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‘কুরআন ও হাদীসের আস াসক শাফা‘আত’ একরট
গুরুত্বপূ র্থ গ্রন্থ, যাসত শাফা‘আসতর েংজ্ঞা, প্রকারসভদ,
শতথ এবং কেন শাফা‘আত করা হসব, আল্লাহ বযতীত
অনয কাসরা কাসে শাফা‘আত ত সবর হুকুম কী -এেব
রবষয় রনসয় আস ািনা করা হসয়সে। োসর্ োসর্ এ রবষসয়
আ -কুরআসনর

বযােযাকার

ও

আকীদারবসশষজ্ঞ

আর মসদর মতামতও তুস ধরা হসয়সে।

2

ভূরমকা
রবেরমল্লারহর রাহমারনর রাহীম
েক

প্রশংো আল্লাহর। ো াত-ো াম বরষথত কহাক

রােূ ু ল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাসমর ওপর। এবং
তাাঁর পররবার-পররজন, োহাবী ও অনু োরীসদর ওপর।
কুরআন-েু ন্নাহ ও ইজমাসয় উম্মত দ্বারা একর্া প্রমারর্ত
কয, আল্লাহ তা‘আ াই হসেন দু রনয়া ও আরেরাসতর
েবথময় কততথত্ব, রাজসত্বর অরধকারী। েবরকেু র মার কানা
তাাঁরই।
আল্লাহ তা‘আ া বস ন,

َ ۡ َ َ
َّ َ
]٢٥ :﴾ [انلجم٢٥ِول
ِل ى
ِ ﴿فل ِل ِهِِٱٓأۡلخِرةِِ ِوٱ

“বস্তুত ইহকা

ও পরকা

নাজম, আয়াত: ২৫]

আল্লাহরই।” [েূ রা আন-

َ ۡ َ ۡ َۡ َ َ َ
]٥٤ :ل ِۡمرِ﴾ [االعراف
ِ ل ِلقِِ ِوٱ
ِ لِٱ
ِ ِل
ِ ﴿أ

“কজসন রাসো, েত রি ও কততথত্ব তাাঁরই। [েূ রা আ -আ‘রাফ,
আয়াত: ৫৪]
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َۡ
َّ ل
َّ فِٱ
]٢٨٤ :ض﴾ [ابلقرة
ِ ِ لۡر
ِ فِٱ
ِ ِ ِم ى َِو ىتِِِ َو َما
َِ لس
ِ ِ ِِّلِِ َما
ِِ﴿
“আকাশ ও যমীসন যা রকেু আসে েবই আল্লাহর।” [েূ রা
আ -বাকারাহ, আয়াত: ২৮৪]

َ ۡ َّ ۡ
َّ َّ
]١٥٤ :ِّلِ﴾ [ال عمران
ِ ِ ِل ِۡم َِرُِكهِۥ
ِ نِٱ
ِ ِ لِإ
ِ ﴿ق

“কহ নবী আপরন ব ু ন, যাবতীয় রবষয় আল্লাহরই
এেরতয়াসর।” [েূ রা আস ইমরান, আয়াত: ১৫৪]
আল্লাহ তা‘আ া রকয়ামসতর রদন ব সবন,
ۡ َّ َ ۡ َ ۡ ۡ ۡ َ ل
َۡ
]١٦ :﴾ [اغفر١٦ِِار
ِ ح ِِدِٱ ِلق َّه
ِ ِ ِل ِو ِم
ِ نِٱِلم ِلكِِٱ
ِِ ﴿ل ِم
ِ ِّلِِٱ ِل َِو ى
“আজ রাজত্ব কার? কে কতা একক প্রব -পরাক্রান্ত
আল্লাহর।” [েূ রা গারফর, আয়াত: ১৬]
রতরন আসরা ব সবন,
َ ۡ َ
َ َ َ ۡ َّ
]٤٢ :ضا﴾ [سبا
ِلِ ل
ِ لِ َي ِۡمل ِكِِ َب ِۡعضك ِۡمِِلِ َ ِۡعضِِن ِفعِاِو
ِ ِلَ ِۡو َِم
ِ ﴿ ِفٱ
“আজ কতামাসদর ককউ কাসরা ক্ষরত বা উপকার করার
ক্ষমতা রােসব না।” [েূ রা োবা, আয়াত: ৪২]
রতরন তাাঁর নবীসক এভাসব জারনসয় রদসয়সেন:
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َ َۡ
َ َۡ
ِ ِيَ ِۡو َِم١٨ِِين
ِِ كِ َماِيَ ِۡومِ ِٱ لل
ِ  ِث َِّم ِ َماِ ِأ ِد َرِى ى١٧ِ ِين
ِِ ك ِ َما ِيَ ِۡومِ ِٱ لل
ِ ﴿ َو َماِ ِأ ِد َرِى ى
َۡ َ ۡ َ
ۡ َۡ ل
َ َ
َّ ل
،١٧ :﴾ [االنفطار١٩ِِِّل
ِ ِ ِِل ِۡمرِِيَ ِۡو َمئِذ
ِ لِت ِۡمل ِكِِن ِفسِِ ِّلَ ِفسِِشيِاِِ ِوٱ
ِ
]١٩

“কহ নবী! রবিার রদবে েম্বসে তুরম কী জান? আবার
ব রে, রবিার রদবে েম্বসে তুরম কী জান?” এটা কেরদন,
কযরদন ককউ কাসরা জনয রকেু করার োমর্থয রােসব না।
কেরদন একক কততথত্ব হসব শুধু আল্লাহর।” [েূ রা আ ইনরফতার, আয়াত: ১৭-১৯]
আল্লাহ তা‘আ া কযমন ইহকা

ও পরকাস র একমাত্র

মার ক, রিক কতমরনভাসব শাফা‘আসতর একেত্র মার ক
রতরনই। েবথপ্রকার শাফা‘আত তাাঁরই এেরতয়ার বা
কততথত্বাধীন।
আল্লাহ তা‘আ া বস ন,
َۡ َ
َّ
َ
َ َّ
َ
َّ ل
َّ لۥ ِم ِۡلكِ ِٱ
ِِل ِه
ِۡ ِ ض ِث َِّم ِإ
ِ ِ لۡر
ِ م ى َِو ىتِِ ِ ِوٱ
َِ لس
ِ ِ ِِّلِ ِٱلش ِفى َعةِ َِجِيعِا
ِ ِ ِ ﴿قل
َ
]٤٤ :﴾ [الزمر٤٤ِون
ِ ت ِۡر َجع
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“কহ নবী! আপরন ব ু ন, যাবতীয় শাফা‘আত একমাত্র
আল্লাহরই এেরতয়াসর। আেমান-যমীসনর কততথত্ব একমাত্র
তাাঁরই। অতঃপর তার রদসকই কতামাসদরসক রফররসয়
কনওয়া হসব।” [েূ রা আয-যু মার, আয়াত: ৪৪]
আল্লাহ তা‘আ া শাফা‘আসতর কর্া বান্দাসদর অন্তসর েত রি
করসবন এবং যাসক ইো শাফা‘আসতর অনু মরত রদসবন।

বস্তুত শাফা‘আসতর মার কানা ও কততথত্ব এককভাসব মহান
আল্লাহর জনযই েংররক্ষত। যারা েু পাররশ করসবন তারা
কতা তাাঁরই অনু মরত বা রনসদথশক্রসমই করসবন এবং তা
তাাঁরই রহমসতর প্রকাসশর কারসর্ই। এ হসে তাাঁর
বযরিগত ইোর প্ররতফ ন। তাই কতা মহান আল্লাহ
কুরআনু

করীসম স্পি ক াষর্া কসরন:
َ
َ ََ َ ل
َ َّ َ َ َ َ َ
﴾٤ِ ون
ِ ل ِت َتذكر
ِ ل ِشفِيعِ ِأف
ِ ل ِو
ِ ِ ﴿ َما ِلكم ِ لمِن ِدون ِ ِهِۦ ِمِن ِو

]٤ :[السجدة
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“রতরন

োড়া

কতামাসদর

ককাসনা

অরভভাবক

বা

েু পাররশকারী কনই। তবুও রক কতামরা রশক্ষা গ্রহর্ করসব
না?” [েূ রা আে-োজদাহ, আয়াত: ৪]
রতরন আসরা বস ন,

َ َ َۡ
َ ََ َ ل
]٥١ :لِشفِيعِ﴾ [االنعام
ِ لِ و
ِ ِ سِلهمِ لمِنِدون ِ ِهِۦِو
ِ ﴿ل ِي

“রতরন োড়া তাসদর জনয অনয ককাসনা অরভভাবক বা
েু পাররশকারী কনই”। [েূ রা আ -আন‘আম, আয়াত: ৫১]
রতরন আসরা বস ন,

َ َّ َ
َ َّ
]٤٣ :ِّلِِشف َعاِ َِء﴾ [الزمر
ِ ونِٱ
ِِ ﴿أ ِِمِٱَّتذواِِمِنِد

“তসব রক তারা আল্লাহসক বাদ রদসয় অনয কাউসক
শাফা‘আতকারী গ্রহর্ কসরসে?” [েূ রা আয-যু মার,
আয়াত: ৪৩]
রতরন আরও বস ন,

َّ
ۡ
َ
]٣ :لِمِنِِ َب ِۡع ِِدِإ ِ ِذن ِ ِهِ﴾ [يونس
ِ ِ ﴿ َماِمِنِشفِيعِِإ
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তাাঁর অনু মরত োড়া কতা ককাসনা েু পাররশকারীই হসত পাসর
না।” [েূ রা ইউনু ে, আয়াত: ০৩]
এজনয শাফা‘আত প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহরই রনকট
করসত হসব। ককননা আদা সত আরেরাসতর ভয়ঙ্কর রদসন
ককউ রনসজর ক্ষমতাবস স্বতঃপ্রসর্ারদত হসয় আকাশ ও
পতরর্বীর

মার ক

রাজারধরাজ

ক্বাহহার

যু যা া

মহাপ্রতাপশা ী আল্লাহর দরবাসর শাফা‘আত করসত
পারসব- এমন শরি কাসরা কনই। না আসে ককাসনা
পয়গাম্বসরর, না আসে ককাসনা ও ী-দরসবসশর আর না
আসে অনয কাসরার। এমন রক, টু শব্দরট করারও োহে
কাসরা র্াকসব না। বরং কেরদন শাফা‘আত অরিত্ব

াভ

করসব একমাত্র আল্লাহর অনু মরতর মাধযসম। তাাঁর
অনু মরত বযতীত ককউ কাসরা জনয শাফা‘আত করসত
পারসব

না।

এবং

তার

অনু মরত

োড়া

ককাসনা

েু পাররশকারীও র্াকসব না।
কযমন আল্লাহ তা‘আ া বস ন,

َّ
ۡ
َ
]٣ :لِمِنِِ َب ِۡع ِِدِإ ِ ِذن ِ ِهِ﴾ [يونس
ِ ِ ﴿ َماِمِنِشفِيعِِإ
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“তাাঁর অনু মরত

াভ না কসর শাফা‘আত করাবার ককউ

কনই।” [েূ রা ইউনু ে, আয়াত: ০৩]
َّ َ
ۡ َّ َ
َ َۡ
]٢٥٥ :لِبِإ ِ ِذن ِ ِهِ﴾ [ابلقرة
ِ ِ شفعِِعِندهِۥِِإ
ِ ﴿ َمنِذاِٱَّلِيِي
“কক আসে এমন কয, তাাঁর অনু মরত বযতীত তাাঁর রনকট
শাফা‘আত করসত পারসব?” [েূ রা আ -বাকারাহ,
আয়াত: ২৫৫]

َ َ َ ۡ َ َّ َ
َ َّ
َ َ ََ
]٢٣ :ل﴾ [سبا
ِ ِِن
ِ نِأذ
ِ لِل ِم
ِ ِ لِتنفعِِٱلش ِفى َعةِِعِندهِۥِِإ
ِ ﴿و

“রতরন যার জনয েু পাররসশর অনু মরত রদসবন কে বযতীত
অনয কারও েু পাররশ তাাঁর কাসে ককাসনা কাসজ আেসব
না।” [েূ রা োবা, আয়াত: ২৩]
َ َ َ َ َ َّ َ ى َ َّ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ ى
َ َ َّ َ ۡ َ
ِِلۥ ِق ِۡول
ِ ِض
ِ ِ منِ ِور
ِح
ِ ل ِٱلر
ِ ِ ِن
ِ ن ِأذ
ِ ل ِم
ِ ِ ل ِتنفعِ ِٱلش ِفعةِ ِإ
ِ ِ ِ﴿ي ِومئِذ
]١٠٩ :﴾ [طه١٠٩

“দয়াময় আল্লাহ যাসক অনু মরত রদসবন ও যার কর্ায়
রতরন েন্তুি হসবন কে োড়া কাসরা েু পাররশ কেরদন ককাসনা
কাসজ আেসব না।” [েূ রা ত্বা-হা, আয়াত: ১০৯]
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আল্লাহ

তা‘আ া

কারফরসদরসক

নয়

বরং

ঈমানদারসদরসক েসম্বাধন কসর বস ন,
ۡ َ َۡ ل
َ َ
َ
َّ
ۡ
ِِتِيَ ِۡوم
َِ ِ لِأنِيَِأ
ِِ نىكم ِمِنِق ِب
َِ ِين ِ َء َامنوِاِ ِأنفِقواِ ِم َِّما ِ َر َزِق
َِ يأ ُّي َها ِٱَّل
ِ ﴿
َّ
ََ
َ َّ ى
َ َّ َ َ َ َ ى َ َ ۡ َ ى
﴾٢٥٤ِ ون
ِ لظل ِم
ِ ون ِهمِ ِٱ
ِ كفِر
ِ ل ِش ِفعةِ ِ ِوٱ ِل
ِ ل ِخلةِ ِو
ِ ل ِ َب ِۡيعِ ِفِي ِهِ ِو
ِ
]٢٥٤ :[ابلقرة
“কহ ঈমানদারগর্! আমরা কতামাসদরসক কয রররযক
রদসয়রে তা কর্সক কতামরা (আল্লাহর পসর্) বযয় কসরা কে
রদন আোর পূ সবথ কযরদন কবিা-সকনা, বেুত্ব ও শাফা‘আত
রকেু ই র্াকসব না। েতয প্রতযােযানকারীরাই প্রকতত যার ম
বা অপরাধী।” [েূ রা আ -বাকারাহ, আয়াত: ১৫৪]
এ আয়াসত  وال شفاعةশাফা‘আত বা েু পাররশ কনই, এ
কর্ার অর্থ হসে, আল্লাহর অনু মরত বযতীত ককউ কাসরা
জনয েু পাররশ করসত পারসব না, বরং আল্লাহর অনু মরতর
মাধযসম শাফা‘আত অরিত্ব াভ করসব।
রবশ্বনবী

মুহাম্মাদ

রকয়ামসতর

রদন

োল্লাল্লাহু

আ াইরহ

‘োরয়যদু শ

ওয়াোল্লাম

শুফা‘আ’

বা

শাফা‘আতকারীসদর েদথার হসবন। এ েসেও তাাঁর পসক্ষও
10

আল্লাহর অনু মরত বযতীত কাসরা জনয শাফা‘আত করা
েম্ভব হসব না। যতক্ষর্ না তাসক ব া হসব, েু পাররশ
করার জনয। রতরন োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম রনসজই
বস সেন:

