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সু�েত নববীেক আকঁেড় ধরা ও জীবেন এর �ভাব 
  

উপ�াপেকর কথা, 

সব �শংসা মহান আ�াহ তা‘আলার, দরদ ও সালাম রাসসলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর। েহ আ�াহ আপিন তাঁর 

উপর রহমত ও শাি� নািযল করনন 

আজেকর এ মিহমাি�ত রােত আমরা সবাই েসৗভাগযবান – আশা 

কির আপনারা সকেলও- েয, আমরা এক মহান আেলেমর সােথ 

িমিলত হেয়িছন িতিন তার মসলযবান সময় ও তযাগ ইলম এবং 

তািলেব ইলেমর েখদমেত িদেয়েছনন মহান আ�াহর কােছ এর 

িবিনমেয় সাওয়াব ও �িতদান ছাড়া িতিন পািথরব েকােনা িকছু আশা 

কেরন নান িতিন হেলন মহামানয শাইখ মুহা�দ ইবন সািলহ আল-

উসাইমীন, সেবরাা উলামা পিরষেদর সদসয, মসিজেদ ‘উনাইযার 

ইমাম ও খতীব, �েফসর, ইমাম মুহা�দ ইবন স‘উদ আল-

ইসলািময়া, আল-কািসম শাখান   

“সু�েত নববীেক আঁকেড় ধরা ও জীবেন এর �ভাব” স�েকর 

ইসলামী িব�িবদযালয় মিদনা �াােে মিদনা উৎসব কিমিট কতৃরক 

আেয়ািজত ১ম আেলাচনা সভায় আমােদর ডােক সাড়া েদয়ার জনয 

আমােদর পক েথেক তােক আ�িরক ধনযবাদ ও েদা‘আ কামনা 

করিছন  
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স�ািনত িপতা শাইখ মুহা�দ ইবন সািলহ আল-‘উসাইমীনেক তার 

আেলাচনা েপশ করার অনুেরাধ করিছ - আ�াহ তার ও তার 

ইলেমর �ারা ইসলাম ও মুসিলমেক উপকৃত করন- ন আেলাচনা 

েশেষ শাইখ মেহাদয় িলিখত �ে�র উ�র িদেবনন ধনযবাদন  
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সু�েত নববীেক আকঁেড় ধরা ও জীবেন এর �ভাব 

সব �শংসা আ�াহর, আমরা তাঁর �শংসা করিছ, তারই কােছ 

সাহাযয �াথরনা করিছ, তাঁর িনকট কমা চািা, তাঁর কােছ আমােদর 

অ�েরর সব কলুষতা ও পাপ েথেক পানাহ চাইন িতিন যােক 

িহদােয়ত দান কেরন েকউ তােক েগামরাহ করেত পাের না, আর 

িতিন যােক পথ-�� কেরন েকউ তােক িহদােয়ত িদেত পাের নান 

আিম সাকয িদিা েয, আ�াহ ছাড়া েকােনা হ� ইলাহ েনই, িতিন 

এক, তাঁর েকােনা শরীক েনই, আিম আরও সাকয িদিা েয, মুহা�দ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর বাাা ও রাসসলন আ�াহ 

তােক িহদােয়ত ও সতয �ীন সহকাের ে�রে কেরেছন, আর িতিন 

তাঁর িরসালা েপৗেছেছন, আমানত আদায় কেরেছন, উ�তেক 

উপেদশ িদেয়েছন, আ�াহর পেথ যথাযথ �েচ�া কেরেছনন তাই 

আ�াহর সালাত ও সালাম তাঁর উপর, তাঁর পিরবার পিরজন, 

সাহাবীগে ও িকয়ামত পযর� িন�ার সােথ যারা তাঁর অনুসরে করেব 

সকেলর উপর বিষরত েহাকন  

আজ বৃহ�িতবার রাত, ১৯েশ রজব ১৪১৯ িহজরীন ইসলামী 

িব�িবদযালেয়র হলরেম মিদনাবাসী আমার ভাইেবানেদর সােথ 

িমিলত হেত েপের আিম খুবই আনিাতন আিম আ�াহর কােছ 
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�াথরনা করিছ িতিন েযন আমােদর এ িমলনেক বরকতময় ও 

উপকারী কেরনন  

আজেকর আেলাচনার িবষয় হেলা “সু�াহ তথা হাদীেস নববীেক 

আঁকেড় ধরা ও জীবেন এর �ভাব” যা আপনারা ইেতাপসেবরই 

শেনেছনন বাাাহর জনয সু�াহ নববী কুরআেনর মতই দিললন তারা 

েযভােব কুরআেনর িবধান আমল করেত আিদ�, েসভােব হাদীেস 

নববীর উপরও আমল করেত আিদ�ন  

সু�াহ নববী: রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর কথা, কাজ 

ও সমথরনেক সু�াহ নববী তথা হাদীস বেলন কুরআেনর মত 

হাদীেসর উপরও আমল করা ফরয; তেব পাথরকয হেলা কুরআেনর 

�ারা দিলল েপশ করেল একিট িবষয় লকয রাখেত হয় আর 

হাদীেসর �ারা দিলল েপশ করেল দু’িট িবষয় লকয রাখেত হয়ন  

আল-কুরআেনর েকেষ: দিলল েপশকারীেক দিলল �দানকারী নেসর 

দালালাত তথা নেসর িনেদরশেকর িদেক লকয রাখেত হেবন 

(কুরআেনর ভােষয িক বুুােনা হেয়েছ তা ভােলাভােব জানেত হেব; 

আর এটা বুুার েকেষ মানুেষর মেধয তারতময লকেীয়; কারে) 

মানুেষর ইলম ও জােনর পাথরেকযর কারেে সব মানুষ এক কেরর 

নয়। মানুষ তােদর ইলম, জান, আ�াহর উপর ঈমান ও তাঁর স�ান 

অনুধাবেনর িভ�তার কারেে কুরআেনর দালালাত (কী বুুােত 

েচেয়েছন তা) বুুার েকেষ নানা কেরর হেয় থােকন  
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অনযিদেক সু�ােহর �ারা দিলল েপশকারীেক দু’িট িবষয় লকয রাখেত 

হয়, েস দু’িট হেলা:  

�থমত: রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক হাদীসিট 

সহীহভােব সাবযক িকনা তা িবেবচনা করা; েকননা সু�ােহর মেধয 

অেনক দ‘য়ীফ (দুবরল) ও মওদু‘উ (জাল) হাদীস অনু�েবশ কেরেছ, 

ফেল দিলল েপশকারীেক হাদীসিট সহীহ ও রাসসেলর েথেক �মািেত 

িকনা তা খিতেয় েদখেত হেবন এজনযই উলামা িকরামগে িরজাল 

তথা হাদীেসর রাবীেদর অব�া বেরনায় অেনক িকতাব �েয়ন 

কেরেছনন এমিনভােব মুসতালাহা (পিরভাষা) এর উপরও অেনক 

িকতাব িলেখেছন, যােত দুবরল েথেক সহীহ হাদীসিট আলাদা করা 

যায়ন  

ি�তীয়তঃ কুরআেনর মতই েখয়াল রাখেত হেব অথরাৎ দালাতুন 

নেসর (তথা হাদীেসর ভােষযর চািহদা কী েস) িদেক লকয রাখেত 

হেবন এ বযাপাের মানুষ নানা ধরেের হেয় থােকন আ�াহ তা‘আলা 

বেলেছন, 

نَزَل  ﴿
َ
ُ  َوأ َّ  ]  ١١٣: نلننيء[ ﴾ ١ وَ�ۡ�ِۡكَمةَ  �ۡلكَِ�َٰب  َعلَۡيَك  �

“আ�াহ আপনার উপর িকতাব (আল-কুরআন) ও িহকমাহ নািযল 

কেরেছনন” [সসরা িনসা:১১৩] 
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অিধকাংশ আেলম িহকমাহর তাফিসর কেরেছন সু�াহ বেলন আ�াহ 

তা‘আলা তাঁর ও তাঁর রাসসেলর আনুগতয করেত িনেদরশ িদেয়েছনন 

আ�াহ তা ‘আলা বেলেছন:  

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ ِطيُعواْ  ءَاَمنُٓوا
َ
َ  أ َّ �  ْ ِطيُعوا

َ
َُّسوَل  َوأ  ]  ٥٩: نلننيء[ ﴾ ٥ �ر

“েহ ঈমানদারগে, আ�াহ ও তাঁর রাসসেলর আনুগতয কর।” [সসরা 

িনসা: ৫৯] 

আর রাসসেলর আনুগতয করার িনেদরশ েদওয়ায় তাঁর সু�াহ শরীয়েতর 

দিলল হওয়া ও েস অনুযায়ী আমল করা অতযাবশযকীয়। 

আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:  

ۡعِص  َوَمن ﴿ َُ  َ َّ ۥ � َّ  َورَُسوَ�ُ ِ َهّنمَ  نَارَ  ۥَ�ُ  ََِ ٓ  َ�ِٰ�ِينَ  ََ بًَدا �ِيَها
َ
: نلن[ ﴾ ٢ �

٢٣  [ 

“আর েয বযিি আ�াহ ও তাঁর রাসসেলর নাফরমািন করেব, তার 

জনয রেয়েছ জাহা�াম, েযখােন েস িচরিদন অব�ান করেবন” [সসরা 

জীন: ২৩] 

রাসসেলর অবাধযতা করেল তার জনয শািকর িবধান সাবযক থাকায় 

�মািেত হেলা েয, সু�াহ অবশযই আল-কুরআেনর মতই হুত 

(দিলল)। আ�াহ তা‘আলা বেলেছন, 

﴿  ٓ َُّسوُل  ءَاتَٮُٰ�مُ  َوَما ْۚ  َ�ۡنهُ  َ�َهٮُٰ�مۡ  َوَما ََُخُذوهُ  �ر  ]  ٧: نرش[ ﴾ ٧ ََٱنتَُهوا

“রাসসল েতামােদর যা েদয় তা �হে কর, আর যা েথেক েস 

েতামােদর িনেষধ কের তা েথেক িবরত হও।” [সসরা হাশর: ৭] 
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যিদও এটা ফাই (যু� বযতীত অিজরত) স�েদর ব�েনর বযাপাের 

নািযল হেয়েছ। রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ফাই এর মাল 

ইজিতহাদ কের ব�ন কেরেছন, তথািপও আমােদরেক এ িবধান 

�হে করা ওয়ািজব, আর শরীয়েতর আহকােমর েকেষ েতা আেরা 

েবশী অ�গেয। 
আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:  

ََ  ّلَقدۡ  ﴿ ِ  رَُسولِ  ِ�  َلُ�مۡ  َ� َّ ۡسَوةٌ  �
ُ
ََ  رَِّمن َحَسَنةٞ  أ �َ  ْ وا َُ َۡ َ  يَ َّ ََ  وَ�ۡ�َۡومَ  �  ��ِخ

 ََ َ  َوذََك َّ  ]  ٢١: نالحزنب[ ﴾ ٢ َكثِٗ�� �

“অবশযই েতামােদর জনয রাসসলু�াহর মেধয রেয়েছ উ�ম আদশর 

তােদর জনয যারা আ�াহ ও পরকাল �তযাশা কের এবং আ�াহেক 

অিধক �রে কের।” [সসরা আল-আহযাব: ২১] 

রাসসেলর অনুকরে ও অনুসরে বলেত বুুায় দালালাতুল কুরআন 

(কুরআেনর নস) মুতােবক রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েয 

সব কাজ কেরেছন ও িতিন িনেজ যা সু�ত কেরেছন েস সব কাজ 

করান রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম জুম‘আর খুতবােয় 

েঘাষো কেরেছন,  

ّمي«
م
ِننّ  �مْعُد، أ

ْ�م  َم يثن  خم مدن
ْ
ْ�ُ  ن ن، كنتميُب  نر ى ومخم ُهدم

ْ
ى نس  .»ُ�مّسدٍ  ُهدم
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“অতঃপর উ�ম হাদীস (কথা) হেলা আ�াহর িকতাব, আর উ�ম 

িহদােয়ত হেলা মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

িহদােয়তন” ০

1  

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর সু�াহেক আঁকেড় 

ধরেত উৎসািহত কেরেছনন িতিন বেলেছন:  

غميُْ�مْ «م تن  بم
نُننّ ّغةن  س ُُ يءن  وم فم

ُغم
ْ
يّ�م  نل ْهدن سم

ْ
، نس ينم دن ّنُكون نسّمنشن ي َمسم ّضون ننهم ي ومبم غميْهم  بم

ٌ� ذن  »ننيّلومنجن

“েতামরা আমার সু�ত ও আমার পের িহদােয়ত�া� খুলাফােয় 

রােশদীেনর সু�েতর অনুসরে কেরা, এগেলা শি কের আঁকেড় 

ধেরা” ১F

2 

এ বযাপাের আেরা অেনক হাদীস এেসেছন 

কিতপয় দুভরাগা ও হতভাগারা বেল থােক েয, “কুরআেন যা আেছ 

শধু তার উপরই আমল করেত হেব”ন অথচ তারা িনেজরাই এর 

িবপরীত আমল কের থােকন েযমন: যখন তারা বেল “শধু কুরআেন 

যা আেছ তাই মানেত হেব” তখন তােদরেক বলা হেব, কুরআনই 

রাসসেলর অনুসরে করা ওয়ািজব কেরেছন তুিম যা বলছ তা যিদ 

সতয হয় তেব অবশযই েতামােক হাদীেস েয সব িবধান এেসেছ তা 

�হে করেত হেবন  
                                                           
1 মুসিলম, হাদীস নং ৮৬৭ন  

2 আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৭ন  
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রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ ধরেের েলাকেদর স�েকর 

আেগই সতকর কেরেছন, িতিন বেলেছন:  

 نّلبن 
َّ  لميام يْهن  ن ُ  صم

غم غّمم  بم ُم  «: وم
م
ّ  ال �م فن
ْ
ل
ُ
ُ�مْ  أ دم حم

م
ي أ ئً م  ُمّتكن تنهن  عم ��م رن

م
َنيهن  أ

ْ
 يمأ

ْممُ 
م ْ
نْ  نأل ْممني من

م
ّسي أ ْمُت  من مم

م
وْ  ننهن  أ

م
يُْت  أ غْهُ  �مهم   �ميمُقوُا  �م

م
ْدرني ال
ي نم ْدنمي مم يبن  فن  ومجم

 كنتم
ن  َّ َّبمْعغميهُ  ن  « »ن

م
ال
م
ِّ  أ وَنيُت  ِن

ُ
تميبم  أ كن

ْ
ثْغمهُ  نل من هُ  وم عم  »مم

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “আিম েযন েতামােদর 

মােু কাউেক এমন না পাই েয, েস তার খােটর উপর েঠস িদেয় 

বেস থাকেব, আর আিম যা আেদশ িদেয়িছ বা যা েথেক িনেষধ 

করিছ তা তার কােছ েপৗছেল েস তখন বলেব: এ বযাপাের আিম 

িকছুই জািননা, আমরা আ�াহর িকতােব যা েপেয়িছ তারই অনুসরে 

কির” েজেন রােখা, িন�য় আমােক কুরআন ও এর অনুরপ একিট 

িকতাব (সু�াহ) েদয়া হেয়েছন ২F

1   

এছাড়া কুরআেনর অেনক আয়াত মুজমাল (বযাখযা িবেবষেহীন) যা 

হাদীস ছাড়া বযাখযা করা যায় নান তাহেল যিদ আমরা বিল হাদীস 

�হে করা যােব না তাহেল েতা কুরআেনর মুজমাল আয়ােতর উপর 

আমল করা স�ব হেব নান আর এটা খুবই মারা�ক বযাপারন 

এজনযই আমরা বলব, ফরয, মুকাহাব, মুবাহ, মাকরহ বা হারাম 

                                                           
1 আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৪ ও ৪৬০৫ন 
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সাবযেকর েকেষ রাসসেলর হাদীেসর উপর কুরআেনর মতই আমল 

