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ভূিমকা
 ﻠﻋ ﻪﻟ، والﺼﻼة والﺴﻼم ﻋ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ،�ﺤﻟﻤﺪ ﷲ رب ﻟﻌﺎﻤﻟ
.�وﺻﺤﺒﻪ ﻤﺟﻌ
যাবতীয় �শংসা মহান রা�ু ল আলামীেনর িযিন সম� জাহােনর
�িতপালক। আর সালাত ও সালাম নািযল েহাক আমােদর নবী মুহা�দ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উপ, িযিন সম� নবীগেণর েসরা ও
সবর্ে�। আরও সালাত ও সালাম নািযল েহাক তার পিরবার, পিরজন
ও সাথী-স�ীেদর উপর।
অ�েরর আমলসমূ েহর অনয্তম আমল হ, পরেহজগাির ও �ীনদাির।
পরেহজগাির ও �ীনদাির হল, �ীেনর খুঁিটসমূ হ তথা িভি�সমূ েহর একিট
অনয্তম িভি� ও খুি। তাকওয়া, পরেহজগাির ও আ�াহ রা�ু ল
আলামীন এর ভয় ছাড়া ঈমানদাির চেল না। মেন রাখেত হেব, �ীনদাির
মানবা�া ও অ�রেক যাবতীয় নাপাকী-অপিব�তা েথেক পিব� কের
এবং িবিভ� ধরেনর মানিবক বয্িধ-িহংসা, িবে�ষ, পরি�কাতরাতা
ইতয্ািদ হেত মু� কের। পরেহজগাির ও �ীনদাির হল, ঈমানী বৃ েক্ষ
ফল এবং ঈমােনর েসৗ�যর। �ীনদাির ছাড়া ঈমান, ফল ছাড়া বৃ েক্ষ
মত। ঈমােনর পিরপূ ণ্তার
র
জনয্ �ীনদাির আবশয্ক। তেব �ীনদাির িক
তা আমােদর অবশয্ই জানা থােত হেব। আমরা অেনেকই
পরেহজগাির ও �ীনদাির িক তা জািন না। এ জনয্ পরেহজগাির ও
�ীনদাির স�েকর্ আেলাচনা খুবই জরুির। যােত আমরা েকানিট
�ীনদাির আর েকান েগাড়ািম তা জানেত ও বুঝেত পাির।
3

আমরা এ িকতােব �ীনদাির- ورع- এর সংজ্, হাকীকত, উপকািরতা ও
ফলাফল ইতয্াি িনেয় আেলাচনা করব। সােথ সােথ এখােন থাকেব
িকভােব আমরা �ীনদাির অজর্ন করেত পাি তার আেলাচনা, মু�াকী ও
পরেহজগার িহসােব আমরা িনেজেক িকভােব গেড় তুলেত পাির তার
আেলাচনা। আর আমার এ িরসালািট, অ�েরর আমলসমূ েহর ধারাবািহক
আেলাচনারই একিট অংশ িবেশষ। একিট ইলমী �িশক্ষণ েস�াে
আ�াহ রা�ু ল আলামীন আমােক আেলাচনা করার সু েযাগ িদেয়িছেলন,
তখন আিম এ িবষয়িটর উপর আেলাচনা কির। আমার আেলাচনািটেক
িরসালা-পুি�কা- আকাের রূপ েদয়া হয়। আমার সােথ িকছু আহেল
ইলম সাথী িছল, যারা আমােক িবিভ�ভােব এ িবষেয় সহেযািগতা
কেরন।
আমরা তােদর জনয্ আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর িনকট কামনা কির,
িতিন েযন তােদর ও আমােদর সবার জনয্ যাবতীয় কলয্াণ ও
কািময়ািবেক সহজ কের েদন এবং ইলম ও আমেলর পথেক উ�ু �
কের েদন। িন�য় িতিন আমােদর �াথর্না েশােনন এবং কবুল কেরন।
আমীন।
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িবষেয়র গুর
আ�ামা তাউস রহ. বেলন, ঈমােনর দৃ �া� হল, বৃ েক্ষর , তার মূ ল,
কা� ও ডাল-পালা হল, এ কথার সাক্ষয্ ে, আ�াহ ছাড়া েকান ইলাহ
নাই, মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ রা�ুল আলামীন
এর রাসূ ল। আর ঈমান বৃ েক্ষর ফল , পরেহজগাির ও �ীনদাির। েয
বৃ েক্ষর ফল নাই তার মেধয্ েকান উপকািরতা নাই। আর েয েলাে
1
মেধয �ীনদাির নাই তার মেধয্ েকান কলয্াণ ন ।
০

কােসম ইবেন উসমান রহ. বেলন, পরেহজগাির ও �ীনদাির হল, �ীেনর
2
খুঁিট । আেরা মেন রাখেত হেব, আসল ইবাদতই হল, �ীনদাির অজর্ন
করা। হােরস ইবন আসাদ আল-মুহােসবী রহ. বেলন, আসল ইবাদত
হল, �ীনদাির। কােসম আল-জুয়ী রহ. বেলন, �ীেনর মূ ল হল,
পরেহজগাির ও �ীনদাির অবল�ন করা। �ীনদাির হল একজন বা�ার
3
েযাগয্তার আসল �মাণ । ওমর ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহু ‘আনহ ও
আ�ু �াহ ইবেন ওমর রািদয়া�াহু‘আনহ তারা উভেয় বেলন,
১

২

 �ﻰﻟ، واﻧﻈﺮوا ﻰﻟ ﺻﺪق ﺣﺪﻳﺜﻪ إذا ﺣﺪث،» ﻻ ﺗﻨﻈﺮوا ﻰﻟ ﺻﻼة أﺣﺪ وﻻ ﺻﻴﺎﻣﻪ
« �ﻰﻟ ورﻋﻪ إذا ﺷﻰﻔ،أﻣﺎﻧﺘﻪ إذا اﺋﺘﻤﻦ
“েতামরা েকান মানু েষর সালাত ও সাওেমর িদেক েদেখ তার �ীনদাির
িবচার করেব না। যখন েস কথা বেল তখন সতয্ বেল িকন তা েদখেব,
1

আ�ু �াহ ইবন আহমেদর আসসু �াহ: ৬৩৫।

2

তািরেখ দােমশক: ৪৯/১২২।

3

হুিলয়াতুল আওিলয়: ১০/৭৬।

5

যখন তার িনকট আমানত রাখা হয়, তখন তার আমানতদািরতার �িত
লক্ষয্ করেব এবং যখন অসু�, তখন তার �ীনদািরর �িত লক্ষ
4
করেব” ।
৩

সালেফ সােলহীনগণ �ীনদাির িকভােব অজর্ন কেত হয়, তা িশখেতা।
আ�ামা জাহহাক রহ. বেলন,
“আমােদর যু েগ আমরা �ীনদাির িশখতাম। িতিন আরও বেলন, আমরা
আমােদর সাথীেদর েদখতাম তারা িকভােব �ীনদাির অজর্ন করা যায় তা
িশখেতা”।
�ীনদািরর সংজ্:
আিভধািনক অথর: অিভধােন এর অথর্ হ, সংেকাচ েবাধ করা।
িক� শ�িটর মূ ল অথর্ হ, হারাম েথেক িবরত থাকা, তারপর শ�িটেক
রূপক অেথ বয্বহার করাহেল, তার �ারা উে�শয্ হ, মুবাহ ও হালাল
5
ব� েথেক িবরত থাকা ।
৪

পািরভািষক অথর:
শ�িট পািরভািষক অথর্ িবষেয় আেলমেদর মেধয্ িবেরাধ রেয়েছ।

4
5

শুয়াবুল ঈমা: ৫২৮১, ৫২৭৮।
িলসানু ল আরব: ৩৮৮/৮।

6

আ�ামা ফুজাইল ইবেন আয়াজ রহ. বেলন,
 اﺟﺘﻨﺎب ﻤﻟﺤﺎرم:الﻮرع
6

“ الﻮرعতথা �ীনদাির হল, িনিষ� িবষয় হেত িবরত থাকা” ।
৫F

আ�ামা ইবরাহীম ইবেন আদহাম রহ. বেলন,
 وﺗﺮك اﻟﻔﻀﻼت، وﺗﺮك ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻚ، ﺗﺮك ﻛ ﺷﺒﻬﺔ:الﻮرع
“পরেহজগাির ও �ীনদাির হল, সে�হযু � ব�, অনথর্ক কমর্কা�
7
অিতরি�ত েকান কাজ করা হেত িবরত থাকা”।
६F

আ�ামা ইবনু ল কাইেয়য্ম�ীনদািরর সংজ্ঞা িদেত িগেয় বে,
ﻰ
 ﺗﺮك ﻣﺎ ُﺸ ﺿره ﻓ اﻵﺧﺮة:الﻮرع
“�ীনদাির হল, েয কাজ করেল আিখরােতর ক্ষিতর আশংকা রেয়, তা
8
পিরহার করা” ।
৭F

আবু বকর মুহা�দ ইবন আলী আল কাতানী রহ. বেলন,
 وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻨﻟﻔﺲ، ﻫﻮ مﻼزﻣﺔ اﻷدب:الﻮرع
6

হুিলয়াতুল আওিলয়: ৯১/৮।

7

মাদােরজুস সােলকীন ২১/২.

8

আল-ফাওয়ােয়দ: ১১৮.

7

“�ীনদাির হল, িশ�াচািরতা অবল�ন করা এবং আ�ার েহফাজত
9
করা” ।
৮

আ�ামা যু রকানী রহ. বেলন,
ً
 ﺗﺮك ﻣﺎ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﺣﺬرا ﻣﻦ الﻮﻗﻮع مﺎ ﺑﻪ ﺑﺄس:الﻮرع
“�ীনদাির হল, যােত েকান ক্ষিত নাই তা েছেড় েদয়া যােত েয কাে
10
ক্ষিত আেছ তা হেত বচা যায়” ।
৯F

আ�ামা জুরজানী রহ. বেলন,
ً
 اﺟﺘﻨﺎب الﺸﺒﻬﺎت ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ الﻮﻗﻮع ﻓ ﻤﻟﺤﺮﻣﺎت:الﻮرع
“�ীনদাির হল, সে�হযু � িবষয়সমূ হ হেত েবঁেচ থাকা, যােত হারােম
11
িল� না হেত হয়” ।
১০F

েকান েকান আেলম �ীনদািরর সংজ্ঞা িদেয় বে,
ﻛﻪ ﻓ ﺗﺮك ﻣﺎ ﻳﺮ�ﺐ ﻰﻟ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮ�ﺐ: الﻮرع

9

তািরেখ দােমশক ২৫৭/৫৪.

10

মানােহলু ল এরফান: ৪২/২.

11

আত-তািরফাত: ৩২৫.

8

“েয সব ব� েতামােক সে�হ সংশেয়র িদেক িনেয় যায়, তা েছেড়
েযসব ব� েতামােক সে�হ সংশেয়র িদেক িনেয় যায় না, তার �িত
12
ঝুঁেক পড়ােক পরেহজগাির বেল” ।
১১

অপর একজন িবজ্ঞ আেলম বে,
 ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻨﻟﻈﺮ ﻓ ﻃﻬﺎرة اﻹﺧﻼص ﻣﻦ: ﺎﻏﻳﺘﻪ، ﺗﻮ� ﻛ ﻣﺎ �ﺬر ﻣﻨﻪ:ﺣﻘﻴﻘﺔ الﻮرع
ﺷﺎﺋﺒﺔ لﺮﺸك ﻟﻲﻔ
“�ীনদািরর হািককত হল, েয ব�েক মানু ষ আশ�াযু � মেন কের, তা
হেত িবরত থাকা। আর তার েশষ গ�বয হল, েছাট িশরেকর আশ�া
13
হেত িনয়তেক পুত-পিব� করার �িত সূ � দৃ ি� েদয়া” ।
১২F

উে�িখত আেলাচনা �ারা বুঝা যায়, �ীনদাির ও পরেহজগািরর সংজ্ঞা
িবিভ� ধরেনর মতামত পিরলিক্ষত। সবার মতামতেক এক� করা
লেক্ষয্ আমরা , পরেহজগাির ও �ীনদািরর চারিট �র আেছ:
এক- সাধারণ েলােকর �ীনদাির: আর তা হল, হারাম ব� হেত িবরত
থাকা।
দু ই- েনককার েলাকেদর �ীনদাির: েয সব কােজ হারােমর স�াবনা
রেয়েছ, তা হেত িবরত থাকা।

12

ফায়জৃ ল কািদর: ৫২৯/৩.

13

ফায়জৃ ল কািদর: ৫৭৫/৩.

9

িতন- মু�াকীেদর �ীনদাির: েয সব কােজ েকান ক্ষিত নাই সব
কাজেক ক্ষিত হয় এমন েকান কােজ িল� হওয়ার আশ�া েছেড়
েদয়া।
চার- সতয্বাদীেদর �ীনদাির: এমন কমরকা� হেত িবরত থাকা, যােত
িব�ু পিরমাণও কিত নাই। িক� েস আশ�া কের, না জািন কাজিট
গাইরু�াহর উে�েশ হেয় যায় অথবা না জািন কাজিট অপছ�নীয় বা
অপরােধর অ�ভুর্ হয়। এ আসং�া েথেক েস এ ধরেনর কাজ করা
হেত িবরত থােক।
উপের েয চারিট �েরর কথা আেলাচনা করা হেয়েছ, তার েকান না
েকান একিটর িভি�েত ওলামাগণ �ীনদািরর সংজ্ঞা তুেল ধেরেছ
পরেহজগাির বা �ীনদািরর গুরু� ও ফিজ:
আ�াহ রা�ু ল আলামীন মহা�� আল-কুরআন নািযল করার িহকমত
অসংখয্ ও অগিণ; এসব িহকমেতর বণর্না িদেয় েশষ করা যােব না।
তেব িহকমতসমূ েহর অনয্তম িহকমত হ, মানু ষেক পরেহজগার ও
মু�াকী বানােনা। অথর্া, মানু ষ যােত তাকওয়া, পরেহজগাির ও
�ীনদািরর গুেণ গুণাি�ত হেত পাের এবং দুিনয়া ও আিখরােতর যাবতী
কলয্াণ হািসেল সক্ষম, তার জনয্ই কুরআন নািযল কর। আ�াহ
রা�ু ল আলামীন কুরআেন করীেম এরশাদ কের বেলন,

10

ۡ ُ ُ ََ ََ
ۡ ۡ
ۡ َ َ
ۡ ُ
َ َ َ
َ ّ
َ
 َو��ٰل ِك١ ِن ف� �اف ظل ٗما َو� هض ٗماٞ ت َوه َو ُمؤم
ِ ٰ�ِ ﴿ َومن َ�ع َمل م َِن ل�َٰل
ۡ
ۡ
َ ُ ُۡ َ َ ُ
ّ
ۡ ّ َ �َ ّٗ َ َ ً َ ۡ ُ ُ ٰ َ ۡ َ َ
﴾١ �َ� َنا �ِيهِ م َِن ٱل َو�ِي ِد َعَلَ ُه ۡم َت َّقون أ ۡو �دِث ل ُه ۡم ذِك ٗر
أنزل�ه قرءانا عر�ِيا
[.١١٣ :]ﺳﻮرة ﻃﻪ
“আর এ ভােবই আিম আরবী ভাষায় কুরআন নািযল কেরিছ এবং তােত
িবিভ� সতকর্বাণী বণর্না কের, যােত তারা মু�াকী হেত পাের অথবা
তা হয় তােদর জনয্ উপেদ”। [সূ রা তাহা, আয়াত: ১১৩]
আ�ামা �াতাদাহ রহ. আ�াহর বাণীেত িজিকর শে�র বয্খয্ায় বেল,
14
এর �ারা উে�শয্ হ, �ীনদাির, পরেহজগাির ও তাকওয়া ।
১৩F

আ�াহ রা�ু ল আলামীন কুরআেন করীেম �ীনদার েলাকেদর কািময়ািব
লাভ ও সফলতার একািধক দৃ �া� বণর্না কের, যােত তারা তােদর
�শংসনীয় অব�ার উপর অটল ও অিবচল থােক। আ�াহ রা�ু ল
আলামীন বেলন,
َ
َ
ّ
َ ُ َۡ
َ َ
ُ ُۡ َ ّ َُ َۡ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ َُ ۡ َ ۡ َ َ
ٰ َ ون ِ� َم
كن ِ ِه ۡ ۚم ِنَ ِ� �ٰل ِك
ون �مش
ِ �
ِ ﴿ أفلم �ه ِد لهم �م أهلكنا �بلهم مِن ٱلقر
ُّ َ
ٰ َ ُّ� �ِ ت ِ� ْو
[.١٢٨ : ﴾ ]ﺳﻮرة ﻃﻪ١ �
ٖ ٰ ��
“এিট িক তােদরেক সৎপথ �দশর্ন করল না ে, আিম তােদর পূ েবর্
কত মানবেগাি�েক �ংস কের িদেয়িছ, যােদর বাসভূ িমেত তারা িবচরণ
কের? িন�য় এর মেধয্ রেয়েছ িবেবক স��েদর জনয্ িনদর”। [সূ রা
তাহা, আয়াত: ১২৮]
14

তাফসীের তাবারী ৪৬৪/৮.

11

আ�ামা �াতাদাহ রহ. বেলন,
أولﻮ ﻨﻟ� ﻫﻢ أﻫﻞ الﻮرع
15

“জ্ঞানী তারাই যার�ীনদার ও পরেহজগার” ।
১৪F

মানু ষ যােত পরেহজগার ও �ীনদার হয়, তার জনয আ�াহ রা�ু ল
আলামীন তার �ীয় িকতাব মহা�� আল কুরআন নািযল কেরন এবং
কুরাআেন িবিভ� ধরেনর দৃ �া� বণর্না েরন। এেত �� �মািণত হয়,
�ীনদাির অবল�ন করা অতীব গুরু�পূণর্জরুির
মেন রাখেত হেব, আমরা েয তাকওয়া বা �ীনদািরেক ওয়ািজব বলিছ
তা হল উে�িখত �ীনদািরর �রসমূ েহর সবরিন� �র।
�ীনদাির অবল�ন করার ফিজলত:
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িবিভ� হািদেস �ীনদাির অবল�ন
করার অেনক ফিজলত বণর্না কেরন এখােন িকছু ফিজলত তুেল ধরা
হল। েযমনআবু হুরাইরারািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
َ

ّ

َ

ْ َ
ُ َ َ َ
«�ﻦ �أْﻋﺒَ َﺪ ﻟﺎَ ِس أﺑَﺎ
رِﻋ ﺗ
 � ْﻦ � ًﺎ،ﻫُﺮ�ْ َﺮة
» ﻳﺎ
15

তাফসীের তাবারী ৪৭৫/৮.

12

“েহ আবু হুরাইরা তুিম মু�াকী ও পরেহজগার হ, তাহেল তুিম সম�
16
মানু েষর েচেয় বড় ইবাদতকারী বেল িবেবিচত হেব” । সায়াদ ইবেন
আিব ওয়া�াস রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
১৫

َ

ُ
َْ
«ﻮرع
ُ� َ » ﺧ� ِدﻳﻨِ� ُﻢ ال
17

“েতামােদর উ�ম �ীন হল েতামােদর �ীনদাির” ।
১৬F

হুজাইফ ইবনু ল ইয়ামান রািদয়া�াহু ‘আনহ হেতও অনু রূপ হািদস
18
বিণর্ । আমর ইব্ন �াইস আল মালায়ী হেত বিণর, িতিন বেলন,
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
১৭F

َ

َ

ُ
« ﻮرع
ُ� َ » َمﻼ ُك ِدﻳﻨِ�ﻢ ال
19

“েতামােদর �ীেনর রাজ� হল, �ীনদাির” ।
১৮F

আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, িতিন বেলন,

16

ইবেন মাজাহ: ৪২১৭ আ�ামা আলবানী রহ. হাদীসিটেক সহীহ বেল আখয্ািয়ত

কেরন।
17
18

হােকম: ৩১৪ আ�ামা যাহাবী রহ. হাদীসিটর সমথর্ন কেরন
হােকম ৩১৭, িতবরািন মুজামুল ওসীত, ৩৯৬০, আলবানী রহ. হাদীসিটেক সহীহ

বেল আখয্ািয়ত কেরন।
19

মুসা�ােফ ইবেন আিব শাইবাহ: ২৬১১৫.

13

ٌ
 وﻻ أﻋﺠﺒﻪ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ،ﺷء ﻣﻦ ﺪﻟﻧﻴﺎ
» ﻣﺎ أﻋﺠﺐ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ً
« َرِﺎﻋ
“দু িনয়ার েকান ব� রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামে মু� করেত
পােরিন। পরেহজগাির ও �ীনদাির ছাড়া েকান িকছু ই তােক েস পিরমাণ
20
আন� িদেত পােরিন েয পিরমাণ আন� তােক তাকওয়া িদেয়েছ” ।
১৯F

মেন রাখেত হেব, দু িনয়ার �িত রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
এর িব�ু পিরমাণ আ�হ িছল না। তাই যখন তার িনকট দু িনয়ার েকান
ধন-স�ি� আসত, তখন িতিন েসগুেলােক তাড়াতািড় ব�ন কের
িদেতন। িনেজর কােছ িকছু ই রাখেতন না। িতিন ইলম, আমল ও
�ীনদািরেক অিধক গুরু� িদেতন। হারাম ও হালাে বরেখলাফ
করােক িতিন েকান �েমই েমেন িনেতন না।
রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েযভােব �ীনদাির অবল�েনর
গুরু� িদেয় থান। অনু রূপভােব আমােদর সালেফ সােহীনগণও
�ীনদাির অবল�েনর িবষেয় িবেশষ গুরু�ােরাপ কে এবং তারা রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পদা� অনুসরণ কেরন তারা তােদর
কথা ও কােজর মাধয্েম মানুষে তাকওয়া অজর্ন ও �ীনদাির অবল�ন
করার জনয্ উৎসাহ �দান কেরন িবিভ�ভােব মানু ষেদর �ীনদাির
অজর্েনর িদেক আ�ান করেতন। েযমওমর ইবেন খা�াব রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্ত িতিন বেল,

20

তাবরানী মুজামুল ওসীত: ৫৩৫.