ُ ُ ُح
ت الْ حع ْر ِ ح ح ُّ ح
«آيت حَتْ ح
» ث َّم يقال... اج ًدا
ِ
ِ ش فأ ِخر س

“আরম ‘আরসশর রনসি আেব আর োজদায় ু রটসয় পড়ব,
তারপর ব া হসব:
ُْ ْ
ْ َّ ْ ح ْ ُ ح
ْ ُ ُْ ْحْ ح ح ح
» حواشفع تشفع, حو حسل تع حط, قل ت ْس حمع,أسك
«إرفع ر
“কহ মুহাম্মাদ! কতামার মার্া উিাও, ব , কশানা হসব।
প্রার্থনা কর, কতামাসক কদওয়া হসব। েু পাররশ কসরা,
কতামার েু পাররশ গ্রহর্ করা হসব”।
ক্ষযর্ীয় কয, আল্লাহ জাল্লা শানু হু রােূ

োল্লাল্লাহু

আ াইরহ ওয়াোল্লামসক শাফা‘আসতর অনু মরত রদসয়সেন
এবং এও জারনসয় রদসয়সেন কয, তার শাফা‘আত মঞ্জু র
করা হসব। অর্থাৎ ক্ষমাকারী বা উদ্ধারকারী রহসেসব
আল্লাহই োবথসভৌম কততথত্ববান।
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রকয়ামসতর রদন মহানবী রনসজই আল্লাহর দরবাসর প্রার্থনা
কসর ব সবন:

ح ْ ح
ْ ِّ ح ح ِّ ح ح ْ َّ ْ َّ ح ح ح ح ح
»اعة فشفع ِِن ِِف خل ِقك
«يارب وعدت ِِن الشف

“কহ আমার রব! আপরন আমাসক শাফা‘আসতর ওয়াদা
রদসয়রেস ন। অতএব, আমাসক আপনার েত রির জনয
েু পাররশকারী বরনসয় রদন”।1
তেন তাাঁসক েু পাররশকারী বারনসয় কদওয়া হসব। অতএব,
বুঝা কগ

কয, রকয়ামত রদবসে অনু রিত শাফা‘আত

একমাত্র আল্লাহরই অনু মরত োসপক্ষ। অর্থাৎ যাসক ইো
েু পাররসশর অনু মরত কদওয়া ও যাসক ইো না কদওয়া
এবং যার জনয ইো করসত কদওয়া আর যার জনয ইো
করসত না কদওয়া এবং কাসরা শাফা‘আত কশানা বা না
কশানা আর তা কবু

করা বা না করা েবথশরিমান

আল্লাহর একক এেরতয়াসর। রতরন োড়া কয-ই কহাক না
ককন তাাঁর অনু মরত বযতীত ককউ শাফা‘আত করার োহে
করসত পারসব না। তাই যারা আরেরাসতর আদা সত
1

শরহু আকীদারতত তাহারবয়া, পত . ২২৬।
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রবশ্বনবী মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাসমর
শাফা‘আত

াসভর উচ্চাকাঙ্খা রাসে তার জনয উরিৎ,

শাফা‘আত ও কদা‘আ কবুস র মার ক মহান আল্লাহর
দরবাসরই শাফা‘আত ও অনযানয রবষসয় কদা‘আ করা।
যাসত রতরন রােূ

োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লামসক

আমাসদর জনয শাফা‘আত করার অনু মরত প্রদান কসরন,
কযমরনভাসব েমি েত রিকু

তাাঁরই রনকট প্রার্থনা কসর

র্াসক।
আল্লাহ তা‘আ া বস ন,

َ ۡ َ َ َ َّ
َ ۡ َ ﴿ي
]٢٩ :ض﴾ [الرمحن
ِ ِ لۡر
ِ م ى ِو ىتِِِ ِوٱ
ِ فِٱلس
ِ ِ ِسِلهِۥِ َمن

“আকাশ ও যমীসনর েবাই তাাঁরই েমীসপ প্রার্থনা কসর।”
[েূ রা আর-রহমান, আয়াত: ২৯]
তাই রােূ ু ল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম বস সেন:
َّ ُ ح ْ ح ْ ح ح ُ ُ ْ ح َّ ُ ح ح ح
ح
ح ح
ْح
اجات ِه ُك حها حح ىّت ي ح ْسأل ش ْس حع نع ِله ِاذا
« ِليسأل أحدكم ربه ح
ْح
»انق حط حع
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“কতামাসদর প্রসতযকসকই রনজ পা নকতথা আল্লাহর রনকট
যাবতীয় হাজাত ও প্রসয়াজসনর প্রার্থনা করা কতথবয;
এমনরক রনসজর জুতার রফতার জসনযও প্রার্থনা করসব
যরদ তা রেসড় যায়”।2
প্রেঙ্গতঃ উসল্লেয, আসেরাসত অনু সিয় শাফা‘আসতর
প্রার্থনার রবষয়রট আমাসদর অসনসকর কাসেই অস্পি।
আবার অসনকসক শাফা‘আত প্রার্থনায় অতযন্ত আন্তররক
কদো কগস ও যার রনকট প্রার্থনা করা কতথবয ও ফরয
তারা তাাঁর রনকট শাফা‘আত প্রার্থনা করসেন না বরং
তারা রশকথী প্রার্থনায় র প্ত রসয়সেন। এটা ইে াম আসদৌ
অনু সমাদন কসর না। রনসে শাফা‘আসতর রবিাররত
আস ািনা করা হস া:
শাফা‘আসতর অর্থ:
শাফা‘আত-এর শারব্দক অর্থ হসে, েু পাররশ, মাধযম ও
কদা‘আ বা প্রার্থনা। পাররভারষক অর্থ হসে,

2

বর্থনায় রতররমযী, হারকম, রমশকাত ও েহীহু আযকার, পত . ৫০।
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ْ ُ ُ ح
ْ اْل ح ْ ْ ح
ْي
سؤال
ِ ْي لِلغ
ِ
“অপসরর জনয ক যার্ প্রার্থনা করা।”3
ককউ ককউ বস সেন:

ْ
ُ ُّ
ح
ح ح ُّ ح ُ ْ َّ ح
اوز ع ْن اذلن ْو ِب حو اْل ح حرائِ ِم
ِ و ِِه السؤال ِِف اتلج

“শাফা‘আত হসে পাপ ও আযাব হসত মুরির প্রার্থনা
করা”।4
শাফা‘আসতর প্রকারসভদ
আসেরাসত অনু রিত শাফা‘আত েম্পসকথ দু ’প্রকার
আক্বীদাহ রবদযমান।
এক. শরী‘আত েম্মত শাফা‘আত, দু ই. রশকথী শাফা‘আত
শরী‘আতেম্মত শাফা‘আত:
কয শাফা‘আসতর কদা‘আ বা প্রার্থনা আল্লাহ তা‘আ ার
রনকট করা হয় তাসক শরী‘আতেম্মত শাফা‘আত ব া
3

আ -ইরশাদ ই া েহীরহ ই‘রতক্বাদ: ২৬৭।

4

আ -কাওয়ারশফু জার য়যাহ: ৪র্থ েংস্করর্, পত . ৪৯০।
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হয়। এসক শাফা‘আসত মুেবাতাহ বা শরী‘আতস্বীকতত
শাফা‘আতও ব া হয়। আবার শাফা‘আসত মাকবু াও
ব া হয়।
রশকথী শাফা‘আত
কয শাফা‘আসতর কদা‘আ গাইরুল্লাহ তর্া আল্লাহ োড়া
অনয কাসরার রনকট করা হয় তাসক রশকথী শাফা‘আত ব া
হয়। এর অপর নাম শাফা‘আসত মানরফয়যাহ বা রনরষদ্ধ
শাফা‘আত। এসক শাফা‘আসত মারফুদ্বাহও ব া হয়।5
আল্লামা ইবনু

কাইসয়যম রহ. বস সেন,

الشفاعة اليت أبطلها شفاعة الرشيك فإنه ال رشيك هل واليت

.أثبتها شفاعة العبد املأمور

“আল্লাহ তা‘আ া কয শাফা‘আতসক বারত কসরসেন তা
হস া রশকথী শাফা‘আত। ককননা তাাঁর ককাসনা শরীক কনই।

5

কদেুন: মাজমু‘আতুত তাওহীদ পত . ২৭৮; কাওয়ারশফু

পত . ৪৯০, ৪র্থ েংস্করর্ ও আকাইসদর রকতাবেমূ হ।
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জার য়যাহ

আর রতরন কয শাফা‘আতসক োবযি কসরসেন তা হস া
তাাঁর অনু সমাদনপ্রাপ্ত বান্দার শাফা‘আত।”6
শরী‘আত েম্মত শাফা‘আসতর প্রকারসভদ
কুরআন-হাদীে স্বীকতত শাফা‘আত হসে েবথসমাট আট
প্রকার। ইে ামী আক্বীদার রকতাব-পসত্র কমাট আট
প্রকার শাফা‘আসতর উসল্লে রসয়সে। এসক শাফা‘আসত
মুেবাতাও ব া হয়। আবার শাফা‘আসত মাকবু াও ব া
হয়।
১ম প্রকার শাফা‘আত
‘আশ-শাফা‘আতু

উজমা’ বা েবথবতহৎ শাফা‘আত যা

মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাসমর জনয োে।
আর্থাৎ আল্লাহ তা‘আ া নবী োল্লাল্লাহু আ াইরহ
ওয়াোল্লামসক ‘শাফা‘আসত কুবরা’ ও মাকাসম মাহমূ সদর
মযথাদা দান করসবন। হাশসরর মাসি দী থকা

অবস্থাসন

ক্লান্ত ক াসকরা রবিাসরর আসবদন জানাস

রবশ্বনবী

মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম েত রিকূস র রবিার
6

মুজমুআতুত তাওহীদ, পত . ২৭৮।
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কাজ শুরু করার প্রার্থনা জানাসবন রাব্বু

আ ামীসনর

দরবাসর।
২য় প্রকার শাফা‘আত
েত রির রবিার ও তাসদর রহোব-রনকাশ কশষ হস
জান্নাতীসদরসক জান্নাসত প্রসবসশর অনু মরতদাসনর জনয
রােূ স র শাফা‘আত।
৩য় প্রকার শাফা‘আত
িািা আবু তার ব-এর শারি হা কা করার জনয রােূ স র
শাফা‘আত। এই রতন প্রকাসরর শাফা‘আত আমাসদর
নবীজীর একক ববরশিয। এসত আর ককউ শরীক নন।
৪র্থ প্রকার শাফা‘আত
একত্ববাসদ

রবশ্বােী

গুনাহগার

মুরমনবান্দা,

যারা

জাহান্নাসমর উপযু ি রকন্তু তাসদরসক জাহান্নাসম না
পািাসনার

জনয

রােূ ু ল্লাহ

ওয়াোল্লাসমর শাফা‘আত।
৫ম প্রকাসরর শাফা‘আত
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োল্লাল্লাহু

আ াইরহ

কযেব গুনাহগার মুরমন একত্ববাসদ রবশ্বােী হসয়ও
জাহান্নাসম প্রসবশ করসব তাসদরসক জাহান্নাম কর্সক কবর
করার জনয রােূ ু ল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম
শাফা‘আত করসবন।
৬ি প্রকার শাফা‘আত
জান্নাততবােীসদর মসধয ককাসনা ককাসনা জান্নাতীর দরজা
ও মযথাদা বত রদ্ধর জনয রােূ

োল্লাল্লাহু আ াইরহ

ওয়াোল্লাসমর শাফা‘আত।
৭ম প্রকার শাফা‘আত
যাসদর কনকী-বদী, পাপ-পূ র্য েমান হসব তাসদরসক
জান্নাসত প্রসবশ কররসয় কদওয়ার জনয রােূ

োল্লাল্লাহু

আ াইরহ ওয়াোল্লাসমর শাফা‘আত। তারা আহস
আ‘রাফ বস ককউ ককউ মন্তবয কসরসেন।
৮ম প্রকার শাফা‘আত
ককাসনা ককাসনা উম্মতসক রবনা রহোসব ও আযাসব জান্নাসত
প্রসবশ কররসয় কদওয়ার জনয রােূ স র শাফা‘আত। কযমন,
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রতরন উক্কাশা ইবন রমহোন রারদয়াল্লাহু আনহুর জনয
আল্লাহর দরবাসর কদা‘আ কসররেস ন কয, তাসক কযন কেই
েত্তর হাজার ক াকসদর অন্তভুথি করা হয় যাসদরসক রবনা
রহোব ও রবনা আযাসব জান্নাসত প্রসবশ করাসনা হসব।
রব. দ্র. কশসষাি ৫ প্রকার শাফা‘আসতর মসধয আমাসদর
নবীজীর োসর্ অনযানযরা শাফা‘আত করসবন। কযমন,
নবীগর্, রফররশতাগর্, রেদ্দীকগর্, শহীদগর্, কনককার
বান্দাগর্ েকস ই শাফা‘আত করসবন, অবশয আল্লাহর
অনু মরতক্রসম।7
শাফা‘আসতর মার ক কক?
মহান আল্লাহ তা‘আ াই হসেন শাফা‘আসতর একেত্র
মার ক। ককননা শাফা‘আত একমাত্র তাাঁরই অরধকাসর,
তাাঁরই ক্ষমতাধীন। েবথপ্রকার শাফা‘আসতর িারবকারি
একমাত্র তাাঁরই হাসত।
7

কদেুন: শরহু

আকীদারত

ওয়ারেরতয়যা, পত . ১৫৭-১৫৮; শরহু

আক্বীদারতত তাহারবয়া পত . ২২৭-২২৮; আ -কাওয়ারশফু জার য়যাহ,
পত . ৪৯১, ৪র্থ েংস্কারর্।
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আল্লাহ তা‘আ া বস ন,

“কহ নবী! বস

َ َّ َّ ل
َ
]٤٤ :ِّلِِٱلش ِفى َعةَِِجِيعِا﴾ [الزمر
ِ ِ ِ﴿قل

রদন, েক

শাফা‘আত একমাত্র আল্লাহ

তা‘আ ারই অরধকাসর।” [েূ রা আয-যু মার, আয়াত: ৪৪]
আল্লাহ তা‘আ া আরও বস ন,
َ
َ ََ َ ل
]٤ :لِشفِيعِ﴾ [السجدة
ِ لِ و
ِ ِ ﴿ َماِلكمِ لمِنِدون ِ ِهِۦِمِنِو
“আল্লাহ তা‘আ া বযতীত কতামাসদর োহাযযকারী ও
েু পাররশকারী আর ককউ কনই।” [েূ রা আ -োজদাহ,
আয়াত: ৪]
আল্লাহ আরও বস ন,
َ
َ َ ۡ َ ۡ َى َ ل
َ ۡ َ َ َ َ َ َّ
ِسِلهمِ لمِنِدون ِ ِهِۦ
ِ لِرب ِ ِه ِمِل ِي
ِ ِ يَشوِاِِإ
ِ ِونِأن
ِ ِينَِياف
ِ ﴿ َوأنذ ِِۡرِب ِ ِهِِٱَّل
َ ََ َ ل
]٥١ :لِشفِيعِ﴾ [االنعام
ِ لِو
ِِ و
“আর এর দ্বারা (কুরআন দ্বারা) আপরন তাসদরসক েতকথ
কসর রদন, যারা ভয় কসর কয, তাসদরসক তাসদর রসবর
রদসক েমসবত করা হসব, (এ অবস্থায় কয) রতরন োড়া
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তাসদর জনয র্াকসব না ককাসনা োহাযযকারী আর না
েু পাররশকারী। হয়ত তারা তাকওয়া অব ম্বন করসব।”
[েূ রা আ -আন‘আম, আয়াত: ৫১]
আল্লাহ তা‘আ া আরও বস ন,
َ ل
َ َ َۡ ۡ َ َ َ َ
َۡ َ َ ۡ َ
َّ
ِِِّل
ِ ون ِٱ
ِِ س ِل َها ِمِن ِد
ِ ت ِل ِي
ِ ل ِن ِفسِ ِبِما ِكسب
ِ ﴿ َوذك ِِۡر ِب ِ ِهِۦِ ِأن ِت ِبس
َ ََ َ ل
]٧٠ :لِشفِيعِ﴾ [االنعام
ِ لِو
ِِ و
“এবং আপরন এই কুরআন দ্বারা উপসদশ প্রদান করুন
যাসত ককাসনা বযরি রনসজর কমথকাসের কারসর্ ধ্বংসের
রশকার না হয়, যেন আল্লাহ োড়া তার জনয ককাসনা
োহাযযকারী ও েু পাররশকারী র্াকসব না”। [েূ রা আ আন‘আম, আয়াত: ৭০]
রতরন আরও বস ন,

