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ভূ রমকা
بسم اهلل الرمحن الرحيم
[গুরুত্বপূ র্ণ এ বইরির রবষতে একরি সাংরিপ্ত ভূ রমকা রেতখন আব্দু ল্লাহ
ইবন সু োইমান ইবন হুমাইদ, য্া এখাতন েুতে ধরা হে।]

সমস্ত প্রশাংসা ককবেমাত্র এক আল্লাহ ো‘আোর জনয, আর
সাোে ও সাোম আমাতদর নবীর উপর, য্ার পর আর ককাতনা
নবী কনই এবাং োর সাথী, পররবার পররজন ও সু ন্নাতের
অনু সারীতদর উপর।
মতন রাখতে হতব, আল্লাহর রদতক দা‘ওোে কদো, রাসূ ে সা. এর
য্ারা অনু সারী োতদরই কাজ। আল্লাহর বান্দাতদর উপর আল্লাহর
বড় কমতহরবানী ও অনু গ্রহ হে, আল্লাহ ো‘আো প্ররেরি য্ু তে এবাং
প্ররেরি স্থাতন দা‘ঈতদর রনধণারর্ কতরতেন, য্ারা মানু ষতক কেযাতর্র
রদতক আহ্বান কতর এবাং অনযাে হতে সেকণ কতর। এ সব
দা‘ঈতদর মধয হতে একজন রবরশষ্ট দা‘ঈ হতেন, আব্দু ল্লাহ ইবন
মুহাম্মদ আে-কার‘আবী রহ. রয্রন োর পুতরা জীবনিাতক দরির্
কসৌরদ আরতবর মানু ষতক দাওোে কদো, রশিা-দীিা ও রদক
রনতদণশনা কদোর পতথ বযে কতরন। োর দাওোে ও ো‘েীম এে
কবরশ প্রসার োভ কতর কয্, োর প্ররেরিে মাদরাসার সাংখযা দু ই
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হাজার দু ইশতে পররর্ে হে। এ সব মাদ্রাসাগুতোতে োত্র সাংখযা
রেে, পঁচাত্তর হাজাতররও কবরশ। োর হাতে েতড় উতেতে অতনক
োত্র, য্ারা বেণমাতন কদতশর বড় বড় দারেত্ব পােন কতর য্াতে।
কয্মন, োরা বেণমাতন রবচারক, দা‘ঈ, রশিক, রবরভন্ন সাংস্থার
পররচােক সরকারর ও কবসরকারর প্ররেিাতনর চাকুরীজীবী। এ
গুতো সবই োর ইখোস, আন্তররক কচষ্টা ও সরকাতরর
সহতয্ারেোর েসে। শাইতখর এ সব োত্রতদর কথতক একজন
োত্র হতেন, “হাতেয্ ইবন আহমদ আে-হাকামী” রয্রন এ
রকোতবর কেখক।
কেখতকর সাংরিপ্ত পরররচরে
রেরন রবরশষ্ট আতেম শাইখ হাতেয্ ইবন আহমদ ইবন আেী আে
হাকামী। হাকাম ইবন সা‘আদ ইবন আে আরশরার রদতক সতবাধন
করা হতেতে, য্া কবীো মুয্হাতজর একজন স্বনামধনয বযরি। রেরন
সাোম নামক গ্রাতম ১৩৪২ রহজররতে জন্ম গ্রহর্ কতরন। োরপর
রেরন োর রপোর সাতথ আে-য্াতয্ে নামক গ্রাতম স্থান পররবেণন
কতরন। রেরন োর মাো-রপোর আদতর বড় হতে থাতকন।
েৎকােীন সমতের সামারজক কােচার অনু য্ােী রেরন োর মাোরপোর োেে, েরু, মরহষ ইেযারদ চরাতেন। েতব হাতেয্ রেতেন
অনযানয বা্াতদর েুেনাে অরধক কমধাবী। োর বেস বার বের
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অরেক্রম হওোর পূ তবণই োেে চরাতনা অবস্থাে কুরআতনর কহেয্
সম্পন্ন কতরন। রেরন শাইখ আব্দু ল্লাহ আে কার‘আবী ও োর ভাই
মুহাম্মদ ইবন আহমদ -এর সাতথ োতদর গ্রাতম রনকি রদতে
য্াওো আসা করতেন। কারর্, োর মাো-রপো োতক ককান
মাদরাসাে স্থানান্তর করাতে সম্মে রেতেন না। হাতেয্ অেযন্ত
কমধাবী হওোর কারতর্ কস সমস্ত পড়া-কেখা য্া োতক পড়াতনা
হতো অরে োড়াোরড় বুঝতে পারতেন। এ অবস্থা চেতে থাকতে
থাকতে োর রপো ১৩৬০ রহজররতে মারা য্াে। োরপর রেরন
পড়া-কেখার জনয এতকবাতর অবসর হতে কশখ আে কার‘আবীর
রনকি োর সারন্নধযতক রনতজর জনয বাধযোমুেক কতরন। রেরন
োর রনকি অবস্থান কতর ভাতোভাতব পড়া-কেখা কতরন, এভাতব
রবরভন্ন ধরতনর করবো ও সারহেয অজণতন সিম হন। েতে রেরন
এমন এক পয্ণাতে কপৌঁতেন, োর সম্পতকণ আে কার‘আবী বতেন,
োর সমতে ইেম অজণন, কেখা-কেরখ, রশিা কদো ও পররচােনাে
োর ককান দৃ ষ্টান্ত হে না। োই আে কার‘আবী োর রনকি োর
কমতেতক রববাহ কদন। োর কথতক অতনকগুতো কনক সন্তানও জন্ম
োভ কতর এবাং অতনক োরেতব ইেম তেরর হে। আর ১৩৬২
রহজররতে আে কার‘আবী োর োত্র হাতেয্ আে হাকামীর রনকি
পদয আকাতর োওহীদ রবষতে এমন একরি রকোব কেখার কথা
বতেন, য্া রবশুদ্ধ আকীদার য্াবেীে রবষেগুতোতক অন্তভুি
ণ কতর
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এবাং সােতে সাতেহীতনর আকীদার বরহিঃপ্রকাশ ঘিাতে সিম
হতব। োর রনতদণতশ রেরন একরি রকোব রেতখন য্ার নাম أرجوزة
" سلم الوصول إىل علم األصولএোড়াও রেরন রেকহ ও উসু তে
রেকহ, রাসূ ে সা. এর রসরাে, ইেতম োরাতেয্ সহ রবরভন্ন রবষতে
েতদয ও পতদয অতনক রকোব রেতখন। োর রেরখে রকোবসমূ হ
পতনররির অরধক। এ সব রকোবগুতো রেরন রেতখতেন োর
অরধক বযস্তোর মধয রদতেই। রেরন োদরীতের কখদমে, মাদরাসা
পররচােনা এবাং অনযানয চাকুরীও করতেন। োর কশষ কমণ বযস্তো
রেে, রেরন সাতমোতে মা‘হাতদ ইেমী পররচােনা করতেন। ১৩৭৭
রহজররতে হজ করার পর রয্ে-হজ মাতসর আোতরা োররতখ মক্কা
মুকাররমাে একই সতন রেরন মারা য্ান। োতক আল্লাহর পরবত্র
শহর মক্কাে দােন করা হে। োর মৃেুযতে োর সাথী সগী ও বন্ধু
বান্ধবতদর মতধয কশাতকর োো কনতম আতস। োর মৃেুযতে োরা
এমন একজন কোকতক হারাে য্ার সমকি েখনকার রদতন আর
ককউ রেে না। োর মাধযতম অতনক মানু ষ উপকার োভ কতররেে
এবাং োর ইেম দ্বারা অসাংখয কোক উপকৃে হতেরেে।
. وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه،واهلل ويل اتلوفيق
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গ্রন্থকাতরর ভূ রমকা
রবসরমল্লারহর রাহমারনর রাহীম
সমস্ত প্রশাংসা মহান আল্লাহ রাব্বু ে আোমীতনর জনয, রয্রন
আসমানসমূ হ ও য্রমন সৃ রষ্ট কতরতেন এবাং অন্ধকার ও আতো
সৃ রষ্ট কতরতেন। অে:পর য্ারা োতদর রতবর সাতথ কুেরর কতর,
োরা োতদর রতবর সাতথ শররক কতর। রেরনই কোমাতদরতক মারি
কথতক সৃ রষ্ট কতরতেন, োরপর একরি সমে রনধণারর্ কতরতেন; য্া
োর রনতজর রনকি সু রনরদণষ্ট। োরপর কোমরা সতন্দহ কপাষর্
করে। আল্লাহ রাব্বু ে আমীন আসমানসমূ তহ ও য্রমতন কোমাতদর
কোপন রবষেসমূ হ ও প্রকাশয রবষেসমূ হ জাতনন এবাং কোমরা য্া
অজণন কর োও রেরন জাতনন।
আমরা সািয রদরে, একমাত্র আল্লাহ োড়া ককান হক ইোহ কনই,
োঁর ককান শরীক কনই। রেরন এক ও অমুখাতপিী, রেরন কাউতক
জন্ম কদন রন, োতকও ককউ জন্ম কদে রন। োর সমকি ককউ
কনই। বরাং, আসমান ও য্রমনসমূ তহ য্া রকেু আতে, সব রকেু োর
অনু েে। রেরন আসমানসমূ হ ও য্রমতনর স্রষ্টা। য্খন ককান
রবষেতক করার োেসাো কতরন, েখন রেরন বতেন, হও, োতেই
ো হতে য্াে। আর আপনার রব য্া চান ও পেন্দ কতরন, ো সৃ রষ্ট
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কতরন। োতদর জনয ককান পেন্দ কনই। োরা োর সাতথ য্া শররক
কতর ো হতে রেরন পরবত্র ও উতবণ। রেরন য্া কতরন, োর
সম্পতকণ োঁতক প্রশ্ন করা হতব না, বরাং োতদর প্রশ্ন করা হতব।
আর আরম সািয রদরে কয্, আমাতদর সরদার ও আমাতদর নবী
মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও োঁর রাসূ ে। আল্লাহ োতক কহদাতেে ও
সেয দ্বীন রদতে পারেতেতেন, য্াতে রেরন এ দ্বীনতক সব দ্বীতনর
উপর রবজেী কতরন, য্রদও মুশররকরা ো অপেন্দ কতর। আল্লাহ
ো‘আো সাোে ও সাোম পাে করুন োর উপর, োর পররবারপররজন, সাথী-সগীতদর উপরও, য্ারা সেয দ্বারা োেসাো কতরন
এবাং সেয দ্বারা রবচার কতরন এবাং োতদর অনু সারীতদর উপর
য্ারা সু ন্নাে কথতক রবচুযে হন না এবাং সু ন্নাে কথতক রেতর থাতক
না। বরাং সু ন্নােতকই োরা অনু সরর্ কতরন এবাং সু ন্নােতকই
আঁকতড় ধতরন। সু ন্নাতের রভরত্ততেই োরা বন্ধুত্ব কতরন এবাং
শত্রুো কতরন। আর সু ন্নাতের রনকতিই োরা অবস্থান কতরন।
সু ন্নাে কথতক োরা প্ররেহে কতরন এবাং সু ন্নাতের সামতন
পাহাতড়র মে অিে হতে প্ররেতরাধ করতে দাঁড়ান। আর োতদর
উপরও য্ারা রকোমে রদবস পয্ণন্ত োতদর পদাঙ্ক অনু সরর্ কতর
োতদর পতথ চতে।
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োরপর, এরি একরি মহা উপকারী ও োতেদা রবরশষ্ট সাংরিপ্ত
রকোব, য্াতে দ্বীতনর মূ েনীরে ও জরুরী রবষেসমূ হ অন্তভুণি
রতেতে। আল্লাহ ো‘আো কয্ রবষেগুতো রনতে নবী রাসূ েতদর
কপ্ররর্ কতরন এবাং রকোবসমূ হ নারয্ে কতরন অথণাৎ োওহীতদর
মূ েনীরেগুতোর আতোচনা এতে স্থান কপতেতে। এ রকোতব এমন
রবষেগুতো আতোচনা করা হতেতে, কয্গুতো োড়া ককাতনা বযরির
জনয অপর রকেু মানার মতধয মুরি োতভর সু তয্াে কনই। এ রকোব
সতেযর পতথ চোর প্ররে পথ কদখাে, সু স্পষ্ট হতকর রদতক
মানু ষতক আহ্বান কতর। এ রকোতব আরম বযাখযা কতররে ঈমাতনর
গুরুত্বপূ র্ণ রবষে, দ্বীতনর তবরশষ্টয এবাং কয্গুতো একজন মানু ষতক
সম্পূ র্ণরূতপ দ্বীন কথতক কবর কতর কদে অথবা দ্বীতনর পূ র্ণো
পররপন্থী হে কস সব রবষোরদ। এ রকোতব প্ররেরি মাসআোতক
কুরআন ও হারদতসর দেীে প্রমার্সহ উতল্লখ কতররে, য্াতে
রবষেরি স্পষ্ট হে, বাস্তবো প্রকাশ পাে এবাং কহদাতেতের পথ
উন্মু ি হে। রকোবরিতক আহতে সু ন্নাে ওোে জামা‘আতের
মায্হাতবর

উপর

সীমাবদ্ধ

করতখরে,

প্রবৃ রত্ত

পূ জারী

ও

রবদ‘আেপন্থীতদর মোমে ও মায্হাবতক পররহার কতররে। কারর্,
োতদর কথা শুধু প্রেযাখযান করা ও প্রতেযাত্তর করার জনযই বরর্ণে
হতে থাতক এবাং োর উপর সু ন্নাতের েীর রনতিপ করা উতেতশয
উতল্লখ করা হতে থাতক। আহতে বারেেতদর মোমেতক খণ্ডন
9

করার জনয বড় বড় ইমামের্ রনতজতদরতক রনতোরজে কতরতেন
এবাং োতদরতক প্ররেতরাধ ও োতদর মোমতের পরররধ রনধণারর্
করার জনয স্বেন্ত্র গ্রন্থারদ রচনা কতরতেন। য্রদও ককাতনা বস্তু জানা
কেতে এমরনতেই োর রবপরীে বস্তুরি কচনা য্াে এবাং কসিার
রনেমনীরে জানা হতে রবপরীেরি এমরনতেই কবর হতে য্াে।
(োরপরও এ রকোতব বারেেপন্থীতদর ককান মোমে েুতে ধরা
হে রন) কারর্, য্খন সূ য্ণ য্খন উদে হতব, েখন রদনতক প্রমার্
রদতে বুঝাতে হে না। অনু রূপভাতব য্খন হক স্পষ্ট হে এবাং
পররষ্কার হে, েখন এরপর শুধু কোমরারহ ও বারেেই বাকী থাতক।
আর আরম এ রকোবরিতক প্রতশ্নর আকাতর সারজতেরে; য্াতে জ্ঞান
অতেষর্কারী ‘োরেতব ইেম’ের্ অরধক জাগ্রে এবাং সেকণ বা
সাবধান হে। প্রতশ্নর পর উত্তর উপস্থাপন করা হতেতে, য্াতে
রবষে সম্পূ র্ণ স্পষ্ট হে এবাং ককাতনা প্রকার অস্পষ্টো না থাতক।
আর আরম এ রকোতব নাম করতখরে—
" العتقاد الطائفة انلاجية املنصورة،"أعالم السنة املنشورة
“...”
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আল্লাহর রনকি আমাতদর কামনা আল্লাহ ো‘আো কয্ন এ
রকোবরিতক োর সন্তুরষ্ট োতভর মাধযম বানান এবাং রেরন কয্ন
আমরা য্া জানোম োর দ্বারা আমাতদর উপকার কতরন আর
আমাতদর এমন রকেু রশরখতে কদন য্া আমাতদর উপকাতর আসতব।
রেরন অবশযই প্ররেরি বস্তুর উপর িমো রাতখন। রেরন োর
বান্দাতদর রবষতে কমতহরবান। আমাতদর োর রদতকই রেরতে হতব
এবাং োর প্ররেই আমাতদর প্রেযাবেণন। রেরন আমাতদর উত্তম
অরভভাবক এবাং কেই ভাতো সাহায্যকারী।
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বান্দার উপর সবণ প্রথম ওোরজব
প্রশ্ন: বান্দার উপর সবণ প্রথম ওোরজব কী?
উত্তর: বান্দার উপর প্রথম ওোরজব হে, আল্লাহ ো‘আো োর
বান্দাতদর কয্ কাতজর জনয সৃ রষ্ট করতেন, য্ার রভরত্ততে োতদর
কথতক প্ররেশ্রুরে রেরন রনতেতেন, কয্ রবষেরি রনতে নবী ও
রাসূ েতদর োতদর রনকি কপ্ররর্ করতেন, কয্ রবষেরির দাওোে
রনতে রেরন োর রকোবসমূ হ নারয্ে কতরতেন, কয্ কারতর্ আল্লাহ
ো‘আো দু রনো ও আরখরাে, জান্নাে ও জাহান্নাম সৃ রষ্ট কতরতেন,
য্াতক ককন্দ্র কতরই ককোমে কাতেম হতব, আসমান ও য্মীন চুর্ণরবচুর্ণ হতব, মীয্ান স্থাপন করা হতব, আমে নামা কদো হতব এবাং
কক কসৌভােযবান আর কক রবপথোমী ো রনধণারর্ করা হতব, ো
জানা। এরই রভরত্ততে নূ রতক বন্টন করা হতব। আল্লাহ ো‘আো
বতেন,
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َ َ ٗ َ َ َّ َ َ َّ ه َ ه ه
ُّ
]٠٤ : ﴾ [انلور٤٠ ورا ف َما هَلۥ من نور
﴿ ومن لم َيعل ٱّلل َلۥ ن
“আর আল্লাহ য্াতক নূ র কদন না োর জনয ককাতনা নূ র কনই”।
[সূ রা নূ র, আোে: ৪০]
কয্ কারতর্ আল্লাহ ো‘আো মখেু কতক সৃ রষ্ট কতরতেন
প্রশ্ন: আল্লাহ ো‘আো কয্ কারতর্ মখেু কতক সৃ রষ্ট কতরতেন, কস
কারর্রি কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো কয্ কারতর্ মখেু কতক সৃ রষ্ট কতরতেন, কস
কারর্রি সম্পতকণ আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َ َٰ َ َٰ َ َّ َ َ َ َ َ
َ ۡرض َو َما بَي َن هه َما َلَٰعب
َ  َما َخلَق َنَٰ هه َما إ َّّل ب٣٨ ي
ٱۡلق
﴿ وما خلقنا ٱلسموت وٱۡل
َ َ َ َٰ َّ َ َ َ ه
َ َ
]٨٣ ،٨٣ : ﴾ [ادلخان٣٩ َثهم ّل َيعل همون
ولكن أك
আর আরম আসমানসমূ হ, য্মীন এবাং এেতদাভতের মতধয য্া রকেু
আতে ো কখোেতে সৃ রষ্ট করররন। আরম এ দু ’কিাতক য্থায্থভাতবই
সৃ রষ্ট কতররে, রকন্তু োতদর অরধকাাংশই ো জাতন না। [সূ রা দু খান,
আোে: ৩৮, ৩৯]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
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َ َ َ َّ ُّ َ َ َٰ َ ٗ َٰ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ه
ين كف هر اوا
﴿ وما خلقنا ٱلسماء وٱۡلۡرض وما بينهما بطل ا ذلك ظن ٱَّل
َ
َ َ َ َّ
]٧٢ : ﴾ [ص٢٧ ين كف هروا م َن ٱنلَّار
ف َويل لَّل
“আর আসমান, য্মীন এবাং এ দু ’কের মতধয য্া আতে ো আরম
অনথণক সৃ রষ্ট করররন। এিা কারেরতদর ধারর্া, সু েরাাং, কারেরতদর
জনয রতেতে জাহান্নাতমর দু তভণাে”। [সূ রা সাদ, আোে: ২৭]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,

َ
َ ُّ َ َ ه َ َٰ ه
َ َ
ه
َّ ٱّلل
﴿ َو َخلَ َق َّ ه
ى ك نفِۢس ب َما ك َس َبت َوهم
ٱلس َمَٰ َوَٰت َوٱۡلۡرض بٱۡلق وِلجز
َ
َ َ
]٧٧ : ﴾ [اجلاثية٢٢ ّل هيظل همون

“আর আল্লাহ আসমানসমূ হ ও য্মীনতক য্থাথণভাতব সৃ রষ্ট কতরতেন
এবাং য্াতে প্রতেযক বযরি কস য্া উপাজণন কতরতে েদনু য্ােী
প্ররেদানপ্রাপ্ত হে, আর োরা সামানযেমও য্ু েতমর রশকার না
হে”। [সূ রা জারসো, আোে: ২২]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َّ َ َ َّ
﴿ َو َما َخلَق ه
]٦٥ : ﴾ [اذلاريات٥٦ نس إّل ِلَع هب هدون
ت ٱۡلن وٱۡل
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“আর রজন ও মানু ষতক ককবে এজনযই সৃ রষ্ট কতররে কয্ োরা
আমার ইবাদাে করতব”। [সূ রা জাররোে, আোে: ৫৬] ইেযারদ
আোেসমূ হ।
বান্দার পররচে
প্রশ্ন: বান্দার পররচে কী?
উত্তর: ‘আবদ’ বা বান্দা শব্দ দ্বারা য্রদ উতেশয হে ‘মু‘আব্বাদ’ বা
অনু েে ও অধীন, োহতে আমরা বেতে পারর, আবদ শব্দরি
বযাপক, এ অতথণ সমগ্র মখেু কাে ‘আবদ’ শতব্দর অন্তভুণি হতব
এবাং সমগ্র মখেু কাে আল্লাহর বান্দা বা আবদ। ঊবণ জেেআসমান- ও রনম্ন জেতে- য্মীতন- য্ে ধরতর্র মাখেু ক আতেজ্ঞানী বা জ্ঞানহীন, োজা বা শুষ্ক, নড়াচড়াকারী বা স্থরবর, (জীব বা
জড়), প্রকাশয বা কোপন, মুরমন বা কাতের, অসৎ বা সৎ এ গুতো
সবই আল্লাহর মাখেু ক এবাং আল্লাহর অধীন। এরা সবাই আল্লাহর
আতদতশর অনু েে এবাং োর পররচােনাে পররচারেে। এগুতো
সতবর রনরদণষ্ট একরি রনেম-নীরে রতেতে, কয্খাতন োতদরতক কথতম
কয্তে হে এবাং সীমানা আতে কয্িা োর কশষ েন্তবয রবতবরচে
হে। প্ররেরি মাখেু কতক োর জনয রনধণাররে সমতের আওোর
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মতধয চেতে হে। ককান বান্দা োর জনয রনধণাররে েরণ্ড হতে এক
চুেও এরদক কসরদক হতে পাতর না।
আর য্রদ ‘আবদ’ বা বান্দা শব্দ দ্বারা উতেশয হে, ইবাদেকারী,
মহব্বে-কারী, আনু েেযকারী, েখন এ শব্দরি ককবে মুরমনতদর
জনয রনরদণষ্ট হতে য্াে। েখন োরা হতেন আল্লাহ ো‘আো এর
সম্মারনে বান্দাের্, োর বন্ধুের্ ও মুত্তাকীের্; য্াতদর ককান ভে
কনই এবাং োরা ককান প্রকার রচরন্তেও নে।
ইবাদতের সাংজ্ঞা
প্রশ্ন: ইবাদতের সাংজ্ঞা কী?
উত্তর: ‘ইবাদে’ শব্দরি একরি বযাপক নাম। প্রকাশয বা কোপনীে
কয্ সব কথা ও কমণতক আল্লাহ ো‘আো পেন্দ কতরন এবাং োতে
রেরন সন্তুষ্ট হন, োতক ইবাদে বো হে। পিান্ততর কয্ সব কথা
ও কমণ এর সাতথ সাাংঘরষণক ও পররপন্থী হে এবাং আল্লাহ ো‘আো
োতে খুরশ হন না, নারাজ হন, ো কথতক রবরে থাকাতক ইবাদে
বতে।
আমে কখন ইবাদে বতে ের্য হে
প্রশ্ন: আমে কখন ইবাদে বতে ের্য হে?
উত্তর: আমতের মতধয য্খন দু রি রজরনস পররপূ র্ণরূতপ পাওো য্াতব,
েখন আমে ইবাদে বতে ের্য হতব। দু রি রজরনস হে, পররপূ র্ণ
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আনু েতেযর সাতথ আমে করা ও পররপূ র্ণ মহব্বতের সাতথ আমে
করা। আল্লাহ ো‘আো উভেরিতক এ আোতে একত্র কতর বতেন,
ََ
َّ ٗ
َ ﴿ َو َّٱَّل
]٥٥٦ :ين َء َام هنوا أش ُّد هحبا ّلله ﴾ [ابلقرة
“আর য্ারা ঈমান এতনতে, োরা আল্লাহর জনয ভােবাসাে
দৃ ঢ়ের”। [সূ রা বাকারা, আোে: ১৬৫]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ ه
َ
َّ َّ َ ه
]٦٢ : ﴾ [املؤمنون٥٧ ين هم من خش َية َربهم ُّمشفقون
﴿ إن ٱَّل
“রনশ্চে য্ারা োতদর রতবর ভতে ভীে-সন্ত্রস্ত”। [সূ রা মুরমনু ন,
আোে: ৫৭]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
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َ َ َ َٰ َ َ ه
َ
َ ون َنا َر َغ ٗبا َو َر َه ٗبا َو ََكنهوا َنلَا َخَٰشع
َٰ َ ﴿ إ َّن ههم ََكنهوا ي ه
ي
سر هعون ف ٱۡليرت ويدع
]٣٤ : ﴾ [االنبياء٩٠

“রনশ্চে োরা সৎকাতজ প্ররেতয্ারেো করে। আর আমাতক আশা
ও ভীরে সহকাতর ডাকে। আর োরা রেে আমার রনকি রবনেী”।
[সূ রা আরবো, আোে: ৯০]
আল্লাহতক মহব্বে করার আোমে
প্রশ্ন: বান্দা কয্ আল্লাহতক মহব্বে কতর ও ভাতোবাতস, োর
আোমে কী?
উত্তর: আল্লাহতক মহব্বে করার আোমে হে, আল্লাহ কয্ সব
বস্তুতক মহব্বে কতরন, োতক মহব্বে করা, আর কয্ সব বস্তুতক
আল্লাহ ো‘আো ঘৃ র্া কতরন োতক ঘৃ র্া করা। সু েরাাং কয্ বান্দা
আল্লাহতক মহব্বে কতর, কস আল্লাহর আতদশসমূ হ য্থায্থ পােন
করতব এবাং োর রনতষধসমূ হ হতে সম্পূ র্ণ রবরে থাকতব, োর
বন্ধুতদর সাতথ বন্ধুত্ব রাখতব এবাং োর দু শমনতদর রবতরারধো
করতব। এ কারতর্ই বো হতে থাতক, ঈমাতনর সবণারধক মজবুে
ররশ হে, আল্লাহর জনয মহব্বে করা ও আল্লাহর জনয দু শমরন
করা।
18

আল্লাহ য্া মহব্বে এবাং পেন্দ কতরন বান্দার পতি ো জানার
পদ্ধরে
প্রশ্ন: আল্লাহ ো‘আো য্া মহব্বে কতরন এবাং পেন্দ কতরন, বান্দা
ো কীভাতব জানতব?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো রাসূ েতদর কপ্ররর্ করা এবাং রকোব নারয্ে
করার মাধযতম য্া মহব্বে কতরন এবাং পেন্দ কতরন োর আতদশ
প্রদান এবাং য্া অপেন্দ ও অস্বীকার কতরন ো কথতক রনতষধ
করার রবষেরি বান্দা জানতে পাতর। রাসূ ে কপ্ররর্ ও রকোব
নারয্ে করার মাধযতম োতদর রবরুতদ্ধ অকািয প্রমার্ প্ররেরিে হতে
য্াে এবাং োঁর পররপূ র্ণ রহকমে সু স্পষ্ট হতে পতড়। আল্লাহ
ো‘আো বতেন,
َ َ َ َّ َ ه
َّ َ َ
َّ ون ل
َ ﴿ ُّر هس ٗل ُّمبَّش
ُّ ٱّلل هح َّجُۢة َبع َد
﴾ ٱلر هسل
لناس َع
ين َو همنذرين ِلل يك
]٥٥٦ :[النساء

“আর (পারেতেরে) রাসূ েের্তক সু সাংবাদদাো ও সেকণকারীরূতপ,
য্াতে আল্লাহর রবপতি রাসূ েতদর পর মানু তষর জনয ককান
অজুহাে না থাতক”। [সূ রা রনসা, আোে: ১৬৫]
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আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
ه
ه
َّ َ َ َّ َ ُّ ه ه ه
َ ه هه َ ه
ه
ك هم َّ ه
وبك ام
ٱّلل َو َيغفر لكم ذن
ٱّلل فٱتب هعون ُيبب
﴿ قل إن كنتم ُتبون
َ َّ ه َ ه
]٨٥ : ﴾ [ال عمران٣١ ٱّلل غفور َّرحيم
و
বে, ‘য্রদ কোমরা আল্লাহতক ভাতোবাস, োহতে আমার অনু সরর্
কর,

আল্লাহ

কোমাতদরতক ভাতোবাসতবন

এবাং

কোমাতদর

পাপসমূ হ িমা কতর কদতবন। আর আল্লাহ অেযন্ত িমাশীে, পরম
দোেু ’। [সূ রা আতে ইমরান, আোে: ৩১]

20

ইবাদতের শেণসমূ হ
প্রশ্ন: ইবাদতের শেণসমূ হ কী?
উত্তর: ইবাদতের শেণ রেনরি:
এক- সেয-সরেক দৃ ঢ়ো বা প্রেযে থাকা। আর এ শেণরি হে,
ইবাদে অরস্ততত্ব আসার জনয পূ বণশেণ।
দু ই: রনেে খাঁরি হওো।
রেন: আল্লাহ ো‘আো কয্ শররেে অনু সাতর চোর রনতদণশ
রদতেতেন এমনভাতব োর কমাোতবক হওো কয্ এর বাইতর অনয
ককাতনা পদ্ধরের অনু েে না হওো। কশতষাি এ দু রি হে, ইবাদে
কবুে হওোর শেণ।
সরেক প্রেযে
প্রশ্ন: সরেক প্রেযে কী?
উত্তর: অেসো ও তশরথেয পররহার করা এবাং কথা ও কাতজ রমে
রাখার জনয আপ্রার্ কচষ্টা করা। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َّ َ
َ َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ه َ َ ه ه َ َ َ َ َ ه
َ  َك ه٢ ون
ند ٱّلل أن
ب َمق ًتا ع
﴿ يأيها ٱَّلين ءامنوا لم تقولون ما ّل تفعل
َه ه
َ َ َ ه
]٨ ،٧ : ﴾ [الصف٣ تقولوا َما ّل تف َعلون
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‘কহ ঈমানদারের্, কোমরা ো ককন বে, য্া কোমরা কর না?
কোমরা য্া কর না, ো বো আল্লাহর রনকি বড়ই কক্রাতধর
রবষে।’
খাঁরি রনেতের অথণ
প্রশ্ন: খাঁরি রনেে অথণ কী?
উত্তর: একজন বান্দা োর প্রকাতশয কহাক বা কোপনীে য্াবেীে
কথা ও কমণ দ্বারা একমাত্র উতেশয হওো আল্লাহর সন্তুরষ্ট অজণন
করার নামই খাঁরি রনেে। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ ٱّلل هُملص
َ َّ ﴿ َو َما أهم هروا إ َّّل ِلَع هب هدوا
َ ي َ هَل ٱل
]٦ : ﴾ [ابلينة٥ ين هح َنفا َء
“আর োতদরতক ককবে এই রনতদণশ কদো হতেরেে কয্, োরা কয্ন
আল্লাহর ‘ইবাদাে কতর”। [সূ রা আে-বাইতেযনাহ, আোে: ৫]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ
َ ﴿ َو َما ۡلَ َحد ع
َٰ َ  إ َّّل ٱبت َغا َء َوجه َربه ٱۡل١٩ ى
َٰٓ ند ههۥ من نع َمة هُت َز
﴾ ٢٠ َع
]٧٤ ،٥٣ :[الليل
“আর োর প্ররে কাতরা এমন ককান অনু গ্রহ কনই, য্ার প্ররেদান
রদতে হতব। ককবে োর মহান রতবর সন্তুরষ্টর প্রেযাশাে”। [সূ রা
আে-োইে, আোে: ১৯, ২০]
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আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
ه َ َ ٗ ََ ه ه
َّ ه
َّ
ه
ٱّلل َّل نهر ه
ً ك
﴾ ٩ ورا
يد منكم جزاء وّل ش
﴿ إن َما نطع همكم ل َوجه
]٣ :[االنسان

“আমরা কো আল্লাহর সন্তুরষ্টর উতেতশয কোমাতদরতক খাদয দান
করর। আমরা কোমাতদর কথতক ককান প্ররেদান চাই না এবাং ককান
কশাকরও না”। [সূ রা ইনসান, আোে: ৯]
মহান আল্লাহ আরও বতেন,
َ َ
َ َ ََ َ َ ه ه
َ
﴿ َمن ََك َن يهر ه
ُّ ث
ٱلن َيا
يد َحرث ٱٓأۡلخ َرة نزد هَلۥ ف َحرثهۦ ومن َكن يريد حر
َ
َّ
ه
. ]٧٤ : ﴾ [الشورى٢٠ نؤتهۦ من َها َو َما هَلۥ ف ٱٓأۡلخ َرة من نصيب
“কয্ আরখরাতের েসে কামনা কতর, আরম োর জনয োর েসতে
প্রবৃ রদ্ধ দান করর, আর কয্ দু রনোর েসে কামনা কতর আরম োতক
ো কথতক রকেু কদই এবাং আরখরাতে োর জনয ককান অাংশই
থাকতব না”। [সূ রা শূ রা, আোে: ২০]
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একমাত্র কয্ শররেতের আনু েেয করার জনয আল্লাহ রনতদণশ
রদতেতেন
প্রশ্ন: একমাত্র কয্ শররেতের আনু েেয করার জনয আল্লাহ রনতদণশ
রদতেতেন ো ককানরি?
উত্তর: একমাত্র কয্ শররেতের আনু েেয করার জনয আল্লাহ রনতদণশ
রদতেতেন ো হতে, দ্বীতন হারনে— ইব্রাহীম আোইরহসসাোম এর
দ্বীন ও রমল্লাে। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َّ َ
َ ﴿ إ َّن ٱل
]٥٣ :ند ٱّلل ٱۡلسل َٰ همه ﴾ [ال عمران
ين ع
“রনশ্চে আল্লাহর রনকি দীন হতে ইসোম”। [সূ রা আতে ইমরান,
আোে: ১৯] মহান আল্লাহ আরও বতেন,
َ
َ َّ َ ه
ٗ َ
َّ ون َو َ هَلۥ أَسلَ َم َمن ف
َ ﴿ أ َ َف َغ
ٱلس َم َٰ َوَٰت َوٱۡلۡرض َطو ٗع َوكرها
ي دين ٱّلل يبغ
َ
َ
]٣٨ : ﴾ [ال عمران٨٣ ِإَوِله يهر َج هعون
“োরা রক আল্লাহর দীতনর পররবতেণ অনয রকেু োোশ করতে?
অথচ আসমানসমূ হ ও য্মীতন য্া আতে ো োঁরই আনু েেয কতর
ইোে রকাংবা অরনোে এবাং োতদরতক োঁরই রনকি প্রেযাবেণন
করা হতব”। [সূ রা আতে ইমরান, আোে: ৮৩]
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আল্লাহ আরও বতেন,
َّ
َّ
َ
﴿ َو َمن يَر َغ ه
]٥٨٤ :ب َعن ملة إب َرَٰهۧ َم إّل َمن َسف َه نف َس هه اۥ ﴾ [ابلقرة
“আর কয্ রনজতক রনতবণাধ বারনতেতে, কস োড়া কক ইবরাহীতমর
রমল্লাে কথতক রবমুখ হতে পাতর”? [সূ রা বাকারা আোে: ১৩]
আরও বতেন,
ََ
َ
َ
َ َ َ
ه
َ ﴿ َو َمن يَب َتغ َغ
َ خَِٰس
ين
ي ٱۡلسلَٰم د ٗينا فلن هيق َبل من هه َوه َو ف ٱٓأۡلخرة من ٱل

]٣٦ : ﴾ [ال عمران٨٥

“আর কয্ ইসোম োড়া অনয ককান দীন চাে েতব োর কাে কথতক
ো কখতনা গ্রহর্ করা হতব না এবাং কস আরখরাতে িরেগ্রস্ততদর
অন্তভুণি হতব”। [সূ রা আতে ইমরান, আোে: ৮৫] আরও বতেন,
َ َ َ َه ه
ُش هعوا ل َ ههم م َن ٱلين َما لَم يَأ َذن به َّ ه
َ َ ك َٰٓ هؤا
]٧٥ :ٱّللا ﴾ [الشورى
﴿ أم لهم ُش
“োতদর জনয রক এমন রকেু শরীক আতে, য্ারা োতদর জনয
দীতনর রবধান রদতেতে, য্ার অনু মরে আল্লাহ কদন রন”?
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দ্বীন ইসোতমর স্তর
প্রশ্ন: দ্বীন ইসোতমর স্তর কেরি?
উত্তর: রেনরি। ইসোম, ঈমান ও ইহসান। এ রেনরির মতধয য্রদ
শুধু ককাতনা একরির উতল্লখ করা হে, েখন োতে পররপূ র্ণ দীন
অন্তভুণু্ি হতে য্াে।
ইসোতমর সাংজ্ঞা
প্রশ্ন: ইসোতমর সাংজ্ঞা কী?
উত্তর: োওহীতদর মাধযতম আল্লাহর কাতে পররপূ র্ণ আত্মসমপণন
করা, আনু েতেযর মাধযতম োঁর পররপূ র্ণ বশীভূ ে থাকা এবাং রশকণ
হতে মুি থাকা। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ َ
َّ
]٥٧٦ :﴿ َو َمن أح َس هن د ٗينا م َّمن أسل َم َوج َه ههۥ ّلل ﴾ [النساء
“োর কচতে দ্বীতন আর কক উত্তম, কয্ আল্লাহর রনকি আত্মসমপণর্
কতর?”। [সূ রা আন-রনসা, আোে: ১২৫] আরও বতেন,
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َ َّ ه ه
ََ
َ َ َ
َ ﴿
َٰ َ ك بٱل هعر َوة ٱل هوث
۞و َمن يهسلم َوج َه ههۥ إل ٱّلل َوه َو ُمسن فقد ٱستمس
قى
َ َّ َ ه ه
]٧٧ : ﴾ [لقمان٢٢ ِإَول ٱّلل عَٰق َبة ٱۡل همور
“আর কয্ বযরি ‘ইহসান’ েথা রাসূ তের অনু সরর্ সহকাতর
আল্লাহর কাতে রনজতক সমপণর্ কতর, কস কো শি ররশ আঁকতড়
ধতর। আর সকে রবষতের পররর্াম কো আল্লাহরই কাতে”। [সূ রা
কোকমান, আোে: ২২] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َ َٰ ه ه
َ كم إ َلَٰه َوَٰحد فَلَ ههۥ أَسل هم هوا َوبَّش ٱل همخبت
]٨٠ : ﴾ [احلج٣٤ ي
﴿فإله
“কোমাতদর ইোহ কো এক ইোহ; অেএব োঁরই কাতে
আত্মসমপণর্ কর; আর অনু েেতদরতক সু সাংবাদ দাও”। [সূ রা আে
হজ, আোে: ৩৪]
শুধু ইসোম শব্দরি বযবহার করতে পররপূ র্ণ দ্বীনতক শারমে করার
প্রমার্
প্রশ্ন: শুধু ইসোম শব্দরি বযবহার করতে পররপূ র্ণ দ্বীনতক শারমে
হে— এর প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
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َ
َّ َ
َ ﴿ إ َّن ٱل
]٥٣ :ند ٱّلل ٱۡلسل َٰ همه ﴾ [ال عمران
ين ع
“রনশ্চে আল্লাহর রনকি দীন হতে ইসোম”। [সূ রা আতে ইমরান,
আোে: ১৯]
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ
“ইসোম অসহাে অবস্থাে শুরু হতেতে এবাং কয্ভাতব শুরু হতেতে,
কসভাতবই ো রেতর য্াতব”।1
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» « أفضل اإلسالم إيمان باهلل
“সতবণাত্তম ইসোম হে আল্লাহর প্ররে ঈমান আনেন করা।”2
এোড়াও আরও অতনক প্রমার্ রতেতে।

1

সহীহ মুসরেম: ১৪৫।

2

কদখুন: মুসনাদ আহমাদ (১/১১৪)।
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পাঁচরি স্তম্ভ দ্বারা ইসোতমর সাংজ্ঞা কদো
প্রশ্ন: পাঁচরি স্তম্ভ দ্বারা ইসোতমর রবস্তাররে সাংজ্ঞা কদোর প্রমার্
কী?
উত্তর:

হারদতস-রজবরাইতে

রাসূ েুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আোইরহ

ওোসাল্লামতক দ্বীন সম্পতকণ রজতজ্ঞস করা হতে, উত্ততর রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম কয্ কথা বতেন ো-ই এর প্রমার্।
রেরন বতেন,
«اإلسالم أن تشهد أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل وتقيم الصالة
» وتؤيت الزاكة وتصوم رمضان وحتج ابليت إن استطعت إيه سبيال

““ইসোম হে, এ কথার সািয কদো আল্লাহ োড়া ককান
সরেযকাতরর ইোহ কনই এবাং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ে; সাোে কাতেম করা; য্াকাে আদাে
করা; রময্াতনর করায্া রাখা এবাং বােেুল্লাহর হজ করা, য্রদ
কোমার দ্বারা ো করা সম্ভব হে।”3 অনু রূপভাতব রাসূ তের রনতম্নর
বার্ীও এর প্রমার্:

3

বু খারী: ৫০, মুসরেম: ৮।
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» « بين اإلسالم ىلع مخس
“ইসোতমর রভরত্ত পাঁচরি রবষতের উপর...” অেিঃপর রেরন
এগুতোই উতল্লখ কতরন, েতব রেরন (এ হাদীতস) হজ্জতক
রময্াতনর করায্ার পূ তবণ উতল্লখ কতরন।4 হারদস দু রি বুখারর ও
মুসরেতম বরর্ণে।
দ্বীতন শাহাদাে দু রির স্থান
প্রশ্ন: দ্বীতনর মতধয শাহাদাে বা সািয দু রির স্থান কী?
উত্তর: এ দু রি শাহাদাে বযেীে ককাতনা বান্দা দ্বীতনর মতধয প্রতবশ
করতে পারতব না। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َّ َ ه ه
َّ
َ ون َّٱَّل
]٥٧ :ين َء َام هنوا بٱّلل َو َر هسوَلۦ ﴾ [انلور
﴿ إنما ٱلمؤمن
“রনশ্চে মুরমন কো োরা, য্ারা আল্লাহ ও োর রাসূ তের প্ররে
ঈমান আতন”। [সূ রা আন-নূ র, আোে: ১৯] রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
« أمرت أن أقاتل انلاس حىت يشهدوا أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا عبده
» ورسوهل
4

বু খারী: ৪৫১৪, মুসরেম: ১৬।
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“আমাতক আতদশ কদো হতেতে, য্াতে আরম মানু তষর সাতথ য্ু দ্ধ
করর, য্েির্ না োরা এ কথার সািয কদতব, আল্লাহ োড়া ককাতনা
সেয ইোহ কনই এবাং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
আল্লাহর বান্দা ও োর রাসূ ে।”5 এ োড়াও আরও অতনক দেীে
রতেতে।
আল্লাহ োড়া ককাতনা প্রকৃে ইোহ কনই— এ সাতিযর প্রমার্
প্রশ্ন: আল্লাহ োড়া ককাতনা সেয ইোহ কনই— এ সাতিযর প্রমার্
কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো এর বার্ী:
َ َ َّ ه َ َّ ه َ َ َٰ َ َّ ه َ َ َ َ َ ه ه ه
َ َ
َ
َٰٓ ﴿ شهد ٱّلل أنهۥ ّل إله إّل هو وٱلم
لئكة َوأولوا ٱلعلم قائ َما بٱلقسط ّل إلَٰ َه
ٱۡلك ه
إ َّّل هه َو ٱل َعز ه
َ يز
]٥٣ : ﴾ [ال عمران١٨ يم
“আল্লাহ সািয কদন কয্, রেরন োড়া ককাতনা (সেয) ইোহ কনই,
আর কেতরশো ও জ্ঞানীের্ও। রেরন নযাে দ্বারা প্ররেরিে। রেরন
োড়া ককাতনা (সেয) ইোহ কনই। রেরন পরাক্রমশােী, প্রজ্ঞামে”।
[সূ রা আতে ইমরান, আোে: ১৮] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,

5

বু খারী: ২৫।
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﴿ فَٱعلَم َأنَّ ههۥ َّل إ َل َٰ َه إ َّّل َّ ه
]٥٣ :ٱّلل ﴾ [حممد
“অেএব, কজতন নাও, আল্লাহ োড়া সরেযকার ককাতনা ইোহ
কনই”। [সূ রা মুহাম্মাদ, আোে: ১৯] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ َ
َ
َ
َ َ
ٱَّتَ َذ َّ ه
]٣٥ :ٱّلل من َول َو َما َكن َم َع ههۥ من إلَٰه ﴾ [املؤمنون
﴿ ما
“আল্লাহ ককান সন্তান গ্রহর্ কতরন রন, োঁর সাতথ অনয ককাতনা
ইোহও কনই।” [সূ রা মুরমনু ন, আোে: ৯১] আল্লাহ ো‘আো
আরও বতেন,
ٗ
َ َ َّ ٗ َ ه ه
َ
َ َ َّ ه
﴾٤٢ ﴿قل لو َكن َم َع ههۥ َءال َهة ك َما َيقولون إذا َّلب َتغوا إ َٰل ذي ٱل َعرش َسبيل
]٠٧ :[االرساء
বে, ‘োঁর সাতথ য্রদ আরও উপাসয থাকে, কয্মন োরা বতে,
েতব োরা আরতশর অরধপরে পয্ণন্ত কপৌঁোর পথ োোশ করে।”
[সূ রা আে-ইসরা, আোে: ৪২] ইেযারদ আোেসমূ হ।
আল্লাহ োড়া সরেযকার ককাতনা ইোহ কনই এ সাতিযর অথণ
প্রশ্ন: আল্লাহ োড়া ককাতনা সরেযকার ইোহ কনই এ সাতিযর অথণ
কী?
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উত্তর: আল্লাহ োড়া য্ে রকেু আতে, কসগুতোর কারও ককাতনা
ইবাদে পাওোর অরধকার অস্বীকার করা এবাং সমগ্র ইবাদে
একমাত্র আল্লাহর জনয সাবযস্ত করা; ইবাদতে োঁর সাতথ ককাতনা
শররক কনই, কয্মন োঁর রাজতত্ব ককাতনা শররক কনই। আল্লাহ
ো‘আো বতেন,
َّ َ َ َ َ َٰ َ َ َّ َّ َ ه
َ
ه َ َ َٰ ه َ َ َّ َّ َ ه
ه
ٱّلل ه َو
ٱۡل ُّق َوأن َما يَد هعون من دونهۦ هو ٱلبطل وأن
﴿ ذلك بأن ٱّلل هو
َ
كب ه
ُّ ٱل َع
]٥٧ : ﴾ [احلج٦٢ ي
ل ٱل
“আর এিা এজনয কয্, রনশ্চে আল্লাহই সেয এবাং োরা োঁর
পররবতেণ য্াতক ডাতক, অবশযই ো বারেে। আর রনশ্চে আল্লাহ
কো সমু্, সু মহান”। [সূ রা আে হজ, আোে: ৬২]
আল্লাহ োড়া ককাতনা সরেযকার ইোহ কনই এ সাতিযর শেণসমূ হ
প্রশ্ন: আল্লাহ োড়া সরেযকার ককান ইোহ কনই এ সাতিযর
শেণসমূ হ কী, কয্গুতো ককাতনা বান্দার মতধয একত্র না হতে শুধু
মুতখ সািয কদো দ্বারা ককান োভ হতব না?
উত্তর: এ শাহাদাতের শেণসমূ হ সােরি:
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এক: এর অথণ কী ো জানা; না-বাচক অথণ ও হযাঁ-বাচক অথণ
উভেরি জানতে হতব।
দু ই: এতক অন্ততর দৃ ঢ়ভাতব রবশ্বাস করা।
রেন: এতক প্রকাশয ও কোপতন পররপূ র্ণভাতব কমতন কনো।
চার: এতক কবুে বা গ্রহর্ কতর কনো; য্াতে কতর এর ককাতনা
কেণবয ও চারহদাতক প্রেযাখযান করা না হে।
পাঁচ: এতে রনিা বা ইখোস থাকা।
েে: এরিতক অন্ততরর অন্তিঃস্থে কথতক সেযােন করা, শুধু মুতখ
উ্ারর্ করা নে।
সাে: এতক মহব্বে করা এবাং য্ারা এতে রবশ্বাসী োতদর মহব্বে
করা, এর জনযই কাতরা সাতথ বন্ধুত্ব করা ও এর কারতর্ই কাতরা
সাতথ শত্রুো করা।
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‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর ‘অথণ জানা’ শেণ হওোর প্রমার্
প্রশ্ন: কুরআন ও হারদস কথতক ো ‘ইোহা ইল্লাল্লাহ’র ‘অথণ জানা’
শেণ হওোর প্রমার্ কী?
উত্তর: এর প্রমার্ আল্লাহ ো‘আোর বার্ী:
َّ
َ
َ َ
َ ه
]٣٥ : ﴾ [الزخرف٨٦ ٱۡلق َوهم َيعل همون
﴿ إّل َمن شه َد ب
“েতব োরা োড়া য্ারা কজতন, সতেযর সািয কদে”। [সূ রা আয্য্ু খরে, আোে: ৮৬] ‘সতেযর সািয’ হতে, ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’
এর সািয, আর ‘জানার’ অথণ োরা মুতখ য্া বতে োর অথণ অন্তর
রদতে জাতন।
অনু রূপভাতব রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর বার্ী,
য্াতে রেরন বতেন,
.» «من مات وهو يعلم أن ال هلإ إال اهلل دخل اجلنة
““কয্ বযরি মারা কেে, আর কস জানে আল্লাহ োড়া ককাতনা সেয
ইোহ কনই, কস অবশযই জান্নাতে প্রতবশ করতব”6।

6

মুসরেম, হাদীস নাং ২৬।
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ো ইোহা ইল্লাল্লাহর প্ররে প্রোঢ় রবশ্বাস রাখা শেণ োর প্রমার্
প্রশ্ন: ো ইোহা ইল্লাল্লাহর প্ররে প্রোঢ় রবশ্বাস রাখা শেণ—কুরআন
ও হারদস কথতক এ কথার প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ রাব্বু ে আোমীতনর বার্ী:
َ
َ َّ َ ه ه
َّ
َ ٱّلل َو َر هسوَلۦ هث َّم لَم يَرتَابهوا َو
َ ون َّٱَّل
جَٰ َه هدوا بأم َوَٰلهم
ين َء َام هنوا ب
﴿ إنما ٱلمؤمن
ه
َ
َ ه
َ َّ ه
َ ه
َّ
]٥٦ : ﴾ [احلجرات١٥ َوأنفسهم ف َسبيل ٱّللا أو َٰٓلئك ه هم ٱلصَٰدقون
“মুরমন ককবে োরাই য্ারা আল্লাহ ও োঁর রাসূ তের প্ররে ঈমান
এতনতে, োরপর সতন্দহ কপাষর্ কতর রন। আর রনজতদর সম্পদ ও
রনজতদর জীবন রদতে আল্লাহর রাস্তাে রজহাদ কতরতে। এরাই
সেযরনি”। [সূ রা আে-হুজরাে, আোে: ১৯]
আর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর বার্ী:
« أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأين رسول اهلل ال يلىق اهلل بهما عبد غري شاك
» فيهما إال دخل اجلنة
“আরম সািয রদরে কয্, ‘আল্লাহ োড়া ককাতনা সেয ইোহ কনই
এবাং আরম আল্লাহর রাসূ ে’। এ দু রি কাতেমার সাতথ ককাতনা
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প্রকার সতন্দহ কপাষর্ না কতর কয্ বান্দা আল্লাহর সাতথ সািাে
করতব কস জান্নাতে প্রতবশ করতব”7।
অনু রূপভাতব, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আবু
হুরাইরা রারদোল্লাহু আনহু কক বতেন,
« من لقيت وراء هذا احلائط يشهد أن ال هلإ إال اهلل مستيقنا بها قلبه فبرشه

. باجلنة » الكهما يف الصحيح

“েুরম এ প্রাচীতরর অপর পাতশ য্াতক পাও কস অন্তর কথতক এ
কথার সািয কদে, োতক েুরম জান্নাতে সু সাংবাদ দাও”8। হারদস
দু রি সহীহ গ্রতন্থ রতেতে।
ো ইোহা ইল্লাল্লাহ ‘পররপূ র্ভ
ণ াতব কমতন কনো’ শেণ হওোর প্রমার্
প্রশ্ন: কুরআন ও সু ন্নাহ হতে ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ পররপূ র্ণভাতব
কমতন কনো শেণ হওোর প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َّ ه ه
ََ
َ َ َ
َ ﴿
َٰ َ ك بٱل هعر َوة ٱل هوث
﴾ قى
۞و َمن يهسلم َوج َه ههۥ إل ٱّلل َوه َو ُمسن فقد ٱستمس
]٧٧ :[لقمان

7

মুসরেম : ২৭।

8

মুসরেম: ৩১।
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“আর কয্ বযরি ইহসান েথা রাসূ তের অনু সরর্ সহকাতর আল্লাহর
কাতে রনজতক পূ র্ণভাতব সমপণর্ কতর, কস কো শি ররশ আঁকতড়
ধতর। [সূ রা কোকমান, আোে: ২২]
অনু রূপভাতব রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
.» « ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به
“কোমাতদর ককউ েেির্ পয্ণন্ত পররপূ র্ণ ঈমানদার হতে পারতব
না, য্েির্ না োর প্রবৃ রত্ত আরম কয্ দ্বীন রনতে এতসরে োর
অনু োমী হে”9।
ো ইোহা ইল্লাল্লাহর ‘অথণ কবুে করা’ শেণ হওোর প্রমার্
প্রশ্ন: ো ইোহা ইল্লাল্লাহর অথণ কবুে করা কয্ শেণ, এর প্রমার্
কী?
উত্তর: য্ারা এ কাতেমাতক কবুে করতব না োতদর রবষতে আল্লাহ
ো‘আো বতেন,
َ
َ َ َ َّ ه ه
َ
َ ه
]٧٧ : ﴾ [الصافات٢٢ ين ظل هموا َوأز َو َٰ َج ههم َو َما َكنوا َيع هب هدون
﴿ ۞ٱحّشوا ٱَّل
9

হাদীসরি সনদ সহকাতর ইমাম হাসান ইবন সু রেোন ও ইমাম বােভী শারহুস
সু ন্নাহ গ্রতন্থ বর্ণনা কতরতেন। হাদীসরির সনদ সম্পতকণ মেতভদ থাকতেও
ককাতনা ককাতনা মুহারক্কক কসরিতক হাসান বতেতেন। [সম্পাদক]
38

(কেতরশোতদরতক বো হতব) ‘একত্র কর য্ারেম ও োতদর সগীসাথীতদরতক এবাং য্াতদর ইবাদাে োরা করে োতদরতক। [সূ রা
]সােোে, আোে: ২২
ه ه َ َ َ ه
َّ ه َ ه َ َ َ ه َ َ َٰ َ َّ َّ ه َ َ ه َ
بون َ ٣٥و َيقولون أئ َّنا ِلَاركوا
﴿ إنهم َكنوا إذا قيل لهم ّل إله إّل ٱّلل يستك
َّ
َ
َءال َهت َنا لشاعر َّم هنون [ ﴾ ٣٦الصافات]٨٥ ،٨٦ :
“োতদরতক য্খন বো হে, ‘আল্লাহ োড়া ককান (সেয) ইোহ
কনই’, েখন রনশ্চে োরা অহাংকার করে। আর বেে, ‘আমরা রক
এক পােে করবর জনয আমাতদর উপাসযতদর কেতড় কদব”? [সূ রা
]আস-সােোে, আোে: ৩৫, ৩৬
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
« مثل ما بعثين اهلل به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا
فاكن منها نقية قبلت املاء فأنبتت اللكأ والعشب الكثري واكن منها أجادب

أمسكت املاء فنفع اهلل به انلاس فرشبوا وسقوا وزرعوا ،وأصاب منها طائفة
أخرى إنما يه قيعان ال تمسك ماء وال تنبت لكأ ،فذلك مثل من فقه يف دين
اهلل ونفعه ما بعثين اهلل به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ،ولم

يقبل هدى اهلل اذلي أرسلت به ».
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“আল্লাহ কয্ রহদাোে ও ইেম রদতে আমাতক দু রনোতে কপ্ররর্
কতরতেন, োর দৃ ষ্টান্ত হে এমন প্রবে বৃ রষ্টর মে, য্া জরমতন
পরেে হতেতে। ককাতনা ককাতনা ভূ রম থাতক উত্তম, য্া বৃ রষ্টর পারন
গ্রহর্ কতর ো কথতক প্রচুর পররমাতর্ ঘাসপাো ও সবুজ েরুেো
উৎপাদন কতর। আর ককাতনা ককাতনা ভূ রম থাতক অনু বণর ও করেন,
য্া পারন আিতক রাতখ। েতে আল্লাহ ো দ্বারা মানু ষতক উপকৃে
কতরন; োরা ো কথতক রনতজরা পান কতর, পশুতক পান করাে
এবাং চাষাবাদ কতর। আর ককাতনা ককাতনা ভূ রম আতে য্া এতকবাতর
মসৃ র্ ও সমেে— ো না ককাতনা পারন আিতক রাতখ, না ককাতনা
েসে উৎপাদন কতর। প্রথমরি হতো কস বযরির দৃ ষ্টান্ত, কয্
আল্লাহর দ্বীতনর জ্ঞান োভ কতর এবাং আল্লাহ আমাতক য্া রদতে
কপ্ররর্ কতরতে ো কথতক উপকার োভ কতর; েতে কস রনতজ
রশিা কতর এবাং অপরতক রশিা কদে। আর অপররি কস বযরির
দৃ ষ্টান্ত— কয্ কসরদতক মাথা েুতেও োকাে না এবাং কয্ কহদাতেে
রনতে আরম কপ্রররে হতেতে ো গ্রহর্ও কতর না”10।
ো ইোহা ইল্লাল্লাহর জনয ‘ইখোস’ শেণ হওোর প্রমার্
প্রশ্ন: ো ইোহা ইল্লাল্লাহর জনয ‘ইখোস’ শেণ হওোর প্রমার্ কী?
10

বু খারী, হাদীস নাং ৭৯ ; মুসরেম: ২২৮২।
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উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,

َّ َ َ
ه َ ه
]٨ :ص ﴾ [الزمر
﴿ أّل ّلل ٱلين ٱۡلال ا

“কজতন করখ, আল্লাহর জনযই রবশুদ্ধ ইবাদাে-আনু েেয”। [সূ রা
য্ু মার, আোে: ৩] আল্লাহ আরও বতেন,

َ َّ ﴿فَٱع هبد
َ ٱّلل هُمل ٗصا َّ هَل ٱل
]٧ :﴾ [الزمر٢ ين
“অেএব আপরন আল্লাহর ‘ইবাদাে করুন োঁরই আনু েতেয
একরনি হতে”। [সূ রা য্ু মার, আোে: ২] রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
»«أسعد انلاس بشفاعيت من قال ال هلإ إال اهلل خالصا من قلبه
“আমার সু পাররশ োতভ সবণারধক কসৌভােযবান কস বযরি; কয্ অন্তর
কথতক ইখোতসর সাতথ ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ বতে”11।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» « إن اهلل تعاىل حرم ىلع انلار من قال ال هلإ إال اهلل يبيغ بذلك وجه اهلل

11

বু খারী, হাদীস নাং ৯৯।
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“আল্লাহ ো‘আো কস বযরিতক জাহান্নাতমর উপর হারাম কতরতেন
কয্ বযরি ককবেমাত্র আল্লাহর সন্তুরষ্ট কামনা কতর ‘ো ইোহা
ইল্লাল্লাহ’ বতে”12।
ো ইোহা ইল্লাল্লাহতক ‘সেযাের্ করা’ শেণ হওোর প্রমার্
প্রশ্ন: ো ইোহা ইল্লাল্লাহতক সেযাের্ করা বা সেযভাতব বো ‘শেণ’
হওোর প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ ه
َ َ َ َّ ه َ ه َ ه َ ه ه
ََ
َ
 َولقد٢ ۡتكوا أن َيقولوا َء َام َّنا َوهم ّل هيف َت هنون
 أحسب ٱنلاس أن ي١ ﴿ الم
َّ
َ
َ
ََٰ
ه
َّ
َ
َ
َ
ين من َقبلهم فَلَ َيعلَ َم َّن ه
َ ٱّلل ٱَّل
َ َف َت َّنا َّٱَّل
﴾٣ين صدقوا َوِلَعل َم َّن ٱلكذبي
]٨-٥ :[العنكبوت
“আরেে-োম-মীম, মানু ষ রক মতন কতর কয্, ‘আমরা ঈমান
এতনরে’ বেতেই োতদর কেতড় কদো হতব, আর োতদর পরীিা
করা হতব না? আর আরম কো োতদর পূ বণবেণীতদর পরীিা
কতররে। েতে আল্লাহ অবশযই কজতন কনতবন, কারা সেয বতে
এবাং অবশযই রেরন কজতন কনতবন, কারা রমথযাবাদী”। [সূ রা আেআনকাবূ ে: ১-৩]

12

বু খারী, হাদীস নাং ৪২৫; মুসরেম: ৩৩।
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রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,

« ما من أحد يشهد أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل صدقا من قلبه إال

» حرمه اهلل ىلع انلار

“কয্ ককান বযরি অন্ততরর সেোসহ এ কথার সািয কদে, আল্লাহ
োড়া ককাতনা সেয ইোহ কনই আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ে, োর জনয আল্লাহ জাহান্নাম হারাম
কতর রদতবন”13।
আর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম কয্ কবদু ঈন
কোকরিতক ইসোমী শররেতের রবধান রশিা কদন, কস কোকরি
রশিা োভ করার পর এক পয্ণাতে এতস বতে, আরম এর উপর
আর রকেু বাড়াতবা না এবাং কমাতবাও না। োর কথা কশাতন
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বেতেন,

» « أفلح إن صدق

“কোকরি সেেকাম হতব, য্রদ কস সেয বতে থাতক”।
‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর জনয মহব্বে শেণ হওোর প্রমার্
প্রশ্ন: ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’র মতধয মহব্বে শেণ হওোর জনয
13

বু খারী, হাদীস নাং ১২৮; মুসরেম: ৩২।
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কুরআন ও সু ন্নাতহর প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ
َ َ
َ َّ ه
َ
ه
َ يأ ُّي َها َّٱَّل
َٰٓ ﴿
ٱّلل بقوم
ين َء َام هنوا َمن يَرت َّد منكم َعن دينهۦ ف َسوف يَأت
ه
َ
]٦٠ :ُي ُّب ههم َو هيح ُّبون ههۥ ﴾ [املائدة
“কহ মুরমনের্, কোমাতদর মতধয কয্ বযরি োর দীন কথতক রেতর
য্াতব োহতে অরচতরই আল্লাহ এমন কওমতক আনতবন, য্াতদরতক
রেরন ভাতোবাসতবন এবাং োরাও োঁতক ভাতোবাসতব”। [সূ রা
মাতেদা, আোে: ৫৪]
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
«ثالث من كن فيه وجد بهن حالوة اإليمان أن يكون اهلل ورسوهل أحب
إيه مما سواهما وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل وأن يكره أن يعود يف الكفر

»بعد إذ أنقذه اهلل منه كما يكره أن يقذف يف انلار

“রেনরি রজরনস য্ার মতধয পাওো য্াতব, কস এ রেনরি দ্বারা
ঈমাতনর স্বাদ গ্রহর্ করতে পারতব। আল্লাহ ও োর রাসূ ে োর
রনকি সবণারধক রপ্রে হতব; কাউতক ভাতোবাসতে ো শুধু মাত্র
আল্লাহর জনযই হতব; আর কুেরর হতে নাজাে োতভর পর োতে
রেতর কয্তে এমন অপেন্দ করতব কয্মন আগুতন রনরিপ্ত হওোতক
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অপেন্দ কতর” ।
্আল্লাহর জনয বন্ধুত্ব ও োর জনয শত্রুোর প্রমার
?প্রশ্ন: আল্লাহর জনয বন্ধুত্ব ও োর জনয শত্রুো করার প্রমার্ কী
উত্তর: মহান আল্লাহ বতেন,
َ َ
َ
َ
َ َ ه
ه
َه َ
۞يأ ُّي َها َّٱَّل َ
ود َوٱنلَّ َص َٰ َر َٰٓ
َٰٓ
ى أوِلَا َء َبعض ههم أوِلَا هء
ين َء َام هنوا ّل ت َّتخذوا ٱِله
﴿
ه َّ َّ َ َ
َّ
َ َ َّ
ه َ َّ
ٱلظَٰلم َ
ي ٥١
ٱّلل ّل َيهدي ٱلقوم
َبعض َو َمن َي َت َول ههم منكم فإن ههۥ منهمه إن
َ
َ ه ه َ َ َ َٰٓ َ ه
َ َ
َف َ َ
ۡتى َّٱَّل َ
ين ف قهلهوبهم َّم َرض ي ه َ َٰ
سر هعون فيهم يقولون َن
ش أن تصيبَنا دائ َرة ا
َّ ه َ
َ
ت بٱل َفتح أَو أَمر من عندهۦ َف هيصب ه
َع َما أَ َ ُّ
ٱّلل أن يَأ َ
حوا َ َ َٰ
َسوا ف
ف َع َس
َ َ ه ه َّ َ َ ه َ َ ه َ َّ َ َ
َ ه
َّ
نفسهم َنَٰدم َ
ي  ٥٢ويقول ٱَّلين َءامنوا أ َٰٓ
ين أق َس هموا بٱّلل َجه َد
هؤّلء ٱَّل
أ
َ
َ
َ
َ
َّ ه َ َ َ ه
َ
كم َحب َطت أع َمَٰله ههم فَأص َب ه
يأ ُّي َها َّٱَّل َ
حوا َخَِٰس َ
ين َٰٓ َ ٥٣
ين
أيمَٰنهم إنهم لمع ا
َ َ
ه
َّ ه َ
َ
َ
ه
ٱّلل بقوم ُي ُّب ههم َو هيح ُّبون ههۥ
َء َام هنوا َمن يَرت َّد منكم َعن دينهۦ ف َسوف يَأت
َ َ
ََ
َ َّ َ َ
َ
َّ َ َ َ ه َ
َ
ين يه َ
كَٰفر َ
جَٰه هدون ف َسبيل ٱّلل َوّل َيافون
ي أع َّزة َع ٱل
أذلة َع ٱل همؤمن
َ َ َ
َّ
ه
َ َٰ َ َ ه َّ
ٱّلل يهؤتيه َمن ي َ َشا هء َو َّ ه
ٱّلل َوَٰسع َعليم  ٥٤إن َما َو ُِّلك هم
لو َمة ّلئم ذلك فضل
ا
َّ ه َ َ ه ه ه َ َّ َ َ َ ه َّ َ ه ه َ َّ َ َٰ َ َ ه ه َ َّ َ
ه
ٱلزك َٰوةَ َوهم
ٱّلل ورسوَلۥ وٱَّلين ءامنوا ٱَّلين يقيمون ٱلصلوة ويؤتون
َ
َرَٰك هعون [ ﴾ ٥٥املائدة]٦٦-٦٥ :

বু খারী, ১৬, ২১, ৬৯৪১; মুসরেম: ৪৩।
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“কহ মুরমনের্, ইোহূ দী ও নাসারাতদরতক কোমরা বন্ধুরূতপ গ্রহর্
কতরা না। োরা এতক অপতরর বন্ধু। আর কোমাতদর মতধয কয্
োতদর সাতথ বন্ধুত্ব করতব, কস রনশ্চে োতদরই একজন। রনশ্চে
আল্লাহ য্ারেম কওমতক রহদাোে কদন না। সু েরাাং য্াতদর অন্ততর
অসু খ রতেতে আপরন োতদরতক খুব োড়াোরড় ওতদর সাতথ
রমরেে হতে কদখতবন এ বতে, ‘আমরা আশাংকা কররে কয্, ককান
রবপদ আমাতদর আক্রান্ত করতব।’ অেিঃপর হেে আল্লাহ রবজে বা
োঁর কাে কথতক এমন রকেু কদতবন য্াতে োরা োতদর অন্ততর য্া
কোপন করতখরেে কস জনয েরজ্জে হতব। আর মুরমনের্ বেতব,
‘এরাই রক োরা, য্ারা আল্লাহর নাতম দৃ ঢ়ভাতব শপথ কতররেে কয্,
রনশ্চে োরা কোমাতদর সাংতেই আতে?’ োতদর আমেসমূ হ রনষ্ফে
হতেতে; েতে োরা িরেগ্রস্ত হতেতে। কহ মুরমনের্! কোমাতদর
মতধয ককউ দ্বীন কথতক রেতর কেতে রনশ্চেই আল্লাহ এমন এক
সম্প্রদাে আনতবন য্াতদরতক রেরন ভােবাসতবন এবাং য্ারা োঁতক
ভােবাসতব; োরা মুরমনতদর প্ররে ককামে ও কাতেরতদর প্ররে
কতোর হতব; োরা আল্লাহর পতথ রজহাদ করতব এবাং ককান
রনন্দুতকর রনন্দার ভে করতব না; এিা আল্লাহর অনু গ্রহ, য্াতক
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ইতে োতক রেরন ো দান কতরন এবাং আল্লাহ প্রাচুয্ণমে, সবণজ্ঞ।
কোমাতদর বন্ধু ককবে আল্লাহ, োঁর রাসূ ে ও মুরমনের্, য্ারা
সাোে কাতেম কতর এবাং য্াকাে প্রদান কতর রবনীে হতে। [সূ রা
মাতেদা, আোে: ৫৫] আল্লাহ আরও বতেন:
َ َ
َ َ ه
َ َٰ َ ه
ه
َ كم أَوِلَا َء إن ٱس َت
َ يأ ُّي َها َّٱَّل
َٰٓ ﴿
ح ُّبوا
ين َء َام هنوا ّل ت َّتخذوا َءابَا َءكم ِإَوخون
ه
ََ َ ه
َّ
َّ
َ
ه َ َ َ ه
َ َع ٱۡل
﴾ ٢٣ يمَٰن َو َمن َي َت َول ههم منكم فأو َٰٓلئك ه هم ٱلظَٰل همون
ٱلكفر
]٧٨ :[اتلوبة
“কহ ঈমানদারের্, কোমরা রনজতদর রপো ও ভাইতদরতক বন্ধুরূতপ
গ্রহর্ কতরা না, য্রদ োরা ঈমান অতপিা কুেরীতক রপ্রে মতন
কতর। কোমাতদর মধয কথতক য্ারা োতদরতক বন্ধুরূতপ গ্রহর্ কতর
োরাই য্ারেম।” [সূ রা োওবা, আোে: ২৩] আল্লাহ ো‘আো
আরও বতেন:
َ َ َّ
َ ُّ َ ه
َّ َ
َ َّ ون َمن َحا َّد
ٱّلل َو َر هس َ ه
﴾ وَلۥ
﴿ ّل ُت هد قو ٗما يهؤم هنون بٱّلل َوٱِلَوم ٱٓأۡلخر يواد
]٧٧ :[املجادلة
“আল্লাহ ও পরকাতের প্ররে ঈমান আতন এমন জারেতক আপরন
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পাতবন না এমন কোকতদর সাতথ বন্ধুত্ব করতে, য্ারা আল্লাহ ও
োঁর রাসূ তের রবতরারধো কতর।” [সূ রা মুজাদাোহ, আোে: ২২]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন:
َ َ
َ ه
َ َ ه
َ يأ ُّي َها َّٱَّل
َٰٓ ﴿
]٥ :ين َء َام هنوا ّل ت َّتخذوا َع هدوي َو َع هد َّوكم أوِلَا َء ﴾ [املمتحنة
“কহ ঈমানদারের্, কোমরা আমার ও কোমাতদর শত্রুতদরতক
বন্ধুরূতপ গ্রহর্ কতর োতদর প্ররে ভাতোবাসা প্রদশণন কতরা না...”।
[সূ রা মুমোরহনাহ, আোে: ১ কথতক সূ রার কশষ পয্ণন্ত] এোড়াও
অনযানয অতনক আোে রতেতে।
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ে— এ
সাতিযর প্রমার্
প্রশ্ন: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ে— এ
সাতিযর প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো এর বার্ী:
َ َ َ َ َ َّ َّ ه
ٗ
َ
ه
َ ه
َ
َ َع ٱل همؤمن
ي إذ َب َعث فيهم َر هسوّل من أنفسهم َيتلوا َعليهم
﴿لقد من ٱّلل
َ َ ه
َ َ
َ
َ ه
َ ََٰء َايَٰتهۦ َو هي َزكيهم َو هي َعل هم هه هم ٱلك َت
ب َوٱۡلك َمة ِإَون َكنوا من قبل لف ضلَٰل
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]٥٥٠ : ﴾ [ال عمران١٦٤ ُّمبي
“অবশযই আল্লাহ মুরমনতদর উপর অনু গ্রহ কতরতেন, য্খন রেরন

োতদর মধয কথতক োতদর প্ররে একজন রাসূ ে পারেতেতেন, কয্
োতদর কাতে োঁর আোেসমূ হ রেোওোে কতর এবাং োতদরতক
পররশুদ্ধ কতর আর োতদরতক রকোব ও রহকমাে রশিা কদে।
য্রদও োরা ইেিঃপূ তবণ স্পষ্ট ভ্রারন্ততে রেে। [সূ রা আতে ইমরান,
আোে: ১৬৪]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ
َ ه
ََ
ه
ه
﴿ لقد َجا َءكم َر هسول من أنفسكم َعزيز َعليه َما َعن ُّتم َحريص
ََ ه
َ كم بٱل همؤمن
]٥٧٣ : ﴾ [اتلوبة١٢٨ ي َر هءوف َّرحيم
علي
“রনশ্চে কোমাতদর রনজতদর মধয কথতক কোমাতদর রনকি একজন
রাসূ ে এতসতেন, ো োর জনয কষ্টদােক য্া কোমাতদরতক পীড়া
কদে। রেরন কোমাতদর কেযার্কামী, মুরমনতদর প্ররে কেহশীে,
পরম দোেু ”। [সূ রা আে-োওবা, আোে: ১২৮]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
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َ َّ َ َّ ه َ َ ه
ك ل َ َر هس ه ه
]٥ : ﴾ [املنافقون١ وَلۥ
﴿ وٱّلل يعلم إن
“আল্লাহ জাতনন: রনশ্চে আপরন আল্লাহর রাসূ ে”। [সূ রা আেমুনারেকূন, আোে: ১]
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ে— এ
সাতিযর অথণ
প্রশ্ন: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ে এ
কথার সািয কদোর অথণ কী?
উত্তর: মুতখর উ্ারর্ অনু য্ােী অন্ততরর েহীন কথতকও অনু রূপ
দৃ ঢ় রবশ্বাস করা কয্ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম জীন
ও ইনসান সবার রনকি আল্লাহর কপ্রররে বান্দা ও রাসূ ে। আল্লাহ
ো‘আো বতেন,
َّ َ
َ
َ َٰ َ َ َ َّ ُّ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ٗ ّشا َونَذ
ٗ َشه ٗدا َو همب
َٰ َ ك
 َوداع ًيا إل ٱّلل٤٥ يرا
﴿ يأيها ٱنلب إنا أرسلن
ٗ َس
ٗ اجا ُّمن
َ بإذنهۦ َو
]٠٥ ،٠٦ : ﴾ [االحزاب٤٦ يا
“কহ নবী আরম কোমাতক পারেতেরে, সািযদাো, সু সাংবাদ দাো ও
সেকণকারীরূতপ।

আর

আল্লাহর

অনু মরেক্রতম

োর

রদতক

আহ্বানকারী ও আতোকদীপ্ত প্রদীপ রহতসতব”। [সূ রা আহয্াব
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আোে: ৪৫, ৪৬] সু েরাাং রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম

অেীতের

কয্

সব

কারহনী

সম্পতকণ

আমাতদর

জারনতেতেন এবাং ভরবষযতে সাংঘরিে হওো সম্পতকণ কয্ সব
সাংবাদ রদতেতেন, ো পররপূ র্ণ রবশ্বাস করতে হতব। কয্ হাোেতক
হাোে বতে এবাং হারামতক হারাম বতে কঘাষর্া রদতেতেন ো এবাং
রেরন কয্ সব রবষতে আতদশ কতরতেন, কস সব রবষতে পররপূ র্ণ
আনু েেয ও মানয করতে হতব। আর কয্ সব রবষে কথতক রনতষধ
কতরতেন, ো কথতক রবরে থাকতে হতব। কোপতন ও প্রকাতশয োর
রসদ্ধাতন্তর প্ররে অনু েে হতে ও সন্তুষ্ট রচতত্ত োর আরনে শরীেতে
অনু করর্ ও সু ন্নাতের পাবন্দী করতে হতব। োর আনু েেয করা
আল্লাহর আনু েেয এবাং োর নােরমারন করা আল্লাহর নােরমারন।
কারর্, রেরন আল্লাহর পি হতে োর পেোম কপৌঁোতনার
দারেত্বশীে। োর দ্বারা দ্বীনতক পররপূ র্ণ করা ও স্পষ্টভাতব দ্বীনতক
মানু তষর রনকি কপৌঁোতনার পূ বণ পয্ণন্ত আল্লাহ ো‘আো োর মৃেুয
কদন রন। রেরন োর উম্মেতক এমন সু -স্পষ্ট দেীে প্রমাতর্র উপর
করতখ য্ান কয্ কসখাতন রাে ও রদতনর মে সু স্পষ্ট। কয্ বাংস হতে
চাে কস বযেীে ককউ এখাতন পথভ্রষ্ট হে না। এ রবষতে আরও
রকেু মাস’আো রতেতে, য্ার আতোচনা ইনশাআল্লাহ আসতব।
‘মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম) আল্লাহর রাসূ ে’ এ
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সাতিযর শেণসমূ হ; আর এ সািয বযেীে শুধু ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’
এর সািয গ্রহর্তয্ােয হতব?
প্রশ্ন: ‘মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম) আল্লাহর রাসূ ে’ এ
সাতিযর শেণসমূ হ কী? আর এ কথার সািয কদো োড়া প্রথম
সািয (োইোহা ইল্লাল্লাহ এর সািয) কদো গ্রহর্তয্ােয হতব কী?
উত্তর: আমরা পূ তবণ আপনাতক জারনতে রদতেরে, ককান বান্দা এ
দু ’রি সািয কদো োড়া দ্বীতন প্রতবশ করতব না। এ দু রি সািয
একরি অপররির জনয আবশযকীে। সু েরাাং প্রথম সাতিযর জনয
কয্গুতো শেণ, কসগুতো রদ্বেীে সািযর জনযও অবধাররে শেণ।
সাোে ও য্াকাতের প্রমার্
প্রশ্ন: সাোে ও য্াকাতের প্রমার্ কী?
আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ َ َٰ َ َ َ َ ه َّ َ َٰ َ َ َ ُّ َ َ ه َّ َّ َ َ ه
﴿فَإن تَابهوا َوأَقَ ه
ٱّلل غفور َّرحيم
اموا ٱلصلوة وءاتوا ٱلزكوة فخلوا سبيله ام إن

]٦ : ﴾ [اتلوبة٥

“েতব য্রদ োরা োওবা কতর এবাং সাোে কাতেম কতর, আর
য্াকাে কদে, োহতে োতদর পথ কেতড় দাও। রনশ্চে আল্লাহ বড়ই
িমাশীে, পরম দোেু ”। [সূ রা োওবাহ, আোে: ৫]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
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َّ َ َ َ َ َ ه َّ َ َ َ َ ه ه
َ َ ه َََ ه
]٥٥:ين﴾ [اتلوبة
﴿فإن تابوا وأقاموا ٱلصل َٰوة وءاتوا ٱلزك َٰوة فإخوَٰنكم ف ٱل ى
“অেএব য্রদ োরা োওবা কতর, সাোে কাতেম কতর এবাং
য্াকাে প্রদান কতর, েতব দীতনর মতধয োরা কোমাতদর ভাই”।
[সূ রা োওবা, আোে: ১১]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َٱلصلَ َٰوة
َّ يموا
َ ٱّلل هُملص
َ َّ ﴿ َو َما أهم هروا إ َّّل ِلَع هب هدوا
ين هح َن َفا َء َو هيق ه
َ ي َ هَل ٱل
َ َّ َ ه ه
]٦ : ﴾ [ابلينة٥ ٱلزك َٰوةَ ا
ويؤتوا
“আর োতদরতক ককবে এই রনতদণশ কদো হতেরেে কয্, োরা কয্ন
আল্লাহর ‘ইবাদাে কতর োঁরই জনয দীনতক একরনি কতর, সাোে
কাতেম কতর এবাং য্াকাে কদে”। [সূ রা আে-বাইতেনাহ,
আোে:৫]
করায্ার প্রমার্
প্রশ্ন: করায্া েরয্ হওোর প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
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َ َ
ََ َ َ ه َ َ ه
َ ه
َ ين َء َام هنوا هكت
َ َع َّٱَّل
َ يأ ُّي َها َّٱَّل
َٰٓ ﴿
ين من
ب َعليك هم ٱلصيام كما كتب
َّ
َ
َ
َ ه َ ه
ه
]٥٣٨ : ﴾ [ابلقرة١٨٣ قبلكم ل َعلكم ت َّتقون
“কহ মুরমনের্, কোমাতদর উপর রসোম েরয্ করা হতেতে, কয্ভাতব
েরয্ করা হতেরেে কোমাতদর পূ বণবেণীতদর উপর। য্াতে কোমরা
োকওো অবেবন কর”। [সূ রা বাকারাহ, আোে: ১৮৩]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َّ
َ
َ
ه
]٥٣٦ :﴿ف َمن شه َد منك هم ٱلشه َر فل َي هصم هه﴾ [ابلقرة
“য্ার রনকি রমজান মাস উপরস্থে হে, কস কয্ন করাজা রাতখ”
[সূ রা বাকারাহ, আোে: ১৮৫] এবাং কবদু ঈতনর হারদতস কোকরি
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লামতক বতেন, কহ আল্লাহর
রাসূ ে! আপরন আমাতক আল্লাহ ো‘আো আমার উপর কয্ করায্া
রাখা েরয্ কতরতেন, ো কী জারনতে রদন। োর কথার উত্ততর
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম োতক বতেন,
» « شهر رمضان إال أن تطوع شيئا
“রমজাতনর করাজা রাখা। েতব য্রদ েুরম নেে করাজা রাখ ো
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রভন্ন কথা”
হজ েরয্ হওোর প্রমার্
প্রশ্ন: হজ েরয্ হওোর প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َّ
َ ﴿ َوأت ُّموا
]٥٣٥ : ﴾ [ابلقرة١٩٦ ٱۡل َّج َوٱل هعم َرةَ ّللا
আর কোমরা আল্লাহর জনয হজ ও ওমরাতক পূ র্ণ কর। [সূ রা
বাকারাহ, আোে: ১৯৬]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َ َّ
ٗ
َ َ
]٣٢ :﴿ َوّلل َع ٱنلَّاس ح ُّج ٱۡلَيت َمن ٱس َت َطاع إِله َسبيل﴾ [ال عمران
এবাং সামথণযবান মানু তষর উপর আল্লাহর জনয বােেুল্লাহর হজ্জ
করা েরয্। [সূ রা আতে ইমরান, আোে: ৯৭] রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
»«إن اهلل تعاىل كتب عليكم احلج
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“আল্লাহ ো‘আো কোমাতদর উপর হজতক েরয্ কতরতেন” । য্া
বুখারী ও মুসরেতম বরর্ণে হতেতে। োোড়া হারদতস রজবরীে পূ তবণই
অরেবারহে হতেতে, োতে হজ েরয্ হওোর কথা বো হতেতে।
অনু রূপভাতব অপর একরি হারদস রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম বতেন,
»« بين اإلسالم ىلع مخس
ইসোতমর রভরত্ত পাঁচরি রজরনতসর উপর োর মতধয একরি রভরত্ত
হে, য্ার সামথণয আতে োর জনয বােেুল্লাহর হজ করা। এ োড়াও
হজ েরয্ হওোর উপর আরও অতনক হারদস রতেতে।
ইসোতমর রুকনসমূ তহর ককাতনা একরি রুকন অস্বীকার করার
রবধান
প্রশ্ন: ইসোতমর রুকনসমূ তহর ককাতনা একরি রুকন অস্বীকার করা
অথবা স্বীকার করার পর অহাংকারবশে না মানার রবধান কী?
উত্তর: োতক কারের রহতসতব হেযা করা হতব; কের‘আউন, ইবরেস
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মুসরেম, হাদীস নাং ১৩৩৭।
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প্রভৃরে অনযানয অস্বীকারকারী অহাংকারী কারেরতদর মতোই।
ইসোতমর করাকনসমূ হ স্বীকার করার পর অেসো বা বযাখযার
অজুহাে রদতে ো পররেযাে করার রবধান
প্রশ্ন: ইসোতমর রুকনসমূ হ স্বীকার করার পর য্রদ ককাতনা প্রকার
অেসো বা বযাখযার অজুহাে রদতে ককউ ো পররেযাে কতর, েতব
োর রবধান কী?
উত্তর: য্রদ ককাতনা বযরি উতল্লরখে কারতর্ সাোে সমতের মতধয
আদাে না কতর, েতব োর রবধান হতো— োতক োওবা করতে
বো হতব; োওবা না করতেহদ্ (শরীেে রনধণাররে শারস্ত) রহতসতব
োতক হেযা করা হতব। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
ُّ َ َ َ َّ َّ َ َٰ َ َ َ َ ه
َ
﴿ فَإن تَابهوا َوأَقَ ه
]٦ :ٱلزك َٰوةَ فخلوا َسبيل هه ام ﴾ [اتلوبة
اموا ٱلصلوة وءاتوا
“েতব য্রদ োরা োওবা কতর এবাং সাোে কাতেম কতর, আর
য্াকাে কদে, োহতে োতদর পথ কেতড় দাও।”। [সূ রা োওবাহ,
আোে: ৫]
হারদতস বরর্ণে, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
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َّ ُ ُ َ ً َّ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ
،اَّلل
ِ  وأن حممدا رسول،«أ ِمرت أن أقاتِل انلاس حىت يشهدوا أن ال ِإهل ِإال اَّلل
َ َْ ُ َ َ ِ
َ َ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َ َّ
ُ َو ُيق
اءه ْم َوأم َوال ُه ْم
 ف ِإذا ف َعلوا ذلِك َع َص ُموا ِمين ِدم،الزَكة
 ويؤتوا،يموا الصالة
ِ
َ
َ
َّ َ ْ ُ ُ َ َ
ْ إ َّال ِبَ ِق
»اَّلل
ِ ِ
ِ  و ِحسابهم ىلع، ِاإلسالم
ِ
“আমাতক মানু তষর সাতথ য্ু দ্ধ করার রনতদণশ কদো হতেতে য্েির্
না োরা সািয কদে কয্, আল্লাহ োড়া হক ককাতনা ইোহ কনই ও
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আোইরহ ওোসাল্লাম) আল্লাহর রাসূ ে এবাং
সাোে কাতেম কতর আর য্াকাে প্রদান কতর। য্খন োরা ো
করতব, েখন আমার রনকি কথতক োতদর রি ও সম্পদ রনরাপদ
করতব; য্রদ-না ইসোতমর ককাতনা হতকর কারতর্ ো রনতে হে।
আর োতদর রহসাব কো আল্লাহর উপর”16।
আর য্রদ ককাতনা বযরি য্াকাে প্রদানতক অস্বীকার কতর, য্রদ
অস্বীকারকারী এমন কোক হে, য্ার িমো ও প্ররেপরত্ত কনই,
োহতে ইমাম বা শাসক োর রনকি কথতক কজার কতর য্াকাে
আদাে কতর কনতবন এবাং শারস্ত রহতসতব োর সম্পদ হতে রকেু
অাংশ কবরশ রনতে কনতবন। কারর্, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম বতেন,

16

বু খারী, হাদীস নাং ২৫; মুসরেম, হাদীস নাং ২০।
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« ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماهل معها » احلديث
“আর কয্ য্াকাে কদোতক অস্বীকার কতর, আরম োর কথতক
কজারপূ বণক আদাে করব, সাতথ সাতথ োর সম্পতদর অতধণক অাংশ
কবরশ আদাে করব”17।
আর য্রদ অস্বীকারকারী একারধক বা ককান জামাে হে এবাং োরা
শরিশােী হে, োহতে ইমাতমর উপর য্াকাে আদাে না করা
পয্ণন্ত োতদর রবরুতদ্ধ য্ু দ্ধ করা ওোরজব। এর প্রমার্, উতল্লরখে
আোে ও হারদস। োোড়া আবু বকর রারদোল্লাহু আনহু োর
কখোেে

আমতে

এবাং

অনযানয

সাহাবীরা

য্াকাে

অস্বীকারকারীতদর রবরুতদ্ধ য্ু দ্ধ কতররেতেন।
করায্া রাখা কেতড় কদো সম্পতকণ দু রনোতে ককাতনা শারস্ত রদতে
হতব, এমন ককান কথা কুরআন বা হারদতস উতল্লখ কনই। েতব
ককাতনা বযরি করায্া রাখা কেতড় রদতে ইমাম অথবা োর প্ররেরনরধ
োতক এমন রশিা রদতে পারতব, য্া োর জনয এবাং োর মতো
য্ারা করায্া রাখা কেতড় কদে োতদর জনয রবতশষ সেকণ বােণা হতে
থাতক।

17

আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৫৭৫; নাসাঈ, হাদীস নাং ২২৯২। হাদীসরি হাসান।
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আর হজ করা বান্দার উপর োর জীবতন কয্ ককান সমে আদাে
করা েরয্। একমাত্র মৃেুয োড়া হজ করার সমে কশষ হে না।
েতব হজ েরয্ হওোর পর োড়াোরড় হজ করা ওোরজব। য্ারা
হজ করতে কদরর কতর োতদর সম্পতকণ হারদতস আরখরাতে শারস্তর
হুমরকর কথা উতল্লখ করা হতেতে। েতব দু রনোতে োতদর সম্পতকণ
রবতশষ ককাতনা শারস্তর কথা হারদস ও কুরআতন উতল্লখ করা হে
রন।
ঈমাতনর পররচে
প্রশ্ন: ঈমান কী?
উত্তর: ঈমান কথা ও কাতজর নাম; অন্তর ও রজহ্বার কথা এবাং
অন্তর, রজহ্বা ও অগ-প্রেযতগর কাজ। ঈমান আল্লাহর ইবাদে
করার কারতর্ বৃ রদ্ধ পাে এবাং আল্লাহর নােরমারনর কারতর্ কতম
য্াে। আর ঈমানদাররা ঈমাতনর কিতত্র এতক অপতরর উপর
ময্ণাদা োভ কতর এবাং প্রাধানয পাে।
ঈমান কথা ও কাতজর নাম— এ কথার প্রমার্
প্রশ্ন: ঈমান কয্ কথা ও কাতজর নাম, োর প্রমার্ কী?
60

উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
هه
ه
َ َ َٰ َّ َّ َ َ َّ َ َ ه
َ ك هم ٱۡل
]٢ :يمَٰ َن َو َز َّي َن ههۥ ف قلوبكم ﴾ [احلجرات
﴿ ولكن ٱّلل حبب إِل
“রকন্তু আল্লাহ কোমাতদর কাতে ঈমানতক রপ্রে কতর রদতেতেন এবাং
ো কোমাতদর অন্ততর সু তশারভে কতরতেন”। [সূ রা আে-হুজরাে,
আোে: ৭]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َّ
ََ ﴿
]٣ :فام هنوا بٱّلل َو َر هسوَلۦ ﴾ [اتلغابن
“অেপর কোমরা আল্লাহ ও োর রাসূ তের প্ররে ঈমান আন” [সূ রা
আে-হুজরাে, আোে: ৭]
এরি দু ই শাহাদাতের অথণও; কয্ দু রি শাহাদাে োড়া ককাতনা বান্দা
দ্বীতনর মতধয প্রতবশ করতে পাতর না। এ দু রি শাহাদাে রবশ্বাতসর
রদক রবতবচনাে অন্ততরর কাজ আর মুতখ বোর রদক রবতবচনাে
মুতখর কাজ। উভেরি একতত্র পাওো না কেতে ো ককাতনা উপকাতর
আসতব না। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
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َ َ َ َ َّ ه ه َ َ ه
]٥٠٨ :يمَٰ َنك ام ﴾ [ابلقرة
﴿ وما َكن ٱّلل ِلضيع إ
“রেরন কোমাতদর ঈমানতক রবনষ্ট করতবন না।” [সূ রা বাকারাহ ,
আোে: ১৪৩] অথণাৎ রকবো পররবেণতনর পূ তবণ কোমরা বােেুে
মুকাোতসর রদতক রেতর কয্ সব সাোে আদাে কতররেতে,
কোমাতদর কস সাোেতক আল্লাহ রবনষ্ট করতবন না। এখাতন
আল্লাহ ো‘আো পুতরা সাোেতক ঈমান বতে আখযারেে কতরতেন;
আর সাোে হতো অন্ততরর কমণ, মুতখর কমণ এবাং অগ-প্রেযতগর
কতমণর সমরষ্ট।
আল্লাহর পতথ রজহাদ করা, কদর রজনীতে জাগ্রে কথতক ইবাদে
করা, রময্াতন রদতন করায্া রাখা ও রাতে ইবাদে করা এবাং পাঁচ
ওোি সাোে আদাে করা ইেযারদতক রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম ঈমান বতে আখযারেে কতরন। রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম রজজ্ঞাসা করা হে, সতবণাত্তম আমে
ককানরি? রেরন বতেন,
.» «إيمان باهلل ورسوهل
“আল্লাহ ও োঁর রাসূ তের প্ররে ঈমান আনা।”
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ঈমান বৃ রদ্ধ পাওো ও হ্রাস পাওোর প্রমার্
প্রশ্ন: ঈমান বৃ রদ্ধ পাওো ও হ্রাস পাওোর প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ রাব্বু ে আোমীনর বার্ীসমূ হ:

َ َ ه
َ يم َٰ ٗنا َّم َع إ
َ ادوا إ
]٠ :يمَٰنهمه ﴾ [الفتح
﴿ لَيد

“কয্ন োতদর ঈমাতনর সাতথ ঈমান বৃ রদ্ধ পাে।” [সূ রা আে-োেহ,
আোে: ৭]
َ
ٗه
]٥٨ : ﴾ [الكهف١٣ ﴿ َوزدنَٰ ههم هدى
“আর আরম োতদর রহদাোে বারড়তে রদতেরেোম।” [সূ রা কাহাে,
আোে: ১৩]
ٗه
﴿ َو َيز ه
يد َّ ه
َ ٱّلل َّٱَّل
]٢٥ :ين ٱه َت َدوا هدىه ﴾ [مريم
“আর য্ারা সরেক পতথ চতে আল্লাহ োতদর রহদাোে বৃ রদ্ধ
কতরন।” [সূ রা মারোম, আোে: ৭৬]
َ
َ
َٗ ه ه
َ ﴿ َو َّٱَّل
]٥٢ : ﴾ [حممد١٧ ين ٱه َت َدوا َزادهم هدى َو َءاتى َٰ ههم تق َوى َٰ ههم
“আর য্ারা রহদাোেপ্রাপ্ত হতেতে আল্লাহ োতদর রহদাোে প্রারপ্ত
আতরা বৃ রদ্ধ কতরন এবাং োতদরতক োতদর োকওো প্রদান
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কতরন”। [সূ রা মুহাম্মদ, আোে: ১৭]
َ َ ََ
َ ين َء َام هنوا إ
َ اد َّٱَّل
]٨٥ :يم َٰ ٗنا ﴾ [املدثر
﴿ ويزد
“আর মুরমনতদর ঈমান কবতড় য্াে।” [সূ রা মুোসরসর, আোে:
৩১]
َ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َ ه
َ ادت ههم إ
]٥٧٠ :يم َٰ ٗنا ﴾ [اتلوبة
﴿ فأما ٱَّلين ءامنوا فز
“অেএব য্ারা মুরমন, রনশ্চে ো োতদর ঈমান বৃ রদ্ধ কতরতে” [সূ রা
োওবা, আোে: ১২৪]
َ ََ َ َ ه
َ اد ههم إ
يم َٰ ٗنا َوقَالهوا َحسبه َنا َّ ه
]٥٢٨ :ٱّلل ﴾ [ال عمران
﴿ فٱخشوهم فز
“ ‘... সু েরাাং োতদরতক ভে কর’। রকন্তু ো োতদর ঈমান বারড়তে
রদতেরেে এবাং োরা বতেরেে, ‘আল্লাহই আমাতদর জনয য্তথষ্ট’ ”
[সূ রা আতে ইমরান, আোে: ১৭৩]
َ َ ََ
َ اد ههم إ َّّل إ
ٗ يم َٰ ٗنا َوتَسل
]٧٧ : ﴾ [االحزاب٢٢ يما
﴿وما ز
এতে োতদর ঈমান ও আত্মসমপর্ণই বৃ রদ্ধ কপে। [সূ রা আহয্াব,
আোে: ২২] ইেযারদ আোেসমূ হ।
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এোড়া রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» «لو أنكم تكونون يف لك حالة كحاتلكم عندي لصافحتكم املالئكة
“য্রদ কোমাতদর সব সমতের অবস্থা আমার রনকি অবস্থান করার
সমতের অবস্থার মতো হতো, েতব কেতরশোরা কোমার সাতথ
সািাৎ করে”18 অথবা কয্মনরি রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম বতেতেন।
ঈমাতনর কিতত্র ঈমানদারতদর পরস্পর পাথণকয থাকার প্রমার্
প্রশ্ন: ঈমাতনর কিতত্র ঈমানদারতদর পরস্পর পাথণকয থাকার প্রমার্
কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ ه
َ
َ
َ َ َّ َٰ ه َ َّ َٰ ه
َّ
َ َ ه
 ثلة١٢  ف َجنَٰت ٱنلَّعيم١١  أو َٰٓلئك ٱل همق َّر هبون١٠ ٱلسبقون
﴿ وٱلسبقون
َ
َ َ
َ ه
َ م َن ٱۡلَ َّول
َ  َوقَليل م َن ٱٓأۡلخر١٣ ي
َع ه ه
َٰ َ ١٤ ين
ي َعلي َها
 ُّم َّتك١٥ َسر َّموضونة
َ
َ َ َََ
َ
ه
َ َ َٰ ُّ َ َّ ه
َ هم َت َقَٰبل
يق َوكأس من
 بأك َواب وأبار١٧ َّلون
 َي هطوف َعليهم ولدن ُم١٦ ي
َ
َّ
َ
َ َ َ َٰ َ َّ َ َ َ َّ ه
َ ه
َ َ
 َوۡلم٢٠ يون
 وفكهة مما يتخ١٩  ّل يه َص َّد هعون عن َها َوّل يهزنفون١٨ َّمعي
ُّ ه
َ
َ ََ
 َج َزا َء ب َما٢٣  كأمثَٰل ٱللؤلو ٱل َمك هنون٢٢  َو هحور عي٢١ َطي م َّما يَش َت ههون
18

মুসরেম, হাদীস নাং ২৭৫০; ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৪২৩৯।
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َّ
ٗ
َ
َ
َ َ َ َه
َ ه
َ ه
َ ون ف
ً يها لَغ ٗوا َو َّل تَأث
 إّل قيل َسل َٰ ٗما َسل َٰ ٗما٢٥ يما
 ّل يسمع٢٤ َكنوا َيع َملون
َ ب ٱِلَمي َما أَص
َ  َوأَص٢٦
حَٰ ه
حَٰ ه
]٧٢ ،٥٤ : ﴾ [الواقعة٢٧ ب ٱِلَمي
“আর

অগ্রোমীরাই

কো

অগ্রোমী।

োরাই

সারন্নধযপ্রাপ্ত—

রনোমেপূ র্ণ জান্নােসমূ তহ। (োতদর) বহু সাংখযক হতব পূ বণবেণীতদর
মধয কথতক; এবাং অল্প সাংখযক হতব পরবেণীতদর মধয কথতক। স্বর্ণও দামী পাথর খরচে আসতন োরা কহোন রদতে বসতব, পরস্পর
মুতখামুরখ হতে। োতদর আতশপাতশ কঘারারেরা করতব রচররকতশাতররা: পানপাত্র, জে ও প্রস্রবর্ রনিঃসৃ ে সু রাপূ র্ণ কপোো
রনতে— কস সু রা পাতন োতদর রশরিঃপীড়া হতব না, োরা
জ্ঞানহারাও হতব না। আর (তঘারাতেরা করতব) োতদর পেন্দমে
েেমূ ে রনতে, আর োতদর ঈরিে পাখীর কোশে রনতে। আর
োতদর জনয থাকতব ডাের চিুরবরশষ্টা হূ র, কয্ন োরা সু ররিে
মুিা; োতদর কাতজর পুরস্কারস্বরূপ। কসখাতন োরা শুনতব না
ককান অসার বা পাপবাকয, ‘সাোম’ আর ‘সাোম’ বার্ী োড়া। আর
ডান রদতকর দে; কে ভােযবান ডান রদতকর দে!...” [সূ রা
ওোতকো, আোে: ২৭]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ
َ
َ َ
َ َ َ َ َ َ َّ ه
َ ﴿فَأَ َّما إن ََك َن م َن ٱل هم َق َّرب
 َوأ َّما إن َكن٨٩ ت نعيم
 ف َروح وريحان وجن٨٨ ي
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َ َّ َٰ َ َ َ
َ ك من أَص
َ من أَص
،٣٣ :﴾ [الواقعة٩١ حَٰب ٱِلَمي
 فسلم ل٩٠ حَٰب ٱِلَمي
]٣٥
“অেিঃপর কস য্রদ তনকিযপ্রাপ্ততদর অনযেম হে, েতব োর জনয
থাকতব রবশ্রাম, উত্তম জীবতনাপকরর্ ও সু খমে জান্নাে। আর য্রদ
কস ডান রদতকর একজন হে, েতব োতক বো হতব, কোমাতক
সাোম! কয্তহেু েুরম ডান রদতকর একজন।’” [সূ রা ওোতকো,
আোে: ৮৮-৯১]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َّ
َ ﴿فَمن ههم َظالم نلَفسهۦ َومن ههم ُّمق َتصد َومن ههم َساب هق ب
﴾ ٱۡلي َرَٰت بإذن ٱّللا
]٨٧ :[فاطر

“োরপর োতদর ককউ ককউ রনতজর প্ররে য্ু লমকারী; আর ককউ
ককউ মধযপন্থা অবেবনকারী। আবার োতদর ককউ ককউ আল্লাহর
অনু মরেসাতপতি কেযার্কর কাতজ অগ্রোমী”। [সূ রা োতের,
আোে: ৩২]
শাো‘আতের হারদতস রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
বতেন,

ثم من َكن، « أن اهلل خيرج من انلار من َكن يف قلبه وزن دينار من إيمان

» يف قلبه نصف دينار من إيمان
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“য্ার অন্ততর এক দীনার সমপররমার্ ঈমান আতে, আল্লাহ
ো‘আো োতক জাহান্নাম কথতক কবর করতবন। োরপর য্ার অন্ততর
অধণ-দীনার পররমার্ ঈমান আতে, োতক জাহান্নাম কথতক কবর
করতবন।” অপর এক বর্ণনাে বরর্ণে, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,

« خيرج من انلار من قال ال هلإ إال اهلل واكن يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية
ثم خيرج من انلار من قال ال هلإ إال اهلل واكن يف قلبه من اخلري ما يزن برة ثم
» . خيرج من انلار من قال ال هلإ إال اهلل واكن يف قلبه من اخلري ما يزن ذرة

