কুরআন ও সু ন্নাহের ওপর
আহরাপপত পিপিন্ন প্রহের
জাةىنওয়াি

شبهات و إشاكالت حول بعض األحاديث و اآليات

শাইখ: আব্দুল আযীয পিন আব্দুল্লাে পিন িায রে.
শাইখ: মুোম্মাদ পিন সাহলে পিন উসাইমীন রে.
শাইখ: আব্দুর রাযযাক আফীপফ রে.
শাইখ: আব্দুল্লাে পিন আব্দুর রেমান আল-জািরীন রে
শাইখ: সাহলে পিন ফাওযান আল-ফাওযান


অনু িাদক: জাহকরুল্লাে আিুল খাহয়র
সম্পাদক: ড. আিু িকর মুোম্মাদ যাকাপরয়া

شبهات و إشاكالت حول
بعض األحاديث و اآليات
سماحة الشيخ :عبد العزيز عبد اهلل بن باز رمحه اهلل.
سماحة الشيخ :حممد صالح بن عثيمني رمحه اهلل.
سماحة الشيخ :عبد الرزاق عفييف رمحه اهلل.
سماحة الشيخ :عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين رمحه اهلل.
سماحة الشيخ :صالح بن فوزان الفوزان رمحه اهلل.


ترمجة :ذاكراهلل أبواخلري
مراجعة :د /أبو بكر حممد زكريا
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সূপিপত্র
ক্রম
1.

পিষয়

অনু িাদহকর িূ 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.

রাসূ হলর 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 ক্ষুধা,
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.

দু পনয়াহত পিপদ-আপদ ও পিপযেয় পিষয়ক দু পি আয়াত

16.

সালাত পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেহক পাাঁি ওয়াহক্ত নাপমহয় পনহয় আসা পিষয়ক

পৃ ষ্ঠা

কুরআন ও সু ন্নাহের ওপর আহরাপপত পিপিন্ন প্রহের জওয়াি

4

ো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.

রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম-এর মাতা-পপতা জান্নাহত
যাহি নাপক জাোন্নাহম যাহি? এ পিষহয় আহলািনা

20.

মানু হষর অন্তহর গুনাহের উহদ্রক পিষয়ক কুরআহনর আয়াত ও
োদীহসর িাণী

21.

সূ রা আল-কাোহফর পতনপি আয়াহতর িযাখযা

22.

আল্লােই মানু হষর অন্তর পপরিতেনকারী

23.

ইসলাহম প্রহিহশর স্বাধীনতা িলহত পক িুঝায়?

24.

ঈসা আলাইপেস সালাম সম্পহকে আপপত্তর জিাি

25.

জপমহন প্রপতপনপধ সৃ পি করা সম্পহকে আহলািনা

26.

ঈসা আলাইপেস সালাম সম্পহকে মুসপলমহদর আকীদা সম্পকেীয় আয়াত

27.

পকয়ামহতর পদন িান্দার আমলসমূ ে 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.

রাসূ হলর 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 সৃ পি
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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.

দু পনয়াহক অপিশপ্ত িলা ও যু গহক গাল থদওয়ার অেে সম্পকেীয় দু পি
োদীস

40.

একজহনর অপরাহধর কারহণ অনয জনহক পাাঁকড়াও করা যাহি পকনা

41.

সাক্ষয প্রদান পিষয়ক দু পি োদীস

42.

অযাত্রা সম্পহকে কুরআন ও সু ন্নাহের পনহদেশনা

43.

রাহতর থশষাংহশ দু পনয়ার 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 দু ইপি োদীস

55.

কুরআহনর আয়াত ও সালাফহদর একপি উপক্ত প্রহসে আহলািনা

56.

আল্লাে তা‘আলা আদম আলাইপেস সালামহক স্বীয় আকৃপতহত সৃ পি
কহরহছন।

57.

গুো িাসী পতনজহনর একজহনর ঘিনা
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“আল্লাে ও তার রাসূ ল িাহলা জাহনন” এ কো িলা এিং “আল্লাে যা
িান এিং তুপম যা িাও” এ কো িলার মহধয প্রােেকয

59.

সাইহয়যদ িলার পিধান

60.

রাসূ ল 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 িা অনািৃ পির কারণ িান্দার গুনাে

67.

িংশ সম্পহকে কিাক্ষ করা এিং মৃত িযপক্তর ওপর কান্নাকাপি করা
কুফরী েওয়ার অেে
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িূপমকা
অনু িাদহকর িূ 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 আমলসমূ হের 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 দু শমণরা 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 যু হগ
যু হগ পিজ্ঞ আহলমগণ থকান প্রকার কাপেণয কহরনপন। এ িইপি ইসলাহমর
দু শমনহদর পক্ষ থেহক কুরআহনর পিপিন্ন আয়াত ও োদীহসর পিপিন্ন িাণীর
ওপর আহরাপপত প্রেসমূ হের উত্তর সবপলত একপি গুরুেপূ ণে িই। িইপিহত
পিজ্ঞ আহলমগণ ইসলাহমর ওপর আহরাপপত পিপিন্ন আপপত্তর জওয়াি কুরআন
ও সু ন্নাহের আহলাহক পদহয়হছন। এ ধরহনর আপপত্তগুহলার সপিক উত্তর ও
সমাধান থজহন োকা মুসপলম িাইহদর জনয খুিই জরুপর। যাহত ইসলাহমর
দু শমনরা পিপিন্ন ধরহনর প্রে ও আপপত্ত তুহল ধহর ইসলামহক প্রেপিি করহত
না পাহর। এ কারহণই িইপির অনু িাদ িাং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 উপযু ক্ত 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।
 وىلع آهل وصحبه أمجعي، وصىل اهلل وسلم ىلع عبده ونبيه حممد
অনু িাদক
জাহকরুল্লাে আিুল খাহয়র
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সংকলহকর িূ পমকা
মুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর উম্মহতর প্রপত আল্লাে
তা‘আলার অপার অনু গ্রে 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 রাসূ হলর
পপিত্র সু ন্নাত। থয িযপক্ত এ দু ’পিহক আাঁকহড় ধরহি আল্লাে তা‘আলা তাহক
যািতীয় পফতনা-ফযাসাদ ও অপনষ্ঠতা থেহক রক্ষা করহিন। এ পিষহয় রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লহমর গুরুেপূ ণে ও ঐপতোপসক অপসয়তই আমাহদর
জনয যহেি। পতপন িহলন, لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن بعدي أبدا كتاب
“ اهلل و سنيتআপম থতামাহদর জনয এমন পকছু থরহখ যাপি যার প্রপত আনু গতযশীল েহল আমার পর থতামরা কখহনা পেভ্রি েহি না। আর তা েহলা আল্লাের
পকতাি এিং আমার সু ন্নাত1।” 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 সু ন্নাহের 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
দৃ ঢ়তা ও অপিিলত ধহর রাখহত না থপহর পিভ্রাপন্তর থিড়া জাহল আাঁিহক পহড়।
তখন তারাও এ ধারণার িশিতেী েহয় িলহত োহক থয, েহত পাহর কুরআন ও
সু ন্নাহের মহধয পরস্পপরক পিহরাধ পিদযমান রহয়হছ।
অপরপদহক অনযানয িাইহয়রা এ কো দৃ ঢ়িাহি জাহন এিং পিশ্বাস কহর
থয, কুরআন ও সু ন্নাহের 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—ِنا
نام ۡا
انا َول ۡاواَك ا
وناٱلقرء ا
لايتدبار ا
﴿أف ا
َ
َ
ۡ
ٗ ٱخت َِل َٰ ٗفاا َكث
]٨٢ : ﴾ [النساء٨٢ِياا
واافِي اهِا
ٱّللِال َو َج ُد ا
يا ا
“ عِن ِاداغ ۡ ِاতারা পক কুরআন পনহয়

গহিষণা কহর না? আর যপদ তা আল্লাে ছাড়া অনয কাহরা পক্ষ থেহক েত, তহি
অিশযই তারা এহত অহনক বিপরীতয থদখহত থপত।” [সূ রা 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—ফতওয়াসমূ ে এিং উত্তরসমূ ে 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 দূ র কহর তা পপরষ্কার
করার জনয পনহজহদর জীিনহক উৎসগে কহরহছন। তাহদর বিপশিয থস সি
থলাকহদর বিপশিয যারা কুরআন ও সু ন্নাহের ধারক িােক পেহসহি জীিন উৎসগে
কহর ইপতোস রিনা কহর দু পনয়া থেহক পিদায় পনহয়হছন। আল্লাে তা‘আলা
َ ۡح
َ ُ
َ ۡ ُ ُ
َ
َ ۡ َ َۡ َ ََ َ
ُ
িহলন, باا َوأخ ُاراا
باام ِۡن ُاهاا َءايَٰتاااُّمك َمَٰتاااهناااأ حامااٱلكِتَٰ ِا
كااٱلكِتَٰ َ ا
﴿ه َاوااٱَّلِياااأنز الااعلي ا
َۡ َ
ََ
ۡ َ
ُُ
َ
َ
َٰ َ َ ونا َماات
َٰ َ َُمت
ش َب َاهام ِۡن ُاهاٱبۡت ِغا َاءاٱلف ِۡت َنةِا َوٱبۡت ِغا َاءاتأوِيلِهِۦاا
فاقلوب ِ ِه ۡاما َز ۡيغااف َيتب ِ ُع ا
ِينا ِ ا
شب ِ َهَٰتاافأمااٱَّل َا
َ َۡ َ
ُُ
َ ُ ُ ۡ ۡ
َ ُ َٰ َ ُ
َ ونا َء
ِناعِن ِادا َر ُب ِ َنااها َو َماايَذك ُارا
كا ُم ۡا
امناابِهِۦا ا
فاٱلعِل ِاما َيقول ا
ونا ِ ا
ٱلرسِخ ا
ٱّللهاو
َو َماا َي ۡعل ُاماتأوِيل ُهۥااإِّلاا ا
َۡ ۡ ُ ُ
]٧ :﴾ [ال عمران٧باا
وا اٱۡلل َبَٰ ِا
“ إِّلا اأول اপতপনই থতামার উপর পকতাি নাপযল
কহরহছন, তার মহধয আহছ মুেকাম আয়াতসমূ ে। থসগুহলা পকতাহির মূ ল, আর
অনযগুহলা মুতাশাপিহ্। ফহল যাহদর অন্তহর রহয়হছ সতযপিমুখ প্রিণতা, তারা
পফতনার উহেহশয এিং িুল িযাখযার অনু সন্ধাহন 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।”
[সূ রা আহল-ইমরান, আয়াত: ৭]
 وىلع آهل وصحبه أمجعي، وصىل اهلل وسلم ىلع عبده ونبيه حممد
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“মাতৃগহিের সন্তান সম্পহকে ডাক্তারহদর অিগত েওয়া”

َۡ
َ
আল্লাে তা‘আলা িহলন, ]٣٤ :﴾ [لقمان٣٤اما
فاٱۡل ۡر َح ِا
“ ﴿ا َو َي ۡعل ُاما َماا ِ اএিং
জরায়ু হত 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: :﴾ [لقمان٣٤اما
فاٱۡل ۡر َح ِا
﴿ َو َي ۡعل ُاما َماا ِ ا
]٣٤ “এিং জরায়ু হত যা আহছ, তা থকিল পতপনই জাহনন।” [সূ রা লু কমান,
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 রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামহক তার গিেিতী স্ত্রীর
গহিের সন্তান সম্পহকে পজহজ্ঞস কহর িলল, থস কনযা সন্তান জন্ম থদহি নাপক
َۡ
َ
ِ ف اٱۡل ۡر َح
থছহল? এ পজজ্ঞাসার থপ্রক্ষাপহি আল্লাে তা‘আলা এ ﴾٣٤اما ا
﴿ َو َي ۡعل ُام ا َما ا ِ ا
]٣٤ :“ [لقمانএিং জরায়ু হত যা আহছ, তা থকিল পতপনই জাহনন” [সূ রা
লু কমান, আয়াত: ৩৪] আয়াত নাপযল কহরন।
উত্তর: মাস’আলাপি উত্তর থদওয়ার পূ হিে এ কো জাপনহয় থদওয়া জরুপর মহন
করপছ থয, কুরআহনর সু -স্পি আয়াত কখহনাই িাস্তিতার পপরপন্থী িা
িাস্তিতার সাহে পিহরাধপূ ণে েহত পাহর না। যপদও িাপেযক অহেে পিহরাধ থদখা
যায়, তহি তা পনছক জ্ঞাহনর অিাি িা অহেতুক দািী ছাড়া আর পকছু ই 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 সম্পূ ণে অসম্ভি।
পিষয়পি স্পি েওয়ার পর িলা যায় থয, িতেমাহন ডাক্তারগণ
অতযাধু পনক ও সূ ক্ষ্ম 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 পিহরাধপূ ণে 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 সৃ পির পূ হিে থছহল িা থমহয়
েওয়া। (এ পিষয়গুহলা থকিল আল্লাে জাহনন আল্লাে ছাড়া থকউ জাহনন না)
ফহল সৃ পির পর থছহল িা থমহয় েওয়া সম্পহকে জানা থকান গাইিী পিষয় নয় যা
আল্লাে ছাড়া আর থকউ জানহত পারহি না। কারণ, সৃ পির পর তা আর অদৃ শয
োহক না িরং তা দৃ শয, যা প্রতযক্ষ জ্ঞাহন পপরণত েয়। তহি সন্তানপি এমন
পতনপি অন্ধকাহরর মহধয লু কাপয়ত ও থগাপন যা দূ র করা েহল তার পিষয়পি
স্পি েয় যাহি। আল্লাের সৃ পির 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 িা রাসূ ল 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 রাসূ লুল্লাে 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 সৃ পির পূ হিের পিষয়গুহলা
থকিল আল্লাে জাহনন। আর সৃ পির পর তার সম্পহকে অনযরাও জানহত পাহর
তাহত থকান অসু পিধা থনই।
আল্লামা ইিন কাসীর রে. সূ রা লু কমাহনর আয়াহতর তাফসীহর
িহলহছন, ‘আর অনু রূপিাহি মাতৃগহিে যা রহয়হছ থসপিহক পতপন পক সৃ পি 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 মাখলু ক যাহদরহক পতপন জানান, তারা জানহত
পাহরন’।

َۡ
َ
আল্লাের িযাপক িাণী—]٣٤ :﴾ [لقمان٣٤اما
فاٱۡل ۡر َح ِا
﴿ َو َي ۡعل ُاما َماا ِ ا-“এিং জরায়ূ হত যা
আহছ, তা থকিল পতপন জাহনন” [সূ রা লু কমান, আয়াত: ৩৪] -থত খাস করা
সম্পহকে থতামাহদর করা প্রহের উত্তর েহলা, সৃ পি করার পর যপদ আয়াতপি
থছহল েওয়া িা কনযা েওয়া পিষহয় যপদ জানা যায়, তখন খাসকারী েহলা
িাস্তিতা ও অনু ধািন। উসূ হলর ইমামগণ িহলহছন, পকতাি ও সূ ন্নাহের
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মুখাপসসস েয়হতা নস েহি অেিা ইজমা অেিা পকয়াস অেিা িাস্তিতা। এ
পিষহয় তাহদর কো অতযন্ত সু -প্রপসি।
আর যপদ আয়াত সৃ পির পরহক অন্তেিুক্ত না কহর এিং তার দ্বারা উহেশয
শুধু মাত্র সৃ পির পূ হিের 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 পিহরাধপূ ণে 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 দু শমনরা থয সি কল্পকাপেনী, প্রে
ও আপপত্ত আহরাপ কহর, তা তাহদর জ্ঞাহনর দু িেলতা 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 দূ র কহর থদন। যািতীয়
প্রশংসা ও দয়া থকিলই আল্লাের।
মহন রাখহি, এ মাস’আলাপির থক্ষহত্র মানু ষ 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 দু িেলতা ও
অক্ষমতাহক থিহন পনহয় আহস অেিা কুরআহনর প্রপত আপপত্তপি আহরাপপত েয়।
কারণ, তার দৃ পিহত 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 িাক্ষুষ থকান
পিষহয় সাহে সাংঘপসেক েওয়া থকান ক্রহমই সম্ভি নয়। তারা আকল (জ্ঞান িা
যু পক্ত) 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 পিহরাধপূ ণে 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—عامِن ا
ّلات ۡد ا
﴿و ا
َ َ ُ َ َ َ َ
ُ
ّلايَ ُ ح
]١٠٦ : ﴾ [يونس١٠٦كا
ُض َا
كا َو ا
ّلاينفع ا
ٱّللِاماا ا
ونا ا
‘‘ د ِاআর আল্লাে ছাড়া এমন
পকছু হক থডহকা না, যা থতামার উপকার করহত পাহর না এিং থতামার
ক্ষপতও করহত পাহর না।” [সূ রা ইউনু স, আয়াত: ১০৬]
প্রে: আল্লাে তা‘আলা রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামহক সহবাধন
َ َ ُ َ َ َ َ
ُ َ ََ
ُ
ّل ايَ ُ ح
কহর এ কো— ]١٠٦ : ﴾ [يونس١٠٦ك ا
ُض َا
ك ا َو ا
ّل اينفع ا
ٱّللِاما ا ا
ون ا ا
ع امِن اد ِا
ّل ات ۡد ا
﴿و ا
‘‘আর আল্লাে ছাড়া এমন পকছু হক থডহকা না, যা থতামার উপকার করহত পাহর
না এিং থতামার ক্ষপতও করহত পাহর না” [সূ রা ইউনু স, আয়াত: ১০৬] থকন
িহলহছন? অেি রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম পশকে থেহক সম্পূ ণে
পনষ্পাপ এিং তার থেহক পশকে পাওয়া যাওয়া অসম্ভি?
উত্তর: আয়াহতর িাপেযক িণেনা িপে দ্বারা িুঝা যায় থয, এখাহন রাসূ লুল্লাে
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামহকই সহবাধন করা েহয়হছ। থকান থকান আহলম
িহলন, রাসূ লহক সহবাধন করা েহয়হছ, এ কো িলা সপিক নয়। কারণ,
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক পশকে প্রকাশ পাওয়া সম্পূ ণে
অসম্ভি। আয়াহতর শুরুহত  قلশব্দপি উেয আহছ। (তখন অেে েহি থে রাসূ ল!
আপপন িলু ন)। এ িযাখযাপি দু িেল কারণ, এ দ্বারা আয়াতহক তার িণেনা িপে
থেহক দূ হর সরাহনা েয়।
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সপিক উত্তর: সহবাধনপি রাসূ লুল্লাে 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 রাসূ লুল্লাে
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামও অন্তিুক্ত
ে । এ ধরহনর সহবাধন রাসূ লুল্লাহের
প্রপত পনহদেপশত েওয়া এ কোহক িাধয কহর না থয, তার থেহক পশকে পাওয়া
َ َ َۡ َ ُ ۡ ََ َ
َ َ َۡ
যাওয়া সম্ভি। আল্লাে তা‘আলা িহলন,نا
ِكالئ ِ ۡا
ِينامِناقبل ا
ِإَولاٱَّل َا
كا ا
وحاإَِل ا
﴿ولق اداأ ِ ا
َ
َ َ َۡ ۡ
َ ُ َ َ َُ َ
َ ۡ َ
]٦٤ :﴾ [الزمر٦٥ين ا
ِس َا
ك ا َوَلَكوننا ام ا
ت اَلَ ۡح َب َطنا اعمل ا
“ أۡشك اআর অিশযই
ِ ِ َِٰن اٱلخ
থতামার কাহছ এিং থতামার পূ িেিতেীহদর কাহছ ওেী পািাহনা েহয়হছ থয, তুপম
পশকে করহল থতামার কমে পনষ্ফল েহিই।” [সূ রা আয-যু মার আয়াত: ৬৪]
ফহল সহবাধনপি তার জনয এিং সি নিী ও রাসূ লহদর জনয যাহদর থেহক পশকে
পাওয়া যাওয়া অসম্ভি। রাসূ লুল্লাে 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 িা রাসূ ল নয়- তাহদর জনয পক ধরহনর কড়াকপড়
েহত পাহর?। ফহল তাহদর সািধান ও সতকে েওয়া তাহদর তুলনায় আহরা
অপধক গুরুেপূ ণে ও থশ্রয়। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক থদওয়ার মাপলক এিং
পতপনই অপিিািক।
শাইখ মুোম্মদ ইিন উসাইমীন রে.
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নিীহদর মাযেদার স্তর পিষয়ক আয়াতসমূ ে

َ َ َۡ ُ َُ َ
আল্লাে তা‘আলার িাণী: ]٢٨٥ :﴾ [ابلقرة٢٨٥ياأ َحداا ُمِنا حر ُسلِهِۦاا
قاب ا
ّلانف ُ ِر ا
“ ﴿ اআমরা
তাাঁর রাসূ লগহণর কারও মহধয তারতময কপর না” [সূ রা িাকারাে, আয়াত:
ََ
ۡ َ ُ ُ ۡ َ ح
َ
২৮৫] এিং আল্লাে তা‘আলার িাণী: ﴾٢٥٣َعا َب ۡعضاا
لافضل َناا َب ۡعض ُه ۡاما َٰا
كاٱلرس ا
﴿ت ِل ا
]٢٥٣ :“ [ابلقرةঐ রাসূ লগণ, আপম তাহদর কাউহক কাহরা উপর থশ্রষ্ঠে
পদহয়পছ।” [সূ রা িাকারাে, আয়াত: ২৫৩]
ََ
ۡ َ ُ ُ ۡ َ ح
َ
প্রে: আল্লাে তা‘আলার এ িাণী—:﴾ [ابلقرة٢٥٣ضا
َعا َب ۡع ا
لافضل َناا َب ۡعض ُه ۡاما َٰا
كاٱلرس ا
﴿ت ِل ا
]٢٥٣ “ঐ রাসূ লগণ, আপম তাহদর কাউহক কাহরা উপর থশ্রষ্ঠে পদহয়পছ।” [সূ রা
َ َ َۡ ُ َُ َ
িাকারাে, আয়াত: ২৫৩] এিং অপর িাণী— ﴾٢٨٥ياأ َحداا ُمِنا حر ُسلِهِۦاا
قاب ا
ّلانف ُ ِر ا
﴿ا
]٢٨٥ :“ [ابلقرةআমরা তাাঁর রাসূ লগহণর কারও মহধয তারতময কপর না।” [সূ রা
িাকারাে, আয়াত: ২৮৫] উিয় আয়াহতর মাহঝ পপরলপক্ষত পিহরাধ পকিাহি
দূ র করি?
ََ
ۡ َ ُ ُ ۡ َ ح
َ
উত্তর: আল্লাে তা‘আলার িাণী— :﴾ [ابلقرة٢٥٣َعا َب ۡعضاا
لافضل َناا َب ۡعض ُه ۡاما َٰا
كاٱلرس ا
﴿ت ِل ا
]٢٥٣ “ঐ রাসূ লগণ, আপম তাহদর কাউহক কাহরা উপর থশ্রষ্ঠে পদহয়পছ” [সূ রা
ۡ َ ََ
َ
িাকারাে, আয়াত: ২৫৩] পি আল্লাে তা‘আলার অপর িাণী: ضا
﴿ َولق ۡادافضل َناا َب ۡع ا
ََ َ ُ
]٥٥ :﴾ [االرساء٥٥َع ا َب ۡعضا ا
ن ا َٰا
“ ٱنلب ِ ِيۧا اআর আপম থতা কতক নিীহক কতহকর
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উপর থশ্রষ্ঠে পদহয়পছ” [সূ রা আল-ইসরাে, আয়াত: ৫৫]-এর মহতা। নিী ও
রাসূ লগণ অিশযই একজন অপর জন অহপক্ষায় থশ্রষ্ঠ। রাসূ লগণ নিীহদর
অহপক্ষায় থশ্রষ্ঠ। উলু ল-আযম রাসূ লগণ অনযহদর তুলনায় থশ্রষ্ঠ ও উত্তম। উলু লআযম রাসূ লগণ েহলন পাাঁি জন যাহদর আহলািনা আল্লাে তা‘আলা কুরআহনর
দু ’পি আয়াহত কহরহছন।

َۡ َ َ ۡ
প্রেম আয়াত সূ রা আল-আেযাহি, যাহত আল্লাে তা‘আলা িহলন,ِنا
ِإَوذاأخذناام َا
﴿ ا
َ
ۡ
ً َ
ح
َ َ َ ُ
َ َ
َ
نا َم ۡر َي َاما َوأخذناام ِۡن ُهما ُمِيثَٰقاا
ِيساٱبۡ ِا
وسا َوع َ ا
ِيما َو ُم َ َٰا
ِنكا َو ِمناانوحااِإَوبۡ َرَٰه َا
نامِيثَٰق ُه ۡاما َوم ا
ٱنلب ِ ِيۧا ا
ٗ َ
]٧ : ﴾ [االحزاب٧“ غل ِيظاااআর স্মরণ কর, যখন আপম অেীকার গ্রেণ
কহরপছলাম নিীহদর থেহক এিং থতামার থেহক, নূ ে, ইিরােীম, মূ সা ও
মারইয়াম পুত্র ঈসা থেহক। আর আপম তাহদর কাছ থেহক দৃ ঢ় অেীকার গ্রেণ
কহরপছলাম।” [সূ রা আল-আেযাি, আয়াত: ৭] মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাম নূ ে আলাইপেস সালাম ইিরােীম আলাইপেস সালাম মূ সা আলাইপেস
সালাম এিং ঈসা ইিন মারইয়াম আলাইোস সালাম প্রমূ খহদর কো এ আয়াহত
িলা েহয়হছ।
َ َ َ
পদ্বতীয় আয়াত সূ রা আশ-শূ রা, যাহত আল্লাে তা‘আলা িহলন, عا
ۡش ا
﴿
َ
َ َ
ُ َ
ٗ ُّص ابهِۦ ان
ُ كم ا ُم َا
َ َ ٱل
وسا
ِيم ا َو ُم َ َٰا
ك ا َو َما ا َوص ۡي َنا ابِهِۦا اإِبۡ َرَٰه َا
وحا ا َوٱَّلِيا اأ ۡو َح ۡي َنا اإَِلۡ ا
ل
ِ ِينا اما او َٰا
ِ ِن ا
]١٣ :﴾ [الشورى١٣ِيسا
“ َوع َ َاপতপন থতামাহদর জনয দীন পিপধিি কহর পদহয়হছন;
থয পিষহয় পতপন নূ েহক পনহদেশ পদহয়পছহলন, আর আপম থতামার কাহছ থয ওেী
পাপিহয়পছ এিং ইিরােীম, মূ সা ও ঈসাহক থয পনহদেশ পদহয়পছলাম তা েল,
থতামরা দীন কাহয়ম করহি এিং এহত পিপিন্ন েহি না।” [সূ রা আশ-শুরা,
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আয়াত: ১৩] সু তরাং, উিয় আয়াহত পাাঁি জহনর আহলািনা রহয়হছ। আর এরা
পাাঁিজন অনযহদর তুলনায় উত্তম।
َ
ُ
ُل
َ َ
َ ك ا َء
মু’পমনহদর সম্পহকে আল্লাের িাণী: ّل ا
ٱّللِا َو َملئِكتِهِۦ ا َوك ُتبِهِۦ ا َو ُر ُسلِهِۦ ا ا
ن اب ِ ا
ام َا
﴿ ا
َ َ َۡ ُ َُ
]٢٨٥ :﴾ [ابلقرة٢٨٥يااأ َحدااا ُمِناا حر ُسلِهِۦااا
قااب ا
“ نف ُ ِر اপ্রহতযহক ঈমান এহনহছ আল্লাের
উপর, তাাঁর থফহরশতাকুল, পকতািসমূ ে ও তাাঁর রাসূ লগহণর উপর, আমরা তাাঁর
রাসূ লগহণর কারও মহধয তারতময কপর না।” [সূ রা িা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 রাসূ ল, তারা কখহনাই পমেযা িহলনপন, তারা সতযিাদী ও
َ َ َۡ ُ َُ َ
পিশ্বাসয। আর এপি েহলা আল্লাে তা‘আলার িাণী—ياأ َحداا ُمِنا حر ُسلِهِۦاا
قاب ا
ّلانف ُ ِر ا
﴿ا
]٢٨٥ :﴾ [ابلقرة٢٨٥ “আমরা তাাঁর রাসূ লগহণর কারও মহধয তারতময কপর না”
[সূ রা িাকারাে, আয়াত: ২৮৫]—এর মমে অেে। অেোৎ, ঈমাহনর থক্ষহত্র তাহদর
মহধয থকান িযিধান করি না। িরং তারা সিাই আল্লাের পক্ষ থেহক থপ্রপরত
সতয রাসূ ল এ কোর প্রপত ঈমান আনি এিং পিশ্বাস স্থাপন করি। পকন্তু
ঈমাহনর দািী অনু সরণ করা। যারা মুোম্মাদু র রাসূ লুল্লাের পহর দু পনয়াহত
এহসহছ তাহদর জনয রাসূ লুল্লাের অনু করণই খাস িা পনধোপরত। কারণ, পতপনই
অনু করণ থযাগয। তার আপনত শরী‘আত পূ হিের সি শরী‘আতহক রপেত কহর
পদহয়হছন। এ দ্বারা আমরা িুঝহত পারলাম থয, ঈমান েহি সি নিী ও
রাসূ লগহণর প্রপত, আমরা তাহদর সিাইহক পিশ্বাস কপর, তারা সিাই আল্লাের
পক্ষ থেহক থপ্রপরত সতয রাসূ ল এিং তারা থয শরী‘আত পনহয় আগমন কহরহছন
তা সতয। রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামহক দু পনয়াহত থপ্ররহণর পর
পূ হিের সি দীন ও শরী‘আত মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর
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শরী‘আহতর দ্বারা রপেত। িতেমাহন সমগ্র মানু হষর ওপর ওয়াপজি েহলা, থকিল
মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর শরী‘আহতর অনু করণ করা এিং তার
সাোযয করা। আল্লাের তার প্রজ্ঞা ও পেকমত দ্বারা মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাহমর দীন ছাড়া পূ হিে নিী ও রাসূ লহদর সি দীন ও শরী‘আতহক রপেত
َ ُۡ
ُ ُ
ُ
কহর পদহয়হছন। এ কারহণই আল্লাে তা‘আলা িহলন, ولا
نا َر ُس ا
اساإ ِ ِ ا
لايَأ حي َهااٱنل ا
﴿ق ا
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ُۡ َُ
ُ
ُ ۡ
َ ۡرض ا ا
ً ك ۡام ا ََج
َ َ يتا
واا
فاام ُِن ا
ۡحۦ ا َو ُي ِم ُ ا
ك اٱلس َم َٰ َوَٰتِا ا َوٱۡل ِ ا
ِيعا اٱَّلِي ا َُلۥ ا ُمل ا
ٱّللِاإَِل
ا
ِ ّل اإِل َٰ اه اإِّلا اه او اي
ُ
ۡ
َ ُ َ
َ
َ
َ ُ
ۡ
﴾١٥٨وناا
وهُاال َعلك ۡاماات ۡه َت ُد ا
ٱّللِاا َوَك َِمَٰتِهِۦااوٱتبِع ا
ِنااب ِ ا
ٱَّليااايُؤم ُا
ِ ماا
بااٱۡل ُِ ُِا
وَلِااٱنل ِ ُِا
ٱّللِاا َو َر ُس ِا
بِ ا
]١٥٧ :“ [االعرافিল, ‘থে মানু ষ, আপম থতামাহদর সিার প্রপত আল্লাের রাসূ ল,
যার রহয়হছ আসমানসমূ ে ও জপমহনর রাজে। পতপন ছাড়া থকান (সতয) ইলাে
থনই। পতপন জীিন দান কহরন ও মৃতুয থদন। সু তরাং থতামরা আল্লাের প্রপত
ঈমান আন ও তাাঁর থপ্রপরত উম্মী নিীর প্রপত, থয আল্লাে ও তাাঁর িাণীসমূ হের
প্রপত ঈমান রাহখ। আর থতামরা তার অনু সরণ কর, আশা করা যায়, থতামরা
পেদায়াত লাি করহি।” [সূ রা আল-আরাফ, আয়াত: ১২] সু তরাং রাসূ লুল্লাে
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর দীন ছাড়া িাকী সি দীন রপেত। পকন্তু
রাসূ লহদর 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: ]٨٢ :﴾ [طه٨٢ابا
ِإَونالغفاراال َِمنات َ ا
“ ﴿ ِ اআপম তার প্রপত
ক্ষমাশীল, থয তাওিা কহর” [সূ রা তা-ো, আয়াত: ২৮৫] আল্লাে তা‘আলার
َ
َ َ
َ ااّل
َ ۡ ُ ااي ۡغف ُِرااأناي
অপর িাণী: ]٤٨ : ﴾ [النساء٤٨ۡش َكاابِهِۦا
“ ﴿إِنااٱّللপনশ্চয় আল্লাে
তাাঁর সাহে শরীক করাহক ক্ষমা কহরন না।”[সূ রা পনসা, আয়াত: ৪৮]

َ
َ َ
َ َ َ ُ َ ُ ََۡ
َ ۡ ُ ّلا َي ۡغف ُاِراأناي
প্রে: আল্লাে তা‘আলার িাণী: ِكال َِمنا
وناذَٰل ا
كابِهِۦاويغف اِرامااد ا
ۡش َا
ٱّللا ا
﴿إِناا ا
َ
]٤٨ : ﴾ [النساء٤٨“ يَشا ُاء اপনশ্চয় আল্লাে তাাঁর সাহে শরীক করাহক ক্ষমা কহরন
না। পতপন ক্ষমা কহরন এ ছাড়া অনযানয পাপ, যার জনয পতপন িান।” [সূ রা আনََ ُ
َ ُ
পনসা, আয়াত: ৪৮] এিং আল্লাে তা‘আলার অপর িাণী:اب ا
ِإَون الغفارا ال َِمن ات َ ا
﴿ ِا
ۡ ُ
َ َ َ َ َ َ ََ
]٨٢ :﴾ [طه٨٢ىاا
لااصَٰل ِٗحاااثماااٱه َت َد َٰا
نااوع ِم ا
“ وءام اআর অিশযই আপম তার প্রপত
ক্ষমাশীল, থয তাওিা কহর, ঈমান আহন এিং সৎকমে কহর অতঃপর সৎ পহে
িলহত োহক।” [সূ রা 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
ۡ َ ۡ َۡ َ ُ َ َ ۡ ََ
َٰ
ۡ ُۡ َ ُ
َ ٱّلل اعلي اهِ ا
িহলন,ِن ا
ي ام ۡا
ار ا َو َما ال ِلظل ِ ِم َا
ٱۡلن اة ا َو َمأ َوى َٰ ُاه اٱنلا ُا
ٱّللِافقدا احر ام ا ا
ك اب ِ ا
ۡش ا
ِ ﴿إِنهۥ امن اي
َ
َ “ أপনশ্চয় থয আল্লাের সাহে শরীক কহর, তার উপর
]٧٢ :﴾ [املائدة٧٢نصارااا
অিশযই আল্লাে জান্নাত োরাম কহর পদহয়হছন এিং তার পিকানা আগুন। আর
যাপলমহদর থকান সাোযযকারী থনই।” [সূ রা মাহয়দাে, আয়াত: ৭২] আল্লাে
َ ُ
ُ َ
َ َ ََ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
আরও িহলন, ]٨٨ :﴾ [االنعام٨٨ونا
واا َي ۡع َمل ا
طاع ۡن ُهمامااَكن ا
وااَلب ِ ا
“ ﴿ول اواأۡشك اআর যপদ
তারা পশকে করত, তহি তারা যা আমল করপছল তা অিশযই িরিাদ েহয়
থযত।” [সূ রা আল-আনআম, আয়াত: ৮৮]
َ
ََ ُ
َ ُ
َ ابا َو َء
আর পদ্বতীয় আয়াত: আল্লাে তা‘আলার িাণী:لا
نا َو َع ِم ا
ام َا
ِإَونالغفاراال َِمنات َ ا
﴿ ِا
ۡ ُ
َ
]٨٢ :﴾ [طه٨٢ى ا
“ صَٰل ِٗحا اثما اٱه َت َد َٰاআর অিশযই আপম তার প্রপত ক্ষমাশীল, থয
তাওিা কহর, ঈমান আহন এিং সৎকমে কহর অতঃপর সৎ পহে িলহত োহক।”
[সূ রা 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। অনু রূপিাহি আল্লাে তা‘আলার িাণী:لاا
﴿ق ا
ۡ َ َ ۡ ُ َ َََ ُ َ ۡ َ َ
ۡ َ
ُح
َ
َ ۡ واامِنار
ً وبا ََج
ِيعااإِن ُهۥاا
ٱّللا َيغف ُاِراٱَّلن َ ا
ٱّللِاإِناا ا
ۡحةِا ا
ّلاتق َن ُط ا
س ِه اما ا
واا ا
ِيناأۡسف ا
ِياٱَّل ا
يَٰع َِباد َا
ِ َعاأنف
ُ “ ُه َاواٱلۡ َغ ُفিল, ‘থে আমার িান্দাগণ, যারা পনজহদর উপর
]٥٢ :﴾ [الزمر٥٣ِيما
ورااٱلرح ُا
িাড়ািাপড় কহরছ থতামরা আল্লাের রেমত থেহক পনরাশ েহয়া না। অিশযই
আল্লাে সকল পাপ ক্ষমা কহর থদহিন। পনশ্চয় পতপন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ’’।
[সূ রা আয-যু মার, আয়াত: ৫২] সমস্ত উম্মত এ পিষহয় একমত থয, এ
আয়াতপি তাওিাকারীহদর পিষহয় অিতীণে। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।
শাইখ আব্দু ল আযীয পিন িায রে.
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রাসূ হলর কিহর যাওয়া ও তার পনকি থকান পকছু িাওয়ার পিধান

ۡ َ
আল্লাের িাণী: “ ا َو َمااأ ۡر َسل َناامِنار ُسولاআর আপম থয থকান রাসূ ল থপ্ররণ
َ
ۡ َ َ َُ َ ََ
কহরপছ তা থকিল এ জনয...।” আল্লাের িাণী: ااّلاايُؤم ُِنوناا
افلااوربِك ا

َ
َٰ “حঅতএি
ّتا
থতামার রহির কসম, তারা মুপমন েহি না যতক্ষণ না...।”

َ َ
ۡ َ
ۡ َ َُ
প্রে: আল্লাে তা‘আলার িাণী:ٱّللِا َول ۡاواأن ُه ۡاماإِذاا
نا ا
اعابِإِذ ِا
﴿ َو َمااأ ۡر َسل َناامِنار ُسولااإِّلاا َِلط ا
ََ
َ ُ ُ ُ َُ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
َۡ ۡ َ َ ُ َ ۡ ُ َ ُ َ َُ
ٗ ٱّللاتَو ٗاباارح
لا
اف ا٦٤ِيماا
واا َا
ولال َو َج ُد ا
ٱّللاوٱستغف اراله اماٱلرس ا
واا ا
ٱس َتغف ُر ا
وكاف
ظلموااأنفسه اماجاء ا
َ
َ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َٰ َ َ ُ ۡ ُ َ َ ُ َ َ
َ َ ُ ٗ َ َ ۡ ُ
َ ض ۡي
تاا
س ِه اماحرجاامِمااق
فاأ ا
واا ِ ا
َي ُد ا
وكافِيمااشج ارابينه اماث اما ا
ّتاُيكِم ا
وناح ا
ّلايؤمِن ا
كا ا
ورب ِ ا
ِ نف
ِ ّلا
ُ
ٗ واات َ ۡسل
]٦٥ ،٦٤ : ﴾ [النساء٦٥ِيماا
“ َوي ُ َسل ُِم اআর আপম থয থকান রাসূ ল থপ্ররণ কহরপছ
তা থকিল এ জনয, থযন আল্লাের অনু মপতক্রহম তাহদর আনু গতয করা েয়। আর
যপদ তারা- যখন পনজহদর প্রপত যু লম কহরপছল তখন থতামার কাহছ আসত
অতঃপর আল্লাের কাহছ ক্ষমা িাইত এিং রাসূ লও তাহদর জনয ক্ষমা িাইত
তােহল অিশযই তারা আল্লােহক তাওিা কিূ লকারী, দয়ালু থপত। অতএি
থতামার রহির কসম, তারা মুপমন েহি না যতক্ষণ না তাহদর মহধয সৃ ি
পিিাহদর িযাপাহর থতামাহক পিিারক পনধোরণ কহর, তারপর তুপম থয ফয়সালা
থদহি থস িযাপাহর পনজহদর অন্তহর থকান পদ্বধা অনু িি না কহর এিং পূ ণে
সম্মপতহত থমহন থনয়।” [সূ রা পনসা, আয়াত: ৬৪, ৬৫] এখাহন প্রে েহলা
কতক মুসপলম এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ থপশ কহর িহল, রাসূ লুল্লাে 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 অসু পিধা
থনই। এ আমলপি আল্লাে তা‘আলার িাণী অনু যায়ী পিশুি। আর এর অেে
অপিধাহন থিাঁহি োকা অিস্থায় নাপক মারা যাওয়ার পর? যখন থকান মুসপলম
আল্লাের রাসূ হলর সু ন্নাতহক ফায়সালা কারী মহন না কহর থস পক মুরতাদ েহয়
যাহি? আর পিিাদপি দু পনয়ার 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 রাসূ হলর 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 রাসূ লুল্লাে 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, ﴿ َو َمااأ ۡر َسل َناامِناا

ۡ َ َُ
]٦٤ : ﴾ [النساء٦٤ٱّللِا
نا ا
اع ابِإِذ ِا
“ ر ُسولا ااإ ِّلا ا َِلط اআর আপম থয থকান রাসূ ল থপ্ররণ
কহরপছ তা থকিল এ জনয, থযন আল্লাের অনু মপতক্রহম তাহদর আনু গতয করা
েয়।” [সূ রা পনসা, আয়াত: ৬৪] সু তরাং, রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাম-এর আনু গতযতা আল্লাের অনু মপতহতই েয়। আল্লাে যাহক অনু মপত
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
َ َۡ َ ََ َ ُ َ ح
ََ
َ
িহলন, ]٢٩ :﴾ [اتلكوير٢٩يا
باٱلعَٰل ِم َا
ٱّللار ا
وناإِّلااأنايشا اءا ا
“ ﴿ َو َمااتشا ُء اআর থতামরা
ইিা করহত পার না, যপদ না সৃ পিকুহলর রি আল্লাে ইিা কহরন।” [সূ রা
তাকিীর, আয়াত: ২৯]
আর শর‘য়ী অনু মপত 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, ﴾٢١واا َربك ُاما
اساٱع ُب ُد ا
﴿يَأ حي َهااٱنل ا
]٢١ :“ [ابلقرةহে মানি সকল, থতামরা থতামাহদর রহির ইিাদত কর।” [সূ রা
ُ َ ََُُ ُ ُ ُ
আল-িাকারাে, আয়াত: ২১] আল্লাে তা‘আলা িহলন,ي الك ۡام ا
ٱّلل ا َِلب ِ ا
يد ا ا
﴿ي ِر ا
َ
ُ َ َ ََُ ۡ ُ َۡ
ُ
]٢٦ : ﴾ [النساء٢٦ٱّللا َعل ِيماا َحكِيماا
وبا َعل ۡيك ۡامها َو ُا
ِينامِناقبل ِكمااويت ا
ناٱَّل َا
َو َي ۡهدِيَك ۡاما ُس َا
“আল্লাে িান থতামাহদর জনয পিস্তাপরত িণেনা করহত, থতামাহদরহক থতামাহদর
পূ িেিতেীহদর আদশে প্রদশেন করহত এিং থতামাহদর তাওিা কিূ ল করহত। আর
আল্লাে মোজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।” [সূ রা পনসা, আয়াত: ২৬] তারপর পতপন িহলন,
َ َ
َ ُ ُ ُ َُ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
َۡ ۡ َ َ ُ َ ۡ ُ َ ُ َ َُ
َ َ
ٱّللاتو ٗاباا
واا ا
ولال َو َج ُد ا
ٱّللاوٱستغف اراله اماٱلرس ا
واا ا
ٱس َتغف ُر ا
وكاف
﴿ َول ۡاواأن ُه ۡاماإِذاظلموااأنفسه اماجاء ا
ٗ “ رحআর যপদ তারা- যখন পনজহদর প্রপত যু লম কহরপছল
]٦٤ : ﴾ [النساء٦٤ِيماا
তখন থতামার কাহছ আসত অতঃপর আল্লাের কাহছ ক্ষমা িাইত এিং রাসূ লও
তাহদর জনয ক্ষমা িাইত তােহল অিশযই তারা আল্লােহক তাওিা কিূ লকারী,
দয়ালু থপত।” [সূ রা পনসা, আয়াত: ৬৪] অেোৎ, তাওিা কহর ও লপিত েয়,
َ َۡ ۡ َ
ُ
শুধু কো নয়। ول
ٱس َتغف َار ال ُه ُام اٱلر ُس ا
 وঅেোৎ পতপন তাহদর জনয ক্ষমার থদা‘আ
َ
ٗ ٱّللااتَو ٗابااارح
কহরন। ِيما
وااا َا
“ ا ال َو َج ُد اতারা আল্লােহক তাওিা কিূ লকারী, দয়ালু
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থপত।” পতপন স্বীয় িান্দাহদর রাসূ হলর 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
মূ খেরা ধারণা কহর োহক। সু তরাং, 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 রাসূ হলর কিহর সালাম থদহি। যখন থকান
িযপক্ত মসপজহদ নিিীহত আসহি থস রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম ও
তার সােীদ্বহয়র কিহরও সালাম থদহি। পকন্তু শুধু কির পযয়ারহতর উহেহশয
সফর করা যাহি না িরং সফর করহি মসপজহদর উহেহশয। রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু
আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর কির, আিু িকর রাপদয়াল্লাহু আনহুর কির এিং উমার
রাপদয়াল্লাহু আনহুর কিহরর পযয়ারত মসপজহদর পযয়ারহতর আওতাধীন েহি।
কারণ, রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন,
ْ
ا ا
ا ُا
اْ ا
ِّ ا ُ ا ا ا ا ا ا ا
.» اج اد ام ْس ِج ِدى هذا او ام ْس ِج ِد اْل ا ارامِ او ام ْس ِج ِد األقص
ِ «ال تشد الرحال إِال إِل ثالث ِة مس
“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 রাসূ ল 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
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তার প্রমাণ। আর ক্ষমা িাওয়ার পিষয়পি জীপিত োকার সাহে সম্পৃ ক্ত মৃতুযর
পর নয়। এর প্রমাণ— রাসূ হলর সাোিীগণ দীন সম্পহকে সিহিহয় জ্ঞানী এিং
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম সম্পহকে সিহিহয় থিপশ অিগত েওয়া
স্বহেও তারা এ ধরহনর কমে কহরনপন। এ ছাড়াও মৃতুযর পর রাসূ লুল্লাে
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর থকান ক্ষমতাই রাহখন না। থযমন, রাসূ লুল্লাে
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন,
ا
ا ْ ْ ا
ا ا ا
ات ْ ا ُ ْ ا ا ا ا ْ ُ ا ا ُ ُ ا ْ ا ا ا ا ْ ا ا ا ا
ار اية أ ْو ِعلم يُنتاف ُع بِ ِه أ ْو
« ِإذا م
ِ
ِ اإلنسان انقطع عنه عمله ِإال ِمن ثالثة ِإال ِمن صدقة ج
ا
ا ْ ُ ُا
.» اول اصا ِلح يدعو ل
“যখন মানু ষ মারা যায় তখন তার পতনপি আমল ছাড়া িাকী সি আমল িন্ধ
েহয় যায়। পতনপি আমল েহলা— সাদকাহয় জাপরয়াে, এমন ইলম যা দ্বারা মানু ষ
উপকৃত েয় এিং থনক সন্তান যারা মৃতুযর পর তার জনয থদা‘য়া কহর3।”
ُ ا ا ا ا ا
ك ْم ام ْع ُر ا
আর রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর োদীস—وضة
فإِن صالت
“ ا ا اহয িযপক্ত তার ওপর দরূদ পহড়, থস দরূদ আমার কাহছ থপশ করা
َع
েয়”— এপি শুধু মাত্র দরূহদর সাহে খাস। অনয োদীহস এহসহছ— من صىل َع
“ واحدة صىل اهلل عليه عرشةহয িযপক্ত আমার ওপর একিার দরূদ পহড় আল্লাে
তা‘আলা তার ওপর দশিার রেমত থপ্ররণ কহরন।” রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু
আলাইপে ওয়াসাল্লাম আরও িহলন,