َّ َ
ۡ َّ َ
َ َۡ
]٢٥٥ :لِبِإ ِ ِذن ِ ِهِ﴾ [ابلقرة
ِ ِ شفعِِعِندهِۥِِإ
ِ ﴿ َمنِذاِٱَّلِيِي

“কক আসে এমন, কয েু পাররশ করসব তাাঁর কাসে তাাঁর
অনু মরত োড়া।” [েূ রা আ -বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫]
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পারর্থব শাফা‘আত ও আসেরাসতর শাফা‘আসতর পার্থকয
আমরা আসেরাসত অনু রিত শাফা‘আত রবষসয় আস ািনা
কররে। আমাসদর আস ািয রবষয় হসে আসেরাসত
অনু রিত শাফা‘আত। পারর্থব রবষসয় শাফা‘আত আমাসদর
আস ািয রবষয় নয়। কারর্, ভাস া কাসজর জনয
পরস্পসরর শাফা‘আত েম্পূ র্থ ববধ ও জাসয়য। এসত
ককাসনা মতসভদ কনই। আল্লাহ তা‘আ া বস সেন:
َ َ َ ۡ َ َّ
َ َۡ ََ َۡل
َ َّ
ِشف ِۡع
ِ لۥ ِن ِصيبِ ِم ِِنهاِ ِومن ِي
ِ ِ شف ِۡع ِش ِفى َعةِ ِ َح َس َنةِ ِيَكن
ِ ﴿من ِي
َّ
ۡ
َ َ
ۡ
ل
ل
َ
َ
]٨٥ :لۥِك ِِفلِِم ِِن َها﴾ [النساء
ِ ِش ِفى َعةِِ َسيِئةِِيكن
“কয বযরি েৎকাসজর জনয ককাসনা েু পাররশ করসব তা
কর্সক কেও একরট অংশ পাসব, আর কয বযরি মন্দ
কাসজর জনয েু পাররশ করসব কেও তার কবাঝার একরট
অংশ পাসব”। [েূ রা আন-রনো, আয়াত: ৮৫]
রােূ ু ল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম বস সেন,
ُْ ْ ح
»« ِاشف ُع ْوا تؤ حج ُر ْوا
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“কতামরা েু পাররশ কর পুরস্কার পাসব”।8
তাই পারর্থব রবষসয় পরস্পসরর জনয েু পাররশ করা জাসয়য
ও কুরআন-েু ন্নাহ েম্মত। তসব শতথ হসে ববধ রবষসয়
হসত হসব।
তসব আকাইদ শাস্ত্ররবদগর্ বস সেন,
ح ْ ح ْ ح َّ ح ح ْ ح ْ ح ح
ح َّ ح ح ُ ْ ح
رش
ِ الشفاعة ِعند ا
ِ هلل ليست َكلشفاع ِة ِعند الب
“আল্লাহর কাসে েু পাররশ করার রবষয়রট মানু সষর কাসে
েু পাররশ করার মসতা নয়।”9
শাফা‘আত কেন অনু রিত হসব?
শাফা‘আসতর একমাত্র মার ক মহান আল্লাহ তা‘আ া।
তাাঁর অনু মরতক্রসম রকয়ামসতর রদবসে শাফা‘আত অনু রিত
হসব।

8

েহীহ বু োরী।

9

শরহু আকীদাতুত তাহাভী পত . ১৩৫।
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َّ َ
َ َۡ
ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী রহ. ِِشفع
ِ ﴿ َمنِذاِٱَّلِيِي
ۡ َّ َ
]٢٥٥ :لِبِإ ِ ِذن ِ ِهِ﴾ [ابلقرة
ِ ِ  عِندهِۥِِإআয়াসতর বযেযায় র সেসেন:
ْ َّ
ْ
َّ َّ ٌ ح ح ْ ح ح ح
الش حف ح
ُ اع حة إ َّن حما حت حق
ار اْل ِخ حر ِة بِإذنِه
ادل
ِف
ع
و ِِف ه ِذهِ اْلي ِة بيان أن
ِ
ِ
এ আয়াসত উসল্লে রসয়সে কয, শাফা‘আত পরকাস
রকয়ামত রদবসেই আল্লাহর অনু মরতক্র অনু রিত হসব।10
আল্লাহর অনু মরত োড়া রকয়ামসতর ময়দাসন ককউ
শাফা‘আত করসত পারসব না। ককননা আরেরাসতর
আদা সত ককাসনা কেিতম নবী-রােূ

এবং ককাসনা

রনকটতম রফররশতাও েবথশরিমান আল্লাহর দরবাসর রবনা
অনু মরতসত একরট শব্দও উচ্চারর্ করার োহে পাসব না।
আল্লাহ তা‘আ া বস ন,

َّ َ
ۡ َّ َ
َ َۡ
]٢٥٥ :لِبِإ ِ ِذن ِ ِهِ﴾ [ابلقرة
ِ ِ شفعِِعِندهِۥِِإ
ِ ﴿ َمنِذاِٱَّلِيِي

10

ফাতহু মাজীদ: ১৭৮।
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“কক আসে এমন, কয আল্লাহর অনু মরত বযতীত তাাঁর
রনকট শাফা‘আত করসত পারসব”? [েূ রা আ -বাকারা,
আয়াত: ২৫৫]
আল্লাহ তা‘আ া বস ন,
َ َ َ َ َ َّ َ ى َ َّ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ ى
َ َ َّ َ ۡ َ
ِِلۥِق ِۡول
ِ ِض
ِ ِ منِِور
ِح
ِ ل ِٱلر
ِ ِ ِن
ِ ن ِأذ
ِ ل ِم
ِ ِ ل ِتنفعِ ِٱلش ِفعةِ ِإ
ِ ِ ِ﴿ي ِومئِذ

]١٠٩ :﴾ [طه١٠٩

“দয়াময় আল্লাহ যাসক অনু মরত রদসবন ও যার কর্া রতরন
পেন্দ করসবন কে োড়া কাসরা শাফা‘আত কেরদন ককাসনা
কাসজ আেসব না।” [েূ রা ত্বা-হা, আয়াত: ১০৯]
আল্লাহ তা‘আ া বস ন,

ۡ َّ
ۡ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ
]١٠٥ :لِبِإِ ِذن ِ ِهِ﴾ [هود
ِ ِ لِتكلمِِن ِفسِِإ
ِ ِِِ﴿ي ِو ِمِي ِأت

“এমন একরদন আেসব কযরদন ককউ আল্লাহর অনু মরত
োড়া কর্া ব সত পারসব না।” [েূ রা হূ দ, আয়াত: ১০৫]
আল্লাহ তা‘আ া রকয়ামসতর রদন েম্পসকথ বস সেন:
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َۡ َ
ۡ
َ َّ َ َ َّ
َ
َ
َ َ
ِِِيى َمة
َِ لۡرضِ َِجِيعِا ِق ِۡبضتهِۥ ِيَ ِۡو َِم ِٱِلق
ِ ق ِق ِۡدرِِه ِۦ ِ ِوٱ
ِ ِّل ِح
ِ ﴿ َو َما ِق َدرواِ ِٱ
ۡ
َ
َّ ۡ َ َ َّ َ ى َ ى
َ ۡ َ ى َ َ َ َى َى
﴾٦٧ِ ون
ِ َشك
ِِ ل ِع َّما ِي
ِع
ِ حنهِۥ ِوت
ِ طوِ ِي ىتِ ِب ِ َي ِمين ِ ِهِۦِ ِس ِب
ِ م ِوتِ ِم
ِ ِوٱلس
]٦٧ :[الزمر
“এেব ক াসকরা কতা আল্লাহর কদর যতটুকু করা উরিৎ
রে তা করস া না অর্ি রকয়ামসতর রদন কগাটা পতরর্বী
তার মুসিার মসধয র্াকসব। আর আকাশেমূ হ র্াকসব তাাঁর
ডান হাসতর মসধয কপাঁিাসনা বা ভাজ করা অবস্থায়। এেব
ক াসকরা কয রশকথ কসর তা হসত রতরন েম্পূ র্থ পরবত্র ও
বহু ঊসধ্বথ [েূ রা আয-যু মার, আয়াত: ৬৭]
শাফা‘আত কারা করসবন?
আরেরাসতর আদা সত মহান আল্লাহর অনু মরতক্রসম যারা
শাফা‘আত করসবন তারা হসেন, নবীগর্, রফররশতাবত ন্দ,
শহীদগর্, আর ম-উ ামা, হাসফসয কুরআন এবং নাবা গ
েন্তান। তাসদর শাফা‘আত কুরআন-হাদীসের অকাটয
প্রমার্ারদ দ্বারা প্রমারনত। তাসদর মসধয োরয়যদু শ শুফা‘আ
বা শাফা‘আতকারীসদর েদথার হস ন রবশ্বনবী মুহাম্মাদ
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রােূ ু ল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম। কযমন, রতরন
বস সেন:

َّ ح ُ ح
حح ح ُ ح
»«أنا أ َّول شا ِف ٍع حو أ َّول ُمشف ٍع

“আরমই প্রর্ম েু পাররশকারী এবং আমার শাফা‘আতই
প্রর্ম গ্রহর্ করা হসব।”
রতরন আরও বস সেন:

11

َّ ُ ح ْ ح
ْ ْح
الشهيْ ُد ِف حسبْع ْ ح
»ْي ِم ْن أه ِل بحي ِته
ِ
ِ ِ «يشفع

“শহীদ তার পররবাসরর েত্তর জসনর জনয েু পাররশ
12

করসব”।

রতরন আরও বস সেন:
»« ِاقرءوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألهله

11

েহীহ বু োরী ও মুের ম।

12

বর্থনায় আবু দাউদ।
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“কতামরা কুরআন পাি কর। ককননা এ কুরআন তার
পািকারীর জনয রকয়ামসতর রদন েু পাররশকারী হসয়
আরবভূ থত হসব”।13
শাফা‘আসতর শতথ
তসব

এোসন

ক্ষর্ীয়

রবষয়

হসে,

উরল্লরেত

েু পাররশকারীগর্ আরেরাসতর আদা সত কস্বোয় যারতার জনয েু পাররশ করসত পারসব না, বরং তাসদর
েু পাররশ অরিত্ব াভ করসব দু ’রট শসতথ:
প্রর্ম শতথ: শাফা‘আতকারীসক শাফা‘আসতর জনয
আল্লাহর পক্ষ হসত অনু মরত প্রদান করা। কযমন, আল্লাহ
তা‘আ া বস সেন,

َّ َ
ۡ َّ َ
َ َۡ
]٢٥٥ :لِبِإ ِ ِذن ِ ِهِ﴾ [ابلقرة
ِ ِ شفعِِعِندهِۥِِإ
ِ ﴿ َمنِذاِٱَّلِيِي

“কক আসে এমন, কয তাাঁর অনু মরত বযতীত শাফা‘আত
করসত পারসব? [েূ রা আ -বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫]
َّ
ۡ
َ
]٣ :لِمِنِِ َب ِۡع ِِدِإ ِ ِذن ِ ِهِ﴾ [يونس
ِ ِ ﴿ َماِمِنِشفِيعِِإ
13

বর্থনায় েহীহ মুের ম।
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“তাাঁর অনু মরত াভ না কসর েু পাররশ করার ককউ কনই।”
[েূ রা ইউনু ে, আয়াত: ৩]
এসত স্পি কয, েু পাররশকারীসক অবশযই েু পাররসশর
অনু মরত প্রাপ্ত হসত হসব। অর্থাৎ রবনা অনু মরতসত েু পাররশ
করার ককউ কনই। েু পাররশ কস্বোমূ ক নয়, বরং তা
হসব অনু মরতক্রসম।
রদ্বতীয় শতথ: যার জনয েু পাররশ করা হসব তার প্ররত
আল্লাহর েন্তুরি র্াকা। কযমন, আল্লাহ তা‘আ া বস সেন:
َّ َ َ ۡ َ َ َ
َ َ
]٢٨ :ض﴾ [االنبياء
ِنِٱ ِۡرت ى
ِِ لِل َِم
ِ ِ ونِإ
ِ شفع
ِ لِي
ِ ﴿و
“এবং যার প্ররত রতরন (আল্লাহ) েন্তুি, তার জনয োড়া
অনয কাসরা জনয তারা শাফা‘আত কসর না”। [েূ রা আ আরম্বয়া, আয়াত: ২৮]
এসত প্রতীয়মান হসে কয, েু পাররশ তারাই পাসবন যারা
আল্লাহর রপ্রয়জন হসবন।
আল্লাহর রনকট অরপ্রয় এমন কাসরা জনয ককাসনা েু পাররশ
ি সব না। এরট আসরা পররস্কার হসয় যায় কুরআন বরর্থত
30

রনসোি টনাব ীর দ্বারা কয, আল্লাহ তা‘আ া মহাপ্লাবন
কর্সক ককনানসক রক্ষা করার বযাপাসর নবী নূ হ আ াইরহে
ো াসমর েু পাররশ গ্রহর্ কসরন রন। রপতা আযসরর জসনয
ইবরাহীম আ াইরহে ো াসমর ক্ষমা কসর কদওয়ার
েু পাররশ গ্রহর্ কসরন রন। আর মুনারফকসদর বযাপাসর
নবী মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লামসক আল্লাহ
তা‘আ া বস সেন:
َ ۡ َۡ
َ ۡ َۡ َ َۡ ۡ َ ۡ َۡ ۡ
ََ
ِِيِ َم َّرةِِفلن
َِ س َت ِغف ِِۡر ِله ِۡمِ َس ِۡبع
ِ س َت ِغف ِِۡر ِله ِۡم ِإِن ِت
ِ ل ِت
ِ ِ ست ِغف ِِر ِله ِم ِأ ِو
ِ ﴿ٱ
َ
ۡ
َّ
]٨٠ :ِّلِله ِۡم﴾ [اتلوبة
ِ َي ِغف َِِرِٱ
“কহ নবী! তুরম তাসদর জনয ক্ষমা প্রার্থনা কর, অর্বা
তাসদর জনয ক্ষমা প্রার্থনা না কর। যরদ তুরম তাসদর জনয
েত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তর্ারপও আল্লাহ তাসদরসক
কেসনা ক্ষমা করসবন না”। [েূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত:
৮০]
এ শতথ দু ’রটসক আল্লাহ তা‘আ া অপর এক আয়াসত
একসত্র বস সেন:
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َّ ۡ َ
َ
َ
َ َ ۡ َ َّ َ ى َ ى
ِلِمِنِِ َب ِۡع ِِد
ِ ِ نِش ِفى َعته ِۡمِشيِاِإ
ِ ِ لِت ِغ
ِ ِِِم ِوت
ِ فِٱلس
ِ ِ ِِ﴿ َوكمِ لمِنِ َّملك
َ
َ
َّ َ َ ۡ َ َ
]٢٦ :﴾ [انلجم٢٦ِض
ِ ِّلِل َِمنِيَشاِءِِ َو َي ِۡر
ِ نِٱ
ِ أنِي ِأذ
“আর আেমানেমূ সহ অসনক রফররশতা রসয়সে, তাসদর
েু পাররশ ককাসনাই কাসজ আেসব না। তসব আল্লাহ যাসক
ইো কসরন এবং যার প্ররত রতরন েন্তুি, তার বযাপাসর
অনু মরত কদওয়ার পর। [েূ রা আন-নাজম, আয়াত: ২৬]14
কমাদ্দাকর্া: েবথশরিমান মহান আল্লাহর আদা সত কযাগয
েু পাররশকারী রনবথািসনর কারসর্ েু পাররশ গ্রহর্ করা হয়
না, বরং েু পাররশ করার জনয আল্লাহর অনু সমাদন ও
েু পাররশ যার জনয করা হসব তাসক আল্লাহর রপ্রয় পাত্র
হওয়ার কারসর্ই মাত্র েু পাররশ গ্রহর্ করা হয়।
েু তরাং উরল্লরেত শতথদ্বসয়র বতথমাসনই শাফা‘আত অরিত্ব
াভ করসব এবং েু পাররশকারীরা েু পাররশ করসবন।
েু পাররশকারীসদর েরদার নবী োল্লাল্লাহু আ াইরহ

