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�ﺴﻢ اﷲ لﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ
،�ﻧبﻴﻨـﺎ �ﻤـﺪ ﺧـﺎﺗﻢ اﻨﻟبـ

 و الﺼﻼة و الﺴـﻼﻠﻋ،�ﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ

( » أﻻ و إ� أﺗﻴﺖ اﻟﻘﺮآن و ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻌﻪ « ) ﺮﺟﻪ اﻤﺣﺪ ﻲﻓ مﺴﻨﺪه:اﻟﻘﺎﺋﻞ

(সম� �শংসা জগতসমূ েহর �িতপালক আ�াহর জনয; আর
সালাত ও সালাম আমােদর নবী সবর্েশষ নবী মুহা�দ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর, িযিন বেলেছন: “েজেন রাখ,
িন�য়ই আমােক আল-কুরআন েদয়া হেয়েছ এবং তার সােথ
1

তারই সদৃ শ িবষয় তথা সু �াহ েদয়া হেয়েছ।” )।
০F

অতঃপর:
িন�য় আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা তাঁর রাসূ লেক েহদায়াত ও
সতয্ দীনসহ সুসংবাদদানকার, সতকর্কারী ও উ�ল �দীপ
িহেসেব এমন সময় ে�রণ কেরেছন, যখন রাসূ ল ে�রেণর
িবরিতকাল চলিছল এবং েহদায়াত পাওয়ার সকল পথ িবলু � হেয়
িগেয়িছল; অতঃপর িতিন তার মাধয্েম অজ্ঞতার অ�কার
1

ইমাম আহমদ র, মুসনাদ: ৪ / ১৩০
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আেলািকত কেরেছন এবং ��তা েথেক সিঠক পেথর িদশা
িদেয়েছন; আর িতিন সবিকছু ��ভােব েপৗঁিছেয় িদেয়েছ,
এমনিক েশষ পযর্� িতিন তাঁর উ�তেক সমু�ল পেথর উপর
েরেখ েগেছন, তার রাি� েযন িদেনর আেলার মত; রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
) «. » إ� ﺗﺎرك ﻓﻴ�ﻢ ﻣﺎ إن ﺗﻤﺴﻜﺘﻢ ﺑﻪ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﺑﻌﺪى ﻛﺘﺎب اﷲ و نﻲﺘ
( أﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎم ﻣﺎلﻚ
“িন�য়ই আিম েতামােদর মােঝ এমন িকছু েরেখ যাি�, তা যিদ
েতামরা দৃ ঢ়ভােব আঁকেড় ধরেত পার, তেব আমার পের েতামরা
কখনও পথ�� হেব না, তা হল আ�াহর িকতাব এবং আমার
সু �াহ

বা

জীবনপ�িত।” 2
১F

রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইি

ওয়াসা�াম আরও বেলন:
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. (أﺑﻮ داود

“... কারণ, েতামােদর মধয্ েথেক েয আমার পের জীবনযাপন
করেব (েবঁেচ থাকেব), েস অিচেরই বহু ধরেনর মতিবেরাধ
েদখেত পােব; সু তরাং েতামােদর উপর আমার সু �াত এবং
িহদায়াত�া� েখালাফােয় রােশদীেনর আদেশর্র উপর অিবচল
থাকা অপিরহাযর্। েতামরা তা শ�ভােব আঁকিড়েয় ধের থাকেব।
সাবধান! েতামরা নতুন উ�ািবত িজিনস (িবদ‘আত) পিরহার
করেব। কারণ, �েতয্ক িব‘আতই গুমরাহী” 3
২F

এই বরকতময় অিধেবশেন আপনােদর উে�েশয্ আ�াহ চায়েতা
আমরা েয িবষেয় আেলাচনা করব, তা হল: ‘সু �ােত নববী ও
ইসলােম তার অব�ান’।
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আবূ দাউদ, আস-সু নান: ৪ / ২০ / হািদস নং- ৪৬০৭; িতরিমযী, আল-জােম‘: ৫ /
৪৪ / হািদস নং-২৬৭৬; ইবনু মাজাহ, আস-সু নান: ১ / ১৫ / হািদস নং- ৪২;
আহমদ, মুসনাদ: ৪ / ১২৬
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আিভধািনক অেথর্ সু�া: সু �াত (  ) الﺴﻨﺔশ�িট আিভধািনক
অেথর্ তিরকা বা প�িত অেথর্ বয্; আ�াহ তা‘আলা বেলন:
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[٤٣ : ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ٤ ��ِت ٱَِ �و
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[তেব িক এরা �তীক্ষা করেছ পূবর্বতর্ীেদর �িত �যু� প?
িক� আপিন আ�াহর প�িতেত কখনও েকান পিরবতর্ন পােবন
না এবং আ�াহর প�িতর েকান বয্িত�মও লক্ষয্ করেবন (সূ রা ফািতর: ৪৩)]; অথর্াৎ �িত অথবা �ভাব বা রীিত, যার
উপর িভি� কের রাসূ লেদরেক িমথয্া �িতপ�কারী িবেরাধীেদর
বয্াপাের আ�াহ সুবহানাহু ওয়া ‘আলার িবধান জাির হয়;
সু তরাং তােদর েক্ষে� আ�াহ ‘আলার িবধান হল: তােদরেক
শাি� �দান করা এবং তােদর কতৃর্ক রাসূলেদর িবরু�াচর
করার কারেণ তােদরেক শাি�র মাধয্েম পাকড়াও করা

6

আর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
( « ) ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري و مﺴﻠﻢ. » تﺒﻌﻦ ﺳن ﻣﻦ ﺎﻛن ﻗﺒﻠ�ﻢ
“েতামরা অবশয্ই েতামােদর পূবর্বতর্ীেদর রীিতনীিতর অনুস
করেব।”

4
৩F

অথর্াৎ েতামােদর পূবর্বতর্ী জািতসমূেহর রীিতন;

সু তরাং এটা �মাণ কের েয, আিভধািনক অেথর্ সু�াত ( ) الﺴﻨﺔ
শ�িট প�িত বা রীিতনীিতেক বুঝায়।

আর শরীয়েতর আেলম, মুহাি�স, উসূ লবীদ ও ফকীহগেণর
পিরভাষায় সু �াত (  ) الﺴﻨﺔশ�িট �ারা উে�শয্ হ: নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পক্ষ েথেক �ীকৃত ও �মাত কথা,
অথবা কাজ, অথবা েমৗনস�িত; তাঁেদর েকউ েকউ আরও একটু
বৃ ি� কের বেলন: নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
গুণাবলীেকও সু �াত (  ) الﺴﻨﺔবলা হয়; সু তরাং নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক এসব িবষয় েথেক যা �মািণত হয়,
4

বু খারী, আস-সহীহ: ৩ / ১২৭৪ / হািদস নং- ৩২৬৯; মুসিলম, আস-সহীহ: ৪ /

২০৫৪ / হািদস নং- ২৬৬৯
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তােক রাসূ লু�াহ সা�া�াহু লাইিহ ওয়াসা�ােমর সু �াত ( ﺳﻨﺔ
 )الﺮﺳﻮلবলা হয়; আর সু �ােতর এই সংজ্ঞািট শ‘য়েতর িবষেয়
�াজ্ঞ আেলমগেণর পক্ষ েথেক �

ইসলােম সু �ােতর গুরু� ও অব�: ইসলােম তার অব�ান
ও মযর্াদা খুবই মহান ও তাৎপযর্পূ; কারণ, আল-কুরআেনর
পেরই নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু �ােতর (ি�তীয়)
অব�ান; েকননা, দীেনর �থম মূ লনীিত হল আ�াহ তা‘আলার
িকতাব, যা িতিন নািযল কেরেছন তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর উপর িহদায়াত ও বয্াখয্াসহ।

ি�তীয় উৎস: শরী‘য়েতর ি�তীয় উৎস হল নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু �াহ; আর কুরআন ও সু �াহ’র পের
েযসব দিলল-�মাণ মূ লনীিত িহেসেব �ীকৃত, েসগুেলা এতদুভেয়র
িদেকই

�তয্াবিতর;

সু তরাং

ইসলােম

দিলল-�মাণসমূ েহর

মূ লনীিতর িভি� হল এই দু ’িট মহান উৎস: ত�েধয্ একিট হল
আ�াহর িকতাব এবং অপরিট হল তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
8

ওয়াসা�ােমর সু �াহ; আর এই জনয্ই রাসূলু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম এই দু ’িটেক অনু সরেণর িনেদর্শ িদেয়েছ;
সু তরাং িতিন বেলন:
) «. » إ� ﺗﺎرك ﻓﻴ�ﻢ ﻣﺎ إن ﺗﻤﺴﻜﺘﻢ ﺑﻪ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﺑﻌﺪى ﻛﺘﺎب اﷲ و نﻲﺘ
( أﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎم ﻣﺎلﻚ
“িন�য়ই আিম েতামােদর মােঝ এমন িকছু েরেখ যাি�, তা যিদ
েতামরা দৃ ঢ়ভােব আঁকেড় ধরেত পার, তেব আমার পের েতামরা
কখনও পথ�� হেব না, তা হল আ�াহর িকতাব এবং আমার
সু �াহ বা জীবনপ�িত।” 5 আর এটা এই জনয্ ে, সু �ােত নববী
৪F

হল আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথেক �া� এক �কােরর ও; েযমন
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ٞ ۡ  إِ ۡن ُه َو ِ � َّ َو٣ ٓ
ٰ ﴿ َو َما يَن ِط ُق َعن ٱل َۡوَى
ٰ َ ُ� ي
[٤ ،٣ : ﴾ ]ﻨﻟﺠﻢ٤ �و
ِ
“আর িতিন মনগড়া কথা বেলন না। তা েতা েকবল ওহী, যা তার
�িত ওহীরূেপ ে�িরত হ।” - (সূ রা আন-নজম: ৩, ৪);

5

ইমাম মােলক, মুয়া�া: ২ / ৮৯৯ / হািদস নং- ১৫৯৪
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সু তরাং সু �াহ হল আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথেক ে�র এক
ধরেনর

ওহী,

যা

িতিন তাঁর

রাসূ ল

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর �িত �তয্ােদশ কের; আর রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামও মানু েষর িনকট িবিভ� কােজর আেদশ ও
িনেষধ করার মাধয্েম এই ওহী েপৗঁিছেয় িদেয়েছন। তাছাড়া সু�া
আল-কুরআনেক সু ��ভােব বণর্না কের এবং তার বয্াখয্া
িবে�ষণ কের; অতঃপর তার েমাটামুিট ও সংিক্ষ�ভাে ব বিণর
িবষয়গুেলােক িব�ািরতভােব বণর্না ক; তার সাধারণভােব বিণর্ত
িবষয়গুেলােক সুিনিদর্� ক; তার বয্াপক (‘আম) অেথর্ বিণর্
িবষয়গুেলােক িনিদর্ (খাস) কের; আবার কখনও কখনও তার
েকান েকান িবধানেক মানসূ খ (রিহত) কের; আবার কখনও
কখনও আল-কুরআেনর মেধয্ যা বিণর্ত আ, তার উপর বি�র্ত
হুকুম(িবধান) িনেয় আেস।