3
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اا ْ ُ ااا ْ ا ا
ُ ْ ُ ا ا ا ا ا ُ ْ ا ْ ُ ا ااا ا ا ُ ا ا ُ ا ا ا ا
اّلل اوكيْف تع ارض
فأك ِِثوا
ِ َع ِمن الصال ِة ِفي ِه ف ِإن صالتكم معروضة َع فقالوا يا رسول
ا اْ ا ا ا ُا ا ا ْ ا ْ ا ا ْ ا ا ْ ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ْا ْ ا ْ اْ ُ ا
عليك صالتنا وقد أ ِرمت يع ِن وقد ب ِليت قال ِإن اّلل عز وجل حرم َع األر ِض أن تأكل
ا ْ ا ا ْاْ ا ا اا ُ ا ا
اّلل اعليْ ِه ْم
ِ أجساد األن ِبيا ِء صلوات
“হতামরা জুমু‘আর পদন আমার ওপর থিপশ থিপশ দু রূদ পড়, কারণ, থতামাহদর

দরূদ আমার পনকি থপশ করা েয়, পজজ্ঞাসা করা েহলা, থে আল্লাের রাসূ ল! 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
দু রূহদর থক্ষহত্র এপি একপি পিহশষ পিধান। অপর একপি োদীহস পতপন িহলন,
ُ
ا ا
ُ ِّ ا ا ا ُ ا
ا ا اا ا
ْْا
السال ام
ون ِم ْن أ ام ِيت
ِ ّلل مالئِكة ِف األر ِض سي
ِ ِ “ ِإنআল্লাের পকছু ভ্রমণকারী
ِ احني يبلغ
পফপরশতা রহয়হছ যারা আমার উম্মহতর সালাম আমার পনকি থপৌঁছায়।”5 এপি
রাসূ হলর পিহশষ বিপশিয থয, উম্মহতর সালাম তার পনকি থপৌঁছাহনা েয়।
গুনাহের থেহক তাওিা করা িা ক্ষমা প্রােেনা করার উহেহশয রাসূ হলর কিহরর
পনকহি গমন করার থকান পিপত্ত থনই। িরং এপি এহকিাহরই ঘৃ পণত, পনপন্দত ও
অগ্রােয কমে যা থকান ক্রহমই বিধ নয়। এপি পশহকের পেহক উন্মু ক্ত কহর। এ
ধরহনর কমে— মৃতুযর পর তার কাহছ সাফা‘আত িাওয়া, সু স্থতা িাওয়া,
দু শমহনর ওপর পিজহয়র জনয প্রােেনা করা, থদা‘য়া করা ইতযাপদর মহতাই পশকে,
যা কখহনাই ক্ষমা থযাগয নয়। কারণ, রাসূ হলর মৃতুযর পর িা অনয কাহরা মৃতুযর
পর এ ধরহনর থকান পকছু ই 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, সু পাপরশ কামনা করা যাহি না।

4

মুসনাহদ আেমদ োদীস নং ১৬১৬২

5
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সু পাপরশহতা শুধু তার জীপিত োকা অিস্থায় িাওয়া েহি। জীপিত োকা অিস্থায়
এ কো িলা যাহি থয, থে আল্লাের রাসূ ল! 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 সু পাপরশ
করুন।
অনু রূপিাহি পকয়ামহতর পদন োসর-নসহরর পর রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাম উম্মহতর জনয সু পাপরশ করহিন। কারণ, থসপদন মু’পমনগণ আদম
আলাইপেস সালাহমর পনকি আসহিন যাহত পতপন তাহদর ফায়সালা করার জনয
আল্লাের পনকি তাহদর জনয সু পাপরশ কহরন। তখন পতপন অপারগতা প্রকাশ
করহিন এিং নূ ে আলাইপেস সালাহমর পনকি তাহদর থপ্ররণ করহিন। তারপর
তারা তার পনকি আসহল পতপনও অপারগতা প্রকাশ করহিন। অতঃপর নূ ে
আলাইপেস সালাম তাহদরহক ইব্রােীম আলাইপেস সালাহমর পনকি থপ্ররণ করহল
পতপনও অপারগতা প্রকাশ করহিন। ইিরােীম আলাইপেস সালাম তাহদর মূ সা
আলাইপেস সালাহমর পনকি থপ্ররণ করহিন পতপনও অপারগতা প্রকাশ করহিন।
অতঃপর মূ সা 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 রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু
আলাইপে ওয়াসাল্লাম িলহিন, ‘ أنا هلا أنا هلاআপমই তার জনয, আপমই তার জনয’।
তারপর পতপন সামহন অগ্রসর েহয় আরহশর পনহি থসজদায় পড়হিন। পতপন তার
রহির গুরুেপূ ণে প্রশংসা করহিন যা আল্লাে তা‘আলা তাহক পশপখহয়হছন।
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ُ ُْ ا ُاا ُ ْ ا ْ ا
ْ ُْ ْ ْ ا ُا ا
অতঃপর তাহক িলা েহি, .ارف ْع ارأ اسك قل ت ْس ام ْع اسل تع اطه اشف ْع تشف ْع
“ يا حممدমাো
উিাও, িল, থতামার কো থশানা েহি, িাও থতামাহক যা িাও থদওয়া েহি,
সু পাপরশ কর, থতামার সু পাপরশ কিুল করা েহি।”6
িয়ািে পকয়ামহতর মাহি রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম মু’পমনহদর
জনয সু পাপরশ করহিন যাহত তাহদর মাহঝ ফায়সালা করা েয়। অনু রূপিাহি
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম জান্নাতীহদর জান্নাহত প্রহিশ করাহনার
জনয সু পাপরশ করহিন। কারণ, পতপন তখন উপপস্থত োকহিন এিং জীপিত।
পকন্তু তার মৃতুযর পর যখন পতপন িরযখী জগহত রহয়হছন তখন তার পনকি
সু পাপরশ, থরাগীর সু স্থতা, োরাহনা িস্তুর সন্ধান ইতযাপদ িাওয় যাহি না।
অনু রূপিাহি অনয থকান মাখলু হকর 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— সু পাপরশ, থরাগীর সু স্থতা, োরাহনা িস্তুর
সন্ধান— থকিল আল্লাের কাহছ িাইহি। থযমন, আমরা িলি, থে আল্লাে তুপম
থতামার নিীহক আমার জনয সু পাপরশ-কারী িানাও, থে আল্লাের তুপম আমার
থরাগহক িাহলা কহর দাও, থে আল্লাে তুপম আমাহক আমার দু শমহনর ওপর
َ َ
ۡ ُ
পিজয় দাও ইতযাপদ। কারণ, আল্লাে তা’আলা িহলন, وناا
الاا َر حبك ُامااٱد ُع ِ ا
﴿ َوق ا
ُ َ ۡ َ َۡ
]٦٠ :﴾ [اغفر٦٠ب الك ۡام ا
ج ا
ِ “ أستআর থতামাহদর রি িহলহছন, ‘থতামরা আমাহক
ডাক, আপম থতামাহদর জনয সাড়া থদি।” [সূ রা গাহফর, আয়াত: ৬০] আল্লাে
َ
َ ُ َ ُ َ
ۡ َ ُ ُ
َ ََ َ
তা‘আলা আরও িহলন,اع اإِذا ا
يب ادع َواَة اٱل ِا
ج ا
ن افإ ِ ِ ا
ك اع َِبادِي اع ِ ا
﴿ِإَوذا ا َسأل ا
ِ ن اقرِيبا اأ
َ
َ ُ
ۡ ۡ
َ
ُ نافَلۡيَ ۡس َتج
]١٨٦ :﴾ [ابلقرة١٨٦ونا
بال َعل ُه ۡامايَ ۡرش ُد ا
واا ِ ا
لا َوَلُؤم ُِن ا
واا ِ ا
يب ا
“ د ََع ِاআর যখন আমার
ِ

6
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িান্দাগণ থতামাহক আমার সম্পহকে পজজ্ঞাসা করহি, আপম থতা পনশ্চয়
পনকিিতেী। আপম আেিানকারীর ডাহক সাড়া থদই, যখন থস আমাহক ডাহক।
সু তরাং তারা থযন আমার ডাহক সাড়া থদয় এিং আমার প্রপত ঈমান আহন।
আশা করা যায় তারা সপিক পহে িলহি।” [সূ রা আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৬]
ُ ُ َ َ ُ ُۡ َ َ َُ َ ََ
َ ِيماا َش
َ وكاف
আর আল্লাে তা‘আলার িাণী:ج َارابَ ۡي َن ُه ۡاما
ّتاُيَك ُِم َا
وناح َٰا
ّلايؤمِن ا
كا ا
لاورب ِ ا
﴿ف ا
َ
ُ
َ َ ُ
ُ
َ َ
ٗ واات َ ۡسل
]٦٥ : ا﴾ [النساء٦٥ِيماا
تا َوي ُ َسل ُِم ا
س ِه ۡاما َح َر ٗجاا ُمِمااقض ۡي َ ا
واا ِ ا
َي ُد ا
“ ثماا اঅতএি
ِ فاأنف
ِ ّلا
থতামার রহির কসম, তারা মুপমন েহি না যতক্ষণ না তাহদর মহধয সৃ ি
পিিাহদর িযাপাহর থতামাহক পিিারক পনধোরণ কহর, তারপর তুপম থয ফয়সালা
থদহি থস িযাপাহর পনজহদর অন্তহর থকান পদ্বধা অনু িি না কহর এিং পূ ণে
সম্মপতহত থমহন থনয়।” [সূ রা পনসা, আয়াত: ৬০]
আয়াতপি িাপেযহকর পিপত্তহত িযাপক অেেহিাধক। সু তরাং আল্লাের শরী‘আত
থেহক থির েওয়া মুসপলহমর জনয বিধ নয়। িরং ইিাদাত, মু‘আমালাহতর সাহে
সম্পৃ ক্ত এমনপক দু পনয়াও আপখরাহতর যািতীয় সিে পিষহয় মুসপলমহদর ওপর
ওয়াপজি েহলা, আল্লাের থদওয়া শরী‘আতহক পিধান পেহসহি থমহন থনওয়া।
َ ۡ ََ َ َُۡ
ۡ
ۡ ُ ََ
َ ۡك َاماٱل
কারণ, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ٱّللِا ُحك ٗماا
ِنا ا
نام َا
ناأ ۡح َس ُا
وناوم ا
جَٰ ِهل ِي اةِايبغ ا
﴿أفح
َُ
َ
]٥٠ :﴾ [املائدة٥٠ونا
“ ل ِق ۡوماايُوق ُِن اতারা পক তহি জাপেপলয়যাহতর পিধান িায়? আর
পনপশ্চত পিশ্বাসী কওহমর জনয পিধান প্রদাহন আল্লাের থিহয় থক অপধক উত্তম?।”
[সূ রা আল-মাহয়দা, আয়াত: ৫০] আল্লাে তা‘আলা আরও িহলন, ﴿ َو َمن ال ۡام ا
َ ۡ ُ َ َ َُ ُ ََ َ َ ُ َۡ
َ
]٤٤ :﴾ [املائدة٤٤ونا
كاه ُاماٱلكَٰف ُِر ا
ٱّللافأولئ ِ ا
“ ُيكم ابِما اأنز الا اআর যারা আল্লাে যা
নাপযল কহরহছন, তার মাধযহম ফয়সালা কহর না, তারাই কাপফর।” [সূ রা আলَ َ َُ ُ ََ َ َ ُ َۡ ۡ ََ
মাহয়দা, আয়াত: ৪৪] আল্লাে তা‘আলা িহলন, ٱّللافأولئِكاا
نال اماُيك امابِمااأنز الا ا
﴿وم ا

কুরআন ও সু ন্নাহের ওপর আহরাপপত পিপিন্ন প্রহের জওয়াি

 34 

َٰ
َ
ُ
]٤٥ :﴾ [املائدة٤٥ون ا
“ ه ُام اٱلظل ُِم اআর আল্লাে যা নাপযল কহরহছন, তার মাধযহম
যারা ফয়সালা করহি না, তারাই যাপলম।” [সূ রা আল-মাহয়দা, আয়াত: ৪৫]
ََ َ َ ُ َۡ ۡ ََ
َ ُ َۡ ُ َ َ َُ ُ
আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴾٤٧ون ا
ك اه ُام اٱلفَٰسِق ا
ٱّلل افأولئ ِ ا
نز ال ا ا
﴿ومن ال ام اُيكما ابِما اأ
]٤٧ :“ [املائدةআল্লাে যা নাপযল কহরহছন তার মাধযহম যারা ফয়সালা কহর না,
তারাই ফাপসক।” [সূ রা আল-মাহয়দা, আয়াত: ৪৭]
মানু হষর পিিদমান ও মতাননকয পিষয়সমূ হের মীমাংসা পিষহয় আয়াতগুহলা
َ
ۡ َ َ َُ َ ََ
িযাপক। এ কারহণই আল্লাে তা‘আলা িহলন, ون
ّلايُؤم ُِن ا
كا ا
لاورب ِ ا
“اف اতারা মুপমন
ُ ُ َ
েহি না” অেোৎ মুসপলম ও অনযানয থলাহকরা وك
ّت اُيَك ُِم َا
“ ح َٰاযতক্ষণ 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 সু ন্নাতহক পিিারক পেহসহি গ্রেণ করার মাধযহম। রাসূ হলর
َ ِيماا َش
َ “ فহয
সু ন্নাতহক োপকম মানার অেে কুরআন ও সূ ন্নােহকই োপকম মানা। ج َار
সি পিষহয় তারা পিিাদ কহর।” মুসপলমহদর ওপর এপিই ওয়াপজি থয, তারা
কুরআনহক এিং রাসূ হলর জীিেশায় তাহক আর মৃতুযর পর তার সু ন্নাত যা
কুরআহনর িণেনা, িযাখযা ও অেে তাহক অনু সরহণর মাধযহম োপকম- ফায়সালা
َ َ ُ
َ َ ُ ٗ َ َ ۡ ُ َ
َ ض ۡي
দানকারী- মানা। আল্লাে তা‘আলার িাণী: تاا
س ِه اماحرجاامِمااق
واا ِ ا
َي ُد ا
﴿ثماا ا
ِ فاأنف
ِ ّلا
ُ
ٗ واات َ ۡسل
]٦٥ : ﴾ [النساء٦٥ِيماا
“ َوي ُ َسل ُِم اতারপর তুপম থয ফয়সালা থদহি থস িযাপাহর
পনজহদর অন্তহর থকান পদ্বধা অনু িি না কহর এিং পূ ণে সম্মপতহত থমহন থনয়।”
[সূ রা পনসা, আয়াত: ৬০] আয়াহতর অেে, মুসপলমহদর ওপর ওয়াপজি েহলা,
রাসূ হলর পিধাহনর প্রপত তাহদর অন্তর সিসময় খুপশ োকা এিং রাসূ হলর পিধান
অনু যায়ী পিিার ফায়সালার থক্ষহত্র তাহদর অন্তহর থকান প্রকার সংকীণেতা না
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োকা। কারণ, পন:সহন্দহে িলা যায় থয, রাসূ হলর ফায়সালাই সতয ও েক। এপিই
আল্লাের হুকুম। সু তরাং 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
আনু গতয কহর তাহদর পিিদমান পিষহয় আল্লাে ও রাসূ হলর ফায়সালা
পপরপূ ণেিাহি থমহন থনয়া সমগ্র মুসপলহমর ওপর ওয়াপজি। িাই তা ইিাদাত
থোক িা ধন-সম্পদ পিষয়ক থোক অেিা পিিাে, তালাক ইতযাপদ জীিহনর থয
থকান পিষহয়র সাহে সম্পৃ ক্ত থোক না থকন। মুসপলম পেহসহি তাহক অিশযই
আল্লাে ও তার রাসূ হলর ফায়সালা মানহত েহি।
শরী‘আতহক োপকম মানার থক্ষহত্র এ ধরহনর পনহরি ঈমানই েহলা, আল্লাে ও
তার রাসূ হলর প্রপত আসল ঈমান ও তাহদর প্রপত সন্তুপি এিং এ কো পিশ্বাস
করা থয এপিই েহলা মানু হষর মাহঝ সতয ফায়সালা। আর থয িযপক্ত এ কো
পিশ্বাস কহর থয, শরী‘আতহক িাদ পদহয় পিিার ফায়সালা করা যায়, অেিা এ
কো িহল থয, মানু ষ তার িাি-দাদার কো অনু যায়ী পিিার ফায়সালা করহত
পাহর অেিা িহল থয, মানি রপিত কানু ন অনু যায়ী 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 অনু যায়ী 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 ঘৃ পণত।
এ গুহলা সিই কুফর ও ইসলাম থেহক মুরতাদ েওয়া।
আর থয িযপক্ত এ কো পিশ্বাস কহর ওয়াপজি েহলা, আল্লাের শরী‘আত অনু যায়ী
পিিার ফায়সালা করা এিং আল্লাের পিধানহক িাদ পদহয় অনয থকান শরী‘আত
পিহরাধী আইন ও পিধান অনু যায়ী পিিার-ফায়সালা করা জাহয়য থনই, পকন্তু থস
প্রিৃ পত্তর অনু সরহণ অেিা থঘাষ থখহয় অেিা রাজননপতক ইতযাপদ িা এ ধরহনর
থকান কারহণ আল্লাের পিধানহক িাদ পদহয় অনয থকান পিধান অনু যায়ী পিিারফায়সালা কহর অেি থস জাহন থয, থস অনযায়কারী, িুলকারী ও শরী‘আহতর
পিহরাপধতা-কারী, তা েহল এ িযপক্ত েহলা দু িেল ঈমানদার িযপক্ত। তাহক পপরপূ ণে
ঈমানদার িলা যাহি না, তার থেহক পপরপূ ণে 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
আব্দু ল্লাে ইিহন আব্বাস রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক এিং মুজাপেদ রে. থেহক
এিং সালহফ সাহলেীনহদর একপি জামা‘আত থেহক। আর এপিই আেহল সু ন্নাত
ওয়াল জামা‘আহতর মতামত। তহি খাহরজী ও মু‘তাপযলা এিং যারা তাহদর
অনু সরণ কহরহছন তাহদর মতামত পিন্ন। আল্লাে তা‘আলাই সাোযযকারী।
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শাইখ আব্দু ল আযীয পিন িায রে.

মুত্তাকীহদর ইমাম েওয়ার থদা’য়া করা
ً ِي اإ َم
َ ُۡ َۡ َ ۡ َ
প্রে: আল্লাে তা‘আলার িাণী—]٧٤ :﴾ [الفرقان٧٤اما ا
ِ “ ﴿وٱجعلنا ال ِلمتق اআর
আপপন আমাহদরহক মুত্তাকীহদর থনতা িাপনহয় পদন’’। [সূ রা আল-ফুরকান,
আয়াত: ৭৪] থত থদা‘য়া করা এিং রাহসূ হলর অপর িাণী: امهلل اجعلن عبدا خفيا
“ غنيا تقياহে আল্লাে তুপম আমাহক থগাপন িান্দা িাপনহয় দাও” ‘হত থয থদা‘য়া
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 পপরপূ ণে ঈমানদার েহলা এিং থস মানু হষর
জনয অপধক উপকারকারী েহলা। সু তরাং, 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 দু ইহয়ার 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 আব্দু ল আযীয পিন িায রে.
আল্লাে তা‘আলার প্রপতপি প্রাণীর পরপযহকর দাপয়ে গ্রেণ করা ও ক্ষুধা,
দপরদ্রতা ও অিাি অনিন ইতযাপদর পিষহয় আহলািনা।

َۡ
َ
ِ فاٱۡل
প্রে: একজন প্রেকারী িহলন, আল্লাে তা‘আলা িহলহছন, ۡرضاا
﴿ َو َماامِنادابةاا ِ ا
ََ
ُ
]٦ :﴾ [هود٦ٱّللِارِ ۡزق َهاا
َعا ا
“ إِّلاا اআর জপমহন পিিরণকারী প্রপতপি প্রাণীর পরহককর
দাপয়ে আল্লােরই” [সূ রা েূ দ, আয়াত: ৬] অেোৎ আল্লাে তা‘আলা পনহজই তার
পনহজর ওপর িাধয কহরহছন থয, জপমহনর ওপর যা পকছু পিিরণ কহর মানু ষ,
জীি-জন্তু ও থপাকা-মাকড় সিপকছু র পরপযক ও খাওয়াহনার দাপয়ে তার। তােহল
দু পিেক্ষ 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
দু পিেক্ষ 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, ِنا
ا َو َي ۡر ُزق ُاهام ۡا٢ٱّللاَي َعلا َُلۥاَم َر ٗجاا
قا ا
﴿ َو َمنا َيت ِا
ََۡ َ ُ َۡ
]٣ ،٢ : ﴾ [الطالق٣ِبا
ّلاُيتس ُ ا
ثا ا
“ حي اহয 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।” [সূ রা আত-তালাক, আয়াত: ২,৩]

ََ
َ
ُ
ُ َۡ
َ
ُ
আল্লাে তা‘আলার িাণী: ﴾٦٠ٱّلل ايَ ۡر ُزق َها اِإَوياك ۡام ا
ل ارِ ۡزق َها ا ُا
﴿ َوكأيُِن ا ُمِن ادابةا اّلا اَت ِم ا
]٦٠ :“ [العنكبوتআর এমন কত জীি-জন্তু রহয়হছ, যারা পনজহদর পরপযক
পনহজরা সঞ্চয় কহর না, আল্লােই তাহদর পরপযক থদন এিং থতামাহদরও।”
[সূ রা আল-আনকািূ ত, আয়াত: ৬০] রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম
িহলন, “ ال تموت نفس حىت تستكمل رزقها و أجلهاথকান প্রাণী তার পরপযক ও
সময় পূ ণে করা ছাড়া মৃতুয িরণ করহি না7।” মানু ষ 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 মানু ষ অিাি-অনিহনর শাপস্ত থিাগ কহর এিং পরপযক থেহক িপঞ্চত েয়।
َ
َ
َ
َ
َ
থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, كامِنا َس ُي ِ َئةاا
ٱّللِا َو َمااأ َصابَ ا
نا ا
ِنا َح َس َنةااف ِم َا
كام ۡا
﴿مااأ َصابَ ا
َ
ََ ٗ َُ
ٗ َ
َ ۡ َ َ ۡ
]٧٩ : ﴾ [النساء٧٩ٱّللِ اش ِهيدا ا
ف اب ِ ا
وّل ا َوك َٰا
اس ارس ا
ك ال ِلن ِ ا
ِك ا َوأ ۡر َسل َنَٰ ا
“ ف ِمن انفس اহতামার
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 মানু হষর
জনয রাসূ লরূহপ থপ্ররণ কহরপছ এিং সাক্ষী পেহসহি আল্লাে যহেি।” [সূ রা পনসা,
َ َ َ َ َ َ َٰ َ ُ ُ ح
আয়াত: ৭৯] আল্লাে তা‘আলা আরও িহলন, يبةا افب ِ َما ا
ص
ِ ﴿وما اأصبكم امِن ام
َ ۡ َ َ َ
َ
ُ
ُ
]٣٠ :﴾ [الشورى٣٠وااا َعنااكث ِيااا
تااأيۡدِيك ۡاماا َو َي ۡعف ا
“ كسب اআর থতামাহদর প্রপত থয
মুসীিত আপপতত েয়, তা থতামাহদর কৃতকহমেরই ফল। আর অহনক পকছু ই
পতপন ক্ষমা কহর থদন।” [সূ রা আশ-শূ রা, আয়াত: ৩০] রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু
ْ ا ا ا ا
আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক পিশুি সনহদ িপণেত, পতপন িহলন, الر ُجل َلُح ار ُم
ِإن
ْ
ْ ا
ِّ ْ ا ا
ُ اذلنْب يُصيبُ ُه او اال يا ُرد الْ اق اد ار إ اال ال اَع ُء او اال ياز
يد ِف ال ُع ُم ِر ِإال ال ِرب
ِ ِ
ِ
ِ“ الرزق بিান্দা তার
ِ
গুনাহের কারহণ পরপযক থেহক িপঞ্চত েয়” থদা‘য়া ছাড়া আর থকান পকছু ই
িাহগযর পপরিতেন ঘিাহত পাহর না এিং মানু হষর 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
ُ ََََُۡ
َ ۡ ِن ا
ۡ َ ِ كم اب
আক্রান্ত েয়। থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ف ا
ٱۡل ۡو ِ ا
َشءا ا ُم َا
﴿ونلبلون
َ
َ
َ
ۡ َ ُ
ۡ َ ِ ُۡ َ
ُ ۡ
اٱَّل َا َ َ ۡ ح١٥٥ينا
َ ص
َٰ تا َوب َ ُ ِ ا
يب اةا
ِب َا
سا َوٱثل َم َر َٰ ِا
ِناٱۡل ۡم َو َٰ ِالا َوٱۡلنف ِ ا
وعا َونقصاام ا
وٱۡل ا
ِ ِيناإِذااأص َٰ َبت ُه امام
ِ ِ ۡشاٱلص
ِ
ُ َ
َ
َ َۡ
]١٥٦ ،١٥٥ :﴾ [ابلقرة١٥٦وناا
ج ُع ا
“ قالواااإِنااا ِ اআর আপম অিশযই
ِ َٰ ّللِااِإَوناااإَِل اهِاار
থতামাহদরহক পরীক্ষা করি পকছু িয়, ক্ষুধা এিং জান-মাল ও ফল-ফলাপদর
স্বল্পতার মাধযহম। আর তুপম বধযেশীলহদর সু সংিাদ দাও। যারা, তাহদরহক যখন
পিপদ আক্রান্ত কহর তখন িহল, পনশ্চয় আমরা আল্লাের জনয এিং পনশ্চয়
আমরা তাাঁর পদহক প্রতযািতেনকারী।” [সূ রা আল-িাকারাে, আয়াত: ১৫৫, ১৫৬]

8

িণেনায় আেমাদ, োদীস নং ২২৩৮৬; ইিনু মাযাে, োদীস নং ৪০২২।
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َ
ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ ﴿ َو َبلَ ۡو َنَٰ ُهماب
আল্লাে তা‘আলা আরও িহলন, ﴾١٦٨ونا
ج ُع ا
ِ ٱَلسنَٰتِااوٱلس ِيااتِاالعله اماير
ِ
]١٦٧ :“ [االعرافএিং আপম তাহদরহক পরীক্ষা কহরপছ িাল ও মন্দ দ্বারা, েয়হতা
তারা পফহর আসহি।” [সূ রা আল-আরাফ, আয়াত: ১৬৭] এ আয়াহত োসানাত
দ্বারা উহেশয থন‘আমতসমূ ে। আর খারাপ কমে দ্বারা উহেশয পিপদসমূ ে।
ْ ْ ْا ا ا
ُا ا ْ ُا
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, جبا ألم ِر ال ُمؤ ِم ِن إِن أم ار ُه ُكه
«ع
ا
ا
ا
ا
ْ
ا
ا
ا
ا
ا
اخ ْري اوليْ اس ذ ا
ل اوإ ْن أ اص ا
اك أل احد إال لل ُم ْؤمن إ ْن أ اص ا
ُ اء اشك ار فااك ان اخ ْريا
ابتْ ُه ا ا
ابتْ ُه ا ا
ُ َض
ُ رس
اء
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ُ رب فا ااك ان اخ ْريا ا
 اص ا ا.» “ وليس ذالك ألحد إال للمؤمنমু’পমহনর কমেসমূ ে কতই সু ন্দর
ل
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 আব্দু ল 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, قاتقاتِهِ اۦا َوّلاا
ٱّللاح ا
واا ا
وااٱتق ا
ِيناءامن ا
﴿يَأ حي َهااٱَّل ا
َ
ُ َُ
ُ َوتنا اإّلا ا َوأ
]١٠٢ :﴾ [ال عمران١٠٢ونا
نتم ا حم ۡسل ُِم ا
“ تمহে 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।” [সূ রা
আহল-ইমরান, আয়াত: ১০২]

ُ َ ُ ٗۡ َ ُ ََ ُ ََ ُ َ ۡ َ ۡ ُۡ ََ ۡ َ َ
ُ َ
ُ
পদ্বতীয় আয়াত: ياا ِۡلنفسِك ۡامها َو َمنا
وااخ
وااوأنفِق ا
وااوأطِيع ا
ٱّللامااٱستطعت اماوٱسمع ا
واا ا
﴿فٱتق ا
ۡ ۡ ُ َ َ َُ
َۡ ُ َ ُ
َ
]١٦ : ﴾ [اتلغابن١٦ونا
كاه ُاماٱل ُمفل ُِح ا
سهِۦافأولئ ِ ا
“ ي اঅতএি থতামরা যোসাধয
ِ وقاشحاانف
আল্লােহক িয় কর, শ্রিণ কর, আনু গতয কর এিং থতামাহদর পনজহদর কলযাহণ
িযয় কর, আর যাহদরহক অন্তহরর কাপেণয থেহক রক্ষা করা েয়, তারাই মূ লত
সফলকাম।” [সূ রা 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 অনু সারীরা িহলন, আয়াতপি অকািয রপেত নয়। আর তারা ا َحقااتقاتِهِۦএর
িযাখযায় িহলন, আল্লাের রাস্তায় সপতযকার পজোদ করহিন আল্লাের িযাপাহর
থকান পনন্দুহকর 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, সু েী রে. এিং অনযানযরা িহলন,
ُ َ
ۡ ٱّللا َماا
আয়াতপি ٱس َت َط ۡع ُت ۡام
واا َا
“اافٱتق اঅতএি থতামরা যোসাধয আল্লােহক িয় কর”
দ্বারা রপেত। আয়াহতর মহধয থকান রপেত-করণ থনই। উপহরর আয়াহত িয়
ُ َ
ۡ ٱّللا َماا
করার মহতা িয় দ্বারা উহেশয এিাই থযিা পহরর আয়াহত ٱس َت َط ۡع ُت ۡما
واا َا
اافٱتق ا
“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: ]٣٢ :﴾ [فاطر٣٢ا...ِس اه
ِ “ ﴿ف ِمن ُه ۡاماظال ِماا ِنلَفতারপর
ۡ
ۡ َ
তাহদর থকউ থকউ পনহজর প্রপত যু লুমকারী...” لا ُسو ًءااأ ۡاوا َيظل ۡاِما
﴿ َو َمنا َي ۡع َم ا
َۡ
]١١٠ : ﴾ [النساء١١٠ا...“ نف َس ُاهআর থয িযপক্ত মন্দ কাজ করহি পকংিা পনহজর
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ۡ
َۡ ُ َُُ ََ
َ سا َۡلَم
প্রপত যু লম করহি...” এিং :﴾ [يوسف٥٣ا...ار ُاة
ساإِنااٱنلف َ ا
ئانف ِ يا
﴿ومااأب ِر ا
]٥٢ ‘‘আর আপম আমার নাফ্সহক পপিত্র মহন কপর না...” সম্পহকে আহলািন।
َ َ
َ ۡ َ
َ ۡ ۡ َ ُ
প্রে: আল্লাে তা‘আল িহলন, ِناع َِبادِنااف ِم ۡن ُه ۡاما
ٱص َطف ۡي َناام ۡا
ِينا
باٱَّل ا
﴿ثمااأ ۡو َرث َنااٱلكِتَٰ َ ا
َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َٰ َ
ۡ
ۡ ُ َ
َ ۡ قاب
َۡۡ ح
ُ َ ۡ ُۡ َ
﴾٣٢يا
لاٱلكب ِ ُا
ِكاه اواٱلفض ا
ٱّللِاذل ا
نا ا
ٱۡل ۡي َرَٰتِاابِإِذ ِا
ِ ظال ِماا ِنلَف
ِ سهِۦا َومِن ُهمامقت
ِ صدااومِنه اماساب ِ ا
]٣٢ :“ [فاطرঅতঃপর আপম এ পকতািপির উত্তরাধীকারী কহরপছ আমার িান্দাহদর
মহধয তাহদরহক, যাহদরহক আপম মহনানীত কহরপছ। তারপর তাহদর থকউ থকউ
পনহজর প্রপত যু লুমকারী এিং থকউ থকউ মধযপন্থা অিলবনকারী।” [সূ রা
ফাপতর, আয়াত: ৩২] আিার তাহদর থকউ থকউ আল্লাের অনু মপত সাহপহক্ষ
কলযাণকর কাহজ অগ্রগামী। এিাই েহলা মোঅনু গ্রে। আল্লাে তা‘আলা িহলন,
َ َ
ۡ
ُ
َۡ ۡ َ
ۡ
ٗ وراارح
ٗ ٱّللا َغ ُف
: ﴾ [النساء١١٠ِيماا
َي ِادا َا
لا ُسو ًءااأ ۡاوا َيظل ۡاِمانف َس ُهۥاثمااي َ ۡس َتغف ِاِرا ا
﴿ َو َمنا َي ۡع َم ا
ِ ٱّللا
]١١٠ “আর থয িযপক্ত মন্দ কাজ করহি পকংিা পনহজর প্রপত যু লম করহি তারপর
আল্লাের কাহছ ক্ষমা িাইহি, থস আল্লােহক পাহি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।” [সূ রা
পনসা, আয়াত: ১১০] আল্লাে তা‘আলা সূ রা ইউসু হফ আযীহয পমসহরর স্ত্রী িাষায়
َۡ ُ َُُ ََ
َُ َُ
ُ
اراُةاب ح
َ َ َ ساإنااٱنل ۡف َ ا
িহলন, باغفوراارحِيماا
ب ياإِناار ِ ا
ٱلسوءِااإِّلاا َماا َرح َاِما َر ِ ا
﴿ومااأب ِر ا
ِ ئانف ِ يا
ِ ساۡلم
]٥٢ :﴾ [يوسف٥٣ ‘‘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 ’’। [সূ রা ইউসু ফ, আয়াত: ৫২] আল্লাে
َ
َ
َ
َ
َ
َ
তা‘আলা আহরা িহলন, كامِنا َس ُي ِ َئ اةاف ِمنا
ٱّللِا َو َمااأ َصابَ ا
نا ا
ِنا َح َس َنةااف ِم َا
كام ۡا
﴿مااأ َصابَ ا
ََ ٗ َُ
ٗ َ
َ ۡ َ َ ۡ
]٧٩ : ﴾ [النساء٧٩ٱّللِاش ِهيداا
فاب ِ ا
وّلا َوك َٰا
اسارس ا
كال ِلن ِ ا
ِكا َوأ ۡر َسل َنَٰ ا
“ نفس اহতামার 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 মানু হষর জনয রাসূ লরূহপ
থপ্ররণ কহরপছ এিং সাক্ষী পেহসহি আল্লাে যহেি।” [সূ রা পনসা, আয়াত: ৭৯]
প্রেম দু ’পি আয়াত প্রমাণ কহর থয, মানু ষ পনহজই তার পনহজর ওপর
অতযািারী। কারণ, থস পনহজই আল্লাের আহদশসমূ ে অমানয কহর। আর পরিতেী
আয়াত দু ’পি িণেনা থদয়া েয় থয, মানিাত্মাই মানু হষর জনয অনযায়কারী। কারণ,
প্রিৃ পত্ত মানু ষহক অনযায় কাহজর আহদশ থদয়, অশ্লীল কহমের প্রপত মানু ষহক
উদ্বু ি কহর। উিয় প্রকার আয়াতসমূ হের মহধয সামঞ্জসযতা কীিাহি সাধন করা
েহি। আপম এ কো অিশযই পিশ্বাস কপর থয, কুরআহনর মহধয থকান পিহরাধ িা
অসেপত থনই। তহি আপম শুধু আয়াতসমূ হের মহধয সামঞ্জসয পিধান ও পিহরাধ
পনরসন িাপি। আল্লাে আপনাহক উত্তম পিপনময় দান করুন।
উত্তর: প্রেকারী থয আয়াতগুহলা উহল্লখ কহরহছন তার মহধয এিং পরিতেী
আয়াতসমূ হের মহধয থকান পিহরাধ থনই। কারণ, প্রেম আয়াতগুহলাহত িলা
েহয়হছ আল্লাের আযাহির সামহন পনহজহক থপশ কহর মানু ষ তার পনহজর ওপর
যু লম অতযািার কহর। আর পরিতেী আয়াতসমূ হে িলা েহয়হছ পনশ্চয় প্রিৃ পত্ত
মানু ষহক অনযায় কহমের আহদশ থদয়। পনপষি প্রিৃ পত্তর িাহন মানিাত্মা খারাপ
কহমের পদহক থিহন থনয়। ফহল মানু ষ িাপেদা স্বহেও যখন তা থছহড় থদয় এিং
পনপষি পিষয়সমূ ে গ্রেণ করার সু হযাগ োকা স্বহেও তা গ্রেণ না কহর তখন থস
তার ওপর যু লুম 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,
ََۡ َ
َۡ َ َ ُ ُ َ َ َََۡ
َۡ
َ َ
ابا َمناا
ا َوق ۡاداخ َ ا٩حا َمنا َزكى َٰ َهاا
اق ۡاداأفل َا٨ورهاا َوتق َوى َٰ َهاا
افألهمهاافج٧﴿ َونفساا َو َماا َسوى َٰ َهاا
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َ
]١٠ ،٧ :﴾ [الشمس١٠“ دسى َٰ َها اকসম নাহফ্সর এিং পযপন তা সু সম কহরহছন।
অতঃপর পতপন তাহক অিপেত কহরহছন তার পাপসমূ ে ও তার তাকওয়া
সম্পহকে। পনঃসহন্দহে থস সফলকাম েহয়হছ, থয তহক পপরশুি কহরহছ। এিং
থস িযেে েহয়হছ, থয তা (নাফ্স)-থক কলু পষত কহরহছ।” [সূ রা আশ-শামস,
আয়াত: ৭-১০]

আল্লাের পদহক িুহল যাওয়ার সহবাধন পিষয়ক কুরআহনর দু ’পি আয়াত পনহয়
আহলািনা
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َ َ ُ
َ ُ َ َ َ ۡ ُ َٰ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
প্রে: আল্লাের তা‘আলার িাণী: ِيت ۡامال ِقا َاءايَ ۡومِك ۡاماهَٰذاا
ِيلاٱَلو اماننسىك اماكماانس
﴿وق ا
]٣٤ : ﴾ [اجلاثية٣٤ “আর িলা েহি, ‘আজ আপম থতামাহদরহক থছহড় যাি থযমন
থতামরা থতামাহদর এ পদহনর সাক্ষাহতর পিষয়পি থছহড় পগহয়পছহল।”[اসূ রা আলۡ َ َ
ُ َ
َ
জাপসয়াে, আয়াত: ৩৪] আল্লাে তা‘আলার িাণী:فاكِتَٰبااّلاا
با ِ ا
ِندا َر ِ ا
الاعِل ُم َهااع ا
﴿ق ا
َ
ُ َ ح
]٥٢ :﴾ [طه٥٢نسا
ّلايَ َ ا
با َو ا
لا َر ِ ا
ضا
ِ ‘‘ يএর জ্ঞান আমার রহির পনকি পকতাহি আহছ।
আমার রি পিভ্রান্ত েন না এিং িুহলও যান না’’। [সূ রা তা-ো, আয়াত: ৫২]
ۡ َ َ
আল্লাে তা‘আলা জাোন্নামী কাপফরহদর সহবাধন কহর িলহিন, ِيل اٱَلَ ۡو َام ا
﴿وق ا
َ َ ُ
َ ُ َ َ َ ۡ ُ َٰ َ َ
]٣٤ : ﴾ [اجلاثية٣٤ِيت ۡام ال ِقا َاء ايَ ۡومِك ۡام اهَٰذا ا
“ ننسىك ام اكما انسআর িলা েহি, ‘আজ
আপম থতামাহদরহক থছহড় যাি থযমন থতামরা থতামাহদর এ পদহনর সাক্ষাহতর
পিষয়পি থছহড় পগহয়পছহল।” [সূ রা আল-জাপসয়াে, আয়াত: ৩৪]
ۡ َ َ
ُ َ
َ
আর আল্লাে তা‘আলা অপর একপি আয়াহত িহলন, فاكِتَٰباا
با ِ ا
ِندا َر ِ ا
الاعِل ُم َهااع ا
﴿ق ا
َ
ُ َ ح
]٥٢ :﴾ [طه٥٢نساا
ّلاايَ َ ا
ب ا َو ا
ل ا َر ِ ا
ضا
ِ “ ّلا ايএর জ্ঞান আমার রহির পনকি পকতাহি
আহছ। আমার রি পিভ্রান্ত েন না এিং িুহলও যান না।” [সূ রা 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 সম্পূ ণে পপিত্র। কারণ, এপি
দু িেলতা ও থদাষ। যা আল্লাের থক্ষহত্র প্রহযাজয নয়।

َ
ُ َ
َ َاٱّللاافَأ
আর আল্লাের এ—]١٩ :﴾ [اْلرش١٩نسى َٰ ُه ۡامااأنف َس ُه ۡاماا
واا َا
“ ﴿ن ُس اযারা আল্লােহক
িুহল পগহয়পছল ফহল আল্লােও তাহদরহক আত্মপিস্মৃত কহর পদহয়পছহলন;” [সূ রা
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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 আহদশসমূ ে 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 অনু যায়ী এিং অপিধান অনু যায়ী 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 পপরপূ ণেতা।
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: ]١٠٤ :﴾ [ال عمران١٠٤ونا
﴿ َوَلَكنا ُمِنك ۡاماأمةاايَ ۡد ُع ا
ۡ َ
َ
ُ َ َ ُ ح
আল্লাে তা‘আলার অপর িাণী: :﴾ [املائدة١٠٥ُضكماامناضلااإِذااٱه َت َد ۡي ُت ۡماا
﴿ّلااي
ا
]١٠٥ যপদ থতামরা সপিক পহে োক তােহল থয পেভ্রি েহয়হছ থস থতামাহদর
ক্ষপত করহত পারহি না। [সূ রা আল-মাহয়দাে, আয়াত: ১০৫]

ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ ُ َ ۡ َ
প্রে: আল্লাে তা‘আলা িাণী:وفا
ونابِٱل َم ۡع ُر ِ ا
ياويأمر ا
وناإ ِ ا
نامِنك اماأم اةايدع ا
﴿وَلك ا
ِلاٱۡل ا
ۡ ۡ ُ َ َ َُ َ ُۡ َ َ ۡ َََۡ
َ
]١٠٤ :﴾ [ال عمران١٠٤وناا
كااه ُامااٱل ُمفل ُِح ا
نااٱلمنك ِاريااوأولئ ِ ا
نااع ِا
“ وينهو اআর থযন
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।” [সূ রা আহল ইমরান, আয়াত: ১০৪] এর মহধয এিং আল্লাে
ۡ َ
َ
ُ َ َ ُ ح
তা‘আলার অপর িাণী: ]١٠٥ :﴾ [املائدة١٠٥ل اإِذا اٱه َت َد ۡي ُت ۡام ا
ُضكم امن اض ا
ّل اي
“ ﴿ اযপদ
থতামরা সপিক পহে োক তােহল থয পেভ্রি েহয়হছ থস থতামাহদর ক্ষপত করহত
ا ا
ْا
পারহি না।” [সূ রা মাহয়দাে, আয়াত: ১০৫] ও োদীস— ِاذلي نف ِس بِيا ِده
ِ «و
ُْ ا اْ ا
ُ ُْ
ا
ُ ا ا اُ ا ْ ا ا ا
الم ْع ُروف او ا اتلنْ اه ُو ان ا
ا اتلأ ْ ُم ُر ان ب ا
ُ
اّلل أن يبْ اعث اعليْك ْم ِعقابا ِمنه ث ام
وشكن
َل
و
أ
ر
ك
ن
الم
ن
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ا
ا
ا
ْ
ا
ُ
ُ ج
“— تاد ُعونا ُه فال ي ُ ْستا اঐ স্বোর শপে যার োহত
 هذا اح ِديث اح اسن: »اب لك ْم
আমার জীিন থতামরা িাহলা কাহজর আহদশ এিং মন্দ কাহজ মানু ষহক িাধা
প্রদান করহি অনযোয় আল্লাে তা‘আলা তার পনহজর পক্ষ থেহক অপিহরই
থতামাহদর ওপর আযাি থপ্ররণ করহি। অতঃপর থতামরা তাহক ডাকহি তখন
«م ْن ُح ْسن إ ْس االمِ ا
থতামাহদর ডাহক সাড়া থদহি না10।” এিং অপর োদীস— الم ْر ِء
ِ
ِ ِ
ْا ُُ ا ا
»“ ت ْركه اما ال يع ِني ِهমানু হষর 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। অনু রূপিাহি
পিশুি সু ন্নাহতর 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—
ْ ا ا ا ا اُ ا ْ ا ا اُ ا ُْ ا ا ا اا ااْا ا اْ ُ ا ا ا ا ا ا ا ُ ا ُ ا
ا
اس إِنك ْم تق ار ُءون
قال قام أبو بكر ر ِض اّلل عنه فح ِمد اّلل وأثن علي ِه ثم قال يا أيها انل
َ
ا ْ ا
َ
ا
َ
ُ َ َُ ََ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ ح
ُضكماا َمنااضلااإِذاااه َت َدي ُتما } او ِإنا
ّلاي
ِيناآمنوااعليكمااأنفسكماا ا
ه ِذ ِه اآلياة {ايَااأ حي َهاااَّل ا
ْ ا ْا ا ُ ا ا ا ا اُ ا اْ ا ا ا ا ا ُ ُ ا ا ا ا اا ْ ُْ ْ ا ا ا ا ْ ُ ْ ُ ُ ا ا ا ا
وه أ ْوشك أن
كر
ِ اّلل صىل اّلل علي ِه وسلم يقول إِن انلاس إِذا رأوا المنكر فلم ين
ِ س ِمعنا رسول
ا ُ ا ُ ْ اُ ا
اّلل بِ ِعقابِ ِه
“ يعمهمআিূ িকর দাাঁড়াহলন অতঃপর আল্লাের প্রশংসা ও শুকপরয়া
আদায় করহলন। তারপর িলহলন, থে মানু ষ! থতামরা অিশযই এ আয়াত
পতলাওয়াত কর। আর থতামরা আয়াতপিহক এমন থক্ষহত্র প্রহয়াগ কর থযপি তার
প্রহয়াহগর স্থান নয়। আপম রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামহক িলহত
শুহনপছ, পতপন িহলন, মানু ষ 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 অনু যায়ী আদায় না করহি থস পপরপূ ণে
পেদায়াতপ্রাপ্ত েহত পারহি না। আল্লােই একমাত্র তাওফীক দানকারী।
ফত্ওয়া ও ইলমী গহিষণা পিষয়ক স্থায়ী সংস্থা।

12

ইিনু মাযা, োদীস নং ৪০৫
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তাওিা কিুল করা পিষয়ক দু ’পি আয়াত
ََ َ
َ واا َب ۡع َاداإ
আল্লাে তা‘আলার িাণী: ﴾٩٠يمَٰن ِ ِه ۡاما
ِيناكف ُر ا
ناٱَّل ا
“ ﴿إ ِ اপনশ্চয় যারা কুফরী
ِ
َ ُۡ
কহরহছ ঈমান আনার পর...।” আল্লাে তা‘আলার িাণী: ِينا
ِياٱَّل َا
لايَٰع َِباد َا
﴿ق ا
ََ َ ُ َ ۡ َ
﴾٥٣“ أۡسفواااَعااিল, ‘থে আমার িান্দাগণ, যারা পনজহদর উপর িাড়ািাপড়
কহরছ...।”
ََ َ
প্রে: আল্লাে তা‘আলা সূ রা আহল ইমরাহন িহলহছন—وا ا َب ۡع َاد ا
ِين اكف ُر ا
﴿إِنا اٱَّل ا
ُ
َ
ح
ُۡ
َ
َ ََُۡ
ُ َ
ُ َ ۡ ُ ۡ َٰ َ
]٩٠ :﴾ [ال عمران٩٠ون ا
ك اه ُام اٱلضال ا
ل ات ۡو َب ُت ُه ۡام ا َوأولئ ِ ا
وا اكف ٗرا الن اتقب ا
ٱزداد ا
إِيمن ِ ِه ام اث ام ا
“পনশ্চয় যারা কুফরী কহরহছ ঈমান আনার পর, তারপর তারা কুফরীহত থিহড়
পগহয়হছ, তাহদর তাওিা কখহনা কিুল করা েহি না। আর তারাই পেভ্রি।”
ُۡ
[সূ রা আহল ইমরান, আয়াত: ৯০] অপর আয়াহত আল্লাে তা‘আলা িহলন, لا
﴿ق ا
ۡ َ َ ۡ ُ َ َََ ُ َ ۡ َ َ
ۡ َ
ُح
َ
َ ۡ واامِنار
ً وبا ََج
ِيعااإِن ُهۥاا
ٱّللا َيغف ُاِراٱَّلن َ ا
ٱّللِاإِناا ا
ۡحةِا ا
ّلاتق َن ُط ا
س ِه اما ا
واا ا
ِيناأۡسف ا
ِياٱَّل ا
يَٰع َِباد َا
ِ َعاأنف
ُ “ ُه َاواٱلۡ َغ ُفিল, ‘থে আমার িান্দাগণ, যারা পনজহদর উপর
]٥٢ :﴾ [الزمر٥٣ِيما
ورااٱلرح ُا
িাড়ািাপড় কহরছ থতামরা আল্লাের রেমত থেহক পনরাশ েহয়া না। অিশযই
আল্লাে সকল পাপ ক্ষমা কহর থদহিন। পনশ্চয় পতপন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ’’।
[সূ রা আয-যু মার, 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?

