
 
 

 

কুরআন ও সুন্নাহের ওপর 
আহরাপপত পিপিন্ন প্রহের 

জাةىنওয়াি 
 شبهات و إشاكالت حول بعض األحاديث و اآليات 

   
শাইখ: আবু্দল আযীয পিন আবু্দল্লাে পিন িায রে. 

শাইখ: মুোম্মাদ পিন সাহলে পিন উসাইমীন রে.  

শাইখ: আবু্দর রায যাক আফীপফ রে. 

শাইখ: আবু্দল্লাে পিন আবু্দর রেমান আল-জািরীন রে 

শাইখ: সাহলে পিন ফাওযান আল-ফাওযান  
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সূপিপত্র 
 

ক্রম পিষয় পৃষ্ঠা 
1.   অনুিাদহকর িূপমকা  

2.  সংকলহকর িূপমকা  

3.  মাতৃগহিের সন্তান সম্পহকে ডাক্তারহদর অিগত েওয়া  

4.  নিীগণ পশকে থেহক পপিত্র েওয়া সহেও তাহদর পশকে না করার 
পনহদেশ 

 

5.  নিীহদর মাযেদার স্তর  

6.  পশহকের গুনাে ক্ষমা সম্পহকে দু’পি আয়াহতর পিহরাধ পনরসন।  

7.  রাসূহলর কিহর যাওয়া ও তার পনকি থকান পকছু িাওয়ার পিধান  

8.  মুত্তাকীহদর ইমাম েওয়ার জনয থদা’য়া করা  

9.  আল্লাে তা‘আলার প্রপতপি প্রাণীর পরপযহকর দাপয়ে গ্রেণ করা ও কু্ষধা, 
দপরদ্রতা ও অিাি অনিন ইতযাপদর পিষহয় আহলািনা। 

 

10.  আল্লােহক িয় করা পিষয়কত দু’পি আয়াত  

11.  আত্মা সম্পহকে কহয়কপি আয়াহতর পিহরাধ প্রসহে আহলািনা  

12.  আল্লাের পদহক িুহল যাওয়ার সহবাধন পিষয়ক দু’পি কুরআহনর 
আয়াত পনহয় আহলািনা 

 

13.  সৎ কাহজর আহদশ ও অসৎ কাহজর পনহষধ সম্পকেীয় দু’পি আয়াত 
সম্পহকে আহলািনা 

 

14.  তাওিা কিুল করা পিষয়ক দু’পি আয়াত  

15.  দুপনয়াহত পিপদ-আপদ ও পিপযেয় পিষয়ক দুপি আয়াত  

16.  সালাত পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেহক পাাঁি ওয়াহক্ত নাপমহয় পনহয় আসা পিষয়ক  
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োদীস 

17.  পশহকের গুনাে ক্ষমা না করা সম্পকেীয় আয়াত ও অপর একপি আয়াত 
সম্পহকে আহলািনা 

 

18.  কুরআহনর আয়াহত এ উম্মতহক পনরক্ষর িহল সহবাধন করা  

19.  রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম-এর মাতা-পপতা জান্নাহত 
যাহি নাপক জাোন্নাহম যাহি? এ পিষহয় আহলািনা 

 

20.  মানুহষর অন্তহর গুনাহের উহদ্রক পিষয়ক কুরআহনর আয়াত ও 
োদীহসর িাণী 

 

21.  সূরা আল-কাোহফর পতনপি আয়াহতর িযাখযা  

22.  আল্লােই মানুহষর অন্তর পপরিতেনকারী  

23.  ইসলাহম প্রহিহশর স্বাধীনতা িলহত পক িুঝায়?  

24.  ঈসা আলাইপেস সালাম সম্পহকে আপপত্তর জিাি  

25.  জপমহন প্রপতপনপধ সৃপি করা সম্পহকে আহলািনা  

26.  ঈসা আলাইপেস সালাম সম্পহকে মুসপলমহদর আকীদা সম্পকেীয় আয়াত  

27.  পকয়ামহতর পদন িান্দার আমলসমূে সম্পহকে পজজ্ঞাসা  

28.  কারা জাোন্নাহম স্থায়ী েহি, তাদহর আহলািনা  

29.  জান্নাতীরা কখহনা জান্নাত থেহক থির েহি পকনা?  

30.  আল্লাের পসফাত—‘োত’ পিষহয় দু’পি োদীস  

31.  রাসূহলর ওপর দরূদ থপৌঁছাহনা পিষয়ক আহলািনা  

32.  মৃত িাচ্চাহদর জান্নাতী েওয়া পিষহয় আহলািনা  

33.  ঈমাহনর িযাখযা পিষয়ক োদীস  

34.  তািীয কিয সম্পহকে ইসলাহমর পিধান  

35.  সংক্রমণ িযপধ সম্পহকে ইসলাহমর পিধান  

36.  আল্লাের সিে প্রেম সৃপি  
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37.  ‘যপদ তুপম িাও’ এ কো িলার পিধান  

38.  আল্লাের দু’পি োতই ডান নাপক ডান ও িাম দু’পি োত তার আহলািনা  

39.  দুপনয়াহক অপিশপ্ত িলা ও যুগহক গাল থদওয়ার অেে সম্পকেীয় দুপি 
োদীস 

 

40.  একজহনর অপরাহধর কারহণ অনয জনহক পাাঁকড়াও করা যাহি পকনা  

41.  সাক্ষয প্রদান পিষয়ক দুপি োদীস  

42.  অযাত্রা সম্পহকে কুরআন ও সুন্নাহের পনহদেশনা  

43.  রাহতর থশষাংহশ দুপনয়ার আসমাহন আল্লাের অিতরণ  

44.  পকয়ামহতর পদন িান্দার আমহলর পেসাি  

45.  পকয়ামহতর পদন িান্দার আমহলর ওজন  

46.  থশষ পপরণপত  

47.  জাপযরাতুল আরহি অপরাধ সংঘপিত েওয়া পিষয়ক োদীস  

48.  পকয়ামহতর পদন কপিন শাপস্তর অপধকারী  

49.  গণক ও যাদু কহরর পনকি আসা  

50.  সাোিীগহণর মহধয সংঘপিত পিিাদ সম্পহকে মুসপলমহদর অিস্থাহনর 
িযাখযা 

 

51.  জানাযার সালাহত তাড়াহুড়া করা  

52.  প্রেম ওয়াহক্ত সালাত আদায় পিষয়ক োদীস  

53.  সালাত তযাগকারীর পিধান  

54.  পকয়ামহতর আলামত পিষয়ক দুইপি োদীস  

55.  কুরআহনর আয়াত ও সালাফহদর একপি উপক্ত প্রহসে আহলািনা  

56.  আল্লাে তা‘আলা আদম আলাইপেস সালামহক স্বীয় আকৃপতহত সৃপি 
কহরহছন। 

 

57.  গুো িাসী পতনজহনর একজহনর ঘিনা  
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58.  “আল্লাে ও তার রাসূল িাহলা জাহনন” এ কো িলা এিং “আল্লাে যা 
িান এিং তুপম যা িাও”  এ কো িলার মহধয প্রােেকয 

 

59.  সাইহয়যদ িলার পিধান  

60.  রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম ছাড়া কাহরা েু েু দ্বারা িরকত 
োপসল করার পিধান। 

 

61.  থয িযপক্ত ইসলাহম িাহলা থকান আদশে স্থাপন করল, তার জনয রহয়হছ 
তার সাওয়াি  আহলািনা। 

 

62.  “হয িযপক্ত আমার পদক এক পিঘাত অগ্রসর েয় আপম তার পদহক এক 
োত অগ্রসর েই” োদীসপি পিষহয় আহলািনা 

 

63.  আল্লাের অিস্থান সম্পহকে ভ্রাপন্তর পনরসন  

64.  প্রহতযক শতাপব্দর শুরুহত এ উম্মহতর মহধয আল্লাে তা‘আলা একজন 
সংস্কারক থপ্ররণ কহরন। 

 

65.  োয়াত ও পরপযক িৃপি  

66.  িৃপি না েওয়া িা অনািৃপির কারণ িান্দার গুনাে  

67.  িংশ সম্পহকে কিাক্ষ করা এিং মৃত িযপক্তর ওপর কান্নাকাপি করা 
কুফরী েওয়ার অেে 
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িূপমকা 
অনুিাদহকর িূপমকা 

পনশ্চয় যািতীয় প্রশংসা মোন আল্লাের জনয। আমরা তাাঁরই প্রশংসা 

কপর, তাাঁর পনকিই সাোযয প্রােেনা কপর এিং তাাঁরই পনকি ক্ষমা িাই। আর 

আমরা আমাহদর আত্মার অপনষ্ঠতা থেহক এিং আমাহদর আমলসমূহের মন্দ 

পপরণপত থেহক আল্লাের পনকি আশ্রয় প্রােেনা কপর। আল্লাে যাহক পেদায়াত 

থদন, তাহক থগামরাে করার থকউ থনই এিং যাহক থগামরাে কহরন তাহক 

পেদায়াত থদওয়ারও থকউ থনই।  আর আপম সাক্ষয পদপি থয, আল্লাে ছাড়া 

সপতযকার থকান ইলাে থনই, পতপন একক, অপদ্বতীয় তার থকান শরীক থনই। 

অতঃপর 

ইসলাম একপি থযৌপক্তক ও িাস্তিমুখী এিং পনাঁখুত ধমে। পকন্তু 

ইসলাহমর দুশমণরা ইসলাহমর ওপর আপপত্ত করহত এিং ইসলাম ও 

মুসপলমহক কলপিত একিুও কাপেণয কহরপন। যখনই ইসলাহমর ওপর থকান 

আপপত্ত িা প্রে আহরাপ করা েহয়হছ, তার যোযে ও থযৌপক্তক উত্তর পদহত যুহগ 

যুহগ পিজ্ঞ আহলমগণ থকান প্রকার কাপেণয কহরনপন। এ িইপি ইসলাহমর 

দুশমনহদর পক্ষ থেহক কুরআহনর পিপিন্ন আয়াত ও োদীহসর পিপিন্ন িাণীর 

ওপর আহরাপপত প্রেসমূহের উত্তর সবপলত একপি গুরুেপূণে িই। িইপিহত 

পিজ্ঞ আহলমগণ ইসলাহমর ওপর আহরাপপত পিপিন্ন আপপত্তর জওয়াি কুরআন 

ও সুন্নাহের আহলাহক পদহয়হছন। এ ধরহনর আপপত্তগুহলার সপিক উত্তর ও 

সমাধান থজহন োকা মুসপলম িাইহদর জনয খুিই জরুপর। যাহত ইসলাহমর 

দুশমনরা পিপিন্ন ধরহনর প্রে ও আপপত্ত তুহল ধহর ইসলামহক প্রেপিি করহত 

না পাহর। এ কারহণই িইপির অনুিাদ িাংলা িাষা িাপস িাইহদর জনয তুহল 
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ধরাহক জরুপর মহন কপর। আশা কপর িইপি পাি কহর আপনারা অহনক প্রহের 

সমাধান থপহয় যাহিন এিং যারা ইসলাম ও মুসপলমহদর কলপিত করার েীন 

থিিায় পলপ্ত তাহদর উপযুক্ত জিাি পদহত সক্ষম েহিন। আল্লাে তা‘আলাই 

আমাহদর সাোযযকারী ও তাওফীক দাতা। আমরা তাাঁর কাহছই সাোযয িাই এিং 

তার কাহছই প্রােেনা কপর। আল্লাে আমাহদর এ প্রহিিাহক কিুল করুন।  
اهلل وسلم ىلع عبده ونبيه حممد ، وىلع آهل وصحبه أمجعي وصىل   

অনুিাদক 

জাহকরুল্লাে আিুল খাহয়র 
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সংকলহকর িূপমকা 
মুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর উম্মহতর প্রপত আল্লাে 

তা‘আলার অপার অনুগ্রে থয, পতপন তাহদর দীনহক সিেহশষ দীন িাপনহয়হছন, 

তাহদর নিীহক সিেহশষ নিী িাপনহয়হছন এিং তার উম্মতহক সিেহশ্রষ্ঠ উম্মত 

িাপনহয়হছন। আল্লাে তা‘আলা পনহজই তাহদর দীহনর পেফাযহতর দাপয়ে গ্রেণ 

কহরহছন। থয দীহনর উৎস েহলা পপিত্র কুরআন এিং তারপর স্বীয় রাসূহলর 

পপিত্র সুন্নাত। থয িযপক্ত এ দু’পিহক আাঁকহড় ধরহি আল্লাে তা‘আলা তাহক 

যািতীয় পফতনা-ফযাসাদ ও অপনষ্ঠতা থেহক রক্ষা করহিন। এ পিষহয় রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লহমর গুরুেপূণে ও ঐপতোপসক অপসয়তই আমাহদর 

জনয যহেি। পতপন িহলন,   لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن بعدي أبدا كتاب
-আপম থতামাহদর জনয এমন পকছু থরহখ যাপি যার প্রপত আনুগতয“ اهلل و سنيت

শীল েহল আমার পর থতামরা কখহনা পেভ্রি েহি না। আর তা েহলা আল্লাের 

পকতাি এিং আমার সুন্নাত1
।” মুসপলম উম্মাের আকীদা ও পিশ্বাসহক প্রেপিি 

করার লহক্ষ ইসলাহমর শুরু থেহক পনহয় সিেহশষ কলম-ধারী পযেন্ত অহনহকই 

কুরআহনর পিপিন্ন আয়াত এিং োদীহসর পিপিন্ন িাণীর ওপর ইিাকৃত িাহিই 

পকছু প্রে ও আপপত্ত তুহল ধহর মুসপলমহদর পিপহক্ষ উসকাপন থদওয়ার থিিা 

কহরহছন। ইপতোহস এহদর মহধয যারা উহল্লখহযাগয তারা েহলন, যানাপদকা 

সম্প্রদায় তো নাপস্তকযিাহদ পিশ্বাসীরা, ধমে পনরহপক্ষতিাদীরা এিং 

প্রশ্চাতযিাদীরা। তারা পিহশষ কহর অমুসপলম সংখযা ঘপরি থদহশ সরল প্রাণ 

মুসপলমহদর পিভ্রাপন্তহত থফলার লহক্ষ এ ধরহনর প্রে ও আপপত্ত আহরাপ কহর 

োহক। অজ্ঞতা এিং কুরআন ও সুন্নাহের গিীর ইলম না োকার কারহণ অহনক 

 
1 আিূ দাউদ, োদীস নং ১৯০৭ 
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সময় থদখা যায় কতক মুসপলম সন্তানরাও এ ধরহনর প্রে ও আপপত্ত দ্বারা 

প্রিাপিত েহয় পহড়। ফহল তারা এ ধরহনর প্রে ও আপপত্তর মুহখ পনহজহদর 

দৃঢ়তা ও অপিিলত ধহর রাখহত না থপহর পিভ্রাপন্তর থিড়া জাহল আাঁিহক পহড়। 

তখন তারাও এ ধারণার িশিতেী েহয় িলহত োহক থয, েহত পাহর কুরআন ও 

সুন্নাহের মহধয পরস্পপরক পিহরাধ পিদযমান রহয়হছ।  

অপরপদহক অনযানয িাইহয়রা এ কো দৃঢ়িাহি জাহন এিং পিশ্বাস কহর 

থয, কুরআন ও সুন্নাহের মহধয পরস্পর থকান পিহরাধ থনই। তারা যপদ এ 

ধরহনর থকান পকছু তাহদর কাহছ প্রকাশ পায় তারা আহলমহদর পজজ্ঞাসা কহরন 

যাহত তাহদর ঈমান ও পিিক্ষণতা আরও িৃপি পায়। তাহদর সামহন যখন তুপম 

এ ধরহনর প্রে িা আপপত্ত তুহল ধরহি, তখন তারা েতিপকত েয় না এিং 

ঘািহড় যায় না। তারা পনপিেহে এ কো িহল— فََلا﴿
َ
ااِمنۡااََكنَااَولَوۡااٱلُۡقۡرَءاَن ااُرونَاَيَتَدب ااأ

ِاااَغۡيِاااِعندِا َٰٗفاااافِيهِااالَوََجُدوا اااٱّلل  [  ٨٢:    النساء]  ﴾٨٢ااَكثِٗياااٱۡختَِل  “তারা পক কুরআন পনহয় 

গহিষণা কহর না? আর যপদ তা আল্লাে ছাড়া অনয কাহরা পক্ষ থেহক েত, তহি 

অিশযই তারা এহত অহনক বিপরীতয থদখহত থপত।” [সূরা আন-পনসা, আয়াত: 

৮২] 

 আমরা ‘ফতওয়ার িাণ্ডার নামক’ পকতাহির পদ্বতীয় খণ্ড পািহকর সামহন তুহল 

ধরহিা। পকতািপিহত কুরআন ও োদীহসর ওপর থয সি আপপত্ত ও প্রে 

আহরাপ করা েহয়হছ থস সি প্রে ও আপপত্ত সম্পহকে আমাহদর পিজ্ঞ 

আহলমহদর—যারা মারা থগহছন আল্লাে তাহদর প্রপত দয়া করুন আর যারা থিহি 

আল্লাে তাহদর থেফাযত করুন—ফতওয়াসমূে এিং উত্তরসমূে একত্র করা 

েহয়হছ। এখাহন থয উত্তর ও ফতওয়া তুহল ধরা েহয়হছ আশা কপর একজন 
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পািক প্রে ও আপপত্তগুহলা সহন্তাষজনক ও যহেি উত্তর থপহয় যাহিন। 

ইনশাআল্লাে  

আল্লাের পনকি প্রােেনা এই থয, আল্লাে তা’আলা তাহদর উত্তম প্রপতদান দান 

করুন। যারা আল্লাের দীহনর িাণ্ডার থেহক আিজেনা দূর কহর তা পপরষ্কার 

করার জনয পনহজহদর জীিনহক উৎসগে কহরহছন। তাহদর বিপশিয থস সি 

থলাকহদর বিপশিয যারা কুরআন ও সুন্নাহের ধারক িােক পেহসহি জীিন উৎসগে 

কহর ইপতোস রিনা কহর দুপনয়া থেহক পিদায় পনহয়হছন। আল্লাে তা‘আলা 

িহলন, ﴿ِي اااُهوَا نَزَلاااٱَّل 
َ
اااَءاَيَٰت اااِمۡنهُاااٱلِۡكَتََٰباااَعلَۡيَكاااأ َۡكَمَٰت  محاااُهن اااُّمح

ُ
َخرُاااٱلِۡكَتَٰبِاااأ

ُ
ااَوأ

اااُمتََشَٰبَِهَٰت  ا م 
َ
ِينَااافَأ اااَوٱبۡتَِغا ءَاااٱلۡفِۡتَنةِااٱبۡتَِغا ءَاااِمۡنهُاااتََشََٰبهَاااَماااَفَيت بُِعونَاااَزۡيغ اااقُلُوبِِهمۡاااِفاااٱَّل  وِيلِهِۦ 

ۡ
ااتَأ

ۥ اااَيۡعلَمُاااَوَما وِيلَُه
ۡ
اااتَأ هاااإِّل  ُ هاااِعندِاااُمِنۡاااُكُ ااابِهِۦااَءاَمن اااَيُقولُونَاااٱلۡعِلۡمِاااِفاااَوٱلر َِٰسُخونَاااٱّلل  رُاااَوَماااَرُبَِنا ك  اايَذ 

لُوا اااإِّل  ا و 
ُ
لَۡبَٰبِاااأ

َ
[   ٧:  عمران  ال]  ﴾٧ااٱۡۡل   “পতপনই থতামার উপর পকতাি নাপযল 

কহরহছন, তার মহধয আহছ মুেকাম আয়াতসমূে। থসগুহলা পকতাহির মূল, আর 

অনযগুহলা মুতাশাপিহ্। ফহল যাহদর অন্তহর রহয়হছ সতযপিমুখ প্রিণতা, তারা 

পফতনার উহেহশয এিং িুল িযাখযার অনুসন্ধাহন মুতাশাপিহ্ আয়াতগুহলার 

থপছহন থলহগ োহক। অেি আল্লাে ছাড়া থকউ এর িযাখযা জাহন না। আর যারা 

জ্ঞাহন পপরপক্ক, তারা িহল, আমরা এগুহলার প্রপত ঈমান আনলাম, সিগুহলা 

আমাহদর রহির পক্ষ থেহক। আর পিহিক সম্পন্নরাই উপহদশ গ্রেণ কহর।” 

[সূরা আহল-ইমরান,  আয়াত: ৭] 

 وصىل اهلل وسلم ىلع عبده ونبيه حممد ، وىلع آهل وصحبه أمجعي 
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“মাতৃগহিের সন্তান সম্পহকে ডাক্তারহদর অিগত েওয়া” 

আল্লাে তা‘আলা িহলন, رَۡحاِم ااِفااَمااَوَيۡعلَمُاا﴿
َ
 এিং“  [٣٤: لقمان] ﴾٣٤اٱۡۡل

জরায়ুহত যা আহছ, তা পতপন জাহনন” আর মাতৃগহিের সন্তান থছহল না থমহয় 

েহি থস সম্পহকে ডাক্তারহদর িহল থদয়া!। 

প্রে: িতেমাহন মাতৃগহিের সন্তান থছহল না থমহয় েহি, থস সম্পহকে 

ডাক্তারহদর অিগত েওয়া আর আল্লাের িাণী: ﴿رَۡحاِم اااِفاااَماااَوَيۡعلَمُا
َ
:  لقمان]  ﴾٣٤ااٱۡۡل

٣٤]  “এিং জরায়ুহত যা আহছ, তা থকিল পতপনই জাহনন।” [সূরা লুকমান, 

আয়াত: ৩৪] উিহয়র মাহঝ থয বিপরীতয ও পিহরাধ লক্ষয করা যায় তা 

কীিাহি পনরসন করা যাহি? তা জানহত িাই। এ ছাড়াও ইিহন জাপরর রে. 

স্বীয় তাফসীহর মুজাপেদ থেহক এিং একই িণেনা ক্বাতাদাে থেহক নকল কহরন, 

এক িযপক্ত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামহক তার গিেিতী স্ত্রীর 

গহিের সন্তান সম্পহকে পজহজ্ঞস কহর িলল, থস কনযা সন্তান জন্ম থদহি নাপক 

থছহল? এ পজজ্ঞাসার থপ্রক্ষাপহি আল্লাে তা‘আলা এ رَۡحاِم اااِفاااَماااَوَيۡعلَمُا﴿
َ
  ﴾٣٤ااٱۡۡل

 এিং জরায়ুহত যা আহছ, তা থকিল পতপনই জাহনন” [সূরা“  [٣٤:  لقمان]

লুকমান, আয়াত: ৩৪] আয়াত নাপযল কহরন।   

উত্তর: মাস’আলাপি উত্তর থদওয়ার পূহিে এ কো জাপনহয় থদওয়া জরুপর মহন 

করপছ থয, কুরআহনর সু-স্পি আয়াত কখহনাই িাস্তিতার পপরপন্থী িা 

িাস্তিতার সাহে পিহরাধপূণে েহত পাহর না। যপদও িাপেযক অহেে পিহরাধ থদখা 

যায়, তহি তা পনছক জ্ঞাহনর অিাি িা অহেতুক দািী ছাড়া আর পকছুই নয়। 

অেিা কুরআহনর আয়াহতর িণেনাপি তার কাহছ অস্পি এিং থস িুঝহত অক্ষম। 
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কারণ, কুরআহনর স্পি িাণী ও িাস্তিতা উিয়পি অকািয সতয। আর দু’পি 

অকািয সতয পিপরীতমুখী িা পরস্পর পিহরাধী েওয়া সমূ্পণে অসম্ভি।  

পিষয়পি স্পি েওয়ার পর িলা যায় থয, িতেমাহন ডাক্তারগণ 

অতযাধুপনক ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাপতর মাধযহম মাতৃগহিের সন্তান সম্পহকে অিগত 

েওয়ার দক্ষতা অজেন কহরহছন। মাতৃগহিের সন্তান থছহল েহি না থমহয় েহি? 

থস সম্পহকে তাহদর অিগত েওয়ার দাপি যপদ অসতয েয়, তহি তাহত থকান 

প্রে োহক না। (হযমনপি অহনক সময় েহয় োহক) আর যপদ সতয েয়, তহি 

তাও কুরআহনর আয়াহতর সাহে পিহরাধপূণে নয়। কারণ, এ আয়াত পাাঁিপি পিষয় 

গাইিী েওয়াহক প্রমাণ কহর যার ইলম থকিল আল্লাের ইলহমর সাহে সম্পকে। 

এগুহলা একমাত্র আল্লাে ছাড়া আর থকউ জাহনন না। আর মাতৃগহিের সন্তান 

পিষহয় গাইিী পিষয়গুহলা েহলা, মাহয়র থপহি তার অিস্থাহনর সমহয়র পপরমাণ, 

োয়াত, কমে, পরপযক, সৎ েওয়া, অসৎ েওয়া এিং সৃপির পূহিে থছহল িা থমহয় 

েওয়া। (এ পিষয়গুহলা থকিল আল্লাে জাহনন আল্লাে ছাড়া থকউ জাহনন না) 

ফহল সৃপির পর থছহল িা থমহয় েওয়া সম্পহকে জানা থকান গাইিী পিষয় নয় যা 

আল্লাে ছাড়া আর থকউ জানহত পারহি না। কারণ, সৃপির পর তা আর অদৃশয 

োহক না িরং তা দৃশয, যা প্রতযক্ষ জ্ঞাহন পপরণত েয়। তহি সন্তানপি এমন 

পতনপি অন্ধকাহরর মহধয লুকাপয়ত ও থগাপন যা দূর করা েহল তার পিষয়পি 

স্পি েয় যাহি। আল্লাের সৃপির মহধয এমন থকান শপক্তশালী আহলা িা যন্ত্র 

পাওয়া যাওয়া অসম্ভি নয়, যা এ পতন অন্ধকারহক থিদ কহর িাচ্চাপির থছহল 

না থমহয় তা প্রকাশ কহর পদহত পাহর। আর আয়াহত িা রাসূল থেহক িপণেত 

োদীহস স্পি কহর এ কো িলা েয়পন থয, থছহল েওয়া িা থমহয় েওয়ার 

পিষয়পি গাইিী পিষয় যা আল্লাে ছাড়া আর থকউ জানহত পারহি না।  
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প্রেকারী ইিহন জারীর থেহক এিং পতপন মুজাপেদ থেহক থয োদীস িণেনা 

কহরহছন—এক িযপক্ত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামহক পজহজ্ঞস 

কহরন, তার স্ত্রী থকমন সন্তান প্রসি করহিন? তখন আল্লাে তা‘আলা উপল্লপখত 

আয়াত নাপযল কহরন—থস োদীসপি মুনকাহত‘। কারণ, মুজাপেদ রে. 

তাহি‘ঈনহদর একজন পছহলন সাোিী পছহলন না।  

আর কাতাদাে রে. ‘হকিল আল্লাে জাহনন’ িহল োদীসপির থয িযাখযা 

কহরহছন, থস িযাখযার অেে, এ েহত পাহর থয, িাচ্চাপি সৃপির পূহিের পিষয়গুহলা 

থকিল আল্লাে জাহনন। আর সৃপির পর তার সম্পহকে অনযরাও জানহত পাহর 

তাহত থকান অসুপিধা থনই।  

আল্লামা ইিন কাসীর রে. সূরা লুকমাহনর আয়াহতর তাফসীহর 

িহলহছন, ‘আর অনুরূপিাহি মাতৃগহিে যা রহয়হছ থসপিহক পতপন পক সৃপি করার 

ইিা করহিন, তা পতপন ছাড়া আর থকউ জাহনন না। পকন্তু যখন পতপন থছহল িা 

থমহয় এিং থনককার িা িদকার েওয়ার পনহদেশ থদন তখন দাপয়েপ্রাপ্ত 

পফপরশতাগণ এিং অনযানয মাখলুক যাহদরহক পতপন জানান, তারা জানহত 

পাহরন’।     

আল্লাের িযাপক িাণী— رَۡحاِم اااِفاااَماااَوَيۡعلَمُا﴿
َ
[ ٣٤:  لقمان]  ﴾٣٤ااٱۡۡل -“এিং জরায়ূহত যা 

আহছ, তা থকিল পতপন জাহনন” [সূরা লুকমান, আয়াত: ৩৪] -থত খাস করা 

সম্পহকে থতামাহদর করা প্রহের উত্তর েহলা, সৃপি করার পর যপদ আয়াতপি 

থছহল েওয়া িা কনযা েওয়া পিষহয় যপদ জানা যায়, তখন খাসকারী েহলা 

িাস্তিতা ও অনুধািন। উসূহলর ইমামগণ িহলহছন, পকতাি ও সূন্নাহের 
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মুখাপসসস েয়হতা নস েহি অেিা ইজমা অেিা পকয়াস অেিা িাস্তিতা। এ 

পিষহয় তাহদর কো অতযন্ত সু-প্রপসি।  

আর যপদ আয়াত সৃপির পরহক অন্তেিুক্ত না কহর এিং তার দ্বারা উহেশয 

শুধুমাত্র সৃপির পূহিের পিষয়গুহলা েহয় োহক তােহল গহিের সন্তান থছহল না 

থমহয় থস সম্পহকে কাহরা জানা না োকা এিং তা থকিল আল্লাের জানা োকার 

সাহে থতামরা যা িহলছ তার সাহে আয়াতপি থমাহিও পিহরাধপূণে নয়।    

আলোমদু পলল্লাে! িাস্তহি এমন থকান পিষয় কখহনা পাওয়া যায়পন এিং 

িপিষযহতও পাওয়া যাহি না, যা কুরআহনর স্পি িাণীর সাহে পরস্পর পিহরাধী 

েহি।  

পকছু পিষয় থযগুহলা িাপেযক িাহি কুরআহনর স্পি িাণীর সাহে পিহরাধ মহন 

েয় থসগুহলাহক পনহয় ইসলাম ও মুসপলহমর দুশমনরা থয সি কল্পকাপেনী, প্রে 

ও আপপত্ত আহরাপ কহর, তা তাহদর জ্ঞাহনর দুিেলতা এিং আল্লাের পকতাি 

সম্পহকে তাহদর অজ্ঞতার কারহণ েয় অেিা তাহদর খারাপ থকান উহেহশযর 

কারহণ েহয় োহক। 

পকন্তু যারা দীনদার ও আেহল ইলম তারা গহিষণা ও পিন্তা কহর আসল রেসয 

উদঘািন করহত পাহরন, যা তাহদর সহন্দে-সংশয়হক দূর কহর থদন। যািতীয় 

প্রশংসা ও দয়া থকিলই আল্লাের। 

মহন রাখহি, এ মাস’আলাপির থক্ষহত্র মানুষ পতন থশ্রপণহত পিিক্ত:  

প্রেম—এক থশ্রণী যারা কুরআহনর িাপেযক অেে যা স্পি নয় তা গ্রেণ কহরহছ 

এিং কুরআহনর িাপেযক অহেের পিপরীত থয িাস্তিতা ও অপনিাযে সতয রহয়হছ 
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তাহক প্রতযাখযান কহরহছ। ফহল আপপত্তপি েয় তার পনহজর দুিেলতা ও 

অক্ষমতাহক থিহন পনহয় আহস অেিা কুরআহনর প্রপত আপপত্তপি আহরাপপত েয়। 

কারণ, তার দৃপিহত কুরআহন এমন একপি পিষয় িলা েহয়হছ যা অকািয একপি 

সতযহক অস্বীকার কহর এিং তা তার পিপরীত।  

পদ্বতীয়— যারা কুরআন দ্বারা প্রমাপণত পিষয়হক পুহরাপুপর অস্বীকার কহর এিং 

িস্তুিাহদর দ্বারা সািযস্ত িাস্তি পিষয়পিহক গ্রেণ কহর োহক। এর ফহল তারা 

নাপস্তকহদর দলিুক্ত েহয় পহড়।  

তৃতীয়— যারা মধযপন্থী। তারা কুরআহনর দ্বারা প্রমাপণত পিষয়পিও জাহনন এিং 

িাস্তিতাহক স্বীকার কহরন। তারা এ কো থমহন থনন থয, কুরআন ও িাস্তিতা 

উিয়পিই সতয। কুরআহনর থকান একপি স্পি পিষয় িাস্তি ও িাকু্ষষ থকান 

পিষহয় সাহে সাংঘপসেক েওয়া থকান ক্রহমই সম্ভি নয়। তারা আকল (জ্ঞান িা 

যুপক্ত) ও নকল (কুরআন ও োদীহসর িণেনা) উিহয়র মাহঝ সামঞ্জসয সাধন 

কহরন। যার ফহল তাহদর দীনদাপর ও িাস্তিতা উিয়পি যোস্থাহন িোল োহক। 

আল্লাে তা‘আলা যারা ঈমান এহনহছন তাহদরহক পিহরাধপূণে পিষহয় সপিক পে 

থদখান। আর আল্লাে যাহক িান তাহক সপিক পহের প্রপত পেদাহয়ত পদহয় 

োহকন। আল্লাের পনকি আমাহদর কামনা এই থয, পতপন থযন আমাহদর ও 

থতামাহদর সিাইহক িাহলা কহমের তাওফীক থদন। থে আল্লাে তুপমই একমাত্র 

তাওফীক দাতা, থতামার ওপরই িরসা। আর থতামার পদহকই আমাহদর পফহর 

যাওয়া।    
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নিীগণ পশকে থেহক পপিত্র েওয়া সহেও পশকে না করার পনহদেশ! 

নিীগহণর পশকে থেহক পপিত্র েওয়া ও আল্লাে তা‘আলার িাণী— ااِمنااتَۡدعُاااَوَّلا﴿
ِااُدونِا َك ااَوَّلاايَنَفُعَكااَّلااَمااٱّلل  [١٠٦:  يونس] ﴾١٠٦اايَُُضح  ‘‘আর আল্লাে ছাড়া এমন 

পকছুহক থডহকা না, যা থতামার উপকার করহত পাহর না এিং থতামার 

ক্ষপতও করহত পাহর না।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬] 

প্রে: আল্লাে তা‘আলা রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামহক সহবাধন 

কহর এ কো— ﴿ِاااُدونِاااِمنااتَۡدعُاااَوَّلا َك اااَوَّلااايَنَفُعَكاااَّلاااَمااااٱّلل  [ ١٠٦:    يونس]  ﴾١٠٦اايَُُضح   
‘‘আর আল্লাে ছাড়া এমন পকছুহক থডহকা না, যা থতামার উপকার করহত পাহর 

না এিং থতামার ক্ষপতও করহত পাহর না” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬] থকন 

িহলহছন? অেি রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম পশকে থেহক সমূ্পণে 

পনষ্পাপ এিং তার থেহক পশকে পাওয়া যাওয়া অসম্ভি? 

উত্তর: আয়াহতর িাপেযক িণেনা িপে দ্বারা িুঝা যায় থয, এখাহন রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামহকই সহবাধন করা েহয়হছ। থকান থকান আহলম 

িহলন, রাসূলহক সহবাধন করা েহয়হছ, এ কো িলা সপিক নয়। কারণ, 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক পশকে প্রকাশ পাওয়া সমূ্পণে 

অসম্ভি। আয়াহতর শুরুহত  قل শব্দপি উেয আহছ। (তখন অেে েহি থে রাসূল! 

আপপন িলুন)। এ িযাখযাপি দুিেল কারণ, এ দ্বারা আয়াতহক তার িণেনা িপে 

থেহক দূহর সরাহনা েয়।  
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সপিক উত্তর: সহবাধনপি রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম-এর জনয 

খাস। পকন্তু পিধানপি তার জনয ও অনযহদর জনয িযাপক। অেিা সহবাধনপি 

যাহদর সহবাধন করা যায় তাহদর সিার জনয িযাপক। তাহত রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামও অন্তিুেক্ত। এ ধরহনর সহবাধন রাসূলুল্লাহের 

প্রপত পনহদেপশত েওয়া এ কোহক িাধয কহর না থয, তার থেহক পশকে পাওয়া 

যাওয়া সম্ভি। আল্লাে তা‘আলা িহলন, وِحَاااَولََقدۡا﴿
ُ
ِينَاااِإَوَلاااإََِلَۡكاااأ االَئِنۡاااَقۡبلَِكاااِمنااٱَّل 

ۡكَتا ۡۡشَ
َ
[   ٦٤:  الزمر]  ﴾٦٥ااٱلَۡخَِِٰسِينَاااِمنَاااَوََلَُكوَنن اااَعَملَُكاااََلَۡحَبَطن اااأ  “আর অিশযই 

থতামার কাহছ এিং থতামার পূিেিতেীহদর কাহছ ওেী পািাহনা েহয়হছ থয, তুপম 

পশকে করহল থতামার কমে পনষ্ফল েহিই।” [সূরা আয-যুমার আয়াত: ৬৪] 

ফহল সহবাধনপি তার জনয এিং সি নিী ও রাসূলহদর জনয যাহদর থেহক পশকে 

পাওয়া যাওয়া অসম্ভি। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক তার 

অিস্থান পিহিিনায় পশকে পাওয়া যাওয়া কখহনাই সম্ভি নয়। তারপরও তাহক 

পনহষধ করার পেকমত েহলা, যাহত অনযরা এ কো দ্বারা উপহদশ গ্রেণ কহর 

এিং সতকে েয়, যাহদর থেহক পশকে পাওয়া যাওয়া তার অিস্থান পিহিিনায় 

অসম্ভি তার জনয যপদ এত িড় কড়াকপড় ও পনহষধাজ্ঞা েয়, তােহল যারা 

তাহদর মাহনর থলাক নয়-নিী িা রাসূল নয়- তাহদর জনয পক ধরহনর কড়াকপড় 

েহত পাহর?। ফহল তাহদর সািধান ও সতকে েওয়া তাহদর তুলনায় আহরা 

অপধক গুরুেপূণে ও থশ্রয়। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক থদওয়ার মাপলক এিং 

পতপনই অপিিািক। 

শাইখ মুোম্মদ ইিন উসাইমীন রে. 
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নিীহদর মাযেদার স্তর পিষয়ক আয়াতসমূে 

আল্লাে তা‘আলার িাণী: ﴿َحد اابَۡيَااُنَفُرُِقاااَّلا
َ
ااُمِناأ [٢٨٥: ابلقرة] ﴾٢٨٥ارحُسلِهۦِ    “আমরা 

তাাঁর রাসূলগহণর কারও মহধয তারতময কপর না” [সূরা িাকারাে, আয়াত: 

২৮৫] এিং আল্লাে তা‘আলার িাণী: ﴿لَۡنااٱلرحُسُلااتِلَۡكا َٰااَبۡعَضُهمۡااافَض    ﴾٢٥٣اَبۡعض  ااََعَ
 ঐ রাসূলগণ, আপম তাহদর কাউহক কাহরা উপর থশ্রষ্ঠে“ ]ابلقرة: ٢٥٣[

পদহয়পছ।” [সূরা িাকারাে, আয়াত: ২৫৩] 

প্রে: আল্লাে তা‘আলার এ িাণী— لَۡناااٱلرحُسُلاااتِلَۡكا﴿ َٰاااَبۡعَضُهمۡااافَض  :  ابلقرة ]   ﴾ ٢٥٣ااَبۡعض  اااََعَ
   ]٢٥٣ “ঐ রাসূলগণ, আপম তাহদর কাউহক কাহরা উপর থশ্রষ্ঠে পদহয়পছ।” [সূরা 

িাকারাে, আয়াত: ২৫৩] এিং অপর িাণী— ﴿َحد ااابَۡيَاااُنَفُرُِقاااَّلا
َ
اااُمِنااأ   ﴾٢٨٥اارحُسلِهۦِ 

[   ٢٨٥:  ابلقرة]  “আমরা তাাঁর রাসূলগহণর কারও মহধয তারতময কপর না।” [সূরা 

িাকারাে, আয়াত: ২৮৫] উিয় আয়াহতর মাহঝ পপরলপক্ষত পিহরাধ পকিাহি 

দূর করি?  

উত্তর: আল্লাে তা‘আলার িাণী— ﴿لَۡناااٱلرحُسُلاااتِلَۡكا َٰاااَبۡعَضُهمۡااافَض  :  ابلقرة]  ﴾٢٥٣ااَبۡعض  اااََعَ
٢٥٣]  “ঐ রাসূলগণ, আপম তাহদর কাউহক কাহরা উপর থশ্রষ্ঠে পদহয়পছ” [সূরা 

িাকারাে, আয়াত: ২৫৩] পি আল্লাে তা‘আলার অপর িাণী: ﴿لَۡنااااَولََقدۡا ااَبۡعَضااافَض 
ا َٰااانَاۧاٱنل بُِيِ [٥٥:  االرساء]  ﴾٥٥ااَبۡعض  اااََعَ  “আর আপম থতা কতক নিীহক কতহকর 
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উপর থশ্রষ্ঠে পদহয়পছ” [সূরা আল-ইসরাে, আয়াত: ৫৫]-এর মহতা। নিী ও 

রাসূলগণ অিশযই একজন অপর জন অহপক্ষায় থশ্রষ্ঠ। রাসূলগণ নিীহদর 

অহপক্ষায় থশ্রষ্ঠ। উলুল-আযম রাসূলগণ অনযহদর তুলনায় থশ্রষ্ঠ ও উত্তম। উলুল-

আযম রাসূলগণ েহলন পাাঁি জন যাহদর আহলািনা আল্লাে তা‘আলা কুরআহনর 

দু’পি আয়াহত কহরহছন।  

প্রেম আয়াত সূরা আল-আেযাহি, যাহত আল্লাে তা‘আলা িহলন, َخۡذنَاااِإَوذۡا﴿
َ
ااِمنَاااأ
ا َخۡذنَاااَمۡرَيَم اااٱبۡنِاااوَِعيَساااَوُموَسَٰاااِإَوبَۡرَٰهِيمَااانحوح اااَوِمناااَوِمنَكاااِميَثََٰقُهمۡااانَاۧاٱنل بُِيِ

َ
اُمِيَثًَٰقاااِمۡنُهمااَوأ

[  ٧:    االحزاب]  ﴾٧ااَغلِيٗظا  “আর স্মরণ কর, যখন আপম অেীকার গ্রেণ 

কহরপছলাম নিীহদর থেহক এিং থতামার থেহক, নূে, ইিরােীম, মূসা ও 

মারইয়াম পুত্র ঈসা থেহক। আর আপম তাহদর কাছ থেহক দৃঢ় অেীকার গ্রেণ 

কহরপছলাম।” [সূরা আল-আেযাি, আয়াত: ৭] মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম নূে আলাইপেস সালাম ইিরােীম আলাইপেস সালাম মূসা আলাইপেস 

সালাম এিং ঈসা ইিন মারইয়াম আলাইোস সালাম প্রমূখহদর কো এ আয়াহত 

িলা েহয়হছ।  

পদ্বতীয় আয়াত সূরা আশ-শূরা, যাহত আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿عَا ااَۡشَ
َٰاااَماااٱُلِينِاااُمِنَااالَُكم ِي ااانُوٗحااابِهِۦااَوّص  وَۡحۡيَنا اااَوٱَّل 

َ
ۡيَناااَوَماااإََِلَۡكاااأ اَوُموَسَٰاااإِبَۡرَٰهِيمَااابِهِۦ اااَوص 

[١٣:  الشورى]  ﴾١٣اوَِعيَسَ ا     “পতপন থতামাহদর জনয দীন পিপধিি কহর পদহয়হছন; 

থয পিষহয় পতপন নূেহক পনহদেশ পদহয়পছহলন, আর আপম থতামার কাহছ থয ওেী 

পাপিহয়পছ এিং ইিরােীম, মূসা ও ঈসাহক থয পনহদেশ পদহয়পছলাম তা েল, 

থতামরা দীন কাহয়ম করহি এিং এহত পিপিন্ন েহি না।” [সূরা আশ-শুরা, 
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আয়াত: ১৩]  সুতরাং, উিয় আয়াহত পাাঁি জহনর আহলািনা রহয়হছ। আর এরা 

পাাঁিজন অনযহদর তুলনায় উত্তম।  

মু’পমনহদর সম্পহকে আল্লাের িাণী: ﴿ِاااَءاَمنَاااُكلا ااَّلاااَورُُسلِهِۦااَوُكُتبِهِۦااَوَملََئَِكتِهِۦاابِٱّلل 
َحد ااابَۡيَاااُنَفُرُِقا

َ
اااُمِنااأ [٢٨٥:  ابلقرة]  ﴾٢٨٥اارحُسلِهۦِ   “প্রহতযহক ঈমান এহনহছ আল্লাের 

উপর, তাাঁর থফহরশতাকুল, পকতািসমূে ও তাাঁর রাসূলগহণর উপর, আমরা তাাঁর 

রাসূলগহণর কারও মহধয তারতময কপর না।” [সূরা িাকারাে, আয়াত: ২৮৫] 

এর অেে, ঈমান আনার পিষহয় আমরা তাহদর মহধয থকান প্রকার পােেকয িা 

িযিধান করি না। িরং আমরা ঈমান আনি থয, তারা সিাই আল্লাের পক্ষ 

থেহক থপ্রপরত সতয রাসূল, তারা কখহনাই পমেযা িহলনপন, তারা সতযিাদী ও 

পিশ্বাসয। আর এপি েহলা আল্লাে তা‘আলার িাণী— َحد ااابَۡيَاااُنَفُرُِقاااَّلا﴿  
َ
اااُمِنااأ اارحُسلِهۦِ 

[٢٨٥:  ابلقرة]  ﴾٢٨٥  “আমরা তাাঁর রাসূলগহণর কারও মহধয তারতময কপর না” 

[সূরা িাকারাে, আয়াত: ২৮৫]—এর মমে অেে। অেোৎ, ঈমাহনর থক্ষহত্র তাহদর 

মহধয থকান িযিধান করি না। িরং তারা সিাই আল্লাের পক্ষ থেহক থপ্রপরত 

সতয রাসূল এ কোর প্রপত ঈমান আনি এিং পিশ্বাস স্থাপন করি। পকন্তু 

ঈমাহনর দািী অনুসরণ করা। যারা মুোম্মাদুর রাসূলুল্লাের পহর দুপনয়াহত 

এহসহছ তাহদর জনয রাসূলুল্লাের অনুকরণই খাস িা পনধোপরত। কারণ, পতপনই 

অনুকরণ থযাগয। তার আপনত শরী‘আত পূহিের সি শরী‘আতহক রপেত কহর 

পদহয়হছন। এ দ্বারা আমরা িুঝহত পারলাম থয, ঈমান েহি সি নিী ও 

রাসূলগহণর প্রপত, আমরা তাহদর সিাইহক পিশ্বাস কপর, তারা সিাই আল্লাের 

পক্ষ থেহক থপ্রপরত সতয রাসূল এিং তারা থয শরী‘আত পনহয় আগমন কহরহছন 

তা সতয। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামহক দুপনয়াহত থপ্ররহণর পর 

পূহিের সি দীন ও শরী‘আত মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর 
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শরী‘আহতর দ্বারা রপেত। িতেমাহন সমগ্র মানুহষর ওপর ওয়াপজি েহলা, থকিল 

মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর শরী‘আহতর অনুকরণ করা এিং তার 

সাোযয করা। আল্লাের তার প্রজ্ঞা ও পেকমত দ্বারা মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাহমর দীন ছাড়া পূহিে নিী ও রাসূলহদর সি দীন ও শরী‘আতহক রপেত 

কহর পদহয়হছন। এ কারহণই আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿َهاااقُۡلا يح
َ
اااٱنل اُسااايََأ اارَُسوُلاااإُِنِ
ِا ِيااََجِيًعاااإََِلُۡكمۡاااٱّلل  َمََٰوَٰتِاااُملُۡكاااََلُۥااٱَّل  ۡرِض اااٱلس 

َ
اااإَِلَٰهَاااَّل اااَوٱۡۡل ۦااُهوَاااإِّل  ااِمُنوا اا َاَفاااَوُيِميُت ااايُۡۡحِ

ِا ُِاااٱنل ِبُِاااَورَُسوَِلِااابِٱّلل  ُمِ
ُ
ِياااٱۡۡل ِااايُۡؤِمنُاااٱَّل    ﴾١٥٨ااَتۡهَتُدونَااالََعل ُكمۡاااَوٱت بُِعوهُاااَوََكَِمَٰتِهِۦاابِٱّلل 

[١٥٧:  االعراف]    “িল, ‘থে মানুষ, আপম থতামাহদর সিার প্রপত আল্লাের রাসূল, 

যার রহয়হছ আসমানসমূে ও জপমহনর রাজে। পতপন ছাড়া থকান (সতয) ইলাে 

থনই। পতপন জীিন দান কহরন ও মৃতুয থদন। সুতরাং থতামরা আল্লাের প্রপত 

ঈমান আন ও তাাঁর থপ্রপরত উম্মী নিীর প্রপত, থয আল্লাে ও তাাঁর িাণীসমূহের 

প্রপত ঈমান রাহখ। আর থতামরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, থতামরা 

পেদায়াত লাি করহি।” [সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১২]  সুতরাং রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর দীন ছাড়া িাকী সি দীন রপেত। পকন্তু 

রাসূলহদর প্রপত পিশ্বাস করা ও ঈমান আনা এিং তাহদর সতয িহল জ্ঞান করা 

খুিই জরুপর। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক থদয়ার মাপলক ও অপিিািক। 

শাইখ মুোম্মদ ইিন উসাইমীন রে.    
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পশহকের গুনাে ক্ষমা করা সম্পহকে দু’পি আয়াহতর পিহরাধ পনরসন। 

আল্লাে তা‘আলার িাণী: ا﴿ ار ااِإَوُنِ [  ٨٢: طه ] ﴾٨٢اتَاَباالَُِمنالََغف   “আপম তার প্রপত 

ক্ষমাশীল, থয তাওিা কহর” [সূরা তা-ো, আয়াত: ২৮৫] আল্লাে তা‘আলার 

অপর িাণী:  ]نايُۡۡشَكَاابِهِۦا٤٨﴾ ]النساء : ٤٨
َ
َااَّلااَيۡغفِرُااأ  পনশ্চয় আল্লাে“ ﴿إِن ااٱّلل 

তাাঁর সাহে শরীক করাহক ক্ষমা কহরন না।”[সূরা পনসা, আয়াত: ৪৮] 

প্রে: আল্লাে তা‘আলার িাণী:   ﴿َاااإِن ا نااَيۡغفِرُاااَّلاااٱّلل 
َ
َٰلَِكاااُدونَاااَماااَوَيۡغفِرُااابِهِۦاايُۡۡشَكَاااأ االَِمنااَذ

[٤٨:    النساء]  ﴾٤٨اايََشا ُء ا  “পনশ্চয় আল্লাে তাাঁর সাহে শরীক করাহক ক্ষমা কহরন 

না। পতপন ক্ষমা কহরন এ ছাড়া অনযানয পাপ, যার জনয পতপন িান।” [সূরা আন-

পনসা, আয়াত: ৪৮]   এিং আল্লাে তা‘আলার অপর িাণী: ا﴿ ار اااِإَوُنِ ااتَاَبااالَُِمناالََغف 
[٨٢:  طه ]  ﴾٨٢ااٱۡهَتَدىَٰاااُثم اااَصَٰلِٗحاااوََعِمَلاااَوَءاَمنَا  “আর অিশযই আপম তার প্রপত 

ক্ষমাশীল, থয তাওিা কহর, ঈমান আহন এিং সৎকমে কহর অতঃপর সৎ পহে 

িলহত োহক।” [সূরা তা-ো, আয়াত: ৮২]  এ দু’পি আয়াহতর মাহঝ (একপিহত 

ক্ষমা করার থঘাষণা এিং অপপিহত পশহকের গুণাে ক্ষমা না করার কো িলা 

েহয়হছ) কীিাহি একত্র করি এিং পিহরাধ পনরসন করি। িাস্তহি উিয় 

আয়াহতর মহধয থকান বিপরীতয িা পিহরাধ আহছ পক? 

উত্তর: উিয় আয়াহতর মহধয থকান পিহরাধ িা বিপরীতয থনই। প্রেম আয়াত ঐ 

িযপক্ত সম্পহকে থয পশহকের ওপর তাওিা ছাড়া মারা থগহছ। আল্লাে তা‘আলা 
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তাহক ক্ষমা করহিন না তার পিকানা জাোন্নাম। থযমন, আল্লাে তা‘আলা 

িহলন, ِااايُۡۡشِكۡاااَمنااإِن ُهۥ﴿ ُاااَحر مَاااَفَقدۡااابِٱّلل  َٰهُاااٱۡۡلَن ةَاااَعلَۡيهِاااٱّلل  َوى
ۡ
لِِميَاااَوَمااااُر اٱنل اااَوَمأ َٰ ااِمنۡااالِلظ 

نَصار ا
َ
[٧٢:  دةاملائ]  ﴾٧٢ااأ  “পনশ্চয় থয আল্লাের সাহে শরীক কহর, তার উপর 

অিশযই আল্লাে জান্নাত োরাম কহর পদহয়হছন এিং তার পিকানা আগুন। আর 

যাপলমহদর থকান সাোযযকারী থনই।” [সূরা মাহয়দাে, আয়াত: ৭২]  আল্লাে 

আরও িহলন, ﴿ُكوا اااَولَوۡا ۡۡشَ
َ
اااَعۡنُهمااََلَبَِطاااأ [٨٨:  االنعام]  ﴾٨٨ااَيۡعَملُونَاااََكنُوا ااام   “আর যপদ 

তারা পশকে করত, তহি তারা যা আমল করপছল তা অিশযই িরিাদ েহয় 

থযত।” [সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৮৮]   

আর পদ্বতীয় আয়াত: আল্লাে তা‘আলার িাণী: ا﴿   ار اااِإَوُنِ ااوََعِمَلاااَوَءاَمنَاااتَاَبااالَُِمناالََغف 
[   ٨٢:  طه ]  ﴾٨٢ااٱۡهَتَدىَٰاااُثم اااَصَٰلِٗحا  “আর অিশযই আপম তার প্রপত ক্ষমাশীল, থয 

তাওিা কহর, ঈমান আহন এিং সৎকমে কহর অতঃপর সৎ পহে িলহত োহক।” 

[সূরা তা-ো, আয়াত: ৮২] (এ সম্পকেীয় আয়াত কুরআহন কারীহম আরও 

অহনক রহয়হছ।) পদ্বতীয় আয়াত যাহত আল্লাে তা‘আলা িহলন, তা েহলা তাহদর 

সম্পহকে যারা তাওিা কহরহছন। অনুরূপিাহি আল্লাে তা‘আলার িাণী: ااقُۡلا﴿ 
ِينَاااَيَٰعَِبادِيَا ُفوا اااٱَّل  ۡۡسَ

َ
َاااأ نُفِسِهمۡاااََعَ

َ
ِ ااار ۡۡحَةِااِمنااَتۡقَنُطوا اااَّلاااأ َاااإِن اااٱّلل  نُوَباااَيۡغفِرُاااٱّلل  ۥاااََجِيًعا اااٱَّلح اإِن ُه

[٥٢:  الزمر]  ﴾٥٣ااٱلر ِحيمُاااٱلَۡغُفورُاااُهوَا  “িল, ‘থে আমার িান্দাগণ, যারা পনজহদর উপর 

িাড়ািাপড় কহরছ থতামরা আল্লাের রেমত থেহক পনরাশ েহয়া না। অিশযই 

আল্লাে সকল পাপ ক্ষমা কহর থদহিন। পনশ্চয় পতপন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’’।  
[সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫২]  সমস্ত উম্মত এ পিষহয় একমত থয, এ 

আয়াতপি তাওিাকারীহদর পিষহয় অিতীণে। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।  

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে. 
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রাসূহলর কিহর যাওয়া ও তার পনকি থকান পকছু িাওয়ার পিধান 

আল্লাের িাণী: رَۡسلَۡنااَوَما اا
َ
ر ُسول ااِمناأ  “আর আপম থয থকান রাসূল থপ্ররণ 

কহরপছ তা থকিল এ জনয...।” আল্লাের িাণী: افََلااَوَرُبَِكااَّلااايُۡؤِمُنونَاا
َٰا  ”অতএি থতামার রহির কসম, তারা মুপমন েহি না যতক্ষণ না...।“َحّت 

প্রে: আল্লাে তা‘আলার িাণী: رَۡسلَۡناااَوَما ا﴿
َ
ااار ُسول اااِمنااأ ِ ااابِإِۡذنِاااَِلَُطاعَاااإِّل  ن ُهمۡاااَولَوۡاااٱّلل 

َ
ااإِذاااأ

لَُمو ا ا نُفَسُهمۡاااظ 
َ
َااافَٱۡسَتۡغَفُروا اااَجا ُءوكَاااأ َااالَوََجُدوا اااٱلر ُسوُلااالَُهمُاااَوٱۡسَتۡغَفرَاااٱّلل  اٗباااٱّلل  افََلااا٦٤اار ِحيٗماااتَو 
َٰااايُۡؤِمُنونَاااَّلاااَوَرُبَِكا نفُاااِف اااََيُِدوا اااَّلاااُثم ااابَۡيَنُهمۡاااَشَجرَااافِيَماااُُيَُكُِموكَاااَحّت 

َ
ااااَحرَٗجاااِسِهمۡاأ اقََضۡيَتاااُمِم 

[  ٦٥   ،٦٤:    النساء]  ﴾٦٥ااتَۡسلِيٗماااَويَُسلُُِموا ا  “আর আপম থয থকান রাসূল থপ্ররণ কহরপছ 

তা থকিল এ জনয, থযন আল্লাের অনুমপতক্রহম তাহদর আনুগতয করা েয়। আর 

যপদ তারা- যখন পনজহদর প্রপত যুলম কহরপছল তখন থতামার কাহছ আসত 

অতঃপর আল্লাের কাহছ ক্ষমা িাইত এিং রাসূলও তাহদর জনয ক্ষমা িাইত 

তােহল অিশযই তারা আল্লােহক তাওিা কিূলকারী, দয়ালু থপত। অতএি 

থতামার রহির কসম, তারা মুপমন েহি না যতক্ষণ না তাহদর মহধয সৃি 

পিিাহদর িযাপাহর থতামাহক পিিারক পনধোরণ কহর, তারপর তুপম থয ফয়সালা 

থদহি থস িযাপাহর পনজহদর অন্তহর থকান পদ্বধা অনুিি না কহর এিং পূণে 

সম্মপতহত থমহন থনয়।” [সূরা পনসা, আয়াত: ৬৪, ৬৫] এখাহন প্রে েহলা 

কতক মুসপলম এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ থপশ কহর িহল, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 
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আলাইপে ওয়াসাল্লাম-এর কির পযয়ারহতর উহেহশয সফর করা এিং তার 

কিহর পগহয় ক্ষমা প্রােেনা করার জনয তার কাহছ প্রােেনা করাহত থকান অসুপিধা 

থনই। এ আমলপি আল্লাে তা‘আলার িাণী অনুযায়ী পিশুি। আর এর অেে 

অপিধাহন থিাঁহি োকা অিস্থায় নাপক মারা যাওয়ার পর? যখন থকান মুসপলম 

আল্লাের রাসূহলর সুন্নাতহক ফায়সালা কারী মহন না কহর থস পক মুরতাদ েহয় 

যাহি? আর পিিাদপি দুপনয়ার ওপর নাপক দীহনর ওপর?  

