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সংরিপ্ত বর্শনা............. 
এ প্রবন্ধে আল্লাহর রদদার রনন্ধয় আন্ধলাচনা করা 
হন্ধয়ন্ধে। আল্লাহ তা‘আলার রদদার প্ররতরি মুরমন্ধনর 
রচর আকাঙ্ক্ষা। মুরমন্ধনর জনয জান্নান্ধত সবশন্ধেষ্ঠ 
উপহার হন্ধলা আল্লাহর দর্শন। রকন্তু দুরনয়ান্ধত রক 
স্বচন্ধি বা স্বন্ধে আল্লাহন্ধক দদখা সম্ভব? আহন্ধল সুন্নাত 
ওয়াল জামা‘আন্ধতর সবশসম্মত মত হন্ধলা, দুরনয়ান্ধত 
স্বচন্ধি সরাসরর আল্লাহন্ধক দদখা সম্ভব নয়। এমনরক 
নবী রাসূলগর্ও দদন্ধখন রন। স্বন্ধে দদখার বযাপান্ধর 
তারা মতাননকয কন্ধরন্ধেন। অরিকাংর্ আন্ধলন্ধমর মন্ধত 
স্বন্ধে আল্লাহন্ধক দদখা সম্ভব; তন্ধব দস দয আকৃরতন্ধত 
আল্লাহন্ধক দদন্ধখন্ধে তা আল্লাহর হাকীরক বা আসল 
আকৃরত নয়। দকননা আল্লাহর অনুরূপ রকেুই দনই। 
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আল্লাহর দর্শন 

 

আল্লাহ তা‘আলার রদদার প্ররতরি মুরমন্ধনর রচর আকাঙ্ক্ষা। 
মুরমন্ধনর জনয জান্নান্ধত সবশন্ধেষ্ঠ উপহার হন্ধলা আল্লাহর 
দর্শন; রকন্তু দুরনয়ান্ধত রক স্বচন্ধি বা স্বন্ধে আল্লাহন্ধক দদখা 
সম্ভব? আহন্ধল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আন্ধতর সবশসম্মত মত 
হন্ধলা, দুরনয়ান্ধত স্বচন্ধি সরাসরর আল্লাহন্ধক দদখা সম্ভব 
নয়। এমনরক নবী রাসূলগর্ও দদন্ধখন রন। স্বন্ধে দদখার 
বযাপান্ধর তারা মতাননকয কন্ধরন্ধেন। অরিকাংর্ ‘আন্ধলন্ধমর 
মন্ধত স্বন্ধে আল্লাহন্ধক দদখা সম্ভব; তন্ধব দস দয আকৃরতন্ধত 
আল্লাহন্ধক দদন্ধখন্ধে তা আল্লাহর হাকীকী বা আসল আকৃরত 
নয়।  
এক বযরির দাবী দয, দস স্বন্ধে আল্লাহন্ধক দদন্ধখন্ধে। দকউ 
দকউ বন্ধল থান্ধকন, ইমাম আহমদ রহ. একর্ত বার স্বন্ধে 
আল্লাহন্ধক দদন্ধখন্ধেন। এ কথািা রক সরিক?  
আবু্দল আযীয ইবন আবু্দল্লাহ ইবন বায রহ. বন্ধলন্ধেন, 
“র্াইখুল ইসলাম ইবন তাইরময়যাহ রহ. ও অনযানয 
আন্ধলমগর্ বন্ধলন্ধেন, মানুষ স্বন্ধে আল্লাহন্ধক দদখন্ধত পান্ধর; 
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তন্ধব দস দয আকৃরতন্ধত আল্লাহন্ধক দদন্ধখন্ধে তা আল্লাহর 
হাকীকী বা আসল আকৃরত নয়। দকননা আল্লাহ তা‘আলার 
সদৃর্ রকেুই দনই। আল্লাহ বন্ধলন্ধেন,  

ء  َََكِمۡثلِهِۦَلَۡيَسَ﴿ ِميعَََُوُهوَََََشۡ  [  ١١: الشورى] ﴾١١َٱۡۡلَِصيََُٱلسَّ
“তাাঁর মন্ধতা রকেু দনই আর রতরন সবশন্ধোতা ও সবশদ্রষ্টা”। 
[সূরা আর্-রূ্রা, আয়াত: ১১] 
অতএব, রতরন দকান্ধনা রকেুর অনুরূপ নন। দকউ স্বন্ধে 
আল্লাহর সান্ধথ কথা বলন্ধত পান্ধরন। তন্ধব দস মানুষ বা 
অনয দয দকান্ধনা প্রার্ীর আকৃরতন্ধতই দদখুক না দকন তা 
আল্লাহর প্রকৃত আকৃরত নয়। তার দকান্ধনা সদৃর্ দনই, 
দকউ তার সমকি বা অনুরূপ নয়”।1 
র্াইখুল ইসলাম তকীউরিন রহ. বন্ধলন্ধেন, ‘বান্দার অবস্থা 
দেন্ধদ আল্লাহন্ধক দদখাও পাথশকয হন্ধয় থান্ধক। অরিকতর 
দনককার মানুন্ধষর দদখা সরিক হওয়ার সম্ভাবনা দবরর্; 

                                                           
1 বায়ানু তালরবরসল জাহরময়যাহ রি রবদ‘ঈরহমুল কালারময়যাহ, র্াইখুল 
ইসলাম ইবন তাইরময়যাহ, মাজমা’ আল-মারলক িাহাদ 
রলতবা‘আরতল মাসহাি, প্রথম সংস্করর্ ১৪২৬ রহ. পৃষ্ঠা: ১/৩২৬।   
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তন্ধব দস দয আকৃরতন্ধত বা গুর্াবরলন্ধতই দদখুক তা 
আল্লাহর আকৃরত নয়। দকননা মূল হন্ধলা, আল্লাহর সদৃর্ 
রকেুই দনই। দস হয়ত আওয়াজ শুনন্ধত পান্ধর, তান্ধক বলা 
হন্ধত পান্ধর দয, তুরম এ কাজরি কর। তন্ধব সৃরষ্টজগন্ধতর 
কান্ধরা সান্ধথই তার রমল দনই। তাাঁর দকান্ধনা সদৃর্ বা 
উপমা দনই। রতরন এসব দথন্ধক মুি, মহাপরবত্র সত্তা’।  
দুরনয়ান্ধত স্বন্ধে আল্লাহর দীদার:  
দুরনয়ায় বন্ধস স্বেন্ধযান্ধগ আল্লাহন্ধক দদখা সম্ভব রক না? -এ 
বযাপান্ধর ‘আন্ধলমন্ধদর মত হন্ধলা, মানুষ স্বন্ধে আল্লাহন্ধক 
দদখন্ধত পান্ধর; তন্ধব দস দয আকৃরতন্ধত আল্লাহন্ধক দদন্ধখন্ধে 
তা আল্লাহর হাকীকী বা আসল রূপ নয়।  
রকেু রবদ‘আতী ও ভ্রষ্ট সূরি ও রান্ধিরযরা (রর্য়ারা) মন্ধন 
কন্ধরন দয, দুরনয়ান্ধত স্বন্ধে আল্লাহর দীদার সম্ভব নয়। 
তারা র্াইখুল ইসলাম ইবন তাইরময়যাহ রহ. এর দদওয়া 
মন্ধতর রবরুন্ধে কিাি কন্ধর থান্ধকন এবং বন্ধলন দয, তার 
দদওয়া হাদীন্ধসর দলীলরি মওদু‘ তথা বান্ধনায়াি; অথচ 
হাদীসরি সহীহ, যা রনন্ধনাি আন্ধলাচনা দথন্ধক স্পষ্ট হন্ধব।   
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম স্বন্ধে আল্লাহন্ধক 
দদন্ধখন্ধেন। রনন্ধনাি হাদীস দথন্ধক একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। 
উবাই ইবন কা‘ব রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর স্ত্রী উন্ধম্ম তুিাইল 
দথন্ধক বরর্শত, রতরন বন্ধলন, আরম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লামন্ধক বলন্ধত শুন্ধনরে, 

ى َربَُّه َعزَّ وََجلَّ ِفي انلَّْومي ِفي ُصوَرةي َشابٍّ ذيي َوفَْرةٍ، قََدَماهُ ِفي »
َ
نَُّه رَأ

َ
أ

هي  ْن َذَهٍب، لََعَ وَْجهي ةي، َعلَيْهي َنْعََلني مي ْن َذَهٍب اْْلُْْضَ    .« فيَراٌش مي

“রতরন স্বন্ধে তার রবন্ধক পররপূর্শ একজন যুবন্ধকর 
আকৃরতন্ধত ঘন দকর্ রবরর্ষ্ট অবস্থায় দদন্ধখন্ধেন। তাাঁর 
পদপযুগল সবুজ কাপন্ধে আবৃত রেল। রতরন দসানার জুতা 
পরররহত রেন্ধলন। তাাঁর দচহারায় দসানার চাদর রেল।”2  

                                                           
2 রু’ইয়াতুল্লারহ, দারাকুতনী, হাদীস নং ২৮৬, ইমাম আবু যুর‘আহ 
রহ. বন্ধলন, হারদন্ধসর সনন্ধদর সব রাবী সুপরররচত, মদীনায় তান্ধদর 
প্ররসে বংর্। মারওয়ান ইবন উসমান হন্ধলন, মারওয়ান ইবন 
উসমান ইবন আবু সাঈদ মু‘আল্লা আল-আনসারী।  আর ‘উমারাহ 
হন্ধলন, ‘উমারাহ ইবন ‘আন্ধমর ইবন ‘উমার ইবন হাযম, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লান্ধমর সাহাবী। ‘আমর ইবন হাররস ও 
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অনুরূপোন্ধব আন্ধরা বরর্শত হন্ধয়ন্ধে, উবাই ইবন কা‘ব 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর স্ত্রী উন্ধম্ম তুিাইল দথন্ধক। রতরন 
বন্ধলন, আরম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামন্ধক 
বলন্ধত শুন্ধনরে, 

ْحَسني ُصوَرٍة، َشابًّا ُمَوفًَّرا ريْجََلُه ِفي »
َ
ى َربَُّه َعزَّ وََجلَّ ِفي أ

َ
نَُّه رَأ

َ
أ

ْن َذَهٍب، لََعَ  ةي، َعلَيْهي َنْعََلني مي ْن َذَهٍب اْْلُْْضَ هي فيَراٌش مي  .«وَْجهي
“রতরন স্বন্ধে তার রবন্ধক পররপূর্শ উত্তম একজন যুবন্ধকর 
আকৃরতন্ধত চুল রবরর্ষ্ট দদন্ধখন্ধেন। তার পদপযুগল সবুজ 
কাপন্ধে আবৃত রেল। এন্ধত দসানার জুতা পরররহত রেল। 
তার দচহারায় দসানার চাদর রেল”।3 

                                                                                           

সাঈদ ইবন আবূ রহলাল সম্পন্ধকশ দকউ দকান্ধনা িরন্ধনর রিিা-সন্ধন্দহ 
কন্ধর রন।  

3 রু’ইয়াতুল্লারহ, দারাকুতনী, হাদীস নং ২৮৭, ইমাম হাইসামী রহ. 
হাদীসরিন্ধক মাজমাউয যাওয়ান্ধয়ন্ধদ (৭/১৭৯) মুনকার বন্ধলন্ধেন, 
রতরন বন্ধলন,  

، َرَواهُ  ُّ اِني ََبَ بَّانَ  اْبنُ  َوقَاَل  الطَّ يٌث  إينَّهُ : حي نَّ  ُمنَْكرٌ  َحدي
َ
ري  ْبنَ  ُعَماَرةَ  ألي  بْني  ََعمي

نَْصارييَّ  َحْزمٍ 
َ
نْ  يَْسَمعْ  لَمْ  اأْل م   مي

ُ
، أ َفيْلي  .اثل َقاتي  ِفي  ُعَماَرةَ  تَرََْجَةي  ِفي  َذَكَرهُ  الطُّ
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মু‘আয ইবন জাবাল রারদয়াল্লাহু ‘আনহু দথন্ধক বরর্শত 
হাদীন্ধস এন্ধসন্ধে, রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বন্ধলন্ধেন, 

يُْت  َوإيِن  »
َ
، ِفي  وََجلَّ  َعزَّ  َرّب   َرأ ْيتُهُ  َمنَاِمي

َ
ْحَسني  ِفي  فََرأ

َ
 َفَقاَل  ُصوَرٍة، أ

ُد، يَا: لي  ، ََلَّيَْك : قُلُْت  حُمَمَّ مُ  فييمَ : قَاَل  َرّب  يهي  ََيْتَصي   في
ُ
؟ الَْمَل لَْعَ

َ
 اأْل

ْدريي َل : ُت قُلْ 
َ
، أ ُد، يَا: لي  قَاَل  ُثمَّ  َرّب  ، ََلَّيَْك : قُلُْت  حُمَمَّ  فييَما: قَاَل  َرّب 

مُ    فييهي  ََيْتَصي
ُ
؟ الَْمَل لَْعَ

َ
ْدريي َل : قُلُْت  اأْل

َ
، أ هُ  فَوََضعَ  رَب   َبْيَ  َكفَّ

، ليهي  بَْردَ  فَوََجْدُت  َكتيََفَّ نَامي
َ
، َبْيَ  أ ٍء، ُكُّ  لي  َفتََجّلَّ  ثَْدََيَّ  .«َفَعَرْفتُهُ  ََشْ