কুরআন ও সু ন্নাহের ওপর আহরাপপত পিপিন্ন প্রহের জওয়াি

 53 

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,

ۡ ُ ُۡ ُ َ َ ُ ۡ َۡ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ
َ
ُ
َ ُ
َ ُ وناٱلس
َٰٔـنا
تاٱل َا
ناتب ا
الاإ ِ ِ ا
تاق ا
ُضاأحده اماٱلمو ا
ّتاإِذااح ا
يااتِاا َح َا
ِينا َي ۡع َمل ا
﴿ َول ۡي َستِااٱَل ۡو َب اةال َِّل َا
ِ
َ َ
َ
َ َ ۡ َ َ َ ُ
ُ ُ َ ُ َُ َ
]١٨ : ﴾ [النساء١٨كاأع َت ۡدناال ُه ۡاما َعذابًااأ َِل ٗماا
ونا َوه ۡاماكفارااأولئ ِ ا
ِينايموت ا
ّلاٱَّل ا
َو ا
“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।” [সূ রা পনসা, আয়াত: ১৮] আল্লাে
তা‘আলা আহরা িহলন,
ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َُ َ َُ َ ۡ ََُ
ۡح
ۡ َ
ُ
ٱلن َياا َوٱٓأۡلخ َِراة ِا
فا
تاأع َمَٰل ُه ۡاما ِ ا
كاحبِط ا
تاوه اواَكف ِراافأولئ ِ ا
﴿ َو َمنايَ ۡرتد اِدامِنك ۡاما َعنادِينِهِۦافيم ا
َ ُ َٰ َ َ ۡ ُ
َ َ ُ
َ كاأَ ۡص
]٢١٧ :﴾ [ابلقرة٢١٧ونا
ِل ا
ِ ارِاه امافِيهااخ
باٱنل ا
حَٰ ُ ا
َوأولئ ِ ا
“আর থয থতামাহদর মধয থেহক তাাঁর দীন থেহক পফহর যাহি, অতঃপর কাপফর
অিস্থায় মৃতুয িরণ করহি, িস্তুত এহদর আমলসমূ ে দু পনয়া ও আপখরাহত পিনি
েহয় যাহি এিং তারাই আগুহনর অপধিাসী। তারা থসখাহন স্থায়ী েহি।” [সূ রা
িা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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ْ ا اا اْ ُ ا ا
ا ُا
এহসহছ—اّلل يقبال ت ْو ابة ال اعبْ ِد اما ل ْم يغ ْر ِغ ِر
“ ِإنমৃতুয 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 واامِنا
ّلاتق َن ُط ا
س ِه اما ا
ِيناأۡسف ا
ِياٱَّل ا
لايَٰع َِباد َا
﴿ق ا
ِ وااَعااأنف
ۡ
َ َۡ ُ ح
َ ۡ “ رিল, ‘থে
ً َ ٱَّلنُ َ ا
ُ ِيعااإن ُهۥا ُه َاواٱل َغ ُف
]٥٢ :﴾ [الزمر٥٣ِيما
ورااٱلرح ُا
ٱّللايغف اِرا
ٱّللِاإِناا ا
ۡحةِا ا
ِ وباَج
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 ’।” [সূ রা আয-যু মার, আয়াত: ৫২]
ঐ সি থলাকহদর সম্পহকে যারা তাহদর মৃতুয যন্ত্রণা আসার পূ হিে 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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দু পনয়াহত পিপদ-আপদ ও পিপযেয় পিষয়ক দু ’পি আয়াত
َ ُ َ ََ َ
ُ
আল্লাে তা‘আলার িাণী: ﴾اٱّللانلَا
صيبَ َنااإِّلامااكتب
ِ ُ“ ﴿قلالنايিলু ন, আল্লাে
আমাহদর জনয যা পলপপিি কহরহছন তাই আমাহদর থপৌঁছহি।” আল্লাে
َ
َ ۡ
َ َ َ َ ََ
َ كاام
তা‘আলার িাণী: ]٧٩ : ﴾ [النساء٧٩ِناس ُي ِ َئةااف ِمنانفسِكاا
“ ﴿وماااأصابআর থয
অকলযাণ থতামার কাহছ থপৌঁহছ তা থতামার পনহজর পক্ষ থেহক।”
َ ُ َ ََ َ
ُ
প্রে: আল্লাের তা‘আলা িহলন, ﴾اٱّللانلَا
صيبَ َنااإِّلامااكتب
ِ ُ“ ﴿قلالنايিলু ন, আল্লাে
আমাহদর জনয যা পলপপিি কহরহছন তাই আমাহদর থপৌঁছহি।” থয সি পিপদআপদ আহস তা পক আল্লাে তা‘আলা আমাহদর জনয পলপপিি কহর থরহখহছন?
َ
َ
উত্তর যপদ েযাাঁ েয়, তােহল আল্লাে তা‘আলার এ িাণী— ِنا َح َس َنةاا
كام ۡا
﴿مااأ َصابَ ا
َ
َ
َ
َ ۡ
َ
]٧٩ : ﴾ [النساء٧٩ِك ا
ك امِن ا َس ُي ِ َئةا اف ِمن انفس ا
ٱّللِ ا َو َما اأ َصابَ ا
نا ا
“ ف ِم َاহতামার কাহছ থয

কলযাণ থপৌঁহছ তা আল্লাের পক্ষ থেহক, আর থয অকলযাণ থতামার কাহছ থপৌঁহছ
তা থতামার পনহজর পক্ষ থেহক।” [সূ রা 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, :﴾ [القمر٤٩َشءااخلق َنَٰ ُاهابِق َدراا
كا
﴿إِناا ا
]٤٩ “পনশ্চয় আপম সি পকছু সৃ পি কহরপছ পনধোপরত পপরমাণ অনু যায়ী।” [সূ রা
َ
ح
َ ص
আল-কামার, আয়াত: ৪৯] আল্লাে তা‘আলা আরও িহলন, يبةااا
﴿ َمااأ َص َ ا
ِ ابامِنام
َۡ
ََ َ َ
َ
ُ َ
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َٰ َ
ُ
﴾٢٢ٱّللِايَسِياا
َعا ا
ِكا ا
ِبأها اإِنا اذَٰل ا
لاأن ان
ف اكِتبا امِناقب ِا
فاأنفسِك ۡام اإِّلا ا ِ ا
ّل ا ِ ا
ۡرض ا َو ا
ف اٱۡل ِ ا
ِا
]٢٢ :“ [اْلديدজপমহন এিং থতামাহদর পনজহদর মহধয এমন থকান মুসীিত
আপপতত েয় না, যা আপম সংঘপিত করার পূ হিে পকতাহি পলপপিি রাপখ না।
পনশ্চয় এিা আল্লাের পহক্ষ খুিই সেজ।” [সূ রা আল-োদীদ, আয়াত: ২২]
َ ُ
ُ
َ صيبَ َناا إّلا َماا َك َت
আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴾ٱّللا نلَا
با
ِ ُ ﴿قلا لنا يতারপরও থনক
ِ
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আমলসমূ ে আল্লাের করুণা। কারণ, আল্লােই তা পলপপিি কহরহছ এিং
িান্দাহক তা করার তাওফীক পদহয়হছন। তাই এ সহির ওপর সকল প্রশংসা
আল্লােরই।
আর িদ আমলসমূ ে আল্লােরই পনধোরণ। তহি তা সংঘপিত েওয়ার কারণ,
ُ َ َ
িান্দার কমে ও গুনােসমূ ে। থযমন আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ َو َامااأص َٰ َبكماا ُمِنا
َ ۡ َ َ َ َ َ َ ح
َ
ُ
ُ
]٣٠ :﴾ [الشورى٣٠وا ا َعن اكث ِيا ا
ت اأيۡدِيك ۡام ا َو َي ۡعف ا
صيبةا افبِما اكسب ا
ِ “ مআর থতামাহদর
প্রপত থয মুসীিত আপপতত েয়, তা থতামাহদর কৃতকহমেরই ফল। আর অহনক
পকছু ই পতপন ক্ষমা কহর থদন।” [সূ রা আশ-শুরা, আয়াত: ৩০] আল্লাে তা‘আলা
َ َ
ُ َ
َ ۡ َ َ ّل ا ُي َغ ُ ُا
ُ ُ ّتا ا ُي َغ
আরও িহলন, ]١١ :﴾ [الرعد١١س ِه ۡامه ا
يا
﴿إِنا ا ا
ِ وا ا َما ابِأنف
ِ َٰ ي اما ابِقوما اح
ِ ٱّلل ا ا
“পনশ্চয় আল্লাে থকান কওহমর অিস্থা ততক্ষণ পপরিতেন কহরন না, যতক্ষণ না
তারা পনহজহদর অিস্থা পপরিতেন কহর।” [সূ রা 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
সৃ পি কহরহছন এিং পিহশষ থকান পেকমহতর কারহণ অপরাধীহদর অসৎ কমে
ছাড়ার তাওফীক পতপন থদনপন। আল্লাে তা‘আলা তার পপরপূ ণে ইলম,
স্বয়ংসম্পূ ণেতা, মো প্রজ্ঞা-পেকমত ও ইনসাহফর কারহণ সিোিস্থায় প্রশংপসত।
আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।
শাইখ আব্দু ল আযীয পিন িায রে.
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সালাত পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেহক পাাঁি ওয়াহক্ত নাপমহয় পনহয় আসা পিষয়ক োদীস
َ ُ َۡ ُ
আল্লাে তা’আলার িাণী: ]٢٩ :﴾ [ق٢٩“ ﴿ َماا ُي َبد الاٱلق ۡو الا َليااআমার কাহছ কো
রদিদল েয় না।” পমরাহজর রাহত সালাত পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেহক পাাঁি ওয়াহক্ত
নাপমহয় পনহয় আসা পপরিতেন নয় পক?।

َ ُ َۡ ُ
ۡ ُ َٰ َ َ َ
প্রে: আল্লাে তা’আলার িাণী: ]٢٩ :﴾ [ق٢٩﴿ َماا ُي َبد الاٱلق ۡو الا َلياا َو َمااأناابِظلماال ِل َعبِي ِادا
‘আমার কাহছ কো রদিদল েয় না, আর আপম িান্দার প্রপত যু লুমকারীও নই’।
[সূ রা আল-কাফ, আয়াত: ২৯] এিং পম‘রাহজর োদীহসর মহধয পিহরাধ পকিাহি
পনরসন করি, যাহত রহয়হছ রাসূ লুল্লাে 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: :﴾ [ق٢٩﴿ َماا ُي َبد الاٱلق ۡو الا َلياا َو َمااأناابِظلماال ِل َعبِي ِادا
]٢٩ ‘‘আমার কাহছ কো রদিদল েয় না, আর আপম িান্দার প্রপত যু লুমকারীও
নই’।” [সূ রা 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, ا َماا ُي َبد الاٱلق ۡو الا
َ َ কারণ,  ّلاتبديلاللكماتااّللথকউ আল্লাের িাণীসমূ হের পপরিতেন করার
ليا।

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 রাসূ হলর িার িার যাতায়াহতর যা সংঘপিত েহয়হছ তা পছল প্রেম
থেহক থয কোর প্রপত তার সম্মপত ও সন্তুপি পছল অেোৎ সালাত পাাঁি ওয়াক্ত
েওয়া তা পূ ণে 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 রাসূ হলর 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 অনু কূহল দশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা
পলপপিি েহি। এপি অহনক িড় থন‘আমত এিং আল্লাে তা‘আলা িড় পেকমত
ও অপার রেমত। সু তরাং 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 রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আল্লাের ফরযহক কিুল কহরন
এিং থমহন থনন। আল্লাের পক্ষ থেহক যা িাধয করা েয় তা মানা ও কিুল
করার িযাপাহর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম সিোপধক আনু গতয শীল ও
অনু গামী ি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

َ
َ َ
َ ۡ ُ ّلا َي ۡغف ُاِراأناي
আল্লাে তা‘আলার িাণী: ]١١٦ : ﴾ [النساء١١٦كابِهِۦا
ۡش َا
ٱّللا ا
“ ﴿إِناا اপনশ্চয়
ُ
আল্লাে ক্ষমা কহরন না তাাঁর সাহে শরীক করাহক...।” আল্লাের িাণী: ِإَونا
﴿ ِا
َ ُ ََ
َ ابا َو َء
]٨٢ :﴾ [طه٨٢نا
ام َا
“ لغفاراال َِمنات َ اআর অিশযই আপম তার প্রপত ক্ষমাশীল,
থয তাওিা কহর, ঈমান আহন এিং সৎকমে কহর অতঃপর সৎ পহে িলহত
োহক।”

َ
َ َ
َ َ َ ُ َ ُ ََۡ
َ ۡ ُ ّلا َي ۡغف ُاِراأناي
প্রে: আল্লাে তা‘আলা িহলন, ِكال َِمنا
وناذَٰل ا
كابِهِۦاويغف اِرامااد ا
ۡش َا
ٱّللا ا
﴿إِناا ا
َ
]١١٦ : ﴾ [النساء١١٦“ يَشا ُاءااপনশ্চয় আল্লাে ক্ষমা কহরন না তাাঁর সাহে শরীক
করাহক এিং এ ছাড়া যাহক িান ক্ষমা কহরন।” [সূ রা পনসা, আয়াত: ১১৬]
ۡ ُ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ََ ُ
পতপন আরও িহলন, :﴾ [طه٨٢ىا
لاصَٰل ِٗحااثمااٱه َت َد َٰا
ناوع ِم ا
اباوءام ا
ِإَونالغفاراال ِمنات ا
﴿ ِا
]٨٢ “আর অিশযই আপম তার প্রপত ক্ষমাশীল, থয তাওিা কহর, ঈমান আহন
এিং সৎকমে কহর অতঃপর সৎ পহে িলহত োহক।” [সূ রা তা-ো, আয়াত:
৮২]
উিয় আয়াহতর মাহঝ পক থকান পিহরাধ আহছ? আল্লাে তা‘আলার এ িাণী: ﴿إِناا
َ
َ َ
َ ۡ ُ ّلا َي ۡغف ُاِراأناي
﴾١١٦كابِهِۦا
ۡش َا
ٱّللا ا
“ اপনশ্চয় আল্লাে ক্ষমা কহরন না তাাঁর সাহে শরীক
করাহক” দ্বারা পক উহেশয? [সূ রা 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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ۡ َ ۡ َۡ َ ُ َ َ ۡ ََ
َٰ
ۡ ُۡ َ ُ
َ َِناأ
َ علي اهِا
﴾٧٢نصاراا
يام ۡا
ارا َو َماال ِلظل ِ ِم َا
ٱۡلن اةا َو َمأ َوى َٰ ُاهاٱنل ُا
ٱّللا ا
ٱّللِافق اداحر اما ا
كاب ِ ا
ۡش ا
ِ ﴿إِنهۥامناي
]٧٢ :“ [املائدةপনশ্চয় থয আল্লাের সাহে শরীক কহর, তার উপর অিশযই আল্লাে
জান্নাত োরাম কহর পদহয়হছন এিং তার পিকানা আগুন। আর যাপলমহদর থকান
সাোযযকারী থনই।” [সূ রা আল-মাহয়দাে, আয়াত: ৭২] আল্লাে তা‘আলা আরও
َ ُ
ُ َ
َ َ ََ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
িহলন, ]٨٨ :﴾ [االنعام٨٨ونا
واا َي ۡع َمل ا
طاع ۡن ُهمامااَكن ا
وااَلب ِ ا
“ ﴿ول اواأۡشك اআর যপদ তারা
পশকে করত, তহি তারা যা আমল করপছল তা অিশযই িরিাদ েহয় থযত।”
[সূ রা আল-আন‘আম আয়াত: ৮৮] একই পিষয়ক আয়াত আরও অহনক
রহয়হছ।
ََ ُ
َ ُ
َ اب ا َو َء
আর পদ্বতীয় আয়াত যাহত আল্লাে তা‘আলা িহলন,ن ا
ام َا
ِإَون الغفارا ال َِمن ات َ ا
﴿ ِا
ۡ ُ
َ َ َ َ
]٨٢ :﴾ [طه٨٢ىا
لاصَٰل ِٗحااثمااٱه َت َد َٰا
“ وع ِم اআর অিশযই আপম তার প্রপত ক্ষমাশীল,
থয তাওিা কহর, ঈমান আহন এিং সৎকমে কহর অতঃপর সৎ পহে িলহত
োহক।” [সূ রা তা-ো, আয়াত: ৮২] এপি তাওিাকারীহদর পিষহয়। অনু রূপ
َۡ َ ۡ ُ َ َََ ُ َ ۡ َ َ
َ ُۡ
َ ۡ نار
আল্লাে তা‘আলার িাণী: ٱّللِا
ۡح اةِا ا
واا ِم ا
ّلاتق َن ُط ا
س ِه اما ا
واا ا
ِيناأۡسف ا
ِياٱَّل ا
لايَٰع َِباد َا
﴿ق ا
ِ َعاأنف
َ َۡ ُ ح
ً َ ٱَّلنُ َ ا
ُ ِيعااإن ُهۥا ُه َاواٱلۡ َغ ُف
]٥٢ :﴾ [الزمر٥٣ِيما
ورااٱلرح ُا
ٱّللايغف اِرا
“ إِناا اিল, ‘থে আমার
ِ وباَج
িা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 ।” [সূ রা আয-যু মার, আয়াত: ৫২]
উলামাগণ এ িযাপাহর একমত থয, এ আয়াতপি তাওিাকারীহদর সম্পহকে।
َ
َ َ َ ُ َ ُ ََۡ
আল্লাে তা‘আলার িাণী: ]١١٦ : ﴾ [النساء١١٦ِكال َِمنايَشا ُاءا
وناذَٰل ا
“ ﴿ويغف اِرامااد اএিং এ
ছাড়া যাহক িান ক্ষমা কহরন” [সূ রা 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 অনু সারীরা।
িরং গুনাে থেহক পপিত্র েওয়া ও শাপস্ত থিাগ করার পর একপদন অিশযই থস
জাোন্নাম থেহক থির েহি। এ পিষহয় রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম
থেহক িপণেত মুতাওয়াহতর োদীস এিং উম্মহতর সালাফহদর ইজমা এ কোপি
প্রমাণ কহর। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।
শাইখ আব্দু ল আযীয পিন িায রে.
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কুরআহনর আয়াহত এ উম্মতহক পনরক্ষর িহল সহবাধন করা

ٗ
ُ ُۡ
َ
ُ
আল্লাের তা‘আলার িাণী: :﴾ [اجلمعة٢وّلا ُم ِۡن ُه ۡاما
نا َر ُس ا
فاٱۡل ُم ِِيۧا َا
ثا ِ ا
﴿ه َاواٱَّلِيا َب َع ا
]٢ “পতপনই উম্মীহদর14 মাহঝ একজন রাসূ ল পাপিহয়হছন তাহদর মধয থেহক”
[সূ রা আল-জুমু‘আ, আয়াত: ২] আয়াহত পনরক্ষর িলা েহয়হছ। অেি পনরক্ষর
েওয়া অনগ্রসর ও অনু ন্নত 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,
ٗ
ُ ُۡ
َ
ُ
]٢ :﴾ [اجلمعة٢وّل ا ُم ِۡن ُه ۡام ا
ن ا َر ُس ا
ِيا َا
ۧ ِ ف اٱۡل ُم
ثا ِ ا
“ ﴿ه َاو اٱَّلِي ا َب َع اপতপনই উম্মীহদর মাহঝ
একজন রাসূ ল পাপিহয়হছন তাহদর মধয থেহক।” [সূ রা আল-জুমু‘আ, আয়াত: ২]
আশা কপর পিষয়পি স্পি করহিন।
উত্তর: আরি ও আজম থেহক পনহয় সারা পিহশ্বর মানু ষ জাহন থয, উম্মহত
মুোম্মদী থলখা-পড়া জানত না। এ কারহণ তাহদর নাম করণ করা েহয়হছ উম্মপনরক্ষর 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, نتا
﴿ َو َمااك َ ا

ُ َ
َ
ُ َ َ َ َٰ َ
َ ُ ۡ َ َۡ ٗ َ
]٤٨ :﴾ [العنكبوت٤٨ونا
اباٱل ُم ۡب ِطل ا
ِكاإِذااَّلرت ا
ّلاَت حط ُهۥاب ِ َي ِمين ا
واامِناق ۡبلِهِۦامِناكِتبااو ا
ت ۡتل ا
14

উম্মী দ্বারা আরহির থলাকহদরহক িু ঝাহনা েহয়হছ।
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“আর তুপম থতা এর পূ হিে থকান পকতাি পতলাওয়াত করপন এিং থতামার পনহজর
োহত তা পলখপন থয, িাপতলপন্থীরা এহত সহন্দে থপাষণ করহি।” [সূ রা আলআনকািূ ত, 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 সু ন্নাত এিং পূ হিের থলাকহদর পিষহয় অহনক জ্ঞানহক তার পনকি অেী
পেহসহি থপ্ররণ কহরন। পূ হিে থলাকহদর অহনক অজানা ঘিনা এিং িপিষযহত যা
ঘিহি এ ধরহনর অহনক জ্ঞানই রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম মানু ষহক
জাপনহয় থদন। পতপন মানু ষহক 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 মানু ষহক 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, ّل ا
ِين ا ا
ون اوٱَّل ا
ِين ايعلم ا
ل اي َ ۡس َتوِي اٱَّل ا
ل اه ا
﴿ق ا
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َ َ
]٩ :﴾ [الزمر٩ونها
“ َي ۡعل ُم اিল, ‘যারা জাহন আর যারা জাহন না তারা পক সমান?’।”
َ
َ َ
َ ِينا َء
[সূ রা আয-যু মার, আয়াত: ৯] আল্লাে তা‘আলা িহলন,ِيلا
ام ُنوااإِذااق ا
﴿يَأ حي َهااٱَّل َا
َ
َ َ
ۡ ُ َ ۡ َ
ُ َ ُ
ُ َ
َ فاٱل ۡ َم
ُ ك ۡاما َت َفس
ُ ُ َوااف
ُ ُ ِيلا
ٱّللا
واايَ ۡرفعِاا ُا
ٱنُش ا
ٱنُش ا
ٱّللالك ۡاماِإَوذااق ا
واا َيف َسحِاا ا
ِسافٱفسح ا
جَٰل ِ ا
واا ِ ا
حا
ل
ُ
ۡ
ۡ
ُ َ َ ۡ ُ
َ َ ُ َ ۡ َ َ ُ َ َٰ َ َ َ َ
َ ِينا َء
]١١ :﴾ [املجادلة١١وناخبِياا
ٱّللابِمااتعمل ا
تاو ا
وااٱلعِل امادرج يا
ِيناأوت ا
واامِنك اماوٱَّل ا
ام ُن ا
ٱَّل َا
“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।” [সূ রা আল-মুজাদালাে, আয়াত: ১১] আল্লাে তা‘আলা
َ َۡ
ُ َ ۡ
িহলন, ]٢٨ :﴾ [فاطر٢٨ِناع َِبادِ اه ِاٱل ُعل َمؤهااا
ٱّللام ۡا
َشا َا
“ ﴿إِن َمااَي اিান্দাহদর মহধয থকিল
জ্ঞানীরাই আল্লােহক িয় কহর।” [সূ রা ফাপতর, আয়াত: ২৮] রাসূ লুল্লাে
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهلل
“ ل طريقا إل اجلنةহয িযপক্ত জ্ঞান অজেন করার উহেহশয ঘর থেহক থির েয়,
আল্লাে তা‘আলা তার জনয জান্নাহতর পেহক সেজ কহর থদয়।”15 রাসূ লুল্লাে
ُ “ ام ْن يُر ْد اআল্লাে
ِّ اّلل به اخ ْريا ُي اف ِّقه ف
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, الين
ِِ
ِ
ِ
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 আব্দু ল আযীয পিন িায রে.।

রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম-এর মাতা-পপতা জান্নাহত যাহি
নাপক জাোন্নাহম যাহিন থস পিষহয় আহলািনা
ٗ
َ َ َٰ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ
আল্লাের িাণী: ]١٥ :﴾ [االرساء١٥وّلا
ثا َر ُس ا
ّتان ۡب َع ا
ياح ا
“ ﴿اومااكناامع ِذب ِ اআর
রাসূ ল থপ্ররণ না করা পযেন্ত আপম আযািদাতা নই।” [সূ রা আল-ইসরা,
আয়াত: ১৫] আর রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামর িাণী: “আমার
পপতা ও থতামার পপতা জাোন্নাহম”
ٗ
َ َ َٰ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ
প্রে: আল্লাে তা‘আলা কুরআহন কারীহম িহলন ثا َر ُسوّلاا
ّتان ۡب َع ا
ياح ا
﴿ومااكناامع ِذب ِ ا
]١٥ :﴾ [االرساء١٥ “আর রাসূ ল থপ্ররণ না করা পযেন্ত আপম আযািদাতা নই।”
[সূ রা আল-ইসরা, আয়াত: ১৫] পিপিন্ন োদীহস িপণেত আহছ থয, রাসূ লুল্লাে
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম সংিাদ থদহন থয, তার মাতা-পপতা জাোন্নামী।
প্রে েহলা, তারা পক পফতরাহতর যু হগর পছল না? যারা পফতরাহতর যু হগ পছল
তাহদর পিষহয় কুরআন স্পি কহরহছন থয, তারা নাজাত প্রাপ্ত। পিষয়পি স্পি
করুন।
উত্তর: পফতরাহতর যু হগর মানু ষ নাজাত প্রাপ্ত নাপক ধ্বংসপ্রাপ্ত এ পিষয়পি
ُ
কুরআন স্পি কহরনপন। আল্লাে তা‘আলা শুধু এ কো িহলহছন, ﴿ ا َو َما اكنا ا
ٗ
َ َ َٰ َ َ ُ َ ُ
]١٥ :ا﴾ [االرساء١٥وّلا
ث ا َر ُس ا
ّت ان ۡب َع ا
ي اح ا
“ مع ِذب ِ اআর রাসূ ল থপ্ররণ না করা পযেন্ত
আপম আযািদাতা নই।” [সূ রা আল-ইসরা, আয়াত: ১৫]
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আল্লাে তা‘আলার স্বীয় ইনসাহফর কারহণ শুধু রাসূ ল 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 যু হগর 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 রাসূ ল! আমারা পপতা থকাোয়?
ا
উত্তহর পতপন িহলন, » ار
ِ  « ِف انلথতামার পপতা জাোন্নামী। এ কো থশাহন
থলাকপির থিোরার মপলনতা থদহখ রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম
“ « إ ان أاب اوأابا اআমার এিং থতামার পপতা
اك ف ا
তাহক থডহক িলহলন, » ار
انل
ِ
ِ
ِ ِ

জাোন্নামী।”17 এ কোপি রাসূ লুল্লাে 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 দু ই জন অেোৎ থলাকপির পপতা ও
রাসূ হলর পপতা উিহয়র পনকি আল্লাের পক্ষ থেহক দলীল থপৌঁহছহছ। এ
« إ ان أاب اوأابا ا
কারহণই রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, اك ِف
ِ ِ
ا
» ار
ِ “ انلআমার এিং থতামার পপতা জাোন্নামী।” রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাম থজহনই কোপি িহলহছন। কারণ, পতপন তার পনহজর পক্ষ থেহক
َ
َ َ
কখহনা কো িহলন না। আল্লাে তা‘আলা িহলন, ا َما اضلا ا١ى ا
﴿ َوٱنل ۡج ِام اإِذا اه َو َٰا
17

িণেনায় ইমাম মুসপলম স্বীয় সেীেহত োদীস নং ৫২১।
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ۡ َ ُ َ ََ
َ
ۡ
َ
ُ ۡ
ُ
]٤ ،١ : ﴾ [انلجم٤وحا
حايُ َٰا
ناه َاواإِّلاا َو ا
اإ ِ ا٣ىا
ناٱل َه َو َا
قاع ِا
اومااين ِط ا٢ىا
َصاح ُِبك ۡاما َو َمااغ َو َٰا
“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।” [সূ রা আন-নাজম, আয়াত: ১, ৪]
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম তার স্বীয় পপতা সম্পহকে যা
িহলহছন, তাহত প্রমাপণত েয় থয রাসূ হলর পপতা আব্দু ল্লাে ইিন আব্দু ল
মুত্তাপলহির পনকি দলীল থপৌঁহছহছ। আর তারা পছল ঐ সি কুরাইশহদর দলিুক্ত
যারা ইিরােীম আলাইপেস সালাহমর দীন সম্পহকে অিগত। কারণ, লু োই ইিন
আমর আল-খাযা‘ঈর মূ পতে পূ জা আপিষ্কার করার পূ িে পযেন্ত কুরাইশরা পমল্লাহত
ইিরােীপমর ওপর পছল। পকন্তু যখন থস মক্কার গিনের েল এিং তখন তার
আপিষ্কৃত নতুন পিষয়পি অেোৎ মূ পতে পূ জা মক্কায় ছপড়হয় পড়ল। এিং থস
আল্লােহক িাদ পদহয় মূ পতেগুহলা ইিাদহতর দাওয়াত থদওয়ার কাজপি মক্কার
মানু হষর মহধয ছপড়হয় পড়ল। তখন রাসূ হলর পপতা আব্দু ল্লাের পনকি এ কো
থপৌঁহছপছল থয, কুরাইশহদর মূ পতে পূ জা করা এিং তাহদর মহধয মূ পতেপূজার থয
প্রিলন আরম্ভ েহয়হছ তা সম্পূ ণে িাপতল। তা সহেও পতপন তাহদর িাপতল
ইলােহদর অনু সরণ কহরন। ফহল তার ওপর হুিত প্রপতপষ্ঠত েহয়হছ।
ُ ْ « ارأاي
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক িপণেত, পতপন িহলন, ت
ُ ُْ ا ا ا ُ ُ ْ ا
ب السيُ ا
ا ْا ْ ا ا
انلار او اَك ان أا او ال ام ْن اس اي ا
ا
.» وب
ِ “ عمرو بن َع ِمر اخلز ِاع َير قصبه ِفআপম আমর
ইিন লু োইহক 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— .  فاستأذن،استأذن أن يستغفر لمه فلم يؤذن
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“ أن يزورها فأذن لهরাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম তার মাহয়র জনয
ক্ষমা প্রােেনা করার অনু মপত িাইহল, তাহক অনু মপত থদওয়া েয়পন। তারপর
পতপন পযয়ারত করার অনু মপত িাইহল আল্লাে তাহক পযয়ারহতর অনু মপত থদওয়া
েয়।”18
এ কো িলারও অিকাশ রহয়হছ থয, দু পনয়াহত জাপেপলয়যাহতর যু হগর মানু হষর
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 দু পনয়াহত যার থক্ষহত্র দলীল প্রপতপষ্ঠত েয় নাই তাহক পকয়ামহতর পদন
ঈমান থপশ কহর পরীক্ষা করা ছাড়া শাপস্ত থদওয়া েহি না। কারণ, আল্লাে
ٗ
َ َ َٰ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ
তা‘আলা িহলন, ]١٥ :﴾ [االرساء١٥وّلا
ثا َر ُس ا
ّتان ۡب َع ا
ياح ا
“ ﴿ومااكناامع ِذب ِ اআর রাসূ ল
থপ্ররণ না করা পযেন্ত আপম আযািদাতা নই।” [সূ রা আল-ইসরা, আয়াত: ১৫]
সু তরাং যারা পফতরাহতর যু হগ ি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।
অনু রূপিাহি অনু িূপতেীন িুহড়া, পাগল এিং তাহদর মহতা আরও যারা রহয়হছ
থযমন কাহফরহদর িাচ্চা যারা প্রাপ্ত িয়স্ক েওয়ার পূ হিে মারা থগহছ— যাহদর
ُ انلب اص اىل ا
ُ ا ا
কাহছ তাওেীহদর দা‘ওয়াত থপৌঁহছপন। কারণ, োদীহস িপণেত—اّلل
ِ سئِل
18

িণেনায় সেীে মুসপলম, োদীস নং
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اّلل أا ْعلا ُم ب اما اَكنُوا اَعمل ا
“ اعلايْه او اسلا ام اع ْن اذ ارار ِّي ال ْ ُم ْرشك اরাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু
ُ ني اف اق اال ا
ني
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
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 যু হগর মানু ষহদর 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 রাসূ লুল্লাে
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 সু ন্নাত
ওয়াল জামা‘আহতর মনতহকয মুসপলমহদর িাচ্চারা অিশযই জান্নাতী েহি।
আল্লাে তা‘আলা অপধক জ্ঞাত ও মো প্রজ্ঞািান।
শাইখ আব্দু ল আযীয পিন িায রে.
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মানু হষর অন্তহর গুনাহের উহদ্রক পিষয়ক কুরআহনর আয়াত ও োদীহসর
িাণী

ُُۡ َ ُ
ُ َ
ُ
আল্লাের িাণী: ﴾٢٨٤وهُا
فاأنفسِك ۡاماأ ۡاواَتف ا
واا َماا ِ ا
“ ﴿ِإَونات ۡب ُد اআল্লাে তা’আলা
উম্মহত মুোম্মদী থেহক তাহদর অন্তহরর গুনাহের উহদ্রক ও ইিাহক ক্ষমা
কহর পদহয়হছন...।”

ُ َ
ُ
ُ ۡ َُ ُ ُُۡ َۡ ۡ ُ
ُ كماب اهِا
প্রে: আল্লাে তা‘আলা িাণী: ٱّللاا
وهاُياسِب
فاأنفسِك اماأ اواَتف ا
واا َماا ِ ا
﴿ِإَونات ۡب ُد ا
ِ

]٢٨٤ :﴾ [ابلقرة٢٨٤ এর অেে পক? আল্লাের িাণীর মহধয এিং ঐ োদীস যাহত
ا ا ْ ْ ا ا اا
ُْا اا اا ا ا ا ْ ُا ا ا ا ا ْ ا
িলা েহয়হছ—ت بِ ِه أنف اس اها اما ل ْم تع امل أ ْو تتاَك ْم
“ ِإن اّلل َتاوز عن أم ِيت ما حدثআল্লাে
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 وهُاا
فااأنفسِك ۡامااأ ۡاوااَتف ا
وااا َمااا ِ ا
ۡرض اِإَوناات ۡب ُد ا
فااٱۡل ِ ا
تاا َو َمااا ِ ا
فااٱلس َم َٰ َو َٰ ِا
ّللِاا َمااا ِ ا
﴿ِا
ُ
َ ۡ َ ُ ُ َٰ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ۡ َ َ ُ
ُ
:﴾ [ابلقرة٢٨٤َشءااقدِيراا
كا
َعا ِا
ٱّللا ا
ِبامنايشا اء هاو ا
ٱّللافيغف اِرال ِمنايشا اءاويعذ ا
ُيَاس ِۡبكماب ِ اهِا ا
]٢٨٤ আল্লাের জনযই যা রহয়হছ আসমানসমূ হে 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 সিপকছু র উপর
ক্ষমতািান। [সূ রা আল-িাকারাে, আয়াত: ২৮৪] আয়াতপি যখন নাপযল েয়
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তখন অহনক সাোিীর কাহছ পিষয়পি কপিন ও দু :সাধয মহন েহলা। তারা
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম-এর পনকি এহলা এিং িলল, এপি
এমন একপি পিষয় যা পালন করা কাহরা পহক্ষই সম্ভি নয়। রাসূ লুল্লাে
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম তাহদর িলহলন, থতামাহদর পূ হিে 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 আনু গতয করলাম। তারা যখন এ কো
িলল এিং তাহদর জিান এ কোর প্রপত অনু গত েহলা, আল্লাে তা‘আলা
َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ
َ
ۡ ۡ
পরিতেী আয়াত নাপযল কহর িহলন, ونا
نز الاإَِلۡ اهِامِنار ُبِهِۦا َوٱل ُمؤم ُِن ا
ناٱلرس ا
﴿ءام ا
ِ ولابِمااأ
َ
َ
ُ َ
ُ
ُل
َ َ
ۡ ُ َُُ َ
َ كا َء
واا َس ِم ۡع َناا َوأ َط ۡع َناا
ياأ َحداا ُمِنا حر ُسلِهِۦاا َوقال ا
قابَ َا
ّلانف ِر ا
ٱّللِا َو َملئِكتِهِۦا َوك ُتبِهِۦا َو ُر ُسلِهِۦا ا
ناب ِ ا
ام َا
ا
َ ُ َۡ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ
َۡ ُ
ُُ َ
]٢٨٦ ،٢٨٥ :﴾ [ابلقرة٢٨٦ٱّللانف ًسااإِّلاا ُو ۡس َع َهاا
ِفا ا
ّلايُكل ا
ا ا٢٨٥يا
ص ا
كاربنااِإَوَل ا
غفران ا
ِ كاٱلم
“রাসূ ল তার পনকি তার রহির পক্ষ থেহক নাপযলকৃত পিষহয়র প্রপত ঈমান
এহনহছ, আর মুপমনগণও। প্রহতযহক ঈমান এহনহছ আল্লাের উপর, তাাঁর
থফহরশতাকুল, পকতািসমূ ে ও তাাঁর রাসূ লগহণর উপর, আমরা তাাঁর রাসূ লগহণর
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।”
[সূ রা 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 মানু ষহক পাকড়াও করা েহি না। মানু হষর অন্তর িা নফহসর মহধয
গুনাহের থয উহদ্রক িা পিন্তা আহস তা ক্ষমা। এ কারহণই রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু
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ْ او از اع ْن أُ اميت اما اح ادثا
إ ان ا ا
اّلل اَتا ا
আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক িপণেত পতপন িহলন, ت بِ ِه
ِ
ِ
ا ْ ُ ا ا ا ا ْ ا ْ ا ْ ا ْ ا ا ا ْا
“ أنفسها ما لم تعمل أو تتَكمআল্লাে 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 দূ র ে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 মানু হষর 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,— جاء ناس من أصحاب انلب صىل اهلل عليه و سلم
 إنا جند ف أنفسنا ما نتعاظم أن نتَكم به قال قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك رصيح: فقالوا
“ اإليمانকতক থলাক রাসূ হলর দরিাহর এহস িলল, থে আল্লাের রাসূ ল!
আমাহদর অন্তহর এমন এমন কপিন কোর উহদ্রক েয়, তা মুহখ উচ্চারণ করার
থিহয় আসমান আমাহদর ওপর থিহে পড়া অহনক সেজ। রাসূ লুল্লাে 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—রাসূ লু্ল্লাে সাল্লাল্লাহু
আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, ال يزال انلاس يتساءلون حىت يقال هذا خلق اهلل اخللق
“ فمن خلق اهلل ؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت باهللমানু ষ সিেদা প্রে করহত
োহক এমনপক এক পযোহয় থস িহল, আল্লাে তা‘আলা সিপকছু সৃ পি কহরহছন।
আল্লােহক থক সৃ পি কহরহছ? যখন কাহরা অন্তহর এ ধরহণর প্রে আসহি থস থয
অনপত পিলহব এ কো িহল, আল্লাে ও তার রাসূ হলর 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 আব্দু ল আযীয পিন িায রে.
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সূ রা কাোহফর পতনপি আয়াহতর িযাখযা
প্রে: প্রেকারী িহলন, সূ রা আল-কাহ্হফ মূ সা আলাইপেস সালাহমর সাহে
َ
َ َ َ َُ
َٰ َ تال َِم
একজন থনককার থলাহকর ঘিনায় থলাকপি িহলন—ِيا
سك َا
ِين اةافَكن ۡ ا
﴿أمااٱلسف
َ
َ َ َ ُ ُ ُ َۡ
َ َ َ َ ۡ َ َۡ ۡ َََ ح
َ ُ
ُ
 ا َوأماا٧٩ِينةا اغ ۡص ٗبا ا
ك اسف
ن ا َو َرا َءهما امل ِكا ايأخ اذ ا ا
ِيب َها ا َوَك ا
ن اأع
دت اأ ا
ف اٱۡلح ِار افأر ا
ون ا ِ ا
َي ۡع َمل ا
َ َۡ ََ
َ َ َ َ َۡ ۡ ُ ُ ََ َ َ َ َ ُۡ
َ
ُۡ
ۡ
َ
افأ َردنااأنا ُي ۡبدِل ُه َماا َر حب ُه َماا٨٠ينااأنايُ ۡرهِق ُه َماا ُطغ َيَٰ ٗناا َوكف ٗراا
ناأب َواهاامؤمِن ِا
ٱلغل َٰ ُامافَك ا
ِيافخش
ََ
َ
َۡ َ ََ َ َۡ
ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ ُ َ َ َ ُ َ ۡ
ٗ ۡ ُ ياا ُم ِۡن ُاها َاز َك َٰوٗاةا َوأَقۡ َر َ ا
ٗ ۡ َخ
ناَت َت ُهۥااكناا
فاٱلمدِينةِاوَك ا
يا ِ ا
ِيم ِا
يايت
نال ِغلم ِا
ارافَك ا
ٱۡلد ا
ِ اوأماا٨١بارۡحاا
ٗ َ ۡ َ َ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ۡ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َٰ ٗ َ َ َ َ َ ح
َ
كا َو َماا
نار ُب ِ ا
ۡح اةا ُ ِم ا
كاأنايبلغااأشدهمااويستخرِجااكنهماار
ادارب ا
ناأبوهمااصل ِحاافأر ا
لهمااوَك ا
ۡ
َ
ۡ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ َٰ
َ
ٗ ۡ يلاا َمااال ۡاماات ۡس ِطعااعل ۡي اهِاا َص
]٨٢ ،٧٩ :﴾ [الكهف٨٢ِبااا
ِكااتأوِ ا
يااذل ا
نااأ ۡم ِر يا
ف َعل ُت ُهۥااع ۡا
“হনৌকাপির পিষয় েল, তা পছল পকছু দপরদ্র থলাহকর যারা সমুহদ্র কাজ করত।
আপম থনৌকাপিহক ত্রুপিযু ক্ত করহত থিহয়পছ কারণ তাহদর থপছহন পছল এক
রাজা, থয থনৌকাগুহলা থজারপূ িেক পছপনহয় পনপিল’। ‘আর িালকপির পিষয় েল,
21
তার পপতা-মাতা পছল মুপমন। অতঃপর আপম আশংকা 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।” [সূ রা আল-কাোফ,
আয়াত: ৭৯, ৮২]

