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পরম িরুনাময় দয়াময় আল্লাহর নানম 

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর জনয। আল্লাহ তাাঁ র রহমত ও শাকি নাকযল িরুন 

মুহাম্মানদর ওপর এবং তাাঁ র পকরবার-পকরজন ও তাাঁ র সাহাবীগনের ওপর। 

কিতাবুত তাওহীদ 

আল্লাহ তা‘আলার বােী: “আর আকম সৃকি িনরকি কজন এবং মানুষনি 

এজননযই যয, তারা যিবল আমার ইবাদাত িরনব।” [আয-যাকরয়াত: ৫৬] 

আল্লাহ আরও বনলনিন, “আর আকম অবশযই প্রনতযি জাকতনত এিজন 

রাসূল যপ্ররে িনরকি যয, যতামরা আল্লাহর এবাদত িনরা এবং পকরহার ির 

তাগূতনি।” [আন-নাহল ৩৬] 

এবং আল্লাহর বােী, “আর যতামার রব আনদশ কদনয়নিন যয, যতামরা 

তাাঁ নি িাড়া অনয িানরা ইবাদাত িরনব না এবং কপতা-মাতার সানে সদাচরে 

িরনব। তানদর এিজন অেবা উভনয়ই যকদ যতামার কনিট বাধধনিয উপনীত হয়, 

তনব তানদরনি ‘উফ’ বনলা না এবং তানদরনি ধমি কদও না। আর তানদর 

সানে সম্মানজনি িো বল। আর তানদর উভনয়র জনয দয়াপরবশ হনয় কবননয়র 

ডানা নত িনর দাও এবং বল, ‘যহ আমার রব, তানদর প্রকত দয়া িরুন যযভানব 

শশশনব তারা আমানি লালন-পালন িনরনিন।” [আল-ইসরা: ২৩-২৪] 

আল্লাহর বােী: “আর যতামরা আল্লাহর ইবাদাত িনরা এবং তাাঁ র সানে 

িাউনি শরীি িনরা না।” [আন-কনসা: ৩৬] 

আল্লাহর বােী: “বলুন, ‘এনসা, যতামানদর রব যতামানদর উপর যা হারাম 

িনরনিন যতামানদরনি তা কতলাওয়াত িকর, তা হনে, ‘যতামারা তাাঁ র সানে 

যিাননা শরীি িরনব না, কপতামাতার প্রকত সদ্ব্যবহার িরনব, দাকরনের ভনয় 

যতামার যতামানদর সিাননদর হতযা িরনব না, আমরাই যতামানদরনি ও 

তানদরনি করযি কদনয় োকি।প্রিানশয যহাি কিংবা যগাপনন যহাি, অশ্লীল 

িানজর ধানর-িানিও যানব না। আল্লাহ্ যার হতযা কনকষদ্ধ িনরনিন যোেধ িারে 
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িাড়া যতামরা তানি হতযা িরনব না।’ যতামানদরনি কতকন এ কননদধ শ কদনলন যযন 

যতামরা বুঝনত পার।” আর ইয়াতীম বয়়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পযধি উত্তম বযবস্থা িাড়া 

যতামারা তার সম্পকত্তর ধানর-িানিও যানব না এবং পকরমাপ ও ওজন নযাযযভানব 

পুনরাপুকর যদনব। আমরা িাউনিও তার সানধযর যচনয় যবশী ভার অপধে িকর না। 

আর যখন যতামারা িো বলনব তখন নযাযয বলনব, স্বজননর সম্পনিধ  হনলও 

এবং আল্লাহনি যদয়া অঙ্গীিার পূেধ িরনব। এভানব আল্লাহ্ যতামানদরনি কননদধ শ 

কদনলন যযন যতামরা উপনদশ গ্রহে ির। (১৫২) আর এ পেই আমার সরল পে। 

িানজই যতামরা এর অনুসরে ির এবং কবকভন্ন পে অনুসরে িরনব না, িরনল 

তা যতামানদরনি তাাঁ র পে যেনি কবকেন্ন িরনব। এভানব আল্লাহ্ যতামানদরনি 

কননদধ শ কদনলন যযন যতামারা তািওয়ার অকধিারী হও।” [আল-আন‘আম: ১৫১-

১৫৩] 

ইবন মাস‘উদ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু বনলন, “যয বযকি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর যমাহরাকিত অকসয়ত যদখনত চায়, যস যযন আল্লাহ 

তা‘আলার এ বােী পনড় যনয়: “তুকম বনলা, এনসা যতামানদর রব যতামানদর 

উপর যা হারাম িনরনিন তা পনড় শুনাই। আর তা হনলা, যতামরা তাাঁ র সানে 

যিাননা কিিুনি শকরি িরনব না।” আল্লাহর কননের বােী পযধি: “আর এটাই 

হনে আমার সরল, যসাজা পে।” আয়াত। 

মু‘আয ইবন জাবাল রাকদয়াললাহু আনহু যেনি বকেধত আনি, কতকন 

বনলন, আকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লানমর কপিনন এিটি গাধার 

কপনে বনস কিলাম। কতকন আমানি বলনলন, ‘যহ মু‘আয, তুকম কি জাননা, বান্দার 

উপর আল্লাহর িী হি রনয়নি আর আল্লাহর উপর বান্দার িী হি আনি?’ আকম 

বললাম, আল্লাহ ও তাাঁ র রাসূলই ভানলা জাননন। কতকন বলনলন, ‘বান্দার উপর 

আল্লাহর হি হনে তারা তাাঁ রই ইবাদত িরনব এবং তাাঁ র সানে িাউনি শকরি 

িরনব না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হি হনে, যারা তার সানে িাউনি শকরি 

িরনব না কতকন তানদরনি শাকস্ত যদনবন না।” আকম বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 

আকম কি এ সুসংবাদ যলািনদরনি জাকননয় যদব না? কতকন বলনলন, “তুকম 
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তানদরনি এ সুসংবাদ কদওনা, তাহনল তারা অলস বনস োিনব।” হাদীসটি বুখারী 

ও মুসকলম বেধনা িনরনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে: 

এি: কজন ও মানুষ সৃকির কহিমত। 

দুই: ইবাদত হনে যিবলই তাওহীদ। িারে এটা কননয়ই কববাদ। 

কতন: যয তাওহীদ বাস্তবায়ন িরল না, যস আল্লাহর ইবাদতও িরল না। এ 

িোর মনধয আল্লাহর বােী ( ُاَْعبُد َمۤا  ٰعبِدُْوَن  اَْنتُْم  ََلۤ   এবং আকম যার“ (َو 

ইবাদাত িকর যতামরা তার ইবাদাতিারী নও।” এর অেধ কনকহত আনি। 

চার: রাসূলনদর পাোননার কহিমত। 

পাাঁ চ: করসালাহ সিল উম্মতনি অিভুধ ি িনর কননয়নি। 

িয়: নবীগনের দীন এি ও অকভন্ন। 

সাত: বড় মাসআলা হনে, তাগুতনি অস্বীিার িরা বযতীত ইবাদনতর 

মযধাদা অজধ ন িরা যায় না। এনত রনয়নি আল্লাহর কননের বােীর মমধােধ: “যয 

বযকি তাগুতনি অস্বীিার িরল এবং আল্লাহর প্রকত ঈমান আনল।” 

আট: তাগুত শব্দটি আল্লাহনি বাদ কদনয় যানদর ইবাদত িরা হয়, তানদর 

সবার যেনে প্রনযাজয। 

নয়: সালানফ-সানলহীননর িানি সূরা আন‘আনমর উনল্লকখত কতনটি 

মুহিাম আয়ানতর কবরাট মযধাদার িো জানা যায়। এনত দশটি মাসআলা রনয়নি। 

তার প্রেমটিই হনে; কশরি যেনি কননষধ িরা। 

দশ: সূরা ইসরায় িতগুনলা মুহিাম আয়াত রনয়নি। এবং তানত 

আোনরাটি মাসআলা রনয়নি। যা আল্লাহ তাাঁ র কননের বােী দ্ব্ারা সূচনা িনরনিন: 

“আল্লাহর সানে অনয যিাননা ইলাহ সাবযস্ত িনরা না; িরনল কনকন্দত ও লাকিত 

হনয় বনস পড়নব।” আর আল্লাহ তা যশষ িনরনিন তাাঁ র কননের বােী দ্ব্ারা: “আর 



 

 

 6 কিতাবুত তাওহীদ 

 

তুকম আল্লাহর সানে আনরিজন ইলাহ সাবযস্ত িনরা না। ফনল জাহান্নানম 

অপমান অপদস্থ িনর কননেপ িরা হনব।” আল্লাহ তা‘আলা এ মাসআলাগুনলার 

গুরুনের ওপর তাাঁ র কননোি বােী দ্ব্ারা আমানদরনি সতিধ  িনরনিন: “এটি 

যতামার রব যতামার প্রকত যয কহিমত ওহী কহনসনব যপ্ররে িনরনি তারই অংশ।” 

এগানরা: সূরা কনসার ‘আল- হুকুকুল আশারা’ [বা দশটি হি] নামি 

আয়াতটিনি আল্লাহ তা‘আলা তাাঁ র কননের বােী দ্ব্ারা শুরু িনরনিন, “আর 

যতামরা আল্লাহর ইবাদাত িনরা এবং তাাঁ র সানে িাউনি শরীি িনরা না।” 

বানরা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লানমর মৃতুযর সময় তাাঁ র 

অকসয়নতর বযাপানর সতিধ তা অবলম্বন। 

যতর: আমানদর উপর আল্লাহ তা‘আলার হিসমূহ জানা। 

যচৌদ্দ: আল্লাহর ওপর বান্দার হিসমূহ জানা, যখন বান্দাগে তাাঁ র হি 

আদায় িরনব। 

পনননরা: অকধিাংশ সাহাবী এই মাসআলা জাননন না। 

যষাল: যিাননা কবনশষ স্বানেধ ইলম যগাপন রাখা শবধ। 

সনতর: মুসকলমনি যযসব কবষয় আনন্দ দান িনর তার সুসংবাদ যদয়া 

মুস্তাহাব। 

আোনরা: আল্লাহর রহমনতর প্রশস্ততার ওপর ভরসা িনর অলস হওয়ার 

ভয়। 

ঊকনশ: কজজ্ঞাকসত বযকি যা জানন না যস কবষনয় আল্লাহ ও তার রাসূল 

ভানলা জাননন- বলা। 

কবশ: িাউনি বাদ যরনখ অনয িাউনি ইলম দানন কবনশকষত িরার 

শবধতা। 



 

 

 7 কিতাবুত তাওহীদ 

 

একুশ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লানমর কবনয়। িারে, কতকন 

গাধার কপনে চনড়নিন তার যপিনন আনরিজননি সঙ্গী িনর। 

বাইশ: সাওয়ারীর ওপর িাউনি যপিনন যনয়া শবধ। 

যতইশ: মু‘আয ইবন জাবানলর ফকজলত। 

চকিশ: এই মাসআলাটির মযধাদা অননি বড়। 
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পকিচ্ছেদ: তাওহীচ্ছদি মর্য াদা এবং র্া গুোহসমূহচ্ছি মুচ্ছে 

দদে 

আল্লাহ তা‘আলার বােী: “যারা ঈমান এনননি এবং তানদর ঈমাননি 

যুলুম (কশিধ ) দ্ব্ারা িলুকষত িনরকন, কনরাপত্তা তানদরই জনয এবং তারাই 

যহদানয়তপ্রাপ্ত।” [আল-আন‘আম: ৮২] 

উবাদাহ ইবন সানমত রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত, কতকন বনলন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি বনলনিন, “যয বযকি সােয যদনব 

যয, আল্লাহ িাড়া (সতয) যিাননা উপাসয যনই, কতকন এিি, তাাঁ র যিাননা শরীি 

যনই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম তাাঁ র বান্দা ও রাসূল এবং 

ঈসা ‘আলাইকহস সালাম আল্লাহর বান্দা ও তাাঁ র রাসূল, আর তাাঁ র বােী যা কতকন 

মারইয়ানমর মনধয কননেপ িনরনিন এবং তাাঁ র রূহ আর জান্নাত সতয ও 

জাহান্নাম সতয, আল্লাহ তানি জান্নানত প্রনবশ িরানবন; যস যয আমনলর ওপরই 

োকুি।” এটিনি বুখারী ও মুসকলম বেধনা িনরনিন। তাাঁ নদর উভনয়র গ্রনে 

ইতবাননর হাদীনস রনয়নি: “যয আল্লাহর সন্তুকি লানভর উনদ্দনশয লা- ইলাহা 

ইল্লাল্লাহ বনল, আল্লাহ তা‘আলা তার জননয জাহান্নাম হারাম িনর কদনয়নিন।” 

আবূ সাঈদ খুদরী যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

বনলনিন, “মূসা বলনলন, যহ আমার রব! আমানি এমন কিিু কশকখনয় কদন যা 

কদনয় আকম যতামার স্মরে িরব এবং যতামানি ডািনবা। কতকন বলনলন যহ মূসা 

তুকম বল, আল্লাহ িাড়া সকতযিার যিাননা ইলাহ যনই। কতকন বলনলন, যহ আমার 

রব! যতামার প্রকতটি বান্দাইনতা এ বািয বনল োনি। কতকন বলনলন, যহ মূসা, যকদ 

সাত আসমান এবং আকম িাড়া তার অকধবাসীগে এবং সাত যমীন এি পাল্লায় 

রাখা হয় এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহনল লা ইলাহা 

ইল্লাল্লাহ তানদর কননয় ঝুাঁ নি পড়নব।” এটি ইবন কহিান ও হানিম বেধনা িনরনিন 

এবং কতকন এটিনি সহীহ বনলনিন। 
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আর কতরকমযীনত রনয়নি, যা কতকন হাসান বনলন, আনাস যেনি বকেধত। 

আকম রাসূল্লাহ সালাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লামনি বলনত শুননকি, “আল্লাহ 

তা‘আলা বনলনিন, ‘‘যহ আদম সিান, তুকম দুকনয়া ভকতধ  গুনাহ কননয় যকদ 

আমার িানি হাকজর হও, আর আমার সানে িাউনি শকরি না িরা অবস্থায় তুকম 

আমার সানে সাোত িনরা, তাহনল আকম দুকনয়া পকরমাে মাগকফরাত কননয় 

যতামার কদনি একগনয় আসনবা।” 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: আল্লাহর িরুো বযাপি। 

দুই: আল্লাহর কনিট তাওহীনদর অননি সাওয়াব। 

কতন: তাওহীদ োিনল তার গুনাহসমূহনি দূর িনর যদয়া হনব। 

চার: সূরা আন আন‘আনমর ৮২ নং আয়ানতর তাফসীর। 

পাাঁ চ: উবাদাহর হাদীনস বকেধত পাাঁ চটি কবষনয় কচিা িরা। 

িয়: উবাদাহ ও ইতবাননর হাদীস এবং যা তার পনর রনয়নি তা সব এিে 

িরনল যতামার সামনন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অেধ সুস্পি হনব এবং যধাাঁ িায় 

কনপকতত যলািনদর ভুলও যতামার িানি স্পি হনব। 

সাত: ইতবাননর হাদীনস উকল্লকখত শনতধ র প্রকত দৃকি আিষধে। 

আট: নবীগেও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর ফযীলত জানার প্রকত মুখানপেী 

কিনলন। 

নয়: সমগ্র সৃকিসহ তার ঝুাঁ নি যাওয়ার প্রকত দৃকি আিষধে িরা, অেচ এ 

িাকলমা যারা বনলন তানদর অনননির পাল্লাহ হালিা হনব। 

দশ: স্পি দকলল যয, সাত আসমাননর মনতা যমীনও সাতটি। 

এগানরা: প্রনতযি আসমান ও জকমননর আবাদিারী রনয়নি। 
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বানরা: আল্লাহর কসফাত বা গুোবলীনি সাবযস্ত িরা যা আশআরী 

সম্প্রদানয়র মনতর পকরপেী। 

যতর: আনানসর হাদীস যখন তুকম অবগত হনব, তখন তুকম ইতবাননর 

হাদীনস বকেধত তাাঁ র বােী- 

 هللاه وجه به يبتغي هللا إال إله ال قال من النار على حرم هللا فإن

 “যয আল্লাহর সন্তুকি লানভর উনদ্দনশয লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বনল, আল্লাহ 

তা‘আলা তার জননয জাহান্নাম হারাম িনর কদনয়নিন।”-এর মমধােধ বুঝনত 

পারনব। আর তা হনে কশরি বজধ ন িরা, শুধু মুনখ বলা নয়। 

যচৌদ্দ: ঈসা ও মুহাম্মদ উভনয়র আল্লাহর বান্দা ও তাাঁ র রাসূল হওয়ার 

কবষয়টি এিনে জমা িরার িারেটিনত কচিা িনরা। 

পননর: কবনশষভানব ঈসার ‘িাকলমাতুল্লাহ’ -আল্লাহর িাকলমা- হওয়ার 

কবষয়টি জানা। 

যষাল: কতকন আল্লাহর পে যেনি রুহ তা জানা। 

সনতর: জান্নাত ও জাহান্নানমর প্রকত ঈমান আনার ফকজলত জানা। 

আোনরা: তার বােী “আমল যাই যহাি না যিন”, এ িোর মমধােধ 

উপলকি িরা। 

ঊকনশ: কমজাননর দুটি পাল্লা আনি তা জানা। 

কবশ: যচহারা উনল্লখ িরার কবষয়টি জানা। 
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পকিচ্ছেদ: দর্ বযকি তাওহীদ বাস্তবােে িিচ্ছব দস কবো 

কহচ্ছসচ্ছব জান্নাচ্ছত র্াচ্ছব 

আল্লাহ তা‘আলার বােী: “কনশ্চয় ইবরাহীম কিনলন এি উম্মাত, আল্লাহর 

এিাি অনুগত, এিকনষ্ঠ এবং কতকন কিনলন না মুশকরিনদর অিভুধ ি।” [আন-

নাহাল: ২০] 

কতকন আরও বনলন, “আর যারা তানদর রব-এর সানে কশিধ  িনর না।” 

[আল-মুকমনূন: ৫৯] 

হুসাইন ইবন আবদুর রহমান যেনি বকেধত, কতকন বনলন, এিবার আকম 

সাঈদ ইবন জুবাইর এর িানি উপকস্থত কিলাম। কতকন বলনলন, গতিাল রানে যয 

নেেটি কিটনি পনড়নি তা যতামানদর মনধয যি যদখনত যপনয়নি? তখন 

বললাম, ‘‘আকম’’। তারপর বললাম, ‘কবষাি প্রােী িতৃধ ি দংকশত হওয়ার 

িারনে আকম সালানত উপকস্থত োিনত পাকরকন’। কতকন বলনলন, ‘তখন তুকম িী 

িনরি? আকম বললাম ‘‘ঝাড় ফুাঁ ি িনরকি’’ কতকন বলনলন, কিনস যতামানি এ 

িাজ িরনত উদু্ব্দ্ধ িনরনি? [অেধাৎ তুকম যিন এ িাজ িরনল?] বললাম, 

‘এিটি হাদীস’ [এ িানজ উদু্ব্দ্ধ িনরনি] যা শা’বী আমানদর িানি বেধনা 

িনরনিন। কতকন বলনলন, কতকন যতামানদরনি িী বেধনা িনরনিন? বললাম ‘কতকন 

বুরাইদাহ ইবন আল হুসাইব যেনি আমানদর িানি বেধনা িনরনিন। কতকন 

বনলনিন, “যচানখর দৃকি বা যচাখ লাগা এবং জ্বর বযতীত অনয যিাননা যরানগ 

ঝাড়- ফুাঁ ি যনই।” কতকন বলনলন, ‘যস বযকিই উত্তম িাজ িনরনি, যয যা 

শুনননি তানতই োি িনরনি। কিন্তু ইবন আববাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়া সাল্লাম যেনি বেধনা িনরনিন, কতকন বনলনিন, “আমার সমু্মনখ 

সমস্ত জাকতনি উপস্থাপন িরা হনলা। তখন আকম এমন এিজন নবীনি যদখনত 

যপলাম যার সানে অল্প সংখযি যলাি রনয়নি। এরপর আনরা এিজন নবীনি 

যদখনত যপলাম যার সানে এিজন ও দু’জন যলাি রনয়নি। আবার এমন 

এিজন নবীনি যদখনত যপলাম যার সানে যিাননা যলািই যনই। ঠিি এমন 
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সময় আমার সামনন এি কবরাট জননগাষ্ঠী যপশ িরা হনলা। তখন আকম ভাবলাম, 

এরা আমার উম্মত। কিন্তু আমানি বলা হনলা এরা হনে মূসা এবং তাাঁ র জাকত। 

এরপর আনরা এিটি কবরাট জননগাষ্ঠীর কদনি আকম তািালাম। তখন আমানি 

বলা হনলা, এরা আপনার উম্মত। এনদর মনধয সতু্তর হাজার যলাি রনয়নি যারা 

কবনা কহনসনব এবং কবনা আযানব জান্নানত প্রনবশ িরনব।” এিো বনল কতকন 

দরবার যেনি উনে বাকড়র অভযিনর চনল যগনলন। এরপর যলানিরা ঐ সব 

ভাগযবান যলািনদর বযাপানর কবতিধ  শুরু িনর কদনলা। যিউ বলনলা, তারা যবাধ 

হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাললাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর সহচাযধ লাভিারী বযকিবগধ। 

আবার যিউ বলনলা, তারা যবাধ হয় ইসলামী পকরনবনশ অেবা মুসকলম মাতা-

কপতার ঘনর জন্মগ্রহে িনরনি আর আল্লাহর সানে তারা িাউনি শকরি িনরকন। 

তারা এ ধরননর আনরা অননি িো বলাবকল িরনলা। অত়ঃপর রাসূল সাল্লাললাহু 

আলাইকহ ওয়া সাল্লাম তানদর মনধয উপকস্থত হনল কবষয়টি তাাঁ নি জানাননা হনলা। 

তখন কতকন বলনলন, “তারা হনে ঐ সব যলাি যারা ঝাড়-ফুি িনর না। পাকখ 

উকড়নয় ভানগযর ভাল-মন্দ যাচাই িনর না। শরীনর যসি বা দাগ যদয় না। আর 

তানদর রনবর উপর তারা ভরসা িনর।” এিো শুনন ওয়ািাশা ইবন মুহকসন 

দাাঁ কড়নয় বলনলা, আপকন আমার জনয যদায়া িরুন যযন আল্লাহ তা‘আলা 

আমানি এই যসৌভাগযবান বযকিনদর দলভুি িনর যনন। কতকন বলনলন, ‘‘তুকম 

তানদর দলভুি’’। অত়ঃপর অনয এিজন যলাি দাাঁ কড়নয় বলনলা, আল্লাহর 

িানি আমার জনযও যদায়া িরুন যযন কতকন আমানিও তানদর দলভুি িনর 

যনন। কতকন বলনলন, ‘‘যতামার পূনবধই ওয়ািাশা যস সুনযাগ কননয় যগনি।” 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: তাওহীনদর বযাপানর মানুনষর কবকভন্ন স্তর সম্পনিধ  জানা। 

দুই: তাওহীদ বাস্তবায়ননর অেধ িী? 

কতন: ইবরাহীম মুশকরি কিনলন না বনল তার ওপর আল্লাহর তা‘আলার 

প্রশংসা িরা। 
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চার: বড় বড় ওলীগনের প্রশংসা িরা। িারে তারা কশিধ  যেনি কনরাপদ 

কিনলন। 

পাাঁ চ: ঝাড়-ফুাঁ ি এবং আগুননর দাগ পকরতযাগ িরা তাওহীনদর বাস্তবায়ন। 

িয়: আল্লাহর উপর ভরসা বা তাওয়াকু্কলই বান্দার মনধয উনল্লকখত গুে ও 

স্বভাবসমূনহর সমানবশ ঘটায়। 

সাত: সাহাবীগনের ইলনমর গভীরতা যয, তারা জাননতন (কবনা কহনসনব 

জান্নানত প্রনবশ িরার) উি মযধাদা তারা আমল বযতীত হাকসল িনরনকন। 

আট: ভানলা িনমধর প্রকত তাাঁ নদর (সাহাবীনদর) অপকরসীম আগ্রহ। 

নয়: সংখযা ও গুোবলী উভয় কদি যেনি এ উম্মনতর ফযীলত। 

দশ: মূসার সাহাবীনদর মযধাদা। 

এগানরা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লানমর িানি সব উম্মতনি 

উপকস্থত িরা। 

বানরা: প্রনতযি উম্মতই কনজ কনজ নবীর সানে পৃেিভানব হাশনরর 

ময়দানন উপকস্থত হনব। 

যতর: নবীগনের আহ্বানন সাড়া যদয়ার মত যলাি িম। 

যচৌদ্দ: যয নবীর দাওয়াত যিউ সাড়া যদয়কন কতকন এিাই হাশনরর 

ময়দানন উপকস্থত হনবন। 

পনননরা: এই ইলনমর কশো হনে, সংখযাকধনিযর দ্ব্ারা যধািা না খাওয়া 

আবার সংখযাল্পতার যভতর অনাগ্রহী না হওয়া। 

যষাল: যচাখ-লাগা এবং জ্বনরর কচকিৎসার জনয ঝাড়-ফুাঁ নির অনুমকত। 

সনতর: সালানফ সানলহীননর ইলনমর গভীরতা। িারে, তার বােী قد 

انتهىهإلىهماهسمعأحسنهمنهه  ‘‘যস বযকিই ভাল িাজ িনরনি যয নবী সাল্লাল্লাহু 
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আলাইকহ ওয়াসাল্লাম যেনি যা শুনননি তার ওপর োি িনরনি’। তনব এমন ও 

এমন।” িানজই জানা যগল যয, প্রেম হাদীস কদ্ব্তীয় হাকদনসর কবনরাধী নয়। 

আোনরা: মানুনষর মনধয যয গুে যনই তার প্রশংসা যেনি সালানফ 

সানলহীন কবরত োিনতন। 

ঊকনশ: منهم তুকম তানদর অিভূধ) أنته ি) ওয়ািাশার বযাপানর এিো 

নবুওয়নতরই প্রমাে যপশ িনর। 

কবশ: ওয়ািাশার মযধাদা ও ফযীলত। 

একুশ: অস্পি ইশারা ও ঈকঙ্গত বযবহার িরা। 

বাইশ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লানমর চকরনের যসৌন্দযধতা। 
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অেুচ্ছেদ: কিিি দেচ্ছি ভে। 

মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বনলন, “কনশ্চয় আল্লাহ তাাঁ র সানে িৃত 

কশরিনি েমা িরনবন না, আর এ িাড়া সিল কিিুই যানি ইো কতকন েমা 

িনর কদনবন।” [আন-কনসা: ৪৮] 

ইবরাহীম খলীল আলাইকহস সালাম বনলন, “আমানি এবং আমার 

সিাননদর মূকতধ পূজা যেনি রো ির।” [ইবরাহীম: ৩৫] 

হাদীনস বকেধত হনয়নি, “আকম যতমানদর ওপর যয কবষনয় সবনচনয় যবশী 

ভয় িকর তা হনে যিাট কশিধ । তা সম্পনিধ  জাননত চাওয়া হনল, কতকন বনলন: 

করয়া (যলাি যদখাননা আমল)।” 

ইবনন মাসউদ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “যয বযকি এ অবস্থায় মারা যগল যয, যস 

আল্লাহনি বাদ কদনয় অনয যিাননা শরীিনি ডানি যস জাহান্নানম প্রনবশ 

িরনব।” এটি বুখারী বেধনা িনরনিন। আর মুসকলনম জানবর রাকদয়াল্লাহু আনহু 

যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “যয বযকি 

আল্লাহর সানে সাোত িনর যয অবস্থায় যস তার সানে যিাননা কিিুনি শরীি 

িনর না যস জান্নানত প্রনবশ িরনব আর যয বযকি আল্লাহর সানে সাোত িনর 

যয অবস্থায় যস তার সানে যিাননা কিিুনি শরীি িনর, যস জাহান্নানম প্রনবশ 

িরনব।” 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: কশিধ নি ভয় িরা। 

দুই: করয়া (যলৌকিিতা) কশনিধ র অিভুধ ি। 

কতন: করয়া (যলৌকিিতা) হল যিাট কশরনির অিভুধ ি। 
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চার: যনিিার যলািনদর ওপর যার আশিা িরা হয় তার মনধয যিাট 

কশরি সবনচনয় কবপজ্জনি। 

পাাঁ চ: জান্নাত ও জাহান্নাম িািািাকি হওয়া। 

িয়: জান্নাত ও জাহান্নাম কনিটবতী হওয়ার কবষয়টি এিই হাদীনস বকেধত 

হওয়া। 

সাত: যয আল্লাহর সানে সাোত িরনব তার সনঙ্গ িাউনি শকরি না িরা 

অবস্থায় যস জান্নানত যানব। আর যয আল্লাহর সনঙ্গ সাোত িরনব তার সনঙ্গ 

িাউনি শকরি িরা অবস্থায় যস জাহান্নানম যানব, যকদও যস মানুনষর যভতর 

সবনচনয় যবশী ইবাদতিারী হয়। 

আট: মহান মাসআলা হনলা। ইবরাহীম খলীনলর তাাঁ র কননজর জনয এবং 

তাাঁ র সিাননর জনয মূকতধ পূজা তো কশরি যেনি সুরোর প্রােধনা িরা। 

নয়: অকধিাংশ যলানির অবস্থা যেনি তার উপনদশ গ্রহে। িারে, কতকন 

বনলন, “যহ আমার রব, এমূকতধ গুনলা বহু যলািনি গুমরাহ িনরনি।” 

দশ: তানত রনয়নি, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ”র তাফসীর। যযমনটি বুখারী 

উনল্লখ িনরনিন। 

এগানরা: যয বযকি কশিধ  যেনি মুি োিল তার ফযীলত। 
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অেুচ্ছেদ: আল্লাহ োড়া দিাচ্ছো সতয ইলাহ দেই এ িোি 

সাক্ষ্য দদোি প্রকত আহ্বাে িিা। 

আর মহান আল্লাহর বােী: “বলুন, ‘এটাই আমার পে, আল্লাহর প্রকত 

মানুষনি আকম ডাকি যজনন-বুনঝ, আকম এবং যারা আমার অনুসরে িনরনি 

তারাও। আর আল্লাহ িতই না পকবে মহান এবং আকম মুশকরিনদর অিভুধ ি 

নই।” [ইউসূফ: ১০৮] 

ইবন আিাস রাকদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যেনি বকেধত, কনশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম যখন মু‘আয ইবন জাবালনি ইয়ামানন পাোন 

তখন কতকন তানি বলনলন, “তুকম আহনল কিতাব সম্প্রদানয়র কনিট যাে। 

সুতরাং তুকম তানদরনি ‘আল্লাহ বযতীত যিাননা সতয উপাসয যনই এবং আকম 

আল্লাহর রাসূল’ এ িোর সােযদাননর প্রকত দাওয়াত যদনব। যকদ তারা এ িো 

যমনন যনয়, তাহনল তানদরনি জাকননয় যদনব, আল্লাহ তানদর উপর প্রকত কদন ও 

রানত পাাঁ চ ওয়াি সালাত ফরয িনরনিন। তারা যকদ এ িো যমনন যনয়, তাহনল 

তানদরনি জাকননয় যদনব যয, আল্লাহ তানদর সম্পনদর ওপর সাদিাহ (যািাত) 

ফরয িনরনিন। তানদর মনধয যারা সম্পদশালী তানদর যেনি যািাত উসূল 

ি’যর যারা দকরে তানদর মানঝ কবতরে িরা হনব। যকদ তারা এ িো যমনন যনয়, 

তাহনল তুকম (যািাত যনওয়ার সময়) তানদর উৎিৃি মাল যনওয়া যেনি দূনর 

োিনব। আর অতযাচাকরনতর বদু্দআ যেনি বাাঁ চনব। িারে, তার বদু্দআ এবং 

আল্লাহর মানঝ যিাননা পদধ া যনই (অেধাৎ, শীঘ্র িবুল হনয় যায়)।” হাদীসটি তারা 

দুইজন (বুখারী ও মুসকলম) বেধনা িনরনিন। 

বুখারী ও মুসকলনম সাহাল ইবন সাআদ যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম খাইবানরর [যুনদ্ধর] কদন বলনলন, “কনশ্চয় আকম 

আগামীিাল যুনদ্ধর পতািা এমন এি বযকিনি কদব, যয বযকি আল্লাহ ও তাাঁ র 

রাসূলনি ভানলাবানস এবং আল্লাহ ও তাাঁ র রাসূলও তানি ভানলাবানসন। তার 

হানতই আল্লাহ কবজয় দান িরনবন।” িানি ঝান্ডা প্রদান িরা হনব এ উৎিণ্ঠা ও 
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বযাকুলতার মনধয যলািজন রাকে যাপন িরনলা। যখন সিাল হনয় যগনলা তখন 

যলািজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লানমর কনিট যগনলা তানদর 

প্রনতযনিই আশা যপাষে িরকিনলা যয ঝান্ডা তানিই যদয়া যহাি। তখন কতকন 

বলনলন, আলী ইবন আবী তাকলব যিাোয়? 

বলা হনলা, কতকন চেুর পীড়ায় যভাগনিন। তানদরনি তার কনিট যপ্ররে 

িরা হনল তানি কননয় আসা হনলা। তারপর কতকন তার দুই যচানখ েু েু কিটানলন 

এবং তার জনয যদাআ িরনলন। তখন কতকন এমন সুস্থ হনলন যযন তার যিাননা 

যরাগই কিল না। তারপর কতকন তার হানত পতািা তুনল কদনয় বলনলন। “তানদর 

আঙ্গীনায় যপৌিা পযি তুকম যতামার মনতা িনর চলনত োনিা। তারপর তুকম 

তানদরনি ইসলানমর কদনি দাওয়াত দাও এবং তানদর ওপর আল্লাহর যয সব 

হি আদায় িরা ওয়াকজব তা জাকননয় দাও। যতামার দ্ব্ারা এিজন মানুষও যকদ 

কহদায়াত পায় তা যতমাার জনয লাল উট হনত উত্তম “ 

গভীনর কগনয় কচিা িরা। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: আল্লাহর কদনি মানুষনি আহ্বান িরা হনলা যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লানমর অনুসরে িনর তানদর নীকত ও পে। 

দুই: ইখলানসর বযাপানর সতিধ তা অবলম্বন িরা। যিননা অননি যলাি 

হনির পনে মানুষনি আহ্বান জানানলও মূলত়ঃ তারা কননজর স্বানেধর কদনিই 

আহ্বান জানায়। 

কতন: সুন্দরভানব জানা ও বুঝা ফরয। 

চার: তাওহীনদর যসৌন্দনযধর প্রমাে হনে, আল্লাহ তা‘আলার প্রকত গাল-

মনন্দর সিল িারে যেনি সমূ্পেধ পকবে োিা। 

পাাঁ চ: কশরনির কনিৃিতা হনে, তানত আল্লাহ তা‘আলার প্রকত গাল-মন্দ 

রনয়নি। 
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িয়: এটি তার গুরুেপূেধ কবষনয়র এিটি: অেধাৎ মুসকলমনদর মুশকরিনদর 

যেনি দূনর রাখা। যানত যস তানদর অিভুধ ি না হনয় যায়; যকদও যস কশিধ  না 

িনর। 

সাত: তাওহীদই হনে সবধ প্রেম ফরয। 

আট: সবধানগ্র এমন কি নামানযরও পূনবধ তাওহীদ কদনয়ই আরম্ভ িরা হনব। 

নয়: আল্লাহনি এি জানার অেধ হনে, ‘‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ সানেযর 

অেধ। 

দশ: এিজন মানুষ িখননা িখননা আহনল কিতাব হয়; অেচ যস তা 

জানন না বা যস জানন, তনব যস তদনুযায়ী আমল িনর না। 

এগানরা: পযধায়ক্রনম কশো দাননর প্রকত গুরুোনরাপ। 

বানরা: সবধ প্রেম অনপোিৃত গুরুেপূেধ কবষয় শুরু িরা। 

যতর: যািাত প্রদাননর খাত। 

যচৌদ্দ: কশেি িতৃধ ি িানের সংশয় ও কদ্ব্ধা-দ্ব্ন্দ্ব উনন্মাচন িরা। 

পননরা: যািাত আদানয়র সময় যবনি যবনি উৎিৃি মাল যনয়ার প্রকত 

কননষধাজ্ঞা। 

যষাল: মজলুনমর বদ যদায়া যেনি যবাঁনচ োিা। 

সনতনরা: মজলুনমর ফকরয়াদ এবং আল্লাহ তা‘আলার মনধয যিাননা 

প্রকতবন্ধিতা না োিার সংবাদ প্রদান িরা। 

আোনরা: সাইকয়যদুল মুরসালীন ও বড় বড় অলীনদর উপর যয সব দু়ঃখ- 

িি এবং িঠিন কবপদাপদ আপকতত হনয়নি তা তাওহীনদরই প্রমাে স্বরূপ। 

ঊকনশ: তার বােী: “অবশযই পতািা প্রদান িরব” যশষ পযধি, 

নবুওয়নতর এিটি কনদশধন। 
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কবশ: তার দু’যচানখ তাাঁ র েু েু যদওয়া নবুয়যনতর এিটি কনদশধন। 

একুশ: ‘আলী রাকদয়াল্লাহু ‘আনহুর মযধাদা। 

বাইশ: যসই রানত সাহাবীনদর অনপো ও আগ্রনহ োিা এবং কবজনয়র 

সুসংবাদ যেনি অনযমনস্ক হনয় যাওয়ার যভতর সাহাবীগনের মযধাদা প্রমাকেত 

হয়। 

যতইশ: কবনা প্রনচিায় ইসলানমর পতািা লাভ িরা আর যচিা িনরও তা 

লানভ বযেধ হওয়া, উভয় অবস্থায়ই তািদীনরর প্রকত ঈমান রাখা। 

চকিশ: “ধীর পদনেনপ একগনয় যাও” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লানমর এ িোয় ভেতা কনকহত রনয়নি। 

পাঁকচশ: যুদ্ধ শুরু িরার পূনবধ ইসলানমর দাওয়াত যপশ িরা। 

চাকিশ: ইনতাপূনবধ যানদরনি ইসলানমর দাওয়াত যদয়া হনয়নি এবং 

যানদর কবরুনদ্ধ যুদ্ধ িরা হনয়নি তানদরনিও যুনদ্ধর আনগ ইসলানমর দাওয়াত 

যদওয়ার অনুনমাদন। 

সাতাশ: কহিমনতর সনঙ্গ দাওয়াত প্রদান িরা। িারে, কতকন বনলনিন: 

“এবং তানদর ওপর আল্লাহর যয সব হি আদায় িরা ওয়াকজব তা জাকননয় 

দাও।” 

আটাশ: দীন ইসলানম আল্লাহর হি সম্পনিধ  জ্ঞানাজধ ন। 

ঊনকেশ: যার হানত এিজন মানুষ যহদায়াত প্রাপ্ত হয় তার সওয়াব 

প্রমাকেত হয়। 

কেশ: ফনতায়ার বযাপানর িসম িরা। 
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অেুচ্ছেদ: তাওহীদ ও আল্লাহ োড়া দিাচ্ছো সতয ইলাহ 

দেই সাক্ষ্য প্রদাচ্ছেি (িাহাদাি) বযাখ্যা। 

আল্লাহ তাআলার বােী: “তারা যানদরনি ডানি তারাই যতা তানদর রনবর 

শনিটয লানভর উপায় সন্ধান িনর যয, তানদর মনধয যি িত কনিটতর হনত 

পানর, আর তারা তাাঁ র দয়া প্রতযাশা িনর এবং তাাঁ র শাকস্তনি ভয় িনর। কনশ্চয় 

আপনার রনবর শাকস্ত ভয়াবহ।” [আল-ইসরা: ৫৭] 

এবং মহান আল্লাহর বােী: “আর স্মরে িরুন, যখন ইবরাহীম তার কপতা 

এবং তার সম্প্রদায়নি বনলকিনলন, ‘যতামরা যযগুনলার ইবাদাত িরা কনশ্চয় 

আকম তানদর যেনি সম্পিধ মুি। (২৬) তনব কতকন বযতীত কযকন আমানি সৃকি 

িনরনিন অত়ঃপর কনশ্চয় কতকন শীঘ্রই আমানি সৎপনে পকরচাকলত িরনবন। 

(২৭) আর এ যঘাষোনি কতকন কচরিন বােীরূনপ যরনখ কগনয়নিন তার 

উত্তরসূরীনদর মনধয, যানত তারা কফনর আনস।” [আয-যুখরফ: ২৬-২৮] 

এবং মহান আল্লাহ আরও বনলন, “তারা আল্লাহ্ বযতীত তানদর পকন্ডত ও 

সংসার-কবরাগীনদরনি তানদর রবরূনপ গ্রহে িনরনি এবং মার্’ইয়াম- পুে মসীহ্ 

যিও। অেচ এি ইলানহর ‘ইবাদাত িরার জনযই তারা আকদি হনয়কিল। কতকন 

বযতীত অনয যিাননা সতয ইলাহ্ নাই। তারা যয শরীি িনর তা যেনি কতকন িত 

না পকবে! [তাওবাহ: ৩১] 

এবং মহান আল্লাহর বােী: “মানুনষর মনধয এমন মানুষও রনয়নি যারা 

আল্লাহ বযতীত অপরনি সদৃশ কস্থর িনর, আল্লাহনি ভালবাসার নযায় তানদরনি 

ভালবানস।” [আল-বািারাহ: ১৬৬] 

সহীহ হাদীস গ্রনে রনয়নি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলন, 

“যয বযকি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলল এবং আল্লাহ বযকতত যার ইবাদত িরা হয়, 

তার সানে কুফরী িরল তার জান ও মাল কনরাপদ এবং তার কহসাব আল্লাহর 

কজম্মায়।” 
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পরবতী অধযায়গুনলানত এই অধযানয়র বযাখযা িরা হনয়নি। 

তাচ্ছত সবচ্ছেচ্ছে বড় ও গুরুত্বপূর্য মাসআলা িচ্ছেচ্ছে। আি তা হচ্ছে 

তাওহীদ: 

তাওহীনদর তাফসীর ও শাহাদানতর তাফসীর। িনয়িটি সুস্পি কবষনয়র 

মাধযনম তার বেধনা যদয়া হনয়নি: 

যযমন- (ি) সূরা ইসরার আয়াত, তানত যস সব মুশকরিনদর 

সমুকচতজওয়াব যদযা হনয়নি যারা বুজুগধ ও যনি বান্দানদরনি (আল্লাহনি 

ডািার মত] ডানি। তানত আরও রনয়নি যয এটা হনলা ‘কশরনি আিবার’ 

সবনচনয় বড় কশরি। 

(খ) সূরা তাওবার আয়াত। এনত আহনল কিতাব অেধাৎ ইহুকদ খৃিানরা 

আল্লাহনি বাদ কদনয় তানদর আনলম ও দরনবশ বযকিরনদরনি রব কহনসনব গ্রহে 

িনর কননয়নি। আনরা বেধনা িরা হনয়নি যয, এি আল্লাহ বযতীত অনয িানরা 

ইবাদত িরার জনয তানদরনি কননদধ শ যদয়া হয়কন। অকধিন্তু তার সুস্পি বযাখযা 

হনলা যয, অনযায় ও পাপ িাজ িাড়া আনলম ও ইবাদতিারীনদর আনুগতয িরা 

যানব, কিন্তু তারা তানদরনি আহ্বান িরনত পারনব না। 

(গ) িানফরনদরনি লেয িনর ইবরাহীম খলীল আলাইকহস সালানমর 

িো: “কনশ্চয় আকম যতামরা যা ির তা যেনি মুি।” (২৬) “যিবল তাাঁ রই কযকন 

আমানি সৃকি িনরনিন” কতকন তাাঁ র রবনি যাবতীয় মা’বুদ যেনি আলাদা 

িনরনিন। 

আল্লাহ তা’আলা এখানন এটাই বেধনা িনরনিন যয [বাকতল মা’বুদ 

যেনি] পকবে োিা আর প্রিৃত মাবুনদর সানে সম্পিধ  স্থাপন িরাই হনে লা-

ইলাহা ইল্লাল্লাহ সােয প্রদাননর প্রিৃত বযাখযা। “আর এ যঘাষোনি কতকন কচরিন 

বােীরূনপ যরনখ কগনয়নিন তার উত্তরসূরীনদর মনধয, যানত তারা কফনর আনস।” 
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সূরা বািারার িানফরনদর কবষয় সম্পকিধ ত আয়াত। যানদর বযাপানর 

আল্লাহ তাআলা বনলনিন: “তারা িখননা জাহান্নাম যেনি যবর হনত পারনব না।” 

এখানন আল্লাহ তাআলা উনল্লখ িনরনিন যয, মুশকরিরা তানদর শরীিনদরনি 

[যানদরনি তারা আল্লাহর সমিে বা অংশীদার মনন িনর] আল্লাহনি ভালবাসার 

মতই ভালবানস। এর দ্ব্ারা এটাই প্রমাকেত হয় যয, তারা আল্লাহনি ভালবানস, 

কিন্তু এ ভালবাসা তানদরনি ইসলানম দাকখল িরনত পানরকন। তাহনল আল্লাহর 

শরীিনি যয বযকি আল্লাহর যচনয়ও যবশী ভালবানস যস কিভানব ইসলামনি 

গ্রহে িরনব? 