“কয্ বযরি ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ বতে এবাং োর অন্ততর একরি
য্তবর দানা পররমার্ কেযার্ থাতক, োতক আল্লাহ ো‘আো
জাহান্নাম কথতক কবর করতবন। োরপর কয্ বযরি ‘ো ইোহা
ইল্লাল্লাহ’ বতে এবাং োর অন্ততর একরি েতমর দানা পররমার্
কেযার্ থাতক োতক জাহান্নাম কথতক কবর করতবন। োরপর কয্
বযরি ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ বতে এবাং োর অন্ততর একরি কোি
রপঁপড়া পররমার্ কেযার্ থাতক, োতক জাহান্নাম কথতক কবর
করতবন।”19
শুধু ঈমান শব্দ বযবহার করতে সমস্ত দ্বীনতক শারমে কতর— এ
কথার প্রমার্

19

বু খারী, হাদীস নাং ৪৪; মুসরেম, হাদীস নাং ৩২৫।
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প্রশ্ন: শুধু ঈমান শব্দরি বযবহার করতে ো সমস্ত দ্বীনতক অন্তভুণি
কতর— এ কথার প্রমার্ কী?
উত্তর: রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আব্দু ে কাইস
কোতত্রর প্ররেরনরধতদর প্ররে ইরশাদ কতর বতেন,
« آمركم باإليمان باهلل وحده قال أتدرون ما اإليمان باهلل وحده؟ قالوا اهلل
وإقام،  شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل: قال.ورسوهل أعلم

.» وأن تؤدوا من املغنم اخلمس، وإيتاء الزاكة، الصالة
“আরম কোমাতদরতক এক আল্লাহর প্ররে ঈমান আনার রনতদণশ
রদরে। কোমরা রক জান এক আল্লাহর প্ররে ঈমান আনার অথণ
কী?” োরা বেে, আল্লাহ ও োর রাসূ ে আমাতদর কচতে অরধক
জ্ঞানী। রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বেতেন, “এ
কথার সািয কদো কয্, আল্লাহ োড়া সেয ককান ইোহ কনই এবাং
মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম) আল্লাহর রাসূ ে, সাোে
কাতেম করা, য্াকাে আদাে করা এবাং েরর্মতের মাে হতে এক
পঞ্চমাাংশ পররতশাধ করা”20।

20

বু খারী, হাদীস নাং ৫৩, ৮৭, ৫২৩; মুসরেম, হাদীস নাং ।
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েেরি করাকন দ্বারা ঈমাতনর রবস্তাররে পররচে কদোর প্রমার্
প্রশ্ন: রবস্তাররে বযাখযা কদোর সমে েেরি করাকন দ্বারা ঈমাতনর
পররচে কদোর প্রমার্ কী?
উত্তর: রজবরীে আোইরহস সাোম য্খন রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লামতক বতেন, আমাতক ঈমান সম্পতকণ বেু ন;
েখন বতেন,
« أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وايوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه
» ورشه
“ঈমান হতো েুরম আল্লাহর প্ররে, আল্লাহর কেতরশোসমূ তহর
প্ররে, োঁর রকোব সমূ তহর প্ররে, োঁর রাসূ েেতর্র প্ররে,
আরখরাে রদবতসর প্ররে এবাং ভাতো ও মতন্দর োকদীতরর প্ররে
ঈমান আনতব।”
কুরআন কথতক একসাতথ ঈমাতনর েেরি করাকতনর সাংরিপ্ত প্রমার্
প্রশ্ন: কুরআন কথতক একসাতথ ঈমাতনর েেরি করাকতনর সাংরিপ্ত
প্রমার্ কী?
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উত্তর: আল্লাহ ো‘আো এর বার্ী: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ
َّ َ ه َ ُّ ه ه َ ه
َّ كم ق َب َل ٱل َمّشق َوٱل َمغرب َو َلَٰك َّن ٱل
ب َمن
﴿ ۞لي َس ٱلب أن تولوا وجوه
َ َٰٓ َ َ َ
َ
َّ
]٥٢٢ : ﴾ [ابلقرة١٧٧ لئكة َوٱلكتَٰب َوٱنلَّبيۧ َن
َء َام َن بٱّلل َوٱِلَوم ٱٓأۡلخر وٱلم
“ভাতো কাজ এিা নে কয্, কোমরা কোমাতদর কচহারা পূ বণ ও
পরশ্চম রদতক রেরাতব; বরাং ভাতো কাজ হে কয্ ঈমান আতন
আল্লাহ, কশষ রদবস, কেতরশোের্, রকোব ও নবীেতর্র প্ররে...”।
[সূ রা বাকারাহ, আোে: ১৭৭]
َ َ
َ َّ َّ ه
َ
]٠٣ : ﴾ [القمر٤٩ ﴿ إنا ك َشء خلق َنَٰ هه بق َدر
“রনশ্চে আরম সব রকেু সৃ রষ্ট কতররে রনধণাররে পররমার্ (োক্বদীর)
অনু য্ােী”। [সূ রা বাকারাহ, আোে: ৪৯] আমরা প্রতেযকরির
আোদা দেীে সামতন কপশ করব ইনশাআল্লাহ।
আল্লাহর প্ররে ঈমান আনার অথণ
প্রশ্ন: মহান আল্লাহর প্ররে ঈমান আনার অথণ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আোর সত্তার অরস্ততত্বর প্ররে অন্ততরর অন্তিঃস্থে
কথতক দৃ ঢ় রবশ্বাস করা; কয্ সত্তার পূ তবণ ককাতনা প্ররেদ্বন্দ্বী রেে না
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এবাং পতরও কখতনা োর প্ররেদ্বন্দ্বী আসতব না। রেরন প্রথম, োঁর
পূ তবণ ককাতনা রকেু কনই এবাং রেরন কশষ, োঁর পতর আর ককাতনা
রকেু কনই। রেরনই য্াতহর (সতবণা্), োঁর উপর ককাতনা রকেু কনই
এবাং রেরন বাতেন (সবতচতে রনকতি), োঁর কচতে রনকতি ককাতনা
রকেু কনই। রেরন রচরঞ্জীব ও সবণসত্তার ধারক, একক ও
অমুখাতপিী—
َ ه َّ ه ه
َ َ
َ
َ
]٠ ،٨ : ﴾ [االخالص٤  َولم يَكن هَلۥ كف ًوا أ َح هد٣ ﴿ لم يََّل َولم يهول
“রেরন কাউতক জন্ম কদন রন এবাং োতকও জন্ম কদো হে রন; আর
োঁর সমকি ককউ কনই”। [সূ রা ইখোস, আোে: ৩,৪]
সাতথ সাতথ আল্লাহর উেূ রহেযাহ, রুবুরবেযাে এবাং নাম ও গুতর্র
কিতত্র োওহীতদর স্বীকৃরে কদওো।
োওহীদু ে উেু রহেযাহ
প্রশ্ন: োওহীদু ে উেূ রহেযাহ কী?
উত্তর: প্রকাশয ও অপ্রকাশয, কমৌরখক ও তদরহক য্ে ধরতনর
ইবাদে আতে সব ইবাদে একমাত্র মহান আল্লাহর জনয করা
এবাং আল্লাহ োড়া অনয কাতরা ইবাদে না করা, কস কয্ই কহাক না
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ককন। কয্মন আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ
َ َّ َ َ
َ ﴿
َٰ َ َ۞وق
]٧٨ :ض َر ُّبك أّل تع هب هدوا إّل إيَّ هاه ﴾ [االرساء
“কোমার রব আতদশ কদন কয্, োঁতক োড়া আর কাতরা ইবাদে
কতরা না”। [সূ রা ইসরা, আোে: ২৩]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,

َّ َ َ ه ه
ٗ َ
َ ﴿
]٨٥ :ٱّلل َوّل تّشكوا بهۦ شيا ﴾ [النساء
۞وٱع هب هدوا

“আর কোমরা আল্লাহর ইবাদে কর, োঁর সাতথ ককাতনা রকেু
শরীক কতরা না।” [সূ রা রনসা, আোে: ৩৬] আল্লাহ ো‘আো
আরও বতেন,

َ
َ َّ
َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َّ ه
]٥٠ : ﴾ [طه١٤ ٱلصل َٰوةَ َّلكري
ٱّلل ّل إل َٰ َه إّل أنا فٱع هبدن َوأقم
﴿ إنن أنا

“রনশ্চে আরম আল্লাহ, আরম োড়া ককাতনা (সেয) ইোহ কনই;
সু েরাাং আমার ইবাদাে কর এবাং আমার স্মরর্াতথণ সাোে কাতেম
কর।” [সূ রা োহা, আোে: ১৪] এ োড়াও আরও অতনক আোে
রতেতে। কাতেমােুশ শাহাদাে বা ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ এর সািয
প্রদান করাই এর পূ র্ণ অথণ প্রদান কতর।
োওহীদু ে উেূ রহেযার পররপন্থী রবষে
প্রশ্ন: োওহীদু ে উেূ রহেযার রবপরীে বা পররপন্থী রবষে কী?
উত্তর: োওহীদু ে উেূ রহেযার রবপরীে রশকণ। রশকণ দু ই প্রকার:
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এক. রশতকণ আকবর বা বড় রশকণ, য্া োওহীদু ে উেূ রহেযার সম্পূ র্ণ
রবপরীে। দু ই. রশতকণ আসের বা কোি রশকণ, য্া োওহীতদ
উেু রহেযার পররপূ র্ণোর পররপন্থী।
বড় রশতকণর সাংজ্ঞা
প্রশ্ন: রশতকণ আকবর বা বড় রশকণ কী?
উত্তর: বান্দা কেৃণক আল্লাহ োড়া অনয কাউতক সমকি গ্রহর্ করা,
য্াতক কস সৃ রষ্টকুতের রব্ব আল্লাহ অনু রূপ সাবযস্ত কতর। েতে কস
োতক আল্লাহতক কয্মন ভাতোবাসতে হে োতকও অনু রূপ
ভাতোবাতস; আল্লাহতক কয্মন ভে করতে হে োতকও কেমন ভে
কতর; আল্লাহর মতো োর কাতে আশ্রে চাে, রবপতদ োতক ডাতক,
োতক ভে কতর, োর কাতে আশা কতর, োর প্ররে অনু রােী হে
ও োর উপর ভরসা কতর; অথবা আল্লাহর নােরমারন কতর োর
আনু েেয কতর বা আল্লাহর অসন্তুরষ্টতে োর অনু সরর্ কতর,
ইেযারদ। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ
َ َ َ ه
َ َّ ﴿ إ َّن
َ ٱّلل َّل َيغف هر أن ي ه
ّش َك بهۦ َو َيغف هر َما دون ذَٰلك ل َمن يَشا هء ا َو َمن يهّشك
َّ
ً ى إث ًما َعظ
َ َ ٱّلل َف َقد ٱف
َٰٓ ۡت
]٠٣ : ﴾ [النساء٤٨ يما
ب
“রনশ্চে আল্লাহ োঁর সাতথ শরীক করাতক িমা কতরন না। রেরন
িমা কতরন এ-োড়া অনযানয পাপ, য্ার জনয রেরন চান। আর কয্
আল্লাহর সাতথ শরীক কতর কস অবশযই মহাপাপ রচনা কতর।”
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[সূ রা রনসা, আোে: ৪৮] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َّ
ً ٱّلل َف َقد َض َّل َض َل َٰ َل بَع
]٥٥٥ : ﴾ [النساء١١٦ يدا
﴿ َو َمن يهّشك ب
“আর কয্ আল্লাহর সাতথ শরীক কতর কস কো কঘার পথভ্রষ্টোে
পথভ্রষ্ট হে”। [সূ রা রনসা, আোে: ১১৬]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َّ
ٱّلل َف َقد َح َّر َم َّ ه
ٱۡل َّن َة َو َمأ َوى َٰ هه ٱنلَّ ه
َ ٱّلل َعلَيه
]٢٧ :ار ﴾ [املائدة
﴿ َمن يهّشك ب
“আর কয্ আল্লাহর সাতথ শরীক কতর, আল্লাহ োর জনয জান্নােতক
হারাম কতর কদন এবাং োর রেকানা হে জাহান্নাম।” [সূ রা মাতেদা,
আোে: ৭২] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َ َّ
َّ ٱلس َماء َف َتخ َط هف هه
َّ ك َأ َّن َما َخ َّر م َن
ي أَو َتهوي به ٱلر ه
ٱلط ه
يح
﴿ َو َمن يهّشك بٱّلل ف
َ
]٨٥ : ﴾ [احلج٣١ ف َمَكن َسحيق

“আর কয্ আল্লাহর সাতথ শরীক কতর, কস কয্ন আকাশ কথতক
পড়ে, অেিঃপর পারখ োতক কোঁ কমতর রনতে কেে রকবা বাোস
োতক দূ তরর ককান জােোে রনতিপ করে”। [সূ রা হজ, আোে:
৩১] এোড়া আরও অতনক আোে রতেতে।
আর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
« حق اهلل ىلع العباد أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئا وحق العباد ىلع اهلل أن ال
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» يعذب من ال يرشك به شيئا
“বান্দার উপর আল্লাহর হক হে, বান্দা আল্লাহর ইবাদে করতব,
োঁর সাতথ ককান রকেু তক শররক করতব না। আর আল্লাহর উপর
বান্দার হক হে, কয্ বান্দা আল্লাহর সাতথ ককান রকেু তক শররক
করতব না, োতক রেরন শারস্ত কদতবন না”। হাদীসরি সহীহ গ্রন্থদ্বতে
বরর্ণে।

21

য্ারা প্রকাতশয কুেরর কতর, কয্মন মক্কার কুরাইশ প্রভৃরে য্ারা
প্রকাতশয রশকণ করে; আর য্ারা কুেরতক কোপন কতর, কয্মন
প্রোরর্াকারী মুনাতেকরা য্ারা ইসোম প্রকাশ কতর এবাং
কুেরতক কোপন কতর; এ প্রকাতরর রশতকণর কারতর্ দ্বীন কথতক
কবর হওোর কিতত্র োরা সবাই সমান— োরা দ্বীন কথতক কবর
হতে য্াতব। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ
َ ﴿ إ َّن ٱل هم َنَٰفق
َّ ي ف
ً ٱلرك ٱۡلَس َفل م َن ٱنلَّار َولَن َُت َد ل َ ههم نَص
 إّل١٤٥ يا
َ َ َّ َ ه
َّ
َ ٱّلل َوأَخلَ هصوا د
ين تَابهوا َوأَصلَ ه
َ َّٱَّل
ين ههم ّلل فأو َٰٓلئك َم َع
حوا َوٱع َت َص هموا ب
َ ٱّلل ٱل همؤمن
َ ٱل همؤمن
ٗ ي أَج ًرا َعظ
ي َو َسو َف يهؤت َّ ه
]٥٠٥ ،٥٠٦ : ﴾ [النساء١٤٦ يما
“রনশ্চে মুনারেকরা জাহান্নাতমর সবণরনম্ন স্ততর থাকতব, আর আপরন
কখনও োতদর জনয ককান সাহায্যকারী পাতবন না। েতব য্ারা
োওবা কতর রনজতদরতক শুধতর কনে, আল্লাহতক দৃ ঢ়ভাতব আঁকতড়
21

বু খারী, হাদীস নাং ২৮৫৬, ৫৯৬৭, ৬২৬৭, ৬৫০০; মুসরেম, হাদীস নাং ৩০।
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ধতর এবাং আল্লাহর জনয রনজতদর দীনতক খাতেস কতর, োরা
মুরমনতদর সাতথ থাকতব। আর অরচতরই আল্লাহ মুরমনতদরতক
মহাপুরস্কার দান করতবন”। [সূ রা রনসা, আোে: ১৪৫, ১৪৬]
এোড়াও রতেতে অনযানয আোে।
কোি রশকণ
প্রশ্ন: কোি রশকণ কী?
উত্তর: আল্লাহর জনয কয্ আমে করতে হে, কস আমে করার
কিতত্র সু ন্দর কতর কদখাতনার সামানযেম ররো বা প্রদশণতনো
প্রতবশ করা। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ ٗ َ
َ
﴿ ف َمن َكن يَر هجوا لقا َء َربهۦ فل َيع َمل ع َمل صَٰل ٗحا َوّل يهّشك بع َبادة َربهۦ
َ
]٥٥٤ : ﴾ [الكهف١١٠ أ َح َدا
“সু েরাাং কয্ োর রতবর সািাৎ কামনা কতর, কস কয্ন সৎকমণ
কতর এবাং োর রতবর ইবাদতে কাউতক শরীক না কতর”। [সূ রা
কাহাে, আোে: ১১০]
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
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» « أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر » فسئل عنه فقال « الرياء
“আরম কোমাতদর উপর কয্ রজরনসরিতক কবরশ ভে করর, ো হে,
কোি রশকণ”। োতক রজজ্ঞাসা করা হে, কোি রশকণ কী? উত্ততর
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন, “ররো।”22
োরপর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এ বতে ররোর
বযাখযা কদন:
» « يقوم الرجل فيصيل فزيين صالته ملا يرى من نظر رجل إيه
“এক বযরি সাোে আদাতের জনয দাঁরড়তে মানু ষ োরকতে আতে
বতে কস োর সাোেতক খুব সু ন্দর কতর আদাে কতর”।23
আতরকরি কোি রশকণ হে, আল্লাহ বযেীে অনয রকেু র শপথ বা
কসম করা। কয্মন, বাপ-দাদার নাতম কসম খাওো, মূ রেণর কসম
খাওো, কাবা ঘতরর কসম খাওো, আমানতের কসম খাওো
ইেযারদ। রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,

22

মুসনাদ আহমাদ (৫/৪২৮-৪২৯)।

23

ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৪২০৪। হাদীসরি হাসান।
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» «ال حتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم وال باألنداد
“কোমরা কোমাতদর মাো-রপো ও মূ রেণর নাতম কসম কতরা
না।”24
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» ورب الكعبة: ولكن قولوا،«ال تقولوا والكعبة
“কোমরা বতো না, কা‘বার কসম, বরাং বে, কা‘বার রতবর
শপথ”25।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» « ال حتلفوا إالباهلل
“কোমরা আল্লাহ োড়া আর কাতরা নাতম কসম কতরা না।”26

24

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৩২৪৮।

25

নাসােী, হাদীস নাং ৩৭৭৩। েতব রভন্ন শতব্দ একই অতথণ।

26

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৩২৪৮; নাসােী, হাদীস নাং ৩৭৬৯। ইবন রহব্বান,
৪৩৫৭।
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রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» « من حلف باألمانة فليس منا
“কয্ বযরি আমানে দ্বারা কসম করে, কস আমাতদর উম্মতের
অন্তভুণি নে।”27
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» « من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أرشك
“কয্ বযরি আল্লাহ বযেীে অনয রকেু র নাতম কসম কতর, কস
কুেরর করে অথবা রশকণ করে।”28 অপর এক বর্ণনাে, “(কস
কুেরর করে) এবাং রশকণ করে29।”
অপর একরি কোি রশকণ হতো: আল্লাহ য্া চাে এবাং আরম
চাইোম! (এিা বো)। কয্ বযরি এ কথা বেে, রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম োতক বেতেন,
27
28

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৩২৫৩।
মুসনাতদ আহমাদ ২/৩৪, ৬৭, ৬৯, ৮৬, ১২৫; আবু দাউদ, হাদীস নাং
৩২৫১; রেররময্ী ১৫৩৫।

29

মুসনাতদ আহমাদ ২/১২৫।
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» « أجعلتين هلل ندا بل ما شاء اهلل وحده
“েুরম আমাতক আল্লাহর সাতথ শররক সাবযস্ত করতে, বরাং
ককবেমাত্র আল্লাহ য্া চান30”।
কোি রশতকণর আতরকরি হতে, ‘য্রদ আল্লাহ এবাং েুরম না হতে’,
‘আমার কো আল্লাহ ও েুরম োড়া আর ককউ কনই’, ‘আরম আল্লাহ
ও কোমার রজন্মাদারীতে প্রতবশ করোম’ ইেযারদ কথা বো। অথচ
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « ال تقولوا ما شاء اهلل وشاء فالن ولكن قولوا ما شاء اهلل ثم شاء فالن
“কোমরা বতো না, ‘আল্লাহ য্া কচতেতেন এবাং অমুক য্া
কচতেতেন’, বরাং বতো, ‘আল্লাহ য্া কচতেতেন োরপর অমুক য্া
কচতেতেন’।”31 আতেমের্ বতেন, ‘য্রদ আল্লাহ োরপর অমুক না
হে’ এ কথা বো জাতেয্ আতে। রকন্তু ‘য্রদ আল্লাহ এবাং অমুক
না হে’ এ কথা বো জাতেয্ কনই।
প্রশ্ন: এ ধরতনর বাতকযর মতধয ‘এবাং’ ও ‘োরপর’ শব্দদ্বতের মতধয
30

মুসনাতদ আহমাদ ১/২১৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ২১১৭।
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মুসনাতদ আহমাদ ৫/৩৮৪; আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৯৮০।
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পাথণকয কী?
উত্তর: ‘এবাং’ দ্বারা সাংয্ু ি করার মাধযতম উভতের মাতঝ েুেনা ও
সমো কবাঝাে। সু েরাাং কয্ বযরি এ কথা বেে, ‘আল্লাহ এবাং
েুরম য্া কচতেে’, কস বান্দার চাওোতক আল্লাহর চাওোর সাতথ
েুেনা করে এবাং সমান কতর রদতো। রকন্তু য্রদ ‘অেিঃপর’ বা
‘োরপর’ দ্বারা সাংয্ু ি করা হে, েতব পরবেণীরি পূ বণবেণীর
অনু োমী কবাঝাে। সু েরাাং কয্ বযরি বেে, ‘আল্লাহ য্া কচতেতেন,
োরপর েুরম য্া কচতেে’ কস এ কথা স্বীকার করে, বান্দার চাওো
আল্লাহর চাওোর অনু সারী; বান্দার চাওোিা আল্লাহর চাওোর
পতরই হতে থাতক। কয্মন আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ ََ ََ ه
ون إ َّّل أَن ي َ َشا َء َّ ه
]٨٤ :ٱّللا ﴾ [االنسان
﴿ وما تشاء
“আর কোমরা ইতে করতে পার না, য্রদ না আল্লাহ ইতে
কতরন।” [সূ রা আে-ইনসান: ৩০]
অবরশষ্ট বাকযগুতোও অনু রূপ।
োওহীদু র রুবুরবেযাহ
প্রশ্ন: োওহীদু র রুবুরবেযাহ কী?
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উত্তর: এ কথার দৃ ঢ়ভাতব স্বীকৃরে প্রদান করা কয্, আল্লাহ ো‘আো
সব রকেু র প্ররেপােক, মারেক, স্রষ্টা, পররচােক এবাং রবধােক।
োর রাজতত্ব ককান শররক কনই, দু দণশাগ্রস্তো কথতক বাঁচতে োঁর
ককাতনা অরভভাবতকর প্রতোজন কনই, োঁর আতদশতক কেরাতনার
ককউ কনই, োর রবধাতনর খণ্ডনকারী ককউ কনই, োর ককান
প্ররেদ্বন্দ্বী কনই, োর ককান সমকি কনই, োর সম-ময্ণাদার ককউ
কনই। োর রুবুরবোতের অথণ এবাং নামসমূ হ ও গুর্সমূ তহর কয্
চাওো োতে ককান অাংশীদার ও দারবদার কনই। আল্লাহ ো‘আো
বতেন,
َ
ُّ
َ َ
َّ ٱۡلم هد َّّلل َّٱَّلي َخلَ َق
َ ُّٱلظله َمَٰت َوٱنل
َ ﴿
﴾ور
ٱلس َمَٰ َوَٰت َوٱۡلۡرض َو َج َعل
]٥ :[االنعام
“সকে প্রশাংসা আল্লাহর জনয রয্রন সৃ রষ্ট কতরতেন আসমান ও
য্মীন এবাং সৃ রষ্ট কতরতেন অন্ধকার ও আতো”। [সূ রা আনআম,
আোে: ১] ও এর পরবেণী আোেসমূ হ; এমনরক এ পুতরা
সূ রারিই এর প্রমার্। আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ ٱۡلم هد َّّلل َرب ٱل َعَٰلَم
َ ﴿
]٧ : ﴾ [الفاحتة٢ ي
“সমস্ত প্রসাংশা আল্লাহর জনয রয্রন সমগ্র জাহাতনর প্ররেপােক।”
[সূ রা োতেহা, আোে: ২] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ
َ
َ
ه
َّ ه ه َ َ َّ َ ه
ه
َّ ﴿ قهل َمن َّر ُّب
ٱّللا قل أفٱَّتذتم من دونهۦ أوِلَا َء ّل
ٱلس َمَٰ َوَٰت َوٱۡلۡرض قل
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ه َ َ ه
َ
َ َ َ َ َٰ َ َ ه
َ َ َ ٗ ه
ي أم هل
َيملكون ۡلنفسهم نف ٗعا َوّل ض اا قل هل يَس َتوي ٱۡلعم وٱۡلص
َ
َ َ ُّ ه َ َٰ ه َ ُّ ه َ َ َ ه َّ ه َ َ َ َ َ ه
َ ش َب َه
َٰ َ َخلقهۦ فَت
ٱۡلل هق
تس َتوي ٱلظلمت وٱنلور ه أم جعلوا ّلل ُشَكء خلقوا ك
َ
َ ه
َّ َ
ه
َ ه َّ ه
]٥٥ : ﴾ [الرعد١٦ ٱّلل خَٰل هق ك َشء َوه َو ٱل َوَٰح هد ٱلقه َٰ هر
َعليه ام قل
“বে, ‘আসমানসমূ হ ও য্মীতনর রব কক’? বে, ‘আল্লাহ’। েুরম
বে, ‘কোমরা রক োঁতক োড়া এমন রকেু তক অরভভাবক রহতসতব
গ্রহর্ কতরে, য্ারা োতদর রনজতদর ককান উপকার অথবা
অপকাতরর মারেক না’? বে, ‘অন্ধ ও দৃ রষ্টমান বযরি রক সমান
হতে পাতর? নারক অন্ধকার ও আতো সমান হতে পাতর? নারক
োরা আল্লাহর জনয এমন কেগুতো শরীক রনধণারর্ কতরতে,
কয্গুতো োঁর সৃ রষ্টর েুেয রকেু সৃ রষ্ট কতরতে, েতে োতদর রনকি
সৃ রষ্টর রবষেরি একরকম মতন হতেতে’? বে, ‘আল্লাহই সবরকেু র
সৃ রষ্টকেণা এবাং রেরন এক, পরাক্রমশােী”। [সূ রা রা‘আদ, আোে:
১৬] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َّ َّ ه
َ َ َ ه ه َّ َ َ َ ه ه َّ ه ه ه ه ه
َ ه
يتكم ث َّم ُيييكم هل من
ٱّلل ٱَّلي خلقكم ثم رزقكم ثم يم
﴿
َ
َ
َ
ه
َ ه َ َٰ َ ه َ َ َ َٰ َ َٰ َ َّ ه ه
ه
ه
َ ه
٤٠ ُشَكئكم َّمن َيف َعل من ذَٰلكم من َشء سبحنهۥ وتعل عما يّشكون
]٠٤ :﴾ [الروم
“আল্লাহ কসই সত্তা রয্রন কোমাতদরতক সৃ রষ্ট কতরতেন, োরপর
কোমাতদরতক ররয্ক রদতেতেন। এরপর রেরন কোমাতদর মৃেুয
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কদতবন, পতর আবার কোমাতদর জীবন কদতবন। কোমাতদর
শরীকতদর মতধয এমন ককউ আতে রক, কয্ এ কথতক ককান রকেু
করতে পারতব? রেরন পরবত্র এবাং োরা য্াতদর শরীক কতর ো
কথতক রেরন ঊতবণ”। [সূ রা রুম, আোে: ৪০] আল্লাহ ো‘আো
আরও বতেন,
َ َ َّ
َ َ
َ َ
َّ
َ
ه
َ َ َ
َ اذا َخلَ َق َّٱَّل
ين من دونهاۦ بَل ٱلظَٰل همون ف ضلَٰل
﴿ هَٰذا خل هق ٱّلل فأ هرون م
]٥٥ : ﴾ [لقمان١١ ُّمبي
“এ আল্লাহর সৃ রষ্ট; অেএব আমাতক কদখাও, রেরন োড়া আর য্ারা
আতে োরা কী সৃ রষ্ট কতরতে! বরাং য্ারেমরা সু স্পষ্ট কোমরাহীতে
রতেতে।” [সূ রা কোকমান, আোে: ১১] আল্লাহ বতেন,
َ َ
َ َ َه
َ ه ه
َ َ َ َٰ َ َٰ َ َّ
َ َ ه ه َ َٰ ه
ۡرض
ٱۡل
و
ت
و
م
ٱلس
وا
ق
ل
خ
م
أ
٣٥
ون
ق
ل
خ
ٱل
م
ه
م
أ
ء
َش
ي
غ
ن
م
وا
ق
﴿ أم خل
ا
َ َ َّ ه ه
]٨٥ ،٨٦ : ﴾ [الطور٣٦ بل ّل يوقنون
“োরা রক স্রষ্টা োড়া সৃ রষ্ট হতেতে, না োরাই স্রষ্টা? োরা রক
আসমান ও য্মীন সৃ রষ্ট কতরতে? বরাং োরা দৃ ঢ় রবশ্বাস কতর না।”
[সূ রা েুর, আোে: ৩৫, ৩৬] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ
َ َ َ
َ
َّ ﴿ َّر ُّب
ٱلس َم َٰ َوَٰت َوٱۡلۡرض َو َما بَي َن هه َما فٱع هبدهه َوٱص َطب لع َبَٰ َدتهاۦ هل تعل هم
َ
ٗ
]٥٦ : ﴾ [مريم٦٥ هَلۥ َسميا
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“রেরন আসমানসমূ হ, য্মীন ও এেতদাভতের মতধয য্া আতে োর
রব। সু েরাাং োঁর ইবাদাে কর এবাং োঁরই ইবাদাতে তধয্ণশীে
থাক। েুরম রক োঁর সমেুেয কাউতক জান?” [সূ রা মারোম,
আোে: ২] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َّ ﴿ لَي َس َكمثلهۦ ََشء َو هه َو
يع ٱۡلَص ه
ٱلسم ه
]٥٥ : ﴾ [الشورى١١ ي
“োর মে ককান বস্তু কনই, রেরন সবণতশ্রাো ও সবণদ্রষ্টা।” [সূ রা
আশ-শূ রা: ১১] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َّ َّ
َ
َ َ
َ
َ َّ ه
َ ﴿ َوقهل
ٱۡلم هد ّلل ٱَّلي لم َي َّتخذ َو ٗلا َولم يَكن هَلۥ ُشيك ف ٱل هملك َولم
َّ ه
ُّ َ
َ ٱَّلل َو َكبهه تَكب
]٥٥٥ : ﴾ [االرساء١١١ يا
يَكن هَلۥ َول من
“আর বে, ‘সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহরই, রয্রন ককান সন্তান গ্রহর্
কতরন রন, রাজতত্ব োঁর ককান শরীক কনই এবাং অপমান কথতক
বাঁচতে োঁর ককান অরভভাবতকর দরকার কনই।’ সু েরাাং েুরম
পূ র্ণরূতপ োঁর বড়ত্ব কঘাষর্া কর”। [সূ রা ইসরা, আোে: ১১১]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
ه
َ َّ َ َ ه
َ َ َّ ه
ه
َّ ون مث َق َال َذ َّرة ف
ٱلس َمَٰ َوَٰت
ين َزعم هتم من دون ٱّلل ّل يملك
﴿ قل ٱدعوا ٱَّل
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
 َوّل تنف هع٢٢ َوّل ف ٱۡلۡرض َو َما ل ههم فيه َما من ُشك َو َما هَلۥ من ههم من ظهي
َ َ َ
َ ه
هه
َّ َ ه
َ َ ه َّ َ َ َ َ ه َ َّ َٰٓ َ ه
ّت إذا فزع َعن قلوبهم قالوا َماذا قال
ٱلشفَٰ َعة عندهۥ إّل لمن أذن َل اۥ ح
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َ
َ ُّ ه
كب ه
َ كم قَالهوا
ُّ ٱۡل َّق َو هه َو ٱل َع
]٧٨ ،٧٧ : ﴾ [سبا٢٣ ي
ل ٱل
رب
“বে, ‘কোমরা আল্লাহ োড়া য্াতদরতক ইোহ মতন করতে
োতদরতক আহবান কর। োরা আসমানসমূ হ ও য্মীতনর মতধয অর্ু
পররমার্ ককান রকেু র মারেক নে। আর এ দু ’কের মতধয োতদর
ককান অাংশীদাররত্ব কনই এবাং োতদর মধয কথতক ককউ োঁর
সাহায্যকারীও নে। আর আল্লাহ য্াতক অনু মরে কদতবন কস োড়া
োঁর কাতে ককান সু পাররশ কাতরা উপকার করতব না। অবতশতষ
য্খন োতদর অন্তর কথতক ভে রবদূ ররে হতব েখন োরা বেতব,
‘কোমাতদর রব কী বতেতেন’? োরা বেতব, ‘সেযই বতেতেন’ এবাং
রেরন সু মহান ও সবতচতে বড়”। [সূ রা সাবা, আোে: ২২ , ২৩]
োওহীতদর রুবুরবেযার পররপন্থী রবষে
প্রশ্ন: োওহীতদ রুবুরবেযার পররপন্থী রবষেসমূ হ কী?
উত্তর: সৃ রষ্টজেে পররচােনার কিতত্র কয্তকাতনা রবষতে— কয্মন,
সৃ রষ্ট করা, বাংস করা, জীবন কদো, মৃেুয কদো, উপকার করা,
িরে প্ররেতরাধ করা ইেযারদ রুবুরবেযাে বা োেন-পােন সাংক্রান্ত
রবষেগুতোতে আল্লাহর সাতথ অনয কাউতক কেৃত্বণকারক রহতসতব
রবশ্বাস করা; অথবা োঁর নাম ও গুর্সমূ তহর দারব ও চারহদার
সামানযেম রবষতেও ককাতনা দাবীদার েথা অাংশীদার আতে বতে
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রবশ্বাস করা। কয্মন- ইেতম োইব, বড়ত্ব, অহাংকার প্রভৃরেতক
োইরুল্লাহর জনয সাবযস্ত করা। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ
ََ
َ َ
َ َ َ َّ
َّ ٱّلل ل
﴿ َّما َيف َتح َّ ه
ۡحة فل هممسك ل َها َو َما هيمسك فل همرسل هَلۥ
لناس من ر
ه
َ َ َّ َ ه
ي َأ ُّي َها ٱنلَّ ه
ٱۡلك ه
من َبعدهۦ َو هه َو ٱل َعز ه
َ يز
َٰٓ َ ٢ يم
ت ٱّلل َعليك ام
اس ٱذك هروا نعم
ا
َ َ َ َّ َ
ََّٰ َ َ َ َ َ َٰ َ َّ ه
َ ه َّ َ ه ه ه
ََٰ
َ
هل من خلق غي ٱّلل يرزقكم من ٱلسماء وٱۡلۡرض ّل إله إّل هو فأن
َ ه َ ه
]٨ ،٧ : ﴾ [فاطر٣ تؤفكون
“আল্লাহ মানু তষর জনয কয্ রহমে উন্মু ি কতর কদন ো আিতক
রাখার ককউ কনই। আর রেরন য্া আিতক রাতখন, োরপর ো
োড়াবার ককউ কনই। আর রেরন পরাক্রমশােী, প্রজ্ঞামে। কহ
মানু ষ, কোমাতদর উপর আল্লাহর রনআমেতক কোমরা স্মরর্ কর।
আল্লাহ োড়া আর ককান স্রষ্টা আতে রক, কয্, কোমাতদরতক আসমান
ও য্মীন কথতক ররয্ক রদতব? রেরন োড়া ককান (সেয) ইোহ কনই।
অেএব কোমাতদরতক ককাথাে রেরাতনা হতে?” [সূ রা োতের,
আোে: ২, ৩] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
ََ َ
َّ
َ َ َ َ َ َّ ه
َ َ َ
ك َّ ه
ٱّلل ب هض فل َكشف هَلۥ إّل ه َو ِإَون يهرد َك ِبي فل َراد
﴿ِإَون يمسس
َ
]٥٤٢ :لفضلهاۦ﴾ [يونس
“আর আল্লাহ য্রদ কোমাতক ককান িরে কপৌঁোন, েতব রেরন োড়া
ো দূ র করার ককউ কনই। আর রেরন য্রদ কোমার কেযার্ চান,
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েতব োঁর অনু গ্রতহর ককান প্ররেতরাধকারী কনই।” [সূ রা ইউনু স,
আোে: ১০৭]
ََ ه
َ
َ
َ َّ َ َ َ َ َّ ه ه َ ه
َّ
ه
كَٰش َفَٰ ه
ت
﴿ قل أف َر َءي هتم َّما تد هعون من دون ٱّلل إن أرادن ٱّلل بض هل هن
َ ه َ َ َّ ه
َّ ه
َ
َ ََ َ َ َ َ ه
ه
َ ت َر
ك َٰ ه
ٱّلل َعليه َي َت َوّك
ۡحتهاۦ قل حسب
ۡحة هل ه َّن هممس
ضهۦ أو أرادن بر
َ ه
]٨٣ : ﴾ [الزمر٣٨ ٱل هم َت َوّكون
“আর েুরম য্রদ োতদরতক রজজ্ঞাসা কর, কক আসমানসমূ হ ও
য্মীন সৃ রষ্ট কতরতে? োরা অবশযই বেতব ‘আল্লাহ’। বে, ‘কোমরা
রক কভতব কদতখে– আল্লাহ আমার ককান িরে চাইতে কোমরা
আল্লাহর পররবতেণ য্াতদর ডাক োরা রক কসই িরে দূ র করতে
পারতব? অথবা রেরন আমাতক রহমে করতে চাইতে োরা কসই
রহমে প্ররেতরাধ করতে পারতব’? বে, ‘আমার জনয আল্লাহই
য্তথষ্ট’। োওোক্কুেকারীের্ োঁর উপরই োওোক্কুে কতর।” [সূ রা
য্ু মার, আোে: ৩৮] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ
َ
َ
َ
َّ ه
َ ۞وع
َ ﴿
]٦٣ : ﴾ [االنعام٥٩ ندههۥ َمفات هح ٱلغيب ّل َيعل هم َها إّل ه َوا
“োতেতবর চারবসমূ হ আল্লাহর রনকি, রেরন োড়া আর ককউ োতেব
জাতন না।” [সূ রা আন‘আম, আোে: ৫৯] আল্লাহ ো‘আো আরও
বতেন,
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َّ ﴿ قهل َّّل َيعلَ هم َمن ف
ب إ َّّل َّ ه
َ ٱلس َمَٰ َوَٰت َوٱۡلَۡرض ٱل َغي
]٥٦ : ﴾ [انلمل٦٥ ٱّللا
“েুরম বে, আসমানসমূ তহ ও জরমতন আল্লাহ োড়া ককউ োতেব
জাতন না।” [সূ রা নামাে, আোে: ৬৫] আল্লাহ ো‘আো আরও
বতেন,

َّ
َ
َ َ ََ ه ه
]٧٦٦ : ﴾ [ابلقرة٢٥٥ يطون بشء من علمهۦ إّل ب َما شا َء ا
﴿ وّل ُي

“আর োরা োঁর জ্ঞাতনর সামানয পররমার্ও আেত্ব করতে পাতর
না, েতব রেরন য্া চান ো োড়া”। [সূ রা বাকারাহ, আোে: ২৫৫]
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,

« يقول اهلل تعاىل العظمة إزاري والكربياء ردايئ فمن نازعين واحدا منهما

» أسكنته ناري

“আল্লাহ ো‘আো বতেন, বড়ত্ব আমার পররতধে, আর অহাংকার
আমার চাদর। কয্ বযরি এ দু রির ককান একরি রনতে আমার সাতথ
িানািারন কতর, আরম োতক আমার জাহান্নাতম বসবাস করাব।”
হাদীসরি সহীহ গ্রতন্থ রতেতে32।

32

মুসনাতদ আহমাদ ২/২৪৮; ৩৭৬, ৪১৪, ৪২৭, ৪৪২; আবু দাউদ, হাদীস নাং
৪০৯০; ইবন মাজাহ, ৪১৭৪; অনু রূপ হাদীস সহীহ মুসরেতম রতেতে, হাদীস
নাং ২৬২০।
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নাম ও গুতর্ োওহীদ
প্রশ্ন: নাম ও গুতর্ োওহীদ বেতে কী বুঝ?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো স্বীে রকোতব োর রনতজর সম্পতকণ কয্
গুর্াগুর্ বর্ণনা কতরন এবাং আল্লাহর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম আল্লাহর সু ন্দর নামসমূ হ ও উ্াতগর গুর্সমূ হ সম্পতকণ
কয্ বর্ণনা কদন, োর প্ররে ঈমান আনা। আর এ সব নাম ও
গুর্সমূ হতক ককাতনা প্রকার রকম-পদ্ধরে রনধণারর্ করা োড়া
কয্ভাতব বরর্ণে আতে কসভাতব কেতড় কদো। কয্মনরি আল্লাহ
ো‘আো োর রকোতব একারধক স্থাতন নাম ও গুর্াগুর্ সাবযস্ত
করার সাতথ সাতথ কসগুতোর ককাতনা ধরর্-রনধণারর্ োড়াই একতত্র
বর্ণনা কতরতেন। কয্মন আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َ َ َ َه
َ ََ َ َ ه ََ ه ه
]٥٥٤ : ﴾ [طه١١٠ يطون بهۦ عل ٗما
ي أيديهم وما خلفهم وّل ُي
﴿ يعلم ما ب
“রেরন োতদর আতের ও পতরর সব রকেু ই জাতনন, রকন্তু োরা
জ্ঞান রদতে োঁতক কবষ্টন করতে পারতব না”। [সূ রা ত্বাহা, আোে:
১১০] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َّ ﴿ لَي َس َكمثلهۦ ََشء َو هه َو
يع ٱۡلَص ه
ٱلسم ه
]٥٥ : ﴾ [الشورى١١ ي
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“োর মে ককান বস্তু কনই, রেরন সবণ কশ্রাো ও সবণ দ্রষ্টা।” [সূ রা
আশ-শূ রা: ১১]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َّ ه ه ه َ َ َٰ ه َ ه َ ه ه َ َ َٰ َ َ ه َ َّ ه
َ يف
ٱۡلب ه
: ﴾ [االنعام١٠٣ ي
﴿ّل تدركه ٱۡلبصر وهو يدرك ٱۡلبصر وهو ٱللط
]٥٤٨

“চিুসমূ হ োতক আেত্ব করতে পাতর না। আর রেরন চিুসমূ হতক
আেত্ব কতরন। আর রেরন সূ ক্ষ্মদশণী, সমযক অবরহে।” [সূ রা
আন‘আম, আোে: ১০৩] ইেযারদ।
সু নান রেররময্ীতে উবাই ইবন কা‘ব রারদোল্লাহু আনহু কথতক
বরর্ণে হতেতে কয্, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম য্খন
মুশররকতদর

ইোহগুতো

সমাতোচনা

করতেন,

েখন

োরা

রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লামতক রজতজ্ঞস কতর বেে,
আপরন আমাতদর রনকি আপনার রতবর বাংশ পররক্রমা বর্ণনা
কর। েখন আল্লাহ ো‘আো এ আোে নারয্ে কতরন। কহ রাসূ ে
আপরন “বেু ন, আল্লাহ এক, আল্লাহ কাতরা মুখাতপরি নন— রেরন
কাউতক জন্ম কদন রন োতকও ককউ জন্ম কদে রন।” কারর্, য্ারই
জন্ম হে োরই মারা য্াওো অবধাররে হে এবাং উত্তরসূ রী কতর।
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রকন্তু আল্লাহ ো‘আো মারা য্াতবন না এবাং োঁর ককান উত্তরসূ রী
হতব না। “আর োর সমকি ককউ কনই”: োর ককান সাদৃ শ কনই
এবাং োর ককান দৃ ষ্টান্ত কনই33।
কুরআন ও হারদস কথতক আল্লাহর সু ন্দরেম নামসমূ তহর প্রমার্
প্রশ্ন: কুরআন ও হারদস কথতক আল্লাহর সু ন্দরেম নামসমূ তহর
প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ
َ َٰ َ َ َ ه ه
َ َّ َ ه ه
َّ
َٰٓ َ ون ف أس
مئهاۦ
ن فٱد هعوهه ب َها َوذ هروا ٱَّلين يلحد
﴿ َوّلل ٱۡلسماء ٱۡلس
َ ه
َ ه
َ
]٥٣٤ : ﴾ [االعراف١٨٠ َس هيج َزون َما َكنوا َيع َملون
“আর আল্লাহর জনযই রতেতে সু ন্দরেম নামসমূ হ। সু েরাাং কোমরা
োঁতক কসসব নাতমর মাধযতম ডাক। আর োতদরতক বজণন কর য্ারা
োঁর নাতম রবকৃরে ঘিাে। োরা য্া করে অরচতরই োতদরতক োর
প্ররেেে কদো হতব।” [সূ রা আ‘রাে, আোে: ১৮০] আল্লাহ
ো‘আো আরও বতেন,
33

মুসনাতদ আহমাদ (৫/১৩৪); রেররময্ী, হাদীস নাং ৩৩৬৪। হাদীসরি হাসান।
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َ
َ
َ َ َّ
ه
َّ ٱّلل أو ٱد هعوا
ٱلرح َمَٰ َن أ ٗيا َّما تَد هعوا فَلَ هه ٱۡلس َما هء ه
َٰ َ ٱۡلس
﴾ن
﴿قل ٱد هعوا
]٥٥٤ :[االرساء

“বে, ‘কোমরা (তোমাতদর রবতক) ‘আল্লাহ’ নাতম ডাক অথবা
‘রাহমান’ নাতম ডাক, কয্ নাতমই কোমরা ডাক না ককন, োঁর
জনযই কো রতেতে সু ন্দর নামসমূ হ।” [সূ রা ইসরা, আোে: ১১০]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,

َ
﴿ َّ ه
ٱّلل َّل إ َل َٰ َه إ َّّل هه َو َ هَل ٱۡلس َما هء ه
َٰ َ ٱۡلس
]٣ : ﴾ [طه٨ ن

“আল্লাহ োড়া ককান ইোহ কনই োর জনযই রতেতে সু ন্দর
নামসমূ হ”। [সূ রা ত্বা-হা: ৮]
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» «إن هلل تسعة وتسعني اسما من أحصاها دخل اجلنة
“আল্লাহর জনয রনরানব্বইরি নাম আতে। কয্ বযরি এ নামগুতোতক
সাংরির্ করতব, কস জান্নাতে প্রতবশ করতব34।” হাদীসরি সহীহ
গ্রতন্থ রতেতে।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
34

বু খারী, হাদীস নাং ২৭৩৬,৭৩৯২।
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أو أنزتله يف كتابك أو، «أسألك امهلل بكل اسم هو لك سميت به نفسك

علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل
»القرآن العظيم ربيع قليب
“কহ আল্লাহ আরম কোমার রনকি প্রাথণনা কররে, ঐ সকে
নামসমূ হ দ্বারা য্া শুধু কোমার, য্ার দ্বারা েুরম কোমার রনতজর
জনয করতখে, অথবা কোমার রকোতব েুরম নারয্ে কতরে, অথবা
েুরম কোমার ককান মাখেু কতক রশরখতেে, অথবা েুরম কোমার
ইেতম োইতব করতখ রদতেে। েুরম মহান আে-কুরআনতক আমার
অন্ততরর জনয কপ্ররর্া বানাও’35।”
কুরআন কথতক সু ন্দর নামসমূ তহর দৃ ষ্টান্ত
প্রশ্ন: কুরআন কথতক সু ন্দরেম নামসমূ তহর দৃ ষ্টান্ত কী?
ٗ ٱّلل ََك َن َعل ٗيا َكب
َ َّ ﴿إ َّن
উত্তর: আল্লাহ ো‘আোর বার্ী: ]٨٠:﴾[النساء٣٤يا
“রনশ্চে আল্লাহ কশ্রি, মহান।”। [সূ রা আন-রনসা: ৩৪]
ً َ َ َ َ َّ َّ
ً يفا َخب
আল্লাহ ো‘আোর বার্ী: ]٨٠ : ﴾ [االحزاب٣٤ يا
﴿إن ٱّلل َكن لط
35

মুসনাতদ আহমাদ, ১/৩৯১, ৪৫২; ইবতন রহব্বান, ৯৬৮।
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“রনশ্চে আল্লাহ অরে সূ ক্ষ্মদশণী, সমযক অবরহে”। [সূ রা আেআহয্াব: ৩৪]
ٗ ﴿ إنَّ ههۥ ََك َن َعل
ٗ يما قَد
আল্লাহ ো‘আোর বার্ী: ]٠٠ : ﴾ [فاطر٤٤ يرا
“রনশ্চে রেরন সবণজ্ঞ, িমোবান।” [সূ রা োরের: ৪৪]
َ ٱّلل َسم
ٗ يعا بَص
﴿ َو ََك َن َّ ه
আল্লাহ ো‘আোর বার্ী: ( ]٥٨٠ : ﴾ [النساء١٣٤ يا
“আর আল্লাহ সবণতশ্রাো, সবণদ্রষ্টা।” [সূ রা আন-রনসা: ১৩৪]
ٗ يزا َحك
﴿ َو ََك َن َّ ه
ً ٱّلل َعز
আল্লাহ ো‘আোর বার্ী: ]٥٦٣ : ﴾ [النساء١٥٨ يما
“এবাং আল্লাহ পরাক্রমশােী, প্রজ্ঞামে।” [সূ রা আন-রনসা: ১৫৮]
ٗ ورا َّرح
َ َّ ﴿إ َّن
ٗ ٱّلل ََك َن َغ هف
আল্লাহ ো‘আোর বার্ী: ]٥٤٥ : ﴾ [النساء١٠٦ يما
“রনশ্চেই আল্লাহ িমাশীে, পরম দোেু ।” [সূ রা আন-রনসা: ১০৬]
َ َّ ﴿ َوأ َ َّن
আল্লাহ ো‘আোর বার্ী:]٧٤ : ﴾ [انلور٢٠ ٱّلل َر هءوف َّرحيم
“আর আল্লাহ কো দোদ্রণ ও পরম দোেু ।” [সূ রা আন-নূ র: ২০]
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﴿ َو َّ ه
ٱّلل َغ ي
আল্লাহ ো‘আোর বার্ী: ]٧٥٨ : ﴾ [ابلقرة٢٦٣ ن َحليم
“আর আল্লাহ অভাবমুি, পরম সহনশীে।” [সূ রা আে-বাকারা:
২৬৩]
َّ
َ َّ
আল্লাহ ো‘আোর বার্ী: ]٢٨ : ﴾ [هود٧٣ ﴿إن ههۥ ۡحيد َّميد
“রেরন কো প্রশাংসার কয্ােয ও অেযন্ত সম্মারনে।” [সূ রা হূ দ: ৭৩]
َ َّ َ َ َ َٰ ه
আল্লাহ ো‘আোর বার্ী: ]٦٢ : ﴾ [هود٥٧ َع ك َشء َحفيظ
﴿إن رب
“রনশ্চে আমার রব সবরকেু র রির্াতবির্কারী।” [সূ রা হূ দ: ৫৭]
ُّ
َ
َّ
আল্লাহ ো‘আোর বার্ী: ]٥٥ : ﴾ [هود٦١ ﴿إن َرب قريب َّميب
“রনশ্চে আমার রব খুব কাতেই, ডাতক সাড়া প্রদানকারী।” [সূ রা
হূ দ: ৬১]
َّ َّ َ َ َ َ َ ه
ٗ كم َرق
আল্লাহ ো‘আোর বার্ী: ]٥ : ﴾ [النساء١ يبا
﴿إن ٱّلل َكن علي
“রনশ্চে আল্লাহ কোমাতদর উপর পয্ণতবিক।” [সূ রা আন-রনসা: ১]
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ً
َّ َٰ َ َ َ
আল্লাহ ো‘আোর বার্ী: ]٥٨٧ : ﴾ [النساء١٣٢ ف بٱّلل َوكيل
﴿ وك
“কাতয্ণাদ্ধাতর আল্লাহই য্তথষ্ট।”। [সূ রা আন-রনসা: ১৩২]
َّ َٰ َ َ َ
ٗ ٱّلل َحس
আল্লাহ ো‘আোর বার্ী: ]٨٣ : ﴾ [االحزاب٣٩ يبا
﴿ وكف ب
“আর রহসাব গ্রহর্কারীরূতপ আল্লাহই য্তথষ্ট।”। [সূ রা আেআহয্াব: ৩৯]
ٗ َع هك ََشء ُّمق
﴿ َو ََك َن َّ ه
َٰ َ َ ٱّلل
আল্লাহ ো‘আোর বার্ী: ]٣٦ :﴾[النساء٨٥يتا
“আর আল্লাহ সব রকেু র উপর নজর রাতখন”। [সূ রা আন-রনসা:
৮৫]
َ َ ه َ َ َ َٰ ه
َ
আল্লাহ ো‘আোর বার্ী: ]٠٢ :﴾ [سبا٤٧ َع ك َشء شهيد
﴿ وهو
“রেরন সব রকেু প্রেযিকারী।”। [সূ রা সাবা: ৪৭]
َ ه
ُّ
َّ
আল্লাহ ো‘আোর বার্ী: ]٦٠ : ﴾ [فصلت٥٤ ﴿إن ههۥ بكل َشء ُميُۢط
“রনশ্চে রেরন (আল্লাহ) সবরকেু তক পররতবষ্টন কতর রতেতেন।”
[সূ রা েুসরসোে: ৫৪]
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ح ٱل َق ُّي ه
﴿ َّ ه
ُّ َ ٱّلل َّل إ َلَٰ َه إ َّّل هه َو ٱل
আল্লাহ ো‘আোর বার্ী: ]٧ :﴾ [ال عمران٢ وم
“আল্লাহ, রেরন োড়া ককান ইোহ কনই, রেরন রচরঞ্জীব,
রচরপ্ররেরিে ধারক”। [সূ রা আতে ইমরান, আোে: ২]
আল্লাহ ো‘আোর বার্ী:
ه َ ه
َ ه
َّ
ه
]٨:﴾ [احلديد٣ ﴿ه َو ٱۡل َّول َوٱٓأۡلخ هر َوٱلظَٰه هر َوٱۡلَاط هن َوه َو بكل َشء َعليم
“রেরনই প্রথম ও কশষ; রেরনই সতবণা্ ও সবতচতে রনকতি; আর
রেরন সকে রবষতে সমযক অবেে”। [সূ রা হাদীদ, আোে: ৩]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َّ َ
َ
َ ه َ َّ ه َّ َ َ َّ ه
ٱلرح ه
َّ ٱلرح َمَٰ هن
َّ ٱلش َه َٰ َدة هه َو
٢٢ يم
ٱّلل ٱَّلي ّل إل َٰ َه إّل ه َو عَٰل هم ٱلغيب و
﴿ هو
َّ
َّ
َ
َ
َ
ه
ه
ه
ه
َّ ٱّلل ٱَّلي ّل إل َٰ َه إّل ه َو ٱل َملك ٱلق ُّدوس
هه َو َّ ه
ٱلسل َٰ هم ٱل همؤم هن ٱل هم َهيم هن ٱل َعز ه
يز
ه
َ ه
َ ه َ َّ ه
َ َّ
َ ب هسب
ٱۡل َّب ه َ َ ه
َ
ٱّلل ٱلخَٰل هق ٱۡلَارئ ٱل هم َصو هر
 هو٢٣ حَٰ َن ٱّلل ع َّما يهّشكون
ار ٱل همتك ا
َ
َ هَل ٱۡلس َما هء ه
َٰ َ ٱۡلس
]٧٠ ،٧٧ :ن﴾ [احلرش
“রেরনই আল্লাহ, রয্রন োড়া ককান ইোহ কনই; দৃ শয-অদৃ তশযর
জ্ঞাো; রেরনই পরম করুর্ামে, দোেু । রেরনই আল্লাহ; রয্রন োড়া
ককান ইোহ কনই, রেরনই বাদশাহ, মহাপরবত্র, ত্রুরিমুি,
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রনরাপত্তাদানকারী,

রিক,

মহাপরাক্রমশােী,

মহাপ্রোপশােী,

অেীব মরহমারেে, োরা য্া শরীক কতর ো হতে পরবত্র মহান!
রেরনই আল্লাহ; স্রষ্টা, উদ্ভাবনকেণা, আকৃরেদানকারী; োঁর রতেতে
সু ন্দরেম নামসমূ হ।” [সূ রা হাশর, আোে: ২২, ২৪] আরও
অতনক কুরআতনর আোে রতেতে।
হারদস কথতক সু ন্দর নামসমূ তহর দৃ ষ্টান্ত
প্রশ্ন: হারদস কথতক সু ন্দরেম নামসমূ তহর দৃ ষ্টান্ত কী?
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর বার্ী:
 ال هلإ إال اهلل،« ال هلإ إال اهلل العظيم احلليم ال هلإ إال اهلل رب العرش العظيم

» رب السماوات ورب األرض ورب العرش الكريم

“ককবে আল্লাহ োড়া ককাতনা হক ইোহ কনই, রেরন মহান,
সহনশীে। আল্লাহ োড়া ককান হক ইোহ কনই, রেরন মহান
আরতশর রব্ব। আল্লাহ োড়া ককান হক ইোহ, কনই রেরন
আসমাতনর রব্ব ও জরমতনর রব্ব এবাং আরতশর সম্মারনে
রব্ব36।”

36

বু খারী, হাদীস নাং ৭৪৩১, ৭৪২৬; মুসরেম, হাদীস নাং ২৭৩০।
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অনু রূপ রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর বার্ী:
» « يا يح يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام يا بديع السماوات واألرض
“কহ রচরঞ্জীব, কহ সবণসত্তার ধারক, কহ সম্মান ও প্ররেপরত্তর
মারেক, কহ আসমান ও জমীতনর উদ্ভাবক”37।
েদ্রূপ রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর বার্ী:
وال يف السماء وهو، « بسم اهلل اذلي ال يرض مع اسمه يشء يف األرض
» السميع العليم
“আল্লাহর নাতম, য্ার নাতমর সাতথ জরমতন রকাংবা আসমাতন
ককাতনা রকেু র িরে হে না, আর রনশ্চে রেরন সবণতশ্রাো সবণজ্ঞ38”।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর বার্ী:
» «امهلل اعلم الغيب والشهادة فاطر السماوات واألرض رب لك يشء ومليكه

37
38

মুসনাতদ আহমাদ ৩/১২০, ১৫৮, ২৪৫; আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪৯৫।
মুসনাতদ আহমাদ: ১/৬২, ৬৬, ৭২; আবু দাউদ, হাদীস নাং ৫০৮৮;
রেররময্ী: ৩৩৮৮; ইবন মাজাহ: ৩৮৬৯।
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“কহ আল্লাহ! আপরন োতেব ও উপরস্থে সবরকেু র জ্ঞানী,
আসমানসমূ হ ও য্মীতনর সৃ রষ্টকেণা, সব রকেু র রব্ব ও মারেক”39।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর বার্ী:
« امهلل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب لك يشء فالق

احلب وانلوى مزنل اتلوراة واإلجنيل والقرآن أعوذ بك من رش لك ذي رش
أنت آخذ بناصيته أنت األول فليس قبلك يشء وأنت اآلخر فليس بعدك
 وأنت الظاهر فليس فوقك يشء وأنت ابلاطن فليس دونك يشء،يشء

.»احلديث
“কহ আল্লাহ! সাে আসমান ও য্মীতনর রব, মহান আরতশর রব,
আমাতদর রব ও সকে রকেু র রব, শসয-বীজ ও আঁরি রবদীর্ণকারী,
োওরাে, ইঞ্জীে ও কুরআন নারয্েকারী! আরম আপনার কাতে
আশ্রে প্রাথণনা কররে এমন প্ররেরি িরেকারতকর িরে হতে য্ার
কপাতের সম্মু খভাে আপরন পাকড়াওকারী। আপরনই প্রথম,
আপনার পূ তবণ রকেু কনই; আপরনই কশষ, আপনার পতর রকেু কনই;
আপরনই সবার উপতর, আপনার উপতর রকেু কনই; আপরনই

39

মুসনাতদ আহমাদ: ১/৯, ১০, ১৪, ২/১৯৬, ২৯৭; আবু দাউদ, হাদীস নাং
৫০৬৭; রেররময্ী, হাদীস নাং ৩৫২৯।
102

সরন্নকতি, আপনার কচতে রনকতি রকেু কনই...” হাদীতসর কশষ
পয্ণন্ত40।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর বার্ী:
« امهلل لك احلمد أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت

.قيوم السماوات واألرض ومن فيهن »احلديث

“কহ আল্লাহ! আপনার জনয য্াবেীে প্রশাংসা, আপরন আসমান,
য্মীন ও এেদু ভতের মতধয য্া আতে সবার নূ র, আর আপনার
জনযই য্াবেীে প্রশাংসা, আপরন আসমান, য্মীন ও এেদু ভতের
41

মতধয য্া আতে সবরকেু র ধারক...” হাদীতসর কশষ পয্ণন্ত ।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর বার্ী:
« امهلل إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهلل ال هلإ إال أنت األحد الصمد اذلي
»لم يدل ولم يودل ولم يكن هل كفوا أحد
“কহ আল্লাহ! আপরন আপনার কাতে চারে, কারর্, আরম সািয

40

মুসরেম, হাদীস নাং ২৭১৩।

41

বু খারী, হাদীস নাং ১১২০, ৬৩১৭; মুসরেম, হাদীস নাং ৭৬৯।
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রদরে কয্, রনশ্চে আপরন আল্লাহ, আপরন বযেীে ককাতনা হক
ইোহ কনই; আপরন একক, অমুখাতপিী, রয্রন জন্মগ্রহর্ কতরন রন,
কাউতক রয্রন জন্মও কদন রন, আর োঁর ককাতনা সমকিও
কনই”42।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর বার্ী:
« يا مقلب القلوب »احلديث
“কহ হৃদেসমূ তহর পররবেণনকারী...43” হাদীতসর কশষ পয্ণন্ত।
আল্লাহর সু ন্দর নামসমূ তহর দ্বারা য্া বুঝা য্াে
প্রশ্ন: সু ন্দর নামসমূ তহর দ্বারা কে প্রকাতরর অথণ বুঝা য্াে?
উত্তর: আল্লাহর সু ন্দর নামসমূ তহর রেন প্রকাতরর অথণ বুঝা য্াে।
এক. এ নামগুতো হুবহু আল্লাহর সত্তার উপর প্রমার্বহ; দু ই. এ
নামগুতো কথতক রনেণে গুর্াগুর্সমূ হও এর অন্তেণে অথণ রহতসতব
রবতবরচে। রেন. এ নামগুতো কথতক রনেণে নে এমন গুর্গুতোর
উপরও এগুতো বাধয-বাধকোর কারতর্ প্রমার্বহ।
প্রশ্ন: আল্লাহর সু ন্দর নামসমূ তহর দ্বারা কয্ রেনরি অথণ বুঝা য্াে
42

ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৩৮৫৭; রেররময্ী, হাদীস নাং ৩৪৭৫।

43

রেররময্ী, হাদীস নাং ৩৫২২; মুসনাতদ আহমাদ ৬/২৯৪, ৩১৫।
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োর উদাহরর্ কী?
উত্তর: এর দৃ ষ্টান্ত হে, আল্লাহ ো‘আোর অনযেম নাম ‘রহমান ও
রারহম’। এ দু রি য্ার নাম, হুবহু কসই সত্তা মহান আল্লাহকক
বুঝাে। আর এ দু রি নাম কথতক কয্ ‘রহমে’ বা ‘দোর’ গুর্
রনেণে, কসরিও এ নাতমর অন্তেণে রবষে। আর এ োড়া অনযানয
গুর্ কয্গুতো এ দু রি কথতক রনেণে নে, কয্মন হাোে, কুদরে,
ইেযারদ গুর্গুতো এ দু রি নাতমর বাধয-বাধযোমূ েক অথণ44। আল্লাহর
অনযানয সব নামগুতোও অনু রূপই। রকন্তু সৃ রষ্ট বা মাখেু তকর কিতত্র
রবষেরি এক রকম নে। কারর্, অতনক সমে কদখা য্াে,
একজতনর নাম হাকীম (রবজ্ঞ) রকন্তু কস জাতহে (মূ খণ), একজতন
নাম হাকাম (সু রবচারকারী) রকন্তু কস জারেম, একজতনর নাম রাখা
হতেতে আয্ীয্ (প্রোপশােী) রকন্তু কস হীন, একজতনর নাম শরীে
(ভদ্র) রকন্তু কস রনকৃষ্ট ও অভদ্র, আবার একজতনর নাম কররম
(সম্মারনে) রকন্তু কস রেরস্কৃে, একজতনর নাম সাতেহ (তনককার)
রকন্তু কস বদকার, একজতনর নাম রাখা হতেতে সাঈদ (ভােযবান)
রকন্তু কস দু ভণাো। আবার কাতরা নাম রাখা হতেতে, হানয্াো, আসাদ
ও আেকামা অথচ োরা ককউ সাহসী নে। এ হে বান্দার অবস্থা।
44

কারর্, রহমে থাকতব, অথচ িমো থাকতব না, অনু রূপ রহমে থাকতব,
আর রহমেকারী জীরবে হতবন না, ো হতে পাতর না। সু েরাাং এগুর্গুতো
রহমান নাতমর জনয বাধয-বাধকোপূ র্ণ গুর্। [সম্পাদক]
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রকন্তু আল্লাহ ো‘আোর অবস্থা সম্পূ র্ণ রভন্ন। োঁর প্রশাংসাসহ
পরবত্রো কঘাষর্া কররে! রেরন কেমনই, কয্মনরি রেরন োঁর রনতজর
সম্পতকণ বর্ণনা রদতেতেন; মাখেু ক োঁর কয্ বর্ণনা কদে, রেরন োর
অতনক ঊতবণ।
অন্তভুরণ িোর রদক কথতক আল্লাহর সু ন্দর নামসমূ তহর প্রকারতভদ
প্রশ্ন: অন্তভুণি হওোর রদক রবতবচনা করতে আল্লাহর সু ন্দর
নামসমূ তহর অথণ কে প্রকার?
উত্তর: এ রদক রবতবচনাে আল্লাহর সু ন্দর নামসমূ হ চার প্রকার:
এক: এমন নাম য্া সকে সু ন্দর নামসমূ তহর অথণতক অন্তভুণি
কতর। আর কস নামরি হে, ‘আল্লাহ’ নাম। এ কারতর্ই সমস্ত
নামগুতো এর রসোে বা গুর্ রহতসতব বযবহৃে হে। কয্মন, আল্লাহ
ো‘আোর বার্ী:
ه
َ ه َ َّ ه
]٧٠ : ﴾ [احلرش٢٤ ٱّلل ٱلخَٰل هق ٱۡلَارئ ٱل هم َصو هر
﴿ هو
“রেরনই আল্লাহ; স্রষ্টা, উদ্ভাবনকেণা, আকৃরেদানকারী।” [সূ রা
হাশর, আোে: ২৪] এ নামরি কখতনা অনয ককান নাতমর অনু োমী
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রহতসতব আতস রন।
দু ই: কয্ নামগুতো আল্লাহর সত্তার গুর্গুতোতক অন্তভুণি কতর।
কয্মন, আল্লাহর নাম‘ السميعসামী’ (সবণতশ্রাো)। এ নামরি আল্লাহর
‘শ্রবর্’কক অন্তভুণি কতর, য্া য্াবেীে আওোজতক শারমে কতর;
কোপন ও প্রকাশয স্বতরর মতধয োর রনকি ককাতনা পাথণকয কনই।
আল্লাহর অপর একরি নাম ‘ ابلصريবাসীর’ (সবণদ্রষ্টা)। এ নামরি
আল্লাহ োঁর ‘দৃ রষ্ট’কক অন্তভুণি কতর। কদখা য্াে এমন সমস্ত বস্তুর
মতধয আল্লাহর দৃ রষ্ট প্রতয্াজয; স্থুে কহাক বা সু ক্ষ্ম কহাক আল্লাহর
দৃ রষ্টতে সব সমান— উভতের মতধয ককান পাথণকয কনই। আল্লাহর
অপর একরি নাম ‘ العليمআেীম’ (সবণজ্ঞ)। ো ‘ইেম’ বা জ্ঞানতক
অন্তভুণি কতর। োর ইেম সমস্ত রকেু তক শারমে কতর আতে, োর
ইেম কথতক ককাতনা রকেু োতেব থাকতে পাতর না। আল্লাহ
ো‘আো বতেন,
َ
َ
َ َ َ
َ َ
َّ ﴿ َّل َيع هز هب َعن هه مث َق هال َذ َّرة ف
ٱلس َمَٰ َوَٰت َوّل ف ٱۡلۡرض َوّل أصغ هر من ذَٰلك
َّ َ َ َ َ ه
َ
]٨ : ﴾ [سبا٣ ب إّل ف كتَٰب ُّمبي
وّل أك
“আসমানসমূ হ ও য্মীতন অনু পররমার্ রকাংবা েদতপিা কোি
অথবা বড় রকেু ই োঁর অতোচতর কনই, বরাং সবই সু স্পষ্ট রকোতব
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রতেতে।” [সূ রা সাবা, আোে: ৩]
আতরকরি নাম ‘ القديرআে-কাদীর’ (সবণ িমোর অরধকারী), কয্
নামরি প্ররেরি বস্তুর সৃ রষ্ট করা ও না করার উপর আল্লাহর কুদরে
বা িমোতক অন্তভুণি কতর।
রেন: আল্লাহর রকেু নাম োঁর কতমণর গুর্তক অন্তভুণি কতর।
কয্মন, আে-খাতেক (সৃ রষ্টকেণা), আর-রাতয্ক (রররয্কদাো), আেবারী (উদ্ভাবনকেণা), আে-মুসাওরের (আকৃরেদানকারী) ইেযারদ।
চার: আল্লাহ ো‘আোর রকেু নাম রেরন কয্ সব ধরতনর দু বণেো
কথতক পরবত্র ও পররেন্ন, কসিাতক অন্তভুণি কতর। কয্মন, আেকেুস, আস-সাোম।
আল্লাহ ো‘আোর জনয বযবহার করার রদক রবতবচনাে োঁর সু ন্দর
নামসমূ তহর প্রকারতভদ
প্রশ্ন: আল্লাহ ো‘আোর জনয বযবহার করার রদক রবতবচনাে সু ন্দর
নামসমূ হ কে প্রকার?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আোর জনয বযবহার করার রদক রবতবচনাে
আল্লাহর সু ন্দর নামসমূ তহর রবরভন্ন প্রকাতরর হতে পাতর।
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* রকেু নাম আতে কয্গুতো আল্লাহর উপর এককভাতব বযবহার
করা য্াে অথবা অনয ককাতনারির সাতথ রমরেতেও বযবহার করা
হে। আর এগুতো কয্ভাতবই বযবহার করা কহাক না ককন, রসোতে
কামাে বা পূ র্ণোর গুর্াবরে সমৃদ্ধ। কয্মন, রচরঞ্জীব, সবণসত্তার
ধারক, একক-সত্তা, অমুখাতপিী ইেযারদ।
* আবার কেক নাম আতে কয্গুতো আল্লাহর উপর োর
রবপরীেরি উতল্লখ করা োড়া বযবহার করা হে না। এ ধরতনর
নাম য্রদ একাকী উতল্লখ করা হে, োহতে আল্লাহর প্ররে
অপূ র্ণোর ধারর্ার সৃ রষ্ট হে। কয্মন, িরেকারক ও উপকারকারী,
দানকারী ও বাধাদানকারী, ইজ্জতের মারেক ও কবইজ্জতের
মারেক, সম্মান ও অসম্মাতনর মারেক ইেযারদ। এখাতন শুধু
িরেকারক, বাধাদানকারী, কবইজ্জতের মারেক ইেযারদ একা
উতল্লখ করা তবধ হতব না। কুরআন ও হারদতস ককাথাও এ ধরতনর
রসোে আল্লাহর জনয একা বযবহার করা হে রন। এ ধরতনর
একরি নাম হে, ( املنتقمপ্ররেতশাধগ্রহর্কারী) কুরআতন এ নামরি
ককাথাও একা বযবহার করা হে রন। কয্খাতনই এ শব্দ বযবহার
করা হতেতে, কসখাতন োর সম্পৃ ি কতর অপর শব্দ বযবহার করা
হতেতে; কয্মন, আল্লাহ ো‘আো বতেন,
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َ
َ ي هم
َ ﴿ إنَّا م َن ٱل همجرم
]٧٧ : ﴾ [السجدة٢٢ نتق همون
“রনশ্চে আমরা অপরাধীতদর কথতক প্ররেতশাধগ্রহর্কারী”। [সূ রা
আস-সাজদাহ: ২২]
অথবা  ذوশব্দরিতক এ রসোতের মােদার বা ধােুর সাতথ সাংরিষ্ট
কতর বযবহার করা হতেতে। কয্মন, আল্লাহ ো‘আো বতেন,
ه
َ
َ َّ ﴿ إ َّن
]٠٢ : ﴾ [ابراهيم٤٧ ٱّلل َعزيز ذو ٱنتقام
“রনশ্চে

আল্লাহ

পরাক্রমশােী,

প্ররেতশাধগ্রহর্-কারী।”

[সূ রা

ইব্রারহম, আোে: ৪৭]
কুরআন কথতক আল্লাহর সত্তােে গুর্সমূ তহর দৃ ষ্টান্ত
প্রশ্ন: উপতর উতল্লখ করা হতেতে, আল্লাহ ো‘আোর রকেু রসোে
বা গুর্ আতে সত্তােে আর রকেু আতে কমণেে। কুরআতনর
আোে কথতক সত্তােে রসোে বা গুর্সমূ তহর দৃ ষ্টান্ত কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আোর বার্ী:
َ ﴿بَل يَ َداهه َمب هس
]٥٠ : ﴾ [املائدة٦٤ وط َتان
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“বরাং োঁর দু ’হাে প্রসাররে” [সূ রা মাতেদা, আোে: ৬৪]
َّ
َ ُّ ه
َ
]٣٣ : ﴾ [القصص٨٨ ﴿ك َشء هالك إّل َوج َه هه اۥ
“োঁর কচহারা (ও সত্তা) োড়া সব রকেু ই বাংসশীে” [সূ রা কাসাস,
আোে: ৮৮]
ََ
َ ه
َٰ َ ﴿ َو َيب
]٧٢ : ﴾ [الرمحن٢٧ ٱۡللَٰل َوٱۡلك َرام
ق َوج هه َربك ذو
“আর কথতক য্াতব শুধু মহামরহম ও মহানু ভব কোমার রতবর
কচহারা (ও সত্তা)।” [সূ রা রহমান, আোে: ২৭]
َ َٰ َ َ َ َ َ ه
]٨٣ : ﴾ [طه٣٩ َع عين
﴿ وِلصنع
“য্াতে েুরম আমার কচাতখর সামতন প্ররেপারেে হও।” [সূ রা ত্বাহা,
আোে: ৩৯]
َ
َ
]٧٥ :﴿ أبص بهۦ َوأسم اع ﴾ [الكهف
“রেরন কে সু ন্দর দ্রষ্টা ও কশ্রাো!”
َ
َ َّ َ َ ه
َٰ ك َما أس َم هع َوأ َر
]٠٥ : ﴾ [طه٤٦ ى
﴿ إن ن مع
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“রনশ্চে আরম কোমাতদর সাতথ আরে, কারর্ আরম শ্রবর্ করর এবাং
কদরখ”। [সূ রা ত্বাহা, আোে: ৪৬]
َ َ َ َ َ َه
َ ََ َ َ ه ََ ه ه
]٥٥٤ : ﴾ [طه١١٠ يطون بهۦ عل ٗما
ي أيديهم وما خلفهم وّل ُي
﴿يعلم ما ب
“রেরন োতদর আতের ও পতরর সব রকেু ই জাতনন, রকন্তু োরা
জ্ঞান রদতে োঁতক কবষ্টন করতে পারতব না”। [সূ রা ত্বাহা, আোে:
১১০]
ٗ وس تَكل
﴿ َو َّكَّ َم َّ ه
َٰ َ ٱّلل هم
]٥٥٠ : ﴾ [النساء١٦٤ يما
“আর আল্লাহ মুসার সাতথ সু স্পষ্টভাতব কথা বতেন।” [সূ রা রনসা,
আোে: ১৬৪]
َ َ َ َ َ ُّ َ ه
َّ َ َ
َ ٱلظَٰلم
َٰ ﴿ ِإَوذ ناد
َٰٓ ى ربك م
]٥٤ : ﴾ [الشعراء١٠ ي
وس أن ٱئت ٱلقوم
“আর স্মরর্ করুন, য্খন আপনার রব মূ সাতক কডতক বেতেন,
‘েুরম য্ারেম সম্প্রদাতের কাতে য্াও’।” [সূ রা আশ-শু‘আরা,
আোে: ১০]
ََ َ ه
َّ َ ه
َ َ
َ ٱلش
]٧٧ : ﴾ [االعراف٢٢ ج َرة
﴿ َونادى َٰ هه َما َر ُّب هه َما ألم أن َهك َما َعن تلكما
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“এবাং োতদর রব োতদরতক ডাকতেন কয্, ‘আরম রক কোমাতদরতক
ঐ োেরি কথতক রনতষধ করর রন” ? [সূ রা আে-আ‘রাে, আোে:
২০]
َ َ ََه ه
َ اذا أ َ َجب هت هم ٱل همر َسل
]٥٦ : ﴾ [القصص٦٥ ي
﴿ َو َيو َم هي َناديهم فيقول م
“আর কসরদন আল্লাহ োতদরতক কডতক বেতবন, ‘কোমরা
রাসূ েতদরতক কী জবাব রদতেরেতে’?” [সূ রা আে-কাসাস, আোে:
৪৬] ইেযারদ আোেসমূ হ।
হারদস কথতক সত্তােে গুর্সমূ তহর দৃ ষ্টান্ত
প্রশ্ন: হারদস কথতক সত্তােে রসোতের দৃ ষ্টান্ত কী?
উত্তর: রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
«حجابه انلور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتىه إيه برصه من
» خلقه

“আল্লাহর পদণা হতো নূ র; য্রদ ো রেরন কখাতেন, েতব োঁর
মাখেু ক কথতক য্েিুকু পয্ণন্ত োঁর কচাতখর দৃ রষ্ট য্াে, োঁর কচহারার
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45

উজ্জ্বেো কস পয্ণন্ত জ্বারেতে কদতব” ।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
 أرأيتم ما أنفق منذ، سحاء الليل وانلهار،« يمني اهلل مألى ال تغيضها نفقة

فإنه لم يغض ما يف يمينه وعرشه ىلع املاء وبيده، خلق السماوات واألرض
» األخرى الفيض أو القبض يرفع وخيفض
“আল্লাহর ডান হাে পররপূ র্ণ। রাে ও রদতনর দান-খেরাতে োর
ককান ঘািরে হে না। আসমান ও জরমতনর সৃ রষ্ট কথতক শুরু কতর
আজ পয্ণন্ত রেরন য্া দান কতরতেন, োতেও োর ডান হাতে য্া
আতে োতে ককাতনা কমরে হে রন। আর োঁর আরশ পারনর
উপর। আর োঁর অপর হাতে রতেতে বরকে অথবা গ্রহর্ করা,
রেরন উোন এবাং নামান।46”
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম দাজ্জাতের হারদতস
আরও বতেন,
،« إن اهلل ال خيىف عليكم أن اهلل ليس بأعور »وأشار بيده إىل عينه احلديث
45

মুসরেম, হাদীস নাং ১৭৯।

46

বু খারী, হাদীস নাং ৪৬৮৪, ৭৪১১; মুসরেম, হাদীস নাং ৯৯৩।
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“আল্লাহ ো‘আো কোমাতদর কাতে কোপন থাকতবন না; আল্লাহ
কানা নন।” এ কথা বতে, রেরন োর হাে রদতে কচাতখর রদতক
ইশারা কতরন47।
অনু রূপভাতব ইতস্তখারার হারদতস বরর্ণে, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
«امهلل إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم
» فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب
“কহ আল্লাহ! আরম কোমার রনকি কেযার্কর রবষেরি প্রাথণনা
কররে কোমার ইেতমর মাধযতম, আর আরম কোমার রনকি সামথণয
কামনা কররে কোমার কুদরে দ্বারা। আর কোমার রনকি কোমার
মহা অনু গ্রহ কামনা কররে। কারর্, েুরম িমো রাখ আর আরম
িমো রারখ না, আর েুরম জান, আরম জারন না, রনশ্চে েুরম
োতেতবর রবষতে সবণারধক জ্ঞানী।”48
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,

47

বু খারী, হাদীস নাং ৩০৫৭; মুসরেম, হাদীস নাং ১৬৯।

48

বু খারী, হাদীস নাং ১১৬২; আবূ দাউদ, হাদীস নাং ১৫৩৮; রেররময্ী: ৪৮০।
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» « إنكم ال تدعون أصم ال اغيبا تدعون سميعا بصريا قرييا
“কোমরা ককান বরধর রকাংবা অনু পরস্থেতক ডাকে না। কোমরা
শ্রবর্কারী, সবণদ্রষ্টা ও রনকতি অবস্থানকারীতক ডাকে”49।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
. »احلديث...« إذا أراد اهلل أن يويح باألمر تكلم بالويح
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন, “য্খন আল্লাহ
ো‘আো ককান রবষতে ওহী কপ্ররর্ করার ইো কতরন, েখন রেরন
ওহীর মাধযতম কথা বতেন”... হাদীতসর কশষ পয্ণন্ত50।
আর

পুনরুত্থাতনর

হাদীতস

রাসূ েুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আোইরহ

ওোসাল্লাম বতেন,
َ َ ُ َّ ُ ُ َ
َ ْ
َ َ ُ ُ َ َ
» َّبليْك َو َسع َديْك: فيَقول، " يَا آد ُم:اَّلل ت َعاىل
«يقول
“মহান আল্লাহ বতেন, কহ আদম! েখন আদম বেতবন, আরম
49

বু খারী, হাদীস নাং ২৯৯২, ৪২০৫; মুসরেম ৪৪, ৪৫।

50

ইবন আরব আতেম, আস-সু ন্নাহ, হাদীস নাং ৫১৫; আজুররী রেশ শরী‘আহ,
হাদীস নাং ১২৬। হাদীসরির সনদ দু বণে।
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51

হারজর...”, হাদীতসর কশষ পয্ণন্ত । অনু রূপভাতব হাশতরর মাতে
বান্দাতদর সাতথ আল্লাহর কতথাপকথন, জান্নােীতদর সাতথ আল্লাহর
কথা বো, প্রভৃরে— কয্গুতোর অেরর্ে অসাংখয প্রমার্ারদ রতেতে।
কুরআন কথতক কমণেে রসোে বা গুতর্র দৃ ষ্টান্ত
প্রশ্ন: কুরআন কথতক কমণেে রসোতের দৃ ষ্টান্ত কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো এর বার্ী,
َّ ى إ َل
َٰٓ ﴿ هث َّم ٱس َت َو
]٧٣ : ﴾ [ابلقرة٢٩ ٱلس َماء
“অেিঃপর রেরন (আল্লাহ) আসমাতনর প্ররে ইো করতেন” [সূ রা
বাকারাহ, আোে: ২৯]
َ َ َ ه ه
ون إ َّّل أَن يَأت َي هه هم َّ ه
]٧٥٤ :ٱّلل﴾ [ابلقرة
﴿ هل ينظر
“োরা রক এরই অতপিা করতে কয্, োতদর রনকি আল্লাহ
আসতবন? [সূ রা বাকারাহ, আোে: ২১০]
َ
َ َ ه
ٗ ۡرض ََج
َّ يعا َقب َض هت ههۥ يَو َم ٱلق َيَٰ َمة َو
َ َّ ﴿ َو َما قَ َد هروا
ٱلس َمَٰ َو َٰ هت
ٱّلل َح َّق قدرهۦ وٱۡل
51

বু খারী, হাদীস নাং ৩৩৮৪; মুসরেম, হাদীস নাং ২২২।
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َمطو َّي َٰ ه
]٥٢ : ﴾ [الزمر٦٧ ت ب َيمينهاۦ
“আর োরা আল্লাহতক য্থাতয্ােয ময্ণাদা কদে রন। অথচ
রকোমতের রদন কোিা য্মীনই থাকতব োঁর মুরষ্টতে এবাং
আকাশসমূ হ োঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকতব”। [সূ রা আয্য্ু মার, আোে: ৬৭] আল্লাহ আরও বতেন,
َ َََ َ
ك أَن تَس ه
ج َد ل َما َخلَق ه
]٢٦ :ت ب َي َد َّي ﴾ [ص
﴿ ما منع
“আরম য্াতক আমার দু ’হাতে সৃ রষ্ট কতররে, োর প্ররে রসজদাবনে
হতে কোমাতক রকতস বাধা রদে?।” [সূ রা আরাে, আোে: ১২]
َ
َ
َ
َ ه
]٥٠٦ : ﴾ [االعراف١٤٥ ﴿ َوك َتب َنا هَلۥ ف ٱۡلل َواح من ك َشء
“আর আরম োর জনয েেকসমূ তহ রেতখ রদতেরে প্রতেযক রবষতের
উপতদশ এবাং প্রতেযক রবষতের রবস্তাররে বযাখযা।” [সূ রা আরাে,
আোে: ১৪৫]
َ َ
ٗ َ ََ َ ََه
ٗ
َٰ َ كا َو َخ َّر هم
َٰ َّ َ﴿فَل َّما ُت
]٥٠٨ :وس َصعقا ا﴾ [االعراف
ل َر ُّب ههۥ للجبل جعلهۥ د
“অেিঃপর য্খন োর রব পাহাতড়র উপর নূ র প্রকাশ করতেন
েখন ো োতক চূ র্ণ কতর রদে এবাং মূ সা কবহুঁশ হতে পতড় কেে।”
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[সূ রা আরাে, আোে: ১৪৩] আল্লাহ আরও বতেন,
ه
َ
َ َّ ﴿إ َّن
]٥٣ : ﴾ [احلج١٨ ۩ٱّلل َيف َعل َما يَشا هء
“রনশ্চে আল্লাহ কতরন য্া োঁর ইো”। [সূ রা আে-হাজ: ১৮]
ইেযারদ আোেসমূ হ।
হারদস কথতক কমণেে গুর্াবরের দৃ ষ্টান্ত
প্রশ্ন: হারদস কথতক কমণেে রসোে বা গুর্সমূ তহর দৃ ষ্টান্ত কী?
উত্তর: রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর বার্ী:
« يزنل ربنا لك يلة إىل السماء ادلنيا حني يبىق ثلث الليل اآلخر »احلديث
“আমাতদর প্রভূ প্ররে রাতে দু রনোর আসমাতন অবেরর্ কতরন,
য্খন কশষ রাতের এক েৃেীে অাংশ বাকী থাতক...।52” হাদীতসর
কশষ পয্ণন্ত।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,

52

বু খারী, হাদীস নাং ১১৪৫, ৬৩২১; মুসরেম, হাদীস নাং ৭৫৮।
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» « فيأتيهم اهلل يف صورته اليت يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا

احلديث

“আল্লাহ ো‘আো োতদর রনকি োঁর স্বীে আকৃরেতে আসতবন, কয্
আকৃরে কদতখ োরা োঁতক রচনতব। েখন রেরন বেতবন: ‘আরম
কোমাতদর রব’, োরা েখন বেতব: ‘আপরন আমাতদর রব’...”
হাদীতসর কশষ পয্ণন্ত53। এ হারদতসর কমণেে রসোে বা গুর্ দ্বারা
উতেশয কররে আল্লাহর ‘আেমন করা’-কক, োঁর আকৃরেতক নে।
এরি ভাতোভাতব বুতঝ রনন।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
«إن اهلل يقبض يوم القيامة األرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا

امللك» احلديث

“রকোমতের রদন আল্লাহ ো‘আো য্মীনতক হাতের কব্জাে কনতবন
আর আসমানসমূ হ োর ডান হাতে থাকতব, োরপর রেরন বেতবন,
আরমই বাদশাহ!...” হাদীতসর কশষ পয্ণন্ত54।

53

বু খারী, হাদীস নাং ৬৫৭৩, ৭৪৩৭; মুসরেম, হাদীস নাং ১৮২।

54

বু খারী, হাদীস নাং ৪৮১২, ৬৫১৯, ৭৩৮২; মুসরেম, হাদীস নাং ২৭৮৭।
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রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
»«ملا خلق اهلل اخللق كتب بيده ىلع نفسه أن رمحيت تغلب غضيب
“আল্লাহ ো‘আো য্খন মখেু কতক সৃ রষ্ট কতরন, রেরন রনজ হাতে
োর রনতজর উপর রেতখ কদন, আমার রহমে আমার কক্রাতধর
উপর রবজেী।”55
আদম ও মূ সা আোইরহস সাোতমর মধযকার রবেতকণর হাদীতস
এতসতে,
»«فقال آدم يا موىس اصطفاك اهلل بكالمه وخط لك اتلوراة بيده
“আদম আোইরহসসাোম মূ সা আোইরহসসাোমতক বেতেন, কহ
মূ সা! আল্লাহ ো‘আো কোমার সাতথ কথা বোর মাধযতম কোমাতক
রনবণাচন কতরতেন, আর োওরােতক কোমার জনয রনজ হাতে
রেরপবদ্ধ কতরতেন।”56 এখাতন আল্লাহ ো‘আোর ‘কথা’ ও োঁর
‘হাে’ আল্লাহর সত্তােে রসোে। পিান্ততর ‘কথা বো’ আল্লাহর
সত্তােে ও কমণেে উভে প্রকার রসোে বা গুর্। আর ‘োওরাে
55

বু খারী, হাদীস নাং ৩১৯৪, ৭৪২২; মুসরেম, হাদীস নাং ২৭৫১।

56

বু খারী, হাদীস নাং ৬৬১৪, ৩৪০৯, ৪৭৩৬; মুসরেম, হাদীস নাং ২৬৫২।
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রেরপবদ্ধ করা’ শুধু কমণেে রসোে।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
«إن اهلل تعاىل يبسط يده بالليل يتوب ميسء انلهار ويبسط يده بانلهار
يتوب ميسء الليل » احلديث

“আল্লাহ ো‘আো োঁর হােতক রাতে প্রসাররে কতরন, য্াতে রদতন
অপরাধকারীরা োওবা কতর; আর রদতন রেরন োঁর হােতক
প্রসাররে কতরন য্াতে রাতের অপরাধকারীরা োওবা কতর...”
হাদীতসর কশষ পয্ণন্ত57। এোড়াও আরও অতনক হাদীস রতেতে।
আল্লাহর নামসমূ হ কুরআন ও হারদতসর উপর রনভণরশীে
প্রশ্ন: আল্লাহর প্ররেরি কমণেে গুর্ বা রসোে কথতক একরি কতর
নাম কবর করা য্াতব? নারক আল্লাহর নামসমূ হ কুরআন-হাদীতসর
ভাতষযর উপর রনভণরশীে?
উত্তর: না, য্াতব না। আল্লাহর নামসমূ হ কুরআন ও হারদস কথতক
কশানার উপর রনভণরশীে। আল্লাহ ো‘আো স্বোং রনতজতক কয্ নাতম
57

মুসরেম, হাদীস নাং ২৭৫৯।
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নামকরর্ কতরতেন এবাং রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
হারদতস োঁর জনয কয্ নাম বযবহার কতরতেন, ো োড়া অনয
ককাতনা রকেু তক আল্লাহর নাম বতে আখযারেে করা য্াতব না। আর
আল্লাহ ো‘আো রনতজর উপর কয্সব কতমণর আখযা রদতেতেন, ো
কসই রনরদণষ্ট কিতত্র অবশযই প্রশাংসনীে ও পররপূ র্ণো। রকন্তু এর
সবগুতো দ্বারা আল্লাহ শেণহীনভাতব রনতজতক গুর্ারেে কতরন রন
এবাং এর সবগুতো কথতক আল্লাহর নাম কবর করা য্াতব না। বরাং
এই কমণেে গুর্াবরের রকেু আতে এমন, য্া দ্বারা আল্লাহ রনতজতক
শেণহীনভাতব গুর্ারেে কতরতেন। কয্মন আল্লাহ ো‘আোর বার্ী,
َّ َّ ه
َ َ َ ه ه َّ َ َ َ ه ه َّ ه ه ه ه ه
ه
: ﴾ [الروم٤٠ يتكم ث َّم ُيييكم
ٱّلل ٱَّلي خلقكم ثم رزقكم ثم يم
﴿
]٠٤
“আল্লাহ কসই সত্তা, রয্রন কোমাতদরতক সৃ রষ্ট কতরতেন, োরপর
কোমাতদরতক ররযক রদতেতেন, এরপর রেরন কোমাতদর মৃেুয
কদতবন, পতর আবার কোমাতদর জীবন কদতবন।” [সূ রা রুম,
আোে: ৪০] এর পাশাপারশ আল্লাহ ো‘আো রনতজতক খাতেক
(সৃ রষ্টকেণা), রাতয্ক (রররয্কদাো), হাোেদাো, মৃেুযদাো ও
পররচােক নামকরর্ও কতরতেন।
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আবার কেক কমণ আতে, কয্গুতো আল্লাহ ো‘আো োর রনতজর
কিতত্র বযবহার কতরতেন রবরনমে ও প্ররেদান রহতসতব। এগুতো কয্
কপ্রিাপতি এতসতে, কস কপ্রিাপতি আল্লাহর পূ র্ণো ও প্রশাংসা
বুঝাে। কয্মন, আল্লাহ ো‘আো বতেন,
ه َ َٰ ه َ َّ َ ه َ ه
]٥٠٧ : ﴾ [النساء١٤٢ ٱّلل َوه َو خَٰدع ههم
﴿ يخدعون
“রনশ্চে মুনারেকরা আল্লাহতক কধাঁকা কদে, অথচ রেরন োতদর
কধাঁকা দানকারী।” [সূ রা রনসা, আোে: ১৪২]
َ ََ ََ َه
ٱّلل َخ ه
ٱّلل َو َّ ه
ك َر َّ ه
َ ي ٱل َمَٰكر
]٦٠ : ﴾ [ال عمران٥٤ ين
﴿ ومكروا وم
“আর োরা ককৌশে কতরতে এবাং আল্লাহ ককৌশে কতরতেন। আর
আল্লাহ উত্তম ককৌশেকারী।” [সূ রা আতে ইমরান, আোে: ৫৪]
َ
َ َ َ َّ
]٥٢ : ﴾ [اتلوبة٦٧ ٱّلل فنس َي هه ام
﴿ ن هسوا
“োরা আল্লাহতক ভুতে রেতেতে, েতে রেরনও োতদরতক ভুতে
রেতেতেন।” [সূ রা োওবা, আোে: ৬৭]
রকন্তু কয্ কপ্রিাপতি ো আতোচনা করা হতেতে, কস কপ্রিাপি োড়া
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আল্লাহর শাতন এ ধরতনর শব্দ বযবহার করা জাতেয্ নে। এ কথা
বো য্াতব না, কয্ আল্লাহ ো‘আো কধাঁকা কদন, োট্টা কতরন,
ষড়য্ন্ত্র কতরন ইেযারদ; আবার একইভাতব এ কথাও বো য্াতব না
কয্ আল্লাহ কধাঁকাদানকারী, োট্টাকারী, ষড়য্ন্ত্রকারী ইেযারদ। এ
ধরতনর কথা ককান মুসরেম বা সু স্থমরস্তষ্ক বযরি বেতে পাতর না।
ককননা, য্ারা অসৎভাতব ষড়য্ন্ত্র কতর, ককৌশে কতর, কধাঁকা কদে
শুধু মাত্র োতদর রবরনমে ও শারস্তর কিতত্র আল্লাহ রনতজতক এসব
কতমণ আখযারেে কতরতেন। আর এরি জানা কথা কয্, ইনসাে ও
নযােপরাের্োর সাতথ এ কাজগুতোর শারস্ত কদওো সৃ রষ্টর জনযই
একরি উত্তম গুর্। মহাজ্ঞানী, নযােরবচারক ও প্রজ্ঞামে স্রষ্টার জনয
এ কাজ েতব আরও কে কশ্রি !
মহান আল্লাহর “আ‘ো” (সতবণা্) নামরি য্া য্া অন্তভুি
ণ কতর
প্রশ্ন: আল্লাহর নাম ( أىلعউ্) “আ‘ো” ও এর সমাথণক য্াতহর
(সতবণা্), কাতহর (উ্েম পরাভূ েকারী) ও মুো‘আেী (সতবণা্)
ইেযারদ নামগুতো কী কী অথণ অন্তভুণি কতর?
উত্তর: আল্লাহর ‘আ‘ো’ (সতবণা্) নামরি এর কথতক রনেণে গুর্তক
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অন্তভুণি কতর। আর ো হতে ‘উ্োর’ সারবণক অথণ আল্লাহর
জনয সাবযস্ত করা:
[প্রথমে,] রেরন আরতশর উপতর উ্ অবস্থাতন— সমগ্র সৃ রষ্টর
উপতর, োতদর কথতক পৃথক, োতদর উপর রিক, োরা কয্
অবস্থাে আতে ো সবই রেরন জাতনন, োঁর ইেম সবরকেু তক
পররতবষ্টন কতর আতে, োঁর রনকি োতদর ককাতনা রবষে কোপন
নে।
[রদ্বেীেে,] োঁর প্রোপ ও িমোে রেরন সতবণা্; োঁর ককাতনা
পরাস্তকারী কনই, োঁর সাতথ রববাদকারী কনই, রবপরীতে দাঁড়াতনার
ককউ কনই এবাং োঁর ইো করাধ করার ককউ কনই। বরাং প্ররেরি
বস্তু আল্লাহর কশ্রিতত্বর সামতন অবনে, োঁর পরাক্রমোর সামতন
হীন, োঁর বড়তত্বর সামতন রবনেী, োঁর রনেন্ত্রর্ ও িমোর অধীন;
োঁর রনেন্ত্রর্ কথতক মুি হওোর ককাতনা পথ কনই।
[েৃেীেে,] োঁর শান-শওকে ও ময্ণাদাে রেরন সতবণা্। পুর্ণোর
য্ে গুর্ আতে, ো সবই োর জনয সাবযস্ত, আর অপুর্ণোর য্ে
প্রকার আতে, সব কথতক রেরন মুি; রেরন পরাক্রমশােী ও
সম্মারনে; বরকেমে ও মহান।
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উরল্লরখে সব অথণই ‘আল্লাহ সতবণা্’ কথারির জনয আবশযকীে ও
জরুরর; একরি অথণ অপর অথণ কথতক ককানভাতবই আোদা হতে
পাতর না।
কুরআন কথতক আল্লাহর অবস্থানেে সতবণা্োর প্রমার্
প্রশ্ন: আল্লাহ অবস্থানেেভাতব সতবণা্— কুরআন কথতক এর প্রমার্
কী?
উত্তর: এ রবষতের উপর সু স্পষ্ট প্রমার্ অসাংখয ও অেরর্ে। োর
রকেু হতো উতল্লরখে নামগুতো এবাং কয্গুতো এর অনু রূপ
অথণতবাধক। অনয প্রমার্ হতে আল্লাহ ো‘আোর বার্ী:
َ َ َّ َ ه
َٰ َع ٱل َعرش ٱس َت َو
]٦ : ﴾ [طه٥ ى
﴿ ٱلرحمَٰن
“পরম করুর্ামে আরতশর ওপর উতেতেন।” [সূ রা ত্বা-হা, আোে:
৫] এ আোেরি কুরআতনর সােরি জােোে বরর্ণে58।
আতরকরি প্রমার্ আল্লাহ ো‘আোর বার্ী:
﴿ َءأَم ه
َّ نتم َّمن ف
]٥٥ :ٱلس َماء ﴾ [امللك
58

সূ রা আে-আ‘রাে: ৫৪; সূ রা ইউনু স: ৩; সূ রা রা‘দ: ২; সূ রা ত্বাহা: ৫; সূ রা
আে-েুরকান: ৫৮; সূ রা আস-সাজদাহ: ৪ এবাং সূ রা আে-হাদীদ: ৪।
[সম্পাদক]
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“কোমরা আসমাতন রয্রন আতেন োর কথতক রনরাপদ হতে কেে?”
[সূ রা মুেুক, আোে: ১৬]
আতরকরি হতে, আল্লাহ বতেন:
َ
َ ََ ه
]٦٤ :﴿ َيافون َر َّب ههم من فوقهم ﴾ [انلحل
“োরা োতদর উপরস্থ রবতক ভে কতর।”। [সূ রা নাহাে, আোে:
৫০]
আরও প্রমার্:
َ
َّ ه
َّ ﴿ إ َِله يَص َع هد ٱل ََك هم
ٱلطي ه
]٥٤ :ب َوٱل َع َمل ٱلصَٰل هح يَرف هع هه اۥ ﴾ [فاطر
“োঁরই পাতন উরত্থে হে ভাে কথা, আর কনক আমে— রেরন ো
উন্নীে কতরন।” [সূ রা োতের, আোে: ১০]
আরও প্রমার্:
َ َ ه ه َ َ َ ه َ ُّ ه
َ
َ َ َ
َ َ
َٰٓ ﴿ تعرج ٱلم
﴾ ٤ ي ألف َس َنة
وح إِله ف يَوم َكن مق َد هارههۥ َخس
لئكة وٱلر
]٠ :[املعارج
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“কেতরশোের্ ও রূহ এমন এক রদতন আল্লাহর পাতন ঊবণোমী
হে, য্ার পররমার্ পঞ্চাশ হাজার বের।” [সূ রা মা‘আতরজ, আোে:
৪]
অনয প্রমার্, আল্লাহ ো‘আো বতেন:
َ َ
َّ ﴿ يه َدب هر ٱۡلَم َر م َن
]٦ : ﴾ [السجدة٥ ٱلس َماء إل ٱۡلۡرض
“রেরন পররচােনা কতরন সমুদে রবষে আসমান কথতক য্মীতন।”
[সূ রা কসজদাহ, আোে: ৫]
আতরকরি প্রমার্: আল্লাহ বতেন,
َ َ
َ
َٰٓ َ ﴿ َيَٰع
]٦٦ : ﴾ [ال عمران٥٥ يس إن هم َت َوفيك َو َراف هعك إ َّل
“কহ ঈসা! আরম কোমাতক পররগ্রহর্ করব এবাং কোমাতক আমার
রনকি উরেতে কনব।” [সূ রা আতে ইমরান, আোে: ৫৫] এোড়াও
আরও বহু প্রমার্ রতেতে।
হারদস কথতক আল্লাহর অবস্থানেে সতবণা্োর প্রমার্
প্রশ্ন: আল্লাহ অবস্থানেেভাতব সতবণা্— হারদস কথতক এর প্রমার্
কী?
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উত্তর: এ রবষতের উপর হারদস কথতক অসাংখয ও অেরর্ে প্রমার্
আতে।
এক. রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম কথতক বরর্ণে
আও‘আে এর হাদীতস এতসতে:
» «والعرش فوق ذلك واهلل فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه
“োর উপর রতেতে আরশ; আর আল্লাহ ো‘আো আরতশর উপর
রতেতেন। রেরন জাতনন য্ার উপর কোমরা আে।”59
দু ই. বনী কুরাইয্ার ঘিনাে সা‘আদ রারদোল্লাহু ‘আনহুতক েিয
কতর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
""لقد حكمت فيهم ِبكم امللك من فوق سبعة أرقعة
“েুরম োতদর রবষতে সপ্ত-আসমাতনর উপতর অবরস্থে বাদশাহর
োেসাোই কতরে।”60

59

আবু দাঊদ: ২৭২৪; রেররময্ী: ৩৩২০; ইবন খুয্াইমাহ, আে-োওহীদ: ৬৮।
হাদীসরির সনদ খুবই দু বণে।

