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িবসিম�ািহর রহমািনর রহীম

যাবতীয় �শংসা আ�াহ্ র জনয্। দরূদ এবং সালাম বিষ
েহাক আমােদর েশষ নবী মুহা�াদ (সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম)এর উপর।
তা�দীর ঈমােনর ছয়িট �ে�র অনয্তম একিট ��। �কৃত
মুিমন হেত হেল অবশয্ই তা�দীের িব�াস করেত হে, তা�দীের
িব�াস �াপন ৈব েকউ মুিমন হেত পারেব না। পিব� কুরআন ও 
ছহীহ হাদীেছ তা�দীর সং�া� অসংখয্ বণর্না এেসেছ। েসজন
ইসলােম এর গুরু� অপিরসীম। িবষয়িট সরাসির আ�াহ্ র সা
স�িকর্ত হওয়ার কারেণ এর গুরু� এবং তাৎপযর্ যারপর 
বৃি� েপেয়েছ। কারণ আ�াহ্ র কিতপয় নাম ও গুণাবলীর সােথ
এর সরাসির স�কর্
তা�দীের িব�াস মানু েষর �ভাবগত িবষয়। েসজনয্ এমনিক
জােহলী যু েগও মানু ষ এেত িব�াস করত। জােহলী অেনক কিবর
কিবতায় এমন িব�ােসর ইি�ত পাওয়া যায়। কিব আনতারা তার
ে�িমকা আবলােক লক্ষয্ কের ব,
ُ َ
َ
ْ ّ
َ
ّ ﻛن ر� ﻓ
َ ﺒﻞ
لﺴَﻤﺎ ِء ﻗﻀﺎﻫﺎ
لﻤَﻨﻴَﺔ ِ َمﻬﺮ� إن
أﻳﻦ ﻣﻦ
ﻳﺎ ﻋ
‘েহ আবলা! আমার �ভূ আসমােন যিদ আমার মৃতুয্র
ফায়ছালা কেরই রােখন, তাহেল মৃতুয্ েথেক আমার পালাবার পথ
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েকাথায়!’ 1
0

এরপর রাসূ ল

(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম)

এেস

তা�দীেরর একিট পূ ণর্া� রূপেরখা তুেল ধেরন। ছাহাবােয় েকরা
(রািদয়া�াহু ‘আনহু) রাসূ ল

(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) -এর

িনকট েথেক সরাসির �ীেনর জ্ঞান লাভ কেরন। েসজনয্তাঁ
িছেলন তা�দীর উপলি�র েক্ষে� সবর্ািধক অ�গণয্ এবং
�িত তাঁেদর িব�াসও িছল অটুট। ফেল তাঁরা তা�ওয়া এবং
ে��ে�র চূ ড়া� পযর্ােয় েপৗঁছেত সক্ষম হেয়িছে
িক� ছাহাবােয় েকরাম

(রািদয়া�াহু ‘আনহু)-এর যু েগর

েশেষর িদেক ইসলােমর বয্াপক িব�ৃিতর পর মুসিলম েদশসমূেহ
�ীক, পারিসক, ভারতীয় দশর্েনর অনু�েবশ ঘটেত শুরু 

।

ফেল তা�দীর অ�ীকােরর মত িনকৃ� মতবােদর জ� হয়।
তারপর উমাইয়া যু েগ জ� হয় জাবিরইয়াহ মতবােদর। এসব
�া� মতবােদর অপতৎপরতা আজও অবয্াহত রেয়েছ
মহান আ�াহ আহলু স্  স ু�াহ ওয়াল জাম‘আতেক তা�দীেরর
সিঠক উপলি� দান কেরেছন। কারণ তারা সরাসির পিব�
কুরআন, ছহীহ হাদীছ এবং সালােফ ছােলহীেনর ব�বয্ অনুযায়ী
তা�দীর বুঝার েচ�া কেরেছন। মূ লতঃ তা�দীরসহ শরী‘আেতর  
1

. িদওয়ানু আনতারা ইবেন শা�াদ, (ৈবরূ: মা�বা‘আতুল আদাব, �কাশকাল:
১৮৯৩ ইং), পৃ : ৯২।
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েযেকােনা িবষয় বুঝার েক্ষে� এই পেথই মুি� িনিহত রেয়ে
তা�দীেরর েমৗিলক িবষয়গুিল উপলি� করেত পারেল
একজন মুিমেনর ঈমান পিরপ� হেব, আ�াহ স�েকর্ তার ধারণা
সু �র হেব এবং দু িনয়া ও আেখরােত েস �ভূ ত কলয্াণ অজর্
করেত পারেব। পক্ষা�ের তা�দীের িব�ােসর েক্ষে� িব�া� 
উভয় জীবেন েনেম আসেব চরম হতাশা এবং মমর্�দ শাি�
আমরা এ �বে� তা�দীেরর েমৗিলক িবষয়গুিল
সংিক্ষ�াকাের তুেল ধরার �য়াস পাব ইনশাআ�াহ। মহা
আ�াহই একমা� তাওফী�দাতা।
তা�দীর িনেয় আেলাচনা করা িক িনেষধ?
অেনেকই বেল তা�দীর স�েকর্ আেলাচনা করা েমােটই
িঠক নয়। কারণ এ স�েকর্ আেলাচনা করেল হৃদেয়র মিণেকাঠা
সে�েহর ধূ �জাল বাসা বাধেত পাের। তেব িবষয়িট আসেল
েতমন নয়। কারণঃ
১. তা�দীর ঈমােনর অনয্তম একিট রুকন। এর �িত
ঈমান না আনয়ন করা পযর্� কােরা ঈমান পূণর্ হেব না। িক� 
স�েকর্ আেলাচনা না করেল একজন মুসিলম তা িকভােব
বুঝেব?!
২. অতয্� গুরু�পূণর্ একিট হা‘হাদীেছ িজবরীল’-এ
5

�সে� আেলাচনা এেসেছ। বলা বাহুলয্ , িজবরীল
(‘আলাইিহস্ সালা) মানু েষর রূপ ধের রাসূল
ওয়াসা�াম) ও ছাহাবােয় েকরাম

(সা�া�াহু ‘আলাইিহ

(রািদয়া�াহু ‘আনহু)-এর িনকেট

হাদীছিট িনেয় এেসিছেলন এবং ঘটনািট িছল রাসূ ল

(সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) -এর েশষ জীবেন। েসিদন রাসূ ল

(সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলিছেলন,

‘িতিন হে�ন িজবরীল

ُ
ُ ّ
ُ ََ ُ ْ ُّ ﺈ
«ﺒ�ﻞ أﺗﺎ� ْﻢ ُﻌَﻠِ ُﻤ� ْﻢ ِدﻳﻨَ� ْﻢ
ِ »َ ﻧَِﻪ ِﺮ
(‘আলাইিহস্ সালা)।

িতিন

েতামােদরেক েতামােদর �ীন েশখােত এেসিছেলন’। 2 বুঝা েগল,
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তা�দীর স�েকর্ জানা �ীেনর অং; তা�দীেরর অ�তঃ �াথিমক
জ্ঞানটুকু থাকা যরূ
৩. এ িবষেয় অসংখয্ আয়ােত তা�দীেরর িববরণ এেসেছ।
আর মহান আ�াহ আমােদরেক কুরআেনর আয়াতসমূ হ গেবষণার
িনেদর্শ িদেয়েছন। এরশাদ হে,

ﺪ
َ
﴿بٌ أَﻧ ﺎ
[29 :ﺰَﻨﻟَْهُ إِﻴﻟَْﻚﻣُﺒَﺎرَكٌ  ﻟﻴَِّ َّﺑَّ ُﺮوا آﻳَﺎﺗِ ِﻪ﴾ ]ﺳﻮرة ص

‘এিট একিট বরকতময় িকতাব । এিটেক আিম আপনার

উপর অবতীণর্ কেরি , যােত মানু ষ এর আয়াতস মূ হ গেবষণা
2

. ছহীহ মুসিলম, ‘ঈমান’ অধয্া, ‘ঈমান, ইসলাম ও ইহ্ সােনর িববরণ এবং
তা�দীেরর �িত ঈমান আনা অপিরহাযর’ অনু ে�দ (িরয়ায: বায়তুল
আফকার আদ-দাওিলইয়াহ, �কাশকাল: ১৯৯৭ইং), হা/৮।
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কের’ (েছায়াদ ২৯) । তাহেল আমরা িকভােব বলেত পাির েয, এ
িবষেয় আেলাচনা করা িঠক নয়?!
৪. তা�দীর স�েকর্ অেনক হাদীছ এেসেছ। ছাহাবােয়
েকরাম (রািদয়া�াহু ‘আনহু) রাসূ ল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম)
েক তা�দীেরর সূ � িবষেয়ও িজেজ্ঞস করেতন এবং িতি
তাঁেদরেক সিঠক জবাব িদেতন। অনু রূপভােব ছাহাবােয় েকরাম
(রািদয়া�াহু ‘আনহু)ও তাঁেদর ছা� তােবঈনেক তা�দীর িবষেয়

িশক্ষা িদেত
৫. ছাহাবােয় েকরাম

(রািদয়া�াহু ‘আনহু)সহ আমােদর

পূ বর্সূরী �ায় সকল আেলম তা�দীর স�েকর্ কথা বেলে,
পৃথক বই-পু�ক, �ব� রচনা কেরেছন। তাহেল িক তাঁরা রাসূ ল
(সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর িনেদর্েশর িবেরািধতা কেরেছ?

কখনই না। মানু ষ যােত পথ�� না হেয় যায় এবং তারা যােত
জা�ত জ্ঞান সহকাের �ীেনর উপর �িতি�ত থাকেত পা,
েসজনয্ তােদরেক তা�দীর িবষয়ক হ� কথািট বুঝােনা িক উিচৎ
নয়? এ িবষেয় উ�ািপত নানা �� এবং জিটলতার সিঠক জবাব
েদওয়া িক করণীয় নয়?
৬. আমরা যিদ তা�দীর স�েকর্ আেলাচনা করা েছেড় িদ,
তাহেল সাধারণ মানু ষ এ িবষেয় অজ্ঞ হেয় যােব। এই সুেযাে
বািতল মাথাচাড়া িদেয় উঠেব এবং তা�দীর স�েকর্ মুসিলমেদর
7

মােঝ িব�াি� ছড়ােনার পথ সহজ হেয় যােব।
িক� �� হল, তাহেল েযসব হাদীেছ তা�দীেরর আেলাচনা
িনিষ� করা হেয়েছ, েসগুিলর সিঠক বয্াখয্া? এক্ষ, আমরা
নীেচ এজাতীয় কেয়কিট হাদীছ এবং েসগুিলর সিঠক বয্াখয
উে�খ করিছঃ
১. রাসূ ল (সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলন,
ُ ْ
ُ
َ َ ُ َ ُ َْ ُ ُ ّ
ُ َ ﺤ
ُاﻟﻘ َﺪر
ﺎﻲﺑ ﻓﺄم ِﺴﻜﻮا و�ذا ذ ِﻛ َﺮ ِت ﻟُﺠﻮم ﻓﺄم ِﺴﻜﻮا و�ذا ذ ِﻛﺮ
ِ ْ»إذا ذ ِﻛﺮ ﺻ
ُ ْ
«ﻓﺄم ِﺴﻜﻮا
‘আমার ছাহাবা (রািদয়া�াহু‘আনহু)-এর কথা উঠেল েতামরা
আেলাচনায় �বৃ � হেব না। তারকারািজর িবিধিবধান, �ভাব
ইতয্ািদ িবষেয় কথা উঠেল েতামরা আেলাচনায় �বৃ� হেব না।
অনু রূপভােব তা�দীর স�েকর্ কথা উঠেল েতামরা আেলাচনা
�বৃ� হেব না’। 3
2F

২. আবু হুরায়রাহ (রািদয়া�াহু ‘আনহ) হেত বিণর্, িতিন
বেলন,
ُ َ َََ ُ َْ َ
َْ
ّ ُ ُ َ ََْ َ َ َ َ
ﺎزع ِﻓ اﻟﻘ َﺪ ِر
 و�ﻦ ﻧتﻨ- ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َ�
ِ »ﺧﺮج ﻋﻠﻴﻨﺎ رﺳﻮل
3

. �বারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর, তাহ�ীক: হামদী আ�ু ল মাজীদ িসলাফী
(কায়েরা: মাকতাবাতু ইবেন তায়িমইয়াহ, তা.িব.), ১০/২৪৩, হা/১০৪৪৮;
শায়খ আলবানী হাদীছিটেক ছহীহ বেলেছন (িসলিসলাহ ছহীহাহ, ১/৭৫,
হা/৩৪)।
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َ َ َ ََ ُ ّ
َ ْ
َ َ� َﻐﻀ
َ َﺮَ َو ْﺟ ُﻬ ُﻪ ﺘﻰ َّ َ� �َ َّ َﻤﺎ ﻓُﻘ
ّ ْﺐ ﺘﻰ َّ ﺣ
 أﺑِ َﻬﺬا:ﺮُّﻣَﺎن �ﻘﺎل
ﺊ ِﻓ َوﺟﻨَتﻴْ ِﻪ
ِ
ِ
َ َ
ُ ََْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ّ ْ ُ َْ ُ ْ ُْ َ َ َْ ْ ُ ْ ُ
َ
ُ
ْ
َ
أ ِمﺮ�ﻢ أم ﺑِﻬﺬا أر ِﺳﻠﺖ ِﻴﻟ�ﻢ ِ�َﻤﺎ ﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﻛن �ﺒﻠ�ﻢ ِﺣ� �ﻨﺎزﻋﻮا ِﻓ
ّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َﻻ
َ ََ ﺗَتَﻨ
«ﺎز ُﻋﻮا ِ�ﻴ ِﻪ
ﻫﺬا اﻷم ِﺮ ﻋﺰﻣﺖ ﻋﻠﻴ�ﻢ

‘আমরা তা�দীর িনেয় তকর-িবতকর্ করিছলা, এমন সময়
আমােদর িনকট রাসূ ল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) আসেলন। 
অতঃপর িতিন ভীষণ েরেগ েগেলন, রােগর �চ�তায় তাঁর েচহারা
েমাবারক লাল হেয় েগল; মেন হি�ল, তাঁর ক েপাল�েয় ডািলম
েভে� তার রস লািগেয় েদওয়া হেয়েছ । এরপর িতিন বলেলন,
েতামরা িক এমন তকর-িবতকর্ করার জনয্ আিদ� হেয়ছ নাি
আিম এ মেমর্ েতামােদর িনকট ে�িরত হেয়ি!
েতামােদর
পূ বর্বতর্ীরা েতা তখনই �ংস হেয়ি, যখন তারা এ িবষেয়
ঝগড়া কেরিছল। েতামােদর �িত আামার কেঠার িনেদর্শ রইেলা
েয, েতামরা এ িনেয় তকর্ করেব ন’। 4
3F

হাদীছগুিলর সিঠক বয্াখয
১. হাদীছগুিলর উে�শয্ হ, তা�দীর িনেয় িবনা দলীেল
এবং িবনা জ্ঞােন অেহতুক এবং িব�াি�কর আেলাচনা করা যাে
না। মহান আ�াহ বেলন,
ْ
َ َ َْ
َُْ َ
[36 :﴿ َوﻻ �ﻘﻒ َﻣﺎ ﻟي َﺲ لﻚ ﺑِ ِﻪ ِﻋﻠ ٌﻢ﴾ ]ﺳﻮرةاﻻﺮﺳاء
4

. জােম‘ িতরিমযী, ‘তা�দীর’ অধয্া, ‘তা�দীর িনেয় আেলাচনায় �বৃ � হওয়া
েথেক কেঠারতা’ অনু ে�দ (িরয়ায: মাকতাবাতুল মা‘আেরফ, �থম �কাশ:
তা. িব.), হা/২১২৩; শায়খ আলবানী হাদীছিটেক ‘হাসান’ বেলেছন।
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‘েয িবষেয় েতামার েকান জ্ঞান ে , েস িবষেয় তুিম মাথা
ঘামাইও না’ (ইসরা ৩৬) । কারণ কুরআন-হাদীেছর িদকিনেদর্শনা
বাদ িদেয় শুধুমা� মানুেষর সীমাব� জ্ঞান �ারা তা�দীে
সবিকছু অনু ধাবন আেদৗ স�ব নয়। অতএব, িবতকর্মূলক এবং
আ�াহ্ র িস�াে� সামানয্তম আপি�কর েকান আেলাচনা কর
যােব না। 
তেব কুরআন ও ছহীহ হাদীেছর দলীল িভি�ক তা�দীর
বুঝার উে�েশয্ এ �সে� আেলাচনা করা যাে; বরং আেলাচনা
করা উিচৎ।
২. হাদীছগুিলেত তা�দীর িনেয় আপি�কর �� উ�াপন
করেত িনেষধ করা হেয়েছ। েযমনঃ েকউ একগুঁেয়মী �� করেত
পাের, আ�াহ েকন অমুকেক েহদায়াত করেলন, আর অমুকেক
পথ�� করেলন? এত সৃি� থাকেত আ�াহ েকন মানু েষর উপর
শরী‘আেতর দািয়� ভার অপর্ণ করেল? আ�াহ েকন অমুকেক
ধনী করেলন, আর অমুকেক গরীব করেলন? ইতয্াি...েসজনয্
আবূ হুরায়রাহ (রািদয়া�াহু ‘আনহ) বিণর্ত উ� হাদীেছর বয্াখয্
েমা�া আলী �ারী তা�দীর িনেয় ছাহাবােয় েকরাম

(রািদয়া�াহু

‘আনহু)-এর ঐিদেনর আেলাচনার ধরণ তুেল ধেরন এভােব,

আমরা তা�দীর িনেয় িবত�া করিছলাম । আমােদর েকউ েকউ
বলিছেলন, সবিকছু যিদ তা�দীর অনু যায়ী হেয় থােক, তাহেল
েকন বা�ােক সু খ বা শাি� েদওয়া হেব? েযমনিট মু‘তািযলারা
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বেল থােক। আবার েকউ েকউ বলিছেলন, একদলেক জা�াতী
এবং অপর দলেক জাহা�ামী িহসােব িনধর্ারণ করার তাৎপযর্ ?
এর জবােব তাঁেদর েকউ েকউ বলিছেলন, েকননা বা�ার িনজ�
ই�াশি� রেয়েছ। এর জবােব আবার েকউ েকউ বলিছেলন,
তাহেল তার েসই ই�াশি� েক সৃি� কেরেছন?
িবত�ার কারেণই েসিদন রাসূ ল

5
4

আর এমন

(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম)

েরেগ িগেয়িছেলন এবং তাঁেদরেক এে�েক িনেষধ কেরিছেলন।
তেব েকউ সিতয্কার অেথর্ তা�দীর জানার জনয্ �� কর
তােত েকান েদাষ েনই।
৩. ইবেন মাসঊদ (রািদয়া�াহু ‘আনহ) বিণর্ত উ� হাদীেছই
আমরা আমােদর এ মেতর পেক্ষ ব�বয্ পাই। েকননা হাদীছিট
বলা হেয়েছ, ছাহাবােয় করাম (রািদয়া�াহু‘আনহু)-এর কথা উঠেল
েতামরা আেলাচনায় �বৃ� হেব না। তার মােন িক এই েয, তাঁেদর
মযর্াদ-মাহাে�য্র কথা বলা যােব ন? িন�য়ই তা নয়। বরং
এখােন তাঁেদর মােঝ সৃ� মতাৈনকয, কলহ-�� িনেয় আেলাচনা
করেত িনেষধ করা হেয়েছ। তা�দীেরর েক্ষে�ও িবষয়িট িঠ
5

.

েমা�া আলী �ারী, িমর�াতুল মাফাতীহ শারহু িমশকািতল মাছাবী,
তাহ�ী�: জামাল আয়তানী, ১/২৭৭, হা/৯৮, ‘ঈমান’ অধয্া, ‘তা�দীেরর
�িত ঈমান আনা’ অনু ে�দ, (ৈবরূ: দারুল কুতুিবল ইলিমইয়া, �থম
�কাশ: ২০০১ইং)।
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ত�পই।
৪. রাসূ ল

(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) এসব হাদীেছ

ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহু ‘আনহু) েক তা�দীর িনেয়

তকর-

িবতকর করেত িনেষধ কেরেছন। কারণ তকর-িবতকর্ হেল মতাৈনকয
সৃি� হয় আর মতাৈনকয্ সৃি� হেল েসখােন অসতয্ �েবশ কের
তেব �া� েফকর্াগুিলর িব�াি�কর ব�েবয্র জবাব েদওয়া িনি
আেলাচনার অ�ভুর্� ন; বরং তা হ� �িত�ার েক্ষে� সং�ােম
শািমল।
একিট �� এবং তার সমাধান: িব�ানগণ বলেছন, তা�দীর
আ�াহ্ র এক েগাপন রহসয্। তাহেল আমরা িকভােব এমন একি
িবষেয় কথা বলেত পাির? জবােব বলব, আমরাও অকপেট �ীকার
কির, তা�দীর আ�াহ্ র েগাপন রহসয্। িক� তা�দীর েগাপ
রহসয্ হওয়ার িবষয়িট েবশীরভাগ েক্ষে� আ�াহ্ র িব
কমর্কাে�র িহকমেতর সােথ স�ৃ

। েযমন: আ�াহ পথ��

কেরন, পথ �দশর্ন কের, মৃতুয্ ঘটা, জীবন দান কেরন,
কাউেক েদন আবার কাউেক মাহরূম কেরন ইতয্ািদ িবষে
আ�াহ্ র িহকমত জানেত চাওয়া ৈবধ নয় 6
5

6

. ড. আ�ু র রহমান ইবেন ছােলহ আল-মাহমূ দ, আল-�াযা ওয়াল-�াদার ফী
যউিয়ল িকতািব ওয়াস-সু �াহ ওয়া মাযািহিবন-নাস ফীিহ, (িরয়ায: দারুল
ওয়া�ান, ি�তীয় �কাশ: ১৯৯৭ইং), পৃ : ২৪-২৭; মুহা�াদ ইবেন ইবরাহীম
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হাযার েচ�া সে�ও তা�দীেরর সবিকছু বুঝা স�ব নয়। 
কারণ, তা�দীেরর জ্ঞান গােয়বী িবষেয়র সােথ স�; যা আ�াহ
বয্তীত আর েকউ জােনন ন, িতিন যিদ কাউেক না জািনেয়
থােকন, তেব অনয্রা েসটা িকভােব জানে? এমনিক আ�াহ্ র
িনকটতম েকান েফেরশতা এবং নবী-রাসূ ল (আলাইিহমুস
সালাম)গণও গােয়েবর েকানই খবর রােখন না। সৃি�র ে�� মানু ষ 
�য়ং রাসূ ল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) েক লক্ষয্ কের মহ
আ�াহ বেলন,
َ َ ًَﻔْﻲﺴِ � ﻔْﻌ
ﻻَ ﺮﺿ ا
َ ْﻨﺖ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ اﻟْ َﻐﻴ
ُ ﺎءَ ا�َ ۚ َول َ ْﻮ ُﻛ
ُ ّ ًَّإِﻻَّ ﻣَﺎ ﺷ
ﺐ
َ ﺎ و
 أَمْﻠِﻚُ ﻨﻟ
﴿
ِ
ْ ْ َ
َ ُ ْ ُ ْ َ ّ ٌ� َ َ ٌ َ ّ ّ ُ إِنْ أَﻧ
ْ�
�َّ
َ
﴾ ﺘﻜﺮﺜَتُ ﻣِﻦَ اﺨﻟَِْ وَﻣﺎ مَﺴ َِ الﺴُﻮء ۚ َﺎ إِﻻَ ﻧ ِﺬﻳﺮ و� ِﺸ ِﻟﻘﻮمٍ ﻳﺆ ِﻣﻨﻮن
[188 :]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
‘আপিন বেল িদন , আিম আমার িনেজর কলয্াণ সাধেনর
এবং অকলয্াণ সাধেনর মািলক ন, িক� আ�াহ চান, তা বয্তী।
আর আিম যিদ গা েয়েবর কথা জা নতাম, তাহেল অেনক কলয্া
অজর্ন করেত পারতা এবং েকান অ কলয্াণই আমােক �শর
করেত পারত না । আিম ঈমানদারগেণর জনয  শুধুমা� একজন
ভীিত�দশর্ক ও সুসংবাদদাতা

১৮৮)।

ৈব আর িকছু ই নই’

(আ‘রাফ

মানু েষর সীমাব� জ্ঞান িদেয় তা�দীেরর সূ�ািতসূ� িবষে

আল-হামাদ, আল-ঈমানু িবল-�াযা ওয়াল-�াদার, (িরয়ায: দারু ইবেন
খুযায়মা, ি�তীয় �কাশ: ১৯৯৮ইং), পৃ : ১১-১৫।
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গভীর িচ�া করেল পথ�� হওয়ার স�াবনাই েবশী। অতএব
একজন �কৃত মুিমেনর আ�াহ্ র িবধােনর কােছ আ�সমপর্ণ ছাড়
ি�তীয় েকান পথ েনই। একজন মুিমনেক রীিতমত সৎকমর্ কের
েযেত হেব এবং অসৎকমর্ বজর্ন করেত হে 7
6F

তা�দীেরর অথর
ْ
َ
َ
َ
‘আল-�াদার’ ( )اﻟﻘﺪ ُرবা তা�দীেরর আিভধািনক অথর্ঃ
ََْ
‘আল-�াদার’ (  )اﻟﻘ َﺪ ُرশ�িটর ‘দাল’ বেণর্ যবর িদেয় অথবা
সািকন কের দু ’ভােবই পড়া যায়। ‘মুজমালু �ুগাহ’ (
)�ﻤﻞ الﻠﻐﺔ
ْ ََْ
অিভধান �েণতা বেলন, ‘আল-�াদ্ ’ (  )اﻟﻘﺪ ُرঅথর্ঃ েকান িকছুর
ََْ
পিরিধ, সীমা বা পিরমাণ। অনু রূপভােব‘আল-�াদার’ (
)اﻟﻘ َﺪ ُرএরও একই অথর । 8 ‘মু‘জামু মা�ায়ীিস�ু গাহ’ ( )ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳيﺲ الﻠﻐﺔ
ََْ
�েণতা বেলন, ‘আল-�াদার’ (  )اﻟﻘ َﺪ ُرশ�িট েকান িকছু র পিরিধ 
7F

বা েশষ সীমানা িনেদর্শ কের। িতিন বেল, আ�াহ কতৃর্ক তাঁর

7

. শায়খ ছােলহ আল-ফাওযান, জােম

‘উ শুরূিহল আ�ীদাি-�হািবইয়াহ

(কায়েরা: দারু ইবিনল জাওয, �থম �কাশ: ২০০৬ইং), ২/৫৩০ ও 

৫৪৩ ।
8

. ইবেন ফােরস, মুজমালু �াগাহ, (কুেয়ত: আল-মুনায্ যামাহ আ-আরািবইয়াহ
িলত-তারিবইয়াহ, �থম �কাশ: ১৯৮৫ইং), ৪/১৪৭।
14

ই�া অনু যায়ী সবিকছু র পিরমাণ, েশষ সীমা ইতয্ািদ িনধর্ার
ََْ
ْ ََْ
করার নাম ‘আল-�াদ্ ’ ( )اﻟﻘﺪ ُر। ‘আল-�াদার’ ( )اﻟﻘ َﺪ ُرও একই
অেথর্ বয্বহৃত 

9
8F

ই বেন মানযূ র

(রেহমাহু�া) েলহ্ ইয়ানী

(রেহমাহু�া) েথেক উে�খ কেরন, যবর েযােগ শ�িট িবেশষয্

( )اﺳﻢএবং সািকন েযােগ ি�য়ামূ ল (

 )مﺼﺪرিহসােব বয্বহৃ

হয়। 10
9F

তা�দীেরর পািরভািষক অথর্ঃ
সবিকছু  ঘটার আেগই েস স�েকর্ আ�াহ্ র সময্ক , েসগুিল
লাউেহ মাহফূেয িলিপব� করণ, তি�ষেয় তাঁর পূ ণর্ ই�ার সম�য়
এবং অবেশেষ েসগুিলেক সৃি� করােক তা�দীর বেল 11
10 F

তা�দীের িব�ােসর অপিরহাযর্তা
ঈমােনর ছয়িট রুকেনর মেধয্ তা�দীর অনয। ঈমােনর এ
গুরু�পূণর্ রুকনিটর �িত িব�াস �াপন না করা পযর্� েকউ ম

9

. ইবেন ফােরস, মু‘জামু মা�ায়ীিস�ু গাহ, (ৈবরূ: দারুল িফক, �কাশকাল:
১৯৭৯ইং), ৫/৬২।

10

.

ইবেন মানযূ র, িলসানু ল আরাব, (কায়েরা: দারুল ম‘আেরফ, তা. িব.),
৫/৩৫৪৫।

11

.

ছােলহ ইবেন আ�ু ল আযীয ইবেন মুহা�াদ আলু শ-শায়খ, জােম
শুরূিহল আ�ীদাি-�হািবইয়াহ, (কায়েরা: দারু ইবিনল জাউয, �থম
�কাশ: ২০০৬ ইং), ১/৫৩৩।
15

‘উ

হেত পারেব না। মহান আ�াহ বেলন,
َْ َ ْ َ
َ
[49 :ّ ﻲﺷ ٍء ﺧﻠﻘﻨَ ُﺎه ﺑِﻘ َﺪ ٍر﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ
َُ﴿ّﺎ ﻞﻛ
‘িন�য় �েতয্কিট িজিনসেক আমর
‘�াদর’ তথা
পিরিমতরূেপ সৃি� কেরি
(আল-�ামার ৪৯) । ইবনু কাছীর
(রেহমাহু�া) বেলন, আহেল সু �ােতর আেলমগণ এই আয়াত �ারা

তা�দীর সাবয্� হওয়ার দলীল �হণ কেরন 12 অনয্ আয়ােত
এেসেছ,
َ
ّْ
[38  أَمْﺮُ ا�َِّ ﻗَﺪَرًا ﻣَﻘ ُﺪورًا﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب
﴿ َ�ن
11 F

‘আর আ �াহ্র িবধান সু িনিদর্, অবধািরত’ (আল-আহযাব
(রেহমাহু�া)
৩৮)। এ আয়ােতর বয্াখয্ায় হােফয ইবনু কাছী
বেলন, অথর্াৎ আ�াহ কতৃর্ক িনধর্ািরত িবষয় অবশয্ই , এর
সামানয্তম েকান বয্তয্য় ঘটেব না। িতিন যা , তা ঘেট। আর
যা িতিন চান না, তা ঘেট না। 13
12F

হাদীেছ িজবরীেল ঈমােনর পিরচয় িদেত িগেয় বলা হেয়েছ,
ْ
ُ
َ َ َْ َ َُْ
َ َ
ّ َ ُْ ْ َ
ْ
� ِه
ِِﺎ�َ َو َمﻼﺋِ� ِﺘ ِﻪ َو�ﺘُ ِﺒ ِﻪ َو ُر ُﺳ ِﻠ ِﻪ َاﻴﻟَ ْﻮم
ِ
ِ »أن ﺗﺆ ِﻣﻦ
ِ اﻵﺧ ِﺮ وﺗﺆ ِﻣﻦ ﺑِﺎﻟﻘﺪ ِر ﺧ
ّ ِ ﺮﺷ
«َِه
‘আ�াহ্ র �ি, তাঁর েফেরশতাম�লী, আসমানী িকতাবসমূ হ,
রাসূ লগণ, েশষ িদবস এবং তা�দীেরর ভাল-মে�র �িত িব�াস
12

. তাফসীর ইবেন কাছীর, (িরয়ায: দারু �ায়বা, ি�তীয় �কাশ: ১৯৯৯ইং),
৭/৪৮২।

13

. �াগু, ৬/৪২৭।
16

�াপেনর নাম ঈমান’। 14
13F

আ�ু �াহ ইবেন আমর ইবিনল আছ
বেলন, ‘আিম রাসূ ল

(রািদয়া�াহু ‘আনহ)

(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) েক বলেত

শুেনি,
ََْ َ ْ َ َ ْ َ َ
ُّ ﺐ
َ َ» َﻛﺘ
َ َ ّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ �َ َﻣ َﻘﺎ ِد
� أﻟﻒ
ات واﻷرض ِﺑﻤ ِﺴ
ِ ﻳﺮ ﺨﻟﻼﺋِ ِﻖ �ﺒﻞ أن �ﻠﻖ لﺴَﻤﻮ
ْ َ ُ ُ
َ َ
« َو َﻋ ْﺮﺷﻪ َﻋ ال َﻤﺎ ِء-ﻗﺎل- َﺳﻨَ ٍﺔ
‘আসমান-যমীন সৃি�র প�াশ হাযার বছর পূ েবর্ আ�াহ
সবিকছু র তা�দীর িলেখ েরেখেছন। িতিন বেলন, আর তাঁর আরশ
িছল পািনর উপের’। 15
14F

�াঊস (রেহমাহু�া) বেলন, আিম অেনকজন ছাহাবীেক
েপেয়িছ, যাঁরা বলেতন, সবিকছু তা�দীর অনু যায়ীই হয়। িতিন
বেলন, আিম আ�ু �াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহ) েক বলেত
শুেনি, িতিন রাসূ ল

(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) হেত বণর্না

কেরন, ‘সবিকছু তা�দীর েমাতােবকই ঘেট থােক, এমনিক
অপারগতা এবং িবচক্ষণত, অথবা িবচক্ষণতা ও অপারগতা 16
15F

14

. ছহীহ মুসিলম, হা/৮, ‘ঈমান’ অধয্া, ‘ঈমান, ইসলাম ও ইহসােনর বণর্ন,
তা�দীেরর �িত ঈমান আনা অপিরহাযর্ এবং েয বয্ি� তা�দীের িব�া
কের না, তার সােথ স�কর্হীনতা েঘাষণ’ অনু ে�দ।

15

. ছহীহ মুসিলম, হা/২৬৫৩।

16

. ছহীহ মুসিলম, হা/২৬৫৫।
17

অনয্ এক হাদীেছ রাসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) এরশাদ
কেরন,

ّ ِ » َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ال ْ َﻤ ْﺮ ُء ﺘﻰ َّ ﻳُ ْﺆ ِﻣ َﻦ ﺑﺎﻟْ َﻘ َﺪر َﺧ ْ�هِ ﺮﺷ
« َِه
ِ
ِ ِ

‘তা�দীেরর ভাল-মে�র �িত ঈমান না আনা পযর্� েকউ
মুিমন হেত পারেব না’। 17
16 F

এ ধরেনর আেরা বহু আয়াত এবং হাদীছ আে, েযগুিল
অকাটয্ভােব তা�দীেরর �িত ঈমান আনার অপিরহাযর্তা �মা
কের।
এছাড়া মুসিলম আেলমগণ সবর্স�িত�েম ঐকমতয্ েপাষ
কেরেছন েয, তা�দীেরর ভাল-মে�র �িত ঈমান আনা
অপিরহাযর্। ইমাম নববী (রেহমাহু�া), শায়খুল ইসলাম ইবেন
তায়িমইয়াহ (রেহমাহু�া), ইবেন হাজার (রেহমাহু�া)সহ অেনেকই
এই ইজমা উে�খ কেরেছন। 18
17F

17

. মুসনােদ আহমাদ, ১১/৩০৫, হা/৬৭০৩, তাহ�ী�: শ‘আইব আরনাঊ�,
আেদল মুরিশদ �মুখ (ৈবরূ: মুআস্ সাসাত ুর্  িরসাল, �থম �কাশ:
২০০১ইং), মুসনােদর মুহাি��গণ বেলন, হাদীছিট ‘হাসান’।

18

. ইমাম নববী, আল-িমনহাজ শারহু ছহীিহ মুসিলম ইবিনল হা�া, (ৈবরূ:
দারু এহ্ ইয়াউত্  তুরািছল আর, ি�তীয় �কাশ ১৩৯২িহঃ), ১/১৫৫;
ইবেন তায়িমইয়াহ (রেহমাহু�া), মাজমূ ‘উ ফাতাওয়া, (মদীনাঃ বাদশাহ
ফাহাদ কুরআন ি�ি�ং কমে��, �কাশকাল: ২০০৪ইং), ৮/৪৬৬; ইবেন
18

তা�দীেরর �রসমূ হ

তা�দীেরর �র চারিট । মূ লতঃ এই চারিট �েরর উপর
তা�দীেরর িভি� সু �িতি�ত বেল অেনেকই এগুিলেক তা�দীেরর
রুকন বা �� িহসােব আখয্া িদেয়েছ

19
18

এগুিলেক আবার তা�দীর উপলি�র �েবশ�ারও বলা হয়।
েসজনয্ �েতয্ক মুসিলেমর এ চারিট �র স�েকর্ অ�
�াথিমক জ্ঞানটুকু থাকা অতীব যরূরী। এগুিলর একিট আেরক
সােথ ওতে�াতভােব জিড়ত। েয বয্ি� এই চারিট �েরর
�েতয্কিট জানেব এবং িব�াস করে, তা�দীেরর �িত তার
ঈমান পূ ণর্তা লাভ করেব। পক্ষা�ের েয বয্ি� এই চারিটর ে
একিট বা একািধক অমানয্ করে, তা�দীেরর �িত তার ঈমান
�িটপূ ণর্ েথেক যােব

20

19

ইমাম ইবনু ল �াইিয়ম (রেহমাহু�া) বেলন, ‘েয বয্ি� এই

হাজার, ফাতহুল বার, (ি�� সু লতান ইবেন আ�ু ল আযীয

(রেহমাহু�া)-

এর অথর্ায়েন মুি�, িরয়ায: �থম �কাশ: ২০০১ইং), ১১/৪৭৮।
19

. েদখুন: ড. ওমর সু লায়মান আশ�ার, আল-�াযা ওয়াল-�াদার, (কুেয়ত:
মাকতাবাতুল ফালাহ, ি�তীয় �কাশ: ১৯৯০ইং), পৃ : ২৯-৩৬; আল-ঈমান
িবল-�াযা ওয়াল �াদার/৫৯ ইতয্ািদ।

20

. আল-ঈমান িবল-�াযা ওয়াল �াদার/৫৯।
19

চারিট �ের িব�াসী নয়, েস মূ লতঃ তা�দীরেকই িব�াস কের
না’। 21  িনে� উ� চারিট �েরর সংিক্ষ� বণর্না তুেল ধরা 
20

�থম �র: সবিকছু স�েকর্ আ�াহ্ র িচর�ন জ্ঞােনর �িত িব
�াপনঃ
একথার অথর্ হে, সবিকছু স�েকর্ আ�াহ্ র পিরপূণর্ জ্ঞান
এমেমর্ আমােদরেক দৃঢ় িব�াস করেত হে । যা িকছু  ঘেটেছ এবং
যা িকছু  ঘটেব , েস স�েকর্ িতিন জােনন। আর যা ঘেটি, তা
যিদ ঘটত, তাহেল িকভােব ঘটত, তাও িতিন জােনন। সৃ ি�র
ভাল-ম�, আনু গতয-অবাধয্তা ইতয্ািদ সািবর্ক কাযর্কলাপ স�
িতিন খবর রােখন। তােদর যাবতীয় অব�া, হায়াত-মউত,
আয়ূ �াল, িরিয�, নড়াচড়া, ি�র থাকা ইতয্ািদ িবষেয় িতিন সময্
অবগত। তােদর মেধয্ েক দুভর্াগা ও েক েসৗভাগয্বান , বরযখী
জীবেন তােদর ভােগয্ িক ঘটে, পুনরু�ােনর পের তােদর িক
হেব ইতয্ািদ সব িবষেয়ই িতিন িচর�ন জ্ঞােনর অিধকা 22
21

ইবেন তায়িমইয়াহ (রেহমাহু�া) বেলন, ‘আমােদরেক এ িব�াস
করেত হেব েয, সৃি� জীব িক করেব, েস িবষেয় আ�াহ তাঁর
21

. ইবনু ল �াইিয়ম (রেহমাহু�া), িশফাউল আলীল ফী মাসাইিলল �াযা ওয়াল
�াদার ওয়াল িহকমািত ওয়াত-তা‘লীল, (ৈবরূতঃ দারুল কুতুিব
ইলিমইয়াহ, তৃতীয় �কাশ: তা.িব), পৃ : ৫৫।

22

. ফালাহ ইবেন ইসমাঈল, আল-ই‘িত�াদু ল ওয়ািজব নাহ্ ওয়াল �াদা/৯।
20

িচর�ন জ্ঞােনর মাধয্েম িচর�ায়ীভােব সময্ক অবগত। ি
তােদর সৎকাজ, পাপকাজ, িরিয�, আয়ূ সহ সািবর্ক অব�া স�েকর
23

ওয়াি�ফহাল’।

22

উছমান ইবেন সাঈদ (রেহমাহু�া) বেলন, ‘আমােদরেক অবশয্ই
িব�াস করেত হেব েয, সৃি� জীবেক সৃি�র আেগ েথেকই আ�াহ
তােদর স�েকর্ ও তােদর আমল স�েকর্ জ্ঞাত হেয় আস
এবং ভিবষয্েতও জ্ঞাত থাকেবন। সৃি� জগতেক  সৃি�র েক্ষে� 
িচর�ন জ্ঞােনর সােথ একিট সিরষার দানা পিরমাণও েযাগ হ
িন’।

24
23F

মহান আ�াহ বেলন,
ْ َْ
ُ ّ
َﺤﺮ ۚ َوﻣﺎ
ۚ ﴿َﻋِﻨﺪَهُ ﻣَﻔَﺎﺗِﺢُ اﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻻَ �َﻌْﻠَﻤُﻬَﺎ إِﻻَ ﻫ َﻮ
ِ �َﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻲﻓِ اﻟْﺮﺒَِّ وَاﺒﻟ
َْ
َ
 ُﻘُﻂ
َ َ
ْ اﻷ ْرض َو َﻻ َر
َُ ُ
ﺐ َوﻻ ﻳَﺎ� ِ ٍﺲ
ﻃ
ﺎت
ِ
ِ ّﺔٍ ﻲﻓ ﻇﻠﻤ
ِ ْ ﻣِﻦ وَرَﻗَﺔٍ إِﻻَّ �َﻌْﻠَﻤُﻬَﺎ وَﻻ ﺣَﺒ
ٍ
ّ
[59 :�﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
ٍ َّ ﻲﻓِ ﻛِﺘَﺎبٍ ﻣُ ِﺒ
‘তাঁর কােছই গােয়বী িবষেয়র চািবসমূ হ রেয়েছ; এগিল িতিন
বয্তীত েকউ জােন না। �েল ও জেল য
জােনন।  তাঁর জানার বাইের (গােছর)