আর যয বযকি শুধুমাে শরীিনিই ভালবানস। আল্লাহর প্রকত তার যিান 

ভালবাসা যনই তার অবস্থাই বা কি হনব?! 

অনুরূপভানব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লানমর বােী: “যয 

বযকি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলল এবং আল্লাহ বযতীত যার ইবাদত িরা হয়, তার 

সানে কুফরী িরল তার জান ও মাল কনরাপদ এবং তার কহসাব আল্লাহর কজম্মায়।” 

(শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আকব্দল-ওয়াহহাব তাাঁ র তাওহীদ নামি কিতানব এ 

হাদীসটি উনল্লখ িরার পর বনলন:) এটি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর অেধ বেধনািারী 

এিটি মহান হাদীস। িারে, এটি শুধু মুনখ বলানি িানরা জান ও সম্পনদর 

রোিারী কনধধারে িনরকন; বরং মুনখ বলার সানে তার অেধ জানা ও তা স্বীিার 

িরানিও যনেি িনরকন এবং যস এিমাে আল্লাহ িাড়া িাউনি ডানি না যার 

যিাননা শরীি যনই এনতও যনেি িনরকন; বরং তার সম্পদ ও জান হারাম হনব 

না যতেে না যস তার সানে আল্লাহ িাড়া অনয উপাসযনি অস্বীিার িরা যযাগ 

না িরনব। যকদ সনন্দহ বা কদ্ব্ধা োনি তাহনল তার রি ও সম্পদ কনরাপত্তা পানব 

না। সুতরাং এটি িতই গুরুেপূেধ এিটি কবষয়! 

আহ, িী চমৎিার বযাখযা! িী স্পি বেধনা! এবং কবতিধ িারীরনি লা-

জাওয়াবিারী িী অিাটয দলীল?! 
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পকিচ্ছেদ: বালা মুসীবত দূি িিা অেবা প্রকতচ্ছিাধ িিাি 

উচ্ছেচ্ছিয কিং, তাগা [সূতা] ইতযাকদ পকিধাে িিা কিিি। 

আল্লাহ তাআলার বােী: “বলুন, 'যতামরা যভনব যদনখি কি, আল্লাহ্ আমার 

অকনি িরনত চাইনল যতামরা আল্লাহর পকরবনতধ  যানদরনি ডাি তারা কি যস 

অকনি দূর িরনত পারনব? অেবা কতকন আমার প্রকত অনুগ্রহ িরনত চাইনল তারা 

কি যস অনুগ্রহনি যরাধ িরনত পারনব?' বলুন, 'আমার জনয আল্লাহই যনেি।' 

কনভধ রিারীগে তাাঁ র উপরই কনভধ র িনর।” [যুমার: ৩৮] 

ইমরান ইবন হুসাইন রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত আনি, নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এি বযকির হানত তামার আিটি যদনখ বলনলন, 

‘‘এটা কি?’’ যলািটি বলনলা, এটা দুবধলতা দূর িরার জনয যদয়া হনয়নি। কতকন 

বলনলন, “এটা খুনল যফনলা। িারে এটা যতামার দুবধলতানিই শুধু বৃকদ্ধ িরনব। 

আর এটা যতামার সানে োিা অবস্থায় যকদ যতামার মৃতুয হয়, তনব তুকম িখননা 

সফলিাম হনত পারনব না।” এটি আহমাদ সমসযাহীন সননদ বেধনা িনরনিন। 

উিবা ইবন আনমর হনত ‘মারফু’ কহনসনব বকেধত আনি, “যয বযকি 

তাবীজ ঝুলানলা আল্লাহ তার িমধসমূহ পূেধ িরনবন না। আর যয বযকি যিাননা 

কঝনুি ঝুলানলা আল্লাহ তার জনয তার আশা সহজ িরনবন না।” অনয বেধনায় 

এনসনি, “যয বযকি তাকবজ ঝুলানলা যস কশরি িরনলা।” 

ইবন আকব হানতম হুযাইফা যেনি বেধনা িনরনিন, “জ্বর কনরামনয়র জনয 

হানত সূতা বা তাগা পকরকহত অবস্থায় কতকন এিজন যলািনি যদখনত যপনয় 

কতকন যস সূতা যিনট যফলনলন এবং কুরআননর এ আয়াতটি কতলাওয়াত 

িরনলন, “তানদর যবশীর ভাগই আল্লাহর উপর ঈমান রানখ, তনব তাাঁ র সানে 

(ইবাদনত) কশিধ  িরা অবস্থায়।” [ইউসূফ: ১০৬] 

এচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 
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প্রেম: করং (বালা) ও সূতা ইতযাকদ যরাগ কনরামনয়র উনদ্দনশয পকরধান 

িরার বযাপানর অতযাকধি িনোরতা। 

কদ্ব্তীয়: স্বয়ং সাহাবীও যকদ এসব কজকনস পকরকহত অবস্থায় মারা যায় 

তাহনল কতকনও সফলিাম হনত পারনবন না। এনত সাহাবানয় যিরানমর এ 

িোরই প্রমাে পাওয়া যায় যয, যিাট কশরি িকবরা গুনাহর যচনয়ও মারাত্মি। 

কতন: অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহেনযাগয নয়। 

চার: وهنا إاله تزيدكه  ইহা যতামার দুবধলতা িাড়া আর কিিুই বৃকদ্ধ اله

িরনব না।’’ এ িো দ্ব্ারা এটাই প্রমাকেত হয় যয, যরাগ কনরামনয়র উনদ্দনশয করং 

বা সূতা পকরধান িরার মনধয যিাননা িলযাে যনই বরং অিলযাে আনি। 

পাাঁ চ: যয বযকি উপনরাি িাজ িনর তার িাজনি িনোরভানব 

প্রতযাখযান িরা হনয়নি। 

িয়: যয বযকি যিাননা কিিু ঝুলানলা তানি তার কদনি যসাপদধ  িরা হনব। 

সাত: স্পি িরা হনলা ‘‘যয বযকি তাকবজ ঝুলানলা যস কশরি িরনলা।’’ 

আট: জ্বর কনরামনয়র জনয সূতা পকরধান িরাও কশরনির অিভুধ ি। 

নয়: সাহাবী হুযাইফা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু িতৃধ ি কুরআননর আয়াত 

যতলাওয়াত িরা দ্ব্ারা এটাই প্রমাকেত হয় যয, সাহাবানয় যিরাম কশরনি 

আসগনরর দলীল কহনসনব ঐ আয়াতনিই যপশ িনরনিন যয আয়ানত কশরনি 

আিবার বা বড় কশরনির িো রনয়নি। যযমনটি ইবন আববাস রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু 

বািারার আয়ানত উনল্লখ িনরনিন। 

দশ: নজর বা যচাখ লাগা যেনি আনরাগয লাভ িরার জনয শামুি, িকড়, 

শঙ্খ ইতযাকদ লটিাননা বা পকরধান িরাও কশরনির অিভুধ ি। 
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এগানরা: যয বযকি তাকবজ বযবহার িনর তার উপর বদ যদায়া িরা 

হনয়নি, ‘আল্লাহ যযন তার আশা পূরে না িনরন।’ আর যয বযকি শামুি, িকড় 

বা শঙ্খ (গলায় বা হানত) লটিায় তানি যযন আল্লাহ রো না িনরন। 
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পকিচ্ছেদ: ঝাড় ফুি ও তাকবজ িবজ ইতযাকদ প্রসচ্ছে 

সহীহ গ্রনে আবু বাসীর আনসারী রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত, কতকন 

এিবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লানমর সফর সঙ্গী কিনলন। কতকন এিজন 

দূতনি পাোনলন: “(এর উনদ্দশয কিল) যিাননা উনটর গলায় ধনুনির রজু্জ 

লটিাননা রাখনব না অেবা এ জাতীয় রজু্জ রাখনব না, অবশযই তা যিনট যফলা 

হনব। 

ইবন মাসউদ রাকদয়াল্লাহু আনহু যেনি বকেধত, কতকন বনলন, আকম 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লামনি বলনত শুননকি, “মন্ত্র, তাবীয, 

কগটযুি মনন্ত্রর সূতা হনলা কশিধ ।” এটি আহমদ ও আবূ দাউদ বেধনা িনরনিন। 

 বা তাকবজ হনে এমন কজকনস যা যচাখ লাগা বা দৃকি লাগা যেনি تمائم

রো পাওয়ার জনয সিাননদর গানয় ঝুলাননা হয়। ঝুলি কজকনসটি যকদ কুরআননর 

অংশ হয় তাহনল সালানফ সানলহীননর যিউ যিউ এর অনুমকত কদনয়নিন। 

আবার যিউ যিউ অনুমকত যদনকন বরং এটানি শরীয়ত িতৃধ ি কনকষদ্ধ কবষয় 

বনল গেয িরনতন। ইবন মাসউদ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু এ অকভমনতর পনে 

রনয়নিন। 

আর رقى বা ঝাড়-ফুাঁ িনি عزائم নানম অকভকহত িরা হয়। যয সব ঝাড়-

ফুাঁ ি কশরি মুি তা দকলনলর মাধযনম খাস িরা হনয়নি। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়া সাললাম যচানখর দৃকি লাগা এবং সাপ কবেুর কবনষর বযাপানর 

ঝাড়-ফুাঁ নির অনুমকত কদনয়নিন। 

“কতওয়ালা” এমন কজকনস যা িকবরাজনদর বানাননা। তারা দাবী িনর যয, 

এ কজকনস [িবজ] দ্ব্ারা স্ত্রীনি স্বামীর িানি আর স্বামীনি স্ত্রীর িানি কপ্রয় িরা 

হয়। 
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আবু্দল্লাহ ইবন উিাইম যেনি মারফু কহনসনব বকেধত, “যয বযকি যিাননা 

কিিু ঝুলানলা তানি তার কদনি যসাপদধ  িরা হনব।” এটি আহমাদ ও কতরকমযী 

বেধনা িনরনিন। 

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রুআইকফ‘ যেনি বেধনা িনরন, কতকন বনলন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম আমানি বলনলন, “যহ রুআইকফ, 

যতামার হায়াত সম্ভবত দীঘধ হনব। তুকম যলািজননি জাকননয় কদও, যয বযকি 

দাকড়নত কগরা কদনব, অেবা গলায় তাকবজ- িবজ ঝুলানব অেবা পশুর মল কিংবা 

হাড় দ্ব্ারা এনস্তঞ্জা িরনব, মুহাম্মদ তার যেনি সমূ্পেধ মুি।” 

সাঈদ ইবন জুবাইর যেনি বকেধত, “যয বযকি যিাননা মানুষ যেনি 

তাবীজ যিনট কদল, যস এিটি যগালাম মুি িরার মনতা হনলা।” এটি ওয়ািী 

বেধনা িনরনিন। 

ইবরাহীম যেনি বকেধত, কতকন বনলন, “তারা কুরআন অেনা কুরআন িাড়া 

যয যিাননা কিিুর তাবীজনি অপিন্দ িরনতন।” 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

প্রেম: ঝাড়-ফুাঁ ি ও তাকবজ-িবনজর বযাখযা। 

কদ্ব্তীয়: (تولة) ‘‘তাওলাহ’’ এর বযাখযা। 

কতন: যিাননা বযাকতক্রম িাড়াই উপনরাি কতনটি কবষয় কশরি। 

চার: কুরআননর বােীর সাহানযয [যচানখর] দৃকি লাগা এবং সাপ কবেুর কবষ 

কনরামনয়র জনয ঝাড়-ফুাঁ ি িরা কশরি নয়। 

পাাঁ চ: তাকবজ কুরআন দ্ব্ারা হনল তা কশরি হওয়া না হওয়ার বযাপানর 

আনলমনদর মনধয মতনভদ রনয়নি। 

িয়: নজর বা যচাখ লাগা যেনি আনরাগয লাভ িরার জনয শামুি, িকড়, 

শঙ্খ ইতযাকদ জন্তুর গলায় লটিাননা কশরনির অিভুধ ি। 
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সাত: যয বযকি ধনুনির রজু্জ গলায় ঝুলায় তার উপর িঠিন ধমি। 

আট: যিাননা মানুনষর তাকবজ- িবজ কিনড় যফলা কিংবা যিনট যফলার 

ফকজলত। 

নয়: ইবরাহীনমর িো পূনবধাি মতনভনদর কবনরাধী নয়। িারে এর দ্ব্ারা 

আবু্দল্লাহর সঙ্গী- সাহাবীনদরনি বুঝাননা হনয়নি। 
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গাে, পােি ইতযাকদ দ্বািা বিিত হাকসল িিা। 

আর আল্লাহর বােী: “অতএব, যতামরা আমানি জানাও ‘লাত’ ও ‘উযযা' 

সম্পনিধ । (১৯) এবং তৃতীয় আনরিটি ‘মানাত’ সম্পনিধ ? (২০) তনব কি 

যতামানদর জনয পুে সিান এবং আল্লাহর জনয িনযা সিান? (২১) এ রিম বন্টন 

যতা অসঙ্গত। (২২) এগুনলা কিিু নাম মাে যা যতামরা ও যতামানদর পূবধপুরুষরা 

যরনখি, যার সমেধনন আল্লাহ্ যিাননা দলীলপ্রমাে নাকযল িনরনকন। তারা যতা 

অনুমান এবং কননজনদর প্রবৃকত্তরই অনুসরে িনর; অেচ তানদর িানি তানদর 

রনবর পে যেনি যহদায়াত এনসনি।” [আন নাজম: ১৯-২৩] 

আবু ওয়াকিদ আল-লাইকি যেনি বকেধত, কতকন বনলন: আমরা নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লানমর সানে হুনাইননর উনদ্দনশয যবর হলাম, আমরা 

কুফুকর অবস্থার িািািাকি [সদয ইসলাম গ্রহেিারী] কিলাম। আর মুশকরিনদর 

এিটি বৃে কিল, তারা যসখানন কনবদ্ধ োিনতা এবং তানদর তনলায়ার ঐ গানি 

ঝুকলনয় রাখত এবং তানি বলা হত: ‘যাতু আনওয়াত’। সুতরাং আমরা যখন 

গািটির পাশ কদনয় অকতক্রম িরকিলাম, আমরা বললাম: যহ আল্লাহর রাসূল! 

আমানদর জনয এিটি ‘যাতু আনওয়াত’ এর বযবস্থা িরুন, যযমন তানদর এিটি 

‘যাতু আনওয়াত’ রনয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

বলনলন, “আল্লাহু আিবার, যতামানদর এ দাবীটি পূবধবতী যলািনদর রীকত-নীকত 

িাড়া আর কিিুই নয়। যার হানত আমার জীবন তাাঁ র িসম িনর বলকি, যতামরা 

এমন িোই বনলনিা যা বনী ইসরাইল মূসানি বনলকিনলা। তারা বনলকিনলা, 

‘‘যহ মূসা, মুশকরিনদর যযমন মা’বুদ আনি আমানদর জনয যতমন মা’বুদ 

বাকননয় দাও। মুসা বলনলন, যতামরা মূনখধর মনতা িো বাতধ া বলনিা’’ (আরাফ: 

১৩৮)। যতামরা অবশযই যতামানদর পূবধবতী যলািনদর রীকত-নীকতই অবলম্বন 

িরনব।” এটি কতরকমযী বেধনা িনরনিন এবং সহীহ আখযাকয়ত িনরনিন। 

পকিকেতটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

প্রেম: আন-নাজনমর আয়ানতর তাা্ফসীর 
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কদ্ব্তীয়: তারা যা তলব িনরকিনলন, যসই কবষনয়র প্রিৃকত সম্পনিধ  জানা। 

কতন: তারা বনী ইসরাইলনদর মনতা মূখধ িাজ িনরনকন। 

চার: তাাঁ রা তার দ্ব্ারা আল্লাহর শনিটয লাভ িরনত যচনয়কিনলন এ িো 

যভনব যয, আল্লাহ তা পিন্দ িনরন। 

পাাঁ চ: সাহাবানয় যিরামই যকদ এ বযাপানর অজ্ঞ োনিন তাহনল অনয 

যলানিরা যতা এ বযাপানর আনরা যবশী অজ্ঞ োিনব। 

িয়: সাহাবানয় যিরানমর জনয যয অকধি সওয়াব দান ও গুনাহ মানফর 

ওয়াদা রনয়নি অনযনদর বযাপানর তা যনই। 

সাত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম সাহাবানয় যিরানমর না-

জানানি অযুহাত কহনসনব গ্রহে িনরনকন, বরং তাাঁ নদর িোর শি জবাব এ 

িোর মাধযনম কদনয়নিন- “আল্লাহু আিবার কনশ্চয়ই এটা পূবধবতী যলািনদর 

নীকত। যতামরা অবশযই যতামানদর পূবধবতী যলািনদর নীকত অনুসরে িরনব।” 

উপনরাি কতনটি িোর দ্ব্ারা কবষয়টি অকধি িঠিন িনরনিন। 

আট: সবনচনয় গুরুেপূেধ কবষয়, আর তাই হনলা মূল উনদ্দশয যয, কতকন 

জাকননয় কদনয়নিন যয, সাহাবানয় যিরানমর দাবী বনু ইসরাইনলর দাবীর মতই, 

যখন তারা মূসানি বনলকিল: “আমানদর জননয এিটি ইলাহ বাকননয় কদন। 

নয়: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম িতৃধ ি না সূচি জবানবর 

মনধযই তাাঁ নদর জনয ‘‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর’’ মমধােধ অতযি সূক্ষ্মভানব কনকহত 

আনি। 

দশ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম ফনতায়া দাননর বযাপানর 

“হলফ” িনরনিন, অেচ কতকন িারে িাড়া িসম িনরন না। 

এগানরা: কশরনির মনধয ‘আিবার’ ও ‘আসগার’ রনয়নি। িারে, তাাঁ রা 

এর দ্ব্ারা দীন যেনি যবর হনয় যানকন। 
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বানরা: “আমরা কুফরী যমানার খুব িািািাকি কিলাম” [অেধাৎ আমরা 

সনবমাে মুসলমান হনয়কি] এ িোর দ্ব্ারা বুঝা যায় যয অনযানয সাহাবানয় যিরাম 

এ বযাপানর অজ্ঞ কিনলন না। 

যতর: আশ্চযধজনি বযাপানর যারা ‘আল্লাহু আিবার’ বলা পিন্দ িনর না, 

এটা তানদর কবরুনদ্ধ এিটা দলীল। 

যচৌদ্দ: পানপর পে বন্ধ িরা। 

পনননরা: জানহলী যুনগর যলািনদর সানে সাদৃশয গ্রহে কননষধ। 

যষাল: কশোদাননর সময় প্রনয়াজন যবানধ রাগ িরা। 

সনতনরা: “এটা পূবধবতী যলািনদর নীকত” এ বােী এিটা কচরিন নীকত। 

আোনরা: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম যয সংবাদ বনলনিন, 

বাস্তনব তাই ঘনটনি। এটা নবুয়নতরই কনদশধন। 

ঊকনশ: কুরআনন িারীনম আল্লাহ তাআলা ইহুদী ও খৃিাননদর চকরে 

সম্পনিধ  যয যদাষ-ত্রুটির িো বনলনিন, তা যেনি আমানদর কশো গ্রহে িরার 

জনযই বনলনিন। 

কবশ: তানদর [আহনল কিতানবর] িানি এ িো স্বীিৃত যয ইবাদনতর 

কভকত্ত হনে [আল্লাহ কিংবা রাসুনলর] কননদধ শ। এখানন িবর সংক্রাি কবষনয় 

শতধ িতা অবলম্বননর িো বলা হনয়নি। [যতামার রব যি?] দ্ব্ারা যা বুঝাননা 

হনয়নি তা সুস্পি। [অেধাৎ আল্লাহ কশরি িরার কননদধ শ না যদয়া সনেও তুকম 

কশরি িনরনিা। তাহনল যতামার রব যি যার হুকুনম কশরি িনরনিা?]। [ যতামার 

নবী যি] এটা নবী িতৃধ ি গানয়নবর খবর [অেধাৎ িবনর কি প্রশ্ন িরা হনব এ িো 

নবী িাড়া যিউ বলনত পানরনা। এখানন এ িোর দ্ব্ারা বুঝাননা হনে যি যতামার 

নবী? কতকন যতা কশরি িরার িো বনলনকন। তারপরও তুকম কশরি িনরনিা। 

তাহনল যতামার কশরি িরার কননদধ শ দাতা নবী যি?] [যতামার দীন কি] এ িো 

তানদর [আমানদর জনযও ইলাহ ঠিি িনর কদন} এ িোর পকরনপ্রকেনত প্রশ্ন 
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িরা হনব। [অেধাৎ যতামার দীননতা কশরি িরার কননদধ শ যদয়কন তাহনল যতামানি 

কশরনির কননদধ শ দান িারী দীন কি?] 

একুশ: মুশকরিনদর রীকত- নীকতর মত আহনল কিতানবর [অেধাৎ আসমানী 

কিতাব প্রাপ্তনদর] রীকত-নীকতও দূষেীয়। 

বাইশ: বাকতল যেনি পকরবতধ নশীল বযকি পূনবধ যযসব কবষনয় অভযস্ত কিল 

তার অিনর যসসব কবষনয়র অবকশিাংশ কিিু োিনব না এ বযাপানর কনরাপদ ও 

কনকশ্চত হওয়া যায় না। [আমরা কুফরী যুনগর খুব কনিটবতীকিলাম বা নতুন 

মুসকলম কিলাম] সাহাবীনদর এ িোর দ্ব্ারা এটাই প্রমাকেত হয়। 
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পকিচ্ছেদ: গাইরুল্লাহি উচ্ছেচ্ছিয র্চ্ছবহ িিা 

আর আল্লাহর বােী: “বলুন, ‘আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার 

জীবন ও আমার মরে সৃকিকুনলর রব আল্লাহরই জনয। (১৬২) তাাঁ র যিাননা শরীি 

যনই। আর আমানি এরই কননদধ শ প্রদান িরা হনয়নি এবং আকম মুসকলমনদর 

মনধয প্রেম।” [আল-আনআম: ১৬২,১৬৩] 

এবং আল্লাহর বােী “িানজই আপকন আপনার রনবর উনদ্দনশয সালাত 

আদায় িরুন এবং কুরবানী িরুন। [আল-িাউসার, ২] 

আলী ইবন আবু তাকলব রাকদয়াল্লাহু আনহুমা যেনি বকেধত, কতকন বনলন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম চারটি কবষনয় আমানি অবকহত 

িনরনিন, “যয বযকি গাইরুল্লাহর উনদ্দনশয (পশু) যনবহ িনর তার উপর 

আল্লাহর লা’নত। যয বযকি কনজ কপতা- মাতানি অকভশাপ যদয় তার উপর 

আল্লাহর লা’নত। যয বযকি যিাননা কবদআতীনি আশ্রয় যদয় তার উপর আল্লাহর 

লা’নত। যয বযকি জকমর সীমানা [কচহ্ণ] পকরবতধ ন িনর তার উপর আল্লাহর 

লা’নত।” মুসকলম এটি বেধনা িনরনিন। 

তানরি ইবন কশহাব যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “এি বযকি এিটি মাকির বযাপানর জান্নানত প্রনবশ 

িনরনি। আর এি বযকি এিটি মাকির বযাপানর জাহান্নানম কগনয়নি।” 

সাহাবানয় যিরাম বলনলন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এমনটি কিভানব হনলা? 

কতকন বলনলন, “দু’জন যলাি এমন এিটি িওনমর কনিট কদনয় যাকেল 

যানদর জনয এিটি মূকতধ  কনধধাকরত কিল। উি মূকতধ নি যিাননা কিিু নযরানা বা 

উপহার না কদনয় যিউ যস স্থান অকতক্রম িরত না। 

উি িওনমর যলানিরা দু’জননর এিজননি বলনলা, ‘মূকতধ র জনয তুকম 

কিিু নযরানা যপশ িনরা’। 

যস বলনলা, ‘নযরানা যদয়ার মত আমার িানি কিিুই যনই।’ 
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তারা বলনলা, ‘অিত়ঃ এিটা মাকি হনলও নযরানা স্বরূপ কদনয় যাও’। 

অত়ঃপর যস এিটা মাকি মূকতধ নি উপহার কদনলা। তারাও যলািটির পে যিনড় 

কদনলা। এর ফনল মৃতুযর পর যস জাহান্নানম যগনলা। 

অপর বযকিনি তারা বলনলা, ‘‘মূকতধ নি তুকমও কিিু নযরানা কদনয় যাও। 

যস বলনলা, ‘এিমাে আল্লাহ িাড়া অনয িানরা শনিটয লানভর জনয 

আকম িাউনি যিাননা নযরানা প্রদান িকর না’ এর ফনল তারা তার গদধ ান উকড়নয় 

কদনলা। [কশরি যেনি কবরত োিার িারনে] মৃতুযর পর যস জান্নানত প্রনবশ 

িরনলা।” এটি আহমাদ বেধনা িনরনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

প্রেম:  ْنُُسِكي َو  َصََلتِْي  اِنَّ   বলুন, ‘আমার সালাত, আমার“ قُْل 

কুরবানী” এর তাফসীর। 

কদ্ব্তীয়: “িানজই আপকন আপনার রনবর উনদ্দনশয সালাত আদায় িরুন 

এবং কুরবানী িরুন” এর -তাফসীর। 

কতন: প্রেম অকভশপ্ত বযকি হনে গাইরুল্লাহর উনদ্দনশয পশু যনবহিারী। 

চার: “যয বযকি কনজ কপতা-মাতানি অকভশাপ যদয় তার উপর আল্লাহর 

লা’নত”- এরমনধয এ িোও কনকহত আনি, যতামার যিাননা বযকির কপতা- 

মাতানি অকভশাপ যদওয়া ফনল তারও যতামার কপতা-মাতানি অকভশাপ 

যদওয়া। 

পাাঁ চ: যয বযকি কবদআতীনি (অপরাধীনি) আশ্রয় যদয় তার উপর 

আল্লাহর লা’নত। কবদআতী (অপরাধী) হনে ঐ বযকি, যয এমন ঘটনা ঘটানলা 

যানত আল্লাহর হি (হদ/শাকস্ত) ওয়াকজব হয়। এর ফনল যস এমন বযকির আশ্রয় 

চায় যয তানি উি শাকস্ত যেনি রো িরনত পানর। 
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িয়: যয বযকি জকমর সীমানা বা কচহ্ণ পকরবতধ ন িনর তার উপর আল্লাহর 

লা’নত। এটা এমন কচকহ্ণত সীমানা যা যতামার এবং যতামার প্রকতনবশীর জকমর 

অকধিানরর মনধয পােধিয কনেধয় িনর। এটা পকরবতধ ননর অেধ হনে, তার কনধধাকরত 

স্থান যেনি সীমানা একগনয় আনা অেবা কপিনন কননয় যাওয়া। 

সাত: কনকদধ ি বযকির উপর লা’নত এবং সাধারেভানব পাপীনদর উপর 

লা’ননতর মনধয পােধিয। 

আট: এই িাকহনীটি খুব মহান, অেধাৎ মাকির িাকহনী। 

নয়: যলািটির জাহান্নানম প্রনবশ িরার িারে হনে ঐ মাকি, যা উৎসগধ 

কহনসনব মূকতধ নি যদয়ার যিাননা ইো না োিা সনেও িওনমর অকনিতা হনত 

বাাঁ চার উনদ্দনশযই যস [মাকিটি নযরানা কহনসনব মূকতধ নি কদনয় কশরিী] িাজটি 

িনরনি। 

দশ: মুকমননর অিনর কশরনির [মারাত্মি ও েকতির] অবস্থান সম্পনিধ  

জ্ঞান লাভ। কনহত [জান্নাতী] বযকি কনহত হওয়ার বযাপানর কি ভানব শধনযধর 

পকরচয় কদনয়নি। কিন্তু তানদর দাবীর িানি যস মাো নত িনরকন। অেচ তারা তার 

িানি যিলমাে বাকহযি আমল িাড়া আর কিিুই দাবী িনরকন। 

এগানরা: যয বযকি জাহান্নানম কগনয়নি যস এিজন মুসকলম। িারে যস 

যকদ িানফর হনতা তাহনল এ িো বলা হনতানা النار في ذباب  এিটি دخل 

মাকির বযাপানর যস জাহান্নানম প্রনবশ িনরনি। [অেধাৎ মাকি সংক্রাি কশরিী 

ঘটনার পূনবধ যস জান্নানত যাওয়ার যযাগয কিল] 

বানরা: এনত যসই সহীহ হাকদনসর পনে সােয পাওয়া যায়, যানত বলা 

হনয়নি, “জান্নাত যতামানদর িানরা জুতার রকশ যেনিও অকত কনিনট এবং 

জাহান্নামও তাই।” 

যতর: এটা যজনন যনয়া প্রনয়াজন যয, অিনরর আমলই হনে মূল 

উনদ্দশয। এমনকি মূকতধ  পূজারীনদর িানিও এ িো স্বীিৃত। 
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দর্ স্থাচ্ছে গাইরুল্লাহি উচ্ছেচ্ছিয [পশু] র্চ্ছবহ িিা হে দস 

স্থাচ্ছে আল্লাহি উচ্ছেচ্ছিয র্চ্ছবহ িিা িিীেত সম্মত েে। 

আর আল্লাহর বােী: “আপকন তানত িখননা সালানতর জনয দাাঁ ড়ানবন না; 

অবশযই যয মসকজনদর কভকত্ত প্রেম কদন যেনিই স্থাকপত হনয়নি তাক্ওয়ার 

উপর, তাই আপনার সালানতর জনয দাাঁ ড়াননার যবশী হিদার। যসখানন এমন 

যলাি আনি যারা উত্তমরূনপ পকবেতা অজধ ন ভালবানস, আর পকবেতা 

অজধ নিারীনদরনি আল্লাহ্ পিন্দ িনরন।” [তাওবাহ: ১০৮] 

সাহাবী িাকবত ইবন আদ্দাহহাি রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত আনি, 

কতকন বনলনিন, এি বযকি বুওয়ানা নামি স্থানন এিটি উট কুরবানী িরার জনয 

মান্নত িরনলা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম তানি কজনজ্ঞস 

িরনলন, “যস স্থানন এমন যিাননা মূকতধ  কিল কি, জানহলী যুনগ যার পূজা িরা 

হনতা?” 

তারা বলনলন, ‘না,। 

কতকন বলনলন, “যস স্থানন কি তানদর যিাননা উৎসব বা যমলা অনুকষ্ঠত 

হনতা?” 

তাাঁ রা বলনলন, ‘না’ [অেধাৎ এমন কিিু হনতা না] তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলনলন, “তুকম যতামার মান্নত পূেধ িনরা।” কতকন আনরা 

বলনলন, “আল্লাহর নাফরমানীমূলি িানজ মান্নত পূেধ িরা যানব না। আর আদম 

সিান যার মাকলি নয়, তানতও তার মান্নত পূরা িরা যানব না।” এটি বেধনা 

িনরনিন আবূ দাউদ, আর তার সনদ তানদর দুইজননর শনতধ র অনুরূপ। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

প্রেম: اَبَدًا আপকন তানত িখননা সালানতর জনয দাাঁ“ ََل تَقُْم فِْيِه  ড়ানবন 

না” এর তাফসীর। 
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কদ্ব্তীয়: দুকনয়ানত যযমকনভানব পানপর [েকতির] প্রভাব পনড় 

যতমকনভানব [আল্লাহর] আনুগনতযর [িলযােময়] প্রভাবও পড়নত পানর। 

কতন: দুনবধাধযতা দূর িরার জনয িঠিন মাসআলানি সুস্পি ও সহজ 

মাসআলার কদনি কননয় যাওয়া যায়। 

চার: প্রনয়াজন যবানধ ‘‘মুফতী’’ কজজ্ঞাকসত কবষনয়র কবস্তাকরত কববরে 

[প্রশ্ন িারীর িানি] চাইনত পানরন। 

পাাঁ চ: মান্ননতর মাধযনম যিাননা স্থাননি খাস িরা যিাননা যদানষর কবষয় 

নয়, যকদ তানত শকরয়নতর যিাননা বাধা-কননষধ না োনি। 

িয়: জানহলী যুনগর মূকতধ  োিনল তা দূর িরার পরও যসখানন মান্নত 

িরনত কননষধ িরা হনয়নি। 

সাত: জানহলী যুনগর যিাননা ঈদ োিনল তা দূর িরার পরও যসখানন 

মান্নত িরনত কননষধ িরা হনয়নি। 

আট: এসব স্থাননর মান্নত পূরে িরা জানয়জ নয়। যিননা এটা 

অপরাধমূলি িানজর মান্নত। 

নয়: মুশকরিনদর ঈদসমূনহর সাদৃশয গ্রহে যেনি সতিধ  োিা, যকদও তা 

উনদ্দশয না হয়। 

দশ: পানপর িানজ যিাননা মান্নত িরা যানব না। 

এগানরা: যয কবষনয় আদম সিাননর যিাননা মাকলিানা যনই যস কবষনয় 

মান্নত পূরা িরা যানব না। 
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পকিচ্ছেদ: গাইরুল্লাহি উচ্ছেচ্ছিয মান্নত িিা কিিি। 

আর আল্লাহর বােী: তারা মানত পূেধ িনর এবং যস কদননর ভনয় িনর, যয 

কদননর অিলযাে হনব বযাপি। [আল-ইনসান: ৭] 

মহান আল্লাহর বােী: “আর যা কিিু যতামরা বযয় ির অেবা যা কিিু 

যতামরা মানত ির কনশ্চয়ই আল্লাহ্ তা জাননন।” [আল-বািারাহ: ২৭০] 

সহীহ বুখাকরনত‘আনয়শা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহা যেনি বকেধত, কতকন বনলন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “যয বযকি আল্লাহর আনুগতয 

িরার মান্নত িরনব, যস যযন তার আনুগতয িনর। আর যয তার নাফরমাকন িরার 

মান্নত িরনব, যস যযন তার নাফরমাকন না িনর।” 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: প্রকতশ্রুকত (মান্নত) পূরে িরা ওয়াকজব। 

দুই: মান্নত যযনহতু আল্লাহর ইবাদত কহনসনব প্রমাকেত, যসনহতু 

গাইরুল্লাহর জনয মান্নত িরা কশরি। 

কতন: আল্লাহর নাফরমানীমূলি িানজ মান্নত পূরে িরা জানয়য নয়। 
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পকিচ্ছেদ: গাইরুল্লাহি িাচ্ছে আশ্রে োওো কিিি 

আর আল্লাহর বােী: “এও যয, কিিু কিিু মানুষ কিিু কজননর আশ্রয় কনত, 

ফনল তারা কজননদর আত্মম্ভকরতা বাকড়নয় কদনয়কিল।” [আল-কজন: ৬] 

খাওলা কবননত হািীম রাকযয়াল্লাহু আনহা যেনি আনরা বকেধত হনয়নি যয, 

কতকন বনলন, আকম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি বলনত শুননকি, 

কতকন বনলন, “যয বযকি যিাখাও অবতরে িনর ( التاماتههأعوذهبكلماتههللاهه

অেধ: আকম আল্লাহর পকরপূেধ িালাম কদনয় তাাঁ] (منهشرهماهخلقه র কনিট তাাঁ র 

সৃকির খারাবী হনত আশ্রয় চাই] যদা‘আটি পাে িনর, যতেে পযধি যস জায়গা 

যেনি কফনর না আনস ততেে পযধি যিাননা কিিুই তার যিাননা েকত িরনত 

পারনব না।” মুসকলম এটি বেধনা িনরনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: সূরা আল-কজননর আয়ানতর তাা্ফসীর। 

দুই: গাইরুল্লাহর িানি আশ্রয় চাওয়া কশিধ । 

কতন: হাদীনসর মাধযনম তার উপর [অেধাৎ গাইরুল্লাহর িানি আশ্রয় 

চাওয়া কশরি হওয়ার উপর] দলীল যপশ িরা। যিননা,আনলমগে উি হাদীস 

দ্ব্ারা এ প্রমাে যপশ িনরন যয, িাকলমাতুল্লাহ অেধাৎ ‘‘আল্লাহর িালাম’’ 

মাখলুি [সৃকি] নয়। তাাঁ রা বনলন, ‘যিননা মাখলুি দ্ব্ারা আশ্রয় চাওয়া কশরি।’ 

চার: সংকেপ্ত হওয়া সনত্ত্বও দু`আটি ফযীলতপূেধ। 

পাাঁ চ: যিাননা বস্ত্ত্ত দ্ব্ারা পাকেধব উপিার হাকসল িরা অেধাৎ যিাননা 

অকনি যেনি তা দ্ব্ারা যবাঁনচ োিা কিংবা যিাননা স্বােধ লাভ িরা, এ িো প্রমাে 

িনর না যয, উহা কশরনির অিভুধ ি নয়। 
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পকিচ্ছেদ: গাইরুল্লাহি িাচ্ছে সাহার্য োওে অেবা 

গাা্ইরুল্লাহি িাচ্ছে দদাো িিা সবই কিিি 

আল্লাহর বােী: “আর আপকন আল্লাহ্ িাড়া অনয িাউনি ডািনবন না, যা 

আপনার উপিারও িনর না, অপিারও িনর না, িারে এটা িরনল তখন 

আপকন অবশযই যাকলমনদর অিভুধ ি হনবন। (১০৬) আর যকদ আল্লাহ্ আপনানি 

যিাননা েকতর স্পশধ িরান, তনব কতকন িাড়া তা যমাচনিারী আর যিউ যনই। 

আর যকদ আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল চান, তনব তাাঁ র অনুগ্রহ প্রকতহত িরার যিউ 

যনই। তাাঁ র বান্দানদর মনধয যানি ইনে তার িানি যসটা যপৌাঁিান। আর কতকন 

পরম েমাশীল, অকত দয়ালু।” [ইউনুস: ১০৬,১০৭] 

এবং তার বােী- “আল্লাহর িানি করকযি চাও এবং তাাঁ রই ইবাদত িনরা, 

তাাঁ রই শুিকরয়া িনরা, তার কদনিই যতামানদর কফনর যাওয়া।” [আল-আনিাবুত: 

১৭] 

এবং তার বােী- “আর যস বযাকির যচনয় যবশী কবভ্রাি যি যয আল্লাহর 

পকরবনতধ  এমন কিিুনি ডানি যা কিয়ামনতর কদন পযধি তানি সাড়া যদনব না? 