14

েশষ রােত নড়াচড়া করা অথর্াৎ তাহা�দ পড়া বা িজিকর আজকার
করার নাম িক� �ীন নয়, �ীন হল, �ীনদাির এ পরেহজগাির অবল�ন
21
করা ।
২০

অথর্া, যারা �ীনদাির অবল�ন কের তারাই হল, সিতয্কার �ীনদার।
অেনেক আেছ েভার রােত উেঠ তাহা�ু দ পেড়, িক� হারাম হালােলর
মেধয্ েকান পাথর্কয্ কের, মানু েষর হেকর �িত �েক্ষপ কের ,
নয্ায় অনযেয়র েকান িবচার িবে�ষণ কের না। এরা সিতয্কার �ীনদার
নয়। তােদর তাহা�ু দ �ারা তারা েকান উপকৃত হেত পারেব না
হাসান রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত বিণর্ত িতিন বেল, সেবর্া�ম ইবাদত
22
হল, িচ�া-িফিকর করা ও �ীনদাির অবল�ন করা । িতিন আরও
23
বেলন, িহকমত ও বুি�ম�া হল, �ীনদাির ।
২১

২২

অথর্া, যারা িচ�া-িফিকর কের, তােদর মেধয্ সিতয্কার মানবতা জা�
হয়। তখন তারা তােদর িনেজেদর বয্াপাের এবং মানুেষর বয্াপাে
সতকর্ হয়। মানুেষর হক তারা ন� কের না এবং আ�াহ রা�ুল
আলামীন এর হকও তারা ন� কের না। তােদর �ারা েকান �কার
অনয্য় অনাচার সংঘিটত হয় না। তার হারাম েথেক িবরত থােক।
িচ�া-িফিকর করার গুরু� এতই েবিশ , রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম িচ�া িফিকর করােক ইবাদত বেল আখয্ািয়ত কেরন।

21

ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল, আয-যু হুদ১২৫.

22

ইবেন আিবদ-দু িনয়াম, আল-ওয়ারয়ু ৩৭.

23

তাফসীের বগবী ৩৩৪/১, তাফসীের কুরতবী ৩১৩/৩.

15

সাঈদ ইবনু ল মুসাইেয়য্ব র. বেলন, ইবাদত হল, আ�াহ রা�ু ল
আলামীন যা হারাম কেরেছন, তা হেত িবরত থাকা এবং আ�াহ রা�ু ল
24
আলামীেনর িনদশর্নসমূের িচ�া করা ।
২৩

হারাম েথেক িবরত থাকা েয ইবাদত এেত েকান সে�হ নাই। কারণ,
একিট হািদেস বিণর্ত �ীর সােথ সহবাস করােক রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম ইবাদত বেল আখয্ািয়ত করেল একজন সাহাবী
তােক িজজ্ঞাসাের বলল, েহ আ�াহর রাসূ ল! একজন েলাক তার �ীর
সােথ েযৗন চািহদা িনবারণ করল তা িকভােব ইবাদত হেত পাের? তখন
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলেল, যিদ েলাকিট
েযৗিবক চািহদা তার �ীর সােথ না িমিটেয় অনয্ েকান মিহলার সােথ
বয্িভচার কর, তাহেল তােত িক তার গুনাহ হ? সাহাবী বলল,
অবশয্ই গুনা হ হত। তখন রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�
বলেলন, েযেহতু েস হারােম না িগেয় হালাল উপােয় �েয়াজন েমটােলা
এবং হারাম েথেক িবরত থাকল, এটা তার জনয্ অবশয্ই ইবাদ
আ�ামা মুতাররফ ইবেন িশিখর রহ. বেলন, েতামােদর সেবর্া�ম �ীন
25
হল, েতামােদর পরেহজগাির ও �ীনদাির । �ীনদাির ছাড়া �ীনদািরর
েকান দাম নাই। একজন বয্ি� তখনঈমানদার হেত পারেব যখন তার
মেধয্ �ীনদাির থাকেব
২৪

িতিন আরও বলেতন, েতামরা দু ইজন েলােকর সােথ সাক্ষাৎ করে
েদখেব, একজন অেনক সালাত ও সাওম আদায় কের এবং েবিশ েবিশ
24

তাফসীের কুরতবী ৩০১/৪
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তাফসীের তাবারী: ১৭/১৬.
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আ�াহর রা�ায় দান কের। আর অপর বয্ি� েয েবিশ সালাত বা সাওম
আদায় কের না এবং েবিশ েবিশ সদকাও কের না। েস তার েথেক
উ�ম। তােক িজজ্ঞাসা করা হল তা িকভােব স? তখন েস বলল,
েলাকিট তার অপর ভাইেয়র তুলনায় আ�াহ রা�ু ল আলামীন েযসব
26
িবষেয় িনেষধ করেছন, েস িবষেয় অিধক সতকর্ ওপরেহজগার ।
২৫

এখােন একিট কথা �� হয়, শুধু সালা, সাওম ও দান-খয়রাত িদেয়
�ীনদার হওয়া যায় না। �ীনদার হওয়ার জনয্ েতামােক অবশয্ই হারা
েথেক েবঁেচ থাকেত হেব। হারাম েথেক েবঁেচ থাকা নফল ইবাদত
বে�গী হেত অিধক উ�ম। আ�ামা ইয়াহয়া ইবেন কাসীর রহ. বেলন,
27
সেবর্া� আমল হল, পরেহজগাির ও �ীনদাির । মানু ষ যখন হারাম
েথেক েবঁেচ থাকেব তখনই তার মেধয্ �ীনদাির পাওয়া যােব। আ�াহ
রা�ু ল আলামীন মু�াকীেদর অিধক ভােলাবােসন। আর মু�াকী তারাই
যারা আ�াহ রা�ু ল আলামীন যা িনেষধ কেরেছন তা হেত িবরত থােক
এবং যা করেত বলেছন তা পালন কেরন। তারা আ�াহ রা�ু ল
আলামীেনর হক আদায় কেরন এবং আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর
মাখলু েকর হকও আদায় কেরন। �েতয্ক হকদারেক তােদর পাওনা
যথাযথভােব আদায় কেরন।
২৬

�ীনদািরর সােথ শরীয়েতর জ্ঞান এক� হওয়ার ফিজ:
একজন জ্ঞানী েলােক �ীনদাির সাধারণ মানু েষর �ীনদািরর মত নয়।
যারা জ্ঞানী তােদর তাকওয়ও �ীনদাির অিধক শি�শালী হেয় থােক।
26

তাফসীের তাবারী: ১৭/১২ এবং মুসা�ােফ ইবেন আিব শাইবাহ ৩৫৪৯১.
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শুয়াবুল ঈমা: ৮১৪৯.
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কারণ, তােদর তাকওয়া �ারা তারা েয উপকার লাভ কের অনয্রা তা
লাভ করেত সক্ষম নয়। েকান েকান কিব বে,
ً

َ َ
� ً �ن ﻓﻘِﻴﻬﺎ ً َواﺣﺪا
ُﺘَﻮَّ ِرﺎﻋ
و
ِ

َْ
َْ ّ ََ ّ
ِ�ِﺎن ِﻣ ْﻦ أﻟ ِﻒ َﻋﺑﺪ
ِ َﺷَﺪُ ﻋ لﺸَﻴﻄ
“িন�য় একজন �ীনদার জ্ঞানী শয়তােনর জনয্ এক হাজার আেবদ হ
28
অিধক শি�শালী” ।
২৭F

এ কারেণই আেলমগণ শতর্ােরাপ কের, একজন িবচারক িযিন মানু েষর
মেধয্ িবচার ফায়সালা করে, তােক অবশয্ই শিরয়েতর িবধান স�েকর
জ্ঞানী হেত হ। েস যিদ শিরয়েতর িবষেয় জ্ঞানী না , তাহেল েস
িকভােব নয্ায় িবচার করেব। কার, নয্ায় িবচােরর উৎসই হল একমা�
কুরান ও সু �াহ। সু তরাং, যারা িবচারক হেব তােদর অবশয্ই কুরান ও
সু �াহ স�েকর্ ইলম থাকেত হেব। অনয্থায় তােদর �ারা নয্ায় িবচ
সংঘিটত হেব না। তােদর েথেক নয্ায় িবচােরর আশা করা আকাশ
কুসু ম সমতুলয্
দু িনয়ােত মানু েষর মেধয্ িবচার ফায়সালা কর, একিট মহৎ কাজ, এেত
রেয়েছ বড় ধরেনর ই�ত ও স�ান। এছাড়া এিট একিট গুরু�পূণ
দািয়� ও কতর্ব, যারা িবচারক িকংবা হািকম হেয় থােক, তােদর
অবশয্ই সতকর্ হেত হয় এবং জ্ঞােন পিরপূণর্ হেত হয়। অনয্থায়
িবচার কাজ পিরচালনায় ভুল করেত পাের যা একজন মানু েষর জীবেন
28

আত-তািরফ ১৯৯.
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িবপযর্য় েডেক আনেব। দুইজন মানুেষর মেধয্ আিথ, সামািজক ও
ৈনিতক সমসয্া িনেয় ঝগড়-িববাদ, মারা-মাির, কাটা-কািট হওয়া
অ�াভািবক িকছু নয়। বরং বতর্মন যু েগ সমােজ ও েদেশ এগুেলা
�িতিনয়তই সংঘিটত হে�। এ সব ঝগড়া-িববাদ ও মতিবেরােধর
িবচার ফায়সালা বা সমাধােনর �ান হল, িবচারালয় ও আদালত।
িবচারালয় ও আদালত হল, মানু েষর অিধকার িনি�ত করা িব��
�িত�ান। এটাই মানু েষর সবর্েশষ আ�য়�ল। এখােন এেস মানুষ নয্া
িবচার পাওয়ার আশা কের। িক� এখান েথেক যিদ নয্ায় িবচার না পায়
তাহেল তার আর েকান উপায় থােক না। সু তরাং এখােন যারা িবচার
করেব তােদর অবশয্ই জ্ঞানী ও সৎ হেত হেব। তারা যিদ জ্ঞানী ন
এবং অসৎ হয় তাহেল মানু ষ তােদর নয্াযয্ অিধকার হেত বি�ত হে
এবং মানবতা ধু লায় িমেশ যােব। এ কারেণই বলা যায় েয, যারা
মানু েষর মােঝ িবচার-ফায়সালা করেব তােদর অবশয্ই �নদার ও জ্ঞান
হেত হেব। তােদর �ীনদার ও জ্ঞানী হওয়ার েকান িবক� ন।
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�ীনদািরর হািককত
সে�হযু � িবষয়গুেলা েছেড় েদয়:
একিট কথা মেন রাখেত হেব, হালাল হারােমর মােঝ িকছু সে�হযু �
ব� আেছ, েযগুেলা হারাম িক হালল তা �� নয়। এ ধরেনর
সে�হযু � ব� হেত েবঁেচ থাকা হল, সিতয্কার�ীনদাির। যারা এ সব
সে�হযু � ব� হেত েবঁেচ থােক না তারা হারােম িল� হেতও েকান
�কার �েক্ষপ কের না।
নু মান ইবেন বািশর রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, িতিন বেলন, আিম
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শুেন, িতিন বেলন,
َ
َ
ٌ َّ
ّ ﺤﻟ َ َﻼل
َ ُﺎت َﻻ َ� ْﻌﻠ
َ ْ َو َ�ي،� َ�ِ َاﺤﻟَﺮاَم
ٌ ﻤﻬﺎ َﻛ
ّ ﺜ� ِﻣ ْﻦ
 � َﻤ ْﻦ،ﺎس
ﻨﻬ َﻤﺎ ُﺸَﺒَﻬ
»إن
ِ َﻟ
ِ� َ
َ ْ َ َ َ َ َﺮْﻰ
َ
ّ
َﻰ
ّ َ ﺳْت ﺮ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ٍ ﺎت ﻛﺮ
اع ﻋ ﺣﻮل
َّﻘ
ِ  وﻣﻦ وﻗﻊ ِﻓ َلﺸُﺒﻬ،ﺎت َﺒأ ﻟ َِ�ِﻳﻨﻪِ�ِ و�ِﻋﺮ ِﺿ ِﻪ
ِ لﻤُﺸَﺒَﻬ
ْ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ َ ُ ْ َ َْ َ
َ
ً
رﺿ ِﻪ
�ِﻠﻚ
ٍ ﻜِ َم
ِ ﺤ
ِ  أﻻ َو�نَِّ� ِﺣ َ� اﷲ ﻓ أ،�ﺣ
ِ َ�ِّ أﻻ و�ن،ﻟ� أو َﺷﻚ أن ﻳﻮاﻗﻌﻪ
َ ُ ُ ََ
ُُ
َ
َ
ً
َ ْ َ َ
َ ْ ُ
ّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
 و�ذِ�َا ﻓﺴﺪت ﻓﺴﺪ، أﻻ َ�ِنَ ِﻓ ﺠﻟ ِﺴﺪ مﻀﻐﺔ إذِ�َا ﺻﻠﺤﺖ ﺻﻠﺢ ﺠﻟﺴﺪ ﻛﻪ،ﺎرﻣﻪ
�
ْ َ َ َ َ َ ُ ّ ُُ ُ َ ِ َ
«  أﻻ و ِ� اﻟﻘﻠﺐ،ﺠﻟﺴﺪ ﻪ
“হালাল ও হারাম উভয়িট ��। তেব উভেয়র মােঝ িকছু সে�হযু �
ব� আেছ, যা অিধকাংশ মানু ষ জােন না। েয বয্ি� সে�হযু� ব� হেত
েবঁেচ থাকেব, েস তার �ীন ও ই�ত-স�ানেক অটুট রাখল। আর েয
বয্ি� সে�হযু� ব� হেত েবেচ থাকল না, তার জনয্ সমূহ স�াবনা
আেছ েয, েস হারােম পিতত হেব। েযমন- একজন রাখাল েস েক্ষেত
পােশ ছাগল চরায় তার মেধয্ এ আশ�া থাে, েস েক্ষত ন� করেব
আর একিট কথা মেন রাখেত হেব �েতয্ক বাদশার জনয্ একি
20

িনধর্ািরত ময়দান রেয়ে, আর জিমেন আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর
ময়দান হল, তার িনিষ� িবষয়সমূ হ। আর একিট কথা মেন রাখেত
হেব, মানু েষর েদেহর মেধয্ একিট েগাে�র টুকরা রেয়ে, যখন তা
সংেশাধন হয়, তাহেল পুেরা েদহিট িঠক থােক আর যখন তার মেধয্ েয
টুকরা রেয়েছ, তা ন� হয়, তাহেল তার পুেরা েদহটাই ন� হয়। আর
29
তা হল মানু েষর অ�র ।
২৮

ওয়ােবছাতা ইবেন মাবাদ রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত বিণর্ত িতি বেলন,
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ

ْ

ْ

َ
َ َََ
َ َ َو�نِْ� أ ْ�ﺘ،لﺼَ ْﺪر
ّ َدد ﻓ
َ َ َ ُ
ُ َﻟ
ّ ﺎك
« ﺎس َ �و َْأ�ﺘَ ْﻮ َك
ِ  وﺗ ّ�ﺮ،ﺐ
ِ  ﻣﺎ ﺣﺎك ِﻓ اﻟﻘﻠ:اﻹ�ﻢ
ِ »
ِ
“গুনাহ হ, যা েতামার অ�ের সংেকাচ মেন হয়, এবং মেনর মেধয্
30
ি�ধা-�� সৃ ি� কের। আর যিদ মানু ষ ফতওয়া েদয়, তখন ....
২৯F

হাসান ইবেন আিব িসনান রহ. বেলন, �ীনদাির হল, যখন েকান িকছু
েতামােক সে�েহ েফেল, তােক তুিম েছেড় েদেব। এটাই হল, েতামার
31
পরেহজগাির ও �ীনদাির ।
৩০F

29

বু খাির ৫২ এবং মুসিলম ১৫৯৯.

30

আহমদ ১৮০৩০, আলবানী হাসান বেলন.

31

আল-ওয়ারয়ু ইবেন আিবদ-দু িনয়ার ৪৬
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কতক মুবাহ ও হালাল ব� হেত িবরত থাকা:
ইমাম ইবেন তাইিময়য্াহ র. বেলন, �ীনদাির হল, েযসব কমর-কা�
েতামার ক্ষিতর কারণ , তা হেত িবরত থাকা। মানবজািতেক
েযমিনভােব হারাম হেত িবরত থাকেত হেব, অনু রূপভাে সে�হযু �
ব�সমূ হ হেতও িবরত থাকেত হেব। কারণ, সে�হযু � ব�ও অেনক
সময় ক্ষিতর কারণ হয়। েয বয্ি� সে�হযু� কমর্কা� হেত ি
থােক, েস তার �ীন ও ই�ত-স�েমর েহফাজত করল। আর েয বয্ি�
সে�হযু � কমর-কাে� িল� হল, েস অবশয্ই হারােম পিতত হল। েযমএকজন রাখাল েস ফসেলর েক্ষেতর পােশ ছাগল চরাি, তার জনয্
আশ�া থােক, তার ছাগলিট ফসেল িগেয় পিতত হেব এবং ফসেলর
ক্ষিত কর।
সু তরাং, একজন মুসিলেমর কতর্ব হল, আ�াহ রা�ু ল আলামীন েযসব
কাজ করেত িনেষধ কেরেছন তার কােছ যাওয়া হেত িবরত থাকা।
কারণ, তার িনকট যাওয়ােত েতামােদর জনয্ হারােম িল� হওয়ার সমূহ
আশ�া রেয়েছ। আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
ّ
َ ُ
َ َُ َۡ ََ ّ ُ ُ ُ َ ۡ
ّ �َ َء َا�ٰتهِۦ
ُ ّ َوهاۗ َك َ�ٰل َِك يُب
ُّ �
ِ َِلن
﴾١ اس َعَلَ ُه ۡم َت َّقون
�﴿ ت ِلك حدود �َِ ف� �قر
ِ
ِ

[.١٨٧ :]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة

“এটা আ�াহর সীমােরখা, সু তরাং েতামরা তার িনকটবতর্ী হেয়া না।
এভােবই আ�াহ তার আয়াতসমূ হ মানু েষর জনয্ �� কের, যােত
তারা তাকওয়া অবল�ন”। [সূ রা বাকারাহ, আয়াত, ১৮৭]
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আ�াহ রা�ু ল আলামীন আরও বেলন,
ََ َ َُ ََ ّ َ ُ ُ َ ُ ّ ُۡۡ ۡ َ
ۡ ۡ َ
َ ۡ
ُ
ِيما ٱ� َت َدت بِهِۗۦ ت ِلك ُح ُدود
� اح عل ۡي ِه َما
﴿ فإِن خِفتم َ�َ يقِيما حدود �َِ ف� جن
َ ُ ٰ ّ ُ ُ َ ٰ ٓ �ّْ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َت ّ ُ ُ َ ّ َأ و
:﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة٢ �َِ ف� �عتدوها ۚ ومن َعَدَ حدود �َِ ُ َ�ِك هم ل�َل ِمون
[.٢٢٩

“সু তরাং েতামরা যিদ আশ�া কর েয, তারা আ�াহর সীমােরখা কােয়ম
রাখেত পারেব না। তাহেল �ী যা িদেয় িনজেক মু� কের েনেব তােত
েকান সমসয্া েনই। এটা আ�াহর সীমােরখা। সুতরাং েতামরা তা ল�ন
কেরা না। আর েয আ�াহর সীমােরখাসমূ হ ল�ন কের, ব�ত তারাই
যােলম”। [সূ রা বাকারাহ, আয়াত: ২২৯]
আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর সীমানা �ারা উে�শয্ হ, হালােলর েশষ
�া� যার িনকট েযেত আ�াহ রা�ু ল আলামীন মানু ষেক িনেষধ
কেরেছন। আর আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর সীমা-েরখার অপর অথর,
হারােমর �াথিমক অব�া। তখন অথর্ হে, আ�াহ রা�ু ল আলামীন
েতামােদর জনয্ যা হালাল বা ৈবধ করেছ, তা অিত�ম কেরা না। আর
েতামােদর জনয্ যা হারাম কেরে, তার কােছও েতামরা েযও না।
সু তরাং, �ীনদাির হল, আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর িবধােনর সীমা
েরখার কােছ যাওয়া ও অিত�ম করা হেত িনরাপদ থাকা। হালাল
িবষেয় সীমা অিত�ম করা �ারা বড় কিবরা গুনাহ ও কিঠন হারােম
পিতত হওয়ার স�াবনা থােক।

23

সালেফ সােলহীনেদর েথেক বিণর্, তারা অেনক সময় হারাম ও িনিষ�
কােজ িল� হওয়ার আশ�ায় িবিভ� ধরেনর হালাল ও ৈবধ কাজ হেতও
িবরত থাকেতন।
আ�ু �াহ ইবেন ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহ বেলন, আিম আমার মােঝ
এবং হারােমর মােঝ হালাল �ারা একিট �াচীর ৈতির করেত চাই, যােক
32
আিম হারাম মেন কির না ।
৩১

আ�ামা সু িফয়ান ইবন উয়াইনাহ রহ. বেলন, একজন বা�া ততক্ষ
পযর্� ঈমােনর হাকীকত উপেভাগ করেত পারেব ন, যতক্ষণ পযর্�
তার মােঝ এবং হারােমর মােঝ হালাল �ারা �িতেরাধ গেড় না তুেল।
আর যতক্ষণ পযর্� েস গুনাহ ও গুনােহর সাদৃশয্ িবষয়গুেলা না
33
ততক্ষণ পযর্� েস পিরপূণর্ ঈমানদার হেত পারে ।
৩২

মাইমুন ইবন মাহরান রহ. বেলন, একজন মানু ষ যতিদন পযর্� তার
মােঝ ও হারােমর মােঝ হালাল �ারা �িতেরাধ গেড় না তুেল, ততিদন
34
পযর্� েস ঈমানদার হে পারেব না ।
৩৩

েকান েকান সালেফ সােলহীনগণ বেলন, একজন বা�া ততক্ষণ পযর
তাকওয়ার সাধ �হণ করেত পারেব না, যতক্ষণ পযর্� েস ক্ষিত

32

ইমাম আহমদ, আল-ওয়ারয়ু : ৫০.

33

ইমাম আহমদ, আল-ওয়ারয়ু : ৫০.

