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ভূর্মকা 
الرحيم الرمحن اهلل بسم  

র্নশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জনয; আমরা তাাঁর প্রশংসা কর্র, তাাঁর 
র্নকি সাহােয ও ক্ষমা প্রার্িনা কর্র এবং তাাঁর র্নকি তাওবা কর্র, আর 

আমাযির নফযসর জনয ক্ষর্তকর এমন সকল খারার্প এবং আমাযির 
সকল প্রকার মন্দ আমল মর্যক আল্লাহর র্নকি আশ্রয় িাই। সুতরাং 
আল্লাহ োযক পর্ প্রিশিন কযরন, তাযক পর্ভ্রষ্ট করার মকউ মনই, আর 

োযক র্তর্ন পর্হারা কযরন, তাযক পর্ প্রিশিনকারীও মকউ মনই। আর 
আর্ম সাক্ষয র্ির্ি মে, আল্লাহ োড়া মকাযনা সতয ইলাহ মনই, র্তর্ন 
একক, তাাঁর মকাযনা শরীক মনই এবং আর্ম আরও সাক্ষয র্ির্ি মে, 
মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম তাাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ 
তাাঁর প্রর্ত ও তাাঁর পর্রবার-পর্রজযনর প্রর্ত রহমত ও শার্ন্ত বেিণ 
করুন। 

অতোঃপর.. 

মুসর্লম বযর্ির ওপর আবশযক হযলা একমাত্র আল্লাহর ইবািত করা 
এবং কর্ায় ও কাযজ তাাঁর প্রর্ত একর্নষ্ঠ হওয়া, আর স্বিল ও 
সংকিময় পর্রর্ির্তযত তাাঁর র্নকি আশ্রয় গ্রহণ করা। আর আল-
কুরআন ও সুন্নাহ’র র্নয়ম-পদ্ধর্ত অনুসরযণ পর্ িলা। 

‘শাফা‘আত’ এর র্বেয়র্ি এমন একর্ি র্বেয়, োর পাঠ ও আযলািনা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর প্রর্ত মুর্মন বান্দার 
ভাযলাবাসায় বতর্দ্ধ কযর। আর র্তর্ন হযলন এমন মহান নবী, র্ের্ন তার 
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রব আল্লাহ তা‘আলার র্নকি ওসীলা ও উচ্চ মেিািার অর্ধকারী। আমরা 
আশা কর্র একক অর্িতীয় মুখাযপক্ষীহীন আল্লাহ র্কয়ামযতর র্িযন 
আমাযিরযক তার শাফা‘আত মর্যক বর্িত করযবন না।  

শাফা‘আযতর গুরুত্ব র্বযবিনায় এযন আহযল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আযতর 
আযলমগণ এযক আর্কিার র্কতাবসমূযহর মযধয সর্ন্নযবর্শত কযরযেন; 
তাই আপর্ন আকীিা র্বেয়ক মলখকযির খুব কম সংখযক মলখকযকই 
পাযবন, োরা তার আর্কিা সংক্রান্ত র্কতাযবর মযধয শাফা‘আত সম্পযকি 
একর্ি অধযায় বা একর্ি পর্রযিি অন্তভুিি কযরন র্ন। োযত হক তর্া 
আসল র্বেয়র্ি স্পষ্ট হয় এবং বার্তল র্বেয়র্ির মূযলাৎপািন হযয় োয়।  

আর এই র্কতাবর্ি ো আপনার সামযন মপশ করা হল, আল্লাহ িায় মতা 
(ইনশাআল্লাহ) তা ঐ র্কতাবসমূযহর মধয মর্যক অনযতম একর্ি 
র্কতাব।... আর্ম তা রিনার মক্ষযত্র আল-কুরআনুল কারীম ও সহীহ 
সুন্নাহ’র ওপর র্নভির কযরর্ে... আর আর্ম িুবিল হািীস পর্রহার কযরর্ে 
এবং এ র্বেযয় োাঁরা পূযবি র্লযখযেন, তাযির মর্যক সহযোর্গতা গ্রহণ 
কযরর্ে। 

আর আল্লাহর র্নকি প্রার্িনা কর্র, র্তর্ন োযত তা কবুল কযরন এবং 
তার িারা পতর্র্বীর পূবি মর্যক পর্শ্চম প্রান্ত পেিন্ত ের্ড়যয় র্াকা তাাঁর 
বান্দাযিরযক উপকত ত কযরন। 

আর র্তর্ন হযলন এর তত্ত্বাবধায়ক এবং তাযত র্তর্ন সক্ষম। 

র্লযখযেন: ইবরাহীম ইবন আবর্িল্লাহ আল-হাযেমী 

(আল্লাহ তাযক ক্ষমা কযর র্িন এবং তার ভুলত্রুর্িযক শুধর্রযয় র্িন) 

র্রয়াি: ২৭/০১/১৪১৩ র্হ.  
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শাফা‘আত শযের শার্েক অর্ি 

ইবনুল আেীর ‘আন-র্নহায়া’ (انلهاية) গ্রযন্থ বযলন: হািীযসর মযধয িুর্নয়া 

ও আর্খরাত সংর্িষ্ট র্বেযয় الشفاعة (শাফা‘আত) শের্ি বারবার 

আযলার্িত হযয়যে, আর তার অর্ি হযলা তাযির মধযকার সংঘর্িত 
অনযায় ও অপরাধ মর্যক পর্রত্রাযণর বযাপাযর আযবিন-র্নযবিন করা। 
বলা হয়: 

 شفع يشفع شفاعة فهو شافع و شفيع.

সুপার্রশকারীযক আরর্বযত شافع ও شفيع বলা হয়। আর র্ের্ন 

শাফা‘আত তর্া সুপার্রশ গ্রহণ কযরন, তাযক আরর্বযত ع  ;বলা হয় املشفِّ

পক্ষান্তযর োর সুপার্রশ গ্রহণ করা হয়, তাযক আরর্বযত ع  বলা املشفَّ

হয়। 

‘আল-কামূস’ (القاموس) ও ‘তাজুল ‘আরূস’ (تاج العروس)-এর মযধয 

আযে: الشفيع মাযন: শাফা‘আযতর অর্ধকারী তর্া সুপার্রশকারী, তার 

বহুবিন হযলা شفعاء আর সুপার্রশকারী হযলা অযনযর জনয প্রার্িনাকারী, 

োযক মসই বযর্ি র্নর্িিষ্ট লক্ষয অজিন করার জনয সুপার্রশকারীরূযপ 
গ্রহণ করল।  

উপযরাি অর্ভধানিযয়র মযধয আরও আযে: বলা হযয় র্াযক,  وشّفعته
 আর আর্ম তার বযাপাযর তার সুপার্রশ গ্রহণ) فيه تشفيعا حني شفع

কযরর্ে, েখন মস সুপার্রশ কযরযে) অর্িাৎ আর্ম তার সুপার্রশ গ্রহণ 
কযরর্ে, মেমনর্ি ‘আল-‘উবাব’ (العباب) নামক গ্রযন্থ আযে, হাযতম 

(ত্বাই) নু‘মানযক সযবাধন কযর বযলন: 
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 فككت عديا لكها من إسارها   فأفضل و شفعين بقيس بن جحدر

তুর্ম ‘আিী মগাযত্রর সকলযক তাযির বাধন মর্যক মুি কযর র্িযয়ে। 
সুতরাং আরও একিু বার্ড়যয় িয়া কর এবং কাযয়স ইবন জাহিাযরর 
বযাপাযর আমার সুপার্রশ গ্রহণ কর। 

আর ‘হি’ তর্া শরী‘আত র্নধিার্রত শার্স্ত সম্পর্কিত হািীযস এযসযে,  

لَْطانَ   احلد  بَلَغَ  إَِذا» ه  فَلََعنَ  الس  افِعَ  اّللَّ عَ  الشَّ َشفِّ   «َوالْمه

“েখন সুলতান তর্া রাষ্ট্র প্রধাযনর র্নকি ‘হি’ তর্া শরী‘আত র্নধিারর্ত 
শার্স্তর র্বেয়র্ি মপৌঁযে োযব, তখন আল্লাহ সুপার্রশকারী ও সুপার্রশ 
গ্রহণকারী উভযয়র ওপর লা‘নত কযরন।1 

আর আবিুল্লাহ ইবন মাস‘উি রার্িয়াল্লাহু ‘আনহ মর্যক বর্ণিত আযে:  

 .« قدَّ َص مه  ل  احِ ومَ  , مشفع شافع القرآن »

“আল-কুরআন হযি সুপার্রশকারী, োর সুপার্রশ গতহীত হযব এবং 
এমন পক্ষ বা র্বপক্ষ অবলবনকারী, োর পক্ষ ও র্বপক্ষ সাক্ষীযক 
সতযায়ণ করা হয়।”2 অর্িাৎ মে বযর্ি তার অনুসরণ করযব এবং তাযত 
ো রযয়যে তার ওপর আমল করযব, তাহযল কুরআন তার জনয এমন 
সুপার্রশকারী হযব, োর সুপার্রশ গতহীত হযব; তার গুনাহ ও পিস্খলন 

                                                           
1 েুবাযয়র ইবনুল ‘আওয়াম রা. মর্যক বর্ণিত হািীস, হািীসর্ি র্বশুদ্ধ মাওকুফ। 
(যিখুন: তাবরানী ও মুওয়াত্তা মাযলক। -সম্পািক।) 

2 হািীসর্ি আবিুল্লাহ ইবন মাস‘উি রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক মাওকুফ সনযি বর্ণিত। 
আর জার্বর রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক ‘মারফু’ সনযি হািীসর্ি র্বশুদ্ধভাযব বর্ণিত। 
মিখুন, ইবন র্হব্বান, ১০/১৯৮, হািীস নং  ১০৪৫০; আস-র্সলর্সলাতুস 
সহীহাহ, হািীস নং  ২০১৯; সহীহুল জার্ম‘উ, হািীস নং ৪৪৪৩। [সম্পািক] 
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মর্যক মুি করার জনয। আর মে তার ওপর আমল মেযড় র্িযব, মস 
অপরাযধর কারযণ গুনাহগার হযব, তার র্বরুযদ্ধ মে গুণাযহর কর্া উর্িত 
হযব কুরআন মসিার সতযায়ণ করযব।  

সুতরাং ع  মাযন: র্ের্ন শাফা‘আত তর্া সুপার্রশ গ্রহণ কযরন, আর املشفِّ

ع  মাযন: োর সুপার্রশ গ্রহণ করা হয়। আর এই অযর্িই হািীযস املشفَّ

বযবহৃত হযয়যে: « ْع هَشفَّ «اْشَفْع ت  (আপর্ন সুপার্রশ করুন, আপনার সুপার্রশ 

গ্রহণ করা হযব)3।  

 অর্িাৎ মস তার কাযে প্রার্িনা কযরযে মে, মস মেন استشفعه إىل فالن

তার জনয অমুযকর র্নকি সুপার্রশ কযর। মেমন, সাগানী আ‘শার 
কর্বতা আবতর্ত্ত কযরযেন: 

 جنب أيب األوصاب و الوجعتقول بنيت و قد قربت مرحتال     يا رب 

 فقد عصاها أبوها و اذلي شفع       4واستشفعت من رساة اليح ذا رشف

আমার মমযয় বযল, েখন আর্ম োওয়ার সমযয়র র্নকিবতিী হযয় মগর্ে, 
মহ আমার রব! তুর্ম আমার র্পতার অসুিতা ও কষ্টসমূহ িূর কযর 
িাও। 

তুর্ম সম্ভ্রান্ত ভদ্র মানুেযিরযক সুপার্রশকারী বার্নযয়ে, অর্ি তার র্পতা 
মগাযত্রর মনতত বতন্দ ও মে সুপার্রশ করযব তার অবাধয হযয়যে। 

 

                                                           
3 সহীহ বুখারী, হািীস নং ৩৩৪০; সহীহ মুসর্লম, হািীস নং ১৯৩।  
4 এখাযন ‘আসাসুল বালাগাহ’ ও ‘র্লসানুল আরব’ গ্রযন্থ ذا رشف বিযল ذا ثقة শের্ি 

এযসযে।  
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* * * 

 

মে সকল আয়াযত শাফা‘আত ও শাফা‘আতকারী মনই বযল 
উযল্লখ করা হযয়যে 

আল্লাহ তা‘আলা বযলন, 

ََامَ ي وَ َتَُّقوا َٱوَ ﴿ َ َّلَّ َن فَ َزِيت  نَس  َنَّفَ َع  ََس  ي  ََاَ َ ش  ّل  اِمنَ َب ُلَُيقَ َو  ف  ََه  ة َش  ََع  ّل  ذَُيُؤَ َو  اِمنَ َخ  َه 
دَ  ََلَ ع  ّل  ونَ َُهمَ َو  ُ   [ ٤٨: ابلقرة] ﴾٤٨َيُنَص 

“আর মতামরা মসর্িযনর তাকওয়া অবলবন কর, মের্িন মকউ কাযরা মকাযনা 
কাযজ আসযব না। আর কাযরা সুপার্রশ গ্রহণ করা হযব না এবং কাযরা 
কাে মর্যক র্বর্নময় গতহীত হযব না। আর তারা সাহােযও প্রাপ্ত হযব না।” 

[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৪৮] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন:  

﴿ َ اي  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ ُنوَ ََّلَّ نفُِقوا ََا َء ام 

 
اَأ ز قَ َِممَّ ِنَُكمن  َر  بَ َم  نَلَِق 

 
ََأ

 
ََم َي وَ َِتَ ي أ ََفِيهََِعَ ب يَ َّلَّ ّل  َو 

ََُخلَّة َ ّل  ف  ََو  ة  َش   [٢٥٤: ابلقرة] ﴾َع 

“মহ মুর্মনগণ! আমরা ো মতামাযিরযক ো র্রর্েক র্িযয়র্ে তা মর্যক 
মতামরা বযয় কর মসর্িন আসার পূযবি, মের্িন মবিা-যকনা, বনু্ধত্ব ও 
সুপার্রশ র্াকযব না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৪] 

আল্লাহ তা‘আলা মকাযনা এক সৎ বযর্ির বিযবযর উযল্লখ কযর বযলন:  

ِذَُ﴿ َّتَّ
 
ةَ َۦ َُدونِهََِِمنَء أ َ َنَُم  َلرَّحَ ٱَنَِيُرِدَ َإِنَء الِه  ََبُِض  ََنَُِتغَ َّلَّ ِ ن  ف  ََع  ُتُهمَ ش  ََع  ي  ََاَ َ ش  ّل  َو 

 [٢٣: يس] ﴾٢٣َيُنقُِذونَِ
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“আর্ম র্ক তাাঁর পর্রবযতি অনয ইলাহ্ গ্রহণ করব? রহমান আমার 
মকাযনা ক্ষর্ত করযত িাইযল তাযির সুপার্রশ আমার মকাযনা কাযজ 
আসযব না এবং তারা আমাযক উদ্ধার করযতও পারযব না।” [সূরা 
ইয়াসীন, আয়াত: ২৩] সুতরাং এই আয়াতসমূযহ শাফা‘আযতর 
মনর্তবািক র্িযকর বণিনা রযয়যে।  

আল্লাহ তা‘আলা অনযত্র বযলন:  

نِذرَ ﴿
 
أ ِينَ ٱَبِهََِو  نََي  افُونَ ََّلَّ

 
وَ ُيَ َأ ُ َ َا ََش  ب ِِهمَ َإِل  َل يَ َر  ِنَل ُهمَس  َ َۦُدونِهََِم  ِل  ََو  ّل  ِفيعَ َو  َش 

لَُّهمَ  تَُّقونَ َلَّع   [٥١: االنعام] ﴾٥١ََي 

“আর আপর্ন এর িারা তাযিরযক সতকি করুন, োরা ভয় কযর মে, 
তাযিরযক তাযির রব-এর কাযে সমযবত করা হযব এমন অবিায় মে, র্তর্ন 
োড়া তাযির জনয র্াকযব না মকাযনা অর্ভভাবক বা সুপার্রশকারী। োযত 
তারা তাকওয়ার অর্ধকারী হয়।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫১] 

আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামবাসীযির বিযবযর উদ্ধত র্ত র্িযয় বযলন: 

ا﴿ م  َ َِمنََل  اَف  ١٠٠َََفِعِيَ ش  ّل  ِديقَ َو  ِيمَ َص  نَََّف ل وَ ١٠١َََح 
 
ةَ ََل  اَأ رَّ ن ُكونَ َك  َِمنِيَ ُمؤَ ل َٱَِمنَ َف 

 [١٠٢ ،١٠٠: الشعراء] ﴾١٠٢

“অতএব, আমাযির মকাযনা সুপার্রশকারী মনই এবং মকাযনা সহৃিয় 
বনু্ধও মনই। হায়! ের্ি আমাযির একবার র্ফযর োওয়ার সুযোগ ঘিত, 
তাহযল আমরা মুর্মনযির অন্তভুিি হযয় মেতাম!” [সূরা আশ-শু‘আরা, 
আয়াত: ১০০-১০২] 

আয়াযত উর্ল্লর্খত  محيم  শযের অর্ি: র্নকিতম, আর  كرة  শযের অর্ি: 

িুর্নয়ায় প্রতযাবতিন করা। 
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আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন:  

َُٱ﴿ ِيٱَّللَّ ل قَ ََّلَّ م  َٱَخ  َٱوَ َتَِو  َلسَّ
َۡرل   اَض  اب يَ َو م  يَّامَ َِستَّةَِِفََن ُهم 

 
ىَ سَ ٱَُثمَََّأ ََت و  رَ لَ ٱََع   َِشَ ع 

ا ِنَل ُكمَم  َ َِمنَۦُدونِهََِم  ِل  ََو  ّل  َ َو  فِيع  ََش  ف ل 
 
ُرونَ َأ كَّ            [ ٤: السجدة] ﴾٤َت ت ذ 

“আল্লাহ, র্ের্ন আসমানসমূহ, েমীন ও এ িু’ময়র অন্তবিতিী সব র্কেু 
সতর্ষ্ট কযরযেন েয় র্িযন। তারপর র্তর্ন ‘আরযশর উপর উযঠযেন। র্তর্ন 
োড়া মতামাযির মকাযনা অর্ভভাবক মনই এবং সুপার্রশকারীও মনই; 
তবুও র্ক মতামরা উপযিশ গ্রহণ করযব না?” [সূরা আস-সাজিাহ, 
আয়াত: ৪] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন:  

مَِ﴿
 
َِٱَُدونََِِمنََّتَّ ُذوا َٱَأ ا ََّللَّ ع  ل وَ َُقل ََء  َُشف  و 

 
نُوا ََأ َََك  مَ َّل  ََلُِكونَ ي  ي  ََاَ َ ش  ّل  عَ َو  ٤٣ََقِلُونَ ي 

ََِقُل َّ ِ ف  َٱَّلل  ةَُلشَّ ِيعَ َع  ََُا ََج  م  َٱَُكَُملَ َۥّلَّ َٱوَ َتَِو  َلسَّ
ُعونَ تُرَ َهَِإِل  ََُثمَََِّضَ ۡرل   : الزمر] ﴾٤٤َج 

٤٤ ،٤٣]   

“তযব র্ক তারা আল্লাহ োড়া অনযযক সুপার্রশকারী ধযরযে? বলুন, 
‘তারা মকাযনা র্কেুর মার্লক না হযলও এবং তারা না বুঝযলও?’ বলুন, 
‘সকল সুপার্রশ আল্লাহরই মার্লকানাধীন, আসমানসমূহ ও েমীযনর 
মার্লকানা তাাঁরই, তারপর তাাঁরই কাযে মতামাযিরযক প্রতযাবর্তিত করা 
হযব।” [সূরা আে-েুমার, আয়াত: ৪৩-৪৪] 

 আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন:  

نِذرَ ﴿
 
أ ىَُقلُوُبَلَ ٱَإِذََِزِف ةِٓأۡلٱَمَ ي وَ َُهمَ و  َ ٱََل   اَِظِمي  َك  ََن اِجرَِل  ِيمَ َِمنَ َلِِميَ لِلظَّ ََم  ََح 
َ ّل  فِيعَ َو  اعََُش    [١٨: اغفر] ﴾١٨ََُيط 
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আর আপর্ন তাযিরযক সতকি কযর র্িন আসন্ন র্িন5 সম্পযকি -েখন 
িুোঃখ-কষ্ট সবরণরত অবিায় তাযির প্রাণ কণ্ঠাগত হযব। োর্লমযির 
জনয মকাযনা অন্তরংগ বনু্ধ মনই এবং এমন মকাযনা সুপার্রশকারীও মনই 
োর সুপার্রশ গ্রাহয হযব।” [সূরা গার্ফর, আয়াত: ১৮] 

 

* * * 

                                                           
5 এখাযন আয়াযত َُٱٓأۡلزِف ة শের্ি এযসযে, ো র্কয়ামযতর একর্ি নাম, এ নামকরযণর 

কারণ হযি, র্কয়ামত অর্ত র্নকযি। মেমন, অনয আয়াযত আল্লাহ বযলন, 
زِف ِتَ﴿
 
٥٧َََٱٓأۡلزِف ةََُأ اَل ي س  ََُِدونََِِمنَل ه  ةَ َٱّللَّ ِشف   [٥٨  ،٥٧: انلجم] ﴾٥٨ََك 
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মে সকল আয়াযত শাফা‘আত ও শাফা‘আতকারী সাবযস্ত করা হযয়যে 

আল্লাহ তা‘আলা বযলন: 

ِيٱَذ اَم ن﴿ عَُي شَ ََّلَّ هََُف  َََۥ ِعند  َنِهَِبِإِذَ َإِّلَّ  [٢٥٥: ابلقرة] ﴾َۦ 

“মক মস, মে তাাঁর অনুমর্ত বযতীত তাাঁর কাযে সুপার্রশ করযব?” [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫] আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন: 

ا﴿ فِيعَ َِمنَم  ََش  َنِهَِإِذَ َدَِب عَ َِمنَ َإِّلَّ  [٣: يونس] ﴾َۦ 

“তাাঁর অনুমর্ত লাভ না কযর সুপার্রশ করার মকউ মনই।” [সূরা ইউনুস, 
আয়াত: ৩] আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন: 

ق الُوا َ﴿ َ َنَُم  َلرَّحَ ٱََّتَّ ذَ ٱَو  َل  َن هَُح  َُسبَ َا َو  ََۥ  كَ َِعب اد ََب ل  ُمونَ مُّ ٢٦َََر  ََِۥبُِقون هَُي سَ َّل  ٱب
وَ لَ  َلَِق 

مَ َو ُهم
 
َِبِأ عَ َۦرِه لُونَ ي  عَ ٢٧ََم  اَل مَُي  َ َم  ي ََب ي 

 
اَِديِهمَ أ لَ َو م  ُهمَ خ  ََف  ّل  ُعونَ ي شَ َو  ََف  نََِإِّلَّ َلِم 

َ رَ ٱ ِنَ َو ُهمَت ض  شَ َم               [٢٨ ،٢٦: االنبياء] ﴾٢٨َفُِقونَ ُمشَ َۦي تِهَِخ 

“আর তারা বযল, ‘িয়াময় (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ কযরযেন।’ র্তর্ন পর্বত্র 
মহান! তারা মতা তাাঁর সম্মার্নত বান্দা। তারা তাাঁর আযগ মবযড় কর্া 
বযল না; তারা মতা তাাঁর আযিশ অনুসাযরই কাজ কযর র্াযক। তাযির 
সামযন ও মপেযন ো র্কেু আযে, তা সবই র্তর্ন জাযনন। আর তারা 
সুপার্রশ কযর শুধু তাযির জনযই, োযির প্রর্ত র্তর্ন সন্তুষ্ট এবং তারা 
তাাঁর ভযয় ভীত-সন্ত্রস্ত।” [সূরা আল-আর্বয়া, আয়াত: ২৬-২৮] 

এসব আয়াযত শতিসাযপযক্ষ শাফা‘আতকারীর অর্স্তত্ব সাবযস্ত করা 
হযয়যে; অর্িযরই মস শতিগুযলার র্ববরণ আসযব ইনশাআল্লাহ। 

তাোড়া আল্লাহ তা‘আলা অনযত্র বযলন: 
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﴿َ ي س  نََِلُون ك ََ َ و  ُقل ََب الَِل َِٱَع  اَف  ََي نِسُفه  ِ ب  ا١٠٥ََافَ ن سَ َر  رُه  ي ذ  فَ َاق اعَ َف  فَ ص  ١٠٦َََاص  َّلَّ
ىَ  اَت ر  َ َاِعو جَ َفِيه  ّل  مَ َو 

 
ئِذَ ي وَ ١٠٧ََاتَ أ اِعَ ٱَي تَّبُِعونَ َم  َََلَّ جَ َّل  ََُِعو  ِتَََۥ ّل  ع  ش  َٱَو خ 

َو اُتَص َل  
ََلِلرَِّنَٰمۡح عَُت سَ َف ل  ََم  مَ َإِّلَّ َه  ئِذَ ي وَ ١٠٨ََاس  ََم  عََُّلَّ ف  َٱَت نف  ةَُلشَّ ََع  نَ َإِّلَّ ذِنَ َم 

 
ََُأ َنَُم  َلرَّحَ ٱَّل 

ر ِضَ  ََُو  َق وَ َۥّل                                                       [ ١٠٩ ،١٠٥: طه] ﴾١٠٩ََّل 

“আর তারা আপনাযক পবিতসমূহ সম্পযকি র্জযেস কযর। বলুন, 
‘আমার রব এগুযলাযক সমূযল উৎপািন কযর র্বর্ক্ষপ্ত কযর র্িযবন। 
‘তারপর র্তর্ন তাযক পর্রণত করযবন মসতণ সমতল ময়িাযন, োযত 
আপর্ন বাাঁকা ও উাঁিু মিখযবন না।’ মসর্িন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ 
করযব, এ বযাপাযর এর্িক ওর্িক করযত পারযব না। আর িয়ামযয়র 
সামযন সমস্ত শে স্তব্ধ হযয় োযব; কাযজই মতিু ধ্বর্ন োড়া আপর্ন র্কেুই 
শুনযবন না। িয়াময় োযক অনুমর্ত র্িযবন ও োর কর্ায় র্তর্ন সন্তুষ্ট 
হযবন, মস োড়া কাযরা সুপার্রশ মসর্িন মকাযনা কাযজ আসযব না।” 
[সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১০৫-১০৯] আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন: 

﴿َ ّل  مَ َو  ِينَ ٱَلُِكَي  ف  َٱَُدونِهََِِمنَُعونَ ي دَ ََّلَّ ةَ لشَّ ََع  نَإِّلَّ ِهدَ َم  ََِش  َ ٱب
عَ َو ُهمَ َق َِل   ﴾٨٦َل ُمونَ ي 

 [٨٦: الزخرف]

“আর র্তর্ন োড়া তারা োযিরযক ডাযক, তারা সুপার্রযশর মার্লক হযব 
না, তযব তারা োড়া, োরা মজযন-শুযন সতয সাক্ষয মিয়।” [সূরা েুখরুফ, 
আয়াত: ৮৬] 

হাযফে ইবন কাসীর রহ. বযলন: তারপর আল্লাহ্ বযলন: ‘আর র্তর্ন 
বযতীত তারা মিব-যিবী ও মূর্তিসমূযহর মধয মর্যক োযিরযক ডাযক, 
তারা সুপার্রযশর মার্লক হযব না; অর্িাৎ তারা তাযির জনয সুপার্রশ 
করার ক্ষমতা রাযখ না। আর আয়াযত আল্লাহর বাণী,  
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﴿َ نَإِّلَّ ِهدَ َم  ََِش  َ ٱب
عَ َو ُهمَ َق َِل    ﴾ل ُمونَ ي 

“তযব তারা োড়া, োরা মজযন-শুযন সতয সাক্ষয মিয়” –এিা  استثناء
 তর্া র্ভন্ন মশ্রর্ণ মর্যক বযর্তক্রম বণিনা6 অর্িাৎ র্কন্তু মে বুর্দ্ধমত্তার منقطع

সাযর্ মজযন-শুযন সতয সাক্ষয মিয়, তাাঁর র্নকি তাাঁর অনুমর্ত সাযপক্ষ 
তার সুপার্রশ তাযক উপকত ত করযব।  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন: 

م﴿ ك  ِنَو  ل ك ََم  م  َٱَِفََمَّ ََتَِو  َلسَّ ف  ََِنَُتغَ َّل  ُتُهمَ ش  ََع  ي  ََاَ َ ش  نَدَِب عَ َِمنَ َإِّلَّ
 
ََأ

 
َُٱَذ نَ ي أ نَّللَّ َلِم 

ا َ ي رَ َءَُي ش  َ و    [٢٦: انلجم] ﴾٢٦ََض 

আর আসমানসমূযহ বহু র্ফর্রশতা রযয়যে, তাযির সুপার্রশ র্কেুমাত্র 
ফলপ্রসূ হযব না, তযব আল্লাহর অনুমর্তর পর; োর জনয র্তর্ন ইযি 
কযরন ও োর প্রর্ত র্তর্ন সন্তুষ্ট।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ২৬] 

এই আয়াতসমূহ শতিসাযপযক্ষ শাফা‘আত সাবযস্ত করার ওপর 
প্রমাণবহ। অর্িযরই মস শতিসমূযহর বণিনা করা হযব ইনশাআল্লাহ। 

                                                           
6 আরবী استثناء এর অর্ি, মকাযনা র্কেুযক বযর্তক্রম বলা। এই বযর্তক্রম িুই প্রকার; 

কখযনা কখযনা পূযবিাযল্লার্খত কর্া বা র্বধান মর্যক বযর্তক্রম বলা উযেশয হয়। 
তখন এিাযক বলা হয়, متصل استثناء  , ো এখাযন উযেশয নয়।  

আবার কখনও কখনও নতুন একর্ি র্ভন্নধমিী বযর্তক্রম উযল্লখ করা উযেশয হয়, 
োর সাযর্ পূযবিাি র্বধান বা কর্ার সম্পতিতা র্াযক না। এিাযকই বলা হয়, استثناء 

 হাযফে ইবযন কাসীযরর মযত এিাই এখাযন উযেশয। কারণ, ের্ি পূযবিাি منقطع

কর্া বা র্বধান মর্যক এখাযন বযর্তক্রম বলা উযেশয ধরা হয়, তযব মসখাযন আল্লাহ 
োড়া আরও অনযানযযির জনয শাফা‘আযতর মার্লকানা সাবযস্ত করযত হয়, ো অনযানয 
আয়াযতর পর্রপর্ন্থ।    
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শাফা‘আত সংক্রান্ত ইর্তবািক ও মনর্তবািক আয়াতসমূযহ 

সামঞ্জসয র্বধান 

উপযরাি ইর্তবািক ও মনর্তবািক শাফা‘আযত সামঞ্জসয র্বধান এভাযব 
সম্ভব মে, মেসব আয়াযত শাফা‘আত র্নর্েদ্ধ করা হযয়যে, তা িারা ঐ 
শাফা‘আতর্িযক অগ্রহণযোগয বা মনর্তবািক সাবযস্ত করা হযয়যে, ো 
আল্লাহ বযতীত অযনযর র্নকি িাওয়া হয়। মেমন, আল্লাহ তা‘আলা 
বযলন, 

ََِقُل﴿ َّ ِ ف  َٱَّلل  ةَُلشَّ ِيعَ َع   [٤٤: الزمر] ﴾َا ََج 

“বলুন, ‘সকল সুপার্রশ আল্লাহরই মার্লকানাধীন’।” [সূরা আে-েুমার, 
আয়াত: ৪৪]  

আর ইর্তবািক শাফা‘আত কতগুযলা শতিসাযপযক্ষ গ্রহণ করা হযব: 

১. শাফা‘আত করার বযাপাযর শাফা‘আতকারী ক্ষমতাবান হওয়া, মেমন 
আল্লাহ তা‘আলা ঐ সুপার্রশকারীর বযাপাযর বযলন, োর কাযে সুপার্রশ 
কামনা করা হয়, অর্ি মস সুপার্রশ করযত অক্ষম: 

ي عَ ﴿ َِٱَُدونََِِمنَُبُدونَ و  اَّللَّ ََم  ََي ُضُُّهمَ َّل  ّل  ُعُهمَ َو  ي ُقولُونَ َي نف  َ َو  َ َءَُِؤّل  َه  ع  َِعندَ َُؤن اُشف 
ِ َٱ ََقُل ََّللَّ ِ ُتن ب 

 
َ ٱَونَ َ َُأ اَّللَّ ََبِم  عَ َّل  م  َٱَِفََل مَُي  ََتَِو  َلسَّ ّل  َٱَِفََو 

ت ع  ََۥن هَُح  َُسبَ َِضَ ۡرل   َ و  اَل  مَّ َع 
َِ                                 [١٨: يونس] ﴾١٨ََُكونَ يَُش 

“আর তারা আল্লাহ োড়া এমন র্কেুর ‘ইবািাত করযে, ো তাযির 
ক্ষর্তও করযত পাযর না, উপকারও করযত পাযর না। আর তারা বযল, 
‘এগুযলা আল্লাহর কাযে আমাযির সুপার্রশকারী।’ বলুন, ‘মতামরা র্ক 
আল্লাহযক আসমানসমূহ ও েমীযনর এমন র্কেুর সংবাি র্িযব, ো র্তর্ন 