14

শরহু

আরক্বদারত

ওয়ারেরতয়যাহ, পত . ১৫৯; কাওয়ারশফু

জার য়যাহ, পত . ৪৯০।
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ু রটসয় পড়সবন

ওয়াোল্লাম রকয়ামসতর রদন োজদায়

এবং আল্লাহ তা‘আ াসক ব সবন:
َّ ح ح ح ح ح ِّ ْ ْ ْ ح ْ ح
ح ح ِّ ح ح ْ ح
ِف خل ِقك»
«يارب وعدت ِِن الشفاعة فشفع ِِن ِ
“কহ আমার রব, আপরন আমাসক শাফা‘আত এর ওয়াদা
ুরদসয়সেন। এতএব, আপনার েত রির জনয েু পাররশ কব
করুন।”15
আল্লামা মাহমূ দ আ ু েী বাগদাদী রহ. বস ন,
واملعىن أن اهلل تعاىل مالك الشفاعة ُكها ال يستطيع أحد شفاعتما
إال أن يكون املشفوع مرتىض والشفيع مأذونا هل والكهما
َ َّ َّ
ٱِّل ِ َلۥ ِم ۡلكِ ِ َّ
ٱلس َمى َوىتِِِ
ن ِ َِ
مفقودان ههنا ...وقوهل تعاىل ﴿أ ِ
َۡ
ۡرض﴾ [ابلقرة]١٠٧ :
َوٱل ِ ِ
استئناف تعلييل لكون الشفاعة مجيعا هل عزوجل كأنه قيل :هل
ذلك ألنه جل وعال مالك ُكه فال يترصف أحد بيشء منه بدون
)إذنه ورضاه  .فالسماوات واألرض كناية عن لك ماسواه سبحانه

শরহু আক্বীদারতত্ তাহাভীয়া পত . ২২৬।
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15

“আয়াসতর অর্থ হসে আল্লাহ রাব্বু

আ ামীনই কগাটা

শাফা‘আসতর একেত্র মার ক। েু তরাং অনয ককই
শাফা‘আসতর োমানযতম অরধকারও রাসে না। রকন্তু যরদ
শাফা‘আতপ্রাপ্ত বযরি আল্লাহর েন্তুরি প্রাপ্ত হয় এবং
শাফা‘আতকারী বযরি আল্লাহর অনু মরত প্রাপ্ত হয় (তসব
কে শাফা‘আত করসব) আর উভয়রট এোসন (দু রনয়ায়)
অনু পরস্থত।...আর আল্লাহর বার্ী: (আকাশ এবং পতরর্বীর
একক

আরধপতয

তাাঁরই)

শাফা‘আসতর

একেত্র

মার কানা আল্লাহর হওয়ার এরটও একরট পতর্ক কারর্।
এোসন কযন ব া হসে, েমি শাফা‘আত আল্লাহরই
অরধকাসর ককননা আল্লাহ জাল্লা শানু হু হস ন েমি
রাজসত্বর রনয়ন্ত্রর্কারী । েু তরাং আল্লাহ োড়া অনয ককউ
তার অনু মরত ও েন্তুরি বযতীত শাফা‘আসতর োমনযতমও
অরধকার রাসে না।”
আস ািয আয়াসত আকাশ ও পতরর্বীসক উসল্লে কসর
16
আল্লাহ বযতীত বাকী েবরকেু সকই বুরঝসয়সেন”।

16

রূহু মা‘আনী, ২৪শ পারা, পত . ৯-১১।
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আল্লামা তাফতাযানী রহ. বস ন, ইমাম মাকরদেী রহ.
বস সেন, ‘কয বযরি বস

কয, ককাসনা মাে ু ক আল্লাহর

েমীসপ তাাঁর অনু মরত োড়া শাফা‘আত করসব তসব কে
কযন রবশ্ব মুের সমর ইজমা ও কুরআসনর েু স্পি
বর্থনােমূ সহর রবসরারধতা কর ।’17
কারা শাফা‘আত কর্সক বরিত হসব?
রকয়ামত রদবসে অনু রিত শাফা‘আত কর্সক বরিত হসব
যারা প্রকাশয রশকথ ও কুফুরীর গুনাসহ র প্ত রে

এবং

এরই ওপর মারা কগসে। তাসদর েম্পসকথ আল্লাহ তা‘আ া
বস ন,

ۡ ۡ
َ َ َ َّ َّ
َ
َ ۡ َۡ ۡ
ِارِ ِ َج َه َّن َِم
ِ ف ِن
ِ ِ ِ ِي
َِ َشك
ِِ ب ِ َِوٱِلم
ِِ ِتى
ِ ل ِٱ ِلك
ِِ ِن ِأ ِه
ِ ِين ِكفرواِ ِم
ِ ن ِٱَّل
ِ ِ ﴿إ
ۡ
َ
َ
َ
َ ُِّ َ ِكِه ِۡم
َ ِينِف
]٦ :﴾ [ابلينة٦َِب َّي ِِة
ِ ِ لئ
ِ ِيهاِِأو
َِ خ ى ِِل
ِ
ِ شِٱ ِل
“আহস রকতাসবর মসধয যারা কারফর এবং যারা মুশররক,
তারা জাহান্নাসমর আগুসন স্থায়ী ভাসব র্াকসব। তারাই
েত রির অধম”। [েূ রা আ -বারয়যনাহ, আয়াত: ৬]

17

শরহু আকাঈদ আন্নাোফী।
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যারা রিরস্থায়ীভাসব জাহান্নাসম র্াকসব তাসদর ককাসনা
রক্ষাকারী বা োহাযযকারী কনই।
এ প্রেসঙ্গ মহান আল্লাহ বস ন,
َََ
َ َ َّ َ ۡ َ َ َ
َ ۡ
﴾١٩ِ ِار
ِ َّف ِٱّل
ِ ِ ِ نت ِتنقِذِ ِ َمن
ِ َ اب ِأفأ
ِِ ق ِ َعل ِۡي ِهِ ُِك َِمةِ ِٱ ِل َعذ
ِ ن ِح
ِ ﴿ أ فم
]١٩ :[الزمر
“কহ নবী, কে বযরিসক কক বাাঁিাসত পাসর যার ওপর
আযাসবর ফয়ো া হসয় কগে, তুরম রক তাসক বাাঁিাসত পার
কয জাহান্নাসম রসয়সে”? [েূ রা আয-যু মার, আয়াত: ১৯]
এসত বুঝা কগ , এ েব জাহান্নামীসদর জনয ককাসনা
শাফা‘আতকারী কনই। কনই ককাসনা রক্ষাকারী। তাসদর
বযাপাসর ককাসনা শাফা‘আত গ্রহর্ও করা হসব না। কারর্,
তারা ঈমানশূ নয। আল্লাহ তা‘আ া বস ন,

َ َ
َّ
َ َ َ
]٤٨ :﴾ [املدثر٤٨ِِي
َِ لشفِع
ِ﴿ف َماِتنفعه ِۡمِش ِفى َعةِِٱ ى

“েু তরাং েু পাররশকারীসদর শাফা‘আত তাসদর ককাসনা
উপকাসর আেসব না”। [েূ রা আ -মুদ্দােরের, আয়াত:
৪৮]
36

রতরন আরও বস ন,

َ ََ
َ ۡ َ َ َّ ى
]١٨ :﴾ [اغفر١٨ِِلِشفِيعِِي َطاع
ِ ِنَِحِيمِِو
ِ يِم
ِ ِلظل ِ ِم
ِ ﴿ماِل

“যার মসদর জনয ককাসনা বেু কনই এবং এমন ককাসনা
শাফা‘আতকারী কনই যার শাফা‘আত গ্রাহয হসব”। [েূ রা
গারফর, আয়াত: ১৮]
এ োড়া যারা আল্লাহর দীসনর মসধয রবকতরত এসনসে অর্বা
এর মসধয পররবতথন কসরসে তাসদর অবস্থাও েম্পূ র্থ
আশংকাজনক। কারর্, তারা হাউসজ কাউোসরর পারন
পান করসত পারসব না। স্বয়ং রােূ ু ল্লাহ োল্লাল্লাহু
আ াইরহ ওয়াোল্লাম তাসদরসক এই বস তারড়সয় রদসবন:
َّ ح
ًْ
ًْ
ْ ُ ْ ً ُ ْ ً ح ْ حىح
 ُسحقا ُسحقا ل ِ حم ْن بحدل:ْي حبعدي حو ِِف رواية
«سحقا سحقا لِمن غ
ْ
»حبع ِد ْي
“দূ র হও, ধ্বংে হও যারা আমার পর (দীসনর মসধয)
পররবতথন বা রদবদ কসরে”।18

18

েহীহ বু োরী ও মুের ম।
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তাই আমাসদর েবাইসক অতযন্ত েতকথ হসত হসব। আল্লাহ
ও তাাঁর রােূ

োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লামসক

পুসরাপুররভাসব কমসন ি সত হসব এবং ককাসনা অবস্থাসতই
আল্লাহর দীসনর অপবযােযা করা যাসব না, েম্পূ র্থ
অরবকততভাসবই তা গ্রহর্ করসত হসব। বস্তুত: তাওহীদ
হসে মানু সষর রিরমুরির েু রনরিত েনদ আর রশকথ হসে
ধ্বংসের মূ । তাই তাওহীদবাদী ঈমানদার ক াক
মহাপাপী হস ও মুরি পাসব। আর মুশররক মহাজ্ঞানী ও
গুর্ধর হস ও অমাজথনীয় অপরাধী। এজনয ইে াসমর
নবী বস সেন:
ح ْ ح
ح ح ح ح ٌ ْ ح ح ُ ح ْ ح ح ْ ُ َّ ْ ح
ُ ْ ُ الي
»هلل شيئا
«ف ِِه نائِلة ِإن شاء اهلل من مات ِمن أم ِيت
ِ رشك بِا
ِ
“আমার উম্মসতর মসধয এই শাফা‘আত ইনশাআল্লাহ কে
বযরি

াভ করসব কয আল্লাহর োসর্ ককাসনা রকেু সক

শরীক না করা অবস্থায় মারা কগসে।”19

19

েহীহ বু োরী ও মুের ম। েূ ত্র আকীদাতু মুরমন: ১২৭।
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কহ আল্লাহ আমাসদর েবাইসক রশকথ মুি জীবন যাপসনর
তাওফীক দান করুন। আরমন।

39

?শাফা‘আত বযতীত ককউ রক জান্নাসত প্রসবশ করসব
তার জবাসব আকাইদ শাস্ত্ররবদগর্ বস সেন:
انلار ب حغ ْ ح ح ح
اهلل أقْ حو ً
اعة بح ْل ب حف ْضله حو حر ْ ح
حن حع ْم خيْ ُر ُج ُ
اما ِم حن َّ
مح ِته
ْي شف ٍ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ْ َّ
حو حيبْىق ِِف اْلحن ِة
আ ামীন রকেু ক াকসক শাফা‘আত

ু“হযাাঁ, আল্লাহ রাব্ব

োড়াই তাাঁর অসশষ অনু গ্রহ ও করুর্াবস জান্নাসত প্রসবশ
করাসবন এবং তারা আল্লাহর অনু গ্রসহই জান্নাসত রিরকা
অবস্থান করসব...।”20
ককননা আবু োঈদ েুদরী রারদয়াল্লাহু আনহু কর্সক বরর্থত,
নবী োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম তাাঁর দী থ একরট
হাদীসে বস সেন:
ححُ ُْ ُ ح ح ح ْ ْ ح ح ُ ح ح ْ
ح ح ح ْ ْ ح
ت ال حمالئِكة حوشف حع انلح ِبيُّ ْون حو شف حع ال ُمؤ ِمنُ ْون حو
«فيقول اهلل شفع
ح ْ ح ْ ح َّ ح ْ ح ُ َّ ْ ح ح ح ْ ُ ح ْ ح ً ح َّ ح ْ ُ حْ
ار فيخرج ِمنها
لم يبق إال ارحم الر ِ ِ
امحْي فيق ِبض قبضة ِمن انل ِ
حْ ً حْ ح ْ ح ُْ ح ًْ ح
ْيا ق ُّط».
قوما لم يعملوا خ

20

شرح العقيدة الطحاوية كذا في مختصر األسئلة واألجوبة )األصولية

على العقيدة الواسطية (119/
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“তেন আল্লাহ তা‘আ া ব সবন কয, রফররশতারা
শাফা‘আত কর , নবীরাও শাফা‘আত কর , মুরমনবত ন্দ
শাফা‘আত কর এবং কশষ পযথন্ত আল্লাহ মহা করুর্াময়
োড়া অনয ককউ অবরশি র্াক

না। অতঃপর আল্লাহ

তা‘আ া জাহান্নাসমর অরি কর্সক একমুরি গ্রহর্ করসবন
এবং কেোন কর্সক এমন একদ

ক াকসক কবর কসর

রনসয় আেসবন যার কেসনা ককাসনা েৎকমথ কসর রন”।21
মহান আল্লাহ বস ন,
َ ََ
َ َ َّ َ َ َ ۡ
َۡ َ ۡ
َّ َ ۡ َّ
﴾ِِّل
ِ َحةِِٱ
ِ لِت ِق َنطواِِمِنِر
ِ َِعِأنفسِ ِه ِم
ِ ِِسفوا
َِ ۡ ِينِأ
ِ ِيِٱَّل
ِ لِ ِي ىعِباد
ِ ﴿ق

]٥٣ :[الزمر

“ব , কহ আমার বান্দারা যারা রনসজসদর ওপর িরম
বাড়াবাড়ী কসরসো, কতামরা আল্লাহর রহমত কর্সক রনরাশ
হসয়া না”। [েূ রা আয-যু মার, আয়াত: ৫৩]
রতরন অনযত্র বস ন,