“আরম আমার রবন্ধক স্বন্ধে উত্তম আকৃরতন্ধত দদন্ধখরে। 
রতরন আমান্ধক বলন্ধলন, দহ মুহাম্মাদ! আরম বললাম, 
লাব্বাইকা রাব্বী (আরম উপরস্থত দহ আমার রব)। রতরন 
আমান্ধক রজন্ধেস করন্ধলন, তুরম রক জান উর্ধ্শজগন্ধতর 
দলাকজন (সন্ধবশাচ্চ রিররর্তা পররষদ) কী রনন্ধয় রবতকশ 
কন্ধর? আরম বললাম, দহ আমার রব! আরম জারন না। 
রতরন আবার বলন্ধলন, দহ মুহাম্মাদ! আরম বললাম, 
লাব্বাইকা রাব্বী (আরম উপরস্থত দহ আমার রব)। রতরন 
আমান্ধক রজন্ধেস করন্ধলন, তুরম রক জান উর্ধ্শজগন্ধতর 
দলাকজন (সন্ধবশাচ্চ রিররর্তা পররষদ) কী রনন্ধয় রবতকশ 
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কন্ধর? আরম বললাম, দহ আমার রব! আরম জারন না। 
অতঃপর রতরন তাাঁর হান্ধতর তালু আমার দুই কাাঁন্ধির মান্ধঝ 
রাখন্ধলন। অথশাৎ বুন্ধক রাখন্ধলন। এন্ধত তার হান্ধতর 
আঙু্গন্ধলর িাণ্ডা আমার দু’স্তন্ধনর মান্ধঝ অথশাৎ বুন্ধক অনুেব 
করন্ধত লাগলাম। এন্ধত আমার কান্ধে সব রকেু স্পষ্ট হন্ধয় 
দগল। িন্ধল আরম উর্ধ্শজগন্ধত (সন্ধবশাচ্চ রিররর্তা পররষদ) 
কী হয় জানন্ধত পারলাম”।4 
ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু আনহুমা দথন্ধক বরর্শত, রতরন 
বন্ধলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বন্ধলন্ধেন: 

ْحَسني ُصوَرٍة، »
َ
تَاِني اللَّيْلََة َرّب  َتبَارََك َوَتَعاََل ِفي أ

َ
ْحَسبُُه ِفي  أ

َ
قَاَل أ

ُد َهْل  ؟  قَاَل: الَْمنَامي  َفَقاَل: يَا حُمَمَّ لَْعَ
َ
 األ

ُ
ُم الَمَل تَْدريي فييَم ََيْتَصي

ْو 
َ
قُلُْت: َل، قَاَل: فَوََضَع يََدهُ َبْيَ َكتيََفَّ َحَّتَّ وََجْدُت بَْرَدَها َبْيَ ثَْدََيَّ أ

، قَاَل: يَا  رْضي
َ
َماَواتي َوَما ِفي األ قَاَل: ِفي ََنْريي، َفَعليْمُت َما ِفي السَّ

ُد، َهْل تَ  ؟ قُلُْت: َنَعْم، ِفي حُمَمَّ لَْعَ
َ
 األ

ُ
ُم الَمَل ْدريي فييَم ََيْتَصي

ََلةي، َوالَْمْْشُ  دي َبْعَد الصَّ اَراُت الُمْكُث ِفي الَمَساجي ، َوالَكفَّ اَراتي الَكفَّ
، َوإيْسبَاُغ الوُُضوءي ِفي الَمََكريهي، َوَمْن َفَعَل  قَْدامي إيََل اْْلََماََعتي

َ
لََعَ اأْل

                                                           
4 রু’ইয়াতুল্লারহ, দারাকুতনী, হাদীস নং ২২৭, পৃ. ৩০৯।   
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ُه، َذليَك ََعَش  مُّ
ُ
تُْه أ يئَتيهي َكيَْومي َوََلَ ْن َخطي ، َوََكَن مي ْْيٍ

َ ْْيٍ َوَماَت ِبي
َ ِبي

 ، لَُك فيْعَل اْلَْْيَاتي
َ
ْسأ

َ
ُد، إيَذا َصلَّيَْت َفُقْل: اللَُّهمَّ إيِن  أ َوقَاَل: يَا حُمَمَّ

َك فيتْ  بَادي رَْدَت بيعي
َ
، َوإيَذا أ ، وَُحبَّ الَمَساكييي نًَة َوتَْرَك الُمنَْكَراتي

، َوإيْطَعاُم  ََلمي رََجاُت إيفَْشاُء السَّ فَاقْبيْضِني إيََلَْك َغْْيَ َمْفتُوٍن، قَاَل: َواَلَّ
ََلُة بياللَّيْلي َوانلَّاُس نييَامٌ  ، َوالصَّ َعامي  «.الطَّ

“একবার রান্ধত সুমহান ও বরকতময় আমার রব আমার 
কান্ধে সুন্দরতম রূন্ধপ এন্ধসরেন্ধলন। (রাবী বন্ধলন: যতদূর 
মন্ধন পন্ধে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ‘স্বন্ধে’ 
কথারি বন্ধলরেন্ধলন।) রতরন বলন্ধলন: দহ মুহাম্মাদ! আপরন 
রক জান্ধনন, কী রনন্ধয় মালা’-এ-‘আলা (সন্ধবশাচ্চ রিররর্তা 
পররষদ)-এ রবতকশ হন্ধে? আরম বললাম: না। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বন্ধলন: তখন রতরন আমার 
কাাঁন্ধির মান্ধঝ তাাঁর হাত রাখন্ধলন। এমনরক এর রিগ্ধতা 
আরম আমার বুন্ধকও অনুেব করলাম। এন্ধত আসমান ও 
জরমন্ধনর যা রকেু আন্ধে সব আরম জানন্ধত পারলাম। রতরন 
বলন্ধলন: দহ মুহাম্মাদ! আপরন রক জান্ধনন, কী রনন্ধয় 
মালা’-এ ‘আলায় (সন্ধবশাচ্চ রিররর্তা পররষদ) আন্ধলাচনা 
হন্ধে? আরম বললাম: হযাাঁ, গুনান্ধহর কািিারা রবষন্ধয় 
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আন্ধলাচনা হন্ধে। সালান্ধতর পর মসরজন্ধদ অবস্থান করাও 
কািিারা, জামা‘আন্ধত পান্ধয় দহাঁন্ধি যাওয়া, কন্ধষ্টর সময় 
পররপূর্শোন্ধব অযু করাও কািিারা। দয বযরি এই কাজ 
করন্ধব তার জীবন হন্ধব কলযার্ময়, আর মৃতুযও হন্ধব 
কলযার্ময়। দযই রদন তাাঁর মা তান্ধক েূরমষ্ঠ করন্ধলন 
গুনাহর দিন্ধত্র তাাঁর অবস্থা হন্ধব দসই রদন্ধনর মন্ধতা। 
আমার রব বলন্ধলন: দহ মুহাম্মাদ! সালাত দর্ন্ধষ বলন্ধবন: 
দহ আল্লাহ! আপনার কান্ধে আরম প্রতযার্া করর োন্ধলা 
কাজ করা এবং মন্দ কাজ পররতযান্ধগর, দররদ্রন্ধদর প্ররত 
োন্ধলাবাসা দপাষন্ধর্র তাওিীক। আপরন যখন বান্দান্ধদর 
রবষন্ধয় রিতনা মসীবন্ধতর ইরাদা করন্ধবন তখন আমান্ধক 
দযন রিতনা মুি অবস্থায় উরিন্ধয় দনন। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বন্ধলন: (সন্ধবশাচ্চ রিররর্তা পররষন্ধদ 
আন্ধরা আন্ধলাচনা হন্ধে) উচ্চ মযশাদা লান্ধের রবষন্ধয়। তা 
হন্ধলা, সালান্ধমর প্রসার সািন, আহার প্রদান এবং 
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দলান্ধকরা যখন রনদ্রারেেূত, তখন রান্ধতর নিল সালান্ধত 
(তাহাজু্জন্ধদ) রনমগ্ন হওয়া।”5 
ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু আনহুমা দথন্ধক বরর্শত, রতরন 
বন্ধলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বন্ধলন্ধেন: 

ُد، قُلُْت: ََلَّيَْك َرّب  » ْحَسني ُصوَرٍة، َفَقاَل: يَا حُمَمَّ
َ
تَاِني َرّب  ِفي أ

َ
أ

؟ قُلُْت: رَ  لَْعَ
َ
 األ

ُ
ُم الَْمَل يَم ََيْتَصي ْدريي، فَوََضَع وََسْعَديَْك، قَاَل: في

َ
ب  لَ أ

قي  يََدُه َبْيَ َكتيََفَّ فَوََجْدُت بَْرَدَها َبْيَ ثَْدََيَّ َفَعليْمُت َما َبْيَ الَْمْْشي
ُم  ُد، َفُقلُْت: ََلَّيَْك وََسْعَديَْك، قَاَل: فييَم ََيْتَصي ، َفَقاَل: يَا حُمَمَّ َوالَمْغريبي

؟ قُلُْت: ِفي اَلَّ  لَْعَ
َ
 األ

ُ
قَْدامي إيََل الَْمَل

َ
، َوِفي َنْقلي األ اَراتي رََجاتي َوالَكفَّ

ََلةي َبْعَد  ، َوانْتيَظاري الصَّ ، َوإيْسبَاغي الوُُضوءي ِفي الَْمْكُروَهاتي اْلََماََعتي
ْن ُذنُوبيهي  ، َوََكَن مي ْْيٍ

َ ْْيٍ َوَماَت ِبي
َ نَّ ََعَش ِبي ََلةي، َوَمْن ُُيَافيْظ َعلَيْهي الصَّ

هُ َكيَْومي َوََلَ  مُّ
ُ
 .«تُْه أ

                                                           
5 রতররমযী, হাদীস নং ৩২৩৩, রতরন বন্ধলন্ধেন, বর্শনাকারীগর্ এই 
হাদীসরির সনন্ধদ আবূ রকলাবা ও ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু 
আনহুমার মান্ধঝ আন্ধরক বযরির উন্ধল্লখ কন্ধরন্ধেন। কাতাদা রহ. 
এরিন্ধক আবূ রকলাবা-খারলদ ইবন লাজলাজ-ইবন আব্বাস 
রারদয়াল্লাহু আনহুমা সনন্ধদ বর্শনা কন্ধরন্ধেন। আলবানী রহ. 
হাদীসরিন্ধক সহীহ বন্ধলন্ধেন।  
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“একবার রান্ধত সুমহান ও বরকতময় আমার রব আমার 
কান্ধে সুন্দরতম রূন্ধপ এন্ধসরেন্ধলন। (বর্শনাকারী বন্ধলন: 
যতদূর মন্ধন পন্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
‘স্বন্ধে’ কথারি বন্ধলরেন্ধলন।) রতরন বলন্ধলন: দহ মুহাম্মাদ! 
আপরন রক জান্ধনন, কী রনন্ধয় মালা-এ-আলা (সন্ধবশাচ্চ 
রিররর্তা পররষদ)-এ রবতকশ হন্ধে? আরম বললাম: না।  
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বন্ধলন: তখন রতরন 
আমার কাাঁন্ধির মান্ধঝ তাাঁর  হাত রাখন্ধলন। এমনরক এর 
রিগ্ধতা আরম আমার বুন্ধকও অনুেব করলাম। এন্ধত 
আসমান ও জরমন্ধনর যা রকেু আন্ধে সব আরম জানন্ধত 
পারলাম। রতরন বলন্ধলন: দহ মুহাম্মাদ! আপরন রক জান্ধনন, 
কী রনন্ধয় মালা-এ ‘আলায় আন্ধলাচনা হন্ধে? আরম বললাম: 
হযাাঁ, গুনান্ধহর কািিারা রবষন্ধয় আন্ধলাচনা হন্ধে। সালান্ধতর 
পর মসরজন্ধদ অবস্থান করাও কািিারা, জামা‘আন্ধত পান্ধয় 
দহাঁন্ধি যাওয়া, কন্ধষ্টর সময় পররপূর্শোন্ধব অযু করাও 
কািিারা। দয বযরি এই কাজ করন্ধব তার জীবন হন্ধব 
কলযার্ময়, আর মৃতুযও হন্ধব কলযার্ময়। দযরদন তার মা 
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তান্ধক েূরমষ্ঠ করন্ধলন গুনাহর দিন্ধত্র তার অবস্থা হন্ধব 
দসরদন্ধনর মন্ধতা।”6 
মু‘আয ইবন জাবাল রারদয়াল্লাহু আনহু দথন্ধক বরর্শত, রতরন 
বন্ধলন, 

ْن َصََلةي » ُ َعلَيْهي وََسلََّم َذاَت َغَداةٍ مي ي َصّلَّ اَّللَّ اْحتُبيَس َعنَّا رَُسوُل اَّللَّ
يًعا َفثُو َب الصُّ  ، فََخَرَج ََسي ْمسي بْحي َحَّتَّ كيْدنَا َنََتَاَءى َعْيَ الشَّ

 ، َز ِفي َصََلتيهي ُ َعلَيْهي وََسلََّم َوََتَوَّ ي َصّلَّ اَّللَّ ََلةي، فََصّلَّ رَُسوُل اَّللَّ بيالصَّ
ا َسلََّم َدََع بيَصْوتيهي َفَقاَل نَلَا:   »فَلَمَّ

َ
ُثمَّ اْنَفتََل « ْنتُمْ لََعَ َمَصاف ُكْم َكَما أ

ِن  
َ
ثُُكْم َما َحبََسِني َعنُْكُم الَغَداَة: أ َحد 

ُ
َما إيِن  َسأ

َ
إيََلْنَا َفَقاَل: " أ

َر لي َفنََعْسُت ِفي َصََلِتي  ُت فََصلَّيُْت َما قُد 
ْ
أ َن اللَّيْلي َفتَوَضَّ ُقْمُت مي

نَا بيَرّب  َتبَارََك َوتَ 
َ
ْحَسني ُصوَرٍة، َفَقاَل: يَا فَاْستَثَْقلُْت، فَإيَذا أ

َ
َعاََل ِفي أ

؟ قُلُْت: َل  لَْعَ
َ
 األ

ُ
ُم الَمَل يَم ََيْتَصي ، قَاَل: في ُد قُلُْت: ََلَّيَْك رَب  حُمَمَّ

ُه َبْيَ َكتيََفَّ َحَّتَّ  ْيتُُه وََضَع َكفَّ
َ
، قَالََها ثَََلثًا " قَاَل: " فََرأ ْدريي رَب 

َ
أ

ليهي  نَامي
َ
ٍء وََعَرفُْت، َفَقاَل: يَا وََجْدُت بَْرَد أ ، َفتََجّلَّ لي ُكُّ ََشْ  َبْيَ ثَْدََيَّ

؟ قُلُْت: ِفي  لَْعَ
َ
 األ

ُ
ُم الَمَل ، قَاَل: فييَم ََيْتَصي ُد، قُلُْت: ََلَّيَْك رَب  حُمَمَّ

                                                           
6 রতররমযী, হাদীস নং ৩২৩৪, রতরন হাদীসরিন্ধক হাসান গরীব 
বন্ধলন্ধেন। আলবানী রহ. হাদীসরিন্ধক সহীহ বন্ধলন্ধেন।  
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 ، قَْدامي إيََل اْلََماََعتي
َ
؟ قُلُْت: َمْْشُ األ ، قَاَل: َما ُهنَّ اَراتي الَكفَّ