এবং এগুনলা তানদর আহ্বান সম্বনন্ধও গানফল। (৫) আর যখন কিয়ামনতর কদন 

মানুষনি এিে িরা হনব তখন যসগুনলা হনব এনদর শত্রু এবং এরা তানদর 

ইবাদাত অস্বীিার িরনব।” [আল-আহিাফ: ৫,৬] 

এবং তার বােী, “নাকি কতকন, কযকন তানদর ডানি সাড়া যদন, যখন যস 

তাাঁ নি ডানি এবং কবপদ দূরীভূত িনরন, আর যতামানদরনি যমীননর প্রকতকনকধ 

বানান। আল্লাহর সানে অনয যিাননা ইলাহ আনি কি? যতামরা খুব অল্পই কশো 

গ্রহে িনর োি।” [আন-নামাল: ৬২] 

তাবরানী কনজ সননদ বেধনা িনরনিন, নবী িরীম সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম এর যুনগ এমন এিজন মুনাকফি কিনলা, যয মুকমননদরনি িি কদনতা। 

তখন মুকমনরা পরস্পর বলনত লাগনলা, চনলা, আমরা এ মুনাকফনির অতযাচার 

যেনি বাাঁ চার জনয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর সাহাযয চাই। নবী 
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িরীম সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম তখন বলনলন, “কনশ্চয়ই আমার িানি 

যিাননা কিিুর ফকরয়াদ িরা যানব না। যিবলমাে আল্লাহর িানিই ফকরয়াদ িরা 

যানব।” 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: সাহাযয চাওয়ার সানে যদায়ানি আতফ্ িরার বযাপারটি যিাননা 

 বস্ত্ত্তর সানে সংযুি িরারই নামাির। خاص বস্ত্ত্তনি عام

দুই:  َك يَُضرُّ ََل  َو  يَْنفَعَُك  ََل  َما   ِ ّٰللاه دُْوِن  ِمْن  تَْدُع  ََل   আপকন “ َو 

আল্লাহ্ িাড়া অনয িাউনি ডািনবন না, যা আপনার উপিারও িনর না, 

অপিারও িনর না,”-আল্লাহর এ বােীর তাফসীর। 

কতন: গাইরুল্লাহর িানি সাহাযয চাওয়া বা গাইরুল্লাহনি ডািাই হনলা 

‘কশরনি আিবার-বড় কশিধ ।’ 

চার: সব যচনয় যনিিার বযকিও যকদ অননযর সন্তুকির জনয গাইরুল্লাহর 

িানি সাহাযয চায় বা যদায়া িনর, তাহনলও যস জাকলমনদর অিভুধ ি হনব। 

পাাঁ চ: এর পরবতী আয়াত অেধাৎ   بُِضر ٍّ فَََل َكاِشَف لَه ۤ  َو اِْن ُ يَّْمَسْسَك ّٰللاه

ُهوَ   আর যকদ আল্লাহ্ আপনানি যিাননা েকতর স্পশধ িরান, তনব কতকন“ اَِلَّ 

িাড়া তা যমাচনিারী আর যিউ যনই”- এর তাফসীর। 

িয়: গাইরুল্লাহর িানি যদায়া িরা কুফরী িাজ হওয়া সনত্ত্বও দুকনয়ানত 

তার যিান উপিাকরতা যনই। 

সাত: কতন নম্বর আয়ানতর অেধাৎ “আল্লাহর িানি করকযি চাও এবং তাাঁ রই 

ইবাদত িনরা, তাাঁ রই শুিকরয়া িনরা, তার কদনিই যতামানদর কফনর যাওয়া”- 

তাফসীর 

আট: আল্লাহ বযতীত অনয িানরা িানি করকযি চাওয়া উকচত নয়। 

যযমকনভানব আল্লাহ িাড়া অনয িানরা িানি জান্নাত চাওয়া উকচৎ নয়। 
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নয়: চার নম্বর আয়ানতর অেধাৎ “আর যস বযাকির যচনয় যবশী কবভ্রাি যি 

যয আল্লাহর পকরবনতধ  এমন কিিুনি ডানি যা কিয়ামনতর কদন পযধি তানি সাড়া 

যদনব না? এবং এগুনলা তানদর আহ্বান সম্বনন্ধও গানফল”- তাফসীর 

দশ: যয বযকি গাইরুল্লাহর িানি যদায়া িনর, তার যচনয় বড় পেভ্রি আর 

যিউ যনই। 

এগানরা: যয বযকি গাইরুল্লাহর িানি যদায়া িনর যস গাইরুল্লাহ 

যদায়ািারী সম্পনিধ  সমূ্পেধ অবনচতন োনি, অেধাৎ তার বযাপানর গাইরুল্লাহ 

সমূ্পেধ অনবকহত োনি। 

বানরা: مدعو [মাদউ’] অেধাৎ যানি ডািা হয় কিংবা যার িানি যদায়া 

িরা হয়, যদায়ািারীর প্রকত তার রাগ ও শত্রুতার িারে এই যদায়াই হনব। 

যতর: গাইরুল্লাহনি ডািার অেধই হনে তার ইবাদত িরা। 

যচৌদ্দ: মাদউর (যানি ডািা হনয়নি তার) যসই ইবাদত অস্বীিার িরা। 

পনননরা: আর এসব কবষয় মানুনষর মনধয তার সবনচনয় পেভ্রি হওয়ার 

প্রমাে। 

যষাল: পাাঁ চ নম্বর আয়ানতর তাফসীর। 

সনতনরা: কবস্ময়ির বযাপার হনে এই যয, মূকতধ  পূজারীরাও এিো স্বীিার 

িনর যয, কবপদগ্রস্ত, অকস্থর ও বযাকুল বযকির ডানি এিমাে আল্লাহ িাড়া আর 

যিউ সাড়া কদনত পানর না। এ িারনেই তারা যখন িঠিন মুসীবনত পকতত হয়, 

তখন ইখলাস ও আিকরিতার সানে তারা আল্লাহনি ডানি। 

আোনরা: এর মাধযনম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম িতৃধ ি 

তাওহীনদর যহফাযত, সংরেে এবং আল্লাহ তা‘আলার সানে আদব-িায়দা রো 

িনর চলার কবষয়টি জানা যগনলা। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাহি বার্ী: “তািা কি এমে বস্তুচ্ছি িিীি 

িচ্ছি র্ািা কিেুই সৃকি িচ্ছি ো? বিং ওিা কেচ্ছজিাই সৃি। ওিা ো 

তাচ্ছদিচ্ছি সাহার্য িিচ্ছত িিচ্ছত পাচ্ছি আি ো কেচ্ছজচ্ছদিচ্ছি 

সাহার্য িিচ্ছত পাচ্ছি।” [আল-আিাফ: ১৯১,১৯২] 

এবং মহান আল্লাহর বােী: “যতামরা আল্লাহ িাড়া যানদরনি [উপিার 

সাধন অেবা মুসীবত দূর িরার জনয] ডানিা তারা যিাননা কিিুরই মাকলি নয়। 

(১৩) যতামরা তানদরনি ডািনল তারা যতামানদর ডাি শুননব না এবং শুননলও 

যতামানদর ডানি সাড়া যদনব না। আর যতামরা তানদরনি যয শরীি িনরি তা 

তারা কিয়ামনতর কদন অস্বীিার িরনব। সবধজ্ঞ আল্লাহর মত যিউই আপনানি 

অবকহত িরনত পানর না । [ফাকতর: ১৩,১৪] 

সহীহ বুখারীনত আনাস রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু হনত বকেধত: উহুদ যুনদ্ধ নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম আঘাত প্রাপ্ত হনলন এবং তাাঁ র সামননর দাাঁ ত 

যভনঙ্গ যগনলা। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম দু়ঃখ িনর বলনলন, 

“যস জাকত যিমন িনর িলযাে লাভ িরনব, যারা তানদর নবীনি আঘাত যদয়।:” 

তখন নাকযল হনল,   َشْيٌء اَْلَْمِر  ِمَن  لََك   এ কবষনয় যতামার যিাননা“ لَْيَس 

অকধিার যনই।“ [আনল ‘ইমরান: ২৮] 

আবু্দল্লাহ ইবন ওমর রাকদয়াল্লাহু আনহু যেনি বকনধত, কতকন রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি ফজনরর নামানজর যশষ রািানত রুকু যেনি 

মাো উঠিনয় এ িো বলনত শুনননিন, العنهفالناهوفالنااللهمهه  ‘‘আল্লাহ তুকম 

অমুি, অমুি, [নাম উনল্লখ িনর] বযকির উপর যতামার লানত নাকযল িনরা।” 

الحمد، ولكه ربناه حمده،ه لمنه هلله  বলার পনর এ বদনদায়া িরনতন।   سمعه

তখন মহান আল্লাহ নাকযল িনরন, “এ কবষনয় যতামার যিাননা অকধিার যনই।” 

[আনল ইমরান: ২৮] 
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আনরি বেধনায় আনি, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম 

সাফওয়ান ইবন উমাইয়যা এবং যসাহাইল ইবন আমর আল-হাকরি ইবন কহশানমর 

উপর বদনদায়া িনরন তখন এ আয়াত নাকযল হয়, “এ কবষনয় যতামার যিাননা 

অকধিার যনই।” [আনল ইমরান: ২৮] 

আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত, কতকন বনলন রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর উপর যখন  َاَْلَْقَربِْين َعِشْيَرتََك  اَْنِذْر   َو 

“আপকন আপনার কনিটাত্মীয়নদরনি সতিধ  িরুন”- এ আয়াত নাকযল হনলা 

তখন আমানদরনি কিিু বলার জনয দাাঁ ড়ানলন। অত়ঃপর কতকন বলনলন, “যহ 

কুরাইশ বংনশর যলানিরা [অেবা এ ধরনেরই যিাননা িো বনলনিন] যতামরা 

যতামানদর জীবননি খকরদ িনর নাও। [কশরনির পে পকরতযাগ িরত়ঃ 

তাওহীনদর পে অবলম্বন িরার মাধযনম জাহান্নানমর শাকস্ত যেনি কননজনদরনি 

বাাঁ চাও] আল্লাহর িানি জবাবকদকহ িরার বযাপানর আকম যতামানদর যিাননা 

উপিানর আসব না। যহ আববাস ইবন আবদুল যমাত্তাকলব আল্লাহর িানি 

জবাবকদকহ িরার বযাপানর আকম আপনার জনয যিাননা উপিার িরনত সেম 

নই। যহ রাসূলুল্লাহর ফুফু সাকফয়যাহ, আল্লাহর িানি জবাবকদকহ িরার বযাপানর 

আকম আপনার যিাননা উপিার িরনত সেম নই। যহ মুহাম্মনদর িনযা ফাকতমা, 

আমার সম্পদ যেনি যা খুশী চাও। কিন্তু আল্লাহার িানি জবাবকদকহ িরার 

বযাপানর যতামার যিাননা উপিার িরার েমতা আমার যনই।” 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: উপনরাি আয়াতদ্ব্নয়র তাফসীর। 

দুই: উহুদ যুনদ্ধর িাকহনী। 

কতন: সালানত সাইনয়যদুল মুরসালীন তো কবশ্বনবী িতৃধ ি ‘‘যদাআনয় 

িনুত’’ পাে িরা এবং যনতৃস্থানীয় সাহাবানয় যিরাম িতৃধ ি আমীন বলা। 

চার: যানদর উপর বদ যদায়া িরা হনয়নি তারা িানফর। 
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পাাঁ চ: তারা এমন কিিু িাজ িনরনি যা অতীনত অকধিাংশ িানফর 

িনরকন, যযমন, নবীনদরনি আঘাত িরা, তাাঁ নদরনি হতযা িরনত চাওয়া এবং 

এিই বংনশর যলাি হওয়া সনত্ত্বও মৃত বযকির নাি, িান িাটা। 

িয়: আল্লাহ যসই বযাপানর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর উপর 

 এ কবষনয় যতামার যিাননা অকধিার যনই।” নাকযল“ لَْيَس لََك ِمَن اَْلَْمِر َشْيٌء  

িনরনিন। 

সাত: তার বােী: { ه بَُهْم  ه يُعَذ ِ اَْو  َعلَْيِهْم  يَتُْوَب  اْو  } “হয়নতা কতকন 

তানদরনি েমা িরনবন অেবা কতকন তানদরনি আযাব যদনবন।” এরপর তারা 

তাওবা িরনলা অতপর তারা ঈমান আনল। 

আট: বালা-মুসীবনতর সময় যদায়া-কুনুত পড়া। 

নয়: যানদর উপর বদ যদায়া িরা হয়, সালানতর মনধয তানদর নাম এবং 

তানদর কপতার নাম উনল্লখ িনর বদ যদায়া িরা। 

দশ: ‘কুনুনত নানযলায়’ কনকদধ ি বযকিনি অকভসম্পাত িরা। 

এগানরা: যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লানমর ওপর কননোি 

আয়াত নাকযল হয়, তাাঁ র যসই সমনয়র ঘটনা:  ََو اَْنِذْر َعِشْيَرتََك اَْلَْقَربِْين “আর 

আপনার কনিটস্থ জ্ঞাকত-যগাষ্ঠীনি সতিধ  িরুন।” 

বানরা: ইসলানমর দাওয়াত প্রচানরর যেনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাম এর অক্লাি পকরশ্রম। এ িাজ িরনত তাাঁ নি যিউ যিউ পাগল 

বনলনিন। এমকনভানব বতধ মাননও যিান মুসকলম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়াসাল্লানমর মনতা দাওয়াতী িাজ িরনল তানিও কবকভন্ন প্রিানরর িি সহয 

িরনত হয়। 

যতর: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম তাাঁ র দূরবতী এবং 

কনিটাত্মীয়-স্বজননদর বযাপানর বনলনিন َل أغني عنك من هللا شيئا [আল্লাহর 
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িানি জবাবকদকহ িরার বযাপানর আকম যতামার সাহাযয িরনত পারব না] এমনকি 

কতকন ফানতমানিও লেয িনর বনলকিনলন, َل أغني    ،يا فاطمة بنت محمد

شيئا هللا  من   যহ ফানতমা, আল্লাহর িানি জবাবকদকহ িরার বযাপানর‘‘ عنك 

যতামার যিাননা উপিার আকম িরনত সেম হনবা না।” 

কতকন সমস্ত নবীগনের যনতা হওয়া সনত্ত্বও নারীকুল কশনরামকের জনয 

যিাননা উপিার িরনত না পারার যঘাষো কদনয়নিন। আর মানুষ যখন এটা 

কবশ্বাস িনর যয, কতকন সতয িাড়া কিিুই বনলন না, তখন যস যকদ বতধ মান যুনগর 

িকতপয় খাস বযকিনদর অিনর সুপাকরনশর মাধযনম অনযনি বাাঁ চাননার বযাপানর 

যয ধযান-ধারোর সৃকি হনয়নি তার কদনি দৃকিপাত িনর, তাহনল তার িানি 

তাওহীনদর মমধিেধা এবং দীন সম্পনিধ  মানুনষর অজ্ঞতার িো সুস্পিভানব ধরা 

পড়নব। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাহ তা‘আলাি বার্ী: ‘‘এমেকি দিষ পর্যন্ত 

র্খ্ে দলািচ্ছদি অন্তি দেচ্ছি ভে-ভীকত দূি হচ্ছে র্াচ্ছব তখ্ে তািা 

বলচ্ছব, দতামাচ্ছদি িব কি জবাব কদচ্ছেচ্ছেে? তািা বলচ্ছব, সঠিি 

জবাবই পাওো কগচ্ছেচ্ছে আি কতকেই মহাে ও দশ্রষ্ঠ। [সাবা: ২৩] 

সহীহ বুখারীনত আবু হুরায়রা রাকযয়াল্লাহু আনহু যেনি বকেধত, রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনিন, “যখন আল্লাহ তা‘আলা আিানশ 

যিাননা কবষনয়র ফয়সালা িনরন, তখন তাাঁ র িোর সমেধনন কবনয়াবনত হনয় 

কফকরস্তারা তানদর ডানাগুনলা নাড়ানত োনি। ডানা নাড়াননার আওয়াজ যযন 

ঠিি পােনরর উপর কশিনলর আওয়াজ। তানদর অবস্থা এভানবই চলনত োনি। 

যখন তানদর অির যেনি এি সময় ভয়-ভীকত দূর হনয় যায়, তখন তারা বনল, 

যতামানদর রব যতামানদরনি কি বনলনিন? তারা জবানব বনল, আল্লাহ হি 

িোই বনলনিন। বস্তুত কতকনই হনেন মহান ও যশ্রষ্ঠ। এমতাবস্থায় চুকর িনর িো 

শ্রবেিারীরা উি িো শুনন যফনল। আর এসব িো যচানররা এ ভানব পর পর 

অবস্থান িরনত োনি। এ হাদীনসর বেধনািারী সুফইয়ান ইবন উয়াইনা চুকর িনর 

িো শ্রবেিারী [খাত যচার] যদর অবস্থা বেধনা িরনত কগনয় হানতর তালু দ্ব্ারা এর 

ধরে কবনশ্লষে িনরনিন এবং হানতর আঙু্গলগুনলা ফাাঁ ি িনর তানদর অবস্থা 

বুকঝনয়নিন। অত়ঃপর চুকপসানর শ্রবেিারী িোগুনলা শুনন তার কননজর বযকির 

িানি যপৌাঁনি যদয়। যশষ পযধি এ িো এিজন যাদুির কিংবা গেনির ভাষায় 

দুকনয়ানত প্রিাশ পায়। যিাননা যিাননা সময় গেি বা যাদুিনরর িানি উি 

িো যপৌাঁিাননার পূনবধ শ্রবেিারীর উপর আগুননর তীর কনকেপ্ত হয়। আবার 

যিাননা যিাননা সময় আগুনের তীর কনকেপ্ত হওয়ার পূনবধই যস িো দুকনয়ানত 

যপৌাঁনি যায়। ঐ সতয িোটির সানে শত শত কমেযা িো যযাগ িনর কমেযার 

যবশাকত িরা হয়। অত়ঃপর শত কমেযার সানে কমকশ্রত সতয িোটি যখন বাস্তনব 

রূপ লাভ িনর তখন বলা হয়, অমুি-অমুি কদনন এমন এমন িো কি 

যতামানদরনি বলা হয়কন? এমতাবস্থায় আিানশ শ্রুত িোটিনিই সতযাকয়ত িরা 

হয়।” 
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নাওয়াস ইবন সাম‘আন রাকযয়াল্লাহু আনহু যেনি বকেধত, কতকন বনলন, 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি বনলনিন, “আল্লাহ তা‘আলা যখন 

যিাননা কবষনয় অহী িরনত চান এবং অহীর মাধযনম িো বনলন তখন আল্লাহ 

রাববুল ইজ্জনতর ভনয় সমস্ত আিাশ যেঁনপ উনে অেবা কবিট আওয়াজ িনর। 

আিাশবাসী কফকরস্তাগে এ কনিট আওয়াজ শুনন যসজদায় লুটিনয় পনড়। এ 

অবস্থা যেনি সবধ প্রেম কযকন মাো উোন, কতকন হনেন কজবরাঈল তারপর আল্লাহ 

তাআলা যা ইো িনরন অহীর মাধযনম কজবরাঈল এর সানে িো বনলন। 

কজবরাঈল এরপর কফকরস্তানদর পাশ কদনয় যযনত োনিন। যতবারই আিাশ 

অকতক্রম িরনত োনিন ততবারই উি আিানশর কফকরস্তারা তাাঁ নি কজজ্ঞাসা 

িনর, ‘যহ কজবরাঈল, আমানদর রব কি বনলনিন? 

কজবরাঈল উত্তনর বনলন, ‘আল্লাহ হি িোই বনলনিন, কতকনই মহান ও 

যশ্রষ্ঠ’। এিো শুনন তারা সবাই কজবরাঈল যা বনলনিন তাই বনল। তারপর 

আল্লাহ তাআলা কজবরাঈলনি যযখানন অহী কননয় যাওয়ার কননদধ শ যদন যস কদনি 

চনল যান।” 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: উপনরাি আয়ানতর তাফসীর। 

দুই: এ আয়ানত রনয়নি কশরি বাকতনলর প্রমাে। কবনশষ িনর 

সানলহীনগনের সানে সমৃ্পি হওয়ার কশরি। এটিই যস আয়াত, যানি অির 

যেনি কশরি বৃনের ‘কশিড় িতধ নিারী’ বনল আখযাকয়ত িরা হয়। 

কতন: মহান আল্লাহর বােীর বযখযা “তারা বলনব, সঠিি জবাবই পাওয়া 

কগনয়নি আর কতকনই মহান ও যশ্রষ্ঠ।” 

চার: হি সম্পনিধ  কফকরস্তানদর কজজ্ঞাসার িারে। 

পাাঁ চ: তানদর কজজ্ঞাসার পর কজবরীল তানদর উত্তর কদনয়নিন এই বনল 

যয, “(মহান আল্লাহ) এমন এমন িো বনলনিন।” 
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িয়: সবধপ্রেম কযকন মাো তুনলন, কতকন হনলন কজবরাইল। এ িোর উনল্লখ। 

সাত: কজবরীল সমস্ত আিাশবাসীনি বনলন, িারে তারা সবাই তাাঁ নি 

কজনজ্ঞস িনরন। 

আট: যবহুশ হনয় পড়ার কবষয়টি আিাশবাসী সিনলর জনযই প্রনযাজয। 

নয়: আল্লাহর িালানমর প্রভানব সমস্ত আিাশ প্রিকম্পত হওয়া। 

দশ: কজবরাঈল আল্লাহর কননদধ কশত পনে অকহ সবধ যশষ গিনবয যপৌাঁিান। 

এগানরা: শয়তাননর িানচুকর িরার বেধনা 

বানরা: তানদর িতনির ওপর িতনির আনরাহে িরার কববরে। 

যতর: জলি আগুননর কশখা কননেপ িরা। 

যচৌদ্দ: িখননা আগুননর কশখা তানদর নাগাল যপনয় যায় যসটি যপৌাঁিাননার 

পূনবধই। 

আবার িখননা আগুননর কশখার তানদর নাগাল পাওয়ার আনগই তারা 

তানদর মানব বনু্ধনদর িানি তা যপৌাঁনি যদয়। 

পনননরা: গেি িখননা িখননা সতয িোও বনল। 

যষাল: আর তারা এিটি সনতযর সানে হাজানরা কমেযা এিে িনর। 

সনতনরা: এিমাে আসমান যেনি যয িোটি শুনননি তা িাড়া যিাননা 

িারনেই তার কমেযানি কবশ্বাস িরা হয় না। 

আোনরা: নফসসমূনহর বাকতলনি গ্রহে িরা: কিভানব যস এিটির সানে 

সমৃ্পি হয় অেচ এিশটির প্রকত ভ্রুনেপ িনর না। 

ঊকনশ: তারা এনি অপর যেনি গ্রহে িরনত োনি 

যসই িোটি এবং তা সংরেে িনর ও তার দ্ব্ারা দলীল যপশ িনর। 
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কবশ: আল্লাহর কসফাত বা গুোবলীনি সাবযস্ত িরা যা আশআরী 

সম্প্রদানয়র মনতর পকরপেী। 

একুশ: এ িো স্পি িরা যয যবহুশ হওয়া ও প্রিকম্পত হওয়া মূলত 

মহান আল্লাহর ভনয়র িারনে। 

বাইশ: অবশযই তারা যসজদায় লুটিনয় পনড়। 
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পকিচ্ছেদ: সুপাকিি 

মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর বােী: “আর আপকন এর দ্ব্ারা তানদরনি 

সতিধ  িরুন, যারা ভয় িনর যয, তানদরনি তানদর রব-এর িানি সমনবত িরা 

হনব এমন অবস্থায় যয, কতকন িাড়া তানদর জনয োিনব না যিাননা অকভভাবি 

বা সুপাকরশিারী। যানত তারা তািওয়ার অকধিারী হয়।” [আল-আনআম: ৫১] 

এবং মহান আল্লাহর বােী: “বলুন, সমস্ত শাফাআত যিবলমাে আল্লাহরই 

ইখকতয়ার ভুি।” [আয-যুমার: ৪৪] 

এবং আল্লাহর বােী, “যি আনি তাাঁ র িানি শাফা‘আত িরনব তাাঁ র 

অনুমকত বযতীত?” [আল-বািারাহ: ২৫৫] 

এবং তাাঁ র বােী, “আর আসমানসমূনহ বহু কফকরশতা রনয়নি; তানদর 

সুপাকরশ কিিুমাে ফলপ্রসূ হনব না, তনব আল্লাহর অনুমকতর পর, যার জনয কতকন 

ইনে িনরন ও যার প্রকত কতকন সন্তুি।” [আন-নাজম: ২৬] 

এবং তাাঁ র বােী, “বলুন, যতামরা আল্লাহ্ িাড়া যানদরনি ইলাহ্ মনন 

িরনত তানদরনি ডাি। তারা আসমানসমূনহ অেু পকরমাে কিিুরও মাকলি নয়, 

যমীননও নয়। আর এ দু'টিনত তানদর যিাননা অংশও যনই এবং তানদর মধয 

যেনি যিউ তাাঁ র সহায়িও নয়।” [আস-সাবা: ২২,২৩] 

আবুল আিাস বনলন, মুশকরিরা আল্লাহ িাড়া যার সানে সম্পিধ  স্থাপন 

িনরনি, তার সবই আল্লাহ তাআলা অস্বীিার িনরনিন। গাইরুল্লাহর জনয রাজে 

অেবা আল্লাহর েমতায় গাইরুল্লাহর অংশীদাকরে অেবা আল্লাহর জনয যিাননা 

গাইরুল্লাহ সাহাযযিারী হওয়ার কবষয়নি কতকন অস্বীিার িনরনিন। বািী োিনলা 

শাফাআনতর কবষয়। এ বযাপানর িো হনে এই যয, ‘‘আল্লাহ তাআলা শাফাআত 

[সুপাকরশ] এর জনয যানি অনুমকত কদনবন তার িাড়া আর িানরা শাফাআত 

যিাননা িানজ আসনব না।’’ ‘‘কতকন [আল্লাহ] যার বযাপানর সন্তুি হনবন, 
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যিবলমাে তার পনেই তারা শাফাআত [সুপাকরশ] িরনবন।’’ [আল-আকম্বয়া: 

২৮] 

মুশকরিরা যয শাফাআনতর আশা িনর, যিয়ামনতর কদন তার যিাননা 

অকস্তেই োিনব না। কুরআনন িারীমও এধরননর শাফাআতনি অস্বীিার 

িনরনি। নবী িরীম সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম জাকননয়নিন, 

“কতকন অেধাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবানর 

উপকস্থত হনবন। অত়ঃপর তাাঁ র রনবর উনদ্দনশয কতকন যসজদায় লুটিনয় পড়নবন 

এবং আল্লাহর প্রশংসায় মগ্ন হনবন। প্রেনমই কতকন শাফাআত বা সুপাকরশ িরা 

শুরু িরনবন না। অত়ঃপর তাাঁ নি বলা হনব, ‘‘যহ মুহাম্মদ, যতামার মাো উোও। 

তুকম যতামার িো বলনত োনিা, যতামার িো শ্রবে িরা হনব। তুকম চাইনত 

োনিা, যতামানি যদয়া হনব। তুকম সুপাকরশ িরনত োনিা, যতামার সুপাকরশ 

গ্রহে িরা হনব।” 

আবু হুরাইয়ারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লামনি কজনজ্ঞস 

িরনলন, ‘আপনার শাফাআত লানভ সবনচনয় যসৌভাগযবান বযকি যি? নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম জবানব বলনলন, “যয বযকি খানলস কদনল ‘লা-

ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলনব।” আমার সুপাকরশ দ্ব্ারা যসই সবনচনয় যবকশ যসৌভাগযবান 

হনব। 

এ হাদীনস উনল্লকখত শাফাআত [বা সুপাকরশ] আল্লাহ তা‘আলার অনুমকত 

প্রাপ্ত এবং যনিিার মুখকলস বান্দানদর জনয কনকদধ ি। আল্লাহর সানে যয বযকি 

িাউনি শকরি িরনব তার ভানগয এ শাফাআত জুটনব না। 

এ আনলাচনার মমধােধ হনে এই যয, আল্লাহ তা‘আলা মুখকলস বান্দাগনের 

প্রকত অনুগ্রহ িরনবন এবং শাফাআনতর জনয অনুমকত প্রাপ্ত বযকিনদর প্রােধনায় 

তানদরনি েমা িনর কদনবন। এর উনদ্দশয হনে, শাফাআতিারীনি সম্মাকনত 

িরা এবং মািানম মাহমূদ অেধাৎ প্রশংকসত স্থান দান িরা। 
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কুরআনন িারীম যয শাফাআতনি অস্বীিার িনরনি, তানত কশরি 

কবদযমান রনয়নি। এ জনযই আল্লাহ তা‘আলার অনুমকত সানপনে শাফাআত এর 

স্বীিৃকতর িো কুরআনন কবকভন্ন জায়গায় এনসনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম বেধনা িনরনিন যয, শাফাআত এিমাে তাওহীদবাদী কনষ্ঠাবাননদর জনযই 

কনকদধ ি। (তাাঁ র িো যশষ) 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: উপনরাি আয়াতসমূনহর তাফসীর। 

দুই: যয শাফাআতনি অস্বীিার িরা হনয়নি তার প্রিৃকত। 

কতন: যয শাফাআতনি স্বীিার িরা হনয়নি তার প্রিৃকত। 

চার: সবনচনয় বড় শাফাআনতর উনল্লখ। 

আর তা হনে ‘‘মািানম মাহমুদ’’। 

পাাঁ চ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম [শাফাআনতর পূনবধ] যা 

িরনবন তার বেধনা। অেধাৎ কতকন প্রেনমই শাফাআনতর িো বলনবন না, বরং 

কতকন যসজদায় পনড় যানবন। 

তাাঁ নি অনুমকত প্রদান িরা হনলই কতকন শাফাআত িরনত পারনবন। 

িয়: শাফাআনতর মাধযনম সবনচনয় যসৌভাগযবান বযকির উনল্লখ। 

সাত: আল্লাহর সানে কশরিিারীর জনয যিাননা শাফাআত গৃহীত হনব না। 

আট: উি কশরনির হািীিনতর বেধনা। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাা্হ তা‘আলি বার্ী: “আপকে র্াচ্ছি 

ভালবাচ্ছসে ইচ্ছে িিচ্ছলই তাচ্ছি সৎপচ্ছে আেচ্ছত পািচ্ছবে ো। 

বিং আল্লাহ্ই র্াচ্ছি ইচ্ছে সৎপচ্ছে আেেে িচ্ছিে এবং সৎপে 

অেুসািীচ্ছদি সম্পচ্ছিয  কতকেই ভাচ্ছলা জাচ্ছেে। [আল-িাসাস: ৫৬] 

সহীহ বুখারীনত ইবনুল মুসাইয়যাব তাাঁ র কপতা যেনি বেধনা িনরন, কতকন 

বনলন, যখন আবু তাকলনবর মৃতুয ঘকননয় এনলা, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাম তার িানি আসনলন। আবদুল্লাহ ইবন আকব উমাইয়যাহ এবং আবু 

জাহল আবু তাকলনবর পানশই উপকস্থত কিনলা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম তানি বলনলন, “চাচা, আপকন ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলুন। এ িাকলমা 

দ্ব্ারা আকম আল্লাহর িানি আপনার জনয িো বলনবা।” 

তখন তারা দু’জন [আবদুল্লাহ ও আবু জাহল] তানি বলনলা, ‘তুকম 

আবদুল যমাত্তাকলনবর ধমধ তযাগ িরনব?’ 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম তানি িনলমা পড়ার িো 

আনরিবার বলনলন। তারাও কুফরীর িো আনরিবার বলল। আবু তাকলনবর 

সবধনশষ অবস্থা কিল এই যয, যস আবদুল যমাত্তাকলনবর ধনমধর উপরই অটল 

কিনলা এবং ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলনত অস্বীিার িনরকিনলা। 

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলনলন, “আপনার বযাপানর 

যতেে পযধি আমানি কননষধ িরা না হনব ততেে পযধি আকম আপনার জনয 

মাগকফরাত িামনা িরনত োিনবা।” 

এরপর আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাকযল িনরন, “আত্মীয়-স্বজন হনলও 

মুশকরিনদর জনয েমা প্রােধনা িরা নবী ও যারা ঈমান এনননি তানদর জনয 

সংগত নয় যখন এটা সুস্পি হনয় যগনি যয, কনকশ্চতই তারা প্রজ্বকলত আগুননর 

অকধবাসী।” [আত-তাওবা: ১১৩] 
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তািাড়াও কননোি আয়াত আবু তাকলব সম্পনিধ  অবতীেধ হনলা, “কনশ্চয় 

আপকন যানি ভানলাবানসন তানি আপকন কহদায়াত কদনত পারনবন না; বরং 

আল্লাহই যানি ইো কহদায়াত যদন।” [আল-িাসাস: ৫৬] 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে: 

এি: “কনশ্চয় আপকন যানি ভানলাবানসন তানি আপকন কহদায়াত কদনত 

পারনবন না; বরং আল্লাহই যানি ইো কহদায়াত যদন।”- এ আয়ানতর তাফসীর। 

দুই: “আত্মীয়-স্বজন হনলও মুশকরিনদর জনয েমা প্রােধনা িরা নবী ও 

যারা ঈমান এনননি তানদর জনয সংগত নয়”- এর তাফসীর। 

কতন: সবনচনয় বড় মাসআলা হনলা, ‘‘আপকন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন’’ 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর িোর বযাখযা। এ কবষয়টি অতযি 

গুরুেপূেধ, যা এি যশ্রেীর তো িকেত জ্ঞাননর দাবীদারনদর কবপরীত। 

চার: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম যখন মৃতুযপে যােী আবু 

তাকলবনি বলনলন, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন”, তখন আবু জাকহল এবং তার 

সনঙ্গ যারা কিল তারা এ িোর উনদ্দশয বুনঝ কিল। আল্লাহ তানি ধ্বংস িরুন, 

ইসলানমর ঊসূল সম্পনিধ  আবু জাকহল যার যচনয় যবশী জাননন। 

পাাঁ চ: আপন চাচার ইসলাম গ্রহনের বযাপানর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাম এর তীব্র আিাংখযা ও প্রােপে যচিা। 

িয়: যারা আবদুল যমাত্তাকলব এবং তার পূবধসূরীনদরনি মুসকলম হওয়ার 

দাবী িনরন, তানদর দাবী খন্ডন। 

সাত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম স্বীয় চাচা আবু তানলনবর 

জনয মাগকফরাত চাইনলও তার গুনাহ মাফ হয়কন; বরং তার মাগকফরাত চাওয়ার 

বযাপানর কননষধাজ্ঞা এনসনি। 

আট: মানুনষর উপর খারাপ যলািনদর েকতির প্রভাব। 
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নয়: পূবধপুরুষ এবং পীর-বুজুনগধর প্রকত অন্ধ ভকির কুফল। 

দশ: পূবধপুরুষনদর বযাপানর বাকতলপেীনদর সংশয়। িারে, আবু জাহল 

তার দ্ব্ারা দকলল যপশ িনরনিন। 

এগানরা: সবধনশষ আমনলর ওপরই শুভাশুভ পকরেকত কনধধাকরত হয়। 

যিননা আবু তাকলব যকদ যশষ মুহুনতধ ও িাকলমা পড়নতা, তাহনল তার কবরাট 

উপিার হনতা। 

বানরা: যগামরাহীনত কনমকজ্জত যলািনদর অিনর এ সংশনয়র মনধয কবরাট 

কচিার কবষয় কনকহত আনি। যিননা উি ঘটনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম ঈমান আনার িো বারবার বলার পরও তারা [িাকফর মুশকরিরা] তানদর 

পূবধ পুরুষনদর প্রকত অন্ধ অনুিরে ও ভাল বাসানিই যুকি কহনসনব যপশ 

িনরনি। তানদর অিনর এর [যগামরাহীর তো িকেত] সুস্পিতা ও [তো িকেত] 

যশ্রষ্ঠে োিার িারনেই অন্ধ অনুিরেনি যনেি বনল মনন িনরনি। 
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দেিিাি পীি-বুজুগয দলািচ্ছদি বযাপাচ্ছি সীমালঙ্ঘে িিা 

আদম সন্তাচ্ছেি িাচ্ছফি ও দবদ্বীে হওোি অেযতম িাির্। 

মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর বােী: “যহ কিতাবীগে, যতামরা যতামানদর 

দীননর মনধয বাড়াবাকড় িনরা না এবং আল্লাহর উপর সতয িাড়া অনয কিিু বনলা 

না। মারইয়ানমর পুে মাসীহ ঈসা যিবলমাে আল্লাহর রাসূল ও তাাঁ র িাকলমা, যা 

কতকন যপ্ররে িনরকিনলন মারইয়ানমর প্রকত এবং তাাঁ র পে যেনি রূহ।” [আন-

কনসা: ১৭১] 