উত্তর: যখন থকান িান্দা গুনাে কহর তার পনহজহদর ওপর জুলুম কহর অেিা 

পশহকের থিহয়ও থকান িয়ািে গুনাে কহর িহস, এ আয়াতপি থস িান্দাহক 

আল্লাের পদহক পফহর আসার প্রপত উৎসাে প্রদান কহর। যাহত থস তাওিা কহর 

এিং লপিত েহয় আল্লাের রাসূহলর পদহক পফহর আহস যাহত পতপন তাহদর জনয 

ক্ষমা প্রােেনা কহরন। আয়াহত ‘তার পদহক পফহর আসা’ দ্বারা উহেশয তার 

জীিেশায় তার পনকি পফহর আসা। পতপন মুনাপফক ও অনযানযহদর তার পনকি 

পফহর আসার থঘাষণা পদহতন যাহত তাহদর তাওিা ও আল্লাের পদহক পফহর 

আসার থঘাষণা থদন। তারা রাসূলুল্লাে থেহক এ কামনা করহতন থয, পতপন থযন 

আল্লাের কাহছ তাহদর তাওিা কিুল করার এিং তাহদর অিস্থা সংহশাধন কহর 

থদয়ার জনয প্রােেনা কহরন। এ কারহণই আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿رَۡسلَۡناااَوَما ا
َ
ااِمنااأ

اإِااار ُسول ا ِ ااابِإِۡذنِاااَِلَُطاعَاااّل  [٦٤:    النساء]   ﴾٦٤ااٱّلل   “আর আপম থয থকান রাসূল থপ্ররণ 

কহরপছ তা থকিল এ জনয, থযন আল্লাের অনুমপতক্রহম তাহদর আনুগতয করা 

েয়।”   [সূরা পনসা, আয়াত: ৬৪] সুতরাং, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম-এর আনুগতযতা আল্লাের অনুমপতহতই েয়। আল্লাে যাহক অনুমপত 

থদন এিং যার পেদায়াহতর ইিা কহরন থস পেদাহয়ত লাি কহরন। আর যাহক 

আল্লাে তা‘আলা পেদাহয়ত থদন না থস পেদাহয়ত প্রাপ্ত েয় না। ক্ষমতা আল্লােরই 
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োহত। পতপন যা িান তা েয় আর পতপন যা িান না তা েয় না। আল্লাে তা‘আলা 

িহলন, ﴿نااإِّل  اااتََشا ُءونَاااَوَما
َ
ُااايََشا ءَاااأ اااٱّلل  [٢٩:  اتلكوير]  ﴾٢٩ااٱلَۡعَٰلَِميَاااَربح  “আর থতামরা 

ইিা করহত পার না, যপদ না সৃপিকুহলর রি আল্লাে ইিা কহরন।” [সূরা 

তাকিীর, আয়াত: ২৯]    

আর শর‘য়ী অনুমপত আল্লাে তা‘আলা জীন ও ইনসান সিার জনযই পদহয় 

থরহখহছন যাহত তারা পেদায়াত প্রাপ্ত েয়। আল্লাে তা‘আলা তাহদর থেহক 

শর‘য়ীিাহি পেদাহয়ত প্রাপ্ত েওয়াহক িান এিং তাহদর পেদাহয়ত গ্রেণ করার 

পনহদেশ থদন। থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿َها يح
َ
  ﴾٢١ااَرب ُكمُاااٱۡعُبُدوا اااٱنل اُسااايََأ

[   ٢١:  ابلقرة]  “হে মানি সকল, থতামরা থতামাহদর রহির ইিাদত কর।” [সূরা 

আল-িাকারাে, আয়াত: ২১] আল্লাে তা‘আলা িহলন, ُااايُرِيدُا﴿ َاااٱّلل  االَُكمۡاااَِلَُبُيِ
ِينَاااُسَنَاااَوَيۡهِديَُكمۡا ُاااَعلَۡيُكۡمهاااَوَيُتوَباااَقۡبلُِكمۡاااِمنااٱَّل  [  ٢٦:    النساء]  ﴾٢٦ااَحِكيم اااَعلِيم اااَوٱّلل    

“আল্লাে িান থতামাহদর জনয পিস্তাপরত িণেনা করহত, থতামাহদরহক থতামাহদর 

পূিেিতেীহদর আদশে প্রদশেন করহত এিং থতামাহদর তাওিা কিূল করহত। আর 

আল্লাে মোজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা পনসা, আয়াত: ২৬] তারপর পতপন িহলন, 
ن ُهمۡاااَولَوۡا﴿

َ
لَُمو ا اااإِذااأ نُفَسُهمۡاااظ 

َ
َااافَٱۡسَتۡغَفُروا اااَجا ُءوكَاااأ َااالَوََجُدوا اااٱلر ُسوُلااالَُهمُاااَوٱۡسَتۡغَفرَاااٱّلل  اٗباااٱّلل  اتَو 

[٦٤:    النساء]  ﴾٦٤اار ِحيٗما  “আর যপদ তারা- যখন পনজহদর প্রপত যুলম কহরপছল 

তখন থতামার কাহছ আসত অতঃপর আল্লাের কাহছ ক্ষমা িাইত এিং রাসূলও 

তাহদর জনয ক্ষমা িাইত তােহল অিশযই তারা আল্লােহক তাওিা কিূলকারী, 

দয়ালু থপত।” [সূরা পনসা, আয়াত: ৬৪] অেোৎ, তাওিা কহর ও লপিত েয়, 

শুধু কো নয়। ٱلر ُسوُلااالَُهمُاااَوٱۡسَتۡغَفرَا   অেোৎ পতপন তাহদর জনয ক্ষমার থদা‘আ 

কহরন। َااالَوََجُدوا ا اٗباااٱّلل  ر ِحيٗماااتَو  ا ا “তারা আল্লােহক তাওিা কিূলকারী, দয়ালু 
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থপত।” পতপন স্বীয় িান্দাহদর রাসূহলর পনকি এহস তাহদর তাওিার থঘাষণা 

থদওয়ার প্রপত উৎসাে থদন, যাহত পতপন আল্লাের পনকি তাহদর জনয ক্ষমা 

প্রােেনা কহরন। এপি তাহদর জীিেশায়, মৃতুযর পর নয়। থযমনপি থকান থকান 

মূখেরা ধারণা কহর োহক। সুতরাং, তার মৃতুযর পর এ ধরহনর উহেহশয তার 

কাহছ পফহর আসা শরী‘আত সম্মত নয়। যারা মদীনায় িসিাস কহর িা 

মসপজহদ নিিীহত সালাত, পযপকর িা কুরআন পতলাওয়াহতর উহেহশয থয সি 

থলাক মদীনায় গমন করল থস শুধু রাসূহলর কিহর সালাম থদহি। যখন থকান 

িযপক্ত মসপজহদ নিিীহত আসহি থস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম ও 

তার সােীদ্বহয়র কিহরও সালাম থদহি। পকন্তু শুধু কির পযয়ারহতর উহেহশয 

সফর করা যাহি না িরং সফর করহি মসপজহদর উহেহশয। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর কির, আিু িকর রাপদয়াল্লাহু আনহুর কির এিং উমার 

রাপদয়াল্লাহু আনহুর কিহরর পযয়ারত মসপজহদর পযয়ারহতর আওতাধীন েহি। 

কারণ, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন,  

د   الا » اُل  تُشا اِجدا  ثاالاثاةِ  إِلا  إِالا  الرِّحا سا ْسِجِدى ما ا ما ذا ْسِجدِ  ها ما امِ  وا ْسِجدِ  اْْلارا ما قْصا  وا
ا
.« األ  

“পতনপি মসপজদ ছাড়া আর থকান মসপজহদর উহেশয ভ্রমণ করা যাহি না। 

আমার এ মসপজদ, মসপজহদ োরাম এিং মসপজহদ আকসা।”2  

থমাি কো, কির পযয়ারহতর উহেহশয সফর করা যাহি না। তহি যখন থকান 

িযপক্ত মসপজহদ নিিীহত থপৌঁছহি, তার জনয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম আিু িকর ও উমার রাপদয়াল্লাহু আনহুমার কিহর সালাম থদয়া বিধ। 

পকন্তু শুধু পযয়ারহতর উহেহশয সফর করা যাহি না। থযমনপি উপল্লপখত োদীস 

 
2 সেীে িুখারী োদীস নং ১১৮৯; সেীে মুসপলম োদীস নং ৩৪৫০   



 

 

কুরআন ও সুন্নাহের ওপর আহরাপপত পিপিন্ন প্রহের জওয়াি 
 29  

তার প্রমাণ। আর ক্ষমা িাওয়ার পিষয়পি জীপিত োকার সাহে সমৃ্পক্ত মৃতুযর 

পর নয়। এর প্রমাণ— রাসূহলর সাোিীগণ দীন সম্পহকে সিহিহয় জ্ঞানী এিং 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম সম্পহকে সিহিহয় থিপশ অিগত েওয়া 

স্বহেও তারা এ ধরহনর কমে কহরনপন। এ ছাড়াও মৃতুযর পর রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর থকান ক্ষমতাই রাহখন না। থযমন, রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, 

اتا   إِذاا»  انُ   ما عا   اإِلنْسا طا نْهُ   اْنقا لُهُ   عا ما قاة    ِمنْ   إِالا   ثاالاثاة    ِمنْ   إِالا   عا دا اِرياة    صا وْ   جا
ا
عُ   ِعلْم    أ وْ   بِهِ   يُنْتافا

ا
  أ

لا   اِلح   وا ُ  ياْدُعو صا  .« لا

“যখন মানুষ মারা যায় তখন তার পতনপি আমল ছাড়া িাকী সি আমল িন্ধ 

েহয় যায়। পতনপি আমল েহলা— সাদকাহয় জাপরয়াে, এমন ইলম যা দ্বারা মানুষ 

উপকৃত েয় এিং থনক সন্তান যারা মৃতুযর পর তার জনয থদা‘য়া কহর3
।”  

 আর রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর োদীস— تاُكمْ   فاإِنا  الا ة    صا ْعُروضا   ما
ا  ا  হয িযপক্ত তার ওপর দরূদ পহড়, থস দরূদ আমার কাহছ থপশ করা“   َعا

েয়”— এপি শুধুমাত্র দরূহদর সাহে খাস। অনয োদীহস এহসহছ—  من صىل َع
 হয িযপক্ত আমার ওপর একিার দরূদ পহড় আল্লাে“ واحدة صىل اهلل عليه عرشة

তা‘আলা তার ওপর দশিার রেমত থপ্ররণ কহরন।” রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম আরও িহলন,  

 
3 সেীে মুসপলম, োদীস নং ৪৩১০ 
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ْكِِثُوا
ا
ا   فاأ ا ةِ   ِمنْ   َعا الا تاُكمْ   فاإِنا   ِفيهِ   الصا الا ة    صا ْعُروضا ا   ما ا الُوا  َعا قا ِ   راُسولا   ياا  فا يْفا   اّللا كا  ُتْعراُض   وا

لايْكا  ُتناا  عا الا قادْ   صا ِرْمتا   وا
ا
ْعِن   أ قادْ   يا ا   إِنا   قاالا   باِليتا   وا زا   اّللا لا   عا ما   واجا را ا   حا رِْض   َعا

ا
نْ   اأْل

ا
ُكلا   أ

ْ
 تاأ

ادا  ْجسا
ا
نِْبيااءِ  أ

ا
لاوااُت   اأْل ِ  صا لايِْهمْ  اّللا  عا

“হতামরা জুমু‘আর পদন আমার ওপর থিপশ থিপশ দুরূদ পড়, কারণ, থতামাহদর 

দরূদ আমার পনকি থপশ করা েয়, পজজ্ঞাসা করা েহলা, থে আল্লাের রাসূল! তা 

কীিাহি সম্ভি অেি আপপন িুণে-পিিুণে েহয় থগহছন। তখন পতপন িলহলন, মাপির 

জনয আল্লাে তা‘আলা নিীহদর থদেহক োরাম কহর পদহয়হছন।”4 তার ওপর 

দুরূহদর থক্ষহত্র এপি একপি পিহশষ পিধান। অপর একপি োদীহস পতপন িহলন, 

ِ   إِنا  ة    ّلِلا ئِكا الا رِْض   ِف   ما
ا
يااِحنيا   اأْل يِت   ِمنْ   ُيبالُِّغوِن   سا ما

ُ
ما   أ الا السا  “আল্লাের পকছু ভ্রমণকারী 

পফপরশতা রহয়হছ যারা আমার উম্মহতর সালাম আমার পনকি থপৌঁছায়।”5  এপি 

রাসূহলর পিহশষ বিপশিয থয, উম্মহতর সালাম তার পনকি থপৌঁছাহনা েয়। 

গুনাহের থেহক তাওিা করা িা ক্ষমা প্রােেনা করার উহেহশয রাসূহলর কিহরর 

পনকহি গমন করার থকান পিপত্ত থনই। িরং এপি এহকিাহরই ঘৃপণত, পনপন্দত ও 

অগ্রােয কমে যা থকান ক্রহমই বিধ নয়। এপি পশহকের পেহক উনু্মক্ত কহর। এ 

ধরহনর কমে— মৃতুযর পর তার কাহছ সাফা‘আত িাওয়া, সুস্থতা িাওয়া, 

দুশমহনর ওপর পিজহয়র জনয প্রােেনা করা, থদা‘য়া করা ইতযাপদর মহতাই পশকে, 

যা কখহনাই ক্ষমা থযাগয নয়। কারণ, রাসূহলর মৃতুযর পর িা অনয কাহরা মৃতুযর 

পর এ ধরহনর থকান পকছুই তারা করহত পাহর না। তাহদর বিপশিয েহত পাহর 

না। থয থকান িযপক্তই থোক না থকন িাই থস নিী থোক িা অনয থকউ যখন থস 

মারা যায় তার কাহছ থদা‘য়া িাওয়া যাহি না, সুপাপরশ কামনা করা যাহি না। 

 
4 মুসনাহদ আেমদ োদীস নং ১৬১৬২ 
5 মুসনাহদ আেমদ, োদীস নং ৩৬৬৬ 
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সুপাপরশহতা শুধু তার জীপিত োকা অিস্থায় িাওয়া েহি। জীপিত োকা অিস্থায় 

এ কো িলা যাহি থয, থে আল্লাের রাসূল! আল্লাে থযন আমাহক ক্ষমা কহরন 

থস জনয আপপন আল্লাের পনকি ক্ষমা প্রােেনা কহরন, আল্লাে থযন আমার 

থরাগহক িাহলা কহর থদন, আমার োরাহনা িস্তুপি পফপরহয় থদন এিং আমাহক 

অমুক অমুক থন‘আমত দান কহরন, থস জনয আপপন আল্লাের পনকি সুপাপরশ 

করুন।  

অনুরূপিাহি পকয়ামহতর পদন োসর-নসহরর পর রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম উম্মহতর জনয সুপাপরশ করহিন। কারণ, থসপদন মু’পমনগণ আদম 

আলাইপেস সালাহমর পনকি আসহিন যাহত পতপন তাহদর ফায়সালা করার জনয 

আল্লাের পনকি তাহদর জনয সুপাপরশ কহরন। তখন পতপন অপারগতা প্রকাশ 

করহিন এিং নূে আলাইপেস সালাহমর পনকি তাহদর থপ্ররণ করহিন। তারপর 

তারা তার পনকি আসহল পতপনও অপারগতা প্রকাশ করহিন। অতঃপর নূে 

আলাইপেস সালাম তাহদরহক ইব্রােীম আলাইপেস সালাহমর পনকি থপ্ররণ করহল 

পতপনও অপারগতা প্রকাশ করহিন। ইিরােীম আলাইপেস সালাম তাহদর মূসা 

আলাইপেস সালাহমর পনকি থপ্ররণ করহিন পতপনও অপারগতা প্রকাশ করহিন। 

অতঃপর মূসা আলাইপেস সালাম তাহদর ঈসা আলাইপেস সালাহমর পনকি 

থপ্ররণ করহিন। তারা সিাই অপারগতা প্রকাশ করহিন। অতঃপর ঈসা 

আলাইপেস সালাম মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর পনকি থপ্ররণ 

করহিন। তখন মু’পমনগণ তার পনকি আসহিন। তখন রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম িলহিন,   أنا هلا أنا هلا  ‘আপমই তার জনয, আপমই তার জনয’। 

তারপর পতপন সামহন অগ্রসর েহয় আরহশর পনহি থসজদায় পড়হিন। পতপন তার 

রহির গুরুেপূণে প্রশংসা করহিন যা আল্লাে তা‘আলা তাহক পশপখহয়হছন। 
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অতঃপর তাহক িলা েহি,   دُ   ياا كا   اْرفاعْ   حُماما سا
ْ
عْ   قُْل   راأ ْل   تُْسما هْ   سا عْ   ُتْعطا عْ   اْشفا فا .تُشا  “মাো 

উিাও, িল, থতামার কো থশানা েহি, িাও থতামাহক যা িাও থদওয়া েহি, 

সুপাপরশ কর, থতামার সুপাপরশ কিুল করা েহি।”6  

 িয়ািে পকয়ামহতর মাহি রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম মু’পমনহদর 

জনয সুপাপরশ করহিন যাহত তাহদর মাহঝ ফায়সালা করা েয়। অনুরূপিাহি 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম জান্নাতীহদর জান্নাহত প্রহিশ করাহনার 

জনয সুপাপরশ করহিন। কারণ, পতপন তখন উপপস্থত োকহিন এিং জীপিত। 

পকন্তু তার মৃতুযর পর যখন পতপন িরযখী জগহত রহয়হছন তখন তার পনকি 

সুপাপরশ, থরাগীর সুস্থতা, োরাহনা িস্তুর সন্ধান ইতযাপদ িাওয় যাহি না। 

অনুরূপিাহি অনয থকান মাখলুহকর পনকিও এ ধরহনর থকান পকছু িাওয়া যাহি 

না। িরং তারা যপদ মুসপলম েহয় োহক তাহদর জনয থদা‘য়া করা ও ক্ষমা িাওয়া 

যাহি। আর উপল্লপখত পিষয়গুহলা— সুপাপরশ, থরাগীর সুস্থতা, োরাহনা িস্তুর 

সন্ধান— থকিল আল্লাের কাহছ িাইহি। থযমন, আমরা িলি,  থে আল্লাে তুপম 

থতামার নিীহক আমার জনয সুপাপরশ-কারী িানাও, থে আল্লাের তুপম আমার 

থরাগহক িাহলা কহর দাও, থে আল্লাে তুপম আমাহক আমার দুশমহনর ওপর 

পিজয় দাও ইতযাপদ। কারণ, আল্লাে তা’আলা িহলন, ﴿ااٱۡدُعوِن اااَربحُكمُاااَوَقاَلا
ۡسَتِجۡبا

َ
[٦٠:  اغفر]  ﴾٦٠االَُكۡم اااأ  “আর থতামাহদর রি িহলহছন, ‘থতামরা আমাহক 

ডাক, আপম থতামাহদর জনয সাড়া থদি।” [সূরা গাহফর, আয়াত: ৬০] আল্লাে 

তা‘আলা আরও িহলন, لََكاااِإَوَذا﴿   
َ
اااِعَبادِيااَسأ اااَعُنِ ِجيُباااقَرِيب  ااافَإُِنِ

ُ
اعِاااَدۡعَوَةاااأ ااإَِذاااٱل 

[١٨٦:  ابلقرة]  ﴾١٨٦اايَۡرُشُدونَااالََعل ُهمۡاااِباااَوَۡلُۡؤِمُنوا اااِلااافَلۡيَۡسَتِجيُبوا اااَدََعِن ا  “আর যখন আমার 

 
6 সেীে মুসপলম, োদীস নং ৪৯৫ 
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িান্দাগণ থতামাহক আমার সম্পহকে পজজ্ঞাসা করহি, আপম থতা পনশ্চয় 

পনকিিতেী। আপম আেিানকারীর ডাহক সাড়া থদই, যখন থস আমাহক ডাহক। 

সুতরাং তারা থযন আমার ডাহক সাড়া থদয় এিং আমার প্রপত ঈমান আহন। 

আশা করা যায় তারা সপিক পহে িলহি।”  [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৬]  

  আর আল্লাে তা‘আলার িাণী: َٰااايُۡؤِمُنونَاااَّلاااَوَرُبَِكااافََلا﴿   اابَۡيَنُهمۡاااَشَجرَااافِيَمااااُُيَُكُِموكَاااَحّت 
نُفِسِهمۡاااِف اااََيُِدوا اااَّلاااُثم ا

َ
ااااَحرَٗجاااأ [٦٥:    النساء]  ﴾اا٦٥ااتَۡسلِيٗماااَويَُسلُُِموا اااقََضۡيَتاااُمِم   “অতএি 

থতামার রহির কসম, তারা মুপমন েহি না যতক্ষণ না তাহদর মহধয সৃি 

পিিাহদর িযাপাহর থতামাহক পিিারক পনধোরণ কহর, তারপর তুপম থয ফয়সালা 

থদহি থস িযাপাহর পনজহদর অন্তহর থকান পদ্বধা অনুিি না কহর এিং পূণে 

সম্মপতহত থমহন থনয়।” [সূরা পনসা, আয়াত: ৬০]   

আয়াতপি িাপেযহকর পিপত্তহত িযাপক অেেহিাধক। সুতরাং আল্লাের শরী‘আত 

থেহক থির েওয়া মুসপলহমর জনয বিধ নয়। িরং ইিাদাত, মু‘আমালাহতর সাহে 

সমৃ্পক্ত এমনপক দুপনয়াও আপখরাহতর যািতীয় সিে পিষহয় মুসপলমহদর ওপর 

ওয়াপজি েহলা, আল্লাের থদওয়া শরী‘আতহক পিধান পেহসহি থমহন থনওয়া। 

কারণ, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿فَُحۡكمَا
َ
ۡحَسنُاااَوَمنۡاااَيۡبُغوَن اااٱلَۡجَِٰهلِي ةِاااأ

َ
ِاااِمنَاااأ ااُحۡكٗمااااٱّلل 

[٥٠:  دةاملائ]  ﴾٥٠اايُوقُِنونَااالَُِقۡوم ا   “তারা পক তহি জাপেপলয়যাহতর পিধান িায়? আর 

পনপশ্চত পিশ্বাসী কওহমর জনয পিধান প্রদাহন আল্লাের থিহয় থক অপধক উত্তম?।”  
 [সূরা আল-মাহয়দা, আয়াত: ৫০] আল্লাে তা‘আলা আরও িহলন, ﴿اال مۡاااَوَمن

نَزَلااابَِما اااَُيُۡكم
َ
ُاااأ لََئَِكاااٱّلل  و 

ُ
َٰفُِرونَاااُهمُااافَأ [٤٤:  دةاملائ]   ﴾ ٤٤ااٱلَۡك   “আর যারা আল্লাে যা 

নাপযল কহরহছন, তার মাধযহম ফয়সালা কহর না, তারাই কাপফর।” [সূরা আল-

মাহয়দা, আয়াত: ৪৪] আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿نَزَلااابَِما اااَُيُۡكمااال مۡاااَوَمنا
َ
ُاااأ لََئَِكاااٱّلل  و 

ُ
اافَأ



 

 

কুরআন ও সুন্নাহের ওপর আহরাপপত পিপিন্ন প্রহের জওয়াি 
 34  

لُِمونَاااُهمُا َٰ [  ٤٥:  دةاملائ]  ﴾٤٥ااٱلظ   “আর আল্লাে যা নাপযল কহরহছন, তার মাধযহম 

যারা ফয়সালা করহি না, তারাই যাপলম।” [সূরা আল-মাহয়দা, আয়াত: ৪৫] 

আল্লাে তা‘আলা িহলন, نَزَلااابَِما اااَُيُۡكمااال مۡاااَوَمن﴿
َ
ُاااأ لََئَِكاااٱّلل  و 

ُ
  ﴾٤٧ااٱلَۡفَِٰسُقونَاااُهمُااافَأ

 ,আল্লাে যা নাপযল কহরহছন তার মাধযহম যারা ফয়সালা কহর না“  [٤٧:  دةاملائ]

তারাই ফাপসক।” [সূরা আল-মাহয়দা, আয়াত: ৪৭]    

মানুহষর পিিদমান ও মতাননকয পিষয়সমূহের মীমাংসা পিষহয় আয়াতগুহলা 

িযাপক। এ কারহণই আল্লাে তা‘আলা িহলন, يُۡؤِمُنونَاااَّلاااَوَرُبَِكااافََلا  তারা মুপমন“ا

েহি না” অেোৎ মুসপলম ও অনযানয থলাহকরা َٰا ُُيَُكُِموكَاااَحّت   “যতক্ষণ না তারা 

থতামাহক পিিারক পনধোরণ কহর।” অেোৎ মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম। আর তা েহলা, তার জীিেশায় তাহক পিিারক মানার মাধযহম এিং 

তার মৃতুযর পর তার সুন্নাতহক পিিারক পেহসহি গ্রেণ করার মাধযহম। রাসূহলর 

সুন্নাতহক োপকম মানার অেে কুরআন ও সূন্নােহকই োপকম মানা। َشَجرَااافِيَما  “হয 

সি পিষহয় তারা পিিাদ কহর।” মুসপলমহদর ওপর এপিই ওয়াপজি থয, তারা 

কুরআনহক এিং রাসূহলর জীিেশায় তাহক আর মৃতুযর পর তার সুন্নাত যা 

কুরআহনর িণেনা, িযাখযা ও অেে তাহক অনুসরহণর মাধযহম োপকম- ফায়সালা 

দানকারী- মানা। আল্লাে তা‘আলার িাণী: ﴿نُفِسِهمۡاااِف اااََيُِدوا اااَّلاااُثم ا
َ
اااَحرَٗجاااأ ااقََضۡيَتاااُمِم 

[٦٥:    النساء]  ﴾٦٥ااتَۡسلِيٗماااَويَُسلُُِموا ا  “তারপর তুপম থয ফয়সালা থদহি থস িযাপাহর 

পনজহদর অন্তহর থকান পদ্বধা অনুিি না কহর এিং পূণে সম্মপতহত থমহন থনয়।” 

[সূরা পনসা, আয়াত: ৬০] আয়াহতর অেে, মুসপলমহদর ওপর ওয়াপজি েহলা, 

রাসূহলর পিধাহনর প্রপত তাহদর অন্তর সিসময় খুপশ োকা এিং রাসূহলর পিধান 

অনুযায়ী পিিার ফায়সালার থক্ষহত্র তাহদর অন্তহর থকান প্রকার সংকীণেতা না 
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োকা। কারণ, পন:সহন্দহে িলা যায় থয, রাসূহলর ফায়সালাই সতয ও েক। এপিই 

আল্লাের হুকুম। সুতরাং তা মানহতই েহি। এহত অন্তর খুপশ োকহত েহি এিং 

অন্তহর থকান প্রকার সংকীণেতা ও সংহকাি োকা িলহি না। শুধু তাহদর অন্তর 

খুপশ নয় িরং আল্লাের হুকুহমর প্রপত সন্তুি থেহক এিং তার প্রপত পুহরাপুপর 

আনুগতয কহর তাহদর পিিদমান পিষহয় আল্লাে ও রাসূহলর ফায়সালা 

পপরপূণেিাহি থমহন থনয়া সমগ্র মুসপলহমর ওপর ওয়াপজি।  িাই তা ইিাদাত 

থোক িা ধন-সম্পদ পিষয়ক থোক অেিা পিিাে, তালাক ইতযাপদ জীিহনর থয 

থকান পিষহয়র সাহে সমৃ্পক্ত থোক না থকন। মুসপলম পেহসহি তাহক অিশযই 

আল্লাে ও তার রাসূহলর ফায়সালা মানহত েহি।  

শরী‘আতহক োপকম মানার থক্ষহত্র এ ধরহনর পনহরি ঈমানই েহলা, আল্লাে ও 

তার রাসূহলর প্রপত আসল ঈমান ও তাহদর প্রপত সন্তুপি এিং এ কো পিশ্বাস 

করা থয এপিই েহলা মানুহষর মাহঝ সতয ফায়সালা। আর থয িযপক্ত এ কো 

পিশ্বাস কহর থয, শরী‘আতহক িাদ পদহয় পিিার ফায়সালা করা যায়, অেিা এ 

কো িহল থয, মানুষ তার িাি-দাদার কো অনুযায়ী পিিার ফায়সালা করহত 

পাহর অেিা িহল থয, মানি রপিত কানুন অনুযায়ী পিিার ফায়সালা করহত 

পাহর িাই তা পপশ্চমাহদর থোক অেিা ইউহরাপপয়ানহদর থোক, তা েহল তার 

ঈমান োকহি না থস অিশযই থিঈমান—কাহফর েহয় যাহি। আর থয িযপক্ত এ 

কো পিশ্বাস কহর থয, আল্লাের শরী‘আত মানা ওয়াপজি নয় পকন্তু যপদ করা েয় 

তা উত্তম েহি অেিা যপদ মহন কহর শরী‘আত অনুযায়ী পিিার ফায়সালা করা 

উত্তম অেিা এ কো িহল মানি রপিত পিধান আর আল্লাের পিধাহনর মহধয 

থকান পােেকয থনই। তােহল থস অিশযই মুরতাদ। আর তা পতন প্রকার: 
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প্রেম প্রকার: এ কো িলা থয, অিশযই শরী‘আত উত্তম, পকন্তু শরী‘আতহক িাদ 

পদহয় অনয থকান আইহন পিিার করাহত থকান িাধা থনই।  

পদ্বতীয় প্রকার: এ কো িলা থয, শরী‘আহতর পিধান ও মানি রপিত পিধান 

একই উিহয়র মাহঝ থকান পােেকয থনই।  

তৃতীয় প্রকার: মানি রপিত পিধান শরী‘আহতর পিধান থেহক উত্তম ও 

অগ্রাপধকার। পতনপি প্রকাহরর মহধয এপিই েহলা সিোপধক মারাত্মক ও ঘৃপণত। 

এ গুহলা সিই কুফর ও ইসলাম থেহক মুরতাদ েওয়া।  

আর থয িযপক্ত এ কো পিশ্বাস কহর ওয়াপজি েহলা, আল্লাের শরী‘আত অনুযায়ী 

পিিার ফায়সালা করা এিং আল্লাের পিধানহক িাদ পদহয় অনয থকান শরী‘আত 

পিহরাধী আইন ও পিধান অনুযায়ী পিিার-ফায়সালা করা জাহয়য থনই, পকন্তু থস 

প্রিৃপত্তর অনুসরহণ অেিা থঘাষ থখহয় অেিা রাজননপতক ইতযাপদ িা এ ধরহনর 

থকান কারহণ আল্লাের পিধানহক িাদ পদহয় অনয থকান পিধান অনুযায়ী পিিার-

ফায়সালা কহর অেি থস জাহন থয, থস অনযায়কারী, িুলকারী ও শরী‘আহতর 

পিহরাপধতা-কারী, তা েহল এ িযপক্ত েহলা দুিেল ঈমানদার িযপক্ত। তাহক পপরপূণে 

ঈমানদার িলা যাহি না, তার থেহক পপরপূণে ঈমান না েহয় থগহছ। এ কারহণ 

থস কাহফর েহি তহি তা থছাি কাপফর, যাহলম েহি তহি থছাি যাহলম এিং 

ফাহসক েহি তহি থছাি ফাহসক। এ ধরহনর অেেই পিশুি সনহদ িপণেত আহছ 

আবু্দল্লাে ইিহন আব্বাস রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক এিং মুজাপেদ রে. থেহক 

এিং সালহফ সাহলেীনহদর একপি জামা‘আত থেহক। আর এপিই আেহল সুন্নাত 

ওয়াল জামা‘আহতর মতামত। তহি খাহরজী ও মু‘তাপযলা এিং যারা তাহদর 

অনুসরণ কহরহছন তাহদর মতামত পিন্ন। আল্লাে তা‘আলাই সাোযযকারী।  
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শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে.    

  

 

 

 

 

 

 

 

মুত্তাকীহদর ইমাম েওয়ার থদা’য়া করা 

প্রে: আল্লাে তা‘আলার িাণী— [٧٤:  الفرقان]  ﴾٧٤ااإَِماًمااالِلُۡمت قِيَاااَوٱۡجَعلَۡنا﴿  “আর 

আপপন আমাহদরহক মুত্তাকীহদর থনতা িাপনহয় পদন’’। [সূরা আল-ফুরকান, 

আয়াত: ৭৪]   থত থদা‘য়া করা এিং রাহসূহলর অপর িাণী:   امهلل اجعلن عبدا خفيا
 হে আল্লাে তুপম আমাহক থগাপন িান্দা িাপনহয় দাও” ‘হত থয থদা‘য়া“ غنيا تقيا

রহয়হছ উিহয়র মহধয থকান পিহরাধ ও অসেপত রহয়হছ পকনা’?। 

উত্তর: পিসপমল্লাে ওয়াল োমদু পলল্লাে। আয়াত ও োদীস উিহয়র মাহঝ থকান 

পিহরাধ ও অসেপত থনই। কারণ, আল্লাে তা‘আলা এমন িান্দাহদর পছন্দ কহরন 

পযপন মুত্তাকী, ধনী ও পিনয়ী। আল্লাে তা‘আলা থলৌপককতা ও স্ব-প্রসংশাহক 
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পছন্দ কহরন না। থয িযপক্ত থকিল আল্লাের জনয আমল কহর োহক, আমল 

যাহত থকিল আল্লাের সন্তুপির জনয েয় থস জনয থিিা কহর এিং থস যপদ 

মুত্তাকীহদর ইমাম েয় তােহল থস পপরপূণে ঈমানদার েহলা এিং থস মানুহষর 

জনয অপধক উপকারকারী েহলা। সুতরাং, আল্লাের পনকি মুত্তাকীহদর ইমাম 

েওয়া কামনা করা, আল্লাের কাহছ থদা‘য়া করা এিং মুেসীনহদর অন্তিুেক্ত 

েওয়ার মহধয এিং আল্লাে তা‘আলা মুত্তাকী, ধনী ও থগাপনীয় িযপক্তহক 

িাহলািাহসন এ দুইহয়ার মহধয থকান পিহরাধ িা অসেপত থনই। থগাপনীয় িযপক্ত 

মাহন েহলা যার মহধয থলৌপককতা থনই। আর থয িযপক্ত মুত্তাকীহদর ইমাম েওয়া 

এ উহেহশয কামনা কহর, থস তাহদর উপকার করার উহেহশয এ থদা‘আ কহরন, 

থলাক থদখাহনা উহেশয নয়। থস িযপক্ত অিশযই আল্লাের পনকি পপ্রয় এিং 

মুেসীন। আল্লােই িাহলা জাহনন।  

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে. 

আল্লাে তা‘আলার প্রপতপি প্রাণীর পরপযহকর দাপয়ে গ্রেণ করা ও কু্ষধা, 

দপরদ্রতা ও অিাি অনিন ইতযাপদর পিষহয় আহলািনা। 

প্রে: একজন প্রেকারী িহলন, আল্লাে তা‘আলা িহলহছন,  ﴿ۡرِضاااِفاااَدا ب ة اااِمنااَوَما
َ
ااٱۡۡل

ا اااإِّل  ِاااََعَ [٦:  هود ]  ﴾٦اارِزُۡقَهاااٱّلل   “আর জপমহন পিিরণকারী প্রপতপি প্রাণীর পরহককর 

দাপয়ে আল্লােরই” [সূরা েূদ, আয়াত: ৬] অেোৎ আল্লাে তা‘আলা পনহজই তার 

পনহজর ওপর িাধয কহরহছন থয, জপমহনর ওপর যা পকছু পিিরণ কহর মানুষ, 

জীি-জন্তু ও থপাকা-মাকড় সিপকছুর পরপযক ও খাওয়াহনার দাপয়ে তার। তােহল 

দুপিেক্ষ ও অিাি আপিকা মোহদশহক ধ্বংস কহর পদহি তার িযাখযা পক?  
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উত্তর: আয়াতপি তার িাপেযক অহেে সপিক। আল্লাে তা‘আলা থয সি পিপযেয় ও 

দুপিেক্ষ জপমহন পদহয় োহকন তা কাহরা থকান ক্ষপত করহত পাহর না। তহি যার 

সময় থশষ েহয় থগহছ এিং পরপযক িন্ধ েহয় থগহছ তার পিষয়পি পিন্ন। আর যার 

োয়াত ও পরপযক িাকী আহছ আল্লাে তা‘আলা তাহক অিশযই পিপিন্ন উপাহয় 

পরপযক থপৌঁছাহি কখহনা থস তা জানহত পারহি আিার কখহনা থস তা জানহত 

পারহি না। আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿َاااَيت قِاااَوَمن ُۥااََيَۡعلااٱّلل  ااِمنۡاااَوَيۡرزُۡقهُااا٢ااََمۡرَٗجااااَل 
[ ٣   ،٢:    الطالق]  ﴾٣ااَُيۡتَِسُب اااَّلاااَحۡيُثا  “হয আল্লােহক িয় কহর, পতপন তার জনয 

উত্তরহণর পে বতরী কহর থদন। এিং পতপন তাহক এমন উৎস থেহক পরযক 

পদহিন যা থস কল্পনাও করহত পারহি না।”    [সূরা আত-তালাক, আয়াত: ২,৩]   

আল্লাে তা‘আলার িাণী: يُِن﴿
َ
اااَدا ب ة اااُمِنااَوَكأ ُااارِزَۡقَهاااََتِۡمُلاااّل    ﴾٦٠ااِإَوي اُكۡم ااايَۡرزُُقَهاااٱّلل 

[ ٦٠:  العنكبوت]  “আর এমন কত জীি-জন্তু রহয়হছ, যারা পনজহদর পরপযক 

পনহজরা সঞ্চয় কহর না, আল্লােই তাহদর পরপযক থদন এিং  থতামাহদরও।” 

[সূরা আল-আনকািূত, আয়াত: ৬০] রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম 

িহলন, ال تموت نفس حىت تستكمل رزقها و أجلها “থকান প্রাণী তার পরপযক ও 

সময় পূণে করা ছাড়া মৃতুয িরণ করহি না7।” মানুষ তার স্বীয় কমে— অলসতা, 

যার ওপর তার িাগয পনধোপরত এ ধরহনর কমে থেহক পিমুখ েওয়া, থিকার 

োকা, আল্লাের পনপষি কমে গুনাহের কাহজ পলপ্ত েওয়া—ইতযাপদ কারহণ অহনক 

সময়  মানুষ অিাি-অনিহনর শাপস্ত থিাগ কহর এিং পরপযক থেহক িপঞ্চত েয়। 

থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ا ا َصابََكااام 
َ
ِ ااافَِمنَاااَحَسَنة اااِمنۡاااأ َصابََكاااَوَما اااٱّلل 

َ
ااَسُيَِئة اااِمنااأ

رَۡسلَۡنََٰكااان ۡفِسَك ااافَِمن
َ
ِاااَوَكَفَٰااارَُسوّٗل ااالِلن اِساااَوأ [٧٩:    النساء]  ﴾٧٩ااَشِهيٗدااابِٱّلل   “হতামার 

 
7 ইিনু মাযাে, োদীস নং ২১৪৪ 
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কাহছ থয কলযাণ থপৌঁহছ তা আল্লাের পক্ষ থেহক, আর থয অকলযাণ থতামার 

কাহছ থপৌঁহছ তা থতামার পনহজর পক্ষ থেহক। আর আপম থতামাহক মানুহষর 

জনয রাসূলরূহপ থপ্ররণ কহরপছ এিং সাক্ষী পেহসহি আল্লাে যহেি।” [সূরা পনসা, 

আয়াত: ৭৯]   আল্লাে তা‘আলা আরও িহলন, ﴿َصََٰبُكمااَوَما ا
َ
ِصيَبة اااُمِنااأ اافَبَِمااامح

يِۡديُكمۡاااَكَسَبۡتا
َ
[٣٠:  الشورى]  ﴾٣٠ااَكثِي اااَعنااَوَيۡعُفوا اااأ  “আর থতামাহদর প্রপত থয 

মুসীিত আপপতত েয়, তা থতামাহদর কৃতকহমেরই ফল। আর অহনক পকছুই 

পতপন ক্ষমা কহর থদন।”   [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৩০] রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক পিশুি সনহদ িপণেত, পতপন িহলন,  مُ   الراُجلا   إِنا ُْحرا   َلا
ْزقا  نِْب   الرِّ الا   يُِصيبُهُ   بِاذلا را   ياُرد    وا دا ءُ   إِالا   الْقا َعا الا   ال  الرِْب    إِالا   الُْعُمرِ   ِف   ياِزيدُ   وا  “িান্দা তার 

গুনাহের কারহণ পরপযক থেহক িপঞ্চত েয়” থদা‘য়া ছাড়া আর থকান পকছুই 

িাহগযর পপরিতেন ঘিাহত পাহর না এিং মানুহষর সৎ কমে ছাড়া আর থকান পকছু 

আয়ু িাড়াহত পাহর না8।” আিার থকান সময় িান্দা তার শুকর ও সিহরর 

পরীক্ষার কারহণ দপরদ্রতা, থরাগ-িযাপধ সে ইতযাপদ পিপিন্ন ধরহনর মুপসিহত 

আক্রান্ত েয়। থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ء اااَونَلَۡبلَُون ُكم ااٱۡۡلَۡوِفاااُمِنَااابََِشۡ
اااَوٱۡۡلُوعِا َٰلِاااُمِنَاااَوَنۡقص  ۡمَو

َ
نُفِساااٱۡۡل

َ
ِاااَوٱثل َمَرَِٰت اااَوٱۡۡل ِِبِينَاااَوبَُۡشِ َٰ ِينَااا١٥٥ااٱلص  َصََٰبۡتُهماااإَِذا اااٱَّل 

َ
ِصيَبة اااأ امح

ِاااإِن اااقَالُو ا ا [  ١٥٦   ،١٥٥:  ابلقرة]  ﴾١٥٦ااَرَِٰجُعونَاااإََِلۡهِاااِإَون ا اااّلِل   “আর আপম অিশযই 

থতামাহদরহক পরীক্ষা করি পকছু িয়, কু্ষধা এিং জান-মাল ও ফল-ফলাপদর 

স্বল্পতার মাধযহম। আর তুপম বধযেশীলহদর সুসংিাদ দাও। যারা, তাহদরহক যখন 

পিপদ আক্রান্ত কহর তখন িহল, পনশ্চয় আমরা আল্লাের জনয এিং পনশ্চয় 

আমরা তাাঁর পদহক প্রতযািতেনকারী।”  [সূরা আল-িাকারাে, আয়াত: ১৫৫, ১৫৬] 

 
8 িণেনায় আেমাদ, োদীস নং ২২৩৮৬; ইিনু মাযাে, োদীস নং ৪০২২। 
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আল্লাে তা‘আলা আরও িহলন, ﴿ااابِٱَۡلََسَنَٰتِاااَوَبلَۡوَنَُٰهم ُيِ   ﴾١٦٨اايَرِۡجُعونَااالََعل ُهمۡااااتِاا َاَوٱلس 
[١٦٧:  االعراف]  “এিং আপম তাহদরহক পরীক্ষা কহরপছ িাল ও মন্দ দ্বারা, েয়হতা 

তারা পফহর আসহি।” [সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৬৭]  এ আয়াহত োসানাত 

দ্বারা উহেশয থন‘আমতসমূে। আর খারাপ কমে দ্বারা উহেশয পিপদসমূে। 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, «ب ا جا ْمرِ   عا
ا
هُ   إِنا   الُْمْؤِمِن   أل ْمرا

ا
  ُُكاهُ   أ

رْي   لايْسا   خا د    ذااكا   وا حا
ا
اباتْهُ   إِنْ   لِلُْمْؤِمِن   إِالا   أل صا

ا
ا   أ را   اءُ رسا كا نا   شا ا  فااكا رْي  ُ   خا إِنْ   لا اباتْهُ   وا صا

ا
اءُ   أ ا  َضا
ا  ربا نا  صا ا فااكا رْي  ُ   خا لا . « وليس ذالك ألحد إال للمؤمن    “মু’পমহনর কমেসমূে কতই সুন্দর 

ও আশ্চযেজনক। তার সি কমেই তার জনয কলযাণকর। যপদ থস থকান মুপসিহত 

পহড় বধযে ধারণ কহর, তা তার জনয কলযাণকর েয় আর যপদ তার থকান খুপশর 

সংিাদ েয় এিং থশাহন থস শুকর আদায় কহর তা তার জনয কলযাণকর েয়। 

এপি একমাত্র মু’পমন ছাড়া আর কাহরা জনয নয়9
।” এ পিষহয়র ওপর কুরআন 

ও োদীস অহেল। আল্লােই একমাত্র তাওফীক দাতা।  

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে. 

  

  আল্লােহক িয় করা পিষয়কত দু’পি আয়াত 

প্রে: পনম্ন িপণেত দু’পি আয়াহতর পদ্বতীয়পি প্রেমপির জনয রপেতকারী পকনা 

জানহত িাই? 

প্রেম আয়াত: আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿َها يح
َ
ِينَااايََأ َاااٱت ُقوا اااَءاَمُنوا اااٱَّل  ۦاااَحق اااٱّلل  ااَوَّلاااُتَقاتِهِ

اااَتُموُتن ا نُتمااإِّل 
َ
ۡسلُِمونَاااَوأ [١٠٢:  عمران  ال]  ﴾١٠٢اامح   “হে মুপমনগণ, থতামরা আল্লােহক 

 
9 িণেনায় ইমাম মুসপলম স্বীয় সেীে গ্রহন্থ োদীস নং ৭৬৯২ 
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িয় কর, যোযে িয়। আর থতামরা মুসলমান েওয়া ছাড়া মারা থযও না।”  [সূরা 

আহল-ইমরান, আয়াত: ১০২] 

পদ্বতীয় আয়াত: ﴿َااافَٱت ُقوا ا ِطيُعوا اااَوٱۡسَمُعوا اااٱۡسَتَطۡعُتمۡاااَماااٱّلل 
َ
نفُِقوا اااَوأ

َ
اااَوأ نُفِسُكۡمهاااَخۡيٗ

َ
ااَوَمنااُۡلِ

لََئَِكاااَنۡفِسهِۦااُشح ااايُوَقا و 
ُ
[١٦:    اتلغابن]  ﴾١٦ااٱلُۡمۡفلُِحونَاااُهمُااافَأ   “অতএি থতামরা যোসাধয 

আল্লােহক িয় কর, শ্রিণ কর, আনুগতয কর এিং থতামাহদর পনজহদর কলযাহণ 

িযয় কর, আর যাহদরহক অন্তহরর কাপেণয থেহক রক্ষা করা েয়, তারাই মূলত 

সফলকাম।”  [সূরা আত-তাগািুন, আয়াত: ১৬] 

উত্তর: সাোিীগণ ও অনযানয তাফসীর-পিদগণ প্রেম আয়াতপি রপেত নাপক 

অকািয এ পিষহয় মতপিহরাধ কহরহছন। ইিন আব্বাস রাপদয়াল্লাহু আনহু ও 

তার অনুসারীরা িহলন, আয়াতপি অকািয রপেত নয়। আর তারা ُتَقاتِهِۦاَحق ا  এরا

িযাখযায় িহলন, আল্লাের রাস্তায় সপতযকার পজোদ করহিন আল্লাের িযাপাহর 

থকান পননু্দহকর পনন্দা তাহদর প্রিাপিত করহত পারহি না। তারা ইনসাফ 

প্রপতষ্ঠা করহিন যপদও তা তাহদর পনহজহদর, সন্তানহদর এিং পপতা-মাতার 

পিপহক্ষ যায়।  

সা‘ঈদ ইিন জুিাইর, আিুল আপলয়াে, রাপি‘ ইিন আনাস, ক্বাতাদাে, মুকাপতল 

ইিন োইয়ান, যাহয়দ ইিন আসলাম, সুেী রে. এিং অনযানযরা িহলন, 

আয়াতপি َااافَٱت ُقوا ا ٱۡسَتَطۡعُتمۡاااَماااٱّلل   ”অতএি থতামরা যোসাধয আল্লােহক িয় কর“اا

দ্বারা রপেত। আয়াহতর মহধয থকান রপেত-করণ থনই। উপহরর আয়াহত িয় 

করার মহতা িয় দ্বারা উহেশয এিাই থযিা পহরর আয়াহত َااافَٱت ُقوا ا ٱۡسَتَطۡعُتمۡاااَماااٱّلل  اا
“অতএি থতামরা যোসাধয আল্লােহক িয় কর” িহল িযক্ত করা েহয়হছ। 

আল্লােই তাওফীক দাতা। 
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ফতওয়া ও ইলমী গহিষণ পিষয়ক স্থায়ী সংস্থা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আত্মা সম্পহকে কহয়কপি আয়াহতর পিহরাধ প্রসহে আহলািনা 

আল্লাে তা‘আলার পতনপি িাণী:  ﴿َۡفِسهِااَظالِم اافَِمۡنُهمۡا [٣٢: فاطر] ﴾٣٢ا...نُلِ  “তারপর 

তাহদর থকউ থকউ পনহজর প্রপত যুলুমকারী...”  ﴿وۡااُسو ًءاااَيۡعَمۡلااَوَمن
َ
ااَيۡظلِمۡااأ

[١١٠:  النساء] ﴾١١٠ا...َنۡفَسهُا  “আর থয িযপক্ত মন্দ কাজ করহি পকংিা পনহজর 
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প্রপত যুলম করহি...” এিং  ﴿بَُرِئُااَوَما ا
ُ
يااأ اَرُة ااٱنل ۡفَسااإِن اااَنۡفِس  م 

َ
: يوسف] ﴾٥٣ا...َۡل

]٥٢  ‘‘আর আপম আমার নাফ্সহক পপিত্র মহন কপর না...” সম্পহকে আহলািন। 

 

প্রে: আল্লাে তা‘আল িহলন, ﴿ۡوَرۡثَناااُثم ا
َ
ِينَاااٱلِۡكَتََٰباااأ اافَِمۡنُهمۡاااِعَبادِنَا اااِمنۡاااٱۡصَطَفۡيَناااٱَّل 
َۡفِسهِۦااَظالِم ا ۡقَتِصد اااَوِمۡنُهماانُلِ ِ ااابِإِۡذنِااابِٱۡۡلَۡيَرَٰتِاااَسابُِق اااَوِمۡنُهمۡااامح َٰلَِكاااٱّلل    ﴾ ٣٢ااٱلَۡكبِيُاااٱلَۡفۡضُلاااُهوَاااَذ

[٣٢:  فاطر]   “অতঃপর আপম এ পকতািপির উত্তরাধীকারী কহরপছ আমার িান্দাহদর 

মহধয তাহদরহক, যাহদরহক আপম মহনানীত কহরপছ। তারপর তাহদর থকউ থকউ 

পনহজর প্রপত যুলুমকারী এিং থকউ থকউ মধযপন্থা অিলবনকারী।” [সূরা 

ফাপতর, আয়াত: ৩২] আিার তাহদর থকউ থকউ আল্লাের অনুমপত সাহপহক্ষ 

কলযাণকর কাহজ অগ্রগামী। এিাই েহলা মোঅনুগ্রে। আল্লাে তা‘আলা িহলন, 
وۡاااُسو ًءااَيۡعَمۡلاااَوَمن﴿

َ
َااايَۡسَتۡغفِرِاااُثم اااَنۡفَسُهۥااَيۡظلِمۡاااأ َاااََيِدِااٱّلل  :    النساء]  ﴾١١٠اار ِحيٗمااَغُفوٗراااٱّلل 

١١٠]  “আর থয িযপক্ত মন্দ কাজ করহি পকংিা পনহজর প্রপত যুলম করহি তারপর 

আল্লাের কাহছ ক্ষমা িাইহি, থস আল্লােহক পাহি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা 

পনসা, আয়াত: ১১০] আল্লাে তা‘আলা সূরা ইউসুহফ আযীহয পমসহরর স্ত্রী িাষায় 

িহলন, ﴿بَُرِئُااَوَما ا
ُ
يااأ اَرُة ااٱنل ۡفَسااإِن ااَنۡفِس  م 

َ
و ءِااَۡل اابِٱلسح ياارَِحمَااَمااإِّل  ااإِن ااَرُبِ  اار ِحيم ااَغُفور ااَرُبِ

[٥٢:  يوسف]  ﴾٥٣   ‘‘আর আপম আমার নাফ্সহক পপিত্র মহন কপর না, পনশ্চয় নাফ্স 

মন্দ কহজর পনহদেশ পদহয় োহক, আমার রি যাহক দয়া কহরন থস ছাড়া। পনশ্চয় 

আমার রি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’’। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫২]   আল্লাে 

তা‘আলা আহরা িহলন, ﴿ا ا َصابََكااام 
َ
ِ ااافَِمنَاااَحَسَنة اااِمنۡاااأ َصابََكاااَوَما اااٱّلل 

َ
اافَِمنااَسُيَِئة اااِمنااأ

رَۡسلَۡنََٰكااان ۡفِسَك ا
َ
ِاااَوَكَفَٰااارَُسوّٗل ااالِلن اِساااَوأ [ ٧٩:    النساء ]   ﴾ ٧٩ااَشِهيٗداااابِٱّلل    “হতামার কাহছ থয 

কলযাণ থপৌঁহছ তা আল্লাের পক্ষ থেহক, আর থয অকলযাণ থতামার কাহছ থপৌঁহছ 
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তা থতামার পনহজর পক্ষ থেহক। আর আপম থতামাহক মানুহষর জনয রাসূলরূহপ 

থপ্ররণ কহরপছ এিং সাক্ষী পেহসহি আল্লাে যহেি।”   [সূরা পনসা, আয়াত: ৭৯]  

প্রেম দু’পি আয়াত প্রমাণ কহর থয, মানুষ পনহজই তার পনহজর ওপর 

অতযািারী। কারণ, থস পনহজই আল্লাের আহদশসমূে অমানয কহর। আর পরিতেী 

আয়াত দু’পি িণেনা থদয়া েয় থয, মানিাত্মাই মানুহষর জনয অনযায়কারী। কারণ, 

প্রিৃপত্ত মানুষহক অনযায় কাহজর আহদশ থদয়, অশ্লীল কহমের প্রপত মানুষহক 

উদু্বি কহর। উিয় প্রকার আয়াতসমূহের মহধয সামঞ্জসযতা কীিাহি সাধন করা 

েহি। আপম এ কো অিশযই পিশ্বাস কপর থয, কুরআহনর মহধয থকান পিহরাধ িা 

অসেপত থনই। তহি আপম শুধু আয়াতসমূহের মহধয সামঞ্জসয পিধান ও পিহরাধ 

পনরসন িাপি। আল্লাে আপনাহক উত্তম পিপনময় দান করুন।  

উত্তর: প্রেকারী থয আয়াতগুহলা উহল্লখ কহরহছন তার মহধয এিং পরিতেী 

আয়াতসমূহের মহধয থকান পিহরাধ থনই। কারণ, প্রেম আয়াতগুহলাহত িলা 

েহয়হছ আল্লাের আযাহির সামহন পনহজহক থপশ কহর মানুষ তার পনহজর ওপর 

যুলম অতযািার কহর। আর পরিতেী আয়াতসমূহে  িলা েহয়হছ পনশ্চয় প্রিৃপত্ত 

মানুষহক অনযায় কহমের আহদশ থদয়। পনপষি প্রিৃপত্তর িাহন মানিাত্মা খারাপ 

কহমের পদহক থিহন থনয়। ফহল মানুষ িাপেদা স্বহেও যখন তা থছহড় থদয় এিং 

পনপষি পিষয়সমূে গ্রেণ করার সুহযাগ োকা স্বহেও তা গ্রেণ না কহর তখন থস 

তার ওপর যুলুম কহর। 

কারণ, আল্লাে তা‘আলা তার ওপর পাোরাদাপর কহর তার লাগাম থিহন ধরার, 

সংরক্ষণ করার এিং তা থছহড় না থদয়ার পনহদেশ থদন। আল্লাে তা‘আলা িহলন, 
ا﴿ ََٰهاااَوَماااَوَنۡفس  ى لَۡهَمَهااا٧ااَسو 

َ
ََٰهااافُُجورََهااافَأ فۡلَحَاااقَدۡااا٨ااَوَتۡقَوى

َ
ََٰهاااَمنااأ ى اَمناااَخاَباااَوَقدۡااا٩ااَزك 
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ََٰها ى [١٠   ،٧:  الشمس]  ﴾١٠ااَدس    “কসম নাহফ্সর এিং পযপন তা সুসম কহরহছন। 

অতঃপর পতপন তাহক অিপেত কহরহছন তার পাপসমূে ও তার তাকওয়া 

সম্পহকে। পনঃসহন্দহে থস সফলকাম েহয়হছ, থয তহক পপরশুি কহরহছ। এিং 

থস িযেে েহয়হছ, থয তা (নাফ্স)-থক কলুপষত কহরহছ।” [সূরা আশ-শাম স, 

আয়াত: ৭-১০] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আল্লাের পদহক িুহল যাওয়ার সহবাধন পিষয়ক কুরআহনর দু’পি আয়াত পনহয় 

আহলািনা 
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প্রে: আল্লাের তা‘আলার িাণী: ﴿ااَهََٰذااايَۡوِمُكمۡااالَِقا ءَااانَِسيُتمۡاااَكَمااانَنَسىَُٰكمۡاااٱَۡلَۡومَاااَوقِيَلا
[٣٤:  اجلاثية] ﴾٣٤  “আর িলা েহি, ‘আজ আপম থতামাহদরহক থছহড় যাি থযমন 

থতামরা থতামাহদর এ পদহনর সাক্ষাহতর পিষয়পি থছহড় পগহয়পছহল।”ا[সূরা আল-

জাপসয়াে, আয়াত: ৩৪] আল্লাে তা‘আলার িাণী: اااِعندَاااِعلُۡمَهاااقَاَلا﴿ اااكَِتَٰب  اااِفاااَرُبِ ااّل 
ااايَِضلحا [٥٢:  طه ]  ﴾٥٢اايَنَساااَوَّلاااَرُبِ  ‘‘এর জ্ঞান আমার রহির পনকি পকতাহি আহছ। 

আমার রি পিভ্রান্ত েন না এিং িুহলও যান না’’। [সূরা তা-ো, আয়াত: ৫২] 

আল্লাে তা‘আলা জাোন্নামী কাপফরহদর সহবাধন কহর িলহিন,   ﴿ااٱَۡلَۡومَاااَوقِيَلا
[٣٤:    اجلاثية]  ﴾٣٤ااَهََٰذااايَۡوِمُكمۡااالَِقا ءَااانَِسيُتمۡاااَكَمااانَنَسىَُٰكمۡا  “আর িলা েহি, ‘আজ 

আপম থতামাহদরহক থছহড় যাি থযমন থতামরা থতামাহদর এ পদহনর সাক্ষাহতর 

পিষয়পি থছহড় পগহয়পছহল।” [সূরা আল-জাপসয়াে, আয়াত: ৩৪]   

আর আল্লাে তা‘আলা অপর একপি আয়াহত িহলন, ﴿اااِعندَاااِعلُۡمَهاااقَاَلا ااكَِتَٰب  اااِفاااَرُبِ
ا ااايَِضلحاااّل  [٥٢:  طه ]  ﴾٥٢اايَنَساااَوَّلاااَرُبِ  “এর জ্ঞান আমার রহির পনকি পকতাহি 

আহছ। আমার রি পিভ্রান্ত েন না এিং িুহলও যান না।”    [সূরা তা-ো, আয়াত: 

৫২] উিয় আয়াহতর মাহঝ পকিাহি পিহরাধ পনষ্পপত্ত করা েহি?  

উত্তর: উিয় আয়াহতর মহধয িুহল যাওয়ার অেে পিন্ন। আয়াহত থয িুহল 

যাওয়াহক আল্লাে তা‘আলা না কহরহছন থস িুহল যাওয়ার অেে অলসতা ও 

অনযমনস্ক েওয়া। আর আল্লাে তা‘আলা এ থেহক সমূ্পণে পপিত্র। কারণ, এপি 

দুিেলতা ও থদাষ। যা আল্লাের থক্ষহত্র প্রহযাজয নয়।  

আর আল্লাের এ—]نُفَسُهۡم ااا١٩﴾  ]اْلرش:  ١٩
َ
َُٰهمۡاااأ نَسى

َ
َااافَأ  যারা আল্লােহক“ ﴿نَُسوا اااٱّلل 

িুহল পগহয়পছল ফহল আল্লােও তাহদরহক আত্মপিসৃ্মত কহর পদহয়পছহলন;” [সূরা 
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আল-োসর, আয়াত: ১৯] -িাণীহত আল্লাের জনয সািযস্ত কৃত িুহল যাওয়ার অেে 

েহলা, তাহদর থগামরােীহত থছহড় থদওয়া এিং তাহদর থেহক মুখ পফপরহয় 

থনওয়া। এ শব্দপি এখাহন ‘হমাকাহিলা ও রূপক’ অধযায় থেহক থনওয়া েহয়হছ। 

কারণ, তারা যখন তার আহদশসমূে থছহড় থদয় এিং আল্লাের দীন থেহক মুখ 

পফপরহয় থনয়, আল্লােও তাহদর থছহড় থদন এিং তাহদর থেহক মুখ পফপরহয় 

থনন। িুহল যাওয়া শব্দপি একাপধক অেে সবপলত শব্দ। প্রপতপি স্থাহন তার 

িযিোর অনুযায়ী এিং অপিধান অনুযায়ী অেে েহি। এ শব্দপি আল্লাে 

ষড়যন্ত্রকারীহদর ষড়যহন্ত্রর পিদ্রুপকারীহদর পিদ্রূহপর এিং িাট্টা-কারীহদর িাট্টার 

জাওয়াি থদওয়ার মহতা। এ গুহলা সিই িদলা ও রূপক অহেের অধযাহয়র শব্দ। 

আর তাহদর এ ধরহনর শাপস্ত েহলা আল্লাের পক্ষ থেহক ইনসাফ ও পপরপূণেতা। 

আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক থদওয়ার একমাত্র অপিিািক। 

শাইখ সাহলে আল-ফাওযান 

 

 

 

 

 

সৎ কাহজর আহদশ ও অসৎ কাহজর পনহষধ সম্পকেীয় দু’পি আয়াত সম্পহকে 

আহলািনা 
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আল্লাে তা‘আলা িাণী: ة ااُمِنُكمۡااَوَۡلَُكن﴿ م 
ُ
    [١٠٤: عمران ال] ﴾١٠٤ايَۡدُعونَااأ

আল্লাে তা‘আলার অপর িাণী:  :ناَضل ااإَِذااٱۡهَتَدۡيُتۡم اا١٠٥﴾ ]املائدة ﴿َّلااايَُُضحُكماام 
]١٠٥ যপদ থতামরা সপিক পহে োক তােহল থয পেভ্রি েহয়হছ থস থতামাহদর 

ক্ষপত করহত পারহি না। [সূরা আল-মাহয়দাে, আয়াত: ১০৫] 

প্রে: আল্লাে তা‘আলা িাণী: ة اااُمِنُكمۡاااَوَۡلَُكنا﴿  م 
ُ
ُمُرونَاااٱۡۡلَۡيِاااإَِلااايَۡدُعونَاااأ

ۡ
اابِٱلَۡمۡعُروِفاااَوَيأ

لََئَِكاااٱلُۡمنَكرِياااَعنِاااَوَيۡنَهۡونَا و 
ُ
 আর থযন“  [١٠٤:  عمران  ال]  ﴾١٠٤ااٱلُۡمۡفلُِحونَاااُهمُاااَوأ

থতামাহদর মধয থেহক এমন একপি দল েয়, যারা কলযাহণর প্রপত আেিান 

করহি, িাল কাহজর আহদশ থদহি এিং মন্দ কাজ থেহক পনহষধ করহি। আর 

তারাই সফলকাম।” [সূরা আহল ইমরান, আয়াত: ১০৪] এর মহধয এিং আল্লাে 

তা‘আলার অপর িাণী: ﴿ناايَُُضحُكمااَّلا [١٠٥:  دةاملائ]  ﴾١٠٥ااٱۡهَتَدۡيُتۡم اااإَِذاااَضل ااام   “যপদ 
থতামরা সপিক পহে োক তােহল থয পেভ্রি েহয়হছ থস থতামাহদর ক্ষপত করহত 

পারহি না।” [সূরা মাহয়দাে, আয়াত: ১০৫]    ও োদীস— ِي   بِياِدهِ   ناْفِس   »وااذلا
ُمُرنا 

ْ
اأ ْعُروِف  تلا ُونا  بِالما انْها تلا ِن  وا رِ  عا وْ  الُمنْكا

ا
نا  أ ُوِشكا ُ  َلا نْ  اّللا

ا
بْعاثا  أ لايُْكمْ  يا اب ا عا  ُثما  ِمنْهُ  ِعقا

اُب   فاالا   تاْدُعوناهُ  ا:    لاُكْم«  يُْستاجا ذا ِديث    ها ن  حا سا حا  —“ঐ স্বোর শপে যার োহত 

আমার জীিন থতামরা িাহলা কাহজর আহদশ এিং মন্দ কাহজ মানুষহক িাধা 

প্রদান করহি অনযোয় আল্লাে তা‘আলা তার পনহজর পক্ষ থেহক অপিহরই 

থতামাহদর ওপর আযাি থপ্ররণ করহি। অতঃপর থতামরা তাহক ডাকহি তখন 

থতামাহদর ডাহক সাড়া থদহি না10।” এিং অপর োদীস—   ِرْء مِ   الما »ِمنْ   ُحْسِن   إِْسالا
ا  تاْرُكهُ  ْعِنيِه«  الا   ما يا  “মানুহষর ইসলাহমর থসৌন্দযে েহলা অনেেক কো-িাতো থছহড় 

 
10 পতরপমপয োদীস নং ২১৬৯ 
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থদওয়া”11—এর মহধয পিহরাধ পনরসন কীিাহি? আপনার প্রপত আল্লাে দয়া 

করুন। আপম জাপন আয়াহতর অহেের মহধয থকান পিহরাধ থনই। অনুরূপিাহি 

পিশুি সুন্নাহতর মহধযও থকান পিহরাধ থনই। এ কারহণ আপম এ কো পিশ্বাস 

কপর থয, জ্ঞাহনর অিাি ও অক্ষম েওয়ার কারহণ িুল আমারই েহয় োহক। 

আল্লাে আপনাহক উত্তম পিপনময় দান করুন। এর উত্তর পক?  

উত্তর— আয়াহত থকাোও শপক্ত-সামেেয োকা সহেও সৎ কাহজর আহদশ ও 

অসৎ কহমে িাাঁধা থদওয়াহক থছহড় থদয়ার কো থনই। আয়াহতর িণেনা দ্বারা 

একজন িান্দাহক আত্মার পপরশুপির কো িলা েহয়হছ এিং িাহলা কমে করার 

থিিার কো িলা েহয়হছ। আর পনহজহক সংহশাধন করা ও িাহলা করার মহধয 

সৎ কাহজর আহদশ ও অসৎ কহমে িাধা থদওয়াও রহয়হছ। যখন থকান িান্দা 

তার ওপর যা ওয়াপজি তা আদায় করহি তখন থস যপদ আল্লাে তাহক যা 

পনহদেশ পদহয়হছ তা পালন করার পর থয থগামরাে েহি থস তার থকান ক্ষপত 

করহত পারহি না। ইমাম আেমদ পিশুি সনহদ কাইস থেহক িণেনা কহরহছন—  
بُو  قااما   قاالا 

ا
ُ   راِضا   باْكر    أ نْهُ   اّللا ِمدا   عا ا   فاحا ثْنا   اّللا

ا
لايْهِ   واأ ا  ياا  قاالا   ُثما   عا ها ي 

ا
 تاْقراُءونا   إِناُكمْ   انلااُس   أ

ِذهِ  َهااايَااا}  اآْلياةا   ها يح
َ
ِينَاااأ ن ُفَسُكم اااَعلَي ُكم اااآَمُنواااااَّل 

َ
َتَدي ُتم اااإَِذاااَضل اااَمن ااايَُُضحُكم اااَّلاااأ إِناا {    اه    وا

ِمْعناا ِ   راُسولا   سا ىلا   اّللا ُ   صا لايْهِ   اّللا لاما   عا ُقوُل   واسا ْوا   إِذاا  انلااسا   إِنا   يا
ا
را   راأ كا   ُينِْكُروهُ   فالامْ   الُْمنْكا وْشا

ا
نْ   أ

ا
  أ

ُهمْ  ُعما ُ   يا ابِه   اّللا ِ بِِعقا  “আিূ িকর দাাঁড়াহলন অতঃপর আল্লাের প্রশংসা ও শুকপরয়া 

আদায় করহলন। তারপর িলহলন, থে মানুষ! থতামরা অিশযই এ আয়াত 

পতলাওয়াত কর। আর থতামরা আয়াতপিহক এমন থক্ষহত্র প্রহয়াগ কর থযপি তার 

প্রহয়াহগর স্থান নয়। আপম রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামহক িলহত 

শুহনপছ, পতপন িহলন, মানুষ যখন থকান অপকমে সংঘপিত েহত থদহখ তা 
 

11 তিরমিযি, হাদীস নং ২৩১৮ 
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পপরিতেন না কহর, আল্লাের শাপস্ত তাহদর গ্রাস করহত পাহর12
।” মহন রাখহি 

একজন িান্দা যতক্ষণ পযেন্ত তার ওপর অপপেত দাপয়ে—সৎ কাহজর আহদশ ও 

অসৎ কহমে িাাঁধা থদওয়া সাধয অনুযায়ী আদায় না করহি থস পপরপূণে 

পেদায়াতপ্রাপ্ত েহত পারহি না। আল্লােই একমাত্র তাওফীক দানকারী।  

ফত ্ওয়া ও ইলমী গহিষণা পিষয়ক স্থায়ী সংস্থা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 ইিনু মাযা, োদীস নং ৪০৫ 
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তাওিা কিুল করা পিষয়ক দু’পি আয়াত 

আল্লাে তা‘আলার িাণী: ﴿ِينَااإِن ا ﴾٩٠اإِيَمَٰنِِهمۡااَبۡعدَااَكَفُروا ااٱَّل   “পনশ্চয় যারা কুফরী 

কহরহছ ঈমান আনার পর...।” আল্লাে তা‘আলার িাণী: ﴿ِينَاااَيَٰعَِبادِيَااقُۡلا اٱَّل 
َاا٥٣﴾ ُفوا ااََعَ ۡۡسَ

َ
 িল, ‘থে আমার িান্দাগণ, যারা পনজহদর উপর িাড়ািাপড়“ أ

কহরছ...।” 

প্রে: আল্লাে তা‘আলা সূরা আহল ইমরাহন িহলহছন— ِينَاااإِن ا﴿ ااَبۡعدَاااَكَفُروا اااٱَّل 
لََئَِكاااتَۡوَبُتُهمۡاااُتۡقَبَلااال نااُكۡفٗراااٱۡزَداُدوا اااُثم اااإِيَمَٰنِِهمۡا و 

ُ
حونَاااُهمُاااَوأ ا ل [ ٩٠:  عمران   ال]  ﴾٩٠ااٱلض   

“পনশ্চয় যারা কুফরী কহরহছ ঈমান আনার পর, তারপর তারা কুফরীহত থিহড় 

পগহয়হছ, তাহদর তাওিা কখহনা কিুল করা েহি না। আর তারাই পেভ্রি।” 

[সূরা আহল ইমরান, আয়াত: ৯০] অপর আয়াহত আল্লাে তা‘আলা িহলন,  ﴿ااقُۡلا
ِينَاااَيَٰعَِبادِيَا ُفوا اااٱَّل  ۡۡسَ

َ
َاااأ نُفِسِهمۡاااََعَ

َ
ِ ااار ۡۡحَةِااِمنااَتۡقَنُطوا اااَّلاااأ َاااإِن اااٱّلل  نُوَباااَيۡغفِرُاااٱّلل  ۥاااََجِيًعا اااٱَّلح اإِن ُه

[٥٢:  الزمر]  ﴾٥٣ااٱلر ِحيمُاااٱلَۡغُفورُاااُهوَا  “িল, ‘থে আমার িান্দাগণ, যারা পনজহদর উপর 

িাড়ািাপড় কহরছ থতামরা আল্লাের রেমত থেহক পনরাশ েহয়া না। অিশযই 

আল্লাে সকল পাপ ক্ষমা কহর থদহিন। পনশ্চয় পতপন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’’। 

[সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫২]  

আয়াত দু’পির অেে পক? কীিাহি আয়াত দু’পির পিহরাধ পনষ্পপত্ত করি? প্রেম 

আয়াহতর অেে পক এই থয, কতক গুনাে এমন রহয়হছ যখনই থকান িযপক্ত এ 

ধরহনর গুনাে করহি তার তাওিা কিুল করা েহি না, নাপক একপি আয়াত 

অপরপির জনয রপেত কারী অেিা পক পনষ্পপত্ত? 
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উত্তর: আয়াত দু’পির মহধয থকান পিহরাধ থনই। কারণ, প্রেম আয়াত মুরতাদ 

সম্পহকে থয তাওিা করা ছাড়া মুরতাদ অিস্থায় মারা থগহছ। মৃতুযর সময় যপদ 

থস তাওিা কহর তার তাওিা কিুল করা েহি না। কারণ, আল্লাে তা‘আলা 

িহলন, 

ِينَاااٱَل ۡوَبةُاااَولَۡيَستِا﴿ اااَيۡعَملُونَااالَِّل  ُيِ َااااتِاا َاٱلس  َحَدُهمُاااَحَُضَاااإَِذاااَحّت 
َ
اااقَاَلاااٱلَۡمۡوُتاااأ ااٱلَٰۡٔـنَاااُتۡبُتاااإُِنِ

ِينَااَوَّلا ار  ااوَُهمۡااَيُموتُونَااٱَّل  لََئَِكاااُكف  و 
ُ
ۡعَتۡدنَااأ

َ
َِلٗمااَعَذابًاالَُهمۡااأ

َ
   [ ١٨:  النساء] ﴾١٨اأ

“আর তাওিা নাই তাহদর, যারা অনযায় কাজ করহত োহক, অিহশহষ যখন 

তাহদর কাহরা মৃতুয এহস যায়, তখন িহল, আপম এখন তাওিা করলাম, আর 

তাওিা তাহদর জনয নয়, যারা কাপফর অিস্থায় মারা যায়;  আপম  এহদর  

জনযই বতরী কহরপছ যন্ত্রণাদায়ক আযাি।” [সূরা পনসা, আয়াত: ১৮] আল্লাে 

তা‘আলা আহরা িহলন,  

لََئَِكاااََكفِر اااوَُهوَاااَفَيُمۡتااادِينِهِۦااَعنااِمنُكمۡااايَۡرتَِددۡاااَوَمن﴿ و 
ُ
ۡعَمَٰلُُهمۡاااَحبَِطۡتااافَأ

َ
ۡنَياااِفاااأ ااَوٱٓأۡلِخَرةِ اااٱلح

لََئَِكا و 
ُ
ۡصَحَُٰبااَوأ

َ
ونَاافِيَهااُهمۡااٱنل ارِ ااأ       [٢١٧: ابلقرة] ﴾٢١٧اَخَِِٰلُ

“আর থয থতামাহদর মধয থেহক তাাঁর দীন থেহক পফহর যাহি, অতঃপর কাপফর 

অিস্থায় মৃতুয িরণ করহি, িস্তুত এহদর আমলসমূে দুপনয়া ও আপখরাহত পিনি 

েহয় যাহি এিং তারাই আগুহনর অপধিাসী। তারা থসখাহন স্থায়ী েহি।” [সূরা 

িাকারাে, আয়াত: ২১৮] 

থমাি কো প্রেম আয়াত যারা দীন থেহক মুরতাদ েহয় থগহছ এিং মৃতুযর আগ 

পযেন্ত মুরতাদ অিস্থায় পছল তাওিা কহরপন। পকন্তু যখন মৃতুয যন্ত্রণা শুরু েয়  

তখন থস তাওিা কহর। তখন তার তাওিা কিুল করা েহি না। থযমন, োদীহস 
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এহসহছ— ا   إِنا  ْقباُل   اّللا بْدِ   تاْوباةا   يا ا  الْعا امْ   ما رِْغر   ل ِ ُيغا  “মৃতুয গড়গড়া আসার আগ পযেন্ত 

কিুল করা েহি।”13  

থকান থকান আহলম িহলন, প্রেম আয়াতপি ঐ সি মুরতাদ সম্পহকে যারা িার 

িার মুরতাদ েয়। তাহদর তাওিা কিুল করা েহি না। িরং তাহদর ওপর 

সিোিস্থায় মুরতাহদর থয শাপস্ত তা িাস্তিায়ন করা েহি। 

আর পদ্বতীয় আয়াতপি অেোৎ ﴿ِينَاااَيَٰعَِبادِيَاااقُۡلا ُفوا اااٱَّل  ۡۡسَ
َ
َاااأ نُفِسِهمۡاااََعَ

َ
ااِمنااَتۡقَنُطوا اااَّلاااأ

ِ ااار ۡۡحَةِ َاااإِن اااٱّلل  نُوَباااَيۡغفِرُاااٱّلل  [٥٢:  الزمر]  ﴾٥٣ااٱلر ِحيمُاااٱلَۡغُفورُاااُهوَاااإِن ُهۥااََجِيًعا اااٱَّلح     “িল, ‘থে 

আমার িান্দাগণ, যারা পনজহদর উপর িাড়ািাপড় কহরছ থতামরা আল্লাের রেমত 

থেহক পনরাশ েহয়া না। অিশযই আল্লাে সকল পাপ ক্ষমা কহর থদহিন। পনশ্চয় 

পতপন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’।”   [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫২] 

ঐ সি থলাকহদর সম্পহকে যারা তাহদর মৃতুয যন্ত্রণা আসার পূহিে তাওিা কহর। 

আল্লাে তা‘আলা তাহদর তাওিা অিশযই কিুল করহিন। এ দ্বারা এ কো স্পি 

েয় থয, আয়াত দু’পির মহধয থকান পিহরাধ থনই। আল্লােই তাওফীক দাতা 

শাই সাহলে আল-ফাওযান 

 

 

 

 

 
13 মুসনাহদ আেমদ, োদীস নং ৬১৬০ 
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দুপনয়াহত পিপদ-আপদ ও পিপযেয় পিষয়ক দু’পি আয়াত 

আল্লাে তা‘আলার িাণী: ﴿انَلَاا ُ اَمااَكَتَباٱّلل  ﴾قُلال نايُِصيبََنا اإِّل   “িলুন, আল্লাে 

আমাহদর জনয যা পলপপিি কহরহছন তাই আমাহদর থপৌঁছহি।” আল্লাে 

তা‘আলার িাণী: ]َصابََكااِمناَسُيَِئة اافَِمنان ۡفِسَك اا٧٩﴾ ]النساء : ٧٩
َ
 আর থয“ ﴿َوَما ااأ

অকলযাণ থতামার কাহছ থপৌঁহছ তা থতামার পনহজর পক্ষ থেহক।” 

প্রে: আল্লাের তা‘আলা িহলন, ﴿انَلَا ُ اَمااَكَتَباٱّلل  ﴾قُلال نايُِصيبََنا اإِّل   “িলুন, আল্লাে 

আমাহদর জনয যা পলপপিি কহরহছন তাই আমাহদর থপৌঁছহি।” থয সি পিপদ-

আপদ আহস তা পক আল্লাে তা‘আলা আমাহদর জনয পলপপিি কহর থরহখহছন? 