، َوإيْسبَاُغ الوُُضوءي ِفي  َواْلُلُوُس  لََواتي دي َبْعَد الصَّ ِفي الَمَساجي
 ، مي ، َوليُي اللََكَ َعامي ، قَاَل: ُثمَّ فييَم؟ قُلُْت: إيْطَعاُم الطَّ الَمْكُروَهاتي
لَُك فيْعَل 

َ
ْسأ

َ
ََلةُ بياللَّيْلي َوانلَّاُس نييَاٌم. قَاَل: َسْل. قُلُْت: اللَُّهمَّ إيِن  أ َوالصَّ

، اْلَْْيَ  َر لي َوتَرََْحَِني ْن َتْغفي
َ
، وَأ ، وَُحبَّ الَمَساكييي ، َوتَْرَك الُمنَْكَراتي اتي

لَُك ُحبََّك وَُحبَّ 
َ
ْسأ

َ
رَْدَت فيتْنًَة ِفي قَْوٍم َفتََوفَِّني َغْْيَ َمْفتُوٍن، َوأ

َ
َوإيَذا أ

بَُّك، وَُحبَّ َعَمٍل ُيَقر ُب إيََل ُحب َك "، قَاَل رَُسوُل  ُ َمْن ُُيي ي َصّلَّ اَّللَّ  اَّللَّ
 «.إينََّها َحقٌّ فَاْدرُُسوَها ُثمَّ َتَعلَُّموَها»َعلَيْهي وََسلََّم: 

“একরদন দোন্ধর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
িজন্ধরর সালান্ধত আসন্ধত দদরর করন্ধলন। এমনরক আমরা 
প্রায় সূযশ উন্ধি যান্ধে বন্ধল প্রতযি কররেলাম। এমন সময় 
রতরন দ্রুত দবররন্ধয় আসন্ধলন। সালান্ধতর ইকামত দদওয়া 
হন্ধলা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
সংরিপ্তোন্ধব সালাত আদায় করন্ধলন। সালাম দর্ন্ধষ রতরন 
উচ্চস্বন্ধর ডাকন্ধলন। আমান্ধদর বলন্ধলন: দযোন্ধব দতামরা 
আে দসোন্ধবই দতামান্ধদর কাতান্ধর বন্ধস থাক। এরপর 
রতরন আমান্ধদর রদন্ধক রিরন্ধলন। বলন্ধলন: আজ দোন্ধর 
দতামান্ধদর কান্ধে (যথা সমন্ধয় দবর হন্ধয়) আসন্ধত আমান্ধক 
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রকন্ধস রবরত দরন্ধখরেল দস রবষন্ধয় আরম দতামান্ধদর বলরে। 
আরম রান্ধতই উন্ধিরেলাম। অযু কন্ধর যা আমার তাকদীন্ধর 
রেল দস পররমার্ তাহাজু্জন্ধদর সালাত আদায় করলাম। 
আরম সালান্ধত তন্দ্রারেেূত হন্ধয় পেলাম। ঘুম োরী হন্ধয় 
এল। হিাৎ দদরখ, মহান আল্লাহ তা‘আলা সুন্দরতম রূন্ধপ 
আরবেূশত হন্ধয়ন্ধেন। রতরন বলন্ধলন: দহ মুহাম্মাদ! আরম 
বললাম: রব আমার, বান্দা হারযর। রতরন বলন্ধলন: মালা-
এ-আলায় কী রনন্ধয় আন্ধলাচনা হন্ধে? আরম বললাম: দহ 
আমার রব, আরম দতা জারন না। আল্লাহ তা‘আলা রতন 
বার উরল্লরখত উরি করন্ধলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বন্ধলন: আরম দদখলাম রতরন আমার 
কাাঁন্ধির দুই হারির মান্ধঝ তাাঁর হাত রাখন্ধলন। আমার 
বুন্ধক তাাঁর অঙু্গলীসমূন্ধহর র্ীতল দোয়া অনুেব করলাম। 
এন্ধত প্ররতরি বস্তু আমার সামন্ধন স্পষ্ট হন্ধয় উিল। সব 
আরম রচন্ধন রনলাম। রতরন বলন্ধলন: দহ মুহাম্মাদ! আরম 
বললাম রব আমার, বান্দা হারযর। রতরন বলন্ধলন: মালা-
এ-আলায় কী রনন্ধয় আন্ধলাচনা হন্ধে? আরম বললাম: 
গুনান্ধহর কািিারা রনন্ধয়। রতরন বলন্ধলন: দসগুন্ধলা কী? 
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আরম বললাম: জামা‘আন্ধতর উন্ধিন্ধর্য পান্ধয় দহাঁন্ধি যাওয়া, 
সালান্ধতর পরও মসরজন্ধদ অবস্থান করা, কন্ধষ্টর সময়ও 
পররপূর্শোন্ধব অযু করা। রতরন বলন্ধলন: এরপর রক রবষন্ধয় 
আন্ধলাচনা হন্ধে? আরম বললাম: খাদয দান, নরম কথা, 
মানুষ যখন রনদ্রামগ্ন তখন রান্ধত সালাত (তাহাজু্জদ) 
আদায় করা। রতরন বলন্ধলন: আমার কান্ধে চাও। আরম 
বললাম: দহ আল্লাহ! আরম যাঞ্ছা করর কলযার্কর কান্ধজর, 
মন্দ কাজ পররতযাগ করার। রমসকীনন্ধদর প্ররত োলবাসা, 
মাি কন্ধর রদন আমান্ধক, রহম করুন আমার ওপর। 
দকান্ধনা সম্প্রদান্ধয়র ওপর যখন রিতনা-মসীবন্ধতর ইো 
কন্ধরন তখন আমান্ধক আপরন রিতনামুি মৃতুয রদন। আরম 
চাই আপনার প্ররত োন্ধলাবাসা। আপনান্ধক যারা 
োন্ধলাবান্ধসন তান্ধদর োন্ধলাবাসা এবং দযসব আমল 
আমান্ধক আপনার রনকি করন্ধব দসসব আমন্ধলর 
োন্ধলাবাসা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
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আন্ধরা বন্ধলন্ধেন: এ রবষয়রি সতয দতামরা এরি পে এবং 
তা রর্ন্ধখ নাও।”7 
ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বন্ধলন্ধেন, 

ى َربَُّه َعزَّ وََجلَّ »
َ
ًدا َصّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلََّم َرأ  «إينَّ حُمَمَّ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মহান ও 
সম্মারনত আল্লাহন্ধক দদন্ধখন্ধেন।”8 
আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা দথন্ধক বরর্শত, 
রতরন বলন্ধতন, 

ةً » ةً بيبَََصيهي، َوَمرَّ : ُمرَّ َتْيي ى َربَُّه َمرَّ
َ
ًدا َصّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلََّم، َرأ إينَّ حُمَمَّ

هي   .«بيُفَؤادي

“মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহন্ধক দু’বার 
দদন্ধখন্ধেন। একবার স্বচন্ধি আন্ধরকবার অন্তর রদন্ধয়।”9  
                                                           
7 রতররমযী, হাদীস নং ৩২৩৫, রতরন হাদীসরিন্ধক হাসান সহীহ 
বন্ধলন্ধেন। সুনান দান্ধরমী, হাদীস নং ২১৯৫। আল্লামা হুসাইন 
সুলাইম বন্ধলন, হাদীন্ধসর সনদরি সহীহ, যরদ আবু্দর রহমান ইবন 
‘আন্ধয়র্ রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর সাহাবী হওয়ািা রনরিত হয়।  
আলবানী রহ. হাদীসরিন্ধক সহীহ বন্ধলন্ধেন।  

8 সুনান কুবরা রলন-নাসাঈ, হাদীস নং ১১৪৭৩। 



 

18 

 

উরল্লরখত হাদীসসমূহ দথন্ধক এ কথা প্রতীয়মান হয় দয, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম স্বন্ধে আল্লাহন্ধক 
দুরনয়ান্ধত দদন্ধখন্ধেন। হান্ধিয ইবন রজব হাম্বলী রহ. এ 
রবষন্ধয় একরি রকতাবও রচনা কন্ধরন্ধেন। রকতাবরির নাম: 

 تصام املل األلَع(.)اختيار األوىل ِف رشح حديث اخ

এসব আন্ধলাচনা দথন্ধক বুঝা যায় দয, নবীগর্ আল্লাহন্ধক 
স্বন্ধে দুরনয়ান্ধত দদন্ধখন্ধেন।  
দুরনয়ান্ধত স্বচন্ধি জাগ্রতাবস্থায় আল্লাহন্ধক দদখা:  
অরিকাংর্ ‘আন্ধলন্ধমর মন্ধত, দুরনয়ান্ধত স্বচন্ধি জাগ্রতাবস্থায় 
আল্লাহন্ধক দদখা অসম্ভব। এমনরক নবী রাসূলগর্ও দদন্ধখন 

                                                                                           
9 মু’জামুল আওসাত, হাদীস নং ৫৭৬১, ইমাম তবরানী রহ. বন্ধলন, 
হাদীসরি মুজারহদ দথন্ধক তার পুত্র ইসমাঈল োো দকউ বর্শনা 
কন্ধরন রন। ইমাম হাইসামী রহ. মাজমাউজ জাওয়ান্ধয়ন্ধদ (১/৭৯) 
বন্ধলন, হাদীসরি ইমাম তাবরানী বর্শনা কন্ধরন্ধেন এবং এর সব 
বর্শনাকারী সহীহ।  

ُّ  َرَواهُ  اِني ََبَ ، ِفي  الطَّ وَْسطي
َ
، ريَجاُل  َوريَجاُلُ  اأْل يحي حي  ورٍ َمنُْص  بْني  َجْهَوري  َخََل  الصَّ

، بَّانَ  اْبنُ  َذَكَرهُ  َمنُْصورٍ  ْبنُ  وََجْهَورُ  الُْكوِفي   .اثل َقاتي  ِفي  حي
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রন। রম‘রান্ধজর রজনীন্ধত রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম সরাসরর আল্লাহন্ধক দদন্ধখন রন। রতরন আল্লাহর 
নূর দদন্ধখন্ধেন। তাোো দাজ্জাল রনন্ধজন্ধক আল্লাহ দাবী 
কন্ধর তার ওপর ঈমান আনন্ধত বলন্ধব। রকন্তু একথা 
সকল মুরমনই জান্ধনন দয, আল্লাহন্ধক দুরনয়ান্ধত সরাসরর 
দদখা যায় না। তাই দাজ্জান্ধলর কপান্ধল কারির র্ব্দ দলখা 
থাকন্ধব। এ বযাপান্ধর কুরআন ও হাদীন্ধসর দলীল রননরূপ:  
আল্লাহ তা‘আলা বন্ধলন্ধেন,  

﴿َ بَۡصَٰرََُتُۡدرُِكهََُّلَّ
َ
بَۡصََٰر ََيُۡدرِكَََُوُهوَََٱۡۡل

َ
 ﴾١٠٣َٱۡۡلَبِيََُٱللَِّطيُفَََوُهوَََٱۡۡل

 [ ١٠٣: النعام]

“রতরন (আল্লাহ) দৃরষ্টর অরিগময নন, তন্ধব দৃরষ্টর্রি তাাঁর 
অরিগত এবং রতরনই সুক্ষ্মদর্ী ও সমযক পররোত।” 
[সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১০৩] 
আল্লাহ তা‘আলা আন্ধরা বন্ধলন্ধেন, 

نَلِبََشَرَََكنََََوَما﴿
َ
ََُيَُكل َِمهََُأ ََٱّللَّ وََۡوَۡحًياَإِّلَّ

َ
َََوَرآي ََِمنَأ وََِۡحَجابر

َ
َأ

َيَإِنَُّهۥَيََشآُء َََماَبِإِۡذنِهِۦََفُيوِحَََرَُسوّٗلََيُۡرِسَلَ : الشورى] ﴾٥١ََحِكيمَ َََعِ
٥١] 
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“মানুন্ধষর এমন মযশাদা দনই দয, আল্লাহ তার সান্ধথ কথা 
বলন্ধবন ওহীর মািযম বযরতন্ধরন্ধক অথবা পদশার অন্তরাল 
বযরতন্ধরন্ধক অথবা এমন দূত দপ্ররর্ বযরতন্ধরন্ধক দয তাাঁর 
অনুমরতক্রন্ধম রতরন যা চান তা বযি কন্ধরন, রতরন সন্ধবশাচ্চ 
ও প্রোময়।” [সূরা আর্-রূ্রা, আয়াত: ৫১] 
যারা আল্লাহন্ধক দুরনয়ান্ধত দদখন্ধত দচন্ধয়ন্ধে আল্লাহ 
তান্ধদরন্ধক েৎশসনা রদন্ধয় বন্ধলন্ধেন,  

ََٓيَنُظُرونََََهۡلَ﴿ نَإِّلَّ
َ
تَِيُهمََُأ

ۡ
ََُيَأ ِنَََُظلَلَ َِفََٱّللَّ ََوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةََُٱۡلَغَمامََِم 

ۡمُر َََوقُِضََ
َ
ََِِإَوَلََٱۡۡل ُمورََُتُۡرَجعََُٱّللَّ

ُ
 [  ٢١٠: اَلقرة] ﴾٢١٠ََٱۡۡل

“তারা রক এরই অন্ধপিা করন্ধে দয, দমন্ধঘর োয়ায় আল্লাহ 
ও রিররর্তাগর্ তান্ধদর রনকি আগমন করন্ধবন এবং সব 
রবষন্ধয়র িয়সালা কন্ধর দদওয়া হন্ধব। আর আল্লাহর 
রনকিই সব রবষয় প্রতযাবরতশত হন্ধব।” [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াত: ২১০]  

ََٓيَنُظُرونََََهۡلَ﴿ نَإِّلَّ
َ
تَِيُهمََُأ

ۡ
وََۡٱلَۡمَلَٰٓئَِكةََُتَأ

َ
ِتَََأ

ۡ
وَََۡربَُّكََيَأ

َ
ِتَََأ

ۡ
ََبۡعُضََيَأ

ِتََيَۡومََََرب َِك َََءاَيَِٰتَ
ۡ
َلَمََۡإِيَمَُٰنَهاََنۡفًساَيَنَفعَََُّلَََرب َِكَََءاَيَِٰتَََبۡعُضََيَأ