িকছু আেছ , িতিনই
েকান পাতা ও ঝের না। 

23

. মাজমূ ‘উ ফাতাওয়া ইবেন তায়িমইয়াহ, ৩/১৪৮।

24

. ইমাম দােরমী, আর-রা�ু আলাল-জাহিমইয়াহ, তাহ�ী�: বদর ইবেন
আ�ু �াহ আল-বাদ্ র(কুেয়ত: আদ-দারুস সালািফইয়া, �থম �কাশ:
১৯৮৫ইং), ‘আ�াহ্ র ইলেমর িববর’ অনু ে�দ, পৃ : ১১২।
21

তা�দীেরর িলখন বয্তীত েকান শসয্কণা মৃি�কার অ�কার অংেশ
পিতত হয় না এবং েকান আ�র্ ও

(আন‘আম ৫৯)।

� �বয ও পিতত হয় না ’

অনয্ে� িতিন বেল,
َْ
َْ ََ
 وَ�َﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻲﻓ اﻷ ْر َﺣﺎمِ ۖ وﻣﺎ ﺗﺪ ِري
َ﴿ّ ا�ََّ ﻋِﻨﺪَهُ ﻋِﻠْﻢُ الﺴَّﺎﻋَﺔِ وَ�ُ�َِّلُ اﻟْﻐَﻴْﺚ
ِ
َ
َ
َ ُ ْ َ َ ّ
َْ
َْ
ُ َ
َّ
ٌ ِنَّ ا�َ َﻋﻠ
ﻴﻢ
ۚ ﺐ ﻏﺪًا ۖ َو َﻣﺎ ﺗﺪ ِري �ﻔ ٌﺲ ﺑِﺄ ِّي أ ْر ٍض � ُﻤﻮت
َﻔْﺲٌ ﻣَﺎذا ﺗ� ِﺴ
ِ
َ
[34 :ﺧ ِﺒ�ٌ ﴾ ]ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن
‘িন�য় আ�া হ্ কােছই ি�য়ামেতর জ্ঞান রেয়েছ। িতিন
বৃি� বষর্ণ কেরন এবং গভর্াশেয় যা থা , িতিন তা জােনন। েকউ
জােন না আগামীকাল েস িক উপাজর্ন করেব এবং েকউ জােন না
েকাথায় েস মৃতুয্বরণ করেব। আ�াহ সবর
জ্ঞ’ (লু �মান ৩৪)।

, সবর্িবষেয় সময্

মহান আ�াহ আরও বেলন,
َ ََُْ ْ َْ
َ
ﺿ َۙآﺧَﺮُونَ ﻳَﺮﻀ
ٰ َ َﻠِﻢَ أَن ﺳَﻴﻜُﻮنُ ﻣِﻨ�ُﻢ ﻣَّﺮْﻰ
ُﻮنَ ﻲﻓ اﻷر ِض ﻳبﺘﻐﻮن ِﻣﻦ
ْ
ِ
�ِ
ّ
ّ
[20:َآﺧَﺮُونَ �ُﻘَﺎﺗِﻠُﻮنَ ﻲﻓِ ﺳَبِﻴﻞِ ا�َ﴾ ]ﺳﻮرة ﻤﻟﺰمﻞ
ۙ َ�َﻀْﻞِ ا
ِ
ِ
‘িতিন জােনন, েতামােদর মেধয্ েকউ েকউ অসু� হে , েকউ
েকউ আ�াহর অনু �হ স�ােন যমীেন িবচরণ করেব এবং েকউ
েকউ আ�াহর পেথ িজহােদ িল� হেব’ (মুয্ যাে�ল২০)।

অনয্� আ�াহ বেল,
َ ّ
ُ ّ
[22 : ا�َُّ اﺬﻟَِّي ﻻَ إِﻪﻟََٰ إِﻻَ ﻫ َﻮ ۖﻋَلِﻢُ اﻟْﻐَﻴْﺐِ وَالﺸَ َﻬﺎد ِة﴾ ]ﺳﻮرة ﻟﺮﺸ
22

‘িতিনই হে�ন আ�াহ, িযিন বয্তী আর েকান উপাসয্
েনই। িতিন অদৃশয এবং দৃশয্ স�েকর্ সময্ক অ’

২২)।

(হাশর

হাদীেছ এেসেছ, রাসূ ল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) েক
যখন মুশিরকেদর েছেল-েমেয় স�েকর্ িজেজ্ঞস করা হেয়,
তখন িতিন বেলিছেলন, ‘তারা েবঁেচ থাকেল িক আমল করত, েস
স�েকর্ আ�াহ সময্ক অব’। 25
24F

ইমরান ইবেন হুছাইন (রািদয়া�াহু‘আনহ) বেলন, এক বয্ি�
রাসু ল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) েক িজেজ্ঞস করে, েহ
আ�াহ্ র রাসূ! েক জা�াতী আর েক জাহা�ামী তা িক পিরজ্ঞা
িবষয়? িতিন বলেলন, ‘হয্া’। েলাকিট বলেলন, তাহেল মানু ষ েকন
আমল করেব? িতিন বলেলন,

ٌّ
ُ َ �َﻌْﻤَﻞُ لِﻤَﺎ ﺧُﻠِﻖَ ﻪﻟ أَ ْو ل ِ َﻤﺎ ُيَي
َُ
»
«ُّ ﻪﻟ

‘যােক েযজনয্ সৃি� করা হেয়েছ বা যার জনয্ যা সহজ কর

হেয়েছ, েস তা-ই করেব’ । 26 এরকম অসংখয্ আয়াত এবং হাদীছ
25F

25

. ছহীহ মুসিলম, হা/২৬৫৮, ‘তা�দীর’ অধয্া, ‘মুসিলম এবং কােফরেদর
েছাট বা�ারা মারা েগেল তােদর িক হুকু’ অনু ে�দ।

26

. ছহীহ বু খারী,

৪/২০৯, হা/৬৫৯৬ , ‘তা�দীর’ অধয্া, ‘কলম শুিকেয়

েগেছ..’ অনু ে�দ, (িমশর: আল-মাকতাবাহ আস-সালািফইয়াহ, �থম
�কাশ: ১৪০০িহঃ)।
23

রেয়েছ, েযগুিল সবর্ িবষেয় মহান আ�াহ্ র িচর�ন জ্ঞােনর 
বহন কের।
ি�তীয় �র: আ�াহ তাঁর িচর�ন জ্ঞান অনুযায়ী লাউেহ মাহ্ ফূ
ি�য়ামত পযর্� যা িকছু হেব তার সবই িলেখ েরেখেছন এ কথা
মেন�ােণ িব�াস করাঃ27
26

অথর্াৎ আমােদরেক দৃঢ় িব�াস করেত হেব ে, মহান আ�াহ
লাউেহ মাহফূেয তাঁর িচর�ন জ্ঞান েমাতােবক সৃি�জগেত
সবিকছু র তা�দীর কলম �ারা বা�েবই িলেখ েরেখেছন; তাঁর
িচর�ন জ্ঞােনর েকান িকছুই এই েলখনী েথেক বাদ পেড় িন
আর লাউেহ মাহ্ ফূেয

এই িলখন িছল আসমান-যমীন সৃি�র

প�াশ হাযার বছর পূ েবর্। তখন আ�াহ কলম সৃি� কের তােক
ি�য়ামত পযর্� যা িকছু হেব সবিকছু েলখার িনেদর্
িদেয়িছেলন। 28
27

ইবেন তায়িমইয়াহ

(রেহমাহু�া) বেলন, ‘অতঃপর িতিন

লাউেহ মাহ্ ফূেয সৃি�র তা�দীর িলেখন। সবর্�থম িতিন কল
27

. আ�ু ল আযীয মুহা�াদ, আল-কাওয়ােশফুল জািলইয়াহ আন মা

‘আিনল

ওয়ােসি�ইয়াহ, (িরয়ায: মাকতাবাতুর িরয়ায আল-হাদীছাহ, ষ� �কাশ:
১৯৭৮ইং), পৃ : ৬২০।
28

. আল-ই‘িত�াদু ল ওয়ািজব নাহ্ ওয়াল �াদা/১১।
24

সৃি� কের তােক বেলন, িলখ। েস বেল, আিম িক িলখব? আ�াহ
বেলন, ি�য়ামত পযর্� যা িকছু হে, তার সবই িলখ’। 29
28 F

মহান আ�াহ বেলন,
َْ َ َ ّ
َ َٰ ّ
َْ
َاﻷ ْرض ِۗنَّ ذَٰلِﻚَ ﻲﻓ ﻛﺘ
ﺎب ۚإِنَ ذلِﻚ
﴿ﻢْ �َﻌْﻠﻢ أَنَّ ا�ََّ �َﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ  ﻲﻓِ الﺴَﻤﺎ ِء و
ِ
ِ
ِ
ٍ
ّ َ
[70 : ا�َ � َ ِﺴ�ٌ ﴾ ]ﺳﻮر اﺤﻟﺞ
ِ َ
‘তুিম িক জান না েয , আসমান-যমীেন যা িকছু আেছ, সব
িবষেয় আ�াহ জােনন। এ সবিকছু ই িকতােব িলিখত আেছ। এটা
আ�াহর কােছ সহজ’ (হা� ৭০)।

অনয্� মহান আ�াহ এরশাদ কের,
َ َْ ّ َ
َ
ْ
ﺎب ِﻣﻦ �ﺒ ِﻞ أن
﴿َﺻَﺎب ﻣِﻦ ﻣُّﺼِﻴﺒَﺔٍ ﻲﻓِ اﻷَْر
ِ
ٍ ضِ وَﻻَ ﻲﻓِ أَﻧﻔُﺴِ�ُﻢْ إِﻻَّ ﻲﻓ ِﻛﺘ
ّ َ
َ َ َ ْ ّﺮ
[22 : ا�َ � َ ِﺴ�ٌ ﴾ ]ﺳﻮرة ﺤﻟﺪﻳﺪ
ِ َﺒأﻫﺎ َّۚ ذَٰلِﻚَ ﻰﻠﻋ
‘যমীেন এবং বয্ি�গতভােব েতামােদর উপর

এমন েকান

মুছীবত আেস না , যা জগত সৃি�র পূ েবর্ই িকতােব িলিপব� েনই।
িন�য়ই এিট আ�াহ্র পেক্ষ স’ (আল-হাদীদ ২২)।
আ�ু �াহ ইবেন আমর ইবিনল আছ
বেলন, ‘আিম রাসূ ল

(রািদয়া�াহু ‘আনহুম)

(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) েক বলেত

শুেনি, ‘আসমান-যমীন সৃি�র প�াশ হাযার বছর পূ েবর্ আ�াহ

সবিকছু র তা�দীর িলেখ েরেখেছন । িতিন বেলন ,  আর তাঁর

29

. মাজমূ ‘উ ফাতাওয়া ইবেন তায়িমইয়াহ, ৩/১৪৮।
25

আরশ িছল পািনর উপের’। 30
29

ইমরান ইবেন হুছাইন

(রািদয়া�াহু ‘আনহ) বেলন, রাসূ ল

(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলেছন, ‘আ�াহ িছেলন; তাঁর

পূ েবর্ িকছুই িছল না। আর তাঁর আরশ িছল পািনর উপের।
অতঃপর আ�াহ আসমান-যমীন সৃি� করেলন এবং লাউেহ
মাহ্ ফূেয সবিকছু িলেখ রাখেল’। 31
30

তা�দীর িলিপবে�র পাঁচিট পযর্ায়
�থম পযর্ায়ঃআসমান-যমীন সৃি�র প�াশ হাযার বছর পূ েবর্
আ�াহ লাউেহ মাহ্ ফূেয সবিকছুর তা�দীর িলেখ রােখন। লাউেহ
মাহ্ ফূেয বা�ার ভােগয্ ভাল বা ম� -ই িলেখ রাখা হেয়েছ, তাই েস পােব। ইমরান ইবেন হুছাইন

(রািদয়া�াহু ‘আনহ) এবং

আ�ু �াহ ইবেন আমর (রািদয়া�াহু‘আনহুম)-এর হাদীছ�েয় আমরা
এর �মাণ েপেয়িছ।
ি�তীয় পযর্ায়ঃ আ�াহ বনী আদমেক তােদর িপতা আদম
(‘আলাইিহস্ সালা)-এর পৃ�েদশ েথেক েবর কের তােদর িনকট

েথেক এমেমর্ অ�ীকার �হণ কেরিছেলন ে, তারা েযন তাঁর সােথ 
30

. ছহীহ মুসিলম, হা/২৬৫৩ ‘তা�দীর’ অধয্া, ‘আদম এবং মূ সা (আঃ)-এর
িবতকর’ অনু ে�দ,।

31

. ছহীহ বু খারী, ৪/৩৮৭, হা/৭৪১৮ , ‘তাওহীদ’ অধয্া, ‘তাঁর আরশ িছল
পািনর উপের এবং িতিনই আরেশর সু মহান অিধপিত’ অনু ে�দ।
26

িশরক না কের। এসময় িতিন তােদর সবাইেক দু ’বার দু ’মুি�েত
িনেয়িছেলন এবং এক মুি�েক জা�াতবাসী আর অপর মুি�েক
জাহা�ামবাসী িহসােব িলেখ েরেখিছেলন। এই িলখন িছল লাউেহ
মাহ্ ফূেয িলখেনর পেরর �ের 32
31 F

মহান আ�াহ বেলন,
َ
َ ِﻦ ﺑَ�ِ آدَمَ ﻣِﻦ ﻇُﻬُﻮرِﻫِﻢْ ذُرِّ�َّﺘَﻬُﻢْ وَأ
َ
َٰ َ
ﻫُﻢْ ﻰﻠﻋ
ﺷْﻬَﺪ
﴿ذْ أَﺧَﺬ رَ�ُّﻚَ ﻣ
َ ْ َ َٰ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ُ ْ ََ ْ ُ َ
َ ّ
� ۛ ﺷ ِﻬﺪﻧﺎ َۛن �َﻘُﻮلُﻮا ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ إِﻧَّﺎ ﻛُﻨَﺎ � ْﻦ
أﻧﻔ ِﺴ ِﻬﻢ ألﺴﺖ ﺑِﺮ�ِ�ﻢ ۖ ﻗﺎلﻮا ﺑ
َ
َ َٰﺬَا ﺎﻏﻓﻠ
[172 :�﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
ِِ
‘আর যখন েতামার পালনকতর্া বনী আদেমর পৃ�েদশ েথে
তােদর স�ানেদরেক েবর করেলন এবং তােদর িনেজেদর স�ে�
তােদরেক �িতজ্ঞা করাে, আিম িক েতামােদর পালনকতর্া ন ?
তারা বলল , অবশয্ , আমরা অ�ীকার করিছ ; যােত ি�য়ামেতর
িদন এ কথা না বলেত পার েয, আমরা েতা িছলাম এ িবষেয়
েবখবর। ’ (আল-আ‘রাফ ১৭২)।

আ�ু �াহ ইবেন আ মর (রািদয়া�াহু ‘আনহুম) বেলন, আিম
রাসূ ল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) েক বলেত শুেনি, ‘আ�াহ
অ�কাের তাঁর সৃি�েক সৃি� কের �ীয় নূ েরর আেলা�টা িদেলন। 
32

. সু নােন আবূ দাঊদ, হা/৪৭০৩, ‘সু �াহ’ অধয্া, ‘তা�দীর’ অনু ে�দ; ছােলহ
ইবেন আ�ু ল আযীয ইবেন মুহা�াদ আলু শ-শায়খ, জােম
আ�ীদািতত-�হািবইয়াহ, ১/৫৬৯।
27

‘উ শুরূিহ

ঐিদন যােক আ�াহ্ র নূেরর আেলা�টা

�শর্ কের, েস

েহদায়াত�া� হেয়েছ। পক্ষা�, যােক �শর্ কেরি, েস পথ��

হেয়েছ। েসজনয্ই েতা আিম বি, কলম শুিকেয় েগে’। 33
32F

মেন রাখেত হেব, একদলেক জা�াতী এবং অপর দলেক
জাহা�ামী িহসােব িলেখ েদওয়া অথবা একদলেক আ�াহ্ র নূেরর
আেলা�টা �শর্ করা এবং আেরক দলেক

�শর্ না করা

িবষয়িট এেলাপাতািড় েকান িবষয় নয়; বরং আ�াহ্ র িচর�ন
জ্ঞ, ই�া এবং তাঁর পিরপূ ণর্ নয্ায় ও ইনছােফর উপর িভি
কেরই তা সংঘিটত হেয়েছ। 
তৃতীয় পযর্ায়ঃ মানু ষ মােয়র গেভর্ থাকা অব�ায় আ�াহ্ 
িনেদর্েশ েফেরশতা এেস তার আয়, কমর, িরিয� এবং েস
েসৗভাগয্বান নািক দুভর্া, তা িলেখ েদন। আ�ু �াহ ইবেন
মাস‘ঊদ বেলন, রাসূ ল (সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলেছন,
َْ ً ََ ُ ُ ّ
 ُ»ّ أَﺣَﺪَ�ُﻢْ �ُْﻤَﻊ
ْ
�ُﻢَ ﻳَ�ﻮن َﻋﻠﻘﺔ ِﻣﺜﻞ
، ﺧَﻠْﻘُﻪُ ﻰﻓِ �َﻄﻦِ أُﻣِّﻪِ أَرْ�َﻌِ�َ ﻳَﻮْﻣًﺎ
َ ﺎﻜ
َ
َ َ
ﺎت
ٍ  �َﻴُﺆْمَﺮُ ﺑِﺄَرْ�َﻊِ ﻠﻛِﻤ، ً  �ُﻢَّ �َﺒْﻌَﺚُ ا�َُّ مَﻠ،  �ُﻢَّ ﻳَ�ُﻮنُ مُﻀْﻐَﺔً ﻣِﺜْﻞَ ذَلِﻚ، َ
َ َ َ ﻰﻘ
َ
َ ﻪُ وَرِزْﻗَﻪُ وَأﺟﻠ
َ
ٌّ ﻪُ وَﺷ
«ِ أ ْو َﺳ ِﻌﻴﺪ
َ�ُﻘَﺎلُ ﻪﻟَُ اﻛْﺘُﺐْ �َﻤ َﻠ
‘েতামােদর েয কাউেক চি�শ িদন ধের তার মােয়র েপেট
একি�ত করা হয়, তারপর অনু রূ চি�শ িদেন েস জমাটব� র�
33

. জােম‘ িতরিমযী, হা/২৬৪২, ঈমান অধয্া, ‘এই উ�েতর মেধয্ িবভি’
অনু ে�দ, ইমাম িতরিমযী (রেহমাহু�া) হাদীছিটেক ‘হাসান’ বেলেছন।
28

হয় এবং তারপর অনু রূ চি�শ িদেন েস মাংসিপে� পিরণত হয়।
অতঃপর চারিট িবষেয়র িনেদর্শন িদেয় আ�াহ তার কােছ
েফেরশতা পাঠান এবং তার িরিয�, দু িনয়ােত তার অব�ানকাল ,
তার আমলনামা এবং েস দু ভর্াগ হেব না েসৗভাগয্বা হেব তা
িলেখ েদওয়ার জনয্ তাঁেক বলা হ’। 34
33

লাউেহ মাহ্ ফূেযর িলখন িছল সম� সৃি�কুেল; িক� মােয়র
েপেটর এই িলখন শুধুমা� মানুষ জািতর জনয্ িনিদর 35
34F

চতুথর পযর্ায়ঃ �েতয্ক �দেরর রােত ঐ বছেরর সবিকছু
েলখা হয়। লাউেহ মাহফূেযর িলখন অনু যায়ী আ�াহ
েফেরশতাম�লীেক ঐ বছেরর সবিকছু িলখেত িনেদর্শ েদন।
ইহােক বাৎসিরক তা�দীর বলা হয়। মহান আ�াহ বেলন,
ََ َّ
َْ ُّ
ّ
َ ِﻧَّﺎ ﻛُﻨَﺎ ُﻣﻨﺬر
َ
 ﻴﻬَﺎ �ُﻔْﺮَقُ ﻞﻛُ أم ٍﺮ،�ﻦ
ۚ
ﺎر� ٍﺔ
ﺎ أَﻧﺰَﻨﻟْﺎهُ ﻲﻓِ ﻴﻟَْﻠَﺔٍ ﻣُﺒ
﴿
ِ ِ
َ
[4-3 :ﻴﻢ﴾]ﺳﻮر اﺪﻟﺧﺎن
ِ ﺣ
ٍ ﻜ

34

. ছহীহ বু খারী, ২/৪২৪, হা/৩২০৮, ‘সৃ ি�র সূ চনা’ অধয্া, ‘েফেরশতাম�লীর
বণর্ন’ অনু ে�দ।

35

. জােম‘উ শুরূিহল আ�ীদাি-�হািবইয়াহ, ১/৫৬৯-৫৭০; আ�ু �াহ
িজবরীন, আত-তা‘লী�াতুয্  যািকইয়াহ আলাল আ�ীদািতল ওয়ােসি�ইয়া,
(িরয়ায: দারুল ওয়া�া, �থম �কাশ: ১৯৯৮ইং), ২/১৫৭।
29

‘আিম এেক নািযল কেরিছ এক বরকতময় রােত

, িন�য়

আিম সতকর্কারী এ রােত �েতয্ক �জ্ঞাপূণর্ িবষয় ি�রীকৃ ’

(দু খান ৩-৪)। 36
35

ইবেন আ�াস বেলন, �দেরর রােত লাউেহ মাহফূেযর
িলখন অনু যায়ী ঐ বছেরর জ�, মৃতুয, িরিয�, বৃ ি� ইতয্ািদ সবিকছু
আবার েলখা হয়। এমনিক ঐ বছর েক হ� করেব আর েক
করেব না, তাও িলেখ রাখা হয়। 37
36 F

প�ম পযর্ায়ঃপূ েবর্র িলিখত তা�দীর অনুযায়ী �েতয্ক িদ
সবিকছু েক িনিদর্� সমেয় বা�বায়ন করা হয়। ইহােক

�াতয্িহক

তা�দীর বেল। মহান আ�াহ বেলন,

ْ َ
[29 :ّ ﻳَﻮْمٍ ﻫُﻮَ ﻲﻓ ﺷﺄ ٍن﴾ ]ﺳﻮرة لﺮﻤﺣﻦ
َ﴿
ِ

‘িতিন �িতিদন েকান না েকান কােজ রত আেছন ’ (রহমান

২৯)। 38
37F

ইবেন জারীর (রেহমাহু�া) বেলন, রাসূ ল (সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম) উ� আয়াত েতলাওয়াত করেল ছাহাবােয় েকরাম
36

. �াগু�। 

37

. ইমাম �ুর�ুবী, আল-জােম

‘ িলআহকািমল �ুরআন, (কায়েরা: দারুল

কুতুিবল িমছিরইয়াহ, ি�তীয় �কাশ: ১৯৬৪ইং), ৬/১২৭।
38

. জােম‘উ শুরূিহল আ�ীদাি-�হািবইয়াহ, ১/৫৭০; আত-তা‘লী�াতুয্
যািকইয়াহ আলাল আ�ীদািতল ওয়ােসি�ইয়াহ, ২/১৫৭।
30

তাঁেক িজেজ্ঞস করে, �েতয্ক িদন িতিন িক কের? রাসূ ল
(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) বলেলন, কাউেক ক্ষমা কে,

কােরা িবপদাপদ দূ র কেরন, কােরা মযর্াদা বৃি� কেরন আবার
কােরা মযর্াদার হািন কেরন

39

38

তা�দীর িলিপবে�র এই পাঁচিট পযর্ােয়র েশেষা� চারিট
পযর্ােয়র উে�শয্ হ, বা�ার িবিভ� িবষেয় দািয়��া� 
েফেরশতাম�লীেক তাঁেদর �-� দািয়� স�েকর্ অবিহত কর

40
39

এবং এগুিল লাউেহ মাহফূেয িলিখত তা�দীেরর বাইের ন; বরং
এগুিল লাউেহ মাহফূেযর তা�দীেররই অ�ভুর্

41

40

39

. ইবেন জারীর �বারী, তাফসীের �বারী (জােমউল বায়ান ফী তা’বীিলল
�ুরআন), তাহ�ী�: আ�ু �াহ ইবেন আ�ু ল মুহিসন তুকর্, (দারু
হাজার/িহজর, �থম �কাশ: ২০০১ইং), ২২/২১৪, বণর্নািট‘হাসান’
(মা‘আেরজুল �বূ ল-এর ৩/৯৩৯ পৃ �ার টীকা �:)।

40

. সাঈদ ইসমাঈল, কাশফুল গায়ূ ম আিনল �াযা ওয়াল �াদার, (�কাশকাল:
১৪১৭িহ:), পৃ : ৩১-৩২; িমর�াতুল মাফাতীহ শারহু িমশকািতল মাছাবী,
১/২৪০।

41

. আ�ু র রাযযাক ইবেন আ�ু ল মুহিসন আল-বাদ্ , তাযিকরাতুল মু’তাসী
শারহু আ�ীদািতল হােফয আি�ল গাণী আ-মা�েদসী (কুেয়ত: িগরাস
ফর ি�ি�ং এ� িডি�িবউশন, �থম �কাশ: ২০০৩ইং), পৃ : ১৫৩; আলঈমানু িবল-�াযা ওয়াল-�াদার/২৫২।
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শায়খুল ইসলাম ইবেন তায়িমইয়াহ

(রেহমাহু�া) বেলন,

েফেরশতাম�লীেক আ�াহ তা�দীেরর েযসব িবষেয় অবিহত
করান, তাঁরা েকবল েসগুিলই জােন; েসগুিলর বাইের িকছুই
জােনন না। েযমন: বা�ার মৃতুয, িরিয�, েস েসৗভাগয্বান নািক
দু ভর্াগা ইতয্াি 42
41

উে�খয্ ে, �াতয্িহক তা�দীর বাৎসিরক তা�দীর অেপক্
খাছ। বাৎসিরক তা�দীর মােয়র েরেহেম থাকাকালীন িলিখত

তা�দীর অেপক্ষা খ । েরেহেম থাকাকালীন িলিখত তা�দীর
আ�াহ কতর্ক মানুেষর অ�ীকার েনওয়ার সময়কালীন তা�দীর
অেপক্ষা খাছ। আর অ�ীকার েনওয়ার সময়কালীন তা�দী
লাউেহ মাহফূেযর তা�দীর অেপক্ষা খা

43
42

তৃতীয় �রঃ আ�াহ্ র ই�া বয্তীত েকান িকছুই হয় না একথা
�িত দৃঢ় িব�াস করাঃ
আমােদরেক িব�াস করেত হেব, সবিকছু স�েক্র  আ�াহ্ 
িচর�ন জ্ঞান অনুযায়ী িতিন েসগুিল লাউেহ মাহফূেয িল
42

. ফাতাওয়া ইবেন তায়িমইয়াহ, ১৪/৪৮৮-৪৯২।

43

. জােম‘উ শুরূিহল আ�ীদাি-�হািবইয়াহ, ১/৫৭০; হােফয ইবেন আহমাদ
হাকামী, মা ‘আেরজুলল �বূ ল, (দা�াম: দারু ইবিনল �াইিয়, তৃতীয়
�কাশ: ১৯৯৫ ইং), ৩/৯৩৯।
32

েরেখেছন এবং েসগুিলেত তাঁর ই�াও রেয়েছ। আ�াহ যা ই�া
কেরন, তা হয়। যা ই�া কেরন না, তা হয় না। আ�াহ্ র রােজয
এমনিক েকান িকছু র সামানয্তম নড়াচড়া বা ি�র থাকাও তাঁর
ই�া বয্তীত হয় না। িতিন েকান িকছুেক যখ, েযভােব এবং েয
উে�েশয্ করেত চা, তা িঠক েসমেতই সংঘিটত হয়; তার িতল

পিরমাণ বয্তয্য় ঘেট  । িতিন সবিকছু র উপর ক্ষমতাব , িতিন
বয্তীত েকান হ� মাবূদ েনই 44
43 F

মহান আ�াহ বেলন,
يْﺌ
ُ ُ َ ُ َُ
[82 :ًﺎ أَن �َﻘُﻮلَ ﻪﻟ �ﻦ �ﻴَﻜﻮن﴾ ]ﺳﻮرة �ﺲ
َ﴿�َّﻤَﺎ أَمْﺮُهُ إِذَا أَرَادَ ﺷ
‘িতিন যখন েকান িকছু করেত ই�া কেরন

, তখন তােক

েকবল বেল েদন, ‘হও’ এবং তখনই তা হেয় যায় (ইয়াসীন ৮২)।
অনয্� িতিন বেল,

َ َ َ
َ
ًّ
ً
[118 :اﺣ َﺪة﴾ ]ﺳﻮرة ﻫﻮد
ِ ﴿ْ ﺷﺎءَ رَ�ُّﻚ ﺠﻟَﻌ ﻞَ اﻨﻟَّﺎسَ أُﻣَﺔ َو

‘আর েতামার পালনকতর্া যিদ ই�া করেত , তেব অবশয্ই
সব মানু ষেক একই জািত

১১৮)। িতিন আেরা বেলন,

েত পির ণত করেত পারেতন

(হূ দ

ْ
َ
َ
َ
َ
[99 :ضِ ﻠﻛُُّﻬُﻢْ ﻤﺟﻴﻌًﺎ﴾ ]ﺳﻮرة ﻳﻮ�ﺲ
ﺎءَ رَ�ُّﻚ ﻵَﻣَﻦ ﻣَﻦ ﻲﻓِ اﻷَْر
﴿ْ ﺷ
ِ

44

. আল-ই‘িত�াদু ল ওয়ািজব নাহ্ ওয়াল �াদা/১৩।
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‘আর েতামার �িতপালক যিদ চাইেতন , তাহেল ভূ -পৃে�র

সবাই ঈমান আনত (ইউনু স ৯৯) । এ জাতীয় আেরা বহু আয়াত
আেছ, েযগুিল আ�াহ্ র পূণর্ ই�া �মাণ ক
আবু হুরায়রাহ (রািদয়া�াহু ‘আনহ) হেত বিণর্, রাসূ ল
(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলন, েদা‘আ করার সময়

েতামােদর েকউ েযন না বেল, েহ আ�াহ! আপিন চাইেল আমােক
ক্ষমা ক, আপিন চাইেল আমােক রহম করুন এবং আপিন
চাইেল আমােক িরিয� দান করু। বরং েস েযন পাকােপা�ভােব
তলব কের। িন�য়ই আ�াহ যা খুশী , তা-ই কেরন, েকউ তাঁেক
বাধয্ কের না 45
44

ইবনু ল �াইিয়ম

(রেহমাহু�া) বেলন, ‘পৃিথবীেত আগত

সকল নবী-রাসূ ল (আলাইিহমুস সালাম)-এর সবর্স�ি, আ�াহ
ে�িরত �েতয্কিট আসমানী িকতা, আ�াহ �দ� সৃ ি�র �াভািবক
অব�া এবং যু ্ি� ও �তয্ক্ষ দশর্ন �মাণ কে, আ�াহ্ র রােজয
তাঁর ই�া বয্তীত েকান িকছুই ঘেট না। িতিন যা ই�া কের, তা
হয়। আর যা িতিন ই�া কেরন না, তা হয় না। 46
45

45

. ছহীহ বু খারী, ৪/৩৯৯-৪০০, হা/৭৪৭৭, ‘তাওহীদ’ অধয্া, ‘আ�াহ্ র ই�’
অনু ে�দ।

46

. িশফাউল আলীল ফী মাসািয়িলল �াদার ওয়াল-িহকমািত ওয়াততা‘লীল/৯৩।
34

চতুথর্ �রঃ আ�াহ্ র রােজয্র সবিকছু িতিনই সৃি� কেরে
একথার �িত ঈমান আনা:
আমােদরেক দৃঢ় িব�াস করেত হেব, আ�াহ সবিকছু ই
জােনন, তাঁর িচর�ন এই জ্ঞােনর মাধয্েম িতিন সবিকছুই লাউ
মাহফূেয িলেখ েরেখেছন, এ সবিকছু র েপছেন তাঁর পূ ণর্ ই�া
িবদয্মান এবং েসই ই�া অনুযায়ীই িতিন সবিকছু সৃি� কের
থােকন। �েতয্কিট িজিনসেক িতিন েয আকৃিতে, েয সমেয় এবং
েয ৈবিশে�য্ সৃি� করেত চা, েসভােবই সৃি� কেরন।
�েতয্কিট মানুষ এবং তার কম

47
46

আ�াহ

সৃি� কেরেছন। আসমান-যমীেন

অণু-পরমাণুসহ এমন েকান িকছু েনই েয, আ�াহ তােক এবং

তার নড়াচড়া বা ি�রতােক সৃ ি� কেরন িন । 48 ঘেরর জানালা বা
47

অনয্ েকান েছা� িছ� িদেয় ঘেরর েভতের সূ যর্য্ িকরণ �েব
করেল তােত অসংখয্ অণ-পরমাণু পিরলিক্ষত , এমনিক এসব
অণু-পরমাণুর একিট কণাও আ�াহ্ র সৃি�র বাইের নয়। বরং
েসগুিলর �েতয্কিট কণা স�েকর্ আ�াহ্ র িচর�ন সূ� 
রেয়েছ, িতিন তােক লাউেহ মাহফূেয িলেখ েরেখেছন, তােত তাঁর

47

. আল-ই‘িত�াদু ল ওয়ািজব নাহ্ ওয়াল �াদা/১৪।

48

. মা‘আেরজুল �বূ ল ৩/৯৪০।
35

ই�া রেয়েছ এবং সময় মত িতিন তা সৃি� কেরন। মহান আ�াহ
বেলন,

ٌ
َ ۖ ُّ ﺧَﺎﻟِﻖُ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء
ْ َ
ْ َ
[62 : ﻰﻠﻋََٰ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء َو ِ�ﻴﻞ﴾ ]ﺳﻮرة الﺰمﺮ
ُﻮ
﴿

‘আ�াহ স বিকছু র ��া এবং িতিন সবিকছু র দািয়

(যু মার ৬২)।

�শীল’

বা�ার কেমর্র ��াও িক আ�াহ ন?: িব�া� অেনক েফকর্া
বা�ার কমর্েক আ�াহ্ র সৃ� নয় বেল িমথয্া দাবী কের। ি
আহলু স  স
্ ু�াহ ওয়াল জাম‘আেতর আ�ীদা মেত, বা�ার কেমর্রও
মূ ল ��া মহান আ�াহ্ ; িক� েসগুিল বা�বায়ন কের বা�া।
এরশাদ হে�,

َ ُ َْ
ُ ََ َ ُّ
[96 :َا�َ ﺧﻠﻘ� ْﻢ َو َﻣﺎ �ﻌ َﻤﻠﻮن﴾ ]ﺳﻮرة الﺼﺎﻓﺎت
﴿

‘আ�াহ েতামােদরেক এবং েতামা েদর কমর্েকসৃ ি� কেরেছন’

(ছফফাত ৯৬) । মুফাস্ িসরগণ বেল, উ� আয়ােত �মািণত হয়
েয, বা�ার কমর্ আ�াহ্ রই সৃ 49 মহান আ�াহ অনয্� বেল,
48 F

49

. তাফসীর ইবেন কাছীর, ৭/২৬; ইবনু ল জাওযী, যাদু ল মাসীর ফী ইলিমত
তাফসীর, (ৈবরূ: আল-মাকতাবু ল ইসলামী, তৃতীয় �কাশ: ১৯৮৪ইং),
৭/৭০ এবং অনয্ানয
36

ْ َ َْ
َ
َ
ﺎل أ�ﻨَﺎﻧًﺎ َو َﺟ َﻌﻞ
ُّ ﺟَﻌ َﻞ
�َ ﴿
ِ  ﻟَ�ُﻢ مِّﻤَّﺎ ﺧَﻠَﻖَ ﻇِﻼَﻻً وَﺟَﻌَﻞَ ﻟَ�ُﻢ ﻣِّﻦَ اﺠﻟﺒ
ِ
ْ
َ َ َ َ َ َ ﻘِﻴ�ُﻢُ اﺤﻟَْﺮ
ُ ْ ّ
ُ
ُ
ﻛَﺬَٰلِﻚَ ﻳُﺘِﻢُ ﻧِﻌ َﻤﺘَﻪ
ۚ ا�ﻴﻞ ﺗ ِﻘﻴ�ﻢ ﺑَﺄ َﺳ� ْﻢ
ﻢْ ﺮﺳََا�ِﻴﻞَ ﺗ
ِ ّ وَﺮﺳ
ُ ُ ّ
َ
[81 :َﻠَﻴْ�ُﻢْ ﻟَﻌَﻠَ� ْﻢ � ْﺴ ِﻠ ُﻤﻮن﴾ ]ﺳﻮرة ﻨﻟﺤﻞ
‘আ�াহ তাঁর সৃ� ব� �ারা েতামােদর জনয্ছায়া বািনেয়েছ।
পাহাড়সমূ েহ েতামােদর

জনয আ�য়�ল ৈতরী কেরেছন এবং

েতামােদর জেনয্ েপাশাক ৈতরী কের িদেয়েছ , যা েতামােদরেক
�ী� এবং িবপেদর সময় রক্ষা কের। এমিনভােব িতিন েতামােদ
�িত �ীয় অনু �েহর পূ ণর্তা দান কের , যােত েতামরা আ�সমপর্ণ
কর’ (নাহ্ ল৮১)।

উ� আয়ােতর বয্াখয্ায় ইবনুল �াইিয় (রেহমাহু�া) বেলন,
‘আ�াহ এখােন �� েঘাষণা করেলন েয, ৈতরীকৃত েপাষাক
তাঁরই ৈতরী। কারণ েপাষােকর কাঁচামালেক েপাষাক বলা হয় না;
বরং মানু ষ কতৃর্ক েপাষােকর রূপ েদওয়া হেলই েকবল তাে
েপাষাক বলা যায়। এতদ্ সে�ও এিটেক  সরাসির আ�াহ্ র সৃি
বলা হল’। 50
49F

রাসূ ল (সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলন,
«ُ»ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪَ ﻳَﺼْﻨَﻊُ ﻛُﻞﱠ ﺻَﺎﻧِﻊٍ ﻭَﺻَﻨْﻌَﺘَﻪ

50

. িশফাউল আলীল/১১৮।
37

‘িন�য়ই মহান আ�াহই �েতয্কিট ৈতরীকারক এবং তার
ৈতরীকৃত ব�েক সৃি� কেরন’। 51
50

ইমাম বুখারী (রেহমাহু�া) এই হাদীছিট উে�খ করার পর
ٌَ َُْ َ ْ َ
ّ َ َ ﺄَﺧْﺮ
َ
বেলন, ﺼِّﻨَﺎﺎﻋ ِت َوأﻫﻠ َﻬﺎ �ﻠﻮﻗﺔ
َﺒ َن
َ ‘রাসূ ল (সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম) হাদীছিটেত েঘাষণা করেলন, ৈতরীকৃত সবিকছু এবং

েসগুিলর ৈতরীকারক আ�াহ্ রই সৃ’। 52
51 F

আ�াহ্ র সৃ� কমর্ মানুষ কতৃর্ক বা�বায়েনর একিট উদাহ
েদওয়া েযেত পাের। একজন ফামর্ািস� েকান ওষুধ বা িবষ
বানােত েযেয় কেয়ক �কার পদাথর্ চয়ন কের। এরপর �েতয্
�কার েথেক িনিদর্� পিরমাণ পদাথর্ �হণ কের ওষুধ ৈতরী কের
আবার েদখা যায়, ঐ একই পদােথর্র পিরমােণ পিরবতর্ন আে
এবং েসগুিলেক সংিম�েণর মাধয্েম িবষ ৈতরী কের

এখােন

ঔষিধ এই পদাথর্গুিলর ��া েযমন আ�, েতমিন ঐ ফামর্ািস,
তার ক্ষমতা এবং জ্ঞােনর ��াও িতিন। বরং এই ওষুধ িক
িবেষর ��াও মূ লতঃ আ�াহই। অনয্ভােব বলা যা, মহান আ�াহ
তার বা�ােক কমর্শি, ই�াশি� এবং জ্ঞান দান কেরে
ফেল েস আ�াহ্ র সৃ� পদাথর্ েথেকই ভাল বা ম� িজিন
51

. ইমাম বু খারী, খাল�ু আফআিলল ইবাদ

, ‘বা�ােদর কমর্সমূ’ অনু ে�,

(ৈবরূ: মুআস্ সাসাত ুর্  িরসাল, তৃতীয় �কাশ: ১৯৯০ ইং), পৃ : ২৫।
52

. �াগু, পৃ : ২৫।
38

।

আিব�ার করেছ। েস শূ নয্ েথেক েকান িকছু ৈতরী করেছ ন; বরং
যা করেছ, আ�াহ্ র সৃ� ব� েথেকই করে; আর আ�াহ্ র েদয়া
ক্ষমতা িদেয়ই কর। 53
52

53

. কাশফুল গায়ূ ম আিনল �াযা ওয়াল �াদার/১৮-১৯।
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তা�দীের িব�ােসর েক্ষে� িব�াি
িব�াি�র কারণঃ

