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িবসিম�ািহর রহমািনর রহীম
িমথয্া েয একিট বদ অভয্াস তােত েকউ সে�হ কের বেল আি
মেন কির না, কারণ িমথয্ােক রাস ূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম �ংসকর বেল ম�বয্ কেরেছ। আেরা বেলেছন, িমথয্া
মুনােফকীর  িনদশর্ন। মানুষ িমথয্া বলেত বলেত এক সম
আ�াহর দরবাের িমথয্াবাদী বেল সাবয্� হয়। আর সতয্ বলা
সতয্ বলার �েচ�ায় রত থাকেল আ�াহ্ তােক সতয্বা দী ব
িলেখ েনন; এখােন রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 
একিট হাদীেসর ভাষয্ই উ� ত করলাম।
কথা উেঠিছল আমােদর এক  িশক্ষকেক িনেয় িযিন িমথয্া ক
বলেত ছা�েদরেক  িনেষধ করেতন। একদা  আমরা তার 
ৈবঠকখানায় অব�ান করিছলাম, এমতাব�ায় েসখােন এমন এক 
েলাক এেস উপি�ত যােক িতিন পছ� করেতন না। আসা মা�ই
েলাকিট �� করেলা: “েতামােদর  গুরুমশা ই েকাথ”? আমরা
জানতাম েয, উ�াদজী তার  সােথ েদখা করেত চান না; অথচ 
আমােদরেক  িমথয্া বলেত িনেষধ কেরেছন।

এ পিরি�িতেত

আমােদর মধয্কার সবর্কিন� জন সভেয় বেল েফলেলা , িতিন
পােশর  �ােট  আেছন। উ�াদজীেক তার কথামত  ডাকা  হেলা,
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িতিন আসেলন এবং তার  সােথ জরুরী কথাবাতর্া সারেলন
িকছু ক্ষণ পর েলাকিট িবদা য় িনেলা । আমরা পর�র মু
চাওয়াচাওিয় করেত লাগলাম। আমােদর অব�া েদেখ িতিন বুঝেত 
পারেলন েয, তার অব�ান বেল েদয়ায় িতিন েয খুশী হনিন, এটা 
আমরা বুঝেত সক্ষম হেয়, িক� আমরা অপরাগ িছলাম, কারণ
িমথয্া বলা  যােব না। িতিন বয্াপারটা সহজ কের িনেত েত  
বলেলন, েতামরা এমনিট বলেলই পারেত েয, “িতিন এখােন
েনই”।
আমরা বেল উঠলাম: এটা িক িমথয্া ন?
িতিন বলেলন: না, এটা  িমথয্া  ন; বরং  ﻣﻌﺎر�ﺾবা বলার 
েকৗশল।  সাহাবী ইমরান ইবন হুসাইন রািদয়া�াহু আনহু ব,
 إن ﻓ ﻤﻟﻌﺎر�ﺾ ﻟﻨﺪوﺣﺔ ﻋﻦ الﻜﺬبঅথর্া, “বাচনভ�ী ও কথার 
েকৗশেলর মাধয্েম িমথয্া েথেক বাঁচা য”। [বুখারী, আল-আদাবুল
মুফরাদ: ৮৫৭]
আমরা জানেত চাইলাম: কুরআন, হাদীস বা সালেফ সােলহীেনর 
জীবেন এ �কার বাচনভ�ীর বয্বহার আেছ ি?
িতিন বলেলন: েতামােদর এ ��িট আমার কােছ ভােলা েলেগেছ। 
আসেল �ীনী বয্াপাের েকান িকছু বলার পূেব আমােদর  জানা 
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আবশয্ক ে, আমােদর কথাটা কুরআন-সু �াহ্ অনুযায়ী হেয়েছ িক
না। আর েয আয়াত বা হাদীসেক আিম বা আমরা দলীল িহেসেব 
েপশ করেবা, েস আয়াত বা  হাদীস �ারা  আমােদর  সালেফ
সােলহীন তথা সাহাবা, তােবয়ীন ও তােবতােবয়ীেনর অনু সারীগণ
আমরা েয রকম বুেঝিছ েস রকম বুেঝেছন িক না? নািক আমরা 
আয়াত ও হাদীেসর বয্াখয্ায় নতুন েকান কথা সংেযাজন কের?