করা ওয়ািজবন  

সালােফ সােলহীনরা রাসসেলর সু�েতর উপর আমল করেতন, এ 

বযাপাের তারা েকােনা ধরেনর �িট করেতন না, ছাড়ও িদেতন নান 

রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর পক েথেক েকােনা আেদশ 

আসেল আ�াহ তা‘আলার আেদেশর মতই তারা তা �হে করেতনন  

সাহাবা িকরামেদরেক রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েকােনা 

আেদশ িদেল তারা িজেজস করেতন না এটা িক ওয়ািজব নািক 

মুকাহাব? েকােনা �� ছাড়াই তারা তা পালন করেতনন খুবই 

দুঃখজনক বযাপার হেলা, িকছু েলাক রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর আেদশ শনেল িজেজস কের “এটা িক ফরয নািক 

মুকাহাব?’’ সুবহানা�াহ!! িকভােব এটা স�ব? িকভােব আমরা 

এভােব বযাখযা তালাশ কির?! অথচ আ�াহ তা ‘আলা বেলেছন:  

  ﴿  ْ ِطيُعوا
َ
َ  أ َّ �  ْ ِطيُعوا

َ
َُّسوَل  َوأ ْوِ�  �ر

ُ
َِ  َوأ ۡم

َ
 ]  ٥٩: نلننيء[ ﴾ ٥ مِنُ�مۖۡ  �ۡ�

“েতামরা আ�াহ, রাসসল ও েতামােদর মধযকার উিলল আমেরর 

অনুগতয কর।” [সসরা িনসা: ৫৯] 
েতামােক যা আেদশ করা হেয়েছ তা পালন কর। যিদ তা ফরেযর 
অ�ভুরি হয় তেব তুিম েতামার উপর অিপরত দািয়� েথেক মুি 

হেল, আর যিদ মুকাহাব হয় তেব সাওয়ােবর অিধকারী হেব।  
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েকউ একথা বলেত পারেব না েয, সাহাবােদরেক রাসসল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েকােনা আেদশ িদেল তারা িজেজস কেরেছন 

েয, এটা িক ফরয নািক মুকাহাব? তেব হযাঁ, নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তােদরেক িকছু ইিাত িদেল তারা েস িবষেয় িবকািরত 

জানেত েচেয়েছনন েযমন: বারীরা রািদয়া�াহ ‘আনহার হাদীস, িতিন 

দাসী িছেলনন মুগীস নােম একজন তােক িবেয় কেরিছেলনন 

‘আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা তােক আযাদ কেরনন িতিন আযাদ হেল 

রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক পসেবরর  ামীর সােথ 

বহাল থাকা বা েস িবেয় েভো েদয়ার ইখিতয়ার েদনন ফেল িতিন 

িবেয় িবোেদর মত েদনন িক� তার  ামী তার সােথ স�কর 

রাখেত খুব আ�হী িছেলন এবং মিদনার বাজাের তােক অনুসরে 

করেত থােকন ও কাঁদেত থােকন, যােত �ী তার িস�া� েথেক 

িফের আেসন িক� িতিন িফের আসেত অ ীকার কেরনন রাসসল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক পসেবরর  ামী মুগীেসর কােছ 

েযেত বলেলনন তখন িতিন বলেলন: েহ আ�াহর রাসসল! যিদ 

আপিন আমােক আেদশ কেরন তেব তা িশেরাধাযরন আর যিদ আপিন 

আমােক পরামশর েদন তেব আমার এ িবেয়েত মত েনইন এখােন 

সাহাবী �� কেরেছন েয, যিদ রাসসেলর এ কথািট আেদশসসচক হয় 

তেব তা িতিন পালন করেবনন আর যিদ তা পরামশর হয় তেব তা 
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িতিন ইাা করেল �হে করেত পােরন বা নাও �হে করেত 

পােরনন  

মসলকথা হেলা: আিম তািলেব ইলমেক অনুেরাধ করেবা েয, আ�াহ 

ও তাঁর রাসসেলর পক েথেক েকােনা আেদশ আসেল তা েকােনা 

বযাখযা চাওয়া বযতীতই �হে করান আ�াহ তা ‘আলা বেলেছন:  

ََ  ِِّ�َما ﴿ ْ ُدعُ  ِِذَا �رُۡمۡؤِمنِ�َ  قَۡوَل  َ� ِ  َِِ�  ٓوا َّ َ بَۡيَنُهمۡ  ِ�َۡحُ�مَ  َورَُسوِ�ِۦ �
َ
 َُُقورُواْ  أ

اۚ  َسمِۡعنَا َطۡعنَ
َ
 ] ٥١: نلور[ ﴾ َوأ

“মু’িমনেদরেক যখন আ�াহ ও তাঁর রাসসেলর �িত এ মেমর আহবান 

করা হয় েয, িতিন তােদর মেধয িবচার, মীমাংসা করেবন, তােদর 

কথা েতা এই হয় েয, তখন তারা বেল: ‘আমরা শনলাম ও আনুগতয 

করলামন’’ [সসরা আন-নসর: ৫১] 

আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলেছন:  

ََ  َوَما ﴿ ا ُمۡؤمَِنةٍ  َوَ�  رُِمۡؤِمنٖ  َ� ُ  قََ�  ِِذَ َّ ۥٓ  � ا َورَُسوُ�ُ ًَ ۡم
َ
َ أ

َ
ََ  أ ةُ  رَُهمُ  يَُ�و َ�َِ�ۡ� 

َِهِۡمۗ  مِنۡ  ۡم
َ
 ]  ٣٦: نالحزنب[ ﴾ ٣ أ

“আর আ�াহ ও তাঁর রাসসল েকােনা িনেদরশ িদেল েকােনা মুিমন 

পুরষ ও নারীর জনয িনজেদর বযাপাের অনয িকছু এখিতয়ার করার 

অিধকার থােক না।” [সসরা আল-আহযাব: ৩৬] 

তেব হযাঁ, যখন েকােনা মু’িমেনর তরফ েথেক এর িবপরীত িকছু 

ঘেট যােব তখন েদখা হেব েসটা িক ওয়ািজব িছল? েকননা ওয়ািজব 

তরক করেল তােক তাওবা করেত হেবন আর যিদ তা মুকাহাব হয় 
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তেব েস বযাপারটা একটু হালকান িক� আ�াহর আেদশ �হেের 

েকেষ েতামার অ�রেক �শক কেরান তুিম বেলা: ﴿ ا َطۡعنَاۚ  َسمِۡعنَ
َ
 ﴾ َوأ

] ٥١: نلور[ “‘আমরা শনলাম ও আনুগতয করলামন’’ [সসরা আন-নসর: 

৫১] তুিম তা কেরা। আর এটাই আ�াহ ও তাঁর রাসসেলর আেদশ 

মানযকারী একজন মানুেষর করা উিচত। 
নেসর অথর, শরীয়েতর মসল উে�শয ও লকযনীয় �ািরনা (আলামত) 

বুুা খুবই গর�পসের; যােত ভুেল পিতত না হয়। েকননা িকছু মানুষ 

আেছ যারা রাসসেলর অনুসরেের বযাপাের খুবই আ�হী, িক� েস 

কাজিট সিঠক েভেব কের, �কৃতপেক কাজিট সিঠক নয়। এর 
অেনক উদাহরে আেছ। েযমন: 
িকছু মানুষ নামােয �থম ৈবঠেক তাশাহহদ েশেষ দাঁড়ােনার সময় 

বসা অব�ায়ই দু’হাত উঠায়, তারা মেন কেরন এটা করা সু�ত। 
িক� বাকেব তা নয়। সু�ত হেলা শধু দাঁড়ােনা অব�ায়ই দু’হাত 

উঠােনা। েযমন, এ বযাপাের বুখারীেত আ�ু�াহ ইবন উমর 

রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিেরত আেছ।३ F

1 

এর আর একিট উদাহরে হেলা: িকছু মানুষ সাহাবীর িনে�াি কথা 

ভুল বুেু, তা হেলা:   

                                                           
1 বুখারী, িকতাবুল আযান, বাব রফউল ইয়াদাইন িফ তাকিবরাতুল উলা মা‘আল 

ইফিততাহ, হাদীস নং ৭৩৫ন  
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ُق " زن
ْ
ْعبمهُ  كن أحدني يُغ ْعبن  كم

، نن�م بنهن يحن بمتمهُ  صم
ْ
ُرك بمةن  وم

ْ
، ننُمك بنهن يحن هُ  صم بم غْكن مم  وم

بنهن  كن
غْ  " ننسم

“আমােদর একজন পােয়র েগাড়ািল তার পােশর জেনর পােয়র 

েগাড়ািলর সােথ ও কাঁধ কাঁেধর সােথ িমিলেয় দাঁড়াত”। অথরাৎ 

নামােয এমনভােব পা স�সািরত কের দাঁড়াত েয, একজেনর 

েগাড়ািল অেনযর সােথ িমেল থাকতন িক� বাকেব বযাপারটা এমন 

নয়ন বরং সাহাবীর কথার অথর হেলা, তারা কাতাের এমনভােব 

ঠাসাঠািস কের দাঁড়ােতন েযন পােয়র েগাড়ািলর সাহােযয কাতার 

েসাজা কেরেছনন ফেল একজন অেনযর সামেন িপছেন েযেতন নান 

পকা�ের তারা যিদ তােদর পা স�সািরত কের দাঁড়ােতন তেব 

সাহাবী বলেতন, তারা পা েমেল দাঁড়ােতনন একথা সবাই জােন েয, 

েকউ পা েমেল দাঁড়ােল অেনযর কাঁেধর েথেক তার কাঁেধর দসর� 

েবেড় যায়ন মসল কথা হেলা, নেসর অথর ভােলাভােব বুুেত হেবন  

রাসসেলর সু�েতর অনুসরে জীবেন অেনক সু�ভাব রেয়েছন েসগেলা 

হেলা: 

মানুষ বুুেব েয, েস একজন ইমােমর অনুসরে করেছ, আর িতিন 

হেলন রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম, তখন তার অ�ের 

রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর ভালবাসা জ� হেবন 

উদাহরে রপ বলা যা, দু’বযিি সু�ত অনুযায়ী অযু করল, িক� 

একজন অযুর সময় অনুভব করল েয, েস রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ 
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ওয়াসা�ােমর অনুসারী, অযুর সময় েস েযন রাসসল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েদেখ েদেখ অযু করেছন, আর অনযজন এ 

অনুভব না কের গািফল থাকলন ফেল �থম বযিির অ�ের ি�তীয় 

বযিির েচেয় অেনক �ভাব থাকেবন �থম বযিি ভাবেব, েস রাসসল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অনুসারী, তাঁর মতই কাজ 

করেছনন রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর এ হাদীস অনুযায়ী 

সাওয়ােবর অিধকারী হেব:  

نْ «   مم
م
أ َّ ْوم  رموم
م
و�ن  �

َُ ن، ُو ذم َّ  ُُمّ  هم عمتمْ�ن  صم
ْ
مّدُث  الم  رم� ي ُُ سم يهن ُه، �ن مم  �مْفنم ُ  ُغفن

م
ي ل  مم

ّدمم  نْ  َمقم نْبنهن  من
 »ذم

“েয বযিি আমার মত অযু করেব অতঃপর দু’রাক‘আত নামায 

পড়েব, এর মেধয (অযু ও নামােযর) অপিবষ হেব না, আ�াহ 

তা‘আলা তার সব গনাহ মাফ কের িদেবনন” ৪F

1  

এভােব অেনক মুসিলম নামােয রাসসেলর সু�েতর তালাশ কেরন, 

যিদও সু�ত অনুযায়ী আমল কের িক� তােদর মন েথেক একথা 

ভুেল যায় েয, তারা সব কােজ ও কথায় রাসসেলর অনুসরে কেরন 

আর এটা হয় অসতকর থাকার কারেেন িক� মানুষ যিদ নামােয এ 

অনুভব কের েয, েস রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

অনুসরে অনুকরে করেছ, েস েযন রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নং ১৬০ন  
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ওয়াসা�ামেক েদেখ েদেখ আমল করেছ, তাহেল তার অ�ের এর 

সুদসর �সারী �ভাব পড়েবন  

আেরা েজেন রাখা দরকার েয, রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সু�তেক আকঁেড় ধরেল িবদ‘আতেক �তযাখযান করা 

হয়ন েকননা রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

» �ْ يثن  خم مدن
ْ
ْ�ُ  ن ن، كنتميُب  نر ى ومخم ُهدم

ْ
ى نس ّ  ُ�مّسٍد، ُهدم َم ُمورن  وم

ُ ْ
ي نأل ثميَُهم  »ُ�ْدم

“সেবরা�ম বােী হেলা আ�াহর িকতাব আর সেবরা�ম িহদােয়ত হেলা 

রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িহদােয়ত এবং সবরিনকৃ� 

িবষয় হেলা �ীেনর মেধয নতুন আিববার” ৫ F

1 

এখােন নতুন অিববারেক সু�েতর িবপরীত বলা হেয়েছন ফেল মানুষ 

যতই সু�তেক আঁকেড় ধরেব ততই িবদ‘আত েথেক দস ের থাকেবন 

এভােবই েস িবদ‘আতেক �তযাখযান করলন আ�াহ তা‘আলা যা 

শরীয়েতর অ�ভুরি কেরেছন তা বযতীত বাাা ইবাদত করেত পাের 

নান েকননা েস সু�েতর অনুসারীন এেত অেনক ফল রেয়েছন তা 

হেলা: িবদ‘আতেক িনঃেশষ করা, েকননা েস সু�েতর অনুসারীন 

আর িবদ‘আতেক িনঃেশষ ও অপছা করা বাাার উপর মহান 

আ�াহ তা‘আলার অেশষ িনয়ামতন িবদ‘আতেক �তযাখযান করা 

িশকরেক �তযাখযান করার মতইন েকননা িশকর মুি হেয় সহীহ 

                                                           
1 ইবন মাযাহ, হাদীস নং ৪৫ন  
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ইখলাছ ও িবদ‘আত মুি সিঠক অনুসরে বযতীত ইবাদত কবুল হয় 

নান  

সু�তেক আকঁেড় ধরা ও এর �শংসনীয় �ভােবর আেরা ফােয়দা 

হেলা: সু�েতর অনুসরে তার জনয আদশর হেব ও এটাই তার ইমাম 

হেবন এেত েকােনা ঘাটিত অনু�েবশ করেব নান েকননা েয বযিি 

অনয মুসিলম ইমােমর অনুসরে কের ইবাদত কের, এেত িকছু 

ঘাটিত ঘটেত পােরন সহেজই তােক বলা যায় েয, এ আমেল 

েতামার দিলল িক? িক� সু�েতর অনুসরেে এ ধরেের িকছু হয় নান 

যিদ েকউ িজেজস কের: েতামার দিলল িক? েস তখন বলেব, “এটা 

রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কাজ”, যিদ তা রাসসল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােজর অ�ভুরি হয়ন আর যিদ তা 

রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বােীর অ�ভুরি হয় তেব েস 

বলেব, “এটা রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বােী”ন এেত 

কের েস দুগরম েক�ায় �েবশ করল, েকননা েস সু�েত হামীদার বা 

�শংসনীয় প�িতর �াচীের �েবশ কেরেছন  

সু�েত হামীদার আর একিট ফােয়দা হেলা: এর �ারা মানুষ রাসসল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আখলাকেক ধারে কেরন েকননা 

রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক উ�ম চিরষেক পসের করেত 

ে�রে করা হেয়েছন আ�াহ তা‘আলা তােক সেবরা�ম চিরষ িদেয় 

সৃি� কেরেছনন মানসষ যখন রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 
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সু�েতর অনুসরে করেব তখন েস রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর চিরেষ চিরষবান হেব এবং এটা তােক আ�াহর 

ৈনকটয লােভ িনকটবতরী করেবন েকননা নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ل« سم
ْ
�
م
غن�م  أ ُسْؤمن

ْ
ينًي نس غُُهمْ  ِنيسم ْحنم

م
 » ُخغًُقي أ

“ঈমানদারেদর মেধয েস বযিিই পসের ঈমানদার েয চিরেষ 

সেবরা�ম।”৬F

1 

সু�েত মুতাহহারার অনুসরেের আেরকিট উপকার হেলা: মানুষ 

আ�াহর �ীেনর বযাপাের অিত বাড়াবািড় ও ছাড়াছািড় বাদ িদেয় 

মধযপপা অনুসরেকারী হেবন ইসলাম ধমর হেলা মধযপপী ধমর, এেত 

অিত বাড়াবািড় বা ছাড়াছািড় েনইন বরং তারা এ দুেয়র মাুামািুন 

তাই সু�েতর অনুসরে হেলা আ�াহর পেথ অিত বাড়াবািড় ও 

ছাড়াছািড় না কের  সব িকছু তার িনজ  �ােন েরেখ সিঠক 

প�িতেত আ�াহর ইবাদত করান   

আিম এখােন দু’িট উদাহরে েপশ করব, তা হেলা:  

�থম উদাহরে: অজ বযিির সােথ তার অব�া অনুযায়ী আচরে 

করান 

                                                           
1 িতরিমযী, হাদীস নং ৪৬৮২ন 
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ি�তীয় উদাহরে: েজেন শেন ইাাকৃত কাজ স�াদনকারীর সােথ 

তার অব�া অনুযায়ী আচরে করান  

�থম উদাহরেে বলা যায় েয, এক বযিি রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর মসিজেদ (মসিজেদ নববী) ঢুকল এবং মসিজেদর এক 

পােশ িগেয় েপশাব করেত লাগলন সাহাবাগে তােক এ কাজ করেত 

িনেষধ করল এবং তারা েজাের েজাের ডাকাডািক করেত লাগল। 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েতামরা েলাকিটেক 

েপশাব করেত বারে কেরা না, তােক েপশাব করেত দাওন অথচ 

েবশী েপশাব করা মসিজদ েবশী অপিবষ করান িক� এ কােজ  

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িহকমত িছল যা 

সাহাবারা বুুেত পােরন িনন ফেল েবদুঈন েলাকিট েপশাব েশষ 

করলন অতঃপর রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবােদরেক 

িনেদরশ িদেলন েলাকিটর েপশােবর উপর এক বালিত পািন েঢেল 

িদেতন ফেল মসিজদ েথেক ময়লা দসর হেলা এবং পিবষ হেয় েগলন 

আর েবদুঈন েলাকিটেক রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েডেক 

বলেলন:  

هن  ِننّ « ذن دم  هم يجن سمنم
ْ
  نس

م
ءٍ  حُ رمْصغُ  ال ْ نْ  سنشم ن من ذم ، هم مْوان

ْ
  نل

م
ال رن  وم

ذم قم
ْ
ي نل م  ِنّ�سم من  �ن

ْ
ك ن  ن ن  لن

زّ  ّل، بم ةن  ومجم
ةن  ومنسّصالم نءم لنمم ُقْمآنن  وم

ْ
 »نل
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“মসিজদসমসেহ ক�দায়ক ও অপিবষকর িকছু করা উিচত নয়, 

এগেলা নামায ও কুরআন িতলাওয়ােতর �ান”ন৭

1 বা রাসসল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক েযভােব বেলেছনন একথা শেন েবদুঈন 

েলাকিট বলল: “ইয়া আ�াহ! আমােক ও মুহা�দেক দয়া কেরা, 

আমােদর সােথ কাউেক দয়া কেরা না”ন  

েদখুন িকভােব রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ েলাকিটর 

সােথ আচরে কেরেছনন তাই রাসসেলর সু�েতর অনুসরে তার 

কােজর মত কাজ করারই নামা�রন অজেক ধমক, ভৎরসনা বা 

েদাষােরাপ না কের তার সােথ িহকমেতর সােথ কাজ করান 

ি�তীয় উদাহরে হেলা, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এক 

বযিিেক েদখেলন েস েসানার আংিট পিরধান কেরেছন নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম তার পিবষ হােত আংিটিট খুেল িনেকপ 

করেলনন অতঃপর িতিন বলেলন:  

دُ « ْعسن ُدُ�مْ  �م حم
م
  أ

م
ةٍ  ِنل ْمم نْ  جم ي نميرٍ  من غُهم يمْجعم هن  فن  �م  »يمدن

“েকউ িক ইাাকৃতভােব আগেনর এক টুকরা পাথর িনেয় হােত 

পিরধান করেব?  

সুতরাং এখােন এ বযিি ও উি েবদুঈন বযিির সােথ রাসসল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আচরেগত পাথরকয েদেখেছনন 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নং ৬০২৫ন  
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রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম চেল েগেল তােক বলা হেলা: 

তুিম েতামার আংিটিট নাওন েস বলল: “আ�াহর কসম, েয আংিট 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেকপ কের েফেল িদেয়েছন েস 

আংিট আিম িনেবা না”ন৮

1  

সু�েতর অনুসরে বযিিেক রহমত, ভালবাসা, ন�তা ও ভ�তা িশকা 

েদয়ন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িশশেদর সােথ আনা- 

মজা করেতনন তােদর ভুল �িটর উপর িতিন ৈধযর ধারে করেতনন 

েযমন িতিন এক বালেকর সােথ মজা কেরেছন, যার কােছ 

“নুগােয়র” নােম একিট পািখ িছলন েস পািখিটর সােথ েখলা ও 

আনা করেতনন েযমনিট অনযানয িশশরা কের থােকন পািখিট মারা 

েগলন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মজা কের তােক বলেলন: 

نمي يمي« 
م
ْ�ٍ  أ ي ُ�سم عملم  مم ؟ �م ُ�ْ »نّلام  “েহ আবু ‘উমােয়র, েতামার নুগােয়েরর 

িক হেলা?” ৯F

2 এটা তার সােথ রাসসেলর ভালবাসা ও মজা িছলন 

একিদন রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবােদরেক িনেয় 

নামায পড়িছেলনন তাঁর িসজদারত অব�ায় হাসান ইবন আলী 

রািদয়া�াহ আনহ তাঁর কােছ এেস িপেঠ চড়েলনন রাসসল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম িসজদা েথেক উঠেত িবল� করেলনন অতঃপর 

যখন রাসসল সালাম িফরােলন িতিন তাঁর সাহাবীগেেক জানােলন েয, 
                                                           
1 মুসিলম, হাদীস নং ২০৯০ন  

2 বুখারী, হাদীস নং ২১৫০ন  
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তাঁর েছেল (নািত) তােক বাহন বািনেয়িছল, আর িতিন চাইেলন েয, 

তােক েসভােব রাখেবন যতকে না েস তার ইাা পসের কের (আর 

তাই সাজদায় েদরী কেরিছেলন)ন েহ আ�াহ তাঁর উপর সালাত ও 

সালাম েপশ করন, আমােদর েকউ িক এমন িকছু করেব? েস মেন 

করেব যিদ েস এমনিট কের তেব বহ মানুষ তার সমােলাচনা 

করেব, অথচ মুহা�াদ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাই 

কেরেছনন িতিন তা কেরেছন িশশেদর সােথ �িত রহম ও 

তােদরেক খুশী করেতন আমােদর অেনেকই িশশেদরেক ভালবােস 

নান তােদর �িত দয়া েদখায় না; বরং ধমক েদয়, এমনিক েকােনা 

িশশ আদব সহকাের মজিলেস আসেলও ধমক েদয়ন আর বেল: 

“তুিম েতামার বািড় চেল যাও”ন বা অনুরপ কথা বেলন যিদ তােক 

িজেজস করা হয় েয, তুিম এমনিট করেল েকন? তখন েস উ�র 

েদয় েয, “হয়ত েস বয়�েদর পেথ ঢুেক েখলাধুলা করেব’’ন লা 

ইলাহা ই�া�াহ! অথচ আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:  

ََ  ّلَقدۡ  ﴿ ِ  رَُسولِ  ِ�  َلُ�مۡ  َ� َّ ۡسَوةٌ  �
ُ
ََ  رَِّمن َحَسَنةٞ  أ �َ  ْ وا َُ َۡ َ  يَ َّ ََ  وَ�ۡ�َۡومَ  �  ��ِخ

 ََ َ  َوذََك َّ  ]  ٢١: نالحزنب[ ﴾ ٢ َكثِٗ�� �

“অবশযই েতামােদর জনয রাসসলু�াহর মেধয রেয়েছ উ�ম আদশর 

তােদর জনয যারা আ�াহ ও পরকাল �তযাশা কের এবং আ�াহেক 

অিধক �রে কের।” [সসরা আল-আহযাব: ২১] 
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অতএব, রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অনুসরেে অেনক 

সু�ভাব আেছন িক� এগেলা সু�ত স�েকর ইলম অজরন করােক 

অতযাবশযকীয় কেরন এজনযই আিম তািলেব ইলম ভাই েবানেদরেক 

বলব, রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সু�ত জানা ও 

আমল করার েচ�া কেরা। আর মানুষেক একােজ ডােকা, েকননা 

এেত রেয়েছ �ায়ী কলযােন  

আমার বিেবয উে�খ কেরিছ েয, সু�েতর অনুসরে িবদ‘আতেক 

ঘৃো করা, এেক িনঃেশষ করা ও এ েথেক দস ের থাকা অতযাবশযকীয় 

কেরন এ উপলেকয বলব, আমরা এখন হারাম মাস তথা রজব মােস 

আিছন এ মােসর আমল িনেয় আিম িকছু িবষয় িলেখিছ যা আ�াহ 

আমােক িলখেত তাওিফক িদেয়েছনন েসগেলা এখন আপনােদর 

কােছ পাঠ করার ইাা েপাষে করিছন আশা কির এর �ারা আ�াহ 

তা‘আলা আমােদর সবাইেক উপকৃত করেবনন  

১- রজব মাস হারামকৃত চার মােসর একিটন েসগেলা হেলা: যুল-

কা‘আদা, যুল-িহ�া, মুহাররম, লাগাতার এ িতন মাস একসােথ ও 

জামািদউস সানী ও শাবান মােসর মধযবতরী রজব মাসন এ চার 

মােসর অেনক ৈবিশ�য রেয়েছন আেলমগে মতাৈনকয কেরেছন এ 

চার মােসর মেধয েকানিট উ�ম? কিতপয় শােফ‘য়ী বেলেছন, রজব 

মাস উ�মন তেব ইমাম নাওয়াবী ও অনযানযরা এ মতেক দুবরল 

বেলেছনন েকউ েকউ বেলেছন, মুহাররম মাসন ইমাম হাসান এ 
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মেতর কথক, ইমাম নাওয়াবী এটােক অ�ািধকার িদেয়েছনন েকউ 

েকউ বেলেছন, যুল-হা� মাসন সাঈদ ইবন জুবাইর ও অনযানয এটা 

বেলেছনন এটাই েবশী �হেেযাগযন “আল-লাতা-িয়ফ” �েপ এগেলা 

উে�খ আেছন আমার মেত, যুল-হা� মাসই সেবরা�মন েকননা এ 

মােসর দু’িট ৈবিশ�য রেয়েছন একিট হেলা: এিট  হাে� মাস, এেত 

হাে� আকবেরর িদন রেয়েছ, আর অনযিট হেলা এিট হারামকৃত 

চার মােসর অ�ভুরিন  

২-  রজব মাসেক জােহলী যুেগ েলাকজন অেনক স�ান করতন 

অনযানয হারাম মােসর মেতা এ মােস তারা যু�-িব�হ করা হারাম 

মেন করতন  

আেলমগে এ মােস যু� হারাম হওয়ার বযাপাের মতাৈনকয কেরেছনন 

অিধকাংেশর মেত, যু� হারাম হওয়ার িবধান মানসুখ (রিহত) হেয় 

েগেছন এ মােস ও অনয সব হামারকৃত মােস কািফরেদর িবরে� 

যু� শর করা জােয়যন ‘উমুেম আিদ�া (সাধারে দিলল �মাে) এর 

কারেে তারা এ মত িদেয়েছন।  
তেব সহীহ কথা হেলা, এ মােস যু� শর করা হারামন আর যিদ 

কািফররা যু� শর কের অথবা হারাম মােস পসবর েথেক যু� চলিছল 

তেব যু� করেত েকােনা অসুিবেধ েনইন  
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৩- রজব মােস জােহলী যুেগর েলােকরা সাওম পালন কের স�ান 

�দশরন করত, তেব নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক এ 

মােস িবেশষ েকােনা সাওেমর িবধান পাওয়া যায় নান 

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়াহ রহ. বেলেছন: “রজব মােস সাওম 

পালেনর সব হাদীস দুবরলন বরং মউদু‘ (রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর উপর িমথযাচার)ন আহেল ইলমেদর কােছ এগেলা 

িনভররেযাগয নয়ন এগেলা এমন দুবরল হাদীেসর অ�ভুরিও না 

েযগেলা ফিযলেতর েকেষ বেরনা করা হয়, বরং সব গেলা মুউদু‘ ও 

িমথযা হাদীসন”১০

1 

এমনিক িতিন আেরা বেলেছন, “যারা রজব মােস খাবার-পানীয় 

েথেক িবরত থাকেতন তােদরেক উমর রািদয়া�াহ আনহ �হার 

করেতনন িতিন বলেতন: েতামরা রজব মাসেক রমযান মােসর মত 

কেরা না”ন   

আবু বকর রািদয়া�াহ ‘আনহ ঘের �েবশ কের েদেখন েয, তার 

পিরবােরর েলাকজন রজব মােস সাওম পালেনর জনয পািনর পাষ 

িকেনেছনন িতিন িজেজস করেলন: এিট িক? তারা বলল, রজব 

মাসন িতিন বলেলন: েতামরা িক এটােক রমাদােনর সােথ সাদৃশয 

করেব? িতিন েস পাষগেলা েভো েফলেলনন 

                                                           
1 ফাতাওয়া ইবন তাইিময়া: ২৫/২৯০ন 



 

28 

হােফয ইবন রজব “আল-লাতা-িয়ফ” �েপ (ইবন তাইিময়যাহ এর) 