সহীহ বুখারীনত আল্লাহর কননোি বােী সম্পনিধ  ইবন আিাস হনত 

বকেধত, “এবং বনলনি, ‘যতামরা িখননা পকরতযাগ িনরা না যতামানদর 

উপাসযনদরনি; পকরতযাগ িনরা না ওয়াদ্, সুওয়া‘আ, ইয়াগূি, ইয়া‘ঊি ও 

নাস্রনি।” [নূহ: ২৩] 

কতকন বনলন, “এগুনলা হনে নূহ এর িওনমর িকতপয় যনিিার ও বুজুগধ 

বযকিনদর নাম, তারা যখন মৃতুয বরে িরনলা, তখন শয়তান তানদর িওমনি 

কুমন্ত্রো কদনয় বলনলা, ‘যযসব জায়গায় তানদর মজকলস বসনতা যস সব 

জায়গাগুনলানত তানদর [বুজুগধ বযকিনদর] মুকতধ  স্থাপন িনরা এবং তানদর 

সম্মানানেধ তানদর নানমই মুকতধ গুনলার নামিরে িনরা। তখন তারা তাই িরনলা। 

তানদর জীবদ্দশায় মুকতধ র পূজা িরা হয়কন ঠিিই; কিন্তু মূকতধ  স্থাপন িারীরা যখন 

মৃতুয বরে িরনলা এবং মুকতধ  স্থাপননর ইকতিো ভুনল যগনলা, তখনই 

মুকতধ গুনলার ইবাদত শুরু হনলা। 

ইবনুল িাকয়যম বনলন, এিাকধি আনলম বযকি বনলনিন, ‘যখন যনিিার 

ও বুজুগধ বযকিগে মৃতুয বরে িরনলন, তখন তাাঁ নদর িওনমর যলানিরা তাাঁ নদর 

িবনরর পানশ ধযান-মগ্ন হনয় বনস োিনতা। এরপর তারা তাাঁ নদর প্রকতিৃকত শতরী 

িরনলা। এভানব বহুকদন অকতক্রাি হওয়ার পর তারা তাাঁ নদর ইবাদনত যলনগ 

যগনলা। 
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উমার যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, 

“যতামরা আমার কবষনয় বাড়াবাকড় িনরা না, যযমনটি খৃিানরা ইবন মারইয়যাম 

সম্পনিধ  বাড়াবাকড় িনরনি। আকম তার বান্দা। তাই যতামরা বল, আল্লাহর বান্দা ও 

তার রাসূল।” হাদীসটি বুখারী ও মুসকলম বেধনা িনরনিন। 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম আরও বনলন, “যতামরা 

বাড়াবাকড় যেনি কবরত োি। যতামানদর পূবধবতীনদর বাড়াবাকড়ই ধ্বংস িনরনি।” 

মুসকলনম ইবন মাসউদ যেনি বকেধত আনি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বলনলন, “দীননর বযাপানর সীমা লংঘন িারীরা ধ্বংস হনয় কগনয়নি।” 

এটি কতকন কতনবার বনলনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: যয বযকি এ অধযায়টি সহ পরবতী দু’টি অধযায় উপলকি িরনত 

সেম হনব, ইসলাম সম্পনিধ  মানুষ িতটুকু অজ্ঞ, তার িানি তা সুস্পি হনয় 

উেনব। 

এবং যস আল্লাহ তাআলার কুদরত ও মানব অিনরর আশ্চযধজনি 

পকরবতধ ন লেয িরনব। 

দুই: পৃকেবীনত সংঘটিত প্রেম কশরনির সূচনা সম্পনিধ  জানা, যা যনিিার 

ও বুজুগধ বযকিনদর প্রকত সংশয় ও সনন্দহ যেনি উৎপকত্ত হনয়নি। 

কতন: সবধপ্রেম যয কজকননসর মাধযনম নবীগনের দীনন পকরবতধ ন সাকধত 

হনয়কিল এবং এর িারে সম্পনিধ  জ্ঞান লানভর সানে সানে এিোও যজনন যনয়া 

যয, আল্লাহ তাআলাই তানদরনি [দীননর জনয] পাঠিনয়নিন। 

চার: শরীয়ত ও কফতরাত িতৃধ ি ‘কবদআত প্রতযাখযাত হওয়া সনত্ত্বও তা 

গ্রহে িরা। 

পাাঁ চ: এ সনবর িারে, হনলা হিনি বাকতনলর সানে যমলাননা। 
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প্রেমটি হনলা যনিিারনদর ভানলাবাসা 

আর কদ্ব্তীয়টি হনলা, িতি আহনল ইলম ও দীনদার মানুনষর এমন িমধ 

িরা যার দ্ব্ারা তানদর উনদ্দশয ভানলা কিল, কিন্তু তানদর পরবতীগে ধারনা িরল 

যয, তারা অনয কিিু উনদ্দশয িনরনি। 

িয়: সূরা নূনহর উপনরাি আয়ানতর তাফসীর। 

সাত: মানুনষর স্বভাব হনলা তানদর অিনর হি হ্রাস পায় এবং বাকতল 

বৃকদ্ধ পায় 

আট: এনত সালাফনদর যেনি বকেধত উকির প্রমাে রনয়নি, তারা বনলন, 

কবদ‘আত কুফনরর িারে হয়। 

নয়: কবদ‘আনতর পকরেকত সম্পনিধ  শয়তাননর জানা; যকদও 

কবদ‘আতিারীর কনয়ত ভানলা হয়। 

দশ: সাধারে নীকত সম্পনিধ  অবগত হওয়া। আর তা হনলা, বাড়াবাকড় 

যেনি কবরত োিা। আর তার পকরেকত সম্পনিধ  জানা। 

এগানরা: ভানলা িানজর উনদ্দনশয িবনরর ওপর অবস্থান িরার েকত 

সম্পনিধ  জানা। 

বানরা: মূকতধ  যেনি কবরত োিা সম্পনিধ  জানা এবং তা দূর িরার কহিমত। 

যতর: অবনহকলত হনলও এই ঘটনার গুরুে ও তীব্র প্রনয়াজনীয়তা জানা। 

যচৌদ্দ: এটি বড় আশ্চনযধর কবষয়। তাফসীর ও হাদীনসর কিতাবসমূনহ 

তানদর তা পাে িরা এবং তানদর িালানমর অেধ জানা এবং তানদর মনধয ও 

তানদর অিনরর আল্লাহরই বাধা হওয়া, যার ফনল তারা কবশ্বাস িনর যয, িাওনম 

নুনহর িমধ সবনচনয় উত্তম ইবাদাত। আর তারা কবশ্বাস িনর যয, আল্লাহ এবং 

আল্লাহর রাসূল যা কননষধ িনরনিন, তা হনলা, সরাসকর কুফর, যা জান ও মালনি 

হালাল িনর। 
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পনননরা: এ িো স্পি িরা যয, তার যিবল সুপাকরশই িামনা িনরকিল। 

যষাল: তারা ধারো িরকিল যয, যযসব আনলম কচে অিন িনরনিন 

তানদর উনদ্দশয তাই (সুপাকরশ) কিল। 

সনতরা: তার িোর মনধয মহান বেধনা, (যতামরা মারয়ানমর বযাপানর 

খৃিানরা যযভানব বাড়াবাকড় িনরনি আমার বযাপানর যসভানব বাড়াবাকড় িনরা না) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম স্পিভানব যপৌাঁনি কদনয়নিন। 

আোনরা: বাড়াবাকড়িারীনদর ধ্বংস দ্ব্ারা আমানদরনি তার উপনদশ 

প্রদান িরা। 

উকনশ: এ িো স্পি িরা যয, ইলম ভুনল না যাওয়া পযধি তানদর ইবাদত 

িরা হয়কন। এনত ইলম োিার মযধাদা ও ইলম না োিার েকত বুঝা যায়। 

কবশ: ইলম না োিার িারে হনলা আনলমনদর মারা যাওয়া। 
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অেুচ্ছেদ: দেিিাি বুজুগয  বযকিি িবচ্ছিি পাচ্ছি ইবাদত 

িিাি বযাপাচ্ছি দর্খ্াচ্ছে িচ্ছ াি কেচ্ছষধাজ্ঞা িচ্ছেচ্ছে, দসখ্াচ্ছে ঐ 

দেিিাি বযকিি উচ্ছেচ্ছিয ইবাদত িিচ্ছল িী হচ্ছত পাচ্ছি? 

আনয়শা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহা যেনি বকেধত আনি যয, উনম্ম সালামা 

রাকদয়াল্লাহু ‘আনহা হাবশায় যয গীজধ া যদখনত যপনয়কিনলন এবং তানত যয িকব 

প্রতযে িনরকিনলন তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর িানি উনল্লখ 

িরনল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বলনলন, “যস সব যদনশর 

যলানিরা তানদর যিাননা যনিিার বযকি মারা যগনল তাাঁ র িবনরর ওপর 

মাসকজদ কনমধাে িরত এবং তানত ঐ সব কচেিমধ অংিে িরত। তারা হনলা, 

আল্লাহর কনিট কনিৃি সৃকি।” 

তারা দুটি যফতনানি এিকেত িনরনি। এিটি হনে িবর পুজার যফতনা। 

অপরটি হনে মূকতধ  পূজার যফতনা। 

বুখারী ও মুসকলনম আনয়শা যেনি আনরা এিটি হাদীনস বকেধত হনয়নি, 

কতকন বনলন, “যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর মৃতুয ঘকননয় 

আসনলা, তখন কতকন কননজর মুখমন্ডলনি স্বীয় চাদর কদনয় যেনি যফলনত 

লাগনলন। আবার অস্বকস্তনবাধ িরনল তা যচহারা যেনি সকরনয় যফলনতন। এমন 

অবস্থায়ই কতকন বলনলন, “ইয়াহূদী ও নাসারাদনর প্রকত আল্লাহর অকভশাপ, তারা 

তানদর নবীনদর িবরনি মাসকজনদ পকরেত িনরনি।” তানদর িাযধিলাপ 

সম্পনিধ  রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম সতিধ  িনর কদনয়নিন। িবরনি 

ইবাদতখানায় পকরেত িরার আশংিা না োিনল তাাঁ র িবরনি উনু্মি রাখা 

হনতা। এটিনি তারা দুইজন (বুখারী ও মুসকলম) বেধনা িনরনিন। 

জুনদুব ইবন আবদুল্লাহ যেনি বকেধত, কতকন বনলন, “নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লামনি তাাঁ র মৃতুযর পাাঁ চ কদন পূনবধ এ িো বলনত শুননকি, 

“যতামানদর িাউনি খলীল (বনু্ধ) কহনসনব গ্রহে িরা যেনি আকম আল্লাহর িানি 

মুি। যিননা আল্লাহ তা‘আলা আমানি খলীল কহনসনব গ্রহে িনরনিন। যযমন 
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কতকন ইবরাহীমনি খলীল কহনসনব গ্রহে িনরনিন। আর আকম যকদ আমার উম্মত 

যেনি িাউনি খলীল কহনসনব গ্রহে িরতাম তাহনল অবশযই আবু বিরনি 

খলীল কহনসনব গ্রহে িরতাম। সাবধান, যতামানদর পূবধবতী জাকতগুনলা তানদর 

নবীনদর িবরনি মসকজনদ পকরেত িরনতা। সাবধান, যতামরা িবরনি মসকজনদ 

পকরেত িনরা না। আকম যতামানদরনি এ িাজ িরনত কননষধ িরকি।” 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম তাাঁ র জীবননর যশষ মুহুনতধ ও এ 

িাজ [িবরনি মসকজনদ পকরেত] িরনত কননষধ িনরনিন। আর এ িাজ যারা 

িনরনি (তাাঁ র িোর ধরন দ্ব্ারা এটাই প্রমাকেত হয় যয) তানদরনি কতকন লানত 

িনরনিন। িবনরর পানশ মসকজদ কনকমধত না হনলও যসখানন সালাত আদায় িরা 

রাসূল এর এ লাননতর অিভূধ ি। এটিই হনলা তাাঁ র বােী: “িবরনি ইবাদতখানায় 

পকরেত িরার আশংিা না োিনল তাাঁ র িবরনি উনু্মি রাখা হনতা।” মমধােধ। 

সাহাবানয় যিরাম নবীর িবনরর পানশ মসকজদ বানাননার মত যলাি কিনলন না। 

যয স্থাননি সালাত পড়ার উনদ্দনশয গ্রহে িরা হনয়নি যস স্থাননিই মসকজদ 

কহনসনব গেয িরা হয়। বরং এমন প্রকতটি স্থাননর নামই মসকজদ যযখানন সালাত 

আদায় হয়। যযমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এরশাদ িনরনিন, 

“পৃকেবার সব স্থাননিই আমার জনয মসকজদ বাকননয় যদয়া হনয়নি এবং পকবে 

িনর যদয়া হনয়নি।” 

ইমাম আহমাদ কবশুদ্ধ সননদ ইবন মাসঊদ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি 

মারফু কহনসনব বেধনা িনরন: “কিয়ামত যানদর জীবনিানল সংঘটিত হনব এবং 

যারা িবরনি মসকজনদ রূপািকরত িনর তারা সবনচনয় কনিৃি যলাি।” হাদীসটি 

আবু হাকতম বেধনা িনরনিন এবং ইবন কহিানও তাাঁ র সহীহ গ্রনে বেধনা 

িনরনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 
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এি: যয বযকি যনিিার ও বুজুগধ যলানির িবনরর পানশ আল্লাহর 

ইবাদত িরার জনয মসকজদ বানায় কনয়ত সহীহ হওয়া সনেও তার বযাপানর 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর উকি। 

দুই: মূকতধ র বযাপানর কননষধাজ্ঞা আনরাপ এবং িনোরতা অবলম্বন। 

কতন: িবরনি মসকজদ না বানাননার কবষনয় তাাঁ র িনোরতা যেনি 

উপনদশ গ্রহে। কতকন প্রেমত এটি কিভানব তানদর জননয বেধনা িনরনিন। 

অত়ঃপর মৃতুযর পাাঁ চকদন পূনবধ কতকন যা বলার তা বারবার বনলনিন। তারপরও 

পরবতীনত কতকন িবর পূজা সম্পকিধ ত আনগর িোনি যনেি মনন িনরনকন। 

চার: কনজ িবনরর অকস্তে লানভর পূনবধই তাাঁ র িবনরর পানশ এসব িাজ 

অেধাৎ িবর পূজানি কননষধ িনরনিন। 

পাাঁ চ: নবীনদর িবর পূজা িরা বা িবরনি ইবাদত খানায় পকরেত িরা 

ইহুদী নাসারানদর রীকত-নীকত। 

িয়: এ জাতীয় িাজ যারা িনর তানদর উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাম এর অকভসম্পাত। 

সাত: এর উনদ্দশয হনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর িবনরর 

বযাপানর আমানদরনি সাবধান িনর যদয়া। 

আট: তাাঁ র িবরনি যখালা না রাখার িারে এ হাদীনস সুস্পি। 

নয়: িবরনি মসকজদ বানাননার মমধােধ। 

দশ: কতকন যারা িবরনি মসকজনদ পকরেত িনর তানদর মানঝ 

এবং যানদর উপর কদনয় কিয়ামত সংঘটিত হনব এ দু’ধরননর যলানির 

িো এিই সানে উনল্লখ িনরনিন। অত়ঃপর এিজন মানুষ যিান পে অবলম্বনন 

কশরনির কদনি ধাকবত হয় এবং এর পকরেকত কি যসটাও উনল্লখ িনরনিন। 
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এগানরা: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম মৃতুযর পাাঁ চ কদন পূনবধ স্বীয় 

খুতবায় কবদআতী যলািনদর মনধয সবনচনয় কনিৃি দু’টি দনলর জবাব কদনয়নিন। 

কিিু সংখযি জ্ঞানী বযকিরা এ কবদআতীনদরনি ৭২ দনলর বকহভূধ ত বনল 

মনন িনরন। এসব কবদ‘আতীরা হনে ‘‘রানফজী’’ ও জাহকময়যা’’। এ রানফজী 

দনলর িারনেই কশরি এবং িবর পূজা শুরু হনয়নি। সবধপ্রেম িবনরর উপর 

তারাই মসকজদ কনমধাে িনরনি। 

বানরা: মৃতুয যন্ত্রোর মাধযনম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি যয 

পরীো িরা হনয়নি তা জানা যায়। 

যতর: খুল্লাত’ বা বনু্ধনের মযধাদা ও সম্মান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লামনি যদয়া হনয়নি। 

যচৌদ্দ: খুল্লাতই হনে মুহাববনতর যচনয় সনবধাচ্চ স্থান। 

পনননরা: আবু বির কিকদ্দি সবধ যশ্রষ্ঠ সাহাবী হওয়ার যঘাষো। 

যষাল: তাাঁ র [আবু বির রাকদয়াল্লাহু ‘আনহুর] কখলাফনতর প্রকত ইকঙ্গত 

প্রদান। 
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দেিিাি ও বুজুগয  বযকিচ্ছদি িবচ্ছিি বযাপাচ্ছি সীমা লংঘে 

িিচ্ছল তা তাচ্ছি মূকতয  পূজা তো গাইরুল্লাহি ইবাদচ্ছত পকির্ত 

িচ্ছি। 

ইমাম মানলি মুয়াত্তায় বেধনা িনরন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “যহ আল্লাহ! তুকম আমার িবরনি ভূত বাকনও না যা পূজা 

িরা হয়। আল্লাহর িঠিন যরাষােল যসই জাকতর ওপর, যারা তানদর নবীনদর 

িবরনি মসকজনদ পকরেত িনরনি। 

ইবন জারীর স্বীয় সননদ সুকফয়ান হনত, কতকন মানসূর হনত এবং কতকন 

মুজাকহদ হনত বেধনা িনরন, “অতএব, যতামরা আমানি জানাও ‘লাত’ ও 

‘উযযা' সম্পনিধ ।” [আন নাজাম: ১৯] ‘‘লাত’’ এমন এিজন যনিিার যলাি 

কিনলন, কযকন হজ্জ যােীনদরনি ‘‘িাতু’’ খাওয়ানতন। তরপর যখন কতকন মৃতুয 

বরে িরনলন, যলানিরা তার িবনর ইনতিাফ িরনত লাগনলা। 

ইবন আববাস যেনি আবুল জাওযা এিই িো বেধনা িনর বনলন, 

‘‘লাত’’ হাজীনদরনি ‘‘িাতু’’ খাওয়ানতন। 

ইবনু আিাস রাকদয়াল্লাহু আনহুমা যেনি বকেধত, কতকন বনলন, “রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম িবর কযয়ারাতিারীনী, তার উপর মসকজদ 

কনমধােিারী এবং তানত বাকত জ্বাকলনয় প্রজ্জ্বকলতিারীনদরনি অকভসম্পাত 

িনরনিন।” এটি সুনান গ্রেিারগে বেধনা িনরনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: أوثان (মূকতধ  ও প্রকতমা) এর বযাখযা। 

দুই: ‘‘ইবাদত’’ এর তাফসীর। 

কতন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম যা সংঘটিত হওয়ার আশংিা 

িনরনিন এিমাে তা যেনিই আল্লাহর িানি পানাহ যচনয়নিন। 
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চার: নবীনদর িবরনি মসকজদ বানাননার কবষয়টিনি মূকতধ  পূজার সানে 

সমৃ্পি িনরনিন। 

পাাঁ চ: আল্লাহ তা‘আলার পে যেনি িঠিন গযব নাকযনলর িো উনল্লখ 

িরা হনয়নি। 

িয়: এটি এ অধযানয়র সবনচনয় গুরুেপূেধ কবষয়। সবধবৃহৎ মূকতধ  ‘‘লানতর’’ 

ইবাদনতর সূচনা কিভানব হনয়নি তা জানা যগনলা। 

সাত: ‘‘লাত’’ নামি মূকতধ র স্থানটি মূলত়ঃ এিজন যনিিার যলানির 

িবর। 

আট: ‘‘লাত’’ প্রিৃতপনে িবরস্থ বযকির নাম। এবং “লাত” নামিরনের 

অেধও উনল্লখ িরা হনয়নি। 

নয়: িবর কজয়ারতিারী নারীনদর প্রকত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম এর অকভসম্পাত। 

দশ: যারা িবনর বাকত জ্বালায় তানদর প্রকত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাম এর অকভশাপ। 
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পকিচ্ছেদ: তাওহীচ্ছদি দহফার্ত ও কিিচ্ছিি সিল পে বন্ধ 

িিাি দক্ষ্চ্ছে েবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওোসাল্লাচ্ছমি 

অবদাে প্রসংচ্ছে। 

আর আল্লাহর বােী: “অবশযই যতামানদর কনিট যতামানদর মধয হনতই 

এিজন রাসূল এনসনিন, যতামানদর যয দু়ঃখ-িি হনয় োনি তা তার জনয 

বড়ই যবদনাদায়ি। কতকন যতামানদর মঙ্গলিামী, মুকমননদর প্রকত কতকন িরুোশীল 

ও অকত দয়ালু।” [আত-তাওবাহ: ১২৮] 

আর আবু হুরায়রা রাকযয়াল্লাহু আনহু যেনি বকেধত, কতকন বনলন, রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনিন, “যতামরা যতামানদর ঘরগুনলানি 

িবর বানানব না এবং আমার িবরনি যমলার স্থল বানানব না। যতামরা আমার 

ওপর সালাত পােি িনরা। যতামরা যযখাননই োনিা না যিন যতামানদর সারাত 

আমার িানি যপৌাঁনি যায়।” [এটি আবূ দাউদ হাসান সননদ বেধনা িনরনিন এবং 

এর বেধনািারীগে কনভধ র যযাগয] 

আলী ইবনু হুসাইন ইবনু আলী যেনি বকেধত, কতকন এিদা জননি 

বযকিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর িবনরর এিটি ফাাঁ িা জায়গায় 

েুনি যসখানন দু‘আ িরনত যদখনল কতকন তানি কননষধ িনরন এবং কতকন 

বনলন: আকম কি যতামানদরনি এমন এিটি হাদীনসর িো বলনবা না যা আকম 

আমার কপতার সূনে আমার নানা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম যেনি 

শুননকি। কতকন বনলন: “যতামরা আমার িবরনি যমলায় পকরেত িনরা না আর 

যতামানদর ঘরগুনলানি িবনর পকরেত িনরা না। যতামরা যযখাননই োনিা না 

যিন যতামানদর সালাম আমার িানি যপৌাঁনি যায়।” [কদয়াউদ্দীন কতকন এটি 

মুখতারানত বেধনা িনরনিন।] 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: সূরা তাওবার  ْْن اَْنفُِسُكم  য়াতটির তাফসীর।  لَقَْد َجآَءُكْم َرُسْوٌل م ِ
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দুই: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মতনি িবর পূজা 

তো কশরিী গুনাহর সীমানরখা যেনি বহুদূনর রাখনত যচনয়নিন। 

কতন: আমানদর জনয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর 

মমেনবাধ, দয়া, িরুো এবং আমনদর বযাপানর তার তীব্র আগ্রনহর িো উনল্লখ 

িরা হনয়নি। 

চার: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর কযয়ারত সনবধাত্তম যনি 

িাজ হওয়া সনত্ত্বও কবনশষভানব তাাঁ র িবর কযয়ারত িরনত কননষধ িনরনিন। 

পাাঁ চ: অকধি কযয়ারত কনকষদ্ধ িনরনিন। 

িয়: ঘনর নফল ইবাদত িরার জনয উৎসাকহত িনরনিন। 

সাত: ‘‘িবরস্থানন সালাত পড়া যানব না’’ এটাই সালানফ-সানলহীননর 

অকভমত। 

আট: তার িারে হনলা, বযকির সালাত ও সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর িানি যপৌাঁিাননা হয়, যকদও যস দূনর অবস্থান িনর। 

িানজই তাাঁ র িানি সালাত ও সালাম যপ্ররে িরার জননয তাাঁ র কনিনট যাওয়ার 

প্রনয়াজন যনই। 

নয়: আলনম বরযনখ’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর িানি 

তাাঁ র উম্মানতর আমল সালাত ও সালাম যপশ িরা হয়। 
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পকিচ্ছেদ: মুসকলম উম্মাহি কিেু সংখ্যি দলাি মূকতয  পুজা 

িিচ্ছব। 

মহান আল্লাহ বােী- ‘‘আপকন কি তানদরনি যদনখনকন যানদরনি 

কিতানবর কিিু অংশ যদয়া হনয়নি? তারা ‘কজবত’ এবং ‘তাগুত্নি কবশ্বাস 

িনর।” [কনসা: ৫১] 

মহান আল্লাহর আনরিটি বােী: “বলুন, ‘আকম কি যতামানদরনি এর যচনয় 

কনিৃি পকরোনমর সংবাদ যদব যা আল্লাহর িানি আনি? যানি আল্লাহ লা’নত 

িনরনিন এবং যার উপর কতকন যক্রাধাকিত হনয়নিন। আর যানদর িাউনি কতকন 

বানর ও িাউনি শূির িনরনিন এবং (তানদর যিউ) তাগূনতর ইবাদাত 

িনরনি।” [মানয়দা: ৬১] 

মহান আল্লাহ আরও বনলন, ‘‘যারা তাাঁ নদর বযাপানর কবজয়ী হনলা তারা 

বলনলা, আমরা অবশযই তানদর উপর [অেধাৎ িবরস্থানন] মসকজদ শতরী 

িরনবা।’’ [আল-িাহাফ: ২১] 

আবূ সাঈদ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “আকম আশিা িরকি ‘‘যতামরা অবশযই 

যতামানদর পূবধবতী যলািনদর রীকত-নীকত অেনর অেনর অনুসরে িরনব [যা 

আনদৌ িরা উকচৎ নয়] এমনকি তারা যকদ গুাঁই সানপর গনতধ ও েুনি যায়, 

যতামরাও তানত েুিনব।” 

সাহাবানয় যিরাম কজনজ্ঞস িরনলন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা কি ইহুদী ও 

খৃিান?’ 

জবানব কতকন বলনলন, “তারা িাড়া আর যি?” 

আর সহীহ মুসকলনম সাওবান রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “আল্লাহ তা‘আলা যগাটা যমীননি 

এিকেত িনর আমার সামনন যপশ িরনলন। তখন আকম যমীননর পূবধ ও পকশ্চম 
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কদগি যদনখ কনলাম। পৃকেবীর ততটুকু স্থান আমানি যদখাননা হনয়নি আমার 

উম্মনতর শাসন বা রাজে যয পযধি কবস্তার লাভ িরনব। 

লাল ও সাদা দু’টি ধন-ভাণ্ডার আমানি যদওয়া হনলা। 

আকম আমার রনবর িানি আমার উম্মনতর জনয এ আরজ িরলাম, কতকন 

যযন আমার উম্মতনি গে দুকভধ নের মাধযনম ধ্বংস না িনরন এবং তানদর 

কননজনদরনি বযতীত অনয যিাননা শত্রুনি তানদর উপর কবজয়ী বা েমতাসীন 

িনর না যদন যার ফনল যস (শত্রু) তানদর সমূনল ধ্বংস িরনব। 

আমার রব আমানি বলনলন, যহ মুহাম্মদ আকম যখন যিাননা কবষনয় 

ফয়সালা কননয় যফকল, তখন তার যিাননা বযকতক্রম হয় না। আকম যতামানি 

যতামার উম্মনতর জনয এ অনুগ্রনহর প্রকতশ্রুকত কদকে যয, আকম তানদর গে 

দুকভধ নের মাধযনম ধ্বংস িরনবা না এবং তানদর কননজনদরনি িাড়া যকদ সারা 

কবশ্বও তানদর কবরুনদ্ধ এিকেত হয় তবুও এমন যিাননা শত্রুনি তানদর উপর 

েমতাবান িরনবা না যা তানদরনি সমূনল ধ্বংস িরনব যয পযধি না তারা এনি 

অপরনি ধ্বংস িরনব আর এনি অপরনি বন্দী িরনব। 

এটিনি বারিানী স্বীয় সহীহ গ্রনে বেধনা িনরনিন এবং কতকন আরও 

সংনযাগ িনর উনল্লখ িনরন, ‘‘আকম আমার উম্মনতর জনয পেভ্রি শাসিনদর 

বযাপানর যবশী আশংিা যবাধ িরকি। এিবার যকদ তানদর উপর তনলায়ার উনে 

তনব যস তনলায়ার যিয়ামত পযধি আর নামনব না। আর ততেে পযধি 

যিয়ামত সংঘটিত হনব না যতেে না আমার এিদল উম্মত মুশকরিনদর সানে 

কমকলত হনব এবং যতেে না আমার উম্মনতর এিটি যশ্রেী মূকতধ  পূজা িরনব। 

আমার উম্মনতর মনধয কেশজন কমেযাবাদী অেধাৎ ভন্ড নবীর আকবভধ াব হনব। 

প্রনতযনিই কননজনি নবী বনল দাবী িরনব। অেচ আকমই হকে সবধনশষ নবী। 

আমার পর যিাননা নবীর আগমন ঘটনব না। যিয়ামত পযধি আমার উম্মনতর 

মনধয এমন এিটি সাহাযয প্রাপ্ত দনলর অকস্তে োিনব যানদরনি যিাননা 
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অপমানিারীর অপমান েকত িরনত পারনব না। [অেধাৎ সতয পে যেনি কবরত 

রাখনত পারনব না]” 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: সূরা আন-কনসার উপনরাি আয়ানতর তাফসীর। 

দুই: সূরা মানয়দার উপনরাি আয়ানতর তাফসীর। 

কতন: সূরা িাহানফর উপনরাি আয়ানতর তাা্ফসীর। 

চার: সূরা কনসার আয়াতটি হনলা সবনচনয় গুরুেপূেধ। [আর তা হনে] 

‘কজবত’ এবং ‘তাগুনতর’ প্রকত ঈমাননর অেধ কি এই স্থানন? 

 

এটা কি শুধু অিনরর কবশ্বানসর নাম? 

নাকি কজবত ও তাগুনতর প্রকত ঘৃো, যোভ এবং বাকতল বনল জানা 

সনত্ত্বও এর পূজারীনদর সানে ঐিমতয যপাষে িরা বুঝায়? 

পাাঁ চ: তাগুত পূজারীনদর িো হনে, িানফররা তানদর কুফরী সম্পনিধ  

অবগত হওয়া সনত্ত্বও তারা মুকমননদর যচনয় অকধি সতয পনের অকধিারী। 

িয়: আর এটিই হনলা এই কশনরানানমর উনদ্দশয— অেধাৎ আবু সাঈদ 

রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত হাদীনস যয ধরননর যলানির িো উনল্লখ িরা 

হনয়নি যস ধরননর বহু সংখযি যলাি এ উম্মনতর মনধয অবশযই পাওয়া যানব। 

[যারা ইহুদী খৃিাননদর হুবহু অনুসারী হনব]। 

সাত: এ উম্মনতর মনধয বহু মূকতধ  পূজারী যলাি পাওয়া যানব। এটি স্পি 

িরা। 

আট: সবনচনয় আশ্চনযধর কবষয় হনে, ‘‘মুখতানরর’’ মত কমেযা এবং 

ভন্ড নবীর আকবভধ াব। মুখতার নামি এ ভন্ডনবী আল্লাহর এিেবাদ ও মুহাম্মদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর করসালতনি স্বীিার িরনতা। যস কননজনি 
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উম্মনত মুহাম্মদীর অিভূধ ি বনলও যঘাষো িরনতা যস আনরা যঘাষো কদনতা, 

রাসূল সতয, কুরআন সতয এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম সবধনশষ 

নবী কহনসনব স্বীিৃত। এগুনলার স্বীিৃকত প্রদান সনেও তার মনধয উপনরাি 

স্বীিৃকতর সুস্পি কবপরীত ও পকরপেী িাযধিলাপ পকরলকেত হনয়নি। এ ভন্ড 

মুখধও সাহাবানয় যিরানমর যশষ যুনগ আকবভূধ ত হনয়কিল এবং যবশ কিিু যলাি 

তার অনুসারীও হনয়কিল। 

নয়: সুসংবাদ হনে এই যয, অতীনতর মনতা হি সমূ্পেধরূনপ িখননা 

কবলুপ্ত হনব না বরং এিটি দল হনির উপর কচরকদনই প্রকতকষ্ঠত োিনব। 

দশ: এর সবনচনয় বড় কনদশধন হনে, তারা [হি পেীরা] সংখযায় িম 

হনলও যিাননা অপমানিারী ও কবনরাধীতািারী তানদর যিাননা েকত িরনত 

পারনব না। 

এগানরা: যিয়ামত পযধি উি শতধ  িাযধির োিনব। 

বানরা: এ অধযানয় িতগুনলা বড় কনদশধননর উনল্লখ রনয়নি। যো: রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম িতৃধ ি সংবাদ পকরনবশন যয, ‘আল্লাহ তাআলা 

তাাঁ নি কবনশ্বর পূবধ ও পকশ্চম কদগনির সবকিিুই এিকেত িনর যদকখনয়নিন। এ 

সংবাদ দ্ব্ারা যয অেধ বুকঝনয়নিন বাস্তনব ঠিি তাই সংঘটিত হনয়নি, যা উত্তর ও 

দকেনের বযাপানর ঘনটকন। তাাঁ নি দু’টি ধন-ভান্ডার প্রদান িরা হনয়নি এ 

সংবাদও কতকন কদনয়নিন। তাাঁ র উম্মনতর বযাপানর মাে দুটি যদায়া িবুল হওয়ার 

সংবাদ কতকন কদনয়নিন এবং তৃতীয় যদায়া িবুল না হওয়ার খবরও কতকন 

জাকননয়নিন। কতকন এ খবরও জাকননয়নিন যয, এ উম্মনতর উপনর এিবার 

তনলায়ার উেনল তা আর খানপ প্রনবশ িরনব না। [অেধাৎ সংঘাত শুরু হনল তা 

আর োমনব না]। কতকন আনরা জাকননয়নিন যয, উম্মনতর যলানিরা এনি 

অপরনি ধ্বংস িরনব, এনি অপরনি বন্দী িরনব। উম্মনতর জনয কতকন ভ্রাি 

শাসিনদর বযাপানর শতিধ বােী উোরে িনরনিন। এ উম্মনতর মধয যেনি কমেযা 

ও ভন্ড নবী আকবভধ ানবর িো কতকন জাকননয়নিন। সাহাযয প্রাপ্ত এিটি হি 



 

 

 74 কিতাবুত তাওহীদ 

 

পেীদল সব সময়ই কবদযমান োিার সংবাদ জাকননয়নিন। উনল্লকখত সব কবষয়ই 

পকরনবকশত খবর অনুযায়ী হুবহু সংঘটিত হনয়নি। অেচ এমনটি ভকবষযনত 

সংঘটিত হওয়ার বযাপারটি যুকি ও বুকদ্ধর আওতাধীন নয়। 

যতনরা: এিমাে পেভ্রি যনতানদর বযাপানরই কতকন শকিত কিনলন। 

যচৌদ্দ: মূকতধ  পূজার মমধানেধর বযাপানর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম এর সতিধ  বােী। 
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পকিচ্ছেদ: র্াদু কবষচ্ছে আচ্ছলােো 

আর আল্লাহর বােী: “এবং তারা অবশযই জানত যয, যয বযকি তা ক্রয় 

িরনব, আকখরানত তার যিাননা অংশ োিনব না। আর তা কনকশ্চতরূনপ িতই-না 

মন্দ, যার কবকনমনয় তারা কনজনদরনি কবক্রয় িনরনি। যকদ তারা জানত।” [আল-

বািারাহ: ১০২] 

এবং মহান আল্লাহর বােী, “তারা ‘কজবত’ এবং ‘তাগুত’ যি কবশ্বাস 

িনর।” [কনসা: ৫১] 

‘উমার বনলন, ‘কজবত’ হনে যাদু, আর ‘তাগুত’ হনে শয়তান। 

জাকবর বনলন, ‘তাগুত’ হনে গেি। তানদর উপর শয়তান অবতীেধ 

হনতা প্রনতযি যগানের জনযই এিজন িনর গেি কনধধাকরত কিল। 

আবূ হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “সাতটি ধ্বংসিারী কবষয় যেনি যতামরা কবরত 

োিনব।” 

সাহাবানয় যিরাম কজনজ্ঞস িরনলন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, যসগুনলা কি? 