َۡ َََ ح
َ ناأَع
আয়াহত থদখা যাহি, থস থনৌকাপির পনকহি পগহয় িলল,ِيب َهاا
دتاأ ا
“افأر اআপম

থনৌকাপিহক ত্রুপিযু ক্ত করহত থিহয়পছ” আর মু’পমন দু ই মাতা-পপতার উহল্লহখর
َ َۡ ََ
َ
সময় িলল,‘‘افأ َردنااأنا ُي ۡبدِل ُه َماا َر حب ُه َمااতাই আপম িাইলাম, তাহদর রি তাহদরহক
তার পপরিহতে এমন সন্তান দান করহিন, থয েহি তার থিহয় পপিত্রতায় উত্তম
এিং দয়ামায়ায় অপধক ঘপনষ্ঠ।” এিং প্রাসাহদর মাপলক দু ই ইয়াতীহমর
َ
َ ََ
আহলািনার সময় িলল, ك
اد ا َر حب ا
‘‘ فأ َر اতাই আপনার রি িাইহলন” এ পতনপি
অপিিযপক্তর মহধয পােেকয পক? আল্লাের ইিার সাহে এ থনককার থলাকপিরও
পক ইিা রহয়হছ?
উত্তর: সেীে কো েহলা, থলাকপি মূ সা আলাইপেস সালাহমর সােী পখপযর
আলাইপেস সালাম। পিশুি মতানু সাহর পতপন থকিল একজন থনককার থলাক নয়
َ ۡ َ ُُۡ َ َ ََ
পতপন একজন নিী। এ কারহণই পতপন িহলন,يا
ناأ ۡم ِر يا
‘‘اوماافعلتهۥاع اআপম পনজ
থেহক তা কপরপন” অেোৎ, িরং আল্লাের পনহদেহশই আপম কাজপি কপর। একই
ঘিনায় পিশুি সনহদ িপণেত থয, পতপন মূ সা 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
َ َ َََ َ َح
ُ َُ َُ
পছহলন। এ কারহণই আল্লাে তা‘আলা িহলন, كاأنا َي ۡبلغااأشده َما
ادار اب ا
“ فأر اতাই
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আপনার রি িাইহলন থয, তারা দু ’জন প্রাপ্তিয়স্ক েহয় তাহদর গুপ্তধন থির কহর
থনহি।” আর একজন রাসূ ল থযহেতু তার কাহছ অেী আহস, থস অিশযই
আল্লাের ইিা সম্পহকে অিগত োহকন।
আর থনৌকার কাপেনীহত পিষয়পি থস তার পনহজর পদহক সহবাধন কহর িহলন,اا
َۡ َََ ح
َ ن اأَع
ِيب َها
دت اأ ا
“افأر اআপম থনৌকাপিহক ত্রুপিযু ক্ত করহত থিহয়পছ।” এর কারণ—
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
َۡ َََ ح
َ ناأَع
িহলন, ِيب َها
دتاأ ا
“ فأر اআপম থনৌকাপিহক ত্রুপিযু ক্ত 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 ত্রুপিযু ক্ত কহর থদয়ার
ইিা করহলন। যখন থস থদখহত পাহি থনৌকাপি ত্রুপিযু ক্ত ও ফাাঁিা তখন যাপলম
িাদশার পাকড়াও, যু লম ও অপনষ্ঠতা থেহক থনৌকাপি থেহক থিহি যাহি। থযহেতু
িাপেযক পিষয়পি আল্লাের সাহে সামঞ্জসযপূ ণে নয় এিং তার থক্ষহত্র প্রহযাজয নয়
তাই পতপন কমেপিহক তার পনহজর পদহকই পনসিত-সহবাধন কহরন এিং িহলন,
َۡ َََ ح
َ ناأَع
ِيب َها
دتاأ ا
“افأر اআপম থনৌকাপিহক ত্রুপিযু ক্ত করহত থিহয়পছ” আর মু’পমন মাতাَ َۡ ََ
َ
পপতার উহল্লহখর সময় িহলন, ‘‘ فأ َردناااأناا ُي ۡبدِل ُه َمااا َر حب ُه َماতাই 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 মানু ষ নয় তারা মোন তাই তাহদর থক্ষহত্র িহুিিন িযিোর
করাই েহলা থশ্রয়। এ ছাড়াও কমেপি আল্লাের আহদহশ এিং তার পদকপনহদেশনায় ে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, ك
اد ا َر حب ا
“ افأر اতাই থতামার রি িাইহলন থয,” এখাহন কলযাণহক আল্লাে
তা‘আলা তার পনহজর পদহক সহবাধন কহরহছন। এপি সূ রা আল-জ্বীহনর মহধয
َ َ ََ
আল্লাের অপর একপি িাণীর মহতা। যাহত আল্লাে তা‘আলা িহলন,يا
ّلان ۡدرِ ا
﴿وأناا ا
َ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
َ
ٗ َ
َ
]١٠ :﴾ [اجلن١٠اد اب ِ ِه ۡام ا َر حب ُه ۡاما َرشدا ا
ۡرض اأ ۡام اأ َر ا
ف اٱۡل ِ ا
يد اب ِ َمنا ا ِ ا
ۡش اأرِ َا
‘‘ أ لاআর পনশ্চয় আমরা
জাপন না, জপমহন যারা রহয়হছ তাহদর জনয অকলযাণ িাওয়া েহয়হছ, নাপক
তাহদর রি তাহদর িযাপাহর মেল থিহয়হছন।” [সূ রা আল-জীন, আয়াত: ১0] এ
আয়াহত খারাপ কমেপিহক আল্লাের পদহক সহবাধন করা েয়পন। পকন্তু যখন
ٗ َ
َ َ َ
পেদায়াহতর আহলািনা আসল, তারা িলল, اداب ِ ِه ۡاما َر حب ُه ۡاما َرشدا
“ااأ ۡاماأ َر اনাপক তাহদর
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 রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু
আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, “ والرش ليس إَلكখারাপ 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,
َۡ َََ ح
َ نااأَع
ِيب َها
دتااأ ا
“ ا افأر اআপম থনৌকাপিহক ত্রুপিযু ক্ত করহত থিহয়পছ” আর দু ই
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َ َ َََ
ইয়াতীহমর পিষহয় িহলন, ك
ادا َر حب ا
“ فأر اতাই থতামার রি িাইহলন” এ গুহলা সিই
আল্লাে সু িোনাহুর সাহে যোযে সম্মান প্রদশেন। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক
দাতা।
শাইখ আব্দু ল আযীয পিন িায রে
আল্লােই মানু হষর অন্তর পপরিতেনকারী

َ َۡ
ۡ َ َۡ ُ َُ َ
َۡ
আল্লাের িাণী: ﴾٢٤ياٱل َم ۡرءِاا َوقلبِهِۦا
ولاب ا
ٱّللاُي ا
“ ﴿ َوٱعل ُموااأناا اহজহন রাখ, পনশ্চয়
আল্লাে মানু ষ 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:﴿ َوٱعل ُموااأناا
ۡ َ َۡ ُ َُ َ
َۡ
]٢٤ :﴾ [االنفال٢٤ياٱل َم ۡرءِاا َوقلبِهِۦا
ولاب ا
ٱّللاُي ا
“ اহজহন রাখ, পনশ্চয় আল্লাে মানু ষ ও
তার হৃদহয়র মাহঝ অন্তরায় েন। আর পনশ্চয় তাাঁর পনকি থতামাহদরহক সমহিত
করা েহি।” [সূ রা আল-আনফাল, আয়াত: ২৪] এর অেে পক?
উত্তর: আয়াতপির িাপেযক অেে েহলা, আল্লাে তা‘আলা স্বীয় িান্দাহদর যািতীয়
সিপকছু র 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 মানু ষ ও তার অন্তহরর মাহঝ আিরণ
َ
ۡ َ َۡ َُ َۡ َ ُ
সৃ পি কহরন। থযমন— আল্লাে তা‘আলা িহলন,ح ا
ۡش ا
ٱّلل اأن ايهدِيهۥا اي
﴿ف َمن ايُ ِر ِاد ا ا
ََ
َ ۡ
ۡ َۡ
ً َ
ۡ َ
َ َ ۡ ۡ
﴾١٢٥فاٱلس َما اءِ يا
لا َص ۡد َرهُۥاض ُيِقاا َح َر ٗجااكأن َماايَصع ُادا ِ ا
ضل ُهۥااَي َع ا
ِ ُصد َرهُۥال ِِۡلسل َٰ ِاما َومنايُرِ اداأناي
]١٢٥ :“ [االنعامসু তরাং যাহক আল্লাে পেদায়াত করহত িান, ইসলাহমর জনয তার
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িুক উন্মু ক্ত কহর থদন। আর যাহক ভ্রি করহত িান, তার িুক সিীণে-সিু পিত
কহর থদন, থযন থস আসমাহন আহরােণ করহছ।” [সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত:
১২৫] এমপনিাহি আল্লাে অকলযাণ থদন তাহদর উপর, যারা ঈমান আহন না।
সু তরাং, 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 আব্দু ল আযীয আব্দু ল্লাে পিন িায রে.
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ইসলাহম প্রহিহশর স্বাধীনতা িলহত পক িুঝায়?

ۡ ُ ُ َ َٰ َ َ
ۡ ُ َ َََ
আল্লাে তা‘আলার িাণী: : ﴾ [يونس٩٩ِيا
واا ُمؤ ِمن َا
ّتايكون ا
اساح ا
نتاتك ِراهُاٱنل ا
﴿أفأ ا
]٩٩ তহি পক তুপম মানু ষহক িাধয করহি, যাহত তারা মুপমন েয় ? আল্লাে
ُ
َ ۡ َ
তা‘আলা িাণী. ]٢٥٦ :﴾ [ابلقرة٢٥٦ِينا
ِ ﴿ّلااإِك َراه
ِ اافااٱل
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, ِيا
واا ُمؤ ِمن َا
ّتايكون ا
اساح ا
نتاتك ِراهُاٱنل ا
﴿أفأ ا

]٩٩ : ﴾ [يونس٩٩ “তহি পক তুপম মানু ষহক িাধয করহি, যাহত তারা মুপমন েয়?”
ۡ َ
ُ فا
[সূ রা-ইউনু স, আয়াত: ৯৯] আল্লাে তা‘আলা আহরা িহলন, ﴾٢٥٦ِين
ٱل ِا
ّلاإِك َر ااهَا ِ ا
﴿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 অপিপূ জক 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
যু হগ পছল। পরিতেীহত যু ি ও পজোহদর পিধাহনর কারহণ তা রপেত েহয় যায়।
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সু তরাং থয ইসলাহম প্রহিশ করহত অস্বীকার করহি তার সাহে সামেেয অনু যায়ী
পজোদ করা ওয়াপজি। যাহত থস েয় ইসলাহম প্রহিশ করহি না েয় িযাক্স
থদহি— যপদ তা প্রহযাজয েয়।
সু তরাং, কাহফরহদর থেহক যপদ িযাক্স গ্রেণ করার সু হযাগ না োহক তােহল
ইসলাহম প্রহিহশ িাধয করহত েহি। কারণ, ইসলাহমর প্রহিশ করার মহধয
তাহদর জনয রহয়হছ দু পনয়া ও আপখরাহতর সফলতা, মুপক্ত ও যািতীয় কলযাণ।
একজন মানু হষর 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 অনু রূপিাহি কাহফরহদর আল্লাের একেিাহদ পিশ্বাস করা এিং ইসলাহম
প্রহিহশ িাধয করা েহি। যাহত তার কলযাণ পনপশ্চত েয়। কারণ, দু পনয়া ও
আপখরাহতর কলযাণ ইসলাম গ্রেণ করার মহধযই পনপেত। তহি আেহল পকতাি—
ইয়াহুদী, খৃিান ও অপিপূ জক এ পতনপি সম্প্রদাহয়র থলাকহদর ইসলাম স্বাধীনতা
পদহয়হছন। তারা িাইহল ইসলাহম প্রহিশ করহত পারহি অনযোয় তারা অপমানঅপদস্থ েহয় পনজ োহত িযাক্স প্রদান করহি।
থকান আহলম িযাক্স থদওয়া িা ইসলাম গ্রেণ করা উিহয়র থয থকান একপি
গ্রেণ করার িযাপাহর অনযহদরও তাহদর সাহে সম্পৃ ক্ত কহরহছন। তহি
গ্রেণহযাগয কো েহলা, অনযহদর তাহদর সাহে সম্পৃ ক্ত করা যাহি না। শুধু এ
পতন জাপতহকই স্বাধীনতা থদওয়া েহি। কারণ, রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাম জাযীরা এলাকায় িযাক্স গ্রেণ কহরনপন। িরং তাহদর ইসলাহম
প্রহিহশ িাধয কহরহছন এিং ইসলাম ছাড়া অনয পকছু পতপন গ্রেণ কহরনপন।
َ َ َ َٰ َ
ُ َاوأَق
َ اسبيلَ ُه ۡماإن
َ خ حلوا
َ افَإناتَابُوا
ُ َاموااٱلصلَ َٰواَةا َو َءات
আল্লাে তা‘আলা িহলন,اٱّللا
اف
ة
و
ك
ٱلز
ا
ا
و
ِ
ِ
ِ
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َُ
٥“اغفوراارحِيماতহি যপদ তারা তাওিা কহর এিং সালাত কাহয়ম কহর, আর
যাকাত থদয়, তােহল তাহদর পে থছহড় দাও। পনশ্চয় আল্লাে ক্ষমাশীল অপতশয়
দয়ালু ।” [সূ রা তাওিাে, আয়াত: ৫] এখাহন এ কো িলা েয়পন থয, অেিা
থতামরা িযাক্স আদায় কর। ইয়াহুদী, খৃিান ও অপিপূ জকহদর 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 অনু যায়ী যু ি করা। আল্লাে তা‘আলা িহলন, ا٢٨
ۡ َ
ُ َ
َ ُ َ َ َ ُُ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َُ َ َ
َ
ۡ َ َ
ِينونا
ِيناّلايُؤم ُِنونابِٱّلل َِاوّلابِٱَلَ ۡو ِماٱٓأۡلخ ِِراوّلاُي ِر امونامااحرماٱّللاورسوَلۥاوّلايد
قَٰت ِلوااٱَّل
ۡ
َ
َ ُ
َ اٱۡل ۡز َي َة
َ ب
َ َِٰيناأُوتُوااٱلۡك َِت
ُ ۡ ُ َٰ اح
َ اٱَل ُقام َِناٱَّل
َ “ دহতামরা
َ ۡ ِين
٢٩اعنايَدا َوه ۡماصَٰغ ُِرونا
ِ ّتايعطوا
ِ
লড়াই কর আেহল পকতাহির থস সি থলাহকর সাহে যারা আল্লাে ও থশষ
পদিহস ঈমান রাহখ না এিং আল্লাে ও তাাঁর রাসূ ল যা োরাম কহরহছন তা
োরাম মহন কহর না, আর সতয দীন গ্রেণ কহর না, যতক্ষণ না তারা স্বেহস্ত
নত েহয় পজকয়া থদয়।” [সূ রা তাওিাে, আয়াত: ২৯] এ ছাড়া রাসূ লুল্লাে
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক প্রমাপণত থয, পতপন মুজুসহদর থেহক কর
গ্রেণ কহরহছন। আর রাসূ লুল্লাে 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 মূ লনীপত েহলা,
َ ُ
َ ُ َ َ َٰ َ ۡ ُ ُ َٰ َ َ
ُ ونا
ُ ٱل
আল্লাে তা‘আলার িাণী, পতপন িহলন,ِيناا
وناف ِۡت َنةاا َو َيك ا
ّلاتك ا
ّتا ا
﴿وقت ِلوه اماح ا
]١٩٣ :﴾ [ابلقرة١٩٣ّللِا
“ ِ اআর তাহদর পিরুহি লড়াই কর থয পযেন্ত না পফতনা খতম
েহয় যায় এিং দীন আল্লাের জনয েহয় যায়।” [সূ রা িাকারাে, আয়াত: ১৯৩]
ۡ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ ُ ُۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ
ُ َ َ
ُ ح
আল্লাে তা‘আলা িহলন, اح ۡيث َاو َجدت ُموه ۡما
ۡشك ِي
ِ فإِذااٱنسلخاٱۡلشهراٱَلرمافٱقتلوااٱلم
َ
َ َ َ ح
َ
ُ ۡ َُ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ َ
َ
ُ َاوأق
َ اكا َم ۡر َص يادافَإناتَابُوا
اموااٱلصل َٰواَةا َو َءات ُوااٱلزك َٰو َةافخلواا
وخذوهماوٱحُصوهماوٱقعدواالهم
ِ
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َ
َُ َ
٥اٱّللاغفوراارحِيما
“ َسبِيل ُه ۡماإِنঅতঃপর 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 । [সূ রা 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 আব্দু ল্লাে পিন িায রে.

কুরআন ও সু ন্নাহের ওপর আহরাপপত পিপিন্ন প্রহের জওয়াি

 85 

ঈসা আলাইপেস সালাম সম্পহকে আপপত্তর জিাি
َ
“اف َن َف ۡخ َناافِيهِاام حফহল
আল্লাে তা‘আলার িাণী: ِناروح َِنا
আপম তাহত আমার রূে
থেহক ফুাঁহক পদহয়পছলাম।”
ۡ َ َ
প্রে: যারা এ আয়াত “ اف َنفخ َناافِي اهِامِنا حروح َِناফহল 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 সূ রা আত-তাইরীহমর ১২ নং আয়াত। আল্লাে তা‘আলা িহলন,
َ ۡ َ َ ۡ َ
ۡ َ َ
َ
]١٢ :﴾ [اتلحريم١٢ت اف ۡر َج َها اف َنفخ َنا افِي اهِ ا ِمنا ا حروح َِنا ا
ّت اأحصن ا
ن اٱل ِ ا
ت اع ِۡم َر َٰ ا
﴿ َو َم ۡر َي َام ا ۡٱب َن َ ا
“ইমরান কনযা মারয়াম-এর, থয পনহজর সতীে রক্ষা কহরপছল, ফহল আপম
তাহত আমার রূে থেহক ফুাঁহক পদহয়পছলাম।” [সূ রা আত-তােরীম, আয়াত: ২৯]
َ ۡ َ َ ۡ َ
সূ রা আপবয়া ৯১ নং আয়াহত আল্লাে তা‘আলা িহলন, ت اف ۡر َج َها ا
ّت اأحصن ا
﴿ َوٱل ِ ا
َ “ َف َن َف ۡخ َناافআর থয পনহজর সতীে রক্ষা কহরপছল,
]٩١ :﴾ [االنبياء٩١ِيهاامِنا حروح َِناا
ফহল আপম তাহত আমার রূে থেহক ফুহাঁ ক পদহয়পছলাম।” [সূ রা 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।
ٗ
َ َ َ ُ ََۡ َۡ َ ََۡ
ٗ َ َ لال َ َهااب
আল্লাে তা‘আলা সূ রা মারইয়াহম িহলন, ۡشاا َسوِ ُياا
وح َنااف َت َمث ا
﴿فأرسلنااإَِلهاار

]١٧ :﴾ [مريم١٧ “তখন আপম তার পনকি আমার রূে (পজিরীল) থক থপ্ররণ
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করলাম। অতঃপর থস তার সামহন পূ ণে মানহির রূপ ধারণ করল।” [সূ রা
َ َ
মাপরয়াম, আয়াত: ১৭] পতপন েহলন পফপরশতা যার সম্পহকে পতপন িহলন, الا
﴿ق ا
ُ
َُ َ َ ََ
ٗ
ََ
]١٩ :﴾ [مريم١٩بالكِااغل َٰ ٗماا َزك ُِياا
ولا َر ُبِكِاا ِۡله ا
“ إِن َمااأناا َر ُس اহস ি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 সৃ ি রূেসমূ ে যার দ্বারা মানু হষর োয়াত লাি
েয়। থযমন োয়াত লাি েহয়পছল আদম আলাইপেস সালাহমর। আল্লাে তা‘আলা
َ َ
ۡ ََ
ََ
َٰ َ وااا َ َُلۥاا
িহলন, ]٢٩ :﴾ [اْلجر٢٩ِيناا
جد َا
وحاافق ُع ا
تاافِي اهِاامِناا حر ِ ا
﴿فإِذااا َسو ۡي ُت ُهۥاا َونفخ ُ ا
ِ س
‘অতএি যখন আপম তাহক পূ ণোে রূপ থদি এিং তার মহধয আমার রূে ফুাঁহক
থদি, তখন থতামরা তার জনয পসজদািনত েও’। [সূ রা আল-পেজর, আয়াত:
২৯]
আদম আলাইপেস সালাহমর মহধয আল্লাে তা‘আলা রূেহক থডহল থদন।
অনু রূপিাহি ঈসা আলাইপেস সালামহক আল্লাের সৃ ি রুে দ্বারা সৃ পি কহরন।
َ َ َۡ ُ ََ
ُ ٱلر
َ وحا ف
َ ك ُة
او ح
থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ٤ِيها ا
ِ  تنلاٱلملئআল্লাে তা‘আলা
ُٗ َ ُ َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ُ ُ ح
আহরা িহলন, .]٣٨ :﴾ [انلبا٣٨وحااوٱلملئِك اةااصفااا
ومااٱلر ا
“ ﴿يو اماايق اহসপদন রূে22 ও
পফপরশতাগণ সাপরিিিাহি দাাঁড়াহি।” [সূ রা আন-নািা, আয়াত: ২৯] সু তরাং
ঈসা আলাইপেস সালাম এই ফুাঁ এর মাধযহম সৃ পি থয ফুাঁপি েহলা আল্লাের
রূেসমূ হের একপি রূে যাহক আল্লাে সৃ পি কহরহছন এিং যদ্বারা পতপন দু পনয়ার
22

পজিরীল (আঃ)।
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শুরু থেহক আজ পযেন্ত সমস্ত মানু ষ সৃ পি কহরহছন। আর সিে প্রেম মানু ষ েহলা,
ُ
َ ََ
আদম আলাইপেস সালাম যার সম্পহকে আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿ثماا َسوى َٰ ُاها َونفخاا
ٗ َ
َۡۡ
َ ُ َۡ
َ َۡ
ُ َ ََ َ َ
: ﴾ [السجدة٩ونا
ِيلامااتشك ُر ا
لالك ُاماٱلس ۡم َاعا َوٱۡلبۡص َٰ َارا َوٱۡلفِا َد اةَاقل ا
حهِۦااوجع ا
ِ فِي اهِامِنا حرو
]٩ “তারপর পতপন তাহক সু িাম কহরহছন এিং তাহত পনহজর রূে থেহক ফুাঁহক
পদহয়হছন। আর পতপন থতামাহদর জনয কান, থিাখ ও অন্তরসমূ ে সৃ পি কহরহছন।
থতামরা খুি সামানযই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।” [সূ রা আস-সাজদাে, আয়াত: ৯]
এ কো দ্বারা িুঝা যায় থয, এ ধরহনর রূহের কারহণ ঈসা আলাইপেস সালাহমর
পিহশষ থকান বিপশিয থনই। িরং পতপনও অনযানয মাখলু হকর মহতা রহক্ত মাংহস
ঘপিত একজন মাখলু ক। দু পনয়ার জীিহন থস নড়-িড় কহর, কো িহল এিং
খাওয়া দাওয়া কহর ইতযাপদ।
শাইখ আব্দু ল আযীয পিন িায রে.
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জপমহন প্রপতপনপধ সৃ পি করা সম্পহকে আহলািনা

َۡ
ُ
َٗ َ
আল্লাে তা‘আলা িাণী: ]٣٠ :﴾ [ابلقرة٣٠ۡرضاخل ِيف اةا
فاٱۡل ِ ا
نا َجاعِلاا ِ ا
“ ﴿إ ِ ِ اপনশ্চয় আপম
জপমহন একজন খলীফা সৃ পি করপছ।” [সূ রা আল-িাকারাে, আয়াত: ৩০]
ُ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َح
প্রে: প্রেকারী িহলন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, فا
ِلا ِ ا
نا َجاع ا
كال ِل َملئِك اةِاإ ِ ِ ا
الارب ا
ِإَوذاق ا
﴿ ا
َ
َۡ
َ
َ
ُ
َ َٗ َ
َُ َ َۡ ُ ُ َُ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ ََۡ َ ُ ُۡ َ َ َُۡ
ِسا
ِكا َونق ُد ُ ا
حا ِِبمد ا
نانسب ِ ا
ِكاٱلِما اءاوَن ا
ِدافِيهااويسف ا
نايفس ا
لافِيهاام ا
ۡرضاخل ِيف اةاقالوااأَتع ا
ٱۡل ِ ا
َ َ َ َ َ َُۡ َ ُ َ َ َ َ
]٣٠ :﴾ [ابلقرة٣٠ونا
ّلات ۡعل ُم ا
ناأعل اماماا ا
الاإ ِ ِ ا
كاق ا
“ ل اআর স্মরণ কর, যখন থতামার রি
থফহরশতাহদরহক িলহলন, ‘পনশ্চয় আপম জপমহন একজন খলীফা সৃ পি করপছ’,
তারা িলল, ‘আপপন পক থসখাহন এমন কাউহক সৃ পি 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।” [সূ রা িাকারাে, আয়াত: ৩০] এ আয়াহতর অেে
এিা পক আল্লাে তা‘আলা আদম আলাইপেস সালামহক সৃ পি করার পূ হিে মানি
সৃ পি কহরহছন? অনযোয় মানু ষ জপমহন খুন-খারািী করহি এিং পফতনা-ফযাসাদ
করহি এ কো পফপরশতারা কীিাহি জানল? জপমহন খলীফা (প্রপতপনপধ) সৃ পি
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 পূ হিে 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 অনু যায়ী জপমহন পিিারফায়সালা করহিন, তাওেীহদর প্রপত মানু ষহক দাও‘আত থদহিন, দীনহক থকিল
আল্লাের জনযই পালন করহিন এিং তারা আল্লাের প্রপত ঈমান আনহিন।
অনু রূপিাহি তাহদর সন্তানহদর মাহঝ নিী ও রাসূ ল েহিন। থনককার থলাক,
আহলম-উলামা, মুখপলস িান্দাগণ ইতযাপদর আপিিোি েহিন যারা থকিল
আল্লাের ইিাদত করহি, তার শরী‘আত অনু যায়ী পিিার-ফায়সালা করহি, পতপন
যা করহত িহলহছন তা করহিন এিং যা করহত পনহষধ কহরহছন তা থেহক
পিরত োকহিন।
নিী, রাসূ ল, আহলম-উলামা ও মুখপলস িান্দাহদর মহধয দু পনয়ার 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 পূ হিের মাখলু ক সম্পহকে থকউ
থকউ িহলহছন তারা এক থশ্রপণর মানু ষ এিং প্রপতপনপধ যাহদর জ্বীন িলা েহয়
োহক।
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থমাি কো, আদম আলাইপেস সালাম আল্লাের জপমহন তার পূ হিে অপতিাপেত
থকান সম্প্রদাহয়র প্রপতপনপধ যাহদর পিষহয় একমাত্র আল্লাে ছাড়া আর থকউ
জাহনন না। আদম আলাইপেস সালাহমর পূ হিে কারা পছল তাহদর গুনাগুণ ও
বিপশিয পিষয় অকািয থকান প্রমাণ থনই। শুধু এ িুকু িলা যায় থয, আদম
আলাইপেস সালামহক তার পূ হিে 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 মানু ষহক পিরত রাখায় তাহদর প্রপতপনপধে করহিন।
তারপর তার সন্তানহদর থেহক থয সি নিী রাসূ ল, সাহলাক, থনককার জপমহন
আগমন করহি তারাও এ মোন গুরু দাপয়ে পালন করহিন। তারাও মানু ষহক
েহকর দাও‘আত থদহিন, সতযহক স্পি করহিন এিং মানু ষহক 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 আব্দু ল আযীয পিন িায রে.
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ঈসা আলাইপেস সালাম সম্পহকে মুসপলমহদর আকীদা সম্পকেীয় আয়াত
ُ َ َََۡ ُ ۡ َ
ُ “اإن َمااٱل ۡ َمسমারইয়াহমর পুত্র মাসীে
আল্লাের িাণী: ِااٱّلل
اار ُسول ا
ِيحااعِيسااٱبناامريم
ِ
ঈসা থকিলমাত্র আল্লাের রাসূ ল” [সূ রা আন-পনসা, আয়াত: ১৭১]
ۡ
প্রে: আল্লাে তা‘আলা কুরআহন কারীহম িহলন, نا َم ۡر َي َاما
ِيسا ۡٱب ُا
ِيحاع َ ا
﴿إِن َمااٱل َمس ُا
َ
ُ َُ ََ
ُ
َ
ََۡ
َ وااثَ َل َٰ َثةاا
َ َ لا َم ۡر َي َماا َو ُروحاا ُم ِۡن ُاها
واا
ٱنت ُه ا
ّلاتقول ا
ٱّللِا َو ُر ُسلِهِۦااو ا
وااب ِ ا
فاام ُِن ا
ٱّللِا َوَك َِم ُت ُهۥااألقى َٰ َهااإ ِ َٰا
ولا ا
َر ُس ا
َ َ َ ُ َ َ َُ َ ۡ ُ
َ ُ
ُ
ٗ ۡ َخ
فا
ف اٱلس َم َٰ َوَٰتِا ا َو َما ا ِ ا
ل دا َُلۥ ا َما ا ِ ا
ون ا َُلۥ ا َو ا
ٱّلل اإِل َٰ اه ا َوَٰحِدا اسبحَٰنهۥا اأن ايك ا
يا الك ۡام اإِن َما ا ا
َۡ
ٗ
ََ
]١٧١ : ﴾ [النساء١٧١ِيلاا
ٱّللِاا َوك ا
فااب ِ ا
ۡرضاا َوك َٰا
“ ٱۡل ِ اমারইয়াহমর পুত্র মাসীে ঈসা
থকিলমাত্র আল্লাের রাসূ ল ও তাাঁর কাপলমা, যা পতপন থপ্ররণ কহরপছহলন
মারইয়াহমর প্রপত এিং তাাঁর পক্ষ থেহক রূে। সু তরাং, থতামরা আল্লাে ও তাাঁর
রাসূ লগহণর 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। আসমানসমূ হে যা রহয়হছ এিং যা রহয়হছ জপমহন,
তা আল্লােরই। আর কমেপিধায়ক পেহসহি আল্লােই যহেি।” [সূ রা 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 সম্পূ ণে িা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 রাসূ ল ি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 সৃ পি করা েহয়হছ তাহকও পপতা
ছাড়া কাপলমাহয়  كنদ্বারা সৃ পি করা েহয়হছ। তারপর তাহক আল্লাে তা‘আলা সৃ ি
রুেসমূ হের একপি রুে িহল আখযাপয়ত করা েহয়হছ। সু তরাং, 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 রাসূ লহদর মহতা একজন রাসূ ল, যারা শরী‘আহতর দাপয়ে িেন
কহরহছন এিং আল্লাের পদহক মানু ষহক 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।
َ َ
সু তরাং পতপন রুে যা আল্লােরই মাখলু ক। আর আল্লাে তা‘আলা িাণী: ﴿ َوأي ۡدنَٰ ُاها
ُۡ ِ ُ
]٨٧ :﴾ [ابلقرة٨٧ساا
وحااٱلق ُد ِ ا
“ بِر اআর তাহক শপক্তশালী কহরপছ ‘পপিত্র আত্মা’র23
মাধযহম।” [সূ রা 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 সৃ পি।
আল্লােই িাহলা জাহনন। শাইখ আব্দু ল্লাে পিন জািরীন।
পকয়ামহতর পদন আমলসমূ ে সম্পহকে পজজ্ঞাসা
প্রে: একজন প্রে কারী প্রহে িহলন, পকয়ামহতর পদন আল্লাে তা‘আলা িলহিন,
َ َُ َۡ ُۡ ُ َ َُ ۡ َُ
َ
]٥٦ :﴾ [انلحل٥٦ونا
َت ا
ٱّللِالتسالنااعمااكنت اماتف
“ ﴿ت اআল্লাের কসম! থতামাহদরহক
অিশযই পজজ্ঞাসা করা েহি, থতামরা থয পমেযা রিাি থস িযাপাহর।” [সূ রা আনَ ُ َ ُ ُ َ َُ ۡ ََُ
নাোল, আয়াত: ৫৬] আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴾٩٣ونا
نت ۡامات ۡع َمل ا
﴿ولتسالنااعمااك
]٩٣ :“ [انلحلহতামরা যা করহত থস সম্পহকে অিশযই থতামাহদর পজজ্ঞাসা করা
েহি।” [সূ রা আন-নাোল, আয়াত: ৯৩] পকন্তু সূ রা আর-রেমাহনর একপি আয়াত
পাওয়া যায়, যাহত পকয়ামহতর পদন মানি ও দানিহক প্রে করার পিষয়পি না
َ
َ
َ
َُ ُۡ
ُ
করা েয়। আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴾٣٩نا
ّلا َجا ا
لا َعناذۢنب ِ اهِۦااإِنساا َو ا
سا ا
ّلاي
﴿ف َي ۡاو َمئِذاا ا
]٣٩ :“ [الرمحنহসপদন তার অপরাধ সম্পহকে থকান মানি ও দানিহক পজজ্ঞাসা
করা েহি না।” [সূ রা 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,
َ ُ َُۡ ُ َۡ َ َ ُ َ ح
ً َ ٗۡ َ ۡ ۡ َ
ََۡ َ َۡ ُُ َ ۡ َ َ َۡ
ِبااَجِيلاا
ِباص
افٱص ِ ا٤فا َس َنةاا
ِياأل ا
نامِقدارهۥاَخس ا
فايومااَك ا
وحاإَِلۡ اهِا ِ ا
جاٱلملئِك اةاوٱلر ا
﴿تعر ا
ٗ َ َُۡ ََ ۡ ُ
ٗ ا َونَ َرى َٰ ُاهاقَر٦ِيداا
]٧ ،٤ :﴾ [املعارج٧يباا
اإِنه امايرونهۥابع٥ “হফহরশতাগণ ও রূে এমন
ِ
এক পদহন আল্লাের পাহন ঊধ্বেগামী েয়, যার পপরমাণ পঞ্চাশ োজার িছর।
অতএি তুপম উত্তমরূহপ বধযেধারণ কর। তারা থতা এপিহক সু দূরপরােত মহন
কহর। আর আপম থদখপছ তা আসন্ন।” [সূ রা আল-মা‘আহরজ, আয়াত: ৪, ৭]
সু তরাং, 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,ك ا
﴿ف َاو َر ُب ِ ا
َ ُ
ُ َ َ
َ ۡ َسالَن ُه ۡاماأ
َ ۡ َ“ لَنঅতএি থতামার রহির
]٩٣ ،٩٢ :﴾ [اْلجر٩٣ونا
واا َي ۡع َمل ا
اعمااَكن ا٩٢ِيا
َجع َا
কসম, আপম তাহদর সকলহক অিশযই থজরা করি, তারা যা করত, থস
সম্পহকে।” [সূ রা 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। অনু রূপিাহি কুরআহন কাহফরহদর সম্পহকে িলা েহয়হছ। আল্লাে তা‘আলা
ُ َ َ
ۡ ُ ُ َ ََُ
َ
ُ َ َ ُ
িহলন, ]٢٣ :﴾ [االنعام٢٣ِيا
ۡشك َا
واا َو ا
﴿ثماال ۡمااتكناف ِۡتن ُت ُه ۡاماإِّلااأناقال ا
ِ ٱّللِاربِناامااكناام
“অতঃপর তাহদর পরীক্ষার জিাি শুধু এ েহি থয, তারপর তারা িলহি,
‘আমাহদর রি আল্লাের কসম! আমরা মুশপরক পছলাম না।” [সূ রা আল-
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َ
َ
ۡ
আন‘আম, আয়াত: ৫৬] অপর আয়াহত আল্লাে তা‘আলা িহলন, ونا
ّلايَك ُت ُم ا
﴿ َو ا
ٗ
]٤٢ : ﴾ [النساء٤٢ٱّللاا َحدِيثااا
َا
“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
মানু হষর সম্পৃ ক্ততা িড়ই মোন। তারা থসপদন কখহনা স্বীকার করহি আিার
কখহনা অস্বীকার করহি। সু তরাং, সতকেতা সাহে মন্তিয করহি এসি থকান
পিষহয় তুপম সহন্দে করহি না। সিই েক ও সতয। আল্লােই সাোযযকারী এিং
পতপনই িাহলা জাহনন।
শাইখ আব্দু ল আযীয পিন িায রে.

কারা জাোন্নাহম স্থায়ী েহি, তাদহর আহলািনা
َ ُ َۡ َ َ َ
َ َ ً َٰ َ
َ ون
আল্লাে তা‘আলার িাণী: ]٦٨ :﴾ [الفرقان٦٩ااءاخ َاراا
اام َعااٱّللِااإِله
﴿وٱَّلِينااّلاايدع
“যারা আল্লাের সাহে অনয ইলােহক ডাহক না।”
َ َ َ
ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ ً َٰ َ
َ
প্রে: আল্লাে তা‘আলা িাণী:سا
وناٱنلف َ ا
ّلايقتل ا
ٱّللِاإِلهااءاخ اراو ا
ونا َم َاعا ا
ّلايَ ۡد ُع ا
ِينا ا
﴿وٱَّل ا
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ ُ ۡ َ َٰ َ ُ
َ َ َۡ َۡ ََ َ َُۡ َ َُ
ٗ َقاأث
ابايَ ۡو َاما
َلاٱل َعذ ُ ا
فا ا
ايضع ا٦٨اماا
ِكايَل َا
لاذَٰل ا
وناومنايفع ا
ّلايزن ا
قاو ا
ّلابِٱَل ِا
ٱّللاإ ِ ا
ّتا َحر َاما ُا
ٱل ِ ا
ۡ
ُ
ۡ
ً
]٦٩ ،٦٨ :﴾ [الفرقان٦٩ِلافِيهِۦا ُم َهاناا
“ ٱلق َِيَٰ َمةِا َو َيخ ۡاআর 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।” [সূ রা 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
ۡ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
ٗ َقا َأث
েহয়হছ এিং এ ধরহনর অপরাধী আল্লাের িাণী: اما
ِكايَل َا
لاذل ا
“اومنايفع اআর
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: ِلافِيهِۦا ُم َهانا
ابايَ ۡو َاماٱلق َِيَٰ َمةِا َو َيخ ۡا
َلاٱل َعذ ُ ا
فا ا
“ايضع اপকয়ামহতর
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
ۡ ُۡ َ َ َ
َ
َ َ َُُۡ َ َ
َ س
َ ِاشهد
َ َ َ ِين
তা‘আলা সূ রা তাওিাহত িহলন, اَعا
ِ َٰ ۡشك ِياأنايعمرواام
ِ َٰ جداٱّلل
ِ مااَكنال ِلم
ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ُ ُۡ ۡ
ُ َ
َ ُ َٰ َ ۡ ُ
١٧ِلوناا
ِ ارِا هما خ
تا أع َمَٰل ُه ۡما َو ِِفا ٱنل ا
س ِهما بِٱلكف ِريا أولئِكا حبِط
ِ “ أنفমুশপরকহদর
অপধকার থনই থয, তারা আল্লাের মসপজদসমূ ে আিাদ করহি, পনজহদর উপর
কুফরীর সাক্ষয থদয়া অিস্থায়। এহদরই আমলসমূ ে িরিাদ েহয়হছ এিং
আগুহনই তারা স্থায়ী েহি।” [সূ রা আত-তাওিাে, আয়াত: ১৭] আল্লাে আরও
َ ُ
ُ َ
َ َ ََ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
িহলন, ]٨٨ :﴾ [االنعام٨٨ونا
واا َي ۡع َمل ا
طاع ۡن ُهمامااَكن ا
وااَلب ِ ا
“ ﴿ول اواأۡشك اআর যপদ তারা
পশকে করত, তহি তারা যা আমল করপছল তা অিশযই িরিাদ েহয় থযত।”
َ َ َ ِ ُ ۡ َََ
[সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত: ৮৮] আল্লাে তা‘আলা িহলন, كا
وحاإَِلۡ ا
﴿ولق اداأ ا
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َ
َ ُ َ َ ُ َ َ ََ ۡ ََ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َۡ
َ ۡ َ
:﴾ [الزمر٦٥ينا
ِس َا
كا َوَلَكونناام ا
تاَلحبطنااعمل ا
ناأۡشك ا
ِكالئ ِ ا
ِينامِناقبل ا
ِإَولاٱَّل َا
ا
ِِ َِٰناٱلخ
]٦٤ “আর অিশযই থতামার কাহছ এিং থতামার পূ িেিতেীহদর কাহছ ওেী পািাহনা
েহয়হছ থয, তুপম পশকে করহল থতামার কমে পনষ্ফল েহিই। আর অিশযই তুপম
ক্ষপতগ্রস্তহদর অন্তিুেক্ত েহি। [সূ রা আয-যু মার, আয়াত: ৬৪] আল্লাে তা‘আলা
َ
َ
َۡ َ َ ُ ُ
َ
ُ ََ
িহলন, ﴾٣٧ي ام ِۡن َها ا َول ُه ۡام ا َعذابا ا حمقِيما ا
ج َا
ِن اٱنل ا
وا ام َا
ون اأن اَي ُر ُج ا
﴿يرِيد ا
ِ ِارِ اوما اهم ابِخَٰر
]٣٧ :“ [املائدةতারা িাইহি আগুন থেহক থির েহত, পকন্তু তারা থসখান থেহক থির
েিার নয় এিং তাহদর জনয রহয়হছ স্থায়ী আযাি।” [সূ রা 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। ٱّللِافق ۡداا
كاب ِ ا
ۡش ا
ِ ﴿إِنهۥامناي
ۡ
َ
ۡ
َ
َ َ
َٰ
َ ِناأ
]٧٢ :﴾ [املائدة٧٢نصاراا
يام ۡا
ارا َو َماال ِلظل ِ ِم َا
ٱۡلن اةا َو َمأ َوى َٰ ُاهاٱنل ُا
ٱّللا َعل ۡي اهِا
“ َحر َاما ُاপনশ্চয় থয
আল্লাের সাহে শরীক কহর, তার উপর অিশযই আল্লাে জান্নাত োরাম কহর
পদহয়হছন এিং তার পিকানা আগুন। আর যাপলমহদর থকান সাোযযকারী থনই।”
َ ۡ َ َ
[সূ রা আল-মাহয়দাে, আয়াত: ৭২] আল্লাে তা‘আলা িহলন, ّلا َيغف ُاِراأنا
ٱّللا ا
﴿إِناا ا
َ
َ َ َ ُ َ ُ ََۡ
َ ۡ ُ “ يপনশ্চয় আল্লাে তাাঁর
]٤٨ : ﴾ [النساء٤٨ِك ال َِمن ايَشا ُاء ا
ون اذَٰل ا
ك ابِهِۦ اويغف اِر اما اد ا
ۡش َا
সাহে শরীক করাহক ক্ষমা কহরন না। পতপন ক্ষমা কহরন এ ছাড়া অনযানয পাপ,
যার জনয পতপন িান।” ক্ষমাহক মুশপরহকর ওপর োরাম কহর পদহয়হছন। [সূ রা
আন পনসা, আয়াত: ৭২] পশকে ছাড়া অনয গুনাে আল্লাের ইিার আওতাধীন।
একজন মানু হষর কাহছ তাওেীহদর দাও‘আত থপৌঁছার পরও যখন থস পশহকের
ওপর মারা যায় তখন থস অিশযই জাোন্নামী েহি। থয ধরহনর পশহকের কারহণ
একজন মানু ষ পির জাোন্নামী েহি তা েহলা:—
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—মৃত িযপক্ত নিী-রাসূ ল, পীর-আওলীয়াহদর কাহছ থকান পকছু িাওয়া। পফপরশতা
জীন পাের মূ পতে িন্দ্র সূ যে ও নক্ষত্র ইতযাপদ সৃ পির 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 মাখলু হকর জনয এ ধরহনর ইিাদত সমপেণ
َ َ َ َ َ َ َٰ َ ح
করা বিধ নয়। কারণ, আল্লাে তা’আলা িহলন, ّلاإِي ااهُ ا
كاأّلاات ۡع ُب ُدوااإ ِ ا
ضارب ا
﴿وق ا
]٢٣ :﴾ [االرساء٢٣ “আর থতামার রি আহদশ পদহয়হছন থয, থতামরা তাাঁহক ছাড়া
অনয কাহরা ইিাদাত করহি না।” [সূ রা আল-ইসরা, আয়াত: ৭২]

ُ
َ َ
ُۡ َ
ُ َلا
ُ ِينا ُح َن َفا َاءا َو ُيق
আল্লাে তা‘আলা িহলন, واا
ِيم ا
ٱل َا
يا ُا
ٱّللاَمل ِِص ا
واا ا
﴿ َو َمااأم ُِروااإِّلاا َِلَ ۡع ُب ُد ا
َ
َ ۡ ُ َ َٰ َ َ َ َٰ َ
ُۡ
]٥ :﴾ [ابلينة٥ِيناٱلق ُي ِ َمةِا
ِكاد ا
وااٱلزكواةاوذل ا
“ ٱلصل َٰواَةا َو ُيؤت اআর 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।” [সূ রা আল-িাইপয়যনাে, আয়াত: ৫]