“আল-ফাতাওয়া” �েপর মতই উমর রািদয়া�াহ ‘আনহর উি বােী 

উে�খ কেরেছনন িতিন আেরা সংেযাগ কেরেছন েয, জােহলী যুেগর 

মানুষ রজব মাসেক স�ান করতন ইসলােমর আগমন হেল এটা 

বাদ েদওয়া হেয়েছন  

৪- আরবরা রজব মাসেক স�ান করতন এ মােস তারা উমরা পালন 

করতন েকননা িযল-হা� মােস তারা বাইতু�াহর হ� করতন আর 

মুহাররম েথেক রজব হেলা মধয বছরন তাই তারা এ মােস উমরা 

করত আর বছেরর েশেষ যুল-হাে� হ� করতন  

হােফয ইবন রজব “আল-লাতা-িয়ফ” �েপ আেরা বেলন, উমর 

রািদয়া�াহ ‘আনহ রজব মােস উমরা পালন করা মুকাহাব মেন 

করেতনন আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা ও ইবন উমর রািদয়া�াহ 

‘আনহ এ মােস উমরা করেতনন ইবন সীরীন সালাফেদর েথেক 

বেরনা কেরেছন েয, তারা এ মােস উমরা পালন করেতনন  

৫- রজব মােস “আর-রাগা-েয়ব” নােম নামায আেছ (বেল বলা 

হয়)ন �থম জুমাবার মাগিরব ও ইশার মাুামািু সময় এ নামায 

পড়েত হয়ন বােরা রাকাত নামাযন হােফয ইবন হাজার “তাবয়ীনুল 

আজাব িবমা ওরাদা িফ ফদেল রজব” িকতােব এ কথা উে�খ 

কেরেছনন  
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ইমাম নাওয়াবী “শরেহ আল-মুহাযযাব” িকতােব বেলেছন, “আর-

রাগায়ীব” নােমর সালাত বােরা রাকাত, যা মাগিরব ও ইশার 

মাুামািু সময় রজব মােসর �থম জুমাবাের পড়েত হয়, আর 

শা‘বােনর মধযরােত একশত রাকাত নামায”ন১১

1 

এ দু’ধরেের নামায পড়া িবদ‘আত, িনিষ� ও পােপর কাজন 

“�ুওতুল �ুলসব” ও “ইহইয়া ‘উলুমুি�ন” িকতােব এর উে�খ থাকায় 

েকউ েযন েধাঁকায় না পেড়ন েকননা এটা িবদ‘আতন কাউেক এ 

েধাঁকায়ও েযন না েফেল েয, েকােনা েকােনা ইমাম এর হকুম অনয 

নামােযর সােথ িকয়াস কের িদেয় থােকন, ফেল তারা এেক মুকাহাব 

বেলেছন; েকননা �� ভুলন 

ইমাম আবু মুহা�দ আ�ুররহমান ইবন ইসমাঈল আল-মা�িদসী এ 

বযাপাের একিট মসলযবান িকতাব িলেখেছনন িতিন এেত চমৎকারভােব 

িবষয়িট আেলাচনা কেরেছনন  

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়াহ (রহ.) “মাজমু‘উল ফাতাওয়া” 

(২৩/১২৪) িকতােব বেলেছন, “উলামা িকরােমর ঐকমেতয 

“সালাতুর-রাগােয়ব” িবদ‘আত। রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বা তাঁর খিলফাগে এটার �চলন কেরন িনন �ীেনর 

েকােনা ইমাম যথা: ইমাম মািলক, শােফয়ী, আহমদ, আবু হািনফা, 

                                                           
1 শরেহ মুহাযযাব: ৩/৫৪৮ 
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ছাওরী, আওুায়ী, লাইস �মুখ েকােনা ইমাম এেক মুকাহাব 

বেলনিনন এ বযাপাের বিেরত হাদীস সবগেলা হাদীসিবদেদর 

ঐকমেতয িমথযা হাদীস”ন  

ইবন রজব “আল-লাতা-িয়ফ” িকতােব বেলছেন, “রজব মােস 

েকােনা িনিদর� নামায েনইন রজেবর �থম জু�াবােরর রােত 

“সালাতুর-রাগােয়ব” নােম নামায স�েকর বিেরত সব হাদীস িমথযা, 

বািতল ও িভি�হীন”। 
িতিন আেরা বেলেছন, “পসবরবতরী েকােনা আেলম েথেক এর বেরনা 

পাওয়া যায়না, এটা তােদর পের আিববৃত হেয়েছন িহজরী চতুথর 

শতাি�র পের এটা �থম �কাশ েপেয়েছ; এজনযই মুতাকাি�মীন 

তথা পসবরবতরী মিনষীগে এ বযাপাের িকছু জানেতন না ও এ বযাপাের 

িকছু বেলন িন”ন  

শাওকানী “আল-ফাওয়ােয়দুল মাজমু‘আ” (পৃ:৪৮) িকতােব বেলেছন, 

“সব হািফযগে (হাদীসিবদ) এ বযাপাের ঐকমতয েয, “সালাতুর-

রাগােয়ব” মওদু‘ তথা মানুেষর বানােনা”, এমনিক িতিন আেরা 

বেলেছন, “হাদীস স�েকর যার সামানযতম জান আেছ েস জােন েয, 

এটা মওদু‘ তথা মানুেষর বানােনা”ন িতিন আেরা বেলেছন, 

“ফাইেরাযাবাদী” তার “আল-মুখতাসার” িকতােব বেলেছন: সকেলর 

ঐকমেতয এ নামায বােনায়াট”, “আল-মা�িদসী’ও এ কথা 

বেলেছন”ন  
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শাও�ানী উপেরাি িকতােব রজেবর েচৗ� তািরখ িদবাগত রােতর 

নামােযর ফিযলত স�েকর একিট হাদীস উে�খ কের বেলেছন, 

“এটা জুওযা�ানী আনাস রািদয়া�াহ আনহ েথেক মারফু সসেষ বেরনা 

কেরেছন, িক� এটা মাউদু‘ তথা বােনায়াট এবং এর সব রাবী 

অজাত”ন 

৫- রজব মােস িকছু েলাক মিদনায় িগেয় “আর-রজবীয়া” নােম 

িবেশষ এক ধরেের িযয়ারত করতন তারা মেন করত, এ ধরেের 

িযয়ারত সু�ােত মুয়া�াদান তারা কিতপয় �ান িযয়ারত করত, 

ত�েধয িকছু �ান িযয়ারত করা শরীয়ত স�ত, েযমন: মসিজেদ 

নববী, মসিজেদ �ুবা, রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কবর, 

তাঁর দু’সাহাবীর কবর, জা�াতুল বাকী ও ওহদ যুে� িনহত 

শহীদেদর কবর িযয়ারতন  

আবার তারা এমন িকছু �ান িযয়ারত করত যা শরীয়তস�ত নয়, 

েযমন: মসিজেদ গামামা, মসিজেদ যুল-ি��াতাইন ও সাত মসিজদ 

িযয়ারতন “আর-রজবীয়া” নােমর এ িযয়ারত আহেল ইলেমর কােছ 

েকােনা িভি� েনইন এটা িবদ‘আতন একথা িনঃসোেহ বলা যায় েয, 

মসিজেদ নববী হেলা েস সব মসিজেদর অ�ভুরি েযসব মসিজদ 

িযয়ারত শরীয়তস�তন েসগেলা হেলা: মসিজদুল হারাম, মসিজেদ 

নববী ও মসিজেদ আ�সান িক� এ সব মসিজেদ িনিদর� েকােনা 
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মােস বা িদেন িযয়ারত করেল দলীেলর �েয়াজনন অথচ রজব মােস 

িনিদর� সময় এ সব �ােন িযয়ারেতর েকােনা দিলল েনইন  

অতএব, আ�াহর ৈনকটয লােভর �তযাশায় রজব মােসর িনিদর� 

সময় িযয়ারত করা িবদ‘আত ও �তযাখযানেযাগযন েকননা নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

وُا  لميام  ُُ ن  رم َّ َّ  ن يْهن  ن ُ  صم
غم غّمم  بم ُم نْ «: وم لم  مم سن ًال  بم سم يْهن  لميْسم  �م

غم ْمُمنمي بم
م
ُهوم  أ  »رمدّ  �م

“েয আমােদর শরীয়ত বিহভস রত েকােনা কাজ করেব তা �তযাখযান 

করা হেব”ন১২F

1 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আেরা বেলেছন:  

وُا  لميام  ُُ ن  رم َّ َّ  ن يْهن  ن ُ  صم
غم غّمم  بم ُم نْ «: وم ثم  مم ْحدم

م
نمي فن  أ ْممن

م
ن أ ذم ي هم ، لميْسم  مم يهن  �مُهوم  �ن

 »رمدّ 

রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “েকউ আমােদর এ 

শরীয়েত সংগত নয় এমন িকছুর অনু�েবশ ঘটােল তা �তযাখযান 

করা হেব”।१३F

2 

৬- মুতাআখিখরীন তথা পরবতরী কােরা কােরা মেত, রজব মােসর 

সাতাশ তািরেখ ইসরা ও িম‘রাজ সংঘিটত হেয়িছলন এ তািরেখ 

তারা অনু�ান করতন এ িদনিটেত তারা সরকারী ছুিট কাটােতান 

                                                           
1 মুসিলম, হাদীস নং ১৭১৮ন   
2 বুখারী, হাদীস নং ২৬৯৭ন  
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িক� এ িদেন ইসরা ও িম‘রাজ সংঘিটত হেল দু’িট িজিনস �মাে 

করেত হেব:  

�থমত: ঐিতহািসক দৃি�েকাে েথেক। 

ি�তীয়ত: ইবাদত েভেব অনু�ান করান  

এ মােস ইসরা ও িম‘রাজ হওয়ার বযাপাের ‘উলামা িকরাম মতাৈনকয 

কেরেছন:  

ইবন কাসীর “আল-িবদায়া ওয়ান-িনহায়া” (৩/১১৯) িকতােব 

বেলেছন: যুহরী ও ‘উরওয়াহ বেলন, “ইসরা ও িম‘রাজ হেয়িছল 

রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মিদনা যাওয়ার এক বছর 

আেগ”ন তাই এটা রিবউল আউয়াল মােস হেয়িছলন 

সু�ী েথেক বিেরত, িতিন বেলন: িহজরেতর েষাল মাস পসেবর হেয়িছল, 

ফেল যুল-�াদ মােস সংঘিটত হেয়িছলন  

হােফয আ�ুল গনী ইবন সুরর আল-মা�িদসী তার সীরাত �েপ 

একিট হাদীস উে�খ কেরেছন, যা সহীহ নয়: “ইসরা ও িম‘রাজ 

রজব মােসর সাতাশ সংঘিটত হেয়িছলন েকউ েকউ মেন কেরন, 

এটা রজেবর �থম জু�া বােরর রজনীেত অথরাৎ ‘আররগােয়ব’ এর 

রােত সংঘিটত হেয়িছলন এটা মানুেষর মােু বহল �চিলত 

িবদ‘আত, এর েকােনা িভি� েনই”ন  

আস-সাফফািরনী তার “শরেহ আ�ীদা” (২/২৮০) �েপ বেলেছন: 

ওয়াে�দী তার সসেষ বেরনা কেরেছন, “ইসরা ও িম‘রাজ নবুয়ােতর 
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�াদশ সেন সেতেরাই রমযান, শিনবার সংঘিটত হেয়িছল, যা 

িহজরেতর আঠােরা মাস পসেবর িছলন িতিন তার শাইখেদর েথেক 

আেরা বেরনা কেরন, রাসস�া�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

িহজরেতর এক বছর পসেবর রিবউল আউয়াল মােসর সেতেরা তািরখ 

রােত ইসরা ও িম‘রােজ েনওয়া হেয়িছলন আবু মুহা�দ ইবন হাযাম 

এমেতর উপর ইজমা দাবী কেরেছনন এটা ইবন আ�াস ও আেয়শা 

রািদয়া�াহ আনহমার মতন”  

অতঃপর িতিন ইবন জাওযী রহ. এর মত উে�খ কেরেছন: “এটা 

রিবউল আউয়াল বা রজব বা রমাদান মােস সংঘিটত হেয়িছলন” 

হােফয ইবন হাজার “ফাতহল বারী” (৭/২০৩) �েপ সহীহ বুখারীর 

িম‘রাজ অধযােয় উে�খ কেরেছন: “ইসরা ও িম‘রােজর বযাপাের 

‘উলামােয় িকরাম মতাৈনকয কেরেছন, যা দশিটরও অিধকন ত�ধয 

েথেক িতিন উে�খ কেরেছন, এটা িহজরেতর এক বছর পসেবর 

হেয়িছলন এ মতিট ইবন সা‘দ ও অনযানযরা বেলেছনন ইমাম 

নাওয়াবী এমেত খুব েজার িদেয়েছনন েকউ েকউ বেলেছন, এটা 

িহজরেতর আট মাস পসেবর, বা এক বছর, বা এগােরা মাস, বা এক 

বছর দু’মাস, বা এক বছর িতন মাস, বা এক বছর পাঁচ মাস, বা 

আঠােরা মাস, বা িতন বছর বা পাঁচ বছর পসেবর সংঘিটত হেয়িছলন 

আবার েকউ েকউ বেলেছন, ইসরা ও িম‘রাজ রজব মােস সংঘিটত 

হেয়িছল, এ মতিট ইবন আ�ুল বার বেলেছন, নাওয়াবী “আর-
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রাওদা” িকতােব এ মতেক শিিশালী বেলেছন।” িক� অেনেকই 
বেলেছন, “আর-রাওদা” িকতােব নাওয়াবীর এ কথা পাওয়া যায় নান  

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়াহ রহ. েথেক তার ছাষ ইবনুল 

কাইয়ুম “যাদুল মা‘আদ” িকতােব কিতপয় িদন, মাস ইতযািদর 

মযরাদা অধযেয় যা উে�খ কেরেছন তার জবােব শাইখ (ইবন 

তাইিময়াহ) বেলেছন: অতঃপর েলখক এখােন েয রােত ইসরা (ও 

িম‘রাজ) সংঘিটত হেয়িছল েস রােতর মযরাদা লাইলাতুল �দেরর 

েচেয় উ�ম বেলেছন; যিদ িতিন রাসস�া�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক েয রােত ইসরা করােনা হেয়িছল েস রাতেক 

সাধারেভােব উ�েত মুহা�দীর জনয লাইলাতুল �দেরর েচেয়ও 

েবশী মযরাদাবান মেন কেরন এবং এ রােত সালাত আদায় ও দু‘আ 

করা �দেরর েচেয়ও উ�ম মেন কেরন তাহেল তা বািতলন মুসিলম 

েকােনা ইমামই এ কথা বেলনিনন এটা �ীন ইসলােম ফাসােদর 

ধারাবািহকতার ফলাফলন তাও যিদ ইসরার রাত িনিদর� ভােব জানা 

েযতন অথচ ইসরার মাস, িদন বা দশক িনিদর�ভােব েকানটাই জানা 

যায় িন; বরং এর েরয়াওয়াত মুনকািত‘ ও নানারপন এ বযাপাের 

েকােনা িনভররেযাগয দিলল েনইন মুসিলমেদর জনয ইসরার রািষেত 

িনিদর� েকােনা নামায বা ইবাদেতর িবধান েনই”ন  

এমনিক িতিন এটাও বেলেছন: এ কথা পাওয়া যায় না েয, 

মুসিলমেদর েকউ ইসরার রািষেক অনযানয রািষ অেপকা ফিযলতপসের 
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বেলেছনন িবেশষ কের লাইলাতুল �দেরর রািষর তুলনায়ন সাহাবা 