কতকন বলনলন, “(১) আল্লাহর সনঙ্গ শরীি িরা (২) যাদু (৩) আল্লাহ 

তা‘আলা যানি হতযা িরা হারাম িনরনিন, শরী‘আতসম্মত িারে বযকতনরনি 

তানি হতযা িরা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীনমর মাল গ্রাস িরা (৬) রেনেে 

যেনি পাকলনয় যাওয়া এবং (৭) সরল স্বভাবা সতী-সাধ্বী মুকমনানদর অপবাদ 

যদওয়া।” 

যুনদুব যেনি ‘মারফু’ হাদীনস বকেধত আনি, ‘‘যাদুিনরর শাকস্ত হনে 

তনলায়ানরর আঘানত গদধ ান উকড়নয় যদয়া’’ [মৃতুয দন্ড]। এটি কতরকমযী বেধনা 

িনরনিন। আর কতকন বনলনিন, কবশুদ্ধ হনলা এটি মাওকুফ। 
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সহীহ বুখারীনত বাজালা ইবন আবাদাহ যেনি বকেধত আনি, ‘উমার 

রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু মুসকলম গভেধরনদর িানি পাোননা কননদধ শনামায় কলনখনিন, 

‘‘যতামরা প্রনতযি যাদুির পুরুষ এবং যাদুির নারীনি হতযা িনরা।’’ বাজালা 

বনলন, এ কননদধ নশর পর আমরা কতনজন যাদুিরনি হতযা িনরকি।” 

হাফসা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহা যেনি বকেধত সহীহ হাদীনস আনি, কতকন তাাঁ র 

অধীনস্ত এিজন বান্দী (ক্রীতদাসী) যি হতযা িরার কননদধ শ কদনয়কিনলন, যয দাসী 

তাাঁ নি যাদু িনরকিনলা। অত়ঃপর উি কননদধ নশ তানি হতযা িরা হনয়নি। 

এিই রিম হাদীস জুনদাব যেনি সহীহভানব বকেধত হনয়নি। 

ইমাম আহমদ বনলনিন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর কতনজন 

সাহাবী যেনি এিো সহীহ ভানব বকেধত হনয়নি। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: সূরা বািারার উপনরাি আয়ানতর তাা্ফসীর। 

দুই: সূরা আন-কনসার উি আয়ানতর তাা্ফসীর। 

কতন: ‘কজবত’ এবং ‘তাগুত’ এর বযাখযা এবং উভনয়র মনধয পােধিয। 

চার: ‘তাগুত’ িখননা কজন আবার িখননা মানুষ হনত পানর। 

পাাঁ চ: ধ্বংসাত্মি সাতটি কবষয় জানা, যয বযাপানর কবনশষভানব কননষধাজ্ঞা 

এনসনি। 

িয়: যাদুিরনি িানফর যঘাষো কদনত হনব। 

সাত: তাওবা তলব িরা িাড়াই যাদুিরনি হতযা িরনত হনব। 

আট: যকদ ‘উমার রাকদয়াল্লাহু ‘আনহুর যুনগ যাদু কবদযার অকস্তে খুাঁনজ 

পাওয়া যায়, তাহনল তাাঁ র পরবতী যুনগর অবস্থা কি দাাঁ ড়ানব? 
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পকিচ্ছেদ: র্াদু এবং র্াদুি দশ্রর্ীভূি কবষে 

ইমাম আহমদ বেধনা িনরন মুহাম্মাদ ইবন জাফর সূনে। কতকন আউফ 

সূনে। কতকন হাইয়যান ইবন আলা সূনে। কতকনকুতুন ইবন কুবাইসা সূনে কতকন তাাঁ র 

কপতা যেনি বেধনা িনরন, কতকন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি এ িো 

বলনত শুনননিন, ‘‘কনশ্চয়ই ‘ইয়াফা’, ‘তারি’ এবং ‘কতয়ারাহ’ হনে ‘কজবত’ 

এর অিভুধ ি। 

‘আউফ বনলনিন, ‘ইয়াফা’ হনে পাকখ উকড়নয় ভাগয গেনা িরা। 

‘তারি’ হনে মাটিনত যরখা যটনন ভাগয গেনা িরা। 

আর কজবত হনে: 

হাসান বনলনিন, ‘কজবত’ হনে শয়তাননর মন্ত্র। 

এ বেধনার সনদ সহীহ, আবূ দাউদ, নাসায়ী এবং ইবনু কহববান স্বীয় 

সহীহনত (আউনফর বযাখযা বানদ) শুধু মুসনাদ অংশটুকু বেধনা িনরনিন। 

ইবন আিাস রাকযয়াল্লাহু আনহুমা যেনি বকেধত, কতকন বনলন, রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনিন, “যয বযকি যজযাকতষকবদযার কিিু কশো 

িরনলা, যস মূলত যাদুকবদযার এিটা শাখা আয়ত্ত িরনলা। যজযাকতষকবদযা যত 

বাড়নব যাদুকবদযাও তত বাড়নব।” এটি আবূ দাউদ বেধনা িনরনিন আর তার সনদ 

সহীহ। 

ইমাম নাসায়ী আবু হুরায়রা যেনি এিটি হাদীনস বেধনা িনরনিন, “যয 

বযকি কগরা লাগায় অত়ঃপর তানত ফুাঁ ি যদয় যস মূলত়ঃ যাদু িনর। আর যয 

বযকি যাদু িনর যস মূলত়ঃ কশরি িনর আর যয বযকি যিান কজকনস [তাকবজ-

িবজ] লটিায় তানি ঐ কজকনসনসর কদনিই যসাপদধ  িরা হয়।” 

ইবন মাসউদ যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

বনলনিন, “ওনহ, আকম কি যতামানদর জানানবা যচাগলখুরী িী? যচাগলখুরী হনে 

মানুনষর মানঝ িো চালাচাকল।” মুসকলম এটি বেধনা িনরনিন। 
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ইবন উমার রাকযয়াল্লাহু আনহুমা যেনি সহীহ বুখারী ও মুসকলনম এনসনি, 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনিন, “কনশ্চয় যিান যিান িোর 

মনধয যাদু আনি।” 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: ‘‘কনশ্চয়ই ‘ইয়াফা’, ‘তারি’ এবং ‘কতয়ারাহ’ হনে ‘কজবত’ এর 

অিভুধ ি। 

দুই: ‘ইয়াফা’, ‘তারি’, এবং ‘কতয়ারাহ’ এর তাফসীর। 

কতন: যজযাকতকবধদযা যাদুর অিভুধ ি। 

চার: ফুাঁ িসহ কগরা লাগাননা যাদুর অিভুধ ি। 

পাাঁ চ: কুৎসা রটনা িরা যাদুর শাকমল। 

িয়: কিিু কিিু বাগ্মীতাও যাদুর অিভুধ ি। 
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পকিচ্ছেদ: গর্ি ইতযাকদ প্রসচ্ছে 

ইমাম মুসকলম তার স্বীয় সহীনহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়াসাল্লানমর িতি স্ত্রী যেনি বেধনা িনরন, তারা বনলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “যয বযকি যিাননা গেনির িানি আসনলা 

তারপর তানি যিাননা কিিু কজজ্ঞাসা িরল এবং তানি কবশ্বাস িরল। তার চকল্লশ 

কদননর সালাত িবুল িরা হনব না।” 

আবূ হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু আনহু যেনি বকেধত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “যয বযাকি গেনির িানি আসনলা, অত়ঃপর গেি যা 

বলনলা তা সতয বনল কবশ্বাস িরনলা, যস মূলত়ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাম এর উপর যা নাকযল িরা হনয়নি তা অস্বীিার িরনলা।” এটি আবূ 

দাঊদ বেধনা িনরনিন। 

আবু দাউদ, কতরকমকজ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও হাকিম-এ রনয়নি, 

-ইমাম হাকিম হাদীসটিনি বুখাকর ও মুসকলনমর শতধ  যমাতানবি সহীহ 

বনলনিন- “যয বযাকি গেনির িানি আসনলা, অত়ঃপর গেি যা বলনলা তা 

সতয বনল কবশ্বাস িরনলা, যস মূলত়ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম 

এর উপর যা নাকযল িরা হনয়নি তা অস্বীিার িরনলা।” 

আবু ইয়ালা-যত 

জাইনয়যদ সননদ ইবন মাসউদ যেনি অনুরূপ মওকুফ বকেধত আনি। 

ইমরান ইবন হুসাইন রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি মারফূ কহনসনব বকেধত, 

“যস আমার উম্মনতর অিভুধ ি নয়, যয কু-লেনে কবশ্বাস িনর বা তার জননয 

কু-লেে গ্রহে িরা হয় অেবা যয গেনা িনর বা তার জনয গেনা িরা হয় অেবা 

যয যাদু িনর বা তার জনয যাদু িরা হয়, আর যয বযকি যিাননা যাদুিনরর কনিট 

আসল এবং যস যা বলল তা কবশ্বাস িরল, যস যযন মুহাম্মানদর ওপর অবতীেধ 

দীননি অস্বীিার িরল।” উত্তম সননদ এটি বাযযার বেধনা িনরনিন। 
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[ইমাম তাবারানীও এ হাদীসটি আওসানত বেধনা িনরনিন। তনব ومنهه

كاهنا যেনি হাদীনসর যশষ পযধি ইমাম তাবারানী িতৃধ أتىه ি বকেধত ইবনন 

আববানসর হাদীনস উনল্লখ যনই। 

ইমাম বাগাবী বনলন, عراف [গেি] ঐ বযকিনি বলা হয় যয বযকি 

কবকভন্ন মন্ত্র ইতযাকদর মাধযনম চুকর হনয় যাওয়া কজকনস এবং যিান কজকনস হাকরনয় 

যাওয়ার স্থান ইতযাকদ কবষনয় অবগত আনি বনল দাবী িনর। 

যিউ যিউ বনলনিন, عراف হনলা اْلَكاِهن ه তো গেি । মূলত়ঃ اْلَكاِهن ه 

বা গেি বলা হয় এমন বযকিনি যয ভকবষযনতর গানয়বী কবষয় সম্পনিধ  সংবাদ 

যদয় [অেধাৎ যয ভকবষযদ্ব্ােী িনর]। 

িানরা মনত যয, বযকি অিনরর (যগাপন) কবষয় সম্পনিধ  খবর যদয় যসই 

গেি। 

আবুল আববাস ইবনন তাইকময়া বনলনিন, كاهن [গেি], منجمه 

[যজযাকতকবধদ], এবং رمال [বাকলর উপর যরখা যটনন ভাগয গেনািারী] এবং এ 

জাতীয় পদ্ধকতনত যারাই গানয়ব সম্পনিধ  কিিু জানার দাবী িনর তানদরনিই 

আররাফ [عراف] বনল। 

আবু্দল্লাহ ইবন আববাস এমন এি িওনমর বযাপানর যারা আরবী أباجاد 

কলনখ নেনের কদনি দৃকি যদয় তানদর বযাপানর বনলনিন: (পরিানল তানদর 

জনয আল্লাহর িানি যিাননা ভানলা ফল আনি বনল আকম মনন িকর না।) 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: গেনািারীনি সতয বনল কবশ্বাস িরা এবং কুরআননর প্রকত ঈমান 

রাখা, এ দুটি কবষয় এিই বযকির অিনর এি সানে অবস্থান িরনত পানর না। 

দুই: ভাগয গেনা িরা কুফরী হওয়ার বযাপানর সুস্পি যঘাষো। 

কতন: যার জনয গেনা িরা হয়, তার উনল্লখ। 
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চার: যার জনয অশুভ লেে গ্রহে িরা হয়, তার উনল্লখ। 

পাাঁ চ: যার জনয যাদু িরা হয়, তার উনল্লখ। 

িয়: ভাগয গেনা িরার জননয যয বযকি ‘‘আবাজাদ’’ কশো িনরনি তার 

উনল্লখয। 

সাত: িানহন, [كاهن] এবং ‘আররাফ’ [عرافه] এ মনধয পােধিয। 

  



 

 

 82 কিতাবুত তাওহীদ 

 

পকিচ্ছেদ: েুিিাহ বা প্রকতচ্ছিাধমূলি র্াদু কবষচ্ছে 

আচ্ছলােো 

জানবর যেনি বকেধত আনি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি 

নুশরাহ বা প্রকতনরাধমূলি যাদু সম্পনিধ  কজজ্ঞাসা িরা হনয়কিনলা। জবানব কতকন 

বলনলন, “এটা হনে শয়তাননর িাজ।” আবূ দাউদ বনলন, ইমাম আহমাদনি 

নুশরাহ [প্রকতনরাধমূলি যাদু] সম্পনিধ  কজনজ্ঞস িরা হনয়কিনলা। জবানব কতকন 

বনলনিন, ‘‘ইবন মাসউদ এর [নুশরাহর] সব কিিুই অপিন্দ িরনতন।’’ 

সহীহ বুখারীনত িাতাদাহ যেনি বকেধত আনি, আকম ইবনুল মুসাইকয়যবনি 

বললাম, “এিজন মানুনষর অসুখ হনয়নি অেবা তানি তার স্ত্রীর িাি যেনি 

কবকেন্ন িরা হনে, এমতাবস্থায় তার এ সমসযার সমধান িরা কিংবা 

প্রকতনরাধমূলি যাদু [নুশরাহ] এর মাধযনম কচকিৎসা িরা যানব কি? 

কতকন বলনলন, ‘এনত যিাননা যদাষ যনই।’ িারে তারা এর [নুশরাহ] দ্ব্ারা 

সংনশাধন ও িলযাে সাধন িরনত চায়। যা দ্ব্ারা মানুনষর িলযাে ও উপিার 

সাকধত হয় তা কনকষদ্ধ নয়।” 

হাসান যেনি বকেধত, কতকন বনলন, যাদুির িাড়া যিউ যাদু খণ্ডন িরনত 

পানর না। 

ইবনুল িাইকয়যম বনলন, ‘নুশারাহ’ হনে যাদুিৃত বযকি বা বস্ত্ত্তর উপর 

যেনি যাদুর প্রভাব দূর িরা। আর তা দু’ধরননর: 

প্রেমটি হনে, যাদুিৃত বযকি বা বস্ত্ত্তর উপর হনত যাদুর কক্রয়া নি িরার 

জনয অনুরূপ যাদু দ্ব্ারা কচকিৎসা িরা। আর এটাই হনে শয়তাননর িাজ। হাসান 

বসরী এর বিবয দ্ব্ারা এ িোই বুঝাননা হনয়নি। এনেনে নানশর [যাদুর 

কচকিৎসি] ও মুনতাশার [যাদুিৃত যরাগী] উভয়ই শয়তাননর পিন্দনীয় িানজর 

মাধযনম শয়তাননর কনিটবতী হয়। যার ফনল শয়তান যাদুিৃত যরাগীর উপর 

যেনি তার প্রভাব কমটিনয় যদয়। 
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কদ্ব্তীয়টি হনে, ঝাড়-ফুাঁ ি, কবকভন্ন ধরননর প্রকতনরাধমূলি বযবস্থা গ্রহে, 

ঔষধ-পে প্রনয়াগ ও শরীয়ত সম্মত যদায়া ইতযাকদর মাধযনম কচকিৎসা িরা এ 

ধরননর কচকিৎসা জানয়য। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: নুশরাহ (প্রকতনরাধমূলি যাদু) এর উপর কননষধাজ্ঞা আনরাপ। 

দুই: কনকষদ্ধ বস্তু ও অনুনমাকদত বস্তুর মনধয পােধিয িরে, যা সনন্দহ দূনর 

িনর যদয়। 
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পকিচ্ছেদ: কুলক্ষ্র্ সম্পিীে কববির্ 

আল্লাহর বােী: ‘‘মনন যরনখা, আল্লাহর িানিই রনয়নি তানদর 

কুলেেসমূনহর চাকবিাঠি। কিন্তু তানদর অকধিাংশ যলািই তা জানন না।” [আল-

আরাফ: ১৩১] 

এবং তাাঁ র বােী: “তারা বলনলন, যতামানদর অমঙ্গল যতামানদরই সানে; 

এটা কি এজননয যয, যতামানদরনি উপনদশ যদওয়া হনে? বরং যতামরা এি 

সীমালঙ্ঘনিারী সম্প্রদায়।” [ইয়াকিন: ১৯] 

আবূ হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “যরানগর সংক্রমে, অশুভ লেে, অশুভ যপাঁচা 

ও সফর মানসর অকনি বলনত কিিু যনই।” এটিনি তারা দুইজন (বুখারী ও 

মুসকলম) বেধনা িনরনিন। 

মুসকলনমর হাদীনস ‘নেনের প্রভানব বৃকিপাত, রােস বা শদতয বলনত 

কিিুই যনই’ এ িোটুকু অকতকরি আনি 

বুখারী ও মুসকলনম আনাস যেনি আনরা বকেধত আনি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এরশাদ িনরনিন, “সংক্রমে বলনত যিাননা কিিু যনই 

এবং কুলেেও যনই। তনব আমনি খুকশ িনর ফাল (শুভ লেে)। তারা বলল, 

ফাল কি? 

কতকন বলনলন, ভানলা িো।” 

আবূ দাউদ কবশুদ্ধ সননদ উিবা ইবন আনমর যেনি বেধনা িনরনিন, 

কতকন বনলন, কুলেনের বা দূভধ ানগযর কবষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম এর দরবানর উনল্লখ িরা হনলা। জবানব কতকন বলনলন, “এগুনলার মনধয 

সনবধাত্তম হনে ‘ফাল’। কুলেে যিাননা মুসকলমনি স্বীয় িতধ বয পালনন বাধাগ্রস্ত 

িরনত পানর না। যতামানদর যিউ যকদ অপিন্দনীয় যিাননা কিিু প্রতযে িনর 

তখন যস যযন বনল, ‘‘যহ আল্লাহ তুকম িাড়া যিউ িলযাে কদনত পানর না। তুকম 
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িাড়া যিউ অিলযাে ও দূরাবস্থা দূর িরনত পানর না। েমতা ও শকির আধার 

এিমাে তুকমই।’’ 

আবু্দল্লাহ ইবন মাসউদ যেনি ‘মারফু’ হাদীনস বকেধত আনি, “অশুভ 

লেে (কবশ্বাস িরা) কশরিী িাজ। অশুভ লেে কশরিী িাজ। আমানদর মনধয 

অশুভ লেনের ধারো আনস, তনব আল্লাহর উপর ভরসার দ্ব্ারা তা দূরীভূত 

হয়।” এটি আবূ দাউদ ও কতরকমযী বেধনা িনরনিন এবং হাদীনসর যশষ িোটি 

ইবন মাসউনদর িোর অংশ বনলনিন। 

ইমাম আহমাদ ইবন আমর যেনি বেধনা িনরন, “কুলেে যানি তার 

প্রনয়াজন যেনি কফকরনয় রাখল যস কশিধ  িরল।” তারা বলল, তার িাফ্ফারা িী? 

কতকন বলনলন, এ িো বলা: “যহ আল্লাহ যতামার িলযাে িাড়া যিাননা িলযাে 

যনই, যতামার অিলযাে িাড়া যিাননা অিলযাে যনই এবং তুকম িাড়া যিাননা 

সকতযিার ইলাহ যনই।” 

ইমাম আহমানদর মুসনানদ রনয়নি, ফদল ইবন আিাস রাকদয়াল্লাহু 

‘আনহুমা যেনি বকেধত, “কুসংস্কার হনলা যা যতামানি চালায় অেবা যতামানি 

কবরত রানখ।” 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: { ِ اَََلۤ   ىُِٕرُهْم ِعْندَ ّٰللاه
اِنََّما ٰطٓ } [যজনন যরনখা তানদর দুভধ াগয আল্লাহর 

িানি কনকহত] এবং  ْعَُكم مَّ যতামানদর দুভধ] َطآىُِٕرُكْم  াগয যতামানদর সানেই 

রনয়নি] এ আয়াত দু’টির বযাপানর সতিীিরে। 

দুই: সংক্রামি যরাগনি অস্বীিার িরা। 

কতন: কুলেনের অস্বীিৃকত। 

চার: দুভধ ানগযর বযাপানর অস্বীিৃকত [অেধাৎ দুভধ াগয বলনত ইসলানম 

যিাননা কিিু যনই] 



 

 

 86 কিতাবুত তাওহীদ 

 

পাাঁ চ: কুলেে ‘সফর’ এর অস্বীিৃকত জ্ঞাপন। 

িয়: ‘ফাল’ উপনরাি কনকষদ্ধ বা অপিন্দনীয় কজকননসর অিভূধ ি নয়; 

বরং এটা মুস্তাহাব। 

সাত: ‘ফাল’ এর বযাখযা। 

আট: তা অপিন্দ িরার সানে যকদ তা িানরা অিনর এনস যায় তানত 

যিাননা েকত নাই, বরং আল্লাহ তা তাওয়াকু্কল দ্ব্ারা দূর িনর যদন। 

নয়: যানি অশুভ লেনে পানব যস কি বলনব তার আনলাচনা। 

দশ: এ িো স্পি িরা যয কতয়ারাহ (অশুভ লেে) কশিধ  

এগানরা: কনন্দনীয় কুলেনের বযাখযা। 
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পকিচ্ছেদ: দজযাকতকবযদযা সম্পচ্ছিয  র্া বকর্যত হচ্ছেচ্ছে 

ইমাম বুখাকর তাাঁ র সহীহ গ্রনে বনলনিন, িাতাদাহ বনলনিন, ‘আল্লাহ 

তাআলা এসব নেেনি কতনটি উনদ্দনশয সৃকি িনরনিন, আিানশর যসৌন্দনযধর 

জনয, আঘানতর মাধযনম শয়তান কবতাড়ননর জনয এবং [কদি ভ্রাি পকেিনদর] 

কনদশধন কহনসনব পনের কদশা পাওয়ার জনয। যয বযকি এ উনদ্দশয িাড়া এর কভন্ন 

বযাখযা কদল যস ভুল িরল এবং তার ভাগয নি িরল। আর এমন জটিল িাজ তার 

ঘানড় কনল যয সম্পনিধ  তার যিাননা জ্ঞানই যনই।” সমাপ্ত। 

িাতাদাহ চাাঁ নদর িে সংক্রাি কবদযাজধ ন অেধাৎ যজযাকতকবধদযা অপিন্দ 

িরনতন। আর উ’য়াইনা এ কবদযাজধ ননর অনুমকত যদনকন। উভনয়র িাি যেনি 

হারব এিো বেধনা িনরনিন। 

ইমাম আহমদ এবং ইসহাি [চানদর] িেপে জানার অনুমকত কদনয়নিন। 

এবং 

আবু মূসা আশআরী যেনি বকেধত আনি, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম এরশাদ িনরনিন, “কতন যশ্রেীর যলাি জান্নানত প্রনবশ িরনত পারনব না: 

১। মাদিাসি বযকি ২। আত্মীয়তার বন্ধন কিন্নিারী এবং ৩। যাদুর প্রকত কবশ্বাস 

স্থাপনিারী।” এটি আহমাদ ও ইবন কহিান স্বীয় সহীনহ বনধনা িনরনিন, 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: নেে সৃকির রহসয। 

দুই: নেে সৃকির কভন্ন উনদ্দশয বেধনািারীর সমুকচত জবাব প্রদান। 

কতন: িে সংক্রাি কবদযাজধ ননর বযাপানর মতনভনদর উনল্লখ। 

চার: যাদু বাকতল জানা সনত্ত্বও যয বযকি যাদুর অিভুধ ি সামানয 

কজকননসও কবশ্বাস িরনব, তার প্রকত িনোর হুকশয়ারী। 
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পকিচ্ছেদ: েক্ষ্চ্ছেি ওসীলাে বৃকি িামো িিা 

আর আল্লাহর বােী: “আর যতামরা যতামানদর করকযি বাকননয় কননয়ি যয, 

যতামরা কমেযা আনরাপ িরনব।” [আল-ওয়াকিয়াহ: ৮২] 

আবূ মাকলি আল আশআরী রাকদয়াল্লাহু আনহু যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “জানহলী যুনগর চারটি কুস্বভাব আমার 

উম্মনতর মনধয কবদযমান োিনব, যা তারা পুনরাপুকর পকরতযাগ িরনত পারনবনা। 

এি: আকভজানতযর অহংিার িরা। দুই: বংনশর বদনাম গাওয়া। কতন: নেনের 

মাধযনম বৃকির পাকন িামনা িরা এবং চার: মৃত বযাকির জনয কবলাপ িরা।” 

কতকন আনরা বনলন, ‘মৃত বযকির জনয কবলাপিাকরনী তার মৃতুযর পূনবধ যকদ 

তাওবা না িনর, তনব যিয়ামনতর কদন আল-িাতরার পায়জামা আর যখাস-

পাচাঁ ড়ার বমধ পকরধান িনর উেনব।’ মুসকলম এটি বেধনা িনরনিন। 

ইমাম বুখাকর ও মুসকলম যানয়দ ইবন খানলদ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি 

বেধনা িনরনিন, ‘কতকন বনলনিন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 

রানত বৃকি হবার পর হুদায়কবয়ানত আমানদর কননয় ফজনরর সালাত আদায় 

িরনলন। সালাত যশষ িনর কতকন যলািনদর কদনি কফনর বলনলন: যতামরা কি 

জান, যতামানদর পরাক্রমশালী ও মকহমাময় প্রকতপালি িী বনলনিন? তাাঁ রা 

বলনলন: আল্লাহ্ ও তাাঁ র রাসূলই যবকশ জাননন। কতকন বলনলন: (রব) বনলন, 

“আমার বান্দানদর মধয যিউ আমার প্রকত মু’কমন হনয় যগল এবং যিউ িাকফর। 

যয বনলনি, আল্লাহর িরুো ও রহমনত আমরা বৃকি লাভ িনরকি, যস হল আমার 

প্রকত কবশ্বাসী এবং নেনের প্রকত অকবশ্বাসী। আর যয বনলনি, অমুি অমুি 

নেনের প্রভানব আমানদর উপর বৃকিপাত হনয়নি, যস আমার প্রকত অকবশ্বাসী 

হনয়নি এবং নেনের প্রকত কবশ্বাসী হনয়নি।” 

ইমাম বুখাকর ও মুসকলম 
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আবু্দল্লাহ ইবনন আববাস হনত এ অনেধই হাদীস বেধনা িনরনিন। তানত এ 

িো আনি যয, “যিউ যিউ বনলনিন, ‘অমুি অমুি নেে সতয প্রমাকেত 

হনয়নি।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াত নাকযল িনরন, “অত়ঃপর আকম 

শপে িরকি নেেরাকজর অস্তাচনলর, আর কনশ্চয় এটা এি মহাশপে, যকদ 

যতামারা জাননত। কনশ্চয় এটা মকহমাকিত কুরআন, যা আনি সুরকেত কিতানব। 

যারা সমূ্পেধ পকবে তারা িাড়া অনয যিউ তা সম্পশধ িনর না। এটা সৃকিকুনলর 

রনবর িাি যেনি নাকযলিৃত। তবুও কি যতামরা এ বােীনি তুে গেয িরি? 

আর যতামরা যতামানদর করকযি বাকননয় কননয়ি যয, যতামরা কমেযা আনরাপ 

িরনব।” [আল-ওয়াকিয়া: ৭৫—৮২] 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: সূরা ওয়ানিয়ার উনল্লকখত আয়ানতর তাফসীর। 

দুই: জানহলী যুনগর চারটি স্বভানবর উনল্লখ। 

কতন: উনল্লকখত স্বভাবগুনলার যিান যিানটির কুফরী হওয়া উনল্লখ। 

চার: এমন কিিু কুফরী আনি যা মুসকলমনি কমল্লাত যেনি যবর িনর যদয় 

না। 

পাাঁ চ: তার বােী: বান্দানদর মনধয যিউ আমার প্রকত কবশ্বাসী আবার যিউ 

অকবশ্বাসী হনয়নি। এর িারে হনে আল্লাহ তাআলার যনয়ামত [বৃকি] নাকযল 

হওয়া। 

িয়: এসব জায়গায় ঈমাননর বযপানর সজাগ োিা প্রনয়াজন। 

সাত: এসব জায়গায় কুফনরর বযাপানর সজাগ োিা প্রনয়াজন। 

আট: وكذاه كذاه نوءه  অমুি অমুি নেনের প্রভাব সতয]   لقدهصدقه

বনল প্রমাকেত হনয়নি] এর মমধােধ বুঝা। 
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নয়: যতামরা জাননা কি ‘যতামানদর রব কি বনলনিন?’ এ িো দ্ব্ারা এটা 

প্রমাকেত হয় যয, যিান কবষয় কশোদাননর জনয কশেি িােনি প্রশ্ন িরনত 

পানরন। 

দশ: মৃত বযকির জনয কবলাপিাকরেীর জনয িনোর হুকশয়ারী উচ্চারে। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাহি বার্ী: ‘‘মােুচ্ছষি মচ্ছধয এমে মােুষও 

িচ্ছেচ্ছে র্ািা আল্লাহ বযতীত অপিচ্ছি সদৃি কস্থি িচ্ছি, আল্লাহচ্ছি 

ভালবাসাি েযাে তাচ্ছদিচ্ছি ভালবাচ্ছস।” [আল-বািািাহ: ১৬৬] 

এবং মহান আল্লাহর বােী: “বলুন, ‘যতামানদর কনিট যকদ আল্লাহ্, তাাঁ র 

রাসূল এবং তাাঁ র (আল্লাহর) পনে কজহাদ িরার যচনয় যবকশ কপ্রয় হয় যতামানদর 

কপতৃবগধ, যতামানদর সিাননরা, যতামানদর ভ্রাতাগে, যতামানদর স্ত্রীগে, 

যতামানদর আপননগাষ্ঠী, যতামানদর অকজধ ত সম্পদ, যতামানদর বযবসা-বাকেজয 

যার মন্দা পড়ার আশংিা ির এবং যতামানদর বাসস্থান যা যতামার ভানলাবাস, 

তনব অনপো ির আল্লাহ্ তাাঁ র কননদধ শ কননয় আসা পযধি। আর আল্লাহ্ ফাকসি 

সম্প্রদায়নি যহদায়াত যদন না।” [আত-তাওবাহ: ২৪] 

আনাস যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, 

“যতামানদর যিউ প্রিৃত মুকমন হনত পারনব না, যতেে না আকম তার কনিট 

তার কপতা, তার সিান ও সব মানুষ অনপো অকধি কপ্রয়পাে হই।” এটিনি 

বুখারী ও মুসকলম বেধনা িনরনিন। 

বুখারী ও মুসকলনম আনাস যেনি আনরা বকেধত আনি, রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এরশাদ িনরনিন, “যার মনধয কতনটি গুে োনি, যস তার 

দ্ব্ারা ঈমাননর স্বাদ লাভ িরনব: আল্লাহ ও তাাঁ র রাসূল তার িানি অনয সব কিিু 

যেনি অকধি কপ্রয় হনব; িাউনি ভানলাবাসনল যিবল আল্লাহর জনযই 

ভালবাসনব। আর কুফরী যেনি তানি আল্লাহর বাাঁ চাননার পর পুনরায় তানত 

কফনর যাওয়ানি এমন অপিন্দ িরনব, যযমন যস কননজনি আগুনন কনকেপ্ত 

িরানি অপিন্দ িনর।” 

অনয বেধনায় এনসনি, “যিউ ঈমাননর স্বাদ পানব না যতেে না...।” 

(হাদীনসর যশষ পযধি। 
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ইবনু আিাস রাকদয়াল্লাহু আনহুমা যেনি বকেধত, কতকন বনলন, “যয বযকি 

আল্লাহর উনদ্দনশয ভালবানস, আল্লাহর উনদ্দনশযই ঘৃো িনর, আল্লাহর উনদ্দনশয 

বনু্ধে স্থাপন িনর, আল্লাহর জনযই শত্রুতা যপাষে িনর; যস বযকি এ শবকশনিযর 

দ্ব্ারা কনশ্চয়ই আল্লাহর বনু্ধে লাভ িরনব। আর এ শবকশনিযর অকধিারী হওয়া 

বযতীত সালানতর ও সাওনমর পকরমাে যত যবশীই যহাি না যিন, যিাননা 

বান্দাই ঈমাননর স্বাদ অনুভব িরনত পারনব না। সাধারেত়ঃ মানুনষর মনধয 

পারস্পাকরি ভ্রাতৃে ও বনু্ধনের কভকত্ত হনয় দাাঁ কড়নয়নি পাকেধব স্বােধ। এ জাতীয় 

ভ্রাতৃে ও বনু্ধনের দ্ব্ারা যিাননা উপিার সাকধত হয় না।” ইবন জারীর এটি বেধনা 

িনরনিন। 

আবু্দল্লাহ ইবন আিাস বনলন  ُاَْلَْسبَاب بِِهُم  تَقَطَّعَْت   অেধাৎ তানদর َو 

সম্পিধ  কবকিন্ন হনয় যানব। এ সম্পিধ  হনে বনু্ধে ও ভালবাসার সম্পিধ । 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: সূরা বািারার উপনরাি আয়ানতর তাফসীর। 

দুই: সূরা তাওবার উপনরািআয়ানতর তাফসীর। 

কতন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লানমর ভালবাসানি জীবন, 

পকরবার ও ধন-সম্পনদর উপর অগ্রাকধিার যদয়া ওয়াকজব। 

চার: ঈমান যনই বলনল ইসলাম যেনি বকহষ্কারনি বুঝায় না। 

পাাঁ চ: ঈমাননর এিটা স্বাদ আনি। মানুষ িখননা তা অনুভব িরনত পানর, 

আবার িখননা তা অনুভব িরনত পানর না। 

িয়: অিনরর এমন চারটি আমল আনি যা িাড়া আল্লাহর বনু্ধে ও শনিটয 

লাভ িরা যায় না, ঈমাননর স্বাদও অনুভব িরা যায় না। 

সাত: এিজন প্রখযাত সাহাবী দুকনয়ার এ বাস্তবতা উপলকি িরনত 

যপনরকিল যয, পারস্পকরি ভ্রাতৃে সাধারেত গনড় উনে পাকেধব কবষনয়র কভকত্তনত। 
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আট:  َُو تَقَطَّعَْت بِِهُم اَْلَْسبَاب এ আয়ানতর তাফসীর। 

নয়: মুশকরিনদর মনধযও এমন যলাি রনয়নি যারা আল্লাহনি খুব 

ভালবানস [কিন্তু কশরনির িারনে এ ভালবাসা অেধহীন।] 

দশ: যার মনধয তার দীননর যচনয় উনল্লকখত আটটি কবষনয়র প্রকত অকধি 

মহিত োিনব তার প্রকত ধমি। 

এগানরা: যয বযকি আল্লাহর সানে িাউনি শরীি িনর এবং ঐ শরীিনি 

আল্লাহনি ভালবাসার মতই ভালবানস যস কশরনি আিবার অেধাৎ বড় ধরননর 

কশরি িরনলা। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাা্হি বার্ী: “দস দতা িেতাে। দস 

দতামাচ্ছদিচ্ছি তাি বনু্ধচ্ছদি ভে দদখ্াে; িাচ্ছজই র্কদ দতামিা 

মুকমে হও তচ্ছব তাচ্ছদিচ্ছি ভে িচ্ছিা ো, আমাচ্ছিই ভে িি।” 

[আলু ইমিাে: ১৭৫] 

এবং তাাঁ র বােী “তারাই যতা আল্লাহর মসকজনদর আবাদ িরনব, যারা 

ঈমান আনন আল্লাহ্ ও যশষ কদননর প্রকত, সালাত িানয়ম িনর, যািাত যদয় 

এবং আল্লাহ্ িাড়া অনয িাউনি ভয় িনর না। অতএব আশা িরা যায়, তারা হনব 

সৎপে প্রাপ্তনদর অিভুধ ি।” [আত-তাওবাহ: ১৮] 

এবং মহান আল্লাহর বােী: ‘‘মানুনষর মনধয এমন কিিু মানুষ আনি যারা 

বনল, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এননকি। এরপর যখন আল্লাহর পনে তারা দু়ঃখ 

িি পায় তখন মানুনষর চাপাননা দু়ঃখ িনির পরীোনি তারা আল্লাহর আযানবর 

সমতূলয মনন িনর।’’ [আল-আনিাবূত: ১০] 

আবূ সাঈদ আল খুদরী রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি মারফূ কহনসনব বকেধত, 

“কবশ্বানসর (ঈমাননর) দুবধলতা হনে আল্লাহ তা‘আলানি অসন্তুি িনর মানুষনি 

সন্তুি িরা, আল্লাহর করকযি যভাগ িনর মানুনষর গুেগান িরা, যতামানি আল্লাহ 

যা দান িনরনকন তার ওপর মানুনষর বদনাম িরা। যিান যলাভীর যলাভ আল্লাহর 

করকযি যটনন আননত পানর না। আবার যিান ঘৃোিারীর ঘৃো আল্লাহর করকযি বন্ধ 

িরনত পানর না।” 

‘আনয়শা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহা যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “যয বযকি মানুষনি নারাজ িনর আল্লাহর সন্তুকি চায়, তার 

উপর আল্লাহ সন্তুি োনিন, আর মানুষনিও তার প্রকত সন্তুি িনর যদন। 

পোিনর যয বযকি আল্লাহনি নারাজ িনর মানুনষর সন্তুকি চায়, তার উপর 

আল্লাহও অসন্তুি হন এবং মানুষনিও তার প্রকত অসন্তুি িনর যদন।” এটি ইবনু 

কহিান স্বীয় সহীহ-যত বনধনা িনরনিন। 
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পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: সূরা আনল ইমরাননর উপনরাি আয়ানতর তাফসীর। 

দুই: সূরা তাওবার উপনরাি আয়ানতর তাফসীর। 

কতন: সূরা আনিাবূনতর আয়ানতর তাফসীর। 

চার: কবশ্বাস দুবধল হয় ও শকিশালী হয়। 

পাাঁ চ: উপনরাি কতনটি ঈমাননর দুবধলতার আলামত। 

িয়: আল্লাহর জনয ভয়নি খাাঁ টি/ কনকবি িরা ফরনযর এিটি। 

সাত: যয বযকি আল্লাহনি ভয় িরনব তার সাওয়ানবর আনলাচনা। 

আট: যয বযকি আল্লাহনি ভয় িরনব না তার শাকস্তর কববরে। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাহি বার্ী: “র্কদ মুকমে হও তাহচ্ছল আল্লাহি 

ওপিই ভিসা িচ্ছিা।” [আল-মাচ্ছেদা: ২৩] 

এবং আল্লাহর বােী: “মুকমন যতা তারাই যানদর হৃদয় আল্লাহনি স্মরে িরা 

হনল িকম্পত হয় এবং তাাঁ র আয়াতসমূহ তানদর কনিট পাে িরা হনল তা 

তানদর ঈমান বকধধত িনর। আর তারা তানদর রব –এর উপরই কনভধ র িনর।” 

[আল-আনফাল: ২] 

এবং মহান আল্লাহর বােী: “যহ নবী! আপনার জনয ও আপনার 

অনুসারীনদর জনয আল্লাহ্ই যনেি।” [আল-আনফাল: ৬৪] 

এবং আল্লাহর বােী: “আর যয আল্লাহর ওপর ভরসা িনর কতকনই তার 

জনয যনেি।” [তালাি: ৩] 

ইবনু আিাস রাকদয়াল্লাহু আনহুমা যেনি বকেধত, কতকন বনলন, “আমানদর 

জননয আল্লাহই যনেি। আর কতকন িতই না উত্তম অকভভাবি।”” ইবারাহীম 

‘আলাইকহস সালামনি যখন আগুনন কননেপ িরা হনলা তখন কতকন এ িো 

বনলনিন। আর মুহাম্মা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলকিনলন যখন তারা 

তানি বলল, “এনদরনি যলানিরা বনলকিল, যতামানদর কবরুনদ্ধ যলাি জনড়া 

হনয়নি, িানজই যতামরা তানদরনি ভয় ির; কিন্তু এ িো তানদর ঈমাননি 

আনরা বাকড়নয় কদনয়কিল এবং তারা বনলকিল, ‘আল্লাহ্ই আমানদর জনয যনেি 

এবং কতকন িত উত্তম িমধকবধায়ি।” [আনল ইমরান: ১৭৩] এটি বুখারী ও নাসাঈ 

বেধনা িনরনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: তাওয়াকু্কল িরা ফরয। 

দুই: তাওয়াকু্কল ঈমাননর শতধ । 

কতন: সূরা আনফানলর উি আয়ানতর তাা্ফসীর। 
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চার: তার যশনষ আয়ানতর তাফসীর। 

পাাঁ চ: সূরা তালানির উকল্লকখত আয়ানতর তাফসীর। 

িয়: তাওয়াকু্কনলর উি িোর গুরুে বেধনা িরা; িারে এটি ইবরাহীম 

‘আলাইকহস সালাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহস সালাম উভনয়র িো। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাহি বার্ী: “তািা কি আল্লাহি দিৌিল 

দেচ্ছিও কেিাপদ হচ্ছে দগচ্ছে? বস্তুত ক্ষ্কতগ্রস্ত সম্প্রদাে োড়া 

দিউই আল্লাহি দিৌিলচ্ছি কেিাপদ মচ্ছে িচ্ছি ো।” [আল-

আিাফ: ৯৯] 

এবং আল্লাহর বােী: “কতকন বলনলন, যারা পেভ্রি তারা িাড়া আর যি 

তার রনবর অনুগ্রহ যেনি হতাশ হয়?” [আল-কহজর: ৫৬] 

ইবন আিাস যেনি বকেধত আনি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লামনি িবীরা গুনাহ সম্পনিধ  কজজ্ঞাসা িরা হনয়কিনলা। জবানব কতকন 

বলনলন, “আল্লাহর সানে িাউনি শরীি িরা, আল্লাহর রহমত যেনি কনরাশ 

হওয়া এবং আল্লাহর পািড়াও যেনি কননজনি কনরাপদ মনন িরা।” 

ইবন মাসউদ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত, কতকন বনলন, “সনবচনয় 

বড় িবীরাহ গুনাহ হনলা আল্লাহর সানে কশিধ  িরা, আল্লাহর পাাঁ িড়াও যেনি 

কনরাপদ হওয়া, আল্লাহর রহমত হনত হতাশ হওয়া ও আল্লাহর প্রশস্ততা হনত 

কনরাশ হওয়া।” এটি আবু্দর রাজ্জাি বেধনা িনরনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: সূরা আরানফর উি আয়ানতর তাফসীর। 

দুই: সূরা কহজনরর উপনরাি আয়ানতর তাফসীর। 

কতন: আল্লাহর পািড়াও যেনি ভয়হীন বযকির জনয িনোর শাকস্তর 

হুকশয়ারী। 

চার: হতাশ হওয়ার যেনে িঠিন হুমকি প্রদান। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাহি তািদীচ্ছিি [ফােসালাি] উপি ধধর্য  

ধাির্ িিা ঈমাে। 

আল্লাহর বােী: “যয বযকি আল্লাহর উপর ঈমান আনন, তার অিরনি 

কতকন যহদায়াত দান িনরন। আল্লাহ যতা সব কবষনয় অবগত।” [আত-তাগাবুন: 

১১] 

আলিামা বনলনিন, ‘ঐ বযকিই মুকমন, যয বযকি কবপদ আসনল মনন 

িনর তা আল্লাহর পে যেনি এনসনি। এর ফনল যস কবপদগ্রস্থ হনয়ও সন্তুি 

োনি এবং কবপদনি খুব সহনজই স্বীিার িনর যনয়।’ 

সহীহ মুসকলনম আবূ হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু আনহু যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “মানুনষর মনধয দু’টি স্বভাব আনি: যস 

দু’টি স্বভাব তানদর যভতর কুফুরী। বংনশর বদনাম িরা এবং মৃনতর ওপর 

িান্নািাটি িরা।” 

ইমাম বুখাকর ও মুসকলম ইবনু মাসউদ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু হনত মারফু 

হাদীনস বেধনা িনরন, “যস আমানদর দলভুি নয়, যয (যশানির সময়) গানল 

আঘাত িনর, বুনির িাপড় কিাঁ নড় এবং জানহকলয়ানতর কচৎিানরর নযায় কচৎিার 

িনর।” 

‘আনাস রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “আল্লাহ তা‘আলা যখন তার যিাননা বান্দার িলযাে চান 

তখন তাড়াতাকড় দুকনয়ানত তানি শাকস্ত প্রদান িনরন। আর যখন কতকন তার 

যিাননা বান্দার অিলযাে চান তখন তানি তার অপরানধর শাকস্ত প্রদান যেনি 

কবরত োনিন। যানত কিয়ামনতর কদন কতকন তানি পুরাপুকর শাকস্ত যদন।” 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “কবপদ যত বড় হনব, 

প্রকতদানও তত মহান হনব। আল্লাহ তা'আলা যখন যিাননা জাকতনি 

ভানলাবানসন তখন তানদরনি (কবপনদ যফনল) পরীো িনরন। যয যলাি তানত 
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(কবপনদ) সন্তুি োনি, তার জনয (আল্লাহ্ তা'আলার) সন্তুকি কবদযমান। আর যয 

যলাি তানত অসন্তুি হয় তার জনয (আল্লাহ তা'আলার) অসন্তুকি কবদযমান।” 

কতরকমযী এটিনি হাসান বনলনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: সূরা তাগাবুননর উপনরাি আয়ানতর তাফসীর। 

দুই: কবপনদ শধযধ ধারে ও আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুি োিা ঈমাননর অঙ্গ। 

কতন: িানরা বংনশর প্রকত অপবাদ যদয়া বা দুনধাম িরা কুফরীর শাকমল। 

চার: যয বযকি মৃত বযকির জনয কবলাপ িনর, গাল- চাপড়ায়, জামার 

আকস্তন কিাঁ নড় যফনল এবং জানহলী যুনগর যিাননা রীকত নীকতর প্রকত আহবান 

জানায়, তার প্রকত িনোর শাকস্তর ভয় প্রদশধন। 

পাাঁ চ: আল্লাহর স্বীয় বান্দার সনঙ্গ িলযানের ইো িরার কনদশধন। 

িয়: আল্লাহর স্বীয় বান্দার সনঙ্গ অকননির ইো িরার কনদশধন। 

সাত: বান্দার প্রকত আল্লাহর ভানলাবাসার কনদশধন। 

আট: আল্লাহর প্রকত অসন্তুি হওয়া হারাম। 

নয়: কবপনদ আল্লাহর প্রকত সন্তুি োিার সওয়াব। 
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পকিচ্ছেদ: কিো কবষচ্ছে আচ্ছলােো 

আর আল্লাহর বােী: “বলুন, ‘আকম যতা যতামানদর মত এিজন মানুষ, 

আমার প্রকত ওহী হয় যয, যতামানদর ইলাহ এিমাে সতয ইলাহ। িানজই যয 

তার রব-এর সাোত িামনা িনর, যস যযন সৎিাজ িনর ও তার রব-এর 

‘ইবাদানত িাউনিও শরীি না িনর।” [আল-িাহাফ: ১১০] 

আবূ হুরায়রাহ রাকদয়াল্লাহু আনহু যেনি মারফূ কহনসনব বকেধত, “আকম 

সমস্ত অংশীদারনদর চাইনত অংশীদারী [কশরি] যেনি অকধি অমুখানপেী। যকদ 

যিউ এমন িাজ িনর যানত যস আমার সানে অনয িাউনি শরীি িনর, আকম 

তানি ও তার কশিধ নি বজধ ন িকর।” ইমাম মুসকলম এটি বেধনা িনরনিন। 

আবূ সাঈদ যেনি মারফূ কহনসনব বকেধত, “আকম কি যতামানদর এমন 

কবষনয় সংবাদ যদব না? যয কবষয়টি আমার িানি ‘মসীহ দাজ্জানলর’ যচনয়ও 

ভয়ির?” 