তা�দীের িব�ােসর েক্ষে� িব�াি�

অেনকগুিল কারণ রেয়েছ। আমরা ত�েধয্ েমৗিলক কারণগু
উে�খ করলামঃ
১. আ�াহ্ র কমর্েক সৃি�র কেমর্র সােথ তুলনা কর �া�
�ধান েফকর্াগুিল সৃি�র েক্ষে� েযিট �শং, আ�াহ্ র েক্ষে
ঐ একই িজিনসেক �শংসনীয় েভেবেছ। পক্ষা�ের যা সৃি�
েক্ষে� িন�ন, েসিটেকই আ�াহ্ র েক্ষে�ও িন�নীয় ম
কেরেছ। েযমনঃ তারা বেলেছ, মানু েষর েক্ষে� য‘নয্া’ িহসােব
খয্া, আ�াহ্ র েক্ষে�ও ‘নয্া’ িহসােব গণয্ হেব। পক্ষা�
মানু েষর েক্ষে� যাে‘যু লম’ গণয্ করা হ, তা আ�াহ্ র েক্ষে
‘যু লম’ িহসােবই গণয্ হেব। তা�দীরেক িঘের িব�াি�র এিট
অনয্তম �ধান কারণ
২. আ�াহ্ র ই�া এবং স�ি�র মেধয্ পাথর্কয্ না: তারা

আ�াহ্ র ই�া এবং স�ি�েক একই গণয্ কের । সু তরাং েযসব
িবষেয়র �িত আ�াহ শরঈভােব স�� নন

, তােদর দৃি�েত

েসগুিলেক িতিন সৃি�গতভােবও চানিন। েযমনঃ েযেহতু আ�াহ
কুফরীসহ অনয্ানয্ অনয-অপকমর্েক ভালবােসন ন, েসেহতু িতিন
েসগুিল সৃি�ও কের িন।
40

৩. মানু েষর সংকীণর্ েবাধশি�েক ভা-ম� িনণর্েয়র মানদ�
গণয্ করাঃতােদর দৃি�েত, আ�াহ্ র রােজয্ যা িকছু , েসগুিলর
ভাল-ম� িবচার-িবে�ষণ করেব মানু েষর আ�ল বা েবাধশি�। 
সু তরাং আ�াহ্ র সৃি�সমূেহর মেধয্ েযগুিলেক আ�ল ভাল ম
করেব, েসগুিলই ভাল িহসােব গণয্ হেব। পক্ষা�ের 
েযগুিলেক ম� গণয্ কর, েসগুিল ম� িহসােবই পিরগিণত হেব
এবং েসগুিলেক আ�াহ্ র িদেক স�ি�ত না করা যরূরী হ
৪. আ�াহ্ র �েতয্কিট কেমর্র রহসয্ উদঘাটেনর বয্থর্
চালােনাঃ তা�দীেরর �েতয্কিট েক্ষে� এমেমর্ �� কর, ‘এিট
েকন হল?’ কারণ এ জাতীয় �� মানু ষেক িব�াি�র িদেক েঠেল
েদয়। 54
53 F

েক সবর্�থম তা�দীরেক অ�ীকার কে? : তা�দীেরর �িত
ঈমান আনা মানু েষর �ভাবগত িবষয়। েসজনয্ জােহলী যুেগ
িকংবা ইসলােমর আিবভর্ােবর পের আরেব েকউ তা�দীরেক
অ�ীকার করত না। িক� �ীক এবং ভারতীয় দশর্েনর ব-পু�ক
মুসিলম েদশসমূ েহ �েবশ করার সে� সে� তা�দীরেক িঘের
েফতনা শুরু হয়। িদমাশ্ ক এবং বাছরা নগরীেত সবর্�থম
54

. ছােলহ ইবেন আ�ু ল আযীয আলু শ-শায়খ, জােম
�হািবইয়াহ, ১/৫৪১-৫৪৩।
41

‘ শুরূি-আ�ীদািতত-

ফাসাদ শুরু  । ম�া-মদীনােত ইলেমর বয্াপক চচর্া থাকা
কারেণ েসখােন এমন েফতনা �েবশ করেত পাের িন। 55
54

বাছরার অিধবাসী অি�পূ জকেদর ঘেরর স�ান ‘িসসওয়াইহ’
বা ‘সাওসান’ নােম এক বয্ি� সবর্�থম তা�দীরেক িঘে
িবদ‘আত সৃি� কের। ইমাম আওযা‘ঈ

(রেহমাহু�া) বেলন,

‘ইরােকর অিধবাসী সাওসান নামক এক বয্ি� সবর্�থম তা�দী

স�েকর্ িব�াি�মূলক ম�বয্ েপশ ক । এই বয্ি� মূলতঃ �ী�ান
ধমর্াবল�ী িছ , পরবতর্ীেত ইসলাম �হণ করেলও িকছুিদন পর
আবার �ী�ান ধেমর্ িফের যায়। তার কাছ েথেক তা�দীর
অ�ীকােরর এই ম� �হণ কের মা‘বাদ জুহানী এবং মা‘বােদর

কাছ েথেক �হণ কের গায়লান’ । 56 এই দু ’জেনর পের ওয়ােছল
55

ইবেন আ�া এবং আমর ইবেন ওবাইদ এই মতবােদর �চার�চারণা শুরু কে 57
56

55

. আল-ঈমান িবল-�াযা ওয়াল-�াদার/১৬৩।

56

. ইমাম আজুর্ র, আশ-শারী

‘আহ, তাহ�ী�: ড. আ�ু �াহ দু মায়জী,

‘তা�দীেরর িবষয়িট িকভােব এবং েকন হয়? ইতয্ািদ অনুস�ান বজর্
করেত হেব আর ইহার �িত ঈমান আনেত হেব এবং আ�সমপর্ণ করেত
হেব’ অনু ে�দ (িরয়ায: দারুল ওয়া�া, তা.িব), ২ /৯৫৯; ইমাম লালকাই,
শারহু উছূিল ইিত�ািদ আহিল-সু �াহ, ‘ইসলােম তা�দীর অ�ীকােরর
িবষয়িট কেব শুরু ’ অনু ে�দ, (িরয়ায: দারু �ায়বা, তা.িব), ৪/৭৫০।
57

. আল-ঈমান িবল-�াযা ওয়াল �াদার/১৬৪।
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ইমাম মুসিলম

(রেহমাহু�া) ইয়াহ্ ইয়া ইবেন ইয়‘মুর

(রেহমাহু�া) েথেক বণর্না কের, ইয়াহ্ ইয়া বেল, ‘বাছরায়

মা‘বাদ জুহানী নামীয় এক বয্ি� সবর্�থম তা�দীর অ�ীকা
কের। আিম এবং হুমাইদ ইবেন আ�ুর রহমান িহম্ ইয়ারী হ� ব
ওমরা পালন করেত েগলাম। আমরা পর�র বলাবিল করলাম,
যিদ েকান ছাহাবীর সােথ আমােদর েদখা হয়, তাহেল তাঁর কােছ
তা�দীর অ�ীকারকারীেদর ব�বয্ স�েকর্ িজেজ্ঞস ক
(রািদয়া�াহু ‘আনহ)-এর েছেল

যােহাক, আমরা দু ’জন ওমর

আ�ু �াহ (রািদয়া�াহু ‘আনহ) েক মসিজেদ �েবশ করেত েদেখ
তাঁেক দু ’পাশ েথেক িঘের দাঁড়ালাম। আিম কথা শুরু করল,
বললাম, েহ আবু আি�র রহমান! আমােদর এলাকায় িকছু
মানু েষর আিবভর্াব ঘেটে, যারা কুরআন পেড়, ইলম অজর্ন
কের... ইতয্ািদ। িক� তারা মেন কে, তা�দীর বেল িকছু েনই,
আ�াহ্ র অজাে�ই সবিকছু এমিন এমিন হয়
আ�ু �াহ ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহ) বলেলন, ‘তােদর
সােথ যিদ েতামােদর েদখা হয়, তাহেল বেল িদও,

তােদর সােথ 

আমার েকান স�কর্ েনই এবং আমার সােথও তােদর েকান
স�কর্ েনই আ�ু �াহ ইবেন ওমর

(রািদয়া�াহু ‘আনহ) কসম

কের বলেছ, তােদর কােরা যিদ উহুদ পাহাড় সমপিরমাণ �ণর্ হ
এবং েস তা দান কের েদয়, তবুও তা�দীেরর �িত ঈমান না
43

আনা পযর্� আ�াহ তার ঐ দান �হণ করেবন ন’
িতিন বলেলন, আমার িপতা ওমর

। অতঃপর

(রািদয়া�াহু ‘আনহ) আমােক

বণর্না কেরেছ...। এরপর িতিন হাদীেছ িজবরীল নােম �িস�
হাদীছিট উে�খ করেলন। 58
57

এরপর উমাইয়া শাসনামেলর েশেষর িদেক জাবিরইয়াহ্ েদর
আিবভর্াব ঘেট। তােদর মে, বা�া ই�া শি�হীন বাধয্গত জীব।
জাহ্ ম ইবেন ছাফওয়ান নামক এক বয্ি� এই �া� মতবােদ
পুেরাধা। 59
58

তা�দীেরর েক্ষে� িব�া� েফকর্াসম
তা�দীরেক েক� কের অেনকগুিল দল িব�া� হেয়েছ।
ত�েধয্ �াদািরইয়া, জাবিরইয়াহ, ইবলীিসইয়াহ, ছূ ফীেদর
চরমপ�ী �প, আশা‘েয়রাহ, রােফযাহ উে�খেযাগয্। আমরা
আেলাচয্ �বে� �িস�তম দ’িট েফকর্া �াদািরইয়াহ এবং
জাবিরইয়াহ্ েদর স�েকর্ সংিক্ষ� আেলাচনার �য়াস 
ইনশাআ�াহ।
58

. ছহীহ মুসিলম, হা/৮, ‘ঈমান’ অধয্া, ‘ঈমান, ইসলাম ও ইহসােনর বণর্ন,
তা�দীেরর �িত ঈমান আনা অপিরহাযর্ এবং েয বয্ি� তা�দীের িব�া
কের না, তার সােথ স�কর্হীনতা েঘাষণ’ অনু ে�দ।

59

. ওমর সু লায়মান আশ�ার, আল-�াযা ওয়াল-�াদার/২৩।
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১. �াদািরইয়াহঃ

এরা �াদািরইয়াহ মতবােদর পুেরাধা

মা‘বাদ জুহানী, গায়লান িদমাশ�ী, ওয়ােছল ইবেন আ�া �মুেখর
অনু সারী।  তােদর মেত, তা�দীর বলেত িকছু েনই, সবিকছু এমিন
এমিন হয়। তারা বেল, আ�াহ কতৃর্ক বা�ার কমর্ সৃ� ; বরং
বা�া িনেজই িনেজর কমর্ সৃি� কের। বা�ার �ত�  ই�াশি�
এবং কমর্শি� রেয়ে, এেত আ�াহ্ র ই�া এবং ক্ষমতার েক
�ভাব পেড় না। েয বয্ি� েহদায়াত�া� হেত চা, েস িনেজই
িনেজেক পথ �দশর্ন কের। পক্ষা�ের েয বয্ি� পথ�� হেত,
েস িনেজই িনেজেক পথ�� কের। ভাল-ম� সব ধরেনর ই�ার
মূ ল নায়ক েস িনেজ, এেত আ�াহ্ র েকান হাত েনই।
�াদািরইয়াহেদর চরমপ�ী �েপর িব�াস মেত, মানু ষ কতৃর্ক
েকান কমর্ স�ািদত হওয়ার আেগ আ�াহ েস স�েকর্ েযম

েকান জ্ঞান রােখন ; েতমিন বা�ার কমর্ও িতিন সৃি� কেরন ন ।
তা�দীর অ�ীকােরর এই মতবাদিটেক চরমপ�ী মতবাদ বলা হয়
এবং এই মেতর �জাধারীেদরেক চরমপ�ী তা�দীর
অ�ীকারকারী ( )ﻏﻼة ﻧﻔﺎة اﻟﻘﺪر�ﺔবলা হয়। 60
59 F

‘বা�ার কমর্ আ�াহ্ র সৃ� ’ এমন আ�ীদা েপাষেণর
মাধয্েম তারা একািধক সৃি�কতর্া এবং উপাসয্ সাবয্� কের
60

. আল-ঈমান িবল-�াযা ওয়াল �াদার/১৬৫-১৬৬; আল-ই ‘িত�াদু ল ওয়ািজব
নাহ্ ওয়া �াদার/২২-২৩ এবং আ�ীদার অনয্ানয্ ।
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কারণ বা�া িনেজই যিদ তার কমর্ সৃি� কে, তাহেল আ�াহ্ র
সােথ েসও ি�তীয় ��া িহসােব পিরগিণত হেব। আর একারেণই
তােদরেক মাজূ সী বা অি�পূ জকেদর সােথ তুলনা করা হয়। কারণ 
মাজূ সীরা বেল, পৃিথবীর ইলাহ দু ’জন: একজন নূ র বা আেলার
ইলাহ এবং অপরজন অ�কােরর ইলাহ; �থম জন যাবতীয়
কলয্ােণর ��া এবং ি�তীয় জনয্ যাবতীয় অকলয্ােণর � 61
60

২. জাবিরইয়াহঃ

এরা �াদািরইয়াহ মতবােদর স�ূ ণর্

িবপরীত এবং সাংঘিষর্ক মতবােদ িব�াস । তােদর মেত , মানু ষ 
ই�া এবং কমর্শি�হীন বাধয্গত একিট জীব। েস তার ক-কেমর্
জড়পদাথর্ সদৃশ। েস বায়ূ�বােহ ভাসমান পালেকর নয্ায়। গগাছািলর নড়াচড়া, পািনর ে�াতধারা, নক্ষ�রািজর আবতর্ন এ
সূ েযর্র অ�গমণেক েযমিনভােব রূপক অেথর্ েসগুিলর ি
স�ি�ত করা হয়, িঠক একইভােব বা�ার কাজ-কমর্েকও রূপ
অেথর্ তার িদেক স�ি�ত করা হ; �কৃত অেথর্ নয়। েযমনঃ
রূপক অেথর্ বলা , সূ েযর্াদয় হেয়ে, বাতাস �বািহত হেয়েছ,
বৃি� হেয়েছ; বা�ার েক্ষে�ও িঠক ঐ একই অেথর্ বলা, েস
61

. ড. সা‘ঊদ ইবেন আ�ু ল আযীয খালাফ, ‘আল-ইনেতছার িফর-রি� আলালমু‘তািযলািতল �াদািরইয়ািতল আশরার’ নামক �ে�র ভূ িমকা

, (মদীনা

ইসলামী িব�িবদয্ালয় ছাপাখান, তৃতীয় �কাশ: ২০০৮ইং), ১/৫৯।
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ছালাত আদায় কেরেছ, ছওম পালন কেরেছ, হতয্া কেরে, চুির
কেরেছ ইতয্ািদ
জাবিরইয়াহরা তা�দীর সাবয্� করেত িগেয় চরম ধৃ�তা
এবং বাড়াবািড়র পিরচয় িদেয়েছ। তারা আ�াহ্ র িবরুে� যুলেম
অপবাদ িদেয়েছ। এরা �াদািরইয়ােদর েচেয় েবশী িনকৃ� এবং
ইসলাম ও মুসিলমেদর জনয্ েবশী ক্ষিতকর। কারণ তােদর 
মতবাদ আ�াহ্ র আেদ-িনেষধ তথা ইসলামী শরী
অকাযর্কর গণয্ কের। অনুরূপভােব 

‘আতেক

‘আেতর িবিধিবধান ও 

আেদশ-িনেষেধর মাধয্েম মহান আ�াহ েয বা�ার �িত অিতশয়
দয়া এবং �জ্ঞার পিরচয় িদেয়ে, েসিটেকও এই মতবাদ
অ�ীকার কের। 62
61

�াদািরইয়ােদর কিতপয় দলীল এবং তার জবাবঃ

নীেচ

�াদািরইয়ােদর �ধান কেয়কিট দলীল এবং তার জবাব েপশ করা
হল:
১. েযসব আয়াত বা�ার ই�াশি� �মাণ কের, েসগুিলেক
তারা তােদর পেক্ষর দলীল িহসােব �হণ কের েযমনঃ আ�াহ
বেলন,

62

. �াগু�
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ُْ َْ َ َ ََ
ْ َْ َ َ ََ
[29 :ﺎء ﻓﻠﻴَ�ﻔ ْﺮ﴾ ]ﺳﻮرة الﻜﻬﻒ
ﺎء ﻓﻠﻴُﺆ ِﻣﻦ وﻣﻦ ﺷ
﴿ �ﻤ ﻦ ﺷ
‘অতএব, যার ই�া , েস িব�াস �াপন করুক এবং যার

ই�া, েস অমানয্ কর’ (কাহ্ ফ২৯)। তারা বেল, এখােন আ�াহ
বা�ােক ভাল-ম� েয কন একিট করার পূ ণর্ �াধীনতা িদেলন
এবং এর উপর িভি� কেরই িতিন তােদরেক জা�াত অথবা
জাহা�াম িদেবন। 63
62F

জবাবঃ উ� আয়াত বা�ার ই�াশি� �মাণ কের একথা
েযমন িঠক, েতমিন আেরা অেনক আয়াত আেছ, েযগুিল কখনও
এককভােব আ�াহ্ র ই�া �মাণ কে, আবার কখনও একই
সােথ বা�া এবং আ�াহ্ র ই�া উভয়ই �মাণ কের। আেরা �মাণ
কের েয, বা�ার ই�া আ�াহ্ র ই�ার অধীেন। িক� েসগুিলে
তারা �হণ কের িন। আর েস কারেণই বা�ার ই�াশি�
�মাণকারী আয়াতসমূ হেক �াদািরইয়াহরা �হণ কের; িক�
আ�াহ্ র ই�া �মাণকারী আয়াতসমূহেক তারা বজর্ন কের
পক্ষা�ের জাবিরইয়াহরা আ�াহ্ র ই�া �মাণকারী আয়াতসমূহ
তােদর পেক্ষর দলীল িহসােব �হণ ক; িক� বা�ার ই�াশি�
�মাণকারী আয়াতসমূ হেক তারা বজর্ন কের। ফেল উভয় �প
63

. ড. ইসমাঈল �ারনী, আল-�াযা ওয়াল �াদার ই�াল মুসিলমীন: িদরাসাহ
ওয়া তাহলীল, (ৈবরূ: দারুল কুতুিবল ইলিমইয়া, �থম �কাশ:
২০০৬ইং), পৃ : ১৯৮; আল-�াযা ওয়াল �াদার/৩৩৮।
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কুরআেনর আয়াতসমূ হেক িতযর্ক দৃি�েত েদখার কারেণ পথ��
হেয়েছ। 64 অথর্াৎ উভয় �প তার �িতপেক্ষর বাদ েদও
63F

দলীলসমূ হেক িনেজর পেক্ষর দলীল িহসােব �হণ কেরেছ এব
�িতপেক্ষর গৃহীত দলীলসমূেহর মি���সূত ও িব�াি�কর জবা
�দােনর েচ�া কেরেছ। েসজনয্ েদখা েগে, উভয় �প পর�েরর
দলীেলর জবাব িদেত িগেয় বড় বড় ভিলউম রচনা কেরেছ।
িক� আহলু স সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর আ�ীদা উভয় চরম
প�ার মধয্মপ�। তারা উভয় �কার দলীেলর মেধয্ সিঠক সম�য়
করেত সম থর্ হেয়েছ। তারা বেলেছ, বা�ার িনজ� ই�াশি�
আেছ, িক� তা আ�াহ্ র ই�ার অধীেন। আর শরঈ েযেকান
িবিধিবধােনর েক্ষে� এিটই হে� মধয্মপ�ী এবং চূড়া� প�ি
একিট �হণ করা আেরকিট বাদ েদওয়া নয্ায় স�ত েকান প�িত
নয়। মহান আ�াহ বেলন,
َ َٰ ُ ْ َ
َ ُُْ ََ
َ ُ ََُْ
َﻮن ﺑﺒَ ْﻌﺾ اﻟْﻜﺘ
ُ ون ﺑﺒَ ْﻌﺾ ۚ َ� َﻤﺎ َﺟ َﺰ
اء َﻣﻦ �ﻔ َﻌﻞ ذلِﻚ
ِ
ٍ ِ ﺎب وﺗ�ﻔﺮ
ِ
ِ
ِ ﴿أ�ﺘﺆ ِﻣﻨ
اﺤﻟَْﻴ
َ َ ْ ّ َ َ َٰ
ْ
َ ّ
ِﻢْ إِﻻَّ ﺧِﺰْيٌ ﻲﻓ
َ
َ
﴾ اب
ِ ﺎةِ اﺪﻟُ�ﻴﺎ َۖ�ﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻳُﺮَدُّونَ إِﻰﻟ أﺷ ِﺪ اﻟﻌﺬ
[85 :]ﺳﻮرة ﺒﻟﻘﺮة

64

. আল-�াযা ওয়াল �াদার/, পৃ : ৩৪৮; আল-�াযা ওয়াল �াদার ই�াল
মুসিলমীন: িদরাসাহ ওয়া তাহলীল/১৯৮।
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‘তেব িক েতামরা �ে�র িকয়দংশ িব�াস ক রেব এবং িকয়দংশ
অিব�াস কর েব? েতামােদর মেধয্ যারা এরূপ ক েব, পািথর্ব
জীবেন তােদর জনয্ লা�ন ছাড়া িকছু ই েনই।  (শুধু িক তা!)
বরং ি� য়ামেতর িদন তােদর েক কেঠারতম শাি�র িদেক

যাওয়া হেব’ (বা�ারাহ ৮৫)।

িনেয়

২. েযসব আয়াত েঘাষণা কের েয, বা�া িনেজই ঈমান
আেন, কুফরী কের, আনু গতয্ কে, অবাধয্ হ; েসগুিলেক তারা
তােদর দলীল িহসােব �হণ কের থােক। েযমনঃ আ�াহ বেলন,
ُ ّ
َْ
ُ ْ ََ
[28 :َﻴْﻒَ ﺗَ�ْﻔُﺮُونَ ﺑِﺎ�َ َو�ﻨﺘُ ْﻢ أم َﻮاﺗًﺎ ﻓﺄﺣﻴَﺎ� ْﻢ﴾ ]ﺳﻮرة ﺒﻟﻘﺮة
﴿
ِ
‘েকমন কের েতামরা আ�া হ্র সােথ কুফরী কর? অথচ
েতামরা িছেল িন�াণ। অতঃপর িতিনই েতামােদরেক �াণ দান

কেরেছন’ (বা�ারাহ ২৮) । উ� আয়াত এবং এজাতীয় আেরা বহু
আয়াত �� �মাণ কের েয , বা�া িনেজই ঈমান আেন , কুফরী
কের ইতয্ািদ। এসব কাজ যিদ �কৃতপেক্ষ বা�ারই না , তেব
ঈমান না আনার কারেণ আ�াহ তােক িন�া
করেতন না।

এবং ভৎর্সন

65
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জবাবঃ আমরাও �ীকার কির, বা�া িনেজই হয় ঈমান েবেছ
েনয়, না হয়  কুফরী েবেছ েনয়। িক� তার মােন এই নয় েয, েস

65

. আল-�াযা ওয়াল �াদার/৩৩৮-৩৩৯।
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িনেজই ঐ কুফরী বা ঈমােনর ��া ; বরং আ�াহই েসগুিলর �কৃত
��া আর বা�া ে��ায় েয েকান একিটর বা�বায়নকারী মা�। 
সৃি� এবং বা�বায়েনর মেধয্ আকা-যমীন পাথর্কয্ রেয়ে

66

65F

৩. েযসব আয়াত ভাল -ম� আমেলর �িতদান �মাণ কের ,
েসগুিলেক তারা দলীল িহসােব েপশ কের।েযমনঃ
َِﻢُ �َﻔْﺲٌ ﻣَّﺎ أُﺧْﻲﻔ
َ ُ َْ ُ َ
﴾
َ لَﻬُﻢ ﻣِّﻦ ﻗُﺮَّةِ أَ�ْ�ٍُ ﺟَﺰ َاءً ﺑِﻤَﺎ ﺎﻛﻧﻮا �ﻌ َﻤﻠﻮن
﴿ �َﻌْﻠ
[17 :]ﺳﻮرة الﺴﺠﺪة
‘েকউ জােন না তার জনয তার কৃতকেমর্র িক েচাখ-জুড়ােনা

�িতদান লু �ািয়ত আেছ ’ (সাজদাহ ১৭) । বা�া িনেজই যিদ

িনেজর কমর্ সৃি� না কর, তাহেল কুরআন-হাদীেছর এ জাতীয়
67

ব�বয্ িমথয্া হেয় েয

66 F

জবাবঃ এসব আয়ােতর এমন মি�� �সূ ত বয্াখয্া করা
কারেণ �াদািরইয়াহ এবং জাবিরইয়াহ উভয় দলই পথ��
হেয়েছ। মেন রাখেত হেব, কুরআন-হাদীেছ আমল কের জা�ােত
যাওয়া এবং না যাওয়ার েক্ষে‘হাঁ-েবাধক’ এবং ‘না-েবাধক’ দু ই
ধরেনর ব�বয্ এেসেছ। উে�িখত আয়াতিট‘হাঁ-েবাধক’ ব�েবয্র
66

. �াগু, পৃ : ৩৬০।

67

. �াযী আ�ু ল জ�ার, শারহুল উছূিলল খামসা , তাহ�ী�: ড. আ�ু ল কারীম
উছমান, (কায়েরা: মাকতাবাতু ওয়াহ্ ব, �কাশকাল: ১৯৬৫ ইং), পৃ :
৩৬১।
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অ�ভুর্�।‘না-েবাধক’ ব�েবয্র উদাহরণ হে, রাসূ ল
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলন,

(সা�া�াহু

ُ ْ ٌ َ ُ َْ َْ
» ﺠ َﻮ أ َﺣﺪ ِﻣﻨ� ْﻢ ﺑِ َﻌ َﻤ ِﻠ ِﻪ
»ﻟﻦ �ﻨ

‘েতামােদর েকউ কি�নকােলও তার আমেলর িবিনমেয় মুি�
পােব না’। 68 উ� আয়াত এবং এ জাতীয় অনয্ানয্ আয়ােত‘বা’
67F

( )بবণর্িট‘কারণ’ (

 )ﺳﺒﺐঅেথর্ বয্বহৃত। অথর্াৎ েতা

েতামােদর আমেলর কারেণ জা�ােত যােব। আর কারণ এবং
ফলাফল দু ’িটই আ�াহ সৃি� কেরেছন। েকননা িতিনই অনু �হ
কের বা�ার েহদায়ােতর পথ সহজ কের েদন। সু তরাং েকবলমা�
আ�াহ্ র রহমেতই জা�ােত �েবশ স�ব।
পক্ষা�ের উ� হাদীছ এবং এ জাতীয় অনয্ানয্ হাদী‘বা’
বণর্িট‘িবিনময়’ অথবা মূ লয্(  )ﻋﻮض أو ﺛﻤﻦঅেথর্ বয্বহৃত। অথর
কি�নকােলও েতামােদর েকউ শুধুমা� তার আমেলর িবিনমেয়
জা�ােত �েবশ করেব না। েকননা কােরা আমল তার জা�ােত

�েবেশর মূ লয্ �রূপ কখনই হেব  । বা�া যতই আমল করুক
জা�ােতর েন‘মতসমূ েহর তুলনায় তার আমল িকছু ই নয়। বা�া
সারা জীবন যিদ ছালাত আদায় কের, িছয়াম পালন কের, অনয্ানয
68

. ছহীহ মুসিলম, হা/২৮১৬, ‘মুনািফ�েদর ৈবিশ�য’ অধয্া, ‘আমেলর
িবিনমেয় েকউ কি�নকােলও জা�ােত �েবশ করেব না; বরং আ�াহ্ র
অনু �েহ �েবশ করেব’ অনু ে�দ।
52

েনকীর কাজ কের এবং যাবতীয় পাপাচার বজর্ন কের চে,
তথািপও েস আ�াহ �দ� একিট েন‘মেতর মূ লয্ িদেত পারে
না। তাহেল েস তার সামানয্ আমেলর িবিনমেয়

জা�ােতর মত

এত বড় েন‘মত িকভােব �য় করেব?! 69
68

েকউ েকউ বলেছন, যারা জা�ােত যােব, তারা আ�াহ্ র
রহমেতই জা�ােত যােব। িক� জা�ােত জা�াতীেদর মযর্াদার
কমেবশী হেব তােদর আমল অনু যায়ী।

70
69

ইবেন উয়ায়নাহ

(রেহমাহু�া) বেলন, ‘তাঁেদর মেত, েকউ জাহা�াম েথেক মুি�

পােব আ�াহ্ র ক্ষমার কা, জা�ােত �েবশ করেব তাঁর রহমেত
এবং জা�ােত মযর্াদার কমেবশী হেব আমল অনুযায়’। 71
70

69

. ইবনু আিবল ইয্ , জােম ‘ শুরূিহল আ�ীদািতত �হািবইয়, ২/১১০৯;
হােফয হাকামী, আ ‘লামুস্  স ু�ািতল মানশূরাহ ি ‘িত�ািদত �েয়ফািতন
নািজয়ািতল মানছূ রাহ, তাহ�ী�: আহমাদ মাদখালী, (িরয়ায: মাকতাবাতুর
রুশ্, �থম �কাশ: ১৯৯৮ইং), পৃ : ১৪৭।

70

. ড. ইবরাহীম ইবেন আেমর রুহায়ল, আল-মুখতাছার ফী আ�ীদািত
আহিলস সু �ািত িফল �াদার, (কায়েরা: দারুল ইমাম আহমা, �থম
�কাশ: ২০০৭ ইং), পৃ : ৩৫।

71

. ইবনু ল �াইিয়ম, হািদল আরওয়াহ্  ইলা িবলািদল আফরা, (কায়েরা:
মাকতাবাতুল মুতানা�ী, তা. িব.), পৃ : ৬৪।
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৪. নবীগণ (আলাইিহমুস সালাম) কতৃর্ক তাঁেদর পাপ �ীকার
স�িলত আয়াতসমূ হঃ

েযমনঃ মহান আ�াহ আদম

(‘আলাইিহস্ সালা)-এর ব�বয্ তুেল ধের বেল,

ُ َ َ َ ّ
[23 : رَ�َﻨَﺎ ﻇﻠ ْﻤﻨَﺎ أﻧﻔ َﺴﻨَﺎ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
َ﴿َﺎﻻ

‘তারা উভেয় বলল , েহ আমােদর পালনকতর্

! আমরা

িনেজেদর �িত যু লম কেরিছ ’ (আ‘রাফ ২৩) । আ�াহ  তা‘আলা
মূ সা (আলাইিহমুস সালাম) স�েকর্ বেল,

َ
[16 :ﻤْﺖُ �َﻔْﻲﺴِ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ
ﺎلَ رَبِّ إِ�ّ ﻇَﻠ
﴿
ِ
ِ

‘িতিন বলেলন , েহ আমার পালনকতর্ ! আিম েতা িনেজর
উপর যু লম কের েফেলিছ। অতএব , আপিন আমােক ক্ষমা ক’

(�াছাছ ১৬)। �াদািরইয়াহরা বেল, এ জাতীয় আয়াত �মাণ কের,
ভাল-ম� কেমর্র ��া বা�া িনেজই। আর েসকারেণই নবীগণ
(আলাইিহমুস সালাম) তাঁেদর পাপ �ীকার কের িনেয়েছন। 72
71F

জবাবঃ নবীগণ (আলাইিহমুস সালাম) কতৃর্ক পাপ সংঘিটত
হওয়ার কারেণ তাঁরা তা �ীকার কের িনেয়েছন এবং আ�াহ্ র
িনকট ক্ষমা �াথর্না কেরেছন। িক� েসগুিল েয আ�াহ্ র স,
তার দলীল েকাথায়? 73
72F

72

. আল-�াযা ওয়াল �াদার/৩৩৯-৩৪০।

73

. �াগু, পৃ : ৩৬১।
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এ জাতীয় আেরা অেনক আয়াত �ারা �াদাইিরইয়াহরা
তােদর িব�া� মতবাদ িটিকেয় রাখেত চায়। িক� সিঠক িবে�ষণ 
করেল েদখা যােব, েসগুিলর �েতয্কিট তােদর িবপেক
৫. তারা যু ্ি� েপশ কের, আ�াহ যিদ বা�ার কেমর্র ��া
হেতন, তাহেল আ�াহ কতৃর্ক বা�ােক �দ� সুখ অথবা শাি�
দু ’িটই অনয্ায় �মািণত হত।

কারণ আ�াহ িকভােব েকান

বা�ােক পােপর জনয্ শাি� িদেত পাের, অথচ িতিনই ঐ পাপ
সৃ ি� কেরেছন! আ�াহ কখনই যু লম করেত পােরন না।
অনু রূপভােব আ�াহ মানুেষর কেমর্র ��া হেল িতি
তােদরেক উপেদশ িদেতন না। বা�া কতৃর্ক ঘিটত অপরােধর
জনয্ িতিন তােদরেক ভৎর্সনা করেতন না এবং সৎকােজর জন
�শংসাও করেতন না। 74
73

74

. �ােসম ইবেন ইবরাহীম রস্ স, িকতাবু ল আদ্ ল ওয়াত তাওহীদ ওয়া
নাফয়ু ত তাশবীহ আিন�াহ, তাহ�ী�: ড. মুহা�াদ আ�ারাহ, (কায়েরা:
দারুশ শু, ি�তীয় �কাশ: ১৯৮৮ইং), ১/১৪৫।

   উে�খয্ ে, ‘রাসাইিলল্ আদ্ ল ওয়-তাওহীদ’ নােম একিট সংকলেন
মু‘তােযলী-যায়দী মতবােদর পৃ �েপাষক �াযী আ�ু ল জ�ার (মৃ ত: ৪১৫
িহ:), �ােসম ইবেন ইবরাহীম রস্ সী(মৃ ত: ২৪৬ িহ:), ইয়াহ্ ইয়া ইবেন
হুসাইন(মৃ ত: ২৯৮ িহ:), শরীফ মুতর্াযা(মৃ ত: ৪৩৬ িহ:) �মুেখর েলখনী
একি�ত করা হেয়েছ। অতএব, িকতাবু ল আদ্ ল ওয়াত তাওহীদ ওয়া
নাফয়ু ত তাশবীহ আিন�াহ, শারহুল উছূিলল খামসাহ এবং আ-র�ু
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জবাবঃ অকাটয্ দলীল �ারা সাবয্� হেয়েছ , মহান
আ�াহই বা�ার কেমর্র মূল ��

। অনু রূপভােব অকাটয্ভাে

আেরা সাবয্� হেয়েছ ে , মানু ষেক দািয়�ভার িদেয় পৃিথবীেত
পাঠােনা হেয়েছ এবং ইহেলৗিকক জীবেনর আমল েমাতােবক
পারেলৗিকক জীবেন ভাল বা ম� েয েকান একিট �িতদান েস
পােব। আ�াহ তােক শুধু দািয়�ভার িদেয়ই ক্ষা� হ; বরং
তােক �াধীন ই�াশি�, কমর্শি� এবং িবেব-বুি� �দান
কেরেছন। সােথ সােথ নবী-রাসূ ল (আলাইিহমুস সালাম) ে�রণ 
এবং আসমানী িকতাব অবতীেণর্র মাধয্েম তােক ভ-ম� দু ’িট
পথ বাৎেল িদেয়েছন। মহান আ�াহ তােদরেক েকান কােজ বাধয্
কেরনিন এবং �� েঘাষণা কেরেছন েয, িতিন কােরা �িত
িব�ুমা� যু লম কেরন না। এরশাদ হে�,

ّ
َْ
﴾ﻴﺪ
ِ ﴿َنَّ ا�ََّ ﻟَيْﺲَ ﺑِﻈَﻼَمٍ ِﻟّﻠﻌ ِﺒ

‘িন�য়ই আ �াহ বা�ােদর �িত সামানয্তম যু মকারী নন’

(আেল-ইমরান ১৮২, হ� ১০, আনফাল ৫১)

। অনয্ আয়ােত

এেসেছ,
আলাল মুজিবরািতল-�াদািরইয়াহ ���য় সু �ী �� নয়। িক� িব�া�
েফকর্াসমূেহর অনুসারীেদর কিতপয় যুি� সরাসির তােদর �� েথেক
েনওয়ার মানেসই আমরা উ� ��গুিলেক েরফাের� বুক্ স িহসাে
বয্বহার কেরিছ
56

َﻣَﺎ أَﻧ
ّ
َْ
[29 :ﻴﺪ﴾ ]ﺳﻮرة ق
ِ ﴿ َﺎ ﺑِﻈَﻼَمٍ ِﻟّﻠﻌ ِﺒ
‘আিম বা�ােদর �িত সামানয্তম যুলমকারী ন’

২৯)। মহান আ�াহ অনয্� বেল,

(�াফ

ّ
َْ
[46 :ﻴﺪ﴾ ]ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ
ِ ﴿ َﻣﺎ رَ�ُّﻚَ ﺑِﻈَﻼَمٍ ِﻟّﻠﻌ ِﺒ
‘আপনার পালনকতর্া বা�ােদর �িতিব�ুমা� যু লমকারী নন’

(ফু ছিছলাত ৪৬)। হাদীেছ �ুদসীেত আ�াহ বেলন,

َ َ َ َ َ ّ ْ ُ ََْ ُُْ َ َ َ
ّ ّ ْ ُ ّ ْ َ ﻔْﻰ
«َُﺮَﻣًﺎ ﻓﻼ �ﻈﺎل ُﻤﻮا
ﺖ ﻟﻈُﻠ َﻢ َﻋ َ ِﺴ وﺟﻌﻠﺘﻪ ﺑيﻨ�ﻢ
»ﻳَﺎ ِﻋﺒَﺎ ِدى ِ�ِ َﺮَﻣ
‘েহ আমার বা�ারা! আিম আমার িনেজর উপর যু লমেক

হারাম কেরিছ এবং েতামােদর জনয্ও তা হারাম কেরিছ। অতএ,
েতামরা পর�ের যু লম কেরা না’।

75
74F

সু তরাং ভাল-ম� উভয়

আ�াহ্ র সৃি� হেলও মানুষ তার �াধীন ই�াশি�র মাধয্েম ে
েকান একিট েবেছ েনয়। তাহেল উপেরা� উ�ট যু ি� খাড়া করার
েকান সু েযাগই থােক না এবং থােক না আ�াহ কতৃর্ক বা�ােক
দািয়�ভার �দান এবং বা�ার কমর্ সৃি�র মেধয্ েকা
ৈবপরী�ও। 76
75 F

75

. ছহীহ মুসিলম /১০৪০, হা/২৫৭৭, ‘সদাচরণ, আ�ীয়তার স�কর্ রক্ষা এ
িশ�াচার’ অধয্া, ‘যু লম হারাম’ অনু ে�দ।

76

. ইবনু ল �াইিয়ম, মুখতাছারুছ্  ছওয়ােয়ি�ল মুরসালাহ আলাল জাহ্ িমইয়া
ওয়াল মু‘আে�লাহ, সংেক্ষ: মুহা�াদ ইবনু ল মাওেছলী, (িরয়ায:
মাকতাবাতুর িরয়ায আল-হাদীছাহ, তা. িব.), ১/৩২৫-৩২৬।
57

৬. �াদািরইয়াহরা বেল, মানু েষর কেমর্র মেধয্ অনযঅতয্াচার িমি�ত থাে। সু তরাং আ�াহ যিদ বা�ার কেমর্ ��া
হন, তেব তাঁর অতয্াচারী হওয়া অপিরহাযর্ হেয় যা!77
ْ
জবাবঃ আমােদরেক ‘সৃি� (  )ﺧﻠﻖএবং সৃ�ব� ( ’)�ﻠﻮق-এর
76

মেধয্ পাথর্কয্ বুঝেত হেব। এতদুভেয়র মধয্কার পাথর্কয্ 
অেনক সংশয় এবং অ��তা দূ র হেয় যােব। এই পাথর্কয্ ন
করার কারেণ �াদািরইয়াহ-জাবিরইয়াহ দু ’িট েফকর্াই পথ��
হেয়েছ। সৃি� করা হে� আ�াহ্ র স�াগত িছফাত বা ৈবিশ�য্
িক� সৃ�ব� আ�াহ্ র স�াগত ৈবিশ�য্ ; বরং তা তাঁর স�া
েথেক িবি��। সু তরাং মানু েষর কমর্ আ�াহ কতৃর্ক সৃ� এবং তাঁ
স�া েথেক িবি��। িক� সৃ ি� নামক ি�য়ািট আ�াহ্ র স�াগত
ৈবিশ�য্। উদাহরণ�রূপ বলা য, আ�াহ তার সৃ�ব�র মেধয্ নানা
আকৃিত, গ�, রং ইতয্ািদ সৃি� কেরেছন। িক� তার মােন এই নয়
েয, িতিনও ঐসব িবেশষেণ িবেশিষত। অতএব বা�া কতৃর্ক ঘিটত
অনয্া-অতয্াচা, িমথয্া ইতয্ািদ আ�াহ কতৃর্ক  সৃ� হেলও েসগ
বা�ারই ৈবিশ�য; আ�াহ্ র পিব� স�া এমন ৈবিশ�য্ েথেক স�ূণ
মু�। 78
77F

77

. শারহুল উছূিলল খামসা/৩৪৫।

78

. মাজমূ ‘উ ফাতাওয়া ইবেন তায়িমইয়াহ, ৮/১২৩।
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জাবিরইয়ােদর কিতপয় দলীল এবং তার জবাবঃ

নীেচ

জাবিরইয়ােদর উে�খেযাগয্ কেয়কিট দলীল এবং তার জবাব েপশ
করা হল:
১. ‘আ�াহই সবিকছু র ��া’ একথার �মাণ স�িলত
আয়াতসমূ হঃ েযমনঃ মহান আ�াহ বেলন,
ّ
ُ َ ا�َُّ ﺧَﺎﻟِﻖُ ﻞﻛُِّ ﻲﺷَْءٍ وَﻫُﻮَ الْﻮَاﺣِﺪُ اﻟْﻘَﻬ
[16 :ﺎر﴾ ]ﺳﻮرة الﺮﻋﺪ
﴿
‘বলু ন, আ�াহই �েতয্ক ব�র ��া এবং িতিন এক

পরা�মশালী’ (রা‘দ ১৬) । এ জাতীয় আয়াত �মাণ কের েয,

,

আ�াহই সবিকছু র ��া, িতিন বয্তীত আর েকান সৃি�কারী েনই।
আর বা�ার কমর্ েযেহতু আয়ােত উে�িখত‘সবিকছু ’-এর বাইের
নয়, েসেহতু েসিটও এককভােব আ�াহই সৃি� কেরেছন। অতএব,
বা�ার কেমর্ তার ই�াশি� এবং কমর্শি� েকানিটই ে; বরং
েস জড়পদােথর্র মত এবং বাধয্গত জী 79
78 F

জবাবঃ আমরাও েতামােদর সােথ একমত েয, আ�াহই
সবিকছু র ��া এবং এ জাতীয় আয়ােতর ব�বয্ও িঠক তাই। িক�
এসব আয়ােতর েকাথায় বলা হেয়েছ েয, বা�ার ই�াশি� এবং
কমর্শি� েকানিটই েন?! েকাথায় বলা হেয়েছ, বা�ার কমর্
আ�াহ্ র সৃ� হেলও েস িনেজ তার বা�বায়ন কের ন?!