وَََۡقۡبُلََِمنََءاَمَنۡتََتَُكنَۡ
َ
اَ َإِيَمَٰنَِهاَِفَََٓكَسَبۡتََأ َإِنَّاَٱنَتِظُرٓوا ََقُلَََِخۡيٗ

 [  ١٥٨: النعام] ﴾١٥٨َُمنَتِظُرونََ
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“তারা রক এরই অন্ধপিা করন্ধে দয, তান্ধদর রনকি 
রিররর্তাগর্ হারযর হন্ধব রকংবা দতামার রব উপরস্থত হন্ধব 
অথবা প্রকার্ পান্ধব দতামার রন্ধবর রনদর্শনসমূন্ধহর রকেু? 
দযরদন দতামার রন্ধবর রনদর্শনসমূন্ধহর রকেু প্রকার্ পান্ধব, 
দসরদন দকান্ধনা বযরিরই তার ঈমান উপকান্ধর আসন্ধব না। 
দয পূন্ধবশ ঈমান আন্ধন রন রকংবা দস তার ঈমান্ধন দকান্ধনা 
কলযার্ অজশন কন্ধর রন। বলুন, দতামরা অন্ধপিা কর, 
আমরাও অন্ধপিা কররে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: 
১৫৮]  
আল্লাহ তা‘আলা মূসা আলাইরহস সালামন্ধক বন্ধলন্ধেন,  

ا﴿ ََِقَاَلَََربُُّهۥََوََكََّمُهۥَلِِميَقَٰتَِناَُموَسََََٰجآءََََولَمَّ رِِنَََٓرب 
َ
نُظرََۡأ

َ
َََلَۡك َإََِأ

َِٰنََلَنَقَاَلَ َفََسۡوَفَََمََكنَُهۥَٱۡسَتَقرَََّفَإِنََِٱۡۡلََبلََِإَِلََٱنُظرَََۡوَلَِٰكنََِتََرى
يَ َِٰن اَتََرى َََٰفَلَمَّ اََجَعلَُهۥَلِۡلَجَبلَََِربُُّهۥَََتَّلَّ آَََصعِٗقا ََُموَسَََٰوََخرََََّدك ٗ َفَلَمَّ

فَاَقَ
َ
نَا ََإََِلَۡكََُتۡبُتََُسۡبَحََٰنَكََقَاَلََأ

َ
وََََّوأ

َ
: العراف] ﴾١٤٣َٱلُۡمۡؤِمنِيَََُلَأ

١٤٢  ] 

“আর যখন আমার রনিশাররত সমন্ধয় মূসা এন্ধস দগল এবং 
তাাঁর রব তার সান্ধথ কথা বলন্ধলন। দস বলল, ‘দহ আমার 
রব, আপরন আমান্ধক দদখা রদন, আরম আপনান্ধক দদখব।’ 
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রতরন বলন্ধলন, তুরম আমান্ধক দদখন্ধব না; বরং তুরম 
পাহান্ধের রদন্ধক তাকাও। অতঃপর তা যরদ রনজ স্থান্ধন 
রস্থর থান্ধক তন্ধব তুরম অরচন্ধরই আমান্ধক দদখন্ধব। অতঃপর 
যখন তাাঁর রব পাহান্ধের উপর নূর প্রকার্ করন্ধলন তখন 
তা তান্ধক চূর্শ কন্ধর রদল এবং মূসা দবহুাঁর্ হন্ধয় পন্ধে 
দগল। অতঃপর যখন তার হুাঁর্ আসল তখন দস বলল, 
আপরন পরবত্র মহান, আরম আপনার রনকি তাওবা 
করলাম এবং আরম মুরমনন্ধদর মন্ধিয প্রথম।” [সূরা আল-
আ‘রাি, আয়াত: ১৪২] 
আহন্ধল রকতাবরা আসমান দথন্ধক রকতাব নারযন্ধলর কথা 
বলন্ধল আল্লাহ তান্ধদরন্ধক উন্ধির্য কন্ধর বন্ধলন, দহ নবী! 
তারা মূসা আলাইরহস সালান্ধমর কান্ধে এর দচন্ধয়ও 
মারাত্মক দাবী কন্ধররেল। আল্লাহ বন্ধলন,  

ۡهُلََلَُكََ ََيَۡسَ﴿
َ
نَٱۡلِكَتَٰبََِأ

َ
َِلََأ ِنَََاكَِتَٰبَََٗعلَۡيِهمََُۡتَن  يََم  َمآءِ ََفَقدََۡٱلسَّ

لُوا َ
َ
ۡكَبَََُموَسََََٰٓسأ

َ
َٰلَِكََِمنَأ رِنَاََفَقالُٓوا َََذ

َ
َََأ َخَذۡتُهمَََُجۡهَرةََٗٱّللَّ

َ
َفَأ

َٰعَِقةَُ َُذوا ََُثمَََّبُِظۡلِمِهۡمَ َٱلصَّ َٱۡۡلَي َِنَُٰتَََجآَءۡتُهمَََُماََبۡعدََِِمنَ َٱۡلعِۡجَلََٱَّتَّ
َٰلَِك َََعنََفَعَفۡونَا بِيٗناَُسۡلَطَٰٗناَُموَسََََٰوَءاتَۡيَناََذ  [  ١٥٣:  النساء] ﴾١٥٣َمُّ
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“রকতাবীগর্ দতামার রনকি চায় দয, আসমান দথন্ধক তুরম 
তান্ধদর ওপর একরি রকতাব নারযল কর। অথচ তারা 
মূসার কান্ধে এর দচন্ধয় বে রকেু দচন্ধয়রেল, যখন তারা 
বন্ধলরেল, ‘আমান্ধদরন্ধক সামনাসামরন আল্লাহন্ধক দদখাও’। 

িন্ধল তান্ধদরন্ধক তান্ধদর অনযান্ধয়র কারন্ধর্ বজ্র পাকোও 
কন্ধররেল। অতঃপর তারা বােুরন্ধক (উপাসযরূন্ধপ) গ্রহর্ 
করল, তান্ধদর রনকি স্পষ্ট প্রমার্সমূহ আসার পরও। 
তারপর আমরা তা িমা কন্ধর রদন্ধয়রেলাম এবং মূসান্ধক 
রদন্ধয়রেলাম সুস্পষ্ট প্রমার্।” [সূরা আন-রনসা, আয়াত: 
১৫৩]  
সারলম রহ. বন্ধলন, আবু্দল্লাহ ইবন উমার রারদয়াল্লাহু 
‘আনহুমা বন্ধলন্ধেন, 

ْثََن لََعَ اهللي بيَما »
َ
َفَقاَم رَُسوُل اهللي َصّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلََّم ِفي انلَّاسي فَأ

ٍّ إيلَّ  ْن نَِبي ُرُكُموهُ، َما مي نْذي
ُ
اَل، َفَقاَل: " إيِن  أَل جَّ ْهلُُه، ُثمَّ َذَكَر اَلَّ

َ
ُهَو أ

نَْذرَ 
َ
نَْذرَهُ قَْوَمُه، لََقْد أ

َ
قُوُل لَُكْم فييهي قَْوًل َوقَْد أ

َ
ْن أ هُ نُوٌح قَْوَمُه، َولَكي

نَّ اهلَل َتبَارََك َوَتَعاََل لَيَْس 
َ
ْعَوُر، َوأ

َ
نَُّه أ

َ
: َتَعلَُّموا أ هي ٌّ ليَقْومي لَْم َيُقلُْه نَِبي

نَُّه 
َ
، أ نَْصارييُّ

َ
ْخََبَِني ُعَمُر ْبُن ثَابيٍت اأْل

َ
َهاٍب: َوأ ْعَوَر " قَاَل ابُْن شي

َ
بيأ

نَّ رَُسوَل 
َ
ْصَحابي رَُسولي اهللي َصّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلََّم، أ

َ
ْخََبَُه َبْعُض أ

َ
أ
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اَل:  جَّ َر انلَّاَس اَلَّ إينَُّه »اهللي َصّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلََّم، قَاَل يَْوَم َحذَّ
ْو يَ 

َ
ْقَرُؤُه ُكُّ َمْكتُوٌب َبْيَ َعيْنَيْهي ََكفيٌر، َيْقَرُؤُه َمْن َكريَه َعَملَُه، أ

ٍن  نُْكْم َربَُّه َعزَّ وََجلَّ َحَّتَّ »، َوقَاَل: «ُمْؤمي َحٌد مي
َ
نَُّه لَْن يََرى أ

َ
َتَعلَُّموا أ

 .«َيُموَت 
“এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
মুসরলমন্ধদর উন্ধিন্ধর্য একরি বিৃতা রদন্ধলন। তান্ধত  
আল্লাহ তা‘আলার যথান্ধযাগয প্রর্ংসা ও গুর্াগুর্ বর্শনার 
পর দাজ্জান্ধলর কথা উন্ধল্লখ করন্ধলন এবং বলন্ধলন, আরম 
দতামান্ধদরন্ধক দাজ্জান্ধলর রিৎনা সম্পন্ধকশ সতকশ কররে 
দযমন প্রন্ধতযক নবী তাাঁর সম্প্রদায়ন্ধক এ সম্পন্ধকশ সতকশ 
কন্ধরন্ধেন। এমনরক নূহ আলাইরহস সালাম ও তাাঁর 
কাওমন্ধক এ সম্পন্ধকশ সতকশ কন্ধরন্ধেন। তন্ধব এ সম্পন্ধকশ 
আরম দতামান্ধদরন্ধক একরি রবষয় পররষ্কারোন্ধব বন্ধল রদরে 
যা দকান্ধনা নবী তার সম্প্রদায়ন্ধক বন্ধলন রন। তা হন্ধলা, 
দতামরা দজন্ধন রাখ, দাজ্জাল কানা হন্ধব। আল্লাহ তা‘আলা 
কানা নন। ইবন রর্হাব রহ. বন্ধলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লান্ধমর জননক সাহাবী দযরদন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পন্ধকশ সতকশ 
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কন্ধরন্ধেন দসরদন রতরন বন্ধলন্ধেন, চিুিন্ধয়র মাঝখান্ধন 
কারির দলখা থাকন্ধব। দয বযরি তার কাযশক্রম অপেন্দ 
করন্ধব দস তা পাি করন্ধত পারন্ধব অথবা প্রন্ধতযক মুরমন 
বযরিই তা পাি করন্ধত সিম হন্ধব। রতরন এ কথাও 
বন্ধলন্ধেন দয, দতামরা দজন্ধন রাখ দয, দতামান্ধদর দকান্ধনা 
বযরি মৃতুযর পূন্ধবশ তার রবন্ধক দদখন্ধত সিম হন্ধব না।”10 
যারা দাবী কন্ধরন দয, রম‘রান্ধজর রজনীন্ধত রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহন্ধক সরাসরর 
দদন্ধখন্ধেন, তান্ধদর এ দাবীর খণ্ডন কন্ধর আন্ধয়র্া 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহা বন্ধলন্ধেন,  

وٍق، َعنْ  نْدَ  ئًاُمتَّكي  ُكنُْت : قَاَل  َمْْسُ يَشَة، عي بَا يَا: َفَقالَْت  ََعئ
َ
يَشَة، أ  ََعئ

َدةٍ  تََكلَّمَ  َمنْ  ثَََلٌث  نُْهنَّ  بيَواحي ْعَظمَ  َفَقدْ  مي
َ
ْرَيَة، اهللي  لََعَ  أ : قُلُْت  الْفي

؟ َما نَّ  َزَعمَ  َمنْ : قَالَْت  ُهنَّ
َ
ًدا أ ى وََسلَّمَ  َعلَيْهي  اهللُ  َصّلَّ  حُمَمَّ

َ
 َربَّهُ  َرأ

ْعَظ  َفَقدْ 
َ
ْرَيَة، اهللي  لََعَ  مَ أ ئًا َوُكنُْت : قَاَل  الْفي  يَا: َفُقلُْت  فََجلَْسُت، ُمتَّكي

مَّ 
ُ
نيَي، أ ، الُْمْؤمي يِني ري نْظي

َ
، َوَل  أ لييِني لَمْ  ُتْعجي

َ
َ﴿: وََجلَّ  َعزَّ  اهللُ  َيُقلي  أ

فُقََِرََءاهَََُولََقدَۡ
ُ
َۡزلَةًَنَََرََءاهَََُولََقدََۡ﴿ ،[ ٢٣: اتلكوير] ﴾٢٣ََٱلُۡمبِيََِبِٱۡۡل

                                                           
10 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ১৬৯।  
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ۡخَرىََٰ
ُ
نَا: َفَقالَْت  ؟[  ١٣:  انلجم] ﴾١٣ََأ

َ
ُل  أ وَّ

َ
هي  أ ةي  َهذي مَّ

ُ
َل  اأْل

َ
 َعنْ  َسأ

يُل، ُهوَ  إينََّما»: َفَقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهي  اهللُ  َصّلَّ  اهللي  رَُسوَل  َذليَك  َْبي رَهُ  لَمْ  جي
َ
 أ

،الْمَ  َهاَتْيي  َغْْيَ  َعلَيَْها ُخليَق  الَّتي  ُصوَرتيهي  لََعَ  َتْيي ْيتُهُ  رَّ
َ
نَ  ُمنَْهبيًطا َرأ  مي

َماءي  ا السَّ َظمُ  َسادًّ هي  عي َماءي  َبْيَ  َما َخلْقي رْضي  إيََل  السَّ
َ
وَ : َفَقالَْت  ،«اأْل

َ
 لَمْ  أ

نَّ  تَْسَمعْ 
َ
ََ﴿: َيُقوُل  اهللَ  أ بَۡصَٰرََُتُۡدرُِكهََُّلَّ

َ
بَۡصََٰر ََيُۡدرِكَََُوُهوَََٱۡۡل

َ
َوَُهوَََٱۡۡل

وَ  ،[ ١٠٣: النعام] ﴾١٠٣ََٱۡۡلَبِيََُٱللَِّطيُفَ
َ
نَّ  تَْسَمعْ  لَمْ  أ

َ
َ﴿ :َيُقوُل  اهللَ  أ

نَلِبََشَرَََكنَََ۞َوَما
َ
ََُيَُكل َِمهََُأ ََٱّللَّ وََۡوَۡحًياَإِّلَّ

َ
َََوَرآي ََِمنَأ وََِۡحَجابر

َ
َأ

َيَإِنَُّهۥَيََشآُء َََماَبِإِۡذنِهِۦََفُيوِحَََرَُسوّٗلََيُۡرِسَلَ  ﴾٥١َََحِكيمَ َََعِ
نَّ  َزَعمَ  َوَمنْ : قَالَْت  ،[ ٥١: الشورى]

