان تقِض حاجاتنا 

 .الرامحني

﴿ َويَُقولُوَن َمىَت َهَذا الَْوْعُد إِن ُكنُتْم َصاِدقنَِي َما يَنُظُروَن إاِلى َصْيَحًة 
ْهلِِهْم 

َ
ُموَن َفاَل يَْسَتِطيُعوَن تَْوِصَيًة َواَل إىَِل أ ُخُذُهْم َوُهْم خَيِصِّ

ْ
َواِحَدةً تَأ

 ِ ْجَداِث إ
َ
َن اأْل ورِ فَإَِذا ُهم مِّ ىَل َربِِّهْم يَنِسلُوَن قَالُوا يَرِْجُعوَن َونُِفَخ يِف الصُّ

ْرَقِدنَا َهَذا َما َوَعَد الرىمْحَُن َوَصَدَق الُْمْرَسلُوَن  يَا َوْيلََنا َمن َبَعَثَنا ِمن مى
وَن َفايْلَْوَم اَل  ْيَنا حُمْرَضُ َ إِن اَكنَْت إاِلى َصْيَحًة َواِحَدةً َفإَِذا ُهْم مَجِيٌع دلى

َنىِة ُتْظلَُم َنْفٌس َشيًْئا َواَل  ْصَحاَب اجلْ
َ
 َُتَْزْوَن إاِلى َما ُكنُتْم َتْعَملُوَن إِنى أ

َرائِِك ُمتىِكُؤوَن 
َ
ْزَواُجُهْم يِف ِظاَلٍل ىلَعَ اأْل

َ
ايْلَْوَم يِف ُشُغٍل َفاكُِهوَن ُهْم َوأ

ُعوَن َساَلٌم َقْواًل ِمن رىبٍّ رىِحيٍم َوا ا يَدى ْمَتاُزوا لَُهْم فِيَها َفاكَِهٌة َولَُهم مى
ن الى َتْعُبُدوا 

َ
ْعَهْد إيَِلُْكْم يَا بيَِن آَدَم أ

َ
لَْم أ

َ
يَُّها الُْمْجِرُموَن أ

َ
ايْلَْوَم أ

بنٌِي ﴾ ْيَطاَن إِنىُه لَُكْم َعُدوٌّ مُّ  الشى

এরপর পড়লি 

ِّ حَمُزوٍن 
ج َعن لُكِ ِّ َمشُحوٍن ، ُسبَحان اْلُمَفِرِّ

ملَخلِِِّص َعن لُكِ
، ُسبَحان اِّْ

ِّ َمديُوٍن ُسبَحان اْلعالِِم عن لك َمكُنوٍن ُسبَحان اْ 
ِس َعن لُكِ ، لُمَنِفِّ

راَد  , ُسبَحان َمن َجَعَل َخَزائَِنُه بنََي اْلاَكِف َوانْلُِّونِ 
َ
ُسبَحان َمن إَذا أ
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ٍء  ي بَِيِدهِ َملَُكوُت لُكِّ يَشْ َشيْئاً أن يَقوَل هَلُ ُكْن َفَيُكوُن ُسبَحان اذَْلِّ
 َوإيَلِْه تُرَجُعون

এরপর িি 
امهلل افتح يل ابواب رمحتك وابواب خزائنك ِبق سورة يس 

 وبفضلك وكرمك يا ارحم الرامحني
এরপর ১০০ িি:(يامفرج اهلم )এিাং এই সদা‘আ কর 

اليه ِبق س هذه االسار وِبق كرمك اخليف وِبق اسمك 
ياقايض ( وحاجات احلاضين)العظيم ان تقِض حاجاتنا 

 .احلاجات يا ارحم الرامحني
َضلى ِمنُكْم ِجباِلًّ 

َ
ْسَتِقيٌم َولََقْد أ ْن اْعُبُدويِن َهَذا رِصَاٌط مُّ

َ
﴿ َوأ

َفلَْم تَُكونُوا َتْعِقلُوَن َهِذهِ َجَهنىُم الىيِت ُكنُتْم تُوَعُدوَن اْصلَْوَها 
َ
َكثرِيًا أ

ْفَواِهِهْم َوتُ 
َ
يِْديِهْم ايْلَْوَم بَِما ُكنُتْم تَْكُفُروَن ايْلَْوَم ََّنْتُِم ىلَعَ أ

َ
َكلُِّمَنا أ

ْعُينِِهْم 
َ
ْرُجلُُهْم بَِما اَكنُوا يَْكِسُبوَن َولَْو نََشاء لََطَمْسَنا ىلَعَ أ

َ
َوتَْشَهُد أ

وَن َولَْو نََشاء لََمَسْخَناُهْم ىلَعَ َماَكنَتِِهْم  َّنى ُيْبرِصُ
َ
َاَط َفأ َفاْستََبُقوا الرصِّ

َلِْق َفَما اْسَتَطاُعوا ُمِضيًّا َواَل يَرِْجعُ  ْسُه يِف اخلْ ْرهُ ُنَنكِّ وَن َوَمْن ُنَعمِّ
ْعَر َوَما يَنَبِِغ هَلُ إِْن ُهَو إاِلى ِذْكٌر َوقُْرآٌن  َفاَل َيْعِقلُوَن َوَما َعلىْمَناهُ الشِّ

َ
أ

بنٌِي ﴾  مُّ
এরপর পড়লি 
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ِّ حَمُزوٍن 
ج َعن لُكِ ِّ َمشُحوٍن ، ُسبَحان اْلُمَفِرِّ

ملَخلِِِّص َعن لُكِ
ُسبَحان اِّْ

ِّ َمديُوٍن ُسبَحان اْلعالِِم عن لك َمكُنوٍن ، 
ِس َعن لُكِ ، ُسبَحان اْلُمَنِفِّ

راَد  , ُسبَحان َمن َجَعَل َخَزائَِنُه بنََي اْلاَكِف َوانْلُِّونِ 
َ
ُسبَحان َمن إَذا أ

ٍء  ي بَِيِدهِ َملَُكوُت لُكِّ يَشْ َشيْئاً أن يَقوَل هَلُ ُكْن َفَيُكوُن ُسبَحان اذَْلِّ
رَجُعونَوإيَلِْه تُ   . 

এরপর িি 
امهلل افتح يل ابواب رمحتك وابواب خزائنك ِبق سورة يس 

 .وبفضلك وكرمك يا ارحم الرامحني
এরপর ১০০ িার িি (يامفرج اهلم )এিাং এই সদা‘আ কর: 

اليه ِبق س هذه االسار وِبق كرمك اخليف وِبق اسمك 
ياقايض ( وحاجات احلاضين)العظيم ان تقِض حاجاتنا 

ارحم الرامحنياحلاجات يا  . 
نىا 

َ
َولَْم يََرْوا أ

َ
﴿ يِلُنِذَر َمن اَكَن َحيًّا َوحَيِقى الَْقْوُل ىلَعَ الْاَكفِِريَن أ

ْنَعاًما َفُهْم لََها َمالُِكوَن َوَذلىلَْناَها لَُهْم 
َ
يِْديَنا أ

َ
ا َعِملَْت أ َخلَْقَنا لَُهْم ِممى

ُكلُوَن وَ 
ْ
َفاَل َفِمْنَها َرُكوُبُهْم َوِمْنَها يَأ

َ
لَُهْم فِيَها َمَنافُِع َوَمَشارُِب أ

وَن اَل يَْسَتِطيُعوَن  ِ آلَِهًة لََعلىُهْم يُنرَصُ َُذوا ِمن ُدوِن اَّللى يَْشُكُروَن َواختى
وَن َفاَل حَيُْزنَك َقْولُُهْم إِنىا َنْعلَُم َما  ْرَضُ ُهْم َوُهْم لَُهْم ُجنٌد حمُّ نرَْصَ

وَن َوَما ُيْعلُِنونَ  نىا َخلَْقَناهُ ِمن نُّْطَفٍة َفإَِذا ُهَو  يرُِسُّ
َ
نَساُن أ َولَْم يََر اإْلِ

َ
أ

بنٌِي ﴾  َخِصيٌم مُّ
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এরপর পড়লি 

ِّ حَمُزوٍن 
ج َعن لُكِ ِّ َمشُحوٍن ، ُسبَحان اْلُمَفِرِّ

ملَخلِِِّص َعن لُكِ
ُسبَحان اِّْ

ِّ َمديُوٍن ُسبَحان اْلعالِِم عن لك َمكُنونٍ ، 
ِس َعن لُكِ ،  ُسبَحان اْلُمَنِفِّ

راَد  , ُسبَحان َمن َجَعَل َخَزائَِنُه بنََي اْلاَكِف َوانْلُِّونِ 
َ
ُسبَحان َمن إَذا أ

ٍء  ي بَِيِدهِ َملَُكوُت لُكِّ يَشْ َشيْئاً أن يَقوَل هَلُ ُكْن َفَيُكوُن ُسبَحان اذَْلِّ
 . َوإيَلِْه تُرَجُعون
এরপর িি 

امهلل افتح يل ابواب رمحتك وابواب خزائنك ِبق سورة يس 
بفضلك وكرمك يا ارحم الرامحنيو . 

এরপর ১০০ িি (يامفرج اهلم )এিাং এই সদা‘আ পড়: 
اليه ِبق س هذه االسار وِبق كرمك اخليف وِبق اسمك 

ياقايض ( وحاجات احلاضين)العظيم ان تقِض حاجاتنا 
 .احلاجات يا ارحم الرامحني

َب نَلَا َمَثاًل َونَِِسَ َخلَْقُه َقاَل َمْن  حُيِِْي الِْعَظاَم َويِهَ َرِميٌم ﴿ َوَضَ
ِي َجَعَل  ٍة َوُهَو بُِكلِّ َخلٍْق َعلِيٌم اذلى َل َمرى وى

َ
َها أ

َ
نَشأ

َ
ِي أ قُْل حُيْيِيَها اذلى

ِي  َولَيَْس اذلى
َ
ْنُه تُوقُِدوَن أ نُتم مِّ

َ
ْخرَضِ نَاًرا َفإَِذا أ

َ
َجِر اأْل َن الشى لَُكم مِّ

ْرَض 
َ
َماَواِت َواأْل ْن خَيْلَُق ِمْثلَُهم بىََل َوُهَو  َخلََق السى

َ
بَِقاِدٍر ىلَعَ أ

ْن َيُقوَل هَلُ ُكْن َفَيُكوُن 
َ
َراَد َشيًْئا أ

َ
ْمرُهُ إَِذا أ

َ
َما أ ُق الَْعلِيُم إِنى َالى اخلْ

ٍء َوإيَِلِْه تُرَْجُعوَن ﴾ ِي بَِيِدهِ َملَُكوُت لُكِّ يَشْ  َفُسْبَحاَن اذلى
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 পা ক, পদ্ধলতলট নমুনা স্বরূপ হুিহু উলল্লখ করলত লগলয় একটু 
দীঘয েলয়লে। সিাঝার  ুলিধালথয লশয়া আলিমলদর উলল্ললখত পদ্ধলতলট 
হুিহু তুলি ধরিাম। পদ্ধলতলটর  ালথ িালনায়াট অলনক ফলর্িত 
উলল্লখ করা েলয়লে। অলতলরক্ত দীঘয েলয় র্ালি িলি তা সেলড় 
সদলয়লে। লনশ্চয় আপলন ইয়াল ন খতলমর এই পদ্ধলত সদলখই তা 
মনগড়া িালনায়াট এিাং িানালনা িলি উলড়লয় লদলিন। কারণ লেল লি 
রা ূি লশখান লন,  াোলিরা কলরন লন, খাইরুি কু্বরুলন এর সকালনা 
নেীর সনই িলি উলল্লখ করলিন। এই র্লদ েয় এই পদ্ধলত িালনায়াট 
েওয়ার দিীি এিাং িাস্তলিও তাই, তলি আমালদর মালঝ সর্ পদ্ধলতর 
প্রচিন আলে তার লক সকালনা অলস্তত্ব কিযালণর  াক্ষযপ্রাপ্ত রু্লগ 
আলে? র্লদ এর উত্তর ‘না’ েয় এিাং আ লিও তাই, তলি উির 
পদ্ধলতই মনগড়া ও িালনায়াট।  িলকেু সথলকই লিরত থাকা 
আমালদর েনয অপলরোর্য। আর র্লদ িলিন, িুরু্গযলদর সথলক এমন 
আমি পাওয়া সগলে, তলি অনযলদর িুরু্গযলদর লক সদাষ? আপনার 
আমার িুরু্লগযর কথা গ্রেণলর্াগয, আর তালদর িুরু্গযলদর কথা 
গ্রেণলর্াগয নয় এ সকমন ইন াফ? আপলন লনলেই লিচার করুন।  

 লনলের পলক্ষর সিালকর কথা লনলিযচালর গ্রেণ, অলনযর কথা 
শুদ্ধ েলিও প্রতযাখযান এলট একমাত্র লিভ্রান্ত দলির তিলশিয। 
পক্ষান্তলর আেিুস্ ুন্নাে ওয়াি োমালতর আলিমলদর তিলশি েলে, 
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 িার কথা লনরীক্ষার মাধযলম গ্রেণ,  েীে িা লনিুযি েলি অলনযর 
কথাও গ্রেণ। িুি েলি লনে মতাদলশযর সিালকর কথাও প্রতযাখযান। 
এই আমানতদারীর  ালথ তারা দ্বীলন ইিলমর লশক্ষা লদলয় সগলেন।  

 রু্লক্তর আলিালক  ুন্নাে লিলরাধী কময  ৃলির  ূচনা করলত 
পারলি আলরকেন তার রু্লক্তলত িানালনা লেলন লটলক একটু 
সমালডফাই িা  ুির করলত  ম যা সকাথায়? িরাং এটাইলতা লনয়ম। 
র্াইলোক, আমরা র্ারা  ুন্নালতর উপর থাকলত চাই,  ুন্নাতলক রু্লক্ত 
ও প্রচিলনর উপর অগ্রালধকার সদই ইিাদলতর মলধয কম সিশ নতুন 
সকালনা লনয়মই আমরা মালন না িা মানলত পালর না। রা ূি  াল্লাল্লাহু 
‘আিাইলে ওয়া াল্লাম এর  ুন্নালতর িাইলর সগলিই লিদ‘আলত লিপ্ত 
েওয়ার আশাংকা  িযদা আমালদর মলন কাে কলর। আল্লাে সর্ন 
আমালদরলক এই আদলশযর অলিচি রালখন।  িাইলক  ুন্নাে সিাঝার 
তওলফক দান কলরন। হুিহু  ুন্নালতর উপর থাকা, লিদ‘আতলক 
 মূ্পণযরুলপ পলরোর করার তওলফকই তার কালে আমালদর কাময। 
আমীন। 
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খতলম লশফা 

 ‘লশফা’ শলের আরিী মূি শে ‘ِشفاء’ র্ার অথয সরাগমুক্ত করা 
িা সরাগ লনরাময়। এিালি ‘খতলম লশফা’ অথয: সরাগ লনরাময় করার 
খতম। সকউ অ ুস্থ েলি তার সরাগমুলক্তর আশায় এই খতম পড়ালনা 
েয়। আমালদর সদলশ প্রচলিত একলট িইলয় এই খতমলট সর্িালি 
তুলি ধরা েলয়লে : 

‘‘খতলম লশফা 

 (িা ইিাো ইল্লাল্লাহ্) الااهلااالااهلل 

এই পলিত্র কালিমা একিক্ষ পাঁলচশ োোর িার পা  
করালক ‘‘খতলম লশফা’’ িলি। এলক খতলম তােিীিও 
িিা েয়। এই খতম পা  কলরয়া এর স ায়াি মৃত 
সিালকর রূলের উলেলশয িখলশশ কলরয়া লদলি লনশ্চয় 
আল্লাে তা‘আিা এর উল িায় তাোলক মাফ কলরয়া 
লদলিন ও সিলেশত দান করলিন। র্লদ সকালনা িযলক্ত 
সকালনা কল ন লিপলদর  মু্মখীন েয় অথিা সকালনা 
কল ন সরালগ আক্রান্ত েইয়া দীঘযলদন িুলগলত থালক, 
তলি উক্ত কািাম তাোর লনকট িল য়া  শলে পা  
কলরলত থালকলি, সর্ন স ই সরাগী উো শুলনলত পায়। 
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আল্লাের ফর্লি খতম সশষ েইিার পূলিযই ইোর 
আশ্চর্য ফি িুলঝলত পারা র্ায়। সকালনা মুমূষুয সিালকর 
লনকট িল  এই খতম পা  করলি তাোর সরাগ র্ন্ত্রনা 
িাঘি েয় এিাং পরমায়ূ সশষ েইয়া থালকলি আোলনর 
 লেত মৃতুয েয়। এই খতম একেলন পা  করাই িাি, 
তলি েরুরী প্রলয়ােলন ১০/১৫ েন একত্র িল য়া 
একলদলনও খতম করা চলি।’’91 

 ইন্না লিল্লালে ওয়া ইন্না ইিাইলে রালে‘ঊন। ওলে লনিযর কথার 
উপর লনে সথলক লকেু িিার লক দুঃ ােল কতা!!  