আর এখান েথেকই আমােদর িনকট সু �াহ’র গুরু� সু��ভাে
ফুেট উেঠ; েযমন তা (সু �াহ) হল আল-কুরআেনর তাফসীর বা
বয্াখয, েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন:
10

ّ َ َلَع
َ ّ ك
﴾ ٤ إِ ۡ� ِه ۡم َلَ ُه ۡم تَ فَََ ُرون

َ ُ
َ َۡ ََٓۡ ََ
ّ �
َ ّ َك ٱ ّ� ِۡك َر �ِ ُب
ِ َِلن
اس َما ن ّ ِزل
�ِ﴿ وأنز�ا إ
ِ
[٤٤ :]ﻨﻟﺤﻞ

“আর েতামার �িত িযিকর (কুরআন) অবতীণর্ কেরি, মানু ষেক
সু ��ভােব বুিঝেয় েদয়ার জনয, যা তােদর �িত নািযল করা
হেয়িছল, যােত তারা িচ�া কের।” - (সূ রা আন-নাহল: ৪৪);
সু তরাং আ�াহ তা‘আলা আল-কুরআন নািযল কেরেছন এবং তা
বয়ান (বয্াখয) করার দািয়� অপর্ণ কেরেছন তাঁর রাসূ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত; আর এই বয়ানই (বয্াখয) হল
সু �াহ, েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ َ َُّ
َ ﴿ َو َما ٓ أ َ ۡر َس ۡل َنا ِمن َّ ُسول ِ َّ ب
ۡ َ لِس
[٤ :� ل ُه ۡمۖ ﴾ ]اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ِ
ِ ان قو ِمهِۦ ِ�ب
ِ � ٍ
“আর আমরা �েতয্ক রাসূলেক তাঁর �জািতর ভাষাভাষী কের
পািঠেয়িছ তােদর কােছ পির�ারভােব বয্াখয্ারার জনয।” - (সূ রা
ইবরাহীম: ৪); সু তরাং এই হল েসই উ�ত (জািত), যার িনকট
তার রাসূ ল এেসেছ তােক বণর্না কের শুনােনার জ; সু তরাং এই
বয়ান (বণর্ন)-র িকছু দৃ �া� হল: আ�াহ তা‘আলা আল-কুরআেনর
মেধয্ সালাত আদােয়র িনেদর্শ িদেয়ে, িক� িতিন বণর্না কের
11

েদন িন ফজর, েযাহর, আসর, মাগিরব ও এশা’র সালােতর
রাকাতসমূ েহর

সংখয্;

বরং

আ�াহ

তা‘আলা

েমাটামুিট

সংিক্ষ�ভােব তার িনেদর্শ িদেয়, েযমন িতিন বেলন:
َ
َ ۡ ٓ َ َۡ
ّ ََٰ ّ
ّ ِنَ ٱ
ٰ َ صَلَ ٰوةَ َ� ۡن
[٤٥ :� َع ِن ٱلف ۡحشاءِ َوٱل ُمنكرِ� ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
ۖ ﴿ َوأق ِ ِم ٱصَلوة
“আর তুিম সালাত �িত�া কর, িন�য় সালাত িবরত রােখ অ�ীল
ও ম� কাজ েথেক।” - (সূ রা আল-‘আনকাবুত: ৪৫); িতিন আরও
বেলন:
َ ّ ْ ُ ُ َ َ ٓ ََ ُ َ ّ َُ َ
ُۡ َّ ْ ُ َُۡ ّ ْٓ ُ ُ ََٓ
﴾ َصَل ٰوة
َ �ل ِصِ � � ٱ�ِين حنفاء و�قِيموا ٱ
﴿وما أ ِمروا ِ�َ ِ�عبدوا ٱ
[٥ :]ﺒﻟيﻨﺔ

“আর তােদরেক েকবল এ িনেদর্শই �দান করা হেয়িছল ে,
তারা েযন আ�াহর ইবাদত কের তাঁরই জনয্ �ীনেক একিন�
কের এবং সালাত কােয়ম কের।” - (সূ রা আল-বািয়য্না: ৫);
িতিন আরও বেলন:
َ ّ ْ ُ َََ ْ ُ َ َ
[٥ :صَل ٰوةَ ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
﴿ فإِن تابوا وأقاموا ٱ
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“সু তরাং তারা যিদ তাওবা কের এবং সালাত কােয়ম কের ...।” (সূ রা আত-তাওবা: ৫); এই �সে� আয়ােতর সংখয্া অেন;
অনু রূপভােব আ�াহ তা‘আলা সালাত কােয়ম করার িনেদর্শ
িদেয়েছন, িক� িতিন তার সময়সমূ হ বণর্না কের েদ িন, যিদও
িতিন সালােতর সময়সমূ হ সাধারণভােব উে�খ কেরেছন, েযমন
িতিন বেলন:
َ
ّ
ُ
َ ّ
َ َ
ّ
َۡ َ ُ ّ
َۡ َ ُ
صَل ٰوةَ ِ ُ�لوكِ ٱشَ ۡم ِس إِ ٰ� غ َس ِق ٱ َۡ ِل َوق ۡر َءان ٱلف ۡج ِر� ِنَ ق ۡر َءان ٱلف ۡج ِر
﴿أق ِ ِم ٱ
ٗ ۡ َ َ
[٧٨ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٧ �ن َمش ُهودا
“সূ যর্ েহেল পরার পর েথেক রােতর ঘন অ�কার পযর্� সালা
কােয়ম করেব এবং কােয়ম করেব ফজেরর সালাত। িন�য়ই
ফজেরর সালাত (েফেরশতােদর) উপি�িতর সময়।” - (সূ রা
আল-ইসরা: ৭৮); িতিন আরও বেলন:
َ ُ ۡ ُ َ َ َ ُ ُۡ َ
ّ
َ ّ � ۡم ُد � ٱ
َ ﴿ فَ ُس ۡب
َ ۡ  َو َ ُ� ٱ١ ون
ت
�ٰ َن ٱَِ حِ� �مسون وحِ� تصبِح
ِ ٰ �َ ٰ �َس
ِ
َۡ
ۡ ُ َ َ ّٗ َ َ
َ
[١٨ ،١٧ : ﴾ ]الﺮوم١ ِ� �ظ ِه ُرون
َوٱ�� ِض وعشِ يا وح
“কােজই েতামরা আ�াহর পিব�তা ও মিহমা েঘাষণা কর যখন
েতামরা স�য্া কর এবং যখন েতামরা েভার ক, আর িবেকেল
13

এবং যখন েতামরা দু পুের উপনীত হও। আর তাঁরই জনয্ ম�
�শংসা আসমােন ও যমীেন।” - (সূ রা আর-রূ: ১৭, ১৮);
সু তরাং এই হল সালােতর সময়সমূ েহর উে�খকরণ, তেব তা হল
সাধারণ উে�খ; আর এই ইজমালী বা সাধারণ বণর্নািটেক সু��
কের বয্াখয্ামূলকভােব বণর্না কেরেছ রাসূলু�সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সু �াহ; কারণ, িতিন তাঁর সাহবীেদরেক সােথ কের
সালাত আদায় কেরেছন এবং বেলেছন:
( »ﺻﻠﻮا ﻛﻤﺎ رأﻳﺘﻤﻮ� أﺻ� « ) ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري
“েতামরা এমনভােব সালাত আদায় কর, েযমিনভােব েতামরা
আমােক সালাত আদায় করেত েদখ।” 6
৫F

এভােব এর মাধয্েম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
সালােতর রাকাতসমূ েহর সংখয্া বণর্না কের িদেয়ে; সু তরাং
আমরা সালাত আদায় কির, েযমিনভােব নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম সালাত কেরেছন; আমরা েযাহেরর সালাত আদায় কির
চার রাকাত এবং সফেরর মেধয্ কসর কের দুই রাকাত আদায়
6

বু খারী, আস-সহীহ: ১ / ২২৬ / হািদস নং- ৬০৫

14

কির; আর আসেরর সালাত আদায় কির চার রাকাত এবং
সফেরর মেধয্ কসর কের দু ই রাকাত আদায় কির; আর
মাগিরেবর সালাত আদায় কির িতন রাকাত সফেরর মেধয্ এবং
বাস�ােন অব�ানকালীন সমেয়, তােত কসর করা হয় না; আর
এশা’র সালাত আদায় কির চার রাকাত এবং সফেরর মেধয্ কসর
কের দু ই রাকাত আদায় কির; আর ফজেরর সালাত আদায় কির
দু ই রাকাত সফেরর মেধয্ এবং বস�ােন অব�ানকালীন সমেয়।
আর সালােতর ওয়া� বা সময়সমূ হ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বণর্না কের িদেয়েছ, যখন িতিন েযাহেরর সালাত
আদায় কেরেছন তার জনয্ িনধর্ািরত সম, আসেরর সালাত
আদায় কেরেছন তার জনয্ িনধর্ািরত সম, মাগিরেব সালাত
আদায় কেরেছন তার জনয্িনধর্ািরত সমে, এশা’র সালাত আদায়
কেরেছন তার জনয্ িনধর্ািরত সমেয় এবং ফজেরর সালাত আদা
কেরেছন তার জনয্ িনধর্ািরত সম, েযমনিট সাবয্� হেয়েছ
িবশু� (সহীহ) হািদেসর মেধয: িজবরাঈল আ. নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সালােতর ইমামিত কেরেছন (দু ই িদন)
সালােতর �থম সমেয় ও েশষ সমেয় এবং িতিন বেলেছন:
15

(  « ) ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود و اﻟﺮﺘﻣﺬي. �» الﺼﻼة ﺑ� ﻫﺬﻳﻦ الﻮﻗﺘ
“সালােতর সময় হে� এই দু ই সমেয়র মাঝামািঝ।” 7 সু তরাং
৬F

নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর জনয্ সালােত
রাকাত সংখয্, প�িত ও সময় বণর্না কেরেছ; আর রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহ বয্তীত আমরা সালােত
প�িত ও সময় স�েকর্ জানেত পারব ন, যিদও আমরা তার
আবশয্কতা স�েকর্ -কুরআনু ল কারীম েথেক জানেত
েপেরিছ; যা আমােদরেক িনেদর্শনা �দান কের ে, আ�াহ
তা‘আলা তাঁর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�মেক তা বয়ান
(বয্াখয) করার দািয়� অপর্ণ কেরেছ, তা হল কথা ও কােজর
মাধয্েম বয়ান বা বয্াখয্া ; আর এ জনয্ই যখন খােরজী
স�দােয়র যারা সু �াহেক অ�ীকার কের, তােদর মধয্ েথেক এক
দল ওমর ইবন আবদু ল আিজজ রািদয়া�াহু ‘আনহ’র িনকট
আসল এবং তারা তাঁর সােথ সু �াহ’র মাধয্েম �মাণ েপেশর

7

আবূ দাউদ, আস-সু নান: ১ / ১০৭ / হািদস নং- ৩৯৩; িতরিমযী, আল-জােম‘: ১ /

২৭৮ / হািদস নং- ১৪৯
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আবশয্কতার �ে� িবতকর্ ক, তখন ওমর ইবন আি�ল আযীয
রােহমাহু�াহতােদর উে�েশয্ বেল:
ﻧﺼ�؟ ﻫﺎﺗﻮا ﻲﻟ آﻳﺔ ﻣﻦ