উত্তর যপদ েযাাঁ েয়, তােহল আল্লাে তা‘আলার এ িাণী— ﴿ا ا َصابََكااام 
َ
ااَحَسَنة اااِمنۡاااأ

ِ ااافَِمنَا َصابََكاااَوَما اااٱّلل 
َ
[٧٩:    النساء]  ﴾ ٧٩اان ۡفِسَك ااافَِمنااَسُيَِئة اااِمنااأ  “হতামার কাহছ থয 

কলযাণ থপৌঁহছ তা আল্লাের পক্ষ থেহক, আর থয অকলযাণ থতামার কাহছ থপৌঁহছ 

তা থতামার পনহজর পক্ষ থেহক।” [সূরা পনসা, আয়াত: ৭৯] —এর অেে পক? 

উত্তর: িান্দা থয সি থনক ও িদ আমল কহর োহক সিই আল্লাের কুদরহত 

েহয় োহক। থযমন আল্লাে তা‘আলা িহলন,  ﴿ء اااُك اااإِن ا :  القمر]  ﴾٤٩اابَِقَدر اااَخلَۡقَنَٰهُاااََشۡ
٤٩]  “পনশ্চয় আপম সি পকছু সৃপি কহরপছ পনধোপরত পপরমাণ অনুযায়ী।” [সূরা 

আল-কামার, আয়াত: ৪৯]    আল্লাে তা‘আলা আরও িহলন, ﴿َصاَباااَما ا
َ
ِصيَبة اااِمنااأ اامح
ۡرِضاااِفا

َ
نُفِسُكمۡاااِف اااَوَّلاااٱۡۡل

َ
اااأ نااَقۡبلِاااُمِنااكَِتَٰب اااِفاااإِّل 

َ
َها  اااأ

َ
أ َٰلَِكاااإِن ااان ِۡبَ اااَذ ِاااََعَ   ﴾ ٢٢اايَِسي اااٱّلل 

[٢٢:  اْلديد]  “জপমহন এিং থতামাহদর পনজহদর মহধয এমন থকান মুসীিত 

আপপতত েয় না, যা আপম সংঘপিত করার পূহিে পকতাহি পলপপিি রাপখ না। 

পনশ্চয় এিা আল্লাের পহক্ষ খুিই সেজ।”   [সূরা আল-োদীদ, আয়াত: ২২] 

আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿نَلَا ا ُ ٱّلل  َكَتَبا َماا ا إِّل  يُِصيبََنا ا ل نا ﴾قُلا  তারপরও থনক 
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আমলসমূে আল্লাের করুণা। কারণ, আল্লােই তা পলপপিি কহরহছ এিং 

িান্দাহক তা করার তাওফীক পদহয়হছন। তাই এ সহির ওপর সকল প্রশংসা 

আল্লােরই।  

আর িদ আমলসমূে আল্লােরই পনধোরণ। তহি তা সংঘপিত েওয়ার কারণ, 

িান্দার কমে ও গুনােসমূে। থযমন আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿َصََٰبُكماااا اَومَا
َ
ااُمِنااأ

ِصيَبة ا يِۡديُكمۡاااَكَسَبۡتااافَبَِمااامح
َ
[٣٠:  الشورى]  ﴾٣٠ااَكثِي اااَعنااَوَيۡعُفوا اااأ   “আর থতামাহদর 

প্রপত থয মুসীিত আপপতত েয়, তা থতামাহদর কৃতকহমেরই ফল। আর অহনক 

পকছুই পতপন ক্ষমা কহর থদন।” [সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ৩০] আল্লাে তা‘আলা 

আরও িহলন, ﴿َاااإِن ا ُاااَّلاااٱّلل  َٰااابَِقۡوم اااَماااُيَغُيِ وا اااَحّت  ُ نُفِسِهۡمهاااَماااُيَغُيِ
َ
[١١:  الرعد]  ﴾١١اابِأ  

“পনশ্চয় আল্লাে থকান কওহমর অিস্থা ততক্ষণ পপরিতেন কহরন না, যতক্ষণ না 

তারা পনহজহদর অিস্থা পপরিতেন কহর।” [সূরা আর-রা‘আদ, আয়াত: ১১] 

থনক আমল ও িদ আমল আল্লাে তা‘আলারই পনধোরণ। িাহলা িান্দাহদর িাহলা 

কমে করার তাওফীক পদহয় োহকন। আর পিপিন্ন কারণ থয গুহলা িান্দা পনহজই 

সৃপি কহরহছন এিং পিহশষ থকান পেকমহতর কারহণ অপরাধীহদর অসৎ কমে 

ছাড়ার তাওফীক পতপন থদনপন। আল্লাে তা‘আলা তার পপরপূণে ইলম, 

স্বয়ংসমূ্পণেতা, মো প্রজ্ঞা-পেকমত ও ইনসাহফর কারহণ সিোিস্থায় প্রশংপসত। 

আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা। 

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে. 
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সালাত পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেহক পাাঁি ওয়াহক্ত নাপমহয় পনহয় আসা পিষয়ক োদীস 

আল্লাে তা’আলার িাণী: ُلاااَما﴿ ي ااٱلَۡقۡوُلااُيَبد  [  ٢٩: ق] ﴾٢٩ااَلَ  “আমার কাহছ কো 

রদিদল েয় না।” পমরাহজর রাহত সালাত পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেহক পাাঁি ওয়াহক্ত 

নাপমহয় পনহয় আসা পপরিতেন নয় পক?। 

প্রে: আল্লাে তা’আলার িাণী: ﴿ُلاااَما ي اااٱلَۡقۡوُلاااُيَبد  نَا اااَوَما اااَلَ
َ
َٰم اااأ [ ٢٩:  ق]  ﴾٢٩االُِلَۡعبِيدِااابَِظل   

‘আমার কাহছ কো রদিদল েয় না, আর আপম িান্দার প্রপত যুলুমকারীও নই’। 

[সূরা আল-কাফ, আয়াত: ২৯]    এিং পম‘রাহজর োদীহসর মহধয পিহরাধ পকিাহি 

পনরসন করি, যাহত রহয়হছ রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর 

আল্লাের পনকি িার িার যাতায়াত করার মাধযহম পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতহক 

কপমহয় পাাঁি ওয়াহক্ত পনহয় আহসন? আল্লাে আপনাহক উত্তম পিপনময় দান 

করুন। 

উত্তর: আল্লাে তা‘আলার িাণী:   ﴿ُلاااَما ي اااٱلَۡقۡوُلاااُيَبد  نَا اااَوَما اااَلَ
َ
َٰم اااأ : ق]   ﴾٢٩االُِلَۡعبِيدِااابَِظل 

٢٩ ]  ‘‘আমার কাহছ কো রদিদল েয় না, আর আপম িান্দার প্রপত যুলুমকারীও 

নই’।” [সূরা আল-কাফ, আয়াত: ২৯]  এর মহধয এিং উপল্লপখত োদীহসর মহধয 

থকান পিহরাধ থনই। আল্লাে তা‘আলা পক এ কো িহলহছন আপম কো পপরিতেন 

কপর না? না, আল্লাে এ কো িহলনপন। িরং আল্লাে িহলহছন, ُلااَماا ااٱلَۡقۡوُلااُيَبد 
ي ا ,। কারণَلَ  থকউ আল্লাের িাণীসমূহের পপরিতেন করার   ّلاتبديلاللكماتااّلل

ক্ষমতা রাহখ না। আমরা যখন এ কো িপল থয, আয়াহতর িণেনা েহলা, এমন 

কহমের যার কতোর নাম উহল্লখ করা েয়পন। আর পতপন যা িহলন, তা পতপন 

পনহজ পপরিতেন কহরন না। তােহল আপনার প্রহের উত্তহর আমরা িলি, 
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সালাত পিষহয় রাসূহলর িার িার যাতায়াহতর যা সংঘপিত েহয়হছ তা পছল প্রেম 

থেহক থয কোর প্রপত তার সম্মপত ও সন্তুপি পছল অেোৎ সালাত পাাঁি ওয়াক্ত 

েওয়া তা পূণে করার উহেহশয পছল। পকন্তু আল্লাে তা‘আলা তার স্বীয় নিীর জনয 

প্রেহম পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয কহরন পিহশষ থকান পেকমত িা প্রজ্ঞার 

কারহণ। পিহশষ কারণ একাপধক েহত পাহর। থযমন— 

প্রেম কারণ েহলা, আল্লাে তা‘আলা তার রাসূহলর ওপর যাই ফরয কহরন তাই 

মানা ও কিুল করা। 

পদ্বতীয় কারণ েহলা, এ উম্মহতর জনয পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাহতর সাওয়াি 

পলপপিি করা। কারণ, িতেমাহন আমরা পাাঁি ওয়াক্ত সালাত আদায় কপর। পকন্তু 

আমরা সাওয়াি পাহিা থস িযপক্ত নযায় থয পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় কহর। 

এপি থয থকান থনক আমহলর সাওয়াি দশগুণ িৃপি পাওয়ার অধযাহয়র নয়। 

িরং এ েহলা এক ওয়াক্ত সালাহতর অনুকূহল দশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা 

পলপপিি েহি। এপি অহনক িড় থন‘আমত এিং আল্লাে তা‘আলা িড় পেকমত 

ও অপার রেমত। সুতরাং আসল কারণ, প্রেম কারণ, অেোৎ, আল্লাে তা‘আলা 

যার প্রপত সন্তুি পতপন থসিাই ফায়সালা কহরহছন থয, সালাত পাাঁি ওয়াক্তই 

েহি। তহি পতপন পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরয কহরহছন পেকমহতর কারহণ।  

প্রেমত: আল্লাে তা‘আলা যা ফরয কহরন যপদও তাহত অহনক কি েয় তা 

সহেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আল্লাের ফরযহক কিুল কহরন 

এিং থমহন থনন। আল্লাের পক্ষ থেহক যা িাধয করা েয় তা মানা ও কিুল 

করার িযাপাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম সিোপধক আনুগতয শীল ও 

অনুগামী িযপক্ত। 
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পদ্বতীয়ত: উম্মহতর জনয িাস্তহি পাাঁি ওয়াক্ত সালাত আদায় করা সহেও পঞ্চাশ 

ওয়াক্ত সালাত আদায় করার সাওয়াি পলপপিি করার উহেহশয। এপি এ 

উম্মহতর প্রপত আল্লাের পিহশষ দয়া রেমত। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা। 

শাইখ মুোম্মদ পিন উসাইমীন রে.  
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পশহকের গুনাে ক্ষমা না করা সম্পকেীয় আয়াত ও অপর একপি আয়াত 

সম্পহকে আহলািনা 

আল্লাে তা‘আলার িাণী:  ﴿َااإِن ا ناَيۡغفِرُااَّلااٱّلل 
َ
[١١٦:  النساء] ﴾١١٦ابِهِۦايُۡۡشَكَااأ “পনশ্চয় 

আল্লাে ক্ষমা কহরন না তাাঁর সাহে শরীক করাহক...।” আল্লাের িাণী:  ﴿ا اِإَوُنِ
ار ا [٨٢: طه ] ﴾٨٢اَوَءاَمنَااتَاَباالَُِمنالََغف   “আর অিশযই আপম তার প্রপত ক্ষমাশীল, 

থয তাওিা কহর, ঈমান আহন এিং সৎকমে কহর অতঃপর সৎ পহে িলহত 

োহক।” 

প্রে: আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿َاااإِن ا نااَيۡغفِرُاااَّلاااٱّلل 
َ
َٰلَِكاااُدونَاااَماااَوَيۡغفِرُااابِهِۦاايُۡۡشَكَاااأ االَِمنااَذ

[١١٦:    النساء]  ﴾١١٦اايََشا ُء ا   “পনশ্চয় আল্লাে ক্ষমা কহরন না তাাঁর সাহে শরীক 

করাহক এিং এ ছাড়া যাহক িান ক্ষমা কহরন।” [সূরা পনসা, আয়াত: ১১৬] 

পতপন আরও িহলন,  ﴿ا ار اااِإَوُنِ :  طه ]  ﴾٨٢اٱۡهَتَدىَٰااُثم اااَصَٰلِٗحااوََعِمَلااَوَءاَمنَااتَاَباالَُِمنالََغف 
٨٢]  “আর অিশযই আপম তার প্রপত ক্ষমাশীল, থয তাওিা কহর, ঈমান আহন 

এিং সৎকমে কহর অতঃপর সৎ পহে িলহত োহক।” [সূরা তা-ো, আয়াত: 

৮২] 

উিয় আয়াহতর মাহঝ পক থকান পিহরাধ আহছ? আল্লাে তা‘আলার এ িাণী:   ﴿ااإِن ا
َا نااَيۡغفِرُاااَّلاااٱّلل 

َ
﴾١١٦اابِهِۦاايُۡۡشَكَاااأ  “পনশ্চয় আল্লাে ক্ষমা কহরন না তাাঁর সাহে শরীক 

করাহক” দ্বারা পক উহেশয? [সূরা পনসা, আয়াত: ১১৬] 

উত্তর: উিয় আয়াহতর মহধয পরস্পর থকান পিহরাধ থনই। প্রেম আয়াত থয 

িযপক্ত তাওিা না কহর পশকে অিস্থায় মারা যায় তার সম্পহকে। কারণ, তাহক 

ক্ষমা করা েহি না এিং তার পিকানা জাোন্নাম। থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, 
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ِااايُۡۡشِكۡاااَمنااإِن ُهۥ﴿ ُاااَحر مَاااَفَقدۡااابِٱّلل  َٰهُاااٱۡۡلَن ةَااالَۡيهِاعَاااٱّلل  َوى
ۡ
لِِميَاااَوَماااٱنل اُر اااَوَمأ َٰ نَصار اااِمنۡااالِلظ 

َ
  ﴾٧٢ااأ
[٧٢:  دةاملائ]  “পনশ্চয় থয আল্লাের সাহে শরীক কহর, তার উপর অিশযই আল্লাে 

জান্নাত োরাম কহর পদহয়হছন এিং তার পিকানা আগুন। আর যাপলমহদর থকান 

সাোযযকারী থনই।” [সূরা আল-মাহয়দাে, আয়াত: ৭২] আল্লাে তা‘আলা আরও 

িহলন, ﴿ُكوا اااَولَوۡا ۡۡشَ
َ
اااَعۡنُهمااََلَبَِطاااأ [٨٨:  االنعام]  ﴾٨٨ااَيۡعَملُونَاااََكنُوا ااام   “আর যপদ তারা 

পশকে করত, তহি তারা যা আমল করপছল তা অিশযই িরিাদ েহয় থযত।”   
[সূরা আল-আন‘আম আয়াত: ৮৮] একই পিষয়ক আয়াত আরও অহনক 

রহয়হছ।  

আর পদ্বতীয় আয়াত যাহত আল্লাে তা‘আলা িহলন, ا﴿ ار اااِإَوُنِ ااَوَءاَمنَاااتَاَبااالَُِمناالََغف 
[٨٢:  طه ]  ﴾٨٢ااٱۡهَتَدىَٰاااُثم اااَصَٰلِٗحاااوََعِمَلا  “আর অিশযই আপম তার প্রপত ক্ষমাশীল, 

থয তাওিা কহর, ঈমান আহন এিং সৎকমে কহর অতঃপর সৎ পহে িলহত 

োহক।” [সূরা তা-ো, আয়াত: ৮২] এপি তাওিাকারীহদর পিষহয়। অনুরূপ 

আল্লাে তা‘আলার িাণী: ﴿ِينَاااَيَٰعَِبادِيَاااقُۡلا ُفوا اااٱَّل  ۡۡسَ
َ
َاااأ نُفِسِهمۡاااََعَ

َ
ِ ااار ۡۡحَةِاااِمناااَتۡقَنُطوا اااَّلاااأ ااٱّلل 

َاااإِن ا نُوَباااَيۡغفِرُاااٱّلل  [٥٢:  الزمر ]  ﴾٥٣ااٱلر ِحيمُاااٱلَۡغُفورُاااُهوَاااإِن ُهۥااََجِيًعا اااٱَّلح   “িল, ‘থে আমার 

িান্দাগণ, যারা পনজহদর উপর িাড়ািাপড় কহরছ থতামরা আল্লাের রেমত থেহক 

পনরাশ েহয়া না। অিশযই আল্লাে সকল পাপ ক্ষমা কহর থদহিন। পনশ্চয় পতপন 

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫২]   

উলামাগণ এ িযাপাহর একমত থয, এ আয়াতপি তাওিাকারীহদর সম্পহকে। 

আল্লাে তা‘আলার িাণী: ﴿َٰلَِكاااُدونَاااَماااَوَيۡغفِرُا [١١٦:    النساء]  ﴾١١٦اايََشا ُء ااالَِمنااَذ  “এিং এ 

ছাড়া যাহক িান ক্ষমা কহরন” [সূরা পনসা, আয়াত: ১১৬]—এ আয়াতপি যারা 

পশকে করা ছাড়া অনয থকান গুনাে কহর তাওিা করা ছাড়া মারা পগহয়হছ তাহদর 
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সম্পহকে। তার পিষয়পি আল্লাের পনকি থসাপদে। পতপন যপদ িান শাপস্ত থদহিন 

যপদ িান ক্ষমা কহর থদহিন। যপদ শাপস্ত থদন তহি থস কাপফরহদর মহতা পির 

জাোন্নামী েহি না। থযমনপি িহল খাহরজী, মু‘তাপযলা এিং তাহদর অনুসারীরা। 

িরং গুনাে থেহক পপিত্র েওয়া ও শাপস্ত থিাগ করার পর একপদন অিশযই থস 

জাোন্নাম থেহক থির েহি। এ পিষহয় রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম 

থেহক িপণেত মুতাওয়াহতর োদীস এিং উম্মহতর সালাফহদর ইজমা এ কোপি 

প্রমাণ কহর। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা। 

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে.  
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কুরআহনর আয়াহত এ উম্মতহক পনরক্ষর িহল সহবাধন করা 

আল্লাের তা‘আলার িাণী: ﴿ِياُهوَا ااِفاااَبَعَثااٱَّل  ُمُِيِ
ُ
: اجلمعة] ﴾٢اُمِۡنُهمۡاارَُسوّٗلاانَاۧاٱۡۡل

 ]٢ “পতপনই উম্মীহদর14 মাহঝ একজন রাসূল পাপিহয়হছন তাহদর মধয থেহক” 

[সূরা আল-জুমু‘আ, আয়াত: ২] আয়াহত পনরক্ষর িলা েহয়হছ। অেি পনরক্ষর 

েওয়া অনগ্রসর ও অনুন্নত জাপতর পনদশেন। 

প্রে: আমরা পিপিন্ন থপপার পপত্রকা অপধকাংশ সময় পপড় এিং রাস্তায় পিল 

থিাহডে পনরক্ষরতার প্রপত িৎসনা ও পতরস্কার থদখহত পাই এিং পনরক্ষরতাহক 

পশ্চাদপদতার আলামত িহল পিহিিনা করা েহয় োহক। অেি আল্লাে তা‘আলা 

এ উম্মাতহক পনরক্ষর উম্মাত িহল আখযাপয়ত কহরহছন। আল্লাে তা‘আলা িহলন, 

ِيااُهوَا﴿ اااِفاااَبَعَثاااٱَّل  ُمُِيِ
ُ
[٢:  اجلمعة]  ﴾٢ااُمِۡنُهمۡااارَُسوّٗلااانَاۧاٱۡۡل  “পতপনই উম্মীহদর মাহঝ 

একজন রাসূল পাপিহয়হছন তাহদর মধয থেহক।” [সূরা আল-জুমু‘আ, আয়াত: ২] 

আশা কপর পিষয়পি স্পি করহিন।  

উত্তর: আরি ও আজম থেহক পনহয় সারা পিহশ্বর মানুষ জাহন থয, উম্মহত 

মুোম্মদী থলখা-পড়া জানত না। এ কারহণ তাহদর নাম করণ করা েহয়হছ উম্ম-

পনরক্ষর উম্মত। তাহদর মহধয যারা পড়া থলখা জানত অনয জাতীহদর তুলনায় 

তাহদর সংখযা পছল খুিই নগণয। আমাহদর নিী মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম থলখা-পড়া জানহতন না। থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ااُكنَتاااَوَما
ُهۥااَوَّلاااكَِتَٰب اااِمنااَقۡبلِهِۦااِمنااَتۡتلُوا ا ۡرتَاَباااإِٗذااابَِيِمينَِك اااََتُطح [ ٤٨:  العنكبوت]  ﴾٤٨ااٱلُۡمۡبِطلُونَاااَّل   

 
14 উম্মী দ্বারা আরহির থলাকহদরহক িুঝাহনা েহয়হছ।  
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“আর তুপম থতা এর পূহিে থকান পকতাি পতলাওয়াত করপন এিং থতামার পনহজর 

োহত তা পলখপন থয, িাপতলপন্থীরা এহত সহন্দে থপাষণ করহি।” [সূরা আল-

আনকািূত, আয়াত: ৪৮] আর এপি পছল তার নিুওয়াত ও পরসালাহতর সতয 

েওয়ার অপর একপি অকািয প্রমাণ। কারণ, পতপন এমন একপি পকতাি তাহদর 

কাহছ পনহয় আহসন থয পকতািপি আরি অনারি—সমগ্র পিশ্বহক অক্ষম ও স্তপবত 

কহর পদহয়হছ। আল্লাে তা’আল এ পকতািহক ওেী পেহসহি থপ্ররণ কহরন। 

পজিরীল আমীন কুরআন পনহয় তার কাহছ অিতরণ কহরন। আল্লাে তা‘আলা 

পপিত্র সুন্নাত এিং পূহিের থলাকহদর পিষহয় অহনক জ্ঞানহক তার পনকি অেী 

পেহসহি থপ্ররণ কহরন। পূহিে থলাকহদর অহনক অজানা ঘিনা এিং িপিষযহত যা 

ঘিহি এ ধরহনর অহনক জ্ঞানই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম মানুষহক 

জাপনহয় থদন। পতপন মানুষহক পকয়ামত সম্পহকে অিপেত কহরন জান্নাত 

জাোন্নাম যারা জান্নাতী েহি এিং যারা জাোন্নামী েহি তাহদর সম্পহকে জাপনহয় 

থদন। এ গুহলা সিই পছল এমন পিষয় যার দ্বারা আল্লাে তা‘আলা তাহক 

অনযহদর ওপর থশ্রষ্ঠে ও মযোদা দান কহরন। আর পতপন এ দ্বারা মানুষহক উচ্চ 

মান-মযোদার প্রপত পদক পনহদেশনা থদন এিং তার পরসালাহতর বিপশিয তুহল 

ধহরন। এ উম্মতহক পনরক্ষর আখযাপয়ত করা দ্বারা উহেশয এ নয় থয, তাহদরহক 

পনরক্ষর োকহত উৎসাপেত করা েহি। িরং উহেশয েল, মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম আগমহনর সমহয়র অিস্থা তুহল ধরা এিং তখনকার 

সমহয়র িাস্তিতা সম্পহকে অিগত করা। অনযোয় পনরক্ষরতা থেহক থির েহয় 

থলখা-পড়া করা ও জ্ঞান অজেন করা পিষহয় কুরআন ও োদীহস অসংখয প্রমাণ 

রহয়হছ যাহত পনরক্ষরতা থেহক থির েহয় জ্ঞান অজেহনর প্রপত উৎসাে প্রদান 

করা েহয়হছ। আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ِينَااايَۡسَتوِيااَهۡلاااقُۡلا ِينَاااَيۡعلَُمونَاااٱَّل  ااَّلاااَوٱَّل 
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[٩:  الزمر]  ﴾٩ااَيۡعلَُموَنها  “িল, ‘যারা জাহন আর যারা জাহন না তারা পক সমান?’।” 

[সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৯]    আল্লাে তা‘আলা িহলন, َها﴿ يح
َ
ِينَااايََأ ااقِيَلاااإَِذاااَءاَمُنو ا اااٱَّل 
ُحوا ااالَُكمۡا ُاااَيۡفَسحِااافَٱفَۡسُحوا اااٱلَۡمَجَٰلِِساااِفاااَتَفس  وا اااقِيَلاااِإَوَذااالَُكۡم اااٱّلل  وا اااٱنُُشُ ُااايَۡرفَعِااافَٱنُُشُ ااٱّلل 
ِينَا ِينَاااِمنُكمۡاااَءاَمُنوا اااٱَّل  وتُوا اااَوٱَّل 

ُ
ياااٱلۡعِلۡمَاااأ ُاااَدَرَجَٰت  [١١:  املجادلة]  ﴾١١ااَخبِي اااَتۡعَملُونَااابَِماااَوٱّلل   

“হে মুপমনগণ, থতামাহদরহক যখন িলা েয়, ‘মজপলহস স্থান কহর দাও’, তখন 

থতামরা স্থান কহর থদহি। আল্লাে থতামাহদর জনয স্থান কহর থদহিন। আর যখন 

থতামাহদরহক িলা েয়, ‘থতামরা উহি যাও’, তখন থতামরা উহি যাহি। 

থতামাহদর মহধয যারা ঈমান এহনহছ এিং যাহদরহক জ্ঞান দান করা েহয়হছ 

আল্লাে তাহদরহক মযোদায় সমুন্নত করহিন। আর থতামরা যা কর আল্লাে থস 

সম্পহকে সমযক অিপেত।” [সূরা আল-মুজাদালাে, আয়াত: ১১] আল্লাে তা‘আলা 

িহলন, ﴿َاااََيََۡشاااإِن َماا ِاااِمنۡاااٱّلل  ُؤا هاااِعَبادِه [٢٨:  فاطر]   ﴾٢٨ااٱلُۡعلََمَ   “িান্দাহদর মহধয থকিল 

জ্ঞানীরাই আল্লােহক িয় কহর।” [সূরা ফাপতর, আয়াত: ২৮] রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, اهلل  سهل  علما  فيه   يلتمس  طريقا  سلك  من  
 ,হয িযপক্ত জ্ঞান অজেন করার উহেহশয ঘর থেহক থির েয়“   اجلنة  إل  طريقا  ل

আল্লাে তা‘আলা তার জনয জান্নাহতর পেহক সেজ কহর থদয়।”15 রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন,  ْن ُ   يُرِدْ   ما ا  بِهِ   اّللا رْي  ه    خا قِّ ين   ِف   ُيفا الِّ  “আল্লাে 

তা‘আলা যখন কাহরা প্রপত কলযাণ কামনা কহরন তাহক পতপন দীহনর জ্ঞান দান 

কহরন।”16 এ পিষহয় কুরআন ও োদীহসর অসংখয িণেনা পিদযমান। আল্লাে 

তা‘আলাই তাওফীক দাতা।  

 
15 িণেনায় আিূ দাউদ, োদীস নং ৩৬৪৩; পতরপমপয, োদীস নং ২৬৪৬ 
16 সেীে িুখারী, োদীস নং ৭১; সেীে মুসপলম, োদীস নং ২৪৩৯। 
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শাই আবু্দল আযীয পিন িায রে.।  

 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম-এর মাতা-পপতা জান্নাহত যাহি 

নাপক জাোন্নাহম যাহিন থস পিষহয় আহলািনা 

আল্লাের িাণী: ﴿بِيَااُكن ااَوَماا َٰااُمَعُذِ [١٥: االرساء] ﴾١٥ارَُسوّٗلااَنۡبَعَثااَحّت   “আর 

রাসূল থপ্ররণ না করা পযেন্ত আপম আযািদাতা নই।” [সূরা আল-ইসরা, 

আয়াত: ১৫] আর রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামর িাণী: “আমার 

পপতা ও থতামার পপতা জাোন্নাহম” 

প্রে: আল্লাে তা‘আলা কুরআহন কারীহম িহলন ﴿بِيَاااُكن اااَوَما َٰاااُمَعُذِ اارَُسوّٗلاااَنۡبَعَثاااَحّت 
[١٥:  االرساء]  ﴾١٥  “আর রাসূল থপ্ররণ না করা পযেন্ত আপম আযািদাতা নই।” 

[সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১৫]   পিপিন্ন োদীহস িপণেত আহছ থয, রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম সংিাদ থদহন থয, তার মাতা-পপতা জাোন্নামী। 

প্রে েহলা, তারা পক পফতরাহতর যুহগর পছল না? যারা পফতরাহতর যুহগ পছল 

তাহদর পিষহয় কুরআন স্পি কহরহছন থয, তারা নাজাত প্রাপ্ত। পিষয়পি স্পি 

করুন।  

 উত্তর: পফতরাহতর যুহগর মানুষ নাজাত প্রাপ্ত নাপক ধ্বংসপ্রাপ্ত এ পিষয়পি 

কুরআন স্পি কহরনপন। আল্লাে তা‘আলা শুধু এ কো িহলহছন, ﴿ااُكن اااَوَمااا
بِيَا َٰاااُمَعُذِ [١٥:  االرساء]  ﴾اا١٥اارَُسوّٗلاااَنۡبَعَثاااَحّت   “আর রাসূল থপ্ররণ না করা পযেন্ত 

আপম আযািদাতা নই।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১৫] 
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আল্লাে তা‘আলার স্বীয় ইনসাহফর কারহণ শুধু রাসূল থপ্ররহণর পরই কাউহক 

শাপস্ত থদহিন। ফহল যাহদর পনকি দাও‘আত থপৌঁহছ নাই তাহদর ওপর দলীল 

প্রপতষ্ঠা করা ছাড়া পতপন তাহদর শাপস্ত থদহিন না। আর দলীল প্রপতষ্ঠা কখহনা 

পকয়ামহতর পদন েহি। থযমন োদীহস িপণেত আহছ পফতরাহতর যুহগর থলাকহদর 

পকয়ামহদর পদন ঈমাহনর দাও‘আত থদয়ার মাধযহম পরীক্ষা করা েহি। যারা 

থসপদহনর পরীক্ষার উত্তীণে েহি ঈমান গ্রেণ করহি এিং দাওয়া সাড়া থদহি 

তারা নাজাত পাহি আর যারা থসপদন দাও‘আত গ্রেণ করহি না এিং নাফরমানী 

করহি তারা জাোন্নাহম যাহি। আনাস রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক োদীস িপণেত, 

পতপন িহলন এক থলাক িহলন, থে আল্লাের রাসূল! আমারা পপতা থকাোয়? 

উত্তহর পতপন িহলন,  থতামার পপতা জাোন্নামী। এ কো থশাহন   «  انلاارِ   ِف   »

থলাকপির থিোরার মপলনতা থদহখ রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম 

তাহক থডহক িলহলন, «   ِب   إِنا
ا
بااكا   أ

ا
«   انلاارِ   ِف   واأ  “আমার এিং থতামার পপতা 

জাোন্নামী।”17 এ কোপি রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম তাহক সান্ত্বনা 

থদয়ার জনয িহলপছহলন। তাহক এ কো জাপনহয় পদহলন থয, থতামার পপতা 

একাই জাোন্নামী নয় এিং পিষয়পি থতামার পপতার জনয খাস নয়। িরং আমার 

পপতারও একই হুকুম। েহত পাহর এহদর দুই জন অেোৎ থলাকপির পপতা ও 

রাসূহলর পপতা উিহয়র পনকি আল্লাের পক্ষ থেহক দলীল থপৌঁহছহছ। এ 

কারহণই রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন,   «   ِب   إِنا
ا
بااكا   أ

ا
  ِف   واأ

«   انلاارِ     “আমার এিং থতামার পপতা জাোন্নামী।” রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম থজহনই কোপি িহলহছন। কারণ, পতপন তার পনহজর পক্ষ থেহক 

কখহনা কো িহলন না। আল্লাে তা‘আলা িহলন, ااَضل اااَمااا١ااَهَوىَٰاااإَِذاااَوٱنل ۡجمِا﴿  
 

17 িণেনায় ইমাম মুসপলম স্বীয় সেীেহত োদীস নং ৫২১। 
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اااُهوَاااإِنۡااا٣ااٱلَۡهَوىَاااَعنِااايَنِطقُاااَوَمااا٢ااَغَوىَٰاااَوَماااَصاِحُبُكمۡا [ ٤   ،١:    انلجم]  ﴾٤اايُوَحَٰاااوَۡح اااإِّل   
“কসম নক্ষহত্রর, যখন তা অস্ত যায়। তাহতা থকিল ওেী, যা তার প্রপত 

ওেীরূহপ থপ্ররণ করা েয়। আর থস মনগড়া কো িহল না। থতামাহদর সেী 

পেভ্রি েয়পন এিং পিপেগামীও েয়পন।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ১, ৪] 

     রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম তার স্বীয় পপতা সম্পহকে যা 

িহলহছন, তাহত প্রমাপণত েয় থয রাসূহলর পপতা আবু্দল্লাে ইিন আবু্দল 

মুত্তাপলহির পনকি দলীল থপৌঁহছহছ। আর তারা পছল ঐ সি কুরাইশহদর দলিুক্ত 

যারা ইিরােীম আলাইপেস সালাহমর দীন সম্পহকে অিগত। কারণ, লুোই ইিন 

আমর আল-খাযা‘ঈর মূপতে পূজা আপিষ্কার করার পূিে পযেন্ত কুরাইশরা পমল্লাহত 

ইিরােীপমর ওপর পছল। পকন্তু যখন থস মক্কার গিনের েল এিং তখন তার 

আপিষৃ্কত নতুন পিষয়পি অেোৎ মূপতে পূজা মক্কায় ছপড়হয় পড়ল। এিং থস 

আল্লােহক িাদ পদহয় মূপতেগুহলা ইিাদহতর দাওয়াত থদওয়ার কাজপি মক্কার 

মানুহষর মহধয ছপড়হয় পড়ল। তখন রাসূহলর পপতা আবু্দল্লাের পনকি এ কো 

থপৌঁহছপছল থয, কুরাইশহদর মূপতে পূজা করা এিং তাহদর মহধয মূপতেপূজার থয 

প্রিলন আরম্ভ েহয়হছ তা সমূ্পণে িাপতল। তা সহেও পতপন তাহদর িাপতল 

ইলােহদর অনুসরণ কহরন। ফহল তার ওপর হুিত প্রপতপষ্ঠত েহয়হছ। 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক িপণেত, পতপন িহলন, « يُْت
ا
  راأ

و  ْمرا ِمر    ْبنا   عا اِعا   َعا ُر    اخْلُزا نا   انلاارِ   ِف   قُْصباهُ   َيا َكا لا   وا وا
ا
نْ   أ يابا   ما يُوبا   سا .«  الس   “আপম আমর 

ইিন লুোইহক থদহখপছ জাোন্নাহমর আগুহনর মহধয তার নাপড়-িুপড়হক থিহন 

থোঁিহড় থির করা েহি। কারণ, থসই মক্কায় সিে প্রেম পশহকের প্রিলহনর কারণ 

েয় এিং ইিরােীম আলাইপেস সালাহমর পমল্লাহতর পপরিতেন কহর। অপর 

একপি োদীহস এ পিষহয় িপণেত আহছ— . مه فلم يؤذن، فاستأذن  استأذن أن يستغفر ل 
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 রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম তার মাহয়র জনয“ أن يزورها فأذن له

ক্ষমা প্রােেনা করার অনুমপত িাইহল, তাহক অনুমপত থদওয়া েয়পন। তারপর 

পতপন পযয়ারত করার অনুমপত িাইহল আল্লাে তাহক পযয়ারহতর অনুমপত থদওয়া 

েয়।”18    

এ কো িলারও অিকাশ রহয়হছ থয, দুপনয়াহত জাপেপলয়যাহতর যুহগর মানুহষর 

সাহে কাহফরহদর মহতাই আিরণ করা েহি। ফহল তাহদর জনয থদা‘য়া করা 

েহি না, ক্ষমা িাওয়া েহি না। কারণ, তারা কাহফরহদর মহতাই কাজ-কমে কহর 

োহক। ফহল তাহদর সাহে থসই আিরণ করা েহি থয আিরণ কাহফরহদর সাহে 

করা েয়। আর আপখরাহত তাহদর পিষয়পি আল্লাের োহত থসাপদে। 

আর দুপনয়াহত যার থক্ষহত্র দলীল প্রপতপষ্ঠত েয় নাই তাহক পকয়ামহতর পদন 

ঈমান থপশ কহর পরীক্ষা করা ছাড়া শাপস্ত থদওয়া েহি না। কারণ, আল্লাে 

তা‘আলা িহলন, ﴿بِيَاااُكن اااَوَما َٰاااُمَعُذِ [١٥:  االرساء]  ﴾١٥اارَُسوّٗلاااَنۡبَعَثاااَحّت   “আর রাসূল 

থপ্ররণ না করা পযেন্ত আপম আযািদাতা নই।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১৫] 

সুতরাং যারা পফতরাহতর যুহগ িসিাস করপছল এিং তাহদর পনকি তাওেীহদর 

দা‘ওয়াত থপৌঁহছপন, পকয়ামহতর পদন তাওেীহদর প্রপত দা‘ওয়াত থদওয়ার মাধযহম 

তাহদর পরীক্ষা করা েহি। যপদ তারা দা‘ওয়াত গ্রেণ কহর তারা জান্নাহত যাহি 

আর যপদ গ্রেণ না কহর জাোন্নাহম প্রহিশ করহি। 

অনুরূপিাহি অনুিূপতেীন িুহড়া, পাগল এিং তাহদর মহতা আরও যারা রহয়হছ 

থযমন কাহফরহদর িাচ্চা যারা প্রাপ্ত িয়স্ক েওয়ার পূহিে মারা থগহছ— যাহদর 

কাহছ তাওেীহদর দা‘ওয়াত থপৌঁহছপন। কারণ, োদীহস িপণেত— ىلا   انلاِب    ُسئِلا    ُ   صا   اّللا

 
18 িণেনায় সেীে মুসপলম, োদীস নং 
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لايْهِ  لاما   عا نْ   واسا ِكنيا الْمُ   ذاراارِيِّ   عا الا   رْشِ قا ُ   فا ْعلامُ   اّللا
ا
ا   أ نُوا  بِما ِمِلنيا   َكا  রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু“  َعا

আলাইপে ওয়াসাল্লামহক যখন কাহফরহদর িাচ্চাহদর সম্পহকে পজহজ্ঞস করা েয়, 

তখন পতপন উত্তহর িহলন, আল্লাে তা‘আলা তারা পক আমল করত থস সম্পহকে 

অপধক অিগত আহছন।” 

কাহফরহদর িাচ্চাহদর পকয়ামহতর পদন পফতরাহতর যুহগর মানুষহদর মহতা 

পরীক্ষা করা েহি। যপদ তারা সপিক উত্তর থদয়, তহি তারা নাজাত পাহি 

অনযো তারা ধ্বংস-শীলহদর সাহে েহি। 

এক জামা‘আত আেহল ইলম িহলন, কাহফরহদর িাচ্চারা নাজাত প্রাপ্ত—

জান্নাতী। কারণ, তারা পফতরাহতর ওপর মারা পগহয়হছ। এ ছাড়াও রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম যখন জান্নাহত প্রহিশ কহরন তখন মুসপলম ও 

অমুসপলম উিহয়র িাচ্চাহদর জান্নাহতর িাগাহন ইিরােীম আলাইপেস সালাম 

সাহে থদহখহছন।  

দলীহলর স্পিতার কারহণ এ মতামতপি অপধক শপক্তশালী। আেহল সুন্নাত 

ওয়াল জামা‘আহতর মনতহকয মুসপলমহদর িাচ্চারা অিশযই জান্নাতী েহি। 

আল্লাে তা‘আলা অপধক জ্ঞাত ও মো প্রজ্ঞািান।  

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে. 
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মানুহষর অন্তহর গুনাহের উহদ্রক পিষয়ক কুরআহনর আয়াত ও োদীহসর 

িাণী 

আল্লাের িাণী: ﴿نُفِسُكمۡااِف اااَمااُتۡبُدوا ااِإَون
َ
وۡااأ

َ
﴾٢٨٤اَُتُۡفوهُاااأ  “আল্লাে তা’আলা 

উম্মহত মুোম্মদী থেহক তাহদর অন্তহরর গুনাহের উহদ্রক ও ইিাহক ক্ষমা 

কহর পদহয়হছন...।” 

 প্রে: আল্লাে তা‘আলা িাণী: ﴿نُفِسُكمۡاااِف اااَماااُتۡبُدوا اااِإَون
َ
وۡاااأ

َ
ُ ااابِهِاااُُيَاِسۡبُكمااَُتُۡفوهُاااأ ااٱّلل 

[   ٢٨٤:  ابلقرة]  ﴾٢٨٤  এর অেে পক? আল্লাের িাণীর মহধয এিং ঐ োদীস যাহত 

িলা েহয়হছ— ا   إِنا    زا   اّللا ااوا نْ   َتا يِت   عا ما
ُ
ا  أ ثاْت   ما دا ا  بِهِ   حا ها ْنُفسا

ا
ا  أ امْ   ما ْل   ل وْ   تاْعما

ا
امْ   أ تاتاَكا  “আল্লাে 

তা’আলা উম্মহত মুোম্মদী থেহক তাহদর অন্তহরর গুনাহের উহদ্রক ও ইিাহক 
ক্ষমা কহর পদহয়হছন যতক্ষণ না তা মুহখ উচ্চারণ িা িাস্তিায়ন না কহর।” 

উিহয়র মহধয কীিাহি পিহরাধ পনরসন করি? 
উত্তর: এ ﴿ِا َمََٰوَٰتِاااِفاااَماااّلُلِ  ۡرِض اااِفاااَوَماااٱلس 

َ
نُفِسُكمۡاااِف اااَماااُتۡبُدوا اااِإَونااٱۡۡل

َ
وۡاااأ

َ
ااَُتُۡفوهُاااأ

ُ ااابِهِاااُُيَاِسۡبُكم ُبااايََشا ءُااالَِمنااَفَيۡغفِرُاااٱّلل  هاااَمنااَوُيَعُذِ ُااايََشا ُء َٰاااَوٱّلل  ء اااُكُِاااََعَ : ابلقرة]  ﴾٢٨٤ااقَِدير اااََشۡ
٢٨٤]  আল্লাের জনযই যা রহয়হছ আসমানসমূহে এিং যা রহয়হছ জপমহন। আর 

থতামরা যপদ প্রকাশ কর যা থতামাহদর অন্তহর রহয়হছ অেিা থগাপন কর, 

আল্লাে থস পিষহয় থতামাহদর পেসাি থনহিন। অতঃপর পতপন যাহক িান ক্ষমা 

করহিন, আর যাহক িান আযাি থদহিন। আর আল্লাে সিপকছুর উপর 

ক্ষমতািান।  [সূরা আল-িাকারাে, আয়াত: ২৮৪]   আয়াতপি যখন নাপযল েয় 
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তখন অহনক সাোিীর কাহছ পিষয়পি কপিন ও দু:সাধয মহন েহলা। তারা 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম-এর পনকি এহলা এিং িলল, এপি 

এমন একপি পিষয় যা পালন করা কাহরা পহক্ষই সম্ভি নয়। রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম তাহদর িলহলন, থতামাহদর পূহিে যারা পছল তারা 

িহলপছল আমরা শুনলাম এিং অমানয করলাম থতামরাও পক তাহদর মহতা 

িলহত িাও? থতামরা িরং এ কো িল, আমরা শুনলাম ও মানলাম। এ কো 

থশাহন তারা িলল, আমরা শুনলাম এিং আনুগতয করলাম। তারা যখন এ কো 

িলল এিং তাহদর জিান এ কোর প্রপত অনুগত েহলা, আল্লাে তা‘আলা 

পরিতেী আয়াত নাপযল কহর িহলন, ﴿نزَِلااابَِما اااٱلر ُسوُلاااَءاَمنَا
ُ
ُبِهِۦااِمنااإََِلۡهِاااأ ااَوٱلُۡمۡؤِمُنوَن ااار 

ِاااَءاَمنَاااُكلا َحد ااابَۡيَاااُنَفُرُِقاااَّلاااَورُُسلِهِۦااَوُكُتبِهِۦااَوَملََئَِكتِهِۦاابِٱّلل 
َ
اااُمِنااأ َطۡعَنا اااَسِمۡعَناااَوَقالُوا ااارحُسلِهۦِ 

َ
ااَوأ

ُااايَُكلُُِفاااَّلااا٢٨٥ااٱلَۡمِصيُاااِإَوََلَۡكاااَرب َناااُغۡفَرانََكا اااَنۡفًساااٱّلل  [ ٢٨٦   ، ٢٨٥:  ابلقرة]  ﴾٢٨٦ااُوۡسَعَها اااإِّل    
“রাসূল তার পনকি তার রহির পক্ষ থেহক নাপযলকৃত পিষহয়র প্রপত ঈমান 

এহনহছ, আর মুপমনগণও। প্রহতযহক ঈমান এহনহছ আল্লাের উপর, তাাঁর 

থফহরশতাকুল, পকতািসমূে ও তাাঁর রাসূলগহণর উপর, আমরা তাাঁর রাসূলগহণর 

কারও মহধয তারতময কপর না। আর তারা িহল, আমরা শুনলাম এিং মানলাম। 

থে আমাহদর রি! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রােেনা কপর, আর আপনার পদহকই 

প্রতযািতেনস্থল। আল্লাে থকান িযপক্তহক তার সামহেেযর িাইহর দাপয়ে থদন না।” 

[সূরা আল-িাকারাে, আয়াত: ২৮৫, ২৮৬]   আল্লাে তা‘আলা তাহদর প্রপত দয়া 

ও ক্ষমা করহলন এিং আয়াহতর প্রপতপাদয মমেপি রপেত কহর পদহলন। কমে 

সম্পাদন ছাড়া অেিা থকান কমে িার িার করা ছাড়া অেিা অিুি োকা ছাড়া 

থকান মানুষহক পাকড়াও করা েহি না। মানুহষর অন্তর িা নফহসর মহধয 

গুনাহের থয উহদ্রক িা পিন্তা আহস তা ক্ষমা। এ কারহণই রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 
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আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক িপণেত পতপন িহলন,  ا   إِنا زا   اّللا ااوا نْ   َتا يِت   عا ما
ُ
ا  أ ثاْت   ما دا   بِهِ   حا

ا ها ْنُفسا
ا
ا  أ امْ   ما ْل   ل وْ   تاْعما

ا
امْ   أ تاتاَكا  “আল্লাে তা’আলা উম্মাহত মুোম্মদীর অন্তহর গুনাহের 

থয উহদ্রক ও ইিা েয়, তাহক ক্ষমা কহর পদহয়হছন যতক্ষণ না তা মুহখ 

উচ্চারণ িা িাস্তিায়ন না কহর।”19  

আলোমদু পলল্লাে প্রে দূর েহয় থগহছ। একজন তার আমল, মুহখর কো িা 

প্রতযয় ছাড়া পাকড়াও করা েহি না। অেিা তার অন্তহর িার িার এহস স্থায়ী 

েওয়া গুনাে থযমন, থলৌপককতা, মুনাহফকী, অেংকার ইতযাপদ গুনাে ছাড়া থস 

আল্লাের দরিাহর পাকড়া েহি না।  

আর থয সি সহন্দে সংশয় মানুহষর অন্তহর মাহঝ মহধয উহদ্রক েয় এিং ঈমান 

ও পিশ্বাহসর কারহণ তা িহল যায় তাহত থকান ক্ষপত থনই। এগুহলা শয়তাহনরই 

িক্রান্ত ও কু-মন্ত্রণা। এ কারহণই আিু হুরায়রা রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক িপণেত 

োদীহস এহসহছ পতপন িলহলন,—  سلم و  عليه   اهلل  صىل انلب  أصحاب  من  ناس  جاء  
  رصيح   ذلك  قال  نعم  قالوا  وجدتموه  قد  قال  به   نتَكم   أن  نتعاظم  ما  أنفسنا  ف   جند  إنا:    لوافقا

 !কতক থলাক রাসূহলর দরিাহর এহস িলল, থে আল্লাের রাসূল“   اإليمان

আমাহদর অন্তহর এমন এমন কপিন কোর উহদ্রক েয়, তা মুহখ উচ্চারণ করার 

থিহয় আসমান আমাহদর ওপর থিহে পড়া অহনক সেজ। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম িলহলন, এপি সু-স্পি ঈমান।”20 

এপি শয়তাহনরই কু-মন্ত্রণা, শয়তান যখন একজন মু’পমহনর মহধয সততা 

ইখলাস পিশুি ঈমান ও আপখরাহতর প্রপত আগ্রেী থদহখ তখন তাহক 

 
19 সেীে িুখারী োদীস নং 5269 
20 নাসাঈ োদীস নং 15000 
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পিপিন্নিাহি কু-মন্ত্রণা পদহয় োহক। তার অন্তহর পিপিন্ন খারাপ কো থডহল থদয়। 

তারপর যখন থস মুজাোদা সংগ্রাম এিং শয়তান থেহক আশ্রয় প্রােেনা কহর 

তখন শয়তাহনর অপনষ্ঠতা থেহক পনরাপদ োহক। এ কারহণই আিু হুরায়রা 

রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক িপণেত অপর োদীহস এহসহছ—রাসূলু্ল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, اخللق   اهلل   خلق   هذا   يقال   حىت  يتساءلون  انلاس  يزال  ال  
 মানুষ সিেদা প্রে করহত“   باهلل  آمنت  فليقل  شيئا  ذلك  من  وجد  فمن  ؟  اهلل  خلق  فمن

োহক এমনপক এক পযোহয় থস িহল, আল্লাে তা‘আলা সিপকছু সৃপি কহরহছন। 

আল্লােহক থক সৃপি কহরহছ? যখন কাহরা অন্তহর এ ধরহণর প্রে আসহি থস থয 

অনপত পিলহব এ কো িহল, আল্লাে ও তার রাসূহলর প্রপত পিশ্বাস করলাম” 

অপর িণেনায় এহসহছ এ কোও িলহি—“পিতাপড়ত শয়তান থেহক আশ্রয় 

প্রােেনা করলাম। থস থযন তা থেহক পফহর আহস এিং তার প্রপত ভ্রুহক্ষপ না 

কহর।” এ ধরহণর কু-মন্ত্রণা যা আল্লাে ক্ষমা কহর পদহয়হছন তা তার থকান ক্ষপত 

করহত পারহি না। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা। 

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে.  
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সূরা কাোহফর পতনপি আয়াহতর িযাখযা 

প্রে: প্রেকারী িহলন, সূরা আল-কাহ্ হফ মূসা আলাইপেস সালাহমর সাহে 

একজন থনককার থলাহকর ঘিনায় থলাকপি িহলন— ا﴿ م 
َ
فِيَنةُاااأ االَِمَسَِٰكيَااافَََكنَۡتاااٱلس 

َردتحاااٱۡۡلَۡحرِاااِفاااَيۡعَملُونَا
َ
نۡااافَأ

َ
ِعيَبَهاااأ

َ
لِك اااَوَرا َءُهماااَوََكنَاااأ ُخذُااام 

ۡ
اااا٧٩ااَغۡصٗباااَسفِيَنة اااُك ااايَأ م 

َ
اَوأ

بََواهُااافَََكنَاااٱلُۡغَلَٰمُا
َ
ناافََخِشيَنا اااُمۡؤِمَنۡيِاااأ

َ
َرۡدنَا ااا٨٠ااَوُكۡفٗراااُطۡغَيَٰٗنااايُۡرهَِقُهَمااااأ

َ
ناافَأ

َ
اَربحُهَمااااُيۡبِدلَُهَماااأ

ا ةٗازَاااُمِۡنهُاااَخۡيٗ قَۡرَباااَكوَٰ
َ
اااَوأ ااا٨١اارُۡۡحٗ م 

َ
َدارُاااَوأ ۥاااَوََكنَاااٱلَۡمِديَنةِااِفااايَتِيَمۡيِااالُِغَلََٰمۡيِااافَََكنَاااٱۡۡلِ اَكن اااََتَۡتُه

بُوُهَماااَوََكنَااال ُهَما
َ
َرادَاااَصَٰلِٗحاااأ

َ
نااَربحَكااافَأ

َ
ُهَماااَيۡبلَُغا اااأ ُشد 

َ
ُبَِك اااُمِنااارَۡۡحَةٗاااَكنَُهَمااااَويَۡسَتۡخرَِجاااأ اَوَماااار 

ۡمرِيياااَعنۡاااَفَعلُۡتُهۥ
َ
َٰلَِكاااأ وِيُلاااَذ

ۡ
لَۡيهِاااتَۡسِطعاالَمۡاااَماااتَأ اااع  [٨٢   ،٧٩:  الكهف]   ﴾٨٢ااَصِۡبٗ  

“হনৌকাপির পিষয় েল, তা পছল পকছু দপরদ্র থলাহকর যারা সমুহদ্র কাজ করত। 

আপম থনৌকাপিহক ত্রুপিযুক্ত করহত থিহয়পছ কারণ তাহদর থপছহন পছল এক 

রাজা, থয থনৌকাগুহলা থজারপূিেক পছপনহয় পনপিল’। ‘আর িালকপির পিষয় েল, 

তার পপতা-মাতা পছল মুপমন। অতঃপর আপম আশংকা21 করলাম থয, থস 

সীমালংঘন ও কুফরী দ্বারা তাহদরহক অপতষ্ঠ কহর তুলহি’। ‘তাই আপম িাইলাম, 

তাহদর রি তাহদরহক তার পপরিহতে এমন সন্তান দান করহিন, থয েহি তার 

থিহয় পপিত্রতায় উত্তম এিং দয়ামায়ায় অপধক ঘপনষ্ঠ। ‘আর প্রািীরপির পিষয় 

েল, তা পছল শেহরর দু’জন ইয়াতীম িালহকর এিং তার পনহি পছল তাহদর 

গুপ্তধন। আর তাহদর পপতা পছল সৎকমেপরায়ণ। তাই আপনার রি িাইহলন থয, 

 
21. তাাঁর আশংকা পনছক ধারণা পিপত্তক পছল না, িরং আল্লাের পক্ষ থেহক পতপন পনপশ্চত জানহত 

থপহরপছহলন। 
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তারা দু’জন প্রাপ্তিয়স্ক েহয় তাহদর গুপ্তধন থির কহর থনহি। এ সিই আপনার 

রহির রেমত স্বরূপ। আপম পনজ থেহক তা কপরপন। এ েহলা থস পিষহয়র 

িযাখযা, থয সম্পহকে আপপন বধযে ধারণ করহত পাহরনপন।” [সূরা আল-কাোফ, 

আয়াত: ৭৯, ৮২] 

 আয়াহত থদখা যাহি, থস থনৌকাপির পনকহি পগহয় িলল, َردتحا
َ
نۡااافَأ

َ
ِعيَبَهاااأ

َ
ااأ  আপম“ا

থনৌকাপিহক ত্রুপিযুক্ত করহত থিহয়পছ” আর মু’পমন দুই মাতা-পপতার উহল্লহখর 

সময় িলল, َرۡدنَا ا
َ
ناافَأ

َ
ااَربحُهَماااُيۡبِدلَُهَماااأ  তাই আপম িাইলাম, তাহদর রি তাহদরহক‘‘ا

তার পপরিহতে এমন সন্তান দান করহিন, থয েহি তার থিহয় পপিত্রতায় উত্তম 

এিং দয়ামায়ায় অপধক ঘপনষ্ঠ।” এিং প্রাসাহদর মাপলক দুই ইয়াতীহমর 

আহলািনার সময় িলল, َرادَا
َ
َربحَكااافَأ  ‘‘তাই আপনার রি িাইহলন” এ পতনপি 

অপিিযপক্তর মহধয পােেকয পক? আল্লাের ইিার সাহে এ থনককার থলাকপিরও 

পক ইিা রহয়হছ? 