18 

জাযনন না? র্তর্ন মহান, পর্বত্র’ এবং তারা োযক শরীক কযর, তা 
মর্যক র্তর্ন অযনক ঊযধ্বি”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৮] আল্লাহ 
তা‘আলা আরও বযলন: 

﴿َ ّل  مَ َو  ِينَ ٱَلُِكَي  ف  َٱَُدونِهََِِمنَُعونَ ي دَ ََّلَّ ةَ لشَّ ََع  نَإِّلَّ ِهدَ َم  ََِش  َ ٱب
عَ َو ُهمَ َق َِل   ﴾٨٦َل ُمونَ ي 

 [٨٦: الزخرف]

আর র্তর্ন োড়া তারা োযিরযক ডাযক, তারা সুপার্রযশর মার্লক হযব 
না, তযব তারা োড়া, োরা মজযন-শুযন সতয সাক্ষয মিয়।” [সূরা েুখরুফ, 
আয়াত: ৮৬] সুতরাং এ মর্যক জানা মগল মে, মততযির কাযে শাফা‘আত 
বা সুপার্রশ কামনা করার অর্িই হযি, এমন বযর্ির র্নকি সুপার্রশ 
িাওয়া, মে তার মার্লক নয়। আল্লাহ তা‘আলা বযলন: 

ِينَ ٱوَ ﴿ اَۦُدونِهََِِمنَُعونَ ت دَ ََّلَّ مَ َم  ََُعوُهمَ ت دَ َإِن١٣ََِميَ قِط ََِمنَلُِكونَ ي  ُعوا َي سَ َّل  َم 
ل وَ َء ُكمَ ُدع  َ ِمُعوا ََو  اَس  ابُوا َسَ ٱَم  َ َت ج  ي وَ َل ُكم  ةِقِي  َلَ ٱَمَ و  َ بَِِشَ َُفُرونَ ي كَ َم  ََكُِكم  ّل  َو 

بِي ََُلَِمثَ َيُن ب ُِئك َ                              [١٤ ،١٣: فاطر] ﴾١٤َخ 

“আর মতামরা তাাঁর পর্রবযতি োযিরযক ডাক তারা মতা মখজুর আাঁর্ির 
আবরযণরও অর্ধকারী নয়। মতামরা তাযিরযক ডাকযল তারা মতামাযির 
ডাক শুনযব না এবং শুনযলও মতামাযির ডাযক সাড়া র্িযব না। আর 
মতামরা তাযিরযক মে শরীক কযরে, তা তারা র্কয়ামযতর র্িন অস্বীকার 
করযব। সবিে আল্লাহর মত মকউই আপনাযক অবর্হত করযত পাযর 
না।” [সূরা ফার্তর, আয়াত: ১৩, ১৪] আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন: 

ِينَ ٱَُعوا َدَ ٱَقُلَِ﴿ مَ ََّلَّ ِنَُتمز ع  َِٱَُدونََِم  ََّللَّ مَ َّل  ال َِمثَ َلُِكونَ ي  ة ََق  م  َٱَِفََذ رَّ ََتَِو  َلسَّ ّل  َِفََو 
َٱ

اَِضَۡرل   اَل ُهمَ َو م  اَكَ ِشَ َِمنَفِيِهم  ََُو م  ِنَُهمِمنَ ۥَّل  ِهي ََم  ٢٢َََظ  ّل  عََُو  ف  َٱَت نف  ةَُلشَّ هََُع  ََۥ ِعند 
َ نَ َإِّلَّ ذِنَ َلِم 

 
ََُأ                        [ ٢٣ ،٢٢: سبا] ﴾ّل 
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“বলুন, ‘মতামরা আল্লাহ্ োড়া োযিরযক ইলাহ্ মযন করযত তাযিরযক 
ডাক। তারা আসমানসমূযহ অণু পর্রমাণ র্কেুরও মার্লক নয়, েমীযনও 
নয়। আর এ িু’র্িযত তাযির মকাযনা অংশও মনই এবং তাযির মধয 
মর্যক মকউ তাাঁর সহায়কও নয়।’ আর আল্লাহ্ োযক অনুমর্ত র্িযবন, 
মস োড়া তাাঁর কাযে কাযরা সুপার্রশ ফলপ্রসূ হযব না।” [সূরা সাবা, 
আয়াত: ২২, ২৩] 

২. োর জনয সুপার্রশ করা হযব, মস বযর্ি মুসর্লম হওয়া; আল্লাহ 
তা‘আলা বযলন: 

ا﴿ ِيمَ َِمنَ َلِِميَ لِلظَّ ََم  َََح  ّل  فِيعَ َو  اعََُش   [١٨: اغفر] ﴾١٨ََُيط 

“োর্লমযির জনয মকাযনা অন্তরে বনু্ধ মনই এবং এমন মকাযনা 
সুপার্রশকারীও মনই, োর সুপার্রশ গ্রাহয হযব।” [সূরা গাযফর, আয়াত: 
১৮] এখাযন ‘োর্লমগণ’ িারা কার্ফরযিরযক বুঝাযনা হযয়যে; তার িলীল 
হল, শাফা‘আযতর মক্ষযত্র মুতাওয়ার্তর পেিাযয়র হািীসসমূহ, ো 
‘আহলুল কাবাযয়র’ তর্া কবীরা গুনাযহর সাযর্ জর্ড়ত বযর্িযির জনয 
সাবযস্ত। অর্িযরই ের্ািাযন তার র্ববরণ আসযব ইনশাআল্লাহ। আর 
হাযফে বায়হাকী রহ. তার ‘আশ-যশা‘য়াব’ (الشعب) গ্রযন্থর প্রর্ম খযণ্ডর 

২০৫ পতষ্ঠায় বযলন: এখাযন ‘োর্লমগণ’ হযলা ‘কার্ফরগণ’, আর এর 
প্রমাণ হযলা আয়াযতর সূিনা হযয়যে কার্ফরযির আযলািনা প্রসযে। 

আর হাযফে ইবন কাসীর রহ. আয়াযতর বযাখযায় বযলন: অর্িাৎ োরা 
র্নযজযির ওপর েুলুম কযরযে র্শকি করার মাধযযম, তাযির জনয তাযির 
মধয মর্যক মকাযনা র্নকিতম বযর্ি র্াকযব না, মে তাযির উপকার 
করযব এবং এমন মকাযনা সুপার্রশকারীও র্াকযব না, মে তাযির 
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বযাপাযর সুপার্রশ করযব; বরং তাযির সাযর্ সকল প্রকার কলযাযণর 
মাধযম বা উপায়সমূহ র্বর্িন্ন হযয় মগযে। 

আর মুশর্রকযির মধয মর্যক আবূ তার্লবযক আলািা (বযর্তক্রম) র্বেয় 
র্হযসযব ধতিবয করা হয়। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম 
তার জনয সুপার্রশ করযবন, মশে পেিন্ত মস জাহান্নাযমর উপর্রভাযগ 
তর্া পাযয়র গ্রর্ন্থ পেিন্ত জাহান্নাযমর আগুযন র্াকযব; অর্িযরই ের্ািাযন 
হািীসসমূযহ তার র্ববরণ আসযব ইনশাআল্লাহ। 

৩. সুপার্রশকারীর জনয অনুমর্ত প্রিান; মেমন আল্লাহ তা‘আলা বযলন: 

ِيٱَذ اَم ن﴿ عَُي شَ ََّلَّ هََُف  َََۥ ِعند  َنِهَِبِإِذَ َإِّلَّ  [٢٥٥: ابلقرة] ﴾ۦ 

“মক মস, মে তাাঁর অনুমর্ত বযতীত তাাঁর কাযে সুপার্রশ করযব?” [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫] 

৪. োর জনয সুপার্রশ করা হযব, তার প্রর্ত সন্তুর্ষ্ট বা সম্মর্ত র্াকা; 
মেমন আল্লাহ তা‘আলা বযলন: 

م﴿ ك  ِنَو  ل ك ََم  م  َٱَِفََمَّ ََتَِو  َلسَّ ف  ََِنَُتغَ َّل  ُتُهمَ ش  ََع  ي  ََاَ َ ش  نَدَِب عَ َِمنَ َإِّلَّ
 
ََأ

 
َُٱَذ نَ ي أ نَّللَّ َلِم 

ا َ ي رَ َءَُي ش  َ و    [٢٦: انلجم] ﴾٢٦َض 

“আর আসমানসমূযহ বহু র্ফর্রশ্তা রযয়যে; তাযির সুপার্রশ র্কেুমাত্র 
ফলপ্রসূ হযব না, তযব আল্লাহর অনুমর্তর পর; োর জনয র্তর্ন ইযি 
কযরন ও োর প্রর্ত র্তর্ন সন্তুষ্ট।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ২৬] 
আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন: 

﴿َ ّل  ُعونَ ي شَ َو  ََف  نََِإِّلَّ َ رَ ٱَلِم    [٢٨: االنبياء] ﴾ت ض 

“আর তারা সুপার্রশ কযর শুধু তাযির জনযই, োযির প্রর্ত র্তর্ন 
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সন্তুষ্ট।” [সূরা আল-আর্বয়া, আয়াত: ২৮]  

 

* * * 
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শাফা‘আত সম্পর্কিত অধযায়7 

প্রািীনকাযল ও আধুর্নক কাযল মুশর্রকগণ র্শযকি র্লপ্ত হযয় র্াযক 
মকবলমাত্র শাফা‘আযতর আাঁিযল লিযক র্াকার কারযণ; মেমনর্ি আল্লাহ 
তা‘আলা বযলযেন: 

ي عَ ﴿ َِٱَُدونََِِمنَُبُدونَ و  اَّللَّ ََم  ََي ُضُُّهمَ َّل  ّل  ُعُهمَ َو  ي ُقولُونَ َي نف  َ َو  َ َءَُِؤّل  َه  ع  َِعندَ َُؤن اُشف 
ِ َٱ  [١٨: يونس] ﴾ّللَّ

“আর তারা আল্লাহ োড়া এমন র্কেুর ‘ইবািাত করযে, ো তাযির 
ক্ষর্তও করযত পাযর না, উপকারও করযত পাযর না। আর তারা বযল, 
‘এগুযলা আল্লাহর কাযে আমাযির সুপার্রশকারী।” [সূরা ইউনুস, 
আয়াত: ১৮] আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন:  

ِينَ ٱوَ ﴿ وَ َۦ َُدونِهََِمِنََّتَّ ُذوا َٱََّلَّ
 
اَءَ ِل ا َأ ََُبُدُهمَ ن عَ َم  ِبُون ا ََإِّلَّ ر  ََِلُق  َِٱَإِل  َ ُزلَ َّللَّ  [٣: الزمر] ﴾ف 

“আর োরা আল্লাহর পর্রবযতি অনযযিরযক অর্ভভাবকরূযপ গ্রহণ কযর 
তারা বযল, ‘আমরা মতা এযির ইবািত এ জযনয কর্র মে, এরা 
আমাযিরযক পর্রপূণিভাযব আল্লাহ্ র সার্ন্নযধয এযন র্িযব।” [সূরা েুমার, 
আয়াত: ৩] 

সাযর্ সাযর্ আল্লাহ তা‘আলা (এ মুশর্রকরা োযির কাযে শাফা‘আত 
কামনা-বাসনা কযর র্শকি করযে) তাযির মসসব বাসনাযক কতিন কযর 
র্িযয়যেন এবং র্তর্ন জার্নযয় র্িযয়যেন মে, তা হযলা র্শকি, র্তর্ন র্নযজ 

                                                           
7 শাইখ আবিুল্লাহ ইবন সুলাইমান ইবন মুহাম্মি ইবন আবর্িল ওহ্হাব তার গ্রন্থ 
‘তাইসীরুল ‘আেীর্েল হামীি ফী শরযহ র্কতার্বত তাওহীি’ (  احلميد لعزيزا تيسري 

পত. ২৩৫ মর্যক উদ্ধত ,( اتلوحيد كتاب رشح يف ত।  
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তা মর্যক পর্বত্র এবং র্তর্ন বযতীত সতর্ষ্টর জনয মকাযনা বনু্ধ অর্বা 
সুপার্রশকারী হয় না বযল জার্নযয় র্িযয়যেন। মেমন, আল্লাহ তা‘আলা 
বযলযেন:  

َُٱ﴿ ِيٱَّللَّ ل قَ ََّلَّ م  َٱَخ  َٱوَ َتَِو  َلسَّ
َۡرل   اَض  اب يَ َو م  يَّامَ َِستَّةَِِفََن ُهم 

 
ىَ سَ ٱَُثمَََّأ ََت و  رَ لَ ٱََع   َِشَ ع 

ا ِنَل ُكمَم  َ َِمنَۦُدونِهََِم  ِل  ََو  ّل  َ َو  فِيع  ََش  ف ل 
 
ُرونَ َأ كَّ  [ ٤: السجدة] ﴾٤ََت ت ذ 

“আল্লাহ, র্ের্ন আসমানসমূহ, েমীন ও এ িু’ময়র অন্তবিতিী সব র্কেু 
সতর্ষ্ট কযরযেন েয় র্িযন। তারপর র্তর্ন ‘আরযশর উপর উযঠযেন। র্তর্ন 
োড়া মতামাযির মকাযনা অর্ভভাবক মনই এবং সুপার্রশকারীও মনই; 
তবুও র্ক মতামরা উপযিশ গ্রহণ করযব না?” [সূরা আস-সাজিাহ, 
আয়াত: ৪]  

এই অধযাযয় মলখক (শাইখ ইমাম মুহাম্মাি ইবন আবিুল ওহহাব) 
এিার সপযক্ষ িলীল র্িযত মিযয়যেন মে, এিা (শাফা‘আত কামনা-
বাসনা-ই) হযলা প্রকত ত র্শকি, আর শাফা‘আযতর বযাপাযর ঐ বযর্ির 
ধারণা িুর্নয়া ও আর্খরাযত এযকবাযরই অর্স্তত্বহীন-অসম্ভব ও অবাস্তব, 
মে বযর্ি আল্লাহ বযতীত অনযযক ডাযক এ অজুহাযত মে, মস তার জনয 
সুপার্রশ করযব, মেমর্নভাযব মন্ত্রী রাষ্ট্রপর্তর র্নকি সুপার্রশ কযর। 
অর্ি আল্লাহই প্রর্যম সুপার্রশকারীযক সুপার্রযশর অনুমর্ত র্িযবন; 
সুপার্রশকারী প্রর্যম সুপার্রশ করযব না, মেমনর্ি ধারণা কযর আল্লাহর 
শত্রুগণ।  

অতোঃপর ের্ি তুর্ম বল: েখন মকাযনা মলাক আল্লাহর র্নকি কাউযক 
সুপার্রশকারী র্হযসযব গ্রহণ করযব, তখন মতা এভাযব সুপার্রশকারীযির 
মাধযযম মহান রবযক সম্মান করাই তাাঁর একমাত্র উযেশয হযয় র্াযক, 
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তখন এই সম্মান করািা র্শকি কীভাযব হযব? 

জবাযব বলা হযব: তার সম্মান প্রিশিযনর উযেশয প্রমাণ কযর না মে, 
এিা আল্লাহ তা‘আলার প্রর্ত সম্মান প্রিশিন করা। কারণ, এমন অযনক 
বযর্ি আযে, োরা মকাযনা মকাযনা বযর্িযক সম্মান প্রিশিন করার উযেশয 
কযর র্াযক, অর্ি তারা তাযক সম্মান করার িারা মূলত তাযক 
অসম্মানই কযর র্াযক, আর এ জনযই প্রর্সদ্ধ প্রবাযির মযধয বলা 
হযয়যে: ‘মূখি বনু্ধ ক্ষর্ত করযব র্কন্তু োনী শত্রু অর্নষ্ট করযব না।’ 
মকননা আল্লাহযক বাি র্িযয় অনয সুপার্রশকারী ও শরীকযির গ্রহণ 
করার মাধযযম প্রভূযত্বর হক নষ্ট করা হয়, ইলাহ’র বড়ত্বযক খাি কযর 
মিখা হয় এবং জগতসমূযহর প্রর্তপালযকর প্রর্ত খারাপ ধারণা মপােণ 
করা হয়। মেমন, আল্লাহ তা‘আলা বযলন:  

﴿َ ِب  ذ  ُيع  َِل َٱوَ َِتَفِق  َُمن  َل َٱوَ َفِقِيَ ُمن  َل َٱَو  َِل َٱوَ َكِيَ ُمَش  ٓاٱَِتَك  َُمَش  ََِن ِيَ لظَّ َِٱب نَََّّللَّ وَ ٱَظ  َءِ َلسَّ
ل يَ  ا ََِهمَ ع  ةَُد  وَ ٱَئِر   [٦: الفتح] ﴾َءِ َلسَّ

“আর োযত র্তর্ন মুনার্ফক পুরুে ও মুনার্ফক নারী, মুশর্রক পুরুে ও 
মুশর্রক নারী োরা আল্লাহ্ সবযন্ধ মন্দ ধারণা মপােণ কযর তাযিরযক 
শার্স্ত মিন। অমেল িক্র তাযির ওপরই আপর্তত হয়।” [সূরা আল-
ফাতহ, আয়াত: ৬] কারণ, তারা তাাঁর প্রর্ত খারাপ ধারণা মপােণ কযরযে 
এবং মশে পেিন্ত তারা তাাঁর সাযর্ র্শকি কযরযে; তারা ের্ি তাাঁর প্রর্ত 
ভাযলা ধারণা মপােণ করত, তাহযল তারা তাাঁযক সর্তযকার অযর্ি একক 
সত্তা র্হযসযব মমযন র্নত। আর এজনযই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা 
মুশর্রকযির বযাপাযর জার্নযয় র্িযয়যেন মে, তারা তাাঁযক ের্াের্ মেিািা 
িান কযর না। আর কীভাযবই বা ঐ বযর্ি আল্লাহ তা‘আলাযক ের্াের্ 
মেিািা িান করযব, মে বযর্ি অনযযক তাাঁর সমকক্ষ বা সুপার্রশকারী 
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গ্রহণ কযর, তাযক ভাযলাবাযস, ভয় কযর, তার র্নকি পাওয়ার প্রতযাশা 
কযর, তার প্রর্ত র্বনয় ও নম্রতা প্রিশিন কযর, তার মক্রাধ মর্যক পলায়ন 
কযর, তার সন্তুর্ষ্টযত প্রভার্বত হয়, তাযক ডাযক এবং তার উযেযশয 
জবাই ও মানত কযর। আর এসবই হযলা সমতা র্বধান করা, ো 
মুশর্রকগণ আল্লাহ তা‘আলা ও তাযির উপাসযগযণর মযধয সাবযস্ত কযর 
র্াযক। আর তারা জাহান্নাযম অবিানকাযল জানযত পারযব মে, এসব 
র্েল বার্তল ও ভ্রষ্টতা; তাই তখন তারা জাহান্নাম মর্যক বলযব: 

َِٱت َ﴿ ل  ََل ِفََُكنَّاَإِنَّللَّ بِيَ َلَ ض  ِيُكمَإِذَ ٩٧ََمُّ و  ََِنُس  : الشعراء] ﴾٩٨ََل ِميَ ع  َلَ ٱَبِر ب 
٩٨ ،٩٧] 

“আল্লাহর শপর্! আমরা মতা স্পষ্ট পর্ভ্রষ্টতায় র্নমর্িত র্েলাম, েখন 
আমরা মতামাযিরযক সতর্ষ্টকুযলর রব-এর সমকক্ষ গণয করতাম।” [সূরা 
আশ-শু‘আরা, আয়াত: ৯৭-৯৮] আর এিা জানা কর্া মে, তারা সত্ত্বাগত, 
গুণগত ও কযমির মক্ষযত্র আল্লাহর সাযর্ তাযিরযক সমকক্ষ মযন কযর 
না, আর তারা এিাও বযল না মে, তাযির উপাসযগণ (ইলাহগণ) 
আকাশমণ্ডলী ও েমীন সতর্ষ্ট কযরযে র্কংবা তারা জীবন ও মততুয িান 
কযরযে; বরং (তারা মে র্বেযয় তাযির উপাসযযিরযক আল্লাহর সমকক্ষ 
িাাঁড় কর্রযয়যে, তা হযি) তারা ভর্ি, শ্রদ্ধা ও ইবািযতর মক্ষযত্র 
আল্লাহর সাযর্ তাযির উপাসযযিরযক সমকক্ষ মযন কযরযে; মেমন তুর্ম 
োর ওপর মুসর্লম নামধারী র্শকিপন্থীযিরযক মিখযত পাও।  

আর (আমরা মে বযলর্ে মে) এিা (আল্লাহ কাযে অনযযক সুপার্রশকারী 
র্হযসযব র্নধিারণ করা) িারা প্রভূযত্বর হক নষ্ট করা হয়, ইলাযহর 
মশ্রষ্ঠত্বযক খাি করা মিখা হয় এবং জগতসমূযহর প্রর্তপালযকর প্রর্ত 
খারাপ ধারণা মপােণ করা হয়; এর কারণ হযি, সুপার্রশকারী র্নধিারণ 
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ও সমকক্ষ গ্রহণকারী বযর্ি- হয় ধারণা কযর র্াযক মে, আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা র্বযের কমিকাণ্ড পর্রিালনার জনয তাাঁর সাযর্ 
ওেীর (মন্ত্রী) অর্বা সাহােয ও সহায়তাকারীর প্রযয়াজন মযন কযরন, 
আর এিা (এ ধরযনর ধারণা) হযলা ঐ সত্ত্বার জনয বড় ধরযনর খুাঁত, 
র্ের্ন সত্ত্বাগতভাযব র্তর্ন র্ভন্ন সকল র্কেু মর্যক মুখাযপক্ষীহীন এবং 
র্তর্ন র্ভন্ন সকল র্কেুই প্রকত র্তগতভাযব তাাঁর প্রর্ত মুখাযপক্ষী। অর্বা 
মস ধারণা কযর র্াযক মে, র্তর্ন (আল্লাহ) জাযনন না, েতক্ষণ না 
সুপার্রশকারী তাাঁযক জার্নযয় মিয় অর্বা র্তর্ন (কারও ওপর) িয়া 
করযবন না, েতক্ষণ না তার প্রর্ত সুপার্রশকারী বযর্ি িয়া করা শুরু 
করযব অর্বা র্তর্ন একা একা মকাযনা কাযজর জনয েযর্ষ্ট নন অর্বা 
র্তর্ন বান্দার প্রার্র্িত র্বেয় বান্দাযক প্রিান কযরন না, েতক্ষণ না মস 
(সুপার্রশকারী বা সমকক্ষ) তাাঁর র্নকি সুপার্রশ করযব, মেমর্নভাযব 
বান্দাযির মযধয এ ধরযণর সুপার্রযশর প্রিলন রযয়যে অর্বা র্তর্ন তাাঁর 
বান্দাযির মিা‘আ কবুল কযরন না, েতক্ষণ না তারা সুপার্রশকারীর 
র্নকি আযবিন কযর মে, মস মেন তাযির প্রযয়াজযনর কর্া তাাঁর র্নকি 
উপিাপন কযর, মেমনর্ি িুর্নয়ার রাজা-বািশাযির িরবাযর হযয় র্াযক। 
আর বস্তুত এিাই হযলা সতর্ষ্টর (মানুযের) র্শকি সংঘর্িত হওয়ার প্রকত ত 
কারণ। অর্বা তার ধারণা, র্তর্ন (আল্লাহ) শুযনন না, েতক্ষণ না 
সুপার্রশকারী এই র্বেয়র্ি তাাঁর র্নকি মপশ কযর; অর্বা তার ধারণা, 
তাাঁর ওপর সুপার্রশকারীর অর্ধকার রযয়যে, ফযল মস অর্ধকাযরর 
মজাযর তার ওপর কসম কযর মস িাবী আিায় কযর র্নযব ও মস এই 
সুপার্রশকারীর মাধযযম তাাঁর র্নকি র্মনর্ত কযর, মেমর্নভাযব মানুে 
মহাজন ও রাজা-বািশাযির র্নকি তাযির র্প্রয় বযর্ির মাধযযম 
আযবিন-র্নযবিন মপশ কযর। বস্তুতোঃ এ ধরযনর সব র্কেুই প্রভূত্বযক 
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অসম্মান কযর ও তার অর্ধকারযক কু্ষন্ন কযর। ইবনুল কাইযয়যম অনুরূপ 
আযলািনা কযরযেন। সুতরাং এসব র্বেয় ও অনযানয র্বেযয়র কারযণ 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা জার্নযয় র্িযয়যেন মে, এ ধরযনর সব 
র্কেুই র্শকি এবং তা মর্যক র্তর্ন র্নযজযক পর্বত্র বযল মঘােণা 
র্িযয়যেন। র্তর্ন বযলন, 

ي عَ ﴿ َِٱَُدونََِِمنَُبُدونَ و  اَّللَّ ََم  ََي ُضُُّهمَ َّل  ّل  ُعُهمَ َو  ي ُقولُونَ َي نف  َ َو  َ َءَُِؤّل  َه  ع  َِعندَ َُؤن اُشف 
ِ َٱ ََقُل ََّللَّ ِ ُتن ب 

 
َ ٱَونَ َ َُأ اَّللَّ ََبِم  عَ َّل  م  َٱَِفََل مَُي  ََتَِو  َلسَّ ّل  َٱَِفََو 

ت ع  ََۥن هَُح  َُسبَ َِضَ ۡرل   َ و  اَل  مَّ َع 
َِ                                 [١٨: يونس] ﴾١٨ََُكونَ يَُش 

“আর তারা আল্লাহ োড়া এমন র্কেুর ‘ইবািাত করযে, ো তাযির 
ক্ষর্তও করযত পাযর না, উপকারও করযত পাযর না। আর তারা বযল, 
‘এগুযলা আল্লাহর কাযে আমাযির সুপার্রশকারী।’ বলুন, ‘মতামরা র্ক 
আল্লাহযক আসমানসমূহ ও েমীযনর এমন র্কেুর সংবাি র্িযব, ো র্তর্ন 
জাযনন না? র্তর্ন মহান, পর্বত্র’ এবং তারা োযক শরীক কযর, তা 
মর্যক র্তর্ন অযনক ঊযধ্বি।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৮] 

অতোঃপর ের্ি তুর্ম বল: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা মতা ঐ বযর্ির 
কমিকাণ্ডযক র্শকি সাবযস্ত কযরযেন, মে সুপার্রশকারীযির উপাসনা কযর; 
পক্ষান্তযর মে বযর্ি তাযিরযক শুধু সুপার্রশ করার জনয ডাযক, মস মতা 
তাযির উপাসনা কযর না। সুতরাং এিা র্শকি হযব না। 

জবাযব বলা হযব: শুধুমাত্র কাউযক সুপার্রশকারী র্হযসযব গ্রহণ করাই 
র্শকি আবশযক কযর, আর র্শকিও সুপার্রযশর সাযর্ অোর্েভাযব জর্ড়ত; 
মেমর্নভাযব র্শযকির সাযর্ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাযক হীনতা ও 
অপমান অবশযম্ভাবী উপািান, আর হীনতা বা অসম্মানও র্শযকির সাযর্ 
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অোর্েভাযব জর্ড়ত। র্শকিকারী মুশর্রক মসিা স্বীকার করুক বা 
অস্বীকার করুক। এর ওপর র্ভর্ত্ত কযর বলা োয় মে, প্রকত ত অযর্ি 
উপযরাি প্রশ্নর্ি সমূ্পণিভাযব অসার, এ প্রযশ্নর মকাযনা অর্স্তত্ব বাইযর 
মনই, এিা শুধু এমন র্জর্নস ো মুশর্রকরা তাযির স্মতর্তপযি র্ির 
কযরযে। কারণ, মিা‘আ বা আহ্বান করাই মতা ‘ইবািত, বরং তা 
ইবািযতর মগজ তর্া মূল। সুতরাং মস েখন তাযিরযক সুপার্রশ করার 
জনয ডাযক, তখন মস তাযির উপাসনা কযর এবং মস আল্লাহর 
ইবািযতর মক্ষযত্র র্শকি কযর, মস মসিা স্বীকার করুক বা না করুক।  

র্তর্ন (অর্িাৎ মুহাম্মাি ইবন আবর্িল ওহহাব) বযলন: আর আল্লাহ 
তা‘আলার বাণী:  

نِذرَ ﴿
 
أ ِينَ ٱَبِهََِو  نََي  افُونَ ََّلَّ

 
وَ ُيَ َأ ُ َ َا ََش  ب ِِهمَ َإِل  َل يَ َر  ِنَل ُهمَس  َ َۦُدونِهََِم  ِل  ََو  ّل  فِيعَ َو   ﴾ش 

 [٥١: االنعام]

“আর আপর্ন এর িারা তাযিরযক সতকি করুন, োরা ভয় কযর মে, 
তাযিরযক তাযির রব-এর কাযে সমযবত করা হযব এমন অবিায় মে, 
র্তর্ন োড়া তাযির জনয র্াকযব না মকাযনা অর্ভভাবক বা 
সুপার্রশকারী।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫১] 

বযাখযা: اإلنذار (ভয় প্রিশিন) অর্ি: ভয়ানক জায়গা সম্পযকি জার্নযয় 

মিওয়া, আর তাাঁর বাণী: به -এর বযাখায় আবিুল্লাহ ইবন আব্বাস 

রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুমা বযলন, بالقرآن (আল-কুরআযনর মাধযযম) আর 

তাাঁর বাণী: ﴿ِينَ ٱ نََي  افُونَ ََّلَّ
 
وَ ُيَ َأ ُ َ َا ََش  ب ِِهمَ َإِل  [٥١: االنعام] ﴾َر   “োরা ভয় 

কযর মে, তাযিরযক তাযির রব-এর কাযে সমযবত করা হযব...” [সূরা 
আল-আন‘আম, আয়াত: ৫১] অর্িাৎ মহ মুহাম্মাি! আপর্ন আল-
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কুরআযনর মাধযযম ঐসব মলাকযিরযক ভয় প্রিশিন করুন, োরা তাযির 
প্রর্তপালযকর ভযয় শর্িত। োরা তাযির প্রর্তপালকযক ভয় কযর, ভয় 
কযর মন্দ র্হসাবযক এবং তারা মুর্মন মেমনর্ি বর্ণিত হযয়যে আবিুল্লাহ 
ইবন আব্বাস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুমা ও সুেী রহ. মর্যক। আর ফুিাইল 
ইবন ‘ইয়াি রহ. মর্যক বর্ণিত: র্তর্ন তাাঁর প্রযতযক সতর্ষ্টযক সাবধান 
কযরন না, বরং র্তর্ন সাবধান কযরন শুধু তাযিরযক, োরা বুর্দ্ধমান; 
তাই মতা র্তর্ন বযলন: ﴿ َنِذر

 
أ ِينَ ٱَبِهََِو  نََي  افُونَ ََّلَّ

 
وَ ُيَ َأ ُ َ َا ََش  ِِهمَ َإِل  ب  ﴾ر   “আর 

আপর্ন এর িারা তাযিরযক সতকি করুন, োরা ভয় কযর মে, তাযিরযক 
তাযির রব-এর কাযে সমযবত করা হযব” অর্িাৎ তারা হযলন মুর্মন, 
সতকি হৃিযয়র অর্ধকারী। সুতরাং তারা কার্িত বযর্িবগি, োযির প্রর্ত 
র্বযশে িতর্ষ্ট মিওয়া হয়। তারা ঐেেিশালী িার্ম্ভক ও কতত িযত্বর অর্ধকারী 
অহংকারী নয়। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা মতামাযির মিহারা-ের্ব ও ধন-
সম্পযির প্রর্ত িতর্ষ্ট মিন না, বরং র্তর্ন মতামাযির অন্তর ও কত তকযমির 
প্রর্ত লক্ষয কযরন।  

আর তাাঁর বাণী: ﴿ ََل ي ِنَل ُهمَس  َ َۦُدونِهََِم  ِل  ََو  ّل  فِيعَ َو  [٥١: االنعام] ﴾َش   “র্তর্ন 

োড়া তাযির জনয র্াকযব না মকাযনা অর্ভভাবক বা সুপার্রশকারী।” 
[সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫১] এ আয়াত সম্পযকি োিাজ বযলন: 
 ,হওয়ার র্ভর্ত্তযত নসযবর অবিাযন (حال) এর জায়গার্ি হাল  ليس

মযন হয় মেন র্তর্ন বযলন: (হাশযরর মাযঠ আসযব) এমতাবিায় মে, 
তারা বনু্ধ ও সুপার্রশকারী মর্যক মুি, আর তাযত ‘আর্মল (اعمل) 

হযলা: خيافون (তারা ভয় কযর) আর ইবন কাসীর বযলন: মসর্িন র্তর্ন 

বযতীত তাযির জনয, র্তর্ন ের্ি তাযিরযক শার্স্ত র্িযত িান, তাহযল তাাঁর 
শার্স্ত মর্যক রক্ষাকারী মকাযনা বনু্ধ ও সুপার্রশকারী মনই। (তারপর 
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আল্লাহ বযলন) ﴿ َلَُّهم تَُّقونَ َلَّع  ﴾ي   তাহযল আশা করা োয় তারা আল্লাহর 