79

. আল-�াযা ওয়াল �াদার/৩২৮।
59

‘বা�া তার কেমর্র �কৃত বা�বায়নকারী ন’ এমেমর্
জাবিরইয়াহরা একিট দলীলও সাবয্� করেত পারেব না। তারা
সেবর্া� েযিট �মাণ করেত পারে, তা হল এই েয, আ�াহ
সবিকছু র ��া। িক� এ িচর�ন সতয্ কথা েতা আমরাও িব�াস
কির। 80
79F

২. আ�াহ্ র ই�া �মাণকারী আয়াতসমূহ এবং‘বা�ার ই�া
আ�াহ্ র ই�ার অধীে’ এমেমর্ অবতীণর্ আয়াতসমূহ

েযমনঃ

মহান আ�াহ বেলন,

َ ّ �ََر
ُ َﺎء َو َ�ْﺘ
ُ ﻚ َ�ْﻠُ ُﻖ َﻣﺎ � َ َﺸ
[68 :ﺎر﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ
ُ ﴿

‘আপনার পালনকতর্া যা ই�া সৃি� কেরন এবং পছ�

কেরন’ (�াছাছ ৬৮)। অনয্� িতিন বেল,
ّ
َ ﴿َﺎ �َﺸَﺎءُونَ إِﻻَّ أَن �َﺸ
َ ﺎءَ ا�َُّ رَبُ اﻟْ َﻌﺎلَﻤ
[29 :�﴾ ]ﺳﻮرة ﺘﻟﻜﻮ�ﺮ
ِ
‘েতামরা আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর অিভ�ােয়র বাইের অনয্

িকছু ই ই�া করেত পার েব না ’ (তাকভীর ২৯) । িতিন আেরা
বেলন,

َ
ُّ
ُ ﺎء َو َ� ْﻬ ِﺪي َﻣﻦ � َ َﺸ
ُ ٰلِﻚَ ﻳُﻀِﻞُّ ا�َ َﻣﻦ � َ َﺸ
[31 :ﺎء﴾ ]ﺳﻮرة ﻤﻟﺪﺛﺮ
﴿ﺬ

‘এমিনভােব আ�াহ যােক ই�া পথ�� কেরন এবং যােক

ই�া পথ�দশর্ন কের’ (মু�াছ্ িছর৩১) । অতএব মানু ষ েযেহতু
80

. িশফাউল আলীল/১১২।
60

ই�া শি�হীন জীব এবং আ�াহই েযেহতু তাঁর ই�া অনু যায়ী
কাউেক পথ েদখান আবার কাউেক পথ�� কেরন, েসেহতু
আ�াহই বা�ার আমেলর ��া এবং বা�া বাধয্গত জী; তার
েকান ই�াশি� েনই, েনই েকান কমর্শি�
জবাবঃ �াদািরইয়ােদর �থম দলীেলর জবাব ��বয্
৩. েযসব আয়াত �মাণ কের, আ�াহই েহদায়াত দান কেরন
এবং পথ�� কেরন আর তাঁর পক্ষ েথেক চূড়া� হেয় েগেছ ,
িতিন মানব এবং িজন জািত িদেয় জাহা�াম পূ ণর্ করেবন।েযমনঃ
মহান আ�াহ বেলন,
َ ّ ﻷََمْﻸَ ن
ّ
َ
ْ
َّ ﺟَﻬَﻨَ َﻢ ِﻣ َﻦ
�ِﺎ وَﻟَٰ�ِﻦْ ﺣَﻖَّ اﻟْﻘَﻮْلُ ﻣ
ﻵَﺗَيْﻨَﺎ ﻞﻛَُّ �َﻔْﺲٍ ﻫُﺪَاﻫ
َﻨ
ِ
﴿ْ ﺷِئ ﺎ
َ ﺟﻌ
َ ْ ﻨَّﺔِ وَاﻨﻟَّﺎسِ أَﻤ
[13 :�﴾ ]ﺳﻮرة الﺴﺠﺪة
ِ
‘আিম ই�া করেল �েতয্কেক সিঠক পথ �দশর্ন করতা ;
িক� আমার পক্ষ েথ অবধািরত হেয় েগেছ েয, আিম িজন ও 
মানব জািতেক িদেয় অবশয্ই জাহা�াম পূণর্ ক ’ (সাজদাহ ১৩)।

যিদ পথ �দশর্েনর িবষয়িট আ�াহ্ র হােতই থােক এবং মানব 
িজন জািতেক িদেয় জাহা�াম পূ ণর্ করার িবষয়িট যিদ চূড়া� হেয়ই
থােক, তেব মানু েষর ই�াশি� ও কমর্শি� েকাে�েক আস? 81
80 F

অনু রূপভােব আ�াহ বেল,

81

. আল-�াযা ওয়াল �াদার/৩২৯।
61

َ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ  ا�َُّ أَن �َﻬْﺪِﻳَﻪُ �َﺮ
َ
ﻦ ﻳُﺮِد
﴿ﻤ
ِﻺﺳﻼم
ِ ِ ﺸح ﺻﺪره ل
ِ
َ
ّ ﺎ ﻳ
َ ًﺎ ﺣَﺮَﺟًﺎ ﻛَ�َ�َّﻤ
ّ
َ
َﺼَّﻌ
[125 :ﺪُ ﻲﻓِ الﺴَ َﻤﺎ ِء﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
َهُ ﺿﻴِّﻘ

ْ َْ ُّ
ۖوَﻣَﻦ ﻳُﺮِدْ أَن ﻳُﻀِﻠَﻪ � َﻌﻞ

‘অতঃপর আ�াহ যােক পথ�দশর্ন করেত চা , তার বক্ষে
ইসলােমর জেনয্ উ�ু� কের েদন এবং যােক িবপথগামী করেত
চান, তার বক্ষেক অতয্িধক সংকীণর্ কের , েযন েস সেবেগ
আকােশ আেরাহণ ক ের’ (আন‘আম ১২৫) । অতএব আ�াহই

েহদায়াত করেত চান অথবা িবপথগামী করেত চান। তাহেল
মানু েষর ই�াশি� েকাথায়? 82
81 F

জবাবঃ �থম আয়ােতর অথর্ হে, মহান আ�াহ তাঁর
িচর�ন জ্ঞােনর মাধয্েম জােনন, েক েসৗভাগয্বান হেব আর েক
দু ভর্াগা হেব। অতএব উ� আয়াত �মাণ কের না ে, ভাল-ম�
েবেছ েনওয়ার েক্ষে� আ�াহ মানুষেক বাধয্ কে 83
82F

ি�তীয় আয়ােতর অথর্ হে, আ�াহ যােক েহদায়াত করেত
চান, িতিন তার হৃদয়েক ইসলােমর জনয্ সহজ এবং �শ� কে
েদন। ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু ‘আনহ) বেলন, এর অথর্ হে,
তাওহীদ এবং ঈমান �হেণর েক্ষে� আ�াহ তার হৃদয়েক �
কের েদন।
82

84
83 F

পক্ষা�ের যােক িতিন পথ�� করেত চ, তার

. �াগু, পৃ : ৩২৯-৩৩০।

83

. �াগু, পৃ : ৩৪৮।

84

. তাফসীর ইবেন কাছীর, ৩/৩৩৪।
62

হৃদয়েক িতিন সংকীণর্ কের েদন। ফেল আ�াহেক েচনা এব
তাঁেক ভালবাসার েক্ষে� তার হৃদয়িট হেয় যায় খুবই সংকী

85
84

িক� এর মােন এই নয় েয, তার উপর যু লম করা হেয়েছ। বরং
তােক এই শাি� িদেয় আ�াহ ইনছােফরই পিরচয় িদেয়েছন। 
েকননা পথ�� এই বয্ি�িটর মেধয্ আ�াহ ঈমান �হেণর সািবর
ক্ষমতা �দান করা সে�ও েস ঈমান �হণ কেরিন। বরং ে
আ�াহ্ র রুবূিবইয়াত বা �িতপালনেক অ�ীকার কের, তাঁর
েন‘মতসমূ েহর শুকিরয়া েস আদায় কেরিন এবং আ�াহ্ র দাসে�
উপের েস শয়তােনর দাস�েক �াধানয্ িদেয়েছ। ফেল আ�াহ তার
েহদায়ােতর পথ ব� কের িদেয়েছন এবং তার িব�াি� ও ��তার
86
পথ খুেল িদেয়েছন।
85

অতএব এ আয়াতও েকানভােবই বাধয্বাধকতা �মাণ কের
না। বরং এর সরল অথর্ হ, েয বয্ি� ঈমান আেন ন, আ�াহ
তার হৃদয়েক সংকীণর্ কের েদ 87
86

৪. েযসব আয়াত �মাণ কের েয, আ�াহ বা�ার অ�ের
েমাহর েমের েদন। ফেল েসখােন আর ঈমান �েবশ করেত পাের
না। েযমনঃ মহান আ�াহ বেলন,
85

. আল-�াযা ওয়াল �াদার/৩৪৮।

86

. িশফাউল আলীল/২২৬।

87

. আল-�াযা ওয়া �াদার/৩৪৯।
63

ٰ َ َ ﴿َ ا�َُّ ﻰﻠﻋََٰ ﻗُﻠُﻮ�ِﻬِﻢْ وَﻰﻠ
[7 :ﻋ َﺳ ْﻤ ِﻌ ِﻬ ْﻢ﴾ ]ﺳﻮرة ﺒﻟﻘﺮة

‘আ�াহ তােদর অ�করণ এবং তােদর কানসমূ

েহ েমাহর

েমের িদেয়েছন’ (বা�ারাহ ৭)। িতিন আেরা বেলন,
ً َ ّ
َ ﴿
[155 :ﻞْ ﻃَﺒﻊَ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺑِ�ُﻔْﺮِﻫِﻢْ ﻓَﻼَ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮنَ إِﻻَ ﻗ ِﻠﻴﻼ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء
‘কুফরীর কারেণ �য়ং আ�াহ তােদর অ�েরর উপর েমাহর
এঁেট িদেয়েছন। ফেল তারা অিত অ�সংখয্ক বয্তীত ে ঈমান
আেন না ’ (িনসা ১৫৫) । অতএব �য়ং আ�াহই েযেহতু বা�ার
অ�ের েমাহর েমের েদন, েসেহতু তারা বাধয্গত জী, তােদর
িনজ� ই�াশি� বলেত িকছু েনই।

88

87 F

জবাবঃ এসব আয়ােতর অথর্ এই নয় ে, আ�াহ বা�া ও 
বা�ার ঈমান �হেণর মেধয্ অ�রায় সৃি� কের, অতঃপর তােক
ঈমান আনার িনেদর্শ দান কেরন। বরং এসব আয়ােতর মমর্াথ
হল, হ� জানার পেরও েযেহতু তারা তাে�েক মুখ িফিরেয়
িনেয়েছ, েসেহতু তােদর এই কুফরীর শাি��রূপ আ�াহ তােদর
এবং তােদর ঈমান কবূ েলর মেধয্ অ�রায় সৃি� কে

িদেয়েছন। 

আ�াহ বারংবার তােদরেক সেতয্র পেথ আ�ান কেরেছ,
তােদরেক সিঠক পথ �দশর্ন কেরেছ; িক� তারাও বারংবার
আ�াহ্ র আ�ােনর িবেরািধতা কেরেছ। তাহেল েকন িতিন
88

. �াগু, পৃ : ৩৩০-৩৩১।
64

তােদরেক শাি� িদেবন না? অতএব, এসব আয়াত কখনই
জাবিরইয়ােদর পেক্ষর দলীল হেত পাের ন 89
88

ইবনু ল �াইিয়ম (রেহমাহু�া) বেলন, আ�াহ্ র এই শাি�
কখনও ঐ বা�ার সারা জীবেনর জনয্ হেত পাের। ফেল েস আর
কখনও ঈমান আনার সু েযাগ পায় না। আবার কখনও অ�ায়ীভােব
হেত পাের। ফেল পরবতর্ীেত েস ঈমান আনার সুেযাগ পায়।
অনু রূপভােব আ�াহ কখনও কুফরীর কুফল�রূপ বা�ােক অনয্া
শাি�ও িদেত পােরন। 90
89F

৫. েযসব আয়াত বা�া কতৃর্ক কমর্ স�া

সাবয্� কের

না; বরং আ�াহ কতৃর্ক কমর্ স�াদন সাবয্� কেেযমনঃ আ�াহ
বেলন,

َّ
َ
َ ﴿ َﻣ
َ
ٰ َ ٰ�ِﻦَّ ا�َ َر
[17 :�﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل
ﻴْﺖَ وَﻟ
ﻴْﺖَ إِذْ رَﻣ
ﺎ رَﻣ

‘আর যখন তুিম মািটর মু ি� িনেক্ষ কেরিছেল, তখন তা
মূ লতঃ তুিম িনেক্ষপ  িন, বরং তা িনেক্ষপ কেরিছেল �য়ং
আ�াহ’ (আনফাল ১৭) । এখােন আ�াহ বলেলন েয , তার নবী

(সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) মািটর মুি� িনেক্ষপ কেরন ; বরং

89

. িশফাউল আলীল/২২৬; আল-�াযা ওয়াল �াদার/৩৪৯।

90

. িশফাউল আলীল/১৯৪।
65

�য়ং িতিনই িনেক্ষপ কেরিছেলন। অত, মানু েষর েকান
কমর্শি� েনই 91
90

জবাবঃ আয়াতিট বদর যু � স�েকর্ অবতীণর্ হয়। এ যুে
আ�াহ তাঁর েফেরশতাম�লী �ারা মুসিলমেদরেক সাহাযয্
কেরিছেলন। ফেল যু ে� কােফরেদরেক হতয্ার েক্ষে� মুসি
বািহনীর একক ভূ িমকা িছল না; বরং েফেরশতাম�লীর মাধয্েম
আ�াহ্ র সরাসির মদদ িছল 92
91

ি�তীয়তঃ এ যু ে� রাসূ ল (সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) এক
মুি� মািট কােফরেদর উে�েশয্ িনেক্ষপ কেরিছেলন। এ
একজন কােফরও িছল না, যার দু ’েচাখ, মুখ এবং নােকর িছে� ঐ
এক মুি� মািটর অংশ আঘাত কের িন। আর েস কারেণই তারা
যু ে�র ময়দান েছেড় পািলেয়িছল।

93
92

তাইেতা মহান আ�াহ

বেলেছন, ‘আ র যখন তুিম মািটর মু ি� িনেক্ষ কেরিছেল, তখন
তা মূ লতঃ তুিম িনেক্ষপ িন, বরং তা িনেক্ষপ কেরিছেল �য়ং
আ�াহ’। এখােন আ�াহ িনেক্ষপ ি�য়ািট রাসূ (সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম)-এর জনয্ সাবয্� করেলন। িক� িনিক্ষ� মািট স

েচােখ-মুেখ েপৗঁছােনার িবষয়িট িনেজর জনয্ সাবয্� করেল
91

. জােম‘ শুরূিহল আ�ীদািতত্  �হািবই, ২/১১০৭।

92

. তাফসীের ইবেন কাছীর, ৪/৩০।

93

. �াগু, ৪/৩০।
66

কারণ কােফরেদর দূ রে� অব�ান সে�ও �ভাবতঃ এক মুি� মািট
এতগুিল কােফেরর েচাে-মুেখ এবং নােকর িছে� েপৗঁছােনা েকান
মানু েষর পেক্ষ স�ব ন

94

93

৬. জাবিরইয়ারা বেল, আ�াহ তাঁর িচর�র জ্ঞান এবং ই�া
মাধয্েম বা�ার কমর্ সৃি� কেরেছন এবং বা�ার কমর্ িবদয্
থাকার সােথ আ�াহ্ র শি� জিড়ত। বা�ার েযেকােনা কমর
আ�াহ্ র তা�দীর অনুযায়ীই হয়। অতএ, বা�ার িনজ� েকান
ই�াশি� েনই; বরং তারা বাধয্গত জীব95
94

জবাবঃ বা�ার কেমর্র সােথ আ�াহ্ র িচর�র জ্ঞান 
ই�া জিড়ত থাকেলও তা তােদরেক তােদর কেমর্ বাধয্ কের না
কারণ আ�াহ তাঁর িচর�ন জ্ঞােনর মাধয্েম বা�ার কমর্ স�
জােনন এবং িতিন আেরা জােনন েয, ে��ায় েক েকান্ টা েবেছ
িনেব। আর এই িচর�র জ্ঞান অনুপােত িতিন তােদর কমর্ও িল
েরেখেছন। শায়খ ছােলহ আলু শ-শায়খ

96
95

বেলন, আ�াহ তাঁর

94

. মাজমূ ‘উ ফাতাওয়া ইবেন তায়িমইয়াহ, ৮/১৮; িশফাউল আলীল/১২৯।

95

. ইয়াহ্ ইয়া ইবেন হুসা, আর-র�ু আলাল মুজিবরািতল-�াদািরইয়াহ,
তাহ�ী�: মুহা�াদ আ�ারাহ, (কায়েরা: দারুশ শু, ি�তীয় �কাশ:
১৯৮৮ ইং), পৃ : ৩৪ এবং এর পরবতর্ী কেয়ক পৃ�।

96

. ছােলহ ইবেন আ�ু ল আযীয আলু শ-শায়খ ১৩৭৮ িহজরীেত িরয়ােদ
জ��হণ কেরন। এক স�া� িশিক্ষত পিরবাের িতিন েবেড় উেঠন। তাঁ
67

িচর�র জ্ঞােনর মাধয্েম জােনন, জাহা�ামবাসীরা ে��ায়
জাহা�ােম �েবেশর উপযু � আমল করেব। আর েস কারেণই
িতিন তােদরেক জাহা�ামবাসীেদর তািলকায় িলিপব� কেরেছন।

97
96

অথর্াৎ িতিন জােনন ে , ে��ায় েক সৎআমল করেব এবং েক
অসৎ আমল করেব। আর িতিন তাঁর এই িচর�ন জ্ঞান অনুযায়ী
এক দলেক জা�াতবাসী এবং আেরক দলেক জাহা�ামবাসীর

তািলকায় িলেখ েরেখেছন । িতিন িলেখ েরেখেছন বেলই েয তারা

করেত বাধয্ তা ন; বরং তারা ে��ায় করেব েজেনই িতিন িলেখ
েরেখেছন। উদাহরণ�রূপ বলা যা, আ�াহ দু ’জন বয্ি�র
তা�দীর েলখার আেগই জানেতন েয, উভয়েক একজন �ীনদার
দাদা শায়খ মুহা�াদ ইবেন ইবরাহীম সঊদী আরেবর এক সময়কার �য্া�
মুফতী িছেলন। িরয়ােযই তাঁর িশক্ষা জীবন শুরু হয়। ইমাম মুহা
িব�িবদয্ালেয়র‘উছূ লু�ীন’ অনু ষদ েথেক েলখাপড়া েশষ কেরন এবং ঐ
একই অনু ষেদ ১৪১৬ িহজরীেত িশক্ষক িহসােব েযাগদান কেরন১৪১৬
িহজরীেত ধমর্ িবষয়ক ম�ণালেয়র �িতম�ী এবং১৪২০ িহজরীেত ম�ী
িহসােব িনযু � হন; অধয্াবিধ িতিন এই মহান দািয়� িন�ার সােথ পালন
কের যাে�ন। ‘আত-তাকমীলু িলমা ফা-তা তাখরীজুহু িমন ইরওয়াইল
গালীল’, ‘মাওসূ ‘আতুল কুতুিবস িস�াহ’, ‘আত-তামহীদ ফী শারিহ
িকতািবত-তাওহীদ’ তাঁর উে�খেযাগয্ �� (জােম‘ শুরূিহল আ�ীদািতত

�হািবইয়াহ-এর ভূ িমকা, ১/২০-২২) ।

97

. জােম‘ শুরূিহল আ�ীদািতত্  �হািবইয়২/৫২৭।
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আেলম সৎআমল করার এবং অসৎ কাজ েথেক েবঁেচ থাকার
নছীহত করেবন। িক� তােদর একজন ে��ায় উ� আেলেমর
আ�ােন সাড়া িদেয় সৎকাজ করেব। পক্ষা�ের অপরজ
কি�নকােলও তার ডােক সােড় িদেব না; বরং ে��ায় পাপ কােজ 
েস ডুেবই থাকেব। আর েসকারেণই িতিন �থম জেনর জনয্
জা�াত এবং অপর জেনর জনয্ জাহা�াম িলেখ েরেখেছন। ফেল
তােদর কমর্ আ�াহ্ র িচর�ন জ্ঞান এবং তা�দীেরর সােথ 
িমেল েগেছ।

98

97

তাহেল এখােন বা�ার ই�াশি� না থাকার িক রইল?
অনু রূপভােব বা�ার কেমর্র সােথ আ�াহ্ র শি� িবদয্
থাকেলও তা �মাণ কের না েয, বা�ার কমর্ তােদর িনজ�
কমর্শি�র মাধয্েম সংঘিটত হয় না এবং তারা িনেজরাই িনেজেদ
কেমর্র বা�বায়নকারী নয়

99
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একদা এক �াদারী এবং এক জাবরীর মেধয্ ভীষণ ঝগড়া
হয়। �াদারী বেল, বা�ার কেমর্র সােথ আ�াহ্ র ই�ার েকা
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. নাবীল হামদী, হািলল ইনসান মুসাইয়য্ার আও মুখাইয়য্? (ি�তীয় �কাশ:
১৯৯১ইং), পৃ : ৪৩-৪৪, ৪৭, ১০১; কাশফুল গায়ূ ম আিনল �াযা ওয়াল
�াদার/৩২।

99

. ড. ফুয়াদ আ�লী, আল-ইনসান: হাল হুয়া মুসাইয়য্ার আম মুখাইয়য?,
(কায়েরা: মাকতাবাতুল খানজী, �থম �কাশ: ১৯৮০ইং), পৃ :১৪।
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সংি��তা েনই। পক্ষা�ের জাবরী এর িবপরীত মত �কাশ কে
এবং বেল, বা�া তার কেমর্ বাধ, তার িনজ� েকান ই�াশি�
েনই। এরপর তারা একজন েযাগয্ সু�ী আেলেমর কােছ িবচার
িনেয় আেস।
সু �ী বলেলন, েতামরা যার েয ব�বয্ েপশ কর। আিম
সূ �ভােব েতামােদর মেধয্ ফায়ছালা কের িদব। েতামােদর যার
সােথ যতটুকু বািতল রেয়েছ, তা পিরতয্াগ করব এবং যতটুকু হ�
রেয়েছ, তা সাবয্� করব
�াদারী বলল, আিম বলেত চাই, মহান আ�াহ িনতা�ই
নয্ায়পরায়, িতিন কােরা �িত যু লম কেরন না। সু তরাং এর
আেলােক আিম বা�া কতৃর্ক ঘিটত পাপকাজ আ�াহ েথেক মু�
রাখেত চাই। আিম বলেত চাই, এেত আ�াহ্ র েকান ই�া েনই।
বরং বা�াই �ত�ভােব তা কের।
েযসব আয়াত এবং হাদীছ �মাণ কের েয, আ�াহ তাঁর
বা�ার �িত িতল পিরমাণও যু লম কেরন না, েসগুিল আমার
মেতর পেক্ষর দলীল। উে�খয্, বা�ার কেমর্র সােথ আ�াহ্ 
ই�ার সংি��তা থাকা অব�ায় যিদ আ�াহ তােক শাি� েদন,
তাহেল তােত দু ই িদক িদেয় যু লম �মািণত হয়:
১. বা�ার কমর্ আ�াহ্ র ই�ার িদেক স�ি�ত করেল তাে
যু লম সাবয্� হয়
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২. আ�াহ েযটা েচেয়েছন এবং সৃি� কেরেছন, তার কারেণ 
িকভােব িতিন বা�ােক শাি� িদেত পােরন?!
এরপর যিদ আিম বিল, বা�ার কমর্ আ�াহ্ র ই�ার অধী,
তাহেল আেদশ-িনেষধ, শরী‘আত িনরথর্ক হেয় যায়। সুতরাং এমন
একিট ধৃ�তা েথেক বাঁচার একমা� উপায় হে� আমার মেতর
পক্ষ অবল�ন  এবং এিটই হে� নয্ায় স�ত 
জাবরী বলল, আিম বলেত চাই, আ�াহ সবিকছু র উপর
ক্ষমতাবান এবং িতিন সবিকছুর ��া। িতিন যা চ, তা হয়। আর
যা িতিন চান না, তা হয় না। আর েযেহতু সবিকছু আ�াহ সৃি�
কেরেছন, েসেহতু বা�ার কমর্ও তাঁর সৃি�র মেধয্ পিরগিণত হে
আমরা যিদ বিল, বা�ার কমর্ আ�াহ সৃি� কেরন িন বা
তােত আ�াহ্ র ই�া েন, তেব এর অথর্ হ, আ�াহ সবিকছু র
উপর ক্ষমতাবান নন এবং নন িতিন সবিকছুর ��া
এর অথর্ হে, বা�া বাধয্গত জী, তার িনজ� ই�াশি�

বলেত িকছু েনই । েকননা বা�াই যিদ �কৃতপেক্ষ তার কেমর
ই�া করত এবং বা�বায়ন করত, তাহেল তা আ�াহ্ র ই�া এবং
সৃি� বিহভূ র্ত গণয্ হ
েযসব আয়াত এবং হাদীছ আ�াহ্ র ই�, সৃি� এবং শি�
�মাণ কের, তার সবগুিলই আমার পেক্ষর দল
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এবার িবচারক সু �ী বলেলন,

েতামােদর দু ’জনই তার

মতামত বয্� কেরছ এবং মতামেতর পেক্ষ দলীল েপশ কের
িক� সমসয্া হ, েতামােদর েকউ সবর্মুখী দলীেলর �িত লক্
করিন; বরং একিদক �হণ কেরছ এবং অপরিদক বজর্ন কেরছ।
মেন েরখ, এমন টয্ারা দৃি�ভি�র কারেণই �চুর ভু-�াি� হেয়
থােক। এখন আিম েতামােদর মেধয্ ফায়ছালা কের িদি:
েহ �াদারী! েতামার িকছু ভাল িদক রেয়েছ। কারণ তুিম
বেলছ, বা�ার ভাল-ম� কমর্ েস িনেজই কের থাে

। েতামার

দলীলও িঠক আেছ। কারণ তুিম বেলছ, েসগুিল আ�াহ বা�ার
িদেক স�ি�ত কেরেছ। েতামার আেরকিট ভাল িদক হে�: তুিম
বেলছ, জাবিরইয়াহ মতবাদ িঠক হেল শরী

‘আত অনথর্ক হেয়

েযত।
তেব েতামার মারা�ক ভুেলর িদকিট হল এই েয, তুিম
বেলছ, বা�ার কেমর্র সােথ আ�াহ্ র ই�ার েকান সংি��তা েনই
এর মাধয্েম তুিম বা�ার কেমর্র সােথ আ�াহ্ র ই�ার সংি��
�মাণকারী সকল দলীল অ�ীকার কেরছ। মেন েরখ, �কৃত মুিমন
েস-ই, েয িব�াস কের আ�াহই সবিকছু সৃি� কেরেছন; িক� তা
সে�ও বা�ার কমর্ েস িনেজই বা�বায়ন কের
েহ জাবরী! েতামার ভাল িদক হে�, তুিম বেলছ, আ�াহই
সবিকছু র ��া এবং িতিনই সবিকছু র �িত ক্ষমতাবান। তুি
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আেরা বেলছ, আ�াহ যা চান, তা হয় । আর যা িতিন চান না , তা
হয় না। েতামার েপশকৃত দলীলও সিঠক।
িক� েতামার ম� বড় ভুল হে�, তুিম মেন কেরছ, সবিকছু
আ�াহ সৃি� কেরেছন একথার অথর্ হ, বা�া তার কাজ-কেমর্
বাধয, েসগুিল তার ই�ায় বা�বািয়ত হয় না
এরপর সু �ী আেলম বলেলন, েতামরা দু ’জনই একটু কের
হ� বলেলও তার সােথ বািতেলর সংিম�ণ ঘিটেয়ছ। এখন এেসা,
আমরা দলীেলর আেলােক েতামােদর ভাল-ম� উভয় িদক আবার
একটু িবে�ষণ কের েদিখ:
মহান আ�াহ বেলন,
َ ْ ّ
َ
َ ﻘِﻴﻢَ وﻣَﺎ �َﺸَﺎءُونَ إِﻻَّ أَن �َﺸ
َ
َ ََﻦ ﺷَﺎء ﻣِﻨ�ُﻢْ أَن �َﺴْﺘ
﴾ �ﺎءَ ا�َُّ رَبُ اﻟ َﻌﺎل ِﻤ
﴿
[29-28 :]ﺳﻮرة ﺘﻟﻜﻮ�ﺮ
‘(কুরআন ঐবয্ি�র জনয্ উপে)
েসাজা চলেত চায়।

েতামােদর মেধয্ েয

আর েতামরা আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর

ই�ার বাইের অনয্ িকছুই ই�া করেত পার ন

(তাকভীর ২৮-

২৯)। উ� আয়াত�য় েতামােদর উভেয়র মেধয্ যথাথর্ ফায়ছাল
কের িদেয়েছ। েকননা আয়াত দু ’িট �মাণ কেরেছ েয, বা�ার
ই�াশি� রেয়েছ এবং এর মাধয্েমই েস হয় সরল পথ েবেছ

েনয়, না হয় ব�পথ। আয়াত�য় এটাও �মাণ কেরেছ েয, বা�ার
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এই ই�াশি� আ�াহ্ র ই�ার বাইের ন, বরং তাঁর ই�ার
অধীেন।
কুরআন-হাদীেছর ব�বয্ েযমন একথা �মাণ কে, েতমিন
সু �ু িবেবক এবং বা�বতাও একথার পেক্ষ সাক্ষয্ �দা

।

েকননা আ�াহ েযমন বা�ােক সৃি� কেরেছন , েতমিন তার ই�া
ও কমর্শি� এবং নানা ৈবিশে�য্র ��াও িতিন। িবেবকবান সবা
একথা �ীকার করেব। েতামরা দু ’জন িক একথা �ীকার কর না?!
তারা দু ’জনই বলল, হয্াঁ
সু �ী বলেলন, আ�াহ বা�ােক েযসব ৈবিশ�য্ িদেয় সৃি�
কেরেছন, ত�েধয্ বা�ার ই�াশি� এবং কমর্শি� অনয্তম। 
এতদু ভেয়র মাধয্েমই েস ভা-ম� সবিকছু কের থােক। অতএব
বা�ার ই�াশি� এবং কমর্শি�র ��াই তার কেমর্রও �

।

অতএব সবিকছু ই আ�াহ্ র সাধারণ সৃি�র মেধয্ গণ
যিদ েতামরা এই সিঠক এবং বা�ব কথার সােথ একমত
হও, তেব আমােদর মেধয্ আর �� থােক না। এক্ষেণ েতাম
উভেয় পর�েরর বািতল িদকিট পিরতয্াগ কর এবং এেক
অপেরর ভাল িদকিট �হণ কর।
‘বা�া বাধয্গত জী’ এই �া� মতবাদ েথেক জাবরী িফের
আসু ক এবং ‘বা�া িনজ ই�া �েয়ােগ তার কমর্ স�াদন কে’
এই সিঠক মতবাদ েস �হণ করুক। পক্ষা�‘বা�ার কমর্
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আ�াহ্ র ই�া ও সৃি�র অ�ভুর্� ’ এই �া� মতবাদ েথেক
�াদারী িফের আসু ক এবং ‘সবিকছু ই আ�াহ্ র সৃি�র অ�ভুর’
এই সিঠক মতবাদ েস �হণ করুক। সিঠক পথ �দশর্েনর জনয
আমরা আ�াহ্ র �শংসা করিছ 100
99

100

. আ�ামা আ�ু র রহমান ইবেন নােছর সাদী, আদ-দু ররাতুল বািহইয়াহ
শারহুল �াছীদািতত তািয়ইয়াহ ফী হাি�ল মুশিকলািতল �াদািরইয়া/৮৯৯১, (িরয়ায: আযওয়াউস সালাফ, �থম �কাশ: ১৯৯৮ ইং)। 
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তা�দীর স�েকর্ আহলুস্  সু�াহ ওয়াল জা‘আেতর
আ�ীদাঃ
ইবনু তায়িমইয়াহ (রেহমাহু�া) বেলন, পিব� কুরআন, ছহীহ
হাদীছ এবং ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহু‘আনহু)-এর মূ লনীিতই
হল আহলু স্ সু �াহ ওয়াল জামা‘আেতর মূ লনীিত। তারা িব�াস
কের, আ�াহ সবিকছু র ��া, �িতপালক এবং মািলক। আ�াহ্ র
রােজয্ িবদয্মান সবিকছুই এর অ�ভু; এমনিক মানু েষর কেমর্র
��াও �য়ং আ�াহ।
তারা িব�াস কের, আ�াহ যা চান, তা হয় এবং যা িতিন
চান না, তা হয় না। আ�াহ্ র রােজয্র েকান িকছুই তাঁর ই�
এবং শি� ছাড়া ঘেট না। িতিন েচেয়েছন অথচ ঘেট

িন এমনিট

হেত পাের না। িতিন সবিকছু র উপর ক্ষমতাবা
তােদর িব�াস মেত, যা িকছু হেয়েছ এবং হেব, সবই
আ�াহ জােনন। আর যা হয়

িন, তা যিদ হত, তাহেল িকভােব

হত, তাও িতিন জােনন। িতিন তার সৃি�েক সৃি� করার আেগই
তােদর তা�দীর িনধর্ারণ কের েরেখেছন 101
100

101

. মাজমূ ‘উ ফাতাওয়া ইবেন তায়িমইয়াহ, ৮/৪৪৯-৪৫০।
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আহলু স্  স ু�াহ ওয়াল জাম‘আত িব�াস কের, আ�াহ
সবিকছু ই জােনন। সবিকছু ই িতিন লাউেহ মাহফূেয িলেখ
েরেখেছন। সবিকছু েত তাঁর পূ ণর্ ই�া িবদয্মান এবং এই িচর�
জ্ঞ, িলখন ও ই�া অনু যায়ীই িতিন সবিকছু সৃি� কেরন। 
অতএব, তাঁেদর আ�ীদা মেত, িবদয্মান �েতয্কিট বয্ি� 
ব�েত িনে�া� চারিট িবষেয়র সম�য় ঘেটেছঃ
১- আ�াহ তাঁর িচর�ন জ্ঞােনর মাধয্েম েসগুিল স�
সময্ক অবগত
২- আসমান-যমীন সৃি�র প�াশ হাযার বছর পূ েবর্ িতিন
েসগুিলেক লাউেহ মাহফূেয িলিপব� কের েরেখেছন
৩- আ�াহ েচেয়েছন েয, েসগুিল েহাক
৪- আ�াহ্ র শি, ই�া এবং সৃ ি�র মাধয্েমই েসগুি
হেয়েছ।
বা�াকতৃর্ক যা িকছু ঘে, তার েকানটাই আ�াহ্ র ই�ার
বাইের ঘেট না। তেব একথার �ারা তারা এটা বুঝােত চান না েয,
মানু ষ ই�াশি�হীন জড় পদাথর্। বরং েস তার িনজ� ই�াশি�
িদেয়ই �াধীনভােব কাজ কের যায়। তেব তার ই�া আ�াহ্ র

ই�ার অধীেন । এক গােয়বী পিরি�িতর সামেন বা�ার অব�ান,
েস জােন না আ�াহ তার জনয্ িক িনধর্ারণ কের েরেখেছন। ে
বয্থর্ হেব নািক সফল হেব। েকান িকছুর েচ�া সে�ও েস ত
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পােব িক পােব না। েকননা মানু েষর �েচ�া এবং �েচ�ার ফল
েদওয়া না েদওয়া উভয়ই আ�াহ িনধর্ারণ কের েরেখেছন। ভােগয্
িলখন জােন না বেলই একজন মুিমন িনরলস ইবাদত-বে�গী
কের যায়।
েসজনয্ আপিন মুিমন বা�ােক েদখেবন ে, েস তার আশা
পূ রেণর জনয্ দৃঢ় �তয্য় িনেয় �েচ�া চািলেয় যাে�। তার আশ
পূ রণ হেল েস আ�াহ্ র �শংসা কে, আর না হেল ৈধযর্য্ধার
কের এবং আ�াহ �দ� �িতদােনর �তয্াশী হয়। সােথ সােথ েস
দৃঢ় িব�াস কের, ‘তা�দীের যিদ েলখা থােক, েস সিঠক
করেব, তাহেল তা কখনই ভুল হেত পাের না

িকছু

। পক্ষা�ে

তা�দীের যিদ েলখা থােক , েস ভুল করেব, তাহেল তা কখনই
সিঠক হেত পাের না’।
অনু রূপভােব েস মেন কের না ে, তােক েকান কােজ বাধয্
َ َ
করা হেয়েছ; বরং েস বারংবার বলেত থােক, (  َو َﻣﺎ،َﺎ ﺷَﺎءَ اﷲُ ﺎﻛن
َ ْ َ َ
ُ
‘ )ل ْﻢ �َﺸﺄ ل ْﻢ ﻳَ� ْﻦআ�াহ যা েচেয়েছন, তা হেয়েছ; িতিন যা চানিন,
তা হয়িন’। েস আেরা বেল, َ‘ )قَدَرُ اللهُِ وَمَا شَاءَ فَعَ (لএিটই হে�
আ�াহ্ র তা�দীর এবং িতিন যা েচেয়েছ, তা-ই হেয়েছ’।
আহলু স্  স ু�াহ ওয়াল জাম‘আেতর িব�াস মেত, মানু েষর
কমর্েক তােদর িনেজেদর িদেক স�ি�ত করেত হেব। তেব তার
মােন এই নয় েয, তারা িনেজরাই ঐসব কমর্ সৃি� কেরেছ। বরং
78

আ�াহই েসগুিলর একক ��া। মানুষ েসগুিলর সংঘটক ব
বা�বায়নকারী মা�। েমা�াকথাঃ  মানু েষর কেমর্র �কৃত সৃি�কতর্
িহসােব েসগুিল আ�াহ্ র িদেক স�ি�ত করা হয়। আর মানু
েসগুিলর বা�বায়নকারী িহসােব েসগুিল মানুেষর িদেক স�ি�
করা হয়। আ�াহ মানু ষেক েসগুিল করার �াধীন ই�াশি� এবং
ৈদিহক শি� �দান কেরেছন। েসজনয্ই মানুেষর কৃতকমর্ তােদ
িদেকই স�ি�ত করা হয় এবং ভাল কাজ করেল তারা �শংিসত
হয় আর ম� কাজ করেল হয় িনি�ত।
আহলু স্  স ু�াহ ওয়াল জাম‘আেতর এই মধয্মপ�ী আ�ীদা
কুরআন এবং ছহীহ সু �াহ্ র িনযর্াস। তারা �াদািরইজাবিরইয়ােদর মত শুধুমা� এক পেক্ষর দলীল �হণ 

িন;

বরং তা�দীর সং�া� সবগুিল দলীেলর শ� িভি�র উপর তােদর
আ�ীদা সু �িতি�ত। অতএব, যা আ�াহ্ র কামািলয়াত বা
পিরপূ ণর্তার সােথ খাপ খা, তা তাঁর িদেক স�ি�ত করেত হেব। 
পক্ষা�ের যা বা�ার অব�ার সােথ খাপ খ, তা তার িদেক
স�ি�ত করেত হেব। মহান আ�াহ বেলন,
َ
ّ
َ ﻘِﻴﻢَ وﻣَﺎ �َﺸَﺎءُونَ إِﻻَّ أَن �َﺸ
َ ﺎءَ ا�َُّ رَبُ اﻟْ َﻌﺎلَﻤ
َ ََﻦ ﺷَﺎء ﻣِﻨ�ُﻢْ أَن �َﺴْﺘ
﴾ �
﴿
ِ
[29-28 :]ﺳﻮرة ﺘﻟﻜﻮ�ﺮ
‘(কুরআন ঐবয্ি�র জনয্ উপে)
েসাজা চলেত চায়।

েতামােদর মেধয্ েয

েতামরা আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর
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ই�ার

বাইের অনয্ িকছুই ই�া করেত পার ন

(তাকভীর ২৮-২৯) ।

উ� আয়ােত কারীমা �� �মাণ কের েয , বা�ার িনজ� �াধীন
ই�াশি� রেয়েছ, যা তার সােথ খাপ খায়। তেব আ�াহ্ র শি�
হে� পিরপূ ণর্। আয়াতিট আেরা �মাণ কে, বা�ার ই�াশি�
আ�াহ্ র ই�ার অধীেন। েকননা িতিন সবিকছুর ��া
অনু রূপভােব রাসূলগণ(আলাইিহমুস সালাম)েক ে�রণ,
আসমানী িকতাবসমূ হ অবতীণর, শরঈ হ� বা দ�িবিধর �ণয়ন
�মাণ কের েয, বা�ার িনজ� ই�াশি� রেয়েছ। কারণ েস যিদ
ই�াশি�হীন জড়পদােথর্র মত হ, তেব এসব েকান িকছু রই
�েয়াজন পড়ত না।