উত্তর: সেীে কো েহলা, থলাকপি মূসা আলাইপেস সালাহমর সােী পখপযর 

আলাইপেস সালাম। পিশুি মতানুসাহর পতপন থকিল একজন থনককার থলাক নয় 

পতপন একজন নিী। এ কারহণই পতপন িহলন, ۡمرِيياااَعنۡاااَفَعلُۡتُهۥااَوَما
َ
ااأ  আপম পনজ‘‘ا

থেহক তা কপরপন” অেোৎ, িরং আল্লাের পনহদেহশই আপম কাজপি কপর। একই 

ঘিনায় পিশুি সনহদ িপণেত থয, পতপন মূসা আলাইপেস সালামহক িহলন, আল্লাে 

তা’আলা আপনাহক এমন ইলম পশক্ষা পদহয়হছন যা আপপন জাহনন তা আপম 

জাপন না। আর আল্লাে আমাহক এমন ইলম পশক্ষা পদহয়হছন যা আপম জাপন 

তহি আপপন জাহনন না। এ কো দ্বারা প্রমাপণত েয়, পনশ্চয় পতপন একজন নিী 

পছহলন। এ কারহণই আল্লাে তা‘আলা িহলন, َرادَا
َ
نااَكاَربحااافَأ

َ
ُهَماااَيۡبلَُغا اااأ ُشد 

َ
أ  “তাই 
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আপনার রি িাইহলন থয, তারা দু’জন প্রাপ্তিয়স্ক েহয় তাহদর গুপ্তধন থির কহর 

থনহি।” আর একজন রাসূল থযহেতু তার কাহছ অেী আহস, থস অিশযই 

আল্লাের ইিা সম্পহকে অিগত োহকন। 

আর থনৌকার কাপেনীহত পিষয়পি থস তার পনহজর পদহক সহবাধন কহর িহলন,اا
َردتحا

َ
نۡااافَأ

َ
ِعيَبَهاااأ

َ
أ —আপম থনৌকাপিহক ত্রুপিযুক্ত করহত থিহয়পছ।” এর কারণ“ا

আল্লােই িাহলা জাহনন—িাহলা কমেগুহলাই আল্লাের পদহক সহবাধন করা েয়। 

আর এখাহন থনৌকাপি নি করা স্পিত থকান িাহলা কমে নয়। তাই আল্লাের 

সম্মানাহেে কমেপিহক পতপন পনহজর পদহক পনসিত-সহবাধন কহরন। ফহল পতপন 

িহলন, َردتحا
َ
نۡااافَأ

َ
ِعيَبَهاااأ

َ
أ  “আপম থনৌকাপিহক ত্রুপিযুক্ত করহত থিহয়পছ”এ খারাপ 

কমেপির উহেশয েহলা, থনৌকাপি পনরাপদ োকা যাহত যাপলম িাদশা থজার কহর 

পনহয় না যায়। কারণ, অতযািারী িাদশা সি িাহলা, থদাষ-ত্রুপি মুক্ত ও পনরাপদ 

থনৌকাগুহলা থজার কহর পনহয় যায়। তাই পখপযর আলাইপেস সালাম যাপলম 

িাদশার োত থেহক িাাঁিাহনার জনয িাহলা থনৌকাপিহক ত্রুপিযুক্ত কহর থদয়ার 

ইিা করহলন। যখন থস থদখহত পাহি থনৌকাপি ত্রুপিযুক্ত ও ফাাঁিা তখন যাপলম 

িাদশার পাকড়াও, যুল ম ও অপনষ্ঠতা থেহক থনৌকাপি থেহক থিহি যাহি। থযহেতু 

িাপেযক পিষয়পি আল্লাের সাহে সামঞ্জসযপূণে নয় এিং তার থক্ষহত্র প্রহযাজয নয় 

তাই পতপন কমেপিহক তার পনহজর পদহকই পনসিত-সহবাধন কহরন এিং িহলন, 

َردتحا
َ
نۡااافَأ

َ
ِعيَبَهاااأ

َ
أ -আপম থনৌকাপিহক ত্রুপিযুক্ত করহত থিহয়পছ” আর মু’পমন মাতা“ا

পপতার উহল্লহখর সময় িহলন, َرۡدنَا ا
َ
ناافَأ

َ
َربحُهَماااُيۡبِدلَُهَماااأ  ‘‘তাই আপম িাইলাম, 

তাহদর রি তাহদরহক তার পপরিহতে এমন সন্তান দান করহিন, থয েহি তার 

থিহয় পপিত্রতায় উত্তম এিং দয়ামায়ায় অপধক ঘপনষ্ঠ।” কমেপি িাহলা েওয়ার 

কারহণ পতপন তার পনহজর পদহক সহবাধন কহরন। কারণ, পতপন এ িযাপাহর 
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আল্লাের পক্ষ থেহক আপদি। িহুিিন শব্দ িযিোর করার কারণ, পতপন নিী। 

আর নিীরা সাধারণ মানুষ নয় তারা মোন তাই তাহদর থক্ষহত্র িহুিিন িযিোর 

করাই েহলা থশ্রয়। এ ছাড়াও কমেপি আল্লাের আহদহশ এিং তার পদক-

পনহদেশনায় েহয়হছ। ফহল িহুিিন িযিোর কহর আল্লাের পদহক কহমের সহবাধন 

করািাই পছল উত্তম। এ ছাড়াও কমেপি িাহলা, কলযাণকর ও উপকারী। এ 

ধরহনর কহমের সহবাধন আল্লাের পদহকই েহয় োহক। ইয়াতীম িালক দু’পির 

পিষয়পিহত পছল তাহদর সংহশাধন, উপকার ও মো কলযাণ। এ কারহণই পতপন 

িহলন, َرادَااا
َ
َربحَكااافَأ “তাই থতামার রি িাইহলন থয,” এখাহন কলযাণহক আল্লাে 

তা‘আলা তার পনহজর পদহক সহবাধন কহরহছন। এপি সূরা আল-জ্বীহনর মহধয 

আল্লাের অপর একপি িাণীর মহতা। যাহত আল্লাে তা‘আলা িহলন, ن اا﴿
َ
اانَۡدرِي اااَّلاااَوأ

َۡشلا
َ
رِيدَاااأ

ُ
ۡرِضاااِفااابَِمناااأ

َ
مۡاااٱۡۡل

َ
َرادَاااأ

َ
[١٠:  اجلن]  ﴾١٠اارََشٗدااااَربحُهمۡااابِِهمۡاااأ  ‘‘আর পনশ্চয় আমরা 

জাপন না, জপমহন যারা রহয়হছ তাহদর জনয অকলযাণ িাওয়া েহয়হছ, নাপক 

তাহদর রি তাহদর িযাপাহর মেল থিহয়হছন।” [সূরা আল-জীন, আয়াত: ১0] এ 

আয়াহত খারাপ কমেপিহক আল্লাের পদহক সহবাধন করা েয়পন। পকন্তু যখন 

পেদায়াহতর আহলািনা আসল, তারা িলল, مۡااا
َ
َرادَاااأ

َ
رََشٗداااَربحُهمۡااابِِهمۡاااأ  নাপক তাহদর“ا

রি তাহদর িযাপাহর মেল থিহয়হছন।” পেদায়াত কলযাণকর েওয়ার কারহণ 

পেদাহয়হক তারা আল্লাের পদহক সহবাধন করহলন। খারাপ কমে তার প্রপত 

সহবাধন করা যাহি না। থযমন, পিশুি োদীহস িপণেত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন,  والرش ليس إَلك “খারাপ কমে থতামার পদহক নয়।” 

এপি একপি িাহলা পশিািার এিং মু’পমন জ্বীনহদর আদি। আর পখপযর 

আলাইপেস সালাম খারাপ কমে পিষহয়র সহবাধহনর পশিািার থেহক পতপন িহলন, 

َردتحا
َ
نۡااافَأ

َ
ِعيَبَهاااأ

َ
أ ا ا “আপম থনৌকাপিহক ত্রুপিযুক্ত করহত থিহয়পছ” আর দুই 
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ইয়াতীহমর পিষহয় িহলন, َرادَا
َ
َربحَكااافَأ  “তাই থতামার রি িাইহলন” এ গুহলা সিই 

আল্লাে সুিোনাহুর সাহে যোযে সম্মান প্রদশেন। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক 

দাতা। 

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে 

আল্লােই মানুহষর অন্তর পপরিতেনকারী 

আল্লাের িাণী: ﴿ن ااَوٱۡعلَُمو ا ا
َ
َااأ ﴾٢٤اَوَقلۡبِهِۦااٱلَۡمۡرءِاابَۡيَااَُيُوُلااٱّلل   “হজহন রাখ, পনশ্চয় 

আল্লাে মানুষ ও তার হৃদহয়র মাহঝ অন্তরায় েন। আর পনশ্চয় তাাঁর পনকি 

থতামাহদরহক সমহিত করা েহি।” 

প্রে: একজন প্রেকারী প্রে কহরন থয, আল্লাে তা‘আলার এ িাণী: ن اااَوٱۡعلَُمو ا ا﴿
َ
ااأ

َا [٢٤:  االنفال]   ﴾٢٤ااَوَقلۡبِهِۦااٱلَۡمۡرءِااابَۡيَاااَُيُوُلاااٱّلل   “হজহন রাখ, পনশ্চয় আল্লাে মানুষ ও 

তার হৃদহয়র মাহঝ অন্তরায় েন। আর পনশ্চয় তাাঁর পনকি থতামাহদরহক সমহিত 

করা েহি।”    [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২৪] এর অেে পক?  

উত্তর: আয়াতপির িাপেযক অেে েহলা, আল্লাে তা‘আলা স্বীয় িান্দাহদর যািতীয় 

সিপকছুর পপরিালনা কহরন। পতপন কাউহক িাহলা কহমের তাওফীক থদন, কাহরা 

অন্তরহক ঈমাহনর জনয খুহল থদন এিং কাউহক পতপন ইসলাহমর পদহক পেদায়াত 

থদন। আিার কাহরা অন্তহর আল্লাের দীহনর প্রপত সংকীণেতা ও কাপিণযতা থেহল 

থদন যা তার ও ইসলাহমর মাহঝ এিং মানুষ ও তার অন্তহরর মাহঝ আিরণ 

সৃপি কহরন। থযমন— আল্লাে তা‘আলা িহলন, ُااايُرِِداااَفَمن﴿   نااٱّلل 
َ
ۥاااأ حۡاااَيۡهِديَُه اايَۡۡشَ

ۡسَلَِٰم اااَصۡدَرهُۥ ناايُرِدۡاااَوَمناالِۡۡلِ
َ
ۥاااأ ن َماااَحرَٗجاااَضُيًِقاااَصۡدَرهُۥااََيَۡعۡلااايُِضل ُه

َ
دُاااَكأ ع  ياااِفااايَص  َما ءِ   ﴾ ١٢٥ااٱلس 

[١٢٥:  االنعام]  “সুতরাং যাহক আল্লাে পেদায়াত করহত িান, ইসলাহমর জনয তার 
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িুক উনু্মক্ত কহর থদন। আর যাহক ভ্রি করহত িান, তার িুক সিীণে-সিুপিত 

কহর থদন, থযন থস আসমাহন আহরােণ করহছ।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: 

১২৫] এমপনিাহি আল্লাে অকলযাণ থদন তাহদর উপর, যারা ঈমান আহন না।    
সুতরাং, আল্লাে তা‘আলাই তার িান্দাহদর মহধয থযিাহি িান পপরিতেন কহরন। 

কাহরা অন্তরহক পতপন ঈমান ও পেদায়াহতর জনয খুহল থদন আিার কাইহক পতপন 

তাওফীক থদন না। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।  

শাইখ আবু্দল আযীয আবু্দল্লাে পিন িায রে.  
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ইসলাহম প্রহিহশর স্বাধীনতা িলহত পক িুঝায়? 

আল্লাে তা‘আলার িাণী: نَتا﴿
َ
فَأ
َ
َٰاااٱنل اَسااتُۡكرِهُااأ :  يونس] ﴾٩٩اُمۡؤِمنِيَاايَُكونُوا ااَحّت 

]٩٩ তহি পক তুপম মানুষহক িাধয করহি, যাহত তারা মুপমন েয় ?  আল্লাে 

তা‘আলা িাণী.   ]َّل ااإِۡكَراهَااِفااٱُلِيِن ا٢٥٦﴾ ]ابلقرة: ٢٥٦﴿  

প্রে: অহনক সােীরা িহল, থয িযপক্ত ইসলাহম প্রহিশ কহরপন থস স্বাধীন। তাহক 

ইসলাম গ্রেহণ িাধয করা যাহি না। তারা তাহদর পহক্ষ আল্লাের কো দ্বারা 

প্রমাণ থদয়। আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿نَتا
َ
فَأ
َ
َٰاااٱنل اَساااتُۡكرِهُاااأ ااُمۡؤِمنِيَااايَُكونُوا اااَحّت 

[٩٩:    يونس]  ﴾٩٩  “তহি পক তুপম মানুষহক িাধয করহি, যাহত তারা মুপমন েয়?” 

[সূরা-ইউনুস, আয়াত: ৯৯] আল্লাে তা‘আলা আহরা িহলন,  ﴿٢٥٦ٱُلِيِن اااِفاااإِۡكَراهَاااَّل ا ﴾  
[٢٥٦: ابلقرة] । এ পিষহয় আপনার মতামত পক? 

উত্তর: উলামাগণ িহলন, এ দু’পি আয়াত এিং একই অহেে আহরা থয সি 

আয়াত রহয়হছ এ গুহলা ইয়াহুদী, নাসারা ও অপিপূজক যাহদর থেহক িযাক্স 

গ্রেণ করা েহি তাহদর সম্পহকে। তাহদরহক ইসলাম গ্রেণ করার জনয িাধয 

করা েহি না। তারা ইসলাম গ্রেণ ও িযাক্স পপরহশাধ করা পিষহয় স্বাধীন। 

আিার থকান থকান আহলম িহলন, এ পিধানপি ইসলাহমর প্রােপমক 

যুহগ পছল। পরিতেীহত যুি ও পজোহদর পিধাহনর কারহণ তা রপেত েহয় যায়। 
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সুতরাং থয ইসলাহম প্রহিশ করহত অস্বীকার করহি তার সাহে সামেেয অনুযায়ী 

পজোদ করা ওয়াপজি। যাহত থস েয় ইসলাহম প্রহিশ করহি না েয় িযাক্স 

থদহি— যপদ তা প্রহযাজয েয়।  

সুতরাং, কাহফরহদর থেহক যপদ িযাক্স গ্রেণ করার সুহযাগ না োহক তােহল 

ইসলাহম প্রহিহশ িাধয করহত েহি। কারণ, ইসলাহমর প্রহিশ করার মহধয 

তাহদর জনয রহয়হছ দুপনয়া ও আপখরাহতর সফলতা, মুপক্ত ও যািতীয় কলযাণ। 

একজন মানুহষর জনয েক িা সতয গ্রেণ করা যাহত তার পেদায়াত ও কলযাণ 

রহয়হছ, তা তার জনয িাপতহলর ওপর োকা থেহক উত্তম। থযমপন িাহি আদম 

সন্তানহক সতয মানহত িাধয করা েহি িাই তা িপন্দ কহর থোক িা শাপস্ত পদহয় 

থোক অনুরূপিাহি কাহফরহদর আল্লাের একেিাহদ পিশ্বাস করা এিং ইসলাহম 

প্রহিহশ িাধয করা েহি। যাহত তার কলযাণ পনপশ্চত েয়। কারণ, দুপনয়া ও 

আপখরাহতর কলযাণ ইসলাম গ্রেণ করার মহধযই পনপেত। তহি আেহল পকতাি—

ইয়াহুদী, খৃিান ও অপিপূজক এ পতনপি সম্প্রদাহয়র থলাকহদর ইসলাম স্বাধীনতা 

পদহয়হছন। তারা িাইহল ইসলাহম প্রহিশ করহত পারহি অনযোয় তারা অপমান-

অপদস্থ েহয় পনজ োহত িযাক্স প্রদান করহি।  

থকান আহলম িযাক্স থদওয়া িা ইসলাম গ্রেণ করা উিহয়র থয থকান একপি 

গ্রেণ করার িযাপাহর অনযহদরও তাহদর সাহে সমৃ্পক্ত কহরহছন। তহি 

গ্রেণহযাগয কো েহলা, অনযহদর তাহদর সাহে সমৃ্পক্ত করা যাহি না। শুধু এ 

পতন জাপতহকই স্বাধীনতা থদওয়া েহি। কারণ, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম জাযীরা এলাকায় িযাক্স গ্রেণ কহরনপন। িরং তাহদর ইসলাহম 

প্রহিহশ িাধয কহরহছন এিং ইসলাম ছাড়া অনয পকছু পতপন গ্রেণ কহরনপন। 

আল্লাে তা‘আলা িহলন, َةااا لَوَٰ قَاُموا اٱلص 
َ
ااااَوَءاتَُوا ااافَإِناتَابُوا اَوأ َ اٱّلل  َةافََخلحوا اَسبِيلَُهۡم اإِن  َكوَٰ ٱلز 
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٥ار ِحيم ااَغُفور ا  তহি যপদ তারা তাওিা কহর এিং সালাত কাহয়ম কহর, আর“ا

যাকাত থদয়, তােহল তাহদর পে থছহড় দাও। পনশ্চয় আল্লাে ক্ষমাশীল অপতশয় 

দয়ালু।” [সূরা তাওিাে, আয়াত: ৫] এখাহন এ কো িলা েয়পন থয, অেিা 

থতামরা িযাক্স আদায় কর। ইয়াহুদী, খৃিান ও অপিপূজকহদর ইসলাম গ্রেণ 

করহত িলা েহি। তহি যপদ তারা ইসলাম গ্রেণ না কহর কর আদায় করহি। 

আর যপদ তারা কর আদায় করহত অস্বীকার কহর তহি মুসপলমহদর ওপর ফরয 

েহলা তাহদর পিরুহি সামেেয অনুযায়ী যুি করা। আল্লাে তা‘আলা িহলন, اا٢٨
ِاَوَّلابِٱَۡلَۡوِماٱٓأۡلِخرِاَوَّلاُُيَُرِمُا ِيَناَّلايُۡؤِمُنوَنابِٱّلل 

َٰتِلُوا اٱَّل  اَورَُسوَُلُۥاَوَّلايَِديُنوَناَق ُ وَناَمااَحر َماٱّلل 
اِمَناا ۡزَيَةاَعنايَد ادِيَناٱَۡلَُقِ اٱۡۡلِ

اُيۡعُطوا  َٰ وتُوا اٱلِۡكَتََٰباَحّت 
ُ
ِيَناأ ٢٩وَُهۡماَصَٰغُِروَنااٱَّل   “হতামরা 

লড়াই কর আেহল পকতাহির থস সি থলাহকর সাহে যারা আল্লাে ও থশষ 

পদিহস ঈমান রাহখ না এিং আল্লাে ও তাাঁর রাসূল যা োরাম কহরহছন তা 

োরাম মহন কহর না, আর সতয দীন গ্রেণ কহর না, যতক্ষণ না তারা স্বেহস্ত 

নত েহয় পজকয়া থদয়।” [সূরা তাওিাে, আয়াত: ২৯] এ ছাড়া রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক প্রমাপণত থয, পতপন মুজুসহদর থেহক কর 

গ্রেণ কহরহছন। আর রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম ও তার 

সাোিীহদর কাহরা থেহক প্রমাপণত নয় থয, তারা উপল্লপখত পতন সম্প্রদায় ছাড়া 

অনয কাহরা থেহক কখহনা কর গ্রেণ কহরহছন। এ থক্ষহত্র মূলনীপত েহলা, 

আল্লাে তা‘আলার িাণী, পতপন িহলন, َٰتِلُوُهمۡا﴿   َٰاااَوَق ااٱُلِينُاااَوَيُكونَااافِۡتَنة اااتَُكونَاااَّلاااَحّت 
ِ ا [١٩٣:  ابلقرة]  ﴾١٩٣ااّلِل   “আর তাহদর পিরুহি লড়াই কর থয পযেন্ত না পফতনা খতম 

েহয় যায় এিং দীন আল্লাের জনয েহয় যায়।” [সূরা িাকারাে, আয়াত: ১৯৩]   
আল্লাে তা‘আলা িহলন, ۡشُهُراٱَۡلُُرُمافَٱۡقُتلُوا اٱلُۡمۡۡشِكَِياَحۡيُثاوََجدتحُموُهۡماا

َ
فَإَِذااٱنَسلََخاٱۡۡل

اا وُهۡماَوٱۡقُعُدوا الَُهۡماُك  ياوَُخُذوُهۡماَوٱۡحُُصُ َةاَمۡرَصد  لَوَٰ قَاُموا اٱلص 
َ
َةافََخلحوا اااَوَءاتَُوا اااافَإِناتَابُوا اَوأ َكوَٰ ٱلز 
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اَغُفور ا َ اٱّلل  ٥ار ِحيم ااَسبِيلَُهۡم اإِن   “অতঃপর যখন পনপষি মাসগুহলা অপতিাপেত েহয় 

যাহি, তখন থতামরা মুশপরকহদরহক থযখাহনই পাও েতযা কর এিং তাহদরহক 

পাকড়াও কর, তাহদরহক অিহরাধ কর এিং তাহদর জনয প্রপতপি ঘাাঁপিহত িহস 

োক। তহি যপদ তারা তাওিা কহর এিং সালাত কাহয়ম কহর, আর যাকাত 

থদয়, তােহল তাহদর পে থছহড় দাও। পনশ্চয় আল্লাে িড়ই ক্ষমাশীল, পরম 

দয়ালু। [সূরা আত-তাওিাে, আয়াত: ৫] এ আয়াতপিহক তরিাপরর আয়াত িলা 

েয়। এ আয়াত এিং এ ধরহনর আহরা থয সি আয়াত রহয়হছ তা ঐ সি 

আয়াহতর জনয রপেতকারী থযগুহলাহত ইসলাম গ্রেহণ িাধয না করার কো িলা 

েহয়হছ। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।  

শাইখ আবু্দল্লাে পিন িায রে. 
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ঈসা আলাইপেস সালাম সম্পহকে আপপত্তর জিাি 

আল্লাে তা‘আলার িাণী: وِحَنا  ফহল আপম তাহত আমার রূে“اَفَنَفۡخَناافِيهِااِمنارح

থেহক ফুাঁহক পদহয়পছলাম।” 

প্রে: যারা এ আয়াত وِحَناااِمناافِيهِاااَفَنَفۡخَنااا رح  “ফহল আপম তাহত আমার রূে থেহক 

ফুাঁহক পদহয়পছলাম।” দ্বারা দলীল থপশ কহর িহল ঈসা আলাইপেস সালাম 

আল্লাের থছহল—অেি আল্লাে তা‘আলা এ থেহক অহনক ঊহধ্বে—তাহদর কীিাহি 

উত্তর থদওয়া েহি?  

উত্তর: আয়াতপি সূরা আত-তাইরীহমর ১২ নং আয়াত। আল্লাে তা‘আলা িহলন,   
ۡحَصَنۡتاااٱل ِّت اااِعۡمَرَٰنَاااٱۡبَنَتاااَوَمۡرَيمَا﴿

َ
وِحَناااِمنااافِيهِاااَفَنَفۡخَنااافَرَۡجَهاااأ [ ١٢:  اتلحريم]  ﴾١٢اارح   

“ইমরান কনযা মারয়াম-এর, থয পনহজর সতীে রক্ষা কহরপছল, ফহল আপম 

তাহত আমার রূে থেহক ফুাঁহক পদহয়পছলাম।” [সূরা আত-তােরীম, আয়াত: ২৯] 

সূরা আপবয়া ৯১ নং আয়াহত আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ۡحَصَنۡتاااَوٱل ِّت ا
َ
اافَرَۡجَهاااأ

وِحَناااِمناافِيَهاااَفَنَفۡخَنا [ ٩١:  االنبياء]  ﴾٩١اارح  “আর থয পনহজর সতীে রক্ষা কহরপছল, 

ফহল আপম তাহত আমার রূে থেহক ফুাঁহক পদহয়পছলাম।” [সূরা আল-আপবয়া, 

আয়াত: ৯১] উপল্লপখত আয়াহত এ কো স্পি থয, মারইয়ামহক ফুাঁ থদওয়া েয় 

এিং ফুাঁপি তার লিা-স্থান পযেন্ত থপৌঁহছ এিং থস ঈসা দ্বারা গিেিতী েহয় পহড়। 

আল্লাে তা‘আলা সূরা মারইয়াহম িহলন, ﴿رَۡسلَۡنا ا
َ
ااالََهاااَفَتَمث َلاااُروَحَناااإََِلَۡهااافَأ ااابََۡشٗ ااَسوُِيٗ

[ ١٧:  مريم]  ﴾١٧  “তখন আপম তার পনকি আমার রূে (পজিরীল) থক থপ্ররণ 
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করলাম। অতঃপর থস তার সামহন পূণে মানহির রূপ ধারণ করল।”  [সূরা 

মাপরয়াম, আয়াত: ১৭] পতপন েহলন পফপরশতা যার সম্পহকে পতপন িহলন,   ﴿ااقَاَلا
َما ا نَا اااإِن 
َ
َهَباااَرُبِكِااارَُسوُلاااأ

َ
اااُغَلَٰٗمااالَكِاااِۡل [١٩:  مريم]  ﴾١٩ااَزكُِيٗ  “হস িলল, ‘আপম থতা থকিল 

থতামার রহির িাতোিােক, থতামাহক একজন পপিত্র পুত্রসন্তান দান করার জনয 

এহসপছ।” তাফসীহর িপণেত আহছ পফপরশতা তার জামার আপস্তহন ফুাঁ থদয় এিং 

ফুাঁপি তার লিা-স্থান পযেন্ত থপৌঁহছ। তারপর থস ঈসা আলাইপেস সালাম দ্বারা 

গিে ধারণ কহর।  

রুে দ্বারা উহেশয আল্লাে তা‘লার সৃি রূেসমূে যার দ্বারা মানুহষর োয়াত লাি 

েয়। থযমন োয়াত লাি েহয়পছল আদম আলাইপেস সালাহমর। আল্লাে তা‘আলা 

িহলন, ﴿ۡيُتُهۥاافَإَِذا وِحاااِمناافِيهِاااَوَنَفۡخُتاااَسو  [ ٢٩:  اْلجر]  ﴾٢٩ااَسَِٰجِدينَاااََلُۥااَفَقُعوا ااارح  
‘অতএি যখন আপম তাহক পূণোে রূপ থদি এিং তার মহধয আমার রূে ফুাঁহক 

থদি, তখন থতামরা তার জনয পসজদািনত েও’।    [সূরা আল-পেজর, আয়াত: 

২৯] 

আদম আলাইপেস সালাহমর মহধয আল্লাে তা‘আলা রূেহক থডহল থদন। 

অনুরূপিাহি ঈসা আলাইপেস সালামহক আল্লাের সৃি রুে দ্বারা সৃপি কহরন। 

থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, فِيَهااا وُحا َوٱلرح ٱلَۡملََئَِكُةا ُلا ٤تََن   আল্লাে তা‘আলা 

আহরা িহলন, .]ا ااا٣٨﴾  ]انلبا:  ٣٨ وحُاااَوٱلَۡملََئَِكةُاااَصُفٗ  হসপদন রূে22 ও“   ﴿يَۡومَاااَيُقومُاااٱلرح

পফপরশতাগণ সাপরিিিাহি দাাঁড়াহি।” [সূরা আন-নািা, আয়াত: ২৯] সুতরাং 

ঈসা আলাইপেস সালাম এই ফুাঁ এর মাধযহম সৃপি থয ফুাঁপি েহলা আল্লাের 

রূেসমূহের একপি রূে যাহক আল্লাে সৃপি কহরহছন এিং যদ্বারা পতপন দুপনয়ার 

 
22 পজিরীল (আঃ)। 
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শুরু থেহক আজ পযেন্ত সমস্ত মানুষ সৃপি কহরহছন। আর সিে প্রেম মানুষ েহলা, 

আদম আলাইপেস সালাম যার সম্পহকে আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿َٰهُاااُثم ا ى ااَوَنَفخَاااَسو 
اااِمناافِيهِا وِحهِۦ  ۡمعَااالَُكمُاااوََجَعَلااارح بَۡصَٰرَاااٱلس 

َ
ۡفاااَوٱۡۡل

َ
اااقَلِيٗلاااَدةَ اا َِوٱۡۡل :   السجدة]  ﴾٩ااتَۡشُكُرونَااام 

٩]  “তারপর পতপন তাহক সুিাম কহরহছন এিং তাহত পনহজর রূে থেহক ফুাঁহক 

পদহয়হছন। আর পতপন থতামাহদর জনয কান, থিাখ ও অন্তরসমূে সৃপি কহরহছন। 

থতামরা খুি সামানযই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।” [সূরা আস-সাজদাে, আয়াত: ৯] 

এ কো দ্বারা িুঝা যায় থয, এ ধরহনর রূহের কারহণ ঈসা আলাইপেস সালাহমর 

পিহশষ থকান বিপশিয থনই। িরং পতপনও অনযানয মাখলুহকর মহতা রহক্ত মাংহস 

ঘপিত একজন মাখলুক। দুপনয়ার জীিহন থস নড়-িড় কহর, কো িহল এিং 

খাওয়া দাওয়া কহর ইতযাপদ।  

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে.  
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জপমহন প্রপতপনপধ সৃপি করা সম্পহকে আহলািনা 

আল্লাে তা‘আলা িাণী: ﴿ا ۡرِضاااِفاااَجاِعل اااإُِنِ
َ
[٣٠:  ابلقرة]  ﴾٣٠ااَخلِيَفٗة اااٱۡۡل  “পনশ্চয় আপম 

জপমহন একজন খলীফা সৃপি করপছ।” [সূরা আল-িাকারাে, আয়াত: ৩০]   

প্রে: প্রেকারী িহলন, আল্লাে তা‘আলা িহলন,  ﴿ااالِلَۡملََئَِكةِاااَربحَكاااقَاَلاااِإَوذۡا ااِفاااَجاِعل اااإُِنِ
ۡرِضا
َ
ََتَۡعُلاااقَالُو ا اااَخلِيَفٗة اااٱۡۡل

َ
ُساااِِبَۡمِدكَااانَُسُبِحُاااَوََنۡنُاااٱُلَِما ءَاااَويَۡسفُِكااافِيَهاااُيۡفِسدُاااَمنااافِيَهاااأ اَوُنَقُدِ

ۡعلَمُاااإُِنِ اااقَاَلااالََك ا
َ
[ ٣٠:  ابلقرة]  ﴾٣٠ااَتۡعلَُمونَاااَّلاااَماااأ  “আর স্মরণ কর, যখন থতামার রি 

থফহরশতাহদরহক িলহলন, ‘পনশ্চয় আপম জপমহন একজন খলীফা সৃপি করপছ’, 

তারা িলল, ‘আপপন পক থসখাহন এমন কাউহক সৃপি করহিন, থয তাহত ফাসাদ 

করহি এিং রক্ত প্রিাপেত করহি? আর আমরা থতা আপনার প্রশংসায় তাসিীে 

পাি করপছ এিং আপনার পপিত্রতা থঘাষণা করপছ। পতপন িলহলন, পনশ্চয় আপম 

জাপন যা থতামরা জান না।” [সূরা িাকারাে, আয়াত: ৩০] এ আয়াহতর অেে 

এিা পক আল্লাে তা‘আলা আদম আলাইপেস সালামহক সৃপি করার পূহিে মানি 

সৃপি কহরহছন? অনযোয় মানুষ জপমহন খুন-খারািী করহি এিং পফতনা-ফযাসাদ 

করহি এ কো পফপরশতারা কীিাহি জানল? জপমহন খলীফা (প্রপতপনপধ) সৃপি 

করা দ্বারা আল্লাে তা‘লা উহেশয পক? তারা কার প্রপতপনপধ? 
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উত্তর: আয়াত দ্বার প্রতীয়মান থয, মানি অেোৎ আদম আলাইপেস সালামহক 

আল্লাে তা‘আলা জপমহন তার পূহিে থকান ফযাসাদ কারী িা অনযায়কারীর খলীফা 

িা প্রপতপনপধ িাপনহয়হছন। পফপরশতাহদর কো দ্বারা প্রমাণ েয়, থয জপমহন এমন 

এক সম্প্রদায় পছল যারা পফতনা ফযাসাদ কহরপছল। ফহল তারা জপমহন যা 

সংঘপিত েহয়পছল তাই তুহল ধরপছল। অেিা থয থকান উপাহয় তারা পিষয়পি 

অিগত েহয়পছল। তাই তারা যা িলার িলপছল। আল্লাে তা‘আলা তাহদর 

জাপনহয় থদন থয, পফপরশতারা যা জাহন না আল্লাে তা‘আলা তা জাহনন— এই 

প্রপতপনপধরা আল্লাের শরী‘আত ও আল্লাের দীন অনুযায়ী জপমহন পিিার-

ফায়সালা করহিন, তাওেীহদর প্রপত মানুষহক দাও‘আত থদহিন, দীনহক থকিল 

আল্লাের জনযই পালন করহিন এিং তারা আল্লাের প্রপত ঈমান আনহিন।   

অনুরূপিাহি তাহদর সন্তানহদর মাহঝ নিী ও রাসূল েহিন। থনককার থলাক, 

আহলম-উলামা, মুখপলস িান্দাগণ ইতযাপদর আপিিোি েহিন যারা থকিল 

আল্লাের ইিাদত করহি, তার শরী‘আত অনুযায়ী পিিার-ফায়সালা করহি, পতপন 

যা করহত িহলহছন তা করহিন এিং যা করহত পনহষধ কহরহছন তা থেহক 

পিরত োকহিন।  

নিী, রাসূল, আহলম-উলামা ও মুখপলস িান্দাহদর মহধয দুপনয়ার শুরু থেহক 

আজ পযেন্ত এমনই ধারািাপেকতা সংঘপিত েহয় আসহছ। আল্লাের পনহদেশ 

তাহদর পনকি প্রাধানয থপহয়হছ। পরিতেীহত পফপরশতারা এ মোন সংিাদ 

জানহত থপহরহছ। আদম আলাইপেস সালাহমর পূহিের মাখলুক সম্পহকে থকউ 

থকউ িহলহছন তারা এক থশ্রপণর মানুষ এিং প্রপতপনপধ যাহদর জ্বীন িলা েহয় 

োহক।  
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থমাি কো, আদম আলাইপেস সালাম আল্লাের জপমহন তার পূহিে অপতিাপেত 

থকান সম্প্রদাহয়র প্রপতপনপধ যাহদর পিষহয় একমাত্র আল্লাে ছাড়া আর থকউ 

জাহনন না। আদম আলাইপেস সালাহমর পূহিে কারা পছল তাহদর গুনাগুণ ও 

বিপশিয পিষয় অকািয থকান প্রমাণ থনই। শুধু এ িুকু িলা যায় থয, আদম 

আলাইপেস সালামহক তার পূহিে অপতিাপেত থকান এক সম্প্রদাহয় খলীফা িা 

প্রপতপনপধ করা েহয়হছ। ফহল পতপন েকহক পিজয়ী করা, আল্লাের পিধানহক 

তুহল ধরা, আল্লাের সন্তুপি ও বনকিয লাহির উপায়গুহলা িণেনা করার এিং মন্দ 

ও পফতনা-ফযাসাদ থেহক মানুষহক পিরত রাখায় তাহদর প্রপতপনপধে করহিন। 

তারপর তার সন্তানহদর থেহক থয সি নিী রাসূল, সাহলাক, থনককার জপমহন 

আগমন করহি তারাও এ মোন গুরু দাপয়ে পালন করহিন। তারাও মানুষহক 

েহকর দাও‘আত থদহিন, সতযহক স্পি করহিন এিং মানুষহক আল্লাের দীহনর 

প্রপত পে থদখাহিন। তারাও আল্লাের পিধান, একেিাদ এিং তার শরী‘আতহক 

িাস্তিায়হনর মাধযহম জপমনহক আিাদ করহিন। আর যারা আল্লাের দীহনর 

পিহরাপধতা করহি তাহদর প্রপতেত করহিন। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।  

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে. 
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ঈসা আলাইপেস সালাম সম্পহকে মুসপলমহদর আকীদা সম্পকেীয় আয়াত 

আল্লাের িাণী: ِا  মারইয়াহমর পুত্র মাসীে“اإِن َمااٱلَۡمِسيحُااِعيَسااٱۡبنُااَمۡرَيمَاارَُسوُلااٱّلل 

ঈসা থকিলমাত্র আল্লাের রাসূল” [সূরা আন-পনসা, আয়াত: ১৭১] 

প্রে: আল্লাে তা‘আলা কুরআহন কারীহম িহলন, ﴿ااَمۡرَيمَاااٱۡبنُاااِعيَساااٱلَۡمِسيحُاااإِن َما
ِااارَُسوُلا ۥ اااٱّلل  ََٰها اااَوََكَِمُتُه لَۡقى

َ
ِااااِمُنوا اا َاَفاااُمِۡنُه اااَوُروح اااَمۡرَيمَاااإَِلَٰاااأ ااابِٱّلل  ََٰثة  اااَتُقولُوا اااَوَّلاااَورُُسلِهِۦ  اٱنَتُهوا اااثََل

ا ُاااإِن َمااال ُكۡم اااَخۡيٗ ۥ اااَوَِٰحد  اااإَِلَٰه اااٱّلل  نااُسۡبَحََٰنُه
َ
داااََلُۥاايَُكونَاااأ ُۥااَوَل  َمََٰوَٰتِاااِفاااَماااَل  اِفاااَوَماااٱلس 

ۡرِض ا
َ
ِاااَوَكَفَٰاااٱۡۡل [ ١٧١:    النساء]  ﴾ ١٧١ااَوكِيٗلااابِٱّلل   “মারইয়াহমর পুত্র মাসীে ঈসা 

থকিলমাত্র আল্লাের রাসূল ও তাাঁর কাপলমা, যা পতপন থপ্ররণ কহরপছহলন 

মারইয়াহমর প্রপত এিং তাাঁর পক্ষ থেহক রূে। সুতরাং, থতামরা আল্লাে ও তাাঁর 

রাসূলগহণর প্রপত ঈমান আন এিং িহলা না, ‘পতন’। থতামরা পিরত েও, তা 

থতামাহদর জনয উত্তম। আল্লােই থকিল এক ইলাে, পতপন পপিত্র মোন এ থেহক 

থয, তাাঁর থকান সন্তান েহি। আসমানসমূহে যা রহয়হছ এিং যা রহয়হছ জপমহন, 

তা আল্লােরই। আর কমেপিধায়ক পেহসহি আল্লােই যহেি।” [সূরা আন-পনসা, 
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আয়াত: ১৭১] কতক খৃিান িহল আমরা থয পত্রেিাহদ পিশ্বাস কপর এ আয়াতপি 

তার সমেেন কহর। অেোৎ ঈসা আলাইপেস সালাম পতন জহনর (পপতা, পুত্র, 

পপিত্র আত্মা) একজন। -আল্লাে তা‘আলা এ অপিাদ থেহক থতামাহদর পেফাযত 

করুন- এ প্রহের সপিক উত্তর পক?। 

উত্তর: এ দাপি সমূ্পণে িাপতল। আয়াতপি তাহদর দাপি সমেেন কহর না এিং 

িাপেযক অহেের মহধয তাহদর দাপির প্রপত থকান ইপেতও পাওয়া যায় না। কারণ, 

আল্লাে তা‘আলা আয়াহত প্রেহম নাম পনহয়হছন তারপর তার নাম িদল পেহসহি 

তার আসল নাম অেোৎ ঈসা উহল্লখ কহরহছন। তারপর তাহক তার মাহয়র 

পদহক সহবাধন করা েহয়হছ থযমপন-িাহি সন্তানহক তার পপতার পদক সহবাধন 

করা েহয় োহক। তারপর তাহক রাসূল িহল আখযাপয়ত করা েহয়হছ। অেোৎ 

পতপন আল্লাের পক্ষ থেহক িনী ইসলাঈলহদর পনকি থপ্রপরত। তারপর তারপর 

ওপর আতফ কহর িলা েহয়হছ থয, পতপন আল্লাের কাপলমা। অেোৎ আদম 

আলাইপেস সালামহক থযিাহি মাতা-পপতা ছাড়া সৃপি করা েহয়হছ তাহকও পপতা 

ছাড়া কাপলমাহয় كن দ্বারা সৃপি করা েহয়হছ। তারপর তাহক আল্লাে তা‘আলা সৃি 

রুেসমূহের একপি রুে িহল আখযাপয়ত করা েহয়হছ। সুতরাং, আয়াহত ঈসা 

আলাইপেস সালাহমর পতনপি নাম ও পতনপি পসফাত রহয়হছ। ঈসা ইিন 

মারইয়াম িহল নাম রাখা দ্বারা তাহক আল্লাের থছহল িলা িাপতল গণ েহলা। 

কারণ, তাহক তার মাহয়র পদক সহবাধন করা েহয়হছ। তারপর িলা েহয়হছ 

পতপন অনযানয রাসূলহদর মহতা একজন রাসূল, যারা শরী‘আহতর দাপয়ে িেন 

কহরহছন এিং আল্লাের পদহক মানুষহক দাও‘আত থদওয়ার জনয থপ্ররণ 

কহরহছন। তারপর িলা েহয়হছ পতপন আল্লাে কাপলমা থয কাপলমা পনহয় আল্লাে 

পফপরশতাহক পাপিহয়হছন। পফপরশতা তার জামার োতায় ফুাঁ থদয়াহত তা তার 
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লিা-স্থাহন থপৌঁহছ যায় এিং তাহত পতপন গিেিতী েহয় পহড়ন। তারপর িলা 

েহয়হছ, পতপন তার থেহক রুে। এখাহন আল্লাের পদহক সহবাধনপি সম্মানজনক 

সহবাধন থযমনপি সম্মানাহেে িলা েহয় োহক— আল্লাের ঘর, আল্লাের উপষ্ঠ। 

সুতরাং পতপন রুে যা আল্লােরই মাখলুক। আর আল্লাে তা‘আলা িাণী: ﴿ي ۡدَنَٰهُا
َ
ااَوأ

 আর তাহক শপক্তশালী কহরপছ ‘পপিত্র আত্মা’র23“ بُِروحِاااٱلُۡقُدِس ااا٨٧﴾  ]ابلقرة:  ٨٧[

মাধযহম।”    [সূরা আল-িাকারাে, আয়াত: ৮৭]-থত পপিত্র আত্মা দ্বারা উহেশয 

পজিরীল আলাইপেস সালাম। পতপন অেীর দাপয়েপ্রাপ্ত পফপরশতা, পযপন নিীহদর 

ওপর অেী নাপযল কহরন। পতপন অনযানয পফপরশতাহদর মহতাই আল্লাের সৃপি। 

আল্লােই িাহলা জাহনন। শাইখ আবু্দল্লাে পিন জািরীন। 

পকয়ামহতর পদন আমলসমূে সম্পহকে পজজ্ঞাসা 

প্রে: একজন প্রে কারী প্রহে িহলন, পকয়ামহতর পদন আল্লাে তা‘আলা িলহিন,  
ِا﴿ ااالُن اا َالَتُۡساااتَٱّلل  ونَاااُكنُتمۡاااَعم  [٥٦:  انلحل]  ﴾٥٦ااَتۡفََتُ  “আল্লাের কসম! থতামাহদরহক 

অিশযই পজজ্ঞাসা করা েহি, থতামরা থয পমেযা রিাি থস িযাপাহর।”  [সূরা আন-

নাোল, আয়াত: ৫৬] আল্লাে তা‘আলা িহলন, ااالُن اا َاَولَتُۡسا﴿       ﴾٩٣اَتۡعَملُونَاااُكنُتمۡاااَعم 
[  ٩٣:  انلحل]  “হতামরা যা করহত থস সম্পহকে অিশযই থতামাহদর পজজ্ঞাসা করা 

েহি।”  [সূরা আন-নাোল, আয়াত: ৯৩] পকন্তু সূরা আর-রেমাহনর একপি আয়াত 

পাওয়া যায়, যাহত পকয়ামহতর পদন মানি ও দানিহক প্রে করার পিষয়পি না 

করা েয়। আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿اااَمئِذ اَفَيوۡا اااۦ ابِهِاَذۢنااَعنااُلاا َايُۡساااّل    ﴾٣٩ااُن اَجا اااَوَّلاااإِنس 
[  ٣٩: الرمحن]   “হসপদন তার অপরাধ সম্পহকে থকান মানি ও দানিহক পজজ্ঞাসা 

করা েহি না।” [সূরা আর রেমান, আয়াত: ৩৯] তােহল উিয় আয়াহতর 

 
23 পপিত্র আত্মা অেে পজিরীল (আলাইপেস সালাম) 
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পিহরাধ কীিাহি পনরসন করা েহি, থযখাহন একপি আয়াত পেসাি প্রমাণ কহর 

অপরপি না কহর?  

উত্তর: থে প্রেকারী িাই! মহন রাখুন, পকয়ামহতর পদন অতযন্ত িয়ািে। ঐ 

পদহনর অিস্থা অতযন্ত করুন। থসপদনগুহলা অহনক দীঘে। এক একপি পদন 

পঞ্চাশ োজার িছহরর সমান। থযমন, আল্লাে তা‘আলা কুরআহন কারীহম িহলন, 
وحُاااٱلَۡملََئَِكةُاااَتۡعُرجُا﴿ لَۡفاااََخِۡسيَاااِمۡقَداُرهُۥااََكنَااايَۡوم اااِفاااإََِلۡهِاااَوٱلرح

َ
ااافَٱۡصِِبۡااا٤ااَسَنة اااأ اََجِيًلاااَصِۡبٗ

َٰهُااا٦اابَعِيٗدااايََرۡونَُهۥااإِن ُهمۡااا٥ [٧   ،٤:  املعارج]  ﴾٧ااقَرِيٗباااَونََرى  “হফহরশতাগণ ও রূে এমন 

এক পদহন আল্লাের পাহন ঊধ্বেগামী েয়, যার পপরমাণ পঞ্চাশ োজার িছর। 

অতএি তুপম উত্তমরূহপ বধযেধারণ কর। তারা থতা এপিহক সুদূরপরােত মহন 

কহর। আর আপম থদখপছ তা আসন্ন।” [সূরা আল-মা‘আহরজ, আয়াত: ৪, ৭] 

সুতরাং, ঐ পদহনর অিস্থা এত িয়ািে েহি থয, কখহনা সময় পজজ্ঞাসা করা 

েহি আিার কখহনা সময় পজজ্ঞাসা করা েহি না। কখহনা সময় তাহদর তাহদর 

আমল সম্পহকে পজজ্ঞাসা করা েহি। থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ااَرُبَِكافَوَا﴿
َۡجَعِيَااالَن ُهمۡاا َالَنَۡسا

َ
ااا٩٢ااأ [٩٣   ،٩٢:  اْلجر]  ﴾٩٣ااَيۡعَملُونَاااََكنُوا اااَعم    “অতএি থতামার রহির 

কসম, আপম তাহদর সকলহক অিশযই থজরা করি, তারা যা করত, থস 

সম্পহকে।” [সূরা আন-পেজর, আয়াত: ৯২, ৯৩] তাহদর পজজ্ঞাসা করা েহি এিং 

িদলা থদয়া এিং তাহদর আমলনামা তাহদর সামহন তুহল ধরা েহি। আিার 

অহনক সময় থদখা যাহি, সু-দীঘে সময় তাহদর থকান পকছু পজজ্ঞাসা করা েহি 

না। অনুরূপিাহি কুরআহন কাহফরহদর সম্পহকে িলা েহয়হছ। আল্লাে তা‘আলা 

িহলন,   ﴿نااإِّل  ااافِۡتنَُتُهمۡاااتَُكناالَمۡاااُثم ا
َ
ِاااقَالُوا اااأ [ ٢٣:  االنعام]  ﴾٢٣ااُمۡۡشِكِيَاااُكن اااَماااَرُبَِناااَوٱّلل   

“অতঃপর তাহদর পরীক্ষার জিাি শুধু এ েহি থয, তারপর তারা িলহি, 

‘আমাহদর রি আল্লাের কসম! আমরা মুশপরক পছলাম না।”   [সূরা আল-
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আন‘আম, আয়াত: ৫৬] অপর আয়াহত আল্লাে তা‘আলা িহলন,   ﴿اايَۡكُتُمونَاااَوَّلا
َا [٤٢:    النساء]  ﴾ ٤٢ااَحِديٗثاااٱّلل    “আর তারা আল্লাের কাহছ থকান কো থগাপন 

করহত পারহি না।” এ ধরহনর আহরা আয়াত রহয়হছ। থমাি কো, পকয়ামহতর 

সময় অহনক দীঘে অিস্থা খুিই করুন ও িয়ািে। থসপদন আল্লাের সাহে 

মানুহষর সমৃ্পক্ততা িড়ই মোন। তারা থসপদন কখহনা স্বীকার করহি আিার 

কখহনা অস্বীকার করহি। সুতরাং, সতকেতা সাহে মন্তিয করহি এসি থকান 

পিষহয় তুপম সহন্দে করহি না। সিই েক ও সতয। আল্লােই সাোযযকারী এিং 

পতপনই িাহলা জাহনন।  

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে.  

 

কারা জাোন্নাহম স্থায়ী েহি, তাদহর আহলািনা 

আল্লাে তা‘আলার িাণী: ]ًَٰهااَءاَخرَااا٦٩﴾ ]الفرقان: ٦٨ ِااإَِل ِينَااَّلاايَۡدُعونَااَمعَااٱّلل   ﴿َوٱَّل 
“যারা আল্লাের সাহে অনয ইলােহক ডাহক না।” 

প্রে: আল্লাে তা‘আলা িাণী: ِينَا﴿   ِاااَمعَااايَۡدُعونَاااَّلاااَوٱَّل  ًَٰهاااٱّلل  ااٱنل ۡفَساااَيۡقُتلُونَاااَوَّلاااَءاَخرَاااإَِل
ُااَحر مَاااٱل ِّتا اااٱّلل  َٰلَِكاااَيۡفَعۡلاااَوَمناايَۡزنُوَن اااَوَّلااابِٱَۡلَقُِاااإِّل  ثَاٗمااايَلۡقَاااَذ

َ
اايَۡومَاااٱلَۡعَذاُباااََلُااايَُضََٰعۡفاا٦٨ااأ

[٦٩   ،٦٨:  الفرقان]  ﴾٦٩ااُمَهانًااافِيهِۦااَوَيۡخُِلۡاااٱلۡقَِيََٰمةِ  “আর যারা আল্লাের সাহে অনয 

ইলােহক ডাহক না এিং যারা আল্লাে থয নাফ্সহক েতযা করা পনহষধ কহরহছন 

যোেে কারণ ছাড়া তাহক েতযা কহর না। আর যারা িযপিিার কহর না। আর থয 

তা করহি থস আযািপ্রাপ্ত েহি। পকয়ামহতর পদন তার আযাি িপধেত করা েহি 

এিং থসখাহন থস অপমাপনত অিস্থায় স্থায়ী েহি।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: 
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৬৮, ৬৯] এর অেে পক? উপল্লপখত পতনপি কিীরা গুনােকারী জাোন্নাহম পিরকাল 

োকহি? নাপক থয থকান একপি কিীরাে গুনােকারী? আয়াহতর উহেশয পক? 

উত্তর: এ মোন আয়াহত পশকে, েতযা ও িযপিিার থেহক িীপত প্রদশেন করা 

েহয়হছ এিং এ ধরহনর অপরাধী আল্লাের িাণী: َٰلَِكاااَيۡفَعۡلاااَوَمناا ثَاٗمااايَلۡقَاااَذ
َ
أ “আর 

থয তা করহি থস আযািপ্রাপ্ত েহি।” দ্বারা হুমকী প্রাপ্ত। থকউ থকউ িহলন, 

জাোন্নাহমর একপি উপতযকা। থকউ থকউ িহলন, এ দ্বারা উহেশয মো অনযায় যা 

পতপন পরিতেী আয়াত: ُمَهانًااافِيهِۦااَوَيۡخُِلۡاااٱلۡقَِيََٰمةِاايَۡومَاااٱلَۡعَذاُباااََلُااايَُضََٰعۡفااا “পকয়ামহতর 

পদন তার আযাি িপধেত করা েহি এিং থসখাহন থস অপমাপনত অিস্থায় স্থায়ী 

েহি।” দ্বারা িযাখযা কহরন। থয িযপক্ত এ পতন থশ্রপণর অপরাধ িা থয থকান 

একপি করহি তার জনয শাপস্তহক পদ্বগুণ করা েহি এিং শাপস্তর মহধয সিেদা 

োকহি। উপল্লপখত অপরাধগুহলা পিপিন্ন স্তহরর— 

পশহকের গুনাে সিহিহয় িড় গুণাে এিং মো অনযায়। পশহকের অপরাহধ অপরাধী 

জাোন্নাহম পিরপদন োকহি কখহনাই তা থেহক থির েহি না। থযমন, আল্লাে 

তা‘আলা সূরা তাওিাহত িহলন, اا َ ِاَشَِٰهِديَناََعَ ناَيۡعُمُروا اَمَسَِٰجَداٱّلل 
َ
َمااََكَنالِلُۡمۡۡشِكَِياأ

ٱنل ارِا َوِِفا ُهۡما
ۡعَمَٰلُ

َ
أ َحبَِطۡتا لََئَِكا و 

ُ
أ بِٱلُۡكۡفرِيا نُفِسِهما

َ
وَنااأ َخَِِٰلُ ُهۡما ١٧ا  “মুশপরকহদর 

অপধকার থনই থয, তারা আল্লাের মসপজদসমূে আিাদ করহি, পনজহদর উপর 

কুফরীর সাক্ষয থদয়া অিস্থায়। এহদরই আমলসমূে িরিাদ েহয়হছ এিং 

আগুহনই তারা  স্থায়ী েহি।” [সূরা আত-তাওিাে, আয়াত: ১৭] আল্লাে আরও 

িহলন, ﴿ُكوا اااَولَوۡا ۡۡشَ
َ
اااَعۡنُهمااََلَبَِطاااأ [٨٨:  االنعام]  ﴾٨٨ااَيۡعَملُونَاااََكنُوا ااام   “আর যপদ তারা 

পশকে করত, তহি তারা যা আমল করপছল তা অিশযই িরিাদ েহয় থযত।” 

[সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৮৮]  আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿وِحَاااَولََقدۡا
ُ
ااإََِلَۡكاااأ
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ِينَاااِإَوَلا ۡكَتااالَئِنۡاااَقۡبلَِكاااِمنااٱَّل  ۡۡشَ
َ
:  الزمر]  ﴾٦٥ااٱلَۡخَِِٰسِينَاااِمنَاااَوََلَُكوَنن ااَعَملَُكاااََلَۡحَبَطن ااأ

٦٤]  “আর অিশযই থতামার কাহছ এিং থতামার পূিেিতেীহদর কাহছ ওেী পািাহনা 

েহয়হছ থয, তুপম পশকে করহল থতামার কমে পনষ্ফল েহিই। আর অিশযই তুপম 

ক্ষপতগ্রস্তহদর অন্তিুেক্ত েহি। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৪] আল্লাে তা‘আলা 

িহলন, ناايُرِيُدونَا﴿  
َ
قِيم اااَعَذاب اااَولَُهمۡاااِمۡنَها ااابَِخَٰرِِجيَاااُهمااَوَماااٱنل ارِاااِمنَاااََيۡرُُجوا اااأ   ﴾٣٧اامح

[٣٧:  دةاملائ]  “তারা িাইহি আগুন থেহক থির েহত, পকন্তু তারা থসখান থেহক থির 

েিার নয় এিং তাহদর জনয রহয়হছ স্থায়ী আযাি।” [সূরা আল-মাহয়দাে, 

আয়াত: ৩৭] এ পিষহয় আহরা িহু আয়াত রহয়হছ।  

মুশপরক যখনই তাওিা ছাড়া মারা যাহি উম্মহত মুসপলমার ঐকযমহত থস পির 

জাোন্নামী েহি এিং তার ওপর জান্নাত ও ক্ষমা োরাম। ﴿ِااايُۡۡشِكۡاااَمنااإِن ُهۥ ااَفَقدۡااابِٱّلل 
ُاااَحر مَا َٰهُاااٱۡۡلَن ةَاااَعلَۡيهِاااٱّلل  َوى

ۡ
لِِميَاااَوَماااٱنل اُر اااَوَمأ َٰ نَصار اااِمنۡااالِلظ 

َ
[٧٢: دةاملائ] ﴾٧٢ااأ  “পনশ্চয় থয 

আল্লাের সাহে শরীক কহর, তার উপর অিশযই আল্লাে জান্নাত োরাম কহর 

পদহয়হছন এিং তার পিকানা আগুন। আর যাপলমহদর থকান সাোযযকারী থনই।”  
[সূরা আল-মাহয়দাে, আয়াত: ৭২] আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿َاااإِن ا نااَيۡغفِرُاااَّلاااٱّلل 

َ
ااأ

َٰلَِكاااُدونَاااَماااَوَيۡغفِرُااابِهِۦاايُۡۡشَكَا [   ٤٨:    النساء]  ﴾٤٨اايََشا ُء ااالَِمنااَذ   “পনশ্চয় আল্লাে তাাঁর 

সাহে শরীক করাহক ক্ষমা কহরন না। পতপন ক্ষমা কহরন এ ছাড়া অনযানয পাপ, 
যার জনয পতপন িান।” ক্ষমাহক মুশপরহকর ওপর োরাম কহর পদহয়হছন। [সূরা 

আন পনসা, আয়াত: ৭২] পশকে ছাড়া অনয গুনাে আল্লাের ইিার আওতাধীন।    

একজন মানুহষর কাহছ তাওেীহদর দাও‘আত থপৌঁছার পরও যখন থস পশহকের 

ওপর মারা যায় তখন থস অিশযই জাোন্নামী েহি। থয ধরহনর পশহকের কারহণ 

একজন মানুষ পির জাোন্নামী েহি তা েহলা:— 
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—মৃত িযপক্ত নিী-রাসূল, পীর-আওলীয়াহদর কাহছ থকান পকছু িাওয়া। পফপরশতা 

জীন পাের মূপতে িন্দ্র সূযে ও নক্ষত্র ইতযাপদ সৃপির কাহছ িাওয়া। থযমন, থকউ 

থকউ িলল, থে সদোর আপম থতামার আশ্রয় প্রােেনা কপর। আপম থতামার 

পনরাপত্তায়— আমাহক সাোযয কর, আমার থরাগ িাহলা কহর দাও এিং সাোযয 

কর ইতযাপদ।  

—তাহদর জনয জহিহ্  ও মান্নত ইতযাপদ ইিাদত করা যা থকিল আল্লাের জনয 

প্রহযাজয। আল্লাে ছাড়া তার থকান মাখলুহকর জনয এ ধরহনর ইিাদত সমপেণ 

করা বিধ নয়। কারণ, আল্লাে তা’আলা িহলন, ﴿اااَربحَكاااَوقََضَٰا ّل 
َ
ا اااأ ااإِي اهُاااإِّل  اااَتۡعُبُدو 

[٢٣:  االرساء ]  ﴾٢٣  “আর থতামার রি আহদশ পদহয়হছন থয, থতামরা তাাঁহক ছাড়া 

অনয কাহরা ইিাদাত করহি না।”  [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৭২] 

আল্লাে তা‘আলা িহলন,   ﴿ا اااَوَما ا ِمُرو 
ُ
اااأ َاااَِلَۡعُبُدوا اااإِّل  ااَوُيقِيُموا اااُحَنَفا ءَاااٱُلِينَاااََلُاااَُمۡلِِصيَاااٱّلل 

َةا لَوَٰ َة اااَوُيۡؤتُوا اااٱلص  َكوَٰ َٰلَِكاااٱلز  [٥: ابلينة] ﴾٥ااٱلَۡقُيَِمةِاادِينُاااَوَذ  “আর তাহদরহক থকিল এই 

পনহদেশ থদয়া েহয়পছল থয, তারা থযন আল্লাের ‘ইিাদাত কহর তাাঁরই জনয 

দীনহক একপনষ্ঠ কহর, সালাত কাহয়ম কহর এিং যাকাত থদয়; আর এপিই েল 

সপিক দীন।”  [সূরা আল-িাইপয়যনাে, আয়াত: ৫] 

আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ن ا
َ
ِااٱلَۡمَسَِٰجدَااَوأ ِااَمعَااتَۡدُعوا اافََلااّلِل  َحٗداااٱّلل 

َ
[ ١٨: اجلن ] ﴾١٨اأ  

“আর পনশ্চয় মসপজদগুহলা আল্লােরই জনয। কাহজই থতামরা আল্লাের সাহে 

অনয কাউহক থডহকা না।”  [সূরা আল-জীন, আয়াত: ১৮] 

সূরা ফাপতোয় আল্লাে তা‘আলা িহলন, [ ٥:  الفاحتة]  ﴾ ٥اانَۡسَتعِيُاااِإَوي اكَاااَنۡعُبدُاااإِي اكَا﴿  
“আপনারই আমরা ইিাদাত কপর এিং আপনারই পনকি আমরা সাোযয িাই।” 

[সূরা আল-ফাপতো, আয়াত: ৫] এ পিষহয় আহরা অহনক আয়াত রহয়হছ।  
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পদ্বতীয় অপরাধ েতযা করা আর তৃতীয় অপরাধ িযপিিার করা। এ দু’পি 

অনযায় পশহকের তুলনায় থছাি অপরাধ যপদ অনযায়কারী োলাল মহন না কহর 

এিং থস জাহন থয, উিয়পি অিশযই পনপষি। পকন্তু শয়তাহনর প্রিঞ্চনায় দুশমপন 

িা প্রপতপেংসার িশিতেী েহয় অেিা অনয থকান কারহণ েতযার মহতা জঘনয 

অপরাধ কহর থফলল িা শয়তাহনর থধাাঁকায় িযপিিার কহর িসল অেি থস এ 

কো পিশ্বাস কহর থয, অনযায়িাহি কাউহক েতযা করা িা িযপিিার করা োরাম 

তখন এ দু’পি অপরাহধর কারহণ সামপয়কিাহি থস জাোন্নাহম যাহি। তহি তাহত 

পিরকাল োকহি না। তহি যপদ থকান থনক আমল, মৃতুযর পূহিে খাপি তাওিা 

করা, সুপাপরশ-কারীর সুপাপরহশর িা মুসপলমহদর থদা‘য়া ইতযাপদ থয সি 

কারণগুহলাহক আল্লাে তা‘আলা গুনাে মাহপর কারণ িহল পিপিত কহরহছন, থস 

কারহণ ক্ষমা কহর থদন, তােহল তার পিষয়পি পিন্ন।   

কখহনা সময় আল্লাে তা‘আলা পেকমত ও প্রজ্ঞার কারহণ তাহক পকছু সময় 

শাপস্ত থদহিন। এ ধরহন িাস্তিতা অহনহকর থক্ষহত্রই সংঘপিত েহি। তাহদরহক 

তাহদর গুনাহের ওপর শাপস্ত থদয়া েহি তারপর তাহদর আল্লাের রেমত িা 

সুপাপরশকারীর সুপাপরশ, িা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর পিহশষ 

সুপাপরশ, িা পফপরশতা িা নিজাতহকর সুপাপরশ, িা মু’পমনহদর সুপাপরশ দ্বারা 

তাহদর জাোন্নাম থেহক থির করা েহি। আল্লাে তা‘আলা তাহদর জনয থয শাপস্ত 

পলপপিি কহরহছন তা থিাগ করার পর উপল্লপখতহদর সুপাপরহশর কারহণ তাহদর 

জাোন্নাম থেহক থির করা েহি। তারপরও জাোন্নামী কতক ঈমানদার থেহক 

যাহি উপল্লপখতহদর সুপাপরশ তাহদর অন্তেিুক্ত কহরপন। তখন তাহদরহক আল্লাে 

তা‘আলা স্বীয় রেমত দ্বারা কাহরা সুপাপরশ ছাড়া থির কহর পনহয় আসহিন। 

কারণ, তারা তাওেীদ ও ঈমাহনর ওপর মারা থগহছ পকন্তু তাহদর িদ-আমল ও 
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গুনাে তাহদর জাোন্নাহম প্রহিহশ িাধয কহরহছ। যখন তারা তা থেহক পপিত্র 

েহি জাোন্নাহম োকার পনধোপরত সময় থশষ েহয় যাহি আল্লাে তা‘আলা স্বীয় 

রেমত দ্বারা তাহদর জাোন্নাম থেহক থির করহিন। তাহদরহক োয়াহতর নদীহত 

পনহক্ষপ করা েহি। তখন তা থেহক তারা এমনিাহি উিহি থযমন িনযায় 

িাসমান কাাঁদা থেহক অংকুর জন্মায়। তারপর যখন তারা পপরপূণে মাখলুক েহি 

তখন তাহদর জান্নাহত প্রহিশ করাহনা েহি। এ পিষহয় রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম িপণেত একাপধক মুতাওয়াপতর োদীস রহয়হছ।  

এ দ্বারা এ কো স্পি েয় থয, েতযা ও িযপিিাহরর অপরাহধ থকান অপরাধী 

কাহফর মুশপরকহদর মহতা জাোন্নাহমর পিরপদন োকহি না। তহি তারা পিহশষ 

জাোন্নামী েহি যার থশষ রহয়হছ। কারণ, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ااََلُااايَُضََٰعۡفا
[٦٩:  الفرقان]  ﴾٦٩ااُمَهانًااافِيهِۦااَوَيۡخُِلۡاااٱلۡقَِيََٰمةِاايَۡومَاااٱلَۡعَذاُبا  “পকয়ামহতর পদন তার 

আযাি িপধেত করা েহি এিং থসখাহন থস অপমাপনত অিস্থায় স্থায়ী েহি।” 
এখাহন পিরপদহনর কো িলা েহয়হছ তা েহলা সামপয়ক মুশপরকহদর মহতা 

পিরপদন োকা নয়। অনুরূপিাহি আত্মেতযাকারী সম্পহকে থয হুমপক এহসহছ, 

তার পিধানও একই। আল্লাের তা‘আলার পনকি এ থেহক পপরত্রাণ কামনা 

কপর। আল্লাে তা‘আলাই িাহলা জাহনন।  

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে.    
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জান্নাতীরা কখহনা জান্নাত থেহক থির েহিন পকনা? 