60

সীরােু ইবন রহশাম: ৩/২৫৯; ত্বাহাবী: শারহু মুশরকেু ে আোর, ১৫/২৪৭;
শারহু মা‘আরনে আোর, ৩/২১৬।
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রেন. দাসীর প্ররে রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাতমর প্রশ্ন
রেে,
» « أين اهلل »قالت يف السماء قال« اعتقها فإنها مؤمنة
“আল্লাহ ককাথাে?” কস বেে, “আল্লাহ আসমাতন।” েখন রেরন
বেতেন, “েুরম োতক আয্াদ কর, কারর্ কস ঈমানদার কমতে।”61
চার. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইরহ ওোসাল্লাতমর রমরাতজর হারদসসমূ হ।
পাঁচ. কেতরশোতদর আসা-য্াওোর হারদতস রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
« ثم يعرج اذلين باتوا فيكم فيسأهلم وهو أعلم بهم » احلديث
“োরপর কয্সব কেতরশো কোমাতদর সাতথ রারত্র য্াপন কতরতে
োরা উপতরর রদতক চতে য্াে। োরপর আল্লাহ োতদর রনকি
কোমাতদর সম্পতকণ রজজ্ঞাসা কতরন, অথচ রেরন কোমাতদর রবষতে
সবণজ্ঞ...” হাদীতসর কশষ পয্ণন্ত62।

61

মুসরেম, হাদীস নাং-৫৩৭।

62

বু খারী, ৫৫৫, ৩২২৩; মুসরেম: ৬৩২।
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েে, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর বার্ী, রেরন
বতেন,
»«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب وال يصعد إىل اهلل إال الطيب
احلديث
“কয্ বযরি হাোে রুরজ হতে একরি কখজুতরর সমান দান কতর—
আর আল্লাহর রনকি একমাত্র পরবত্র বস্তুই উতে থাতক....”
হাদীতসর কশষ পয্ণন্ত63।
সাে. রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম ওহীর হারদতস
বতেন,
«إذا قىض اهلل األمر يف السماء رضبت املالئكة بأجنحتها خضعانا لقوهل

كأنه سلسلة ىلع صفوان» احلديث

“আল্লাহ ো‘আো য্খন আসমাতন ককাতনা োেসাো কতরন,

63

বু খারী: ৭৪৩০, ১৪১০; মুসরেম: ১০১৪। বারক অাংতশর অনু বাদ হতে: “...
আল্লাহ ো‘আো কস দানতক োঁর ডান হাতে গ্রহর্ কতরন, অেিঃপর এতক
বড় কতরন, কয্ভাতব কোমাতদর ককউ োর কঘাড়ার বা্াতক বড় কতর,
এমনরক কখজুররি পাহাতড়র মতো হতে য্াে।”
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কেতরশোরা োতদর ডানাসমূ হ আনু েেয স্বরূপ রবনতের সাতথ
কমতে কদে োঁর বার্ীর জনয; কয্ন ো মসৃ র্ পাথতর রশকতের
আঘাে...” হাদীসরির কশষ পয্ণন্ত64।
এ োড়া আরও বহু হারদস রতেতে। একমাত্র ‘জাহরমো সম্প্রদাে’65
বযেীে সকে সৃ রষ্টই রবষেরিতক স্বীকার কতর।
আল্লাহর আরতশর উপর উো সাংক্রান্ত মাসআো
প্রশ্ন: আল্লাহর আরতশর উপর উো সম্পতকণ আমাতদর পূ বণবেণী
সৎকমণশীে (সাোে সাতেহীন) দ্বীতনর ইমামের্ কী বতেতেন?
উত্তর: আমাতদর সাোতে সাতেহীনের্ (আল্লাহ ো‘আো োতদরতক
রহমে করুন) সবাই বতেন, ইতস্তওো বা আরতশর উপতর উো
অজানা নে, আর এর পদ্ধরে কবাধেময নে। আর এর প্ররে ঈমান
আনা ওোরজব, রকন্তু এ রবষতে রজজ্ঞাসা করা রবদ‘আে। ররসাোে
64
65

বু খারী: ৪৭০১, ৪৮০০।
জাহরমো সম্প্রদাে বেতে জাহম ইবন সােওোন নামক এক বযরির
অনু সারীতদর বু ঝাে। োরা আল্লাহর নাম ও গুর্াবরেতক অস্বীকার কতর,
োক্বদীরতক অস্বীকার কতর এবাং আতখরাতের অতনক োতেবী রবষেও
অস্বীকার কতর। মুসরেম উম্মতের অরধকাাংশ আতেম োতদরতক ইসোরম
রেকণার বরহভূ ণে দে রহতসতব ের্য কতরন। [সম্পাদক]
133

ও বার্ী আল্লাহর পি হতে আতস, রাসূ তের দারেত্ব হতে
কপৌঁোতনা, আর আমাতদর কেণবয ো রবশ্বাস করা ও কমতন কনওো।
আল্লাহ নাম ও রসোে সম্পরকণে য্াবেীে কুরআতনর আোে ও
হারদতসর রবষতে সাোতে সাতেহীতনর কথা এরূপই:
ه
]٢ :﴿ ك من عند َرب َناه ﴾ [ال عمران
“সবই আমাতদর প্রভুর পি হতে” [সূ রা আতে ইমরান, আোে: ৭]
َّ َ
َ
َّ
]٦٧ : ﴾ [ال عمران٥٢ ﴿ ۞ َء َام َّنا بٱّلل َوٱش َهد بأنا همسل همون
“আমরা আল্লাহর প্ররে ঈমান এতনরে, আর েুরম সািী থাক কয্,
রনশ্চে আমরা মুসরেম” [সূ রা আতে ইমরান, আোে: ৫২]
আল্লাহ প্রোপ ও িমোে সতবণা্— কুরআন কথতক এর প্রমার্
প্রশ্ন: কুরআন কথতক আল্লাহ ো‘আোর প্রোপ ও িমোে সতবণা্
হওোর প্রমার্ কী?
উত্তর: এর প্রমার্ অতনক। কয্মন, আল্লাহ ো‘আোর বার্ী:
َ يم
ٱۡلب ه
ٱۡلك ه
َ ﴿ َو هه َو ٱل َقاه هر فَو َق ع َبادهۦ َو هه َو
]٥٣ : ﴾ [االنعام١٨ ي
ا
“আর রেরনই োঁর বান্দাতদর উপর প্রোপশােী; আর রেরন
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প্রজ্ঞামে, সমযক অবরহে।” [সূ রা আনআম, আোে: ১৮] এ
আোেরিতে আল্লাহর প্রোপ ও িমোর উ্ো এবাং অবস্থানেে
উ্ো উভেরিই অন্তভুণি।
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন:
َ ﴿ هسب
حَٰ َن ههۥ هه َو َّ ه
ٱّلل ٱل َوَٰح هد ٱل َق َّه ه
]٠ : ﴾ [الزمر٤ ار
“রেরন পরবত্র মহান! রেরনই আল্লাহ, রেরন এক, প্রবে-পরাক্রান্ত।”
[সূ রা য্ু মার, আোে: ৭]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন:
َ
َّ
ه
]٥٥ : ﴾ [اغفر١٦ ﴿ ل َمن ٱل هملك ٱِلَو َم ّلل ٱل َوَٰحد ٱلق َّهار
“আজ রাজত্ব কার?! প্রবে-প্রোপশােী এক আল্লাহর!” [সূ রা
োতের, আোে: ১৬]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন:
﴿ قهل إ َّن َما َأنَا همنذر َو َما من إ َلَٰه إ َّّل َّ ه
ٱّلل ٱل َوَٰح هد ٱل َق َّه ه
]٥٦ : ﴾ [ص٦٥ ار
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“বেু ন, ‘আরম কো একজন সেকণকারী মাত্র। আর আল্লাহ োড়া
আর ককান (সেয) ইোহ কনই, রয্রন এক, প্রবে প্রোপশােী’।”
[সূ রা সাদ, আোে: ৬৫] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন:
ه
َّ ه
َ
]٦٥ :﴿ َّما من دٓابَّة إّل ه َو َءاخذ ب َناص َيت َها ا﴾ [هود
অথণাৎ “প্ররেরি রবচরর্শীে প্রার্ীরই রেরন পূ র্-ণ রনেন্ত্রর্কারী।”
[সূ রা হুদ, আোে: ৫৬] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন:
ََ ه َ َ ه
َّ نف هذوا من أَق َطار
َ َ ﴿ َي َٰ َمع
ٱلس َمَٰ َوَٰت
ّش ٱۡلن َوٱۡلنس إن ٱستطعتم أن ت
َ
َّ َ َ ه ه َ َ ه ه
]٨٨ : ﴾ [الرمحن٣٣ َوٱۡلۡرض فٱنفذ اوا ّل تنفذون إّل ب هسل َطَٰن
“কহ রজ্বন ও মানবজারে! য্রদ কোমরা আসমানসমূ হ ও য্মীতনর
সীমানা কথতক কবর হতে পার, োহতে কবর হও। রকন্তু কোমরা কো
(আল্লাহর কদো) শরি োড়া কবর হতে পারতব না।” [সূ রা রহমান,
আোে: ৩৩] ইেযারদ আোেসমূ হ।
হারদস কথতক আল্লাহ ো‘আোর প্রোপ ও িমোে সতবণা্োর
প্রমার্
প্রশ্ন: হারদস কথতক আল্লাহ ো‘আোর প্রোপ ও িমোে
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সতবণা্োর প্রমার্?
উত্তর: এ রবষতে একারধক দেীে রতেতে। কয্মন, রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর বার্ী:

» « أعوذ بك من رش لك دابة أنت آخذ بناصيتها

“আরম কোমার কাতে আশ্রে চারে এমন সব জীব-জন্তুর অরনষ্টো
66
কথতক, েুরম য্ার কপাে ধরার অরধকারী।”

রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,

« امهلل إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصييت بيدك ماض يف حكمك

عدل يف قضاؤك »احلديث

“কহ আল্লাহ! আরম কোমার বান্দা, কোমার বান্দার কেতে, কোমার
বাঁরদর কেতে; আমার মাথার সম্মু খভাে কোমার হাতে, আমার
রবষতে কোমার রবধান প্রতয্াজয, আমার কিতত্র কোমার রসদ্ধান্ত
ইনসােপূ র্ণ...” হাদীতসর কশষ পয্ণন্ত67।
অনু রূপভাতব রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাতমর বার্ী:

» « إنك تقيض وال يقىض عليك إنه ال يذل من وايت وال يعز من اعديت

“রনশ্চে আপরন েেসাো কতরন, আপনার উপর েেসাো করা
য্াে না। আপরন য্ার অরভভাবকত্ব গ্রহর্ কতরতেন, কস অপমারনে

66

মুসরেম: ২৭১৩।

67

মুসনাদ আহমাদ, ১/৩৯১, ৪৫২।
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হে না, আর য্ার শত্রুো কতরন, কস সম্মারনে হে না। ”
এ োড়াও আরও অতনক হারদস রতেতে।
শান-শওকে ও ময্ণাদাে আল্লাহ সতবণা্ হওোর প্রমার্
প্রশ্নিঃ শান-শওকে ও ময্ণাদাে আল্লাহ সতবণা্ হওোর প্রমার্ কী?
আর আল্লাহ কথতক ককান রবষেগুতো রনতষধ করা ওোরজব?
উত্তর: কজতন রাখতব কয্, শান-শওকে ও ময্ণাদাে আল্লাহ সতবণা্
হওোর রবষেরি আল্লাহর নাম ‘আে-কুেূ স’ (মহাপরবত্র), ‘আসসাোম’ (সারবণক শারন্ত), ‘আে-কাবীর’ (সবণবৃহৎ), ‘আে-মুো‘আে’
(সতবণা্) এবাং এ জােীে অতথণর অনযানয নাতমর অন্তভুণি।
অনু রূপভাতব আল্লাহর য্াবেীে পূ র্ণ গুর্সমূ হ ও িমো-প্ররেপরত্ত
বর্ণনামূ েক সকে প্রশাংসাই এ উ্ শান-শওকে ও ময্ণাদার উপর
প্রমার্বহ। সু েরাাং রেরন োঁর এককতত্ব এেই মহান কয্ অনয
কারও পতি োঁর কসিার বা কসিার অাংশরবতশতষর মারেকানা দাবী
করা, অথবা োঁর ককাতনা সাহায্যকারী থাকা, অথবা পৃিতপাষক বা
োঁর অনু মরে বযেীে ককাতনা সু পাররশকারী থাকা, অথবা োঁর
উপর কাউতক আশ্রে কদো কথতক রেরন সম্পূ র্ণ উতবণ।
68

আবু দাউদ: ১৪২৫, ১৪২৬; রেররময্ী: ৪৬৪; ইবন মাজাহ: ১১৭৮।
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অনু রূপভাতব রেরন োঁর বড়ত্ব, অহাংকার, িমো ও প্ররেপরত্ততে
এেই মহান কয্ োঁর ককাতনা রবতরাধী পি, োঁতক পরাস্তকারী,
অথবা হীনোবশে োর জনয ককাতনা বন্ধু বা সাহায্যকারী কনই।
েদ্রূপ রেরন োঁর অমুখাতপিীোে এেই মহান কয্, োঁর ককাতনা
সগীনী, সন্তান, রপো, সমকি বা সমপয্ণাতের ককউ কনই।
একইভাতব রেরন োঁর জীবন, সবণসত্তার ধারক, িমোর রদক
কথতক এেই পররপূ র্ণ কয্, রেরন মৃেুয, েন্দ্রা, ঘুম, শ্রারন্ত, অপারেো
কথতক সম্পূ র্ণ মুি ও সতবণা্। রেরন োঁর জ্ঞাতন এেই পররপূ র্ণ
কয্, অসাবধানো ও ভুে-ভ্রারন্ত রকাংবা আসমান ও য্মীতনর ককাতনা
সামানযেম কর্া পররমার্ রকেু র জ্ঞান োঁর জ্ঞাতনর আওো কথতক
কবর হওোর বযাপাতর রেরন মহান ও সতবণা্। রেরন োঁর কহকমেপ্রজ্ঞা ও প্রশাংসাে এেই পররপূ র্ণ কয্, ককাতনা রকেু কবহুদা সৃ রষ্ট
করা এবাং সৃ রষ্টতক ককাতনা প্রকার রনতদণশ, রনতষধ, পুনরুত্থান রকাংবা
প্ররেেে প্রদান না কতর এমরন কেতড় কদো কথতক রেরন সতবণা্ ও
মহান। রেরন োঁর পূ র্ণ ইনসাতের কারতর্ কাউতক শররষা পররমার্
অেযাচার করা বা োতদর কনক আমতের সামানযেম রকেু ও নষ্ট
করা কথতক সতব্বণা্ ও মহান। রেরন োঁর পূ র্ণ অভাবমুরিোর
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কারতর্ োঁতক খাওোতনা হতব অথবা োঁতক রররয্ক প্রদান করা
হতব, অথবা ককাতনা রকেু তে অতনযর মুখাতপিী হওো কথতক সম্পূ র্ণ
উঁচুতে রতেতেন। রেরন োঁর য্াবেীে গুর্ কয্গুতো দ্বারা রেরন
রনতজতক গুর্ারেে কতরতেন এবাং োঁতক োঁর রাসূ ে গুর্ারেে
কতরতেন কসগুতো গুর্মুি করা বা অনযরকেু র মে হওো কথতক
সতবণা্। আর রেরন োঁর উেু রহোে, রবুরবোে এবাং োঁর মহান
নাম ও গুতর্র রবতরাধী য্াবেীে রবষে কথতক সম্পূ র্ণভাতব োঁর
প্রশাংসাসহ পরবত্র, সম্মারনে ও মহান, বরকেমে ও সু উ্।
َ
َّ َع ف
ٱۡلك ه
ٱلس َمَٰ َوَٰت َوٱۡلَۡرض َو هه َو ٱل َعز ه
َ يز
َٰ َ ﴿ َو َ هَل ٱل َم َث هل ٱۡل
: ﴾ [الروم٢٧ يم
]٧٢
“রনশ্চে আসমানসমূ হ ও য্মীতন সতবণা্ গুর্াগুন োঁরই; এবাং
রেরনই পরাক্রমশােী, রহকমেওোো।”
আর এ রবষতে কুরআন ও সু ন্নাহ কথতক ওহীর ভাষযসমূ হ সবণজন
রবরদে ও সু পরররচে, কসগুতোর সাংখযাও অতনক ও সু খযাে।
আল্লাহর সু ন্দরেম নামসমূ হ সম্পতকণ রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম এর বার্ী ‘কয্ বযরি এ গুতোতক ‘ইহসা’
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করতব কস জান্নাতে প্রতবশ করতব’ এ কথার বযাখযা:
প্রশ্ন: আল্লাহর সু ন্দর নামসমূ হ সম্পতকণ রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম এর বার্ী; কয্ বযরি এ গুতোতক ‘ইহসা’
করতব কস জান্নাতে প্রতবশ করতব। এ কথার বযাখযা কী?
উত্তর: আতেমের্ এ হারদতসর অতনক বযাখযা কতরতেন।
এক. এ নামগুতো কহেয্ করা, এগুতো দ্বারা আল্লাহর কাতে
কদা‘আ করা ও আল্লাহর প্রশাংসা করা।
দু ই. কয্ সব নাতমর মতধয অনু করর্-অনু সরর্ করার অবকাশ
আতে, োতে অনু সরর্-অনু করর্ করা। েখন একজন বান্দা
রনতজতক ঐ সব নাতমর গুতর্ গুর্ারেে হওোর কচষ্টা চাোতব।
কয্মন, রাহীম (দোবান) ও করীম (দানবীর)। আর কয্ সব নাম
আল্লাহর

সাতথ

সু রনরদণষ্ট

কয্মন,

জাব্বার

(বাধযকারী,

পূ র্ণোপ্রদানকারী) ‘আয্ীম (মহান) মুোকারব্বর (অহাংকারকারী)
ইেযারদ এসব নাতমর কিতত্র বান্দার করর্ীে হে, কসগুতোর
স্বীকৃরে কদো, কসগুতোর প্ররে অনু েেয প্রকাশ করা বা রবনেী
হওো এবাং এ নামগুতোর ককাতনারি রনতজর জনয দাবী না করা।
আর কয্ সব নাতমর মতধয ভাতো ওোদা আতে, কয্মন োেুর
(িমাশীে), শাকুর (তশাকরগুয্ার), ‘আেুউ (পাপ-কমাচনকারী),
রা’উে (অেযন্ত দোদ্রণ), হােীম (সরহষ্ণু), জাওোদ (দানশীে),
কারীম (দানবীর), কস সব নাতমর কিতত্র করর্ীে হে, আশা ও
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আকাঙ্ক্ষার মাতঝ অবস্থান করা। আর কয্সব নাতমর মতধয ভে বা
হুমরক রতেতে কয্মন, ‘আয্ীয্ু ন য্ু নরেকাম’ (মহাপরাক্রমশােী
প্ররেতশাধগ্রহর্কারী),

শাদীদু ে

ইকাব

(কতোর

শারস্তদাো),

সারী‘উে রহসাব (দ্রুে রহতসবগ্রহর্কারী), কসসব নাতমর কিতত্র
করর্ীে হতো ভে ও ভীরের মাতঝ অবস্থান করা।
রেন. বান্দা কেৃণক এ নাম-গুর্গুতো ভাতোভাতব প্রেযি করা,
কসগুতোতক য্থায্থভাতব কচনা ও কসগুতোর দ্বারা য্থায্থ ইবাদে
করার মাধযতম কসগুতোর হক্ব আদাে করা। কয্মন, কয্ ককউ
আল্লাহ কেৃণক োঁর সৃ রষ্টর উঁচুতে থাকা, োতদর উপতর োঁর
অবস্থান, োঁর আরতশর উপর উো, োতদর কথতক পৃথক অবস্থাে
থাকার পাশাপারশ োতদরতক জ্ঞান ও িমোে পররতবষ্টন কতর
রাখা ইেযারদ সরেকভাতব উপেরি করতব, কস এ-গুর্ অনু সাতর
আল্লাহর ইবাদে এমনভাতব করতব কয্, োর অন্তর োঁর প্ররে
মুখাতপিী হতব, োঁর রদতক উৎসাররে হতব, োঁর প্ররেই আতবদন
করতব, োঁর সামতন মাথা নীচু কতর দাঁরড়তে থাকতব, কয্ভাতব
পরাক্রমশােী বাদশাহর সামতন হীন এক দাস দাঁড়াে। েখন কস
অনু ভব করতব কয্, োর কথা ও কাজ আল্লাহর কাতে উতে ও োঁর
কাতে কপশ করা হে, োই োতক অপদস্থ করতব ও োঁরসতে কদতব
এমন কথা ও কাজ আল্লাহর কাতে উেতে কেতে কস েজ্জা পাতব।
আর কস প্রেযি করতব প্রতেযক মুহূতেণ জেতের রবরভন্ন প্রাতন্ত
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রবরভন্ন প্রকার রনেন্ত্রর্ ও কেৃণত্ব রনতে ইোহী রনতদণশ ও েরমাতনর
অবেরর্; কয্গুতো মৃেুযদান ও জীরবেকরর্, সম্মারনেকরর্ ও
অপমারনেকরর্, উঁচু করা ও নীচু করা, দান করা ও না করা,
রবপদ দূ র করা ও কপ্ররর্ করা, মানু তষর মাতঝ (সু খ-দু িঃতখর)
রদনগুতোর আবেণন ঘিাতনা প্রভৃরে কেৃণত্ব রনতে অবেীর্ণ হে োঁর
রাজতত্ব, কয্ রাজতত্ব শুধু োঁরই কেৃণত্ব ও রনেন্ত্রর্ আতে।

োঁর

ইোমতো শুধু োঁর েরমানই এখাতন কায্ণকর—
َ َ
َ
ه
َ َ
َ َ
َّ ﴿ يه َدب هر ٱۡلَم َر م َن
ٱلس َماء إل ٱۡلۡرض ث َّم َيع هر هج إِله ف يَوم َكن مق َد هارههۥ ألف
َ
َ
]٦ : ﴾ [السجدة٥ َس َنة م َّما ت هع ُّدون

“রেরন আসমান কথতক য্মীন পয্ণন্ত সমুদে রবষে পররচােনা
কতরন, োরপর সব রকেু ই োঁর সমীতপ উরত্থে হতব এমন এক
রদতন য্ার পররমার্ হতব কোমাতদর ের্না অনু সাতর হাজার বের”।
[সূ রা আস-সাজদাহ: ৫]
কয্ বযরি কজতন ও ইবাদে কতর এই দৃ তশযর হক্ব য্থায্থভাতব
আদাে করতব, কস োঁর রবতক রনতে য্তথষ্ট হতব এবাং রেরন োঁর
জনয য্তথষ্ট হতবন।
অনু রূপভাতব কয্ বযরি োঁর সবণবযাপী জ্ঞান, শ্রবর্, দৃ রষ্ট, জীবন,
সবণসত্তার ধারকো ইেযারদর দৃ শয য্থায্থভাতব অবতোকন করতব,
(োরও একই অবস্থা হতব)। আর এই দৃ শয কদখার কসৌভােয
ককবে অগ্রোমী তনকিযপ্রাপ্ত বযরিতদরই হে।
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আল্লাহর নাম ও গুতর্র কিতত্র োওহীতদর পররপন্থী রবষে
প্রশ্ন: আল্লাহর নাম ও গুতর্র কিতত্র োওহীতদর পররপন্থী রবষে
কী?
উত্তর: আল্লাহর নাম ও গুতর্র কিতত্র োওহীতদর পররপন্থী রবষে
হে, আল্লাহ নাম, গুর্ ও আোেসমূ তহ বক্রো অবেবন। আর এ
বক্রো অবেবন রেন প্রকাতর হতে থাতক:
প্রথমে: মুশররকতদর বক্রো; য্ারা আল্লাহর নামসমূ হতক প্রকৃে
অথণ কথতক রেররতে অনয অতথণ রনতে য্াে এবাং কসগুতো দ্বারা োরা
োতদর মূ রেণগুতোর নাম রাতখ। েতে োরা এর মতধয বাড়াে এবাং
কমাে। োরা ইোহ কথতক ‘োে’, আয্ীয্ কথতক ‘উযয্া’, আর
মান্নান কথতক ‘মানাে’ নাতম োতদর মূ রেণসমূ তহর নাম করতখরেে।
রদ্বেীেে: ‘মুশারব্বহা’ বা সাদৃ শয স্থাপনকারীতদর বক্রো; োরা
আল্লাহর গুর্সমূ তহর ‘আকৃরে’ সাবযস্ত কতর এবাং আল্লাহর
গুর্সমূ হতক োঁর সৃ রষ্টর গুতর্র সাতথ সাদৃ শয কতর। োতদর এ
বক্রো

মুশররকতদর

বক্রোর

রবপরীে;

মুশররকরা

সৃ রষ্টতক

সৃ রষ্টকুতের রতবর সমান কতর রদতেতে আর এরা আল্লাহতক োঁর
সৃ ষ্ট ককাতনা কদতহর মতো কতর রদতেতে এবাং োঁতক োঁর সৃ রষ্টর
সদৃ শ কতরতে। আল্লাহ ো কথতক উ্ ও পরবত্র।
েৃেীেে: ‘মু‘আরত্তো’ বা অকায্ণকরকারী ও অস্বীকারকারীতদর
বক্রো: োরা আবার দু ই প্রকার—
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এক, য্ারা আল্লাহর জনয নামসমূ তহর শব্দগুতো সাবযস্ত কতর, রকন্তু
শতব্দর অন্তেণে পূ র্ণোর গুর্সমূ হতক অস্বীকার কতর। োরা বতে:
রেরন ‘রহমান’ ও ‘রারহম’ (দোবান), রকন্তু োর ককাতনা ‘রহমে’
(দো) কনই, রেরন ‘আেীম’ (সবণজ্ঞ) রকন্তু োর ককাতনা ‘ইেম’
(জ্ঞান) কনই, রেরম ‘সামী’ (সবণতশ্রাো) ও ‘বাসীর’ (সবণদ্রষ্টা) রকন্তু
োর ককান ‘স্রবর্’ ও ‘কর্ণ’ কনই ইেযারদ।
দু ই, োরা আল্লাহর য্াবেীে নাম ও য্া কসগুতোর অন্তভুণি কস সব
পুতরাপুররই অস্বীকার কতরতে, এমনরক োরা োতক শুধু এমন
নারস্তসূ চক গুর্ই বর্ণনা কতর থাতক য্ার না আতে ককাতনা নাম, না
আতে ককাতনা গুর্। (আল্লাহর ককাতনা নাম কনই এবাং ককাতনা
রসোে কনই।) আল্লাহ ো‘আো এ সব য্াতেমরা য্া বতে ো কথতক
বহু উতবণ।
َ
َ َ َ َ
َ
َّ ﴿ َّر ُّب
ٱلس َم َٰ َوَٰت َوٱۡلۡرض َو َما بَي َن هه َما فٱع هبدهه َوٱص َطب لع َبَٰ َدتهاۦ هل تعل هم هَلۥ
ٗ
]٥٦ : ﴾ [مريم٦٥ َسميا
“রেরন আসমানসমূ হ, য্মীন ও োতদর অন্তবণেণী য্া রকেু আতে, কস
সতবর রব। কাতজই োঁরই ‘ইবাদাে করুন এবাং োঁর ‘ইবাদাতে
তধয্ণশীে থাকুন । আপরন রক োঁর সমনামগুর্সম্পন্ন কাউতকও
জাতনন”। [সূ রা মারইোম: ৬৫]
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َّ ﴿لَي َس َكمثلهۦ ََشء َو هه َو
يع ٱۡلَص ه
ٱلسم ه
]٥٥ : ﴾ [الشورى١١ ي
“ককান রকেু ই োঁর সদৃ শ নে, রেরন সবণতশ্রাো, সবণদ্রষ্টা।” [সূ রা
শূ রা: ১১]
َ َ َ َ َ َه
َ ََ َ َ ه ََ ه ه
]٥٥٤ : ﴾ [طه١١٠ يطون بهۦ عل ٗما
ي أيديهم وما خلفهم وّل ُي
﴿ يعلم ما ب
“োতদর সম্মু তখ ও পশ্চাতে য্া রকেু আতে, ো রেরন অবেে, রকন্তু
োরা জ্ঞান দ্বারা োঁতক কবষ্টন করতে পাতর না।”। [সূ রা ত্বা-হা:
১১০]
োওহীতদর প্রকারগুতো একরি অপররির জনয বাধযোমূ েক
প্রশ্ন:

োওহীতদর

প্রকারগুতো

একরি

অপররির

জনয

কী

বাধযোমূ েক কয্ এর ককাতনা প্রকাতরর রবতরাধী রকেু হতে ো
অপরাপর প্রকারারদতকও রনরষদ্ধ কতর?
উত্তর: হযা, োওহীতদর প্রকারগুতো একরি অপররির জনয
বাধযোমূ েক। সু েরাাং য্রদ ককাতনা বযরি একরি প্রকাতরর মতধয
রশকণ কতর োহতে কস বাকীগুতোর মতধযও মুশররক বতে রবতবরচে
হতব। কয্মন- োইরুল্লাহতক ডাকা ও োর কাতে এমন রকেু চাওো
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য্ার িমো আল্লাহ োড়া আর কারও কাতে কনই। কারর্ আল্লাহতক
ডাকা ইবাদে বরাং ো ইবাদতের মূ ে-মেজ। সু েরাাং কসরিতক
োইরুল্লাহর রদতক রেরাতনা অবশযই ইবাদতের মতধয রশকণ।
অনু রূপভাতব োইরুল্লাহর রনকি ককাতনা উপকার চাওো বা িরে
দূ র করতে চাওো এ কথা রবশ্বাস কতর কস এ সতবর উপর িমো
রাতখ, এরি হতো আল্লাহর রুবুরবেযাতের সাতথ রশকণ করা। কারর্,
এতে কতর কস রবশ্বাস করে কয্ আল্লাহর রাজতত্ব অনয ককাতনা
পররচােনাকারী রতেতে। োোড়া কস েখনই োইরুল্লাহ বা আল্লাহ
োড়া অপর ককাতনা ইোহতক কডতকতে, য্খন কস এ কথা রবশ্বাস
কতরতে কয্ এ োইরুল্লাহ (য্াতক কস আল্লাহতক বাদ রদতে
কডতকতে) কস দূ র রকাংবা রনকি, কয্ ককাতনা সমে ও কয্তকাতনা
স্থান কথতক োর ডাক কশাতন এবাং কদতখ, আবার কখনও কখনও
োরা কসিা স্পষ্টভাতব বতেও থাতক। আর এিাই হতে আল্লাহর
নাম ও গুতর্র সাতথ রশকণ করা। ককননা কস োইরুল্লাহর (আল্লাহ
োড়া অনয কারও) জনয এমন সবণবযাপী শ্রবর্ সাবযস্ত করে, য্া
সকে শ্রুে রবষোরদতক পররতবষ্টন কতরতে, রনকি রকাংবা দূ তরর
ককাতনা রকেু ই কয্ন োর কাতে অপ্রকারশে থাকে না। সু েরাাং
োইরুল্লাহতক (আল্লাহ োড়া অনয কাউতক) ডাকার মাধযতম আল্লাহর
উেু রহেযাে েথা ইবাদতে কয্ রশকণ হতে থাতক, ো আল্লাহর
রুবুরবেযাে ও োঁর নাম ও গুর্সমূ তহর মতধয রশকণ করা আবশযক
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কতর কনে।
কেতরশোতদর প্ররে ঈমান আনার প্রমার্
প্রশ্ন: কুরআন ও হারদস কথতক কেতরশোতদর প্ররে ঈমান আনার
দরেে কী?
উত্তর: কুরআতন কেতরশোতদর প্ররে ঈমান আনার অতনক প্রমার্
আতে। কয্মন, আল্লাহ ো‘আোর বার্ী:
َ
َ
َ َ َ َ َٰٓ َ ه ه َ ه
]٦ :حون ِبَمد َربهم َويَس َتغف هرون ل َمن ف ٱۡلۡرض﴾ [الشورى
﴿وٱلملئكة يسب
“আর কেতরশোরা োতদর রতবর প্রশাংসাে োসবীহ পাে কতর
এবাং য্মীতন য্ারা আতে োতদর জনয িমা প্রাথণনা কতর।” [সূ রা
শুরা, আোে: ৫] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন:
َ
َ َهَ ه
َ َ َ َ َ َ َ َ ه
َ
َ ﴿ إ َّن َّٱَّل
حون ههۥ َو هَلۥ
بون عن ع َبادتهۦ ويسب
ين عند ربك ّل يستك

]٧٤٥ : ﴾ [االعراف٢٠٦ ۩َۤنوُدُجۡسَي

“রনশ্চে য্ারা কোমার রতবর রনকি আতে োরা োঁর ইবাদাতের
বযাপাতর অহঙ্কার কতর না এবাং োর োসবীহ পাে কতর; আর োঁর
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জনযই রসজদা কতর।” [সূ রা আরাে, আোে: ২০৬]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন:
َ َ َ
َ َٰٓ َ َ َ َّ ٗ َ َ َ َ ه
َ َّ يكى َٰ َل َفإ َّن
ٱّلل َع هدو
لئكتهۦ َو هر هسلهۦ َوجبيل وم
﴿ من َكن عدوا ّلل وم
َ
َ كَٰفر
]٣٣ : ﴾ [ابلقرة٩٨ ين
لل
“কয্ শত্রু হতব আল্লাহর, োঁর কেতরশোতদর, োঁর রাসূ েেতর্র,
রজবরীতের ও মীকাঈতের— েতব রনশ্চে আল্লাহ কারেরতদর
শত্রু।” [সূ রা বাকারাহ, আোে: ৯৮]
সু ন্নাে কথতক কেতরশোতদর প্ররে উপর ঈমান আনার প্রমার্
রজবরীে আোইরহসসাোম এর হাদীস ও অনযানয হারদতস পূ তবণই
অরেবারহে হতেতে। আর সহীহ মুসরেতম বরর্ণে কয্, আল্লাহ
ো‘আো োতদরতক নূ র কথতক সৃ রষ্ট কতরতেন।69 এোড়াও োতদর
রবষতে অতনক হারদস রতেতে।
কেতরশোতদর প্ররে ঈমান আনার অথণ
প্রশ্ন: কেতরশোতদর প্ররে ঈমান আনার অথণ কী?
69

মুসরেম, হাদীস নাং-২৯৯৬।
149

উত্তর: এ দৃ ঢ় রবশ্বাস করা কয্, কেতরশোতদর অরস্তত্ব রতেতে, আর
োরা আল্লাহর সৃ রষ্টকুতেরই এক প্রকার সৃ রষ্ট। োরা আল্লাহর দ্বারা
পররচারেে, রবরভন্ন কাতয্ণ রনতোরজে। আর োরা—
َ ه
َ
َ
َ ه
َ ه
َ
﴾ ٢٧  ّل يَسبقون ههۥ بٱلقول َوهم بأمرهۦ َيع َملون٢٦ ﴿ ع َباد ُّمك َر همون
]٧٢ ،٧٥ :[االنبياء
“সম্মারনে বান্দা; োরা োঁর আে বারড়তে ককান কথা বতে না।
আর োঁর রনতদণতশই কো োরা কাজ কতর।” [সূ রা আরবো,
আোে: ২৬, ২৭]
َ
َ ه
َّ َ ه َ َّ َ َ ه
]٥ : ﴾ [اتلحريم٦ ٱّلل َما أ َم َرهم َو َيف َعلون َما يهؤ َم هرون
﴿ ّل يعصون
“োরা আল্লাহ োতদরতক কয্ রনতদণশ রদতেতেন কস বযাপাতর অবাধয
হে না। আর োরা ো-ই কতর য্া োতদরতক আতদশ করা হে।”
[সূ রা োহরীম, আোে: ৬]
َ َ َ َّ َ َ َّ َ ه َ ه
َ ََ َ َ ه
َ َ َ َ َ ه
َ
ار ّل
 يسبحون ٱِلل وٱنله١٩ ِسون
بون عن ع َبادتهۦ وّل يستح
﴿ ّل يستك
َ َ هه
]٧٤ ،٥٣ : ﴾ [االنبياء٢٠ ۡتون
يف
“আর োঁর কাতে য্ারা আতে োরা অহঙ্কারবশে োঁর ইবাদাে
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হতে রবমুখ হে না এবাং ক্লারন্তও কবাধ কতর না। োরা রদন-রাে
োঁর োসবীহ পাে কতর, োরা রশরথেো কদখাে না;” [সূ রা
আরবো, আোে: ২৬, ২৭] আর োরা রবরিও হে না, ক্লান্তও হে
না।
দারেত্ব অনু য্ােী কেতরশোতদর প্রকার
প্রশ্ন: কেতরশোতদরতক আল্লাহ ো‘আো কয্ জনয সৃ রষ্ট কতরতেন
এবাং কয্ রবষতের দারেত্ব রদতেতেন কস অনু য্ােী োতদর রকেু
প্রকার কী?
উত্তর: দারেতত্বর রদক রবতবচনা কতর কেতরশোতদর প্রকার অতনক:
োতদর কারও দারেত্ব রাসূ েতদর প্ররে ওহীর বােণা কপৌঁোতনা। এ
দারেত্ব পােনকারী কেতরশো রজবরীে আোইরহস সাোম।
ককউ

আতেন

বৃ রষ্টর

দারেতত্ব।

রেরন

হতেন

রমকাইে

আোইরহসসাোম।
আবার কাউতক রশগার দারেত্ব কদো হতেতে। রেরন হতেন
ইসরারেে আোইরহসসাোম।
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কারও দারেত্ব মানু তষর রূহ কবজ করা। রেরন হতেন মাোকুে
মাওে ও োর সহতোয্ীরা।
কারও রতেতে বান্দার আমতের দারেত্ব। আর োরা হতেন আেরকরামুে কারেবূ ন (সম্মারনে কেখকবৃ ন্দ)।
কেক কেতরশো আতেন য্াতদর দারেত্ব বান্দাতক সামতন ও রপেন
কথতক কহোজে করা। োরা হতেন মু‘আরক্কবাে।
কারও দারেতত্ব রতেতে জান্নাে ও োর কনোমেসমূ হ। োরা হতেন,
ররদ্ওোন ও োর সহতয্ােীরা।
কেক কেতরশোর জাহান্নাম ও োর আয্াতবর দারেত্ব কদো
হতেতে। োরা হতেন, মাতেক ও োর সতগর য্াবারনো, য্াতদর
সরদার উরনশ জন।
আবার কাউতক কবতরর আয্াতবর দারেত্ব কদো হতেতে। োরা
হতেন, মুনকার ও নাকীর।
কেক কেতরশো আরশতক বহনকারী। আবার কেক হতেন,
কারূরবইেু ন।
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ককাতনা ককাতনা কেতরশোর দারেত্ব েতভণর নু ত্বোহ বা বীয্ণ কথতক
মানতবর আকৃরে-েেন ও োক্বদীর রেখন।
আবার কেক কেতরশো আতেন য্ারা বােেুে মা‘মুতর প্রতবশ
কতরন। এ ঘতর প্ররেরদন সত্তর হাজার কেতরশো প্রতবশ কতরন,
য্ারা পুনরাে রেতর আসতবন না।
কেক কেতরশো আতেন, য্ারা রয্কতরর মজরেসসমূ তহর কখাঁতজ
রবচরর্ কতর থাতকন।
কেক কেতরশো আতেন, য্ারা কাোরবরন্দ হতে দণ্ডােমান
থাতকন। য্ারা কখতনা পররশ্রান্ত হন না।
কেক কেতরশো

আতেন

য্ারা

সব সমে

রুকুকারী

ও

কসজদাকারী, কখতনা ো হতে উতেন না।
এগুতো োড়াও আরও অসাংখয কেতরশো আতে,
َ
َ َ َ ََ َ َه هه
َ ك إ َّّل هه َوا َو َما
َٰ ه إ َّّل ذك َر
]٨٥ : ﴾ [املدثر٣١ ى للبَّش
﴿ۚا وما يعلم جنود رب
“আর আপনার রতবর বারহনী সম্পতকণ রেরন োড়া ককউ জাতনন
না। আর এ কো মানু তষর জনয উপতদশমাত্র”। [সূ রা মুোতের,
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আোে: ৩১] কুরআন ও হারদস কথতক উতল্লরখে প্রকারসমূ তহর
দেীে প্রমার্ অরে পরররচে।
আল্লাহর রকোবসমূ তহর প্ররে ঈমান আনার প্রমার্
প্রশ্ন: আল্লাহর রকোবসমূ তহর প্ররে ঈমান আনার প্রমার্ কী?
আল্লাহর রকোবসমূ তহর প্ররে ঈমান আনার বহু প্রমার্ আতে।
কয্মন, আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ
َّ
َ يأ ُّي َها َّٱَّل
َٰ َ َ ٱّلل َو َر هسوَلۦ َوٱلك َتَٰب َّٱَّلي نَ َّز َل
َٰٓ ﴿
َع َر هسوَلۦ
ين َء َام هنوا َءام هنوا ب
َ
َّ
ََ
َ ه
َ
]٥٨٥ :﴾ [النساء... نزل من قبل ا
َوٱلكتَٰب ٱَّلي أ
“কহ মুরমনের্, কোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্ররে, োঁর রাসূ তের
প্ররে এবাং কস রকোতবর প্ররে য্া রেরন োঁর রাসূ তের উপর নারয্ে
কতরতেন এবাং কস রকোতবর প্ররে য্া রেরন পূ তবণ নারয্ে
কতরতেন।” [সূ রা রনসা, আোে: ১৩৬] আল্লাহ ো‘আো আরও
বতেন,
َ َ ه
َ َ ه
ه ه
َ َٰ َ
َّ
َ يل ِإَوس
َٰٓ ٱّلل َو َما أنزل إِل َنا َو َما أنزل إ
حَٰ َق
ه َم ِإَوسمع
ۧ َٰ ل إب َر
﴿ قولوا َء َام َّنا ب
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ه
ه
َ
َ
َ
َ َو َيع هق
َ يس َو َما أ
َ وب َوٱۡلس َباط َو َما أ
َٰ َ وت هم
َٰ َ وس َوع
وت ٱنلَّب ُّيون من َّربهم ّل
َ َ َ هَ ه
]٥٨٥ :ي أ َحد من ههم ﴾ [ابلقرة
نفرق ب
“কোমরা বে, ‘আমরা ঈমান এতনরে আল্লাহর উপর এবাং য্া
নারয্ে করা হতেতে আমাতদর উপর ও য্া নারয্ে করা হতেতে
ইবরাহীম, ইসমাঈে, ইসহাক, ইোকূব ও োতদর সন্তানতদর উপর,
আর য্া প্রদান করা হতেতে মূ সা ও ঈসাতক এবাং য্া প্রদান করা
হতেতে নবীের্তক োতদর রতবর পি হতে। আমরা োতদর কাতরা
মতধয োরেময করর না।” [সূ রা বাকারা, আোে: ১৩৬]
এ ধরতনর আোে আরও অতনক রতেতে। েতব এর জনয এ
আোেই য্তথষ্ট—
َ
نز َل َّ ه
﴿ َوقهل َء َام ه
َ َ نت ب َما أ
]٥٦ :ٱّلل من كتَٰب ﴾ [الشورى
“আর আপরন বেু ন, ‘আল্লাহ কয্ রকোবই নারয্ে কতরতেন, োর
প্ররে আরম ঈমান এতনরে’ ”। [সূ রা শূ রা, আোে: ১৫]
কুরআতন রক সব রকোতবর নাম আতে
প্রশ্ন: কুরআতন রক সব আসমারন রকোতবর নাম আতে?
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উত্তর: আল্লাহ ো‘আো কতেকরি রকোতবর নাম উতল্লখ কতরতেন।
য্থা, কুরআন, োওরাে, ইরঞ্জে, য্বুর, ইব্রাহীম আোইরহসসাোম
ও মুসা আোইরহসসাোম এর সহীোসমূ হ। অনযানয রকোব রেরন
সারবণকভাতব উতল্লখ কতরতেন। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
ٗ
َ َ َ َ َّ َ
ح ٱل َق ُّي ه
َ َٰك ٱلك َت
﴿ َّ ه
َ بب
ُّ َ ٱّلل َّل إ َل َٰ َه إ َّّل هه َو ٱل
ٱۡلق هم َصدقا ل َما
 نزل علي٢ وم
َ ه
َ
َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ
]٨ ،٧ : من قبل ﴾ [ال عمران٣ ٱِلو َرىَٰة َوٱۡلجنيل
بي يديه وأنزل
“আল্লাহ, রেরন োড়া ককান সেয ইোহ কনই, রেরন রচরঞ্জীব,
রচরপ্ররেরিে ধারক। রেরন আপনার উপর রকোব নারয্ে কতরতেন
য্থায্থভাতব, এর পূ তবণ য্া এতসতে োর সেযােনকারী রহতসতব।
আর নারয্ে কতরতেন োওরাে ও ইন্জীে, ইতোপূ তবণ” [সূ রা
আতে ইমরান, আোে: ২, ৩] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ ََ َ َ َ ه
ٗ ۥد َز هب
]٦٦ : ﴾ [االرساء٥٥ ورا
﴿وءاتينا داو
“আর আরম দাঊদতক য্বুর দান কতররে।” [সূ রা ইসরা, আোে:
৫৫ ] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ  ِإَوب َرَٰه٣٦ وس
َٰ َ ﴿ أم لَم يهنَ َّبأ ب َما ف هص هحف هم
َٰٓ َّ يم َّٱَّلي َو
،٨٥ : ﴾ [انلجم٣٧ ّف
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]٨٢
“নারক োতক জানাতনা হে রন য্া আতে মূ সার সহীোে, এবাং
ইবরাহীতমর (সহীোে), রয্রন (অগীকার) পূ র্ণ কতররেতেন।” [সূ রা
নজম, আোে: ৩৬, ৩৭] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ
َ َ َ َ َٰ َ
وم ٱنلَّ ه
َ ان ِلَ هق
َ َٱۡلي َنَٰت َوأ
َ ﴿ لَ َقد أر َسل َنا هر هسلَ َنا ب
اس
نزنلَا َم َع هه هم ٱلكتب وٱلمَي
]٧٦ :بٱلقسط ﴾ [احلديد
“রনশ্চে আরম আমার রাসূ েতদরতক স্পষ্ট প্রমার্ারদসহ পারেতেরে
এবাং োতদর সাতথ রকোব ও (নযাতের) মানদণ্ড নারয্ে কতররে,
য্াতে মানু ষ সু রবচার প্ররেিা কতর”। [সূ রা হাদীদ, আোে: ২৫]
আল্লাহ ো‘আো কয্সব রকোতবর নাম রবস্তাররে উতল্লখ কতরতেন,
কসগুতোর উপর রবস্তাররে ঈমান আনতে হতব। আর কয্সব রকোব
সাংতিতপ উতল্লখ কতরতেন, কসসব রকোতবর উপর সাংতিতপই
ঈমান আনা ওোরজব। সু েরাাং, এ রবষতে আমরা কস কথা-ই
বেব, কয্ কথা বোর জনয আল্লাহ ও োঁর রাসূ ে রনতদণশ
রদতেতেন—
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َ
نز َل َّ ه
﴿ َوقهل َء َام ه
َ َ نت ب َما أ
]٥٦ :ٱّلل من كتَٰب ﴾ [الشورى
“আর আপরন বেু ন, আল্লাহ কয্ রকোব নারয্ে কতরতেন, োর
প্ররে আরম ঈমান এতনরে”। [সূ রা শূ রা, আোে: ১৫]
রকোবসমূ তহর প্ররে ঈমান আনার অথণ
প্রশ্ন: আল্লাহর রকোবসমূ তহর প্ররে ঈমান আনার অথণ কী?
উত্তর: আল্লাহর রকোবসমূ তহর প্ররে ঈমান আনার অথণ এ কথা
দৃ ঢ় রবশ্বাস করা কয্, এ সব রকোব আল্লাহর পি হতে নারয্ে
করা হতেতে; আর আল্লাহ বাস্ততব কসগুতো বতেতেন। রকেু কথা
পদণার আড়াে কথতক ককাতনা কেতরশো-দূ তের মাধযম োড়াই োঁর
কাে কথতক কশানা কেতে; আর রকেু কথা কেতরশো-দূ ে মানব-দূ ে
বা মানব-রাসূ তের রনকি কপৌঁতে রদতেতেন; আবার রকেু কথা আতে
আল্লাহ ো‘আো রনজ হাতে রেরপবদ্ধ কতরতেন। কয্মন, আল্লাহ
ো‘আো বতেন,
َ
َ
َ ََ َ َ َ َ َ ه
َ ٱّلل إ َّّل َوح ًيا أَو من َو َراي ح
كل َم هه َّ ه
جاب أو يهرسل
﴿ ۞وما َكن لبّش أن ي
ٗ َه
َ
َّ
َ
َ وّل َف هي
وح بإذنهۦ َما يَشا هء ا إن ههۥ ي
]٦٥ : ﴾ [الشورى٥١ َع َحكيم
رس
“আর ককান মানু তষরই এমন ময্ণাদা কনই কয্, আল্লাহ োর সাতথ
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কথা বেতবন ওহীর মাধযম োড়া, অথবা পদণার আড়াে োড়া,
অথবা এমন দূ েতপ্ররর্ োড়া, কয্ দূ ে োঁর অনু মরেক্রতম রেরন য্া
চান ো ওহী কতরন।” [সূ রা শূ রা, আোে: ৫১]
আল্লাহ ো‘আো মুসা আোইরহসসাোমতক বতেন,
ََ َ َ
َ َ
َ َٰ َ
َٰٓ َ ﴿ قَ َال َي َٰ هم
:سلَّٰت َوبكلَٰم ﴾ [االعراف
وس إن ٱص َطفي هتك َع ٱنلَّاس بر
]٥٠٠
“রেরন বেতেন, ‘কহ মূ সা, আরম আমার ররসাোে ও বাকযাোপ
দ্বারা আপনাতক মানু তষর উপর কবতে রনতেরে। সু েরাাং য্া রকেু
আরম আপনাতক প্রদান করোম ো গ্রহর্ করুন এবাং কশাকর
আদােকারীতদর অন্তভুণি কহান।” [সূ রা আরাে, আোে: ১৪৪]
ٗ وس تَكل
﴿ َو َّكَّ َم َّ ه
َٰ َ ٱّلل هم
]٥٥٠ : ﴾ [النساء١٦٤ يما
“আর আল্লাহ ো‘আো মূ সার সাতথ কতথাপকথান কতরন।” [সূ রা
রনসা, আোে: ১৬৪]
আল্লাহ ো‘আো োওরাে সম্পতকণ বতেন,
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َ
ٗ
َ
َ
َ ه
َ ه
َ ٗ َ
﴾ ﴿ َوك َتب َنا هَلۥ ف ٱۡلل َواح من ك َشء َّموعظة َوتفصيل لك َشء
]٥٠٦ :[االعراف

“আর আমরা োর জনয েেকসমূ তহ রেতখ রদতেরে প্রতেযক
রবষতের উপতদশ এবাং প্রতেযক রবষতের রবস্তাররে বযাখযা।” [সূ রা
আরাে, আোে: ১৪৫]
আল্লাহ ঈসা আোইরহসসাোম সম্পতকণ বতেন:
َ
َ
]٠٥ :﴿ َو َءاتي َنَٰ هه ٱۡلجنيل﴾ [املائدة
“আর আমরা োতক ইঞ্জীে রদতেরেোম।” [সূ রা আে-মাতেদা: ৪৬]
আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ ََ َ َ َ ه
ٗ ۥد َز هب
]٦٦ : ﴾ [االرساء٥٥ ورا
﴿ وءاتينا داو
“আর আমরা দাউদতক দান কররে য্বুর” [সূ রা ইসরা, আোে:
৫৫]
আল্লাহ ো‘আো কুরআন সম্পতকণ বতেন,
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َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ه َ َ ه
َ َ َ ََ َه َ َ ه
َّ
َٰ َ ون َوك
َٰٓ نز هَلۥ بعلمهۦ وٱلم
ف
﴿ لَٰكن ٱّلل يشهد بما أنزل إِلك أ
لئكة يشهد ا
َّ
ً ٱّلل َشه
]٥٥٥ :يدا ﴾ [النساء
ب
“রকন্তু আল্লাহ সািয রদতেন য্া কোমার রনকি রেরন নারয্ে
কতরতেন োর মাধযতম, রেরন ো নারয্ে কতরতেন রনজ জ্ঞাতন।
আর কেতরশোরাও সািয রদতে। আর আল্লাহই সািীরূতপ
য্তথষ্ট।” [সূ রা রনসা, আোে: ১৬৬] আল্লাহ ো‘আো কুরআন
সম্পতকণ আরও বতেন,
ََ َ ه َ ٗ َ َ َ ه َ ََه
ٗ َ
َ
َٰ َ َ َع ٱنلَّاس
﴾ ١٠٦ َع همكث َون َّزل َنَٰ هه تزنيل
﴿ وقرءانا فرقنَٰه ِلقرأهۥ
]٥٤٥ :[االرساء

“আর কুরআন আরম নারয্ে কতররে রকেু রকেু কতর, কয্ন আপরন
ো মানু তষর কাতে পাে করতে পাতরন ধীতর ধীতর, আর আরম ো
নারয্ে কতররে পয্ণােক্রতম।” [সূ রা ইসরা, আোে: ১০৬] আল্লাহ
ো‘আো আরও বতেন,
َ ه
َّ ه َ َ ه
َ َ َٰ َ َ
ٱۡلم ه
َ يل َرب ٱل َعَٰلَم
ُّ  نَ َز َل به١٩٢ ي
َع قلبك
١٩٣ ي
ٱلروح
﴿ ِإَونهۥ ِلزن
َ َ ه
َ ون م َن ٱل همنذر
]٥٣٦ ،٥٣٧ : ﴾ [الشعراء١٩٥  بل َسان َع َرب ُّمبي١٩٤ ين
ِلك
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“আর রনশ্চে এ কুরআন সৃ রষ্টকুতের রতবরই নারয্েকৃে। রবশ্বস্ত
আত্মা এিা রনতে অবেরর্ কতরতে কোমার হৃদতে, য্াতে েুরম
সেকণকারীতদর অন্তভুণি হও, সু স্পষ্ট আরবী ভাষাে।” [সূ রা
শুোরা, আোে: ১৯২, ১৯৫]
আল্লাহ ো‘আো কুরআন সম্পতকণ আরও বতেন,
َّ
َ
َ َ َ َّ َّ
َ َ َّ
ه
 ّل يَأتيه٤١ ين كف هروا بٱَّلكر ل َّما َجا َءهم ِإَون ههۥ لكتَٰب َعزيز
﴿ إن ٱَّل
َ
ه
َ
َ
َ
: ﴾ [فصلت٤٢ ٱل َبَٰطل من َبي يَ َديه َوّل من خلفهۦ تزنيل من َحكيم ۡحيد
]٠٧ ،٠٥
“রনশ্চে য্ারা উপতদশ [কুরআন] আসার পরও ো অস্বীকার কতর
[োতদরতক অবশযই এর পররর্াম কভাে করতে হতব]। আর এরি
রনশ্চে এক সম্মারনে গ্রন্থ। বারেে এতে অনু প্রতবশ করতে পাতর
না, না সামতন কথতক, না রপেন কথতক। এরি প্রজ্ঞামে,
সপ্রশাংরসতের পি কথতক নারয্েকৃে।” [সূ রা েুেরসোে, আোে:
৪১, ৪২] ইেযারদ আোেসমূ হ। এ োড়া আরও অতনক আোে
রতেতে।
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পূ বব
ণ েণী রকোবসমূ তহর মাতঝ কুরআতনর ময্ণাদা
প্রশ্ন: পূ বণবেণী রকোবসমূ তহর মতধয কুরআতনর ময্ণাদা কী?
উত্তর: এ সম্পতকণ আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ َ َ َ ََ
َ ٱۡلق هم َصد ٗقا ل َما َب
َ َٰك ٱلك َت
َ بب
ي يَ َديه م َن ٱلكتَٰب َو هم َهيم ًنا
﴿ وأنزنلا إِل
َ
( ]٠٣ : ﴾ [املائدة٤٨ َعليه
“আর আরম আপনার প্ররে রকোব নারয্ে কতররে য্থায্থভাতব,
এর

পূ তবণর

রকোতবর

সেযােনকারী

ও

এর

উপর

েদারককারীরূতপ”। আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َ َ َ َ َٰ َ ه َ ه
َّ
ه
َ يق َّٱَّلي َب
َ ٱّلل َو َلَٰكن تَصد
َ َ ان أَن هيف
َٰ ۡت
ي
ى من دون
﴿ وما َكن هذا ٱلقرء
َ
َ
َ
َ
َ
َ ب فيه من َّرب ٱلعَٰلم
َ يل ٱلك َتَٰب ّل َري
]٨٢ : ﴾ [يونس٣٧ ي
يَ َديه َوتفص
“এ কুরআন কো এমন নে কয্, আল্লাহ োড়া ককউ ো রচনা
করতে পারতব; বরাং এরি য্া োর সামতন (পূ তবণ) রতেতে, োর
সেযােন এবাং রকোতবর রবস্তাররে বযাখযা; য্াতে ককান সতন্দহ
কনই, য্া সৃ রষ্টকুতের রতবর পি কথতক”। [সূ রা ইউনু স, আোে:
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৩৭] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َ ه
َ
َ يق َّٱَّلي َب
َ ى َو َلَٰكن تَصد
َ َ ﴿ َما ََك َن َحد ٗيثا هيف
َٰ ۡت
ي يَ َديه َوتفصيل ك َشء
َ َٗ َ َ َٗ ه
َ
]٥٥٥ : ﴾ [يوسف١١١ ۡحة لقوم يهؤم هنون
وهدى ور
“এিা ককান বানাতনা েল্প নে, বরাং এর পূ বণবেণী রকোতবর
সেযােনকারী, প্ররেরি রবষতের রবস্তাররে রববরর্ এবাং রহদাোে ও
রহমে ঐ কওতমর জনয, য্ারা ঈমান আতন”। [সূ রা ইউসু ে,
আোে: ১১১]
মুোরেরের্ বতেন, কুরআন নারয্ে হতেতে মুহাইরমন বা
েদারককারী, আমানেদার ও পূ তবণর রকোবসমূ তহর উপর সািী
ও সেযােনকারীরূতপ। অথণাৎ, কুরআন পূ তবণর রকোবসমূ তহর মতধয
য্া রবশুদ্ধ োর সেযােন কতর, পূ তবণর রকোবসমূ তহ কয্ সব
পররবেণন ও রবকৃরে রতেতে, ো প্রেযাখযান কতর এবাং পূ তবণর
রকোবসমূ হ ররহে করা রকাংবা বহাে রাখার রবধান কদে। এ
কারতর্ই কদখা য্াে, য্ারা পূ তবণর রকোবসমূ হতক ভাতোভাতব
অনু সরর্ কতরতে এবাং (সতেযর প্ররে) পৃি প্রদশণন কর রন, োরা
আল্লাহর কুরআতনর প্ররে অনু েে হতে য্াে। আল্লাহ ো‘আো
বতেন,
164

َ َ َ ه
َ
َ ه ه
ه
َ َٰين َء َاتي َنَٰ هه هم ٱلك َت
َ ﴿ َّٱَّل
َٰ  ِإَوذا يت٥٢ ون
ل َعليهم
ب من قبلهۦ هم بهۦ يؤمن
َ ٱۡل ُّق من َّرب َنا إنَّا هك َّنا من َقبلهۦ همسلم
َ قَالهوا َء َام َّنا بهۦ إنَّ هه
: ﴾ [القصص٥٣ ي
]٦٨ ،٦٧
“এর পূ তবণ আরম য্াতদরতক রকোব রদতেরেোম োরা এর প্ররে
ঈমান আতন। আর য্খন োতদর রনকি ো রেোওোে করা হে
েখন োরা বতে, ‘আমরা এর প্ররে ঈমান এতনরে, রনশ্চে ো
সেয, আমাতদর রতবর পি কথতক। রনশ্চে আমরা এর পূ তবণও
আত্মসমপণর্কারী রেোম”। [সূ রা আরাে, আোে: ৫২, ৫৩] এ
রবষতে আরও আোে রতেতে।
কুরআন সম্পতকণ আমাতদর য্া করা আবশযক
প্রশ্ন: কুরআন সম্পতকণ উম্মতের প্রতেযতকর কী করা আবশযক?
উত্তর: প্রকাতশয ও কোপতন কুরআতনর অনু করর্ করা, কুরআনতক
আঁকতড় ধরা এবাং কুরআতনর হক আদাে করা। আল্লাহ ো‘আো
বতেন,
َ َ َ َٰ َ َ َٰ َ َ َ َٰ ه ه َ َ َ َّ ه ه َ َّ ه َ َ َّ ه ه َ ه
: ﴾ [االنعام١٥٥ ۡحون
﴿ وهذا كتب أنزلنه مبارك فٱتبعوه وٱتقوا لعلكم تر
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]٥٦٦
“আর এরি একরি রকোব, য্া আরম নারয্ে কতররে, বরকেমে।
সু েরাাং কোমরা োর অনু সরর্ কর এবাং োকওো অবেবন কর,
য্াতে কোমরা রহমেপ্রাপ্ত হও।” [সূ রা আনআম, আোে: ১৫৫]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ
ٗ َ
َّ َ َ ه
َّ
ه
ه َ َ ه
﴿ ٱتب هعوا َما أنزل إِلكم من َّربكم َوّل تتب هعوا من دونهۦ أوِلَا َء ه قليل َّما
َ َّ َ َ
]٨ : ﴾ [االعراف٣ تذك هرون
“কোমাতদর প্ররে কোমাতদর রতবর পি কথতক য্া নারয্ে করা
হতেতে, ো অনু সরর্ কর এবাং োতক োড়া অনয অরভভাবতকর
অনু সরর্ কতরা না। কোমরা সামানযই উপতদশ গ্রহর্ কর।” [সূ রা
আরাে, আোে: ৩] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َ َّ َ ه َ ه
َّ اموا
َ يع أَج َر ٱل همصلح
ون بٱلك َتَٰب َوأَقَ ه
ٱلصلَ َٰوةَ إنَّا َّل نهض ه
ي
﴿ وٱَّلين يمسك
]٥٢٤ : ﴾ [االعراف١٧٠

“আর য্ারা রকোবতক দৃ ঢ়ভাতব আঁকতড় ধতর এবাং সাোে কাতেম
কতর, রনশ্চে আরম সৎকমণশীেতদর প্ররেদান রবনষ্ট করর না।”
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[সূ রা আরাে, আোে: ১৭০]
এ রবধানরি সব রকোতবর রবষতেই এক। এ রবষতে কুরআতন
আোেও

রতেতে

অতনক।

রাসূ েুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আোইরহ

ওোসাল্লাম আল্লাহর রকোব সম্পতকণ ওরসেে কতর বতেন,
»«فخذوا بكتاب اهلل وتمسكوا به
“অেএব, কোমরা আল্লাহর রকোব গ্রহর্ কর এবাং ো
মজবুেভাতব ধর70।” অপর একরি হারদস আেী রারদোল্লাহু আনহু
হতে মারেু সনতদ বরর্ণে, রেরন বতেন,
»  «كتاب اهلل: ما املخرج منها يا رسول اهلل قال:« إنها ستكون فنت» قلت
“অরচতরই এক রেেনা সাংঘরিে হতব।” আেী রারদোল্লাহু আনহু
বতেন, আরম রজজ্ঞাসা করোম, কহ আল্লাহর রাসূ ে! োর কথতক
মুরির পথ কী? েখন রেরন বেতেন, “আল্লাহর রকোব” হাদীতসর
কশষ পয্ণন্ত71।

70

মুসরেম: ২৪০৮।

71

রেররময্ী: ২৯০৬। হাদীসরি দু বণে।
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আল্লাহর রকোবতক মজবুে কতর ধরা ও োর হক আদাে করার
অথণ
প্রশ্ন: আল্লাহর রকোবতক মজবুে কতর ধরা ও োর হক আদাে
করা অথণ কী?
উত্তর: আল্লাহর রকোবতক মজবুে কতর ধরা ও োর হক আদাে
করার অথণ কুরআনতক রাে-রদন রহেয্ করা, রেোওোে করা, ো
দ্বারা সাোে আদাে করা; কুরআতনর রবধাতনর উপর আমে করা,
এর আোেসমূ তহ রচন্তা ও েতবষর্া করা, হাোেতক হাোে মানা ও
হারামতক হারাম মানা, কুরআতনর রনতদণতশর আনু েেয করা, এর
রনতষধসমূ তহ হতে রবরে থাকা, কুরআতন বরর্ণে দৃ ষ্টান্তসমূ হ ও
ঘিনাসমূ হ হতে উপতদশ গ্রহর্ করা, কুরআতনর ‘মুহকাম’ বা
সু স্পষ্ট রবধাতনর উপর আমে করা, ‘মুোশারবহ’ বা অস্পষ্ট
রবধানগুতোতক কমতন কনো, কুরআতন বরর্ণে রনধণাররে সীমাে কথতম
য্াওো ও সীমা অরেক্রম না করা, য্ারা বাড়াবারড় কতর োতদর
রবকৃরে এবাং য্ারা বারেেপন্থী োতদর অপবযাখযাতক প্ররেহে করা,
কুরআতনর জনয সারবণক অতথণই নসীহে করা এবাং মানু ষতক
কুরআতনর প্ররে জ্ঞান সহকাতর দাওোে কদওো।
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য্ারা বতে ‘কুরআন সৃ ষ্ট’ োতদর রবধান
প্রশ্ন: য্ারা বতে কয্ ‘কুরআন সৃ ষ্ট’, োতদর রবধান কী?
উত্তর: অির ও অথণসহ কুরআন বাস্ততবই মহান আল্লাহর কথা।
অথণ বযেীে শুধু অির আল্লাহর কাোম নে, আবার অির বযেীে
শুধু অথণ আল্লাহর বার্ী নে। আল্লাহ ো‘আো এ কুরআন দ্বারা
বার্ী রহতসতব কথা বতেতেন, ওরহ রহতসতব োর নবীর উপর এ
কুরআন নারয্ে কতরতেন, আর মুরমনরা এ কুরআতনর প্ররে
সরেযকার অতথণ ঈমান এতনতেন। কুরআন য্রদ কেম দ্বারা কেখা
হে, বা মুখ দ্বারা রেোওোে করা হে, বা অন্তর দ্বারা রহেয্ করা
হে, বা কান দ্বারা কশানা হে, বা কচাখ দ্বারা কদখা হে: এর
ককানরিই কুরআন আল্লাহর কাোম হতে প্ররেবন্ধক হতব না। হাে,
কেম, কারে, কােজ ইেযারদ সৃ ষ্ট, রকন্তু য্া কেখা হে, ো সৃ ষ্ট নে।
মানু তষর রজহ্বা ও আওোজ সৃ ষ্ট, আর রজহ্বা দ্বারা য্া রেোওোে
করা হে ো রভন্নো সতত্বও সৃ ষ্ট নে। মানু তষর অন্তর সৃ ষ্ট, রকন্তু
মানু তষর অন্ততর (কুরআতনর) য্া ররিে ো সৃ ষ্ট নে। কান সৃ ষ্ট,
রকন্তু কান রদতে (কুরআতনর) য্া কশানা হে ো সৃ ষ্ট নে। আল্লাহ
ো‘আো বতেন,
َ
َّ َ ه
َ
]٢٣ ،٢٢ : ﴾ [الواقعة٧٨  ف كتَٰب َّمك هنون٧٧ ﴿ إن ههۥ لقر َءان كريم
169

“রনশ্চে এরি মরহমারেে কুরআন, য্া আতে সু ররিে রকোতব।”
[সূ রা ওোতক‘আ, আোে: ৭৭, ৭৮] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ
َ
َ ين أهوتهوا ٱلعل َم َو َما ََي
﴿ بَل هه َو َء َاي َٰ ه
َ ت َبي َنَٰت ف هص هدور َّٱَّل
ح هد أَِبيَٰت َنا إّل
ا
َّ
َ
]٠٣ : ﴾ [العنكبوت٤٩ ٱلظَٰل همون
“বরাং য্াতদরতক জ্ঞান কদো হতেতে, োতদর অন্ততর ো সু স্পষ্ট
আোে। আর য্ারেমরা োড়া আমার আোেসমূ হতক ককউ অস্বীকার
কতর না।” [সূ রা আনকাবুে, আোে: ৪৯] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ
َ َ
َ َ َ َ ه َ ه
]٧٢ :وح إِلك من ك َتاب َربك ّل هم َبدل لَك َمَٰتهۦ ﴾ [الكهف
﴿ وٱتل ما أ
“আর কোমার রতবর রকোব কথতক কোমার রনকি কয্ ওহী
পাোতনা হে, েুরম ো রেোওোে কর। োঁর বার্ীসমূ তহর ককান
পররবেণনকারী কনই।” [সূ রা কাহাে, আোে: ২৭] আল্লাহ ো‘আো
বতেন,
َ َ َ َ َ
َ
َّ َ َ
َٰ َّ ار َك فَأجرهه َح
:ّت يَس َم َع كل َٰ َم اّلل ﴾ [اتلوبة
﴿ ِإَون أ َحد م َن ٱل همّشكي ٱستج
]٥
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“আর য্রদ মুশররকতদর ককউ আপনার কাতে আশ্রে চাে, োহতে
োতক আশ্রে দাও, য্াতে কস আল্লাহর কাোম শুতন।” [সূ রা োওবা,
আোে: ১৭০],
আব্দু ল্লাহ ইবন মাসউদ রারদোল্লাহু আনহু বতেন,
""أديموا انلظر يف املصحف
“কোমরা কুরআতনর মুসহাতে কবরশ কবরশ োকাও”। এ রবষতে
কুরআন ও হারদতসর বার্ী অসাংখয। কয্ বযরি ককারআন সম্পতকণ
বা কুরআতনর ককান একরি অাংশ সম্পতকণ এ কথা বতে, ো সৃ ষ্ট,
কস অবশযই বড় কুেরীর কারতর্ কাতের, য্ার েতে কস ইসোম
হতে সম্পূ র্ণ কবর হতে য্াতব। কারর্, কুরআন আল্লাহর বার্ী, োঁর
কথতক শুরু এবাং োঁর রদতকই এর প্রেযাবেণন। আর আল্লাহর কথা
োঁর একরি গুর্ বা রসোে। কয্ বযরি আল্লাহর ককাতনা রসোে
সম্পতকণ বতে কয্ ো সৃ ষ্ট, কস অবশযই কাতের ও মুরোদ; োতক
পুনরাে ইসোতমর রেতর আসতে বো হতব। য্রদ কস রেতর না
আতস, োহতে োতক কাতের রহতসতব হেযা করা হতব, মুসরেমতদর
ককাতনা রবধান োর উপর প্রতয্াজয হতব না।
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কাোম বা কথা বো আল্লাহর সত্তােে গুর্ নারক কমণেে গুর্
প্রশ্ন: কাোম বা কথা বো আল্লাহর সত্তােে গুর্ নারক কমণেে
গুর্?
উত্তর: ‘কথা বোর গুর্রি’ আল্লাহর সত্ত্বার সাতথ সম্পৃ ি হওো
এবাং আল্লাহ ো‘আো এর দ্বারা গুর্ারেে হওোর রদক কথতক
আল্লাহর সত্তােে গুর্। কয্মন আল্লাহ ো‘আোর ‘ইেম’। বরাং
‘কাোম’ বা ‘কথা বো’ এ গুর্রি আল্লাহর ‘ইেম’ বা জ্ঞাতনরই
অাংশ। আল্লাহ ো‘আো োর ইেতমর দ্বারা ো (কথা) নারয্ে
কতরন এবাং রেরন জাতনন, য্া নারয্ে করতবন।
আর আল্লাহ োর ইো ও ইরাদা অনু য্ােী কথা বোর রবতবচনাে
‘কাোম’ বা কথা বো আল্লাহর কমণগুর্। কয্মন রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
-« إذا أراد اهلل أن يويح باألمر تكلم بالويح » احلديث
“আল্লাহ য্খন ককাতনা রবষতের ওহী করতে চান েখন রেরন ওহীর
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কথা বতেন”... হাদীতসর কশষ পয্ণন্ত ।
এ কারতর্ই সােতে সাতে-হীনের্ রসোেুে কাোম বা ‘আল্লাহর
কথা বোর গুর্’ সম্পতকণ বতেন, এরি আল্লাহর সত্ত্বা-েে ও
কমণেে একসাতথ উভে প্রকাতরর গুর্। আল্লাহ ো‘আো অেীতে ও
ভরবষযতে সব সমে কাোম েথা কথা বোর গুতর্ গুর্ারেে রেতেন
এবাং থাকতবন। আর আল্লাহ রনতজ কথা বো ও অতনযর সাতথ
কথা বো উভেরিই আল্লাহর ইো ও ইরাদা অনু য্ােী হতে থাতক।
সু েরাাং রেরন ইো করতে কথা বেতবন, য্খন চাইতবন েখন
বেতবন, কয্ভাতব চাইতবন কসভাতব বেতবন। রেরন য্াতক চাইতবন
োতক োঁর কথা কশানাতবন, োর কথা োঁর গুর্, য্ার ককান সীমা
ও কশষ কনই।
َ َ َ َ َ ه َّ َ َ َ ه َ ٗ َ َ َٰ َ َ َ َ َ ه
نف َد ََك َمَٰ ه
ت َرب
﴿ قل لو َكن ٱۡلحر مدادا لَكمت رب نلفد ٱۡلحر قبل أن ت
َ
ٗ
]٥٤٣ : ﴾ [الكهف١٠٩ َولو جئ َنا بمثلهۦ َم َددا
“বেু ন, ‘আমার রতবর কথা কেখার জনয সমুদ্র য্রদ কারে হতে য্াে
েতব সমুদ্র রনিঃতশষ হতে য্াতব আমার রতবর কথা কশষ হওোর
আতেই। য্রদও এর সাহায্যাতথণ অনু রূপ আতরা সমুদ্র রনতে আরস’।”
72

ইবন আরব আতসম, রেস সু ন্নাহ, হাদীস নাং ৫১৫। দু বণে সনতদ।
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[সূ রা কাহাে, আোে: ১০৯]
َ ه
َ
َ َ َ َ
َّ َ َ
ج َرة أقلَٰم َوٱۡلَح هر َي هم ُّدههۥ من َبعدهۦ َسب َعة أِبهر
﴿ َولو أن َما ف ٱۡلۡرض من ش
َّ َّ َ َ َ َ َٰ ه
]٧٢ : ﴾ [لقمان٢٧ ت ٱّللا
ما نفدت َكم
“আর য্মীতন য্ে োে আতে ো য্রদ কেম হে, আর সমুদ্র (হে
কারে), োর সাতথ কারেতে পররর্ে হে আতরা সাে সমুদ্র, েবুও
আল্লাহর বার্ীসমূ হ কশষ হতব না।” [সূ রা কোকমান, আোে: ২৭]
َ َ َ َ َّ َ َ ه
َّ ك صد ٗقا َو َعد ّٗل َّّل هم َبد َل ل ََك َمَٰتهۦ َو هه َو
ٱلسم ه
يع ٱل َعل ه
١١٥يم
﴿وتمت َكمت رب
ا
ا
]٥٥٦ :﴾ [االنعام

“আর কোমার রতবর বার্ী সেয ও নযােপরাের্োর রদক কথতক
পররপূ র্ণ হতেতে। োঁর বার্ীসমূ তহর ককান পররবেণনকারী কনই।
আর রেরনই সবণতশ্রাো ও সবণজ্ঞানী।” [সূ রা আনআম, আোে:
১১৫]
ওোতকো ও োতদর রবধান
প্রশ্ন: ওোতকো কারা ও োতদর রবধান কী?
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উত্তর: ওোতকো হতো, য্ারা কুরআন সম্পতকণ বতে কয্, আমরা
কুরআনতক আল্লাহর কাোম বা কথা বেব না, আর এ কথাও
বেব না কয্, কুরআন আল্লাহর সৃ রষ্ট। ইমাম আহমদ ইবন হাবে
রহ. বতেন,
“োতদর মধয কথতক কয্ (এ কথারি) সু ন্দর কতর বতে, কস (মূ েে)
জাহমী। আর কয্ সু ন্দরভাতব ঘুরচতে বেতে সিম নে, কস মূ েে
মূ খণ, এতকবাতর সাধারসতধ মূ খণ, সু েরাাং োর রবপতি বর্ণনা ও
প্রমার্ারদ কপশ করা করা হতব। োরপর য্রদ কস োওবা কতর
এবাং ঈমান আতন কয্ এরি আল্লাহর কাোম বা কথা, সৃ রষ্ট নে,
(েতব ভাতো) নেুবা কস জাহরমোতদর কথতকতও রনকৃষ্ট”73।
য্ারা বতে, আমার দ্বারা কুরআতনর উ্ারর্ সৃ ষ্টবস্তু
প্রশ্ন: য্ারা বতে, কুরআন কথতক আরম য্া উ্ারর্ করর ো সৃ ষ্ট,
োতদর রবধান কী?
উত্তর: এ কথারি শেণহীনভাতব সাবযস্তও করা য্াতব না, আবার
প্রেযাখযানও করাও জাতেয্ হতব না। কারর্, ‘উ্ারর্’ দ্বারা দু রি
রবষে কবাঝা য্াে। একরি হতো শব্দ উ্ারর্ করা, য্া বান্দার
73

কদখুন, আবদু ল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ ইবন হাবে, আস-সু ন্নাহ, (১/১৭৯)।
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কাজ। আর অপররি হতে, উ্াররে শব্দ, য্া এখাতন কুরআন।
সু েরাাং, শেণহীনভাতব য্রদ ককউ কুরআতনর উ্ারর্তক সৃ ষ্ট বতে,
েখন ো রদ্বেীে অথণতক অন্তভুণি কতর (য্া মূ েে আল্লাহ গুর্),
আর এতে কস জাহমীোতদর মতের রদতক রেতর য্াতব। আর য্রদ
শেণহীনভাতব বতে কয্, কুরআতনর উ্ারর্ সৃ ষ্ট নে, েখন ো
প্রথম অথণতকও অন্তভুণি কতর, য্া মূ েে বান্দার কাজ; আর ো
ইতত্তহারদো বা য্ারা স্রষ্টা ও সৃ রষ্টতক এক বতে মতন কতর োতদর
আরবষ্কৃে রবদ‘আে বতে রবতবরচে। এ কারতর্ সাোতে সাতেহীন
বতেন,
ومن قال غري خملوق فهو مبتدع، من قال لفظي بالقرآن خملوق فهو جهيم
“কয্ বযরি এ কথা বতে কয্, আমার দ্বারা কুরআতনর উ্ারর্ সৃ ষ্ট,
কস জাহমী; আর কয্ বতে ো সৃ ষ্ট নে, কস কবদ‘আেী74।”
রাসূ েতদর প্ররে ঈমান আনার প্রমার্
প্রশ্ন: রাসূ েতদর প্ররে ঈমান আনার প্রমার্ কী?
উত্তর: কুরআন ও হারদস কথতক রাসূ েতদর প্ররে ঈমান আনার
74

আব্দু ল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন হাবাে: রকোবু স সু ন্নাহ, ১/১৬৪-১৬৫।
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প্রমার্ অতনক। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ
َ َّ يا أَو هَّت هفوهه أَو َتع هفوا َعن هسوء فَإ َّن
ً ﴿ إن هتب هدوا َخ
ً ٱّلل ََك َن َع هف ٗوا قَد
 إن١٤٩ يرا
َ ه ه
َّ َ َ َ ه ه َ َ ه َ ه
َّ َ ه
َ َّٱَّل
ي ٱّلل َو هر هسلهۦ َو َيقولون
ين يَكف هرون بٱّلل َو هر هسلهۦ ويريدون أن يفرقوا ب
ً
َ ه
ه
َ َ َ َ َ ه ه َ َ َ َّ ه
١٥٠ ي ذَٰلك َسبيل
نؤم هن ب َبعض َونكف هر ب َبعض ويريدون أن يتخذوا ب
َ ٗ َ
َ
َ
َ
ه َ َ ه
ٗ ين َع َذ ٗابا ُّمه
َ  َو َّٱَّل١٥١ ينا
َ كَٰفر
ين َء َام هنوا
أو َٰٓلئك ه هم ٱلكَٰف هرون َحقا ا َوأع َتدنا لل
َ َ َ ََ هَ ه
َ
ه ه َه
َ َ ه
َّ
﴾ وره ام
ي أ َحد من ههم أو َٰٓلئك َسوف يهؤتيهم أج
بٱّلل َو هر هسلهۦ ولم يفرقوا ب
]٥٦٧ ،٥٠٣ :[النساء

“য্রদ কোমরা ভাতো রকেু প্রকাশ কর, রকাংবা কোপন কর অথবা
মন্দ িমা কতর দাও, েতব রনশ্চে আল্লাহ িমাশীে, িমোবান।
রনশ্চে য্ারা আল্লাহ ও োঁর রাসূ েেতর্র সাতথ কুেরী কতর এবাং
আল্লাহ ও োঁর রাসূ েেতর্র মতধয পাথণকয করতে চাে এবাং বতে,
‘আমরা কেকতক রবশ্বাস করর আর কেতকর সাতথ কুেরী করর’
এবাং োরা এর মাঝামারঝ একরি পথ গ্রহর্ করতে চাে। োরাই
প্রকৃে কারের এবাং আরম কারেরতদর জনয প্রস্তুে কতররে
অপমানকর আয্াব। আর য্ারা আল্লাহ ও োঁর রাসূ েেতর্র প্ররে
ঈমান এতনতে এবাং োতদর কাতরা মতধয পাথণকয কতর রন,
োতদরতক অরচতরই রেরন োতদর প্ররেদান রদতবন”। [সূ রা রনসা,
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আোে: ১৪৯]
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
»«آمنت باهلل ورسله
“আল্লাহ ও োঁর রাসূ েতদর প্ররে ঈমান আনোম75।”
রাসূ েতদর প্ররে ঈমান আনার অথণ
প্রশ্ন: রাসূ েতদর প্ররে ঈমান আনার অথণ কী?
উত্তর: রাসূ েতদর প্ররে ঈমান আনার অথণ এসব রবষতে দৃ ঢ় রবশ্বাস
রাখা কয্, আল্লাহ ো‘আো প্ররেরি উম্মতের রনকি োতদর কথতক
রাসূ ে কপ্ররর্ কতরতেন, োরা োতদরতক এক আল্লাহর ইবাদে
করার রদতক আহ্বান কতরন এবাং আল্লাহ বযেীে কয্সব উপাতসযর
উপাসনা করা হে োতদর প্রেযাখযান করার দাওোে কদন।
আর সমস্ত নবী ও রাসূ ে সেযবাদী, রবশ্বাসয, কনককার, সরেক
পতথর পরথক, সম্মারনে, মুত্তাকী, আমানেদার ও কহদাতেেপ্রাপ্ত ও
পথ প্রদশণক। োরা োতদর রতবর পি হতে স্পষ্ট প্রমার্ারদ ও
75

বু খারী: ১৩৫৪, মুসরেম: ২৯৩০।
178

অকািয রনদশণন দ্বারা সমরথণে।
আর আল্লাহ ো‘আো োতদর কয্ ররসাোে ও পেোম রদতে
দু রনোতে কপ্ররর্ কতরতেন, োর ো সম্পূ র্ণরূতপ মানু তষর রনকি
কপৌঁরেতেতেন; ককান রকেু কোপন কতরন রন, পররবেণন কতরন রন,
োতদর রনতজতদর কথতক ককান রকেু বৃ রদ্ধ কতরন রন এবাং কমরে
কতরন রন—
ََ ََ
ٱلر هسل إ َّّل ٱۡلَ َل َٰ هغ ٱل همب ه
ُّ َع
]٨٦ : ﴾ [انلحل٣٥ ي
﴿ فهل
“রাসূ েতদর কেণবয রক শুধু সু স্পষ্ট বার্ী কপৌঁতে কদো নে?” [সূ রা
নাহে: ৩৫]
আর োরা সবাই সু স্পষ্ট সতেযর উপর প্ররেরিে।
আর আল্লাহ ো‘আো ইব্রাহীম আোইরহসসাোমতক বন্ধুরূতপ গ্রহর্
কতরতেন, মূ সা আোইরহসসাোম এর সাতথ কথা বতেতেন এবাং
ইরদ্রস আোইরহসসাোমতক উ্ স্থাতন উরেতেতেন।
আর ঈসা আোইরহসসাোম আল্লাহর বান্দা, োঁর রাসূ ে, োঁর বার্ী
য্া রেরন মারইোতমর কাতে পারেতেতেন এবাং োঁর পি কথতক
রূহ।
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আর আল্লাহ ো‘আো রাসূ েতদর কাউতক অনযতদর উপর কশ্রিত্ব
রদতেতেন এবাং োতদর কাউতক ময্ণাদাে উন্নীে কতরতেন।
রাসূ েেতর্র আতদশ ও রনতষতধর দাওোে রক এক
প্রশ্ন: রাসূ েের্ কয্ সব কাজ করার আতদশ রদতেতেন এবাং কয্
সব কাজ করতে রনতষধ কতরতেন, কস রবষতে োঁতদর দাওোে রক
এক?
উত্তর: প্রথম কথতক কশষ পয্ণন্ত োঁতদর সবার দাওোে ইবাদতের
মূ ে ও রভরত্তর রবষতে এক ও অরভন্ন। আর কসই রভরত্ত হতো
োওহীদ— য্ে ধরতনর ইবাদে আতে, চাই ো কমৌরখক কহাক,
অগ-প্রেযগ দ্বারা কহাক, বা রবশ্বাতসর সাতথ সম্পৃ ি কহাক, সমস্ত
ইবাদে শুধু আল্লাহর উতেতশয করা এবাং আল্লাহতক োড়া কয্সব
উপাতসযর উপাসনা করা হে, কসগুতো অস্বীকার করা।
আর সাোে ও সাওতমর মতো কয্সব েরয্ কাজ দ্বারা আল্লাহর
ইবাদে করা হে, কসগুতোর এমন রকেু ককাতনা উম্মতের উপর
েরয্ করা হে, অনযতদর উপর য্া করা হে না। আবার ককাতনা
উম্মতের উপর একরি বস্তু হারাম করা হে, অপর উম্মতের জনয
ো হাোে করা হে। এসবই আল্লাহ ো‘আোর পি কথতক একরি
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পরীিা—
َ ه ه َ ه
ٗ َ
]٧ :﴿ ِلَبل َوكم أيُّكم أح َس هن ع َمل ا ﴾ [امللك
“য্াতে রেরন কোমাতদর পরীিা কতরন কক কোমাতদর মধয হতে
সবতচতে সু ন্দর আমে কতর।” [সূ রা মুেুক, আোে: ২]
ইবাদতের রভরত্তর রবষতে রাসূ েেতর্র দাওোে অরভন্ন হওোর
প্রমার্
প্রশ্ন: ইবাদতের রভরত্তর রবষতে রাসূ েেতর্র দাওোে অরভন্ন
হওোর প্রমার্ কী?
উত্তর: কুরআন কথতক এ রবষতের দেীে দু ই ধরতনর: সাংরিপ্ত ও
রবস্তাররে।
সাংরিপ্ত দেীতের উদাহরর্: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
ً ه ه َّ َّ ه
ََ
َ ٱلطَٰ هغ
َّ ٱّلل َوٱج َتن هبوا
َ َّ وّل أَن ٱع هب هدوا
:وت ﴾ [انلحل
﴿ َولقد َب َعث َنا ف ك أمة رس
]٨٥
“আর আরম অবশযই প্রতেযক উম্মতে একজন রাসূ ে কপ্ররর্
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কতররে কয্, কোমরা আল্লাহর ইবাদাে কর এবাং পররহার কর
োেূ েতক।” [সূ রা নাহাে, আোে: ৩৬] আল্লাহ ো‘আো আরও
বতেন,
َ
َ َ َّ َ َ َّ َ َ
َّ ه
َ َ
﴿ َو َما أر َسل َنا من قبلك من َّر هسول إّل نوح إِله أن ههۥ ّل إلَٰ َه إّل أنا

َ
]٧٦ : ﴾ [االنبياء٢٥ فٱع هب هدون

“আর আপনার পূ তবণ এমন ককান রাসূ ে আরম পাোই রন য্ার প্ররে
আমরা এই ওহী নারয্ে করর রন কয্, ‘আরম োড়া ককান (সেয)
ইোহ কনই; সু েরাাং কোমরা আমার ইবাদাে কর”। [সূ রা আরবে,
আোে: ২৫] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ
َ
ٗ
َ َ
َ ﴿ َو
َّ ك من ُّر هسل َنا أ َج َعل َنا من هدون
ٱلرِنَٰمۡح َءال َهة
سل َمن أر َسل َنا من قبل
َ
]٠٦ : ﴾ [الزخرف٤٥ هيع َب هدون
“আর আপনার পূ তবণ আমরা রাসূ েের্ কথতক য্াতদর কপ্ররর্
কতররেোম আপরন োতদরতক রজজ্ঞাসা কতর কদখুন, আরম রক
রহমাতনর পররবতেণ অনয ককান উপাসয রনধণারর্ কতর রদতেরেোম,
য্াতদর ইবাদাে করা য্াতব”? [সূ রা য্ু খরে, আোে: ৪৫]
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আর রবস্তাররে প্রমাতর্র উদাহরর্: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ ه
ً ﴿ لَ َقد أَر َسل َنا نه
َ َّ وحا إ َ َٰل قَومهۦ َف َق َال َي َٰ َقوم ٱع هب هدوا
ٱّلل َما لكم من إلَٰه
َغ ه
]٦٣ :يههۥ ﴾ [االعراف
“আরম কো নূ হতক োর কওতমর রনকি কপ্ররর্ কতররে। অেিঃপর
কস বতেতে, ‘কহ আমার কওম, কোমরা আল্লাহর ইবাদাে কর।
রেরন োড়া কোমাতদর ককান (সেয) ইোহ কনই”। [সূ রা আরাে,
আোে: ৫৯]
َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ ه
َّ َ َ َ ه
كم من إ َلَٰه َغ ه
﴾ يههۥ
﴿ وإ َٰل ث همود أخاهم صَٰل ٗحا ا قال يَٰقوم ٱع هب هدوا ٱّلل ما ل
]٢٨ :[االعراف

“আর সামূ তদর রনকি (তপ্ররর্ কতররে) োতদর ভাই সারেহতক। কস
বেে, ‘কহ আমার কওম, কোমরা আল্লাহর ইবাদাে কর। রেরন
োড়া কোমাতদর ককান (সেয) ইোহ কনই।” [সূ রা আরাে, আোে:
৭৩]
َ َ َ َ ٗ َ َ ه ه
َّ َ َ َ ه
كم من إ َلَٰه َغ ه
َٰ َ ﴿
﴾ يههۥ
ِإَول َعد أخاهم هوداا قال يَٰقوم ٱع هب هدوا ٱّلل ما ل
]٦٤ :[هود
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“আর আদ জারের কাতে (তপ্ররর্ কতররেোম) োতদর ভাই
হূ দতক। কস বতেরেে, ‘কহ আমার কওম, কোমরা আল্লাহর ইবাদাে
কর। রেরন োড়া কোমাতদর জনয ককান (সেয) ইোহ কনই’।”[সূ রা
হুদ, আোে: ৫৯]
َ َ َ َ
َ َ ه ه
َّ َ َ َ ه
كم من إ َلَٰه َغ ه
َٰ َ ﴿
﴾ يههۥ
ِإَول َمد َي َن أخاهم ش َعي ٗبا ا قال يَٰقوم ٱع هب هدوا ٱّلل ما ل
]٣٦ :[االعراف

“আর মাদইোতন (তপ্ররর্ কতররেোম) োতদর ভাই শু‘আইবতক।
কস বেে, ‘কহ আমার কওম, কোমরা আল্লাহর ইবাদাে কর। রেরন
োড়া কোমাতদর ককান (সেয) ইোহ কনই”। [সূ রা আরাে, আোে:
৮৫]
َ َ َ َ ه
َّ َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
﴾ إّل ٱَّلي ف َط َرن٢٦ يم ۡلبيه َوقومهۦ إنن بَ َراء م َّما تع هب هدون
﴿ ِإَوذ قال إبرَٰه
]٧٥ :[الزخرف

“আর স্মরর্ করুন, য্খন ইবরাহীম স্বীে রপো ও োর কওমতক
বতেরেে, ‘কোমরা কয্গুতোর ইবাদাে কর, রনশ্চে আরম োতদর
কথতক সম্পকণমুি। েতব রেরন বযেীে, রয্রন আমাতক সৃ রষ্ট
184

কতরতেন’।” [সূ রা য্ু খরে, আোে: ২৬-২৭]
মূ সা আোইরহস সাোম বতেন:
َ َّ ه
َّ َ َ َٰ ه ه ه َّ ه َّ َ َ َّ ه
]٣٣ : ﴾ [طه٩٨ ٱّلل ٱَّلي ّل إل َٰ َه إّل ه َوا َوس َع ك َشء عل ٗما
﴿ إنما إلهكم
“কোমাতদর ইোহ কো ককবে আল্লাহই; রেরন োড়া কোমাতদর
ককাতনা সেয ইোহ কনই। সকে রবষতেই োঁর জ্ঞান পররবযাপ্ত’।
[সূ রা ত্বাহা, আোে: ৯৭]
َ َٰٓ َ
َّ ه
َّ
َ ََ َ َ ه
َ َّ يل ٱع هب هدوا
ٱّلل َرب َو َر َّبكم إن ههۥ َمن يهّشك بٱّلل
يح ي َٰ َبن إسرء
﴿ وقال ٱلمس
َ
َ
َّ
َ ي من أ
َ لظَٰلم
َف َقد َح َّر َم َّ ه
ٱۡل َّن َة َو َمأ َوى َٰ هه ٱنلَّ ه
َ ٱّلل َعليه
﴾ ٧٢ نصار
ار َو َما ل
]٢٧ :[املائدة
“আর মাসীহ বতেতেন, ‘কহ বনী ইসরাঈে, কোমরা আমার রব ও
কোমাতদর রব আল্লাহর ইবাদাে কর। রনশ্চে কয্ আল্লাহর সাতথ
শরীক কতর, োর উপর অবশযই আল্লাহ জান্নাে হারাম কতর
রদতেতেন এবাং োর রেকানা আগুন। আর য্ারেমতদর ককান
সাহায্যকারী কনই’।” [সূ রা মাতেদা, আোে: ৭২]
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﴿ قهل إ َّن َما َأنَا همنذر َو َما من إ َلَٰه إ َّّل َّ ه
ٱّلل ٱل َوَٰح هد ٱل َق َّه ه
]٥٦ : ﴾ [ص٦٥ ار
“বেু ন, ‘আরম কো একজন সেকণকারী মাত্র। আর আল্লাহ োড়া
আর ককাতনা (সেয) ইোহ কনই, রয্রন এক, প্রবে প্রোপশােী।”
[সূ রা আরাে, আোে: ৬৫] প্রভৃরে আোেসমূ হ।
রাসূ েতদর শরীেেসমূ তহ শাখােে ও হাোে-হারাতমর রবষতে
পাথণকয হওোর প্রমার্
প্রশ্ন: শাখােে রবষে েথা হারাম-হাোে রবষতে রাসূ েতদর
শররেতে পাথণকয থাকার প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আোর বার্ী:
ه
ٗ َ ٗ َ َ ٗ َ َ َ َ َّ ه َ َ َ ه ه
ٗ
ه
ۡل َعلكم أ َّمة َوَٰح َدة
﴿لك َج َعل َنا منكم ُشعة ومنهاجا ا ولو شاء ٱّلل
ه ه
َ
َ َ َ َٰ ه
َ كم فَٱستَب هقوا
]٠٣ :ٱۡلي َرَٰت ﴾ [املائدة
َولَٰكن ِلَبل َوكم ف ما ءاتى
“কোমাতদর প্রতেযতকর জনয আরম রনধণারর্ কতররে শরীআে ও
স্পষ্ট পন্থা। আর আল্লাহ য্রদ চাইতেন, েতব কোমাতদরতক এক
উম্মে বানাতেন; রকন্তু রেরন কোমাতদরতক য্া রদতেতেন োতে
কোমাতদরতক পরীিা করতে চান। োই কোমরা ভাে কাতজ
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প্ররেতয্ারেো কর”। [সূ রা মাতেদা, আোে: ৪৭]
আব্দু ল্লাহ ইবন আব্বাস রারদোল্লাহু আনহু “শরীআে ও স্পষ্ট
পন্থা’র বযাখযাে বতেন, “ سبيال وسنةপথ ও পদ্ধরে”। একই কথা
মুজারহদ, ইকরামা, হাসান বেরী, কাোদাহ, য্াহহাক, সু রে ও আবু
ইসহাক আস-সাবী‘েী প্রমুখ বতেন। সহীহ বুখারীতে বরর্ণে,
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
»«حنن معرش األنبياء أخوة لعالت ديننا واحد
“আমরা নবীের্ পরস্পর তবমাতত্রে ভাই— আমাতদর দ্বীন এক।”76
এর দ্বারা উতেশয ‘োওহীদ’, কয্ োওহীতদর দাওোে রনতে
আল্লাহর কপ্রররে প্রতেযক রাসূ ে এতসতেন এবাং অবেীর্ণ প্ররেরি
রকোতব য্ার উতল্লখ রেরন কতরতেন। রকন্তু শরীেে অথণাৎ আতদশরনতষধ ও হারাম-হাোে ইেযারদ প্রতেযতকর রেে রভন্ন রভন্ন:
َ ه ه َ ه
ٗ َ
]٧ : ﴾ [امللك٢ ﴿ ِلَبل َوكم أيُّكم أح َس هن ع َمل ا
“য্াতে কোমাতদর পরীিা করা হে কয্, কোমাতদর কক সবতচতে
76

বু খারী: ৩৪৪৩; মুসরেম: ২৩৬৫।
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সু ন্দর আমে কতর।” [সূ রা মুেক, আোে: ২]
সব রাসূ েতদর বর্ণনা আল্লাহ ো‘আো কুরআতন কতরতেন রকনা
প্রশ্ন: সব রাসূ েতদর বর্ণনা রক আল্লাহ ো‘আো কুরআতন
কতরতেন?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো োতদর সাংবাদ কথতক আমাতদর জনয পয্ণাপ্ত
উপতদশ, ওোজ ও স্মারক বর্ণনা কতরন। োরপর আল্লাহ ো‘আো
বতেন,
َ ه
َ َ ٗ
َ َّ ٗ
َ َ
َ َ
﴾ ﴿ َو هر هسل قد ق َصص َنَٰ ههم َعليك من قبل َو هر هسل لم نق هصص ههم َعليكا
]٥٥٠ :[النساء

“আর অতনক রাসূ ে, য্াতদর বর্ণনা কোমাতক পূ তবণ রদতেরে এবাং
অতনক রাসূ ে, য্াতদর বর্ণনা কোমাতক কদই রন।” [সূ রা রনসা,
আোে: ১৬৪]
সু েরাাং, য্াতদর রবষেরি রেরন রবস্তাররে আতোচনা কতরতেন,
আমরা রবস্তাররেভাতব োতে ঈমান আনব; আর য্াতদর রবষেরি
সাংরিপ্ত কতরতেন, আমরা োতদর প্ররে সাংরিপ্তভাতবই ঈমান
188

আনব।
কয্ রাসূ েেতর্র নাম কুরআতন উতল্লখ করা হতেতে
প্রশ্ন: কেজন রাসূ তের নাম কুরআতন উতল্লখ করা হতেতে?
উত্তর: য্াতদর নাম কুরআতন উতল্লখ কতরতেন, োরা হতেন, আদম,
নু হ, ইরদ্রস, হূ দ, সাতেহ, ইব্রাহীম, ইসমাঈে, ইসহাক, ইোকুব,
ইউসু ে, েূ ে, শুোইব, ইউনু স, মূ সা, হারূন, ইরেোস, য্াকাররো,
ইোহো, আে-ইোসা‘, য্ু ে-রকফ্ে, দাউদ, সু োইমান, আইউব,
একতত্র আসবাে বা ইো‘কূব আোইরহসসাোতমর বাংশধরের্, ঈসা
এবাং মুহাম্মদ, আল্লাহ উ্সভাে োর ও োতদর সকতের প্রশাংসা
করুন এবাং োতদর প্ররে শারন্ত বষণর্ করুন।
দৃ ঢ়প্ররেজ্ঞ রাসূ েের্
প্রশ্ন: রাসূ েেতর্র মতধয দৃ ঢ়প্ররেজ্ঞ কারা?
উত্তর: দৃ ঢ়প্ররেজ্ঞ  أولو العزمরাসূ ে পাঁচ জন। আল্লাহ ো‘আো
কুরআতনর দু রি জােোে আোদা কতর োতদর কথা উতল্লখ
কতরতেন।
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প্রথম জােো হে, সূ রা আহয্াব। োতে আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َٰ َ ه
َ وس َوع
َ نك َومن نُّوح ِإَوب َرَٰه
َٰ َ يم َو هم
يس
﴿ ِإَوذ أخذنا من ٱنلبيۧن ميثقهم وم
ٗ َ ً َ
َ َ َ
]٢ : ﴾ [االحزاب٧ ٱبن َمر َي َم َوأخذنا من ههم ميثَٰقا غليظا
“আর স্মরর্ করুন, য্খন আরম অগীকার গ্রহর্ কতররেোম
নবীতদর কথতক এবাং আপনার কথতক, নূ হ, ইবরাহীম, মূ সা ও
মারইোম পুত্র ঈসা কথতক। আর আরম োতদর কাে কথতক দৃ ঢ়
অগীকার গ্রহর্ কতররেোম”। [সূ রা আহয্াব, আোে: ৭]
রদ্বেীে স্থান হে, সূ রা শূ রা; আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َّ ٗ ه
َ َ
َ َ َ َ ه
َٰ َّ كم م َن ٱلين َما َو
وحا َوٱَّلي أو َحي َنا إِلك َو َما َو َّصي َنا
ّص بهۦ ن
﴿ ۞ُشع ل
َ
َ
َ َ َ َ َ َ َّ ه
َ
يس أن أق ه
َ بهۦ إب َرَٰه
َٰ يم َو هم
َٰٓ َ وس َوع
:يموا ٱلين وّل تتفرقوا فيه ﴾ [الشورى
. ]٥٨
“রেরন কোমাতদর জনয রবরধবদ্ধ কতরতেন দ্বীন, য্ার রনতদণশ
রদতেরেতেন রেরন নূ হতক, আর য্া আমরা ওহী কতররে আপনাতক
এবাং য্ার রনতদণশ রদতেরেোম ইব্রাহীম, মূ সা ও ‘ঈসাতক; এ বতে
কয্, কোমরা দ্বীনতক প্ররেরিে কর এবাং োতে রবতভদ সৃ রষ্ট কর
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না।” [সূ রা শূ রা, আোে: ১৩]
সবণপ্রথম রাসূ ে
প্রশ্ন: সবণপ্রথম রাসূ ে কক?
উত্তর: মানবজারের অননকয ও রবতভতদর পর সবণপ্রথম রাসূ ে নূ হ
আোইরহসসাোম। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َ َ
َ َّ
َ ه
:﴿ ۞إنا أو َحي َنا إِلك ك َما أو َحي َنا إ َٰل نوح َوٱنلَّبيۧ َن من َبعدهاۦ ﴾ [النساء
]٥٥٨
“রনশ্চে আরম আপনার রনকি ওহী পারেতেরে, কয্মন ওহী
পারেতেরে নূ হ ও োর পরবেণী নবীেতর্র রনকি।” [সূ রা রনসা,
আোে: ১৬৩] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
﴿ َك َّذبَت َقبلَ ههم قَو هم نهوح َوٱۡلَح َز ه
]٦ :اب من َبعدهم ﴾ [اغفر
“এতদর পূ তবণ নূ তহর কওম এবাং োতদর পতর অতনক দেও
রমথযাতরাপ কতররেে”। [সূ রা োতের, আোে: ৫]
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প্রশ্ন: কখন অননকয ও রবতভদ হে?
উত্তর:

ইবতন

আব্বাস

রারদোল্লাহু

আনহু

বতেন77,

নূ হ

আোইরহসসাোম ও আদম আোইরহসসাোতমর মাতঝ দশ প্রজন্ম
রেে; োরা সবাই সতেযর শরীেতের উপর রেে। োরপর োরা
রবতভদ করে। “েখন আল্লাহ সু সাংবাদদাো ও সেকণকারীরূতপ
নবীতদরতক কপ্ররর্ করতেন” [সূ রা বাকারাহ, আোে: ৫৯]।
সবণতশষ নবী
প্রশ্ন: সবণতশষ নবী কক?
উত্তর: সবণতশষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম।
প্রশ্ন: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম সবণতশষ নবী— এ
কথার প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো এর বার্ী:
َ َ ََ َ ه
َ ه
َ َ َّ َ
﴾ ﴿ َّما َكن ُم َّمد أبَا أ َحد من ر َجالكم َولَٰكن َّر هسول ٱّلل َوخات َم ٱنلَّبيۧ َنه
77