সাহাবানয় যিরাম বলনলন, হযাাঁ , যহ আল্লাহর রাসূল! কতকন বলনলন, তা 

হনে ‘কশরনি খফী’ বা গুপ্ত কশরি। [আর এর উদাহরে হনে] এিজন মানুষ 

দাাঁ কড়নয় শুধু এ জনযই তার সালাতনি খুব সুন্দরভানব আদায় িনর যয, যিাননা 

মানুষ তার সালাত যদখনি [বনল যস মনন িরনি]। এটি আহমদ বেধনা িনরনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: সূরা িাহানফর উি আয়ানতর তাফসীর। 

দুই: যনি আমল প্রতযাখযাত হওয়ার যেনে সবনচনয় মারাত্মি ত্রুটি হনে 

উি যনি িাজ িরনত কগনয় আল্লাহ িাড়ও অনযনি খুশী িরার কনয়ত। 

কতন: কশিধ যুি যনি আমল প্রতযাখযাত হওয়ার িারনের উনল্লখ। আর তা 

হনলা কতকন পকরপূেধ ও মুখানপেীহীন। 
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চার: কশিধ যুি যনি আমল প্রতযাখযাত হওয়ার আনরিটি িারনের 

উনল্লখ। আর তা হনলা কতকন সবনচনয় উত্তম অংশীদার। 

পাাঁ চ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবীনদরনি করয়ার 

বযাপানর ভয় যদখান। 

িয়: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম করয়ার বযাখযা এভানব 

কদনয়নিন যয, এিজন মানুষ মূলত সালাত আদায় িরনব আল্লাহরই জননয। তনব 

সালাতনি সুন্দরভানব আদায় িরনব শুধু এজনয যয, যস মনন িনর যিাননা 

মানুষ তার সালাত যদখনি। 
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পকিচ্ছেদ: আচ্ছিিটি কিিি হচ্ছলা মােুচ্ছষি তাি আমল 

দ্বািা দুকেো ইো িিা। 

আল্লাহর বােী: “যয যিউ দুকনয়ার জীবন ও তার যশাভা িামনা িনর, 

দুকনয়ানত আমরা তানদর িানজর পূেধ ফল দান িকর এবং যসখানন তানদরনি িম 

যদয়া হনব না।“ তানদর জনয আকখরানত আগুন িাড়া অনয কিিুই যনই এবং তারা 

যা িনরকিল আকখরানত তা কনস্ফল হনব। আর তারা যা িরত তা কিল কনরেধি।” 

[হুদ: ১৫-১৬] 

সহীহ হাদীনস আবূ হুরায়রা যেনি বকেধত, কতকন বনলন: রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনিন, “দীনার ও যদরহাম অেধাৎ টািা-

পয়সার পূজারীরা ধ্বংস যহাি। 

যরশম পূজারী [যপাষাি- কবলাসী] ধ্বংস যহাি। 

যপাষাি পুজারী ধ্বংস যহাি। 

যদওয়া হনল খুশী হয় আর না যদওয়া হনল রাগাকিত হয়। যস ধ্বংস 

যহাি, তার আনরা খারাপ যহাি, িাাঁ টা-ফুটনল যস তা খুলনত সেম না হয় 

[অেধাৎ যস কবপদ যেনি উদ্ধার না পাি। 

যস বান্দা যসৌভানগযর অকধিারী যয আল্লাহর রাস্তায় তার যঘাড়ার লাগাম 

ধনর যরনখনি, মাোর চুলগুনলানি এনলা-যমনলা িনরনি আর পদযুগলনি 

িনরনি ধূকল মকলন। 

তানি পাহারার দাকয়ে কদনল যস পাহারানতই যলনগ োনি। 

যসনাদনলর যশষ ভানগ তানি কননয়াকজত িরনল যস যশষ ভানগই যলনগ 

োনি। 

যস অনুমকত চাইনল তানি অনুমকত যদয়া হয় না। আর যস সুপাকরশ িরনল 

তার সুপাকরশ গৃহীত হয় না।“ 



 

 

 104 কিতাবুত তাওহীদ 

 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: আনখরানতর আমল দ্ব্ারা মানুনষর দুকনয়া হাকসনলর ইো। 

দুই: সূরা হুনদর উকল্লকখত আয়ানতর তাফসীর। 

কতন: এিজন মুসকলম মানুষনি কদনার-যদরহাম ও যপাষানির কবলাসী 

কহনসনব আখযাকয়ত িরা। 

চার: উপনরাি বিনবযর বযাখযা হনে, বান্দানি যকদ যদওয়া হয় তাহনল 

যস খুশী হয় আর যকদ যদওয়া না হয় তাহনল যস অসন্তুি হয়। এ ধরননর যলাি 

দুকনয়াদার। 

পাাঁ চ: দুকনয়াদারনি আল্লাহর নবী এ বদনদায়া িনরনিন, ‘‘যস ধ্বংস 

যহাি, যস অপমাকনত যহাি বা অপদস্ত যহাি।’’ 

িয়: দুকনয়াদারনি এ বনলও বদনদায়া িনরনিন, ‘‘তার গানয় িাাঁ টা 

ফুটনল তা যযন যবর না হয়।” 

সাত: হাদীনস বকেধত গুোবলীনত গুোকিত মুজাকহনদর প্রশংসা িরা 

হনয়নি। যস যসৌভানগযর অকধিারী বনল জানান হনয়নি। 
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পকিচ্ছেদ: দর্ বযাকি আল্লাহি হালালিৃত কজকেস হািাম 

এবং হািামিৃত কজকেসচ্ছি হালাল িিাি বযাপাচ্ছি আচ্ছলম, বজুগয 

ও দেতাচ্ছদি আেুগতয িিচ্ছলা, দস মূলত তাচ্ছদিচ্ছি িব কহচ্ছসচ্ছব 

গ্রহর্ িিচ্ছলা। 

ইবন আিাস বনলন, ‘যতামানদর উপর আিাশ যেনি পাের বকষধত 

হওয়ার সময় প্রায় ঘকননয় এনসনি। িারে, আকম বলকি, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন’ আর যতামরা বলনিা, ‘‘আবুবির ও উমার 

বনলনিন।’ 

আহমাদ ইবন হাম্বল বনলনিন, ‘ঐ সব যলািনদর বযাপানর আমার িানি 

খুবই অবাি লানগ, যারা হাদীনসর সনদ ও ‘কসহহাত’ [কবশুদ্ধতা] অেধাৎ 

হাকদনসর পরস্পরা ও সহীহ হওয়ার কবষয়টি জানার পরও সুফইয়ান সওরীর 

মতামতনি গ্রহে িনর। অেচ আল্লাহ তাআলা বনলনিন, “যারা তাাঁ র আনদনশর 

কবপরীত িনর তানদর এ বযাপানর অবশযই সতিধ  োিা উকচত যয, যযন 

তানদরনি যিাননা কফতনা কিংবা যন্ত্রোদায়ি শাকস্ত না যপনয় বনস।” [আন-নূর: 

৬৩] তুকম কি জাননা কফতনা কি? কফতনা হনে কশরি। িারে, তাাঁ র যিাননা িো 

প্রতযাখযান িরনল তার অিনর বক্রতার সৃকি হনব এর ফনল যস ধ্বংস হনয় 

যানব।’ 

আদী ইবন হাকতম যেনি বকেধত, কতকন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লামনি এ আয়াত পড়নত শুনননিন, “তারা আল্লাহ্ বযতীত তানদর পকন্ডত 

ও সংসার-কবরাকগনদরনি তানদর রবরূনপ গ্রহে িনরনি এবং মার্’ইয়াম- পুে 

মসীনকিও। অেচ এি ইলানহর ‘ইবাদাত িরার জনযই তারা আকদি হনয়কিল। 

কতকন বযতীত অনয যিাননা সতয ইলাহ্ নাই। তারা যয শরীি িনর তা যেনি কতকন 

িত না পকবে।” [তাওবাহ: ৩১] আকম বললাম, আকম তানি বনলকি: ‘আমরানতা 

তানদর ইবাদত িকর না।’ 
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কতন বলনলন, ‘আো আল্লাহর হালাল যঘাকষত কজকনসনি তারা হারাম 

বলনল, যতামরা কি তা হারাম কহনসনব গ্রহে িনরা না? আবার আল্লাহর হারাম 

যঘাকষত কজকনসনি তারা হালাল বলনলন, যতামরা কি তা হালাল কহনসনব গ্রহে 

িনরা না? 

তখন আকম বললাম, হযাাঁ , 

কতকন তখন বলনলন, ‘এটাই তানদর ইবাদত (িরার মনধয গেয।)’ এটি 

আহমাদ ও কতরকমযী বেধনা িনরনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: সূরা নূনরর উপনরাি আয়ানতর তাফসীর। 

দুই: সূরা তাওবার উপনরাি আয়ানতর তাফসীর। 

কতন: আদী ইবন হানতম ইবাদনতর যয অেধ অস্বীিার িনরনিন, যস 

বযাপানর সতিীিরে। 

চার: ইবনু আিাস িতৃধ ি আবু বির ও উমানরর দৃিাি যপশ িরা আর 

আহমাদ িতৃধ ি সুফইয়ান সাওরীর দৃিাি যপশ িরা। 

পাাঁ চ: অবস্থার পকরবতধ ন মানুষনি এমন [যগামরাহীর] পযধানয় উপনীত 

িনরনি, যার ফনল পকন্ডত ও পীর বুজুনগধর পূজা িরাটাই তানদর িানি সনবধাত্তম 

ইবাদনত পকরেত হনয়নি। আর এরই নাম যদয়া হয় ‘‘যবলায়াত।’’ ‘আহবার’ 

তো পকন্ডত বযকিনদর ইবাদত হনে, তানদর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। অত়ঃপর অবস্থার 

পকরবতধ ন হনয় এমন পযধানয় এনস উপনীত হনয়নি যয, যয বযকি যনিিার নয় 

তারও ইবাদত িরা শুরু হনয়নি। আর কদ্ব্তীয় অনেধ তারও ইবাদত িরা হনয়নি 

যয বযকি জাকহল ও মূখধ। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাহি বার্ী: “আপকে কি তাচ্ছদিচ্ছি দদচ্ছখ্েকে 

র্ািা দাকব িচ্ছি দর্, আপোি প্রকত র্া োকর্ল হচ্ছেচ্ছে এবং 

আপোি পূচ্ছবয র্া োকর্ল হচ্ছেচ্ছে তাচ্ছত তািা ঈমাে এচ্ছেচ্ছে, অেে 

তািা তাগূচ্ছতি িাচ্ছে কবোিপ্রােী হচ্ছত োে, র্কদও দসটাচ্ছি 

প্রতযাখ্যাে িিাি জেয তাচ্ছদিচ্ছি কেচ্ছদয ি দদো হচ্ছেচ্ছে। আি 

িেতাে তাচ্ছদিচ্ছি ভীষর্ভাচ্ছব পেভ্রি িিচ্ছত োে? তাচ্ছদিচ্ছি 

র্খ্ে বলা হে আল্লাহ র্া োকর্ল িচ্ছিচ্ছেে তাি কদচ্ছি এবং 

িাসূচ্ছলি কদচ্ছি আস, তখ্ে মুোকফিচ্ছদিচ্ছি আপকে আপোি 

িাে দেচ্ছি এচ্ছিবাচ্ছি মুখ্ কফকিচ্ছে কেচ্ছত দদখ্চ্ছবে। (৬৩) 

অতঃপি কি অবস্থঅ হচ্ছব, র্খ্ে তাচ্ছদি িৃতিচ্ছমযি জেয তাচ্ছদি 

দিাে মুসীবত হচ্ছব? তািপি তািা আল্লাহি োচ্ছম িপে িচ্ছি 

আপোি িাচ্ছে এচ্ছস বলচ্ছব, ‘আমিা িলযার্ এবং সম্প্রীকত োড়া 

অেয কিেুই োইকে।” [আে-কেসা: ৬০-৬২] 

মহান আল্লাহর বােী: “আর যখন তানদরনি বলা হয়, ‘যতামরা যমীনন 

ফাসাদ সৃকি িনরা না। তারা বনল, ‘আমরা যতা যিবল সংনশাধনিারী।” [আল-

বািারাহ: ১১] 

আল্লাহর বােী: “আর যমীনন শাকি স্থাপননর পর যতামরা যসখানন কবপযধয় 

সৃকি িনরা না। আর আল্লাহনি ভয় ও আশার সানে ডাি। কনশ্চয় আল্লাহর অনুগ্রহ 

মুহকসননদর (সৎিমধশীলনদর) খুব কনিনট।” [আল-আরাফ: ৫৬] 

মহান আল্লাহ আরও বনলন, “তনব কি তারা জানহকলয়ানতর কবকধ-কবধান 

িামনা িনর? আর দৃঢ় কবশ্বাসী সম্প্রদানয়র জনয কবধান প্রদানন আল্লাহর যচনয় 

আর যি যশ্রষ্ঠতর?” [আল-মানয়দা: ৫০] 
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আবু্দল্লাহ ইবন আমর যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “যতামানদর যিউ ঈমানাদর হনত পারনব না, যতেে না 

তার প্রবৃকত্ত আমার আনীত আদনশধর অধীন হয়।” 

নববী বনলন, হাদীসটি সহীহ। এটিনি আমরা “হুজ্জাহ” গ্রনে সহীহ সননদ 

বেধনা িনরকি। 

ইমাম শা’বী বনলনিন, এিজন মুনাকফি এবং এিজন ইহুদীর মনধয 

(এিটি বযাপানর) ঝগড়া কিনলা। 

ইহুদী বলনলা, ‘আমরা এর কবচার- ফয়সালার জনয মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়াসাল্লানমর িানি যানবা, 

যস জানত যয, কতকন ঘুষ গ্রহে িনরন না। 

আর মুনাকফি বলনলা, ‘ফায়সালার জনয আমরা ইহুদী কবচারনির িানি 

যানবা, যিননা যস জানত যয, ইয়াহুদীরা ঘুষ খায়। 

পকরনশনষ তারা উভনয়ই এ কসদ্ধানি উপনীত হনলা যয, তারা এর কবচার 

ও ফয়সালার জনয যজাহাইনা যগানের এি গেনির িানি যানব। তখন এ আয়াত 

নাকযল হয়: “আপকন কি তানদরনি যদনখনকন যারা দাকব িনর।” [আন-কনসা: ৬০-

৬২] 

আনরিটি বেধনা মনত জানা যায়, ঝগড়া- কববানদ কলপ্ত দু’জন যলানির 

বযাপানর এ আয়াত নাকযল হনয়নি। তানদর এিজন বনলকিনলা, মীমাংসার জনয 

আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লানমর িানি যানবা, অপরজন বনলকিনলা, 

িা’ব ইবন আশরানফর িানি যানবা।’ পকরনশনষ তারা উভনয় কবষয়টি মীমাংসার 

জনয ওমর এর িানি যসাপদধ  িরনলা। তারপর তানদর এিজন ঘটনাটি তাাঁ র 

িানি উনল্লখ িরনলা। 

যয বযকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লানমর বযাপানর সন্তুি কিল না, 

তানি লেয িনর উমার বলনলন, ঘটনাটি কি সকতযই এরিম? 



 

 

 109 কিতাবুত তাওহীদ 

 

যস বলনলা, হযাাঁ , তখন কতকন তরবাকরর আঘানত তানি হতযা িনর 

যফলনলন।’’ 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: সূরা কনসার ৬০ নং আয়ানতর তাফসীর এবং তানত রনয়নি 

তাগুনতর মমধােধ বুঝার যেনে সহনযাকগতা। 

দুই: সূরা বািারার ১১ নং আয়াত “আর যখন তানদরনি বলা হয়, 

‘যতামরা যমীনন ফাসাদ সৃকি িনরা না“এর বযাখযা। 

কতন: সূরা আরানফর ৫৬ নং আয়াত “আর যমীনন শাকি স্থাপননর পর 

যতামরা যসখানন কবপযধয় সৃকি িনরা না” এর তাফসীর। 

চার: সূরা মানয়দার  َيَْبغُْون اْلَجاِهِليَِّة   তনব কি তারা“ اَفَُحْكَم 

জানহকলয়ানতর কবকধ-কবধান িামনা িনর?-”এর তাফসীর। 

পাাঁ চ: এ অধযানয়র প্রেম আয়াত  َيَْزُعُمْون الَِّذْيَن  اِلَى  تََر   األية  ,اَلَْم 

নাকযল হওয়ার সম্পনিধ  শা’বী এর বিবয। 

িয়: সকতযিানরর ঈমান এবং কমেযা ঈমাননর বযাখযা। 

সাত: মুনাকফনির সানে উমানরর ঘটনা। 

আট: প্রবৃকত্ত যতেে পযধি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লানমর 

আনীত আদনশধর অনুগত হনব না, ততেে পযধি িানরা ঈমান পূেধাঙ্গ না হওয়ার 

কবষয়। 
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পকিচ্ছেদ: দর্ বযকি আল্লাহি ‘আসমা ও কসফাত’ [োম ও 

গুর্াবলী] অস্বীিাি িিল। 

আর আল্লাহর বােী: “এবং তারা রহমান [আল্লাহর গুেবাচি নাম]-যি 

অস্বীিার িনর। আপকন বলুন, কতকনই আমার রব, কতকন িাড়া যিাননা ইলাহ যনই। 

ভরসা তাাঁ রই ওপর এবং তাাঁ র কদনিই কফনর যাওয়া’’ [আর-রাআদ: ৩০] 

সহীহ বুখারীনত বকেধত এিটি হাদীনস আলী বনলন, ‘‘যলািনদরনি এমন 

িো বনলা, যা দ্ব্ারা তারা [আল্লাহ ও রাসূল সম্পনিধ  সঠিি িো জাননত পানর। 

যতামরা কি চাও যয, আল্লাহ এবং তাাঁ র রাসূলনি কমেযা প্রকতপন্ন িরা যহাি?’’ 

আবু্দর রাজ্জাি মা‘মার যেনি, কতকন ইবন তাউস যেনি, কতকন তার কপতা 

যেনি। কতকন ইবন আিাস যেনি বেধনা িনরন: কতকন এি যলািনি যদখনলন 

যস যখন কসফাত সম্পিীয় এিটি হাদীস শুনল তখন তার প্রকত কবরি হনয় 

লাকপনয় উেল। তখন কতকন বলনলন, এনদরনি যিান কজকনসটি কবভি িরল। 

তারা সুস্পি কবষয়গুনলানত কেনলকম িনর আর অস্পি কবষয়সমূনহ হুমকড় যখনয় 

পনড়। 

কুরাইশরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লানমর িানি [আল্লাহর 

গুেবাচি নাম] ‘রাহমাননর উনল্লখ িরনত শুননত যপনলা, তখন তারা ‘রাহমান’ 

গুেটিনি অস্বীিার িরনলা। আল্লাহ তানদর বযাপানরই নাকযল িনরনিন। “আর 

তারা রহমাননর প্রকত কুফরী িনর।” [আর-রাআদ: ৩০] 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: আল্লাহর যিাননা নাম ও গুে অস্বীিার িরার অেধ হনে ঈমান না 

োিা। 

দুই: সূরা রা‘আনদর উপনরাি আয়ানতর তাফসীর। 

কতন: যয িো যশ্রাতার যবাধগময নয়, তা পকরহার িরা। 



 

 

 111 কিতাবুত তাওহীদ 

 

চার: এমন এিটি িারনের উনল্লখ, যা আল্লাহ ও তার রাসূলনি কমেযা 

প্রকতপন্ন িরার কদনি কননয় যায়, যকদও অস্বীিারিারীর তা উনদ্দশয না হয়। 

পাাঁ চ: ইবন আিানসর বিবয হনে, আল্লাহর নাম ও গুোবলীর যিাননা 

এিটি অস্বীিারিারীর ধ্বংস অকনবাযধ। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাহি বার্ী: “তািা আল্লাহি কে’আমত কেেচ্ছত 

পাচ্ছি; তািপিও দসগুচ্ছলা তািা অস্বীিাি িচ্ছি এবং তাচ্ছদি 

অকধিাংিই িাকফি।” [আে-োহাল: ৮৩] 

এর অেধ প্রসনঙ্গ মুজাকহদ বনলন, যিান মানুনষর এ িো বলা ‘এ সম্পদ 

আমার, যা আমার পূবধ পুরুষ যেনি উত্তরাকধিার সূনে যপনয়কি।’ 

‘আওন ইবন ‘আবু্দল্লাহ বনলন, ‘এর অেধ হনে, যিান বযকির এ িো 

বলা, ‘অমুি বযকি না হনল এমনটি হনতা না। 

ইবনু কুতাইবা এর বযাখযায় বনলন, ‘মুশকরিরা বনল, ‘‘এটা হনয়নি 

আমানদর ইলাহনদর সুপাকরনশর বনদৌলনত।’’ 

আবুল আববাস যানয়দ ইবন খানলনদর হাদীনসর পনর- যানত এিো 

আনি, ‘আল্লাহ তা’আলা বনলন, ‘‘আমার িতি বান্দা যভার িনরনি ঈমান 

অবস্থায় আর িতি িাকফর অবস্থায়’’- উনল্লখ িনর বনলন, 

এ ধরননর অননি বিবয কুরআন ও সুন্নাহ-যত উনল্লখ িরা হনয়নি। যয 

বযকি তার যনয়ামতসমূহনি গাইরুল্লাহর সানে সমৃ্পি িনর এবং আল্লাহর সানে 

িাউনি শকরি িনর, আল্লাহ তার কনন্দা িনরন। 

উপনরাি আয়ানতর বযাখযায় যিাননা যিাননা সালানফ-সানলহীন বনলন, 

‘কবষয়টি মুশকরিনদর এ িোর মনতাই, ‘অঘটন যেনি বাাঁ চার িারে হনে 

অনুকুল বাতাস, আর মাকঝর কবচেেতা’ এ ধরননর আনরা অননি িো রনয়নি 

যা সাধারে মানুনষর মুনখ বহুল প্রচকলত।’ 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: কনয়ামত যচনার বযাখযা ও কনয়ামত অস্বীিার িরা। 

দুই: জানা যয, এটি (আল্লাহর কনয়ামত অস্বীিার িরা) অননি মানুনষর 

মুনখই প্রচকলত। 
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কতন: (অমুি তারিার বনদৌলনত বৃকি লাভ িনরকি) এরূপ িোনি 

আল্লাহর যনয়ামত অস্বীিার িরা বলা হয়। 

চার: অিনর দুটি কবপরীতধমী কবষনয়র সমানবশ। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাা্হি বার্ী: “অতএব দজচ্ছে শুচ্ছে দতামিা 

আল্লাহি সাচ্ছে িাউচ্ছি িকিি িচ্ছিা ো।’’ [আল-বািািাহ: ২২] 

এ আয়ানতর বযাখযায় ইবন আববাস বনলন أنداد [আন্দাদ] হনে এমন 

কশরি যা অন্ধিার রানে কনমধল িাল পােনরর উপর কপকপকলিার পদচারোর 

যচনয়ও সুক্ষ্ম। 

এর উদাহরে হনে, যতামার এ িো বলা, ‘আল্লাহর িসম এবং যহ 

অমুি, যতামার জীবননর িসম ও আমার জীবননর িসম। 

এবং যতামরা বলা যয, ‘যকদ যিাট্ট কুকুরটি না োিনতা, তাহনল অবশযই 

আমানদর ঘনর যচার প্রনবশ িরনতা। 

‘হাাঁ সটি যকদ ঘনর না োিনতা, তাহনল অবশযই যচার আসনতা। 

যিাননা বযকির তার সােীনি এ িো বলা, ‘আল্লাহ তা‘আলা এবং তুকম 

যা যচনয়নিা।” 

যিাননা বযকির এ িো বলা, ‘আল্লাহ এবং অমুি বযকি যকদ না োনি, 

তাহনল অমুি বযকিনি এ িানজ যরনখা না।’ এগুনলা সবই কশরি।” এটি ইবন 

আবী হাকতম বেধনা িনরনিন। 

আর ‘উমার ইবনুল খাত্তাব রাকদয়াল্লাহু আনহু যেনি বকেধত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “যয বযকি গাইরুল্লাহর নানম শপে িরল, যস 

কুফুরী অেবা কশিধ  িরল।” এটি কতরকমযী বেধনা িনরনিন এবং হাসান আখযাকয়ত 

িনরনিন আর হানিম এটিনি সহীহ আখযা কদনয়নিন। 

ইবন মাসউদ বনলন, আল্লাহর নানম কমেযা শপে িরা আল্লাহ িাড়া 

অননযর নানম সতয শপে িরার যচনয় যশ্রয়। 

‘হুযাইফা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “যতামরা বনলা না যয, আল্লাহ যা চান এবং অমুি যলাি যা 
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চায়। সুতরাং যতামরা বনলা, আল্লাহ যা চান, অত়ঃপর অমুি যা চায়।” এটি আবূ 

দাউদ বেধনা িনরনিন। এর সনদ সহীহ। 

ইব্রাহীম আন-নাখঈ‘ যেনি এনসনি: কতকন এমন বলা অপিন্দ িরনতন 

যয, আকম আল্লাহর িানি ও যতামার িানি আশ্রয় চাকে। তনব এমনভানব বলা 

শবধ আনি যয, “আল্লাহর কনিট অত়ঃপর যতামার কনিট”। কতকন বনলন, এবং 

কতকন বলনতন: “যকদ আল্লাহ অত়ঃপর অমুি না হত”। তনব যতামারা এভানব 

বনলা না, “যকদ আল্লাহ ও অমুি না হনতা”। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: আল্লাহর সানে শকরি িরা সংক্রাি সূরা বািারার উকল্লকখত 

আয়ানতর তাফসীর। 

দুই: কশরনি আিবার অেধাৎ বড় কশরনির বযাপানর নাকযলিৃত আয়াতনি 

সাহাবানয় যিরাম যিাট কশরনির যেনেও প্রনযাজয বনল তাফসীর িনরনিন। 

কতন: গাইরুল্লাহর নানম িসম িরা কশরি। 

চার: গাইরুল্লাহর নানম সতয িসম িরা, আল্লাহর নানম কমেযা িসম িরার 

যচনয়ও জঘনয গুনাহ। 

পাাঁ চ: বািযকস্থত و এবং ثم এর মনধয পােধিয। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাহি োচ্ছমি িসমচ্ছি র্চ্ছেি ো িিা প্রসচ্ছে। 

ইবনু ‘উমার রাকযয়াল্লাহু আনহুমা যেনি বকেধত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাম বনলনিন, “যতামরা যতামানদর বাপ- দাদার নানম িসম িনরা না, 

যয বযকি আল্লাহর নানম িসম িনর, তার উকচৎ িসমনি বাস্তবাকয়ত িরা। আর 

যয বযকির উনদ্দনশয আল্লাহর নানম িসম িরা হনলা, তার উকচৎ উি িসনম 

সন্তুি োিা। আল্লাহর িসনম যয বযকি সন্তুি হনলা না, আল্লাহর পে যেনি তার 

িলযানের যিাননা আশা যনই।” এটি ইবনু মাজাহ বেধনা িনরনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: বাপ-দাদার নানম িসম িরার উপর কননষধাজ্ঞা। 

দুই: যার জনয আল্লাহর নানম িসম িরা হনলা, তার প্রকত কননদধ শ হনলা 

[িসনমর কবষনয়] সন্তুি োিা। 

কতন: আল্লাহর নানম িসম িরার পর, যয উহানত সন্তুি োনি না, তার 

প্রকত ভয় প্রদশধন ও হুকশয়াকর উচ্চারে। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাহ এবং আপকে র্া দেচ্ছেচ্ছেে’ বলা 

কুতাইলা যেনি বকেধত আনি, এিজন ইহুদী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লানমর িানি এনস বলনলা, ‘আপনারাও আল্লাহর সানে কশরি িনর 

োনিন। 

’িারে আপনারা বনল োনিন, ما شاء هللا وشئت     আল্লাহ এবং আপকন 

যা যচনয়নিন। 

আপনারা আনরা বনল োনিন والكعبة অেধাৎ িাবার িসম। 

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলনলন, মুসলমাননদর মনধয 

যারা িসম বা হলফ িরনত চায়, তারা যযন বনল, ورب الكعبة ‘িাবার রনবর 

িসম। 

আর যযন ما شاء هللا ثم شئت আল্লাহ যা যচনয়নিন অত়ঃপর আপকন যা 

যচনয়নিন’ এিো বনল।” এটি নাসাঈ বেধনা িনরনিন এবং সহীহ আখযাকয়ত 

িনরনিন। 

ইবন আিাস যেনি হাদীনস বকেধত আনি, এি বযকি রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর উনদ্দনশয বলনলা,   ما شاء هللا وشئت [আপকন এবং 

আল্লাহ যা ইো িনরনিন], অতপর কতকন বলনলন, “তুকম কি আমানি আল্লাহর 

শরীি বানানল?! বরং আল্লাহ এিাই যা যচনয়নিন।” 

ইবনু মাজাহ বেধনা িনরন, আনয়শা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহা এর শবমাকেয় 

ভাই, যতাফানয়ল যেনি বকেধত আনি, কতকন বনলন, আকম যদখনত যপলাম, আকম 

িনয়িজন ইয়াহুদীর িানি এনসকি। 

আকম তানদরনি বললাম, যতামরা অবশযই এিটা ভাল জাকত, যকদ 

যতামরা ওযাইর ‘আলাইকহস সালামনি আল্লাহর পুে না বলনত। 
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তারা বলনলা, ‘যতামরাও অবশযই এিটি ভাল জাকত যকদ যতামরা   ما شاء

 এ [আল্লাহ যা ইো িনরনিন এবং মুহাম্মদ যা ইো িনরনিন] هللا وشاء محمد

িো না বলনত! 

অত়ঃপর নাসারানদর কিিু যলানির িানি আকম যগলাম এবং বললাম, 

‘ঈসা ‘আলাইকহস সালাম আল্লাহর পুে’ এ িো না বলনল যতামরা এিটি উত্তম 

জাকত হনত। 

তারা বলনলা, ‘যতামরাও অবশযই এিটি ভাল জাকত যকদ যতামরা   ما شاء

 এ [আল্লাহ যা ইো িনরনিন এবং মুহাম্মদ যা ইো িনরনিন] هللا وشاء محمد

িো না বলনত! 

সিানল এ (স্বনের) খবর যানি যপলাম তানি কদলাম। 

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর িানি এলাম এবং 

তানি আমার স্বনের িো বললাম। 

কতকন বলনলন, ‘এ স্বনের িো কি আর িাউনি বনলনিা?’’ 

আকম বললাম, হযাাঁ । 

তখন কতকন আল্লাহর প্রশংসা িরনলন এবং গুে বেধনা িরনলন। তারপর 

বলনলন, 

“যতাফানয়ল এিটা স্বে যদনখনি, যার খবর যতামানদর মনধয যানি বলার 

বনলনি। 

যতামরা এমন িোই বনলনিা, যা বলনত আমানি কননষধ িরা হনয়নি। 

আর আকমও যতামানদরনি এভানব বলনত কননষধ িরকি। 

অতএব যতামরা محمد وشاء  هللا  شاء   অেধাৎ ‘আল্লাহ যা ইো ما 

িনরনিন এবং মুহাম্মদ যা ইো িনরনিন’ এিো বনলা না বরং যতামরা বনলা, 

 ”অেধাৎ ‘এি আল্লাহ যা ইো যচনয়নিন তাই হনয়নি। ما شاء هللا وحده
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পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: যিাট কশরি সম্পনিধ  ইহুদীরাও অবগত কিনলা। 

দুই: কুপ্রবৃকত্ত সম্পনিধ  মানুনষর উপলকি োিা। 

কতন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর উকি  ندا هلل   أجعلتني 

‘তুকম কি আমানি আল্রাহর শরীি বাকননয়নিা?’ [অেধাৎ ما شاء هللا وشئت এ 

িো বলনলই যকদ কশরি হয়] 

তাহনল যস বযকির অবস্থা িী দাাঁ ড়ায়, যয বযকি বনল,   يا أكرم الخلق ما

 যহ সৃকির যসরা, আপকন িাড়া আমার আশ্রয়দাতা যিউ لي من ألوذ به سواك  

যনই এবং [ এ িকবতাংনশর] পরবতী দুটি লাইন। 

চার: নবী সাল্লাল্রাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর বােী وكذا كذا يمنعني  দ্ব্ারা 

বুঝা যায় যয, এটা কশরনি আিবার [বড় কশরি] নয়। 

পাাঁ চ: যনি স্বে অহীর যশ্রেীভুধ ি। 

িয়: (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লানমর জীকবত োিািালীন) 

স্বে শরী‘আনতর যিাননা যিাননা কবধান জাকরর িারে হনত পানর। 
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পকিচ্ছেদ: দর্ বযকি র্মাোচ্ছি গাকল দদে দস আল্লাহচ্ছি 

িি দদে 

আল্লাহর বােী: “আর তারা বনল, ‘এিমাে দুকনয়ার জীবনই আমানদর 

জীবন, আমরা মকর ও বাাঁ কচ, আর িাল-ই যিবল আমানদরনি ধ্বংস িনর।’ বস্তুত 

এ বযাপানর তানদর যিাননা জ্ঞান যনই, তারা যতা শুধু ধারোই িনর।” [আল-

জাকসয়া: ২৪] 

কবশুদ্ধ হাদীস গ্রনে আবূ হুরায়রাহ যেনি বকেধত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “আল্লাহ তা‘আলা বনলন, আদম সিান আমানি িি যদয়। 

যস যমানানি গাল যদয়; অেচ আকমই যমানা।” 

অপর এি বেধনায় বকেধত, ‘‘যতামরা যমানানি গাকল কদওনা। িারে, 

আল্লাহই হনেন যমানা।’’ 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: িাল বা যমানানি গাকল যদয়া কননষধ। 

দুই: যমানানি গাকল যদয়া আল্লাহনি িি যদয়ারই নামাির। 

কতন: الدهر هو  هللا   আল্লাহই হনেন যমানা’ রাসূল সাল্লাল্লাহু‘ فإن 

আলাইকহ ওয়া সাল্লানমর এ বােীর মনধয গভীর কচিা িরা। 

চার: বান্দার অিনর আল্লাহনি গাকল যদয়ার ইো না োিনলও 

অসাবধানতা বশত়ঃ মননর অনগাচনর তাাঁ নি গাকল কদনয় যফলনত পানর। 
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পকিচ্ছেদ: িার্ীউল কুর্াত [মহা কবোিি] প্রভৃকত োমিির্ 

প্রসচ্ছে 

সহীহ গ্রনে আবূ হুরায়রা রাকযয়াল্লাহু আনহু যেনি বকেধত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনিন, “আল্লাহ তাআলার িানি ঐ বযকির নাম 

সবনচনয় কনিৃি, যার নামিরে িরা হয় ‘রাজাকধরাজ’ বা ‘প্রভূর প্রভূ’। আল্লাহ 

বযতীত যিাননা প্রভূ যনই।” 

সুকফয়ান সওরী বনলনিন, ‘রাজাকধরাজ’ িোটি ‘শাহানশাহ’ এর মতই 

এিটি নাম। 

আনরিটি বেধনা মনত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনিন, 

“যিয়ামনতর কদন আল্লাহর িানি সবনচনয় কনিৃি এবং খারাপ বযকি হনে [যার 

নামিরে িরা হয় রাজাকধরাজ]।” 

উনল্লকখত হাদীনস أخنع শনব্দর অেধ হনে সবনচনয় কনিৃি। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: ‘রাজাকধরাজ’ নামিরনের প্রকত কননষধাজ্ঞা 

দুই: ‘রাজাকধরাজ’ এর অেধ সুকফয়ান সওরী িতৃধ ি বকেধত ‘শাহানশাহ’ এর 

অনেধর অনুরূপ। 

কতন: বকেধত বযাপানর এবং এ জাতীয় কবষনয় িনোরতার কবষয়টি 

ভানলাভানব অনুধাবন িরা, অেচ কনকশ্চত যয, অির তার অেধ উনদ্দশয যনয়কন। 

চার: আনরা বুঝা যয, এ জাতীয় সম্মান ও মযধাদা আল্লাহর উনদ্দনশয হওয়া 

বাঞ্ছনীয়। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাহি োমসমূচ্ছহি সম্মাে িিা এবং তাি 

িািচ্ছর্ োম [কিিিীোম] পকিবতয ে িিা। 

আবূ শুরাইহ হনত বকেধত আনি, এি সময় তার কুকনয়াত কিল আবুল 

হািাম [জ্ঞাননর কপতা] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম তানি উনদ্দশয 

িনর বলনলন, “আল্লাহ তা‘আলাই হনে যশ্রষ্ঠ কবচারি এবং কবচার তার কদনিই 

প্রতযাবতধ নিারী।” 

তখন আবু শুরাইহ বলনলন, ‘আমার িওনমর যলানিরা যখন যিাননা 

কবষনয় মতকবনরাধ িনর, তখন ফয়সালার জনয আমার িানি চনল আনস। তারপর 

আকম তানদর মনধয ফয়সালা িনর যদই। এনত উভয় পেই সন্তুি হনয় যায়।’ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এ িো শুনন বলনলন, “এটা 

িতইনা ভাল! যতামার কি সিানাকদ আনি?” 