আল্লাে তা‘আলার িাণী:  ﴾اافَِفااٱنل ارِاا١٠٨
ِينَااَشُقوا  ااٱَّل  م 

َ
 অতঃপর যারা েহয়হছ“ ﴿فَأ

দুিোগা, তারা োকহি আগুহন।” 

  প্রে: আল্লাে তা‘আলার িাণী: ا﴿   م 
َ
ِينَااافَأ اا١٠٦ااَوَشِهيق اااَزفِي ااافِيَهااالَُهمۡاااٱنل ارِااافَِفاااَشُقوا اااٱَّل 

َُٰتاااَداَمتِاااَمااافِيَهاااَخَِِٰلِينَا َمََٰو ۡرُضاااٱلس 
َ
اااَوٱۡۡل ال اااَرب َكاااإِن اااَربحَك اااَشا ءَاااَماااإِّل  اااا١٠٧اايُرِيدُااالَُِماااَفع  م 

َ
ا۞َوأ

ِينَا َُٰتاااَداَمتِاااَمااافِيَهاااَخَِِٰلِينَاااٱۡۡلَن ةِاافَِفاااُسعُِدوا اااٱَّل  َمََٰو ۡرُضاااٱلس 
َ
اااَوٱۡۡل اَعَطا ءًاااَربحَك اااَشا ءَاااَماااإِّل 
[١٠٨   ،١٠٦:  هود]  ﴾١٠٨ااََمُۡذوذ اااَغۡيَا  “অতঃপর যারা েহয়হছ দুিোগা, তারা োকহি 

আগুহন। থসখাহন োকহি তাহদর িীৎকার ও আতেনাদ। থসখাহন তারা স্থায়ী 
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েহি, যতপদন পযেন্ত আসমানসমূে ও জপমন োকহি24, অিশয থতামার রি যা 

িান25

। পনশ্চয় থতামার রি তা-ই কহর যা পতপন ইিা কহরন। আর যারা 

িাগযিান েহয়হছ, তারা জান্নাহত োকহি, থসখাহন তারা স্থায়ী েহি যতপদন পযেন্ত 

আসমানসমূে ও জপমন োকহি, অিশয থতামার রি যা িান,26 অিযােত 

প্রপতদানস্বরূপ।” [সূরা আল-হুদ, আয়াত: ১০৬, ১০৮ ] এর িযাখযা পক? এ 

আয়াত থেহক পক এ কো িুঝা যায় থয, যখন থকান মানুষ জান্নাহত প্রহিশ 

করহি আল্লাে িাইহল থস জান্নাত থেহক থির েহি? নাপক কুরআহনর অনয 

আয়াত দ্বারা আয়াত দু’পি রপেত? কারণ, আয়াত দু’পি মক্কায় অিতীণে।  

উত্তর: আয়াত দু’পি রপেত নয় িরং আয়াত দু’পি মুেকাম—স্পি। তহি আল্লাে 

তা‘আলার িাণী— ا﴿  অিশয থতামার রি যা িান” —এর অেে“   ﴾َربحَكاااَشا ءَاااَماااإِّل 

পক? এ পিষহয় আহলমহদর মহধয মত পােেকয রহয়হছ। যপদও তারা সিাই এ 

পিষহয় একমত থয, জান্নাহতর পন‘আমত স্থায়ী তা কখহনা িন্ধ ও থশষ েহি না 

এিং জান্নাতীরা জান্নাত থেহক কখহনা থির েহি না। জান্নাত থেহক থির েওয়া 

পিষহয় কতক মানুহষর ধারণাহক দূরীিূত করার জনয আল্লাে িহলন,   ﴿ااءًاَعَطا ا
﴾ ََمُۡذوذ اااَغۡيَا  “অিযােত প্রপতদানস্বরূপ।” তার জান্নাহত পিরস্থায়ী েহিন—কখহনাই 

থির েহিন না। আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ااٱۡدُخلُوَهاااا٤٥ااوَُعُيون اااَجن َٰت اااِفاااٱلُۡمت قِيَاااإِن ا

 
24 ‘যতপদন পযেন্ত আসমানসমূে ও জপমন োকহি’- এ কো দ্বারা আরিী িাষায় পিরস্থায়ীহের 

উদােরণ থদয়া েহয় োহক। 
25 অেোৎ শাপস্তহিাগ থশহষ জাোন্নাম থেহক থয গুনােগার মুপমনহদরহক পতপন থির কহর জান্নাহত 

পনহত িান তাহদর পিষয় আহলািনা করা েহয়হছ। 
26 অেোৎ আল্লাে ইিা করহল তাহদরহক জান্নাত থেহক থির কহর পদহত পাহরন। তহি পতপন তা 

করহিন না। থকননা পতপন পনহজই তাহদর স্থায়ীহের থঘাষণা পদহয়হছন। 
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[ ٤٦   ،٤٥:  اْلجر]  ﴾٤٦ااَءاِمنِيَااابَِسَلَٰم ا  “পনশ্চয় মুত্তাকীগণ োকহি জান্নাত ও 

ঝণোধারাসমূহে।‘থতামরা তাহত প্রহিশ কর শাপন্তহত, পনরাপদ েহয়’।” [সূরা 

আল-পেজর, আয়াত: ৪৬, ৪৫] অেোৎ মৃতুয থেহক পনরাপদ, জান্নাত থেহক থির 

েওয়ার পিষহয় পনরাপদ এিং অসুস্থতা থেহক পনরাপদ। এ কারহণই আল্লাে 

তা‘আলা এর পর িহলন, ﴿َٰنًاااِغُل اااُمِنۡاااُصُدورِهِمااِفاااَماااَونَزَۡعَنا َٰاااإِۡخَو ر اااََعَ َتَقَٰبِلِيَاااُۡسُ اا٤٧اامح
ُهمۡاااَّلا [ ٤٨   ،٤٧:  اْلجر]  ﴾٤٨اابُِمۡخرَِجيَاااُمِۡنَهاااُهمااَوَمااانََصب ااافِيَهاااَيَمسح   “আর আপম তাহদর 

অন্তর থেহক পেংসা পিহদ্বষ থির কহর থফলি, তারা থসখাহন িাই িাই েহয় 

আসহন মুহখামুপখ িসহি। থসখাহন তাহদরহক ক্লাপন্ত স্পশে করহি না এিং তারা 

থসখান থেহক িপেষৃ্কতও েহি না। তারা তাহত পিরস্থায়ী, তারা থির েহিন না 

এিং তাহত তারা মৃতুয িরণ করহি না।” [সূরা আল-পেজর, আয়াত: ৪৭, ৪৮] 

আল্লাে তা‘আলা িহলন,   ﴿ِمي اااَمَقام اااِفاااٱلُۡمت قِيَاااإِن ا
َ
ااِمنااايَلۡبَُسونَااا٥٢ااوَُعُيون اااَجن َٰت اااِفااا٥١ااأ

ا ق ااُسنُدس  َتَقَٰبِلِيَاااِإَوۡسَتِۡبَ َِٰكَهة ااابُِكُلِااافِيَهااايَۡدُعونَااا٥٤ااِعي اااِِبُور اااَوَزو ۡجَنَُٰهمااَكَذَٰلَِكااا٥٣اامح اَف
اااٱلَۡمۡوَتااافِيَهااايَُذوُقونَاااَّلااا٥٥ااَءاِمنِيَا وَلَٰ اااٱلَۡمۡوتَةَاااإِّل 

ُ
َُٰهمۡاااٱۡۡل اُمِناافَۡضٗلااا٥٦ااٱۡۡلَِحيمِاااَعَذاَباااَوَوَقى

ُبَِك ا َٰلَِكااار  [٥٧   ، ٥١:  الخان]   ﴾٥٧ااٱلَۡعِظيمُاااٱلَۡفۡوزُاااُهوَاااَذ   “পনশ্চয় মুত্তাকীরা োকহি পনরাপদ 

স্থাহন, িাগ-িাপগিা ও ঝনোধারার মহধয, তারা পপরধান করহি পাতলা ও পুরু 

থরশমী িস্ত্র এিং িসহি মুহখামুখী েহয়। এরূপই ঘিহি, আর আপম তাহদরহক 

পিহয় থদি ডাগর নয়না েূরহদর সাহে। থসখাহন তারা প্রশান্তপিহত্ত সকল 

প্রকাহরর ফলমূল আনহত িলহি। থতামার রহির অনুগ্রেস্বরূপ, এিাই থতা মো 

সাফলয।” [সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ৫১, ৫৭] প্রেম মৃতুযর পর থসখাহন তারা 

আর মৃতুয আস্বাদন করহি না। আর পতপন তাহদরহক জাোন্নাহমর আযাি থেহক 

রক্ষা করহিন। আয়াহত আল্লাে তা‘আলা জাপনহয় থদন থয, জান্নাতীরা পনরাপদ 

স্থাহন োকহি— তাহদর থকান পিপহদর সমু্মখীন েহত েহি না, তাহদর ক্ষয় েহি 
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না এিং তারা পপরপূণে পনরাপদ। তাহদর মৃতুয িরণ করা, থরাগী েওয়া এিং 

জান্নাত থেহক থির েওয়ার থকান আশিা থনই। তারা কখহনাই মৃতুয িরণ 

করহি না। 

আল্লাের িাণী:   ﴿ا ﴾َربحَكاااَشا ءَاااَماااإِّل  “অিশয থতামার রি যা িান” এর িযাখযায় 

থকান থকান আহলম িহলন, এ আয়াত দ্বারা উহেশয জান্নাত নয় এ আয়াত দ্বারা 

উহেশয কিহরর অিস্থান। কির যপদও জান্নাহতর িাগানসমূহের একপি িাগান 

পকন্তু তা পুহরাপুপর জান্নাত নয় জান্নাহতর অংশ। মু‘পমন িযপক্ত যখন কিহর 

অিস্থান করহি তখন তার জনয জান্নাহতর দরজা খুহল থদওয়া েহি। জান্নাহতর 

সু-িাতাস, সু-ঘ্রাণ ও পন‘আমতসমূহে তার কিহর আসহত োকহি। তারপর 

তাহক সাত আসমাহনর উপহর পিহশষ মযোদাপূণে আসল জান্নাহত স্থানান্তর করা 

েহি। 

থকউ থকউ িহলন এ   ﴿ا ﴾َربحَكاااَشا ءَاااَماااإِّل  “অিশয থতামার রি যা িান” আয়াতপির 

দ্বারা কির থেহক পুনরুত্থাহনর পর পকয়ামহতর মাহি পেসাি ও পিিাহরর জনয 

অিস্থাহনর সময়হক িুঝাহনা েহয়হছ। কারণ, তারপর মানুষহক জান্নাহত স্থানান্তর 

করাহনা েহি।  

আিার থকউ থকউ িহলন, সামপগ্রকিাহি তাহদর কিহরর অিস্থান, 

োশহরর মাহির অিস্থান এিং পুলপসরাহতর উপর পদহয় তাহদর অপতক্রম করার 

সময় স্থায়ী নয় এিং তারা এ সময়পিহত জান্নাহত নয়। তহি তাহদরহক এ 

থেহক জান্নাহত পনহয় যাওয়া েহি।  

এ থেহক এ কো স্পি েয় থয, এখান অিস্থান দ্বারা উহেশয স্পি। তাহত থকান 

সহন্দে, সংশয় ও অিকাশ থনই। জান্নাতীরা জান্নাহত পিরকাল োকহি তাহত 
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তাহদর থকান মৃতুয েহি না, অসুস্থ েহি না, থির েহি না, মপেলাহদর োহয়য-

পনফাস েহি না, দুপশ্চন্তা োকহি না। তারা স্থায়ী ও উত্তম থন‘আমতসমূহে 

অিস্থান করহি। অনুরূপিাহি জাোন্নামীরা জাোন্নাহম পিরকাল অিস্থান করহি 

তা থেহক তারা কখহনাই থির েহি না। থযমন, আল্লাে তা‘আলা তাহদর পিষহয় 

িহলন, . ِينَااا﴿   ُفاااَوَّلاااَفَيُموتُوا اااَعلَۡيِهمۡاااُيۡقَضَٰاااَّلاااَجَهن مَااانَارُااالَُهمۡاااَكَفُروا اااَوٱَّل  ااُمِنۡاااَعۡنُهمااَُيَف 
[٣٦:  فاطر]  ﴾اا٣٦ااَكُفور اااُك اااََنۡزِيااَكَذَٰلَِكاااَعَذابَِها ا  “আর যারা কুফরী কহর, তাহদর 

জনয রহয়হছ জাোন্নাহমর আগুন। তাহদর প্রপত এমন থকান ফয়সালা থদয়া েহি 

না থয, তারা মারা যাহি, এিং তাহদর থেহক জাোন্নাহমর আযািও লাঘি করা 

েহি না। এিাহিই আপম প্রহতযক অকৃতজ্ঞহক প্রপতফল পদহয় োপক।” [সূরা 

ফাপতর, আয়াত: ৩৬] এ পিষহয় আল্লাে  তা‘আলার িাণী একাপধক।  

তাহদর সম্পহকে আল্লাে তা‘আলার িাণী:   ﴿ا ﴾َربحَكاااَشا ءَاااَماااإِّل  “অিশয থতামার রি 

যা িান” এর অেে সম্পহকে থকউ থকউ িহলন, এর অেে েহলা যখন তারা কিহর 

অিস্থান করহি আিার থকউ থকউ িহলন, োশহরর মাি। তারপর তাহদর 

জাোন্নাহমর পদহক থিহন থনয়া েহি এিং তাহত তারা পিরকাল অিস্থান করহি। 

থযমন তাহদর সম্পহকে আল্লাে তা‘আলা সূরা িাকারায় িহলন, َٰلَِكا﴿   ُااايُرِيِهمُاااَََذ ااٱّلل 
ۡعَمَٰلَُهمۡا

َ
اااأ [١٦٧:  ابلقرة]  ﴾١٦٧ااٱنل ارِاااِمنَااابَِخَٰرِِجيَاااُهمااَوَماااَعلَۡيِهۡم اااَحَسَرَٰت   “এিাহি আল্লাে 

তাহদরহক তাহদর আমলসমূে থদখাহিন, তাহদর জনয আহক্ষপস্বরূপ। আর তারা 

আগুন থেহক থির েহত পারহি না” [সূরা আল-িাকারাে, আয়াত: ১৬৭] এিং 

সূরা আল-মাহয়দাহত িহলন,  ﴿ناايُرِيُدونَا
َ
ااَولَُهمۡاااِمۡنَها ااابَِخَٰرِِجيَاااُهمااَوَماااٱنل ارِاااِمنَاااََيۡرُُجوا اااأ

قِيم اااَعَذاب ا [٣٧:  دةاملائ]  ﴾٣٧اامح  “তারা িাইহি আগুন থেহক থির েহত, পকন্তু তারা 

থসখান থেহক থির েিার নয় এিং তাহদর জনয রহয়হছ স্থায়ী আযাি।” [সূরা 
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আল-মাহয়দাে, আয়াত: ৩৭] এ পিষহয় আহরা িহু আয়াত রহয়হছ। আল্লাে 

তা‘আলাই তাওফীক দাতা।  

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে.   

 

 

 

 

 

 

 

আল্লাের পসফাত—‘োত’ পিষহয় দু’পি োদীস 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: ‘আমার রহির উিয় োতই 

ডান’ অপর োদীহস আল্লাের একপি োতহক িাম োত িহল আখযাপয়ত করা 

পিষহয় আহলািনা। 

প্রে: দু’পি োদীহসর একপির মহধয আল্লাের একপি োতহক িাম োত িহল 

আখযাপয়ত করা এিং অপর োদীহস আল্লাের উিয় োতহক ডান িহল আখযাপয়ত 

করার মহধয থয পিহরাধ থদখা যায় তা পনরসন করা সম্পহকে পজজ্ঞাসা কপর। 
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উত্তর: শাইখ রে. িহলন, ‘আমার রহির উিয় োতই ডান’ এ োদীসপি তাগলীি 

অধযাহয়র োদীস। এ দ্বারা উহেশয অপর োত থেহক দুিেলতাহক না করা। 

কারণ, আদম সন্তাহনর মহধয সাধারণ পনয়ম েহলা তাহদর ডান োত িাম োহতর 

তুলনায় শপক্তশালী েহয় োহক। আল্লাে তা‘আলা এ থেহক সমূ্পণে পপিত্র। তার 

উিয় োহতর শপক্ত সমান। এ ধরহনর পিহরাধপূণে োদীস থযগুহলা পিহরাধ 

পনরসন করা জরুপর পিহশষ কহর আকীদার থক্ষহত্র, তার সমাধাহনর জনয ইমাম 

ইিহন কুতাইিার ‘পিহরাধপূণে োদীহসর সমাধান’ নামক পকতাি থদখহত েহি। 

অনুরূপিাহি এ পিষহয় ইিন আবু্দল্লাে আল-কাপসহমর রহয়হছ ‘মুশপকলাতুল 

আোদীস’ নাহম গুরুেপূণে ও মো মূলযিান পকতাি। এ পকতাহির সংকলন করা 

পছল তার দীহনর সাহে থখল-তামাশা ও দীন থেহক থির েওয়ার পূহিে। আল্লােই 

তাওফীক দাতা 

শাইখ আবু্দর রািাক আল-আফীফী রে. 

 

 

রাসূহলর ওপর দরূদ থপৌঁছাহনা পিষয়ক আহলািনা 

আল্লাে তা‘আলার িাণী: َما ااقُۡلا﴿  نَا ااإِن 
َ
 িল, ‘আপম থতামাহদর“  ﴾ُمِۡثلُُكمۡاابََۡش ااأ

মতই একজন মানুষ।” রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম-এর িাণী 

পতপন (সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম) িহলন, فيه  فإن صالتكم معروضة َع  
“কারণ, আমার পনকি থতামাহদর দরূদ থপশ করা েয়।” 
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প্রে: জুমু‘আর পদন জুমু‘আর ফযীলত সম্পহকে থরপডওহত একজন িাষযকারহক 

একপি োদীস িলহত শুহনপছ। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম 

িহলহছন,     "صالتكم  فإن   فيه   الصالة  من  َع  فأكِثوا  اجلمعة  يوم  أيامكم  أفضل  من  إن  
 يقولون   قال  ؟  أرمت  وقد  عليك  صالتنا  تعرض   وكيف  اهلل  يارسول  فقالوا  قال"    َع  معروضة

.   عليهم  اهلل  صىل  األنبياء  أجساد  األرض   َع  حرم [    جل  و   عز]    اهلل  إن "    قال  بليت  "  

“হতামরা আমার ওপর অপধক পপরমাহণ দরূদ পড়। কারণ, আমার কাহছ 

থতামাহদর দরূদ থপশ করা েহয় োহক। সাোিীগণ িলহলন, থে আল্লাের রাসূল! 

কীিাহি আমাহদর দরূদ আপনার কাহছ থপশ করা েয়? অেি আপনার োপি 

িূণে-পিিূণে েহয় থগহছ। উত্তহর পতপন িলহলন, নিীহদর থদেসমূেহক আল্লাে 

তা‘আলা জপমহনর জনয োরাম কহর পদহয়হছন।”27 থয সি আয়াহত এ কো   
َما اااقُۡلا﴿ نَا اااإِن 

َ
َما اااإَِل ااايُوَحَاااُمِۡثلُُكمۡااابََۡش اااأ ن 

َ
اَرُبِهِۦاالَِقا ءَااايَرُۡجوا اااََكنَاااَفَمنااَوَِٰحد  اااإَِلَٰه اااإَِلَُٰهُكمۡاااأ

َحَد اااَرُبِهِۦ ااابِعَِباَدةِااايُۡۡشِكۡاااَوَّلاااَصَٰلِٗحاااَعَمٗلااافَلَۡيۡعَمۡلا
َ
[١١٠:  الكهف]  ﴾١١٠ااأ  “িল, ‘আপম 

থতামাহদর মতই একজন মানুষ। আমার পনকি ওেী থপ্ররণ করা েয় থয, 

থতামাহদর ইলােই এক ইলাে। সুতরাং থয তার রহির সাক্ষাৎ কামনা কহর, থস 

থযন সৎকমে কহর এিং তার রহির ইিাদাহত কাউহক শরীক না কহর।’’ [সূরা 

আল-কাোফ, আয়াত: ১১০] এিং এ কো   ﴿ااُجُرًزاااَصعِيٗداااَعلَۡيَهاااَمااالََجَٰعِلُونَااِإَون ا
[٨:  الكهف]  ﴾٨ “আর পনশ্চয় তার উপর যা রহয়হছ তাহক আপম উপিদেীন শুষ্ক 

মাপিহত পপরণত করি।” [সূরা আল-কাোফ, আয়াত: ৮] িলা   েহয়হছ তার সাহে 

এ োদীসপি পিহরাধপূণে নয় পক? 

 
27 িণেনায় পতরপমযী ছাড়া অপর পাাঁিপি সুনান গ্রন্থ। 
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মৃতুযর পর দাফহনর পূহিে োত-দ্বয় নাহকর উপর রাখা অিস্থায় রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম পতনপদন পহড় োহকন। তার িািা আব্বাস 

রাপদয়াল্লাহু আনহু তার পনকি প্রহিশ কহর এ অিস্থা থদহখ িহলন, ‘পতপনও 

অনযানয মানুহষর মহতা দুগেন্ধ েন’। এ োদীসপি নাইলুল আওতার এিং শরহে 

মুনতাকাল আখিার পকতাহি পিদযমান। ইিন পেব্বান স্বীয় সেীহ্ হত, োপকম 

মুস্তাদরাহক োদীসপি িণেনা কহরহছন। োদীসপি িুখারী ও মুসপলহমর শতোনুযায়ী 

পিশুি। তহি তারা তাহদর স্বীয় পকতাি-দ্বহয় োদীসপি উহল্লখ কহরনপন। ইিনু 

আিী োপতম আল-‘ইলাল পকতাহি োদীসপি িণেনা কহরন এিং পতপন তার পপতা 

থেহক োদীসপি সম্পহকে িণেনা কহর িহলন োদীসপি মুনকার। কারণ, আবু্দর 

রেমান ইিন ইয়াযীদ ইি জাহির োদীহসর সনহদ িণেনাকারী। আর পতপন েহলন 

একজন মুনকারুল োদীস। ইিনুল আরিী রে. িহলন, োদীসপি প্রমাপণত নয়। 

আল্লাের পনকি আমার কামনা পতপন থযন আমাহক এিং থতামাহদরহক এমন কমে 

করার তাওফীক থদন যা পতপন পছন্দ কহরন এিং যার প্রপত পতপন সন্তুি েন।    

উত্তর: আেহল ইলমগহণর পনকি উপল্লপখত োদীসপি প্রপসি। োদীসপির মহধয 

থকান দুিেলতা িা অসুপিধার পকছু থনই। আল্লাে তা‘আলা জনয ক্ষমতা রহয়হছ 

থয, পতপন তার িান্দাহদর থেহক যাহক িান থযিাহি িান পিহশষ গুহন গুণাপিত 

কহর োহকন। জপমহনর জনয নিীহদর থদেসমূেহক োরাম করার মাধযহম খাস 

করা থকান আশ্চযে নয়। কারণ, আল্লাের পনকি তাহদর রহয়হছ পিহশষ মযোদা। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর ওপর দরূদ পড়া শরী‘আত 

অনুহমাপদত। যপদ আমরা ধহর থনই থয, জপমন নিী সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাহমর শরীর থখহয় থফলহলও তা োদীহসর িাণী অনুযায়ী তার ওপর 

জুমু‘আর পদন অপধক পপরমাহণ দরূদ পাহির পপরপন্থী নয়। কারণ, জীপিত োকা 
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এিং মৃতুয িরণ করা সিোিস্থায় তার ওপর দরূদ পড়ার পিধান রহয়হছ। আল্লাে 

তা‘আলা িহলন, ﴿َاااإِن ا ااايَُصلحونَاااَوَملََئَِكَتُهۥااٱّلل  ِ اااََعَ َهاااٱنل ِبُ يح
َ
ِينَااايََأ ااَعلَۡيهِاااَصلحوا اااَءاَمُنوا اااٱَّل 

[٥٦:    االحزاب]  ﴾٥٦ااتَۡسلِيًماااَوَسلُُِموا ا   “পনশ্চয় আল্লাে (ঊধ্বে জগহত থফহরশতাহদর 

মহধয) নিীর প্রশংসা কহরন এিং তাাঁর থফহরশতাগণ নিীর জনয থদা‘আ কহর28

। 

থে মুপমনগণ, থতামরাও নিীর উপর দরূদ পাি কর এিং তাহক যোযেিাহি 

সালাম জানাও।[সূরা আল-আেযাি, আয়াত: ৫৬] থে আল্লাে আপপন তার ওপর 

পকয়ামহতর পদন পযেন্ত সিেদা দরূদ ও সালাম থপ্ররণ করুন। ইমাম মুসপলম 

সেীে মুসপলহম িণেনা কহরন। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম 

িহলহছন   «   ْن ىلا   ما ا   صا ا ة    َعا ىلا   وااِحدا ُ   صا لايْهِ   اّللا ا  عا رْش  .«  عا “হয িযপক্ত একিার আমার 

ওপর দুরূদ পহড় আল্লাে তা‘আলা তার ওপর দশিার দরূদ পহড়।” সুতরাং, 

জীপিত োকা, মৃতুয িরণ করা এিং আলহম িরযহখ োকা সে সিোিস্থায় তার 

ওপর দরূদ পড়া যাহি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর থদে অক্ষত 

োকার কোপি এ োদীস দ্বারা প্রমাপণত। আেহল ইলমগহণর পনকি োদীসপি 

পিশুি। আর আব্বাস রাপদয়াল্লাহু আনহুর উপক্তপির পিশুিতা আজ পযেন্ত জানহত 

পাপরপন এিং তার সনদপি অনুসন্ধান কহরও থদপখপন। যপদ কোপি আব্বাস 

রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক পিশুি সনহদ প্রমাপণত েয়ও তাহতও থকান অসুপিধা 

থনই। থয থকান শরীহরর জনয যা েওয়ার তা েহতই পাহর। তারপরও তা 

পনরাপদ ও অক্ষত োকাহত থকান অসুপিধা থনই। জপমহনর ওপর তা িক্ষণ করা 

 
28 ইমাম িুখারী আিুল ‘আপলয়া থেহক িণেনা কহরন, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম-

এর ওপর আল্লাের সালাত’ িলহত িুঝাহনা েহয়হছ পফপরশতাহদর কাহছ নিীর প্রশংসা এিং 
পফপরশতাহদর সালাত েহলা থদা‘আ। আর ইমাম পতরপমযী সুপফয়ান সওরী থেহক িণেনা 
কহরন থয, এখাহন আল্লাের সালাত িলহত রেমত এিং পফপরশতাহদর সালাত িলহত 
ইহস্তগফার িুঝাহনা েহয়হছ (তাফসীর ইিন কাসীর)। 
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োরাম এিং নিীহদর থদে দুগন্ধে েওয়া িা পহি যাওয়া থেহক পনরাপদ োকাও 

অসম্ভি পকছু নয়। আল্লাে তা‘আলা সিপকছুর ওপর ক্ষমতাশীল। নিীহদর থদে 

যখন কিহর রাখা েহি, তার দুগেন্ধ ও পপরিতেন দূর কহর থদেহক পনরাপদ ও 

তাজা কহর রাখা আল্লাে তা‘আলার জনয খুিই সেজ। শরী‘আত ও জ্ঞান থকান 

পকছুই এর পপরপন্থী নয়।  

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর থদে কিহর অক্ষত োকুক িা নাই 

োকুক তার জনয সালাত ও সালাম থপশ করা শরী‘আত সম্মত। োদীস যপদ 

পিশুি না েহয় োহক তহি তার থদে কিহর অক্ষত না োকা তার ওপর সালাত 

ও সালাম থপশ করাহত থকান অসুপিধা থনই। কারণ, ঊধ্বে জগহত তার রূে 

অিশযই রহয়হছ। আেহল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আহতর আকীদা অনুযায়ী নিীহদর 

মত সমস্ত মানুহষর রূেসমূেও অিপশি োহক। 

মু’পমনহদর রূে জান্নাহত আর কাহফরহদর রূে োহক জাোন্নাহম। রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর রূে ঊধ্বে জগহত। পিশুি োদীহস িপণেত, 

মু’পমনহদর রূে জান্নাহতর গাহছ জুলন্ত পাপখর থপহি। শেীদহদর রূে জান্নাহতর 

পিপিন্ন স্থাহন পিিরণ করহত োহক। তারপর আরহশর পনহি জুলন্ত প্রদীহপর 

কাহছ পফহর আহস। পিশুি োদীহস িপণেত, শেীহদর রূে েলুদ পাপখর থপহি।   

রূে অিপশি রহয়হছ, ফহল সালাত ও সালাম থপ্ররণ করা সম্ভি যপদও থদে নি 

েহয় যায়। তহি োদীসপি—   صىل  األنبياء  أجساد  األرض  َع  حرم[    جل  و  عز]    اهلل  إن "    
"  عليهم  اهلل  “আল্লাে তা‘আলা জপমহনর জনয নিীহদর থদেহক োরাম কহর 

পদহয়হছন।” থকান অসুপিধার কারণ নয়। যতক্ষণ পযেন্ত পিশুি দলীল এর 
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পপরপন্থী িহল জানা না যাহি ততক্ষণ পযেন্ত এ োদীসপি গ্রেণ করা ও তার 

ওপর অিুি োকাই েহলা মূলনীপত।  

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী:   َع  حرم[    جل  و  عز]    اهلل  إن"   
"  عليهم  اهلل  صىل  األنبياء  أجساد  األرض   “আল্লাে তা‘আলা জপমহনর ওপর নিীহদর 

থদেহক োরাম কহর পদহয়হছন।” যাহক পতপন আমাহদর সংিাদ পদহয়হছন, 

নিীহদর থদে অক্ষত োহক। আর এ কো পতপন অিশযই পনহজর পক্ষ থেহক 

িহলনপন। তার এ কো অিশযই আল্লাের পক্ষ থেহক তার প্রপত অেী। যখনই 

থকান োদীস কু্রপি মুক্ত েহি, তখন তা আেহল ইলমহদর পনকি পিশুি ও গ্রেণ 

থযাগয েওয়াহত থকান অসুপিধা থনই। আর আব্বাস রাপদয়াল্লাহু আনহুর উপক্ত 

যপদ পিশুি প্রমাপণত েয়, তাহতও নিীহদর থদে কিহর অক্ষত ও তাজা োকা 

তার উপক্তর পপরপন্থী নয়। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।  

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে. 

 

 

 

 

 

 

মৃত িাচ্চাহদর জান্নাতী েওয়া পিষহয় আহলািনা 
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রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী:  لامُ  ُرفِعا نْ   الْقا ثاة   عا نْ  ثاالا انلاائِمِ  عا  

“পতন িযপক্ত থেহক আল্লাে তা‘আলা কলম উপিহয় পনহয়হছন” রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী—  وما يدريك يا َعئشة أنه ف اجلنة، لعل اهلل
 হে আহয়শা রাপদয়াল্লাহু আনহু! থতামাহক থক“  اطلع َع ما َكن يفعل؟

জাপনহয়হছ থয, থস জান্নাতী? েহত পাহর থলাকপি িপিষযহত পক করত থস 

পিষহয় আল্লাে অিগত রহয়হছন!।” 

প্রে: প্রেকারী িহলন, ‘পশফায়ুল আলীল’ নামক পকতাহি উমু্মল মু‘পমনীন 

আহয়শা রাপদয়াল্লাহু আনো থেহক িপণেত একপি োদীস পহড়পছ। যখন একজন 

িাচ্চা মারা থগল তখন পতপন িলহলন, وما يدريك  طوىب لك طيور من طيور اجلنة فقال  
يفع ما َكن  اطلع َع  اهلل  لعل  اجلنة،  ف  أنه  ل؟يا َعئشة   “সু-সংিাদ গ্রেণ কর, এ 

িাচ্চাপি থতামার জনয জান্নাহতর পাপখসমূে থেহক একপি পাপখ। তখন রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িলহলন, থে আহয়শা থতামাহক থক অিগত 

করহছ থয, থস জান্নাতী? েহত পাহর আল্লাে তা‘আলা অিগত রহয়হছন থস 

িপিষযহত পক করত?।” অপর একপি োদীহস িপণেত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, لامُ   ُرفِعا    نْ   الْقا ثاة    عا نْ   ثاالا ىتا   انلاائِمِ   عا اْستايِْقظا   حا نْ   ي عا ْفلِ   وا   الطِّ
ىتا  ْتاِلما   حا نْ   َيا عا ْجنُونِ   وا ىتا   الْما    حا

ا
 পতন িযপক্ত থেহক কলম তুহল থনওয়া েহয়হছ।“   يارْباأ

তাহদর একজন েহলা অপ্রাপ্ত িয়স্ক িাচ্চা প্রাপ্ত িয়স্ক েওয়ার আগ পযেন্ত।” 

উিয় িণেনাই পিশুি জাপন না উিহয়র পিহরাধ পনরসন কীিাহি েহি?। 

উত্তর: ইমাম িুখারী ও মুসপলহমর পনকি উপল্লপখত োদীসপি পিশুি। যাহত 

আহয়শা রাপদয়াল্লাহু আনো িহলন,     افِريِ   ِمنْ   ُعْصُفور امْ   اجْلاناةِ   عاصا لِ   ل ْعما وءا   يا امْ   الس  ل   وا
رْيا   »  قاالا   يُْدِرْكهُ  واغا

ا
ةُ   ياا  ذالِكا   أ ئِشا ا   إِنا   َعا لاقا   اّللا ناةِ   خا ْهال    لِلْجا

ا
ُهمْ   أ لاقا ا   خا اها ْصالاِب   ِف   واُهمْ   ل

ا
  آباائِِهمْ   أ
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لاقا  ْهال    لِلناارِ   واخا
ا
ُهمْ   أ لاقا ا  خا اها ْصالاِب   ِف   واُهمْ   ل

ا
.«  آباائِِهمْ   أ   “জান্নাহতর িড়ই পাপখহদর 

একপি িড়ই পাপখ।” রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, না থে 

আহয়শা! পিষয়পি অনয রকম, “আল্লাে তা‘আলা জান্নাহতর জনয অপধিাসী সৃপি 

কহরহছন। তাহদর সৃপি কহরহছন যখন তারা তাহদর মাতা-পপতার িংহশ। 

আল্লাে তা‘আলা জাোন্নাহমর জনয পকছু অপধিাসী সৃপি কহরহছন। তাহদর সৃপি 

কহরহছন যখন তারা তাহদর মাতা-পপতার িংহশ।”29    

োদীস দ্বারা উহেশয, কাউহক পনপদেিিাহি জান্নাতী িা জাোন্নামী িহল আখযাপয়ত 

করা পনপষি েওয়ার পিষয়পি স্পি করা। যপদও থস একজন পনষ্পাপ িাচ্চা 

থোক। কারণ, থস অহনক সময় তার মাতা-পপতার অনুসারী েয় আর পপতা-

মুসপলম নয় যপদও িাপেযক-িাহি ইসলাম প্রকাশ কহর। মানুষ অহনক সময় 

মুনাহফক েহয় োহক। অহনক সময় মা মুনাহফক েহয় োহক। এ কারহণ িাচ্চারা 

থযহেতু তার মাতা-পপতার অনুগত তাই যতক্ষণ পযেন্ত তার মাতা-পপতার অিস্থা 

জানা না যাহি, ততক্ষণ পযেন্ত কাউহক পনপদেিিাহি জান্নাতী িলা যাহি না। 

যখন থকান অমুসপলহমর িাচ্চা মারা যাহি পিশুি মত েহলা তাহক পকয়ামহতর 

পদন পরীক্ষা করা েহি। যখন থস পরীক্ষায় পাশ করহি তাহক জান্নাহত থদওয়া 

েহি আর যপদ পরীক্ষায় থফল কহর তহি তাহক জাোন্নাহম থদওয়া েহি। এ 

কারহণই রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামহক যখন মুশপরকহদর 

িাচ্চাহদর সম্পহকে পজজ্ঞাসা করা েহলা পতপন িলহলন, «   ُ ْعلامُ   اّللا
ا
ا  أ نُوا   بِما ِمِلنيا   َكا «َعا  

“িপিষযহত তারা পক করত আল্লাে তা‘আলা থস সম্পহকে িাহলা জাহনন।”30 

 
29  সেীে মুসপলম, োদীস নং ৬৯৩৯ 
30 সেীে মুসপলম, োদীস নং ৬৯৩৩ 
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োদীস দ্বারা প্রমাপণত থয, তাহদর পকয়ামহতর থকান একপি পিষহয় আহদশ করা 

েহি তারা যপদ আহদশপি মাহন জান্নাহত প্রহিশ করহিন আর যপদ আহদশপি 

অমানয কহরন তহি জাোন্নাহম প্রহিশ করহিন। সুতরাং, কাউহক সুপনপদেিিাহি 

জান্নাতী িা জাোন্নামী িলা যাহি না। তহি রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম যাহদর জান্নাতী িহল থঘাষণা পদহয়হছন তাহদর কো পিন্ন। আেহল 

সুন্নাত ওয়াল জামা‘আহতর মূলনীপতসমূে থেহক এপি একপি গুরুেপূণে মূলনীপত। 

উপল্লপখত োদীহস আহয়শা রাপদয়াল্লাহু আনোর কোয় আপপত্ত জানাহনার কারণ, 

পতপন একজনহক পনপদেিিাহি জান্নাতী িহল থঘাষণা পদহয়হছন। কারণ, পতপন 

িহলন,   افِريِ   ِمنْ   ُعْصُفور ِ اجْلاناة  عاصا  এ কারহণই  এ ধরহনর কো িলহত তাহক না 

করা েহয়হছ। কারণ, পিষয়পির পপছহন আরও একপি পিষয় রহয়হছ যা তার 

জান্নাহত প্রহিশ না করার কারণ েহত পাহর। তাহক পকয়ামহতর পদন পরীক্ষা 

করা েহি। কারণ, তারা মাতা-পপতা মুসপলম নয়। মুসপলমহদর িাচ্চারা আেহল 

সুন্নাত ওয়াল জামা‘আহতর মত অনুসাহর তারা তাহদর মাতা-পপতার সাহে 

জান্নাহত যাহি। আর কাহফরহদর িাচ্চাহদর পকয়ামহতর পদন পরীক্ষা করা েহি। 

এ মতপিই সতয িা েক। মুশপরকহদর িাচ্চাহদর যারা পকয়ামহতর পদন আল্লাের 

পনহদেশ মানহি তারা জান্নাহত প্রহিশ করহি আর যারা মানহি না তারা জান্নাহম 

প্রহিশ করহি। থযমনপি যাহদর কাহছ আহদৌ থকান নিী রাসূল থপৌঁহছপন। এপিই 

সপিক উত্তর এিং োদীহসর িাষয। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।  

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে.   
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ঈমাহনর িযাখযা পিষয়ক োদীস 

একপি োদীহস ঈমাহনর িযাখযা— باهلل  تؤمن أن   “আল্লাের প্রপত পিশ্বাস করা” 

দ্বারা করা এিং অপর োদীহস ঈমাহনর িযাখযা—  وأن اهلل إال هلإ ال أن شهادة 
 ”এ কো সাক্ষয থদয়া থয, আল্লাে ছাড়া থকান ইলাে থনই“ حممدا رسول اهلل

দ্বারা করা। 

প্রে: োদীহস পজিরীল যাহত ঈমাহনর িযাখযা —   وكتبه   ومالئكته   باهلل  تؤمن   أن
هخري  بالقدر   وتؤمن  اآلخر  واَلوم  ورسله   “আল্লাের প্রপত ঈমান আনা, তার পফপরশতা, 

পকতািসমূে, রাসূলগণ, আপখরাত পদিস, এিং িাহলা ও মহন্দর িাহগযর প্রপত 

ঈমান আনা।”31- এ িহল থদওয়া েহয়হছ। আর ওয়াফহদ আিহদ কাইহসর 

োদীহসর যাহত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম এ িহল —   ال  أن  شهادة
 مخسا  تؤدوا  وأن  رمضان  وصوم  الزَكة  وإيتاء   الصالة  وإقام  اهلل  رسول  حممدا  وأن  اهلل  إال  هلإ

 এ কোর সাক্ষয থদয়া থয, আল্লাে ছাড়া থকান সপতযকার ইলাে থনই“      املغنم  من

পতপন একক, তার থকান শরীক থনই, সালাত কাহয়ম করা, যাকাত পপরহশাধ 

করা এিং গপণমহতর এক পঞ্চমাংশ আদায় করা।”32—ঈমাহনর িযাখযা 

পদহয়হছন। উিয় োদীহসর মহধয সামঞ্জসযতা ও পিহরাধ পনরসন কীিাহি করি?  

উত্তর: এ প্রহের উত্তর থদওয়ার পূহিে একপি কো জাপনহয় পদহত িাই থয, 

কুরআন ও সুন্নাহের মহধয পারস্পপরক কখহনাই থকান পিহরাধ থনই। কুরআহনর 

একপি অংশ অপর অংহশর সাহে এিং রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম থেহক িপণেত পিশুি োদীহসর একপি অংশ অপর অংহশর সাহে 
 

31 সেীে মুসপলাম, োদীস নং ৮ 
32 সেীে মুসপলম, োদীস নং ১৭ 
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থকান পিহরাধ থনই। কুরআন ও পিশুি সুন্নাহের মহধয এমন থকান পকছু পাওয়া 

যাহি না যা িাস্তিতার পিহরাধী। কারণ িাস্তিতা সতয এিং কুরআন ও সুন্নােও 

সতয। দু’পি সহতযর মহধয পিহরাধ অসম্ভি। এ মূলনীপত যখন তুপম িুঝহত পারহি 

তখন থতামার অসংখয প্রহের সমাধান এমপনহতই েহয় যাহি। আল্লাে তা‘আলা 

িহলন,   ﴿فََلا
َ
ِاااَغۡيِاااِعندِاااِمنۡاااََكنَاااَولَوۡاااٱلُۡقۡرَءاَن اااَيَتَدب ُرونَاااأ َٰٗفاااافِيهِااالَوََجُدوا اااٱّلل    ﴾ ٨٢ااَكثِٗياااٱۡختَِل

[ ٨٢:  النساء]   “তারা পক কুরআন পনহয় গহিষণা কহর না? আর যপদ তা আল্লাে 

ছাড়া অনয কাহরা পক্ষ থেহক েত, তহি অিশযই তারা এহত অহনক বিপরীতয 

থদখহত থপত।” [সূরা আন-পনসা, আয়াত: ৮২] যখন পিষয়পি এমনই, তখন 

মহন রাখহি, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর োদীহস পারস্পপরক 

থকান পিহরাধ থনই। যখন রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম ঈমাহনর 

একপি তাফসীর কহরহছন এিং অপর যায়গায় পিন্ন তাফসীর কহরহছন, তখন 

িাপেযক দৃপিহত থতামার কাহছ মহন েহি পিহরাধ। পকন্তু িাস্তহি যখন তুপম 

গিীরিাহি পিন্তা করহি, তখন তুপম থকান পিহরাধ থদখহত পাহি না। 

োদীহস পজিরীহল রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম দীনহক পতন িাগ 

কহরহছন।  

প্রেম প্রকার: ইসলাম 

পদ্বতীয় প্রকার: ঈমান 

তৃতীয় প্রকার: ইেসান।  

আর ওয়াফহদ আিহদ কাইহসর োদীহস শুধু এক প্রকার অেোৎ ইসলাম উহল্লখ 

কহরহছন। আর যখন ইসলাম এককিাহি উহল্লখ করা েয়, তখন তার মহধয 
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ঈমান অন্তেিুক্ত োহক। কারণ, মু’পমন েওয়া ছাড়া ইসলাহমর পিধান থমহন িলা 

সম্ভি নয়। ফহল ইসলাম উহল্লখ করহল ঈমান তাহত অন্তেিুক্ত েয় এিং ঈমান 

উহল্লখ করহল ইসলাম তাহত এহস যায়। আর যখন ঈমান ও ইসলাম একহত্র 

উহল্লখ করা েয় তখন ঈমান িলা েয় অন্তহরর সাহে সমৃ্পক্ত পিষয়সমূেহক আর 

ইসলাম িলা েয় অে-প্রতযহের সাহে সমৃ্পক্ত পিষয়গুহলাহক। পশক্ষােেীহদর জনয 

এপি একপি গুরুেপূণে উপকারী পনয়ম ও মূলনীপত। যখন শুধু ইসলাম উহল্লখ 

করা েয়, তখন তার মহধয ঈমানও অন্তেিুক্ত েয়। থযমন, আল্লাে তা‘আলা 

িহলন, ِاااِعندَاااٱُلِينَاااإِن ا﴿ ۡسَلَُٰمهاااٱّلل  [   ١٩:  عمران  ال]  ﴾١٩ااٱۡۡلِ  “আল্লাের পনকি একমাত্র 

মহনানীত দীন ইসলাম। [সূরা আহল-ইমরান, আয়াত: ১৯]  

মহন রাখহি, দীন-ইসলাম েহলা, আকীদা, ঈমান ও শরী‘আত—এর সমপির 

নাম। যখন শুধু ঈমান উহল্লখ করা েয়, তখন তাহত ইসলামও অন্তেিুক্ত োহক। 

আর যখন উিয়পি উহল্লখ করা েয় তখন ঈমান অন্তহতর আমলহক িুঝায় আর 

ইসলাম দ্বারা অে-প্রতযহের আমলহক িুঝায়। এ কারহণই থকান থকান সালাফ 

রে. িহলহছন, ‘ইসলাম েহলা প্রকাশয আর ঈমান েহলা থগাপন’। কারণ, ঈমান 

অন্তহরর সাহে সমৃ্পক্ত। এ কারহণই একজন মুনাহফকহক থদখহি থস সালাত 

আদায় কহর, সাদকা কহর এিং সাওম আদায় কহর। ফহল থস িাপেযক দৃপিহত 

মুসপলম তহি থস মু’পমন নয়। থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ااَمنااٱنل اِساااَوِمنَا
ِاااَءاَمن اااُقوُلايَا [٨:  ابلقرة]  ﴾٨اابُِمۡؤِمنِيَاااُهمااَوَماااٱٓأۡلِخرِاااَوبِٱَۡلَۡومِااابِٱّلل   “আর মানুহষর মহধয 

পকছু এমন আহছ, যারা িহল, ‘আমরা ঈমান এহনপছ আল্লাের প্রপত এিং থশষ পদহনর 

প্রপত’, অেি তারা মুপমন নয়।” [সূরা আল-িাকারাে, আয়াত: ৮] আল্লাে তা‘আলাই 

তাওফীক দাতা।  

শাইখ মুোম্মদ পিন উসাইমীন রে.   
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তা‘িীয কিয সম্পহকে ইসলাহমর পিধান 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: « قا  إِنا ائِما   الر  لاةا  وااتلاما  وااتلِّوا
« ِِشْك    “পনশ্চয় ঝাড়-ফুাঁক, তািীয কিয পশকে।” ঝাড়-ফুাঁক সম্পহকে রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর অপর িাণী: أخاه ينفع أن منكم استطاع من  
 হতামাহদর থকউ যপদ উপকার করহত সক্ষম েয়, থস থযন তা“ فليفعل

কহর...।” 

প্রে: আবু্দল্লাে ইিন মাস‘উদ রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক িপণেত, পতপন িহলন, 

আপম রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামহক িলহত শুহনপছ পতপন িহলন, 

পনশ্চয় ঝাড়-ফুাঁক, তািীয, কিয পশকে। পকন্তু জাহির রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক 

অপর একপি োদীস িপণেত পতপন িহলন,   رسول  فنىه  العقرب  من  يريق  خال  يل  َكن 
 وأنا  الرق  عن   نهيت  إنك  اهلل  رسول  يا  فقال   فأتاه  قال  الرق  عن  سلم  و   عليه   اهلل  صىل  اهلل

 আমার একজন“ أريق  من  العقرب   فقال  من  استطاع  منكم  أن  ينفع  أخاه  فليفعل   

সাহপর কামহড়র জনয ঝাড়-ফুক করত। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম ঝাড়-ফুক থেহক পনহষধ করহল পতপন রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাহমর দরিাহর এহস িলহলন, থে আল্লাের রাসূল আপপন ঝাড়-ফুাঁক 

থেহক পনহষধ কহরহছন। আর আপম সাহপর কামহড়র থেহক ঝাড়-ফুাঁক কপর। 

তখন রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িলহলন, “হতামাহদর থকউ তার 

িাইহয়র উপকার করহত সক্ষম েয় তহি থস থযন তা কহর।” ঝাড়-ফুাঁক 

সম্পহকে এক োদীহস পনহষধ করা এিং অপর োদীহস অনুমপত থদওয়া উিহয়র 
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মহধয পিহরাধ পনষ্পপত্ত কীিাহি? কুরআন ও োদীস দ্বারা অসুস্থ িযপক্ত গলায় 

তািীয ঝুলাহনার পিধান পক? 

উত্তর: পনপষি ঝাড়-ফুাঁক েহলা, থয ঝাড়-ফুাঁহকর মহধয পশকে অেিা গাইরুল্লাের 

মাধযম িাওয়া েহয়হছ অেিা এমন থকান শব্দ রহয়হছ থযগুহলার অেে জানা যায় 

না। পকন্তু থয সি ঝাড়-ফুাঁক এ সি থেহক মুক্ত তা বিধ। কারণ, রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন—. ا   اْعرُِضوا   »    ا سا   الا   ُرقااُكمْ   َعا
ْ
قا   باأ ا   بِالر  امْ   ما   ل

.«  ِِشْك    ِفيهِ   ياُكنْ   “হতামরা থতামাহদর মন্ত্রকহক আমার সামহন তুহল ধর। 

যতক্ষণ পযেন্ত তা পশকে না েহি ততক্ষণ পযেন্ত ঝাড়-ফুাঁক করাহত থকান ক্ষপত 

থনই।”33 রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আরও িহলহছন—  من  
فليفعل  أخاه  ينفع   أن  منكم  استطاع  “হতামাহদর থকউ যপদ তার িাইহয়র উপকার 

করহত সক্ষম েয় তহি থস থযন তা কহর।” োদীস দু’পি ইমাম মুসপলম স্বীয় 

সেীেহত উহল্লখ কহরহছন।34 রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম 

িহলহছন,    نْي    ِمنْ   إِالا   ُرْقياةا   الا وْ   عا
ا
مُحاة    أ “িদ নযর ও পিষধর সাহপর আক্রমণ ছাড়া 

অনয পকছুহত ঝাড়-ফুাঁক থনই।”35 অেোৎ এ দু’পি থরাহগর মহধয ঝাড়-ফুাঁক যতিা 

কাযেকর অনয থকান থরাহগ এতিা কাযেকর নয়। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম পনহজ ঝাড়-ফুাঁক পদহয়হছন এিং পনহয়হছন। পকন্তু অসুস্থ িযপক্ত িা 

িাচ্চাহদর গলায় তা‘িীয ঝুলাহনা সমূ্পণে অনিধ। ঝাড়-ফুাঁকহক গলায় ঝুলাহনা 

েহল তাহক তািীয িলা েয়। এ সম্পহকে পিশুি কো েহলা এপি োরাম এিং 

পশহকের পিপিন্ন প্রকাহরর এপিও একপি প্রকার। কারণ, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

 
33 সেীে মুসপলম, োদীস নং ৫৮৬২ 
34 সেীে মুসপলম, োদীস নং ৫৮৬২ 
35 সেীে িুখারী, োদীস নং ৫৭০৫ 
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আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, ودع   فال   ودعة   تعلق   ومن   ل  اهلل  أتم  فال  تميمة  تعلق  من  
ل  اهلل  “হয িযপক্ত তািীয ঝুলায় আল্লাে তা‘আলা তাহক পূণেতা দান করহি না 

আর থয িযপক্ত..”।36 রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন,    وقال  من
 হয িযপক্ত তািীয ঝুলায় থস পশকে করল।”37 রাসূলুল্লাে“ علق  تميمة  فقد   اِشك  

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আরও িহলহছন, «  قا  إِنا ائِما  الر  لاةا  وااتلاما .« ِِشْك   وااتلِّوا  

“পনশ্চয় ঝাড়-ফুাঁক, তািীয-কিজ এিং যাদু পশকে।”38  

কুরআহনর আয়াত োদীহসর িপণেত থদা‘য়া দ্বারা পলপখত তািীয পনপষি না বিধ? 

এ িযাপাহর আহলমহদর মহধয মতাননকয রহয়হছ। পিশুি েহলা দু’পি কারহণ তা 

অনিধ িা োরাম: 

এক— উপল্লপখত োদীসসমূহের িযাপকতা। কারণ, োদীসসমূে কুরআন ও 

অনযানয সিপকছুহকই সাপমল কহর।  

দুই— পশহকে পে িন্ধ করা। কারণ, কুরআন দ্বারা তা‘িীয থদওয়া বিধ করা 

েহল তাহত অনযানয িস্তু দ্বারা তা‘িীয থদওয়ার পে খুহল যাহি। একপি সাহে 

অপরপির সংপমশ্রণ েহয় যাহি। তখন সিপকছু পদহয় তা‘িীয থদওয়ার পে খুলহি 

এিং সমাহজ পশহকের প্রিলন ঘিহি। পশকে ও গুনাহের সি ধরহনর পে িন্ধ 

করা শরী‘আহতর অনযতম মূলনীপত। আল্লাে তা‘আলা তাওফীক দাতা।  

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে. 

 
36 মুসনাহদ আেমদ, োদীস নং ১৭৪৪০ 
37 মুসনাহদ আেমদ, োদীস নং ১৭৪৫৮ 
38 আিু দাউদ, োদীস নং ৩৮৮৫ 
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সংক্রমণ িযপধ সম্পহকে ইসলাহমর পিধান 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী:   ْدواى الا الا  عا ةا  وا ا ِطريا  

“ইসলাহম থকান সংক্রমণ থনই এিং পাপখ উপড়হয় িাগয পনধোরণ করা থনই” 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর অপর িাণী:   فِرا ْجُذومِ  ِمنْ  وا ا  الْما ما  كا
دِ  سا

ا
 তুপম কুষ্ঠ থরাগ থেহক এমনিাহি পলায়ন কর থযমন তুপম িাঘ“ تاِفر   ِمنْ  اأْل

থেহক পলায়ন কর।” 

প্রে: পনম্ন িপণেত দু’পি োদীস— ْدواى  الا َ    الا   عا ا   وا ةا ِطريا  “ইসলাহম থকান সংক্রমণ 

থনই এিং পাপখ উপড়হয় িাগয পনধোরণ করা থনই।” এিং     فِرا ْجُذومِ   ِمنْ   وا ا  الْما ما   كا
دِ  سا

ا
 তুপম কুষ্ঠ থরাগ থেহক পলায়ন কর থযমন তুপম িাঘ থেহক পলায়ন“ تاِفر    ِمنْ   اأْل

কর” এর মাহঝ কীিাহি পিহরাধ পনরসন করি?  

উত্তর: আেহল ইলমহদর পনকি উিয় োদীহসর মহধয থকান পিহরাধ থনই। উিয় 

োদীসই রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী। পতপন িহলন, «   الا  
ْدواى الا   عا ةا   وا ا الا   ِطريا را   وا فا الا   صا ةا   وا اما «  ها  এ োদীস দ্বারা জাপেপলয়যাহতর যুহগর কু-

সংস্কারহক না করা েহয়হছ। তারা এ কো পিশ্বাস করত থয, পকছু থরাগ এমন 

রহয়হছ থযগুহলা পনজ ক্ষমতায় একজন থেহক অপর জহনর থদহে পিস্তার করহত 

পাহর এিং থরাগীর সাহে উিিস করহল তাহত থসও আক্রান্ত েহি। এ পিশ্বাস 

পছল ভ্রান্ত ও কু-সংস্কার। মূলত: মানুহষর থরাগ-িযাপধ আল্লাের কুদরত ও ইিায় 

েহয় োহক। িাস্তিতা েহলা অহনক সময় থদখা যায় একজন সুস্থ িযপক্ত থরাগীর 

সাহে উিিস করার পরও থস আক্রান্ত েয় না। এ কারহণ খুজপল পাাঁিড়ায় 
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আক্রান্ত উহির সাহে সুস্থ উি থমশা পিষহয় রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লামহক পজজ্ঞাসা করা েহল পতপন িহলন, األول  أجرب  فمن  “প্রেমপির মহধয 

থকাো থেহক সংক্রমণ ঘিল।”39 আর রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাহমর িাণী— “তুপম কুষ্ঠ থরাগ থেহক এমনিাহি পলায়ন কর থযমন তুপম 

িাঘ থেহক পলায়ন কর।”40 অপর োদীস রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাহমর িাণী— « ا   ُمْمِرض    يُورِدُ   الا .«   ُمِصح    َعا  “অসুস্থ িযপক্ত থযন সুস্থ িযপক্তহদর 

পনকি গমন না কহর।”41 এর উত্তর েহলা, থরাহগর মহধয সংক্রমহণর ক্ষমতা 

আহছ এ কো পিশ্বাস না করা। পকন্তু একজন সুস্থ িযপক্তর জনয থয সি 

কারণগুহলা দ্বারা থরাগমুক্ত োকা যায় থসগুহলা গ্রেণ করা বিধ। থযমন—আল্লাের 

ইিায় থরাগপি অসুস্থ িযপক্ত থেহক সুস্থ িযপক্তর থদহে সংক্রমণ েহত পাহর এ 

আশিায় আক্রান্ত থরাগী থেহক দূহর োকা। অনুরূপিাহি খারািীর কারণসমূে 

থেহক সতকে োকা ও শয়তাহনর কু-মন্ত্রণা থেহক পনরাপদ োকার লহক্ষ সুস্থ 

উিগুহলাহক খুজপল পাাঁিড়া িা সংক্রমণ িযাপধহত আক্রান্ত উিগুহলার পনকি পনহয় 

না যাওয়া এিং দূহর রাখা। অনযোয় শয়তান মানুষহক এ িহল থধাাঁকা পদহত 

পাহর থয, পনশ্চয় থস সংক্রমহণর কারহণ আক্রান্ত েহয়হছ। আল্লাের ইিা িা 

কুদরহতর কারহণ নয়। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।  

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে.   

 

 
39 ইিন মাযাে, োদীস নং ৩৫৪০ 
40 সেীে মুসপলম, োদীস নং ৫৯২২ 
41 সেীে মুসপলম, োদীস নং ৫৯২২ 
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আল্লাের সিে প্রেম সৃপি 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— «  لا  إِنا وا
ا
ا أ لاقا  ما ُ  خا لاما الْقا  اّللا  

“আল্লাে তা‘আলা সিেপ্রেম কলম সৃপি কহরহছন।”42 রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— نا   ُ  َكا امْ  اّللا ل ء   ياُكنْ   وا ْ بْلا  َشا ه  قا “আল্লাে পছহলন 

তার পূহিে থকান পকছুই পছল না।” 

প্রে: পনম্ন িপণেত োদীসগুহলার মহধয কীিাহি পিহরাধ পনষ্পপত্ত করা েহি। 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, . نا    ُ   َكا امْ   اّللا ل ء    ياُكنْ   وا ْ بْلاهُ   َشا   قا
نا  َكا رُْشهُ   وا ا   عا اءِ   َعا لاقا   ُثما   الْما وااِت   خا ما رْضا   السا

ا
اأْل وا  “আল্লাে পছহলন, তার পূহিে আর 

থকান পকছু পছল না। তার আরশ পছল পাপনর ওপর। পতপন পনজ োহত সিপকছু 

পলপপিি কহরন তারপর পতপন আসমানসমূে ও জপমন সৃপি কহরন।”43 মুসনাহদ 

ইমাম আেমাহদ লাকীত ইিহন সািুরাে রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক িপণেত, পতপন 

িহলন,  حتته   ما   عماء  ف  َكن)   قال  ؟  خلقه   خيلق  أن  قبل  ربنا  َكن  أين  اهلل   رسول  يا  قلت  
 !আপম িললাম, থে আল্লাের রাসূল“   (املاء  َع  عرشه   خلق  ثم  وما  هواء  فوقه   وما  هواء

মাখলুক সৃপি করার পূহিে আমাহদর রি থকাোয় পছহলন? পতপন িলহলন, থমহঘর 

মহধয তার উপহরও পাপন পছল না এিং তার পনহিও পাপন পছল না এিং থসখাহন 

 
42 আিূ দাউদ, োদীস নং ৪৭০২ 
43 সেীে িুখারী োদীস নং 7418 
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থকান মাখলুক পছল না, তার আরশ পছল পাপনর উপর।”44 অপর োদীহস িপণেত, 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, « لا   إِنا وا
ا
ا  أ لاقا   ما ُ   خا لاما   اّللا    الْقا

“আল্লাে তা‘আলা সিেপ্রেম কলম সৃপি কহরহছন।” সৃপির মহধয সিেপ্রেম 

মাখলুক পক এ পিষহয় োদীসগুহলার িাপেযক অেে পিহরাধপূণে। অনুরূপিাহি 

অপর একপি োদীস রহয়হছ যাহত িলা েহয়হছ—“সিে প্রেম সৃপি মুোম্মদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম”। এ সি পিহরাধপূণে োদীহসর সমাধান পক? 

উত্তর: োদীসগুহলা মীমাংপসত সামঞ্জসযপূণে, পিহরাধপূণে নয়। আমাহদর জানা 

সিেপ্রেম পতপন আরশ সৃপি কহরহছন। আসমানসমূে সৃপির পর পতপন আরহশ 

আহরােণ কহরন। থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ِيااوَُهوَا َمََٰوَٰتِاااَخلَقَاااٱَّل  ااٱلس 
ۡرَضا
َ
ي ام اااِست ةِااِفاااَوٱۡۡل

َ
اااَعۡرُشُهۥااَوََكنَاااأ يحُكمۡاااَِلَۡبلَُوُكمۡاااٱلَۡما ءِاااََعَ

َ
ۡحَسنُاااأ

َ
[   ٧: هود]  ﴾٧ااَعَمٗلهاااأ  

“আর পতপনই আসমানসমূে ও জপমন সৃপি কহরহছন ছয় পদহন, আর তাাঁর আরশ 

পছল পাপনর উপর, যাহত পতপন পরীক্ষা কহরন, থক থতামাহদর মহধয আমহল 

সহিোত্তম।” [সূরা েূদ, আয়াত: ৭] কলম সম্পকেীয় োদীহস এ কোর প্রমাণ 

থনই থয, সিে প্রেম কলমহক সৃপি করা েহয়হছ। িরং োদীহসর অেে েহলা, 

আল্লাে তা‘আলা যখন কলম সৃপি কহরন তখন তাহক পতপন পলখহত পনহদেশ 

থদন। তখন প্রপতপি িস্তুর িাগয পলপপিি কহরন। আর মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম পতপন অনযানয মানুহষর মহতাই একজন মানুষ। তার পপতা 

আবু্দল্লাে ইিন আবু্দল মুত্তাপলহির িীযে থেহক তাহক সৃপি করা েহয়হছ। সৃপির 

পদক পিহিিনায় অনয মাখলুহকর তুলনায় তার থকান িযপতক্রম বিপশিয থনই। 

পতপন পনহজই তার পনহজর সম্পহকে িহলন, ا ناا  إِناما
ا
ارشا    أ نْسا   ِمثْلُُكمْ   ب

ا
ا  أ ما ْونا   كا تانْسا . 

 
44 ইিন মাযা, োদীস নং 182 আলিানী োদীসপিহক দূিেল িহলহছন। 
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“পনশ্চয় আপম একজন মানুষ আপমও িুল কপর থযমন থতামরা িুল কর।”45 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম কু্ষধাতে েন, তৃষ্ণাতে েন, তার িাণ্ডা 

লাহগ, গরম লাহগ, অসুস্থ েয়, মৃতুয িরণ কহরন এিং মানুষ পেহসহি মানপিক 

যত দুিেলতা অনয মানুহষর োহক তাহকও তার সিপকছুরই সমু্মখীন েহত 

েহয়হছ। অনযানয মানুহষর তুলনায় তার পােেকয েহলা, তার কাহছ অেী থপ্ররণ 

করা েহয়হছ অনযহদর কাহছ নয়, পতপন পরসালাহতর অপধকারী অনযরা নয়। 

থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ُا﴿ ۡعلَمُااٱّلل 
َ
ۥهااََيَۡعُلااَحۡيُثااأ [   ١٢٤:  االنعام]  ﴾١٢٤ارَِساََلَُه

“আল্লাে িাহলা জাহনন, পতপন থকাোয় তাাঁর পরসালাত অপেণ করহিন।” [সূরা 

আল-আন‘আম, আয়াত: ১২৪] আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা 

শাইখ মুোম্মদ পিন উসাইমীন রে.  

 

 

 

 

‘যপদ তুপম িাও’ এ কো িলার পিধান 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী:  ُقلِ  فاالا   إِنْ  ِل  اْغِفرْ  اللاُهما  يا
 -হে আল্লাে যপদ তুপম িাও আমাহক ক্ষমা কর” এিং অপর িাণী“ ِشئْتا  

»  ُ اءا  اّللا ْجرُ  إِنْ  شا
ا
ثاباتا  األ  ”যপদ আল্লাে িান পিপনময় পমলহি“ »وا

 
45  সেীে িুখারী, োদীস নং ৪০১ 
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প্রে: একপি োদীহস এহসহছ, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন—
ُدُكمْ   داَعا   إِذاا  » حا

ا
ُقلِ   فاالا   أ لاِكنْ   ِشئْتا   إِنْ   ِل   اْغِفرْ   اللاُهما   يا لاةا   َِلاْعِزمِ   وا

ا
ْسأ مِ   الْما َْلُعاظِّ ْغباةا   وا   الرا

ا   فاإِنا  ُمهُ   الا   اّللا اظا تاعا ء    يا ْ اهُ   َشا ْعطا
ا
 যখন থতামাহদর থকউ থদা‘য়া কহর থস থযন এ“   . «  أ

কো না িহল, থে আল্লাে যপদ িাও তুপম ক্ষমা কর। যপদ তুপম িাও দয়া কর। 

তহি যখন আল্লাের কাহছ থকান পকছু িাইহি তখন দৃঢ়তার সাহে িাইহি এিং 

িড় গলায় িাইহি। কারণ, আল্লাের পনকি থকান পকছুই মোন নয়।”46 এিং 

োদীহস এহসহছ, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন—  با    »ذاها
ُ
أ ما   الظا

اْبتالاِت  ثاباتا   الُْعُروُق   وا ْجرُ   وا
ا
اءا   إِنْ   األ ُ   شا .«  اّللا  “তৃষ্ণা দূরীিুত েহয় থগহছ এিং রগগুহলা 

শুপকহয় থগহছ এিং পিপনময়ও সািযস্ত েহয় থগহছ ইনশা আল্লাে।”47 উিয় 

োদীহসর মহধয পিহরাধ পনষ্পপত্ত কীিাহি? 

উত্তর: প্রেম োদীসপি পিশুি। থয শব্দপি িলহত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম পনহষধ কহরহছন, তার কারণ, তাহত একাপধক ত্রুপি রহয়হছ যা 

আকীদা ও পিশ্বাহসর পপরপন্থী। থযমন— 

১— থকই এমন আহছ থয, আল্লােহক িাধয কহরন।  

২— আল্লাের রেমত ও মাগপফরাত এহতা মোন যা তুপম থপহতই পাহরা না। এ 

কারহণই রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, আল্লাে তা‘লাআ 

থয পজপনষপি পদহয় োহকন তাহক মোন িািা যাহি না। যখন তুপম থকান 

মানুষহক িলহল যপদ িাও আমাহক এক পমপলয়ন ডলার দাও। থস এহক িড় 

মহন করছ িহলই, তুপম িলছ,  ِْشئْتا   إِن  ‘যপদ িাও’। আর অনুরূপিাহি তুপম 

 
46 মুসপলম, োদীস নং ৬৯৮৮ 
47 আিূ দাউদ, োদীস নং ২৩৫৯ 
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তাহক এ কোও জাপনহয় পদি থয, তুপম তার অনুদাহনর প্রপত অমুখাহপপক্ষ। যপদ 

থস থদয় তােহল িাহলা আর যপদ না থদয় তাহতও থকান অসুপিধা থনই। এ 

কারহণই রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আল্লাের পনকি থকান পকছু 

িাওয়ার থক্ষহত্র  ِْشئْتا  إِن  ‘যপদ িাও’ এ কো িলহত পনহষধ কহরহছন।  

আর পদ্বতীয় োদীহস  ِاءا   نْ إ ُ   شا اّللا  ‘যপদ আল্লাে িান’ িলা আর প্রেম োদীহসর  ْإِن 
اءا   إِنْ  যপদ তুপম িাও’ উিয়পি এক নয়। কারণ, পদ্বতীয় োদীহস‘ ِشئْتا  ُ   شا اّللا  ‘যপদ 

আল্লাে িান’ এ কোপি প্রেমপি তুলনায় অহনকিা সেনীয় ও োলকা। আর এ 

কো দ্বারা উহেশয িরকত োপসল করা, শতে যুক্ত করা নয়। সুতরাং উিয় 

োদীহসর পিহরাধ পনরসন এিাহি করা যাহি থয, প্রেম োদীহসর তুলনায় পদ্বতীয় 

োদীহসর পিষয় সেনীয় পযোহয়র।  

এর ওপর প্রে েয় থয, যপদ পতপন িান এ কোপি িলাও পনপষি।  ِْشئْتا   إِن   ‘যপদ 

তুপম িাও’ এ কোর মহতা এতিা জঘনয নয়। তােহল প্রেকারী প্রহে থয োদীস 

উহল্লখ কহরহছন, থস োদীহস একপি পনপষি কো রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম কীিাহি িলহলন?    