34

হুিলয়াতুল আওিলয়: ৮৪.
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এমন ব�েক েয ব�েত ক্ষিত আেছ তার েথেক বচার জনয্ পিরহার
35
করেব না ।
৩৪

েকান েকান মনীষী বেলন, আমরা হালাল িবষেয়র স�রিট িবষয় েছেড়
36
িদতাম যােত আমরা হারাম েথেক বাঁচেত পাির ।
৩৫

উপেরর আেলাচনা েথেক একিট কথা �� হয়, তা হল, �ীনদািরর
একিট িদক হল, অেনক সময় িকছু কাজ আেছ েযগুেলােত েকান ক্ষ
নাই তারপরও আমােদর সলফগণ তা করা হেত িবরত থাকেতন। তার
কারণ হল, এ ধরেনর ৈবধ কাজগুেলা অেনক সময় মানুষেক খারপ
কােজর িদেক িনেয় যায় বা েকান আশ�া সৃ ি� কের। িক� এ ধরেনর
ৈবধ কাজ েছেড় েদয়ারও একিট িনয়মনীিত আেছ, সব ৈবধ কাজ েছেড়
েদয়া যু ি�যু � নয়।
েকান েকান ৈবধ িবষয় আেছ েযগুেলা েছেড় েদয়া ৈবধ নয়। কার, এ
সব ৈবধ কাজগুেলা েছেড় েদয়া রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসাম
এর সু �ত হেত িবরত থাকার নামা�র। েযমন, িববাহ করা েছেড় েদয়া,
ঘুম যাওয়া ও খাদয্ �হণ েছেড় েদয়া। কার, এ গুেলা সবই হ, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সু�। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম িনেজ িববাহ কেরেছন, িতিন ঘুমােতন এবং িতিন খাদয্ হণ
করেতন। সু তরাং এগুেল েথেক িবরত থাকা েকান পরেহজগাির বা
�ীনদাির নয়।

35

মাদােরজুস-সােলকীন ২২.

36

মাদােরজুস-সােলকীন ২২.
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অনু রূপভােব েকান েকান ৈবধ কাজ আেছ েযগুেলা িনয়ত ভােলা হওয়া
কারেণ ইবাদেত পিরণত হয়। েযমন- েকান বয্ি� খাওয়া েখল এবং
িনয়ত করল, আিম খাদয্ �হণ কের েয শি� অজর্ন করব তা আ�া
রা�ু ল আলামীন এর ইবাদেত বয্য় করব। এ ধরেনর িনয়ত করার
ফেল একজন মানু েষর খাওয়া পরা ও ঘুম ইবাদেত রূপা�িরত হেব।
অথবা েকান বয্ি� তার �ী ও স�ােনর সােথ েখ-তামাশা করা �ারা
িনয়ত করল, েস তার �বৃ ি�র চািহদা ও মানিবক চািহদা পূ রেণর
উে�েশয্ই তা করে, তাহেল তা �ারা েস অবশযই ছাওয়াব পােব এবং
তার কমর্গুেল া ইবাদেত পিরণত হেব। আর েয বয্ �ীনদাির মেন
কের িববাহ করা ও �ী-স�ােনর সােথ েখল-তামাশা ইতয্ািদ েছেড় েয়,
তােক অবশয্ই মেন রাখেত হে, এগুেলা েছেড় েদয়া েকান ইবাদত
নয়। বরং এগুেলা হ, ৈবরাগয্তা। েছেল স�ান েছাট বা�ােদর আদ
করা এবং তােদর অিধকার স�েকর্ সতকর্ থাকা অবশয্ই ইবাদত।
তােদর আদর য� করা হেত িবরত থাকার মেধয্ েকান বুজুিগর্ নাই
অেনক েলাক আেছ তারা তােদর েছেল েমেয়েদর আদর করা তােদর
চুমু েদয়া ইতয্ািদ হেত িবরত থােক তার মেন এটা হ, �ীনদাির বা
বুজুিগর্। িক� �কৃপেক এটা েকান �ীনদাির বা বুজুিগর্ নয়।
�ীনদািরর বয্াপকত:
মানু ষ পরেহজগাির ও �ীনদািরর িবেবচনায় চার ে�ণীেত িবভ�।
ই�ািহম ইবেন আদহাম রহ. বেলন, �ীনদািরর িবেবচনায় মানু ষ চার
�কার। এক ে�ণীর েলাক যারা অ� ও েবিশ উভয় �কার ব� েথেক
পরেহজগাির বা �ীনদাির অবল�ন কের। ি�তীয় ে�ণীর েলাক আেছ,
যারা শুধু অ� ব� েথেক েবেচ থােক। িক� যখন তােদর সামেন েবিশ
26

বা েমাটা অংেকর েকান ব� আেস, তখন তা েথেক তারা েবঁেচ থােক
না। তৃতীয় ে�িণর েলাক, যারা অিধক েথেক েবঁেচ থােক, িক� কম
ব�েক তারা েছাট ও তু� মেন করায়, তা েথেক েবঁেচ থােক না। চতুথর্
ে�ণীর েলাক, যারা কম ও েবিশ েকান িকছু েথেক তারা তােদর
37
িনেজেদর িবরত রােখ না ।
৩৬

�থম ে�ণীর েলাক: এরা হল, তারা যারা ছগীরা ও কিবরা উভয় �কার
গুনাহ হেত িনেজেদর িবরত রােখন। তারা েকান ছগীরাগুণাহ কের ন
এবং কিবরা গুনাহও কের ন।
ি�তীয় �কার েলাক: সাধারণ মানু েষর মত, তারা মানু েষর অ� স�দ
ভক্ষণ করা হেতও িবরত থা। িক� যখন আ�াহ রা�ু ল আলামীন
তােক মানু েষর উপর ক্ষমতা বা সুেযাগ ে, তখন েস মানু েষর বড় বড়
স�দ হনন কের। তারা বেল অ� েখেয় দু নর্াম কামােনার �েয়াজন
নাই।
তৃতীয় �কার: এ ে�ণীর েলােকর সংখয্া অিধক। তারা েকান বয্িভচা
কের না, চুির ডাকািত ও হতয্া রাহাজািন কের ন, কিবরা গনায় িল�
হয় না এবং সু দ-েঘাষ খায় না। িক� তারা ছগীরা গুনাহ হেত েবেচ
থােক না। তারা ছগীরা গুনাহ করেত থােক। েযম- তারা তােদর দৃ ি�র
েহফাজত কের না, কােনর েহফাজত কের না, রা�া ঘােট তারা নারীেদর
িদেক তাকায় এবং গান-বাজনা ইতয্ািদ তার �বণ কের। সমােজর
েবিশর ভাগ েলাক এ ধরেনরই হেয় থােক।
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চতুথর্ �কার েলা: যারা ছগীরা গুনাহ ও কিবরা গুনাহ েকান িকছ
েথেকই েবঁেচ থােক না। তারা সব ধরেনর গুনাহ কের এবং সব
ধরেনর অনয্য় তারা করেত পাের।
পরহেজগাির ও �ীনদািরর বা�বতা হল, তা সম� িদকগুেলােক অ�ভুর্
কের। েকান একিট িদক যিদ অপূ ণর্ থাে, তেব তােক দীনদার ও
পরেহজগার বলা যােব না। েমাটকথা, মু�াকী হল, েস েলাক েয তার
উপর অিপর্ত সব দািয়� ও ওয়ািজবসমূ হ পালন কের। আর েযসব
িনিষ� কাজ হেত তােদর িবরত থাকার িনেদর্শ েদয়া হেয়ে, তা েথেক
িবরত থােক। এ ছাড়াও যাবতীয় সে�হ ও সংশয়যু � িবষয় হেত তারা
িবরত থােক। সু তরাং, এখােন একিট কথা মেন রাখেত হেব, �ীনদাির
একিট বয্াপক অথর্েক সািমল কের। একজন বয্ি� যখন ইসলাে
আেদশ-িনেষধ ও হারাম-হালাল েবঁেচ চলেব, তােক মু�াকী বা
পরেহজগার বলা হেব না। তােক এর সােথ সােথ এমন সব িবষয় হেত
েবঁেচ থাকেত হেব, েযগুেলার িবষেয় সরাসির আেদশ িনেষধ না
থাকেলও িক� তার সােথ মানিবকতা ও মনু ষয্� জিড়।
আ�ু �াহ ইবেন মুবারক রহ. বেলন, যিদ েকান বয্ি� একশিট ব� হেত
িনেজেক িবরত রাখল, িক� একিট হেত েস িনেজেক িবরত রাখেত
38
সক্ষম হল , তাহেল তােক মু�াকী ও পরেহজগার বলা যােব না । এ
কারেণই বলা হেয় থােক, েতামরা পিরপূ ণর্ �ীেনর মেধয্ �েবশ কর এব
পূ ণ্ মুসিলম হও।
র
এমন েলাকেদর মত হইেয়া ন, যারা আ�াহ রা�ু ল
আলামীনেকও খুিশ রােখ এবং শয়তানেকও খুিশ রােখ।
৩৭
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সু তরাং, মেন রাখেত হেব, মু�াকী হেত হেল, তােক অবশয্ই যাবতীয়
সব ধরেনর অপরাধ েথেক েবেচ থাকেত হেব। েছাট বড় েকান অপরাধ
তার �ারা সংঘিটত হেত পারেব না। তেবই েস মু�াকী বা পরেহজগার
বেল িবেবিচত হেব। এ ছাড়া একজন পরেহজগার বা �ীনদার েলাক
তােক অবশয্ই আ�াহ রা�ুল আলামীন এর স�ি� অজর্েন সবর্দা সে
থাকেত হেব। তার েথেক েযন েকান নফল ইবাদতও যােত না ছু েট
েসিদেক লক্ষ রাখেত হ। তােক হেত হেব একজন পিরপূ ণর্ সু�ােতর
অনু সারী।
অনু রূপভােব একজন েলাকেক মু�াকী বা পরেহজগার বেল আখয্ািয়
করেত হেল, তার আবশযক হল, যাবতীয় সব অ�-�তয্ে�র েহফাজত
করা। অ�-�তয্� যােত েকান �কার অপরােধ জিড়ত না হয় েসিদেক
লক্ষ রাখেত হেব। পরেহজগার েলাক তার অ, িলসান, হাত, পা, চক্ষ
ও কণর্ সবিকছুেক মু�াকী বানাে; অনয্থায় তােক পরেহজগার বলা
যােব না। সুতরাং, যিদ েকান বয্ি তার েকান এক অ�েক েহফাজত
করল, আর বািক অ� েহফাজত করল না, তাহেল তােক �ীনদার ও
পরেহজগার বলা যােব না। েযমন- েকান বয্ি� অ�রেক বাঁিচেয় রাখ,
িক� অ�-�তয্�েক অনয্ায় অনাচার বা অপরাধ েথেক বাঁিচেয় রাখে
পারল না, তাহেল তােক �ীনদার বলা যােব না। অনু রপভােব েকান
বয্ি� তার িলসানেক েহফাজত কর, িক� তার অনয্ানয্ অ�েক েযেচাখ, কান, হাত, পা ইতয্ািদেক েস েহফাজত করেত পারল ন, তাহেল
তােক �ীনদার ও পরেহজগার বলা যােব না। সু তরাং, একজন
মুসিলমেক এমন সব ধরেনর কমর্কা� হেত িবরত থাকেত হে,
েযগুেলা তােক দুিনয়া  আিখরােত ক্ষিতর িদেক িনেয় যায় এবং তা
জনয্ িনি�ত �ংস েডেক আেন। চাই েসগুেলা েচােখর কমর্কা� েহ
29

বা হাত-পােয়র কমর্কা। অনু রূপভােব হা, পা ও ল�া-�ান ইতয্ািদর
কারেণও মানু ষ িনি�ত �ংেসর মুেখামুিখ হেয় থােক। সু তরাং মানু েষর
উপর কতর্বয্ , তারা যাবতীয় অনয্ায় ও অপকমর্ েথেক তার িনেজ
অ�-�তয্�েক েহফাজত করেব।
আর একিট কথা মেন রাখেত হেব, একজন মুসিলেমর জনয্ সবেচেয়
বড় কিঠন ও ক�কর কাজ হল, জবােনর েহফাজত করা এবং জবানেক
িবিভ� ধরেনর অনয্া, অনাচার হেত িবরত রাখা। হাসান ইবন সােলহ
রহ. বেলন, আমরা �ীনদািরর অনু স�ান কের েদখেত পাই েয, জবান
ছাড়া আর েকান িকছু েত তা এত দু বর্ল নয়। জবােন �ীনদািরর পিরমাণ
39
এেকবােরই কম ।
৩৮

আ�ামা ফুজাইল ইবন আয়াজ রহ. বেলন, সবেচেয় বড় কিঠন
40
পরেহজগাির ও �ীনদাির হল, মানু েষর জবান । েয েলােকর জবান
িঠক থাকেব তার অনয্ সবিকছু এমিনেতই িঠক থাকেব।
৩৯

জুনাইদ রহ. বেলন, কথার মেধয্�ীনদাির অবল�ন করা অনয্ানয্ অে�
41
িবষেয় তাকওয়া বা �ীনদাির অজর্ন করা হেত কিঠ ।
৪০

আ�ামা ইসহাক ইবন খলফ রহ. বেলন, কথার মেধয্ পরেহজগাির ও
�ীনদাির অবল�ন করা �ণর, রুপাও ধন-েদৗলত িবষেয় পরেহজগাির ও
42
�ীনদাির অজর্ন হেত অেন কিঠন ।
৪১

39
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হুিলয়াতুল আওিলয়া১৬৭.
হুিলয়াতুল আওিলয়া১৬৭.
হুিলয়াতুল আওিলয়া১৬৭.

30

�কােশয্ ও েগাপেনপরেহজগাির ও �ীনদাির অবল�ন করা:
একিট কথা মেন রাখেত হেব, সিতয্কার�ীনদার বা পরেহজগার তারা,
যারা �কােশয্ ও েগাপেন উভয় অব�ায়�ীনদাির অবল�ন কের: তারা
েলাক েদখােনার জনয্ শু ধু �কােশ �ীনদাির আর েগাপেন নাফরমািন
অবল�ন কের না। অেনক মানু ষ আেছ তােদর েচহারা মানু েষর সামেন
এক রকম আর মানু েষর অেগাচের অনয্ রকম। এরা েলাক েদখােনার
জনয্ দীনদাির অবল�ন কের বা�েব তারা �ীনদার নয়। এরা মূ লত:
মু�ার এিপঠ ওিপঠ। আ�াহ রা�ু ল আলামীন আমােদর তােদর মত
হওয়া েথেক েহফাজত করুন।আমীন।
মানব সমােজ এ ধরেনর েলােকর অভাব নাই। এেদরেক েকউ িব�াস
কের না এবং সমােজ তােদর েকান অব�ান থােক না। তারা যখন যা
করার সু েযাগ পায় তা কের।
আ�ু �াহ ইবেন ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহ তার সাথী স�ীেদর িনেয়
একিদন মিদনার অদূ ের েকান এক �াে� মানু েষর অব�া পযর্েবক্ষ
েবর হন। �ানীয় েলােকরা তােদর জনয্ খাওয়া দাওয়ার আেয়াজন কের
এবং তােদর জনয্ খাওয়ার দ�রখান িিছেয় েদয়। তারা সবাই খাওয়ার
দ�রখােন বসল এমতাব�ায় একজন ছাগেলর রাখাল তােদর সালাম
িদল। তখন আ�ু �াহ ইবন ওমর রািদয়া�াহু‘আনহ রাখালেক বলল, েহ
রাখাল! তুিম আস, আমােদর সােথ খাওয়ােত শিরক হও। েস বলল, না
আিম খাব না আিম েরাজাদার। তখন আ�ু �াহ ইবন ওমর রাখালেক
বলল, তুিম এ �চ� গরেমর িদেন েরাজা রাখছ এবং েরাজা েরেখ এ
42
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পাহােড়র পাদেদেশ ছাগল চরা�! আ�ু �াহ ইবন ওমেরর কথার উ�ের
েস বলল, আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর কসম কের বলিছ, আিম েস
িদেনর জনয্ ��িত িনি� েযিদন আমােদর খািল হােত এক� হেত
হেব। একমা� আমল ছাড়া আমার আর িকছু ই থাকেব না। তারপর
আ�ু �াহ ইবন ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহ তােক পরীক্ষা করার উে�েশ
বলেলন, তুিম আমােদর িনকট েতামার এ ছাগলগুেলা হেত একিট ছাগল
িবি� করেব? যিদ িবি� কর আমরা েতামােক ছাগেলর মূ লয্ েদব এবং
জেবহ কের েতামার জনয্ েগা� েদ, যােত তুিম েগা� িদেয় ইফতার
করেত পার। তখন েস বলল, এখােন েয ছাগলগুেলা েদখেছ, তার
একিটও আমার ছাগল না, এগুেলা সব আমার মুিনেবর। যখন তুিম
একিট ছাগল হারাই েফল, তখন েতামার মুিনেবর আর িকছু ই করার
থাকেব না। তুিম বলেব একিট ছাগল বােঘ েখেয় েফলেছ। এ কথা
েশােন রাখালিট আকােশর িদেক হাত উঁচা কের এ কথা বলেত বলেত
43
েদৗড় িদল, আ�াহ েকাথায়? আ�াহ েকাথায়? । তারপর ইবন ওমর
রািদয়া�াহু ‘আনহ রাখােলর কথািট বলত এবং তােক �রণ করত।
িতিন যখন মিদনায় িফের আেস তখন তার মুিনবেক েডেক পাঠােলন
এবং তার েথেক তার ছাগলগুেলা এবং রাখালেক িকেন নী, তারপর
রাখালেক মু� কের িদল এবং তােক ছাগলগুেলা িদেয় িদল।
৪২

এেকই বেল �ীনদাির!। েয �কােশয্ এবং েগাপেন আ�াহ রা�ুল
আলামীনেক ভয় কের এবং মুিনেবর িপছেনর মুিনেবর িখয়ানত কের
না।
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মানু েষর অব�ার পিরবতরেনর ে�িক্ষে পরেহজগাির ও �ীনদািরর
পিরবতর্ন হ:
মানু েষর অব�ার ে�ক্ষাপে �ীনদািরর সংজ্ঞা ও অব�ারও পিরবতর
হয়। একজন মানু েষর জ্ঞ-বুি�, মান-মযর্াদা ও বয়স ইতয্া
েভদােভেদর কারেণ �ীনদািররও েভদােভদ ও পাথর্কয্ হয়
যারা বয়েস েছাট তােদর �ীনদাির হল, বড়েদর কাযর-কলাপ িনেয় মাথা
ঘামােব না। তােদর েকান িবষেয় তারা েকান মতামত েদেব না। আর
যারা বড়, অিভজ, জ্ঞানী ও বুি�মান তােদ�ীনদাির হল, চুপ কের না
থাকা। তারা তােদর মতামত বয্� করেব এবং যারা দািয়�শীল সরদার
মাতবর তােদর সিঠক পরামশর্ েদেব। যােত তারা েকান ভুল িস�া�
জািতর উপর চািপেয় িদেত না পাের।
অনু রূপভােব একজন জােহল ও আেলেমর�ীনদাির এক হেত পাের না।
তােদর উভেয়র �ীনদািরেত অেনক তফাত আেছ। একজন জােহল
েলাক যা করেত পাের একজন আেলম তা করেত পাের না। একজন
জােহল ও আেলেমর মেধয্ পাথর্কয্ হওয়াটা �াভািবক। রূপভােব যারা
দািয়�শীল তােদর কাজ ও সাধারণ জনগেণর কাজ এক হেত পাের না।
দািয়�শীলরা যিদ েকান ভুল কের তাহেল তােদর ভুেলর েখসারত
তােদর অধীন� সবাইেক িদেত হেব। আর সাধারণ মানু েষর ভুেলর
েখসারত কাউেক িনেত হয় না। সমােজ যখন েকান অনয্ায় ও অপকমর
হওয়ার স�াবনা েদখা েদয়, তখন দািয়�শীলরা তা �িতহত করেত,
সাধারণ মানু ষেক তােদর সােথ স�ৃ � করেব। িক� সাধারণ মানু ষ এ
ধরেনর ে�ক্ষাপেট দািয়�শীল হেত পাের না। আেলমেদর কাজ েকা
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চুপ কের বেস থাকা নয়। তােদর কাজ হল, তারা মানু ষেক িদক
িনেদর্শনা েদেব এবং দািয়�শীলেদর ভুল ধিরেয় িেব।
আ�ামা হুবাতু�ািহল মুকির র. বেলন, একজন আেলেমর �ীনদাির হল,
�েয়াজেনর সময় কথা বলা। আর একজন জােহেলর �ীনদাির হল, চুপ
44
থাকা ।
৪৩

যিদ েকান আেলম �েয়াজেনর সময় কথা না বেল, তাহেল তােক েবাবা
শয়তান বলা চেল। আর জােহেলর কথার েকান দাম নাই। েস যখন
কথা বলেব তখন উ�া-পা�া কথা বলেব।
আ�ামা ইবন উয়াইনাহেক �ীনদাির স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা , উ�ের
িতিন বেলন, �ীনদাির হল, েয ইলম �ারা �ীনদািরেক জানা যায়, েস
ইলেমর অনু স�ান করা। আর তা হল কােরা কােরা মেত অিধক চুপ
থাকা এবং কথা কম বলা। অনু রূপভােব িতিন আরও বেল, একজন
জ্ঞানী েয কথা ব, েস আমার িনকট একজন জােহল েথেক উ�ম েয
45
কথা না বেল চুপ থােক ।
৪৪