َ ََ
ٗ َ
َ َۡ ََ
َٰ
আল্লাে তা‘আলা িহলন, ]١٨ :﴾ [اجلن١٨ٱّللِاأ َحداا
واا َم َاعا ا
لات ۡد ُع ا
ّللِاف ا
ج َداا ِ ا
س
ِ ﴿وأنااٱلم
“আর পনশ্চয় মসপজদগুহলা আল্লােরই জনয। কাহজই থতামরা আল্লাের সাহে
অনয কাউহক থডহকা না।” [সূ রা আল-জীন, আয়াত: ১৮]
َ َ
َ َ
সূ রা ফাপতোয় আল্লাে তা‘আলা িহলন,]٥ :﴾ [الفاحتة٥ِيا
اكان ۡس َتع ُا
اكان ۡع ُب ُاداِإَوي ا
﴿إِي ا
“আপনারই আমরা ইিাদাত কপর এিং আপনারই পনকি আমরা সাোযয িাই।”
[সূ রা 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 দু শমপন
িা 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 পূ হিে খাপি তাওিা
করা, সু পাপরশ-কারীর সু পাপরহশর িা 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 িা
সু পাপরশকারীর সু পাপরশ, িা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর পিহশষ
সু পাপরশ, িা পফপরশতা িা নিজাতহকর সু পাপরশ, িা মু’পমনহদর সু পাপরশ দ্বারা
তাহদর জাোন্নাম থেহক থির করা েহি। আল্লাে তা‘আলা তাহদর জনয থয শাপস্ত
পলপপিি কহরহছন তা থিাগ করার পর উপল্লপখতহদর সু পাপরহশর কারহণ তাহদর
জাোন্নাম থেহক থির করা েহি। তারপরও জাোন্নামী কতক ঈমানদার থেহক
যাহি উপল্লপখতহদর সু পাপরশ তাহদর অন্তেিুক্ত কহরপন। তখন তাহদরহক আল্লাে
তা‘আলা স্বীয় রেমত দ্বারা কাহরা সু পাপরশ 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 পপরপূ ণে মাখলু ক েহি
তখন তাহদর জান্নাহত প্রহিশ করাহনা েহি। এ পিষহয় রাসূ লুল্লাে 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, َلا
فا ُا
﴿يضع ا
ۡ
ُ ۡ
َ ۡ
ً
]٦٩ :﴾ [الفرقان٦٩ِل افِيهِۦ ا ُم َهانا ا
اب ايَ ۡو َام اٱلق َِيَٰ َمةِ ا َو َيخ ۡا
“ ٱل َعذ ُ اপকয়ামহতর 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। অনু রূপিাহি আত্মেতযাকারী সম্পহকে থয হুমপক এহসহছ,
তার পিধানও একই। আল্লাের তা‘আলার পনকি এ থেহক পপরত্রাণ কামনা
কপর। আল্লাে তা‘আলাই িাহলা জাহনন।
শাইখ আব্দু ল আযীয পিন িায রে.
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?জান্নাতীরা কখহনা জান্নাত থেহক থির েহিন পকনা

ََ
َ َ ُ َ
ِينااشقواااف ِفااٱنلارِااআল্লাে তা‘আলার িাণী: ﴾١٠٨
﴿ “অতঃপর যারা েহয়হছفأمااٱَّل
”দু িোগা, তারা োকহি আগুহন।

ََ
َ َ ُ َ
َ
ارال َ ُه ۡمااف َ
ِيهاا َزف ِياا َوش ِهيقاا١٠٦اপ্রে: আল্লাে তা‘আলার িাণী:
وااف ِ ا
ِيناشق ا
﴿فأمااٱَّل ا
فاٱنل اِ
ََ
ُ
َ َ َ
َ
َ َٰ َ َٰ ُ ۡ َ ُ
َ
َ
ِيهاا َماا َد َ
ِيناف َ
۞وأماا
يدا١٠٧ا
كافعالاال َِماايُ ِر ُا
كاإِناارب ا
ۡرضاإِّلاا َمااشا َاءا َر حب ا
تا َوٱۡل ا
امتِااٱلسمو ا
خ َٰ ِِل َا
َ ُ ُ َ
َ َٰ َ َٰ ُ ۡ َ ُ
َ َ َ َح َ َ
َۡ َ
ِيهاا َماا َد َ
ِيناف َ
كاع َطا ًءاا
ۡرضاإِّلاامااشا اءارب ا
تا َوٱۡل ا
امتِااٱلسمو ا
ٱۡلنةِاخ َٰ ِِل َا
فا
وااف ِ ا
ِيناسعِد ا
ٱَّل ا
ََۡ َۡ ُ
وذ ا[ ﴾١٠٨هود]١٠٨ ،١٠٦ :
ي اَمذ ا
 “অতঃপর যারা েহয়হছ দু িোগা, তারা োকহিغ ا
আগুহন। থসখাহন োকহি তাহদর িীৎকার ও আতেনাদ। থসখাহন তারা স্থায়ী
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েহি, যতপদন পযেন্ত আসমানসমূ ে 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
আসমানসমূ ে ও জপমন োকহি, অিশয থতামার রি যা িান,26 অিযােত
প্রপতদানস্বরূপ।” [সূ রা আল-হুদ, আয়াত: ১০৬, ১০৮ ] এর িযাখযা পক? এ
আয়াত থেহক পক এ কো িুঝা যায় থয, যখন থকান মানু ষ 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— ﴾ك
“ ﴿إِّلاا َمااشا َاءا َر حب اঅিশয থতামার রি যা িান” —এর অেে
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 মানু হষর ধারণাহক দূ রীিূ ত করার জনয আল্লাে িহলন, ﴿ع َطا ًاءا

ُ َۡ ََۡ
﴾وذ
ياَمذ ا
“ غ اঅিযােত প্রপতদানস্বরূপ।” তার জান্নাহত পিরস্থায়ী েহিন—কখহনাই
ۡ
ُ
َ ُ ُ ۡ
থির েহিন না। আল্লাে তা‘আলা িহলন, اٱدخلوهاا٤٥فا َجنَٰتاا َوع ُيوناا
ِيا ِ ا
ناٱل ُمتق َا
﴿إ ِ ا

24

‘যতপদন পযেন্ত আসমানসমূ ে 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 :﴾ [اْلجر٤٦ِياا
“ ب ِ َسلَٰمااا َءا ِمن َاপনশ্চয় মুত্তাকীগণ োকহি জান্নাত ও
ঝণোধারাসমূ হে।‘থতামরা তাহত প্রহিশ কর শাপন্তহত, পনরাপদ েহয়’।” [সূ রা
আল-পেজর, আয়াত: ৪৬, ৪৫] অেোৎ মৃতুয থেহক পনরাপদ, জান্নাত থেহক থির
েওয়ার পিষহয় পনরাপদ এিং অসু স্থতা থেহক পনরাপদ। এ কারহণই আল্লাে
ََ ً ۡ ُ ۡ ُ
َ
ۡ َ
ُ ُ َعا
তা‘আলা এর পর িহলন, اا٤٧ِيا
ۡسراا حم َتقَٰبِل َا
ِلاإِخ َوَٰناا َٰا
ِناغ ا
فا ُص ُدورِهِمام ا
﴿ َون َزع َناا َماا ِ ا
َ َ َ ۡ ُ “ َ ا َ َ حআর আপম তাহদর
َ ۡ ُ َُۡ ُ ََ
]٤٨ ،٤٧ :﴾ [اْلجر٤٨يا
ج َا
ِ ّلايمسه امافِيهاانصبااومااهمامِنهاابِمخر
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 িপেষ্কৃতও েহি না। তারা তাহত পিরস্থায়ী, তারা থির েহিন না
এিং তাহত তারা মৃতুয িরণ করহি না।” [সূ রা আল-পেজর, আয়াত: ৪৭, ৪৮]
َ َ
ۡ
ۡ
َ
ُ
আল্লাে তা‘আলা িহলন, ونا ِمناا
ايَلبَ ُس ا٥٢ونا
فا َجنَٰتاا َوع ُي ا
ا ِ ا٥١فا َمقامااأمِياا
ِيا ِ ا
﴿إِنااٱل ُمتق َا
َ ُُ
َ
َ
َ َ َ
ۡ ندساا
ُ ُس
َ وناف
َ ۡ ِإَوس َت
لافَٰك َِهةاا
ِيهاابِك ِا
ايَ ۡد ُع ا٥٤ِكا َو َزو ۡج َنَٰ ُهما ِِبُورااعِياا
اكذَٰل ا٥٣ِيا
قا حم َتقَٰبِل َا
ِب ا
ٗ ۡ َ
ۡ َ َ ُ َُ َ
َ
َ َٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ
َ ۡ ابا
لا ُمِنا
افض ا٥٦حي ِاما
ولا َو َوقى َٰ ُه ۡاما َعذ َ ا
تاإِّلااٱلموت اةاٱۡل ا
ِيهااٱل َم ۡو َا
وناف
ّلايذوق ا
ا ا٥٥ِيا
َءا ِمن َا
ِ ٱۡل
ۡ َ ۡ ُ َ َٰ َ َ ُ
]٥٧ ،٥١ :﴾ [الخان٥٧ِيما
ِكاه َاواٱلف ۡو ُزااٱل َعظ ُا
كاذل ا
“ رب ِ اপনশ্চয় 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 ফলমূ ল আনহত িলহি। থতামার রহির অনু গ্রেস্বরূপ, এিাই থতা মো
সাফলয।” [সূ রা আদ-দু খান, 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 সম্মু খীন েহত েহি না, তাহদর ক্ষয় েহি
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না এিং তারা পপরপূ ণে পনরাপদ। তাহদর মৃতুয িরণ করা, থরাগী েওয়া এিং
জান্নাত থেহক থির েওয়ার থকান আশিা থনই। তারা কখহনাই মৃতুয িরণ
করহি না।
َ
َ
আল্লাের িাণী: ﴾ك
“ ﴿إِّلا ا َما اشا َاء ا َر حب اঅিশয 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 িাগানসমূ হের 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‘আমতসমূ হে তার কিহর আসহত োকহি। তারপর
তাহক সাত আসমাহনর উপহর পিহশষ মযোদাপূ ণে আসল জান্নাহত স্থানান্তর করা
েহি।
َ
َ
থকউ থকউ িহলন এ ﴾ك
“ ﴿إِّلاا َمااشا َاءا َر حب اঅিশয থতামার রি যা িান” আয়াতপির
দ্বারা কির থেহক পুনরুত্থাহনর পর পকয়ামহতর মাহি পেসাি ও পিিাহরর জনয
অিস্থাহনর সময়হক িুঝাহনা েহয়হছ। কারণ, তারপর মানু ষহক 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, অসু স্থ েহি না, থির েহি না, মপেলাহদর োহয়যপনফাস েহি না, দু পশ্চন্তা োকহি না। তারা স্থায়ী ও উত্তম থন‘আমতসমূ হে
অিস্থান করহি। অনু রূপিাহি জাোন্নামীরা জাোন্নাহম পিরকাল অিস্থান করহি
তা থেহক তারা কখহনাই থির েহি না। থযমন, আল্লাে তা‘আলা তাহদর পিষহয়
َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ۡ ۡ َ َ َٰ َ ۡ ُ َ َ َ َ ُ َ ۡ ُ َ ُ َ َ َ َ
িহলন, .ِنا
فاع ۡن ُهما ُم ۡا
ّلاَيف ا
وااو ا
ضاعلي ِه امافيموت ا
ّلايق ا
اراجهن اما ا
وااله امان ا
ِيناكفر ا
﴿اوٱَّل ا
َُ ُ
ۡ َ َ َٰ َ َ َ َ َ
]٣٦ : ا﴾ [فاطر٣٦ك اكفورا ا
ِك اَن ِزي ا ا
“ عذابِها اكذل اআর 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।” [সূ রা
ফাপতর, আয়াত: ৩৬] এ পিষহয় আল্লাে তা‘আলার িাণী একাপধক।
َ
َ
তাহদর সম্পহকে আল্লাে তা‘আলার িাণী: ﴾ك
“ ﴿إِّلاا َمااشا َاءا َر حب اঅিশয 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 সূ রা িাকারায় িহলন,ٱّللا
ِكايُ ِري ِه ُاما ُا
﴿ََذَٰل ا
َ ُ َ َ ۡ ۡ َ َ َٰ َ َ َ ۡ ُ َ َٰ َ ۡ َ
َٰ
]١٦٧ :﴾ [ابلقرة١٦٧ارِا
ِناٱنل ا
يام َا
ج َا
ر
خ
ِ ِ ِ “ أعمله اماحسرتااعلي ِه اماومااهمابএিাহি আল্লাে
তাহদরহক তাহদর আমলসমূ ে থদখাহিন, তাহদর জনয আহক্ষপস্বরূপ। আর তারা
আগুন থেহক থির েহত পারহি না” [সূ রা আল-িাকারাে, আয়াত: ১৬৭] এিং
َ
َۡ َ َ ُ ُ
َ ُ ََ
সূ রা আল-মাহয়দাহত িহলন, يام ِۡن َهاا َول ُه ۡماا
ج َا
ِناٱنل ا
واام َا
وناأناَي ُر ُج ا
﴿ي ِريد ا
ِ ارِاومااهمابِخَٰ ِر
َ
]٣٧ :﴾ [املائدة٣٧“ َعذاباا حمقِيمااতারা িাইহি আগুন থেহক থির েহত, পকন্তু তারা
থসখান থেহক থির েিার নয় এিং তাহদর জনয রহয়হছ স্থায়ী আযাি।” [সূ রা
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আল-মাহয়দাে, আয়াত: ৩৭] এ পিষহয় আহরা িহু আয়াত রহয়হছ। আল্লাে
তা‘আলাই তাওফীক দাতা।
শাইখ আব্দু ল আযীয পিন িায রে.

আল্লাের পসফাত—‘োত’ পিষহয় দু ’পি োদীস
রাসূ লুল্লাে 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 দু িেলতাহক না করা।
কারণ, আদম সন্তাহনর মহধয সাধারণ পনয়ম েহলা তাহদর ডান োত িাম োহতর
তুলনায় শপক্তশালী েহয় োহক। আল্লাে তা‘আলা এ থেহক সম্পূ ণে পপিত্র। তার
উিয় োহতর শপক্ত সমান। এ ধরহনর পিহরাধপূ ণে োদীস থযগুহলা পিহরাধ
পনরসন করা জরুপর পিহশষ কহর আকীদার থক্ষহত্র, তার সমাধাহনর জনয ইমাম
ইিহন কুতাইিার ‘পিহরাধপূ ণে োদীহসর সমাধান’ নামক পকতাি থদখহত েহি।
অনু রূপিাহি এ পিষহয় ইিন আব্দু ল্লাে আল-কাপসহমর রহয়হছ ‘মুশপকলাতুল
আোদীস’ নাহম গুরুেপূ ণে ও মো মূ লযিান পকতাি। এ পকতাহির সংকলন করা
পছল তার দীহনর সাহে থখল-তামাশা ও দীন থেহক থির েওয়ার পূ হিে। আল্লােই
তাওফীক দাতা
শাইখ আব্দু র রািাক আল-আফীফী রে.

রাসূ হলর ওপর দরূদ থপৌঁছাহনা পিষয়ক আহলািনা

ُ ُۡ ََ ََ َ ُۡ
আল্লাে তা‘আলার িাণী: ﴾ۡشا ُمِثلك ۡام
لاإِنمااأنااب ا
“ ﴿ق اিল, ‘আপম থতামাহদর
মতই একজন মানু ষ।” রাসূ লুল্লাে 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। রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম
িহলহছন, " إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة فأكِثوا َع من الصالة فيه فإن صالتكم
معروضة َع " قال فقالوا يارسول اهلل وكيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت ؟ قال يقولون
. " بليت قال " إن اهلل [ عز و جل ] حرم َع األرض أجساد األنبياء صىل اهلل عليهم
“হতামরা আমার ওপর অপধক পপরমাহণ দরূদ পড়। কারণ, আমার কাহছ
থতামাহদর দরূদ থপশ করা েহয় োহক। সাোিীগণ িলহলন, থে আল্লাের রাসূ ল!
কীিাহি আমাহদর দরূদ আপনার কাহছ থপশ করা েয়? অেি আপনার োপি
িূ ণে-পিিূ ণে েহয় থগহছ। উত্তহর পতপন িলহলন, নিীহদর থদেসমূ েহক আল্লাে
তা‘আলা জপমহনর জনয োরাম কহর পদহয়হছন।”27 থয সি আয়াহত এ কো
َ َ َ ُ ۡ ُ ُُۡ ََ ََ َ ُۡ
َ ُ َ
َ ُ َۡ َ َ َ َ
وا ال ِقا َاء ا َر ُبِهِۦا
ن ايرج ا
ل اأن َما اإِل َٰ ُهك ۡام اإِل َٰ اه ا َوَٰحِدا افمن اَك ا
وح اإ ِ ا
ۡش امِثلك ام اي َا
ل اإِنما اأنا اب ا
﴿ق ا
َ
َ
ۡ ۡ ُ َ َ ٗ َٰ َ ٗ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ
]١١٠ :﴾ [الكهف١١٠ك ابِع َِباد اة ِا َر ُبِهِۦا اأ َح َدا ا
ۡش ا
ل اصل ِحا او ا
ل اعم ا
“ فليعم اিল, ‘আপম
ِ ّل اي
থতামাহদর মতই একজন মানু ষ। আমার পনকি ওেী থপ্ররণ করা েয় থয,
থতামাহদর ইলােই এক ইলাে। সু তরাং থয তার রহির সাক্ষাৎ কামনা কহর, থস
থযন সৎকমে কহর এিং তার রহির ইিাদাহত কাউহক শরীক না কহর।’’ [সূ রা
َ
َ ُ َ َ
ٗ
আল-কাোফ, আয়াত: ১১০] এিং এ কো ونا َماا َعل ۡي َهاا َصعِيداا ُج ُر ًزاا
جَٰعِل ا
﴿ِإَوناال
]٨ :﴾ [الكهف٨“আর পনশ্চয় তার উপর যা রহয়হছ তাহক আপম উপিদেীন শুষ্ক
মাপিহত পপরণত করি।” [সূ রা আল-কাোফ, আয়াত: ৮] িলা েহয়হছ তার সাহে
এ োদীসপি পিহরাধপূ ণে নয় পক?

27

িণেনায় পতরপমযী ছাড়া অপর পাাঁিপি সু নান গ্রন্থ।
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মৃতুযর পর দাফহনর পূ হিে োত-দ্বয় নাহকর উপর রাখা অিস্থায় রাসূ লুল্লাে
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম পতনপদন পহড় োহকন। তার িািা আব্বাস
রাপদয়াল্লাহু আনহু তার পনকি প্রহিশ কহর এ অিস্থা থদহখ িহলন, ‘পতপনও
অনযানয মানু হষর মহতা দু গেন্ধ েন’। এ োদীসপি নাইলু ল আওতার এিং শরহে
মুনতাকাল আখিার পকতাহি পিদযমান। ইিন পেব্বান স্বীয় সেীহ্হত, োপকম
মুস্তাদরাহক োদীসপি িণেনা কহরহছন। োদীসপি িুখারী ও মুসপলহমর শতোনু যায়ী
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, আব্দু র
রেমান ইিন ইয়াযীদ ইি জাহির োদীহসর সনহদ িণেনাকারী। আর পতপন েহলন
একজন মুনকারুল োদীস। ইিনু ল 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 দু িেলতা িা অসু পিধার 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 থদেসমূ েহক োরাম করার মাধযহম খাস
করা থকান আশ্চযে নয়। কারণ, আল্লাের পনকি তাহদর রহয়হছ পিহশষ মযোদা।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর ওপর দরূদ পড়া শরী‘আত
অনু হমাপদত। যপদ আমরা ধহর থনই থয, জপমন নিী সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাহমর শরীর থখহয় থফলহলও তা োদীহসর িাণী অনু যায়ী 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
َ
ََ َ َ َ َ َ ََُ ُ َ ح
ح
َ
َ ِينا َء
তা‘আলা িহলন, واا َعل ۡي اهِا
واا َصل ا
ام ُن ا
بايَأ حي َهااٱَّل َا
َعاٱنل ِ ُِا
ونا ا
ٱّللاوملئِكتهۥايصل ا
﴿إِناا ا
ُ
ً واات َ ۡسل
]٥٦ : ﴾ [االحزاب٥٦ِيماا
“ َو َسل ُِم اপনশ্চয় 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।[সূ রা আল-আেযাি, আয়াত: ৫৬] থে আল্লাে আপপন তার ওপর
পকয়ামহতর পদন পযেন্ত সিেদা দরূদ ও সালাম থপ্ররণ করুন। ইমাম মুসপলম
সেীে মুসপলহম িণেনা কহরন। রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম
ا ْ ا ا ا اا ا ا ا ا ا ُ ا
ْ
িহলহছন .» اّلل اعليْ ِه اعرشا
احدة صىل
ِ “ « من صىل َع وহয িযপক্ত একিার আমার
ওপর দু রূদ পহড় আল্লাে তা‘আলা তার ওপর দশিার দরূদ পহড়।” সু তরাং,
জীপিত োকা, মৃতুয িরণ করা এিং আলহম িরযহখ োকা সে সিোিস্থায় তার
ওপর দরূদ পড়া যাহি। রাসূ ল 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 অনু সন্ধান কহরও থদপখপন। যপদ কোপি আব্বাস
রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক পিশুি সনহদ প্রমাপণত েয়ও তাহতও থকান অসু পিধা
থনই। থয থকান শরীহরর জনয যা েওয়ার তা েহতই পাহর। তারপরও তা
পনরাপদ ও অক্ষত োকাহত থকান অসু পিধা থনই। জপমহনর ওপর তা িক্ষণ করা
28

ইমাম িু খারী আিু ল ‘আপলয়া থেহক িণেনা কহরন, রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামএর ওপর আল্লাের সালাত’ িলহত িু ঝাহনা েহয়হছ পফপরশতাহদর কাহছ নিীর প্রশংসা এিং
পফপরশতাহদর সালাত েহলা থদা‘আ। আর ইমাম পতরপমযী সু পফয়ান 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 দু গন্ধে েওয়া িা পহি যাওয়া থেহক পনরাপদ োকাও
অসম্ভি পকছু নয়। আল্লাে তা‘আলা সিপকছু র ওপর ক্ষমতাশীল। নিীহদর থদে
যখন কিহর রাখা েহি, তার দু গেন্ধ ও পপরিতেন দূ র কহর থদেহক পনরাপদ ও
তাজা কহর রাখা আল্লাে তা‘আলার জনয খুিই সেজ। শরী‘আত ও জ্ঞান থকান
পকছু ই এর পপরপন্থী নয়।
রাসূ লুল্লাে 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 অসু পিধা থনই। কারণ, ঊধ্বে জগহত তার রূে
অিশযই রহয়হছ। আেহল সু ন্নাত ওয়াল জামা‘আহতর আকীদা অনু যায়ী নিীহদর
মত সমস্ত মানু হষর রূেসমূ েও অিপশি োহক।
মু’পমনহদর রূে জান্নাহত আর কাহফরহদর রূে োহক জাোন্নাহম। রাসূ লুল্লাে
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 েলু দ পাপখর থপহি।
রূে অিপশি রহয়হছ, ফহল সালাত ও সালাম থপ্ররণ করা সম্ভি যপদও থদে নি
েহয় যায়। তহি োদীসপি— " إن اهلل [ عز و جل ] حرم َع األرض أجساد األنبياء صىل
" “ اهلل عليهمআল্লাে তা‘আলা জপমহনর জনয নিীহদর থদেহক োরাম কহর
পদহয়হছন।” থকান অসু পিধার 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 মূ লনীপত।
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: " إن اهلل [ عز و جل ] حرم َع
" “ األرض أجساد األنبياء صىل اهلل عليهمআল্লাে 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 ক্রুপি মুক্ত েহি, তখন তা আেহল ইলমহদর পনকি পিশুি ও গ্রেণ
থযাগয েওয়াহত থকান অসু পিধা 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 আব্দু ল আযীয পিন িায রে.

মৃত িাচ্চাহদর জান্নাতী েওয়া পিষহয় আহলািনা
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ُر ِف اع الْ اقلا ُم اع ْن ثا االثاة اع ْن ا
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: انلائِ ِم
“পতন িযপক্ত থেহক আল্লাে তা‘আলা কলম উপিহয় পনহয়হছন” রাসূ লুল্লাে
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী—  لعل اهلل،وما يدريك يا َعئشة أنه ف اجلنة
“ اطلع َع ما َكن يفعل؟হে আহয়শা রাপদয়াল্লাহু আনহু! থতামাহক থক
জাপনহয়হছ থয, থস জান্নাতী? েহত পাহর থলাকপি িপিষযহত পক করত থস
পিষহয় আল্লাে অিগত রহয়হছন!।”
প্রে: প্রেকারী িহলন, ‘পশফায়ু ল আলীল’ নামক পকতাহি উম্মু ল মু‘পমনীন
আহয়শা রাপদয়াল্লাহু আনো থেহক িপণেত একপি োদীস পহড়পছ। যখন একজন
িাচ্চা মারা থগল তখন পতপন িলহলন, طوىب لك طيور من طيور اجلنة فقال وما يدريك
 لعل اهلل اطلع َع ما َكن يفعل؟،“ يا َعئشة أنه ف اجلنةসু -সংিাদ গ্রেণ কর, এ
িাচ্চাপি থতামার জনয জান্নাহতর পাপখসমূ ে থেহক একপি পাপখ। তখন রাসূ লুল্লাে
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 রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু
ْ ِّ ْ ا ا ا ْ ا ْ ا ا ا
ُرفِ اع الْ اقلا ُم اع ْن ثا االثاة اع ْن ا
আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, الطف ِل
انلائِ ِم حىت يستي ِقظ وعن
ا ا اْاا
ُ ْ ا ا اْا ا ا ا ْ ْا
ون حىت يربأ
ِ “ حىت َيت ِلم وعن المجنপতন িযপক্ত থেহক কলম তুহল থনওয়া েহয়হছ।
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
ا ا
ُ ْ ُ
ْْا ا ا
ْ ا ا
আহয়শা রাপদয়াল্লাহু আনো িহলন, وء اول ْم
ري اجلان ِة ل ْم يع ام ِل الس
ِ ِعصفور ِمن عصاف
ا ا
ُ ُ ْ ْ ُ ا ا اا اْا ا ا ا ا ا ُ ا اا ا اا ْ ا ا ا ْ ا اا ا
جن ِة أهال خلق ُه ْم ل اها اوه ْم ِف أ ْصال ِب آباائِ ِه ْم
يد ِركه قال « أوغري ذلِك يا َعئِشة ِإن اّلل خلق لِل

কুরআন ও সু ন্নাহের ওপর আহরাপপত পিপিন্ন প্রহের জওয়াি

 114 

ا ا
ا اا ا
ْا ا اا ا ا
ُ
.» ار أهال خلق ُه ْم ل اها اوه ْم ِف أ ْصال ِب آباائِ ِه ْم
ِ “ وخلق لِلنজান্নাহতর িড়ই পাপখহদর
একপি িড়ই পাপখ।” রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, না থে
আহয়শা! পিষয়পি অনয রকম, “আল্লাে তা‘আলা জান্নাহতর জনয অপধিাসী সৃ পি
কহরহছন। তাহদর সৃ পি কহরহছন যখন তারা তাহদর মাতা-পপতার িংহশ।
আল্লাে তা‘আলা জাোন্নাহমর জনয পকছু অপধিাসী সৃ পি কহরহছন। তাহদর সৃ পি
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 অনু সারী েয় আর পপতামুসপলম নয় যপদও িাপেযক-িাহি ইসলাম প্রকাশ কহর। মানু ষ অহনক সময়
মুনাহফক েহয় োহক। অহনক সময় মা মুনাহফক েহয় োহক। এ কারহণ িাচ্চারা
থযহেতু তার মাতা-পপতার অনু গত 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 রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামহক যখন মুশপরকহদর
اّلل أا ْعلا ُم ب اما اَكنُوا اَعمل ا
ُ« ا
িাচ্চাহদর সম্পহকে পজজ্ঞাসা করা েহলা পতপন িলহলন, »ني
ِِ
ِ

“িপিষযহত তারা পক করত আল্লাে তা‘আলা থস সম্পহকে িাহলা জাহনন।”30

29
30

সেীে মুসপলম, োদীস নং ৬৯৩৯
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। সু তরাং, কাউহক সু পনপদেিিাহি
জান্নাতী িা জাোন্নামী িলা যাহি না। তহি রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাম যাহদর জান্নাতী িহল থঘাষণা পদহয়হছন তাহদর কো পিন্ন। আেহল
সু ন্নাত ওয়াল জামা‘আহতর মূ লনীপতসমূ ে থেহক এপি একপি গুরুেপূ ণে মূ লনীপত।
উপল্লপখত োদীহস আহয়শা রাপদয়াল্লাহু আনোর কোয় আপপত্ত জানাহনার কারণ,
পতপন একজনহক পনপদেিিাহি জান্নাতী িহল থঘাষণা পদহয়হছন। কারণ, পতপন
ُ ْ ُ
ْا
ْ ا ا
িহলন, ِري اجلانة
ِ ِ عصفور ِمن عصافএ 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
সু ন্নাত ওয়াল জামা‘আহতর মত অনু সাহর 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 রাসূ ল থপৌঁহছপন। এপিই
সপিক উত্তর এিং োদীহসর িাষয। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।
শাইখ আব্দু ল আযীয পিন িায রে.
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ঈমাহনর িযাখযা পিষয়ক োদীস
একপি োদীহস ঈমাহনর িযাখযা— “ أن تؤمن باهللআল্লাের প্রপত পিশ্বাস করা”
দ্বারা করা এিং অপর োদীহস ঈমাহনর িযাখযা— شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن
“ حممدا رسول اهللএ কো সাক্ষয থদয়া থয, আল্লাে ছাড়া থকান ইলাে থনই”
দ্বারা করা।
প্রে: োদীহস পজিরীল যাহত ঈমাহনর িযাখযা — أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه
“ ورسله واَلوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريهআল্লাের প্রপত ঈমান আনা, তার পফপরশতা,
পকতািসমূ ে, রাসূ লগণ, আপখরাত পদিস, এিং িাহলা ও মহন্দর িাহগযর প্রপত
ঈমান আনা।”31- এ িহল থদওয়া েহয়হছ। আর ওয়াফহদ আিহদ কাইহসর
োদীহসর যাহত রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম এ িহল — شهادة أن ال
هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزَكة وصوم رمضان وأن تؤدوا مخسا
“ من املغنمএ কোর সাক্ষয থদয়া থয, আল্লাে ছাড়া থকান সপতযকার ইলাে থনই
পতপন একক, তার থকান শরীক থনই, সালাত কাহয়ম করা, যাকাত পপরহশাধ
32

করা এিং গপণমহতর এক পঞ্চমাংশ আদায় করা।” —ঈমাহনর িযাখযা
পদহয়হছন। উিয় োদীহসর মহধয সামঞ্জসযতা ও পিহরাধ পনরসন কীিাহি করি?
উত্তর: এ প্রহের উত্তর থদওয়ার পূ হিে একপি কো জাপনহয় পদহত িাই থয,
কুরআন ও সু ন্নাহের মহধয পারস্পপরক কখহনাই থকান পিহরাধ থনই। কুরআহনর
একপি অংশ অপর অংহশর সাহে এিং রাসূ লুল্লাে 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 সু ন্নাহের মহধয এমন থকান পকছু পাওয়া
যাহি না যা িাস্তিতার পিহরাধী। কারণ িাস্তিতা সতয এিং কুরআন ও সু ন্নােও
সতয। দু ’পি সহতযর মহধয পিহরাধ অসম্ভি। এ মূ লনীপত যখন তুপম িুঝহত পারহি
তখন থতামার অসংখয প্রহের সমাধান এমপনহতই েহয় যাহি। আল্লাে তা‘আলা
َ َٗ ۡ
َ
َ
َ َ َ َ َ ۡ ُۡ َ ُ َ ََ َََ
িহলন, ﴾٨٢واافِي اهِاٱخت ِلَٰفااكث ِٗياا
ٱّللِال َو َج ُد ا
يِا ا
ِناعِن ِاداغ ۡ ا
نام ۡا
انا َول ۡاواَك ا
وناٱلقرء ا
لايتدبر ا
﴿أف ا
]٨٢ : “ [النساءতারা পক কুরআন পনহয় গহিষণা কহর না? আর যপদ তা আল্লাে
ছাড়া অনয কাহরা পক্ষ থেহক েত, তহি অিশযই তারা এহত অহনক বিপরীতয
থদখহত থপত।” [সূ রা আন-পনসা, আয়াত: ৮২] যখন পিষয়পি এমনই, তখন
মহন রাখহি, রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর োদীহস পারস্পপরক
থকান পিহরাধ থনই। যখন রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম ঈমাহনর
একপি তাফসীর কহরহছন এিং অপর যায়গায় পিন্ন তাফসীর কহরহছন, তখন
িাপেযক দৃ পিহত থতামার কাহছ মহন েহি পিহরাধ। পকন্তু িাস্তহি যখন তুপম
গিীরিাহি পিন্তা করহি, তখন তুপম থকান পিহরাধ থদখহত পাহি না।
োদীহস পজিরীহল রাসূ লুল্লাে 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 সম্পৃ ক্ত পিষয়সমূ েহক আর
ইসলাম িলা েয় অে-প্রতযহের সাহে সম্পৃ ক্ত পিষয়গুহলাহক। পশক্ষােেীহদর জনয
এপি একপি গুরুেপূ ণে উপকারী পনয়ম ও মূ লনীপত। যখন শুধু ইসলাম উহল্লখ
করা েয়, তখন তার মহধয ঈমানও অন্তেিুক্ত েয়। থযমন, আল্লাে তা‘আলা
َ ۡ
ُ “ ﴿إنااআল্লাের পনকি একমাত্র
িহলন, ]١٩ :﴾ [ال عمران١٩ٱۡل ۡسل َٰ ُامها
ِندا ا
ِيناع َا
ٱل َا
ِ
ِ ٱّللِا
মহনানীত দীন ইসলাম। [সূ রা 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 সম্পৃ ক্ত। এ কারহণই একজন মুনাহফকহক থদখহি থস সালাত
আদায় কহর, সাদকা কহর এিং সাওম আদায় কহর। ফহল থস িাপেযক দৃ পিহত
মুসপলম তহি থস মু’পমন নয়। থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, اسا َمنا
ِناٱنل ِ ا
﴿ َوم َا
ۡ
ُ ُ
ۡ
ُ
َ ولا َء
]٨ :﴾ [ابلقرة٨ِيا
ٱّللِا َوبِٱَلَ ۡو ِاماٱٓأۡلخ ِاِرا َو َمااهماب ِ ُمؤ ِمن َا
امنااب ِ ا
“ َايق اআর মানু হষর মহধয
পকছু এমন আহছ, যারা িহল, ‘আমরা ঈমান এহনপছ আল্লাের প্রপত এিং থশষ পদহনর
প্রপত’, অেি তারা মুপমন নয়।” [সূ রা আল-িাকারাে, আয়াত: ৮] আল্লাে তা‘আলাই
তাওফীক দাতা।
শাইখ মুোম্মদ পিন উসাইমীন রে.
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তা‘িীয কিয সম্পহকে ইসলাহমর পিধান
ا ا ا ا ا ا ا ِّ ا ا
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: اتل اولة
« ِإن الرق واتلمائِم و

ْ “পনশ্চয় ঝাড়-ফুাঁক, তািীয কিয পশকে।” ঝাড়-ফুাঁক সম্পহকে রাসূ লুল্লাে
» ِشك
ِ
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর অপর িাণী: من استطاع منكم أن ينفع أخاه
“ فليفعلহতামাহদর থকউ যপদ উপকার করহত সক্ষম েয়, থস থযন তা
কহর...।”
প্রে: আব্দু ল্লাে ইিন মাস‘উদ রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক িপণেত, পতপন িহলন,
আপম রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লামহক িলহত শুহনপছ পতপন িহলন,
পনশ্চয় ঝাড়-ফুাঁক, তািীয, কিয পশকে। পকন্তু জাহির রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক
অপর একপি োদীস িপণেত পতপন িহলন, َكن يل خال يريق من العقرب فنىه رسول
اهلل صىل اهلل عليه و سلم عن الرق قال فأتاه فقال يا رسول اهلل إنك نهيت عن الرق وأنا
“ أريق من العقرب فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعلআমার একজন
সাহপর কামহড়র জনয ঝাড়-ফুক করত। রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাম ঝাড়-ফুক থেহক পনহষধ করহল পতপন রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাহমর দরিাহর এহস িলহলন, থে আল্লাের রাসূ ল আপপন ঝাড়-ফুক
াঁ
থেহক পনহষধ কহরহছন। আর আপম সাহপর কামহড়র থেহক ঝাড়-ফুাঁক কপর।
তখন রাসূ লুল্লাে 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 অনু মপত থদওয়া উিহয়র
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মহধয পিহরাধ পনষ্পপত্ত কীিাহি? কুরআন ও োদীস দ্বারা অসু স্থ ি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, রাসূ লুল্লাে
ْ ْ ُ اا ا ُ ا
ا ا
« اعرضوا ا
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন—.َع ُرقاك ْم ال باأ اس بِالرق اما ل ْم
ِ
ُ
ْ “ ياك ْن فيهহতামরা থতামাহদর মন্ত্রকহক আমার সামহন তুহল ধর।
.» ِشك
ِ ِ ِ
যতক্ষণ পযেন্ত তা পশকে না েহি ততক্ষণ পযেন্ত ঝাড়-ফুাঁক করাহত থকান ক্ষপত
থনই।”33 রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আরও িহলহছন— من
“ استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعلহতামাহদর থকউ যপদ তার িাইহয়র উপকার
করহত সক্ষম েয় তহি থস থযন তা কহর।” োদীস দু ’পি ইমাম মুসপলম স্বীয়
সেীেহত উহল্লখ কহরহছন।34 রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম
“ اال ُر ْقيا اة إ اال م ْن اع ْني أا ْو ُ اিদ নযর ও পিষধর সাহপর আক্রমণ ছাড়া
িহলহছন, محة
ِ ِ
অনয পকছু হত ঝাড়-ফুক
াঁ থনই।”35 অেোৎ এ দু ’পি থরাহগর মহধয ঝাড়-ফুাঁক যতিা
কাযেকর অনয থকান থরাহগ এতিা কাযেকর নয়। রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাম পনহজ ঝাড়-ফুাঁক পদহয়হছন এিং পনহয়হছন। পকন্তু অসু স্থ িযপক্ত িা
িাচ্চাহদর গলায় তা‘িীয ঝুলাহনা সম্পূ ণে 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, রাসূ লুল্লাে 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, من تعلق تميمة فال أتم اهلل ل ومن تعلق ودعة فال ودع
“ اهلل لহয িযপক্ত তািীয ঝুলায় আল্লাে তা‘আলা তাহক পূ ণেতা দান করহি না
36

আর থয িযপক্ত..”। রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, وقال من
“ علق تميمة فقد اِشكহয িযপক্ত তািীয ঝুলায় থস পশকে করল।”37 রাসূ লুল্লাে
ْ اتل اولا اة
ِّ اتل امائِ ام او
« إ ان الر اق او ا
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আরও িহলহছন, .» ِشك
ِ
ِ
“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 োদীসসমূ হের িযাপকতা। কারণ, োদীসসমূ ে কুরআন ও
অনযানয সিপকছু হকই সাপমল কহর।
দু ই— 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 মূ লনীপত। আল্লাে তা‘আলা তাওফীক দাতা।
শাইখ আব্দু ল 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
ا ا ْ ا اا ااا
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: رية
ال عدوى وال ِط
“ইসলাহম থকান সংক্রমণ থনই এিং পাপখ উপড়হয় িাগয পনধোরণ করা থনই”
ْ ْ ُ ا
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর অপর িাণী: او ِف ار ِم ْن ال امجذومِ ك اما
ْا
ا
“ ت ِفر ِم ْن األ اس ِدতুপম কুষ্ঠ থরাগ থেহক এমনিাহি পলায়ন কর থযমন তুপম িাঘ
থেহক পলায়ন কর।”
ا ا ْ ا اا ااا
প্রে: পনম্ন িপণেত দু ’পি োদীস—رية
“ َ ال عدوى وال ِطইসলাহম থকান সংক্রমণ
ْ ْ ُ ا
থনই এিং পাপখ উপড়হয় িাগয পনধোরণ করা থনই।” এিং اوفِ ار ِم ْن ال امجذومِ ك اما
ْا
ا
“ ت ِفر ِم ْن األ اس ِدতুপম কুষ্ঠ থরাগ থেহক পলায়ন কর থযমন তুপম িাঘ থেহক পলায়ন
কর” এর মাহঝ কীিাহি পিহরাধ পনরসন করি?
উত্তর: আেহল ইলমহদর পনকি উিয় োদীহসর মহধয থকান পিহরাধ থনই। উিয়
ا
োদীসই রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী। পতপন িহলন, « ال
ا ْ ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
» امة
 عدوى وال ِطرية وال صفر وال هএ োদীস দ্বারা জাপেপলয়যাহতর যু হগর কুসংস্কারহক 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। মূ লত: মানু হষর থরাগ-িযাপধ আল্লাের কুদরত ও ইিায়
েহয় োহক। িাস্তিতা েহলা অহনক সময় থদখা যায় একজন সু স্থ িযপক্ত থরাগীর
সাহে উিিস করার পরও থস আক্রান্ত েয় না। এ কারহণ খুজপল পাাঁিড়ায়
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আক্রান্ত উহির সাহে সু স্থ উি থমশা পিষহয় রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লামহক পজজ্ঞাসা করা েহল পতপন িহলন, “ فمن أجرب األولপ্রেমপির মহধয
থকাো থেহক সংক্রমণ ঘিল।”39 আর রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাহমর িাণী— “তুপম কুষ্ঠ থরাগ থেহক এমনিাহি পলায়ন কর থযমন তুপম
িাঘ থেহক পলায়ন কর।”40 অপর োদীস রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ا
ُ ُ ا
ওয়াসাল্লাহমর িাণী— .» ورد ُم ْم ِرض اَع ُم ِصح
ِ “ «ال يঅসু স্থ িযপক্ত থযন সু স্থ িযপক্তহদর
পনকি গমন না কহর।”41 এর উত্তর েহলা, থরাহগর মহধয সংক্রমহণর ক্ষমতা

আহছ এ কো পিশ্বাস না করা। পকন্তু একজন সু স্থ িযপক্তর জনয থয সি
কারণগুহলা দ্বারা থরাগমুক্ত োকা যায় থসগুহলা গ্রেণ করা বিধ। থযমন—আল্লাের
ইিায় থরাগপি অসু স্থ িযপক্ত থেহক সু স্থ িযপক্তর থদহে সংক্রমণ েহত পাহর এ
আশিায় আক্রান্ত থরাগী থেহক দূ হর োকা। অনু রূপিাহি খারািীর কারণসমূ ে
থেহক সতকে োকা ও শয়তাহনর কু-মন্ত্রণা থেহক পনরাপদ োকার লহক্ষ সু স্থ
উিগুহলাহক খুজপল পাাঁিড়া িা সংক্রমণ িযাপধহত আক্রান্ত উিগুহলার পনকি পনহয়
না যাওয়া এিং দূ হর রাখা। অনযোয় শয়তান মানু ষহক এ িহল থধাাঁকা পদহত
পাহর থয, পনশ্চয় থস সংক্রমহণর কারহণ আক্রান্ত েহয়হছ। আল্লাের ইিা িা
কুদরহতর কারহণ নয়। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।
শাইখ আব্দু ল 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 সৃ পি
ا ااا ا ا اا اُ ْا ا
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— اّلل القل ام
« ِإن أول ما خلق
“আল্লাে তা‘আলা সিেপ্রেম কলম সৃ পি কহরহছন।”42 রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু
ا ا اُ ااْ ا ُ ْ ا ْ ا ا
আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী—َشء قبْله
“ َكن اّلل ولم يكنআল্লাে পছহলন
তার পূ হিে থকান পকছু ই পছল না।”
প্রে: পনম্ন িপণেত োদীসগুহলার মহধয কীিাহি পিহরাধ পনষ্পপত্ত করা েহি।
ُا ا اُ ااْ ا ُ ْ ا ْ ا ا
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, . َشء قبْله
َكن اّلل ولم يكن
ا
ْ
ْ
ا
ا ا ا ْ ُ ُ اا ا ُ ا ا اا ا ا ا
ات اواأل ْرض
ِ “ اوَكن عرشه َع الما ِء ثم خلق السموআল্লাে পছহলন, তার পূ হিে আর
থকান পকছু পছল না। তার আরশ পছল পাপনর ওপর। পতপন পনজ োহত সিপকছু
পলপপিি কহরন তারপর পতপন আসমানসমূ ে ও জপমন সৃ পি কহরন।”43 মুসনাহদ
ইমাম আেমাহদ লাকীত ইিহন সািুরাে রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক িপণেত, পতপন
িহলন, قلت يا رسول اهلل أين َكن ربنا قبل أن خيلق خلقه ؟ قال (َكن ف عماء ما حتته
)“ هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عرشه َع املاءআপম িললাম, থে আল্লাের রাসূ ল!
মাখলু ক সৃ পি করার পূ হিে 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 মাখলু ক পছল না, তার আরশ পছল পাপনর উপর।”44 অপর োদীহস িপণেত,
ا ااا ا ا اا اُ ْا ا
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, اّلل القل ام
«إِن أول ما خلق
“আল্লাে তা‘আলা সিেপ্রেম কলম সৃ পি কহরহছন।” সৃ পির মহধয সিেপ্রেম
মাখলু ক পক এ পিষহয় োদীসগুহলার িাপেযক অেে পিহরাধপূ ণে। অনু রূপিাহি
অপর একপি োদীস রহয়হছ যাহত িলা েহয়হছ—“সিে প্রেম সৃ পি মুোম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম”। এ সি পিহরাধপূ ণে োদীহসর সমাধান পক?
উত্তর: োদীসগুহলা মীমাংপসত সামঞ্জসযপূ ণে, পিহরাধপূ ণে নয়। আমাহদর জানা
সিেপ্রেম পতপন আরশ সৃ পি কহরহছন। আসমানসমূ ে সৃ পির পর পতপন আরহশ
َ َ
ُ
আহরােণ কহরন। থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ق اٱلس َم َٰ َوَٰتِا ا
﴿ َوه َاو اٱَّلِي اخل َا
ٗ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ََ َ َ ۡ ُ ُ ََ َۡ ََُُۡ ۡ َح
َ َۡ
]٧ :﴾ [هود٧ل ها
ناع َم ا
َعاٱلماءِاا َِلبلوك اماأيك اماأحس ا
ناعرشهۥا ا
فاسِتةِاأيامااوَك ا
ۡرضا ِ ا
َوٱۡل ا
“আর পতপনই আসমানসমূ ে ও জপমন সৃ পি কহরহছন ছয় পদহন, আর তাাঁর আরশ
পছল পাপনর উপর, যাহত পতপন পরীক্ষা কহরন, থক থতামাহদর মহধয আমহল
সহিোত্তম।” [সূ রা েূ দ, আয়াত: ৭] কলম সম্পকেীয় োদীহস এ কোর প্রমাণ
থনই থয, সিে প্রেম কলমহক সৃ পি করা েহয়হছ। িরং োদীহসর অেে েহলা,
আল্লাে তা‘আলা যখন কলম সৃ পি কহরন তখন তাহক পতপন পলখহত পনহদেশ
থদন। তখন প্রপতপি িস্তুর িাগয পলপপিি কহরন। আর মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু
আলাইপে ওয়াসাল্লাম পতপন অনযানয মানু হষর মহতাই একজন মানু ষ। তার পপতা
আব্দু ল্লাে ইিন আব্দু ল মুত্তাপলহির িীযে থেহক তাহক সৃ পি করা েহয়হছ। সৃ পির
পদক পিহিিনায় অনয মাখলু হকর তুলনায় তার থকান িযপতক্রম বিপশিয থনই।
ا اا ا ُْ ُ اْا ا اْ ا
পতপন পনহজই তার পনহজর সম্পহকে িহলন, إِن اما أنا بارش ِمثلك ْم أنس ك اما تن اس ْون.