েকননা জগেত যত েফৎনা-ফয্াসাদ সৃি� হেয়েছ আর যত িফকর্া
উৎপি� হেয়েছ, সবাই দলীল িহেসেব কুরআন ও হাদীেসর বাণী
উ�ৃত কের  থােক, যিদ সব বয্াখয্া ই �হণেযাগয্ হেতা তাহ
�ীেনর অি�� িটেক  থাকা মুশিকল হেয় পড়ত। তাই সালেফসােলহীেনর বয্াখয্া অনুসােরই কুরআন বা হাদীসেক আমােদ
বুঝেত হেব।
এখন আসা যাক েতামােদর �ে�র উ�েরেতামারা জানেত েচেয়ছ কুরআন, সু �াহ্ এবং সালে-সােলহীেনর 
জীবেন এ �কােরর   ﻣﻌﺎر�ﺾবা বাচনভি�র বয্বহার হেয়েছ িক
না? আিম বলেবা: হাঁ। পিব� কুরআেন আ�াহ্ ত’আলা ই�াহীম
َ َ
‘আলাইিহস্ সালােমর ঘটনা বণর্না করেত িগেয় বেলে: �ﻨَﻈ َﺮ
ُ ُﻟ
ّ  َ� ْﻈ َﺮ ًة ﻓঅথর্া, “িতিন ক্ষিণেকর জনয্ তারকারািজর �
ِﺠﻮم
ِ
দৃি�পাত কের বলেলন: ‘আিম অসু �’।” এখােন ই�াহীম
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‘আলাইিহস্ সালামেক তার জািতর েলােকরা  মূিতপূজা করেত 
আ�ান কেরিছল। তাঁেক  আ�ান কেরিছল েমলায়  মূ িতর্ িব�য়
করার  জনয্। িক� িতিন এ েথেক বাঁচার জনয্ চমৎকা র এ
বাচনভি� বয্বহার করেলন যােত িমথয্া ও হয়িন আবা র িশেকর
িল� হেত  হয়িন। তার  জািতর েলােকরা  িব�াস করত েয,
নক্ষ�রািজ মানুেষর ের, েশাক, আেরাগয এসব  িদেয়  থােক। 
তাই ই�াহীম ‘আলাইিহস্ সালাম তােদরেক েবাকা বানােনার জনয
তারকারািজর  িদেক  ক্ষিণেকর জনয্ দৃ ি� িনব� কর, তারপর 
বলেলন েয, “আিম অসু � হেয়  যােবা”, তাঁর  জািতর েলােকরা 
বুঝেলা েয, ই�াহীম তারকার অব�ান েদেখ বুেঝেছ েস অসু �
হেয় যােব তাই েস েমলায় যাে� না। অথচ ই�াহীম ‘আলাইিহস্
সালােমর উে�শয্ িছল তােদরেক েবাকা বানােনা  আর “আিম
েরাগ��” কথার  �ারা উে�শয্ িছল ে, আিম মানিসক ভােব 
েতামােদর কমর্কাে� খুশী নই
অনু রূপভােব আইয়ূব ‘আলাইিহস্ সালাম তাঁর �ীেক

এক’

েব�াঘাত করার শপথ কেরিছেলন। আ�াহ্ তাঁেক েস শপথ পূণর
করার েকৗশল এভােব বাতেল িদেয়িছেলন েয,
ۡ
ّ
َ
ّ ۡ َۡ َ
ۡ َ ٗۡ َ َ ۡ ُ َ
ٱ�ب بِّهِۦ َو� � َنثۗ ِنَا َو َج ۡد�ٰ ُه َصاب ِ ٗر ۚ� � ِۡع َم ٱل َع ۡب ُد
ِ ﴿ وخذ �ِيدِك
ِ ضغثا ف
ٞ ََِّ ُه ٓۥ َّو
[٤٤ : ﴾ ]ص٤ اب
ن
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“তুিম েতামার হােত (একশ’) ছিড়র এক আঁিট বািনেয় তা িদেয় 
এক েব�াঘাত কেরা, শপথ ভ� কেরা না।” [সূরা সদ: ৪৪]
ত�প  ইউসু ফ ‘আলাইিহস্ সালামও তাঁর ভাইেক আটেক রাখার