আকম বললাম, ‘শুরাইহ’ ‘মুসকলম’ এবং ‘আবদুল্লাহ’ নানমর কতনটি যিনল 

আনি। 

’কতকন বলনলন, ‘তানদর মনধয সবার বড় যি?’ 

আকম বললাম,‘শুরাইহ’ 

কতকন বলনলন, ‘‘অতএব তুকম আবু শুরাইহ [শুরাইনহর কপতা]” আবূ 

দাউদ ও অনযানযরা বেধনা িনরনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: আল্লাহর আসমা ও কসফাত অেধাৎ নাম ও গুোবলীর সম্মান িরা; 

যকদও এর অেধ বান্দার উনদ্দশয না হয়। 

দুই: আল্লাহর নাম ও কসফানতর সম্মানানেধ বযকির নাম পকরবতধ ন িরা। 

কতন: কুকনয়ানতর জনয বড় সিাননর নাম পিন্দ িরা। 



 

 

 123 কিতাবুত তাওহীদ 

 

পকিচ্ছেদ: আল্লাহি কর্কিি, কুিআে এবং িাসূল সম্পকিয ত 

দিাচ্ছো কবষে কেচ্ছে দখ্ল- তামািা িিা প্রসচ্ছে 

আল্লাহর বােী: “আর আপকন তানদরনি প্রশ্ন িরনল অবশযই তারা বলনব, 

‘আমরা যতা আলাপ-আনলাচনা ও যখলা-তামাশা িরকিলাম।‘ বলুন, ‘যতামরা 

কি আল্লাহ্, তাাঁ র আয়াতসমূহ ও তাাঁ র রাসূলনি কবদ্রূপ িরকিনল?” [তাওবাহ: 

৬৫] 

ইবন ‘উমার, মুহাম্মদ ইবন িা’ব, যানয়দ ইবন আসলাম এবং িাতাদাহ 

যেনি বকেধত আনি, [তানদর এনির হাদীস অপনরর হাদীনস প্রনবশ িনরনি] 

তাবুি যুনদ্ধ এিজন যলাি বলনলা, এ িারীনদর [কুরআন পােিারীর] মত এত 

অকধি যপটুি, িোয় এত অকধি কমেুযি এবং যুনদ্ধর ময়দানন শত্রুর সাোনত 

এত অকধি ভীরু আর যিাননা যলাি যদকখকন। অেধাৎ যলািটি তার িো দ্ব্ারা 

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এবং তাাঁ র ক্বারী সাহাবানয় যিরানমর 

কদনি ইকঙ্গত িনরকিনলা। আওফ ইবন মানলি যলািটিনি বলনলন, ‘তুকম কমেযা 

িো বনলনিা। িারে, তুকম মুনাকফি।’ আকম অবশযই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লামনি এ খবর জানানবা। 

আওফ তখন এ খবর জানাননার জনয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম এর িানি চনল যগনলন। কগনয় যদখনলন কুরআন তাাঁ র যচনয়ও আনগ 

যপৌাঁনি যগনি। 

এ ফাাঁ নি মুনাকফি যলািটি তার উনট চনড় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম এর িানি চনল আসনলা। 

তারপর যস বলনলা, ‘যহ আল্লাহর রাসূল, চলার পনে আমরা অনযানয 

পেচারীনদর মত পরস্পনরর হাকস, রং- তামাশা িরকিলাম’ যানত িনর আমানদর 

পে চলার িি লাঘব হয়। ইবন ‘উমার বনলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লানমর উনটর গকদর রকশর সানে যলনগ আকম যযন তার কদনি তাকিনয় 

যদখকিলাম। আর পাের তার পানয় আঘাত িরকিল, আর যস বলকিনলা, ‘আমরা 
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হাকস োট্টা িরকিলাম।’ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম তানি 

উনদ্দশয িনর বলনলন,   َو ٰاٰيتِٖه َو  ِ َرُسْوِلٖه ُكْنتُْم تَْستَْهِزُءْوَن  قُْل اَبِاّٰلله  ‘যতামরা 

কি আল্লাহ, তাাঁ র আয়াত [কুরআন] এবং তাাঁ র রাসূনলর সানে োট্টা-কবদ্রূপ 

িরকিনল? কতকন তার কদনি [মুনাকফনির কদনি] দৃকিও যদনকন। আর তার 

অকতকরি যিাননা িোও বনলনকন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: এখানন গুরুেপূেধ কবষয় হনে এিো অনুধাবন িরা যয, আল্লাহ, 

কুরআন ও রাসূনলর সানে যারা োট্টা কবদ্রুপ িনর তারা িানফর। 

দুই: এটিই হনলা আয়ানতর তাফসীর ঐ বযকির জনয যয, এ ধরননর িাজ 

িনর অেধাৎ আল্লাহ, কুরআন ও রাসূনলর সানে োট্টা-কবদ্রুপ িনর। যস যযই যহাি 

না যিন। 

কতন: যচাগলখুরী এবং আল্লাহ ও তাাঁ র রাসূনলর উনদ্দনশয নসীহনতর মনধয 

পােধিয। 

চার: যানি আল্লাহ পিন্দ িনরন তানি েমা িরা এবং আল্লাহর 

দুশমননদর ওপর িনোরতা িরার মধযিার পােধিয। 

পাচাঁ :এমন ওযরও রনয়নি যা গ্রহে িরা উকচৎ নয়। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাহ তা‘আলাি বার্ী: “আি র্কদ দুঃখ্-ধদেয 

স্পিয িিাি পি আমিা তাচ্ছি আমাি পক্ষ্ দেচ্ছি অেুগ্রচ্ছহি 

আস্বাদে দদই, তখ্ে দস অবিযই বচ্ছল োচ্ছি, 'এ আমাি প্রাপয 

এবং আকম মচ্ছে িকি ো দর্, কিোমত সংঘটিত হচ্ছব। আি র্কদ 

আমাচ্ছি আমাি িচ্ছবি িাচ্ছে কফকিচ্ছে দেোও হে, তবুও তাাঁ ি 

িাচ্ছে আমাি জেয িলযার্ই োিচ্ছব।' অতএব, আমিা অবিযই 

িাকফিচ্ছদিচ্ছি তাচ্ছদি আমল সম্বচ্ছন্ধ অবকহত িিব এবং 

তাচ্ছদিচ্ছি অবিযই আস্বাদে িিাব িচ্ছ াি িাকস্ত।” [আল-

ফুকসসলাত:৫০] 

মুজাকহদ বনলন, (উি িোর অেধ হনলা) ”ইহা আমার আমনলর ফল 

এবং আকমই তার হিদার।” 

’ইবনন আিাস বনলন, যস এ িো বলনত চায়, ‘যনয়ামত আমার 

আমনলর িারনেই’ এনসনি অেধাৎ এর প্রিৃত হিদার আকমই। 

এবং তার বােী: “যস বনল, ‘কনশ্চয়ই এ যনয়ামত আমার ইলম ও জ্ঞাননর 

জনয আমানি যদয়া হনয়নি।’’ িাতাদাহ বনলন, ‘উপাজধ ননর রিমারী পো 

সম্পকিধ ত জ্ঞান োিার িারনে আকম এ যনয়ামত প্রাপ্ত হনয়কি।’ 

অনযানয মুফাসকসরগে বনলন, ‘আল্লাহ তা‘আলার ইলম যমাতানবি আকম 

এর [যনয়ামনতর] হিদার। 

এটিই হনলা মুজাকহনদর িো: “আমার মযধাদার বনদৌলনতই এ যনয়ামত 

প্রাপ্ত হনয়কি।” এর অেধ। 

আবূ হুরায়রা যেনি বকেধত, কতকন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লামনি বলনত শুনননিন, “বনী ইসরাইনলর কতনজন যলাি কিল . যানদর 

এিজন কিল কুষ্ঠনরাগী, আনরিজন টাি পড়া, অপরজন কিল অন্ধ। 
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এমতাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা তানদরনি পরীো িরনত চাইনলন। তখন 

তানদর িানি কতকন কফকরশতা পাোনলন। 

কুষ্ঠনরাগীর িানি কফকরশতা এনস কজনজ্ঞস িরনলা, ‘যতামার সবনচনয় 

কপ্রয় কজকনস িী? 

যস বলনলা, ‘সুন্দর যচহারা এবং সুন্দর েি [শরীনরর চামড়া]। আর যয 

যরানগর িারনে মানুষ আমানি ঘৃো িনর তা যেনি মুকি আমার িাময। 

কতকন বনলন, তখন কফকরশতা তার শরীনর হাত বুকলনয় কদনলা। এনত তার 

যরাগ দূর হনয় যগনলা তানি সুন্দর রং আর সুন্দর েি যদয়া হনলা। 

তারপর কফকরশতা তানি কজনজ্ঞস িরনলা, ‘‘যতামার কপ্রয় সম্পদ িী? 

যস বলনলা, ‘‘উট অেবা গরু’’। [ইসহাি অেধাৎ হাদীস বেধনািারী উট 

কিংবা গরু এ দু'যয়র মনধয সনন্দহ িরনিন] তখন তানি দশ মানসর গভধ বতী 

উট যদয়া হনলা। 

কফকরশতা তার জনয যদায়া িনর বলনলা, ‘‘আল্লাহ এ সম্পনদ যতামানি 

বরিত দান িরুন।’’ 

তারপর কফকরশতা টাি পড়া যলািটির িানি কগনয় বলনলা, 

‘যতামার সবনচনয় কপ্রয় কজকনস িী? 

যলািটি বলনলা, ‘‘আমার কপ্রয় কজকনস হনে সুন্দর চুল। আর যলািজন 

আমানি যার জনয ঘৃো িনর তা যেনি মুি হনত চাই।’’ 

কফকরশতা তখন তার মাোয় হাত বুকলনয় কদল। এনত তার মাোর টাি দূর 

হনয় যগনলা। তানি সুন্দর চুল যদয়া হনলা। 

তারপর কফকরশতা তানি কজনজ্ঞস িরনলা, ‘‘যতামার কপ্রয় সম্পদ িী? 

যস বলনলা, ‘‘উট অেবা গরু।’’ তখন তানি গভধ বতী গাভী যদয়া 

হনলা।’’ 
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কফকরশতা তার জনয যদায়া িনর বলনলা, ‘‘আল্লাহ এ সম্পনদ যতামানি 

বরিত দান িরুন।’’ 

“তারপর কফকরশতা অন্ধ যলািটির িানি আসনলা।” 

‘যতামার সবনচনয় কপ্রয় কজকনস িী? 

যলািটি বলনলা, ‘‘আল্লাহ যযন আমার দৃকিশকি কফকরনয় যদন। যার ফনল 

আকম যলািজননি যদখনত পানবা, এটাই আমার কপ্রয় কজকনস।’’ কফকরশতা তখন 

তার যচানখ হাত বুকলনয় কদনলা। এনত যলািটির দৃকিশকি আল্লাহ তা‘আলা 

কফনরনয় কদনলন। 

তারপর কফকরশতা তানি কজনজ্ঞস িরনলা, ‘‘যতামার কপ্রয় সম্পদ িী? 

যস বলনলা, ‘‘িাগল আমার যবশী কপ্রয়।’’ 

তখন তানি এিটি গভধ বতী িাগল যদয়া হনলা। তারপর িাগল বংশ বৃকদ্ধ 

িরনত লাগনলা। এমকনভানব উট ও গরু বংশ বৃকদ্ধ িরনত লাগনলা। 

অবনশনষ অবস্থা এই দাাঁ ড়ানলা যয, এিজননর উনট মাে ভনর যগনলা, 

আনরিজননর গরুনত মাে পূেধ হনয় যগনলা এবং আনরিজননর িাগনল মাে 

ভকতধ  হনয় যগনলা। 

কতকন বনলন, অত়ঃপর এিকদন কফকরশতা তার স্বীয় কবনশষ আিৃকতনত 

কুষ্ঠনরাগীর িানি উপকস্থত হনয় বলনলা, ‘‘আকম এিজন কমসকিন।’’ আমার 

সফনরর সম্বল যশষ হনয় যগনি [আকম খুবই কবপদগ্রস্ত] আমার গিনবয যপৌিার 

জনয প্রেনম আল্লাহর তারপর আপনার সাহাযয দরিার। 

যয আল্লাহ আপনানি এত সুন্দর রং এবং সুন্দর েি এবং সম্পদ দান 

িনরনিন, তাাঁ র নানম আকম আপনার িানি এিটা উট সাহাযয চাই, যানত আকম 

কনজ গিবযস্থানন যপৌাঁিনত পাকর। 

তখন যলািটি বলনলা, ‘যদখুন, আমার অননি দায়-দাকয়ে ও হি আনি। 
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কফকরশতা বলনলা, ‘আমার মনন হয়, আকম আপনানি কচকন।’ আপকন কি 

মানুনষর ঘৃোর পাে কুষ্ঠনরাগী কিনলন না? এবং গরীব কিনলন না, তারপর আল্লাহ 

আপনানি এ সম্পদ দান িনরনিন? 

তখন যলািটি বলনলা, ‘এ সম্পদ আমার পূবধ পুরুষ যেনি উত্তরাকধিার 

সূনে যপনয়কি।’ 

কফকরশতা তখন বলনলা, ‘‘তুকম যকদ কমেযাবাদী হনয় োনিা তাহনল 

আল্লাহ যযন যতামানি পূনবধর অবস্থা কফকরনয় যদন।’ 

কতকন বনলন, তারপর কফকরশতা স্বীয় যবনশ ভুষায় মাোয় টাি- পড়া 

যলািটির িানি যগল। 

অতপর ইকতপূনবধ কুষ্ঠনরাগীর সানে যয ধরননর িো বনলকিনলা, তার 

[টাি পড়া যলািটির] সানেও যস ধরননর িো বলনলা। প্রকত উত্তনর কুষ্ঠনরাগী 

যয ধরননর জবাব কদনযকিনল, এ যলািটিও যসই এিই ধরননর জবাব কদনলা। 

কফকরশতা তখন বলনলা, ‘‘তুকম যকদ কমেযাবাদী হনয় োনিা তাহনল 

আল্লাহ যযন যতামানি পূনবধর অবস্থা কফকরনয় যদন।’ 

কতকন বনলন, আনরি কদন কফকরশতা তার স্বীয় কবনশষ আিৃকতনত অনন্ধর 

িানি উপকস্থত হনয় বলনলা, ‘‘আকম এিজন কমসকিন।’’ আমার সফনরর সম্বল 

যশষ হনয় যগনি [আকম খুবই কবপদগ্রস্ত] আমার গিনবয যপৌিার জনয প্রেনম 

আল্লাহর তারপর আপনার সাহাযয দরিার। 

কযকন আপনার দৃকিশকি কফকরনয় কদনয়নিন, তাাঁ র নানম এিটি ‘িাগল’ 

আপনার িানি সাহাযয চাই, যানত আমার সফনর কনজ গিবযস্থানন যপৌিনত 

পাকর। 

তখন যলািটি বলনলা, ‘আকম অন্ধ কিলাম। আল্লাহ তাআলা আমার 

দৃকিশকি কফকরনয় কদনয়নিন। আপনার যা খুকশ কননয় যান, আর যা খুকশ যরনখ যান। 
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আল্লাহর িসম, আল্লাহর নানম আপকন আজ যা কননয় যানবন, তার কবনু্দমাে আকম 

বাধা যদব না।’ 

তখন কফকরশতা বলনলা, ‘আপনার মাল আপকন রাখুন। আপনানদরনি 

শুধুমাে পরীো িরা হনলা। আপনার আচরনে আল্লাহ সন্তুি হনয়নিন, আপনার 

সঙ্গীদ্ব্নয়র আচরনে অসন্তুি হনয়নিন।’’ (৪) (বেধনায় বুখারী ও মুসকলম) 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: উকল্লকখত আয়ানতর তাফসীর 

দুই: (তারা অবশযই বলনব এটি আমার) এ িোর অেধ িী। 

কতন: তার িো { ْاِنََّمۤا اُْوتِْيتُه  َعٰلى ِعْلمٍّ ِعْنِدي} “যস বনল, ‘কনশ্চয়ই এ 

যনয়ামত আমার ইলম ও জ্ঞাননর জনয আমানি যদয়া হনয়নি” এর অেধ িী। 

চার: এই মহান কিসসার যভতর আশ্চযধ ধরননর উপনদশাবলী কনকহত 

রনয়নি। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাহি বার্ী: “অতঃপি কতকে (আল্লাহ) র্খ্ে 

তাচ্ছদিচ্ছি এি পূর্যাে সুসন্তাে দাে িচ্ছিে, তখ্ে তািা তাচ্ছদিচ্ছি 

কতকে র্া কদচ্ছেচ্ছেে দসটাচ্ছত আল্লাহি বহু িিীি কেধযাির্ িচ্ছি; 

বস্তুত তািা র্াচ্ছদিচ্ছি (তাাঁ ি সাচ্ছে) িিীি িচ্ছি আল্লাহ্ তাি দেচ্ছে 

অচ্ছেি উচ্ছবয ।” [আল-আিাফ: ১৯০] 

ইবন হাযম বনলন, ঊলামানয় যিরাম এ বযাপানর এিমত হনয়নিন যয, 

এমন প্রনতযি নামই হারাম, যা দ্ব্ারা গাইরুল্লাহর ইবাদত িরার অেধ বুঝায়। 

যযমন, আবদু ‘আমর, আবদুল িা’বা এবং এ জাতীয় অনযানয নাম। তনব আবদুল 

যমাত্তাকলব এর বযকতক্রম। 

ইবন আিাস এ আয়ানতর বযাখযায় বনলন, ‘আদম যখন কবকব হাওয়ার 

সানে কমকলত হনলন, তখন হাওয়া গভধ বতী হনলন। এমতাবস্থায় শয়তান আদম 

ও হাওয়ার িানি এনস বলনলা, ‘আকম যতামানদর যসই বনু্ধ ও সােী, যয নািী 

যতামানদর জান্নাত যেনি যবর িনরনি। যতামরা অবশযই আমার আনুগতয িনরা, 

নতুবা গভধ স্থ সিাননর মাোয় উনটর কশং গকজনয় কদনবা, তখন সিান যতামার 

যপট যিনট যবর িরনত হনব। 

আকম অবশযই িরনবা, আকম অবশযই িরনবা। শয়তান এভানব তানদরনি 

ভয় যদখাকেল। 

শয়তান বলনলা, যতামরা যতামানদর সিাননর নাম ‘আবু্দল হাকরি’ 

যরনখা। 

তখন তাাঁ রা শয়তাননর আনুগতয িরনত অস্বীিার িরনলন। অত়ঃপর 

তানদর এিটি মৃত সিান ভূকমি হনলা। 

আবানরা কবকব হাওয়া গভধ বতী হনলন। শয়তানও পুনরায় তাাঁ নদর িানি 

এনস পূনবধর িো স্মরে িকরনয় কদনলা। তখন তাাঁ রা শয়তাননর আনুগতয িরনত 

অস্বীিার িরনলন। অত়ঃপর তানদর এিটি মৃত সিান ভূকমি হনলা। 
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এর ফনল তাাঁ নদর অিনর সিাননর প্রকত ভালবাসা তীব্র হনয় যদখা কদনলা। 

তখন তাাঁ রা সিাননর নাম ‘আবদুল হাকরস’ রাখনলন। 

এটাই হনে  َۤا ٰاٰتىُهَما َصاِلًحا َجعَََل لَه  ُشَرَكآء  তারা উভনয় আল্লাহ   فَلَمَّ

তানদরনি যা কদনযনিন তানত তার বহু শরীি সাবযস্ত িরল। এটি ইবন আবী 

হাকতম বেধনা িনরনিন। 

িাতাদাহ যেনি সহীহ সননদ অপর এিটি হাদীনস বকনধত আনি, কতকন 

বনলন, তাাঁ রা আল্লাহর সানে শরীি িনরকিনলন আনুগনতযর যেনে, ইবাদনতর 

যেনে নয়।’ 

মুজাকহদ যেনি সহীহ সননদ َصاِلًحا ٰاتَْيتَنَا   এ আয়ানতর বযাখযায় لَىِْٕن 

বকনধত আনি, কতকন বনলন, সিানটি মানুষ না হওয়ার আশংিা তাাঁ রা [কপতা-

মাতা] িনরকিনলন। 

হাসান ও সাঈদ প্রমুনখর িাি যেনি এর অেধ উনল্লখ িরা হনয়নি। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: যযসব নানমর মনধয গাইরুল্লাহর ইবাদনতর অেধ কনকহত রনয়নি যস 

নাম রাখা হারাম। 

দুই: উপনরাি আয়ানতর তাফসীর। 

কতন: আনলাকচত অধযানয় বকেধত কশরি হনে শুধুমাে নাম রাখার জনয। 

এর দ্ব্ারা তার হািীিত [অেধাৎ কশরি িরা] উনদ্দশয কিল না। 

চার: আল্লাহর পে যেনি এিটি কনখূাঁত ও পূেধাঙ্গ িনযা সিান লাভ িরা 

এিজন মানুনষর জনয যনয়ামনতর কবষয়। 

পাাঁ চ: আল্লাহর আনুগনতযর মনধয কশরি এবং ইবাদনতর মনধয কশরনির 

বযাপানর সালানফ-সানলহীন পােধিয কনধধারে িনর কদনয়নিন। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাহি বার্ী: “আি আল্লাহি জেযই িচ্ছেচ্ছে সুন্দি 

োমসমূহ। অতএব দতামিা তাাঁ চ্ছি দসসব োচ্ছমই ডাি; আি র্ািা 

তাাঁ ি োম কবিৃত িচ্ছি তাচ্ছদিচ্ছি বজয ে িি।” [আল আিাফ: 

১৮০] 

ইবনু আকব হাকতম ইবন আববাস যেনি বেধনা িনরনিন,   ۤيُْلِحدُْوَن فِْي

তারা তাাঁ] اَْسَمآىِٕهٖ  র নামগুনলা কবিৃত িনর] এর অেধ হনে তারা কশরি িনর। 

ইবন আববাস যেনি আনরা বকেধত আনি, মুশকরিরা ‘ইলাহ’ যেনি 

‘লাত’ আর ‘আজীজ’ যেনি ‘উযযা’ নামিরে িরনি। 

আ’মাশ যেনি বকেধত আনি, মুশকরিরা আল্লাহর নামসমূনহর মনধয এমন 

কিিু [কশরিী কবষয়] প্রনবশ িকরনয়নি, যার অকস্তে আনদৌ তানত যনই। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: আল্লাহর নামসমূহ সাবযস্ত িরা। 

দুই: আল্লাহর নামসমূহ সবচাইনত সুন্দর হওয়া। 

কতন: আল্লাহনি সুন্দর ও পকবে নামসমূনহর দ্ব্ারা ডািার কননদধ শ। 

চার: যযসব মূখধ ও নাকস্তি যলানিরা আল্লাহর পকবে নানমর কবরুদ্ধাচারে 

িনর তানদরনি পকরহার িনর চলা। 

পাাঁ চ: আল্লাহর নানম কবিৃকত ঘটাননার বযাখযা। 

িয়: যয কবিৃকত িনর তার প্রকত হুমকি। 
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পকিচ্ছেদ: ‘আল্লাহি উপি িাকন্ত বকষযত দহাি’ বলা র্াচ্ছব ো। 

সহীহ হাদীনস আবু্দল্লাহ ইবন মাসউদ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত 

আনি, কতকন বনলনিন, যখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর 

সানে সালানত োিতাম তখন আমরা বললাম, هه،السالمهعلىههللاهقبلهعباده

وفالن فالنه علىه আল্লাহর উপর তাাঁ‘ السالمه র বান্দানদর পে যেনি শাকি 

বকষধত যহাি, অমুি অমুনির উপর শাকি বকষধত যহাি।’’ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বলনলন, هوهه فإنههللاه علىههللا؛ه السالمه تقولوا:ه اله

 আল্লাহর উপর শাকি বকষধত যহাি, এমন িো যতামরা বনলা না। যিননা‘‘ السالم

আল্লাহ কননজই ‘সালাম’ [শাকি]’’ 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: ‘সালাম’ এর বযাখযা। 

২য়: ‘সালাম’ হনে সম্মানজনি সম্ভাষে। 

কতন: এ [‘সালাম’] সম্ভাষে আল্লাহর জনয প্রনযাজয নয়। 

চার: আল্লাহর জনয ‘সালাম’ প্রনযাজয না হওয়ার িারে। 

পাাঁ চ: বান্দানদরনি এমন সম্ভাষে কশো যদয়া হনয়নি, যা আল্লাহর জনয 

সমীচীন ও যশাভনীয়। 
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পকিচ্ছেদ: দহ আল্লাহ! দতামাি মকজয  হচ্ছল আমাচ্ছি মাফ 

িচ্ছিা’ প্রসচ্ছে। 

সহীহ গ্রনে আবু হুরাইরাহ যেনি বকেধত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বনলনিন, যতামানদর যিউ বলনব না: যহ আল্লাহ যকদ তুকম চাও 

আমানি েমা ির। যহ আল্লাহ যকদ তুকম চাও আমানি রহম ির। বরং তার উকচৎ 

কনকশ্চতভানবই প্রােধনা িরা। িারে, আল্লাহনি বাধযিারী যিউ যনই। 

মুসকলনম রনয়নি, ‘‘আল্লাহর িানি প্রােধনা িরার কবষনয় উৎসাহ বৃকদ্ধ িরা 

উকচৎ। যিননা আল্লাহ বান্দানি যাই দান িনরন না যিন তার যিানটাই তাাঁ র 

িানি বড় কিংবা িঠিন কিিুই নয়।’’ 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: যদায়ার মনধয ইসকস্তিনা (যকদ চান দ্ব্ারা যদায়া) িরা কননষধ। 

দুই: যদায়ার মনধয ইসকস্তিনা িরা কননষধ এর িারে বেধনা িরা। 

কতন: তার বােী: প্রাকেধত কবষয়টি দৃঢ়ভানব চাওয়া। 

চার: আগ্রহনি বড় িরা। 

পাাঁ চ: এ কবষয়টির িারে বেধনা িরা। 
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পকিচ্ছেদ: আমাি দাস- দাসী বলা কেকষদ্ধ। 

সহীহ গ্রনে আবূ হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু আনহু যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “যতামানদর যিউ যযন না বনল, 

‘যতামার প্রভুনি খাইনয় দাও’ ‘যতামার প্রভুনি অজু িরাও’। বরং যস যযন 

বনল, ‘আমার যনতা’ ‘আমার মকনব’। যতামানদর যিউ যযন না বনল ‘আমার 

দাস’ ‘আমার দাসী’। বরং যস যযন বনল, ‘আমার যুবি, আমার যুবতী, আমার 

চাির।’’ 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: আমার দাস- দাসী বলা কনকষদ্ধ। 

দুই: যিাননা যগালাম তার মকনবনি ‘আমার প্রভু’ বলনব না। আবার তানি 

এরূপ বলা যানব না, ‘যতামার রবনি আহার িরাও’। 

কতন: প্রেম বযকিনি এরূপ বলনত কশখাননা যয, ‘আমার যুবি’ ‘আমার 

যুবতী’ ও ‘আমার চাির’। 

চার: কদ্ব্তীয় বযকিনি এরূপ বলনত কশখাননা যয, ‘আমার যনতা,’ ‘আমার 

মকনব’। 

পাাঁ চ: লেয ও উনদ্দনশযর প্রকত শতিধ তা অবলম্বন। আর তা হনে, শব্দ 

বযবহার ও প্রনয়ানগর মনধযও তাওহীদ বাস্তবায়ন িরা। 
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অেুচ্ছেদ: দর্ আল্লাহি োচ্ছম োইচ্ছব তাচ্ছি দফিত দদওো 

র্াচ্ছব ো। 

ইবন উমার রাকযয়াল্লাহু আনহুমা যেনি বকেধত, কতকন বনলন, রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনিন, “যয বযকি আল্লাহর ওয়ানস্ত আশ্রয় 

প্রােধনা িনর, তানি আশ্রয় দাও। যয বযকি আল্লাহর ওয়ানস্ত চায় তানি দান 

িনরা। যয বযকি যতামানদরনি দাওয়াত িনর, তার ডানি সাড়া দাও। যয বযকি 

যতামানদর জনয ভাল িাজ িনর, তার যনোপযুি প্রকতদান দাও। তার 

প্রকতদাননর জনয যকদ যতামরা কিিুই না পাও, তাহনল তার জনয এমন যদায়া 

িনরা, যার ফনল এটাই প্রমাকেত হয় যয, যতামরা তার প্রকতদান কদনত 

যপনরনিা।’’ এটি আবূদাউদ ও নাসাঈ সহীহ সননদ বেধনা িনরনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: আল্লাহর ওয়ানস্ত আশ্রয় প্রােধনািারীনি আশ্রয় দান। 

দুই: আল্লাহর ওয়ানস্ত সাহাযয প্রােধনািারীনি সাহাযয প্রদান িরা। 

কতন: দাওয়ানত সাড়া যদয়া। 

চার: ভাল িানজর প্রকতদান যদয়া। 

পাাঁ চ: ভানলা িানজর প্রকতদানন অেম হনল উপিার সাধনিারীর জনয 

যদায়া িরা। 

িয়: তার বােী: “যানত মনন হয়, যতামরা তার যনোপযুি প্রকতদান 

কদনয়নিা। 
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‘কব ওোজকহল্লাহ’ বচ্ছল এিমাে জান্নাত বযতীত আি কিেুই 

প্রােযো িিা র্াে ো। 

জানবর যেনি বকেধত আনি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম 

বনলনিন, ‘‘কব ওয়াজকহল্লাহ’ বনল এিমাে জান্নাত বযতীত আর কিিুই প্রােধনা 

িরা যায় না। এটি আবূ দাঊদ বেধনা িনরনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: চূড়াি লেয অেধাৎ জান্নাত বযতীত ‘কবওয়াজকহল্লাহ’’ দ্ব্ারা অনয 

কিিু চাওয়া যায় না। 

দুই: ‘যচহারা’ এর কসফাত সাবযস্ত িরা। 
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পকিচ্ছেদ: ‘র্কদ’ বযবহাি প্রসচ্ছে। 

আর আল্লাহর বােী: ‘তারা বনল, ‘যকদ’ এ বযাপানর আমানদর িরেীয় কিিু 

োিনতা, তাহনল আমরা এখানন কনহত হতাম না’’ [আলু ইমরান: ১৫৪] 

এবং আল্লাহর বােী: “যারা ঘনর বনস যেনি [যুনদ্ধরত] তানদর 

ভাইনদরনি বনল, আমানদর িো মনতা যকদ তারা চলনতা। তনব তারা কনহত 

হনতা না।” [আলু ইমরান: ১৬৮] 

সহীহ গ্রনে আবূ হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু আনহু যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “যতামানি যা উপিার িরনব, তার 

প্রকত তুকম আগ্রহী হও এবং আল্লাহর সাহাযয গ্রহে ির, তনব অেম হনয়া না। 

আর যকদ যিাননা কবপদ যতামানি স্পশধ িনর, বনলা না: আকম যকদ এরূপ 

িরতাম, তাহনল এরূপ ও এরূপ হনতা। তনব বনলা: আল্লাহই কনধধারে িনরনিন 

এবং কতকন যা যচনয়নিন িনরনিন। িারে, «لو» শব্দটি শয়তাননর আমলনি 

উনু্মি িনর যদয়।” 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: সূরা আনল- ইমরাননর ১৫৪ ও ১৬৮ নং আয়ানতর উকল্লকখত 

অংনশর তাফসীর। 

দুই: যিাননা কবপদাপদ হনল ‘যকদ’ প্রনয়াগ িনর িো বলার উপর সুস্পি 

কননষধাজ্ঞা। 

কতন: কবষয়টির িারে দশধাননা যয, ‘যকদ’ শব্দটি শয়তাননর িানজর 

সুনযাগ শতরী যদয়। 

চার: উত্তম িোর কদি-কননদধ শনা প্রদান িরা। 

পাাঁ চ: উপিারী ও িলযােজনি কবষনয় আগ্রহী হওয়ার সানে সানে 

আল্লাহর িানি সাহাযয িামনা িরা। 
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িয়: এর কবপরীত অেধাৎ ভানলা িানজ অপারগতা ও অেমতা প্রদশধননর 

উপর কননষধাজ্ঞা। 
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অেুচ্ছেদ: বাতাসচ্ছি গাকল দদো কেচ্ছষধ। 

উবাই ইবন িাআব রাকদয়াল্লাহু আনহু যেনি বকেধত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “যতামরা বাতাসনি গাকল কদনয়া না, যখন 

যতামরা অপিন্দ কিিু যদখ, তখন বনলা: যহ আল্লাহ, যতামার কনিট এই বাতাস 

ও তার যভতনর োিা িলযাে এবং তানি যয কননদধ শ িরা হনয়নি, তার িলযাে 

প্রােধনা িকর আর যতামার কনিট এই বাতাস ও তার যভতনর োিা অকনি এবং 

তানি যয কননদধ শ িরা হনয়নি, তার অকনি যেনি পানাহ চাই।” হাদীসটিনি 

কতরকমযী সহীহ বনলনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: বাতাসনি গাকল যদয়া কননষধ। 

দুই: মানুষ যখন অপিন্দনীয় যিাননা কজকনস যদখনব তখন উপিারী 

িোর কদনি কননদধ শনা প্রদান িরনব। 

কতন: বাতাস আল্লাহর পে যেনি আকদি, এিোর কদি কননদধ শনা প্রদান 

িরা। 

চার: বাতাস িখননা িলযাে সাধননর জনয আবার িখননা অিলযাে িরার 

জনয আকদি হয়। 

  



 

 

 141 কিতাবুত তাওহীদ 

 

অেুচ্ছেদ: আল্লাহ তা‘আলাি বার্ী: এিদল জাকহলী রু্চ্ছগি 

অচ্ছজ্ঞি েযাে আল্লাহ সম্বচ্ছন্ধ অবাস্তব ধাির্া িচ্ছি কেচ্ছজিাই 

কেচ্ছজচ্ছদিচ্ছি উকদ্বগ্ন িচ্ছিকেল এ বচ্ছল দর্, ‘আমাচ্ছদি কি দিাে 

কিেু িিাি আচ্ছে?’ বলুে, ‘সব কবষে আল্লাহিই ইখ্কতোচ্ছি’। র্া 

তািা আপোি িাচ্ছে প্রিাি িচ্ছি ো, তািা তাচ্ছদি অন্তচ্ছি 

দসগুচ্ছলা দগাপে িাচ্ছখ্। তািা বচ্ছল, ‘এ বযাপাচ্ছি আমাচ্ছদি দিাচ্ছো 

কিেু িিাি োিচ্ছল আমিা এখ্াচ্ছে কেহত হতাম ো’ [২]। বলুে, 

‘র্কদ দতামিা দতামাচ্ছদি ঘচ্ছি অবস্থাে িিচ্ছত তবুও কেহত হওো 

র্াচ্ছদি জেয অবধাকিত কেল তািা কেচ্ছজচ্ছদি মৃতুযস্থাচ্ছে দবি হত। 

এটা এজচ্ছেয দর্, আল্লাহ দতামাচ্ছদি অন্তচ্ছি র্া আচ্ছে তা পিীক্ষ্া 

িচ্ছিে এবং দতামাচ্ছদি মচ্ছে র্া আচ্ছে তা পকিচ্ছিাধর্ িচ্ছিে। আি 

অন্তচ্ছি র্া আচ্ছে দস সম্পচ্ছিয  আল্লাহ কবচ্ছিষভাচ্ছব অবগত।” [আলু 

ইমিাে: ১৫৪] 

এবং আল্লাহর বােী: “আর যানত কতকন মুনাকফি পুরুষ ও মুনাকফি নারী, 

মুশকরি পুরুষ ও মুশকরি নারী যারা আল্লাহ সম্বনন্ধ মন্দ ধারো যপাষে িনর 

তানদরনি শাকস্ত যদন। অমঙ্গল চক্র তানদর উপরই আপকতত হয়। আর আল্লাহ 

তানদর প্রকত রুি হনয়নিন এবং তানদরনি লা’নত িনরনিন; আর তানদর জনয 

জাহান্নাম প্রস্তুত যরনখনিন। আর যসটা িত কনিৃি প্রতযাবতধ নস্থল !” [আল-

ফাতহ: ৬] 

প্রেম আয়ানতর বযাখযায় ইবনুল িাইকয়যম বনলনিন, ظن এর বযাখযা 

এটাই িরা হনয়নি যয, মুনাকফিনদর ধারো হনে আল্লাহ তাআলা তাাঁ র রাসূলনি 

সাহাযয িরনবন না। তাাঁ র কবষয়টি অকচনরই কন়ঃনশষ হনয় যানব। বযাখযায় আনরা 

বলা হনয়নি যয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর উপর যয সব কবপদাপদ 

এনসনি তা আনদৌ আল্লাহর ফয়সালা, তািদীর এবং কহিমত যমাতানবি কিল না। 
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ফনল ধারনানি আল্লাহর কহিমত, তািদীর, রাসূনলর কবষয়টি পূেধ িরা এবং কতকন 

তার দীননি সিল দীননর ওপর কবজয় িরনবন প্রভৃকত কবষয়নি অস্বীিার িরার 

দ্ব্ারা বযাখযা িরা হনয়নি। আর এটাই হনে যসই খারাপ ধারো যা সূরা ‘ফাতনহ’ 

উকল্লকখত মুনাকফি ও মুশকরিরা যপাষে িরনতা। এ ধারো খারাপ হওয়ার িারে 

এটাই যয, আল্লাহ তাআলার সুমহান মযধাদার জনয ইহা যশাভনীয় কিল না। তাাঁ র 

কহিমত প্রশংসা এবং সতয ওয়াদার জনযও উি ধারো কিল যবমানান, 

অনসৌজনযমুলি। 

যয বযকি মনন িনর যয, আল্লাহ তাআলা বাকতলনি হনির উপর এতটুকু 

কবজয় দান িনরন, যানত হি অকস্তেহীন হনয় পনড়, অেবা যয বযকি আল্লাহর 

ফয়সালা, তািদীনরর কনয়মনি অস্বীিার িনর, অেবা তািদীর যয আল্লাহর মহা 

যিৌশল এবং প্রশংসার দাবীদার এ িো অস্বীিার িনর, সানে সানে এ দাবীও 

িনর যয, এসব আল্লাহ তাআলার কনিি অেধহীন ইোমাে; তার এ ধারো 

িানফরনদর ধারো শব কিিু নয়। তাই জাহান্নানমর িঠিন শাকস্ত এ সব িানফরনদর 

জনযই কনধধাকরত রনয়নি। অকধিাংশ যলািই কননজনদর [সানে সংকশ্লি] কবষনয় 

এবং অনযানয যলািনদর যবলায় আল্লাহ তাআলার ফয়সালার বযাপানর খারাপ 

ধারো যপাষে িনর। যয বযকি আল্লাহ তাআলার আসমা ও কসফাত [নাম ও 

গুোবলী] এবং তাাঁ র কহিমত ও প্রশংসা সম্পনিধ  অবগত রনয়নি, যিবলমাে 

যসই আল্লাহর প্রকত এ খারাপ ধারো যেনি মুি োিনত পানর। 

যয বযকি প্রজ্ঞা সম্পন্ন, বুকদ্ধমান এবং কননজর জনয িলযােিামী, তার 

উকচৎ এ আনলাচনা দ্ব্ারা কবষয়টির অপকরসীম গুরুে অনুধাবন িরা। পোিনর যয 

বযকি স্বীয় রব সম্পনিধ  খারাপ ধারো যপাষে িনর, তার উকচৎ কনজ বদ-ধারোর 

জনয আল্লাহর কনিট তওবা িরা। 

আল্লাহর প্রকত খারাপ ধারো যপাষেিারী যিান বযকিনি যকদ তুকম পরীো 

িনরা, তাহনল যদখনত পানব তার মনধয রনয়নি তািদীনরর প্রকত কহংসাত্মি 

কবনরাকধতা এবং যদাষানরাপ িরার মানকসিতা। তারা বনল, কবষয়টি এমন হওয়া 
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উকচৎ কিনলা। এ বযাপানর যিউ যবশী, যিউ িম বনল োনি তুকম যতামার 

কননজনি পরীো িনর যদনখা, তুকম কি এ খারাপ ধারো যেনি মুি? 