21

বর্থনায়: েহীহ বু োরী, েহীহ মুের ম ও আহমদ।

41

ححُ ُ ح
ُ ُ ْ ح ْ ح ح ح ح ح َّ َّ ح ح
ح
 حو ِع َّز ِِت:اَّلل) فيحق ْول
(ال ِإهل ِإال:«فأقول يا حر ِّب ائذن ِِل ِفيمن قال
َّ ح ح ح
ح ح
ْ ح ح ح ْ ح ْ ح ح ح ْ ح ْ ح
ْ
ال ح
»)اهلل
 (ال ِإهل ِإ:يت ألخ ِر حج َّن ِمن حها حم ْن قال
ِ وجال ِِل و ِك
ِ ْبيا ِيئ وعظم
“তেন আরম ব ব, কহ আমার রব! কয বযরি “ া ই াহা
ইল্লাল্লাহ” বস সে তার বযাপাসর আমাসক (শাফা‘আসতর)
অনু মরত রদন। প্ররত-উত্তসর আল্লাহ তা‘আ া ব সবন
“আমার কেিত্ব, বড়ত্ব, মহত্ব, ও ইজ্জসতর কেম কসর
ব রে আরমই কেোন কর্সক এসদরসক কবর কসর রনসয়
আেব যারা বস সে “ া ই াহা ইল্লাল্লাহ”।22
তাাঁর দয়া ও রহমসতর একশ ভাগ হসত মাত্র এক ভাগ
রতরন কগাটা েত রিকুস র মাসঝ রবতরর্ কসরসেন। আর
রনরানব্বই ভাগ দয়া ও রহমত রতরন রকয়ামত রদবসে
প্রকাশ করার জনয েংররক্ষত করসেসেন। েরতয রতরন
‘আরহামুর রারহমীন’ েবসিসয় বড় দয়াশী । তাই
েবথাবস্থায় তাাঁরই ওপর ভরো করসত হসব। ককাসনা
রবষসয়ই গাইরুল্লাহর ওপর ভরো করা যাসব না। রতরন
বস সেন:
22

েহীহ মুের ম, শরহু আকীদাতুত্ তাহারবয়া: ২৩০।
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َّ َ َّ َ َ َ
ۡ
]٢٣ :﴾ [املائدة٢٣ِِي
َِ ِّلِِف َت َوَّكوِاِِإِنِكنتمِ ُّم ِؤ ِمن
ِ َعِٱ
ِ ﴿و
“আর আল্লাহর ওপরই ভরো কর যরদ কতামরা মুরমন
হসয় র্াক”। [েূ রা আ -মাসয়দাহ, আয়াত: ২৩]
রতরন আরও বস ন,

َ َ
ۡ
َ ُّ َّ َّ َّ ۡ َ َ ل
]٥٦ :﴾ [احلجر٥٦ِون
ِ لِٱلضٓال
ِ ِ َحةِِرب ِ ِهِۦِِإ
ِ الِ َو َمنِ َي ِق َنطِِمِنِر
ِ ﴿ق

“পর্ভ্রি ক াসকরা বযতীত রনজ রসবর রহমত কর্সক আর
কক রনরাশ হসত পাসর”? [েূ রা আ -রহজর, আয়াত: ৫৬]
“রতরন (আল্লাহ) যরদ েূ ক্ষ্মভাসব রহসেব কষসত শুরু কসরন
তাহস কার এমন দু ঃোহে আসে কয রনজ বস জান্নাত
াভ করার দাবী করসত পাসর? রােূ ু ল্লাহ োল্লাল্লাহু
আ াইরহ ওয়াোল্লাম একর্াই বস সেন। রতরন বস ন,
ْ ح ح َّ ح
ْح
ح ْ ُ ح ُ ح ُ ْ َّ ح
ٍّ ُ ح
»«اعل ُم ْوا حو حسدد ْوا حوق ٍر ُب ْوا حواعل ُم ْوا أن أ حح ًدا ل ْن يدخله ع حمله اْلحنة
“আম কর এবং রনসজর োধযমত েবথারধক েরিক কাজ
করার কিিা কর এবং েসতযর কাোকারে র্াক, কজসন
রােসব, ককাসনা বযরিসক শুধু তার আম জান্নাসত প্রসবশ
করাসত পারসব না।”
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ক াসকরা ব স া: কহ আল্লাহর রােূ

আপনার আম ও

রক পারসব না? রতরন ব স ন:
َّ ح ح ح ح
اهلل ب حر ْ ح
ُ ال أح ْن حيتح حغ َّم حدِن
»مح ِت ِه
«وال أنا ِإ
ِ
ِ
“না, আরমও না, তসব আমার রব তাাঁর রহমত দ্বারা
23

আমাসক আোরদত কসর রনসয়সেন।”

আল্লাহর ওপর ভরো করা তাওহীদ ও ঈমাসনর েবসিসয়
গুরুত্বপূ র্থ দাবী। বান্দা তার দীন, দু রনয়া ও আসেরাসতর
যাবতীয় ক যার্ ও রন‘আমত আল্লাহর কাসেই কামনা
করসব। নবী োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম তাই কদা‘আ
করসতন:
ْ ح ح
ْ ح ْ ح ح ْ ح
ْ «احللَّ ُه َّم حما ا ح ْصبح حح
ب ِم ْن نِع حم ٍة ا ْو بِأ حح ٍد ِم ْن خل ِقك ف ِمنك حوح حد حك
ِ
ْ ُ ح ح ْ ح ح ح ح ح ح ْح ح ُ ح ح ح
ُ»كر
رشيك لك فلك احلمد ولك الش
ِ ال
“কহ আল্লাহ! আরম অর্বা আপনার ককাসনা েত রি কয অসশষ
রন‘আমসতর ভাোর রনসয় প্রভাসত উপনীত হয় তা
23

বর্থনায় েহীহ বু োরী; েহীহ মুের ম; আহমদ ে. ৬, পত . ১২৫;

শরহু আকীদাতুত্ তাহারবয়া, পত . ৫০৬।
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এককভাসব আপনারই পক্ষ কর্সক। আপরন এক, আপনার
ককাসনা অংশীদার কনই। েু তরাং েক

প্রকার প্রশংো

আপনারই, আপনার জনযই েক কততজ্ঞতা”।24
কার রনকট শাফা‘আসতর কদা‘আ করব?
কযসহতু আল্লাহ তা‘আ াই শাফা‘আসতর একমাত্র মার ক।
শাফা‘আসতর িারবকারি একমাত্র তাাঁরই হাসত। এসত
কাসরা রবন্দু পররমার্ও অংশ কনই এবং আরেরাসতর
আদা সত তাাঁর অনু মরত বযতীত ককউ শাফা‘আত করসত
েক্ষম হসব না। কেসহতু আমরা শাফা‘আসতর কদা‘আ
মহান আল্লাহর রনকটই করব। অপররদসক কদা‘আ হসে
ো াত, োওসমর মসতা একরট কেি ইবাদত, বরং
ইবাদসতর মগজ।
রােূ ু ল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম বস সেন:
ُُ ْ حح
ُّ «
»ادل حَع ُء ه حو ال ِعبادة

24

বর্থনায়: আবু দাউদ, নাোঈ ও ইবন রহব্বান।
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“কদা‘আই হসে ইবাদত।”25
আর ইবাদত একমাত্র মহান রসবর জনয েু রনরদথি।
ইবাদসত অনয কাউসক শরীক করার নাম রশসকথ আকবর।
কদা‘আ কযসহতু ইবাদত, তাই কদা‘আ একমাত্র আল্লাহর
রনকসটই করসত হসব।
আল্লাহ তা‘আ া বস ন,

َ َ
َ ۡ َ َۡ
ۡ
]٦٠ :بِلك ِۡم﴾ [اغفر
ِ ج
ِ ونِأ
ِ ِ الِ َر ُّبكمِِٱ ِدع
ِ ﴿ َوق
ِ ست

“কতামাসদর রব বস সেন, কতামরা আমার রনকট কদা‘আ
কর, আরম কতামাসদর কদা‘আ কবু করব। [েূ রা গারফর,
আয়াত: ৬০]
রতরন আরও বস সেন:
َ َّ
ۡ ُّ
ۡ
ُّ َ َ﴿ٱ ِۡدعواِ ِ َر َّبك ِۡم ِت
﴾٥٥ِ ِين
َِ ِب ِٱِلم ِۡع َتد
ِ ل ِي
ِ ِ َضعِ ِ َوخ ِف َيةِ ِإِنهِۥ
]٥٥ :[االعراف

25

বর্থনায়: রতররমযী ২/১৭৫।
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“কতামরা কতামাসদর রসবর রনকট েংসগাপসন ও রবনসয়র
োসর্ কদা‘আ কর। রনিয় রতরন েীমা ঙ্ঘনকারীসদর
পেন্দ কসরন না। [েূ রা আ -আ‘রাফ, আয়াত: ৫৫]
রােূ ু ল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম বস সেন,
ْ ح حْ ح ح ْ ح حح ح ْ ح ح ْ ح ح ْ ح
»هلل
ِ « ِإذا سألت فاسئ ِل اَّلل حو ِإذا استعنت فاست ِعن بِا
“যেন তুরম রকেু িাইসব তেন আল্লাহর রনকট িাইসব।
আর যেন োহাযয িাইসব তেন আল্লাহর কাসেই
িাইসব।”26
আমরা েূ রা আ -ফারতহায় বর :

َ َ َّ
َ َ َّ
]٥ :﴾ [الفاَتة٥ِِس َتعِي
ِۡ اكِن
ِ اكِن ِۡعبدِِِإَوي
ِ ﴿إِي

“আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করর এবং আপনার
রনকটই োহাযয িাই।” [েূ রা আ -ফারতহা, আয়াত: ৫]
রােূ ু ল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম বস সেন:
ح
ْح ح
ح ْ حْ ح
»اهلل يغ حضب حعليْ ِه
سأل
ِ «من لم ي
26

রতররমযী ২/১৭৫।
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“কয বযরি আল্লাহর রনকট প্রার্থনা কসর না, আল্লাহ তার
প্ররত রাগারিত হন।”27
এতএব, যেন আমরা কদা‘আ করব, তেন ককব
আল্লাহর কাসেই করব। আল্লাহ বযতীত অসনযর রনকট
কেনও ককাসনা রকেু র জনয কদা‘আ করব না। তাই
শাফা‘আসতর কদা‘আ আল্লাহর দরবাসরই করব। ককননা
ইে াসমর

নবী

(োল্লাল্লাহু

বস সেন:

আ াইরহ

ওয়াোল্লাম)

ُ ْح ْ حْ ح
ْ اهلل حي حغ حض
ع ح
.»ب عليه
«من لم يد

“কয বযরি আল্লাহর রনকট কদা‘আ কসর না তার প্ররত
আল্লাহর কক্রাধ রসয়সে”।28
রতরন আরও বস সেন:

ْ ُ ْ ح ححُْ ْ ُ ْ ُْ ح ْ ح
»االجابح ِة
ِ ِ«ادعوا اهلل وانتم مو ِقنون ب

27

রতররমযী, ইবন মাজাহ, আদাবু

28

হারকম, েহীহু আযকার পত . ৪৯।
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মুফরাদ ও আহমদ।

“কদা‘আ কবুস র রবশ্বাে রনসয় কতামরা আল্লাহর রনকট
কদা‘আ করসব।”29
তাই প্রসতযক মুের সমর কভসব কদো উরিৎ কয, কার রনকট
তার কদা‘আ করা কতথবয। যারা গাইরুল্লাহর রনকট কদা‘আ
করসেন তারা রক রকয়ামসতর রদন আল্লাহর রনকট হযাাঁবািক উত্তর রদসত পারসবন?
শাফা‘আসতর কদা‘আ কীভাসব করব?
শাফা‘আত প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহর কাসেই করব এবং
ব ব:

ح ُ َّ ح ِّ ْ َّ ح ح
ِف ن ِب ىيك
ِ اللهم شفع

“কহ আল্লাহ! আপনার নবীসক আমার জনয েু পাররশকারী
বারনসয় রদন।”
অর্বা ব ব:

29

ح
ُْْ ح ح حح ح ح
اعة ن ِبيِّك
امهلل ارزقِن شف

রতররমযী।
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“কহ আল্লাহ! আপনার নবীর শাফা‘আত আমাসক দান
করুন।”
অর্বা ব ব:

ٍّ ُ ح
ح ح
ْ ِّ ح ح
ْ ْاج حعل
ِن ِم َّم ْن تشف ُع ِفيْ ِه ْم ن ِبيك
يارب
ِ

“কহ আমার রব! আমাসক ঐ েক

ক াকসদর অন্তভুথি

কসর রদন যাসদর জনয আপরন আপনার নবীর শাফা‘আত
কবু করসবন।”
অর্বা ব ব:

ح
ح حْ ْ ْ ح ح ح ح ح ح
اعة ن ِبيِّك
امهلل الَت ِرم ِِن شف

“কহ আল্লাহ! আপনার নবীর শাফা‘আত কর্সক আমাসক
বরিত করসবন না।”30
ককননা রােূ ু ল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম একজন
োহাবীসক শাফা‘আত প্রার্থনা রশক্ষা রদসয় বস সেন, কয
তুরম ব :

30

আকীদাতু মুরমন: ১২৯।
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َّ ِ «احمهلل حش ِّف ْع ُه
»ِف
“কহ আল্লাহ! আপরন তাসক আমার জনয শাফা‘আতকারী
বারনসয় রদন”।31
এবং মতত রশশুর জানাযায় এ কদা‘আ পাি করসত বস সেন
َّ ح
ْ ُْ ح ح
»« حواج حعله نلحا شافِ ًعا َّو ُمشف ًعا
“কহ আল্লাহ! এ রশশুসক আমাসদর জনয শাফা‘আতকারী
ও মঞ্জু রসযাগয শাফা‘আতকারীসত পররর্ত করুন”।32
গাইরুল্লাহর কাসে শাফা‘আসতর কদা‘আ করার হুকুম
গাইরুল্লাহ তর্া আল্লাহ োড়া অনয কাসরা কাসে
শাফা‘আসতর কদা‘আ বা প্রার্থনা করা রশকথ। কারর্, কদা‘আ
ইবাদত। রােূ ু ল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম
বস সেন:

31

রতররমযী।

32

েহীহ মুের ম।

ُُ ْ ح
ُّ «
»ادل حَع ُء ه حو ال ِعبحادة
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“কদা‘আই ইবাদত।”33
আর ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জনযই রনরদথি। ইবাদসত
তাাঁর আর ককাসনা শরীক কনই। আর রশকথ হসে,
গাইরুল্লাহসক ইবাদসত অংশীদার করার নাম। েু তরাং
কদা‘আ কযসহতু ইবাদত, কেসহতু একমাত্র আল্লাহ
তা‘আ ারই কাসে কদা‘আ করসত হসব। আল্লাহ োড়া অনয
কাসরা কাসে শাফা‘আত বা অনয ককাসনা রকেু র কদা‘আ
করা রশকথ। ককননা কদা‘আ ইবাদত। কয গাইরুল্লাহর
রনকট কদা‘আ কর কে তার ইবাদত কর । রকন্তু আমরা
কতা ইবাদত করর একমাত্র আল্লাহর।
উপসরাি আস ািনা কর্সক একর্া স্পি হসয় কগ

কয,

শাফা‘আত প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহর রনকট করসত হসব।
আল্লাহ োড়া অনয কাসরা রনকট শাফা‘আত প্রার্থনা করা
রশকথ। ককননা একরদসক কদা‘আ ইবাদত এবং অপররদসক
েমি শাফা‘আত একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতাধীন। এসত
অনয কাসরা রবন্দুমাত্র অংশ কনই। তাই গাইরুল্লাহর রনকট
33

রতররমযী।
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শাফা‘আত প্রার্থনা রশরসক আকবর। বাং াসদসশর ককাসনা
ককাসনা অিস

রােূ

োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লামসক

আহবান কসর করবতার মত কসর জপ কসর প্রার্থনা
জানাসনা হয়, তা অবশযই মারাত্মক রশসকথর অন্তভুথি।
কারর্,
প্রর্মত:
‘শাফা‘আত করুন’ বাকযরট রররযক দান করুন, ক্ষমা
করুন ইতযরদ কদা‘আর বাসকযর মসতা। আর কদা‘আ
ইবাদত, যা একমাত্র আল্লাহর জনয রনরদথি। রােূ স র
কাসে কদা‘আ কসর কেিতম ইবাদসত আল্লাহর োসর্
শরীক করা হসয়সে। অর্ি রােূ