মুস্তাদরাক হাতকম, ২/৫৯৬।
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]٠٤ :[االحزاب
“মুহাম্মাদ কোমাতদর ককান পুরুতষর রপো নন; বরাং রেরন আল্লাহর
রাসূ ে ও সবণতশষ নবী।” [সূ রা আহয্াব, আোে: ৪০] রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
« إنه سيكون بعدي كذابون ثالثون لكهم يديع أنه نيب وأنا خاتم انلبيني
» وال نيب بعدي
“আমার পর রত্রশ জন রমথুযতকর আরবভণাব হতব। প্রতেযতক দারব
করতব কস নবী। অথচ আরম কশষ নবী, আমার পর আর ককান
নবী আসতব না”।78 সহীহ গ্রতন্থ বরর্ণে, রাসূ ে সাল্লাল্লাহু ‘আোইরহ
ওোসাল্লাম আেী রারদোল্লাহু ‘আনহুতক বতেন,
» « أال ترىض أن تكون مين بمزنلة هارون من موىس إال أنه ال نيب بعدي
“েুরম রক এতে খুরশ নও কয্ েুরম আমার রনকি সম্মাতনর রদক
রদতে এমন হতব, কয্মনরি মুসা আোইরহসসাোম এর রনকি
হারুন আোইরহসসাোম রেে? েতব আমার পর আর ককান নবী

78

আবু দাঊদ: ৪২৫২; রেররময্ী: ২২১৯।
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79

আসতব না ।”
দাজ্জাতের হারদতস রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
বতেন,
»«وأنا خاتم انلبيني وال نيب بعدي
“আর আরম কশষ নবী, আমার পর আর ককান নবী কনই80”।
এোড়াও আরও প্রমার্ রতেতে।
আমাতদর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর রবতশষ
তবরশষ্টয
প্রশ্ন: অনযানয নবীতদর কথতক আমাতদর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম এর রবতশষ তবরশষ্টযসমূ হ কী?
উত্তর: আমাতদর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর
রবতশষ তবরশষ্টয অতনক, কস রবষতে পৃথক রকোবও রেরপবদ্ধ
হতেতে। কয্মন,

79

বু খারী: ৩৭০৬, ৪৪১৬; মুসরেম: ২৪০৪।

80

বু খারী: ৩৫৩৫।
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রেরন সবণতশষ নবী। কয্মনরি আমরা ইরেপূ তবণ উতল্লখ কতররে।
রেরন আদম সন্তানতদর কসরা। আল্লাহ ো‘আোর রনতম্নর বার্ীরির
এ োেসীর করা হতেতে—
َ ه َّ َ َّ َ َّ ه
َ
َ
ُّ ك
َٰ َ َ ٱلر هس هل فَ َّضل َنا َبع َض ههم
ٱّلل َو َرف َع َبعض ههم
َع َبعض منهم من َكم
﴿ ۞تل
َ َد َر
]٧٦٨ :جَٰت ﴾ [ابلقرة
“কস রাসূ েের্, আমরা োতদর কাউতক অপর কাতরা উপর কশ্রিত্ব
রদতেরে। োতদর মতধয এমন ককউ রতেতেন য্ার সাতথ আল্লাহ
কথা বতেতেন, আবার কাউতক রেরন উ্ ময্ণাদাে উন্নীে
কতরতেন।” [সূ রা আে-বাক্বারাহ: ২৫৩]
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
»«أنا سيد ودل آدم وال فخر
81

“আরম আদম সন্তানতদর সরদার, এরি ককান অহাংকার নে” ।
আর আল্লাহ ো‘আো োতক মানু ষ ও জীন সবার রনকি নবী ও
81

মুসনাতদ আহমাদ ১/২৮১; ২৮২, ২৯৫; রেররময্ী, হাদীস নাং ৩৬১৫, ইবন

মাজাহ, হাদীস নাং ৪৩০৮।
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রাসূ ে রহতসতব পারেতেতেন। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ ه ه َّ َ ه
ي َأ ُّي َها ٱنلَّ ه
ً كم ََج
َٰٓ َ ﴿ قهل
]٥٦٣ :يعا ﴾ [االعراف
اس إن رسول ٱّلل إِل
“বেু ন, ‘কহ মানু ষ, আরম কোমাতদর সবার প্ররে আল্লাহর রাসূ ে’।”
[সূ রা আরাে, আোে: ১৮৫] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َّ َ َّ َ َٰ َ َ َ َ َ
َّ ٓاف ٗة ل
ٗ لناس بَش
ٗ يا َونَذ
]٧٣ : ﴾ [سبا٢٨ يرا
﴿ وما أرسلنك إّل ك
“আর আরম কো ককবে আপনাতক সমগ্র মানবজারের জনয
সু সাংবাদদাো ও সেকণকারী রহতসতব কপ্ররর্ কতররে।” [সূ রা সাবা,
আোে: ২৭]
এোড়াও রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
وجعلت،  نرصت بالرعب مسرية شهر:« أعطيت مخسا لم يعطهن أحد قبيل
يل األرض مسجدا وطهور فأيما رجل من أميت أدركته الصالة فليصل
وأحلت يل الغنائم ولم حتل ألحد قبيل وأعطيت الشفاعة واكن انليب يبعث،

.»إىل قومه خاصة وبعثت إىل انلاس اعمة
“আমাতক পাঁচরি রবষে কদো হতেতে, য্া আমার পূ তবণ আর ককান
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নবীতক কদো হে রন। এক মাস পতথর দূ রত্ব কথতক (কাতেরমুশররকতদর মতন) আেঙ্ক (সৃ রষ্ট করার) দ্বারা আমাতক সাহায্য করা
হতেতে, আমার জনয সমগ্র জরমনতক পরবত্রকারী ও সাজদার স্থান
বানাতনা হতেতে। সু েরাাং আমার উম্মতের ককাতনা বযরির রনকি
য্খন সাোতের ওোি এতস য্াতব, কস কয্ন (তসখাতনই) সাোে
আদাে কতর। আমার জনয েনীমতের মােসমূ হ হাোে করা
হতেতে, ইতোপূ তবণ ককাতনা উম্মতের জনয ো হাোে রেে না।
আমাতক শাো‘আতের অনু মরে কদো হতেতে। আর ককাতনা নবীতক
োর কওতমর কোকতদর রনকি পাোতনা হে, আমাতক সমস্ত
মানু তষর রনকি নবী কতর কপ্ররর্ করা হতেতে।82”
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
«واذلي نفيس بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نرصاين ثم

» يموت ولم يؤمن باذلي أرسلت به إال َكن من أصحاب انلار

“আরম শপথ কতর বেরে কস সত্তার, য্ার হাতে আমার প্রার্।
আমার সম্পকণ কয্ ককাতনা বযরি কশাতন, চাই কস ইোহূ দী কহাক বা
নাোরা, োরপর কস আমাতক য্া রনতে কপ্ররর্ করা হতেতে, োর
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প্ররে ঈমান না এতন মারা কেে, কস অবশযই জাহান্নাতমর অরধবাসী
হতব।”83 আমরা য্া উতল্লখ কররে এ গুতো োড়াও রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর আরও অতনক তবরশষ্টয আতে,
কোমরা ো োোশ করতে পার।
নবীতদর মু‘রজয্া
প্রশ্ন: নবীতদর মু‘রজয্া কী?
উত্তর: মু‘রজয্া হে, সাধারর্ রনেতমর বাইতর চযাতেঞ্জয্ু ি রবষে,
য্ার কমাকারবো করতে ককউ সমথণ নে। মু‘রজয্া দু ই ধরতনর হে,
এক. য্া ইরন্দ্রেগ্রাহয, অথণাৎ অগ প্রেযগ দ্বারা প্রেযি করা য্াে;
কচাখ রদতে কদখা য্াে, কান রদতে কশানা য্াে। কয্মন, পাথর কথতক
উষ্ট্রী কবর হওো, োরে সাতপ পররর্ে হওো, প্রার্হীন বস্তুর কথা
বো ইেযারদ। দু ই. য্া অগ প্রেযগ দ্বারা প্রেযি করা য্াে না। েতব
দূ রদরশণো দ্বারা অনু ভব করা য্াে। কয্মন, পরবত্র কুরআন।
আমাতদর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম কক সব
ধরতনর মু‘রজয্াই কদো হতেতে। অনয নবীতদর য্ে ধরতনর মু‘রজয্া
কদো হতেতে, আমাতদর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ

83

মুসরেম, হাদীস নাং ১৫৩।
198

ওোসাল্লাম কস রবষতে োর কথতক বড় মু‘রজয্া কদো হতেতে।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম কক কদো ইরন্দ্রেগ্রাহয
মু‘রজয্াসমূ তহর অনযেম হতে, চন্দ্রতক রদ্বখরণ্ডে করা, কখজুতরর
ডারের কান্নাকারি, োর সম্মারনে আগুেগুতো কথতক কবতে পারন
কবর হওো, খাতদযর োসবীহ পাে করা; ইেযারদ মু‘রজয্াগুতোর
রবষতে রাসূ ে কথতক এমনভাতব মুোওোরেরভাতব হাদীসসমূ হ
এতসতে য্া অস্বীকার করার ককান সু তয্াে কনই। রকন্তু রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এ সব মু‘রজয্া স্থােী নে, এগুতো
অনযানয নবীতদর মু‘রজয্ার মে সামরেক। োতদর সমে ও য্ু ে কশষ
হওো সাতথ এগুতোও কশষ হতে য্াে। শুধু আতোচনাই বাকী
থাতক। একমাত্র কুরআনই হে, রচরস্থােী মু‘রজয্া য্ার আশ্চয্ণ ও
কখতনা কশষ হওোর নে। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ
َ
ه
َ
َ
َ
٤٢ ﴿ ّل يَأتيه ٱل َبَٰطل من َبي يَ َديه َوّل من خلفهۦ تزنيل من َحكيم ۡحيد
]٠٧ :﴾ [فصلت
“বারেে এতে অনু প্রতবশ করতে পাতর না, না সামতন কথতক, না
রপেন

কথতক।

এরি

প্রজ্ঞামে,

সপ্রশাংরসতের

নারয্েকৃে”। [সূ রা েুরেোে, আোে: ৪২]
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পি

কথতক

কুরআন কয্ মু‘রজয্া োর প্রমার্
প্রশ্ন: কুরআন কয্ মু‘রজয্া, োর প্রমার্ কী?
উত্তর: এর প্রমার্ হে, প্রাে রবশ বের ধতর কুরআন নারয্ে হতে
থাতক, এর মতধয কুরআন আরতবর সবতচতে রবশুদ্ধভাষী, বাগ্মী,
সারহরেযক ও বিাতদর সাতথ চযাতেঞ্জ কঘাষর্া রদতে বতে কয্,
َ ﴿ فَل َيأتهوا ِبَديث مثلهۦ إن ََكنهوا َصَٰدق
]٨٠ : ﴾ [الطور٣٤ ي
“অেএব, োরা য্রদ সেযবাদী হে েতব োর অনু রূপ বার্ী রনতে
আসু ক।” [সূ রা েুর, আোে: ৩৪]
ه َ ه
]٥٨ :﴿ قل فأتوا ب َعّش هس َور مثلهۦ ﴾ [هود
“বেু ন, কোমরা কুরআতন মে দশরি সূ রা রনতে আস”। [সূ রা হুদ,
আোে: ১৩]
َ ﴿ فَأتهوا ب هس
]٧٨ :ورة من مثلهۦ ﴾ [ابلقرة
“অেএব কোমরা কুরআতনর মে একরি সূ রা রনতে আস”।[সূ রা
বাকারাহ, আোে: ২৩]
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রকন্তু োরা ো করতে পাতর রন এবাং ো করার কচষ্টাও কতর রন,
য্রদও কুরআনতক সব রকম সম্ভব পদ্ধরেতে প্ররেহে করার
রবষতে োতদর আগ্রহ রেে সবণারধক। অথচ কুরআতনর অির ও
শব্দগুতো োতদর কস ভাষাতেই নারয্ে হতেতে, কয্ ভাষাে োরা
কথা বতে, কয্ ভাষা দ্বারা োরা প্ররেতয্ারেো কতর এবাং েবণ কতর।
োরপর আল্লাহ ো‘আো োতদর অিমো ও অপারেোর কঘাষর্া
রদতে বতেন:
َ َ َ ُّ َ ه
َ َ ه
َ َ ه
ه
َٰٓ ﴿ قهل َّلئن ٱج َت َم َعت ٱۡلنس وٱۡلن
َع أن يَأتوا بمثل هَٰذا ٱلقر َءان ّل يَأتون
ٗ بمثلهۦ َولَو ََك َن َبع هض ههم ۡلَعض َظه
]٣٣ : ﴾ [االرساء٨٨ يا
“বেু ন, ‘য্রদ মানু ষ ও রজন এ কুরআতনর অনু রূপ হারয্র করার
জনয একরত্রে হে, েবুও োরা এর অনু রূপ হারয্র করতে পারতব
না, য্রদও োরা এতক অপতরর সাহায্যকারী হে’।” [সূ রা ইসরা,
আোে: ৮৮] রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
« ما من األنبياء من نيب إال وقد أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البرش
وإنما َكن اذلي أوتيت وحيا أوىح اهلل إيل فأرجو أن أكون أكرثهم تابعا يوم
» القيامة
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“প্রতেযক নবীতকই এমন অতনক রনদশণন কদওো হতেতে, কয্গুতো
কদতখ মানু ষ ঈমান এতনতে। আর আমাতক কদওো হতেতে ওহী, য্া
আল্লাহ আমার রনকি ওহী কতরতেন। োই আরম আশা করর আরম
রকোমতের রদন োতদর সবার কচতে কবরশ অনু সারীর অরধকারী
হব84।”
কুরআন মু‘রজয্া হওো রবষতে আতেমের্ অতনক রকোব
রেতখতেন। কুরআতনর শব্দ, অথণ, অেীতের সাংবাদ, ভরবষযতের
সাংবাদ এবাং োইতবর সাংবাদ ইেযারদ রবষতে কুরআতনর মু‘রজয্া
হওোর রববরর্ রদতে এসব রকোব রেতখতেন। এ সব রেখরন দ্বারা
োরা এিুকুই সেে হতেতেন, কয্মন একরি চড়ুই পারখ রবশাে
সমুতদ্র কোি রদে োর কোতির সাতথ কয্ পররমার্ পারন উতে আতস।
কশষ রদবতসর প্ররে ঈমান আনার প্রমার্
প্রশ্ন: কশষ রদবতসর প্ররে ঈমান আনার প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َّ َّ
َ َ َ
َ َ َٰ ُّ َ َ َ َ ُّ َ َ َّ َ ه
ه
ين هم
ين ّل يَر هجون لقا َءنا َو َرضوا بٱۡليوة ٱلنيا وٱطمأنوا بها وٱَّل
﴿ إن ٱَّل
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َ
َ ه
َ َ ه
َ
َ َٰٓ َ ه
َ
ك َمأ َوى َٰ هه هم ٱنلَّ ه
﴾ ٨ ار ب َما َكنوا يَكس هبون
 أولئ٧ عن َءايَٰت َنا غَٰفلون

]٣ ،٢ :[يونس

“রনশ্চে য্ারা আমার সািাতের আশা রাতখ না এবাং দু রনোর
জীবন রনতে সন্তুষ্ট আতে ও ো রনতে পররেৃপ্ত রতেতে আর য্ারা
আমার রনদশণনাবেী হতে োতেে— োরা য্া উপাজণন করে, োর
কারতর্ আগুনই হতব োতদর রেকানা।” [সূ রা ইউনু স, আোে: ৭,
৮] আল্লাহ আরও বতেন,
َ َ َ َّ َ ه
َ َ
َّ
]٥ ،٦ : ﴾ [اذلاريات٦ ين ل َوَٰقع
 ِإَون ٱل٥ وع هدون ل َصادق
﴿ إنما ت
“কোমরা কয্ ওোদাপ্রাপ্ত হতেে ো অবশযই সেয। রনশ্চে প্ররেদান
অবশযম্ভাবী।” [সূ রা জাররোে, আোে: ৫, ৬] আল্লাহ বতেন,
ه
ه
َ ٱلس
َّ ﴿ َوأ َ َّن
َ َّ يها َوأ َ َّن
َ بف
َ اع َة َءات َية َّّل َري
﴾ ٧ ٱّلل َيب َعث َمن ف ٱلق هبور
]٢ :[احلج
“আর রকোমে আসতবই, এতে ককান সতন্দহ কনই এবাং কবতর
য্ারা আতে রনশ্চেই আল্লাহ োতদর পুনরুরত্থে করতবন”। [সূ রা
হজ, আোে: ৭] এোড়াও অনযানয বহু আোে রতেতে।
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কশষ রদবতসর প্ররে ঈমান আনার অথণ
প্রশ্ন: কশষ রদবতসর প্ররে ঈমান আনার অথণ কী এবাং ো ককান
ককান রবষেতক অন্তভুণি কতর?
উত্তর: কশষ রদবস কয্ অবধাররে এ কথার উপর দৃ ঢ় রবশ্বাস করা
এবাং এর চারহদা অনু য্ােী আমে করা। এর অন্তভুণি হতো,
রকোমতের রনদশণন ও আোমেসমূ হ য্া রকোমতের পূ তবণ অবশযই
সাংঘরিে হতব; মৃেুয এবাং মৃেুযর পর কবতরর পরীিা, কবতরর
আয্াব ও কবতরর সু খ; রশগাে েুঁৎকার করা; কবর কথতক সমগ্র
সৃ রষ্টর কবর হওো; রকোমে রদবতস অবস্থাতনর ভীরেপ্রদ অবস্থা ও
ভোবহো; হাশতরর রবস্তাররে রবরভন্ন অবস্থা কয্মন, আমে নামা
েুতে ধরা, মীয্ান স্থাপন, পুে-রেরাে, হাউয্, শাো‘আে প্রভৃরে
রবষে; জান্নাে ও জান্নাতের কনোমেসমূ হ, য্ার সতবণা্ কনোমে
আল্লাহর কচহারার রদতক োকাতনা; জাহান্নাম ও জাহান্নাতমর আয্াব,
য্ার রনকৃষ্টেম আয্াব হে আল্লাহর কচহারার রদতক োকাতনা হতে
বরঞ্চে হওো— এসতবর প্ররে ঈমান আনা।
রকোমে আেমতনর সমে োেতবর চারবসমূ তহর অনযেম
প্রশ্ন: ককউ রক বেতে পাতর কতব রকোমে সাংঘরিে হতব?
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উত্তর: রকোমে সাংঘরিে হওোর সমে োতেবী রবষতের অনযেম
চারব, য্ার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ো‘আোরই আতে। আল্লাহ
ো‘আো বতেন,
َ
َ
َ
َ َ َ ه
َ ٱلس
َ ٱّلل ع
َّ ندههۥ عل هم
َ َّ ﴿ إ َّن
اعة َويهزنل ٱلغيث َو َيعل هم َما ف ٱۡلر َحام َو َما تدري
َ َّ
َ
ب َغ ٗدا َو َما تَدري َنف هس بأَي أَۡرض َت هم ه
َ َّ وتا إ َّن
اذا تَكس ه
ٱّلل َعليم
نفس م
َخب ه
]٨٠ : ﴾ [لقمان٣٤ ي
“রনশ্চে আল্লাহর রনকি রকোমতের জ্ঞান রতেতে। আর রেরন বৃ রষ্ট
বষণর্ কতরন এবাং জরােু তে য্া আতে, ো রেরন জাতনন। আর
ককউ জাতন না আোমীকাে কস কী অজণন করতব এবাং ককউ জাতন
না ককান্ স্থাতন কস মারা য্াতব। রনশ্চে আল্লাহ সবণজ্ঞ, সমযক
অবরহে।” [সূ রা কোকমান, আোে: ৩৪]
َ َّ َ َ َّ
َ َ َ َه
َ ان همر َسى َٰ َها هقل إ َّن َما عل هم َها ع
َ ند َرب َّل هَيَل
يها
سلونك َعن ٱلساعة أي
﴿ي
َ
َّ
َّ
َ
َ
ٗ
َ
ه
َّ ل َوقت َها إّل هه َو َث هقلت ف
:ٱلس َمَٰ َوَٰت َوٱۡلۡرض ّل تأتيكم إّل َبغ َتة ه﴾ [االعراف
ا
]٥٣٢

“োরা কোমাতক রকোমে সম্পতকণ প্রশ্ন কতর, ‘ো কখন ঘিতব’?
েুরম বে, ‘এর জ্ঞান কো রতেতে আমার রতবর রনকি। রেরনই এর
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রনধণাররে সমতে ো প্রকাশ করতবন। আসমানসমূ হ ও য্মীতনর
উপর ো (রকোমে) করেন হতব। ো কোমাতদর রনকি হোৎ এতস
পড়তব”। [সূ রা আরাে, আোে: ১৮৭] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ َّ َ َ َّ
َ
َ َ َ َه
َ َيم أ
َ  ف٤٢ ان همر َسى َٰ َها
 إ َٰل َربك٤٣ نت من ذك َرى َٰ َها
سلونك َعن ٱلساعة أي
﴿ي
َ هم
]٠٠ ،٠٧ : ﴾ [انلازاعت٤٤ نت َهى َٰ َها
“োরা আপনাতক রকোমে সম্পতকণ রজতজ্ঞস কতর, ‘ো কখন
ঘিতব?’। ো উতল্লখ করার জ্ঞান রক আপনার আতে? এর প্রকৃে
জ্ঞান কো আপনার রতবর কাতেই”। [সূ রা আন-নারয্‘আে:৪২-৪৪]
 « ما:وملا قال جربيل للنيب صىل اهلل عليه وسلم فأخربين عن الساعة قال
" يف مخس ال:املسئول عنها بأعلم من السائل » وذكر أماراتها وزاد يف رواية

. يعلمهن إال اهلل تعاىل" وتال اآلية السابقة
রজবরীে আোইরহসসাোম য্খন রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লামতক বেতেন, আপরন আমাতক রকোমে সম্পতকণ খবর
রদন, েখন রেরন বেতেন, এ রবষতে য্াতক প্রশ্ন করা হে, কস
প্রশ্নকারী অতপিা কবরশ জাতন না।”85 েতব রেরন রকোমতের রকেু
85

বু খারী, হাদীস নাং ৫০, ৪৭৭৭; মুসরেম, হাদীস নাং ৮।
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আোমে উতল্লখ কতরন। ককাতনা ককাতনা বর্ণনাে আরও এতসতে,
পাঁচরি রবষে একমাত্র আল্লাহ োড়া ককউ জাতন না। এবাং রেরন
পূ তবণাি আোে রেোওোে কতরন।”
কুরআন কথতক রকোমতের আোমেসমূ হ
প্রশ্ন: কুরআন কথতক রকোমতের আোমেসমূ তহর উদাহরর্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ ُّ َ
َ َ َ َ َ َ ه َ َّ َ َ َ ه ه
ه
َ
َ ك أو يَأ
َ ك هة أو يَأ
َٰٓ ﴿هل ينظ هرون إّل أن تأتيهم ٱلم
ت َبعض َءايَٰت
ت رب
لئ
َ َ َ َ َ َٰ َ َ َ َ َ َ َ َ ه
َ َ ه
َ نف هع َنف ًسا إ
يمَٰ هن َها لم تكن َء َام َنت من
ربك ه يوم يأت بعض ءايت ربك ّل ي
َ َ َ ه
َ
َ
َ
َ ٱنتظ هروا إنَّا هم
َ يا قهل
: ﴾ [االنعام١٥٨ نتظ هرون
قبل أو ك َس َبت ف إيمَٰن َها خ ٗ ه
]٥٦٣

“োরা রক এরই অতপিা করতে কয্, োতদর রনকি কেতরশোের্
হারয্র হতব, রকাংবা আপনার রব উপরস্থে হতবন অথবা প্রকাশ
পাতব আপনার রতবর আোেসমূ তহর রকেু ? কয্রদন আপনার রতবর
আোেসমূ তহর রকেু প্রকাশ পাতব, কসরদন ককান বযরিরই োর
ঈমান উপকাতর আসতব না, কয্ পূ তবণ ঈমান আতন রন, রকাংবা কস
োর ঈমাতন ককান কেযার্ অজণন কতর রন। বেু ন, ‘কোমরা
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অতপিা কর, আমরাও অতপিা কররে”। [সূ রা আনআম, আোে:
১৮৫] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ
َ
َ َ ه
ٗ َ َ
َ َ
َّ َ
َ ه
﴿ ۞ِإَوذا َوق َع ٱلقول َعليهم أخ َرج َنا ل ههم دٓابَّة م َن ٱۡلۡرض تكل هم ههم أن
َ َ
َ
َّ َ َ ه
]٣٧ : ﴾ [انلمل٨٢ اس َكنوا أَِبيَٰت َنا ّل يهوق هنون
ٱنل
“আর য্খন োতদর উপর ‘বার্ী’ (আয্াব) বাস্তবারেে হতব েখন
আমরা য্মীতনর জন্তু (দাব্বােুে আরদ) কবর করব, কয্ োতদর
সাতথ কথা বেতব। কারর্ মানু ষ আমার আোেসমূ তহ সু দৃঢ় রবশ্বাস
রাখে না।” [সূ রা নামাে, আোে: ৮২] আল্লাহ ো‘আো আরও
বতেন,
َ ه َ َ َ ه
َ َّ َٰٓ َ ه َ َ ه ه َ َ ه ه ه
َ َ  َوٱق٩٦ ون
ۡت َب
وج َوهم من ك حدب ينسل
﴿ حّت إذا فتحت يأجوج ومأج

َ ٱل َوع هد
]٣٢ ،٣٥ : ﴾ [االنبياء٩٧ ٱۡل ُّق

“অবতশতষ য্খন ইো’জূ জ ও মা’জূ জতক মুরি কদো হতব, আর
োরা প্ররেরি উঁচু ভূ রম হতে েু তি আসতব। আর সেয ওোদার
সমে রনকতি আসতব”। [সূ রা আরবো, আোে: ৯৬, ৯৭] আল্লাহ
ো‘আো আরও বতেন,
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َ
َّ ﴿ فَٱرتَقب يَو َم تَأت
]٥٤ : ﴾ [ادلخان١٠ ٱلس َما هء ب هدخان ُّمبي
“অেএব অতপিা কর কসরদতনর, কয্রদন স্পষ্ট কধাঁোে আেন্ন হতব
আকাশ”। [সূ রা দু খান, আোে: ১০] আল্লাহ ো‘আো আরও
বতেন,
َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َٰٓ َ ُّ َ َّ ه َّ ه َ َّ ه
]٥ : ﴾ [احلج١ اعة َشء َعظيم
﴿ يأيها ٱنلاس ٱتقوا ربك ام إن زلزلة ٱلس
“কহ মানু ষ, কোমরা কোমাতদর রবতক ভে কর। রনশ্চে রকোমতের
প্রকম্পন এক ভেঙ্কর বযাপার।”[সূ রা হজ, আোে: ১]
হারদস কথতক রকোমতের আোমেসমূ তহর দৃ ষ্টান্ত
প্রশ্ন: হারদস কথতক রকোমতের আোমে সমূ তহর দৃ ষ্টান্ত কী?
উত্তর: সূ য্ণ পরশ্চম প্রান্ত কথতক উদে হওোর ঘিনা, দাব্বােুে
আরদ

কবর

হওোর

হারদস,

রেেনার

হারদসসমূ হ,

ঈসা

আোইরহসসাোম এর আেমতন হারদসসমূ হ, ইো’জুজ মা;জুজ কবর
হওো, দু খাতনর হারদস এবাং বাোস কবর হওো সাংক্রান্ত
হারদসসমূ হ, কয্ বাোস প্ররেরি মুরমতনর রুহ কবজ করতব
ইেযারদ। আগুন কবর হওো সাংক্রান্ত হারদসসমূ হ, কয্ আগুন
রকোমতের পূ তবণ প্রকাশ পাতব এবাং ভূ রমবতসর হারদসসমূ হ।
মৃেুযর প্ররে ঈমান আনার প্রমার্
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প্রশ্ন: মৃেুযর প্ররে ঈমান আনার প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ
َ ه ه
َ
ه
َ
ه ه
َ ه
َّ ه
١١ ﴿ ۞قل َي َت َوفىَٰكم َّملك ٱل َموت ٱَّلي هوك بكم ث َّم إ َٰل َربكم تر َج هعون
]٥٥ :﴾ [السجدة
“বে, ‘কোমাতদরতক মৃেয কদতব মৃেুযর কেতরশো, য্াতক কোমাতদর
জনয রনতোে করা হতেতে। োরপর কোমাতদর রতবর রনকি
কোমাতদরতক রেররতে আনা হতব’।” [সূ রা কসজদা, আোে: ১১]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َّ َ ه َ َّ َ ه ه َ ه
َ ُّ ه
َ َ َه
:وركم يَو َم ٱلق َيَٰ َمة ﴾ [ال عمران
ت ِإَونما توفون أج
﴿ ك نفس ذائقة ٱلمو ى
]٥٣٦

“প্ররেরি প্রার্ী মৃেুযর স্বাদ গ্রহর্ করতব। আর ‘অবশযই রকোমতের
রদতন োতদর প্ররেদান পররপূ র্ণভাতব কদো হতব”। [সূ রা আতে
ইমরান, আোে: ১৮৫] আল্লাহ ো‘আো োর নবী মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম কক বতেন,
َّ
َ
َ َّ
]٨٤ : ﴾ [الزمر٣٠ ﴿ إنك َميت ِإَون ههم َّمي هتون
“রনশ্চে আপরন মারা য্াতবন, আর োরাও মারা য্াতব”। [সূ রা
য্ু মার, আোে: ৩০] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
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ََ َ ه
َ َّ َ ه ه َ َٰ ه
َ
َ َ
﴾ ٣٤ َّلون
َّل أفإين مت فهم ٱلخ
﴿ َو َما َج َعل َنا لبَّش من قبلك ٱۡل
]٨٠ :[االنبياء

“আর কোমার পূ তবণ ককান মানু ষতক আরম স্থােী জীবন দান করররন;
সু েরাাং কোমার মৃেুয হতে োরা রক অনন্ত জীবনসম্পন্ন হতে
থাকতব ?” [সূ রা আরবো, আোে: ৩৪] আল্লাহ ো‘আো আরও
বতেন,
ُّ ه
ََ
َ ه
َٰ َ  َو َيب٢٦ ك َمن َعلَي َها فَان
: ﴾ [الرمحن٢٧ ٱۡللَٰل َوٱۡلك َرام
ق َوج هه َربك ذو
﴿
]٧٢ ،٧٥
“য্মীতনর উপর য্া রকেু রতেতে, সবই বাংসশীে। আর কথতক
য্াতব শুধু মহামরহম ও মহানু ভব কোমার রতবর কচহারা”। [সূ রা
রহমান, আোে: ২৬, ২৭] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َّ
َ ُّ ه
َ
]٣٣ : ﴾ [القصص٨٨ ﴿ ك َشء هالك إّل َوج َه ههۥ
“একমাত্র আল্লাহর কচহারা (ও সত্তা) োড়া সব রকেু বাংসশীে।”
[সূ রা কাসাস, আোে: ৮৮] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َ َّ َ َ َ
َع ٱل َح َّٱَّلي َّل َي هم ه
]٦٢ : ﴾ [الفرقان٥٨ وت
﴿ وتوّك
“আর ভরসা কর রচরঞ্জীব সত্ত্বার উপর রয্রন কখতনা মরতবন না।”
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[সূ রা েুরকান, আোে: ৫৯]
এ রবষতে আরও অসাংখয হারদস রতেতে, য্া ের্না কতর কশষ করা
য্াতব না। আর মৃেুয হে চািুষ রবষে, ককউ ো অস্বীকার করতে
পারতব না। মৃেুয রবষতে ককান রদ্বমে কনই। েতব মানু তষর মতধয
হেকাররো ও অহাংকার প্রবর্ো রবদযমান আতে। মৃেুযর প্ররে
ঈমান আনা ও মৃেুযর পতরর চারহদা অনু য্ােী আমে একমাত্র োরা
কতর য্ারা আল্লাহর রবতশষ বান্দা। আর আমরা এ কথা রবশ্বাস
করর কয্, য্খন ককান বযরি মারা য্াতব, অথবা হেযা করা হতব বা
কয্ ককান কারতর্ মারা য্াতব োই োর মৃেুযর সমে। আল্লাহ
ো‘আো োর রনধণাররে হাোে কথতক একিুও কমাে রন।
َ
َ ه
ٗ
]٧ : ﴾ [الرعد٢ ﴿ ك َيري ۡل َجل ُّم َسم
ۚ
“প্ররেরি বস্তু রনধণাররে সমে পয্ণন্ত চেতে থাতক।” [সূ রা রা‘আদ,
আোে: ২]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ ٗ َ َ َ ه ه َّ َ َ َ َ َ َ َ ه ه َ َ َ َ ه
َ
﴾ ٤٩ اعة َوّل يَس َتقد همون
﴿لك أمة أجل ا إذا جاء أجلهم فل يستخرون س
]٠٣ :[يونس

“প্রতেযক উম্মতের রতেতে রনরদণষ্ট একরি সমে। য্খন এতস য্াে
োতদর সমে, েখন এক মুহূেণ রপোতে পাতর না এবাং এতোতেও
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পাতর না।”
কুরআন কথতক কবতরর রেেনা, কবতরর রনোমে অথবা আয্াতবর
প্রমার্
প্রশ্ন: কুরআন কথতক কবতরর রেেনা, কবতরর রনোমে অথবা
আয্াতবর প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
ه َ ه
َ َّ َّ َ
َ ه
﴾ ١٠٠ ﴿ َك ا إن َها َك َمة ه َو قائل َها َومن َو َرائهم بَر َزخ إ َٰل يَوم هيب َعثون
]٥٤٤ :[املؤمنون

“কখতনা নে, এরি (সমে রদতে দু রনোে পাোতে কস ভাতো কাজ
করতব) একরি বাকয য্া কস বেতব। কয্রদন োতদরতক পুনরুরত্থে
করা হতব কসরদন পয্ণন্ত োতদর সামতন থাকতব বরয্খ”। [সূ রা
মুরমন, আোে: ১০০] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َ َ َ َه
َ ٱّلل َس
﴿ فَ َوقَى َٰ هه َّ ه
 ٱنلَّ ه٤٥ اق أَِبل فر َعو َن هسو هء ٱل َع َذاب
ار
يات ما مكروا وح
َ
ه َ ه َ َ َ َ ه ه ٗ َ َ ٗ َ َ َ َ ه ه َّ َ ه َ ه
ََ َ
اعة أدخلوا َءال فر َعون أش َّد
يعرضون عليها غدوا وعشيا ا ويوم تقوم ٱلس
َ
]٠٥ ،٠٦ : ﴾ [اغفر٤٦ ٱل َعذاب
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“অেিঃপর োতদর ষড়য্তন্ত্রর অশুভ পররর্াম কথতক আল্লাহ োতক
রিা করতেন আর রের‘আউতনর অনু সারীতদরতক রঘতর কেেে
করেন আয্াব। আগুন, োতদরতক সকাে-সন্ধযাে োর সামতন
উপরস্থে করা হে, আর কয্রদন রকোমে সাংঘরিে হতব (তসরদন
কঘাষর্া করা হতব), ‘রের‘আউতনর অনু সারীতদরতক কতোরেম
আয্াতব প্রতবশ করাও”। [সূ রা োতের, আোে: ৪৫, ৪৬] আল্লাহ
ো‘আো আরও বতেন,
َّ ين َء َام هنوا بٱل َقول
ُّ ٱۡل َي َٰوة
ت َّ ه
﴿يهثَب ه
َ ٱّلل َّٱَّل
َ ٱثلابت ف
﴾ٱلن َيا َوّف ٱٓأۡلخ َرة
]٧٢ :[ابراهيم
“আল্লাহ অরবচে রাতখন ঈমানদারতদরতক সু দৃঢ় বার্ী দ্বারা দু রনোর
জীবতন ও আরখরাতে। আর আল্লাহ য্ারেমতদর পথভ্রষ্ট কতরন
এবাং আল্লাহ য্া ইো ো কতরন”। [সূ রা ইব্রাহীম, আোে: ২৭]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ
َ
َ
َ َ َ َٰٓ َ ه
َّ
َ
َٰٓ ﴿ َولَو تَ َر
لئكة بَاس هطوا أيديهم أخر هجوا
ى إذ ٱلظَٰل همون ف غ َم َرَٰت ٱل َموت وٱلم
َ ه َ ه
َ ك هم ٱِلَو َم هُت َزو َن َع َذ
]٣٨ :اب ٱل ههون﴾ [االنعام
أنفس
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“আর য্রদ েুরম কদখতে, য্খন য্ারেমরা মৃেুয কতষ্ট থাতক,
এমোবস্থাে কেতরশোরা োতদর হাে প্রসাররে কতর আতে (োরা
বতে), ‘কোমাতদর জান কবর কর। আজ কোমাতদরতক প্ররেদান
কদো হতব োঞ্ছনার আয্াব, কারর্ কোমরা আল্লাহর উপর অসেয
বেতে এবাং কোমরা োর আোেসমূ হ সম্পতকণ অহঙ্কার করতে”।
[সূ রা আনআম, আোে: ৯৩] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َ َ ُّ
َ ه
. ]٥٤٥ : ﴾ [اتلوبة١٠١ ﴿ َس هن َعذ هب ههم َّم َّرتي ث َّم يه َردون إ َٰل َعذاب َعظيم
“আরম োতদর আয্াব কদব দু ই বার। অে:পর োতদর মহা
আয্াতবর রদতক ধারবে করা হতব।” [সূ রা োওবা, আোে: ১০১]
হারদস কথতক কবতরর রেেনা, কবতরর রনোমে অথবা আয্াতবর
প্রমার্
প্রশ্ন: হারদস কথতক কবতরর রেেনা, কবতরর রনোমে অথবা
আয্াতবর প্রমার্ কী?
উত্তর: এ রবষতে রবশুদ্ধ হারদসসমূ হ মুোওোরের পয্ণাতে কপৌঁতে
রেতেতে। েন্মতধয আনাস রারদোল্লাহু আনহু কথতক বরর্ণে হারদস,
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রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
« إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاهلم أتاه
ملاكن فيقعدانه فيقوالن ما كنت تقول يف هذا الرجل ملحمد صىل اهلل عليه
وسلم؟ فأما املؤمن فيقول :أشهد أنه عبد اهلل ورسوهل فيقال هل :انظر إىل

مقعدك من انلار قد أبدلك اهلل به مقعدا من اجلنة ،فرياهما مجيعا  -قال
قتادة وذكر نلا أنه يفسح يف قربه ثم رجع إىل حديث أنس  -قال وأما املنافق
والاكفر فيقال هل :ما كنت تقول يف هذا الرجل ؟فيقول :ال أدري كنت أقول

ما يقول انلاس ،فيقال .ال دريت وال تليت ويرضب بمطارق من حديد
رضبة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غري اثلقلني »

“...য্খন ককাতনা বান্দাতক কবতর রাখা হে এবাং োর সাথীরা োর
কথতক রবদাে কনে, আর কস োতদর পাতের জুতোর আওোজ
শুনতে থাতক, রেক এ মুহূতেণ োর রনকি দু ইজন কেতরশো এতস
োতক কবতরর মতধয বসাতব। োরপর োরা োতক রজতজ্ঞস কতর
বেতব েুরম এ কোক অথণাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম সম্পতকণ দু রনোতে রক বেতে? কোকরি য্রদ মুরমন হে,
েখন কস বেতব, আরম সািী রদরে কয্, কস আল্লাহর বান্দা ও
রাসূ ে। েখন োতক বো হতব, েুরম কোমার জাহান্নাতমর অবস্থাতনর
রদতক োকাও, আল্লাহ কোমার এ অবস্থানতক জান্নাে দ্বারা
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পররবেণন কতর রদতেতেন। েখন কস উভে অবস্থান কদখতে পাতব।”
কাোদাহ বতেন, “েখন োর কবরতক প্রশস্ত করা হতব।” “আর
য্রদ কোকরি মুনাতেক ও কাতের হে, োতক য্খন বো হতব, এ
কোকরি সম্পতকণ েুরম রক বেতে? েখন কস বেতব, আরম জারন
না। কোতকরা য্া বেে আমরাও ো বেোম। েখন োতক বো
হতব, েুরম জান রন এবাং আল্লাহর আোে রেোওোে কর রন।
োতক একরি কোহা দ্বারা আঘাে করা হতব। েখন কস এমন
একরি আওোজ কদতব একমাত্র রজ্বন ইনসান োড়া সবরকেু োর
এ আওোজ শুনতে পাতব।”86
অনু রূপভাতব আব্দু ল্লাহ ইবন ওমর রারদোল্লাহু আনহু এর হারদস,
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
« إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعيش إن َكن من أهل

اجلنة فمن أهل اجلنة وإن َكن من أهل انلار فمن أهل انلار فيقال هذا
» مقعدك حىت يبعثك اهلل يوم القيامة
“কোমাতদর ককউ য্খন মারা য্াতব, সকাে রবকাে োর অবস্থান
ককাথাে হতব, ো েুতে ধরা হতব। য্রদ কস জান্নারে হে, োর

86

বু খারী হাদীস নাং ১৩৩৮, ১৩৭৪; মুসরেম, হাদীস নাং ২৮৭০।
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জান্নাতের অবস্থান আর য্রদ কস জাহান্নামী হে, োহতে োর
জাহান্নাতমর অবস্থান েুতে ধরা হতব। োতক বো হতব, এ কোমার
অবস্থান রকোমতের রদন পয্ণন্ত য্খন আল্লাহ কোমাতক পুনরুত্থান
ঘিাতবন।”87
এবাং দু রি কবতরর হারদস, য্াতে রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম বতেন, “োতদর উভেতক আয্াব কদো হতে”88।
আবু আইেু ব আনোরী রারদোল্লাহু আনহু হারদস, রেরন বতেন,
:خرج انليب صىل اهلل عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال
» «يهود تعذب يف قبورها

“রাসূ ে সা. সূ য্ণ অস্ত য্াওোর পর ঘর কথতক কবর হতেন, েখন
রেরন

একরি

আওোজ

শুনতে

কপতেন।

রেরন

ইোহূ দীতদরতক কবতরর মতধয শারস্ত কদো হতে”89।
আসমা রারদোল্লাহু আনহা এর হারদস। রেরন বতেন,

87

বু খারী, হাদীস নাং ১৩৭৯, ৩২৪০; মুসরেম, হাদীস নাং ২৮৬৬।

88

বু খারী, হাদীস নাং ২১৬, ২১৮; মুসরেম, হাদীস নাং ২৯২।

89

বু খারী, হাদীস নাং ১৩৭৫; মুসরেম, হাদীস নাং ২৮৬৯।
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বেতেন,

قام رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القرب اليت يفتنت فيها

املرء فلما ذكر ذلك ضج املسلمون ضجة

“রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম মসরজতদ খুেবা কদোর
সমে মানু ষতক কবতরর মতধয কয্ সব পরীিা চাোতনা হতব কস সব
পরীিার বর্ণনা প্রদান কতরন, রেরন য্খন কসগুতো আতোচনা
করতেন েখন মুসরেমরা খুব কান্নাকারি করতে থাকে”90।
আতেশা রারদোল্লাহু আনহা বরর্ণে হাদীস, রেরন বতেন,
ما رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بعد صىل صالة إال تعوذ من عذاب
القرب
আতেশা রারদোল্লাহু আনহা বতেন, আরম রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লামতক এরপর এমন ককাতনা সাোে আদাে
করতে কদরখ রন য্াতে রেরন কবতরর আয্াব কথতক আশ্রে চান
রন91।
েদ্রূপ সাোেুে কুসু ে েথা সূ য্ণগ্রহতর্র সাোতের ঘিনাে
90

বু খারী, হাদীস নাং ১৩৭৩।

91

বু খারী, হাদীস নাং ১৩৭২।
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রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম মানু ষতক রনতদণশ রদতে
বতেরেতেন, “োরা কয্ন কবতরর আয্াব কথতক আশ্রে চাে”92।
এখাতন কয্ করি হারদস উতল্লখ করা হে, সবই রবশুদ্ধ হারদস।
এগুতো োড়াও প্রাে ষািরি হারদস এক রবরাি সাংখযক সাহাবী
কথতক রবশুদ্ধ সনতদ উতল্লখ কতররে আমাতদর ‘আস-সু ল্লাম গ্রতন্থর
বযাখযাে’। সু েরাাং কসখাতন কদখা কয্তে পাতর।
কবর কথতক পুনরুত্থাতনর প্রমার্
প্রশ্ন: কবর কথতক পুনরুত্থাতনর প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َّ َ
ه
ه
ه
ي َأ ُّي َها ٱنلَّ ه
اس إن هك ه
َٰٓ َ ﴿
نتم ف َريب م َن ٱۡلَعث فإنا خلق َنَٰكم من ت َراب ث َّم
ََ ه
ُّ َ ه
ُّ َ ُّ َ َّ َ َ َ ه َ َّ َ ه َ َ َ ه ه
ي لك ام َونق ُّر
من نطفة ث َّم من َعلقة ث َّم من مضغة ُملقة وغي ُملقة نلب
َ َ
َ
ٗ ه ه
ٗ ه
هه َه
ه
ه
َٰٓ ف ٱۡلر َحام َما ن َ َشا هء إ
ل أ َجل ُّم َسم ث َّم َنر هجكم طفل ث َّم ِلَبلغوا أش َّدكم
َ َ
َ
َ َ َٰٓ َ ُّ َ ه َّ ه
ه
َٰ َّ نكم َّمن هي َت َو
ل أرذل ٱل هع همر لكيل َيعل َم من َبعد
ّف َومنكم من يرد إ
َوم
َ
َ
َ
َ ٗ َ
َّ َ نزنلَا َعلَي َها ٱل َما َء ٱه
َ ۡرض َهام َد ٗة فَإ َذا أ
َتت َو َر َبت
علم شيا ا َوت َرى ٱۡل
ه
َّ َ َٰ َ َ
َّ َ َ َ َ َٰ َ َ َّ َّ َ ه
َ ََوأ
ت َوأن ههۥ
ٱۡل ُّق َوأن ههۥ يهح ٱلمو
 ذلك بأن ٱّلل هو٥ ۢنب َتت من ك َزوِۢج بَهيج
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বু খারী, হাদীস নাং ১০৫০।
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ه
َ ٱلس
َّ  َوأ َ َّن٦ َع هك ََشء قَدير
َ َّ يها َوأَ َّن
َ بف
َ اع َة َءات َية َّّل َري
َٰ َ َ
ٱّلل َيب َعث َمن ف
ه
]٢ ،٥ ،٦: ﴾ [احلج٧ ٱلق هبور
“কহ মানু ষ! য্রদ কোমরা পুনরুত্থাতনর বযাপাতর সতন্দতহ থাক েতব
রনশ্চেই কজতন করতখা, আরম কোমাতদরতক মারি কথতক সৃ রষ্ট
কতররে, োরপর শুক্র কথতক, োরপর ‘আোকা’ কথতক, োরপর
পূ র্ণাকৃরেরবরশষ্ট অথবা অপূ র্ণাকৃরেরবরশষ্ট কোসে কথতক। কোমাতদর
রনকি রবষেরি সু স্পষ্টরূতপ বর্ণনা করার রনরমতত্ত। আর আরম য্া
ইো করর ো একরি রনরদণষ্ট কাে পয্ণন্ত মােৃেতভণ অবরস্থে রারখ।
োরপর আমরা কোমাতদরতক রশশুরূতপ কবর করর, পতর য্াতে
কোমরা পররর্ে বেতস উপনীে হও। কোমাতদর মতধয কাতরা
কাতরা মৃেুয ঘিান হে এবাং কোমাতদর মতধয কাউতক কাউতক
হীনেম বেতস প্রেযাবৃ ত্ত করা হে, য্ার েতে কস জানার পতরও
কয্ন রকেু ই (আর) জাতন না। আর আপরন ভূ রমতক কদখুন শুষ্ক,
অেিঃপর োতে আমরা পারন বষণর্ করতে ো আতন্দারেে ও স্ফীে
হে এবাং উদ্গে কতর সব ধরতনর সু দৃশয উরদ্ভদ; এরি এজনয কয্,
আল্লাহই সেয এবাং রেরনই মৃেতক জীবন দান কতরন এবাং রেরনই
সব রকেু র উপর িমোবান। আর রকোমে আসতবই, এতে ককান
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সতন্দহ কনই এবাং কবতর য্ারা আতে রনশ্চেই আল্লাহ োতদর
পুনরুরত্থে করতবন”। [সূ রা হজ, আোে: ৫, ৬, ৭]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ ه َ ه
َ ﴿ َو هه َو َّٱَّلي َيب َد هؤا
ٱۡلل َق هث َّم يهع ه
]٧٢ : ﴾ [الروم٢٧ يدههۥ َوه َو أه َون َعليه
“রেরন কো প্রথমবার সৃ রষ্ট কতরতেন, োরপর োতক পুনরাে সৃ রষ্ট
করতবন। আর এরি োর উপর অরধকের সহজ”। [সূ রা রুম,
আোে: ২৭] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
﴿ َك َما بَ َدأنَا أ َ َّو َل َخلق نُّع ه
]٥٤٠ : ﴾ [االنبياء١٠٤ يدهه اۥ
“কয্ভাতব আরম প্রথম সৃ রষ্ট কতররে কসভাতবই আরম কসিার
পুনরাবেণন ঘিাব”। [সূ রা আে-আরবো: ১০৪]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ ه َ َ َ ُّ َ َ ه
َ َ
ه
ََه ه
َّ َ َٰ َ
َٰ ول ٱۡل
نس هن أنا
 أ َو ّل يَذك هر ٱۡل٦٦ ت ل َسوف أخ َر هج َح ًّيا
نسن أءذا ما م
﴿ ويق
َ َ
ٗ َ َ ه َ ه
]٥٢ ،٥٥ : ﴾ [مريم٦٧ خلق َنَٰ هه من قبل َولم يَك شيا
“আর মানু ষ বতে, ‘আমার মৃেুয হতে আমাতক রক জীরবে অবস্থাে
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উরত্থে করা হতব?’ মানু ষ রক স্মরর্ কতর না কয্, আরম োতক পূ তবণ
সৃ রষ্ট কতররে অথচ কস রকেু ই রেে না?” [সূ রা মারোম, আোে:
৬৬, ৬৭] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َ َ َ
َ َ
َ َ َّ َ َٰ َ
َ ُّ َ َ َ ه
ض َب نلَا
 و٧٧ نس هن أنا خلق َنَٰ هه من نطفة فإذا ه َو خصيم ُّمبي
﴿ أ َو لم يَ َر ٱۡل
َّ َ ه ه
َ س َخل َق ههۥ قَ َال َمن يهح ٱلع َظَٰ َم َو
َ َ َم َث ٗل َون
يها ٱَّلي
 قل ُيي٧٨ ه َرميم
َّ
َ َ ََ َ َ
َّ
َ َ ه
َ ه
ه
 ٱَّلي َج َعل لكم م َن ٱلش َجر٧٩ أنشأها أ َّول َم َّرة َوه َو بكل خلق َعليم
َ َ
َ ه ه ه
ارا فَإ َذا أ َ ه
َّ  أ َ َو لَي َس َّٱَّلي َخلَ َق٨٠ ون
ٗ َٱۡلَخ َض ن
ٱلس َمَٰ َوَٰت َوٱۡلۡرض
نتم منه توقد
َ ََ
َ
ه
َ َ َ َ َّ َ َ ه ه
َ ل َو هه َو
ً اد َش
ٱۡل َّل َٰ هق ٱل َعل ه
َٰٓ ب َقَٰدر
َٰ َ ََع أن ََيل َق مثل ههم ب
يا
 إنما أمرهۥ إذا أر٨١ يم
َّ
َ
َ ََ ه ه ه
َ َ ه َ َه ه َ َ ه ه
َ  فَ هسب٨٢ ون
وت ك َشء ِإَوِله
حَٰ َن ٱَّلي ب َيدهۦ ملك
أن يقول َلۥ كن فيك
َ
ه
]٣٨ -٢٢ : ﴾ [يس٨٣ تر َج هعون

“মানু ষ রক কদতখরন কয্, আরম োতক সৃ রষ্ট কতররে শুক্ররবন্দু কথতক?
অথচ কস (বতন য্াে) একজন প্রকাশয কুিেকণকারী। আর কস
আমার উতেতশয উপমা কপশ কতর, অথচ কস োর রনতজর সৃ রষ্ট
ভুতে য্াে। কস বতে, ‘হাড়গুতো জরাজীর্ণ হওো অবস্থাে কক
কসগুতো জীরবে করতব’? বেু ন, ‘োতে প্রার্ সঞ্চার করতবন
রেরনই রয্রন ো প্রথমবার সৃ রষ্ট কতরতেন এবাং রেরন প্রতেযকরি
সৃ রষ্ট সবতন্ধ সমযক পররজ্ঞাে।’ রেরন কোমাতদর জনয সবুজ োে
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কথতক আগুন উৎপাদন কতরন, েতে কোমরা ো কথতক আগুন
প্রজ্বরেে কর। রয্রন আসমানসমূ হ ও য্মীন সৃ রষ্ট কতরতেন রেরন
রক োতদর অনু রূপ সৃ রষ্ট করতে সমথণ নন? হাঁ, রনশ্চেই। আর
রেরন মহাস্রষ্টা, সবণজ্ঞ। োঁর বযাপার শুধু এই কয্, রেরন য্খন ককান
রকেু র ইতে কতরন, রেরন বতেন, ‘হও, েতে ো হতে য্াে।
অেএব পরবত্র ও মহান রেরন, য্াঁর হাতেই প্রতেযক রবষতের
সবণমে কেৃণত্ব; আর োঁরই কাতে কোমরা প্রেযাবরেণে হতব।” [সূ রা
ইোরেন, আোে: ৭৭-৮৩] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َّ َ َّ َّ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َٰ َ َٰ َ َّ َ َ َ
َ
ع ِبلقه َّن بقَٰدر
ٱّلل ٱَّلي خلق ٱلسموت وٱۡلۡرض ولم ي
﴿ أو لم يروا أن
َ
َّ
َ َٰ َ َ َ َ َ َٰٓ َ ه
َ  َو َيو َم هيع َر هض ٱَّل٣٣ َع هك ََشء قَدير
َٰ َ ل ا إنَّ ههۥ
َٰٓ َت ب
ين
َع أن ُيـۧي ٱلمو
َ
ََ َ َ ه
ه
َ ل َو َرب َنا ا َق َال فَ هذوقهوا ٱل َع َذ
َ َع ٱنلَّار ألَي َس َهَٰ َذا ب
َٰ َ َٱۡلق قَالوا ب
اب ب َما
كفروا
ه
َّ
َ َ
َ ه ه َ هه
َ َ  َفٱصب َك َما َص٣٤ ون
ُّ ب أولهوا ٱل َعزم م َن
ٱلر هسل َوّل تس َتعجل ل هه ام
كنتم تكفر
َّ َ ه
ٗ َ َ َّ َ َ َّ ه َ َ َ َ َ َ ه َ ه َ َ َ َ ه
َ َ
َّ
اعة من ن َهارۚا بَلَٰغا ف َهل هيهلك إّل
كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إّل س
َ
َ َ ه
]٨٦ ،٨٨ : ﴾ [االحقاف٣٥ ٱلقو هم ٱلفَٰسقون
“আর োরা রক কদতখ না কয্, রনশ্চে আল্লাহ, রয্রন আসমানসমূ হ ও
য্মীন সৃ রষ্ট কতরতেন এবাং এসতবর সৃ রষ্টতে ককান ক্লারন্ত কবাধ
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কতরন রন, রেরন মৃতের জীবন দান করতেও সিম? অবশযই হযাঁ,
রনশ্চে রেরন সবরকেু র উপর িমোবান। আর য্ারা কুেরী কতরতে
কয্রদন োতদরতক কপশ করা হতব জাহান্নাতমর আগুতনর কাতে,
(কসরদন োতদরতক বো হতব) ‘এিা রক সেয নে?’ োরা বেতব,
‘আমাতদর রতবর শপথ! অবশযই হযাঁ। রেরন বেতবন, ‘সু েরাাং শারস্ত
আস্বাদন কর; কারর্ কোমরা কুেরী কতররেতে।’ অেএব আপরন
তধয্ণ ধারর্ করুন, কয্মন তধয্ণ ধারর্ কতররেতেন দৃ ঢ়প্ররেজ্ঞ
রাসূ েের্। আর আপরন োতদর জনয োড়াহুতড়া করতবন না।
োতদরতক কয্ রবষতে সেকণ করা হতেতে ো কয্রদন োরা কদখতে
পাতব, কসরদন োতদর মতন হতব, োরা কয্ন রদতনর এক দতের
কবশী দু রনোতে অবস্থান কতররন। এ এক কঘাষর্া, সু েরাাং
পাপাচারী সম্প্রদােতকই ককবে বাংস করা হতব।” [সূ রা আেআহকাে: ৩৩] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َ
َ َ َّ َ
َ
َّ َ نزنلَا َعلَي َها ٱل َما َء ٱه
َ َۡرض َخَٰش َع ٗة فَإ َذا أ
َتت
﴿ َومن َءايَٰتهۦ أنك ت َرى ٱۡل
َّ َّ
َ َ َ
َ َ َ َٰٓ َّ ه َ َ َٰ ه
َ
َ
: ﴾ [فصلت٣٩ َع ك َشء قدير
ت إن ٱَّلي أح َياها ل همح ٱلموت ا إنهۥ
َو َرب ا
]٨٣

“োঁর আতরকরি রনদশণন হে এই কয্, েুরম য্মীনতক কদখতে পাও
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শুষ্ক–অনু বণর, অেিঃপর য্খন আরম োর উপর পারন বষণর্ করর
েখন ো আতন্দারেে ও স্ফীে হে। রনশ্চেই রয্রন য্মীনতক জীরবে
কতরন রেরন মৃেতদরও জীরবেকারী। রনশ্চে রেরন সব রকেু র উপর
িমোবান”। [সূ রা েুসরসোে, আোে: ৩৯] এগুতো োড়াও
আরও অতনক আোে রতেতে। আল্লাহ ো‘আো প্রােই এর দৃ ষ্টান্ত
রহতসতব কপশ কতরন, পারনর মাধযতম জরমনতক জীরবে করা,
োরপর জরমন কথতক সবুজ শযামে েসে উৎপন্ন হওো। অথচ
এগুতো সবই ইতোপূ তবণ এতকবাতরই শুষ্ক রেে। রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম রনতজও উকাইেী বরর্ণে দীঘণ
হারদতস এর দৃ ষ্টান্ত বর্ণনা কতর বতেন,
«ولعمر إهلك ما يدع ىلع ظهرها من مرصع قتيل وال مدفن ميت إال شقت
عنه القرب حىت ختلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم ؟ أي ما
أمرك وما شأنك؟ ملا َكن منه يقول رب أمس ايوم لعهده باحلياة حيسبه
يا رسول اهلل كيف جيمعنا بعد ما تمزقنا الرياح وابلىل: حديثا بأهله» قلت
 «أنبؤك بمثل ذلك يف آالء اهلل األرض أرشفت عليها ويه يف:والسباع قال
مدرة باية فقلت ال حتىي أبدا فأرسل اهلل عليها السماء فلم تلبث عنها إال
أياما حىت أرشفت عليها فإذا يه مرشبة واحدة ولعمر إهلك هلو أقدر ىلع أن
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جيمعكم من املاء ىلع أن جيمع نبات األرض فتخرجون من األصواء من
.مصارعكم» احلديث
“... কোমার ইোতহর শপথ! জরমতনর উপতর প্রতেযক রনহতের
রনহে হওোর স্থান বা প্রতেযক মৃতের দােনস্থান কেতি য্াতব আর
মৃেতক োর মাথার কাতে রনতে আসতব। েখন কস উতে বসতব,
আর োর অেীতের রদতক ইরগে কতর কোমার রব রজজ্ঞাসা
করতবন, ‘কী খবর?’ েখন কস বেতব, ‘কহ আমার রব! েেকাে!
আজ!’ জীবতনর কথা স্মরর্ কতর কস মতন করতব, োর পররবাতরর
সাতথ কস অল্প আতে রেে।” বর্ণনাকারী বতেন, আরম বেোম, কহ
আল্লাহর রাসূ ে! বাোস, জীর্ণো ও রহাংস্র প্রার্ী আমাতদরতক রেন্নরভন্ন কতর কেোর পরও কীভাতব রেরন আমাতদর একরত্রে
করতবন? রেরন বতেন, “আল্লাহর রনদশণনগুতো কথতক রক এর
দৃ ষ্টান্ত কদখাব? এক শুষ্ক-অনু বণর জরমন কদতখ েুরম বেতে, ো
কখতনাই বাঁচতব না। োরপর কোমার রব োতে বৃ রষ্ট পাোতেন,
কতেক রদন পর রেতে কদখতে ো সবুজ-শযামে। কোমার ইোতহর
শপথ! পারন জরমতনর শসয একরত্রে কতর কয্মন, রেরন োতদর
একরত্রে করতে এর কচতে কবরশ সিম। োরপর কোমরা
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93
কোমাতদর মৃেুযস্থান কথতক কবর হতব।...” হাদীতসর কশষ পয্ণন্ত ।

অনু রূপ আরও অতনক হাদীস রতেতে।
পুনরুত্থানতক অস্বীকার করার রবধান
প্রশ্ন: পুনরুত্থানতক অস্বীকার করার রবধান কী?
উত্তর: পুনরুত্থানতক অস্বীকারকারী কাতের। কস মহান আল্লাহ,
োঁর রকোব ও রাসূ েতদর অস্বীকার করে। আল্লাহ ো‘আো
বতেন,
َ َ َه
َ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ه ه
]٥٢ :﴾ [انلمل٦٧ ين كف هروا أءذا ك َّنا ت َر َٰ ٗبا َو َءابَاؤنا أئ َّنا ل همخ َر هجون
﴿وقال ٱَّل
“আর কাতেররা বতে, আমরা য্খন মারি হতে য্াব এবাং আমাতদর
বাপ-দাদা, েখন আমাতদর রক আবার কবর করা হতব”? [সূ রা
নামে, আোে: ৬৭] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َّ َ َ َ َ َ ه َ َ ه ه
َ َ ه
َ
َ ﴿ ۞ِإَون َتع
جب قول ههم أءذا ك َّنا ت َرَٰبًا أءنا لف خلق َجديدى أو َٰٓلئك
جب فع
َ
ه َ َ َ َ ه
َ َ َ َّ
َ َٰٓ َ َ ه
َ ك أَص
حَٰ ه
ب ٱنلَّار
ين كف هروا ب َربهم َوأو َٰٓلئك ٱۡلغلَٰل ف أع َناقهم وأولئ
ٱَّل
93

আবদু ল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, মুসনাতদ আহমাদ ৪/১৩-১৪; হাইসামী,

মাজমাউয্ য্াওোতেদ ১০/৩৩৮।
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َ َ َ َٰ ه
ه
]٦ : ﴾ [الرعد٥ َّلون
هم فيها خ
“আর য্রদ েুরম আশ্চয্ণ কবাধ কর, োহতে আশ্চয্ণজনক হে
োতদর এ বিবয, ‘আমরা য্খন মারি হতে য্াব, েখন রক আমরা
নেুন সৃ রষ্টতে পররর্ে হব’? এরাই োরা, য্ারা োতদর রতবর সাতথ
কুেরী কতরতে, আর ওতদর েোে থাকতব রশকে এবাং ওরা
অরিবাসী, োরা কসখাতন স্থােী হতব”। [সূ রা রা‘আদ, আোে: ৫]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َّ َ َ َ َّ َ َ َ ه َ َّ ه َ ه ه َ َ َٰ َ َ َ ه َ ه َّ ه َ َ ه
ث ث َّم ِلهن َّبؤن ب َما
﴿زعم ٱَّلين كفروا أن لن يبعث اوا قل بل ورب ِلبع
َّ َ َ َ َ
]٢ : ﴾ [اتلغابن٧ َعمل هت ام َوذَٰلك َع ٱّلل يَسي
“কারেররা ধারর্া কতররেে কয্, োরা কখতনাই পুনরুরত্থে হতব
না। বে, ‘হযাঁ, আমার রতবর কসম, কোমরা অবশযই পুনরুরত্থে
হতব। অেিঃপর কোমরা য্া আমে কতররেতে ো অবশযই
কোমাতদর জানাতনা হতব। আর এরি আল্লাহর পতি খুবই সহজ।”
[সূ রা োোবুন, আোে: ৭] ইেযারদ আল্লাহর বার্ীসমূ হ।
বুখারর ও মুসরেতম আবু হুরাইরা রারদোল্লাহু আনহু রাসূ েুল্লাহ
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম কথতক বর্ণনা কতরন, রেরন বতেন,
আল্লাহ ো‘আো বতেন,
« كذبين ابن آدم ولم يكن هل ذلك وشتمين ولم يكن هل ذلك فأما تكذيبه
إياي فقوهل لن يعيدين كما بدأين وليس أول اخللق بأهون يلع من إاعدته
وأما شتمه إياي فقوهل اختذ اهلل ودلا وأنا األحد الصمد لم أدل ولم أودل ولم،

»يكن يل كفوا أحد

“আদম সন্তান আমার উপর রমথযাতরাপ করে, অথচ ো োর জনয
উরচে নে, আমাতক োরে রদে অথচ ো করা োর জনয সমীরচন
রেে না। োর দ্বারা আমার উপর রমথযাতরাপ করা হতে োর কথা,
‘আমাতক রেরন আর রেররতে আনতবন না কয্মনরি রেরন প্রথতম
সৃ রষ্ট কতরতেন’। অথচ প্রথমবার সৃ রষ্ট করা পুনরাে সৃ রষ্ট করার
কচতে ককান ক্রতমই সহজ রেে না। আর োর দ্বারা আমাতক োরে
কদো হতে োর এ কথা বো কয্, ‘আল্লাহ ো‘আো সন্তান গ্রহর্
করতেন’। অথচ আরম একক, কাতরা মুখাতপিী নই, আরম রনতজ
জন্ম গ্রহর্ করর রন, আবার কাউতক জন্মও কদই রন। আমার ককাতনা
সমকি কনই”94।

94

বু খারী, ৪৯৭৪, ৩১৯৩; মুসনাতদ আহমাদ ২/৩১৭, ৩৫০, ৩৫১।
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রশগাে েুক
ঁ কদোর প্রমার্
প্রশ্ন: রশগাে েুঁক কদোর প্রমার্ কী? আর কেবার কস েুঁক কদওো
হতব?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
ُّ ﴿ َونهف َخ ف
َّ ٱلصور فَ َصع َق َمن ف
ٱلس َمَٰ َوَٰت َو َمن ف ٱۡلَۡرض إ َّّل َمن َشا َء َّ ه
ٱّلل
َ ه
َ ه ه
ه َ َٰ َ َ ه
]٥٣ : ﴾ [الزمر٦٨ ى فإذا هم ق َيام يَنظ هرون
ث َّم نفخ فيه أخر
“আর রশগাে েুঁক কদো হতব। েতে আল্লাহ য্াতদরতক ইো কতরন
োরা োড়া আসমানসমূ তহ য্ারা আতে এবাং পৃরথবীতে য্ারা আতে
সকতেই কবহুঁশ হতে পড়তব। োরপর আবার রশগাে েুঁক কদো
হতব, েখন োরা দাঁরড়তে োকাতে থাকতব।” [সূ রা য্ু মার, আোে:
৬৭]
এ আোতে আল্লাহ উতল্লখ কতরন কয্, প্রথম েুঁক হে, কবহুঁশ
হওো জনয আর রদ্বেীে েুক
ঁ হে পুনরুত্থাতনর জনয। আল্লাহ
ো‘আো বতেন,
َ
َّ
َ ََ
َ
َ ََ َ ه
ُّ نف هخ ف
َّ ع َمن ف
ٱلس َمَٰ َوَٰت َو َمن ف ٱۡلۡرض إّل َمن شا َء
ٱلصور ففز
﴿ويوم ي
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َّ ه
َ ٱّللا َو ه يّك َأتَوهه َدَٰخر
]٣٢ : ﴾ [انلمل٨٧ ين
“আর কয্রদন রশগাে েুঁক কদো হতব, কসরদন আসমানসমূ হ ও
য্মীতন য্ারা আতে সবাই ভীে হতব; েতব আল্লাহ য্াতদরতক
চাইতবন োরা োড়া। আর সবাই োঁর কাতে হীন অবস্থাে উপরস্থে
হতব।” [সূ রা নামাে, আোে: ৮৭]
এ আোতে উতল্লরখে ‘োয্া‘ (ভীে হওো) শব্দতক য্রদ ককউ
‘সা‘আক’ (তবহুঁশ) দ্বারা বযাখযা কতরন, েতব এ েুঁকরি হতব
পূ তবণাি সূ রা আয্-য্ু মাতরর আোতে উতল্লরখে রশগাে প্রথম েুঁক
কদওো। আর মুসরেম শরীতের একরি হারদস এ বযাখযারই সমথণন
কতর। োতে বো হে وأول من-  قال- «ثم ينفخ يف الصور فال يسمعه أحد إال أصىغ يتا ورفع يتا
 ثم يرسل اهلل، فيصعق ويصعق انلاس-  قال- يسمعه رجل يلوط حوض إبله

 فتنبت منه- شعبة الشاك- يزنل اهلل مطرا كأنه الطل أو قال الظل:أو قال

أجساد انلاس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» احلديث

“োরপর রশগাে েু কদো হতব, এর শব্দ কয্ শুনতব কসই একবার
ঘাড় কনাোতব আতরকবার উোতব।” রেরন বতেন, “সবণপ্রথম এমন
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এক বযরি কস আওোজ শুনতে পাতব, কয্ োর উতির হাউতয্র
মারি রদতে কেতপ রদতে।” রেরন বতেন, “োরপর কস কবহুঁশ হতে
য্াতব এবাং সাতথ সমস্ত কোক কবহুঁশ হতব। োরপর আল্লাহ
ো‘আো বৃ রষ্ট কপ্ররর্ করতবন।” অথবা বতেন, “বৃ রষ্ট নারয্ে
করতবন। ো কয্ন কুোশা -অথবা- োো।” (এখাতন বর্ণনাকারী
নু ‘মান সতন্দহ কতরন) “অেিঃপর ো কথতক মানু তষর কদহগুতো
জন্মাতব। োরপর আবার েুক
ঁ কদওো হতব, েখন োরা সবাই
দণ্ডােমান হতে োরকতে থাকতব।”95
আর য্ারা ‘োয্া‘ (ভীে হওো) শব্দরিতক ‘সা‘আক’ বা কবহুঁশ
হওো রদতে বযাখযা কতরন রন, োতদর কথা অনু য্ােী এরি হতব
েৃেীে আতরক েুঁ, পূ তবণ বরর্ণে দু রি েুঁতকর আতে ো ঘিতব। এ
কথার সমথণন কতর রশগা সাংক্রান্ত দীঘণ এক হারদস96, য্াতে রেনরি
েুঁতকর কথা উতল্লখ করা হতেতে। একরি নেখােুে োয্া
(ভীরেপ্রদ েুঁক), রদ্বেীেরি নােখােুস সা‘আক (জ্ঞানহীন/মৃেুযর
েুঁক) আর েৃেীেরি নােখােুে রক্বোম বা রাব্বু ে আোমীতনর জনয
দণ্ডােমান হওোর েুঁক।

95

মুসরেম: ২৯৪০।

96

বাইহাকী, আে-বা‘স ওোন নু শূর, ৩৩৬। হাদীসরি দু বণে।
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কুরআতন হাশতরর বর্ণনা
প্রশ্ন: কুরআতন হাশর বা একরত্রকরতর্র বর্ণনা কী ধরতনর করা
হতেতে?
উত্তর: হাশতরর বর্ণনা সম্পতকণ কুরআতন অতনক আোে এতসতে।
আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ ه
َ َ َ َٰ َ َ ه ه َ ه
ََ
]٣٠ :ى ك َما خلق َنَٰكم أ َّول َم َّرة ﴾ [االنعام
﴿ َولقد جئتمونا فرَٰد
“আর রনশ্চে কোমরা এতসে আমার কাতে একা একা, কয্রূপ সৃ রষ্ট
কতররে আরম কোমাতদরতক প্রথমবার” [সূ রা আনআম, আোে:
৯৪]
َ َ
َََ ه
َ َ
ٗ
َ َ
ٗ َ
﴿ َو َيو َم ن ه َس ه
ي ٱۡل َبال َوت َرى ٱۡلۡرض بَار َزة َو َحّشنَٰ ههم فلم نغادر من ههم أ َحدا
]٠٢ : ﴾ [الكهف٤٧

“আর কয্রদন আরম পাহাড়তক চেমান করব এবাং েুরম য্মীনতক
কদখতে পাতব দৃ শযমান, আর আমরা োতদরতক একত্র করব।
অেিঃপর োতদর কাউতকই োড়ব না।” [সূ রা কাহাে, আোে: ৪৭]
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َ َ
َ ه
ٗ
ٗ
َ ّش ٱل هم َّتق
َّ ي إ َل
﴿ يَو َم ََن ه ه
ي إ َٰل َج َه َّن َم وردا
 َون هسوق ٱل همجرم٨٥ ٱلرِنَٰمۡح َوفدا
]٣٥ ،٣٦ : ﴾ [مريم٨٦

“কয্রদন পরম করুর্ামতের রনকি মুত্তাকীতদরতক সম্মারনে
কমহমানরূতপ সমতবে করব, আর অপরাধীতদরতক েৃষ্ণােণ অবস্থাে
জাহান্নাতমর রদতক হাঁরকতে রনতে য্াব।” [সূ রা মারোম, আোে:
৮৫, ৮৬]
َ ب ٱل َمي َم َنة َما أَص
َ  فَأَص٧ أَز َوَٰ ٗجا ثَ َل َٰ َث ٗة
حَٰ ه
حَٰ ه
٨ ب ٱل َمي َم َنة
َ َ َّ َٰ ه َ َّ َٰ ه
َ ش َمة َما أَص
َ ب ٱل َم
َ ٱل َم
حَٰ ه
﴾ ١٠ ٱلسبقون
 وٱلسبقون٩ ش َمة

﴿ َو هك ه
نتم
َ َوأَص
حَٰ ه
ب

]٥٤ ،٢ :[الواقعة
“আর কোমরা রবভি হতে পড়তব রেন দতে। সু েরাাং ডান পাতশ্বণর
দে, ডান পাতশ্বণর দেরি কে ভােযবান! আর বাম পাতশ্বণর দে, বাম
পাতশ্বণর দেরি কে হেভােয! আর অগ্রোমীরা কো অগ্রোমীই।”
[সূ রা ওোতকো, আোে: ৭-১০]
َ
َ َ َّ َ َ َ َ َّ ه
َ
َ ََ
َ َ
ٱۡلص َو ه
َّ ات ل
لرِنَٰمۡح فل تس َم هع
اع ّل ع َو َج هَلۥ َوخش َعت
﴿ يومئذ يتبعون ٱل
َ َّ
]٥٤٣ : ﴾ [طه١٠٨ إّل هم ٗسا
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“কসরদন োরা আহ্বানকারীর (তেতরশোর) অনু সরর্ করতব। এর
ককান এরদক-কসরদক হতব না এবাং পরম করুর্ামতের সামতন
সকে আওোজ রনচু হতে য্াতব। োই মৃদু আওোজ োড়া েুরম
রকেু ই শুনতে পাতব না।” আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َ ََ
َ َّ ه
ه
ٱّلل ف هه َو ٱل همه َتد َو َمن يهضلل فلن ُت َد ل ههم أوِلَا َء من دونهۦ
﴿ َو َمن َيهد
َّ ه
ٗ
ه
َو ََن ه ه
َٰ َ َ ّش ههم يَو َم ٱلق َيَٰ َمة
َع هو هجوههم عم ٗيا َو هبك ٗما َو هصما َّمأ َوى َٰ ههم َج َه َّن هم َك َما
ٗ َخ َبت زد َنَٰ ههم َسع
]٣٢ : ﴾ [االرساء٩٧ يا

“আর আল্লাহ য্াতক রহদাোে দান কতরন কস-ই রহদাোেপ্রাপ্ত এবাং
য্াতক রেরন পথহারা কতরন েুরম কখতনা োতদর জনয োঁতক োড়া
অরভভাবক পাতব না। আর আরম রকোমতের রদতন োতদরতক
একত্র করব উপুড় কতর, অন্ধ, মূ ক ও বরধর অবস্থাে। োতদর
আশ্রেস্থে জাহান্নাম; য্খনই ো রনতস্তজ হতব েখনই আরম োতদর
জনয আগুন বারড়তে কদব।” [সূ রা ইসরা, আোে: ৯৭] ইেযারদ
আোেসমূ হ।
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সু ন্নাে কথতক হাশতরর বর্ণনা
প্রশ্ন: সু ন্নাে কথতক হাশতরর বর্ণনার ধরর্ কী?
উত্তর: রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
وثالثة ىلع، « حيرش انلاس ىلع ثالث طرائق راغبني راهبني واثنان ىلع بعري
 وحترش بقيتهم انلار تقيل معهم، وعرشة ىلع بعري، وأربعة ىلع بعري،بعري
»  وتميس معهم حيث أمسوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا،حيث قالوا

“মানু ষতক রেনরি পদ্ধরেতে একত্র করা হতব, আশাবাদী ও
আেঙ্কগ্রস্ত, দু ইজন একরি উতি, রেনজন একরি উতি, চারজন
একরি উতি এবাং দশজন একরি উতি; আর বাকীতদর একত্র
করতব আগুন। োরা য্খন রবশ্রাম কনতব, আগুন সাতথ রবশ্রাম
কনতব, কয্খাতন সকাে হতব, আগুন োতদর সাতথ থাকতব, আর
কয্খাতন সন্ধযা হতব আগুন োতদর সাতথ থাকতব।97
وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه أن رجال قال يا نيب اهلل كيف حيرش
الاكفر ىلع وجهه قال« أليس اذلي أمشاه ىلع الرجلني يف ادلنيا قادرا ىلع أن

» يمشيه ىلع وجهه يوم القيامة

97

বু খারী: ৬৫২২; মুসরেম: ২৮৬১।
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আনাস ইবন মারেক হতে বরর্ণে, এক বযরি বেে, কহ আল্লাহর
নবী! কাতেরতদর কীভাতব োতদর কচহারার উপর হাশর করা
হতব? উত্ততর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন, “কয্
আল্লাহ দু রনোতে োতক দু ই পাতের উপর হাঁিাতে সিম, রেরন রক
োতক রকোমতের রদন োর কচহারার উপর হাঁিাতে সিম নন98?”
 « إنكم حمشورون حفاة عراة غرال كما بدأنا أول: قال صىل اهلل عليه وسلم
 وإن أول اخلالئق يكىس يوم القيامة إبراهيم » احلديث. اآلية- خلق نعيده

রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন, “কোমাতদর
হাশর হতব বস্ত্রহীন, নিপদ, খেনারবহীন অবস্থাে।” অেিঃপর পাে
কতরন: ‘কয্ভাতব আমরা প্রথম সৃ রষ্টর সূ চনা কতররেোম কসভাতব
পুনরাে সৃ রষ্ট করব...’ আোতের কশষ পয্ণন্ত [সূ রা আরবো: ১০৪]।
অেিঃপর বতেন, “আর রকোমতে মাখেু তকর মতধয য্াতক সবণ
প্রথম কাপড় পররধান করাতনা হতব, রেরন হতেন ইব্রারহম
আোইরহসসাোম।”99
وقالت اعئشة ريض اهلل عنها يف ذلك يا رسول اهلل الرجال والنساء ينظر

98

বু খারী, হাদীস নাং-৬৫২৩; মুসরেম, হাদীস নাং-২৮০৬।

99

বু খারী, হাদীস নাং-৩৩৪৯।
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» بعضهم إىل بعض فقال« األمر أشد من أن يهمهم ذلك
এ রবষতে আতেশা রারদোল্লাহু আনহা বতেন, কহ আল্লাহর রাসূ ে!
নারী-পুরুষ এতক অপতরর রদতক োকাতব! েখন সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম বেতেন, “কস রদতনর অবস্থা এরদতক গুরুত্ব
কদওোর চাইতেও অতনক করেন হতব100।”
রকোমতের মাতের বর্ণনা কুরআন কথতক
প্রশ্ন: কুরআন কথতক রকোমতের মাতের বর্ণনা কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ َ َ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َٰ ً َ َّ َ َ ه َّ َٰ ه
َ َ
َ ه
ون إن َما يهؤخ هرهم ِلَوم تشخ هص
﴿ وّل ُتسب ٱّلل غفل عما يعمل ٱلظلم ا
َ ُّ َ َ َ
َ ه ه َ َ َ هه
َ  همهطع٤٢ فيه ٱۡلَب َص َٰ هر
ي همقنع هر هءوسهم ّل يرتد إِلهم طرفهم وأفدتهم
َ
]٠٨ ،٠٧ : ﴾ [ابراهيم٤٣ ه َواء

“আর য্ারেমরা য্া করতে, আল্লাহতক েুরম কস রবষতে কমাতিই
োতেে মতন কতরা না, আল্লাহ কো োতদর অবকাশ রদতেন, ঐ
রদন পয্ণন্ত কয্ রদন কচাখ পেকহীন োরকতে থাকতব। োরা মাথা
100

বু খারী, হাদীস নাং-৬৫২৭; মুসরেম, হাদীস নাং-২৮৫৯।
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েুতে কদৌড়াতে থাকতব, োতদর দৃ রষ্ট রনজতদর রদতক রেরতব না
এবাং োতদর অন্তর হতব শূ নয।” [সূ রা ইবরাহীম, আোে: ৪২, ৪৩]
আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ َ
َ َ َ َ ه ه ُّ ه َ َ َ َٰٓ َ ه َ ٗ َّ َ َ َ َّ ه
َّ ون إ َّّل َمن أذ َن َ هَل
ٱلرح َمَٰ هن َوقال
﴿ يوم يقوم ٱلروح وٱلملئكة صفا ّل يتَكم
]٨٣ : ﴾ [انلبا٣٨ َص َو ٗابا
“কসরদন রূহ ও কেতরশোের্ সাররবদ্ধভাতব দাঁড়াতব, য্াতক পরম
করুর্ামে অনু মরে কদতবন কস োড়া অনযরা ককান কথা বেতব না।
আর কস সরেক কথাই বেতব।” [সূ রা নাবা, আোে: ৩৭] আল্লাহ
ো‘আো বতেন,
َّ َ َ َٰ َ
َ لظَٰلم
﴿ َوأَنذر ههم يَو َم ٱٓأۡلزفَة إذ ٱل هقله ه
َ وب َ َلى
ي من
ٱۡل َناجر كظميا ما ل
ه
َ َ
َ
]٥٣ : ﴾ [اغفر١٨ ۡحيم َوّل شفيع هي َطاع
“আর েুরম োতদর আসন্ন রদন সম্পতকণ সেকণ কতর দাও। য্খন
োতদর প্রার্ কণ্ঠােে হতব দু িঃখ, কষ্ট সাংবরর্ অবস্থাে। য্ারেমতদর
জনয কনই ককান অকৃরত্রম বন্ধু, কনই এমন ককান সু পাররশকারী
য্াতক গ্রাহয করা হতব।” [সূ রা োতের, আোে: ১৮] আল্লাহ
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ো‘আো বতেন,
َ َ ه ه َ َ َ ه َ ُّ ه
َ
َ َ َ
َ َ
َٰٓ ﴿ تعرج ٱلم
﴾ ٤ ي ألف َس َنة
وح إِله ف يَوم َكن مق َد هارههۥ َخس
لئكة وٱلر
]٠ :[املعارج

“কেতরশোের্ ও রূহ এমন এক রদতন আল্লাহর পাতন ঊবণোমী
হে, য্ার পররমার্ পঞ্চাশ হাজার বের।” [সূ রা মা‘আতরজ, আোে:
৪] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َّ َ ُّ َ َ َ ه ه َ ه
]٨٥ : ﴾ [الرمحن٣١ ٱثلقلن
﴿ سنفرغ لكم أيه
“কহ মানু ষ ও রজন, আরম অরচতরই কোমাতদর (রহসাব–রনকাশ
গ্রহতর্র) প্ররে মতনারনতবশ করব।” [সূ রা রহমান, আোে: ৩১]
হারদস কথতক রকোমতের মাতে অবস্থাতনর বর্ণনা
প্রশ্ন: হারদস কথতক রকোমতের মাতে অবস্থাতনর বর্ণনা কী?
উত্তর: এ রবষতে রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম কথতক
একারধক হারদস বরর্ণে হতেতে। কয্মন, আব্দু ল্লাহ ইবন ওমর কথতক
বরর্ণে রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
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( يوم يقوم انلاس لرب العاملني ) قال« يقوم أحدهم يف رشحه إىل أنصاف

» أذنيه

“কয্ রদন মানু ষ রাব্বু ে আেমীতন সম্মু তখ দণ্ডােমান হতব” [সূ রা
আে-মুোফ্রেেীন:৬] এ আোতের বযাখযাে রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন, রকোমতের রদন একজন বযরি োর
ঘাতমর মতধয দাঁড়াতব কয্ অবস্থাে োর ঘাম োর অধণ কান পয্ণন্ত
কপৌেতব।101”
আবু হুরাইরা রারদোল্লাহু আনহু হতে বরর্ণে, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
« يعرق انلاس يوم القيامة حىت يذهب عرقهم يف األرض سبعني ذرااع

» ويلجمهم حىت يبلغ آذانهم

“রকোমতের রদন কোতকরা এমন ঘামতব কয্ োতদর ঘাম জরমতন
সত্তর েজ পয্ণন্ত োরড়তে য্াতব এবাং োতদর ঘাম োতদর কান
পয্ণন্ত কপৌেতব।102” এরি সহীহ হাদীতসর গ্রতন্থ এতসতে, এর
বাইতর আারও অতনক হাদীস রতেতে।
101

বু খারী, হাদীস নাং ৬৫৩১, ৪৯৩৯।

102

বু খারী, হাদীস নাং ৬৫৩২।
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কুরআন কথতক আমে নামা কপশ করা ও রহসাব রকভাতব কনওো
হতব োর বর্ণনা
প্রশ্ন: কুরআন কথতক আমে নামা কপশ করা ও রহসাব রকভাতব
কনওো হতব োর বর্ণনা কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َ َ َ ه َ ه
َ ه
َٰ َ ون ّل َّت
]٥٣ : ﴾ [احلاقة١٨ ف منكم خاف َية
﴿ يومئذ تعرض
“কসরদন কোমাতদরতক উপরস্থে করা হতব। কোমাতদর ককান
কোপনীেোই কোপন থাকতব না।” [সূ রা হাক্কা, আোে: ১৮]
আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ ه
َ َ
َ َ
َ َّ ٗ
َ
َٰ َ َ ﴿ َو هعر هضوا
﴾َع َربك َصفا لقد جئ هت همونا ك َما خلق َنَٰكم أ َّول َم َّرةۚا
]٠٣ :[الكهف
“আর োতদরতক কোমার রতবর সামতন উপরস্থে করা হতব
কাোরবদ্ধ কতর। (আল্লাহ বেতবন) ‘কোমরা আমার কাতে এতসে
কেমনভাতব, কয্মন আরম কোমাতদরতক প্রথমবার সৃ রষ্ট কতররেোম”
[সূ রা কাহাে, আোে: ৪৭] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
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َ ه ه َّ َ ٗ َّ ه َ ه َ َٰ َ َ ه ه َ ه
﴿ َو َيو َم ََن ه ه
َٰٓ َّ  َح٨٣ ون
ّت
ّش من ك أمة فوجا ممن يكذب أَِبيتنا فهم يوزع
َ ً َ َّ َ ه ه َ ه
َ َ َ َ َ َ ه
ك َّذب هتم أَِب َيَّٰت َولَم هُت ه
٨٤ نتم تع َملون
يطوا ب َها علما أماذا ك
إذا جاءو قال أ
َ َ َ َ
َ َ َ ه
َ ه
]٣٦ ،٣٧ : ﴾ [انلمل٨٥ َو َوق َع ٱلقول َعليهم ب َما ظل هموا ف ههم ّل يَنطقون
“আর স্মরর্ করুন কস রদতনর কথা, কয্রদন আমরা সমতবে করব
প্রতেযক

সম্প্রদাে

কথতক

এতককরি

দেতক,

য্ারা

আমার

রনদশণনাবেী প্রেযাখযান করে অেিঃপর োতদরতক সাররবদ্ধভাতব
একরত্রে করা হতব। কশষ পয্ণন্ত য্খন োরা এতস য্াতব েখন
আল্লাহ োতদরতক বেতবন, ‘কোমরা রক আমার রনদশণন প্রেযাখযান
কতররেতে, অথচ ো কোমরা জ্ঞাতন আেত্ত করতে পাররন ? নারক
কোমরা আর রকেু কররেতে ?’ আর য্ু েুতমর কারতর্ োতদর উপর
কঘারষে শারস্ত এতস পড়তব; েতে োরা রকেু ই বেতে পারতব না।”
[সূ রা নামাে, আোে: ৮৩-৮৫]
﴿ يَو َمئذ يَص هد هر ٱنلَّ ه
ٗ  َف َمن َيع َمل مث َق َال َذ َّرة َخ٦ يوا أَع َمَٰلَ ههم
َ اس أَش َت ٗاتا ل ه
يا
ٗ َ َ َ َ
]٣ ،٥ : ﴾ [الزلزلة٨  َو َمن َيع َمل مثقال ذ َّرة ُشا يَ َرههۥ٧ يَ َرههۥ
“কসরদন মানু ষ রবরিপ্তভাতব কবর হতে আসতব য্াতে কদখাতনা য্াে
োতদরতক োতদর রনজতদর কৃেকমণ। অেএব, ককউ অর্ু পররমার্
244

ভােকাজ করতে ো কস কদখতব, আর ককউ অর্ু পররমার্ খারাপ
কাজ করতে োও কস কদখতব।”[সূ রা রয্েয্াে, আোে: ৬, ৭]
আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ ه
َ َ ه
َ َََ
َ َ سلَ َّن ههم أ
َ َجع
َ َك لَن
]٣٨ ،٣٧ : ﴾ [احلجر٩٣  ع َّما َكنوا َيع َملون٩٢ ي
﴿ فورب
“অেএব কোমার রতবর কসম, আরম োতদর সকেতক অবশযই
কজরা করব, োরা য্া করে, কস সম্পতকণ”। [সূ রা রহজর, আোে:
৯২, ৯৩] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ ه ه َّ ه َّ ه ه
]٧٠ : ﴾ [الصافات٢٤ سولون
﴿ وقفوهم إنهم م
“আর োতদরতক থামাও, অবশযই োরা রজজ্ঞারসে হতব।” [সূ রা
সােোে, আোে: ২৪]
হারদস কথতক আমে নামা কপশ করা ও রহসাতব রকভাতব কনতব
োর বর্ণনা
প্রশ্ন: হারদস কথতক আমে নামা কপশ করা ও রহসাব রকভাতব কনতব
োর বর্ণনা কী?
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উত্তর: এ রবষতে অতনক হারদস আতে। এক, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
 أليس يقول اهلل:« من نوقش احلساب عذب »قالت اعئشة ريض اهلل عنها
ً
»  « ذلك العرض:( فسوف حياسب حسابا يسريا) قال:تعاىل
“য্াতক রহসাতব রজজ্ঞাসা করা হতব, োতক আয্াব কদো হতব।
আতেশা রারদোল্লাহু আনহা বতেন, আল্লাহ ো‘আো রক বতেন রন
কয্ “অরচতরই োর সহজ রহতসবই কনো হতব”? রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বেতেন, এ ‘রহসাব কনো’ শুধু কপশ
করার মতধযই সীমাবদ্ধ থাকতব।103”
অপর এক হারদতস রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
বতেন,
«جياء بالاكفر يوم القيامة فيقال هل أرأيت لو َكن لك ملئ األرض ذهبا كنت
 ويف رواية فقد-  قد سئلت ما هو أيرس من ذلك:تفتدي به فيقول نعم فيقال
 أن ال ترشك يب فأبيت إال،سأتلك ما هو أهون من هذا وأنت يف صلب آدم

»الرشك

103

বু খারী, হাদীস নাং ৬৫৩৬, ৬৫৩৭।
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“রকোমতের রদন কাতেরতক উপরস্থে কতর োতক রজজ্ঞাসা করা
হতব, য্রদ কোমার রনকি জরমন ভরেণ স্বর্ণ থাতক এবাং েুরম সব
রকেু রদতে আল্লাহর আয্াব কথতক মুরি কপতে চাও োহতে রক ো
করতব? বেে, হযাঁ। েখন োতক বো হতব, দু রনোতে কোমার
রনকি এর কচতে আরও সহজ রজরনস চাওো হতেরেে।” অপর
বর্ণনাে বরর্ণে, “আরম কোমার রনকি এর কচতে অতনক সহজ রকেু
কচতেরেোম য্খন েুরম আদম এর পাঁজতরর হাতড় রেতে, আর ো
হতে, আমার সাতথ রশকণ করতব না, রকন্তু েুরম রশকণ করাতকই
পেন্দ করতে।104”
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
« ما منكم من أحد إال سيلكمه ربه ليس بينه وبينه ترمجان فينظر أيمن

منه فال يرى إال ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فال يرى إال ما قدم
وينظر بني يديه فال يرى إال انلار تلقاء وجهه فاتقوا انلار ولو بشق تمرة ولو

»بكلمة طيبة

“কোমাতদর কথতক কয্ ককান মানু ষ রতবর সাতথ এমনভাতব কথা
বেতব, য্ার মতধয ককান প্রকার মধযস্থোকারী থাকতব না। েখন

104

বু খারী, হাদীস নাং ১৪১৩, ১৪১৭।
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কস োর ডান রদতক োকাতব। েখন কদখতে পাতব দু রনোতে য্া
আমে কতরতে। োরপর কস োর বাম রদতক োকাতব েখন
কদখতে পাতব দু রনোতে কস কয্ আমে কতররেে। োরপর কস োর
সামতনর রদতক োকাতব েখন শুধু ই আগুন কদখতে পাতব। কোমরা
আগুন কথতক বাঁচ য্রদও অধণ কখজুর দ্বারা সম্ভব হে বা য্রদ একরি
105

সু ন্দর কথা দ্বারা” ।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
 من ربه حىت يضع كنفه عليه فيقول-  يعين املؤمنني- « يدنو أحدكم
عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم

»  إين سرتت عليك يف ادلنيا وأنا أغفرها لك ايوم- يقول

“কোমাতদর ঈমানদারতদর কাউতক োর রতবর রনকতি আনা হতব,
অবতশতষ রেরন োতক োঁর রবতশষ বযবস্থাপনাে কেতক বেতবন,
েুরম রক এই আমে ওই আমে কতরা রন? বেতব হযাঁ, েখন কস
স্বীকার করতব। োরপর োর প্রভু বেতব, আরম দু রনোতে কোমার
অপরাধতক কোপন কতররেোম আর আজতকর রদন আরম কোমাতক

105

বু খারী, হাদীস নাং ১৪১৩ ; মুসরেম, হাদীস নাং ১০১৬।
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106

িমা কতর রদোম” । ইেযারদ হারদসসমূ হ।
কুরআন কথতক আমেনামা প্রসাররে করার বর্ণনা
প্রশ্ন:কুরআন কথতক আমেনামা প্রসাররে করার বর্ণনা ককমন?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َّ َ ه
ه
َ
َ
ه
َ
َٰ ﴿ وّك إ
َٰٓ َ نسن أل َزم َنَٰ هه
طئ َرههۥ ف ع هنقهۦ َوَنر هج هَلۥ يَو َم ٱلق َيَٰ َمة كتَٰ ٗبا يَلقى َٰ هه
َ َ َ َ َ
َ ه
َ ََ َ َ َ
ٗ ك َحس
ً نش
َٰ َ ك ك
: ﴾ [االرساء١٤ يبا
ف ب َنفسك ٱِلوم علي
 ٱقرأ كتَٰب١٣ ورا
م
]٥٠ ،٥٨

“আর আরম প্রতেযক মানু তষর কমণতক োর ঘাতড় সাংয্ু ি কতর
রদতেরে এবাং রকোমতের রদন োর জনয আরম কবর করব একরি
রকোব, য্া কস পাতব উন্মু ি। পাে কর কোমার রকোব, আজ েুরম
রনতজই কোমার রহসাব-রনকাশকারী রহতসতব য্তথষ্ট।” [সূ রা ইসরা,
আোে: ১৩, ১৪] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
ُّ ِإَوذا
ٱلص ه
َ ح هف ن ه
]٥٤ : ﴾ [اتلكوير١٠ ّشت
﴿

106

বু খারী, হাদীস নাং ২৪৪১, ৪৬৮৫।
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“আর য্খস আমে নামা প্রসাররে করা হতব।”[সূ রা োকওেীর,
আোে: ১০] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
ه ه َ َ َ
ي همشفق َ
ۡتى ٱل همجرم َ
﴿ َو هوض َع ٱلك َتَٰ ه
ب َف َ َ
ي م َّما فيه َو َيقولون ي َٰ َويل َت َنا َمال
َ ه َ ه َ َ ٗ َ َ َ َ َّ َ
ه
َ َ
َ
يةً إّل أح َصى َٰ َها ا َو َو َج هدوا َما َعملوا
هَٰذا ٱلكتَٰب ّل يغادر صغية وّل كب
َ ٗ َ
َ َ ٗ
اضاه َوّل َيظل هم َر ُّبك أ َحدا [ ﴾ ٤٩الكهف]٠٣ :
ح
“আর আমেনামা খুতে রাখা হতব, েখন েুরম অপরাধীতদরতক
কদখতে পাতব ভীে, োতে য্া রতেতে োর কারতর্। আর োরা
বেতব, ‘হাে বাংস আমাতদর! কী হে এ রকোতবর! ো কোি-বড়
রকেু ই োতড় না, শুধু সাংরির্ কতর’ এবাং োরা য্া কতরতে, ো
”হারয্র পাতব। আর কোমার রব কাতরা প্ররে য্ু েম কতরন না।
][সূ রা কাহাে, আোে: ৪৯
আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ ه َ
َ ه ه َ ه
َ
َ َ َّ َ ه َ َ
نت أن
وت كتَٰ َب ههۥ ب َيمينهۦ ف َيقول هاؤ هم ٱق َر هءوا كتَٰب َيه  ١٩إن ظن
﴿ فأما من أ
َ
َ
َ
ه ه َ
هملَٰق ح َساب َيه  ٢٠ف هه َو ف عيشة َّراض َية  ٢١ف َج َّنة َعِلَة  ٢٢ق هطوف َها دان َية ٢٣
َ َ َّ َ ه َ َ
يا ب َما أَسلَف هتم ف ٱۡلَيَّام َ
ٱُش هبوا َهن َ
هَكهوا َو َ
وت كتَٰ َب ههۥ
ٱۡلاِلَة  ٢٤وأما من أ
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َ َ
َ َ
َ َ َ َ ه ه َ َٰ َ َ َ ه
 يَٰلي َت َها٢٦  َولم أدر َما ح َساب َيه٢٥ وت كتَٰب َيه
بش َماَلۦ فيقول يليتن لم أ
َ
َ
َ َ
َ َٰ َ َ َ
َ ََ
 هخ هذوهه٢٩ ك َعن هسل َطَٰن َيه
 هل٢٨ ن عن َماِلَه
 ما أغ٢٧ َكنت ٱلقاض َية
ُّ َ َ َّ ه
ُّ َ ه
َ َ ه َ َ ه َ َ ٗ َ ه ه
ه
كوهه
 ث َّم ف سلسلة ذرعها سبعون ذراع فٱسل٣١ يم َصلوهه
 ثم ٱۡلح٣٠ فغلوهه
َّ َّ ه َ َ َ ه ه
َٰ َ َ  َو َّل َُيه ُّض٣٣ ٱّلل ٱل َعظيم
٣٤ َع َط َعام ٱلمسكي
 إنهۥ َكن ّل يؤمن ب٣٢
َّ ه ه
َّ
َّ
َ
َ
ََ
َ
َ
 ّل يَأكل ههۥ إّل٣٦  َوّل َط َعام إّل من غسلي٣٥ فلي َس هَل ٱِلَو َم هَٰ هه َنا ۡحيم
َ َ َٰ ه
]٨٢ ،٥٣ : ﴾ [احلاقة٣٧ طون
ٱلخ
“েখন য্ার আমেনামা োর ডান হাতে কদো হতব কস বেতব,
‘নাও, আমার আমেনামা পতড় কদখ’। ‘আরম দৃ ঢ়রবশ্বাস করোম
কয্, আমাতক আমার রহতসতবর সম্মু খীন হতে হতব। কাতজই কস
য্াপন করতব সতন্তাষজনক জীবন, সু উ্ জান্নাতে, য্ার েেরারশ
অবনরমে থাকতব নাোতের মতধয। বো হতব, ‘পানাহার কর েৃরপ্তর
সাতথ, কোমরা অেীে রদতন য্া কতররেতে োর রবরনমতে। রকন্তু
য্ার ‘আমেনামা োর বাম হাতে কদো হতব, কস বেতব, ‘হাে!
আমাতক য্রদ কদোই না হে আমার ‘আমেনামা, আর আরম য্রদ
না জানোম আমার রহতসব! ‘হাে! আমার মৃেুযই য্রদ আমার কশষ
হে! ‘আমার ধন-সম্পদ আমার ককান কাতজই আসে না। ‘আমার
িমোও রবনষ্ট হতেতে। কেতরশোতদরতক বো হতব, ‘ধর োতক,
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োর েোে কবড়ী পররতে দাও। ‘োরপর কোমরা োতক জাহান্নাতম
প্রতবশ কররতে দগ্ধ কর। ‘োরপর োতক শৃ াংখরেে কর এমন এক
কশকতে য্ার তদঘণয হতব সত্তর হাে, রনশ্চে কস মহান আল্লাহ্র প্ররে
ঈমানদার রেে না, আর রমসকীনতক অন্নদাতন উৎসারহে করে না,
অেএব এ রদন োর ককান সু হৃদ থাকতব না, আর ককান খাদয
থাকতব না িে রনিঃসৃ ে স্রাব োড়া, য্া অপরাধী োড়া ককউ খাতব
না।” [সূ রা হাক্কা, আোে: ১৯-৩৭]
সূ রা ইনরশকাতকর আোতে আল্লাহ ো‘আো বতেন,
ه
َ
ه
َ
َ  ﴿ َوأ َّما َمن أ- ]٢ : ﴾ [االنشقاق٧ وت ك َتَٰ َب ههۥ ب َيمينهۦ
َ ﴿ فَأ َّما َمن أ
وت
َ
َ
]٥٤ : ﴾ [االنشقاق١٠ كتَٰ َب ههۥ َو َرا َء ظهرهۦ
“আর য্াতক োর আমেনামা ডান হাতে কদো হতব, [সূ রা আেইনরশকাক: ৭] “আর য্াতক োর আমেনামা রপতের কপেন রদতক
কদো হতব” [সূ রা ইনরশকাক, আোে: ১০]
এ আোে দ্বারা বুঝা য্াে, য্াতদর আমে নামা ডান হাতে কদো
হতব, োতক োর সামতনর রদক রদতে কদো হতব। আর য্াতক োর
আমে নামা বাম হাতে কদো হতব, োর রপেন রদতে কদো হতব।
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আল্লাহ আমাতদর িমা করুন।
হারদস কথতক আমেনামা প্রসাররে করার বর্ণনা
প্রশ্ন: হারদস কথতক আমেনামা প্রসাররে করার বর্ণনা ককমন?
উত্তর: এ রবষতে অতনক হারদস রতেতে। কয্মন- রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
« يدىن املؤمن من ربه حىت يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا؟

 فيقول سرتتها يف ادلنيا وأغفرها لك،يقول أعرف يقول رب أعرف مرتني
 وأما اآلخرون أو الكفار فينادى عليهم، ثم تطوى صحيفة حسناته، ايوم