ইলম ও �ীনদাির:
�ীনদাির এিট িন:সে�েহ অ�েরর একিট গুরু�পূণর্ আমল ও মহ
কমর্ যারা �ীনদার তােদর মযর্াদা অিধক তেব ইলম ছাড়া কখেনাই
�ীনদাির অজর্ন করা যায় না। সুতরা, এখােন একিট িবষয় জানা খুবই
44
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আ�ামা মুকরী রহ. এর নােছখ ও মানছু খ ৩৮.
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জরুি, আর তা হল �ীনদািরর সােথ ইলেমর স�কর্। সিতয্কার িনভুর
বা�বতা হল, ইলম ছাড়া কখেনা মু�াকী হওয়া বা �ীনদাির অজর্ন করা
স�ব নয়।
আ�ামা আবু মাসূ দ রহ. বেলন, আ�াহ রা�ু ল আলামীন যা হারাম বা
িনিষ� েঘাষণা কেরেছন, তা েথেক েবেচ থাকাটা িনভর্র করেছ হারাম
হালাল স�েকর্ জ্ঞান থাকার উপর। েকানিট হারাম আর েকানিট হাল
তা জানেত না পারেল হারাম-হালাল েবেচ চলা স�ব নয়। আর হারাম
হালাল স�েকর্ জানার একমা� উৎস হল কুরআন ও সু�াহ। সুতরা,
হারাম হালাল স�েকর্ জানেত হেল অবশয্ই কুরআন ও িদস স�েকর্
যথাযথ জ্ঞান থাকেত হেব। কা, কুরআন ও হািদেসর জ্ঞান ছাড়
হারাম হালাল স�েকর্ জানা স�ব নয়। সুতরা, বলা চেল, পরেহজগাির
বা �ীনদািরর জনয্ ইলেমর েকান িবক� হেত পাের না। ইলম ছাড়া
�ীনদাির কচু পাতার পািনর মত। েয েকান সময় তা ছু েট েযেত পাের।
েয েকান সময় েস পথ�� হেয় েযেত পাের। শয়তােনর জনয্ একজন
আেবদেক েগামরাহ করা েকান কিঠন কাজ নয়। িক� একজন
আেলমেক েগামরাহ করা তার জনয্ অিত কিঠন কাজ।
েমাটকথা, ইলম ছাড়া �ীনদাির অজর্ন করা যায় না এবং আ�াহ রা�ুল
আলামীন এর সাি�ধয্ লাভ করা যায় না।
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়য্াহ র. বেলন, �ীনদািরর পূ ণর্তা হ,
একজন মানু ষ ভােলার ভােলােক জানা এবং খারােপর খারাপেক জানা।
আর এ কথা অবশয্ই জানা থাকেত হে, ইসলামী শরীয়েতর িভি� হল,
কলয্াণ লাভেক িনি�ত করা ও কলয্াণেক পূণর্তায় েপৗঁছােনা
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যাবতীয় সব ধরেনর ক্ষিতেক �িতহত করা এবং যস�ব তা ধিমেয়
রাখা। অনয্থায় েয েলাক েকান কাজ করা ও না করার মেধয্ ভােলা ম
তারতময্ করেত পাের না এবং েকানিটর মেধয্ শরীয়েত ইসলামী কলয্
েরেখেছ আর েকানিটর মেধয্ ইসলািম শিরয়ত অকলয্াণ বা ক্
েরেখেছ তার িবচার িবে�ষণ করেত পাের না, তার অব�া এমন হেব
েস কখেনা সময় যা করা ওয়ািজব তা েছেড় েদেব আর যা করা িনিষ�
তার কের বসেব। আবার কখেনা সময় েকান কাজেক েস তাকওয়া মেন
করেব িক� বা�েব তা তাকওয়া নয়, বরং ইসলামী শিরয়েতর
পিরপ�ী। েযমন- অেনক েলাকেক েদখা যায় তারা জািলম ও অতয্াচারী
বাদশাহর সােথ এক� হেয় কােফরেদর িবরুে� যু করা েছেড় েদয়,
তারা মেন কের এিট বুজুিগর। [িক� সিতয্কার অেথর্ এিট েকাবুজুিগর্ বা
�ীনদাির নয়। এিট হল েগাঁড়ািম ও মূ খর্তা। বতর্মােনও এ ধরেন
তথাকিথত বুজুগর্ ও পরেহজগােরর অভাব না, যারা ঘেরর েকােণ ও
চার েদয়ােলর মেধয্ আব� থাকােক �ীনদাির বা বুজুিগর্ মে কের।
েদয়ােলর বািহের এেস ইসলাম িবেরাধীেদর িবরুে� েসা�ার হওয়ােক
তাকওয়ার েখলাপ বা পিরপ�ী মেন কের। মূ লত: এরা ইসলােমর
দু শমন। তােদর �ারা ইসলােমর উপকােরর েচেয় ক্ষিতই েবিশ হে
থােক। আ�াহ রা�ু ল আলামীন আমােদর তােদর পদা� অনু সরণ হেত
েহফাজত করুন]
উদাহরণ �রূপ বলা েযেত পাে, েযমন- কােফরেদর িবরুে� যু�াব�ায়
কতক মুসিলম ৈসনয্ তােদর আমীেরর িনকট এেস েদখেত েপল েস
েকান শরীয়ত িবেরাধী কােজ িল�, তখন তারা তার অব�া েদেখ বলল,
আমরা এ ফােসেকর সােথ েথেক যু � করেত রািজ না। এ বেল তারা
যিদ যু � করা হেত িবরত থােক তাহেল িক লাভ হেব? এ ধরেনর �া�
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তাকওয়ার কারেণ দু শমনরা এেস শহরেক দখল কের েনেব এবং
মুসিলমেদর িবপযর্য় েনেব আসেব। যার পিরণিত কােরার জনয্ই শুভ
হেব না। �ীনদাির অবল�ন করার জনয্ সময় সুেযাগ বুঝেত হেব। আর
এ সব বুঝার জনয্ �েয়াজন জ্ঞান ও দক্ষ
ইলম ও জ্ঞানহী�ীনদািরর আেরক দৃ �া� হল, একজন েলােকর িপতা
মারা যাওয়ার পর তার িকছু সে�হযু � স�দ আেছ, েযগুেলা তার
িপতা দু িনয়ােত েরেখ েগেছ। সােথ সােথ তার এমন কতক পাওনাদারও
আেছ, যারা তার িনকট টাকা পােব। তারপর েলােকরা যখন তার
েছেলর িনকট এেস তােদর পাওনা দািব কের, তখন েস বেল, আিম
সে�হযু � মাল হেত আমার িপতার েদনা পিরেশাধ করা হেত িবরত
থাকেত চাই।
এ ধরেনর �ীনদাির ফােসদ ও �া� এবং যারা এ ধরেনর �ীনদাির
অবল�ন কের তারা মূ খর্। কার, েস তার িপতার স�েদ সে�হ আেছ
এ কথা বেল, মানু েষর অিধকার বা পাওনা পিরেশাধ করা েছেড় িদে�।
অথচ মানু েষর পাওনা পিরেশাধ করা তার উপর ওয়ািজব।
জ্ঞা ন না থাকা মানুষেক অেনক ভােলা কাজ ও করনীয় কাজ হে
বি�ত কের। কারণ, তারা মেন কের এ ধরেনর কাজ না করাই
�ীনদাির। অথচ, �ীনদাির হল, এ ধরেনর কাজ করার মেধয্। িক� তার
ইলম না থাকার কারেণ েস তা বুঝেত পাের না। এ জনয্ বলা বাহুল
েয, �ীনদাির বা তাকওয়ার জনয্ ইলম অবশয্ই থাকেত হেব। ইল
ছাড়া তাকওয়া বা �ীনদািরর িচ�া করা স�ূ ণ্ অবা�র ও িভি�হীন।
র
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তারপর ইমাম ইবন তাইিময়য্াহ র. বেলন, অেনক েলাকেক েদখা যায়,
তারা েয সব ইমামেদর মেধয্ েকান �কার িবদআত বা অনয্ায় েদখ
পায়, তােদর িপছেন জামােত সালাত আদায় ও জুমার সালাত আদায়
করা েছেড় েদয়। তারা মেন কের তােদর িপছেন সালাত আদায় করার
েচেয় একা সালাত আদায় করা বুজুিগর্। িক� তােদর এ ধরেনর ধারণা
কুরআন ও হািদেসর স�ূ ণর্ িবপরীত। অনুরূপভােব যখন েকা
আেলেমর মেধয্ েকান িবদআত পিরলিক্ হয় বা েকান সিতয্ সাকদাতা তার মেধয্ েকান �িট েদখা যা, তখন তােদর েথেক ইলম হািসল
করা ও সাক্ষয্ কবুল করা হেত িবরত থােক। তারা মেন কের তাে
েথেক হক কথা েশােন কবুল করা েছেড় েদয়া হল বুজুিগর। অথচ হক
46
কথা েশানা ও তা �হণ করা হল ওয়ািজব । িক� তার ইলম না
থাকার কারেণ েস ওয়ািজব েছেড় িদে�। আর মেন করেছ এিটই বুিঝ
তাকওয়া বা �ীনদাির।
৪৫

একজন মুসিলেমর আদশর্ হেত হে, হক েযখােনই পােব েস তার
েথেক হকেক কবুল করেব ও সতয্েক �হণ করেব। মানুষ িহেসেব
আমরা েকউ ভুল-�িটর ঊে�র্ নয়। আমােদর সবারই ভুল হেয় থােক।
সু তরাং, আমরা েযন অেনয্র ভুল েদেখ েতেল েবগুেন �েল না উিঠ বর
আমােদর েদখেত হেব তার গুণ িক আে? আমরা যিদ সিতয্কার
মুসিলম হই তখন আমরা তার গুণ েথেক উপকৃত হ, আর তার ভুল
েথেক িশক্ষা �হণ করব। িক� :েখর িবষয় হল, আমরা শুধু মানুেষর
েদাষ তালাশ কের েবড়াই, িনেজর েদাষ েদখেত অভয� নয়।
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সােলহীনেদর �ীনদািরর কতক দৃ �া�
আমরা আমােদর পূ বর্ মনীষীেদর তাকওয়া ও �ীনদাির িবষেয় জানার
মাধয্েম উপেদশ �হণ করেত পাির। পূবর্ মনীষীেদর ঘটনা জানা �ার
মানু েষর অ�র নরম হয় এবং তারা হকেক কবুল করেত অভয্� হয়।
এ কারেণই আ�াহ রা�ু ল আলামীন কােফরেদর িনকট পূ েবর্র নব ও
রাসূ লেদর ঘটনা তুেল ধেরন। নবী ও রাসূ লেদর িবেরািধতা করার
পিরণিত এবং তােদর আনু গতয্ করার সুফল িক তা আেলাচনা কের,
যােত মানু ষ তােদর ঘটনা েথেক উপেদশ �হণ কের। আমরা এখােন
আমােদর সালেফ সােলহীনেদর �ীনদারীর কতক দৃ �া� আেলাচনা
করব, যােত আমরা আমােদর িনেজেদর জীবেন তােদর পদা� অনু সরণ
কের পরেহজগার ও �ীনদার হেত পাির।
আমােদর সালেফ সােলহীনেদর মেধয্ অেনেকই�ীনদািরর গুেণ গুণাি�
িছেলন। িক� তা �ে�ও তারা কখেনাই িনেজেদর পরেহজগার িহেসেব
দািব করেতন না। বরং, তারা তােদর েথেক এ ধরেনর েকান গণেক
�তয্াখয্ান করেতন। কা, তারা জানেতন পরেহজগার হওয়া অতয্�
কিঠন কাজ; পরেহজগার হেত হেল অেনক সাধনা করেত হয় এবং
অেনক ক� সাধন করেত হয়।
আ�ামা শাবী রহ. বলেতন, েহ ওলামােদর দল! েহ ফকীহেদর দল!
েতামরা মেন রাখেব- আমরা আেলম িকংবা ফকীহ েকানটাই নই, বরং
আমরা হলাম এমন স�দােয়র েলাক, যারা একিট হািদস শুেনিছ
তারপর আমরা যা শুনলাম তা েতামােদর িনকট বণর্না করলাম
ফকীহেতা েস বয্ি� েয আ�াহ রা�ুল আলামীন যা িনেষধ কেরেছ, তা
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হেত িবরত থােক। আর আেলমেতা েস বয্ি� েয আ�াহ রা�ুল
আলামীনেক ভয় কের।
িচ�া কের েদখুন, আ�াম শািবর মত এমন একজন মহা মণীিষ েস তার
িনেজর বয্াপাের িক ধরেনর িচ�া কেরন এবং মানুষেক তােদর স�েকর
47
িক জািনেয় েদন ।
৪৬

নীেচ েতামােদর জনয্ আমােদর সালেফ সােলহীনেদর তাকওয় ও
�ীনদািরর িকছু দৃ �া� তুেল ধরা হল:
পূ েবর্কার উ�তেদর�ীনদািরর দৃ �া�:
আবু হুরইরা রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
ََ
ًّ
َ َ ﻓ،ﻘﺎرا َ ُﻟ
َ ََ
ً »ﺷْﺮ َﺘى َر ٌﺟﻞ ِﻣ ْﻦ َر�ُﺟﻞ َﻋ
َ َ لﺮَ ُﺟ ُﻞ ّ ِ ﺷْﺮ
ّ ﻮﺟ َﺪ
َﺮَة
ِﺎره
ِ ﻟَي ﺘى اﻟﻌﻘﺎر ِﻓ �ﻘ
ٍّ َ َ َ ٌ َ
ْ
ْ ﺷَﺮ
َ َ
ُ َ ََ
َ َ ﻟَي ﺷْﺮ
�َإنَﻣﺎ ﺘ ُ�ﺖ ﻣِﻨﻚ
�ِّ ،ِّ ِ� ﺧﺬ ذﻫﺒَﻚ: ﺎر
ﺘى اﻟﻌﻘ
ِ  ﻓﻘﺎل ُﻟ،ﻓﻴِﻬﺎ ذﻫﺐ
ّ َ ََ َ َ ّ ْ
َ
ِّ
َ َ
َ َ
ْ َ َ
َ
َ َ ﻟَي
اﻷر�ْض َو َﻣﺎ
إﻧ َﻤﺎ ﺑ ِﻌ ُﺘﻚ: ﺷى اﻷ ْرض
َ  َولﻢ أ ْ�ﺘَﻊ ﻣ،اﻷرْ�َض
ِ �ﻘﺎل. ِﻨﻚ� ﻟَﻫﺐ
ّ َ ََ ُ َ َ َ َ ََ َ َ
َ
ﻟَي
ِ  �ﻘﺎل،�ﺘﺤﺎﻛﻤﺎ ﻰﻟ َرﺟ ٍﻞ: ﻗﺎل- ﻞﻜ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻮرع ﻋﻦ أﺧﺬ ﺬﻟﻫﺐ. -�ِﻴﻬﺎ
َ
َ
َ َ ٌ َ
َ ََ ٌ َُ
ُ َ َْ َ َ ََ
َ ﻜ َﻤﺎ َو َ ٌﻟ؟ َ� َﻘ َﺎل أ َﺣ ُﺪ
َُ ﺮ
أﻟ: ﺗﺎﻛﻤﺎ ِﻴﻟ ِﻪ
: ﻗﺎل. ﺎر َ�ﺔ
ِ  ِﻟ ﺟ: وﻗﺎل اﻵﺧ.  ِﻟ ﻏﻼم: ﻫﻤﺎ
َ
َ
َ َ َ
ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُﻐ
َْ
ُِﻨ
َ
«وﺗﺼﺪﻗﺎ،  وأﻧ ِﻔﻘﻮا ﻋ أ�ﻔ ِﺴﻜﻤﺎ ﻣ ﻪ،�ﺤﻮا اﻟ ﻼم ﺠﻟ ِﺎر�ﺔ
ِ أﻧ
অথর, একেলাক েকান এক বয্ি� েথেক একিট জিমন �য় কর, তখন
েয বয্ি� জিম �য় কর, েস তার জিম একিট �েণর্র থিল েপ, তখন
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েস জিমর পূ েবর্র মািলকেক বল, তুিম েতামারা �েণর্ থিল আমার েথেক
িনেয় যাও। আিম েতামার েথেক শুধু জিম �য় করিছ েতামার েথেক �ণর
�য় কিরিন। তখন েয মািলক জিম িবি� করল, েস বলল, আিম
েতামার িনকট জিম ও জিমেন যা িকছু আেছ সবই িবি� করিছ। তারা
উভেয় �েণর্র থিলিট �হণ করা হেত িবরত থােক। েকউ �হণ করেত
রািজ হয় না। তারপর তারা উভেয় অপর এক বয্ি�র িনকট িবচােরর
জনয্ েগল। তখন েলাকিট তােদর উভয়েক িজজ্ঞাসা কের ,
েতামােদর উভেয়র েছেল েমেয় আেছ িক? তখন তােদর একজন বলল,
আমার একজন েছেল আেছ আর অপরজন বলল, আমার একজন েমেয়
আেছ। তখন েলাকিট বলল, েতামরা েতামােদর েছেল েমেয়েদর এেক
অপেরর িনকট িববাহ িদেয় দাও। আর এ �ণর্ হেত েতামরা েতামােদর
48
জনয্ খরচ কর এবং তােদর িববােহর েমাহরানা পিরেশাধ ক ।
৪৭

এখােন তােদর উভেয়র �ীনদািরর িদেক লক্ষয্ করেল আমরা েদখ
পাই, তারা িকভােব দু িনয়ার েলাভেক সামাল িদেত সক্ষম হেয়েছ। িক
বতর্মােন যিদ এ ধরেনর েকান ঘটনা আমােদর সামেন েপশ করা হত
তাহেল আমােদর অব�া িক হত? আমরা িক আমােদর েলাভেক সামাল
িদেত পারতাম। এেকই বেল পরেহজগাির ও �ীনদাির।
আবু হুরাইরারািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, িতিন বেলন,
 ﻓﻘﺎل، ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓ ﻓﻴﻪ،» أﺧﺬ ﺤﻟﺴﻦ ﺑﻦ ﻋ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺗﻤﺮة ﻣﻦ ﺗﻤﺮ الﺼﺪﻗﺔ
ُ ُ َْ َ ّ َ َ َ َ َ ّ
َ  ْﻛﺦ ﻟَ ْﻄ َ �ﺮ،ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ َﻛﺦ
ُﻢَ ﻗﺎل أ َﻣﺎ ﺷ َﻌ ْﺮت َﻧَﺎ ﻻ ﻧﺄ�ﻞ
، َﺣﻬﺎ
ّ
« لﺼَ َﺪﻗَ َﺔ
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হাসান ইবেন আলী রািদয়া�াহু ‘আনহ সদকার মালামাল েথেক একিট
েখজুর িনেয় মুেখ িদেল রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তা েদেখ
সােথ সােথ বলল, ওয়াক ওয়াক!! যােত েস তার মুেখ েনয়া েখজুরিট
বিম কের েফেল। তারপর িতিন হািদস েশানােলন, তুিম িক জান না,
49
আমরা সদকা খাই না ।
৪৮

আবু হুরাইরারািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, িতিন বেলন,
ََ ً َ َ ََْ ّ
َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ِّ
َ ُ َ َ ّ َﺧْﻰ
ُ  ﻓَﺄَ ْ �ر،ﻋ ﺮَِاﻲﺷ
ُﻢَ ﺸ
،َﻓﻌ َﻬﺎ ِﻠ ﻛﻬﺎ
ﺔ
ﻄ
ﻗ
ﺎ
ﺳ
ة
ﺮ
ﻤ
َﻟ
ﺪ
ﺄﺟ
إ� ﻷ�ﻘﻠﺐ ﻰﻟ أﻫ ِ� ﻓ
ِ
ِ
�
ُْ
َ ُ َ َْ
َ
�أ ن ﺗ
«» ﻮن َﺻ َﺪﻗَ ًﺔ ﻓَﺄﻟﻘِﻴﻬﺎ
আিম অেনক সময় আমার �ীয় িবছানায় িগেয় েদখেত পাই, আমার
িবছানার উপর েখজুর পেড় আেছ। তারপর আিম তা খাওয়ার জনয্
উঠাইতাম। িক� যখন মুেখর িনকেট িনতাম, তখন আর েখতাম না, না
েখেয় েফেল িদতাম। আিম আশ�া করতাম, না জািন তা েকান সদকার
50
েখজুর!
৪৯F
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সাহাবীেদর �ীনদাির:
আবু �াতাদা রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, িতিন বেলন,
 ﻓﺮأﻳﺖ ﺻﺤﺎﻲﺑ ﺮﺘاءون، وﻣﻨﺎ ﻤﻟﺤﺮم وﻣﻨﺎ ﻏ� ﻤﻟﺤﺮم،»ﻛﻨﺎ ﻣﻊ ﻟﻲﺒ ﺑﺎﻟﻘﺎﺣﺔ
ﻻ ﻧﻌﻴﻨﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻲﺸء إﻧﺎ:  ﻓﻘﺎلﻮا، ﻓﻮﻗﻊ ﻮﻲﻃ، ﻓﻨﻈﺮت ﻓﺈذا ﺣﺎر وﺣﺶ،ﺷيﺌﺎ
 ﻓﻌﻘﺮﺗﻪ ﻓﺄﺗﻴﺖ ﺑﻪ، ﺛﻢ أﺗﻴﺖ ﺤﻟﻤﺎر ﻣﻦ وراء أ�ﻤﺔ،�ﺮمﻮن ﺘﻨﺎوﺘﻟﻪ ﻓﺄﺧﺬﺗﻪ
ﻓﺄﺗﻴﺖ ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ. ﻻ ﺗﺄ�ﻠﻮا: وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ. ﻛﻮا:  ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ،ﺻﺤﺎﻲﺑ
ٌ َ
« ﺣﻼل، ﻓﻘﺎل ُﻛ ُﻮه،ﺴﺄﺘﻟﻪ- وﺳﻠﻢ وﻫﻮ أﻣﺎﻣﻨﺎ
“আমরা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সােথ ক-হা নামক
�ােন িছলাম। তখন আমােদর মেধয্ িকছু েলাক িছল মুহিরম আবার
িকছু িছল হালাল। এ অব�ায় আমরা েদখেত েপলাম আমরা সাহাবীরা
একিট িজিনষ েদখােদিখ করেছ। তারপর আিম তােদর িদেক তািকেয়
েদিখ একিট দিড় ছু ট গাধা। তারপর আমার লািঠ জিমেন পেড় েগল,
তখন তারা বলল, আমরা েকান বয্াপাের েতামােক সাহাযয্ করব না
কারণ, আমরা সবাই ইহরাম বাধা অব�ায় আিছ। তারপর আিম িনেজই
তা উিঠেয় েনই। তারপর আিম একিট পদর্ার আড়াল িদেয় গাধার িনকট
আিস এবং গাধািটেক িশকার কির। তারপর জেবহ কের েগাশত িনেয়
আমার সাথীেদর িনকট আিস। তখন তােদর েকউ েকউ বলল, েতামরা
খাও। আবার েকউ েকউ বলল, েতামরা েখেয়া না। তারপর আমরা
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দরবাের আসলা-িতিন
আমােদর সামেন িছেলন- তােক আমরা িজজ্ঞাসা করল, আমরা িক এ
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গাধা েথেক খাব নািক খাব না? তখন িতিন বলেলন, েতামরা তা হেত
51
খাও। কারণ, তা েতামােদর জনয্ হালা” ।
৫০