"  ﺟﻞ و ﻋﻼ أمﺮﻧﺎ ﺑﺎلﺼﻼة ﻲﻓ اﻟﻘﺮآن ﻓﻜﻴﻒ
" اﻟﻘﺮآن ﺗب� ﻛﻴﻔﻴﺔ الﺼﻼة

(আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক আল-কুরআেনর মেধয্ সালত
আদায় করার িনেদর্শ িদেয়েছ, সু তরাং আমরা িকভােব সালাত
আদায় করব? েতামরা আমার িনকট আল-কুরআন েথেক একিট
আয়াত িনেয় আস েতা, যা সালাত আদােয়র প�িত বণর্না কের)
অতঃপর তারা �ি�ত হেয় েগল এবং তােদর িবতকর্ েথেম েগ;
আর

িতিন

তােদরেক

সু �াহ’র

মাধয্েম �মাণ েপেশর

আবশয্কতােক েমেন িনেত বাধয্ করেল

আর সালােতর দৃ �াে�র মত যাকােতর িবষয়িটও: আ�াহ তা‘আলা
আল-কুরআেন যাকাত দােনর িনেদর্শ িদেয়েছ; অতঃপর আমরা
িকভােব ঐ স�দ স�েকর্ জানেত পার, যােত যাকাত আবশয্ক
হেব? সু �াহ বয্তীত এই স�েকর্ জানা স�ব হেব ; আর নবী
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সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যাকােতর িব�ািরত িববরণ েপশ
কেরেছন; িন�য়ই তা আবশয্ক হেব �ণ, েরৗপয, শসয, ফলমূ ল,
চতু�দ জ� এবং বয্বসায়ীক পেণয্ এবং তা �েতয্ক -স�েদ
ওয়ািজব (আবশয্) হেব না; বরং তা ওয়ািজব হেব শসয, ফলমূ ল,
নগদ টাকাপয়সা ও মু�ভােব িবচরণশীল চতু�দ জ�র মত
ব�র্নশীল স�েদর মেধ, েযমিনভােব নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম যাকােতর েক্ষে� িক পিরমা ণ �হণ করা হ, তা
িব�ািরতভােব বণর্না কের িদেয়েছন। উদাহরণ�র: উৎপাদন
উপকরণ সরবরাহ করা বা না করার িবেবচনায় শসয, ফলমূ ল ও
জিম েথেক উৎপ� ফসেলর যাকাত িহেসেব উৎপািদত ফসেলর
এক দশমাংশ (ওশর) অথবা িবশ ভােগর একভাগ ( ) ﺼﻒ اﻟﻌﺮﺸ
�হণ করা হেব।
আর �ণর্ ও েরৗপয্ েথেক �হণ করা হেব চি�শ ভােগর একভা
বা শতকরা ২.৫%।
আর ছাগেলর েক্ষে � �িত চি�শিট ছাগেলর জনয্ একিট ছা
যাকাত িহেসেব িদেত হেব এবং অনু রূপভােব েনসােবর সােথ
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সংি�� বািক সংখয্ার মেধয্(�িত চি�শিটর জনয্ একিট হাে)
এই িবধান �েযাজয্ হেব।
আর উেটর যাকােতর েক্ষে�ও নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�
তার েনসাব বণর্না কের িদেয়েছ; সু তরাং পাঁচিট উেটর েক্ষে
একিট ছাগল যাকাত িহেসেব িদেত হেব; আর দশিটর েক্ষে� ’িট
ছাগল যাকাত িহেসেব িদেত হেব; আর পেনরিটর েক্ষে� িতনি
ছাগল যাকাত িহেসেব িদেত হেব; আর িবশিটর েক্ষে� চারি
ছাগল যাকাত িহেসেব িদেত হেব; আর পঁিচশিটর েক্ষে� একি
এক বছর বয়সী উট যাকাত িহেসেব িদেত হেব; আর ছি�শিট
উেটর েকে� একিট দু ই বছর বয়সী উট যাকাত িহেসেব িদেত
হেব; আর অনু রূপভােব উেটর যাকােতর অবিশ� েনসােবর মেধয
যাকাত িহেসেব যা আবশয্ক হে, তা িদেত হেব; েযমিনভােব
িতিন যাকােতর েক্ষে� যাকাত িহেসেব আবশয্কীয় উেটর ব
বণর্না কের িদেয়েছ; সু তরাং যিদ হািদেস নববী’র অি�� না
থাকত, তাহেল আমরা জানেত পারতাম না েয, িকভােব আমরা
যাকাত েদব, যিদও আমরা আল-কুরআন েথেক যাকােতর
আবশয্কতার িবষেয় জানেত েপেরি; িক� সু �াহ যাকােতর
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পিরমাণ এবং যাকাতেযাগয্ মােলর বয্াপাের সু��ভাে ব বণর্
কের িদেয়েছ, েযমিনভােব সু �াহ সু ��ভােব সময় িনধর্রণ কের
িদেয়েছ, যােত যাকাত ওয়ািজব (আবশয্) হেব; কারণ, েকান
মােলর উপর ততক্ষণ পযর্� যাকাত আবশয্ক হে, যতক্ষণ ন
তার উপর এক বছর অিতবািহত হেব; তেব জিমন েথেক
উৎপািদত ফসেলর উশেরর বয্াপারিট িভ; সু তরাং তােত যাকাত
ওয়ািজব (আবশয্) হেব, যখন তার উপযু �তা �কাশ পায়;
েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ ْ ُ
[١٤١ :﴿ َو َءاتوا َقَ ُهۥ يَ ۡو َم َح َصادِه ِۖۦ ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم
“আর ফসল েতালার িদন েস সেবর হক �দান কের দাও।” (সূ রা আল-আন‘আম: ১৪১)।
অনু রূপভােব আ�াহ ত‘আলা রমযান মােস িসয়াম (েরাযা)
পালেনর িনেদর্শ িদেয়েছ, আর তা হে� ইসলােমর অনযতম
একিট রুক; িক� আ�াহ তা‘আলা িসয়ােমর সীমােরখা বণর্না
কেরন িন এবং আরও বণর্না কের িন তা িবন�কারী ও
বািতলকারক িবষয়সমূ হ; আর ঐসব িবষয়গুেলাও বণর্না কে
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িন, েযগুেলা িসয়াম পালনকারীেক (েরাযাদারেক) বজর্ন কের
চলেত হেব; আর সু �ােত নববী এসব িবষেয়র িব�ািরত িববরণ
িনেয় এেসেছ।
অনু রূপভােব স�ািনত

ঘর বাইতু�া’র

উে�েশয্ হে�র

িবষয়িটও; আ�াহ তা‘আলা তার আবশয্কতার িবষয়িট বণর্ন
করেত িগেয় বেলন:
ََ
ٗ
ۡ ّ
َ َ
ِ َّ﴿ َ�َِ ّ ِ � ٱ
[٩٧ :ت َم ِن ٱ ۡس َت َطاع إِ ۡ�هِ َسبِي� ۚ ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
اس
ِ ِجُ ٱ�َ ۡي
“আর মানু েষর মেধয্ যার েখােন যাওয়ার সামথর্য্ আ, আ�াহর
উে�েশয্ ঐ ঘেরর হ� করা তার জনয্ অবশয্ কত।” - (সূ রা আেল
ইমরান: ৯৭); সু তরাং এই আয়াতিট �মাণ কের েয, বাইতু�ায়
হ� করাটা আবশয্কীয় িবষ, িক� আয়াতিট তার সময় ও
প�িত �� কের িকছু ই বেল িন; আর এই হ� আদােয়র প�িত
সামি�কভােব নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বণর্না কে
িদেয়েছন, যখন িতিন জনসাধারণেক িনেয় িবদায় হ� পালন
কেরন এবং িতিন বেলেছন:
(  « ) أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ.» ﺧﺬوا ﻋ� ﻣﻨﺎﺳﻜ�ﻢ
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“েতামরা আমার িনকট েথেক েতামােদর হ� আদােয়র প�িত
8
�হণ কর।” অতঃপর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম হ�
৭

আদােয়র প�িতসমূ হ একিট একিট কের বণর্না কের িদেয়েছন
এবং িতিন িনেদর্শ িদেয়েছ, যােত আমরা তাঁর িনকট েথেক
প�িতসমূ হ �হণ কির, েযমনিট আমােদর জনয্ বণর্না কেরেছ
এমন বণর্নাকার, িযিন নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
কােজর মধয্ েথেক হ� আদােয়র প�িতসমূ হ �তয্ক্ষ কেরে
অনু রূপভােব আ�াহ ত‘আলা েচােরর হাত েকেট েদয়ার িনেদর্শ
িদেয়েছন; সু তরাং িতিন বেলন:
ٗ َ َ
َ
ٓ
ّ
ّ َ ُ ّ َ
َ ۡسَارقَ ُة فَٱ ۡ� َط ُع ٓوا ْ َ�ي
﴾ َِۗدِ� ُه َما َج َزا َء ۢ ب ِ َما ك َس َبا ن� ٰ� ّم َِن ٱ
ِ ﴿ وٱسَارِق وٱ
[٣٨ :]ﻤﻟﺎﺋﺪة

“আর পুরুষ েচর ও নারী েচার, তােদর উভেয়র হাত েকেট দাও;
তােদর কৃতকেমর্র ফল ও আ�ার পক্ষ েথেক দৃ�া�মূলক শাি
িহেসেব।” - (সূ রা আল-মািয়দা: ৩৮) ...; িক� হাত কাটার জনয্

8

মুসিলম, আস-সহীহ: ২ / ৩৪৯ / হািদস নং- ১২৯৭
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অেনকগুেলা শতর্ রেয়, েযগুেলা আ-কুরআেনর মেধয্ উে�খ
করা হয় িন; আর সু �াহ েসগুেলার িব�ািরত িববণ িনেয়
এেসেছ, েযমন সু �াহ বণর্না কের িদেয়েছ ে, েচােরর হাত কাটা
যােব না, যতক্ষণ না েস েনসাব পিরমাণ স�দ চুির কর, আর
তা হল এক িদনােরর এক চতুথর্াংশ অথবা িতন িদরহাম অথবা
তার সমমূ লয্ মােনর স�; আর আয়াতিট হােতর 9 িবষয়িটও
৮

�� কের িন এবং চুিরর েক্ষে� হার েকান জায়গায় কাটা
হেব, তাও �� কের বলা হয় িন; িক� নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এই িবষয়িট �� কের বেল িদেয়েছন, আর তা হল,
ডান হােতর তালু র �ি� েথেক কাটা হেব, আর তােক কবিজর
হাঁড় বলা হয়।
এখােন অনু স�ান করার মাধয্েম আ-কুরআেনর বয্াখয্ায় সুহ’র
অনু সরেণর সবিকছু েলখা আমােদর উে�শয্ ন; আমরা েতা শুধু
এর কেয়কিট দৃ �া� উে�খ কেরিছ মা�; নতুবা আল-কুরআেনর
বয্াখয্ায় সু�’র অনু সরেণর বহু বণর্না িবদয্মান রেয়