) (هؤالء اذلين كذبوا ىلع ربهم أال لعنة اهلل ىلع الظاملني:ىلع رءوس األشهاد
» ]٥٣ :[هود
“ঈমানদারতক (রকোমতের রদন) োর রতবর রনকতি কনো হতব।
েখন োর রব রবতশষ বযবস্থাপনাে কেতক বেতবন, েুরম রক এই
আমে ওই আমে কতরা রন? বেতব হযাঁ, েখন কস োর গুনাহগুতো
স্বীকার করতব। কস বেতব আরম জারন, কস বেতব আমার রব আরম
স্বীকার কররে, এ কথা দু ’ বার বেতব। োরপর োর প্রভু োতক
বেতবন, ‘আরম দু রনোতে কোমার অপরাধতক কোপন কতররেোম
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আর আজতকর রদন আরম কোমাতক িমা কতর রদোম।’ োরপর
োর কনক আমেসমূ তহর আমে নামা কখাো হতব। আর অনযতদর
অথণাৎ কাতের অথবা মুনাতেকতদরতক সমস্ত মানু তষর সামতন ডাকা
হতব। “োরাই হে ঐ সব কোক য্ারা োতদর রতবর উপর রমথযা
আতরাপ

কতররেে,

সাবধান

ো‘নে”।[সূ রা হূ দ: ১৮]”

য্াতেমতদর

উপরই

আল্লাহর

107

।

অনু রূপভাতব, আতেশা রারদোল্লাহু আনহা বতেন,
قلت يا رسول اهلل هل يذكر احلبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال « يا اعئشة أما
 وأما عند تطاير،عند ثالث فال أما عند املزيان حىت يثقل أو خيف فال

»  وحني خيرج عنق من انلار،الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماهل فال
احلديث بطوهل رواه أمحد وأبو داود

“আরম রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম রজজ্ঞাসা কতর
বেোম কহ আল্লাহর রাসূ ে, রকোমতের রদন একজন বন্ধু োর
অপর বন্ধুতক স্মরর্ করতব? রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম উত্ততর বেতেন, কহ আতেশা রেনরি জােোে ককউ
কাউতক স্মরর্ করতব না। মীয্াতনর সামতন, য্েির্ পয্ণন্ত কস

107

বু খারী, হাদীস নাং ৪৬৮৫।
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জানতব োর পাল্লা ভারর হতব নারক হােকা হতব। আমে নামা
গ্রহর্ করার সমে, ো রক ডান হাতে কদো হতব না বাম হাতে।
আর য্খন জাহান্নাম কথতক একরি েদণান কবর হতব।” (একরি েবা
হাদীতসর অাংশ রবতশষ)108
কুরআন কথতক মীয্ান স্থাপতনর দেীে এবাং ওজতনর বর্ণনা
প্রশ্ন: কুরআন কথতক মীয্ান স্থাপতনর দেীে এবাং ওজতনর বর্ণনার
প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ
َ َ ََ ه
ٗ َ
َ ﴿ َونَ َض هع ٱل َم َوَٰز
ين ٱلقس َط ِلَوم ٱلق َيَٰ َمة فل تظل هم نفس شيا ِإَون َكن
َ
َ
َ
َ ف ب َنا
َ حَٰسب
َٰ َ مث َقال َح َّبة من َخر َدل أتَي َنا ب َهاه َوك
]٠٢ : ﴾ [االنبياء٤٧ ي
“আর রকোমতের রদন আরম নযােরবচাতরর মীয্ান বা ওজতনর য্ন্ত্র
স্থাপন করব। সু েরাাং কাতরা প্ররে ককান অরবচার করা হতব না।
কাতরা কমণ য্রদ সররষার দানা পররমার্ও হে, আরম ো হারয্র
করব। আর রহসাব গ্রহর্কারীরূতপ আরমই য্তথষ্ট।” [সূ রা আরবো,

108

মুসনাতদ আহমাদ ৬/১১০; আবু দাউদ: ৪৭৫৫। হাদীসরি হাসান।
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আোে: ৪৭] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ ُّ َ َ َ ه َ َ َ َٰ ه ه َ ه َ َٰٓ َ ه ه ه ه
ه
 َو َمن٨ حون
﴿ َوٱل َوزن يَو َمئذ ٱۡلق ا فمن ثقلت موزينهۥ فأولئك هم ٱلمفل
َ َّ َ َ َٰ ه ه َ ه َ َٰٓ َ َّ َ َ ه َ ه
َ
َ ه
َ
٩ ِسوا أنف َس ههم ب َما َكنوا أَِبيَٰت َنا َيظل همون
خفت موزينهۥ فأولئك ٱَّلين خ
]٣ ،٣ :﴾ [االعراف
“আর কসরদন পররমাপ হতব য্থায্থ। সু েরাাং য্াতদর পাল্লা ভারর
হতব োরাই হতব সেেকাম। আর য্াতদর পাল্লা হােকা হতব,
োরাই হতব কসই সব কোক, য্ারা রনজতদরতক িরেগ্রস্ত কতরতে।
কারর্ োরা আমার আোেসমূ তহর প্ররে (অস্বীকার করার মাধযতম)
য্ু েুম করে।” [সূ রা আরাে, আোে: ৮, ৯] আল্লাহ ো‘আো
কাতেরতদ রবষতে বতেন,
َ ََ ه ه
ٗ
]٥٤٦ : ﴾ [الكهف١٠٥ يم ل ههم يَو َم ٱلق َيَٰ َمة َوزنا
﴿ فل نق
“সু েরাাং আরম োতদর জনয রকোমতের রদন ককান ওজতনর বযবস্থা
রাখব না’।” [সূ রা কাহাে, আোে: ২৭]
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সু ন্নাে কথতক মীয্ান স্থাপতনর দেীে এবাং ওজতনর বর্ণনা
প্রশ্ন: কুরআন কথতক মীয্ান স্থাপতনর দেীে এবাং ওজতনর বর্ণনা
কী?
উত্তর: এ রবষতে হারদস অতনক আতেএক, কস ‘কাডণ’ এর হারদস, কয্ ‘কাতডণ’ দু ’রি শাহাদাে (ো ইোহা
ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মাদু র রাসূ েুল্লাহ সািদ্বে) রেরপবদ্ধ রেে109। োতে
বো হে» « وإنها ترجح بتسعني سجال من السيئات لك سجل منها مدى ابلرص
“নব্বইরি খারাপ আমতের দেেতরর কমাকাতবোে এ কােতজর
িুকরারি অরধক ভারী হতব। প্ররেরি খারাপ দেেতরর আকার হতব
মানু তষর দৃ রষ্টর দূ রতত্বর সমপররমার্।”
অনু রূপভাতব আবদু ল্লাহ ইবন মাসউদ রারদোল্লাহু আনহুতক েিয
109

হাদীতসর এ অাংশিুকু রবরভন্ন হাদীস গ্রতন্থ রবশুদ্ধ সনতদ বরর্ণে হতেতে।

মুসনাতদ আহমাদ ২/২১৩; রেররময্ী ২৬৩৯; ইবন মাজাহ ৪৩০০, মুস্তাদরাতক
হারকম ১/৬; বােভী, শারহুস সু ন্নাহ ১৫/১৩৩, ১৩৪। েতব এখাতন উতল্লরখে
বাকী অাংশ ককাতনা গ্রতন্থ এখতনা পাই রন। [সম্পাদক]
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কতর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» «أتعجبون من دقة ساقيه واذلي نفيس بيده هلما يف املزيان أثقل من أحد
“কোমরা রক োর পাতের নোদ্বে সরু হওোতে অবাক হে! মতন
রাখতব, কয্ সত্তার হাতে আমার জীবন, োর শপথ কতর বেরে,
রকোমতের োর দু রি নো অহুদ পাহাড় কথতকও অরধক ভারী
হতব।”110
োোড়া রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
»«إنه يؤىت بالرجل العظيم السمني يوم القيامة ال يزن عند اهلل جناح بعوضة
َ ََ ه ه
ٗ
]٥٤٦ : ﴾ [الكهف١٠٥ يم ل ههم يَو َم ٱلق َيَٰ َمة َوزنا
– وقال – اقرأوا﴿فل نق
“রকোমতের রদন একজন কমািা কদতহর অরধকারী কোকতক
উপরস্থে করা হতব। রকন্তু আল্লাহর রনকি োর ওজন একরি
মারের ডানার পররমার্ও হতব না।” োরপর রেরন বতেন, কোমরা
َ ََ ه ه
ٗ
রেোওোে কর- ]٥٤٦ : ﴾ [الكهف١٠٥ يم ل ههم يَو َم ٱلق َيَٰ َمة َوزنا
﴿فل نق
“সু েরাাং আরম োতদর জনয রকোমতের রদন ককান ওজতনর বযবস্থা

110

মুসনাতদ আহমাদ ১/৪২০, ৪২১।
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111

রাখব না’।”

[সূ রা কাহাে, আোে: ২৭] ইেযারদ হারদসসমূ হ।
কুরআন কথতক পুে-রসরাতের প্রমার্

প্রশ্ন: কুরআন কথতক পুে-রসরাতের প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َٰ َ َ َ َ َ ه َّ َ ه
َ  هث َّم هن َنج َّٱَّل٧١ ك َحت ٗما َّمقض ٗيا
ين
﴿ ِإَون منكم إّل واردها ا َكن َع رب
ٗ
َّ َّ َ َّ َ َ ه
َ ٱلظَٰلم
َ يف
]٢٧ ،٢٥ : ﴾ [مريم٧٢ يها جثيا
ٱتقوا ونذر
“আর কোমাতদর প্রতেযকতকই ো অরেক্রম করতে হতব, এরি
কোমার রতবর চূ ড়ান্ত রসদ্ধান্ত। োরপর আরম এতদরতক মুরি কদব
য্ারা োকওো অবেবন কতরতে। আর য্ারেমতদরতক আরম
কসখাতন করতখ কদব নেজানু অবস্থাে।” [সূ রা মারইোম, আোে:
৭১, ৭২] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ
َ َ َ َ َ ه هه
َ ﴿ يَو َم تَ َرى ٱل همؤمن
َٰ ي َوٱل همؤم َنَٰت يس
﴾ ١٢ ي أيديهم َوبأي َمَٰنهم
ع نورهم ب
]٥٧ :[احلديد

111

বু খারী, হাদীস নাং ৪৭২৯।
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“কসরদন েুরম মুরমন পুরুষতদর ও মুরমন নারীতদর কদখতে পাতব
কয্, োতদর সামতন ও োতদর ডান পাতশ্বণ োতদর নূ র েু িতে
থাকতব”। [সূ রা হারদদ, আোে: ২৭]
হারদস কথতক পুে রসরাতের প্রমার্ ও োর বর্ণনা
প্রশ্ন: হারদস কথতক পুে রসরাতের প্রমার্ ও োর বর্ণনা কী?
উত্তর: এ রবষতে একারধক হারদস রতেতে। কয্মন, শাো‘আতের
হারদতস রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
:يؤىت باجلرس فيجعل بني ظهري جهنم قلنا يا رسول اهلل وما اجلرس؟ قال
مدحضة مزلة عليه خطاطيف والكيب وحسكة مفلطحة هلا شوكة عقيفاء

 السعدان يمر املؤمن عليها َكلربق واكلريح وكأجاويد:تكون بنجد يقال هلا
فناج مسلم وناج خمدوش ومكدوس يف نار جهنم حىت يمر، اخليل والراكب

آخرهم يسحب سحبا " احلديث يف الصحيح

“রকোমতের রদন, পুে রসরােতক রনতে এতস জাহান্নাতমর উপর
স্থাপন করা হতব, আমরা রজজ্ঞাসা করোম কহ আল্লাহর রাসূ ে!
পুে-রসরাে কী? রেরন বেতেন, ো পদস্থেনকারী, রপরেে. য্ার
উপর কোহার হুক ও বরশণ এবাং চওড়া ও বাঁকা কািা থাকতব, য্া
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নাজতদর সা‘দান োেতর কাঁিার মে। মু’রমনের্ োর উপর রদতে
ককউ কচাতখর পেতক, ককউ দ্রুেোমী কঘাড়া ও অনযনয বাহতনর
েরেতে অরেক্রম করতব। ককউ সহীহ সাোমতে কবঁতচ য্াতব,
আবার ককউ এমনভাতব পার হতে আসতব কয্. োর কদহ
জাহান্নাতমর আগুন জ্বেতস য্াতব। এমন রক সবণতশষ বযরি কিতন112
রহঁচতড়, খুঁরড়তে খুঁরড়তে ককানরকম অরেক্রম করতব।

আবু সাঈদ রারদোল্লাহু আনহু বতেন,
» « بلغين أن اجلرس أدق من الشعرة وأحد من السيف
“আমার কাতে সাংবাদ এতসতে কয্, পুে রসরাে চুে কথতকও সূ ক্ষ্ম
এবাং েতোোর কথতক ধারাতো।113”
কুরআন কথতক [রকোমতের রদন] রকসাতসর প্রমার্
প্রশ্ন: কুরআন কথতক [রকোমতের রদন] রকসাতসর বর্ণনা কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আোর বার্ী:

112

বু খারী হাদীস নাং ৭৪৩৯; মুসরেম হাদীস নাং ১৮৩।

113

মুসরেম, হাদীস নাং ১৮৩; মুসনাতদ আহমাদ ৬/১১০।
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َ َّ
َ َ َّ َّ
َ َ َ
َ ٗ
َ ه
ٱّلل ّل َيظل هم مثقال ذ َّرة ِإَون تك َح َس َنة يهضَٰعف َها َو هيؤت من هلن هه أج ًرا
﴿ إن
ٗ َعظ
]٠٤ : ﴾ [النساء٤٠ يما
“রনশ্চে আল্লাহ অর্ু পররমার্ও য্ু েম কতরন না। আর য্রদ কসরি
ভাে কাজ হে, রেরন োতক রদ্বগুর্ কতর কদন এবাং োঁর পি
কথতক মহা প্ররেদান প্রদান কতরন।” [সূ রা রনসা, আোে: ৪০]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
ُّ َ َ ه َ َٰ ه
َ َّ ك َنفِۢس ب َما َك َس َبت َّل هظل َم ٱِلَو َم إ َّن
ٱّلل ََس ه
يع
﴿ٱِلوم ُتزى
ا
ا
]٥٢ :﴾ [اغفر١٧ٱۡل َساب
“আজ প্রতেযক বযরিতক োর অজণন অনু সাতর প্ররেদান কদো হতব।
আজ ককান য্ু ল্ম কনই। রনশ্চে আল্লাহ দ্রুে রহসাবগ্রহর্কারী।”
[সূ রা োতের, আোে: ১৭] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
﴿ َو َّ ه
َ ٱّلل َيقض ب
]٧٤ :ٱۡلق ﴾ [اغفر
“আর আল্লাহ সরেকভাতব েেসাো কতরন” [সূ রা োতের, আোে:
২০] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َ ه
َ َ
َ ﴿ َوقه
]٥٣ : ﴾ [الزمر٦٩ ٱۡلق َوهم ّل هيظل همون
ض بَي َن ههم ب
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“োতদর মতধয নযােরবচার করা হতব। এমোবস্থাে কয্, োতদর প্ররে
য্ু েম করা হতব না।” [সূ রা োতের, আোে: ২০]
হারদস কথতক [রকোমতের রদন কয্] রকসাস কনো হতব োর বর্ণনা
ও পদ্ধরে
প্রশ্ন: হারদস কথতক [রকোমতের রদন কয্] রকসাস কনো হতব োর
বর্ণনা ও প্রমার্ কী?
উত্তর: এ রবষতের উপর অতনক হারদস বরর্ণে আতে। এক.
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « أول ما يقىض بني انلاس يف ادلماء
“সবণ প্রথম মানু তষর মাতঝ োতদর রিপাে রবষতে রবচারোেসাো করা হতব”114।
দু ই. রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
« من َكنت عنده مظلمة ألخيه فليتحلل منه ايوم فإنه ليس ثم دينار وال
114

বু খারী, হাদীস নাং ৬৮৬৪।
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درهم من قبل أن يؤخذ ألخيه من حسناته فإن لم يكن هل حسنات أخذ من
» سيئات أخيه فطرحت عليه

“য্রদ কোমাতদর ককউ কোমার ককান ভাইতের রনকি কদনা থাতক
কস কয্ন দু রনোতে োর কথতক ো কয্ন সমাধান কতর কনে,
আরখরাতে োর কনক আমে কথতক বদো গ্রহর্ করার পূ তবণ।
কারর্, আরখরাতে ককান রদরহাম বা রদনার কনই। আর য্রদ োর
ককান কনক আমে না থাতক োহতে োর ভাইতে বদ আমেগুতো
রনতে োর ঘাতড় চাপাতনা হতব”115।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
« خيلص املؤمنون من انلار فيجلسون ىلع قنطرة بني اجلنة وانلار فيقص
بلعضهم من بعض مظالم َكنت بينهم يف ادلنيا حىت إذا هذبوا ونقوا أذن هلم

» يف دخول اجلنة
“মুরমনতদর জাহান্নাতমর আগুন কথতক মুরি কদো হতব, োরপর
োতদর জান্নাে ও জাহান্নাতমর মাতঝ ‘কানোরা’ কে অবস্থান
করাতনা হতব। েখন োরা এতক অপতরর কথতক দু রনোতে
সাংঘরিে য্ু েুতমর প্ররেতশাধ রনতব। োরপর য্খন োরা দাে মুি
115

বু খারী, হাদীস নাং ৬৫৩৪, ২৪৪৯।
264

ও রবশুদ্ধ হতব েখন োতদর জান্নাতে প্রতবতশর অনু মরে কদো
হতব”116।
কুরআন কথতক কাউসাতরর প্রমার্
প্রশ্ন: কুরআন কথতক হাউতজ কাউসাতরর প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো কুরআতন করীতম োর রপ্রে রাসূ েতক
সতবাধন কতর বতেন,
َ َّ
َ َ َ
]٥ : ﴾ [الكوثر١ ﴿ إنا أع َطي َنَٰك ٱلكوث َر
“রনশ্চে আরম আপনাতক কাউসার দান কতররে।” [সূ রা কাউসার,
আোে: ১]
হারদস কথতক কাউসাতরর প্রমার্ ও বর্ণনা
প্রশ্ন: হারদস কথতক হাউতজ কাউোতরর প্রমার্ ও বর্ণনা কী?
উত্তর: এর উপর অতনক হাদীস রতেতে, কয্মন,

116

বু খারী, হাদীস নাং ৬৫৩৫।
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রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
»« أنا فرطكم ىلع احلوض
“আরম কাউসাতরর উপর কোমাতদর অগ্রোমী রহতসতব থাকব।117”
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
»«إين فرط لكم وإين شهيد عليكم وإين واهلل ألنظر إىل حويض اآلن
“আরম কোমাতদর অগ্রোমী। আরম কোমাতদর সািী, আল্লাহর
কসম আরম এখন আমার হাউতজর রদতক োকারে118।”
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
«حويض مسرية شهر ماؤه أبيض من اللنب ورحيه أطيب من املسك كزيانه

»كنجوم السماء من رشب منه فال يظمأ أبدا

“আমার হাউজ একমাতসর রাস্তার সমান দূ রত্ব। োর পারন দু তধর
কথতক সাদা। োর েন্ধ কমশতকর কচতে অরধক সু ঘ্রার্। োর
117

বু খারী, হাদীস নাং ৬৫৭৫, ৬৫৭৬, ৬৫৭৩।

118

বু খারী, হাদীস নাং ১৩৪৪, ৪০৮৫।
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কপোোসমূ হ আসমাতনর োরকার মে। কয্ বযরি ো হতে পান
করতব, কস আর কখতনা েৃষ্ণােণ হতব না।119”
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
«أتيت ىلع نهر حافتاه قباب اللؤلؤ املجوف فقلت ما هذا يا جربيل؟ قال هذا

» الكوثر

“আরম একরি কুতপর পাতশ আরস েখন কদরখ কসখাতন মরর্ মুি
রেিাতনা, আরম রজবররেতক রজজ্ঞাসা করর এ কী? রেরন বেতেন,
এ হতে কাউসার।120” ইেযারদ এ বযাপাতর আরও বহু হাদীস
রতেতে।
জান্নাে ও জাহান্নাম সম্পতকণ ঈমান আনার প্রমার্
প্রশ্ন: জান্নাে ও জাহান্নাম রবষতে ঈমান আনার প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ َ َّ َ ه ه َ َّ ه َ َ َ ه
َ
َ َّ ه
َ  َوبَّش َّٱَّل٢٤ ين
َ كَٰفر
ين
ارةه أع َّدت لل
﴿فٱتقوا ٱنلار ٱلّت وقودها ٱنلاس وٱۡلج
119

বু খারী, হাদীস নাং ৬৫৭৯।

120

বু খারী, হাদীস নাং ৪৯৬৪, ৬৫৮১।
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َ
َ
َ
َ َّ َ
ه
َّ
َّ
َ ٱلصَٰل
:حَٰت أن ل ههم َجنَٰت ُتري من ُتت َها ٱۡلن َهَٰ هر﴾ [ابلقرة
َء َام هنوا َو َعملوا
]٧٦ ،٧٠

“োহতে আগুনতক ভে কর য্ার জ্বাোনী হতব মানু ষ ও পাথর, য্া
প্রস্তুে করা হতেতে কারেরতদর জনয। আর য্ারা ঈমান এতনতে
এবাং কনক কাজ কতরতে েুরম োতদরতক সু সাংবাদ দাও কয্, োতদর
জনয রতেতে জান্নােসমূ হ, য্ার েেতদশ রদতে প্রবারহে হতব
নদীসমূ হ”। এ োড়া আরও অতনক আোে রতেতে।
রবশুদ্ধ হারদতস রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর
রাতের সাোতের কয্ দু ’আ কতরন, োতে রেরন বতেন,
 واجلنة حق،« ولك احلمد أنت احلق ووعدك احلق ولقاؤك حق وقولك حق
» وانلار حق وانلبيون حق وحممد صىل اهلل عليه وسلم حق والساعة حق

“সমস্ত প্রশাংসা কোমার, েুরম সেয, কোমার ওোদা সেয, কোমার
সািাে সেয, কোমার কথা সেয, জান্নাে সেয, জাহান্নাম সেয,
নবীরা সেয, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম সেয এবাং
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121

রকোমে সেয” ।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
 وأن حممدا عبده ورسوهل وأن،« من شهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل
عيىس عبد اهلل ورسوهل ولكمته ألقاها إىل مريم وروح منه واجلنة حق وانلار

حق أدخله اهلل اجلنة ىلع ما َكن من العمل » ويف رواية" من أبواب اجلنة
. " اثلمانية أيها شاء
“কয্ বযরি এ কথার সািয কদে, আল্লাহ োড়া ককান ইোহ কনই,
রেরন একক োর সাতথ ককান শররক কনই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ

ওোসাল্লাম

আল্লাহর

বান্দা

ও

রাসূ ে,

ঈসা

আোইরহসসাোম আল্লাহর বান্দাও রাসূ ে এবাং আল্লাহর কাতেমা
আল্লাহ ো‘আো এর প্ররে রনতিপ কতরন এবাং োর রুহ, জান্নাে
হক, জাহান্নাম সেয আল্লা ো‘আো োতক জান্নাতে প্রতবশ করাতব,
োর আমে য্াই কহাক না।122” বুখারর ও মুসরেম হারদসরি বর্ণনা
কতরতেন। অপর এক বর্ণনাে বরর্ণে, “জান্নাতের আিরি দরজা

121

বু খারী, হাদীস নাং ১১২০।

122

বু খারী, হাদীস নাং ৩৪৩৫; মুসরেম, হাদীস নাং ২৮।
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123

কথতক কয্ দরজা রদতে কস প্রতবশ করতে চাে , (আল্লাহ োতক
কস দরজা রদতে প্রতবশ করাতবন।)
জান্নাে ও জাহান্নাতমর প্ররে ঈমান আনার অথণ
প্রশ্ন: জান্নাে ও জাহান্নাতমর প্ররে ঈমান আনার অথণ কী?
উত্তর: জান্নাে ও জাহান্নাতমর অরস্ততত্বর উপর অিে রবশ্বাস করা,
কয্ এ দু রি বেণমাতন সৃ ষ্ট। জান্নাে ও জাহান্নাম আল্লাহ কয্তহেু
তেরর কতর করতখতেন, োই জান্নাে ও জাহান্নাম সব সমে বাকী
থাকতব। আর জান্নাে ও জাহান্নাম বাকী থাকার অথণ হতে, জান্নাে
ও জাহান্নাতম য্া রকেু আতে-কনোমেসমূ হ ও আয্াব- কস সবই
বাকী থাকা।
বেণমাতন জান্নাে ও জাহান্নাতমর অরস্ততত্বর প্রমার্
প্রশ্ন: বেণমাতন জান্নাে ও জাহান্নাতমর অরস্ততত্বর প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লামা ো‘আো আমাতদর জারনতে কদন কয্, জান্নাে ও
জাহান্নাম বেণমাতন তেরর কতর রাখা হতেতে। রেরন জান্নাে সম্পতকণ
বতেন,
123

বু খারী, হাদীস নাং ৩৪৩৫; মুসরেম, হাদীস নাং ২৮; সহীহ ইবন রহব্বান,

হাদীস নাং ২০৭।
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َ ﴿أهع َّدت لل هم َّتق
]٥٨٨ : ﴾ [ال عمران١٣٣ ي
“মুত্তাকীতদর জনয তেরী করা হতেতে”। [সূ রা আতে ইমরান: ১৩৩]
আর জাহান্নাম সম্পতকণ বতেন,
ه
َ
َ كَٰفر
]٥٨٥ : آل عمران،٧٠ : ﴾ [ابلقرة٢٤ ين
﴿أع َّدت لل
“কাতেরতদর জনয প্রস্তুে করা হতেতে”। [সূ রা আে-বাকারাহ: ২৪;
সূ রা আতে ইমরান: ১৩১]
আল্লাহ

ো‘আো

আমাতদর

আরও

সাংবাদ

কদন,

আদম

আোইরহসসাোম ও হাওো আোইহাসসাোম োতের েে খাওোর
পূ তবণ জান্নাতে বসবাস করতেন।
আল্লাহ ো‘আো আরও জারনতেতেন কয্, কাতেরতদরতক সকাে
সন্ধযা জাহান্নাতমর আগুতনর সামতন কপশ করা হে। [তদখুন,
োতের: ৪৬]
আর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
«اطلعت يف اجلنة فرأيت أكرث أهلها الفقراء واطلعت يف انلار فرأيت أكرث
271

» أهلها النساء
“আরম জান্নাতের রদতক োরকতে কদখোম, েখন আরম কদখতে
কপোম জান্নাতের অরধকাাংশ অরধবাসী দররদ্র। আর আরম
জাহান্নাতমর রদতক োরকতে কদখোম, েখন কদখতে কপোম
জাহান্নাতমর অরধকাাংশ অরধবাসী নারী।124”
কবর আয্াতবর রেেনা সম্পরকণে হারদতস বরর্ণে, রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده
“য্খন কোমাতদর ককউ মারা য্াে, েখন োর রনকি রেকানা
ককাথাে হতব, ো কপশ করা হে।125”
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» « أبردوا بالصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم
“কোমরা সাোেতক োণ্ডার সমে আদাে কর, কারর্, অরধক েরম
124

বু খারী, হাদীস নাং ৩২৪১, ৫১৮৯।

125

বু খারী, হাদীস নাং ১৩৭৯।
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126

জাহান্নাতমর বাতের কারতর্ হতে থাতক ।”
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
«اشتكت انلار إىل ربها عز وجل فقالت ريب أكل بعيض بعضا فأذن هلا

بنفسني نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف فأشد ما جتدون من احلر وأشد ما
» جتدون من الزمهرير
“জাহান্নাম আল্লাহর রনকি অরভতয্াে কতর বতেন, কহ আমার রব,
আমার এক অাংশ অপর অাংশতক কখতে কেেতে, োরপর আল্লাহ
ো‘আো জাহান্নামতক দু রি রনশ্বাস কেোর অনু মরে কদে। একরি
শীেকাতে অপররি েরমকাতে, আর কসিাই কোমরা কয্ সবতচতে
কবশী েরম পাও, আর সতবতচতে কবশী োণ্ডা পাও ো”127।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» « احلىم من فيح جهنم فأبردوها باملاء وقال صىل اهلل عليه وسلم
“জ্বর জাহান্নাতমর োতপর কারতর্ হতে থাতক, োই কোমরা জ্বরতক

126

বু খারী, হাদীস নাং ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫।

127

বু খারী, হাদীস নাং ৫৩৭, ৩২৬০।
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128

পারন দ্বারা োণ্ডা কর ।”
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» « ملا خلق اهلل اجلنة وانلار أرسل جربيل إىل اجلنة فقال اذهب فانظر إيها

احلديث

“আল্লাহ ো‘আো য্খন জান্নাে ও জাহান্নামতক সৃ রষ্ট কতরন, েখন
রজবরীেতক জান্নাে কদখতে পাোন এবাং বতেন, য্াও কদতখ আস
জান্নাতের রভেতর রক আতে?... হাদীতসর কশষ পয্ণন্ত129।
সূ য্ণগ্রহতর্র সমে রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর
সামতন জান্নাে ও জাহান্নামতক কপশ করা হে। অনু রূপভাতব
রম‘রাতজর রাতে রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লামতক
জান্নাে ও জাহান্নাম কদখাতনা হে। োোড়া এ বযাপাতর আরও
অসাংখয সহীহ হাদীস রতেতে।

128

বু খারী, হাদীস নাং ৩২৬১, ৩২৬২, ৩২৬৩।

129

নাসােী, হাদীস নাং ৩৭৬৩, মুসনাতদ আহমাদ ২/৩৩২, ৩৩৪। হাসান সনতদ
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জান্নাে ও জাহান্নাম রচরস্থােী হওোর প্রমার্
প্রশ্ন: জান্নাে ও জাহান্নাম রচরস্থােী হওোর প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো জান্নাে সম্পতকণ বতেন,
َ َٰ َ ٗ َ َ َ َ َٰ َ
ك ٱل َفو هز ٱل َعظ ه
]٥٤٤ : ﴾ [اتلوبة١٠٠ يم
﴿خَّلين فيها أبداا ذل
“োরা কসখাতন রচরস্থােী হতব, এ হে, মহা সােেয” [ সূ রা আেোওবাহ, আোে: ১০০] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ ﴿ َو َما ههم من َها ب همخ َرج
]٠٣ : ﴾ [احلجر٤٨ ي
“আর োরা ো হতে কবর হওোর নে।” [সূ রা রহজর, আোে:
৪৮] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َ ً َ َ َ ه
]٥٤٣ : ﴾ [هود١٠٨ ي َّمذوذ
﴿ ۞ عطاء غ
“অবযাহে প্ররেদানস্বরূপ।” [সূ রা হুদ, আোে: ১০৮] আল্লাহ
ো‘আো আরও বতেন,
َ وعة َو َّل َمم هن
َ ﴿ َّّل َمق هط
]٨٨ : ﴾ [الواقعة٣٣ وعة
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“য্া কশষ হতব না এবাং রনরষদ্ধও হতব না।” [সূ রা ওোতক‘আ,
আোে: ৩৩]
َ
َّ َ َ َ ه
َ َّ
]٦٠ : ﴾ [ص٥٤ ﴿ إن هَٰذا لرزق َنا َما هَلۥ من نفاد
“রনশ্চে এরি আমার কদো ররযক, য্া রনিঃতশষ হবার নে।” [সূ রা
কোোদ, আোে: ৫৪] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َ
َ َ َ ه
ه
َّ
ون من هس ه
َ ﴿ إ َّن ٱل هم َّتق
ندس
 يلبس٥٢  ف َجنَٰت َوع هيون٥١ ي ف َمقام أمي
َ َ ه
ه
َ َ َ
َ بق ُّم َت َقَٰبل
َ ون ف
َ َِإَوست
يها بكل
 يدع٥٤  كذَٰلك َو َز َّوج َنَٰ ههم ِبهور عي٥٣ ي
َّ
َ ه
َ َ َه ه
َ َفَٰك َهة َءامن
َ ول َو َوقَى َٰ ههم َع َذ
َ ون ف
َٰ يها ٱل َمو َت إّل ٱل َموتَ َة ٱۡل
اب
 ّل يذوق٥٥ ي
َ
]٦٥ -٦٥ : ﴾ [ادلخان٥٦ ٱۡلحيم
“রনশ্চে মুত্তাকীরা থাকতব রনরাপদ স্থাতন -- উদযান ও ঝর্ণার মাতঝ,
োরা পরতব রমরহ ও পুরু করশমী বস্ত্র এবাং বসতব মুতখামুরখ হতে।
এরূপই ঘিতব; আর আমরা োতদরতক রবতে রদতে কদব ডাের
নেনা হূ রতদর সাতথ, কসখাতন োরা প্রশান্ত রচতত্ত রবরবধ েেমূ ে
আনতে বেতব। প্রথম মৃেুযর পর োরা কসখাতন আর মৃেুয
আস্বাদন করতব না। আর রেরন োতদরতক জাহান্নাতমর শারস্ত হতে
রিা

করতবন।”

[সূ রা

দু খান,

আোে:

৫১-৫৬]

ইেযারদ

আোেসমূ তহ আল্লাহ ো‘আো জান্নাে কয্ স্থােী কস সম্পতকণ
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আমাতদর জারনতে কদন, আরও জারনতে কদন কয্, য্ারা একবার
জান্নাতে প্রতবশ করতব োরা স্থােীভাতব জান্নাতে অবস্থান করতব,
ো হতে োরা কখতনাই কবর হতব না।
অনু রূপভাতব রেরন জাহান্নাম সম্পতকণও একই কথা বতেন। আল্লাহ
ো‘আো জাহান্নাম সম্পতকণ বতেন,
ٗ َ َ َ َٰ َ َ َّ َ َ َ َ َّ
]٥٥٣ : ﴾ [النساء١٦٩ يها أبَداا
﴿ إّل طريق جهنم خَّلين ف
“জাহান্নাতমর পথ োড়া। োরা োতে রচরস্থােী হতব এবাং ো
আল্লাহর জনয সহজ।” [সূ রা রনসা, আোে: ২০] আল্লাহ ো‘আো
বতেন,
َ َ َ َ َ َّ َّ
َ َّ ٗ َ َ َ َٰ َ
َ
ً ين َوأ َ َع َّد ل َ ههم َسع
َ كَٰفر
يها أبَدا ّل َي هدون
 خَّلين ف٦٤ يا
﴿ إن ٱّلل لعن ٱل
ٗ َو ِٗلا َو َّل نَص
]٥٦ ،٥٠ : ﴾ [االحزاب٦٥ يا
“রনশ্চে আল্লাহ কারেরতদরতক ো‘নে কতরতেন এবাং োতদর জনয
জ্বেন্ত আগুন প্রস্তুে করতখতেন। কসখাতন োরা রচরস্থােী হতব।
োরা না পাতব ককান অরভভাবক এবাং না ককান সাহায্যকারী”।
[সূ রা আহয্াব, আোে: ২০] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
277

َ َ َ
َ
َ َّ ﴿ َو َمن َيعص
َ َوَلۥ فَإ َّن َ هَلۥ ن
ٱّلل َو َر هس َ ه
: ﴾ [اجلن٢٣ يها أبَ ًدا
ار َج َه َّن َم خََّٰلين ف
]٧٨

“আর কয্ আল্লাহ ও োঁর রাসূ েতক অমানয কতর, োর জনয রতেতে
জাহান্নাতমর আগুন। োতে োরা রচরস্থােী হতব।” [সূ রা রজন,
আোে: ২৩] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ ََ ه
َ خَٰرج
]٥٥٢ : ﴾ [ابلقرة١٦٧ ي م َن ٱنلَّار
﴿وما هم ب
“আর োরা জাহান্নাম কথতক কবর হবার নে” [সূ রা আে-বাকারাহ,
আোে: ১৬৭] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ
َ َ ه َ َّ ه
ه
]٢٦ : ﴾ [الزخرف٧٥ ۡت عن ههم َوهم فيه همبل هسون
﴿ ّل يف
“োতদর কথতক আয্াব কমাতনা হতব না এবাং োতে োরা হোশ
হতে পড়তব।” [সূ রা য্ু খরে, আোে: ৭৫] আল্লাহ ো‘আো আরও
বতেন,
َ َٰ َ َ ه
َ
َ َ ه َ ه َ َّ ه
]٨٥ : ﴾ [فاطر٣٦ ض َعليهم ف َي هموتوا َوّل َيفف عن ههم من َعذاب َها ا
﴿ ّل يق
“োতদর প্ররে এমন ককান েেসাো কদো হতব না কয্, োরা মারা
278

য্াতব এবাং োতদর কথতক জাহান্নাতমর আয্াবও োঘব করা হতব
না”। [সূ রা োতের, আোে: ৩৬] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َ َ َّ ه ه ٗ َ َّ َ ه َ َ َّ َ َ َ ه ه
َّ
َٰ َ يها َوّل َُي
:﴾ [طه٧٤ ي
﴿إن ههۥ َمن يَأت ربهۥ َّمرما فإن َلۥ جهنم ّل يموت ف
]٢٠
“রনশ্চে কয্ বযরি োর রতবর রনকি অপরাধী সাবযস্ত হতে উপরস্থে
হতব, োর জনয অবশযই জাহান্নাম, োতে কস মরতবও না আবার
বাঁচার মেও বাঁচতব না”। [সূ রা ত্বা-হা, আোে: ৭৪] ইেযারদ
আোেসমূ হ এবাং এ ধরতনর আরও য্ে আোে আতে, োতে
আল্লাহ ো‘আো সাংবাদ কদন, জাহান্নামীতদর জনয জাহান্নামতক
তেরর করা হতেতে। োতে োরা রচররদন থাকতব, ো কথতক োরা
ه
ককাতনা রদন কবর হতে পারতব না, োঁর কথা হতে, ﴿ َو َما هم

َ
َ خَٰرج
﴾ ١٦٧ ي م َن ٱنلَّار
 بএবাং োতদর আয্াব কখনও বন্ধও হতব না,
َ َ ه َ َّ ه
আল্লাহ বতেন, ﴾ۡت عن ههم
﴿ ّل يفআবার োতদর আেু কসখাতন কশষ
َ َ َ َه ه
হতে য্াতব না, এ জনয আল্লাহ ো‘আো বতেন, يها َوّل
﴿ّل يموت ف
َٰ َ َُي
﴾٧٤ ي
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
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» « أما أهل انلار اذلين هم أهلها فإنهم ال يموتون فيها وال حييون
“আর জাহান্নামী, য্ারা জাহান্নাতমর অরধবাসী, োরা কসখাতন মারাও
য্াতব না এবাং বাঁচার মেও বাঁচতব না”130।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
« إذا صار أهل اجلنة إىل اجلنة وأهل انلار إىل انلار يجء باملوت حىت جيعل

 يا أهل انلار ال،بني اجلنة وانلار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل اجلنة ال موت
- »ويزداد أهل انلار حزنا إىل حزنهم، موت فزيداد أهل اجلنة فرحا إىل فرحهم
قرأ رسول اهلل صىل اهلل عليه: ويف رواية ثم،  لك خادل فيما هو فيه- ويف لفظ
َ
َ
َ َ َ ه
َ
ه
َ ٱۡل
َ وسلم ﴿ َوأنذر ههم يَو َم
َ ِسة إذ قه
ض ٱۡلم هر َوهم ف غفلة َوهم ّل يهؤم هنون

]٨٣ : ﴾ [مريم٣٩

“য্খন জান্নারেতদর জান্নাতে এবাং জাহান্নামীতদর জাহান্নাতম প্রতবশ
করাতনা হতব, েখন মৃেুযতক জান্নাে ও জাহান্নাতমর মাঝখাতন
উপরস্থে করা হতব এবাং য্তবহ করা হতব, োরপর একজন
আহ্বানকারী আহ্বান কতর বেতব, কহ জান্নাতের অরধবাসী কোমরা
রচররদন থাক, কোমাতদর আর ককাতনা মৃেুয কনই। কহ জাহান্নাতমর

130

মুসরেম, হাদীস নাং ১৮৫।
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অরধবাসী, কোমরা রচররদন থাকতব, কোমাতদর ককাতনা মৃেুয কনই।
েখন জান্নারেতদর খুরশ আরও বৃ রদ্ধ পাতব, আর জাহান্নামীতদর
অশারন্ত আরও বৃ রদ্ধ পাতব”131।
অপর এক বর্ণনাে এতসতে, “প্রতেযতক কয্ কয্খাতন আতে, কস
কসখাতন স্থােী হতব132।”
অপর বর্ণনাে এতসতে, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
এরপর এ আোে রেোওোে কতরন,
َ
َ
َ َ َ ه
َ
ه
َ ٱۡل
َ ﴿ َوأنذر ههم يَو َم
َ ِسة إذ قه
﴾ ٣٩ ض ٱۡلم هر َوهم ف غفلة َوهم ّل يهؤم هنون
]٨٣ :[مريم
““আর োতদরতক সেকণ কতর দাও পররোপ রদবস সম্পতকণ য্খন
সব রবষতের চূ ড়ান্ত রসদ্ধান্ত হতে য্াতব, অথচ োরা রতেতে
উদাসীনোে রবতভার এবাং োরা ঈমান আনতে না।” [সূ রা
মারইোম: ৩৯]133, হারদসরি সহীহতে বরর্ণে। এ রবষতে আরও
অতনক হারদস রতেতে।
131

বু খারী, হাদীস নাং ৪৭৩০, ৬৫৪৮; মুসরেম, হাদীস নাং ২৮৫০।

132

মুসরেম, হাদীস নাং ২৮৫০।

133

বু খারী, হাদীস নাং ৪৭৩০; মুসরেম, হাদীস নাং ২৮৪৯।
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আরখরাতে মুরমনরা োতদর রবতক কদখতে পাতব এ কথার প্রমার্
প্রশ্ন: আরখরাতে মুরমনরা োতদর রবতক কদখতে পাতব এ কথার
প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো র বার্ী আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ
َ َّ﴿ هو هجوه يَو َمئذ ن
]٧٨ ،٧٧ : ﴾ [القيامة٢٣  إ َٰل َرب َها ناظ َرة٢٢ اضة
“কসরদন কেক মুখমণ্ডে হতব হাতসযাজ্জ্বে। োতদর রতবর প্ররে
দৃ রষ্টরনতিপকারী” [সূ রা রকোমাহ, আোে: ২২, ২৩]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َ َّ
َ
ين أح َس هنوا ه
َٰ َ ٱۡلس
]٧٥ :ن َوز َيادة ﴾ [يونس
﴿ ۞لَّل
“য্ারা ভাতো কাজ কতর োতদর জনয রতেতে শুভ পররর্াম
(জান্নাে) এবাং আরও কবরশ”। [সূ রা ইউনু স, আোে: ২৬]
আল্লাহ োআো কাতেরতদর রবষতে বতেন,
َّ َّ َ
َ َ َ َّ َ ه ه
]٥٦ : ﴾ [املطففني١٥ وبون
﴿ َك إن ههم َعن َّربهم يومئذ لمحج
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“কখতনা নে, রনশ্চে কসরদন োরা োতদর রব কথতক পদণার
আড়াতে থাকতব।” [সূ রা মুোেরেেীন, আোে: ১৫]
 كنا جلوسا مع:ويف الصحيحني عن جرير بن عبد اهلل ريض اهلل عنه قال
:رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فنظر إىل القمر يلة أربع عرشة فقال

 فإن،«إنكم سرتون ربكم عيانا كما ترون هذا ال تضامون يف رؤيته
استطعتم أن ال تغلبوا ىلع صالة قبل طلوع الشمس وصالة قبل غروبها

»فافعلوا
বুখারর ও মুসরেতম জাররর ইবতন আব্দু ল্লাহ রারদোল্লাহু আনহু হতে
বরর্ণে, রেরন বতেন, আমরা রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম এর সাতথ বতস রেোম, োরপর কস কচৌে োররখ রাতে
চাঁতদর রদতক োরকতে বেতেন, “রনশ্চে কোমরা কোমাতদর প্রভুতক
কদখতে পাতব কয্ভাতব এ চাঁদতক কদখতে পাে, চাঁদ কদখতে
কোমরা ককান অসু রবধা অনু ভব করে না। য্রদ কোমরা সূ য্ণ
উদতের পূ তবণর এবাং সূ য্ণাতস্তর পূ তবণর সাোে আদাে করার কিতত্র
পরারজে হতে না চাও েতব কোমরা োই কর134।” এখাতন
“কোমরা কয্ভাতব কদখে” বা ‘এই চাঁদতক কয্ভাতব কোমরা কদখে’
কথারি দ্বারা কদখার সাতথ কদখার সাদৃ শয করা হতেতে, চাঁতদর
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সাতথ আল্লাহর সাদৃ শয করা হে রন। কয্মরনভাতব ওহীর বার্ী রদতে
আল্লাহ কথা বতেন মতমণ কয্ হাদীস বরর্ণে হতেতে কসখাতন এতসতে:
“কেতরশোরা োতদর ডানাসমূ হ আনু েেয স্বরূপ রবনতের সাতথ
কমতে কদে োঁর বার্ীর জনয, কয্ন ো মসৃ র্ পাথতর রশকতের
আঘাে।”135 এখাতন কশানার সাতথ কশানার সাদৃ শয কদওো হতেতে,
শ্রুে রবষে (আল্লাহর কথা) এর সাতথ শ্রুে রবষে (রশকতের
আঘাে) এর সাদৃ শয কদওো হে রন। আল্লাহ ো‘আোর সত্তা ও
গুতর্ ককাতনা সৃ রষ্ট োঁর সদৃ শ থাকতব ো কথতক আল্লাহ সম্পূ র্ণ মুি
ও উ্; আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইরহ ওোসাল্লাতমর কথার ককাতনা
অাংশ আল্লাহর সাতথ সৃ রষ্টর সাদৃ শয স্থাপন করতব, ো কথতক
রেরনও রেরন মুি— ককননা, রেরন সৃ রষ্টকুতের মতধয মহান আল্লাহ
সম্পতকণ সবতচতে জ্ঞানী।
ইমাম মুসরেম হতে বরর্ণে সু হাইতবর হাদীতস এতসতে, “োরপর
পদণা খুতে কদো হতব। েতে (োরা বুঝতব কয্,) মহান ও সম্মারনে
রতবর রদতক োকাতনার কচতে রপ্রে আর ককাতনা রকেু োতদরতক
কদো হে রন।” োরপর রেরন এ আোে রেোওোে কতরন—
َ َ َّ
َ
ين أح َس هنوا ه
َٰ َ ٱۡلس
]٧٥ :ن َوز َيادة ﴾ [يونس
﴿ ۞لَّل
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“য্ারা ভাতো কাজ কতর, োতদর জনয রতেতে শুভ পররর্াম
(জান্নাে) এবাং আরও কবরশ।” [সূ রা ইউনু স, আোে: ২৬]
এ অধযাতে আরও অতনক রবশুদ্ধ ও স্পষ্ট হারদস রতেতে, োর
কথতক প্রাে পঁেোরল্লশরি হারদস রত্রতশর অরধক সাহাবী কথতক
সু ল্লামুে উসূ ে গ্রতন্থর বযাখযাে উতল্লখ কতররে। য্ারা রবষেরি
অস্বীকার কতর, োরা আল্লাহর রকোব এবাং আল্লাহ ো‘আো োর
রাসূ েতদর য্া রনতে দু রনোতে কপ্ররর্ কতরন, োতক অস্বীকার
করে, আর োরা োতদর অন্তভুণি হে, য্াতদর রবষতে আল্লাহ
ো‘আো বতেন,
َّ َّ َ
َ َ َ َّ َ ه ه
]٥٦ : ﴾ [املطففني١٥ وبون
﴿ َك إن ههم َعن َّربهم يومئذ لمحج
“কখতনা নে, রনশ্চে কসরদন োরা োতদর রব কথতক পদণার
আড়াতে থাকতব।” [সূ রা মুোেরেেীন, আোে: ১৫]
আমরা আল্লাহ ো‘আোর দরবাতর িমা ও পররত্রার্ চাই। আল্লাহ
কয্ন আমাতদরতক আল্লাহর কচহারার রদতক োকাতনার স্বাদ অনু ভব
করার োওরেক দান কতরন। আমীন।
শাো‘আতের প্ররে ঈমান আনার প্রমার্, শাো‘আে কার পি
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কথতক হতব, কার জনয হতব এবাং কখন হতব োর আতোচনা
প্রশ্ন: শাো‘আতের প্ররে ঈমান আনার প্রমার্ কী? শাো‘আে কার
পি কথতক হতব, কার জনয হতব এবাং কখন হতব?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো কুরআতনর অতনক স্থাতন করেন শতেণ
শাো‘আে সাবযস্ত কতরতেন। আর আল্লাহ ো‘আো আমাতদর
জারনতেতেন কয্, আল্লাহই শাো‘আতের মারেক, এতে অনয কাতরা
ককাতনা অরধকার কনই। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ َّ ه
ٗ ٱلش َفَٰ َع هة ََج
]٠٠ :يعا ﴾ [الزمر
﴿ قل ّلل
“আপরন বতে রদন, য্াবেীে সু পাররশ আল্লাহর মারেকানাধীন।”
[সূ রা য্ু মার, আোে: ৪৪]
আর শাো‘আে কখন হতব, এ রবষতে আল্লাহ ো‘আো আমাতদর
জারনতে কদন কয্, আল্লাহর অনু মরে োড়া ো হতব না। কয্মন,
আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ َ َ َ ه
َّ َ
]٧٦٦ :ندههۥ إّل بإذنهاۦ ﴾ [ابلقرة
﴿ َمن ذا ٱَّلي يشفع ع
“কক কস, কয্ োঁর রনকি সু পাররশ করতব োঁর অনু মরে োড়া?”
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[সূ রা বাকারা, আোে: ২৫৫] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ
َ
]٨ :﴿ َما من شفيع إّل من َبعد إذنهاۦ ﴾ [يونس
“োর অনু মরে োড়া সু পাররশ করার ককউ কনই।” [সূ রা ইউনু স,
আোে: ১৫] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َّ ً َ َ َ َ ه ه
َ َ
َ ه
َّ ۞و َكم من َّملَك ف
َ ﴿
يا إّل من َبعد أن يَأذن
ٱلس َمَٰ َوَٰت ّل تغن شفَٰعتهم ش
َّ ه
َٰٓ َ ٱّلل ل َمن ي َ َشا هء َو َير
]٧٥ : ﴾ [انلجم٢٦ ض
“আর আসমানসমূ তহ অতনক কেতরশো রতেতে, োতদর সু পাররশ
ককাতনাই কাতজ আসতব না। েতব আল্লাহ য্াতক ইো কতরন এবাং
য্ার প্ররে রেরন সন্তুষ্ট, োর য্ারা পরম করুর্ামতের কাে কথতক
প্ররেশ্রুরে রনতেতে োরা োড়া অনয।” [সূ রা নজম, আোে: ২৬]
আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ َ َ َ َ َ ه َّ َ َ ه
َ َ َ
]٧٨ :ندههۥ إّل ل َمن أذن هَل اۥ ﴾ [سبا
﴿ وّل تنفع ٱلشفَٰعة ع
“আল্লাহর রনকি য্াতক রেরন অনু মরে রদতেতেন োর শাো‘আে
োড়া আর কাতরা শাো‘আে ককান উপকাতর আসতব না।” [সূ রা
সাবা, আোে: ২৩]
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আর শাো‘আে কারা করতব, এ রবষতে আল্লাহ ো‘আো আমাতদর
জারনতে কদন কয্, এরিও একমাত্র আল্লাহ য্াতদর অনু মরে কদন,
োরা করতে পারতব। আর রেরন সবাইতক সু পাররশ করার অনু মরে
কদতবন না; রেরন শুধু োর বন্ধু, য্াতদর প্ররে সন্তুষ্ট োতদরতক
অনু মরে কদতবন। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ َ
َ َّ َ َ َ َّ ه
َّ ون إ َّّل َمن أذ َن َ هَل
]٨٣ : ﴾ [انلبا٣٨ ٱلرح َمَٰ هن َوقال َص َو ٗابا
﴿ ّل يتَكم
“য্াতক পরম করুর্ামে অনু মরে কদতবন কস োড়া অনযরা ককান
কথা বেতব না। আর কস সরেক কথাই বেতব।” [সূ রা নাবা,
আোে: ৩৭] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َّ َ َّ َ َ َٰ َ َّ َ َّ َ ه
ٗ َ
َ ٱَّت َذ ع
َّ ند
]٣٢ : ﴾ [مريم٨٧ ٱلرِنَٰمۡح عهدا
﴿ ّل يملكون ٱلشفعة إّل من
“য্ারা পরম করুর্ামতের কাে কথতক প্ররেশ্রুরে রনতেতে োরা
োড়া অনয ককউ সু পাররশ করার িমো রাখতব না”।
কারা শাো‘আে পাতব, এ রবষতে রেরন আমাতদর জানান কয্, রেরন
একমাত্র োর জনয সু পাররশ করার অনু মরে কদতবন য্ার প্ররে
রেরন সন্তুষ্ট। কয্মন, আল্লাহ ো‘আো বতেন,
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َّ َ َ َ َ َ ه
َٰ َ َون إّل ل َمن ٱرت
]٧٣ :ض ﴾ [االنبياء
﴿ وّل يشفع
“আর োরা শুধু োতদর জনযই সু পাররশ কতর য্াতদর প্ররে রেরন
সন্তুষ্ট।” [সূ রা আরবো, আোে: ২৭] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
ٗ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ه َّ َ َ ه َّ َ َ َ َ ه َّ َ ه
: ﴾ [طه١٠٩ ض هَلۥ قوّل
﴿ يومئذ ّل تنفع ٱلشفَٰعة إّل من أذن َل ٱلرحمَٰن ور
]٥٤٣

“কসরদন ককাতনা সু পাররশ কাতজ আসতব না, েতব য্ার প্ররে
দোমে অনু মরে রদতবন এবাং য্ার কথাে রেরন সন্তুষ্ট হতবন।”
[সূ রা োহা, আোে: ১০৯]
আর আল্লাহ ো‘আো শুধু য্ারা োওহীদ ও ইখোতসর অরধকারী
ককবে োতদর প্ররে সন্তুষ্ট। আর য্ারা োওহীতদ রবশ্বাসী নে,
োতদর রবষতে আল্লাহ ো‘আো বতেন,
ه
َ َ
َّ َ
َ
َ لظَٰلم
]٥٣ : ﴾ [اغفر١٨ ي من ۡحيم َوّل شفيع هي َطاع
﴿ ما ل
“য্ারেমতদর জনয কনই ককান অকৃরত্রম বন্ধু, কনই এমন ককান
সু পাররশকারী য্াতক গ্রাহয করা হতব।” [সূ রা োতের, আোে: ১৮]
আল্লাহ ো‘আো োতদর সম্পতকণ আরও বতেন,
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َ
َ
َ شفع
َٰ َ ﴿ َف َما َنلَا من
]٥٤٥ ،٥٤٤ : ﴾ [الشعراء١٠١  َوّل َصديق ۡحيم١٠٠ ي
“অেএব, আমাতদর ককান সু পাররশকারী কনই’ ‘এবাং ককান অন্তরগ
বন্ধুও কনই’।” [সূ রা শু‘আরা, আোে: ১০০, ১০১] আল্লাহ ো‘আো
আরও বতেন,
َ َ ََ
َ ٱلشفع
َٰ َّ نف هع ههم َش َفَٰ َع هة
]٠٣ : ﴾ [املدثر٤٨ ي
﴿ فما ت
“সু েরাাং সু পাররশকাররতদর সু পাররশ োতদর ককান উপকাতর
আসতব না।” [সূ রা মুদাসরসর, আোে: ৪৮]
োোড়া রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আমাতদরতক
জারনতেতেন কয্, োতক শাো‘আে কদো হতেতে। োরপর রেরন
বতেন, রেরন আল্লাহর দরবাতর উপরস্থে হতবন, োরপর আরতশর
সামতন কসজদাে পতড় য্াতবন। োরপর রেরন রবরভন্ন কথা দ্বারা
োর রতবর প্রশাংসা করতবন য্া োতক আল্লাহ কশখাতবন। প্রথতমই
রেরন আল্লাহর দরবাতর সু পাররশ করতব না। য্খন োতক বো
হতব,
»«ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع
“েুরম কোমার মাথা উোও, আর েুরম বে, কোমার কথা কশানা
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হতব। েুরম চাও, কোমাতক কদো হতব। েুরম সু পাররশ কর,
কোমাতক সু পাররশ কবুে করা হতব।” োরপর রেরন আমাতদর
জানান কয্, োওহীদপন্থী সব গুনাহোরতদর কিতত্র একবাতর
সু পাররশ করতবন না। বরাং রেরন বতেন,
»«فيحد يل حدا فأدخلهم اجلنة
“আমার জনয রনধণাররে সীমানা রনধণারর্ কতর কদো হতব, োরপর
আরম োতদর জান্নাতে প্রতবশ করাতবা।” োরপর রেতর আসতবন,
আবার কসজদা করতবন, অনু রূপভাতব োর জনয আতরক সীমানা
রনধণারর্ করা হতব— এভাতব হাদীতসর কশষ পয্ণন্ত136।
আর আবুহুরাইরা রারদোল্লাহু আনহু োতক বতেন, কহ আল্লাহর
রাসূ ে! আপনার শাো‘আে োতভ সবণারধক কসৌভােযবান বযরি
কক? রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বেতেন,
» « من قال ال هلإ إال اهلل خالصا من قلبه
“কয্ বযরি োর অন্তর কথতক খাতেস রনেতে ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’
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বু খারী, হাদীস নাং-৪৪৭৬; মুসরেম, হাদীস নাং-১৯৩।
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137

বতে ।”
শাো‘আতের প্রকার ও বড় শাো‘আে
প্রশ্ন: সু পাররতশর কে প্রকার এবাং বড় সু পাররশ ককানরি?
উত্তর: সবতচতে বড় শাো‘আে হে, রকোমতের মাতে আল্লাহ
ো‘আো কয্ন বান্দার মাতঝ রবচার োেসাো করার জনয আতসন
কস শাো‘আেরি। আর এ প্রকাতরর সু পাররশ আমাতদর নবী
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাতমর সাতথ সু রনরদণষ্ট। আর
ো-ই ‘মাকাতম মাহমুদ’, য্ার প্ররেশ্রুরে আল্লাহ ো‘আো োতক
রদতেতেন। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
ٗ َّ ٗ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َٰٓ َ َ
]٢٣ : ﴾ [االرساء٧٩ اما ُم همودا
﴿ عس أن يبعثك ربك مق
“হতে পাতর কোমার রব কোমাতক মাকাতম মাহমুতদ কপ্ররর্
করতব।” [সূ রা ইসরা, আোে: ৭৯]
আর এরি েখন হতব, রকোমতের রদন য্খন মানু তষর কষ্ট সীমা
েরড়তে য্াতব, োতদর অতপিা অতনক দীঘণ হতব, োতদর দু রশ্চন্তা ও
137
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অরস্থরো কবতড় য্াতব এবাং োতদর ঘাম োতদর োোম পয্ণন্ত য্াতব,
েখন োরা আল্লাহর রনকি োতদর জনয সু পাররশকারীর অনু সন্ধান
করতব, য্াতে আল্লাহ োতদর মতধয রবচার োেসাো কতরন।
োরপর োরা প্রথতম আদম আোইরহসসাোতমর রনকি আসতব,
োরপর পয্ণােক্রতম নূ হ, ইব্রারহম, মূ সা ও ঈসা ইবন মাররোতমর
রনকি আসতব। োরা সবই ‘নােসী’ ‘নােসী’ বেতে থাকতব।
োরপর োরা সবাই আমাতদর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম এর রনকি আসতব। েখন রেরন বেতবন, “আরম এ
কাতজর জনয উপয্ু ি”138। বুখারর ও মুসরেতম হারদসরির রবস্তাররে
বর্ণনা এতসতে।
দু ই: জান্নাতের দরজাসমূ হ কখাোর রবষতে সু পাররশ। সবণপ্রথম
জান্নাতের দরজাসমূ হ কখাোর জনয আমাতদর নবী মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আতবদন করতবন। আর সব
উম্মতের মধয হতে সবণপ্রথম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম এর উম্মে জান্নাতে প্রতবশ করতব।
রেন: এমন এক সম্প্রদাতের কোকতদর জনয সু পাররশ, য্াতদর
জাহান্নাতম প্রতবতশর রনতদণশ কদো হতেতে, য্াতে োতদরতক
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জাহান্নাতম প্রতবশ হতে না হে।
চার: োওহীদপন্থীতদর মতধয য্ারা জাহান্নাতম প্রতবশ কতরতে,
োতদরতক জাহান্নাম কথতক কবর করার জনয সু পাররশ। োতদরতক
জাহান্নাম কথতক কবর করা হতব এমন অবস্থাে কয্ োরা কেো
হতে কেতে। োরপর োতদরতক জীবন-নদীতে রনতিপ করা হতব,
েখন োরা বনযার পারনতে কয্মন উরদ্ভদ েতজ উতে অনু রূপভাতব
োরাও েতজ উেতব।
পাঁচ: য্ারা জান্নাতে য্াতব, োতদর কারও কারও ময্ণাদা বাড়াতনার
জনয সু পাররশ।
কশতষাি এ রেনরি সু পাররশ আমাতদর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম এর সাতথ রনরদণষ্ট নে। েতব োর অগ্রারধকার
থাকতব। োরপর অনযানয নবী, কেতরশো, আল্লাহর ওেী,
অপ্রাপ্তবেস্ক সন্তান সু পাররশ করতব।
োরপর আল্লাহ ো‘আো রকেু কোকতক জাহান্নাম কথতক ককাতনা
প্রকার সু পাররশ োড়াই ককবে োঁর দোে কবর কতর আনতবন,
োতদর সাংখযা একমাত্র আল্লাহ োড়া ককউ জাতন না। োরপর
আল্লাহ ো‘আো োতদর জান্নাতে প্রতবশ করাতবন।
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ষি: ককাতনা কাতেতরর আয্াবতক কমাতনার সু পাররশ। আর এরি
আমাতদর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর জনয
োর চাচা আবু োরেতবর রবষতে রনরদণষ্ট139। কয্মনরি মুসরেম ও
অনযানয হারদতসর রকোতব বরর্ণে।
আর জাহান্নাতম সবণদা রনতিপ করা হতে থাকতব আর জাহান্নাম
বেতব, আরও কবরশ আতে কী? োরপর আল্লাহ ো‘আো োর
মতধয োঁর পা রাখতবন। েখন জাহান্নাতমর একরি অাংশ অপর
অাংতশর মতধয প্রতবশ করতব এবাং বেতব থাম থাম, কোমার
ইজ্জতের কসম।
আর জান্নাতের মতধয সবার প্রতবতশর পরও অরেররি জােো
থাকতব, োরপর আল্লাহ ো‘আো কেক কোক সৃ রষ্ট করতবন এবাং
োতদরতক জান্নাতে প্রতবশ করাতবন140।
এ রবষতে আরও অতনক আোে ও হারদস রতেতে, য্া গুতর্ কশষ
করা য্াতব না। কয্ চাইতব কস কুরআন ও হারদস কথতক কদতখ
রনতে পারতব।
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জান্নাতে প্রতবশ ও জাহান্নাতম প্রতবতশর কিতত্র আমতের ভূ রমকা
প্রশ্ন: ককাতনা বযরি োর আমতের রবরনমতে জাহান্নাম কথতক মুরি
এবাং জান্নাতে প্রতবশ করতব রক?
উত্তর: রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
 قالوا يا رسول اهلل- « قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله
»  قال وال أنا إال أن يتغمدين اهلل برمحة منه وفضل- وال أنت
“কোমরা কাোকারে করার কচষ্টা কর এবাং কোমাতদর আমেতক
সু ন্দর কর, আর মতন রাখ, কোমাতদর ককউই োর আমতের
রবরনমতে নাজাে পাতব না।” সাহাবীরা রজজ্ঞাসা করে, কহ
আল্লাহর রাসূ ে, আপরনও না? বেতেন, “না, আরমও না, েতব য্রদ
আল্লাহ ো‘আো রহমে ও েয্ে দ্বারা আমাতক কেতক কেতেন।”141
 قالوا- ويف رواية « سددوا وقاربوا وأبرشوا فإنه لن يدخل اجلنة أحدا عمله
وال أنت يا رسول اهلل قال وال أنا إال أن يتغمدين اهلل منه برمحة واعلموا أن

» أحب العمل إىل اهلل أدومه وإن قل
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অপর এক বর্ণনাে এতসতে, “কোমরা কোমাতদর আমেতক রেক
কর, কাোকারে এতসা এবাং সু -সাংবাদ গ্রহর্ কর। কাউতক োর
আমে জান্নাতে প্রতবশ করাতে পারতব না।” সাহাবীের্ বেতেন,
কহ আল্লাহর রাসূ ে, আপরনও না? রেরন বতেন, “না, আরমও না,
য্রদ-না আল্লাহ ো‘আো োঁর এক রহমে দ্বারা আমাতক কেতক
কেতেন। আর কজতন রাখতব, আল্লাহর রনকি সব কচতে রপ্রে আমে
হে য্া সব সমে করা হে, য্রদও ো কম হে142।”
কনক আমে জান্নাতে প্রতবতশর কারর্
প্রশ্ন: এ হারদস এবাং আল্লাহ ো‘আোর বার্ী: ونودوا أن تلكم
“ اجلنة أورثتموها بما كنتم تعملونআর োতদরতক সতবাধন কতর
বো হতব, ‘কোমরা য্া করতে োরই জনয কোমাতদরতক এ
জান্নাতের ওোররস করা হতেতে।’” এ দু রির মতধয রবতরাধ
রনেরত্তর উপাে কী?
উত্তর: আেহামদু রেল্লাহ কুরআতনর আোে ও হারদতসর মতধয ককান
রবতরাধ কনই। কারর্, আোতে কয্ ( باءদ্বারা, জনয) আতে, ো باء
 السببيةবা ‘কারর্’ অথণতবাধক। অথণাৎ কনক আমেসমূ হ জান্নাতে
142
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প্রতবতশর কারর্, কনক আমে োড়া জান্নাতে প্রতবশ করতে পারতব
না। ককাতনা রকেু তক অনয রকেু কারর্ বো হতে কারর্ না থাকতে
অনয রবষেরিও হে না। অনযরদতক হারদতসর মতধয য্া অস্বীকার
করা হতেতে, ো হতে  باء اثلمنيةয্া ‘রবরনমে’ অথণতবাধক। য্রদ
ককাতনা বান্দাতক দু রনোর সমান হাোে কদো হে, আর কস রদতন
করাজা রাতখ ও রাতে ইবাদে কতর এবাং সব গুনাহ কথতে রবরে
থাতক; েবু োর এই সকে আমে োর উপর আল্লাহর য্ে
প্রকাশয-অপ্রকাশয কনোমে আতে, কসগুতোর সবতচতে িুদ্র
কনোমতের এক শোাংতশর রবরনমতেও হতব না। োহতে ো
কীভাতব জান্নাতে প্রতবতশর রবরনমে হতে পাতর?
কহ আল্লাহ! েুরম আমাতক িমা কর ও দো কর, েুরম অবশযই
সতবণাত্তম দোবান!
কদতরর প্ররে ঈমান আনার সাংরিপ্ত প্রমার্
প্রশ্ন: কদতরর প্ররে সাংরিপ্ত ঈমান আনার প্রমার্ রক:
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ َ َ َ َ ه
ً ٱّلل قَ َد ٗرا َّمق هد
]٨٣ : ﴾ [االحزاب٣٨ ورا
﴿ وَكن أمر
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“আর আল্লাহর রবধান সু রনধণাররে, অবশযম্ভাবী।” [সূ রা আহয্াব,
আোে: ৩৮] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َّ ه
ٗ
َ َ
َ ﴿ ِلَق
]٠٠ : ﴾ [االنفال٤٤ ٱّلل أم ٗرا َكن َمف هعوّل ه
ض
“য্াতে আল্লাহ সম্পন্ন কতরন এমন কাজ য্া হওোরই রেে।” [সূ রা
আনোে, আোে: ৪৪] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َ
ً
َّ
]٠٢ : ﴾ [النساء٤٧ ﴿ َوَكن أم هر ٱّلل َمف هعوّل
“আর আল্লাহর রনতদণশ হওোরই রেে” [সূ রা আহয্াব, আোে:
৩৮] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ َ ُّ
َّ
َّ
ٱّلل َيهد قَل َب هه اۥ َو َّ ه
َ ﴿ َما أ َ َص
ٱّلل
يبة إّل بإذن ٱّلله َو َمن يهؤمن ب
اب من مص
َ ه
]٥٥ : ﴾ [اتلغابن١١ بكل َشء َعليم
“আল্লাহর অনু মরে োড়া ককান রবপদই আপরেে হে না। কয্
আল্লাহর প্ররে ঈমান আতন, আল্লাহ, োর অন্তরতক সৎপতথ
পররচারেে কতরন। আল্লাহ প্রতেযক রবষতে সবণজ্ঞ।” [সূ রা
োোবুন, আোে: ১১] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َّ
َ َ َ َ َٰ َ ه
َ ٱّلل َوِلَعلَ َم ٱل همؤمن
َ كم يَو َم ٱِلَ َق
 ﴾ [ال١٦٦ ي
ٱۡلم َعان فبإذن
﴿ وما أصب
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]٥٥٥ :عمران
“আর কোমাতদর উপর কয্ রবপদ এতসরেে দু ই দে মুতখামুরখ
হওোর রদন ো আল্লাহর অনু মরেক্রতম এবাং য্াতে রেরন
মুরমনতদরতক কজতন কনন।” [সূ রা আতে ইমরান, আোে: ১৬৬]
আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َّ َّ َّ َّ َ َ َ َ َٰ َ ه ُّ َ َ ه
َ َ َ ه
َ
 أو َٰٓلئك َعليهم١٥٦ يبة قالوا إنا ّلل ِإَونا إِله َرَٰج هعون
﴿ ٱَّلين إذا أصبتهم مص
ه
َ
َ
َ ه
َ َصلَ َوَٰت من َّربهم َو َر
]٥٦٢ ،٥٦٥ : ﴾ [ابلقرة١٥٧ ۡحة َوأو َٰٓلئك ه هم ٱل همه َت هدون
“য্ারা, োতদরতক য্খন রবপদ আক্রান্ত কতর েখন বতে, রনশ্চে
আমরা

আল্লাহর

জনয

এবাং

রনশ্চে

আমরা

োঁর

রদতক

প্রেযাবেণনকারী। োতদর উপরই রতেতে োতদর রতবর পি কথতক
মােরেরাে ও রহমে এবাং োরাই রহদাোেপ্রাপ্ত।” [সূ রা বাকারা,
আোে: ১৫৬, ১৫৭]
হারদতস রজবরীতে উতল্লখ করা হতেতে,
»«وتؤمن بالقدر خريه ورشه

300

143

“আর োকদীতরর ভাতো ও মতন্দর উপর ঈমান আনতব ।”
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « واعلم أنما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك
“মতন রাখতব, রনশ্চে (ভাতো রকাংবা মন্দ য্া) কোমাতক কপতেতে,
ো কোমাতক ভুে কতর বাদ কদওোর রেে না, (তসিা কোমাতক
পাতবই) আর য্া (ভাতো রকাংবা মন্দ) কোমাতক পাে রন, ো
কোমার কাতে ককাতনাভাতবই কপৌঁোর রেে না।144” রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
« وإن أصابك يشء فال تقل لو أين فعلت لاكن كذا وكذا ولكن قل قدر اهلل
» وما شاء فعل
“য্রদ েুরম ককান রকেু রবপদগ্রস্থ হও, োহতে েুরম এ কথা বেতব
না, য্রদ আরম কাজ করোম োহতে এ রকম হে, ও রকম হে!
বরাং েুরম বে, আল্লাহ ো‘আো কেৃণক রনধণাররে (ভােয), আর
143

বু খারী, হাদীস নাং ৫০, ৪৭৭৭; মুসরেম, হাদীস নাং ৮।

144

মুসনাতদ আহমাদ ৫/১৮২, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৯; আবু দাউদ ৪৬৯৯; ইবন

মাজাহ: ৭৭।
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রেরন য্া চান ো-ই কতরন” ।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» «لك يشء بقدر حىت العجز والكيس
“প্ররেরি রজরনস আল্লাহর োেসাোে হতে থাতক, এমনরক অিমো
ও সিমো।”146 এ োড়াও এ রবষতে আরও অতনক হারদস
রতেতে।
োকদীতরর উপর ঈমান আনার স্তরসমূ হ
প্রশ্ন: োকদীতরর উপর ঈমান আনার স্তরসমূ হ কী?
উত্তর: োকদীতরর উপর ঈমান আনার স্তরসমূ হ চাররি:
প্রথম স্তর: আল্লাহর ইেতমর প্ররে ঈমান আনেন করা, কয্ ইেম
প্ররেরি বস্তুতক সারমে কতর। আসমান ও জরমতন রবন্দু পররমার্
ককান বস্তু আল্লাহর ইেতমর বাইতর নে। আল্লাহ ো‘আো োঁর
সমস্ত মাখেু কতদরতক সৃ রষ্টর পূ বণ কথতক জাতনন। োতদর রররজক,
145

মুসরেম, হাদীস নাং ২৬৬৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৭৯।

146

মুসরেম, হাদীস নাং ২৬৫৫।
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আেু , কথা-বােণা, কাজ-কমণ এবাং োতদর য্াবেীে নড়া-চড়া ও
কোপনীেো ও প্রকাশয রবষোরদ সবই আল্লাহ জাতনন। োতদর
মতধয কক জান্নারে হতব আর কক জাহান্নামী হতব, এগুতো সবই
আল্লাহ ো‘আো জাতনন।
রদ্বেীে স্তর: আল্লাহ ো‘আো এ সবতক রেরপবদ্ধ কতরতেন এ
কথার প্ররে ঈমান আনেন করা। এও ঈমান রাখা কয্, য্া রকেু
ঘিতব বতে আল্লাহ ো‘আো পূ বণ কথতকই জাতনন ো রেরন
রেরপবদ্ধ কতর করতখতেন। এ স্ততরর অন্তভুণি হে, োওহ ও
কেতমর প্ররে ঈমান আনা।
েৃেীে স্তর: আল্লাহর অপ্ররেতরাধয ইো ও োর বযাপক িমোর
উপর ঈমান আনা। বস্তুে একরদক কথতক ইো ও িমো এ দু ’কিা
রজরনস পরস্পর ওৎতপ্রােভাতব জরড়ে, ককাতনা রকেু অেীতে
হতেতে এবাং য্া ভরবষযতে হতব োতে ইো ও িমো দু ’রি রজরনস
থাকাই আবশযকীে। পিান্ততর য্া হে রন এবাং য্া হবার নে,
োতে ইো ও িমো এ দু ’রি থাকা আবশযক নে। সু েরাাং
আল্লাহ ো‘আো য্া চান, ো অবশযই োর কুদরতের কারতর্
সাংঘরিে হতব। আর আল্লাহ ো‘আো য্া চান না, ো আল্লাহ
ো‘আো কেৃণক না চাওোর কারতর্ সাংঘরিে হে না, িমো না
থাকার কারতর্ নে। আল্লাহ ো‘আো এর অতনক ঊতবণ। আল্লাহ
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ো‘আো বতেন,
ٗ ٱلس َمَٰ َوَٰت َو َّل ف ٱۡلَۡرض إنَّ ههۥ ََك َن َعل
َّ ٱّلل ِلهعج َزههۥ من ََشء ف
﴿ َو َما ََك َن َّ ه
يما
ٗ قَد
]٠٠ : ﴾ [فاطر٤٤ يرا
“আল্লাহ কো এমন নন কয্, আসমানসমূ হ ও য্মীতনর ককান রকেু
োতক অিম কতর কদতব। রনশ্চে রেরন সবণজ্ঞ, শরিমান।” [সূ রা
োতের, আোে: ৪৪]
চেুথণ স্তর: আল্লাহ ো‘আো সমস্ত রকেু র স্রষ্টা এর উপর ঈমান
আনেন করা। আসমান ও জরমন এবাং এেতদাভতের মাতঝ য্ে
িুদ্র বস্তুই কহাক না ককন, োর স্রষ্টা ককবেই আল্লাহ। আল্লাহ
ো‘আো োতদর নড়া-চড়া, উো-বসা সব রকেু র স্রষ্টা। আল্লাহ
োড়া ককান খাতেক কনই এবাং রেরন োড়া ককাতনা রবও কনই।
প্রশ্ন: প্রথম স্তর- আল্লাহর ‘ইেম’ বা পূ বণ কথতক সবরকেু র জ্ঞান
আল্লাহর রতেতে এর প্ররে ঈমান আনার প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো এর বার্ী:
َّ
َ
َ ه َ َّ ه َّ َ َ َّ ه
]٧٧ : ﴾ [احلرش٢٢ ٱّلل ٱَّلي ّل إل َٰ َه إّل ه َو عَٰل هم ٱلغيب َوٱلش َهَٰ َدة
﴿ هو
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“রেরনই আল্লাহ, রয্রন োড়া ককান হক ইোহ কনই; উপরস্থে ও
অনু পরস্থতের জ্ঞানী।” [সূ রা হাশর, আোে: ২২] আল্লাহ ো‘আো
বতেন,
َ
َ
َ
َّ ﴿ َعَٰلم ٱل َغيب َّل َيع هز هب َعن هه مث َق هال َذ َّرة ف
ٱلس َمَٰ َوَٰت َوّل ف ٱۡلۡرض َوّل
َّ َ َ َ َ َ َ ه
َ َ
َ
]٨ : ﴾ [سبا٣ ب إّل ف كتَٰب ُّمبي
أصغ هر من ذَٰلك وّل أك
“রয্রন োতেব সম্পতকণ অবেে, আসমানসমূ হ ও য্মীতন অনু
পররমার্ রকাংবা েদতপিা কোি অথবা বড় রকেু ই োঁর অতোচতর
কনই, বরাং সবই সু স্পষ্ট রকোতব রতেতে”। [সূ রা সাবা, আোে: ৩]
আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ
َ
َ
َّ ه
َ ۞وع
َ ﴿
]٦٣ : ﴾ [االنعام٥٩ ندههۥ َمفات هح ٱلغيب ّل َيعل هم َها إّل ه َوا
“আর োঁর কাতে রতেতে োতেতবর চারবসমূ হ, রেরন োড়া এ
রবষতে ককউ জাতন না।” আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ َ َّ ه
ه َ ه
]٥٧٠ : ﴾ [االنعام١٢٤ ٱّلل أعل هم َحيث َي َعل ر َساِلَ هه هۥ
﴿
“আল্লাহ ভাতো জাতনন, রেরন ককাথাে োঁর ররসাোে অপণর্
করতবন।” [সূ রা আন‘আম, আোে: ১২৪] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
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َ َّ َ َّ
َ ك هه َو أَعلَ هم َمن يَض ُّل َعن َسبيلهۦ َو هه َو أَعلَ هم بٱل همه َتد
﴾ ١١٧ ين
﴿ إن رب
]٥٥٢ :[االنعام
“রনশ্চে কোমার রব অরধক অবেে োর সম্পতকণ, কয্ োঁর পথ
কথতক রবচুযে হে এবাং রেরন অরধক অবেে রহদাোেপ্রাপ্ততদর
সম্পতকণ।” [সূ রা আন‘আম, আোে: ১১৭] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َ َ َّ ه
َ ٱلشكر
َٰ َّ ٱّلل بأعلَ َم ب
،( ]٦٨ : ﴾ [االنعام٥٣ ين
﴿ أليس
“আল্লাহ রক কৃেজ্ঞতদর বযাপাতর পূ র্ণ জ্ঞাে নে?” [সূ রা আনআম,
আোে: ৫৩ ] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ ٱّلل بأَعلَ َم ب َما ف هص هدور ٱل َعَٰلَم
﴿ أ َ َو لَي َس َّ ه
]٥٤ : ﴾ [العنكبوت١٠ ي
“সৃ রষ্টকুতের অন্তরসমূ তহ য্া রকেু আতে আল্লাহ রক ো সম্পতকণ
সমযক অবেে নন?” [সূ রা আনকাবূ ে, আোে: ১০] আল্লাহ
ো‘আো বতেন,
َ
َ َٰٓ َ َ َ ُّ َ َ َ
َ َ
َ يف ٗة قَالهوا َأ َُت َع هل ف
يها َمن
لئكة إن َجاعل ف ٱۡلۡرض خل
﴿ ِإَوذ قال ربك للم
َ
َ
َ
َ
َ
ه
َ َ
َه
ه
َ هيفس هد ف
يها َويَسفك ٱل َما َء َوَن هن ن َسب هح ِبَمد َك َونقد هس لك قال إن أعل هم َما
َ َ َ َ
]٨٤ : ﴾ [ابلقرة٣٠ ّل تعل همون
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“আর স্মরর্ কর, য্খন কোমার রব কেতরশোতদরতক বেতেন,
‘রনশ্চে আরম য্মীতন একজন খেীো সৃ রষ্ট কররে’, োরা বেে,
‘আপরন রক কসখাতন এমন কাউতক সৃ রষ্ট করতবন, কয্ োতে োসাদ
করতব এবাং রি প্রবারহে করতব? আর আমরা কো আপনার
প্রশাংসাে োসবীহ পাে কররে এবাং আপনার পরবত্রো কঘাষর্া
কররে। রেরন বেতেন, রনশ্চে আরম জারন য্া কোমরা জান না।”
[সূ রা আে-বাকারাহ, আোে: ৩০] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َ َ َ َ ه َ ٗ َ ه َ َ َّ ه َ َ َ َ ه
َ َ ٗ ه
َٰٓ س أن تكرهوا شيا وهو خي لكم وع
َٰٓ ﴿ وع
س أن ُت ُّبوا شيا َوه َو ُش
َ
َ َ َ َ َّ ه َ َّ ه َ َ ه َ ه
]٧٥٥ : ﴾ [ابلقرة٢١٦ نتم ّل تعل همون
لك ام وٱّلل يعلم وأ
“হতে পাতর ককান রবষে কোমরা অপেন্দ করে অথচ ো
কোমাতদর জনয কেযার্কর। আর হতে পাতর ককান রবষে কোমরা
পেন্দ করে অথচ ো কোমাতদর জনয অকেযার্কর। আর আল্লাহ
জাতনন এবাং কোমরা জান না।” [সূ রা বাকারাহ, আোে: ২১৬]
ويف الصحيح قال رجل يا رسول اهلل أيعرف أهل اجلنة من أهل انلار؟ قال

»  « لك يعمل ملا خلق هل أو ملا يرس هل:  قال ففيم يعمل العاملون؟ قال.نعم
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রবশুতদ্ধ হারদতস বরর্ণে, এক বযরি রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লামতক বেে, কহ আল্লাহর রাসূ ে! জাহান্নামী কারা ও
জান্নারে কারা ো রক জানা কেতে? রাসূ ে বেতেন “হযাঁ।” োরপর
কস বেে, োহতে রকতসর রভরত্ততে একজন আমেকারী আমে
করতব? েখন রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বেতেন,
“প্রতেযক বযরিই োতক কয্ জনয সৃ রষ্ট করা হতেতে কস জনয কাজ
করতব। অথবা য্া োর জনয সহজ করা হতেতে, োর জনয কাজ
করতব।”147
সহীহ হাদীতস আরও এতসতে,
سئل انليب صىل اهلل عليه وسلم صىل اهلل عليه وسلم عن أوالد املرشكني
»  « اهلل أعلم بما َكنوا اعملني:فقال
“রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম মুশররকতদর সন্তান
সম্পতকণ রজজ্ঞাসা করা হতে, রেরন বেতেন, “আল্লাহ ো‘আো
ভাতো জাতনন োরা ভরবষযতে রক আমে করতব।”

148

মুসরেতম শররতে বরর্ণে, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
147

বু খারী, হাদীস নাং ৬৫৯৬, ৭৫৫১; মুসরেম, হাদীস নাং ২৬৪৯।

148

বু খারী, হাদীস নাং ১৩৮৩; মুসরেম, হাদীস নাং ২৬৫৯।
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বতেন,
«أن اهلل خلق للجنة أهال خلقهم هلا وهم يف أصالب آبائهم وخلق للنار
» أهال خلقهم هلا وهم يف أصالب آبائهم
“আল্লাহ ো‘আো জান্নাতের জনয রকেু অরধবাসী সৃ রষ্ট কতরতেন।
োতদর রেরন োর জনযই সৃ রষ্ট কতরতেন য্খন োরা োতদর রপোর
পৃতি; আর আল্লাহ ো‘আো জাহান্নাতমর জনয কেক অরধবাসী সৃ রষ্ট
কতরতেন অথচ োরা োতদর রপোর পৃতি।”149
সহীহ হাদীতস আরও এতসতে, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম বতেন,
 وإن، « إن الرجل يعمل عمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس وهو من أهل انلار

» الرجل يعمل عمل أهل انلار فيما يبدو للناس وهو من أهل اجلنة

“একজন কোকতক কদখা য্াে, কস বারহযক দৃ রষ্টতে জান্নারে বযরি
কয্ আমে কতর কস উি আমে করতে থাতক, অথচ কস
জাহান্নামী। আর একজন বযরি বারহযক দৃ রষ্টতে কদখা য্াে,
জাহান্নামী কোক কয্ আমে কতর, কস উি আমে কতর অথচ কস
149

মুসরেম, হাদীস নাং ২৬৬২।
309

150

জান্নারে।”

 « ما منكم من نفس إال وقد علم اهلل: وفيه قال صىل اهلل عليه وسلم
" اعملوا: قال،مزنهلا من اجلنة وانلار" قالوا يا رسول اهلل فلم نعمل أفال نتلك
 إىل- ( فأما من أعطى واتىق وصدق باحلسىن: فلك ميرس ملا خلق » هل "ثم قرأ
.  فسنيرسه للعرسى ) وغري ذلك من األحاديث- قوهل
সহীহ গ্রতন্থ আরও এতসতে, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম বতেন, “কোমাতদর মতধয এমন ককান সত্তা কনই য্ার
অবস্থান রক জান্নাে হতব নারক জাহান্নাম হতব ো আল্লাহ জাতনন
না।” এ কথা কশাতন সাহাবীের্ বেতেন, কহ আল্লাহর রাসূ ে!
োহতে আমরা আমো না কতর ভরসা কতর বতস থাকব না ককন?
েখন রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বেতেন, “কোমরা
আমে করতে থাক। কোমাতদর কয্ জনয সৃ রষ্ট করা হতেতে, ো
কোমাতদর জনয সহজ করা হতেতে।” োরপর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম এ আোে রেোওোে কতরনَ
َ
َ
َ ِسههۥ لليه
 فَ َس هنيَ ه٦ ن
 َو َص َّد َق ب ه٥ ق
َٰ ِس
َٰ َ ﴿ فَأ َّما َمن أع َط َٰي َو َّٱت
َٰ َ ٱۡلس
 َوأ َّما٧ ى
َ ِسههۥ لل هع
 فَ َس هنيَ ه٩ ن
 َو َك َّذ َب ب ه٨ ن
َٰ ِس
َٰ َ ٱۡلس
َٰ َ َمن َِب َل َوٱس َتغ
: ﴾ [الليل١٠ ى
150

বু খারী, হাদীস নাং ২৮৯৮, ৪২০২, ৪২০৭; মুসরেম, হাদীস নাং ১১২।
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]٥٤ ،٦
“কাতজই ককউ দান করতে, োকওো অবেবন করতে, এবাং য্া
উত্তম ো সেয বতে গ্রহর্ করতে, আমরা োর জনয সু েম কতর
কদব সহজ পথ। আর ককউ কাপণর্য করতে এবাং রনজতক
অমুখাতপিী মতন করতে, আর য্া উত্তম োতে রমথযাতরাপ করতে,
োর জনয আমরা সু েম কতর কদব কতোর পথ।” [সূ রা আেোইে, আোে: ৫-১০]151 এ োড়াও এ রবষতে আরও অতনক
হারদস রতেতে।
প্রশ্ন: রদ্বেীে স্তর, আল্লাহ কেৃণক োকদীর রেরপবদ্ধ করার প্রমার্
কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ َّ ه
]٥٧ : ﴾ [يس١٢ ﴿ َوّك َشء أح َصي َنَٰ هه ف إ َمام ُّمبي
“আর প্ররেরি বস্তুতকই আরম সু স্পষ্ট রকোতব সাংরির্ কতর
করতখরে।” [সূ রা ইোরসন, আোে: ১২] আল্লাহ ো‘আো বতেন,

151

বু খারী, হাদীস নাং ১৩৬২, ৪৯৪৫, ৪৯৪৬; মুসরেম, হাদীস নাং ২৬৪৭।
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َ
َ َ َّ
َ
َ َ َّ
َّ ٱّلل َيعلَ هم َما ف
َ َّ ﴿ َألَم َتعلَم أ َ َّن
ٱلس َماء َوٱۡلۡرض إن ذَٰلك ف كتَٰب إن ذَٰلك
َّ َ َ
]٢٤ : ﴾ [احلج٧٠ َع ٱّلل يَسي
“েুরম রক জান না কয্, আসমান ও য্মীতন য্া রকেু রতেতে, আল্লাহ
ো জাতনন? রনশ্চে ো একরি রকোতব রতেতে। অবশযই এিা
আল্লাহর জনয খুবই সহজ”। [সূ রা হজ, আোে: ৭০]
আল্লাহ ো‘আো মূ সা আোইরহসসাোম ও কের‘আউতনর রববাদ
সম্পতকণ বতেন,
َّ َ
َ ه
ُّ
َ  َق َال عل هم َها ع٥١ ول
َٰ ﴿ قَ َال َف َما بَ هال ٱل هق هرون ٱۡل
ند َرب ف كتَٰب ّل يَضل َرب
َ ََو َّل ي
،( ]٦٧ ،٦٥ : ﴾ [طه٥٢ نس
“রের‘আউন বেে, ‘োহতে অেীে য্ু তের কোকতদর অবস্থা কী’?
মূ সা বেে, ‘এর জ্ঞান আমার রতবর রনকি রকোতব আতে। আমার
রব রবভ্রান্ত হন না এবাং ভুতেও য্ান না’।” [সূ রা ো-হা, আোে:
৫১, ৫২] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ َ َ َ َ ه
َ
َ َ
َٰ ﴿ َو َما ُتم هل من أ
نث َوّل تض هع إّل بعلمهاۦ َو َما هي َع َّم هر من ُّم َع َّمر َوّل يهنق هص
َّ
ه
َّ َ َ َ َ َّ
َ
]٥٥ : ﴾ [فاطر١١ من ع همرهۦ إّل ف كتَٰب إن ذَٰلك َع ٱّلل يَسي
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“এবাং নারী োর েতভণ য্া ধারর্ কতর আর য্া প্রসব কতর ো
আল্লাহর জ্ঞােসাতরই হে। আর ককান বেস্ক বযরির বেস বাড়াতনা
হে না রকাংবা কমাতনা হে না রকন্তু ো কো রতেতে রকোতব;
রনশ্চে ো আল্লাহর জনয সহজ।” [সূ রা োতের, আোে: ১১]
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
« ما من نفس منفوسة إال وقد كتب اهلل ماكنها من اجلنة وانلار وإال وقد
» كتبت شقية أو سعيدة
“য্ে জীবন আতে, আল্লাহ ো‘আো োতদর অবস্থান রক জান্নাতে
হতব না জাহান্নাতম ো রনধণারর্ কতর করতখতেন এবাং কস রক
কনককার হতব নারক বদকার হতব োও রেরন রেরপবদ্ধ কতর
করতখতেন।”152
সহীহ হাদীতস আরও এতসতে,
 يا رسول اهلل بني نلا ديننا كأنا خلقنا اآلن:قال رساقة بن مالك بن جعشم

فيم العمل ايوم أفيما جفت به األقالم وجرت به املقادير أم فيما نستقبل؟
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বু খারী, হাদীস নাং ১৩৬২; মুসরেম, হাদীস নাং ২৬৪৭।
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 ففيم العمل؟: قال، »  « ال بل فيما جفت به األقالم وجرت به املقادير: قال

»  ويف رواية « لك اعمل ميرس لعمله- »  « اعملوا فلك ميرس:فقال

সু রাকা ইবন মারেক ইবন জু‘শুম রারদোল্লাহু আনহু রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম রজতজ্ঞস কতর বতেন, কহ আল্লাহ
রাসূ ে! আপরন আমাতদর জনয আমাতদর দ্বীনতক স্পষ্ট কতর বর্ণনা
কতর বতেন। কয্ন আজতকই আমরা নেুনভাতব জন্ম োভ কররে।
আমাতদর আজকােকার আমে রক রবষতে? কয্ রবষতে কােজ
শুরকতে কেতে এবাং োকদীর রনধণারর্ হতে কেতে, নারক ভরবষযৎ
েড়ার জনয আমে? রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
বেতেন, “না, বরাং কয্ রবষতে কেম শুরকতে কেতে এবাং োকদীর
রনধণারর্ করা হতেতে।” এ কথা শুতন সাহাবী বেে, “োহতে
আমে রক রবষতে?” েখন রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম বেতেন, “কোমরা আমে কর। প্রতেযতকর জনয োর
আমে সহজ করা হতেতে।” অপর এক বর্ণনাে এতসতে, “প্রতেযক
আমেকারীতক োর আমতের জনয সহজ করা হতেতে।”153 এ
োড়া আরও অতনক হারদস এ রবষতের উপর বরর্ণে আতে।
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মুসরেম, হাদীস নাং ২৬৪৮।
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রেরপবদ্ধ হওোর কিতত্র কেরি োকদীর অন্তভুি
ণ
প্রশ্ন: রেরপবদ্ধ হওোর কিতত্র কেরি োকদীর অন্তভুণি?
উত্তর: রেরপবদ্ধ হওোর কিতত্র োকদীতরর অন্তভুণি হতে, পাঁচরি
োকদীর, য্া আল্লাহ ো‘আোর ইেম এর সাতথ সম্পৃ ি।
প্রথম োকদীর: আসমান জরমন সৃ রষ্টর পঞ্চাশ হাজার বের পূ তবণ
োকদীর রেরপবদ্ধ করা, য্খন আল্লাহ ো‘আো কেম সৃ রষ্ট কতরন।
এরি সবণপ্রথম োকদীর।
রদ্বেীে োকদীর: েকদীতর ওমরী বা জীবনবযাপী োকদীর। য্খন
আল্লাহ ো‘আো মানু ষ কথতক প্ররেশ্রুরে কনন,
ه
﴿ َألَس ه
]٥٢٧ :ت ب َربكم﴾ [االعراف
“আরম রক কোমাতদর রব নই?” এ কথা বতে।
েৃেীে োকদীর: এিাও ‘োকদীতর ওমরী বা আেু ষ্কাে বযাপী
োকদীর’ য্খন আল্লাহ ো‘আো মােৃেতভণ বীয্ণ কথতক সৃ রষ্টর
সু ত্রপাে কতরন।
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চেুথণ োকদীর: বাৎসররক োকদীর অথণাৎ কদর রজনীতে য্া
রেরপবদ্ধ কতরন।
পঞ্চম োকদীর: তদরনক োকদীর। আর ো হতে পূ তবণাি প্ররেরি
োকদীরতক য্থা স্থাতন বাস্তবােন করা।
েকদীতর আয্ােী বা আদী োকদীতরর প্রমার্
প্রশ্ন: েকদীতর আয্ােীর প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َّ ه
َ
َ
َ ه
َ
َ اب من ُّمص
َ ﴿ َما أَ َص
يبة ف ٱۡلۡرض َوّل ف أنفسكم إّل ف كتَٰب من قبل
َ َ َ َّ َ
]٧٧ : ﴾ [احلديد٢٢ بأها ا
أن ن
“য্মীতন এবাং কোমাতদর রনজতদর মতধয এমন ককান মুসীবে
আপরেে হে না, য্া আরম সাংঘরিে করার পূ তবণ রকোতব রেরপবদ্ধ
রারখ না।” [সূ রা হারদদ, আোে: ২২]
সহীহ হাদীতস রতেতে, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
বতেন,
316

«كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف
» وعرشه ىلع املاء:  قال،سنة
“আল্লাহ ো‘আো আসমান ও জরমনসমূ হ সৃ রষ্টর পঞ্চাশ হাজার
বের পূ তবণ মাখেু তকর ভােয রনধণারর্ কতরন। আর েখন োঁর
আল্লাহর আরশ রেে পারনতে।154”
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
اكتب فقال رب وماذا أكتب؟ قال: «إن أول ما خلق اهلل القلم فقال هل
» كتب مقادير لك يشء حىت تقوم الساعة:
“আল্লাহ ো‘আো প্রথম (য্খন) কেমতক সৃ রষ্ট কতরন, েখন োতক
বতেন, েুরম রেখ। েখন কস বেে, কহ আমার রব! আরম রক
রেখব? রেরন বেতেন, েুরম প্ররে রকোমে অবরধ প্ররেরি বস্তুর
োকদীর রেরপবদ্ধ কর।”155 হারদসরি সূ নাতনর রকোবসমূ তহ
বরর্ণে।”
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
154

মুসরেম, হাদীস নাং ২৬৫৩; মুসনাতদ আহমাদ ২/১৬৯; রেররময্ী, ২১৫৬।
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মুসনাতদ আহমাদ ৫/৩১৭; আবু দাউদ ৪৭০০; রেররময্ী, ২১৫৫।
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» « يا أبا هريرة جف القلم بما هو َكئن
“কহ আবু হুরাইরা! য্া রকেু সাংঘরিে হতব, কস রবষে রেতখ কেম
শুরকতে কেতে।”156 হারদসরি বুখাররতে।
প্ররেশ্রুরের রদতন কয্ ‘োকদীতর ওমরী’ হতেতে োর প্রমার্
প্রশ্ন: প্ররেশ্রুরের রদতন ‘োকদীতর ওমরী’ হতেতে োর প্রমার্ রক?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ ه
أنفسهم

َ
َ َ َ
َ َ َ
َ
َٰٓ َ َ اد َم من هظ ههورهم هذر َّي َت ههم َوأش َه َد ههم
َع
﴿ِإَوذ أخذ َر ُّبك من بن ء
َ َ َٰ َ َ َ َ ه َ ه َ ه
]٥٢٧ : ﴾ [االعراف١٧٢ ل شهدنا ا
ألست بربكم قالوا ب

“আর স্মরর্ কর, য্খন কোমার রব বনী-আদতমর পৃিতদশ হতে
োতদর বাংশধরতক কবর করতেন এবাং োতদরতক োতদর রনজতদর
উপর সািী করতেন কয্, ‘আরম রক কোমাতদর রব নই’? োরা
বেে, ‘হযাঁ, আমরা সািয রদোম।” [সূ রা আরাে, আোে: ১৭২]
ইসহাক ইবন রাহওোই বর্ণনা কতরন,
156

বু খারী, হাদীস নাং ৫০৭৬।
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এক কোক বেে, কহ আল্লাহর রাসূ ে! কমণ রক নেুন কতর শুরু
হে, নারক পূ তবণই এ বযাপাতর েেসাো েে হতেতে? েখন
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
 ثم أفاض،«إن اهلل تعاىل ملا أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم ىلع أنفسهم
 فأهل اجلنة ميرسون لعمل، وهؤالء للنار،هؤالء للجنة: بهم يف كفيه فقال
»  وأهل انلار ميرسون لعمل أهل انلار،أهل اجلنة
“আল্লাহ ো‘আো য্খন আদম সন্তানতদর আদতমর পৃি কথতক কবর
কতরতেন। োতদর কথতক োতদর রনতজতদর রবরুতদ্ধ সািয
রনতেতেন। োরপর োতদর রেরন োর দু ই হাতের োেু তে রনতে
কনন। োরপর রেরন বতেন, এরা জান্নাতের জনয, আর এরা
জাহান্নাতমর জনয। য্ারা জান্নারে োতদর জনয জান্নাতের আমে
করা সহজ হতব। আর য্ারা জাহান্নামী োতদর জনয জাহান্নাতমর
আমে করা সহজ হতব।”157
মুোত্তা গ্রতন্থ এতসতে, উমর রারদোল্লাহু আনহুতক রনতম্নাি আোে,

157

বাইহাকী, আে-আসমা ওোস রসোে, হাদীস নাং ৩৩৬; োেসীতর োবারী,

৯/৮০,৮১; েতব হাদীসরির সনদ দু বণে।
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َ َ َ
ه َّ َ ه َ َ َ َ ه َ َ َٰٓ َ ه
ه
َ
َ
َع أنفسهم
﴿ ِإَوذ أخذ َر ُّبك من بَن َءاد َم من ظ ههورهم ذريتهم وأشهدهم
ََ ه َ ه َ ه ََ َ َ َ َه ه
َ َ َ َّ ه
َٰ ألست بربكم قالوا ب
ل شهدنا ا أن تقولوا يَو َم ٱلق َيَٰ َمة إنا ك َّنا عن هَٰذا
َ َغَٰفل
]٥٢٧ : ﴾ [االعراف١٧٢ ي
“আর স্মরর্ কর, য্খন কোমার রব বনী-আদতমর পৃিতদশ হতে
োতদর বাংশধরতক কবর করতেন এবাং োতদরতক োতদর রনজতদর
উপর সািী করতেন কয্, ‘আরম রক কোমাতদর রব নই’? োরা
বেে, ‘হযাঁ, আমরা সািয রদোম।” [সূ রা আে-আ‘রাে, আোে:
১৭২] এ আোে সম্পতকণ রজতজ্ঞস করা হতে রেরন বতেন, আরম
কারও পি কথতক রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লামতক এ
আোে সম্পতকণ রজতজ্ঞস করা হতে শুতনরে, েখন রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
«إن اهلل تبارك وتعاىل خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال

» خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل انلار يعملون

“আল্লাহ ো‘আো আদম আোইরহসসাোমতক সৃ রষ্ট কতরন, োরপর
কস রপতের উপর হাে বুরেতে কদন, োরপর ো কথতক কেক
সন্তান-সন্তরেতক কবর কতরন, েখন রেরন বতেন, এগুতোতক
জাহান্নাতমর জনয তেরর করা হতেতে, আর োরা জাহান্নামীতদর
320

158

”আমে অনু য্ােী আমে করতব।

ুঅনু রূপভাতব রেররময্ীতে আব্দু ল্লাহ ইবন আমর রারদোল্লাহ
ুআনহুমা বরর্ণে হাদীতস রতেতে, রেরন বতেন, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহ
আোইরহ ওোসাল্লাম আমাতদর কাতে কবর হতেন, েখন োর হাতে
দু ’রি রকোব রেে, োরপর রেরন বেতেন,
« أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا :ال يا رسول اهلل إال أن ختربنا ،فقال لذلي
يف يده ايمىن ":هذا كتاب من رب العاملني فيه أسماء أهل اجلنة وأسماء

آبائهم وقبائلهم ،ثم أمجل ىلع آخرهم فال يزاد فيهم وال ينقص منهم أبدا "ثم
قال لذلي يف شماهل ":هذا كتاب من رب العاملني فيه أسماء أهل انلار وأسماء

آبائهم وقبائلهم ،ثم أمجل ىلع آخرهم فال يزاد فيهم وال ينقص منهم أبدا "-
فقال أصحابه ففيم العمل يا رسول اهلل إن َكن أمر قد فرغ منه؟ فقال

":سددوا وقاربوا فإن صاحب اجلنة خيتم هل بعمل أهل اجلنة وإن عمل أي
عمل وإن صاحب انلار خيتم هل بعمل أهل انلار وإن عمل أي عمل "ثم قال

صىل اهلل عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال ":فرغ ربكم من العباد فريق يف
اجلنة وفريق يف السعري »