 সরাগ আল্লাে সদন এিাং লতলনই মানুষলক সরাগমুক্ত কলরন। 
কালরা সরাগ সদখা লদলি সরাগীর লনলের কী করণীয় এিাং তার 
সিিায় অনযলদর কী করণীয়  িই িলি সগলেন রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লাম।  

রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর লশক্ষার মালঝ ‘খতলম 
লশফা’ নালমর লকেু সনই।  

                                                            
91 সমাকেুদুি সমা’লমনীন িা সিলেলের পুিী, আিোজ্ব ের্রত মাওিানা সমাোম্মদ 
নােমুি েক, পিদশ খ-, ১৭৮ পৃষ্ঠা।  াদনান পািলিলকশন। 
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 একিার  াোিালয় সকরাম আরর্ করলিন ইয়া রা ূিাল্লাে, 
আমরা লক লচলকৎ া করি? রা ূিুল্লাে  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম 
তালদর প্রলশ্নর উত্তলর িলিন: 

تداووا فإن اهلل عز وجل لم يضع داء إال وضع هل دواء غري داء » 
سنن أيب داود، كتاب الطب، باب يف الرجل . ) «واحد اهلرم 
، سنن الرتمذي، كتاب الطب، باب ادلواء 6197: يتداوى، رقم

 ا( 6261:واحلث عليه،رقم

‘‘সতামরা লচলকৎ া গ্রেণ কর। সকননা মোন আল্লাে 
তা‘আিা এমন সকালনা সরাগ সদনলন র্ার ঔষধ সদনলন, 
একমাত্র মৃতুয িযতীত।’’92 

আলরকলট োদীল  এরশাদ কলরন: 

 « للك داء دواء فإذا أصيب دواء ادلاء برأ بإذن اهلل عز وجل » 

صحيح مسلم، باب للك داء دواء واستحباب اتلداوي، ) 
 (9171:رقم

                                                            
92 আিু দাঊদ,  ুনান, লচলকৎ া অধযায়, িযলক্তর লচলকৎ া গ্রেণ অনুলেদ, নাং: 
৩৮৫৭, লতরলমর্ী,  ুনান, লচলকৎ া অধযায়, ঔষধ ও তার প্রলত উৎ ালেত করা 
অনুলেদ, নাং: ২০৩৮। 
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‘‘প্রলতযক সরালগর ঔষধ রলয়লে। অতঃপর র্খন ঔষধ 
সরালগর  ালথ ল কমত পলড় আল্লাের ইোয় িাি 

েয়।’’
93 

এিালি নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর লচলকৎ া 
গ্রেলণর আলরা অলনক োদী  রলয়লে। স্বয়াং নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লাম লিলিন্ন ধরলণর লচলকৎ া গ্রেণ কলরলেন। োদীল র পাতা 
খুিলিই লচলকৎ া গ্রেলণর ঘটনা পাওয়া র্ায়। মুোলে ীলন সকরালমর 
অলনলক তালদর লকতালি ‘লচলকৎ া অধযায়’ নালম পৃথক অধযায় রচনা 
কলরলেন। তলি মুলমন িযলক্ত লচলকৎ ালক শুধুমাত্র মাধযম লেল লিই 
গ্রেণ কলরন। তার লিশ্বা , সরাগ লনিারলণর মালিক একমাত্র আল্লাে 
তা‘আিা। তলি আল্লাে অমুক ঔষধ অমুক সরালগর েনয লদলয়লেন 
িলি গলিষণার মাধযলম এ লিষলয়র পলিতগণ োনলত সপলরলেন। 
তাই ঔষধ িযিোর মূিত আল্লাের লনলদযশ িলিই আমরা োদীল র 
আলিালক োনলত পালর। লিধায় মুলমন ঔষধ িযিোর কলরন। এলত 
লতলন নিীর  ুন্নাত পািন কলরন। তাই মুলমন ঔষধ িযিোর করলিও 
আল্লােলক িুলিন না। ঔষধ সর্ন ল কমত কাে কলর তার েনয লতলন 
 কাতলর আল্লাের কালে প্রাথযনা কলরন। ঔষধ তালক আল্লাের স্মরণ 

                                                            
93  েীে মু লিম, প্রলতযক সরালগর ঔষধ রলয়লে এিাং লচলকৎ া করা মুস্তাোি 
অনুলেদ, নাং: ৫৮৭১। 
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সথলক গালফি কলর না। িরাং আল্লাে এই ঔষলধর মালঝ সরালগর 
লশফা সরলখলেন িলি স  ঔষধ িযিোর কলর আলরা সিলশ আল্লাের 
শুকলরয়া জ্ঞাপন করতঃ আল্লাের লদলক মলনালনলিশ কলর। এ েলিা 
একেন মুলমন অ ুস্থ েলি তার লনলের কাে। 

 অপরলদলক এক মুলমন আলরক মুলমলনর িাই িলি কুরআন ও 
োদীল  সঘাষণা করা েলয়লে। তাই একেন মুলমন অ ুস্থ েলয় লিপলদ 
পড়লি অপর মুলমলনর অলনক দালয়ত্ব রলয়লে। নিী  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লাম  ি মুলমনলক একই িযলক্তর  ালথ তুিনা 
কলরলেন। একেন মানুলষর একলট অলঙ্গ িযথা েলি তার  মস্ত শরীর 
সর্মন কি অনূিি কলর তদ্রূপ একেন মুলমন িযলথত েলি প্রলতলট 
মুলমন তার িযথায় িযলথত েওয়া ঈমালনর আিামত িলি আমালদরলক 
িুলঝলয়লেন নিী  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম। 

ل املؤمنني ىف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد مث» 
 . «إذا اشتىك منه عضو تداىع هل سائر اجلسد بالسهر واحلىم 

صحيح مسلم، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، )
 (4791: رقم

‘‘মুলমনলদর দৃিান্ত পরস্পলরর প্রলত দয়া, মমতা, 
আন্তলরকতার লদক লদলয় একলট সদলের মত। তালদর 
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সদলের একলট অাংশ আক্রান্ত েলি, তার  মগ্র অঙ্গ 
িযথা, র্ন্ত্রনা ও অলনদ্রায় আক্রান্ত েয়।’’94  

 এই োদী  সথলকই সকালনা মুলমন অ ুস্থ েলি আলরক মুলমলনর 
লক করণীয়, তার কতটুকু দালয়ত্ব উপিলি করা র্ায়। তথালপ এ 
োদী  োড়া আলরা অলনক োদীল  নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লাম মুলমলনর অলনক করণীয় স্পিিালি িলি লদলয়লেন। 
একেন অ ুস্থ মুলমলনর আলরক মুলমলনর উপর তালক সদখলত 
র্াওয়ালক অলধকার  ািযস্ত কলরলেন।  

নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম িলিন: 

ِ َقاَل  .«َحقُّ الُْمْسلِِم ىلَعَ الُْمْسلِِم ِستٌّ »   :قِيَل َما ُهنى يَا َرُسوَل اَّللى
صحيح مسلم، باب . )«َوإَِذا َمرَِض َفُعْدهُ َوإَِذا َماَت َفاتىبِْعُه …

ا(9771:من حق املسلم ىلع املسلم، رقم

‘‘এক মু লিলমর অপর মু লিলমর উপর েয়লট প্রাপয 
রলয়লে। িিা েলিা: সে আল্লাের রা ূি: স গুলিা কী? 
রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম িিলিন: ....আর 

                                                            
94  েীে মু লিম, লকতািুি লির ওয়া ল িাে, মুলমনলদর প্রলত দয়া, মমতা 
 েলর্ালগতা পলরলেদ, নাং: ৬৭৫১,  েীহুি িুখারী, লকতািুি আদি, পলরলেদ: 
মানুষ ও চতুষ্পদ েন্তুর উপর দয়া করা, নাং:৫৬৬৫। 
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র্খন স  অ ুস্থ েয় তালক সদখলত র্াও, আর র্খন স  
মারা র্ায় তার োনার্ায় অাংশ নাও।’’95 

 সরাগীলক সদখলত র্াওয়া িা তার স িার ফলর্িলত 
রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম িলিন:  

. «من عد مريضا لم يزل ىف خرفة اجلنة حىت يرجع » 
ب، باب فضل عيادة صحيح مسلم،كتاب الرب والصلة واألد)

 ا(4717: املريض، رقم

‘‘সর্ িযলক্ত সরাগীলক সদখলত র্ায় লফলর আ ার পূিয 
পর্যন্ত স  োন্নালতর ফলির মালঝ থালক।’’96 

এিালি সরাগী সদখলত র্াওয়া, তাাঁর স িা করা, এর ফলর্িত 
 াংক্রান্ত লিলিন্ন োদী  িলণযত েলয়লে। সদখলত লগলয় কী পড়লি 
এলতও নিীর  ুন্নাত রলয়লে। োদীল  রলয়লে: 

                                                            
95  েীে মু লিম, মু লিলমর উপর অপর মু লিলমর েক্ব পলরলেদ, নাং:৫৭৭৮। 
96  েীে মু লিম, লকতািুি লির ওয়া ল িাে, সরাগী সদখলত র্াওয়ার মর্যাদা 
পলরলেদ, নাং: ৬৭১৭। 
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أن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم دخل ىلع رجل يعوده " 
صحيح ابلخاري، باب " ".)ال بأس طهور إن شاء اهلل: "فقال

 (  9661: عالمات انلبوة يف اإلسالم، رقم

‘‘রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম এক িযলক্তর 
কালে তার সরাগ সদখলত সগলিন। লগলয় িিলিন: 
সকালনা অ ুলিধা সনই, (িাি েলয় র্ালি) পলিত্র েলি 
(সরাগ সগানালের কাফ্ফারা েলয় সগানাে সথলক পলিত্র 
করলি) ইন-শা-আল্লাে।’’97 

রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর এত লদক লনলদযশনা 
থাকলত এগুলিা িাদ লদলয়, িা এগুলিা সরলখ নতুন লকেু  াংলর্ােন 
কলর ‘খতলম লশফা’ নালম খতম সির করা েলয়লে র্ার সকালনা লিলত্ত 
সনই। এর ফলর্িলত র্া িিা েলয়লে  িই মনগড়া। এই খতম সরাগ 
লনিারলণর খতম েলি আর অনয লকেুর লক দরকার লেি? সরালগর 
েনয কুরআন খতম, িুখারীর োদীল র খতমলক অলিজ্ঞতার িাোনায় 
অথয উপােযলনর মাধযম িানালনার লক প্রলয়ােন লেি। অ ুস্থ িযলক্ত 
অজ্ঞতার কারলণ না িুঝলি তালক  ল ক লিষয় সিাঝালনাই লেি 
একেন আলিলমর দালয়ত্ব। তালক দীলনর দা‘ওয়াত সদওয়ার এলট 

                                                            
97  েীহুি িুখারী, ই িালম নিুওয়ালতর আিামত পলরলেদ, নাং: ৫৩৩৮। 
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লেি একলট  ুিণয  ুলর্াগ। তালক দীলনর  ল ক একলট লশক্ষাদান 
আমার মৃতুযর পরও কালে আ লতা। এই দালয়ত্ব আদায় না কলর 
িরাং তার অজ্ঞতালক কালে িালগলয় লনলের স্বাথয উদ্ধালরর লচন্তা করা 
কতটুকু অমানলিক কাে তা সিলি সদখা প্রলয়ােন। এই অমানলিক 
কােলকই তার সথলক লকেু অথয উদ্ধালরর  ুিণয  ুলর্াগ পাওয়া সগলে 
িলি মলন করা েয়।  িলচলয় দুঃখেনক িযাপার এই সর্, একেন 
অ ুস্থ মানুষ মালনই স  সর্ সকালনা লদক সথলক লিপদগ্রস্ত। এই 
লিপলদ আমালক আমার  ামথযানুর্ায়ী তার  াোলর্য এলগলয় আ া 
প্রলয়ােন লেি। আেীিন রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম 
আমালদর এই লশক্ষাই লদলয় সগলিন। আমরা রা ূলির এই লশক্ষালতা 
গ্রেণ করলেই না, উপরন্তু লিপদগ্রস্ত িযলক্তলক আলরা লিপদ ও 
ঝালমিায় সফিলে। তালক  াোর্য না কলর খতলমর িাোনায় তার 
সথলকই আলথযক  াোর্য লনলে। আল্লাে আমালক এিাং  িাইলক 
সেদায়াত দান করুন।  াোর্য গ্রেণ না কলর  াোর্য করার তওলফক 
ও মানল কতা দান করুন। আমীন। 

উলল্লখয সর্, ‘খতলম লশফা’ নালমর খতলমর িলণযত পদ্ধলত োড়া 
অনয পদ্ধলতও িিা েলয় থালক। সর্মন, ‘ইয়া  ািামু’ লনলদযি  াংখযায় 
পড়া। এর সকালনা লিলত্ত সনই। টাকার পলরমালণ সোট সদা‘আ, িড় 
সদা‘আ, কম  াংখযা, সিলশ  াংখযা লনধযালরত েলয় থালক। অলনক  ময় 
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পড়ার মালঝ কম সিশ করা আলয়ােলকর তদালরলকর উপর লনিযর 
কলর। আল্লাে আমালদরলক এ ি সথলক দূলর রাখুন। আমীন।  
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খতলম তােিীি 

 খতলম তােিীি িা " ال اهل اال اهلل " (িা ইিাো ইল্লাল্লাহ্)  এর 
খতম। খতলম লশফার  ালথই তা পড়ার লনয়ম ও এর ফলর্িলতর 
কথা উলল্লখ করা েলয়লে। এ  িলকেুই মনগড়া, িালনায়াট ও 
লিলত্তেীন।  

 এই কালিমালট েলে ই িালম মূি। রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লালমর ২৩ িেলরর পুলরা েীিনটাই এই কালিমার তাৎপর্য 
িুঝালনা এিাং এর তাৎপলর্যর উপর  াোলিলদরলক উ ালনার লপেলন 
িযয় কলরলেন।  াোিালয় সকরাম সথলক িলণযত, তারা প্রথলম ঈমান 
অতঃপর কুরআন লশক্ষা কলরলেন।98 োদীল  এই কালিমার লর্করলক 
 লিযাত্তম লর্কর িিা েলয়লে। োলির ইিলন আেুল্লাে রালদয়াল্লাহু 
‘আনহু সথলক িলণযত : 

‘‘আলম রা ূি  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লামলক িিলত 
শুলনলে:  িযলেি লর্কর ‘িা ইিাো ইল্লাল্লাে’ এিাং 

 িযলেি সদা‘আ ‘আিোমদুলিল্লাে’’।99 

                                                            
98 ইিলন মাোে, োদী   েীে, ঈমান অধযায়, ঈমালন একলট অনুলেদ, নাং: ৬১। 
99 লতরলমর্ী,  ুনান, োদী  ো ান, রা ূি  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম এর 
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 পক্ষান্তলর রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে তাাঁর েীিলনا
কখলনা  াোলিলদরলক খতম নালমর এ ি সকালনা কথা 
িলিনলন িা লশক্ষা সদন লন। রা ূি  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে 
ওয়া াল্লালমর লশক্ষার লিলত্তলত  াোিালয় সকরাম তালদর 
েীিলন ঈমালনর লপেলন অলনক সমেনত কলর এই 
কালিমার তাৎপর্য তালদর অন্তলর ি ালিও কখলনাই 
তালদর সথলক এমন ধরলণর সকালনা লশক্ষা িা কথািাতযা 
পাওয়া র্ায় না, এমনলক কিযালণর  াক্ষযপ্রাপ্ত িা 
খাইরুি কু্বরুলনর সকালনা রু্লগই এ লির সকালনা 
অলস্তত্ব লিদযমান সনই। অনয মানুষ এই কালিমার খতম 
কলর মৃত িযলক্তলক োন্নালত িা স্বলগয পাল লয় সদওয়ার 
ধারণা মূিত লিধমযী, োহ্মণী, পুলরালেতিালদ লশক্ষা। 
ই িালমর লশক্ষা র্ার  মূ্পণয লিপরীত। লেিুত্বিালদর 
োওয়ায় সকালনা অজ্ঞ  ুলফ  াধক সথলক এই খতলমর 
 ুচনা েওয়া অ ম্ভলির লকেু নয়। আমালদর সদলশর 
লেিু  মালে এর িাস্তিতা পাওয়া র্ায়। আল্লােই িাি 
োলনন। লতলন আমালদরলক এ ি িুলঝ এগুলিার খপ্পর 