ও তােবয়ীরা এ রােত িবেশষ েকােনা আমল কেরেছন বেল পাওয়া 

যায় নান তারা এ বযাপাের িকছু উে�খ কেরনিন, এজনযই এিট 

িনিদর�ভােব েকােনা রােত তাও জানা যায় না”ন   

এ সব িকছু ইসরা ও িম‘রােজর রাত িনধরারেে ঐিতহািসক িদকন 

আমরা আেলাচনা কেরিছ েয, ইসরা ও িম‘রােজর রাত, মাস বা বছর 

িনিদর�ভােব জানা যায় নান  

ি�তীয়ত: ইসরা ও িম‘রােজর রাতেক ঈেদর রাত মেন করা এবং 

এেত অনু�ান করা, আেলাচনা করা এবং ইসরা ও িম‘রাজ স�েকর 

মউদু‘ ও দ‘য়ীফ (বােনায়াট ও দুবরল) হাদীস বেরনা ইতযািদ পালন 

করা েয দীেন ইসলােম নতুন আিববার তথা িবদ‘আত এেত েকউ 

সোহ করেত পাের না, যিদ েস িনেজর �বৃি�র অনুসরে েথেক 

মুি থােক এবং এর বাকব অব�া জােনন েকননা এ রােত েকােনা 

অনু�ান সাহাবা বা তােব‘য়ীেদর যুেগ �চলন িছল নান ইসলােম 

িতনিট ঈদ ছাড়া েকােনা ঈদ েনই, তা হেলা: ঈদুল িফতর, ঈদুল 

আযহা ও জু�ার িদন, এটা সা�ািহক ঈদন এ িতনিট ঈদ ছাড়া আর 

েকােনা ঈদ ইসলােম েনইন  

আরও েজেন রাখা দরকার েয, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

�কৃত অনুসরে হেলা কথা ও কােজ তাঁর সু�তেক আঁকেড় ধরান যা 

েথেক বারে করা হেয়েছ তা েথেক িবরত থাকান অতএব েয বযিি 
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এর েচেয় েবশী করেব বা কম করেব েস রাসসেলর অনুসরেে �িট 

করলন িক� বািড়েয় েকােনা কাজ করা অিত জঘনয কাজন েকননা 

এ কােজর �ারা েস আ�াহ ও তাঁর রাসসেলর সামেন অ�গামী হেয় 

েগেছ বেল িবেবিচত হেয় যায়ন (যা শরীয়েত �� হারাম) তার জনয 

রেয়েছ মহাশািক যা মুসিলম ছাড়াও সব িবেবকবান েলাক বুুেত 

পােরন পিরপসের মু’িমেনর জনয এটাই যেথ� েয, েস আ�াহ তাঁর 

রাসসেলর মাধযেম েযসব িবধান শরীয়েতর অ�ভুরি কেরেছন েসগেলা 

আমল করেবন আর আ�াহ ও তাঁর রাসসল কতৃরক যা শরীয়তস�ত 

তা েথেক বাড়ােনাই হেলা অপসেরতান  

মু’িমেনর উিচত আ�াহর �ীেনর মেধয �বৃি�র চািহদা েমাতােবক 

নতুন িকছু সংেযাগ করা েথেক িবরত থাকান েকননা নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এ কাজ েথেক কড়াভােব িনেষধ কেরেছনন 

জু�ার খুতবােয় এিট িতিন েঘাষো কেরেছনন িতিন বেলেছন: 

ّمي«
م
ِننّ  �مْعُد، أ

ْ�م  َم يثن  خم مدن
ْ
ْ�ُ  ن ن، كنتميُب  نر ى ومخم ُهدم

ْ
ى نس ّ  ُ�مّسٍد، ُهدم َم ُمورن  وم

ُ ْ
 نأل

ي، ثميَُهم ّ  ُ�ْدم ُُ ةٍ  وم لمةٌ  ننْدبم الم    »َم

 “অতঃপর উ�ম হাদীস (কথা) হেলা আ�াহর িকতাব, আর উ�ম 

িহদােয়ত হেলা মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িহদােয়ত, 

সবেচেয় িনকৃ� কাজ হেলা �ীেনর মেধয িবদ‘আত (নতুন আিববার) 

করা, আর সব িবদ‘আত হেলা ��তা।” সহীহ মুসিলেম এভােব 



 

38 

বিেরত হেয়েছ১৪

1ন আর নাসাঈর বেরনায় আেছ, “সব ��তা যােব 

জাহা�ােম”১৫

2ন  

আিম আ�াহ তা‘আলার কােছ �াথরনা করিছ িতিন েযন আমােদরেক 

দুিনয়া ও আেখরােত দৃঢ়পদ রােখন, �কাশয ও েগাপন সব িফতনা 

েথেক িতিন েযন আমােদরেক মুি রােখন, অবশযই িতিন অিত 

দানশীন ও দয়াবানন  

আিম “সু�তেক আঁকেড় ধরা” শীষরক এ আেলাচনা মিদনা ইসলামী 

িব�িবদযালেয়র হল রেম বৃহ�িতবার রােত ৯/৭/১৪১৯ িহজরী 

তািরেখ কেরিছন আেলাচনার সময় হয়ত িকছু েবশী বা কম কেরিছন 

েলখক: 

মুহা�দ সািলহ আল-‘উসাইমীন 

১৩/৭/১৪১৯ িহজরীন  

                                                           
1 মুসিলম, হাদীস নং ৮৬৭ন  
2 নাসাঈ, িকতাবু সালািতল ঈদাইন, বাবু কাইফাল খুৎবা, হাদীস নং (১৫৭৮); 

ইবন মাজাহ, আল-মুকা�ামাহ, বাবু ইজিতনািবল িবদা‘ ওয়াল জাদাল, নং 

(৪৬)ন  
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��-উ�র 

িবসিল�ািহর রাহমািনর রাহীম 

স�ািনত িপতা শাইখ  মুহা�দ সািলহ আল-‘উসাইমীনেক তাঁর 

মহামসলযবান আেলাচনার জনয আ�াহ উ�ম �িতদান দান করনন 

আ�াহ তার ও তার ইলেমর �ারা ইসলাম ও মুসিলমেক উপকৃত 

করনন  

বাকেব আমােদর কােছ অেনক �� এেসেছন শাইেখর সময় 

অনুপােত আমরা িকছু �ে�র উ�র তার কােছ আশা করবন বাকী 

�� স�ািনত িপতা অনয েকােনা আেলাচনায় সময় েপেল হয়ত 

উ�র িদেবনন  

�থম ��: েহ স�ািনত শাইখ! আিম এক মসিজেদর ইমাম; িক� 

আিম েস মসিজেদ নামায পিড় নান আমার অপারগতা হেলা: আমার 

দািয়� খুবই ক�কর, আর মসিজদিট আমার বািড় েথেক অেনক 

দস েরন সুতরাং আিম েয েবতন েনই তার হকুম িক? �কাশ থােক 

েয, আমােদর এখােন অেনেকই আেছ যারা আমার মত এ কাজ 

কের থােকন আমার ও আমার মত অনযানযেদর জনয আপনার 

উপেদশ িক? 

জবাব: আ�াহ আপনােক বরকত দান করনন এটা খুবই গর�পসের 

একটা ��ন িকছু মানুষ মসিজেদ সরকারী ইমাম বা মুয়ািুেনর 

দািয়� েনয়, িক� িঠক মত েস দািয়� পালন কের না, অথচ 
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িনয়িমত েবতন েভাগ কেরন। অনয কাউেক অেধরক বা এর েচেয় কম 
েবতন িদেয় এ কাজ চািলেয় যান।  
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়া রহ. “আল ইখিতয়ারাত” এ 

“ওয়াকফ” অধযেয় উে�খ কেরেছন, এ ধরেের কাজ অনযায়ভােব 

স�দ ভকেন েস িনেজ একই কােজ অিধক েবতন েভাগ কেরন, 

অথচ অনযেক তার েচেয় কম িদেয় এ কাজ চািলেয় যানন  শাইখ 

রহ. সিঠক কথাই বেলেছনন  

আর যিদ জামাত তরক কের এবং তার পকয েথেক অনয েকউ 

জামাত কােয়ম না কের তেব তা আেরা জঘনয কাজন েস নামায না 

পড়ােল তার জনয উি মসিজেদর ইমাম হওয়া জােয়য েনইন অনয 

েকউ ইমামিতর দািয়� িনেবন  

এ �সো আেরা বলিছ: েয সব চাকুরীিজিবরা কমর�েল আসেত 

িবল� কের বা অনুপি�ত থােক, অথচ হািজরা খাতায় সিঠক সময় 

উে�খ কের, বা সময় েশষ হওয়ার আেগ অিফস েথেক েবর হেয় 

যায়, তােদর এ ধরেের কাজ করা হারাম, এটা আমানেতর 

পিরপপীন  

আমরা যিদ ধির েয, সা�ািহক উপি�িতর পিরমাে হেলা ৩৫ ঘ�া, 

িক� েস �িতিদন এক ঘ�া কের িবল� করল, ফেল ৩৫ ঘ�া 

েথেক ৫ ঘ�া কেম েগলন তাহেল িকভােব তার পসের েবতন েনয়া 

জােয়য হেব? িঠক একই বযিিেক যিদ তার িনধরািরত ১০০ টাকা 
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েবতন েথেক িকছু টাকা কতরন কের রাখেল েস িক তা চাইেব না? 

তাহেল েকন তার কাছ েথেক ওয়াদাপসরে ও িনয়মানুবিতরতা চাওয়া 

হেব না? একথা সকেলই জােন েয, েকউ সময়মত উপি�ত ও 

��ােনর অভযাস গেড় তুলেল এটা তার জনয কিঠন নয়ন িক� 

িনেজেক অলস িহেসেব গেড় তুলেল তার জনয অিপরত দািয়� পালন 

করা দুরহ বযাপার হেয় পড়েব। নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

েথেক বিেরত আেছ, িতিন বেলেছন:  

وُا  لميام  ُُ َّ  ن ن  رم يْهن  ن ُ  صم
غم غّمم  بم ُم نُ «: وم ُسْؤمن

ْ
ونّي، نس

قم
ْ
ْ�ٌ  نل ّب  خم حم

م
أ   وم

م
نم  ن ن  ِنل  من

نن  ُسْؤمن
ْ
، نس �ن  نسّضعنيفن

ّ  وم ُُ  ٌ�ْ م  نْحمنْص  خم ي عم ، مم ُع م نْ  �مغْفم تمعن ُْ ن   نني ن  وم
م
ال ْز، وم  َمْعجم

�ننْ  ينم م  وم صم
م
ٌء، أ ْ موْ  َمُقْل  َمالم  شم ِّ  س

م
ُت  َ

ْ
غ عم نم  �م ن كم ذم ن، كم ذم �م نْ  وم �ن

لم رُ  لُْل  وم  ن ن  لمدم
ي مم يءم  وم ، شم عملم ِننّ  �م

موْ  َم لم  َمْفتمحُ  س سم ينن  �م  »نسّشْيطم

“মজবুত ঈমানদান আ�াহর িনকট দুবরল ঈমানদার অেপকা উ�ম ও 

ি�য়ন অবশয �েতযেকর মেধযই ভােলা ৈবিশ�য িবদযমানন েতামার 

পেক যা উপকারী ও কলযােকর, েস বযাপাের আ�হী হওন আ�াহর 

িনকট সাহাযয কামনা কেরান িহ�তহারা হেয়া না, েকােনা িবপেদ 

পড়েল এরপ বেলা না, যিদ এটা করতাম তাহেল এরপ হেতা (বা 

হেতা না)ন বরং এ কথা বেলা: আ�াহর তাকদীের এটাই িছলন িতিন 
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যা েচেয়েছন তাই হেয়েছন কারে “যিদ” শ� শয়তােনর কাজ উ�ুি 

কের েদয়”ন১৬

1 

আল-কুরআেন এেসেছ:  

﴿  َّ ِ ََۡت  ٔۡ �ۡسَ�  َمنِ  َخۡ�َ  ِ ُّ  َج مِ�ُ  �ۡلَقوِ
َ
 ]  ٢٦: نلقصص[ ﴾ ٢ �ۡ�

“িন�য় আপিন যােদরেক মজুর িনযুি করেবন তােদর মেধয েস 

উ�ম, েয শিিশালী িব�ক।” [সসরা আল-কাসাস: ২৬]  

েয বযিি কােজ না িগেয় িবছানায় এক বা দু’ঘ�া ঘুিমেয় থােক 

তাহেল তার আমানতদািরতা েকাথায়? �েতযক মানুেষর জনয 

ওয়ািজব হেলা, েস িনেজর িহেসব িনেজ িনেব এবং আ�াহেক 

ভয় করেব।  
ি�তীয় ��: তাওয়াফকারী যিদ তাওয়াফ অব�ায় অপিবষ হয় 

এবং েস তার উমরার তাওয়াফ চািলেয় যায়, তাহেল তার উমরা 

িক সহীহ হেব? 

জবাব: আেলমেদর েকউ েকউ পিবষতােক তাওয়াফ সহীহ 

হওয়ার শতর বেলেছনন তােদর মেত উি বযিির উমরা সহীহ 

হয়িনন তাই তেব েস ইহরাম অব�ােতই থাকেবন সুতরাং 

(েযেহতু �কৃতপেক ইহরাম অব�ায় আেছ তাই যিদ েস অপিবষ 

অব�ায় উমরা কের ইহরােমর কাপড় খুেল সাধারে েপাষাক 

                                                           
1 মুসিলম, হাদীস নং ২৬৬৪ন  
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পেরেছ এবং ম�ার বাইের চেল  এেসেছ,  তাই) তার উিচত 

হেব পিরধােনর কাপড় খুেল েফলেব এবং ইহরােমর কাপড় 

পড়েবন আবার ম�া যােব, অতঃপর তাওয়াফ, সায়ী’, চুল হলক 

বা কসর করেবন  

আবার আেলমগেের েকউ েকউ বেলেছন, পিবষতা তাওয়ােফর 

জনয শতর নয়ন শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়া রহ. এ মতেক 

�হে কেরেছনন এ মেতর িভি�েত উি বযিির উমরা সহীহ 

হেব; েকননা তার তাওয়াফ সহীহ হেয়েছ, আর যার তাওয়াফ 

সহীহ তার উমরা পসের হেয় েগেছন 

তৃতীয় ��: েকােনা েকােনা মুসিলম েদেশ �চলন আেছ েয, 

আশাপসরে েযমন: পেদা�িত লাভ, চাকরী পাওয়া ইতযািদ উে�েশয 

সি�িলতভােব কুরআন খতম করা হয়ন এর হকুম িক? 

অনু�হপসব রক আমােক এ স�েক র বলুনন আ�াহ আপনােদরেক 

বরকত িদনন  

জবাব: �কাশ থােক েয, আল-কুরআন হল মহান আ�াহর 

কালামন েয বযিি তা িতলাওয়াত করেব তার �িত হরেফ দশ 

েনকী বা তেতািধক সাওয়াব হেবন আর েয িজিনস �ারা 

আেখরােতর সাওয়ােবর �তযাশা করা হয়, তা �ারা দুিনয়ার 

�িতদান আশা করা যায় নান অতঃপর যারা বেলন েয, কুরআন 

িতলাওয়াত চাকুরী লাভ বা বযবসায় উ�িত ইতযািদর অসীলা?! 
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কুরআন সব েরােগর ঔষধ, অ�েরর েরােগর ঔষধন শারীিরক 

েরােগরও ঔষধন িক� কুরআন িতলাওয়াত িরিজেকর অসীলা এ 

বযাপাের েকােনা দিলল আেছ? িরিজেকর অসীলা হেলা তাকওয়া 

বা আ�াহ ভীিতন েযমন: আ�াহ তা‘আলা বেলছেন,   

ّتقِ  َوَمن ﴿ َُ  َ َّ َعل � ۥ َ�ۡ ا ّ�ُ َٗ ََ زُۡقهُ  ٢ َ�ۡ َۡ َتِسُبۚ  َ�  َحۡيُث  مِنۡ  َو�َ ۡ�َ ٣ ﴾ 
 ]  ٣  ،٢: نلطالق[

“েয আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কের, িতিন তার জনয উ�রেের পথ ৈতরী 

কের েদনন এবং িতিন তােক এমন উৎস েথেক িরযক িদেবন যা েস 

ক�নাও করেত পারেব না”। [সসরা আত-তালাক: ২-৩] 

অতএব আমরা বলব, যারা কুরআন িতলাওয়াতেক দিলল ছাড়াই িরিজেকর 

অসীলা বািনেয়েছ, তােদরেক িজেজস করব: আপনােদর দিলল েকাথায়? 