;মুসনাতদ আহমাদ ১/৪৪; আবু দাউদ ৪৭০৩, ৪৭০৪; রেররময্ী ৩০৭৫
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মুস্তাদরাতক হারকম, ২/৩২৪, ৩২৫; ইবন আবী আতসম, আস-সু ন্নাহ, হাদীস নাং
১৯৬, ২০১। হাদীসরি সহীহ।
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“কোমরা রক জান এ দু রি রকোব রকতসর? আমরা বেোম, না কহ
আল্লাহর রাসূ ে, েতব য্রদ আপরন আমাতদর জানান। োরপর রেরন
োর ডান হাতে কয্ রকোব আতে কস রবষতে বতেন, এরি আল্লাহ
রাব্বু ে আোমীতনর পি হতে রকোব, এরিতে জান্নারেতদর এবাং
োতদর বাংশ ও বাপ-দাদাতদর নাম রতেতে। োরপর সবতশতষ
সাংরিপ্ত করা হতেতে। োতে ককাতনা প্রকার বাড়াতনা হতব না এবাং
োতে ককাতনা প্রকার কমাতনাও হতব না। োরপর রেরন োর বাম
হাতের রকোতবর রবষতে বেতেন, এরি আল্লাহ রাব্বু ে আোমীতনর
পি হতে একরি রকোব য্াতে জাহান্নামীতদর নাম, োতদর বাপদাদা ও বাংতশর কোকতদর নাম রেরপবদ্ধ করা হতেতে। োরপর
সবতশতষ সাংরিপ্ত করা হতেতে, এতে আর বাড়াতনাও হতব না,
কমাতনাও

হতব

না।

সাহাবীের্

বেতেন,

য্রদ

রবষেরি

োেসাোকৃেই হে োহতে আমে রকতসর জনয? েখন রেরন
বেতেন, কোমরা সরেকভাতব সরেপতথ কাজ কতর য্াও এবাং
আল্লাহর তনকিয অজণতনর জনয প্রতচষ্টা চারেতে য্াও। কারর্,
জান্নারেতক অনয কয্ আমেই করুক না ককন জান্নাতের আমে
দ্বারা কশষ করা হতব। আর জাহান্নামীতক অনয কয্ কাজই করুক না
ককন জাহান্নামীতদর আমে দ্বারাই ইরে িানা হতব। োরপর
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম হাে দু ’রিতক ঝাঁড়া রদতে
রকোব দু রিতক কেতে রদতেন। োরপর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
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আোইরহ ওোসাল্লাম বেতেন, “কোমাতদর প্রভু বান্দাতদর বযাপার
বহু আতেই কশষ কতরতেন। োতদর একরি দে জান্নারে, আর
অপর দেরি জাহান্নামী।”159 ইমাম রেররমরয্ বতেন, এ হারদসরি
হাসান সহীহ েররব।
েকদীতর ওমরীর দেীে য্া বীয্ণ কথতক সৃ রষ্টর শুরুতে রনধণারর্ করা
হে
প্রশ্ন: েকদীতর ওমরী য্া বীয্ণ কথতক সৃ রষ্টর শুরুতে রনধণারর্ করা
হে, োর প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আোর বার্ী:
ه
َ َ ه
َ
َ َ ه
ه
َ َ َ ه
ه
نتم أج َّنة ف هب هطون أ َّم َهَٰتكم
﴿ ه َو أعل هم بكم إذ أنشأكم م َن ٱۡلۡرض ِإَوذ أ
َ َ
َ َ ه َ ُّ َ ه َ ه
َٰٓ َ كم هه َو أعل هم ب َمن َّٱت
]٨٧ : ﴾ [انلجم٣٢ ق
فل تزكوا أنفس
“রেরন

কোমাতদর

বযাপাতর

সমযক

অবেে।

য্খন

রেরন

কোমাতদরতক মারি কথতক সৃ রষ্ট কতরতেন এবাং য্খন কোমরা
কোমাতদর মােৃেতভণ ভ্রƒর্রূতপ রেতে। কাতজই কোমরা আত্মপ্রশাংসা

159

রেররময্ী, হাদীস নাং ২১৪১; মুসনাতদ আহমাদ ২/১৬৭। হাদীসরি হাসান।
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কতরা না। কক োকওো অবেবন কতরতে, কস সম্পতকণ রেরনই
সমযক অবেে।” [সূ রা নজম, আোে: ৩২]
বুখারর ও মুসরেতম বরর্ণে, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম বতেন:
ثم يكون علقة، «إن أحدكم يجمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما نطفة
ثم يرسل إيه امللك فينفخ فيه الروح، ثم يكون مضغة مثل ذلك، مثل ذلك
 فواذلي، وشيق أو سعيد، وعمله، وأجله، يكتب رزقه،ويؤمر بأربع لكمات،

 إن أحدكم يعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينهما،ال هلإ غريه
وإن، إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل انلار فيدخلها

أحدكم يعمل بعمل أهل انلار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق

»عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها

“কোমাতদর কয্ কাউতক সৃ রষ্টর ধরর্ হে, োর মাতের কপতি চরল্লশ
রদন পয্ণন্ত বীয্ণ আকাতর অবস্থান কতর। োরপর ো আোকাে
পররর্ে হে, োরপর ো কোতস্তর িুকরাে পররর্ে হে। োরপর
আল্লাহ ো‘আো োর রনকি কেতরশোতক কপ্ররর্ কতর। কস োর
মতধয রুহতক রনতিপ কতর। েখন চাররি রবষে রেরপবদ্ধ করার
জনয রনতদণশ কদে। োর রররজক, হাোে, আমে ও কনককার নারক
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বদকার। আরম কস সত্তার কসম কতর বেরে রয্রন োড়া ককাতনা
সেয ইোহ কনই, একজন বযরি জান্নারে কোক কয্ আমে কতর ো
করতে থাতক, োরপর কদখা য্াতব, োর মতধয এবাং জান্নাতের
মতধয এক রবঘাে পররমার্ দূ রত্ব থাতক। রেক কস মুহূতেণ কস
জাহান্নামীতদর আমতের মে আমে করতে থাতক। েতে োতক
জাহান্নাতম প্রতবশ করাতনা হতব। আর কোমাতদর ককউ আতে, কস
জাহান্নামীতদর মে আমে করতে থাতক160, োর মতধয এবাং
জাহান্নাতম মতধয এক রবঘাে পররমার্ দূ রত্ব থাতক। েখন োর
উপর োর ভােয অগ্রোমী হে, েখন কস জান্নারে কয্ আমে কতর
কস আমে করতে থাতক। োরপর োতক জান্নাতে প্রতবশ করাতনা
হে”।
এ রবষতে একারধক সাহাবী কথতক এ বর্ণনা োড়াও আরও অতনক
বর্ণনা রবরভন্ন বর্ণনাে ও রবরভন্ন শতব্দ বরর্ণে আতে। েতব সব
বর্ণনার অথণ এক ও অরভন্ন।

160

অনয হাদীতস জান্নাতের আমে বা জাহান্নাতমর আমে সম্পতকণ য্া বো

হতেতে ো মূ েে: মানু তষর বাহয দৃ রষ্টতে এ রকম মতন হতব। বাস্ততব ো নে। এ
বযাপাতর অনয হাদীতস বযাখযা এতসতে। কদখুন, মুসরেম, হাদীস নাং ২৬৬২।
[সম্পাদক]
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কদর রজনীতে বাৎসররক বাতজি রনধণারতর্র প্রমার্
প্রশ্ন: কদর রজনীতে বাৎসররক বাতজি রনধণারতর্র প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো র বার্ী: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
ُّ َ ه َ ه ه
َ  أَم ٗرا من عندنَا ا إنَّا هك َّنا همرسل٤ ك أَمر َحكيم
﴾٥ي
﴿ فيها يفرق
]٦ ،٠ :[ادلخان

“কস রাতে প্রতেযক প্রজ্ঞাপূ র্ণ রবষতে রসদ্ধান্ত অনু তমারদে হে,
আমার রনতদণতশ। রনশ্চে আরম রাসূ ে কপ্ররর্কারী।”[সূ রা দু খান,
আোে: ৪, ৫] আব্দু ল্লাহ ইবতন আব্বাস রারদোল্লাহু আনহু বতেন,
« يكتب من أم الكتاب يف يلة القدر ما يكون يف السنة من موت أو حياة
» ورزق ومطر حىت احلجاج يقال حيج فالن وحيج فالن
মূ ে রকোব (োওতহ মাহেূয্) কথতক এ বের হাোে, মাউে,
রররজক, বৃ রষ্ট ইেযারদ য্া য্া সাংঘরিে হতব ো রেখা হে। এমন রক
হাজীতদর নামও রেখা হতে থাতক। বো হে, অমুতক হজ করতব,
অমুতক হজ করতব” ইেযারদ। একই কথা হাসান সাঈদ ইবতন
য্ু বাইর, মুকারেে, আবু আব্দু র রহমান আস-সু োমী প্রমুখ বতেন।
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্প্ররে রদতনর োকদীতরর প্রমার
?প্রশ্ন: প্ররে রদতনর োকদীতরর প্রমার্ কী
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
ه َّ
َ
ه
﴿ ك يَوم ه َو ف شأن [ ﴾ ٢٩الرمحن]٧٣ :
“প্ররেরদন রেরন োঁর ককাতনা না ককাতনা শান বা ময্ণাদাপূ র্ণ অবস্থার
]উপর আতেন।” [সূ রা আর-রাহমান, আোে: ২৯
ুহাতকতমর সহীহ গ্রতন্থ বরর্ণে, আব্দু ল্লাহ ইবন আব্বাস রারদোল্লাহ
আনহুমা বতেন,
«إن مما خلق اهلل تعاىل لوحا حمفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة محراء

قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه لك يوم ثالثمائة وستني نظرة أو مرة فيف لك
نظرة منها خيلق ويرزق وحييي ويميت ويعز ويذل ,ويفعل ما يشاء فذلك
قوهل تعاىل (:لك يوم هو يف شأن ) ولك هذه اتلقادير َكتلفصيل من القدر

السابق ،وهو األزيل اذلي أمر اهلل تعاىل القلم عندما خلقه أن يكتبه يف
اللوح ،املحفوظ وبذلك فرس ابن عمر وابن عباس ريض اهلل عنهم قوهل

تعاىل (:إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) ولك ذلك صادر عن علم اهلل
اذلي هو صفته تبارك وتعاىل»
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“আল্লাহ ো‘আো োওতহ মাহেুয্তক সৃ রষ্ট কতরতেন সাদা মরর্মুিা কথতক। োর উভে রদক োে ইোকুে পাথর দ্বারা তেরী। োর
কেম নূ র, রকোব নূ র, প্ররেরদন রেনশে ষািবার কসিার উপর
রেরন োঁর প্ররে দৃ রষ্ট কদন। প্ররে দৃ রষ্টতে রেরন য্া চান সৃ রষ্ট কতরন
এবাং য্া চান বাস্তবােন কতরন। সৃ রষ্ট কতরন, রররয্ক কদন, জীবন
কদন, মৃেুয কদন, ইজ্জে কদন এবাং কব-ইজ্জে কতরন। আল্লাহ
ো‘আোর বার্ী, “রেরন প্ররেরদন ককাতনা ময্ণাদাপূ র্ণ অবস্থাে
আতেন।”161 আর এ োকদীরগুতো (প্ররে দৃ রষ্টতে সৃ রষ্ট করা,
রররয্ক কদো, ইেযারদ) অবশয পূ বণ রনধণাররে কসই োকদীতরর
রবস্তাররে বর্ণনা মাত্র, কয্ই আয্ােী বা প্রথম োকদীর কেখার জনয
আল্লাহ ো‘আো কেম সৃ রষ্টর পর োওতহ মাহেুতয্ কেখার রনতদণশ
রদতেরেতেন। আল্লাহ ো‘আোর বার্ীَ َّ ه َّ َ َ ه َ ه ه َ ه
]٧٣ : ﴾ [اجلاثية٢٩ نتم تع َملون
﴿إنا كنا نستنسخ ما ك
“রনশ্চে আমরা অনু রেখন কতর রনোম ো য্া কোমরা আমে
করতে”। [সূ রা আে-জারসোহ: ২৯] এর এ রকমই বযাখযাই
কতরন, ইবন আব্বাস ও ইবন ওমর রারদোল্লাহু আনহুম। আর
এসবই মহান আল্লাহর ইেম বা জ্ঞান নামক গুতর্র বরহিঃপ্রকাশ।
161

মুস্তাদরাতক হারকম, ২/৪৭৪। রকন্তু এর সনদ দু বণে।
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ভাতো বা মন্দ রনধণাররে হতে য্াওোর দারব রক?
প্রশ্ন: পূ তবণই ভাতো রক মন্দ এবাং ভােযবান ও হেভাো রনধণারর্
হওোর চারহদা বা দারব কী?
উত্তর: সকে আসমারন রকোব ও নবীর সু ন্নাে এ রবষতে একমে
কয্ সৃ রষ্টর পূ তবণ ভােয রনধণারর্ হওো মানু ষতক আমে করতে বারর্
কতর না এবাং হাে পা গুরিতে বতস থাকতে বাধয কতর না। বরাং
প্ররেরি মানু ষতক কনক আমে করা এবাং আল্লাহ সন্তুরষ্ট োতভর
জনয আপ্রার্ কচষ্টা ও পররশ্রম করা আবশযক কতর। এ কারতর্ই
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম য্খন োর সাহাবীতদর
ভােয রনধণাররে ও রেরপবদ্ধ হওো এবাং কেম শুরকতে য্াওো
সম্পতকণ জানাে, োরা প্রশ্ন করে, আমরা রক আমাতদর রবষতে
রেরখে ভাতেযর উপর ভরসা করব না এবাং আমে করা কেতড় কদব
না? েখন রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বেতেন,
( فأما من أعطى واتىق ) اآلية:« ال اعملوا فلك ميرس » ثم قرأ
“না কোমরা আমে করা চারেতে য্াও। কোমাতদর প্রতেযতকর জনয
(োতক কয্ জনয সৃ রষ্ট করা হতেতে ো) সহজ কতর কদো হতেতে।”
োরপর রেরন “সু েরাাং কয্ দান করে ও োকওো অবেবন করে,
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---- আোেরি কেোওোে করতেন।
বস্তুে আল্লাহ ো‘আো মানু তষর োকদীর রনধণারর্ কতরতেন এবাং
রকেু উপাে-উপকরর্ও সহজ কতর রদতেতেন। রেরন দু রনো ও
আরখরাতের কমণকাতণ্ডর জনয কয্ সকে উপাে-উপকরর্ সু েম কতর
রদতেতেন োতে োঁর রতেতে প্রজ্ঞার স্বাির। আর আল্লাহ ো‘আো
দু রনো ও আতখরাতে োর সৃ রষ্টর য্াতক কয্ জনয সৃ রষ্ট কতরতেন
োর জনয কসখাতন কপৌঁোর য্াবেীে উপাে-উপকরর্ সহজ কতর
রদতেতেন। এ সব উপকরর্ োর জনয সহজ করা এবাং নাোতের
মতধয রাখা আতে। সু েরাং য্খন ককাতনা বান্দা এ কথা বুঝতে
পারতব কয্, োর আরখরাতের কেযার্ এ সব উপাে-উপকরতর্র
সাতথ সম্পৃ ি, েখন কস এ সব উপাে-উপকরর্ অবেবন করতে
আরও কবরশ আগ্রহী হতব এবাং অরধক কচষ্টা চাোতব। এর কথতকও
কবশী কচষ্টা চাোতব োর দু রনোর উপাে-উপকরর্ ও দু রনোর স্বাথণ
রসরদ্ধর বযাপাতর। সাহাবীেতর্র মতধয কস সাহাবী এ রবষেরি খুব
ভাতোভাতবই বুঝতে সিম হতেরেতেন য্খন রেরন োকদীতরর
উপর বরর্ণে হাদীসসমূ হ শুনতেন েখন বেতেন,
ً
)(ما كنت أشد اجتهادا مين اآلن
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162

“বেণমাতনর কচতে আতে আরম এে কবশী পররশ্রমী রেোম না। ”
আর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « احرص ىلع ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز
“য্া কোমার উপকাতর আসতব োর প্ররে মতনাতয্ােী হও এবাং
আল্লাহর সাহায্য কামনা কর, আর অিম হতো না।”163
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম কক রজজ্ঞাসা করা হতো
কয্, কয্ ঔষধ দ্বারা আমরা রচরকৎসা করর এবাং কয্ ঝাঁড়-েুঁক দ্বারা
আমরা ঝাড়-েুক কনই, ো রক আল্লাহ ো‘আোর োকদীরতক
পররবেণন করতে পারতব? েখন রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম বেতেন,
»«يه من قدر اهلل

162

অথণাৎ োকদীতরর উপর বরর্ণে হাদীসসমূ হ শুতন রেরন আরও অরধক

পররমান আমে করতে ও আল্লাহর সন্তুরষ্ট োভ করার বযাপাতর সতচষ্ট রেতেন।
কারর্, রেরন বু ঝতে কপতররেতেন কয্, য্রদ এিা করতে রেরন সমথণ হন েতব
এর অথণ হতব কয্ োতক জান্নাতের জনয তেরী করা হতেতে। সু েরাাং োর কাজ
হতব রনররবরেন্ন প্রতচষ্টা চারেতে য্াওো। [সম্পাদক]
163

মুসরেম, হাদীস নাং ২৬৬৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৭৯।
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164

“এ গুতো সবই োকদীতরর অাংশ” । অথণাৎ আল্লাহর োেসাো।
অথণাৎ আল্লাহ ো‘আো কেযার্ ও অকেযার্ এবাং প্রতেযকরির
উপাে-উপকরর্ গ্রহতর্র োেসাো কতর করতখতেন।
েৃেীে স্তর অথণাৎ আল্লাহর সবণবযাপী ইোর প্ররে ঈমান আনার
প্রমার্
প্রশ্ন: েৃেীে স্তর অথণাৎ আল্লাহর সবণবযাপী ইোর প্ররে ঈমান
আনার প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ ََ ََ ه
َ ٱّلل َر ُّب ٱل َعَٰلَم
ون إ َّّل أَن ي َ َشا َء َّ ه
]٧٣ : ﴾ [اتلكوير٢٩ ي
﴿ وما تشاء
“আর কোমরা ইো করতে পার না, য্রদ না সৃ রষ্টকুতের রব
আল্লাহ ইো কতরন”। [সূ রা োকওেীর, আোে: ২৯]
َ
َ َ َ َه
َ َٰ َ
 إ َّّل أَن ي َ َشا َء َّ ه٢٣ ك َغ ًدا
،٧٨ :ٱّللا﴾ [الكهف
﴿ َوّل تقول َّن لشايء إن فاعل ذل
]٧٠

164

মুসনাতদ আহমাদ ৩/৪২১; রেররময্ী, হাদীস নাং ২০৬৫; ইবন মাজাহ,

হাদীস নাং ৩৪৩৭।
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“আর ককান রকেু র বযাপাতর েুরম কমাতিই বেতব না কয্, ‘রনশ্চে
আরম ো আোমীকাে করব’ েতব ‘আল্লাহ য্রদ চান’।” [সূ রা
কাহাে, আোে: ২৩, ২৪] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
﴿ َمن ي َ َشإ َّ ه
َٰ َ َ ٱّلل يهضلل هه َو َمن ي َ َشأ ََي َعل هه
]٨٣ :﴾ [االنعام٣٩َع ص َرَٰط ُّمس َتقيم
“আল্লাহ য্াতক চান, োতক পথভ্রষ্ট কতরন এবাং য্াতক চান োতক
সরে পতথ অিে রাতখন।” [সূ রা আন‘আম, আোে: ৩৯] আল্লাহ
ো‘আো আরও বতেন,
ٗ َ َ َ َ َّ ه َ َ َ ه ه
ٗ
]٣٨ :ۡل َعلكم أ َّمة َوَٰح َدة ﴾ [انلحل
﴿ولو شاء ٱّلل
“আর য্রদ আল্লাহ চাইতেন, কোমাতদর সকেতক এক জারেতে
পররর্ে করতেন।” [সূ রা নাহাে, আোে: ৯৩]
ٱّلل َيف َع هل َما يهر ه
َ َّ ٱّلل َما ٱق َت َتلهوا َو َلَٰك َّن
﴿ َولَو َشا َء َّ ه
]٧٦٨ : ﴾ [ابلقرة٢٥٣ يد
“আর আল্লাহ য্রদ চাইতেন, োহতে োরা েড়াই করে না। রকন্তু
আল্লাহ য্া চান, ো কতরন।” [সূ রা বাকারাহ, আোে: ২৫৩]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
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َ ٱّلل ََّل
﴿ َولَو ي َ َشا هء َّ ه
َ َ نت
]٠ :ص من ههم﴾ [حممد
“আর আল্লাহ ইো করতে োতদর কাে কথতক প্ররেতশাধ গ্রহর্
করতে পারতেন।” [সূ রা মুহাম্মাদ, আোে: ৪] আল্লাহ ো‘আো
আরও বতেন,
﴿ َف َّعال ل َما يهر ه
]٥٥ :﴾ [الربوج١٦ يد
“রেরন য্া চান ো কতরন।” [সূ রা বুরুজ, আোে: ১৬] আল্লাহ
ো‘আো আরও বতেন,
َ َ َّ َ َ ه ه َ َ َ َ َ ً َ ه
ه َ ه ه
]٣٧ : ﴾ [يس٨٢ يا أن َيقول هَلۥ كن ف َيكون
﴿ إنما أمرهۥ إذا أراد ش
“োঁর বযাপার শুধু এই কয্, ককান রকেু র হওো চাইতে, শুধু বতেন,
‘হও’ আর োতেই ো হতে য্াে।” [সূ রা ইোরেন, আোে: ৮২]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َ َ َ َ َ َّ ه
ه َ ه ه
َ َّ َ ه
]٠٤ : ﴾ [انلحل٤٠ ﴿ إن َما قونلَا لشء إذا أ َردنَٰ هه أن نقول هَلۥ كن ف َيكون
“য্খন আরম ককান রকেু ইো করর, েখন আমার কথা হে ককবে
এই বো কয্, ‘হও’, েতে ো হতে য্াে”। [সূ রা নাহাে, আোে:
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৪০] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ
َ َّ ه
َّ
َ
َ
َ َ ٱّلل أن َيهديَ ههۥ ي
ّشح َصد َرههۥ لۡلسلَٰم َو َمن يهرد أن يهضل ههۥ
﴿ ف َمن يهرد
َ
ً َ
]٥٧٦ :َي َعل َصد َرههۥ ضيقا َح َر ٗجا ﴾ [االنعام
“সু েরাাং য্াতক আল্লাহ রহদাোে করতে চান, ইসোতমর জনয োর
বুক উন্মু ি কতর কদন। আর য্াতক ভ্রষ্ট করতে চান, োর বুক
সঙ্কীর্ণ-সঙ্কুরচে কতর কদন,” [সূ রা আনআম, আোে: ১২৫]
অনু রূপভাতব রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
«قلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحد يرصفها كيف
» يشاء
“বান্দার অন্তরসমূ হ রহমাতনর আগুেসমূ তহর মাঝখাতন একরি
অন্ততরর মে, রেরন কয্ভাতব ইো ো নড়া োড়া কতরন।165”
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম উপত্তকার ককাতে
সাহাবীেতর্র ঘুরমতে পড়ার বযাপাতর বতেন,

165

মুসরেম, হাদীস নাং ২৬৫৪।
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» « أن اهلل تعاىل قبض أرواحكم حني شاء وردها حني شاء
“আল্লাহ ো‘আো কোমাতদর রুহতক য্খন রেরন চান কবজ কতরন,
আবার য্খন রেরন চান কোমাতদর রুহতক কোমাতদর কদতহ রেররতে
কদন166।”
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» « اشفعوا تؤجروا ويقيض اهلل ىلع لسان رسوهل ما شاء
“কোমরা সু পাররশ কর, োহতে কোমাতদর রবরনমে কদো হতব,
আল্লাহ ো‘আো োর রাসূ ে এর মুখ রদতে য্া চান োর োেসাো
কতর কদতবন।”167
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» ما شاء اهلل وحده: ولكن قولوا، « ال تقولوا ما شاء اهلل وشاء فالن
“কোমরা এ কথা বেও না, আল্লাহ য্া চান এবাং অমুক য্া চান।

166

বু খারী, হাদীস নাং ৫৯৫, ১৪৭১।

167

বু খারী, হাদীস নাং ১৪৩৩; মুসরেম, হাদীস নাং ২৬২৭।
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168

েতব কোমরা বে, আল্লাহ ো‘আো একা য্া চান।”

রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» « من يرد اهلل تعاىل به خريا يفقهه يف ادلين
“আল্লাহ ো‘আো য্ার কেযার্ চান, োতক আল্লাহ ো‘আো দ্বীতনর
বুঝ দান কতরন।”169
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
« إذا أراد اهلل تعاىل رمحة أمة قبض نبيها قبلها وإذا أراد اهلل هلكة أمة عذبها
» ونبيها يح

“য্খন আল্লাহ ো‘আো ককাতনা জারের উপর দো করার ইো
কতরন, েখন কস জারে হতে োতদর নবীতক উরেতে কনন। আর
য্খন আল্লাহ ো‘আো ককান জারের বাংস চান, েখন োতক শারস্ত
170

কদন, আর োতদর নবীতক েখন জীরবে রাতখন।”

ইেযারদ

আল্লাহর সবণবযাপী ইো ও ইরাদা বর্ণনা কতর অসাংখয অেরর্ে
168

মুসনাতদ আরব দাউদ আে-ত্বাোতেসী, হাদীস নাং ৪৩১।

169

বু খারী, হাদীস নাং ৭১, ৩১১৬, ৭৩২১; মুসরেম, হাদীস নাং ১০৩৭।

170

মুসরেম, হাদীস নাং ২২৮৮।
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হাদীসই রতেতে।
য্ার প্ররে সন্তুষ্ট নে এবাং য্াতক মহব্বে কতর না, োতক আল্লাহ
ো‘আো কীভাতব চাইতেন? এ কথার উত্তর।
প্রশ্ন: আল্লাহ ো‘আো স্বীে নারয্েকৃে রকোতব এবাং োঁর রাসূ তের
জবাতন আমাতদর জানান এবাং োর গুর্াগুর্ কথতক আমরা জানতে
পারর কয্, রেরন মুহসীন, মুত্তাকী ও তধয্ণশীেতদর মহব্বে কতরন
এবাং য্ারা ঈমান আতন ও কনক আমে কতর োতদর মহব্বে
কতরন। রেরন কাতের য্াতেমতদর মহব্বে কতরন না। রেরন োর
বান্দাতদর জনয কুের ও েযাসাদতক পেন্দ কতরন না। অথচ এ
গুতো সবই হতে থাতক আল্লাহ ো‘আো এর ইোে এবাং চাওোর
উপর রভরত্ত কতর। আল্লাহ ো‘আো য্রদ চাইে, োহতে রকেু ই হে
না। কারর্, আল্লাহ ো‘আো এর রাজতত্ব রেরন য্া চান না, ো
কখতনাই হে না। োহতে এ কথার উত্তর কী? য্া আল্লাহ ো‘আো
পেন্দ কতরন না এবাং মহব্বে কতরন না ো রকভাতব সাংঘরিে
হে?
উত্তর: মতন রাখতে হতব, হারদস কুরআতন ইরাদা শব্দরি দু রি অতথণ
বযবহার হে:
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একরি হে, ইরাদা কাওনীো কাদাররো বা ‘জােরেকভাতব রনধণাররে
োকদীর অনু য্ােী চাওো’। এরির মতধয এবাং মহব্বে ও সন্তুরষ্টর
মতধয ককান বাধয-বাধকো কনই। কুের ও ঈমান, ইবাদে ও
নােরমারন পেন্দনীে ও অপেন্দনীে সবই এ প্রকাতরর ইরাদা বা
চাওোর অন্তভুণি। এ ধরতনর ইরাদা কথতক ককাতনা প্রকাতর কারও
পতি করহাই পাওোর সু তয্াে কনই। কয্মন- আল্লাহ ো‘আো
বতেন,
َ
َ َّ ه
َ
َ َّ
َ
َ َ ٱّلل أن َيهديَ ههۥ ي
ّشح َصد َرههۥ لۡلسلَٰم َو َمن يهرد أن يهضل ههۥ َي َعل
﴿ ف َمن يهرد
ً َ
]٥٧٦ : ﴾ [االنعام١٢٥ َصد َرههۥ ضيقا َح َر ٗجا
“সু েরাাং য্াতক আল্লাহ রহদাোে করতে চান, ইসোতমর জনয োর
বুক উন্মু ি কতর কদন। আর য্াতক ভ্রষ্ট করতে চান, োর বুক
সঙ্কীর্ণ–সঙ্কুরচে কতর কদন।” [সূ রা আনআম, আোে: ১২৫]
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َّ َ َّ ه َ َ ه َ َ َ َ َ ه
ً ٱّلل َش
. ]٠٥ : ﴾ [املائدة٤١ يا ا
﴿ َو َمن يهرد ٱّلل فتنتهۥ فلن تملك َلۥ من
“আর আল্লাহ য্াতক রেেনাে কেেতে চান, েুরম োর পতি
আল্লাহর রবরুতদ্ধ রকেু রই িমো রাখ না।” [সূ রা মাতেদা, আোে:
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৪১] ইেযারদ অনযানয আোে।
রদ্বেীে প্রকার ইরাদাহ হে, ইরাদাহ দ্বীনীো ও শর‘ঈোহ বা
‘দ্বীনীভাতব শরী‘আে অনু য্ােী চাওো’। এ প্রকাতরর ‘ইরাদাহ
আল্লাহ ো‘আোর সন্তুরষ্ট ও মহব্বতের সাতথ সম্পৃ ি। আল্লাহ
ো‘আো এর চারহদা অনু য্ােীই বান্দাতদর আতদশ কদন এবাং
রনতষধ কতরন। কয্মন আল্লাহ ো‘আো বতেন,
ه ه َّ ه ه ه ه َ َ َ ه ه ه
َ ك هم ٱل هع
]٥٣٦ : ﴾ [ابلقرة١٨٥ ِس
﴿ يريد ٱّلل بكم ٱليِس وّل يريد ب
“আল্লাহ কোমাতদর জনয সহজ করতে চান এবাং আল্লাহ কোমাতদর
জনয করেন করতে চান না।” [সূ রা আে-বাকারাহ, আোে: ১৮৫]
َ
ه
ه ه َّ ه ه َ َ َ ه َ َ َ ه
َ َ كم هس
َ كم َو َي هت
َ ن َّٱَّل
وب
ين من قبل
﴿ يريد ٱّلل ِلبي لكم ويهدي
ََ ه
كم َو َّ ه
]٧٥ : ﴾ [النساء٢٦ ٱّلل َعليم َحكيم
علي ه
“আল্লাহ

চান

কোমাতদর

জনয

রবস্তাররে

বর্ণনা

করতে,

কোমাতদরতক কোমাতদর পূ বণবেণীতদর আদশণ প্রদশণন করতে এবাং
কোমাতদর োওবা কবূ ে করতে। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী,
প্রজ্ঞামে।” [সূ রা রনসা, আোে: ২৬]
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এ প্রকাতরর ইরাদার অনু করর্-অনু সরর্ করা, প্রথম প্রকার
ইরাদাহ ‘জােরেকভাতব পূ বণ রনধণাররে োকদীর’ অনু য্ােী হতেই
ককবে সম্ভব। [অথণাৎ এিা কখনই আল্লাহর প্রথম প্রকার ইরাদার
বাইতর সাংঘরিে হে না।] সু েরাাং কয্ মুরমন আল্লাহর আনু েেয
কতর োর কিতত্র উভে প্রকার ইরাদা প্রতয্াজয। আর কয্ কাতের
নােরমান োর কিতত্র শুধু ‘ইরাদাতে কাওরনো’ বা জােরেকভাতব
পূ বণ

রনধণাররে

োকদীর’

প্রতয্াজয।

আল্লাহ

ো‘আো

োঁর

বান্দাতদরতক সামরগ্রকভাতব োর সন্তুরষ্টর প্ররে আহ্বান কতরন
এবাং োর রহদাতেতের অনু সরর্ করার প্ররে ডাতকন। কয্মন
আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ َّ
َ
َ َ
﴿ َو َّ ه
﴾ ٢٥ ٱلسلَٰم َو َيهدي َمن يَشا هء إ َٰل ص َرَٰط ُّمس َتقيم
ٱّلل يَد هعوا إ َٰل دار
]٧٦ :[يونس
“আর আল্লাহ শারন্তর আবাতসর রদতক আহ্বান কতরন এবাং য্াতক
ইো রহদাোে কদন সরে পতথর রদতক।” [সূ রা ইউনু স, আোে:
২৫]
আোতে আল্লাহ ো‘আো দাওোেতক বযাপক কতরন। রকন্তু
341

কহদাতেে োভতক য্াতক চান োর জনয আল্লাহ ো‘আো খাস
কতরন।
আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ
َ
َ َّ َ َّ
َٰ ك هه َو أعلَ هم ب َمن َض َّل َعن َسبيلهۦ َو هه َو أعلَ هم ب َمن ٱه َت َد
﴾٣٠ ى
﴿إن رب
]٨٤ :[انلجم
“রনশ্চে কোমার রব অরধক অবেে োর সম্পতকণ, কয্ োঁর পথ
কথতক রবচুযে হতেতে এবাং রেরন অরধক অবেে রহদাোেপ্রাপ্ততদর
সম্পতকণ।” [সূ রা আন-নাজম, আোে: ৩০]
োকদীতরর উপর ঈমান আনার চেুথণ স্তর অথণাৎ আল্লাহ কয্
সবরকেু র সৃ রষ্ট কেণা এ রবষতের উপর প্রমার্
প্রশ্ন: োকদীর রবষতে ঈমান আনার চেুথণ স্তর অথণাৎ আল্লাহ
সবরকেু র সৃ রষ্টকেণা কস রবষতের প্রমার্ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ ه َ َ َ َٰ ه
َ ه
َ َّ ه
]٥٧ : ﴾ [الزمر٦٢ َع ك َشء َوكيل
ٱّلل خَٰل هق ك َشء وهو
﴿
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“আল্লাহ সব রকেু র স্রষ্টা এবাং রেরন সব রকেু র েত্ত্বাবধােক।”
[সূ রা য্ু মার, আোে ৬২:] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ ه َّ َ ه ه ه
َ
َ
َّ كم م َن
]٨ : ﴾ [فاطر٣ ٱلس َماء َوٱۡلۡرض
﴿هل من خَٰلق غي ٱّلل يرزق
“আল্লাহ োড়া আর ককান স্রষ্টা আতে রক, কয্ কোমাতদরতক
আসমান ও য্মীন কথতক ররযক রদতব?” [সূ রা োতের, আোে: ৩]
আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َّ
َ َ
ه
َ َ َ
َ اذا َخلَ َق َّٱَّل
]٥٥ :ين من دونهاۦ﴾ [لقمان
﴿ هَٰذا خل هق ٱّلل فأ هرون م
“এ আল্লাহর সৃ রষ্ট; অেএব আমাতক কদখাও, রেরন োড়া আর য্ারা
আতে োরা কী সৃ রষ্ট কতরতে!” [সূ রা োতের, আোে: ৩] আল্লাহ
ো‘আো বতেন,
َّ َّ ه
َ َ َ ه ه َّ َ َ َ ه ه َّ ه ه ه ه ه
َ ه
يتكم ث َّم ُيييكم هل من
ٱّلل ٱَّلي خلقكم ثم رزقكم ثم يم
﴿
َ
َ
ه
َ ه
ه
َ ه
]٠٤ :ُشَكئكم َّمن َيف َعل من ذَٰلكم من َشء﴾ [الروم
“আল্লাহ কসই সত্তা রয্রন কোমাতদরতক সৃ রষ্ট কতরতেন, োরপর
কোমাতদরতক ররয্ক রদতেতেন। এরপর রেরন কোমাতদর মৃেুয
কদতবন, পতর আবার কোমাতদর জীবন কদতবন। কোমাতদর
শরীকতদর মতধয এমন ককউ আতে রক, কয্ এ কথতক ককান রকেু
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করতে পারতব?” [সূ রা রুম, আোে: ৪০] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ ه
َ َّ ه َ َ َ ه
]٣٥ : ﴾ [الصافات٩٦ ٱّلل خلقكم َو َما تع َملون
﴿و
“আল্লাহ কোমাতদর সৃ রষ্ট কতরতেন এবাং কোমরা য্া কর।” [সূ রা
আস-সােোে: ৯৬] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َ ََ َ َ َ ه ه
َ
]٣ ،٢ : ﴾ [الشمس٨ ورها َوتق َوى َٰ َها
 فألهمها فج٧ ﴿ َونفس َو َما َس َّوى َٰ َها
“কসম নােতসর এবাং রয্রন ো সু সম কতরতেন। অেিঃপর রেরন
োতক অবরহে কতরতেন োর পাপসমূ হ ও োর োকওো
সম্পতকণ।” [সূ রা রুম, আোে: ৪০] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َّ ه
َ َ ه َ َٰٓ َ ه ه َ َٰ ه
﴾١٧٨ِسون
ٱّلل ف هه َو ٱل همه َتدي َو َمن يهضلل فأولئك هم ٱلخ
﴿ َمن َيهد
]٥٢٣ :[االعراف
“য্াতক আল্লাহ রহদাোে কতরন কসই রহদাোেপ্রাপ্ত আর য্াতদরতক
রেরন পথভ্রষ্ট কতরন োরাই িরেগ্রস্ত।” [সূ রা আরাে, আোে:
১৭৮] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
هه
َ ه
ه
َ َ َٰ َّ َّ َ َ َّ َ َ ه
َ ك هم ٱۡل
يمَٰ َن َو َز َّي َن ههۥ ف قلوبكم َوك َّر َه إِلك هم
﴿ ولكن ٱّلل حبب إِل
َ ه
َ
ه
]٢ :ان ﴾ [احلجرات
ٱلكف َر َوٱلف هسوق َوٱلعص َي ا
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“রকন্তু আল্লাহ কোমাতদর কাতে ঈমানতক রপ্রে কতর রদতেতেন এবাং
ো কোমাতদর অন্ততর সু তশারভে কতরতেন। আর কোমাতদর কাতে
কুেরী, পাপাচার ও অবাধযোতক অপেন্দনীে কতর রদতেতেন।”
[সূ রা হুজরাে, আোে: ৭]
ইমাম বুখারী রাতহমাহুল্লাহ োর ‘খােকু আে‘আরেে ইবাদ’ নামক
গ্রতন্থ হুয্াইো রারদোল্লাহু আনহু কথতক বর্ণনা কতরন, রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « إن اهلل يصنع لك صانع وصنعته
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“আল্লাহ ো‘আো প্ররেরি কমণ ও কমণকারতক সৃ রষ্ট কতরন। ”
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» « امهلل آت نفيس تقواها وزكها أنت خري من زاكها إنك أنت ويها وموالها
“কহ আল্লাহ! েুরম আমার অন্তুতর োকওো দাও এবাং অন্তরতক
পরবত্র কর, আর েুরম হতে, উত্তম কয্ ো পরবত্র কতর। রনশ্চে
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বু খারী, খােকু আে‘আরেে ইবাদ, হাদীস নাং ৭৩।
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172
েুরম োর অরভবাবক ও োর মাওো। ” ইেযারদ অনযানয হাদীস।

রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর বার্ী «واخلري لكه يف
» ‘ يديك والرش ليس إيلكআর কেযার্ সবই কোমার হাতে আর
িরে কোমার রদতক নে’173 এ কথার অথণ
প্রশ্ন: রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর বার্ী « واخلري
» ‘ لكه يف يديك والرش ليس إيكকেযার্ সবই কোমার হাতে আর
িরে কোমার রদতক নে’ এ কথার অথণ কী? অথচ আল্লাহ
ো‘আো প্ররেরি বস্তুর স্রষ্টা।
উত্তর: এর অথণ হে, আল্লাহ ো‘আো য্াবেীে কমণ োর কথতক
প্রকাশ পাওো ও কতমণর সাতথ োর গুর্ারেে হওোর রদক
রবতবচনাে শুধু ই কেযার্কর, োতে ককাতনাভাতবই িরের কয্াে
কনই। কারর্, আল্লাহ ো‘আো প্রজ্ঞাবান, ইনাসােোর। সু েরাাং
োর য্াবেীে কতমণ রহকমে ও প্রজ্ঞা রনরহে। আল্লাহ ো‘আো
প্ররেরি বস্তু কয্খাতন রাখা দরকার োর ইেম অনু য্ােী কসখাতন
রাতখন। আর ককাতনা কাজতক িরেকর বা অকেযার্ বো হতে
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মুসরেম, ২৭২২।
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মুসরেম, ৭৭১।
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থাতক বান্দার সাতথ সম্পৃ ি করার রবতবচনাে। কারর্, বান্দা য্খন
িরেকর কাজ কতর, েখন োতকই বাংতসর মুতখামুরখ হতে হে।
আর ো োর কতমণর য্থায্থ েে। কয্মন আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ
َ
َ َ ُّ
ه
ه
َ َ ه
﴾ ٣٠ يبة فب َما ك َس َبت أيديكم َو َيعفوا َعن كثي
﴿ َو َما أصَٰ َبكم من مص
]٨٤ :[الشورى
“আর কোমাতদর প্ররে কয্ মুসীবে আপরেে হে, ো কোমাতদর
কৃেকতমণরই েে। আর অতনক রকেু ই রেরন িমা কতর কদন।”
[সূ রা শূ রা, আোে: ৩০] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ
َ
َّ َ ه ه ه
َ ٱلظَٰلم
]٢٥ : ﴾ [الزخرف٧٦ ي
﴿ َو َما ظلم َنَٰ ههم َولَٰكن َكنوا هم
“আরম োতদর প্ররে ককান অরবচার করররন” [সূ রা য্ু খরুে, আোে:
৪০]
َّ َّ َ َ َ ه َّ َ َ ٗ َ َ َٰ َّ َّ َ َ ه
َ
:﴾ [يونس٤٤اس أنف َس ههم َيظل همون
﴿إن ٱّلل ّل يظلم ٱنلاس شيا ولكن ٱنل
]٠٠
“রনশ্চে আল্লাহ মানু তষর প্ররে রকেু মাত্র য্ু েম কতরন না; বরাং
মানু ষই রনজতদর উপর য্ু েম কতর”। [সূ রা ইউনু স, আোে: ৪৪]
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বান্দার রদতক কয্ সব কমণ সম্পৃ ি হে, োতে োতদর ইো ও
িমো থাকার রবষতে আতোচনা
প্রশ্ন: বান্দার রদতক কয্ সব কমণ সম্পৃ ি করা হে, োতে োতদর
ইো ও িমো আতে রক না?
উত্তর: হযাঁ, বান্দার জনয োতদর কতমণর উপর িমো রতেতে।
কয্মরনভাতব োতদর রতেতে ইো ও চাওো। আর োতদর কমণকাণ্ড
সরেযকার অতথণই োতদর রদতক সম্পৃ ি করা হতে থাতক। আর
োতদরতক িমো, ইো ও চাওোর শরি এগুতো োতদর মতধয
থাকার রভরত্ততেই মুকাল্লাে বা দারেত্ব-কেণবযশীে বানাতনা হতেতে।
আর এর উপর রভরত্ত কতরই োতদরতক সওোব বা আয্াব কদো
হতব। আল্লাহ োতদর িমোর বাইতর োতদর উপর ককাতনা
দারেত্ব-কেণবয চারপতে কদন রন। আল্লাহ ো‘আো কুরআন ও সু ন্নাহ
োতদর জনয (িমো, ইো ও চাওো) এগুতো সাবযস্ত কতরতে।
েতব োরা শুধু এমন সব কাতজর িমোই রাতখ য্া করার িমো
আল্লাহ োতদর রদতেতেন। োরা এমন রকেু ই চাইতে পাতর য্া
আল্লাহ োতদর জনয চান না এবাং োরা এমন ককাতনা কাজই
করতে পাতর য্া আল্লাহ োতদর করার িমো রদতবন। কয্মনরি
ইতোপূ তবণ আল্লাহর বযাপক ইো, চাওো ও সৃ রষ্ট করার
প্রমার্সমূ তহ অরেবারহে হতেতে। কয্ভাতব োরা োতদর রনতজতদর
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সৃ রষ্ট করতে পাতর রন, কেমরনভাতব োরা োতদর কমণতকও সৃ রষ্ট
কতর রন। সু েরাাং োতদর িমো, োতদর ইো, চাওো ও কমণ
সবই আল্লাহর িমো, ইো, চাওো ও কতমণর অনু েে। কারর্,
আল্লাহ ো‘আো কয্মন োতদর স্রষ্টা, কেমরন োতদর িমো, ইো,
চাওো ও কতমণরও স্রষ্টা। েতব বান্দার ইো, চাওো, িমো ও
কমণই আল্লাহর ইো, চাওো, িমো ও কমণ নে; কয্মরনভাতব
োতদর সত্তা ও আল্লাহর সত্তা এক নে। আল্লাহ ো‘আো এ কথতক
সম্পূ র্ণ মুি ও সু উ্। বরাং োতদর কমণ আল্লাহর সৃ ষ্ট, য্া বাস্ততবই
োতদর দ্বারা সাংঘরিে, োতদর জনয উপয্ু ি এবাং োতদর রদতক
সম্পকণয্ুি। এগুতো প্রকৃে অতথণই আল্লাহর দ্বারা সাংঘরিে, োঁর
জনয উপয্ু ি ও োঁর রদতক সম্পকণকৃে কমণকাতণ্ডর প্ররেরক্রো বা
েোেে। সু েরাাং সরেযকার অতথণই আল্লাহ ো‘আো হতেন কেণা,
আর বান্দা সরেযকার অতথণই কেণার রক্রো দ্বারা প্রভারবে।
অনু রূপভাতব আল্লাহ ো‘আো সরেযকার অতথণই কহদাোেদাো,
আর বান্দা সরেযকার অতথণই কহদাোে গ্রহর্কারী। এ কারতর্ই
উভে কমণতক, য্ার দ্বারা কয্রি সাংঘরিে হে, োর প্ররে কসরিতক
সম্পৃ ি কতর আল্লাহ বতেন,
َ َّ ه
]٣٢ :ٱّلل ف هه َو ٱل همه َتد﴾ [االرساء
﴿ َو َمن َيهد
“য্াতক আল্লাহ কহদাতেে কতরন কস-ই কহদাতেে প্রাপ্ত হে”। [সূ রা
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আে-ইসরা, আোে: ৯৭] এখাতন কহদাোতের সম্পকণ আল্লাহর
রদতক করা বাস্তব, আর কহদাতেে োতভর সম্পকণ বান্দার রদতক
করাও বাস্তব। সু েরাাং কয্মরনভাতব রয্রন কহদাোে-দাো রেরনই
কহদাোে গ্রহর্কারী নে, কেমরনভাতব কয্িা কহদাোে কসিাই
কহদাোে-গ্রহর্ নে। একইভাতব আল্লাহ য্াতক ইো োতক
বাস্ততবই পথভ্রষ্ট কতরন, আর ঐ বান্দা রনতজও বাস্ততব পথভ্রষ্ট।
বান্দাতদর রবষতে আল্লাহর য্াবেীে কমণসমূ হ এই একই পয্ণাতের।
কয্ বযরি কমণ ও কমণ সারধে হওো উভেরিতক বান্দার রদতক
সম্পৃ ি করতব কস অবশযই কুেরর করে, আর কয্ উভেরিতকই
আল্লাহর রদতক সতবাধন করে, কসও কুেরর করে। পিান্ততর কয্
বযরি কমণতক সরেযকারভাতব আল্লাহর রদতক এবাং রক্রোরি সারধে
হওো সরেযকার অতথণ বান্দার রদতক সম্পরকণে করে কস সরেযকার
অতথণই মুরমন।
য্ারা এ কথা বতেন, ‘আল্লাহর রক এ িমো কনই কয্ রেরন োর
সমস্ত বান্দাতদরতক মুরমন, অনু েে ও কহদাতেেপ্রাপ্ত বারনতে
কেেতবন’ োতদর কথার উত্তর
প্রশ্ন: য্ারা বতে, ‘আল্লাহর রক এ িমো কনই কয্ রেরন োর সকে
বান্দাতদরতক মুরমন, অনু েে ও কহদাতেে-প্রাপ্ত বারনতে কেেতবন,
য্খন রেরন শরী‘আেেেভাতব কসিা ভাতোওবাতসন’? োতদর
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কথার উত্তর কী?
উত্তর: অবশযই হযাঁ, রেরন এ কাতজর উপর পুতরাপুরর সিম।
কয্মন, আল্লাহ ো‘আো বতেন,
ٗ َ َ َ َ َّ ه َ َ َ ه ه
ٗ
]٣٨ :ۡل َعلكم أ َّمة َوَٰح َدةَۚ﴾ [انلحل
﴿ولو شاء ٱّلل
“য্রদ আল্লাহ চাইতেন, োহতে কোমাতদর সকেতক এক জারেতে
পররর্ে করতেন”। [সূ রা নাহাে, আোে: ৯৩] আল্লাহ ো‘আো
আরও বতেন,
َ ُّ َ َ َ َ َ
ً ٓأَلم َن َمن ف ٱۡلَۡرض هَكُّ ههم ََج
َ ك
]٣٣ : ﴾ [يونس٩٩ يعا ا
﴿ ولو شاء رب
“আর য্রদ কোমার রব চাইতেন, েতব য্মীতনর সকতেই ঈমান
আনে।” [সূ রা ইউনু স, আোে: ৯৯] ইেযারদ আোেসমূ হ।
রকন্তু ো না কতর রেরন োতদর সাতথ কয্ কমণরি কতর থাতকন
(অথণাৎ সকেতক কহদাোে না কতর কাউতক কহদাোে কদন আর
কাউতক কদন না) ো মূ েে োঁর রহকমে বা প্রজ্ঞার দাবীর
রভরত্ততেই, োঁর রবুরবেযে, উেু রহেযাে, নাম ও গুর্সমূ তহর চারহদা
কমাোতবকই (রেরন ো কতর থাতকন)। সু েরাাং কয্ বযরি বেে,
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আল্লাহর বান্দারা ককন, অনু েে ও অবাধয উভেরি হে, োর এ
কথা এমন কয্মন ককউ বেে, ককন  الضار انلافعবা “উপকারকারীঅপকারকারী” আল্লাহর নাম হতো? ককন  املعطي املانعবা দানকারীরনতষধকারী আল্লাহর নাম হতো, ককন  اخلافض الرافعবা নীচুকারীঊঁচুকারী আল্লাহর নাম হতো, ককন  املنعم املنقتمকনোমেদাোপ্ররেতশাধগ্রহর্কারী আল্লাহর নাম হতো? ইেযারদ। কারর্, আল্লাহর
কমণসমূ হ োঁর নামসমূ তহর দাবী ও োঁর রসোে বা গুর্সমূ তহর
প্রভাতবই হতে থাতক। সু েরাাং য্ারা আল্লাহর কমণ সম্পতকণ প্রশ্ন
েুতে োরা আল্লাহর নাম ও গুর্াগুর্ বরাং আল্লাহর উেু রহেযাে ও
রবুরবেযাে েথা োর মা‘বুদ প্রভুতত্বর উপরই প্রশ্ন েুেে। অথচ
আল্লাহ ো‘আো বতেনَ ه
َ َ ه َه
َ
ه ه
َّ
َ ﴿ فَ هسب
سل ع َّما َيف َعل َوهم
 ّل ي٢٢ حَٰ َن ٱّلل َرب ٱل َعرش ع َّما يَصفون
َ ه َه
]٧٨ ،٧٧ : ﴾ [االنبياء٢٣ سلون
ي
“সু েরাাং োরা য্া বতে আরতশর রব আল্লাহ ো কথতক কেই না
পরবত্র! রেরন য্া কতরন কস বযাপাতর োতক প্রশ্ন করা য্াতব না;
বরাং োতদরতকই প্রশ্ন করা হতব।” [সূ রা আরবো, আোে: ২২,
২৩]
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দ্বীতনর মতধয োকদীতরর উপর ঈমান আনার গুরুত্ব ও ময্ণাদা
প্রশ্ন: দ্বীতনর মতধয োকদীতরর উপর ঈমান আনার গুরুত্ব ও ময্ণাদা
কী?
উত্তর: োকদীতরর উপর ঈমান আনা োওহীতদর রনেম-নীরে বা
শৃ ঙ্খো। অনু রূপভাতব মানু ষতক ভাতোর রদতক রনতে য্াওোর এবাং
খারাপ কথতক রবরে রাখার য্াবেীে উপাে-উপকরর্ অবেবন করা
শরী‘আতের রনেম-নীরে বা শৃ ঙ্খো। দ্বীতনর রবধান কখতনাই
সশৃ ঙ্খে থাকতব না এবাং সু স্থভাতব পররচারেে হতব না য্েির্ না
োকদীতরর উপর ঈমান আনা হে এবাং শরী‘আেতক না মানা
হে। আর এ কারতর্ই174 রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
োকদীতরর উপর ঈমান আনার গুরুত্ব কদোর পর, কয্ বযরি
বতেরেে, আমরা রক োহতে আমাতদর োকদীতরর কেখার উপর
রনভণর কতর বতস থাকব না? এবাং আমে করা কেতড় কদব না?
েখন রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেরেতেন,

174

অথণাৎ োকদীর শরী‘আতের রনেম-নীরে রেক রাখার অপররহায্ণ অগ, এ

রবষেরিতক প্ররেরিে করার জনয রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
োকদীতরর উপর ঈমাতনর সাতথ শরী‘আতের উপর আমে কতর য্াওোর
রনতদণশ রদতেন। [সম্পাদক]
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»«اعملوا فلك ميرس ملا خلق هل
“না ‘কোমরা কাজ চারেতে য্াও, কোমাতদর প্রতেযকতক কয্ কাতজর
জনয সৃ রষ্ট করা হতেতে, ো সহজ করা হতেতে’।”
সু েরাাং কয্ বযরি এ ধারর্া কতর োকদীর অস্বীকার কতর কয্,
োকদীর শরীেতের পররপন্থী, কস আল্লাহতক োঁর জ্ঞান ও শরি
কথতক রবমুি করে। অপররদতক কস বান্দাতদরতক োতদর কতমণ
স্বোংসম্পূ র্ণ ও স্রষ্টা বারনতে রদে। েতে কস আল্লাহর সাতথ
বান্দাতকও একজন স্রষ্টা সাবযস্ত করে। শুধু োই নে, সমগ্র সৃ রষ্টই
স্রষ্টাে পররর্ে হতে কেে।
আর কয্ বযরি োকদীরতক স্বীকার করা সতত্ত্বও এিাতক
শরী‘আতের রবরুতদ্ধ রবপি রহতসতব য্ু তদ্ধ দাঁড় কররতে রদে এবাং
আল্লাহ কেৃণক প্রদত্ত বান্দার িমো ও ইো শরিতক অস্বীকার
করে, কয্ প্রদত্ত িমো ও ইো শরি থাকার উপর রভরত্ত কতরই
আল্লাহ ো‘আো বান্দাতক শরী‘আতের মুকাল্লাে বা দারেত্ব ও
কেণবযশীে বারনতেতে। কয্ বান্দার আল্লাহ প্রদত্ত ইো ও িমোতক
অস্বীকার করে এ ধারর্ার বশবেণী হতে কয্, আল্লাহ ো‘আো োঁর
বান্দাতদরতক অন্ধতক কুরআতন নু কো োোতনা দারেত্ব কদোর মে
এমন কতমণর দারেত্ব রদতেতেন য্া োতদর সাতধযর মতধয কনই, কস
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আল্লাহতক য্ু েুতমর রদতক সম্পরকণে করে। এ রবষতে োতদর
ইমাম হে, অরভশপ্ত শেোন। কারর্, কস বতে,
ََ َ َ َ َ َ
َ َّ
َ َ َٰ َ
َ ك ٱل همس َتق
]٥٥ : ﴾ [االعراف١٦ يم
﴿قال فب َما أغ َويتن ۡلق هع َدن ل ههم صرط
“কস বেে, ‘আপরন কয্ আমাতক পথভ্রষ্ট করতেন175, কস কারতর্
অবশযই অবশযই আরম আপনার সরে পতথ মানু তষর জনয বতস
থাকব।” [সূ রা আে-আ‘রাে, আোে: ১৬]
আর সরেযকার মুরমন য্ারা োরা োকদীতরর ভাতো ও মতন্দর
উপর রবশ্বাস কতর এবাং এ কথা রবশ্বাস কতর কয্, সব রকেু র স্রষ্টা
আল্লাহ ো‘আো। আর োরা শরী‘আতের আতদশ রনতষতধর
অনু বরেণো কতর। োরা কোপতন ও প্রকাতশয শরী‘আতের রবরধরবধানতক োতদর েেসাোকারী রহতসতব মাতন। আরও রবশ্বাস কতর
175

এভাতব শেোন আল্লাহর প্ররে পথভ্রষ্ট করার কদাষ চাপাতে কচষ্টা কতর

আল্লাহর প্ররে য্ু েুম সম্পৃ ি করে। অনু রূপভাতব য্ারা মতন কতর কয্, োকদীর
রনধণাররে হতেও বান্দার ককাতনা িমো কনই, য্া কতর সব আল্লাহই কতর, কস
রহতসতব বান্দা য্রদ ককাতনা গুনাহ বা অপরাধ কতর েতব কসিাও আল্লাহই
কররতেতেন, োতদর মতে শরী‘আতের রনতদণশ পােতনর িমো বান্দার কনই।
সু েরাাং শরী‘আে রনতদণশ পােতনর রনতদণশ কদো য্ু েুতমর পয্ণাতে, ‘নাউয্ু
রবল্লাহ’। এভাতব োরা আল্লাহতক য্ু েুতমর সাতথ সম্পৃ ি করে [সম্পাদক]
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কয্, কহদাতেে ও কোমরাহী আল্লাহর হাতে, আল্লাহ য্াতক চান
োতক স্বীে অনু গ্রতহ কহদাোে কদন, আর োঁর ইনসাতের রভরত্ততে
য্াতক চান রেরন কোমরাহ কতরন। আর ককাথাে ইনসাে ও
ককাথাে দো করতে হতব এ রবষতে আল্লাহ সবণজ্ঞ। আল্লাহ
ো‘আো বতেন,
َ َّ َ َّ
َ ك هه َو أَعلَ هم ب َمن َض َّل َعن َسبيلهۦ َو هه َو أَعلَ هم بٱل همه َتد
﴾ ٧ ين
﴿إن رب
]٢ :[القلم
“রনশ্চে কোমার রবই সমযক পররজ্ঞাে োতদর বযাপাতর য্ারা োর
পথ কথতক রবচুযে হতেতে, আর রেরন রহদাোে প্রাপ্ততদর সম্পতকণও
সমযক জ্ঞাে।” [সূ রা কেম, আোে: ৭] এ রবষতে আল্লাহ রাব্বু ে
আোমীতনর জনয রবতশষ রহকমে ও অকািয য্ু রি-প্রমার্ রতেতে।
আর োকদীতরর উপর রভরত্ত কতরই শরী‘আতের আনু েেয করা ও
না করার উপর সওোব ও শারস্ত আপরেে হতে থাতক। েতব োরা
য্খন ককাতনা রবপতদ পরেে হে, েখন োকদীতরর কারতর্ হতেতে
এ কথা বতে থাতক। োরপর য্খন ককাতনা ভাতো কতমণর োওেীক
বা কসৌভােয োতদর হে, েখন োরা কস সেযরিতক উপয্ু ি সত্ত্বা
(আল্লাহ ো‘আো) এর রদতক সম্পকণয্ুি কতর। েখন োরা বেতব,
ٱۡلم هد َّّلل َّٱَّلي َه َدى َٰ َنا ل َهَٰ َذا َو َما هك َّنا نلَه َتد َي لَو َّل أَن َه َدى َٰ َنا َّ ه
َ ﴿
﴾ ٤٣ ٱّلل
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]٠٨ :[االعراف
“সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহর, রয্রন এর জনয আমাতদরতক রহদাোে
রদতেতেন। আর আমরা রহদাোে পাওোর রেোম না, য্রদ না
আল্লাহ আমাতদরতক রহদাোে রদতেন।” [সূ রা আরাে, আোে:
৪৩] োরা ককাতনা োতজর দু ষ্কৃরেকারীর মে176 এ কথা বেতব না,
﴿إ َّن َما أهوت ه
َٰ َ َ يت ههۥ
]٠٣ : ﴾ [الزمر٤٩ َع علِۢمۚا
“জ্ঞাতনর কারতর্ই ককবে আমাতক ো কদো হতেতে”। [সূ রা য্ু মার,
আোে: ৪৯]
আর সরেযকাতরর ঈমানদারের্ য্খন ককাতনা অনযাে কাজ কতর
বতস েখন োরা বতে, কয্মন আরদ রপো-মাো (আদম ও হাওো)
বতেরেতেন,
َ َ َ ه
َ َّ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ه
َ خَِٰس
﴾ ٢٣ ين
﴿ َر َّب َنا ظلم َنا أنف َس َنا ِإَون لم تغفر نلا وترۡحنا نلكونن من ٱل
]٧٨ :[االعراف
176

কস হতে কারূন; কারর্ কস আল্লাহর কনোমেতক রনতজর রদতক সম্পকণয্ুি

কতরতে। োর জনয উরচে রেে প্রকৃে কনোমেদাো আল্লাহর রদতক এর সম্পকণ
তেরী করা, কয্মনরি পূ তবণাি আোতে ঈমানদাররা কতররেে। [সম্পাদক]
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“কহ আমাতদর রব, আমরা রনজতদর উপর য্ু লম কতররে। আর
য্রদ আপরন আমাতদরতক িমা না কতরন এবাং আমাতদরতক রহম
না কতরন েতব অবশযই আমরা িরেগ্রস্ততদর অন্তভুণি হব”। [সূ রা
আ‘রাে, আোে: ২৩] োরা শেোতনর কথার মে কথা বতে না,
َ َ
]٨٣ :﴿ َرب ب َما أغ َويتن﴾ [احلجر
“‘কহ আমার রব, কয্তহেু আপরন আমাতক পথভ্রষ্ট কতরতেন।”
[সূ রা রহজর, আোে: ২৯] আর য্খন োতদর ককাতনা রবপদ হে,
েখন োরা বতে,
َ َّ َّ َّ
َ
]٥٦٥ : ﴾ [ابلقرة١٥٦ ﴿إنا ّلل ِإَونا إِله َرَٰج هعون
“আমরা আল্লাহর জনয এবাং আমরা আল্লাহর রদতকই রেতর য্াব।”
[সূ রা বাকারাহ, আোে: ১৫৬] োরা ো বতে না য্া কাতেররা
বতে,
َ
ََ
َ َ ه ه ٗ َّ َ ه
ه
َ َ ﴿ َوقَالهوا ۡلخ َوَٰنهم إ َذا
ندنا َما َماتوا
ض هبوا ف ٱۡلۡرض أو َكنوا غزى لو َكنوا ع
َ َٰ َ َ َ ه ه َ َ َ َّ ه
يته َو َّ ه
ٱّلل يهحۦ َو هيم ه
ِس ٗة ف قهلهوبهم َو َّ ه
َ ك َح
ٱّلل ب َما
وما قتلوا ِلجعل ٱّلل ذل
ه
َ َ ه
]٥٦٥ : ﴾ [ال عمران١٥٦ تع َملون بَصي
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“আর োতদর ভাইতদরতক বতেতে– য্খন োরা য্মীতন সেতর কবর
হতেরেে অথবা োরা রেে কয্াদ্ধা (অেিঃপর রনহে হতেরেে) –
‘য্রদ োরা আমাতদর কাতে থাকে, েতব োরা মারা কয্ে না এবাং
োতদরতক হেযা করা হে না’। য্াতে আল্লাহ ো োতদর অন্ততর
আতিতপ পররর্ে কতরন এবাং আল্লাহ জীবন দান কতরন ও মৃেুয
কদন। আর কোমরা য্া কর আল্লাহ কস রবষতে সমযক দ্রষ্টা।” [সূ রা
আতে ইমরান, আোে: ১৫৬]
ঈমাতনর শাখাসমূ হ
প্রশ্ন: ঈমাতনর শাখা কেরি?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ
َّ َ ه َ ُّ ه ه َ ه
َّ كم ق َب َل ٱل َمّشق َوٱل َمغرب َو َلَٰك َّن ٱل
ب َمن
﴿۞لي َس ٱلب أن تولوا وجوه
َ َ َ َ َّ َ
َ َٰٓ َ َ َ
َ
َّ
َٰ َ َ ات ٱل َم َال
َع هحبهۦ
لئكة َوٱلكتَٰب وٱنلبيۧن وء
َء َام َن بٱّلل َوٱِلَوم ٱٓأۡلخر وٱلم
َ َي َوّف ٱلرقَاب َوأَق
َ ٱلسائل
َ سك
َّ ٱلسبيل َو
َّ ي َوٱب َن
َٰ َ م َوٱل َم
َٰ َ َذوي ٱل هقر
َٰ َ َٰب َوٱِلَ َت
ام
َ َّ َ َ َ َ َٰ َ َّ
َ ه
َّ َ َ َ َٰ َ ه
َ ٱلصَٰب
ين ف ٱۡلَأ َساء
ٱلزك َٰوةَ َوٱل هموفون ب َعهدهم إذا عهدوا و
ٱلصلوة وءات
ه
ه
َّ
َ
َ
ه
َ ه
َ ه
َ َٰٓ
َ َ َّ َّ َ
َ ك ٱَّل
﴾ ١٧٧ ين َص َدقوا َوأو َٰٓلئك ه هم ٱل هم َّتقون
س أولئ
وٱلضاء وحي ٱۡلَأ ى
]٥٢٢ :[ابلقرة
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“ভাতো কাজ এিা নে কয্, কোমরা কোমাতদর কচহারা পূ বণ ও
পরশ্চম রদতক রেরাতব; বরাং ভাতো কাজ হে কয্ ঈমান আতন
আল্লাহ, কশষ রদবস, কেতরশোের্, রকোব ও নবীেতর্র প্ররে
এবাং কয্ সম্পদ প্রদান কতর োর প্ররে আসরি সতত্ত্বও
রনকিাত্মীেের্তক, ইোেীম, অসহাে, মুসারের ও প্রাথণনাকারীতক
এবাং বরন্দমুরিতে এবাং কয্ সাোে কাতেম কতর, য্াকাে কদে
এবাং য্ারা অগীকার কতর ো পূ র্ণ কতর, য্ারা তধয্ণধারর্ কতর কষ্ট
ও দু দণশাে ও য্ু তদ্ধর সমতে। োরাই সেযবাদী এবাং োরাই
মুত্তাকী।” [সূ রা বাকারাহ, আোে: ১৭৭]
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
"بضع وسبعون شعبة فأعالها قول ال هلإ: « اإليمان بضع وستون " ويف رواية
» إال اهلل وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإليمان
“ঈমান ষাি ও েতোরধক। অপর এক বর্ণনাে, ঈমাতনর শাখা
সত্তররি বা োর কবরশ। সতবণা্ শাখা হে, ো ইোহা ইল্লাল্লাহ
বো। আর এর সবণরনম্ন হে, রাস্তা কথতক কষ্টদােক বস্তু সরাতনা,
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আর েজ্জা ঈমাতনর একরি শাখা ।
ঈমাতনর শাখা রবষতে আতেমতদর বযাখযা
প্রশ্ন: ঈমাতনর শাখা রবষতে আতেমতদর বযাখযা কী?
উত্তর: হারদতসর বযাখযাদানকারী অতনতকই এ রবষতে অতনক
রকোব রেতখতেন এবাং োরা ঈমাতনর শাখাসমূ হ ের্না কতর
রনধণারর্ কতরতেন। োরা এ রবষতে খুব ভাতো কখদমে কতরতেন
এবাং মানু তষর উপকাতরর জনয কচষ্টা কতরতেন। রকন্তু ঈমাতনর
শাখাসমূ তহর ের্না জানা ঈমাতনর জনয শেণ নে। বরাং এ গুতোর
প্ররে সামরগ্রক ঈমান আনাই য্তথষ্ট। এগুতো কুরআন ও সু ন্নাহর
বাইতর য্াতব না। সু েরাাং একজন বান্দার করর্ীে হে, কুরআন ও
সু ন্নাহর আতদশ পােন করতব এবাং রনতষধ হতে রবরে থাকতব।
আর সাংবাদসমূ হতক রবশ্বাস করতব। েতব এিা সেয কয্, ঈমাতনর
শাখাসমূ হ পূ র্ণো কপতেতে। রকন্তু য্ারা ঈমাতনর এ শাখাসমূ হ ের্না
কতরতে কসগুতো সম্পতকণ বাস্তব সেয এই কয্, এগুতো ঈমাতনর
রবরভন্ন রবষোরদ। রকন্তু এ সকে কেখকতদর ের্নাকৃে রবষোরদই
(পূ তবণাতল্লরখে) এ হাদীস দ্বারা রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম উতেশয রনতেরেতেন কসিা অকািযভাতব বোর জনয
কুরআন বা হাদীস কথতক প্রমার্ থাকতে হতব।
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বু খারী, হাদীস নাং ৯ ; মুসরেম, হাদীস নাং ৩৫।
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আতেমের্ ঈমাতনর শাখা সম্পতকণ কয্ সাংখযা ের্না কতরতেন োর
সার সাংতিপ
প্রশ্ন: আতেমের্ ঈমাতনর শাখা রহতসতব কয্গুতো রনধণারর্ কতরতেন
োর সারসাংতিপ রক উতল্লখ কর?
উত্তর: আল্লামা ইবতন রহব্বান রহ. এ রবষতের উপর কয্ আতোচনা
কতরন, হাতেয্ ইবতন হাজার রহ. েেহুে বারীতে ো
সাংরিপ্তাকাতর েুতে ধতরন। রেরন বতেন, এ শাখাগুতো অন্ততরর
আমে, মুতখর আমে ও কদতহর আমতের মতধয রবস্তৃে।
অন্ততরর আমে হে, রবশ্বাস ও রনেে। এর সাংখযা চরব্বশরি।
আল্লাহর প্ররে ঈমান আনা। এর অন্তভুণি রবষেসমূ হ হতো,
আল্লাহর সত্তা, গুর্াগুন ও োওহীতদর প্ররে ঈমান আনা। আল্লাহ
ো‘আো বতেন,
َّ ﴿ لَي َس َكمثلهۦ ََشء َو هه َو
يع ٱۡلَص ه
ٱلسم ه
]٥٥ : ﴾ [الشورى١١ ي
“োর মে রকেু কনই রেরন সবণতশ্রাো ও সবণদ্রষ্টা” [সূ রা শূ রা,
আোে: ১১] আরও ঈমান আনা, আল্লাহ োড়া য্ে রকেু আতে সব
রকেু নশ্বর বা পরবেণীতে এতসতে। আরও ঈমান আনা আল্লাহর
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কেতরশোতদর প্ররে, নবী-রাসূ ে, রকোবসমূ হ, োকদীতরর ভাতো
রকাংবা মন্দ এবাং কশষ রদবতসর উপর ঈমান আনা। এর আওোে
আরও রতেতে, কবর, হাশর, নশর, রহসাব, মীয্ান, পুে-রসরাে,
জান্নাে, জাহান্নাম। আর আল্লাহর মহব্বে, আল্লাহর জনয
ভাতোবাসা ও আল্লাহর জনয দু শমরন করা, আল্লাহর নবীর মহব্বে
এবাং োর ইজ্জে-সম্মান করা, এর সাতথ আরও সম্পৃ ি হতব
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাতমর উপর দরূদ পড়া ও
োর সু ন্নাতের অনু সরর্ করা। অনু রূপভাতব ইখোস বা রনিা, আর
এর অন্তভুণি হে ররো বা প্রদশণতনো ও মুনাতেকী কেতড় কদো।
আরও রতেতে োওবা করা, ভে করা, আশা করা, শুকর করা,
ওোদা পূ র্ণ করা, তধয্ণ ধারর্, আল্লাহর োেসাোর উপর সন্তুষ্ট
থাকা, আল্লাহর উপর ভরসা করা, দো করা, রবনেী হওো, আর
এর অন্তভুণি হে, বড়তদর সম্মান করা, কোিতদর দো করা,
অহাংকার োড়া, আত্ম-েরীমা পররহার করা, রহাংসা কেতড় কদো,
রবতদ্বষ মুি থাকা, কক্রাধ বা রাে কথতক কবঁতচ থাকা।
আর মুতখর আমেসমূ হ সােরি চররত্রতক অন্তভুণি কতর। মুতখ
োওহীদতক উ্ারর্ করা, কুরআন রেোওোে করা, ইেম রশিা
করা এবাং রশিা কদো, দু ’আ করা, রয্রকর করা, আর এর
অন্তভুণি হতে, ইতস্তেোর করা এবাং বাতজ-অিীে কথা কথতক
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রবরে রাখা।
আর তদরহক কমণসমূ হ হে, আিরত্রশরি চররত্র। োর মতধয রকেু
আতে বযরি-সত্তার সাতথ সম্পৃ ি। আর এ গুতো হে, পতনররি।
ইরন্দ্রেগ্রাহযভাতব রকাংবা রবধাতনর রদক কথতক পরবত্রো অজণন করা,
য্ার আওোভুি হতে, মানু ষতক খানা খাওোতনা, কমহমাতনর
কমহমানদারর করা। অনু রূপভাতব নেে ও েরয্ করাজা রাখা,
এ‘কেকাে করা, কদর রাতের অনু সন্ধান করা, হজ করা, ওমরা
করা, োওোে করা, অমুসরেম কদশ হতে দ্বীন সাংরিতর্র স্বাতথণ
ো রনতে পারেতে আসা, য্ার আওোে রতেতে রশকণ ও কুেরর কদশ
কথতক রহজরে করা। মান্নে পূ র্ণ করা, কসমসমূ হ পূ র্ণ করতে
কচষ্টা করা, কােোরা আদাে করা। তদরহক কমণসমূ তহর রকেু আতে
অতনযর সাতথ সম্পৃ ি। আর কসগুতো হে, েেরি চররত্র। রববাতহর
মাধযতম পরবত্র থাকা, পররবার পররজতনর হক আদাে করা, মাোরপোর সাতথ ভাতো বযবহার করা। য্ার আওোভুি হতে, রপোমাোর অবাধযো কথতক কবঁতচ থাকা। অনু রূপভাতব বা্াতদর রশিা
কদো, আত্মীেোর সম্পকণ বজাে রাখা, কনেৃতত্বর আনু েেয করা,
অধীনস্থতদর সাতথ দো পরবশ হওো। তদরহক কমণসমূ তহর রকেু
আতে জনসাধারতর্র সাতথ সম্পৃ ি। আর কসগুতো হে, সতেররি
চররত্র।

ইনসাতের

সাতথ

রবচার
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কাজ

পররচােনা

করা,

জামা‘আতের অনু সরর্ করা, দারেত্বশীেতদর আনু েেয করা,
মানু তষর মাতঝ রববাদ মীমাাংসা করা। এর আওোভুি হতে
খাতরজী ও সীমােঙ্ঘনকারীতদর সাতথ য্ু দ্ধ করা। অনু রূপভাতব
আরও রতেতে সৎ কাতজ সাহায্য করা, ভাতো কাতজর আতদশ ও
অসৎ কাজ হতে রনতষধ করা, হদ কাতেম করা, রজহাদ করা,
ইসোমী রাতষ্ট্রর সীমানা পাহারা কদো, আমানে আদাে করা।
েন্মতধয রতেতে এক পঞ্চমাাংশ আদাে করা, ঋর্ কদো ও পররতশাধ
করা, প্ররেতবশীতদর সম্মান করা, সু ন্দর আচরর্ ও সৎ বযবহার
করা। এর আওোে আরও রতেতে হাোে মাে উপাজণন করা ও
হক পতথ বযে করা। এর আওোে রতেতে অপচে করা কথতক
রবরে থাকা, সাোতমর উত্তর কদো, হাঁরচর জবাব কদো, মানু ষ
কথতক িরে প্ররেহে করা, অনথণক কাজ হতে রবরে থাকা, রাস্তা
কথতক কষ্টদােক বস্তু দূ র করা। এখাতন উনসত্তররি চররত্র উতল্লখ
করা হে। আর য্রদ আমরা আোদা আোদা উতল্লখ করর একরিতক
আতরকরির সাতথ না রমোই েতব এর সাংখযা হতব, সাোত্তররি।
আল্লাহই ভাতো জাতনন।
কুরআন হারদস কথতক ইহসাতনর প্রমার্
প্রশ্ন: কুরআন ও সু ন্নাহ হতে ইহসাতনর প্রমার্ কী?
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উত্তর: ইহসাতনর দেীে অসাংখয। কয্মন আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ ب ٱل همحسن
ُّ ٱّلل هُي
َ َّ ﴿ َوأَحس هن اوا إ َّن
]٥٣٦ : ﴾ [ابلقرة١٩٥ ي
“আর সু কমণ কর। রনশ্চে আল্লাহ সু কমণশীেতদরতক ভােবাতসন।”
[সূ রা বাকারাহ, আোে: ১৯৫] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
ُّ َّ َّ َ َ َ َّ َ َّ َ َّ َّ َ ه
َ
]٥٧٣ : ﴾ [انلحل١٢٨ ين هم ُمس هنون
﴿ إن ٱّلل مع ٱَّلين ٱتقوا وٱَّل
“রনশ্চে আল্লাহ ো‘আো মুত্তাকীতদর সাতথ এবাং মুহসীনতদর
সাতথ।” [সূ রা নাহাে, আোে: ১২৮] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َّ ه ه
ََ
َ َ َ
َ ﴿
َٰ َ ك بٱل هعر َوة ٱل هوث
﴾قى
۞و َمن يهسلم َوج َه ههۥ إل ٱّلل َوه َو ُمسن فقد ٱستمس
]٧٧ :[لقمان

“আর কয্ বযরি একরনি ও রবশুদ্ধরচতত্ত আল্লাহর কাতে রনজতক
সমপণর্ কতর, কস কো শি ররশ আঁকতড় ধতর।” [সূ রা কোকমান,
আোে: ২২] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َّ
َ
ين أح َس هنوا ه
َٰ َ ٱۡلس
]٧٥ : ﴾ [يونس٢٦ ن َوز َيادة
﴿ ۞لَّل
“য্ারা ভাতো কাজ কতর োতদর জনয রতেতে শুভ পররর্াম
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(জান্নাে) এবাং আরও কবরশ”। [সূ রা ইউনু স, আোে: ২৬] আল্লাহ
ো‘আো আরও বতেন,
َّ
َٰ َ سن إّل ٱۡلح
َٰ َ ﴿ َهل َج َزا هء ٱۡلح
]٥٤ : ﴾ [الرمحن٦٠ س هن
“ইহসাতনর রবরনমে ইহসান োড়া আর রক হতে পাতর?” [সূ রা
রহমান, আোে: ৬০]
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « إن اهلل كتب اإلحسان ىلع لك يشء
“আল্লাহ ো‘আো প্ররেরি বস্তুর উপর ইহসান করাতক েরয্
কতরতেন।178”
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» « نعما للعبد أن يتوىف حيسن عبادة اهلل وصحابة سيده نعما هل
“একজন বান্দার জনয আল্লাহ ো‘আোর সু ন্দর ইবাদতের সাতথ
মৃেুয বরর্ করা কে না ভাে! অনু রূপভাতব োর সরদাতরর সাতথ
178

মুসরেম, হাদীস নাং ১৯৫৫।
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179

থাকা োর জনয কেই না উত্তম! ”
ইবাদতের মতধয ইহসান
প্রশ্ন: ইবাদতে ইহসান কী?
উত্তর:

রাসূ েুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আোইরহ

ওোসাল্লাম

হারদতস

রজবরাইতে য্খন রজবরীে আোইরহসসাোম এ বতে প্রশ্ন কতরন,
আমাতক ইহসান সম্পতকণ খবর রদন, েখন রেরন এ বতে,
ইহসাতনর বযাখযা কদন কয্,
» فإن لم تكن تراه فإنه يراك، « أن تعبد اهلل كأنك تراه
“েুরম আল্লাহর ইবাদে এমনভাতব করতব কয্ন েুরম আল্লাহতক
কদখে। আর য্রদ েুরম োতক না কদখ োহতে মতন রাখতব রেরন
অবশযই কোমাতক কদখতেন।180”
হারদতস রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম সাংবাদ কদন কয্,
ইহসাতনর দু রি স্তর রতেতে। সতবণা্ স্তর হে, আল্লাহর ইবাদে

179

বু খারী, হাদীস নাং ২৫৪৯; মুসরেম, হাদীস নাং ১৬৬৭।

180

বু খারী, হাদীস নাং ৫০, ৪৭৭৭; মুসরেম, হাদীস নাং ৮।
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করা কয্ন েুরম আল্লাহতক কদখে। এরি হে, প্রেযি করার মাকাম।
অথণাৎ একজন কোক োর অন্তর দ্বারা প্রেযি করার দারবর
রভরত্ততে আমে করতব। বান্দার অন্তর ঈমাতনর কারতর্ আতোরকে
হতব, আল্লাহর মাতরোে োতভ োর কচাখ এমনভাতব খুেতব, োর
রনকি োেবী বস্তুসমূ হ দৃ শয বস্তুর মে হতে য্াতব। এতকই বো হে,
সরেযকার ইহসান।
রদ্বেীেে: কমারাকাবা েথা ‘সদাজাগ্রে’ থাকার স্থান। একজন বান্দা
এ অনু ভূরে রনতে আমে করতব কয্, আল্লাহ ো‘আো োতক প্রেযি
করতে, োর সম্পতকণ কস অবেে এবাং আল্লাহ ো‘আো োর
এতকবাতরই সরন্নকতি। য্খন ককান োর আমতের মতধয এ
রবষেরির অনু ভূরে জাগ্রে রাখতব এবাং এরই রভরত্ততে কস আমে
করতব, েখন কস অবশযই আল্লাহর জনয মুখরেস হতব। কারর্,
বান্দার অন্ততর এ ধরতনর অনু ভূরে োতক োর আমতের মতধয
োইরুল্লাহর রদতক মতনাতয্াে কদো ও আমে দ্বারা োইরুল্লাহতক
উতেশয করা হতে রবরে রাতখ। আর এ দু ’রি স্থাতনর মানু ষ
চিুষ্মান হওোর রদক কথতক রবরভন্ন পয্ণাতের হতে থাতক।
ঈমাতনর পররপন্থী রবষে
প্রশ্ন: ঈমাতনর পররপন্থী রবষে কী?
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উত্তর: ঈমাতনর রবপরীে হতো কুের। কুের হতে এমন একরি
কমৌে বস্তু, য্ার রতেতে অতনক শাখা, কয্মরনভাতব ঈমাতনর শাখা
প্রশাখা রতেতে। পূ তবণর আতোচনা হতে েুরম এ কথা কজতনে কয্,
ঈমান হে, এমন ঐকারন্তকভাতব কমতন কনোর রবশ্বাতসর নাম, য্া
আনু েেযতক বাধয কতর। আর কুের, োর মূ ে অথণ হতে,
অস্বীকার এবাং অবাধযো য্া অহাংকার, আল্লাহর নােরমারনতক
আবশযক কতর কোতে। য্াবেীে সৎকাজ-আনু েেয ঈমাতনর শাখা।
এ কারতর্ই কদখা য্াে, হারদস-কুরআতন অতনক আমেতক ঈমান
বতে নাম রাখা হতেতে। আর অসৎকাজ-আল্লাহর নােরমারন সব
কুেতরর শাখা-প্রশাখা। এ কারতর্ই অতনক গুনাহতক হারদস ও
কুরআতন কুের বতে নাম রাখা হতেতে। য্ার বর্ণনা অরচতরই
আসতে।
এ কথা জানার পর কোমাতক অবশযই মতন রাখতে হতব, কুের
দু ই প্রকার। একরি হে, বড় কুের য্া একজন মানু ষতক ঈমান
হতে পররপূ র্ণরূতপ কবর কতর কদে। এরি হে, রবশ্বাতসর কুের য্া
অন্ততরর কথা ও কাতজর পররপন্থী অথবা কয্ ককান একরির
পররপন্থী। অপররি হে, কোি কুের, এরি ঈমাতনর পররপূ র্ণোর
পররপন্থী, েতব আসে ঈমাতনর পররপন্থী নে। এতক বো হে,
আমেী কুের। এরি অন্ততরর কথা ও আমতের সাতথ সাাংঘরষণক
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নে, আর সাংঘষণ আবশযকও কতর না।
রবশ্বাসেে কুের ঈমাতনর সাতথ পররপূ র্ণ সাাংঘরষণক হওোর পদ্ধরে
প্রশ্ন: রবশ্বাসেে কুের ঈমাতনর সাতথ পররপূ র্ণ সাাংঘরষণক হওোর
পদ্ধরে কী? সাংতিতপ য্া বরর্ণে হতো োর রবস্তাররে রববরর্ রদন।
উত্তর: পূ তবণ আমরা আতোচনা কররে, ঈমান হে, কথা ও কাজ।
অন্ততরর কথা ও মুতখর কথা। অন্ততরর আমে ও মুখ এবাং অগপ্রেযতগর আমে। অন্ততরর কথার নাম রবশ্বাস। আর মুতখর কথার
নাম, ইসোতমর কাতেমা দ্বারা কথা বো। আর অন্ততরর আমে
হে, রনেে ও এখোস। আর অগ-প্রেযতগর আমে হে, রনতদণরশে
সকে কাতজর প্ররে আনু েেয করা। য্খন একজন বান্দা কথতক এ
গুতো সব অথণাৎ অন্ততরর কথা, আমে ও অগ-প্রেযতগর আমে
দূ র হতে য্াে, েখন োর ঈমানও সম্পূ র্ণরূতপ দূ র হতে য্াে। আর
য্খন অন্ততরর রবশ্বাস থাতক না, েখন অনযগুতো দ্বারা ককান োভ
হে না। কারর্, ঈমাতনর জনয অন্ততরর রবশ্বাস পূ বণ শেণ। অন্ততরর
রবশ্বাস োড়া ঈমান ককান উপকাতর আতস না। আর এরি হে, ঐ
বযরির নযাে কয্ আল্লাহর নাম ও রসোেসমূ হতক অস্বীকার করে
অথবা কস বযরির মে, কয্ আল্লাহ ো‘আো কয্ রবধান রনতে োর
নবী রাসূ েতদর দু রনোতে কপ্ররর্ কতরন এবাং কয্ রবধান রদতে রেরন
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োর রকোবসমূ হ নারয্ে কতরন ো অস্বীকার করে। আর
রবশ্বাতসর সাতথ য্রদ ককান মানু তষর অন্ততরর আমে না থাতক, োর
রবষতে আহতে সু ন্নাে ওোে জামা‘আে একমে কয্ োর অন্ততরর
আমে দূ র হওোর সাতথ োর ঈমানও দূ র হতে য্াতব। অন্ততরর
আমে অথণাৎ মহব্বে ও আনু েেযিা না থাকার কারতর্ োর
রবশ্বাস ককান কাতজ োেতব না। কয্মন, ইবরেস, কের‘আউন ও
োর সম্প্রদাতের কোতকরা, অনু রূপভাতব ইোহূ দী ও মুশররক য্ারা
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাতমর সেোর উপর রবশ্বাস
করে, এমনরক প্রকাতশয ও কোপতন ো স্বীকার করে এবাং বেে
কস রমথযাবাদী নে; েতব আমরা োর অনু করর্ করব না এবাং োর
প্ররে ঈমান আনব না।
বড় কুেতরর প্রকার য্া মানু ষতক দ্বীন কথতক কবর কতর কদে
প্রশ্ন: দ্বীন কথতক কবর কতর কদে এমন বড় কুের কে প্রকার?
উত্তর: পূ তবণর আতোচনা কথতক আমরা জানতে পারোম কয্, বড়
কুের চার প্রকার: অজ্ঞো-মূ খণো ও রমথযাতরাপ করার কারতর্
কুেরী, অস্বীকার করার কারতর্ কুেরী, অবাধযো ও অহাংকার
করার কারতর্ কুেরী, মুনাতেকীর কারতর্ কুেরী।
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অজ্ঞো-মূ খে
ণ া ও রমথযাতরাপ করার কুেরী
প্রশ্ন: অজ্ঞো-মূ খণো ও রমথযাতরাপ করার কুেরী কী?
উত্তর: এ প্রকাতরর কুের হে, প্রকাতশয ও কোপতন কুেরর করা।
কুরাইশ কোতত্রর অরধকাাংশ কাতেররা এবাং অরধকাাংশ পূ তবণকার
উম্মেরা এ প্রকাতরর কোকতদর অন্তভুণি। আল্লাহ ো‘আো য্াতদর
সম্পতকণ বতেন,
َ
َ َ َ
َّ َ َ َّ
َ َ
َ
: ﴾ [اغفر٧٠ ين كذبهوا بٱلكتَٰب َوب َما أر َسل َنا بهۦ هر هسل َنا ف َسوف َيعل همون
﴿ٱَّل
]٢٤
“য্ারা রকোব এবাং আমার রাসূ েের্তক য্া রদতে আরম কপ্ররর্
কতররে োতে রমথযাতরাপ কতর, অেএব োরা শীঘ্রই জানতে
পারতব।” [সূ রা োতের, আোে: ৭] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ ﴿ هخذ ٱل َعف َو َوأ همر بٱل هعرف َوأَعرض َعن ٱل
َ جَٰهل
]٥٣٣ : ﴾ [االعراف١٩٩ ي
“েুরম িমা প্রদশণন কর এবাং ভাতো কাতজর আতদশ দাও। আর
মূ খণতদর কথতক রবমুখ থাক।” [সূ রা আরাে, আোে: ১৯৯] আল্লাহ
ো‘আো বতেন,
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َ ه ه َّ َ ٗ َّ ه َ ه َ َٰ َ َ ه ه َ ه
﴿ َو َيو َم ََن ه ه
َٰٓ َّ  َح٨٣ ون
ّت
ّش من ك أمة فوجا ممن يكذب أَِبيتنا فهم يوزع
َ ً َ َّ َ ه ه َ ه
َ َ َ َ َ َ ه
ك َّذب هتم أَِب َيَّٰت َولَم هُت ه
٨٤ نتم تع َملون
يطوا ب َها علما أماذا ك
إذا جاءو قال أ
، ]٣٠ ،٣٨ :﴾ [انلمل
“আর স্মরর্ কর কসরদতনর কথা, কয্রদন প্রতেযক জারের মধয
কথতক য্ারা আমার আোেসমূ তহ রমথযাতরাপ করে োতদরতক আরম
দতে দতে সমতবে করব। অেিঃপর োতদরতক হাঁরকতে রনতে
য্াওো হতব। অবতশতষ য্খন োরা আসতব, েখন আল্লাহ বেতবন,
‘কোমরা রক আমার আোেসমূ তহ রমথযাতরাপ কতররেতে, অথচ কস
রবষতে কোমাতদর ককান জ্ঞানই রেে না? নারক কোমরা আতরা কী
কতররেতে?” [সূ রা নামাে, আোে: ৮৩, ৮৪] আল্লাহ ো‘আো
বতেন,
َ
َ ه
﴿ بَل َك َّذبهوا ب َما لَم هُي ه
]٨٣ : ﴾ [يونس٣٩ يطوا بعلمهۦ َول َّما يَأتهم تأويل هه اۥ
“বরাং োরা কয্ বযাপাতর পূ র্ণ জ্ঞান োভ কতররন, োতে োরা
রমথযাতরাপ কতরতে এবাং এখনও োর পররর্রে োতদর কাতে আতস
রন।” [সূ রা ইউনু স, আোে: ৩৯]
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অস্বীকার করার কুের
প্রশ্ন: অস্বীকার করার কুের কী?
উত্তর: অন্তর কথতক সেযতক সেয বতে জানা ও বুঝার পরও ো
কোপন করা ও প্রকাতশয কমতন রনতে অস্বীকার করা। কয্মন,
কের‘আউন ও োর সম্প্রদাতের কোতকরা মুসা আোইরহসসাোতমর
প্ররে এবাং ইোহূ দীরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর
প্ররে কুেরী করার রবষেরি। আল্লাহ ো‘আো কের‘আউন ও োর
সম্প্রদাতের কোকতদর রবষতে বতেন,
َ ه
َ َ
ٗه ه
ه
َ ﴿ َو َج
]٥٠ : ﴾ [انلمل١٤ ح هدوا ب َها َوٱستيق َنت َها أنف هس ههم ظل ٗما َوعلو اا
“আর োরা অনযাে ও উদ্ধেভাতব রনদশণনগুতোতক কমতন রনতে
অস্বীকার করে। অথচ োতদর অন্তর ো রনরশ্চে রবশ্বাস
কতররেে।” [সূ রা নামাে, আোে: ১৪] আল্লাহ ইোহূ দীতদর
সম্পতকণ বতেন,
ََ
ه
ََ
ه
]٣٣ : ﴾ [ابلقرة٨٩ ﴿ فل َّما َجا َءهم َّما َع َرفوا كف هروا بهاۦ
“সু েরাাং য্খন োতদর রনকি এে য্া োরা রচনে, েখন োরা ো
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অস্বীকার করে।” [সূ রা বাকারাহ, আোে: ৮৯] আল্লাহ ো‘আো
বতেন,
ٗ َ َّ
َ َ
ه ََ ه ه َ َ ه
]٥٠٥ : ﴾ [ابلقرة١٤٦ ٱۡل َّق َوهم َيعل همون
﴿ ِإَون فريقا منهم ِلكتمون
“আর রনশ্চে োতদর মধয কথতক একরি দে সেযতক অবশযই
কোপন কতর, অথচ োরা জাতন।” [সূ রা বাকারাহ, আোে: ১৪৬]
হেকাররোবশে: অবাধযো ও অহাংকার করার কুের
প্রশ্ন: হেকাররোবশে: অবাধযো ও অহাংকারজরনে কুের কী?
উের: সেযতক স্বীকার করার পরও সতেযর প্ররে হেকাররোবশে:
অবাধযো করা। কয্মন, ইবরেতসর কুেরর। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َٰ َ َ َ
َ كَٰفر
]٨٠ : ﴾ [ابلقرة٣٤ ين
﴿إّل إبليس أب وٱستكب وَكن من ٱل
“রকন্তু ইবরেস, কস হেকাররোবশে: অবাধযো প্রকাশ করে এবাং
অহাংকার করে, আর কস হতে কেে কাতেরতদর অন্তভুণি।” [সূ রা
আে-বাকারাহ: ৩৪]
ইবরেস কেৃণক কসজদা না করার রপেতন আতদশ মানয না করা
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রকাংবা কস আতদশতক অস্বীকার করার রবষে রেে না বরাং োর
কুেররর মূ ে কারর্ এই রেে কয্, কস আল্লাহর রবধান, কয্ রবধাতনর
দ্বারা োতক কসজদা করার রনতদণশ কদো হতেরেে কস রবধাতনর
উপর এবাং কস রবধান কদোর কয্ৌরিকো রনতেই প্রশ্ন উত্থাপন
কতররেে। কস বতেরেে,
ٗ تط
﴿ َءأَس ه
َ ج هد ل َمن َخلَق
]٥٥ : ﴾ [االرساء٦١ ينا
“আর কস বেে, আরম োতক কসজদা করব য্াতক েুরম মারি রদতে
তেরর করে।” [সূ রা ইসরা, আোে: ৬১] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َ َ ه
َ َ ج َد لبَ َّش َخلَق َت ههۥ من َصل َصَٰل من
كن ۡلَس ه
﴾ ٣٣ ۡحإ َّمس هنون
﴿ قال لم أ
]٨٨ :[احلجر
“কস বেে, ‘আরম কো এমন নই কয্, একজন মানু ষতক আরম
রসজদা করব, য্াতক আপরন সৃ রষ্ট কতরতেন শুকতনা েনেতন কােতচ
মারি কথতক’।” [সূ রা রহজর, আোে: ৩৩] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ
َ َ
َّ
َ ََ َ َ
]٢٥ : ﴾ [ص٧٦ ﴿ قال أنا خي من هه خلق َتن من نار َوخلق َت ههۥ من طي
“কস বেে, ‘আরম োর কচতে কশ্রি। আপরন আমাতক সৃ রষ্ট কতরতেন
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অরি কথতক আর োতক সৃ রষ্ট কতরতেন মারি কথতক।” [সূ রা সাদ,
]আোে: ৭৬
মুনাতেকীর কারতর্ কুেরী
?প্রশ্ন: মুনাতেকীর কারতর্ কুেরী কী
উত্তর: মানু ষতক কদখাতনার জনয প্রকাতশয আনু েেয প্রকাশ করা
অথচ অন্ততর রবশ্বাস ও অন্ততরর আমে না করাই হতে
]মুনাতেকীর কারতর্ কুেরী। কয্মন, [আব্দু ল্লাহ] ইবন [উবাই ইবন
সু েুে ও োর সাথী-সগীতদর কুেরী। আল্লাহ ো‘আো োতদর
সম্পতকণ বতেন,
ه ه
َّ
ٱّلل َوبٱِلَوم ٱٓأۡلخر َو َما ههم ب همؤمن َ
ي٨
﴿ َوم َن ٱنلَّاس َمن َيقول َء َام َّنا ب
َ
َ َّ َ ه
َ
ه َ َٰ ه َ
ون َّ َ
ٱّلل َو َّٱَّل َ
ين َء َام هنوا َو َما َي َد هعون إّل أنف َس ههم َو َما يَش هع هرون  ﴿ ٩ف
يخدع
َ
َ
هه
َ
َ
َ
ه َ
ه
ٗ
َ َ
اد هه هم َّ ه
ٱّلل َم َرضا َول ههم َعذاب أِل هم ب َما َكنوا يَكذبون ١٠
قلوبهم َّم َرض فز
َ
َ ه َّ َ
ه َ
َ َ َ َ ه
َ َ َّ ه
حون  ١١أّل إن ههم ه هم
ِإَوذا قيل ل ههم ّل تفس هدوا ف ٱۡلۡرض قالوا إن َما َن هن همصل
َّ
َ َ
َ َ
َ
يل ل َ ههم َءام هنوا َك َما َء َام َن ٱنلَّ ه
اس
ٱل همفس هدون َولَٰكن ّل يَش هع هرون ِ ١٢إَوذا ق
َّ
َ
َ ه َ ه ه َ َ َ َ َ ُّ َ َ ه َ َ َّ ه ه ه ُّ َ
َ َ
ٱلسف َها هء َولَٰكن ّل َيعل همون ١٣
قالوا أنؤمن كما ءامن ٱلسفهاء ه أّل إنهم هم
َ
ه
َ ه
َ َ َ
َ
َ
َّ
َ
ه
ِإَوذا لَ هقوا َّٱَّل َ
ين َء َام هنوا قالوا َء َام َّنا ِإَوذا خلوا إ َٰل ش َيَٰطينهم قالوا إنا َم َعكم
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ه
َ
َ َّ َ َ ه ه َ ه
ه
 َّ ه١٤ ون
١٥ ٱّلل يَس َتهزئ بهم َو َي هم ُّدهم ف هطغ َيَٰنهم َيع َم ههون
إنما َنن مستهزء
َ
َّ ه َ َٰٓ َ َّ َ َ َ ه
َ حت ت
َ ى َف َما َرب
َ جَٰ َر هت ههم َو َما ََكنهوا همه َتد
َٰ ٱلض َلَٰل َة بٱل هه َد
ين
أولئك ٱَّلين ٱشۡتوا
َ
ب َّ ه
َ ارا فَلَ َّما أ َضا َءت َما َحو َ هَلۥ َذ َه
ٗ َ َم َثله ههم َك َم َثل َّٱَّلي ٱس َتوقَ َد ن١٦
ٱّلل ب هنورهم
َ
َ َ
َ َ
َ
َ ه ه َ َٰ َّ ه ه
ه
 أو١٨  هص ُّم بهكم عم ف ههم ّل يَرج هعون١٧ صون
َوت َرك ههم ف ظلمت ّل يب
ه ه
َ
َ َ َ َ ه
َّ َك َصيب م َن
ٱلس َماء فيه ظل َمَٰت َو َرعد َو َبرق َي َعلون أصَٰب َع ههم ف َءاذانهم
َ
َ َّ ه ه
َ
ه َ ه
َ ه
َّ م َن
َ كَٰفر
 يَكاد ٱل َبق َي َطف١٩ ين
ٱّلل ُميُۢط بٱل
ٱلص َوَٰعق َحذ َر ٱل َموت و
َ َ َ َّ َ َ ه ه
َ
َ
ِإَوذا أَظلَ َم َعلَيهم قَ ه
ام اوا َولَو َشا َء َّ ه
ٱّلل
أبصَٰ َرهم َك َما أضا َء ل ههم َّمشوا فيه
َ َّ َّ َ َ َ َٰ ه
َ
ََ
َ َ
َ َّل َه
]٧٤-٣ : ﴾ [ابلقرة٢٠ َع ك َشء قدير
ب ب َسمعهم َوأبصَٰره ام إن ٱّلل
“আর মানু তষর মতধয রকেু এমন আতে, য্ারা বতে, ‘আমরা ঈমান
এতনরে আল্লাহর প্ররে এবাং কশষ রদতনর প্ররে’, অথচ োরা মুরমন
নে। োরা আল্লাহতক এবাং য্ারা ঈমান এতনতে োতদরতক কধাঁকা
রদতে (বতে মতন কতর)। অথচ োরা রনজতদরতকই কধাঁকা রদতে
এবাং োরা ো অনু ধাবন কতর না। োতদর অন্তরসমূ তহ রতেতে
বযারধ। অেিঃপর আল্লাহ োতদর বযারধ বারড়তে রদতেতেন। আর
োতদর জনয রতেতে য্ন্ত্রর্াদােক আয্াব। কারর্ োরা রমথযা
বেে। আর য্খন োতদরতক বো হে, ‘কোমরা য্মীতন োসাদ
সৃ রষ্ট কতরা না, োরা বতে, ‘আমরা কো ককবে সাংতশাধনকারী।
সাবধান! এরাই োসাদ সৃ রষ্টকারী, রকন্তু োরা ো বুতঝ না। আর
য্খন োতদরতক বো হে, ‘কোমরা ঈমান আন কয্মন োতকরা
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ঈমান এতনতে, োরা বতে, ‘রনতবণাধ কোতকরা কয্রূপ ঈমান এতনতে
আমরাও রক কসরূপ ঈমান আনতবা?’ সাবধান! রনশ্চে এরা
রনতবণাধ, রকন্তু োরা ো জাতন না। আর য্খন োরা মুরমনতদর
সাতথ সািাে কতর, েখন বতে, ‘আমরা ঈমান এতনরে’, আর
য্খন োরা একাতন্ত োতদর শেোনতদর সাতথ একরত্রে হে, েখন
বতে, ‘রনশ্চে আমরা কোমাতদর সাতথ আরে। আমরা কো ককবে
উপহাসকারী। আল্লাহ োতদর সাতথ উপহাস কতরন এবাং
োতদরতক োতদর অবাধযোর মতধয রবভ্রাতন্তর মে ঘুতর কবড়াবার
অবকাশ কদন। এরাই োরা, য্ারা কহদাোতের রবরনমতে ভ্রষ্টো
রকতনতে। কাতজই োতদর বযবসা োভজনক হে রন। আর োরা
কহদাোেপ্রাপ্তও নে। োতদর উপমা, ঐ বযরির নযাে, কয্ আগুন
জ্বাোতো; োরপর য্খন আগুন োর চাররদক আতোরকে করে,
আল্লাহ েখন োতদর আতো রনতে কেতেন এবাং োতদরতক কঘার
অন্ধকাতর কেতে রদতেন, য্াতে োরা রকেু ই কদখতে পাে না। োরা
বরধর, কবাবা, অন্ধ, কাতজই োরা রেতর আসতব না। রকাংবা আকাশ
হতে মুষেধাতর বৃ রষ্টর নযাে, য্াতে রতেতে কঘার অন্ধকার, বজ্রবরন
ও রবদু যৎ চমক। বজ্রবরনতে মৃেুযভতে োরা োতদর কাতন আগুে
কদে। আর আল্লাহ কাতেরতদরতক পররতবষ্টন কতর রতেতেন।
রবদু যৎ চমতক োতদর দৃ রষ্টশরি ককতড় কনোর উপক্রম হে । য্খনই
রবদু যোতোক োতদর সামতন উদ্ভারসে হে েখনই োরা পথ চতে
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এবাং য্খন অন্ধকাতর কেতক য্াে েখন োরা থমতক দাঁড়াে।
আল্লাহ ইতে করতে