                                                                                                               

সদা‘আ অধযায়, মু লিলমর সদা‘আ গৃেীত অনুলেদ, নাং: ৩৩৮৩,  েীে ইিলন 
লেব্বান, আর্কার অধযায়, নাং:৮৪৬,  েীহু কুনুলর্স্- ুন্নালতন্-নািালিয়যাে, 
আল্লাের লর্কর অনুলেদ, ১/৯। 
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সথলক লনরাপদ রাখুন। কালিমার  ল ক মময িুলঝ 
আমি করা এিাং এর দা‘ওয়াত সদওয়ার তওলফক দান 
করুন। আমীন। 
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খতলম তা লময়া 

 ‘তা লময়া’ শলের মূি অথয নামকরণ করা। মু লিম িযলক্ত সর্ 
সকালনা কাে আল্লাের নাম লনলয়ই শুরু কলরন, তাই আল্লাের নাম 
সনওয়া িা লি লমল্লাে িিার সক্ষলত্রও শেলট প্রলয়াগ েয়। এিালি 
‘খতলম তা লময়া’ লি লমল্লাে এর খতমলক িুঝালনা েলয় থালক। 
একিক্ষ পাঁলচশ োোর িার ‘‘লি লমল্লালের রােমালনর রালেম’’ পাল র 
মাধযলম এই খতম করলত েয়। এই খতলমর লিিরলণ সিখা েলয়লে: 

‘‘এই পাক কািাম একিক্ষ পাঁলচশ োোর িার পা  
করালক ‘‘খতলম তা লময়া’’ িলি। সকালনা কল ন লিপদ 
েলত রক্ষা পাওয়ার েনয অথিা সকালনা মলনািা না পূণয 
েওয়ার েনয এই খতম অতযন্ত ফিপ্রদ। অলনক সিাক 
একলত্রত েলয় একই তি লক এই খতম পা  কলরয়া 
আল্লাের দরিালর সমানাোত করলি আল্লাে তাআিা 
লনশ্চয় তাোলক স ই লিপদ েইলত রক্ষা কলরন িা 
তাোর িা না পূণয কলরন।’’100  

                                                            
100 সমাকেুদুি সমা’লমনীন িা সিলেলের পুিী, আিোজ্ব ের্রত মাওিানা সমাোম্মদ 
নােমুি েক, পিদশ খি, ১৭৮ পৃষ্ঠা।  াদনান পািলিলকশন। 
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  সর্ সকালনা কাে আল্লাের নালম শুরু করা ই িালমর সমৌলিক 
লশক্ষার অনযতম। ‘‘পড় সতামার রািব্ এর নালম লর্লন সতামালক  ৃলি 
কলরলেন’’101 িলি ওলের  ুচনালতই রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লামলক এই লশক্ষা সদওয়া েলয়লে। রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লাম তাাঁর েীিলনর  কি সক্ষলত্র এই লশক্ষার িাস্তিায়ন 
কলরলেন। ‘লি লমল্লাে’ িযিোলরর মাধযলম এর িাস্তি প্রলয়ালগর  ালথ 
 ালথ  াোিালয় সকরামলদরলকও এর লনলদযশ লদলয়লেন।  াোিালয় 
সকরাম তালদর েীিলনর  িযলক্ষলত্র এই লশক্ষার িাস্তিায়ন 
ঘলটলয়লেন। এোড়া ‘লি লমল্লাে’ িলি সরালগর ঝাড় ফুাঁলকর আমিও 
রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম সথলক পাওয়া র্ায়।  াোিী 
উ মান ইিন আলিি ‘আ  আ - াক্বাফী একদা রা ূি  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লালমর কালে তাাঁর শরীলরর একলট িযথার অলিলর্াগ 
করলিন। ই িাম গ্রেলণর পর সথলকই লতলন তাাঁর শরীলর এই িযথা 
অনুিি করলেন িলি রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর কালে 
আরর্ করলিন। রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম তালক 
িিলিন:   

. ثالثا. ضع يدك ىلع اذلى تألم من جسدك وقل باسم اهلل» 
 .«وقل سبع مرات أعوذ باهلل وقدرته من رش ما أجد وأحاذر 

                                                            
101  ূরা আিাক্ব, আয়াত: ১। 
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ضع األلم صحيح مسلم، باب استحباب وضع يده ىلع مو) 
 (9147:مع ادلعء، رقم

‘‘সতামার শরীলরর সর্ োয়গায় িযথা রলয়লে স খালন 
োত রাখ এিাং লতনিার ‘ بِاْسِم اَّللى’ িি। আলরা  াতিার 

িি: 

َحاِذرُ ‘‘ 
ُ
ِجُد َوأ

َ
ِ َوقُْدَرتِِه ِمْن رَشِّ َما أ ُعوُذ بِاَّللى

َ
 আলম সর্) ’’أ

িযথা অনুিি করলে এিাং সর্ িয় পালে তা সথলক 
আল্লাে ও তার কুদরলতর আেয় প্রাথযনা করলে)’’102 

 এই েলিা রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর েীিন 
সথলক ‘লি লমল্লাে’ এর লশক্ষা।  াোিা, খাইরুি কু্বরুন  িার 
েীিলনও এই একই লশক্ষা সদখলত পালিন। এর িাইলর খতম নালম 
র্া লকেু িিা েলয় থালক তা  মূ্পণয মনগড়া ও লিলত্তেীন। নিী 
 াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম িা  াোলিলদর েীিলন এই তা লময়া 
খতলমর সকালনা দৃিান্ত সনই, কিযালণর  াক্ষযপ্রাপ্ত সকালনা রু্লগই এর 
সকালনা নেীর সনই। এ  িলকেু তালদর রু্লগর অলনক পলরর 
উদ্ভািন। এোড়া এই খতলমর ফলর্িলত র্া লকেু িিা েয়  িই 
                                                            
102  েীে মু লিম,  ািাম অধযায়, িযথায় আক্রান্ত স্থালন সদা‘আর  লেত োত রাখা 
মুস্তাোি পলরলেদ, নাং:৫৮৬৭। 
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মনগড়া িানালনা। আল্লাে আমালদরলক এ  মস্ত মনগড়া কময সথলক 
রক্ষা করুন। ‘লি লমল্লাে’ এর সমৌলিক লশক্ষায় আমালদর েীিন 
গড়ার তওলফক দান করুন। আমীন।  
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খতলম খালেগান 

 ফাল য শে ‘খাো’ র্ার িহুিচন ‘খালেগাাঁ’। খতলমর নাম 
সথলকই তা সর্ অনারি সকালনা  ুলফ সথলক আলিষৃ্কত তা  েলেই 
অনুলময়। এই নামকরলণর কারলণ িিা েয়, ‘‘পীর-পীরানগলণর উপর 
সদা‘আ করা েয় িলিয়া এই খতলমর নাম খালেগান িা পীরান103 
রাখা েইয়ালে’’। 

 খতলমর লনয়লম লিখা েলয়লে:104 

১.  ূরা ফালতো ৭০ িার।  

২. দুরূদ শরীফ ১০০ িার।  

৩.  ূরা ‘আিাম নাশরাে িাকা’ ৭০ িার।  

৪.  ূরা ইখিা  ১০০০ িার।  

৫. পুনরায়  ূরা ফালতো ৭ িার।  

৬. পুনরায় দুরূদ শরীফ ১০০ িার।  
                                                            
103 সনয়ামুি কুরআন, সমৌিিী শামেুি হুদা, রেমালনয়া িাইলেরী, একাদশ 
 াংস্করণ, পৃষ্ঠা: ২০০। 

104 প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা:১৯৯। 
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৭. লনোক্ত সদা‘আ ১০০ িার: 

 ."فسهل يا اليه لك صعب ِبرمة سيد األبرار سهل بفضلك يا عزيز "
(সে আল্লাে সনক্কারগলণর  রদালরর (নিী  া.)  ম্মানালথয আমার 
প্রলতযক কল ন কাে  েে কলরয়া দাও, সে ক্ষমাশীি, সতামার দয়ায় 
 েে কলরয়া দাও। 

৮.  قايض احلاجاتيا    (সে প্রলয়ােন পূণযকারী) ১০০ িার। 

 ১০০ িার। (সে িৃেৎ কাে  মাধানকারী) يا اكيف املهمات

 ১০০ িার। (সে লিপদ প্রলতলরাধকারী) يا دافع ابلليات

 ১০০ িার। (সে প্রাথযনা কিুিকারী) ياجميب ادلعوات

 ১০০ িার। (সে মর্যাদা িধযনকারী) يا رافع ادلرجات

املشالكتيا حالل   (সে লিপদ দূরকারী) ১০০ িার। 

 (সে  াোর্যকারী আমায়  াোর্য ও মদদ কর) يا غوث أغثين وامددين

১০০ িার। 

 লনশ্চয় আমরা আল্লাের এিাং তার লনকটই) انا هلل وانا ايله راجعون

আমরা লফলর র্াি) ১০০ িার। 
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 তুলম োড়া অনয সকালনা) ال اهل اال انت سبحانك اين كنت من الظاملني
উপা য সনই। তুলম পলিত্র। লনশ্চয় আলম সগানাহ্ক্গার) ১০০ িার। 

৯.  িযলশষ দুরূদ একশত িার। 
 

 এই খতলমর এই পদ্ধলত লিলখত েলিও সর্ র্ার মত  মলয়র 
লদলক িক্ষয সরলখ, টাকা পয় ার কম সিলশর লদলক লিলিচনা কলর 
এলদক স লদক সর্াগ লিলয়াগ কলর িালনলয় খতম কলরন। 
খতমকারীলদর িাষায়  টকাটয খতম িা িাং খতম। িানালনা লেলন  
এলককেন এলকক রকম িানালিন এটাই স্বািালিক। 

 এই খতলমর ৭ নাম্বালর উলল্ললখত সদা‘আলট আপলত্তকর। 
আপলত্তর কারণ ও পর্যায় একটু পলরই আলিাচনা করলে 
ইনশাআল্লাে। এ োড়া িাকী অলনকলট সর্মন  ুরা, দুরূদ মান ু , 
র্ার লনলদযি ফলর্িত রলয়লে। লকেু িাকয সর্গুলিালত আল্লােলক 
 লম্বাধন করা েলয়লে এই িাকযগুলিা দ্বারা আল্লােলক ডাকা এিাং 
লনলের প্রলয়ােন প্রাথযনা করা র্ালি। ওলর্ফা লেল লি তা পা  িা 
এলত েওয়াি আলে মলন করা র্ালি না, সকননা েওয়ালির লিষয়লট 
 মূ্পণয তাওক্বীলফ িা ওলে লনিযর। এর িাইলর খতলমর সর্ ধারা 
উলল্লখ করা েলয়লে এিাং এর লনলদযি সর্ ফলর্িত িিা েয় তা  মূ্পণয 
লিলত্তেীন। মান ু  িা রা ূি  াল্লাল্লাহু সথলক প্রমালণত আমিগুলিা 
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লতলন সর্িালি কলরলেন স িালিই করলত েলি এিাং লতলন সর্ 
ফলর্িত িলিলেন লিশ্বাল র সক্ষলত্র এর মলধযই  ীমািদ্ধ থাকলত 
েলি। আমলির সক্ষলত্র এর িাইলর লকেু িিার কালরা সকালনা 
অলধকার সনই। 

 এই খতলমর ফলর্িলত িিা েলয় থালক, কল ন পীড়া ও 
লিপদাপদ েলত উদ্ধার িালির েনয ও প্রলতযক প্রকার মলনর িা না, 
পরীক্ষা পা  ও চাকরী িাি কলরিার েনয এই খতমলট অলদ্বতীয়।105 
 এ  িকথাই লিলত্তেীন ও মনগড়া। এগুলিা েলে লিলিন্ন 
সদা‘আ িা ইিাদত। এর ফলর্িত একমাত্র লতলন িিলত পালরন লর্লন 
এগুলিা লদলয়লেন। আল্লাে ও তার রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লাম সর্ আমি সর্িালি করলি সর্ ফলর্িত িলিলেন তা 
স িালি কলরই উক্ত ফলর্িলতর আশা করলত েলি। রা ূি কতৃযক 
প্রদানকৃত রূপলক পলরিতযন করা এিাং  ালথ  ালথ নতুন ফলর্িলতর 
িুলি আওড়ালনার অলধকার কাউলক লতলন সদনলন। আর এগুলিা েলে 
ধমযীয় লিষয়। ধমযীয় লিষলয় অলিজ্ঞতার কথা িিা অনথযক।  
 ৭ নাং সদা‘আলট আপলত্তকর েওয়ার কারণ েলিা, অলনযর 
মর্যাদার সদাোই লদলয় পার পাওয়ার ধারণা মূিত মুশলরকলদর। ঈ া 
আিাইলে   ািালমর মর্যাদার সদাোই লদলয় পার পাওয়া লিেিাদী 

                                                            
105 প্রাগুক্ত। 
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ধারণা। উর্াইর আিাইলে   ািালমর সদাোই লদলয় পার পাওয়ার 
আশা ইয়াহুদীিাদী ধারণা। সফলরোগণ আল্লাের সমলয় েওয়ার 
ধারণায় তালদর মর্যাদার সদাোই লদলয় পার েওয়ার ধারণা মক্কার 
মুশলরকরা িািন করত। কুরআন করীলম এ লির লিিরণ ও তা 
প্রতযাখযান করা েলয়লে। এিালি লিলিন্ন োলত আল্লােলত লিশ্বা ী 
েওয়া  লত্বও লশলকয লিপ্ত েয়। ই িাম এর মূলিাৎপাটন কলরলে। 
আল্লাের লিধান রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর লশখালনা 
পদ্ধলতলত পািলনর মাধযলম একমাত্র আল্লােরই দয়ায় পার পাওয়া 
র্ালি িলি লশক্ষা লদলয়লে। রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম 
উম্মতলক আেীিন এই লশক্ষাই লদলয় সগলেন। কুরআন ও োদীল র 
 ালথ  মৃ্পক্ততা িালড়লয় লদলিই লিষয়লট  িার কালে ফুলট উ লি। 
কুরআন িা োদীল  িলণযত সদা‘আগুলিা এিাং সদা‘আর লশক্ষা সথলকও 
আমরা লিষয়লট উপিলি করলত পালর। আল্লাে তাাঁর জ্ঞালনর লদক 
সথলক িািার শােরলগর সচলয়ও অলধক লনকলট িলি সঘাষণা 

লদলয়লেন।
106
 তাই আল্লাের কালে লকেু চাইলত সকালনা িযলক্ত লমলডয়া 

                                                            
106  ূরা ক্বাফ, আয়াত: ১৬।  
এলট গ্রন্থকালরর মত। আর এটা  তয সর্ আল্লাে তা‘আিা স্বয়াং আরলশর উপর 
থাকা  লত্বও জ্ঞালনর লদক সথলক আমালদর  ালথই রলয়লেন। তলি লিশুদ্ধ 
তাফ ীর মলত আলিাচয আয়ালত ‘আমরা’ িলি লফলরশতালদর িুঝালনা েলয়লে। 
[ ম্পাদক]   
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িা িযলক্তর মর্যাদা লমলডয়া িানালনার প্রলয়ােন ই িাম সিাধ কলর না। 
আর এটাই লেি  ািালফ  ালিলেলনর আক্বীদা। ইমাম আিু োলনফা 
রাে. িলিন: 

ال ينبِغ ألحد أن يدعو اهلل إال به وادلعء املأذون فيه املأمور " 
بها   وهلل األسماء احلسىن فادعوه" به ما استفيد من قوهل تعاىل 

 (ادلر املختار، كتاب احلظر واالباحة(".
‘‘কালরা েনয উলচত নয় আল্লাের কালে তারই মাধযম 
োড়া সদা‘আ করা। আর তাাঁর নাম লনলয় সদা‘আর 
অনুলমাদন ও লনলদযলশত েওয়ার দিীি আল্লাের িাণী: 
‘‘আর আল্লাের অলনক  ুির নাম রলয়লে, অতএি 
সতামরা তালক এগুলিার মাধযলম ডালকা’’।’’107  

‘তারই মাধযলম’ সদা‘আর িযখযায় আল্লামা শামী লিলখন: 
أي بذاته وصفاته وأسمائه( قوهل إال به  )" ". 