অথর্া, আবু কাতাদাহ রািদয়া�াহু‘আনহ এর লািঠ মািটেত পেড় েগেল
েস তার িনেজর লািঠ িনেজই মািট েথেক উঠাইেলন। েকান সাহাবী তার
লািঠটা তার হােত তুেল েদয়িন। কারণ, তারা আশ�া করিছল যিদ
আমরা তার লািঠিট তার হােত তুেল িদই, তাহেল মুহিরম অব�ায় তােক
িশকার করার জনয্ সহেযািগতা করা হ। কারণ, সাহাবীরা তখন
মুহিরম িছল আর আবু কাতাদাহ িছল গাইের মুহিরম বা হালাল।
তারপর সাহাবীরা আবু কাতাদাহ কতৃর্ক িশকার করা গাধার েগশত
েখেতও পরেহজ কেরন। কারণ, তারা িচ�া করিছল আবু কাতাদাহ
িশকার করার �িত মেনােযাগী হত না যিদ তারা তার �িত েদখােদিখ
না করত। তারা যখন েদখােদিখ করেলন তখন আবু কাতাদাহ
গাধািটেক িশকার করেত উ�ু � হল। এ কারেণ তারা েগাশত েখেত
চাইিছল না। তারা ধারণা করিছল মুহিরম অব�ায় িশকািরর েগাশত
খাওয়া যােব না।
আবু বকর িসি�ক রািদয়া�াহু‘আনহ এর �ীনদাির:
আবু বকর িসি�ক রািদয়া�াহু‘আনহ এর তাকওয়া ও �ীনদািরর �ান
আকাশচু�ী। তার তাকওয়া ও �ীনদাির এেকবাের চূ ড়া� েপৗঁেছিছ।
নবী ও রাসূ লেদর পর তার �ান সম� মানু েষর শীেষর্। তার সমকক
আর েকউ হেত পারেব না।
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আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণরত, িতিন বেলন,
 و�ن أﺑﻮ ﺑ�ﺮ ﻲﺿ اﷲ،»ﻛن ﻲﺑ ﺑ�ﺮ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻏﻼم �ﺮج ﻟ ﺨﻟﺮاج
 ﻓﻘﺎل،  ﻓﺠﺎء ﻳﻮﻣﺎ ﻲﺸء ﻓﺄ�ﻞ ﻣﻨﻪ أﺑﻮ ﺑ�ﺮ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ،ﻋﻨﻪ ﻳﺄ�ﻞ ﻣﻦ ﺧﺮاﺟﻪ
ﻛﻨﺖ:  ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ وﻣﺎ ﻫﻮ؟ ﻗﺎل:ﺗﺪري ﻣﺎ ﻫﺬا؟ ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺑ�ﺮ: ﻟ اﻟﻐﻼم
ُ
� ﻓﻠﻘﻴ� ﻓﺄﻋﻄﺎ،ﺣﺴ ُﻦ الﻜﻬﺎﻧﺔ إﻻ أ� ﺧﺪﻋﺘﻪ
ِ  وﻣﺎ أ،ﺗ�ﻬﻨﺖ ﻹ�ﺴﺎن ﻓ ﺠﻟﺎﻫﻠﻴﺔ
 ﻓﻬﺬا ﺬﻟي أ�ﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﺄدﺧﻞ أﺑﻮ ﺑ�ﺮ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﺪه ﻓﻘﺎء ﻛ ﺷء ﻓ،ﺑﺬلﻚ
«ﺑﻄﻨﻪ
আবু বকর রািদয়া�াহু ‘আনহ একজন েগালাম িছল, েস তার টয্া�
আদায় করত। আবু বকর রািদয়া�াহু ‘আনহ তার টয্া� েথেক আহার
করত। একিদন েস িকছু িজিনষ িনেয় আসেল আবু বকর রািদয়া�াহু
‘আনহ তা হেত েখেলন। খাওয়ার েশষ হেল, েগালামিট আবু বকরেক
বলল, তুিম িক জান এ গুেলা িক িজিন? তখন আবু বকর তােক বলল,
িক িজিনষ? তখন েস বলল, আিম জািহিলয়য্ােতর যুেগ একজন
েলাকেক ঝাঁড়-ফুক কির। িক� আিম ভােলাভােব ঝাঁড়-ফুক িকভােব
কের জানতাম না, িক� আিম তােক েধাঁকা িদতাম। আিম তার সােথ
েদখা করেল েস আমােক এ িজিনষগুেলা েদয়। আর আপিন তা হেতই
এখন আহার করেলন। তার কথা েশােন আবু বকর রািদয়া�াহু‘আনহ
সােথ সােথ তার হাতেক তার মুেখর মেধয্ �েবশ কিরেয় যা িকছু
52
খাইেলন সবই বিম কের িদেলন ।
৫১F
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ওমর ফারক রািদয়া�াহু‘আনহ এর তাকওয়া:
আ�ু �াহ ইবন ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত বিণর্ত িতিন তার িপতা
ওমর রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বণর্না কের বেল,
 وﻓﺮض ﻻﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻲﺿ اﷲ،»ﻛن ﻓﺮض لﻠﻤﻬﺎﺟﺮ�ﻦ اﻷوﻟ� أر�ﻌﺔ آﻻف ﻓ أر�ﻌﺔ
ﻫﻮ ﻣﻦ ﻤﻟﻬﺎﺟﺮ�ﻦ ﻓﻠﻢ ﻧﻘﺼﺘﻪ ﻣﻦ أر�ﻌﺔ:  ﻓﻘﻴﻞ ﻟ،ﻋﻨﻪ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻤﺧﺴﻤﺎﺋﺔ
« ﻟيﺲ ﻫﻮ ﻛﻤﻦ ﻫﺎﺟﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ: ﻳﻘﻮل. إﻧﻤﺎ ﻫﺎﺟﺮ ﺑﻪ أﺑﻮاه: آﻻف؟ ﻗﺎل
ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহ �থম যু েগর মুহািজরেদর জনয্ চার হাজার
কের িহস্সা িনধর্ারণ কেরন। আর িতিন আ�ু�াহ ওম রািদয়া�াহু
‘আনহ জনয্ িনধর্ারণ কেরন িতন হাজার পাঁ। তখন তােক বলা হল,
িতিনেতা �থম যু েগ যারা িহজরত করেছ তােদর মেধয্ একজন। েস
িহেসেব েস আমােদর সমান পায়। আপিন তােক চার হাজার েথেক
পাঁচশ কমােলন েকন? উ�ের ওমর রািদয়া�াহু‘আনহ বলেলন, েস তার
মাতা িপতার সােথ িহজরত কেরেছ। সু তরাং, েস তােদর মত হেব না,
53
যারা িনেজর েথেক িহজরত করিছল ।
৫২F

কারণ, আ�ু �াহ ওমর রািদয়া�াহু‘আনহ েছাট িছেলন, তাই তােক তার
মাতা-িপতা উভেয় িহজরত করান। এ কারেণ তােক যারা ইসলােমর
�থম যু েগ িহজরত কেরেছন তােদর অ�ভুর্� কেরনিন
সালাবাহ ইবেন আিব মােলক রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
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 ﺒﻲﻘ،إن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺨﻟﻄﺎب ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺴﻢ مﺮوﻃﺎ ﺑ� �ﺴﺎء ﻣﻦ �ﺴﺎء ﻤﻟﺪﻳﻨﺔ
 أﻋﻂ ﻫﺬا اﺑﻨﺔ رﺳﻮل اﷲ،�ﻳﺎ أﻣ� ﻤﻟﺆﻣﻨ:  ﻓﻘﺎل ﻟ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﻨﺪه،مﺮط ﺟﻴﺪ
 ﻷﻧﻬﺎ ﺣﻔﻴﺪة ﻟﻲﺒ ﻓﻘﺎل- ﻳﺮ�ﺪون أم ﻛﺜﻮم ﺑﻨﺖ ﻋ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ. ﻟﻲﺘ ﻋﻨﺪك
ﻲﺿ:  ﻗﺎل ﻋﻤﺮ، وأم ﺳﻠﻴﻂ ﻣﻦ �ﺴﺎء اﻷﻧﺼﺎر.  أم ﺳﻠﻴﻂ أﺣﻖ:ﻋﻤﺮ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
.ﺗﻴﻂ: ﺗﺰﻓﺮ.  مﻦ ﺑﺎﻳﻊ رﺳﻮل اﷲ ﻳﻮم أﺣﺪ، اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﻧﺖ ﺗﺰﻓﺮ ﻟﺎ اﻟﻘﺮب
ওমর ইবন খা�াব রািদয়া�াহু ‘আনহ মিদনার নারীেদর মেধয্ িকছু
কাপড় িবতরণ কেরন। িবতরেণর পর একিট ভােলা কাপড় অবিশ�
েথেক েগেল তার িনকট উপি�ত েকউ বলল, েহ আমীরুল মুিমিন! এ
কাপড়িট রাসূ ল সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম এর নাতনী উে� কুলসু ম
িবনেত আলী রািদয়া�াহু ‘আনহ েক িদেয় িদন। কারণ, িতিন রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর নাতনী। এ কথা েশােন ওমর
রািদয়া�াহু‘আনহ বলেলন, উে� সু লাইত তার েচেয়ও অিধক হকদার।
উে� সু লাইত হল আনসাির নারী, যারা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর হােত বাইয়াত �হণ কেরন। ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহ
আরও বেলন, উে� সু লাইত ওহুেদর যুে� আমােদর জনয্ পািনর মশ
54
িসলাই করেতা ।
৫৩F

ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহ কাপড়িট তার �ীেক দান করেত অ�ীকার
কেরন। অথচ েস িছল রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
নাতনী। কারণ, তার �ান উে� কুলসু েমর নীেচ।
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জয়নাব িবনেত জাহােসর �ীনদাির:
আেয়শা রািদআ�াহু আনহ এর অপবােদর ঘটনায় আ�াহ রা�ু ল
আলামীন জয়নব িবনেত জাহাস রািদআ�াহু আহা েক তার �ীনদািরর
কারেণ েহফাজত কেরন। মুনােফকরা যখন আেয়শা রািদআ�াহু আহার
বয্াপাের িবপথগামী হেলন এবং তােদর সােথ অনয্ানয্ েলােকরাও তাে
কথার আেলাচনা করেত আর� কেরন, তখন যয়নব িবনেত জাহাস
রািদয়া�াহু ‘আনহ আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহ এর সিতন হওয়া এবং
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম এর িনকট আেয়শা রািদআ�াহু
আনহা এর উপর িনেজর বড়� �কাশ ও আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহ
এর �িত তার ৈবিরতা থাকা �ে�ও আেয়শা রািদআ�াহু আনহ স�েকর্
েকান খারাপ ম�বয্ কেরনিন। যখন তােক আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহ
স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা, তখন িতিন বলেলন, আিম তার স�েকর
ভাল জািন। তার মেধয্ আিম কখেনা েকান খারপী েদিখ নাই। িতিন এ
ঘটনায় িনেজেক জড়ােনা হেত স�ূ ণ্ িবরত থােকন
র
আেয়শা রািদআ�াহু আহা িনেজই জয়নাব িবনেত জাহাস স�েকর্
বণর্না িদেয় বেল,
 ﻓﻘﺎل ﻳَﺎ،»ﻛن رﺳﻮل اﷲ �ﺴﺄل ز�ﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻦ أمﺮي
َْ َ
َ َ َ َ
 واﷲ ﻣﺎ،ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أﺣ� ﻤﻲﻌ �ﺮﺼي: ﻳﺖ ﻓﻘﺎﻟﺖ
ِ ﺖ؟ ﻣﺎ رأ
ِ  ﻣﺎ ﻋﻠ ِﻤ،ُ��زْﻳﻨﺐ
« ﻓﻌﺼﻤﻬﺎ اﷲ ﺑﺎلﻮرع،�و� ﻟﻲﺘ ﻛﻧﺖ �ﺴﺎﻣﻴ: ﻗﺎﻟﺖ. ﻋﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺧ�ا
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমার স�েকর্ জয়নাব নেত
জাহাস রািদআ�াহু আনহর িনকট িজজ্ঞাসা কে, িতিন বেলন, েহ
48

জয়নব তুিম তার স�েকর্ িক জান এবং িক েদখ? তখন জয়নব
িবনেত জাহাস রািদআ�াহু আনহ বেলন, েহ আ�াহ রা�ু ল আলামীন
এর রাসূ ল! আিম আমার েচাখ ও কানেক েহফাজত কের বলিছ। আিম
তার স�েকর্ একমা� ভােলা ছাড়া খারাপ িকছ জািন না। আেয়শা
রািদআ�াহু আনহ বেলন, িতিনই আমার উপর বড়াই করেতন। িক�
55
আ�াহ রা�ু ল আলামীন তার �ীনদাির �ারা তােক েহফাজত কেরন ।
৫৪

এ ধরেনর ঘটনা আমােদর সমােজও সংঘিটত হয়। যখন এ ধরেনর
েকান ঘটনা েদখা যায়, তখন আমােদর উিচত হল চুপ থাকা। েকান
�কার সাক্ষী ছাড়া এ ধরেনর রটনা স�েকর্ ম�বয্ করা খুবই খা
আমােদর েদেশ েদখা যায় সতীনেক বরদাশত করেত পাের না। তার
েকান েদাষ-�িট �কাশ পাওয়ার সােথ তােক িকভােব অপমান করা
যায় েস িচ�ায় বয্� থােক। িক� রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
এর �ী িছল দু িনয়ার সম� মিহলােদর স�ূ ণ্ বয্িত�ম। এত ব
র
একিট সু েযাগ পাওয়া সে�ও তারা তােদর সতীেনর িবষেয় েকান খারাপ
ম�বয্ করােতা দূেরর কথ, বরং িতিন সােথ সােথ বলেলন, না, েহ
আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর রাসূ ল! আমরা তার মেধয্ কখেনা েকান
খারাপ অভয্াস �তয্ক্ষ কিরিন। তার মেধয্ আমরা সব সময় ভােলা
েদখেত েপতাম। এ িছল রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
�ীেদর অব�া; তারা তােদর িনেজেদর �ােথর্র কারেণ কখেনা �ীনদািরর
পিরপ�ী েকান কথা বা কােজ জিড়ত হত না।
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ওমর রািদয়া�াহু‘আনহ এর তাকওয়া:
আ�ু �াহ ইবন ওমেরর িশষয নােফ রািদয়া�াহু‘আনহ বণর্না কের,
ً
 وﻧﺄى ﻋﻦ، ﻓﻮﺿﻊ إﺻﺒﻌﻴﻪ ﻋ أذﻧﻴﻪ:  ﻗﺎل،» ﺳﻤﻊ اﺑﻦ ﻤﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ مﺰﻣﺎرا
ً
ﻓﺮﻓﻊ إﺻﺒﻌﻴﻪ ﻣﻦ: ﻗﺎل. ﻻ: ﻓﻘﻠﺖ:  ﻫﻞ �ﺴﻤﻊ ﺷيﺌﺎ؟ ﻗﺎل،ﻳﺎ ﻧﺎﻓﻊ:  وﻗﺎل ﻟ،اﻟﻄﺮ�ﻖ
« أذﻧﻴﻪ
অথর: একবার আ�ু �াহ ওমর রািদয়া�াহু‘আনহ গােনর আওয়াজ শুন।
গােনর আওয়াজ েশানার পর েস তার দু ই আ�ু ল উভয় কােনর মেধয্
�েবশ কের। তারপর েস খুব �ত রা�া অিত�ম কের। তারপর
ইবেন ওমর আমােক বলল, েহ নােফ! তুিম িক িকছু শুনেত েপেয়?
িতিন বেলন, আিম তােক বললাম না, আিমেতা িকছু শুনেত পাি� না।
আমার কথা েশানার পর েস তার কণর্�য় েথেক আ�ুল েবর কের
56
আনল ।
৫৫F

তােবয়ীনেদর তাকওয়া:
আ�ু র রহমান ইবন ওসমান রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত বিণর্, িতিন
বেলন, আমরা একদা এহরাম অব�ায় তালহা ইবন উবাইদু �া সােথ
িছলাম, তখন আমােদর জনয্ একিট পািখ হািদয়া �রূপ ে�রণ কর
হল। আমােদর মধয্ হেত েকউ েকউ তা হেত আহার কর, আবার
েকউ েকউ না েখেয় থাকল এবং �ীনদাির অবল�ন করল। ফেল
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আবু দাউদ ৪৯২৪, ইমাম আহমদ: ৪৫৩৫, আলবািন রহ. হাদীসিটেক হাসান
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অেনেকই তা েথেক একটুও েখল না। তারপর যখন তালহা রািদয়া�াহু
‘আনহ ঘুম েথেক উঠল, তখন েস যারা েখেয়েছ তােদর সােথ একমত
হন এবং িতিন বেলন, আমরা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
সােথ এ ধরেনর পািখর েগাশত েখেয়িছ।
েমাটকথা, এখােন েদখা েগল, কতক তােব‘ঈ পািখর েগাশত েখল না।
তারা �ীনদাির অবল�ন করল। তােদর �ীনদাির তােদর খাওয়া হেত
িবরত রাখল।
আ�ু �াহ ইবন মুবারক রহ. এর তাকওয়া:
হাসান ইবন আরফা রহ. আ�ু �াহ ইবন মুবারেকর সূ � িবষেয় েয
তাকওয়া অবল�ন করেতন, তার বণর্না কের বেল, িতিন একিদন
শােমর এক েলাক হেত একিট কলম ধার েনন, িক� পরবতর্ীেত িতিন
ভুেল িগেয় তা েখারাসােন িনেয় আেসন। তারপর যখন েস কলমিট
হােত পান, সােথ সােথ েস পুনরায় শােম চেল আেসন এবং কলমিটেক
তার �কৃত মািলেকর িনকট েপৗঁেছ েদন
একিট কলেমর জনয্ িতিন দীঘর্ পথ অিত�ম কের আবার িসিরয়া
যান। আর বতরমােন আমরা মানু েষর হেকর �িত েকান গুরু�ই িদ
না। আমরা শুধু আমােদর িনেজেদর িনেয়ই বয্� থািক। অথচ দািব কি
আিম একজন মু�াকী ও পরেহজগার।
এ ধরেনর অসংখয্ ও অগিণত ঘটনা আে, েযগুেলা বণর্না কের েশ
করা স�ব নয়। তেব যারা জ্ঞানী তােদর জ দু -একিট ঘটনাই
51

উপেদশ �হণ করার জনয্ যেথ�। কার, �বােদ আেছ “জ্ঞানীেদর জন
ইশারাই যেথ�”।
আর যারা জ্ঞানী , তােদর জনয্  যিদ হাজােরা ঘটনা উে�খ করা হয়
তা তােদর েকান উপকাের আসেব না।

52

�ীনদাির অবল�ন করার উপকািরতা
�ীনদািরর উপকািরতা অেনক। একজন পরেহজগার েলাক দু িনয়া ও
আিখরাত উভয় জাহােন কািময়ািব লাভ করেবন। দু িনয়ােত আ�াহ
রা�ু ল আলামীন মানু েষর মেধয্ তার কবুিলয়ত দান করেব এবং আ�াহ
রা�ু ল আলামীন তােক মহ�ত করেব। যখন েকান বা�ােক আ�াহ
রা�ু ল আলামীন মহ�ত কের তার েফেরশতারাও মহ�ত কের এবং
জিমেন অিধবাসীরাও তােক মহ�ত কের। এছাড়াও একজন
পরেহজগার েলাকেক আ�াহ রা�ু ল আলামীন তার নূ েরর আেলা �ারা
আেলািকত করেব।
�ীনদাির অবল�ন করা সফলতার কারণ:
আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
ٰ ّ �َ﴿ َدۡ أَفۡلَحَ مَن تَز
﴾َ
অবশয্ই সাফলয্ ভ করেব েয আ�শুি� করে, [সূ রা আলা, আয়াত:
57
১৪] আ�ামা �াতাদাহ রহ. বেলন, মু�াকী িহেসেব আমল করল ।
৫৬F

মুসা ইবন হা�াদ রহ. বেলন, আিম সু িফয়ান সাওরী রহ. েক �ে� েদিখ
েস জা�ােত এক গােছর ডাল েথেক অপর গােছর ডােল এবং এক গাছ
েথেক আেরক গােছ ঘুের েবড়াে�। এ অব�া েদেখ আিম তােক
িজজ্ঞাসা করল, েহ আবু আ�ু �াহ! তুিম এ ধরেনর মান-মযর্দা ও
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তাফসীের তাবারী: ৫৪৬/১২
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স�ান িকভােব অজর্ন করে? উ�ের েস বলল, �ীনদাির মাধয্ে,
58
�ীনদাির মাধয্ে । কথািট েস দু ইবার বলল।
৫৭

�ীনদাির িকয়ামেতর িদন িহসাব সহজ হওয়ার কারণ:
সু িফয়ান রহ. বেলন, তুিম দু িনয়া িবমুখ হও আ�াহ রা�ু ল আলামীন
েতামােক দু িনয়ার সব দু বরলতা �দশর্ন করেব। আর তুিম �ীনদাির
অবল�ন কর, আ�াহ রা�ু ল আলামীন েতামার েথেক িহসাব েনয়া
সহজ কের েদেব।
যারা �ীনদাির অবল�ন কেরন আ�াহ রা�ু ল আলামীন তােদর
দু িনয়ােতও সু খী জীবন দান কেরন এবং আেখরােতও তােদর িহসাবেক
59
সহজ কের েদেব ।
৫৮

�ীনদাির কারেণ আমেল বরকত হয় এবং ছাওয়াব েবিশ পাওয়া যায়:
ইউসূ ফ ইবন আসবাত রহ. বেলন, অিধক আমল করা হেত সামানয্
60
তাকওয়া অজর্ন করা যেথ ।
৫৯

এক বয্ি� আিব আ�ুর রহমান আ-আমিরেক বলল, তুিম আমােক
ওয়াজ কর! এ কথা েশােন জিমন েথেক একিট পাথর নীল এবং বলল,
এ পাথেরর টুকরা পিরমাণ তাকওয়া েতামার অ�ের �েবশ করা সম�
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জিমন বাসীর সালাত হেত উ�ম। অেনক মানু ষ আেছ যারা সালাত
আদায় করেত করেত কপােল দাগ পালায়। িক� তােদর ইবাদেত েকান
এখলাছ নাই। তােদর এ ধরেনর ইবাদত িন�ল ও অকাযর। এ িদেয়
তারা আিখরােতর জীবেন নাজাত েপেত পারেব না। সু তরাং একিট কথা
মেন রাখেত অিধক ইবাদত মানু েষর জনয্ েকান কলয্াণ ভেয় আনে
পাের না। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর অনু করণ ও আ�াহ
61
রা�ু ল আলামীন স�ি� লােভর জনয্ সামানয্ ইবাদতই যে ।
৬০