োদীসপির পিশুিতা পনহয় প্রে োকহলও পকন্তু পিশুি োদীস দ্বারা প্রমাপণত 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম যখন থকান অসুস্থ িযপক্তহক থদখহত 

থযহতন, তখন পতপন িলহতন,  سا   الا   قاالا
ْ
ُهور    باأ اءا   إِنْ   طا ُ   شا اّللا  “হকান অসুপিধা থনই 

‘যপদ আল্লাে িান’ গুণাে থেহক পপিত্রতা।”48 এ িাকযপি পনয়মনীপত অনুযায়ী 

যপদও সংিাদ সুিক িাকয পকন্তু মুলত িাকযপি িাওয়া ও আকাঙ্খার অহেে। এ 

কোপির পিপত্ত েহলা আল্লাের পনকি আশা করা। অেোৎ এ আশা করা থয, তার 
 

48 সেীে িুখারী োদীস নং ৩৬১৬ 
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অসুস্থতা থযন, গুনাে থেহক তার পপিত্রতার কারণ েয়। একই অেে পদ্বতীয় 

োদীহসর মহধও যাহত িলা েহয়হছ—তা আশা করার ওপর পিপত্ত কহরই িলা 

েহয়হছ। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।  

শাইখ সাহলে আল-উসাইমীন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আল্লাের দু’পি োতই ডান নাপক ডান ও িাম দু’পি োত তার আহলািনা 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, ِِكْتاا يْهِ  وا ياِمني   يادا  “তার দু’পি 

োতই ডাম।” রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর অপর িাণী: 
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اِلِ   راِضنيا  بِِشما
ا
ُونا  ُثما  ياْطوِى األ ربِّ  তারপর পতপন সাত স্তর জপমন গুপিহয়“ الُْمتاكا

পদহিন এিং স্বীয় িাম োত দ্বারা থসগুহলাহক পাকড়াও করহিন।” 

প্রে: রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী—পতপন িহলন,  الُْمْقِسُطونا  
ِ  ِعنْدا  ةِ  ياْوما  اّللا ا  الِْقيااما ناابِرا  َعا نْ  نُور   ِمنْ  ما زا  الرامْحاِن  ياِمنيِ  عا لا  عا ِِكْتاا واجا يْهِ  وا  নযায়“  ياِمني   يادا

পিিারকারীগণ রেমাহনর ডান পাহশর নূহর পমবাহরর ওপর অপধপষ্ঠত েহি। তার 
দুই োতই ডান।”49 অপর োদীস যাহত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 
ওয়াসাল্লাম িহলন, «  ْطوِى ُ   يا زا   اّللا لا   عا وااِت   واجا ما ةِ   ياْوما   السا ُخُذُهنا   ُثما   الِْقيااما

ْ
  اَْلُْمنا   بِياِدهِ   ياأ

ُقوُل   ُثما  ناا  يا
ا
ِلُك   أ ْينا   الْما

ا
ْينا   اجْلابااُرونا   أ

ا
ُونا   أ ربِّ ْطوِى  ُثما   الُْمتاكا راِضنيا ُثما   يا

ا
ُخُذُهنا   األ

ْ
اِلِ   ياأ   ُثما   بِِشما

ُقوُل  ناا  يا
ا
ِلُك   أ ْينا   الْما

ا
ْينا   اجْلابااُرونا   أ

ا
ُونا   أ ربِّ .«  الُْمتاكا  “পকয়ামহতর পদন আল্লাে তা‘আলা 

আসমানসমূেহক গুপিহয় থদহিন তারপর পতপন ডান োহত পনহয় িলহিন, আপম 
সিেময় ক্ষমতার অপধকারী, অতযািারীরা থকাোয়? অেংকারীরা থকাোয়, তারপর 
পতপন সাত স্তর জপমন গুপিহয় পদহিন এিং স্বীয় িাম োত দ্বারা থসগুহলাহক 
পাকড়াও করহিন এিং , আপম সিেময় ক্ষমতার অপধকারী, অতযািারীরা 
থকাোয়? অেংকারীরা থকাোয়।”50 োদীস দু’পির মহধয কীিাহি পিহরাধ পনরসন 
করা েহি? 
উত্তর: োদীহস ‘ডান োত দ্বারা’ িাকযপি পিষহয় িণেনাকারীহদর মহধয মত পােেকয 

রহয়হছ। থকউ থকউ িাকযপিহক সািযস্ত কহরহছন আিার থকউ থকউ িাকযপিহক 

অস্বীকার কহর িহলহছন এ িাকযপি রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম 

থেহক শুি সনহদ প্রমাপণত নয়। এখাহন পিভ্রাপন্তর মূহল রহয়হছ সেীে মুসপলহম 

িপণেত োদীহস রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন,  ِعنْدا   الُْمْقِسُطونا  

 
49 মুসনাহদ আেমদ, োদীস নং ৬৪৯২ 
50 সেীে মুসপলম, োদীস নং ৭২২৮ 
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 ِ ةِ   ياْوما   اّللا ا   الِْقيااما ناابِرا   َعا نْ   نُور    ِمنْ   ما زا   الرامْحاِن   ياِمنيِ   عا لا   عا ِِكْتاا  واجا يْهِ   وا ياِمني    يادا  “নযায় 

পিিারকারীগণ রেমাহনর ডান পাহশ নূহরর পমবাহরর ওপর অপধপষ্ঠত েহি। আর 

তার দুই োতই ডান।” এ োদীস দ্বারা িুঝা যায় থয, আল্লাের ডান োত ও িাম 

োত িলহত থকান পকছু থনই। পকন্তু ইমাম মুসপলম স্বীয় সেীেহত অপর একপি 

োদীস িণেনা কহরন যাহত আল্লাের জনয িাম োত সািযস্ত করা েয়। যপদ 

োদীসপি শুি েয় তারপরও আমার মহত ِِكْتاا يْهِ   وا ياِمني    يادا  “উিয় োতই ডান” এ 

োদীহসর সাহে থকান পিহরাধ থনই। কারণ, োদীহসর অেে েহলা, তার অপর 

োত মানুহষর িাম োহতর মহতা নয়। কারণ, মানুহষর িাম োত ডান োহতর 

তুলনায় দুিেল েহয় োহক। পকন্তু আল্লাের উিয় োতই একই। উিয় োহতর 

মহধয থকান িযিধান থনই। এ কারহণ পতপন িহলন, . ِِكْتاا   يْهِ   وا ياِمني    يادا “উিয় োতই 

ডান” অেোৎ তার উিয় োহত থকান দুিেলতা থনই। িাম োত সািযস্ত করা দ্বারা 

এ ধারণা জপন্মহত পাহর থয, তার িাম োত ডান োহতর তুলনায় দুিেল এ 

কারহণ রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, ِِكْتاا يْهِ   وا ياِمني    يادا  “তার 

উিয় োতই ডান।” এ কো সমেেহন রহয়হছ রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাহমর িাণী—পতপন িহলন,  ِعنْدا   الُْمْقِسُطونا   ِ ةِ   ياْوما   اّللا ا   الِْقيااما ناابِرا   َعا   نُور    ِمنْ   ما
نْ  الرامْحاِن   ياِمنيِ   عا  “নযায় পিিারকারীগণ রেমাহনর ডান পাহশর নূহরর পমবাহরর 

ওপর অপধপষ্ঠত েহি। তার দুই োতই ডান।” এখাহন উহেশয তাহদর মযোদা ও 

ফযীলত িণেনা করা আর তারা থয রেমাহনর ডান পাহশ েহি থস কো িলা। 

থমাি কো, পনঃসহন্দহে আল্লাে তা‘আলার পিন্ন পিন্ন দু’পি োত রহয়হছ। আমরা 

যপদ একপি োতহক িাম িপল, তহি তার অেে এ নয় থয, তার একপি োত 

অপর োহতর তুলনায় দুিেল। িরং তার উিয় োতই ডান োহতর মহতা 

শপক্তশালী। আমাহদর ওপর ওয়াপজি েহলা, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 
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ওয়াসাল্লাম থেহক িাম োত োকা যপদ প্রমাপণত েয়, তহি তার প্রপত ঈমান 

আনা। আর যপদ িাম োহতর পিষয়পি প্রমাপণত না েয়, আমরা িলি, ِِكْتاا يْهِ   وا   يادا
  তার উিয় োতই ডান।” আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।“ ياِمني  

শাইখ মুোম্মদ ইিন উসাইমীন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দুপনয়াহক অপিশপ্ত িলা ও যুগহক গাল থদওয়ার অেে সম্পকেীয় দু’পি োদীস 

োদীহস কুদসীহত িপণেত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, 

ُ  قاالا  » زا  اّللا لا  عا آداما  اْبنُ  يُؤِْذيِن  واجا  “আদম সন্তান আমাহক কি থদয়...।” 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: النيا ملعونة . ملعون مافيها 
“দুপনয়া অপিশপ্ত এিং তাহত যা পকছু আহছ তাও অপিশপ্ত।” 
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প্রে: রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম তার রহির পক্ষ থেহক িণেনা 

পদহয় থয িাণী-   «   قاالا   ُ زا   اّللا لا   عا اُسب    آداما   اْبنُ   يُؤِْذيِن   واجا ْهرا   ي ناا  الا
ا
ْهرُ   واأ قالُِّب   الا

ُ
  اللايْلا   أ

ارا  «  واانلاها  অেে, আল্লাে তা‘আলা িহলন, “আদম সন্তান আমাহক কি থদয় তারা 

যুগহক গাল থদয় অেি আপমই যুগ আপম রাত পদহনর পপরিতেনকারী।”51 

িহলহছন, তার মহধয এিং তার অপর িাণী   اهلل  ذكر  إال  مافيها  ملعون.    ملعونة  النيا»  
«متعلما  أو  َعملا  أو  وااله  وما “দুপনয়া অপিশপ্ত এিং তাহত যা পকছু আহছ তাও 

অপিশপ্ত তহি আল্লাের পযপকর ও তার প্রাসপেক পিষয়সমূে অেিা আপলম 

অেিা পশক্ষােেী।”52 -এর মহধয কীিাহি পিহরাধ পনরসন করি? 

উত্তর: শাইখ রে. এ কো িহল উত্তর থদন থয, “দুপনয়া অপিশপ্ত এিং তাহত যা 

পকছু আহছ তাও অপিশপ্ত” োদীসপির পিশুিতা আমার জানা থনই। আমার জানা 

মহত োদীসপি দুিেল। পকন্তু যপদ োদীসপি পিশুিও ধরা েয়, তহি োদীসপি গাল 

থদয়ার অধযাহয়র োদীস নয়। িরং োদীসপি সংিাদ থদওয়া অধযাহয়র। অেোৎ 

োদীহস জাপনহয় থদওয়া েয় থয, তাহত থকান কলযাণ থনই পকন্তু যািতীয় কলযাণ 

আহলম, পশক্ষােেী অেিা আল্লাের পযপকর এিং তার অন্তেিুক্ত পিষয়সমূহে পনপেত 

োকহি। আর যুগহক গাল থদওয়ার অেে, তার মহধয সংঘপিত থদাষ, ত্রুপি ও 

তাহত যা সংঘপিত েয় তার প্রপত অসন্তুপি। আর এখাহন পিষয়পিহক শুধু যুহগর 

পদহক পনসিত করা েহয়হছ। যপদও সিপকছুই আল্লাের োহত। থযমন একই 

োদীহস িপণেত, পতপন িহলন, আপমই যুগ আমার পনয়ন্ত্রহণই যািতীয় সি পিষয়— 

আপমই রাত ও পদনহক পপরিতেন কপর। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।  

 
51 সেীে মুসপলম, োদীস নং ৬০০০ 
52 ইিন মাযা, োদীস নং ৪১১২ 



 

 

কুরআন ও সুন্নাহের ওপর আহরাপপত পিপিন্ন প্রহের জওয়াি 
 134  

শাইখ মুোম্মদ ইিন উসাইমীন রে.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

একজহনর অপরাহধর কারহণ অনয জনহক পাাঁকড়াও করা যাহি পকনা 

আল্লাের কো اا﴿  ّل 
َ
ۡخَرىَٰااوِۡزرَااَوازَِرة ااتَزِرُااأ

ُ
[  ٣٨:  انلجم] ﴾ا٣٨اأ  “তা এই থয, থকান 

থিাঝা িেনকারী অহনযর থিাঝা িেন করহি না।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: 

৩৮] দ্বারা আহয়শা রাপদয়াল্লাহু আনোর প্রমাণ থপশ করা। আর রাসূলুল্লাে 
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সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: يِّتا  إِنا   ُب  الْما ُعاذا ءِ  َلا ْهِلهِ  بِباُكا
ا
لايْهِ  أ  পনশ্চয়“ عا

মৃত িযপক্তহক তার পপরিাহরর থলাক জহনর কান্নার কারহণ শাপস্ত থদওয়া 

েয়।” 

প্রে: ইমাম িুখারী রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক োদীস িণেনা 

কহরন—রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন,  يِّتا   إِنا ُب   الْما ُعاذا   َلا
ءِ  ْهِلهِ   بِباُكا

ا
لايْهِ   أ عا  “পনশ্চয় মৃত িযপক্তহক তার পপরিাহরর থলাক জহনর কান্নার 

কারহণ শাপস্ত থদওয়া েয়।” অপর একপি োদীস আহয়শা রাপদয়াল্লাহু আনো 

থেহক িপণেত, যা এ োদীসপিহক প্রতযাখযান কহর যাহত পতপন িহলন, থতামাহদর 

জনয কুরআনই যহেি। আল্লাে তা‘আলা িহলন, ا﴿ ّل 
َ
ۡخَرىَٰاااوِۡزرَاااَوازَِرة اااتَزِرُاااأ

ُ
  ﴾٣٨ااأ

[   ٣٨:    انلجم ]  “তা এই থয, থকান থিাঝা িেনকারী অহনযর থিাঝা িেন করহি 

না।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩৮] উিহয়র মহধয থয   পিহরাধ পপরলপক্ষত থস 

পিষহয় আপনাহদর উত্তর পক? মৃত িযপক্তহক তার পপরিার পপরজহনর কান্নার 

কারহণ পক শাপস্ত থদওয়া েহি? নাপক মানুহষর জনয তাই রহয়হছ যা থস অজেন 

কহর। ا﴿ ّل 
َ
ۡخَرىَٰاااوِۡزرَاااَوازَِرة اااتَزِرُاااأ

ُ
[   ٣٨:    انلجم]  ﴾٣٨ااأ  “তা এই থয, থকান থিাঝা 

িেনকারী অহনযর থিাঝা িেন করহি না।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩৮]  

উত্তর: আহয়শা রাপদয়াল্লাহু আনো থয আয়াত উহল্লখ কহরহছন এিং উপল্লপখত 

োদীসগুহলার মহধয থকান পিহরাধ থনই। আবু্দল্লাে ইিন উমার রাপদয়াল্লাহু আনহু 

মুগীরা রা. সে অনযানযহদর থেহকও সেীে িুখারী ও মুসপলহম একই োদীস 

িপণেত রহয়হছ থয, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন,  يِّتا   إِنا   الْما
ُب  ُعاذا ا  َلا لايْهِ   بِهِ   ُينااحُ   بِما عا  “মৃত িযপক্তহক তার ওপর উচ্চ আওয়াহজ কান্না-কাপির 

কারহণ শাপস্ত থদওয়া েয়।” িুখারীর অপর একপি িণেনায় িপণেত,  ِء ْهِلهِ   بِباُكا
ا
لايْهِ   أ عا  
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“তার ওপর তার পপরিাহরর কান্নার কারহণ” পনয়াো অেে উচ্চ আওয়াজ। পকন্তু 

থিাহখর পাপন থফলাহনাহত থকান ক্ষপত থনই। ক্ষপত েহলা উচ্চ আওয়াহজ 

কান্নাকাপি করাহত। আর উচ্চ আওয়াহজ কান্নাকাপি করাহকই পনয়াো িলা েয়। 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর এ কো দ্বারা উহেশয মানুষহক মৃত 

িযপক্তহদর জনয উচ্চ আওয়াহজ কান্নাকাপি করা থেহক পিরত রাখা এিং তারা 

থযন বধযে অিলবন কহর। তহি থিাহখর পাপন িা অন্তহরর িযোহত থকান ক্ষপত 

থনই। থযমন রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর থছহল ইিরােীম মারা 

থগহল পতপন িহলন,  عُ   نْيا الْعا   إِنا لْبا   تاْدما الْقا نُ   وا ْزا الا   َيا ا  إِالا   ناُقوُل   وا ب ناا  ياْرضا   ما إِناا  را اقِكا   وا   بِِفرا
اِهيمُ   ياا ْحُزونُونا   إِبْرا اما ل  “হিাখ অশ্রু পশক্ত েয়, অন্তর িযপেত েয় আল্লাে তা‘আলা থয 

কোয় খুপশ েন থস কোই িলি। থে ইব্রােীম আপম থতামার পিহিহদ অতযন্ত 

িযপেত।”53 সুতরাং, মৃত িযপক্তহক তার পপরিাহরর উচ্চ আওয়াহজ কান্নার 

কারহণ শাপস্ত থদওয়া েয়। কান্নাকাপি করার কারহণ তার থয শাপস্ত েয় তার 

ধরণ সম্পহকে আল্লাে তা‘আলাই িাহলা জাহনন। পিষয়পি আল্লাে তা‘আলার এ   
ا﴿ ّل 
َ
ۡخَرىَٰاااوِۡزرَاااَوازَِرة اااتَزِرُاااأ

ُ
[٣٨:    انلجم ]   ﴾٣٨ااأ  “তা এই থয, থকান থিাঝা িেনকারী 

অহনযর থিাঝা িেন করহি না।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩৮] পিধান থেহক 

িাদ রাখা েহয়হছ। কারণ, কুরআন ও সুন্নাহের মহধয থকান পিহরাধ থনই। িরং 

একপি অপরপির সতযায়ন ও িযাখযা। আয়াতপি এখাহন িযাপক আর োদীসপি 

খাস। সুন্নাে সাধারণত কুরআহনর িযাখযা ও িণেনা েয়। সুতরাং পপরিাহরর 

থলাকহদর কান্নার কারহণ মৃত িযপক্তর শাপস্তর আয়াত থেহক িাদ থদওয়া েহয়হছ। 

ফহল আয়াহতর মহধয এিং োদীসগুহলা মহধয থকান পিহরাধ থনই। আহয়শা 

রাপদয়াল্লাহু আনোর কোপি তার ইজপতোদ ও গহিষণা এিং িাহলা কহমের প্রপত 

 
53 সেীে িুখারী, োদীস নং ১৩০৩ 
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তার অপধর আগ্রে। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর কো তার 

কোর ওপর এিং অনযহদর কোর ওপর অিশযই প্রাধানয। কারণ, আল্লাে 

তা‘আলা িহলন, ء اااِمناافِيهِاااٱۡخَتلَۡفُتمۡاااَوَما﴿   ۥ اااََشۡ ِ اااإَِلااافَُحۡكُمُه َٰلُِكمُاااٱّلل  ُاااَذ اااٱّلل  ااَعلَۡيهِاااَرُبِ
ُۡتا نِيُبااِإَوََلۡهِااتََوَك 

ُ
[١٠: الشورى] ﴾١٠اأ  “আর থয থকান পিষহয়ই থতামরা মতপিহরাধ 

কর, তার ফয়সালা আল্লাের কাহছ; পতপনই আল্লাে, আমার রি; তাাঁরই উপর 

আপম তাওয়াকু্কল কহরপছ এিং আপম তাাঁরই অপিমুখী েই।” [সূরা আশ-শুরা, 

আয়াত: ১০]  আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ء اااِفاااتََنَٰزَۡعُتمۡااافَإِن ِاااإَِلااافَُردحوهُاااََشۡ ااَوٱلر ُسولِاااٱّلل 
ِاااتُۡؤِمُنونَاااُكنُتمۡاااإِن َٰلَِكاااٱٓأۡلِخرِياااَوٱَۡلَۡومِااابِٱّلل  ۡحَسنُاااَخۡي اااَذ

َ
وِيًلاااَوأ

ۡ
[ ٥٩:    النساء]  ﴾٥٩ااتَأ  

“অতঃপর থকান পিষহয় যপদ থতামরা মতপিহরাধ কর তােহল তা আল্লাে ও 

রাসূহলর পদহক প্রতযাপেণ করাও- যপদ থতামরা আল্লাে ও থশষ পদহনর প্রপত 

ঈমান রাখ। এপি উত্তম এিং পপরণাহম উৎকৃিতর।” [সূরা আন-পনসা, আয়াত: 

৫৯] একই অহেে আহরা অহনক আয়াত রহয়হছ। আল্লােই িাহলা জাহনন।  

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে.   

 

 

 

 

সাক্ষয প্রদান পিষয়ক দু’পি োদীস 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী:  أن قبل بالشهادة يأيت اذلي 
 ”হস সাক্ষয প্রদান কহর তার কাহছ সাক্ষয প্রদান তলি করার পূহিে।“ يسأهلا



 

 

কুরআন ও সুন্নাহের ওপর আহরাপপত পিপিন্ন প্রহের জওয়াি 
 138  

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: ُكمْ  إِنا   ا باْعدا ُدونا  قاْوم  اْشها الا  ي  وا
ُدونا   হতামাহদর এমন এক সম্প্রদাহয়র থলাকহদর আগমন ঘিহি যারা“ يُْستاْشها

তাহদর কাহছ সাক্ষয তলি করার পূহিে সাক্ষয প্রদান করহি।” 

প্রে: োহফয আল-মুনপযরী রে. সংপক্ষপ্ত সেীে মুসপলহম পৃষ্ঠা নং ২৮১, োদীস 

নং ১০৫৯ যাহয়দ ইিন খাহলদ আল-জুোনী থেহক োদীস িণেনা কহরন, 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন,   ؟  الشهداء  خبري  أخربكم  أال  قال  
يسأهلا  أن  قبل  بالشهادة  يأيت  اذلي  “আপম পক থতামাহদর সহিোত্তম সাক্ষযগণ কারা থস 

পিষহয় সংিাদ থদি? তারা েহলা, যারা তাহদর পনকি সাক্ষয তলি করার পূহিে 

সাক্ষয প্রদান কহর।”54 এ োদীসপির মাহঝ এিং পরিতেী োদীস—   ُْكم   إِنا   باْعدا
ا ُدونا   قاْوم  اْشها الا   ي ُدونا   وا يُْستاْشها   “হতামাহদর পর এমন এক সম্প্রদাহয় আগমন ঘিহি 

তারা সাক্ষয থদহি অেি তাহদর পনকি সাক্ষয িাওয়া েয়পন।”55 এর মহধয পিহরাধ 

পনরসন কীিাহি?  

উত্তর: থয সি োদীহস আহগ আহগ সাক্ষয প্রদানহক পনন্দা করা েহয়হছ, ঐ 

োদীসগুহলা দ্বারা উহেশয ঐ সি যারা সাক্ষয প্রদানহক োলকা কহর থদহখ। 

তাহদর অন্তহর আল্লাের িয় থনই এিং ঈমাহনর দুিেলতার কারহণ যারা সাক্ষয 

প্রদাহনর থক্ষহত্র সতযিাপদতা িজায় রাহখ না। 

 
54 সেীে মুসপলম, োদীস নং ১৭১৯; পতরপমপয, োদীস নং ২২৯৫ 
55 িণেনায় সেীে িুখারী োদীস নং ৩৬৫০, মুসপলম, পতরপমপয, ইিনু মাযাে, মুয়াত্তা মাহলক, 
মুসনাহদ আেমহদও োদীসপি রহয়হছ। থযমনপি ইপেত পাওয়া যায় পমফতাহু কুনূযুস সূন্নাে 
পকতাহি।  
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আর থয সি োদীহস আগ িাপড়হয় সাক্ষয প্রদানহক প্রশংসা করা েহয়হছ তারা 

েহলা ঐ সি থলাক যারা সাক্ষয পেহসহি পনধোপরত েহয়হছন। তারা ছাড়া আর 

থকউ সাক্ষয থদয়ার থনই এিং তাহদর উহেশয েহলা সতযহক প্রমাণ করা যাহত 

সতয িাপা পহড় না যায়। এ পিষহয় আহরা জানার জনয থদখুন—ফাতহুল িারী 

এিং ফাতহুল মাজীদ। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অযাত্রা সম্পহকে কুরআন ও সুন্নাহের পনহদেশনা 



 

 

কুরআন ও সুন্নাহের ওপর আহরাপপত পিপিন্ন প্রহের জওয়াি 
 140  

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী—  هامة وال طرية وال “অলক্ষ্মী 

ও অযাত্রা িলহত পকছু থনই।” রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর 

িাণী— إن  َكن ف َشء فيف املرأة والفرس  واملسكن “অযাত্রা িলহত যপদ থকান 

পকছু োকহতা তহি তা থঘাড়া, নারী িা িাড়ীহত োকত।”56 

প্রে: রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— هامة  وال  طرية  وال    

“অলক্ষ্মী ও অযাত্রা িলহত পকছু থনই।”57—এর মহধয এিং অপর িাণী যাহত 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, —   املرأة  فيف  َشء  ف  َكن   إن
واملسكن  والفرس   “অযাত্রা িলহত যপদ থকান পকছু োকহতা তহি তা থঘাড়া, নারী 

ও ঘহরর মহধয োকহতা” উিয় োদীহসর পিহরাধ পনরসন কীিাহি? 

উত্তর: িাগয পনরূপণ দুই প্রকার। একপি েহলা পশকে দ্বারা। দৃশযমান ও 

শ্রিণহযাগয িস্তু দ্বারা অযাত্রা িা যাত্রা িে িহল পিশ্বাস করা। এহক পতয়ারাে 

িলা েয়। এ ধরহণর িাগয পনরূপণ করা পশকে যা সমূ্পণে োরাম। 

পদ্বতীয় প্রকার েহলা পকছু পজপনষহক উপল্লপখত পিষয়সমূে থেহক িাদ পদহয় রাখা 

েহয়হছ। এ ধরহনর পিষয়গুহলা পনপষি নয়। এ কারহণই পিশুি োদীহস িপণেত, 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন,   والار  املرأة  ف  ثالث  ف  والشؤم  
 অযাত্রা পতনপি িস্তুর মহধয েয়। নারীর মহধয, ঘহরর মহধয এিং িােহনর“والابة

মহধয।”58 এ ধরহনর পিষহয়র মহধয িদ-ফালী গ্রেণ করা পনপষি িদ-ফালী নয়। 

কারণ, অহনহক িহলন, কতক নারী, িােন এমন আহছ যাহদর মহধয আল্লাের 

 
56 সেীে িুখারী, োদীস নং ২৭০৪  
57 সেীে িুখারী, োদীস নং ৫৩৮০ 
58  সেীে িুখারী, োদীস নং ৫৪২১, ৫৭৫৩ 
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হুকুহম অযাত্রা রহয়হছ। এ েহলা, কাদারী-িাহগযর অকলযাণ। যখন থকান িযপক্ত 

এ ধরহনর সমসযার সমু্মখীন েহি তখন থস যপদ অনুপহযাগী ঘরহক থছহড় থদয়, 

স্ত্রীহক তালাক থদয় এিং আহরােণহক থছহড় থদয় তাহত তার থকান গুনাে েহি 

না। এপি থকান িদ-ফালী িা অযাত্রা গ্রেণ করা নয়।  

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে. 
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রাহতর থশষাংহশ দুপনয়ার আসমাহন আল্লাের অিতরণ 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— ُل   ب ناا  ياْْنِ الا  تابااراكا  را تاعا  ُكا  وا
ْلاة    আমাহদর রি প্রপত রাহত অিতরণ কহরন।” িাস্তিতা েহলা, আমাহদর“ َلا

এখাহন যখন রাত তখন আহমপরকাহত পদন। 

প্রে: আিু হুরাইরাে রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক অিতরণ পিষয়ক োদীস এিং 

িাস্তিতা— আমাহদর এখাহন যখন রাত আহমপরকাহত তখন পদন—োদীহসর 

মহধয এিং িাস্তিতার মাহঝ কীিাহি পিহরাধ পনরসন করি? 

ইমাম িুখারী, মুসপলম ও অনযানয ইমামগণ কতৃেক আিু হুরায়রা রাপদয়াল্লাহু 

আনহু থেহক িপণেত োদীসপি পিশুি। যাহত রাসূলুলল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম িহলন,  ُل ب ناا  ياْْنِ الا   تابااراكا   را تاعا ْلاة    ُكا   وا اءِ   إِلا   َلا ما ْنياا   السا   اللايْلِ   ثُلُُث   يابْقا   ِحنيا   ال 
ُقوُل   اآْلِخرُ  نْ   يا ْستاِجيبا   ياْدُعوِن   ما

ا
ُ   فاأ نْ   لا لُِن   ما

ا
اْسأ ْعِطياهُ   ي

ُ
نْ   فاأ اْستاْغِفُرِن   ما ْغِفرا   ي

ا
ُ   فاأ .لا  “রাহতর 

থশষাংহশর এক তৃতীয়াংশ অিপশি োকা অিস্থায় আল্লাে তা‘আলা প্রপত রাহত 

দুপনয়ার আকাহশ থনহম আহসন। অতঃপর িহল থক আছ আমার কাহছ িাইহি 

আপম তাহক পদহিা। থক আমাহক ডাকহি আপম তার ডাহক সাড়া থদি। থক 

আমার কাহছ ক্ষমা িাইহি আপম তাহক ক্ষমা করি।”59 ইমাম িুখারী থদা‘য়া এিং 

থশষ রাহতর সালাত পপরহিহদ উপল্লপখত শহব্দ োদীসপি িণেনা কহরহছন। 

োদীসপি সম্পহকে প্রে েহলা, এ োদীস ও িাস্তিতা— অেোৎ আমাহদর এখাহন 

যখন রাত তখন আহমপরকাহত পদন —এর মহধয সামঞ্জসযতা পক?  

 
59 সেীে িুখারী, োদীস নং ১১৪৫ 
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উত্তর: আলোমদু পলল্লাে, পিষয়পিহক থকন্দ্র কহর থতমন থকান প্রে থতালার 

সুহযাগ থনই। কারণ, োদীসপি আল্লাের কমেগত পসফাতসমূহের অন্তেিুক্ত একপি 

োদীস। আল্লাের পসফাত পিষহয় সোগত থোক, থযমন—থিোরা, দুই োত অেিা 

আধযাপত্মক থোক থযমন—োয়াত, ইলম অেিা কমেগত থোক থযমন—আরহশ 

আহরােন করা, দুপনয়ার আকাহশ অিতরণ করা ইতযাপদ সিোিস্থায় আমাহদর 

ওপর পনম্ন পিষয়গুহলা গুহলা থমহন থনয়া ওয়াপজি। 

এক— কুরআন ও সুন্নাহে এর িণেনা থযিাহি এহসহছ, থসিাহি তার অেে ও 

যোহযাগয িাস্তিতার প্রপত ঈমান আনা।   

দুই—অন্তহর িা মুহখ থকান একপি ধরণ পিন্তা িা িযক্ত কহর তার জনয থকান 

আকৃপত িা ধরণ সািযস্ত করা থেহক সমূ্পণে পিরত োকা। কারণ, এপি আল্লাের 

ওপর এমন কো িলা থয সম্পহকে তার থকান ইলম িা জ্ঞান থনই। আল্লাে 

তা‘আলা এহক োরাম থঘাষণা কহরহছন। আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ااَحر مَاااَماإِن اااقُۡلا
َا َِٰحَشاااَرُبِ ۡثمَاااَبَطنَاااَوَماااِمۡنَهااااَظَهرَاااَمااااٱلَۡفَو نااٱَۡلَقُِااابَِغۡيِاااَوٱۡۡلَۡغَاااَوٱۡۡلِ

َ
ِاااتُۡۡشُِكوا اااَوأ ِۡلااالَمۡاااَمااابِٱّلل  ايَُنُ

نااُسلَۡطَٰٗنااابِهِۦ
َ
اااَتُقولُوا اااَوأ ِاااََعَ [  ٣٣:  االعراف]  ﴾٣٣ااَتۡعلَُمونَاااَّلاااَماااٱّلل   “িল, ‘আমার রি 

থতা োরাম কহরহছন অশ্লীল কাজ- যা প্রকাশ পায় এিং যা থগাপন োহক, আর 

পাপ ও অনযায়িাহি সীমালঙ্ঘন এিং আল্লাের সাহে থতামাহদর শরীক করা, থয 

িযাপাহর আল্লাে থকান প্রমাণ অিতীণে কহরনপন এিং আল্লাের উাপহর এমন 

পকছু িলা যা থতামরা জান না।”   [সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৩৩] অপর 

আয়াহত আল্লাে তা‘আলা িহলন,   ﴿ۡمعَاااإِن اااِعلۡم  ااابِهِۦاالََكااالَۡيَساااَماااَتۡقُفاااَوَّلا ااَوٱۡۡلََُصَاااٱلس 
لََئَِكاااُكحاااَوٱلُۡفَؤادَا و 

ُ
[٣٦:  االرساء]  ﴾٣٦ااوّٗلاا ُاَمۡساااَعۡنهُاااََكنَاااأ  “আর থয পিষয় থতামার জানা 
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নাই তার অনুসরণ কহরা না। পনশ্চয় কান, থিাখ ও অন্তকরণ- এহদর প্রপতপির 

িযাপাহর থস পজজ্ঞাপসত েহি।”  [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৬] 

মাখলুহকর জনয আল্লাের পসফাহতর ধরণ জানা ও িাস্তিতা আয়ত্ত করা থকান 

ক্রহমই সম্ভি নয়। তা থেহক পতপন অহনক ঊহধ্বে ও মোন। থকান পকছু হুিহু িা 

তার দৃিান্ত থদখা ছাড়া অেিা পযপন থদহখহছন তার সতয সংিাদ ছাড়া আয়ত্ত 

করা যায় না। আর আল্লাের পসফাহতর ধরণ পিষহয় এর থকানপিই আমাহদর 

পনকি উপপস্থত থনই। 

পতন—মাখলুহকর পসফাহতর সাহে দৃিান্ত স্থাপন থেহক পিরত োকা। িাই অন্তহর 

পিন্তা কহর থোক অেিা মুহখ উচ্চারণ কহর থোক। আল্লাে তা‘আলা িহলন, 

ء  اااَكِمۡثلِهِۦاالَۡيَسا﴿ ِميعُاااوَُهوَاااََشۡ [١١:  الشورى]  ﴾١١ااٱۡۡلَِصيُاااٱلس   “তাাঁর মত পকছু থনই আর 

পতপন সিেহশ্রাতা ও সিেদ্রিা।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] 

আল্লাের পসফাত পিষহয় আমাহদর করনীয় পক তা জানার পর আল্লাের পসফাত 

সম্পকেীয় অিতরহণর োদীস ও অনযানয োদীস পিষহয় আর থকান প্রে অিপশি 

োকার কো নয়।  

পৃপেিীর পপশ্চম প্রান্ত থেহক পনহয় পূিে প্রান্ত পযেন্ত সমগ্র উম্মতহক সহবাধন কহর 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম এ সংিাদ থদন থয, আল্লাে তা‘আলা 

রাহতর এক তৃতীয়াংশ অিপশি োকহত দুপনয়ার আকাহশ থনহম আহসন। তার 

সংিাদ থদওয়াপি গাইিী পিষহয় সংিাদ যা আল্লাে তা‘আলা তার কাহছ প্রকাশ 

কহরহছন। আর পযপন তাহক এ সংিাদ জাপনহয়হছন পতপন মোন আল্লাে পযপন 

সমহয়র িযিধান অেোৎ এক থদহশ দুপুর িাহরািা েহয় পৃপেিীর অনয থদহশ 

তখন রাত িাহরািা—এ সম্পহকে অিশযই অিগত রহয়হছন।    
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রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম যখন সমস্ত উম্মতহক সহবাধন কহর 

এ োদীস িহলহছন, যাহত থশষ রাহতর এক তৃতীয়াংশ অিপশি োকহত আল্লাের 

অিতরণ করার কো পিহশষিাহি রহয়হছ, তাহত সমস্ত উম্মতহক এ োদীসপি 

সাপমল কহরহছ। ফহল থয উম্মহতর মহধয রাহতর এক তৃতীয়াংশ সািযস্ত েহি 

তাহদর কাহছ আল্লাের অিতরণও সািযস্ত েহি। আমরা তাহদর িলি, থতামাহদর 

থক্ষহত্র এপিই েহলা আল্লাের অিতরহণর সময় এিং গুরুেপূণে মুেূতে। আর 

যাহদর পনকি রাহতর থশষাংশ এখহনা আহসপন থসখাহন তাহদর থক্ষহত্র আল্লাের 

অিতরণও সািযস্ত েয়পন। দুপনয়ার আকাহশ আল্লাের অিতরহণর পিহশষ সময় 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম পনধোরণ কহরহছন। যখন ঐ সময় 

আসহি তখন অিতরণ পাওয়া যাহি। আর যখন ঐ সময়পি থশষ েহি তখন 

আর অিতরণও অিপশি োকহি না। এ পিষহয় অস্পিতা ও আপপত্তর থকান 

সুহযাগ থনই। মাখলুহকর অিতরহণর থক্ষহত্র যপদও পিষয়পি পিন্তা করা িা থমহন 

থনওয়া যায় না। পকন্তু আল্লাের অিতরণ ও মাখলুহকর অিতরণ এক নয়, যার 

ওপর পকয়াস করা থযহত পাহর এিং িলা যায় থয, মাখলুহকর থক্ষহত্র থযপি 

অসম্ভি আল্লাের থক্ষহত্রও থসপি অসম্ভি।  

থযমন—আমাহদর থদহশ যখন ফজহরর ওয়াক্ত শুরু েয় তখন পপশ্চমাহদর থদহশ 

রাহতর এক তৃতীয়াংশ শুরু েয়। তখন আমরা িলি, আল্লাের অিতরহণর সময় 

আমাহদর থক্ষহত্র থশষ েহয় থগহছ এিং তাহদর থক্ষহত্র শুরু েহয়হছ। আল্লাের 

পসফাহতর থক্ষহত্র এপি এহকিাহরই সাধারণ িযাপার মাত্র। কারণ, আল্লাে 

তা‘আলা িহলন, ﴿ء  اااَكِمۡثلِهِۦاالَۡيَسا ِميعُاااَوُهوَاااََشۡ [ ١١:  الشورى]  ﴾١١ااٱۡۡلَِصيُاااٱلس   “তাাঁর 

মত পকছু থনই আর পতপন সিেহশ্রাতা ও সিেদ্রিা।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] 
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শাইখুল ইসলাম ইমাম ইিহন তাইপময়যাে রে. অিতরহণর োদীহসর িযাখযায় 

িহলন, প্রহতযক সম্প্রদাহয়র থলাকহদর জনয আল্লাের অিতরণ তাহদর থদহশর 

রাহতর পপরমাণ অনুযায়ী। পপশ্চম প্রান্ত ও পূিে প্রাহন্তর নযায় উত্তর ও দপক্ষণ 

প্রাহন্তও রাহতর পপরমাণ অনুযায়ী আল্লাের অিতরহণর পনধোপরত সমহয়র 

িযিধান েহি। 

এ ছাড়াও যখন থকান সম্প্রদাহয় পনকি রাহতর এক তৃতীয়াংশ সািযস্ত েহলা 

এিং তাহদর পনকিিতেী অনয থদহশ একিু পহরই রাহতর এক তৃতীয়াংশ পাওয়া 

থগল, তখন তাহদর পনকিও আল্লাের অিতরণ সািযস্ত েহি, থয সম্পহকে মো 

সতযিাদী আমাহদর পপ্রয় নিী সংিাদ পদহয়হছন। এিাহিই পৃপেিীর সিেত্র 

আল্লাের অিতরণ পাওয়া যাহি ও সািযস্ত েহি।  

শাইখ মুোম্মদ পিন উসাইমীন রে.  
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পকয়ামহতর পদন িান্দার আমহলর পেসাি 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী:  ْن ابا  نُوقِشا  ما با  اْْلِسا ُعذِّ  

“পেসাহি যাহক থজরা করা েহি, তাহকই আযাি থদয়া েহি।” োদীহস 

কুদসীহত িলা েহয়হছ ْنياا لايْكا  ِف  ال  ا  عا ُتها ْ َتا  দুপনয়াহত আপম থতামার গুনােহক“ سا

থগাপন থরহখপছলাম...।” 

প্রে: রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী:  ْن ابا  نُوقِشا  ما  اْْلِسا
با   পেসাহি যাহক থজরা করা েহি, তাহকই আযাি থদওয়া েহি।”60 ইমাম“ ُعذِّ

িুখারী আহয়শা রাপদয়াল্লাহু আনো থেহক িণেনা কহরন। এ োদীস এিং 

অপর োদীস- ا  إِنا   عُ  الُْمْؤِمنا  يُْدِن  اّللا ياضا لايْهِ  فا هُ  عا نافا اْسَُتُهُ  كا ي ياُقوُل  وا تاْعرُِف  فا
ا
ا ذانْبا  أ ذا  كا

تاْعرُِف 
ا
ا  ذانْبا  أ ذا ياُقوُل  كا مْ  فا يْ  ناعا

ا
ىتا  رابِّ  أ راهُ  إِذاا حا ى بُِذنُوبِهِ  قارا

ا
راأ ناهُ  ناْفِسهِ  ِف  وا

ا
لاكا  أ  قاالا  ها

ا ُتها ْ َتا لايْكا  سا ْنياا ِف  عا ناا ال 
ا
ا واأ ْغِفُرها

ا
اكا  أ ى اَْلاْوما  ل يُْعطا نااتِهِ  ِكتاابا  فا سا حا  “আল্লাে তা‘আলা 

মু’পমহনর কাছাকাপছ আসহি এিং তার উপর স্বীয় পদো রাখহি এিং তাহক 

থগাপন করহি। এিং িলহি তুপম পক অমুক গুনাে সম্পহকে জান? তুপম পক 

অমুক গুনাে সম্পহকে জান? তখন থস উত্তহর িলহি থে আমার রি েযাাঁ। 

এিাহি যখন থস তার সমস্ত গুনাে স্বীকার করহি এিং থস মহন মহন পিন্তা 

করহি থয, আপম ধ্বংস েহয় থগলাম। তখন আল্লাে তা‘আলা িলহি দুপনয়াহত 

আপম থতামার গুনােগুহলা থগাপন থরহখপছলাম আজহকর পদন আপম থতামাহক 

 
60 সেীে িুখারী, োদীস নং ৬৩৩৬ 
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ক্ষমা কহর পদলাম। তারপর তাহক তার থনক আমহলর আমল নামা থদহি।”61 

—যাহত মু’পমনহদর সাহে থজরা করা েয়, কীিাহি পিহরাধ পনরসন করি?  

উত্তর: উিয় োদীহসর মহধয থকান পিহরাধ িা অসামঞ্জসযতা থনই। কারণ, 

থজরার অেে েহলা পেসাি গ্রেণ করা। আল্লাে তা‘আলা তাহক যত পন‘আমত 

পদহয়হছন তা িাওয়া। কারণ, থয পেসাহির মহধয থজরা োহক তার অেে েহলা 

তুপম থযমপন-িাহি পনহয়হছ থতমপনিাহি পপরহশাধ করহি। পকন্তু পকয়ামহতর 

মু’পমনহদর থেহক আল্লাের পেসাি এ পযোহয়র িা এ ধরহনর েহি না। িরং তা 

েহি আল্লাের পক্ষ থেহক তার িান্দাহদর প্রাত অনুগ্রে ও দয়া। যখন িান্দা তার 

অপরাধ স্বীকার করহি তখন আল্লাে িলহি— ا   ُتها ْ َتا لايْكا   سا ْنياا  ِف   عا ناا   ال 
ا
ا   واأ ْغِفُرها

ا
اكا   أ   ل

 দুপনয়াহত আপম থতামার জনয থগাপন কহরপছলাম আর আজহকর পদন“ اَْلاْوما 

আপম থতামাহক ক্ষমা কহর পদলাম”। এিং থজরা শব্দপি দ্বারা এ কোই প্রমাণ 

কহর। কারণ, থকান পকছু পনহয় থজরা করার অেে গ্রেণ করা ও থফরত থদওয়া 

এিং থকান িস্তুর সূক্ষ্ম পিষহয় অনুসন্ধান করা। আল্লাের থক্ষহত্র মু’পমন িান্দাহদর 

সাহে এ ধরহনর পেসাি কখহনাই েহি না। িরং মু‘পমনহদর জনয আল্লাের 

পেসাি েহি দয়া, ইেসান ও অনুগ্রহের পিপত্তহত। থজরা করা, থদওয়া-থনওয়া ও 

ইনসাহফর পিপত্তহত নয়। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।  

শাইখ মুোম্মদ পিন উসাইমীন রে.   

 

 

 
61 িণেনায় সেীে িুখারী, োদীস নং ২৪৪১ 
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পকয়ামহতর পদন িান্দার আমহলর ওজন 

আবু্দল্লাে ইিন মাসউদ সম্পহকে রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর 

িাণী:  ٍ ٍ ٍ ٍ ُحد 
ُ
ُل  ِف  الِْمزياانِ  ِمنْ  أ ْثقا

ا
 পনশ্চয় তা দাপড় পাল্লায় ওহুদ পাোড় থেহকও“ أ

িাপর।” অপর উপক্ত ‘পকয়ামহতর পদন আমলহকই ওজন থদওয়া েহি’। 

প্রে: কাজী আয়ায রে. কো— ‘পকয়ামহতর পদন আমলহকই ওজন থদওয়া েহি’ 

এিং আবু্দল্লাে পিন মাসউদ রাপদয়াল্লাহু আনহু এর পাহয়র নলা প্রকাশ থপল 

তখন রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী:  ِي ا  بِياِدهِ   ناْفِس   وااذلا اُهما   ل
ُل  ْثقا

ا
ٍ ٍ ٍ ٍ   ِمنْ   الِْمزياانِ   ِف   أ ُحد 

ُ
َ     أ  َ  َ  َ “ঐ আল্লাের শপে যার োহত আমার জান! পনশ্চয় 

পকয়ামহতর পদন দাপড় পাল্লায় তা ওহুদ পাোড় থেহকও িাপর েহি” উিহয়র 

মহধয পিহরাধ পনরসন কীিাহি? 

উত্তর: উপল্লপখত প্রহের এ িহল উত্তর থদওয়া েয় থয, েহত পাহর রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম-এর িাণীপি আবু্দল্লাে ইিন মাসউদ সম্পহকে 

খাস। অেিা িলা যায় থয, কতক মানুহষর আমহলর ওজন থদওয়া েহি আিার 

কতক মানুহষর থদহের ওজন থদওয়া েহি। যখন থকান মানুহষর থদেহক ওজন 

থদওয়া েহি তখন তার আমল অনুযায়ী থস িাপর েহি এিং তার প্রাধানয েহি। 

আল্লােই িাহলা জাহনন। পতপনই তাওফীক দাতা।  
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শাইখ মুোম্মদ ইিন উসাইমীন।  

 

 

 

মানুহষর থশষ পপরণপত 

আল্লাে তা‘আলার িাণী— ۡجرَاانُِضيعُااَّلااإِن اا
َ
ۡحَسنَااَمنۡااأ

َ
َعَمًلااأ রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী:  ِْهلِ  انلاار
ا
لِ  أ ما ُل  بِعا ياْعما لايْهِ  الِْكتااُب  فا  তার“ فاياْسِبُق  عا

ওপর তার িাগয জয়ী েয় ফহল থস জাোন্নামীহদর আমল কহর..।” 

প্রে: শাইখ রে. থক রাসূহলর িাণী— 
ُكمْ   فاإِنا  دا حا

ا
ُل   أ اْعما لِ   َلا ما ْهلِ   بِعا

ا
ىتا   اجْلاناةِ   أ ا  حا ا  بايْناهُ   ياُكونا   ما بايْناها وْ   ِذرااع    إِالا   وا

ا
 ِذرااع    ِقيدُ   أ

لايْهِ   فاياْسِبُق  ُل   الِْكتااُب   عا ياْعما لِ   فا ما ْهلِ   بِعا
ا
ا  انلاارِ   أ ياْدُخلُها إِنا   فا ُكمْ   وا دا حا

ا
ُل   أ اْعما لِ   َلا ْهلِ   بِعاما

ا
  انلاارِ   أ

ىتا  ا  حا ا  بايْناهُ   ياُكونا   ما بايْناها وْ   ِذرااع    إِالا   وا
ا
لايْهِ   فاياْسِبُق   ِذرااع    ِقيدُ   أ ُل   الِْكتااُب   عا ياْعما لِ   فا ما ْهلِ   بِعا

ا
 أ

ا  اجْلاناةِ  ياْدُخلُها . «  فا  “এক িযপক্ত জান্নাতী মানুহষর আমল করহত োহক। এমনপক 

তার মাহঝ ও জান্নাহত প্রহিহশর মাহঝ থকিল এ পিঘাত পপরমাণ িযিধান 
োহক। তারপর তার ওপর তার িাগয জয়ী েয় এিং থস জাোন্নামী থলাহকর 
মহতা কমে কহর ফহল থস জাোন্নাহম প্রহিশ কহর। এক িযপক্ত জাোন্নামী 
মানুহষর আমল করহত োহক। এমনপক তার মাহঝ ও জাোন্নাহম প্রহিহশর মাহঝ 
থকিল এ পিঘাত পপরমাণ িযিধান োহক। তারপর তার ওপর তার িাগয জয়ী 
েয় এিং থস জান্নাতী থলাহকর মহতা আমল কহর। ফহল থস জান্নাহত প্রহিশ 
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কহর।”62 সম্পহকে পজজ্ঞাসা করা েহলা থয, এ িাণীপি আল্লাের িাণীর:ِينَااا   ﴿ إِن اااٱَّل 
لَِحَٰتِاااوََعِملُوا اااَءاَمُنوا ا َٰ ۡجرَااانُِضيعُاااَّلاااإِن اااٱلص 

َ
ۡحَسنَاااَمنۡاااأ

َ
[٣٠:  الكهف]  ﴾٣٠ااَعَمًلاااأ  “পনশ্চয় 

যারা ঈমান এহনহছ এিং সৎকাজ কহরহছ, পনশ্চয় আপম এমন কাহরা প্রপতদান 
নি করি না, থয সুকমে কহরহছ।” [সূরা আল-কাোফ, আয়াত: ৩০] পিহরাধী 
পকনা?  
উত্তর: শাইখ রে. উত্তর থদন থয, এ োদীসপি আবু্দল্লাে ইিন মাসউদ 
রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক িপণেত। োদীহস রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 
ওয়াসাল্লাম সংিাদ থদন থয, এক িযপক্ত জান্নাতী মানুহষর আমল করহত োকহি। 
তার সময় ফুপরহয় যাওয়া ও মৃতুয পনকিিতেী েওয়ার কারহণ। তারপর তার 
ওপর তার িাগয যাহত তার জাোন্নামী েওয়ার কো পূহিেই পলপপিি েহয়পছল 
জয়ী েয় এিং থস জাোন্নামী থলাহকর মহতা কমে কহর এিং জাোন্নাহম প্রহিশ 
কহর। এ েহলা মানুহষর পনকি যা প্রকাশ পায় থযমনপি পিশুি োদীহস 
এহসহছ— انلار  أهل  من  وهو  للناس  يبدو  فيما  اجلنة  أهل  عمل  َلعمل  الرجل   إن   “এক 

িযপক্ত মানুহষর িাপেযক দৃপিহত জান্নাতী মানুহষর আমল করহত োকহি। অেি 
থস জাোন্নামী।” -আল্লাের পনকি ক্ষমা িাই- এ রকমিাহি পদ্বতীয় িযপক্তর 
থক্ষহত্রও তাই। একজন মানুষ জাোন্নামী মানুহষর কমে কহর। তারপর যখন তার 
মৃতুয পনকহি এহস যায়, তখন আল্লাে তা‘আলা তাহক তাওিা করা ও পফহর 
আসার সুহযাগ থদন তখন থস জান্নাতীহতর আমল কহর এিং থস জান্নাহত 
প্রহিশ কহর।  
প্রেকারী প্রহে থয আয়াত উহল্লখ কহরহছ তা োদীহসর সাহে পিহরাধপূণে নয়। 

কারণ, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ۡجرَا
َ
ۡحَسنَاااَمنۡاااأ

َ
َعَمًلاااأ   অেোৎ থয িযপক্ত িাহলা কমে 

কহর িাপেযক ও অিযন্তর উিয় অিস্থায়, অিশযই তার পিপনময়হক আল্লাে 

 
62 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২০৮ 
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তা‘আলা নি করহিন না। পকন্তু প্রেম িযপক্ত পযপন জান্নাতী থলাহকর আমল কহর 

অতঃপর তার ওপর পূিে পনধোপরত িাগয জয়ী েয়, এ থলাকপি মানুহষর থিাহখ ও 

িাপেযক দৃপিহত জান্নাতী থলাহকর আমল করত িাস্তহি নয়। ফহল তার িাহগয যা 

পনধোপরত পছল থসিাই পিজয়ী েয়। এরই পিপত্তহত িলা িাহুলয থয, তার আমল 

প্রকৃত থনক আমল নয়। তখন োদীসপির মাহঝ ও আয়াহতর মাহঝ থকান পিহরাধ 

আহছ িহল পিহিপিত েহি না। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা। 

শাইখ মুোম্মদ ইিন উসাইমীন রে. 

 

জাপযরাতুল আরহি অপরাধ সংঘপিত েওয়া পিষয়ক োদীস 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— نا  
ا
انا  أ يْطا نْ  يائِسا  قادْ  الشا

ا
  أ

ةِ  ِف  ُيْعبادا  ِزيرا راِب  جا الْعا  “জাযীরাতুল আরহি শয়তান েতাশ, তার ইিাদত করা 

থেহক।”63
 রাসূলুল্লাল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী—  ُالا  تاُقوم 

ةُ  اعا ىتا  السا رِبا  حا ااُت  تاْضطا َلا
ا
اءِ  أ ا  داوْس   نِسا ةِ  ِذي َعا اخْلالاصا  “যীল খালাসার পাহশ 

দাউস সম্প্রদাহয়র নারীহদর পনতহবর থদালন সংঘপিত েওয়া ছাড়া পকয়ামত 

েহি না।”64  

প্রে: শাইখ রে. থক রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী—   تاُقومُ   الا   
ةُ  اعا ىتا   السا رِبا   حا ااُت   تاْضطا َلا

ا
اءِ   أ ا   داوْس    نِسا ة  ِذي   َعا َ  اخْلالاصا   “যীল খালাসার পাহশ 

দাউস সম্প্রদাহয়র নারীহদর পনতহবর থদালন সংঘপিত েওয়া ছাড়া পকয়ামত েহি 

 
63 মুসনাহদ আেমদ, োদীস নং ১৭১৪০ 
64 সেীে িুখারী, োদীস নং ৭১১৬ 
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না”। অনুরূপিাহি শাইখ মুোম্মাদ ইিন আবু্দল ওোি রে. আত্মপ্রকাশ কাহল 

আরহি অিস্থা এিং রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িাণী—

“জাযীরাতুল আরহি শয়তান েতাশ, তার ইিাদত করা থেহক” উিয় োদীহসর 

পিহরাধ পনষ্পপত্ত সম্পহকে পজজ্ঞাসা করা েহলা।  

উত্তর: পতপন এ িহল উত্তর থদন থয, উিয় োদীহসর মহধয পিহরাধ পনষ্পপত্ত 

এিাহি—“জাযীরাতুল আরহি শয়তান তার ইিাদত করা থেহক েতাশ” এ 

োদীস এ কো প্রমাণ কহর না থয, এখাহন থকান অপরাধ সংঘপিত েহি না। 

কারণ, শয়তানহতা গাইি জাহন না। শয়তান যখন আরি িূ—খণ্ডহক পশকে মুক্ত 

এিং তাওেীহদর ঝাণ্ডা প্রপতস্থাপন থদখহত থপল, তখন থস ধারণা করল থয, এর 

পর েয়হতা আর এখাহন তার শয়তানী িলহি না। পকন্তু রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম আল্লাের পক্ষ থেহক থপ্রপরত অেীর দ্বারা কো িহলন। 

ফহল পতপন জাহনন থয, এখাহন তা সংঘপিত েহি।  

শাইখ আবু্দল ওোি রে. আত্মপ্রকাশ এ ধরহনর অপরাধ সংঘপিত েওয়ার 

কারণ, এ েহত পাহর থয, তখন আহলমহদর সংখযা পছল কম। জাোলাত ও 

িাপতহলর প্রিাহির কারহণ তারা মানুষহক সংহশাধন করহত এিং সমাজহক কু-

সংস্কার মুক্ত করহত িযেে েন। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা 

শাইখ মুোম্মদ পিন উসাইমীন রে.  
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পকয়ামহতর পদন কপিন শাপস্তর অপধকারী 

পকয়ামহতর পদন মুশপরক সমস্ত মানুহষর তুলনায় কপিন শাপস্তর অপধকার 

েহি। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— د    شا
ا
اب ا انلااِس  أ ذا  ياْوما  عا

  َ اُهونا  خِبالِْق  اّللا  ينا  يُضا ِ ةِ  اذلا  পকয়ামহতর পদন সিহিহয় সিোপধক কপিন“  الِْقيااما

শাপস্তর অপধকারী েহি থয আল্লাের সৃপির সাহে সাদৃশয অিলবন কহর।” 

প্রে: রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— د     شا
ا
اب ا  انلااِس   أ ذا   ياْوما   عا

ةِ  ينا   الِْقيااما ِ اُهونا   اذلا َ  اّللا   خِبالِْق   يُضا  “পকয়ামহতর পদন সিহিহয় কপিন শাপস্তর 

অপধকারী েহি থয আল্লাের সৃপির সাহে সাদৃশয অিলবন কহর।”65 এর মহধয 

এিং পকয়ামহতর পদন মুশপরক সমস্ত মানুহষর তুলনায় সিোপধক কপিন শাপস্তর 

অপধকার েহি” উিহয়র মাহঝ পিহরাধ পনষ্পপত্ত কীিাহি?  

 
65 সেীে িুখারী, োদীস নং ৫৯৫৪ 
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উত্তর: শাইখ রে. এ িহল উত্তর থদন থয, উিহয়র মহধয পিহরাধ পনষ্পপত্তর 

একাপধক কারণ রহয়হছ।  

এক—োদীসপিহত من শব্দপি উেয রহয়হছ। অেোৎ যাহদর কপিন শাপস্ত থদয়া েহি 

তাহদর মহধয একজন েহলা, থয আল্লাের সৃপির সাহে সাদৃশয অিলবন কহর। 

অেোৎ োদীসপির অেে থযখাহন উেয থনই তার ওপর পিপত্ত কহরই পনধোরণ করা 

েহি।   

দুই— একজনহক সিোপধক কপিন শাপস্ত থদয়ার অেে এ নয় থয, আর কাউহক 

সিোপধক কপিন শাপস্ত থদয়া যাহি না। িরং সিোপধক কপিন শাপস্ত এহকর 

অপধকহকও থদয়া থয পাহর। আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ۡدِخلُو ا ا
َ
َشد ااافِرَۡعۡونَاااَءاَلاااأ

َ
ااأ

اٱلَۡعَذابِا [٤٦:  اغفر]  ﴾ ٤٦ا  (হসপদন থঘাষণা করা েহি), ‘পফর‘আউহনর 

অনুসারীহদরহক কহিারতম  আযাহি প্রহিশ করাও।’[সূরা গাহফর, আয়াত: ৪৬]  
  সুতরাং সিোপধক কপিন শাপস্তহত একাপধক অংশীদার েওয়াহত থকান পিহরাধ 

োহক না।  

তহি এখাহন একপি প্রে োহক তা েহলা, পিত্রািনকারী একজন িড় গুনাে-কারী 

মাত্র থস কীিাহি একজন কাপফর েিকারীর সমান েহত পাহর? 

পতন—সিোপধক কপিন শাপস্ত এ কোপি আহপপক্ষক ও তুলনামূলক। অেোৎ যাহদর 

অপরাধ িা অনযায় কুফর পযেন্ত থপৌঁহছপন তাহদর মহধয পিত্রািনকারীর শাপস্ত 

অনযহদর তুলনায় সিোপধক কপিন েহি। সমগ্র মানুহষর তুলনায় নয়। এ উত্তরপি 

সিোপধক পিশুি ও কাছাকাপছ। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা 

শাইখ মুোম্মদ পিন উসাইমীন রে.   
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গণক ও যাদু কহরর পনকি আসা 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী—  َشء عن فسأل عرافا أىت من
َللة أربعني صالة ل تقبل لم  “িপল্লশ পদহনর সালাত কিুল করা েহি না।” 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— عرافا أو َكهنا أىت من  
 মুোম্মদ“ فصدقه  بما يقول فقد كفر بما أنزل َع حممد صىل اهلل عليه  و سلم

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যা নাপযল েহয়হছ তা অস্বীকার 

করল।” 

প্রে: َللة  أربعني  صالة  ل   تقبل  لم  َشء  عن  فسأل  عرافا  أىت  من  “হয িযপক্ত থকান 

গণহকর পনকি এহস তাহক থকান পিষহয় পজজ্ঞাসা করল, তার িপল্লশ পদহনর 
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সালাত কিুল করা েহি না।”66 অনুরূপ োদীস—   من   أىت  َكهنا  أو  عرافا  فصدقه   بما  
سلم  و   عليه   اهلل  صىل  حممد  َع  أنزل  بما  كفر  فقد  يقول  “হয িযপক্ত থকান থজযাপতষী িা 

গণহকর কাহছ আসল, এিং তার কোয় পিশ্বাস করল, থস থমাোম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর ওপর যা নাপযল েহয়হছ তার প্রপত কুফরী করল।”67
  

পিশ্বাস মানুহষর সাহে স্থায়ী েয় নাপক ক্ষণস্থায়ী অেোৎ এখন পজজ্ঞাসা করল 

পকছুসময় মানল, পহর আর তা মানল না। নাপক স্থায়ী েওয়া অেে এই থয, 

তাহক থকউ পজজ্ঞাসা করল এিং থস তাহক পে থদখালও এমন....? 

উত্তর: প্রেম োদীহসর শহব্দ ‘তাহক পিশ্বাস করল’ কোপি থনই। তাহত রহয়হছ—  
َللة  أربعني  صالة  ل  تقبل  لم  َشء  عن  فسأل  عرافا  أىت  من  “হয িযপক্ত থকান গণহকর 

পনকি এহস তাহক থকান পিষহয় পজজ্ঞাসা করল, তার িপল্লশ পদহনর সালাত 

কিুল করা েহি না” এখাহন পিশ্বাস করা থনই। আর পদ্বতীয় োদীহস পিশ্বাস 

করা কোপি রহয়হছ। এ িযপক্ত কাহফর েওয়ার কারণ, তার অন্তহর এ পিশ্বাস 

জহন্ম থয, গণক িা থজযাপতষী সতযিাদী, তার কো গাইিী কো ও িপিষযতিাণী। 

আর এগুহলা সিই অন্তেিুক্ত কহর আল্লাের িাণীর প্রপত কুফরী করাহক। আল্লাে 

তা‘আলা িহলন, اّللاا إّلا الغيبا اۡلرضا وا السموتا فا منا يعلما ّلا قلا “িলুন, 

আসমানসমূে ও জপমহনর গাইি আল্লাে ছাড়া আর থকউ জাহন না।” প্রেম 

অিস্থায় পিশ্বাস করাই যহেি। তার অেে এ নয় থয, িাস্তহির সাহে ঘিনা পমহল 

পকনা থস পযেন্ত অহপক্ষ করহত েহি। যপদ পমহল পিশ্বাস করহি আর যপদ না 

পমহল পিশ্বাস করহি না। যপদ থকান িযপক্ত এরকম অহপক্ষা কহর এিং িহল আপম 

থদখি থয, গণক যা িহলহছ সতয েয় পকনা? এ িযপক্ত িাস্তহি তাহক পিশ্বাস 

 
66 সেীে মুসপলম, োদীস নং ২২৩০ 
67 মুসনাহদ আেমদ, োদীস নং ৯৫৩২ 
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করল না। তহি গণহকর কাহছ গমহনর কারহণ তার িপল্লশ পদহনর সালাত কিুল 

েহি না। পিশ্বাস িলা েয়, তার কোর প্রপত পূণে আস্থা রাখা ও তাহক সতয িহল 

জানা এিং এ কো পিশ্বাস করা থয, তার কোর িাস্তিায়ন েহিই। আর যপদ এ 

কো িহল, আপম থদখি থলাকপি সতযিাদী পকনা পমেযািাদী— এহক পিশ্বাস িহল 

না এিং থলাকপি গণকহক পিশ্বাস করহছ এ কো িলা যাহি না। অনুরূপিাহি 

থকউ যপদ গণক ও থজযাপতষীর কাহছ তার পমেুযক েওয়া প্রমাণ করার জনয 

আহস এিং থকান পকছু পজজ্ঞাসা কহর তাহত থকান গুনাে েহি না। কারণ, ইিন 

সাইয়যাদ থয গাইি জাহন িহল দাপি করপছল তাহক রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম তার সমূ্পণে থগাপনীয় পিষয় সম্পহকে পজজ্ঞাসা কহরপছল। 

তারপর রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম তাহক িলহলন, «،
ْ
أ   فالانْ   اْخسا

«  تاْعُدوا  قاْدراكا ..“িুপ োক, তুপম গণক ছাড়া আর পকছুই নয় এিং অেীর মাধযহম 

গাইিী পিষয় জানা পযেন্ত কখহনাই থপৌছহি না।”68
 আল্লাে তা‘আল্লাই তাওফীক 

দাতা 

শাইখ মুোম্মদ পিন উসাইমীন রে.  