                                                            
107 আল্লামা আিাউেীন আি-ো কাফী, আেুররুি-মুখতার, অনিধ তিধ অধযায়, 
সিচালকনা অনুলেদ। 

ড: আেুর রেমান আি-খুমাইে, ই‘লতক্বাদুি আলয়ম্মালতি আরিা‘আে, আক্বীদাতুি 
ইমাম আিু োলনফা। পৃষ্ঠা:৩। শাম ুেীন আফগানী (১৩৭২-১৪২০ লে.), েুহুদুি 
উিামালয়ি োনালফয়যাে লফ ইব্তালি আক্বালয়লদি কু্বিুলরয়যাে (কিরপূোরীলদর 
আক্বালয়দ িালতি করলত োনাফী আলিমলদর প্রলচিা), ১/৩১, ২/১১২৪। 



 

079 

অথযাৎ আল্লাের  ত্বা, তার গুণািিী এিাং তার নালমর মর্যাদার 
ওল িালতই সকিি সদা‘আ করা র্ালি। 

লফক্বলে োনাফীলত আিু োলনফা রাে. মার্োি উলল্ললখ িিা 
েলয়লে: 

أو ِبق ( ِبق رسلك وأنبيائك وأويلائك ) كره قوهل ( و " ) 
 ".ابليت ألنه ال حق للخلق ىلع اخلالق تعاىل

‘‘এিাং িিা মাকরূে108, সতামার রা ূিগণ, নিীগণ ও 
ওিীগলণর অলধকালর অথিা িাইতুল্লাের অলধকালর 
সকননা আল্লাের উপর মাখিুলকর সকালনা অলধকার 
সনই।’’109 

 আেিু - ুন্নাে ওয়াি োমা‘আত, লিলশষ কলর ইমাম আিু 
োলনফা (রাে.) ও তার দুই লিলশি োত্র ইমাম আিু ইউ ুফ (রাে.) 
এিাং ইমাম মুোম্মদ (রাে.) এর আক্বীদা িণযনায়  োনাফী মার্োলির 

লিখযাত আলিম আিু ো‘ফর আত্ত্বাোিী
110
 রলচত আক্বীদার লকতাি 

                                                            
108 উলল্লখয সর্, আমালদর পূিয ূরীগণ ‘মাকরূে’ শে িলি োরাম সিাঝালতন। 
[ ম্পাদক] 

109 আেুররুি মুখতার, প্রাগুক্ত, েুহুদুি উিামালয়ি োনালফয়যাে লফ ইব্তালি 
আক্বালয়লদি কু্বিুলরয়যাে, ১/৭, ২/১১২৬। 

110 োনাফী লিলশি ফক্বীে আিু ো‘ফর আেমদ ইিন মুোম্মদ  ািামাে আত্ত্বাোিী। 
িিা েয়, লমশলর লফক্বলে োনাফীর সনতৃত্ব তাাঁর কালে এল  সশষ েলয়লে। লতলন 
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‘আি-আক্বীদাতুত্ত্বাোিীয়যাে’ এর িযাখযা গ্রলন্থ আল্লামা আিুি-ইর্ 
আি-োনাফী111 লিলখন: 

يكره أن يقول : قال أبو حنيفة وصاحباه ريض اهلل عنهم" 
أسألك ِبق فالن، أو ِبق أنبيائك ورسلك، وِبق : ادلايع

ت احلرام، واملشعر احلرام، وحنو ذلك حىت كره أبو حنيفة ابلي
                                                                                                               

প্রথলম লফক্বলে শালফ অেযন কলরন। পরিতযীলত লফক্বলে োনাফী গ্রেণ এিাং এলত 
সনতৃলত্বর স্থান অলধকার কলরন। েন্ম: ২৩৯, ওফাত: ৩২১ লেেরী, ৮৫৩-৯৩৩ 
ঈ ায়ী। (আি-আ‘িাম ১/২০৬) তার রলচত লিলিন্ন গ্রন্থ র্া ‘আরি ‘আেম 
 িখালন প্রল দ্ধ। তাাঁর লিলখত আক্বীদার লকতাি ‘আি-আক্বীদাতুত্ত্বাোিীয়াে’ 
আরি ‘আেম  িখালন প্রল দ্ধ ও পা য ল লিিা িুক্ত। অলনলকই তর এ 
লকতালির শরাে িা িযাখযাগ্রন্থ লিলখলেন।  লতলন তার এ লকতাি ইমাম আিু 
োলনফা (রাে.) ও  ালেিাইন অথযাৎ ইমাম আিু ইউ ুফ ও মুোম্মদ (রাে.) এর 
আক্বীদা িণযনা করলত লিলখলেন িলি লকতালির শুরুলতই লনলে উলল্লখ 
কলরলেন। তার িক্তিযলট এরূপ: 

أيب حنيفة انلعمان بن : هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة ىلع مذهب فقهاء امللة  "
يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري وأيب عبداهلل حممد بن احلسن  ثابت الكويف وأيب

الشيباين رضوان اهلل عليهم أمجعني وما يعتقدون من أصول ادلين ويدينون به رب 
1-1العقيدة الطحاوية، مقدمة، ".)العاملني ) 

111 আিী ইিন আিী ইিন মুোম্মদ ইিন আিীি-‘ইর্। ইিনু আিীি ‘ইর্ নালম 
প্রল দ্ধ। দালমলশ্লকর লিলশি োনাফী ফক্বীে। েন্ম: ৭৩১, ওফাত: ৭৯২লেেরী, 
১৩৩১-১৩৯০ ঈ ায়ী। (আি-আ‘িাম ৪/৩১৩) 
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امهلل إين أسألك بمعقد : وحممد ريض اهلل عنهما أن يقول الرجل
 ". العز من عرشك

‘‘আিু োনীফা এিাং তার দুই  ঙ্গী (ইমাম আিু ইউ ুফ 
ও মুোম্মদ) রালদয়াল্লাহু আনহুম িলিন: সদা‘আকারীর 
েনয িিা মাকরূে, ‘‘অমুলকর অলধকালর সতামার কালে 
প্রাথযনা করলে, অথিা সতামার নিী ও রা ূিগলণর 
অলধকালর এিাং িাইতুি োরালমর অলধকালর এিাং 
মাশ‘আলর োরালমর112 অলধকালর।’’ এ োতীয় আলরা 
র্া রলয়লে। এমনলক ইমাম আিু োলনফা ও মুোম্মদ 

                                                            
112 মাশ‘আলর োরাম অথয  ম্মানী প্রতীক। বণণনার আল ালক কুরআলনর 

মাশ‘আলর োরাম িিলত মুর্দালিফার মা  উলেশয লনলয়লেন উিামালয় সকরাম। 
সকউ সকউ শুধুমাত্র মুর্দালিফার সশষ প্রালন্ত অিলস্থত সোট পাোড়লট উলেশয 
লনলয় থালকন। সদখুন:  েীহুি িুখারী, েজ্জ অধযায়, অনুলেদ: র্ারা পলরিালরর 
দুিযি সিাকলদর রালত পাল লয় সদয় (মুর্দালিফা সথলক লমনায়) অতঃপর তারা 
রালত মুর্দালিফায় অিস্থান কলর এিাং সদা‘আ কলর..., নাং: ১৫৯২,  েীে 
মু লিম, েজ্জ অধযায়, অনুলেদ: পলরিালরর দুিযি সিাক মলেিা ও অনযলদরলক 
মানুলষর লিলড়র পূলিয রালতর সশষিালগর লদলক মুর্দালিফা সথলক লমনায় পাল লয় 
সদওয়া এিাং অনযরা ফেলরর  ািাত আদায় পর্যন্ত মুর্দালিফায় অিস্থান কলর 
লর্কলর লিপ্ত থাকা মুস্তাোি, নাং: ৩১৯০, আল্লামা আিু ী, রুহুি মা‘আনী,  ূরা 
িাক্বারা, আয়াত:১৯৮, তাফ ীর ইিলন কা ীর,  ূরা িাক্বারা, আয়াত:১৯৮। 
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রালদয়াল্লাহু আনহুমা মাকরূে মলন কলরন সর্, সিাকলট 
িিলি: ‘‘সে আল্লাে, সতামার আরলশর  ম্মালনত 
আ লনর সদাোই লদলয় সতামার কালে প্রাথযনা 
করলে’’।’’113 

লতলন আলরা লিলখন: 

نتوسل إيلك بأنبيائك : جباه فالن عندك، يقول: وتارة يقول
ومراده أن فالنا عندك ذو وجاهة ورشف . ورسلك وأويلائك

وهذا أيضا حمذور، فإنه لو اكن هذا هو . ومزنلة فأجب دعءنا
يف حياة انليب صىل اهلل  اذلي اكن الصحابة يفعلونهوسل اتل

عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما اكنوا يتوسلون يف حياته 
وهم يؤمنون ىلع دعئه، كما  بدعئه، يطلبون منه أن يدعو هلم،

فلما مات صىل اهلل عليه وسلم قال عمر . يف االستسقاء وغريه
 إذا كنا إنا مهللا»: - يستسقون خرجوا ملا –ريض اهلل عنه 

 بعم إيلك نتوسل وإنا فتسقينا، بنبينا إيلك نتوسل أجدبنا
 أنا املراد ليس وسؤاهل، وشفاعته ربه هو بدعئه معناه. «نبينا

ك جباهه عندك، إذ لو اكن ذلك مرادا نسأل أو به، عليك نقسم

                                                            
113 ইিনু আিীি ইর্, শরহুি আক্বীদাতুত্তাোিীয়যাে, শাফা‘আত প্র ঙ্গ, ১/১৫৪। 



 

083 

لاكن جاه انليب صىل اهلل عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه 
 ( 196-1الشفاعة، : العقيدة الطحاوية، ِبثرشح )  .العباس

‘‘এিাং অলনক  ময় সদা‘আ প্রাথযী িলি: ‘আপনার কালে 
অমুলকর সর্  ম্মান রলয়লে তার মাধযলম’ স  িলি 
‘আমরা আপনার লনকট আপনার নিী, রা ূি ও 
ওিীগণলক মাধযম গ্রেণ করলে’, এর দ্বারা সিাকলটর 
উলেশয, অমুক আপনার লনকট মান,  ম্মান ও মর্যাদার 
অলধকারী, তাই আপলন আমালদর সদা‘আ কিুি করুন। 
এটাও লনলষদ্ধ। সকননা র্লদ  াোিালয় সকরাম নিীেী 
 াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর েীলিত থাকাকালি এ 
ধরলণর মাধযম গ্রেণ করলতন তলি তাাঁর মৃতুযর পরও 
অিশযই লনলতন। অথচ লতলন  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে 
ওয়া াল্লাম েীলিত থাকাকালি তারা তাাঁর সদা‘আর 
মাধযম লনলতন। তারা তাাঁর কালে তালদর েনয সদা‘আর 
প্রাথযনা করলতন। তারা তাাঁর সদা‘আর উপর ঈমান 
রাখলতন, সর্মন িৃলি কামনা ইতযালদর সিিায়। 
অতঃপর র্খন নিী  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম 
মারা সগলিন এিাং তারা িৃলি কামনার সদা‘আর েনয 
সির েলিন, তখন উমর রালদয়াল্লাহু আনহু িিলিন : 
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‘সে আল্লাে, র্খন আমরা দুলিযলক্ষর লশকার েতাম 
সতামার কালে সতামার নিীর মাধযলম সদা‘আ করতাম, 
ফলি তুলম আমালদর িৃলি লদলত। এখন আমরা সতামার 
কালে আমালদর নিীর চাচা (আব্বা ) এর (সদা‘আর) 
মাধযম গ্রেণ করলে’। এর অথয েলিা, লতলন আল্লাের 
কালে সর্ সদা‘আ কলরন,  ুপালরশ কলরন এিাং প্রাথযনা 
কলরন এর মাধযলম। ততামার কালে তার শপথ এ 
উলেশয নয়, অথিা আমরা সতামার কালে প্রাথযনা 
করলে তার  ম্মালনর মাধযলম র্া সতামার কালে রলয়লে 
এটাও উলেশয নয়। সকননা র্লদ এ ধরলণর মাধযম ধরা 
উলেশয েত তলি নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর 
 ম্মান  িযালধক এিাং আব্বাল র  ম্মান সথলক 
সিলশ।’’114   

 কুরআন োদীল র লশক্ষা অনুর্ায়ী এই লেি আিু োলনফা রাে. 
 ে  মস্ত আ িালফর আক্বীদা িা লিশ্বা ।  ািলফ  ালিলেলনর 
আক্বীদা, লিশ্বা , আদশয সথলক দূলর  লর র্াওয়ার ফলিই আে 
আমালদর মালঝ এমন অলনক লকেু লিস্তার িাি কলরলে র্া তালদর 

                                                            
114 শরহুি আক্বীদাতুত্তাোিীয়যাে, প্রাগুক্ত,  েুহুদুি উিামালয়ি োনালফয়যাে লফ 
ইব্তালি আক্বালয়লদি কু্বিুলরয়যাে, ৩/১৫১২। 
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মালঝ লেি না। তালদর আদশয সথলক  লর র্াওয়ার ফলিই আমরা 
রা ূি  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম এর  ুন্নাত সথলক  লর সগলে। 
রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম ও  াোলিলদর আর আমালদর 
আমলির মলধয লিলিন্ন সক্ষলত্র তারতময  ৃলি েলয় সগলে। আল্লাে 
আমালদরলক তালদর নমূনার উপর উ ার তওলফক দান করুন। 
 ুন্নালতর লিপরীত সর্ সকালনা ইিাদলতর সিিায় োলয়র্ না-োলয়লর্র 
িাোল  লিপ্ত না েলয় সচাখ িুাঁলে রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে  াল্লালমর 
 ুন্নাতলক  াোিা ও  ািলফ  ালিলেলনর মত সনয়ার তওলফক দান 
করুন। েক্ব  সিাঝার েনয প্রথলম আমার চকু্ষ এিাং আমালদর চকু্ষ 
সখালি লদন। মুফলত ফয়েুল্লাে রাে. রলচত কলিতার দুলট পঙলক্ত লদলয় 
আলিাচনালট সশষ করলে। পঙলক্তদ্বয় এই: 

 ازاسلفامنقولانےاخوباداںاھماموججاايںاداعےاخواةاگںاا

االکممثلاطاعتابدعتاامداالااںاعباد انیستابااںااھمتاامااا
‘‘প্রচলিত এই খালেগাাঁর সদা‘আও, িািিালি সেলন রাখ এগুলিা 
 ািাফ সথলক প্রমালণত নয়, 
এগুলিা ইিাদত নয়, ইিাদলতর মত এগুলিার গুরুত্ব সদওয়া 
লনলশ্চত লিদ‘আত।’’115 

 

                                                            
115 মুফলত ফয়েুল্লাে, পালি নামাে খাকী, সদা‘আলয় খালেগাাঁ অপ্রমালণত, পৃষ্ঠা: 
৩৪। 
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087 

খতলম োিািী 
 আল্লাের পলিত্র নাম মূলের মলধয তার মূি নাম ‘اهلل’। এই 
পলিত্র নাম িা ই লম র্াত লনলয় তামাশার এক পদ্ধলতর নাম খতলম 
োিািী। প্রথলমই সদা‘আ কলর, সর্ অজ্ঞ িযলক্ত এই খতম আলিষ্কার 
কলরলে আল্লাে সর্ন তালক মাফ কলর সদন। খতলমর পদ্ধলতলট 
সদখলিই  লচতন িযলক্ত লর্লন ই িাম  ম্পলকয নূনযতম ধারণা রালখন 
তার কালে এই খতলমর খারািী ধরা পড়লি। তলি লর্লন ইিলমর 
ধারক েওয়া  লত্বও দুলনয়ার িাি ায় োিুডুিু খালেন, লতলন ধলমযর  
রক্ষা নয় িরাং ধমযই তালক রক্ষা করলে এমন িযলক্তর কথা লিন্ন। 
খতলমর পদ্ধলতলট সর্িালি তুলি ধরা েলয়লে: 

 