মুি যকদ োনিা তুকম এ খারাবী যেনি, যবাঁনচ যগনল তুকম এি মহাকবপদ 

যেনি। আর যকদ নাকহ পানরা তযাকগনত এ রীকত, বাাঁ চার তনর যতামার লাকগ 

নাইনিা যিান গকত। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাস’আলা িচ্ছেচ্ছে: 

এি: সূরা আলু ইমরাননর আয়ানতর তাফসীর। 

দুই: সূরা ফাতনহর আয়ানতর তাা্ফসীর 

কতন: জানাননা যয, আনলাকচত কবষনয়র অননি প্রিার রনয়নি, যা গেনার 

বাইনর। 

চার: যয বযকি আল্লাহর আসমা ও কসফাত, [নাম ও গুোবলী] এবং 

কননজর সত্ত্বা সম্পনিধ  অবকহত রনয়নি, যিবলমাে যসই আল্লাহর প্রকত কু-ধারো 

যপাষে িরা যেনি বাাঁ চনত পানর। 
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পকিচ্ছেদ: তািদীি অস্বীিািিািীচ্ছদি পকির্কত 

‘ইবন ওমর বনলনিন, যসই সত্তার িসম, যার হানত ইবন ওমনরর জীবন, 

তানদর (তািদীর অস্বীিারীনদর) িানরা িানি যকদ উহুদ পাহাড় পকরমাে স্বেধও 

োনি, অত়ঃপর তা আল্লাহর রাস্তায় দান িনর যদয়, ততেে পযধি আল্লাহ 

তাআলা উি দান িবুল িরনবন না, যতেে পযধি না যস তািদীনরর প্রকত 

ঈমান আনন’’। অত়ঃপর কতকন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর বােী 

দ্ব্ারা কনজ বিনবযর পনে দলীল যপশ িনরন, ঈমান হনলা, “তুকম আল্লাহর প্রকত, 

তাাঁ র মালানয়িা, কিতাবসমূহ, রাসূলগে, আনখরাত কদবস ও তািদীনরর ভানলা-

মনন্দর প্রকত ঈমান আননব।” মুসকলম এটি বেধনা িনরনিন। 

উবাদাহ ইবন সানমত যেনি বকেধত আনি, কতকন তার যিনলনি বলনলন, 

‘‘যহ বৎস, তুকম ততেে পযধি ঈমাননর স্বাদ অনুভব িরনত পারনব না, যতেে 

না তুকম এ িো কবশ্বাস িরনব, ‘যতামার জীবনন যা ঘনটনি তা ঘটারই কিল। আর 

যতামার জীবনন যা ঘনটকন তা যিানকদন যতামার জীবনন ঘটার কিনলানা।’’ রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি আকম এ িো বলনত শুননকি, ‘‘সবধপ্রেম 

আল্লাহ তাআলা যা সৃকি িনরন তা হনে ‘িলম’। সৃকির পরই কতকন িলমনি 

বলনলন, ‘‘কলখ’’। িলম বলনলা, ‘যহ আমার রব, ‘আকম িী কলখনবা?’ 

কতকন বলনলন, ‘যিয়ামত সংঘটিত হওয়া পযধি সব কজকননসর তািদীর 

কলকপবদ্ধ িনরা।’’ 

যহ বৎস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি আকম বলনত শুননকি, 

‘‘যয বযকি [তািদীনরর উপর] কবশ্বাস বযতীত মৃতুয বরে িরনলা, যস আমার 

উম্মনতর মনধয গেয নয়।’’ 

আহমানদর অপর বেধনায় এনসনি, ‘‘আল্লাহ তাআলা সবধ প্রেম যা সৃকি 

িরনলন তা হনে ‘িলম’। এরপরই কতকন িলমনি উনদ্দশয িনর বলনলন, 

‘কলখ’। যিয়ামত পযধি যা সংঘটিত হনব, যস মুহুনতধ  িলম তা কলনখ যফলল। 
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ইবনু ওয়াহানবর এিটি বেধনা মনত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম 

এরশাদ িনরনিন, ‘‘যয বযকি তািদীর এবং তািদীনরর ভাল- মন্দ কবশ্বাস িনর 

না, তানি আল্লাহ তাআলা জাহান্নানমর আগুনন জ্বালানবন।’’ 

ইবনুদ্দাইলামী যেনি মুসনাদ ও সুনান গ্রনে বকেধত আনি, ‘আকম উবাই 

ইবনন িা’ব এর িানি আসলাম। তারপর বললাম, ‘তািদীনরর বযাপানর আমার 

মনন কিিু িো আনি। আপকন আমানি তািদীর সম্পনিধ  কিিু উপনদশমূলি 

িো বলুন। এর ফনল হয়নতা আল্লাহ তাআলা আমার অির যেনি উি জমাট 

বাধা িাদা দূর িনর কদনবন। তখন কতকন বলনলন, ‘তুকম যকদ উহুদ [পাহাড়] 

পকরমাে স্বেধও আল্লাহর রাস্তায় দান িনরা, আল্লাহ যতামার এ দান ততেে পযধি 

িবুল িরনবন না, যতেে না তুকম তািদীরনি কবশ্বাস িরনব। আর এ িো যজনন 

রানখা, যতামার জীবনন যা ঘনটনি তা ঘটনত িখননা বযকতক্রম হনতা না। আর 

যতামার জীবনন যা ঘনটকন তা িখননা যতামানি স্পশধ িরত না। আর যকদ এ 

কবশ্বাস যপাষে না িনর মৃতুয বরে িনরা, তা হনল অবশযই জাহান্নামী হনব’। 

কতকন বনলন, অত়ঃপর আকম আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, হুযাইফা ইবনুল 

ইয়ামান এবং যানয়দ কবন িাকবত এর কনিট যগলাম। তাাঁ নদর প্রনতযনিই রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম যেনি এরিম হাদীসই বেধনা িনরনিন।’’ এটি 

সহীহ হাদীস- হানিম স্বীয় সহীহ গ্রনে এটি বেধনা িনরনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: তািদীনরর প্রকত ঈমান আনা ফরয সম্পকিধ ত বেধনা। 

দুই: তািদীনরর প্রকত ঈমান আনার ধরন সম্পনিধ  বেধনা। 

কতন: তািদীনরর প্রকত যার ঈমান যনই তার আমল বাকতল। 

চার: জানাননা যয, যয বযকি তািদীনরর প্রকত ঈমান আনননা যস ঈমাননর 

স্বাদ অনুধাবন িরনব না। 

পাাঁ চ: সবধানগ্র যা সৃকি হনয়নি তার উনল্লখ। 
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িয়: যিয়ামত পযধি যা সংঘটিত হনব, ওই সময় তা কলখা হনয় যগনি। 

সাত: যয বযকি তািদীর কবশ্বাস িনর না তার বযাপানর রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়া সাল্লাম দাকয়েমুি। 

আট: সালানফ সানলহীননর রীকত কিল, যিাননা কবষনয়র সংশয় কনরসননর 

জনয জ্ঞানী ও কবজ্ঞজননি প্রশ্ন িরা। 

নয়: ঊলামানয় যিরাম এমন ভানব প্রশ্ন িারীনি জবাব কদনতন যা দ্ব্ারা 

সনন্দহ দূর হনয় যযনতা। জবানবর কনয়ম এই যয, তাাঁ রা িোনি শুধুমাে রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর [িো ও িানজর] কদনি সমৃ্পি িরনতন। 
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পকিচ্ছেদ: েকব অঙ্কেিািী ও কেে কিল্পীচ্ছদি পকির্াম 

আবু হুরায়রা রাকযয়াল্লাহু আনহু যেনি বকেধত, কতকন বনলন, রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনিন, ‘‘আল্লাহ তাআলা বনলন, ‘তার যচনয় 

বড় জানলম আর যি হনত পানর, যয বযকি আমার সৃকির মনতা সৃকি িরনত চায়। 

তানদর শকি োিনল তারা এিটা অনু সৃকি িরুি অেবা এিটি খানদযর দানা 

সৃকি িরুি অেবা এিটি গনমর দানা শতরী িরুি।’’ হাদীসটি বুখারী ও মুসকলম 

বেধনা িনরনিন। 

বুখারী ও মুসকলম ‘আনয়শা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহা যেনি আনরা বেধনা 

িনরন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, ‘‘যিয়ামনতর কদন 

সবনচনয় শাকস্ত পানব তারাই যারা আল্লাহ তাআলার সৃকির মনতা িকব ও কচে 

অিন িনর।’’ 

বুখারী ও মুসকলনম ইবন আিাস যেনি বকেধত, আকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াসাল্লামনি বলনত শুননকি, ‘‘প্রনতযি কচে অিনিারীই জাহান্নামী। 

কচেির যতটি [প্রােীর] কচে এাঁনিনি ততটি প্রাে তানি যদয়া হনব। এর মাধযনম 

তানি জাহান্নানম শাকস্ত যদয়া হনব।’’ 

বুখারী ও মুসকলনম তার যেনি মারফূ কহনসনব বকেধত, ‘‘যয বযকি 

দুকনয়ানত যিাননা [প্রােীর] কচে অিন িরনব, কিয়ামনতর কদন তানি ঐ কচনে 

আত্মা যদয়ার জনয বাধয িরা হনব। অেচ যস আত্মা কদনত সেম হনব না।’’ 

সহীহ মুসকলনম আবুল হাইয়াজ যেনি বকেধত আনি, কতকন বনলন, আলী 

আমানি বলনলন, আকম কি যতামানি যস কবষনয় যপ্ররে িরনবা যয কবষনয় 

আমানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম যপ্ররে িনরনিন? তুকম যিান 

মূকতধ  যদখনল তানি ধুকলষযাৎ না িনর িাড়নব না এবং যিাননা উঁচু িবর যদখনল 

তানি মাটির সানে সমান না িনর িাড়নব না। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 
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এি: কচেিরনদর বযাপানর বযাপি িনোরতা অবলম্বন। 

দুই: িনোরতা অবলম্বননর িারে সম্পনিধ  সতিধ  িনর যদয়া। আর তা 

হনে, আল্লাহর সানে আদব রো না িরা। এর প্রমাে আল্লাহ বােী: (ومنهأظلمهه

 (ممنهذهبهيخلقهكخلقي

কতন: সৃকি িরার বযাপানর আল্লাহর অসীম েমতা ও এ বযাপানর বান্দার 

অেমতা সম্বনন্ধ সতিীিরে। তাই আল্লাহ কচেিরনদর উনদ্দনশয বনলনিন, 

‘েমতা োিনল তারা যযন এিটা অনু অেবা এিটা শসয দানা কিংবা এিটা গম 

শতরী িনর।’ 

চার: স্পি যঘাষো যয, তারা (কচেিররা) সবনচনয় িঠিন শাকস্ত প্রাপ্ত হনব। 

পাাঁ চ: কচেির যতটা [প্রােীর] িকব আিনব, শাকস্ত যভাগ িরার জনয ততটা 

প্রাে তানি যদয়া হনব। এবং তার দ্ব্ারাই জাহান্নানম তাাঁ নি শাকস্ত যদয়া হনব। 

িয়: অকিত িকবনত রূহ বা আত্মা যদয়ার জনয কচেিরনি বাধয িরা হনব। 

সাত: [প্রােীর] িকব পাওয়া যগনলই তা ধ্বংস িরার কননদধ শ। 
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পকিচ্ছেদ: অকধি িসম সম্পচ্ছিয  িকিেচ্ছতি কবধাে 

আর আল্লাহর বােী: ‘যতামানদর শপেসমূহনি যতামরা যহফাজত িনরা’। 

[আল-মানয়দা: ৮৯] 

আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু আনহু যেনি বকেধত, কতকন বনলন, আকম রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি বলনত শুননকি: ‘[অকধি] শপে, সম্পদ 

কবনিিারী এবং উপাজধ ন ধ্বংসিারী।’ হাদীসটি বুখারী ও মুসকলম বেধনা িনরনিন। 

সালমান যেনি বকেধত, কতকন বনলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “কতন যশ্রকের যলািনদর সানে আল্লাহ তা‘আলা 

[কিয়ামনতর কদন] িো বলনবন না, তানদরনি [গুনাহ মানফর মাধযনম] পকবে 

িরনবন না, বরং তানদর জনয রনয়নি িঠিন শাকস্ত। তারা হনে, বৃদ্ধ কজনািারী, 

অহংিারী গরীব, আর যয বযকি আল্লাহনি তার বযবসায়ী পেয বাকননয়নি অেধাৎ 

িসম িরা বযতীত যস পেয ক্রয় িনর না, িসম িরা বযতীত পেয কবক্রয়ও িনর 

না।” এটি তাবরানী সহীহ সননদ বেধনা িনরনিন। 

সহীহ গ্রনে ইমরান ইবন হুসাইন রাকদয়াল্লাহু আনহু যেনি বকেধত, কতকন 

বনলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনিন, “আমার উম্মনতর 

মনধয সনবধাত্তম হনে আমার যুগ, তারপর উত্তম হনে তানদর পরবতীনত যারা 

আসনব তারা। তারপর উত্তম হনে তানদর পরবতীনত যারা আসনব তারা।” 

ইমরান বনলন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম তাাঁ র পনর দু’যুনগর িো 

বনলনিন নাকি কতন যুনগর িো বনলনিন তা আকম বলনত পারকিনা। অত়ঃপর 

কতকন বনলন, ‘যতামানদর পনর এমন িওম আসনব যারা সােয কদনব, অেচ 

তানদর যেনি সােয তলব িরা হনব না। তারা কখয়ানত িরনব, আমানত রো 

িরনব না। তারা মান্নত িরনব, কিন্তু তা পূেধ িরনব না। আর তানদর শরীনর চকবধ 

যদখা কদনব।’’ 

ইবন মাসউদ যেনি বকেধত, কতকন বনলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “সনবধাত্তম মানুষ হনে আমার যুনগর মানুষ। এরপর উত্তম 
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হনলা এর পরবতীনত আগমনিারী যলানিরা। তারপর উত্তম হনলা যারা তানদর 

পরবতীনত আসনব তারা। অত়ঃপর এমন এি জাকতর আগমন ঘটনব যানদর 

িানরা সােয িসনমর আনগই হনয় যানব, আবার িসম সানেযর আনগই হনয় 

যানব।’’ 

ইবরাহীম নাখ‘ঈ বনলন, আমরা যখন যিাট কিলাম তখন সানেযর ওপর 

ও অঙ্গীিানরর ওপর আমানদর অকভভাবিগে শাকস্ত কদনতন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: িসম রো িরার জনয উপনদশ দান। 

দুই: িসম বাকেকজযি পনেযর েকত যটনন আনন, িামাই যরাজগানরর 

বরিত নি িনর। 

কতন: যয বযকি কমেযা িসম িাড়া ক্রয় কবক্রয় িনরনা তার প্রকত িনোর 

হুকশয়ারী উচ্চারে। 

চার: সতিধ  িরা যয, পানপর কদনি আহ্বানিারী উপিরে িম বা দুবধল 

হওয়া সনত্ত্বও পাপ সংঘটিত হনল পাপটি িঠিন হয়। 

পাাঁ চ: িসম না তলব িরা সনত্ত্বও িসমিারীনদর প্রকত কনন্দা জ্ঞাপন। 

িয়: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম িতৃধ ি কতন অেবা চার যুগ বা 

িানলর যলািনদর প্রশংসা জ্ঞাপন এবং তানদর পরবতীনত যা ঘটনব তার উনল্লখ। 

সাত: সােয না তলব িরা সনত্ত্বও সােীদাতানদর প্রকত কনন্দা জ্ঞাপন। 

আট: সােয ও ওয়াদার জনয সালানফ সানলহীন িতৃধ ি যিাটনদরনি 

শাকস্ত প্রদান। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাহ ও তাাঁ ি িাসূচ্ছলি কজম্মাদািী সম্পকিয ত 

কববির্ 

আল্লাহর বােী: “আর যতামরা আল্লাহর অঙ্গীিার পূেধ ির যখন পরস্পর 

অঙ্গীিার ির এবং যতামরা আল্লানকি যতামানদর জাকমন িনর শপে দৃঢ় িরার 

পর তা ভঙ্গ িনরা না। কনশ্চয় আল্লাহ্ জাননন যা যতামরা ির।” [আন-নাহাল: 

৯১] 

বুরাইদাহ যেনি বকেধত, কতকন বনলন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম যিাট বা বড় [যিান যুনদ্ধ] যখন যসনাবাকহনীনত িাউনি আমীর বা 

যসনাপকত কনযুি িরনতন, তখন তানি তার কবনশষ বযকিবগধ ও যযসব মুসকলম 

তার সনঙ্গ রনয়নি তানদর কবষনয় আল্লাহর ‘তািওয়ার’ উপনদশ কদনতন। কতকন 

বলনতন, “যতামরা আল্লাহর নানম যুদ্ধ িনরা। যারা আল্লাহনি অস্বীিার িনর 

তানদর কবরুনদ্ধ আল্লাহর রাস্তায় লড়াই িনরা। যতামরা যুদ্ধ িনরা, কিন্তু কখয়ানত 

িনরানা, কবশ্বাস ঘাতিতা িনরানা। যতামরা শত্রুর নাি-িান যিনটানা বা অঙ্গ 

কবিৃত িনরানা, বাচ্চানদর হতযা িনরা না। তুকম যখন যতামার মুশকরি শত্রুনদর 

যমািানবলা িরনব, তখন কতকনটি কবষনয়র কদনি তানদরনি আহবান জানানব। যয 

যিান এিটি কবষনয় তারা যতামার আহবানন সাড়া কদনল তা গ্রহে িনর কনও, আর 

তানদর কবরুনদ্ধ যুদ্ধ বন্ধ িনর কদও। অত়ঃপর তানদরনি ইসলানমর কদনি 

আহবান িনরা। যকদ তারা যতামার আহবানন সাড়া যদয়, তাহনল তানদরনি গ্রহে 

িনর কনও। এরপর তানদরনি তানদর বাড়ী-ঘর যিনড় দারুল মুহাকজরীনন 

স্থানািকরত হওয়ার জনয (কহজরত িরার জনয) আহবান জানাও। কহজরত িরনল 

তানদরনি এিো জাকননয় দাও, ‘মুহাকজরনদর জনয যয অকধিার রনয়নি, 

তানদরও যস অকধিার আনি, সানে সানে যমাহাকজরনদর যা িরেীয় তানদরও 

তাই িরেীয়। আর যকদ তারা কহজরনতর মাধযনম স্থান পকরবতধ ন িরনত অস্বীিার 

িনর, তাহনল তানদরনি বনল কদও যয, তারা গ্রাময সাধারে মুসকলম যবদুঈননদর 

মযধাদা পানব। তানদর উপর আল্লাহর হুকুম আহিাম [কবকধ- কননষধ] জাকর হনব। 
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তনব ‘গকনমত’ বা যুদ্ধ-লি অকতকরি সম্পনদর ভাগ তারা মুসলমাননদর সানে 

কজহানদ অংশ গ্রহে বযতীত পানব না। এটাও যকদ তারা অস্বীিার িনর তনব 

তানদরনি কজনজ্ঞস িনরা, ‘তারা ির কদনত সম্মত কিনা। যকদ ির কদনত সম্মত 

হয়, তনব তা গ্রহে িনরা, আর তানদর কবরুনদ্ধ যুদ্ধ বন্ধ িনরা। কিন্তু যকদ ির 

কদনত তারা অস্বীিার িনর, তনব তানদর কবরুনদ্ধ আল্লাহর িানি সাহাযয চাও 

এবং তানদর কবরুনদ্ধ যুদ্ধ িনরা। তুকম যকদ যিান দুনগধর যলািনদরনি অবনরাধ 

িনরা, আর দূনগধর যলানিরা যকদ তখন চায় যয, তুকম তানদরনি আল্লাহ ও তাাঁ র 

রাসূনলর কজম্মায় যরনখ দাও, তনব তুকম কিন্তু তানদরনি আল্লাহ ও তাাঁ র রাসূনলর 

কজম্মায় যরনখানা বরং যতামার এবং যতামার সঙ্গী সােীনদর কজম্মায় যরনখ কদও। 

িারে, আল্লাহ ও তাাঁ র রাসূনলর কজম্মাদারী ভঙ্গ িরার যচনয় যতামার এবং 

যতামার- সােীনদর কজম্মাদারী ভঙ্গ িরা অননি সহজ। তুকম যকদ যিান দূনগধর 

অকধবাসীনদরনি অবনরাধ িনরা। অত়ঃপর তারা যতামার িানি চায় যয, তুকম 

তানদরনি আল্লাহর কবধাননর ওপর যরনখ দাও, তখন তানদরনি আল্লাহর 

ফয়সালার ওপর যরনখ কদনয়া না, বরং যতামার ফয়সালার ওপর তানদরনি যরনখা 

দাও। িারে তুকম জান না যয, তানদর বযাপানর আল্লাহর সঠিি ফায়সালা গ্রহে 

িরনত পারনব কিনা।” মুসকলম এটি বেধনা িনরনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: আল্লাহর কজম্মা, নবীর কজম্মা এবং যমাকমননদর কজম্মার মনধয পােধিয। 

দুই: দু’টি কবষনয়র মনধয অনপোিৃত িম কবপদজনি কবষয়টি গ্রহে 

িরার প্রকত কদি কননদধ শনা। 

কতন: তার বােী: “আল্লাহর নানম আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ িরা।” 

চার: তার বােী: “যয আল্লাহর সনঙ্গ কুফরী িনর তার কবরুনদ্ধ যুদ্ধ িরা।” 

পাাঁ চ: তার বােী: (আল্লাহর সাহাযয চাও এবং তানদর কবপনে যুদ্ধ ির।) 

িয়: আল্লাহর হুকুম এবং আনলমনদর হুকুনমর মনধয পােধিয। 
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সাত: প্রনয়াজননর মুহূনতধ  সাহাবী এমন কবচারও িনরন, যা আল্লাহর 

কবধাননর সানে কমলনব কিনা তাও কতকন জাননন না। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাহি ওপি িসম িিাি পকির্কত 

জুনদুব ইবন আবু্দল্লাহ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত হনয়নি যয, কতকন 

বনলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি বনলনিন, “এি বযকি বলনলা, 

‘আল্লাহর িসম, অমুি বযকিনি আল্লাহ েমা িরনবন না।’ তখন আল্লাহ 

তা‘আলা বলনলন, ‘আকম অমুিনি েমা িরনবা না’ এিো বনল যদয়ার স্পধধা 

িার আনি? আকম তানিই েমা িনর কদলাম। আর যতামার [িসম িারীর] 

আমল বাকতল িনর কদলাম।” মুসকলম এটি বেধনা িনরনিন। 

আবূ হুরায়রার হাদীনস আনি, “যয বযকি িসম িনর উনল্লকখত িো 

বনলকিনলা, যস কিনলা এিজন আনবদ।” আবু হুরায়রা বনলন, ঐ বযকি এিটি 

িোর মাধযনম তাাঁ র দুকনয়া বরবাদ িনর যফনলনি 

এবং আনখরাতও 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: আল্লাহর ইোধীন কবষনয় মাতিরী িরা যেনি সতিধ  িরা। 

দুই: আমানদর িানরা জাহান্নাম তার জুতার কফতার যচনয়ও অকধি 

কনিটবতী। 

কতন: জান্নাতও অনুরূপ কনিটবতী। 

চার: এ অধযানয় এ িোর প্রমাে রনয়নি যয, এিজন যলাি মাে এিটি 

িোর মাধযনম তার দুকনয়া ও আনখরাত বরবাদ িনর যফনলনি। 

পাাঁ চ: যিান যিান সময় মানুষনি এমন সামানয িারনেও মাফ িনর যদয়া 

হয়, যা তার িানি সবনচনয় অপিনন্দর কবষয়। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাহি সৃকিি িাচ্ছে আল্লাহি সুপাকিি দপি 

িিা র্াে ো 

জুবাইর ইবন মুত‘কয়ম রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত আনি, কতকন 

বনলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লানমর িানি এি যবদুঈন এনস বলনলা, 

‘যহ আল্লাহর রাসূল, আমানদর জীবন ওষ্ঠাগত, পকরবার পকরজন েুধাতধ , সম্পদ 

ধ্বংস প্রাপ্ত। অতএব আপকন আপনার রনবর িানি আমানদর জননয বৃকির প্রােধনা 

িরুন। আমরা আপনার িানি আল্লাহনি সুপাকরশিারী কহনসনব যপশ িরকি, আর 

আল্লাহর িানি আপনানি সুপাকরশিারী কহনসনব যপশ িরকি’। তখন নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বলনলন, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ!! এভানব কতকন 

আল্লাহর পকবেতা যঘাষো িরনত লাগনলন যয তাাঁ র এবং সাহাবানয় যিরানমর 

যচহারায় রাগভাব প্রকতফকলত হকেল। অত়ঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম বলনলন, “যতামার ধ্বংস যহাি, আল্লাহর মযধাদা িত বড়, তা কি তুকম 

জাননা? তুকম যা মনন িরনিা আল্লাহর মযধাদা ও শান এর যচনয় অননি যবশী। 

যিান সৃকির িানিই আল্লাহনি সুপাকরশিারী কহনসনব যপশ িরা যায় না।” এবং 

পুনরা হাদীসটি উনল্লখ িনরন। হাদীসটি আবূ দাউদ বেধনা িনরনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি: যয বলল, ‘আপনার িানি আল্লাহর সুপাকরশ যপশ িরকি’ তানি 

বারে িরা। 

দুই: এই িোর িারনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এবং 

সাহাবানয় যিরানমর যচহারায় লেেীয় পকরবতধ ন পকরলকেত হনয়কিল। 

কতন: [আমরা আল্লাহর িানি আপনার সুপাকরশ যপশ িরকি] এ িো 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম প্রেযাখযান িনরনকন। 

চার: ‘সুবহানাল্লা’ এর তাফসীনরর বযাপানর সতিধ  িরা। 

পাাঁ চ: মুসকলমগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি আল্লাহর িানি 

বৃকি চাওয়ার জনয আনবদন িরনতন। 
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পকিচ্ছেদ: তাওহীচ্ছদি দহফার্ত ও কিিচ্ছিি সিল পে বন্ধ 

িিাি দক্ষ্চ্ছে েবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওোসাল্লাচ্ছমি 

অবদাে প্রসচ্ছে 

আবু্দল্লাহ ইবন আশ-কশখকখর রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত আনি, 

কতকন বনলন, আকম বনু আনমনরর প্রকতকনকধ দনলর সনঙ্গ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাম এর কনিট যগলাম। আমরা তানি উনদ্দশয িনর বললাম, أنتهسيدناه 

[আপকন আমানদর প্রভু] 

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বলনলন, (السيدههللاهتباركهه

 বরিতময় আল্লাহ তা‘আলাই হনেন (সানয়যদ) প্রভু। (وتعالى

আমরা বললাম, ‘আমানদর মনধয মযধাদার কদি যেনি আপকন সবধনশ্রষ্ঠ 

এবং আমানদর মনধয সবধাকধি দানশীল।’ 

এরপর কতকন বলনলন, ‘‘যতামরা যতামানদর িো অেবা তার কিয়দংশ 

বনল যাও। শয়তান যযন যতামানদর উপর সওয়ার না হনত পানর।’’ এটি 

আবূদাউদ জানযযদ সননদ বেধনা িনরনিন। 

আনাস রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত আনি, িকতপয় যলাি রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি লেয িনর বলনলা, ‘‘যহ আল্লাহর রাসূল, যহ 

আমানদর মনধয সনবধাত্তম বযকি, যহ আমানদর উত্তম বযকির তনয়, আমানদর 

সরদার এবং আমানদর সরদানরর তনয়’ তখন কতকন বলনলন, “যহ যলাি সিল, 

যতামরা যতামানদর িো বনল যাও। শয়তান যযন যতামানদরনি কবভ্রাি ও 

প্রতাকরত িরনত না পানর। আকম হকে মুহাম্মদ, আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসূল। 

মহান আল্লাহ তা‘আলা আমানি যয মযধাদার স্থানন অকধকিত িনরনিন, যতামরা 

এর উনধ্বধ  আমানি স্থান কদনব এটা আকম পিন্দ িকর না।” নাসায়ী উি 

হাদীসটিনি জানয়যদ সননদ বেধনা িনরনিন। 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 
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এি: সীমালংঘন যেনি মানুষনি হুকশয়ার িরা। 

দুই: ‘আপকন আমানদর প্রভূ বা মকনব’ বনল সনম্বাধন িরা হনল জবানব 

তার কি বলা উকচৎ, এ বযাপানর জ্ঞান লাভ। 

কতন: তার বােী: ‘‘শয়তান যয যতামানদর উপর চড়াও না হয়।’’ অেচ 

তারা তাাঁ র বযাপানর হি িোই বনলকিল। এর তাৎপযধ অনুধাবন িরা। 

চার: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর বােী أنهه أحبه ماه

 অেধাৎ যতামরা আমানি স্বীয় মযধাদার উপনর স্থান দাও ترفعونيهفوقهمنزلتي

এটা আকম পিন্দ িকরনা। এিোর তাৎপযধ উপলকি িরা। 
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পকিচ্ছেদ: আল্লাহি কেচ্ছনাি বার্ী সম্পয চ্ছি র্া বকর্যত 

হচ্ছেচ্ছে: “আি তািা আল্লাহচ্ছি র্চ্ছোকেত সম্মাে িচ্ছিকে অেে 

কিোমচ্ছতি কদে সমস্ত র্মীে োিচ্ছব তাাঁ ি হাচ্ছতি মুঠিচ্ছত এবং 

আসমােসমূহ োিচ্ছব ভাাঁ জ িিা অবস্থাে তাাঁ ি ডাে হাচ্ছত। পকবে 

ও মহাে কতকে, তািা র্াচ্ছদিচ্ছি িিীি িচ্ছি কতকে তাচ্ছদি উচ্ছবয ।” 

[আর্-রু্মাি: ৬৭] 

ইবন মাসউদ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত আনি, কতকন বনলন, 

এিজন ইহুদী পকন্ডত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর কনিট এনস 

বলনলা, ‘যহ মুহাম্মদ, আমরা [তাওরাত কিতানব] যদখনত পাই যয, আল্লাহ 

তা‘আলা সমস্ত আিাশ মন্ডলীনি এি আঙু্গনল, সমস্ত যমীননি এি আঙু্গনল, 

বৃেরাকজনি এি আঙু্গনল, পাকন এি আঙু্গনল ভূতনলর সমস্ত কজকনসনি এি 

আঙু্গনল এবং সমস্ত সৃকি জগতনি এি আঙু্গনল যরনখ বলনবন, আকমই সম্রাট।’ 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম ইহুদী পকন্ডনতর িোর সমেধনন এমন ভানব 

যহনস কদনলন যয তাাঁ র দি যমাবারি যদখা যাকেল। অত়ঃপর কতকন কতলাওয়াত 

িরনলন, “আর তারা আল্লাহনি যনোকচত সম্মান িনরকন; অেচ কিয়ামনতর কদন 

সমস্ত যমীন োিনব তাাঁ র হানতর মুঠিনত।” 

সহীহ মুসকলনমর বেধনায় এনসনি, “পাহাড়- পবধত এবং বৃেরাকজ এি 

হানত োিনব তারপর এগুনলানি ঝাকুকন কদনয় কতকন বলনবন, ‘আকম রাজাকধরাজ, 

আকমই আল্লাহ।” 

বুখারীর এি বেধনায় আনি, “সমস্ত আিাশনি এি আঙু্গনল রাখনবন। 

পাকন এবং ভূতনল যা কিিু আনি তা এি আঙু্গনল রাখনবন। আনরি আঙু্গনল 

রাখনবন সমস্ত সৃকি।” এটিনি তারা দুইজন (বুখারী ও মুসকলম) বেধনা িনরনিন। 

মুসকলম ইবন উমার হনত মারফু কহনসনব বেধনা িনরন, “কিয়ামনতর কদন 

আল্লাহ তাাঁ র আিাশমণ্ডলীনি গুটিনয় যফলনবন। অত়ঃপর স্বীয় ডান হাত দ্ব্ারা তা 
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ধরনবন। তারপর কতকন বলনবন, আকমই অকধপকত, প্রতাপশালীরা যিাোয়? 

দাকম্ভনিরা যিাোয়? তারপর সাত যমীননি গুটিনয় কননবন। তারপর এগুনলা বাম 

হাত দ্ব্ারা তালুবদ্ধ িরনবন। তারপর কতকন বলনবন, আকম অকধপকত, প্রতাপশালীরা 

যিাোয়? দাকম্ভনিরা যিাোয়?” 

ইবন আিাস যেনি বকেধত আনি, কতকন বনলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “সাত আসমান ও সাত যমীন রহমাননর হানতর তালুনত, 

যতামানদর িানরা হানত এিটি শসয দানার মনতাই েুে।” 

ইবন জারীর বনলন, আমানি ইউনুস হাদীস বেধনা িনরনিন, কতকন বনলন, 

আমানি ইবন ওহাব সংবাদ কদনয়নিন, কতকন বনলন, ইবন যানয়দ বনলনিন, 

আমানি আমার কপতা বনলনিন, কতকন বনলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বনলনিন, “কুরসীর সামনন সপ্ত আিাশ সাতটি কদরহানমর মনতা যা 

এিটি প্রশস্ত ময়দানন যরনখ যদওয়া হনলা।” 

কতকন বনলন, আবূ যার রাকযয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত হনয়নি যয, কতকন 

বনলন, আকম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি বলনত শুননকি, “কুরসী 

‘আরনশর তুলনায় যমীননর কবশাল মরুভুকমর উপর এিটি যলাহার আংটির 

মনতা।” 

আবু্দল্লাহ ইবন মাসউদ যেনি বকেধত আনি, কতকন বনলন, “দুকনয়ার 

আিাশ এবং তার পরবতী আিানশর মনধয দূরে হনে পাাঁ চশ’ বিনরর পে। আর 

এি আিাশ যেনি অনয আিানশর দূরে হনে পাাঁ চশ বিনরর। এমকনভানব 

সপ্তমািাশ ও কুরকসর মনধয দূরে হনে পাাঁ চশ বিনরর পে। এিইভানব কুরসী 

এবং পাকনর মাঝখানন দূরে হনে পাাঁ চশ বিনরর। আরশ হনে পাকনর উপনর। 

আর আল্লাহ তা‘আলা আরনশর উপনর। যতামানদর আমনলর যিান কিিুই তাাঁ র 

িানি যগাপন যনই।” এটি ইবন মাহদী হাম্মাদ ইবন সালমাহ যেনি কতকন আনিম 

যেনি, কতকনস যারর যেনি কতকন আবু্দল্লাহ যেনি বেধনা িনরনিন। আর এটিনি 

অনুরূপভানব বেধনা িনরনিন, মাসউদী ‘আনিম যেনি, কতকন আবু ওয়ানয়ল 
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যেনি কতকন আবু্দল্লাহ যেনি। এ িোগুনলা হানফয যাহবী বনলনিন। হাদীসটির 

এিাকধি সনদ রনয়নি। 

আিাস ইবন আবদুল যমাত্তাকলব রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু যেনি বকেধত আনি, 

কতকন বনলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বনলনিন, ‘‘যতামরা কি 

জাননা, আসমান ও যমীননর মনধয দূরে িত?’’ আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাাঁ র 

রাসূলই সবনচনয় ভাল জাননন। কতকন বলনলন, ‘‘আসমান ও যমীননর মানঝ দূরে 

হনে পাাঁ চশ বিনরর পে। এি আিাশ যেনি অনয আিানশর দূরে হনে পাাঁ চশ’ 

বিনরর পে। প্রকতটি আিানশর ঘনেও (পুরু ও যমাটা) পাাঁ চশ’ বিনরর পে। 

সপ্তমািাশ ও আরনশর মধযখানন রনয়নি এিটি সাগর। যার উপকরভাগ ও 

তলনদনশর মানঝ দূরে হনে আিাশ ও যমীননর মধযিার দূরনের সমান। আল্লাহ 

তা‘আলা তার উপনর রনয়নিন। আর আদম সিাননর যিাননা িমধিান্ডই তাাঁ র 

অজানা নয়।’’ 

[এটি আবূ দাঊদ ও অনযরা বেধনা িনরনিন] 

পকিচ্ছেদটিচ্ছত অচ্ছেি মাসআলা িচ্ছেচ্ছে- 

এি:   اْلِقٰيَمِة يَْوَم  قَْبَضتُه   َجِمْيعًا  اَْلَْرُض   আর কিয়ামনতর কদন“ َو 

সমস্ত যমীন োিনব তাাঁ র হানতর মুঠিনত।” এর তাফসীর। 

দুই: এ অধযানয় আনলাকচত ইলম ও এতদসংকশি জ্ঞাননর চচধ া রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর যুনগর ইহুদীনদর মনধযও কবদযমান কিনলা। 

তারা তা অস্বীিার িনরকন এবং তানত অপবযাখযাও িনরকন। 

কতন: ইহুদী পকন্ডত বযকি যখন যিয়ামনতর কদনন আল্লাহর েমতা 

সংক্রাি িো বলনলা, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম তার িোনি 

সতযাকয়ত িরনলন এবং এর সমেধনন যিারআননর আয়াতও নাকযল হনলা। 

চার: ইহুদী পকন্ডত িতৃধ ি আল্লাহর েমতা সম্পকিধ ত মহাজ্ঞাননর িো 

উনল্লখ িরা হনল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম এর হাকসর উনেি হওয়া। 
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পাাঁ চ: আল্লাহ তাআলার দু’হস্ত যমাবারনির সুস্পি উনল্লখয। আিাশ 

মন্ডলী তাাঁ র ডান হানত, আর সমগ্র যমীন তাাঁ র অপর হানত কনবদ্ধ োিনব। 

িয়: অপর হাতনি বাম হাত বনল নামিরে িরার সুস্পি যঘাষো। 

সাত: তার সনঙ্গ অতযাচারী ও অহংিারীনদর উনল্লখ। 

আট: তার বােী: “যতামানদর িানরা হানত এিটি শসয দানার মনতাই 

েুে”। 

নয়: আসমাননর তুলনায় কুরসীর বড়ে। 

দশ: কুরসীর তুলনায় আরনশর কবশালতা। 

এগানরা: কুরসী এবং পাকন যেনি আরশ সমূ্পেধ আলাদা। 

বানরা: প্রকতটি আিানশর মনধয দূরে ও বযবধাননর উনল্লখ। 

যতর: সপ্তমািাশ ও কুরসীর মনধয িত দূরে তা উনল্লখ। 

যচৌদ্দ: কুরসী এবং পাকনর মনধয দূরে। 

পনননরা: আরনশর অবস্থান পাকনর উপর। 

যষাল: আল্লাহ তাআলা আরনশর উপনর। 

সনতনরা: আিাশ ও যমীননর দূরনের উনল্লখ। 

আোনরা: প্রকতটি আিানশর ঘনে (পুনরা) এিশ বিনরর পে। 

ঊকনশ: আিাশ মন্ডলীর উপনর যয সমুে রনয়নি তার উধ্বধ নদশ ও 

তলনদনশর মনধয দূরে হনে পাাঁ চশ’ বিনরর পে। আল্লাহই অকধি জাননন। 

আল্লাহর অনুগ্রনহ ‘কিতাবুত তাওহীদ’ সম্পন্ন হনলা। 
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আনি তা পরীো িনরন এবং যতামানদর মনন যা আনি তা পকরনশাধে িনরন। 



 

 

 170 কিতাবুত তাওহীদ 

 

আর অিনর যা আনি যস সম্পনিধ  আল্লাহ কবনশষভানব অবগত।” [আলু ইমরান: 

১৫৪] ........................................................................................... 141 

পকরনেদটিনত অননি মাস’আলা রনয়নি: ........................................ 143 

পকরনেদ: তািদীর অস্বীিারিারীনদর পকরেকত ..................................... 144 

পকরনেদটিনত অননি মাসআলা রনয়নি- ......................................... 145 

পকরনেদ: িকব অিনিারী ও কচে কশল্পীনদর পকরোম ................................ 147 
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