102

101 F

আহলু স্  স ু�াহ ওয়াল জাম‘আেতর িনকট
আ�াহ্ র‘ইরাদাহ’ ( )إرادةবা ‘ই�া’-এর পিরচয়ঃ
পিব� কুরআন এবং ছহীহ হাদীেছর ব�বয্ অনুযায়ী বলা
যায়, আ�াহ্ র ই�া দুই ধরেন: (১) ‘ইরাদাহ কাউিনইয়াহ’ ( إرادة
 )ﻛﻮﻧﻴﺔবা ‘সৃি� স�িকর্ত ই�’। (২) ‘ইরাদাহ শারঈয়াহ’ ( إرادة
 )ﺷﻋﻴﺔবা ‘শরঈ ই�া’। 103
102F

102
103

. আল-ই‘িত�াদু ল ওয়ািজব নাহ্ ওয়াল �াদা/১৬-১৯। 

. স�ািনত পাঠক! ‘ইরাদাহ কাউিনইয়াহ’-এর �িতশ� হে� ‘আলُ ْ َْ
মাশীআহ’ (  )ال َﻤ ِﺸيﺌَﺔবা ই�া। আর ‘ইরাদাহ শারঈয়াহ’-এর �িতশ�
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(১) ‘ইরাদাহ কাউিনইয়াহ’ (  )إرادة ﻛﻮﻧﻴﺔবা সৃ ি� স�িকর্ত
ই�াঃ এই �কােরর ই�া আ�াহ্ র রােজয্র সবিকছুেক শািম
কের। আ�াহ যা িকছু করেত চান, সবিকছু র সােথ এই �কার
ই�ার স�কর্ রেয়ে। 104 মহান আ�াহ বেলন,
103F

ُ َﻌَ ٌﺎل ل ّ َﻤﺎ ﻳُﺮ
ّ ﴿
[16 :�ﺪ﴾ ]ﺳﻮرة ﻟﺮﺒوج
ِ ِ
‘িতিন যা চান , তাই কেরন’ (বুরূজ১৬) । এই �কার ই�া

আ�াহ্ র আেদ , ভালবাসা বা স�ি�েক অপিরহাযর্ গণয্ কের না
েসজনয্ এই �কার ই�ার মাধয্েম এমন িকছু ঘটেত পা, যা
আ�াহ ভালবােসন বা যার �িত িতিন স�� হন। আবার এমন
িকছু ও ঘটেত পাের, যা িতিন ভালবােসন না এবং যােত িতিন
স��ও হন না। েযমনঃ আ�াহ ইবলীসেক সৃি� কেরেছন; িক�
তােক িতিন ভালবােসন না। অপরপেক্ষ িতিন মুিমনেক সৃি
কেরেছন এবং িতিন তােক ভালবােসন। অনু রূপভােব কখনও
ُ
َ ّ
হে� ‘আল-মুহা�াতু ওয়ার-েরযা’ ( َالﺮِﺿﺎ
 )َلْﻤَﺤَﺒَّﺔবা ভালবাসা এবং
স�ি�। এতটুকু মেন রাখেলই তা�দীেরর েবশ কেয়কিট িদক উপলি�
করা সহজ হেয় যােব ইনশাআ�াহ। তেব পিরভাষা দু ’িটেক আমরা
আমােদর এ �বে� আরবী ভাষােতই ‘ইরাদাহ কাউিনইয়াহ’ এবং ‘ইরাদাহ
শারঈয়াহ’ বয্বহার করব
104

. ইবেন তায়িমইয়াহ, িমনহাজুস-সু �াহ, তাহ�ী�: ড. মুহা�াদ রশাদ সােলম,
(মুওয়াস্ সাসাতু �ুর�ুব, �থম �কাশ: ১৯৮৬ ইং), ৩/১৫৬ ও ১৮০।
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আ�াহ এমন িকছু সৃি� কেরন, যার িনেদর্শ িতিন েদন না। েযমনঃ
পাপীর পাপাচার। আবার কখনও িতিন এমন িকছু সৃি� কেরন,
যার িনেদর্শ িতিন েদন। েযমনঃ মুিমেনর আনুগতয্। এমিনভাে
কখনও আ�াহ এমন িকছু র িনেদর্শ েদ, যা িতিন সৃি�ই করেত
চান িন। েযমনঃ আ�াহ যােক েকান িবষেয় আনু গেতয্র তাওফী�
েদন িন, তার সােথ স�ৃ� আনু গতয্। আবার কখনও িতিন এমন

িকছু র িনেদর্শ েদ, যা সৃি� কের থােকন । েযমনঃ আ�াহ কতৃর্ক
আনু গেতয্র তাওফী��া� বয্ি�র আনুগ। 105
104F

ইরাদাহ কাউিনইয়াহেক বাংলা ভাষায় ‘ই�া’ অেথর্ বয্বহা
করা যায়। েযমনঃ আ�াহ বেলন,
َ ُ ُ ُّ
َ ﴿ ﻳ َﻨﻔَﻌُ�ُﻢْ ﻧُﺼْﻲﺤِ  إنْ أَرَدتُّ أَنْ أَﻧﺼ
�ﺪ أن
َﺢ ﻟَ�ُﻢْ إِن ﺎﻛَنَ ا�َ ﻳ ِﺮ
ِ
ُْ
ُ
[34 :�ﻐ ِﻮ َ�� ْﻢ﴾ ]ﺳﻮرة ﻫﻮد

‘আর আিম েতামােদর নছীহত করেত চাইেলও তা েতামােদর

জনয্ ফল�সূ হেব ন , যিদ আ�াহ েতামােদরেক েগামরাহ করেত
চান’ (হূ দ ৩৪) । 106 এখােন ‘ই�া’-েক ভালবাসা বা স�ি� অেথর্
105 F

েনওয়া যােব না।
105

. িমনহাজুস-সু �াহ ৩/১৫৬, ১৮০; িশফাউল আলীল/৫৪৯-৫৫১; আলমুখতাছার ফী আ�ীদািত আহিলস্ সু�ািত িফল �াদা/৫৫-৫৬ ।

106

.

মুহা�াদ ইবেন ছােলহ আল-উছায়মীন, শারহুল আ�ীদািতওয়ােসি�ইয়াহ, (দারু ইবিনল জাওয, ৪থর্ �কা: ১৪২৪ িহ:), ২/২০৬।
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(২) ‘ইরাদাহ শারঈয়াহ’ (

 )رادة ﺮﺷﻋﻴﺔবা শরঈ ই�াঃ

আ�াহ েয িবষয়িট তাঁর বা�া কতৃর্ক বা�বািয়ত হওয়ােক কামনা
কেরন এবং ভালবােসন, এমন িবষেয়র সােথ স�িকর্ত ই�ােক
শরঈ ই�া বেল। এই �কার ই�া আ�াহ্ র ভালবাসা এবং
স�ি�র সােথ িনিদর্� হেয় থােক। অথর্াৎ িতিন তাঁর উি�
িবষয়িটেক ভালবােসন, ইহার �িত স�� থােকন, ইহার
বা�বায়নকারীর �িত খুশী হন এবং তােক উ�ম �িতদান দান
কেরন। তেব তাঁর পছ�নীয় িবষেয়র সংঘটন অপিরহাযর্ কের না।
অবশয্ আ�াহ্ র পছ�নীয় িবষয়িট ইরাদাহ কাউিনইয়ার সাে
স�িকর্ত হেল তখন েসিটর সংঘটন অপিরহাযর্ ক। 107
106F

ইরাদাহ শারঈয়াহেক বাংলায় আ�াহ্ র ‘স�ি� ও ভালবাসা ’
অেথর্ বয্বহৃত। েযমনঃ আ�াহ বেলন,
ُ َ َ َُ َ ُ ُ ُّ
[27 :ﻮب َﻋﻠﻴْ� ْﻢ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء
﴿َا�َ ﻳ ِﺮ�ﺪ أن �ﺘ
‘আ�াহ েতামােদর তওবা কবূ ল করেত চান’ (িনসা ২৭)। 108
107F

এখােন ইরাদাহ শ�িট ভােলাবাসা বা স�ি� অেথর্ বয্বহৃত হেয়
ইরাদাহ কাউিনইয়াহ এবং ইরাদাহ শারঈয়াহ-এর মেধয্
পার�িরক সি�লন এবং িবি��তার চারিট অব�া। যথাঃ
107

.

িমনহাজুস-সু �াহ, ৩/১৫৬; মাজমূ

‘উ ফাতাওয়া ইবেন তায়িমইয়াহ,

৮/১৮৮।
108

. শারহুল আ�ীদািতল ওয়ােসি�ইয়া, ২/২০৬।
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�থম অব�াঃ িকছু িকছু িবষেয়র সােথ উভয় �কার ইরাদাহ
িবদয্মান থােক। আর মুিমন কতর্ক সংঘিটত যাবতীয় সৎকমর্ 
�কােরর অ�ভুর্�। েযমনঃ আবু বকর (রািদয়া�াহু ‘আনহ) এবং
সকল মুিমেনর ঈমান ও সৎকমর্। উদাহরণ �রূপ আেরা বল
েযেত পাের, েকান েনককার বা�া ছালাত আদায় করেল তার
ছালােত উভয় �কার ইরাদাহ্ র সম�য় ঘেট। কারণ ছালাত
আ�াহ্ র ি�, িতিন তা কােয়ম করার িনেদর্শ িদেয়েছন এবং এর
�িত িতিন স�� হন। এই দৃি�েকাণ েথেক এিট ইরাদাহ
শারইয়াহ। আর েযেহতু ঐ মুিমন বয্ি� ছালাত আদায় কের
েফেলেছ, েসেহতু তা ইরাদাহ কাউিনইয়াহ। কারণ আ�াহ্ র
ইরাদাহ কাউিনইয়াহ না থাকেল তা কখনই ঘটত না।
অনু রূপভােব একজন মুিমেনর ঈমােন দুই �কার ইরাদাহ্ 
সম�য় ঘেট। েকননা মহান আ�াহ সৃি�গতভােব েযমিন েচেয়েছন
েয, েস অনু গত মুিমন হেব, েতমিন ধমর্ীয়ভােবও তার পক্ষ েথ
িতিন ঈমান কামনা কেরেছন।
ি�তীয় অব�াঃ িকছু িকছু িবষেয়র সােথ শুধুমা� ইরাদাহ
শারঈয়াহ িবদয্মান থােক। আ�াহ েযসব সৎকেমর্র আেদ
কেরেছন; িক� কােফর এবং পাপী-তাপীরা আ�াহ্ র িনেদর্শ লংঘ
কের েসগুিল বা�বায়ন কের ি- এই ধরেনর সৎকমর্ এই
�কােরর অ�ভুর্�। েযমনঃ আবু জাহ্ লসহ সকল কােফেরর ঈমা
84

এবং সৎকমর্। অনুরূপভােব েকান কােফেরর ঈমােন এবং পাপী
আনু গেতয্ শু ধুমা� ইরাদাহ শারঈয়াহ পাওয়া যায়। েকননা এ
ঈমান এবং আনু গতয্ আ�াহ্ র পছ�। আর পছ� বেলই তাে
ইরাদাহ শারঈয়াহ আেছ। িক� আ�াহ্ র িনেদর্শ সে�ও েস েযেহত
ঈমান না এেন কােফর অব�ায় মৃতুয্বরণ কেরে, েসেহতু তােত
(অথর্াৎ তার ঈমান আনয়ে) ইরাদাহ কাউিনইয়াহ েনই। কারণ 
ইরাদাহ কাউিনইয়াহ থাকেল েস কােফর অব�ায় মরত না; বরং
অবশয্ই ঈমান আনত।
তৃতীয় অব�াঃ েকান েকান িবষেয়র সােথ শুধুমা� ইরাদাহ
কাউিনইয়াহ িবদয্মান থােক। আ�াহ সৃি� কেরেছ; িক� আেদশ
কেরন িন- এমন সকল পাপ কাজ এই ে�ণীর অ�ভুর্�। েযমনঃ
মানু ষ কতৃর্ক ঘেট যাওয়া সকল পাপকমর্। কারণ আ�া
সৃি�গতভােব না চাইেল েসগুিল ঘটত না। অনুরূপভােব েকা
কােফেরর কুফরীেত শুধুমা� ইরাদাহ কাউিনইয়াহ মওজূদ থাে,
ইরাদাহ শারঈয়াহ নয়। েকননা েযেহতু তার পক্ষ েথেক কুফর
ঘেট েগেছ, েসেহতু তা ইরাদাহ কাউিনইয়াহ। কারণ ইরাদাহ
কাউিনইয়াহ না থাকেল তা কখনই ঘটত না। আর েযেহতু আ�াহ
কুফরীেক পছ� কেরন না, েসেহতু তা ইরাদাহ শারঈয়াহ নয়। 
মহান আ�াহ বেলন,

ْ ُ ْ
ٰ َ ﴿َﻻ َ ﻳَﺮْﻰ
[7 :ﺿ ِﻟ ِﻌﺒَﺎ ِدهِ اﻟ�ﻔ َﺮ﴾ ]ﺳﻮرة الﺰمﺮ
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‘িতিন তাঁর বা�ােদর কােফর হেয় যাওয়া পছ� কেরন না ’

(যু মার ৭)।

চতুথর্ অব�াঃিকছু িকছু িবষেয়র সােথ দু ই �কার ইরাদাহ্ র
েকানিটরই স�কর্ থােক না। েযমনঃ ঈমান অব�ায় মৃতুয্বরণকার
েকান মুিমন বয্ি� কুফরীেত েকান �কার ইরাদাহ্ র অি�� থােক
না। েকননা আ�াহ কুফরী পছ� কেরন না। আর েসজনয্ই তােত
ইরাদাহ শারঈয়াহ েনই। পক্ষা�ের েযেহতু তা উ� মুিমন কতৃর
সংঘিটত হয় িন, েসেহতু তােত ইরাদাহ কাউিনইয়াহও েনই। 
কারণ তােত ইরাদাহ কাউিনইয়াহ থাকেল েস মুিমন হেয় মৃতুয্বরণ
করত না; বরং কুফরী কমর্ িনেয়ই দুিনয়া ছাড়ত 109
108

ইরাদাহ কাউিনইয়াহ এবং ইরাদাহ শারঈয়াহ-এর মেধয্
পাথর্কয
১. ইরাদাহ কাউিনইয়াহেক আ�াহ ভালবাসেতও পােরন,
নাও পােরন। িক� ইরাদাহ শারঈয়াহেক িতিন অবশয্ই
ভালবােসন। েসজনয্ আ�াহ পাপ সৃি� কেরেছন িঠকই িক� িতিন
পাপেক ভালবােসন না।
109

. মাজমূ ‘উ ফাতাওয়া ইবেন তায়িমইয়াহ, ৮/১৮৯; তাযিকরাতুল মু’তাসী
শারহু আ�ীদািতল হােফয আি�ল গাণী আ-মা�েদসী/১৫৩; আল-ঈমানু
িবল-�াযা ওয়াল-�াদার/৯৯।
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২. ইরাদাহ কাউিনইয়াহর মাধয্েম কখনও অনয্ িকছুে
উে�শয্ করা হয়। েযমনঃ আ�াহ কতৃর্ক ইবলীস এবং সম
পাপকেমর্র সৃি�। �� হ, তাহেল এগুিল সৃি�র েপছেন রহসয
িক? জবাব হল, এগুিল থাকার কারেণ বা�া সবসময় সৎকেমর্
জনয্ মরণপণ েচ�া করে, েস আ�াহ্ র িনকট তওবা করেব এবং
ক্ষমা �াথর্না কর
পক্ষা�ের ইরাদাহ শারঈয়াহর মাধয্েম অনয্ িকছুেক উে
করা হয় না; বরং সরাসির এই ই�াই উে�শয্ হয়। েযমনঃ
আ�াহ সরাসির আনু গতয্েক ভালবােসন এবং এর �িত স��
হন।
৩. ইরাদাহ কাউিনইয়াহ িনি�ত বা�বািয়ত হয়। িক�
ইরাদাহ শারঈয়াহ বা�বািয়ত হেতও পাের, নাও পাের। তেব
ইরাদাহ কাউিনইয়াহ্ র সােথ এিট স�কর্যু� হেল এিটও অবশয
বা�বািয়ত হেব।
৪. ইরাদাহ কাউিনইয়াহ আেদশজ্ঞাপক হওয়া যরূরী ন
তেব ইহা ইরাদাহ শারঈয়াহ্ র সােথ স�কর্যু� হে
আেদশজ্ঞাপক হওয়া যরূরী হ

87

পক্ষা�ের ইরাদাহ শারঈয়াহ আেদশজ্ঞাপক হওয়া 

।

েসজনয্ শরঈভােব আ�াহ যা িকছুর ই�া কের , তার সবগুিলেক
িতিন বা�বায়েনর িনেদর্শ দান কের। 110
109

৫. ইরাদাহ কাউিনইয়াহ আ�াহ্ র রুবূিবইয়াত এবং সৃি�
সােথ স�িকর্ত। িক� ইরাদাহ শারঈয়াহ আ�াহ্ র উলূিহইয়া
এবং শরী‘আেতর সােথ স�িকর্ত

111

110

তা�দীর স�িকর্ত কিতপয় গুরু�পূণর্ মাস
এক. আ�াহ কতৃর্ক ম� ও অকলয্াণ সৃি�র উে�শয্?:
আমরা আেগই বেলিছ, ‘আ�াহ্ র ই�া এবং স�ি-ভালবাসা’
এতদু ভেয়র মেধয্ িব�র পাথর্কয্ রেয়েছ। ে: অসু � বয্ি� ওষুধ
েতেতা এবং দু গর্� হওয়া সে�ও ই�া কেরই তা েসবন কে,
অথচ েস এই ওষু ধ েসবেন স�� থােক না। এখােন েদখা েগল,
েস অপছ� হওয়া সে�ও ই�া কের এই েতেতা ওষু ধ েসবন
করল একিট মহান উে�শয্েক সামেন েরে; আর তা হে�
েরাগমুি�। েসজনয্ আ�াহ কতৃর্ক েকান িকছুর ই�া েপাষণ এব
110

. মাজমূ ‘উ ফাতাওয়া ইবেন তায়িমইয়াহ, ৮/১৮৮-১৮৯; িমনহাজুস্  স ু�া,
৩/১৬৪-১৬৫; আল-মুখতাছার ফী আ�ীদািত আহিলস্  স ু�ািত িফল
�াদার/৫৮।

111

. আল-ঈমান িবল-�াযা ওয়াল-�াদার/৯৮।
88

উহােক সৃি�র অথর্ এই নয় ে, অবশয্ই আ�াহ তােক ভালবােসন
এবং তার �িত িতিন স�� থােকন। 
আ�াহ ই�া কের সৃি� কেরন অথচ ভালবােসন না-এর
একিট বা�ব উদাহরণ েদওয়া েযেত পাের। একজন িশক্ষক যখ
তাঁর ছা�েদরেক পরীক্ষা করার জনয্ এমিসি(MCQ) প�িতেত
��প� ৈতরী কেরন, তখন চারিট অপশেনর সবগুিল ই�া কের
ৈতরী করা সে�ও িক� সবগুিলেক িতিন পছ� কেরন ন; বরং
িতিন পছ� কেরন মা� একিট অপশনেক। েসজনয্ েকান ছা�
িশক্ষেকর পছ�সই উ�রিটর বৃ� ভরাট না করেল িতিন খুশী
হন না এবং েকান ন�রও েদন না। এই উদাহরেণ েদখা েগল,
িশক্ষক অপছ� সে�ও ই�া কেরই একিট মহৎ উে�েশয্ ভ
অপশনগুিল রােখন। িক� েসজনয্ িতিন েমােটও েদাষী ; বরং
িতিন �শংসা পাওয়ার েযাগয্। ভুল�াি�র সব দািয়� এককভােব
ছা�েকই বহন করেত হয়। েকননা িশক্ষক ছা�েক যথারীি
পাঠদান সে�ও েস সিঠক উ�রিট চয়ন করেত ভুল কেরেছ। 112
111

পক্ষা�ের আ�াহ কতৃর্ক েকান িকছু অপছে�র অথর্ এই
েয, তােত ইরাদাহ কাউিনইয়াহ েনই। বরং িতিন িকছু িকছু
িজিনসেক অপছ� করা সে�ও ই�া কের তােক সৃি� কের

112

.

কাশফুল গায়ূ ম আিনল �াযা ওয়াল �াদার/১৯-২০।
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থােকন। এক্ষেণ �� , পছ� কেরন না, ভালবােসন না- এমন
িজিনসেক আ�াহ েকন সৃ ি� কেরন?
জানা আবশয্ক ে, আ�াহ্ র �েতয্কিট কােজ িহকমত এব
কলয্াণ িনিহত রেয়েছ। তেব তার মােন এই নয় ে, মানু ষ 
সবিকছু র রহসয্ জানেত পারেব। আ�াহ তাঁর বা�ােদরেক
সবিকছু র রহসয্ অবগত করান না। বরং মানুেষর িকছু িকছু
িবষেয়র িহকমত জানা থাকেলও েবশীর ভাগই থােক অজানা। 
এমনিক েফেরশতাম�লী এবং নবী-রাসূ ল (আলাইিহমুস
সালাম)গেণর েক্ষে�ও তাই। েযমনঃ েফেরশতাম�লীর িনক
মানব সৃি�র রহসয্ েগাপন িছল এবং তাঁরা মেন কেরিছেল, এেত
েকান কলয্াণ েনই। তাইেতা মহান আ�াহ েসিদন
েফেরশতাম�লীেক লক্ষয্ কের বেলিছ,

َْ َ ّ
َ ََْ َ
[30 :﴿ ِإ ِ� أﻋﻠ ُﻢ َﻣﺎ ﻻ �ﻌﻠ ُﻤﻮن﴾ ]ﺳﻮرة ﺒﻟﻘﺮة

‘আিম যা জািন, েতামরা তা জান না’

(বা�ারাহ ৩০) ।

অতএব েকান িকছু র রহসয্ জানা থাক বা না থাক একজন
মুিমনেক দৃঢ় িব�াস করেত হেব েয , আ�াহ্ র সব কােজই কলয্া
এবং িহকমত রেয়েছ। 113
112 F

113

. ড. মুহা�াদ রবী‘ হাদী মাদখালী, আল-িহকমাতু ওয়াত-তা‘লীলু ফী
আফ‘আিল�াহ, (মাকতাবাতু লীন, �থম �কাশ: ১৯৮৮ইং), পৃ : ২০৭।
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এবার আমরা মূ ল জবােব িফের আিস, অকলয্াণ েকান
িকছু েক সৃি�র মেধয্ �ভূত কলয্াণ এবং িহকমত িনিহত রেয়েছ
উদাহরণ�রূপ আমরা বলেত পাি, ঈমান আ�াহ্ র িনকট ি�য়।
িক� কুফর তাঁর িনকট অি�য়। অথচ অি�য় হওয়া সে�ও অেনক
কলয্াণেক েক� কের িতিন এই কুফরও সৃি� কেরেছন। কারণ
কুফর না থাকেল ঈমান েচনা েযত না। কুফর না থাকেল আ�াহ
কতৃর্ক বা�ােক �দ� ঈমান নামক ে‘মেতর মযর্াদা মানুষ জানেত
পারত না। কুফর না থাকেল ভাল কােজর আেদশ এবং অসৎকাজ 
েথেক িনেষেধর মূ লনীিত ইসলােম থাকত না। কুফর না থাকেল
িজহাদ থাকত না। কুফর না থাকেল জাহা�াম সৃি� িনরথর্ক হেয়
েযত। কারণ জাহা�াম েতা কােফরেদরই আবাস�ল। এক কথায়,
কুফর এবং পাপাচার না থাকেল শরী

‘আত তথা ইসলােমরই

�েয়াজন পড়ত না। আর ইসলাম না থাকেল মানু ষ সৃি�ই অনথর্ক
হেয় েযত। 114
113 F

অনু রূপভােব বাল-মুছীবেতর মাধয্েম আ�াহ বা�ার ৈধেযর্য
পরীক্ষা েনন। আ�াহ বে,
ُ
َ
ُ َ ً ْ ْ َْ
[35 :� ﻓِﺘﻨَﺔ ۖوَ�ِﻴﻟْﻨَﺎ ﺗ ْﺮ َﺟ ُﻌﻮن﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧبﻴﺎء
ِ ﴿َﺒْﻠُﻮ�ﻢ ﺑِﺎلﺮﺸَِّّ وَاﺨﻟ

114

. শারহুল আ�ীদািতল ওয়ােসি�ইয়া, ২/১৯১, ২১৬-২১৮।
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‘আিম েতামােদরেক ম� ও ভাল �ারা পরীক্ষা কের থা ।

আমার কােছই েতামরা �তয্াবিতর্ত হ’ (আি�য়া ৩৫)। িবপদাপদ
িদেয় আ�াহ মুিমেনর অ�ঃকরণ পির�� কের েদন। কারণ 
িবপদাপদ, েরাগ-বালাই ইতয্ািদ না থাকেল মানুষ অবাধ,
অহংকারী এবং উ�ৃ�ল হেয় েযত। দু িনয়ায় অশাি� সৃি� হত। 
িবপদাপেদর মাধয্েম সু-�া�� এবং সু �তার �কৃত মযর্াদা
অনু ধাবন করা যায়। কারণ েকান িকছু েক বুঝেত হেল তার
িবপরীত িজিনস িদেয় বুঝেত হয়। 115
114

উদাহরণ�রূপ আেরা বলা যা, যাবতীয় ম� কােজর মূ ল
েহাতা ইবলীস। তাহেল তােক েকন সৃ ি� করা হল?

জবােব বলব, এর েপছেন আ�াহ্ র অেনক িহকমত রেয়ে ।

আমরা নীেচ েসগুিলর কেয়কিট উে�খ করি:
* িবেশষত মানব এবং িজন জািত েক পরীক্ষা করার জনয
তােদর মেধয্ েক ভাল আর েক ভাল ন, তা যাচাই-বাচাই করা
116

ইবলীস সৃি�র অনয্তম লক্

115

* িবপরীতমুখী িবষয়গুিল সৃি�র �িত আ�াহ্ র অসীম ক্ষ
�কাশ। আ�াহ  যাবতীয় অকলয্ােণর মূেলাৎস ইবলীস নামক এই
িনকৃ�তম স�ািটেক সৃি� কেরেছন । িক� িতিন এর িবপরীেত
115

. আল-ঈমান িবল �াযা ওয়াল �াদার/১১২।

116

. আল-িহকমাতু ওয়াত-তা‘লীলু ফী আফ‘আিল�াহ/২০৫।
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যাবতীয় কলয্ােণর মূল সেবর্া� স�ািনত েফেরশতা িজবরী
(‘আলাইিহস্ সালা)েকও সৃি� কেরেছন

। এেত মহান আ�াহ্ র

সীমাহীন ক্ষমতাই �কাশ পায়। েযমিনভােব র-িদন, গরম-ঠা�া,
আগু-পািন, অসু খ-সু �তা, হায়াত-মউত, সু �র-অসু �র ইতয্ািদ
সৃি�েত মহান আ�াহ্ র অপিরসীম ক্ষমতা �কাশ পায়। কা
িবপরীতমুখী িবষয়গুিলর অপরিট না থাকেল আ�াহ্ র িহকমত ন
হেয় েযত, তাঁর পূ ণর্া� আিধপতয্ �� হত ন 117
116

* এর মাধয্েম আ�াহ ইবাদেতর েক্ষে�তাঁর বা�াে
মযর্াদা বৃি� করেত চান। কারণ তারা �িতিনয়ত ইবলীেসর সােথ
যু � করেব, আ�াহ্ র আনুগতয্ এবং  ইবলীস েথেক তাঁর িনক
আ�য় �াথর্নার মাধয্েম তারা ইবলীসেক ে�াধাি�ত করেব। ফে
আ�াহ তােদরেক তার কুম�ণা েথেক রক্ষা করেবন এবং এ
মাধয্েম তারা ইহেলৗিকক ও পারেলৗিকক �ভূত কলয্াণ অজর
করেব। িক� ইবলীস না থাকেল এগুিল স�ব হত ন।
অনু রূপভােব আ�াহেক ভালবাস, তাঁর উপর ভরসা, তাঁর
িদেক �তয্াবতর, বালা-মুছীবেত ৈধযর্য্ধারণ ইতয্ািদ আ�াহ
ি�য়তর ইবাদত; িক� েসগুিল �বৃি� এবং শয়তােনর িবরুে

117

. ইবনু ল �াইিয়ম

(রেহমাহু�া), মাদািরজুস্  সােলকী, তাহ�ী�: ইমাদ

আেমর (কায়েরা: দারুল হাদী, �কাশকাল: ২০০৩ইং), ২/১৬১।
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সং�াম ছাড়া স�য় নয়। ফেল ইবলীস সৃি�র কারেণই উ�
ইবাদতগুিল বা�েব রূপ েদওয়া স�ব হে 118
117

* এর মাধয্েম আ�াহ্ র বহু িনদশর্ন �কাশ। কারণ যা
এবং পাপী-তাপী কতৃর্ক কুফর ও ম� কমর্ সংঘিটত হেল আ�াহ্
অেনক িনদর্শন �কাশ পায়। েযমনঃ ঘূিণর্, ভূ িমক�,
জেলা�াস ইতয্ািদ। এছাড়া ছামূদ জািত এবং লূ�
(‘আলাইিহস্ সালা)-এর �ওমেক সমূ েল �ংস, ইবরাহীম
(‘আলাইিহস্ সালা)-এর জনয্ আগুেনর শীতল এবং শাি�ময় র

ধারণ, মূ সা (‘আলাইিহস্ সালা)-এর হােত সংঘিটত নানা িনদশর্নও
ইবলীস সৃি�র মাধয্েমই �কািশত হেয়েছ 119
118

েকউ �� করেত পাের, আ�াহ কতৃর্ক বাল-মুছীবত সৃ ি�র
উে�শয্ বুঝলা; িক� আ�াহ েকন পাপ সৃ ি� কেরেছন? জবােব
বলব, এর েপছেন অেনক রহসয্ িনিহত আেছ। ত�েধয
উে�খেযাগয্ হ:
১. আ�াহ তওবাকারীেক ভালবােসন। পাপ না থাকেল েসিট
স�ব হত না।

118

. আল-িহকমাতু ওয়াত-তা‘লীলু ফী আফ‘আিল�াহ/২০৫; হািলল ইনসান
মুসাইয়য্ার আও মুখাইয়য্?/১৮-২৩।

119

. মাদািরজুস্  সােলকী, ২/১৬৩।
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২. আ�াহ তাঁর বা�ার �িত অনু �হ করেত চান। িতিন
পাপীেক ক্ষমা কে, তার ৈকিফয়ত েশােনন। িক� পাপ না
থাকেল েসিট স�ব হত িক?
৩. পাপ থাকার কারেণ বা�া আ�াহ কতৃর্ক তার িনেজর
েহফাযেতর �েয়াজনীয়তা অনু ভব করেব।  েকননা আ�াহ যিদ
তােক পাপাচার েথেক রক্ষা না কে, তাহেল তার বাঁচার েকান
উপায় েনই, তার �ংস অিনবাযর্
৪. এর মাধয্েম বা�া আ�াহ্ র অনু, েগাপনীয়তা রক্,
অসীম ৈধেযর্য্র কথা জানেত পাের। কারণ আ�াহ চাইেল বা�া
েগাপন পাপাচার ফাঁস কের িদেত পােরন, তােক �ত শাি� িদেয়
�ংস কের িদেত পােরন।
৫. পােপর মাধয্েম বা�া তওবা কবূেলর েক্ষে� আ�াহ
অনু �েহর কথা জানেত পাের। েকননা আ�াহই তােক তওবা
করার তাওফী� দান কেরেছন; অতঃপর তার তওবা কবূ লও 
কেরেছন। আ�াহ্ র ক্, অনু �হ ছাড়া বা�ার মুি�র েকান পথ 
েনই।
৬. পাপ থাকার কারেণ বা�া শয়তােনর সােথ সাবর্ক্ষি
যু � করেত পাের এবং েস তােক ে�াধাি�ত করেত পাের। কারণ 
শয়তান বা�ােক িদেয় সবর্দা পাপ কাজ কিরেয় িনেত চা; িক�

95

বা�া যখন পাপ বজর্ন কের চলেত পাে, তখন শয়তান রাগাি�ত
এবং বয্থর্ হেয় যা
ইবনু ল �াইিয়ম (রেহমাহু�া) এছাড়াও আেরা অেনকগুিল
িহকমেতর কথা উে�খ কেরেছন। 120
119 F

দু ই. ম� েকান িকছু আ�াহ্ র িদেক স�ি�ত করা যােব
িক?: মহান আ�াহ িনছক ম� েকান িকছু ই সৃি� কেরন না; বরং
তাঁর সব কমর্ই সু�র এবং কলয্াণকর। নব (সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম) এরশাদ কেরন,

«َ»ﻭَﺍﻟْﺨَﻴْﺮُ ﻛُﻠﱡﻪُ ﻓِﻰ ﻳَﺪَﻳْﻚَ ﻭَﺍﻟﺸﱠﺮﱡ ﻟَﻴْﺲَ ﺇِﻟَﻴْﻚ

‘(েহ আ�াহ!) যাবতীয় কলয্াণ আপনার হােত। িক�
অকলয্াণ আপনার িদেক স�ি�ত করা যােব না অথবা অকলয্া
�ারা আপনার ৈনকটয্ হািছল করা যােব ন’। 121
120F

ইমাম বাগাভী

(রেহমাহু�া) হাদীেছর ি�তীয়াংেশর বয্াখয্

করেত িগেয় বেলন, ‘...আ�াহ্ র মযর্াদা রক্ষােথর্ পৃথকভােব
অকলয্াণ তাঁর িদেক স�ি�ত করা যােব না। সুতরাং বলা যােব
120

. ইবনু ল �াইিয়ম, িমফতাহু দািরস স‘আদাহ, (ৈবরূ: দারুল কুতুিবল
ইলিমইয়াহ, �কাশকাল: ১৯৯৮ ইং), ২/২৯৭-৩১২।

121

. ছহীহ মুসিলম, হা/৭৭১ , ‘ছালাত’ অধয্া, রােতর ছালােতর েদা‘আ’
অনু ে�দ।
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না, েহ অকলয্াণ সৃি�কার! েহ বানর এবং শূ কর সৃি�কারী! আপিন
আমার অমুক কাজিট

কের িদন , যিদও সবিকছু র সৃি�কারী

আ�াহই’। 122 আবুল ফারাজ ইবনু ল জাওযী
121

(রেহমাহু�া) বেলন,

‘অকলয্াণ আ�াহ্ র িদেক স�ি�ত করা যােব না। িক� �� উঠে
পাের, সবিকছু িক তা�দীর অনু যায়ী ঘেট না? জবাব হল, সবিকছু
তা�দীর অনু যায়ীই ঘেট। তেব এখােন আ�াহেক সে�াধন করার
আদব িশক্ষা েদওয়া হেয়েছ। েসজনয্ েহ নবীেদর হতয্া! েহ
িরিয� সংকীণর্কার! ইতয্ািদ শে�র মাধয্েম আ�াহেক সে�াধ
করা যােব না। বরং তাঁর আদব বজায় থােক এমন শ� বয্বহার
করেত হেব’।

123
122

অতএব, িনছক অকলয্াণ বা ম� েকান িকছু আ�াহ সৃি�
কেরন না; বরং তােত মহান আ�াহ্ র িহকমত রেয়েছ এবং তা
কােরা জনয্ আংিশক অকলয্াণ হেলও সাধারণ অেথর্ 
কলয্াণকর। 124 উদাহরণ�রূপ বলা যা, কােরা উপর আ�াহ্ র
123

122

. ইমাম বাগাভী, শারহুস্  সু� , ‘ছালাত’ অধয্া, ‘েয েদা‘আ িদেয় ছালাত
শুরু করেত হ’ অনু ে�দ , তাহ�ী�: শ‘আইব আল-আরনাঊ�, (ৈবরূ:
আল-মাকতাবু ল ইসলামী, ি�তীয় �কাশ: ১৯৮৩ইং), ৩/৩৭।

123

. আবু ল ফারাজ ইবনু ল জাওযী, কাশফুল মুশিকল িমন হাদীিছছ-ছহীহােয়ন ,
(িরয়ায: দারুল ওয়া�া, �কাশকাল: ১৯৯৭ইং), ১/২০৬।

124

. মাজমূ ‘উ ফাতাওয়া ইবেন তায়িমইয়াহ, ১৪/২৬৬।
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দ�িবিধ কাযর্করকরণ ঐ বয্ি�র জনয্ েকান েকান িদক িদেয় 

হেলও অনয্েদর জনয্ তা কলয্াণকরই  । কারণ এর মাধয্েম

মানু ষ সতকর্ হ , চুির, খুন-খারািব েলাপ পায় । অনু রূপভােব
অসু �তা েকান েকান িদক িদেয় খারাপ মেন হেলও মূ লতঃ তােত
অেনক কলয্াণ রেয়েছ
সু তরাং মহান আ�াহ্ র সােথ আদব রক্ষােথর্ িনছক ম� 
অকলয্াণ তাঁর িদেক স�ি�ত করা যােব না। মহান আ�াহ �য়ং
তাঁর রাসূ ল

(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) েক এমেমর্ নছীহত

কেরেছন। এরশাদ হে�,
ّ َّ
َ
َ
﴾ �ِ إِﻲﻟَ َر
ِٰ �َﻔْﻲﺴ ۖ�ِنِ اﻫْﺘَﺪَﻳْﺖُ ﻓَﺒِﻤَﺎ ﻳُﻮﻲﺣ
ِ َ﴿إِن ﺿَﻠَﻠْﺖُ ﻓَﺈِ�َّﻤَﺎ أﺿِﻞُّ ﻰﻠﻋ
[50 :]ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ
‘বলু ন, আিম পথ�� হেল িনেজর ক্ষিতর নযই পথ�� হব।
আর যিদ আিম সৎপথ �া� হই

, তেব তা আমার পালনকতর্া

কতৃর্কআমার �িত অিহ অবতীেণর্র কারেণই হ’ (সাবা ৫০)। 125
124F

তেব িনে�া� িতনিট প�িতেত অকলয্াণ আ�াহ্ র িদে
স�ি�ত করা যায়ঃ
125

. মুহা�াদ মুতাওয়া�ী ইবরাহীম, আল-�াযা ওয়াল-�াদার ওয়া মাওে�ফুল
মুিমন িমনহা , (কায়েরা: মা�বা‘আতুল মাদানী, �থম �কাশ: ১৯৭৭ইং),
পৃ : ২১।
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১. সাধারণভােব বলা েযেত পাের, আ�াহ সবিকছু সৃি�

কেরেছন। তখন অকলয্াণও এর আওতাভু� হে । মহান আ�াহ
বেলন,

ْ َ
[16 :ِ ا�َُّ ﺧَﺎﻟِﻖُ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء﴾ ]ﺳﻮرة الﺮﻋﺪ
﴿

‘বলু ন, আ�াহই সবিকছু র ��া’ (রা‘দ ১৬)।

২. কতর্া িবলু� কের বলা েযেত পাের। আ�াহ বেল,
َ
﴿َّﺎ ﻻَ ﻧَﺪْرِي أَﺮﺷٌَّ أُرِ�ﺪَ ﺑِﻤَﻦ ﻲﻓِ اﻷَْرْضِ أَمْ أَرَادَ ﺑِﻬِﻢْ رَ� ُّ ُﻬ ْﻢ َرﺷﺪًا ﴾ ] ﺳﻮرة
[10 :ﺠﻟﻦ
‘আমরা জািন না পৃিথবীবাসীেদর অম�ল সাধ

েনর ই�া

েপাষণ করা হেয়েছ নািক তােদর পালনকতর্া তােদর ম�ল সাধন
করার ই�া রােখন’ (িজন ১০)।

৩. সৃি�র িদেক স�ি�ত কের বলা েযেত পাের। মহান
আ�াহ বেলন,

َ َ
ّ َ
[2 :ِﻦ ﺮﺷ َﻣﺎ ﺧﻠ َﻖ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻔﻠﻖ
﴿
ِ

‘িতিন যা সৃি� কেরেছন , তার অিন� েথেক (আ�য় �াথর্না

করিছ), (ফালা� ২)। 126
125F

126

. মাজমূ ঊ ফাতাওয়া

ইবেন তায়িমইয়াহ, ৮/৫১১-৫১২; মুহা�াদ ইবেন

খলীফা আত-তামীমী, মু‘তা�াদু আহিলস-সু �াহ ওয়াল জামা
99

‘আহ ফী

িতন. পাপ কাজ কের তা�দীেরর েদাহাই েদওয়ার িবধান
িক?: তা�দীেরর �িত ঈমান আনার অথর্ এই নয় ে, পাপী
পাপকমর্ কের অথবা ইসলােমর ফর-ওয়ািজব েছেড় িদেয়
তা�দীেরর েদাহাই িদেব। শায়খুল ইসলাম ইবেন তায়িমইয়াহ
(রেহমাহু�া) বেলন, েকউ পাপ কের তা�দীেরর েদাহাই িদেত

পাের না। এ িবষেয় সকল মুসিলম, �েতয্কিট ধেমর্র অনুসার
এবং সকল িবেবকবান মানু ষ একমত

। েকননা পাপ কের

তা�দীেরর েদাহাই েদওয়া যিদ ৈবধ হত, তেব েয েকউ হতয্,
লু �ন, েফৎনা-ফাসাদ সৃি�র পর তা�দীেরর েদাহাই িদেয় পার
েপেয় েযত । আমরা তা�দীেরর েদাহাই �দানকারীেক যিদ

িজেজ্ঞস ক, েতামার উপর অতয্াচার কের েকউ যিদ তা�দীেরর
েদাহাই েদয়, তাহেল িক তুিম তােক েছেড় িদেব? েস কখনই
তােক েছেড় িদেব না। অতএব �াভািবক এই িবেবকই �মাণ 
কের েয, পাপ কের তা�দীেরর েদাহাই েদওয়া চলেব না। 127
126

আসমািয়�ািহল হুসন, (িরয়ায: আয্ ওয়াউ-সালাফ, �থম �কাশ:
১৯৯৯ইং), পৃ : ৩২২।
127

. মাজমূ ‘উ ফাতাওয়া ইবেন তায়িমইয়াহ, ৮/১৭৯।
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শায়খ উছায়মীন

128
127

(রেহমাহু�া) বেলন, েকউ অনয্া-

অপকমর্ কের তা�দীেরর েদাহাই িদেত পাের না। িকছু িকছু
অপরাধীেক তার অপরাধ �বণতা েথেক িফের আসেত বলেল েস
বেল, এিট আ�াহ আমার তা�দীের িলেখ েরেখেছন; তুিম িক
আমার �িত আ�াহ্ র িস�াে�র িবেরািধতা করেত চা?! েকউ
েকউ আবার আদম এবং মূ সা (আলাইিহমাস সালাম)-এর ঘটনািট
128

. শায়খ মুহা�াদ ইবেন ছােলহ আল-উছায়মীন জগি�খয্াত একজন আেলেম
�ীন। ১৩৪৭ িহজরীর ২৭ই রামাযান সঊদী আরেবর উনায়যা নগরীেত

িতিন জ��হণ কেরন । তার
ঁ নানার কােছ িতিন �ুরআন িশক্ষা কের
এবং ১১ বছর বয়স না হেতই িতিন পিব� �ুরআন েহফয েশষ কেরন। 
তাঁর িপতার িদক-িনেদর্শনা েমাতােবক িতিন �ীনী ইলম িশক্ষায় �তী হ
তাঁর িশক্ষক বৃে�র মেধয্ আ�ামা আ�ুর রহমান ‘দী উে�খেযাগয্। কমর
জীবেন িতিন ছা�েদর অতয্� ি�য় এবং েযাগয্ িশক্ষক িছে১৪০২
সাল েথেক মৃতুয্ অবিধ হ� েমৗসুেম ও �ী�কালীন ছুিটেত িতিন ক

‘বা

শরীফ এবং মসিজেদ নববীেত দারস িদেতন। শায়খ উছায়মীন সরকারী
অেনকগুিল বড় বড় পদ অলংকৃত কেরন।‘শারহু িরয়ািযছ ছােলহী’,
‘আশ-শারহুল মুমে‘ আলা যািদল মুসতা�েন’, ‘মাজমু ‘উ ফাতাওয়া ইবেন
উছায়মীন’ সহ �ায় ৯৩িট মহা মূ লয্বান �� িতিন রচনা কেরন।১৪২১
িহজরীর ১৫ই শাওয়াল েজ�ায় িতিন মৃ তুয্বরণ কেরন। ক ‘বা শরীেফ তাঁর
জানাযার ছালাত অনু ি�ত হয়। আ�াহ তাঁর �িত রহমত বষর্ণ করু

‘আহ’ অনু ষেদর পৃ�েপাষকতায়
�কািশত ‘আর-রুওয়া’ �ে�র ৪১-৫১ পৃ�া দৃ�বয) ।
(আল-�াছীম িব�িবদয্ালেয়র‘শারী
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�ারা িনেজর পেক্ষ দলীল �হণ করেত চ! ঘটনািট এরূ: আদম
এবং মূ সা (আলাইিহমাস সালাম)-এর মেধয্ একটু কথা কাটাকািট
হয়। তখন মূ সা (‘আলাইিহস্ সালা) তােক বেলন, আপিন আমােদর
িপতা, আপিন আমােদরেক হতাশ কের জা�াত েথেক েবর কের
এেনেছন?! আদম (‘আলাইিহস্ সালা) মূ সা (‘আলাইিহস্ সালা) েক
বলেলন, তুিম মূ সা! েতামােক আ�াহ তার সােথ কথা বলার জনয্
িনবর্াচন কেরেছন। িতিন েতামার জনয্ িনজ হােত তাওরাত িলে
িদেয়েছন। আমােক সৃি�র চি�শ বছর পূ েবর্ আ�াহ আমার ভােগয
যা িলেখ েরেখেছন, তুিম িক েস িবষেয় আমােক ভৎর্সনা কর?!
নবী

(সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম)

বেলন, আদম

(‘আলাইিহস্ সালা) মূ সা (‘আলাইিহস্ সালা)-এর উপর িবজয়ী হেয়

েগেলন’। 129
128

এই ঘটনার আেলােক েস বেল, আদম

(‘আলাইিহস্ সালা)

এখােন তা�দীেরর েদাহাই িদেলন এবং মূ সা (‘আলাইিহস্ সালা)ও 
অমিন চুপ কের েগেলন, অথচ তাঁরা দু জনই নবী! তাহেল তুিম
েকন আমার কােজর �িতবাদ করছ?