আ�াহ ভীিত িরিজেকর অসীলা, এটা সতযন েকননা আ�াহ বেলেছন:  

ّتقِ  َوَمن ﴿ َُ  َ َّ َعل � ۥ َ�ۡ ا ّ�ُ َٗ ََ زُۡقهُ وَ  ٢ َ�ۡ َۡ َتِسُبۚ  َ�  َحۡيُث  مِنۡ  �َ ۡ�َ ٣ ﴾ 
 ]  ٣  ،٢: نلطالق[

“েয আ�াহেক ভয় কের, িতিন তার জনয উ�রেের পথ ৈতরী কের েদনন 

এবং িতিন তােক এমন উৎস েথেক িরযক িদেবন যা েস ক�নাও করেত 

পারেব না”। [সসরা আত-তালাক: ২-৩] 

 চতুথর ��: িকছু েলাক বেলন েয, অিধকাংশ মানুেষর আমল েস কাজিট 

সহীহ হওয়ার দিললন তারা িনে�াি হাদীস �ারা দিলল েপশ কেরন:  

يُْ�مْ "
َ
وَادِ  َعل َّ ْ�َظمِ  ِِلس

َ ْ
"األ  “েতামরা অিধকাংশ মানুেষর জামােতর অনুসরে 

কেরা।” এ বযাপাের আপনার মতামত িক? 
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জবাব: তােদর এ দিলল সহীহ নয়; েকননা আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:  

ءٖ  ِ�  َ�ٰزَۡ�تُمۡ تَ  َََِِ ﴿ َُّدوهُ  َ�ۡ ََ  �َِِ  ِ َّ َُّسولِ  �  ]  ٥٩: نلننيء[ ﴾ ٥ وَ�ر
“অতঃপর েকােনা িবষেয় যিদ েতামরা মতিবেরাধ কর তাহেল তা 

আ�াহ ও রাসসেলর িদেক �তযাপরে করাও” [সসরা িনসা: ৫৯] এখােন 

িবেরাধ েদখা িদেল কার িদেক �তযাবতরন করেত বেলেছ? আ�াহ ও 

তাঁর রাসসেলর িদেকন কুরআেন একথা বলা হয়িন েয, “অিধকাংশ 

েলােকর িদেক �তযাপরে করাও”। এখােন সংসেদ েভাট বা এরপ 

েকােনা িবষেয়র বযাপার নয়; বরং আমােদর দিলল হেলা আ�াহর 

িকতাব ও রাসসেলর সু�াহন আমােদর জনয ফরয হেলা, আ�াহর 

িকতাব ও রাসসেলর সু�েহর দিলল �ারা যা সাবযক হয় েসিদেক 

�তযাপরে করা, যিদও েস মেতর উপর একজন মাষ েলাক পাওয়া 

যায়ন  

غميُْ�مْ " ندن  بم من  ننيسّنوم ْ�ظم
م ْ
 "نأل

আর উিিিট যিদ �মািেত হাদীস হয়, তেব এর �ারা উে�শয হেলা, 

“সতয অনুসারী অিধকাংশ মুসিলেমর জামাত” েকননা   نألبظم �ারা 

শধু অিধকাংশ বুুায় না; বরং মযরাদার িবচাের বড় বুুায়ন  আর 

মযরাদার িবচাের বড় েতা তারাই যােদর কথা ও কাজ কুরআন ও 

সু�াহ েমাতােবক হয়ন এ বযাখায় তখনই হেব যখন উি উিিিট 



 

46 

সহীহ হাদীস হেবন আমার ধারো এটা ইবন মাস‘উদ বা অনয কােরা 

বােীন১৭

1 

প�ম ��: বযাংেক ইদা‘ (জমাকরে) রাখার হকুম িক? 

জবাব: �েয়াজেন বযাংেক ইদা‘ (আমানত জমা) রাখেত েকােনা 

অসুিবেধ েনইন েকননা িকছু মানুষ দিলল েদয় েয, ঘের িনেজর 

কােছ অথর রাখাটা িবপদজনকন ফেল িনরাপ�ার জনয তারা বযাংেক 

জমা রােখন  

বযাংক যিদ শধু সুদ িভি�কই েলনেদন কের তেব আমরা বলব, এ 

ধরেের বযাংেক কখনও অথর জমা রাখেবন নান িক� সুদ ছাড়া অনয 

েকােনা খােত জমা রাখেত পােরন এ েকেষ তার জমাকৃত অথর 

হালাল ও হারােমর সােথ িমিলত হেয় যায়ন হািরেয় যাওয়ার ভয় 

থাকেল এ ধরেের েকেষ জমা রাখা জােয়যন িক� এমতাব�ায় 

বলব, েয সব বযাংক তুলনামসলক কম সুেদর েলনেদন কের েস 

বযাংেক জমা রাখা উিচতন  

এখােন আিম একিট গর�পসের িবষয় সতকর করব: বযাংেক অথর জমা 

রাখােক মানুষ ইদা‘ বা ‘আমানত’ বেল, িক� এটা সিঠক নয়ন 

েকননা আেলমেদর মেত, আল-ওয়ািদয়া হেলা: “একজন অনয 

কাউেক তার স�দ আমানত রাখেত েদয়া, েস উি স�দ খরচ 

                                                           
1 মুসনােদ আহমদ: ৪/২৭৮ন 
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করেবনা”, পকা�ের বযাংেক স�দ রাখা হেলা: “বযাংেকর লকাের 

স�দ জমা রাখা এবং বযাংক েবচােকনার কােজ উি স�দ খরচ 

করেব”ন এটােক উলামা িকরাম করজ বা ঋে বেলন এজনযই 

িফকেহর িকতােব এভােব নস এেসেছ, েকউ যিদ অনয কােরা কােছ 

তার স�দ জমা রােখ, অতঃপর েস উি মাল খরেচর অনুমিত েদয় 

তেব তা অদীয়া‘ েথেক কেজর রপা�িরত হেয় যােবন অদীয়া‘ আর 

কেজরর মেধয পাথরকয হেলা, আমানতকারীর অবেহলা বযতীত অদীয়া‘ 

ন� হেল কিতপসরে িদেত হয় নান িক� কেজরর েকেষ সব 

অব�ােতই কিতপসরে িদেত হয়ন  

ষ� ��: আমরা �ায়ই একিট কােয়দা শেন থািক েয, “আমরা েয 

িবষেয় একমত েস িবষয়গেলােত ঐকয থাকব”, আর “েয বযাপাের 

মতাৈনকয করব েস বযাপাের এেক অপেরর কােছ ওজর েপশ 

করব”ন এ কথািট কতটুকু সিঠক? 

জবাব: আপনার �ে�র �থম অংশিট সহীহ, তা হেলা “আমরা েয 

িবষেয় একমত েস িবষয়গেলােত ঐকয থাকব”ন আর ি�তীয় অংেশর 

িবকািরত বযাখযা হেলা:  

আমরা েয িবষেয় মতাৈনকয করব েসিট যিদ এমন হয় েয, 

একপেকর িনকট সহীহ দিলল আেছ, (অপর পেকর কােছ েকােনা 

দিলল নাই) এবং এ মতাৈনকযিট ইজিতহািদ েকােনা িবষয় নয়, েস 

েকেষ বলব: যােদর কােছ দিলল নাই তােদরেক ভুল না বেল িবরত 
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থাকব নান েযমন: েকউ যিদ আ�ীদাগত িবষেয় মতাৈনকয কের তেব 

আমরা চুপ থাকব নান েকননা, -আলহামদুিল�াহ- আি�দার 

মসলনীিতসমসহ জাত, সালােফ সােলহীন এর মসলনীিতর বযাপাের 

ঐকযমত, অতএব, যারা এর িবেরাধী হেব তােদর িবেরািধতা আমরা 

করবন  

অপরিদেক, ইজিতহাদিভি�ক িফকিহ মাস’আলাসমসেহ উি কথািট 

িঠক আেছন ইজিতহাদিভি�ক মাসআলায় আমরা কােরা িবেরািধতা 

করব নান েকননা িবেরাধীেক �তযাখযান করা মােনই হেলা তুিম যা 

বেলছ তাই সিঠক এবং েতামার িবেরাধী েলােকর মতিট ভুলন অথচ 

তুিম েযটা বেলছ তােত েযমন ভুেলর স�াবনা রেয়েছ, েতমিন 

অপরপেকরও ভুেলর স�াবনা রেয়েছন  

অতঃপর, মানুষ যিদ তার মেতর উপরই অনযেক চলেত বেল এবং 

অেনযর মতেক �া� বেল তেব েস িনেজেক িরসালােতর আসেন 

সমাসীন করলন েকননা রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামই শধু 

িন�াপন আর েতামার বা অেনযর ইজিতহাদ ভুল ও সিঠক দুেয়র 

স�াবনা থােকন  

িক� সমসযা হেলা, িকছু েলাক এ �হেেযাগয মতাৈনকয উপর তােদর 

স�কর�াপন ও স�করচুযিত �াপন কের এবং মানুেষর কােছ এটােক 

িনানীয় কের েতােলন অথচ মাসআলািট এমন েয তােত ইজিতহাদ 

তথা মত �কােশর অবকাশ রেয়েছন (যারা এ মতপাথরেকযর উপর 
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িনভরর কের স�করচুযিত ও স�কর�াপন কের থােক) তােদর 

একাজিট ভুলন এিট সাহাবােয় িকরামেদর পপা নয়ন সাহাবােয় 

িকরাম –রািদয়া�াহ ‘আনহম- অেনক িবষেয় মতাৈনকয কেরেছনন 

এতদসে�ও তারা েকউ কােরা বযাপাের খারাপ (সমােলাচনামসলক) 

কথা বেলনিন, কাউেক পথ��ও বেলন িনন উপি�ত অিধকাংেশর 

িনকটই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আহযােবর যু� েথেক 

�তযাবতরেনর সময় সাহাবােদর মতাৈনেকযর ঘটনািট অজানা নয়ন 

বনী কুরাইযার ইয়াহসদীরা আহযােব অংশ�হেকারীেদর একদল, িক� 

তারা অিাকার ভা কেরিছলন ফেল রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর কােছ িজবরীল এেস তাঁেক বনী কুরাইযা েগােষর 

অিভমুেখ রওয়ানা হওয়ার িনেদরশ েদনন ফেল রাসসল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবােদরেক বনী কুরাইযা েগােষর অিভমুেখ 

যাষা করার িনেদরশ েদন, এবং িতিন তােদরেক বলেলন:  

ّ  الم « غّ�م دٌ  يُصم حم
م
ْصم  أ   نلعم

ّ
�ن  فن  ِنال

ةم  نم �ْظم  »لُمم

“েতামােদর েকউ েযন বনী কুরাইযায় না িগেয় আসেরর নামায 

আদায় না কের”।१८F

1 ফেল তারা সকেল েবর হেলা এবং পেথ 

আসেরর নামােযর ওয়াি হেলান তােদর একদল বলল: আমরা 

নামায আদায় কের িনেবা, যােত ওয়াি েশষ হেয় না যায়ন 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নং ৯৪৬ন  
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আেরকদল বলল: আমরা এখন নামায পড়েবা না, েকননা রাসস লু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ّ  الم « غّ�م دٌ  يُصم حم
م
ْصم  أ  ِن  نلعم

ّ
�ن  فن  ال

ةم  نم �ْظم  »لُمم

“েতামােদর েকউ েযন বনী কুরাইযায় না িগেয় আসেরর নামায 

আদায় না কের”। ফেল একদল নামায পড়েলা এবং অনযদল িবল� 

করল। নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর কাউেকই 

�তযাখযান কেরনিন এবং িতর�ার কেরনিনন তারা িনেজরা িনেজেদর 

মেধয েকােনা মতাৈনকয কেরনিন এবং অনযেক েকউ পথ��ও 

বেলনিনন  

অতএব, ইজিতহাদিভি�ক মতিবেরাধপসের মাসআলার েকেষ মানুষ 

অনযেক তার মেতর উপর চালােনা জােয়য নয়ন েস এ কাজ করা 

মােন িনেজেক রাসসল দাবী করান তেব ইজিতহাদ িনভরর নয় –িবেশষ 

কের আি�দাগত- এমন মাস’আলার েকেষ অেনযর ভুল েমেন 

েনওয়া জােয়য নয়ন  

স�ম ��: আ�াহর নাম "الغفور আশ-শাকুর েক  "اسشكور"  "  আল-

গাফুর িদেয় তাফিসর করা িক জােয়য? এ দুেয়র মােু পাথরকয িক? 

এবং  اسمحةআর-রহমাহ েক  إرادة اإلحَلنইহসােনর ইরাদা করা �ারা 

তাফিসর করা জােয়য?   
জবাব: এিট জােয়য েনইন আ�াহর নাম  আশ-শাকুর েক  "نسشكور" 

"نلافور "  আল-গাফুর িদেয় তাফিসর করা জােয়য েনইন েকননা 
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 আশ-শাকুর অথর হেলা িযিন �শংিসত কােজর িবিনমেয়  "نسشكور"

কাউেক �িতদান দান কেরনন আর نلافور" " আল-গাফুর অথর হেলা 

বাাার গনাহ েগাপনকারীন দুেয়র মােু পাথরকয হেলা, েয তার 

অনুগতয কের িতিন তােক িবিনময় দান কেরনন আর গফুর হেলা েয 

তার অবাধয িতিন তােকও কমা কেরনন অতএব, একিটেক অনযিট 

�ারা বযাখযা করা জােয়য নয়ন েকননা দুেয়র মােু �� পাথরকয 

িবরাজমানন  

আর �ে�র ি�তীয় অংশ اسمحة আর-রহমাহ েক  اإلحَلنإرادة  

‘ইহসােনর ইরাদা বা ইাা করা’ �ারা তাফিসর করা জােয়য? ব�ত: 

"نلافور আর-রাহমাহ অেথরর সােথ আশ-শাকুর ও نسمحة " আল-গাফুর 

এর মাসআলার েকােনা স�েকর েনইন েকননা نسمحة আর-রহমাহ 

অথর: আ�াহ তা‘আলা বাাার জনয িনয়ামত বেয় আনা ও তােদর 

েথেক অকলযাে দস ের রাখার মাধযেম দয়া কেরনন  

 ইহসােনর ইাা ِرندة نإلحنين আর-রহমাহ এর তাফিসর نسمحة

েপাষে করা, এটা ভুল বযাখযান েকননা ইহসােনর ইাা করা 

রহমেতর আবশযক িবষয়, িক� এটা  য়ং রহমত নয়ন আর-রহমাহ 

আ�াহর যাতী বা স�াগত গেন িতিন যােক ইাা তােক দয়া কেরনন 

তাঁর রহমেতর �িতি�য়া ও ফল হেলা: সৃি�কুেলর �িত রহমেতর 

ইাা েপাষে করান  
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তাই نسمحة আর-রহমাহ (দয়া) এর তাফিসর ِرندة نإلحنين (ইহসােনর 

ইাা েপাষে করা) �ারা করা জােয়য েনইন এমনিক ইহসান �ারাও 

রহমেতর বযাখযা করা জােয়য েনইন েকননা এগেলা রহমতেক 

আবশযককারী িবষয়,  য়ং রহমত নয়ন  

অ�ম ��: পুরষ জীব জ�র বীযর �য় কের �ী জ�র মােু �েবশ 

কিরেয় জ� েদয়ােনা জােয়য আেছ?  