9

অথর্াৎ কয় হাত কাটা হে, এক হাত, নািক উভয় হাত, আল-কুরআেন তাও ��

কের বলা হয় িন। - অনু বাদক।
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আর আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর আনু গতয্ করার জন িনেদর্শ িদেয়েছন এবং িতিন
জািনেয় িদেয়েছন েয, েয বয্ি রাসূ েলর আনু গতয্ কর, েস েতা
আ�াহরই আনু গতয্ কর; সু তরাং আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ََ ۡ ََ َ ُ ّ
َ ّ اع ٱ
[٨٠ :َۖ ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
﴿ َّن يُطِعِ ٱرَسول �قد أط
“েকউ রাসূ েলর আনু গতয্ করে, েস েতা আ�াহরই আনু গতয্
করল।” - (সূ রা আন-িনসা: ৮০); রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর আনু গতয্ মােন তাঁর িনকট েথেক সু�াহ িহেসেব যা
�মািণত, তা েমেন েনয়া এবং েস অনু যায়ী কাজ করা; আ�াহ
তা‘আলা বেলন:
ْ َ َ َُۡ ۡ ُ ٰ ََ ََ ُ ُ ُ َ ُ ُ ّ ُ ُ َٰ َ ََٓ
[٧ :نت ُه ۚوا ﴾ ]ﻟﺮﺸ
﴿ وما ءاتٮ�م ٱرَسول فخذوه وما �هٮ�م �نه فٱ
“রাসূ ল েতামােদরেক যা েদয়, তা েতামরা �হণ কর এবং যা
েথেক েতামােদরেক িনেষধ কের, তা েথেক িবরত থাক” - (সূ রা
আল-হাশর: ৭); সু তরাং আ�াহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা িনেদর্শ
িদেয়েছন, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক
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েযসব আেদশ, িনেষধ ও শরী‘য়ত দান কেরেছন, তা যােত আমরা
যথাযথভােব �হণ কির এবং রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
আমােদরেক েযসব িবষয় েথেক িনেষধ কেরেছন, তা েথেক েযন
আমরা িবরত থািক।
আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথেক তা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর আনু গেতয্র বয্াপাের িবিভ� ধরেনর িনেদর্শ এে;
 কখনও আ�াহ তা‘আলা তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর আনু গেতয্র সােথ তাঁর আনুগতয্ করাে
সংযু � কের েদন, েযমন িতিন বেলন:
َۡ
ُ َ
ْ ُ ََ َّ ْ ُ َ ْٓ ُ َ َ َ ّ َ ّ ٓ
ُ
ٰ ﴿
﴾ ۖيعوا ٱ ّرَ ُسول َوأ ْو ِ� ٱ� ۡم ِر ِمن� ۡم
ََ�ُها ٱَِين ءامنوا أ ِطيعوا ٱَ وأ ِط
[٥٩ :]اﻟنﺴﺎء
“েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আ�াহর আনু গতয্ ক, রাসূ েলর আনু গতয্
কর, আরও আনু গতয্ কর েতামােদর মধয্কার ক্ষমতাশী।” (সূ রা আন-িনসা: ৫৯); িতিন আরও বেলন:
َ
ُ ﴿ قُ ۡل أ َ ِط
َ ّ يعوا ْ ٱ
[٣٢ :َ َوٱ ّرَ ُسول ۖ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
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“বল, েতামরা আ�াহ ও রাসূ েলর আনু গতয্ ক।” - (সূ রা আেল
ইমরান: ৯৭); সু তরাং িতিন তাঁর আনু গতয্ করার আবশয্কতা
সােথ তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আনুগতয্ করা
আবশয্কতােক িমিলেয় িদেয়েছন
 আবার কখনও কখনও আ�াহ তা‘আলা তাঁর রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আনুগতয্ করার িবষয়ি
এককভােব উে�খ কেরেছন; েযমন িতিন বেলন:
َ ََ ۡ ََ َ ُ ّ
َ ّ اع ٱ
[٨٠ :َۖ ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
﴿ َّن يُطِعِ ٱرَسول �قد أط
“েকউ রাসূ েলর আনু গতয্ করে, েস েতা আ�াহরই আনু গতয্
করল।” - (সূ রা আন-িনসা: ৮০); আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ َُ ُۡ ۡ ُ ّ َ َ ُ ّ ْ ُ ََ ََٰ ّ ْ ُ َ َ ََٰ ّ ْ ُ ََ
﴾ ٥ �ون
﴿ وأ�ِيموا ٱصَلوة وءاتوا ٱزَكوة وأ ِطيعوا ٱرَسول لَلَ�م تر
[٥٦ :]ﻨﻟﻮر

“আর েতামরা সালাত কােয়ম কর, যাকাত দাও এবং রাসূ েলর
আনু গতয্ ক, যােত েতামােদর উপর রহমত করা যায়।” - (সূ রা
আন-নূ র: ৫৬); আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
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ّ
ّ ۡ َ
ُ َّ ﴿ َو َما ٓ أ َ ۡر َس ۡل َنا مِن
[٦٤ :ول ِ�َ ِ�ُ َطاع �ِإِذ ِن ٱَِۚ ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
س
ٍ
“আ�াহর অনু মিত�েম েকবলমা� আনু গতয্ করার জনয্ই আমর
রাসূ লেদর ে�রণ কেরিছ।” - (সূ রা আন-িনসা: ৬৪)।
 েযমিনভােব আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা ��সংঘােতর সময় তাঁর িকতাব আল-কুরআন ও তাঁর
রাসূ েলর সু �াহ’র িদেক িফের আসার িনেদর্শ িদেয়েছ;
সু তরাং আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َۡ
ُ َ
ْ ُ ََ َّ ْ ُ َ ْٓ ُ َ َ َ ّ َ ّ ٓ
َ ُ
ٰ ﴿
يعوا ٱ ّرَ ُسول َوأ ْو ِ� ٱ� ۡمرِ ِمن� ۡمۖ فإِن
ََ�ُها ٱَِين ءامنوا أ ِطيعوا ٱَ وأ ِط
ۡ ّ َ
ُۡ ُ ُ
ُ ّ َ ّ َ ُ ّ
ۡ َ �ِ تَ َ�ٰ َز ۡ� ُت ۡم
نت ۡم تؤ ِم ُنون ب ِٱَِ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خ ِ�ِر
ول إِن ك
ِ � ٖء َرُدُوه إِ� ٱَِ وٱرَس
َ
ً َۡ
َ َ َ
[٥٩ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٥ ��ِ َوأ ۡح َس ُن تأوٞ�ۡ � ٰلِك خ
“েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আ�াহর আনু গতয্ ক, রাসূ েলর আনু গতয্
কর, আরও আনু গতয্ কর েতামােদর মধয্কার ক্ষমতাশী,
অতঃপর েকান িবষেয় েতামােদর মেধয্ মতেভদ ঘটেল তা উপ�পন
কর আ�াহ ও রাসূ েলর িনকট, যিদ েতামরা আ�াহ ও আেখরােত
ঈমান এেন থাক। এ প�াই উ�ম এবং পিরণােম �কৃ�তর।” - (সূ রা
আন-িনসা: ৫৯);
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আর আয়ােত আ�াহর িদেক িফিরেয় েদয়ার মােন আ�াহর
িকতােবর িদেক িফিরেয় েদয়া; আর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর

িদেক

িফিরেয়

েদয়ার

মােন

িতিন

জীিবত

থাকাকালীন অব�ায় �য়ং তাঁর িদেক িফিরেয় েদয়া, আর তাঁর
মৃতুয্ পর তাঁর সু �াহ’র িদেক িফিরেয় েদয়া।
আর আ�াহর িকতাব ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সু �াহ’র িদেক �তয্াবতর্েনর িনেদর্শিট সাধারণভা
িকয়ামত পযর্� �ায়ী, তার �মাণ হল, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর ইি�কােলর পর তাঁর িদেক িফিরেয় েদয়ার মােন
তাঁর সু �াহ’র িদেক িফিরেয় েদয়া; আর এটাই �মাণ কের েয,
উ�েতর মধয্কার ��-সংঘােতর ফয়সালার উৎস হল সু �াহ,
যখন তারা আহকাম তথা িবধানসমূ েহর েকােনা একিট িবধান
িনেয় িবতকর্ করে, চাই তারা ইবাদতসমূ েহর মধয্ েথেক েকােন
একিট ইবাদত িবষেয় দীনী িবধােনর বয্াপাের মতিবেরাধ কর,
অথবা জনগেণর অিধকার �ে� তােদর মেধয্ েকােন িবেরাধ সৃ ি�
হউক; আর এই েক্ষে� সমাধােনর জনয্ আ�াহর িকতাব ও তা
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রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�ােমর সু �াহ’র িদেক �তয্াবতর্
করেত হেব।
আর এটা �মাণ কের েয, সু �াহ হল আল-কুরআেনর স�ী; আর
তা হল ইসলামী শরী‘য়েতর মূ লনীিতমালার অনয্তম উৎ, েকােনা
সমেয় বা েকােনা অব�ােতই মুসিলমগণ তা েথেক অমেনােযাগী
হেব না।

আর যারা নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের সু �াহ’র
িবরু�াচারণ করে, আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা তােদরেক
কিঠন শাি�র হুমিক �দান কেরেছ; সু তরাং িতিন বেলন:
ّ َّ ْ ُّ َ ْ َُ َ َُۡ ۡ ُ ٰ ََ ََ ُ ُ ُ َ ُ ُ ّ ُ ُ َٰ َ ََٓ
َ ّ ِنَ ٱ
َ
َۖ﴿ وما ءاتٮ�م ٱرَسول فخذوه وما �هٮ�م �نه فٱنته ۚوا وٱَقوا ٱ
َ ۡ ُ َ
[٧ : ﴾ ]ﻟﺮﺸ٧ اب
ِ شدِيد ٱلعِق
“রাসূ ল েতামােদরেক যা েদয়, তা েতামরা �হণ কর এবং যা
েথেক েতামােদরেক িনেষধ কের, তা েথেক িবরত থাক এবং
েতামরা আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কর; িন�য় আ�াহ শাি�
দােন কেঠার।” - (সূ রা আল-হাশর: ৭); সু তরাং এটা �মাণ কের
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েয, েকােনা কােজর আেদশ অথবা েকােনা কাজ েথেক িনেষেধর
েক্ষে� েয বয রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�া’র
িবেরািধতা করেব, েসই বয্ি� আ�াহ ত‘আলার শাি�র স�ু খীন
হেব। আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ُ ٓ ۡ َ َ ُ ّ َ ّ ۡ َ ۡ َ ُ ْ َ َ َ ۡ َ ۡ ّ َ َت
[٥٠ :بِعون أه َوا َءه ۡ ۚم ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ
َ جيبوا لك فٱعلم َ�َما
ِ ﴿ فإِن َم �ست
“তারপর তারা যিদ আপনার ডােক সাড়া না েদয়, তাহেল
জানেবন তারা েতা শুধু িনেজেদর েখয়া-খুশীরই অনু সরণ
কের।” - (সূ রা আল-কাসাস: ৫০); আর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন:
� ﻣﻦ أﻃﺎﻋ: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ وﻣﻦ ﺄﻰﺑ ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎلﻮا،»ﻛ ﻣﻲﺘ ﻳﺪﺧﻠﻮن ﺠﻟﻨﺔ إﻻ ﻣﻦ ﻰﺑ
(  « ) ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري.دﺧﻞ ﺠﻟﻨﺔ وﻣﻦ ﻋﺼﺎ� ﻓﻘﺪ ﻰﺑ