129

. বু খারী, ৪/২১২, হা/৬৬১৪, ‘তা�দীর’ অধয্া, ‘আদম এবং মূ সা (আঃ)
িবতকর্ কেরিছেল’ অনু ে�; মুসিলম, হা/২৬৫২, ‘তা�দীর’ অধয্া,
‘আদম এবং মূ সা (আঃ)-এর িবতকর’ অনু ে�দ।
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আমরা জবােব বলব, আদম

(‘আলাইিহস্ সালা) অপরাধ 

কেরিছেলন এবং এই অপরােধর কারেণ জা�াত েথেক বিহ�ৃত
হেয়িছেলন। িক� িতিন তওবা কেরিছেলন এবং আ�াহ তাঁর
তওবা কবূ লও কেরিছেলন। আর তওবাকারী পাপ-পি�লতা মু�
মানু েষর মত। আর একথা অস�ব েয, মূ সা

(‘আলাইিহস্ সালা)-

এর মত একজন নবী তওবা করার পরও আদম
(‘আলাইিহস্ সালা) েক িতর�ার করেবন। েসজনয্ িতিন ঐ অপরাধ

কেমর্র কারেণ তাঁেক িতর�ার কেরন ি; বরং ঐ অপরােধর
কারেণ েয মুছীবত েনেম এেসেছ, েসই মুছীবতেক িতিন িতর�ার
কেরিছেলন। আর অনাি�ত িবপদাপদ আসেল তা�দীেরর েদাহাই
েদওয়া যায়; িক� অপরাধ কের েদওয়া যায় না। েসজনয্ মূসা
(‘আলাইিহস্ সালা) বেলন িন েয, আপিন েকন আ�াহ্ র িনেদর্েশ

েখলাপ কেরিছেলন? বরং িতিন বেলিছেলন, আপিন আমােদর
এবং আপনার িনেজেক েকন জা�াত েথেক েবর কেরিছেলন?
মহান আ�াহ বেলন,

ّ
َ
[11 :ِذْنِ ا�َ﴾ ]ﺳﻮرة ﺘﻟﻐﺎﺑﻦ
ِ
﴿ أَﺻَﺎب ﻣِﻦ ﻣُّﺼِﻴﺒَﺔٍ إِﻻَّ ﺑِﺈ

‘আ�াহ্র িনেদর্শ বয্িতেরেক েকান িবপদ আেস  ’ (তাগাবুন

১১)। 130
129F

130

. শারহুল আ�ীদািতল ওয়ােসি�ইয়া, ২/২২৩-২২৬।
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অপরাধ কের তা�দীেরর েদাহাই েদওয়ােক পিব� কুরআন
েযমন িব�াি�কর েঘাষণা কেরেছ, েতমিন সু �ু িবেবকও তা
সমথর্ন কের না। মহান আ�াহ বেল,
َ
ﻧ
َ
ْ ّ
 ﺣَﺮَﻣﻨَﺎ ِﻣﻦ
َ ﴿ﻮلُ اﺬﻟَِّﻳﻦَ أَﺮﺷْ�ُﻮا لَﻮْ ﺷَﺎء ا�َُّ ﻣَﺎ أَﺮﺷَْ�ْﻨَﺎ وَﻻ َ آﺑَﺎؤَُﺎ وَﻻ
ْ ُ َ ّ ﺘ
َ َ َ
ْ َ
ٰ ﻳﻦَ ﻣِﻦ �َﺒْﻠِﻬﻢْ ﺣَﻰ
:َ ذاﻗﻮا ﺑَﺄ َﺳﻨَﺎ ﴾ ] ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
َِّﺷ ٍء ٰۚلِﻚ ﻛَﺬّب اﺬﻟ
ِ
[148
‘এখন মুশিরকরা বলেব, যিদ আ�াহ ই�া করেতন, তেব না
আমরা িশরক করতাম , না আমােদর বাপ -দাদারা িশরক করত
এবং না আমরা েকান ব�েক হারাম করতাম। এমিনভােব তােদর
পূ বর্বতর্ীরা িমথয্ােরাপ কে , এমন িক তারা আমার শাি�
আ�াদন কেরেছ’ (আন‘আম ১৪৮)।

এখােন তারা তােদর অপরাধ কেমর্র পেক্ষ তা�দীর িদ
দলীল েপশ করেল আ�াহ তােদরেক বলেলন, ‘ এমিনভােব তােদর
পূ বর্বতর্ীরা িমথয্ােরাপ কে , এমন িক তারা আমার শাি�
আ�াদন কেরেছ ’। একথা বেল আ�াহ �মাণ করেলন , তােদর
তা�দীেরর েদাহাই েদওয়া িছল বািতল। েকননা এমন েদাহাই
েদওয়া �হণেযাগয্ হেল তােদরেক আ�াহ্ র শাি� েভাগ করে
হত না।
েকউ যিদ বেল, আ�াহ িনেজই েতা এরশাদ কেরেছন,
َُ ْ
[107 :ﻮْ ﺷَﺎءَ ا�َُّ ﻣَﺎ أَﺮﺷ�ﻮا﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
﴿ َل
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‘যিদ আ�াহ চাইেতন

, তেব তারা

িশরক করত না

(আন‘আম ১০৭) । তাহেল এর জবাব িক হেব? আমরা বলব,

’

েকউ যিদ কােফর স�েকর্ বে, আ�াহ চাইেল েস িশরক করত
না, তাহেল তা জােয়য। তেব েকান মুশিরক যিদ বেল, আ�াহ
চাইেল আমরা িশরক করতাম না, তাহেল তা ম� বড় ভুল হেব। 
উভেয়র মেধয্ সূ� পাথর্কয্ রেয়
ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহ)-এর িনকট েচার তা�দীেরর েদাহাই
িদেয় পার পাওয়ার েচ�া করেল িতিন বেলিছেলন, তা�দীের আেছ
বেলই আিমও েতামার হাত েকেট িদলাম।
এবার আসু ন! আমরা যু ি�র িবচাের িবষয়িট িবে�ষণ কির:
আমরা ঐ বয্ি�েক বল, পাপ কাজিট করার আেগ িক তুিম
জানেত েয, আ�াহ েতামার জনয্ পাপ িলেখ েরেখেছ? েস বলেব,
না। তখন আমরা তােক বলব, েকন তুিম ধের িন� না েয,
আ�াহ েতামার জনয্ পাপ ন; বরং পূ েণয্র কাজই িলেখ েরেখেছন
এবং েসই অনু যায়ী েকন তুিম েনকীর কাজিট করছ না? েতামার
সামেন েতা দু ’িট দরজাই েখালা। েয দরজা িদেয় �েবশ করেল
তুিম কলয্াণ �া� হে, েস দরজা িদেয় েকন তুিম �েবশ করেত
চাইছ না?
আমরা তােক আেরা বলব, েতামােক যিদ বলা হয়, ম�ায়
যাওয়ার দু ’িট রা�া: একিট সহজ-সরল ও িনরাপদ এবং অপরিট
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কিঠন ও ভীিতকর; এক্ষেণ তুিম িক িনরাপদ রা�ািট �হণ করে
না? েস বলেব, অবশয্ই। তখন আমরা তােক বল, তাহেল
ইবাদেতর েক্ষে� েকন তুিম িনরাপদ রা�ািট েরেখ ক�কাকীণ
রা�া েবেছ িন�?
আমরা তােক আেরা বলব, সরকার যিদ দু ’িট চাকুরীর
িবজ্ঞি� ে: একিট েবশী েবতেনর এবং অপরিট কম েবতেনর;
তুিম েকান্ িট েবেছ িনে? িন�য় েবশী েবতলওয়ালা চাকুরীিটই
তুিম েবেছ িনেব। একথা �মাণ কের েয, তুিম ৈবষিয়ক জীবেন
ভালটাই তালাশ করছ, িক� ধমর্ীয় জীবেন েকন তুিম তা করছ
না?! েতামার পক্ষ েথেক একই সমেয় িবপরীতমুখী ’িট অব�া
পিরলিক্ষত হে� ে?
অতএব, তা�দীেরর েদাহাই িদেয় অপকমর্ চািলেয় যাওয়ার
েকানই সু েযাগ েনই। 131
130

তেব পাপ কের তওবা করার পর তা�দীেরর কথা বলা

েযেত পাের । েযমনঃ যিদ পাপ করার পর তওবাকারীেক েকউ
িজেজ্ঞস ক , তুিম েকন এই পাপ কেরছ?, তাহেল েস বলেত
পাের, তা�দীের িছল বেল ঘেট েগেছ; িক� আিম আ�াহ্ র কােছ

131

. �াগু, ২/২২৬-২২৭।
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তওবা এবং ক্ষমা �াথর্না কেরিছ। আিম এমনিট আর করে
না। 132
131

অনু রূপভােব অনাকাি�ত বাল-মুছীবত এেল তখন
তা�দীেরর কথা বলা যায়। েযমনঃ দির�তা, অসু �তা, েকান
িনকটা�ীেয়র মৃতুয্বর, শসয-ফসল ন� হেয় যাওয়া ইতয্ািদ।
সু তরাং েকউ অসু � হেল েস বলেত পাের, আ�াহ্ র তা�দীর
অনু যায়ীই এই অসু খ হেয়েছ। তেব তােক ৈধযর্য্ ধরেত হে 133
132 F

আমরা আমােদর ব�েবয্র পেক্ষ আেরা কেয়কিট দলীল ে
করিছঃ
১. মহান আ�াহ বেলন,
َ
ّ
ّﺎسِ ﻰﻠﻋََ ا�َِّ ﺣُﺠَّﺔٌ �َﻌْﺪَ الﺮُ ُﺳ ِﻞ
﴿بَﺮﺸِِّ�ﻦَ وَﻣُﻨﺬِرِ�ﻦَ ﺌﻟَِﻼَّ ﻳَ�ُﻮنَ لِﻠﻨ
َ
َ ُّ
[165 :ﻜﻴﻤًﺎ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء
ِ َ�َنَ ا�َ ﻋ ِﺰ�ﺰًا ﺣ
ۚ

‘সু সংবাদদাতা এবং ভীিত-�দশর্নকার িহসােব রাসূ লগণেক

ে�রণ কেরিছ , যােত রাসূ লগেণর পের মানু েষর জনয্ আ�

হ্র

�িত অপবাদ আেরাপ করার মত েকান অবকাশ না থােক। 
আ�াহ পরা�মশীল, �াজ’ (িনসা ১৬৫)।

132

. িশফাউল আলীল/৩২; মুহা�াদ ইবেন উছায়মীন, তা�রীবু ত্  তাদ্ মুিরইয়,
(দা�াম: দারু ইবিনল জাওয, �থম �কাশ: ১৪১৯ িহ:), পৃ : ১০২।

133

. আল-ঈমান িবল �াযা ওয়াল �াদার/৮৫।
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পাপ কের তা�দীেরর েদাহাই েদওয়া যিদ ৈবধ হত, তাহেল
রাসূ লগণ (আলাইিহমুস সালাম) েক পাঠােনার েকান �েয়াজনই
পড়ত না।
২. পাপ কের তা�দীেরর েদাহাই েদওয়া ৈবধ হেল
ইবলীেসর পক্ষ েথেক তা �হণ করা হত। আ�াহ ইবলীেসর উি
তুেল ধের বেলন,

َ َ َ
َ
َ ﻚ ال ْ ُﻤ ْﺴﺘَﻘ
[16 :ﻴﻢ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
ّ لَﻬُﻢْ ﺮﺻاﻃ
ﺎلَ ﻓَﺒِﻤَﺎ أَﻏْﻮَ�ْتَ�ِ ﻷََ�ْﻌُﺪَن
﴿
ِ
ِ
‘েস বলল, আপিন আমােক েযেহতু িব�া� কেরেছন, েসেহতু

আিমও তােদর জনয্ আপনার সরল পে  ওঁৎ েপেত বেস থাকেবা’

(আ‘রাফ ১৬)।

৩. পাপ কাজ কের তা�দীেরর েদাহাই েদওয়া জােয়য হেল
ইসলামী শরী‘আতই তছনছ হেয় েযত। আ�াহ্ র আেদ-িনেষেধর
েকান মূ লয্ই থাকত না
৪. তা�দীেরর েদাহাই েদওয়া ৈবধ হেল জাহা�ামীরা েদাহাই
িদত। েকননা জাহা�াম েথেক বাঁচার জনয্ তােদর সবর্া�ক েচ�
থাকেব; তদু পিরও তারা তা�দীেরর েদাহাই িদেব না। বরং তারা
বলেব,

َ ّ
ََ ََ
:ّﺒِﻊِ الﺮُ ُﺳﻞ ﴾ ] ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ
﴿ َﻨﺎ أَﺧِّﺮْﻧَﺎ إِﻰﻟَٰ أَﺟَﻞٍ ﻗَﺮِ�ﺐٍ �ُِّﺐْ دَﻋْﻮَﺗﻚ وَﻧت
[44
108

‘েহ আমােদর পালনকতর্ ! আমােদরেক সামানয্ েময়াদ পযর্
সময় িদন, যােত আমরা আপনার আহবােন সাড়া িদেত পাির এবং
রাসূ লগেণর অনু সরণ করেত পাির ’ (ইবরাহীম ৪৪) । এজাতীয়

আেরা অেনক কথাই বলেব তারা, িক� তা�দীেরর েদাহাই িদেব
না।
৫. তা�দীেরর েদাহাই েদওয়া যিদ িস� হত, তেব তওবা,
ইে�গফার, েদা‘আ, িজহাদ, সৎ কােজর আেদশ এবং অসৎ কাজ 
েথেক িনেষধ ইতয্ািদর েকান �েয়াজনই পড়ত না
৬. আমরা তােক বলব, তুিম িবেয় কেরা না। েকননা আ�াহ
তা�দীের রাখেল িঠকই স�ান হেব। আর না রাখেল
কি�নকােলও স�ব নয়। খানা-িপনা েছেড় দাও। েকননা আ�াহ
তা�দীের রাখেল এমিনেতই েতামার ক্ষুধা এবং  তৃ�া িমেট যা,
অনয্থায় কখনই তা স�ব ন

। েতামােক েকান িহং� �াণী

কামড়ােত আসেল তুিম পালােব না। কারণ তা�দীের থাকেল েস
েতামােক কামড়ােব অনয্থায় নয়।
েস আমােদর এসব কথায় একমত হেব? যিদ একমত হয়,
তাহেল বুঝেত হেব, তার িবেবক-বুি� ন� হেয় েগেছ। আর যিদ
েস ি�মত েপাষণ কের, তাহেল বুঝেত হেব, েস আর তা�দীেরর
েদাহাই িদে� না।
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৭. পাপ কের তা�দীেরর েদাহাই েদওয়া িস� হেল
িব�বয্াপী েফৎন-ফাসাদ ছিড়েয় পড়ত। শরী

‘আেতর দ�িবিধর

েকানই �েয়াজন পড়ত না। েকাটর-কাচারী, িবচারক ইতয্ািদর েকান
দরকারই হত না।
এরকম আেরা অেনক দলীল রেয়েছ, েযগুিল অকাটয্ �মা
কের, পাপ কের তা�দীেরর েদাহাই েদওয়া আেদৗ ৈবধ নয়। 134
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আমরা একিট ঘটনা উে�খ করিছ, যা আেলাচয্ িবষয়িটেক
আেরা �� করেব ইনশাআ�াহ। 

ঘটনািট এরূ:  জাবিরইয়াহ

মতবােদ িব�াসী এক েলাক যাবতীয় অনয্া-অপকমর্ কের
তা�দীেরর েদাহাই িদত। তার এক ব�ু তােক নছীহত করত;
িক� তা তােক েকানই ফায়দা িদত না। তার ব�ু তােক উিচৎ 
িশক্ষা েদওয়ার একিট সুেযােগর অেপক্ষায় 

েলাকিট �চুর স�েদর মািলক িছল । এেকক �কার স�দ

এেকক জন মানু ষ েদখাশুনা করত। ব�ুর উপি�িতেত হঠাৎ
একিদন গর, ছাগল, উট ইতয্ািদ েদখাশুনার দািয়��া� েলাকি
এেস মািলকেক বলল, আপনার সব পশু ক্ষুধায় মারা ে

।

কারণ েযখােন েসগুিলেক চরােত িনেয় িগেয়িছলা, েসখােন একিট
ঘাসও িছল না। মািলক বলল, জানা সে�ও তৃণ-লতাহীন ময়দােন

134

. �াগু, পৃ : ৮১-৮৫।
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তুিম েসগুিলেক েকন চরােত িনেয় েগে? েস বলল, তা�দীের
িছল বেলই এমনিট ঘেট েগেছ।  মািলক রােগ েফেট পড়ল।
েদখেত েদখেত বয্বসার কােজ িনেয়ািজত বয্ি�িট এে
বলল, আপনার বয্বসার সব মাল ডাকািত হেয় েগে

।

কারণ 

ডাকািতর ভয় থাকা সে�ও আিম অমুক রা�া িদেয়ই আসিছলাম। 
জাবিরইয়াহ মতবােদ িব�াসী মািলক বলল , েজেনশুেন েকন তুিম
ভয়-ভীিতপূ ণর্ রা�া েবেছ িনে, অথচ েতামার সামেন িনরাপদ
রা�াও িছল? েলাকিট আেগর েলাকিটর মত একই জবাব িদল। 
মািলেকর রাগ আেরা �চ� আকার ধারণ করল।
এরপর তার েছেল-েমেয় লালন-পালেন িনেয়ািজত বয্ি�িট
এেস বলল, আিম ওেদরেক সাঁতার িশখােনার জনয্ অমুক কূেপ

নািমেয় িদেয়িছলাম । িক� তারা সবাই ডুেব মারা েগেছ। মািলক
বলল, তুিম জান েয, তারা ভাল সাঁতার জােন না এবং ঐকূেপর
গভীরতাও অেনক, অথচ তারপেরও তুিম একািক েকন তােদরেক
কূেপ নািমেয় িদেল? েলাকিট বলল, তা�দীের থাকেল িকবা করার
আেছ। মািলক িনেজেক আর িনয়�ণ করেত না েপের তােক হতয্া
করেত উদয্ত হল
এবার মািলেকর ব�ু মুখ খুলল আর বলল, তুিম খামাখা
েকন এই েলাকগুিলর উপর রাগ কর? েকন তুিম তােদর
ৈকিফয়েত খুশী থাকেত পারছ না? অথচ কত অপকমর্ কের তুিম
111

েতামার �ভূ র সামেন এমন ৈকিফয়তই েপশ কেরছ?! েতামার
�ভূ র সােথ েতামার ৈকিফয়ত যিদ গৃহীত হয়, তেব এেদর
ৈকিফয়তও �হণ করেত হেব। আর যিদ তােদর ৈকিফয়ত ঠা�ার
শািমল হয়, তাহেল েকন তুিম েতামার �ভূ র সােথ ঠা�া কর?!
তখন জাবিরইয়াহ মতবােদ িব�াসী ঐ মািলেকর হুঁশ িফরল
এবং বেল উঠল, আিম েসই মহান আ�াহ্ র শুকিরয়া আদা
করিছ, িযিন আমােক আমার ভুল ভাি�েয় িদেয়েছন। আজেকর
ঘটনা েথেক আিম আমার ভুল বুঝেত েপেরিছ। আিম দৃঢ় িব�াস
করিছ এবং েঘাষণা করিছ েয, আজ আমার েযসব ক্ষিত হেয়,
েসগুিল  েহদায়াত�াি�র এই ে

‘মেতর তুলনায় অিত নগণয ।

েযমনিনভােব মহান আ�াহ বেলন,
ُ
يْﺌ
ُ ّ
ٌّ
َ ۖ � ْﻢ
ﻰﺴ َ ن
َّﻮا ﺷَيْﺌًﺎ وَﻫُﻮَ ﺮﺷ
ٰ أ ﺤﺗُِﺒ
َ﴿ َﻋﻰﺴَٰ أَن ﺗَ�ْﺮَﻫُﻮا ﺷَ ًﺎ وَﻫُﻮَ ﺧَ�ٌْ ﻟ
َ َ َْ َ َ َ ْ َ ُّ
ُ ّ
[216 :وَا�َ �ﻌﻠ ُﻢ َوأﻧﺘُ ْﻢ ﻻ �ﻌﻠ ُﻤﻮن﴾ ]ﺳﻮرة ﺒﻟﻘﺮة
ۗ َ� ْﻢ
‘েতামরা এমন িকছু িবষয় অপছ� কর, যা েতামােদর জনয্
কলয্াণকর। পক্ষা� েতামরা এমন িকছু

পছ� কর, যা

েতামােদর জনয্ অকলয্াণকর। ব�তঃ আ�াহই জাে
জান না’ (বা�ারাহ ২১৬)।

, েতামরা
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. আদ-দু ররাতুল বািহইয়াহ শারহুল �াছীদািতত্  তািয়ইয়াহ ফী হাি�
মুশিকলািতল �াদািরইয়াহ/৮৯-৯১।
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চার. মানু ষ িক বাধয্গত জীব নািক তার িনজ� ই�াশি�
রেয়েছ? তা�দীর স�েকর্ কথা উঠেলই মানুেষর মেন এমন
�ে�র উে�ক হয়। এ �ে�র জবােব আেলমগণ বেলন, মানু ষ 
িকছু িকছু িবষেয় বাধয্গত এবং িকছু িকছু িবষেয় তার িনজ�
ই�া শি� রেয়েছ। েযসব িবষেয় আ�াহ মানু ষেক �াধীন ই�া
শি� েদন িন, েসসব েক্ষে� মানুষ বাধয্। েযমনঃ অসু, জ�,
মৃতুয, নানা রকম দু ঘর্টনা ইতয্ািদ। অনুরূপভােব মানুেষর , নখ
ইতয্ািদর �বৃি�ও ঘেট তার ই�ার বাইের। পক্ষা�ের েযসব ক
েস তার িনজ� ই�া শি� �েয়ােগর মাধয্েম করেত পাে, েসসব
েক্ষে� েস �াধীন। তেব তার ই�া আ�াহ্ র ই�া বয্
বা�বািয়ত হয় না। েযমনঃ উঠা, বসা, েশায়া, হাঁটা, েকাথাও 
�েবশ করা, েবর হওয়া, ভাল কাজ করা, পাপ কাজ করা
ইতয্ািদ 136 উদাহরণ�রূপ বলা যা, তুিম যখন েতামার ব�ু135

বা�েবর সােথ েকাথাও আন� �মেণ যাওয়ার ই�া কর, তখন
সবেচেয় সু �র এবং মেনারম �ান চয়েনর জনয্ তুিম তােদর সােথ
পরামশর্ কর। অতঃপর পরামেশর্র িভি�েত সবেচেয় উ�
জায়গািট চয়ন কর। তুিম যিদ বাধয্গত জীব হে, তেব
136

. আল-মুখতাছার ফী আ�ীদািত আহিলস-সু �ািত িফল �াদার/৬৫; মা হুয়াল
�াযা ওয়াল �াদার/২৫।
113

�য়ংি�য়ভােব ঐ �ােন চেল েযেত; ব�ুেদর সােথ েতামার
পরামেশর্র েযমন েকান �েয়াজন পড়ত ন, েতমিন �ান চয়েনরও 
দরকার হত না।

137
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েকউ �� করেত পাের, বা�ার িনজ� ই�াশি� রেয়েছ,
তেব তা আ�াহ্ র তা�দীেরর বাইের ন, এিট িকভােব স�ব?
আমরা তােক বলব, বা�া কতৃর্ক সংঘিটত েয েকান কমর্ বা�
িকেসর মাধয্েম বা�বায়ন কে? এক বােকয্ সবাই বলে,
ই�াশি� এবং কমর্শি� �েয়ােগর মাধয্েম েস তা বা�বায়
কের। আমরা তােক আবার �� কির, ঐ ই�াশি� এবং
কমর্শি�র ��া ে? সবাই �ীকার করেব, আ�াহই েসগুিলর
সৃি�কতর্া। তাহেল েদখা েগ, বা�ার কমর্ এবং উ� কমর
বা�বায়েনর উপকরণ ই�াশি� ও কমর্শি� সবই আ�াহ সৃি�
কেরেছন। এতটুকু জানেলই অেনক সমসয্ার সমাধান হেয়
যােব। 138
137

শায়খ উছায়মীন (রেহমাহু�া)েক মানু ষ বাধয্ িকনা এই ��
করা হেল জবাব েদওয়ার আেগই িতিন বেলন, ��কারী িনেজেক
িজেজ্ঞস ক, এই ��িট করেত েকউ িক তােক বাধয্ কেরে?
137

. মা হুয়াল �াযা ওয়াল �াদা/২২।

138

. মুহা�াদ ইবেন খলীল হার্ রা, শারহুল আ�ীদািতল ওয়ােসি�ইয়া
(েখাবার: দারুল িহজরা, তৃতীয় �কাশ: ১৪১৫ িহঃ), পৃ : ২২৮।
114

,

তার েয মেডেলর গাড়ী আেছ, ঐ মেডেলর গাড়ী িকনেত েকউ িক
তােক বাধয্ কেরে? এ জাতীয় �ে�র উ�েরর মাধয্েম ��কারী
তার কাি�ত উ�রিট েপেয় যােব।
েস িনেজেক আেরা িজজ্ঞস ক, েস িক ে��ায় দু ঘর্টনা
কবিলত হয়? ে��ায় অসু � হয়? েস িক িনজ ই�ায় মরেব?
এসব ��র উ�র জানেলই েস তার কাি�ত উ�রিট েপেয় যােব।
এরপর আমরা বলব, িকছু কাজ মানু ষ িনজ ই�া শি�
�েয়ােগর মাধয্েম কের থােক তােত েকান সে�হ েনই। মহান
আ�াহ বেলন,

َ
َ
ٰ َﻦ ﺷَﺎء اﺨﺗََّﺬَ إِﻰ
[39 :ﻟ َر ّ�ِ ِﻪ َﻣﺂﺑًﺎ﴾ ]ﺳﻮرة ﻨﻟﺒﺄ
﴿

‘অতএব, যার ই�া , েস তার পালনকতর্ার িনকেট আ�য়�ল

ৈতরী কের িনক’ (নাবা ৩৯)। িতিন আেরা বেলন,
َ ْ ُ ُ ّ
:�ﺪ اﻵ ِﺧ َﺮة ﴾ ] ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
﴿ُﻢ ﻣَّﻦ ﻳُﺮِ�ﺪُ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ وَﻣِﻨ�ُﻢ ﻣَﻦ ﻳ ِﺮ
[152
‘েতামােদর মেধয্ েক দু িনয়া কামনা কের

আেখরাত কামনা কের’ (আেল-ইমরান ১৫২)।

115

আর

েকউ

পক্ষা�ের িকছু িকছু কােজ মানুেষর িনজ� েকান ইখিতয়া
থােক না; েসগুিল িনছক তা�দীেরর কারেণই ঘেট। েযমনঃ
অসু �তা, মৃতুয, দু ঘর্টন। 139
138F

তেব অসু �তা, দু ঘর্টনা ইতয্ািদ ে�ফ আ�াহ্ র পক্ষ 
হেলও মূ লতঃ মানু ষই এর জনয্ দায়ী। মহান আ�াহ বেল,
َ َ ََُْ ْ ُ
َْ ْ َ َ َ َ َ َ ّ
� ﴾ ] ﺳﻮرة
ٍ ﴿َﻣَﺎ أَﺻَﺎﺑَ�ُﻢ ﻣِّﻦ ﻣُ ِﺼﻴﺒ ٍﺔ ﻓ ِﺒﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ أﻳ ِﺪﻳ�ﻢ و�ﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻛ ِﺜ
[30 :الﺸﻮرى

‘েতামােদর উপর েযসব িবপদাপদ

আেস, তা েতামােদর

কেমর্রই ফল এবং িতিন েতামােদর অে

ক েগানাহ ক্ষমা কে

েদন’ (শূ রা ৩০)। অনয্� িতিন বেল,
َ
َ َٰ ٰ ّ
ْ َُ ُْ
ﻨﺪ
﴿َلَﻤَّﺎ أَﺻ
ِ ﺎ�َﺘْ�ُﻢ ﻣُّﺼِﻴﺒَﺔٌ ﻗَﺪْ أَﺻَﺒْﺘُﻢ ﻣِّﺜْﻠَﻴْﻬَﺎ ﻗُﻠْﺘُﻢْ �َ�َ ﻫﺬا ۖ ﻗﻞ ﻫﻮ ِﻣﻦ ِﻋ
ُ َ
ُ
[165 :أﻧﻔ ِﺴ� ْﻢ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
‘যখন েতামােদর উপর েকান মুছীবত েনেম আসল , অথচ
েতামরা তার পূ েবর্ই ি�গুণ কে উপনীত হেয়ছ, তখন িক েতামরা
বলেব, এটা েকাথা েথেক এল

? তাহেল বেল দাও , এ ক�

েতামােদর িনেজেদর পক্ষ েথ ই েনেম এেসেছ’ (আেল-ইমরান

১৬৫)। িতিন আেরা বেলন,
139

. মাজমূ ‘উ ফাতাওয়া ওয়া রাসািয়িলশ-শায়খ আল-উছায়মীন, (িরয়ায: দারুল
ওয়া�ান, �কাশকাল: ১৪১৩ িহ:), ২/৯০-৯১, �� নং ১৯৫।
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َ ّْ
ۖوَﻣَﺎ أَﺻَﺎﺑَﻚَ ﻣِﻦ ﺳَيِّﺌَﺔٍ ﻓَﻤِﻦ �َﻔ ِﺴﻚ

﴾

ّ
َ�ﻨَﺔٍ ﻓَﻤِﻦَ ا
َ ﴿ّﺎ أَﺻَﺎﺑَﻚَ ﻣِﻦْ ﺣَﺴ
ِ
[79 :]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء

‘েতামার েয কলয্াণ হ, তা আ�াহর পক্ষ েথ হয় । আর
েতামার েয অকলয্াণ হ, েসটা হয় েতামার িনেজর কারেণ’ (িনসা

৭৯)। ইবেন জারীর

(রেহমাহু�া) সূ রা শূ রার উ� আয়ােতর

তাফসীের বেলন, ‘েতামােদর পাপাচােরর কারেণই শাি��রূপ
েতামােদর উপর এমন মুছীবত েনেম আেস’। 140
139F

অনু রূপভােব মানুেষর েযসব কলয্াণ সািধত , েসগুিলও
তােদর কারেণই রহমত �রূপ আ�াহ তােদরেক িদেয় থােকন।
আ�াহ নূ হ (‘আলাইিহস্ সালা)-এর ঘটনা উে�খ কের বেলন,
ّ
ُ
ْ
ُ َ َ َ ّ
ْ
ﺎء َﻋﻠﻴْ�ﻢ ِّﻣﺪ َرارًا
 اﺳْﺘَﻐﻔِﺮُوا رَ�َّ� ُﻢْ إِﻧَّﻪُ ﺎﻛَنَ �َﻔَﺎرًا ُﺮْﺳِﻞِ الﺴَﻤ
﴿ﻠْﺖ
َ َ
َْ ُ ّ
َ
ﻞ ﻟَّ�ُﻢْ ﺟَﻨّﺎتٍ وَ�َْﻌَﻞ ﻟَ� ْﻢ أ� َﻬﺎرًا ﴾ ] ﺳﻮرة
ُﻤْﺪِدْ�ُﻢ ﺑِﺄَمْﻮَالٍ وَ�َنِ�َ و�َْﻌ
[12-10 :ﻧﻮح
‘অতঃপর আিম বেলিছ , েতামরা েতামােদর পালনকতর্ার
িনকট ক্ষমা �াথর্না কর। িতিন অতয্� ক্ষম িতিন েতামােদর
উপর অজ� বৃি�ধারা

বষর্ণ করেব , েতামােদর ধন-স�দ ও 

স�ান-স�িত বািড়েয় িদেবন , েতামােদর জনয্ উদয্ সমূ হ সৃ ি�
করেবন এবং েতামােদর জনয্ নদ -নালা �বািহত করেবন ’ (নূ হ
140

. তাফসীের �বারী, ২০/৫১২-৫১৩।
117

১০-১২)। রাসূ ল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) ইবেন আ�াস
(রািদয়া�াহু‘আনহ) েক অিছয়ত করেত িগেয় বেলন, তুিম আ�াহ্ র

�ীেনর েহফাযত কর, তাহেল আ�াহ েতামােক েহফাযত
করেবন। 141
140F

অেনেকই আবার �� কের, মানু েষর পথ��তা বা েহদায়াত
�াি�সহ সবিকছু যিদ আ�াহ্ র হােতই থাে, তাহেল মানু েষর
আর আমল করার িক আেছ?
জবােব বলব, েয েহদায়াত �া� হওয়ার েযাগয, তােক আ�াহ
িঠকই েহদায়াত দান করেবন। পক্ষা�ের েয পথ�� হওয়া
েযাগয, তােক িতিন পথ��ই কেরন। এরশাদ হে�,
ََ
َ وَا�َ َﻻ َ� ْﻬﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم اﻟْ َﻔﺎﺳﻘ
ُ ّ ۚ ﻮ� ُﻬ ْﻢ
ُّ
َ ُّﺎ زَاﻏُﻮا أَزَاغَ ا�َ ﻗُﻠ
� ﴾ ] ﺳﻮرة
﴿ ﻠﻤ
ِ
ِ ِ
[5 :الﺼﻒ
‘অতঃপর তারা যখন ব�তা অবল�ন করল , তখন আ�াহ
তােদর অ�রেক ব� কের িদেলন। আ�াহ

ফািস� স�দায়েক

পথ�দশর্ন কেরন ন ’ (ছফ ৫) । এখােন আ�াহ ��ই বলেলন,

বা�া িনেজই িনেজর পথ�� হওয়ার কারণ। উে�খয, বা�া জােন
না েয, তার ভােগয্ েহাদয়াত েলখা আেছ নািক েগামরাহ! তাহেল

141

. মুসনােদ আহমাদ, ৪/৪০৯-৪১০, হা/২৬৬৯, শায়খ আলবানী বেলন,
‘হাদীছিট ছহীহ’ (িমশকাত, ৩/১৪৫৯, হা/৫৩০৩)।
118

েকন েস খারাপ পথ েবেছ িনেয় তা�দীেরর েদাহাই েদয়?! েস
সৎপথ েবেছ িনেয় িক বলেত পারেতা না েয, আ�াহ আমােক
েহদায়াত দান কেরেছন?
আমরা তােক বলব, েতামার েহদায়াত �া� হওয়া না হওয়ার
িবষয়িট েযমন সু িনধর্াির, েতমিন েতামার িরিয�ও সু িনধর্ািরত।
তুিম হাযার েচ�া সে�ও েতামার জনয্ িনধর্ািরত িরিযে�
সামানয্তম কমও পােব না বা েবশীও পােব না। তাহেল েকন তুিম
রাত-িদন হাড়ভা�া পির�ম কেরা? িরিযে�র অে�ষেণ আ�ীয়�জেনর মায়া তয্াগ কের েদেশর বাইের পািড় জমােতও তুিম
ি�ধােবাধ কর না েকন? তুিম আ�াহ্ র পক্ষ েথেক িরিয� আস
অেপক্ষায় বাড়ীেত হাত গুিটেয় বেস থাক না ? দু িনয়া
অে�ষেণর কােজ তুিম েতামার সবর্া�ক �েচ�া বয্য় ; িক�
আেখরাত অে�ষেণর কােজ েতামার এত অবেহলা েকন? অথচ
দু ’িটই তা�দীের িলিখত আেছ? তুিম অসু � হেল েকন ডা�ােরর
কােছ যাও? সবেচেয় ভাল িচিকৎসালয় এবং েযাগয্ ডা�ার খুঁেজ
পাওয়ার েচ�া কর েকন? এসব েক্ষে� েকন তুিম তা�দীের
উপর িনভর্র কের হাত গুিটেয় বেস থাক ?
অতএব বুঝা েগল, মানু েষর িনজ� ই�া শি� রেয়েছ, েকউ
তােক বাধয্ কের না। ফেল েস দুিনয়ার কােজ েযমন বয, তােক
আেখরােতর কােজ তার েচেয় অেনকগুণ েবশী বয্� হেত হেব
119

�বৃি�র তাড়নায় অযথা হাত গুিটেয় বেস থাকেল িনি�ত ক্ষি
স�ু খীন হেত হেব। 142
141F

পাঁচ. পথ�দশর্ন এবং পথ��করণ িক একমা� আ�াহ্ 
হােত?: আমরা ইিতপূ েবর্ িবি��ভােব এ িবষয়িটর �িত ইি�ত
কেরিছ। পিব� কুরআন ও ছহীহ সু �াহ্ র  অকাটয্ ব�বয্ অনুয,
একমা� আ�াহই কাউেক পথ েদখান আবার কাউেক পথ��
কেরন। এরশাদ হে�,
ْ
ْ ْﻌَﻠ
َ ْ ّ
َ
:ﻴﻢ ﴾ ] ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
ٍ ﴿َﺸَﺈِ ا�َُّ ﻳُﻀْﻠِﻠﻪُ وَﻣَﻦ �ﺸَﺄْ �َ ﻪُ ﻰﻠﻋََٰ ﺮﺻَِاطٍ ﻣُﺴﺘ ِﻘ
[39
‘আ�াহ যােক ই�া পথ�� কেরন এবং যােক ই�া সরল