44
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“পনশ্চয় আপম একজন মানু ষ আপমও িুল কপর থযমন থতামরা িুল কর।”45
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম ক্ষুধাতে েন, তৃষ্ণাতে েন, তার িাণ্ডা
লাহগ, গরম লাহগ, অসু স্থ েয়, মৃতুয িরণ কহরন এিং মানু ষ পেহসহি মানপিক
যত দু িেলতা অনয মানু হষর োহক তাহকও তার সিপকছু রই সম্মু খীন েহত
েহয়হছ। অনযানয মানু হষর তুলনায় তার পােেকয েহলা, তার কাহছ অেী থপ্ররণ
করা েহয়হছ অনযহদর কাহছ নয়, পতপন পরসালাহতর অপধকারী অনযরা নয়।
َ
ُ َۡ ُ َۡ َُ ۡ َ ُ
থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ]١٢٤ :﴾ [االنعام١٢٤لارِ َساَلَ ُهۥهاا
ثاَي َع ا
ٱّللاأعل اماحي ا
﴿ ا
“আল্লাে িাহলা জাহনন, পতপন থকাোয় তাাঁর পরসালাত অপেণ করহিন।” [সূ রা
আল-আন‘আম, আয়াত: ১২৪] আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা
শাইখ মুোম্মদ পিন উসাইমীন রে.

‘যপদ তুপম িাও’ এ কো িলার পিধান
ا
ْ
ْ
ُا ا ا
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: فال يق ِل الل ُه ام اغ ِف ْر ِل ِإن
“ شئْ اহে আল্লাে যপদ তুপম িাও আমাহক ক্ষমা কর” এিং অপর িাণীت
ِ
ْ ااا ا ا
ُ اء ا
ج ُر إ ْن اش ا
» اّلل
ِ “ «وثبت األযপদ আল্লাে িান পিপনময় পমলহি”
45
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প্রে: একপি োদীহস এহসহছ, রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন—
ْ ْ ا ا ا ْ ا ْ ْ ا ْ ا ا ا ا ْ ُ ا ِّ ا ْ ا
ْ ْ ا ا ا ا ا ُ ُ ْ ا ا اُ اُ ا
الرغباة
كن َِلع ِزمِ المسألة وَلعظ ِم
ِ « ِإذا دَع أحدكم فال يق ِل اللهم اغ ِفر ِل ِإن ِشئت ول
ْ ا ا اا ا ااا ا ُ ُ ا ْ ا
.» َشء أع اط ُاه
“ ف ِإن اّلل ال يتعاظمهযখন থতামাহদর থকউ থদা‘য়া কহর থস থযন এ
কো না িহল, থে আল্লাে যপদ িাও তুপম ক্ষমা কর। যপদ তুপম িাও দয়া কর।
তহি যখন আল্লাের কাহছ থকান পকছু িাইহি তখন দৃ ঢ়তার সাহে িাইহি এিং
িড় গলায় িাইহি। কারণ, আল্লাের পনকি থকান পকছু ই মোন নয়।”46 এিং
ُ ا ا ا ا
োদীহস এহসহছ, রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন— ب الظ امأ
«ذه
ا
ْ
“ او ْابتالا ْ ُ ُ ُ ا ا ا اতৃষ্ণা দূ রীিুত েহয় থগহছ এিং রগগুহলা
ُ اء ا
ج ُر إ ْن اش ا
.» اّلل
ِ
ِ ت العروق وثبت األ
শুপকহয় থগহছ এিং পিপনময়ও সািযস্ত েহয় থগহছ ইনশা আল্লাে।”47 উিয়
োদীহসর মহধয পিহরাধ পনষ্পপত্ত কীিাহি?
উত্তর: প্রেম োদীসপি পিশুি। থয শব্দপি িলহত রাসূ লুল্লাে 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 রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, আল্লাে তা‘লাআ
থয পজপনষপি পদহয় োহকন তাহক মোন িািা যাহি না। যখন তুপম থকান
মানু ষহক িলহল যপদ িাও আমাহক এক পমপলয়ন ডলার দাও। থস এহক িড়
‘ إ ْن شئْ اযপদ িাও’। আর অনু রূপিাহি তুপম
মহন করছ িহলই, তুপম িলছ, ت
ِ ِ
46
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আিূ দাউদ, োদীস নং ২৩৫৯

কুরআন ও সু ন্নাহের ওপর আহরাপপত পিপিন্ন প্রহের জওয়াি

 128 

তাহক এ কোও জাপনহয় পদি থয, তুপম তার অনু দাহনর প্রপত অমুখাহপপক্ষ। যপদ
থস থদয় তােহল িাহলা আর যপদ না থদয় তাহতও থকান অসু পিধা থনই। এ
কারহণই রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আল্লাের পনকি থকান পকছু
‘ إ ْن شئْ اযপদ িাও’ এ কো িলহত পনহষধ কহরহছন।
িাওয়ার থক্ষহত্র ت
ِ ِ
ُ اء ا
‘ إ ْن اش اযপদ আল্লাে িান’ িলা আর প্রেম োদীহসর إ ْن
আর পদ্বতীয় োদীহস اّلل
ِ
ِ
ْ
ا
‘ شئْ اযপদ তুপম িাও’ উিয়পি এক নয়। কারণ, পদ্বতীয় োদীহস اّلل
ُ اء ا
‘ إن ش اযপদ
ت
ِ
ِ
আল্লাে িান’ এ কোপি প্রেমপি তুলনায় অহনকিা সেনীয় ও োলকা। আর এ
কো দ্বারা উহেশয িরকত োপসল করা, শতে যু ক্ত করা নয়। সু তরাং উিয়
োদীহসর পিহরাধ পনরসন এিাহি করা যাহি থয, প্রেম োদীহসর তুলনায় পদ্বতীয়
োদীহসর পিষয় সেনীয় পযোহয়র।
‘ إ ْن شئْ اযপদ
এর ওপর প্রে েয় থয, যপদ পতপন িান এ কোপি িলাও পনপষি। ت
ِ ِ
তুপম িাও’ এ কোর মহতা এতিা জঘনয নয়। তােহল প্রেকারী প্রহে থয োদীস
উহল্লখ কহরহছন, থস োদীহস একপি পনপষি কো রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাম কীিাহি িলহলন?
োদীসপির পিশুিতা পনহয় প্রে োকহলও পকন্তু পিশুি োদীস দ্বারা প্রমাপণত
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম যখন থকান অসু স্থ িযপক্তহক থদখহত
ْ
ُ اء ا
“ قا اال اال باأ اس اط ُهور إ ْن اش اহকান অসু পিধা থনই
থযহতন, তখন পতপন িলহতন, اّلل
ِ
‘যপদ আল্লাে িান’ গুণাে থেহক পপিত্রতা।”48 এ িাকযপি পনয়মনীপত অনু যায়ী
যপদও সংিাদ সু িক িাকয পকন্তু মুলত িাকযপি িাওয়া ও আকাঙ্খার অহেে। এ
কোপির পিপত্ত েহলা আল্লাের পনকি আশা করা। অেোৎ এ আশা করা থয, তার
48
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অসু স্থতা 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
ْ
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, “ او ِِكتاا يا ادي ْ ِه يا ِمنيতার দু ’পি
োতই ডাম।” রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর অপর িাণী:
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ا
ُْا ا
ْ ك ِّ ُ ا ُ ا
ا ا
ال
“ المتতারপর পতপন সাত স্তর জপমন গুপিহয়
ِ ِ ربون ث ام يط ِوى األ ار ِضني ب ِ ِشم
পদহিন এিং স্বীয় িাম োত দ্বারা থসগুহলাহক পাকড়াও করহিন।”
ْ ْ
ا
প্রে: রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী—পতপন িহলন, ال ُمق ِس ُطون
ْ ا
ْ ا ا اْ ا ْ ا ا اا
الر ْ ا
َع امنااب ار ِم ْن نُور اع ْن يامني ا
مح ِن اع از او اجل او ِِكتاا يا اديْ ِه يا ِمني
اّلل يوم ال ِقيام ِة
ِ “ ِعندনযায়
ِ ِ
ِ
পিিারকারীগণ রেমাহনর ডান পাহশর নূ হর পমবাহরর ওপর অপধপষ্ঠত েহি। তার

দু ই োতই ডান।”49 অপর োদীস যাহত রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ْ
ُ ُ ُ ْ ُ اُ ا ا ا ا ا ا ا ا اْ ا ْ ا ا
ْا
ওয়াসাল্লাম িহলন, ام ِة ث ام ياأخذه ان ِبيا ِد ِه اَلُ ْم ان
ات يوم ال ِقي
ِ « يط ِوى اّلل عز وجل السمو
ُ ا ا ُ ُ ا ا ْ ا ُ ا ْ ا ْا ا ُ ا ا ْ ا ْ ُ ا ا
ُ اا ا ُ ا اْ ُ ُ ُ ا ا
ْ ك ِّ ُ ا ُ ا
ال ث ام
ثم يقول أنا الم ِلك أين اجلبارون أين المت
ِ ِ ربون ث ام يط ِوى األر ِضني ثم يأخذهن ب ِ ِشم
ا
ا
ا
ا ُ ُ ا ْ ا ُ ْ ا ْ ا ا ُ ا ْ ا ْ ُ ا ا ِّ ُ ا
.» ربون
“ يقول أنا الم ِلك أين اجلبارون أين المتكপকয়ামহতর পদন আল্লাে তা‘আলা
আসমানসমূ েহক 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 রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম
থেহক শুি সনহদ প্রমাপণত নয়। এখাহন পিভ্রাপন্তর মূ হল রহয়হছ সেীে মুসপলহম
ْ ْ
ْ ا
িপণেত োদীহস রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, ال ُمق ِس ُطون ِعن اد

49

মুসনাহদ আেমদ, োদীস নং ৬৪৯২

50

সেীে মুসপলম, োদীস নং ৭২২৮
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ْ ا
ا اْ ا ْ ا ا اا
الر ْ ا
َع امنااب ار ِم ْن نُور اع ْن يامني ا
مح ِن اع از او اجل او ِِكتاا يا ادي ْ ِه يا ِمني
اّلل يوم ال ِقيام ِة
ِ “নযায়
ِ ِ
ِ
পিিারকারীগণ রেমাহনর ডান পাহশ নূ হরর পমবাহরর ওপর অপধপষ্ঠত েহি। আর
তার দু ই ো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 “ او ِِكتاا يا ادي ْ ِه يا ِمنيউিয় োতই ডান” এ
োদীহসর সাহে থকান পিহরাধ থনই। কারণ, োদীহসর অেে েহলা, তার অপর
োত মানু হষর িাম োহতর মহতা নয়। কারণ, মানু হষর িাম োত ডান োহতর
তুলনায় দু িেল েহয় োহক। পকন্তু আল্লাের উিয় োতই একই। উিয় োহতর
ْ
মহধয থকান িযিধান থনই। এ কারহণ পতপন িহলন, .“ او ِِكتاا يا ادي ْ ِه يا ِمنيউিয় োতই
ডান” অেোৎ তার উিয় োহত থকান দু িেলতা থনই। িাম োত সািযস্ত করা দ্বারা
এ ধারণা জপন্মহত পাহর থয, তার িাম োত ডান োহতর তুলনায় দু িেল এ
ْ
কারহণ রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, “ او ِِكتاا يا ادي ْ ِه يا ِمنيতার
উিয় োতই ডান।” এ কো সমেেহন রহয়হছ রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ُْ ْ ُ ا ْ ا ا اْ ا ْ ا ا ا
ُ
ওয়াসাল্লাহমর িাণী—পতপন িহলন, ام ِة اَع امناابِ ار ِم ْن نور
اّلل يوم ال ِقي
ِ المق ِسطون ِعند
الر ْ ا
“ اع ْن يامني اনযায় পিিারকারীগণ রেমাহনর ডান পাহশর নূ হরর পমবাহরর
مح ِن
ِ ِ
ওপর অপধপষ্ঠত েহি। তার দু ই ো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 দু িেল। িরং তার উিয় োতই ডান োহতর মহতা
শপক্তশালী। আমাহদর ওপর ওয়াপজি েহলা, রাসূ লুল্লাে 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, او ِِكتاا يا ادي ْ ِه
“ يا ِمنيতার উিয় োতই ডান।” আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।
শাইখ মুোম্মদ ইিন উসাইমীন।

দু পনয়াহক অপিশপ্ত িলা ও যু গহক গাল থদওয়ার অেে সম্পকেীয় দু ’পি োদীস
োদীহস কুদসীহত িপণেত রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন,
ُْ ا ا اُ ا ا ا ا ا
ا
ين ْاب ُن آد ام
ِ “ « قال اّلل عز وجل يؤ ِذআদম সন্তান আমাহক কি থদয়...।”
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী:  ملعون مافيها. النيا ملعونة
“দু পনয়া অপিশপ্ত এিং তাহত যা পকছু আহছ তাও অপিশপ্ত।”
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প্রে: রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম তার রহির পক্ষ থেহক িণেনা
ا ْ ا ا ا ا ا ْ ُ ُ ا ِّ ُ ا ا
ُْ ا ا اُ ا ا ا ا ا
ا
পদহয় থয িাণী- ب الليْل
ين ْاب ُن آد ام ي ا ُسب الهر وأنا الهر أقل
ِ « قال اّلل عز وجل يؤ ِذ
انل اه ا
 او اঅেে, আল্লাে তা‘আলা িহলন, “আদম সন্তান আমাহক কি থদয় তারা
» ار
যু গহক গাল থদয় অেি আপমই যু গ আপম রাত পদহনর পপরিতেনকারী।”51
িহলহছন, তার মহধয এিং তার অপর িাণী  ملعون مافيها إال ذكر اهلل. «النيا ملعونة
»“وما وااله أو َعملا أو متعلماদু পনয়া অপিশপ্ত এিং তাহত যা পকছু আহছ তাও
অপিশপ্ত তহি আল্লাের পযপকর ও তার প্রাসপেক পিষয়সমূ ে অেিা আপলম
অেিা পশক্ষােেী।”52 -এর মহধয কীিাহি পিহরাধ পনরসন করি?
উত্তর: শাইখ রে. এ কো িহল উত্তর থদন থয, “দু পনয়া অপিশপ্ত এিং তাহত যা
পকছু আহছ তাও অপিশপ্ত” োদীসপির পিশুিতা আমার জানা থনই। আমার জানা
মহত োদীসপি দু িেল। 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 পিষয়সমূ হে পনপেত
োকহি। আর যু গহক গাল থদওয়ার অেে, তার মহধয সংঘপিত থদাষ, ত্রুপি ও
তাহত যা সংঘপিত েয় তার প্রপত অসন্তুপি। আর এখাহন পিষয়পিহক শুধু যু হগর
পদহক পনসিত করা েহয়হছ। যপদও সিপকছু ই আল্লাের োহত। থযমন একই
োদীহস িপণেত, পতপন িহলন, আপমই যু গ 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
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শাইখ মুোম্মদ ইিন উসাইমীন রে.

একজহনর অপরাহধর কারহণ অনয জনহক পাাঁকড়াও করা যাহি পকনা

ۡ ُ
َ َ
আল্লাের কো ]٣٨ : ا﴾ [انلجم٣٨ىا
“ ﴿اأّلاات ِز ُراا َوازِ َراةاوِ ۡز َرااأخ َر َٰاতা এই থয, থকান
থিাঝা িেনকারী অহনযর থিাঝা িেন করহি না।” [সূ রা আন-নাজম, আয়াত:
৩৮] দ্বারা আহয়শা রাপদয়াল্লাহু আনোর প্রমাণ থপশ করা। আর রাসূ লুল্লাে
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ا
ا ْ ا ِّ ا ا ا
ْا ا
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: ت َلُ اعذ ُب بِبُاك ِء أه ِل ِه اعليْ ِه
“ ِإن الميপনশ্চয়
মৃত িযপক্তহক তার পপরিাহরর থলাক জহনর কান্নার কারহণ শাপস্ত থদওয়া
েয়।”
প্রে: ইমাম িুখারী রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক োদীস িণেনা
ا ْ ا ِّ ا ا ا
কহরন—রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, ت َلُ اعذ ُب
ِإن المي
ا
ا
ا
ْ
“ بِبُاك ِء أه ِل ِه اعليْ ِهপনশ্চয় 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, ﴾٣٨ى ا
﴿أّلا ات ِز ُرا ا َوازِ َراة اوِ ۡز َرا اأخ َر َٰا
]٣٨ : “ [انلجمতা এই থয, থকান থিাঝা িেনকারী অহনযর থিাঝা িেন করহি
না।” [সূ রা 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 মানু হষর জনয তাই রহয়হছ যা থস অজেন
ۡ ُ
َ َ
কহর। ]٣٨ : ﴾ [انلجم٣٨ى ا
“ ﴿أّلا اتزِ ُرا ا َوازِ َراة اوِ ۡز َرا اأخ َر َٰاতা এই থয, থকান থিাঝা
িেনকারী অহনযর থিাঝা িেন করহি না।” [সূ রা আন-নাজম, আয়াত: ৩৮]
উত্তর: আহয়শা রাপদয়াল্লাহু আনো থয আয়াত উহল্লখ কহরহছন এিং উপল্লপখত
োদীসগুহলার মহধয থকান পিহরাধ থনই। আব্দু ল্লাে ইিন উমার রাপদয়াল্লাহু আনহু
মুগীরা রা. সে অনযানযহদর থেহকও সেীে িুখারী ও মুসপলহম একই োদীস
إ ان ال ْ اميِّ ا
িপণেত রহয়হছ থয, রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, ت
ِ
ا
ا
ُ
ْاح به اعلايه
ا
ُ
ا ُ ا
ِ
ِ ِ “ َلُعذب بِما ينমৃত িযপক্তহক তার ওপর উচ্চ আওয়াহজ কান্না-কাপির
ا
ْا ا
কারহণ শাপস্ত থদওয়া েয়।” িুখারীর অপর একপি িণেনায় িপণেত, بِبُاك ِء أه ِل ِه اعليْ ِه
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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।
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর এ কো দ্বারা উহেশয মানু ষহক 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 রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর থছহল ইিরােীম মারা
ا ْاْا ا ْ ا ُ ا ْا ْ ا اْ ُ ا اُ ُ ا
ا
ا
ا
থগহল পতপন িহলন, ب َي ازن اوال نقول إِال اما يا ْرض اربناا او ِإنا بِ ِف اراقِك
إِن العني تدمع والقل
ا ْا ُ ا ْ ُ ا
يم ل امح ُزونون
“ يا إِبرا ِهহিাখ অশ্রু পশক্ত েয়, অন্তর িযপেত েয় আল্লাে তা‘আলা থয
কোয় খুপশ েন থস কোই িলি। থে ইব্রােীম আপম থতামার পিহিহদ অতযন্ত
িযপেত।”53 সু তরাং, 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
ۡ ُ
َ َ
]٣٨ : ﴾ [انلجم٣٨ىا
“ ﴿أّلاات ِز ُراا َوازِ َراةاوِ ۡز َرااأخ َر َٰاতা এই থয, থকান থিাঝা িেনকারী
অহনযর থিাঝা িেন করহি না।” [সূ রা আন-নাজম, আয়াত: ৩৮] পিধান থেহক
িাদ রাখা েহয়হছ। কারণ, কুরআন ও সু ন্নাহের মহধয থকান পিহরাধ থনই। িরং
একপি অপরপির সতযায়ন ও িযাখযা। আয়াতপি এখাহন িযাপক আর োদীসপি
খাস। সু ন্নাে সাধারণত কুরআহনর িযাখযা ও িণেনা েয়। সু তরাং 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। রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর কো তার
কোর ওপর এিং অনযহদর কোর ওপর অিশযই প্রাধানয। কারণ, আল্লাে
َ
َ ُ َ ُ ُ ُ َٰ َ
ۡ ُ َ ۡ َ
َۡ ۡ
তা‘আলা িহলন,با َعل ۡي اهِا
ٱّللار ِ ا
ٱّللِاذل ِك اما ا
لا ا
حك ُم ُهۥااإ ِ ا
﴿ َو َمااٱخ َتلف ُت ۡامافِي اهِامِناَشءااف
ُ َ ُ ۡ َ
]١٠ :﴾ [الشورى١٠ِيبا
تاِإَوَلۡ اهِاأن ُ ا
“ ت َوَك اআর থয থকান পিষহয়ই থতামরা মতপিহরাধ
কর, তার ফয়সালা আল্লাের কাহছ; পতপনই আল্লাে, আমার রি; তাাঁরই উপর
আপম তাওয়াক্কুল কহরপছ এিং আপম তাাঁরই অপিমুখী েই।” [সূ রা আশ-শুরা,
َ َ ََ َ ۡ ُۡ َ ۡ َُ ح
আয়াত: ১০] আল্লাে তা‘আলা িহলন, ٱّللِا َوٱلر ُسو ِالا
لا ا
وهُاإ ِ ا
فاَشءاافرد ا
﴿فإِناتنَٰزعت اما ِ ا
ۡ
ً ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َٰ َ
َ
ُۡ ُ ُ
]٥٩ : ﴾ [النساء٥٩نااتأوِيلااا
ِكااخياااوأحس ا
ٱّللِاا َوٱَلَ ۡو ِامااٱٓأۡلخ ِاِريااذل ا
ونااب ِ ا
نت ۡامااتؤم ُِن ا
إِنااك
“অতঃপর থকান পিষহয় যপদ থতামরা মতপিহরাধ কর তােহল তা আল্লাে ও
রাসূ হলর পদহক প্রতযাপেণ করাও- যপদ থতামরা আল্লাে ও থশষ পদহনর প্রপত
ঈমান রাখ। এপি উত্তম এিং পপরণাহম উৎকৃিতর।” [সূ রা আন-পনসা, আয়াত:
৫৯] একই অহেে আহরা অহনক আয়াত রহয়হছ। আল্লােই িাহলা জাহনন।
শাইখ আব্দু ল আযীয পিন িায রে.

সাক্ষয প্রদান পিষয়ক দু ’পি োদীস
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: اذلي يأيت بالشهادة قبل أن
“ يسأهلاহস সাক্ষয প্রদান কহর তার কাহছ সাক্ষয প্রদান তলি করার পূ হিে।”
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ا ا
ا ْ ُ ا
ْ
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: ِإن ابع ادك ْم ق ْوما ياش اه ُدون اوال
ْ ا
ا
“ ي ُ ْستش اه ُدونহতামাহদর এমন এক সম্প্রদাহয়র থলাকহদর আগমন ঘিহি যারা
তাহদর কাহছ সাক্ষয তলি করার পূ হিে 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,
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, قال أال أخربكم خبري الشهداء ؟
“ اذلي يأيت بالشهادة قبل أن يسأهلاআপম পক থতামাহদর সহিোত্তম সাক্ষযগণ কারা থস
পিষহয় সংিাদ থদি? তারা েহলা, যারা তাহদর পনকি সাক্ষয তলি করার পূ হিে
ُ ْ ا
সাক্ষয প্রদান কহর।”54 এ োদীসপির মাহঝ এিং পরিতেী োদীস— ِإن ابع ادك ْم
ا ا
ا
ْ ا
ْ
ا
“ ق ْوما ياش اه ُدون اوال ي ُ ْستش اه ُدونহতামাহদর 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 দু িেলতার 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 কুনূ যুস সূ ন্নাে
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 সু ন্নাহের পনহদেশনা
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রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— “ وال طرية وال هامةঅলক্ষ্মী
ও অযাত্রা িলহত পকছু থনই।” রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর
িাণী— “ إن َكن ف َشء فيف املرأة والفرس واملسكنঅযাত্রা িলহত যপদ থকান
পকছু োকহতা তহি তা থঘাড়া, নারী িা িাড়ীহত োকত।”56
প্রে: রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী—وال طرية وال هامة
“অলক্ষ্মী ও অযাত্রা িলহত পকছু থনই।”57—এর মহধয এিং অপর িাণী যাহত
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, — إن َكن ف َشء فيف املرأة
“ والفرس واملسكنঅযাত্রা িলহত যপদ থকান পকছু োকহতা তহি তা থঘাড়া, নারী
ও ঘহরর মহধয োকহতা” উিয় োদীহসর পিহরাধ পনরসন কীিাহি?
উত্তর: িাগয পনরূপণ দু ই প্রকার। একপি েহলা পশকে দ্বারা। দৃ শযমান ও
শ্রিণহযাগয িস্তু দ্বারা অযাত্রা িা যাত্রা িে িহল পিশ্বাস করা। এহক পতয়ারাে
িলা েয়। এ ধরহণর িাগয পনরূপণ করা পশকে যা সম্পূ ণে োরাম।
পদ্বতীয় প্রকার েহলা পকছু পজপনষহক উপল্লপখত পিষয়সমূ ে থেহক িাদ পদহয় রাখা
েহয়হছ। এ ধরহনর পিষয়গুহলা পনপষি নয়। এ কারহণই পিশুি োদীহস িপণেত,
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, والشؤم ف ثالث ف املرأة والار
“والابةঅযাত্রা পতনপি িস্তুর মহধয েয়। নারীর মহধয, ঘহরর মহধয এিং িােহনর
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 সম্মু খীন েহি তখন থস যপদ অনু পহযাগী 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 আব্দু ল আযীয পিন িায রে.
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রাহতর থশষাংহশ দু পনয়ার আসমাহন আল্লাের অিতরণ
اْ ُ ا ا اا ا ا ا ُا
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— ار اك اوت اعال ك
ْنل ربنا تب
ِ ي
اْا
“ َللةআমাহদর রি প্রপত রাহত অিতরণ কহরন।” িাস্তিতা েহলা, আমাহদর
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 রাসূ লুলল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ا ا ا ُُ ُ ا
اْ ُ ا ا اا ا ا ا ا ا ا ُا
ْ
ك اَلْلاة إ ال ا
ওয়াসাল্লাম িহলন, ني يبْق ثلث الليْ ِل
الس اما ِء النياا ِح
ْنل ربنا تبارك وتعال
ِ
ِ ي
ْ
ا ا ْ ا ا ا ُ ا ْ ا ْ ا ُ ا ُ ْ ا ُ ا ْ ا ْ ا ْ ُ ا ا ْ ا ُا
ُ
ُ ُْ اُ ا ْ ا
.ون فأست ِجيب ل من يسأل ِن فأع ِطيه من يستغ ِفر ِن فأغ ِفر ل
ِ “ اآل ِخر يقول من يدعরাহতর
থশষাংহশর এক তৃতীয়াংশ অিপশি োকা অিস্থায় আল্লাে তা‘আলা প্রপত রাহত
দু পনয়ার 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
সু হযাগ থনই। কারণ, োদীসপি আল্লাের কমেগত পসফাতসমূ হের অন্তেিুক্ত একপি
োদীস। আল্লাের পসফাত পিষহয় সোগত থোক, থযমন—থিোরা, দু ই োত অেিা
আধযাপত্মক থোক থযমন—োয়াত, ইলম অেিা কমেগত থোক থযমন—আরহশ
আহরােন করা, দু পনয়ার আকাহশ অিতরণ করা ইতযাপদ সিোিস্থায় আমাহদর
ওপর পনম্ন পিষয়গুহলা গুহলা থমহন থনয়া ওয়াপজি।
এক— কুরআন ও সু ন্নাহে এর িণেনা থযিাহি এহসহছ, থসিাহি তার অেে ও
যোহযাগয িাস্তিতার প্রপত ঈমান আনা।
দু ই—অন্তহর িা মুহখ থকান একপি ধরণ পিন্তা িা িযক্ত কহর তার জনয থকান
আকৃপত িা ধরণ সািযস্ত করা থেহক সম্পূ ণে 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, لاإِنا َماا َحر َاما
﴿ق ا
َُُۡ َۡ َ
ُ ۡ ُ َ َ ُ َۡ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ
نلاا
ي
ا
م
ا
ل
ا
ا
م
ا
ا
ٱّلل
ب
ا
وا
ا
ك
ياٱَل ِا
غابِغ ِا
ٱۡلث اماوٱۡل ا
ِشامااظه ارامِنهااوماابط ا
باٱلفوَٰح ا
ر ِا
ِ
ِ ۡش
ِ ناو
ِ
ِ قاوأنات
َ
ََ ُ َُ َ ٗ َۡ ُ
َ َ َ َ َ
]٣٣ :﴾ [االعراف٣٣ونا
ّلات ۡعل ُم ا
ٱّللِاماا ا
َعا ا
واا ا
“ بِهِۦاسلطَٰنااوأناتقول اিল, ‘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।” [সূ রা আল-আরাফ, আয়াত: ৩৩] অপর
ۡ
ۡ
َ َ َ َۡ َ ُ َۡ ََ
আয়াহত আল্লাে তা‘আলা িহলন, ُصا
كابِهِۦاعِلمااإِنااٱلس ۡم َاعا َوٱۡلَ َ َا
سال ا
فاماالي ا
ّلاتق ا
﴿و ا
ٗ ُ ۡ َ ُۡ َ َ َ َ َ ُ َ ُۡ َ َ ُح
]٣٦ :﴾ [االرساء٣٦وّلا
سا ا
ناعن اهام
كاَك ا
كاأولئ ِ ا
ادا ا
“ وٱلفؤ اআর থয পিষয় থতামার জানা
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নাই তার অনু সরণ কহরা না। পনশ্চয় কান, থিাখ ও অন্তকরণ- এহদর প্রপতপির
িযাপাহর থস পজজ্ঞাপসত েহি।” [সূ রা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৬]
মাখলু হকর জনয আল্লাের পসফাহতর ধরণ জানা ও িাস্তিতা আয়ত্ত করা থকান
ক্রহমই সম্ভি নয়। তা থেহক পতপন অহনক ঊহধ্বে ও মোন। থকান পকছু হুিহু িা
তার দৃ িান্ত 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—মাখলু হকর পসফাহতর সাহে দৃ িান্ত স্থাপন থেহক পিরত োকা। িাই অন্তহর
পিন্তা কহর থোক অেিা মুহখ উচ্চারণ কহর থোক। আল্লাে তা‘আলা িহলন,
ۡ ُ
ۡ َ َ َۡ
ُ ۡ َ
]١١ :﴾ [الشورى١١يا
ص ُا
َشءاا َوه َاواٱلس ِم ا
ساك ِمثلِهِۦا
“ ﴿لي اতাাঁর মত পকছু থনই আর
ِ َيعاٱۡل
পতপন সিেহশ্রাতা ও সিেদ্রিা।” [সূ রা আশ-শূ রা, 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 পূ িে প্রান্ত পযেন্ত সমগ্র উম্মতহক সহবাধন কহর
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম এ সংিাদ থদন থয, আল্লাে তা‘আলা
রাহতর এক তৃতীয়াংশ অিপশি োকহত দু পনয়ার 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 দু পুর িাহরািা েহয় পৃপেিীর অনয থদহশ
তখন রাত িাহরািা—এ সম্পহকে অিশযই অিগত রহয়হছন।
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রাসূ লুল্লাে 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 গুরুেপূ ণে মুেূতে। আর
যাহদর পনকি রাহতর থশষাংশ এখহনা আহসপন থসখাহন তাহদর থক্ষহত্র আল্লাের
অিতরণও সািযস্ত েয়পন। দু পনয়ার আকাহশ আল্লাের অিতরহণর পিহশষ সময়
রাসূ লুল্লাে 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
সু হযাগ থনই। মাখলু হকর অিতরহণর থক্ষহত্র যপদও পিষয়পি পিন্তা করা িা থমহন
থনওয়া যায় না। পকন্তু আল্লাের অিতরণ ও মাখলু হকর অিতরণ এক নয়, যার
ওপর পকয়াস করা থযহত পাহর এিং িলা যায় থয, মাখলু হকর 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
ۡ ُ
ۡ َ َ َۡ
ُ ۡ َ
ُ ص
তা‘আলা িহলন, ]١١ :﴾ [الشورى١١يا ا
َشءا ا َوه َاو اٱلس ِم ا
س اك ِمثلِهِۦ ا
“ ﴿لي اতাাঁর
ِ َيع اٱۡل
মত পকছু থনই আর পতপন সিেহশ্রাতা ও সিেদ্রিা।” [সূ রা আশ-শূ রা, 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 অনু যায়ী। পপশ্চম প্রান্ত ও পূ িে প্রাহন্তর নযায় উত্তর ও দপক্ষণ
প্রাহন্তও রাহতর পপরমাণ অনু যায়ী 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
ِّ ا ْ ُ ا ْ ا ا
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: اب ُعذ اب
اْلس
ِ من نو ِقش
“পেসাহি যাহক থজরা করা েহি, তাহকই আযাি থদয়া েহি।” োদীহস
ْ
ا ا
ُْا ا
কুদসীহত িলা েহয়হছ َتت اها اعليْك ِف النياا
“ سদু পনয়াহত আপম থতামার গুনােহক
থগাপন থরহখপছলাম...।”
ْ ا ُ ا
اْل اس ا
প্রে: রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: اب
ِ م ْن نوقِش
ِّ
“ ُعذ ابপেসাহি যাহক থজরা করা েহি, তাহকই আযাি থদওয়া েহি।”60 ইমাম
িুখারী আহয়শা রাপদয়াল্লাহু আনো থেহক িণেনা কহরন। এ োদীস এিং
ا اا ُ ْ ُْ ْ ا اا ا ُ ا اْ ا اا ُ اا ْ ُُُ ااُ ُ اا ْ ُ اْ ا ا ا
অপর োদীস- ب كذا
ِإن اّلل يد ِن المؤ ِمن فيضع علي ِه كنفه ويسَته فيقول أتع ِرف ذن
ا
اا ْ ُ اْ ا ا ا ا ُ ُ ا ا
ا ْ ااُ ا ا ا ا ا
ا ا
ُُ
ب كذا فياقول ن اع ْم أ ْي ار ِّب اح اىت ِإذا ق ار ار ُه بِذنوبِ ِه او ارأى ِف نف ِس ِه أنه هلك قال
أتع ِرف ذن
ْا ااا ا ْ ُ ا ا ا
ا ا
ُْا ا
ك ْاَلا ْو ام افيُ ْع اطى كتا ا
اب اح اسنااتِ ِه
َتت اها اعليْك ِف النيا وأنا أغ ِفرها ل
“ سআল্লাে 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 দু পনয়াহত
আপম থতামার গুনােগুহলা থগাপন থরহখপছলাম আজহকর পদন আপম থতামাহক
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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 অনু গ্রে ও দয়া। যখন িান্দা তার
ْ اا ا ْ ا ا ا
ا ا
ُْا ا
অপরাধ স্বীকার করহি তখন আল্লাে িলহি—َتت اها اعليْك ِف النياا اوأنا أغ ِف ُرها لك
س
ْ
“ اَلا ْو امদু পনয়াহত আপম থতামার জনয থগাপন কহরপছলাম আর আজহকর পদন
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 সূ ক্ষ্ম পিষহয় অনু সন্ধান করা। আল্লাের থক্ষহত্র মু’পমন িান্দাহদর
সাহে এ ধরহনর পেসাি কখহনাই েহি না। িরং মু‘পমনহদর জনয আল্লাের
পেসাি েহি দয়া, ইেসান ও অনু গ্রহের পিপত্তহত। থজরা করা, থদওয়া-থনওয়া ও
ইনসাহফর পিপত্তহত নয়। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।
শাইখ মুোম্মদ পিন উসাইমীন রে.
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পকয়ামহতর পদন িান্দার আমহলর ওজন
আব্দু ল্লাে ইিন মাসউদ সম্পহকে রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর
ُ
ُ اْا
ْ ا
িাণী: ٍان ِم ْن أ ُحد
ِ “ أثقل ِف ال ِمزيপনশ্চয় তা দাপড় পাল্লায় ওহুদ পাোড় থেহকও
িাপর।” অপর উপক্ত ‘পকয়ামহতর পদন আমলহকই ওজন থদওয়া েহি’।
প্রে: কাজী আয়ায রে. কো— ‘পকয়ামহতর পদন আমলহকই ওজন থদওয়া েহি’
এিং আব্দু ল্লাে পিন মাসউদ রাপদয়াল্লাহু আনহু এর পাহয়র নলা প্রকাশ থপল
ا
ْا ا ا
তখন রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: اذلي نف ِس ِبيا ِد ِه ل ُه اما
ِ و
ُ
ُ اْا
ْ ا
ٍان ِم ْن أ ُحد
ِ “ََََ أثقل ِف ال ِمزيঐ 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 রাসূ লুল্লাে
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম-এর িাণীপি আব্দু ল্লাে ইিন মাসউদ সম্পহকে
খাস। অেিা িলা যায় থয, কতক মানু হষর আমহলর ওজন থদওয়া েহি আিার
কতক মানু হষর থদহের ওজন থদওয়া েহি। যখন থকান মানু হষর থদেহক ওজন
থদওয়া েহি তখন তার আমল অনু যায়ী থস িাপর েহি এিং তার প্রাধানয েহি।
আল্লােই িাহলা জাহনন। পতপনই তাওফীক দাতা।
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শাইখ মুোম্মদ ইিন উসাইমীন।

মানু হষর থশষ পপরণপত

ً َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ُ َ
আল্লাে তা‘আলার িাণী—ل
ناع َم ا
ناأحس ا
يعاأج ارام ا
ض ا
اإِناا اরাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু
ِ ّلان
ا
ْ اا ْ ُ ا اْ ْ ا ُ ااْ ا ُ ا ا
ا
আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: ار
ِ “ فيس ِبق علي ِه الতার
ِ كتاب فيعمل بِعم ِل أه ِل انل
ওপর তার িাগয জয়ী েয় ফহল থস জাোন্নামীহদর আমল কহর..।”
প্রে: শাইখ রে. থক রাসূ হলর িাণী—
ْ ا ا ا ا ا ُ ا اْاُ اْاا ا
ْ ا ا ا ا ا ُ ْ اا ْ ا ُ ا ا ا
ُ ال ذ اراع أا ْو ق
يد ِذ اراع
ف ِإن أحدكم
ِ
ِ َلعمل بِعم ِل أه ِل اجلان ِة حىت ما يكون بينه اوبينها ِإ
ا
ا
ا
ْ
ا
ُ
ُ
ُ
ا
ا
ْ
ْ
ا
ْ
ُ
ْ
ْ
ُ
ا
ا
ْ ا ا اا
انل ا
فايا ْسب ُق اعلايْه ال ا ُ ا ا ا ا
ا
ا ا
ا
ار
ِ ِ
ِ
ِ ار فيدخلها و ِإن أحدكم َلعمل بِعم ِل أه ِل اانل
ِ كتاب فيعمل بِعم ِل أه ا ِل
ا
ْ ْ ُ ا اا ْ ُ ا اْ ْ ا ُ ااْ ا ُ ا ا
ْ
ْ
ا ا ا ا ُ ا
ُ
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
كتاب فيعمل بِعم ِل أه ِل
ِ حىت ما يكون بينه وبينها ِإال ِذراع أو ِقيد ِذراع فيس ِبق علي ِه ال
ُْ ا ا ا ا ْ ُ ا
.» “ اجلن ِة فيدخلهاএক িযপক্ত জান্নাতী মানু হষর 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
মানু হষর 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:ِيناا
﴿إِناااٱَّل َا
ً َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ُ َ
ُ
َ “ َءপনশ্চয়
َٰ واا
]٣٠ :﴾ [الكهف٣٠لا
ناع َم ا
ناأحس ا
يعاأج ارام ا
ض ا
ٱلصل َِحَٰتِااإِناا ا
واا َو َع ِمل ا
ام ُن ا
ِ ّلان
যারা ঈমান এহনহছ এিং সৎকাজ কহরহছ, পনশ্চয় আপম এমন কাহরা প্রপতদান
নি করি না, থয সু কমে কহরহছ।” [সূ রা আল-কাোফ, আয়াত: ৩০] পিহরাধী
পকনা?
উত্তর: শাইখ রে. উত্তর থদন থয, এ োদীসপি আব্দু ল্লাে ইিন মাসউদ
রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক িপণেত। োদীহস রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাম সংিাদ থদন থয, এক িযপক্ত জান্নাতী মানু হষর আমল করহত োকহি।
তার সময় ফুপরহয় যাওয়া ও মৃতুয পনকিিতেী েওয়ার কারহণ। তারপর তার
ওপর তার িাগয যাহত তার জাোন্নামী েওয়ার কো পূ হিেই পলপপিি েহয়পছল
জয়ী েয় এিং থস জাোন্নামী থলাহকর মহতা কমে কহর এিং জাোন্নাহম প্রহিশ
কহর। এ েহলা মানু হষর পনকি যা প্রকাশ পায় থযমনপি পিশুি োদীহস
এহসহছ—“ إن الرجل َلعمل عمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس وهو من أهل انلارএক
িযপক্ত মানু হষর িাপেযক দৃ পিহত জান্নাতী মানু হষর আমল করহত োকহি। অেি
থস জাোন্নামী।” -আল্লাের পনকি ক্ষমা িাই- এ রকমিাহি পদ্বতীয় িযপক্তর
থক্ষহত্রও তাই। একজন মানু ষ জাোন্নামী মানু হষর কমে কহর। তারপর যখন তার
মৃতুয পনকহি এহস যায়, তখন আল্লাে তা‘আলা তাহক তাওিা করা ও পফহর
আসার সু হযাগ থদন তখন থস জান্নাতীহতর আমল কহর এিং থস জান্নাহত
প্রহিশ কহর।
প্রেকারী প্রহে থয আয়াত উহল্লখ কহরহছ তা োদীহসর সাহে পিহরাধপূ ণে নয়।
ً َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ
কারণ, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ل
ناع َم ا
ناأحس ا
 أج ارام اঅেোৎ 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 পূ িে পনধোপরত িাগয জয়ী েয়, এ থলাকপি মানু হষর থিাহখ ও
িাপেযক দৃ পিহত 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
ْ ا
اا ا
ْا ا
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— أن الشيْ اطان قد يائِ اس أن
ْ ا ا
ُْ
ير ِة ال اع ار ِب
“ يعبا اد ِف ج ِزজাযীরাতুল আরহি শয়তান েতাশ, তার ইিাদত করা
ُ اال ات ُق
থেহক।”63 রাসূ লুল্লাল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— وم
ْ ا
ُا ا
ا
ْ ا
ا
ُ اا
اعة اح اىت تض اط ِر اب أَلاات ن ِ اسا ِء د ْوس اَع ِذي اخلال اص ِة
“ السযীল খালাসার পাহশ
দাউস সম্প্রদাহয়র নারীহদর পনতহবর থদালন সংঘপিত েওয়া ছাড়া পকয়ামত
েহি না।”64
ُ اال ات ُق
প্রে: শাইখ রে. থক রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— وم
ْ ا
ُا ا
ا
ْ ا
ا
ُ اا
َاعة اح اىت تض اط ِر اب أَلاات ن ِ اسا ِء د ْوس اَع ِذي اخلال اصة
“ السযীল 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”। অনু রূপিাহি শাইখ মুোম্মাদ ইিন আব্দু ল ওোি রে. আত্মপ্রকাশ কাহল
আরহি অিস্থা এিং রাসূ লুল্লাে 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 রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু
আলাইপে ওয়াসাল্লাম আল্লাের পক্ষ থেহক থপ্রপরত অেীর দ্বারা কো িহলন।
ফহল পতপন জাহনন থয, এখাহন তা সংঘপিত েহি।
শাইখ আব্দু ল ওোি রে. আত্মপ্রকাশ এ ধরহনর অপরাধ সংঘপিত েওয়ার
কারণ, এ েহত পাহর থয, তখন আহলমহদর সংখযা পছল কম। জাোলাত ও
িাপতহলর প্রিাহির কারহণ তারা মানু ষহক সংহশাধন করহত এিং সমাজহক কুসংস্কার 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 মানু হষর তুলনায় কপিন শাপস্তর অপধকার
ا
أا اشد ا
েহি। রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— اس اعذابا يا ْو ام
ِ انل
ْ ا ا ا
ُ ا اْ ا
اذل ا
َين يُ اضاهون ِخبل ِق اّلل
ِ “ ال ِقيام ِةপকয়ামহতর পদন সিহিহয় সিোপধক কপিন
শাপস্তর অপধকারী েহি থয আল্লাের সৃ পির সাহে সাদৃ শয অিলবন কহর।”
ا
أا اشد ا
প্রে: রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— اس اعذابا يا ْو ام
ِ انل
ْ ا ا ا
ُْ ا ا
ا
اذل ا
َين يُ اضاهون ِخبل ِق اّلل
ِ “ ال ِقيام ِةপকয়ামহতর পদন সিহিহয় কপিন শাপস্তর

অপধকারী েহি থয আল্লাের সৃ পির সাহে সাদৃ শয অিলবন কহর।”65 এর মহধয
এিং পকয়ামহতর পদন মুশপরক সমস্ত মানু হষর তুলনায় সিোপধক কপিন শাপস্তর
অপধকার েহি” উিহয়র মাহঝ পিহরাধ পনষ্পপত্ত কীিাহি?