তাকওয়া অবলবন করযব, (ভয় করযব), ফযল তারা এ িুর্নয়ার জগযত 
এমন আমল করযব, োর র্বর্নমযয় আল্লাহ তা‘আলা র্কয়ামযতর র্িন 
তাাঁর শার্স্ত মর্যক তাযিরযক মুর্ি র্িযবন।  

আর্ম (শাইখ সুলাইমান ইবন মুহাম্মাি ইবন আবর্িল ওহহাব) বর্ল: 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা মুর্মনযির জনয র্তর্ন বযতীত অনয 
মকাযনা বনু্ধ ও সুপার্রশকারী হওয়ার বযাপারর্ি মস অযর্ি অস্বীকার 
কযরযেন, মেমনর্ি মুশর্রকযির র্বোস8 সুতরাং মে বযর্ি আল্লাহ বযতীত 
মকাযনা সুপার্রশকারী গ্রহণ কযর, মস বযর্ি মুর্মনযির অন্তভুিি নয় 
এবং তার শাফা‘আত নসীব হযব না। তযব আয়াযতর মযধয আল্লাহর 
অনুমর্তক্রযম কবীরা গুনাহকারী বযর্িযির জনয শাফা‘আত সাবযস্ত না 
হওয়ার বযাপাযর মকাযনা প্রমাণ মনই, মেমনর্ি িার্ব কযর মু‘তার্েলাগণ, 
বরং তাাঁর অনুমর্তক্রযম শাফা‘আত সাবযস্ত হযয়যে (আল-কুরআযনর) 
অযনক জায়গায়। মেমন, আল্লাহ তা‘আলা বযলন, 

ا﴿ فِيعَ َِمنَم  ََش  َنِهَِإِذَ َدَِب عَ َِمنَ َإِّلَّ َُٱَلُِكمَُذ  ََۦ  بُُّكمَ َّللَّ ََُبُدوهُ َعَ ٱف ََر  ف ل 
 
ُرونَ َأ كَّ  ﴾٣َت ذ 

 [٣: يونس]

“তাাঁর অনুমর্ত লাভ না কযর সুপার্রশ করার মকউ মনই। র্তর্নই আল্লাহ, 

                                                           
8 কারণ, মুশর্রকরা মযন কযর র্াযক মে, আল্লাহর অনুমর্ত বযতীত বা মকাযনা রূপ 
শতি োড়াই মকাযনা মকাযনা মলাক তাযির জনয সুপার্রশ করযব, আর তারা তাই 
তাযির কাযে সুপার্রশ মিযয় মবড়ায়। এিাই আয়াযত র্নর্েদ্ধ করা হযয়যে। র্কন্তু মে 
সুপার্রশ কর্বরা মগানাহগার মুর্মনযির কাযজ আসযব, তা হযি ঐ সুপার্রশ োযত 
মুর্মনরা র্বোস কযর মে তা সংঘর্িত হযব শতি সাযপযক্ষ, আর তারা তা আল্লাহ 
োড়া অনয কারও কাযে মিযয় মবড়ায় না। [সম্পািক]    
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মতামাযির রব; কাযজই মতামরা তাাঁরই ‘ইবািাত কর। তবুও র্ক মতামরা 
উপযিশ গ্রহণ করযব না?” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩] 

র্তর্ন (অর্িাৎ মুহাম্মাি ইবন আবর্িল ওহহাব) বযলন: আর তাাঁর 
(আল্লাহর) বাণী: 

ََِقُل﴿ َّ ِ ف  َٱَّلل  ةَُلشَّ ِيعَ َع   [٤٤: الزمر] ﴾َا ََج 

“বলুন, ‘সকল সুপার্রশ আল্লাহরই মার্লকানাধীন’।” [সূরা আে-েুমার, 
আয়াত: ৪৪] 

বযাখযা: মলখক এভাযবই তা মপশ কযরযেন, আর আমরা তার ওপর 
এবং তার পূবিবতিী আয়াযতর ওপর আযলািনা করব, োযত অর্ির্ি সুস্পষ্ট 
হযয় োয়। আল্লাহ তা‘আলা বযলন:  

مَِ﴿
 
َِٱَُدونََِِمنََّتَّ ُذوا َٱَأ ا ََّللَّ ع  ل وَ َُقل ََء  َُشف  و 

 
نُوا ََأ َََك  مَ َّل  ََلُِكونَ ي  ي  ََاَ َ ش  ّل  عَ َو  ٤٣ََقِلُونَ ي 

ََِقُل َّ ِ ف  َٱَّلل  ةَُلشَّ ِيعَ َع  ََُا ََج  م  َٱَُكَُملَ َۥّلَّ َٱوَ َتَِو  َلسَّ
ُعونَ تُرَ َهَِإِل  ََُثمَََِّضَ ۡرل   : الزمر] ﴾٤٤َج 

٤٤ ،٤٣]                                             

“তযব র্ক তারা আল্লাহ োড়া অনযযক সুপার্রশকারী ধযরযে? বলুন, 
‘তারা মকাযনা র্কেুর মার্লক না হযলও এবং তারা না বুঝযলও?’ বলুন, 
‘সকল সুপার্রশ আল্লাহরই মার্লকানাধীন, আসমানসমূহ ও েমীযনর 
মার্লকানা তাাঁরই, তারপর তাাঁরই কাযে মতামাযিরযক প্রতযাবর্তিত করা 
হযব।” [সূরা েুমার, আয়াত: ৪৩-৪৪] 

এখাযন আল্লাহর বাণী: ﴿َِم
 
﴾ََّتَّ ُذوا َٱَأ  এর হামো ( أ) র্ি অস্বীকার করার 

অযর্ি; অর্িাৎ বরং মুশর্রকগণ আল্লাহ বযতীত র্কেু সুপার্রশকারী র্নধিারণ 
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কযর র্নযয়যে9। অর্িাৎ তারা (সুপার্রশকারীগণ) র্ক তাযির জনয তাযির 
ধারণা অনুোয়ী আল্লাহ তা‘আলার র্নকি সুপার্রশ করযব10? মেমনর্ি 
র্তর্ন বযলযেন:  

ي عَ ﴿ َِٱَُدونََِِمنَُبُدونَ و  اَّللَّ ََم  ََي ُضُُّهمَ َّل  ّل  ُعُهمَ َو  ي ُقولُونَ َي نف  َ َو  َ َءَُِؤّل  َه  ع  َِعندَ َُؤن اُشف 
ِ َٱ  [١٨: يونس] ﴾ّللَّ

“আর তারা আল্লাহ োড়া এমন র্কেুর ‘ইবািাত করযে, ো তাযির 
ক্ষর্তও করযত পাযর না, উপকারও করযত পাযর না। আর তারা বযল, 
‘এগুযলা আল্লাহর কাযে আমাযির সুপার্রশকারী11।” [সূরা ইউনুস, 
আয়াত: ১৮] র্তর্ন আর বযলন:  

ِينَ ٱوَ ﴿ وَ َۦ َُدونِهََِِمنََّتَّ ُذوا َٱََّلَّ
 
اَءَ ِل ا َأ ََُبُدُهمَ ن عَ َم  ُِبون ا ََإِّلَّ ر  ََِلُق  َِٱَإِل  َ ُزلَ َّللَّ َ ٱَإِنَََّف  َّللَّ

 َ اَِفََن ُهمَ ب يَ َُكمَُي  َ َفِيهََُِهمَ َم  َ ٱَإِنَََّت لُِفون  ََي  ََّللَّ هَ َّل  نَ َِديي  ار ََِذبَ ك  ََُهوَ َم  فَّ  ﴾٣َك 
                                               [٣: الزمر]

“আর োরা আল্লাহর পর্রবযতি অনযযিরযক অর্ভভাবকরূযপ গ্রহণ কযর 

                                                           
9 এভাযব সুপার্রশকারী র্নধিারণ করার কাজর্ি তারা মমাযিই র্ঠক কযর র্ন। আর 
এিাই إنكاري استفهام  বা অস্বীকারমূলক প্রশ্ন করার অর্ি। েখনই মকার্াও এ 

ধরযনর প্রশ্ন আযস, তখন পূযবির কাজর্িযক অস্বীকার করা হয়, অনুযমার্িত নয় 
বলা উযেশয হযয় র্াযক। [সম্পািক] 

10 অর্িাৎ কখনও তারা তা করযব না। কারণ তারা মস শাফা‘আযতর মার্লক নয়। 
[সম্পািক] 

11 অর্িাৎ পূবিবতিী আয়াযতর শাফা‘আযতর র্বেয়র্ি এ আয়াযতর আযলাযক বুঝযত 
হযব। এখাযন মেভাযব উযল্লখ করা হযয়যে মে তারা এভাযব কাউযক শাফা‘আতকারী 
মভযব ভুল করযে, মতমর্ন পূবিবতিী আয়াযতও শাফা‘আতকারী র্নধিারণ করাযক ভুল 
ও গর্হিত কাজ র্হযসযব মিখাযনা হযয়যে। [সম্পািক] 
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তারা বযল, ‘আমরা মতা এযির ইবািত এ জযনয কর্র মে, এরা 
আমাযিরযক পর্রপূণিভাযব আল্লাহ্ র সার্ন্নযধয এযন র্িযব।’ তারা মে 
র্বেযয় র্নযজযির মযধয মতযভি করযে, র্নশ্চয় আল্লাহ তাযির মযধয মস 
বযাপাযর ফয়সালা কযর র্িযবন। মে র্মর্যাবািী ও কার্ফর, র্নশ্চয় আল্লাহ 
তাযক র্হিায়াত মিন না।” [সূরা েুমার, আয়াত: ৩] সুতরাং এই (আল্লাহ 
োড়া অনয কাউযক সুপার্রশকারী সাবযস্ত করার) কারযণ র্তর্ন তাযিরযক 
র্মর্যাবািী ও প্রিণ্ড কার্ফর বযল আখযার্য়ত কযরযেন। আল্লাহ তা‘আলা 
আরও বযলন:  

َف ل وَ ﴿ ِينَ ٱَن َص  ُهمََُّل  َِٱَُدونََِِمنََّتَّ ُذوا َٱََّلَّ َۢةَب ان اقُرَ َّللَّ ََۖ ء الِه  لُّوا ََب ل  نَ َض  َ ع  ذ  ََُهم  َلِك َو 
اَُكُهمَ إِفَ  نُوا ََو م  فَ ََك  ونَ ي  ُ                                                                             [ ٢٨: االحقاف] ﴾٢٨َََت 

“অতোঃপর তারা আল্লাহ সার্ন্নধয লাযভর জনয আল্লাহর পর্রবযতি 
োযিরযক ইলাহরূযপ গ্রহণ কযরর্েল তারা তাযিরযক সাহােয করল না 
মকন? বরং তাযির ইলাহগুযলা তাযির কাে মর্যক হার্রযয় মগল। আর 
এিা র্েল তাযির র্মর্যািার; এবং ো তারা অলীক উদ্ভাবন করর্েল।” 
[সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ২৮]  

সুতরাং এিাই হযলা মুশর্রকগণ োযির ইবািত বা উপাসনা কযর, 
তাযির র্নকি মর্যক তাযির একমাত্র িাওয়া-পাওয়া, আর তা হল, 
আল্লাহ তা‘আলার র্নকি তাযির জনয সুপার্রশ করা। 

আর তাাঁর বাণী: ﴿َِٱَُدونََِِمن ﴾ّللَّ  (আল্লাহ োড়া) অর্িাৎ আল্লাহর অনুমর্ত 

ও র্নযিিশ োড়া; বাস্তব অবিা হল, তাাঁর র্নকি তাাঁর অনুমর্ত বযতীত 
মকউ সুপার্রশ করযত পারযব না, আর োর জনয সুপার্রশ করা হযব, 
তাযকও তাাঁর পেন্দসই বযর্ি হওয়া লাগযব, আর এখাযন িু’র্ি শতিই 
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নষ্ট হযয় মগযে। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা োড়া 
অনযযিরযক সুপার্রশকারী গ্রহণ করা এবং তাযির ডাকাডার্ক করাযক 
তাাঁর অনুমর্ত ও সন্তুর্ষ্টর উপলক্ষয বানান র্ন, বরং এিা হযলা তাাঁর 
অনুমর্ত না পাওয়া ও অসন্তুর্ষ্টর কারণ। 

তাাঁর বাণী: ﴿َ ل وَ َقُل و 
 
نُوا ََأ َََك  مَ َّل  ََلُِكونَ ي  ي  ََاَ َ ش  ّل  عَ َو  ﴾قِلُونَ ي   “বলুন, ‘তারা 

মকাযনা র্কেুর মার্লক না হযলও এবং তারা না বুঝযলও?” [সূরা েুমার, 
আয়াত: ৪৩] অর্িাৎ এই ধরযনর (হীন) গুণাগুণর্বর্শষ্ট হওয়া সযত্ত্বও র্ক 
তারা সুপার্রশ করযত পারযব? মেমন মতামরা তাযিরযক মিখযত পাি 
র্নষ্প্রাণ, শর্ি-সামর্িযহীন ও অবুঝ অর্বা মতত, এমনর্ক তারা সুপার্রযশর 
মার্লকও নয়, মেমনর্ি আল্লাহ তা‘আলা বযলযেন:  

ََِقُل﴿ َّ ِ ف  َٱَّلل  ةَُلشَّ ِيعَ َع   [٤٤: الزمر] ﴾َا ََج 

“বলুন, ‘সকল সুপার্রশ আল্লাহরই মার্লকানাধীন’।” [সূরা েুমার, 
আয়াত: ৪৪] অর্িাৎ সমূ্পণিভাযব র্তর্নই মস সুপার্রযশর মার্লক। সুতরাং 
মতামরা োযিরযক ডাক, তা মর্যক তারা মকাযনা র্কেুরই মার্লক নয়। 
বায়োবী রহ. বযলন, এিা সম্ভবত: তাযির একর্ি অর্ভযোযগর উত্তর, 
তারা অর্ভযোগ কযর বলযত পাযর মে, সুপার্রশকারীরা (োযিরযক তার 
সুপার্রশ করার মার্লক মযন করযে) তারা মতা আল্লাহর বনকিযপ্রাপ্ত 
বান্দা, আর এগুযলা মসসব (ননকিযপ্রাপ্ত) বান্দাযিরই প্রর্তকত র্ত সুতরাং 
তারা সুপার্রযশর মার্লক হযত পাযর, তখন তার উত্তযরই আল্লাহ 
তা‘আলা বযলযেন মে, বলুন, সকল সুপার্রশ আল্লাহরই মার্লকানাধীন। 
তার মাযন- র্তর্ন শাফা‘আযতর একিত্র মার্লক, তাাঁর অনুমর্ত বযতীত 
মকউই সুপার্রশ করার ক্ষমতা রাযখ না এবং র্তর্ন বযতীত মকউই এর 
বযাপাযর স্বর্নভির হযত পাযর না।  
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আর তাাঁর বাণী: ﴿َُ م  َٱَُكَُملَ َۥّل  َٱوَ َتَِو  َلسَّ
[٢: احلديد] ﴾ِضَ ۡرل    “আসমানসমূহ 

ও েমীযনর সবিময় কতত িত্ব তাাঁরই।” [সূরা আল-হািীি, আয়াত: ২] 
এখাযনও আল্লাহ বযতীত অনয কাউযক সুপার্রশকারী গ্রহযণর অসারতার 
র্ববরণ মিওয়া হযয়যে। কারণ, র্তর্ন হযলন মগািা সাম্রাজয ও কতত িযত্বর 
মার্লক; তাাঁর মকাযনা র্বেযয় মকাযনা বযর্ি তাাঁর অনুমর্ত ও সম্মর্ত 
বযতীত কর্া বলার অর্ধকার রাযখ না। সুতরাং শাফা‘আযতর মার্লকানার 
র্বেয়র্িও এর অন্তভুিি হযয় োয়। অতএব, র্তর্নই েখন শাফা‘আযতর 
মার্লক, তখন র্তর্ন বযতীত অনয কাউযক, মস মে-ই মহাক না মকন, 
শাফা‘আযতর অর্ধকারী (মার্লক) র্হযসযব গ্রহণ করার র্বেয়র্ি 
এমর্নযতই বার্তল হযয় োয়।  

আর তাাঁর বাণী: ﴿َََُّثم َ ُعونَ تُرَ َهَِإِل   তারপর তাাঁরই কাযে মতামাযিরযক“  ﴾َج 

প্রতযাবর্তিত করা হযব”। অর্িাৎ মতামরা মজযন রাখ মে, তারা সুপার্রশ 
করযব না, আর তাযির পূজা করার মক্ষযত্র মতামাযির সকল মিষ্টা প্রযিষ্টা 
র্বফল হযব, বরং তারা মতামাযির জনয র্হযত র্বপরীত হযব এবং 
মতামাযির পূজা-অিিনা মর্যক তারা িায়মুি হযয় পড়যব, মেমনর্ি আল্লাহ 
তা‘আলা বযলযেন:  

ي وَ ﴿ َ َمَ و  ِيعَ ََُشُُهمَ ن  ِينَ َن ُقوُلََُثمَََّاَج  َ َلَِّلَّ ش 
 
ن ُكمَ َُكوا َأ َك  نُتمَ َم 

 
ك  ََأ ُش  َ و  يَّلَ َؤُُكم  َن اف ز 

َ ب يَ  ك  ََو ق ال ََن ُهم  اَؤُُهمُش  َ ٢٨ََُبُدونَ ت عَ َإِيَّان اَُكنُتمَ َمَّ ف  ََِف ك  َِٱب َ َّللَّ ِهيد  ب يَ َن ن اب يَ َاش  َن ُكمَ و 
نَ َُكنَّاَإِن تُِكمَ َع              [ ٢٩ ،٢٨: يونس] ﴾٢٩َفِلِيَ ل غ  ََِعب اد 

“আর মের্িন আমরা তাযির সবাইযক একত্র কযর োরা মুশর্রক 
তাযিরযক বলব, ‘মতামরা এবং মতামরা োযিরযক শরীক কযরর্েযল 
তারা র্নজ র্নজ িাযন অবিান কর।’ অতোঃপর আমরা তাযিরযক 
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পরস্পর মর্যক পতর্ক কযর মিব এবং তারা োযিরযক শরীক কযরর্েল 
তারা বলযব, ‘মতামরা মতা আমাযির ‘ইবািাত করযত না।’ সুতরাং 
আল্লাহই আমাযির ও মতামাযির মযধয সাক্ষী র্হযসযব েযর্ষ্ট মে, মতামরা 
আমাযির ‘ইবািাত করযত এ র্বেযয় মতা আমরা গার্ফল র্েলাম।” [সূরা 
ইউনুস, আয়াত: ২৮-২৯] 

র্তর্ন (মুহাম্মাি ইবন আবর্িল ওহহাব) বযলন, আর তাাঁর বাণী: 

ِيٱَذ اَم ن﴿ عَُي شَ ََّلَّ هََُف  َََۥ ِعند  َنِهَِبِإِذَ َإِّلَّ  [٢٥٥: ابلقرة] ﴾َۦ 

“মক মস, মে তাাঁর অনুমর্ত বযতীত তাাঁর কাযে সুপার্রশ করযব?” [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫]  

“বযাখযা: এই আয়াযতর মযধয ঐসব মুশর্রকযির িার্বর জবাব রযয়যে, 
োরা আল্লাহ তা‘আলাযক বাি র্িযয় র্ফর্রশতা ও নবীগযণর মধয মর্যক 
এবং মনক বান্দা ও অনযানযযির আকত র্তযত রূপ মিওয়া মূর্তিসমূহ মর্যক 
সুপার্রশকারী গ্রহণ কযর এবং ধারণা কযর মে, তারা তাাঁর র্নকি তাাঁর 
অনুমর্ত োড়াই সুপার্রশ করযব। ফযল এই আয়াতর্ি তাযির এমন 
র্বোযসর প্রর্তবাি কযরযে এবং তাাঁর ক্ষমতার মহত্ব ও বড়ত্ব বণিনা 
কযরযে, আরও বণিনা করযে মে, র্কয়ামযতর র্িন মকাযনা বযর্ির কর্া 
বলার ক্ষমতা হযব না েতক্ষণ না র্তর্ন কর্া বলার অনুমর্ত র্িযবন, 
মেমন তাাঁর বাণী:  

﴿َ َُّمونَ َّلَّ ت َك  ََي  نَ َإِّلَّ ذِنَ َم 
 
ََُأ ابَ َو ق ال ََنَُم  َلرَّحَ ٱَّل  و   [٣٨: انلبا] ﴾٣٨َاص 

“মসর্িন মকউ কর্া বলযব না, তযব ‘রহমান’ োযক অনুমর্ত র্িযবন মস 
োড়া এবং মস সর্ঠক কর্া বলযব।” [সূরা আল-নাবা, আয়াত: ৩৮] 
র্তর্ন আরও বযলন: 
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ََمَ ي وَ ﴿
 
ََتَِي أ لَّمََُّل  َن فَ َت ك  ََس  َنِهَِبِإِذَ َإِّلَّ  [١٠٥: هود] ﴾َۦ 

“েখন মসর্িন আসযব, তখন আল্লাহর অনুমর্ত োড়া মকউ কর্া বলযত 
পারযব না।” [সূরা হূি, আয়াত: ১০৫] ইবন জার্রর রহ. এই আয়াযতর 
বযাপাযর বযলন: এ আয়াতর্ি তখর্ন নার্েল হযয়যে েখন কার্ফরগণ 
বলল: আমরা এসব মিব-মূর্তিযির পূজা-অিিনা কর্র শুধু এই জনয মে, 
তারা আমাযিরযক আল্লাহর র্নকিবতিী কযর র্িযব। অতোঃপর আল্লাহ 
তা‘আলা বযলন:  

﴿َُ اَۥّل  م  َٱَِفََم  اَتَِو  َلسَّ َٱَِفََو م 
َ َِضَ ۡرل   ف  ك  ََِو  َِٱب ََّللَّ كِيل   [١٧١: النساء] ﴾١٧١َو 

“আসমানসমূযহ ো র্কেু আযে ও েমীযন ো র্কেু আযে সব আল্লাহরই, 
আর কমির্বধায়করূযপ আল্লাহই েযর্ষ্ট।” [সূরা আন-র্নসা, আয়াত: ১৭১] 
আর এই আয়াযতর মযধয বর্ণিত হযয়যে মে, আল্লাহ তা‘আলা োযক ইিা 
শাফা‘আত (সুপার্রশ) করার বযাপাযর অনুমর্ত র্িযবন, আর তাাঁরা হযলন 
নবী, আযলম প্রমূখ। আর অনুমর্তর্ি কখনও কখনও র্নযিিযশ 
রূপান্তর্রত হযব, মেমনর্ি মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর 
মবলায় বর্ণিত হযয়যে, েখন তাাঁযক বলা হযব: আপর্ন সুপার্রশ করুন, 
আপনার সুপার্রশ গ্রহণ করা হযব। একার্ধক মুফাসর্সর অনুরূপ বিবয 
মপশ কযরযেন। 

র্তর্ন (মুহাম্মাি ইবন আবর্িল ওহহাব) বযলন: আর তাাঁর বাণী: 

م﴿ ك  ِنَو  ل ك ََم  م  َٱَِفََمَّ ََتَِو  َلسَّ ف  ََِنَُتغَ َّل  ُتُهمَ ش  ََع  ي  ََاَ َ ش  نَدَِب عَ َِمنَ َإِّلَّ
 
ََأ

 
َُٱَذ نَ ي أ نَّللَّ َلِم 

ا َ ي رَ َءَُي ش  َ و    [٢٦: انلجم] ﴾٢٦ََض 

“আর আসমানসমূযহ বহু র্ফর্রশতা রযয়যে, তাযির সুপার্রশ র্কেুমাত্র 
ফলপ্রসূ হযব না, তযব আল্লাহর অনুমর্তর পর। োর জনয র্তর্ন ইযি 
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কযরন ও োর প্রর্ত র্তর্ন সন্তুষ্ট।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ২৬] 

বযাখযা: আবূ হাইয়যান রহ. বযলন: আয়াযত উর্ল্লর্খত كم র্ি খবর্রয়া 

 হওয়ার (مبتدأ) এবং তার অর্ি অর্ধক, আর তা মুবতািা (خربية)

কারাযণ রফা‘ (رفع) এর অবিাযন এবং তার খবর (خرب) হযলা: َ َّل 
ِنَُتغَ  । আর الغناء শযের অর্ি, কলযণ বযয় আনা বা অকলযাণ িূর করা, 

মেখাযন মেিা প্রযয়াজন। আর  كم শেগতভাযব একবিন এবং 

অর্িগতভাযব বহুবিন। আর বনকিযবান র্ফর্রশতাগযণর সুপার্রশ েখন 
মকাযনা উপকার করযব না, েতক্ষণ না আল্লাহ তা‘আলা সন্তুর্ষ্ট র্িযত্ত 
কারও জনয সুপার্রশ করার অনুমর্ত ও সম্মর্ত র্িযবন, আর আল্লাহর 
সন্তুর্ষ্ট তখনই হযব েখন তাযক সুপার্রশকারী র্হযসযব মোগয মযন 
করযবন। সুতরাং মিব-মূর্তিসমূহ কীভাযব তাযির পূজারী’র জনয 
সুপার্রশ করযব? আর্ম বর্ল: এই আয়াযতর মযধয শাফা‘আত লাভ অর্বা 
অনয মকাযনা উযেযশয মে বযর্ি র্ফর্রশতা ও সৎযলাকযির উপাসনা 
কযর, তার িার্বর্ি অতযন্ত স্পষ্টভাযব রি করা হযয়যে। কারণ, তারা 
েখন শুরুযতই আল্লাহর পক্ষ মর্যক অনুমর্ত বযতীত সুপার্রশ করযত 
পারযব না। সুতরাং মকাযনা অযর্ি তাযিরযক ডাকা হযব এবং তাযির 
উপাসনা করা হযব? তাোড়া আল্লাহ তা‘আালাও এমন বযর্ি োড়া অনয 
কাউযক (শাফা‘আত করার জনয) অনুমর্ত র্িযবন না, োর কর্া ও কাজ 
র্তর্ন পেন্দ করযবন। আর র্তর্ন হযবন ঐ বযর্ি র্ের্ন তাওহীি তর্া 
একত্ববািী, মুশর্রক নন; মেমনর্ি র্তর্ন বযলযেন: 

ئِذَ ي وَ ﴿ ََم  عََُّلَّ ةَُف  َلشََّٱَت نف  ََع  نَ َإِّلَّ ذِنَ َم 
 
ََُأ ر ِضَ َنَُم  َلرَّحَ ٱَّل  ََُو  َق وَ َۥّل   [١٠٩: طه] ﴾١٠٩ََّل 

িয়াময় োযক অনুমর্ত র্িযবন ও োর কর্ায় র্তর্ন সন্তুষ্ট হযবন, মস 
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োড়া কাযরা সুপার্রশ মসর্িন মকাযনা কাযজ আসযব না।” [সূরা ত্বা-হা, 
আয়াত: ১০৯] আর আল্লাহ তা‘আলা তাওহীি বযতীত অনয মকাযনা মযত 
সন্তুষ্ট হযবন না। মেমন, র্তর্ন বযলন,  

َ َت غَِي بَ َو م ن﴿ ي  َِٱَغ  ةَِٓأۡلٱَِفََو ُهوَ َهَُِمنَ َب ل َُيقَ َف ل نَادِينَ َمَِل  َسَ ل   ﴾٨٥ََِِسِينَ خ  َلَ ٱَِمنَ َِخر 
 [٨٥: عمران ال]

“আর মকউ ইসলাম বযতীত অনয মকাযনা িীন গ্রহণ করযত িাইযল তা 
কখযনা তার পক্ষ মর্যক কবুল করা হযব না এবং মস হযব আর্খরাযত 
ক্ষর্তগ্রস্তযির অন্তভুিি।” [সূরা আযল ইমরান, আয়াত: ৮৫] আর নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলন:  

ْسَعد»
َ
 .«خالصا من قلبه اّللَّ  إاِلَّ  إَِل  اَل : قَاَل  َمنْ  الِْقيَاَمة يَْوم بَِشَفاَعيِت  انلَّاس أ

“র্কয়ামযতর র্িন আমার শাফা‘আযতর মাধযযম সবযিযয় মসৌভাগযবান 
মানুে হযব ঐ বযর্ি, মে একান্ত আন্তর্রকতার সাযর্ বযল:  اّلَل  إَِل  إَِل  َل  

(আল্লাহ োড়া মকাযনা হক্ক ইলাহ মনই)”12। লক্ষয করুন, র্তর্ন বযলন 
র্ন মে, আমার শাফা‘আযতর মাধযযম সবযিযয় মসৌভাগযবান মানুে হযব 
ঐ বযর্ি, মে আমাযক ডাযক।  

আর মুশর্রক বযর্ি ের্ি বযল, আর্ম জার্ন মে, তারা তাাঁর অনুমর্ত 
বযতীত সুপার্রশ করযব না, র্কন্তু আর্ম তাযিরযক ডার্ক এই জনয মে, 
োযত আল্লাহ আমার জনয সুপার্রশ করার মক্ষযত্র তাযিরযক অনুমর্ত 
প্রিান কযরন; তাহযল বলা হযব: আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর সাযর্ র্শকি করা 
ও র্তর্ন র্ভন্ন অনয কাউযক আহ্বান করাযক তাাঁর অনুমর্ত ও সম্মর্তর 
কারণ বা উপলক্ষ র্নণিয় কযরন র্ন, বরং এিা তাাঁর মক্রাযধর কারণ হযয় 
                                                           
12 সহীহ সহীহ বুখারী, হািীস নং ৯৯।  
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িাাঁড়ায়, আর এ জনযই র্তর্ন অপর এক আয়াযত র্তর্ন র্ভন্ন অপর 
কাউযক ডাকাডার্ক করযত র্নযেধ কযরযেন। মেমন, র্তর্ন বযলন, 

﴿َ ّل  َِٱَُدونََِِمنَعَُت دَ َو  اَّللَّ ََم  ُعك ََّل  ََي نف  ّل  ك  ََو  لَ َف إِنَي ُضُّ ع  َف  ِنَ َاإِذَ َف إِنَّك ََت  َلِِميَ لظَّ َٱَم 
 [١٠٦: يونس] ﴾١٠٦َ

“আর আপর্ন আল্লাহ োড়া অনয কাউযক ডাকযবন না, ো আপনার 
উপকারও কযর না, অপকারও কযর না। কারণ, এিা করযল তখন আপর্ন 
অবশযই োর্লমযির অন্তভুিি হযবন।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬]  

সুতরাং পর্রষ্কার হযয় মগল মে, র্ফর্রশতা, নবী ও তাাঁরা র্ভন্ন অনযযির 
মধয মর্যক সৎকমিশীলযিরযক ডাকাডার্ক (পূজা) করা র্শকি, মেমর্নভাযব 
প্রর্ম কাযলর মুশর্রকগণ তাযিরযক আহ্বান করত, োযত তারা তাযির 
জনয আল্লাহর র্নকি সুপার্রশ করযত পাযর, আর আল্লাহ তা‘আলা এই 
পদ্ধর্তর প্রর্তবাি কযরযেন এবং র্তর্ন জার্নযয় র্িযয়যেন মে, র্তর্ন তা 
পেন্দ কযরন না এবং র্তর্ন তা র্নযিিশও কযরন না, মেমনর্ি আল্লাহ 
তা‘আলা বযলযেন: 

﴿َ ّل  ََو 
 
ُكمَ ي أ نَُمر 

 
َ ل َٱَت تَِّخُذوا ََأ ل  ةَ م  َٱوَ َئِك  ِ رَ َنَ ََۧلَّبِي 

 
ََب اب ا َأ

 
ي أ
 
ََُِمرُُكمأ ٱب

نُتمَإِذَ َدَ ب عَ َرَُِكفَ لَ 
 
َأ

سَ   [٨٠: عمران ال] ﴾٨٠ََلُِمونَ مُّ

“অনুরূপভাযব র্ফর্রশতাগণ ও নবীগণযক রবরূযপ গ্রহণ করযত র্তর্ন 
মতামাযিরযক র্নযিিশ মিন না। মতামাযির মুসর্লম হওয়ার পর র্তর্ন র্ক 
মতামাযিরযক কুফুরীর র্নযিিশ র্িযবন?” [সূরা আযল ইমরান, আয়াত: 
৮৫] আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন, 

ََإِذَ ﴿
 
أ َّ ِينَ ٱَت َب  ِينَ ٱَِمنَ َتُّبُِعوا َٱََّلَّ ب ُعوا َٱََّلَّ ُوا ََتَّ

 
أ ر  َلَ ٱَو  اب  ذ   [١٦٦: ابلقرةيونس , ] ﴾َع 
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“েখন োযির অনুসরণ করা হযয়যে তারা, োরা অনুসরণ কযরযে 
তাযির মর্যক র্নযজযির মুি কযর মনযব এবং তারা শার্স্ত মিখযত 
পাযব।” [সূরা ইউনুস/আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৬] ইবন কাসীর রহ. 
বযলন, র্ফর্রশতাগণ তাযির মর্যক র্নযজযিরযক র্বমুি মঘােণা কযর 
মনযব, োরা ধারণা করত মে, তারা িুর্নয়াযত তাযির উপাসনা কযরযে। 
অতোঃপর র্ফর্রশতাগণ বলযব: আমরা তাযির মর্যক র্বমুি হযয় 
আপনার র্নকি আশ্রয় িাই, তারা আমাযির ইবািত করযতা না। আর 
আল্লাহ তা‘আলা বযলন,  