َ
 َعلَيْهي  اهللُ  َصّلَّ  اهللي  رَُسوَل  أ

نْ  َشيْئًا َكتَمَ  وََسلَّمَ  ْعَظمَ  َفَقدْ  اهللي، كيتَابي  مي
َ
ْرَيَة، اهللي  لََعَ  أ  َواهللُ  الْفي

َهاَ﴿ :َيُقوُل  يُّ
َ
أ ََٓبَل ِغََۡٱلرَُّسوُلََ۞َيَٰٓ نزَِلَََما

ُ
ب َِك ََِمنَإََِلَۡكََأ َۡلَتَۡفعَََلَّمََِۡإَونَرَّ

نَّهُ  َزَعمَ  َوَمنْ : قَالَْت  ،[ ٦٧: دةاملائ] ﴾٦٧َرَِساََلَهََُبَلَّۡغَتَََفَما
َ
ُ  أ  بيَما َُيَْبي

ْعَظمَ  َفَقدْ  َغٍد، ِفي  يَُكونُ 
َ
ْرَيَة، اهللي  لََعَ  أ ََّلََقُل َ}: َيُقوُل  َواهللُ  الْفي

َماَواتََِِفَََمنَ ََيع لَمَُ ر ِضََالسَّ
َ ََال َغي َبَََواۡل   [65َ:ملانل]َ{اّللََُإِّلَّ

“মাসরুক রহ. দথন্ধক বরর্শত দয, রতরন বন্ধলন, আরম 
আন্ধয়র্া রারদয়াল্লাহু ‘আনহার কান্ধে দহলান রদন্ধয় 
বন্ধসরেলাম। তখন রতরন বলন্ধলন, “দহ আবূ আন্ধয়র্া! 
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রতনরি কথা এমন, দয এর দকান্ধনা একরি বলল, দস 
আল্লাহ সম্পন্ধকশ েীষর্ অপবাদ রদল। আরম রজন্ধেস 
করলাম, দসগুন্ধলা কী? রতরন বলন্ধলন, দয এ কথা বন্ধল 
দয, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর রবন্ধক 
দদন্ধখন্ধেন, দস আল্লাহর ওপর েীষর্ অপবাদ দদয়। আরম 
দতা দহলান অবস্থায় রেলাম, এবার দসাজা হন্ধয় বসলাম। 
বললাম, দহ উমু্মল মুরমনীন! থামুন। আমান্ধক সময় রদন, 
বযস্ত হন্ধবন না। আল্লাহ তা‘আলা কুরআন্ধন রক বন্ধলন রন: 
“রতরন (রাসূল) দতা তাাঁন্ধক (আল্লাহন্ধক) স্পষ্ট রদগন্ধন্ত 
দদন্ধখন্ধেন।” [সূরা আত-তাকওয়ীর, আয়াত: ২৩] অনযন্ধত্র 
“রনিয় রতরন তান্ধক আন্ধরকবার দদন্ধখরেন্ধলন” [সূরা আন-
নাজম, আয়াত: ১৩] আন্ধয়র্া রারদয়াল্লাহু ‘আনহা বলন্ধলন, 
আরমই এ উম্মন্ধতর প্রথম বযরি, দয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লামন্ধক এ সম্পন্ধকশ রজন্ধেস কন্ধররেলাম। 
রতরন বন্ধলরেন্ধলন, রতরন দতা রেন্ধলন রজবরীল আলাইরহস 
সালাম। দকবল এ দু’বার-ই আরম তান্ধক তার আসল 
আকৃরতন্ধত দদন্ধখরে। আরম তান্ধক আসমান দথন্ধক অবতরর্ 
করন্ধত দদন্ধখরে। তার রবরাি দদহ দেন্ধক দিন্ধলরেল 
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আসমান ও জরমন্ধনর মিযবতী সবিুকু স্থান। আন্ধয়র্া 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহা আরও বন্ধলন, তুরম রক দর্ান রন? 
আল্লাহ তা‘আলা বন্ধলন্ধেন, “রতরন (আল্লাহ) দৃরষ্টর অরিগময 
নন, তন্ধব দৃরষ্টর্রি তাাঁর অরিগত এবং রতরনই সূক্ষ্মদর্শী ও 
সমযক পররোত।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১০৩] 
এরূপ তুরম রক দর্ান রন? আল্লাহ তা‘আলা বন্ধলন্ধেন, 
“মানুন্ধষর এমন মযশাদা দনই দয, আল্লাহ তার সান্ধথ কথা 
বলন্ধবন ওহীর মািযম বযরতন্ধরন্ধক অথবা পদশার অন্তরাল 
বযরতন্ধরন্ধক অথবা এমন দূত দপ্ররর্ বযরতন্ধরন্ধক দয তাাঁর 
অনুমরতক্রন্ধম রতরন যা চান তা বযি কন্ধরন, রতরন সন্ধবশাচ্চ 
ও প্রোময়।” [সূরা আর্-রূ্রা, আয়াত: ৫১] আন্ধয়র্া 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহা বন্ধলন, আর ঐ বযরিও আল্লাহর ওপর 
েীষর্ অপবাদ দদয়, দয এমন কথা বন্ধল দয, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রকতান্ধবর দকান্ধনা 
কথা দগাপন দরন্ধখন্ধেন। দকননা আল্লাহ তা‘আলা বন্ধলন, 
“দহ রাসূল! আপনার রন্ধবর কাে দথন্ধক যা অবতীর্শ 
হন্ধয়ন্ধে তা প্রচার করুন, যরদ তা না কন্ধরন তন্ধব আপরন 
তাাঁর বাতশা প্রচারই করন্ধলন না।” [সূরা আল-মান্ধয়দাহ, 
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আয়াত: ৬৭] রতরন (আন্ধয়র্া রারদয়াল্লাহু ‘আনহা) আন্ধরা 
বন্ধলন, দয বযরি এ কথা বন্ধল দয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ওহী বযতীত কাল কী হন্ধব 
তা অবরহত করন্ধত পান্ধরন, দসও আল্লাহর ওপর েীষর্ 
অপবাদ দদয়। দকননা আল্লাহ তা‘আলা বন্ধলন, “বলুন, 
আসমান ও জরমন্ধন আল্লাহ বযতীত গান্ধয়ব সম্পন্ধকশ দকউ 
জান্ধন না।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬৫]11  
মাসরুক রহ. বন্ধলন, 

يَشةَ  قُلُْت » ْينَ : ليَعائ
َ
ََََٰدنَاَُثمََّ﴿ قَْوُلُ؟ فَأ وََۡقَوَۡسۡيََِقَاَبََفَََكن٨َََََفَتَدلَّ

َ
َأ

د
َ
ۡوَح٩َََََٰٓۡۡنََٰ أ

َ
ََٓۡبِدهِۦعَََإَِلَََٰفَأ وَۡحََََٰما

َ
: " قَالَْت [  ١٠  ،٨:  انلجم] ﴾١٠َأ

يُل  َذاكَ  إينََّما َْبي تييهي  ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهي  اهللُ  َصّلَّ  جي
ْ
، ُصوَرةي  ِفي  يَأ  الر َجالي

تَاهُ  َوإينَّهُ 
َ
هي  ِفي  أ ةي  َهذي َ  الَّتي  ُصوَرتيهي  ِفي  الَْمرَّ ُفَق  فََسدَّ  ُصوَرتُهُ  هي

ُ
َماءي  أ  .«السَّ

“আরম আন্ধয়র্া রারদয়াল্লাহু ‘আনহান্ধক বললাম, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রম‘রাজ রজনীন্ধত যরদ 
আল্লাহর দর্শন না দপন্ধয় থান্ধকন, তাহন্ধল আল্লাহর এ 
বলার অথশ কী দাাঁোন্ধব? “এরপর রতরন (রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) তাাঁর রনকিবতশী হন্ধলন 
এবং আন্ধরা রনকিবতশী; িন্ধল তান্ধদর মন্ধিয িনুন্ধকর 
বযবিান রইল বা তারও কম। তখন আল্লাহ তার বান্দার 
প্ররত যা ওহী করার তা ওহী করন্ধলন।” [সূরা আন-
নাজম, আয়াত: ৮-১০] আন্ধয়র্া রারদয়াল্লাহু ‘আনহা 
বলন্ধলন, রতরন দতা রেন্ধলন রজবরীল আলাইরহস সালাম। 
রতরন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লান্ধমর কান্ধে 
(সািারর্) পুরুন্ধষর আকৃরতন্ধত আসন্ধতন। রকন্তু রতরন 
এবার (আয়ান্ধত উরল্লরখত সময়) রনজস্ব আকৃরতন্ধতই 
এন্ধসরেন্ধলন। তাাঁর দদহ আকান্ধর্র সীমা দেন্ধক 
দিন্ধলরেল।”12

 

তাোো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামন্ধক 
রম‘রান্ধজর রান্ধত আল্লাহন্ধক সরাসরর দদখার কথা রজন্ধেস 
করন্ধল রতরন উত্তন্ধর বন্ধলন্ধেন, রতরন আল্লাহর নূর 
অবন্ধলাকন কন্ধরন্ধেন। দযমন, রনন্ধনাি হাদীস তার প্রমার্: 
আবূ যার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু দথন্ধক বরর্শত, রতরন বন্ধলন, 
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يَْت َربََّك؟ قَاَل: »
َ
لُْت رَُسوَل اهللي َصّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلََّم، َهْل َرأ

َ
نُوٌر »َسأ

َراهُ 
َ
َّنَّ أ

َ
 .«أ

“আরম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামন্ধক 
রজন্ধেস কন্ধররে, আপরন রক আপনার রবন্ধক দদন্ধখন্ধেন? 
রতরন (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) বলন্ধলন, 
“রতরন (আল্লাহ) নূর, আরম রক কন্ধর তা দৃরষ্টর অরিগময 
করব? (কীোন্ধব তান্ধক দদখব?)।”13 
আবু্দল্লাহ ইবন র্াকীক রহ. দথন্ধক বরর্শত, রতরন বন্ধলন, 

تْلُُه »
َ
يُْت رَُسوَل اهللي َصّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلََّم لََسأ

َ
، لَْو َرأ ِبي ذرٍّ

َ
قُلَْت ألي

يَْت َربََّك؟ 
َ
ُلُ َهْل َرأ

َ
ْسأ

َ
ُلُ؟ قَاَل: ُكنُْت أ

َ
َفَقاَل: َعْن أي  َْشٍء ُكنَْت تَْسأ
لُْت، َفَقاَل: 

َ
: قَْد َسأ بُو َذرٍّ

َ
يُْت نُوًرا»قَاَل أ

َ
 .«َرأ

“আরম আবূ যার রারদয়াল্লাহু ‘আনহুন্ধক বললাম, যরদ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লান্ধমর সািাৎ 
দপতাম, তন্ধব অবর্যই তাাঁন্ধক একরি কথা রজন্ধেস 
করতাম। আবূ যার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলন্ধলন, কী 
রজন্ধেস করন্ধতন? রতরন বন্ধলন, আরম তাাঁন্ধক রজন্ধেস 
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করতাম দয, আপরন রক আপনার রবন্ধক দদন্ধখন্ধেন? আবূ 
যার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বন্ধলন্ধেন, “এ কথা দতা আরম 
তাাঁন্ধক রজন্ধেস কন্ধররেলাম, রতরন বন্ধলন্ধেন, আরম নূর 
দদন্ধখরে।”14 
ইমাম বুখারী রহ.-ও সহীহ বুখারীন্ধত এ বযাপান্ধর 
স্পষ্টোন্ধব আন্ধয়র্া রারদয়াল্লাহু ‘আনহার হাদীস বর্শনা কন্ধর 
প্রমার্ কন্ধরন্ধেন দয, দুরনয়ান্ধত সরাসরর আল্লাহর দীদার 
অসম্ভব। 
আন্ধয়র্া রারদয়াল্লাহু ‘আনহা দথন্ধক বরর্শত, রতরন বন্ধলন, 

يَل » َْبي ى جي
َ
ْن قَْد َرأ ْعَظَم، َولَكي

َ
ى َربَُّه َفَقْد أ

َ
ًدا َرأ نَّ حُمَمَّ

َ
َمْن َزَعَم أ

فُقي 
ُ
 .«ِفي ُصوَرتيهي وََخلُْقُه َسادٌّ َما َبْيَ األ

“দয বযরি মন্ধন করন্ধব দয, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম তাাঁর রবন্ধক দদন্ধখন্ধেন, দস বযরি বে েুল 
করন্ধব; বরং রতরন রজবরীল আলাইরহস সালামন্ধক তার 
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আসল আকৃরত এবং অবয়ন্ধব দদন্ধখন্ধেন। রতরন আকান্ধর্র 
রদগন্ত জুন্ধে অবস্থান কররেন্ধলন।”15 
মাসরূক রহ. দথন্ধক বরর্শত, রতরন বন্ধলন, 

تَاهْ هَ » مَّ
ُ
ُ َعنَْها: يَا أ َ اَّللَّ يَشَة رَِضي ٌد َصّلَّ اهلُل قُلُْت ليَعائ ى حُمَمَّ

َ
ْل َرأ

ْن  نَْت مي
َ
ْيَن أ

َ
ا قُلَْت، أ مَّ َعلَيْهي وََسلََّم َربَُّه؟ َفَقالَْت: لََقْد َقفَّ َشَعريي مي

ًدا َصّلَّ اهلُل  نَّ حُمَمَّ
َ
ثََك أ ثََكُهنَّ َفَقْد َكَذَب: َمْن َحدَّ ثَََلٍث، َمْن َحدَّ

ى َربَُّه َفَقْد كَ 
َ
ْت: َعلَيْهي وََسلََّم َرأ

َ
َ﴿َذَب، ُثمَّ قََرأ بَۡصَٰرََُتُۡدرُِكهََُّلَّ

َ
َوَُهوَََٱۡۡل

بَۡصََٰر ََيُۡدرِكَُ
َ
َََكنََََوَما﴿ [١٠٣: النعام] ﴾١٠٣َٱۡۡلَبِيََُٱللَِّطيُفَََوُهوَََٱۡۡل