65
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উত্তর: শাইখ রে. এ িহল উত্তর থদন থয, উিহয়র মহধয পিহরাধ পনষ্পপত্তর
একাপধক কারণ রহয়হছ।
এক—োদীসপিহত  منশব্দপি উেয রহয়হছ। অেোৎ যাহদর কপিন শাপস্ত থদয়া েহি
তাহদর মহধয একজন েহলা, থয আল্লাের সৃ পির সাহে সাদৃ শয অিলবন কহর।
অেোৎ োদীসপির অেে থযখাহন উেয থনই তার ওপর পিপত্ত কহরই পনধোরণ করা
েহি।
দু ই— 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, ناأشدا ا
ال اف ِرعو ا
﴿أدخِلوا اء ا

َ ۡ
]٤٦ :﴾ [اغفر٤٦ابا ا
( ٱل َعذ ِاহসপদন থঘাষণা করা েহি), ‘পফর‘আউহনর
অনু সারীহদরহক কহিারতম আযাহি প্রহিশ করাও।’[সূ রা গাহফর, আয়াত: ৪৬]
সু তরাং 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 তুলনামূ লক। অেোৎ যাহদর
অপরাধ িা অনযায় কুফর পযেন্ত থপৌঁহছপন তাহদর মহধয পিত্রািনকারীর শাপস্ত
অনযহদর তুলনায় সিোপধক কপিন েহি। সমগ্র মানু হষর 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
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— من أىت عرافا فسأل عن َشء
“ لم تقبل ل صالة أربعني َللةিপল্লশ পদহনর সালাত কিুল করা েহি না।”
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— من أىت َكهنا أو عرافا
“ فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل َع حممد صىل اهلل عليه و سلمমুোম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যা নাপযল েহয়হছ তা অস্বীকার
করল।”
প্রে: “ من أىت عرافا فسأل عن َشء لم تقبل ل صالة أربعني َللةহয িযপক্ত থকান
গণহকর পনকি এহস তাহক থকান পিষহয় পজজ্ঞাসা করল, তার িপল্লশ পদহনর

কুরআন ও সু ন্নাহের ওপর আহরাপপত পিপিন্ন প্রহের জওয়াি

 157 

সালাত কিুল করা েহি না।”66 অনু রূপ োদীস— من أىت َكهنا أو عرافا فصدقه بما
“ يقول فقد كفر بما أنزل َع حممد صىل اهلل عليه و سلمহয ি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 মানু হষর সাহে স্থায়ী েয় নাপক ক্ষণস্থায়ী অেোৎ এখন পজজ্ঞাসা করল
পকছু সময় 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—
“ من أىت عرافا فسأل عن َشء لم تقبل ل صالة أربعني َللةহয ি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, “ااقلا ّلا يعلما منا فا السموتا وا اۡلرضا الغيبا إّلا اّللিলু ন,
আসমানসমূ ে 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
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করল না। তহি গণহকর কাহছ গমহনর কারহণ তার িপল্লশ পদহনর সালাত কিুল
েহি না। পিশ্বাস িলা েয়, তার কোর প্রপত পূ ণে 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। অনু রূপিাহি
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 রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু
আলাইপে ওয়াসাল্লাম তার সম্পূ ণে থগাপনীয় পিষয় সম্পহকে পজজ্ঞাসা কহরপছল।
ْ ْ اا
তারপর রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম তাহক িলহলন,  فل ْن،«اخ اسأ
ْاْ ا
»تع ُد او قد ار اك..“িুপ োক, তুপম গণক ছাড়া আর পকছু ই নয় এিং অেীর মাধযহম
গাইিী পিষয় জানা পযেন্ত কখহনাই থপৌছহি না।”68 আল্লাে তা‘আল্লাই তাওফীক
দাতা
শাইখ মুোম্মদ পিন উসাইমীন রে.
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সাোিীগহণর মহধয সংঘপিত পিিাদ সম্পহকে মুসপলমহদর অিস্থাহনর িযাখযা
সাোিীগহণর মহধয সংঘপি েতােত এিং রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ُ ُْ ا ْا ْ ا ا ْا ُ ا ْا
ا ْا ا ُْ ْ ا
ول ف ا
ওয়াসাল্লাম-এর িাণী—َانلار
ِ ان بِسيفي ِهما فالقاتِل والمقت
ِ “ ِإذا اتلق المس ِلمযখন
দু ইজন 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 দু ই যু হির ইপতোস পড়াহনার সময় ছাত্রহদর থেহক পিপিন্ন
প্রহের সম্মু খীন েই। তারা িহল কীিাহি সাোিীগণ পরস্পর এহক অপরহক
ُ ْ ْ ُ ا ْا
ا
ا ْا ا ُْ ْ ا
েতযা করল? তারা রাসূ হলর োদীস— ان ب ِ اسيْفيْ ِه اما فالقاتِل اوال امقتُول
ِ إِذا اتلق المس ِلم

ا
ار
ِ “ ِف انلযখন দু ইজন 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
সু ন্নাত 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। মানু ষ 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, রাসূ লুল্লাে
ْ ا ا ا ا
ُُ ا ْاا ا ُا ا ا ا اا
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, اب فله
اكم فاجتهد ثم أص
ِ ِإذا حكم اْل ا
ا
ْ ُ ا ْ ا ااُ ا
ْ ا ا
ا ْا
ان او ِإذا احك ام فاجتا اه اد ث ام أخ اطأ فله أجر
ِ “ أجرযখন 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
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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 রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাহমর োদীস।
প্রে: “পতন সমহয় সালাত ও দাফন করা পনহষধ করা” পিষহয় রাসূ লুল্লাে
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 সু ন্নাত। থযমন রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু
ا ا ُ ا ِّ ا ا
ْ
ُ ْ « أا
ْا ا ا ْ ا ُ ا
আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, اْلاة فخ ْري تقد ُمون اها ِإَلْ ِه او ِإن
ِ رسعوا بِاجلاناز ِة ف ِإن تك ص
ِ
ا ُ ا ا ا ا ا ر ا ا ُ اُ ا ْ ا
ُْ
.» “ تك ِسوى ذلِك فرش تضعونه عن ِرقابِكمজানাযায় 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
ساَعت َكن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم ينهانا أن نصيل فيهن أو أن نقرب فيهن موتانا
حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع وحني يقوم قائم الظهرية حىت تميل الشمس وحني
“ تضيف الشمس للغروب حىت تغربপতন সমহয় সালাত আদায় করহত এিং
মৃতহদর কিরস্ত করহত রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আমাহদর
পনহষধ কহরহছন। যখন সূ যে উদয় েয় যতক্ষণ পযেন্ত সূ যে উপহর না উহি। পিক
দু পুহরর সময় যতক্ষণ না সূ যে পপশ্চম পদহক েহল পহড় এিং যখন সূ যে ডুহি।”72
এ পতনপি সময় খুিই অল্প সময়। এ পতন সমহয় জানাযার সালাত ও দাফনকাফন সামানয সময় থদপর করাহত থকান অসু পিধা থনই। এ সি পিষহয় যািতীয়
পেকমাত ও প্রজ্ঞা থকিল আল্লােরই। পতপনই পরম দয়ালু এিং আেকামুল
োহকমীন। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।
71
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শাইখ আব্দু ল আযীয পিন িায রে.

প্রেম ওয়াহক্ত সালাত আদায় পিষয়ক োদীস
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: “প্রেম ওয়াহক্তর সালাত
ا
আদায় করা” এিং রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী أ ْس ِف ُروا
ْ ْا ْ ا اُ ا ْ ا ْا
َ“ بِالفج ِر ف ِإنه أعظ ُم لِْلجرহতামরা ফজহরর সালাত আদাহয় থদপর কর কারণ, তা
থতামাহদর জনয সাওয়াহি মোন।”73

প্রে: ফজহরর সালাতহক আকাশ েলু দ েওয়া পযেন্ত থদপর করহত অহনকহক
থদখা যায়। তারা িহল থয, োদীহস এহসহছ—রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ا
ْ ْا ْ ا اُ ا ْ ا ْا
ওয়াসাল্লাম িহলহছন, “ أ ْس ِف ُروا بِالفج ِر ف ِإنه أعظ ُم لِْلج ِرহতামরা ফজহরর সালাত
73

আেমদ, োদীস নং ১৭২৮৬
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আদাহয় থদপর কর, কারণ, তা থতামাহদর জনয সাওয়াহি মোন।” োদীসপি
ْ ا ا ُ ا
পিশুি পকনা? এ োদীস এিং অপর োদীস— الصالة اَع اوق ِت اها
“প্রেম ওয়াহক্তর
মহধয সালাত আদায় করা।”74 এর মহধয পিহরাধ পনষ্পপত্ত কীিাহি?
উপল্লপখত োদীসপি পিশুি। ইমান আেমদ রে. এিং সু নাহন গ্রন্থকারগণ তাহদর
স্বীয় সু নাহন োদীসপি রাহফ‘ ইিহন খুদাইজ রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক পিশুি
সনহদ উহল্লখ কহরহছন। রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম ফজহরর
সালাত অন্ধকাহর আদায় কহরহছন িহল িপণেত পিশুি োদীসসমূ হের 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 দূ র েওয়ার আহগ তা আদায় করা। থযমনপি রাসূ লুল্লাে 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, রাসলু ল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাম পিদায় েহজ এমনই কহরহছন। এ দ্বারা ফজহরর সালাত আদাহয়র
সময় পিষয়ক রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক িপণেত সমস্ত
পিশুি োদীসসমূ হের মহধয সামঞ্জসযতা সাধন করা সম্ভি। আর এখাহন সালাত
আদাহয়র উত্তম সময়ই আহলািয পিষয়। অনযোয় ফজহরর সালাতহক সূ যে
উদহয়র পূ িে পযেন্ত আদায় করা বিধ। কারণ, রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাম িহলন, “ ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمسফজহরর
ওয়াক্ত ফজর উদয় েওয়া থেহক পনহয় সূ যে উদহয়র আগ পযেন্ত।” োদীসপি
74
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আব্দু ল্লাে ইিন আমর ইিনু ল আস রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক ইমাম মুসপলম স্বীয়
পকতাি সেীে মুসপলহম িণেনা কহরহছন। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।
শাইখ আব্দু ল আযীয পিন িায রে.

সালাত তযাগকারীর পিধান
সালাত তযাগকারী কাহফর েওয়া পিষয়ক োদীসসমূ ে এিং রাসূ লুল্লাে
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম-এর িাণী— أقوام يدخلون اجلنة و لم يسجدوا هلل
“سجدةএমন সম্প্রদাহয়র থলাহকরা জান্নাহত প্রহিশ করহি যারা আল্লাের
জনয একপি থসজদাও কখহনা কহরপন।
প্রে: রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী— إنهم يدخلون اجلنة و لم
“يسجدوا هلل سجدةএমন সম্প্রদাহয়র থলাহকরা জান্নাহত প্রহিশ করহি যারা
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 দূ রিতেী 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, মূ লত: োদীসপি ঐ সি
োদীহসর অন্তেিুক্ত থযগুহলাহক মুতাসাহিে িলা েয়। আর সালাত তযাগকারী
োদীস স্পি ও মুেকাম। কুরআন ও সু ন্নাত দ্বারা দলীল থদয়ার থক্ষহত্র একজন
মু’পমহনর ওপর ওয়াপজি েহলা মুতাসাহিেহক মুেকাহমর ওপর প্রহয়াগ করা।
মুেকামহক িাদ পদহয় মুতাশাহিহের অনু সরণ করা তাহদর স্বিাি যাহদর অন্তহর
রহয়হছ িক্রতা ও কপিতা। আল্লাে আমাহদর তা থেহক থেফাযত করুন। থযমন,
ُ ُ
َ ۡح
َ
َ ۡ َ َۡ َ ََ َ
ُ
আল্লাে তা‘আলা িহলন,بام ِۡن ُاها َءايَٰتااُّمك َمَٰتااهنااأ حام ا
كاٱلكِتَٰ َ ا
﴿ه َاواٱَّلِيااأنز الاعلي ا
ََ
ُ
ۡ َ
ُُ
َ
َ
َ ۡ
َٰ َ َ ون ا َما ات
َٰ َ َب ا َوأ َخ ُار ا ُمت
ش َب َاهام ِۡن ُاهاٱبۡت ِغا َاء اٱلف ِۡت َنةِا
ف اقلوب ِ ِه ۡام ا َز ۡيغا اف َيتب ِ ُع ا
ِين ا ِ ا
شب ِ َهَٰتا افأما اٱَّل َا
ٱلكِتَٰ ِا
َۡ َ
َ َۡ َ
ُُ
َ ُ ُ ۡ ۡ
َ ُ َٰ َ ُ
َ ونا َء
ِناعِن ِادا
كا ُم ۡا
امناابِهِۦا ا
فاٱلعِل ِاما َيقول ا
ونا ِ ا
ٱلرسِخ ا
ٱّللهاو
َوٱبۡت ِغا َاءاتأوِيلِهِۦاا َو َماا َي ۡعل ُاماتأوِيل ُهۥااإِّلاا ا
َۡ ۡ ُ ُ
]٧ :﴾ [ال عمران٧با
وااٱۡلل َبَٰ ِا
“ َر ُب ِ َنااها َو َماايَذك ُاراإِّلااأول اপতপনই থতামার উপর পকতাি
নাপযল কহরহছন, তার মহধয আহছ মুেকাম আয়াতসমূ ে। থসগুহলা পকতাহির
মূ ল, আর অনযগুহলা মুতাশাপিহ্। ফহল যাহদর অন্তহর রহয়হছ সতযপিমুখ
প্রিণতা, তারা পফতনার উহেহশয এিং িুল িযাখযার অনু সন্ধাহন 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।” [সূ রা আহল-ইমরান, আয়াত: ৮] আব্দু ল আসোল থগাহত্রর
আসীরহমর ঘিনা কাহরা অজানা নয়। পতপন ওহুহদর যু হি 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 আনু গতয প্রকাশ করহল?
িলল, না িরং আপম আল্লাে ও তার রাসূ হলর প্রপত ঈমান আনলাম। তখন তারা
রাসূ লুল্লাে 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 দু ইপি োদীস
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী: ال تقوم الساعة حىت يعم
“ اإلسالم األرضইসলাহমর পপরপূ ণে প্রপতষ্ঠা ছাড়া পকয়ামত েহি না।”
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর অপর িাণী: إنها ال تقوم ويبق من
“ يقول ال هلإ اال اهلل ف األرضযতক্ষণ পযেন্ত জপমন লা-ইলাো ইল্লাল্লাহু িলার
মত একজন থলাকও অিপশি োকহি ততক্ষণ পযেন্ত পকয়ামত কাহয়ম েহি
না।”
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প্রে: আমরা প্রায় এ কো শুহন োপক থয, রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাম িহলহছন, ইসলাহমর পপরপূ ণে প্রপতষ্ঠা ছাড়া পকয়ামত েহি না।
অপরপদহক আমরা অনযহদর কাহছ শুনহত পাই থয, রাসূ লুল্লাে 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। রাসূ লুল্লাে 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, সু পলক 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 যু ি। 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 যু হগ ইসলাম সারা দু পনয়াহত
পিজয়ী েহি এিং ইসলাম ছাড়া আর থকান দীন পৃপেিীহত অিপশি োকহি না।
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক অসংখয োদীস এ মহমে িপণেত
থয, পকয়ামত থকিল পনকৃি মানু হষর ওপর কাহয়ম েহি। ঈসা আলাইপেস সালাম
এ মৃতুযর পর যখন সূ যে পপশ্চম পদক থেহক উদয় েহি তখন আল্লাে তা‘আলা
এক ধরহনর পপিত্র িাতাস থপ্ররণ করহিন। এ িাতাস প্রপতপি মু’পমন িান্দািাপন্দর জীিনহক কিজ কহর পনয় যাহি। জপমন খারাপ মানু ষ ছাড়া আর থকউ
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অিপশি োকহি না তখন তাহদর ওপর পকয়মাত কাহয়ম েহি। আল্লাে
তা‘আলাই তাওফীক দাতা
শাইখ আব্দু ল আযীয পিন িায রে.

কুরআহনর একপি আয়াত ও সালাফহদর উপক্ত প্রহসে আহলািনা

ۡ ُ
َ َ
আল্লাে তা‘আলার িাণী: ]٣٨ : ا﴾ [انلجم٣٨ىا
“ ﴿أّلاات ِز ُراا َوازِ َراةاوِ ۡز َرااأخ َر َٰاতা এই
থয, থকান থিাঝা িেনকারী অহনযর থিাঝা িেন করহি না।” [সূ রা আননাজম, আয়াত: ৩৭] এিং অপর উপক্ত “ عفوا تعف نساءكمহতামরা পাকপপিত্র োক, থতামাহদর নারীরাও পাক-পপিত্র োকহি।”
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প্রে: সালাফহদর উপক্ত “ عفوا تعف نساءكمহতামরা পাক-পপিত্র োক, থতামাহদর
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: ]٣٨ : ﴾ [انلجم٣٨ىا
﴿أّلاات ِز ُراا َوازِ َراةاوِ ۡز َرااأخ َر َٰا
“তা এই থয, থকান থিাঝা িেনকারী অহনযর থিাঝা িেন করহি না।” [সূ রা
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— ]٣٨ : ا﴾ [انلجم٣٨ىا
“ ﴿أّلاات ِز ُراا َوازِ َراةاوِ ۡز َرااأخ َر َٰاতা
এই থয, থকান থিাঝা িেনকারী অহনযর থিাঝা িেন করহি না।” [সূ রা আননাজম, আয়াত: ৩৭] এর অেে থকান মানু ষহক অপহরর গুনাহের কারহণ
পাকড়াও করা েহি না। পকন্তু একজন মানু ষ 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 অনু করহণ খারাপ কহমে পলপ্ত েয়
এিং তার অনু সরণ করহত োহক। অনু রূপিাহি যখন থকান িযপক্ত িযপিিার
কহর –নাউযু পিল্লাে- তখন তার থছহল থমহয়রাও তার অনু করণ কহর। তার স্ত্রীও
তার মহতা পযনা- িযপিিার কহর। সু তরাং 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
অনু সরহণ িযপিিাহর জপড়হয় পড়হত পাহর। এ আশিাপি খুিই প্রকি। আল্লাের
পনকি আমরা পনরাপত্তা কামনা কপর।
শাইখ আব্দু ল আযীয পিন িায রে.

আল্লাে তা‘আলা আদম আলাইপেস সালামহক স্বীয় আকৃপতহত সৃ পি কহরহছন।
প্রে: রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, فإن اهلل خلق آدم َع صورته
“আদম আলাইপেস সালামহক আল্লাে তা‘আলা স্বীয় আকৃপতহত সৃ পি 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 রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাম িহলহছন- “ فإن اهلل خلق آدم َع صورتهআদম আলাইপেস সালামহক
আল্লাে তা‘আলা স্বীয় আকৃপতহত সৃ পি 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 পূ িেসূরী ইমামগণ িহলন, এ থক্ষহত্র আমাহদর থস পে িলাই
ওয়াপজি থয পে আল্লাের অনযানয পসফাহতর থক্ষহত্র আমরা িহল আসপছ। থকান
প্রকার সাদৃ সযতা, দৃ িান্ত ও অকাযেকপরতা স্থাপন করা ছাড়া আল্লাের সাহে যা
প্রহযাজয তাই মানহত েহি। রাসূ লুল্লাে 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 মানু হষর মহতা। সু তরাং আল্লাে তা‘আলা তার পনহজর সম্পহকে পতপন
পনহজ িা তার রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম তার গুণ সম্পহকে থয
সংিাদ পদহয়হছন থস সি গুহন পতপন তার শান অনু যায়ী মাখলু হকর সাহে থকান
ۡ َ َ َۡ
প্রকার সাদৃ স ছাড়া গুনাপিত। থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, .ساك ِمثلِهِۦاا
﴿لي ا
ۡ ُ
ُ
ۡ َ “তাাঁর মত পকছু থনই আর পতপন
]١١ :﴾ [الشورى١١ياا
ص ُا
َشءااا َوه َاوااٱلس ِم ا
ِ َيعااٱۡل
সিেহশ্রাতা ও সিেদ্রিা।” [সূ রা আশ-শুরা, আয়াত: ৩৭] সু তরাং আমাহদর দাপয়ে
েহলা থযিাহি িপণেত েহয়হছ তা থমহন থনয়া। রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাম থয উহেশয পনহয়হছন থস অনু যয়ী থকান প্রকার ধরণ, প্রকৃপত ও
দৃ িান্ত ছাড়া গ্রেণ করা।
75

মুসপলম োদীস নং 2612
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“আদম আলাইপেস সালামহক আল্লাে তা‘আলা তার স্বীয় আকৃপতহত সৃ পি
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 মাখলু হকর থিোরার মহতা,
তার কান মাখলু হকর কাহনর মহতা এিং থিাখ মাখলু হকর থিাহখর
মহতা...ইতযাপদ। অনু রূপিাহি আদম আলাইপেস সালাহমর আকৃপত আর আল্লাের
আকৃপত একই েহি তা মানাহকও এ োদীস িাধয কহর না। আেহল সু ন্নাত
ওয়াল জামাআহতর পনকি আল্লাের পসফাহতর থক্ষহত্র এপি একপি সামপগ্রক ও
সািেজপনন মূ লনীপত থয- আল্লাের পসফাত সহবাপলত কুরআহনর আয়াত ও
োদীসসমূ েহক থকান প্রকার পিকৃপত, ধরণ িণেনা করা, দৃ িান্ত স্থাপন করা এিং
থিকার মহন করা ছাড়া তার িাপেযক অহেের ওপর প্রহয়াগ করহত েহি। এমনপক
তারা আল্লাের নামসমূ ে ও পসফাতসমূ েহক থকান প্রকার দৃ িান্ত ছাড়াই সািযস্ত
কহর োহকন এিং তারা আল্লােহক মাখলু হকর সাহে সাদৃ সয েওয়া থেহক সম্পূ ণে
পপিত্র সািযস্ত কহরন। মুআত্তালা ও সাদৃ সযিাদী পিদআতীরা এ িযাপাহর পিন্ন মত
থপাষণ কহর।
সু তরাং, যপদও মাখলু ক ও খাহলক-আল্লাে তা‘আলা উিহয়ই ইলম, থিাখ ও কান
োকা পিষহয় একই এিং অপিন্ন। মহন রাখহত েহি, মাখলু হকর কান, মাখলু হকর
থিাখ এিং মাখলু হকর ইলম আল্লাে তা‘আলার থিাখ, কান ও ইলহমর মহতা
নয়। পকন্তু থয গুনাগুনপি পনতান্তই আল্লাের পিহশষ বিপশিয, তার মাখলু হকর
থকউ তাহত আল্লাের সাদৃ স েহত পাহর না। তার মহতা থকান িস্তুই থনই।
আল্লাের গুনাগুন িা পসফাত অিশযই পপরপূ ণে, স্থায়ী ও অক্ষয়। থকান িাহিই
তার থকান গুন িা পসফাহতর মহধয থকান প্রকার অপূ ণোেতা, দূ িেলতা িা খুাঁত ও
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ক্ষয় পপরলপক্ষত েহত পাহর না। প্রক্ষান্তহর মাখলু হকর গুণাগুন অেোৎ থশানা,
থদখা এিং জানা ইতযাপদ সি গুণই ত্রুপি যু ক্ত, অসম্পূ ণে ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাে
তা‘আলাই তাওফীক দাতা।
শাইখ আব্দু ল 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, দু ধ থদাোহনার পর স্বীয় মাতাপপতাহক ঘুহম থদহখ তাহদর ঘুম থেহক জাগাহনাহক অপছন্দ করল এিং তার
পপরিাহরর সদসয ও পনষ্পাপ পশশুরা ক্ষুধার 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: রাসূ লুল্লাে 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 আনু সাপেক 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 সহিারিচ্ গুরুে প্রদান
করাহক গুরুেসেকাহর তুহল ধহরহছন। কারণ, উহেশয তাহদর অিস্থান িযাখযা
করা আনু সাপেক পিপধ-পিধান উহল্লখ করা তার উহেশয পছল না। এখাহন জানা
অজানা অহনক আপপত্তই োকহত পাহর যা এখাহন আহলািনার পিষয় নয়।
আল্লােই িাহলা জাহনন।
শাইখ আব্দু র রেমান আস-সা ‘আদী রে.
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“আল্লাে ও তার রাসূ ল িাহলা জাহনন” এ কো িলা এিং “আল্লাে যা িান
এিং তুপম যা িাও” এ কো িলার মহধয প্রােেকয
প্রে: “আল্লাে ও তার রাসূ ল িাহলা জাহনন” ( واوদ্বারা  عطفকরা
ে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 রাসূ ল িাহলা জাহনন” িলা বিধ। কারণ, রাসূ হলর ইলম
আল্লাের আল্লাের ইলম থেহক। থকান মানু ষ যা জানহত পাহর না তা আল্লাে
তা‘আলাই তাহক জাপনহয় থদন। এ কারহণই  واوদ্বারা িাকযপি িলা েয়।
অনু রূপিাহি শরীআহতর মাসাহয়ল পিষহয় এ কো িলা েয় থয, “আল্লাে ও
তার রাসূ ল িাহলা জাহনন।” কারণ, আল্লাের শরীআত পিষহয় রাসূ লুল্লাে
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম সমস্ত মাখলু হকর তুলনায় সিোপধক জ্ঞাত। থযমন
َ ۡ ۡ
َ
َ ۡ َ َۡ َ ُ ََ ََ
ُ َ َ
আল্লাে তা‘আলা িহলন, ..كا َماال ۡاماتكنا
با َوٱَل ِك َم اةا َو َعل َم ا
كاٱلكِتَٰ َ ا
ٱّللاعلي ا
﴿وأنز الا ا

ُ ۡ َ َ ََ ُ َ ۡ َ
َ َ
ٗ كا َعظ
]١١٣ : ﴾ [النساء١١٣ِيماا
ٱّللِا َعل ۡي ا
لا ا
نافض ا
“ تعل اماوَك اআর আল্লাে থতামার প্রপত
নাপযল কহরহছন পকতাি ও পেকমাত এিং থতামাহক পশক্ষা পদহয়হছন যা তুপম
জানহত না। আর থতামার উপর আল্লাের অনু গ্রে রহয়হছ মোন।” [সূ রা আনপনসা, আয়াত: ১১৩] “আল্লাে যা িান এিং তুপম যা িাও” কোপি ঐ কোর
মহতা নয়। কারণ, এ কোপি কুদরাত ও িাওয়া অধযাহয়র কো। রাসূ ল

কুরআন ও সু ন্নাহের ওপর আহরাপপত পিপিন্ন প্রহের জওয়াি

 177 

সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আল্লাের কুদরাত ও িাওয়া পিষহয় অংপশদা েহত
পাহরন না।
সু তরাং, শরীআহতর পিষয়সমূ হে এ কো িলা যাহি “আল্লাে ও তার রাসূ লই
িাহলা জাহনন।” পকন্তু আল্লাের কুদরতী পিষয়সমূ হে 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 মূ খে। কারণ, রাসূ লুল্লাে
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
ا ِّ ُ ا ُ ا ا ا ا ا
রাসূ লুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম-এর িাণী: »ار اك اوت اعال
«السيد اّلل تب
“আল্লাে তা‘আলা সাইহয়যদ76।” তাশাহুদ পাহি এহসহছ- “থে আল্লাে তুপম
রেমত িষেণ করা আমাহদর সরদার মুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাহমর ওপর।”
প্রে: আব্দু ল্লাে পিন পশপখখর রাপদয়াল্লাহু আনহু িহলন, আপম িনী আহমহরর
থলাকহদর সাহে রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর পনকি যাই এিং
আপম িপল থে রাসূ ল আপপন আমাহদর সরদার। তখন রাসূ লুল্লাে 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 রাসূ লুল্লাে
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, আনু গতযশীল এিং
ক্ষমতািান। আল্লাের রাসূ হলর অনু সরণ করা আল্লােরই অনু সরণ। আল্লাে
َ َ ََ َ ُ
তা‘আলা িহলন, ]٨٠ : ﴾ [النساء٨٠ٱّللا
اعا َا
ولافق ۡاداأ َط ا
“ ﴿منايُ ِطعِااٱلرس اহয রাসূ হলর
আনু গতয করল, থস আল্লােরই আনু গতয করল।” [সূ রা 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
অনু করনীয় মো মানি। তার প্রপত আমাহদর পিশ্বাহসর দাপি েহলা, পতপন
আমাহদর জনয কো, কমে ও পিশ্বাহসর পিষহয় থয দীন িা শরীআত পনহয়
এহসহছন তার প্রপত পূ ণোে অনু করণ ও পিশ্বাস করা। পতপন আমাহদর সালাত
ا ُ ا ا ِّ ا ا ُ ا ا ا ا ا
َع آل ُحما امد اك اما اصلايْ ا
আদাহয়র প্রিপতহত তাশাহুহদ এ কো ت
اللهم صل َع حممد و
ِ
ْ
ا
ا
ا ا ا ا اا
ُ ا ا ْ اا ُاا ا اا
اا
ا
ْا ا ا ا ا
ُاا
آل
آل ِإبرا ِه
ِ يم ِإنك
ِ آل حممد كما باركت َع
ِ ارك َع حممد وَع
ِ َع
ِ محيد
ِ َميد اللهم ب
ا
ْا ا ا ا ا
َميد
 ِإبرا ِهগুহলা িা এ ধরহনর পিপিন্ন গুনািলী থযগুহলা োদীহস
ِ يم ِإنك
ِ محيد
িপণেত রহয়হছ তা িলহত িহলহছন। তহি প্রেকারীর প্রহে িপণেত গুনপি উপল্লপখত
ِّ َّ
শহব্দ িপণেত েহয়হছ িহল আমার জানা থনই। অেোৎ  السيد। যপদ এ শব্দািলী
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক িপণেত েহয়হছ িহল প্রমাপণত না
েয়, তহি উত্তম েহলা আমরা উপল্লপখত শব্দািলী দ্বারা সালাহত দু রূদ পড়ি না।
আমরা ঐ সি শব্দ দ্বারা দরূদ পড়হিা থয শব্দগুহলা রাসূ লুল্লাে 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, রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু
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আলাইপে ওয়াসাল্লাম আমাহদর সরদার, তার এ পিশ্বাস ও ঈমাহনর দাপি েহলা,
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থয দীন িা শরীআহতর প্রিলন
কহরহছন তা অপতক্রম না করা, তাহত থকান প্রকার িাড়াহনা ও কমাহনা থেহক
সম্পূ ণে পিরত োকা। সু তরাং থস আল্লাের দীহনর মহধয এমন পকছু িাড়াহি না
যা দীহনর পিষয় নয় এিং থকান পকছু হক কমাহি না যা দীহনর অংশ। কারণ,
এপিই েহলা কাউহক সরদার পেহসহি মানার প্রকৃত িাস্তিায়ন যা থকিল
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর থক্ষহত্র প্রহযাজয এিং এপি তাাঁরই
েক।
এরই পিপত্তহত িলা যায় থয, রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর জিাহন
থয সি দু রূদ িা 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 সম্পূ ণে পিপরীত ও
পপরপন্থী। কারণ, এ পিশ্বাহসর দাপি েহলা শরীআহতর অপতক্রম না করা এিং
তার থেহক থকান পকছু িাদ না থদয়া। সু তরাং একজন মানু ষহক অিশযই এ
পিষহয় পিন্ত পফপকর করহত েহি যাহত তার কাহছ পিষয়পি স্পি েয় থয, থস
একজন অনু সারী মাত্র থস থকান শরীআহতর প্রিতেক নয়।
রাসূ লুল্লাে 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 সমূ ে
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
সৃ পি থকান থশ্রপণর থক্ষহত্র তা সীমািি।

রাসূ ল 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 দৃ পি আকেষণ করা েহলা। রাসূ লুল্লাে 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। রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ا
ِمْسِب ا ُ ْ ا ُ ا ْ ا
ُ يقة اب ْعضناا ي ُ ْش اف اسق
ওয়াসাল্লাম ঝাাঁড়-ফুাঁহক িলহতন- .يمناا
ِ
ِ ِ اّلل تربة أر ِضنا بِ ِر
ِ
“পিছপমল্লােী, আমাহদর জপমহনর মাপি দ্বারা, আমাহদর অহনহকর েু েু দ্বারা,
আল্লাের অনু মপতহত আমাহদর থরাগীহদর সু স্থতা দান করা থোক।”77 পিষয়পিহক
স্পি করার জনয আপনার পনকি আমরা আশািাদী।
উত্তর: থকান থকান আহলমগণ িহলহছন, পিষয়পি রাসূ লুল্লাে 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
রাসূ লুল্লাে 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 সম্পৃ ক্ত। প্রহে উপল্লপখত পূ হিের
ফাতওয়ায় আমাহদর উত্তর পছল শুধু েু েু দ্বারা িরকত োপসল করা প্রসহে।
সু তরাং দু ’পি উত্তহরর ধরন দু ই রকম েওয়ার কারহণ এখন প্রে করার আর
থকান সু হযাগ 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
ْ ااُ ا ْ ا ا
ا ا
ا ْ ا ا
প্রে: রাসূ লুল্লাে সা. িহলহছন, , اإل ْسالمِ ُسنة اح اسناة فله أج ُرها اوأج ُر ام ْن
ِ « من سن ِف
ا
»“ اع ِمل بِ اها إل يوم القيامةহয িযপক্ত ইসলাহম িাহলা থকান আদশে স্থাপন করল,
তার জনয রহয়হছ তার সাওয়াি এিং পকয়ামত অিপধ যত মানু ষ তার ওপর
আমল করহি তার সাওয়াি।” এপি পক োদীস? যপদ োদীস েয় তােহল ইসলাহম
কাহরা জনয থকান একপি সু ন্নাত িালু করার সু হযাগ পক রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু
আলাইপে ওয়াসাল্লাম থরহখ পগহয়হছন? আশা কপর পিষয়পি পিস্তাপরত জানাহিন।
উত্তর: োদীসপি পিশুি। োদীসপি সু ন্নাতহক জীপিত করা, সু ন্নাহতর প্রপত
মানু ষহক দাওয়াত থদওয়া এিং পিদআত ও অনযাহয়র প্রিলন করা থেহক
মানু ষহক সতকে করার প্রমাণ। কারণ, রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম
ْ ْ ا ُ ا ا ا ا ااُ ا ْ ُ ا اا ْ ُ ا ْ ا ا ا ا ْ ا ُ ْ اْ ا
ا ْ ا ا
িহলন, ري أن
ِ « من سن ِف
ِ اإلسالمِ سنة حسنة فله أجرها وأجر من ع ِمل بِها بعده ِمن غ
ا ا ا
ا
ا
ا ا
اينْ ُق اص ِم ْن أُ ُج ْ ا ْ ا ا ْ ا ا
اإل ْسالمِ ُسنة اسيِّئاة َكن اعليْ ِه ِو ْز ُرها او ِو ْز ُر ام ْن اع ِمل بِ اها
ِ ور ِهم َشء ومن سن ِف
ِ
ْ اْا ْ ا
ُْْ اْ ا ْ ا
ْْ ا
ا
ْ
» ار ِهم َشء
ِ ري أن ينقص ِمن أوز
ِ “ ِمن بع ِدهِ ِمن غহয িযপক্ত ইসলাহম িাহলা থকান
আদশে স্থাপন করল, তার জনয রহয়হছ তার সাওয়াি এিং তার পরিতেী
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পকয়ামত অিপধ যত মানু ষ 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 মানু ষ তার ওপর আমল করহি তাহদর গুনাে। তাহত
তাহদর গুনাহে থকান ঘািপত েহি না।”78
একই ধরহনর োদীস আিু হুরায়রাে রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক িপণেত, রাসূ লুল্লাে
ُْ ْ ا
ُ « ام ْن اد اَع إ ال ُهدى اَك ان ا
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, ل ِم ان األج ِر ِمثل
ِ
ُُ ْ ُ ُ ا ْ ا ا ُ ا ا ْ ُ ُ ا ا
ُْ ْ ْ ا ْ ا ا ْ ا ا ا ا اا ا ا ا اْ ا
اإلث ِم ِمثل
ِ ور ِهم شيئا ومن دَع ِإل ضاللة َكن علي ِه ِمن
ِ ور من ت ِبعه ال ينقص ذلِك ِمن أج
ِ أج
ا
ا
ا
ا ا
ُْا ُ ا
ْ ا
آثامِ ام ْن ت ِب اعه ال ينق ُص ذلِك ِم ْن آثا ِم ِه ْم شيئا ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده َكن عليه
.»“ وزره ومثل أوزارهم من غري أن ينقص من أوزارهم شيئاহয িযপক্ত কাউহক
পেদায়াহতর প্রপত দাওয়াত থদয়, থয তার অনু সরণ কহর তার সাওয়াহির মহধয
কম করা ছাড়া তার সমপপরমাণ সাওয়াি তাহক থদওয়া েহি। আর থয িযপক্ত
থকান থগামরােীর পদহক কাউহক আহ্বান কহর, তার অনু সরণ 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 মানু ষ তার অনু সরণ
করহি তাহদর গুনাে। তাহত তার গুনাে একিুও কমাহনা েহি না।”79
অনু রূপিাহি আিু মাসউদ আল-আনসারী রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক িপণেত
ْ اا ا ا ااُ ُْ ا
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, « ام ْن دل اَع خ ْري فله ِمثل أج ِر
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িণেনায় সেীে মুসপলম, োদীস নং ২৩৯৮
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ا
» “ فا ِع ِل ِهহয িযপক্ত থকান মানু ষহক িাহলা কহমের প্রপত পে থদখাহলা, তার জনয
ঐ িাহলা কমেপি করার সমপপরমাণ সাওয়াি পমলহি।”80 এর অেে, থয সু ন্নাতপি
মানু হষর কাছ থেহক োপরহয় িা পিলু প্ত েহয় থগহছ এমন একপি সু ন্নাতহক
পুনজেীপিত করহলা, প্রিার করল এিং তুহল ধরল। থস মানু ষহক তার প্রপত
আহ্বান করহত োহক, তার প্রিার কহর, গুরুে িণেনা কহর। তখন যারা তার
কোয় অনু সরণ করহি তাহদর সমপপরমাণ সাওয়াি পাহি। এর অেে এ নয় থয,
থকান একপি সু ন্নাতহক আপিষ্কার করা। কারণ, রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাম পিদআত থেহক পনহষধ কহরহছন এিং িহলহছন, وان ك بدعة
“ضاللةসি পিদআতই থগামরােী।”81 সমস্ত আেহল ইলমহদর মনতহকয
রাসূ লুল্লাে 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 দৃ িান্ত: থয থদহশ কুরআন িা োদীহসর পশক্ষা িালু থনই থস থদহশ একজন
আহলম কুরআন ও োদীহসর পশক্ষা িালু করল, মানু ষহক কুরআন ও োদীস
পশক্ষা থদয়ার উহেহশয অিস্থান করল এিং থদহশর মহধয পশক্ষার সু ন্নাতপি িালু
করল। অেিা এ থদহশ পিপিন্ন থদশ থেহক পশক্ষকহদর উপপস্থত কহর কুরআন
ও সু ন্নাে পশক্ষা থদওয়ার িযিস্থা করল। অেিা থকান থদহশর মানু ষ তাহদর দাপড়
মুন্ডায় িা থছাি কহর। তখন থলাকপি ঐ থদহশ পগহয় দাপড় লবা করা এিং দাপড়
না কািার পিষহয় উিু ি করল। থদশপির মানু ষ থয সু ন্নাত সম্পহকে জানহতা না
থলাকপি থস মোন সু ন্নাতহক পুনজেীপিত করল। তার কারহণ থয সি থলাহকরা এ
80
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মোন সু ন্নাতপির অনু সরণ করহি থস তাহদর সমপপরমাণ সাওয়াি পাহি।
আব্দু ল্লাে ইিন উমার রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক িপণেত, রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু
ِّ
ُ ُْ ْ ا
ُْ ا
ُ ا
ا ا
আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলহছন, ار اب اوأعفوا الل اح
ِ خا ِلفوا الم
ِ رش ِكني قصوا الشو
“হতামরা থগাপ থছাি কর এিং দাপড় লবা কর মুশপরকহদর পিহরাপধতা করা।”82
মানু ষ যখন থদখল, থলাকপি পনহজ দাপড় থরহখহছ এিং মানু ষহক দাপড় রাখার
প্রপত দাওয়াত পদহয়হছ তখন তার অনু সরন করল। ফহল তাহদর মাহঝ সু ন্নাতপি
িালু করার কারহণ তাহদর আমল করার সাওয়াি পতপন থপহয় যাহিন। ওপহর
উপল্লপখত োদীস এিং একই অহেের আহরা অনযানয োদীহসর কারহণ সু ন্নাতপি
গুরুেপূ ণে একপি ওয়াপজি যা থছহড় থদওয়া থকান ক্রহমই বিধ নয়।
অনু রূপিাহক থকান থদহশর মানু ষ 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। অনু রূপিাহি থকান
এলাকার মানু ষ সালাতুল পিপতর সম্পহকে অজ্ঞ। তখন পতপন তাহদর সালাতুল
পিপতর থশখাহলন এিং তার অনু সরহণ সালাতুল পিপতর আদায় করল। অেিা
এ ধরহনর অনয থকান ইিাদত িা শরী‘আহতর জরুরী থকান পিধান থকান থদহশ
িালু করল। সু তরাং, থয িযপক্ত তাহদর মহধয সু ন্নাতপি প্রিার করল, পুনজেীপিত
করল এিং মানু হষর 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
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এ দ্বারা দীহনর মহধয এমন পকছু আপিষ্কার করা উহেশয নয়, যার অনু মপত
আল্লাে তা‘আলা থদনপন। সি ধরহনর পিদআপত থগামরােী। কারণ, রাসূ লুল্লাে
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম পিশুি োদীহস িহলহছন- وإياكم وحمدثات األمور
“ فان ك حمدثة بدعة وان ك بدعة ضاللةহতামরা নি আপিষ্কৃত পিষয়সমূ ে থেহক
থিাঁহি োক। কারণ প্রপতপি নি আপিষ্কৃত িস্তু পিদআত, আর প্রপতপি পিদআত
থগামরােী।” অপর একপি োদীহস রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম
ا اْ ا ا
ر
ْا
ا ا
িহলন, .“ ام ْن اع ِمل ع امال لي اس اعليْ ِه أم ُرنا ف ُه او اردহয িযপক্ত এমন থকান আমল করল
যার ওপর আমাহদর থকান পনহদেশনা থনই তা প্রতযাখযাত।”83 অপর শহব্দ « ام ْن
ُْ ا
اْ ا ا ا
ا ْ ا
ر
ْا
.» “ أح ادث ِف أم ِرنا هذا اما لي اس ِمنه ف ُه او اردহয িযপক্ত আমাহদর এ দীহনর মহধয
এমন থকান কমে আপিষ্কার করল যা এ দীহনর পিষয় নয় তা প্রতযাখযাত।”84

জুমু‘আর সালাহতর খুতিায় রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন,
ْ اا ا ْ ُ ا ا ا ْا
ُ ُ ُُ ُْ ا
ا ُ ا ا ا ُْ ُْ ا ُ ا ُا ا ا ا
ور حم ادثات اها اوك
ِ «أما بعد ف ِإن خري اْل ا ِد
ِ يث ِكتاب
ِ اّلل وخري الهدى هدى حممد وِش األم
اا
ْ
» “ بِد اعة اضاللةঅতঃপর সহিাত্তেম কো েহলা, আল্লাে পকতাি, আর সহিাত্তেম
আদশে েহলা, রাসূ লুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর আদশে । আর সিহিহয়
পনকৃি পিষয় েহলা নি আপিষ্কৃত পিষয়। এিং প্রপতপি নি আপিষ্কৃত পিষয়
থগামরােী।”85 থয ইিাদহতর প্রিলন আল্লাে তা‘আলা কহরনপন, তার প্রপত
মানু ষহক আহ্বান করা সম্পূ ণে পনপষি ও অনিধ। এ ধরহনর থলাকহক সাওয়াি
থদওয়া েহি না িরং এ ধরহনর কমে করা এিং তার প্রপত দাওয়াত থদওয়া
সম্পূ ণে পিদআত এিং আহ্বানকারী থগামরােীর প্রপত দাওয়াত দাতা পেহসহি
83