“েয বয্ি� অ�ীকার কে, েসই বয্ি� বয্তীত আমার সকল উ�
জা�ােত �েবশ করেব; সাহাবীগণ িজজ্সা করেলন: েহ আ�াহর
রাসূ ল! েকান বয্ি� অ�ীকার কে? তখন িতিন বলেলন: েয বয্ি�
আমার আনু গতয্ করে, েস জা�ােত �েবশ করেব; আর েয বয্ি�
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আমার অবাধয, েস বয্ি�ই অ�ীকার কের” 10 সু তরাং েয বয্ি�
৯

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অবাধয্ হয় এবং তর
সু �াহ’র িবরু�াচরণ কে, েস বয্ি�ই জা�ােত �েবশ করেত
অ�ীকার কের; আর আব� হয় জাহা�ােমর �চ� হুমিকর জােল
আর আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা বেলন:
َ ُ َُ َ ّ َ ۡ ََۡ
ۡ يب ُه ۡم
َ ِفِت َن ٌة أ َ ۡو يُص
َ ِون َ� ۡن أَ ۡمره ِۦٓ أَن تُص
ٌ يب ُه ۡم َع َذ
اب
﴿ فليحذرِ ٱَِين �الِف
ِ
َ
[٦٣ : ﴾ ]ﻨﻟﻮر٦ أ ِ� ٌم
“কােজই যারা তাঁর আেদেশর িবরু�াচরণ কে, তারা সতকর্
েহাক েয, িবপযর্য় তােদর উপর আপিতত হেব অথবা আপিতত
হেব তােদর উপর য�ণাদায়ক শাি�।” - (সূ রা আন-নূ র: ৬৩);
সু তরাং েয বয্ি রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
িনেদর্েশর িবরু�াচরণ কর, েস বয্ি এই দু ’িট িবষেয়র েকান
একিটর �ারা কিঠন হুমিকর স�ুখীন হে:

10

বু খারী, আস-সহীহ: ৬ / ২৬৫৫ / হািদস নং- ৬৮৫১
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�থম িবষয়: মানিসকভােব িবপযর্েয়র িশকার হওয়; ফেল েস
সতয্ েথেক িবচুয্ত হ, ঈমােনর পর কুফরী করেব এবং ��তা
ও েগামরাহীর মাধযেম তার হৃদয় িবপযর্� হ; সু তরাং এর পের
েস সতয্ পেথর স�ান পােব ন; কারণ, েস রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনেদর্েশর িবরু�াচরণ কের; আর এটা
পরবতর্ীেত উে�িখত শাি�র েচেয়ও কািঠন শাি�
َ ٌ َ َ ۡ َُ ُ َۡ
ি�তীয় িবষয়: আ�াহ তা‘আলার বাণী: ﴾ اب أ ِ� ٌم
﴿ أو يصِ يبهم عذ
-এর মেধয " ( " ﻋﺬابশাি�) শ�িটর �ারা উে�শয্ হল হতয, েরাগবয্ািধ ও

�ংেসর মাধয্েম দুিনয়ায় শা, যা ঐসব কািফরেদর

েবলায় �েযাজয্ হেয়িছ, যারা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর িনেদর্েশর িবরু�াচরণ কেরেছ। আর ি�তীয় শা
হেব আেখরােত।
েয বয্ি� ই�া কের রাসূ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
িনেদর্েশর িবরু�াচরণ কর, তার জনয্ এই দ’িট শাি� েথেক
বাঁচার েকান উপায় েনই; দু ‘িটর একিট শাি� হল মানিসক শাি�
(না‘উযু িব�াহ); আর অপর শাি�িট হল শারীিরক অথবা আিথর্ক
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শাি�; হয় তা হেব মৃতুয্ ও

�ংেসর মাধয্, নতুবা ধন-স�দ

িবন� ও জীবনহািনর মাধয্ে; আর এটা হল কিঠন সতকর্বাণী ঐ
বয্ি�র জন, েয বয্ি� রাসূ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
িনেদর্েশর িবরু�াচরণ কে
আর আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ َ ُُ ُ َ َ ُ ّ
َ َ ُ
ۡ
َ َ َ
و� ٓۥ أ ۡم ًرا أن يَ�ون ل ُه ُم
ُمؤ ِم َن ٍة إِذا ق� ٱَ ورس
ٗ و�ۥ َ� َق ۡد َ ّلَ َض َ� ٰ ٗ� ُّب
َ ّ َ� ۡع ِص ٱ
ُ َ َ َو َر ُس
﴾ ٣ ينا
ِ

َ
ُۡ َ َ ََ
�لِمؤم ِٖن َو
﴿ وما �ن
َ
ۡ
ۡ
َ
َ َ ِ�
�ةُ م ِۡن أم ِره ِۡمۗ َومن
ٱ
[٣٦ :]اﻻﺣﺰاب

“আর আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল েকান িবষেয়র ফয়সালা িদেল েকান
মুিমন পুরুষ িকংবা মুিমন নারীর জনয্ েস িবষেয় তােদর েকা
(িভ� িস�াে�র) ইখিতয়ার সংগত নয়। আর েয বয্ি আ�াহ্ ও
তাঁর রাসূ লেক অমানয্ কর, েস ��ভােব পথ�� হল।” - (সূ রা
আল-আহযাব: ৭); এটা হল আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলার পক্
েথেক মুিমেনর অব�ার িববরণ; অতএব েস যখন আ�াহ ও তাঁর
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িবধান স�েক জানেত
পারেব, তখন তার জনয্ ঐ িবষেয় েকান �াধীনতা থাকেব ন, যার
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উপর আমল করা তার উপর ওয়ািজব (আবশয্) বেল সাবয্�
হেয়েছ; বরং েস স�� িচে� উদার মেন খুিশ হেয় তা �হণ
করেব; সু তরাং তার জনয্ এমন �াধীনতা েনই ে, ই�া করেল
েস কাজ করেব, আর ই�া করেল েস কাজ করেব না; কারণ,
আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর সকল িনেদর্শই িহদায়াত ও কলয্াে
ভরপুর। সু তরাং েস যিদ এই িনেদর্শিট কােজ পিরণত না কের
এবং ধারণা েপাষণ কের েয, এই িনেদর্শ পালন করা বা না করার
বয্াপাের তার �াধীনতা রেয়ে, তেব েস সু ��ভােব পথ�� হেব;
আর ��তা (  ) ﺿﻼلশ�িট িহদায়াত (  ) ﻬﻟﺪىশে�র িবপরীত;
আর এখােন ��তা ( ) ﺿﻼل

শ�িটেক িবেশিষত করা হেয়েছ

‘সু �� ��তা ( �� )ﺿﻼل ﻣﺒারা; অথর্াৎ �� বা পির�ার
( ;)واﺿﺢকারণ, েস সিঠক পেথর িবেরািধতা কেরেছ; আর সিঠক
পথ হল আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর িনেদর্শ এবং ��তার পথ হ আ�াহ তা‘আলা ও
তাঁর

রাসূ ল

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনেদর্েশ

িবরু�াচরণ করা

34

আর েয বয্ি�আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর িনেদর্েশর িবরু�াচরণ কর, তার শাি�র বণর্না
কের এমন একিট উে�খেযাগয্ ঘটনা হ: হািদেস এেসেছ েকােনা
এক বয্ি� তার বাম হাত �ারাখাবার �হণ করত; অতঃপর নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক তার ডান হাত �ারা খাবার
�হণ করেত িনেদর্শ িদেল; অতঃপর েলাকিট এেত সক্ষম হওয়
সে�ও িমথয্ার আ�য় িনেয় বল: আিম সক্ষম ; ব�ত তার
অহ�ারই তােক সু �াহ’র অনু সরণ করেত বাধা িদল; অতঃপর
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম(বদেদায়ার সূ ের) বলেলন:

َ
ْ ﻻ
َ اﺳﺘَ َﻄ ْﻌ
«ﺖ
» (তুিম সক্ষম না ); নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তার িবরুে� বদেদায়া করেল; সু তরাং েসই সমেয়
তার হাত শুিকেয় যায় এবং এর পর তার শাি��রূপ েস তা
হাতেক তার মুখ পযর্� উে�ালন কেত সক্ষম হয়ি 11 সু তরাং
১০ F

এই হল তাৎক্ষিণক শাি (না‘উযু িব�াহ); অতএব এটা �মাণ
কের েয, েয বয্ি� অহ�াবশত রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ

11
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ওয়াসা�ােমর সু �াহ’র িবরু�াচরণ করে, েসই বয্ি� িনি�তভােব
শাি�র স�ু খীন হেব (না‘উযু িব�াহ)।

আর এর িবপরীত হল ঐ বয্ি�র ঘটন, যােক নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েদখেলন এমন অব�ায় েয, তার হােত
�েণর্র আংিট রেয়ে; অতঃপর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বলেলন:
«»ﻳﻌﻤﺪ اﺣﺪ�ﻢ ﻰﻟ ﺟﺮة ﻣﻦ ﻧﺎر ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓ ﻳﺪه
(েতামােদর েকউ জাহা�ােমর �ল� অ�ােরর �িত মেনােযাগ
েদয়, অতঃপর েস তা তার হােতর মেধয্ রাে); অতঃপর নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তা �হণ করেলন এবং জিমেনর
মেধয্ ছুেড় েফলেল। তারপর যখন নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তাঁর মজিলস েথেক দাঁড়ােলন, আর আংিটিট মািটেত
পেড় আেছ এবং তার মািলক উপি�ত, তখন উপি�ত সাহাবীগণ
বলেলন: তুিম েতামার আংিটিট �হণ কের উপকৃত হও, তখন
এই মুিমন বয্ি�িট বল: আ�াহর কসম! আিম তা �হণ করব
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না,