‘‘নদী িাঙ্গন িা ঐরূপ কল ন লিপদ েইলত উদ্ধারকলল্প 
এই নাম স ায়া িক্ষ িার কাগলে লিলখলি ও স ায়া 
িক্ষ ময়দার আটার গুিী ততয়ার কলরলি, গুিী ততয়ার 
করার  ময় ‘আল্লাহু’ এই নাম মুলখ িলিলি, তৎপর 
আল্লাের নাম লিলখয়া কাগেগুলি একলট কলরয়া গুিীর 
মলধয িলরলি, তৎপর গুিীগুলি নদী িা সর্ পুকুলর মাে 
থালক তাোলত সফলিয়া লদলি।  কলিই পাক  াফ 
অিস্থায় ওরু্ ে এই আমি কলরলি। নতুিা লেলত 
লিপরীত েইলত পালর। এই আমি দ্বারা লিপদ েইলত 
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উদ্ধার েইলি ও মতিি পূণয েইলি। ইোলত সকালনা 
 লিে নাই। আল্লাের নাম মূে ২ িালগ লিিক্ত- 
োিািী  (সতেস্বী) ও োমািী (স ৌির্যময়)। ‘আল্লাে’ 
নাম োিািীর অন্তিুযক্ত; এই েনয ইোর খতমলক 
খতলম োিািী িিা েয়।’’116 

পা ক, এিার আপলন লনলেই এই খতলমর ফায় ািা করুন। 
এই খতলমর পদ্ধলতলত আল্লাের র্ালত নাম লনলয় সখি তামাশা, 
লনিযজ্জ আচরলণর  ালথ  ালথ এর ফালয়দায় র্া লকেু িিা েয় তা 
 িই িালনায়াট ও লিলত্তেীন। ওেী োড়া এ ি কথা লিশ্বাল  মুলমলনর 
আক্বীদায় স্পট পলড়। আল্োমু্দলিল্লাে এমন অলনক আলিম সপলয়লে 
লর্লন এই খতলমর নাম ও পদ্ধলত শুনার  ালথ  ালথ ‘‘িা োওিা...’’ 
পলড়লেন। 

আিার অলনক এমন রলয়লেন লর্লন এলক অপেি কলরন তলি অাংশ 
সনন। তালদরলক র্লদ লেজ্ঞা া করা েয় িাই, আপলন োনা  লত্বও 
সকন এ ি খতলম উপলস্থত েন তালদর একই কথা, িাই, আমার 
টাকার দরকার তাই র্াই। আিার এমন অলনক আলেন র্ারা এলটর 
পলক্ষ  াফাই গান। লিলিন্ন রু্লক্ত ও লেিার মাধযলম এগুলিালক োলয়র্ 
রাখিার সচিা কলরন। স্বালথযর কারলণ দ্বীনী লিষলয়র সর্ সকালনা িযাখযা 

                                                            
116 সনয়ামুি কুরআন, ১৯৮। 
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সদওয়া তালদর কালে সকালনা িযাপারই নয়। িযাখযা  ল ক নালক িুি 
এই লিষয় তালদর কালে মূিযেীন। এই কময আমালক সকাথায় লনলয় 
র্ালে স লটও উলপলক্ষত। অথযই সর্ন তালদর মূি িক্ষয উলেশয। 
অথচ  ম্পলদর স্বালথয ইিলমর সোলর দীলনর সর্ সকালনা অপিযাখযা 
ইয়াহুদী আলিমলদর গুণ লেি িলি আমালদর  কলির োনা। ইিলমর 
দ্বারা অপিযাখযার মাধযলম সদা‘আ দুরূলদর  ুন্নাে িলেিূযত পদ্ধলত 
আলিষ্কার িা আলিষৃ্কত লিষয় োলয়র্ িানািার অপলচিা নিী  াল্লাল্লাহু 
‘আিাইলে ওয়া াল্লাম এর িলিষযৎিাণীর প্রকাশ। নিী  াল্লাল্লাহু 
‘আিাইলে ওয়া াল্লাম এর িলিষযৎ িাণী লেি র্ার মময েলে: তার 
উম্মত িনী ই রাঈলির পূণয অনু রণ করলি। এমনলক এক সোড়া 
েুতার মালঝ সর্মন সকালনা সিশ কম েয় না তার উম্মত ও িনী 
ই রাঈলির উম্মলতর মালঝ সকালনা সিশ কম েলি না।117 তাই 
আল্লাের কালে  িযদা অেয় প্রাথযনা করা উলচত সর্, আল্লাে সর্ন 
আমালদরলক কখলনা এই তৃতীয় স্তলরর আলিমলদর মালঝ শালমি না 
কলরন। আমালদর ঈমানলক দুিযি কলর লদ্বতীয় স্তলরর মলধয ও সর্ন 
না রালখন। িরাং এই লতন সেলণর আলিলমর মালঝ আল্লাে 
আমালদরলক প্রথম স্তলরর আলিমলদর অন্তুিুযক্ত করুন এিাং এই 
                                                            
117 লতরলমর্ী,  ুনান, উম্মলতর দিাদলি অনুলেদ, নাং: ২৬৪১, োকীম, আি-
মু তাদরাদক ‘আিা - েীোইন, লফতনা ও পরস্পর িড়াই অধযায়, নাং:৮৪৪৮, 
৪/৫১৬। 
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প্রথম সেলণর মত আমালদরলকও  ল ক দীন সিাঝার তওফীক লদন। 
টাকার স্বালথয িুলঝ না সিাঝার িাোনার মত মারাত্মক িযালধ সথলক 
আমালদরলক রক্ষা করুন। আমীন। 
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খতলম দুরুলদ মালে 

 ‘মালে’ ফারল  শে। র্ার অথয মাে। িানালনা একলট 
দুরূদলক ‘দুরুলদ মালে’ লেল লি নামকরলণর কারণ লেল লি সর্ 
কাল্পলনক কালেনীলট িিা েলয়লে তা লনেরূপ: 

‘‘ের্রত র ূি ( াঃ) এর  ময় একেন কালমি িযলক্ত 
নদীর তীলর িল য়া  িযদা এই দুরূদ শরীফ পলড়লতন। 
ঐ নদীর একলট রুগ্ন মৎ য ইো  িযদা শুলনলত শুলনলত 
লশলখয়া সফলিি ও পলড়লত িালগি। ক্রলম মৎ যলটর 
সরাগ আলরাগয েইলত িালগি ও তাোর শরীলরর রাং 
িদিাইয়া স ানার িণয ধারণ কলরি। তদিাৎ একলদন 
এক ইহুদী সেলির োলি মৎ যলট ধরা পলড়ি। ইহুদীর 
স্ত্রী অলনক সচিা কলরয়া মৎ যলট কালটলত পালরি না। 
অিলশলষ উোলক ফুটন্ত ততলির মলধয োলড়য়া সদওয়া 
েইি। লকন্তু মৎ যলট লনলিযলে ততলির মলধয ঘুলরয়া 
ঘুলরয়া এই দরূদ শরীফ পলড়লত িালগি। ইো সদলখয়া 
ইহুদী অলতশয় আশ্চর্যালন্বত েইয়া পলড়ি ও মৎ যলটলক 
িইয়া ের্রত র ূি ( াঃ) এর লনকট উপলস্থত েইি। 
ের্রত ( াঃ) এর সদায়ায় মৎ যলট িাকশলক্ত িাি 
কলরি ও  মস্ত লিষয় ের্রত ( াঃ) এর লনকট িণযনা 
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কলরি। ইো শুনামাত্র স খালন উপলস্থত ৭০ েন ইহুদী 
তৎক্ষনাৎ ই িাম ধময গ্রেণ কলরলিন ও র ূি ( াঃ) 
এর নিুয়লতর উপর ঈমান আলনলিন। তৎপর 
মৎ যলটলক নদীলত োলড়য়া সদওয়া েইি। উপলরাক্ত 
কারলণ এই দরূদ শরীফ ‘দরূলদ মালে’ তথা মালের 
দরূদ িলিয়া খযালত িাি কলরয়ালে। ইো পলড়লি অলত 
মধুর শুনা র্ায়।’’118 

দুরূদলট লনমণরুপ: 

امهلل صل ىلع حممد خري اخلالئق، أفضل البرش، شفيع االمة " 
يوم احلرش والنرش سيدنا حممد بعدد لك معلوم لك، وصل ىلع 

اهلل مجيع االنبياء واملرسلني واملالئكة املقربني وىلع عباد 
 ".الصاحلني، وارمحنا برمحتك يا ارحم الرامحني 

 এই খতলমর লনয়লম িিা েয়: ২১ লদলন িা ৪২ লদলন স ায়া 
িক্ষিার িলণযত দুরূদলট পড়া। এই লনয়লম এই খতম পড়লি নালক 

                                                            
118 সনয়ামুি কুরআন, পৃষ্ঠা:৪৩-৪৪। 
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োলত োলত ফি পাওয়া র্ায়। অরু্  েকালর নদীর তীলর িল  পড়লি 
আরও সিলশ দ্রুত ফি পাওয়া র্ায় িলি িণযনা করা েলয়ে।119 

এখালন কলয়কলট লিষয় িক্ষযণীয়।  

 িলণযত দুরূদলট মােুর তথা রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লাম সথলক প্রমালণত নয়। িরাং এলট কালরা িানালনা একলট 
সদা‘আ। তাই এলক ওলর্ফা লেল লি আমলি আনা র্ালি না। তলি 
এলত সকালনা আপলত্তকর শে সনই। তাই সকউ ইো করলি সদা‘আর 
উলেলশযই তা পড়লত পালর। 

 এর সর্ পদ্ধলত ও ফলর্িত িিা েলয়লে তা  মূ্পণয মনগড়া 
িানালনা িক্তিয। তাই মুলমন এ  লির লপলে পলড়ন না এিাং তা 
লিশ্বা  কলরন না। 

 দুরুলদ মালে নামকরলণর কারলণ সর্ কালেনীলট উলল্লখ করা 
েলয়লে তা োলিয়াতলদর িানালনা  মূ্পণয কাল্পলনক ও মনগড়া, এ 
কালেনীর সকালনা  তযতা সনই। 

 

  

                                                            
119 প্রাগুক্ত। 



 

094 

 

 ূরা ইখিা  দ্বারা কুরআন খতম 

 লনলদযি  াংখযার মাধযলম  ূরা ইখিাল র খতম প্রচলিত না 
থাকলিও  ূরা ইখিা  লতনিার পড়ার মাধযলম কুরআন খতলমর 
প্রচিন রলয়লে। লতনিার  ূরা ইখিা  পা  করলি পূণয এক খতম 
কুরআন সতিাওয়ালতর েওয়াি পাওয়া র্ায় িলি অলনলকর ধারণা। 
তাই অলনক  ময় কুরআন খতম করলত অপারগ েলি লতনিার এই 
 ূরা পা  করা েয়। িিা েয় োদীল  রলয়লে, লতনিার  ূরা ইখিা  
পা  করলি এক খতম কুরআলনর েওয়াি পাওয়া র্ায়। অথচ এমন 
সকালনা কথা নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম সথলক িলণযত েয় 
লন। রা ূলির োদীল র  ালথ রু্লক্তর লমেণ ঘলটলয় এমন কথা িিা 
েয়। আর অলনক সক্ষলত্র এিালিই রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লালমর কথার মময পলরিতযন েলয় শরীয়লতর লিকৃলত ঘলটলে।  

 কুরআন আল্লাের পলিত্র কািাম। তার প্রলতলট অক্ষর, প্রলতলট 
শে, প্রলতলট িাকয, প্রলতলট আয়াত, প্রলতলট  ূরা িরকতময় ও 
মর্যাদাপূণয। আল্লাের কািাম লেল লি মর্যাদার লদক সথলক পুলরা 
কুরআন এক  মান। তলি িাি িা মলমযর লদক সথলক সকালনা সকান 
আয়াত িা  ূরার ফলর্িত অনযলটর তুিনায় সিলশ িলি নিী  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লাম আমালদরলক োলনলয়লেন। এরকম মর্যাদাপূণয 
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একলট  ূরা েলে  ূরা ইখিা ।  ুরালটলত আল্লাে তাাঁর পলরচয় 
অতযন্ত অল্প িালকযর মাধযলম পলরপূণযিালি তুলি ধলরলেন। এই  ূরার 
ফলর্িলত নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম এরশাদ কলরন:  

صحيح ابلخاري، ". )واذلي نفِس بيده إنها تلعدل ثلث القرآن"
 ( 6764:كتاب اتلفسري، باب فضل قل هو اهلل أحد، رقم

‘‘ঐ  ত্তার ক ম র্ার োলত আমার প্রাণ লনশ্চয় এলট 
(ইখিা ) কুরআলনর এক তৃতীয়াাংলশর িরাির।’’120 

আলরকলট োদীল  রলয়লে, নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লাম এরশাদ কলরন: 

قالوا وكيف . «أيعجز أحدكم أن يقرأ ىف يللة ثلث القرآن » 
يعدل ثلث ( قل هو اهلل أحد)» يقرأ ثلث القرآن قال 

صحيح مسلم، كتاب اتلفسري، باب فضل قراءة قل . )«القرآن
 (1566:هو اهلل أحد، رقم

‘‘সতামালদর সকউ লক প্রলত রালত কুরআলনর এক 
তৃতীয়াাংশ পড়লত অক্ষম?  াোলিরা িিলিন, এক 

                                                            
120  েীহুি িুখারী, তাফ ীর অধযায়, “قل هو اهلل أحد” এর ফলর্িত পলরলেদ, নাং: 
৪৭২৬। উলল্লখয িুখারীর আলরা একালধক োয়গায় োদী লট রলয়লে। 
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তৃতীয়াাংশ কীিালি পড়লি? রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লাম িিলিন, 

 এক তৃতীয়াাংলশর  মান।’’121 (قل هو اهلل أحد) 

এিার সদখুন, এই োদীল র অথযলটলক কীিালি পলরিতযন কলর 
তা রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর লদলক  মৃ্পক্ত করা 
েলয়লে, র্ার সকালনা লিিরণ  েীলে োদীল  সনই। এক তৃতীয়াাংলশর 
 মান েওয়া এিাং লতনিার পড়লি পূণয কুরআন পড়ার েওয়াি 
পাওয়া লক এক? উিামালয় সকরাম এই োদীল র মময িণযনা কলরন 
সর্, কুরআলনর লিষয়িস্তু মূিত লতনলট: আেকাম িা েীিন লিধান, 
আখিার িা  াংিাদ মূে, তাওেীদ তথা আল্লাের একত্বিালদর 
লিিরণ।  ূরা ইখিাল  তাওেীলদর আলিাচনা িা আল্লাের 

                                                            
121  েীে মু লিম, কুরআন ফলর্িত  মূে অধযায়, “قل هو اهلل أحد” পড়ার ফলর্িত 
পলরলেদ, নাং: ১৯২২,  

 েীহুি িুখারী, তাফ ীর অধযায়, “ أحد قل هو اهلل ” এর ফলর্িত পলরলেদ, নাং: 
৪৭২৭। উলল্লখয িুখারীর িণযনালট  ামানয লিন্ন। িণযনালট এইরূপ, 

أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يف يللة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول " 
".اهلل الواحد الصمد ثلث القرآن : اهلل ؟ فقال  
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একত্বিাদলক  ুিরিালি তুলি ধরা েলয়লে। তাই রা ূি  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লাম এলক এক তৃতীয়াাংশ িলিলেন।122 

এলকই সকউ সকউ এিালি িলিন সর্, কুরআলনর অথয লতন 
িালগ লিিক্ত। ঘটনািিী, আেকাম, আল্লাের গুণািিী।  ূরা 
ইখিা লট আল্লাের গুণািিীলত লিলশলষত।123  এিালিও িিা র্ায় 
সর্, পুলরা কুরআলনর আলিাচনা তাওেীদ, লর ািাত ও আলখরাত 
লনলয়। সর্ সকালনা লিষয় এ লতনলটর সকালনালটর  ালথ  মৃ্পক্ত। আর 
 ূরা ইখিাল  তাওেীলদর আলিাচনা অতযন্ত লনপুণিালি করা েলয়লে, 
তাই এ  ূরালক কুরআলনর এক তৃতীয়াাংশ িিা েলয়লে। 

 নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর একলট োদী  সথলকও 
এ অলথযই এক তৃতীয়াাংশ িিার কথালট স্পি েলয় র্ায়। 

নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম িলিন: 

إن اهلل جزأ القرآن ثالثة أجزاء فجعل قل هو اهلل أحد جزءا من » 
 (1566: صحيح مسلم، املرجع السابق، رقم. ) «أجزاء القرآن 