জনয্ এক �কার বয্ব�া �হণ কেরিছেলন। আ�া হ্‘আলা েস
ঘটনা বণর্না করার পর বেল:
َ ٓ
َ ٓ َ َ
َ َ َ
ۡ ۡ ّ
َ
َ َ َ
ٱس َتخ َر َج َها ِمن وِ َ�ءِ أخِي �هِ ك�ٰل ِك ك ِۡدنا
َ﴿ � َب َدأ بِأ ۡو� َِيت ِ ِه ۡم � ۡبل وِ َ�ءِ أخِيهِ ُم
ۡ
ّ ٓ َ َ ّٓ
ُ ُ�ِ
ُوس َف َما َ� َن ِ�َأۡ ُخ َذ أَ َخاه
[٧٦ :�َ﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ
ۚ ُ ِين ٱل َمل ِِك ِ�َ أن �َشا َء
د
�
ِ
ۖ
ِ
“তখন েস তার ভাইেয়র ভাে�র আেগ অনয্েদর ভাে� েখাঁজা শু
করল। এভােব  আিম ইউসু েফর  জনয্ েকৗশল কেরি, নতুবা েস
েকানভােবই আ�াহ না চাইেল রা�ীয়  আইন েমাতােবক তার 
ভাইেক আটেক রাখেত পাের না।” [সূরা ইউসু ফ: ৭৬]
রাসূ ল মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  হাদীেসও
এেসেছ, বদেরর যু ে�  িতিন (সা) কােফরেদর অব�ান বুঝার জনয্
অেনক  দূর এিগেয়  িগেয়িছেলন। তারপর েসখানকার েলাকেদর 
কাছ েথেক তােদর অব�ান জানার পর েলােকরা �� কেরিছল:
েতামরা েকাথা েথেক এেসছ? রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম জবাব িদেলন:  �ﻦ ﻣﻦ ﻣﺎءঅথর্াৎ“আমরা পািন হেত”। 
েলােকরা বুেঝ িনল েয, তারা েকান পািনর কুেপর কােছ  থােক,
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েসখান েথেক এেসেছ। অথচ রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর উে�শয্ িছল একথা বলা ে, আমরা পািন েথেক 
সৃ�; কারণ সব সৃি�র মূেলই রেয়েছ পািন।
ত�প আমােদর সালেফ-সােলহীেনর জীবেনও এ �কার ﻣﻌﺎر�ﺾ
বয্বহােরর নিজর রেয়েছ। উদাহরণ �রূপ আিম কেয়কিট ঘটন
উ�ৃত করিছ�খয্াত সাহাবী আ�ু�াহ্ ইবেন রাওয়াহ া িদয়া�াহু ‘আনহু
একবার তাঁর �ীর অনু পি�িতেত তার ি�তদাসীর সােথ সহবােস
িল� হয়। তাঁর �ী হঠাৎ তােদরেক ঐ অব�ায় েদেখ েফেলন এবং
রােগর  মাথায়  দা  িনেয় েকাপােত  আেস।  িক� ইতয্বসের িতিন
তাঁর কমর্ স�াদন কের েফেলেছন। তাঁর �ী এেস বলেলন ে,
যিদ আিম েতামােদরেক ঐ অব�ায় েপতাম তাহেল েতামার মাথা 
েকেট েফলতাম।  িতিন বলেলন: আিম িক কেরিছ? তাঁর �ী
বলেলন: যিদ সিতয্ই তুিম িকছু না  কের থা, তাহেল এখন এ 
অব�ায় কুরআন পাঠ করেত পারেব  িক? আ�ু �াহ্ ইবেন
রাওয়াহা সােথ সােথ পড়া শুরু করে:
ﺷﻬﺪت ﺑﺄن وﻋﺪ اﷲ ﺣﻖ = وأن ﻨﻟﺎر ﻣﺜﻮى لﺎﻜﻓﺮ�ﻨﺎ