 

 

 

 

 

 
68 সেীে িুখারী োদীন নং ১৩৫৪  



 

 

কুরআন ও সুন্নাহের ওপর আহরাপপত পিপিন্ন প্রহের জওয়াি 
 159  

 

 

 

 

 

 

 

 

সাোিীগহণর মহধয সংঘপিত পিিাদ সম্পহকে মুসপলমহদর অিস্থাহনর িযাখযা 

সাোিীগহণর মহধয সংঘপি েতােত এিং রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম-এর িাণী— انِ   اتْلاقا   إِذاا   ا  الُْمْسِلما يِْهما يْفا اتُِل   بِسا ْقتُوُل   فاالْقا الْما َ  انلاار  ِف   وا “যখন 

দুইজন মুসপলম এহক অপরহক তরিাপর দ্বারা েতযা কহর, েতযাকারী ও পনেত 

িযপক্ত উিহয়ই জাোন্নাহম যাহি”—এর মহধয পিহরাধ পনষ্পপত্ত।  

প্রে: আপম একপি মাদরাসার ইপতোহসর পশক্ষক। মাধযপমহকর প্রেম ক্লাহস আপম 

পসফ্ফীন ও জামাল দুই যুহির ইপতোস পড়াহনার সময় ছাত্রহদর থেহক পিপিন্ন 

প্রহের সমু্মখীন েই। তারা িহল কীিাহি সাোিীগণ পরস্পর এহক অপরহক 

েতযা করল? তারা রাসূহলর োদীস— انِ   اتْلاقا   إِذاا   ا  الُْمْسِلما يِْهما يْفا اتُِل   بِسا ْقتُوُل   فاالْقا الْما   وا
انلاارِ   ِف   “যখন দুইজন মুসপলম এহক অপরহক তরিাপর দ্বারা েতযা কহর, 
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েতযাকারী ও পনেত িযপক্ত উিহয়ই জাোন্নাহম যাহি।”69
 তুহল ধহর। এ অিস্থায় 

আমাহদর অিস্থান পক েহি?।  

উত্তর: সাোিীগহণর মহধয সংঘপিত েতােহতর পিষহয় আমাহদর অিস্থান আেহল 

সুন্নাত ওয়াল জামা‘আহতরই অিস্থান। আর তা েহলা আমরা এ পিষহয় এ 

কোই িলি থয, আল্লাে তা‘আলা আমাহদর তহলায়ারহক তা থেহক পিরত 

থরহখহছন আমারাও তাহদর পিষহয় মুখ থখাল থেহক পিরত োকি। এ পিষহয় 

একজন কপি িহলন, .................... 

সাোিীগণ সিাই মুজতাপেদ। মুতাজাপেদ েহলই সি পিষহয় তার পসিান্ত সপিক 

েহি এমন থকান কো থনই। মানুষ অহনক সময় ইজপতোহদ িুল কহর। তাহদর 

থেহক থয পিিাদ সংঘপিত েহয়হছ পনঃসহন্দহে িলা যায় তা তাহদর ইজপতোহদর 

িুহলর কারহণই সংঘপিত েহয়হছ। তারা অিশযই ক্ষমা প্রাপ্ত। কারণ, রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, ما   إِذاا   كا دا   اْْلااِكمُ   حا ابا   ُثما   فااْجتاها صا
ا
  فالاهُ   أ

انِ  ْجرا
ا
إِذاا  أ ما   وا كا دا   حا    ُثما   فااْجتاها

ا
أ ْخطا

ا
ْجر    فالاهُ   أ

ا
أ  “যখন থকান পিিারক সপিক রায় 

প্রদাহনর জনয থিিা কহর তারপর থস সপিক রায় প্রদান কহর তখন তার জনয 

পদ্বগুণ সাওয়া পমলহি। আর যপদ থকান পিিারক সপিক ফায়সালা থদওয়ার 

উহেহশয থিিা কহর পকন্তু রায় থদওয়ার থক্ষহত্র থস িূলও কহর তারপরও থস 

একগুণ সাওয়াি পাহি।”70  

ছাত্রহদর থেহক যখন এ প্রে আহস থয এ ধরহনর ঘিনা কীিাহি সাোিীগহণর 

থেহক সংঘপিত েয়? তখন তার উত্তর েহলা—আমাহদর ওপর ওয়াপজি েহলা, 

 
69 িুখারী োদীস নং 31 
70 সেীে িুখারী, োদীস নং ৭৩৫২ 
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আমরা আমাহদর জিানহক এ থেহক পিরত রাখহিা এিং থকান প্রে তুলহিা না। 

আর আমরা এ কো িলি, তারা প্রহতযহকই মুজতাপেদ। যার ইজপতোদ সপিক 

পছল তার জনয রহয়হছ পদ্বগুণ সাওয়াি আর যার ইজপতোদ সপিক পছল না থস 

এক গুণ সাওয়াি পাহি। আল্লাে তা‘আলাই িাহলা জাহনন।   

শাইখ মুোম্মদ পিন উসাইমীন রে. 

 

 

 

 

 

জানাযার সালাহত তাড়াহুড়া করা 

োদীস: “জানাযার সালাহত তাড়াহুড়া করা” এিং “পতন সমহয় সালাত ও 

দাফন করা পনপষি েওয়া” পিষহয় রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাহমর োদীস। 

প্রে: “পতন সমহয় সালাত ও দাফন করা পনহষধ করা” পিষহয় রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর োদীস এিং “জানাযার সালাহত তাড়াহুড়া 

করা” করার োদীহসর মহধয কীিাহি পিহরাধ পনষ্পপত্ত করা যাহি? আল্লাে 

আপনাহক উত্তম পিপনময় দান করুন।  
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উত্তর: উিয় োদীহসর মহধয থকান পিহরাধ থনই। জানাযার সালাত ও দাফহন 

তাড়াহুড়া করা সময় থক্ষপণ না করা সুন্নাত। থযমন রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, «  رْسُِعوا
ا
ةِ   أ اِْلاة    تاُك   فاإِنْ   بِاجْلاناازا رْي    صا ا  فاخا ُموناها دِّ ْهِ   ُتقا إِنْ   إَِلا   وا

ر   ذالِكا   ِسواى  تاُك  ُعوناهُ   فارشا نْ   تاضا .«  ِرقاابُِكمْ   عا  “জানাযায় থতামরা তাড়াহুড়া কর। যপদ 

িাহলা েয় তােহল উত্তমহক থতামরা যোস্থাহন থপশ করহল আর যপদ খারাপ েয় 

তখন অকলযাণহক থতামরা থতামাহদর গাড়—দাপয়ে থেহক সরাহল।”71 

তহি যপদ জানাযা হুিহু ঐ পতন মুেূহতে উপপস্থত েয় তােহল জানাযা ও দাফহন 

পকছু সময় অহপক্ষা করহি। 

উকিা ইিন আহমর রাপদয়াল্লাহু আনহুর োদীহসর কারহণ। পতপন িহলন, .   ثالث  
  موتانا فيهن نقرب أن أو فيهن نصيل أن ينهانا سلم  و عليه  اهلل صىل اهلل رسول َكن ساَعت

 وحني   الشمس   تميل  حىت  الظهرية  قائم  يقوم  وحني  ترتفع  حىت  بازغة  الشمس  تطلع  حني
تغرب  حىت  للغروب  الشمس  تضيف  “পতন সমহয় সালাত আদায় করহত এিং 

মৃতহদর কিরস্ত করহত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আমাহদর 

পনহষধ কহরহছন। যখন সূযে উদয় েয় যতক্ষণ পযেন্ত সূযে উপহর না উহি। পিক 

দুপুহরর সময় যতক্ষণ না সূযে পপশ্চম পদহক েহল পহড় এিং যখন সূযে ডুহি।”72 

এ পতনপি সময় খুিই অল্প সময়। এ পতন সমহয় জানাযার সালাত ও দাফন-

কাফন সামানয সময় থদপর করাহত থকান অসুপিধা থনই। এ সি পিষহয় যািতীয় 

পেকমাত ও প্রজ্ঞা থকিল আল্লােরই। পতপনই পরম দয়ালু এিং আেকামুল 

োহকমীন। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা। 

 
71 সেীে িুখারী, োদীস নং ১৩১৫ 
72 সেীে মুসপলম, োদীস নং ৮৩১ 
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শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে.  

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রেম ওয়াহক্ত সালাত আদায় পিষয়ক োদীস 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: “প্রেম ওয়াহক্তর সালাত 

আদায় করা” এিং রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী ْسِفُروا
ا
  أ

ْجرِ  مُ   فاإِناهُ   بِالْفا ْعظا
ا
ْجر  أ

ا
َ  لِْْل  “হতামরা ফজহরর সালাত আদাহয় থদপর কর কারণ, তা 

থতামাহদর জনয সাওয়াহি মোন।”73  

প্রে: ফজহরর সালাতহক আকাশ েলুদ েওয়া পযেন্ত থদপর করহত অহনকহক 

থদখা যায়। তারা িহল থয, োদীহস এহসহছ—রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম িহলহছন, ْسِفُروا
ا
ْجرِ   أ مُ   فاإِناهُ   بِالْفا ْعظا

ا
ْجرِ   أ

ا
لِْْل  “হতামরা ফজহরর সালাত 

 
73 আেমদ, োদীস নং ১৭২৮৬ 
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আদাহয় থদপর কর, কারণ, তা থতামাহদর জনয সাওয়াহি মোন।” োদীসপি 

পিশুি পকনা? এ োদীস এিং অপর োদীস— ةُ    الا ا   الصا قِْتها   َعا  প্রেম ওয়াহক্তর“  اوا

মহধয সালাত আদায় করা।”74 এর মহধয পিহরাধ পনষ্পপত্ত কীিাহি? 

উপল্লপখত োদীসপি পিশুি। ইমান আেমদ রে. এিং সুনাহন গ্রন্থকারগণ তাহদর 

স্বীয় সুনাহন োদীসপি রাহফ‘ ইিহন খুদাইজ রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক পিশুি 

সনহদ উহল্লখ কহরহছন। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম ফজহরর 

সালাত অন্ধকাহর আদায় কহরহছন িহল িপণেত পিশুি োদীসসমূহের সাহে এ 

োদীহসর থকান পিহরাধ থনই এিং “প্রেম ওয়াহক্তর মহধয সালাত আদায় করার 

োদীহসর সাহেও থকান পিহরাধ থনই। জামহুহর উলামাহদর মহত এ োদীহসর 

অেে েহলা, ফজহরর সালাতহক ফজর স্পি েওয়া পযেন্ত থদপর করা। তারপর 

অন্ধকার দূর েওয়ার আহগ তা আদায় করা। থযমনপি রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম মুযদাপলফা ছাড়া অনয সি জায়গায় পনহজই এরূপ 

করহতন। কারণ, মুযদাপলফাহত উত্তম েহলা, ফজর উদয় েওয়ার সাহে সাহে 

দ্রুত ফজহরর সালাত আদায় করা। কারণ, রাসলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম পিদায় েহজ এমনই কহরহছন। এ দ্বারা ফজহরর সালাত আদাহয়র 

সময় পিষয়ক রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক িপণেত সমস্ত 

পিশুি োদীসসমূহের মহধয সামঞ্জসযতা সাধন করা সম্ভি। আর এখাহন সালাত 

আদাহয়র উত্তম সময়ই আহলািয পিষয়। অনযোয় ফজহরর সালাতহক সূযে 

উদহয়র পূিে পযেন্ত আদায় করা বিধ। কারণ, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম িহলন, الشمس  تطلع  لم  ما  الفجر  طلوع   من  الصبح  صالة  ووقت  “ফজহরর 

ওয়াক্ত ফজর উদয় েওয়া থেহক পনহয় সূযে উদহয়র আগ পযেন্ত।” োদীসপি 
 

74 সেীে িুখারী, োদীস নং ৫২৭ 
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আবু্দল্লাে ইিন আমর ইিনুল আস রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক ইমাম মুসপলম স্বীয় 

পকতাি সেীে মুসপলহম িণেনা কহরহছন। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।  

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে.  

 

 

 

 

 

 

 

সালাত তযাগকারীর পিধান 

সালাত তযাগকারী কাহফর েওয়া পিষয়ক োদীসসমূে এিং রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম-এর িাণী— أقوام يدخلون اجلنة و لم يسجدوا هلل  
 এমন সম্প্রদাহয়র থলাহকরা জান্নাহত প্রহিশ করহি যারা আল্লাের“سجدة  

জনয একপি থসজদাও কখহনা কহরপন। 

প্রে: রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী—     إنهم يدخلون اجلنة و لم
 এমন সম্প্রদাহয়র থলাহকরা জান্নাহত প্রহিশ করহি যারা“   يسجدوا هلل سجدة

আল্লাের জনয একপি থসজদাও কখহনা কহরপন” ঐ সি থলাকহদর থক্ষহত্র 
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প্রহযাজয যারা সালাত ওয়াপজি েওয়া সম্পহকে অজ্ঞ। থযমন, যপদ থকান িযপক্ত 

ইসলামী রাষ্ট্র থেহক দূরিতেী স্থাহন অেিা প্রতযন্ত গ্রাহম োহক থযখাহন সালাহতর 

দাও‘আত থপৌঁহছপন। অেিা িাণীপি ঐ সি থলাকহদর থক্ষহত্র প্রহযাজয যারা 

ইসলাম গ্রেণ করার পর সাহে সাহে মারা থগহছন- আল্লাের জনয একপি 

থসজদাও করহত পাহরনপন। এ কোপি িলার কারণ,  মূলত: োদীসপি ঐ সি 

োদীহসর অন্তেিুক্ত থযগুহলাহক মুতাসাহিে িলা েয়। আর সালাত তযাগকারী 

োদীস স্পি ও মুেকাম। কুরআন ও সুন্নাত দ্বারা দলীল থদয়ার থক্ষহত্র একজন 

মু’পমহনর ওপর ওয়াপজি েহলা মুতাসাহিেহক মুেকাহমর ওপর প্রহয়াগ করা। 

মুেকামহক িাদ পদহয় মুতাশাহিহের অনুসরণ করা তাহদর স্বিাি যাহদর অন্তহর 

রহয়হছ িক্রতা ও কপিতা। আল্লাে আমাহদর তা থেহক থেফাযত করুন। থযমন, 

আল্লাে তা‘আলা িহলন, ِي اااُهوَا﴿   نَزَلاااٱَّل 
َ
اااَءاَيَٰت اااِمۡنهُاااٱلِۡكَتََٰباااَعلَۡيَكاااأ َۡكَمَٰت  محاااُهن اااُّمح

ُ
ااأ

َخرُاااٱلِۡكَتَٰبِا
ُ
ااااُمتََشَٰبَِهَٰت  اااَوأ م 

َ
ِينَااافَأ اٱلۡفِۡتَنةِااٱبۡتَِغا ءَاااِمۡنهُاااتََشََٰبهَاااَماااَفَيت بُِعونَاااَزۡيغ اااقُلُوبِِهمۡاااِفاااٱَّل 

اااَوٱبۡتَِغا ءَا وِيلِهِۦ 
ۡ
ۥ اااَيۡعلَمُاااَوَماااتَأ وِيلَُه

ۡ
اااتَأ هاااإِّل  ُ اِعندِاااُمِنۡاااُكُ ااابِهِۦااَءاَمن اااَيُقولُونَاااٱلۡعِلۡمِاااِفاااَوٱلر َِٰسُخونَاااٱّلل 

ها رُاااَوَماااَرُبَِنا ك  لُوا اااإِّل  ااايَذ  و 
ُ
لَۡبَٰبِاااأ

َ
[٧:  عمران  ال]  ﴾٧ااٱۡۡل  “পতপনই থতামার উপর পকতাি 

নাপযল কহরহছন, তার মহধয আহছ মুেকাম আয়াতসমূে। থসগুহলা পকতাহির 

মূল, আর অনযগুহলা মুতাশাপিহ্। ফহল যাহদর অন্তহর রহয়হছ সতযপিমুখ 

প্রিণতা, তারা পফতনার উহেহশয এিং িুল িযাখযার অনুসন্ধাহন মুতাশাপিহ্ 

আয়াতগুহলার থপছহন থলহগ োহক। অেি আল্লাে ছাড়া থকউ এর িযাখযা জাহন 

না। আর যারা জ্ঞাহন পপরপক্ক, তারা িহল, আমরা এগুহলার প্রপত ঈমান 

আনলাম, সিগুহলা আমাহদর রহির পক্ষ থেহক। আর পিহিক সম্পন্নরাই 

উপহদশ গ্রেণ কহর।”  [সূরা আহল-ইমরান, আয়াত: ৮] আবু্দল আসোল থগাহত্রর 

আসীরহমর ঘিনা কাহরা অজানা নয়। পতপন ওহুহদর যুহি অংশগ্রেণ কহরন 
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এিং শেীদ েন। তার স্বজাপত থলাহকরা ময়দাহনর এক প্রাহন্ত সিেহশষ 

শেীদহদর মহধয রক্তাক্ত অিস্থায় তাহক পান। তারা পজজ্ঞাসা করল, তুপম থকন 

থতামার স্বজাপতর পিরুহি থগহল নাপক ইসলাহমর প্রপত আনুগতয প্রকাশ করহল? 

িলল, না িরং আপম আল্লাে ও তার রাসূহলর প্রপত ঈমান আনলাম। তখন তারা 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থক পিষয়পি অিপেত করহল, পতপন 

িলহলন, পনশ্চয় পতপন জান্নাতী। অেি থলাকপি আল্লাের জনয একপি থসজদাও 

কহরনপন। পকন্তু তার উত্তম পপরণপত দ্বারা আল্লাে তা‘আলা তার প্রপত দয়া 

কহরহছন। আল্লাের পনকি আমাহদর ও থতামাহদর জনয উত্তম পপরণপত কামনা 

কপর।  

শাইখ মুোম্মদ পিন উসাইমীন রে.  

 

 

 

পকয়ামত পিষয়ক দুইপি োদীস 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী:   ال تقوم الساعة حىت يعم
 ”ইসলাহমর পপরপূণে প্রপতষ্ঠা ছাড়া পকয়ামত েহি না।“ اإلسالم األرض 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর অপর িাণী: ويبق من  تقوم إنها ال  
اهلل ف األرض  اال هلإ ال يقول  “যতক্ষণ পযেন্ত জপমন লা-ইলাো ইল্লাল্লাহু িলার 

মত একজন থলাকও অিপশি োকহি ততক্ষণ পযেন্ত পকয়ামত কাহয়ম েহি 

না।” 



 

 

কুরআন ও সুন্নাহের ওপর আহরাপপত পিপিন্ন প্রহের জওয়াি 
 168  

প্রে: আমরা প্রায় এ কো শুহন োপক থয, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম িহলহছন, ইসলাহমর পপরপূণে প্রপতষ্ঠা ছাড়া পকয়ামত েহি না। 

অপরপদহক আমরা অনযহদর কাহছ শুনহত পাই থয, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, জপমন জপমহন লা-ইলাো ইল্লাল্লাহু িলার মত 

একজন থলাকও অিপশি োকহত পকয়ামত কাহয়ম েহি না। উিয় িাণীর মহধয 

পকিাহক পিহরাধ পনষ্পপত্ত করি?  

উত্তর: উিয় িাণীই পিশুি। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক 

িপণেত পিশুি োদীস দ্বারা প্রমাপণত, পতপন িহলন, ঈসা ইিন মাপরয়াহমর আগমন 

ছাড়া পকয়ামত সংঘপিত েহি না। পতপন এহস দািালহক েতযা করহিন, শুকর 

পনধন করহিন, সুপলক থিহে থদহিন, সম্পদহক িযাপক করহিন এিং থিযক্স 

তুহল থদহিন। পতপন ইসলাম ছাড়া অনয পকছু পতপন গ্রেণ করহিন না অনযোয় 

যারা ইসলাম গ্রেণ করহি তাহদর সাহে যুি। তার আমহল আল্লাে তা‘আলা 

ইসলাম ছাড়া সি ধমেহক ধ্বংস কহর থদহিন। তখন জপমহন থসজদা থকিল 

আল্লাের জনয েহি। 

এ কো স্পি থয, ঈসা আলাইপেস সালাহমর যুহগ ইসলাম সারা দুপনয়াহত 

পিজয়ী েহি এিং ইসলাম ছাড়া আর থকান দীন পৃপেিীহত অিপশি োকহি না। 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক অসংখয োদীস এ মহমে িপণেত 

থয, পকয়ামত থকিল পনকৃি মানুহষর ওপর কাহয়ম েহি। ঈসা আলাইপেস সালাম 

এ মৃতুযর পর যখন সূযে পপশ্চম পদক থেহক উদয় েহি তখন আল্লাে তা‘আলা 

এক ধরহনর পপিত্র িাতাস থপ্ররণ করহিন। এ িাতাস প্রপতপি মু’পমন িান্দা-

িাপন্দর জীিনহক কিজ কহর পনয় যাহি। জপমন খারাপ মানুষ ছাড়া আর থকউ 
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অিপশি োকহি না তখন তাহদর ওপর পকয়মাত কাহয়ম েহি। আল্লাে 

তা‘আলাই তাওফীক দাতা 

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কুরআহনর একপি আয়াত ও সালাফহদর উপক্ত প্রহসে আহলািনা 

আল্লাে তা‘আলার িাণী: ﴿ا ّل 
َ
ۡخَرىَٰااوِۡزرَااَوازَِرة ااتَزِرُااأ

ُ
[٣٨:  انلجم] ﴾ا٣٨اأ  “তা এই 

থয, থকান থিাঝা িেনকারী অহনযর থিাঝা িেন করহি না।” [সূরা আন-

নাজম, আয়াত: ৩৭]  এিং অপর উপক্ত عفوا تعف نساءكم “হতামরা পাক-

পপিত্র োক, থতামাহদর নারীরাও পাক-পপিত্র োকহি।”   
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প্রে: সালাফহদর উপক্ত  হতামরা পাক-পপিত্র োক, থতামাহদর“  عفوا تعف نساءكم  

নারীরাও পাক-পপিত্র োকহি।” দ্বারা অহনহক এ কো প্রমাণ কহর, থয িযপক্ত 

িযপিিার কহর তার ঘহরর স্ত্রীও িযপিিার করহি। এ কো কতিা পিশুি? এ 

কো এিং আল্লাে তা‘আলার িাণী:   ﴿ا ّل 
َ
ۡخَرىَٰاااوِۡزرَاااَوازَِرة اااتَزِرُاااأ

ُ
[ ٣٨:    انلجم ]  ﴾٣٨ااأ  

“তা এই থয, থকান থিাঝা িেনকারী অহনযর থিাঝা িেন করহি না।”  [সূরা 

আন-নাজম, আয়াত: ৩৭] —এর মহধয থয পিহরাধ তা পকিাহি পনরসন করি? 

উত্তর: সিেিস্থায় প্রসংশা থকিল আল্লােরই। সালাফহদর কো ও কুরআহনর 

িাণীর মহধয থকান পিহরাধ থনই। সালাফহদর উপক্তর অেে েহলা, যখন থকান 

িযপক্ত িার িার িযপিিার কহর, তখন পপরিাহরর মহধয িযপিিার সংঘপিত েওয়া 

দ্বারা তাহক শাপস্ত থদওয়া েহয় োহক। তহি পিষয়পি েহিই এমন নয়। এপি 

থকিল আশিা। আল্লাের িাণী— ﴿ا ّل 
َ
ۡخَرىَٰاااوِۡزرَاااَوازَِرة اااتَزِرُاااأ

ُ
[٣٨:    انلجم]  ﴾اا٣٨ااأ  “তা 

এই থয, থকান থিাঝা িেনকারী অহনযর থিাঝা িেন করহি না।”  [সূরা আন-

নাজম, আয়াত: ৩৭]  এর অেে থকান মানুষহক অপহরর গুনাহের কারহণ 

পাকড়াও করা েহি না। পকন্তু একজন মানুষ গুনাে থেহক থিাঁহি োকা এপি তার 

পপরিাহরর জনয পনরাপত্তা। থযমন থকান িযপক্ত যখন অিাধয েয়, মদ পান কহর 

িা অনয থকান খারাপ কহমে জপড়হয় পহড়, তার প্রিাি তার পপরিার পপরজহনর 

মহধযও পহড়। ফহল থদখা যায় তারাও তার অনুকরহণ খারাপ কহমে পলপ্ত েয় 

এিং তার অনুসরণ করহত োহক। অনুরূপিাহি যখন থকান িযপক্ত িযপিিার 

কহর –নাউযুপিল্লাে- তখন তার থছহল থমহয়রাও তার অনুকরণ কহর। তার স্ত্রীও 

তার মহতা পযনা- িযপিিার কহর। সুতরাং আমাহদর সিাইহক এ থেহক সতকেতা 

অিলবন করহত েহি। পকন্তু কাউহক অপহরর গুনাহের কারহণ কখহনাই 

পাকড়াও করা েহি না। প্রহতযকহক তার পনহজর অপরাহধর কারহণ পাকড়াও 
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করা েহি। অপিিািহকর িযপিিার করা তার পপরিার ও থছহল-থমহয়রা তার 

অনুসরহণ িযপিিাহর জপড়হয় পড়হত পাহর। এ আশিাপি খুিই প্রকি। আল্লাের 

পনকি আমরা পনরাপত্তা কামনা কপর। 

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আল্লাে তা‘আলা আদম আলাইপেস সালামহক স্বীয় আকৃপতহত সৃপি কহরহছন। 

প্রে: রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন,  صورته   َع   آدم   خلق   اهلل   فإن  

 “আদম আলাইপেস সালামহক আল্লাে তা‘আলা স্বীয় আকৃপতহত সৃপি কহরহছন।”  

এর অেে পক এই থয, আদম আলাইপেস সালাহমর থয সি গুণাগুণ রহয়হছ তা 

আল্লাের জনযও েহি? 
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উত্তর: সেীে িুখারী ও সেীে মুসপলহম িপণেত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম িহলহছন- صورته   َع  آدم  خلق  اهلل  فإن   “আদম আলাইপেস সালামহক 

আল্লাে তা‘আলা স্বীয় আকৃপতহত সৃপি কহরহছন।”75 ইমাম আেমাদ ও এক 

জামাআত োদীস পিশারদহদর িণেনায় িপণেত, “রেমাহনর আকৃপতহত।” প্রেম 

োদীহস সিেনামপি আল্লাের পপরিহতে িযিোপরত। ইমাম আেমদ, ইসোক ইিন 

রােওয়াই ও পূিেসূরী ইমামগণ িহলন, এ থক্ষহত্র আমাহদর থস পে িলাই 

ওয়াপজি থয পে আল্লাের অনযানয পসফাহতর থক্ষহত্র আমরা িহল আসপছ। থকান 

প্রকার সাদৃসযতা, দৃিান্ত ও অকাযেকপরতা স্থাপন করা ছাড়া আল্লাের সাহে যা 

প্রহযাজয তাই মানহত েহি। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী এ 

কো িাধয কহর না থয, আল্লাের আকৃপত আদম আলাইপেস সালাহমর আকৃপত 

েহত েহি। থযমন, আল্লাের জনয োত, পা, আেুল, খুপশ েওয়া, রাগ েওয়া 

ইতযাপদ গুনাগুণ তার জনয সািযস্ত করা এ কোহক িাধয কহর না থয, আল্লাে 

তা‘আলাও মানুহষর মহতা। সুতরাং আল্লাে তা‘আলা তার পনহজর সম্পহকে পতপন 

পনহজ িা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম তার গুণ সম্পহকে থয 

সংিাদ পদহয়হছন থস সি গুহন পতপন তার শান অনুযায়ী মাখলুহকর সাহে থকান 

প্রকার সাদৃস ছাড়া গুনাপিত। থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, . ۦااالَۡيَسا﴿    ااَكِمۡثلِهِ
ء  ا ِميعُاااوَُهوَاااََشۡ [١١:  الشورى]  ﴾١١ااٱۡۡلَِصيُاااٱلس   “তাাঁর মত পকছু থনই আর পতপন 

সিেহশ্রাতা ও সিেদ্রিা।”  [সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ৩৭] সুতরাং আমাহদর দাপয়ে 

েহলা থযিাহি িপণেত েহয়হছ তা থমহন থনয়া। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম থয উহেশয পনহয়হছন থস অনুযয়ী থকান প্রকার ধরণ, প্রকৃপত ও 

দৃিান্ত ছাড়া গ্রেণ করা।  

 
75 মুসপলম োদীস নং 2612 
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“আদম আলাইপেস সালামহক আল্লাে তা‘আলা তার স্বীয় আকৃপতহত সৃপি 

কহরহছন” এ োদীসপির অেে-আল্লাে িাহলা জাহনন- পতপন থিোরা, কান ও থিাখ 

পিপশি। পতপন থশাহনন, থদহখন, কো িহলন এিং যা ইিা কহরন। তহি এ অেে 

দ্বারা এ কো মানাহক িাধয কহর না থয, তার থিোরা মাখলুহকর থিোরার মহতা, 

তার কান মাখলুহকর কাহনর মহতা এিং থিাখ মাখলুহকর থিাহখর 

মহতা...ইতযাপদ। অনুরূপিাহি আদম আলাইপেস সালাহমর আকৃপত আর আল্লাের 

আকৃপত একই েহি তা মানাহকও এ োদীস িাধয কহর না। আেহল সুন্নাত 

ওয়াল জামাআহতর পনকি আল্লাের পসফাহতর থক্ষহত্র এপি একপি সামপগ্রক ও 

সািেজপনন মূলনীপত থয- আল্লাের পসফাত সহবাপলত কুরআহনর আয়াত ও 

োদীসসমূেহক থকান প্রকার পিকৃপত, ধরণ িণেনা করা, দৃিান্ত স্থাপন করা এিং 

থিকার মহন করা ছাড়া তার িাপেযক অহেের ওপর প্রহয়াগ করহত েহি। এমনপক 

তারা আল্লাের নামসমূে ও পসফাতসমূেহক থকান প্রকার দৃিান্ত ছাড়াই সািযস্ত 

কহর োহকন এিং তারা আল্লােহক মাখলুহকর সাহে সাদৃসয েওয়া থেহক সমূ্পণে 

পপিত্র সািযস্ত কহরন। মুআত্তালা ও সাদৃসযিাদী পিদআতীরা এ িযাপাহর পিন্ন মত 

থপাষণ কহর।  

সুতরাং, যপদও মাখলুক ও খাহলক-আল্লাে তা‘আলা উিহয়ই ইলম, থিাখ ও কান 

োকা পিষহয় একই এিং অপিন্ন। মহন রাখহত েহি, মাখলুহকর কান, মাখলুহকর 

থিাখ এিং মাখলুহকর ইলম আল্লাে তা‘আলার থিাখ, কান ও ইলহমর মহতা 

নয়। পকন্তু থয গুনাগুনপি পনতান্তই আল্লাের পিহশষ বিপশিয, তার মাখলুহকর 

থকউ তাহত আল্লাের সাদৃস েহত পাহর না। তার মহতা থকান িস্তুই থনই। 

আল্লাের গুনাগুন িা পসফাত অিশযই পপরপূণে, স্থায়ী ও অক্ষয়। থকান িাহিই 

তার থকান গুন িা পসফাহতর মহধয থকান প্রকার অপূণোেতা, দূিেলতা িা খুাঁত ও 
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ক্ষয় পপরলপক্ষত েহত পাহর না। প্রক্ষান্তহর মাখলুহকর গুণাগুন অেোৎ থশানা, 

থদখা এিং জানা ইতযাপদ সি গুণই ত্রুপি যুক্ত, অসমূ্পণে ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাে 

তা‘আলাই তাওফীক দাতা। 

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গুো িাসী পতনজহনর একজহনর ঘিনা 

[িাপেযকিাহি থমহয়পি অপিিাপেত েওয়ার পরও তাহক থকন পিিাে কহরপন?] 
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প্রে: গুোর পতন জহনর একজহনর ঘিনা পিষহয় প্রে জাহগ থয, পনজেহন একাকী 

অিস্থায় স্বীয় িািাহতা থিাহনর সাহে িযপিিার করহত যখন আল্লাে তা‘আলার 

িয় পিরত রাখল, তখন অপিিাপেত েওয়া সহেও তাহক থকন পিিাে করল 

না?।  অপর জন সম্পহকে প্রে জাহগ থয, দুধ থদাোহনার পর স্বীয় মাতা-

পপতাহক ঘুহম থদহখ তাহদর ঘুম থেহক জাগাহনাহক অপছন্দ করল এিং তার 

পপরিাহরর সদসয ও পনষ্পাপ পশশুরা কু্ষধার জালায় যখন কাাঁদপছল এ অিস্থায় 

তাহদর থখহত থদওয়া ওয়াপজি েওয়া সহেও তাহদরও পান করাহনাহক অপছন্দ 

কহরন। অেি এ অিস্থায় তাহদর থখহত থদওয়া তার মাতা-পপতার সাহে িাহলা 

আিরহণর পপরপন্থী নয়। এপি কীিাহি সমেেনহযাগয? 

উত্তর: রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম পতন িযপক্তর থেহক প্রপত জহনর 

ঘিনা আহলািনা কহরহছন তাহদর উন্নত আখলাক দ্বারা সিেচ্চ সফলতা অজেহনর 

পিষয়পিহক তুহল ধরার উহেহশয। ফহল পতপন ঘিনার আনুসাপেক থয সি 

আপপত্তকর ও প্রোতীত পিষয়গুহলা রহয়হছ তার গিীরতায় না পগহয় তাহদর 

একজহনর সহিাচ্চে পুত-পপিত্র েওয়া, একজহনর মাতা-পপতার জনয সিেহচ্চা 

তযাগ স্বীকার করা এিং একজহনর আমানত দাপরতার সহিার িচ্ গুরুে প্রদান 

করাহক গুরুেসেকাহর তুহল ধহরহছন। কারণ, উহেশয তাহদর অিস্থান িযাখযা 

করা আনুসাপেক পিপধ-পিধান উহল্লখ করা তার উহেশয পছল না। এখাহন জানা 

অজানা অহনক আপপত্তই োকহত পাহর যা এখাহন আহলািনার পিষয় নয়। 

আল্লােই িাহলা জাহনন।  

শাইখ আবু্দর রেমান আস-সা ‘আদী রে.   
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“আল্লাে ও তার রাসূল িাহলা জাহনন” এ কো িলা এিং “আল্লাে যা িান 

এিং তুপম যা িাও”  এ কো িলার মহধয প্রােেকয 

প্রে: “আল্লাে ও তার রাসূল িাহলা জাহনন” ( واو দ্বারা عطف করা 

েহয়হছ)সাোিীহদর কোহক সমেেন করা এিং “আল্লাে যা িান এিং তুপম যা 

িাও” এ কোহক প্রতযাখযান করার মহধয পকিাহি পিহরাধ পনরসন করি?। 

উত্তর: “আল্লাে ও তার রাসূল িাহলা জাহনন” িলা বিধ। কারণ, রাসূহলর ইলম 

আল্লাের আল্লাের ইলম থেহক। থকান মানুষ যা জানহত পাহর না তা আল্লাে 

তা‘আলাই তাহক জাপনহয় থদন। এ কারহণই واو দ্বারা িাকযপি িলা েয়। 

অনুরূপিাহি শরীআহতর মাসাহয়ল পিষহয় এ কো িলা েয় থয, “আল্লাে ও 

তার রাসূল িাহলা জাহনন।” কারণ, আল্লাের শরীআত পিষহয় রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম সমস্ত মাখলুহকর তুলনায় সিোপধক জ্ঞাত। থযমন 

আল্লাে তা‘আলা িহলন, .. نَزَلا﴿  
َ
ُاااَوأ ااتَُكناالَمۡاااَماااوََعل َمَكاااَوٱَۡلِۡكَمةَاااٱلِۡكَتََٰباااَعلَۡيَكاااٱّلل 

ِاافَۡضُلااَوََكنَااَتۡعلَُم ا [١١٣:  النساء] ﴾١١٣اَعِظيٗمااَعلَۡيَكااٱّلل   “আর আল্লাে থতামার প্রপত 

নাপযল কহরহছন পকতাি ও পেকমাত এিং থতামাহক পশক্ষা পদহয়হছন যা তুপম 

জানহত না। আর থতামার উপর আল্লাের অনুগ্রে রহয়হছ মোন।” [সূরা আন-

পনসা, আয়াত: ১১৩]  “আল্লাে যা িান এিং তুপম যা িাও” কোপি ঐ কোর 

মহতা নয়। কারণ, এ কোপি কুদরাত ও িাওয়া অধযাহয়র কো। রাসূল 
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সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আল্লাের কুদরাত ও িাওয়া পিষহয় অংপশদা েহত 

পাহরন না।  

সুতরাং, শরীআহতর পিষয়সমূহে এ কো িলা যাহি “আল্লাে ও তার রাসূলই 

িাহলা জাহনন।” পকন্তু আল্লাের কুদরতী পিষয়সমূহে ঐ কো িলা যাহি না।  

এ দ্বারা এ কো স্পি েয় থয,  যারা থকান থকান আমহলর থক্ষহত্র এ আয়াত... 

থপশ কহর তাহদর দাপি সপিক নয় তারা পিভ্রান্ত ও মূখে। কারণ, রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম মৃতুযর পর আমল থদখহত পায় না। আল্লাে 

তা‘আলাই তাওফীক দাতা।  

শাইখ মুোম্মদ পিন উসাইমীন রে.  
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সাইহয়যদ িলার পিধান 

রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম-এর িাণী: « ُيِّد ُ  السا الا  تابااراكا  اّللا تاعا «وا  

“আল্লাে তা‘আলা সাইহয়যদ76
।” তাশাহুদ পাহি এহসহছ- “থে আল্লাে তুপম 

রেমত িষেণ করা আমাহদর সরদার মুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাহমর ওপর।” 

প্রে: আবু্দল্লাে পিন পশপখখর রাপদয়াল্লাহু আনহু িহলন, আপম িনী আহমহরর 

থলাকহদর সাহে রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর পনকি যাই এিং 

আপম িপল থে রাসূল আপপন আমাহদর সরদার। তখন রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম িলহলন, সাইহয়যদ থকিল আল্লাে তািারাকা ওয়া 

তা‘আলা। অেি তাশাহুদ পিষহয় োদীহস এহসহছ- “থে আল্লাে তুপম রেমত 

িষেণ করা আমাহদর সাইহয়যদ-সরদার মুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাহমর ওপর এিং আমাহদর সাইহয়যদ মুোম্মা সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাহমর পপরিার পপরজহনর ওপর।” এিং অপর োদীহস রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, “আপম আদম সন্তাহনর সাইহয়যদ।” উিয় 

োদীহসর মহধয সামঞ্জসযতা কীিাহি পনরসন েহি?।  

 
76 আিূ দাউদ, োদীস নং ৪৮০৮ 
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উত্তর: এহত থকান সহন্দে থনই থয, মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িানী 

আদহমর সরদার। প্রপতপি জ্ঞানী মু’পমন িলহতই এ কো পিশ্বাস কহরন থয, 

পতপন আমাহদর সরদার। আর সরদার অেে েহলা, সম্মানী, আনুগতযশীল এিং 

ক্ষমতািান। আল্লাের রাসূহলর অনুসরণ করা আল্লােরই অনুসরণ। আল্লাে 

তা‘আলা িহলন, ﴿َطاعَاااَفَقدۡاااٱلر ُسوَلااايُِطعِااام ن
َ
َ اااأ [٨٠:    النساء ]  ﴾٨٠ااٱّلل   “হয রাসূহলর 

আনুগতয করল, থস আল্লােরই আনুগতয করল।” [সূরা আন-পনসা, আয়াত: ৮০] 

আমরা মু’পমনগণ এ কো পিশ্বাস কপর থয, আমাহদর নিীই আমাহদর সরদার, 

সিার থিহয় উত্তম মানি, সিেহচ্চা মাযোদার অপধকারী এিং পতপনই একমাত্র 

অনুকরনীয় মো মানি। তার প্রপত আমাহদর পিশ্বাহসর দাপি েহলা, পতপন 

আমাহদর জনয কো, কমে ও পিশ্বাহসর পিষহয় থয দীন িা শরীআত পনহয় 

এহসহছন তার প্রপত পূণোে অনুকরণ ও পিশ্বাস করা। পতপন আমাহদর সালাত 

আদাহয়র প্রিপতহত তাশাহুহদ এ কো لِّ   اللاُهما    ا   صا د  حُما   َعا ا   ما د    آلِ   واَعا ا  حُماما ما لايْتا   كا   صا
ا  اِهيما   آلِ   َعا يد    إِناكا   إِبْرا ِ يد    محا ِ ا   باارِكْ   اللاُهما   َما د    َعا ا   حُماما د    آلِ   واَعا ا  حُماما ما ا   بااراْكتا   كا  آلِ   َعا

اِهيما  يد    إِناكا   إِبْرا ِ يد    محا ِ َما  গুহলা িা এ ধরহনর পিপিন্ন গুনািলী থযগুহলা োদীহস 

িপণেত রহয়হছ তা িলহত িহলহছন। তহি প্রেকারীর প্রহে িপণেত গুনপি উপল্লপখত 

শহব্দ িপণেত েহয়হছ িহল আমার জানা থনই। অেোৎ     يِّد السَّ । যপদ এ শব্দািলী 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক িপণেত েহয়হছ িহল প্রমাপণত না 

েয়, তহি উত্তম েহলা আমরা উপল্লপখত শব্দািলী দ্বারা সালাহত দুরূদ পড়ি না। 

আমরা ঐ সি শব্দ দ্বারা দরূদ পড়হিা থয শব্দগুহলা রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক িপণেত েহয়হছ এিং পতপন আমাহদর পশপখহয়হছন। 

এরই ধারািাপেকতায় একপি পিষহয় সতকে করাহক পছন্দ কপর, আর তা েহলা, 

থয থকান ঈমানদার থলাক এ কো পিশ্বাস কহর থয, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 
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আলাইপে ওয়াসাল্লাম আমাহদর সরদার, তার এ পিশ্বাস ও ঈমাহনর দাপি েহলা, 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থয দীন িা শরীআহতর প্রিলন 

কহরহছন তা অপতক্রম না করা, তাহত থকান প্রকার িাড়াহনা ও কমাহনা থেহক 

সমূ্পণে পিরত োকা। সুতরাং থস আল্লাের দীহনর মহধয এমন পকছু িাড়াহি না 

যা দীহনর পিষয় নয় এিং থকান পকছুহক কমাহি না যা দীহনর অংশ। কারণ, 

এপিই েহলা কাউহক সরদার পেহসহি মানার প্রকৃত িাস্তিায়ন যা থকিল 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর থক্ষহত্র প্রহযাজয এিং এপি তাাঁরই 

েক। 

এরই পিপত্তহত িলা যায় থয, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর জিাহন 

থয সি দুরূদ িা পযপকর শরীআত পেহসহি আল্লাে তা‘আলা তার নিীর ওপর 

নাপযল কহরনপন থস সি দরূদ িা পযপকহকর আপিষ্কার করা মুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম থক সরদার িহল পিশ্বাস করার দাপির সমূ্পণে পিপরীত ও 

পপরপন্থী। কারণ, এ পিশ্বাহসর দাপি েহলা শরীআহতর অপতক্রম না করা এিং 

তার থেহক থকান পকছু িাদ না থদয়া। সুতরাং একজন মানুষহক অিশযই এ 

পিষহয় পিন্ত পফপকর করহত েহি যাহত তার কাহছ পিষয়পি স্পি েয় থয, থস 

একজন অনুসারী মাত্র থস থকান শরীআহতর প্রিতেক নয়।  

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক প্রমাপণত পতপন িহলন, ....তার 

এ িাণী এিং অপর িাণী...এর মহধয পনষ্পপত্ত েহলা, সামগ্রীক ক্ষমতাধর েওয়া 

িা সরদারী করা একমাত্র আল্লাের জনযই প্রহযাজয। কারণ, যািতীয় পিষয় সমূে 

থকিল আল্লাের। পতপন হুকুমদাতা, িাকীরা সিাই তার হুকুহমর থগালাম। পতপন 

োপকম িাকীরা মােকুম। আল্লাের ছাড়া অনযহদর ক্ষমতা আহপপক্ষক। পনপদেি 
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িস্তুর মহধয, পনপদেি সমহয় জনয, পনপদেি স্থাহন, পনপদেি সম্প্রদাহয়র থক্ষহত্র এিং 

সৃপি থকান থশ্রপণর থক্ষহত্র তা সীমািি। 

 

 

 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম ছাড়া কাহরা েু েু দ্বারা িরকত োপসল 

করার পিধান। 

প্রে: পকতািুল ফাতওয়া পৃ: ১০৭, ১০৮ থেহক একপি ফাতওয়া নং ৪৬ সম্পহকে 

শাইখ ইিন উসাইমীহনর দৃপি আকেষণ করা েহলা। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর েু েু ছাড়া আর কাহরা েু েু দ্বারা িরকত োপসল করা 

োরাম এিং এক প্রকাহরর পশকে। তহি কুরআন দ্বারা ফুাঁ থদয়ার কোপি পিন্ন। 

সেীে িুখারী ও মুসপলহম আহয়শা রাপদয়াল্লাহু আনো থেহক িপণেত একপি 

োদীহসর সাহে পিষয়পির অসেপত পপরলপক্ষত। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম ঝাাঁড়-ফুাঁহক িলহতন- . ِ   ِمْسِب   رِْضناا  تُْرباةُ   اّللا
ا
ةِ   أ ِقيُمنا   يُْشفا   باْعِضناا  بِِريقا ا سا  

“পিছপমল্লােী, আমাহদর জপমহনর মাপি দ্বারা, আমাহদর অহনহকর েু েু দ্বারা, 

আল্লাের অনুমপতহত আমাহদর থরাগীহদর সুস্থতা দান করা থোক।”77 পিষয়পিহক 

স্পি করার জনয আপনার পনকি আমরা আশািাদী।  

উত্তর: থকান থকান আহলমগণ িহলহছন, পিষয়পি রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাহমর এিং মদীনার মাপির পিহশষ বিপশিয। যপদ পিষয়পি এমন েহয় 

 
77 সেীে িুখারী, োদীস নং ৫৭৪৫ 
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োহক তােহল থকান প্রে থনই। পকন্তু জামহুর আহলমগণ িহলন, পিষয়পি 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িা মদীনার মাপির পিহশষ বিপশিয 

কোপি সপিক নয়। িরং পিষয়পি প্রপতপি ঝাাঁড়-ফুাঁকদাতা এিং থয থকান জায়গার 

মাপির থক্ষহত্র প্রহযাজয ও িযাপক। তহি পিষয়পি শুধু েু েু িা মাপি দ্বারা িরকত 

োপসল করার পিষয় নয়। িরং পিষয়পি েু েু িা মাপির সাহে কুরআন ও োদীহস 

িপণেত আহরাগয লাি করার থদা’য়ার সাহে সমৃ্পক্ত। প্রহে উপল্লপখত পূহিের 

ফাতওয়ায় আমাহদর উত্তর পছল শুধু েু েু দ্বারা িরকত োপসল করা প্রসহে। 

সুতরাং দু’পি উত্তহরর ধরন দুই রকম েওয়ার কারহণ এখন প্রে করার আর 

থকান সুহযাগ থনই। আল্লােই িাহলা জাহনন।  

শাইখ মুোম্মাদ পিন উসাইমীন রে.   
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থয িযপক্ত ইসলাহম িাহলা থকান আদশে স্থাপন করল, তার জনয রহয়হছ তার 

সাওয়াি  

প্রে: রাসূলুল্লাে সা. িহলহছন, , نْ  » نا  ما ناة   ُسناة   اإلِْسالامِ  ِف  سا سا ا فالاهُ  حا ْجُرها
ا
ْجرُ  أ

ا
نْ  واأ   ما

ِملا  ا  عا «القيامةإل يوم    بِها  “হয িযপক্ত ইসলাহম িাহলা থকান আদশে স্থাপন করল, 

তার জনয রহয়হছ তার সাওয়াি এিং পকয়ামত অিপধ যত মানুষ তার ওপর 

আমল করহি তার সাওয়াি।” এপি পক োদীস? যপদ োদীস েয় তােহল ইসলাহম 

কাহরা জনয থকান একপি সুন্নাত িালু করার সুহযাগ পক রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম থরহখ পগহয়হছন? আশা কপর পিষয়পি পিস্তাপরত জানাহিন।  

উত্তর: োদীসপি পিশুি। োদীসপি সুন্নাতহক জীপিত করা, সুন্নাহতর প্রপত 

মানুষহক দাওয়াত থদওয়া এিং পিদআত ও অনযাহয়র প্রিলন করা থেহক 

মানুষহক সতকে করার প্রমাণ। কারণ, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম 

িহলন, نْ   » نا   ما ناة    ُسناة    اإلِْسالامِ   ِف   سا سا ا  فالاهُ   حا ْجُرها
ا
ْجرُ   أ

ا
نْ   واأ ِملا   ما ا  عا هُ   بِها رْيِ   ِمنْ   باْعدا نْ   غا

ا
  أ

ُجورِِهمْ   ِمنْ   يانُْقصا 
ُ
ء    أ ْ نْ   َشا ما نا   وا يِّئاة    ُسناة    اإلِْسالامِ   ِف   سا نا   سا لايْهِ   َكا ا  عا ِوْزرُ   ِوْزرُها نْ   وا ِملا   ما ا   عا  بِها

رْيِ   ِمنْ   باْعِدهِ   ِمنْ  نْ   غا
ا
ْوزاارِِهمْ   ِمنْ   يانُْقصا   أ

ا
ء    أ ْ «  َشا  “হয িযপক্ত ইসলাহম িাহলা থকান 

আদশে স্থাপন করল, তার জনয রহয়হছ তার সাওয়াি এিং তার পরিতেী 
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পকয়ামত অিপধ যত মানুষ তার ওপর আমল করহি তার সাওয়াি। তাহত তার 

সাওয়াি থেহক থকান প্রকার ঘািপত েহি না। আর থয িযপক্ত ইসলাহম থকান 

খারাপ কমে িালু করল, তার জনয রহয়হছ তার কহমে গুনাে এিং তার পরিতেী 

পকয়ামত অিপধ যত মানুষ তার ওপর আমল করহি তাহদর গুনাে। তাহত 

তাহদর গুনাহে থকান ঘািপত েহি না।”78  

একই ধরহনর োদীস আিু হুরায়রাে রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক িপণেত, রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, « ْن ى  إِلا   داَعا   ما نا   ُهد  ُ   َكا ْجرِ   ِمنا   لا
ا
  ِمثُْل   األ

ُجورِ 
ُ
نْ   أ هُ   ما نُْقُص   الا   تاِبعا ُجورِِهمْ   ِمنْ   ذالِكا   يا

ُ
يْئ ا  أ نْ   شا ما الالاة    إِلا   داَعا   وا نا   ضا لايْهِ   َكا  ِمثُْل   اإِلثْمِ   ِمنا   عا

نْ   آثاامِ  هُ   ما نُْقُص   الا   تاِبعا يْئ ا ومن  آثااِمِهمْ   ِمنْ   ذالِكا   يا   عليه  َكن  بعده  بها  فعمل  سيئة  سنة  سن  شا
.«شيئا  أوزارهم  من  ينقص  أن  غري  من  أوزارهم  ومثل  وزره  “হয িযপক্ত কাউহক 

পেদায়াহতর প্রপত দাওয়াত থদয়, থয তার অনুসরণ কহর তার সাওয়াহির মহধয 

কম করা ছাড়া তার সমপপরমাণ সাওয়াি তাহক থদওয়া েহি। আর থয িযপক্ত 

থকান থগামরােীর পদহক কাউহক আহ্বান কহর, তার অনুসরণ কারীর গুনাহের 

সমপপরমাণ গুনাে েহি। তহি তার গুনাহের মহধয থকান কমপত করা েহি না। 

আর থয িযপক্ত ইসলাহম থকান খারাপ কমে িালু করল, তার জনয রহয়হছ তার 

কহমের গুনাে এিং তার পরিতেী পকয়ামত অিপধ যত মানুষ তার অনুসরণ 

করহি তাহদর গুনাে। তাহত তার গুনাে একিুও কমাহনা েহি না।”79 

অনুরূপিাহি আিু মাসউদ আল-আনসারী রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক িপণেত 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, «   ْن ا   دالا   ما رْي    َعا ْجرِ   ِمثُْل   فالاهُ   خا
ا
  أ

 
78 িণেনায় সেীে মুসপলম, োদীস নং ২৩৯৮ 
79 িণেনায় সেীে মুসপলম, োদীস নং ৬৯৮০ 
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«  فااِعِلهِ   “হয িযপক্ত থকান মানুষহক িাহলা কহমের প্রপত পে থদখাহলা, তার জনয 

ঐ িাহলা কমেপি করার সমপপরমাণ সাওয়াি পমলহি।”80 এর অেে, থয সুন্নাতপি 

মানুহষর কাছ থেহক োপরহয় িা পিলুপ্ত েহয় থগহছ এমন একপি সুন্নাতহক 

পুনজেীপিত করহলা, প্রিার করল এিং তুহল ধরল। থস মানুষহক তার প্রপত 

আহ্বান করহত োহক, তার প্রিার কহর, গুরুে িণেনা কহর। তখন যারা তার 

কোয় অনুসরণ করহি তাহদর সমপপরমাণ সাওয়াি পাহি। এর অেে এ নয় থয, 

থকান একপি সুন্নাতহক আপিষ্কার করা। কারণ, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম পিদআত থেহক পনহষধ কহরহছন এিং িহলহছন,   بدعة  ك  وان  
 সি পিদআতই থগামরােী।”81 সমস্ত আেহল ইলমহদর মনতহকয“ضاللة

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম-এর িাণী একপি অপরপির সতযায়ন 

কারী একপি অপরপির পিহরাধী নয়। োদীস দ্বারা জানা থগল োদীস দ্বারা 

উহেশয পুনজেীপিত করা, প্রিার করা।  

এর দৃিান্ত: থয থদহশ কুরআন িা োদীহসর পশক্ষা িালু থনই থস থদহশ একজন 

আহলম কুরআন ও োদীহসর পশক্ষা িালু করল, মানুষহক কুরআন ও োদীস 

পশক্ষা থদয়ার উহেহশয অিস্থান করল এিং  থদহশর মহধয পশক্ষার  সুন্নাতপি িালু 

করল। অেিা এ থদহশ পিপিন্ন থদশ থেহক পশক্ষকহদর উপপস্থত কহর কুরআন 

ও সুন্নাে পশক্ষা থদওয়ার িযিস্থা করল। অেিা থকান থদহশর মানুষ তাহদর দাপড় 

মুন্ডায় িা থছাি কহর। তখন থলাকপি ঐ থদহশ পগহয় দাপড় লবা করা এিং দাপড় 

না কািার পিষহয় উিুি করল। থদশপির মানুষ থয সুন্নাত সম্পহকে জানহতা না 

থলাকপি থস মোন সুন্নাতহক পুনজেীপিত করল। তার কারহণ থয সি থলাহকরা এ 
 

80 সেীে মুসপলম, োদীস নং ৫০০৭ 
81 ইিনু মাযা, োদীস নং ৪২ 
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মোন সুন্নাতপির অনুসরণ করহি থস তাহদর সমপপরমাণ সাওয়াি পাহি। 

আবু্দল্লাে ইিন উমার রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক িপণেত, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, وا واارِبا   قُص  ْعُفوا  الشا
ا
اللِّحا   واأ اِلُفوا  ِكنيا   خا الُْمرْشِ  

“হতামরা থগাপ থছাি কর এিং দাপড় লবা কর মুশপরকহদর পিহরাপধতা করা।”82
 

মানুষ যখন থদখল, থলাকপি পনহজ দাপড় থরহখহছ এিং মানুষহক দাপড় রাখার 

প্রপত দাওয়াত পদহয়হছ তখন তার অনুসরন করল। ফহল তাহদর মাহঝ সুন্নাতপি 

িালু করার কারহণ তাহদর আমল করার সাওয়াি পতপন থপহয় যাহিন। ওপহর 

উপল্লপখত োদীস এিং একই অহেের আহরা অনযানয োদীহসর কারহণ সুন্নাতপি 

গুরুেপূণে একপি ওয়াপজি যা থছহড় থদওয়া থকান ক্রহমই বিধ নয়।  

অনুরূপিাহক থকান থদহশর মানুষ জুমুআর সালাত আদায় করত না। একজন 

থলাক থসখাহন পগহয় জুমু‘আর সালাত িালু করল। তােহল পতপন তাহদর 

জু‘মুআর সালাত আদায় করা সাওয়াি থপহয় যাহিন। অনুরূপিাহি থকান 

এলাকার মানুষ সালাতুল পিপতর সম্পহকে অজ্ঞ। তখন পতপন তাহদর সালাতুল 

পিপতর থশখাহলন এিং তার অনুসরহণ সালাতুল পিপতর আদায় করল। অেিা 

এ ধরহনর অনয থকান ইিাদত িা শরী‘আহতর জরুরী থকান পিধান থকান থদহশ 

িালু করল। সুতরাং, থয িযপক্ত তাহদর মহধয সুন্নাতপি প্রিার করল, পুনজেীপিত 

করল এিং মানুহষর মহধয তুহল ধরল, তাহক িলা েহি, ইসলাহম থস একপি 

িাহলা রীপত িালু করল। অেোৎ, ইসলাহমর পিধান প্রিার করল এিং থস এমন 

থলাকহদর অন্তেিুক্ত েহি যারা ইসলাহমর মহধয একপি িাহলা রীপত িালু 

করহলন।  

 
82 সেীে িুখারী, োদীস নং ৫৮৯২; সেীে মুসপলম, োদীস নং ৬২৫ 
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এ দ্বারা দীহনর মহধয এমন পকছু আপিষ্কার করা উহেশয নয়, যার অনুমপত 

আল্লাে তা‘আলা থদনপন। সি ধরহনর পিদআপত থগামরােী। কারণ, রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম পিশুি োদীহস িহলহছন-   األمور   وحمدثات  وإياكم  
ضاللة  بدعة   ك  وان  بدعة  حمدثة  ك  فان  “হতামরা নি আপিষৃ্কত পিষয়সমূে থেহক 

থিাঁহি োক। কারণ প্রপতপি নি আপিষৃ্কত িস্তু পিদআত, আর প্রপতপি পিদআত 

থগামরােী।” অপর একপি োদীহস রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম 

িহলন, . نْ    ِملا   ما ماال    عا لايْهِ   لايْسا   عا ْمُرناا  عا
ا
ُهوا   أ رادر   فا “হয িযপক্ত এমন থকান আমল করল 

যার ওপর আমাহদর থকান পনহদেশনা থনই তা প্রতযাখযাত।”83 অপর শহব্দ    ْن »  ما
ثا  ْحدا

ا
ْمِرناا  ِف   أ

ا
ا  أ ذا ا  ها ُهوا   ِمنْهُ   لايْسا   ما .«  رادر   فا  “হয িযপক্ত আমাহদর এ দীহনর মহধয 

এমন থকান কমে আপিষ্কার করল যা এ দীহনর পিষয় নয় তা প্রতযাখযাত।”84  

জুমু‘আর সালাহতর খুতিায় রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, 
ا» ما

ا
رْيا   فاإِنا   باْعدُ   أ ِ   ِكتااُب   اْْلاِديِث   خا رْيُ   اّللا ى  واخا ى  الُْهدا د    ُهدا ُمورِ   واِشا    حُماما

ُ
ا  األ ثااُتها ُك    حُمْدا  وا

ة   الالاة    بِْدعا «  ضا  “অতঃপর সহিাত্তেম কো েহলা, আল্লাে পকতাি, আর সহিাত্তেম 

আদশে েহলা, রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর আদশে । আর সিহিহয় 

পনকৃি পিষয় েহলা নি আপিষৃ্কত পিষয়। এিং প্রপতপি নি আপিষৃ্কত পিষয় 

থগামরােী।”85 থয ইিাদহতর প্রিলন আল্লাে তা‘আলা কহরনপন, তার প্রপত 

মানুষহক আহ্বান করা সমূ্পণে পনপষি ও অনিধ। এ ধরহনর থলাকহক সাওয়াি 

থদওয়া েহি না িরং এ ধরহনর কমে করা এিং তার প্রপত দাওয়াত থদওয়া 

সমূ্পণে পিদআত এিং আহ্বানকারী থগামরােীর প্রপত দাওয়াত দাতা পেহসহি 

 
83 সেীে িুখারী, োদীন নং ৭২৫০ 
84 সেীে িুখারী, োদীস নং ২৫৫০; সেীে মুসপলম, োদীস নং ৪৫৮৯ 
85 িণেনায় সেীে মুসপলম, োদীস নং ২০৪২ 
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পিহিপিত েহি। এ ধরহনর থলাকহদর দুনোম কহর আল্লাে তা‘আলা িহলন,   ﴿مۡا
َ
ااأ

َكَُؤا ااالَُهمۡا َذن ااالَمۡاااَماااٱُلِينِاااُمِنَااالَُهمااَۡشَُعوا اااُۡشَ
ۡ
ُ ااابِهِااايَأ [٢١:  الشورى]  ﴾٢١ااٱّلل    “তাহদর জনয পক 

এমন পকছু শরীক আহছ, যারা তাহদর জনয দীহনর পিধান পদহয়হছ, যার অনুমপত 

আল্লাে থদনপন”? [সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ২১]  ।   আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক 

দাতা। 

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে.  
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“হয িযপক্ত আমার পদক এক পিঘাত অগ্রসর েয় আপম তার পদহক এক োত 

অগ্রসর েই” োদীসপি পিষহয় আহলািনা। 

প্রে: সাইহয়যদ আহলািী আল-মাহলকী এিং মােমুদ আমীন আন-নািািীর 

সম্পদনায় রপিত পরয়াদুস সাহলেীন পকতাহি আনাস রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক 

িপণেত একপি োদীহস কুদসী পহড়পছ, যাহত আল্লাের থদৌহড় আসার কো 

রহয়হছ। োদীসপি এই থয, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আল্লাের 

পক্ষ থেহক িণেনা পদহয় িহলন, আল্লাে তা‘আলা িহলন,   رابا   إِذاا بْدُ   تاقا ا   الْعا ا  إِيلا   ِشرْب 
بُْت  را ْهِ   تاقا إِذاا  ِذرااَع    إَِلا رابا   وا بُْت   ِذرااَع    ِمنِّ   تاقا را إِذاا  بااَع    ِمنْهُ   تاقا تااِن   وا

ا
ْشي ا  أ تايْتُهُ   ما

ا
لاة  أ ْروا ها   

“যখন থকান িযপক্ত আমার পদক এক পিঘাত অগ্রসর েয় আপম তার পদক এক 

োত অগ্রসর েই আর যখন থকান িান্দা আমার প্রপত এক িাহু পপরমাণ অগ্রসর 

েয় আপম তার প্রপত িাহু পপরমাণ অগ্রসর েই যখন থকান িযপক্ত আমার পদক 

পাহয় থেহি অগ্রসর েয় আপম তার পদহক থদৌহড় অগ্রসর েই।”86  

উিয় সম্পাদনকারী তাহদর সম্পাদনায় পলহখহছন- এপি একপি দৃিান্ত অধযাহয়র 

এিং পিষয়পিহক অপধক স্পি করার জনয আধযাপতক পিষয়হক িস্তুিাদ দ্বারা 

পিত্রায়ন করা েহয়হছ। অেোৎ, থয িযপক্ত থকান থনক আমল করল তা যতই কম 

থোক না থকন আল্লাে তা‘আলা তার সাওয়ািহক িহুগুহণ িাপড়হয় থদহিন এিং 

তার প্রপত অপধক অনুগ্রে করহিন। অনযোয় অকািয ও সু-স্পি প্রমাণাপদ এ 

পিষহয় পিদযমান থয, এখাহন আল্লাের কাহছ আসা, থেহি আসা এিং থদৌহড় 
 

86 সেীে িুখারী োদীস নং ৭৫৩৬ 
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আসা িলহত পকছু থনই। কারণ, এ গুহলা সিই েহলা মাখলুহকর গুন যা 

ক্ষণস্থায়ী। আর আল্লাে তা‘আলা ক্ষণস্থায়ী মাখলুহকর গুহন গুনাপিত েওয়া 

থেহক পপিত্র ও উহধ্বে। এখাহন থযহেতু অকািয ও সু-স্পি প্রমাণ রহয়হছ থয 

আল্লাের োাঁিা িা থদৌড় িলহত পকছু থনই, তােহল আল্লাের োাঁিা ও থদৌড়া 

সম্পহকে তারা উিয়জন যা িহলহছন তা পক আল্লাের পসফাতহক প্রমাণ করার 

থক্ষহত্র এিং পসফাতগুহলা িণেনা থযিাহি এহসহছ থস িাহি িোল রাখা সম্পহকে 

সালাফহদর মহতর সাহে তাহদর কোর পমল রহয়হছ? আশা কপর পিষয়পি স্পি 

করহল কৃতজ্ঞ েহিা।  

উত্তর: আলোমদু পলল্লাে! সমস্ত প্রসংশা আল্লাের জনযই। সালাত ও সালাম 

িপষেত থোক আমাহদর নিী মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম ও তার 

সাোিীহদর ওপর এিং পেদায়াহতর অনুসারীহদর ওপর। অতঃপর: পন:সহন্দহে 

িলা যায় থয, প্রে উপল্লপখত োদীসপি পিশুি। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাম থেহক িপণেত, আল্লাে তা‘আলা িহলন,  

ُقوُل   » ُ   يا زا   اّللا لا   عا ناا  واجا
ا
نِّ   ِعنْدا   أ بِْدى  ظا ناا  ِب   عا

ا
هُ   واأ عا ِن   إِنْ   ياْذُكُرِن   ِحنيا   ما را ْرتُهُ   ناْفِسهِ   ِف   ذاكا   ذاكا

إِنْ   ناْفِس   ِف  ِن   وا را ل    ِف   ذاكا ْرتُهُ   ما ل    ِف   ذاكا رْي    ُهمْ   ما إِنْ   ِمنُْهمْ   خا رابا   وا ا  ِمنِّ   تاقا بُْت   ِشرْب  را ْهِ   تاقا   إَِلا
إِنْ  ِذرااَع   رابا  وا ا  تاقا بُْت  ِذرااَع   إِلا را إِنْ  بااَع   ِمنْهُ   تاقا تااِن  وا

ا
ْمِش  أ تايْتُهُ  يا

ا
لاة   أ ْروا  .« ها

“আপম আমার প্রপত আমার িান্দার ধারণার কাছাকাপছ োপক। যখন থস আমার 

পযপকর কহর আপম তার সাহেই োপক। যখন থস আমাহক স্বীয় অন্তহর স্মরণ 

কহর আপম স্বীয় অন্তহর তার স্মরণ কপর। যখন থস থকান জামাহতর মহধয 

আমার স্মরণ কহর আপমও তার থিহয় উত্তম জামাহত তার স্মরণ কপর। আর 

যখন থকান িযপক্ত আমার পদক এক পিঘাত অগ্রসর েয় আপম তার পদক এক 

োত অগ্রসর েই আর যখন থকান িান্দা আমার প্রপত এক োত পপরমাণ অগ্রসর 
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েয় আপম তার প্রপত িাহু পপরমাণ অগ্রসর েই। যখন থকান িযপক্ত আমার পদক 