পেথ পিরচািলত কেরন ’ (আন‘আম ৩৯) । অনয� মহান আ�াহ
বেলন,

ُّ
ُ ﺎء َو َ� ْﻬ ِﺪي َﻣﻦ � َ َﺸ
ُ ﻀِﻞُّ ا�َ َﻣﻦ � َ َﺸ
[31 :ﺎء﴾ ]ﺳﻮرة ﻤﻟﺪﺛﺮ
﴿

‘আ�াহ যােক ই�া পথ�� কেরন এবং যােক ই�া সৎপথ

�দশর্ন কের’ (মু�াছিছর ৩১) । হাদীেছ �ুদসীেত মহান আ�াহ
এরশাদ কেরন,

ُ َْ
ُ ُّ
ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ّ ٌّ� ْﻢ َﺎل
«و� أﻫ ِﺪ� ْﻢ
ُ »ﻳَﺎ ِﻋﺒَﺎ ِدى
ِ ِﻻَ ﻣﻦ ﻫﺪ�ﺘﻪ ﻓﺎﺳﺘﻬﺪ
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. মুহা�াদ ইবেন ছােলহ উছায়মীন, িরসালাহ িফল-�াযা ওয়াল-�াদার
(িরয়ায: মাদারুল ওয়া�া, �কাশকাল: ১৪২৮ িহঃ), ১৪-১৮।
120

,

‘েহ আমার বা�ারা! আিম যােক েহদায়াত কেরিছ, েস
বয্তীত েতামােদর সবাই পথ��। অতএ, েতামরা আমার িনকট
েহদায়াত �াথর্না ক; আিম েতামােদরেক েহদায়াত করব’।

143
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এভােব আেরা বহু আয়াত এবং হাদীছ আে, েযগুিল �মাণ কে,
েহদায়াত এবং পথ��তা দু ’িটই একমা� আ�াহ্ র হােত
িক� কােরা মেন �� জাগেত পাের, আ�াহই কাউেক
পথ�� কেরন আবার িতিনই তােক শাি� িদেবন, এেত িক যু লম
�মািণত হয় না?!
আ�াহ্ র নয্-ইনছােফর �িত সে�হ েপাষণ করা েমােটই
উিচৎ নয়। পিব� কুরআন ও ছহীহ হাদীেছর অেনক জায়গায়
��ভােব েঘাষণা করা হেয়েছ েয, িতিন কােরা �িত িতল
পিরমাণও যু লম কেরন না। েযমনঃ িতিন বেলন,
ّ
َْ
[46 :ﻴﺪ﴾ ]ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ
ِ ﴿ َﻣﺎ رَ�ُّﻚَ ﺑِﻈَﻼَمٍ ِﻟّﻠﻌ ِﺒ

‘আপনার পালনকতর্া বা�ােদর �িতিব�ুমা� যু লমকারী নন’

(ফু ছিছলাত ৪৬)। অনয্� মহান আ�াহ বেল,

َ َ
[49 :﴿ َوﺟَﺪُوا ﻣَﺎ ﻋَﻤِﻠُﻮا ﺣَﺎﺮﺿًِا وَﻻ َ �َﻈْﻠِﻢُ رَ� ُّﻚ أ َﺣﺪًا﴾ ]ﺳﻮرة الﻜﻬﻒ
‘তারা তােদর কৃতকমর্েক সামেন উপি�ত পােব। আপনার
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. ছহীহ মুসিলম/১০৪০, হা/২৫৭৭, ‘সদাচরণ, আ�ীয়তার স�কর্ রক্ষা এ
িশ�াচার’ অধয্া, ‘যু লম হারাম’ অনু ে�দ।
121

পালনকতর্া কেরা �িত যু লম করেবন না’ (কাহ্ ফ৪৯)। 144
143F

ি�তীয়তঃ আ�াহ বা�ােক �াধীন ই�াশি�, কমর্শি, সু �ু
িবেবক-বুি� িদেয় এবং ইসলামী �ভােবর উপের সৃি� কেরেছন। 
এরপর আসমানী িকতাব অবতীণর্ কের এবং নব-রাসূ ল
(আলাইিহমুস সালাম) ে�রেণর মাধয্েম তার সামেন হ� ও বািতল
দু ’িট পথই তুেল ধেরেছন। এরশাদ হে�,
َُ ّ
[3 :ﺎﻛِﺮًا وَ�ِﻣَﺎ ﻛﻔﻮرًا﴾ ]ﺳﻮرة ﺪﻟﻫﺮ
َ﴿ّﺎ ﻫَﺪَ�ْﻨَﺎهُ الﺴَّبِﻴﻞَ إِﻣَّﺎ ﺷ
‘আিম তােক পথ েদিখেয় িদেয়িছ। এখন েস হয় কৃতজ্

েহাক, না হয় অকৃতজ্ েহাক’ (দাহ্ র৩) । িক� এতিকছু র পরও 
যখন েস ে��ায় েগামরাহীর পথ েবেছ িনেয়েছ, তখন েস
আ�াহ্ র তাওফী� েথেক বি�ত হেয়েছ এবং আ�াহ তার
দািয়�ভার তার �ে�ই তুেল িদেয়েছন। ফেল েস পথ�� হেয়েছ। 
এিটই হে� আ�াহ কতৃর্ক কাউেক পথ�� করার অথর্ এবং এে
আ�াহ্ র নয্-ইনছাফ �মািণত হয়

। েকননা আ�াহ কােরা

দািয়�ভার েছেড় িদেয় বয্ি�র উপেরই তা চািপেয় িদেল েস
144

. আ�াহ েয কােরা �িত সামানয্তম যুলম কেরন ন, েস স�েকর্ আেরা
জানেত হেল িনে�া� আয়াতসমূ হ েদখুন: (আেল-ইমরান ১৮২, হ� ১০,

আনফাল ৫১, �াফ ২৯, ইয়াসীন ৫৪, আি�য়া ৪৭, হূ দ ১৭৭, িযলযাল ৭-

৮ ইতয্াি) । উে�খয্ ে, এসব আয়ােতর অিধকাংশই ই
হেয়েগেছ।
122

েতাপূ েবর্ গত

িনি�ত পথ�� হেব।

145
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েসজনয্ রাসূল

(সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম) এভােব েদা‘আ করেত বলেতন,

«ٍ»ﻓَﻼَ ﺗَﻜِﻠْﻨِﻰ ﺇِﻟَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻰ ﻃَﺮْﻓَﺔَ ﻋَﻴْﻦ
‘আপিন আমােক আমার িনেজর উপর এক পলেকর জনয্ও

েছেড় িদেবন না’। 146
145F

পক্ষা�ের আ�াহ কতৃর্ক কাউেক েহদায়াত দােনর অথর্,
তােক তাওফী� েদওয়া এবং কলয্াণকর কােজ তােক সহেযািগতা
করা। েসজনয্ সিতয্কার অেথর্ েকউ েহদায়াত �তয্াশী 
তদ্ নুযায়ী �েচ�া চালােল আ�াহ তার সামেন কলয্ােণর দুয়া
খুেল েদন। আর এেত মহান আ�াহ্ র রহমত এবং অনুক�াই
�মািণত হয়।

147
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শায়খুল ইসলাম ইবেন তায়িমইয়াহ

(রেহমাহু�া) বেলন,

মহান আ�াহ বা�ােক এককভােব তাঁর ইবাদত-বে�গী করেত
বেলেছন, বরং এই উে�েশয্ই তােক সৃি� কেরেছন এবং িতিন
তােক ইসলামী �ভাব িদেয়ই পৃিথবীেত ে�রণ কেরেছন। িক� েস
145

. ছােলহ আলু শ্  শায়, জােমউ শুরূিহল আ�ীদািতত �হািবইয়, ১/৫৬৩৫৬৫।

146

. সু নােন আবূ দাঊদ, হা/৫০৯০, ‘িশ�াচার’ অধয্া, ‘সকােল িক বলেব’
অনু ে�দ, ইমাম আলবানী হাদীছিটেক ‘হাসান’ বেলেছন।

147

. ছােলহ আলু শ্  শায়, জােমউ শুরূিহল আ�ীদািতত �হািবইয়, ১/৫৬৩৫৬৫।
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আ�াহ্ র উে�শয্ এবং তার িনজ� সৃি�গত �ভােবর িবরু�াচ
করার শাি��রূপ আ�াহ তােক পথ�� কেরেছন 148
147

শায়খ ফাওযান 149 (হােফযাহু�া) বেলন, আ�াহ যােক ই�া
148

েহদায়াত েদন এবং যােক ই�া পথ�� কেরন। েয বয্ি�
েহদায়াত ও কলয্াণ েপেত চায় এবং তা পাওয়ার জনয
আ�িনেয়াগ কের, আ�াহ তার জনয্ অনু�হ কের তার
েহদায়ােতর পথ সহজ কের েদন। এরশাদ হে�,
ْ
ٰ﴿َﻣَّﺎ ﻣَﻦْ أَ�ْﻄَﻰ
َ ْ  ﺴَﻨُيَﺮﺴُِّهُ لِﻠْيُﺮ،�
ٰ ﺴ
ٰ َ  َﺻ َﺪّقَ ﺑِﺎﺤﻟ ُ ْﺴ،وَا�َّﻰﻘ
َٰ
:ى﴾ ]ﺳﻮرة الﻠﻴﻞ
148

. মাজমূ ‘উ ফাতাওয়া ইবেন তায়িমইয়াহ, ১৪/৩৩১-৩৩৩।

149

.

ছােলহ ইবেন ফাওযান ইবেন আ�ু �াহ আল-ফাওযান একজন িবখয্াত
আেলেম �ীন। িতিন ১৩৫৪ িহজরীেত জ��হণ কেরন। ‘শারী‘আহ’
অনু ষদ েথেক ১৩৮১ িহজরীেত িতিন অনাসর্ িড�ী লাভ কেরন।‘িফ�হ’
িবভাগ েথেক এম. এ. এবং িপএইচিড স�� কেরন। তাঁর িশক্ষকম�লী
মেধয্ শায়খ আ�ুল আযীয ইবেন বায এবং মুহা�াদ ইবেন আমীন
শান�ী�ী-এর নাম িবেশষভােব উে�খেযাগয্। বতর্মান িতিন সঊদ
আরেবর ‘উ� ওলামা পিরষদ’ এবং ‘গেবষণা ও ফৎওয়া েবাডর’-এর
একজন অনয্তম সদসয্। শায়খ ফাওযা‘মাজমূ ‘উ ফাতাওয়া িফল
আ�ীদািত ওয়াল িফ�হ’ (৪ খ�), ‘শারহু িকতািবত্  তাওহ’,
‘আহকািমল আ�‘ইমা িফল ইসলাম, ‘আত-তাহ�ী�াতুল মারিযইয়াহ িফল
মাবািহিছল ফারািযইয়াহ’ সহ আেরা অেনক মূ লয্বান �� রচনা কেরেছন

(শায়খ ফাওযান রিচত ‘আল-ফাতাওয়া’ �ে�র ভূ িমকা, (িরয়ায:

মা�ােব‘উল মাদীনা, �থম �কাশ: ১৪১৫িহঃ), ১/৫-৮) ।
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[7-5
‘অতএব, েয দান কের, আ�াহভীরু হ এবং উ�ম িবষয়েক
সতয্ মেন কে , আিম তােক সু েখর িবষেয়র জনয্ সহজ পথ দান
করব’ (লায়ল ৫-৭) । পক্ষা�ের েয েহদায়াত �াি� কামনা কে

না; বরং েহদায়াত েথেক মুখ িফিরেয় েনয়, আ�াহ তার এমন
ঔ�তয্ আচরেণর শাি��রূপ তার জনয্ েগামরাহীর পথ স
কের েদন। মহান আ�াহ বেলন,
ََ
ْ
َ ََْْ َ َ َ
َ ْ  ﺴَﻨُيَﺮﺴُِّهُ لِﻠْﻌُﺮ،�
ٰ ﺴ
ٰ َ  َ�ﺬّبَ ﺑِﺎﺤﻟ ُ ْﺴ،�
ٰ ّﺎ ﻣَﻦ ﺨﺑﻞ واﺳﺘﻐ
﴾ ] ﺳﻮرة
ى
﴿أﻣ
ِ
[10-8 :الﻠﻴﻞ
‘আর েয কৃপণতা কের ও েবপরওয়া হয়

এবং উ�ম

িবষয়েক িমথয্া মেন কে, আিম তােক কে�র িবষেয়র জনয্ সহজ
পথ দান করব ’ (লায়ল ৮-১০) । েসজনয্ আ�াহ পিব� কুরআেনর

বহু আয়ােত বেল,

ّ
َ  �َﻬْﺪِي اﻟْﻘَﻮْمَ اﻟﻈَﺎلﻤ
﴾�
َ﴿ا�َُّ ﻻ
ِِ

‘আর আ�াহ যােলম স�দায়েক পথ �দশর্ন কেরন ন’

(বা�ারাহ ২৫৮, আেল ইমরান ৮৬, তওবাহ ১৯ ও ১০৯,
জুমু‘আহ ৫, ছফ ৭)। িতিন আরও বেলন,

َ
َ  �َﻬْﺪِي اﻟْﻘَﻮْمَ اﻟْﺎﻜﻓِﺮ
﴾�ﻦ
َ﴿ا�َُّ ﻻ
ِ

‘িন�য় আ�াহ কােফরেদরেক পথ �দশর্ন কেরন ন

(বা�ারাহ ২৬৪, তওবাহ ৩৭)। িতিন অনয্� বেল,
125

’

َ َا�َ َﻻ َ� ْﻬﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم اﻟْ َﻔﺎﺳﻘ
ُّ ﴿
﴾�
ِ
ِ ِ
‘আর আ�াহ পাপাচারী স�দায়েক পথ�দশর্ন কেরন ন

’

(মােয়দাহ ১০৮, তওবাহ ২৪ ও ৮০, ছফ ৫) । েদখা েগল, তােদর
যু লম, কুফরী ও পাপাচােরর কারেণই আ�াহ তােদরেক েহদায়াত

কেরন না । অতএব, বা�া িনেজই িনেজর পথ�ে�র জনয্ দায়ী
এবং েস িনেজই িনেজর উপর যু লম কের। এরশাদ হে�,
ُ َ ُ َ
َْ
َ
َ َ
ُ َﺎ ﻇَﻠﻤ
[33 :ﻬُﻢ ا�َُّ وَﻟَٰ�ِﻦ ﺎﻛﻧﻮا أﻧﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ �ﻈ ِﻠ ُﻤﻮن﴾ ]ﺳﻮر اﻨﻟﺤﻞ
﴿ﻣ
‘আ�াহ তােদর �িত অিবচার কেরনিন ; বরং তারা ই �য়ং

িনেজেদর �িত যু লম কেরিছল’ (নাহ্ ল৩৩)। 150
149F

ধরা যাক দু ই বয্ি� রা�া িদেয় েহঁেট যাে�। তােদর একজন
মসিজেদ �েবশ করল। িক� অপরজন েগল নাইট �ােব! তাহেল
আ�াহ িক নাইট �ােব গমনকারীর �িত যু লম করেলন?! কখনই
না, আ�াহ্ র কসম কের বলি, িতিন তার �িত যু লম কেরন িন। 
কারণ িতিন তােক েসখােন েযেত বাধয্ কেরন ি । বরং আ�াহ
উভেয়র মেনর গিত স�েকর্ সময্ক অবগত। অতএব মসিজে
�েবশকারীর মেনর কথা েজেনই িতিন তােক মসিজেদ �েবেশর
পথ সহজ কের িদেয়েছন। পক্ষা�ের স�ূণর্ ে��ায় নাইট �া
গমনকারীর েসখােন যাওয়ার দৃঢ় �তয্েয়র কথা েজেনই িতিন ঘৃণা

150

. জােমউ শুরূিহল আ�ীদািতত �হািবইয়, ১/২১৩।
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এবং রাগ সে�ও তার পথ ও সহজ কের িদেয়েছন। 151 বুঝা েগল,
150 F

আ�াহ কােরা �িত সামানয্তম যুলম কেরন না। মহান আ�াহ
বেলন,
﴾ ] ﺳﻮرة

ُ َ َ ّ
َْ
ََّ�
َ
َ
ﺎس أﻧﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ �ﻈ ِﻠ ُﻤﻮن
َ �َﻈْﻠِﻢُ اﻨﻟَّﺎسَ ﺷيْﺌًﺎ وَﻟَٰ�ِﻦَّ اﻨﻟ
َ﴿ ﻻ
[44 ﻳﻮ�ﺲ

‘িন�য়ই আ �াহ মানু েষর �িত সামানয্তম যু ম কেরন না ,

িক� মানু ষ িনেজই িনেজর উপর যু লম কের’ (ইউনু স ৪৪)।
ছয়. ঝুল� (  )ﻣﻌﻠﻖএবং অনড় (

 )ﺜﺒﺖ أو ﻣﺮﺒمতা�দীর

�স�: েকউ �� করেত পাের, আ�াহ যিদ তাঁর িচর�ন জ্ঞা
অনু যায়ী সবিকছু িলেখ থােকন, তাহেল িনে�া� আয়াতিটর অথর্
িক? এরশাদ হে�,

ُ ﺎء َو ُ�ثْﺒ
ُّ
ُ َﻤْﺤُﻮ ا�َ َﻣﺎ � َ َﺸ
[39 :ﺖ﴾ ]ﺳﻮرة الﺮﻋﺪ
﴿
ِ

‘আ�াহ যা ই�া িমিটেয় েদন এবং বহাল রােখন

’ (রা‘দ

৩৯)। অনু রূপভােব মানুেষর হায়া-মউত, িরিয� যিদ সু িনধর্ািরত
হেয় থােক, তেব িনে�া� হাদীেছর অথর্ ি? রাসূ ল

(সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলন,

ُ َ ْ َْ َ ََ َ َ ُْ ْ َ ُُ ْ َْ َ َ َ ُْ ْ َ ُّ َ ْ َ
«َﻤﺣﻪ
ِ »ﻣﻦ َه أن ﻳبﺴﻂ ﻋﻠﻴ ِﻪ ِرزﻗﻪ أو ﻳنﺴﺄ ِﻓ أﺛ ِﺮهِ ﻓﻠﻴ ِﺼﻞ

‘েয বয্ি� তার রূযীর �শ�তা এবং আয়ূ বৃি� কামনা ক,
151

. হািলল ইনসান মুসাইয়য্ার আও মুখাইয়য্?/২৪।
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েস েযন আ�ীয়তার স�কর্ রক্ষা ’। 152, 153
151

152

জবােব বলা যায়, তা�দীর দু ই �কার:
এক. অনড় তা�দীর:

উ�ু ল িকতাব বা লাউেহ মাহফূেয

িলিখত তা�দীর এই �কােরর অ�ভুর্�। এই �কােরর তা�দীের
েকান পিরবতর্ন হয় না
দু ই. ঝুল� তা�দীর:

েফেরশতাম�লীর িনকট িলিখত

তা�দীর এই ে�ণীর অ�ভুর্�। এই �কার তা�দীের পিরবতর্
ঘেট। সু তরাং িরিয�, আয়ূ লাউেহ মাহফূেয অনড় রেয়েছ, তােত
িব�ুমা� েকান পিরবতর্ন হয় না। তেব েফেরশতাম�লীর দফতের
িলিখত িরিয�, আয়ূ ইতয্ািদেত পিরবতর্ন হেত পাে

154

153

ইবেন তায়িমইয়াহ (রেহমাহু�া) বেলন, মানু েষর আয়ূ দু ই
ধরেনর: এক ধরেনর আয়ূ অনড়, যা আ�াহ ছাড়া আর েকউ
জােন না। ি�তীয় �কােরর আয়ূ েকান শেতর্র সােথ স�কর্যু
হেয় থােক। এর আেলােক রাসূ ল (সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) এর িনে�া� হাদীছিটর অথর্
152

.

�� হেয় উে,

ছহীহ মুসিলম, হা/২৫৫৭, ‘সদাচরণ, আ�ীয়তার স�কর্ রক্ষা এ
িশ�াচার’ অধয্া, ‘আ�ীয়তার স�কর্ রক্ষা এবং আ�ীয়তার স�কর্ 
করা হারাম’ অনু ে�দ।

153

. ড. ওমর সু লায়মান আশ�ার, আল-�াযা ওয়াল-�াদার, পৃ : ৬৬।

154

. আল-ঈমান িবল �াযা ওয়াল �াদার/১২৫।
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ُ َ ْ َْ َ ََ َ َ ُْ ْ َ ُُ ْ َْ َ َ َ ُْ ْ َ ُّ َ ْ َ
«َﻤﺣﻪ
ِ »ﻣﻦ َه أن ﻳبﺴﻂ ﻋﻠﻴ ِﻪ ِرزﻗﻪ أو ﻳنﺴﺄ ِﻓ أﺛ ِﺮهِ ﻓﻠﻴ ِﺼﻞ

মহান আ�াহ েফেরশতােক বা�ার আয়ূ েলখার িনেদর্শ েদন

এবং তাঁেক বেল েদন, বা�া আ�ীয়তার স�কর্ রক্ষা করেল তু
তার বয়স এত বছর বািড়েয় িদও। িক� তার বয়স বাড়েব িক
বাড়েব না েস িবষেয় েফেরশতা িকছু ই জােনন না। েকবল
আ�াহই তার সু িনিদর্� বয়স স�েকর্ সময্ক জ্ঞান রােখন। ত
তার মৃতুয্ এেস েগেল আর সময় েদওয়া হয় না

155
154 F

তাঁেক

মানু েষর িরিয� কম-েবশী হয় িকনা িজেজ্ঞস করা হেল িতি
বেলন, িরিয� দু ই �কার: এক �কােরর িরিয� স�েকর্
েকবলমা� আ�াহই জ্ঞান রােখন এবং এই �কােরর িরিযে
েকান পিরবতর্ন হয় না। ি�তীয় �কােরর িরিয� স�েকর্ আ�া

েফেরশতাম�লীেক অবিহত করান । এই �কােরর িরিয� কম েবশী হওয়ার িবষয়িট বা�ার কেমর্র উপর িনভর্র কে 156
155F

িবষয়িটর বয্াখয্া করেত িগেয় হােফয ইবেন হাজা
(রেহমাহু�া) বেলন, উদাহরণ�রূপ বলা যা, েফেরশতােক বলা

হয় েয, অমুক আ�ীয়তার স�কর্ রক্ষা করেল তার বয়স হ
১০০ বছর। আর আ�ীয়তার স�কর্ িছ� করেল তার বয়স হেব
৬০ বছর। িক� আ�াহ তাঁর িচর�ন জ্ঞােনর মাধয্েম জােনন,
155

. ফাতাওয়া ইবেন তায়িমইয়াহ, ৮/৫১৭।

156

. �াগু, ৮/৫৪০।
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েস আ�ীয়তার স�কর্ রক্ষা করেব নািক িছ� করেব। েসজ
আ�াহ্ র জ্ঞােন যা রে, তার েকান পিরবতর্ন ঘেট না। িক�
েফেরশতার জ্ঞােন যা রেয়, তােত পিরবতর্ন ঘটেত পাের। এই
িদেক ইি�ত কের মহান আ�াহ বেলন, ‘আ�াহ যা ই�া িমিটেয়
েদন এবং বহাল রােখন ’ (রা‘দ ৩৯) । সু তরাং িমিটেয় েদওয়া বা

বহাল রাখার িবষয়িট ঘেট েফেরশতার জ্ঞােনর েক্ষে�। 
উ�ু ল িকতাব বা লাউেহ মাহফূেয যা রেয়েছ, তােত েতমনিট ঘেট
না। আর লাউেহ মাহফূেযর সবিকছু ই আ�াহ্ র জ্ঞােন রেয়ে
�থম �কারেক বলা হয়, অনড় তা�দীর এবং ি�তীয় �কার হল,
ঝুল� তা�দীর।

157
156

েসজনয্‘ঝুল� তা�দীর’ও মূ লতঃ আ�াহ্ র

িচর�ন জ্ঞােনর েক্ষে� ঝুল; বরং েসিটও অনড়।

158

157

সাত. তা�দীেরর �িতিট িস�াে� স�� থাকা িক যরূর?:
ওলামােয় েকরাম এ �ে�র জবাব িদেত িগেয় বেলেছন,
অনাকাংিখত েয েকান িবপদাপদ, বালা-মুছীবেত ৈধযর্য্ধারণ কর
অপিরহাযর্। ফেল িবপদাপদ এবং দুঃ-কে� ৈধযর্য্হারা হওয়া যাে
না, অি�রতা �কাশ করা যােব না। অৈধযর্য্ হেয় ে�াধাি�
হওয়া, বুক চাপড়ােনা, চুল েছড়া ইতয্ািদ কমর্কা� েনহােয়
অনয্ায়। মেন রাখেত হে, আ�াহ্ র িস�াে� িবচিলত হওয়,
157

. ইবেন হাজার, ফাতহুল বার, ১০/৪৩০।

158

. িমর�াতুল মাফাতীহ শারহু িমশকািতল মাছাবী, ২/২৪০।
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আপি� েপশ করা মুিমেনর ৈবিশ�য্ ন

। িক� �� হল,

িবপদাপেদ ৈধযর্য্ধারেণর সােথ সােথ স�� হওয়াও িক অপিরহা?
এর সিঠক জবাব হে�, স�� হওয়া অপিরহাযর্ ন; বরং উ�ম। 
কারণ শরী ‘আেত িবপদাপেদ স�� থাকা অপিরহাযর্ মেমর্ েকা
িনেদর্শ আেসিন। তাছাড়া েবশীর ভাগ মানুেষর েক্ষে� েস
অস�বও বেট।
তেব েদাষ-�িট, অনয্া-অপকমর্ ইতয্ািদেত স�� হওয়
উিচৎ নয়; বরং েসগুিলেক ঘৃণা কের পিরতয্াগ করেত হে 159
158

শায়খ উছায়মীন (রেহমাহু�া) আেরা �� এবং সু �রভােব
িবষয়িট তুেল ধেরেছন। িতিন বেলন, অনাকাি�ত বালা-মুছীবেতর
েক্ষে� বা�ার িনে�া� চার ধরেনর অব�ান হেয় থাে
এক. অসে�াষ �কাশ: এই �কােরর অব�ান হারাম; বরং
তা কবীরাহ েগানােহর অ�ভুর্�। গােল আঘাত কর, চুল
উপড়ােনা, জামা েছড়া, িনেজর �ংস কামনা করা ইতয্ািদ বালমুছীবেত অসে�াষ �কােশর অনয্তম িনদশর্
দু ই. ৈধযর্য্ধা: আর ৈধযর্য্ধারেণর অথর্ হে� িনেজর,
মুখ এবং অ�-�তয্�েক অসে�াষ �কােশর িনদশর্নসমূহ েথে
159

. মাজমূ ‘উ ফাতাওয়া, ৮/১৯১; িশফাউল আলীল

/৫৪৫-৫৪৬; ড. ফারূ�

আহমাদ, আল-�াযা ওয়াল �াদার িফল-ইসলাম, (ৈবরূ: আল-মাকতাবু ল
ইসলামী, ি�তীয় �কাশ: ১৯৮৬ ইং), ১/১৭৯।
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িনয়�ণ করা। বালা-মুছীবেতর েক্ষে� এই �কােরর অব�া
অপিরহাযর্
িতন. স�� হওয়া: ৈধযর্য্ধারণ করা এবং স�� হওয়ার মেধ
পাথর্কয্ রেয়েছ। ৈধযর্য্ধারণকারী -মুছীবতেক হযম কের েনয়
িঠকই, িক� তার মেনর েভতের েসিট কিঠন এবং ক�দায়ক
িহসােবই গণয্ হয়। পক্ষা�ের স�� �কাশকারী েসিট
ক�দায়কই মেন কের না; বরং েস মানিসকভােব খুশী এবং
�শা� হয়। েস মেন কের, তার িকছু ই হয়িন। ইবেন তায়িমইয়াহ
(রেহমাহু�া)সহ েবশীরভাগ িব�ােনর িনকট বালা-মুছীবেত স��

হওয়া যরূরী ন; বরং উ�ম।
চার. শুকিরয়া আদায় কর:

অথর্াৎ‘আলহামদু িল�াহ’ পাঠ

করা এবং িবপদিটেক েন‘মত মেন করা। েকউ বলেত পাের, িক�
এিট িকভােব স�ব? আমরা বলব, আ�াহ কাউেক তাওফী� িদেল
েসিট অস�ব িকছু নয়। কারণ:
�থমত: যখন েস জানেব েয, এই িবপদ তার পােপর
কাফফারাহ �রূপ এবং পরকাল পযর্� পােপর শাি�েক িবলি�
করার েচেয় ইহকােল শাি� হেয় যাওয়া উ�ম, তখন তার জনয্
এই িবপদ েন‘মেত পিরণত হেব এবং এর কারেণ েস আ�াহ্ র
শুকিরয়া আদায় করে।
ি�তীয়ত: মুছীবেত ৈধযর্য্ধারণ করেল বা�ােক উ�ম �িতদা
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েদওয়া হয়। এরশাদ হে�,

َْ ُ َْ َ َ ُ ّ
َ
َ
[10 :ﺎب﴾ ]ﺳﻮرة الﺰمﺮ
ٍ � ِﺣﺴ
ِ ﴿َّﻤَﺎ ﻳُﻮَ�ّ الﺼَﺎﺑِﺮون أﺟﺮﻫﻢ ﺑِﻐ

‘ৈধযর্য্ধারণকারীেদরেক অগিণত পুর�ার �দান করা ’

(যু মার ১০) । সু তরাং এই কথা �রণ কের েস আ�াহ্ র শুকিরয়
আদায় করেব। 160
159 F

তা�দীর েকি�ক �চিলত িকছু ভুল-�াি�
আমােদর সমােজ কিতপয় ভুল-�াি� �চিলত আেছ, েযগুিল

তা�দীের িব�ােসর পিরপ�ী । এসব ভুল-�াি� মানু ষ কখনও 
কথায়, কখনও কােজ আবার কখনও িব�ােস কের থােক। 

তা�দীর স�িকর্ত গুরু�পূণর্ িকছু মাসআলােত আমরা এ জা
২/১িট ভুল-�াি�র কথা উে�খ কেরিছ। নীেচ �চিলত আেরা
এরূপ কিতপয় ভু-�াি� তুেল ধরা হলঃ
১. তা�দীর িবেরাধী কথাবাতর্া বলাঃেযমন: িবপদাপদ এেল
েকউ েকউ তা�দীরেক েমেন না িনেত েপের বেল, েহ আ�াহ!
আিম িক কেরিছ? অথবা বেল, আিম এমন ফলাফেলর েযাগয্ ন!
অনু রূপভােব েকউ েকউ কােরা িবপদ এেল তার উে�েশয্ ব,
েবচারার এমন িবপদ হল, অথচ েস এমন মুছীবেতর েযাগয্ ন;

160

. শারহুল আ�ীদািতল ওয়ােসি�ইয়া, ১/৩৪৯-৩৫০।
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তা�দীর তার �িত অিবচার কেরেছ!
এসব তা�দীর িবেরাধী কথাবাতর্া। সবিকছুেত েয আ�াহ্ 
িহকমত রেয়েছ, েস স�েকর্ তার অজ্ঞতা থাকার কারেণই 
এমন কথাবাতর্া বে । েকননা আ�াহ বা�ার কাছ েথেক যা

িনেয়েছন বা তােক যা িদেয়েছন , সবইেতা একমা� তাঁরই । তাঁর
�েতয্কিট কেমর্ রেয়েছ িহকমত এবং রহ , যা বা�া জােন না। 
অতএব, এ জাতীয় বাকয্ বয্বহার বজর্ন করেত । 161
160

২. মুছীবত এেল ‘যিদ’ শ� বয্বহার করাঃস�দ ন�, শসযফসেলর ক্ষ, সড়ক দু ঘর্টনা কবিলত হেল অথবা অনয্ েয েকা
িবপদাপদ এেল িচি�ত, রাগাি�ত ও িবর� হেয় অেনেকই বেল,
যিদ আিম এমন করতাম, তাহেল এমনিট হত না অথবা, আিম
যিদ এমন করতাম, তাহেল এমন হত! আিম যিদ সফর না
করতাম, তাহেল দু ঘর্টনা েথেক রক্ষা েপ!
এ ধরেনর বাকয্ বয্বহার মারা�ক ভুল এবং বয্ি
অজ্ঞতার পিরচায়ক। কারণ মুছীবেত বা�ােক ৈধযর্য্ধারণ 
তওবার িনেদর্শ েদওয়া হেয়েছ। আর এসব েক্ষ‘যিদ’ শ�িট
বয্বহার করেল বা�ার আফেসাস এবং দুি��া বাড়া ছাড়া কেম
না। তাছাড়া এেত তা�দীেরর িবেরািধতার ভয়েতা েথেকই

161

. আল-ঈমান িবল-�াযা ওয়াল �াদার/১৫২। 
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যায়। 162
161 F

েসকারেণই আ�াহ মুনািফ�েদরেক ভৎর্সনা কের তােদর এ
ধরেণর বাকয্ তুেল ধের বেল,
ُ َ ْ ُ ّ
[154 : ﺎﻛَنَ ﻨﻟََﺎ ﻣِﻦَ اﻷَْمْﺮِ ﻲﺷَْءٌ ﻣَﺎ ﻗ ِﺘﻠﻨَﺎ ﻫﺎﻫﻨَﺎ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
﴿
‘আমােদর যিদ িকছু করার থাকত , তাহেল আমরা এখােন

িনহত হতাম না’ (আেল ইমরান ১৫৪)।
ُ ُ
ُ َ َ ّ
َ ُ ََ َْ ُ َ َ َ ْ َ ْ
:ﺎﻋﻮﻧﺎ َﻣﺎ ﻗ ِﺘﻠﻮا ﴾ ] ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
ﻹﺧﻮاﻧِ ِﻬﻢ و�ﻌﺪوا لﻮ أﻃ
ِ ﴿
ِ ِ ﻟَﻳﻦ ﻗﺎلﻮا
[168

‘তারা হেলা ঐসব েলাক, যারা (যু ে� না েযেয়) বেস থােক
এবং তােদর ভাইেদর স�ে� বেল , যিদ তারা আমােদর কথা

শুন, তেব িনহত হত না ’ (আেল ইমরান ১৬৮) । আ�াহ তােদর
এ জাতীয় কথার জবাব িদেয়েছন এভােব,
ُ َ ْ َ َُْ َ ُْ
َ ْ َْ ُ ُ
َ �ت إن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ َﺻﺎد
:� ﴾ ] ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
ﻮ
ﻤ
ال
ﻢ
�
ﺴ
ﻧﻔ
﴿ﻗﻞ ﻓﺎدرءوا �ﻦ أ
ِِ
ِ
ِ
[168
162

. সু লায়মান ইবেন আ�ু �াহ, তায়সীরুল আযীিযল হামীদ ফী শারিহ
িকতািবত তাওহীদ, তাহ�ী�: উসামা উতায়বী, (িরয়ায: দারুছ ছুমায়,
�থম �কাশ: ২০০৭ ইং), ২/১১৬০; আ�ু র রহমান ইবেন নােছর সা‘দী,
আল-�ওলু স সাদীদ শারহু িকতািবত তাওহী, তাহ�ী�: ছবরী ইবেন
সালামাহ, (িরয়ায: দারুছ ছাবা, �থম �কাশ: ২০০৪ ইং), পৃ : ২৬৮২৬৯।
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‘তােদরেক বেল িদন , এবার েতামরা েতামােদর িনেজেদর
উপর েথেক মৃতুয্েক সিরেয় দা , যিদ েতামরা সতয্বাদী হেয়

থাক’ (আেল ইমরান ১৬৮)।

আমরা েকান িকছু অজর্েনর যথারীিত �েচ�া চালােনা সে�ও
যিদ তা অজর্ন করেত না পাি, তাহেল রাসূ ল (সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম) �দিশর্ত নীিতমালা েমেন চলেত হেব। িতিন বেলেছ,

এমতাব�ায় েতামােদর েকউ েযন না বেল, ‘আিম যিদ এমন এমন
করতাম’। বরং েস েযন বেল,
«َ»ﻓَﺈِﻥﱠ ﻟَﻮْ ﺗَﻔْﺘَﺢُ ﻋَﻤَﻞَ ﺍﻟﺸﱠﻴْﻄَﺎﻥِ ﻗَﺪَﺭُ ﺍﷲُِ ﻭَﻣَﺎ ﺷَﺎءَ ﻓَﻌَﻞ
‘এিটই আ�াহ িনধর্ািরত তা�দীর এবং িতিন যা েচেয়েছ,
তা-ই হেয়েছ। েকননা ‘যিদ’ শয়তােনর কােজর পথ খুেল
েদয়’। 163
162 F

হাদীছিটেত �� েঘাষণা করা হল েয, েকান িকছু  ঘেট
যাওয়ার পের ‘যিদ’ েকান ফায়দা েদয় না। সু তরাং তা�দীেরর
উপর খুশী থাকেত হেব এবং আ�াহ্ র পক্ষ েথেক এর �িতদাে
�তয্াশী হেত হেব। সােথ সােথ ভিবষয্েত আেরা ভাল িকছ

163

. ছহীহ মুসিলম, হা/২৬৬৪, ‘তা�দীর’ অধয্া, ‘দৃঢ় হওয়া, অপারগতােক
বজর্ন কর, আ�াহ্ র সাহাযয্ �াথর্ী হওয়া এবং তা�দীেরর িবষয়
আ�াহ্ র উপর েছেড় েদওয়’ অনু ্ে�দ। 
136

অজর্েনর সবর্া�ক �েচ�া চািলেয় েযেত হে 164
163

তেব িবপদাপদ ছাড়াই কলয্াণকর েকান িকছুর আশা কের
‘যিদ’ শ�িট বয্বহার করা যায়। েযমনঃ আ�াহ যিদ আমােক ধ-

স�দ িদেতন, তাহেল তাঁর পেথ অেনক বয্য় করতা । গতকাল
165
যিদ আিম �ােস েযতাম, তাহেল অেনক উপকৃত হতাম।
164

৩. তা�দীর িবেরাধী কাযর্কলাপ করাঃ

েযমন: িবপদাপদ

এেল সহয্ করেত না েপের কাপড় েছড়, চুল েছড়া, বুক
চাপড়ােনা, গােল আঘাত করা, িবলাপ করা, বদ েদা

‘আ করা,

�ংস কামনা করা ইতয্ািদ। এগুিল সবই জােহলী এবং তা�দী
িবেরাধী কমর্কা�

166

165

৪. মৃতুয্ কামনা করাঃঅেনেকই বালা-মুছীবেত ৈধযর্য্ধারণ ন
করেত েপের িনেজর মৃতুয্ কামনা কের। িক� এিট ম� বড় ভু,
েকান মুিমেনর জনয্ মৃতুয্ কামনা করা ৈবধ নয়। তেব েকউ যি
মৃতুয্ কামনা কের, তাহেল রাসূ ল (সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম)

164

. মুহা�াদ ইবেন ছােলহ উছায়মীন, আল-�ওলু ল মুফীদ আলা িকতািবত
তাওহীদ, (দা�াম: দারু ইবিনল জাওয, তা. িব.), ২/৩৬১-৩৬২; আলঈমান িবল-�াযা ওয়াল �াদার/১৫২-১৫৩

165

. আল-�ওলু ল মুফীদ আলা িকতািবত তাওহীদ, ২/৩৬২-৩৬৩। 

166

. ইবনু ল �াইিয়ম, উ�াতুছ ছেবরীন ওয়া যাখীরাতুশ শােকরীন, (�ন�া:
দারুছ ছাহাবা, �থম �র্কা: ১৯৯০ ইং), পৃ : ৬৯।
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িনেদর্িশত িনে�া� প�িতেত কামনা করেত হে 167:
«»ﺍﻟﻠﱠﻬُﻢﱠ ﺃَﺣْﻴِﻨِﻰ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧَﺖِ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓُ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻟِﻰ ﻭَﺗَﻮَﻓﱠﻨِﻰ ﺇِﺫَﺍ ﻛَﺎﻧَﺖِ ﺍﻟْﻮَﻓَﺎﺓُ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻟِﻰ
‘েহ আ�াহ! আমােক আপিন ঐসময় পযর্� বাঁিচেয় রাখু, েয
166 F

পযর্� আমার জনয্ আমার িযে�গী কলয্াণকর হয়। আর আপ
আমােক ঐ সমেয় মৃতুয্ দান কর, যখন মারা েগেল মৃতুয্ আমার
জনয্ কলয্াণকর ’। 168
167 F

আ�ামা আ�ু র রহমান সা‘দী

169
168 F

(রেহমাহু�া) উ� হাদীেছর

167

. আল-ঈমান িবল-�াযা ওয়াল �াদার/১৫৫। 

168

. ছহীহ মুসিলম, হা/২৬৮০, ‘েদাআ এবং িযকর’ অধয্া, ‘িবপদাপেদ মৃতুয্
কামনা করা িন�নীয়’ অনু ে�দ।

169

. শায়খ আ�ু র রহমান ইবেন নােছর ইবেন আ�ু �াহ সা‘দী সঊদী আরেবর
�বীণ এবং িবজ্ঞ আেলমগেণর একজন১২ই মুহাররম ১৩০৭ িহজরীেত
সঊদী আরেবর আল-�াছীম অ�েলর উনায়যা শহের িতিন জ��হণ 
কেরন। মা� ১১ বছর বয়েস িতিন পিব� �ুরআন েহফয স�� কেরন
এবং ২৩ বছর বয়েস িশক্ষক িহসােব পাঠদান শুরু কেরন। ত
িশক্ষকম�লীর মেধয্ মুহা�াদ ইবেন আমীন শান�ী(১২৮৯-১৩৫১িহঃ)এর নাম িবেশষভােব উে�খেযাগয্। �খয্াত আেলেম �ীন শায়খ উছায়মী
তাঁর সু েযাগয্ ছা�।‘আল-�ওলু ল মুফীদ ফী মা�ািছিদত্  তাওহী’,
‘তাফসীরুল কারীিমল মা�া’, ‘ফাতাওয়া সা‘িদইয়াহ সহ ৩৫িটরও েবশী
মূ লয্বান �� িতিন রচনা কের েগেছন।১৩৭৬ িহজরীেত িতিন মৃ তুয্বরণ
কেরন। আ�াহ তাঁেক জা�াত নছীব করুন