রাসূ লু�াহ

যা

েফেলেছন।

12
১১

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ছুেড়

সু তরাং আনু গেতয্র েক্ষে� উভয় বয্ি�র মধয

পাথর্কয্ লক্ষয; কারণ, �থম বয্ি� অহ�ার কের বে: আিম
পারব না (না‘উযু িব�াহ); আর এই বয্ি� বল: ‘আ�াহর কসম!
আিম তা �হণ করব না, যা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম ছু েড় েফেলেছন।’ সু তরাং এটাই হল ঈমান; আর
এটাই হল মহান আনু গতয্
আর আমরা সাহাবীগণ কতৃর্ক রাসূলু�া সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সু �াহ’র �িত আনু গতয্ �দশর্েনর অ আেরকিট
দৃ �াে�র উে�খ করিছ: মুসিলমগণ িহজরেতর �থম িদেক আ�াহ
সু বহানাহু ওয়া ত‘আলার িনেদর্শ�েম বাইতুল মাকদােসর িদেক
মুখ কের সালাত আদায় করত, অতঃপর আ�াহ তা‘আলা
তােদরেক কাবা শরীেফর িদেক মুখ কের সালাত আদােয়র িনেদর্শ
িদেলন; সু তরাং িতিন বলেলন:
ۡ َۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ََّ
َ ۡ ج ِد ٱ
[١٤٤ :� َر ِام� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ ﴿ فو ِل وجهك شطر ٱلمس
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“অতএব আপিন মসিজদু ল হারােমর িদেক েচহারা িফরান।” - (সূ রা
আল-বাকারা: ১৪৪); অতএব বাইতুল মাকদােসর িদক েথেক কাবা
শরীেফর িদেক িকবলা পিরবতর্ন হেয় েগল এবং আ�াহ সুবহানাহ
ওয়া তা‘আলার িনেদর্শ�েম মুসিলমগণ কাবার িদেক মুখ
িফরােলন; যিদও তারা আ�াহর িনেদর্েশই �থম িদেক বাইতুল
মাকদােসর িদেক মুখ কের সালাত আদায় করত, আর েসই
িনেদর্শিট িছল এম:
َ ُٓ ََ َ
َ ۡ ّ َ
ۡ َ ُ ﴿ قُل َِّ ّ ِ ٱل ۡ َم ۡ� ُق َوٱل ۡ َم ۡغر
﴾ ١ �ِي
ۚ ِ
ٖ ب �هدِي من �شاء إِ ٰ� صِ � ٰ ٖط ُستق
ِ
[١٤٢ :]ﺒﻟﻘﺮة
“বলু ন, পূ বর্ ও পি�ম আ�ারই। িতিন যােক ই�া সরল পেথর িহদায়াত
কেরন।” - (সূ রা আল-বাকারা: ১৪২); অতএব তারা আ�াহ
সু বহানাহু ওয়া ত‘আলার িনকট েকান আপি� বা �িতবাদ কের
িন; অতঃপর আসমান েথেক কাবা শরীেফর িদেক িকবলা
পিরবতর্েনর িবধান অবতীণর্ , তখনও সাহাবীগেণর মধয্ েথেক
িকছু েলাকজন বাইতুল মাকদােসর িদেক মুখ কের আসেরর
সালাত আদায় করিছেলন, েকননা তারা িকবলা পিরবতর্েনর কথা
জানেত পাের িন; অতঃপর সাহাবীগেণর মধয্ েথেক একজন
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তােদর িনকট আসেলন এমতাব�ায় েয, তারা তখন সালাত
আদােয় বয্� এবং িতিন তােদরেক উে�শয্ কের বলে: িন�য়ই
কাবার িদেক িকবলা পিরবতর্ন হেয় েগে; অতঃপর তারা েকান
�কার �িতবাদ ও �� (?) করা ছাড়াই আ�াহ সু বহানাহু ওয়া
তা‘আলার িনেদর্েশর �িত আনুগতয্ �ীকার কের সকেলই সালা
আদায়রত অব�ায় বাইতুল মাকদােসর িদক েথেক কাবা শরীেফর
িদেক ঘুের েগেলন; আর এটাই হল ঈমান; সু তরাং মুিমন ততক্ষ
পযর্� আনুগতয্ �ীকার কর, যতক্ষণ �মািণত হেব , আ�াহ
এই িনেদর্শ িদেয়েছন অথবা রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম এই িনেদর্শ িদেয়েছ; আর এটাই হল ওয়ািজব
(আবশয্): ‘েকান �কার �িতবাদ করা ছাড়াই আনু গতয্ �ীকার
করা’।
আর যােদর অ�ের েরাগ আেছ, অথবা যােদর অ�ের িনফাক বা
কুিটলতা আেছ, আ�াহ তা‘আলা তােদর অব�া আেলাচনা
কেরেছন, সু তরাং িতিন বেলন:
ّ
َ ْ ُ َ ّ
َ
ٓ َ ّ ُ َُ َ
ِ َّ سُف َها ُء م َِن ٱ
﴾ ۚ اس َما َلَٮ ٰ ُه ۡم َعن ق ِ ۡبلتِ ِه ُم ٱَ ِ� �نوا َعل ۡي َها
﴿ ۞سيقول ٱ
[١٤٢ :]ﺒﻟﻘﺮة
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“মানু েষর মধয্ হেত িনেবর্াধরা অিচেরই বলেব , এ যাবত তারা
েয েকবলা অনু সরণ কের আসিছল তা েথেক িকেস তােদরেক
িফরােলা? ” - (সূ রা আল-বাকারা: ১৪২); সু তরাং তারা আনু গেতয্র
উেদয্াগ �হণ কের ন, বরং তারা েবিশ েবিশ �� ও আপি�
উ�াপন কের; আর ঈমানদারগণ আনু গতয্ কের এবং তারা েকান
�কার �িতবাদ ও আপি� কের না।

আর এগুেলা হল মুসিলমেদর সামেন সু�ােত নববীর মযর্াদা ব
অব�ান, তার �িত তােদর কমর্তৎপরতা এবং পিরতৃ� হওয়ার
িকছু নমুনা; েকননা সু �ােত নববী হে� ইসলােমর দিলল-�মােণর
মূ লনীিতমালার ি�তীয় উৎস, তারা তােক যথাযথ স�ান ও মযর্াদা
দান কের; কারণ, তা হল তােদর ঐ নবীর বাণী, িযিন মনগড়া
কথা বেলন না; আর তা েমেন েনয়ার মেধয্ উ�েতর (জািতর)
জনয্ কলয্, বরকত ও পুণয্ রেয়ে; আর এটাই হল মুসিলম
স�দােয়র অ�ের নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�ােতর
অব�ান, যিদও তােদর যু গ-যামানা অেনক দূ র েপিরেয় এেসেছ,
তবুও তারা তােক যথাযথ স�ান ও মযর্াদা দান কের এবং তার
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�িত আনু গতয্ �দশর্ন ক, মেন হে� তারা রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েসই বয্াপাের কথা বলেত শুনেত ে�;
কারণ, তােদর িনকট তা (সু �াহ) িবশু� প�িতেত েপৗঁেছ;
সু তরাং তার বয্াপাের অথবা তার িনেদর্িশত বয্াপাের সে�ে
েকােনা অবকাশ েনই; অতএব মুিমন বয্ি� তার অনুসরণ করেব
এবং তার িনেজর উপর ও অেনয্র উপর তা �েয়াগ করে; আর
এ জনয্ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ য়াসা�াম বেলন:
« .»ﺮﻀ اﷲ امﺮأ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﺎ ﺷيﺌﺎ ﻓﺒﻠﻐﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﻤﻊ ﻓﺮب ﻣﺒﻠﻎ وﻰﻋ ﻣـﻦ ﺳـﺎﻣﻊ
( )ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي
“েয বয্ি� আমার িনকট েথেক একিট হািদস শুেন তা অেনয
কােছ েপৗঁিছেয় েদ, আ�াহ তােক হােসয্া� ও পিরতৃ� করেবন।
কারণ, অেনক েক্ষে� ে�াতার েচেয় যার িট �চার করা হয়,
েস েবিশ সংরক্ষণকারী হেয় থাে” 13 সু তরাং নবী সা�া�াহু
১২F

আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর সু �াহেক িকয়ামত পযর্� তাঁর পরবতর্
উ�েতর িনকট েপৗঁেছ েদয়ার জনয্ সংি�� বয্ি�বগর্েক উৎসা

13

িতরিমযী, আল-জােম‘: ৫ / ৩৪ / হািদস নং- ২৬৫৭
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কেরেছন; আর িতিন িবদায় হাে� যখন আরাফােতর ময়দােন
তাঁর মহান ভাষণ েপশ কেরন, তখন বেলন:
» ﻟﺒﻠﻎ الﺸﺎﻫﺪ ﻣﻨ�ﻢ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻓﺈن الﺸﺎﻫﺪ ﻰﺴ أن ﻳﺒﻠـﻎ ﻣـﻦ ﻫـﻮ وﻰﻋ ﻟ
( ﻣﻨﻪ « ) ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري و مﺴﻠﻢ
“েতামােদর মধয্কার উপি�ত বয্ি�র উিচত অনুপি�ত বয্ি
কােছ েপৗঁিছেয় েদয়; কারণ, উপি�ত বয্ি� অিচেরই এমন বয্ি�
িনকট েপৗঁিছেয় েদে, েয বয্ি� তার েচেয় অিধক সংরক্ষণকার
ভূ িমকা পালন করেব।” 14 সু তরাং নবী সা�া�াহু আলাইিহ
১৩F

ওয়াসা�াম তাঁর সােথ যারা উপি�ত িছেলন, তােদরেক িনেদর্শ
িদেয়েছন েয, তারা যােত তাঁর অনু পি�ত উ�েতর িনকট তাঁর
বাণী েপৗঁিছেয় েদ; আর এ জনয্ই রাসূল সা�া�াহু আলাই
ওয়াসা�ােমর সু �াহ’র �িত মেনােযাগ, তার িশক্, সংরক্ষণ
সু িবনয্�করেণ মুসিলমগেণর ভূিমকা িছল খুবই তাৎপযর্পূ, অনয্
সকল জািতর েচ�া-�েচ�ার উপের; কারণ, পৃিথবীর জািতসমূ েহর
মধয্ েথেক এমন একিট জািতও েন, যারা তােদর নবী ও
14

বু খারী, আস-সহীহ: ১ / ৩৭ / হািদস নং- ৬৭; মুসিলম, আস-সহীহ: ৩ / ১৩০৫ /

হািদস নং- ১৬৭৯
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রাসূ েলর সু �াহ বা আসারসমূ হেক (িনদশর্নসমূহে) এই উ�েত
মুহা�দী’র মত য� করেত েপেরেছ; েকননা তারা আ�িরকতার
সােথ সু �াহেক তােদর হৃদেয় সংরক্ষণ কর, তার �িশক্ষ
িদেতন এবং অনয্েদর িনকট তা �চার করেত; পূ বর্বতর্ী বয্
তার পরবতর্ী বয্ি�র িনকট �চার করত �জে�র পর �;
আর তারা তা সংরক্ষণ ও আয়ে� রাখার জনয্ হািদসসম
িলিপব� করেতন; সু তরাং তারা তা সংরক্ষণ করেতন মুখ�ক
ও িলিপব� করার মাধয্েম। তে নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর যু েগ িতিন হািদস িলিপব� করেত িনেষধ করেতন;
িতিন বেলিছেলন:
( » ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻋ� ﺷيﺌﺎ ﻓﻠﻴﻤﺤﻪ « ) أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
“েয বয্ি� আমার পক্ষ েথেক িকছু িলিপব� কে, েস েযন তা
মুেছ েফেল।” 15 আর এর উে�শয্ িছ, যােত আল-কুরআেনর
১৪F

সােথ হািদেসর িম�ণ না ঘেট; ফেল িতিন হািদস িলিপব� করেত
িনেষধ করেতন, যােত েকউ তােক (হািদসেক) কুরআেনর অংশ