জবাব: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:   

ّ  �م�م « َّ  نّلبن ْيهن  ن ُ  صم
غم غّمم  بم ُم نْ  وم ْنبن  �م

ْحلن  بم
 »نلفم

“নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম পশেক পাল েদওয়া বাবদ 

িবিনময় িনেত িনেষধ কেরেছন।” ১৯F

1 

উপিরউি কাজিট একই ধরেের, বরং িনেষেধর েকেষ এর েচেয়ও 

জঘনযন েকননা পশেক পাল িদেল মদরার কিত হেত পােরন আর এ 

েকেষ েকােনা কিত হয়নান যারা মুসিলম নয় তােদর এ ধরেের 

কাজ েকােনা ধতরবয নয়ন েকননা তােদর এ সব কােজ েকােনা িকছু 

আেস যায় নান পশ পােলর মত এ ধরেের কাজও নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেষধ কেরেছনন  

এর েচেয়ও মারা�ক হেলা: যােদর �ে েথেক স�ান জ� েনয় না 

তােদর জনয অনয পুরষ েথেক বীযর িনেয় নারীর গেভর িদেয় স�ান 

                                                           
1 বুখারী, ২২৮৪, মুসিলম, হাদীস নং ১৫৬৫ন  
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েনয়া আেরা মারা�ক গনাহন আ�াহর কােছ আমরা এ কাজ েথেক 

পানাহ চাইন  

নবম ��: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বােী "إن  َ َّ َق  ا
َ
 َخل

"ُصوَرتِهِ  َعَ  آَدمَ   এর সালেফ সােলহীনেদর সিঠক বযাখযা িক? দয়া কের 

জানােবন, আ�াহ আপনােদরেক উ�ম �িতদান িদনন  

জবাব: ��টা খুবই গর�পসেরন ��িটর জনয নয়, বরং আমােদর 

জনয ফরয হেলা: আ�াহর িসফাত স�েকর কুরআন ও হাদীেস 

েযভােব এেসেছ েসভােবই ঈমান আনান আমরা একথা িজেজস 

করব না: িকভােব? েকন? েকননা এ সব গােয়বী িবষেয় �� করা 

ও গভীের �েবশ করা কখেনা কখেনা মানুষেক �ংস কের, ফেল 

েস এ সবেক অ ীকার কের বা একটা রপ িদেত েচ�া কেরন  

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বােী "م  ِن َّ غمقم  ن مم  خم م  آدم  عم

رنهن  "ُصورم  “আ�াহ আদম আলাইিহ সালামেক তাঁর আকৃিতেত সৃি� 

কেরেছন” অনয েরওয়ােয়েত এেসেছ: »صورة ع آدم خغق ن  ِن 

»نسمحن  “আ�াহ আদম আলাইিহস সালামেক রহমােনর আকৃিতেত 

সৃি� কেরেছন” ২০F

1 এ শ� বুখারীেত এেসেছন সাহাবা িকরামগে িক 

রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক এর অথর িজেজস কেরেছন 

নািক তারা এগেলােক �হে কেরেছন ও আ�সমপরে কেরেছন? 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নং ৬২২৭ন  
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জবােব বলব, তারা িন�য় ি�তীয়িট কেরেছন অথরাৎ তারা এগেলােক 

কবুল কেরেছনন আমরা একথা জািন না েয, েকােনা সাহাবা বেলেছ: 

“েহ আ�াহর রাসসল সুরত �ারা উে�শয িক”? বরং তারা েকােনা �� 

না কের কবুল কেরেছনন এ েকেষ তারা একিট মসলনীিত বািনেয় 

িনেয়েছন, েসটা হেলা: আ�াহেক েকােনা িকছুর মত মেন না করান 

েকননা আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:  

ۡيَس  ﴿  ]  ١١: ىنسشور[ ﴾ ١ �ۡ�َِص�ُ  �رّسمِيعُ  َوُهوَ  ءٞۖ َ�ۡ  َكِمۡثلِهِۦ لَ
“তাঁর (আ�াহর) মত িকছু েনই, আর িতিন সবরেোতা ও সবর��া।” 

[সসরা আশ-শসরা: ১১] 

এমনিক যিদও আমরা েকােনা সসরত বা রেপর কথা বিল তবুও 

একথা দৃঢ়ভােব বলা যায় েয, িতিন মাখলুেকর রেপর সােথ সামমসয 

রােখন নান আর আদম আলাইিহস সালাত ওয়াসসালােমর আকৃিত 

আ�াহর আকৃিতর সদৃশ নয়ন 

েতামরা লকয কেরছ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বােী:  

ّوُا «
م
ةٍ  أ م  نلمّغةم  رمْدُخُل  ُزْممم ةن  عم من  ُصورم

سم ْغمةم  نلقم
م
 »نلمْدرن  ل

“�থম েয দলিট জা�ােত �েবশ করেব তােদর েচহারা পসিেরমা 

রােতর চাঁেদর নযায় হেব” ২১F

1 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নং ৩২৪৫, মুসিলম, হাদীস নং ২৮৩৪ন  
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এখােন রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপিরউি বােী �ারা 

িক সদৃশ অতযাবশযক কের? আমরা িব�াস কির েয, আ�াহ তা‘আলা 

আদম আলাইিহস সালামেক তাঁর আকৃিতেত সৃি� কেরেছন, তেব 

িনে�াি আয়ােত হাকীেমর �ারা �মািেত েয তা েকােনা সদৃশ ছাড়া:  

ۡيَس  ﴿ ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَ ءٞ  ]  ١١: ىنسشور[ ﴾ ١ �ۡ�َِص�ُ  �رّسمِيعُ  َوُهوَ  َ�ۡ
“তাঁর (আ�াহর) মত িকছু েনই, আর িতিন সবরেোতা ও সবর��া।” 
[সসরা আশ-শসরা: ১১] 

িকছু সালাফ উলামােয় িকরাম বেলেছন: এখােন আকৃিত বলেত 

বুুােনা হেয়েছ: আ�াহ তা‘আলা এ সসরত বা রপিট সেবরা�ম 

অবয়েব পছা কেরেছনন িতিন মানুষেক সৃি� কেরেছন, তােক 

আকৃিত দান কেরেছন এবং পুনিবরনযাস কেরেছনন অতএব আ�াহ েয 

আকৃিতেক িনেজ যথাযথ ত�াবধান কেরেছন তােক অসুার গািল 

েদওয়া বা তােক আঘাত করা সমীিচন নয়ন   

তেব �থম মতিটই েবশী িনরাপদ। েকননা ি�তীয় মেত তা’বীল বা 
অপবযাখযার আেয় েনওয়া হেয়েছন অতএব আমরা একথা �হে 

করব েয, আ�াহ তা‘আলা আদম আলাইিহস সালামেক তাঁর 

আকৃিতেত সৃি� কেরেছন, তেব েকােনা সদৃশ বযতীতন  

দশম ��: কিতপয় িবজ উলামােয় িকরাম বেলন েয, কুরআেনর 

মাজায না থাকার সবেচেয় বড় দিলল হেলা: মাজােযর নফী করা 

জােয়যন িক� কুরআেন এমন িকছু নাই যা নফী করা যায়ন  
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আমার কােছ আর একিট িবষয় খটকা লােগ েয, কুরআেন অেনক 

খবর বা সংবাদ আেছ, আর খবর বলা হয় যার বাহকেক সতযবািদ 

বা িমথযাবািদ বলা যায়ন অথচ কুরআেন এমন িকছু েনই যা িমথযা 

�িতপ� করা যায়ন দয়া কের জানােবনন জাযাকুমু�াহ খাইরানন  

জবাব: খবেরর বযাখযায় উলামা িকরামেদর কথার অথর হেলা: 

সংবাদদাতােক একথা বলা যােব েয, েস সতযবািদ বা িমথযাবািদ, 

তােদর কথার উে�শয হেলা, খবরদাতার িদেক না তািকেয়  য়ং 

খবরটান অথরাৎ সংবাদদাতার িদেক িবেবচনা না কের শধু সংবাদেক 

িবেবচনা কেরই তা বলা হেয় থােকন অথরাৎ খবর�দানকারীর 

বযাপাের এটা বলা যােব না েয, েস সতযবািদ িকংবা িমথযাবািদন 

সংবােদর িদক েথেক; এর সংবাদদাতার িহেসেব নয়ন উদাহরে রপ 

বলা যায়, আ�াহ তা‘আলা �দ� খবেরর েকেষ এ কথা বলা যােব 

না েয, এেত িমথযার স�াবনা রেয়েছন অপরিদেক মুসাইলামাতুল 

কাযযাব, েয িনেজেক নবী দাবী কেরিছল তাঁর কথােক বলা যােব না 

েয, এেত সেতযর স�াবনা রেয়েছন  

আর কুরআেন বা অনয েকেষ মাজােযর বযাপাের বলব: এটা 

আেলমগেের মতাৈনেকযর �ানন এ বযাপাের তােদর অেনক 

মতিবেরাধ আেছন তেব আমােদর একথা জানা উিচত েয, শে�র 

নানা অথর আেছন িসয়া� তথা কথার পসবরাপর ধরেই অথর িনধরারে 
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কেরন একিট শ� এক �ােন এক অথর �দান কের, িক� েসিট 

আবার পসবরাপর ধরেের কারেে অনযষ আেরক অথর �দান কেরন  

যখন আমরা বলব: এটা শে�র হাি�কত তথা মসল অথর, তখন 

আমােদর অেনক সমসযার সমাধান হেয় যায়ন েকননা কুরআেন 

বিেরত  �َِة� َۡ  আল-�ারইয়া শ�িট �ােমর অিধবাসী ও জনপদ দু  �ۡلَق

অেথরই বযব্ত হয়ন অতএব, আ�াহর বােী:  

ْ  ِِنّا ﴿ ۡهلِ  ُمۡهلُِكٓوا
َ
ِ  أ َ�ةِ�  َ�ِٰذه َۡ  ]  ٣١: نلعغكبوت[ ﴾ ٣ �ۡلَق

“িন�য় আমরা এ জনপেদর অিধবাসীেদরেক �ংস করব”, [সসরা 

‘আনকাবসত: ৩১] এখােন   �َِة� َۡ  ারা জনপদেক বুুােনা হেয়েছন� �ۡلَق

আবার কুরআেন আেরক জায়গায় বলা হেয়েছ:  
�َةَ  لِ  َٔ َوۡ�  ﴿ َۡ ف[ ﴾ ٨ �ِيَها ُكّنا �ّلِ�  �ۡلَق  ]  ٨٢: يُو

‘আর েয জনপেদ আমরা িছলাম তােক িজজাসা করন” [সসরা ইউসসফ: 

৮২] এখােন  �َِة� َۡ  ারা জনপেদর অিধবাসীেক বুুােনা হেয়েছন� �ۡلَق
সুতরাং েদখুন একই শ� এক �ােন অথর হেলা জনপদ, আর অনয 

�ােন অথর হেলা অিধবাসীন  

েকােনা িবেবকবােনর পেক একথা বলা সমীচীন হেব না েয, ইয়াকুব 

আলাইিহস সালােমর স�ােনরা তােদর িপতার সােথ কথা:  

�َةَ  لِ  َٔ َوۡ�  ﴿ َۡ ف[ ﴾ ٨ �ِيَها ُكّنا �ّلِ�  �ۡلَق  ]  ٨٢: يُو
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“আর েয জনপেদ আমরা িছলাম তােক িজজাসা করন” [সসরা 

ইউসসফ: ৮২] এখােন  �ِة�َ َۡ  ,ারা একথা বুুােনা স�ব নয় েয� �ۡلَق
ইয়াকুব আলাইিহস সালাম জনপেদ িগেয় েসখানকার েদয়ােলর কােছ 

িজেজস করেব, এটা কখনও উে�শয হেত পাের নান 

ইবন তাইিময়া রহ. এর মত হো েয, আরিব ভাষা ও কুরআেন 

মাজায েনইন েকননা শে�র অথর তার িসয়া� তথা পসবরাপর ধরে 

বুেু অথর িনধরািরত হয়ন যখন পসবরাপর ধরে (িসয়া�) �ারা অথর 

িনধরািরত হেব তখন হাি�কতই উে�শয হেব, ফেল আর েকােনা ি�ধা 

থােক নান  

যারা বেলন েয, কুরআেন মাজায আেছ তারা িনে�াি আ�াহর বােী 

�ারা দিলল েদন,  

َدا ﴿ ََ َداٗر� �ِيَها َََو َ يَُِ�دُ  َِ
َ
َّ  أ  ]  ٧٧: نسكهف[ ﴾ ٧ يَنَق

“অতঃপর তারা েসখােন একিট �াচীর েদখেত েপল, যা পেড় 

যাওয়ার উপ�ম হেয়িছল।” [সসরা আল-কাহফ: ৭৭] 

তারা বেলন, ইরাদা শধু যােদর অনুভস িত আেছ তােদর েকেষই 

বযবহার হয়ন েদয়ােলর েকােনা অনুভস িত েনইন এটা তােদর মতন 

িক� আমরা বলব: েদয়ােলর ইরাদা আেছন েকননা নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম উহদ পাহাড়েক বেলেছন:  

ن« ذم ّبغمي ُجبميٌْل  هم ن ّبهُ  ُُ ن
ُ
�  »وم
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“এ পাহাড়িট আমােদরেক ভালবােস, আমরাও তােক ভালবািস।” ২২

1 

মুহা�ত ইরাদার েচেয়ও খাস বা েবিশ ৈবিশ�যপসেরন সুতরাং েক 

বলেব েদয়ােলর ইাাশিি নাই, অথচ আ�াহ বেলেছন,  

َ يَُِ�دُ  ﴿
َ
َّ  أ  ]  ٧٧: نسكهف[ ﴾ ٧ يَنَق

“েসিট পেড় যাওয়ার উপ�ম হেয়িছল।” [সসরা আল-কাহফ: ৭৭],  

হযাঁ িকছু েলাক শধু তােদর িনেজেদর বুু অনুযায়ী েসটা বলেত 

পােরনন তারা বেলন, ইরাদা শধু যােদর অনুভস িত আেছ তােদর 

েকেষই বযবহার হয়ন অথচ হাদীেস এেসেছ,  

ن« ذم ّبغمي ُجبميٌْل  هم ن ّبهُ  ُُ ن
ُ
�  »وم

“এ পাহাড়িট আমােদরেক ভালবােস, আমরাও তােক ভালবািস।” এ 
হাদীস �ারা �মািেত েয, পাহােড়র ভালবাসা আেছন  

েকউ যিদ িজেজস কেরন: িকভােব বুুব েয, েদয়ােলর পেড় 

যাওয়ার ইাা িছল, তেব আমরা বলব: েসিট েহেল যাওয়া বা েফেট 

যাওয়ার �ারা বুুা যােব েয েদয়ােলর ইাা শিি আেছন  

একাদশ ��: রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  ভাবগত ও 

অভযাসগত কাজ এবং েয সব কাজ আমােদরেক অনুসরে করেত 

অতযাবশযক কেরেছন এর মেধয পাথরকয আেছ? জাযাকুমু�াহ 

খাইরানন 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নং ১৪৪১ন  
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জবাব: ��িট খুবই গর�পসেরন আলহামদুিল�াহ, উসসেল 

িফকহিবদগে এ �ে�র উ�র পিরপসের উ�র িদেয়েছনন  

েস সব কাজ রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  ভাবজাত যা 

শারীিরক চািহদার কারেে কেরিছেলন, েযমন: রাসসেলর ঘুম, এটা িক 

জ�গত বা  ভাবজাত নািক ইবাদতগত নািক অভযাসগত? উ�ের 

বলব, এ ধরেের কাজ  ভাবজাতন তাঁর িপপাসা, িপপাসা েপেল 

পািন পান করা, কুধায় খাবার �হে করা ইতযািদ কাজ তাঁর 

 ভাবগত চািহদান   

তাঁর কাপড়, চাদর ও পাগিড় পিরধান হেলা অভযাসগত কাজন মাথায় 

চুল রাখা িক অভযাসগত নািক ইবাদত েস বযাপাের মতাৈনকয 

রেয়েছন তেব অিধক িবশ� কথা হেলা এটা তাঁর অভযাসগত কাজন  

রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক েয সব কাজ ইবাদেতর 

উে�েশয সংঘিটত হেয়িছল েসগেলা ইবাদতগতন এটা জানা যােব 

যখন এ কাজগেলা মানুেষর  ভাব বা অভযাস করেত চায় নান কারে 

রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােজর মসল হেলা তা‘য়া�ুদী 

বা ইবাদতগত হওয়ান  

�াদশ ��: সালেফ সােলহীনেদর মানহাজ তথা পথ �ারা িক বুুায়? 