نَلِبََشَر
َ
ََُيَُكل َِمهََُأ ََٱّللَّ وََۡوَۡحًياَإِّلَّ

َ
َََوَرآي ََِمنَأ : الشورى] ﴾ِحَجابر

نَّ [٥١
َ
ثََك أ ْت: . َوَمْن َحدَّ

َ
ََوَماَ﴿ُه َيْعلَُم َما ِفي َغٍد َفَقْد َكَذَب، ُثمَّ قََرأ

ََتَۡدرِي اَذاََنۡفس  ثََك [ ٣٤: لقمان] ﴾٣٤ََغٗدا ََتَۡكِسُبََمَّ . َوَمْن َحدَّ
ْت:

َ
نَُّه َكتََم َفَقْد َكَذَب، ُثمَّ قََرأ

َ
َها﴿ أ يُّ

َ
أ ََٓبَل ِغََۡٱلرَُّسوُلَََيَٰٓ نزَِلَََما

ُ
َإََِلَۡكََأ

ب َِك ََِمن نَُّه  [ ٦٧: دةاملائ] ﴾٦٧َرَّ ََلُم ِفي »َولَكي يَل َعلَيْهي السَّ َْبي ى جي
َ
َرأ

َتْيي   .«ُصوَرتيهي َمرَّ
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“আরম আন্ধয়র্া রারদয়াল্লাহু ‘আনহান্ধক রজন্ধেস করলাম, 
“আম্মা! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রক তাাঁর 
রবন্ধক দদন্ধখরেন্ধলন? রতরন বলন্ধলন, দতামার কথায় আমার 
গান্ধয়র পর্ম কাাঁিা রদন্ধয় খাো হন্ধয় দগন্ধে। রতনরি কথা 
সম্পন্ধকশ তুরম রক অবগত নও? দয দতামান্ধক এ রতনরি 
কথা বলন্ধব দস রমথযা বলন্ধব। যরদ দকউ দতামান্ধক বন্ধল 
দয, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর রবন্ধক 
দদন্ধখন্ধেন, দস রমথযাবাদী। তারপর রতরন পাি করন্ধলন, 
“রতরন দৃরষ্টর অরিগময নন্ধহন; রকন্তু দৃরষ্টর্রি তাাঁর অরিগত 
এবং রতরনই সূক্ষ্মদর্শী, সমযক পররোত।” [সূরা আল-
আন‘আম, আয়াত: ১০৩] “মানুন্ধষর এমন মযশাদা দনই দয, 
আল্লাহ তার সান্ধথ কথা বলন্ধবন, ওহীর মািযম োো 
অথবা পদশার অন্তরাল বযরতন্ধরন্ধক।” [সূরা আর্-রূ্রা, 
আয়াত: ৫১] আর দয বযরি দতামান্ধক বলন্ধব দয, 
আগামীকাল কী হন্ধব দস তা জান্ধন, তাহন্ধল দস রমথযাবাদী। 
তারপর রতরন রতলওয়াত করন্ধলন, “দকউ জান্ধন না 
আগামীকাল দস কী অজশন করন্ধব।” [সূরা দলাকমান, 
আয়াত: ৩৪] আর দতামান্ধক দয বলন্ধব দয, মুহাম্মাদ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম দকান্ধনা কথা দগাপন 
দরন্ধখন্ধেন, তাহন্ধলও দস রমথযাবাদী। এরপর রতরন পাি 
করন্ধলন, “দহ রাসূল! দতামার রন্ধবর কাে দথন্ধক দতামার 
প্ররত যা অবতীর্শ হন্ধয়ন্ধে, তা প্রচার কর।” [সূরা আল-
মান্ধয়দাহ, আয়াত: ৬৭]  হযাাঁ, তন্ধব রাসূল রজবরীল 
আলাইরহস সালামন্ধক তাাঁর রনজস্ব আকৃরতন্ধত দু’বার 
দদন্ধখন্ধেন।”16 
তাোো আন্ধখরান্ধত মুরমন্ধনর সবন্ধচন্ধয় বে পুরস্কার হন্ধলা 
আল্লাহর দর্শন। আর দুরনয়া হন্ধলা পরীিার স্থান। এখান্ধন 
মুরমন ও কারির সবার বসবাস। অতএব, এিা আল্লাহর 
দীদান্ধরর স্থান নয়। আল্লাহ তাাঁর মুরমন বান্দার জনয এিা 
রবন্ধর্ষ রন‘আমত রহন্ধসন্ধব গরেত কন্ধর দরন্ধখন্ধেন। তন্ধব 
মানুষ আল্লাহন্ধক দদখার বযাপান্ধর দযসব দাবী কন্ধর থান্ধক 
তা র্াইখুল ইসলাম ইবন তাইরময়যাহ রহ.-এর মন্ধত 
মানুন্ধষর ‘আমল অনুসান্ধর হন্ধয় থান্ধক। মানুষ অন্ধনক সময় 
োন্ধব দয, দস আল্লাহন্ধক দদন্ধখন্ধে, প্রকৃতপন্ধি দস দদন্ধখ 
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রন। অন্ধনক সময় র্য়তান তান্ধক ওয়াসওয়াসা রদন্ধয় 
কাল্পরনকোন্ধব এসব মন্ধন কররন্ধয় দদয়। দযমন, একজন 
দাবী করল দয, “দস আবু্দল কান্ধদর রজলানী রহ.-দক 
পারনর উপর একরি আসন্ধন দদন্ধখন্ধে। আর দস তান্ধক 
বলল, আরম দতামার রব। তখন দস বযরি বলল, দূর হও 
দহ আল্লাহর র্ত্রু, তুরম আমার রব হন্ধত পার না।” 
দকননা দস এমন সব আন্ধদর্ রদন্ধে যা আল্লাহর র্ান্ধন 
অনুপন্ধযাগী। অতএব, দুরনয়ান্ধত স্বন্ধে আল্লাহর দীদার 
সম্ভব। তন্ধব স্বন্ধে যরদ র্রী‘আত পররপন্থী দকান্ধনা আন্ধদর্ 
রনন্ধষি রদন্ধয় থান্ধক দযমন বলল, দতামার আর সালাত 
আদায় করন্ধত হন্ধব না, যাকাত রদন্ধত হন্ধব না, হজ করন্ধত 
হন্ধব না ইতযারদ, তাহন্ধল বুঝন্ধত হন্ধব এিা র্য়তান। এ 
িরন্ধনর আন্ধদর্ মহান আল্লাহ রদন্ধত পান্ধরন না। তন্ধব 
আল্লাহ কান্ধরা সদৃর্ নন।  
দুরনয়ান্ধত আল্লাহর দীদার সম্পন্ধকশ আহন্ধল সুন্নাত ওয়াল 
জামা‘আন্ধতর ‘আন্ধলমন্ধদর মতামত: 
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১- ইমাম বায়হাকী রহ. রনন্ধনাি হাদীন্ধসর বযাখযায় 
বন্ধলন্ধেন, ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা দথন্ধক 
বরর্শত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বন্ধলন্ধেন, 

 .«رأيت رّب جعدا أمرد عليه حلة خْضاء»

“আরম আমার রবন্ধক দারেরবহীন দকাকোন্ধনা চুল রবরর্ষ্ট 
সবুজ কাপে পরররহত অবস্থায় দদন্ধখরে”।17

 

রতরন বন্ধলন, “আন্ধলমগর্ এ হাদীন্ধসর বযাখযায় বন্ধলন্ধেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম স্বন্ধে আল্লাহন্ধক 
এোন্ধব দদন্ধখন্ধেন।” রতরন এ কথার স্বপন্ধি রনন্ধনাি 
হাদীস িারা দলীল দপর্ কন্ধরন: 
উবাই ইবন কা‘ব রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর স্ত্রী উন্ধম্ম তুিাইল 
দথন্ধক বরর্শত, রতরন বন্ধলন, আরম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লামন্ধক বলন্ধত শুন্ধনরে,   

ْحَسني ُصوَرٍة، َشابًّا ُمَوفًَّرا ريْجََلُه ِفي »
َ
ى َربَُّه َعزَّ وََجلَّ ِفي أ

َ
نَُّه رَأ

َ
أ

ْن َذَهٍب  هي فيَراٌش مي ْن َذَهٍب، لََعَ وَْجهي ةي، َعلَيْهي َنْعََلني مي  .«اْْلُْْضَ

                                                           
17 আসমা ওয়াসরসিাত রললবাইহাকী, মাকতাবাতুস সুয়াদী, রজিা, 
দসৌরদ আরব, ২/৩৩৬।  
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“রতরন স্বন্ধে তাাঁর রবন্ধক পররপূর্শ উত্তম একজন যুবন্ধকর 
আকৃরতন্ধত চুল রবরর্ষ্ট দদন্ধখন্ধেন। তাাঁর পদপযুগল সবুজ 
কাপন্ধে আবৃত রেল। এন্ধত দসানার জুতা পরররহত রেল। 
তাাঁর দচহারায় দসানার চাদর রেল।”18  
অতঃপর রতরন বন্ধলন, “মানুন্ধষর স্বন্ধে রবভ্রম ও েুলও 
রকেু দদখন্ধত পান্ধর। দর্শনকারী সৎ ও অসৎ দেন্ধদ এর 
বযাখযা হন্ধত পান্ধর।”19  
২- ইমাম বাগেী রহ. বন্ধলন, “স্বন্ধে আল্লাহন্ধক দদখা 
জান্ধয়য। মু‘আয রারদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম দথন্ধক বর্শনা কন্ধরন্ধেন,  

 .«إِن نعست فرأيت رّب»

                                                           
18 রু’ইয়াতুল্লারহ, দারাকুতনী, হাদীস নং ২৮৭, ইমাম হাইসামী রহ. 
হাদীসরিন্ধক মাজমাউজ জাওয়ান্ধয়ন্ধদ (৭/১৭৯) মুনকার বন্ধলন্ধেন, 
রতরন বন্ধলন,  

َبَراِني   َرَواهُ هُ : ِحبَّانَ  اْبنُ  َوَقالَ  ،الطَّ  ْبنِ  َعاِمرِ  ْبنَ  ُعَماَرةَ  ِِلَنَّ  ُمْنَكر   َحِديث   إِنَّ
َفْيِل، أُم   ِمنْ  َيْسَمعْ  لَمْ  اِْلَْنَصاِريَّ  َحْزم    ِفي ُعَماَرةَ  َتْرَجَمةِ  ِفي َذَكَرهُ  الط 

َقاتِ  .الث   
19 আসমা ওয়াসরসিাত রললবাইহাকী, ২/৩৬৮। 
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“আরম তন্দ্রােন্ন অবস্থায় আমার রবন্ধক দদখন্ধত দপলাম।”  
স্বন্ধে আল্লাহন্ধক দদখা তার কুদরন্ধতর প্রকার্ ঘিা, তার 
নযায় রবচার, রবপদাপদ দূর বা োন্ধলা রকেু অজশন ইতযারদ 
হন্ধত পান্ধর। দযমন দস যরদ দদন্ধখ দয, আল্লাহ তান্ধক 
জান্নান্ধতর ওয়াদা কন্ধরন্ধেন বা িমা কন্ধরন্ধেন বা জাহান্নাম 
দথন্ধক মুরি রদন্ধয়ন্ধেন। দযন্ধহতু আল্লাহর কথা সতয, তার 
ওয়াদাও সতয। আবার যরদ দদন্ধখ দয, আল্লাহ তার রদন্ধক 
তারকন্ধয়ন্ধেন, তন্ধব বুঝন্ধত হন্ধব দয, রতরন তার ওপর 
রহমত বষশর্ করন্ধবন। আর যরদ রতরন তার দথন্ধক মুখ 
রিররন্ধয় দনন, তন্ধব তা বান্দাহর জনয গুনাহ দথন্ধক 
সতকশতা। দকননা আল্লাহ বন্ধলন্ধেন,  

ِينَََإِنََّ﴿ ونَََٱَّلَّ ََِبَِعۡهدََِيَۡشََتُ يَۡمَٰنِِهمََۡٱّللَّ
َ
َلَٰٓئَِكََقَلِيًلَََثَمٗناََوأ و 

ُ
َٰقََََّلََأ ََخَل

ََُيَُكل ُِمُهمَََُوَّلََٱٓأۡلِخَرةََِِفََلَُهمَۡ ََوَّلََٱۡلقَِيََٰمةَِيَۡومَََإََِلِۡهمََۡيَنُظرَََُوَّلََٱّللَّ
ِيِهمَۡ َََولَُهمََۡيَُزك  َِلمَ ََعَذاب 

َ
 [  ٧٧: عمران ال] ﴾٧٧َأ

“রনিয় যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ও তান্ধদর র্পন্ধথর 
রবরনমন্ধয় খররদ কন্ধর তুে মূলয, পরকান্ধল এন্ধদর জনয 
দকান্ধনা অংর্ দনই। আর আল্লাহ তান্ধদর সান্ধথ কথা 
বলন্ধবন না এবং রকয়ামন্ধতর রদন তান্ধদর রদন্ধক তাকান্ধবন 
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না আর তান্ধদরন্ধক পরবত্রও করন্ধবন না এবং তান্ধদর 
জনযই রন্ধয়ন্ধে মমশন্তুদ ‘আযাব।” [সূরা আন্ধল ইমরান, 
আয়াত: ৭৭] 
আর যরদ রতরন স্বন্ধে তান্ধক দুরনয়ার দকান্ধনা সম্পদ দদন 
তন্ধব বুঝন্ধত হন্ধব এিা তার জনয বালা-মসীবত ও 
পরীিা। র্ারীররক অসুস্থতা দদখন্ধল দরাগ বযারি হন্ধব। 
ধিযশিারর্ করন্ধল রবরনমন্ধয় অন্ধনক প্ররতদান পান্ধব। বান্দা 
এ বযাপান্ধর নানা দপন্ধরর্ানীন্ধত থাকন্ধব, অবন্ধর্ন্ধষ আল্লাহর 
রহমতপ্রাপ্ত হন্ধব এবং দর্ষ পররর্রত উত্তম হন্ধব।”20 
৩- র্াইখুল ইসলাম ইবন তাইরময়যাহ রহ. বন্ধলন্ধেন,  
 َ نيَي َل يََرى اَّللَّ ْن الُْمْؤمي َحًدا مي