15

মুসিলম, আস-সহীহ: ৪ / ২২৯৮ / হািদস নং- ৩০০৪
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মেন না কের; অতঃপর িতিন তাঁর সাহাবীেদর মধয্ েথেক েকােন
েকােনা সাহাবীেক েলখার অনু মিতও �দান কেরেছন, েযমন
আবদু �াহ ইবন ‘আমর ইবনু ল ‘আস রা., েকননা িতিন নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক যা �বণ করেত, তা
িলিপব� কের রাখেতন; আর এ জনয্ই আবদু�াহ ইবন ‘আমর
ইবনু ল ‘আস রা. িছেলন সবেচেয় েবিশ হািদস বণর্নাকারী
সাহাবীেদর মেধয্ অনয্; কারণ, িতিন ঐসব হািদস িলিপব�
কের রাখেতন, যা িতিন শুনেত; িক� মুসিলমগেণর েলখার েচেয়
মুখ� করার �িত মেনােযাগ িছল খুব েবিশ; সু তরাং তারা
সু �াহেক সংরক্ষণ করে, বহন করেতন তােদর হৃদে, তার
�িশক্ষণ িদেতন এবং  �চার করেতন; এমনিক তাঁেদর েকউ
েকউ অেনক ক� সে�ও েহজায েথেক িমসর পযর্� �মণ
করেতন একিট মা� হািদেসর স�ােন, যা সাহাবীেদর কারও
কারও িনকট েপৗঁেছে; আর এটাই রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর হািদেসর �িত তাঁেদর মেনােযাগ, স�ান ও
��ােবাধ �মাণ কের।
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আর এর পের খিলফা রােশদ ওমর ইবন আবদু ল আযীেযর
আমেল হািদস েলখা ও ��বে�র কাজ শুরু ; অতঃপর হািদস
েলখার �মিবকাশ ঘটেত থােক; তারপর নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সু �াহ’র উপর সহীহ, মুসনাদ, জােম‘ ও মু‘জাম
��সমূ হ িলিপব� হয় এবং বতর্মা সমেয় আল-হামদু িল�াহ
(আ�াহর শুকিরয়) আজেকর মুসিলমেদর হােত সু �াহ িলিপব�
অব�ায় িবদয্মান আে; আর এই মওজুদ গেড় তুেলেছন উ�েতর
(জািতর) হােফযগণ; সু তরাং আ�াহ তা‘আলা তাঁেদর মাধয্েম
সু �ােত নববীেক �িট-িবচূ য্িত ও বৃি-ঘাটিতর হাত েথেক রক্ষ
কেরেছন; আর তাঁরাই তােক জািলয়াত ও িমথয্াবাদীেদর হাত
েথেক েহফাজত কেরেছন এবং তাঁরাই সু �াহ’র উপর অেনক
মূ লয্বান �� িলিপব� কেরেছ, যা মুসিলমগণ বয্তীত অনয্ েকা
জািতর িনকট পাওয়া যায় না। আর তাঁরা িরওয়ায়াত বা বণর্নােক
�হণ করার জনয্ সূ� নীিতমালা ৈতির কেরেছন এব িমথয্াবাদ,
জািলয়াত, দূ বর্ল ও বণর্নার েক্ষে� পিরতয্� বণর্নাকারীেদর
বণর্না কের িদেয়েছ; আর সু �াহ’র এই সংরক্ষণিট আ�াহ
িকতাব সংরক্ষেণরই অ�ভু, েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন:
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َ ُ َ َ َُ ّ َ ۡ ّ َۡ ّ ُ َۡ ّ
[٩ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٩ �ٰفِظون
﴿ ِنَا �ن َزَ�ا ٱ�ِكر نَا �ۥ ل
“িন�য় আমরাই কুরআন নািযল কেরিছ এবং আমরা অবশয্ই
তার সংরক্।” - (সূ রা আল-িহজর: ৯); সু তরাং আ�াহ তা‘আলা
েযমিনভােব আল-কুরআনেক তার মেধয্ বৃি� অথবা কমিত করা
েথেক েহফাজত কেরেছন, িঠক েতমিনভােব রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু �াহেকও তার িরওয়ায়াত বা বণর্নার
মাধয্েম েহফাজত কেরেছ,

েকননা

তা

আল-কুরআনেক

সু ��ভােব বয্াখয, িবে�ষণ ও তাফিসর কের; আর এটা আ�াহ
তা‘আলার পক্ষ েথেক এই জািতর �িত রহমত�, েকননা
িতিন তােদর জনয্ আ-কুরআন ও সু �ােত নববীর মত এই দু ’িট
মহান উৎসেক েহফাজত কেরেছন।

আর এখােন পথ�� স�দায় েথেক সতকর্ করা আবশয, যারা
এই যু েগ তােদর কমর্কা� ও অনয্-অপকমর্ �কাশ কে— তারা
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহেক সি�হান কের
তুেল এবং বেল: িন�য়ই আল-কুরআনই আমােদর জনয্ যেথ,
সু �াহ’র েকােনা �েয়াজন েনই; আর তারা আ�াহ তা‘আলার বাণী:
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َ ۡ
ّ ﴿ َّا
ۡ َ كِ�ٰب مِن
[٣٨ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم٣ � ٖ�ء
َرَ ۡط َنا ِ� ٱل
ِ
[“এ িকতােব আমরা েকান িকছু ই বাদ েদই িন ...।” - (সূ রা
আল-আন‘আম: ৩৮)] এবং তাঁর বাণী:
ُّ ّ ٗ َۡ
ۡ َ �
[٨٩ :�ءٖ ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ
ِ ِ ﴿ ت ِب�ٰنا ل
[“�েতয্ক িবষেয় �� বয্াখয্া� ...।” - (সূ রা আন-নাহল:
৮৯)]- এর �ারা �মাণ েপশ কের; কারণ, তােদর ধারণা অনু যায়ী
সু �াহ মুতাওয়ািতর 16 প�িতেত বিণর্ত ন, বরং তা আহাদ 17
১৫F

১৬F

প�িতেত বিণর্ত এবং বণর্নাকারীেদর বয্াপাের -�িট ও িমথয্ার
আশ�া করা হয়; আর আল-কুরআন হল িনভর্রেযাগ, েযমন তারা
বেল: িনভর্রেযাগ, অকাটয্ভােব �মািণত ও িব�� ব�ই যেথ�
এবং আমরা এমন ব� পিরতয্াগ কি, যােত সে�হ রেয়েছ।

16

মুতাওয়ািতর ঐ বণর্না বা হািদসেক বে, যার বণর্নাকারীর সংখয্া এত অিধক ,

তােদর �ান ও অে�েলর িভ�তার কারেণ তারা িমথয্ার উপর ঐকয্ব� হেয়েছন বে
ধারণা করা অস�ব। - অনু বাদক।
17

আহাদ ঐ বণর্না বা হািদসেক বে, যার বণর্নাকারীর সংখয্ েকােনা যু েগ এক েথেক

িতন পযর্, যিদও অনয্ যুেগ তার েচেয়ও েবশী থাকুক না েক। - অনুবাদক।
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ঐসব বয্ি�বগর(আ�াহ তােদরেক ভাল কাজ েথেক বি�ত রাখুন)
এরকমই বেল থােক, বা�েব তারা শরী‘য়তেকই বািতল করেত
চায়, তেব প�িতিট হল অতয্� ঘৃিণত ও ষয�মূ লক; কারণ,
তারা মানু ষেক এই কথা বলার ক্ষমতা রােখ না , েতামরা
শরী‘য়তেক পিরতয্াগ কর অথবা ইসলাম েছেড় দা; তারা শুধু
কুৎিসত ও শয়তানী প�িত িনেয় এেস বেল: েতামরা আলকুরআেনর উপর আমল কর এবং এটাই েতামােদর জনয্ যেথ�
হেব, সু �াহ’র �েয়াজন েনই; কারণ, তারা জােন েয, যখন
সু �াহেক অকাযর্কর করা হেব (আ�াহ সক্ষম না ক), তখন
আল-কুরআন অকাযর্কর হেয় যাে; আর এক পযর্ােয় েগাটা
শরী‘য়তই অকাযর্কর হেয় যাে; কারণ, আমরা যা জানেত
পারলাম, সু �াহ আল-কুরআনেক সু ��ভােব বয্াখয্া ক; সু তরাং
যখন আমরা ঐসব বয্ি�বেগর্র অনুসরণ ব (আ�াহ তােদর
তাওিফক না িদন) এবং সু �াহ’র উপর আমল না করব, তখন
আমরা িকভােব সালাত আদায় করব, িকভােব সাওম (েরাযা)
পালন করব, িকভােব যাকাত দান করব, িকভােব হা� পালন
করব এবং িকভােব েলনেদন ও অনয্ানয্ েক্ষে� হারাম ে
হালালেক িচনেত পারব, আর িকভােবই বা িচনেত পারব িববাহ ও
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অনয্ানয্ েক্ষে� মুহার 18 নারীেদরেক; আর এসব িবষেয়র জনয্
১৭

সু �াহর েকােনা িবক� েনই; সু তরাং সু �াহ’র অনু পি�িতেত
ইসলামী শরী‘য়ত অকাযর্কর হেয় পড়েব
আর আ�াহর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েচৗ�শত বছর
পূ েবর্ ঐসব দু�ৃতকারীেদর বয্াপাের�ভােব জািনেয় িদেয়েছন;
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
» أﻻ ﻫﻞ ﻰﺴ رﺟﻞ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﺤﻟﺪﻳﺚ ﻋ� وﻫﻮ ﻣﺘﻜﺊ ﻋ أر��ﺘﻪ ﻓﻴﻘﻮل
ﺑيﻨﻨﺎ و�يﻨ�ﻢ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻓﻤﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﻼﻻ اﺳﺘﺤﻠﻠﻨﺎه وﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﻓﻴﻪ
« .ﺣﺮاﻣﺎ ﺣﺮﻣﻨﺎه و�ن ﻣﺎﺣﺮم رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﺣﺮم اﷲ
( ) ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي
“েজেন রাখ, অিচেরই েকান েকান বয্ি�র কােছ আমার পক
েথেক হািদস েপৗঁছেব এমতাব�ায় ে, েস তার খােটর উপর
েহলান িদেয় বেস আেছ, অতঃপর েস বলেব: আমােদর এবং
েতামােদর মােঝ আ�াহর িকতাব িবদয্মান রেয়ে; সু তরাং আমরা
তােত যা হালাল িহেসেব পাব, তােক হালাল বেল �হণ করব,

18

যােদর সােথ িবেয় িনিষ�, এমন নারীেক মুহাররামা বলা হয়। - অনু বাদক।
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আর তােত যা হারাম িহেসেব পাব, তােক হারাম বেল �হণ করব;
অথচ (তােদর েজেন রাখা উিচত) আ�াহর রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম যা হারাম কেরেছন, তা আ�াহ যা হারাম
কেরেছন, তার মতই।” 19
১৮

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল:
ُ ُ
َ ٌ
ُ
ُ َﻠ
ُ
ﻮﺷﻚ رَ ُﺟﻞ ﺷﺒْﻌﺎن ﻋ
ِ  أﻻ ﻳ،  وﻣﺜ ﻪ ﻣﻌﻪ، »أﻻ إ� أوﺗﻴﺖ ﻫﺬا الﻜﺘﺎب
ّ
ُ
ُ َ
ُْ
، ُﺣﻼل ﺄﺣِﻠُﻮه
 ﻓﻴﻤﺎ َوﺟﺪﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ،  ﻋﻠﻴ�ﻢ ﺑِﻬﺬا اﻟﻘﺮآن:  ﻳﻘﻮل، أر��ﺘﻪ
ٍ
ْ
ُ َِﺤَﺮ
ّ وﺟﺪﺗُﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺮام
.« مﻮه
وﻣﺎ
“েজেন রাখ, িন�য়ই আমােক এই িকতাব েদয়া হেয়েছ এবং তার
সােথ তার বা�ব উদাহরণ তথা সু �াহ েদয়া হেয়েছ। সাবধান!
অিচেরই েকান েকান যু বক বয্ি� তার খােটর উপর বেস বেস
বলেব: েতামােদর উপর আবশয্ক হল এই কুরআনেক �হণ কর;
সু তরাং েতামরা তােত যা হালাল িহেসেব পােব, তােক হালাল বেল
েমেন েনেব, আর তােত যা হারাম িহেসেব পােব, তােক হারাম