�ীনদাির িনয়ত সংেশাধেনর কারণ:
িবলাল ইবন সায়াদ রহ. বেলন, মুিমেনর তাকওয়া ততক্ষণ প� তােক
ছাড়েব না যতক্ষণ না েস িক িনয়ত কের তা েদেখ েনেব। যখন েকা
বা�ার িনয়ত িঠক হেব, তখন তার পরবতর্ী সব আমল িঠক হেব। আর
যিদ িনয়ত িঠক না থােক, তখন তার আমলও িঠক থাকেব না। এ
কারেণই বলা হয়, আ�াহ রা�ু ল আলামীন মানু েষর বািহয্ক িদক
েদেখন না, িতিন েদেখন মানু েষর অ�র ও িনয়ত। যখন মানু েষর িনয়ত
ভােলা হেব তখন তার আমলও ভােলা হেব। আর যখন িনয়ত ফােসদ
হেব তখন তােদর আমলও ফােসদ হেব। এ কারেণই আমল শু� করার
পূ েবর্ অবশয্ই িনয়তেক শু� করেত হেব। �ীনদাির অবল�ন �ারা
মানু েষর িনয়ত শু� হেয় থােক।
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�ীনদাির সে�হযু � ব� হেত িবরত রাখার কারণ:
আ�ামা আবু আ�ু �াহ আল-ইনতাকী রহ. বেলন, েয ভয় কের েস ৈধযর্
ধারণ কের, আর েয ৈধযর্ ধারণ কের েস �ীনদাির অবল�ন কের এবং
62
েয �ীনদাির কের েস সু বহাত েথেক িবরত থােক । সে�হযু � ব�
হেত তারা েবেচ থােক যারা ঈমােনর িদক িদেয় পিরপূ ণর হেয় থােক।
যখন েকান বা�ার অ�ের �ীনদাির থােক তখন েস আ�াহ রা�ু ল
আলামীনেক ভয় কের। আর আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর ভয় েয
অ�ের থাকেব, েস অবশয্ই আ�াহ রা�ুল আলামীন এর মিজর
েমাতােবক চলেত েচ�া করেব। আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর মিজর্
েমাতােবক চলার অথর্ হ, আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর মিজর্র েখলাপ
সব ধরেনর কমরকা� হেত িবরত থাকা।
৬১

�ীনদাির েদায়া কবুল হওয়ার কারণ:
আবু মুহা�দ ইবন ওয়ােস রহ. বেলন, �ীনদািরর সােথ সামানয্ েদায়াই
63
যেথ� েযমন খাওয়ার সােথ সামানয্ লবণই যেথ� হ । পরেহজগার
েলাকেদর আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর দরবাের অিধক েদায়া করেত
হয় না। তারা আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর দরবাের হাত তুলেলই চেল।
আ�াহ রা�ু ল আলামীন তােদর কথায় সাড়া েদন।
৬২
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�ীনদাির ইলম অজর্ন বা হািসেলর কার:
আ�ু �াহ ইবন মুবারক রহ. বেলন, চারিট িবষয় ছাড়া পিরপূ ণর্ ইলম
হািসল করা যায় না। চারিট িবষয় হল, ইলম অজর্েনর জনয্ িনেজে
ফােরগ করা। দু ই- টাকা-পয়সা। িতন-�রণ শি�। চার- তাকওয়া বা
64
�ীনদাির ।
৬৩

�ীনদাির ইলেমর মেধয্ বরকেতর কার:
আ�ামা কানু িজ রহ. বেলন, একজন আেলেমর জনয্ জরুির হ
তাকওয়া ও �ীনদাির। যখন একজন আেলেমর মেধয্ তাকওয় বা
�ীনদাির থাকেব তখন তার ইলেমর ফােয়দা ও উপকািরতা েবিশ
65
হেব । যখন েকান অ�ের তাকওয়া থাকেব তখন েস অ�ের ইলম
�ান কের িনেব। িক� েয অ�ের গুনাহ থাকে, িবদআত থাকেব এবং
জাহালত থাকেব েস অ�ের আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর �ীেনর ইলম
বা নু র থাকেত পাের না। কারণ, ইলম হল, নু র। আর গুনাহ পাপাচার
হল, অ�কার। আেলা ও অ�কার একসােথ এক� হেত পাের না। এ
কারেণই যখন একজন বা�া গুনাহ হেত িবরত থােক তখন তার
অ�ের ইলম �েবশ কের। তার ইলম �ারা েস িনেজ উপকৃত হয় এবং
মানু ষেক েস উপকার করেত সক্ষম হয়
৬৪
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তাকওয়া �ারা অপেরর েথেক হক কবুল করার মানিসকতা ৈতির হয়:
সু িফয়ান সাওরী রহ. বেলন, আিম যখনই েকান মানু েষর নফেসর
চািহদার িবেরািধতা কির, তখন তােক েদখেত পাই েস আমার উপর
িবর� হয়। বতর্মােন আসেল আহেল ইলম ও পরেহজগার েলােকর খুব
66
অভাব েদখা িদেয়েছ ।
৬৫

সিতয্কার অেথর্ যারা আহেল ইলম বা পরেহজগার , তারা কখেনাই
তােদর মেতর িবেরািধতার উপর িবর� েবাধ করেব না। বরং তােদর
যিদ েকউ উপেদশ েদয়, তারা খুিশ হয় এবং উপেদশ �হণ কের।
�ীনদাির আ�ার পিরশুি�র কার:
আ�ার সংেশাধন অতয্� জরুির িবষয়। আ�ার সংেশাধন ছাড়া মানু
কখেনাই পরেহজগার হেত পাের না। আর যখন মানু ষ পরেহজগার হেব
না তখন তােক পেদ পেদ িবপেদ পড়েত হেব। তেব মানু ষ যখন
পরেহজগার হয়, তখন েস অেনয্র সংেশাধেনর পূেবর্ িনেজর সংেশাধ
িনেয়ই অিধক বয্� হয়। একজন মানুেষর�ীনদাির তার িনেজর েদাষ�িট সংেশাধেনর কারণ হেয় থােক। মানু ষ যখন পরেহজগার হয়, তার
মেধয্ েকান �কার িহংস, িবে�ষ ও অহংকার থােক না। ই�াহীম ইবন
দাউদ ইবন সা�াদ রহ. বেলন,
ً
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ُْ َ ْ
َ ُ َ َ
َرﻋﻪ
ﺧﺮﺳﻪ � ْﻦ ﻋُﻴﻮ�ِ ِﻬﻢ �و
أ
ُُ ْ ُ َ
ّ َﻛ َﻤﺎ
لﺴَﻘِﻴُﻢ ﻤﻟﺮِ �ﺾ � ُﺸﻐِ ﻠﻪ
ّ ُِ ّ
ْ
َ
� ْﻦ َو َﺟ ِﻊ ﻟﺎَ ِس ِﻬ ْﻢ َو َﺟ ُﻌﻪ
“যিদ েকান মানু ষ জ্ঞানী ও মু�াকী , তার তাকওয়া তােক মানু েষর
েদাষ-�িট িনেয় ম�বয্ বা সমােলাচনা করা হেত েবাবা বািনেয় েদয়।
েযমন, একজন অসু � বয্ি�েক তার বয্-েবদনা অনয্ানয্ েলােকর বয্
67
েবদনা িনেয় িচ�া করা হেত িবরত রােখ । পরেহজগার সব সময় তার
িনেজর েকান ভুল �িট হে� িকনা এ িনেয় েপেরশান থােক। িনেজেক
সিঠক ও সৎ পেথ পিরচালনার জনয্ বয্� থােক। অেনয্র িবষেয় িচ
করা ও মাথা গামােনার সু েযাগ তার খুব কম থােক।
৬৬F

�ীনদািরর চির� সু �র করার কারণ:
চির� সু �র করা অতীব জরুরী িবষয়। যার চির� সু�র তার মত
সু �র মানু ষ দু িনয়ােত আর েকউ হেত পাের না। সু �র চির� মানু ষেক
জা�ােত �েবশ করােব। সু �র চিরে�র কারেণ মানু েষর মেধয্
�হণেযাগয্তা বােড়। মানুষ তােক তােদর আদশর্ িহেসেব �হণ কের
সু �র চির� হািসেলর জনয্�ীনদাির অবল�ন করেত হয়। পরেহজগার
েলােকর চির� সু �র হয় এবং তারা েকান েনাংরা কাজ কের না।
আ�ামা আ�ু ল কিরম আল-জাযাির রহ. বেলন, একজন পরেহজগার
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েলাক কখেনাই ঝগড়া-িববাদ কের না । তারা মানু েষর সােথ সু �র
বয্বহার কের।
৬৭

েকান সমােজ একজন পরেহজগার েলাক থাকেল েস মানু েষর আ�য়
েকে� পিরণত হয়। েলােকরা তার কােছ বুি� পরামেশর্র জনয্ যায়
িবপদ আপেদ তার েথেক পরামশর্ েনয়। তেক সমােজর আমানতদার
িহেসেব েমেন েনয়। তার কােছ তারা তােদর টাকা পয়সা আমানত
রােখ। যাবতীয় েগাপন িবষয় তার কােজ বেল। দু :খ, দু দ্শা ও হতাশার
র
সময় তার সাি�েধয্ এেস সময় কাটায়।
�ীনদাির অবল�ন দু িনয়া ও আিখরােতর েসৗভাগয্ অজর্েনর কা:
একজন েলাক তখন কািময়াব হেব, যখন দু িনয়া ও আিখরােতর
কািময়ািব লােভ েস ধনয্ হয়। দুিনয়া ও আিখরােত েসৗভাগয্ লাভ করা
জনয্ একজন মানুষেক অবশয্ই তাকওয়া ব �ীনদাির অজর্ন করেত
হেব। ফুজাইল ইবন আয়ায রহ. বেলন, পাঁচিট িজিনষ েসৗভাগয্ লােভর
কারণ: অ�েরর দৃ ঢ় িব�াস। �ীেনর িবষেয় �ীনদাির অবল�ন করা,
69
দু িনয়া হেত িবমুখ হওয়া, ল�া করা এবং জ্ঞান অজর্ন  ।
৬৮

এখােন েয পাঁচিট িবষেয়র কথা আেলাচনা করা হেয়েছ, এগুেলা খুবই
জরুির। যখন মানুেষর ঈমান মজবুত হেব ন, তখন তার যাবতীয় সব
কেমর্ হতাশা িবরাজ করেব। েকান কােজই েস সাহস ও শি� পােব ন।
আর যখন একজন মানু েষর ঈমান মজবুত হেব, তখন তােক েকান
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িকছু ই পরাহত করেত পারেব না। েয যত েবিশ িব�াসী হেব, েস তত
েবিশ শি�শালী হেব।
আর �ীন হল, মানব �কৃিতর সােথ সরাসির জিড়ত একিট িবধান। যারা
�ীনেক মানেব তারা তােদর মানবতােক সহেযািগতা করেব। আর যারা
�ীনেক মানেব না, তারা মানবতার শ� ও িবেরাধী। তারা েকান কােজই
সফলতা পােব না।
দু িনয়া হল, মানু েষর জনয্ পরীক্ষাগার। এখা েন েকউ িচরিদন থাক
পারেব না। দু িনয়ার জীবন ক্ষণ�ায়ী জী, আেখরােতর তুলনায়
দু িনয়ার জীবন এেকবােরই নগণয্। এ কথা আমােদর কােরাই অজানা
নয়। িক� তারপরও এ দু িনয়া িনেয় আমরা এত বয্� থািক, তা আর
বেল েবাঝােনার অেপক্ষা রােখ না। যারা রাতিদন সবসময় দুিনয়া িনে
বয্� থাে, তারা কখেনাই পরেহজগার হেত পাের না। দু িনয়া ও
আিখরাত দু িট এক সােথ কামাই করা যায়না। যারা দু িনয়া িনেয় বয্�
থােক, তারা তােদর আিখরােতর ক্ষিত কের। আর যারা আেখরাত িনে
বয্� থােকতারাও দু িনয়ার কাজ কেমর্ অমেনােযািগ হয়।
ল�া মানু েষর একিট গুরু�পূণর্ ভূষণ। যােদর ল�া থােক, তারা যা
ই�া তা করেত পাের। প্ক�ের যােদর মেধয্ ল�া থাে, তারা ই�া
করেল যা ই�া তা করেত পাের না। তােদর ল�া তােদর বাধা েদয়।
এ কারেণই হািদেস বলা হেয়েছ, ল�া ঈমােনর একিট অনয্তম শাখা।
ল�ার সােথ ঈমােনর স�কর্ গভীর। ল�াহীন েলাক কখেনাই
ঈমানদার হেত পাের না। যারা পরেহজগার হয়, তােদর মেধয্ অবশয্
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ল�া থােক। তারা মানবতা িবেরাধী েকান কাজ কের না। তােদর ল�া
তােদর বাধা েদয় এবং িবরত রােখ।
পূ েবর্ই আেলাচনা করা হেেছ, ইলম ছাড়া �ীনদাির অজর্ন করা স�ব
নয়। কারণ, ইলম ছাড়া েকানিট হালাল আর েকানিট হারাম তা জানার
েকান উপায় নাই। হারাম হালাল স�েকর্ জানা ছাড়া কােরা জনয্ মু�াক
বা পরেহজগার হওয়া স�ব নয়।

আমরা িকভােব পরেহজগার হেত পাির?
আমােদর সবারই পরেহজগার হওয়ার জনয্ ে�া করা উিচত। এিট
আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর অেনক বড় েনয়ামত। আ�াহ রা�ু ল
আলামীন যােক এ েনয়ামত দান কেরন তােক দু িনয়া আিখরােতর
যাবতীয় কলয্াণ দান কেরন। এর গুরু� অনুধাবন ক �ীনদাির লাভ
করার েচ�া আমােদর সবারই করা উিচত। আ�াহ রা�ু ল আলামীন
সবাইেক এ েনয়ামত দান কেরন না। িতিন তার বা�ােদর েথেক যােক
চান তােকই �ীনদাির দান কেরন। আর যােক এ েনয়ামত দান করা
হল, তার মত েসৗভাগয্ দুিনয়ােত আর কােরা হেতই পাের না।�ীনদাির
লােভর কতক কারণ আেছ েযগুেলা একজন বা�ােক�ীনদািরর মতর্বা
পযর্� েপৗছেত সহেযািগতা কের।
এক. িনিষ� ব� েথেক দূ ের থাকা:
আ�াহ রা�ু ল আলামীন েয সব কাজ েথেক িনেষধ কেরেছন, েসগুেলা
েথেক িবরত থাকার মাধয্েম �ীনদাির অজর্ন করেত হেব। িনিষ�
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িবষয়সমূ হ হেত িবরত থাকা �ীনদাির অজর্েনর পূবর্ শতর্। আ�ু ইবন
মাসউদ রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
اﺟﺘﻨﺐ ﻣﺎ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻚ ﺗ�ﻦ ﻣﻦ أورع ﻨﻟﺎس
“আ�াহ রা�ু ল আলামীন েতামােদর জনয্ যা হারাম কেরে, তা হেত
70
িবরত থাক, তাহেল তুিম বড় পরেহজগার হেত পারেব” ।
৬৯F

ওমর ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহু ‘আনহর িনকট একজন েলাক এেস
েকান একিট িবষেয় সাক্ষী ি, তার কথা েশােন িতিন তােক বেলন,
আিম েতামােক িচিন না। আর আমার না েচনা েতামার েকান ক্ষিত হে
না। তুিম একজন েলাক িনেয় আস েয েতামােক েচেন। এ কথা েশােন
উপি�ত েলাকেদর একজন বলল, আিম তােক িচিন। ওমর রািদয়া�াহু
‘আনহ তােক িজজ্ঞাসা ক, তুিম তার স�েকর্ িক জন? েস বলল,
আিম জািন েলাকিট ইনসাফগার ও �ীনদার। েস েতামার িনছক একজন
�িতেবশী তুিম িক তার রাত-িদন এবং যাওয়া আসা সব িবষেয় জান?
তখন েস বলল, না। তুিম িক তার সােথ টাকা-পয়সার েলন-েদন
কেরছ? টাকা পয়সার েলন-েদন মানু েষর �ীনদািরর �মাণ। েলাকিট
বলল, না আিম তার সােথ টাকা পয়সার েকান েলন-েদন কির নাই।
তারপর েস বলল, তুিম তার সােথ সফেরর স�ী হেয়িছেল? যা তার
চির� ভােলা হওয়ার উপর �মাণ বহন কের। েলাকিট বলল, না। আিম
তার সােথ কখেনা সফর কিরিন। তখন িতিন বলেলন, তুিম তার
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স�েকর্ জান না। সুতরা, তুিম একজন েলাক িনেয় আস েয েতামার
71
স�েকর্ জাে ।
৭০

সু িফয়ান সাওরী রহ. েক �ীনদাির স�েকর্ িজজ্ঞ করা হল, উ�ের
িতিন বলেলন,
ِّ
َ ُ
ّ
َ ْ �َ َﻈُﻨﻮُا
� ُه
إ� َو َﺟﺪت ﻓﻼ
َ َ
َ ّ َ َ َْ
ﻟِ ْرﻫ ِﻢ
َّﻮرَُع ﻋِﻨﺪ ﻫﺬا
�ّ
ﻫﺬ ا
ُ َ َ ّ ْ َ ْ
ُﻢَ ﺗ ْﺮﻛﺘﻪ
ﻓﺈذِ�َا ﻗِﺪر ِت ﻋﻠﻴ ِﻪ
ّ َْْ َ
َ َﺄَنَ ﻫُﻨ
ُ ﺎك َ� ْﻘ َﻮى
الﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻢ
ﻓﺎﻋﻠﻢ
“মেন রাখেব, আিম িদরহােমর িনকট �ীনদািরেক েপেয়িছ, এর বািহের
েকান িকছু েতামরা িচ�া বা ধারণা কেরা না। যখন তুিম িদরহাম অজর্েন
সক্ষম , িক� তা তুিম �হণ না কের েরেখ িদেল এবং তার েলাভেক
তুিম সামাল িদেল, [এিটই হল, সিতয্কার�ীনদাির] তেব তুিম মেন রাখ!
72
এখােনই একজন মুসিলেমর তাকওয়া বা �ীনদাির �মািণত হয়” ।
[তার মেধয্ িকঅেথর্র েলাভ েবিশ না আিখরােতর �িত আ�হ েবি]
৭১F

অপর এক কিব কাবয্ আবৃি� কের বেল,
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َ
ْ َ ٌ َ َْ َ َ ّْ
ِﻴﺺ َر� َﻌﻪ
ﻻ َﻐُﺮَﻧﻚ ِﻣﻦ الﻤﺮ ِء ﻗﻤ
ْ َ ْ
ْ َ ََْ ٌ َ َْ
ّ
ﺎق ﻣِﻨﻪ�ُ َر� َﻌﻪ
ِ َﺐ لﺴ
ِ أو إزار ﻓﻮق ﻛﻌ
َ
ْ َ َ ْ ٌَ
َ َ
ﺒ� ﻻح �ِﻴ ِﻪ أﺛﺮ ﻗﺪ ﻗﻠ َﻌﻪ
ِ �أْو ﺟ
ّ ﻈﺮ
ّ َﺪ َ َﻟى
َ َﻴَ ُﻪ أَو
ْ ُﻟِ ْر َﻫﻢ ﻓَﺎﻧ
ور َﻋﻪ
ِ
“যখন েকান মানু ষেক তুিম িছড়া জামা পিরধান করেত েদখেব, তােক
তুিম বুজুগর্ বা পরেহজগার মেন কের েধাঁকায় েযন না পড়।
অনু রূপভােব যখন তুিম েকান মানুষেক যখন েদখেব েস েগাড়ািলর
উপর কাপড় পিরধান কের, তখন তােক তুিম পরেহজগার ধারণা কের,
অথবা তার েচহারার মেধয্ এম েকান আঘাত রেয়েছ যা তার �ীনদাির
বুঝায়, তা েদেখ তুিম েযন েধাঁকায় না পড়। েতামােক একজন মানু েষর
�ীনদাির পরীক্ষা করেত হ, েদখেত হেব টাকা পয়সা যখন তার
সামেন রাখা হয়, তখন েস তােক িকভােব �হণ কের। তখন তার
73
�ীনদাির �াধানয্ পায় নািক তার েগামরাি !
৭২F

দু ই. আ�াহ রা�ু ল আলামীন েছাট বড় যাবতীয় কেমর্র উপর িহসাব
িনেব এ কথা �রণ করা।
আবুল আ�াস ইবন আতা রহ. বেলন,
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পরেহজগার েলাকেদর �ীনদাির সৃ ি� হয়, শসয্ দানা ও অনুকণােক
�রণ করার মাধয্েম। তােক জানেত হে, আমােদর রব িযিন আমােদর
�িতিট মুহূতর, �িতিট ভােলা ও ম� কমর িবষেয় িহসাব েনেবন। িতিন
আমােদরেক িহসােবর েক্ষে� েকান �কার ছাড় েদন না এবং
আমােদর িহসােব কেঠারতা করেবন। তার েচেয় আরও কিঠন বয্াপার
হল, েস তার বা�ােদর েথেক অনু কণা পিরমাণ ও শসয্ দানার ওজেনর
সম-পিরমাণ িবষেয়ও িহসাব েনেবন। সু তরাং েয বা�ার িহসােবর এ
অব�া হেব তােক অবশয্ই িহসাব েদয়ার জনয্ ��ত থাকেত হেব এব
তােক অবশয্ই আ�াহ  রা�ুল আলামীনেক ভয় করেত হেব আ�াহ
রা�ু ল আলামীন েযিদন আমােদর যাবতীয় কেমর্র িহসাব িনেবন
েসিদেনর জনয্ ��ত হেত হেল আমােদর অবশয্ই দুিনয়াে
পরেহজগার হেত হেব। হালাল হারাম েবেছ চলেত হেব। আ�াহ রা�ু ল
74
আলামীন এর আেদশ িনেষেধর �িত গুরু� িদেত হ । আ�াহ
রা�ু ল আলামীেনর িবধান অনু যায়ী জীবন পিরচালনা করেত হেব।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সু�ােতর অনুকরণ ও
অনু সরণ করেত হেব। যাবতীয় সব কেমর আ�াহ রা�ু ল আলামীনেক
নািজর জানেত হেব। আমােদর একিদন আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর
সামেন িহসােবর জনয্ দাড়ােত হেব এ কথা িচ�া কের যাবতীয় সব কমর্
স�াদন করেত হেব।
৭৩
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শুয়াবুল ঈমা: ২৭০.
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আ�াহ রা�ু ল আলামীনেক ভয় করা:
আবু আ�ু �াহ আল-ইনতাকী রহ. বেলন, আ�াহ রা�ু ল আলামীনেক
75
ভয় করার মাধয্েম তাকওয়া অজর্ হয় । যার অ�ের আ�াহ রা�ু ল
আলামীেনর ভয় থােক, েস কখেনাই আ�াহ রা�ু ল আলামীন যা িনেষধ
কেরেছন তার কােছও েযেত পাের না। আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর
ভয় হল, �ীনদাির মূ ল িভি�। আ�াহ রা�ু ল আলামীনেক ভয় করার
মাধয্েম �ীনদাির অজর্ন করা যায়। পক্ষা�ের যার ম আ�াহ রা�ু ল
আলামীেনর ভয় থােক না েস কখেনাই পরেহজগার হেত পারেব না।
৭৪

আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর সােথ সাক্ষােত ইয়াকীন করা এবং মৃতু
সংঘিটত হওয়ার িবষেয় িচ�া করা:
ইয়াহইয়া ইবন মায়ায রহ. বেলন, িতনিট অভয্ােসর চচর্া �ার�ীনদাির
অজর্ন হ: আ�-মযর্াদ, িবশ� িব�াস এবং মৃ তুয্ সংঘিটত হওয়ার
76
অনু ভূিত ।
৭৫

আ�-মযর্াদােবাধ মানুষেক অেনক অপরাধমুলক কাজ হেত িবরত রােখ।
যােদর মেধয্ আ-মযর্াদােবাধ আে, তারা তােদর স�ানহািন হয়, এমন
েকান কাজ কের না। সমাজ িবেরাধী কাযরকলাপ হেত তারা তােদর
িনেজেদর িবরত রােখ। তারা েকান কাজ করার পূ েবর্ অবশয্ই িচভাবনা কের থােক।
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হুিলয়াতুল আওিলয়া২৯০/৯.
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হুিলয়াতুল আওিলয়া৬৮/১০.
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িব�ােসর সােথ �ীনদাির িনিবঢ় স�কর্ রেয়েছ। িব�াস অনুযায়ী মানুেষর
আমেলর পিরবতর্ন হেয় থােক। একজন মানুষ েস কাজিট কের যা েস
িব�াস কের। সু তরাং, মানু েষর িব�ােসর শু�তা খুবই জরুির। যখ
িব�াস শু� হেব তখন তার মলও শু� হেব। আর িব�াস যিদ
ফােসদ হয় তখন তার আমলও ফােসদ হেব।
মৃ তুয্ মানুেষর জনয্ অবধািরত এ কথা কােরই অজানা নয়। তেব
মানু ষ যখন মৃ তুয্র কথা িচ�া কের তখন তার অ�র নরম হয় এবং
দু িনয়ার �িত তার মহ�ত দু বর্ল হয়। েয বয্ি� েবিশ েবিশ মৃতুয্
�রণ করেব, েস দু িনয়া িবমুখ হেব এবং আিখরাতমুিখ হেব। তখন তার
মেধয্�ীনদাির অজর্ন হে।
সু �ােতর অনু করণ করা এবং িবদ‘আত পিরহার করা:
আ�ামা আওযায়ী রহ. বেলন, আমরা আমােদর যু েগ এ আেলাচনা
করতাম েয, যখন েকান বয্ি� েকান িবদআত িবষেয় কথা বল, তখন
77
তার তাকওয়া ও �ীনদাির িচিনেয় েনয়া হত ।
৭৬

আবু মুজাফ্ফর আ-সামআনী রহ. আহেল কালামীেদর সমােলাচনা
করেত িগেয় বেলন, েকান কালামীেক আজ পযর্� েদখা যায়ি, তার
কালাম ও তার িচ�া-েচতনা তােক �ীেনর বয্াপাের �ীনদািরর িদেক
িনেয় েগেছ অথবা তারা পার�িরক েলন-েদেন আ�াহ রা�ু ল
আলামীনেক ভয় করেছ। অথবা চলার পেথ তারা ব�তােক বাদ িদেয়
সিঠক পথ অবল�ন করেছ এবং দু িনয়ার মায়া েছেড় আিখরাতমুিখ
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কালামীেদর দূ ণর্াম িবষেয় হাদীসসমূ: ১২৭.
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হেয়েছ, বা েকান হারাম ও সে�হযু � ব� হেত িবরত থাকেছ। তারা
তােদর ইবাদত বে�গীেত এখলাস বা একা�তা অবল�ন করার েকান
দৃ �া� আজ পযর্� েদখােত পােরিন। আর তােদর কলাম আ�াহ রা�ু ল
আলামীেনর �িত আনু গতয্টােক বািড়েয় িদেয়েছ অথবা তার কালাম
তােক েকান নাফরমািন বা অপরাধ েথেক িফিরেয় রাখেছ এ রকম েকান
78
নিজর তারা �মাণ করেত পােরিন । এ ধরেনর কালামী পাওয়া যায়
না বলেলই চেল। েমাট কথা কালামীেদর কাউেকই তােদর কালাম েকান
উপকার করেত পােরিন। তেব দু -একজন হয়েতা বয্িত�ম থাকেত
পাের।
৭৭

ইলম অনু যায়ী আমল করা:
সাহাল ইবন আ�ু �াহ রহ. বেলন, যখন েকান মুিমন তার ইলম অনু যায়ী
আমল করেব, তখন তার ইলম তােক তাকওয়া ও �ীনদািরর পথ
েদখােব। আর যখন েস �ীনদাির অবল�ন করেব তখন তার অ�র
আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর সােথ স�ৃ � হেব। ইলম অনু যায়ী আমল
করা �ীনদাির অজর্েনর পূবর্ শতর্। যারা তােদর ইলম অনুযায়ী আ
কের আ�াহ রা�ু ল আলামীন তােদর জনয্ েহদােয়েতর পথ খুেল
79
েদয় ।
৭৮
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আল-ইি�সার িল-আসহািবল হাদীস: ৬৫.
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দু িনয়া িবমুখ হওয়া:
মানু ষেক দু িনয়ােতই েবঁেচ থাকেত হয় এবং দু িনয়ার জীবন তােদর
আবশয্কী। দু িনয়ােত েবঁেচ েথেকই আিখরাত কামাই করেত হেব।
তেব দু িনয়া মানু েষর জনয্ এেক বােরই নগণয্ ব�। এখােন তাে
সামানয্ সময় েবেচ থাকেত হেব। তারপর তােক অবশয্ই তার আসল
গ�বয্ আিখরােতর পেথ পািড় িদেত হেব। দুিনয়া কােরা জনয্ িচর�ায়
নয় এবং দু িনয়ােক েকউ তােদর লক্ষয্ বানােত পারেব। িক� দু :েখর
িবষয় হল, মানু ষ দু িনয়ার েমােহ পেড় আিখরাত ভুেল যায়। দু িনয়া
অজর্ন করার জনয্ র-িদন পির�ম কের। িক� আিখরাত অজর্ন করার
জনয্ শতভােগর এক ভাগ পির�মও তারা কের না।
আ�ামা আবু জাফর আস-সাফফার রহ. বেলন, বসরার এক নারী বলল,
যার অ�ের দু িনয়ার মহ�ত �েবশ করেছ, তার অ�ের তাকওয়া
80
�েবশ করা হারাম । যারা দু িনয়া িবমুখ হয়, তারাই সিতয্কার অেথর
পরেহজগার হেয় থােক। একিট কথা অবশয্ই মেন রাখেত হে, দু িনয়া
ও আিখরাত একসােথ এক� হেত পাের না। যার অ�ের দু িনয়ার
মহ�ত থােক তার অ�র েথেক আিখরাত দূ র হেয় যায়, আবার যার
অ�ের আিখরােতর মহ�ত থােক তার অ�ের দু িনয়া থাকেত পাের না।
৭৯

আবু জাফর আল-িমখওয়ালী রহ. বেলন, েয অ�র দু িনয়ােক তার সাথী
81
বািনেয়েছ েস অ�ের তাকওয়া বা �ীনদাির বসবাস করা হারাম ।
৮০

80

ইবেন আিবদ-দু িনয়া, আল-ওয়ারয়ু ২৯.
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তািরেখ বাগদাদ: ৪১০/৪০.
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অিধকাংশ মু�াকী বা পরেহজগার েলাকেদর েদখা যায়, তারা অভাবী,
ফকীর, িমসিকন। এর কারণ হল,-আ�াহ রা�ু ল আলামীন আমােদর
েহফাজত করু-যারা তাকওয়া অজর্ন বা �ীনদাির অবল�ন কের না
তারা সু দেখার, তারা অনয্ায়ভােব মানুেষর সদ হরণ কের এবং
হারাম হালাল েবেছ চেল না। এ ধরেনর েলাকেদর মেধয্ কাউেক আ�াহ
রা�ু ল আলামীেনর তাকওয়া অজর্ন করেত েদখা যয় না। তারা
সাধারণত তােদর ধন-স�দ ও দু িনয়াদাির িনেয়ই বয্� থােক। সুিফয়ান
সাওরী রহ. বেলন, আিম যত পরেহজগার েলাকেক েদেখিছ, তােদর
82
সবাইেক অভাবী েদেখিছ । েয বয্ি� দুিনয়ার েথেক মুখ িফিরেয় না
েনয়, েস �ীনদাির অবল�ন করেত পারেব না।
৮১

রাগ েথেক দূ ের থাকা:
রাগ মানু েষর জনয্ খুবই ক্ষিতকর। এিট মানুেষর জীবেন অেনক িব
ভেয় আেন। রােগর কারেণ মানু েষর জীবেন অসংখয্ দুঘর্টনা সৃি� হয়
আবু আ�ু �াহ আস-সাজী রহ. বেলন, যখন েকান অ�ের রাগ �েবশ
কের, তখন তার অ�র েথেক তাকওয়া দূ র হেয় যায়। রাগী মানু ষ যখন
রাগ কের তখন েস যা ই�া তা কের েফেল। ফেল তার মেধয্ তাকওয়া
83
অবিশ� থােক না ।
৮২

82

তাহিজবু ল কালাম: ৩৪০/২৭.
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কম খাওয়া এবং �বৃ ি�েক ধিমেয় রাখা:
অিধক খাওয়া মানু ষেক িবিভ� ধরেনর অপকমর্ করেত বাধয্ কের। িক
েবিশ খাওয়া মানু েষর জনয্ েকান কলয্াণ ভেয় আে ন না। সােথ সাে
অিধক খাওয়ােরর কারেণ মানু ষেক অেনক সমসয্ার স�খীন হেত হয়।
আ�া� হেত হয় িবিভ� ধরেনর েরাগ বয্ািধেত। এ ছাড়া আেরকিট
কথা অবশয্ই মেন রাখেত হে, েপেটর দােয় মানু ষ চুির, ডাকািত কের
এবং িভক্ষা ক, হাড় ভা�া পির�ম কের। ইমাম গা�ালী রহ. বেলন,
বুজুিগর, �ীনদাির ও তাকওয়ার চািব হল, কম খাওয়া এবং �বৃ ি�েক
84
ধিমেয় রাখা ।
৮৩

আশােক খাট করা:
আশা মানু ষেক কেমর্র িদেক ধািবত কের। দীঘর্ িদন বচার আশায় মানু ষ
স�য় কের এবং ধন-স�দ হািসেলর অিবরাম েচ�া চালায়। মানু ষ এত
দীঘর্ আশা কের থােক যা তার জীবেনর তুলনায় আরও েবিশ ল�া।
িক� দীঘর্ আশ মানু েষর জনয্ কখেনাই কলযণ বেয় আেন না। বরং
ল�া ও দীঘর্ আশা মানুষেক িবপেদর িদেক িনেয় যায়। সুতরাং আশােক
খাট করেত হেব। আজেকর িদন েবঁেচ আিছ আগামী িদন েবঁেচ থাকেবা
িকনা তার েকান গয্ারাি� নাই। অিধক আশা কের েকান লাভ নাই।
ই�ািহম ইবন আদহাম রহ. বেলন, �� েলাভ-লালসা ও খাট আশা
85
মানু েষর মেধয সততা ও �ীনদাির সৃ ি� কের ।
৮৪
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মায়ােরজুল কুদস : ৮১.
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হুিলয়াতুল আওিলয়: ৩৫/৮.
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কথা কম বলা:
কথা কম বলা মানু েষর একিট িবেশষ গুণ। যারা কথা কম বেল তারা
অেনক ভুল-�াি� েথেক িনরাপদ থােক এবং তােদর মানু ষ মহ�ত
কের। আর েয বয্ি� কথা েবিশ বেল মানুষ তােক বাচাল বেল। তার
েদাষ-�িট েবিশ মানু েষর সামেন �কাশ পায়।
আ�ু �াহ ইবন আিব জাকািরয়া রহ. বেলন, যার কথা েবিশ হেব তার
ভুল-�াি� েবিশ হেব, আর যার ভুল-�াি� েবিশ হেব তার তাকওয়া কম
হেব, আর যার তাকওয়া কম হেব আ�াহ রা�ু ল আলামীন তার
86
অ�রেক িন�াণ বািনেয় েদেব ।
৮৫

ঝগড়া-িববাদ েছেড় েদয়া:
ঝগড়া-িববাদ মানু েষর জনয্ িবপদ েডেক আেন। আওযায়ী র. েহকাম
ইবন গাইলান আল-কাইিস িনকট িচিঠ িলেখ তােত বেলন, তুিম ঝগড়ািববাদ েছেড় দাও যা েতামার অ�রেক কলু িসত কের, দু বর্লতা ৈতির
কের, অ�রেক শুিকেয় েদয় এবং কথা ও কােজর মেধয্ তাকওয়
87
অবিশ� থােক না ।
৮৬
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হুিলয়াতুল আওিলয়: ১৪৯.
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হুিলয়াতুল আওিলয়া১৪১.
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িনেজর েদাষ িনেয় মাথা ঘামােনা অেনযর েদােষর চচর্া হেত িবরত থাক:
যারা িনেজেদর েদাষ েদেখ না িক� অনয্েদর েদাষ চচর্া করেত খুব মজ
পায় তারা মুনােফক ৈব আর িকছু নয়। এ ধরেনর মানু ষ আমােদর
সমােজ অেনক আেছ, যারা মানু েষর েদাষ তালাশ কের েবড়ায়। িক�
িনেজর েদাষ েচােখ েদেখ না। আ�াহ রা�ু ল আলামীন এ ধরেনর
েলাকেদর জনয্ আিখরােত েবদনাদায়ক শাি� িনধর্ারণ কেরেছন এব
দু িনয়ার জীবেনও রেয়েছ অশাি� ও য�ণা। আমােদর িনেজেদর
েদাষগুেলা আমােদর দু েচােখর অিত িনকে। তা �ে�ও আমরা তা
েদখেত পাই না। িক� অেনয্র েদাষ আমার দ-েচাখ েথেক অেনক দূ ের।
তারপরও েসগুেলা আমােদর েচাের সামেন পেড়। এিট আমােদর জনয্
মারা�ক বয্ািধ। যার িচিকৎসা অতীব জরুির। সুতরাং আমােক আে
আমার িনেজর েদাষ েদখেত হেব। তারপর অেনয্র েদাষ িনেয় মথা
গামােত হেব। আর আিম যখন কােরা মেধয্ েকান েদাষ েদখ, তখন তা
েগাপন রাখেত েচ�া করব। মানু েষর মেধয্ ছিড়েয় েদয়া হেত অবশয্
িবরত থাকেত হেব। িক� আিম যিদ েদাষী বয্ি�র সংেশাধন চা,
তাহেল আেগ তােক জানােত হেব এবং বলেত হেব আপনার মেধয্ এ
েদাষ আেছ আপিন সংেশাধন হেয় যান। আর েগাপেন তােক উপেদশ
িদেয় েবাঝােত হেব, যােত েস তার েদাষ েথেক িফের আেস। ই�ািহম
আদহমেক তাকওয়া স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা, িকেসর �ারা তাকওয়া
পিরপূ ণর্ হ? উ�ের িতিন বলেলন, তুিম েতামার গুনােহর িদেক েদখার
মাধয্েম তাকওয়ার পূণর্তা আসেব। আর মানুেষর অনয্ােয়র সমােলাচ
করা বা �চার করা হেত িবরত থাকার মাধয্েমও েতামার মেধয্ তাকওয়
পূ ণর্তা পােব। আর েয আ�াহ রা�ুল আলামীেনর সামেন েতামা অ�র
দু বর্ল তার কথা িচ�া কে, তুিম েতামার অ�র েথেক খুব সু �র কথা
74

বলেব। তুিম েতামার গুনােহর িবষেয় করনীয় স�েকর্ িচ�া কর এব
েতামার �ভুর িনকট তওবা কর, তােত েতামার অ�ের তাকওয়া বা
88
�ীনদাির �িতি�ত হেব ।
৮৭

অনথর্ক কােজ সময় ন� করা হেত িবরত থাক:
েয সব কাজ অনথর্ক একজন মানুেষর সময় ন� কে, তা হেত িবরত
থাকা অবশয্ই জরুি অনথর্ কােজ সময় ন� করা মূ খর্তা ও
জাহালত। সু তরাং অথর্হীন কােজ সময় ন� না কের সময়েক কােজ
লাগােত হেব। েতামার জীবন েথেক েয সময়িট চেল যাে� তা িক�
আর েকান িদন িফের আসেব না। তাই সময় ন� করা হেত স�ূ ণর্
িবরত থাকেত হেব। সময় মানু েষর অমূ লয্ স�দ। েয বয্ি� সময়ে
মূ লয্ িদেত পাের ন, েস জীবেন িকছু ই হািসল করেত পাের না। সময়
হল মানু েষর জীবন। েয বয্ি� সময়েক ন� কর, েস তার জীবনেক
ন� করল। সাহাল ইবন আ�ু �াহ রহ. বেলন, যার অ�-�তয্� আ�াহ
রা�ু ল আলামীন যা আেদশ কেরেছন, তা বাদ িদেয় অনয্ িকছুর সােথ
89
স�ৃ � হয়, েস �ীনদাির হেত বি�ত হয় । িতিন আরও বেলন, েয
90
বয্ি� অনথর্ক কােজ িল� , েস তাকওয়া হেত বি�ত হয় ।
৮৮

৮৯

88

হুিলয়াতুল আওিলয়: ১৬/৮.
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শুয়াবুল ঈমা: ৫০৫৬.
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হুিলয়াতুল আওিলয়: ১৯৬.
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ল�া করা:
ল�া ঈমােনর একিট গুরু�পূণর্ শাখা। যখন েকান মানুেষর মেধ�া
থােক তা তােক অেনক অৈনিতক ও অপকমর্ হেত িবরত রােখ।
ল�ােবাধ থাকার কারেণ একজন মানু ষ অসামািজক ও অৈনিতক েকান
কাজ করেত পাের না। যােদর ল�া থােক সমােজ তারা স�ােনর
অিধকারী হয়। পক্ষা�ের যােদর ল�া থােনা তারা েয েকান ধরেনর
অপকমর্ করেত ক ু�ােবাধ কের না। তরা যা ই�া তা করেত পাের।
মানু েষর অিধকাংশ অপকমর্ সংঘিটত হ, তার মেধয্ ল�ােবাধ না
থাকার কারেণ। সু তরাং, মেন রাখেত হেব, ল�া �ীনদাির অজর্ন করার
গুরু�পূণর্ েসাপান। ল�া ছা�ীনদাির েকান �েমই স�ব নয়। তেব
ল�া �ারা উে�শয্ ইসলামী শিরয়ত েসব িবষেয় ল�া করেত আেদশ
িদেয়েছ েসসব িবষেয় ল�া করা। েযমন- বয্িভচার কর, চুির করা,
ডাকািত করা, উল� হওয়া, েবহায়াপনা ও মদয্ পান ইতয্ািদ অসামািজ
ও অৈনিতক কাজ েথেক ল�া করা। অেনক েলাক আেছ তারা ভােলা
কাজ করেত ল�া কের এ ধরেনর ল�ােক ল�া বলা হয় না। েযমন,
অেনেক আেছ সালাম িদেত ল�া কের, সালাম আদায় করেত ল�া
কের এবং ৈবধ েকান কাজ করেত ল�া কের এ ধরেনর ল�ােক
ল�া বলা যােব।
ওমর ইবনু ল খা�াব রহ. বেলন, যার ল�া কম হয়, তার তাকওয়াও
91
কম হয় আর যার তাকওয়া কম হয়, তার অ�র মারা যায় ।
৯০
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িতবরািনর আল-মুজামুল আওসাত: ৩৭০/২.
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যখন েকান মানু েষর অ�র মারা যায়, তখন আশ�া থােক েস দু িনয়া
েথেক ঈমান হারা হেয় কবের যােব। আর যারা ঈমান হারা হেয় কবের
যায় তােদর পিরণিত েয িক হেব তা বলার অেপক্ষা রােখ না
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েকানিট �হণেযাগয �ীনদাির আর অ�হণেযাগয ‘�ীনদাির’?
এখােন একিট কথা জানা থাকা আবশয্ক তা হ, েকান �ীনদাির আেছ,
তা ৈবধ আবার েকান েকান �ীনদাির আেছ তা অ�হণেযাগয। সু তরাং
েকানিট ৈবধ �ীনদাির আর েকান অৈবধ �ীনদাির তা আমােদর জানা
থাকা দরকার। অনয্থায় সব ধরেনর �ীনদাির অবল�ন করেত িগেয়
বাড়াবািড়েত পড়েত হেব।
ৈবধ �ীনদাির:
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইিময়য্াহ র. বেলন, ৈবধ �ীনদাির হল,
েযসব কােজর পিরণিত আশ�াজনক তার েথেক িবরত থাকা। আর
আশ�াজনক কাজগুেলা হ, েয কােজর হারাম হওয়া িবষেয় জানা
েগেছ অথবা েয কােজর হারাম িক হালাল েস িবষেয় সে�হ আেছ।
এছাড়া েযসব কাজ করার েথেক েছেড় েদয়ােত েতমন েকান ক্ষিত ন,
92
েসগুেলাও আশ�াজনক কা ।
৯১

পূ েবর্ আমর এ ধরেনর তাকওয়া বা �ীনদািরর একািধক দৃ �া� বণর্না
কেরিছ। সু তরাং, এখােন েসগুেলা আেলাচনা কের দীঘর্াত করেত চাই
না।
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মাজমুেয় ফাতওয়া ৫১২/১০.
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অ�হণেযাগয �ীনদাির:
অ�হণেযাগয �ীনদাির িবিভ� ধরেনর হেত পাের। অেনক সময় এগুেলা
দীিন কাজ িহেসেব আিবভূ র্ত হয় আবার কখেন দু িনয়াদাির িহেসেব
আিবভূ র্ত হয়। িনে� কেয়কিট িবষয় আেলাচনা করা হল
ক- �ীেনর িবষেয় বাড়াবািড় করা:
কতক েলাক আেছ যারা �ীনদাির অবল�েন সীমািতির� বাড়াবািড় কের
এবং তারা ইসলামী শিরয়েতর মূ ল উে�শয্ হেত েবর হেয় আেস। এিট
িনতা�ই বাড়াবািড় ও খারাপ কাজ। কারণ, মেন রাখেত হেব, সব
িকছু র একিট সীমা আেছ, যখন েকান বয্ি� সীমা ছিড়েয় যায়, তখন
েস তার আসল উে�শয্ েথেক েবর হেয় যায় এবং লক্ষ য্চুয্ত
সু তরাং, মেন রাখেত হেব, েকান মানু েষর জনয্ �ীনদাির অবল�েন
বাড়াবািড় করা ও সীমা অিত�ম করা উিচত নয়। েয সব মাসলামাসােয়ল িবষেয় মানু ষ বাড়াবািড় কের, তার মধয্ হেত একিট মাসয়াল;
েযমন- অেনেক বেল যখন হারাম মাল হালােলর সােথ িমেশ, তখন
হুবহু হারা ম মালেক হালাল েথেক আলাদা করেত হেব। যিদ েকা
বয্ি� একশ িরয়ােলর মািলক হ, তার অেধর্ক হালাল আর বািক
অেধর্ক হারা। তখন েস যিদ অেধর্ক েথেক েরহাই েপ; এ বয্ি�
স�েকর্ েকউ েকউ বে, িনধর্ািরত হারা- অেধর্- েথেক দায়মুি� �ারা
েস েকান উপকৃত হেত পারেব না। এিট হল, বাড়াবািড় যা তাকওয়ার
সীমা েথেক এক ধাপ আগ বািড়েয় বাড়িত তাকওয়া অবল�ন করা হয়,
যার েকান িভি� শরীয়েত নাই।
79