َُٱَق ال ََِإَوذَ ﴿ َي  ََّللَّ رَ َنَ بَ ٱَعِيس  ََي مَ م  نت 
 
َقُلَ َء أ ُِذوِنَٱَلِلنَّاِسََت  َ ََّتَّ م ِ

ُ
أ َِإِل  ََو  َُدونََِِمنَه ي 

ِ َٱ اَن ك َح  َُسبَ َق ال ََّللَّ نَ َِلَ َي ُكونََُم 
 
قُول ََأ

 
اَأ َل يَ َم  َ َِلََس                                                               [١١٦: دةاملائ] ﴾َِِب ق  

“আরও স্মরণ করুন, আল্লাহ েখন বলযবন, ‘মহ মারইয়াম তনয় ‘ঈসা! 
আপর্ন র্ক মলাকযিরযক বযলর্েযলন মে, মতামরা আল্লাহ োড়া আমাযক 
ও আমার জননীযক িুই ইলাহরূযপ গ্রহণ কর?’ র্তর্ন বলযবন, ‘আপর্নই 
মর্হমার্িত! ো বলার অর্ধকার আমার মনই, তা বলা আমার পযক্ষ 
মশাভন নয়।” [সূরা আল-মার্য়িা, আয়াত: ১১৬] আল্লাহ তা‘আলা আরও 
বযলন, 

ِينَ ٱَُعوا َدَ ٱَقُلَِ﴿ مَ ََّلَّ ِنَُتمز ع  ََۦُدونِهََِم  مَ َف ل  شَ َلُِكونَ ي  َك  نُكمَ َلضُّ َِٱَف  ََع  ّل  َ َو  َت  َوِيل 
 [٥٦: االرساء] ﴾٥٦

“বলুন, ‘মতামরা আল্লাহ বযতীত োযিরযক ইলাহ মযন কর, তাযিরযক 
আহ্বান কর; তাহযল মিখযত পাযব মে, মতামাযির িুোঃখ-নিনয িূর করার 
অর্বা পর্রবতিন করার শর্ি তাযির মনই।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: 
৫৬] আর সা‘ঈি ইবন মানসুর, ইমাম বুখারী, নাসায়ী ও ইবন জারীর 
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রহ. আবিুল্লাহ ইবন মাস‘উি রার্িয়াল্লাহু ‘আনহ মর্যক আয়াত প্রসযে 
বণিনা কযরন: মানুযের মধয মর্যক এক িল র্জযন্নর মধয মর্যক এক 
িযলর ‘ইবািত করত, অতোঃপর র্জযন্নর মধয মর্যক এক িল ইসলাম 
গ্রহণ করল, অর্ি মানুযেরা মসসব র্জযন্নর উপাসনায় মগ্ন র্াকল তখন 
আল্লাহ নার্েল করযলন: 

﴿ َ ل  و 
ُ
ِينَ ٱَئِك َأ َ َت ُغونَ ي بَ َُعونَ ي دَ ََّلَّ ب ِِهمََُإِل   [٥٧: االرساء] ﴾َو ِسيل ةَ ل َٱَر 

“ওরা োযিরযক আহ্বান কযর, তারাই মতা তাযির প্রর্তপালযকর বনকিয 
লাযভর উপায় সন্ধান কযর।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৭] এখাযন 
َي بَ ت ُغونَ  ُعونَ   িারা পর্ঠত হযয়যে13। আর ইবন জারীর ياء িু’র্ি শের্ি ي دَ 

ও ইবন আর্ব হাযতম আবিুল্লাহ ইবন আব্বাস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুমা 
মর্যক আয়াত প্রসযে বণিনা কযরন: র্শকিপন্থীগণ র্ফর্রশতা, মাসীহ ও 
ওোযয়র আলাইর্হস সালাযমর উপাসনা করত14। উপযরাি গ্রন্থিযয় 
আল্লাহর এই বাণীর 

﴿َ مَ َف ل  شَ َلُِكونَ ي  َك  نُكمَ َلضُّ َِٱَف   [٥٦: االرساء] ﴾َع 

“তাহযল মিখযত পাযব মে, মতামাযির িুোঃখ-নিনয িূর করার অর্বা 
পর্রবতিন করার শর্ি তাযির মনই।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৬] 
এই বাণীর বযাপাযর ইবন আব্বাস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্যক অপর 
                                                           
13 অর্িাৎ োযিরযক তারা ডাকযে, আহ্বান করযে, তারা র্কন্তু র্নযজরা র্নযজযিরযক 
ইলাহ হওয়ার িাবী করযে না; উপরন্তু তারাই (োযিরযক কাযফর-মুশর্রকরা 
ডাকযে) তাযির রযবর বনকিয তালাযশ বযস্ত। [সম্পািক]  

14 তখন অর্ি হযব, র্শকিপন্থীরা র্ফর্রশতা, মাসীহ র্কংবা উোযয়রযক আহ্বান করযে, 
অর্ি সকল র্ফর্রশতা, মাসীহ এবং উোযয়র কখনও এ আহ্বাযন রাজী নয়, তারা 
আল্লাহ তা‘আলা বনকিয তালাযশ বযস্ত। [সম্পািক] 
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এক বণিনায় এযসযে মে, এখাযন োযির ক্ষমতা মনই বলা হযয়যে, তারা 
হযিন, ‘ঈসা, তাাঁর মাতা ও ‘ওোযয়র। 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন:  

اَإِنَُّكمَ ﴿ َِٱَُدونََِمِنَبُُدونَ ت عَ َو م  ُبََّللَّ ص  نَّمَ َح  ه  نتُمَ َج 
 
اَأ نَ َل وَ ٩٨ََرُِدونَ و  ََل ه  َ ََك  َ ه  َءَُِؤّل 

ةَ  اَء الِه  ا ََمَّ ر ُدوه  َ َو  ُك  اَو  ونَ خ  ََفِيه  اَل ُهمَ ٩٩ََِِلُ اَو ُهمَ َز فِي ََفِيه  ََفِيه  ُعونَ ي سَ َّل  ِينَ ٱَإِن١٠٠ََََّم  ََّلَّ
َ ت  ب ق  ِنَّاَل ُهمَس  َ سَ ل َُٱَم  َ َن  ل  و 

ُ
نَ َئِك َأ اع   [ ١٠١ ،٩٨: االنبياء] ﴾١٠١َع ُدونَ ُمبَ َه 

“র্নশ্চয় মতামরা এবং আল্লাহর পর্রবযতি মতামরা োযির ‘ইবািাত কর 
মসগুযলা মতা জাহান্নাযমর ইন্ধন; মতামরা সবাই তাযত প্রযবশ করযব। 
ের্ি তারা ইলাহ হত, তযব তারা জাহান্নাযম প্রযবশ করত না, আর 
তাযির সবাই তাযত িায়ী হযব, মসখাযন র্াকযব তাযির নার্ভোযসর 
শে এবং মসখাযন তারা র্কেুই শুনযত পাযব না। র্নশ্চয় োযির জনয 
আমাযির কাে মর্যক পূবি মর্যকই কলযাণ র্নধিার্রত রযয়যে, তাযিরযক 
তা মর্যক িূযর রাখা হযব।” [সূরা আল-আর্বয়া, আয়াত: ৯৮-১০১] 
ইবন ইসহাক রহ. এই আয়াত নার্েযলর মপ্রক্ষাপি বণিনায় ইবনুে 
োব‘য়ারী ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর মধযকার 
র্বতযকির ঘিনা উযল্লখ কযর বযলন15, আর তখন-ই আল্লাহ নার্েল 

                                                           
15 ইবনুে োব‘য়ারী বলযত আরম্ভ করল মে, আল্লাহ বযতীত োযিরযকই ইবািাত করা 
হয়, তারা সবাই ের্ি জাহান্নাযমর ইন্ধন হয়, তযব মসখাযন ঈসা, উোযয়র ও অনযানয 
সৎযলাকযিরও ইবািাত করা হযয়যে, তারাও মতা জাহান্নাযমর ইন্ধন হওয়া আবশযক 
হয়। তখন আল্লাহ তা‘আলা পরবতিী আয়াত নার্েল কযর তাযিরযক পূযবিাি 
র্বধাযনর আলািা মঘােণা করযলন। কারণ, তারা মকউই আল্লাহ োড়া তাযির 
ইবািাত করা মহাক মসিাযত রােী নন। (আল-আহািীসুল মুখতারা, ১১/৩৪৫, নং 
৩৫১) [সম্পািক]  
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কযরন, 

ِينَ ٱَإِنََّ﴿ َََّلَّ ت  ب ق  ِنَّاَل ُهمَس  َ سَ ل َُٱَم  َ َن  ل  و 
ُ
نَ َئِك َأ اع  ُدونَ ُمبَ َه   [١٠١: االنبياء] ﴾١٠١ََع 

“র্নশ্চয় োযির জনয আমাযির কাে মর্যক পূবি মর্যকই কলযাণ র্নধিার্রত 
রযয়যে, তাযিরযক তা মর্যক িূযর রাখা হযব।” [সূরা আল-আর্বয়া, 
আয়াত: ১০১] অর্িাৎ ‘ঈসা ও ‘ওোযয়র আলাইর্হস সালাম এবং ঐসব 
পর্ণ্ডত ও িুর্নয়া র্বমুখযির মধয মর্যক োযির উপাসনা করা হযয়যে, 
োরা আল্লাহর র্বধাযনর ওপর জীবন অর্তবার্হত কযরযেন; অর্ি 
পর্ভ্রষ্টরা আল্লাহযক োড়া তাযিরযকই রব র্হযসযব গ্রহণ কযর 
র্নযয়যে16। 

আর আল্লাহ তা‘আলা বযলন:  

ا َ﴿ رَ َو م 
 
لَ أ بَ َِمنَن اس  ََرَُّسولَ َمِنَلِك َق  ّل  ِب َ َو 

َ َإِذ اَإِّلَّ ََن  لَ َت م نَّ
 
َأ يَ ٱَق  مَ َِفَ َنَُط  َلشَّ

ُ
خََُۦنِيَّتِهَِأ ي نس  َف 

َُٱ اَّللَّ يَ ٱَِقَيُلَ َم  َُٱَِكمَُُيَ َُثمَََّنَُط  َلشَّ َتِهَِء اي  ََّللَّ َُٱوَ َۦ  لِيمَ َّللَّ ِكيمَ َع   [٥٢: احلج] ﴾٥٢َح 

“আর আমরা আপনার পূযবি মে রাসূল র্কংবা নবী মপ্ররণ কযরর্ে, তাযির 
মকউ েখনই (ওহীর র্কেু) র্তলাওয়াত কযরযে, তখনই শয়তান তাযির 
র্তলাওয়াযত (র্কেু) র্নযক্ষপ কযরযে, র্কন্তু শয়তান ো র্নযক্ষপ কযর, 
আল্লাহ তা র্বিূর্রত কযরন। তারপর আল্লাহ তাাঁর আয়াতসমূযক 
সুপ্রর্তর্ষ্ঠত কযরন এবং আল্লাহ সবিে, প্রোময়।” [সূরা আল-হাি, 
আয়াত: ৫২] ইবন আর্ব হাযতম ইমাম েুহুরী রহ. মর্যক বণিনা কযরন, 
র্তর্ন বযলন: সূরা আন-নাজম নার্েল (শুরু) হযয়যে, আর মুশর্রকগণ 
বলাবর্ল করত মে, এই মলাকর্ি ের্ি আমাযির ইলাহসমূযহর বযাপাযর 
                                                           
16 অর্িাৎ তাযির মকাযনা অপরাধ মনই। কারণ, তারা এসব র্বভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট মলাকযির 
ইবািাযত রাজী র্েল না। সুতরাং তারা জাহান্নাম মর্যক িূযর র্াকযব। [সম্পািক] 
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ভাযলা আযলািনা করত, তাহযল আমরা তাযক ও তার সার্ীযিরযক 
স্বীকত র্ত র্িতাম; র্কন্তু ইয়াহূিী ও র্িষ্টানযির মধয মর্যক মে বযর্ি তার 
িীযনর র্বযরার্ধতা কযর মস তার সমাযলািনা কযর না, মেভাযব মস গাল-
মযন্দর মাধযযম আমাযির উপাসযযির সমাযলািনা কযর, আর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর সাহাবীগণ তাযির পক্ষ মর্যক মে কষ্ট 
ও র্মর্যাযরাযপর র্শকার হর্িযলন, তাাঁর ওপর তা খুব কষ্টকর মযন 
হর্িল এবং তাযির পর্ভ্রষ্টতা তাাঁযক র্ির্ন্তত কযর তুলর্েল; তখন র্তর্ন 
তাযির র্হিায়াযতর প্রতযাশা করযতন; অতোঃপর েখন আল্লাহ তা‘আলা 
সূরা আন-নাজম নার্েল করযলন, তখন র্তর্ন বলযলন:  

ف ر ء يَ ﴿
 
َللَّ َٱَُتمَُأ ىَ لَ ٱوَ َت  ن وَ ١٩ََُعزَّ َٱَثلَّاثِل ةَ ٱَة َو م 

ُ ىَ خَ ل   [٢٠ ،١٩: انلجم] ﴾٢٠َر 

“অতএব, মতামরা আমাযক জানাও ‘লাত’ ও ‘উেযা’ সম্পযকি এবং তত তীয় 
আযরকর্ি ‘মানাত’ সম্পযকি?” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ১৯-২০] এই 
তাগুতযির (অর্িাৎ লাত- উেযা ও মানাত, এযির) আযলািনার সময় 
শয়তান এগুযলা উচ্চারযণর পর তার র্নকি মর্যক কর্তপয় কর্া মেযড় 
র্িল, মস বলল: 

 تلك الغرانيق العهىل وأن شفاعتهن لرتتىج  

(োর অর্ি, ‘এগুযলা হযি উচ্চমেিািা সম্পন্ন বযর্ি এবং তাযির সুপার্রশ 
অবশযই আশা করা োযব’) বস্তুত এিা র্েল শয়তাযনর অন্তর্মলেুি কর্া 
ও তার র্ফতনা (পরীক্ষা); (ো মস আল্লাহর বাণীর পযর প্রর্ক্ষপ্ত কযরর্েল) 
অতোঃপর এই বাণী িু’র্ি মক্কার মুশর্রকযির মযন প্রভাব র্বস্তার করল 
এবং তার কারযণ তাযির ভাোসমূহ সংেত হযত লাগল, আর তারা এর 
িারা পরস্পরযক সুসংবাি র্িল এবং তারা বলল: র্নশ্চয় মুহাম্মাি তার 
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প্রর্ম তর্া পূযবির ধযমি এবং তার সম্প্রিাযয়র ধযমি প্রতযাবতিন কযরযে। 
অতোঃপর েখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম (র্তলাওয়াত 
করযত করযত) সূরা আন-নাজযমর মশে প্রাযন্ত মপৌঁেযলন, তখন র্তর্ন 
সাজিাহ করযলন এবং উপর্িত সকল মুসর্লম ও মুশর্রকরাও সাজিাহ 
করল। তারপর এ কর্া জনগযণর মাযঝ ের্ড়যয় মগল এবং শয়তান তা 
প্রকাশ কযর র্িল, এমনর্ক এই সংবাি হাবশা পেিন্ত মপৌঁযে মগল, তখন 
আল্লাহ তা‘আলা নার্েল করযলন:  

ا َ﴿ رَ َو م 
 
لَ أ بَ َِمنَن اس  ََرَُّسولَ َِمنَلِك َق  ّل  ِب َ َو 

َ َإِذ اَإِّلَّ ََن  نَّ لَ َت م 
 
َأ يَ ٱَق  مَ َِفَ َنَُط  َلشَّ

ُ
 ﴾ۦنِيَّتِهَِأ

 [٥٢: احلج]

“আর আমরা আপনার পূযবি মে রাসূল র্কংবা নবী মপ্ররণ কযরর্ে, তাযির 
মকউ েখনই (ওহীর র্কেু) র্তলাওয়াত কযরযে, তখনই শয়তান তাযির 
র্তলাওয়াযত (র্কেু) র্নযক্ষপ কযরযে।” [সূরা আল-হাি, আয়াত: ৫২] 
অতোঃপর েখন আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর র্সদ্ধান্ত ও শয়তাযনর অপপ্রিার 
মর্যক তাাঁর মুি র্াকার র্বেয়র্ি পর্রষ্কারভাযব বণিনা করযলন, তখন 
মুশর্রকগণ মুসর্লমযির জনয তাযির শত্রুতা ও ভ্রষ্টতাযক পুনরায় 
র্ফর্রযয় র্নযয় আসল এবং মস বযাপাযর তারা কযঠার হযয় উঠল। আর 
এিা একিা প্রর্সদ্ধ ও র্বশুদ্ধ ঘিনা (কার্হনী), ো আবিুল্লাহ ইবন 
আব্বাস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্যক কযয়কর্ি সনযি বর্ণিত হযয়যে, োর 
মধয মর্যক র্কেু র্কেু সনি র্বশুদ্ধ। আর তাযব‘য়ীগযণর একিল মর্যকও 
র্বশুদ্ধ সনযি ঘিনার্ি বর্ণিত হযয়যে, োযির রযয়যেন ‘ওরওয়া, সা‘ঈি 
ইবন জুবাযয়র, আবূল ‘আলীয়া, আবূ বকর ইবন আবর্ির রহমান, 
‘ইকরামা, িাহহাক, কাতািা, মুহাম্মাি ইবন কা‘ব আল-কুরােী, মুহাম্মাি 
ইবন কাযয়স ও সুেী রহ. প্রমূখ। আর এই ঘিনার্ি ঐর্তহার্সকগণ ও 
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অনযানযরাও আযলািনা কযরযেন এবং তার মূলর্বেয় ‘সহীহাইন’ তর্া 
সহীহ বুখারী ও মুসর্লযমর মযধয রযয়যে17।  

মূল উযেশয হল, এ ঘিনাযত উর্ল্লর্খত, ‘এগুযলা হযি উচ্চমেিািা সম্পন্ন 
বযর্ি এবং তাযির সুপার্রশ অবশযই আশা করা োযব’ এ কর্ািুকু। 
কারণ, এক মতানুসাযর الغرانيق তর্া উচ্চমেিািা সম্পন্ন বযর্ি হযলা 

র্ফর্রশতাগণ। আর অপর মযত, الغرانيق তর্া উচ্চমেিািা সম্পন্ন বযর্ি 

হযলা ‘মিব-মূর্তসকল’। তযব উভয় মযতর মযধয মতমন মকাযনা র্বযরাধ 
মনই। কারণ, তাযির উপাসনার উযেশয ও লক্ষয হযলা মিবযিবতা, 
র্ফর্রশতা ও সৎ বযর্িগণ, মেমন বায়োবী রহ. মর্যক পূযবির আযলািনা 
অর্তবার্হত হযয়যে। সুতরাং েখন মুশর্রকগণ এমন কর্া শ্রবণ করল, 
ো আল্লাহর র্নকি সুপার্রশ করার আশায় র্ফর্রশতাযির ইবািত 
করািাযক ববধ বযল িার্ব কযর, তখন তারা ধারণা কযরযে মে, এিা 
মতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামই বযলযেন। ফযল তারা 
তাাঁর প্রর্ত সন্তুষ্ট হযয় মগল, তাাঁর সাযর্ তারাও সাজিাহ করল এবং 
তারা অর্ভমত প্রকাশ করল মে, সুপার্রযশর জনয র্ফর্রশতা ও মিব-
মিবীর প্রার্িনা করার বযাপাযর র্তর্ন তাযির ধযমির প্রর্ত একাত্মতা 
মঘােণা কযরযেন, এমনর্ক এ কর্া র্িকর্িগযন্ত ের্ড়যয় মগল এবং 

                                                           
17 এ বণিনার্ি সম্পযকি র্বর্বধ মত রযয়যে। শাইখ মুহাম্মাি নার্সরুেীন আল-আলবানী 
রহ. এ ঘিনার্িযক পুযরাপুর্রই অস্বীকার কযরযেন এবং একর্ি গ্রন্থ রিনা কযরযেন, 
োর নাম র্িযয়যেন, الغرانيق قصة ىلع املجانيق نصب   তযব র্বর্ভন্ন বণিনায় আসার 

কারযণ এবং মসগুযলার মকাযনা মকাযনার্ি গ্রহণযোগয তাযব‘ঈযির কাে মর্যক আসায় 
অযনক আযলম ঘিনার্ির মূল সাবযস্ত রযয়যে বযল মত প্রকাশ কযরযেন, ের্িও 
র্বস্তার্রত র্কেু বণিনা সম্পযকি আপর্ত্ত র্িযয়যেন। [সম্পািক]   
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হাবশার মুহার্জরগযণর র্নকি এ সংবাি মপৌঁযে মগল মে, তারা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর সাযর্ সর্ন্ধ কযরযে। 
সুতরাং বুঝা মগল মে, তাযির এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাযমর মাযঝ র্বযরাযধর অনযতম র্বেয় র্েল ‘শাফা‘আত’। কারণ, 
তাযির র্বোস অনুোয়ী তারা বযল, আমরা র্ফর্রশতা ও তাযির 
আকত র্তযত বতর্র করা কর্িত মিব-মিবীগযণর র্নকি িাই মে, তারা 
আল্লাহর র্নকি আমাযির জনয সুপার্রশ করযব; অপরর্িযক রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম তাযির র্নকি আগমন কযরযেন এ 
ধরযনর র্িন্তাধারাযক বার্তল করার জনয; তা মর্যক র্বরত রাখযত; মে 
বযর্ি এ মযত র্বোসী হযব, তাযক কার্ফর ও পর্ভ্রষ্ট বযল আখযার্য়ত 
করযত; তাযির োন-বুর্দ্ধযক র্নবুর্দ্ধতা বযল প্রমাণ করযত। শাফা‘আত 
প্রযশ্ন র্তর্ন তাযির জনয মকাযনা র্ফর্রশতা, নবী ও মিব-মিবীর অর্ধকার 
আযে বলার সুযোগ মিন র্ন, বা োড় মিন র্ন; বরং র্তর্ন তাযির কাযে 
আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী র্নযয় এযসযেন, োযত আল্লাহ তা‘আলা 
বযলন:  

ََِقُل﴿ َّ ِ ف  َٱَّلل  ةَُلشَّ ِيعَ َع   [٤٤: الزمر] ﴾َا ََج 

বলুন, ‘সকল সুপার্রশ আল্লাহরই মার্লকানাধীন’।” [সূরা েুমার, আয়াত: 
৪৪] আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন:  

ِذَُ﴿ َّتَّ
 
ةَ َۦ َُدونِهََِِمنَء أ َ َنَُم  َلرَّحَ ٱَنَِيُرِدَ َإِنَء الِه  ََبُِض  ََنَُِتغَ َّلَّ ِ ن  ف  ََع  ُتُهمَ ش  ََع  ي  ََاَ َ ش  ّل  َو 

َ ٢٣ََيُنقُِذونَِ ل  ََلَِّفََاإِذَ َإِن ِ بِيَ َلَ ض                                                                          [ ٢٤ ،٢٣: يس] ﴾٢٤َمُّ

“আর্ম র্ক তাাঁর পর্রবযতি অনয ইলাহ্ গ্রহণ করব? রহমান আমার 
মকাযনা ক্ষর্ত করযত িাইযল তাযির সুপার্রশ আমার মকাযনা কাযজ 
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আসযব না এবং তারা আমাযক উদ্ধার করযতও পারযব না। এরূপ 
করযল আর্ম অবশযই স্পষ্ট র্বভ্রার্ন্তযত পড়ব।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: 
২৩-২৪] আর কুরআযন এ ধরযনর র্নযিিশ ের্ি মখাাঁজা হয়, তযব তার 
সংখযা অযনক হযব।  

উযেশয হযি, (একর্া সাবযস্ত করা মে) প্রর্ম পেিাযয়র মুশর্রকগণ 
র্ফর্রশতা ও সৎ বযর্িযিরযক আহ্বান করত, োযত তারা তাযির জনয 
আল্লাহর র্নকি সুপার্রশ করযত পাযর, তার প্রমাণ আল-কুরআযনর 
বিবযসমূহ এবং তাফসীর ও সীরাত গ্রন্থসমূহ, আর আসার তর্া 
হািীযসর র্কতাবসমূযহ ভরপুর, আর নযায়নীর্তবান বুর্দ্ধসম্পন্ন বযর্ির 
জনয আল্লাহ তা‘আলার এ বাণীই েযর্ষ্ট, োযত র্তর্ন বযলন:  

ي وَ ﴿ َ َمَ و  ِيعَ ََُشُُهمَ ي  ُقوُلََُثمَََّاَج  َ لِل ََي  ل  ةِم  َ َئِك  ه 
 
نُوا ََإِيَّاُكمَ َءَُِؤّل  َأ عَ ََك  َق الُوا ٤٠َََُبُدونَ ي 

ََن ك َح  َُسبَ  نت 
 
ِلُّن اَأ نُوا ََب ل ََُدونِِهمَ َِمنَو  عَ ََك  كَ َنَّ َل َِٱَُبُدونَ ي 

 
ُُهمأ ؤَ َبِِهمََث   ﴾٤١َِمُنونَ مُّ

                                         [ ٤١ ،٤٠: سبا]

“আর স্মরণ করুন, মের্িন র্তর্ন তাযির সকলযক একত্র করযবন, 
তারপর র্ফর্রশতাযিরযক র্জযেস করযবন, ‘এরা র্ক মতামাযিরই 
ইবািাত করত? র্ফর্রশতারা বলযব, ‘আপর্ন পর্বত্র, মহান! আপর্নই 
আমাযির অর্ভভাবক, তারা নয়; বরং তারা মতা ইবািাত করত 
র্জন্নযির। তাযির অর্ধকাংশই র্জন্নযির প্রর্ত ঈমান রাখত।” [সূরা 
সাবা, আয়াত: ৪০-৪১] 

র্তর্ন (মুহাম্মাি ইবন আবর্িল ওহ্ হাব রহ.) বযলন: আর মহান আল্লহার 
বাণী: 

ِينَ ٱَُعوا َدَ ٱَقُلَِ﴿ مَ ََّلَّ ِنَُتمز ع  َِٱَُدونََِم  ََّللَّ مَ َّل  ال َِمثَ َلُِكونَ ي  ة ََق  م  َٱَِفََذ رَّ ََتَِو  َلسَّ ّل  َِفََو 



50 

َٱ
 [٢٢: سبا] ﴾َِضَۡرل  

বলুন, ‘মতামরা আল্লাহ োড়া োযিরযক ইলাহ্ মযন করযত তাযিরযক 
ডাক। তারা আসমানসমূযহ অণু পর্রমাণ র্কেুরও মার্লক নয়, েমীযনও 
নয়।” [সূরা সাবা, আয়াত: ২২] 

বযাখযা: এ আয়াতর্ির বযাপাযর আযলমযির মকউ মকউ বযলন: মে বযর্ি 
এই আয়াতর্ি অনুধাবন কযরযে, তা মসই বযর্ির অন্তর মর্যক র্শকি 
নামক বতযক্ষর র্শকড়সমূহ মকযি োযব। ইবনুল কাইযয়যম রহ. এই 
আয়াযতর বযাখযায় বযলন: আল্লাহ তা‘আলা র্শযকির সকল উপায় বা 
উপলক্ষযসমূহ মুশর্রকরা মে গুযলার সাযর্ তারা সম্পতি র্াযক; মস সবই 
মূযলাৎপািন কযর র্িযয়যেন, মে বযর্ি তা র্নযয় র্িন্তা-ভাবনা করযব, মস 
জানযত ও বুঝযত পারযব মে, মে বযর্ি আল্লাহযক বাি র্িযয় অনয 
কাউযক অর্ভভাবক বা বনু্ধরূযপ গ্রহণ করযব, মস বযর্ির িতষ্টান্ত হযলা 
মাকড়সার মত, মে ঘর বানায়, আর ঘযরর মযধয মাকড়সার ঘরই মতা 
িুবিলতম। কারণ, মুশর্রক বযর্ি মতা তাযকই উপাসযরূযপ গ্রহণ কযর, 
োর িারা মস মকাযনা প্রকার উপকার হার্সল করযত পাযর, আর কারও 
কাে মর্যক তখনই উপকার হার্সল করযত পাযর, েখন মস বযর্ির মযধয 
এ িারর্ি ববর্শযষ্টযর মধয মর্যক মকাযনা একর্ি ববর্শষ্টয র্বিযমান র্াকযব: 
হয় মস তার উপাসক তার র্নকি ো িায়, তার মার্লক হযব, আর ের্ি 
মস মসিার মার্লক না হয়, তাহযল মস মূল মার্লযকর সাযর্ শরীক বা 
অংর্শিার হযব, আর ের্ি মস তাযত শরীকও না হয়, তাহযল মস তার 
সহায়ক ও সাহােযকারী হযব, আর মস ের্ি তার সহায়ক ও 
সাহােযকারীও না হয়, তাহযল মস তার র্নকি সুপার্রশকারী হযব। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এই িারর্ি ববর্শষ্টযযকই উপর মর্যক 
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র্নি (প্রর্ম ববর্শষ্টয মর্যক শুরু কযর মশে ববর্শষ্টয) পেিন্ত ক্রমািযয় 
সবগুযলাযক অনয কারও কাযে র্াকার কর্া সমূ্পণিভাযব অস্বীকার 
কযরযেন। সুতরাং র্তর্ন মার্লকানা, অংশীিার্রত্ব, সাহােয-সহযোর্গতা ও 
মুশর্রকযির িাবী করা শাফা‘আতযক অর্স্তত্বহীন মঘােণা কযরযেন, আর 
র্তর্ন এমন শাফা‘আতযক স্বীকত র্ত র্িযয়যেন, োযত মুশর্রযকর জনয 
মকাযনা অংশ মনই, আর তা হযি, তাাঁর অনুমর্ত সাযপক্ষ শাফা‘আত।  

র্তর্ন (ইবনুল কাইযয়যম রহ.) বযলন: সুতরাং র্তর্নই (আল্লাহ তা‘আলাই) 
সুপার্রশকারীযক অনুমর্ত র্িযবন, আর র্তর্ন ের্ি তাযক অনুমর্ত না 
মিন, তাহযল মস তাাঁর সমু্মযখ শাফা‘আযতর বযাপাযর মকাযনা পিযক্ষপ 
র্নযত পারযব না; মেমনর্ি ঘযি র্াযক18 সতর্ষ্টর মবলায়। কারণ, সতর্ষ্টর 

                                                           
18 অর্িাৎ িুর্নয়ায় মানুে এযক অপযরর কাযে েখন সুপার্রশ কযর, তখন সুপার্রশ 
োর কাযে করা হযি, তার অনুমর্ত বযতীতই কখনও কখনও সুপার্রশ অনুর্ষ্ঠত 
হযয় োয়; মসখাযন োর কাযে সুপার্রশ করা হযি, র্তর্ন হয়ত সুপার্রশকারীর কর্া 
শুনযত বাধয; কারণ, সুপার্রশকারীর কাযে তার এমন র্কেু প্রযয়াজন আযে ো মপযত 
হযল তাযক সুপার্রশকারীর কর্া অর্নিাস্বযত্বও শুনযত হযব, নতুবা তার প্রযয়াজন 
পূরণ হযব না। সুতরাং ইিায় মহাক র্কংবা অর্নিায় িুর্নয়ার রাজা-বািশারা তাযির 
মন্ত্রীযির সুপার্রশ, অনুরূপভাযব মন্ত্রীরা তাযির সর্িবযির সুপার্রশ, জনপ্রর্তর্নর্ধরা 
তাযির িলীয় মনততিানীয়যির সুপার্রশ শুনযত বাধয, নতুবা মস জনর্বর্িন্ন হযয় 
পড়যব, তাযির সমর্িন কযম োযব, তাযির ক্ষমতা খবি হযব। র্কন্তু আল্লাহ রাবু্বল 
আলামীযনর র্বেয়র্ি সমূ্পণি আলািা। র্তর্ন প্রযয়াজন বশত কারও সুপার্রশ র্বনা 
অনুমর্তযত শুনযত বাধয নন। কারণ, উপযরাি সম্ভাবনার মকাযনার্িই আল্লাহর মক্ষযত্র 
প্রযোজয হযব না; হযত পাযর না। র্বেয়র্ি অতযন্ত স্পষ্ট। [সম্পািক] 
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মক্ষযত্র সুপার্রশকারীর র্নকি সুপার্রশকত ত বযর্ির প্রযয়াজন র্াযক19 