                                                            
122 ইিনু োোর, ফাতহুি িারী, প্রাগুক্ত অধযায়, ৯/৫৯। 
123 ইমাম নাওয়াওয়ী, মু লিলমর িযাখযাগ্রন্থ, প্রাগুক্ত অধযায়। 
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‘‘আল্লাে তা‘আিা কুরআনলক লতন অাংলশ লিিক্ত 
কলরলেন। “قل هو اهلل أحد” ( ূরা ইখিা ) সক কুরআলনর 
লতন অাংলশর এক অাংশ  ািযস্ত কলরলেন।’’124 

 এই োদী  সথলক উপলরাক্ত মমযলট আলরা স্পি েলয় র্ায়। 
তলি সকউ সকউ এক তৃতীয়াাংলশর  মতুিয িিলত এক তৃতীয়াাংশ 
পড়লি সর্ েওয়াি েয়  ূরা ইখিা  সতিাওয়াত করলি এই পলরমাণ 
েওয়াি েয় িলি িলিলেন। লকন্তু এই মমযলটর সকালনা দিীি সনই। 
িুখারীর িযাখযাগ্রন্থ ‘ফাতহুি িারী’সত লিলখন: 

ومنهم من محل املثلية ىلع حتصيل اثلواب فقال معىن كونها " 
ثلث القرآن أن ثواب قراءتها حيصل للقارئ مثل ثواب من قرأ 

".  دعوى بغري ديلل ثلث القرآن وقيل مثله بغري تضعيف ويه
-5فتح ابلاري، كتاب اتلفسري، باب فضل قل هو اهلل أحد، )

42) 

‘‘আলিমগলণর মলধয সকউ  মতুিয অথযলট েওয়াি 
অেযলনর সক্ষলত্র সনন এিাং িলিন, এক তৃতীয়াাংশ 
েওয়ার অথয এই  ুরালট পড়ার েওয়াি পা লকর েনয 
ঐ িযলক্তর  মান েলি সর্ এক তৃতীয়াাংশ কুরআন 

                                                            
124  েীে মু লিম, প্রাগুক্ত, নাং: ১৯২৩। 
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পলড়লে। এটাও িিা েলয় থালক, অলতলরক্ত েওয়াি 

িযলতলরলক
125
 মূি েওয়ালির এক তৃতীয়াাংলশর  মান। 

তলি এই দািীর  পলক্ষ সকালনা দিীি সনই।’’126 

 এখালন িক্ষণীয় সর্, একিার  ূরা ইখিা  সতিাওয়াত করলি 
কুরআলনর এক তৃতীয়াাংশ পড়ার েওয়াি পাওয়ার িযাপালর সকালনা 
 েীে োদী  সনই। একলট োদী  সথলক এই মময সনয়ার  ামানয 
 ম্ভািনা লেি মাত্র, তলি মু লিম শরীলফর োদীল র মাধযলম এই 
 ম্ভািনালটর অিকাশ দূর েলয় সগলে। তথালপ দূরিতযী  ম্ভািনা 
অনুর্ায়ী আমরা র্লদ সমলন সনই সর্, একিার  ূরা ইখিা  
সতিাওয়াত করলি কুরআলনর এক তৃতীয়াাংশ পলরমাণ পড়ার েওয়াি 
পাওয়া র্ায় তলি একথা অতযন্ত স্পি সর্, লতনিার  ুরালট 
সতিাওয়াত করলি এক তৃতীয়াাংশ লতনিার পড়ার েওয়াি পাওয়া 

                                                            
125 একথার মময েি: সর্ সকালনা সনক আমলির একলট মূি সনকী রলয়লে, তলি 
আল্লাে তা‘আিা তার দয়ায় এই সনকী কলয়কগুণ িালড়লয় সদন িলি কুরআন ও 
োদী  সথলক আমরা োনলত পালর। এই লেল লি পূণয কুরআন একিার 
সতিাওয়াত করলি তার মূি এক েওয়াি রলয়লে। সতিাওয়ালতর মালঝ ইখিা , 
গিীরতা ইতযালদ অনুর্ায়ী িযলক্ত লিলশলষ আল্লাে তা অলনকগুণ িালড়লয় লদলত 
পালরন। একিার  ূরা ইখিা  পড়লি এক তৃতীয়াাংলশর মূি েওয়াি পাওয়া 
র্ালি। অলতলরক্তটুকু নয়। 

126 ফাতহুি িারী, প্রাগুক্ত অধযায়, ৯/৬০। 
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র্ালি। পূলরা কুরআন একিার পড়ার েওয়াি পাওয়া র্ালি িলি 
সকালনা ইলঙ্গত োদীল  সনই। লিষয়লট  েলে  সিাঝার েনয মলন 
করুন, আপনার একলট কাে আলে। সর্ কালের লতনলট অাংশ 
রলয়লে। এই কােলট পূণয করার উপর আপনার ১০০ টাকার সদওয়ার 
প্রলতশ্রুলত রলয়লে। তলি একলট অাংশ করলি ২০ টাকা সদওয়ার 
প্রলতশ্রুলত। এখন সকউ র্লদ একলট অাংশ লতনিার কলর এিাং এমনলট 
করার  ুলর্াগ থালক তলি আপনার প্রলতশ্রুলত সমাতালিক স  ৬০ 
টাকা পাওয়ার কথা। এখন র্লদ স  দািী কলর সর্, সমাট অাংশ 
লতনলট, আলম একলট অাংশ লতনিার কলরলে,  ুতরাাং আলম কােলট 
পূণয কলরলে, তাই রু্লক্তর দািী েলিা আমালক ১০০ টাকা সদওয়া 
সোক, এখালন আপলন তার এই রু্লক্তলক কীিালি সদখলিন? ল ক 
তদ্রূপ একিার  ূরা ইখিা  সতিাওয়াত করলি এক তৃতীয়াাংলশর 
েওয়াি সমলন লনলিও একিার পড়লি এক খতম কুরআলনর েওয়াি 
পাওয়া র্ালি এমন কথা সর্মন লনিযরলর্াগয োদী  িলেিূযত, সতমন 
রু্লক্ত িলেিূযত। সকালনা ইিাদত িা তার েওয়ালির সক্ষলত্র রু্লক্ত লদলয় 
লকেু িিার  ুলর্াগ সনই, তথালপ অলনক দূরিতযী একলট রু্লক্তর 
আলিালক আমালদর মালঝ  ূরা ইখিা  লতনিার পলড় কুরআন 
খতলমর েওয়াি অেযলনর কথা ও আমি অতযন্ত িযাপকিালি 
প্রচালরত ও প্রচলিত। এমনলক অলনলক পুলরা কুরআন পড়ার পর 
লতনিার  ূরা ইখিা  পলড়ন র্ালত কলর িুিভ্রালন্ত লকেু েলি এর 
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মাধযলম তার ঘাটলত পূণয েলয় র্ায়, তারািীর  ািালত অলনলক এই 
 ূরা লতনিার পলড় ঘাটলত পূণয কলরন, অথচ শরীয়লত এ  লির 
সকালনা লিলত্ত সনই।  িলচলয় আশ্চলর্যযর লিষয় েলিা, অলনযর েনয 
খতম পড়লত লগলয় ঘটনাক্রলম পড়া সশষ না েলি এই  ূরা লতনিার 
পলড় সিাঁলচ র্াওয়ার িাোনা তািাশ করা েয়। খতলমর আলয়ােলকর 
প্রলশ্নর েিাি সদওয়ার েনয এই  ূরা লতনিার পলড় লনলিই কাম 
 ালর। এিালি লিলিন্ন  ুন্নাে লিলরাধী কলমযর অনুপ্রলিশ ঘলট। 

সকউ িিলত পালরন  ূরা ইখিাল র িলণযত ফলর্িলতর িযাপালর 
োদী  রলয়লে, সর্মন একলট োদীল  এল লে:  

ثالث مرات فكأنما قرأ القرآن  )قل هو اهلل أحد ) من قرأ "
 ".أمجع

‘‘সর্ িযলক্ত قل هو اهلل أحد লতনিার পড়ি স  সর্ন 
পুলরা কুরআন পা  করি।’’127 

                                                            
127 আল্লামা োিাি উেীন  ুয়ূতী, (৮৪৯-৯১১ লেেরী, ১৪৪৫-১৫০৫ ঈ ায়ী) 
োম‘উি োওয়ালম‘‘য়, লমম েরলফর োদী , নাং ৬২০১, আিাউেীন আিী ইিন 
হু ামুেীন আি-মুত্তাক্বী, (৮৮৮-৯৭৫ লেেরী, ১৪৮৩-১৫৬৭ ঈ ায়ী) কানরু্ি 
উম্মাি,১/৫৯৮। 
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এ োদী লট অলনিযরলর্াগয। এর সকালনা লনিযরলর্াগয  নদ 
সনই।128 এ োদী  োড়াও উক্ত  ূরা  াংক্রান্ত লনলদযি  াংখযা ও লিশাি 
ফলর্িলতর কথা  ে আলরা লকেু োদী  রলয়লে র্ার লনিযরলর্াগয 
সকালনা  নদ িা লিলত্ত সনই। োদীল র  ালথ র্ালদর গিীর  ম্পকয 
রলয়লে তারা োলনন সর্, অলনযর কথা রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লালমর নালম লন িত িা  মৃ্পলক্তর একলট লদক েলে, অলনক 
 ময় রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর োদীল র লিলিন্ন মময 
িা িযাখযা মানুষ তালদর জ্ঞান িা সমধা সথলক িণযনা কলর থালকন। 
পরিতযীলত িযাখযাকারী লনলে অথিা অনয সকউ উক্ত িযাখযা িা 
মমযলকই রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর লদলক  মৃ্পক্ত কলর 
োদী  িলি চালিলয় লদলয়লেন। অলনক োি োদীল র অনুপ্রলিশ 
এিালিই ঘলটলে। আল্লামা  ুয়ুতী মলন কলরন োি োদীল র এই 
প্রকারলট  িযালধক।129 লনিযরলর্াগয িা গ্রেণলর্াগয সকালনা  নদ না 
থাকায় িলণযত োদী লটও এই ধরলণর িলি  েলেই অনুলময়। আল্লাে 
আমালদরলক  ল ক িুঝ দান করুন এিাং  েীে  ুন্নাে সমাতালিক 
আমালদর েীিন পলরচািনার তওফীক দান করুন। আমীন।  
                                                            
128 নুরুেীন আিী ইিনু আিু িাকর আি-োই ামী, মােমা‘উর্যাওয়ালয়দ,  ূরা “ قل

 ,এিাং এলিষলয় র্া িলণযত েলয়লে, নাং:১১৫৪০, আিিানী ”هو اهلل أحد

ল িল িাতুি আোদীল ো‘য়ীফাে, ১০/১৩৬, নাং: ৪৬৩৪। 
129  ুয়ূতী, তাদরীিুর-রািী, োলিয়ালতর প্রকার, ১/২৮৭। 
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অলিজ্ঞতা িনাম ধমযীয় অনুিূলত 

 উলল্ললখত প্রচলিত খতম মূে নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে 
ওয়া াল্লালমর লশক্ষা িলেিূযত সখিালফ  ুন্নাত স্বীকার করা  লত্বও তা 
োলয়র্ িা এলত সকালনা  ম যা সনই এর পলক্ষ সর্ দিীি সপশ করা 
েয় তা েলিা, অলিজ্ঞতা। আলিমগলণর এক সেলণ ঈ ালি েওয়ালির 
খতলম অাংশ লনলিও তা লিদ‘আত মলন কলরন। সকননা তারা োলনন 
সর্, খাইরুি কু্বরুলন খতলমর মাধযলম ঈ ালির সকালনা পদ্ধলত লেি 
না, তলি তারা ঈ ালি েওয়াি োড়া অনযানয  ম যার কারলণ সর্ 
সকালনা খতম করলত সকালনা  ম যা সনই িলি মলন কলরন। তালদর 
রু্লক্ত েলিা, এলট একলট তােলরিাে িা অলিজ্ঞতার লিষয়। এর  ালথ 
লিদ‘আলতর সকালনা  ম্পকয সনই। সকননা লিদ‘আলতর  ম্পকয 
ইিাদলতর  ালথ। খতম র্লদ ইিাদলতর উলেলশয না করা েয়, িরাং 
সরাগমুলক্ত িা অনয উলেলশয করা েয় তলি নাোলয়র্ েওয়ার সকালনা 
কারণ সনই। এগুলিা লিলিন্ন িুরু্লগযর অলিজ্ঞতা মাত্র। অলিজ্ঞতার 
আলিালক অমুক খতলম অমুক ফি সদখা সগলে, তাই আমরা স ই 
আশায় খতম পড়লে। 

 সর্ সকালনা খতম পড়লত সকালনা  ম যা সনই একথা কতটুকু 
গ্রেণলর্াগয তা আমরা খতলমর আলিাচনায় িুঝলত সপলরলে। এিার 
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েলিা সর্ খতলম শেগত সকালনা আপলত্ত সনই তার কথা। অলিজ্ঞতার 
আলিালক এমন খতমালদলক শুদ্ধ িলি চািালনা কতটুকু গ্রেণলর্াগয? 
মূিত অলিজ্ঞতা ও ধমযীয় অনুিূলত দুলট লিষয়লক এক কলর সদওয়ার 
ফলি আমরা এমন কথা িলি, অথচ দুলট লিষলয় আকাশ পাতাি 
িযিধান। ইিলন তাইলময়া রাে.130 লিষয়লট  ুিরিালি িুলঝলয়লেন। 
ইিলন তাইলময়া রাে. এর আলিাচনা সপশ করার আলগ  েলেই 
লিষয়লট  সিাঝার সচিা করি ইনশাআল্লাে। 

 মূিত সকালনা লেলনল র  ালথ িারাংিার  মৃ্পক্ত েওয়া, স ই 
িস্তুলক লনলয় গলিষণা, পরীক্ষা লনলরক্ষা ইতযালদর মাধযলম উক্ত িস্তুর 
লিতর িাস্তি সর্ প্রলতলক্রয়া পাওয়া র্ায় তালক িলি অলিজ্ঞতা। 
অলিজ্ঞতার আলিালক সকালনা লকেু প্রমালণত েলি তা উক্ত িস্তুর 
তিলশিয। তাই তা অস্বীকালরর কালরা সকালনা উপায় সনই। পাগি 
োড়া সকউ তা অস্বীকার করলত পালর না। সকউ স্বীকার করুক িা 
নাই করুক, লিশ্বা  করুক িা নাই করুক, উক্ত িস্তু তার কাে 
                                                            
130 শায়খুি ই িাম আেমদ ইিন আেুি োিীম তাক্বীউেীন ইিনু তাইলময়া। েন্ম: 
৬৬১ লেেরী সমাতালিক ১২৬৩ ঈ ায়ী, ওফাত:৭২৮ লেেরী, সমাতালিক ১৩২৮। 
লতলন মূিত োম্বিী মার্োলির অনু ারী। িহু গ্রন্থ প্রলণতা। তাফ ীর ও উ ুলি 
তালক ‘আয়াত’ লনদশযন িিা েত। (আি-আ‘িাম:/১৪৪)  মস্ত লিলশ্বর 
আলিমলদর কালে তার গ্রেণলর্াগযতা,  েীে আকীদার দওয়াত, প্রচার, প্র ালরর 
সক্ষলত্র তার তুিনা অতযন্ত দুিযি। 
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কলরই র্ালি। এখালন ধলমযর  ালথ সকালনা  ম্পকয সনই। সর্মন 
ধরুন, আগুলনর লিতর জ্বািালনার তিলশিয মানুষ প্রথলম অলিজ্ঞতার 
আলিালকই সপলয়লে। আগুন জ্বািায় এ কথা  িাই মালনন। এিালি 
সর্ সকালনা সরালগর ঔষধ অলনক পরীক্ষার মাধযলম লনণযয় করা 
েলয়লে। অলিজ্ঞতায় সদখা সগলে অমুক ঔষধ সখলি অমুক সরাগ িাি 
েওয়ার তিলশিয আল্লাে স ই ঔষলধ সরলখলেন। অলিজ্ঞতায় প্রমালণত 
েলি মু লিম, খৃিান, লেিু, সিৌদ্ধ  িাই তা স্বীকার কলরন। সকননা 
এটা স ই িস্তুর লনেস্ব তিলশিয। তাই অভিজ্ঞতা সঠিক হল  
সবাই তা স্বীকার করলত বাধ্য। অপরভিলক ধ্মীয় অনুিূভত 
এমন যা একজন ভবশ্বাস করল  অপরজন কলরন না। তযমন 
ধ্রুন, একলট অতযন্ত  ুির পাথর, লেিু ধলমযর িযলক্ত তালক খুিই 
েদ্ধা করলেন। লতলন িিলেন, অলিজ্ঞতায় সদখা সগলে এই পাথর 
সথলক এই ফি পাওয়া র্ায়, এর অ ম্মান করলি এই ক্ষলত েয়। 
অপর িযলক্ত লর্লন এই ধলময লিশ্বা ী নন লতলন এই পাথরলক িালথ 
সমলর উলড়লয় লদলেন। সকননা লেিু িযলক্ত সর্ লিশ্বা  সপাষণ কলরন 
লতলন তা কলরন না। পাথরলক িালথ মারলিও তার সকালনা ক্ষলত 
েলে না। লেিু িযলক্তর কথালট িাস্তি েলি িালথ মারলি এই িযলক্তরও 
ক্ষলত েওয়ার কথা লেি। এখালন লেিু িযলক্তর ধারণালক আমরা 
অলিজ্ঞতা িিলত পালর না। িরাং তা তার একলট ধমযীয় লিশ্বা । স  
র্লদ পাথরলক েদ্ধার কারলণ সকালনা িাি, অপমান করার কারলণ 
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সকালনা ক্ষলতর িাস্তি ঘটনা শুনায় তিুও মু লিম তা উলড়লয় লদলিন, 
এমনলক তা লনলয় োল র সকৌতুকও রচনা করলত পালরন। লতলন 
িিলিন মূিত িাি ক্ষলত অনয কারলণ েলয়লে, লেিু িযলক্তর লিশ্বা  
তালক এলদলক সটলন লনলয় সগলে। এই েলিা অলিজ্ঞতা এিাং ধমযীয় 
লিশ্বাল র পাথযকয।  