োল্লাল্লাহু আ াইরহ

ওয়াোল্লাম রনসজই আল্লাহর বান্দা, আল্লাহরই দরবাসর
প্রার্থী। েু তরাং এমনরট করা রশকথ।
রদ্বতীয়ত:
তারা রােূ স র কাসে এমন একরট দয়া ও করুর্া প্রার্থনা
কসরসে যা এককভাসব আল্লাহর এেরতয়াসর, তাাঁরই
ক্ষমতা ও ইোধীন। আর যা েম্পূ র্থরূসপ আল্লাহর
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ক্ষমতাধীন, এমন রকেু র প্রার্থনা আল্লাহ োড়া অনয কাসরা
কাসে করা রশকথ। বস্তুত শাফা‘আত একমাত্র আল্লাহর
ক্ষমতাধীন, একক এেরতয়াসর। েু তরাং রােূ স র কাসে
শাফা‘আত প্রার্থনা করা রশকথ। ককননা এ বযাপাসর তাাঁর
রনজস্ব ককাসনা ক্ষমতা কনই। আল্লাহর অনু মরত োড়া
রতরনও কসরা জনয শাফা‘আত করসত েক্ষম হসবন না।
আল্লাহ তা‘আ া এক মুরমন বান্দার তাওহীদ দীপ্ত উরি
কুরআসন বর্থনা কসরসেন।
َّ َ
ۡ
َ ۡ َّ ل
ِن
ِ ِن ِع ل
ِِ ل ِت ِغ
ِ ِ َض
ِ ِ م ىنِ ِب
َِ ح
ِۡ ن ِٱ َّلر
ِِ ﴿ َءأَّتِذِ ِمِن ِدون ِ ِهِۦِ ِ َءال َِهةِ ِإِن ِي ِر ِد
َ ۡ َ
َ َ
]٢٣ :﴾ [يس٢٣ِون
ِِ لِينقِذ
ِ ش ِفى َعته ِۡمِشيِاِ َو
যরদ মহান দয়াময় আল্লাহ আমার ককাসনা ক্ষরত োধন
করসত িান তসব তাসদর শাফা‘আত-েু পাররশ আমার
ককাসনা কাসজ আেসব না, আমাসক তারা বাাঁিাসতও পারসব
না”। [েূ রা ইয়ােীন, আয়াত: ২৩]
রশসকথর প্ররতবাদ কসর আল্লাহ তা‘আ া অনযত্র বস ন,
َ َّ َ
َ َّ
]٤٣ :ِّلِِشف َعاِ َِء﴾ [الزمر
ِ ونِٱ
ِِ ﴿أ ِِمِٱَّتذواِِمِنِد
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“তসব রক তারা আল্লাহসক বাদ রদসয় অনয কাউসক
শাফা‘আতকারী গ্রহর্ কসরসে।” [েূ রা আয-যু মার,
আয়াত: ৪৩]
তততীয়ত:
রােূ

োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লামসক আল্লাহর মসতা

দূ র কর্সক ডাকাডারক করা, তাাঁর রনকট শাফা‘আসতর
কদা‘আ করা প্রকাশয রশকথ। কারর্, ককাসনা গাইরুল্লাহসক
ْ
এরূসপ ডাকাডারক করাসক আকাঈদ শাস্ত্ররবদগর্ رش ُك
ِ
َّْ ح
 ادلعو ِةবা আহ্বাসনর রশকথ বস ক াষর্া কসরসেন।
অনযর্ায় তাওহীদ রশসকথর মাসঝ ককাসনা পার্থকয র্াসক
না। ককননা আল্লাহ তা‘আ া কোদ নবীজীসক রশরেসয়
রদসয়সেন:

َ
ۡ ََ َل
ۡ َ َّ ۡ
]٢٠ :﴾ [اْلن٢٠ِشكِِب ِ ِهِۦِِأ َحدِا
ِِ لِأ
ِ بِو
ِ ِ لِإِن َماِِأ ِدعواِِر
ِ ﴿ق

“ব , আরম একমাত্র আমার রবসক ডারক এবং তার োসর্
কাউসকই শরীক করর না।” [েূ রা আ -রজন্ন, আয়াত:
২০]
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আল্লাহ তা া আরও রশরেসয়সেন:
َ ََ
َ َّ َ َ ۡ َ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
ِك
ِ تِفإِن
ِ كِفإِنِفع ِل
ِ لِيَض
ِ كِو
ِ لِينفع
ِ ِِّلِِما
ِ ونِٱ
ِِ لِت ِۡدعِِمِنِد
ِ ﴿و
َّ
]١٠٦ :﴾ [يونس١٠٦ِي
َِ لظىل ِ ِم
ِ ِنِٱ
َِ إِذِاِ لم
“তুরম আল্লাহ োড়া এমন কাউসক কডসকা না, কয না
কতামার ককাসনা উপকার করসত পাসর, আর না ককাসনা
ক্ষরত করসত পাসর। যরদ তা কর তসব রনিয় তুরম
যার মসদর অন্তভুথি হসয় যাসব।” [েূ রা ইউনু ে, আয়াত:
১০৬]
অতযন্ত দু ঃেজনক হস ও েতয কয, রকেু ক াক এর কিসয়ও
জগনয রশসকথ র প্ত রসয়সে। তারা রােূ ু ল্লাহ োল্লাল্লাহু
আ াইরহ ওয়াোল্লামসক আহ্বান কসর বস :
ْ ح ْ ح ْ ُ ِّ ْ ح ح
ْ  ا ْستحج:ِالء
ْ ْار ُس ْو حل ال
ُّ ب حه حذا
يح ح
ادل حَع حء يحا
ْب حيا ِء احفظ عن لك ابل
ِ
ِ ِ
ِ ك
ْ ُحمح َّم ْد حع حر
ب
ِ
“কহ রােূ স রকবররয়া েবথপ্রকার বা া মুেীবত কর্সক রক্ষা
করুন, কহ মুহাম্মাসদ আরবী! এই কদা‘আ কবু করুন।!”
(নাউযু রবল্লাহ)
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এই কয মারাত্বক রশকথ ও জ নয কুফুরী কর্া, তা ককাসনা
বযােযার অসপক্ষা রাসে না। একজন োধারর্ ক ো-পড়া
জানা বযরিও বুসঝ কয কদা‘আ একমাত্র আল্লাহরই কাসে
করসত হয়, ককাসনা েত রির কাসে নয়। ককননা েক নবীরােূ ই আল্লাহর দরবাসর প্রার্থনা কসরসেন এবং তারা
রনসজরাই েব কিসয় করিন বা া মুেীবসতর রশকার
হসয়রেস ন। অনযসদরসক এ কর্সক রক্ষা করার প্রশ্নই উসি
না। রােূ ু ল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম রনসজই
বস সেন:
ح ح ً حْ ح
ُُ ْحْح
ح
ح
َّ َّ ُ ُ ألنْبيح
َّ أش ُّد
 ث َّم األمثل: حوِف رواية. احل ُ ْون
«
ِ انل
ِ اء ثم الص
ِ اس بالء ا
ح
ْ
ُح ْح
»فاألمثل
“েবথাসপক্ষা কবরশ বা া-মুেীবসতর রশকার হসয়সেন নবীরােূ গর্, অতঃপর কনককার বান্দাগর্”।
আমরা রােূ

োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লামসক আহ্বান

কররে বা া-মুেীবত কর্সক রক্ষা করার জনয। আর
আল্লাহ তা‘আ া তাাঁসক বস সেন:
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َ َّ
َّ ۡ َ َ َ َ ل
ۡ
َ
َّ
:ِّل﴾ [يونس
ِ ل ِ َما ِشاِ َِء ِٱ
ِ ِ ل ِن ِفعا ِإ
ِ ضا ِو
ِ ِس
ِ ِ ل ِأ ِۡمل ِكِ ِ ِّلَ ِف
ِ ِ ﴿قل
]٤٩

“কহ নবী বস দাও, আল্লাহ যা িান তা োড়া আরম আমার
রনসজর জনযও ক্ষরত বা উপকার করার ক্ষমতা রারে না”।
[েূ রা ইউনু ে, আয়াত: ৪৯]
রতরন আরও বস সেন:

َ َ ۡ ل
َ ََ َ ۡ َ ل
]٢١ :﴾ [اْلن٢١ِلِ َرشدِا
ِ ضاِو
ِ ِلِأ ِۡمل ِكِِلك ِم
ِ ِن
ِ ِ ِ لِإ
ِ ﴿ق

“ব ! আরম কতামাসদর ককাসনা ক্ষরত করা বা েৎপসর্
আনার ক্ষমতা রারে না”। [েূ রা আ -রজন্ন, আয়াত: ২১]
রতরন আরও বস সেন:
َّ َ َ َ َ َ ل
َّ َ ۡ َ ۡ َ
]١٧ :لِه َِو﴾ [االنعام
ِ ِ لۥِِإ
ِ ِِف
ِ لَِكش
ِ َضِف
ِ ِ ِّلِب
ِ كِ ٱ
ِ س
ِ ﴿ِإَونِي ِمس
“আল্লাহ যরদ কতামাসক ককাসনা দু ঃে-কি কদন তসব রতরন
োড়া তা অপোরর্কারী আর ককউ কনই।” [েূ রা আ আন‘আম: ১৭]
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এ জনযই রােূ ু ল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম স্বীয়
আদসরর কনযা কর জার টুকরা ফারতমা রারদয়াল্লাহু
আনহাসক বস সেন:
ح ح
ْح ْ ْ ح
ْ ْ ح ح
ْ ْ ُ ح َّ ح
ِن عن ِك ِم حن
ِ «يا ف
ِ اطمة بِنت حمم ِد س ِلي ِِن ِمن م ِاِل م
ِ اشئ
ِ  ال أغ, ت
ً ْ ح
»هلل شيئا
ِ ا
“কহ মুহাম্মাসদর কনযা ফারতমা, আমার েম্পদ কর্সক যা
েুরশ কিসয় নাও। রকন্তু আল্লাহর কাসে (জবাবরদরহ করার
বযাপাসর) কতামার ককাসনা উপকার করার ক্ষমতা আমার
কনই”।34
এোসন রােূ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম কততথক রনজ
কমসয়সক মুহাম্মাসদর কমসয় বস েসম্বাধন করাটা েরবসশষ
তাৎপযথপূর্থ। এসত বুঝাসনা হসয়সে কয, আল্লাহর কাসে
কাসরা গ্রহর্ কযাগযতা তার রপতত বা বংশ পররিসয়র
রনরিসত হসব না, হসব রনজ রনজ ঈমান, আমস র মূ য
ও মাসনর রভরত্তসত।

34

েহীহ বু োরী ও েহীহ মুের ম।
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কযোসন রতরন রনসজর কমসয়সক রক্ষা করসত পারসবন না
কেোসন অমুক-তমুকসক কীভাসব রক্ষা করসবন? তাই
আকাঈদ শাস্ত্ররবদগর্ বস সেন:
ح
ح ح ح ح ح ِّ ُ ْ ح ْ ح ح ْ ح ُ ْ ُ ح ح ح ُ ْ ُ ح
َّ ألخ ِّص
 ال:اس بِ ِه
«ف ِإذا َكن سيد اْلل ِق و أفضل الشفعا ِء يقول
ِ انل
َّ ح ْ ً ح ح
ْح
حْ ُ ح ُ ْ ح
»ْيه
ِ أم ِلك لكم ِمن ا
ِ هلل شيئا فما الظن بِغ
“যরদ েত রির কেরা ও েসবথাত্তম েু পাররশকারী তাাঁর একান্ত
রবসশষ বযরিসদর বস ন,

ً ْ ح
ح حْ ُ ح ُ ْ ح
»هلل شيئا
ِ «الام ِلك لكم ِمن ا

“আল্লাহর োমসন আরম কতামাসদর ককাসনা উপকার কসর
কদওয়ার ক্ষমতা রারে না” তাহস

অনযসদর কব ায় রক

ধারর্া?”35
নবীজীর শাফা‘আত এক প্রকার কদা‘আ। রতরনও
শাফা‘আসতর

প্রার্থনা

জানাসবন

দরবাসর। কযমন রতরন বস সেন:

35

শরহু আকীদাতুত তাহারবয়া: ২৩৭।
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একমাত্র

আল্লাহর

ُ ً ُ ِّ ح ح ْ ح ٌ ُ ْ ح ح ح ٌ ح ِّ ْ ح ح ُ ح ْ ح ح ح ح
اعة ِال َّميت يح ْو حم
« ِلُك ن ٍيب دعوة مستجابة و ِإِن إختبأت دعو ِِت شف
الْقيح ح
»ام ِة
ِ
“প্রসতযক নবীর জনয এমন একরট কদা‘আ রসয়সে যা
আল্লাহর কাসে মকবু । আর আরম রনজ কদা‘আরট
রকয়ামসতর রদন আমার উম্মসতর শাফা‘আসতর জনয
েংররক্ষত কসর করসেরে”।”36
েু তরাং আল্লাহ োড়া অনয কাসরা কাসে কদা‘আ করা যাসব
না।
শাফা‘আত েম্পসকথ প্রাজ্ঞ মুফােরেরগসনর অরভমত
ইমাম বায়যাভী তার তাফেীসর বায়যাভীসত র সেন:
واملعىن أنه مالك الشفاعة ُكها اليستطيع أحد شفاعة إال بإذنه
َۡ
َّ َّ َ
َّ ِ ِٱِّل ِ َلۥ ِم ۡلك
﴾ۡرض
ِ ِ ٱلس َمى َوىتِِ ِ َوٱل
َِ ِ ن
ِ وال يستقل بها وقوهل ﴿أ
] تقرير بلطالن اختاذ الشفاعة من دونه بأنه مالك١٠٧ :[ابلقرة
.امللك ُكه ال يملك أحد أن يتلكم ِف أمره دون إذنه ورضاه

36

বর্থনায়: েহীহ বু োরী ও মুের ম।
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فاندرج ِف ذلك ملك الشفاعة فإذا َكن هو مالكها بطل اختاذ
الشفعاء من دونه َكئن من َكن
“আয়াসতর

অর্থ

হস া:

রতরনই

(আল্লাহ)

েমি

শাফা‘আসতর একমত্র মার ক। তাাঁর অনু মরত বযতীত অনয
ককউ শাফা‘আত করার ক্ষমতা রাসে না এবং (রতরন
বযতীত অনয ককউ) শাফা‘আসতর বযাপাসর স্বয়ংেম্পূ র্থ
নন। ‘আেমান-যমীসনর রাজত্ব একমাত্র তাাঁরই’ আল্লাহর
এ বার্ী গাইরুল্লাহসক শাফা‘আতকারী রহসেসব গ্রহর্
করাসক বারত োবযি কসরসে। এজনয কয, রতরনই েমি
রাজসত্বর একমাত্র মার ক, তাাঁর অনু মরত এবং েন্তুরি
বযতীত ককউ তাাঁর ককাসনা রবষসয় কর্া ব ার অরধকার
রাসে না। েু তরাং এসত (তাাঁর েবথময় কততথসত্বর রভতসর)
শাফা‘আসতর মার কানা অন্তভুথি হসয় কগ । অতএব
যেন রতরনই শাফা‘আসতর একমাত্র মার ক তেন রতরন
োড়া অনয কাউসক শাফা‘আতকারী রহোসব গ্রহর্ করা
বারত হসয় কগ , রতরন কয-ই কহাক না ককন?
37

37

বায়যাভী: ২য় েে, পত . ১৫৪; বায়যাভী কারম , পত . ৬১৩।
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ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবসন জারীর আত-তাবারী
তার রবেযাত তাফেীর গ্রসন্থ র সেন:

َ َّ َّ ل
َ
ِّلِ ِٱلشفى َعةِ َِجِيعا) ِقل هلم أفردوا اهلل بألوهية فإن الشفاعة
ِ ِ ِ (قل
.هلل وحده ال يشفع عنده إال من أذن هل وريض قوهل

“তুরম তাসদরসক বস দাও, কতামরা এককভাসব আল্লাহর
ইবাতদ কর। ককননা েমি শাফা‘আত একমাত্র
আল্লাহরই জনয। যাসক রতরন অনু মরত রদসবন এবং যার
কর্ায় রতরন েন্তুি হসবন কে বযরি োড়া আর ককউ তার
রনকট শাফা‘আত করসত পারসব না।”38
ইমাম আবু আরব্দল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমদ আ কুরতুবী তাাঁর রবেযাত তাফেীর গ্রন্থ اْلامع ألحاكم القرآن
-এ র সেন,

َ َّ
َ
َّ ل
ِّلِ ِٱلشفى َعةِ َِجِيعا نص ِف أن الشفاعة هلل وحده كما قال
ِ ِ ِ قل
َّ َ
َّ َ
ۡ
َ ۡ
] فال شافع٢٥٥ :ل ِبِإِذن ِ ِهِ﴾ [ابلقرة
ِ ِ ِندهۥِ ِإ
﴿ َمن ِذا ِٱَّلِي ِيَشفعِ ِع
َ َ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ َ َ
]٢٨ :ض﴾ [االنبياء
ِٱرت ى
ِن
ِِ لِل ِم
ِ ِ ونِإ
ِ لِيشفع
ِ إال من شفاعته ﴿و

38

মুেতাোরু তাফেীররত তাবারী: ২য় েে, পত . ২৮১।

63

“(বস দাও, েব শাফা‘আত একমাত্র আল্লাহর জনযই) এ
আয়াতরট এ বযাপাসর েু স্পি দ ী

কয, শাফা‘আত

একমাত্র আল্লাহরই এেরতয়াসর। কযমন, আল্লাহ তা‘আ া
বস সেন (সক আসে এমন, কয আল্লাহর অনু মরত বযতীত
তাাঁর রনকট শাফা‘আত করসত পারসব?) অতএব, তাাঁর
পক্ষ কর্সক শাফা‘আসতর অনু মরত বযতীত ককউ
শাফা‘আতকারী

হসত

পারসব

না।

(শাফা‘আসতর

অনু মরতপ্রাপ্ত বযরিগর্ শুধু তাসদর জনয েু পাররশ করসব
যাসদর প্ররত আল্লাহ েন্তুি।” [েূ রা আ -আরম্বয়া, আায়াত:
২৮]
শাইে আবু বকর জারবর আ -জাযাইরী তার রবেযাত
তাফেীর গ্রসন্থ র সেন-

َ َّ َّ ل
َ
ِّلِِٱلشفى َعةَِِجِيعا) أي أخْبهم أن مجيع الشفاَعت هلل وحده
ِ ِ ِ)قل
فشفاعة األنبياء والشهداء والعلماء واألطفال مملوكة هلل فاليشفع

 (ثم أمر تعاىل رسوهل أن يعلن عن احلقيقة وإن-أحد إال بإذنه
َ َّ َّ ل
َ
َكنت عند املرشكْي ى
ِّلِِٱلشفى َعةَِِجِيعا) أي مجيع أنواع
ِ ِ ِمرا )قل
الشفاَعت ِه ملك هلل خمتصة به فال يشفع أحد إال بإذنه إذا
64

فاطلبوا من مالكها اذلي هل ملك السموات واألرض الممن هو
.مملوك هل
“(বস

দাও, েব শাফা‘আত একমাত্র আল্লাহর জনয।)

অর্থাৎ তুরম তাসদরসক জারনসয় দাও, েমি শাফা‘আত
একমাত্র আল্লাহরই অরধকাসর। েু তরাং নবী, শহীদ,
ও ামাগসর্র

এবং

নাবা ক

বাচ্চাসদর

শাফা‘আত

আল্লাহরই মার কানাভুি। অতএব তাাঁর অনু মরত বযতীত
ককউ শাফা‘আত করসত পারসব না।
অতঃপর আল্লাহ তা‘আ া তাাঁর রােূ োল্লাল্লাহু আ াইরহ
ওয়াোল্লামসক শাফা‘আসতর হাক্বীকত েম্পসকথ পররষ্কার
ক াষর্া কদওয়ার জনয রনসদথশ রদস ন, যরদও তা
অংশীবাদীসদর রনকট রতি হয়।
(বস

দাও,

েব

শাফা‘আত

একমাত্র

আল্লাহরই

অরধকাসর।) অর্থাৎ েবথ প্রকার শাফা‘আত আল্লাহরই
মার কানাধীন। তাাঁর জনয েু রনরদথি। েু তরাং তাাঁর অনু মরত
বযতীত ককউ শাফা‘আত করসত পারসব না। কাসজই
কতামরা শাফা‘আত প্রার্থনা কর শাফা‘আসতর মার সকর
65

কাসেই, রযরন আকাশ ও পতরর্বীর মার ক। তার রনকট
প্রার্থনা কসরা না, কয রনসজই আল্লাহর মাম ু ক বা
মার কাধীন।”39
শায়ে আব্দু র রহমান ইবসন নারের আেো’দী, তাাঁর
রবশ্বেযাত তাফেীর গ্রন্থ -এ র সেন:تيسْي الكريم الرمحن ِف تفسْي الكم املنان

ل َّ َّ َ
َ
ِّلِ ِٱلشفى َعةِ َِجِيعا) ألن األمر ُكه هلل ولك شفيع
(قل) هلم( :قل ِ ِ ِ
فهو خيافه وال يقدر أن يشفع عنده أحد إال بإذنه فإذا أراد رمحة

عبده أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفع رمحة باالثنْي ثم قرر أن
َۡ
الشفاعة ُكها هل بقوهلَ ﴿ :لۥ ِم ۡلكِ ِ َّ
ۡرض﴾ [ابلقرة:
ٱلس َمى َوىتِِ ِ َوٱل ِ ِ
 ]١٠٧أي مجيع ما فيها من اذلوات واألفعال والصفات فالواجب
أن تطلب الشفاعة ممن يملكها وختلص هل العبادة.
দাও, ‘েমি শাফা‘আত একমাত্র
কততথত্ব

েবথপ্রকার

“তুরম তাসদরসক বস

এেরতয়াসর’। ককননা

আল্লাহরই

আল্লাহরই এবং প্রসতযক শাফা‘আতকারীই তাাঁসক ভয়
আয়োরুত তাফােীর: ৪৯-৫০, ৪র্থ েে।
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39

কসর, এবং তাাঁর অনু মরত বযতীত ককউ শাফা‘আত করার
ক্ষমতা রাসে না। অতএব, যেন আল্লাহ তা‘আ া তাাঁর
বান্দার

প্ররত

দয়ার

ইো

কসরন

তেন

রতরন

শাফা‘আতকারী বযরিসক তাাঁর দরবাসর শাফা‘আত করার
জনয অনু মরত প্রদান কসরন। উভসয়র (শাফা‘আতকারী ও
যার জনয শাফা‘আত করা হসব) প্ররত দয়াদ্র হসয়।
অতঃপর রতরন তাাঁর জনযই েমি শাফা‘আত োবযি
কসরন। আল্লাহ তা‘আ া বস ন, (আেমান-যমীসনর
মার কানা একমাত্র তাাঁর)... অতঃএব, অবশয করর্ীয়
হসে, শাফা‘আসতর মার সকর রনকট শাফা‘আত প্রার্থনা
40

করা এবং ইবাদতসক শুধু মাত্র তাাঁর জনয োস ে করা।”

েম্মারনত পািকবত ন্দ! এই হসে শাফা‘আত েংরিি
কুরআসনর তাফেীর। আপনারা এ কর্সক রনিয়ই ধারর্া
কপসয়সেন কয, েমি শাফা‘আসতর একেত্র মার ক
হসেন আল্লাহ তা‘আ া। েবথপ্রকাসরর শাফা‘আত তাাঁরই
অরধকাসর। তাাঁর অনু মরত বযতীত ককউ শাফা‘আত করসত
40

তাইেীরু কারীরমর রহমান, পত . ৬৭২।
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পারসব না। তাই ঈমাসনর অরনবাযথ দাবী হস া
শাফা‘আসতর মার সকর রনকট শাফা‘আত প্রার্থনা করা।
ককননা বান্দার েক

িাওয়া-পাওয়া তাাঁর মার ক ও

মা‘বুদ আল্লাহর কাসেই হওয়া িাই। অনয ককাসনা বান্দার
কাসে নয়। মযথাদায় কেি হস ও নবীজীও আল্লাহর
একজন বান্দা মাত্র। এ বযাপাসর রবিাররত জানার জনয
রনসোি কুরআসনর তাফেীর গ্রন্থেমূ হ কদেসত পাসরন:
নং
১

তাফেীর গ্রন্থ
তাফেীসর
ফতহু কাদীর

২

৩

গ্রন্থকার

তাফেীরু

ইমাম
শাওকানী
ইবনু কােীর

পতিা-েে
ে. ৪, পত.
৪৬৭
ে. ১, পত.

কুরআরন

৩৩১, ে. ৩

আজীম

পত. ৫৮৯

তাফেীসর

েয়ূ তী-মহল্লী

জা া াইন

পত.
৪৮১
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৩৮৮,

৪
৫
৬

তাফেীসর রুহু

আ ূ েী

২৪শ পারা

মায়ানী

বগদাদী

পত. ৯-১১

োফওয়াতুত

মুহাম্মদআ ী

ে. ২, পত.

তাফােীর

োবূ নী

১৫৪

তাফেীর

ে. ৫, পত.

ফী োইসয়যদ
কুতুব শহীদ

৩০৫৫

তাফেীসর

ইমাম

ে. ৩, পত.

কাশশাফ

যমেশরী

৪০০

মুেতাোরু

োবূ নী

ে. ১, পত.

রজ ার
কুরআন
৭
৮

তাফেীররত

৩৪৬

তাবারী
৯

হক ে. ৬, পত.

তাফেীসর

আব্দু

হক্কানী

মুহারদ্দসে

১২০-২১-

কদহ ভী

৮৯
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১০ ফাতহু বায়ান

আবু বতসয়যব ে. ১২, পত.
বুোরী

১১

বাহরু মুহীত

আবু

১২৩
হায়যান ে. ৭, পত.

আন্দু ু েী
১২ তাফেীসর কবীর ইমাম রাযী

৪৩১
ে.
২৪/২৫,
পত. ২৮৫

বইসয়র কস বর বত রদ্ধর আশংকায় তাফেীর েংক্রান্ত
আস ািনা এতটুকুসতই েীরমত রাো াম।
শাফা‘আত েম্বসে আকাঈদ শাস্ত্ররবদসদর মতামত
ইমাম ইবনু আরব

ইজ্জ আ

হানাফী رشح العقيدة

 الطحاوية-গ্রসন্থ র েসেন:
 أن الشفاعة عند اهلل ليست َكلشفاعة عند البرش فإن:فاحلاصل
الشفيع عند البرش كما أنه شافع للطالب شفعه ِف الطلب بمعىن
أنه صار شفعا فيه بعد أن َكن وترا فهو أيضا قد شفع املشفع

املشفوع إيله وبشفاعته صار فاعال للمطلوب فقد شفع الطالب
70

واملطلوب منه واهلل تعاىل وتر اليشفعه أحد فاليشفع عنده أحد
 فسيد الشفعاء يوم, إال بإذنه فاألمر ُكه إيله فالرشيك هل بوجه
ُ ُْ ْحْ ح ح ح
أسك حوقل ت ْس حم ُع
 (ارفع ر:القيامة إذا سجد ومحد اهلل فقال هل اهلل

َّ ْ ح ُ ح
ُْ ْ
حو حسل تع حط حواشف ْع تشف ْع) فيحد هل حدا فيدخلهم اْلنة فاألمر ُكه
َ ۡ َّ ۡ
َّ َّ
] وقال١٥٤ :ِّلِ﴾ [ال عمران
ِ ِ ِ ن ِٱل ۡم َِر ُِكهۥ
ِ ِ ل ِإ
ِ  ﴿ق:هلل كما قال
َ
ۡ
َ َ َ َۡ
ۡ َ ِِِنِٱل ۡمر
:] وقال تعاىل١٢٨ :َشءِ﴾ [ال عمران
َِ كِم
ِ سِل
ِ تعاىل ﴿لي
ِ
َۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
]٥٤ :لِٱللقِِوٱلمرِ﴾ [االعراف
ِ ِل
ِ ﴿أ
কমাদ্দাকর্া: আল্লাহর কাসে েু পাররশ করার রবষয়রট
মানু সষর কাসে েু পাররশ করার মত নয়। ককননা মানু সষর
কাসে কয বযরি েু পাররশ কসর প্রার্থনার কক্ষসত্র কে কযমন
েু পাররশ প্রার্থীর জনয েু পাররশ কসর তার শরীক ও
েহসযাগী হসয় যায় কতমরনভাসব েু পাররশ প্রার্থী বযরি
একাও কবসজাড় র্াকার পর কে প্রার্থনার কক্ষসত্র
েু পাররশকারীর

েহসযাগী

বা

কজাড়

হসয়

যায়।

েু পাররশকারী এবং তার রনকট েু পাররশ প্রার্থনাকারী
বযরি উভসয় শাফা‘আসতর মাধযসম উসদ্দশয অজথন কসর।
অর্থাৎ েু পাররশ প্রার্থী এবং কে যাসক েু পাররশকারী
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ধসরসে উভয় রমস প্রার্থনা কসর বা েু পাররশ কসর। অর্ি
আল্লাহ তা‘আ া কবসজাড় যার েহসযাগী বা কজাড় হওয়ার
মত ককউ কনই। কাসজই তাাঁর রনকট তাাঁর অনু মরত োড়া
ককউ েু পাররশ করসত পারসব না। বরং শাফা‘আসতর
যাবতীয় বযাপার তাাঁরই রদসক েমরপথত। এবং ককাসনা রদক
কর্সকই ককউ তাাঁর শরীক নয়। রতরন েম্পূ র্থ া-শরীক।
এ

কারসর্ই

শাফা‘আতকারীসদর

েরদার-মুহাম্মাদ

োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লামও রকয়ামসতর রদন যেন
োজদায়

ু রটসয় পড়সবন এবং মহান আল্লাহর প্রশংো

করসবন তেন আল্লাহ তা‘আ া তাাঁসক ব সবন: “কহ
মুহাম্মাদ! তুরম মার্া উিাও এবং ব , েবর্ করা হসব,
তুরম যািা কর কদওয়া হসব, তুরম েু পাররশ কর কতামার
েু পাররশ কবু করা হসব”। অতঃপর তাাঁসক একরট েীমা
রনধথারর্ কসর কদওয়া হসব এবং এ েীমা অনু যায়ী রতরন
ক াকসদরসক জান্নাসত প্রসবশ করাসবন। (সে রদসনর)
যাবতীয় কততথত্ব একমাত্র আল্লাহর । কযমন, রতরন বস ন,
َ ۡ َّ ۡ
َّ َّ
]١٥٤ :ِّلِ﴾ [ال عمران
ِ ِ ِل ِۡم َِرُِكهِۥ
ِ نِٱ
ِ ِ لِإ
ِ ﴿ق
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“ব ! েমি কততথত্ব আল্লাহর জনয রনরদথি”। [েূ রা আস
ইমরান, আয়াত: ১৫৪]
রতরন অনযত্র বস ন,