19

িতরিমযী, আস-সু নান, ইলম অধয্া, বাব নং- ১০, হািদস নং- ২৬৬৪

50

বেল েঘাষণা করেব। 20” আর এই হািদসিটর মেধয রাসূ লু�াহ
१९

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ম‘েজযাসমূ েহর মধয্ েথেক
অনয্তম একি মহান মু‘েজযা িনিহত রেয়েছ, েকননা েয িবষেয়
জািনেয় িগেয়িছেলন, তা বা�েব �িতফিলত হেয়েছ; সু তরাং নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক ঐসব (অসৎ)
বয্ি�েদর েথেক সতকর্ কেরেছন এবং িতিন আমােদর িনক
সু ��ভােব বণর্না কেরেছন ে, িতিন আ�াহ তা‘আলার পক্
েথেক আল-কুরআন ও সু �াহ উভয়িটই �দান কেরেছন, েযমনিট
আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
ٞ ۡ  إِ ۡن ُه َو ِ � َّ َو٣ ٓ
ٰ ﴿ َو َما يَن ِط ُق َعن ٱل َۡوَى
ٰ َ ُ� ي
[٤ ،٣ : ﴾ ]ﻨﻟﺠﻢ٤ �و
ِ
“আর িতিন মনগড়া কথা বেলন না। তা েতা েকবল ওহী, যা তার
�িত ওহীরূেপ ে�িরত হ।” - (সূ রা আন-নজম: ৩, ৪);
আর তারা যা বেল েয, আল-কুরআন মুতাওয়ািতর প�িতেত
সংকিলত হেয়েছ এবং তা অকাটয্ভােব �মািণ, আর সু �াহ
আহাদ পযর্ােয়র বণর্নাকারীেদর বণর্না �ারা সাবয্� এবং
20

মুসনাদ আহমাদ ৪/১৩০।
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িভতের �িট-িবচুয্িত বা অনয্ িকছুর অনু�েবশ ঘেট, সু তরাং
এটা আল-কুরআেনর মত নয়, তেব এই কথািট বািতল পযর্ােয়র
এবং এিট একিট েখাঁড়া যু ি�; কারণ, সু �াহ’র িবষয়িট আমরা
েযমন বণর্না কেরি, তা িনঁখুতভােব এেসেছ; আর এটা কিবসািহতয্, গ�কার ও অনয্ানয্েদর গ� ও কািহনীর মত িকছু
নয়, বরং তা বণরনা করার জনয্ িকছু �তিস� িনয়-প�িত ও
নীিতমালা রেয়েছ; আর তার জনয্ রেয়েছ এমন িকছু বয্ি�ব,
যারা তার েহফাজত ও যথযথ সংরক্ষণ করেছন এবং করেব
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুগ েথেক আমােদর যুগ
পযর্� এবং আ�াহ ত‘আলা েয সময়কাল পযর্� চাইেব, েস
সময় পযর্; আর এই সু �াহ আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা
কতৃর্ক সংরক্ষণ করার মাধয্েমই সং; সু তরাং রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহ িনেয় েকােন �কার
িছিনিমিন েখলা ও কারচুিপ করার অবকাশ েনই।
আর পূ েবর্ই বলা হেয়েছ সু�া’র হােফযগণ �েতয্ক িমথয্াবাদী
দু বর্ল বণর্নাকারীর অব�া বণর্না কেরেয়েছন; আরও বণর্না কের
িদেয়েছন ঐসব িব�� বণর্নাকারীেদর অব�, যােদর বণর্নার মেধয
52

িকছু িকছু সংশেয়র অনু �েবশ ঘেটেছ, অথবা যােদর মেধয্ এমন
েকােনা েদাষ �েবশ কেরেছ, যা তােদর বণর্নােক দুবর্ল কে
িদেয়েছ, েযমন হািদেসর মেধয্ তাদলী 21কারী ও সংিম�ণকারী
২০

বয্ি�গণ সু তরাং অপরাধীেদর হােত সু �াহ িবন� হওয়া অথবা
িমথয্াবাদী ও জািলয়াতগণ কতৃর্ক তার ক্ সািধত হওয়ার
েকােনা সু েযাগ তােত েনই, মুসিলমগেণর জীবেন এর মযর্াদা ও
গুরু� অেন েবশী। অতএব, সব সময় সকল �শংসা আ�াহ
তা‘আলার জনয, এ সু �াতগুেলা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু লাইিহ
ওয়াসা�ােমর িনকট েথেক েযভােব যা িকছু বিণর্ত হেয়ে, তা
িব�� বণর্নাকারীগণ েথেক িব�� বণর্নাকারীগণ বণর্না েছন,
আর তা সংকিলত অব�ায় সু �াহ’র িকতাবসমূ েহর মেধয্ িবদয্মা
আেছ;

সু তরাং

এর

মাধয্েম ঐসব সংশয় সৃি�কারী ও

িমথয্াবাদীেদর সে�-সংশয় দূ র হেয় যােব এবং রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহ িবশু� অব�ায় অবিশ
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বণর্নাকারী েয শায়খ (বণর্নাকার) েথেক হািদস শুেনেছ, তার নাম উে�খ না কের
ঊ�র্তন েকান শায়েখর নাম উে�খ কের এমন ভাষায় হািদস বণর্না ক, যােত
হািদস েশানার ধারণা সৃ ি� হয়, তেব িমথয্ার ধারণা হয় ন, এরূপ করাই তাদলীস(
)ﺗﺪﻟيﺲ। - অনু বাদক।
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থাকেব, যা তাঁর িনকট েথেক সাবয্� ও �মািণ, েয বয্াপাের
েকান �কার �িটপূ ণর্ অথবা সে�হজনক প�িত অবল�ন করা
হয় িন; আর এটা আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথেক তাঁর স মানব
জািতর উপর একা� অনু �হ ও দয়া।
আর েয বয্ি� রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম
সু �াহেক অপবােদর অিভেযােগ অিভযু � করেব, আর ধারণা
করেব তার উপর আমল করা অৈবধ এবং শুধু এককভােব আকুরআেনর উপর আমল করেব বেল মেন কের, তেব েসই বয্ি�
কািফর বেল গণয হেব; কারণ, েস শরী‘য়েতর মূ লনীিতমালার
ি�তীয় উৎসেক অ�ীকার কেরেছ, আর তা হল রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�া; তার অব�া েযন বেল:
েতামরা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অনুসরণ
কেরা না, বরং শুধু আ�াহ ত‘আলার আনু গতয্ ক; আর েসই
ধারাবািহকতায় ঐ বয্ি� আ�াহ ত‘আলার আনু গতয্ কে িন,
েকননা

আ�াহ

তা‘আলা

রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর আনু গতয্ করার জনয্ িনেদর্শ িদেয়; সু তরাং েস
আ�াহ তা‘আলার আনু গতয্ও কে িন এবং রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
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আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আনু গতযও কের িন; অথচ আ�াহ তা‘আলা
বেলন:
ّ َّ ْ ُّ َ ْ َُ َ َُۡ ۡ ُ ٰ ََ ََ ُ ُ ُ َ ُ ُ ّ ُ ُ َٰ َ ََٓ
َ ّ ِنَ ٱ
َ
َۖ﴿ وما ءاتٮ�م ٱرَسول فخذوه وما �هٮ�م �نه فٱنته ۚوا وٱَقوا ٱ
َ ۡ ُ َ
[٧ : ﴾ ]ﻟﺮﺸ٧ اب
ِ شدِيد ٱلعِق
“রাসূ ল েতামােদরেক যা েদয়, তা েতামরা �হণ কর এবং যা
েথেক েতামােদরেক িনেষধ কের, তা েথেক িবরত থাক এবং
েতামরা আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কর; িন�য় আ�াহ শাি�
দােন কেঠার।” - (সূ রা আল-হাশর: ৭); আ�াহ তা‘আলা আরও
বেলন:
ٞ ۡ  إِ ۡن ُه َو ِ � َّ َو٣ ٓ
ٰ ﴿ َو َما يَن ِط ُق َعن ٱل َۡوَى
ٰ َ ُ� ي
[٤ ،٣ : ﴾ ]ﻨﻟﺠﻢ٤ �و
ِ
“আর িতিন মনগড়া কথা বেলন না। তা েতা েকবল ওহী, যা তার
�িত ওহীরূেপ ে�িরত হ।” - (সূ রা আন-নজম: ৩, ৪)।
আর বতর্মােন িনেজেদেরেক আেলম বেল যািহর করা বয্ি�বেগর্
মধয্ েথেক একিট দল আমােদ মেধয্ �কাশ লাভকেরেছ, যারা
আেলমেদর কাছ েথেক িশক্ষা �হণ ক িন, তারা িশক্ষা লা
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কেরেছ শুধুিবিভ� �� েথেক এবং তারা কাগজ বা পাতার িনকট
িশষয্� �হণ কেরে; তারপরও তারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর

সু �াহেক

িবশু,

দু ব্ল ও সনদ
র

(সািটর্িফেক) দােনর বয্থর্ েচ�া চালা, অথচ তােদর িনকট
ইলেম হািদস (হািদস শা�) ও তার আনু সাি�ক নীিতমালা সং�া�
েকােনা জ্ঞান ে; সু তরাং সু �াহ’র বয্াপাের (ক্ষিতর িদ
িবেবচনায়) �থম দেলর পক্ষ েথেক আশা�ার েচেয় এসেবর প
েথেক আশ�ার িদকিট অতয্� �ব; কারণ, �থম দেলর অজ্ঞত
ও মূ খর্তা �; আর এরা িশক্ষা ও অধয্য়েঢাল বয্বহার কের
চেলছ, অতএব, ( ﻻ ﺣﻮل و ﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲআ�াহর সাহাযয্ বয্তী
েকান ক্ষমতা েনই এবং েকান শি� ে)।
আমরা আ�াহ তা‘আলার কােছ আেবদন করিছ, িতিন েযন
সকলেক উপকারী জ্ঞান অজর্ন ও সৎ আমল করার তাওফ
(েযাগয্ত) দান কেরন; আর আমােদরেক সিঠক পেথর স�ান দান
কেরন; আর আমােদরেক সতয্েক যথাযথভেব েদিখেয় েদন এবং
তা অনু সরণ করার ভাগয্ সু�স� কের; আর আমােদর সামেন
বািতলেক বািতল িহেসেব েপশ কেরন এবং তার েথেক দূ ের
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থাকার তাওফীক দান কেরন; আর িতিন সকল িবষেয়র উপর
ক্ষমতবা

. ﻭ  اﷲ و ﺳﻠﻢ  ﻰﻠﻋ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ
***
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