োতদর শ্রবর্ ও দৃ রষ্টশরি হরর্ করতে

পাতরন। রনশ্চে আল্লাহ সবরকেু র উপর িমোবান।” [সূ রা
বাকারা, আোে: ৮-২০] ইেযারদ আোেসমূ হ।
আমেী কুের য্া একজন মানু ষতক দ্বীন কথতক কবর কতর কদে না
প্রশ্ন: আমেী কুের য্া একজন মানু ষতক দ্বীন কথতক কবর কতর
কদে না ো কী?
উত্তর: কয্ সব গুনাতহর উপর শরী‘আে প্রবেণক [আল্লাহ ো‘আো]
কুের শব্দ বযবহার কতরতেন এবাং গুনাহকারীর উপর ঈমাতনর
নামরি অবরশষ্ট করতখতেন। কয্মন রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম বতেন,
» « ال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضكم رقاب بعض
“কোমরা আমার পর এতক অপরতক হেযা করার মাধযতম কাতের
অবস্থাে প্রেণাবেণন কতরা না”181।

181
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রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» « سباب املسلم فسوق وقتاهل كفر
“মুসরেমতক োরে কদো োতসকী আর োতদর হেযা করা
কুেরর।”182
এখাতন রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এতক অপরতক
হেযা করা এবাং মুসরেতমর রবরুতদ্ধ য্ু দ্ধ করাতক ‘কুের’ বতে
আখযারেে কতরন এবাং য্ারা এ ধরতনর কাজ কতর োতদর কাতের
বতেতেন। অথচ আল্লাহ ো‘আো কুরআতন করীতম এরশাদ কতর
বতেন,
ََ
َ
َ
ي ٱق َت َت هلوا فَأَصل ه
َ ﴿ِإَون َطائ َف َتان م َن ٱل همؤمن
حوا بَي َن هه َما فإن َبغت إح َدى َٰ هه َما َع
َ َ
ه
َّ ه
َّ
ٱّلل فَإن َفا َءت فَأَصل ه
َٰ ٱۡلخ َر
َٰٓ ّت تَف َء إ
َٰ َّ ى فَ َقَٰتلوا ٱلّت َتبغ َح
حوا بَي َن هه َما
ل أمر ا
َ َّ َ ه ه
ون إخ َوة فَأَصل ه
َ ب ٱل همقسط
ُّ ٱّلل هُي
َ َّ بٱل َعدل َوأَقس هطوا إ َّن
حوا
 إنما ٱلمؤمن٩ ي
َّ ه
َ َّ َ َ َ َّ ه ه َ ه
ه
َ َ َ َ
]٥٤ ،٣ : ﴾ [احلجرات١٠ ۡحون
ي أخ َويك ام َوٱتقوا ٱّلل لعلكم تر
ب
“আর মুরমনতদর দু ’ দে দ্বতন্দ্ব রেপ্ত হতে কোমরা োতদর মতধয
মীমাাংসা কতর দাও; অেিঃপর োতদর একদে অনয দতের রবরুতদ্ধ
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বাড়াবারড় করতে, য্ারা বাড়াবারড় কতর োতদর রবরুতদ্ধ কোমরা
য্ু দ্ধ কর, য্েির্ না োরা আল্লাহর রনতদণতশর রদতক রেতর আতস।
োরপর য্রদ োরা রেতর আতস, েতব োতদর মতধয ইনসাতের
সাতথ আতপাষ মীমাাংসা কতর দাও এবাং নযােরবচার কর। রনশ্চে
আল্লাহ নযােরবচারকতদরতক ভােবাতসন। রনশ্চে মুরমনরা পরস্পর
ভাই ভাই। কাতজই কোমরা কোমাতদর ভাইতদর মতধয আতপাষমীমাাংসা কতর দাও। আর কোমরা আল্লাহতক ভে কর, আশা করা
য্াে কোমরা অনু গ্রহপ্রাপ্ত হতব।” [সূ রা হুজরাে, আোে: ৯-১০]
আল্লাহ ো‘আো আোতে োতদর জনয ঈমান ও ঈমাতনর বন্ধন
প্রমার্ কতরন, ঈমান ও ঈমাতনর বন্ধন সাংক্রান্ত ককাতনা রকেু
অস্বীকার কতরন রন।
অনু রূপভাতব আল্লাহ ো‘আো রকসাতসর আোতে বতেন,
َ
َ
َ ََ ه
َ
َ َ ه
َٰ َ اع بٱل َمع هروف َوأ َداء إ َِله بإح
َ ﴿ فم ن ع
﴾ ١٧٨ ن
ف هَلۥ من أخيه َشء فٱتب
س ى
]٥٢٣ :[ابلقرة

“েতব য্াতক রকেু িা িমা করা হতব োর ভাইতের পি কথতক,
োহতে সেোর অনু সরর্ করতব এবাং সু ন্দরভাতব োতক আদাে
কতর কদতব।” [সূ রা বাকারা, আোে: ১৭৮]
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েদ্রূপ রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
 وال،وال يرسق حني يرسق وهو مؤمن، « ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن
«واتلوبة معروضة بعد » زاد يف رواية، يرشب اخلمر حني يرشبها وهو مؤمن

 « وال ينتهب نهبة ذات رشف يرفع-  ويف رواية- » وال يقتل وهو مؤمن
» انلاس إيه فيها أبصارهم
“একজন মুরমন মুরমন থাকা অবস্থাে বযরভচার করতে পাতর না।
একজন মুরমন মুরমন থাকা অবস্থাে চুরর করতে পাতর না। একজন
মুরমন মুরমন থাকা অবস্থাে মদযপান করতে পাতর না। োরপর
োতদর োওবা করার জনয বো হতব।” অপর এক বর্ণনাে
এতসতে- “একজন মুরমন মুরমন থাকা অবস্থাে হেযা করতে পাতর
না।” অপর এক বর্ণনাে এতসতে, “একজন সম্ভ্রান্ত কোক রেনোই
করতে পাতর না, য্ার েতে মানু ষ োর রদতক মাথা উঁচু কতর
কদখতে থাকতব।”183 হাদীসরি বুখারী ও মুসরেতম রতেতে।
আবু য্র রারদোল্লাহু আনহু হতে বরর্ণে, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
«ما من عبد قال ال هلإ إال اهلل ثم مات ىلع ذلك إال دخل اجلنة" قلت وإن زىن
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" وإن زىن وإن رسق »ثالثا ثم قال يف الرابعة « ىلع رغم أنف:وإن رسق قال

» أيب ذر

“ককান বান্দা ো ইোহা ইল্লাল্লাহ বেে, োরপর এর উপর কস
মারা কেে, কস অবশযই জান্নাতে প্রতবশ করতব। আরম বেোম কস
য্রদও কস চুরর কতর এবাং বযরভচার কতর? বেতেন, য্রদও কস চুরর
কতর এবাং বযরভচার কতর” এ কথা রেরন রেনবার বেতেন,
োরপর চেুথণ বার বেতেন, “ আবু য্তরর নাক ধু রে-মরেন হওো
সতত্বও184।”
উপতরাি ভাষযগুতো প্রমার্ করতে কয্, বযরভচারী, কচার, মদতখার ও
হেযাকারীতদর কথতক সম্পূ র্রূ
ণ তপ ঈমাতনর নামরি বাদ কদন রন;
য্েির্ না োতদর মতধয োওহীদ অবরশষ্ট থাতক। কারর্,
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর উতেশয য্রদ ো-ই
হে, (অথণাৎ কোনাতহর কারতর্ কাতের সাবযস্ত করা হতো) ো
হতে, রেরন এ কথা বেতেন না, কয্ বযরি ো ইোহা ইল্লাল্লাহর
উপর মারা য্াতব, কস জান্নাতে প্রতবশ করতব, য্রদও কস কোনাহ
কতর; কারর্, ঈমানদার কোক োড়া ককউ কো জান্নাতে প্রতবশ
করতে পারতব না। োই কয্ সব হাদীতস ককাতনা ককাতনা গুনাতহর
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কাজতক কুেরী বো হতেতে কসসব হাদীস দ্বারা রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাতমর উতেশয হতে, োতদর কথতক
ঈমাতনর পররপূ র্ণোতক অস্বীকার করা এবাং োতদর ঈমাতনর ঘািরে
বা অপূ র্ণোতক েুতে ধরা। েতব য্রদ ককাতনা মুরমন এ সব অপরাধ
বা গুনাহতক হাোে মতন কতর, েখন কস কাতের হতে য্াতব;
কারর্, এর মাধযতম কস আল্লাহর রকোব ও োঁর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম কয্ সব বস্তুতক হারাম কঘাষর্া কতরতেন,
োতে রমথযাতরাপ করা আবশযক কতর। োই য্রদ ককাতনা বযরি এ
সব গুনাহতক হাোে বতে রবশ্বাস কতর, েতব োতে কস কাতের
হতে য্াতব; য্রদও কস এ সব গুনাহ না কতর।
মূ রেণতক কসজদা করা, আল্লাহর রকোবতক অবমাননা করা,
রাসূ েতক োরে কদো এবাং দ্বীতনর সাতথ রবদ্রূপ করা ইেযারদর
রবধান
প্রশ্ন: য্রদ আমাতদর বো হে, মূ রেণতক কসজদা করা, আল্লাহর
রকোবতক অবমাননা করা, রাসূ েতক োরে কদো এবাং দ্বীতনর সাতথ
রবদ্রূপ করা ইেযারদ বারহযকভাতব কদখা য্াে কয্ এগুতো সব কুেতর
আমেী। োহতে এ সব গুনাতহর দ্বীন কথতক ককন কবর কতর কদে?
অথচ কোি কুেরীতক ‘আমেী’ বা কমণেে কুেরী বতে পরররচরে
রদতেে?
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উত্তর: মতন রাখতে হতব, এ চাররি গুনাহ এবাং এ ধরতনর আরও
য্ে অপরাধ আতে, এ কোনাহগুতো অগ-প্রেযতগর কাজ বতে
মানু তষর দৃ রষ্টতে কুেতর আমেীর মে মতন হে, মূ েে: এগুতো
কুেতর আমেী নে; ককননা, এগুতো েখন সাংঘরিে হে, য্খন
মানু তষর অন্তর কথতক ঈমান, ইখোস, মহব্বে ও আনু েেয চতে
য্াে। রকেু ই অবরশষ্ট থাতক না। য্রদও এগুতো বারহযকদৃ রষ্টতে
কমণেে বস্তু, রকন্তু বাস্তবো হে, এগুতো ‘রবশ্বাসেে কুেরী’
আবশযক কতর। বরাং কসিাই ঘতি। কারর্ এ ধরতনর অপরাধ ও
অনযাে একমাত্র প্রকাশয মুনাতেক ও হেকারী কাতের কথতক
প্রকাশ কপতে পাতর। এ কারতর্ই োবুতকর য্ু তদ্ধ অাংশগ্রহর্কারী
মুনারেকতদর সম্পতকণ আল্লাহ বতেরেতেন,
ه
َ
َ
َ َ َ ه
ََ
َ
ه
]٢٠ :﴿قالوا َك َمة ٱلكفر َوكف هروا َبع َد إسلَٰمهم َوه ُّموا ب َما لم َي َنال اوا ﴾ [اتلوبة
“োরা কো কুেরী বাকয বতেতে এবাং ইসোম গ্রহতর্র পর োরা
কুেরী কতরতে; আর োরা এমন রকেু র সাংকল্প কতররেে য্া োরা
পােরন”। [সূ রা আে-োওবাহ, আোে: ৭৪] অথচ োতদরতক য্খন
রজতজ্ঞস করা হতেরেে কয্, কোমরা ককন এগুতো বতেে, েখন
োরা বতেরেে,
َّ َ ه َّ َ ه ه َ َ َ ه
]٥٦ :ب ﴾ [اتلوبة
﴿إنما كنا َنوض ونلع ا
387

“আমরা কো আোপ-আতোচনা ও কখে-োমাশা কররেোম।” [সূ রা
আে-োওবাহ, আোে: ৬৫] আল্লাহ ো‘আো েখন োতদর এ
(বারহযক দৃ রষ্টতে কমণেে কাজরি)র উত্ততর বতেন,
َ ه ه
َ
َ َ
َ
ََ ه
َ
َّ َ ه
 ّل تع َتذ هروا قد كفرتم٦٥ نتم تس َتهز هءون
﴿قل أبٱّلل َو َءايَٰتهۦ َو َر هسوَلۦ ك
َ َ َ ه
]٥٥ ،٥٦ :يمَٰنك ام﴾ [اتلوبة
بع د إ
“বেু ন, ‘কোমরা রক আল্লাহ, োঁর আোেসমূ হ ও োঁর রাসূ েতক
রবদ্রূপ কররেতে ?’ ‘কোমরা ওজর কপশ কতরা না। কোমরা কো
ঈমান আনার পর কুেরী কতরে।” [সূ রা আে-োওবাহ: ৬৫-৬৬]
আর আমরা সকে ‘কুেতর আসোর’ বা কোি কুেরতকই
রনিঃশেণভাতব আমেী কুেরী বরে না। বরাং ককবে কসসব কোি
কুেরতক আমেী বা কমণেে কুের বতে থারক, য্াতে রবশ্বাতসর
সাংতয্াে থাকা আবশযক কতর না এবাং য্াতে অন্ততরর কথা ও
কাতজর রবতরাধী না হে।
য্ু েুম, রনোক ও োতসকীর প্রকারতভদ
প্রশ্ন: রনোক, োতসকী ও য্ু েুম কে প্রকাতর রবভি হতে পাতর?
উত্তর: এ গুতো প্রতেযকরি দু ’ ভাতে রবভি। একরি বড়, য্া
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কুেরী, অপররি কোি, য্া কুেরীর রনতচ।
বড় য্ু েুম ও কোি য্ু েুতমর দৃ ষ্টান্ত
প্রশ্ন: বড় য্ু েুম ও কোি য্ু েুতমর দৃ ষ্টান্ত কী?
উত্তর: বড় য্ু েুতমর দৃ ষ্টান্ত য্া আল্লাহ ো‘আো কুরআতন করীতম
উতল্লখ কতরন, রেরন বতেন,
ٗ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُّ َّ َ َ َ َ ه َ َ َ َ ه
َ َ ه
ه
ت فإنك إذا م َن
﴿ َوّل تدع من دون ٱّلل ما ّل ينفعك وّل يضك فإن فعل
َّ
َ ٱلظَٰلم
]٥٤٥ : ﴾ [يونس١٠٦ ي
“আর আপরন আল্লাহ োড়া অনয কাউতক ডাকতবন না, য্া আপনার
উপকারও কতর না, অপকারও কতর না, কারর্ এিা করতে েখন
আপরন অবশযই য্ারেমতদর অন্তভুণি হতবন।” [সূ রা ইউনু স,
আোে: ১০৬] আল্লাহর আরও বার্ী,
َ َٰ ه َ َّ َ ه
َّ َّ
َه
]٥٨ : ﴾ [لقمان١٣ ن ّل تّشك بٱّلل إن ٱلّش َك لظلم َعظيم
﴿ يب
“কহ বৎস েুরম আল্লাহর সাতথ শরীক কতরা না, রনশ্চে রশকণ বড়
য্ু েুম” [সূ রা কোকমান, আোে: ১৩]
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َ َّ َ َ َ َّ َ َّ ه
َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ َٰ ه َّ ه
َ لظَٰلم
ي من
ٱّلل َعليه ٱۡلنة ومأوىه ٱنلار وما ل
﴿ َمن يهّشك بٱّلل فقد حرم
َ َأ
]٢٧ : ﴾ [املائدة٧٢ نصار
“রনশ্চে কয্ আল্লাহর সাতথ শরীক কতর, োর উপর অবশযই
আল্লাহ জান্নাে হারাম কতর রদতেতেন এবাং োর রেকানা আগুন।
আর য্ারেমতদর ককান সাহায্যকারী কনই।” [সূ রা মাতেদা, আোে:
৭২]
আর কোি য্ু েুতমর দৃ ষ্টান্ত হতে, োোক রবষতে আল্লাহ ো‘আো
কুরআতন করীতম এরশাদ কতর বতেন,
َ ه
َ َ َ َ َ َّ َ ه ه َّ َ َ َ ه
َ
ه
ي بفَٰحشة ُّم َبي َنة َوتلك
﴿ّل َّتر هجوه َّن من بيوتهن وّل َيرجن إّل أن يأت
َ َ َ َ َ َّ َ
َّ ه
]٥ : ﴾ [الطالق١ هح هدود ٱّللا َو َمن َي َت َع َّد هح هدود ٱّلل فقد ظل َم نف َس هه
“কোমরা োতদরতক কোমাতদর বাড়ী–ঘর কথতক কবর কতর রদতো
না এবাং োরাও কবর হতব না। য্রদ না োরা ককান স্পষ্ট
অিীেোে রেপ্ত হে। আর এগুতো আল্লাহর সীমাতরখা। আর কয্
আল্লাহর (রনধণাররে) সীমাতরখাসমূ হ অরেক্রম কতর কস অবশযই
োর রনতজর ওপর য্ু েম কতর।” [সূ রা োোক, আোে: ১] আল্লাহ
ো‘আোর অনয বার্ী,
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َ َ َ ََ َ َ
َ ه
ه ه
َ وه َّن
:ض ٗارا ِلَع َت هد اوا َو َمن َيف َعل ذَٰلك فقد ظل َم نف َس هه اۥ﴾ [ابلقرة
﴿ َوّل تمسك
]٧٨٥

“েতব োতদরতক কষ্ট রদতে সীমােঙ্ঘতনর উতেতশয োতদরতক
আিতক করতখা না। আর কয্ ো করতব কস কো রনতজর প্ররে য্ু েম
করতব।”[সূ রা বাকারাহ, আোে: ২৩১]
বড় রেসক ও কোি রেসতকর দৃ ষ্টান্ত
প্রশ্ন: বড় রেসক ও কোি রেসতকর দৃ ষ্টান্ত কী?
উত্তর: বড় রেসতকর দৃ ষ্টান্ত: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َّ ه َ َٰ َ ه َ ه
]٥٢ : ﴾ [اتلوبة٦٧ ي ه هم ٱلفَٰسقون
﴿ إن ٱلمنفق
“রনশ্চে মুনাতেকরা হতো, োতসক।” [সূ রা োওবা, আোে: ৬৭]
َ َ
َّ
ََ
َ َ َ
]٦٤ : ﴾ [الكهف٥٠ يس َكن م َن ٱۡلن فف َس َق عن أمر َربه هۦ
﴿ إّل إبل
“রকন্তু ইবরেস, কস রজনতদর অন্তভুণি রেে। েতে কস োর রতবর
রনতদণশতক অমানয কতররেে।” [সূ রা কাহাে, আোে: ৫০]
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َ َٰٓ َ َ َ َ َّ َ َٰ ه َ َ َ َّ َ َ َّ َ ه
َ ث إ َّن ههم ََكنهوا قَو َم َسوء َفَٰسق
ي
﴿ وجنينه من ٱلقرية ٱلّت َكنت تعمل ٱۡل
بئ ا
]٢٠ : ﴾ [االنبياء٧٤

“আরম োতক এমন এক জনপদ কথতক উদ্ধার কতররেোম, য্ার
অরধবাসীরা অিীে কাতজ রেপ্ত রেে। োরা রেে এক মন্দ ও
পাপাচারী কওম।” [সূ রা আরবো, আোে: ৭৪]
আর কোি রেসতকর দৃ ষ্টান্ত: আল্লাহ ো‘আো য্ারা অপবাদ কদে,
োতদর সম্পতকণ বতেন,
َ َ َ َ ه
َ َ ٗ ه َ َ ه َ ه
]٠ : ﴾ [انلور٤ ﴿ َوّل تق َبلوا ل ههم ش َهَٰ َدةً أبَداا َوأو َٰٓلئك ه هم ٱلفَٰسقون
“এবাং কোমরা কখনই োতদর সািয গ্রহর্ কতরা না। আর এরাই
হতো োরসক।” [সূ রা নূ র, আোে: ৪]
َ َ
َ َ َ ه َ ه َ َ َ َ َ َّ ه َ ه ه
َ يأ ُّي َها َّٱَّل
َٰٓ ﴿
يبوا قو َما
ين َء َام هنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تص
َ َع َما َف َعل هتم َنَٰدم
ِبَ َهَٰلَة َف هتصب ه
َٰ َ َ حوا
]٥ : ﴾ [احلجرات٦ ي
“কহ ঈমানদারের্, য্রদ ককান োরসক কোমাতদর কাতে ককান
সাংবাদ রনতে আতস, োহতে কোমরা ো য্াচাই কতর নাও। এ
আশঙ্কাে কয্, োমরা অজ্ঞোবশে ককান কওমতক আক্রমর্ কতর
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বসতব, েতে কোমরা কোমাতদর কৃেকতমণর জনয েরজ্জে হতব।”
[সূ রা হুজরাে, আোে: ৬] বরর্ণে আতে, আোেরি ওোরেদ ইবন
উকবা সম্পতকণ নারয্ে হতেতে।
বড় রনোক ও কোি রনোতকর দৃ ষ্টান্ত
প্রশ্ন: বড় রনোক ও কোি রনোতকর দৃ ষ্টান্ত কী?
বড় রনোতকর দৃ ষ্টান্ত সবরেে আোে সূ রা বাকারাহর প্রথতম য্ার
আতোচনা আমরা পূ তবণ কতররে। অনু রূপ আল্লাহর বার্ী,
َ
َّ ه َ َٰ َ ه َ َٰ ه َ َّ َ ه َ ه
َّ اموا إ َل
ٱلصلَ َٰوة قَ ه
ِإَوذا قَ ه
اموا
ٱّلل َوه َو خَٰدع ههم
﴿ إن ٱلمنفقي يخدعون
َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ
ٗ َ َّ َ َّ َ ه َ َ َٰ ه َ ه َ َّ َ َ َ َ ه ه
 مذبذبي بي ذَٰلك ّل١٤٢ كسال يراءون ٱنلاس وّل يذكرون ٱّلل إّل قليل
َ َ
ٗ
َ َ َٰ َ َٰٓ ه َ َ َ َ َٰ َ َٰٓ ه
َ َ َ َّ ه
َٰٓ ١٤٣ ٱّلل فَلن ُت َد هَلۥ َسبيل
يأ ُّي َها
هؤّلء َو َمن يهضلل
إل هؤّلء وّل إل
َ َ َ َه ه
َ
َ
ه
ه
َ ين َء َام هنوا َّل َت َّتخذوا ٱلكَٰفر
َ َّٱَّل
ين أوِلَا َء من دون ٱل همؤمنيا أتريدون أن
َ َ
َ َ ه َّ َ َ ه
ً كم هسل َطَٰ ٗنا ُّمب
َ  إ َّن ٱل هم َنَٰفق١٤٤ ينا
َّ ي ف
ٱلرك ٱۡلسفل م َن ٱنلَّار
ُتعلوا ّلل علي
ً َولَن َُت َد ل َ ههم نَص
]٥٠٦ -٥٠٧ : ﴾ [النساء١٤٥ يا
“রনশ্চে মুনারেকরা আল্লাহর সাতথ কধাঁকাবারজ কতর; বস্তুে রেরন
োতদরতক কধাঁকাে কেতেন। আর য্খন োরা সাোতে দাঁড়াে েখন
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তশরথতেযর সাতথ দাঁড়াে, শুধু মাত্র কোক কদখাতনার জনয এবাং
আল্লাহতক োরা অল্পই স্মরর্ কতর। কদািানাে কদাদু েযমান, না
এতদর রদতক, না ওতদর রদতক! আর আল্লাহ য্াতক পথভ্রষ্ট কতরন
আপরন োর জনয কখতনা ককান পথ পাতবন না। কহ মুরমনের্!
মুরমনের্ োড়া কাতেরতদরতক বন্ধুরূতপ গ্রহর্ কতরা না। কোমরা
রক রনতজতদর উপর আল্লাহর প্রকাশয অরভতয্াে কাতেম করতে
চাও? মুনারেকরা কো জাহান্নাতমর রনম্নেম স্ততর

থাকতব এবাং

োতদর জনয আপরন কখতনা ককান সহাে পাতবন না।” [সূ রা রনসা,
আোে: ১৪২-১৪৫] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َّ َ َ َ َ ه َ َٰ ه َ َ ه َ َ ه َّ َ َ َ ه ه َّ َ َّ ه َ َ ه
ك ل َ َر هس ه ه
وَلۥ
﴿ إذا جاءك ٱلمنفقون قالوا نشهد إنك لرسول ٱّلله وٱّلل يعلم إن
َ َ َ َٰ َ َ َّ ه َ َ ه َّ ه
َ
]٥ : ﴾ [املنافقون١ ي لكَٰذبهون
وٱّلل يشهد إن ٱلمنفق
“য্খন কোমার কাতে মুনারেকরা আতস, েখন বতে, আমরা সািয
রদরে কয্, রনশ্চে আপরন আল্লাহর রাসূ ে এবাং আল্লাহ জাতনন কয্,
অবশযই েুরম োঁর রাসূ ে। আর আল্লাহ সািয রদতেন কয্, অবশযই
মুনারেকরা রমথযাবাদী।” [সূ রা মুনাতেক, আোে: ১] ইেযারদ
আোেসমূ হ।
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আর কোি রনোতকর দৃ ষ্টান্ত হতে, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম োর বার্ীতে য্া উতল্লখ কতরতেন, ো হতে,
»وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف، « آية املنافق ثالث إذا حدث كذب
“মুনারেতকর আোমে রেনরি:- য্খন কথা বতে রমথযা বতে, আর
য্খন ওোদা কতর ভগ কতর আর য্খন োতদর রনকি আমানে
রাখা হে, েখন কস কখোনে কতর।185”
অনয হাদীতস এতসতে,
« أربع من كن فيه َكن منافقا » احلديث
“চাররি গুর্ য্ার মতধয পাওো য্াতব কস মুনাতেক বতে ের্য
হতব”... হাদীতসর কশষ পয্ণন্ত186।
জাদু রবদযা ও জাদু কতরর রবধান
প্রশ্ন: জাদু রবদযা ও জাদু কতরর রবধান কী?

185

বু খারী, হাদীস নাং ২৬৮২, ২৭৪৯; মুসরেম, হাদীস নাং ৫৯।

186

বু খারী, হাদীস নাং ২৪৫৯, ৩১৭৮; মুসরেম, হাদীস নাং ৫৮।
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উত্তর: জাদু র অরস্তত্ব ও োর প্রভাব প্রমারর্ে। য্রদও কস প্রভাব
মানু তষর োকদীতর কাউনী বা “আল্লাহর সবণবযাপী জােরেকভাব
রনধণাররে োকদীর” অনু য্ােী-ই সাংঘরিে হতে থাতক। কয্মন,
আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َ َ َ َّ ه َ ه َ َ ه َ ه
َ ون بهۦ َب
َ ي ٱل َمرء َو َزوجهۦ َو َما ههم ب َضار
ين بهۦ
﴿فيتعلمون منهما ما يفرق
ا
َ
َّ
َّ
]٥٤٧ :من أ َحد إّل بإذن ٱّللا﴾ [ابلقرة
“ো সতত্ত্বও োরা রেররশ্তাদ্বতের কাে কথতক এমন জাদু রশখে য্া
দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মতধয রবতেদ ঘিাতো। অথচ োরা আল্লাহর
অনু মরে বযেীে ো দ্বারা কাতরা িরে করতে পারে না।”। [সূ রা
আে-বাকারাহ, আোে: ১০২]
আর জাদু র প্রভাব রবশুদ্ধ হারদসসমূ হ দ্বারা প্রমারর্ে।
আর জাদু কর, য্রদ োর জাদু রবদযা শেোন কথতক কশখা হতে
থাতক কয্মনরি সূ রা বাকারার আোে দ্বারা প্রমারর্ে, োহতে কস
কাতের। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َّ َ َ َ َ َّ ه
َ َّ َ َ َ َ ه
َٰ ﴿ َو َما هي َعل َمان من أحد ح
ّت َيقوّل إن َما َن هن فت َنة فل تكفر ف َي َت َعل همون
َ
َّ
َ هَ َ هَ ه
َ ون بهۦ َب
َ ي ٱل َمرء َو َزوجهۦ َو َما ههم ب َضار
ين بهۦ من أ َحد إّل
منهما ما يفرق
ا
396

َ
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ ه َ َ َ ه ُّ ه
َ َ نف هع ههم َولَ َقد َعل هموا ل َ َمن ٱش
ۡتى َٰ هه َما هَلۥ
بإذن ٱّللا ويتعلمون ما يضهم وّل ي
ا
َ َ
]٥٤٧ :ف ٱٓأۡلخ َرة من خلَٰق ﴾ [ابلقرة
“আর োরা কাউতক কশখাে না কয্ পয্ণন্ত না বেে কয্, ‘আমরা
কো পরীিা, সু েরাাং কোমরা কুেরী কতরা না।' এরপরও োরা
এতদর কাে কথতক রশখে, য্ার মাধযতম োরা পুরুষ ও োর স্ত্রীর
মতধয রবতেদ ঘিাে। অথচ োরা োর মাধযতম কাতরা ককান িরে
করতে পারে না আল্লাহর অনু মরে োড়া। আর োরা রশখে য্া
োতদর িরে করে, োতদর উপকার করে না এবাং োরা রনশ্চে
জানে কয্, কয্ বযরি ো ক্রে করতব, আরখরাতে োর ককাতনা অাংশ
থাকতব না।” [সূ রা বাকারা, আোে: ১০২]
জাদু কতরর শারস্ত
প্রশ্ন: জাদু কতরর শারস্ত কী?
উত্তর: ইমাম রেররমরয্ জুনদব রারদোল্লাহু আনহু কথতক বর্ণনা
কতরন, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এরশাদ কতরন,
» « حد الساحر رضبه بالسيف
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187

“জাদু কতরর শারস্ত হতো, েতোোর দ্বারা আঘাে করা। ” আর
রেরন হাদীসরিতক সাহাবী কথতক রবশুদ্ধ বতে মে প্রকাশ কতরতেন।
রেরন আরও বতেন, অনু রূপ আমে করার উপরই রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর সাহাবীতদর মধয কথতক কতেক
রবদযান মে প্রকাশ কতরতেন। আর ইমাম মারেক ইবন আনাস
মেও অনু রূপ। আর শাতেেী রহ. বতেন, য্রদ জাদু কতরর জাদু
এমন ককান কাজ কতর য্া, কুের পয্ণন্ত কপৌঁতে, োহতে োতক
হেযা করা হতব। আর য্রদ োর আমে দ্বারা এমন কাজ করা হে
য্া কুেতরর পয্ণাে কপৌঁতে না, েখন োতক হেযা করার বযাপাতর
রেরন মে কদন রন। ওমর রারদোল্লাহু আনহু, আব্দু ল্লাহ ইবন ওমর
রারদোল্লাহু আনহু, োর কমতে হােসা রারদোল্লাহু আনহা, উসমান
ইবন আফ্োন, জুনদু ব ইবন আব্দু ু্ল্লাহ, জুনদব ইবন কা‘আব,
কাইস ইবন সা‘আদ, ওমর ইবন আব্দু ে আয্ীয্, আহমদ ও আবু
হারনো প্রমুখের্ কথতক জাদু করতক হেযার রবধান সাবযস্ত রতেতে।
আন-নু শরাহ বা জাদু কিানা ‘নষ্ট করা’ এর সাংজ্ঞা ও রবধান

187

রেররময্ী, হাদীস নাং ১৪৬০; দারাকুেনী, ৩/১১৪; মুস্তাদরাতক হারকম

৪/৩৬০; বাইহাকী, ৮/১৩৬। হাদীসরির সনদ মারেু‘ রহতসতব (অথণাৎ রাসূ ে
কথতক) দু বণে, মাওকুে রহতসতব (অথণাৎ সাহাবী কথতক) রবশুদ্ধ।
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প্রশ্ন: আন-নু শরাহ, (বা জাদু -কিানা নষ্ট করা) কী?
উত্তর: ‘আন-নু শরাহ’ এর অথণ য্াতক জাদু করা হতেতে, োর কথতক
জাদু দূ র করা। এরি য্রদ জাদু রদতে দূ র করা হে, োহতে ো
হতব শেোতনর কাজ। আর য্রদ ঝাড়-েুক ও তবধ ককাতনা উপাে
(কুরআতনর সূ রা োোক ও নাস ইেযারদ) রদতে কখাো হে, েতব
োতে ককান িরে কনই।
তবধ ঝাড়-েুক
প্রশ্ন: তবধ ঝাড়-েুক বেতে রক বুঝ এবাং এর রবধান কী?
উত্তর: তবধ ঝাড়-েুক হে, য্া কুরআন ও সু ন্নাহ কথতক কনো হে
এবাং আররব ভাষাে হে। আর য্াতক ঝাড়-েুক কদো হে এবাং কয্
কদে, উভতে এ রবশ্বাস কতর কয্, োর ঝাড়-েুক ককাতনা প্রভাব
সৃ রষ্ট করতে পাতর না একমাত্র আল্লাহর অনু মরে োড়া। রজবরীে
আোইরহসসাোম রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লামতক
ঝাড়-েুক কতরন188 এবাং রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
রনতজ অতনক সাহাবীতক ঝাড়-েুক কদন। এোড়াও অতনক
সাহাবীতক রেরন এ রবষতে সম্মরে কদন। এমনরক রেরন ঝাড়েুতকর রনতদণশও কদন এবাং োতদর জনয এর উপর রবরনমে গ্রহর্
করারও অনু মরে কদন। এগুতো সবই বুখারর, মুসরেম ও অনযানয

188

মুসরেম, হাদীস নাং ২১৮৫, ২১৮৬।
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হারদতসর রকোবসমূ তহ বরর্ণে।
অনবধ ঝাড়-েুক
প্রশ্ন: অনবধ ঝাড়-েুক কী?
উত্তর: কয্ সব ঝাড়-েুক কুরআন ও হারদতসর দ্বারা হে না এবাং
আররব ভাষােও

নে, এ ধরতনর ঝাড়-েুক অনবধ। বরাং এরি

শেোতনর কাজ, শেোনতক খুরশ করা ও শেোন য্া মহব্বে
কতর োর প্ররে আকৃষ্ট হওো। কয্মন, কেক ধরড়বাজ, খারাপ
পতথ পররচােনাকারী, দ্বীতনর দু শমনরা এ ধরতনর কাজ কতর
থাতক। এোড়া কেক কোক আতে, য্ারা হাইকাে (েথা আকাতশর
রবরভন্ন গ্রহ-নিতত্রর করল্পে রচত্র) অাংরকে রকোবসমূ হ কয্মন,
শামেু ে মা‘আতরে, শুমুেুে আতনাোর ইেযারদ রকোবসমূ হ অধযেন
কতর এ ধরতনর কায্ণারদ কতর থাতক। ইসোতমর দু শমনরা এ
অবান্তর ও অনবধ রবষেগুতো এতে প্রতবশ কররতেতে। অথচ এ
গুতোর সাতথ ইসোতমর ককান রবন্দু মাত্র সম্পকণ কনই। আর না
এগুতোর সাতথ ইসোমী জ্ঞাতনর ককাতনা োোরও নূ যনেম ককাতনা
সম্পকণ আতে। কয্মনরি আমরা ‘সু ল্লাম’ এর বযাখযা গ্রতন্থ রবস্তাররে
বর্ণনা কতররে।
োরবজ-কবচ, মাো, ররশ ইেযারদ েোে ঝুোতনার রবধান
প্রশ্ন: োরবজ-কবচ, মাো, ররশ ইেযারদ েোে ঝুোতনার রবধান
কী?
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উত্তর: রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
»« من علق شيئا ولك إيه
“কয্ বযরি ককাতনা রকেু েোে ঝুোে, োতক োর রদতক কসাপদণ
করা হে।”189
অনু রূপভাতব,
أرسل صىل اهلل عليه وسلم يف بعض أسفاره رسوال أن ال يبقني يف رقبة بعري
» قالدة من وتر أو قالدة إال قطعت
“রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম ককাতনা এক সেতর
একজন কোকতক দূ ে কতর পাোতেন, য্াতে ককান উতির েোে
েীতরর ধনু তকর মে কতর ঘন্টা, বা জুোর মাো অথবা হার
ঝুোতনা থাকতে ো কয্ন ককতি কেো হে।”190

189

মুসনাতদ আহমাদ ৪/১৩০, ৩১১; রেররময্ী, হাদীস নাং ২০৭২। হাসান

সনতদ।
190

বু খারী, হাদীস নাং ৩০০৫; মুসরেম, হাদীস নাং ২১১৫। আরবরা সাধারর্ে

‘কচাখ োো’ কে বাঁচাতনার জনয এগুতো োোে। রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম এগুতো কািতে রনতদণশ রদতেন, য্াতে মানু তষর মতন এ রবশ্বাস
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রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « إن الرىق واتلمائم واتلولة رشك
“(ককাতনা ককাতনা) ঝাড় েুক, োরবজ ও অনু রাে বা রবরাে
সৃ রষ্টকরার জনয বাঁধা কবচ বযবহার করা রশকণ”191।
“রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» « من علق تميمة فال أتم اهلل هل ومن علق ودعة فال ودع اهلل هل
“কয্ বযরি ককাতনা োরবজ ঝুোতো আল্লাহ োর ককাতনা রকেু
সম্পন্ন করতব না। আর কয্ বযরি রঝনু ক রকাংবা করড় েোে

আবার না এতস পতড় কয্, এগুতো ককাতনা রকেু প্ররেহে করতে পাতর। বরাং
মানু ষ কয্ন রবশ্বাস কতর কয্, সবরকেু ই আল্লাহর রনধণাররে োকদীর কমাোতবক
হে, োঁর উপরই মানু তষর ভরসা করা উরচে। ইমাম মাতেক রহ. বতেন, োরা
এগুতো করে কচাখ োো কথতক বাঁচার প্রেযাশাে, কস জনয কসিা রনরষদ্ধ। রকন্তু
য্রদ ককউ সু ন্দতরর জনয উতির েোে রকেু োোে েতব কসিা রনরষদ্ধ হতব না।
[োেহুে বারী কথতক, সম্পাদক]
191

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৩৮৮৩; ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৩৫৩০; মুসনাতদ

আহমাদ ১/৩৮১। সহীহ সনতদ বরর্ণে।
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192
ঝুোতব আল্লাহ োর কস উতেশয সেে করতবন না।”

অপর বর্ণনাে এতসতে,
» « من تعلق تميمة فقد أرشك
193
“কয্ বযরি োরবজ ঝুোতো কস রশকণ করে” ।

অনু রূপভাতব রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এক
কোতকর হাতে একরি রপেতের কড়া, কদতখ োতক রজতজ্ঞস
করতেন,
 « انزعها فإنها ال تزيدك إال وهنا فإنك لو:«ماهذا ؟» فقال من الواهنة قال
» مت ويه عليك ما أفلحت أبدا

“এরি কী?” কস বেে, এরি বাে করাে য্া ঘাড় ও বাজুতে ধতর
থাতক কসিার কারতর্ কদো হতেতে। েখন রেরন বেতেন, “এরি
খুতে কেে, কারর্, এরি কোমার বাতের ধরা আতরা বারড়তে রদতব।
কয্ অবস্থাে এ রজরনসরি কোমার হাতে আতে কস অবস্থাে য্রদ

192

মুসনাতদ আহমাদ, ৪/১৫৪; মুস্তাদরাতক হারকম, ৪/২১৬। হাসান সনতদ।
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মুসনাতদ আহমাদ ৪/১৫৬; মুস্তাদরাতক হারকম, ৪/২১৯। সহীহ সনতদ।
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েুরম মারা য্াও, োহতে েুরম কখতনাই সেেকাম হতে পারতব
না।” (অথণাৎ জান্নাতে কয্তে পারতব না)194।
وقطع حذيفة ريض اهلل عنه خيطا من يد رجل ثم تال قوهل تعاىل ﴿وما
يؤمن أكرثهم باهلل إال وهم مرشكون﴾ وقال سعيد بن جبري رمحه اهلل تعاىل

.من قطع تميمة من إنسان َكن كعدل رقبة

হুজাইো রারদোল্লাহু আনহু এক বযরির হাে কথতক ‘সু ো’ ককতি
কেতেন। োরপর রেরন এ আোে রেোওোে কতরন- “আর
োতদর অরধকাাংশই আল্লাহর উপর ঈমান আতন েতব োরা
মুশররক”। [সূ রা ইউসু ে, আোে: ১০৬] সাঈদ ইবন জুবাইর রহ.
বতেন, কয্ বযরি ককান মানু তষর হাে কথতক োরবজ ককতি কেতে
কদে, কস কয্ন একরি দাস স্বাধীন কতর কদোর মে সাওোব
কপে।’ এরি মারেু‘195 হাদীতসর রবধান রাতখ।

194

মুসনাতদ আহমাদ ৪/৪৪৫; ইবন মাজাহ ৩৫৩১; ইবন রহব্বান, ১৪১০।

195

অথণাৎ বর্ণনারি সা‘ঈদ ইবন জুবাইর কথতক এতসতে। োতবঈ ককাতনা রবষতে

সওোতবর কথা বেতে পাতর না। োই বর্ণনারি োর কাে কথতক আসতেও
কয্তহেু রেরন একজন গ্রহর্তয্ােয োতব‘ঈ। আর োতব‘ঈ য্খন ককাতনা
সওোতবর কথা বতে েখন কসিা রাসূ তের কাে কথতক ককাতনা না ককাতনা
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কুরআন দ্বারা োরবতজর রবধান
প্রশ্ন: োরবজ য্রদ কুরআন কথতক হে, োর রবধান কী?
উত্তর: কেক মনীষী হতে তবধ হওোর কথা উতল্লখ কতর থাতকন।
রকন্তু অরধকাাংশ মরনষী এসবতক অনবধ বতেতেন। োরা হতেন,
আব্দু ল্লাহ ইবন হারকম, আব্দু ল্লাহ ইবন ওমর, আব্দু ল্লাহ ইবন
মাসউদ ও োর সগীরা। এরিই হে, উত্তম। কারর্, রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম োরবজ োোতনা কয্ রনতষধরি
কতরন, ো হে বযাপক। এ োড়া এ রবষতে ককান মারেু‘196 বর্ণনা
না থাকা ও কুরআনতক অবমূ েযােন কথতক রিা করা। কারর্,
য্খন ককান বযরি েোে োরবজ ঝুোে, েখন কদখা য্াে কস
অপরবত্র। অথবা য্াতে অনযরা োর কারতর্ োরবজ েিকাতনার
প্ররে আকৃষ্ট না হে। মানু ষ য্াতে খারাপ রবশ্বাস করতে না পাতর
মাধযতমই শুতন বতে থাকতবন। োই এরি রাসূ তের হাদীতসর মেই হতে কেে।
এিাই এখাতন মারেূ‘ দ্বারা উতেশয কনো হতেতে। [সম্পাদক]
196

অথণাৎ কুরআন রদতে োরবজ কদোর বযাপাতর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ

ওোসাল্লাম কথতক ককাতনা বর্ণনা আতস রন। আর সাহাবীেতর্র মতধয অরধকাাংশ
কথতক রনতষধ-ই বরর্ণে হতেতে। দু ’ একরি বর্ণনা ককাতনা ককাতনা সাহাবী কথতক
থাকতেও কসগুতোর অনয অথণ করা সম্ভব। োোড়া অরধকাাংশ সাহাবীর কথার
রবপরীে। োই কুরআনতক োরবতজর কাতজ বযবহার করা য্াতব না। [সম্পাদক]
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এবাং অন্তর য্াতে োইরুল্লাহর রদতক ধারবে না হে রবতশষ কতর
এ য্ু তে োরবজ কথতক রবরে থাকাই অরে উত্তম।
ের্কতদর রবধান
প্রশ্ন: ের্কতদর রবধান কী?
উত্তর: ের্কের্ োগুতের অন্তভুণি। োরা শেোতনর বন্ধু য্ারা
োতদর বন্ধু ের্কতদর প্ররে কোপতন বােণা পাোে। কয্মন আল্লাহ
ো‘আো বতেন,
َ
َ َ َ َّ َّ َ َ َ ه
ه َ ه ه
ه َّ ه
َٰٓ ﴿ ِإَون ٱلشيَٰطي ِلهوحون إ
جَٰدلوكم ِإَون أ َطع هت هموهم إنكم
ل أوِلَائهم ِل
َ
َ ه
]٥٧٥ : ﴾ [االنعام١٢١ ل همّشكون
“রনশ্চেই শেোনরা োতদর বন্ধুতদরতক কোমাতদর সাতথ রববাদ
করতে প্রতরাচনা কদে; আর য্রদ কোমরা োতদর আনু েেয কর,
েতব কোমরা অবশযই মুশররক।” [সূ রা আন‘আম, আোে: ১২১]
শেোনরা ের্কতদর কাতে অবেীর্ণ হে, োতদর রনকি আতস এবাং
(চুরর কতর কেতরশোতদর কথা কথতক) য্া শুতনতে ো জানাে এবাং
োর সাতথ একশরি রমথযা কমশাে। কয্মন আল্লাহ ো‘আো বতেন,
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َ َّ َ َ َ َّ ه َ َ ه
َّ َ ه َ ه ه َ َ َٰ َ َ َ َّ ه
ٱلش َيَٰط ه
َٰ  تزنل٢٢١ ي
٢٢٢ َع ك أفاك أثيم
﴿ هل أنبئكم َع من تزنل
َ
َ
ه ه َ َّ َ َ َ َ ه ه
]٧٧٨ ،٧٧٥ : ﴾ [الشعراء٢٢٣ َثهم كَٰذبهون
يلقون ٱلسمع وأك
“আরম রক কোমাতদরতক সাংবাদ কদব, কার রনকি শেোনরা
অবেীর্ণ হে? োরা অবেীর্ণ হে প্রতেযক চরম রমথযাবাদী ও
পাপীর রনকি। োরা কান কপতে থাতক এবাং োতদর অরধকাাংশই
রমথযবাদী।” [সূ রা শু‘আরা, আোে: ২২১, ২২৩]
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম ওহী নারয্ে হওোর
অবস্থা বর্ণনাে কয্ হাদীস বতেতেন োতে বতেন,
« فيسمعها مسرتق السمع ومسرتق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيلقيها
إىل من حتته ثم يلقيها اآلخر إىل من حتته حىت يلقيها ىلع لسان الساحر أو
الاكهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه

» فيكذب معها مائة كذبة احلديث يف الصحيح بكماهل
“োরপর কান-কচারা আসমাতন রক োেসাো হে ো কশাতন,
োরপর আতরক জন কান-কচারা এভাতব একিার উপর একিা
থাতক। কস োর রনতচর কান-কচারাতক বতে, োরপর কস োর
নীতচর কান-কচারাতক বতে। এভাতব বেতে বেতে ের্ক অথবা
407

জাদু কর পয্ণন্ত কপৌঁতে। কখতনা কখতনা োরা কথা জানাতনার পূ তবণ
উল্কারপণ্ড োতদর আক্রান্ত কতর, আবার কখতনা োরা আক্রান্ত
হওোর পূ তবণ রকেু কথা কেতড় কদে। োরপর (য্ারা ো শুতনতে)
োরা রনতজর কথতক োর সাতথ আরও একশ রমথযা কথা চারেতে
কদে।”197 হারদসরি সহীহ বুখাররতে পররপূ র্ণ রূতপ বরর্ণে।
কয্ বযরি ের্কতক রবশ্বাস কতর োর রবধান
প্রশ্ন: য্ারা ের্কতক রবশ্বাস কতর োতদর রবধান কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ ﴿ قهل َّّل َيعلَ هم َمن ف
ب إ َّّل َّ ه
َ ٱلس َمَٰ َوَٰت َوٱۡلَۡرض ٱل َغي
]٥٦ : ﴾ [انلمل٦٥ ٱّللا
“বে, ‘আল্লাহ োড়া আসমানসমূ তহ ও য্মীতন য্ারা আতে োরা
োতেব জাতন না।” [সূ রা নামাে, আোে: ৬৫]
َ
َ
َ
َ
َّ ه
َ ۞وع
َ ﴿
]٦٣ : ﴾ [االنعام٥٩ ندههۥ َمفات هح ٱلغيب ّل َيعل هم َها إّل ه َوا
“আর োঁর কাতে রতেতে োতেতবর চারবসমূ হ, রেরন োড়া এ
197

বু খারী, হাদীস নাং ৪৮০০।
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রবষতে ককউ জাতন না।” [সূ রা আ‘নআম, আোে: ৫৯]
َ
َ َ ه ه َ ه
َ
]٠٥ : ﴾ [الطور٤١ ب ف ههم يَك هت هبون
﴿ أم عندهم ٱلغي
“নারক োতদর কাতে আতে োতেতবর জ্ঞান, য্া োরা রেখতে?”
[সূ রা েুর, আোে: ৪১]
َ ﴿ أَع
َٰٓ ندههۥ عل هم ٱل َغيب َف هه َو يَ َر
]٨٦ : ﴾ [انلجم٣٥ ى
“োর কাতে রক আতে োতেতবর জ্ঞান কয্, কস কদখতে?” [সূ রা
নজম, আোে: ৩৫]
َ َ َ َ َ َّ ه َ َ ه َ َ ه
]٧٥٥ : ﴾ [ابلقرة٢١٦ نتم ّل تعل همون
﴿ وٱّلل يعلم وأ
“আল্লাহ ো‘আো জাতনন, আর কোমরা জাতনা না।” [সূ রা বাকারা,
আোে: ২১৬]
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
« من أىت عرافا أو َكهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل ىلع حممد صىل
» اهلل عليه وسلم
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“কয্ বযরি ককান জাদু কর অথবা ের্তকর কাতে আসে, োরপর
কস য্া য্া বেে, ো রবশ্বাস করে, কস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম এর য্া নারয্ে করা হে োর সাতথ কুেরর করে।”198
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» « من أىت عرافا فسأهل عن يشء فصدقه لم تقبل هل صالة أربعني يوما
“কয্ বযরি ককান ের্তকর কাতে এতস ককান রকেু জানার জনয
রজজ্ঞাসা করে এবাং কস য্া য্া বেে, ো রবশ্বাস করে, োর
চরল্লশ রদতনর সাোে কবুে করা হতব না।199”

198
199

মুসনাতদ আহমাদ ২/৪২৯; বাইহাকী, ৮/১৩৫; মুস্তাদরাতক হারকম ১/৮।
মুসনাতদ আহমাদ ৪/৬৮, ৫/৩৮০; এ বর্ণনার বাইতর ইমাম মুসরেমও

হাদীসরি বর্ণনা কতরন, হাদীস নাং ২২৩০। েতব ইমাম মুসরেতমর বর্ণনাে
হাদীতসর শব্দ হতে,

ً َ َ َ َ ْ َ ٌ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ً َّ َ َ َ ْ َ
»ني يْلة
 لم تقبل هل صالة أرب ِع،ٍ«من أىت عرافا فسأهل عن يشء

এ বর্ণনা কথতক বু ঝা য্াে কয্, “ের্কতদর কাতে রেতে রকেু রজতজ্ঞস করতেই
োর চরল্লশ রদতনর সাোে কবু ে করা হতব না।” এখাতন ের্কতদর কথা
সেযাের্ করার কথা বো হে রন, োর কারর্ সম্ভবে এই কয্, ের্কতদর কথা
সেয বতে রবশ্বাস করতে কো োর ঈমান থাকতব না, কয্মনরি পূ তবণাি হাদীতস
বরর্ণে হতেতে। সাোে কবু ে হওোর প্রশ্ন ই আতস না। সু েরাাং ইমাম
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কজযারেষশাতস্ত্রর রবধান
প্রশ্ন: কজযারেষশাস্ত্র (গ্রহ-নিতত্রর অবস্থান অনু সাতর শুভাশুভ রনর্ণে
রবদযা) -এর রবধান কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ ه
ه ه
َ ََ َ ه
َ ج
ك هم ٱنلُّ ه
﴾ وم ِلَه َت هدوا ب َها ف ظل َمَٰت ٱل َب َوٱۡلَحرى
﴿ َوه َو ٱَّلي جعل ل
]٣٢ :[االنعام

“আর রেরনই সৃ রষ্ট কতরতেন কোমাতদর জনয োরকারারজ, য্াতে
কোমরা এ দ্বারা পথপ্রাপ্ত হও স্থে ও সমুতদ্রর অন্ধকাতর।” [সূ রা
আনআম, আোে: ৯৭] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ
ٗ يح َو َج َعل َنَٰ َها هر هج
ُّ ٱلس َما َء
َّ ﴿ َولَ َقد َز َّي َّنا
َ ٱلن َيا ب َم َصَٰب
]٦ :وما للش َيَٰطي﴾ [امللك
মুসরেতমর বরর্ণে হাদীতসর শব্দগুতো কবরশ শরিশােী। গ্রন্থকাতরর উতল্লরখে
শব্দগুতো মুসনাতদ আহমাতদর এতসতে, কসিার অথণ সম্ভবে: এই কয্, কয্ বযরি
ের্তকর কাতে রেতে োতক ককাতনা রবষতে প্রশ্ন কতর, োর প্ররে রবশ্বাস করে,
োর ঈমান চতে কেতেও োরপর য্রদ পুনরাে ঈমান আনেন কতর োরপরও
োর চরল্লশ রদতনর সাোে কবু ে করা হতব না। এ কয্ন আল্লাহর পি কথতক
োর প্ররে কক্রাতধর বরহিঃপ্রকাশ; কারর্ কস ঈমানদার হতে কুেরী ও রশকণী
কাজরি জানার পরও এিা ককন করতে কেে? [সম্পাদক]
411

“আরম রনকিবেণী আসমানতক প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সু তশারভে কতররে
এবাং কসগুতোতক শেোনতদর প্ররে রনতিতপর বস্তু বারনতেরে”।
[সূ রা ইসরা, আোে: ৬১]
َ َ ُّ ه ه ه َ َّ َ ه
َٰ ﴿وٱنلجوم مسخر
]٥٧ :ت بأمرهاۦ ﴾ [انلحل
“এবাং োরকাসমূ হও োঁর রনতদণতশ রনতোরজে।” [সূ রা নাহাে,
আোে: ৬১]
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
»«من اقتبس شعبة من انلجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد
“কয্ বযরি নিত্র কথতক ককাতনা রকেু গ্রহর্ করে, কস কয্ন জাদু
কথতক ককাতনা রকেু গ্রহর্ করে। োরপর য্ে বাড়াতব, েেই
বাড়তব।”200
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « إنما أخاف ىلع أميت اتلصديق بانلجوم واتلكذيب بالقدر وحيف األئمة
200

আবু দাউদ, হাদীস নাং-৩৯০৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নাং-৩৭২৬।
412

“আরম আমার উম্মতের উপর নিত্রতক রবশ্বাস করা, োকদীরতক
অরবশ্বাস করা এবাং শাসকতদর অেযাচারতক ভে করর।”201
আব্দু ল্লাহ ইবন আব্বাস রারদোল্লাহু আনহু কস সব কোক সম্পতকণ
বতেন, য্ারা আবজাতদর রহসাব রেতখ এবাং নিতত্রর রদতক
োরকতে শুভাশুভ কথা বতে:
» « ما أرى من فعل ذلك هل عند اهلل من خالق
“য্ারা এ সব কাজ কতর োতদর জনয আল্লাহর রনকি ককান অাংশ
কনই।”202
কাোদা রহ. বতেন,
خلق اهلل هذه انلجوم ثلالث زينة للسماء ورجوما للشياطني وعالمات

فمن تأول فيها غري ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه، يهتدى بها
وتكلف ما ال علم هل به

আল্লাহ ো‘আো এ সব নিত্রসমূ হতক রেন কারতর্ সৃ রষ্ট কতরতেন:
201
202

হাইসামী, মাজমা‘উয্ য্াওোতেদ, ৭/২০৩। হাদীসরি হাসান পয্ণাতের।
আব্দু র রায্য্াক, মুসান্নাে, ১১/১৯৮০৫; ইবন আরব শাইবাহ, মুসান্নাে,

৮/৪১৪। সহীহ সনতদ বরর্ণে।
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আসমাতনর কসৌন্দয্ণ, শেোনতক রনতিপ করার জনয এবাং পথ
কদখাতনার জনয। কয্ বযরি এর বাইতর ককাতনা বযাখযা কদে, কস
অবশযই োর (ঈমাতনর) অাংশতক নষ্ট করে, োর রহসযা হাররতে
কেেে এবাং কয্ রবষতে োর ককাতনা জ্ঞান কনই, কস রবষতে কথা
বোর কষ্ট করে203।
নিতত্রর রবচরর্ দ্বারা বৃ রষ্ট হওো বা না-হওো রনধণারর্ করার
রবধান
প্রশ্ন: নিতত্রর রবচরর্ দ্বারা বৃ রষ্ট হওো বা না হওো রনধণারর্ করার
রবধান কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ َ ه َ َ ه َ َّ ه ه
]٣٧ : ﴾ [الواقعة٨٢ ﴿ َوُت َعلون رزقكم أنكم تكذبهون
“আর কোমরা কোমাতদর ররয্ক বারনতে রনতেে কয্, কোমরা
রমথযাতরাপ করতব।” [সূ রা ওোতকো, আোে: ৮২]
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
203

সু েূেী, দু ররুে মানসূ র, ৩/৪৩।
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والطعن يف،  الفخر باألحساب: « أربع يف أميت من أمر اجلاهلية ال يرتكونهن
» وانلياحة،  واالستسقاء باألنواء،األنساب
“চাররি রজরনস আমার উম্মতের মতধয জারহরেোতের স্বভাব, োরা
ো োড়তব না: বাংতশর অহাংকার, কাতরা বাংশ রনতে কিাি করা,
োরকার রবচরর্ দ্বারা বৃ রষ্ট রনধণারর্, আর মৃে বযরির উপর উ্
স্বতর কান্নাকারি করা।”204
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
فأما من قال مطرنا بفضل،  أصبح من عبادي مؤمن يب واكفر:« قال اهلل تعاىل
 وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا،فذلك مؤمن يب َكفر بالكواكب، اهلل

» فذلك َكفر يب مؤمن بالكواكب

“আল্লাহ ো‘আো বতেন, আমার বান্দাতদর কথতক রকেু আমার
উপর ঈমান করতখ আর রকেু কাতের অবস্থাে সকাতে উপনীে
হতো। কয্ বেে, আমরা আল্লাহর রহমতে বৃ রষ্ট োভ করোম, কস
আমার উপর ঈমান আনে আর নিতত্রর প্রভাবতক অস্বীকার
করে। আর কয্ বেে, আমরা নিতত্রর কারতর্ বৃ রষ্ট োভ করোম,
কস আমার সাতথ কুেরর করে এবাং নিতত্রর প্রভাতব রবশ্বাস
204

মুসরেম, হাদীস নাং-৯৩৪।
415

205

করে। ”
অশুভ েির্ কনো ও োর রবধান
প্রশ্ন: অশুভ েির্ কনোর রবধান রক এবাং ো দূ র করার উপাে
কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ َ
َ َ َّ َ َ َٰٓ ه
]٥٨٥ :ند ٱّلل﴾ [االعراف
طئ هرهم ع
﴿أّل إنما
“োতদর কেযার্-অকেযার্ কো আল্লাহর কাতে।” [সূ রা আরাে,
আোে: ১৩১]
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر
“ইসোতম কোঁোতচ কনই, অশুভ েির্ কনই, মৃে মানু তষর মাথার
খুরে, রকাংবা রাতে ককাতনা পারখর দ্বারা কু েির্ কনই ও সের

205

বু খারী, হাদীস নাং ৮৪৬, ১০৩৮; মুসরেম, হাদীস নাং ৭১।
416

206

মাতসর মতধযও খারাপ রকেু কনই।”

রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « الطرية رشك الطرية رشك
207
“কুেির্ কনো রশকণ, কুেির্ কনো রশকণ।”

আব্দু ল্লাহ ইবন

মাস‘উদ রারদোল্লাহু আনহু বতেন,
وما منا إال ولكن اهلل يذهبه باتلولك
‘আমাতদর মতধয অতনতকরই ো আতস, েতব োওোককুে দ্বারা
আল্লাহ ো দূ র কতর কদন।’
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « إنما الطرية ما أمضاك أو ردك
অশুভ েির্ রহতসতব কসিাই ধেণবয হতব, য্া কোমাতক ককাতনা
206

বু খারী, হাদীস নাং ৫৭০৭; মুসরেম, হাদীস নাং ২২২০।

207

মুসনাতদ আহমাদ ১/৩৮৯, ৪৩৮, ৪৪০; বু খারী, আদাবু ে মুেরাদ, ৯০৯;

আবু দাউদ ৩৯১০; রেররময্ী, ১৬১৪; ইবন মাজাহ ৩৫৩৮। সহীহ সনতদ।
417

কাতজ উদ্ধুদ্ধ কতর বা কোমাতক ককাতনা কাজ কথতক রবরে
রাতখ।”208
ইমাম আহমাদ আব্দু ল্লাহ ইবন আমর হতে হারদস বর্ণনা কতরন,
োতে রতেতে, রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেতেন,
« من ردته الطرية عن حاجته فقد أرشك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول
» امهلل ال خري إال خريك وال طري إال طريك وال هلإ غريك

“কুেির্ কনোর কারতর্ কয্ ককউ োর প্রতোজনীে কাজ কথতক
রবরে থাকে, কস রশকণ করে।” সাহাবীের্ রজজ্ঞাসা করতেন, োর
কােোরা কী? উত্ততর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
বেতেন, “এিা বো কয্, - কহ আল্লাহ ককাতনা কেযার্ কনই কোমার
কেযার্ োড়া, আর ককাতনা কুেির্ কনই, েুরম না রেখতে, আর
েুরম োড়া ককান হক ইোহ কনই।”209
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
«أصدقها الفأل وال ترد مسلما فإذا رأى أحدا ما يكره فليقل امهلل ال يأيت
208

মুসনাতদ আহমাদ ১/২১৩। এর সনদ দু বণে।

209

মুসনাতদ আহমাদ ২/২২০; ইবনু স সু ন্নী, ২৯৩। সহীহ সনতদ।
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» باحلسنات إال أنت وال يدفع السيئات إال أنت وال حول وال قوة إال بك
“এ মতধয উত্তম হতে, ভাতো েির্ গ্রহর্ করা; য্া ককাতনা
মুসরেমতক কাজ কথতক রবরে রাতখ না। সু েরাাং য্খন ককাতনা
মানু ষ ককাতনা খারাপ রকেু কদতখ, কস কয্ন এ কথা বতে, ‘কহ
আল্লাহ ভাতো সবরকেু একমাত্র কোমার কাে কথতকই আতস। আর
খারাপসমূ হ একমাত্র েুরমই প্ররেহে কর। আমাতদর ককান শরি
বা উপাে কনই েুরম োড়া।”210
নজর বা কচাখ-োোর রবধান
প্রশ্ন: নজর বা কচাখ-োোর রবধান কী?
উত্তর: রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
»«العني حق
211

“নজর বা কচাখ োোর রবষেরি সেয” ।

210

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৩৯১৯; বাইহাকী, ৮/১৩৯; ইবনু স-সু ন্নী, ২৯৪। েতব

এর সনদ দু বণে।
211

বু খারী, হাদীস নাং ৫৭৪০, ৫৯৪৪; মুসরেম, হাদীস নাং ২১৮৭।
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রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এক কমতের কচহারা
রববর্ণ ও হেু দবর্ণ কদতখ বেতেন,
» «اسرتقوا هلا فإن بها انلظرة
“কোমরা এর জনয ঝাড়-েুক কর, কারর্ োর নজর কেতেতে।”212
আতেশা রারদোল্লাহু আনহু বতেন,
«أمرين انليب صىل اهلل عليه وسلم أو أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم أن
»يسرتىق من العني
“রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আমাতক রনতদণশ কদন বা
রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম ‘নজর’ বা ‘কচাখ োো’
কথতক ঝাড়-েুক বা রচরকৎসা করার রনতদণশ কদন।213”
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « ال رقية إال من عني أو محة

212

বু খারী, হাদীস নাং ৫৭৩৯; মুসরেম, হাদীস নাং ২১৯৭।

213

বু খারী, হাদীস নাং ৫৭৩৮ ; মুসরে, হাদীস নাং ২১৯৫।
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“একমাত্র কচাখ োো বা রবেুর দাংশন োড়া ককাতনা রকেু র জনয
ঝাড়-েুক কনই।”214 উতল্লরখে সব করি হারদস সহীহতে বরর্ণে,
আর এতে এগুতো োড়াও আরও অতনক হারদস রতেতে। কচাখ
োোর প্ররেরক্রো হওোরিও একমাত্র আল্লাহর অনু মরেতে হতে
থাতক215। সাোতে সাতেহীন েথা উম্মতের উত্তম পূ বণসূরীতদর
অতনতকই আল্লাহ ো‘আোর বার্ী,
َ
َ َ َ َّ َ َ ه
َ َ َ َ َ ه
:ين كف هروا ل هَيلقونك بأبصَٰرهم ل َّما َسم هعوا ٱَّلك َر﴾ [القلم
﴿ِإَون يكاد ٱَّل
]٦٥
“আর কারেররা য্খন উপতদশবার্ী শুতন েখন োরা কয্ন োতদর
দৃ রষ্ট দ্বারা কোমাতক আেতড় কেেতব।” [সূ রা আে কেম, আোে:
৫১] এ আোতের বযাখযাে উপতরাি হাদীসসমূ হ রদতে োেসীর
কতরতেন।

214

বু খারী, হাদীস নাং ৫৭০৫; মুসরেম, হাদীস নাং ২২০।

215

অথণাৎ কচাখ োোর রবষেরি শুধু মানু তষর িমোে হে না, োর প্রভাবরি

আল্লাহর ইরাদা কাওরনেযা বা সারবণক ইোর অধীন। [সম্পাদক]
421

গুনাতহর বর্ণনা
প্রশ্ন: গুনাহসমূ হ কে প্রকার?
উত্তর: গুনাহ দু ই প্রকার:
এক: েেীরা গুনাহ কয্ গুতোতক সাইতেআ (খারাপ বস্তু/রবষে) বো
হতে থাতক দু ই: করবরা গুনাহ কয্ গুতোতক মুতবকাে (বা
বাংসাত্মক) বো হতে থাতক।
কয্ সব আমে দ্বারা েেীরা গুনাতহর কােোরা হে
প্রশ্ন: ককান সব আমে দ্বারা েেীরা গুনাতহর কােোরা হে?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ
ه
ه
َ ه َ َ ه
َ ه َ َ ه
ياتكم َوندخلكم
﴿إن ُت َتن هبوا ك َبائ َر َما تن َهون عن هه نكفر عنكم س
ٗ ُّمد َخ ٗل َكر
]٨٥ : ﴾ [النساء٣١ يما
“কোমরা য্রদ কসসব কবীরা গুনাহ পররহার কর, য্া কথতক
কোমাতদর বারর্ করা হতেতে, োহতে আরম কোমাতদর গুনাহসমূ হ
িমা কতর কদব এবাং কোমাতদরতক প্রতবশ করাব সম্মানজনক
422

প্রতবশস্থতে।” [সূ রা রনসা, আোে: ৩১]
َّ َٰ َ
َ َ
َ ٱۡل َس َنَٰت يهذه
َ ٱلس
َّ ب
َ لذَٰكر
َ ﴿ۚا إ َّن
]٥٥٠ : ﴾ [هود١١٤ ين
يات ذَٰلك ذكرى ل
“রনশ্চেই ভােকাজ মন্দকাজতক রমরিতে কদে। এরি উপতদশ
গ্রহর্কারীতদর জনয উপতদশ।” [সূ রা হূ দ, আোে: ১১৪]
এখাতন আল্লাহ ো‘আো আমাতদর জারনতে কদন কয্, য্রদ ককাতনা
বযরি করবরা গুনাহ হতে কবঁতচ থাতক এবাং কনক আমেসমূ হ কতর,
এতে োর গুনাহসমূ হ দূ র হতে য্াতব। অনু রূপভাতব হারদতস বরর্ণে
আতে, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
»«واتبع السيئة احلسنة تمحها
“খারাপ কাতজর পর ভাতো কাজ কর, ভাতো কাজ মন্দতক রমরিতে
কদতব।”216
এ োড়াও রবশুদ্ধ হারদসসমূ তহ বরর্ণে কতষ্টর সমে/কষ্টকর
অবস্থাে/কষ্টকরভাতব ওজুর পারন কপৌঁোতনা, মসরজতদর য্াোোে
216

মুসনাতদ আহমাদ ৫/১৩৫, ১৫৮, ১৭৭, ২২৮; রেররময্ী, ১৯৮৭;

মুস্তাদরাতক হারকম, ১/৫৪।
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করা, পাঁচ ওোি সাোে, এক জুমআ কথতক অপর জুমআ, এক
রমজান কথতক আতরক রমজান, কদর রজনীতে ইবাদে করা,
আশুরার রদন করাজা রাখা ইেযারদ ইবাদেসমূ হ সেীরা গুনাতহর
জনয কােোরা। েতব অরধকাাংশ হারদতস োর জনয করবরা গুনাহ
হতে কবঁতচ থাকাতক শেণ করা হতেতে। সু েরাাং সেীরা গুনাহ মাে
হওোর জনয অবশযই করবরা গুনাহ হতে কবঁতচ থাকতে হতব;
োরপর

সেীরা গুর্াহ হতে পাতর কনক আমতের কারতর্ মাে

করা হতব, অথবা কনক আমে বাতদই রেরন ো মাে করতবন।
করবরা গুনাতহর সাংজ্ঞা
প্রশ্ন: করবরা গুনাহ কী?
উত্তর: করবরা গুনাতহর সাংজ্ঞা সম্পতকণ সাহাবী ও োতবেীের্
একারধক মোমে কদন। ককউ ককউ বতেন, ঐ সব গুনাহ কয্
গুনাতহর উপর শারস্ত রনধণারর্ করা হতেতে। আবার ককউ ককউ
বতেন, কয্ সব গুনাতহর কারতর্ অরভশাপ কদো এবাং কিাভ প্রকাশ
করা হতেতে। জাহান্নাতমর কথা বো হতেতে অথবা কয্ ককান
শারস্তর কথা উতল্লখ করা হতেতে। কারও কারও মতে, ঐ সব
গুনাহ কয্গুতো দ্বীতনর প্ররে গুরুত্বহীনো ও ভ্রুতিপ না করা এবাং
আল্লাহর ভে কম হওোতক বুঝাে। এ োড়াও আরও একারধক
424

সাংজ্ঞা রতেতে। রবশুদ্ধ হারদসসমূ তহ অতনক গুনাহতক করবরা গুনাহ
বতে নামকরর্ করা হতেতে। রকেু করবরা গুনাহ আতে, কয্গুতো
বড় কুের। কয্মন আল্লাহর সাতথ রশকণ করা, জাদু করা। আবার
রকেু আতে মারাত্মক করবরা গুনাহ ও বড় ধরতনর অিীেো। এ
প্রকাতরর করবরা গুনাহ উপতরর করবরা গুনাতহর েুেনাে কোি।
কয্মন, এমন ককাতনা বযরিতক হেযা করা, য্াতক হেযা করার
রনতদণশ শরী‘আে কদে রন। য্ু তদ্ধর মেদান কথতক পোেন করা,
সু দ খাওো, ইোরেতমর মাে ভির্ করা, রমথযা কথা বো, পরবত্রা
মুরমন নারীতক বযরভচাতরর অপবাদ কদো, মদযপান করা, মাোরপোর নােরমারন করা ইেযারদ।
আব্দু ল্লাহ ইবন আব্বাস রারদোল্লাহু আনহুমা বতেন, “কবীরাহ
গুনাহ সােরি হওো কথতক সত্তররি হওোর অরধক কাোকারে।”217
আর কয্ বযরি কয্ সব গুনাতহর উপর করবরা গুনাহ বযবহার করা
হতেতে, ো অনু সন্ধান করতব কস সত্তররির কবরশ খুঁতজ পাতব।
োহতে অবস্থা কী দাঁড়াতব, য্রদ করবরাগুনাহ অনু সন্ধান করতে
রেতে, ঐ সব গুনাহগুতোর অনু সন্ধান কতর কয্গুতোর উপর
কুরআন ও হারদতস হুমরক, ধমরক, হুরশোরর ইেযারদ শব্দ উ্ারর্
করা হতেতে, োহতে কস কদখতে পাতব করবরা গুনাতহর সাংখযা
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আবদু র রায্য্াক, আে-মুসান্নাে, ১০/১৯৭০২; োেসীর োবারী, ৫/২৭।
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আরও অতনক।
কয্ আমে কবীরাহ গুনাহ ও েেীরাহ গুর্াহতক দূ রীভূ ে কতর
উত্তর: খাতেস োওবা দ্বারা সমস্ত গুনাতহর কােোরা হে। আল্লাহ
ো‘আো বতেন,
َ ه
َ
َّ َ َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ه ه ه
ً ٱّلل تَو َب ٗة نَّ هص
َٰ َ وحا َع
س َر ُّبكم أن يهكف َر
﴿ يأيها ٱَّلين ءامنوا توبوا إل
َ
َ
َ
َّ
َ ه
َ ه َ َ ه
َ
﴾ ٨ ياتكم َو هيدخلكم َجنَٰت ُتري من ُتت َها ٱۡلنهَٰ هر
عنكم س
]٣ :[اتلحريم
“কহ ঈমানদারের্, কোমরা আল্লাহর কাতে োওবা কর, খাঁরি
োওবা; আশা করা য্াে কোমাতদর রব কোমাতদর পাপসমূ হ কমাচন
করতবন এবাং কোমাতদরতক এমন জান্নােসমূ তহ প্রতবশ করাতবন
য্ার পাদতদতশ নহরসমূ হ প্রবারহে” [সূ রা োহরীম, আোে: ৮]
এখাতন “আশা করা য্াে” এর অথণ, ো অবশযই সাংঘরিে হতব।
َ َٰٓ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٗ َ َٰ ٗ َ ه
َ ٱّلل َس
ك هي َبد هل َّ ه
ياتهم
﴿ إّل من تاب وءامن وعمل عمل صلحا فأولئ
ٗ ورا َّرح
َح َس َنَٰت َو ََك َن َّ ه
ٗ ٱّلل َغ هف
]٥٣ : ﴾ [الفرقان٧٠ يما
ى
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“েতব কয্ োওবা কতর, ঈমান আতন এবাং সৎকমণ কতর। পররর্াতম
আল্লাহ োতদর পাপগুতোতক পূ র্য দ্বারা পররবেণন কতর কদতবন।
আল্লাহ অেীব িমাশীে, পরম দোেু ।” [সূ রা েুরকান, আোে:
৬৯] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َ
َ َ َّ
َ
َ َّ َ َ َ ه َ َ ً َ َ َ َ ه
هه
ٱّلل فٱس َتغف هروا َّلنوبهم
ين إذا ف َعلوا فَٰحشة أو ظل هموا أنف َس ههم ذك هروا
﴿وٱَّل
َ َ َ َ ه ُّ ه َ َّ َّ ه َ َ ه ُّ َ َ َٰ َ َ َ ه َ ه َ َ ه
َ َٰٓ َ ه
 أولئك١٣٥ ومن يغفر ٱَّلنوب إّل ٱّلل ولم يصوا َع ما فعلوا وهم يعلمون
َ ين ف
َ َج َزا هؤ ههم َّمغف َرة من َّربهم َو َج َّنَٰت َُتري من َُتت َها ٱۡلَن َهَٰ هر َخََّٰل
يها ا َونع َم
َ أَج هر ٱل َعَٰمل
]٥٨٥ ،٥٨٦ :﴾ [ال عمران١٣٦ ي
“আর য্ারা ককান অিীে কাজ করতে অথবা রনজতদর প্ররে য্ু েম
করতে আল্লাহতক স্মরর্ কতর, অেিঃপর োতদর গুনাতহর জনয
িমা প্রাথণনা কতর। আর আল্লাহ োড়া কক গুনাহ িমা করতব ?
আর োরা য্া কতরতে, কজতন শুতন ো োরা বার বার কতর না।
এরাই োরা, য্াতদর প্ররেদান োতদর রতবর পি কথতক মােরেরাে
ও জান্নােসমূ হ য্ার েেতদতশ প্রবারহে রতেতে নহরসমূ হ। কসখাতন
োরা স্থােী হতব। আর আমেকারীতদর প্ররেদান কেই না উত্তম!”
[সূ রা েুরকান, আোে: ১৩৬]
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অনু রূপভাতব রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « اتلوبة جتب ما قبلها
“োওবা োর অেীতের গুনাহগুতো িমা কতর কদে।”
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রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
« هلل أفرح بتوبة عبده من رجل نزل مزنال وبه مهلكة ومعه راحلته عليها
طعامه ورشابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حىت

أو ما شاء اهلل قال أرجع إىل ماكين فرجع فنام نومة، اشتد عليه احلر والعطش

»ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده
“আল্লাহ ো‘আো োর বান্দার োওবাতে কস কোতকর কচতে অরধক
খুরশ হে, কয্ কোক ককান এক উপেযকাে অবেরর্ করে, কয্খাতন
রবপদ আর রবপদ োড়া রকেু ই কনই। োর সাতথ একরি সাওোরী
রেে য্ার উপর খাদয বস্তু ও পানীে রেে। কোকরি সব রকেু করতখ
একিু ঘুমাইে। ঘুম কথতক উতে কদতখ, োর আতরাহর্রি আর কনই।
েখন কস িুধা ও পারনর রপপাসাে অরস্থর হতে পড়ে বা আল্লাহ
য্া োর ভাতেয রাখে োই হে। কোকরি মতন মতন বেে, এখন
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এ ধরতনর ককাতনা হাদীতসর অরস্তত্ব খুঁতজ পাওো য্াে না। [সম্পাদক]
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আর রক করার আরম আমার পূ তবণর স্থাতন রেতর য্াব। োরপর কস
আবার রকেু ির্ ঘুমাতো। রকেু ির্ ঘুরমতে ঘুম কথতক উতে কদখতে
কপে, োর সওোরী োর মাথার পাতশ।”219
োওবাতে নু সুহার সাংজ্ঞা
প্রশ্ন: োওবাতে নু সুহা কী?
উত্তর: োওবাতে নু সুহা হে, সরেযকার োওবা য্ার মতধয রেনরি
শেণ পাওো য্াে। গুনাহ হতে সম্পূ র্ণ রেতর য্াওো, গুনাতহ রেপ্ত
হওোর উপর েরজ্জে হওো, রদ্বেীেবার কস গুনাহ না করার
অগীকার করা। আর য্রদ গুনাতহর সম্পকণ ককান মুসরেম বযরির
হতকর সাতথ সম্পৃ ি হে, ো হতে োর সমাধান কস বযরি কথতক
কতর রনতে হতব। কারর্, য্রদ দু রনোতে এ রনেরত্ত না হে, ো
হতে রকোমতের রদন োর জনয োতক রজজ্ঞাসা করা হতব এবাং
অবশযই োর কথতক প্ররেতশাধ গ্রহর্ করা হতব। আর এরি এমন
একরি অপরাধ আল্লাহ ো‘আো ো কথতক একিুও োড় কদতব না।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
« من َكن عنده ألخيه مظلمة فليتحلل منه ايوم قبل أن ال يكون دينار
وال درهم إن َكن هل حسنات أخذ من حسناته وإال أخذ من سيئات أخيه
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বু খারী, হাদীস নাং ৬৩০৮; মুসরেম, হাদীস নাং ২৭৪৪।
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» فطرحت عليه
“য্রদ কোমাতদর কাতরা রনকি কোমার অপর ভাই ককাতনা পাওনা
থাতক োহতে কস কয্ন কসরদন আসার পূ তবণ অথণাৎ কয্রদন ককান
দীনার বা রদরহাম থাকতব না এ দু রনোতে সমাধান কতর কনে।
অনযথাে কসরদন য্রদ োর কনক আমে থাতক, োহতে োর কনক
আমে রদতে োর পাওনা পররতশাধ করা হতব, আর য্রদ কনক
আমে না থাতক োহতে োর বদ আমেগুতো রনতে োর উপর
চাপাতনা হতব।”220
একজন মানু তষর কিতত্র কখন োওবার দরজা বন্ধ হে
প্রশ্ন: প্ররেরি মানু তষর কিতত্র কখন োওবার দরজা বন্ধ হে?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ َّ َ َّ َ ه َ َ َّ َّ َ َ َ ه َ ُّ َ َ َ َٰ َ ه َّ َ ه ه
وبون من قريب
﴿ إنما ٱِلوبة َع ٱّلل لَّلين يعملون ٱلسوء ِبهلة ثم يت
َ َٰٓ َ َ ه
ٗ يما َحك
ٱّلل َع َليهم َو ََك َن َّ ه
وب َّ ه
ك َي هت ه
ً ٱّلل َعل
]٥٢ : ﴾ [النساء١٧ يما
فأولئ
ه
“রনশ্চে োওবা কবূ ে করা আল্লাহর রজম্মাে োতদর জনয, য্ারা
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বু খারী, হাদীস নাং ৬৫৩৪; মুসরেম, হাদীস নাং ২৫৮১।
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অজ্ঞোবশে মন্দ কাজ কতর। োরপর শীঘ্রই োওবা কতর।
অেিঃপর আল্লাহ এতদর োওবা কবুে করতবন আর আল্লাহ
মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞামে।” [সূ রা রনসা, আোে: ১৭]
সমস্ত সাহাবীরা এ কথার উপর একমে কয্, কয্ অপরাতধ জরড়ে
হওো দ্বারা মানু ষ আল্লাহর নােরমারন কতর, এগুতো সবই অজ্ঞো
চাই ইোকৃে কহাক বা অরনোকৃে কহাক। য্খন োওবা করতব
আল্লাহ ো‘আো োওবা করার কারতর্ োতক িমা কতর কদতবন।
আর আোতে কয্ রনকতির কথা উতল্লখ করা হতেতে, য্রদ ককান
বযরি মৃেুযর পূ তবণ োওবা কতর োতক রনকিই বো হতব।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» «إن اهلل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر
“আল্লাহ ো‘আো বান্দার োওবা েখন পয্ণন্ত কবুে করতবন
য্েির্ পয্ণন্ত োর েড়েড়া (মৃেুযর পূ তবণকার শ্বাস-প্রশ্বাস) আরম্ভ
না হতব। এ রবষতে আরও অতনক হারদস রতেতে।
আর য্খন কস মওতের কেতরশো কদখতে পাতব এবাং বতির মতধয
রুহ কবর হওোর উপক্রম হতব এবাং মৃেুয য্ন্ত্রর্া আরম্ভ হতব, আর
আত্মা আেরজব পয্ণন্ত উতে আসতব, েখন োর োওবা কবুে করা
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হতব না। বাঁচার ককাতনা উপাে কনই, নাজাতের ককাতনা সু তয্াে
َ “﴿ َّو َّلআর েখন ককাতনা বাঁচার
َ تح
কনই। ]٨ : ﴾ [ص٣ ي َم َناص
জােো কনই”। [সূ রা কোোদ, আোে: ৩] আল্লাহ ো‘আো পূ তবণাি
সু রা আন-রনসা: ১৭ নাং আোতের পরবেণী আোতে বতেন,
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ه ه َ ه
َ
َ َّ َ ه َّ َ َ َ ه
َ ٱلس
َّ ون
َٰٓ يات ح
ت قال
ّت إذا حض أحدهم ٱلمو
﴿ َولي َست ٱِلوبة لَّلين يعمل
َ َ
َ َ َ ه َ ه ه َّ ه
َ َ
إن هتب ه
َ َٰٔـن َو َّل َّٱَّل
َ ت ٱل
ين َي هموتون َوهم كفار ا أو َٰٓلئك أع َتدنا ل ههم َعذابًا أِل ٗما
]٥٣ : ﴾ [النساء١٨

“আর োওবা কনই োতদর, য্ারা অনযাে কাজ করতে থাতক,
অবতশতষ য্খন োতদর কাতরা মৃেুয এতস য্াে, েখন বতে, আরম
এখন োওবা করোম, আর োওবা োতদর জনয নে, য্ারা কারের
অবস্থাে মারা য্াে; আরম এতদর জনযই তেরী কতররে য্ন্ত্রর্াদােক
আয্াব।” [সূ রা রনসা, আোে: ১৮]
দু রনোর জীবন কথতক োওবার সু তয্াে বন্ধ হওোর সমে
প্রশ্ন: দু রনোর জীবন কথতক োওবার সু তয্াে বন্ধ হওোর সমে
কখন?
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উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ ه
َ َ َ َ َ َٰ َ َ َ َ َ َ ه
َ َ ه
َ نف هع َنف ًسا إ
يمَٰ هن َها لم تكن َء َام َنت من قبل
﴿ يوم يأت بعض ءايت ربك ّل ي
َ أَو َك َس َبت ف إ
ٗ يمَٰن َها َخ
]٥٦٣ : ﴾ [االنعام١٥٨ ياه
“কয্রদন কোমার রতবর আোেসমূ তহর রকেু প্রকাশ পাতব, কসরদন
ককান বযরিরই োর ঈমান উপকাতর আসতব না, কয্ পূ তবণ ঈমান
আতনরন, রকাংবা কস োর ঈমাতন ককান কেযার্ অজণন কতররন। বে,
‘কোমরা অতপিা কর, আমরাও অতপিা কররে।” [সূ রা আন‘আম,
আোে: ১৫৮]
সহীহ বুখাররতে বরর্ণে রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
বতেন,
« ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها انلاس
آمنوا أمجعون وذلك حني ال ينفع نفسا إيمانها » ثم قرأ اآلية
“য্ে রদন পয্ণন্ত সূ য্ণ পরশ্চম রদক কথতক উদে হতব না, েেরদন
পয্ণন্ত ককোমে হতব না। আর য্খন সূ য্ণ পরশ্চম রদক কথতক উদে
হতব েখন কোতকরা কদখতে পাতব এবাং সবাই ঈমান আনতব।
রকন্তু কসরদন “োতদর ঈমান োতদর ককান উপকাতর আসতব না।”
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[সূ র আে-আন‘আম, আোে: ১৫৮] োরপর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম আোেরি কেোওোে করতেন।”221
আর এ রবষতের উপর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
এর সাহাবীতদর কথতক অসাংখয হারদস বরর্ণে আতে, য্ার
অরধকাাংশই হাদীতসর কমৌে রকোবসমূ তহ উদ্ধৃে হতেতে।
সােওোন ইবন আসসাে রারদোল্লাহু আনহু বতেন, আরম
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লামতক বেতে শুতনরে,
« إن اهلل فتح بابا قبل املغرب عرضه سبعون اعما للتوبة ال يغلق حىت تطلع

» الشمس منه

“আল্লাহ ো‘আো পরশ্চম রদতক োওবার একরি দরজা খুতে, য্ার
আেেন হতে, সত্তর বেতরর পথ। য্ে রদন পয্ণন্ত পরশ্চম কথতক
সূ য্ণ উদে হতব না, েেরদন পয্ণন্ত এ দরজা কখতনা বন্ধ করা হতব
না।222” হাদীসরি ইমাম রেররমরয্ োর গ্রতন্থ উদ্ধৃে কতরন। আর
নাসােী হাদীসরিতক সহীহ বতেতেন। অনু রূপভাতব ইবন মাজাও
221
222

বু খারী, হাদীস নাং ৪৬৩৬; মুসরেম, হাদীস নাং ১৫৭।
মুসনাতহ আহমাদ ৪/২৪০; রেররময্ী, হাদীস নাং ৩৫৩৬; ইবন মাজাহ,

হাদীস নাং ৪০৭০; রেররময্ী বতেন, এরি একরি হাসান সহীহ হাদীস।
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েবা এক হাদীতস এ অাংশ উতল্লখ কতরতেন।
একত্ববাতদ রবশ্বাসী বযরি য্রদ করবরা গুনাহ কতর মারা য্াে োর
রবধান
প্রশ্ন: একত্ববাতদ রবশ্বাসী বযরি য্রদ করবরা গুনাহ কতর কতর মারা
য্াে, েতব োর রবধান কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ
َ َ ََ ه
ٗ َ
َ ﴿ َونَ َض هع ٱل َم َوَٰز
ين ٱلقس َط ِلَوم ٱلق َيَٰ َمة فل تظل هم نفس شيا ِإَون َكن
َ
َ
َ
َ ف ب َنا
َ حَٰسب
َٰ َ مث َقال َح َّبة من َخر َدل أتَي َنا ب َهاه َوك
]٠٢ : ﴾ [االنبياء٤٧ ي
“আর রকোমতের রদন আরম নযােরবচাতরর পাল্লাসমূ হ স্থাপন
করব। সু েরাাং কাতরা প্ররে ককান অরবচার করা হতব না। কাতরা
কমণ য্রদ সররষার দানা পররমার্ও হে, আরম ো হারয্র করব।
আর রহসাব গ্রহর্কারীরূতপ আরমই য্তথষ্ট।” [সূ রা আরবো, আোে:
৪৭] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ ُّ َ َ َ ه َ َ َ َٰ ه ه َ ه َ َٰٓ َ ه ه ه ه
ه
 َو َمن٨ حون
﴿ َوٱل َوزن يَو َمئذ ٱۡلق ا فمن ثقلت موزينهۥ فأولئك هم ٱلمفل
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َ َّ َ َ َٰ ه ه َ ه َ َٰٓ َ َّ َ َ ه َ ه
َ
َ ه
َ
٩ ِسوا أنف َس ههم ب َما َكنوا أَِبيَٰت َنا َيظل همون
خفت موزينهۥ فأولئك ٱَّلين خ

]٣ ،٣ :﴾ [االعراف

“আর কসরদন পররমাপ হতব য্থায্থ। সু েরাাং য্াতদর পাল্লা ভারর
হতব োরাই হতব সেেকাম। আর য্াতদর পাল্লা হােকা হতব,
োরাই হতব কসই সব কোক, য্ারা রনজতদরতক িরেগ্রস্ত কতরতে।
কারর্ োরা আমার আোেসমূ তহর প্ররে (অস্বীকার করার মাধযতম)
য্ু লম করে”। [সূ রা আরাে, আোে: ৮, ৯] আল্লাহ ো‘আো
বতেন,
َ
ُّ َ َ َ ه ه
ٗ َ ك َنفس َّما َعملَت من َخي ُُّم
﴾ ٣٠ ضا َو َما َعملت من هسوء
﴿ يوم ُتد
]٨٤ :[ال عمران

“কয্রদন প্রতেযতক উপরস্থে পাতব কয্ ভাে আমে কস কতরতে এবাং
কয্ মন্দ আমে কস কতরতে ো।”[সূ রা আতে ইমরান, আোে: ৬১]
আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ ُّ ه َ َٰ ه َ َّ َ َ ه َ َّ َٰ ه
َ ُّ َ ه
ه
ّف ك نفس َّما َعملت َوهم
﴿ ۞يَو َم تأت ك نفس تجدل عن نفسها وتو
َ
َ َ
]٥٥٥ : ﴾ [انلحل١١١ ّل هيظل همون
436

“(স্মরর্ কর কস রদতনর কথা) কয্রদন প্রতেযক বযরি রনতজর পতি
য্ু রি-েকণ রনতে উপরস্থে হতব এবাং প্রতেযকতক বযরি কস য্া আমে
কতরতে ো পররপূ র্ণরূতপ কদো হতব এবাং োতদর প্ররে য্ু েম করা
হতব না।” [সূ রা নাহাে, আোে: ১১১] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ ه
َ
َّ ه
َ ُّ َ َّ ه َّ ه َ َّ َٰ ه
َ
ه
ّف ك نفس َّما ك َس َبت َوهم ّل
﴿ َوٱتقوا يَو ٗما تر َج هعون فيه إل ٱّلل ثم تو
َ َ
]٧٣٥ : ﴾ [ابلقرة٢٨١ هيظل همون
“আর কোমরা কস রদতনর ভে কর, কয্ রদন কোমাতদরতক আল্লাহর
রদতক রেররতে কনো হতব। অেিঃপর প্রতেযক বযরিতক কস য্া
উপাজণন কতরতে, ো পুতরাপুরর কদো হতব। আর োতদর য্ু েম করা
হতব না।” [সূ রা বাকারা, আোে: ২৮১] আল্লাহ ো‘আো বতেন,
﴿ يَو َمئذ يَص هد هر ٱنلَّ ه
ٗ  َف َمن َيع َمل مث َق َال َذ َّرة َخ٦ يوا أَع َمَٰلَ ههم
َ اس أَش َت ٗاتا ل ه
يا
ٗ َ َ َ َ
]٣ ،٥ : ﴾ [الزلزلة٨  َو َمن َيع َمل مثقال ذ َّرة ُشا يَ َرههۥ٧ يَ َرههۥ
“কসরদন মানু ষ রবরিপ্তভাতব কবর হতে আসতব য্াতে কদখাতনা য্াে
োতদরতক োতদর রনজতদর কৃেকমণ। আর ককউ অর্ু পররমার্
খারাপ কাজ করতে োও কস কদখতব। অেএব, ককউ অর্ু পররমার্
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ভােকাজ করতে ো কস কদখতব,” [সূ রা রয্েয্াে, আোে: ৮, ৬]
এ োড়াও এ রবষতের উপর আরও অতনক আোে রতেতে।
আর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « من نوقش احلساب عذب
“য্াতক রহসাতব রজজ্ঞাসা করা হতব, োতক আয্াব কদো হতব”।
েখন আতেশা রারদোল্লাহু আনহা বতেন, “আল্লাহ ো‘আো রক
বতেনরন কয্ োতদর সহজ রহসাব কনো হতব।” েখন রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বেতেন,
» « بىل إنما ذلك العرض ولكن من نوقش احلساب عذب
“অবশযই হযাঁ, আর ো হে, কপশ করা েতব য্াতক রজজ্ঞাসা করা
হতব োতক আয্াব কদো হতব।”223
উপতর আমরা হাশর, নশর, হাশতরর মাতের অবস্থান, মীয্ান,
রহসাব, রনকাস, পুেরসরাে ও সু পাররশ ইেযারদ রবষতে আতোচনা

223

বু খারী, হাদীস নাং ১০৩, মুসরেম, হাদীস নাং ২৮৭৬।
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কররে, য্ার দ্বারা বুঝা য্াে কয্, দু রনোতে মানু ষ আল্লাহর ইবাদে
বা নােরমারনতে রবরভন্ন কশ্রর্ী হওোর কারতর্ আরখরাতেও মানু ষ
রবরভন্ন কশ্রর্ীর হতব এবাং োতদর অবস্থার পাথণকয হতব।
আরখরাতের কেক কোক য্ারা প্ররেতয্ারেোে অগ্রসর, আবার
কেক হতব য্ারা মাঝামারঝ থাকতব, আবার কেক হতব য্ারা
োতদর রনতজতদর উপর হতব অেযাচারী। য্খন েুরম রবষেরি
জানতে পারতে মতন রাখতব, কুরআতনর আোেসমূ হ, নবীর
সু ন্নাে, প্রথম য্ু তের সাোতে সাতেহীন, সাহাবাতে ককরাম ও
োতবঈন, মুোরের ও মুহারেস প্রমুখতদর বযাখযা ইেযারদ দ্বারা
প্রমারর্ে হে, োওহীতদ রবশ্বাসী গুনাহোর মুরমনরা রেনরি স্ততর
রবভি:প্রথম স্তর: য্াতদর কনক আমেসমূ হ োতদর গুনাতহর উপর প্রাধানয
োভ কতরতে। এরা অবশযই জান্নাতে প্রতবশ করতব োতদর
কখতনাই জাহান্নাতমর আগুর্ স্পশণ করতব না।
রদ্বেীে স্তর: য্াতদর কনক ও বদ উভেরি সমান সমান হতব।
জান্নাতে প্রতবশ করার জনয কয্ আমে দরকার ো োতদর না
থাকাে োরা জান্নাতে প্রতবশ করতে পারতব না, আবার োতদর
কনক আমে োতদরতক জাহান্নাতম প্রতবশ করতে রদতে না। এরা
হে, আ‘রােবাসী, য্াতদর সম্পতকণ আল্লাহ ো‘আো বর্ণনা কতরতেন
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কয্, োরা জান্নাে ও জাহান্নাতমর মাঝখাতন েেরদন অবস্থান করতব
য্ে রদন আল্লাহ ো‘আো োতদর অবস্থান করতে বেতবন।
োরপর আল্লাহ ো‘আো োতদরতক জান্নাতে প্রতবতশর অনু মরে
কদতবন। আল্লাহ ো‘আো জান্নারেরা জান্নাতে প্রতবশ এবাং
জাহান্নামীরা জাহান্নাতম প্রতবশ এবাং কসখাতন োরা পরস্পরতক
আহ্বান

জানাতনার

সাংবাদ

কদোর

পর

আল্লাহ

ো‘আো

আ‘রােবাসীতদর সম্পতকণ বতেন,
َ
ََ
َ َ ه
َ َ
َ
َ ون اَّۢلُك بس
َََ َه
يمى َٰ هه ام َونادوا
اب َوَع ٱۡلع َراف ر َجال يعرف
﴿ وبينهما حج ا
َ
َ َ ه
َ
َ
َ
ه ه َ ه
َ أَص
َ َٰح
َ ب
 ۞ِإَوذا٤٦ ٱۡل َّنة أن َسلَٰم َعليك ام لم يَدخلوها َوهم َيط َم هعون
َ َ
َ ه
َّ
َ
َ هُصفَت َأب َص َٰ هر ههم تل َقا َء أَص
َ ٱلظَٰلم
ي
حَٰب ٱنلَّار قالوا َر َّب َنا ّل ُت َعل َنا َم َع ٱلقوم
ه ه
َ ََ ه ََ َ ه َ ه
َ َ َ َ
،٠٥ : ﴾ [االعراف٤٩ نتم ُت َزنون
ٱۡل َّنة ّل خوف عليكم وّل أ
ٱدخلوا... ٤٧
]٠٣
“আর োতদর মতধয থাকতব পদণা এবাং আ‘রাতের উপর থাকতব
রকেু কোক, য্ারা প্রতেযকতক োতদর রচহ্ন দ্বারা রচনতব। আর োরা
জান্নাতের অরধবাসীতদরতক ডাকতব কয্, ‘কোমাতদর উপর সাোম’।
োরা (এখতনা) োতে প্রতবশ কতররন েতব োরা আশা করতব।
আর য্খন োতদর দৃ রষ্টতক আগুতনর অরধবাসীতদর প্ররে কেরাতনা
হতব, োরা বেতব, ‘কহ আমাতদর রব, আমাতদরতক য্ারেম কওতমর
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অন্তভুণি করতবন না’। .... কোমরা জান্নাতে প্রতবশ কর। কোমাতদর
উপর ককান ভে কনই এবাং কোমরা দু িঃরখে হতব না’।” [সূ রা
আ‘রাে, আোে: ৪৬, ৪৯]
েৃেীে স্তর: ঐ সব কোক য্ারা করবরা গুনাহ, অিীে কাজ, অনযাে
অপরাতধ জরড়ে থাকা অবস্থাে আল্লাহর সািাে করতব। েতব
োতদর সাতথ মূ ে োওহীদ ও ঈমান রতেতে। রকন্তু োতদর
গুনাহসমূ হ কনক আমতের উপর প্রাধানয কপতে য্াতব, েতে োতদর
অপরাধ অনু য্ােী োতদর জাহান্নাতম রনতিপ করা হতব। োতদর
কাউতক আগুন পাতের কোড়ারে পয্ণন্ত স্পশণ করতব, আবার
কাউতক নো পয্ণন্ত, আবার কাউতক রসনা পয্ণন্ত, এমনরক ককাতনা
ককাতনা বযরি এমন হতব কয্, োতদর একমাত্র কসজদার অগ োড়া
বাকী সবরকেু জাহান্নাতমর আগুন স্পশণ করতব। এ প্রকাতরর
কোকতদর রবষতে আমাতদর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম, অনযানয নবী রাসূ ে, আল্লাহর অরে, কেতরশো ও
য্াতদরতক আল্লাহ ো‘আো সম্মান কদোর উপতয্ােী মতন কতরন
োতদর সু পাররশ করার অনু মরে কদতবন। োরপর োতদর জনয
একরি সীমা রনধণারর্ কতর কদো হতব, োরা োতদর জনয রনধণাররে
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সীমা অনু য্ােী োতদরতক জাহান্নাম কথতক কবর কতর রনতে
আসতবন। োরপর আবার োতদর জনয সীমা রনধণারর্ করা হতব,
োরা োতদর জনয রনধণাররে সীমা অনু য্ােী মানু ষতক জাহান্নাম
কথতক কবর কতর রনতে আসতবন। এ ভাতব চেতে থাকতব, কশষ
পয্ণন্ত য্ার অন্ততর এক দীনার পররমার্ ঈমান থাকতব োতক
জাহান্নাম কথতক কবর কতর রনতে আসতব, োরপর য্ার অন্ততর
অতধণক দীনার পররমার্ ঈমান থাকতে োতক কবর কতর রনতে
আসতব, োরপর য্ার অন্ততর একরি েতমর বীজ পররমার্ ঈমান
থাকতব োতক জাহান্নাম কথতক কবর করা হতব এবাং োরপর য্ার
অন্ততর রবন্দু পররমার্ থাকতব োতক জাহান্নাম কথতক কবর কতর
রনতে আসতব। এমনরক য্ার অন্ততর অধণ রবন্দু পররমার্ ঈমান
থাকতব োতক জাহান্নাম কথতক কবর কতর রনতে আসতব। এর পর
য্ারা সু পাররশকারী োরা বেতব, কহ আমাতদর প্রভু! আমরা
জাহান্নাতম আর ককান ভাতোতক োরড় রন। োওহীতদর উপর রবশ্বাস
কতর মারা য্াতব এমন ককান কোক জাহান্নাতম রচরস্থােী হতব না,
কস য্ে অপরাধই করুক না ককন। েতব োতদর মতধয কয্ বযরি
ঈমাতনর রদক রদতে য্ে কবরশ শরিশােী হতব এবাং োর গুনাহ
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কম হতব, কস জাহান্নাতম শারস্ত কম কভাে করতব এবাং জাহান্নাতম
কম সমে অবস্থান করতব। কস জাহান্নাম কথতক খুব োড়াোরড়
কবর হতে পারতব। পিান্ততর কয্ বযরি ঈমাতনর রদক রদতে য্ে
কবরশ দু বণে হতব এবাং োর গুনাহ কবরশ হতব, োতক অবশযই
জাহান্নাতম কবরশ অবস্থান করতে হতব এবাং অরধক শারস্ত কভাে
করতে হতব। এ রবষতের উপর হারদস অসাংখয, এ রদতক ইরগে
কতর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « من قال ال هلإ إال اهلل نفعته يوما من ادلهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه
“কয্ বযরি ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ োড়া ককাতনা হক ইোহ
কনই) বেতব, ো ককাতনা না ককাতনা রদন োর উপকাতর আসতব।
এর পূ তবণ (কষ্ট-মুরসবে) য্া োভ করার ো োভ করার পতর।”224
মতন রাখতে হতব, এরি এমন একরি রবষে, অতনতকই রবষেরি
রনতে কহাঁচি কখতেতে এবাং পথহারা হতেতে। োরা এ রবষেগুতো
রনতে অতনক ইখতেোে কতরতে। োরপর

224

বাইহাকী, শু‘আবু ে ঈমান ১/৫৬; আবু নু ‘আইম, ৫/৪৬। আে-আেবানী,

আস-সহীহাহ, হাদীস নাং ১৯৩২।
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ٱۡلق بإذنهۦ َو َّ ه
﴿ َف َه َدى َّ ه
َ ٱّلل َّٱَّل
َ ين َء َام هنوا ل َما ٱخ َتلَ هفوا فيه م َن
ٱّلل َيهدي َمن
ه
َ
َ
]٧٥٨ : ﴾ [ابلقرة٢١٣ يَشا هء إ َٰل ص َرَٰط ُّمس َتقيم
“আল্লাহ ো‘আো য্ারা ঈমান এতনতেন, োতদর মোননকয রবষতে
হতকর পথ কদখান। আর আল্লাহ ো‘আো য্াতক চান োতক সরেক
পতথর রদতক কহদাতেে কদন।” [সূ রা আে-বাকারাহ, আোে: ২১৩]
শারস্ত কভাে করা গুনাতহর কােোরা
প্রশ্ন: শারস্ত কদো গুনাতহর কােোরা হতব রকনা?
উত্তর: রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর আস পাতশ
অতনক সাহাবীরা বসা থাকা অবস্থাে রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম বতেন,
« بايعوين ىلع أن ال ترشكوا باهلل شيئا وال ترسقوا وال تزنوا وال تقتلوا
أوالدكم وال تأتوا ببهتان تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم وال تعصوا يف

ومن أصاب من ذلك شيئا ثم سرته، معروف فمن وىف منكم فأجره ىلع اهلل

:وإن شاء اعقبه يعين غري الرشك قال عبادة، اهلل فهو إىل اهلل إن شاء عفا عنه
». فبايعناه ىلع ذلك
অথণ: কোমারা এ শতেণ আমার হাতে বাইোে গ্রহর্ কর, কোমরা
444

আল্লাহর সাতথ ককান রকেু তক শররক করতব না, চুরর করতব না,
বযরভচার করতব না, কোমরা কোমাতদর সন্তানতদর হেযা করতব না,
কোমরা কাউতক সরাসরর অপবাদ কদতব না, ককান ভাতো কাতজর
রবতরারধো করতব না। কোমাতদর মতধয কয্ বযরি রবষেগুতো
য্থায্থ পােন করতব কস অবশযই আল্লাহর রনকি রবরনমে পাতব।
আর কয্ বযরি এ ধরতনর ককান রবষতে আক্রান্ত হে, োরপর
আল্লাহ ো‘আো ো কোপন কতর, েখন োর রবষেরি আল্লাহর
রদতক কসাপদণ। আল্লাহ চাতহতো িমা কতর কদতবন, আর য্রদ চান
রেরন োতক শারস্ত কদতবন।” অথণাৎ রশকণ োড়া। ‘উবাদাহ
রারদোল্লাহু আনহু বতেন, আমরা এ কথার উপর োর হতে
বাইোে গ্রহর্ করর।”

225

আল্লাহ গুনাহোরতদর শারস্ত কদতবন, এ হারদস এবাং িমার হারদস,
উভতের রবতরাধ রনেরত্ত
প্রশ্ন: আল্লাহ গুনাহোরতদর শারস্ত কদতবন, এ হারদস এবাং িমার
হারদস অথণাৎ আল্লাহ চাতহতো িমা কতর কদতবন, আর য্রদ চান
রেরন োতক শারস্ত কদতবন এবাং পূ তবণ উতল্লরখে হারদস য্াতদর
গুনাহ কনরকর েুেনাে কবরশ হতব, োরা জাহান্নাতম য্াতব, উভতের
225

বু খারী, হাদীস নাং ৪৮৯৪, ৬৭৮৪; মুসরেম, হাদীস নাং ১৭০৯।
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রবতরাধ রনেরত্ত কীভাতব সম্ভব?
উত্তর: উভে হারদতসর মতধয ককান রবতরাধ কনই। কারর্, আল্লাহ
ো‘আো য্াতক িমা কতর কদতবন, োর কথতক সহজ রহসাব
রনতবন, য্ার বযাখযা রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম কপশ
করা হতব বতে রদতেতেন। োর বযাখযা রদতে রেতে রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
فيقول عملت كذا، « يدنو أحدكم من ربه عز وجل حىت يضع عليه كنفه
وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إين

» وأنا أغفرها لك ايوم، سرتت عليك يف ادلنيا

“রকোমতের রদন কোমাতদর ককউ আল্লাহর রনকিবেণী হতব, েখন
আল্লাহ োতক কেতক কোপন কতর বেতবন, দু রনোতে েুরম এ কাজ
ও কাজ কতররেতে, কস বেতব হযাঁ আরম কতররেোম, োরপর
আবার বেতব, দু রনোতে েুরম এ কাজ ও কাজ কতররেতে, কস
বেতব হযাঁ, আরম কতররেোম। এভাতব রেরন োর কথতক স্বীকৃরে
আদাে করতবন। োরপর আল্লাহ বেতবন, আরম দু রনোতে কোমার
জনয ো কোপন কতররেোম। আর আজতকর রদতন আরম কোমাতক
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িমা কতর রদোম।”

আর য্াতদরতক োতদর গুনাতহর কারতর্ জাহান্নাতম প্রতবশ করাতনা
হতব, োরা হে, ঐ সব কোক য্াতদরতক রহসাব রনতে রজজ্ঞাসা
করা হতব। রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « من نوقش احلساب عذب
“য্াতক রহতসতব প্রশ্ন করা হতব োতক আয্াব কদো হতব”227।
কয্ পতথর পরথক হওোর জনয আল্লাহ ো‘আো আমাতদর রনতদণশ
কদন এবাং কয্ পথ োড়া অনয ককান পতথর আনু েেয করতে
আমাতদর বারর্ কতরন কস সরে কসাজা পথ
প্রশ্ন: কয্ পতথর পরথক হওোর জনয আল্লাহ ো‘আো আমাতদর
রনতদণশ কদন এবাং কয্ পথ োড়া অনয ককান পতথর আনু েেয করতে
আমাতদর বারর্ কতরন কস সরে কসাজা পথ কী?
উত্তর: ো হে, ইসোম কয্ ইসোম রদতে আল্লাহ ো‘আো নবী ও
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বু খারী, হাদীস নাং ২৪৪১; মুসরেম, হাদীস নাং ২৭৬৮।
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বু খারী, হাদীস নাং ১০৩; মুসরেম, হাদীস নাং ২৮৭৬।
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রাসূ েতদর

দু রনোতে

কপ্ররর্

কতরতেন,

রকোবসমূ হ

নারয্ে

কতরতেন। আল্লাহ ো‘আো ইসোম োড়া অনয রকেু কারও কথতক
গ্রহর্ কতরন রন। আর ইসোতমর পতথ না চেতে ককউ নাজাে
পাতব না। আর কয্ বযরি ইসোমতক বাদ রদতে অনয পথ অবেবন
করতব, কস রবরবধ পতথ রবভি হতে য্াতব এবাং োর পতথ পতথ
রবভ্রান্ত হতব। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ َّ َ
َ َ َ َ ُّ
َّ َ َ
َّ َ ٗ َ ه
ه
ٱلس هبل ف َتف َّرق بكم َعن
يما فٱتب هعوهه َوّل تتب هعوا
﴿ َوأن هَٰذا ص َرَٰط مستق
]٥٦٨ : ﴾ [االنعام١٥٣ َسبيلهاۦ
“আর এরি কো আমার কসাজা পথ। সু েরাাং কোমরা োর অনু সরর্
কর এবাং অনযানয পথ অনু সরর্ কতরা না, োহতে ো
কোমাতদরতক োঁর পথ কথতক রবরেন্ন কতর কদতব।” [সূ রা
আন‘আম, আোে: ১৫৩]
অনু রূপভাতব,
« خط انليب صىل اهلل عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل اهلل مستقيما وخط
 ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إال عليه،خطوطا عن يمينه وشماهل

شيطان يدعوا إيه ثم قرأ وأن هذا رصايط مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل
448

» فتفرق بكم عن سبيله
“রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম জরমতন একরি সরে

করখা িাতনন, োরপর রেরন বতেন, এরি হে, আল্লাহর সরেক পথ।
োরপর রেরন এ সরে করখার ডাতন ও বাতম আরও অতনকগুতো
করখা িাতনন, োরপর রেরন বতেন, এগুতো হে, রবরভন্ন রাস্তা। এ
রাস্তাগুতোর প্ররেরির উপর শেোন বতস আতে, কস মানু ষতক োর
রদতক আহ্বান কতর228। োরপর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম রনতম্নাি এ আোে রেোওোে কতরন।”
َ َ َّ َ
َ َ َ َ ُّ
َّ َ َ
َّ َ ٗ َ ه
َ ه
ٱلس هبل ف َتف َّرق بكم عن
يما فٱتب هعوهه َوّل تتب هعوا
﴿ َوأن هَٰذا ص َرَٰط مستق
]٥٦٨ :َسبيلهاۦ﴾ [االنعام

“আর এরি কো আমার কসাজা পথ। সু েরাাং কোমরা োর অনু সরর্
কর এবাং অনযানয পথ অনু সরর্ কতরা না, োহতে ো
কোমাতদরতক োঁর পথ কথতক রবরেন্ন কতর কদতব।” [সূ রা

228

মুসনাতদ আহমাদ ১/৪৩৫, ৪৬৫; মুস্তাদরাতক হারকম ২/৩১৮; ইবন

রহব্বান, ১৭৪১, ১৭৪২, বােভী, শারহুস সু ন্নাহ, ১/১৯৬, ১৯৭; ইবন আবী
আতসম, হাদীস নাং ১৭। হাদীসরি হাসান।
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আন‘আম, আোে: ১৫৩]
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
« رضب اهلل مثال رصاطا مستقيما وىلع جنبيت الرصاط سوران فيهما أبواب
 يا أيها:وىلع األبواب ستور مرخاة وىلع باب الرصاط داع يقول، مفتحة
وال تفرقوا وداع يدعو من فوق، انلاس ادخلوا الرصاط املستقيم مجيعا

فإذا أراد اإلنسان أن يفتح شيئا من تلك األبواب قال وحيك ال، الرصاط

 فالرصاط اإلسالم والسوران حدود اهلل،تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه
،وذلك ادلايع ىلع رأسه الرصاط كتاب اهلل، واألبواب املفتحة حمارم اهلل
» وادلايع من فوق الرصاط واعظ اهلل يف قلب لك مسلم

“আল্লাহ ো‘আো সরেক পতথর একরি দৃ ষ্টান্ত বর্ণনা কতরন। সরেক
পতথর দু ই ধাতর দু রি প্রাচীর োতে রতেতে অতনকগুতো কখাো
দরজা এবাং দরজাসমূ তহর উপর অতনক পদণা। আর সরেক পতথর
দরজার উপর একজন দা‘ঈ আহ্বানকারী রতেতে কয্ বেতে থাতক:
কহ মানু ষ! কোমরা সবাই সরেক পতথর উপর উে, রবরেন্ন হতো
না। আবার একজন আহ্বানকারী রতেতে (তস সরেক) পতথর
উপতর, য্খনই ককাতনা মানু ষ এ (খারাপ) দরজাসমূ হ কথতক
ককাতনা দরজা কখাোর ইো কতর, েখন কস বতে কোমার
অকেযার্ কহাক েুরম দরজা খুতো না। য্রদ েুরম কখাে োহতে েুরম
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রবপতদ পড়তব। মতন রাখতব এখাতন সীরাে হে, ইসোম, আর
প্রাচীর দু রি আল্লাহর রনধণাররে সীমানা, আর কখাো দরজাসমূ হ হে,
আল্লাহর রনরষদ্ধ রবষেসমূ হ। সীরাতের মাথার উপর অবরস্থে দা‘ঈ
(আহ্বানকারী) হে, আল্লাহর রকোব। আর সীরাতের উপর কথতক
আহ্বানকারী হে, প্ররেরি মুসরেতমর অন্ততর আল্লাহর পি হতে
229

উপতদশদাো।”

সীরাতে মুস্তাকীতমর উপর চো এবাং কোমরারহ হতে কবতচ থাকা
রকভাতব সহজ হে, োর আতোচনা
প্রশ্ন: সীরাতে মুস্তাকীতমর উপর চো এবাং কোমরারহ হতে কবতচ
থাকা য্া দ্বারা সহজ হে, ো কী?
উত্তর: কুরআন ও হারদসতক মজবুে কতর আঁকতড় ধরা, পদাঙ্ক
অনু সরর্ করা ও কুরআন ও হারদতসর সীমাতরখার মতধয আবদ্ধ
থাকা দ্বারা এরি সহজ হে। এ োড়া অনয ককান উপাতে এরি
হারসে হে না। কুরআন ও হারদতসর অনু করর্ দ্বারাই খাতেস
োওহীতদর উপর থাকা য্াতব এবাং রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম এর অনু করর্-অনু সরর্ করা য্াতব। আল্লাহ ো‘আো
229

মুসনাতদ আহমাদ ৪/১৮২, ১৮৩; রেররময্ী, হাদীস নাং ২৮৫৯; মুসস্তাদরাতক

হারকম, ১/৩৭। হাদীসরি সহীহ।
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বতেন,
َ َّ َ َ َّ ه َ َ ه َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ ه
ٱّلل َعليهم م َن ٱنلَّبيۧ َن
﴿ َو َمن يهطع ٱّلل وٱلرسول فأو َٰٓلئك مع ٱَّلين أنعم
ٗ
َّ َ َ َ ُّ َ َ
َ َ ه
َ ٱلصَٰلح
]٥٣ : ﴾ [النساء٦٩ يا َو َح هس َن أو َٰٓلئك َرفيقا
َوٱلصديقي وٱلشهداء و
“আর য্ারা আল্লাহ ও রাসূ তের আনু েেয কতর োরা োতদর সাতথ
থাকতব, আল্লাহ য্াতদর উপর অনু গ্রহ কতরতেন নবী, রসেীক,
শহীদ ও সৎকমণশীেতদর মধয কথতক। আর সাথী রহতসতব োরা
হতব উত্তম।” [সূ রা রনসা, আোে: ৬৯]
আোতে য্াতদর কথা রবস্তাররে উতল্লখ করা হতেতে, োরা হতেন,
ঐ সব কোক য্াতদর আল্লাহ ো‘আো রনোমে দান কতরতেন।
সূ রা োতেহাতে আল্লাহ ো‘আো োতদর রদতকই সীরাতে
মুস্তাকীতমর সতবাধন কতর বতেন,
َ َ َ َ َ َّ َ َ
َ
ه
َ ﴿ ٱهدنَا ٱلص َر َٰ َط ٱل همس َتق
ت َعليهم غي ٱل َمغضوب
 صرَٰط ٱَّلين أنعم٦ يم
َ
َّ َ َ
َ ٱلضٓال
]٢ ،٥ : ﴾ [الفاحتة٧ ي
َعليهم وّل
“আমাতদরতক সরে পথ কদখান। য্াতদর উপর (আপনার) কক্রাধ
আপরেে হেরন এবাং য্ারা পথভ্রষ্টও নে োতদর পথ, য্াতদর উপর
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আপরন অনু গ্রহ কতরতেন।” [সূ রা োতেহা, আোে: ৬, ৭]
সীরাতে মুস্তাকীতমর রদতক কহদাতেে কদো ও কোমারাহী কথতক
রিা করা হতে বড় কনোমে আল্লাহর জনয বান্দার উপর আর
রকেু ই হতে পাতর না। রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
োর উম্মেতক সীরাতে মুস্তাকীতমর উপর করতখ য্ান। কয্মন
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
»« تركتكم ىلع املحجة ابليضاء يلها كنهارها ال يريغ عنها بعدي إال هالك
“আরম কোমাতদর সু স্পষ্ট শ্রভ্র প্রমার্র উপর করতখ কেোম। এর
রাে োর রদতনর মে, আমার পতর একমাত্র হেভাো োড়া ককউ
এ দ্বীন কথতক রবচুযে হতব না”230।
রবদ‘আে
প্রশ্ন: সু ন্নাতের রবপরীে কী?