 এিালি সর্ িযলক্ত মাোলর লনয়লমত আ া র্াওয়া কলর, 
মাোরলক িলক্ত েদ্ধা কলর, তালক আপলন এর খারািী িুঝালত সচিা 
করলি িা এখালন এল  সকালনা িাি সনই িিলি স  আপনালক তার 
অলনক িাি সদলখলয় লদলি। স  িিলি আলম এই সপলয়লে, স ই 
সপলয়লে। শােোিাি িািার কালে চাইলি পাওয়া র্ায় িলি আমার 
কালে অলনক প্রমাণ রলয়লে। এ কথাগুলিা সকালনা কাল্পলনক িা ধলর 
সনওয়ার লিলত্তলত নয় িরাং িাস্তি। আমার লনে কালন ল লিলটর 
অলনকলকই িিলত শুলনলে, এত সিাক লক এখালন এমলনলতই আল ? 
লনশ্চয় তারা লকেু পায়। আমালদর ঘলরর লেলন  তাই আমরা এর 
ক্বদর তথা মূিযায়ন কলর না। এখালন স  তাাঁর অলিজ্ঞতা সদখালিও 
 েীে আক্বীদা সপাষণকারী মু লিম তা লিশ্বা  কলরন না। মাোর 
লিশ্বা ী সিাকলটর এমন কথা আপনার োল  ও আলক্ষপলকই িৃলদ্ধ 
কলর। আপলন এলটলক তাাঁর একলট সিাকামী িলিই সদখলেন। সকননা 
এটা তাাঁর মলনর ততরী একলট লিশ্বা  র্ার সকালনা প্রমাণ সনই। 
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প্রথলম লিশ্বা  ততরীর পর স  তাাঁর িাি ক্ষলতলক মাোর সকলিক 
সটলন লনলয় র্ালে। স  র্তই অলিজ্ঞতার কথা িিুক না সকন 
আপনালক তা লিশ্বা  করালত পারলি না। তার কারণ েলিা, এটালক 
অলিজ্ঞতা নাম লদলিও প্রকৃতপলক্ষ অলিজ্ঞতার  ালথ এর সকালনা 
 ম্পকয সনই। িরাং এলটও তাাঁর একলট ধমযীয় অনুিূলত িা লিশ্বা । 
এিালি োোলরা উদােরণ আপলন লনলেই লচন্তা করলি সির করলত 
পারলিন, সর্খালন ধমযীয় লিশ্বা লক অলিজ্ঞতার নাম লদলয় মানুষ 
লিভ্রান্ত েলে। কুরআন োদীল র লিপরীত র্ত ভ্রান্ত আক্বীদা রলয়লে 
তার অলধকাাংশই এ পর্যালয়র।  

 আলরকলট উদােরণ সদখুন: ‘লি লমল্লাে’ িলি খাওয়া শুরু 
করলি খািালরর মালঝ িরকত েয় িলি আমরা মু লিম লেল লি 
লিশ্বা  কলর। সকননা আমালদর নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম 
তা িলি সগলেন। নিী  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লামলক সর্ িযলক্ত 
নিী িলি অস্বীকার কলর স  এলট লিশ্বা  করলি না। মু লিম িযলক্ত 
িাস্তলি এই িরকত উপিলি করলিও লতলন এখালন অলিজ্ঞতার 
দিীি লদলত পালরন না। সকননা এটা অলিজ্ঞতার লিষয় নয়। 
অলিজ্ঞতার িস্তু েলি মু লিম অমু লিম  িাই তা লিশ্বা  করলত 
িাধয। িরাং এলট মু লিম িযলক্তর একলট ধমযীয় লিশ্বা । নিী  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লাম িিার কারলণ লতলন এই লিশ্বা  সপাষণ কলরন। 
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আল্লাে িা রা ূি োড়া অনয সকউ িিলি এই একই িযলক্ত তা উলড়লয় 
লদলতন। সকননা ওেী োড়া ধমযীয় লিশ্বা  সপাষণ করা র্ায় না। ওেীর 
িাইলরর আক্বীদা মালনই ভ্রালন্ত। ধরুন আলম িুরু্লগযর এক পর্যালয় 

সপৌলে র্লদ িলি ‘কু্বি হুয়াল্লাহু...’ পলড় খািার শুরু করলি খািালর 
িরকত েয়। এখন সদখা র্ালি আমার লকেু অন্ধ িক্ত একথা লিশ্বা  
করলিন এিাং তারাও এর আলিালক আমি শুরু করলিন। একথা 
লিশ্বা  করলত সকালনা  ম যা সনই দািী কলর দিীি লেল লি 
িিলিন, এটা উনার অলিজ্ঞতা। তলি লর্লন মুোলক্বক আিার অন্ধ 
িক্ত নন, িরাং শরীয়লতর  ীমার লিতলর সথলক িলক্ত কলরন, লতলন 
এ কথা সমলন লনলিন না। সকননা লতলন োলনন সর্, এটা অলিজ্ঞতার 
লিষয় নয়। এখালন একলট লিশ্বা লক অলিজ্ঞতার নাম সদওয়া েলয়লে 
মাত্র। ওেীর িাইলর এমন কথা লতলন সমলন লনলিন না। তলি 
‘লি লমল্লাে’ এর িরকত ওেী দ্বারা প্রমালণত, তাই লতলন তা মলন 
প্রালণ লিশ্বা  কলরন এিাং আমি কলরন। আশাকলর ধমযীয় লিশ্বা  
এিাং অলিজ্ঞতার মালঝ পাথযকয িুঝলত আর সকালনা উদােরলণর 
প্রলয়ােন সনই। এিার পা ক লনলেই লিলিন্ন খতলমর িযাপালর 
ফায় ািা করুন। এই খতলম এই েয়, স ই খতলম স ই েয়, তা লক 
অলিজ্ঞতার লিষয়? না লক একলট ধমযীয় লিশ্বা ? লদ্বতীয়লট েলি -
আপলন অন্ধ িক্ত না েলি এটাই আপনার কালে িাস্তি- ওেী োড়া 
আমরা এমন লিশ্বা  ও তার উপর আমি কীিালি করলত পালর? 
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 একলট ঘটনা সদখুন: চট্টগ্রালমর েননক িযলক্ত িন্ডন ি িা  
কলরন। সদলশ আ লিই লতলন ল লিট আল ন এিাং শােোিাি রাে. 
এর মাোর লর্য়ারত কলরন। সদলশ আ লি সকালনা িারই নালক তাাঁর 
এই  ফর লম  েয় না। তালক লেজ্ঞা া করা েলিা, িাই আপলন 
সকন আল ন? এর প্রলত উত্তলর সিাকলট িিি, ‘‘িািা আাঁলর িন্ডন 
ফাটাইলয় ইতাল্লাই আাঁই ফলতিার এলড আাঁই’’ অথযাৎ শােোিাি িািা 
আমালক িন্ডন পাল লয়লেন, তাই আলম প্রলতযকিার তথা সদলশ 
আ লিই এখালন আল । সিাকলটর লিশ্বা  সদখুন। স  তাাঁর এ 
কথাগুলিা অলিজ্ঞতার আলিালকই িিলে। সকননা স  এখালন এল লে 
এিাং িন্ডন র্ািার েনয সদা‘আ কলরলে এিাং সর্লত সপলরলে। 
একেন  েীে আক্বীদা সপাষণকারী লেল লি আপলন সিাকলটর এই 
কথাগুলিা লকিালি লনলিন? আপলন  েীে আক্বীদা সপাষণকারী লনশ্চয় 
িিলিন, তার িন্ডন র্ািার অনুলমাদন প্রাপ্ত েওয়ার র্ািতীয় েরুরী 
কাগেপত্র, লি া, পা লপাটয ইতযালদ শতয সমাতালিক েলয়লে িলি 
অল্লাের ইোয় স  সর্লত সপলরলে। িন্ডলনর অনুলমালনর শতযালদ 
পুলরা না েলি একিার সকন শতিার মাোলর আ লিও স  সর্লত 
পারত না। লকন্তু এমন সিাকলক র্লদ আপলন িলিন: িাই, এখালন 
শােোিাি  ালেলির কী  ম্পকয? আপনার সতা িন্ডন সর্লত পারা 
র্ািতীয় শতযালদ  ল কিালি পূরণ েওয়ার কারলণ েলয়লে, স  িিলি, 
কাগেপত্র  িলকেু িািার ও ীিায় ল ক েলয়লে। এিালিই 
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অলতিলক্তর মাধযলম মানুষ লিশ্বাল র সধাকায় লনপলতত েয়। অলতিলক্ত 
তার লিশ্বা লক এলদক সথলক ওলদলক লনলয় র্ায়। িাস্তিতা সথলক 
অিাস্তিতার লদলক লনলয় র্ায়, অথচ স  সটরই পায় না। আমালদর 
অিস্থা এমন েলে লক না তা লনলয় সিলি সদখা দরকার। দীলনর েনয 
একটু িািলি ক্ষলতই িা কী? িরাং এলত আমার অলনক িাি 
রলয়লে। আলম  ল ক পলথ থাকলিও িািার কারলণ লনশ্চয় েওয়াি 
পাি। 

 এিার আমরা ইিলন তাইলময়া রাে. এর িক্তিযলট উপস্থাপন 
করলে। লতলন লিলখন: 

ثم قد يكون سبب قضاء حاجة هؤالء ادلاعني ادلعء املحرم؛ " 
لشدة ضورته لو دع اهلل بها مرشك عند وثن الستجيب هل 

املنهج القويم يف اختصار  ( ". عاىلت–لصدق توجهه إىل اهلل 
 (54-1اقتضاء الرصاط املستقيم

‘‘এরপর অলনক  ময় এ ি প্রাথযনাকারী র্ারা োরাম 
প্রাথযনা কলর তাাঁর কল ন প্রলয়ােলনর কারলণ আল্লাে 
তাাঁর প্রলয়ােন পূণয কলরন, র্লদ সকালনা মুশলরক একলট 
মূলতযর কালে লগলয় এই প্রলয়ােলনর প্রাথযনা করত তাাঁর 
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প্রাথযনা ক্বিুি করা েত, সকননা (স  মূলতযর কালে 
েলিও) তার পূণয মলনালর্াগ আল্লাের লদলক।’’131 

ইিলন তাইলময়া রাে. এখালন সর্ কথালট িুঝালত সচলয়লেন তা 
অতযন্ত স্পি। প্রাথযনাকারী োরাম িস্তু কামনা করলে। আল্লাে তার 
মলনর আোোরী, কাতর অিস্থা সদলখ এমন প্রাথযনাও শুনলেন। তলি 
এই িস্তু সপলয় র্াওয়া তাাঁর কামনা োলয়র্ েওয়ার দিীি নয়। 
এিালি মূলতযর কালে লগলয়ও স  সর্ প্রাথযনা কলর, তাাঁর কান্নাকালট, 
আোোরী, মলনর অিস্থার লদলক িক্ষয কলর আল্লাে তার সদা‘আ 
শুলনন। তলি সদা‘আ কিুি করা মূলতযর কালে র্াওয়ার কারলণ নয়, 

িরাং তার মলনর করুণ অিস্থার কারলণ। লকন্তু প্রাথযনাকারী সিাকলট 
তার লিশ্বা লক মূলতযর লদলক লনলয় লগলয় লফতনায় পলতত েয়। স  
মলন কলর মূলতযর কালে এল  লকেু চাইলি পাওয়া র্ায়। 

লতলন আলরা লিলখন: 

ومن هنا يغلط كثري من انلاس يبلغهم أن بعض األعيان 
فيجعل ذلك ديلال عبد عبادة، أو دع دعء وجد أثره،  الصاحلني

                                                            
131 ইব্নু তাইলময়া, আি-মানোেুি ক্বাওয়ীম লফ ইখলতোলর ‘ইক্বলতদ্বায়ু ল রালতি 
মুস্তাক্বীম’, লকেু িস্তুর প্রলতলক্রয়ার আলিাচনা র্া অলনক  ময় কম জ্ঞানী ও দুিযি 
ধালমযক িযলক্তর েনয লফতনা েয়, এমনলক তার জ্ঞান লেলনলয় লনলয় র্ায়, ১/৯৬। 
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ىلع استحباب تلك العبادة وادلعء، وجيعلون ذلك العمل سنة 
كأنه قد فعله نيب، وهذا غلط عظيم ملا ذكرناه خصوصا إذا اكن 
العمل إنما اكن أثره بصدق قام يف قلب فاعله حني الفعل ثم 

 .تفعله األتباع صورة، فيرضون به

‘‘এখান সথলকই অলনক মানুষ িুলির মলধয পলতত েয়, 
র্খন তালদর কালে খির সপৌঁলে, সকালনা সনক মানুষ 
একলট ইিাদত কলরলেন, অথিা একলট সদা‘আ কলর 
তার ফি সপলয়লেন, অতঃপর এলটলক ঐ ইিাদত এিাং 
সদা‘আ মুস্তাোি েওয়ার দিীি িালনলয় সদওয়া েয় এিাং 
তারা স ই আমিলটলক  ুন্নাত িালনলয় সনয়, সর্ন তা 
সকালনা নিী কলরলেন। আর এটা মারাত্মক িুি র্া 
আমরা উলল্লখ কলরলে। লিলশষ কলর র্খন আমিলটর 
ফি কলমযর  ময় আমিকারী মলনর লনষ্ঠার কারলণ 
লেি, পরিতযীলত অনু ারীরা শুধুমাত্র িালেযক আমি 
লেল লি তা কলর থালক, ফলি তারা এর মাধযলম 
ক্ষলতগ্রস্ত েয়।’’132  

                                                            
132 প্রাগুক্ত, ১/৯৭। 
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পা ক, আশা কলর ইিলন তাইলময়া রাে. এর িক্তিয সথলক 
লিষয়লট আমালদর  ামলন আলরা স্পি েলয় সগি সর্, সকালনা িুরু্গয 
সকালনা সদা‘আর আমলির মাধযলম লকেু সপলি আমরা তা স ই 
সদা‘আর প্রলতফি িািলত পালর না। সকননা ওেী োড়া এমন কথা 
িিা র্ায় না। তলি সনক িুরু্গয লতলন সর্ প্রলতফি সপলয়লেন এটা 
মূিত তার মলনর অিস্থার প্রলতফি। সর্ সকালনা মুলমন মলনর আলিগ 
লনলয়  কাতলর আল্লাের কালে সর্ই সদা‘আ করুক না সকন আল্লাে 
তার প্রলতফি লদলিন। এমনলক  কাতলর কালফর িযলক্তও র্খন 
আল্লাের কালে লকেু চায় আল্লাে তার প্রলতফি সদন িলি কুরআলন 
লতলন লনলেই উলল্লখ কলরলেন।133 