وأن اﻟﻌﺮش ﻓﻮق ﻤﻟﺎء ﻃﺎف = وﻓﻮق اﻟﻌﺮش رب ﻟﻌﺎﻤﻟﻴﻨﺎ
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মূ লতঃ এটা িছল একিট কিবতার িকছু  অংশ। িক� তাঁর �ী এর 
মােঝ আর কুরআেনর মােঝ পাথর্কয্ বুঝেতন না। বরং যখন িতি
পড়িছেলন তখন তাঁর �ী মেন কেরিছেলন েয, কুরআন পড়েছ। 
আর যিদ েস এ অব�ায় কুরআন পড়েত পাের তাহেল িন�য় েস
কাউেক �শর্ কের িন। অবেশেষ তাঁর �ী বলেলন ে, আিম
আ�াহর  িকতােবর উপর  িব�াস �াপন করলাম এবং আমার 
েদখাটােক িমথয্া সাবয্� করলাম। এরপর সাহাবী আ�ু�াহ্ ইব
রাওয়াহা  যখন রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  দরবাের 
এ ঘটনা  সিব�াের বণর্না  করেল, তখন রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এমন ভােব  হাসেলন েয, তাঁর  মািড়র  দাঁত 
পযর্� দৃি�েগাচর হেয়িছল
উমার রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বণর্না করা , িতিন বেলেছন
েয, আিম আ�যর্ হই এই েভেব ে, “েকান বয্ি�  ﻣﻌﺎر�ﺾবা 
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অথর, আিম সাক্ষয্ িদি� েয আ�া হর ওয়া দা , আর  আগুন হে�

কােফরেদর  িঠকানা আর  আরশ পািনর উপর ভাসেছ, আর  আরেশর উপর 
আেছন সৃি�কুেলর রব, তাঁেক বহন করেছ  স�ািনত েফেরশতাগণ, আ�াহ
তা‘আলার ৈনকটয্�� েফেরশতাদল
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কথা বলার েকৗশল জানার পেরও িমথয্া বলার িদেক ধািবত হয়
িক কের?” [মুসা�াফ ইবন আবী শাইবাহ]
আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহু ‘আনহুেক একবার খাবার েখেত ডাকা
হেলা, েসখােন িতিন েকােনা কারেণ খাওয়া অপছ� করেলন, তাই
িতিন বলেলন: ‘আিম েরাযাদার’।  তারপর তারা তােক েখেত 
েদখেলা। তারা বলেলা: ‘আপিন িক বেলন িন েয, আপিন
েরাযাদার? িতিন জবােব বলেলন: ‘রাসূ লু�াহ্ সা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম িক বেলনিন েয, �েতয্ক মােস িতনিদন েরাযা  রাখা
মােন িচরিদন েরাযা রাখা?’ (অথর্াৎ‘েস অনু সাের আিম েরাযাদার’। 
কারণ িতিন �েতয্ক মােসর ১৪, ১৫, ১৬ এ  িতনিদন েরাযা 
রাখেতন।)
�খয্াত তােবয়ী মুহা�াদ ইবন িসরীন রািহমাহু�াহর িনকট যি
েকান ঋণদাতা তার  ঋণ চাইত এবং তার কােছ েদওয়ার  মত 
িকছু না  থাকত, তেব  িতিন বলেতন: ‘েতামােক  আিম দু ’িদেনর 