সেীে িু খারী, োদীন নং ৭২৫০
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َ
পিহিপিত েহি। এ ধরহনর থলাকহদর দু নোম কহর আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴿أ ۡاما
َ َ َ ُ ََ َ ُ ۡ ُ َ
َۡ َ
ُ ِنا
]٢١ :﴾ [الشورى٢١ٱّللا
ِينا َماال ۡامايَأذنااب ِ اهِا ُا
ٱل ِا
ۡش ُعوااال ُهما ُم َا
“ له اماۡشكؤااতাহদর জনয পক
এমন পকছু শরীক আহছ, যারা তাহদর জনয দীহনর পিধান পদহয়হছ, যার অনু মপত
আল্লাে থদনপন”? [সূ রা আশ-শুরা, আয়াত: ২১] । আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক
দাতা।
শাইখ আব্দু ল 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 পরয়াদু স সাহলেীন পকতাহি আনাস রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক
িপণেত একপি োদীহস কুদসী পহড়পছ, যাহত আল্লাের থদৌহড় আসার কো
রহয়হছ। োদীসপি এই থয, রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আল্লাের
إ اذا ات اق ار اب الْ اعبْ ُد إ ا ا
পক্ষ থেহক িণেনা পদহয় িহলন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, يل ِش ْربا
ِ
ِ
ا ا ا ْ ُ ا ْ ا ا ا ا ا ا ا ِّ ا ا ا ا ْ ُ ْ ُ ا ا ا ا ا ا ْ ا ا ْ ُ ُ ا ْ ا ا
تقربت إَِل ِه ِذراَع و ِإذا تقرب ِمن ِذراَع تقربت ِمنه باَع و ِإذا أت ِان مشيا أتيته هرولة
“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 দৃ িান্ত 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 অনু গ্রে করহিন। অনযোয় অকািয ও সু -স্পি প্রমাণাপদ এ
পিষহয় পিদযমান থয, এখাহন আল্লাের কাহছ আসা, থেহি আসা এিং থদৌহড়
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আসা িলহত পকছু থনই। কারণ, এ গুহলা সিই েহলা মাখলু হকর গুন যা
ক্ষণস্থায়ী। আর আল্লাে তা‘আলা ক্ষণস্থায়ী মাখলু হকর 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 অনু সারীহদর ওপর। অতঃপর: পন:সহন্দহে
িলা যায় থয, প্রে উপল্লপখত োদীসপি পিশুি। রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাম থেহক িপণেত, আল্লাে তা‘আলা িহলন,
ْ ا ا
ُ ْ ااا ا ا ُ ا
ُ ُا
ْا
ا اا ْ ا ا
ُُ ا ا
ُ ول ا
ني ياذك ُر ِن إِن ذك ار ِن ِف نف ِس ِه ذك ْرته
اّلل اع از او اجل أنا ِعن اد ظ ِّن عبْ ِدى ِب وأنا معه ِح
« يق
ا ا ا ْ ُ ُ ا ُ ْ ا ْ ْ ُ ْ ا ْ ا ا ا ا ِّ ْ ا ا ا ْ ُ ْا
ا ْ ا اا
ْا
ِف نف ِس و ِإن ذكر ِن ِف مل ذكرته ِف مل هم خري ِمنهم و ِإن تقرب ِمن ِشربا تقربت ِإَل ِه
ااْ ُ ا ا
ْ اا ا
ُ ْ ُ ْ ا ا ْ ا ا ا ا اا ا ا ا ا
.» ت ِمنه بااَع او ِإن أت ِان ي ْم ِش أتيتُه ه ْر اولة
ِذراَع و ِإن تقرب إِل ِذراَع تقرب
“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 অনু গ্রে 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 অনু গ্রে িহুগুহণ অগ্রসরমান।
সালাফহদর মত অনু যায়ী োদীসপি িাপেযক অহেের ওপর প্রহয়াগ করার থক্ষহত্র
থকান প্রকার িাধা-পিপপত্ত থনই। রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর
সাোিীগণ রাসূ হলর 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
মানু হষর তুলনায় তারাই সিোপধক জ্ঞাত। সু তরাং, ওয়াপজি েহলা থযিাহি িপণেত
থসিাহি কিুল করা এিং উত্তম থক্ষহত্র প্রহয়াগ করা। এ ধরহনর পসফাত
আল্লাের থক্ষহত্র অিশযই প্রহযাজয। তহি তাহত পতপন তার সৃ পি িা মাখলু হকর
সদৃ শ 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। অনু রূপিাহি আল্লাের ক্ষুব্ধ েওয়া, সন্তুি
েওয়া, পকয়ামত পদিহস আল্লাের আগমন, িান্দার মাহঝ পিিার ফায়সালা করান
জনয পকয়ামহতর পদন আল্লাের উপপস্থত েওয়া, প্রপত রাহতর থশষাংহশ আল্লাের
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সেীে মুসপলম, োদীস নং ৬৯৮১
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দু পনয়ার আকাহশ অিতরণ এিং আল্লাের আরহশর উপর উিা ইতযাপদ। এ গুহলা
সিই আল্লাের পসফাত যা তার শাহনর সাহে প্রহযাজয। থকান মাখলু হকর সাহে
এর থকান সদৃ শ থনই।
সু তরাং থযমপনিাহি আল্লাের আরহশর উপর উিা, থশষ রাহতর এক তৃতীয়াংহশ
দু পনয়য়ার আকাহশ অিতরণ করা, পকয়ামহতর পদন আগমন করা মাখলু হকর
উিা, আসা, অিতরণ করার সাহে সদৃ শ নয় অনু রূপিাহি তার ইিাদত কারী
আহিদ িান্দা এিং তার আনু গহতযর প্রপত দ্রুত অগ্রসর েওয়া িান্দাহদর পনকি
েওয়া এিং তাহদর কাহছ েওয়া িান্দার কাহছ েওয়ার সদৃ শ 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
মাখলু ক তার সাহে সদৃ শ নয়। আর পতপন তার পসফাত সম্পহকে সিোপধক জ্ঞাত
এিং তার ধরণ-প্রকৃপত সম্পহকে অপধক অপিজ্ঞ।
পূ িেসূরীগণ 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
অনু রূপিাহি তার পসফাতসমূ হের ধরণ প্রকৃপত সম্পহকেও পতপন ছাড়া আর থকউ
জাহন না। থযমপনিাহি কাপমল ও পপরপূ ণে সোহক আল্লাের জনয সািযস্ত করা
ওয়াপজি অনু রূপিাহি আল্লাের পসফাতসমূ ে পপরপূ ণে ও উন্নত এ কো পিশ্বাস
কহর এিং এর প্রপত ঈমান থরহখ আল্লাের জনয তার পসফাতসমূ ে সািযস্ত করাও
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ওয়াপজি। আর আল্লাের পসফাত মাখলু হকর পসফাহতর মহতা নয়। থযমন আল্লাে
َ ُ
َ َ ۡ َ َۡ
َ
ُ
ُ ُۡ
তা‘আলা িহলন, ا َول ۡامايَكناا َُلۥا٣ولا
ِلا َول ۡامايُ ۡا
ال اماي ِ ا٢ٱّللاٱلص َم ُادا
ا ُا١ٱّللاأ َحداا
لاه َاوا ا
﴿ق ا
َ
ُُ
]٤ ،١ : ا﴾ [االخالص٤“ كف ًوا اأ َح ُاد اিল, 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।” [সূ রা আলইখলাস, আয়াত: ১, ৪]

َ َ َۡ
َ َ َ َ ۡ ُ ََ ُ َ ۡ َ َ
ۡ َ ََ
আল্লাে তা‘আলা িহলন, ﴾٧٤ونا
ّلات ۡعل ُم ا
ٱّللايعل اماوأنت اما ا
الاإِناا ا
ّللِاٱۡل ۡمث ا
واا ِ ا
ُض ُب ا
﴿ف ا
ِ لات

]٧٤ :“ [انلحلসু তরাং থতামরা আল্লাের জনয অনয থকান দৃ িান্ত স্থাপন কহরা না।
পনশ্চয় আল্লাে জাহনন আর থতামরা জান না।” [সূ রা আন-নাোল, আয়াত: ৭৪]
ۡ ُ
ۡ َ َ َۡ
ُ ۡ َ
আল্লাে তা‘আলা িহলন, ]١١ :﴾ [الشورى١١يا
ص ُا
َشءاا َوه َاواٱلس ِم ا
ساك ِمثلِهِۦا
﴿لي ا
ِ َيعاٱۡل
“তাাঁর মত পকছু থনই আর পতপন সিেহশ্রাতা ও সিেদ্রিা।” [সূ রা আশ-শুরা,
َ
ۡ َ سا َك ِم ۡثلِهِۦا
আয়াত: ১১] সাদৃ শযিাদীরা এ কো َشءا
“ال ۡي َ اতাাঁর মত পকছু থনই” এিং
َ َ َۡ
ۡ َ ََ
الاإِناا َا
ٱّلل
ّللِاٱۡل ۡمث ا
واا ِ ا
ُض ُب ا
“ ف اসু তরাং থতামরা আল্লাের জনয অনয থকান দৃ িান্ত
ِ ل ات
স্থাপন কহরা না।” দ্বারা প্রপতেত কহরন।

َ ُ
ُ ُۡ
মু‘আত্তালাহদর এ কো ٱّلل اأ َحدا
ل اه َاو ا ا
“ ق اিল, পতপনই আল্লাে, এক-অপদ্বতীয়।”
দ্বারা জিাি থদন। আহলম থোক িা সাধারণ মানু ষ থোক প্রহতযক মুসপলহমর
ওপর ওয়াপজি েহলা আল্লাে তা‘আলা তার পনহজর জনয যা সািযস্ত কহরহছন তা
থকান প্রকার দৃ িান্ত ছাড়া পপরপূ ণে 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 রাসূ হলর সাোিী এিং তাহদর অনু সাপর আেহল সু ন্নাত ওয়াল জামাহতর
আকীদা। এ ছাড়াও উম্মহতর পূ িেসূরী ইমামগণ, থযমন সাতজন ফকীে, মাহলক
পিন আনাস, আওযাঈ, সূ রী, শাহফঈ, আেমদ ইিন োবল, আিু োনীফা এিং
অনযানয ইমামহদর পিশ্বাস। তারা িহলন, থকান প্রকার পিকৃপত, অকাযেকর করা,
ধরণ প্রকৃপত িণেনা করা এিং দৃ িান্ত 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 মাখলু হকর সাহে সাদৃ শয িা তুলনা না কহর তার শান অনু যায়ী পনকি
েওয়া, োাঁিা ও থদৌড়হক সািযস্ত করা। সু তরাং আল্লাে তা‘আলার উহেশয
অনু যায়ী থকান প্রকার পিকৃপত, ধরণ প্রকৃপত এিং সাদৃ শয িা তুলনা করা ছাড়া
তার জনয আমরা পসফাতগুহলাহক সািযস্ত করি।
আর তাহদর কো সম্পূ ণে িু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। সু তরাং 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 অনু যায়ী সািযস্থ করা থযিাহি আল্লাে
তা‘আলা তার পনহজর জনয সািযস্ত কহরহছন এিং সহবাধন কহরহছন। এ সি
থকান পকছু হতই পতপন তার থকান মাখলু হকর সদৃ শ 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 আব্দু ল আযীয পিন িায।
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আল্লাের অিস্থান সম্পহকে ভ্রাপন্তর পনরসন
োদীস: “ لو دَلتم حببل من األرض السابعة لوقع َع اهللযপদ থতামরা একপি রপশহক
আকাশ থেহক জপমহন থছহড় দাও, তা আল্লাের উপর পগহয় পড়হি।”
োদীস- “ لو دَلتم حببل من األرض السابعة لوقع َع اهللযপদ 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 সিপকছু হক পপরহিিন
কহর আহছন। প্রপতপি িস্তু আল্লাের োহতর মুহি। থকান পকছু ই আল্লাে থেহক
অনু পুপস্থত নয়। এমনপক সাত স্তর পিপশি আসমানসমূ ে ও জপমন আল্লাের
َ
َ
কিপযহত একপি দানার মহতা। আল্লাে তা‘আলা িহলন, ٱّللا َحقااق ۡدرِه ِۦاا
واا َا
﴿ َو َمااق َد ُر ا
ۡ
َ َٰ َ َٰ َ َ َ ُ َ َٰ َ ۡ ُ
َ َ ٗ َ ُ َۡ َ
لااعماا
تااب ِ َي ِمينِهِۦاااسبحنهۥااوتع ا
تاا َم ۡطوِي َٰ ُ ا
ِيعاااق ۡبض ُت ُهۥاايَ ۡو َامااٱلق َِيَٰ َمةِاا َوٱلس َم َٰ َو َٰ ُا
ۡرضااَج
وٱۡل ا
َ ُ ُۡ
]٦٦ :﴾ [الزمر٦٧ونا
ۡشك ا
ِ “ يআর তারা আল্লােহক যোহযাগয মযোদা থদয়পন। অেি
পকয়ামহতর পদন থগািা পৃপেিীই োকহি তাাঁর মুপিহত এিং আকাশসমূ ে তাাঁর
ডান োহত িাাঁজ করা োকহি। পতপন পপিত্র, তারা যাহদরহক শরীক কহর পতপন
তাহদর ঊহধ্বে।” [সূ রা আয-যু মার, 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, যু পক্ত ও পফতরাহতর
সম্পূ ণে পপরপন্থী। আল্লাের পকতাি, রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর
সু ন্নাত, ইজমা, যু পক্ত ও মানি স্বিাি আল্লাে তা‘আলা উপহর েওয়াহক প্রমাণ
কহর।
َ َ
َۡ ُ
ُ
আল্লাের পকতাি থযমন, আল্লাে তা‘আলা িহলন, ق اع َِبادِه ِۦا ا َوه َاو ا
﴿ َوه َاو اٱلقاه ُاِر اف ۡو ا
َ ۡ ِيم ا
َ ۡ “আর পতপনই তাাঁর িান্দাহদর উপর ক্ষমতািান;
]١٨ :﴾ [االنعام١٨يا
ٱۡلب ِ ُا
ٱَلك ُا
আর পতপন প্রজ্ঞাময়, সমযক অিপেত।” [সূ রা আল-আনআম, আয়াত: ১৮] আল্লাে
َۡ َۡ َ َُ َ ۡ ُ َ
তা‘আলা িহলন, ]١ :﴾ [االَع١َع ا
ك اٱۡل ا
“ ﴿سبِحِا اٱس ام ارب ِ اতুপম থতামার সু মোন
রহির নাহমর তাসিীে পাি কর।” [সূ রা 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 সু ন্নাত: আল্লাে তা‘আলা থয, উপহর এ পিষহয় সু ন্নাতগুহলা মুতাওয়াহতর
পযোহয়র। রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর কো, কমে ও স্বীকৃপত
আল্লাের উপহর েওয়াহক প্রমাণ কহর। রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম
িহলন, “ أال تأمنون أنا أمني من ف السماءথতামরা পক আমাহক আমানতদার মহনা
কহরা না, আপম পযপন আসমাহন রহয়হছন তার পক্ষ থেহক আমানতদার।” এ
োদীসপি রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর মুহখর কো যদ্বারা এ কো
প্রমাপণত েয় থয, আল্লাে তা‘আলা উপহর। আরাফার পদন রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু
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আলাইপে ওয়াসাল্লাম উম্মাহতর মহধয িাষণ থদন। তাহত পতপন িহলন, أال هل
“ بلغت؟আপম পক থতামাহদর পনকি থপৌপছাঁহয়পছ”? উত্তহর তারা িলহলন েযাাঁ।
তারপর আকাহশর পদহক আেুল উিাহলন এিং িলহলন, “ امهلل اشهدহে আল্লাে
তুপম সাক্ষী োক” এপি রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর কমে যা
আল্লাের উপর েওয়াহক প্রমাণ কহর। আর রাসূ হলর স্বীকৃপত সম্পহকে োদীসিাদীর োদীস, যখন িাদীহক পজজ্ঞাসা করা েহলা  أين اهللআল্লাে থকাোয়? থস
িলল, “ ف السماءআল্লাে আসমাহন।” তখন রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাম িলহলন, “ أعتقها فإنها مؤمنةতুপম তাহক আযাদ কহর দাও কারণ থস
মু’পমন।”88
সাোিীগণ এিং ইেসাহনর সাহে তাহদর অনু সারী উম্মহতর তাহিঈগণ এিং
উলামাহয় থকরামগণ এ িযাপাহর একমত থয, আল্লাে তা‘আলা সিপকছু র উপর।
তাহদর কাহরা থেহক এ পিষহয় একপি শব্দও িপণেত নয় থয, তারা িহলহছন
আল্লাে তা‘আলা আসামাহন নয়, অেিা পতপন মাখলু হকর 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 সিপকছু র উপর।
যু পক্ত দ্বারা প্রমাণ: যু পক্তও এ কো প্রমাণ কহর থয আল্লাে তা‘আলা সিপকছু র
উপর। থযমন আমরা যপদ পজজ্ঞাসা কপর থয, উহধ্বে োকা এ পপরপূ ণেতার পসফাত
নাপক অপপরপূ ণেতার? তখন জাওয়াি েহি উহধ্বে োকাই পপরপূ ণেতা। আল্লাে
88

সেীে মুসপলম োদীস নং ১২২৭
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َۡ َۡ ََُۡ
তা‘আলা কুরআহন িহলহছন, ]٦٠ :﴾ [انلحل٦٠َع يا
لاٱۡل َٰا
ّللِاٱلمث ا
“ ﴿ َو ِ اএিং আল্লাের
জনয রহয়হছ মোন উদােরণ।” [সূ রা আন-নাোল, আয়াত: ৬০] থয সি পসফাত
পূ ণেতার অেেহক িেন কহর, থস সি পসফাত আল্লাের জনয অিশযই সািযস্ত েহি।
যখন উপহর িা উহধ্বে েওয়া পূ ণেতা িহল যু পক্ত 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 অসম্পূ ণেতা। আর মাঝখাহন েওয়াও অসম্ভি। কারণ, এপিও একপি
অসম্পূ ণে পসফাত যাহত আল্লাে তা‘আলা ও তার মাখলু ক িরাির েওয়াহক িাধয
কহর। দু ’পি পসফাত যখন আল্লাের জনয েওয়া অসম্ভি েহয় পগহয়হছ িাকীিা
অেোৎ উহধ্বে েওয়া তার জনয অিধাপরত। সু তরাং, আল্লাে তা‘আলা উধ্বে েওয়া
প্রমাপণত, পতপন প্রপতপি িস্তুর উহধ্বে।
মানি স্বিাি দ্বারা প্রমাণ: আল্লাে তা‘আলা উহধ্বের েওয়ার পিষয়পি প্রপতপি
মানু হষর স্বিাি ও সৃ পির সাহে জপড়ত। প্রপতপি মানু ষ যখন িহল ‘হে আল্লাে’
তখন থস আকাহশর পদক তাকায়। তার অন্তহর উপহরর পদক মহনাহযাগী েয়,
তার অন্তহর আর থকান পদক ভ্রুহক্ষপ করার প্রহয়াজন অনু িুত েয় না। সু তরাং
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
“— حببل من األرض السابعة لوقع َع اهللযপদ থতামরা একপি রপশহক আকাশ
থেহক জপমহন থছহড় দাও, তার আল্লাের উপর পগহয় পড়হি।” -পি দ্বারা আল্লাে
তা‘আলা জপমহন এ কো প্রমাণ করার থকান সু হযাগ থনই।
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َۡ َ َ َ
َ
ُ
যপদ িলা েয়, আল্লাে তা‘আলা এ িাণী:ۡرضاإِلَٰهاا
ِفاٱۡل ِ ا
فاٱلسماءِااإِل َٰ اهاو ِ ا
﴿ َوه َاواٱَّلِيا ِ ا
ۡ ُ َۡ َ ُ َ
]٨٤ :﴾ [الزخرف٨٤ِيما
ِيماٱل َعل ُا
“ وه اواٱَلك اআর পতপনই আসমাহন ইলাে এিং পতপনই
জপমহন ইলাে; আর পতপন প্রজ্ঞাময়, সিেজ্ঞ। প্রমাণ কহর থয, আল্লাে তা‘আলা
থযমপনিাহি আসমাহন এমপনিাহি পতপন জপমহনও।” [সূ রা আয-যু খরফ, 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 পিস্তৃত। যপদও থস থয থকান একপি শেহর সু পনপদিে
স্থাহন িসিাস কহর োহক। দু ’পি শেহর থস োহক না। এ আয়াতপিও এ কো
প্রমাণ কহর থয, আল্লাের উলু পেয়যাত জপমন ও আসমান উিয় স্থাহন পিস্তৃত।
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: রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থক িলহত শুহনপছ, পতপন িহলন,
ُ
ُ ِّ ُ ا
ا ْ ُ ِّ ا
ُ ا اا ا
.» اّلل يبْ اعث ل ِ اه ِذهِ األ ام ِة اَع ارأ ِس ك ِمائ ِة اسناة ام ْن َيادد ل اها ِدينا اها
“ « إِنআল্লাে 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 রাসূ লুল্লাে 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 সু নাহন সালমান ইিন দাউদ আল-মােরী
থেহক, পতপন িহলন, আমাহদর পনকি োদীস িণেনা কহরহছন আব্দু ল্লাে 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 রাসূ লুল্লাে
ُ
ا
ُ ا اا ا
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম থেহক পতপন িহলন, اّلل يبْ اعث ل ِ اه ِذهِ األ ام ِة اَع
« ِإن
ْ
ُ ِّ ُ ا
ُ ِّ ا
.» “ ارأ ِس ك ِمائ ِة اسناة ام ْن َيادد ل اها ِدينا اهاআল্লাে 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
মানু ষ প্রকৃত দীন থয দীনহক আল্লাে তা‘আলা তার িান্দাহদর জনয পপরপূ ণে
কহরহছন, থয দীহনর মাধযহম আল্লাে তা‘আলা তাহদর ওপর তার পন‘আমতহক
পপরপূ ণে 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 মানু ষহক আল্লাের
পকতাি এিং রাসূ ল থেহক প্রমাপণত সু ন্নাহতর প্রপত পে থদখাহিন এিং পিদ‘আত
থেহক দূ হর সরাহিন এিং নি আপিষ্কৃত িস্তু থেহক তাহদর সতকে করহিন।
সপিক পে—আল্লাের পকতাি ও রাসূ হলর সু ন্নাত 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 পপরপূ ণে
কহরহছন, থস দীহনর সংস্কার িা সংহশাধন পেহসহি এহক সংস্কার িহল

89
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আখযাপয়ত করা েয়পন। কারণ, এহকর এহকর পর পপরিতেন, দূ িেলতা ও পিকৃপত
উম্মাহতর ওপরই থিহপ িহস। অনযোয় ইসলাহমর সংরক্ষহণর দাপয়ে আল্লাের
োহতই। আল্লাে তা‘আলা কুরআন ও সু ন্নাহতর পেফাযহতর দাপয়ে থনয়ার
ۡ َ ُ َۡ
মাধযহম ইসলামহক পেফাযত করহিন। আল্লাে তা‘আলা িহলন, نانزنلَا ا
﴿إِنااَن ا
ۡ ُ
َ ُ َ َ َُ
]٩ :﴾ [اْلجر٩وناا
حَٰفِظ ا
“ ٱَّلِك َارااِإَوناااَلۥاالপনশ্চয় আপম কুরআন90 নাপযল কহরপছ,
আর আপমই তার থেফাযতকারী।” [সূ রা আল-পেজর, আয়াত: ৯]
পঞ্চমত: সংস্কারকগণ িাহরা িছহরর মাোয় আসহিন এ কোপি োদীহস থনই।
রিং োদীহস এহসহছ আল্লাের আহদহশ এিং তার প্রজ্ঞা অনু যায়ী তারা আসহিন
প্রপত পেজরী শতাপব্দর মাোয়। এপি আল্লাের পক্ষ থেহক তার িান্দাহদর প্রপত
পিহশষ অনু গ্রে ও দয়া এিং তাহদর পিপহক্ষ সু -স্পি দলীল ও প্রমাণ, যাহত
তাহদর পনকি দলীল প্রমাণ স্পি েওয়ার পর অপারগতা প্রকাশ করার থকান
সু হযাগ না োহক। আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা।

90

 الذكرদ্বারা উহেশয কুরআন।
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োয়াত ও পরপযক িৃ পি
ُ ْ ا ُْ ا ا اُ اا ا ْا ْ ا ا
“ « ام ْن أا اح اহয িযপক্ত
ُ ب أا ْن يُبْ اس اط ا
োদীস— .» محه
ِ ل ِف ِرزقِ ِه وينسأ ل ِف أث ِرهِ فلي ِصل ر
তার পরপযহকর মহধয প্রসস্থতা এিং োয়াহতর মহধয দীঘেতাহক পছন্দ কহর”
« ام ْن أا اح ا
ُ ب أا ْن يُبْ اس اط ا
প্রে: রাসূ ল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িাণী— ل ِف
ُ ْ اُ ْ ا ا اُ اا ا ْا ْ ا ا
.» محه
ِ “ ِرز ِق ِه وينسأ ل ِف أث ِر ِه فلي ِصل رহয ি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, মানু ষ 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, মানু হষর িয়স দু ই ধরহনর েহি। অেোৎ,
আত্মীয়তা সম্পকে িজায় রাখহল এক রকম িয়স েহি এিং আত্মীয়তা িজায় না
রাখহল অনয রকম িয়স। মানু হষর ি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 রাসূ লুল্লাে 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। অনু রূপিাহি মানু হষর পরপযক এিং আত্মীয়তা সম্পকে িজায় রাখার
পিষয়পি থগাড়া থেহকই পনধোপরত ও মীমাংপসত। পকন্তু পিষয়পি তুপম জাহনা না।
এ কারহণ রাসূ লুল্লাে 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 সিপকছু ই মীমাংপসত। তারপর মহন রাখহত
েহি পরপযক ও োয়াত িৃ পি পাওয়ার পিষয়পি আহপপক্ষক। অনযোয় আমরা
অহনক মানু ষহক িা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 পূ হিেই পলপপিি কহরহছন থয, থস আত্মীয়তা সম্পহকে িজায় রাখহি
এিং অমুক সময় তার জীিহনর ইপত ঘিহি।
শাইখ মুোম্মদ পিন উসাইমীন রে.

িৃ পি না েওয়া িা অনািৃ পির কারণ িান্দার গুনাে
প্রে: আমরা অপধকাংশই এ কো শুহন োপক থয, িৃ পি না েওয়া িা অনািৃ পির
কারণ িান্দার গুনাে। যপদ পিষয়পি এমনই েহয় োহক তােহল যারা পেন্দুস্থান িা
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 িা অনািৃ পির পিষয়পি
পনিের কহর পৃপেিীর অিস্থাহনর ওপর? থযহেতু পিষয়পি পনহয় মানু ষ িলািপল
কহর তাই পিষয়পিহক স্পি করহল কৃতজ্ঞ েহিা।
উত্তর: প্রহতযক মুসপলমহক এ কো অিশযই জানহত েহি থয, আল্লাে তা‘আলা
সমস্ত মাখলু ক সৃ পি কহরহছন এিং মুসপলম অমুসপলম সিাই পরপযহকর দাপয়ে
পতপন পনহয়হছন। আল্লাে তা‘আলা িহলন,
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َۡ
ََ
َ
ُ
َ َ
َ َ
َ
]٦ :﴾ [هود٦ٱّللِارِ ۡزق َهاا َو َي ۡعل ُاما ُم ۡس َتقرهاا َاو ُم ۡس َت ۡودع َهاا
َعا ا
ۡرضاإِّلاا ا
﴿ َو َماامِنادابةاا ِفااٱۡل ِ ا
“আর জপমহন পিিরণকারী প্রপতপি প্রাণীর পরহককর দাপয়ে আল্লােরই এিং পতপন
জাহনন তাহদর আিাসস্থল ও সমাপধস্থল92।” [সূ রা েূ দ, আয়াত: ৬]

ُ
ۡ َ ۡ ُ َۡ َ ََ
আল্লাে তা‘আলা িহলন, يدام ِۡن ُهما ُمِناا
ا َمااأرِ ُا٥٦ونا
نساإِّلاا َِلَ ۡع ُب ُد ِا
ٱۡل َ ا
ا﴿ومااخلق ا
ِ تا
ِ ٱۡلنااو
َ
ُ
ۡ
ۡ
ُ ُ ُ
ُ َ
]٥٨ ،٥٦ :﴾ [اذلاريات٥٨ِيا
اقاذواٱلقواة ِاٱل َمت ُا
ٱّللاه َاواٱلرز ا
اإِناا ا٥٧ونا
يداأنا ُي ۡطع ُِم ِا
ُرِ ۡزقاا َو َمااأرِ ُا

“আর পজন ও মানু ষহক থকিল এজনযই সৃ পি 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।” [সূ রা আয-যাপরয়াত, আয়াত: ৫৬, ৫৮]

ََ
َ ُ َۡ
ُ
َ
ُ
আল্লাে তা‘আলা আহরা িহলন,ٱّللايَ ۡر ُزق َهااِإَوياك ۡاما
لارِ ۡزق َهاا ُا
﴿ َوكأيُِنا ُمِنادابةااّلااَت ِم ا
ۡ ُ
ُ
]٦٠ :﴾ [العنكبوت٦٠ِيما
يعاٱل َعل ُا
“ َوه َاواٱلس ِم اআর এমন কত জীি-জন্তু রহয়হছ, যারা
পনজহদর পরপযক পনহজরা সঞ্চয় কহর না, আল্লােই তাহদর পরপযক থদন এিং
থতামাহদরও। আর পতপন সিেহশ্রাতা, মোজ্ঞানী।” [সূ রা আল-আনকািূ ত, আয়াত:
৬০] আল্লাে তা‘আলা জীন ইনসান কাহফর মুশপরক মুসপলম অমুসপলম সিাইহক
সৃ পি 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  مستقرিা আিাসস্থল িলহত মাতৃগহিে অিস্থান মতান্তহর মৃ তুয পযেন্ত দু পনয়ায়
অিস্থানহক িু ঝাহনা েহয়হছ। আর  مستودعদ্বারা কিরস্থ করার স্থান মতান্তহর জহন্মর পূ হিে
পপতৃহমরুদহন্ড অিস্থান পকংিা মৃ তুযর সময় িা স্থান িু ঝাহনা েহয়হছ।
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পতপন তাহদর শাপস্ত থদন যাহত তারা তা থেহক পিরত োহক এিং আযাি ও
গযহির কারণসমূ ে থেহক সতকে োহক। শাপস্ত স্বরূপ আল্লাে তা‘আলা তাহদর
জনয িৃ পি িন্ধ কহর থদন। থযমন—রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম
সিহিহয় িড় সংস্কারক, তার যু গ সিহিহয় উত্তম যু গ, তার সাোিীগণ নিীহদর
পর সিহিহয় উত্তম মানি েওয়া স্বহেও তার যু হগ অনািৃ পি থদখা পদহয়পছল,
দু পিেক্ষ ও খরায় তারা আক্রান্ত েহয়পছল মানু ষ। ফহল মুসপলমগণ রাসূ লুল্লাে
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর পনকি এহস িৃ পির জনয থদা‘য়া কামনা
করহলন। আনাস রাপদয়াল্লাহু আনহু থেহক িপণেত, পতপন িহলন,
أن رجال دخل املسجد ورسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم قائم خيطب فاستقبل رسول اهلل
صىل اهلل عليه و سلم قائما وقال يا رسول اهلل هلكت األموال وانقطعت السبل فادع اهلل أن
يغيثنا فرفع رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم يديه وقال امهلل أغثنا امهلل أغثنا امهلل أغثنا
قال أنس وال واهلل ما نرى ف السماء سحابة وال قزعة وما بيننا وبني سلع من بيت وال دار
قال فطلعت سحابة مثل الَتس فلما توسطت السماء انترشت ثم أمطرت قال أنس فال واهلل
ما رأينا الشمس ستا قال ثم دخل رجل من ذلك ابلاب ف اجلمعة املقبلة ورسول اهلل صىل
اهلل عليه و سلم قائم خيطب فاستقبله قائما فقال يا رسول اهلل هلكت األموال وانقطعت
السبل فادع اهلل أن يمسكها عنا قال فرفع رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم يديه فقال امهلل
حونلا وال علينا امهلل َع اآلَكم والظراب وبطون األودية ومنابت الشجر قال فأقلعت
وخرجنا نميش ف الشمس قال ِشيك سألت أنسا أهو الرجل األول قال ال
“এক থলাক মসপজহদ প্রহিশ কহর িলল, থে আল্লাের রাসূ ল, ধন-সম্পদ ধ্বংস
প্রায়, রাস্তা-ঘাি িন্ধ আপপন আল্লােহক ডাহকন থযন আমাহদর িৃ পি থদয়।
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম জুমু‘আর সালাহতর খুতিায় দু ই োত
তুহল িহলন, থে আল্লাে আপপন আমাহদর িৃ পি থদন। থে আল্লাে আপপন
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আমাহদর িৃ পি থদন। রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম পমবার থেহক
নামার আহগই িৃ পি িষেণ শুরু েহয় যায়। আল্লাে তা‘আলা আকাহশ থমঘমালা
সৃ পি 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 রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে
ওয়াসাল্লাহমর পনকি আিার এহস িলল, থে আল্লাের রাসূ ল! ধন-সম্পদ ধ্বংস
প্রায়, রাস্তা-ঘাি িন্ধ। আপপন আল্লােহক ডাহকন থযন িৃ পি িন্ধ কহর থদয়। এ
কো থশাহন রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আদম সন্তাহনর দূ িেলতার
কো পিন্তা কহর মুিপক োাঁপস পদহলন এিং দু ই ো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-পিিূ ণে েহয় থগল এিং মদীনা আহলাপকত েহয় থগল।
থমাি কো, রাসূ লুল্লাে 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 কারণসমূ হের 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,
দু পিেক্ষ, দু শমনহদর িাপপহয় থদওয়া, অনািৃ পি 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, ﴿ َو َمااا
َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ح
َ
ُ
ُ
]٣٠ :﴾ [الشورى٣٠واا َعناكث ِياا
تاأيۡدِيك ۡاما َو َي ۡعف ا
صيبةاافبِمااكسب ا
ِ “ أصَٰبكمامِنامআর
থতামাহদর প্রপত থয মুসীিত আপপতত েয়, তা থতামাহদর কৃতকহমেরই ফল।
আর অহনক পকছু ই পতপন ক্ষমা কহর থদন।” [সূ রা আশ-শুরা, আয়াত: ৩৭]
অহুহদর যু হি মুসপলমগণ পরাপজত েহলন এিং তাহদর কতক পনেত আিার
َ َ َ َََ َ َ َۡ ُ ح
কতক আেত েহলন। আল্লাে তা‘আলা িহলন,يبةااق ۡاداأ َص ۡب ُتما
ص
ِ ﴿أولمااأصَٰبتكمام
َ
َ ۡ َ ُ ُ َٰ َ َ َ
ُ
ُ
ُ ۡ ُ َ َٰ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ
:﴾ [ال عمران١٦٥َشءااقدِيراا
كا
َعا ِا
ٱّللا ا
ِناعِن ِاداأنفسِك ۡماهاإِناا ا
لاه َاوام ۡا
ناهذااق ا
مِثليهااقلت اماأ ا
]١٦٥ “আর যখন থতামাহদর উপর পিপদ এল, (অেি) থতামরা থতা এর পদ্বগুণ
পিপহদ আক্রান্ত েহল (িদর যু হি)। থতামরা িহলপছহল এিা থকাহত্থহক? িল, ‘তা
থতামাহদর পনজহদর থেহক’। পনশ্চয় আল্লাে সি পকছু র উপর ক্ষমতািান।” [সূ রা
আহল, ইমরান, আয়াত: ১৬৫]
পক্ষান্তহর িদহরর যু হি মুসপলমহদর পিজয় েহলা এিং কাহফরহদর পরাজয়।
কাহফরহদর সত্তুরজনহক েতযা এিং সত্তুরজনহক িপন্দ করা েহলা। পকন্তু
অহুহদর যু হি মুসপলমগণ তাহদর পনহজহদর কহমের কারহণ মো পিপযেহয়র
সম্মূ খীন েহলা। কারণ, রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম আব্দু ল্লাে 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 যু হির পনষ্পপত ও মীমাংসা েহয় থগহছ। এিং
ফলাফল মুসপলমহদর অনু কুহল িহল এহসহছ। এখন শুধু গপণমহতর মাল একত্র
করা অিপশি আহছ। তারা তাহদর অিস্থান থছহড় মাহি গপণমহতর মালা একত্র
করার লহক্ষ থনহম পড়হলন। তাহদর আমীর আব্দু ল্লাে ইিন জুিাইর রাপদয়াল্লাহু
আনহু তাহদর রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী স্মরণ কপরহয়
পদহলন এিং তাহদর জায়গা না ছাড়ার পনহদেশ পদহলন। পকন্তু তারা তার কো
গুরুে থদয়পন তারা িলল, যু ি থশষ েহয় থগহছ কাহফররা পরাপজত েহয়হছ। এ
যখন অিস্থা পছল, মুসপলমহদর থপছন থেহক থয সু রেপি 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
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম অিস্থান তাহদর মুপক্তর জনয যহেি
নয়। িরং তাহদর অিশযই আল্লাের আনু গতযতা ও িশ্বতা থমহন পনহত েহি।
আল্লাের আহদশ পনহষহধর পািন্দী করহত েহি। আল্লাের দু শমনহদর পিরুহি
َ َ َ َ َ َ َ َٰ َ ۡ ُ ح
যু হি বধযে ধারণ করহত েহি। এ কারহণ এ কো—يبةااق ۡادا
ص
ِ ﴿أولمااأصبتكمام
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ َ
َ ۡ
ُ
ُ
ُ ۡ ُ َ َٰ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ
﴾ [ال١٦٥َشءااقدِيراا
كا
َعا ِا
ٱّللا َٰا
ِناعِن ِاداأنفسِك ۡامهاإِناا ا
لاه َاوام ۡا
ناهذااق ا
أصبتمامِثليهااقلت اماأ ا
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]١٦٥ :“ عمرانআর যখন থতামাহদর উপর পিপদ এল, (অেি) থতামরা থতা এর
পদ্বগুণ পিপহদ আক্রান্ত েহল (িদর যু হি)। থতামরা িহলপছহল এিা থকাহত্থহক?
িল, ‘তা থতামাহদর পনজহদর থেহক’। পনশ্চয় আল্লাে সি পকছু র উপর
ক্ষমতািান।” [সূ রা আহল-ইমরান, আয়াত: ১৬৫] দ্বারা তাহদর সতকে করা েয়।
রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম এিং তার সাোিীগণহক যপদ গুনাহের
শাপস্ত সম্মূ খীন েহত েয় এিং অনযানযহদর মহতা তাহদরও আক্রান্ত েহত েয়,
তােহল অনযহদর অিস্থা থকমন েহত পাহর?
প্রক্ষান্তহর কাপফর, মুশপরকহদর পিষহয় আল্লাের দু শমন শয়তান অিসর গ্রেণ
কহরহছন। কারণ, পৃপেিীর পিপিন্ন প্রাহন্ত ও থদহশ তারা এমপনহতই শয়তাহনর
অনু সরণ কহর এিং আনু গতযতা 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,ّتاإِذاا
كاَشءااح ا
با ِا
واابِهِۦافتحنااعلي ِه اماأبو ا
واا َمااذك ُِر ا
﴿فلماان ُس ا
َ
َۡ َ َ ُ ُ
َ
ُ َ َ ٗ ۡ
]٤٤ :﴾ [االنعام٤٤ونا
وااب ِ َمااأوتوااأخذنَٰ ُهما َبغ َت اةافإِذااهما حم ۡبل ُِس ا
“ ف ِر ُح اঅতঃপর তাহদরহক
থয উপহদশ থদয়া েহয়পছল, তারা যখন তা িুহল থগল, আপম তাহদর উপর সি
পকছু র 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।” [সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত: ৪৪] আল্লাে
َٰ ُ َ ۡ َ َ ً َٰ َ َ
َ
َۡ ََ
ُ ُ َ
তা‘আলা আহরা িহলন,وناإِن َماايُؤخ ُِره ۡاما َِلَ ۡوماا
لاٱلظل ُِم ا
ِلاعماايعم ا
ٱّللاغف ا
با ا
ّلاَت َس َ ا
﴿و ا
َ
ۡ
َ َۡ
َ
]٤٢ :﴾ [ابراهيم٤٢صافِي اهِااٱۡلبۡص َٰ ُاراا
“ تشخ ُ اআর যাপলমরা যা করহছ, আল্লােহক তুপম
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।” [সূ রা ইিরােীম,
আয়াত: ৪২] আল্লাে তা‘আলা কখহনা কখহনা সময় দু পনয়াহতই তাহদর শাপস্ত
পদহয় োহকন। থযমন, তাহদর কুফরী ও গুনাহের কারহণ তারা মো যু হি
আক্রান্ত েহয়পছল। অনু রূপিাহি পিপিন্ন প্রকার িযাপধহত দু পনয়াহত 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, ]١٤٤ :﴾ [ابلقرة١٤٤ونا
ٱّللابِغَٰفِلااعماا َي ۡع َمل ا
﴿ َو َماا ا
“এিং তারা যা কহর, থস িযাপাহর আল্লাে গাপফল নন।” [সূ রা আল-িাকারাে,
َ َ َ
َ
ُ
َ
আয়াত: ১৪৪] আল্লাে তা‘আলা িহলন,ثا
ِنا َح ۡي ا
وااأَِبيَٰت َِناا َسن ۡس َت ۡدرِ ُج ُهما ُم ۡا
ِيناكذبُ ا
﴿وٱَّل ا
ُ
َ
َ
َ ۡ َ
َ َ
]١٨٢ ،١٨١ :﴾ [االعراف١٨٣لال ُه ۡاماإِنااك ۡيدِيا َمت ِياا
اوأم ِ ا١٨٢ونا
ّلا َي ۡعل ُم ا
“ اআর যারা আমার
আয়াতসমূ েহক অস্বীকার কহরহছ, অপিহরই আপম তাহদরহক ধীহর ধীহর
এমনিাহি পাকড়াও করি থয, তারা জানহতও পারহি না। আর আপম তাহদরহক
অিকাশ পদপি। পনশ্চয় আমার থকৌশল শপক্তশালী।” [সূ রা আল-আরাফ, আয়াত:
১৮১, ১৮২]
আল্লাে তা‘আলা কাপফরহদর সু হযাগ 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 সু হযাগ ও অিকাশ পদহয় োহকন। তারপর তাহক পশক্ষা
থদওয়া ও সতকে করার জনয পাকড়াও কহরন এিং শাপস্ত থদন।
সু তরাং মুসপলমহদর ওপর ওয়াপজি েহলা সতকে েওয়া এিং আল্লাের সু হযাগ ও
অিকাশ থদওয়াহত থধাাঁকায় না পড়া। তারা থযন গুনাহের ওপর স্থায়ী না েহয়
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খুি দ্রুত শাপস্ত আসার পূ হিে খাপি তাওিাে কহর। আল্লাের পনকি আমাহদর
কামনা পতপন থযন আমাহদর ক্ষুব্ধতার কারণসমূ ে এিং তার শাপস্তর যন্ত্রণা থেহক
পনরাপদ রাহখন। আল্লােই তাওফীক দাতা।
শাইখ আব্দু ল আব্দু ল আযীয পিন িায রে.

িংশ সম্পহকে কিাক্ষ করা এিং মৃত িযপক্তর ওপর কান্নাকাপি করা কুফরী
েওয়ার অেে
ِّ ا ا ُ ا ا ْ ا
ا ا
ُ ْ انل ِ ُ ا ْ ُ ْ ا
« اثْناتاان ف ا
প্রে: োদীস—.» ت
ِ ب اوانلِّياحة َع المي
ِ ِ
ِ اس هما بِ ِهم كفر الطعن ِف النس
“মানু হষর মহধয দু ইপি পিষয় যা তাহদর সাহে কুফর। এক, িংশ সম্পহকে কিাক্ষ
করা এিং মৃত িযপক্তর ওপর উচ্চ স্বহর কান্নাকাপি করা।”93 োদীহস কুফহরর
অেে পক?

93
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উত্তর: োদীসপি সম্পূ ণে 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 দু ণোম 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 সম্পূ ণে ো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 রাসূ লুল্লাে
সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাহমর িাণী সপতযকার কুফর ও িড় কুফহরর পিষয়পি
«إ ان با ْ ا
তুহল ধরা েহয়হছ। রাসূ লুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপে ওয়াসাল্লাম িহলন, ني
ِ
ا ُ ا ا ْ ا ِّ ْ ا ْ ُ ْ ا ْ ا ا ا
.» “ الرج ِل وبني الرش ِك والكف ِر ترك الصال ِةএকজন মানু ষ ও কুফর-পশহকের মাহঝ
প্রােেকয েহলা সালাত তযাগ করা।”94 আহলমহদর পিশুি মতামত অনু যায়ী এপিই
েহলা িড় কুফর যা একজন মানু ষহক ইসলাম থেহক থির কহর থদয়।
আহলমগণ িহলহছন, কুফর দু ই প্রকার, যু লুম দু ই প্রকার পফসক দু ই প্রকার।
অনু রূপিাহি পশকে দু ই প্রকার—িড় পশকে এিং থছাি পশকে।
94
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িড় পশকে েহলা, মৃ ত িযপক্তর পনকি িাওয়া, তাহদর পনকি সাোযয িাওয়া, তাহদর জনয
মান্নত করা এিং মুপতে, গাছপালা, পাের, িন্দ্র সু যেয 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।
অনু রূপিাহি গাইরুল্লাের নাহম সপে করা। থযমন, নিী রাসূ হলর নাহম কসম করা
অেিা কাহরা োয়াহতর কসম করা অেিা আমানহতর কসম করা ইতযাপদ। এ ধরহনর
কসম পশহকে আসগর িা থছাি পশহকের অন্তেিুক্ত। অনু রূপিাহি পরয়া িা থলাপককতা।
থযমন, ক্ষমা িাইল মানু ষহক শুনাহনা উহেহশয অেিা কুরআন পড়হলা যাহত মানু ষ
তাহক কারী িহল। যু লুম দু ই প্রকার—িড় যু লুম, আল্লাের সাহে পশকে করা, থযমন
َٰ
َ
ُ َ ُ َٰ َ ۡ َ
আল্লাে তা‘আলা িহলন, ]٢٥٤ :﴾ [ابلقرة٢٥٤ون ا
ون اه ُما اٱلظل ُِم ا
“ ﴿وٱلكفِر اআর কাপফররাই
َ
যাপলম।” [সূ রা আল-িাকারাে, আয়াত: ২৪৫] আল্লাে তা‘আলা িহলন, ِينا َء َام ُنوااا َول ۡماا
﴿ٱَّل َا
ۡ
َ
ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ُ ۡ ُ ُ َ َٰ َ
]٨٢ :﴾ [االنعام٨٢ونا
نا َوهما حم ۡه َت ُد ا
كاله اماٱۡلم ا
“ يَلب ِ ُسوااإِيمنهمابِظلمااأولئ ِ اযারা ঈমান এহনহছ
এিং পনজ ঈমানহক যু লহমর সাহে সংপমশ্রণ কহরপন, তাহদর জনযই পনরাপত্তা এিং
তারাই পেদায়াতপ্রাপ্ত।” [সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত: ৮২] থছাি যু লম েহলা, একজন
মানু ষ অপর মানু হষর জান ও মাহলর থক্ষহত্র যু লুম—অতযািার করা এিং আল্লাের
নাফরমানী ও গুনাে করার মাধযহম িান্দা তার পনহজর ওপর যু লম করা। থযমন পযনা—
িযপিিার করা, মদ পান করা ইতযাপদ। আল্লাের কাহছ এ থেহক আশ্রয় কামনা কপর।
আল্লাে তা‘আলাই তাওফীক দাতা। শাইখ আব্দু ল আযীয পিন িায রে.
 وىلع آهل وصحبه أمجعي، وصىل اهلل وسلم ىلع عبده ونبيه حممد

কুরআন ও সু ন্নাহের ওপর আহরাপপত পিপিন্ন প্রহের জওয়াি
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