230

মুসনাতদ আহমাদ ৪/১২৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৪৩। সহীহ সনতদ।

েতব  املحجةশব্দরি ককাতনা হাদীস গ্রতন্থই কনই। সম্ভবে: শব্দরি প্ররিপ্ত।
[সম্পাদক]
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উত্তর: সু ন্নাতের রবপরীে হতে, নব আরবষ্কৃে রবদ‘আে। অথণাৎ
আল্লাহ ো‘আো কয্ সব রবধান প্রবেণন করার অনু মরে কদন রন ো
প্রবেণন করা। এিাতক উতেশয কতরই রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
“কয্ বযরি আমাতদর এ শররেতের মতধয নেুন রকেু আরবষ্কার
কতর, য্া শররেতের রবধান নে োহতে ো প্রেযাখযাে।”231
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
،«عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي تمسكوا بها
» فإن لك حمدثة ضاللة، وعضوا عليها بانلواجذ وإياكم وحمدثات األمور
“কোমরা আমার পর আমার সু ন্নাে, কহদাতেেপ্রাপ্ত খুোোতে
রাতশরদতনর সু ন্নােতক আঁকতড় ধর। কোমরা োতক খুব মজবুে
কতর ধর এবাং োর উপর কোমরা কোমাতদর মারড়র দাঁে রদতে
কামতড় ধর। আর কোমরা কোমাতদরতক দ্বীতনর মতধয নেুন রকেু
প্রবেণন করা হতে রবরে রাখ। কারর্, সব নেুন প্রবেণন
231

বু খারী, হাদীস নাং ২৬৯৭; মুসরেম, হাদীস নাং ১৭১৮।
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232

কোমরারহ।”

রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এরি কয্, সাংঘরিে হতব
োর প্ররে ইশারা কতরন এ কথা দ্বারা রেরন বতেন,
»«وستفرتق أميت ىلع ثالث وسبعني فرقة لكها يف انلار إال واحدة
“আর আমার উম্মে রেোত্তর ভাতে রবভি হতব, একদে োড়া
সবাই জাহান্নাতম য্াতব”। োরপর রেরন ো রনধণারর্ কতরন এ
বতে,
»« هم من َكن ىلع مثل ما أنا عليه وأصحايب
“োরা হে, য্ারা আমার পথ-মে ও আমার সাহাবীতদর পথ-
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হাদীসরি রবরভন্ন শতব্দ বরর্ণে হতেতে। ককাথাও কম-কবশ করা আতে। কয্মন,

মুসনাতদ আহমাদ ৪/১২৬, ১২৭; রেররময্ী, হাদীস নাং ২৬৭৬; আবু দাউদ,
হাদীস নাং ৪৬০৭; ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৪২; মুস্তাদরাতক হারকম, ১/৯৫,
৯৬, ৯৭; ইবন আরব আতসম, ৩১, ৫৪।
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মতের উপর থাকতব োরা” ।
আল্লাহ ো‘আো য্ারা রবদআরে োতদর কথতক রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাতমর দাে মুরি কঘাষর্া কতর বতেন,
َ
َّ َ َّ َ ه
َ ين فَ َّرقهوا د
َ ين ههم َو ََكنهوا ش َي ٗعا َّلس
َ ﴿ إ َّن َّٱَّل
ت من ههم ف َشء إن َما أم هرهم إل ٱّلل
]٥٦٣ : ﴾ [االنعام١٥٩

“রনশ্চে য্ারা োতদর দীনতক রবরেন্ন কতরতে এবাং দে-উপদতে
রবভি হতেতে, োতদর ককান বযাপাতর কোমার দারেত্ব কনই।
োতদর রবষেরি কো আল্লাহর রনকি।” [সূ রা আন‘আম, আোে:
১৫৯] আোতের কশষ পয্ণন্ত।
দ্বীতনর িরে রদক রবতবচনাে রবদ‘আতের প্রকারতভদ
প্রশ্ন: দ্বীতনর িরে রদক রবতবচনাে রবদ‘আে কে প্রকার?
উত্তর: দু ই প্রকার: এক- রবদ‘আতে মুকাফ্তেরা য্া একজন
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রেররময্ী, হাদীস নাং ২৬৪০, ২৬৪১; মুস্তাদরাতক হারকম ১/১২৮, ১২৯; আবু

দাউদ, হাদীস নাং ৪৫৯৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৩৯৯১। হাদীসরির সনদ
হাসান, য্রদও হাদীসরি সহীহ রে-োইররহী।
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মানু ষতক কাতের বারনতে কদে। দু ই- পূ তবণরিার কচতে কোি, য্া
একজন মানু ষতক কাতের বারনতে কদে না।
রবদ‘আতে মুকাফ্তেরা
প্রশ্ন: রবদ‘আতে মুকাফ্তেরা কী?
উত্তর: রবদ‘আতে মুকাফ্তেরা অতনক। োর মাপকারে হতে,
শরী‘আতের ককাতনা রবধান য্ার উপর উম্মতের ঐকমেয প্ররেরিে
হতেতে, ধারাবারহকভাতব বরর্ণে হতে আসতে এবাং দ্বীতনর রবধান
রহতসতব আবশযকীে বতে জানা কেতে ো অস্বীকার করা। কারর্,
এ হে, আল্লাহর রকোব ও আল্লাহ ো‘আো োর রাসূ েতদর
দু রনোতে কয্ রবধান বা শররেে রনতে পারেতেতেন ো অস্বীকার
করা। কয্মন, জাহমীোতদর রবদ‘আে হে, আল্লাহর রসোে বা
গুর্সমূ হতক অস্বীকার করা, কুরআনতক সৃ ষ্ট বো, অথবা আল্লাহর
গুর্গুতোর ককাতনা গুর্তক সৃ ষ্ট বো এবাং আল্লাহ ো‘আো ইব্রাহীম
আোইরহসসাোমতক খেীে (অন্তরগ বন্ধু) বারনতেতেন এ কথা
অস্বীকার করা, মূ সা আোইরহসসাোতমর সাতথ কথা বোতক
অস্বীকার করা ইেযারদ। আর কাদরীোতদর রবদ‘আতের দৃ ষ্টান্ত
হতো, আল্লাহ ো‘আোর ইেম, োেসাো, োকদীর ও কমণতক
অস্বীকার করা। আর মুজাসরসমাতদর রবদ‘আে হে, োরা আল্লাহ
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ো‘আোতক মানু তষর সাতথ েুেনা কতর। ইেযারদ কয্ সমস্ত প্রবৃ রত্তর
অনু সারীতদর রবদ‘আে।
এ সব রবদআরে সম্প্রদাতের কোকতদর কারও কারও উতেশয
সম্পতকণ জানা য্াে কয্, োতদর উতেশয হে, দ্বীতনর মূ েনীরে
েেনে করা এবাং দ্বীতনর মতধয সতন্দহ সাংশে আরবষ্কার করা।
তারা রনিঃসতন্দতহ অকািযভাতব কাতের। বরাং োরা দ্বীতনর কথতক
বাইতর, দ্বীতনর অতনক বড় দু শমন। আবার োতদর মতধয কেক
কোক আতে য্ারা কধাঁকাে রনমরজ্জে। দ্বীন োতদর কাতে অস্পষ্ট।
োতদর একমাত্র েখনই কাতের বো য্াতব য্খন োতদর উপর
প্রমার্ারদ প্ররেিা করা য্াতব এবাং ো মানতে বাধয করা য্াতব।
রবদ‘আতে োইতর মুকাফ্তেরা
প্রশ্ন: রবদ‘আতে োইতর মুকােতেরা কী?
উত্তর: রবদ‘আতে োইতর মুকােতেরা হতো, কয্ রবদ‘আতের
কারতর্ আল্লাহর রকোবতক অস্বীকার করা আবশযক হতে পতড় না
এবাং আল্লাহ ো‘আো কয্ রবধান রনতে নবী রাসূ েতদর কপ্ররর্
কতরতেন োর ককাতনা একরি রবধানতক অস্বীকার করা হে না।
কয্মন বনী মারওোতনর প্রবরেণে রবরভন্ন রবদ‘আে, বড় বড়
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সাহাবীের্ কয্গুতোর

রবতরারধো

কতররেতেন। োরা োতদর

কমণকাতণ্ডর স্বীকৃরে কদন রন এবাং োতদর কাতেরও কঘাষর্া কতরন
রন। োরপর োরা োতদর বাইোে কথতকও কবর হতে য্ান রন।
োতদর রবদ‘আে হে, োরা ককান ককান সাোেতক কশষ সমে
পয্ণন্ত কদরী করে, ঈতদর সাোতের পূ তবণ খুেবা রদে, জুমা ও
অনযানয খুেবা বতস প্রদান বসে এবাং োরা কতেক বড় বড়
সাহাবীতক মসরজতদর রমবাতর বতস োরে রদে, ইেযারদ। এগুতো
োরা এ জনয করে না কয্, োরা এসবতক রবশ্বাস করে। বরাং
োরা এগুতো করে, এক প্রকার বযাখযা রবতিষর্ ও প্রবৃ রত্তর
চারহদা ও দু রনোরব উতেশযতক সামতন রনতে।
সাংঘরিে হওোর রদক কথতক রবদ‘আতের প্রকারসমূ হ
প্রশ্ন: সাংঘরিে হওোর রদক রবতবচনাে রবদ‘আে কে প্রকার?
উত্তর: সাংঘরিে হওোর রদক রবতবচনাে রবদ‘আে দু ই প্রকার।
এক: ইবাদতের মতধয রবদ‘আে দু ই: মু‘আমাোতের কিতত্র
রবদ‘আে।
ইবাদতের মতধয রবদ‘আে
প্রশ্ন: ইবাদতের মতধয রবদ‘আে কে প্রকার?
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উত্তর: দু ই প্রকার:
এক: কয্ সব ইবাদে করার রনতদণশ আল্লাহ ো‘আো কদেরন কস
সব ইবাদে করা। কয্মন কেক মূ খণ

সূ েীরা রবরভন্ন ধরতনর

কখোর য্ন্ত্র, বাদয য্ন্ত্র, কডাে, েবো ইেযারদ দ্বারা কখে োমাশা
কতর থাতক এবাং এ সবতক ইবাদে বতে চারেতে কদে। বাস্ততব
োরা োতদর মে য্াতদর সম্পতকণ আল্লাহ ো‘আো বতেন,
ٗ
َ َ َّ
َ ﴿ َو َما ََك َن َص َل هت ههم ع
]٨٦ : ﴾ [االنفال٣٥ ند ٱۡلَيت إّل همَك ٗء َوتصديَة ا
“আর কা‘বার রনকি োতদর সাোে রশষ ও হাে-োরে োড়া রকেু
নে” [সূ রা আনোে, আোে: ৩৫]
দু ই: এমন ইবাদে করা য্ার মূ ে অরস্তত্ব আতে। রকন্তু োতক
কয্খাতন রাখা দরকার কসখাতন না করতখ অনয পাতত্র রাখা হতেতে।
কয্মন, ইহরাম অবস্থাে মাথা খুতে রাখা ইবাদে। এখন একজন
োইতর মুহররম বযরি য্রদ সাোতে বা সাওতম ইবাদে মতন কতর
মাথা কখাো রাতখ েতব এরি হতব রবদ‘আে ও হারাম।
অনু রূপভাতব কয্ সব ইবাদে করা শরী‘আেসম্মে োতক
শরী‘আে অসমরথণেভাতব করা। কয্মন, নেে সাোেতক রনরষদ্ধ
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সমতের মতধয আদাে করা, সতন্দতহর রদন করায্া রাখা, দু ই ঈতদর
রদন করায্া রাখা ইেযারদ।
কয্ ইবাদতের সাতথ রবদ‘আে সাংঘরিে হে, কস রবদ‘আতের
অবস্থা
প্রশ্ন: কয্ ইবাদতের সাতথ রবদ‘আে সাংঘরিে হে, কস রবদ‘আতের
অবস্থা কী?
উত্তর: োর দু রি অবস্থা। এক: রবদ‘আে পুতরা ইবাদেতক
সম্পূ র্ণরূতপ বারেে কতর কদে। কয্মন, ককান বযরি েজতরর
সাোতে এক রাকাে সাোে বারড়তে রেন রাকাে সাোে আদাে
করে অথবা মােররতবর সাোতে এক রাকাে বারড়তে চার রাকাে
সাোে আদাে করে ইেযারদ। অথবা চার রাকাে সাোেতক
করমে দু ই বা রেন রাকাে সাোে আদাে করে।
দু ই: শুধু রবদ‘আে বারেে হতে য্াতব, আর কয্ আমতে রবদ‘আে
পাওো য্াে কস আমে রেক থাকতব। কয্মন ককান বযরি ওজুর
মতধয অগ-প্রেযগ কধাোতে রেন বাতরর কবরশ কধৌে করে। কারর্,
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এ অজু ভগ হতব বা নষ্ট
হতব এমন ককান কথা বতেন রন। বরাং রেরন বতেন,
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» « فمن زاد ىلع هذا فقد أساء وتعدى وظلم
“কয্ বযরি এর উপর বাড়াতব োহতে ভুে করতব, বাড়াবারড় করতব
এবাং অনযাে করতব।”234
মু‘আমাোতের মতধয রবদ‘আে
প্রশ্ন: কেন-কদন ও মু‘আমাোতের মতধয রবদ‘আে কী?
উত্তর: কেন-কদতনর মতধয রবদ‘আে হতো, আল্লাহ ো‘আো োর
রকোতব এবাং রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম োর
সু ন্নাতের মতধয কয্ সব শেণ আতরাপ কতরন রন কস সব শেণাতরাপ
করা। কয্মন, কয্ দাস আয্াদ কতর রন োর জনয অরভভাকতত্বর
শেণ কদো। কয্মন, বারীরা রারদোল্লাহু আনহার ঘিনার মতধয োর
পররবার পররজন য্খন োর ‘অরভভাকত্ব’ শেণ রদতেন, েখন
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম দারড়তে খুেবা রদতেন।
প্রথতম রেরন আল্লাহর প্রশাংসা কতরন এবাং োর শুকররো আদাে
কতরন। অে:পর রেরন বেতেন,
فأيما رشط، «أما بعد فما بال رجال يشرتطون رشوطا ليست يف كتاب اهلل
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নাসােী, ১/৮৮; ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৪২২; বাইহাকী, ১/৭৯।
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وإن َكن مائة رشط فقضاء اهلل أحق ورشط، ليس يف كتاب اهلل فهو باطل

اهلل أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فالن ويل الوالء إنما

»الوالء ملن أعتق
“মানু তষর রক হতেতে, োরা োতদর মু‘আমাোতে এমন কেক শেণ
আতরাপ কতরন, কয্ শেণগুতো আল্লাহ রকোতব শেণ বতে স্বীকৃরে
কদো হে না। আল্লাহর রকোতব শেণ রহতসতব থাকতব না, এমন কয্
ককাতনা শেণ অবশযই বারেে। য্রদও কসগুতো একশ শেণ হতে
থাতক। আল্লাহ ো‘আোর োেসাোই কমতন কনোর অরধক হকদার,
এবাং আল্লাহর কদো শেণই অরধক শরিশােী। কোমাতদর মতধয
কেক মানু তষর রক হে? োতদর ককউ ককউ বতে, কহ অমুক! েুরম
োতক আয্াদ কর আর োর ‘ওোো’ বা স্বাধীনোর জনয প্রাপ্ত
অরভভাকত্ব আমার। অথচ অরভভাবত্ব কো োর কয্ দাসতক স্বাধীন
কতর কদে।”235 অনু রূপভাতব কয্ সব শেণ ককান হাোেতক হারাম
কতর এবাং হারামতক হাোে কতর এ ধরতনর সব শেণই
মু‘আমাতের রবদ‘আে রহতসতব ধেণবয হতব।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাতমর সাহাবী ও োর
পররবার পররজতনর রবষতে আমাতদর করর্ীে
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বু খারী, হাদীস নাং ৪৫৬, ১৪৯৩, ২১৫৫; মুসরেম, হাদীস নাং ১৫০৪।
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প্রশ্ন: রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর সাহাবী ও োর
পররবার পররজতনর রবষতে আমাতদর করর্ীে কী?
উত্তর: োতদর রবষতে আমাতদর করর্ীে হে, আমাতদর অন্ততর
োতদর প্ররে ককাতনা প্রকার রহাংসা রবতদ্বষ না থাকা এবাং োতদর
রবষতে ককাতনা প্রকার মন্তবয করা হতে আমাতদর জবাতনর
কহোজে করা। োতদর কশ্রিত্বগুতো েুতে ধরা, োতদর কদাষত্রুরি
কথতক রবরে থাকা। োতদর মতধয কয্ সব ইখতেোে ও মোননকয
কদখা রদতেরেে কস সম্পতকণ ককাতনা প্রকার মন্তবয করা কথতক
রবরে থাকা। োতদর মান-ময্ণাদাতক সমুন্নে রাখতে কচষ্টা করা।
কয্মন আল্লাহ োতদর আতোচনাতক োওরাে, য্াবুর, ইঞ্জীে ও
কুরআতন কতরতেন। আর রবখযাে কমৌরেক হাদীসগ্রন্থসমূ তহ োতদর
সম্পতকণ রবশুদ্ধ হারদসসমূ হ সাবযস্ত হতেতে।
আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
ََ
َّ
ه
َ
َّ ُّ َ َّ َّ ه ه
َ َ ك َّفار هر
َ ٱّللا َو َّٱَّل
ۡحا هء بَي َن ههم ت َرى َٰ ههم هرك ٗعا
ين َم َع ههۥ أش َّدا هء َع ٱل
﴿ ُممد رسول
َ
ٗ َ َ ه
ٗ
َ ه
َّ
ٗ
ٱلس ه
ُّ اهم ف هو هجوههم من أثَر
جود
هس َّجدا يَب َتغون فضل م َن ٱّلل َورض َوَٰنا سيم
َ َٰ َ
َ ف
َ َ ط ههۥ
َ ك َم َثله ههم ف ٱِلَّو َرىَٰة َو َم َثله ههم ف ٱۡلجنيل َك َزرع أَخ َر َج َش
از َرههۥ
ذل
َ
َ
ه
َ
َ
َ َ َ َّ ُّ ه
ار ه َو َع َد َّ ه
َ يظ به هم ٱلك َّف
َٰ ى
َٰ فَٱس َتغل َظ فٱس َت َو
ٱّلل
َع هسوقهۦ هيعجب ٱلزراع ِلغ
ه
َّ
َ ٱلصَٰل
َ حَٰت من ههم َّمغف َر ٗة َوأَج ًرا َعظ
َ َّٱَّل
: ﴾ [الفتح٢٩ يما
ين َء َام هنوا َو َعملوا
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]٧٣
“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূ ে এবাং োর সাতথ য্ারা আতে োরা
কারেরতদর প্ররে অেযন্ত কতোর; পরস্পতরর প্ররে সদে, েুরম
োতদরতক রুকূকারী, রসজদাকারী অবস্থাে কদখতে পাতব। োরা
আল্লাহর করুর্া ও সন্তুরষ্ট অনু সন্ধান করতে। োতদর আোমে
হতে, োতদর কচহারাে রসজদার রচহ্ন থাতক। এিাই োওরাতে
োতদর দৃ ষ্টান্ত। আর ইনজীে োতদর দৃ ষ্টান্ত হতো একরি
চারাোতের মে, কয্ োর কঁরচপাো উদেে কতরতে ও শি
কতরতে, অেিঃপর ো পুষ্ট হতেতে ও স্বীে কাতণ্ডর উপর
মজবুেভাতব দাঁরড়তেতে, য্া চাষীতক আনন্দ কদে। য্াতে রেরন
োতদর দ্বারা কারেরতদরতক কক্রাধারেে করতে পাতরন। োতদর
মতধয য্ারা ঈমান আতন ও সৎকমণ কতর, আল্লাহ োতদর জনয িমা
ও মহাপ্ররেদাতনর ওোদা কতরতেন।” [সূ রা আে-োেহ, আোে:
২৯] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َّ
َ اج هروا َو
َ ين َء َام هنوا َو َه
َ ٱّلل َو َّٱَّل
َ ﴿ َو َّٱَّل
ين َء َاووا َّونَ َ ه
صوا
ج َٰ َه هدوا ف َسبيل
َّ ٗ َ
َ
ه َ َ ه
]٢٠ : ﴾ [االنفال٧٤ أو َٰٓلئك ه هم ٱل همؤم هنون َحقا ا ل ههم َّمغف َرة َورزق كريم
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“আর য্ারা ঈমান এতনতে, রহজরে কতরতে এবাং আল্লাহর পতথ
রজহাদ কতরতে এবাং য্ারা আশ্রে রদতেতে ও সাহায্য কতরতে,
োরাই প্রকৃে মুরমন, োতদর জনয রতেতে িমা ও সম্মানজনক
ররয্ক।” [সূ রা আনোে, আোে: ৭৬] আল্লাহ ো‘আো আরও
বতেন,
َ َ َّ َٰ ه َ َ َّ ه
َ َّ َ َّ َ ه ه
َ َين َوٱۡل
َ ون م َن ٱل هم َهَٰجر
َٰ َ وهم بإح
سن
نصار وٱَّلين ٱتبع
﴿ وٱلسبقون ٱۡلول
َ
َ
َ
َ
ض َّ ه
َ ٱّلل َعن ههم َو َر هضوا َعن هه َوأ َع َّد ل َ ههم َج َّنَٰت ُتري ُت َت َها ٱۡلن َهَٰ هر َخََّٰل
َ َّر
ين
َ َٰ َ ٗ َ َ َ
ك ٱل َفو هز ٱل َعظ ه
]٥٤٤ : ﴾ [اتلوبة١٠٠ يم
فيها أبداا ذل
“আর মুহারজর ও আনসারতদর মতধয য্ারা প্রথম ও অগ্রোমী এবাং
য্ারা োতদরতক অনু সরর্ কতরতে সু ন্দরভাতব, আল্লাহ োতদর প্ররে
সন্তুষ্ট হতেতেন আর োরাও আল্লাহর প্ররে সন্তুষ্ট হতেতে। আর
রেরন োতদর জনয প্রস্তুে কতরতেন জান্নােসমূ হ, য্ার েেতদতশ
নদী প্রবারহে, োরা কসখাতন রচরস্থােী হতব। এিাই মহাসােেয।”
[সূ রা োওবা, আোে: ১০০] আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
َ َ َّ َ َّ َ َّ ه
َ ين َّٱت َب هعوهه ف َس
َ َين َوٱۡل
َ نصار َّٱَّل
َ َع ٱنلَّب َوٱل هم َهَٰجر
اعة
﴿ لقد تاب ٱّلل
َ ٱل هع
]٥٥٢ : ﴾ [اتلوبة١١٧ ِسة
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“অবশযই আল্লাহ নবী, মুহারজর ও আনসারতদর োওবা কবুে
করতেন, য্ারা োর অনু সরর্ কতরতে সাংকিপূ র্ণ মুহূতেণ।” [সূ রা
োওবা, আোে: ১১৭] আোতের কশষ পয্ণন্ত। আল্লাহ ো‘আো
আরও বতেন,
َ
َ َّ َ ه
ٗ َ َ ه
َه
َ
ين أخر هجوا من ديَٰرهم َوأم َوَٰلهم يَب َتغون فضل م َن
﴿ للفق َراء ٱل هم َهَٰجرين ٱَّل
َ َ َّ َ
َ َّ ه
َّ َ َ َٰ ٗ َ َ ه ه َ َّ َ َ َ ه َ ه ه َ َ ه
ين ت َب َّو هءو
 وٱَّل٨ وَل اۥ أو َٰٓلئك ه هم ٱلصَٰدقون
ٱّلل ورضونا وينصون ٱّلل ورس
َ
َ
َ
َ
َ
َ ُّ ه
َ ٱل َار َوٱۡل
َ ون َمن َه
َّ
اج َر إِلهم َوّل َي هدون ف هص هدورهم
يم َٰ َن من قبلهم ُيب
َ َ ٗ َّ ه ه َ ه ه َ َ َ َٰٓ َ ه
َ نفسهم َولَو ََك َن بهم َخ َص
،٣ :اصة ا﴾ [احلرش
حاجة مما أوتوا ويؤثرون َع أ
. ]٣
“এই সম্পদ রনিঃস্ব মুহারজরেতর্র জনয ও য্াতদরতক রনতজতদর
ঘর–বাড়ী ও ধন–সম্পরত্ত কথতক কবর কতর কদো হতেরেে। অথচ
এরা আল্লাহর অনু গ্রহ ও সন্তুরষ্টর অতেষর্ কতর এবাং আল্লাহ ও
োঁর রাসূ েতক সাহায্য কতরর্। এরাই কো সেযবাদী। আর
মুহারজরতদর আেমতনর পূ তবণ য্ারা মদীনাতক রনবাস রহতসতব গ্রহর্
কতররেে এবাং ঈমান এতনরেে (োতদর জনযও এ সম্পতদ অাংশ
রতেতে), আর য্ারা োতদর কাতে রহজরে কতর এতসতে োতদরতক
ভােবাতস। আর মুহাজররতদরতক য্া প্রদান করা হতেতে োর জনয
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এরা োতদর অন্ততর ককান ঈষণা অনু ভব কতর না। এবাং রনতজতদর
অভাব থাকা সতত্ত্বও রনতজতদর ওপর োতদরতক অগ্রারধকার কদে।”
[সূ রা হাশর, আোে: ৯, ৮] আোতের কশষ পয্ণন্ত। এরূপ আরও
অতনক প্রমার্ারদ রতেতে।
আমরা এ কথা জারন ও সািয কদই কয্, আল্লাহ ো‘আো বদতরর
য্ু তদ্ধ অাংশগ্রহর্কারী সাহাবীতদর সম্পতকণ কজতন এ কঘাষর্া
রদতেতেন কয্,
ُ ْ
ُ َ ُ ََ ْ ََ ْ
» فقد غف ْرت لك ْم،«اع َملوا َما ِشئتُ ْم
“কোমরা য্া চাও করতে পার, আরম কোমাতদরতক িমা কতর
রদোম”236। আর োরা রেতেন, রেনশতের উপর কবতজাড় সাংখযক।
আর এিাও আমরা রবশ্বাস করর কয্,
َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ ٌ َ َ َ َّ ُ ُ ْ َ َ
َ الش
»ج َر ِة
«ال يدخل انلار أحد ِممن بايع حتت
“য্ারাই (হুদােরবোর) োতের নীতচ রাসূ তের হাতে বাই‘আে
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বু খারী, হাদীস নাং ৩০০৭, ৩০৮১, ৩৯৮৩; মুসরেম, হাদীস নাং ২৪৯৪।
468

রনতেরেতেন, োরা ককউই জাহান্নাতম প্রতবশ করতব না।”

237

বরাং

আল্লাহ ো‘আো োতদর উপর সন্তুষ্ট হতেতেন, আর োরাও োঁর
উপর সন্তুষ্ট; আর োঁরা রেতেন, এক হাজার চারশে মোন্ততর
পাঁচশে জন। োতদর রবষতে আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َّ
َ َ َّ َ َ َ َ ه َ ه
َ ٱّلل َعن ٱل همؤمن
ض َّ ه
َ ۞ل َقد َر
ج َرة ف َعل َم َما ف
ي إذ يبايعونك ُتت ٱلش
﴿
هه
]٥٣ : ﴾ [الفتح١٨ قلوبهم
“অবশযই আল্লাহ মুরমনতদর উপর সন্তুষ্ট হতেতেন, য্খন োরা
োতের রনতচ আপনার হাতে বাই‘আে গ্রহর্ কতররেে; অেিঃপর
রেরন োতদর অন্ততর রক রেে ো কজতন রনতেতেন,” [সূ রা আেোেহ, আোে: ১৮]
আরও সািয কদই কয্, সাহাবীের্ হতেন সবণ উত্তম উম্মতের সবণ
কশ্রি মাখেু ক। োতদর পর ককউ য্রদ ওহুদ পাহাড় পররমার্ স্বর্ণও
আল্লাহর রাস্তাে বযে কতর, োতেও ককউ োতদর এক মুদ পররমার্
সদকা করার সমান বা োর অতধণক সদকা করার সওোতবর
অনু রূপ হতে পারতব না।

237

মুসরেম, ২৪৯৬ (রভন্ন শতব্দ) আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৬৫৩; রেররময্ী,

হাদীস নাং ৩৮৬০।
469

েতব আমাতদর এ কথা রবশ্বাস করতে হতব, োরা রনোপ নে;
োতদর কথতক ভুে ত্রুরি হওো স্বাভারবক। েতব োরা সবাই
মুজোরহদ। োতদর মতধয য্রদ ককউ সরেক কতর, োহতে োর
জনয দু রি সাওোব, আর য্রদ ভুে কতর োহতে োর জনয একরি
সাওোব অবশযই রতেতে। আর োর ভুেও িমাকৃে।

োতদর

অতনক েরয্েে, ময্ণাদা ও সৎ কমণ রতেতে, য্া োতদর ভুে
ত্রুরিতক দূ রীভূ ে কতর। কয্মরন ভাতব সামানয নাপাকী সমুতদ্রর
পারন নাপাক করতে পাতর না, অনু রূপভাতব োতদর সামানয ভুে
োতদর ককান প্রকার কেু রষে করতে পাতর না। োতদর উপর
আল্লাহ সন্তুষ্ট হতেতেন, আর রেরন োতদরতক সন্তুষ্টও কতরতেন।
একই কথা রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাতমর স্ত্রীতদর
সম্পতকণ, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর পররবার
পররজন সম্পতকণ, য্াতদর কথতক আল্লাহ ো‘আো অপরবত্রোতক দূ র
কতরতেন এবাং োতদরতক সম্পূ র্ণভাতব পরবত্র কতরতেন।
আর আমরা সম্পকণচুযরে কঘাষর্া করর োতদর সাতথ, য্াতদর অন্ততর
বা মুতখ সাহাবাতে রকরাম, োঁর পররবার-পররজন রকাংবা োতদর
কারও প্ররে ককাতনা প্রকার রবতদ্বষ বা খারাপ রকেু সাংঘরিে হে।
আর আমরা আমাতদর সাধয অনু য্ােী, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাতমর ওরসেেতক পােন করার রনরমতত্ত োতদর
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সাতথ বন্ধুত্ব, মহব্বে এবাং োতদর কথতক প্ররেহে করার উপর
আল্লাহ ো‘আোতক সািয বানারে। কারর্, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
»«ال تسبوا أصحايب
“কোমরা আমার সাহাবীতদর োরে রদও না”238। আরও বতেন,
»«اهلل اهلل يف أصحايب
“আমার সাহাবীতদর বযাপাতর কোমরা আল্লাহতক ভে কর,
আল্লাহতক ভে কর।”239 আরও বতেন,
أوهلما كتاب اهلل فخذوا بكتاب اهلل وتمسكوا به، «إين تارك فيكم ثقلني
» ثم قال وأهل بييت أذكركم اهلل يف أهل بييت
“আরম কোমাতদর মতধয দু রি রজরনস করতখ য্ারে। এক- আল্লাহর
রকোব, কোমরা আল্লাহর রকোবতক আঁকতড় ধর এবাং ো ধতর
রাখ। োরপর রেরন বেতেন, আর আমার আহতে বাইে। আরম
238
239

বু খারী, হাদীস নাং ৩৬৭৩; মুসরেম, হাদীস নাং ২৫৪০।
মুসনাতদ আহমাদ ৫/৫৪, ৫৭; রেররময্ী, হাদীস নাং ৩৮৬২। েতব

হাদীসরির সনদ দু বণে।
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কোমাতদরতক আমার আহতে বাইে সম্পতকণ আল্লাহতক স্মরর্
কররতে রদরে।”240 হাদীসরি বুখারী ও মুসরেম ও অনযানয গ্রতন্থ
রতেতে।
সামরগ্রকভাতব সবণ উত্তম সাহাবী
প্রশ্ন: সামরগ্রকভাতব সতবণাত্তম সাহারব কক?
উত্তর: সতবণাত্তম সাহাবী হে, মুহারজর কথতক য্ারা প্রথম য্ু তে
ইসোম গ্রহর্ কতরন, োরপর আনোরীের্ কথতক য্ারা প্রথতম
ইসোম গ্রহর্ কতরন। োরপর বদরী সাহাবীের্, োরপর উহুতদর
য্ু তদ্ধ অাংশগ্রহর্কারী সাহাবীের্, োরপর বাই‘আতে ররদওোতন
অাংশগ্রহর্কারী সাহাবীের্, োরপর য্ারা োতদর পতর ইসোমগ্রহর্
কতরতেন কেমন সাহাবীের্। তারপর
َ
َ َ َٰ َ َ ه َ َٰٓ َ َ َ ه َ َ َ ٗ َ َّ َ َ َ ه
َ
َ َ
ين أنفقوا من
﴿ َّمن أنف َق من قبل ٱلفتح وقتل ا أولئك أعظم درجة من ٱَّل
َبع هد َو َق َٰ َتله اوا َو ه ُٗك َو َع َد َّ ه
ٱّلل ه
َٰ َ ٱۡلس
]٥٤ :ن﴾ [احلديد
“য্ারা েেতহ মক্কার পূ তবণ আল্লাহর রাতহ বযে কতরতেন এবাং য্ু দ্ধ
কতরতেন, োতদর ময্ণাদা অতনক বড় োতদর কথতক, য্ারা
240

মুসরেম, হাদীস নাং ২৪০৮।
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পরবেণীতে আল্লাহ রাতহ খরচ করতে এবাং য্ু দ্ধ করতে োতদর
কথতক। আর প্রতেযকতক আল্লাহ ো‘আো সু ন্দর ওোদা রদতেতেন”।
এককভাতব সতবণাত্তম সাহাবী কক?
উত্তর: আব্দু ল্লাহ ইবন ওমর রারদোল্লাহু আনহুমা বতেন,
ثم، ثم عمر، كنا يف زمن انليب صىل اهلل عليه وسلم ال نعدل بأيب بكر أحدا
ثم نرتك أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم ال تفاضل بينهم، عثمان
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর য্ু তে আমরা আবু
বকর রারদোল্লাহু আনহু এর সমকি কাউতক মতন করোম না।
োরপর ওমর রারদোল্লাহু আনহু োরপর ওসমান রারদোল্লাহু
আনহু োরপর আমরা সাহাবীতদর সমানভাতব কেতড় রদোম।
কাউতক কাতরা উপর েরয্েে রদোম না।”241
আর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আবু বকরতক সওর
রেরর গুহাে বতেন,
» « ما ظنك باثنني اهلل ثاثلهما
241

বু খারী, হাদীস নাং ৩৬৫৫, ৩৬৯৭।
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“এমন দু ইজন সম্পতকণ আপনার ধারর্া রক, য্াতদর েৃেীে জন
হতেন আল্লাহ।”242 রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
আরও বতেন,
« لو كنت متخذا من أميت خليال الختذت أبا بكر خليال ولكن أيخ
» وصاحيب

“আরম য্রদ আমার উম্মতের কাউতক ‘খেীে’ েথা অন্তরগ
বন্ধুরূতপ গ্রহর্ করোম, েতব আরম আবু বকর রারদোল্লাহু
আনহুতক আমার বন্ধুরূতপ গ্রহর্ করোম। েতব কস আমার ভাই ও
আমার সাথী।”243 রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও
বতেন,
وقال أبو بكر صدقت وواساين بنفسه، « إن اهلل بعثين إيكم فقلتم كذبت
» وماهل فهل أنتم تاركو يل صاحيب مرتني

“আল্লাহ আমাতক কোমাতদর রনকি কপ্ররর্ করতেন, আর কোমরা
বেতে, েুরম রমথযা বেে, আর আবু বকর বেে, আপরন সেয
বেতেন। রেরন োর জান ও মাে রদতে আমার সহতয্ারেো
242

বু খারী, হাদীস নাং ৩৬৫৩, ৩৯২২।

243

বু খারী, হাদীস নাং ৩৬৫৬।
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করতেন। কোমরা রক আমার জনয আমার সাথীতক কেতড় কদতব”
(কথারি রেরন বেতেন) দু ’বার।244 রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম আরও বতেন,
« إيها يا ابن اخلطاب واذلي نفيس بيده ما لقيك الشيطان سالاك فجا قط إال
» سلك فجا غري فجك

“কহ ওমর ইবনু ে খাত্তাব, আরম শপথ কতর বেরে, কস সত্তার য্ার
হাতে আমার জান, শেোন কোমার চোর পতথ চেতে কদখতে কস
কখতনাই কস পতথ হাতি না, কস আতরকরি পথ অবেবন কতর কয্
পতথ েুরম থাকতব না।245” রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» فإن يكن يف أميت أحد فإنه عمر، « لقد َكن فيما قبلكم حمدثون
“কোমাতদর পূ তবণর উম্মেতদর মতধয সরেক েতথযর প্রাে-বিা রেে,
আমার উম্মতের মতধয য্রদ এমন ককউ থাতক েতব রেরন হতেন
ওমর।”246 রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম হাতেনা ও
244

বু খারী, হাদীস নাং ৩৬৬১, ৪৬৪০।

245

বু খারী, হাদীস নাং ৩২৯৪।

246

বু খারী, হাদীস নাং ৩৬৬৯, ৩৬৮৯।
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োভীর কথা বো সম্পতকণ বতেন,
» « فإين أومن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم
“আরম োর প্ররে ঈমান আরন এবাং আবু বকর ও ওমর োরা
দু ’জনও ঈমান আনেন কতর।”247 অথচ োরা দু ’ জন কসখাতন
উপরস্থে রেতেন না।
বাই‘আেুর ররদওোতনর ঘিনাে য্খন উসমান রারদোল্লাহু আনহু
মক্কাে কেতেন, েখন রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
োর ডান রদতে বেতেন,
» « بيده ايمىن هذه يد عثمان فرضب بها ىلع يده فقال هذه لعثمان
“এরি ওসমান এর হাে, োরপর কস হােরি োর হাতের উপর
আঘাে করতেন এবাং বেতেন এরি ওসমাতনর জনয।”248
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» « من حيفر برئ رومة فله اجلنة فحفرها عثمان

247

বু খারী, হাদীস নাং ২৩২৪, ৩৪৭১।

248

বু খারী, হাদীস নাং ৩৬৯৮, ৪০৬৬।
476

“কয্ বযরি রওমা কুপ খনন কতর কদতব োর জনয জান্নাে।”
োরপর ওসমান রারদোল্লাহু আনহু কস কুপরি খনন কতর
রদতেন249। রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
»« من جهز جيش العرسة فله اجلنة فجهزه عثمان
“কয্ বযরি সঙ্কিাপন্ন তসনযদে (োবুতকর য্ু তদ্ধর কসনাদে)তক
রজহাতদর জনয প্রস্তুে করতব, োর জনয জান্নাে।”250 ওসমান
োতদর প্রস্তুে কতর রদতেন। রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম োর সম্পতকণ আরও বতেন,
» « أال أستحيي ممن استحيت منه املالئكة
“আরম রক এমন বযরি কথতক েজ্জা করতব না য্ার কথতক
কেতরশোরা েজ্জা কতর?”251
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আেী রারদোল্লাহু আনহু
সম্পতকণ বতেন,

249

বু খারী, হাদীস নাং ২৭৭৮।

250

বু খারী, হাদীস নাং ২৭৭৮।

251

মুসরেম, হাদীস নাং ২৪০১।
477

»« أنت مين وأنا منك
“েুরম আমার কথতক আর আরম কোমার কথতক।”
আর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম োর সম্পতকণ খবর
কদন কয্,
» «أنه حيب اهلل ورسوهل وحيبه اهلل ورسوهل
“রেরন আল্লাহ ও োর রাসূ েতক মহব্বে কতর এবাং আল্লাহ ও
োর রাসূ ে োতক মহব্বে কতর।”252 রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» «من كنت مواله فعيل مواله
“আরম য্ার অরভভাবক আেীও োর অরভভাবক।”253 রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» « أال ترىض أن تكون مين بمزنلة هارون من موىس إال أنه ال نيب بعدي

252

বু খারী, হাদীস নাং ২৯৭৫, ৩০০৯।

253

রেররময্ী, হাদীস নাং ৩৭৩১।
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“েুরম রক খুরশ নও কয্, েুরম আমার সাতথ কেমন, মূ সার সাতথ
হারূন কয্মন। েতব মতন রাখতব আমার পতর আর ককান নবী হতব
না।”254
োোড়া রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
 وعثمان، وعمر يف اجلنة، وأبو بكر يف اجلنة،« عرشة يف اجلنة انليب يف اجلنة
 وسعد، والزبري بن العوام يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، ويلع يف اجلنة،يف اجلنة

 قال سعيد بن زيد ولو، وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة،بن مالك يف اجلنة

» شئت لسمعت العارش يعين نفسه ريض اهلل عنهم أمجعني

“দশজন সাহাবী জান্নাতে য্াতব। নবী জান্নাতে য্াতব, আবু বকর
জান্নারে ওমর জান্নারে, ওসমান জান্নারে, আেী জান্নারে, োেহা
জান্নারে, য্ু বাইর ইবনু ে আওোম জান্নারে, সা‘আদ ইবন মারেক
জান্নারে, আব্দু র রহমান ইবন আওে জান্নারে, সাঈদ ইবন য্াতেদ
বতেন, আর য্রদ েুরম দশম বযরি নাম শুনতে চাও োহতে শুনতে
255
পাতব। এ বতে রেরন োর রনতজর কথাই বুঝাতে চান।” আল্লাহ

োতদর সবার উপর সন্তুষ্ট কহান।

254

বু খারী, হাদীস নাং ৩৭০৬, ৪৪১৬।

255

আবু দাউদ, ৪৬৪৯; রেররময্ী, ৩৭৫৭; ইবন মাজাহ, ১৩৪।
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রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
،« أرحم أميت بأميت أبو بكر وأشدها يف دين اهلل عمر وأصدقها حياء عثمان
،وأقرؤها لكتاب اهلل عز وجل أيب، وأعلمها باحلالل واحلرام معاذ بن جبل
وللك أمة أمني وأمني هذه األمة أبو عبيدة، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت

» بن اجلراح
“আমার উম্মতের প্ররে সবতচতে দোেু বযরি আবু বকর, আর
আল্লাহর দ্বীতনর বযাপাতর সবতচতে কতোর বযরি ওমর, আর
সরেযকার েজ্জাবান বযরি ওসমান, হারাম হাোে সম্পতকণ সবণারধক
জ্ঞানী বযরি মু‘আয্ ইবন জাবাে, আর আল্লাহর রকোবতক অরধক
সু ন্দর কতর পড়তে সিম হতে উবাই, আর ইেতম েরাতেয্
সম্পতকণ অরধক জাতন য্াতেদ ইবন সাতবে। আর প্ররেরি উম্মতের
জনয একজন আমানেদার আতে, এ উম্মতের আমানেদার বযরি
হতো, আবু উবাইদাহ ইবনু ে জাররাহ।”256
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম হাসান ও হুসাইন
সম্পতকণ বতেন,

256

মুসনাতদ আহমাদ ৩/১৮৪, ২৮১, রেররময্ী, ৩৭৯০, ৩৭৯১; ইবন মাজাহ,

১৫৪।
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»« أنهما سيدا شباب أهل اجلنة
“োরা দু ’জন জান্নাতে য্ু বকতদর কনো”257।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও জারনতেতেন কয্,
» «وأنهما رحيانتاه
“োরা দু ’জন হতেন রাসূ তের সু েরন্ধ”258।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» « امهلل إين أحبهما فأحبهما
“কহ আল্লাহ, আরম োতদর দু ইজনতক মহব্বে করর েুরমও
োতদরতক মহব্বে কর।”259
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম হাসান সম্পতকণ বতেন,

257

রেররময্ী, হাদীস নাং ৩৭৬৮।

258

বু খারী, হাদীস নাং ৩৭৫৩, ৫৯৯৪।

259

বু খারী, হাদীস নাং ৩৭৪৭।
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» « إن هذا سيد وسيصلح اهلل به بني فئتني عظيمتني من املسلمني
“রনশ্চে এ হতে সরদার বা কনো। আল্লাহ ো‘আো মুসরেমতদর
দু রি বড় দতের মাঝখাতন এ কোক দ্বারা সমতঝাো করাতবন।”260
পরবেণীতে রেক কেমনই ঘতিতে।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম োতদর মাো োরেমা
সম্পতকণ বতেন,
» « إنها سيدة نساء أهل اجلنة
“রেরন জান্নারে নারীতদর সরদার”261।
এোড়াও অতনক সাহাবীর েরয্েে সামরগ্রকভাতব ও এককভাতব
বরর্ণে আতে। রকন্তু একরি মতন রাখতে হতব, একজন সাহাবীর
জনয ককাতনা েরয্েে প্রমার্ হওো দ্বারা এ কথা জরুরর নে কয্
কস অনযতদর েুেনাে সারবণকভাতব উত্তম বা োর ময্ণাদা কবরশ।
েতব একমাত্র চার খরেো। োতদর রবষেরি সম্পূ র্ণ রভন্ন। প্রথম
রেন জন সম্পতকণ প্রমার্ পূ তবণাি আব্দু ল্লাহ ইবন ওমতরর হারদস।
260

বু খারী, হাদীস নাং ২৭৭৪।

261

বু খারী, হাদীস নাং ৩৬২৪, ৬২৮৬।
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আর আেী রারদোল্লাহু আনহু সম্পতকণ আহতে সু ন্নাে ওোে
জামাতের ইজমা কয্, রেন জতনর পর জরমতনর বুতক রেরন সবণ
কশ্রি।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর পর কখোেতের
সমে
প্রশ্ন:

রাসূ েুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আোইরহ

ওোসাল্লাম

এর

পর

কখোেতের সমে কে?
উত্তর: আবু দাউদ ও অনযানয রকোতব সাঈদ ইবতন জামহান কথতক
রেরন সরেনা রারদোল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা কতরন, রেরন বতেন,
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেতেন,
» « خالفة انلبوة ثالثون سنة ثم يؤيت اهلل امللك من يشاء
“নবুওেেী কখোেে রত্রশ বের। োরপর আল্লাহ ো‘আো য্াতক
ইো োতক রাজত্ব প্রদান করতবন।”262

262

মুসনাতদ আহমাদ ৫/২২০, ২২১; আবু দাউদ ৪৬৪৬, ৪৬৪৭; রেররময্ী,

হাদীস নাং ২২২৬।
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এ রত্রশ বের রেে, আবু বকর ওমর ওসমান ও আেী রারদোল্লাহু
আনহু এর কখোেতের য্ু ে। আবু বকর রারদোল্লাহু আনহু দু ই
বের রেন মাস, আর ওমর রারদোল্লাহু আনহু দশ বের েে মাস
ওসমান রারদোল্লাহু আনহু বাতরা বের, আর আেী রারদোল্লাহু
আনহু চার বের নে মাস। হাসান ইবতন আেী রারদোল্লাহু আনহু
এর হাতে বাইোে করার পর আরও েে মাস কয্াে করতে রত্রশ
বের পূ র্ণ হে।
আর ইসোতমর মতধয সবণ প্রথম বাদশাহ হতেন, মুোরবো
রারদোল্লাহু আনহু। রেরন োতদর মতধয সবণ উত্তম এবাং সবণ্
ময্ণাদার অরধকারী। োরপর ওমর ইবন আব্দু ে আজীতজর
আেমতনর পূ বণ পয্ণন্ত হানাহারনকারী বাদশাহতদর শাসন চেতে
থাতক। োরপর ওমর ইবন আব্দু ে আজীজতক আহতে সু ন্নাে
ওোে জামাে পঞ্চম খেীো বতে আখযারেে কতরন, কারর্, রেরন
খুোোতে রাতশদীতনর পদাঙ্ক অনু সরর্ কতরন।
চার জন খুোোতে রাতশদীতনর কখোেতের উপর দেীে
প্রশ্ন: চার জন খুোোতে রাতশদীতনর কখোেতের উপর সাংরিপ্ত
দেীে কী?

484

উত্তর: এর উপর দেীে অসাংখয অেরর্ে। োর মতধয একরি দেীে
হে, োতদর কখোেতের সমে রত্রশ বেতরর মতধয সীমাবদ্ধ করা।
এরি হে, োতদর শাসনকেৃণতত্বর য্ু ে। আতরকরি প্রমার্, োতদর
েরজেে অনযানয সাহাবীতদর েুেনাে কবরশ হওোর হারদসসমূ হ,
এবাং োতদর রখোেতের ক্রম অনু সাতর োতদর ময্ণাদা রনর্ণীে
হওো। আতরকরি দেীে আবু দাউদ ও অনযানযরা সামুরা ইবন
জুনদব হতে হারদস বর্ণনা কতর বতেন,
أن رجال قال يا رسول اهلل إين رأيت كأن دلوا أديل من السماء فجاء أبو بكر
 ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فرشب حىت،فأخذ بعراقيها فرشب رشبا ضعيفا

فرشب حىت تضلع ثم جاء يلع فأخذ،  ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها،تضلع

،فانتشطت وانتضح عليه منها يشء، بعراقيها

“একজন কোক বেে, কহ আল্লাহর রাসূ ে আরম কদখতে কপোম
একরি বােরে আসমান কথতক জরমতনর রদতক ঝুোতনা হে,
োরপর আবু বকর রারদোল্লাহু আনহু আসে এবাং োর এক পাশ
রদতে ধতর ো কথতক সামানয পান করে। োরপর ওমর
রারদোল্লাহু আনহু আসে এবাং োর এক পাশ রদতে ধতর ো
কথতক সামানয পান করে। োরপর ওসমান রারদোল্লাহু আনহু
আসে এবাং োর এক পাশ রদতে ধতর ো কথতক সামানয পান
করে। োরপর আেী রারদোল্লাহু আনহু আসে এবাং োর এক
485

পাশ রদতে ধরে, েখন ো নড় চড়া রদে এবাং ো কথতক সামানয
রকেু োর োতে রেিতক পড়ে।”263
আতরকরি শরিশােী প্রমার্ হে, য্াতদর ঐকমেযতক গ্রহর্ করা
হতে থাতক োরা এ চার খরেোর কখোেে রবষতে একমে।
োতদর কাতরা কখোেে রবষতে ককাতনা প্রকার কিুরি করা য্াতব
না। কয্ করতব কস অবশযই কোমরাহ বতে পররেরর্ে হতব।
রেনজন খুোোতে রাতশদীতনর কখোেতের উপর সাংরিপ্ত দেীে
প্রশ্ন: রেনজন খুোোতে রাতশদীতনর কখোেতের উপর সামরগ্রক
দেীে কী?
উত্তর: এর উপর অতনক দেীেই আতে। কয্মন, আবু বকর
রারদোল্লাহু আনহু এর হারদস, রেরন বতেন,
أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال ذات يوم «من رأى منكم رؤيا»؟ فقال
رجل أنا رأيت َكن مزيانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت

 ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان، أنت بأيب بكر

فرجح عمر ثم رفع املزيان
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মুসনাতদ আহমাদ ৫/২১, আবু দাউদ ৪৬৩৭। েতব হাদীতসর সনদ দু বণে।
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“একরদন রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
কোমাতদর মতধয কক ককান স্বপ্ন কদতখতে? েখন এক কোক বেে,
আরম কদখোম একরি পাল্লা আসমান কথতক কনতম আসে, োরপর
এতস আপনাতক এবাং আবু বকর রারদোল্লাহু আনহু ওজন করে,
েখন আপরন আবু বকর কথতক ভারর হতেন, োরপর আবু বকর
ওমর রারদোল্লাহু আনহু কক ওজন করে েখন আবু বকর ওমর
হতে ভারর হে, োরপর ওমর রারদোল্লাহু আনহু ও ওসমান
রারদোল্লাহু আনহু কক ওজন করে, েখন ওমর রারদোল্লাহু আনহু
ওসমান কথতক ভারর হে, োরপর রময্ানরিতক েুতে কনো হে।”264
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
« رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
» ونيط عمر بأيب بكر ونيط عثمان بعمر

“এক রাতে একজন কনককার কোক কদখতে কপে, আবু বকর
রারদোল্লাহু আনহুতক রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর
সাতথ এবাং ওমর রারদোল্লাহু আনহু কক আবু বকর রারদোল্লাহু
আনহু এর সাতথ োরপর ওসমানতক ওমর রারদোল্লাহু আনহু এর
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আবু দাউদ, ৪৬৩৪; রেররময্ী, ২২৭৮।
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সাতথ।”

হারদস দু রি সু নাতনর রকোবসমূ তহ বরর্ণে।

আবু বকর ও ওমর রারদোল্লাহু আনহু কখোেতের উপর সাংরিপ্ত
দেীে
প্রশ্ন: আবু বকর ও ওমর রারদোল্লাহু আনহু কখোেতের উপর
সাংরিপ্ত দেীে কী?
উত্তর: এর
হারদতসর

উপর অতনক দেীে রতেতে। েন্মতধয য্া সহীহ
রকোতব

এতসতে,

রাসূ েুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আোইরহ

ওোসাল্লাম বতেন,
ثم، « بينما أنا نائم رأيتين ىلع قليب عليها دلو فزنعت منها ما شاء اهلل

ويف نزعه ضعف واهلل يغفر، أخذها ابن أيب قحافة فزنع منها ذنوبا أو ذنوبني
فلم أر عبقريا من انلاس،  ثم استحالت غربا فأخذها ابن اخلطاب،هل ضعفه

» يزنع نزع عمر حىت رضب انلاس بعطن
“একরদন আরম ঘুমরেোম, আরম রনতজতক একরি কুতপর পাতশ
কদখোম কয্ কুতপর উপর একরি পাত্র রেে। আরম োর কথতক
রনোম য্া আল্লাহ আমাতক রনতে োওরেক রদে। োরপর ো গ্রহর্
265

আবু দাউদ, ৪৬৩৬। সনদরি দু বণে।
488

করে ইবতন আরব কুহাো কস ো কথতক এক বােরে বা দু ই
বােরে েুতে রনে। েতব োর উোতনার মতধয দু বণেো রেে। আল্লাহ
োর দু বণেোতক িমা করুন। োরপর ো আরও বড় বােরে হতে
কেে, েখন ইবনু ে খাত্তাব কসরি রনে, োরপর আরম োর কথতক
কয্ােয কনেৃতত্বর কোক কদরখ রন, রেরন এমনভাতব উোতে সিম
হতো কয্, রেরন সকে মানু ষতক রসি করতে সমথণ হন।”

266

প্রশ্ন: আবু বকর রসরেক রারদোল্লাহু আনহু এর কখোেে ও োর
অগ্রের্যোর উপর প্রমার্ কী?
উত্তর: আবু বকর রসরেক রারদোল্লাহু আনহু এর কখোেে ও োর
অগ্রের্যোর উপর প্রমার্ অসাংখয। োর মতধয কতেকরি দেীে
পূ তবণ উতল্লখ করা হতেতে। অপর একরি দেীে বুখারর ও মুসরেতম
বরর্ণে,
أن امرأة أتت انليب صىل اهلل عليه وسلم فأمرها أن ترجع قالت أرأيت إن
 « إن لم:  قال صىل اهلل عليه وسلم-  كأنها تقول املوت- جئت ولم أجدك
» جتديين فأيت أبا بكر

“একজন মরহো রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর
266

বু খারী, হাদীস নাং ৩৬৩৩, ৩৬৭৬, ৩৬৮২; মুসরেম, হাদীস নাং ২৩৯৩।
489

দরবাতর আসতে রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম োতক
রেতর য্াওোর জনয আতদশ রদতে মরহোরি বেে, আরম য্খন
আবার আসব েখন য্রদ আপনাতক না পাই -োর উতেশয রেে
য্রদ রেরন মারা য্ান-েখন রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম বেে, য্রদ েুরম আমাতক না পাও োহতে েুরম আবু
বকর রারদোল্লাহু আনহু রনকি আসতব।”

267

অনু রূপভাতব সহীহ

মুসরেতম আতেশা রারদোল্লাহু আনহা কথতক এতসতে, রেরন বতেন,
قال يل رسول اهلل اديع يل أباك وأخاك حىت أكتب كتابا فإين أخاف أن يتمىن

ويقول قائل أنا أوىل ويأىب اهلل واملؤمنون إال أبا بكر، متمن

“রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আমাতক বেতেন, েুরম
রপো ও কোমার ভাইতক আমার রনকি ডাক, য্াতে আরম োতদর
জনয একরি রচরে রেতখ রদই। কারর্, আরম আশঙ্কা কররে, ককাতনা
আশা কপাষর্কারী আশা করতব, আর এক বযরি বেতব, আরম
অরধক হকদার, অথচ একমাত্র আবু বকর (রারদোল্লাহু আনহু)
োড়া অনয কাউতক আল্লাহ ও মুরমনরা প্রেযাখযান করতব।268”
অনু রূপভাতব রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম োর
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বু খারী, হাদীস নাং ৩৬৫৯, ৭২২০, ৭৩৬০; মুসরেম, হাদীস নাং ২৩৮৬।
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বু খারী, ৫৬৬৬, ৭৩১৭; মুসরেম, হাদীস নাং ২৩৮৭।
490

অসু স্থোর সমে সাোতের ইমামরেতে আবু বকরতক প্রাধানয
কদন। আর আনসার ও মুহারজরতদর কথতক সমগ্র সাহাবী ও
োতদর পরবেণী সব সাহাবী আবু বকর রারদোল্লাহু আনহু এর
কখোেে রবষতে ঐকমেয কপাষর্ কতরন।
আবু বকর রা এর পর ওমর রারদোল্লাহু আনহুর কখোেতের
প্রমার্
প্রশ্ন: আবু বকর রা এর পর ওমর রারদোল্লাহু আনহুর কখোেতের
প্রমার্ কী?
উত্তর: আবু বকর রা এর পর ওমর রারদোল্লাহু আনহু কখোেতের
প্রমার্ অসাংখয। রকেু দেীে পূ তবণ উতল্লখ করা হতেতে। আতরকরি
প্রমার্ রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
« إين ال أدري ما قدر بقايئ فيكم فاقتدوا باذلين من بعدي وأشار إىل أيب
» بكر وعمر ريض اهلل عنهما
“আরম জারননা কোমাতদর মতধয আমার অবস্থান আর কেরদন
হতব। কোমরা আমার পতর য্ারা আতে োতদর অনু করর্ কর। এ
কথা বতে রেরন আবু বকর ও ওমর রারদোল্লাহু আনহু এর রদতক
491
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ইশারা কতরন।”

আতরকরি প্রমার্ হে, রেেনার হারদস কয্ রেেনা সমুতদ্রর উত্তাে
কেউতের মে। হুয্াইো রা. উমরতক বেতেন,
:«أن بينك وبينها بابا مغلقا قال أيفتح أم يكرس؟ قال بل يكرس قال عمر
،إذا ال يغلق فاكن ابلاب عمر وكرسه قتله فلم يرفع بعده السيف بني األمة
»وقد أمجع األمة ىلع تقديمه يف اخلالفة بعد أيب بكر ريض اهلل عنهما
“কোমার মাতঝ এবাং োর মাতঝ একরি বন্ধ দরজা আতে।
দরজারি কখাো হতব নারক কভতগ কদো হতব? না বরাং কভতগ কদো
হতব। েখন ওমর রারদোল্লাহু আনহু বেতেন, োহতে ো বন্ধ করা
হতব না। এখাতন দরজা হে, ওমর রারদোল্লাহু আনহু, আর
দরজার ভাগন হে, োতক হেযা করা। োরপর কথতক আর
উম্মতের উপর কথতক েতোোর উোতনা হে রন।”270
োোড়া সমগ্র উম্মতে মুসরেমা এ কথার উপর একমে কয্, আবু
বকতরর পর মুসরেম জাহাতনর খরেো ওমর ইবনু ে খাত্তাব
রারদোল্লাহু আনহু।
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মুসনাতদ আহমাদ ৫/৩৮২; রেররময্ী, ৩৬৬২, ৩৬৬৩; ইবন মাজাহ, ৯৭।
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বু খারী, হাদীস নাং ৫২৫, ১৪৩৫, ১৮৯৫; মুসরেম, হাদীস নাং ১৪৪।
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আবু বকর রারদোল্লাহু আনহু ও ওমর রারদোল্লাহু আনহু এর
কখোেতের পর ওসমান রারদোল্লাহু আনহু এর কখোেতের প্রমার্
প্রশ্ন: আবু বকর রারদোল্লাহু আনহু ও ওমর রারদোল্লাহু আনহু এর
কখোেতের পর ওসমান রারদোল্লাহু আনহু এর কখোেতের প্রমার্
কী?
উত্তর: আবু বকর রারদোল্লাহু আনহু, ওমর রারদোল্লাহু আনহু এর
কখোেতের পর ওসমান রারদোল্লাহু আনহু এর কখোেতের প্রমার্
অসাংখয। রকেু দেীে পূ তবণ উতল্লখ করা হতেরে। আতরকরি প্রমার্
কা‘আব ইবন উজরা রারদোল্লাহু আনহু এর হারদস। রেরন বতেন,
ذكر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فتنة فقر بها فمر رجل مقنع رأسه فقال

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« هذا يومئذ ىلع اهلدى » فوثبت فأخذت
 فقلت هذا قال، ثم استقبلت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، بضبيع عثمان

وقال هذا حديث،  ورواه الرتمذي عن مرة بن كعب،هذا رواه ابن ماجة
حسن صحيح
“একবার রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম একরি
রেেনার কথা উতল্লখ করতেন এবাং রেরন বেতেন, রেেনা অরে
রনকতি এ কথার বোর সাতথ সাতথ এক বযরি মাথা রনচু কতর
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অরেক্রম করে। োতক কদতখ রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম বেতেন, এ কোকরি কসরদন হতকর উপর থাকতব। এ
কথা বোর সাতথ সাতথ আরম োে রদতে উেোম এবাং ওসমান
রারদোল্লাহু

আনহুতক

ধতর

রাসূ েুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আোইরহ

ওোসাল্লাম এর সামতন রনতে আসোম। োরপর আরম রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লামতক রজজ্ঞাসা করোম এ কোকরি রক
কস কোক? উত্ততর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
বেতেন, কস কোক।”271 হাদীসরি ইবতন মাজাহ উদ্ধৃে কতরন,
আরও উদ্ধৃে কতরন রেররময্ী, মুররাহ ইবন কা‘আব কথতক। রেরন
বতেন, হারদসরি হাসান সহীহ।
আতেশা রারদোল্লাহু আনহা কথতক বরর্ণে, রেরন বতেন, রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেতেন,
« يا عثمان إن والك اهلل هذا األمر يوما فأرادك املنافقون أن ختلع قميصك

اذلي قمصك اهلل فال ختلعه يقول ذلك ثالث مرات » رواه ابن ماجة بإسناد
صحيح والرتمذي وحسنه وابن حبان يف صحيحه وأمجع ىلع بيعته أهل

الشورى ثم سائر الصحابة وأول من بايعه يلع ريض اهلل عنه بعد عبد الرمحن
271

মুসনাতদ আহমাদ ৪/২৩৫, ২৩৬, ২৪২; রেররময্ী, হাদীস নাং ৩৭০৫; ইবন

মাজাহ, হাদীস নাং ১১২।
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.بن عوف ثم انلاس بعده
“কহ ওসমান! আল্লাহ ো‘আো য্রদ একরদন কোমাতক মানু তষর
উপর িমো দান কতর এবাং মুনাতেকরা কোমাতক আল্লাহ
ো‘আো কয্ কারমজ পররধান কররতেতে, ো খুতে কেেতে চাে
োহতে েুরম ো খুেতব না।272” রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম োতক এ কথারি রেনবার বেতেন। হারদসরি রবশুদ্ধ
সনতদ ইবতন মাজাহ বর্ণনা কতরন। রেররমরয্ হারদসরিতক হাসান
বতে আখযারেে কতরন। ইবতন হাব্বান োর সহীহতে হারদসরি
উতল্লখ কতরন। আর আহতে শূ রা ওসমান রারদোল্লাহু আনহু এর
কখোেতের উপর ঐকমেয কপাষর্ কতরন। োরপর সমগ্র
সাহাবীরা োর কখোেতের উপর ঐকমেয প্রদশণন কতরন। আর
সবণ প্রথম আব্দু র রহমান ইবন আওতের পর আেী রারদোল্লাহু
আনহু োর হাতে বাইোে গ্রহর্ কতরন। োরপর অনযানয কোতকর
োর হাতে বাইোে গ্রহর্ কতরন।
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মুসনাতদ আহমাদ ৬/৭৫, ৮৬, ৮৭; রেররময্ী, ৩৭০৫; ইবন মাজাহ, ১১২।
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আবু বকর রারদোল্লাহু আনহু, ওমর রারদোল্লাহু আনহু ও ওসমান
রারদোল্লাহু আনহু এর কখোেতের পর সরেযকার খরেো আেী
রারদোল্লাহু আনহু
প্রশ্ন: আবু বকর রারদোল্লাহু আনহু ওমর রারদোল্লাহু আনহু ও
ওসমান রারদোল্লাহু আনহু এর কখোেতের পর সরেযকার খরেো
আেী রারদোল্লাহু আনহু এ কথার প্রমার্ কী?
উত্তর: আবু বকর রারদোল্লাহু আনহু ওমর রারদোল্লাহু আনহু ও
ওসমান রারদোল্লাহু আনহু এর কখোেতের পর সরেযকার খরেো
আেী রারদোল্লাহু আনহু এ কথার প্রমার্ অসাংখয অেরর্ে। কেক
দেীে আমরা পূ তবণ উতল্লখ কতররে। আতরকরি দেীে, রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর বার্ী, রেরন আম্মার রারদোল্লাহু
আনহুতক সতবাধন কতর বতেন,
»ويدعونه إىل انلار، « ويح عمار تقتله الفئة ابلاغية يدعوهم إىل اجلنة
“আম্মাতরর জনয দু িঃসাংবাদ! োতক রবতদ্রাহীরা হেযা করতব।
োতদরতক কস জান্নাতের রদতক আহ্বান করতব, আর োরা োতক
জাহান্নাতমর রদতক আহ্বান করতব।”273 আম্মার ইবন ইোতের
273

বু খারী, হাদীস নাং ৪৪৭, ২৮১২; মুসরেম, হাদীস নাং ২৯১৬।
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রারদোল্লাহু আনহু আেী রারদোল্লাহু আনহু এর সাতথ রেতেন।
োতক রসররোবাসীরা হেযা কতর। রেরন োতদরতক আহতে সু ন্নাে
ওোে জামাতের রদতক আহ্বান কতরন এবাং ইমাতমর আনু েেয
করার প্ররে আহ্বান কতরন। রেরন সরেযকার ইমাম আেী ইবন
আবী োতেব রারদোল্লাহু আনহু এর আনু েেয করার প্ররে
মানু ষতক আহ্বান কতর। হারদসরি সহীহতে বরর্ণে।
অনয হাদীতস রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « تمرق مارقة ىلع حني فرقة من انلاس يقتلهم أوىل الطائفتني باحلق
وهو األوىل باحلق، فمرقت اخلوارج فقتلهم يلع ريض اهلل عنه يوم انلهروان
. بإمجاع أهل السنة قاطبة رمحهم اهلل تعاىل
“দ্বীন কথতক একরি রনকৃষ্ট দে কবর হতে য্াতব, েখন মুসরেমতদর
দু ’রি দতের মধয কথতক হতকর রবতবচনাে কয্ দে উত্তম োরা কসই
কবর হওো (খাতরজী) দেরিতক হেযা করতব।”274 োরপর আেী
রারদোল্লাহু আনহু নাহরাওোতনর রদন োতদর (খাতরজীতদর)তক
হেযা কতরন। আর আহতে সু ন্নাে ওোে জামাতের ইজমা এ
রবষতে একমে কয্, আেী রারদোল্লাহু আনহু রেতেন কসরদন হতকর
274

মুসরেম, হাদীস নাং ১০৬৪।
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কবরশ রনকিবেণী। আল্লাহ ো‘আো োতদর সবাইতক রহমে করুন।
রাষ্ট্রীে কাতজ রনতোরজে দারেত্বশীে, প্রশাসক ও শাসকতদর প্ররে
আমাতদর করর্ীে
প্রশ্ন: রাষ্ট্রীে কাতজ রনতোরজে দারেত্বশীে, প্রশাসক ও শাসকতদর
প্ররে আমাতদর করর্ীে কী?
উত্তর: রাষ্ট্রীে কাতজ রনতোরজে দারেত্বশীে, প্রশাসক ও শাসকতদর
প্ররে আমাতদর করর্ীে, োতদর সতেযর উপর প্ররেরিে থাকতে
বন্ধুত্বপূ র্ণ সম্পকণ রাখা, হতকর রনতদণশ রদতে ো পােন করা,
োতদরতক হতকর প্ররে উৎসাহ কদো, োতদরতক ককামেোর সাতথ
হক স্মরর্ কররতে কদো। োতদর রপেতন সাোে আদাে করা,
োতদর সাতথ য্ু দ্ধ করা, োতদর হাতে য্াকাে প্রদান করা। োরা
য্রদ ককান য্ু েুম কতর োতে তধয্ণ ধারর্ করা, োতদর রবরুতদ্ধ
হারেোর েুতে কনো কথতক রবরে থাকা য্েির্ পয্ণন্ত োতদর
কথতক স্পষ্ট কুেরর প্রকাশ না পাে। রমথযা প্রশাংসা কতর, োতদর
কধাঁকাে না কেো এবাং োতদর জনয সাংতশাধন ও োওেীতকর
কদা‘আ করা।
িমোশীেতদর আনু েেয করা কয্ ওোরজব োর প্রমার্
প্রশ্ন: িমোশীেতদর আনু েেয করা কয্ ওোরজব োর প্রমার্ কী?
উত্তর: এ রবষতের উপর অতনক দেীে প্রমার্ আতে। কয্মন
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আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َ
َ
َ ه
ه
ٱّلل َوأَط ه
ين َء َام هنوا أَط ه
َ َّ يعوا
َ يأ ُّي َها َّٱَّل
َّ يعوا
َٰٓ ﴿
﴾ ٥٩ ٱلر هسول َوأول ٱۡلمر منكم
]٦٣ :[النساء

“কহ মুরমনের্, কোমরা আনু েেয কর আল্লাহর ও আনু েেয কর
রাসূ তের এবাং কোমাতদর মধয কথতক কেৃণতত্বর অরধকারীতদর।”
[সূ রা রনসা, আোে: ৫৯]
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» « اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد
“কোমরা কশান এবাং আনু েেয কর য্রদও কোমাতদর উপর ককান
দাসতক প্রশাসক বানাতনা হে”275। রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ
ওোসাল্লাম আরও বতেন,
« من رأى من أمريه شيئا يكرهه ;فليصرب عليه فإنه من فارق اجلماعة شربا

» فمات إال مات ميتة جاهلية
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বু খারী, হাদীস নাং ৬৯৩, ৬৯৬, ৭১৪২।
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“য্রদ ককাতনা বযরি োর আমীরতক এমন রকেু কদতখ য্া কস
অপেন্দ কতর, োহতে কস কয্ন তধয্ণ ধারর্ কতর, কারর্, কয্ বযরি
মুসরেম জামা‘আে কথতক এক রবঘাে পররমার্ রবরেন্ন হতে মারা
কেে, োর মৃেুয কো জাতহেী মৃেুয হে”276।
উবাদাহ ইবন সাতমে রারদোল্লাহু আনহু বতেন, রাসূ ে সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম আমাতদরতক বাই‘আে গ্রহর্ করার আহ্বান
কতরন, োরপর োর কাতে আমরা বাই‘আে কনই। োতে রেরন
আমাতদরতক কয্ রবষেগুতোর উপর বাই‘আে রনতেতেন োতে
রেে,
وأن ال، ىلع السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعرسنا ويرسنا وأثرة علينا
ننازع األمر أهله إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل فيه برهان
“রেরন আমাতদর খুরশ ও অখুরশ, রবপতদ ও স্বাভারবক সবণাবস্থাে
শ্রবর্ করা ও আনু েেয করার উপর বাই‘আে কনন। আর আমরা
য্াতে দারেত্বশীেতদর রবতরারধে না করর োর উপর বাই‘আে
কনন। েতব য্রদ োতদর কথতক স্পষ্ট কুেরর প্রকাশ পাে, য্ার
উপর আল্লাহর পি কথতক আমাতদর রনকি রতেতে স্পষ্ট দেীে
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বু খারী, হাদীস নাং ৭০৫৩, ৭০৫৪, ৭১৪৩।
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েখন রভন্ন কথা।”

277

রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
«إن أمر عليكم عبد جمدع أسود يقودكم بكتاب اهلل فاسمعوا هل
» وأطيعوا

“য্রদ কোমাতদর উপর এমন এক দাসতকও আমীর বানাতনা হে,
কয্ কান কািা, রনতগ্রা, কস কোমাতদরতক আল্লাহর রকোব অনু য্ােী
পররচােনা কতর, োহতে কোমরা োর আনু েেয কর এবাং োর
কথা কশান।”278
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
فإن، « ىلع املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر بمعصية
» أمر بمعصية فال سمع وال طاعة
“একজন মুসরেতমর উপর কেণবয হে, কয্ সব োর পেন্দ বা
অপেন্দ সব রবষতে কশানা ও আনু েেয করা, য্েির্ পয্ণন্ত োতক

277

বু খারী, হাদীস নাং ৭০৫২।

278

মুসরেম, হাদীস নাং ১২৯৮। মুসনাতদ আহমাদ ৪/৭০।
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অনযাে কাতজর রনতদণশ কদো না হে, য্রদ োতদর অনযাে কাতজর
রনতদণশ কদো হে, েখন ককাতনা কশানা বা আনু েেয কনই”279।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» «إنما الطاعة يف املعروف
রেরন বতেন, আনু েেয হতব ভাতো কাতজ।”280
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
» «وإن رضب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع
“য্রদ কোমাতদর রপতে আঘাে কতর এবাং কোমাতদর ধন সম্পদ
রেরনতে কনে, োরপরও েুরম কশান এবাং আনু েেয কর।”281
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
 ومن مات وليس يف،« من خلع يدا من طاعة اهلل يوم القيامة ال حجة هل
279

বু খারী, হাদীস নাং ১৭২৪, ২৯৫৫; মুসরেম, হাদীস নাং ১৮৩৯।

280

বু খারী, হাদীস নাং ৪৩৪০, ৭২৫৭; মুসরেম, হাদীস নাং ১৮৪০।
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মুসরেম, হাদীস নাং ১৮৪৭।
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» عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
“কয্ বযরি আল্লাহর আনু েেয হতে কবর হতে কেে, ককোমতের
রদন োর পতি ককান প্রমার্ থাকতব না। আর কয্ বযরি মারা কেে
অথচ োর েোে ককান বাই‘আে কনই, কস জাতহেী মৃেুয বরর্
করতব।”282
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
»«من أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهو مجيع فارضبوه بالسيف َكئنا من َكن
“কয্ বযরি এ উম্মতের ঐতকযর মতধয োিে ধরাতে চাে, োতক
কোমরা েতোোর দ্বারা হেযা কর, কস কয্-ই কহাক না ককন।”283
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম আরও বতেন,
« ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره برئ ومن أنكر سلم ولكن

» من ريض وتابع قالوا أفال نقاتلهم؟ قال ال ما صلوا

“কোমাতদর উপর কেক আমীর রনতোে করা হতব, য্াতদর রকেু
282

মুসরেম, হাদীস নাং ১৮৫১।

283

মুসরেম, হাদীস নাং ১৮৫২।
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কমণতক কোমরা ভাতো জানতব আবার কতেক কমণতক কোমরা
অপেন্দ করতব। কয্ বযরি অপেন্দ করতব, কস দােমুি। আর কয্
প্ররেবাদ করতব কস, রনরাপদ। রকন্তু কয্ রারজ থাকতব এবাং
অনু করর্ করতব, কস ধরা পড়তব। সাহাবীরা রজজ্ঞাসা করে,
আমরা রক োতদর রবরুতদ্ধ য্ু দ্ধ করব না? রাসূ ে বেতেন, না,
য্েির্ পয্ণন্ত োরা সাোে আদাে কতর।”

284

এ োড়াও আরও অতনক হারদস রতেতে। উপতর উতল্লরখে সব
হারদসই সহীহ গ্রন্থসমূ তহ রতেতে।
সৎ কাতজর আতদশ ও অসৎ কাতজর রনতষধ করা কাতদর উপর
ওোরজব এবাং োর স্তরসমূ হ
প্রশ্ন: সৎ কাতজর আতদশ ও অসৎ কাতজর রনতষধ করা কাতদর
উপর ওোরজব এবাং োর স্তরসমূ হ কী?
উত্তর: আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ
َ
َ ه ه َّ َ ه
ه
َ ون إ َل
ٱۡلي َو َيأ هم هرون بٱل َمع هروف َو َين َهون َعن
﴿ َوِلَكن منكم أمة يدع
َ ه َ َ ه َ َٰٓ َ ه ه ه ه
]٥٤٠ : ﴾ [ال عمران١٠٤ حون
ٱلمنكر وأولئك هم ٱلمفل
284

মুসরেম, হাদীস নাং ১৮৫৪।
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“আর কয্ন কোমাতদর মধয কথতক এমন একরি দে হে, য্ারা
কেযাতর্র প্ররে আহ্বান করতব, ভাে কাতজর আতদশ কদতব এবাং
মন্দ কাজ কথতক রনতষধ করতব। আর োরাই সেেকাম।” [সূ রা
আতে ইমরান, আোে: ১০৪]
আর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
فإن لم يستطع، فإن لم يستطع فبلسانه، « من رأى منكم منكرا فليغريه بيده
»وذلك أضعف اإليمان، فبقلبه
“কয্ বযরি ককাতনা অনযাে সাংঘরিে হতে কদতখ, কস কয্ন ো োর
হাে দ্বারা প্ররেহে কতর, আর য্রদ হাে দ্বারা প্ররেহে করা সম্ভব
না হে, োহতে কয্ন, কস োর জবান দ্বারা প্ররেহে কতর। আর
োও য্রদ সম্ভব না হে, োহতে োর অন্তর দ্বারা ঘৃ র্া করতব। আর
এরি হে, ঈমাতনর সবণ রনম্নস্তর।”285
এ রবষতে কুরআতনর আোে ও রাসূ তের হারদস কথতক অসাংখয
প্রমার্ রতেতে। য্ার প্রতেযকরি সৎ কাতজর আতদশ ও অসৎ কাজ
হতে রনতষধ করা ওোরজব হওোতক প্রমার্ কতর। কয্ বযরি
285

মুসরেম, হাদীস নাং ৪৯।
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ককাতনা অনযাে কাজ সাংঘরিে হতে কদতখ, োর উপর করর্ীে হে,
অনযােতক প্ররেহে করা। েতব য্রদ অনয ককউ এ কাতজর দারেত্ব
পােন কতর, েতব অনযতদর পি কথতকও ো আদাে হতে য্াে। কয্
কোতকর িমো কবরশ এবাং জ্ঞান কবরশ োর দারেত্বও অনযতদর
েুেনাে অরধক। গুনাতহর কারতর্ য্খন আল্লাহর পি হতে আয্াব
আসতব, েখন একমাত্র বাধা দানকারী োড়া আর ককউ মুরি পাতব
না। এ রবষতে আরম একরি স্বেন্ত্র গ্রন্থ রেতখরে, য্ারা হক চাে
োতদর জনয ো য্তথষ্ট।
আল্লাহর অরেতদর কারামাে
প্রশ্ন: আল্লাহর অরেতদর কারামাতের রবধান কী?
উত্তর: আল্লাহর অরেতদর কারামাে সেয। অথণাৎ োতদর হাতে
এমন অতেৌরকক কমণ-কাণ্ড প্রকাশ পাওো, এতে োতদর ককাতনা
পররশ্রম বা কাররেরর কনই এবাং ো ককান চযাতেতঞ্জর মুতখও
সাংঘরিে নে। আল্লাহ ো‘আো োতদর হাতে অতেৌরকক কমণ-কাণ্ড
সাংঘরিে কতর, এতে োতদর ককান কচষ্টা বা কমণ থাতক না। কয্মন,
আসহাতব কাহাতের ঘিনা। পাথতরর অরধবাসীতদর ঘিনা, জুরাইজ
পাদ্রীর ঘিনা। এ গুতো সবই োতদর নবীতদর মু‘রজয্া রহতসতব
রবতবরচে হতব। এ কারতর্ই এ উম্মতের মতধয অতনক কবরশ ও বড়
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বড় ককরামে রতেতে, এ উম্মতের নবীর মু‘রজয্াগুতো বড় ও
মহান হওোর কারতর্। কয্মন, মুরোদতদর রেেনা চোকােীন
সমতে আবু বকর রারদোল্লাহু আনহু এর ককরামে, মরদনা কথতক
মসরজতদর রমবার উপর উতে ওমর রারদোল্লাহু আনহু এর পি
কথতক মুসরেম তসনযতদর উতেশয কতর আহ্বান। নীে নতদর জনয
রচরে কেখা এবাং পারন প্রবারহে হওো। রুম সম্রাতির সাতথ য্ু তদ্ধ
আো ইবন হাদরামী রারদোল্লাহু আনহুর সমুতদ্রর উপর রদতে অশ্ব
পররচােনা করা, আবু মুসরেম আে খাওোনীর আগুতনর উপর
সাোে আদাে করা, কয্ আগুন োর জনয ভণ্ড নবুওেতের
দাবীদার আসওোদ আে-আনারে জ্বারেতেরেে। এ সব ঘিনা
োড়াও আরও অসাংখয অতেৌরকক ঘিনা রতেতে, কয্গুতো
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর য্ু তে, োর পর
সাহাবীতদর য্ু তে, োতবেীনতদর য্ু তে এবাং োতদর পর য্ারা োতদর
অনু সারী, োতদর য্ু তে সাংঘরিে হতেরেে। এ োড়াও আজ কথতক
রনতে রকোমে পয্ণন্ত কয্ সব কারামে সাংঘরিে হতব সবই সেয।
এ গুতো সবই মূ েে: রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম
এর মু‘রজয্া। কারর্, োরা নবীর অনু সারী হওোর কারতর্ই এ
ধরতনর কমণকাণ্ড োভ করার কসৌভােয অজণন কতরতেন। য্রদ ককান
অতেৌরকক কাজ রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এর
অনু সারী োড়া অনয কাতরা হাতে সাংঘরিে হে, োহতে ো হতব
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রেেনা, কভেরক, এরি ককাতনা ককরামে নে। য্ার হাতে এ ধরতনর
ঘিনা সাংঘরিে হে, কস আল্লাহর বন্ধু নে, কস শেোতনর বন্ধু।
আল্লাহর বন্ধুতদর বর্ণনা
প্রশ্ন: আল্লাহর বন্ধু কারা?
উত্তর: আল্লাহর বন্ধু হে, য্ারা আল্লাহর প্ররে ঈমান এতনতেন,
আল্লাহতক ভে কতরতেন এবাং আল্লাহর রাসূ তের অনু করর্
কতরতেন। আল্লাহ ো‘আো বতেন,
َ َّ َ َ
َ
َ َ ه َ ه
َ َ َّ
]٥٧ : ﴾ [يونس٦٢ ﴿ أّل إن أوِلَا َء ٱّلل ّل خوف َعليهم َوّل هم ُي َزنون
“শুতন রাখ, রনশ্চে আল্লাহর বন্ধুতদর ককান ভে কনই, আর োরা
কপতরশানও হতব না।” [সূ রা ইউনু স, আোে: ৬২] োরপর রেরন
োতদর বর্ণনা রদতে বতেন,
َ ه
َ ه
َ ﴿ َّٱَّل
]٥٨ : ﴾ [يونس٦٣ ين َء َام هنوا َوَكنوا َي َّتقون
“য্ারা ঈমান এতনতে এবাং োকওো অবেবন করে।” [সূ রা
ইউনু স, আোে: ৬৩]
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আল্লাহ ো‘আো আরও বতেন,
ُّ ه
ه
َ َ َ َّ َ ُّ َ
﴿ َّ ه
َ ٱّلل َو ُّل َّٱَّل
ين كف هروا
ين َء َام هنوا َير هج ههم م َن ٱلظل َمَٰت إل ٱنلور وٱَّل
َ َ ه ه ه َّ ه ه ه ه َ ه َ ُّ َ ُّ ه
]٧٦٢ :ت﴾ [ابلقرة
أوِلَاؤهم ٱلطَٰغوت َيرجونهم من ٱنلور إل ٱلظلمَٰ ى
“য্ারা ঈমান এতনতে আল্লাহ োতদর বন্ধু, রেরন োতদরতক অন্ধকার
কথতক আতোর রদতক কবর কতর আতনন। আর য্ারা কুেরী কতর,
োতদর অরভভাবক হে োেূ ে। োরা োতদরতক আতো কথতক কবর
কতর অন্ধকাতর রনতে য্াে।” [সূ রা বাকারা, আোে: ২৫৭]
আরও বতেন,
َ َّ َ َّ َ َ ُّ ه ه َّ ه َ َ ه ه ه َ َّ َ َ َ ه َّ َ ه ه
َ ه
ٱلصل َٰوةَ َو هيؤتون
﴿ إنما وِلكم ٱّلل ورسوَلۥ وٱَّلين ءامنوا ٱَّلين يقيمون
َّ َ
َ َّ َ َٰ َ َ ه َ َٰ ه
َّ
َ َّ  َو َمن َي َت َو َّل٥٥ ون
ٱّلل َو َر هس َ ه
َ وَلۥ َو َّٱَّل
ين َء َام هنوا فإن حز َب ٱّلل
ٱلزكوة وهم ركع
َ
َ
ه
]٦٥ ،٦٦ : ﴾ [املائدة٥٦ ه هم ٱلغَٰل هبون
“আর কয্ আল্লাহ, োঁর রাসূ ে ও মুরমনতদর সাতথ বন্ধুত্ব কতর,
েতব রনশ্চে আল্লাহর দেই রবজেী। কোমাতদর বন্ধু ককবে আল্লাহ,
োঁর রাসূ ে ও মুরমনের্, য্ারা সাোে কাতেম কতর এবাং য্াকাে
প্রদান কতর রবনীে হতে।” [সূ রা ইউনু স, আোে: ৫৫, ৫৬]
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আর রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম বতেন,
» «إن آل أيب فالن ليسوا يل بأوياء إنما أويايئ املتقون
“অমুতকর রপোর পররবাতরর কোক আমার বন্ধু নে, আমার বন্ধু
হে, মুত্তাকীরা।”286
 ادىع قوم حمبة اهلل فامتحنهم اهلل بهذه اآلية:وقال احلسن رمحه اهلل تعاىل
হাসান রহ. বতেন, এক সম্প্রদাে আল্লাহর মহব্বতের কথা বেতে,
আল্লাহ ো‘আো এ আোে দ্বারা োতদর পরীিা কতরন এ আোে
দ্বারা, ো হতে,
ه
ه
َّ َ َ َّ َ ُّ ه ه ه
َ ه هه َ ه
ه
ك هم َّ ه
وبك ام
ٱّلل َو َيغفر لكم ذن
ٱّلل فٱتب هعون ُيبب
﴿ قل إن كنتم ُتبون
َ َّ ه َ ه
]٨٥ : ﴾ [ال عمران٣١ ٱّلل غفور َّرحيم
و
“য্রদ কোমরা আল্লাহতক মহব্বে কর, োহতে কোমরা আমার
মহব্বে কর এবাং কোমরা আমার আনু েেয কর, আল্লাহ
কোমাতদর মহব্বে করতবন।” [সূ রা আতে-ইমরান, আোে: ৩১]
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মুসরেম, হাদীস নাং ২১৫।
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 "إذا رأيتم الرجل يميش ىلع املاء أو يطري يف:وقال الشافيع رمحه اهلل تعاىل

اهلواء فال تصدقوه وال تغرتوا به حىت تعلموا متابعته للرسول صىل اهلل عليه
وسلم
ইমাম শাতে‘েী রহ. বতেন, য্খন েুরম কদখ ককাতনা মানু ষ পারনর
উপর হাতি এবাং বাোতস ঘুতর কবড়াে, েখন োতক েুরম রবশ্বাস
কতরা না এবাং োর কারতর্ কধাঁকাে পতড়া না। য্েির্ পয্ণন্ত কস
আল্লাহর রাসূ তের অনু করর্ কতর রকনা ো না জানতব।
কয্ জামা‘আেতক রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম কঘাষর্া
রদতেতেন কয্ োরা হতকর উপর আতে োতদর বর্ণনা
প্রশ্ন: কস জামা‘আে ককানরি য্াতদর প্ররে রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইরহ ওোসাল্লাম এ বতে ইরগে কতরতেনحىت يأيت، « ال تزال طائفة من أميت ىلع احلق ظاهرة ال يرضهم من خالفهم

» أمر

আমার উম্মতের একরি কোিী সবণদা হতকর উপর প্ররেরিে
থাকতব, য্ারা োতদর রবতরারধো করতব, োরা োতদর ককান িরে
করতে পারতব না। য্েির্ না মহান আল্লাহর রনতদণশ না আসতব।
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োরা কারা?
উত্তর: এরা হে, রেোত্তররি দতের কথতক মুরিপ্রাপ্ত দেরি। য্াতদর
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওোসাল্লাম এ বতে আোদা
কতরতেন, » “ « لكها يف انلار إال واحدةোরা সবাই জাহান্নাতম য্াতব,
একমাত্র একরি োড়া”। অপর এক বর্ণনাে এতসতে, োরা হতেন,
» « هم من َكن ىلع مثل ما أنا عليه ايوم وأصحايب
“য্ারা বেণমাতন আরম এবাং আমার সাহাবীরা য্ার উপর আতে,
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োর মে হতব” ।
আমরা আল্লাহ রনকি প্রাথণনা করর আল্লাহ কয্ন, আমাতদর োতদর
অন্তভুণি কতরন। কহদাতেে কদোর পর আমাতদর অন্তরসমূ হতক
কোমরাহ না কতরন। আর আমরা প্রাথণনা করর আল্লাহর আমাতদর
জনয োর রনতজর পি হতে রহমে দান কতরন। রেরন অবশযই
দানকারী।
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم ىلع املرسلني واحلمد هلل رب
.العاملني

287

বু খারী, হাদীস নাং ৩১১৬, ৩৬৪, ৩৬৪১; মুসরেম, হাদীস নাং ১০৩৭।
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