একিদেন পিরেশাধ করব। ঋণদাতা মেন করত েয, আজ বা কাল
িদেয় িদেব অথচ তাঁর উে�শয্ হেলা দুিনয়ার িদেন বা আেখরােতর
িদেন আিম েতামার ঋণ পিরেশাধ কের েদব’।
ইবেন িসরীন েথেক  আেরা বিণর্ত আেছ ে, েকান এক েলােকর 
ভীষণ েচাখ লাগেতা  (নযর  লাগা)।  কাজী সু রাইহ্ রািহমাহু�া
10

তার  খ�রিট  িনেয়  ঐ েলােকর পাশ িদেয়  যাি�েলন, েলাকিট 
খ�রিটর উপর েচাখ লাগােত চাইল। কাজী সু রাইহ্ রািহমাহু�া
সবিকছু  বুঝেত েপের  সােথ সােথ বলেলন: ‘আমার এই খ�রটা 
এমন বােজ েয, একবার বেস পড়েল আবার দাঁড় কিরেয় না েদয়া 
পযর্� উঠেব ন’।  েলাকিট বলল: ‘ধয্া, এমন বােজ িজিনস?’
এভােব সু রাইহ্ রািহমাহু�াহ্ েলাকিটর েচাখ লাগােনা েথেক তা
খ�রটােক েহফাযত করেলন। অথচ কাজী সু রাইহ-এর কথা 
‘বেস পড়েল উিঠেয় না েদয়া পযর্� উেঠ ন’-এর অথর্ এ নয় ে,
সিতয্ সিতয্ই েসিট উেঠ ; বরং উে�শয্ িছল আ�াহ্ যতক্ষণ
উঠান ততক্ষণ েসিট উঠেত পাের ন
ই�াহীম নাখয়ী রািহমাহু�াহ্ েথেক বিণর্ত আেছ, একবার তার 
�ী তােক েকান একটা িকছু  েদয়ার িবষেয় খুব পীড়াপীিড় করিছল,
তখন তার  হােত একটা পাখা  িছল।  িতিন পীড়াপীিড়েত অিত� 
হেয় বেল উঠেলন: ‘আ�াহর  শপথ কের বলিছ এটা েতামার!’
তার �ী শা� হেল িতিন তার িশষয্েদর িজজ্ঞাসা কর: ‘েতামরা 
িক বুঝেল?’ তারা বলল: ‘আপিন আপনার �ীেক  ঐ ব�টা  িদেয় 
িদেলন’।  িতিন বলেলন: ‘কখখেনা  নয়! েতামরা  িক েদখিন েয,
আিম পাখািটর  িদেকই ইি�ত করিছলাম? আমার উে�শয্ িছল
পাখাটা েদয়া।’
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�খয্াত মুহাি�স হা�াদ িবন যােয়দ রািহমাহু�-এর কােছ  যিদ
এমন েকান েলাক আসত যার সােথ িতিন সাক্ষাৎ করেত চাইেত
না, সােথ সােথ িতিন তাঁর  হাতটা  মািড়র  দাঁেতর উপর েরেখ
বলেতন: ’হায়  আমার  দাঁত! হায়  আমার  দাঁত! এভােব বলেত 
থাকেতন। েলাকিট  মেন করত তাঁর বুিঝ দাঁেত বয্াথা  তাই কথা
বলেবন না, অথচ  িতিন দাঁেত বয্াথা  হেয়েছ এমন কথা বেলন
িন।’
ইমাম আহমাদ রািহমাহু�া-এর  িনকট তাঁর  িশষয্ মাররূয
রািহমাহু�াহ্ বেসিছে, ইতয্বসের েসখােন এক েলাক এেস
িজজ্ঞাসা ক: ‘এখােন মাররূযী আে?’ ইমাম আহমাদ
রািহমাহু�াহ্ চাইেলন , মাররূয েলাকিটর সােথ েবর না েহাক,
তাই িতিন সােথ সােথ তাঁর  আ�ুলেক  হােতর কি�র উপর 
রাখেলন এবং বলেলন: ‘মাররূযী এখােন েন, েস এখােন িক 
করেব?’