যখন হালাল মাল হারােমর সাথ িমেশ তার িবধান িক হেব? এ িবষেয়
আেলমেদর মেধয্ মতাৈনকয্ রেয়েছ। েকান েকান আেলম তা েথে
�হণ করােক হারাম বেলেছন। িক� যিদ হারােমর পিরমাণ এেকবাের
সামানয্ হেয় থাে, তােত েকান অসু িবধা নাই। আর ইমাম আহমদ রহ.
বেলন, এ ধরেনর মাল েথেক িবরত থাকা উিচত, িক� যিদ তা সামানয্
ব� হয় বা উে�খেযাগয েকান ব� না হেয় থােক, তােত েকান অসু িবধা
93
নাই ।
৯২

আর েকান েকান আেলম বেলন, যিদ জানা যায় েয, তার মােলর মেধয্
হারাম মাল রেয়েছ, িক� িনিদর্� কের জােন ন, েকান টুকু হালাল আর
েকান টুকু হারাম, তাহেল তার জনয্ তা হেত খাওয়ার অনুমিত
94
রেয়েছ ।
৯৩

ইমাম যু হরী রহ. বেলন, এ ধরেনর স�দ হেত খাওয়ােত েকান
অসু িবধা নাই, যতক্ষণ পযর্� েস জানেত পার েব, িনিদ�র্ এ মালিট
হারাম।
আর েকান েকান আেলম েকান �কার বয্াখয্া ছাড়, এ ধরেনর মাল
েথেক �ীনদাির অবল�ন করার কথা বেলন। সু িফয়ান সাওরী রহ.
বেলন, এ ধরেনর স�দ বক্ষণ করা আমার িনকট পছ�নীনয়, আর
95
েছেড় েদয়া আমার মেত অিধক ি�য় ।
৯৪
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িক� যখন েয পিরমাণ হারাম তার মেধয্ �েবশ করে, তা েবর কের
েদয়া হয়, এবং অবিশ� মালেক বয্বহার বা কােজ লাগােনা হ, তখন
96
তা হেত বক্ষণ করা হাল ।
৯৫

এ অব�ার মেধয্ িনধর্ািরত হারা ম মালেক েবর কের আনার পর তা
েথেক েবেচ থাকা বা েস মালেক েকান �কার কােজ না লাগােনা উিচত
নয়। েকউ যিদ এেক তাকওয়া মেন কের তেব েস ভুল করেব।
অেনক সময় েদখা যায় েকান েকান মানু ষ স�েকর্ িবিভ� িবষেয় সে�হ
হয়, িক� এ ধরেনর সে�েহর উপর িভি� কের তার স�েকর্ েকান
ম�বয্ করা বা তােক েকান িকছু িজজ্ঞাসা  েকান �েমই উিচত নয়।
েযমন তুিম েকান একজন মুসিলম ভাইেয়র ঘের �েবশ করেল যার
অব�া স�েকর্ তুিম িকছুই জান না। তারপর যখন েতামার সামেন েস
খাওয়ার উপি�ত করল, তখন তুিম বলেল, তুিম েয টাকা িদেয় বাজার
করছ, েস টাকা েকাথায় েপেয়ছ? এ ধরেনর িজজ্ঞাসা েকান �েমই ৈব
নয়।
এ ধরেনর �� িক তাকওয়া হেত পাের? এ ধরেনর �� করা েকান
�েমই তাকওয়ার মানদে� পেড় না। বরং এ ধরেনর �ে�র মেধয্
একজন মুসিলমেক ক� েদয়া ও ল�া েদয়া হয়।
কারণ, এ হল তােক অপবাদ েদয়া এবং তার �িত খারাপ ধারণা
েপাষণ করা। েকান মুসিলমেক েকান �কার দলীল �মাণ ও আলামত
ছাড়া অপবাদ েদয়া এবং তােক সে�েহর তািলকায় রাখা স�ূ ণর্ অৈবধ।
96

জােময়ু ল উলু ম ওয়াল িহকাম ৭০.

81

আর এ হল, একজন মুসিলেমর �িত খারাপ ধারণা করা এবং একজন
মুসিলেমর জনয্ তার অপর মুসিলম ভাইেক ক� েদয়া স�ূণর্ হারাম
খ- কু-ম�ণা বা ওয়াসওয়াসা:
এখােন িকছু িবষয় আেছ েযগুেলার �িত �েপ করা বা গুরু� েদয়
েকান �েমই উিচত নয়। এগুেলােক তাকওয়া বলা চেল ন; বরং
এগুেলােক ক -ম�ণা বলা হয়। এর দৃ �া� হল, আ�ামা ইবেন হাজার
রহ. ফাতহুল বারীেত উে�খ কের, েকান েকান েলাক এমন আেছ
তারা িশকার করা পািখ খায় না, তারা আশ�া কের, িশকািরিট েকান
মানু েষর িছল, তারপর েস তার মািলক েথেক পািলেয় েগেছ, তাই েস
িচ�া কের মািলেকর অনু মিত ছাড়া তা হেত খাওয়া যােব না।
অনু রূপভােব েকান বয্ি� তার �েয়াজনীয় ব� েকান অপিরিচত েলা
েথেক �য় কের তা খায় না। তার যু ি� হল, তা িক হালাল না হারাম
তা েস জােন না। অথচ এখােন এমন েকান �মাণ নাই যা এ কথা
�মাণ কের েয, ব�িট হারাম। েকান �কার দলীল �মাণ ছাড়া েকান
িকছু খাওয়া বা �হণ করা হেত িবরত থাকা ইসলােম স�ূ ণর্ িনেষধ
করা হেয়েছ। ইসলােমর মূ লনীিত হল, �িতিট ব�র আসল �কৃিত হল,
হালাল হওয়া। যিদ হারাম হওয়ার েকান �মাণ না পাওয়া যায়। আর
যিদ হারাম হওয়া �মাণ পাওয়া যায়, তখন তােক হারাম বলা যােব।
অনয্থায় তােক হারাম বলা হারাম।
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ওয়াসওয়াসার অপর একিট দৃ �া�:
আ�ামা যারকশী রহ. বেলন, যিদ েকান বয্ি� কসম কের বে, েস
তার �ীর কাপড় পিরধান করেব না। এরপর �ী তার কাপড়িট িবি�
কের িদল এবং িব�য় মূ লয্িট তার �ামীেক দান কর, তখন তার জনয্
তা খাওয়ােত েকান অসু িবধা নাই। কারণ, তা বয্বহার করা েছেড় েদয়া
েকান �ীনদাির নয়, বরং তা হল, ওয়াসওয়াসা।

83

িবেশষ �ীনদাির
সাধারণ মানু েষর �ীনদাির আর িবেশষ মানু েষর �ীনদাির এক হেত
পাের না। িকছু িকছু িবষেয় �ীনদাির আেছ েযগুেলা শু ধু িবেশ
েলাকেদর েক্ষে � �েযাজয্ সবার েক্ষে � তা �েযাজয্ নয়। এ
�ীনদািরেক সূ � বা খাস �ীনদাির বলা হয়, যা সব মানু েষর েক্ষে
�েযাজয্ ন, িবেশষ িকছু েলােকর েক্ষে� �েযাজয্। আ�ামবন রজব
রহ. বেলন, এখােন একিট িবষয় আেছ, েস িবষেয় সতকর্ হওয়া একা�
জরুির। আর তা হ, সে�হযু � ব� েথেক িবরত থাকা তার জনয্
মানায়, যার যাবতীয় সব অব�া ি�র এবং তার আমলসমূ হ তাকওয়া ও
�ীনদািরর েক্ষে� একিট অপরিটর পিরপূ। িক� েয বয্ি� �কােশয
হারােম িল� হয়, তারপর েস সূ � ব� বা সে�হযু � ব� হেত �ীনদাির
অবল�ন কের, তার জনয্ এ ধরেনর তাকওয়া বা�ীনদাির মানায় না।
তার েক্ষে� এ ধরেন�ীনদাির েকান �েমই �েযাজয্ নয় বরং তােক
এ ধরেনর �ীনদাির অবল�ন েথেক িবরত রাখাই বা�নীয়।
আ�ু �াহ ইবেন ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহেক ইরােকর এক অিধবাসী
বয্ােঙর �ােবর িবধান স�েকর্  িজজ্ঞাসা করেল উ�ের িতিন ব,
তারা আমােক বয্ােঙর েপশাব স�েকর্ িজজ্ঞাসা , অথচ তারা
হুসাইনরািদয়া�াহু‘আনহেক হতয্া করেছ। আর আিম রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম েক বলেত শুেনি, িতিন বেলন,
ََ َ َ ُ
ّ ﺎي ﻣﻦ
«ﻟُ ْ�ﻴَﺎ
ِ َ » ﻫﻤﺎ َر�ﺎ�ﺘ
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দু িনয়ােত তারা উভয় আমার দু ই বাহ ।
৯৬

ইমাম আহমাদ ইবন হা�ল রহ. েক িজজ্ঞাসা করা , একজন েলাক
সবিজ েকনার সময় শতর্ িদেয় বল, আিম েতামার েথেক সবিজ এ
শেতর্ �য় করেত পাি, তুিম আমােক একিট দিড় েদেব যার �ারা আিম
আমার সবিজগুেলা েবেধ বিড়েত িনেয় েযেত পাির। ইমাম আহমদ রহ.
তার কথা শুেন বল, এ ধরেনর কাজ েক কের? তখন তােক জানােনা
হল, ই�াহীম ইবেন আিব নু য়াইম এ ধরেনর কাজ কের থােক। তখন
িতিন বলেলন, যিদ ই�াহীম ইবন আিম নু য়াইম এ ধরেনর কাজ কের
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থােক তেব তা ৈবধ। কারণ, দিড়িট সবিজর সােথ স�ৃ � ।
৯৭

েমাট কথা: েকান িজিনষ েথেক িবরত থাকেবা আর েকান িজিনষ েথেক
িবরত থাকেবা না বয্ি�র অব�ার উপর িনভর্র কের। মানুষ যখ
পিরি�িতর �ীকার হয় তখন পিরি�িতর আেলােক িস�া� েনয়াই হল,
তাকওয়া বা �ীনদাির। একজন খােদয্র অভােব মার যাে�, তখন তার
জনয্ মৃত জ� খাওয়াও ৈবধ তার জান বাঁচােনার জনয্ তখন হারাম
বেল তা েথেক িবরত থাকা �ীনদাির নয়, তা খাওয়াই হল, �ীনদাির। েয
বয্ি� ফরজ সালাত আদায় েথেক িবরত থােক তার জনয্ নফল সালা
েকান বুজুিগর্ নয়। অেনক েলাক এমন আেছ যারা রমজােনর েরাজা
রােখ না িক� শাওয়ােলর েরাজা িনেয় টানাটািন কের এটা েকান বুজুিগর্
নয়। এগুেলা িনছকভ�ামী ও পাগলািম ৈব িকছু নয়। িকছু িকছু িবষয়
আেছ এত সূ � যার েথেক েবেচ থাকা কােরা েক্ষে�ই �েযাজয্ ন
বরং যারা এ সব েথেক েবেচ থাকেত চায়, তারা যিদ ফােসক বা সু েযাগ
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স�ানী েলাক হয়, তােদরেক তা হেত িবরত রাখেত হেব এবং তােদর
�িতহত করেত হেব।
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পিরিশ�
পিরেশেষ আমরা বলব তাকওয়া অজর্ন করার মেধয্ িনিহত রেয়ে
দু িনয়া ও আিখরােতর কািময়ািব ও আ�াহর স�ি�। যারা আ�াহর
আেদশ িনেষেধর েতায়া�া কের না তারা দু িনয়ােতও অশাি�েত থাকেব
এবং আেখরােতও তারা বি�ত হেব। একজন মানু েষর জনয্�ীনদাির বা
তাকওয়া েছেড় েদয়ার মেধয্ তার �ীন ও দুিনয়ার অেনক ক্ষিত িনিহ
আর এর �ভাব খুবই মারা�ক ও �ংসা�ক। আর যখন একজন
মানু েষর মেধয্�ীনদাির থাকেব তখন তার অেনক েপেরশািন দূ র হেব।
েকান �কার হতাশা ও দু ি��া তােক �াস করেত পারেব না। তার
উপর যত মুসীবতই আসু ক না েকন, তা েস ৈধেযর্র সােথ েমাকােবলা
করেত সক্ষম হেব। েস তার সম� িব-আপদেক তার জনয্
পরীক্ষামুলক িহেসেব �হণ করেব। সাহল ইবেন আ�ু�াহ . বেলন,
যখন েকান বা�া �ীনদাির অবল�ন না কের এবং আমল করার েক্ষে
েস �ীনদািরেক কােজ না লাগায়, তখন তার অ�-�তয্�গুেলা গুনাে
কােজ জিড়েয় পেড়। আর ধীের ধীের তার অ�র শয়তােনর হােত বা
ক�ায় চেল যায়। তখন তার েথেক েবর হেয় আসা তার জনয্ অস�ব
99
হেয় পেড় ।
৯৮

অেনক সময় েদখা যায়, একজন মানু ষ তাকওয়া বা �ীনদাির অবল�ন
না করার কারেণ তার আমলসমূ হ ন� হেয় যায় এবং তার আমল েকান
কােজ আেস না।
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ইয়াছ ইবন মুয়ািবয়া রহ. বেলন, েয �ীনদাির �ীনদাির ও তাকওয়ার
100
িভি�েত �িতি�ত নয়, তা অবশয্ই অনথর । তার েকান মূ লয্ নাই
আর েয �ীনদাির �ীনদাির বা তাকওয়ার িভি�েত হয়, তা তার জনয
কলয্াণবেয় আেন।
৯৯

একিট কথা মেন রাখেত হেব, তাকওয়া েছেড় েদয়া উ�েত মুসিলমােক
�ংস কের েদয়। আর তাকওয়া েছেড় েদয়া মুসিলম উ�েতর ভাল
কাজগুেলােক -মূ েল উৎখাত করার কারণ হয়। সাহাল ইবন আ�ু �াহ
রহ. বেলন, �ীনদাির েছেড় েদয়ার কারেণ মানু েষর মেধয্ এমন িকছু
িবষয় �কাশ পােব যা মানু েষর িবনয়েক মানু ষ েথেক তুেল েনেব।
একিট কথা মেন রাখেত হেব, �ীনদাির েকান দািব করা বা েজার কের
সাবয্� করার িবষয় ন, েয একজন বয্ি� েজার কের বা দািব কের
পরেহজগার হেত পারেব। বরং তা অজর্ন করার জনয্ আমল করে
হেব এবং সাধনা করেত হেব। যখন একজন মানু ষ েচ�া ও সাধনা
করেব তখন তার অ�ের তাকওয়া ও �ীনদাির �ািপত হেব। যারা
িনেজেক পরেহজগার বা মু�াকী দািব কের তারা সিতয্কার অেথর্ মু�াক
বা পরেহজগার নয়। তারা দু িনয়াদার ও ভ�।
যারা হারাম ও িনিষ� িবষয়সমূ হ হেত িবরত থােক না এবং হারাম
হালাল েবেছ থােক না, তােদর জনয্ আ�াহ রা�ুল আলামীন এর
মহ�েতর দািব করা িমথয্া ৈবই আর িকছুই নয়। হােতম র. বেলন,
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েয বয্ি� হারাম ও িনিষ� িবষয়সমূহ হেত িবরত না থাে, েস অবশয্ই
101
িমথু য্ ।
১০০

একজন মুসিলেমর জনয্ উিচত হ, তার জীবেনর �ধান লক্ষয্ েযন,
�ীেনর িবষেয় তাকওয়া অবল�ন করা, আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর
ভয়েক কােজ লাগােনা এবং আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর আেদশ ও
িনেষধ িবষেয় সব সময় আ�াহ রা�ু ল আলমীনেক তার িনকেট বেল
জানা।
ً

ََ
ْ
� ﻟَ ْﻘ َﻮى َو ْ�ﻦ
ّ ﻋ
ُﺘَﻮَّ ِرﺎﻋ
َو َواﻇﺐ

َْ
ً
ُ
َ � ْﻦ ْﺷ
ّ
ﻬﻤﺎ
�ﺎِﺪﻟِﻳِﻦ
ﺒﻟﻠﻮى
ﺻُ ﺒﻮرا َﻋ
“তুিম সব সময় আ�াহেক ভয় করেত থাক এবং তুিম পরেহজগার
হও। িবপেদ তুিম ৈধযর্য্শীল থাক এবং �ীেনর িবষেয় তুিম িবচক
102
হও” ।
১০১F

অবেশেষ আমরা বলব, সু -সংবাদ েস বয্ি�র জনয্ যার অ�েরর মেধ
�ীনদাির পিরলিক্ষত হেব। যারা পরেহজগার হেব দুিনয়ােত তােদর জন
রেয়েছ কািময়ািব আর আিখরােত থাকেব অনািবল আন�।
েহ আ�াহ! তুিম আমােদরেক মু�াকী বা পরেহজগার বািনেয় দাও এবং
আমােদরেক যাবতীয় কােজ েহদােয়ত দান কর। আর তাকওয়ােক
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আমােদর পােথয় বানাও এবং জা�াতেক আমােদর গ�বয-�ল বানাও।
আর আমােদরেক তুিম এমন শুকিরয়া আদায় করার তাওিফক দান ক,
যা েতামােক খুিশ কের। আর তুিম আমােদরেক এমন �ীনদাির দান
কর, যা আমােদরেক েতামার নাফরমািনর মােঝ েদয়াল িহেসেব
িবেবিচত হয়। আর তুিম আমােদর এমন চির� দান কর, যা �ারা
আমরা মানু েষর মােঝ ভােলাভােব বাচেত পাির। আর আমােদর তুিম
এমন জ্ঞান দান কর য�ারা আমরা উপকৃত হেত পা।
েহ আ�াহ! আপিন আমােদর েহদােয়ত �া� েলাকেদর পথ �দশর্ক
বানান। আপিন আমােদর পথ��েদর অ�ভুর্� করেবন না। আর আপিন
আমােদর সবার গুনাহসমূহ ক্ষমা কের েদন। আর যাবতীয় �শংসা ত
জনয্ যার অপার অনু�েহ যাবতীয় েনক আমলসমূহ পিরপূণর্তা লা
কের।
.وﺻ� اﷲ ﻋ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ ﻠﻋ ﻪﻟ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ
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অনু শীলনী
েতামার সামেন দু ই ধরেনর �� েপশ করা হল, এক ধরেনর �� েয
গুেলার উ�র তুিম সােথ সােথ িদেত পারেব। আর এক ধরেনর �ে�র
উ�র তুিম সােথ সােথ িদেত পারেব না, বরং েতামােক একটু
িচ�াভাবনা কের উ�র িদেত হেব।
�থম �কার ��:
১. েয �ীনদাির অবল�ন করা ওয়ািজব তা িক?
২ �ীনদািরর চারিট �র আেছ, েস গুেলা িক তা উে�খ ক! এবং
�িতিট �েরর সংজ্ঞা উে�খ কর।
৩. �ীনদাির অবল�েনর ফিজলেতর উপর িতনিট হািদস উে�খ কর।
৪. িবচার কােজ �ীনদাির থাকা শতর্। এ শতর্িট ি ক কারেণ আেরা
করা হেয় থােক।
৫. সােলহীনেদর তাকওয়ার িতনিট দৃ �া� আেলাচনা কর।
৬. �ীনদাির অবল�েনর পাঁচিট ফােয়দা আেলাচনা কর।
৭. �ীনদাির অবল�েনর েক্ষে� বাড়াবািড় িক তা আেলাচনা কর।
িবষেয় কেয়কিট দৃ �া� আেলাচনা কর।
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৮. ইমাম ইবনু ল কাইয়ু ম রহ. �ীনদািরর েয সংজ্ঞা ে, তা িক?
আেলাচনা কর।
৯. তাকওয়ার েক্ষেমানু েষর েয �কারেভদ আেছ তা আেলাচনা কর।
১০. ওয়াসওয়াসা অবল�নকারীেদর ওয়াসওয়াসা িবষেয় দু িট দৃ �া�
আেলাচনা কর।
ি�তীয় �কার ��:
১- �ীনদািরর হাকীকত িক?
২- ঝগড়া-িববাদ েছেড় েদয়া িকভােব তাকওয়া অবল�েনর কারণ হেত
পাের?
৩- �ীনদাির অবল�ন করা সে�হযু � িবষয়সমূ হ হেত িবরত রাখার
কারণ হেয় থােক। িবষয়িট আরও �� কের আেলাচনা করুন।
৪- উপের উে�িখত কারণগুেলা ছাড়া এমন িকছু কারণ উে�খ কর
েযগুেলা অবল�ন �ারা তাকওয়া অজর্ন হয়
৫- িকছু িকতােবর নাম উে�খ কর, েযগুেলােত �ীনদাির িবষেয়
আেলাচনা করােক খুব গুরুর সােথ িবেবচনা করা হেয়েছ।
৬. একিট ঘটনা উে�খ কর, যা �মাণ কের েয �ীনদাির েযভােব
�কােশয্ হয় এভােব েগাপেনও হেয় থােক।
৭. একজন মুসিলেমর জনয্ শু ধু অ�েরর তাকওয়া যেথ� িক? িবষয়িট
িব�ািরত আেলাচনা কর।
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সূ চীপ�
১- ভূ িমকা
২- িবষেয়র গুর
৩- �ীনদাির সংজ্ঞ
৪- �ীনদাির অবল�ন ওয়ািজব হওয়া ও তার ফিজলত।
৫- �ীনদািরর হািককত
৬- ইলম ও �ীনদাির
৮- সােলহীনেদর �ীনদাির দৃ �া�।
৯- �ীনদাির অবল�েনর উপকািরতা
১০- িকভােব আমরা পরেহজগার হেত পাির
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