এ পেথর অনুসারীেদর আলামত িক? এ পেথই চলেত হেব?  
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জবাব: সালেফ সােলহীনেদর মানহাজ তথা পথ �ারা বুুায় আি�দা, 

ইবাদত, েলনেদন ইতযািদ কােজ তােদর পেথ চলান এটা অেনক 

বযাপক অেথরর বাকযন  

সব মাসআলায় আমরা একথা বলেত পাির েয, এটা সালেফ 

সােলহীনেদর মানহাজ তথা পথ বা তােদর িবেরাধীেদর পথন িক� 

সালেফ সােলহীনেদর মানহাজ তথা পথ হেলা: আি�দা, ইবাদত, 

েলনেদন ইতযািদ কােজ তােদর পপা অনুসরে করান  

এ পেথর অনুসারীেদর আলামত হেলা: তারা দুিনয়া ও আেখরােতর 

সব কােজ সালােফ সােলহীেনর মত আখলাক বা চিরষ অবল�ন 

করেব আর তােদর পেথর অনুসরে করেবন যারা িনরাপদ থাকেত 

চায় তােদর উিচত সালােফর এ সুার পেথ চলান 

ষেয়াদশ ��: সু�াহেক সিঠকভােব বুুা ও সিহহভােব সু�ােহর 

উপর আমল করার প�িত িক?  

জবাব: একথা েজেন রাখা দরকার েয, বুু বা জান হেলা মহান 

আ�াহ তা‘আলার এক মহা িনয়ামতন মানুষ  ীয় �েচ�ায় এটা লাভ 

করেত পােরনান এটা আ�াহর দানন এজনযই আবু জুহাইফা যখন 

আলী ইবন আবু তািলব রািদয়া�াহ ‘আনহেক িজেজস করিছেলন:  

ُت 
ْ
ل
م
أ غنّيي ُم م  بم ُ  رمضن َّ ْغهُ  ن ْل  �م ُ�مْ  هم غْدم ءٌ  بن ْ ّسي شم ؟، فن  لميْسم  من لميام  نلُقْمآنن  ن�ْنُ  وم

ّمةً  ُ�يميْغمةم  ي: مم غْدم  لميْسم  مم ؟ بن يام  نّليسن ي«: �مقم ن
ّ
  نرمّبةم  َمغمقم  ومنل

م
أ �ممم ةم  وم سم ي نلنّنم م  مم ن  يبنغْدم
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ّ
ي ِنال   نلُقْمآنن  فن  مم

ّ
ى �مْهًسي ِنال ، فن  رمُجٌل  ُ�ْعطم يننهن

ي كنتم مم ةن  فن  وم يفم ُت  »نسّصحن
ْ
ي: لُغ مم  فن  وم

؟ ةن يفم كُ  نلعمْقُل،«: لميام  نسّصحن َنكم ، وم �ن ُن
م
نْ  نأل

م
يَنمٍ  ُمْنغنمٌ  ُ�ْقتملم  الم  ومأ  »نن�م

িতিন বেলন, আিম আলী রািদয়া�াহ ‘আনহেক িজেজস করলাম, 

আ�াহর কুরআেন যা িকছু আেছ তা ছাড়া আপনােদর িনকট েকােনা 

িকছু আেছ িক? (অথরাৎ িখলাফেতর েকােনা অিসয়ত িক এেসেছ, 

যার কথা তখন খুব �সার কের বলা হিাল) িতিন বলেলন: না, েস 

আ�াহর কসম! িযিন শসযদানােক িবদীের কেরন এবং �ােী সৃি� 

কেরনন আ�াহ কুরআন স�েকর মানুষেক েয জান দান কেরেছন 

এবং সহীফার মেধয যা রেয়েছ, এ ছাড়া আিম আর িকছু জািন নান 

আিম বললাম: এ সহীফােত িক আেছ? িতিন বলেলন, ‘দীয়ােতর 

িবধান’ এ ছাড়া দাস মুিকরে এবং েকােনা মুসিলমেক েযন েকােনা 

কািফেরর পিরবেতর হতযা করা না হয় (এ স�িকরত িবধান)।” ২৩F

1 

মানুষ জােনর িবচাের নানা রকম হেয় থােকন এজনযই েদখেব 

উপিরউি হাদীস েথেক িকছু আেলম দশিট হকুম েবর কেরেছন, 

আবার েকউ এর েচেয়ও অেনক েবিশ িবধান ইজিতহাদ কের েবর 

কেরেছনন আবার কাউেক েদখেব েস িকছুই েবর করেত পােরিনন  

এখােন একিট ঘটনা উে�খ করব, এক েলাক ইমাম আহমদ রহ. 

এর মাযহােবর িকতাব ‘আল-ফুর‘’ িকতাব িহফয কেরেছন এিট 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নং ৩০৪৭ন  



 

63 

অেনক বড় একিট িকতাবন িক� েস েকােনা মাস’আলারই হকুম 

জােন নান তার েস জান েনইন তার সাী সাথীরা তােক উি 

িকতােবর একিট কিপ মেন কের সো িনেয় েবর হেতা, যখনই 

তােদর কােছ সোহ হেতা তখন তারা তােক বলত, তুিম অমুক 

অধযায় বা পিরোদ পড়ন েস পড়েল তারা েসখান েথেক হকুম েরব 

করতন সুতরাং এ সব আ�াহর দান, িতিন যােক খুশী তােক দান 

কেরনন  

িক� জােনর িকছু আসবাব তথা অজরেনর উপায় আেছ, তা হেলা: 

কুরআন ও সু�াহ েমাতােবক জীবনেক গড়া, এেত গভীরভােব িচ�া 

গেবষো করা, পসবরবতরী উলামােদর িকতাব বার বার পড়ান  

চতুদরশ ��: আছার তথা �াচীন িনদশরন স�েকর এক েলাক 

িজেজস কেরেছন এর গর� িক? এগেলা পিরদশরন করার হকুম 

িক? আ�াহ আপনােদর সকলেক িহফাযত করনন  

জবাব: আমরা জািন েয, �াচীন িনদশরন যিদ উপকারী হয় তেব এেত 

েকােনা অসুিবেধ েনইন িক� এগেলার পিরদশরনেক যিদ ইবাদেতর 

অসীলা বানােনা হয় এবং েস যিদ িব�াস কের েয, এর �ভাব 

আেছ, তেব এগেলা সিরেয় েফলা উিচত, বরং কখনও কখনও তা 

িনঃেশষ কের েদওয়া ওয়ািজব হেয় পেড়ন েকননা আিমরল মু’িমিনন 

‘উমর রািদয়া�াহ ‘আনহর কােছ যখন খবর এেলা েয, রাসসল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েয গােছর তলায় ‘বাই‘আেত 
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িরদওয়ান’ কেরেছন েস গাছিটর উে�েশয একদল েলাক েবর হেতান 

ফেল ‘উমর রািদয়া�াহ ‘আনহ উি গাছিট েকেট েফলার িনেদরশ 

েদনন আলহামদুিল�াহ গাছিট খিলফার িনেদরেশ কিতরত হয়ন বতরমান 

যুেগ যিদ গাছিট িবদযমান থাকত তাহেল িক ঘটত?! মানুষ �াবায় 

হ� না কের েস গাছিটেক হ� করতন েকননা বািতেলর �িত 

মানুেষর েুাঁক খুব েবশীন  

ঐিতহািসক িনদশরন দু’ধরেের:  

�থম হেলা: েয সব �াচীন িনদশরেনর েকােনা িভি� েনই েসগেলা 

েভো েফলাই ভােলান  

ি�তীয়: েয সব �াচীন িনদশরেনর িভি� আেছ, তখন েদখেত হেব 

শিরয়ত িক এগেলা িযয়ারত করেত িনেদরশ িদেয়েছ? যিদ িনেদরশ 

েদয় তেব ভােলা, নতুবা উ�ম হেলা িনঃেশষ কের েদয়ান 

উদাহরে রপ বলা যায়: েহরা পবরত, েসখােন রাসসল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর অহী নািযল হেয়িছলন িক� এিট িক 

আেরাহে কের স�ান �দশরেনর �ান? উ�ের বলব, নান কখেনা নান 

যিদ এিট স�ান �দশরেনর জায়গা হেতা তেব রাসসল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ামই সবর�থম এ কাজিট করেতনন এভােব সাওর 

পবরেতর বযাপােরও বলা যায়ন  

প�দশ ��: একজন িজেজস কেরেছ, কািফর েদেশ দাওয়াত 

েদওয়া িক ম�া বা মিদনায় অব�ান করার েচেয়ও উ�ম?  
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জবাব: আ�াহর পেথ দাওয়াত েদওয়া হেলা মানুেষর সেবরা�ম কাজন 

কািফর েদেশ দাওয়াত েদওয়ােত যিদ ফলাফল ও �ভাব পাওয়া যায় 

তেব ম�া বা মিদনা অব�ান না কের েসখােন দাওয়ািত কাজ করা 

উ�মন েকননা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম দাওয়াত িদেত 

ম�া েথেক তােয়েফ িগেয়েছনন সাহাবা িকরামগে নানা েদশ িবজয় 

হেল ম�া মিদনা েছেড় েসসব েদেশ দাওয়ািত কােজ িগেয়েছনন  

িক� কািফর েদেশ তার দাওয়াত েদওয়ােত যিদ েকােনা ফােয়দা না 

হয়, তেব স�ািনত জায়গায় বসবাস করা উ�মন এজনযই উলামা 

িকরাম মতাৈনকয কেরেছন, ম�া নািক মিদনায় বসবাস করা উ�ম? 

তােদর �েতযেকরই দিলল আেছন শায়খুল ইসলাম ইবন তাইিময়া 

রহ. এর মেত, “েযখােন বাস করেল তার ঈমান ও তা�ওয়া বাড়েব 

েসখােন বাস করা উ�মন” 

এভােবই আমরা আজেকর আেলাচনা সভা সমা� করলামন আশা 

কির আমােদর এ মজিলস বরকময় হেবন আ�াহ আমােক ও 

আপনােদরেক উপকারী ইলম ও আমেল সােলহ দান করনন িন�য় 

িতিন সব িকছুর উপর কমতাবানন  

েহ আ�াহ আপিন আমােদরেক সতয পেথর দা‘ঈ ও সাহাযযকারী 

বানানন সালাত ও সালাম বিষরত েহাক আমােদর নবী মুহা�দ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম, তারঁ পিরবার পিরজন ও সকল 

সাহাবীর উপরন 
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সসচীপষ 

 

আেলাচয িবষয় পৃ�া  

উপ�াপেকর কথা   

�ারি�কা   

হাদীস �ারা দিলল   

সু�তেক আঁকেড় ধরা বলেত সালােফ সােলহীনেদর উে�শয   

নসসমসেহর অথর ও এ স�েকর উদাহরে   

সু�েতর অনুসরেে ভােলা �ভাব   

সু�তেক আঁকেড় ধরা মােন িবদ‘আতেক ঘৃো করা   

রজব মােস করনীয়   

আেলাচনায় �দ� ��সমসহ   

মসিজেদ নামায না পিড়েয় েবতন েনয়ার হকুম িক? েকননা 

মসিজদিট তার বািড় েথেক দস েরন  

 

তাওয়াফকারী যিদ তাওয়াফ অব�ায় অপিবষ হয় এবং 

েস তার উমরার তাওয়াফ চািলেয় যায়, তাহেল তার 

উমরা িক সহীহ হেব? 

 

দুিনয়ািব হাজত পসরেের উে�েশয সমি�গতভােব কুরআন 

িতলাওয়ােতর হকুম িক?  
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িকছু েলাক বেলন েয, অিধকাংশ মানুেষর আমল েস কাজিট 

সহীহ হওয়ার দিললন কথািট কতকুটু সহীহ?  

 

বযাংেক ইদা‘ (জমাকরে) রাখার হকুম িক?   

“আমরা েয িবষেয় একমত েস িবষয়গেলােত ঐকযব� 

থাকব”, আর “েয বযাপাের মতাৈনকয করব েস বযাপাের 

এেক অপেরর কােছ ওজর েপশ করব” ন এ কথািট 

কতটুকু সিঠক?  

 

আ�াহর নাম "نلافور আশ-শাকুর েক   "نسشكور"  "  আল-

গাফুর িদেয় তাফিসর করা িক জােয়য?  

 

পুরষ জীব জ�র বীযর �য় কের �ী জ�র মােু �েবশ 

কিরেয় জ� েদয়ােনা জােয়য আেছ?  

 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বােী "م ن ِن غمقم  َّ مم  خم  آدم

م  رنهن  عم "ُصورم  এর সালেফ সােলহীনেদর সিঠক বযাখযা িক?  

 

কুরআেনর মাজায না থাকার দিলল  

রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  ভাবগত ও 

অভযাসগত কাজ এবং েয সব কাজ আমােদরেক অনুসরে 

করেত অতযাবশযক কেরেছন েসগেলার মেধয পাথরকয 

 

সালেফ সােলহীনেদর মানহাজ তথা পথ �ারা িক বুুায়?   

সু�াহেক সিঠকভােব বুুা ও সিহহভােব সু�েহর উপর  
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আমল করার প�িত িক?  

�াচীন িনদশরন �মে ও এর গর� িক?  

কািফর েদেশ দাওয়াত েদয়া উ�ম নািক ম�া বা মিদনায় 

অব�ান করা?  

 

সসচীপষ   
 
 
 