সুতরাং োর র্নকি সুপার্রশ করা হযি মস বযর্ি, সুপার্রশকারীর 
মুখাযপক্ষী, মস তার সহযোর্গতার প্রযয়াজন অনুভব কযর। ফযল মস 
তার সুপার্রশ গ্রহণ করযত বাধয হয়; ের্িও মস বযর্ি সুপার্রযশর 
অনুমর্ত তাযক না মিয়।  

আল্লাহর বযাপারর্ি সমূ্পণি আলািা। কারণ, র্তর্ন বযতীত সকযলই 
মমৌর্লকভাযব তাাঁর মুখাযপক্ষী, আর র্তর্ন মমৌর্লকভাযব সকল র্কেু মর্যক 
মুখাযপক্ষীহীন ও স্বর্নভির। সুতরাং কীভাযব তাাঁর অনুমর্ত বযতীত মকাযনা 
বযর্ি তাাঁর র্নকি সুপার্রশ করযব? সুতরাং এই আয়াতর্ি আযলা, িলীল, 
নাজাত (মুর্ি), র্নযভিজাল তাওহীি র্হযসযব এবং র্শকি ও তার 
র্শকড়সমূযহর মূযলাৎপািযনর মাধযম র্হযসযব ঐ বযর্ির জনয েযর্ষ্ট, মে 
তা অনুধাবন কযর। আর আল-কুরআন এ ধরযণর উপমা ও িতষ্টাযন্ত 
ভরা20, র্কন্তু অর্ধকাংশ মানুে বাস্তব ঘিনাগুযলাযক মস আয়াতসমূযহর 
                                                           
19 মে প্রযয়াজন মস একা পূরণ করযত অসমর্ি, তাই তাযক সুপার্রশকারীর সুপার্রশ 
শুনযত বাধয কযর। [সম্পািক] 

20 মেমন, মকউ ের্ি এ আয়াতর্ি র্নযয় র্িন্তা-গযবেণা কযর তযব তার কাযে এ র্বেয়র্ি 
সবিসমযয়র জনযই স্পষ্ট হযয় োযব, আয়াতর্ি হযি,  

َ ٱَو قُلَِ﴿ ََِدَُمَ ل  ِيٱَّلِلَّ تَِّخذَ َل مَ ََّلَّ َ َي  َل  ل مَ َاو  ََُي ُكنَو  ِيكَ َۥّلَّ ل مَ َكَُِمل َل َٱَِفََش  ََُي ُكنَو  َ َۥّلَّ ِل  ِنَ َو  َم 
ِ َٱ ل  َ ََّلُّ ِ َب  ك   ]  ١١١: االرساء[ ﴾١١١َابِي  َت كَ َهَُو 

“বলুন, ‘প্রশংসা আল্লাহ্ রই র্ের্ন মকান সন্তান গ্রহণ কযরন র্ন, তাাঁর সাবিযভৌমযত্ব 
মকান অংশীিার মনই এবং িুিিশাগ্রস্ততা মর্যক বাাঁিযত তাাঁর অর্ভভাবযকর প্রযয়াজন 
মনই। আর আপর্ন সসম্ভ্রযম তাাঁর মাহাত্ময মঘােণা করুন।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: 
১১১] সুতরাং তাাঁর মেমন সন্তান মনই মে সন্তাযনর মায়ায় তাযক সন্তাযনর অনবধ 
আোর রাখযত হযব, মতমর্ন তার রাজযত্ব কারও মকাযনা অংর্শিার্রত্ব মনই মে, 
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অধীযন র্নযয় আসা, মসিার অন্তভুিি করার প্রযয়াজনীয়তা অনুভব কযর 
না। তারা মসসব িতষ্টান্তযক মযন কযর এমন এক জার্ত ও সম্প্রিাযয়র 
জনয, োরা ইযতাপূযবি গত হযয় মগযে এবং তারা মকাযনা উত্তরার্ধকারী 
মরযখ োয় র্ন21, আর এিাই অন্তর ও কুরআন বুঝার মযধয অন্তরায় 
সতর্ষ্ট কযর। আল্লাহর কসম! ের্ি ঐসব মলাক গত হযয় োয়, তাহযল 
তাযির উত্তরার্ধকারী হয় এমন বযর্ি, মে তাযির মত, তাযির মিযয় 
র্নকত ষ্ট ব তাযির কাোকার্ে, আর কুরআন মেভাযব পূবিািযির অন্তভুিি 
কযরযে, মসভাযব পরবতিী মশ্রণীর মলাকযিরযকও মস র্বর্ধ-র্বধান ও 
িতষ্টাযন্তর অন্তভুিি কযর। র্কন্তু বাস্তব র্বেয়র্ি হযলা মেমন উমার ইবনুল 
খাত্তাব রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু বযলযেন: ‘ইসলাযমর রর্শ22সমূহ একিা 
একিা কযর নষ্ট হযয় োযব, েখন মকাযনা বযর্ি জাযহর্লয়াত সম্পযকি 

                                                           

অংর্শিাযরর কর্া না শুনযল রাজযত্বর িায়ীত্ব নষ্ট হযব, তদ্রূপ তার রাজত্ব িালাযত 
মকাযনা সহকারী বা মডপুর্িরও প্রযয়াজন পযড় না মে, তাযক মস মডপুর্ির কর্া না 
শুনযল তার রাষ্ট্র েন্ত্র র্বকল হযয় পড়যব। সুতরাং সবিকাযজ র্তর্নই সযবিসবিা। র্তর্ন 
কারও সুপার্রশ শুনযত বাধয নন। তাই আমরা সসম্ভ্রযম তার মহত্ব মঘােণা করব। 
[সম্পািক] 

21 অর্িাৎ তারা মযন কযর মে, কুরআযনর আয়াতসমূহ এক র্বগত জার্তর জনয প্রিত্ত 
হযয়যে; তাযির মত আর কারও জনয মসিা প্রযোজয হযত পাযর না। মস জার্তসমূযহর 
মত আর মকাযনা জার্ত মেন হযত পাযর না। এিা মে ভুল তা বলার অযপক্ষা রাযখ 
না; কারণ কুরআন সবিকাযলর সবিেুযগর সবি এলাকার মলাকযির জনযই তার উপমা 
ও িতষ্টান্তসমূহ প্রিান কযরযে। আযগ মেমন এ ধরযনর মলাযকর অর্স্তত্ব র্েল, এখনও 
মতমর্ন মস ধরযণর মলাকযির ওয়ার্রস রযয় মগযে। সুতরাং মসগুযলাযক বাস্তযব র্নযয় 
এযস মসিার আযলাযক র্বধান মিওয়ার িার্য়ত্ব আমাযির সবার। [সম্পািক]  

22 আকীিা-র্বোস, হুকুম-আহকাম, র্বর্ধ-র্বধান ইতযার্ি। [সম্পািক] 
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না মজযনই ইসলাযমর মযধয মবযড় উযঠ।’23 আর এিা এ জনয মে, েখন 
মস জানযব না জাযহর্লয়াত ও র্শকি সম্পযকি এবং জানযব না কুরআন 
মকাযনা র্বেয়যক সমর্িন কযর ও মকাযনািাযক র্নন্দা কযর, তখন মস 
তাযত জর্ড়যয় োযব, তাযক স্বীকত র্ত র্িযব, তার র্িযক অনযযক আহ্বান 
করযব, তাযক সর্ঠক এবং উত্তম বযল মযন করযব, আর মস বুঝযত 
পারযব না মে, মস োর ওপর প্রর্তর্ষ্ঠত আযে, তা মে জাযহর্লয়াত অর্বা 
তার অনুরূপ র্কেু অর্বা তার মিযয় র্নকত ষ্ট অর্বা তার কাোকার্ে 
মকাযনা র্কেু; ফযল এর িারা ইসলাযমর রর্শ বা খুাঁর্িসমূহ নষ্ট হযয় 
োযব, আর ভাযলা কাজ মন্দ কাযজ পর্রণত হযব, মন্দ কাজ ভাযলা 
কাযজ পর্রণত হযব, আর র্বি‘আত সুন্নাযত পর্রণত হযব, সুন্নাত 
র্বি‘আযত পর্রণত হযব, আর মকাযনা বযর্িযক র্নযভিজাল ঈমান ও 
তাওহীযির কারযণ কাযফর বযল বসযব, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাযমর অনুসরণ করা এবং প্রবতর্ত্ত ও র্বি‘আত মর্যক িূযর 
র্াকািাযক র্বি‘আত বলযব। আর মে বযর্ির িূরিতর্ষ্ট ও প্রাণবন্ত হৃিয় 
আযে, মস এিাযক স্বিযক্ষ মিখযত পাযব। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলাই 
হযলন সাহােযিল। আর ঐসব পূবিবতিী মুশর্রকযির বিবয নকল কযর 
আল্লাহ তা‘আলা বযলন:  

ِينَ ٱوَ ﴿ وَ َۦ َُدونِهََِِمنََّتَّ ُذوا َٱََّلَّ
 
اَءَ ِل ا َأ ََُبُدُهمَ ن عَ َم  ُِبون ا ََإِّلَّ ر  ََِلُق  َِٱَإِل  َ ُزلَ َّللَّ َ ٱَإِنَََّف  َّللَّ

 َ اَِفََن ُهمَ ب يَ َُكمَُي  َ َفِيهََُِهمَ َم  َ ٱَإِنَََّت لُِفون  ََي  ََّللَّ هَ َّل  نَ َِديي  ار ََِذبَ ك  ََُهوَ َم  فَّ  ﴾٣َك 
                                               [٣: الزمر]

                                                           
23 ইবনুল কাইযয়যম রহ. এ বাণীর্ি উমর রা. মর্যক বণিনা কযরযেন। পক্ষান্তযর ইমাম 
ইবন কাসীর তাাঁর তাফসীযর এ বাণীর্ি উসমান রা. মর্যক বণিনা কযরযেন। সম্ভবতোঃ 
তারা িুজযনই এ বাণীর্ি বযল র্াকযবন। [সম্পািক] 
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“আর োরা আল্লাহর পর্রবযতি অনযযিরযক অর্ভভাবকরূযপ গ্রহণ কযর 
তারা বযল, ‘আমরা মতা এযির ইবািত এ জযনয কর্র মে, এরা 
আমাযিরযক পর্রপূণিভাযব আল্লাহ্ র সার্ন্নযধয এযন র্িযব।’ তারা মে 
র্বেযয় র্নযজযির মযধয মতযভি করযে, র্নশ্চয় আল্লাহ তাযির মযধয মস 
বযাপাযর ফয়সালা কযর র্িযবন। মে র্মর্যাবািী ও কার্ফর, র্নশ্চয় আল্লাহ 
তাযক র্হিায়াত মিন না।” [সূরা েুমার, আয়াত: ৩] সুতরাং মে বযর্ি 
আল্লাহযক োড়া অনয কাউযক অর্ভভাবক র্হযসযব গ্রহণ কযর এবং 
ধারণা কযর মে, মস তাযক আল্লাহর র্নকিবতিী কযর র্িযব মস মলাযকর 
প্রকত ত অবিা হযি এর্িই। আর মে এই র্বোস মর্যক মুি হযত 
মপযরযে, মস কতই না সম্মার্নত হযত মপযরযে, বরং মস কতই না 
সম্মার্নত, মে এ ধরযণর আকীিা-র্বোস অপেন্দকারী বযর্ির সাযর্ 
শত্রুতা মপােণ কযর না। আর ঐসব মুশর্রক ও তাযির পূবিসুরীযির 
অন্তযরর মযধয ো আযে, তা হযলা তাযির উপাসযগণ তাযির জনয 
সুপার্রশ করযব, আর এিা হযলা প্রকত ত র্শকি, আর আল্লাহ তা‘আলা 
তাাঁর র্কতাযবর মযধয তার তীব্র প্রর্তবাি কযরযেন, তা বার্তল বযল 
মঘােণা কযরযেন এবং জার্নযয় র্িযয়যেন মে, শাফা‘আত সমূ্পণিভাযব 
তাাঁর মার্লকানায়, তাাঁর র্নকি মকউ সুপার্রশ করযত পারযব না, তযব 
আল্লাহ তা‘আলা োযক কারও বযাপাযর সুপার্রশ করার অনুমর্ত র্িযল 
এবং র্তর্ন তার কর্া ও কাযজ সন্তুষ্ট হযল, মস সুপার্রশ করযত পারযব। 
আর তারা হযলা তাওহীিপন্থী মলাক সকল, োরা আল্লাহযক োড়া 
কাউযক সুপার্রশকারীরূযপ গ্রহণ কযর র্ন। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা‘আলা তাযির বযাপাযর সুপার্রশ করার জনয োযক ইিা অনুমর্ত 
িান করযবন, মেযহতু তারা তাাঁযক বাি র্িযয় তাযিরযক সুপার্রশকারী 
বযল গ্রহণ কযর র্ন। সুতরাং োযক আল্লাহ তা‘আলা অনুমর্ত র্িযবন, 
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তার সুপার্রশ িারা সবযিযয় মসৌভাগযবান মানুে হযব তাওহীিপন্থী বযর্ি, 
র্ের্ন আল্লাহযক োড়া অনয কাউযক সুপার্রশকারীরূযপ গ্রহণ কযরন র্ন। 
আর মে শাফা‘আতযক আল্লাহ তা‘আলা ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম ের্াের্ বযল সুর্নর্শ্চত কযরযেন, তা হযলা তাাঁর 
অনুমর্তক্রযম তাওহীিপন্থী বযর্ির জনয অনুর্ষ্ঠত শাফা‘আত, আর মে 
শাফা‘আতযক আল্লাহ তা‘আলা অনুযমািন মিন র্ন, তা হযলা র্শকি 
র্মর্শ্রত শাফা‘আত, ো আল্লাহ োড়া অনযানয সুপার্রশকারীযিরযক 
গ্রহণকারী মুশর্রকযির অন্তযর বদ্ধমূল, ফযল তাযিরযক তাযির সুপার্রশ 
সংক্রান্ত লক্ষয-উযেযশযর র্বপরীত প্রর্তফল মিওয়া হযব24 এবং তাওহীি 
তর্া একত্ববািীগণ তার িারা সফল হযয় োযব। 

র্কন্তু আপর্ন আয়াতর্ি25 র্নযয় র্িন্তা-ভাবনা করুন, মিখযবন, কীভাযব 
আল্লাহ তা‘আলা তাযিরযক র্ফর্রশতাযিরযক ডাকার র্নযিিশ র্িযয়যেন, 
                                                           
24 অর্িাৎ তাযির সুপার্রশ নসীব হযব না। [সম্পািক] 
25 উযেশয, কুরআনুল কারীযমর মেখাযন মেখাযন কাযফর-মুশর্রকযিরযক তাযির 
মা‘বুিযির ডাকার র্নযিিশ র্িযয়যে, মস সকল আয়াত। মেমন সূরা আল-আ‘রাযফর 
এই আয়াত:  

ِينَ ٱَإِنََّ﴿ َِٱَُدونََِِمنَُعونَ ت دَ ََّلَّ مَ َِعب ادَ َّللَّ
 
َ أ َص  ِدقِيَ َُكنُتمَ َإِنَل ُكمَ َت ِجيُبوا َي سَ ف ل ََُعوُهمَ دَ ٱف ََث الُُكم 

 ]  ١٩٤: االعراف[ ﴾١٩٤

অনুরূপভাযব, সূরা আল-ইসরার এই আয়াত:  
ِينَ َٱد ُعوا ََقُلَِ﴿ ُتمَٱَّلَّ م  ِنَز ع  ََُدونِهِۦَم  لُِكونَ َف ل  م  ََي  ف  ش  نُكمَ َٱلضُّ ََِك  ََع  ّل  ََو   ﴾٥٦َت  وِيل 
 ]٥٦: االرساء[

অনুরূপভাযব সূরা সাবার এই আয়াত:  
ِينَ َٱد ُعوا ََقُلَِ﴿ ُتمَٱَّلَّ م  ِنَز ع  ََُِدونََِم  ََٱّللَّ لُِكونَ َّل  م  ال ََي  ة ََِمث ق  م  و  تََِِفََذ رَّ ََٱلسَّ ّل  ۡرِضََِفََو 

 ﴾ٱل  
 ]٢٢: سبا[
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মে র্নযিিশ পালন করযত তারা বযর্ি হযবই হযব। উযেশয হযলা, তারা 
মে মকাযনা র্কেুরই মার্লক নয়, তা বণিনা করা। সুতরাং তাযিরযক 
শাফা‘আযতর জনয অর্বা অনয মকাযনা উযেযশয ডাকা োযব না; অতোঃপর 
র্তর্ন জার্নযয় র্িযয়যেন মে, তারা োযিরযক তাযির ধারণা বা র্বোস 
অনুোয়ী সুপার্রশকারী র্হযসযব গ্রহণ কযরযে, র্তর্ন মসই র্বেয়র্িযক 
তাযির ধারণা ও র্মর্যা িতর্ষ্টভর্ের সাযর্ সম্পতি কযরযেন26, তারা োর 
সূত্রপাত কযরযে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ মর্যক মকাযনা প্রকার িলীল-
প্রমাণ োড়াই, আর এই আয়াতর্ি র্ফর্রশতাযির আহ্বাযনর বযাপাযরই 
মূলত নার্েল হযয়যে। একইভাযব তাযত (আহ্বাযন সাড়া র্িযত অপারগ 
হওয়ার মক্ষযত্র সবিাযগ্র) অনযানয মা’বুিরা অন্তভুিি হযয় োযব27। 

মেমর্নভাযব তাাঁর বাণী: ﴿ا ََُو م  ِنَُهمِمنَ َۥّل  ِهي ََم  [٢٢: سبا] ﴾٢٢َظ   “আর তাযির 

মধয মর্যক মকউ তাাঁর সহায়কও নয়।” [সূরা সাবা, আয়াত: ২২] –এর 
বযাপাযর ইবন আর্ব হার্তম সুেী রহ. মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন বযলন, 
র্ফর্রশতাযির পক্ষ মর্যক সহায়তা28। আর মেমর্নভাযব তার ওপর 

                                                           
26 অর্িাৎ শাফা‘আত সংক্রান্ত এসব আকীিা-র্বোস একান্তভাযবই তাযির ধারণা-
প্রসূত। োযিরযক শাফা‘আতকারী র্নধিারণ কযরযে তারাও মেমন তা বযলন র্ন, 
মতমর্ন আল্লাহ তা‘আলাও এ আকীিা-র্বোযসর পযক্ষ মকাযনা প্রমাণার্ি নার্েল 
কযরন র্ন। [সম্পািক]  

27 অর্িাৎ র্ফর্রশতারা ের্ি আহ্বাযন সাড়া র্িযত না পাযর, তযব অনযরা মতা মমাযিই 
পারযব না। [সম্পািক] 

28 অর্িাৎ আয়াযত বর্ণিত, [তাযির মধয মর্যক মকউ তাাঁর সহায়কও নয়] িারা 
র্ফর্রশতাযির পক্ষ মর্যক আল্লাহর মকাযনা সাহােযকারী মনই মসিা বলা উযেশয। 
[সম্পািক] 
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প্রমাণ মপশ কযর, আল্লাহ তা‘আলার বাণী:  

﴿ َ ّتَّ ِعَ َإِذ اَح  نَفُز  وبِهِمَ َع 
 [٢٣: سبا] ﴾...قُلُ

“অবযশযে েখন তাযির অন্তর মর্যক ভয় র্বিূর্রত হয়...” [সূরা সাবা, 
আয়াত: ২৩]29। সুতরাং েখন আল্লাহ তা‘আলা বযতীত র্ফর্রশতাযিরযক 
সুপার্রশকারীরূযপ গ্রহণ করািা র্শকি হয়, তখন কীভাযব মততযিরযক 
(সুপার্রশকারীরূযপ) গ্রহণ করা োযব, মেমনর্ি কবর পূজারীগণ কযর? 
অর্বা কীভাযব অপরাধী ও পাপী শয়তাযনর ভাইযিরযক 
সুপার্রশকারীরূযপ গ্রহণ করা োযব, োযিরযক ইবর্লস তার পাযশ 
অবিান ও তার আনুসরণ করযত আকত ষ্ট কযরযে? আর এর মিযয় জঘনয 
ঐসব অন্তসার শূনয অর্ভশপ্ত বযর্ি বা বস্তুর মযধয প্রভূযত্বর র্বোস লালন 
করা, অর্ি মানুে তাযির মধয মর্যক প্রতযক্ষ কযর পাপািার্রতা, র্বর্ভন্ন 
প্রকাযরর ফাযসকী, সালাত বজিন, অনযায় ও অিীল কাজসমূহ এবং 
বাজাযরর মযধয উলে হযয় িলাযফরা করা। 

মেমর্নভাযব পরবতিী েুযগর মকাযনা মকাযনা আযলম বযলন: 

                                                           
29 এ আয়াযতর তাফসীযর বর্ণিত হযয়যে মে, ‘আল্লাহ তা‘আলা পক্ষ মর্যক েখন 
মকাযনা র্নযিিশ আযস তখন তা মেন পার্যরর উপর র্জর্ঞ্জর পড়ার মত শে হয়, 
আর র্ফর্রশতারা তা শুযনই মবহুাঁস হযয় পযড়ন। তারপর েখন তাযির হুাঁস আযস, 
তখন তারা এযক অপরযক র্জযেস কযর মে, মতামাযির রব র্ক বযলযেন, তখন 
তারা মস র্নযিিশ র্নযয় আযলািনা কযরন ও বাস্তবায়ন কযরন।’ সুতরাং র্ফর্রশতারাই 
প্রর্ম র্নযিিশ মশ্রাতা ও বাস্তবায়যন আর্িষ্ট। তারা কখনও আল্লাহ তা‘আলার 
র্নযিিযশর আযগ র্কেুই করযত সক্ষম নয়। সুতরাং তারাই মেযহতু আল্লাহর সামযন 
এ অবিার সমু্মখীন হয়, তখন অনযযির অবিা মকমন হযত পাযর তা কিনাতীত। 
[সম্পািক] 
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 كقوم عراة يف ذرى مرصما   ىلع عورة منهم هناك ثياب

 يدورون فيها اكشفني لعورة   تواتر هذا ال يقال كذاب

 يعدونهم يف مرصهم فضالءهم   داعؤهم فيما يرون جماب

মেমন এক সম্প্রিায় োরা মকাযনা শহযর ঘুরার্ফরা কযর, 

মসখাযন তাযির লিািাযনর ওপর মনই মকাযনা কাপড়; 

তারা তাযত লিািান উনু্মি কযর ঘুযর মবড়ায় 

এই ধরযনর ঘিনা অহরহ ঘিযে, বলা োযব না তাযক র্মর্যাবািী; 

তাযির শহযর তাযিরযক মেিািাবান গণয করা হয় 

আর মযন করা হয় মে, তাযির মিা‘আ কবুল করা হয়!! 

আরও আশ্চযেির র্বেয় হযলা, তারা এমন র্কেু র্নযয় আসযত পাযর র্ন, 
ো প্রমাণ করযব মে ঐসব শয়তাযনরা মুসর্লম জনযগাষ্ঠীর অন্তভুিি; 
আল্লাহর ওলী হওয়া মতা সুিূর পরাহত। আর তাযিরযক আহ্বান করা 
ও তাযির মাধযযম সাহােয প্রার্িনা করা মতা িূযরর কর্া। তযব তারা 
র্কেু অযলৌর্কক ঘিনা, জািু ও মভলর্ক র্নযয় আসযত পাযর এবং িার্ব 
করযত পাযর মে, তাযির র্কেু কারামত রযয়যে, আর মযন করযত পাযর 
মে, তারা অযলৌর্কক ঘিনা প্রকাশ করার কারযণ র্নর্শ্চত তারা ওলী30।  

                                                           
30 বস্তুতোঃ অযলৌর্কক র্কেু ঘিাযত পারযলই অলী হযত পাযর না। আর আল্লাহর অলী 
হওয়ার জনয অযলৌর্কক র্কেু ঘিাযনাও শতি নয়। আল্লাহর অলী হযত হযল 
শরী‘আতযক পূণিরূযপ অনুসরণ করযত সক্ষম হযি র্ক না তাই মিখার ও র্বযবিনার 
র্বেয়। োরাই শরী‘আত পুযরাপুর্র মানযব তারাই আল্লাহর অলী, নয়যতা তারা 
শয়তাযনর অলী। [সম্পািক] 
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মজযন রাখুন, র্নশ্চয় পর্ভ্রষ্টতা ও কুফুরী পরবতিীযির অর্ধকাংযশর 
ওপর প্রভাব র্বস্তার কযরযে। কারণ, তারা আল্লাহর র্কতাবযক তাযির 
র্পেযন েুাঁযড় মফযলযে, মে বযর্ি তাযিরযক জািু কযরযে ও তার ইবািত 
ও আনুগযতযর র্িযক ডাকযে, তার প্রর্ত সুধারণা মপােণ কযর র্াযক। 
তাোড়া আরও কারণ হযি, তারা তাযির র্নযজযির জনয বানাযনা 
র্নয়মকানুন, অন্তসারশূণয বযাপক িাবী ও র্নযজযির জনয জারী করা 
বযবিাপনার র্পেযন র্নযজযিরযক মবাঁযধ মফযলযে। তা না কযর তারা 
ের্ি আল্লাহর র্কতাব পাঠ করযতা, তার মযধয ো আযে তা মজযন র্নত 
এবং মতর্বযরাযধর সময় তার র্িযক র্ফযর আসত, তাহযল তার মযধয 
তারা র্হিায়াত, (মযনর) সুিতা ও আযলা মপযয় মেত; র্কন্তু তারা তাযক 
তাযির র্পেযন েুাঁযড় মফযলযে এবং তাযক কম মূযলয ক্রয়-র্বক্রয় 
কযরযে। সুতরাং তারা ো ক্রয়-র্বক্রয় কযর, তা কতই না র্নকত ষ্ট, আর 
বার্ক আয়াযতর ওপর আযলািনা পূযবি অর্তবার্হত হযয়যে।  
মলখক বযলন, 

ا اهلل َنَف قال أبو العباس:   َّ  ِسَواهه  َعمَّ ونَ  بِهِ  َيتََعلَّقه  َما كه كه ْْشِ نْ  َفنََف  الْمه
َ
ونَ  أ  يَكه

لْك   ِلَغرْيِهِ  وْ  مه
َ
لِْك  ِمنْ  قِْسط   أ وْ  الْمه

َ
ونَ  أ ِ  َعْونًا يَكه َفاَعةه  إالَّ  َيبَْق  َولَمْ  ّلِلَّ َ  ؛ الشَّ  َفبنَيَّ

نََّها
َ
ِذنَ  لَِمنْ  إالَّ  َتنَْفعه  اَل  أ

َ
َ﴿ : َتَعاىَل  قَاَل  َكَما الرَّب   َله  أ ّل  ُعونَ ي شَ َو  ََف  نََِإِّلَّ َ رَ ٱَلِم  َت ض 

َفاَعةه  َفَهِذهِ  [.٢٨: االنبياء] ﴾ ن َها الَّيِت  الشَّ ونَ  َيظه كه ْْشِ نْتَِفيَة   ِهَ  ؛ الْمه  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  مه
ْرآنه اَنَفاَها  َكَما ْخرَبَ  وَ  , لْقه

َ
ه  َصىلَّ  انلَِّب   بِهِ  أ نَّهه  » :وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ

َ
ِت  أ

ْ
ده  يَأ  لَِربِّهِ  فَيَْسجه

هه    اَل  َوََيَْمده
ه
َفاَعةِ  َيبَْدأ اًل  بِالشَّ وَّ

َ
َقاله  ثم , أ يْ :  َله  يه

َ
ده  أ َمَّ َسك اْرَفعْ  حمه

ْ
هْسَمعْ  َوقهْل  َرأ  وََسْل  ت

عْ  َواْشَفعْ  تهْعَط  هَشفَّ بهو َله  َوقَاَل . ت
َ
َريَْرةَ  أ ْسَعده  َمنْ :  هه

َ
 الِْقيَاَمِة؟ يَْومَ  بَِشَفاَعِتك انلَّاِس  أ

ه  إالَّ  إَلَ  اَل :  قَاَل  َمنْ :  قَاَل  َفاَعةه  فَِتلَْك  .« قَلْبِهِ  ِمنْ  َخالًِصا اّللَّ ْهِل  ِهَ  الشَّ
َ
 اإْلِْخاَلِص  أِل

ِ  بِإِْذنِ  ونه  َواَل ,  اّللَّ رْشَكَ  لَِمنْ  تَكه
َ
ِ  أ نَّ  وََحِقيَقتههه . بِاّلَلَّ

َ
َ  أ وَ  اّللَّ ي هه ِ له  اذلَّ ْهِل  ىلَعَ  َيتََفضَّ

َ
 أ
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مْ  َفيَْغِفره  َواتلَّوِْحيدِ  اإْلِْخاَلِص  ِذنَ  من دهاَعءِ  بَِواِسَطةِ  لَهه
َ
نْ  َله  أ

َ
 َوَينَاَل  ِِلهْكِرَمهه  يَْشَفعَ  أ

ودَ  الَْمَقامَ  بِهِ  َفاَعةه  .الَْمْحمه ْرآنه  َنَفاَها الَّيِت  فَالشَّ ْطلًَقا الْقه  َوتِلَْك  رِشْك   ِفيَها اَكنَ  َما ؛ مه
نْتَِفيَة   ْطلًَقا مه ْثبََت  َولَِهَذا ؛ مه

َ
َفاَعةَ  أ َ  قَدْ  َوتِلَْك  َمَواِضعَ  يِف  بِإِْذنِهِ  الشَّ وله  َبنيَّ  َصىلَّ  الرَّسه

ه  نََّها وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ
َ
ونه  اَل  أ ْهِل  إالَّ  تَكه

َ
 .َواإْلِْخاَلِص  اتلَّوِْحيدِ  أِل

আবুল আব্বাস বযলন, ‘আল্লাহ র্তর্ন বযতীত এমন প্রযতযক র্কেুযক 
(সুপার্রশ করার) অযোগয বযল মঘােণা র্িযয়যেন, োর সাযর্ 
মুশর্রকগযণর সম্পতিতা রযয়যে। সুতরাং র্তর্ন বযতীত অযনযর জনয 
মার্লকানা অর্বা মার্লকানার অংশীিার হওয়াযক র্তর্ন না কযরযেন 
অর্বা না কযরযেন আল্লাহর জনয সাহােযকারী সাবযস্ত হওয়াযক, আর 
বার্ক র্াকল শুধু শাফা‘আযতর র্বেয়র্ি; তারপর র্তর্ন স্পষ্টভাযব বণিনা 
কযর র্িযয়যেন মে, প্রর্তপালক আল্লাহ োর জনয অনুমর্ত র্িযবন, 
শাফা‘আত বা সুপার্রশ মস র্ভন্ন অনয কারও উপকার করযত পারযব 
না; মেমন আল্লাহ তা‘আলা বযলন: “আর তারা সুপার্রশ কযর শুধু 
তাযির জনযই োযির প্রর্ত র্তর্ন সন্তুষ্ট।”31 সুতরাং মুশর্রকগযণর ধযান-
ধারাণায় লার্লত এই শাফা‘আত র্কয়ামযতর র্িন অবাস্তব ও 
অগ্রহণযোগয, মেমর্নভাযব আল-কুরআন তাযক না কযর র্িযয়যে। আর 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম জার্নযয় র্িযয়যেন মে, র্তর্ন 
আসযবন, অতোঃপর র্তর্ন তাাঁর প্রর্তপালযকর উযেযশয সাজিাহ করযবন, 
তাাঁর প্রশংসা করযবন, প্রর্যমই র্তর্ন শাফা‘আযতর মাধযযম সূিনা 
করযবন না; তারপর তাাঁযক বলা হযব: মহ মুহাম্মাি! আপর্ন আপনার 
মার্া উঠান; আপর্ন বলুন, আপনার কর্া শুনা হযব; আপর্ন িান, 
আপনাযক মিওয়া হযব; আপর্ন সুপার্রশ করুন, আপনার সুপার্রশ গ্রহণ 
                                                           
31 সূরা আল-আর্বয়া, আয়াত: ২৮ সূরা আল-আর্বয়া, আয়াত: ২৮ 
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করা হযব। আর আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু তাাঁযক র্জোসা কযর 
বলযলন: র্কয়ামযতর র্িন আপনার সুপার্রযশর িারা মকাযনা বযর্ি 
সবযিযয় মবর্শ মসৌভাগযবান হযব? র্তর্ন বলযলন: মে বযর্ি একান্ত 
আন্তর্রকতার সাযর্ বযল:  اّلَل  إَِل  إَِل  َل  (আল্লাহ োড়া মকাযনা হক্ক ইলাহ 