َ
نَّ أ

َ
َي لََعَ أ ُة الُْمْسليمي ئيمَّ

َ
َوقَْد اتََّفَق أ

ُ َعلَيْهي وََسلََّم  ْنيَا َولَْم يَتَنَازَُعوا إلَّ ِفي انلَِّبي  َصّلَّ اَّللَّ بيَعيْنيهي ِفي اَلُّ
َْي ا نَّ ََجَاهي

َ
ًة َمَع أ نْيَا ولَََعَ َهَذا َخاصَّ نَُّه لَْم يََرهُ بيَعيْنيهي ِفي اَلُّ

َ
ةي لََعَ أ ئيمَّ

َ
أْل

ُ َعلَيْهي وََسلََّم  يَحُة اثلَّابيتَُة َعْن انلَِّبي  َصّلَّ اَّللَّ حي َدلَّْت اْْلثَاُر الصَّ
َي. َولَْم يَثْبُْت َعْن ابْني َعبَّاٍس َوَل  ةي الُْمْسليمي ئيمَّ

َ
َحابَةي َوأ َعْن  َوالصَّ

                                                           
20 র্রন্ধহ সুন্নাহ রললবাগেী, আল-মাকতাব আল-ইসলারম, ধবরূত, ২য় 
সংস্করর্ ১৯৮৩, খ. ১২, পৃ. ২২৭-২২৮।  
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ى َربَُّه بيَعيْنيهي بَْل 
َ
ًدا َرأ ُهْم قَالُوا إنَّ حُمَمَّ نَّ

َ
َما: أ يهي ْمثَال

َ
َْحََد َوأ

َ
اْْليَمامي أ

ا َتْقيييُدَها بيالُْفَؤادي  ْؤَيةي َوإيمَّ ا إْطََلُق الرُّ َولَيَْس ِفي  اثلَّابيُت َعنُْهْم إمَّ
نَّ 
َ
ْعَراجي اثلَّابيتَةي أ يثي الْمي َحادي

َ
ْن أ ٍء مي تَاِني ََشْ

َ
ُه َرآُه بيَعيْنيهي َوقَْوُلُ: }أ

يُّ َوَغْْيُهُ  ذي مي ْ ي َرَواُه الَت  ي يُث اَّلَّ ْحَسني ُصوَرةٍ{ اْْلَدي
َ
اَْلَاريَحَة َرّب  ِفي أ

ا. ً ينَةي ِفي الَْمنَامي َهَكَذا َجاَء ُمَفْسَّ  إنََّما ََكَن بيالَْمدي

“সকল মুসরলম ‘আন্ধলম এ কথায় একমত দয, দুরনয়ান্ধত 
স্বচন্ধি দকান্ধনা মুরমনই আল্লাহন্ধক দদখন্ধত পান্ধব না। রকেু 
আন্ধলম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লান্ধমর বযাপান্ধর 
মতাননকয কন্ধরন্ধেন, রতরন রক আল্লাহন্ধক দদন্ধখন্ধেন না 
দদন্ধখন রন? তন্ধব জমহুর আন্ধলন্ধমর মন্ধত, রতরন আল্লাহন্ধক 
স্বচন্ধি দদন্ধখন রন। এ বযাপান্ধর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসালাম, সাহাবী ও তান্ধবঈ দথন্ধক অন্ধনক 
সহীহ হাদীস ও আোর বরর্শত আন্ধে। ইবন আব্বাস 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহ. 
দথন্ধক একথা সাবযস্ত দনই দয, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সরাসরর স্বচন্ধি আল্লাহন্ধক দদন্ধখন্ধেন; 
বরং তান্ধদর দথন্ধক সািারর্ দদখা বা অন্তন্ধর দদখার কথা 
উন্ধল্লখ আন্ধে। রম‘রান্ধজর হাদীসসমূন্ধহ একথা সাবযস্ত দনই 
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দয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসালাম সরাসরর 
স্বচন্ধি আল্লাহন্ধক দদন্ধখন্ধেন। ইমাম রতররমযী বরর্শত 
হাদীস, 

ْحَسني ُصوَرةٍ »
َ
تَاِني اَْلَاريَحَة َرّب  ِفي أ

َ
 «.أ

“গতরান্ধত আমার রব সুন্দরতম আকৃরতন্ধত আমার কান্ধে 
এন্ধসন্ধেন”। 21  
হাদীসরি মদীনায় স্বন্ধে দদখার কথা বলা হন্ধয়ন্ধে। এিা 
উি হাদীন্ধসর বযাখযা। তাোোও উন্ধম্ম তুিাইল, ইবন 
আব্বাস ও অনযানযন্ধদর বরর্শত আল্লাহন্ধক দদখা সম্পরকশত 
হাদীস মক্কায় রম‘রান্ধজর সময়কার বরর্শত হাদীন্ধসর 
বযাখযা।22 
ইবন তাইরময়যাহ রহ. আন্ধরা বন্ধলন,  

قَْواٍل: َوانلَّ 
َ
ي لََعَ ثَََلثَةي أ ُة  -اُس ِفي ُرْؤيَةي اَّللَّ ئيمَّ

َ
َحابَُة َواتلَّابيُعوَن َوأ فَالصَّ

َحًدا َل 
َ
نَّ أ

َ
يَانًا َوأ بَْصاري عي

َ
َرةي بياأْل َ يََرى ِفي اْْلخي نَّ اَّللَّ

َ
َي لََعَ أ الُْمْسليمي

                                                           
21 রতররমযী, হাদীস নং ৩২৩৪, রতরন হাদীসরিন্ধক হাসান গরীব 
বন্ধলন্ধেন। আলবানী রহ. হাদীসরিন্ধক সহীহ বন্ধলন্ধেন।  

22 মাজমু‘উল িাতাওয়া, ২/৩৩৫-৩৩৬।  
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ْن يََرى ِفي الْمَ  ؛ لَكي ْنيَا بيَعيْنيهي يلُْقلُوبي يََراُه ِفي اَلُّ ْن  -نَامي َوَُيُْصُل ل مي
ْن انلَّاسي َمْن تَْقوَى  -الُْمََكَشَفاتي َوالُْمَشاَهَداتي  ُب َحالََها. َومي َما ُينَاسي

؛ يَك بيَعيْنيهي ى َذل
َ
نَُّه رَأ

َ
وَُهَو اغلط  ُمَشاَهَدُة قَلْبيهي َحَّتَّ َيُظنَّ أ

ََسبي إيَما فَتيهي ِفي ُصوَرةٍ َوُمَشاَهَداُت الُْقلُوبي ََتُْصُل ِبي ني الَْعبْدي َوَمْعري
( قَْوُل نفاة  . )َوالَْقْوُل اثلَّاِني عي َط ِفي َغْْيي َهَذا الَْموْضي ٍَّة َكَما قَْد بُسي ثَاَلي مي
َرةي. )َواثلَّاليُث( قَْوُل َمْن  نْيَا َوَل ِفي اْْلخي نَُّه َل يََرى ِفي اَلُّ

َ
يَّة أ اْْلَْهمي

نَُّه يََرى 
َ
يَّة ََيَْمُعوَن َبْيَ يَْزُعُم أ َُّة اْْلَْهمي َرةي. وَُحلُوَلي ْنيَا َواْْلخي ِفي اَلُّ

َرةي َوإينَُّه  ْنيَا َوَل ِفي اْْلخي ْثبَاتي َفيَُقولُوَن: إنَُّه َل يََرى ِفي اَلُّ َْفي َواْْلي
انلَّ

َرةي. ْنيَا َواْْلخي  يََرى ِفي اَلُّ
“আল্লাহন্ধক দদখা না দদখার বযাপান্ধর মানুষ রতনোন্ধগ 
রবেি। সাহাবী, তান্ধবঈ ও মুসরলম ইমামগর্ মন্ধন কন্ধরন 
দয, মুরমনরা আন্ধখরান্ধত আল্লাহন্ধক সরাসরর স্বচন্ধি দদখন্ধত 
পান্ধব, দুরনয়ান্ধত সরাসরর দদখন্ধত পান্ধব না। তন্ধব স্বন্ধে 
মানুন্ধষর অবস্থান্ধেন্ধদ ...এ রকম রকেু ঘন্ধি থান্ধক। দকান্ধনা 
দকান্ধনা মানুন্ধষর অন্তন্ধরর ... র্রি দবরর্, িন্ধল দস িারর্া 
কন্ধর, দস স্বচন্ধি আল্লাহন্ধক দদন্ধখন্ধেন। প্রকৃতপন্ধি এিা 
েুল িারর্া। বান্দার ঈমান ও অনুরূপ রজরনস অবন্ধলাকন 
করার োন্ধনর স্তর রহন্ধসন্ধব অন্তন্ধরর মুর্াহাদারও পাথশকয 
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হয়। রিতীয় মত হন্ধলা, জাহরময়যাহরা মন্ধন কন্ধরন, 
আল্লাহন্ধক দুরনয়া বা আন্ধখরান্ধত দকান্ধনাোন্ধবই দদখা যান্ধব 
না। তৃতীয় দল মন্ধন কন্ধরন দয, আল্লাহন্ধক দুরনয়া ও 
আন্ধখরাত উেয় জগন্ধতই দদখা যায়। এরা হন্ধলা 
জাহরময়যাহ সম্প্রদান্ধয়র হুলুল23 রবশ্বান্ধস রবশ্বাসীগর্। 
এন্ধদর উেয় দলই বাোবারেন্ধত রন্ধয়ন্ধে। একদল মন্ধন 
কন্ধরন, আল্লাহন্ধক দুরনয়া ও আন্ধখরান্ধত কখনও দদখা 
যান্ধব না। আবার আন্ধরকদল মন্ধন কন্ধরন, আল্লাহন্ধক উেয় 
জগন্ধতই দদখা যান্ধব।”24 
৪- ইবন হাজার আসকালানী রহ. বন্ধলন, স্বেরবর্ারদগর্ 
স্বন্ধে আল্লাহন্ধক দদখা জান্ধয়য বন্ধলন্ধেন। তন্ধব দস দয 
রূন্ধপই দদখুক তা আল্লাহর আসল রূপ নয়, দকননা 

                                                           
23 যারা মন্ধন কন্ধর, স্রষ্টা তার সৃরষ্টর রেতন্ধর প্রন্ধবর্ কন্ধরন। 
নাউযুরবল্লাহ। [সম্পাদক] 

24 মাজমু‘উল িাতাওয়া, ২/৩৩৬-৩৩৭। 
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আল্লাহর আকার আকৃরত মানুন্ধষর িারর্ার বাইন্ধর। স্বন্ধে 
আল্লাহর জাত কখনই দদখা সম্ভব নয়।25 
৫- ইমাম ইবন জাওযী রহ. বন্ধলন, দকউ যরদ বন্ধল 
আল্লাহন্ধক দদখা সম্পন্ধকশ আপরন কী বন্ধলন? তান্ধদরন্ধক 
বলব, আল্লাহন্ধক তার হুবহু আকৃরতন্ধত দদখা যায় না; বরং 
দকান্ধনা একিা উদাহরর্স্বরূপ আকৃরতন্ধত দদখা যায়। যান্ধত 
মানুষ বুঝন্ধত পান্ধর। দযমন, আল্লাহ কুরআন্ধনর উদাহরর্ 
রদন্ধয়ন্ধেন আসমান দথন্ধক পারন বষশন্ধর্র সান্ধথ। এ পারন 
িারা দযমন সবাই উপকৃত হয় দতমরন কুরআন িারাও 
সবাই উপকৃত হয়। অতএব, এর িারা স্পষ্ট হন্ধলা দয, 
দুরনয়ান্ধত আল্লাহন্ধক তার রনজস্ব আকৃরতন্ধত দদখা যান্ধব 
না। আল্লাহ এসব আকৃরত দথন্ধক পাক-পরবত্র। মানুষ তার 
আসল আকৃরত কল্পনা করন্ধত পান্ধর না।26  
৬- র্াইখ মুহাম্মাদ সারলহ আল-উসাইমীন রহ.-দক এক 
অনুষ্ঠান্ধন রজন্ধেস করা হন্ধলা, দকান্ধনা মুরমন আল্লাহন্ধক 

                                                           
25 িাতহুল বারী, সংন্ধিরপত, ১২/৩৮৮।  
26 সাইদুল খারতর, ইবনুল জাওযী, পৃ. ৪৪২।   
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দদন্ধখন্ধে বলন্ধল একথা রক সতয? রতরন উত্তন্ধর বন্ধলন্ধেন, 
দুরনয়ান্ধত স্বন্ধে আল্লাহন্ধক দদখা যায় আর আন্ধখরান্ধত 
দযন্ধহতু ঘুম দনই, তাই দসখান্ধন জাগ্রত অবস্থান্ধতই 
সরাসরর স্বচন্ধি আল্লাহন্ধক দদখন্ধব। আসমান্ধন 
রিররর্তান্ধদর আন্ধলাচনা সোর হাদীস দথন্ধক জানা যায় 
দয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম স্বন্ধে 
আল্লাহন্ধক দদন্ধখন্ধেন। নবী োো অনযন্ধদর দদখা সম্পন্ধকশ 
আমার জানা দনই। তান্ধদর দিন্ধত্র বাস্তন্ধব সংঘরিত হন্ধয়ন্ধে 
রক হয় রন তা আমার জানা দনই। তন্ধব ইমাম আহমদ 
ইবন হাম্বল রহ.-এর বযাপান্ধর বলা হন্ধয় থান্ধক দয, রতরন 
স্বন্ধে আল্লাহন্ধক দদন্ধখন্ধেন। র্াইখুল ইসলাম ইবন 
তাইরময়যাহ রহ. বন্ধলন্ধেন, মানুষ স্বন্ধে আল্লাহন্ধক দদখন্ধত 
পান্ধর, তান্ধদর দীনদারীতা অনুসান্ধর উদাহরর্স্বরূপ দকান্ধনা 
একিা আকৃরতন্ধত দদন্ধখ। অথশাৎ দস একিা োন্ধলা স্বন্ধে 
আল্লাহন্ধক দদন্ধখ।27  