এ �কােরর শত শত  ﻣﻌﺎر�ﺾবা কথা বলার েকৗশেলর মাধয্েম
উপি�ত পিরি�িতেত সু �র সমাধােনর নজীর সাফেল সােলহীেনর 
জীবেন রেয়েছ।
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এ পযর্� বেল উ�াদজী চুপ করেল; আমরা  সম�ের বেল
উঠলাম: উ�াদজী! এটা িক িহলা বা বাহানা করা নয়? আর িহলা 
বা বাহানা করা েতা হারাম।
িতিন জবােব বলেলন: এটা েয এক �কার িহলা বা বাহানা তােত 
সে�হ েনই। তেব জগেত যত�কার গ�েগােলর সূ �পাত হেয়েছ 
তার �ধান কারণগুেলর  মেধয্ একিট হে,

‘েকান িকছু েক 

িবচার-িবে�ষণ না কের তার বয্াপাের তিড়ৎ হুকুম �দান ক’।
মেন রাখেব, এটা একটা  িহলা বা বাহানা, িক� সব  িহলা-ই
িনিষ� নয়; কারণ, িহলা িতন �কার- (১) এক �কার িহলা করা 
অতয্� সওয়ােবর কাজ। েযমনিট কেরিছেলন ই�াহীম‘আলাইিহস্
সালাম িশকর্ েথেক বাঁচার জনয্ (২) আেরক �কার  িহলা করা 
জােয়য। তেব  ধমর্ীয় �ােথর্র িদেক লক্ষয্  েরেখ কখেনা তা
ভােলা বেল বুঝায়, আবার কখেনা তয্াগ করা  ভােলা বেল
�তীয়মান হয়।  যার  িকছু  উদাহরণ আেগই েপশ কেরিছ।  (৩)
তৃতীয়  আেরক �কার  িহলা বা বাহানা  আেছ  যা করা  হয়
শরীয়েতর েকান ফর� কাজ তয্াগ করার জনয্ বা েকা ন হারা
কাজেক  হালাল করার  জনয্ অথবা অতয্াচারীেক িনেদর্াষ 
িনেদর্াষেক

অতয্াচারী বানােনা র জ, হকেক বািতল আর 

বািতলেক  হেকর  রূেপ রূপদা ন করা র জ; এ �কার  িহলা বা 
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বাহানা করা স�ূণর্রূেপ হারাম। এ �কােরর িহলাকারীরআ�াহ্
ও তাঁর রাসূেলর  লা’নেতর ভাগীদার  হওয়ার পেথর পিথক। 
েযমনিট েকান েকান েদেশর  িকছু মুসলমানেদর  মেধয্ েদখা  যায়
িতন তালােকর মাসআলােত অনয্�ােন িবেয় েদয়ার নােম েমৗিখক
িবেয় ও সােথ সােথ েমৗিখক তালােকর �চলন িকংবা এক রােতর 
জনয্ চুি� কের ও পরিদন তালাক েদয়ার শেত িবেয় করার িহলা 
বা বাহানা  ইতয্ািদ। আ�াহ্ আমােদরেক এ �কােরর বাহান
অনু সরণ করার  মাধয্েম তাঁর ল’নেত পিতত  হওয়া েথেক 
েহফাযত করুন। আমীন
আমরা উ�াদজীর আেলাচনায় �ীত হলাম। অনয্ানয্ িদেনর ম
আজও চা চে�র মাধয্েম আসেরর সমাি� ঘিটেয় েয যার বাড়ী
অিভমুেখ রওয়ানা হলাম।
(ইবনু ল কাইেয়য্েমর“ইগাছাতুল লাহফান” অবল�েন রিচত)
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