মনই] আর এই শাফা‘আত আল্লাহর অনুমর্তক্রযম তাওহীযির অনুসারী 
একর্নষ্ঠ বযর্িযির জনয প্রযোজয হযব এবং ঐ বযর্ির জনয প্রযোজয 
হযব না, মে আল্লাহর সাযর্ শরীক কযর। আর বাস্তব বযাপার হল, আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা র্নযভিজাল একত্ববাযির অনুসারীযির প্রর্ত 
অনুগ্রহ করযবন। ফযল র্তর্ন তাযিরযক ঐ বযর্ির মিা‘আর মাধযযম 
ক্ষমা করযবন, োযক র্তর্ন সুপার্রশ করার অনুমর্ত র্িযবন, োযত র্তর্ন 
তাযক সম্মার্নত করযত পাযরন এবং র্তর্ন প্রশংর্সত িান লাভ করযত 
পাযরন। আর আল-কুরআন মে শাফা‘আতযক না কযর র্িযয়যে, তা হযলা 
োর মযধয র্শকি র্াযক, আর এ জনযই র্তর্ন তাাঁর অনুমর্তক্রযম (আল-
কুরআযনর) র্বর্ভন্ন জায়গায় শাফা‘আতযক র্বর্ধবদ্ধ কযরযেন। আর নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বণিনা কযরযেন মে, শাফা‘আত শুধু 
তাওহীি ও ইখলাযসর (একর্নষ্ঠতার) অনুসারীযির জনয প্রযোজয। 

বযাখযা: তার (যলখযকর) কর্া: قال أبو العباس (অর্িাৎ আবুল আব্বাস 

বযলন) এখাযন আবূল আব্বাস হযলন, শাইখুল ইসলাম তকী উর্েন 
আহমি ইবন আবর্িল হার্লম ইবন আবর্িস সালাম ইবন তাইর্ময়যা, 
প্রর্সদ্ধ ইমাম ও বহু গ্রযন্থর প্রযণতা; ইসলাযমর র্বর্ভন্ন র্বেয় ও োন-
র্বোযন তাাঁর খযার্ত ও মনতত ত্ব রযয়যে, ো তাাঁর গুণাগুণ বণিনায় বাড়র্ত 
র্কেু বলার অযপক্ষায় রাযখ না। ইমাম োহাবী বযলন, তার পূযবি পাাঁিশত 
বের োবত তাাঁর মত মকাযনা বযর্ির আগমন ঘযি র্ন। অপর এক 
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বণিনায় এযসযে, িারশত বের। র্তর্ন আরও বযলন: আর্ম ের্ি (কা‘বা 
ঘযরর) রুকযন ইয়ামানী ও মাকাযম ইবরাহীযমর মাঝখাযন শপর্ কযর 
বলযত পারতাম, তাহযল আর্ম শপর্ কযর বলতাম মে, আর্ম তাাঁর মত 
কাউযক মির্খ র্ন, আর র্তর্ন তাাঁর িু’মিাখ িারা তাাঁর র্নযজর মত কাউযক 
মিযখন র্ন। আর ইবন িাকীকুল ‘ঈি বযলন: আর্ম েখন ইবন 
তাইর্ময়যা’র র্নকি সমযবত হযয়র্ে, তখন আর্ম তাযক মিযখর্ে এমন 
এক বযর্ি র্হযসযব, োর িু’মিাযখর সামযন সকল োযনর সমাহার, র্তর্ন 
ো ইিা গ্রহণ কযরন এবং ো ইিা মেযড় মিন। মমািকর্া, ইমাম 
আহমি ইবন হাবল রহ. এর েুযগর পযর তাাঁর মত মকাযনা বযর্ির 
আগমন ঘযি র্ন, আর তাাঁর মততুয হযয়র্েল ৭২৮ সযন। 

তার (ইবন তাইর্ময়যা’র) কর্া:  ا اهلل َنَف َّ  ِسَواهه  َعمَّ ونَ  بِهِ  َيتََعلَّقه  َما كه كه ْْشِ الْمه  

(আল্লাহ র্তর্ন বযতীত এমন প্রযতযক র্কেুযক (সুপার্রশ করার) অযোগয 
বযল মঘােণা র্িযয়যেন, োর সাযর্ মুশর্রকগযণর সম্পতিতা রযয়যে) 
অর্িাৎ আল্লাহ তা‘আলা উর্ল্লর্খত আয়াযতর মযধয এমন প্রযতযক বস্তুযক 
না কযরযেন, োর সাযর্ মুশর্রকগযণর সম্পতিতা রযয়যে, মেমন তারা 
র্বোস কযর মে, ‘গাইরুল্লাহ’ তর্া আল্লাহ বযতীত অযনযর মযধয 
মার্লকানা, তার মযধয অংশীিারীত্ব, তার সহযোর্গতা ও সুপার্রশ করার 
ক্ষমতা রযয়যে। সুতরাং এই িারর্ি র্বেয় এমন, োর সাযর্ মুশর্রকযির 
সংর্িষ্টতা রযয়যে। 

তার (ইবন তাইর্ময়যা’র) কর্া:  نْ  َفنََف
َ
ونَ  أ لْك   هِ ِلَغرْيِ  يَكه مه  (সুতরাং র্তর্ন 

বযতীত অযনযর জনয মার্লকানা সাবযস্ত হওয়াযক র্তর্ন না কযরযেন), 
আর এই র্বেযয় আল্লাহ তা‘আলা’র বাণীর মযধয রযয়যে, র্তর্ন বযলন: 

﴿َ مَ َّل  ال َِمثَ َلُِكونَ ي  ة ََق  م  َٱَِفََذ رَّ ََتَِو  َلسَّ ّل  َٱَِفََو 
 [٢٢: سبا] ﴾َِضَۡرل  
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“তারা আসমানসমূযহ অণু পর্রমাণ র্কেুরও মার্লক নয়, েমীযনও নয়।” 

[সূরা সাবা, আয়াত: ২২] সুতরাং মে বযর্ি এই (অণু) পর্রমাযণর মার্লক 
হযত পাযর না, তাহযল মস এমন বযর্ি হযত পাযর না, োযক আহ্বান 
করা হযব।  

তার (ইবন তাইর্ময়যা’র) কর্া: أو قسط منه (অর্বা তার অংর্শিারীত্ব) 

অর্িাৎ মার্লকানার অংর্শিারীত্ব, আর  القسط  শের্ি ‘কাফ’ অক্ষযর মের 

মোযগ অর্ি হযলা মকাযনা র্কেুর অংশ, আর এই র্বেয়র্ি রযয়যে আল্লাহর 
বাণীর মযধয, র্তর্ন বযলন:  

ا﴿ اَل ُهمَ َو م   [٢٢: سبا] ﴾َكَ ِشَ َِمنَفِيِهم 

“আর এ িু’র্িযত তাযির মকাযনা অংশও মনই”। [সূরা সাবা, আয়াত: 
২২] অর্িাৎ র্ফর্রশতা ও অনযানযযির মধয মর্যক মতামরা োযক ডাক, 
আসমানসমূহ ও েমীযনর মযধয তার মকাযনা অংশ মনই, আর মে বযর্ি 
মার্লক নয় এবং মার্লযকর অংশীিারও নয়, আল্লাহ বযতীত তাযক 
কীভাযব আহ্বান করা হয়? 

তার (ইবন তাইর্ময়যা’র) কর্া:  ْو
َ
ونَ  أ ِ  َعْونًا يَكه ّلِلَّ  (অর্বা র্তর্ন আল্লাহর 

জনয সাহােযকারী হওয়াযক না কযরযেন), আর এিা রযয়যে তাাঁর বাণীর 
মযধয, র্তর্ন বযলন:  

ا﴿ ََُو م  ِنَُهمِمنَ َۥّل  ِهي ََم   [٢٢: سبا] ﴾٢٢ََظ 

“আর তাযির মধয মর্যক মকউ তাাঁর সহায়কও নয়।” [সূরা সাবা, 
আয়াত: ২২] অর্িাৎ মতামরা োযিরযক আহ্বান কর, তাযির মধয মর্যক 
মকউ আল্লাহর সাহােযকারীও নয়। 
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তার (ইবন তাইর্ময়যা’র) কর্া:  َْفاَعةه  إالَّ  َيبَْق  َولَم َ  ؛ الشَّ نََّها َفبنَيَّ
َ
 إالَّ  َتنَْفعه  اَل  أ

ِذنَ  لَِمنْ 
َ
.... إلخالرَّب   َله  أ  (আর বার্ক র্াকল শুধু শাফা‘আযতর র্বেয়র্ি; 

তারপর র্তর্ন স্পষ্টভাযব বণিনা কযর র্িযয়যেন মে, প্রর্তপালক আল্লাহ 
োর জনয অনুমর্ত র্িযবন, শাফা‘আত মস র্ভন্ন অনয কারও উপকার 
করযত পারযব না... মশে পেিন্ত) 

মে সকল শযতির মধয মর্যক মকাযনা একর্ি োযক ডাকযব মস আহুত 
বযর্ির মযধয পাওয়া জরুর্র। আর তা হযি িারর্ি, ো পাওয়া মগযলই 
শুধু মস আহ্বাযন সাড়া র্িযত সক্ষম হযব। 

প্রর্মত: মার্লকানা। সুতরাং র্তর্ন তা তাাঁর বাণীর মাধযযম না কযর 
র্িযয়যেন, র্তর্ন বযলন, 

﴿َ مَ َّل  ال َِمثَ َلُِكونَ ي  ة ََق  م  َٱَِفََذ رَّ ََتَِو  َلسَّ ّل  َٱَِفََو 
 [٢٢: سبا] ﴾َِضَۡرل  

“তারা আসমানসমূযহ অণু পর্রমাণ র্কেুরও মার্লক নয়, েমীযনও নয়।” 

[সূরা সাবা, আয়াত: ২২] 

র্িতীয়ত: েখন মস মার্লক না হযব, তখন মস মার্লযকর অংর্শিার হযব, 

আর র্তর্ন তাও না কযর র্িযয়যেন তাাঁর বাণীর মাধযযম: 

ا﴿ اَل ُهمَ َو م   [٢٢: سبا] ﴾َكَ ِشَ َِمنَفِيِهم 

“আর এ িু’র্িযত তাযির মকাযনা অংশও মনই।” [সূরা সাবা, আয়াত: ২২] 

তততীয়ত: েখন মস মার্লকও হযব না এবং মার্লযকর শরীক বা 
অংর্শিারও হযব না, তখন মস তার সাহােযকারী ও ওেীর (মন্ত্রী) হযব, 

আর র্তর্ন তাও না কযর র্িযয়যেন তাাঁর বাণীর মাধযযম:  

ا﴿ ََُو م  ِنَُهمِمنَ َۥّل  ِهي ََم   [٢٢: سبا] ﴾٢٢َظ 
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“আর তাযির মধয মর্যক মকউ তাাঁর সহায়কও নয়।” [সূরা সাবা, 
আয়াত: ২২] 

িতুর্িত: েখন মস মার্লক হযব না, মার্লযকর শরীকও হযব না এবং 
মার্লযকর সাহােযকারীও হযব না, তখন মস সুপার্রশকারী হযব, আর 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাাঁর অনুমর্ত বযতীত তাাঁর র্নকি 
সুপার্রশ করার র্বেযয় না কযরযেন। কারণ, র্তর্নই প্রর্ম 
সুপার্রশকারীযক অনুমর্ত র্িযবন, অতোঃপর মস সুপার্রশ করযব। সুতরাং 
এসব র্বেয়যক না করার িারা আল্লাহ বযতীত অনযযক আহ্বান করার 
র্বেয়র্ি বার্তল হযয় মগযে; েখন তাাঁর র্নকি অনযরা উপকার ও ক্ষর্ত 
করার ক্ষমতা রাযখ না, তখন তার প্রর্ত ইবািত মর্যক মকাযনা র্কেুর 
ইিা মপােণ করাও আবশযক হয় না। মেমন, আল্লাহ তা‘আলা বযলন:  

ََةَ ء الِهَ َۦ َُدونِهََِِمنََّتَّ ُذوا َٱوَ ﴿ َ َّلَّ ََلُُقونَ َي  ي  ََل ُقونَ َُيَ َو ُهمَ َاَ َ ش  ّل  مَ َو  نُفِسِهمَ َلُِكونَ ي 
 
َِل

ََاض  َ  ّل  ََاعَ ن فَ َو  ّل  مَ َو  وَ َلُِكونَ ي  ََاتَ م  ّل  ي وَ َو  ََةَ ح  ّل                                                               [٣: الفرقان] ﴾٣ََانُُشورَ َو 

“আর তারা তাাঁর পর্রবযতি ইলাহরূযপ গ্রহণ কযরযে অনযযিরযক, োরা 
র্কেুই সতর্ষ্ট কযর না, বরং তারা র্নযজরাই সতষ্ট এবং তারা র্নযজযির 
অপকার র্কংবা উপকার করার ক্ষমতা রাযখ না। আর মততুয, জীবন ও 
উিাযনর ওপরও মকাযনা ক্ষমতা রাযখ না।” [সূরা আল-ফুরকান, 
আয়াত: ৩] আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন, 

َِٱَُدونََِِمنََّتَّ ُذوا َٱوَ ﴿ ةَ َّللَّ لَُّهمَ َء الِه  ونَ َلَّع  ُ ٧٤َََيُنَص  َ َت ِطيُعونَ ي سَ َّل  َل ُهمَ َو ُهمَ َُهمَ ن َص 
َ َُجندَ  ونَ ّمُّ ُ  [٧٥ ،٧٤: يس] ﴾٧٥َض 

“আর তারা আল্লাহর পর্রবযতি অনয ইলাহ গ্রহণ কযরযে এ আশায় মে, 
তারা সাহােযপ্রাপ্ত হযব। র্কন্তু তারা (এ সব ইলাহ্) তাযিরযক সাহােয 
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করযত সক্ষম নয়, আর তারা তাযির বার্হনীরূযপ উপর্িতকত ত হযব।” 

[সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৭৪-৭৫] আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন, 

ي عَ ﴿ َِٱَُدونََِِمنَُبُدونَ و  اَّللَّ ََم  ُعُهمَ َّل  ََي نف  ّل  نَ َي ُضُُّهم  ََو  ك  فِرَُلَ ٱَو  َ ََك  ب ِهَََِع   ِهيَ َۦر  َاظ 
 [٥5: الفرقان] ﴾٥٥

“আর তারা আল্লাহর পর্রবযতি এমন র্কেুর ‘ইবািাত কযর, ো তাযির 
উপকার করযত পাযর না এবং তাযির অপকারও করযত পাযর না। 
আর কাযফর মতা তার রব-এর র্বযরার্ধতায় সহযোর্গতাকারী”। [সূরা 
আল-ফুরকান, আয়াত: ৫৫] 

তার (ইবন তাইর্ময়যা’র) কর্া:  َِفاَعةه  َفَهِذه ن َها الَّيِت  الشَّ ونَ  َيظه كه ْْشِ  ِهَ  ؛ الْمه
نْتَِفيَة   ْرآنه اَنَفاَها  َكَما الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  مه لْقه  (সুতরাং মুশর্রকগযণর ধযান-ধারাণায় 

লার্লত এই শাফা‘আত র্কয়ামযতর র্িন অবাস্তব ও অগ্রহণযোগয, 
মেমর্নভাযব আল-কুরআন তাযক না কযর র্িযয়যে) অর্িাৎ মুশর্রকগণ 
আল্লাহযক োড়া অনযানয সুপার্রশকারী ও শরীকযির র্নকি মে সুপার্রশ 
প্রার্িনা কযর, তা িুর্নয়া ও আর্খরাযত অবাস্তব ও অগ্রহণযোগয; 
মেমর্নভাযব আল্লাহ তা‘আলা একজন মুর্মযনর বিযবযর উদ্ধত র্ত র্িযয় 
সূরা ইয়াসীযন বযলন, 

ِذَُ﴿ َّتَّ
 
ةَ َۦ َُدونِهََِِمنَء أ َ َنَُم  َلرَّحَ ٱَنَِيُرِدَ َإِنَء الِه  ََبُِض  ََنَُِتغَ َّلَّ ِ ن  ف  ََع  ُتُهمَ ش  ََع  ي  ََاَ َ ش  ّل  َو 

َ ٢٣ََيُنقُِذونَِ ل  ََلَِّفََاإِذَ َإِن ِ بِيَ َلَ ض                                                                          [ ٢٤ ،٢٣: يس] ﴾٢٤ََمُّ

“আর্ম র্ক তাাঁর পর্রবযতি অনয ইলাহ্ গ্রহণ করব? রহমান আমার 
মকাযনা ক্ষর্ত করযত িাইযল তাযির সুপার্রশ আমার মকাযনা কাযজ 
আসযব না এবং তারা আমাযক উদ্ধার করযতও পারযব না। এরূপ 
করযল আর্ম অবশযই স্পষ্ট র্বভ্রার্ন্তযত পড়ব।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: 
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২৩-২৪] আর আল্লাহ তা‘আলা র্ফর‘আউন বংযশর মকাযনা এক মুর্মযনর 
বিযবযর উদ্ধত র্ত র্িযয় বযলন,  

﴿َ ر مَ َّل  اَج  نَّم 
 
َ َُعون ِنَ ت دَ َأ َل يَ َهَِإِل  ََُس  نَ ٱَِفََو ة َد عَ َۥّل  ََي اَلُّ ّل  ةَِٓأۡلٱَِفََو   [٤٣: اغفر] ﴾ِخر 

র্নোঃসযন্দহ মে, মতামরা আমাযক োর র্িযক ডাকে, মস িুর্নয়া ও 
আর্খরাযত মকার্াও ডাযকর মোগয নয়।” [সূরা গাযফর, আয়াত: ৪৩); 
আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন:  

َف ل وَ ﴿ ِينَ ٱَن َص  ُهمََُّل  َِٱَُدونََِِمنََّتَّ ُذوا َٱََّلَّ َۢةَب ان اقُرَ َّللَّ ََۖ ء الِه  لُّوا ََب ل  نَ َض  َ ع  ذ  ََُهم  َلِك َو 
اَُكُهمَ إِفَ  نُوا ََو م  فَ ََك  ونَ ي  ُ                                                                             [ ٢٨: االحقاف] ﴾٢٨ََت 

“অতোঃপর তারা আল্লাহ সার্ন্নধয লাযভর জনয আল্লাহ পর্রবযতি োযিরযক 
ইলাহরূযপ গ্রহণ কযরর্েল তারা তাযিরযক সাহােয করল না মকন? বরং 
তাযির ইলাহগুযলা তাযির কাে মর্যক হার্রযয় মগল। আর এিা র্েল 
তাযির র্মর্যািার; এবং ো তারা অলীক উদ্ভাবন করর্েল।” [সূরা আল-
আহকাফ, আয়াত: ২৮] আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন: 

ا﴿ ل مَ َو م  ل  ََُهمَ ن  َظ  ل ُموَ َِكنو  َ َا َظ  ُهم  نُفس 
 
ا ََأ م  غَ َف 

 
َأ نَ َن ت  ُتُهمََُُهمَ ع  َِمنَُعونَ ي دَ َلَِّّتَٱَء الِه 

َِٱَُدونَِ َ َِمنَّللَّ اَء َش  َّمَّ ا ََل مَ َءَ ج 
 
ب ِك  ََرَُأ اَر  َ َز اُدوُهمَ َو م  ي   [ ١٠١: هود] ﴾١٠١َبِيبَ ت تَ َغ 

“আর আমরা তাযির প্রর্ত েুলুম কর্র র্ন র্কন্তু তারাই র্নযজযির প্রর্ত 
েুলুম কযরর্েল। অতোঃপর েখন আপনার রযবর র্নযিিশ আসল, তখন 
আল্লাহ োড়া তারা মে ইলাহসমূযহর ‘ইবািাত করত, তারা তাযির মকাযনা 
কাযজ আসল না। আর তারা ধ্বংস োড়া তাযির অনয র্কেুই বতর্দ্ধ করল 
না।” [সূরা হূি, আয়াত: ১০১] আল্লাহ তা‘আলা আরও বযলন, 

دَ ﴿ ل ق  اَد ىَ فُر  ََُتُمون اِجئَ َو  م  ل قَ َك  ل ََُكمَ ن  َخ  وَّ
 
ة ََأ رَّ كَ َم  ت ر  اَُتمو  لَ َمَّ وَّ ا ََُكمَ ن  َخ  ر  َءَ و 
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 َ اَُظُهورُِكم  ىَ َو م  ع ُكمَ َن ر  ا ََم  ع  ِينَ ٱَء ُكمَُُشف  مَ ََّلَّ نَُّهمَ َُتمَ ز ع 
 
دَُؤا  َُش ك  ََفِيُكمَ َأ َل ق 

عَ  طَّ لَََّن ُكمَ ب يَ َتَّق  نُكمَو ض  اَع           [ ٩٤: االنعام] ﴾٩٤ََُعُمونَ ت زَ َُكنُتمَ َمَّ

“আর অবশযই মতামরা আমাযির কাযে র্নোঃসে অবিায় এযসে, মেমন 
আমরা প্রর্ম বার মতামাযিরযক সতর্ষ্ট কযরর্েলাম, আর আমরা 
মতামাযিরযক ো র্িযয়র্েলাম তা মতামরা মতামাযির র্পেযন মফযল 
এযসে। আর মতামরা োযিরযক মতামাযির বযাপাযর (আল্লাহর সাযর্) 
শরীক মযন করযত, মতামাযির মস সুপার্রশকারীযিরযকও আমরা 
মতামাযির সাযর্ মিখর্ে না। মতামাযির মধযকার সম্পকি অবশযই র্েন্ন 
হযয়যে এবং মতামরা ো ধারণা কযরর্েযল, তাও মতামাযির মর্যক হার্রযয় 
র্গযয়যে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৯৪] আল্লাহ তা‘আলা আরও 
বযলন, 

ك  ََُعوا َدَ ٱَو قِيل َ﴿ وَ َء ُكمَ ُش  ع  ُوا ََل ُهمَ َت ِجيُبوا َي سَ َف ل مَ َُهمَ ف د 
 
أ ر  َ لَ ٱَو  اب  ذ  نَُّهمَ َل وَ َع 

 
نُوا ََأ ََك 

هَ    [٦٤: القصص] ﴾٦٤ََت ُدونَ ي 

“আর তাযিরযক বলা হযব, ‘মতামাযির (পক্ষ মর্যক আল্লাহর জনয 
শরীক করা) মিবতাগুযলাযক ডাক।’ তখন তারা ওযিরযক ডাকযব। 
র্কন্তু ওরা এযির ডাযক সাড়া র্িযব না। আর তারা শার্স্ত মিখযত পাযব। 
হায়! এরা ের্ি সৎপর্ অনুসরণ করত।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: 
৬৪] সুতরাং িুর্নয়া ও আর্খরাযত এিাই হযব প্রযতযযকর অবিা, আল্লাহ 
বযতীত োযক সুপার্রশ করার জনয অর্বা অনয মকাযনা উযেযশয আহ্বান 
করা হযব। 

তার (ইবন তাইর্ময়যা’র) কর্া:  َْخب
َ
ه  َصىلَّ  انلَِّب   هِ ــبِ  رَ ــأ نَّهه » :وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ

َ
 أ

ِت 
ْ
ده  يَأ هه  لَِربِّهِ  فَيَْسجه   اَل  َوََيَْمده

ه
َفاَعةِ  َيبَْدأ اًل  بِالشَّ وَّ

َ
إىل آخره «...أ . (আর নবী 
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম জার্নযয় র্িযয়যেন মে, র্তর্ন আসযবন, 
অতোঃপর র্তর্ন তাাঁর প্রর্তপালযকর উযেযশয সাজিাহ করযবন, তাাঁর 
প্রশংসা করযবন, প্রর্যমই র্তর্ন শাফা‘আযতর মাধযযম সূিনা করযবন 
না... হািীযসর মশে পেিন্ত)। এই হািীসর্ি সহীহাইন তর্া বুখারী ও 
মুসর্লম এবং অনযানয হািীযসর গ্রযন্থ আনাস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু ও 
অনযানয সাহাবী মর্যক বর্ণিত ও প্রমার্ণত। শাফা‘আযতর হািীযসর মযধয 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলন, 

قهومه »
َ
ْمِش  فَأ

َ
ْؤِمِننيَ  ِمنْ  ِسَماَطنْيِ  َبنْيَ  فَأ ِذنَ  َحّتَّ  الْمه

ْ
ْستَأ

َ
 َفيهؤَْذنَ  , وََجلَّ  َعزَّ  َرّبِّ  ىلَعَ  أ

يْته  فَإَِذا ِل 
َ
وْ  َوَقْعته  َرّبِّ  َرأ

َ
يِن  وََجلَّ  َعزَّ  َرّبِّ  إىَِل  َساِجًدا َخَررْته  أ ه  َشاءَ  َما َفيََدعه  اّللَّ

نْ 
َ
َقاله  ثهمَّ  :قَاَل  , يََدَعيِن  أ ده  اْرَفعْ  :يه َمَّ هْسَمعْ  قهْل ,  حمه عْ  َواْشَفعْ  تهْعَطهْ  وََسْل  ت هَشفَّ ْرَفعه ,  ت

َ
 فَأ

ِس 
ْ
مْحَده  َرأ

َ
ِنيهِ  بِتَْحِميد   فَأ َعلِّمه ْشَفعه  ثهمَّ  , يه

َ
د   أ ا ِل  َفيَحه مْ  َحدًّ ْدِخلههه

ه
وده  ثهمَّ  ,َ اْْلَنَّة فَأ عه

َ
 أ

يْته  فَإَِذا,  اثلَّاِنيَةَ  إَِِلْهِ 
َ
وْ  َوَقْعته  وََجلَّ  َعزَّ  َرّبِّ  َرأ

َ
يِن  , لَِرّبِّ  َساِجًدا َخَررْته  أ  َما َفيََدعه

ه  َشاءَ  نْ  اّللَّ
َ
َقاله  ثهمَّ ,  يََدَعيِن  أ ده  اْرَفعْ  :يه َمَّ هْسَمعْ  قهْل  , حمه عْ  َواْشَفعْ  تهْعَطهْ  وََسْل  ت هَشفَّ  , ت

ْرَفعه 
َ
ِس  فَأ

ْ
هه  َرأ مْحَده

َ
نِيهِ  بِتَْحِميد   فَأ َعلِّمه ْشَفعه  ثهمَّ  , يه

َ
د   أ ا ِل  َفيَحه مْ  َحدًّ ْدِخلههه

ه
 ثهمَّ  , اْْلَنَّةَ  فَأ

وده  عه
َ
يْته  فَإَِذا , اثلَّاثِلَةَ  إَِِلْهِ  أ

َ
وْ  َوَقْعته  َرّبِّ  َرأ

َ
يِن  , وََجلَّ  َعزَّ  لَِرّبِّ  َساِجًدا َخَررْته  أ  َفيََدعه

ه  َشاءَ  َما نْ  اّللَّ
َ
َقاله  ثهمَّ  , يََدَعيِن  أ ده  اْرَفعْ  :يه َمَّ هْسَمعْ  َوقهْل  حمه عْ  َواْشَفعْ  تهْعَطهْ  وََسْل  ت هَشفَّ  , ت

ْرَفعه 
َ
ِس  فَأ

ْ
هه  َرأ مْحَده

َ
نِيهِ  بِتَْحِميد   فَأ َعلِّمه ْشَفعه  ثهمَّ  , يه

َ
د   أ ا ِل  َفيَحه مْ  َحدًّ ْدِخلههه

ه
 ثهمَّ  , اْْلَنَّةَ  فَأ

وده  عه
َ
ابَِعةَ  أ قهوله  , الرَّ

َ
ْرآن َحبََسهه  َمنْ  إاِلَّ  بَِقَ  َما رَبِّ  يَا :فَأ  . « الْقه

“অতোঃপর আর্ম িাাঁড়াযবা এবং মুর্মনযির িুই কাতার বা সার্রর মাঝখান 
র্িযয় হাাঁিব, মশে পেিন্ত আর্ম আমার রযবর র্নকি অনুমর্ত প্রার্িনা 
করব, অতোঃপর আমাযক অনুমর্ত মিওয়া হযব। তারপর েখন আর্ম 
আমার প্রর্তপালকযক মিখযত পাব, তখন আর্ম আমার প্রর্তপালক 
আল্লাহ তা‘আলার উযেযশয সাজিায় অবনত হযয় পড়ব। অতোঃপর 
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আল্লাহ আমাযক ততক্ষণ পেিন্ত এই অবিার মযধয মরযখ র্িযবন, েতক্ষণ 
পেিন্ত র্তর্ন আমাযক এই অবিায় মরযখ র্িযত িাইযবন; অতোঃপর র্তর্ন 
বলযবন: মুহাম্মাি! আপর্ন উঠুন। বলুন, আপনার কর্া মশানা হযব। 
আপর্ন িান, আপনাযক তা মিওয়া হযব, আর আপর্ন সুপার্রশ করুন, 
আপনার সুপার্রশ গ্রহণ করা হযব। অতোঃপর আর্ম আমার মার্া উঠাব, 
তারপর আর্ম এমন প্রশংসার িারা তাাঁর প্রশংসা করব, ো র্তর্ন আমাযক 
র্শর্খযয় র্িযবন। অতোঃপর আর্ম সুপার্রশ করব, তারপর র্তর্ন আমাযক 
সুপার্রশ করার বযাপাযর সীমানা র্নধিারণ কযর র্িযবন। তারপর আর্ম 
তাযিরযক জান্নাযত প্রযবশ করাব। অতোঃপর আর্ম তাাঁর র্নকি র্িতীয় 
বাযরর মত র্ফযর আসব। তারপর েখন আর্ম আমার রবযক মিখযত 
পাব, তখন আর্ম আমার প্রর্তপালক আল্লাহ তা‘আলার উযেযশয 
সাজিায় অবনত হযয় পড়ব। অতোঃপর আল্লাহ আমাযক ততক্ষণ পেিন্ত 
এই অবিার মযধয মরযখ র্িযবন, েতক্ষণ পেিন্ত র্তর্ন আমাযক এই 
অবিায় মরযখ র্িযত িাইযবন, অতোঃপর র্তর্ন বলযবন: মুহাম্মাি! আপর্ন 
উঠুন। বলুন, আপনার কর্া মশানা হযব। আপর্ন িান, আপনাযক তা 
মিওয়া হযব, আর আপর্ন সুপার্রশ করুন, আপনার সুপার্রশ গ্রহণ করা 
হযব। অতোঃপর আর্ম আমার মার্া উঠাব; তারপর আর্ম এমন প্রশংসার 
িারা তাাঁর প্রশংসা করব, ো র্তর্ন আমাযক র্শর্খযয় র্িযবন। অতোঃপর 
আর্ম সুপার্রশ করব, তারপর র্তর্ন আমাযক সুপার্রশ করার বযাপাযর 
সীমানা র্নধিারণ কযর র্িযবন, তারপর আর্ম তাযিরযক জান্নাযত প্রযবশ 
করাব। অতোঃপর আর্ম তাাঁর র্নকি তত তীয় বাযরর মত র্ফযর আসব, 
তারপর েখন আর্ম আমার প্রর্তপালকযক মিখযত পাব, তখন আর্ম 
আমার প্রর্তপালক আল্লাহ তা‘আলার উযেযশয সাজিায় অবনত হযয় 
পড়ব। অতোঃপর আল্লাহ আমাযক ততক্ষণ পেিন্ত এই অবিার মযধয 
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মরযখ র্িযবন, েতক্ষণ পেিন্ত র্তর্ন আমাযক এই অবিায় মরযখ র্িযত 
িাইযবন। অতোঃপর র্তর্ন বলযবন: মুহাম্মাি! আপর্ন উঠুন। বলুন, 
আপনার কর্া মশানা হযব, আপর্ন িান, আপনাযক তা মিওয়া হযব, আর 
আপর্ন সুপার্রশ করুন, আপনার সুপার্রশ গ্রহণ করা হযব। অতোঃপর 
আর্ম আমার মার্া উঠাব, তারপর আর্ম এমন প্রশংসার িারা তাাঁর 
প্রশংসা করব, ো র্তর্ন আমাযক র্শর্খযয় র্িযবন। অতোঃপর আর্ম 
সুপার্রশ করব, তারপর র্তর্ন আমাযক সুপার্রশ করার বযাপাযর সীমানা 
র্নধিারণ কযর র্িযবন, তারপর আর্ম তাযিরযক জান্নাযত প্রযবশ করাব; 
অতোঃপর আর্ম তাাঁর র্নকি িতুর্ি বাযরর মত র্ফযর আসব, তারপর 
আর্ম বলব: মহ আমার রব! মে বযর্িযক আল-কুরআন আির্কযয় 
মফযলযে, মস বযতীত আর মকউ অবর্শষ্ট মনই।32  

সুতরাং হািীযস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বণিনা কযর 
র্িযলন মে, র্তর্ন সুপার্রযশর অনুমর্ত এবং োযির জনয সুপার্রশ করা 
হযব, তাযির বযাপারর্ি অনুযমার্িত না হওয়া পেিন্ত সুপার্রশ করযবন 
না। কারণ, র্তর্ন বযলযেন, অতোঃপর র্তর্ন আমাযক সুপার্রযশর বযাপাযর 
সীমানা র্নধিারণ কযর র্িযবন, ফযল আর্ম তাযিরযক জান্নাত প্রযবশ 
করাব।  

তার (ইবন তাইর্ময়যা’র) কর্া:  بهو َله  َوقَاَل
َ
َريَْرةَ  أ ْسَعده  َمنْ :  هه

َ
 بَِشَفاَعِتك انلَّاِس  أ

.. إىل آخره.الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  . (আর আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু তাাঁযক 