(শায়খ সা‘দী �ণীত

‘মানহাজুস সােলকীন ওয়া তাওযীহুল িফ�িহ িফদ্  �’-এর শুরুে
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বয্াখয্ায় বে, অসু �তা, দির�তা, ভয়-ভীিত ইতয্ািদ িবপদাপেদ
মৃতুয্ কামনা করেত হাদীছিটেত িনেষধ করা হেয়েছ। েকননা
এরূপ মৃতুয্ কামনার মেধয্ অেনকগুিল ক্ষিত রেয়েছ।: ক.
িবপদাপেদ বা�ােক ৈধযর্য্ ধরেত বলা হেয়; িক� মৃতুয্ কামনা
কের েস এই িনেদর্েশর েখলাফ কের।

খ. এমন মৃতুয্ কামনা

মানু ষেক মানিসকভােব দু বর্ল কের েফেল। তােক অলস ও িনে�জ
কের েফেল এবং তার হৃদেয় হতাশার অনু�েবশ ঘটায়। গ. মৃতুয্
কামনা করা চরম েবাকামী এবং অজ্ঞতা। কারণ েস জােন না ,
মৃতুয্র পের তার িক হেব। হেত পাে, েয সমসয্া েথেক েস মুি�
েপেত চাইেছ, মৃতুয্র পের তােক তার েচেয় ভয়াবহ পিরি�িতর
170
মুেখামুিখ হেত হেব ইতয্ািদ
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৫. আ�হতয্া করাঃ

েকউ েকউ িবপদাপদ, দু ঃখ-দু দর্শা

ইতয্ািদেত জজর্িরত হেয় জীবেনর �িত  �ু� হেয় দুি��ামু
হওয়ার জনয্ আ�হতয্ার মত জঘনয্ পথ েবেছ েনয়। িক� এ
তা�দীর এবং আ�াহ্ র িস�াে� আ�সমপর্েণর স�ূণর্ িবেরাধ
মুহাি�� আশরাফ ইবেন আ�ু ল মা�ছূ দ তাঁর জীবনী উে�খ কেরেছন
(িরয়ায: আযওয়াউস সালাফ, �থম �কাশ: ২০০০ইং), পৃ : ৭-১৫)।
170

. আ�ু র রহমান ইবেন নােছর সা‘দী, বাহজাতু �ুলূ িবল আবরার ওয়া
�ুররাতু উয়ূ িনল আখইয়ার ফী শারিহ জাওয়ািম‘ইল আখবার/১৯৪-১৯৫,
হা/৭৭, (িরয়ায: মাকতাবাতুল মা‘আেরফ, তৃতীয় �কাশ: ১৯৮৪ ইং)। 
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মহান আ�াহ এমন জঘনয্ কমর্েক হারাম কেরেছন এবং এর সাে
জিড়ত বয্ি�র জনয্ কেঠার শাি�র েঘাষণা িদেয়েছন। এরশা
হে�,
ُ َ ُ َْ َ
ْ َ َٰ ْ ْ َ
ُ َ َ
ُ
 َو َﻣﻦ �ﻔ َﻌﻞ ذلِﻚ ُﻋﺪ َواﻧًﺎ،﴿ َوﻻ �ﻘﺘُﻠﻮا أﻧﻔ َﺴ� ْﻢ ۚنَّ ا�ََّ ﺎﻛن ﺑِ� ْﻢ َر ِﺣﻴﻤًﺎ
َ
َ
ْ ُ َْ َ َ ْ َُ
ّ َ
-29 : ا�َ � َ ِﺴ�ًا ﴾ ] ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء
ِ َوﻇﻠﻤًﺎ ﻓﺴﻮف ﻧﺼ ِﻠﻴ ِﻪ ﻧﺎرًا ۚ�َنَ ذٰلِﻚَ ﻰﻠﻋ
[30
‘আর েতামরা িনেজেদরেক হতয্া কেরা না। িনঃসে�েহ
আ�াহ তা ‘আলা েতামােদর �িত দয়ালু ।

েয বয্ি সীমাল�ন

এবং যু লেমর বশবতর্ী হেয় এরূপ কর , তােক অিচেরই আমরা
জাহা�ােমর আগুেন িনেক্ষপ । আর ইহা আ�াহর পেক্ষ খুব
সহজসাধয’ (িনসা ২৯-৩০) । েভেব েদখুন, দু িনয়ার বালা-মুছীবত
েথেক িন�ৃিতর আশায় েকান মমর্�দ শাি�র িদেক েস পা
বাড়ায়! 171
170 F

৬. কনয্া স�ান জ� িনেল নারায হওয়াঃ

মুসিলম হওয়া

সে�ও কিতপয় মানু ষ জােহলী যু েগর অজ্ঞ মানুষেদর মত আচর
কের। কনয্া স�ান জ� িনেল মুখ কােলা কের েফেল। েমিডেকি�িনেক েগেল আপিন এমন ভূ ির ভূ ির দৃশয্ েদখেত পােবন। েছেল
হেল ডা�ার-নাসর্রাও খুব খুশী হেয় খবরিট পিরেবশন কের;
171

. আল-ঈমান িবল-�াযা ওয়াল �াদার/১৫৬-১৫৭। 
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িক� েমেয় হেল বয্াপারিট ঘেট স�ূণর্ উ�া। এিট স�ূণ

তা�দীর িবেরাধী এবং জােহলী আচরণ । মহান আ�াহ জােহলী
যু েগর এেহন আচরেণর িন�া কের বেলন,
َ ا �ُﺮﺸَِّ أ َ ﺣَﺪُﻫُﻢ ﺑِﺎﻷُْﻧﻰﺜ
َْ
َ
َ  َ�ﺘَ َﻮ،ﻴﻢ
ٌ  ﻇَﻞّ وَﺟْﻬُﻪُ مُﺴْﻮَدًّا َو ُﻫ َﻮ َﻛﻈ
ٰ ار
َٰ
﴿ذ
ِى ِﻣ َﻦ اﻟﻘ ْﻮم
ِ
َ
َ
ُ
َّ
َ ِّ ِﻦ ﺳُﻮءِ ﻣَﺎ �ُﺮ
َ ﻪُ ﻰﻠﻋََٰ ﻫُﻮنٍ أَمْ ﻳَﺪُﺳُّﻪُ ﻲﻓِ اﻟﺮﺘُاب ۗ أﻻ َﺳ
ﺎء َﻣﺎ
ﺸ ﺑِ ِﻪ ْۚﺴِﻜ
ِ
َ ُ َْ
[59-58 :�ﻜ ُﻤﻮن﴾ ]ﺳﻮرة ﻨﻟﺤﻞ
‘যখন তােদর কাউেক কনয্া স�ােনর সুসংবাদ েদয়া হ

,

তখন তার মুখ কা েলা হেয় যায় এবং েস অসহয্ মন�ােপ ি��
হেত থােক। তােক েশানােনা সু সংবােদর দু ঃেখ েস েলাকেদর কাছ
েথেক মুখ লু িকেয় থােক। েস ভােব , অপমান সহয্ কের তােক েস
(বাঁিচেয়) রাখেব নািক তােক মািটর নীেচ পুেত েফলেব।  েজেন
172
েরেখা, তােদর িস�া� খুবই িনকৃ� ’ (নাহ্ ল৫৮-৫৯) । এর
171F

আেরা িকছু ক্ষিতর িদক রেয়েছ। েয: ক. এমন আচরেণর অথর্
হল, আ�াহ্ র উপেঢৗকন েফরৎ েদওয়; অথচ উিচৎ িছল সাদের
এই উপহার �হণ করা এবং আ�াহ্ র শুকিরয়া আদায় করা
আ�াহ্ র ে�ােধর মুেখামুিখ হওয়ার জনয্ এই একিট পেয়�
যেথ�।  খ. এমন কমর্কাে�র মাধয্েম নারী জািতর ম-স�ােন

172

. জােসম দাওসারী, ছওনু ল মাকরুমাত িবি‘আয়ািতল বানাত, (কুেয়ত:
মাকতাবাতু দািরল আ�ছা, �থম �কাশ: ১৯৮৬ ইং), পৃ : ১৬।
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আঘাত করা হয়।  গ. এমন আচরেণর মাধয্েম বয্ি� তার িনেজ
অজ্ঞ, মূ খর্ত, েবাকািম এবং �� বুি�তার পিরচয় েদয়। 

ঘ.

এেত জােহলী যু েগর মানু ষেদর আচরেণর সােথ সাদৃ েশয্র
িবষয়িটেতা রেয়েছই।

173
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মানু ষ জােন না, িকেস তার জনয্ অিধক কলয্াণ িনিহ
রেয়েছ। তাছাড়া েমেয়রাই হে� মা, েবান, �ী এবং তারাই
সমােজর অেধর্ক। আর বাকী অেধর্ক হে� পু, িক� তােদরেক
গেভর্ ধারণ কের েমেয়রাই। ফেল পুেরা সমাজটাই েযন েমেয়েদর
সমাজ।
তােদর মযর্াদা বণর্নায় কুরআন এবং হাদীেছ অেনক ব�ব
এেসেছ। আ�াহ বেলন,

ّ
َ ﺎءُ إِﻧَﺎﺛًﺎ وَ� َﻬﺐُ لِﻤَﻦ �َﺸ
َ ﴿ َﻬﺐُ لِﻤَﻦ �َﺸ
َ ﺎءُ اﺬﻟُ ُﻛ
َ
[49 :ﻮر﴾ ]ﺳﻮرة الﺸﻮرى

‘িতিন যােক ই�া ক নয্ এবং যােক ই�া পু� উপহার েদন’

(শূ রা ৪৯) । এখােন আ�াহ েমেয়েদরেক পুরুষেদর আেগ উে�খ
কেরেছন এবং উভয়েক উপহার িহসােব আখয্া িদেয়েছন

রাসূ ল (সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলন,
«ِ»ﻣَﻦِ ﺍﺑْﺘُﻠِﻰَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺒَﻨَﺎﺕِ ﺑِﺸَﻰْءٍ ﻓَﺄَﺣْﺴَﻦَ ﺇِﻟَﻴْﻬِﻦﱠ ﻛُﻦﱠ ﻟَﻪُ ﺳِﺘْﺮًﺍ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭ
173

. ইবনু ল �াইিয়ম, তুহফাতুল মাওদূ দ ফী আহকািমল মাওলূ দ, তাহ�ী�:
সালীম ইবেন ঈদ েহলালী সালাফী, (দা�াম: দারু ইবিনল �াইিয়ম এবং
জীযাহ: দারু ইবেন আফফা, �থম �কাশ: ১৪২১ িহ:), পৃ : ৪৯-৫০।
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‘যােক কেয়কিট কনয্া স�ান িদেয় পরীক্ষা করা,
অতঃপর েস তােদর �িত অনু �হ কের, ঐ বয্ি�র জনয্ তা
কনয্ারা জাহা�াম েথেক �িতব�ক হ’।
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৭. িহংসা করাঃ িহংসা একিট দূ রােরাগয্ বয্ািধ। খুব ক
মানু ষই এেথেক েবঁেচ থাকেত পাের। েসজনয্ বলা হ,
َُْ َ
َ ْ
ُ ّ ّ
ُْ
ٌ
 َواﻟﻜ ِﺮ�ْ َﻢ � ِﻔﻴْ ِﻪ،َﻟَ�ِﻦَ لﻠَﺌِﻴْ َﻢ �ﺒْ ِﺪﻳ ْ ِﻪ
ﻻ �ﻠ ْﻮ َﺟ َﺴﺪ ِﻣ ْﻦ َﺣ َﺴ ٍﺪ؛
‘েকউই িহংসা মু� নয়। তেব হীন মেনর মানু ষ তা �কাশ

কের; িক� মহৎ বয্ি� তা েগাপন রােখ

175
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িহংসু ক কতৃর্ক

িহংিসত বয্ি�র কলয্াণকর েকান িকছুর পতন কামনা অথব
িহংসু ক কতৃর্ক িহংিসত বয্ি�র কলয্াণকর েকান িকছু �াি�
অপছ� করার নাম িহংসা।
িহংসা তা�দীর িবেরাধী জঘণয্ আচরণ। েকননা িহংসুক
আ�াহ্ র িস�াে� স�� নয়। েস েযন বলেত চা, অমুক েযাগয্
নয়, তদু পির তােক েদওয়া হল! অমুক পাবার েযাগয, অথচ তােক
মাহরূম করা হ! ভাবখানা এরূপ ে, িহংসু ক তার বয্ি�গত
174

. ছহীহ বু খারী, হা/৫৯৯৫, ‘িশ�াচার’ অধয্া, ‘স�ােনর �িত দয়া করা,
তােদরেক চুমু খাওয়া এবং তােদর সােথ আিল�ন করা’ অনু ে�দ; ছহীহ
মুসিলম, হা/২৬২৯, ‘সদাচরণ, আ�ীয়তার স�কর্ রক্ষা এবং িশ�া’
অধয্া, ‘কণয্া স�ানেদর �িত অনু�হ �দশর্েনর ফযী’ অনু ে�দ।

175

. মাজমূ ‘উ ফাতাওয়া ইবেন তায়িমইয়াহ, ১০/১২৪-১২৫। 
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দৃি�ভি� েপশ কের আ�াহেক পরামশর্ িদে! েস এমন আচরেণর
মাধয্েম আ�াহ্ র ফায়ছালার দুনর্াম !
অতএব সবর্�কার িহংসা বজর্ন করেত হেব। মেন রাখে
হেব, আ�াহ্ র সবিকছুেত �ভূত কলয্াণ এবং িহকমত রেয়ে 176
175

৮. আ�াহ্ র উপর কসম করাঃ েযমন: েকউ কােরা স�েকর্
বলল, আ�াহ্ র কস! আ�াহ অমুকেক ক্ষমা করেবন না
আমােদর সমােজ এমনিট অেনক সময় লক্ষয্ করা যায়। এমন
ভাল মানু ষ কতৃর্কও কখনও কখনও এমন ঘটনা ঘেট। ধরা যা,
েকউ কাউেক ভাল কােজর দা‘ওয়াত িদল, িক� েস তার আ�ােন
সাড়া না িদেয় পাপকােজ িনমি�ত থাকল। এমতাব�ায় এই দাঈ
িনরাশ হেয় তােক উপেদশ েদওয়া েছেড় েদয়; বরং হয়েতাবা তার
উে�েশয্ বে, আ�াহ্ র কস! কি�নকােলও আ�াহ েতামােক
ক্ষমা করেব ন
মেন রাখেত হেব, এ ধরেণর বােকয্র বয্বহার খুবই ভয়াবহ
ইহা একিদেক েযমন আমল িবন� হওয়ার কারণ, অনয্িদেক
েতমিন তা�দীর িবেরাধী। েকননা েহদায়াত আ�াহ্ র হােত।
তাছাড়া মানু েষর েশষ ভাল হেব িক ম� হেব তা একমা� আ�াহ
ছাড়া আর েকউই জােন না। এমন বাকয্ বয্বহারকারীেক ে

176

. আল-ঈমান িবল-�াযা ওয়াল �াদার/১৫৪-১৫৫। 
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বেলেছ েয, আ�াহ ঐ পাপীেক ক্ষমা করেবন ? আ�াহ্ র রহমত
আটকােনার অপেচ�া করার অিধকার তােক েক িদেয়েছ?!
হাদীেছ এেসেছ, রাসূ ল (সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলন,
»ﺃَﻥﱠ ﺭَﺟُﻼً ﻗَﺎﻝَ ﻭَﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻻَ ﻳَﻐْﻔِﺮُ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻟِﻔُﻼَﻥٍ ﻭَﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪَ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻗَﺎﻝَ ﻣَﻦْ ﺫَﺍ ﺍﻟﱠﺬِﻯ
«َﻳَﺘَﺄَﻟﱠﻰ ﻋَﻠَﻰﱠ ﺃَﻥْ ﻻَ ﺃَﻏْﻔِﺮَ ﻟِﻔُﻼَﻥٍ ﻓَﺈِﻧﱢﻰ ﻗَﺪْ ﻏَﻔَﺮْﺕُ ﻟِﻔُﻼَﻥٍ ﻭَﺃَﺣْﺒَﻄْﺖُ ﻋَﻤَﻠَﻚ
‘এক বয্ি� বল, আ�াহ্ র কস! আ�াহ অমুকেক ক্ষম
করেবন না। তখন আ�াহ বলেলন, আমার উপর কসম কের েক
বেল েয, আিম অমুকেক ক্ষমা করব ? (েস েজেন রাখুক!) আিম
অমুকেক ক্ষমা কের িদেয়িছ। িক� েতামার আমল ন� কে
িদেয়িছ’। 177
176 F

177

. ছহীহ মুসিলম, হা/২৬২১, ‘সদাচরণ, আ�ীয়তার স�কর্ রক্ষা এ
িশ�াচার’ অধয্া, ‘মানু ষেক আ�াহ্ র রহমত েথেক িনরাশ করা িনেষ’
অনু ে�দ। 
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তা�দীর িবষেয় একজন মুিমেনর করণীয়ঃ
বা�ােক তা�দীেরর �িত ঈমান আনেত হেব এবং
শরী‘আেতর আেদশ-িনেষধ েমেন চলেত হেব। বা�া সৎকমর্
করেল আ�াহ্ র �শংসা করেব। আর অনয্ায় িকছু কের েফলে
আ�াহ্ র িনকট ক্ষমা �াথর্না করেব। কারণ আমােদর আিদ ি
আদম (‘আলাইিহস্ সালা) পাপ কের আ�াহ্ র িনকট তওবা
কেরিছেলন। ফেল আ�াহ তাঁর তওবা কবূ ল কেরিছেলন এবং
তাঁেক নবী িহসােব মেনানীত কেরিছেলন।

পক্ষা�ের ইবলী

পাপেক আঁকেড় ধের িছল। ফেল আ�াহ তােক অিভশাপ কেরেছন
এবং তােক দূ ের সিরেয় িদেয়েছন। অতএব েয পাপ কের তওবা
করেব, েস �কৃত মানু ষ িহসােব পিরগিণত হেব। িক� েয পাপ
কের তা�দীেরর েদাহাই িদেব, েস ইবলীসী কমর্কাে�র �জাধারী
হেব। েসৗভাগয্বান ে-ই, েয তার িপতার অনু সরণ করেব। আর
দু ভর্াগা ে-ই, েয তার শ� ইবলীেসর অনু সরণ করেব। 178
177

একজন মুিমনেক তা�দীেরর চারিট �েরর উপর িব�াস
করেত হেব। েস মেন-�ােণ িব�াস করেব, আ�াহ্ র জ্, িলখন,

ই�া এবং সৃি�র বাইের েকান িকছু ই ঘেট না । েস আেরা িব�াস

178

. মাজমূ ‘উ ফাতাওয়া ইবেন তায়িমইয়াহ, ৮/৬৪।
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করেব েয, আ�াহ তােক তাঁর অনু সরেণর িনেদর্শ িদেয়েছন এবং
পাপ কাজ েথেক িবরত থাকেত বেলেছন। ফেল েস সৎকাজ কের
যােব এবং পাপাচার বজর্ন কের চলেব। আ�াহ তােক সৎকাজ
করার এবং অসৎকাজ বজর্ন করার তওফী� িদেল েস আ�াহ্ 
শুকিরয়া আদায় করেব। পক্ষা�ের সৎকাজ স�াদন এ
অসৎকাজ বজর্েনর তওফী��া� না হেল আ�াহ্ র িনকট ক্
�াথর্না এবং তওবা করেব
ইহেলৗিকক সু েযাগ-সু িবধা অজর্েনও বা�ােক �েচ�া করেত
হেব। তেব এ েক্ষে� সিঠক এবং ৈবধ প�া অবল�ন করে
হেব। েস তার কাি�ত ব�িট অজর্ন করেত পারেল আ�াহ্ 
শুকিরয়া আদায় করেব। আর না পারেল তা�দীেরর �িত স��
থাকেব। সােথ সােথ তােক িব�াস করেত হেব, তা�দীের যিদ
েলখা থােক, েস সিঠক িকছু করেব, তাহেল তা কখনই ভুল
হওয়ার নয় । পক্ষা�ের তা�দীের যিদ েলখা থা

, েস ভুল

করেব, তাহেল তা কখনই সিঠক হওয়ার নয়।
মেন রাখেত হেব, তা�দীেরর সূ �ািতসূ � �িতিট িবষেয়
জ্ঞান রাখা সবার জনয্ যরূরী নয়। সংিক্ষ�াকাের ে
িবষয়গুিল েজেন িনেলই যেথ� হেব ইনশাআ�াহ 179
178 F

179

. আল-ঈমান িবল �াযা ওয়াল �াদার/৭১-৭২।
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148

তা�দীর স�েকর্ সালােফ ছােলহীেনর
কিতপয় গুরু�পূণর্ বা
* আলী (রািদয়া�াহু ‘আনহ) েথেক বিণর্, একিদন তাঁর
সামেন তা�দীেরর কথা বলা হেল িতিন তাঁর তজর্নী ও মধয্ম
আ�ুল�য় তাঁর মুেখর মেধয্ �েবশ করােলন। অতঃপর ঐ
আ�ুল�য় �ারা হােতর তালু েত দু ’িট দাগ িদেলন এবং বলেলন,
َ َ ّ ُ َ َْ
َُمِ اﻟْﻜﺘ
ّ لﺮَ ْ� َﻤﺘَ ْ� َﻛ َ�ﺘَﺎ ﻓ
ّ �ْ �ﺎ
«ﺎب
ِ
ِ
ِ
ِ »أﺷﻬﺪ َنَ ﻫ
ِ
‘আিম সাক্ষয্ িদি�, এই দাগ দু ’িটও আ�াহ্ র তা�দীেরর
180

মূ ল িকতাব তথা লাওেহ মাহফূেয েলখা িছল’।

179 F

* আ�ু �াহ ইবেন মাসঊদ (রািদয়া�াহু‘আনহ) বেলন,
َ
َ َ
َْ
ْ
َ ْ ْ ﻻ َ� ْﻄ َﻌ ُﻢ َر ُﺟ ٌﻞ َﻃ ْﻌ َﻢ
«ﺎن ﺘﻰ َّ ﻳُﺆ ِﻣ َﻦ ﺑِﺎﻟﻘ َﺪ ِر
ﷲ
ِ »ﻻ وا
ِ
ِ اﻻ�ﻤ
‘আ�াহ্ র কস! তা�দীেরর �িত ঈমান না আনা পযর্�

180

. আ�ু �াহ ইবেন আহমাদ, আস-সু �াহ, ২/৪৩২, আছার/৯৫৫, তাহ�ী�:
মুহা�াদ সাঈদ �াহ�ানী, (দা�াম: দারু ইবিনল �াইিয়, �থম �কাশ:
১৪০৬ িহ:); আজুর্ র, আশ-শারী

‘আহ, ২/৮৪৪, আছার/৪২১; ইমাম

লালকাঈ, শারহু উছূিলল  ‘িত�াদ, ৪/৭৩৭-৭৩৮, নং ১২১৩)। বণর্নািট
যঈফ।
149

েকউ ঈমােনর �াদ পােব না’। 181
180 F

* আ�ু �াহ ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহুম) বেলন,
َْ
ْ َ ْ
ْ ْ
«»اﻟ َﻌﺠ ُﺰ َواﻟﻜي ُﺲ ِﻣ َﻦ اﻟﻘ َﺪ ِر
‘অপারগতা এবং িবচক্ষণতা তা�দীেররই অ’। 182
181 F

* �াঊস

(রেহমাহু�া) বেলন, আিম রাসূ ল

(সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর িতনশ’ ছাহাবীেক েপেয়িছ, তাঁরা সকেলই

বেলন,

«ٍ»ﻛُﻞﱡ ﺷَﻲْءٍ ﺑِﻘَﺪَﺭ

‘সবিকছু তা�দীর অনু যায়ীই হয়’।

183
182 F

* ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু‘আনহ) বেলন,
َ
ٌ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ ّ َ َْ
« ِاﻹ ْﺳﻼم
ِ »ﻣﺎ ﻏﻼ أﺣﺪ ِﻓ اﻟﻘﺪ ِر ِﻻَ ﺧﺮج ِﻣﻦ

‘তা�দীর িনেয় েয-ই বাড়াবািড় কেরেছ, েস-ই ইসলাম েথেক
েবর হেয় েগেছ’। 184
183 F

* িতিন আেরা বেলন,
181

. শারহু উছূিলল  ‘িত�াদ, ৪/৭৩৯, আছার/১২১৮; আ�ু র রাযযা�, আলমুছা�াফ, ১১/১১৮, আছার/২০০৮১, তাহ�ী�: হাবীবু র রহমান আ‘যমী,
(ৈবরূ: আল-মাকতাবু ল ইসলামী, ি�তীয় �কাশ: ১৯৮৩ ইং)।

182

. বু খারী, খাল�ু আফ‘আিলল ইবাদ/২৫; শারহু উছূিলল  ‘িত�াদ, ৩/৬০৭৬০৮, আছার/৯৭০।

183

. শারহু উছূিলল ‘িত�াদ, ৪/৬৪০, আছার/১০২৭।

184

. �াগু, ৪/৬৯৯, আছার/১১৩১।
150

َ َ ْ َ َ ْ ٌ َ ْ َ َ َﻰ
ّ
«ﻟْﻘَﺪَرِ�َ ِﺔ
اﷲ ِﻣ َﻦ
ِ »ﻟيﺲ ﻗﻮم أ�ﻐﺾ ﻟ
‘আ�াহ্ র িনকট �াদািরইয়ােদর েচেয় ঘৃিণত আর েকান
স�দায় েনই’।

185
184 F

* একদা ইবেন ওমর

(রািদয়া�াহু ‘আনহুম) েক বলা

হেয়িছল, একদল েলাক বেল েয, তা�দীর বলেত িকছু েনই। 
তখন িতিন বেলিছেলন,

َ َ َ ّ
َ َ
ّ ﻮس َﻫﺬه
ُ ُ�َ ﻚ
«ﻷُْﻣَ ِﺔ
ُوﺌﻟ
ِ .ُوﺌﻟﻚ ﻟْﻘَﺪَرِ�ُﻮن
ِ »
ِِ

ওরাই হল �াদািরইয়াহ স�দায়, ওরাই এই উ�েতর
186

মাজূ সী বা অি�উপাসক’।

185 F

* হাসান বাছরী (রেহমাহু�া) বেলন, ‘েয বয্ি� তা�দীরেক
িমথয্া �িতপ� করে, েস কােফর হেয় যােব’। 187
186 F

* ইমামু আহিলস্  স ু�াহ ওয়াল জাম
(রেহমাহু�া) বেলন, ‘�াদািরইয়াহ, মু

‘আহ ইমাম আহমাদ
‘তািযলাহ এবং

জাহ্ িমইয়ােদর েপছেন ছালাত আদায় করা যােব ন’। 188
187 F

185

. আস-সু �াহ, ২/৪১৭, আছার/৯১২।

186

. �াগু, ২/৪৩৩, আছার/৯৫৮। 

187

. হােফয যাহাবী, িসয়ারু ‘লািম�ু বালা, তাহ�ী�: শ‘আইব আরনাঊ� এবং
অনয্ান, (ৈবরূ: মুওয়াস্ সাসাতুর িরসালা, নবম �কাশ: ১৯৯৩ ইং),
৪/৫৮১।

188

. আ�ু �াহ ইবেন আহমাদ, আস-সু �াহ, ২/৮০৮, আছার/১৩৫৪।
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তা�দীের িব�াস �াপেনর কিতপয় উপকািরতাঃ
১. তা�দীের িব�াস �াপন করেল ঈমান পূ ণর্তা পায়
২. তা�দীেরর �িত ঈমান না আনেল ‘রুবূিবইয়া’ বা
�িতপালেনর েক্ষে� শুধুমা� আ�াহেক এক বেল িব�াস কর
িবষয়িট পূ ণর্তা পায় না। েকননা তা�দীর আ�াহ্ র কমর্সমূে
অনয্তম
৩. তা�দীের িব�াস করেল বা�া তার িবপদাপদ, দু ঃখ-কে�
আ�াহ্ র শরণাপ� হেত পারেব। পক্ষা�ের কলয্াণকর িকছু ঘ
েস তা আ�াহ্ র িদেক স�ি�ত করেত িশখেব এবং েস জানেব
েয, তার �িত আ�াহ্ র অেশষ অনু�েহই এিট স�ব হেয়েছ।
রাসূ ল (সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলন,
َ َ َ َ ْ َ َ ٌ ْ َ ُ ّ َُ ُ َ ْ َ ّ
ْ
ْ ْ ّ
ْ ْ َْ
َ » َﻋ
اك ﻷ َﺣ ٍﺪ ِﻻَ لِﻠ ُﻤﺆ ِﻣ ِﻦ إِن
ﺠﺒًﺎ ﻷم ِﺮ ال ُﻤﺆ ِﻣ ِﻦ ِنَ أمﺮه ﻪ ﺧ� وﻟيﺲ ذ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ّ ُ َﺮ
«ﺒ َﺎﻜن ﺧ ْ�ًا ُﻟ
أﺻﺎ�ﺘﻪ َاء ﺷﻜﺮ َﺎﻜن ﺧ�ًا ﻟ و ِ�ن أﺻﺎ�ﺘﻪ َاء
‘মুিমেনর িবষয়িট অেনক মজার, তার সবিকছু ই কলয্াণক;

মুিমন বয্ি� ছাড়া অনয্ কােরা েক্ষে� এমনিট হয় না। কারণ খু
িকছু  ঘটেল েস আ�াহ্ র শুকিরয়া আদায় কের। ফেল তা তা
জনয্ কলয্াণকর হয়। পক্ষা�ের কে�র িকছু ঘটেল েস ৈধযর্য
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কের। ফেল তা তার জনয্ কলয্াণকর ’। 189
188F

৪. তা�দীের িব�াস �াপন করেল বা�া েয েকান
িবপদাপদেক হালকা মেন করেত িশখেব। কারণ যখন েস জানেব
েয, তার িবপদাপদ আ�াহ্ র পক্ষ েথেকই , তখন তা তার
কােছ িকছু ই মেন হেব না। মহান আ�াহ বেলন,
ُ َْ َْ ّ
[11 :َﻣَﻦ ﻳُﺆْﻣِﻦ ﺑِﺎ�َ �ﻬ ِﺪ ﻗﻠﺒَﻪ﴾ ]ﺳﻮرة ﺘﻟﻐﺎﺑﻦ
﴿
ِ
‘েয আ�াহর �িত িব�াস কের , িতিন তার অ�রেক সৎপথ 

�দশর্ন কের ’ (তাগাবুন ১১) । আল�ামা (রেহমাহু�া) বেলন,
এখােন ঐ বয্ি�র কথা বলা হেয়ে, যার িবপদাপদ আসেল েস
িব�াস কের েয, তা আ�াহ্ র পক্ষ েথেকই হেয়েছ। ফেল 
তােত স�� থােক এবং তােক অকপেট �হণ কের েনয়।
৫. তা�দীেরর মাধয্েম মানুষ তােক �দ� ে

190
189F

‘মতসমূ হেক

েসগুিলর �কৃত দাতার িদেক স�ি�ত করেত পারেব। েকননা
আপিন তা�দীেরর �িত ঈমান না আনেল উ� েন ‘মেতর সােথ 
�কােশয্ জিড়ত েকান বয্ি�র িদেক েসগুিলর স�� করেব
েসজনয্ অেনক মানুষেক রাজ-বাদশা, ম�ী-এমিপেদর েতাষােমাদ
করেত েদখা যায়। অতঃপর তাঁেদর কাছ েথেক িকছু অজর্ন
189

. ছহীহ মুসিলম, হা/২৯৯৯, ‘যু হ্ দ এবং ির�া’ অধয্া, ‘মুিমেনর সবিকছু ই
কলয্াণক’ অনু ে�দ।

190

. তাফসীের �বারী, ২৩/১১।
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করেত পারেল উহােক তাঁেদর িদেকই স�ি�ত কের এবং সৃি�
কতর্ার অনু�েহর কথা ভুেল যায়। অবশয্ একথা িঠক , মানু েষর
191
কৃতজ্ঞতাও আদায় করেত হে
190 F

৬. তা�দীের িব�াস �াপন করেল সু েখ-দু ঃেখ সবর্দা সিঠক
পেথর উপের িটেক থাকা স�ব হেব। ভাল িকছু েপেল েস
আনে� আ�হারা হেব না। পক্ষা�ের বা-মুছীবত তােক
আশাহত করেত পারেব না। েস জানেব, তার জীবেন কলয্াণকর
যা িকছু ই অিজর্ত হ, সবই আ�াহ্ র পক্ষ েথেকই; তার
িবচক্ষণতা এবং কেমর্র পারদিশর্তার িবিনমেয় নয়। মহান আ
বেলন,

ّ
[53 :َﻣَﺎ ﺑِ�ُﻢ ﻣِّﻦ ﻧِّﻌْﻤَﺔٍ ﻓَﻤِﻦَ ا�َ﴾ ]ﺳﻮرة ﻨﻟﺤﻞ
﴿
ِ

‘েতামােদর িনকট েয সম� েন ‘মত আেস, তা আ�াহ্র পক্

েথেকই আেস’ (নাহ্ ল৫৩)।

পক্ষা�ের িবপদাপদ এেল েস জান, এিটই তার তা�দীের
িলিপব� িছল এবং তা আ�াহ্ র পক্ষ েথেক পরীক্ষা। ফে
ৈধযর্য্হারা হেব , আশাহত হেব না; বরং েস ৈধযর্য্ধারণ করে
এবং আ�াহ্ র পক্ষ েথেক ছওয়ােবর �তয্াশী  192
191 F

191

. মুহা�াদ ইবেন ছােলহ উছায়মীন, শারহুল আ�ীদািতল ওয়ােসি�ইয়া,
২/১৮৯-১৯০।

192

. ড. ওমর সু লায়মান আল-আশ�ার, আল-�াযা ওয়াল-�াদার/১১০।
155

িবখয্াত �াচয্ি, ‘রাসূ ল’ নামক �ে�র েলখক েবাডিল
(BODLEY) বেলন, ‘আিম মরুর আরবেদর কাছ েথেক দুি��ােক
পরািজত করেত িশেখিছ। কারণ মুসিলম িহসােব তা�দীেরর �িত
তােদর ঈমান অটুট । আর এই ঈমান তােদরেক েযমন িনরাপেদ
জীবন যাপন করেত সহেযািগতা কেরেছ, েতমিন তা তােদরেক

। েসজনয্

সহজ এবং সাবলীল জীবন যাপন করেত িশিখেয়েছ
েকান িবষেয় তারা তাড়াহুড়াও কের ন

; দু ি��া��ও হয় না। 

েকননা তারা িব�াস কের, তা�দীের যা েলখা আেছ, তা হেবই। 
িক� তার মােন এই নয় েয, তারা হাত গুিটেয় বেস
থােক।...আমার আরব মরুভূিম েছেড় আসা১৭ বছর হেয় েগল,
িক� আজও আ�াহ িনধর্ািরত তা�দীেরর েক্ষে� আিম আরবে
েসই পিরিচত অব�ান �হণ কির। ফেল েযেকান িবপদাপদেক
আিম ঠা�া মাথায় বরণ কের িনেত পাির। আরবেদর কাছ েথেক
েশখা এই �ভাব আমার �ায়ু িবক চাপ িনয়�েণ উপশমকারী নানা
টয্াবেল-কয্াপসুেলর েচেয় বহুগুণ েবশী সফল হে। 193
192

৭. তা�দীেরর �িত ঈমান আনেল পরকােলর সু খ-শাি�র
জনয্ বা�া সবর্া�ক েচ�া করেত সক্ষম; বয্থর্তা আর হতাশ

193

. েডল কােনর্গ, দা‘ইল �ালা� ওয়াব্ দাইল হায়া, আরবী অনু বাদ: আ�ু ল
মুন‘ইম, (কায়েরা: মাকতাবাতুল খানজী, তা. িব.), পৃ : ৩০৩-৩০৫।
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তােক �াস করেত পারেব না। 194
193

৮. তা�দীেরর �িত ঈমান আনয়ন িহংসা-িবে�ষ, শ�তা,
জািলয়ািত �বণতাসহ অেনক মেনর বয্ািধর িচিকৎসা িহসােব কাজ
কের। েকননা েস তার েকান ভাইেক েন

‘মেতর মেধয্ েদখে,

িনি�ত জানেব েয, আ�াহই তােক এই েন ‘মত দান কেরেছন। 
‘মেত খুশী

ফেল িহংসার পিরবেতর্ েস তার মুসিলম ভাইেয়র ে
হেব এবং আ�াহ্ র কােছ িনেজর জনয্ অনুরূপ

‘মত �াি�র

�াথর্না করেব। আ�াহ্ র �িত ঈমান না আনেল মেনর এজাতী
বয্ািধর িচিকৎসা স�ব নয়

195

194

মহান আ�াহ আমােদরেক �ীেনর সিঠক বুঝ দান করুন
এবং তদনু যায়ী সািবর্ক জীবন পিরচালনার তাওফী� িদন। আমী!

194

. ‘আল-ইনেতছার িফর-রি� আলাল-মু‘তািযলািতল �াদািরইয়ািতল আশরার’
নামক �ে�র ভূ িমকা, ১/৬১।

195

. মুহা�াদ হাস্ সা, আল-ঈমান িবল-�াযা ওয়াল �াদার, (মানছূ রাহ:
মাকতাবাতু ফাইয়য্া, ি�তীয় �কাশ: ২০০৬ইং), পৃ : ২৬৮)।
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সূচীপ�
পৃ�া

িবষয়
ভূ িমকা
তা�দীর িনেয় আেলাচনা করা িক িনেষধ?
তা�দীেরর অথর
তা�দীের িব�ােসর অপিরহাযর্তা
তা�দীেরর �রসমূ হ
�থম �র: সবিকছু স�েকর্ আ�াহ্ র িচর�
জ্ঞােনর �িত িব�াস �াপ
ি�তীয় �র: আ�াহ তাঁর িচর�ন জ্ঞান অনুযায়
লাউেহ মাহ্ ফূেয ি�য়ামত পযর্� যা িকছু হেব তা
সবই িলেখ েরেখেছন এ কথা মেন�ােণ িব�াস করা
তৃতীয় �রঃ আ�াহ্ র ই�া বয্তীত েকান িকছু
হয় না একথার �িত দৃঢ় িব�াস করা
চতুথর্ �র আ�াহ্ র রােজয্র সবিকছু িতিনই সৃি
কেরেছন একথার �িত ঈমান আনা:
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তা�দীের িব�ােসর েক্ষে� িব�াি
* িব�াি�র কারণঃ
* েক সবর্�থম তা�দীরেক অ�ীকার কে?
* তা�দীেরর েক্ষে� িব�া� েফকর্াসম
১. �াদািরইয়াহঃ
২. জাবিরইয়াহঃ
* �াদািরইয়ােদর কিতপয় দলীল এবং তার
জবাবঃ
* জাবিরইয়ােদর কিতপয় দলীল এবং তার
জবাবঃ
তা�দীর স�েকর্ আহলুস্  সু�াহ ওয়া
জামা‘আেতর আ�ীদাঃ
আহলু স্  স ু�াহ ওয়াল জাম‘আেতর িনকট
আ�াহ্ র‘ইরাদাহ’ ( )إرادةবা ‘ই�া’-এর পিরচয়ঃ
* ইরাদাহ কাউিনইয়াহ এবং ইরাদাহ শারঈয়াহএর মেধয্ পার�িরক সি�লন এবং িবি��তার
অব�াসমূ হ
* ইরাদাহ কাউিনইয়াহ এবং ইরাদাহ শারঈয়াহএর মেধয্ পাথর্ক
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তা�দীর স�িকর্ত কিতপয় গুরু�পূণর্ মাস
এক. আ�াহ কতৃর্ক ম� ও অকলয্াণ সৃি�
উে�শয্ ি?
দু ই. ম� েকান িকছু আ�াহ্ র িদেক স�ি�ত করা
যােব িক?
িতন. পাপ কাজ কের তা�দীেরর েদাহাই
েদওয়ার িবধান িক?
চার. মানু ষ িক বাধয্গত জীব নািক তার িনজ�
ই�াশি� রেয়েছ?
পাঁচ. পথ�দশর্ন এবং পথ��করণ িক একমা�
আ�াহ্ র হাে?
ছয়. ঝুল� (  )ﻣﻌﻠﻖএবং অনড় ( )ﻣﺜﺒﺖ أو ﺮﺒم
তা�দীর �স�:
সাত. তা�দীেরর �িতিট িস�াে� স�� থাকা িক
যরূর?
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তা�দীর েকি�ক �চিলত িকছু ভুল-�াি�
১. তা�দীর িবেরাধী কথাবাতর্া বলা
২. মুছীবত এেল ‘যিদ’ শ� বয্বহার কর
৩. তা�দীর িবেরাধী কাযর্কলাপ কর
৪. মৃতুয্ কামনা কর
৫. আ�হতয্া কর
৬. কণয্া স�ান জ� িনেল নারায হওয়া
৭. িহংসা করা
৮. আ�াহ্ র উপর কসম কর
তা�দীর িবষেয় একজন মুিমেনর করণীয়ঃ
তা�দীর স�েকর্ সালােফ ছােলহীেনর কিতপয়
গুরু�পূণর্ বা
তা�দীের িব�াস �াপেনর কিতপয় উপকািরতাঃ
সূ চীপ�
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