আল্লাে আমালদর  িাইলক  ল ক িস্তু উপিলি করার তওলফক দান 
করুন। শুধুমাত্র  ুন্নালতর মলধযই  ফিতা সদখার তওলফক দান 
করুন। আমীন।  

 আমালদর োনামলত  মালে কম-সিশ সর্ খতমগুলিা রলয়লে, 
িা সর্ সদা‘আ দুরূদগুলিা খতম লেল লি পড়ার প্রথা রলয়লে স গুলিা 
লনলয়  ামানয পর্যালিাচনা করিাম। আলিাচনার লিষয়িস্তু মূিত 
 মালে িা আমালদর মালঝ প্রচলিত খতম লনলয়। তাই অনযানয 

                                                            
133 সদখুন:  ূরা আনকািুত, আয়াত: ৬৫, িুক্বমান, আয়াত: ৩২। 
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িানালনা আলরা লকেু আমি সর্গুলিার প্রচিন রলয়লে তলি তা 
আমালদর  মালে খতম লেল লি প্রল দ্ধ নয়, স গুলিার আলিাচনা 
করা েয় লন। সর্মন : দুরুলদ তাে, দুরুলদ েক্কানী, দুরুলদ 
তুনালজ্জনা, দুরুলদ ফুতুোত, দুরুলদ রু‘ইয়ালত নিী, দুরুলদ লশফা, 
দুরুলদ খাইর, দুরুলদ আকিার, দুরুলদ িালখ, দুরুলদ োোরী, দুরুলদ 
রুলে, দুরুলদ িীর, দুরুলদ শালফয়ী, দুরুলদ গাওল য়া, দুরুলদ 
মুোম্মাদী...। এ ি দুরূদ পরিতযী রু্লগর মানুলষর িানালনা। অতএি 
এগুলিার ফলর্িলত র্া লকেু িিা েয়  িই িালনায়াট ও লিলত্তেীন 
কথা।134 তাোড়া এগুলিার অলনকলটর মলধয লকেু লকেু আপলত্তকর 
শেও লিদযমান। আপলত্তর পর্যায়লট না-োলয়র্ সক্ষত্র লিলশলষ লশকয 
পর্যন্ত রলয়লে। তাই এগুলিার চটকদার িালির গল্প শুলনই তার 
লপলে না পড়া জ্ঞানী িযলক্তর কাে। এগুলিালত আমার আপনার 
িুরু্লগযর সোাঁয়া থাকলিও নিুওয়ালতর নুর সনই। তাই লনলেলক নিী 
 াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লাম সথলক িলণযত দুরূদ ও সদা‘আর মালঝ 
 ীমািদ্ধ রাখাই লনরাপদ। তার্লকয়ার চূড়ালন্ত পদচারণা করলত তাাঁর 
লশখালনা দুরূদ ও পদ্ধলতই আমালদর েনয র্লথি।  াোিালয় সকরাম 
রা ূি  াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম এর  ুন্নালতর লিতর সথলকই 

                                                            
134 প্রখযাত োদী  গলিষক ড. সখািকার আেুল্লাে োোলঙ্গর, োদীল র নালম 
োলিয়াতী, পৃষ্ঠা: ৬২০। 
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দুলনয়ায় থাকািস্থায় আল্লাের  ন্তুলির  ালটযলফলকট সপলয় লগলয়লেলিন। 
তারা সর্মন  ুন্নালতর িাইলর লকেুই িািলত পালরন লন, আমরাও 
তালদর আদলশযর দািীদার েলি তার্লকয়ার েনয রা ূি  াল্লাল্লাহু 
‘আিাইলে ওয়া াল্লাম এর িাতালনা ওলর্ফার িাইলর সকালনা ওলর্ফা 
িািলত পালর না। লিপলদ আপলদ আল্লাের শরণাপন্ন েলত তাাঁর 
আদশয ও পদ্ধলত োড়া অনয পদ্ধলতলত শরণাপন্ন েলত পালর না। তাাঁর 
িাতিালনা পদ্ধলতর মাধযলম শরণাপন্ন েলিই আল্লাে আমালদর কথা 
দ্রুত শুনলিন িলি আমরা আশািাদী। আল্লাে তাাঁর লপ্রয় রা ূিলক 
সতা একারলণই আমালদর কালে পাল লয়লেন সর্, আল্লাের িািা 
লেল লি আমরা লকিালি, লকল র মাধযলম তাাঁর কালে প্রাথযনা করি, 
সকান পদ্ধলতলত সকান আমলি তাাঁর তনকটয িাি করি স টা 
আমালদর লতলন োনালিন। আল্লাে আমালদর  িাইলক রা ূি 

 াল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়া াল্লাম এর আদলশযর গলির লিতর রাখুন। 
আমীন। 
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পলরলশষ 

  ম্মালনত পা ক, আিালরা লনলের ইিমী দুিযিতা িাষাগত 
অক্ষমতা স্বীকার করত আপনালদর কালে লিলশষ কলর আলিমলদর 
কালে লিনীত লনলিদন এই সর্, আমালদর এই আলিাচনা পর্যালিাচনা 
কালরা  ম্মান লিলেত করার উলেলশয নয়। কালরা  ম্মান এিাং তার 
অনু রণ এক নয়।  িার  ম্মান করলত েলি, আমরা এর েনয 
লনলদযলশত। অপরলদলক আক্বাঈদ লিশ্বা  িা ইিাদত  াংক্রান্ত লিষলয়র 
সক্ষলত্র ‘‘ما أنا عليه وأصحابه’’ এর িাইলর র্াওয়া র্াওয়া র্ালি না িলি 
আমরা আলদশপ্রাপ্ত। এর িাইলর সগলিই আমরা আেিুস্- ুন্নাে 
ওয়াি োমা‘আলতর িাইলর চলি র্াি িলি  িযদা আমালদর েলদ্ধয় 
উস্তাদ মলোদয়গণ এিাং আকািীর আ িাফরা  তকয কলর আ লেন। 
রু্লক্ত, লিলিক, জ্ঞান, ইিলমর পালিলতযর মাধযলম এর িাইলর র্াওয়া 
সথলকই লিভ্রালন্তর শুরু। তাই লনে জ্ঞান  লদলয় নতুন আলিষৃ্কত 
লিষয়লক র্াচাই কলর সদখালক লনরাপদ মলন করলত পালর না। 
ভনরাপি মলন কভর শুধ্ু রাসূ  সাল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর 
কথা কলমযর পূণয অনু রণ। আমালদর একটাই কথা রা ূি  াল্লাল্লাহু 
আিাইলে ওয়া াল্লাম এই আক্বীদা সপাষণ করলতন লক না? লতলন এই 
ইিাদত এই পদ্ধলতলত িা এই উলেলশয কলরলেন লক না িা করলত 
লনলদযশ লদলয়লেন লক না? লতলন করলি িা লনলদযশ লদলি আর সকালনা 
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ঝুাঁলক সনই। সর্  ি আলিলম দীন, আ ালতর্া সথলক এিালি  ুন্নালতর 
অনু রণ লশলখলে তালদর সকউই আমার এই কু্ষদ্র পলরেলম দুঃলখত 
েলিন না িলি আলম শতিাগ আশািাদী। িরাং তারা খুলশ েলয় 
সদা‘আ করলিন। তালদর সদা‘আ ও  েলর্ালগতায় এই  ামানয 
সখদমলতর ফালয়দা িযাপক েলি িলি আলম পূণয আস্থািান। আর র্ারা 
অলনক িড় আলিম, র্ারা তালদর জ্ঞালনর উপর পূণয আস্থা করত 
রা ূলির কময িলেিূযত পদ্ধলতলক দিীি (?) লদলয় োলয়র্ করলত 
পালরন তালদর কালে আমার  লিনয় আলিদন সর্, আপনারা 
আমালদর মত রা ূি  াল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়া াল্লালমর পূণয 
অনু ারীলদর পূণয অনু রলণর ওেুোতলট কিুি কলর আমালদরলক, 
লিলশষ কলর আলম নাদানলক আপনালদর সদা‘আয় শালমি রাখলিন। 
পলরলশলষ  িার কালে সদা‘আ সচলয় সশষ করলে। আল্লাে আমালদর 
এই কু্ষদ্র প্রলচিালক ক্বিুি করুন।  ুন্নাতলক েিািলি না লদলয় 
 ুন্নালতর েনয লনলেলক েিািলি িা লিলিলয় সদওয়ার তওলফক লদন। 
আমীন। 
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গ্রন্থপলি 

রচনালট লিখলত সর্  মস্ত লকতালির উপর মূিত লনিযর করা েলয়লে 
এিাং উদৃ্ধলত সদওয়া েলয়লে স গুলিার সমাটামুলট তালিকা, লকতালির 
মু ালন্নলফর নাম  ে লনলে প্রদান করা েলিা।  ািালফয়যাত িা 
ল লনয়ালরলটর মূিযায়লনর িলক্ষয মু ালন্নফলদর ওফাত  ন উলল্লখ করা 
েলয়লে।  াধারণত ‘আি-মাকিাতুশ্ শালমিাে’ লদ্বতীয় প্রকাশনীর 
উপর লনিযর করা েলয়লে। তলি পা কলক র্ালত সর্ সকালনা  তথয 
সির করলত সিগ সপলত না েয় তাই শুধুমাত্র খি ও পৃষ্ঠা নাং িা 
োদী  নম্বলরর উপর লনিযর না কলর োদী  িা অনযানয তলথযর 
অধযায় অনুলেদ উলল্লখ করার র্থা াধয সচিা করা েলয়লে। 
দৃলিিলঙ্গর তারতলময োদীল র নাম্বার উলল্ললখর সক্ষলত্র লিলিন্ন েলনর 
লিলিন্ন ধরণ, তাই পা ক এলক্ষলত্র শুধুমাত্র নাম্বালরর উপর পূণয লনিযর 
না কলর অধযায় ও অনুলেলদর উপর লনিযর করলিন।   

1. আি-কুরআনুি করীম। 
2. ইমাম আেমদ ইিনু োম্বি (২৪১ লে.) মু নালদ আেমদ। 
3. মুোম্মদ ইিনু ই মাঈি আি-িুখারী (২৫৬ লে.)  েীহুি 

িুখারী। 
4. মু লিম ইিনুি োজ্জাে  (২৬১ লে.),  েীে মু লিম। 
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5.  ুিায়মান ইিনু আশআ  আিু দাঊ আ -ল লেস্তানী 
(২৭৫ লে.),  আ - ুনান। 

6. মুোম্মদ ইিনু ইয়ালর্দ ইিনু মাোে (২৭৫ লে.), আ -
 ুনান। 

7. আিু ঈ া মুোম্মদ লতরলমর্ী (২৭৯ লে.), আ - ুনান। 
8. আেমদ ইিনু শুয়াি না ায়ী (৩০৩লে.), আ - ুনান। 
9. ইিনু খুর্ায়মাে (৩১১ লে.),  েীে ইব্নু খুর্ায়মা। 
10. আিু ো‘ফর ত্বাোিী (৩২১ লে.), আি-আক্বীদাতুত্-

ত্বাোলিয়যাে। 
11. ইিুন লেিিান (৩৫৪ লে.),  েীে ইিনু লেিিান। 
12. আিুি কাল ম তািারানী (৩৬০ লে.), আি-মু‘োমুি 

কিীর। 
13. আেমদ ইিনু ফালর  (৩৯৫ লে.) মু‘োমু মাক্বালয়ল ি 

িুগাে। 
14. মুোম্মদ ইিন আেুল্লাে োলকম নাই াপুরী (৪০৫ লে.), 

আি-মু তাদরাক ‘আিাস্ েীোইন। 
15. মুোম্মদ ইিন আেমদ ইিন  াোি আস্- াখযাল  (৪৮৩ 

লে.), আি-মাি ুত। 
16. িুরোনুেীন ইিনু মাোে (৬১৬ লে.), আি-মুলেতু্বি 

িুরোনী। 
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17. োলফে মুনলর্রী (৬৫৬ লে.), আত তারগীি ওয়াত 
তারেীি। 

18. ইমাম নিিী (৬৭৬ লে.), শরহু  েীে মু লিম। 
19. ইিনু মানরু্র ৭১১ লে. লি ানু আরি। 
20. ইিনু তাইলময়া (৭২৮ লে.), আি-মানোেুি ক্বািীম লফ 

ইখলতোলর ‘ইক্বলতদ্বায়ুস্-ল রালতি মুস্তাক্বীম। 
21. ইিরালেম ইিনু মু া আশ-শালত্বিী (৭৯০ লে.), আি-

ই‘লত াম। 
22. ইিনু আিীি ইর্ (৭৯২ লে.), শরহুি  

আক্বীদাতুত্তাোিীয়যাে। 
23. নুরুেীন োই ামী (৮০৭ লে.), মােমাউর্-র্াওয়ালয়দ। 
24. ইিনু োোর আ ক্বািানী (৮৫২ লে.), ফাতহুি িারী। 
25. আল্লামা িদরুেীন আি-আইলন (৮৫৫ লে.), আি 

লিনায়াে। 
26. োিািুেীন  ুয়ূতী (৯১১ লে.), তাদরীিুরযািী। 
27. োিািুেীন  ুয়ূতী, োম‘উি োওয়ালম‘‘য়।  
28. োিািুেীন  ুয়ূতী, আি-োলম‘উি কিীর। 
29. ইিনু নুোইম (৯৭০ লে.),আি-িােরুর রালয়ক্ব। 
30. আিাউেীন আিী ইিন হু ামুেীন আি-মুত্তাক্বী (৯৭৫ 

লে.), কানরু্ি উম্মাি। 



 

111 

31. আিাউেীন আি-ো কাফী (১০৮৮ লে.), আেুরুযি 
মুখতার। 

32. ইিনু আলিদীন শামী (১১২৫ লে.), রােুি মুেতার। 
33. শাে ওয়ালিউল্লাে মুোলেল  সদেিিী (১১৭৬ লে.), 

হুজ্জাতুল্লালেি িালিগাে। 
34. মুোম্মদ ইিন আিী আশ্-শাওকানী (১২৫০ লে.) 

ইরশাদুি ফুহুি ইিা তাহ্ক্ক্বীলক্বি োলক্ক লমন ইিলমি 
উ ূি। 

35. আল্লামা আিু ী (১৩৪২ লে.), রুহুি মা‘আনী। 
36. খাইরুেীন লর্লরক্লী (১৩৯৬ লে.), আি-আ‘িাম। 
37. নাল রুেীন আিিানী (১৪১৯লে.),  েীে ওয়া দ‘য়ীফিু 

োলম‘‘য়   াগীর। 
38. আিিানী,  েীহুত তারগীি ওয়াত্ তারেীি। 
39. আিিানী, ল িল িাতুি আোদীল -দ্ব্‘য়ীফাে। 
40. আিিানী, লতরলমলর্র  েীে ও দ‘য়ীফ। 
41. মুফতী ফয়েুল্লাে,(১৩৯৬ লে.), পালি নামাে খাকী। 
42. শাম ুেীন আফগানী (১৪২০ লে.), েুহুদু উিামালয়ি 

োনালফয়যাে লফ ইব্তালি আক্বালয়লদি কু্বিুলরয়যাে। 
43. মুফতী রশীদ আেমদ িুদয়ানিী(১৪২২ লে.), আে ানুি 

ফাতাওয়া। 
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44. িালর’ ইরফান তাওলফক্ব,  েীহু কুনুলর্স্- ুন্নালতন্-
নািালিয়যাে। 

45. আিী ইিন ইিরালেম হুশাইশ, ল িল িাতুি আোদীল ি 
ওয়ালেয়াে। 

46. শায়খ আেুল্লাে মুেল ন, আি ইমাম িুখারী ও লকতািুহু 
আি-োলম‘উ   েীে। 

47. ড. মুোম্মদ হু াইন ইিন ো ান, মা‘আলিমুি উ ূলিি 
লফক্বেী ‘ইনদা আেলিস্- ুন্নালত ওয়াি োমা‘আে। 

48. আেুর রেমান আি-খালমে, ই‘লতক্বাদুি আলয়ম্মালতি 
আরিা‘আে। 

49. ড. সখািকার আেুল্লাে োোলঙ্গর, োদীল র নালম 
োলিয়াতী। 

50. সমৌিিী শামেুি হুদা, সনয়ামুি কুরআন। 
51.  আিোজ্ব ের্রত মাওিানা সমাোম্মদ নােমুি েক, 

সমাকেুদুি সমা’লমনীন িা সিলেলের পুিী।  
52. শাইখ আেুর সরো মা‘আশ, মুনতাদাি কলফি ওলয়ি। 

 মাপ্ত 

 

 