র্জোসা কযর বলযলন: র্কয়ামযতর র্িন আপনার সুপার্রযশর িারা 
মকাযনা বযর্ি সবযিযয় মবর্শ মসৌভাগযবান হযব?... মশে পেিন্ত)। এই 

                                                           
32 মুসনাযি আহমাি ৩/১১৬; ৩/২৪৪।  
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হািীসর্ি ইমাম বুখারী, মুসর্লম ও নাসায়ী রহ. আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু 
‘আনহু মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন বযলন, আর্ম বললাম:  

 اهلل صىل اهلل رسول قال ؟ القيامة يوم بشفاعتك انلاس أسعد من اهلل رسول يا»
 أول أحد احلديث هذا عن تسألين ال أن هريرة أبا يا ظننت لقد : سلم و عليه
 من القيامة يوم بشفاعيت انلاس اسعد , احلديث ىلع حرصك من رأيت ملا , منك
 .«نفسه أو قلبه من خالصا اهلل إال هلإ ال :قال

“মহ আল্লাহর রাসূল! র্কয়ামযতর র্িন আপনার শাফা‘আত লাযভ মক 
সবযিযয় মবর্শ ভাগযবান হযব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম বলযলন, মহ আবূ হুরায়রা! আর্ম ধারণা কযরর্েলাম, এ 
র্বেযয় মতামার আযগ আমাযক আর মকউ প্রশ্ন করযব না। কারণ, আর্ম 
মিযখর্ে হািীযসর প্রর্ত মতামার র্বযশে আগ্রহ রযয়যে। র্কয়ামযতর র্িন 
আমার শাফা‘আত লাযভ সবযিযয় মবর্শ ভাগযবান হযব মসই বযর্ি, মে 
বযর্ি একান্ত আন্তর্রকতার সাযর্ বযল:  اّلَل  إَِل  إَِل  َل  (আল্লাহ োড়া 

মকাযনা হক্ক ইলাহ মনই)33 অপর এক বণিনায় রযয়যে:  خالصا خملصا من«
 34।”(একান্ত আন্তর্রকতাসহকাযর অর্বা র্বশুদ্ধ মযন) .قلبه أو نفسه«

ইমাম আহমি রহ. এই হািীসর্ি অপর এক সনযি বণিনা কযরযেন 
এবং তাযক ইবন র্হব্বান সহীহ বযলযেন, আর তাযত রযয়যে: 

                                                           
33 সহীহ বুখারী, হািীস নং ৯৯।  
34 এভাযব একসাযর্ মকার্াও পাওয়া োয়র্ন, তযব এক হািীযস خالصا এযসযে মেমন 

বুখারীর বণিনা, অপর হািীযস خالصا এর িাযন خملصا শের্ি এযসযে, মেমন ইবন 

আবী আযসযমর আস-সুন্নাহর (৮২৫) বণিনা। [সম্পািক] 
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 .«قلبه لسانه و لسانه قلبه يصدق خملصا اهلل إال هلإ الوشفاعيت ملن شهد أن »

“আর আমার শাফা‘আত ঐ বযর্ির জনয, মে একর্নষ্ঠভাযব সাক্ষয 
র্িযয়যে মে, আল্লাহ োড়া মকাযনা হক্ক ইলাহ মনই, তার অন্তর তার 
মুযখর কর্াযক সতযার্য়ত কযর এবং তার মুযখর কর্া তার অন্তরযক 
সতযার্য়ত কযর35।”  

শাইখুল ইসলাম বযলন: সুতরাং র্তর্ন তাাঁর শাফা‘আযতর িারা ঐ 
বযর্িযক মানুযের মযধয সবযিযয় মবর্শ মসৌভাগযবান বযল র্ির্িত 
কযরযেন, মে তাযির মযধয একর্নষ্ঠতার র্িক মর্যক সবযিযয় মবর্শ 
কার্মল বা পর্রপূণি। আর র্তর্ন (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম) 
সহীহ হািীযসর মযধয বযলন:  

َل  َمنْ  »
َ
 .« شفاعيت يوم القيامة عليهه  َحلَّْت  الْوَِسيلَةَ  ىِلَ  اهلل َسأ

“মে বযর্ি আমার জনয আল্লাহর র্নকি অসীলার (উচ্চ মেিািার) মিা‘আ 
করযব, তার জনয র্কয়ামযতর র্িন আমার শাফা‘আত হালাল হযয় 
োযব।” মসখাযন র্তর্ন এিা বযলন র্ন মে, ‘আমার শাফা‘আত তর্া 
সুপার্রশ িারা মানুযের মযধয মস সবযিযয় মবর্শ মসৌভাগযবান হযব।  

এর িারা জানা মগল মে, বান্দার জনয তাওহীি (আল্লাহর একত্ববাি) ও 
ইখলাযসর মাধযযমই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর শাফা‘আত 
ও অনযানয র্বেয় অর্জিত হযব, ো এতর্দ্ভন্ন অনয আমল িারা অর্জিত 
হযব না। ের্িও মস বান্দা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর জনয 
অসীলার (উচ্চ মেিািার) প্রার্িনা করার মাধযযম সুপার্রশ পাওয়ার মোগয 

                                                           
35 মুসনাযি আহমাি ২/৩০৭, ৫১৮; ইবন র্হব্বান, হািীস নং ৬৬৬৪।   
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র্বযবর্িত হযত পাযর36। (র্কন্তু রাসূযলর প্রির্শিত আযিশ-র্নযেধ ও 
নীর্তর বাইযর িযল মকউই শাফা‘আযতর মোগয হযত পাযর বযল মকার্াও 
বলা হয় র্ন) তাহযল কীভাযব র্তর্ন মে কাযজর র্নযিিশ র্তর্ন মিন র্ন, 
বরং তা মর্যক র্নযেধ কযরযেন, তার িারা তার শাফা‘আত অর্জিত 
হযব? সুতরাং এ অবিায় মস িুর্নয়া ও আর্খরাযতর মকাযনা কলযাণ লাভ 
করযত পারযব না। মেমন, মসীযহর বযাপাযর র্িষ্টানযির বাড়াবার্ড় তা 
তাযির ক্ষর্ত কযর, তাযির মকাযনা উপকার কযর না, আর এর িতষ্টান্ত 
রযয়যে ‘আস-সহীহ’ গ্রযন্থ। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলন:  

« ِّ ْستََجابَة   َدْعَوة   نَِبى  ِلكه َل  مه ته  َوإِّنِّ  َدْعَوتَهه  نَِبى  كه   َفتََعجَّ
ْ
ِّت  َشَفاَعةً  َدْعَوِت  اْختَبَأ مَّ

ه
 أل

ه  َشاءَ  إِنْ  نَائِلَة   فَِهَ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  ِّت  ِمنْ  َماَت  َمنْ  اّللَّ مَّ
ه
هْْشِكه  الَ  أ ِ  ي  .« َشيْئًا بِاّللَّ

“প্রযতযক নবীর জনয একর্ি র্বযশে মাকবুল মিা‘আ আযে। তন্মযধয 
সকযলই তাযির মিা‘আ পতর্র্বীযতই কযর র্নযয়যেন। আর্ম আমার 
মিা‘আর্ি র্কয়ামত র্িবযস আমার উম্মযতর জনয মরযখ র্িযয়র্ে। আমার 
উম্মযতর মে বযর্ি মকাযনা প্রকার র্শকি না করা অবিায় মারা োযব মস 
ইনশাআল্লাহ আমার এই মিা‘আ পাযব।”37 অনুরূপভাযব শাফা‘আত 
সংক্রান্ত সকল হািীযস রযয়যে মে, র্তর্ন শুধু তাওহীিপন্থীযির বযাপাযর 
সুপার্রশ করযবন। সুতরাং শুধুমাত্র বান্দা কতত িক তার রযবর প্রর্ত 
তাওহীি তর্া একত্ববাি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার জনয 
তার িীযনর ইখলাস তর্া একর্নষ্ঠতার কারযণই মস শাফা‘আত ও 

                                                           
36 র্কন্তু সুপার্রশ লাভ করযব, তা বলা হয় র্ন। বরং র্নেক নূযনতম মোগযতা র্বযবর্িত 
হযব। অর্ি পূযবিাি তাওহীযির প্রর্তষ্ঠার মাধযযম মস সুপার্রশ লাযভর মসৌভাগযবান 
হযব বযল মঘার্েত হযয়যে। [সম্পািক] 

37 সহীহ বুখারী, হািীস নং ৬৩০৪; সহীহ মুসর্লম, হািীস নং ১৯৮, ১৯৯।  
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অনযানয র্বেয় িারা আল্লাহর অনুগ্রযহর অর্ধকারী হযব।  

ইবনুল কাইযয়যম রহ. তার অর্ি সম্পযকি ো বযলন তার অর্ি হযি, এই 
হািীসর্ি সম্পযকি মভযব মিখুন, কীভাযব র্তর্ন শুধু তাওহীি তর্া 
একত্ববাযির প্রর্ত র্বোসযক মশ্রষ্ঠ উপায় র্হযসযব র্নণিয় কযর র্িযয়যেন, 
োর মাধযযম তাাঁর শাফা‘আত লাভ করা োযব। অপরর্িযক মুশর্রকযির 
ধযানধারণা হযলা সুপার্রশকারী গ্রহণ করা, তাযির উপাসনা করা এবং 
আল্লাহ বযতীত তাযিরযক বনু্ধ বা অর্ভভাবক র্হযসযব গ্রহণ করার 
মাধযযম শাফা‘আত লাভ করা োযব। অতোঃপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম তাযির র্মর্যা ধযানধারণাযক পর্রবতিন কযর র্িযয়যেন এবং 
জার্নযয় র্িযয়যেন মে, মকবল তাওহীযির অনুসরণই হযি শাফা‘আত 
লাযভর উপায়, আর তা তখনই প্রযোজয হযব, েখন আল্লাহ তা‘আলা 
সুপার্রশকারীযক সুপার্রশ করার অনুমর্ত র্িযবন। আর মুশর্রক বযর্ির 
অনযতম অেতা হযলা, মস র্বোস কযর মে, মস োযক ওলী তর্া 
অর্ভভাবক অর্বা সুপার্রশকারী র্হযসযব গ্রহণ করযব, মস তার জনয 
সুপার্রশ করযব এবং আল্লাহর িরবাযর তাযক উপকত ত করযব, 
মেমর্নভাযব রাষ্ট্রনায়ক ও প্রশাসকগযণর র্বযশে বযর্িগণ ঐ বযর্ির 
উপকার কযর র্াযক, মে তাযিরযক বনু্ধরূযপ গ্রহণ কযরযে, অর্ি তারা 
জাযন না মে, আল্লাহ তা‘আলার র্নকি তাাঁর অনুমর্ত বযতীত মকউ 
সুপার্রশ করযত পারযব না, আর র্তর্ন সুপার্রশ করার জনয শুধু ঐ 
বযর্ির বযাপাযরই অনুমর্ত র্িযবন, োর কর্া ও কাযজ র্তর্ন সন্তুষ্ট। 
মেমন, আল্লাহ তা‘আলা প্রর্ম অংযশ বযলন: 

ِيٱَذ اَم ن﴿ عَُي شَ ََّلَّ هََُف  َََۥ ِعند  َنِهَِبِإِذَ َإِّلَّ  [٢٥٥: ابلقرة] ﴾َۦ 

“মক মস, মে তাাঁর অনুমর্ত বযতীত তাাঁর কাযে সুপার্রশ করযব?” [সূরা আল-
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বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫], আর র্িতীয় অংযশ র্তর্ন বযলন: 

﴿َ ّل  ُعونَ ي شَ َو  ََف  نََِإِّلَّ َ رَ ٱَلِم    [٢٨: االنبياء] ﴾َت ض 

“আর তারা সুপার্রশ কযর শুধু তাযির জনযই, োযির প্রর্ত র্তর্ন 
সন্তুষ্ট।” [সূরা আল-আর্বয়া, আয়াত: ২৮] আর অবর্শষ্ট র্াকল তত তীয় 
অংশ, আর তা হযলা, র্তর্ন তাাঁর একত্ববাযির স্বীকত র্ত ও তাাঁর রাসূযলর 
আনুগতয করা বযতীত মকাযনা বযর্ির কর্া ও কাযজ সন্তুষ্ট হযবন না। 

সুতরাং এই র্তনর্ি অংশ ঐ বযর্ির অন্তর মর্যক র্শকি নামক বতযক্ষর 
মূযলাৎপািন করযব, মে বযর্ি তা সযিতনার সাযর্ ধারণ ও অনুধাবন 
করযত পারযব...। 

হাযফে ইবন হাজার ‘আসকালানী রহ. বযলন: এখাযন মে শাফা‘আযতর 
বযাপাযর প্রশ্ন করা হযি, তা হযি ঐ শাফা‘আত, োরা প্রকারসমূহ 
মর্যক মকাযনা মকাযনা প্রকাযর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম 
বলযবন: ‘আমার উম্মত! আমার উম্মত!!’ তখন তাাঁযক বলা হযব: োর 
অন্তযর অনু পর্রমাণ ঈমান আযে, আপর্ন তাযক জাহান্নাম মর্যক মবর 
কযর র্নন। সুতরাং এই শাফা‘আযতর মাধযযম ঐ বযর্িই সবযিযয় 
মসৌভাগযবান মানুে হযব, মশে পেিন্ত োর ঈমান তার মিযয় র্নম্নস্তযরর 
বযর্ির মিযয় অর্ধক পর্রপূণি হযব। আর মহান শাফা‘আত বা ‘বড় 
শাফা‘আত’ তার মাযন হযলা (হাশযরর ময়িাযন) অবিানিযলর 
মহাসিি মর্যক র্নষ্কত র্ত প্রিান করার শাফা‘আত, আর এ ধরযনর 
সুপার্রশ িারা ঐ বযর্িই সবযিযয় মসৌভাগযবান মানুে হযব, মে বযর্ি 
সবার আযগ জান্নাযত প্রযবশ করযব, আর এ মশ্রর্ণর বযর্িবগি হযলন, 
োরা র্বনা র্হসাযব জান্নাযত প্রযবশ করযব। অতোঃপর ঐ বযর্ি, মে 
তাযির পরপর জান্নাযত প্রযবশ করযব, আর মস এমন বযর্ি, মে বযর্ি 
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র্হসাযবর মুযখামুর্খ ও শার্স্তর উপেুি হওয়ার পর শার্স্ত মভাগ না কযরই 
তাযত (জান্নাযত) প্রযবশ করযব। অতোঃপর ঐ বযর্ি মসৌভাগযবান হযব, 
মে বযর্ি জাহান্নাযমর আগুযন আক্রান্ত হযব এবং তাযত পর্তত হযব না। 

আর মজযন রাখুন, র্কয়ামযতর র্িন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাযমর শাফা‘আত হযব েয় প্রকাযরর, মেমনর্ি ইবনুল কাইযয়যম 
রহ. উযল্লখ কযরযেন: 

প্রর্মত: মহান শাফা‘আত, োর বযাপাযর সকল প্রভাবশালী বযর্িবগি তর্া 
নবীগণ র্পর্েযয় র্াকযবন, এমনর্ক মশে পেিন্ত তা নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর র্নকি এযস মপৌঁেযব, অতোঃপর র্তর্ন বলযবন: 
 অর্িাৎ ‘তার জনয আর্ম আর্ে’। আর এিা তখন হযব, েখন সকল أنا هلا

মানুে নবীযির র্নকি র্গযয় তাযির আকািা বযি করযব, োযত তারা 
তাযির জনয তাযির প্রর্তপালযকর র্নকি সুপার্রশ কযরন, োযত র্তর্ন 
তাযিরযক হাশযরর ময়িাযনর সিিময় অবিান মর্যক মুর্ি িান কযরন। 
আর এিা এমন শাফা‘আত, ো নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর 
জনযই বরাদ্ধ, োযত অনয মকাযনা বযর্ি অংশীিার হযব না। 

র্িতীয়ত: জান্নাতবাসীযির জনয তাযত প্রযবযশর বযাপাযর তাাঁর 
শাফা‘আত, ো ইমাম বুখারী ও মুসর্লম রহ. কতত িক বর্ণিত িীঘি হািীযস 
আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু আযলািনা কযরযেন।  

তততীয়ত: তাাঁর উম্মযতর মধয মর্যক পাপী সম্প্রিাযয়র জনয তাাঁর 
শাফা‘আত, োযির জনয জাহান্নাম ওয়ার্জব (অবধার্রত) হযয় মগযে, 
ফযল র্তর্ন তাযির জনয সুপার্রশ করযবন, োযত তারা তাযত 
(জাহান্নাযম) প্রযবশ না কযর। 
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িতুর্িত: তাওহীি তর্া একত্ববাযির অনুসারীযির মধয মর্যক ঐসব 
পাপীযির বযাপাযর তাাঁর শাফা‘আত, োরা তাযির গুনাযহর কারযণ 
জাহান্নাযম প্রযবশ কযরযে, আর এই প্রসযে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম মর্যক মুতাওয়ার্তর সনযি হািীসসমূহ বর্ণিত, আর সকল 
সাহাবী ও আহযল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আযতর অনুসারীগণ এই বযাপাযর 
ঐকযবদ্ধ হযয়যেন। োরা এিাযক অস্বীকার কযর তারা তাযিরযক 
র্বি‘আযতর র্িযক সম্পতি কযরযেন এবং িতুর্িিক র্িযক তাযিরযক 
পাকড়াও করার জনয বযলযেন এবং তাযিরযক পর্ভ্রষ্ট বযল মঘােণা 
র্িযয়যেন।  

পিমত: জান্নাতবাসীযির মধয মর্যক মকাযনা এক সম্প্রিাযয়র জনয 
তাযির সাওয়াব বতর্দ্ধ ও উচ্চ মেিািার বযাপাযর তাাঁর শাফা‘আত, আর 
এর বযাপাযর কারও পক্ষ মর্যক মকাযনা র্বযরাধ মনই। 

েষ্ঠত: জাহান্নামবাসী মকাযনা মকাযনা কার্ফযরর বযাপাযর তাাঁর শাফা‘আত, 
এমনর্ক তাযত তার শার্স্ত হালকা করা হযব, আর এই শাফা‘আত 
শুধুমাত্র একমাত্র আবূ তার্লযবর সাযর্ র্নর্িিষ্ট।  

তার (ইবন তাইর্ময়যা’র) কর্া: 

نَّ  قة األمر , أي أمر الشفاعةأي حقي وََحِقيَقتههه 
َ
َ  أ وَ  اّللَّ ي هه ِ له  اذلَّ ْهِل  ىلَعَ  َيتََفضَّ

َ
 أ

مْ  َفيَْغِفره  َواتلَّوِْحيدِ  اإْلِْخاَلِص  ِذنَ  من دهاَعءِ  بَِواِسَطةِ  لَهه
َ
نْ  َله  أ

َ
 َوَينَاَل  ِِلهْكِرَمهه  يَْشَفعَ  أ

ودَ  الَْمَقامَ  بِهِ   الَْمْحمه

(আর শাফা‘আযতর র্বেয়র্ির বাস্তবতা হযলা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা‘আলা র্নযভিজাল একত্ববাযির অনুসারীযির প্রর্ত অনুগ্রহ করযবন। 
ফযল র্তর্ন তাযিরযক ঐ বযর্ির মিা‘আর মাধযযম ক্ষমা করযবন, োযক 
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র্তর্ন সুপার্রশ করার অনুমর্ত র্িযবন, োযত র্তর্ন তাযক সম্মার্নত 
করযত পাযরন এবং মস প্রশংর্সত িান লাভ করযত পাযর)। সুতরাং 
এিাই হযলা শাফা‘আযতর বাস্তব র্িত্র। র্বেয়র্ি এমন নয় মেমনর্ি ধারণা 
কযর মুশর্রক ও জার্হলগণ; তারা মযন কযর মে, শাফা‘আত মাযন হযলা 
সুপার্রশকারী প্রর্ম র্িযকই োযক ইিা তার বযাপাযর সুপার্রশ করযত 
পারযব, ফযল মস তাযক জান্নাযত প্রযবশ করাযব এবং জাহান্নাম মর্যক 
মুর্ি র্িযব। আর এই জনয তারা মতত বযর্িগণ ও অনযানযযির র্নকি 
তা (সুপার্রশ) প্রার্িনা কযর, েখন তারা তাযিরযক র্েয়ারত কযর, আর 
এরাই বযল: সম্মার্নত মতত বযর্ি, আল্লাহ তা‘আলার র্নকি োর আত্মার 
বনকিয ও মশ্রষ্ঠত্ব রযয়যে, সাবিক্ষর্ণক তার র্নকি আল্লাহর পক্ষ মর্যক 
িয়া ও অনুগ্রহ আযস এবং তার আত্মার ওপর কলযাণসমূহ প্রবার্হত 
হয়। সুতরাং র্েয়ারতকারী েখন তার আত্মাযক তার সাযর্ সম্পর্কিত 
কযর এবং তাযক তার র্নকিবতিী কযর, তখন র্েয়ারতকত ত বযর্ির আত্মা 
মর্যক র্েয়ারতকারীর আত্মার ওপর তার মাধযযম ঐসব মভৌর্তক ও 
অবাস্তব কলযাণসমূহ প্রবার্হত হয়, মেমর্নভাযব স্বি আয়না, পার্ন ও 
অনুরূপ মকাযনা বস্তু মর্যক তার সামযন িণ্ডায়মানরত বযর্ির উপর 
আযলাক রর্ি বা প্রর্তর্বব প্রর্তফর্লত হয়। তারা বযল: পর্রপূণি র্েয়ারত 
মাযনই, র্েয়ারতকারী বযর্ি কতত িক তার আত্মা ও অন্তরযক মতত বযর্ির 
অর্ভমুর্খ করা, তার অর্ভপ্রায়যক তার ওপর নযস্ত করা এবং তার সকল 
ইিা ও মযনাযোগযক তার ওপর এমনভাযব নযস্ত করা, োযত অযনযর 
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প্রর্ত িতর্ষ্টর মিওয়ার অবকাশ র্াযক না38।   

ইবনুল কাইযয়যম বযলন, এই িতর্ষ্টভর্ে র্নযয়ই র্েয়ারযতর কর্া বযলে 
ইবন সীনা, আল-ফারাবী ও অনযানযরা, আর নক্ষত্র পূজারীরা গ্রহ-নক্ষত্র 
পূজার মক্ষযত্র তা স্পষ্ট বণিনা কযরযে এবং তারা বযলযে: েখন 
বাকশর্িসম্পন্ন বযর্ি উধ্বিতন আত্মাসমূযহর সাযর্ সম্পকি জুযড় মিয়, 
তখন তাযির পক্ষ মর্যক তার ওপর আযলা সিার্রত হয়। আর এই 
রহসযময় কারযণই মস নক্ষত্র পূজা কযরযে, তার প্রর্তমূর্তি গ্রহণ কযরযে, 
তার জনয মিা‘আ বা প্রর্িনা রিনা কযরযে এবং তার শরীরী মূর্তিযক 
(উপাসয র্হযসযব) গ্রহণ কযরযে, আর এিাই মূল িশিন, ো কবর 
পূজারীযির জনয আবশযক কযর র্িযয়যে কবরযক উৎসযবর জায়গা 
র্হযসযব গ্রহণ করা, তার ওপর পিিা ঝুর্লযয় মিওয়া, তার ওপর বার্ত 
জ্বালাযনা এবং মাসর্জি র্নমিাণ করা। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম ইিা কযরর্েযলন তাযির এ সব র্কেুযকই পুযরাপুর্রভাযব 
বার্তল ও সমূ্পণিরূযপ র্নর্শ্চি করার এবং তার র্িযক ধার্বত কযর 
এমন সব উপলক্ষ বন্ধ কযর মিওয়ার। অতোঃপর মুশর্রকগণ তাাঁর পযর্ 
বাধা হযয় িাাঁড়াযলা এবং তাাঁর পর্রকিনা বাস্তবায়যনর মক্ষযত্র তাাঁর 
র্বযরার্ধতা করল, ফযল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম এক পক্ষ 
র্নযয়র্েযলন এবং ঐসব মুশর্রকগণ আযরক পক্ষ র্নযয়র্েল। 

আর ঐসব মুশর্রকগণ কবর র্েয়ারত প্রসযে ো আযলািনা কযরযে, 
তাই হযলা (তাযির র্নকি) শাফা‘আত, োর বযাপাযর তারা ধারণা কযর 

                                                           
38 ইবন তাইর্ময়যা রহ. এর উযেশয হযলা, এগুযলা হযি সমূ্পণি ভ্রষ্ট কর্া। ো তারা 
কবর র্েয়ারযতর মাধযযম লাভ হয় বযল মযন কযর। অর্ি এিা র্শকিী ও কুফুরীর 
মযধযই মানুেযক র্নমর্িত কযর। [সম্পািক] 
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মে, তাযির উপাসযগণ তার িারা তাযিরযক উপকত ত করযব এবং তারা 
তার জনয আল্লাহর র্নকি সুপার্রশ করযব। তারা বযল: বান্দা েখন 
আল্লাহর বনকিযবান র্বর্শষ্ট ও মেিািাবান বযর্ির আত্মার সাযর্ সম্পকি 
রাখযব, তার অর্ভপ্রায়যক তার অর্ভমুখী করযব এবং তার অন্তরযক 
আল্লাহ মর্যক র্বরত রাখযব, তাহযল মস হযব তার সাযর্ কর্ঠন 
সম্পকিকারী বযর্ি, আর এিাযক তারা ঐ বযর্ির সাযর্ তুলনা কযরযে, 
মে বযর্ি মকাযনা সম্মার্নত ও সম্রাযির র্নকিতম বযর্ির র্খিমত 
কযরযে। সুতরাং মসই বযর্ি সম্রাযির কারযণ মে পুরস্কার ও সম্মান লাভ 
করযব, মসও এই সংর্িষ্ট পুরস্কারর্ি তার সাযর্ সম্পকি অনুসাযর লাভ 
করযব। সুতরাং এিাই হযলা মূর্তিপূজার মূল রহসয, আর োযক বার্তল 
করার জনয এবং তার অনুসরণকারীযিরযক কার্ফর বযল র্ির্িত করার 
জনয আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর রাসূলযিরযক মপ্ররণ কযরযেন এবং 
র্কতাবসমূহ নার্েল কযরযেন, আর র্তর্ন তাযিরযক অর্ভশাপ র্িযয়যেন, 
তাযির রি, সম্পি ও তাযির বংশধরযির বন্দী করাযক হালাল কযর 
র্িযয়যেন এবং তাযির জনয জাহান্নামযক আবশযক কযর র্িযয়যেন, আর 
আল-কুরআযনর প্রর্ম মর্যক মশে পেিন্ত তার (মূর্তিপূজার) অনুসারীযক 
ও তাযির মতবািযক বার্তলকরণ প্রসযে বর্ণিত আয়াত িারা পর্রপূণি। 
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[ ১ ] 

মহান শাফা‘আত 

১. আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, একিা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর সামযন মগাশত এযন তাাঁযক 
সামযনর রান পর্রযবশন করা হযলা, ো র্তর্ন পেন্দ করযতন। অতোঃপর 
র্তর্ন তার মর্যক কামড় র্িযয় মখযলন এবং এরপর বলযলন: 

 األولني انلاس اهلل جيمع ؟ ذلك مم تدرون وهل القيامة يوم انلاس سيد أنا»
 فيبلغ الشمس وتدنو , ابلرص وينفذهم ادلايع يسمعهم واحد صعيد يف واآلخرين

 ما ترون أال :انلاس فيقول , َيتملون وال يطيقون ال ما والكرب الغم من انلاس
 :بلعض انلاس بعض فيقول ؟ ربكم إىل لكم يشفع من تنظرون أال؟  بلغكم قد

 اهلل خلقك البْش أبو أنت :ل فيقولون :السالم عليه آدم فيأتون , بآدم عليكم
 أال,  ربك إىل نلا اشفع , لك فسجدوا املالئكة وأمر , روحه من فيك ونفخ , بيده
 اِلوم غضب قد رّب إن :آدم فيقول ؟ بلغنا قد ما إىل ترى أال ؟ فيه حنن ما إىل ترى

 الشجرة عن نهاين وإنه , مثله بعده يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضبا
 نوحا فيأتون , نوح إىل اذهبوا , غريي إىل اذهبوا , نفيس , نفيس , نفيس , فعصيته
 شكورا عبدا اهلل سماك وقد , األرض أهل إىل الرسل أول أنت إنك نوح يا :فيقولون

 غضب قد جل و عز رّب إن :فيقول ؟ فيه حنن ما إىل ترى أال , ربك إىل نلا اشفع ,
 دعوة ل اكنت قد وإنه , مثله بعده يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضبا اِلوم

 إبراهيم إىل اذهبوا , غريي إىل اذهبوا , نفيس , نفيس , نفيس , قويم ىلع دعوتها ,
,  األرض أهل من وخليله اهلل نب أنت إبراهيم يا : فيقولون , إبراهيم فيأتون ,

 اِلوم غضب قد رّب إن :هلم فيقول ؟ فيه حنن ما إىل ترى أال , ربك إىل نلا اشفع
 ثالث كذبت كنت قد وإين , مثله بعده يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضبا

 غريي إىل اذهبوا , نفيس , نفيس , نفيس – احلديث يف حيان أبو فذكرهن-كذبات
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 اهلل فضلك,  اهلل رسول أنت موىس يا :فيقولون , موىس فيأتون. موىس إىل اذهبوا ,
 :فيقول ؟ فيه حنن ما إىل ترى أال , ربك إىل نلا اشفع , انلاس ىلع وبكالمه برساتله

 وإين , مثله بعده يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضبا اِلوم غضب قد رّب إن
 اذهبوا , غريي إىل اذهبوا , نفيس , نفيس , نفيس , بقتلها أومر لم نفسا قتلت قد
 إىل ألقاها ولكمته اهلل رسول أنت عيىس يا :فيقولون عيىس فيأتون,  عيىس إىل

 فيه حنن ما إىل ترى أال , نلا اشفع,  صبيا املهد يف انلاس ولكمت,  منه وروح مريم
 ولن قط مثله قبله يغضب لم غضبا اِلوم غضب قد رّب إن :عيىس فيقول ؟

 , غريي إىل اذهبوا , نفيس , نفيس , نفيس – ذنبا يذكر ولم-مثله بعده يغضب
 , سلم و عليه اهلل صىل حممدا فيأتون. سلم و عليه اهلل صىل حممد إىل اذهبوا

 من تقدم ما لك اهلل غفر وقد , األنبياء وخاتم , اهلل رسول أنت حممد يا :فيقولون
 حتت فآت فأنطلق ؟ فيه حنن ما إىل ترى أال , ربك إىل نلا اشفع , تأخر وما ذنبك

 اثلناء وحسن , حمامده من يلع اهلل يفتح ثم , جل و عز لرّب ساجدا فأقع العرش
,  تعطه سل رأسك ارفع حممد يا :يقال ثم,  قبيل أحد ىلع يفتحه لم شيئا عليه

 أدخل حممد يا :فيقال , رب يا أميت,  رب يا أميت :فأقول رأس فأرفع,  تشفع واشفع
 رشاكء وهم اْلنة أبواب من األيمن ابلاب من عليهم حساب ال من أمتك من

 بني ما إن بيده نفيس واذلي :قال ثم,  األبواب من ذلك سوى فيما انلاس
 .«وبرصى  مكة بني كما أو ومحري مكة بني كما اْلنة مصاريع من املرصاعني

“আর্ম হব র্কয়ামযতর র্িন মানবকুযলর সরিার। মতামাযির র্ক জানা 
আযে তা মকন? র্কয়ামযতর র্িন পূবিবতিী ও পূবিবতিী সকল মানুে এমন 
এক ময়িাযন সমযবত হযব, মেখাযন একজন আহ্বানকারী’র আহ্বান 
সকযল শুনযত পাযব এবং সকযলই এক সযে িতর্ষ্টযগাির হযব। সূেি 
র্নকযি এযস োযব। মানুে এমর্ন কষ্ট-যেযশর সমু্মখীন হযব, ো 
অসহনীয় ও অসহযকর হযয় পড়যব। তখন মলাযকরা বলযব, মতামরা কী 
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র্বপযির সমু্মখীন হযয়ে, তা র্ক মিখযত পাি না? মতামরা র্ক এমন 
কাউযক খুাঁযজ মবর করযব না, র্ের্ন মতামাযির রযবর কাযে মতামাযির 
জনয সুপার্রশ করযবন? মকউ মকউ অনযযির বলযব মে, আিম 
আলাইর্হস সালাযমর কাযে িল। তখন সকযল তার কাযে এযস তাযক 
বলযব, আপর্ন আবুল বাশার39। আল্লাহ তা‘আলা আপনাযক স্বীয় হাত 
িারা সতর্ষ্ট কযরযেন, তাাঁর রূহ আপনার মযধয ফুাঁযক র্িযয়যেন এবং র্তর্ন 
র্ফর্রশতাযির র্নযিিশ র্িযল তারা আপনাযক সাজিাহ কযরন। সুতরাং 
আপর্ন আপনার রযবর কাযে আমাযির জনয সুপার্রশ করুন। আপর্ন 
র্ক মিখযেন না মে, আমরা র্কযসর মযধয আর্ে? আপর্ন র্ক মিখযেন 
না মে, আমরা কী অবিায় মপৌঁযের্ে? তখন আিম আলাইর্হস সালাম 
বলযবন, আজ আমার রব এত রাগার্িত হযয়যেন মে, োর আযগও 
মকাযনা র্িন এত রাগার্িত হন র্ন এবং পযরও এরূপ রাগার্িত হযবন 
না। র্তর্ন আমাযক একর্ি বতযক্ষর কাযে মেযত র্নযেধ কযরর্েযলন, র্কন্তু 
আর্ম অমানয কযরর্ে, নাফসী! নাফসী! নাফসী! (আর্ম র্নযজযক র্নযয় 
বযস্ত আর্ে) মতামরা অযনযর কাযে োও, মতামরা নূহ আলাইর্হস 
সালাযমর কাযে োও। তখন সকযল নূহ আলাইর্হস সালাযমর কাযে 
এযস বলযব, মহ নূহ আলাইর্হস সালাম! র্নশ্চয় আপর্ন পতর্র্বীর মানুযের 
প্রর্ত মপ্রর্রত প্রর্ম রাসূল।40 আর আল্লাহ তা‘আলা আপনাযক পরম 