َ َۡ َ َ َ َ َۡ
]١٢٨ :َشءِ﴾ [ال عمران
ِۡ ِل ِۡم ِِر
ِ ِنِٱ
ِ كِم
ِ سِل
ِ ﴿ل ِي

“কহ নবী কতামার ককাসনা কততথত্ব কনই”। [েূ রা আস
ইমরান, আয়াত: ১২৮]
আল্লাহ তা‘আ া আরও বস ন,

َ ۡ َ ۡ َۡ َ َ َ
]٥٤ :ل ِۡمرِ﴾ [االعراف
ِ ل ِلقِِ ِوٱ
ِ لِٱ
ِ ِل
ِ ﴿أ

“কজসন রাে, েত রিও আসদশ একমাত্র তাাঁরই”। [েূ রা আ আ‘রাফ, আায়াত: ৫৪]41

41

শরহু আকীদারতত তাহারবয়া: ২৩৫-২৩৬।
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কাইসয়যম রহ. বস ন,

ুশাইেু ইে াম আল্লামা ইবন

وأخْب أن الشفاعة ُكها هل أنه اليشفع عنده أحد إال ملن أذن اهلل
أن يشفع هل فيه وريض هل قوهل وعمله وهم أهل اتلوحيد اذلين لم
يتخذوا من دون اهلل شفعاء من دونه فيكون أسعد انلاس
بشفاعته من يأذن اهلل تعاىل صاحب اتلوحيد اذلي لم يتخذ

شفيعا من دون اهلل والشفاعة اليت اثبتها اهلل تعاىل ورسوهل صىل
اهلل عليه وسلم ِه الشفاعة الصادرة عن إذنه ملن وحده واليت

نفاها اهلل تعاىل ِه الشفاعة الرشكية اليت ِف قلوب املرشكْي
املتخذين من دون اهلل شفعاء فيعاملون بنقيض مقصودهم من

شفاعتهم ويفوز بها املوحدون

“আল্লাহ তা‘আ া জারনসয় রদসয়সেন কয, েমি শাফা‘আত
তাাঁরই এেরতয়ারভুি। যাসদর রতরন অনু মরত দান করসবন
এবং যার কর্া ও কাসজ রতরন েন্তুি, কে বযতীত আর
ককউ তাাঁর রনকট শাফা‘আত করসত পারসব না। তারা
হসেন রনসভথজা -একরনি তাওহীদবাদী, যারা আল্লাহ
োড়া অনয কাউসক েু পাররশকারী রহসেসব গ্রহর্ কসর রন।
আর তাসদর মসধয যাসক ইো তাসক েু পাররশ করার
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অনু মরত রদসবন। আর তারা কযসহতু তাসক োড়া অনয
কাউসক েু পাররশকারী রহসেসব গ্রহর্ কসর রন, কেসহতু
রােূ

োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাসমর শাফা‘আত দ্বারা

েবথাসপক্ষা ভাগযবান ঐ বযরি হসব যার বযাপাসর আল্লাহ
তা‘আ া অনু মরত দান করসবন। আর কে হসে একরনি
তাওহীদবাদী

কয

আল্লাহ

বযতীত

অনয

কাউসক

েু পাররশকারী রহোসব গ্রহর্ কসর রন। আল্লাহ ও তাাঁর
রােূ

োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম কয শাফা‘আসতর

স্বীকতরত দান কসরসেন, তা হসে ঐ শাফা‘আত যা তাাঁর
অনু মরতক্রসম একরনি তাওহীদবাদীর জনয প্রকাশ পাসব
এবং আল্লাহ তা‘আ া কয শাফা‘আসতর অস্বীকার
কসরসেন, তা হসে রশকথী শাফা‘আত যা ঐ েমি
রশকথবাদীসদর অন্তসর বদ্ধমূ

রসয়সে, যারা আল্লাহ োড়া

অনযসক েু পাররশকারী রহোসব গ্রহর্ কসরসে। অতএব,
রশকথবাদীসদর বযাপাসর তাসদর রশকথী শাফা‘আসতর কারসর্
তাসদর উদ্দসশযর রবপরীত আিরর্ করা হসব এবং
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একরনি তাওহীদবাদীরা স্বীকতত শাফা‘আসতর দ্বারা
েফ কাম হসবন।”42
ওয়াহহাব كشف الشبهات

শাইে মুহাম্মাদ ইবন আব্দু
রকতাসব র সেন:

فإذا َكنت الشفاعة ُكها هلل وال تكون إال بعد إذنه واليشفع
انليب صىل اهلل عليه وسلم و الغْيه ِف أحد حّت يأذن اهلل فيه وال

يأذن إال ألهل اتلوحيد تبْي لك أن الشفاعة ُكها هلل واطلبها منه
 امهلل شفعه ى،  امهلل ال َترمىن شفاعته:واقول
... وأمثال هذا،ِف

“বস্তুতপসক্ষ যেন েমি শাফা‘আত একমাত্র আল্লাহরই
জনয েংররক্ষত এবং তা আল্লাহর অনু মরত োসপক্ষ। আর
নবী কারীম োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম বা অনয ককউ
আল্লাহর অনু মরত বযতীত কাসরা জনয শাফা‘আত করসত
েক্ষম হসবন না। আল্লাহর অনু মরত একমাত্র একরনি
তাওহীদবাদীসদর জনযই রনরদথি। এেন কতামার কাসে এ
কর্া পররষ্কার হসয় কগ কয, েক প্রকার শাফা‘আসতর

42

তাইেীরু আযীরয হামীদ: ২৪৭।
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মার ক হসেন আল্লাহ। েু তরাং আরম তাাঁরই রনকট
শাফা‘আত প্রার্থনা করর এবং বর : “কহ আল্লাহ! তুরম
আমাসক

রােূ

োল্লাল্লাহু

আ াইরহ

ওয়াোল্লাসমর

শাফা‘আত কর্সক বরিত কসরা না। কহ আল্লাহ! তুরম
তাাঁসক আমার জনয শাফা‘আতকারী বারনসয় দাও। অনু রূপ
অনযানয কদা‘আও আল্লাহর রনকট করসত হসব।”43
শাইে োস হ ইবন ফাওযান বস ন,

َّ ل
ِِِّل
ِ ِ ِ والشفاعة حق ولكنها ملك هلل وحده كما قال تعاىل ﴿قل
َ َّ
َ
ٱلشفى َعةِ َِجِيعا﴾ فِه تطلب من اهلل ال من األموات ألن اهلل لم
يرخص ِف طلب الشفاعة من املالئكة وال من األنبياء وال
غْيهم ألنها ملكه سبحانه وتطلب منه يلأذن للشافع أن يشفع
“শাফা‘আত অবশযই েতয। রকন্তু এর মার কানা একমাত্র
আল্লাহরই। কযমন, আল্লাহ তা‘আ া বস ন, (বস

দাও,

েমি শাফা‘আত আল্লাহর।) এতএব, শাফা‘আত প্রার্থনা
আল্লাহরই রনকট করসত হসব মততসদর রনকট নয়। ককননা

43

কাশফুশ শুবহাত: ১৬।
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আল্লাহ তা‘আ া রফররশতাগর্, নবীগর্ এবং অনযাসনর
রনকট শাফা‘আত প্রার্থনা করার অনু মরত কদন রন। এজনয
কয, রতরনই শাফা‘আসতর একেত্র মার ক এবং তার
রতরন

কযন,

করসব

প্রার্থনা

শাফা‘আত

রনকট

েু পাররশকারীসক তার জনয শাফা‘আত করার অনু মরত
প্রদান কসরন।”44
আল্লামা আবু বকর জাসবর আ জাযাসয়রী তাাঁর েু রবেযাত
 গ্রসন্থ শাফা‘আসতর প্রার্থনা প্রেসঙ্গ বস সেন:عقيدة املؤمن
فال يطلب الشفاعة من أحد وال يسأهلا من غْي اهلل عز وجل إذ

الشفاَعت ُكها هلل تعاىل وليس ألحد سواه منها يشء قال تعاىل:
ل َّ َّ
ٱلش َفى َعةِ ِ ََجِيعا) وقال تعاىل ﴿ َمن ِ َذا ِ َّٱَّلِي ِي َ ۡش َفعِ ِع َ
ِندهۥِِ
ِّلِِ
( قل ِ ِ ِ
َّ ۡ
ل ِبِإِذن ِ ِهِ﴾ [ابلقرة ]٢٥٥ :ومن أراد شفاعة انليب صىل اهلل عليه
إِ ِ
وسلم فليسأهلا من اهلل تعاىل ويلقل امهلل شفع ى
ِف نبيك أو امهلل
ارزقِن شفاعة نبيك أو يارب اجعلِن ممن تشفع فيهم نبيك ...

আ ইরশাদ ই া েহীরহ ইরতক্বাদ: ৫১-৫২।
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44

েু তরাং আল্লাহ োড়া অনয কাসরা কাসে শাফা‘আত িাওয়া
রকংবা প্রতযাশা করা যাসব না। ককননা শাফা‘আসতর
একেত্র অরধকার একমাত্র আল্লাহরই এবং রতরন বযতীত
অনয কাসরা এসত রবন্দুমাত্র অরধকার কনই। আল্লাহ
তা‘আ া বস ন, “ব , কহ রােূ ! শাফা‘আত েম্পূ র্থটাই
আল্লাহর হাসত”। রতরন আরও বস ন, “কক আসে,
আল্লাহর কাসে তার অনু মরত বযতীত

শাফা‘আত

িাইসব”? কয বযরি নবী োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাসমর
শাফা‘আত প্রতযাশা কসর কে কযন আল্লাহরই কাসে িায়
এবং বস , কহ আল্লাহ! আমার জনয কতামার নবীসক
শাফা‘আতকারী কসর রদন” অর্বা ব , কহ আল্লাহ!
আমার জনয কতামার নবীর শাফা‘আত নেীব করুন”
অর্বা ব , কহ আমার রব! আমাসক ঐ েক ক াকসদর
অন্তভুথি কসর রদন যাসদর জনয আপরন আপনার নবীসক
শাফা‘আতকারী বানাসবন।”45

45

আকীদাতু মুরমন, পত . ১২৯।
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একরট রবসশষ আসবদন
নবী োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম আল্লাহ তা‘আ া
েম্পসকথ জারনসয়সেন কয, “আল্লাহ তা‘আ া প্রসতযক
রাসতর এক তততীয়াংশ বাকী র্াকসত দু রনয়ার আকাসশ
অবতরর্ কসরন। তারপর দু রনয়াবােীসক উসদ্দশয কসর
ব সত র্াসকন:
ْ
ْ حُ ح
ْ « حم ْن يح ْد ُع ْوين فح
ُ استحجيْب ح
هل حم ْن ي ح ْسأل ِِن فأع ِطيْ ِه حم ْن ي ح ْستحغ ِف ْر ِين
ِ
ْ ح
ُ أغفر ح
»هل
ِ ف
“কক আসে আমাসক ডাকসব, তার ডাসক আরম োড়া রদব,
কক আসে আমার কাসে প্রার্থনা করসব আরম তাসক দান
করব, আর কক আসে আমার রনকট ক্ষমা প্রার্থনা করসব,
আরম তাসক ক্ষমা কসর রদব”।46
আমরা েবাই জারন কয, রােূ ু ল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ
ওয়াোল্লাম আল্লাহ তা‘আ ার বযাপাসর কয েংবাদ দান
কসরসেন তা হসে নবী োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম
পররসবরশত েবর । আর রতরন হসেন এমন এক মহান
46

মুয়াত্তা ইমাম মার ক, েহীহ বু োরী, েহীহ মুের ম।
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বযরি রযরন ‘আপন রব ও মা‘বুদ’ েম্পসকথ মানু সষর মসধয
েবসিসয় কবরশ জ্ঞানী, েবসিসয় উত্তম নেীহতকারী,
েবসিসয় কবরশ েতযবাদী ও রবশ্বি। আর রতরন রনসজই
তাাঁর উম্মতসক জারনসয়সেন কয, আল্লাহ তা‘আ া রাসতর
রতন ভাসগর একভাগ েময় বাকী র্াকসত দু রনয়ার
আকাসশ অবতরর্ কসর তাাঁরই রনকট প্রার্থনা করসত
বস ন এবং এ েমসয়র প্রার্থনা কবু করসবন বস ওয়াদা
কসরসেন।
এসহন অবস্থায় কী কসর একজন মুের ম রনসজসক
রােূ স র উম্মত বস

পররিয় কদয় আবার কশষ রাসত

গাইরুল্লাহসক আহ্বান কসর! এরট রক রােূ স র রশক্ষা রনসয়
উপহাসের শারম নয়? আর ককমন কসরই বা তারা কশষ
রাসত্র অর্থাৎ ফজসরর আযাসনর পূ সবথ এবং রমযান মাসে
োহরীর েময় রনয়রমত বস : মুহাম্মাদ ইয়া রােূ াল্লাহ!
শাফা‘আত রক-রজসয় র ল্লাহ!
“কহ আল্লাহর রােূ

মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আ াইরহ

ওয়াোল্লাম! আল্লাহর ওয়াসি শাফা‘আত করুন!”
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তারা দূ র দূ রান্ত কর্সক আল্লাহর রপ্রয় বান্দা ও রােূ
মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লামসক কডসক তাাঁরই
রনকট শাফা‘আত প্রার্থনা করস ন। তারা ভুস

কগস ন

কয, কশষ রাসত আল্লাহসক কডসক একমাত্র আল্লাহরই কাসে
প্রার্থনা করার জনয স্বয়ং রােূ ু ল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ
ওয়াোল্লাম তাাঁর উম্মতসক আসদশ কসরসেন।
েকস র প্ররত েম্মান করসে অনু সরাধ জানারে কয,
আপনারা অনযানয প্রার্থনার মত শাফা‘আসতর প্রার্থনাও
ককব

আল্লাহর কাসেই জানান। ককননা রতরন কদা‘আ

কবুস র ওয়াদা রদসয়সেন এবং রনিয় রতরন ওয়াদা ভঙ্গ
কসরন না।

َّ
َّ
َ ِۡ َ ﴿ َوي
ِِحىتِِ ِ َو َي ِزيدهم ِ لمِن
ِ َ لص ىل
ِ ِين ِ َء َامنواِ ِ َو َع ِملواِ ِٱ
َِ جيبِ ِٱَّل
ِ ست
ۡ َ
]٢٦ :ضل ِ ِهِ﴾ [الشورا
ِ ف
“রতরন ঈমানদার েৎ কমথীসদর কদা‘আ কবু কসরন এবং
তাসদর প্ররত স্বীয় অনু গ্রহ বারড়সয় কদন।” [েূ রা আশশূ রা, আয়াত: ২৬]
তাই আমরা আল্লাহর রনকট প্রার্থনা কসর বর :
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করাজ হাশসরর মার ক ওসগা তুরম কমসহরবান,
মুহাম্মাসদর শাফা‘আত কসরা কমাসদর দান।
এমন ব স

রশকথ মুি র্াকা যায়, তাওহীদ রক্ষা পায়

এবং শাফা‘আসতর প্রার্থনাও েরিক জায়গায় করা হয়।
আল্লাহই একমাত্র তাওফীকদাতা, রতরন েকস র আেয়,
রতরন করুর্া ও অনু গ্রসহর একক আকর তাাঁরই েমীসপ
আকুরত ও প্রার্থনা জানাই- কহ আল্লাহ! কতামার রােূ
োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাসমর শাফা‘আত কর্সক
আমাসদর বরিত কসরা না। বরিত কসরা না কতামার
করুর্া কর্সক।
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم ىلع املرسلْي واحلمد
.هلل رب العلمْي
েমাপ্ত
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