                                                           
27 আল-রলকাউল মািতুহ, ৩০/১৭।  
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এোন্ধব অন্ধনক আন্ধলমই মত বযি কন্ধরন্ধেন দয, দুরনয়ান্ধত 
স্বন্ধে আল্লাহন্ধক দদখা সম্ভব। সরাসরর স্বচন্ধি জাগ্রত 
অবস্থায় দকান্ধনা মানুষই আল্লাহন্ধক দদন্ধখন রন। এমনরক 
নবী রাসূলরাও দদন্ধখন রন। তন্ধব আরখরান্ধত আল্লাহন্ধক 
দদখা যান্ধব। এিা শুিু মুরমনন্ধদর জনয রবন্ধর্ষ রন‘আমত।  
মুরমনরা জান্নান্ধত আল্লাহন্ধক দদখন্ধত পান্ধব: 
আল্লাহর রদদার একমাত্র মুরমন বান্দাহর জনযই। কারিররা 
এ রন‘আমত দথন্ধক বরিত হন্ধব। আন্ধখরান্ধত আল্লাহর 
সািান্ধতর বযাপান্ধর কুরআন ও হাদীন্ধসর অসংখয আয়াত 
ও বার্ী রন্ধয়ন্ধে। এিা আহন্ধল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আন্ধতর 
সবশজন স্বীকৃত মত। র্াইখুল ইসলাম ইবন তাইরময়যাহ 
রহ. বন্ধলন্ধেন, যারা আরখরান্ধত আল্লাহর দদখান্ধক অস্বীকার 
করন্ধব তারা কারির।28 আল্লাহ তা‘আলা বন্ধলন্ধেন,  

ة ََيَۡوَمئِذَ َوُُجوه َ﴿  [  ٢٣  ،٢٢: القيامة] ﴾٢٣ََنَاِظَرة َََرب َِهاَإَِل٢٢ََََٰنَّاِِضَ

                                                           
28 মাজমু‘উল িাতাওয়া, ৬/৪৮৬।  
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“দসরদন কতক মুখমণ্ডল হন্ধব হান্ধসযাজ্জ্বল। তান্ধদর রন্ধবর 
প্ররত দৃরষ্টরনন্ধিপকারী।” [সূরা আল-রকয়ামাহ, আয়াত: 
২২-২৩]  

ِينََ﴿ ۡحَسُنوا ََل َِّلَّ
َ
َذِلَّة  َََقََت َوَّلََوُُجوَهُهمََۡيَۡرَهقَََُوَّلََة  ََوزَِيادَََٱۡۡلُۡسَنَََٰأ

َلَٰٓئَِكَ و 
ُ
ۡصَحَُٰبََأ

َ
ونَََفِيَهاَُهمََۡٱۡۡلَنَّةَِ َأ  [ ٢٦:  يونس] ﴾٢٦ََخَِِٰلُ

“যারা োন্ধলা কাজ কন্ধর তান্ধদর জনয রন্ধয়ন্ধে শুে পররর্াম 
(জান্নাত) এবং আরও দবরর্। আর িূন্ধলামরলনতা ও লাঞ্ছনা 
তান্ধদর দচহারাগুন্ধলান্ধক আেন্ন করন্ধব না। তারাই 
জান্নাতবাসী। তারা তান্ধত স্থায়ী হন্ধব।” [সূরা ইউনুস, 
আয়াত: ২৬] এখান্ধন রযয়াদাহ বলন্ধত আল্লাহর দীদারন্ধক 
বুঝান্ধনা হন্ধয়ন্ধে।  
দকান্ধনা দকান্ধনা আয়ান্ধত আল্লাহর দীদারন্ধক তাাঁর সান্ধথ 
সািাৎ রহন্ধসন্ধব বর্শনা করা হন্ধয়ন্ধে,  

ََٓقُۡلَ﴿ َما نَا ََإِنَّ
َ
ِۡثُلُكمََۡبََشَ َأ نَََّإَِلَََّيُوَحَََٰٓم 

َ
َٓأ َ َإَِلَٰه ََإَِلَُٰهُكمَََۡما ََفَمنََوَِٰحد 

ََرب ِهِۦََٓبِعَِباَدةََِيُۡشِكَََۡوَّلَََصَٰلِٗحاََعَمٗلََفَۡلَيۡعَمۡلَََرب ِهِۦَلَِقآءَََيَۡرُجوا ََََكنََ
َحَد ا

َ
 [  ١١٠: الكهف] ﴾١١٠َأ

“বলুন, আরম দতামান্ধদর মতই একজন মানুষ। আমার 
রনকি ওহী দপ্ররর্ করা হয় দয, দতামান্ধদর ইলাহ দতা এক 
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ইলাহ। সুতরাং দয তার রন্ধবর সািাৎ কামনা কন্ধর, দস 
দযন সৎকমশ কন্ধর এবং তার রন্ধবর ইবাদন্ধত কাউন্ধক 
র্রীক না কন্ধর।” [সূরা আল-কাহাি, আয়াত: ১১০] 

اَلَُهم﴿ ۡيَناَفِيَهاَيََشآُءونَََمَّ  [  ٣٥: ق] ﴾٣٥ََمزِيدَ ََوََلَ

“তারা যা চাইন্ধব, দসখান্ধন তান্ধদর জনয তাই থাকন্ধব এবং 
আমার কান্ধে রন্ধয়ন্ধে আরও অরিক।” [সূরা কাি, আয়াত: 
৩৫] 
আরখরান্ধত যরদ মুরমনরা আল্লাহন্ধক দদখন্ধত না পায়, তন্ধব 
আল্লাহ কারিরন্ধদরন্ধক এ রন‘আমত দথন্ধক বরিত করার 
কী অথশ? দকননা কারিররা আল্লাহন্ধক দদখন্ধত পান্ধব না। 
আল্লাহ বন্ধলন্ধেন,   

﴿َٓ ب ِِهمَََۡعنَإِنَُّهمََۡلََكَّ ََّمۡحُجوُبونَََيَۡوَمئِذَ َرَّ  [  ١٥: املطففي] ﴾١٥َل

“কখন্ধনা নয়, রনিয় দসরদন তারা তান্ধদর রব দথন্ধক 
পদশার আোন্ধল থাকন্ধব।” [সূরা আল-মুতািরিিীন, 
আয়াত: ১৫] 
আবদুল্লাহ ইবন কায়স রারদয়াল্লাহু ‘আনহু দথন্ধক বরর্শত 
দয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বন্ধলন্ধেন, 
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ٍة آنييَتُُهَما، َوَما فييهي » ْن فيضَّ ْن َذَهٍب آنييَتُُهَما، َجنَّتَاني مي َما، وََجنَّتَاني مي
ْم إيلَّ ريَداُء  ْن َينُْظُروا إيََل َرب هي

َ
َما، َوَما َبْيَ الَْقْومي َوبَْيَ أ يهي َوَما في

هي ِفي َجنَّةي َعْدنٍ  َياءي لََعَ وَْجهي َْبي  .«الْكي
“দু’রি জান্নাত এমন দয, এগুন্ধলার পাত্রারদ ও সমুদয় 
সামগ্রী রুপার ধতরর। অনয দু’রি জান্নাত এমন, দযগুন্ধলার 
পাত্রারদ ও সমুদয় সামগ্রী স্বন্ধর্শর ধতরর। “আদন” নামক 
জান্নান্ধত জান্নারতগর্ আল্লাহর দীদার লাে করন্ধবন। এ 
সময় তান্ধদর ও আল্লাহর মান্ধঝ তাাঁর মরহমার চাদর 
বযতীত আর দকান্ধনা অন্তরায় থাকন্ধব না।”29 
সুহায়ব রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বর্শনা কন্ধরন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বন্ধলন্ধেন, 

يُدوَن » ْهُل اْْلَنَّةي اْْلَنََّة، قَاَل: َيُقوُل اهلُل َتبَارََك َوَتَعاََل: تُري
َ
إيَذا َدَخَل أ

لْنَا اْْلَنََّة،  لَْم تُْدخي
َ
لَْم تُبَي ْض وُُجوَهنَا؟ أ

َ
يُدُكْم؟ َفيَُقولُوَن: أ زي

َ
َشيْئًا أ

؟  َن انلَّاري نَا مي َحبَّ َوُتنَج 
َ
ْعُطوا َشيْئًا أ

ُ
ُف اْْليَجاَب، َفَما أ قَاَل: َفيَْكشي

ْم َعزَّ وََجلَّ  َن انلََّظري إيََل َرب هي ْم مي  .«إيََلْهي

                                                           
29 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ১৮০।  
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“জান্নারতগর্ যখন জান্নান্ধত প্রন্ধবর্ করন্ধবন তখন আল্লাহ 
তা‘আলা তান্ধদরন্ধক বলন্ধবন, দতামরা কী চাও? আরম 
আন্ধরা অনুগ্রহ বারেন্ধয় রদই। তারা বলন্ধব, আপরন রক 
আমান্ধদর দচহারা আন্ধলান্ধকাজ্জ্বল কন্ধর দদন রন, আমান্ধদর 
জান্নান্ধত দারখল কন্ধরন রন এবং জাহান্নাম দথন্ধক নাজাত 
দদন রন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বন্ধলন, 
এরপর আল্লাহ তা‘আলা আবরর্ তুন্ধল রনন্ধবন। আল্লাহর 
দীদার অন্ধপিা অরত রপ্রয় দকান্ধনা বস্তু তান্ধদর দদওয়া হয় 
রন।”30 
‘আতা ইবন ইয়াযীদ আল-লায়সী দথন্ধক বরর্শত, আবূ 
হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু তান্ধক অবরহত কন্ধরন্ধেন দয, 

نَّ »
َ
يَرُسولي  قَالُوا نَاًسا أ  َهْل  اهللي، رَُسوَل  يَا: وََسلَّمَ  َعلَيْهي  اهللُ  َصّلَّ  اهللي  ل

؟ يَْومَ  َربَّنَا نََرى يَاَمةي  َهْل »: وََسلَّمَ  َعلَيْهي  اهللُ  َصّلَّ  اهللي  رَُسوُل  َفَقاَل  الْقي
؟ ََلْلَةَ  الَْقَمري  ُرْؤيَةي  ِفي  تَُضارُّونَ  : قَاَل  اهللي، رَُسوَل  يَا َل : قَالُوا «اَْلَْدري

ْمسي  ِفي  تَُضارُّونَ  َهْل »  رَُسوَل  يَا َل : قَالُوا «َسَحاٌب؟ ُدوَنَها لَيَْس  الشَّ
 .«تََرْونَهُ  فَإينَُّكمْ : " قَاَل  اهللي،

                                                           
30 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ১৮১। 
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“রকেু সংখযক দলাক রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লামন্ধক বলন্ধলা, দহ আল্লাহর রাসূল, রকয়ামন্ধতর 
রদন আমরা রক আমান্ধদর প্রেুন্ধক দদখন্ধত পান্ধবা? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলন্ধলন, 
পূরর্শমার রান্ধতর চাাঁদ দদখন্ধত দতামান্ধদর রক দকান্ধনারূপ 
অসুরবিা হয়? তারা বলন্ধলা, না দহ আল্লাহর রাসূল। রতরন 
আবার বলন্ধলন, দমঘমুি আকান্ধর্ সূযশ দদখন্ধত রক 
দতামান্ধদর দকান্ধনারূপ অসুরবিা হয়? সবাই বলন্ধলা, না। 
রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলন্ধলন, দতামরা 
ঐরূপ স্পষ্টোন্ধবই আল্লাহন্ধক দদখন্ধত পান্ধব।”31

  
আবূ সাঈদ খুদরী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু দথন্ধক বরর্শত, 

نَّ نَاًسا ِفي َزَمني »
َ
 رَُسولي اهللي َصّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلََّم قَالُوا: يَا رَُسوَل أ

؟ قَاَل رَُسوُل اهللي َصّلَّ اهلُل َعلَيْهي  يَاَمةي اهللي، َهْل نََرى َربَّنَا يَْوَم الْقي
َْيةي َصْحًوا »قَاَل: « َنَعمْ »وََسلََّم:  هي ْمسي بيالظَّ َهْل تَُضارُّوَن ِفي ُرْؤَيةي الشَّ

َمَعَها َسَحاٌب؟ وََهْل تَُضارُّوَن ِفي ُرْؤَيةي الَْقَمري ََلْلََة اَْلَْدري َصْحًوا  لَيَْس 
يَها َسَحاٌب؟ قَالُوا: َل يَا رَُسوَل اهللي، قَاَل: " َما تَُضارُّوَن ِفي « لَيَْس في

                                                           
31 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ১৮২। 
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يَاَمةي إيلَّ َكَما تَُضارُّوَن ِفي  ُرْؤَيةي  ُرْؤَيةي اهللي َتبَارََك َوَتَعاََل يَْوَم الْقي
َما هي َحدي

َ
 .«أ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লান্ধমর সময় 
দলান্ধকরা রজন্ধেস করন্ধলা, দহ আল্লাহর রাসূল! রকয়ামন্ধতর 
রদন আমরা রক আমান্ধদর রবন্ধক দদখন্ধত পান্ধবা? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলন্ধলন, হযাাঁ। 

রতরন আন্ধরা বলন্ধলন, রিক দুপুন্ধর দমঘমুি আকান্ধর্ 
পূরর্শমার চাাঁদ দদখন্ধত রক দতামান্ধদর দকান্ধনা অসুরবিা 
রকংবা কষ্ট হয়? তারা বলন্ধলা, না, দহ আল্লার রাসূল! 
রতরন বলন্ধলন, রকয়ামন্ধতর রদন আল্লাহ তা‘আলান্ধক 
দদখন্ধত দতামান্ধদর ততিুকু কষ্ট হন্ধব, যতিুকু ঐ দু’রির দয 
দকান্ধনা একরি দদখন্ধত কষ্ট হয়।”32 
উি হাদীসসমূহ দথন্ধক প্রতীয়মান হয় দয, আরখরান্ধত 
মুরমনগর্ আল্লাহন্ধক দদখন্ধত পান্ধব। তন্ধব জাহরময়যাহ, 
মু‘তারযলা, ইবারিয়যাহ (খান্ধরজী সম্প্রদান্ধয়র একরি দল) 
ইতযারদ বারতল সম্প্রদায়রা পরকান্ধলও আল্লাহন্ধক দদখান্ধক 

                                                           
32 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ১৮৩। 
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অস্বীকার কন্ধরন। তান্ধদর মন্ধত আল্লাহর দকান্ধনা রূপ বা 
আকৃরত দনই, তার দকান্ধনা রদক দনই, আকার দনই, রতরন 
দুরনয়ান্ধতও দনই আবার দুরনয়ার বাইন্ধরও দনই, উপর-রনচ, 
ডান-বাম ইতযারদ দকান্ধনা রদকই দনই। তাই তারা আল্লাহর 
দর্শন অস্বীকার কন্ধরন। 

 
সমাপ্ত 