পাহয় থেহি অগ্রসর েয় আপম তার পদহক থদৌহড় অগ্রসর েই।”
87  

এ পিশুি োদীসপি আল্লাের অপার অনুগ্রে ও মেহের প্রমাণ। আল্লাে তা‘আলা 

তার িান্দাহদর প্রপত কতনা কলযাণকামী ও পেতাকাপঙ্খ, তা এ োদীস দ্বারা 

স্পি। িান্দার আমল করা এিং থনক আমহলর প্রপত দ্রুত অগ্রসর েওয়া 

থেহকও আল্লাের রেমত, দয়া ও অনুগ্রে িহুগুহণ অগ্রসরমান।   

সালাফহদর মত অনুযায়ী োদীসপি িাপেযক অহেের ওপর প্রহয়াগ করার থক্ষহত্র 

থকান প্রকার িাধা-পিপপত্ত থনই। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর 

সাোিীগণ রাসূহলর মুখ থেহক োদীসপি শুহনহছন। তারা সিেহত্তাম উম্মত এিং 

উম্মহতর কণেধার েওয়া সহেও োদীসপি থশানার পর থকান প্রে িা আপপত্ত 

কহরনপন এিং থকান িযাখযা কহরনপন। তারা আরিী িাষা সম্পহকে সিোপধক 

অপিজ্ঞ। আল্লাের জনয যা প্রহযাজয এিং যা প্রহযাজয নয় এ সম্পহকে সমগ্র 

মানুহষর তুলনায় তারাই সিোপধক জ্ঞাত। সুতরাং, ওয়াপজি েহলা থযিাহি িপণেত 

থসিাহি কিুল করা এিং উত্তম থক্ষহত্র প্রহয়াগ করা। এ ধরহনর পসফাত 

আল্লাের থক্ষহত্র অিশযই প্রহযাজয। তহি তাহত পতপন তার সৃপি িা মাখলুহকর 

সদৃশ নয়। ফহল আল্লাের পনকহি আসা একজন িান্দা অপর িান্দার  পনকহি 

আসার মহতা নয়। আল্লাের োাঁিা িান্দার োাঁিার মহতা নয় এিং আল্লাের থদৌহড় 

আসা িান্দার থদৌহড় আসার মহতা নয়। অনুরূপিাহি আল্লাের কু্ষব্ধ েওয়া, সন্তুি 

েওয়া, পকয়ামত পদিহস আল্লাের আগমন, িান্দার মাহঝ পিিার ফায়সালা করান 

জনয পকয়ামহতর পদন আল্লাের উপপস্থত েওয়া, প্রপত রাহতর থশষাংহশ আল্লাের 

 
87 সেীে মুসপলম, োদীস নং ৬৯৮১ 
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দুপনয়ার আকাহশ অিতরণ এিং আল্লাের আরহশর উপর উিা ইতযাপদ। এ গুহলা 

সিই আল্লাের পসফাত যা তার শাহনর সাহে প্রহযাজয। থকান মাখলুহকর সাহে 

এর থকান সদৃশ থনই। 

সুতরাং থযমপনিাহি আল্লাের আরহশর উপর উিা, থশষ রাহতর এক তৃতীয়াংহশ 

দুপনয়য়ার আকাহশ অিতরণ করা, পকয়ামহতর পদন আগমন করা মাখলুহকর 

উিা, আসা, অিতরণ করার সাহে সদৃশ নয় অনুরূপিাহি তার ইিাদত কারী 

আহিদ িান্দা এিং তার আনুগহতযর প্রপত দ্রুত অগ্রসর েওয়া িান্দাহদর পনকি 

েওয়া এিং তাহদর কাহছ েওয়া িান্দার কাহছ েওয়ার সদৃশ নয়। আল্লাের 

কাহছ েওয়া িান্দাহদর এহক অপহরর কাহছ েওয়ার মহতা নয়, আল্লাের থোঁহি 

আসা তার িান্দাহদর থোঁহি আসার মহতা নয় এিং তার থদৌহড় আসা তার 

িান্দাহদর থদৌড় আসার মহতা নয়। িরং এপি এমন একপি পিষয় যা আল্লাের 

শাহনর সাহে প্রহযাজয। আল্লাের অনযানয পসফাহতর মহতা এ থক্ষহত্রও থকান 

মাখলুক তার সাহে সদৃশ নয়। আর পতপন তার পসফাত সম্পহকে সিোপধক জ্ঞাত 

এিং তার ধরণ-প্রকৃপত সম্পহকে অপধক অপিজ্ঞ।  

পূিেসূরীগণ এ িযাপাহর একমত থয, আল্লাের পসফাত ও নাম সম্পহকে আমাহদর 

ওপর ওয়াপজি েহলা, থযিাহি িণেনা এহসহছ তার ওপর িোল রাখা এিং তার 

শাপব্দক অেেহক পিশ্বাস করা থয, তা অিশযই সতয যা থকিল আল্লাের শাহনর 

সাহে খাস। থযমপনিাহি তার সো সম্পহকে আল্লাে ছাড়া আর থকউ জাহন না 

অনুরূপিাহি তার পসফাতসমূহের ধরণ প্রকৃপত সম্পহকেও পতপন ছাড়া আর থকউ 

জাহন না। থযমপনিাহি কাপমল ও পপরপূণে সোহক আল্লাের জনয সািযস্ত করা 

ওয়াপজি অনুরূপিাহি আল্লাের পসফাতসমূে পপরপূণে ও উন্নত এ কো  পিশ্বাস 

কহর এিং এর প্রপত ঈমান থরহখ আল্লাের জনয তার পসফাতসমূে সািযস্ত করাও 
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ওয়াপজি। আর আল্লাের পসফাত মাখলুহকর পসফাহতর মহতা নয়। থযমন আল্লাে 

তা‘আলা িহলন, ﴿ُاااُهوَاااقُۡلا َحد اااٱّلل 
َ
ُااا١ااأ َمدُاااٱّلل  ُۥاايَُكناااَولَمۡااا٣اايُوَلۡاااَولَمۡااايَِِلۡااالَمۡااا٢ااٱلص  ااَل 

َحُد اااُكُفًواا
َ
[٤   ،١:  االخالص]  ﴾ اا٤ااأ   “িল, পতপনই আল্লাে, এক-অপদ্বতীয়। আল্লাে 

কাহরা মুখাহপক্ষী নন, সকহলই তাাঁর মুখাহপক্ষী। আর তাাঁর থকান সমকক্ষও 

থনই। পতপন কাউহক জন্ম থদনপন এিং তাাঁহকও জন্ম থদয়া েয়পন।” [সূরা আল-

ইখলাস, আয়াত: ১, ৪] 

  আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ِاااتَُۡضُِبوا ااافََلا ۡمَثاَل اااّلِل 
َ
َاااإِن اااٱۡۡل نُتمۡاااَيۡعلَمُاااٱّلل 

َ
  ﴾٧٤ااَتۡعلَُمونَاااَّلاااَوأ

[٧٤:  انلحل]   “সুতরাং থতামরা আল্লাের জনয অনয থকান দৃিান্ত স্থাপন কহরা না। 

পনশ্চয় আল্লাে জাহনন আর থতামরা জান না।” [সূরা আন-নাোল, আয়াত: ৭৪] 

আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ء  اااَكِمۡثلِهِۦاالَۡيَسا ِميعُاااوَُهوَاااََشۡ [١١: الشورى]  ﴾١١ااٱۡۡلَِصيُاااٱلس   

“তাাঁর মত পকছু থনই আর পতপন সিেহশ্রাতা ও সিেদ্রিা।”   [সূরা আশ-শুরা, 

আয়াত: ১১] সাদৃশযিাদীরা এ কো ء  اااَكِمۡثلِهِۦاالَۡيَسااا ََشۡ “তাাঁর মত পকছু থনই” এিং 

ِاااتَُۡضُِبوا ااافََلا ۡمَثاَل اااّلِل 
َ
َاااإِن اااٱۡۡل ٱّلل   “সুতরাং থতামরা আল্লাের জনয অনয থকান দৃিান্ত 

স্থাপন কহরা না।” দ্বারা প্রপতেত কহরন।  

মু‘আত্তালাহদর এ কো ُاااُهوَاااقُۡلا َحد اااٱّلل 
َ
أ  “িল, পতপনই আল্লাে, এক-অপদ্বতীয়।” 

দ্বারা জিাি থদন। আহলম থোক িা সাধারণ মানুষ থোক প্রহতযক মুসপলহমর 

ওপর ওয়াপজি েহলা আল্লাে তা‘আলা তার পনহজর জনয যা সািযস্ত কহরহছন তা 

থকান প্রকার দৃিান্ত ছাড়া পপরপূণে সািযস্ত করা এিং পতপন তার জনয যা না 

কহরহছন, তা না করা। আর থয সি থেহক পতপন তাহক পপিত্র িহল থঘাষণা 

কহরহছন তা থকান প্রকার অকাযেকর করা ছাড়া তার জনয হুিহু সািযস্ত করা।  
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এপিই রাসূহলর সাোিী এিং তাহদর অনুসাপর আেহল সুন্নাত ওয়াল জামাহতর 

আকীদা। এ ছাড়াও উম্মহতর পূিেসূরী ইমামগণ, থযমন সাতজন ফকীে, মাহলক 

পিন আনাস, আওযাঈ, সূরী, শাহফঈ, আেমদ ইিন োবল, আিু োনীফা এিং 

অনযানয ইমামহদর পিশ্বাস। তারা িহলন, থকান প্রকার পিকৃপত, অকাযেকর করা, 

ধরণ প্রকৃপত িণেনা করা এিং দৃিান্ত স্থাপন ছাড়া থযিাহি িণেনা এহসহছ 

থসিাহি তা িোল রাখা। 

তহি প্রহে িপণেত আহলািী ও তার সােী মােমুদ এ পিষহয় থয িযাখযা পদহয়হছন 

তা সপিক নয়। পকন্তু এ োদীহসর দাপি েহলা আল্লাে তা‘আলা তাহদর কলযাহণর 

প্রপত তাহদর থছহয় অপধক দ্রুত এিং তাহদর প্রপত দয়া ও রেমত করার পদহক 

পতপন অপধক অগ্রসরমান। পকন্তু এপি োদীহসর দাপি তহি এপি অেে নয়। অেে 

এক পজপনষ আর এপি আহরক পজপনষ। োদীস দ্বারা িুঝা যায় থয, পতপন তাহদর 

প্রপত খুি দ্রুত পকন্তু এপি োদীহসর অেে নয়। িরং অেে েহলা আল্লাের জনয 

আল্লাের মাখলুহকর সাহে সাদৃশয িা তুলনা না কহর তার শান অনুযায়ী পনকি 

েওয়া, োাঁিা ও থদৌড়হক সািযস্ত করা। সুতরাং আল্লাে তা‘আলার উহেশয 

অনুযায়ী থকান প্রকার পিকৃপত, ধরণ প্রকৃপত এিং সাদৃশয িা তুলনা করা ছাড়া 

তার জনয আমরা পসফাতগুহলাহক সািযস্ত করি। 

আর তাহদর কো সমূ্পণে িুল। পিদআতীরা অসংখয পিষহয় এ ধরহনর কো িহল 

োহকন। তারা আল্লাের পসফাত সম্পহকে িযাখযা থদন। অেি মুলনীপত েহলা, 

আল্লাের পসফাত সম্পহকে থকান প্রকার িযাখযা না থদওয়া, ধরণ িণেনা না করা, 

তুলনা না করা এিং পিকৃপত না করা। সুতরাং পসফাত সহবাপলত আয়াত ও 

োদীহসর থক্ষহত্র থযিাহি িণেনা এহসহছ তা িোল রাখহি িযাখযা থদহি না। অেোৎ 

থকান প্রকার ধরণ িণেনা না করা, তুলনা না করা এিং পিকৃপত না করা। িরং 
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তার অেে আল্লাের জনয তার শান অনুযায়ী সািযস্থ করা থযিাহি আল্লাে 

তা‘আলা তার পনহজর জনয সািযস্ত কহরহছন এিং সহবাধন কহরহছন। এ সি 

থকান পকছুহতই পতপন তার থকান মাখলুহকর সদৃশ নয়। থযমন, আমরা আল্লাের 

রাগ, োত, থিোরা, আেুল, অপছন্দ, অিতরণ, উিা ইতযাপদ পসফাত সম্পহকে 

উহল্লপখত পিশ্বাস স্থাপন কহর োপক। অধযায়হতা একই। আর মহন রাখহি 

পসফাহতর অধযায় একই এ থক্ষহত্র পিশ্বাহসর থকান তারতময থনই। আল্লাে 

তা‘আলাই তাওফীক দাতা। 

শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায।  
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আল্লাের অিস্থান সম্পহকে ভ্রাপন্তর পনরসন 

োদীস: لو دَلتم حببل من  األرض السابعة لوقع َع اهلل “যপদ থতামরা একপি রপশহক 

আকাশ থেহক জপমহন থছহড় দাও, তা আল্লাের উপর পগহয় পড়হি।” 

োদীস-   لو دَلتم حببل من  األرض السابعة لوقع َع اهلل  “যপদ থতামরা একপি রপশহক 

আকাশ থেহক জপমহন থছহড় দাও, তার আল্লাের উপর পগহয় পড়হি।” এর  

পিশুিতা সম্পহকে প্রে করা েহলা। োদীসপি শুি পকনা? োদীসপির অেে পক? 

উত্তর: োদীসপির শুিতা পনহয় উলামাহদর মহধয মত প্রােেকয রহয়হছ। যারা 

োদীসপিহক সেীে িহলহছন, তারা িহলহছন, োদীপির অেে, যপদ থতামরা রপশ 

ছাড় তা আল্লাের উপর পড়হি। কারণ, আল্লাে তা‘আলা সিপকছুহক পপরহিিন 

কহর আহছন। প্রপতপি িস্তু আল্লাের োহতর মুহি। থকান পকছুই আল্লাে থেহক 

অনুপুপস্থত নয়। এমনপক সাত স্তর পিপশি আসমানসমূে ও জপমন আল্লাের 

কিপযহত একপি দানার মহতা। আল্লাে তা‘আলা িহলন,  ﴿َاااقََدُروا اااَوَما ااقَۡدرِهِۦااَحق اااٱّلل 
ۡرُضا
َ
َُٰتاااٱلۡقَِيََٰمةِاايَۡومَاااَقۡبَضُتُهۥااََجِيٗعاااَوٱۡۡل َمََٰو َُٰت اااَوٱلس  اااَمۡطوِي  اااَوتََعََٰلَٰاااُسۡبَحََٰنُهۥاابَِيِمينِهۦِ  اَعم 

[٦٦:  الزمر]  ﴾٦٧اايُۡۡشُِكونَا   “আর তারা আল্লােহক যোহযাগয মযোদা থদয়পন। অেি 

পকয়ামহতর পদন থগািা পৃপেিীই োকহি তাাঁর মুপিহত এিং আকাশসমূে তাাঁর 

ডান োহত িাাঁজ করা োকহি। পতপন পপিত্র, তারা যাহদরহক শরীক কহর পতপন 

তাহদর ঊহধ্বে।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৬] এ দ্বারা থকান অিস্থাহতই এ 

কো প্রমাণ করা সম্ভি নয় থয, আল্লাে তা‘আলা সিেত্র পিরাজমান, অেিা আল্লাে 
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তা‘আলা সপ্ত জপমহনর নীহি আহছ। কারণ, এপি শরীআত, যুপক্ত ও পফতরাহতর 

সমূ্পণে পপরপন্থী। আল্লাের পকতাি, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর 

সুন্নাত, ইজমা, যুপক্ত ও মানি স্বিাি আল্লাে তা‘আলা উপহর েওয়াহক প্রমাণ 

কহর।   

আল্লাের পকতাি থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ااافَۡوَقاااٱلَۡقاهِرُاااوَُهوَا ِۦ  ااوَُهوَاااِعَبادِه
[١٨:  االنعام]  ﴾١٨ااٱۡۡلَبِيُاااٱَۡلَِكيمُا  “আর পতপনই তাাঁর িান্দাহদর উপর ক্ষমতািান; 

আর পতপন প্রজ্ঞাময়, সমযক অিপেত।” [সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১৮] আল্লাে 

তা‘আলা িহলন,   ﴿اااَرُبَِكاااٱۡسمَاااَسُبِحِا َۡعَ
َ
[١:  االَع]  ﴾١ااٱۡۡل “তুপম থতামার সুমোন 

রহির নাহমর তাসিীে পাি কর।”  [সূরা আল-আ‘লা, আয়াত: ১] এ পিষহয় 

পপিত্র কুরআহন আল্লাের আয়াত অহনক। প্রপতপি আয়াত এ কো প্রমাণ কহর 

থয, প্রপতপি িস্তু আল্লাের পদহক ওহি, িস্তুহক আল্লাের পদহক তুহল থনওয়া েয় 

এিং আল্লাে উপর থেহক পনহি অিতরণ কহরন। ফহল আয়াতগুহলা আল্লাে 

তা‘আলার উপহর েওয়াহকই প্রমাণ কহর। পিপিন্ন আয়াহতর মমেিাণীগুহলা দ্বারা 

আল্লাের উপহর েওয়াই প্রমাপণত।   

আর সুন্নাত: আল্লাে তা‘আলা থয, উপহর এ পিষহয় সুন্নাতগুহলা মুতাওয়াহতর 

পযোহয়র। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর কো, কমে ও স্বীকৃপত 

আল্লাের উপহর েওয়াহক প্রমাণ কহর। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম 

িহলন,  থতামরা পক আমাহক আমানতদার মহনা“    أال تأمنون أنا أمني من ف السماء

কহরা না, আপম পযপন আসমাহন রহয়হছন তার পক্ষ থেহক আমানতদার।” এ 

োদীসপি রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর মুহখর কো যদ্বারা এ কো 

প্রমাপণত েয় থয, আল্লাে তা‘আলা উপহর। আরাফার পদন রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 
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আলাইপে ওয়াসাল্লাম উম্মাহতর মহধয িাষণ থদন। তাহত পতপন িহলন,   أال هل
 আপম পক থতামাহদর পনকি থপৌপছাঁহয়পছ”? উত্তহর তারা িলহলন েযাাঁ।“   بلغت؟

তারপর আকাহশর পদহক আেুল উিাহলন এিং িলহলন,   اشهدامهلل  “হে আল্লাে 

তুপম সাক্ষী োক” এপি রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর কমে যা 

আল্লাের উপর েওয়াহক প্রমাণ কহর। আর রাসূহলর স্বীকৃপত সম্পহকে োদীস- 

িাদীর োদীস, যখন িাদীহক পজজ্ঞাসা করা েহলা أين اهلل আল্লাে থকাোয়? থস 

িলল, السماء  আল্লাে আসমাহন।” তখন রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে“ ف 

ওয়াসাল্লাম িলহলন, أعتقها فإنها مؤمنة “তুপম তাহক আযাদ কহর দাও কারণ থস 

মু’পমন।”88 

সাোিীগণ এিং ইেসাহনর সাহে তাহদর অনুসারী উম্মহতর তাহিঈগণ এিং 

উলামাহয় থকরামগণ এ িযাপাহর একমত থয, আল্লাে তা‘আলা সিপকছুর উপর। 

তাহদর কাহরা থেহক এ পিষহয় একপি শব্দও িপণেত নয় থয, তারা িহলহছন 

আল্লাে তা‘আলা আসামাহন নয়, অেিা পতপন মাখলুহকর সাহে সংপমশ্রণ, অেিা 

পতপন জগহতর পিতহরও নয় িাপেহরও নয়, পতপন পমপলতও নয় এিং আলাদাও 

নয়, পতপন পৃেকও নয় কাহছও নয় ইতযাপদ। তাহদর থেহক যত িণেনা এ পযেন্ত 

পাওয়া যায়, তা থেহক জানা যায় থয, তারা সিাই এ পিষহয় একমত থয, আল্লাে 

তা‘আলা উহধ্বে এিং পতপন সিপকছুর উপর।  

যুপক্ত দ্বারা প্রমাণ: যুপক্তও এ কো প্রমাণ কহর থয আল্লাে তা‘আলা সিপকছুর 

উপর। থযমন আমরা যপদ পজজ্ঞাসা কপর থয, উহধ্বে োকা এ পপরপূণেতার পসফাত 

নাপক অপপরপূণেতার? তখন জাওয়াি েহি উহধ্বে োকাই পপরপূণেতা। আল্লাে 

 
88 সেীে মুসপলম োদীস নং ১২২৭ 
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তা‘আলা কুরআহন িহলহছন, ﴿ِا يااٱلَۡمَثُلااَوّلِل  َٰ َۡعَ
َ
[٦٠:  انلحل]  ﴾٦٠اٱۡۡل  “এিং আল্লাের 

জনয রহয়হছ মোন উদােরণ।” [সূরা আন-নাোল, আয়াত: ৬০] থয সি পসফাত 

পূণেতার অেেহক িেন কহর, থস সি পসফাত আল্লাের জনয অিশযই সািযস্ত েহি। 

যখন উপহর িা উহধ্বে েওয়া পূণেতা িহল যুপক্ত দ্বারা প্রমাপণত, তখন তা আল্লাের 

জনয সািযস্ত করাই ওয়াপজি। কারণ, আল্লাে তা‘আলা েয়হতা উপহর েহিন 

অেিা নীহি েহিন অেিা মাঝখাহন েহিন। নীহি েওয়া অসম্ভি। কারণ, তাহত 

রহয়হছ অসমূ্পণেতা। আর মাঝখাহন েওয়াও অসম্ভি। কারণ, এপিও একপি 

অসমূ্পণে পসফাত যাহত আল্লাে তা‘আলা ও তার মাখলুক িরাির েওয়াহক িাধয 

কহর। দু’পি পসফাত যখন আল্লাের জনয েওয়া অসম্ভি েহয় পগহয়হছ িাকীিা 

অেোৎ উহধ্বে েওয়া তার জনয অিধাপরত। সুতরাং, আল্লাে তা‘আলা উধ্বে েওয়া 

প্রমাপণত, পতপন প্রপতপি িস্তুর উহধ্বে।  

মানি স্বিাি দ্বারা প্রমাণ: আল্লাে তা‘আলা উহধ্বের েওয়ার পিষয়পি প্রপতপি 

মানুহষর স্বিাি ও সৃপির সাহে জপড়ত। প্রপতপি মানুষ যখন িহল ‘হে আল্লাে’ 

তখন থস আকাহশর পদক তাকায়। তার অন্তহর উপহরর পদক মহনাহযাগী েয়, 

তার অন্তহর আর থকান পদক ভ্রুহক্ষপ করার প্রহয়াজন অনুিুত েয় না। সুতরাং 

আমরা এ কো পনপিেহে িলহত পাপর থয, আল্লাে তা‘আলা প্রপতপি িস্তুর উপর। 

আল্লাে তা‘আলা প্রপত িস্তুর উপর েওয়া প্রমাপণত েওয়ার পর োদীস—  لو دَلتم
السابعة   لوقع َع اهلل  حببل من  األرض   —“যপদ থতামরা একপি রপশহক আকাশ 

থেহক জপমহন থছহড় দাও, তার আল্লাের উপর পগহয় পড়হি।” -পি দ্বারা আল্লাে 

তা‘আলা জপমহন এ কো প্রমাণ করার থকান সুহযাগ থনই।  
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যপদ িলা েয়, আল্লাে তা‘আলা এ িাণী: ِيااوَُهوَا﴿   َما ءِاااِفاااٱَّل  ۡرِضاااَوِِفاااإَِلَٰه اااٱلس 
َ
َٰه  اااٱۡۡل ااإَِل

[٨٤:  الزخرف ]  ﴾٨٤ااٱلَۡعلِيمُاااٱَۡلَِكيمُاااوَُهوَا  “আর পতপনই আসমাহন ইলাে এিং পতপনই 

জপমহন ইলাে; আর পতপন প্রজ্ঞাময়, সিেজ্ঞ। প্রমাণ কহর থয, আল্লাে তা‘আলা 

থযমপনিাহি আসমাহন এমপনিাহি পতপন জপমহনও।” [সূরা আয-যুখরফ, আয়াত: 

৮৪] 

উত্তর: না, আয়াহত আল্লাে তা‘আলা পনহজর ইলাে েওয়া পিষহয় সংিাদ থদন। 

পতপন আকাশ িা জপমহন তার অিস্থান জানাহনা সংিাদ থদনপন। িরং পতপন 

িলহছন পতপন আসামাহনও ইলাে এিং জপমহনও ইলাে। থযমন আমরা িহল 

োপক অমুক মক্কায়ও গিনের এিং মদীনায়ও গিনের। এর অেে, তার কতৃেে 

মক্কা ও মদীনা উিয় শেহরই পিসৃ্তত। যপদও থস থয থকান একপি শেহর সুপনপদিে 

স্থাহন িসিাস কহর োহক। দু’পি শেহর থস োহক না। এ আয়াতপিও এ কো 

প্রমাণ কহর থয, আল্লাের উলুপেয়যাত জপমন ও আসমান উিয় স্থাহন পিসৃ্তত। 

যপদও পতপন োহকন আসমাহন। আল্লাে তা‘আলাই িাহলা জাহনন। 

শাইখ মুোম্মদ পিন উসাইমীন রে.  
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প্রহতযক শতাপব্দর শুরুহত এ উম্মহতর মহধয আল্লাে তা‘আলা একজন 

সংস্কারক থপ্ররণ কহরন। 

প্রে: রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থক িলহত শুহনপছ,  পতপন িহলন, 

ا   إِنا   » ُث   اّللا بْعا ِذهِ   يا ةِ   لِها ما
ُ
ا   األ ِس   َعا

ْ
ناة    ِمائاةِ   ُكِّ   راأ نْ   سا دُ   ما ا  َُيادِّ اها ا  ل .«  ِديناها  “আল্লাে তা‘আলা 

প্রপত শতাপব্দর শুরুহত এ উম্মহতর মহধয এমন একজনহক থপ্ররণ করহিন, পযপন 

দীহনর পিধানগুহলা সংস্কার করহিন।” োদীসপির পিশুি সনদ, মতন পক এিং  

িণেনাকারী থক? আর দীহনর পিধানগুহলা সংস্কার করহিন” এ কোর অেে পক? 

অেি রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আমাহদর সু-স্পি ও অকািয 

দলীল প্রমাহণর ওপর থরহখ থগহছন। এ ধরহনর প্রে যারা কহর আমরা তাহদর 

পকিাহি জাওয়াি থদহিা?  

উত্তর: প্রেমত: ইমাম আিূ দাউদ স্বীয় সুনাহন সালমান ইিন দাউদ আল-মােরী 

থেহক, পতপন িহলন, আমাহদর পনকি োদীস িণেনা কহরহছন আবু্দল্লাে পিন 

ওোি, পতপন িহলন, আমাহক সংিাদ পদহয়হছন সা‘ঈদ ইিন আিু আইউি এিং 

পতপন োদীস িণেনা কহরহছন শারােীল ইিন ইয়াযীদ আল-মু‘আপফরী থেহক এিং 
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পতপন িণেনা কহরহছন আিু আলকামা থেহক আর পতপন িণেনা কহরহছন আিু 

হুরায়রাে রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক এিং পতপন িণেনা কহরহছন রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক পতপন িহলন, «   ا   إِنا ُث   اّللا بْعا ِذهِ   يا ةِ   لِها ما
ُ
ا   األ   َعا

ِس 
ْ
ناة    ِمائاةِ   ُكِّ   راأ نْ   سا دُ   ما ا  َُيادِّ اها ا  ل .«  ِديناها  “আল্লাে তা‘আলা প্রপত শতাপব্দর শুরুহত এ 

উম্মহতর মহধয এমন একজনহক থপ্ররণ করহিন, পযপন দীহনর পিধানগুহলা 

সংস্কার করহিন।”89 

পদ্বতীয়ত: োদীসপি পিশুি এিং োদীসপির প্রহতযক িণেনাকারী পনিেরহযাগয। 

তৃতীয় ও িতুেেত: “দীনহক সংস্কার করহিন” এ িাণীর অেে, যখন অপধকাংশ 

মানুষ প্রকৃত দীন থয দীনহক আল্লাে তা‘আলা তার িান্দাহদর জনয পপরপূণে 

কহরহছন, থয দীহনর মাধযহম আল্লাে তা‘আলা তাহদর ওপর তার পন‘আমতহক 

পপরপূণে কহরহছন এিং তাহদর জহনয ইসলামহক দীন পেহসহি মহনাপনত 

কহরহছন, থস দীন থেহক মুখ পফপরহয় থনহি। তাহদর পনকি ইসলাম পিষহয় 

একজন পিিক্ষন আহলম িা দা‘ঈ থপ্ররণ করহিন পযপন মানুষহক আল্লাের 

পকতাি এিং রাসূল থেহক প্রমাপণত সুন্নাহতর প্রপত পে থদখাহিন এিং পিদ‘আত 

থেহক দূহর সরাহিন এিং নি আপিষৃ্কত িস্তু থেহক তাহদর সতকে করহিন। 

সপিক পে—আল্লাের পকতাি ও রাসূহলর সুন্নাত থেহক যারা পিিুযত েহিন 

তাহদরহক তাহদর পিিুযপত থেহক পফপরহয় রাখহিন। উম্মহতর অিস্থার সংস্কার ও 

সংহশাধন পেহসহি এহক তাজদীদ িা সংস্কার িহল আখযাপয়ত করা েহয়হছ। 

আল্লাে তা‘আলা তার িান্দাহদর জনয থয দীনহক িালু কহরহছন এিং পপরপূণে 

কহরহছন, থস দীহনর সংস্কার িা সংহশাধন পেহসহি এহক সংস্কার িহল 

 
89 আিূ দাউদ, োদীস নং ৪২৯৩ 
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আখযাপয়ত করা েয়পন। কারণ, এহকর এহকর পর পপরিতেন, দূিেলতা ও পিকৃপত 

উম্মাহতর ওপরই থিহপ িহস। অনযোয় ইসলাহমর সংরক্ষহণর দাপয়ে আল্লাের 

োহতই। আল্লাে তা‘আলা কুরআন ও সুন্নাহতর পেফাযহতর দাপয়ে থনয়ার 

মাধযহম ইসলামহক পেফাযত করহিন। আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿نۡلَاااََنۡنُاااإِن ا اانَز 
 ,পনশ্চয় আপম কুরআন90 নাপযল কহরপছ“ ٱَُّلِۡكرَاااِإَون اااََلُۥاالََحَٰفُِظونَااا٩﴾  ]اْلجر:  ٩[ 

আর আপমই তার থেফাযতকারী।” [সূরা আল-পেজর, আয়াত: ৯]  

পঞ্চমত: সংস্কারকগণ িাহরা িছহরর মাোয় আসহিন এ কোপি োদীহস থনই। 

রিং োদীহস এহসহছ আল্লাের আহদহশ এিং তার প্রজ্ঞা অনুযায়ী তারা আসহিন 

প্রপত পেজরী শতাপব্দর মাোয়। এপি আল্লাের পক্ষ থেহক তার িান্দাহদর প্রপত 

পিহশষ অনুগ্রে ও দয়া এিং তাহদর পিপহক্ষ সু-স্পি দলীল ও প্রমাণ, যাহত 

তাহদর পনকি দলীল প্রমাণ স্পি েওয়ার পর অপারগতা প্রকাশ করার থকান 

সুহযাগ না োহক। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।  
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োয়াত ও পরপযক িৃপি 

োদীস— «  ْن با  ما حا
ا
نْ  أ

ا
طا  أ ُ  يُبْسا   ِرْزقِهِ  ِف  لا

ا
أ ُينْسا ُ   وا ثاِرهِ  ِف  لا

ا
.«  رامِحاهُ  فالْياِصْل  أ   “হয িযপক্ত 

তার পরপযহকর মহধয প্রসস্থতা এিং োয়াহতর মহধয দীঘেতাহক পছন্দ কহর” 

প্রে: রাসূল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িাণী— نْ   » با   ما حا
ا
نْ   أ

ا
طا   أ ُ   يُبْسا   ِف   لا

   ِرْزقِهِ 
ا
أ ُينْسا ُ   وا ثاِرهِ   ِف   لا

ا
.«  رامِحاهُ   فالْياِصْل   أ  “হয িযপক্ত তার পরপযহকর মহধয প্রসস্থতা এিং 

োয়াহতর মহধয দীঘেতাহক পছন্দ কহর, থস থযন আত্মীয়তা সম্পকে িজায় 

রাহখ।”91 এর অেে পক?। োদীসপি সেীে িুখারী ও মুসপলহম আনাস রাপদয়াল্লাহু 

আনহু থেহক িপণেত। এ োদীহসর অেে পক এমন থয, মানুষ যখন আত্মীয়তা 

সম্পকে িজায় রাহখ তখন তার এক রকম িয়স েহি এিং যখন আত্মীয়তা 

িজায় না রাহখ তখন তার অনয রকম িয়স েহি? 

 
91 সেীে মুসপলম, োদীস নং ৬৬৮৮ 
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উত্তর: এ োদীহসর অেে এমন নয় থয, মানুহষর িয়স দুই ধরহনর েহি। অেোৎ, 

আত্মীয়তা সম্পকে িজায় রাখহল এক রকম িয়স েহি এিং আত্মীয়তা িজায় না 

রাখহল অনয রকম িয়স। মানুহষর িয়স এক ও অপিন্ন এিং পপরমাণও এক। 

আল্লাে তা‘আলা যাহক তাওফীক থদন থস আত্মীয়তা সম্পকে িজায় রাহখন আর 

যার িাহগয সম্পকে পছন্ন করা রাহখ পতপন পছন্ন কহরন। এপিই েহলা িাস্তিতা। 

তহি োদীস দ্বারা রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর উহেশয েহলা, থয 

আমহল কলযাণ রহয়হছ তার প্রপত উম্মাতহক উৎসাে প্রদান করা। থযমন, আমরা 

িহল োপক, থয িযপক্ত এ কো পছন্দ কহর থয, তার সন্তান থোক, থস থযন পিিাে 

কহর। অেি পিিাে িাহগযর িযাপার এিং সন্তান েওয়াও িাহগযর িযাপার। 

আল্লাে তা‘আলা যখন থতামার সন্তাহনর ইিা করহিন তখন পতপন থতামার 

পিিাহেরও ইিা করহিন। আর তা সহেও পিিাে ও সন্তান উিয়পি িাহগযর 

পলখন। অনুরূপিাহি মানুহষর পরপযক এিং আত্মীয়তা সম্পকে িজায় রাখার 

পিষয়পি থগাড়া থেহকই পনধোপরত ও মীমাংপসত। পকন্তু পিষয়পি তুপম জাহনা না। 

এ কারহণ রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থতামাহক পিষয়পি সম্পহকে 

উৎসাে প্রদান কহরন। পতপন িলহছন থয, যখন তুপম আত্মীয়তা সম্পকে িজায় 

রাখহি তখন আল্লাে তা‘আলা থতামার পরপযক িৃপি করহিন, থতামার োয়াত 

িাপড়হয় থদহিন ইতযাপদ। অনযোয় সিপকছুই মীমাংপসত। তারপর মহন রাখহত 

েহি পরপযক ও োয়াত িৃপি পাওয়ার পিষয়পি আহপপক্ষক। অনযোয় আমরা 

অহনক মানুষহক িাস্তহি থদখহত পাই থস আত্মীয়তা সম্পকে িজায় রাখা সহেও 

এিং তার পরপযক িাপড়হয় থদওয়া েহলও পকন্তু থস অল্প িয়হস মারা যায়। এ 

িযপক্ত সম্পহকে আমরা িলি, থলাকপি যপদ আত্মীয়তা সম্পকে রক্ষণাকারী না 

েহতা তা েহল থস আহরা আহগই মারা থযত। পকন্তু আল্লাে তা‘আলা তার িাহগয 
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এ কো পূহিেই পলপপিি কহরহছন থয, থস আত্মীয়তা সম্পহকে িজায় রাখহি 

এিং অমুক সময় তার জীিহনর ইপত ঘিহি।  

শাইখ মুোম্মদ পিন উসাইমীন রে.  

 

 

 

 

 

িৃপি না েওয়া িা অনািৃপির কারণ িান্দার গুনাে 

প্রে: আমরা অপধকাংশই এ কো শুহন োপক থয, িৃপি না েওয়া িা অনািৃপির 

কারণ িান্দার গুনাে। যপদ পিষয়পি এমনই েহয় োহক তােহল যারা পেনু্দস্থান িা 

অমুসপলম থদহশ রহয়হছ থদখা যায় তাহদর থদহশ িৃপি িনযাহত পপরণত েয় অেি 

আমাহদর থদহশ িৃপি থনই। তহি তারা পক গুনাে কহর না এিং তারা পক 

আমাহদর থিহয় থিপশ ইিাদত কহর োহক? নাপক িৃপি িা অনািৃপির পিষয়পি 

পনিের কহর পৃপেিীর অিস্থাহনর ওপর? থযহেতু পিষয়পি পনহয় মানুষ িলািপল 

কহর তাই পিষয়পিহক স্পি করহল কৃতজ্ঞ েহিা।  

উত্তর: প্রহতযক মুসপলমহক এ কো অিশযই জানহত েহি থয, আল্লাে তা‘আলা 

সমস্ত মাখলুক সৃপি কহরহছন এিং মুসপলম অমুসপলম সিাই পরপযহকর দাপয়ে 

পতপন পনহয়হছন। আল্লাে তা‘আলা িহলন,  
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ۡرِضاااِفاااَدا ب ة اااِمنااَوَما﴿
َ
اااٱۡۡل اااإِّل  ِاااََعَ [   ٦:  هود]  ﴾٦ااُمۡسَتۡوَدَعَها اوَاااُمۡسَتَقر َهاااَوَيۡعلَمُااارِزُۡقَهاااٱّلل   

“আর জপমহন পিিরণকারী প্রপতপি প্রাণীর পরহককর দাপয়ে আল্লােরই এিং পতপন 

জাহনন তাহদর আিাসস্থল ও সমাপধস্থল92

।” [সূরা েূদ, আয়াত: ৬]    

 আল্লাে তা‘আলা িহলন, ن اااَخلَۡقُتاااَوَما﴿اا نَساااٱۡۡلِ اااَوٱۡۡلِ رِيدُاااَما ااا٥٦ااَِلَۡعُبُدونِاااإِّل 
ُ
ااُمِنااِمۡنُهمااأ

رِيدُاااَوَما اااُرِۡزق ا
ُ
نااأ

َ
َاااإِن ااا٥٧ااُيۡطعُِمونِاااأ ز اُقاااُهوَاااٱّلل  [ ٥٨   ،٥٦:  اذلاريات]  ﴾ ٥٨ااٱلَۡمتِيُاااٱلُۡقو ةِاااُذوااٱلر   

“আর পজন ও মানুষহক থকিল এজনযই সৃপি কহরপছ থয তারা আমার ইিাদাত 

করহি। আপম তাহদর কাহছ থকান পরপযক িাই না; আর আপম িাই না থয, তারা 

আমাহক খািার পদহি। পনশ্চয় আল্লােই পরপযকদাতা, পতপন শপক্তধর, 

পরাক্রমশালী।” [সূরা আয-যাপরয়াত, আয়াত: ৫৬, ৫৮]           

আল্লাে তা‘আলা আহরা িহলন, يُِن﴿
َ
اااَدا ب ة اااُمِنااَوَكأ ُااارِزَۡقَهااااََتِۡمُلاااّل  ااِإَوي اُكۡم ااايَۡرزُُقَهاااٱّلل 

ِميعُاااوَُهوَا [٦٠:  العنكبوت]  ﴾٦٠ااٱلَۡعلِيمُاااٱلس   “আর এমন কত জীি-জন্তু রহয়হছ, যারা 

পনজহদর পরপযক পনহজরা সঞ্চয় কহর না, আল্লােই তাহদর পরপযক থদন এিং  

থতামাহদরও। আর পতপন সিেহশ্রাতা, মোজ্ঞানী।” [সূরা আল-আনকািূত, আয়াত: 

৬০] আল্লাে তা‘আলা জীন ইনসান কাহফর মুশপরক মুসপলম অমুসপলম সিাইহক 

সৃপি কহরহছন এিং তাহদর পরপযহকর দাপয়ে গ্রেণ কহরহছন। পতপন িৃপি িষেণ 

কহরন নদী নালা সাগর সমুদ্র প্রিাপেত কহরন। পতপন মুসপলম অমুসপলম 

সিাইহক পরপযক থদন। পকন্তু আল্লাে তা‘আলা তার মুসপলম িান্দাগণ যখন 

শরী‘আত পিহরাধী থকান কমে কহরন এিং তার পনহদেশ অমানয কহরন, তখন 

 
92 এখাহন مستقر িা আিাসস্থল িলহত মাতৃগহিে অিস্থান মতান্তহর মৃতুয পযেন্ত দুপনয়ায় 

অিস্থানহক িুঝাহনা েহয়হছ। আর مستودع দ্বারা কিরস্থ করার স্থান মতান্তহর জহন্মর পূহিে 
পপতৃহমরুদহন্ড অিস্থান পকংিা মৃতুযর সময় িা স্থান িুঝাহনা েহয়হছ। 
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পতপন তাহদর শাপস্ত থদন যাহত তারা তা থেহক পিরত োহক এিং আযাি ও 

গযহির কারণসমূে থেহক সতকে োহক। শাপস্ত স্বরূপ আল্লাে তা‘আলা তাহদর 

জনয িৃপি িন্ধ কহর থদন। থযমন—রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম 

সিহিহয় িড় সংস্কারক, তার যুগ সিহিহয় উত্তম যুগ, তার সাোিীগণ নিীহদর 

পর সিহিহয় উত্তম মানি েওয়া স্বহেও তার যুহগ অনািৃপি থদখা পদহয়পছল, 

দুপিেক্ষ ও খরায় তারা আক্রান্ত েহয়পছল মানুষ। ফহল মুসপলমগণ রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর পনকি এহস িৃপির জনয থদা‘য়া কামনা 

করহলন। আনাস রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক িপণেত, পতপন িহলন,  

  اهلل  رسول  فاستقبل  خيطب  قائم  سلم  و  عليه   اهلل  صىل  اهلل  ورسول  املسجد  دخل  رجال  أن 
 أن   اهلل   فادع   السبل   وانقطعت   األموال   هلكت   اهلل  رسول  يا  وقال  قائما  سلم  و   عليه   اهلل  صىل

 أغثنا   امهلل  أغثنا  امهلل  أغثنا  امهلل  وقال  يديه   سلم  و  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  فرفع  يغيثنا
 دار   وال  بيت  من  سلع  وبني  بيننا  وما  قزعة  وال  سحابة  السماء  ف   نرى  ما  واهلل  وال  أنس   قال
  واهلل   فال   أنس  قال  أمطرت  ثم  انترشت  السماء  توسطت  فلما  الَتس  مثل  سحابة  فطلعت  قال
 صىل   اهلل  ورسول  املقبلة  اجلمعة  ف  ابلاب  ذلك  من  رجل  دخل  ثم  قال  ستا  الشمس  رأينا  ما

 وانقطعت  األموال هلكت اهلل رسول يا فقال  قائما فاستقبله خيطب قائم  سلم و  عليه  اهلل
 امهلل   فقال  يديه   سلم  و  عليه  اهلل  صىل  اهلل   رسول  فرفع  قال  عنا  يمسكها  أن  اهلل  فادع  السبل
 فأقلعت   قال  الشجر  ومنابت  األودية  وبطون  والظراب  اآلَكم  َع  امهلل  علينا  وال  حونلا

   ال قال األول الرجل أهو أنسا سألت ِشيك قال الشمس ف  نميش وخرجنا

“এক থলাক মসপজহদ প্রহিশ কহর িলল, থে আল্লাের রাসূল, ধন-সম্পদ ধ্বংস 

প্রায়, রাস্তা-ঘাি িন্ধ আপপন আল্লােহক ডাহকন থযন আমাহদর িৃপি থদয়। 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম জুমু‘আর সালাহতর খুতিায় দুই োত 

তুহল িহলন, থে আল্লাে আপপন আমাহদর িৃপি থদন। থে আল্লাে আপপন 
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আমাহদর িৃপি থদন। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম পমবার থেহক 

নামার আহগই িৃপি িষেণ শুরু েহয় যায়। আল্লাে তা‘আলা আকাহশ থমঘমালা 

সৃপি করহলন। তারপর তা আকাহশ ছপড়হয় পদহলন এিং িৃপি নাপযল করহলন। 

থলাহকরা মসপজদ থেহক থির েহল তারা সিাই িৃপি থেহক পনহজহদর িাাঁিাহত 

থিিা করহছন। এিাহি এক সপ্তাে-পরিতেী জুমু‘আর পদন পযেন্ত লাগাতার 

মুশলধাহর িৃপি েহত লাগল। থলাহকরা রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে 

ওয়াসাল্লাহমর পনকি আিার এহস িলল, থে আল্লাের রাসূল!  ধন-সম্পদ ধ্বংস 

প্রায়, রাস্তা-ঘাি িন্ধ। আপপন আল্লােহক ডাহকন থযন িৃপি িন্ধ কহর থদয়। এ 

কো থশাহন রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আদম সন্তাহনর দূিেলতার 

কো পিন্তা কহর মুিপক োাঁপস পদহলন এিং দুই োত তুহল িলহলন, থে আল্লাে 

আমাহদর আশ-পাহশ, আমাহদর ওপর নয়, থে আল্লাে পাোহড় জেহল প্রতযন্ত 

অঞ্চহল। োদীহসর িণেনাকারী আনাস রাপদয়াল্লাহু আনহু িহলন, সাহে সাহে 

আকাহশ থমঘমালা িূণে-পিিূণে েহয় থগল এিং মদীনা আহলাপকত েহয় থগল। 

থমাি কো, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম পনহজ এিং তার সাোিীগণ 

সিে উত্তম মানি েওয়া সে্হও আল্লাের পক্ষ থেহক তাহদর পশক্ষা থদওয়া, 

তাহদর ও অনযানযহদর আল্লাের কাহছ কান্নাকাপি ও তার রেমহতর কামনা 

করার প্রপত উৎসাে প্রদান এিং যািতীয় অপকমে ও গুনাে থেহক পফহর এহস 

তার পনকি তাওিা করার পদক পনহদেশনা থদওয়ার উহেহশয তারাও মুপসিহত 

আক্রান্ত েহয়হছন। কারণ, পিপিন্ন পিপদ-আপহদ তাহদর আক্রান্ত েওয়াহত 

রহয়হছ মুপক্তর উপায় ও কারণসমূহের প্রপত পদক পনহদেশনা। যাহত তারা তার 

কাহছ কান্না-কাপি কহর এিং তারা এ কো পিশ্বাস স্থাপন কহর থয, আল্লাে 

তা‘আলাই পরপযক দাতা এিং পতপনই যা ইিা কহর োহকন।  
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যখন আল্লাের পনকি পফহর আসহি না আল্লাে তা‘আলা তাহদর মোমাপর, 

দুপিেক্ষ, দুশমনহদর িাপপহয় থদওয়া, অনািৃপি ইতযাপদ পিপিন্ন ধরহনর মুপসিত 

দ্বারা শাপস্ত থদহিন, যাহত তারা গুনাে থেহক পিরত োহক আল্লাের পদহক পফহর 

আহস এিং তার পদহক পফহর যায়। থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ااَوَما ا
َصََٰبُكم

َ
ِصيَبة اااُمِنااأ يِۡديُكمۡاااَكَسَبۡتااافَبَِمااامح

َ
[٣٠:  الشورى]  ﴾٣٠ااَكثِي اااَعنااَوَيۡعُفوا اااأ   “আর 

থতামাহদর প্রপত থয মুসীিত আপপতত েয়, তা থতামাহদর কৃতকহমেরই ফল। 

আর অহনক পকছুই পতপন ক্ষমা কহর থদন।” [সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ৩৭] 

অহুহদর যুহি মুসপলমগণ পরাপজত েহলন এিং তাহদর কতক পনেত আিার 

কতক আেত েহলন। আল্লাে তা‘আলা িহলন, ا ا﴿ َولَم 
َ
َصََٰبۡتُكمااأ

َ
ِصيَبة اااأ َصۡبُتماقَدۡااامح

َ
ااأ

َٰاااقُلُۡتمۡاااُمِۡثلَۡيَها ن 
َ
نُفِسُكۡمهاااِعندِاااِمنۡاااُهوَاااقُۡلاااَهََٰذا اااأ

َ
َاااإِن اااأ َٰاااٱّلل  ء اااُكُِاااََعَ :  عمران  ال]  ﴾١٦٥ااقَِدير اااََشۡ

١٦٥]  “আর যখন থতামাহদর উপর পিপদ এল, (অেি) থতামরা থতা এর পদ্বগুণ 

পিপহদ আক্রান্ত েহল (িদর যুহি)। থতামরা িহলপছহল এিা থকাহত্থহক? িল, ‘তা 

থতামাহদর পনজহদর থেহক’। পনশ্চয় আল্লাে সি পকছুর উপর ক্ষমতািান।”  [সূরা 

আহল, ইমরান, আয়াত: ১৬৫] 

পক্ষান্তহর িদহরর যুহি মুসপলমহদর পিজয় েহলা এিং কাহফরহদর পরাজয়। 

কাহফরহদর সতু্তরজনহক েতযা এিং সতু্তরজনহক িপন্দ করা েহলা। পকন্তু 

অহুহদর যুহি মুসপলমগণ তাহদর পনহজহদর কহমের কারহণ মো পিপযেহয়র 

সমূ্মখীন েহলা। কারণ, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আবু্দল্লাে ইিন 

জুিাইহরর থনতৃহে পঞ্চাশজন তীরান্দায থযািাহক মুসপলম িাপেনীর থপছহনর 

পাোহড়র উপর অিস্থান থনওয়ার পনহদেশ থদন। পতপন তাহদর িহলন, আমাহদর 
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যপদ পাপখ এহস পনহয়ও যায় এিং পিজয়ী েই িা পরাপজত েই সিে অিস্থায় 

থতামরা থতামাহদর জায়গা ছাড়হি না। 

আল্লাে তা‘আলা যখন মুসপলমহদর পিজয়ী এিং কাহফরহদর পরাপজত করহলন 

তীরান্দায সাোিীগণ িািহলন থয যুহির পনষ্পপত ও মীমাংসা েহয় থগহছ। এিং 

ফলাফল মুসপলমহদর অনুকুহল িহল এহসহছ। এখন শুধু গপণমহতর মাল একত্র 

করা অিপশি আহছ। তারা তাহদর অিস্থান থছহড় মাহি গপণমহতর মালা একত্র 

করার লহক্ষ থনহম পড়হলন। তাহদর আমীর আবু্দল্লাে ইিন জুিাইর রাপদয়াল্লাহু 

আনহু তাহদর রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী স্মরণ কপরহয় 

পদহলন এিং তাহদর জায়গা না ছাড়ার পনহদেশ পদহলন। পকন্তু তারা তার কো 

গুরুে থদয়পন তারা িলল, যুি থশষ েহয় থগহছ কাহফররা পরাপজত েহয়হছ। এ 

যখন অিস্থা পছল, মুসপলমহদর থপছন থেহক থয সুরেপি মুসপলমগণ থছহড় 

পদহয়পছল তার প্রহিশ পে পদহয় কাহফর িাপেনী প্রহিশ করল। মুসপলমগণ 

তাহদর পনহজহদর িুহলর কারহণ মো পিপহদ আক্রান্ত েহলা। 

থমাি কো, মুসপলমগণ অহনক সময় পিপিন্ন মুপসিহত আক্রান্ত েয়। তাহত 

তাহদর জনয রহয়হছ পশক্ষা ও সতকেতা এিং তাহদর গুনাহের মাযেনা। এ ছাড়াও 

রহয়হছ তাহদর জনয পিপিন্ন ধরহনর কলযাণ। যাহত তারা িুঝহত পাহর থয, পিজয় 

থকিল আল্লাের োহত। তাহদর এক আল্লাের ইিাদত করা এিং তাহদর মহধয 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম অিস্থান তাহদর মুপক্তর জনয যহেি 

নয়। িরং তাহদর অিশযই আল্লাের আনুগতযতা ও িশ্বতা থমহন পনহত েহি। 

আল্লাের আহদশ পনহষহধর পািন্দী করহত েহি। আল্লাের দুশমনহদর পিরুহি 

যুহি বধযে ধারণ করহত েহি। এ কারহণ এ কো— ا ا﴿   َولَم 
َ
َصََٰبۡتُكمااأ

َ
ِصيَبة اااأ ااقَدۡااامح
َصۡبُتم

َ
َٰاااقُلُۡتمۡاااُمِۡثلَۡيَهاااأ ن 

َ
نُفِسُكۡمهاااِعندِاااِمنۡاااُهوَاااقُۡلاااَهََٰذا اااأ

َ
َاااإِن اااأ َٰاااٱّلل  ء اااُكُِاااََعَ  ال ]  ﴾١٦٥ااقَِدير اااََشۡ
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[١٦٥:  عمران  “আর যখন থতামাহদর উপর পিপদ এল, (অেি) থতামরা থতা এর 

পদ্বগুণ পিপহদ আক্রান্ত েহল (িদর যুহি)। থতামরা িহলপছহল এিা থকাহত্থহক? 

িল, ‘তা থতামাহদর পনজহদর থেহক’। পনশ্চয় আল্লাে সি পকছুর উপর 

ক্ষমতািান।”  [সূরা আহল-ইমরান, আয়াত: ১৬৫] দ্বারা তাহদর সতকে করা েয়।   

 রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম এিং তার সাোিীগণহক যপদ গুনাহের 

শাপস্ত সমূ্মখীন েহত েয় এিং অনযানযহদর মহতা তাহদরও আক্রান্ত েহত েয়, 

তােহল অনযহদর অিস্থা থকমন েহত পাহর? 

প্রক্ষান্তহর কাপফর, মুশপরকহদর পিষহয় আল্লাের দুশমন শয়তান অিসর গ্রেণ 

কহরহছন। কারণ, পৃপেিীর পিপিন্ন প্রাহন্ত ও থদহশ তারা এমপনহতই শয়তাহনর 

অনুসরণ কহর এিং আনুগতযতা স্বীকার কহর। তাহদর ওপর আল্লাের থয সি 

পন‘আমত—পরপযক ও িৃপি ইতযাপদর ধারািাপেকতা আহদৌ িজায় রহয়হছ তা েহলা 

তাহদর জনয অিকাশ মাত্র। অনযোয় তাহদর পপরণপত খুিই িয়ািে। থযমন, 

আল্লাে তা‘আলা িহলন, ا﴿ ََٰباااَعلَۡيِهمۡاااَفَتۡحَنااابِهِۦااُذُكُِروا اااَمااانَُسوا ااافَلَم  بَۡو
َ
ء اااُكُِاااأ َاااََشۡ ااإَِذاااَحّت 

وتُو ا ااابَِما ااافَرُِحوا ا
ُ
َخۡذَنَُٰهمااأ

َ
ۡبلُِسونَاااُهماافَإَِذااااَبۡغَتةٗاااأ [٤٤:  االنعام]  ﴾٤٤اامح  “অতঃপর তাহদরহক 

থয উপহদশ থদয়া েহয়পছল, তারা যখন তা িুহল থগল, আপম তাহদর উপর সি 

পকছুর দরজা খুহল পদলাম। অিহশহষ যখন তাহদরহক যা প্রদান করা েহয়পছল 

তার কারহণ তারা উৎফুল েল, আপম েিাৎ তাহদরহক পাকড়াও করলাম। ফহল 

তখন তারা েতাশ েহয় থগল।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৪৪] আল্লাে 

তা‘আলা আহরা িহলন, َاااََتَۡسَب اااَوَّلا﴿ اااَغَٰفًِلاااٱّلل  لُِموَن اااَيۡعَمُلاااَعم  َٰ رُُهمۡاااإِن َماااٱلظ  ااَِلَۡوم ااايَُؤُخِ
بَۡصَٰرُااا٤٢﴾   ]ابراهيم:  ٤٢[

َ
 আর যাপলমরা যা করহছ, আল্লােহক তুপম“ تَۡشَخُصااافِيهِاااٱۡۡل

থস পিষহয় থমাহিই গাহফল মহন কহরা না, আল্লাে থতা তাহদর অিকাশ পদহিন, 
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ঐ পদন পযেন্ত থয পদন থিাখ পলকেীন তাপকহয় োকহি।” [সূরা ইিরােীম, 

আয়াত: ৪২] আল্লাে তা‘আলা কখহনা কখহনা সময় দুপনয়াহতই তাহদর শাপস্ত 

পদহয় োহকন। থযমন, তাহদর কুফরী ও গুনাহের কারহণ তারা মো যুহি 

আক্রান্ত েহয়পছল। অনুরূপিাহি পিপিন্ন প্রকার িযাপধহত দুপনয়াহত তাহদর শাপস্ত 

থদওয়া েহয় োহক যাহত তারা তা থেহক পফহর আহসন। পেকমহতর কারহণ 

আল্লাে তা‘আলা কখহনা সময় অিকাশ থদন। তহি পতপন এহকিাহর থছহড় থদন 

না। থযমন আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ُااَوَما اابَِغَٰفِل ااٱّلل  [ ١٤٤:  ابلقرة]  ﴾١٤٤اَيۡعَملُونَااَعم   
“এিং তারা যা কহর, থস িযাপাহর আল্লাে গাপফল নন।” [সূরা আল-িাকারাে, 

আয়াত: ১৪৪] আল্লাে তা‘আলা িহলন, ِينَا﴿ بُوا اااَوٱَّل  ااَحۡيُثاااُمِنۡاااَسنَۡسَتۡدرُِجُهمااَيَٰتَِناأَِبااَكذ 
ۡمِلااا١٨٢ااَيۡعلَُمونَاااَّلا

ُ
[١٨٢   ،١٨١:  االعراف]  ﴾١٨٣ااَمتِي اااَكۡيِديااإِن ااالَُهۡم اااَوأ  “আর যারা আমার 

আয়াতসমূেহক অস্বীকার কহরহছ, অপিহরই আপম তাহদরহক ধীহর ধীহর 

এমনিাহি পাকড়াও করি থয, তারা জানহতও পারহি না। আর আপম তাহদরহক 

অিকাশ পদপি। পনশ্চয় আমার থকৌশল শপক্তশালী।” [সূরা আল-আরাফ, আয়াত: 

১৮১, ১৮২] 

আল্লাে তা‘আলা কাপফরহদর সুহযাগ থদন এিং ফলফলাপদ, পরপযক, নদীনালা 

িৃপি ইতযাপদ পিপিন্ন প্রকার পন‘আমহতর ধারািাপেকতা িজায় রাখার মাধযহম 

তাহদর সময় থদন। তারপর পতপন যখন িান তাহদর কপিন পাকড়া কহরন। 

থযমনপি আল্লাে তা‘আলা অসংখয অগপণত অপরাধ ও গুনাে করা স্বহেও 

একজন মুসপলমহক সুহযাগ ও অিকাশ পদহয় োহকন। তারপর তাহক পশক্ষা 

থদওয়া ও সতকে করার জনয পাকড়াও কহরন এিং শাপস্ত থদন।  

সুতরাং মুসপলমহদর ওপর ওয়াপজি েহলা সতকে েওয়া এিং আল্লাের সুহযাগ ও 

অিকাশ থদওয়াহত থধাাঁকায় না পড়া। তারা থযন গুনাহের ওপর স্থায়ী না েহয় 
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খুি দ্রুত শাপস্ত আসার পূহিে খাপি তাওিাে কহর। আল্লাের পনকি আমাহদর 

কামনা পতপন থযন আমাহদর কু্ষব্ধতার কারণসমূে এিং তার শাপস্তর যন্ত্রণা থেহক 

পনরাপদ রাহখন। আল্লােই তাওফীক দাতা।  

শাইখ আবু্দল আবু্দল আযীয পিন িায রে. 

 

 

 

 

 

 

িংশ সম্পহকে কিাক্ষ করা এিং মৃত িযপক্তর ওপর কান্নাকাপি করা কুফরী 

েওয়ার অেে 

 প্রে: োদীস— ا  انلااِس   ِف   اثْناتاانِ   » ْعنُ   ُكْفر    بِِهمْ   ُهما ِب   ِف   الطا ةُ   الناسا ا   واانلِّيااحا يِِّت   َعا . «   الْما  

“মানুহষর মহধয দুইপি পিষয় যা তাহদর সাহে কুফর। এক, িংশ সম্পহকে কিাক্ষ 

করা এিং মৃত িযপক্তর ওপর উচ্চ স্বহর কান্নাকাপি করা।”93
 োদীহস কুফহরর 

অেে পক? 

 
93 সেীে মুসপলম, োদীস নং ২৩৬ 
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উত্তর: োদীসপি সমূ্পণে পিশুি। ইমাম মুসপলম স্বীয় সেীেহত আিু হুরায়রা 

রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক োদীসপি িণেনা কহরহছন।  

িংশ সম্পহকে কিাক্ষ করার অেে, কাউহক থছাি করা িা পতরস্কার করার 

উহেহশয কাহরা িংহশর থদাষ ধরা ও দুণোম করা। আর তা যপদ সংিাদ 

অধযাহয়র েয়, থযমন িলল, অমুক তামীম থগাহত্রর থলাক তারপর থস তাহদর 

প্রকৃপত ও ধরহনর িণেনা তুহল ধরল। অেিা িলল, অমুক কােতান থগাহত্রর িা 

কুরাইশ থগাহত্রর িা িনী োহশম থগাহত্রর থলাক। তারপর থস তাহদর থেয় িা 

খাি করার উহেশয ছাড়া তাহদর িংহশর িাস্তি থকান বিপশিয তুহল ধরল, তাহত 

থস িংশ সম্পহকে কিাক্ষাকারী িহল পপরগপণত েহি না। 

আর মৃত িযপক্তর ওপর কান্নাকাপি করার অেে েহলা, মৃত িযপক্তর ওপর উচ্চ 

আওয়াহজ কান্না করা। এপি সমূ্পণে োরাম িা পনপষি। 

এখাহন কুফর দ্বারা উহেশয থছাি কুফর। এখাহন কুফর দ্বারা থস কুফর উহেশয 

নয় যার দ্বারা একজন মুসপলম ইসলাম থেহক থির েহয় যায়। থযমন রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী সপতযকার কুফর ও িড় কুফহরর পিষয়পি 

তুহল ধরা েহয়হছ। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, « بانْيا   إِنا  
بانْيا   الراُجلِ  ْكِ   وا الاةِ   تاْركا   واالُْكْفرِ   الرشِّ . «  الصا  “একজন মানুষ ও কুফর-পশহকের মাহঝ 

প্রােেকয েহলা সালাত তযাগ করা।”94
 আহলমহদর পিশুি মতামত অনুযায়ী এপিই 

েহলা িড় কুফর যা একজন মানুষহক ইসলাম থেহক থির কহর থদয়। 

আহলমগণ িহলহছন, কুফর দুই প্রকার, যুলুম দুই প্রকার পফস ক দুই প্রকার। 

অনুরূপিাহি পশকে দুই প্রকার—িড় পশকে এিং থছাি পশকে।  

 
94 সেীে মুসপলম, োদীস নং ২৫৬ 
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িড় পশকে েহলা, মৃত িযপক্তর পনকি িাওয়া, তাহদর পনকি সাোযয িাওয়া, তাহদর জনয 

মান্নত করা এিং মুপতে, গাছপালা, পাের, িন্দ্র সুযেয গ্রে নক্ষত্র ইতযাপদর জনয মান্নত 

করা। 

আর থছাি পশকে থযমন, এ ধরহনর কো িলা, যপদ আল্লাে না েহতা এিং অমুক না 

েহতা। আল্লাে যা থিহয়হছন এিং অমুক যা থিহয়হছন ইতযাপদ। িলা উপিত েহলা, যপদ 

আল্লাে না েহতা অতঃপর অমুক এিং আল্লাে যা থিহয়হছন অতঃপর অমুক যা 

থিহয়হছন। 

অনুরূপিাহি গাইরুল্লাের নাহম সপে করা। থযমন, নিী রাসূহলর নাহম কসম করা 

অেিা কাহরা োয়াহতর কসম করা অেিা আমানহতর কসম করা ইতযাপদ। এ ধরহনর 

কসম পশহকে আসগর িা থছাি পশহকের অন্তেিুক্ত। অনুরূপিাহি পরয়া িা থলাপককতা। 

থযমন, ক্ষমা িাইল মানুষহক শুনাহনা উহেহশয অেিা কুরআন পড়হলা যাহত মানুষ 

তাহক কারী িহল। যুলুম দুই প্রকার—িড় যুলুম, আল্লাের সাহে পশকে করা, থযমন 

আল্লাে তা‘আলা িহলন,   ﴿َٰفُِرونَا لُِمونَاااُهمُاااَوٱلَۡك َٰ [ ٢٥٤:  ابلقرة]   ﴾٢٥٤ااٱلظ   “আর কাপফররাই 

যাপলম।”  [সূরা আল-িাকারাে, আয়াত: ২৪৫]  আল্লাে তা‘আলা িহলন,   ﴿ِينَا ااَولَمۡاااَءاَمُنوا اااٱَّل 
لََئَِكااابُِظلۡم اااإِيَمََٰنُهماايَلۡبُِسو ا ا و 

ُ
ۡمنُااالَُهمُاااأ

َ
ۡهَتُدونَاااَوُهمااٱۡۡل [٨٢:  االنعام]   ﴾٨٢اامح   “যারা ঈমান এহনহছ 

এিং পনজ ঈমানহক যুলহমর সাহে সংপমশ্রণ কহরপন, তাহদর জনযই পনরাপত্তা এিং 

তারাই পেদায়াতপ্রাপ্ত।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৮২] থছাি যুলম েহলা, একজন 

মানুষ অপর মানুহষর জান ও মাহলর থক্ষহত্র যুলুম—অতযািার করা এিং আল্লাের 

নাফরমানী ও গুনাে করার মাধযহম িান্দা তার পনহজর ওপর যুলম করা। থযমন পযনা—

িযপিিার করা, মদ পান করা ইতযাপদ। আল্লাের কাহছ এ থেহক আশ্রয় কামনা কপর। 

আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা। শাইখ আবু্দল আযীয পিন িায রে. 
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