                                                           
39 ‘আবুল বাশার’ অর্ি: মানব জার্তর র্পতা। 
40 কারণ, র্তর্ন শরী‘য়যতর হুকুম-আহকাযমর প্রর্ম রাসূল। কারণ, রাসূলগণ 
সাধারণত; ঈমানিার ও কাযফর উভয় কাউযমর কাযেই মপ্রর্রত হন। নূহ আলাইর্হস 
সালাযমর কওযমর পূযবি অপরাধ র্াকযলও র্শকি র্েল না। সুতর াং তততিই প্রথম 
র সূল। আর আদম আল ইতিস স ল ম প্রথম িবী।  

 



86 

কত তে বান্দা র্হযসযব অর্ভর্হত কযরযেন। সুতরাং আপর্ন আপনার 
রযবর কাযে আমাযির জনয সুপার্রশ করুন। আপর্ন র্ক মিখযেন না 
মে, আমরা র্কযসর মযধয আর্ে? তখন আিম আলাইর্হস সালাম 
বলযবন, আজ আমার রব এত মবর্শ রাগার্িত হযয়যেন মে, োর আযগও 
মকাযনা র্িন এত রাগার্িত হন র্ন এবং পযরও এরূপ রাগার্িত হযবন 
না। আমার একর্ি গ্রহণীয় মিা‘আ র্েল, ো আর্ম আমার কাওযমর 
বযাপাযর কযর মফযলর্ে, (এখন) নাফসী! নাফসী! নাফসী!। মতামরা 
অযনযর কাযে োও- োও মতামরা ইবরাহীম আলাইর্হস সালাযমর কাযে 
োও। তখন তারা ইবরাহীম আলাইর্হস সালাযমর কাযে এযস বলযব, 
মহ ইবরাহীম! আপর্ন আল্লাহর নবী এবং পতর্র্বীর মানুযের মযধয মর্যক 
আপর্ন (র্বযশেভাযব অন্তরে) আল্লাহর বনু্ধ। সুতরাং আপর্ন আপনার 
রযবর কাযে আমাযির জনয সুপার্রশ করুন। আপর্ন র্ক মিখযেন না 
মে, আমরা র্কযসর মযধয আর্ে? র্তর্ন তাযির বলযবন, আজ আমার রব 
এত মবর্শ রাগার্িত হযয়যেন মে, োর আযগও র্তর্ন মকাযনা র্িন এত 
রাগার্িত হন র্ন এবং পযরও এরূপ রাগার্িত হযবন না। আর আর্ম 
মতা র্তনর্ি র্মর্যা বযল মফযলর্েলাম। বণিনাকারী আবূ হাইয়ান তাাঁর 
বণিনায় এগুযলার উযল্লখ কযরযেন- (এখন) নাফসী! নাফসী! নাফসী!। 
মতামরা অযনযর কাযে োও- োও মূসা আলাইর্হস সালাযমর কাযে োও। 
তারা মূসা আলাইর্হস সালাযমর কাযে এযস বলযব, মহ মূসা আলাইর্হস 
সালাম! আপর্ন আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ আপনাযক র্রসালাযতর সম্মান 
িান কযরযেন এবং আপনার সাযর্ কর্া বযল সমগ্র মানব জার্তর ওপর 

                                                           

অর্বা সমস্ত পতর্র্বী প্রলয়ংকারী বনযায় প্লার্বত হওয়ার পর পতর্র্বীর র্তর্ন সবিপ্রর্ম 
রাসূল র্েযলন। [সম্পািক] 
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মেিািা িান কযরযেন। সুতরাং আপর্ন আপনার রযবর কাযে আমাযির 
জনয সুপার্রশ করুন। আপর্ন র্ক মিখযেন না মে, আমরা র্কযসর মযধয 
আর্ে? র্তর্ন তাযির বলযবন, আজ আমার রব এত মবর্শ রাগার্িত 
হযয়যেন মে, োর আযগও র্তর্ন মকাযনা র্িন এত রাগার্িত হন র্ন এবং 
পযরও এরূপ রাগার্িত হযবন না। আর আর্ম মতা এক বযর্িযক হতযা 
কযর মফযলর্েলাম, োযক হতযা করার জনয আমাযক র্নযিিশ মিওয়া হয় 
র্ন। (এখন) নাফসী! নাফসী! নাফসী!। মতামরা অযনযর কাযে োও- োও 
‘ঈসা আলাইর্হস সালাযমর কাযে োও। তখন তারা ‘ঈসা আলাইর্হস 
সালাযমর কাযে এযস বলযব, মহ ‘ঈসা আলাইর্হস সালাম! আপর্ন 
আল্লাহর রাসূল এবং কাযলমা41, ো র্তর্ন মর্রয়ম আলাইর্হস সালাযমর 
উপর মেযল র্িযয়র্েযলন। আপর্ন ‘রূহ’42। আপর্ন মিালনায় মর্যক 
মানুযের সাযর্ কর্া বযলযেন। সুতরাং আজ আপর্ন আপনার রযবর 
কাযে আমাযির জনয সুপার্রশ করুন। আপর্ন র্ক মিখযেন না মে, 
আমরা র্কযসর মযধয আর্ে? তখন ‘ঈসা আলাইর্হস সালাম বলযবন, 
আজ আমার রব এত মবর্শ রাগার্িত হযয়যেন মে, োর আযগও র্তর্ন 
মকাযনা র্িন এত রাগার্িত হন র্ন এবং পযরও এরূপ রাগার্িত হযবন 
না। র্তর্ন র্নযজর মকাযনা গুনাযহর কর্া বলযবন না। নাফসী! নাফসী! 

                                                           
41 ‘কাযলমা’ িারা " ن  শেযক বুঝাযনা হযয়যে। মেযহতু এই শের্ি বলার সাযর্ " كه

সাযর্ ‘ঈসা আলাইর্হস সালাম আল্লাহর কুিরযত মাতত গযভি আযসন, মসযহতু তাযক 
‘তাাঁর কাযলমা’ বলা হয়। 

42 ‘রূহ’ িারা র্ফর্রশতাযির মযধয সবিাযপক্ষা মেিািাবান র্ফর্রশতা র্জবরীল আলাইর্হস 
সালামযক বুঝাযনা হযয়যে অর্বা রূহ িারা আল্লাহর আযিশযক বুঝাযনা হযয়যে, 
মেযহতু আল্লাহর র্নযিিযশ র্তর্ন (র্জবরীল) এযস মারইয়ামযক তার পুযত্রর সুসংবাি 
র্িযয়র্েযলন, তাই বলা হয় ‘তাাঁর রূহ’।  
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নাফসী!। মতামরা অযনযর কাযে োও- োও মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাযমর কাযে। তারা মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর 
কাযে এযস বলযব, মহ মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম! আপর্ন 
আল্লাহর রাসূল ও মশে নবী। আল্লাহ তা‘আলা আপনার আযগর ও 
পযরর সব গুনাহ ক্ষমা কযর র্িযয়যেন। সুতরাং আপর্ন আপনার রযবর 
কাযে আমাযির জনয সুপার্রশ করুন। আপর্ন র্ক মিখযেন না মে, 
আমরা র্কযসর মযধয আর্ে? তখন আর্ম ‘আরযশর র্নযি এযস আমার 
রযবর সামযন সাজিায় অবনত হযয় োব। তারপর আল্লাহ তা‘আলা 
তাাঁর প্রশংসা ও গুণগাযনর এমন সুন্দর পদ্ধর্ত আমার সামযন খুযল 
র্িযবন, ো এর পূযবি কাউযক খুযল মিন র্ন। এরপর বলা হযব, মহ 
মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম! আপনার মার্া উঠান। আপর্ন 
ো িান, তা আপনাযক মিওয়া হযব। আপর্ন সুপার্রশ করুন, আপনার 
সুপার্রশ গ্রহণ করা হযব। এরপর আর্ম আমার মার্া উর্ঠযয় বলব, মহ 
আমার রব! আমার উম্মত। মহ আমার রব! আমার উম্মত। মহ আমার 
রব! আমার উম্মত। তখন বলা হযব, মহ মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম! আপনার উম্মযতর মযধয োযির মকাযনা র্হসাব-র্নকাশ হযব 
না, তাযিরযক জান্নাযতর িরজাসমূযহর ডান পাযেির িরজা র্িযয় প্রযবশ 
কর্রযয় র্িন। এ িরজা োড়া অনযযির সাযর্ অনয িরজা র্িযয়ও তাযির 
প্রযবযশর অর্ধকার র্াকযব। তারপর র্তর্ন বলযবন, োর হাযত আমার 
প্রাণ, মস সত্তার কসম! মবযহশযতর এক িরজার িুই পাযেির মধযবতিী 
প্রশস্ততা হযলা মেমন মক্কা ও র্হমইয়াযরর মধযবতিী িূরত্ব অর্বা মক্কা 
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ও বসরার মাঝখাযনর িূরত্ব।”43  

২. কাতািা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু আনাস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বণিনা 
কযরন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলন:  

 يرَينا حّت ربنا إىل استشفعنا لو فيقولون كذلك القيامة يوم املؤمنني اهلل َمعه جَيْ »
 وأسجد بيده اهلل خلقك انلاس ترى أما آدم يا فيقولون آدم فيأتون هذا ماكننا من
 ماكننا من يرَينا حّت ربنا إىل نلا اشفع يشء ك أسماء وعلمك مالئكته لك
 أول فإنه نوحا ائتوا ولكن أصاب اليت خطيئته هلم ويذكر هناك لست فيقول هذا

 خطيئته ويذكر هناكم لست فيقول نوحا فيأتون األرض أهل إىل اهلل بعثه رسول
 لست فيقول إبراهيم فيأتون الرمحن خليل إبراهيم ائتوا ولكن أصاب اليت

 اتلوراة اهلل آتاه عبدا موىس ائتوا ولكن أصابها اليت خطاياه هلم ويذكر هناكم
 أصاب اليت خطيئته هلم ويذكر هناكم لست فيقول موىس فيأتون تكليما ولكمه

 لست فيقول عيىس فيأتون وروحه ولكمته ورسول اهلل عبد عيىس ائتوا ولكن
 ذنبه من تقدم ما ل غفر عبدا سلم و عليه اهلل صىل حممدا ائتوا ولكن هناكم

 وقعت رّب رأيت فإذا عليه ل فيؤذن رّب ىلع فأستأذن فأنطلق فيأتونين تأخر وما
 وسل يسمع وقل حممد ارفع ل يقال ثم يدعين أن اهلل شاء ما فيدعين ساجدا ل

 فأدخلهم حدا ل فيحد أشفع ثم علمنيها بمحامد رّب فأمحد تشفع واشفع تعطه
 يقال ثم يدعين أن اهلل شاء ما فيدعين ساجدا وقعت رّب رأيت فإذا أرجع ثم اْلنة
 ثم رّب علمنيها بمحامد رّب فأمحد تشفع واشفع تعطه وسل يسمع وقل حممد ارفع

 فيدعين ساجدا وقعت رّب رأيت فإذا أرجع ثم اْلنة فأدخلهم حدا ل فيحد أشفع
 فأمحد تشفع واشفع تعطه وسل يسمع قل حممد ارفع يقال ثم يدعين أن اهلل شاء ما

                                                           
43 সহীহ বুখারী, তাফসীর অধযায় (২/৩৮৫), হািীস নং ৪৩৫৭; সহীহ মুসর্লম 
(১/১৮৪); র্তরর্মেী; আহমি (২/৪৩৫)। 
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 رب يا فأقول أرجع ثم اْلنة فأدخلهم حدا ل فيحد أشفع ثم علمنيها بمحامد رّب
 .« اخللود عليه ووجب القرآن حبسه من إال انلار يف بق ما

 يف واكن اهلل إال هلإ ال قال من انلار من خيرج » :سلم و عليه اهلل صىل انلب قال 
 قلبه يف واكن اهلل إال هلإ ال قال من انلار من خيرج ثم شعرية يزن ما اخلري من قلبه
 يزن ما قلبه يف واكن اهلل إال هلإ ال قال من انلار من خيرج ثم برة يزن ما اخلري من
 .« ذرة اخلري من

“র্কয়ামযতর র্িন আল্লাহ তা‘আলা মুর্মনযিরযক অনুরূপভাযব একর্ত্রত 
করযবন, তখন তারা বলযব, আমরা ের্ি কাউযক আমাযির 
প্রর্তপালযকর কাযে সুপার্রযশর জনয অনুযরাধ করতাম, োযত র্তর্ন 
আমাযিরযক আমাযির এই সংকিময় িান মর্যক স্বর্স্ত প্রিান করযতন। 
অতোঃপর তারা আিম আলাইর্হস সালাযমর কাযে র্গযয় বলযব: মহ আিম 
আলাইর্হস সালাম! আপর্ন র্ক মানুযের অবিা মিখযেন না? অর্ি 
আল্লাহ তা‘আলা স্বহযস্ত আপনাযক সতর্ষ্ট কযরযেন, আপনাযক তাাঁর 
র্ফর্রশতাগণ সাজিাহ কযরযেন এবং আপনাযক র্তর্ন সব র্জর্নযসর 
নাম র্শক্ষা র্িযয়যেন। সুতরাং আপর্ন আমাযির প্রর্তপালযকর কাযে 
সুপার্রশ করুন, োযত র্তর্ন আমাযিরযক আমাযির এই সংকিময় িান 
মর্যক স্বর্স্ত প্রিান কযরন। আিম আলাইর্হস সালাম তখন বলযবন, 
আর্ম এই কাযজর জনয মোগয নই। র্তর্ন তাাঁর ত্রুর্ির কর্া স্মরণ কর্রযয় 
তাযিরযক বলযবন, মতামরা বরং নূহ আলাইর্হস সালাযমর কাযে োও; 
মেযহতু র্তর্নই আল্লাহর প্রর্ম রাসূল, োযক র্তর্ন েমীনবাসীর র্নকি 
পার্ঠযয়যেন। (এ কর্া শুযন) তারা নূহ আলাইর্হস সালাযমর কাযে 
আসযব। তখন র্তর্নও বলযবন, আর্ম এই কাযজর জনয মোগয নই। 
র্তর্ন তাাঁর ত্রুর্ির কর্া উযল্লখ কযর বলযবন, মতামরা বরং আল্লাহ’র 
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খলীল (বনু্ধ) ইবরাহীম আলাইর্হস সালাযমর কাযে োও। তখন তারা 
ইবরাহীম আলাইর্হস সালাযমর কাযে আসযব। তখন র্তর্নও বলযবন, 
আর্ম এই কাযজর জনয মোগয নই। র্তর্ন তাাঁর ত্রুর্িসমূযহর কর্া উযল্লখ 
কযর বলযবন, মতামরা বরং মূসা আলাইর্হস সালাযমর কাযে োও। র্তর্ন 
এমন এক বান্দা, োযক আল্লাহ তাওরাত প্রিান কযরযেন এবং তাাঁর 
সাযর্ প্রতযক্ষ বাকযালাপ কযরযেন। তখন তারা মূসা আলাইর্হস 
সালাযমর কাযে আসযব। তখন র্তর্নও বলযবন, আর্ম এই কাযজর জনয 
মোগয নই। র্তর্ন তাাঁর ত্রুর্িসমূযহর কর্া উযল্লখ কযর বলযবন, মতামরা 
বরং ‘ঈসা আলাইর্হস সালাযমর কাযে োও; র্ের্ন আল্লাহর বান্দা, তাাঁর 
রাসূল, ‘কার্লমা’ ও ‘রূহ’44; তখন তারা ‘ঈসা আলাইর্হস সালাযমর 
কাযে আসযব। তখন র্তর্নও বলযবন, আর্ম এই কাযজর মোগয নই। 
মতামরা বরং মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর কাযে োও; 
র্তর্ন এমন এক বান্দা, োর আযগর ও পযরর সব গুনাহ ক্ষমা কযর 
মিওয়া হযয়যে। তারা সবাই আমার কাযে আসযব। আর্ম তখন আমার 
রযবর কাযে অনুমর্ত প্রার্িনা করব এবং আমাযক এর অনুমর্ত মিওয়া 
হযব। অতোঃপর আর্ম েখন আমার প্রর্তপালকযক মিখযত পাব, তখনই 
আর্ম তাাঁর সামযন সাজিায় অবনত হযয় োব; অতোঃপর আল্লাহ তাাঁর 
মরজী অনুসাযর েতক্ষণ আমাযক মসভাযব রাখার মরযখ র্িযবন। তারপর 
আমাযক বলা হযব, মহ মুহাম্মাি! মার্া উঠান। (ো বলার) বলুন, শুনা 
হযব। (ো িাওয়ার) িান, মিওয়া হযব। (ো সুপার্রশ করার) করুন, 
গ্রহণ করা হযব। তখন আর্ম আমার প্রর্তপালযকর র্শর্খযয় মিওয়া 

                                                           
44 রূহ অর্ি: আত্মা, আযিশ; আর কার্লমা অর্ি: কর্া। মেযহতু ‘ঈসা আলাইর্হস সালাম 
সরাসর্র আল্লাহ’র আযিযশ সতষ্ট, মসজনয তাযক ‘রূহুল্লাহ’ ও ‘কার্লমাতুল্লাহ’ বলা হয়। 
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প্রশংসারার্জর িারা তাাঁর প্রশংসা করব, তারপর আর্ম শাফা‘আত করব। 
আর আমার জনয (শাফা‘আযতর) একিা সীমা র্নধিারণ কযর মিওয়া 
হযব। এরপর আর্ম তাযিরযক জান্নাযত প্রযবশ কর্রযয় র্িব। তারপর 
আর্ম র্ফযর আসব। আবার েখন আর্ম আমার রবযক মিখযত পাব, 
তখনই আর্ম তাাঁর সামযন সাজিায় অবনত হযয় োব। অতোঃপর আল্লাহ 
তাাঁর মর্জি অনুসাযর েতক্ষণ আমাযক মসভাযব রাখার মরযখ র্িযবন। 
তারপর আমাযক বলা হযব, মহ মুহাম্মাি! মার্া উঠান। বলুন, শুনা হযব। 
িান, মিওয়া হযব। সুপার্রশ করুন, গ্রহণ করা হযব। তখন আর্ম আমার 
রযবর র্শর্খযয় মিওয়া প্রশংসারার্জর িারা তাাঁর প্রশংসা করব, তারপর 
আর্ম শাফা‘আত করব। তখনও আমার জনয একিা সীমা র্নধিারণ কযর 
মিওয়া হযব। এরপর আর্ম তাযিরযক জান্নাযত প্রযবশ কর্রযয় মিব। 
তারপর আর্ম র্ফযর আসব। এবারও েখন আর্ম আমার প্রর্তপালকযক 
মিখযত পাব, তখনই আর্ম তাাঁর সামযন সাজিায় অবনত হযয় োব। 
অতোঃপর আল্লাহ তাাঁর মর্জি অনুসাযর েতক্ষণ আমাযক মসভাযব রাখার 
মরযখ র্িযবন। তারপর আমাযক বলা হযব, মহ মুহাম্মাি! মার্া উঠান। 
বলুন, শুনা হযব। িান, মিওয়া হযব। সুপার্রশ করুন, গ্রহণ করা হযব। 
তখন আর্ম আমার রযবর র্শর্খযয় মিওয়া প্রশংসারার্জর িারা তাাঁর 
প্রশংসা করব, তারপর আর্ম শাফা‘আত করব। তখনও আমার জনয 
একিা সীমা র্নধিারণ কযর মিওয়া হযব। এরপর আর্ম তাযিরযক 
জান্নাযত প্রযবশ কর্রযয় র্িব। এরপর আর্ম তাাঁর কাযে র্ফযর র্গযয় 
বলব, মহ রব! এখন একমাত্র তারাই জাহান্নাযম অবর্শষ্ট রযয়যে, 
োযিরযক কুরআন আিক কযর মরযখ র্িযয়যে এবং োযির ওপর 
িায়ীভাযব জাহান্নাম অবধার্রত হযয় র্গযয়যে। 
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নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: মে বযর্ি ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ্’ পযড়যে, অর্ি তার হৃিযয় একর্ি েযবর ওজযনর পর্রমাণ 
ভাযলা র্কেু (ঈমান) আযে, তাযকও জাহান্নাম মর্যক মবর করা হযব। 
তারপর জাহান্নাম মর্যক মবর করা হযব তাযকও, মে বযর্ি ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ্’ পযড়যে এবং তার হৃিযয় একর্ি গযমর ওজযনর পর্রমাণ 
ভাযলা র্কেু (ঈমান) আযে। (সবিযশযে) জাহান্নাম মর্যক তাযক মবর করা 
হযব, মে বযর্ি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’ পযড়যে এবং তার হৃিযয় অণু 
পর্রমাণ মাত্র ভাযলা র্কেু (ঈমান) আযে।”45   

৩. হাম্মাি ইবন োযয়ি মা‘বাি ইবন র্হলাল আল-আনােী রহ. মর্যক 
হািীস বণিনা কযরন। র্তর্ন বযলন, আমরা বসরার অর্ধবাসী র্কেু মলাক 
একর্ত্রত হযয় আনাস ইবন মার্লক রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু’র র্নকি মগলাম 
এবং আমাযির সাযর্ সার্বত আল-বুনানীযক র্নযয় মগলাম, োযত র্তর্ন 
আমাযির জনয আনাস ইবন মার্লক রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত 
শাফা‘আত সম্পর্কিত হািীসর্ির বযাপাযর র্জোসা কযরন। আমরা তাযক 
তার মহযলই িাশযতর সালাত আিায়রত অবিায় মপলাম। তার কাযে 
প্রযবযশর অনুমর্ত িাইযল র্তর্ন আমাযিরযক অনুমর্ত র্িযলন। তখন 
র্তর্ন তার র্বোনায় বসা অবিায় আযেন। অতোঃপর আমরা সার্বতযক 
অনুযরাধ করলাম, র্তর্ন মেন শাফা‘আযতর হািীসর্ি র্জোসা করার 
পূযবি অনয র্কেু র্জোসা না কযরন। তখন সার্বত বলযলন, মহ আবূ 
হামো! এরা বসরাবাসী আপনার ভাই, তারা শাফা‘আযতর হািীস 

                                                           
45 সহীহ বুখারী, তাওহীি অধযায়, অনুযিি: মহান আল্লাহ’র বাণী: ‘োযক আর্ম র্নজ 
হাযত সতর্ষ্ট কযরর্ে’ ( بيدي خلقت ملا: تعاىل اهلل قول باب ); হািীস নং ৬৯৭৫; সহীহ 

মুসর্লম (১/১৮০); আহমি (৩/১১৬)  
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সম্পযকি র্জোসা করযত এযসযে। তারপর আনাস ইবন মার্লক 
রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু বলযলন, আমাযির কাযে মুহাম্মাি  সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বণিনা কযরযেন:  

 إىل نلا اشفع فيقولون آدم فيأتون بعض يف بعضهم انلاس ماج القيمة يوم اكن إذا»
 إبراهيم فيأتون الرمحن خليل فإنه بإبراهيم عليكم ولكن هلا لست فيقول ربك

 لست فيقول موىس فيأتون اهلل لكيم فإنه بموىس عليكم ولكن هلا لست فيقول
 هلا لست فيقول عيىس فيأتون ولكمته اهلل روح فإنه بعيىس عليكم ولكن هلا

 ىلع فأستأذن هلا أنا فأقول فيأتونين سلم و عليه اهلل صىل بمحمد عليكم ولكن
 املحامد بتلك فأمحده اآلن حترضين ال بها أمحده حمامد ويلهمين ل فيؤذن رّب

 تشفع واشفع تعط وسل لك يسمع وقل رأسك ارفع حممد يا فيقال ساجدا ل وأخر
 شعرية مثقال قلبه يف اكن من منها فأخرج انطلق فيقال أميت أميت رب يا فأقول

 يا فيقال ساجدا ل أخر ثم املحامد بتلك فأمحده أعود ثم فأفعل فأنطلق إيمان من
 أميت أميت رب يا فأقول تشفع واشفع تعط وسل لك يسمع وقل رأسك ارفع حممد
 فأنطلق إيمان من خردلة أو ذرة مثقال قلبه يف اكن من منها فأخرج انطلق فيقال
 رأسك ارفع حممد يا فيقال ساجدا ل أخر ثم املحامد بتلك فأمحده أعود ثم فأفعل

 انطلق فيقول أميت أميت رب يا فأقول تشفع واشفع تعط وسل لك يسمع وقل
 من فأخرجه إيمان من خردل حبة مثقال أدّن أدّن أدّن قلبه يف اكن من فأخرج

 مررنا لو أصحابنا بلعض قلت أنس عند من خرجنا فلما. « فأفعل فأنطلق انلار
 فأتيناه مالك بن أنس حدثنا بما فحدثناه خليفة أيب مزنل يف متوار وهو باحلسن
 مالك بن أنس أخيك عند من جئناك سعيد أبا يا ل فقلنا نلا فأذن عليه فسلمنا

 هذا إىل فانته باحلديث فحدثناه هيه فقال الشفاعة يف حدثنا ما مثل نر فلم
 عْشين منذ مجيع وهو حدثين لقد فقال هذا ىلع نلا يزد لم فقلنا هيه فقال املوضع

 خلق وقال فضحك فحدثنا سعيد أبا يا قلنا تتلكوا أن كره أم أنيس أدري فال سنة
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 به حدثكم كما حدثين أحدثكم أن أريد وأنا إال ذكرته ما عجوال اإلنسان
 حممد يا فيقال ساجدا ل أخر ثم املحامد بتلك فأمحده الرابعة أعود ثم » :وقال
 ال قال فيمن ل ائذن رب يا فأقول تشفع واشفع تعطه وسل يسمع وقل رأسك ارفع

 إال هلإ ال قال من منها ألخرجن وعظميت وكربيايئ وجالل وعزيت فيقول اهلل إال هلإ
 .«اهلل

“েখন র্কয়ামযতর র্িন আসযব, তখন মানুে (ভযয়) সমুযদ্রর মেউযয়র 
মত এযক অপযরর উপর পড়যব। ফযল তারা আিম আলাইর্হস 
সালাযমর কাযে এযস বলযব, আপর্ন আপনার রযবর কাযে আমাযির 
জনয সুপার্রশ করুন। র্তর্ন বলযবন: এ কাযজর জনয আর্ম উপেুি 
নই। মতামরা বরং ইবরাহীম আলাইর্হস সালাযমর কাযে োও। মকননা 
র্তর্ন হযলন আল্লাহর খলীল (বনু্ধ) তখন তারা ইবরাহীম আলাইর্হস 
সালাযমর কাযে আসযব। র্তর্ন বলযবন: আর্ম এ কাযজর উপেুি নই। 
তযব মতামরা মূসা আলাইর্হস সালাযমর কাযে োও। কারণ, র্তর্ন 
আল্লাহর সাযর্ কর্া বযলযেন। তখন তারা মূসা আলাইর্হস সালাযমর 
কাযে আসযব এবং র্তর্ন বলযবন: আর্ম মতা এ কাযজর উপেুি নই। 
মতামরা বরং মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর কাযে োও। 
এরপর তারা আমার কাযে আসযব আর্ম বলব, আর্মই এ কাযজর জনয। 
আর্ম তখন আমার রযবর কাযে অনুমর্ত িাইব, অতোঃপর আমাযক 
অনুমর্ত মিওয়া হযব। আমাযক প্রশংসা সবর্লত বাকয ইলহাম করা 
হযব, ো র্িযয় আর্ম আল্লাহর প্রশংসা করব, মেগুযলা এখন আমার জানা 
মনই, আর্ম মসসব প্রশংসা বাকয র্িযয় তাাঁর প্রশংসা করব এবং সাজিায় 
পযড় োব। তখন আমাযক বলা হযব, মহ মুহাম্মাি! মার্া উঠাও। তুর্ম 
বল, মতামার কর্া মশানা হযব। তুর্ম িাও, তা মিওয়া হযব; সুপার্রশ 
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কর, গ্রহণ করা হযব। তখন আর্ম বলব, মহ আমার রব! আমার উম্মত! 
আমার উম্মত! বলা হযব, োও, োযির হৃিযয় েযবর িানা পর্রমাণ ঈমান 
আযে, তাযিরযক জাহান্নাম মর্যক মবর কযর িাও, আর্ম র্গযয় তাই 
করব। তারপর আর্ম র্ফযর আসব এবং পুনরায় মসসব প্রশংসা বাকয 
র্িযয় তাাঁর প্রশংসা করব এবং সাজিায় পযড় োব। তখন আমাযক বলা 
হযব, মহ মুহাম্মাি! আপনার মার্া উঠান; আপর্ন বলুন, আপনার কর্া 
মশানা হযব, আপর্ন ো িান, তা আপনাযক মিওয়া হযব। আপর্ন সুপার্রশ 
করুন, আপনার সুপার্রশ গ্রহণ করা হযব। তখন আর্ম বলব, মহ আমার 
প্রর্তপালক! আমার উম্মত! আমার উম্মত! অতোঃপর বলা হযব, োন, 
োযির এক অণু র্কংবা সর্রো পর্রমাণ ঈমান আযে, তাযিরযক 
জাহান্নাম মর্যক মবর করুন। আর্ম র্গযয় তাই করব। আর্ম পুনরায় 
প্রতযাবতিন করব এবং মসসব প্রশংসা বাকয র্িযয় তাাঁর প্রশংসা করব 
এবং সাজিায় পযড় োব। তখন আমাযক বলা হযব, মহ মুহাম্মাি! 
আপনার মার্া উঠান; আপর্ন বলুন, আপনার কর্া মশানা হযব, আপর্ন 
ো িান, তা আপনাযক মিওয়া হযব। আপর্ন সুপার্রশ করুন, আপনার 
সুপার্রশ গ্রহণ করা হযব। তখন আর্ম বলব, মহ আমার প্রর্তপালক! 
আমার উম্মত! আমার উম্মত! এরপর আল্লাহ বলযবন: োও, োযির 
অন্তযর সর্রোর িানা অযপক্ষা কু্ষদ্রাণুকু্ষদ্র পর্রমাণও ঈমান র্াযক, 
তাযিরযকও জাহান্নাম মর্যক মবর কযর আনুন। আর্ম োব এবং তাই 
করব। আমরা েখন আনাস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু’র র্নকি মর্যক মবর 
হযয় আসর্েলাম, তখন আর্ম আমার সার্ীযির মকাযনা একজনযক 
বললাম, আমরা ের্ি আবূ খলীফার বার্ড়যত আত্মযগাপনরত হাসান 
বসরী’র কাযে র্গযয় আনাস ইবন মার্লক রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু’র বর্ণিত 
হািীসর্ি তাাঁর কাযে বণিনা করতাম। এরপর আমরা হাসান বসরী’র 



97 

কাযে এযস তাাঁযক অনুমর্তর সালাম র্িলাম। র্তর্ন আমাযিরযক প্রযবশ 
করযত অনুমর্ত র্িযলন। আমরা তাাঁযক বললাম, মহ আবূ সাঈি! আমরা 
আপনারই ভাই আনাস ইবন মার্লক রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু’র কাে মর্যক 
আপনার কাযে আসলাম। শাফা‘আত সম্পযকি র্তর্ন মেরূপ বণিনা 
র্িযয়যেন, অনুরূপ বণিনা করযত আমরা আর কাউযক মির্খর্ন। র্তর্ন 
বলযলন, আমার কাযে মসর্ি বণিনা কর। আমরা তাাঁযক হািীসর্ি বণিনা 
কযর মশানালাম। এরপর আমরা মশেিযল এযস বণিনা মশে করলাম। 
র্তর্ন বলযলন, আরও বণিনা কর। আর্ম বললাম, র্তর্ন মতা এর মবর্শ 
আমাযির কাযে বণিনা কযরন র্ন। র্তর্ন বলযলন, জার্ন না, র্তর্ন র্ক 
ভুযলই মগযলন, না মতামরা র্নভিরশীল হযয় পড়যব বযল অবর্শষ্টিুকু 
বণিনা করযত অপেন্দ করযলন, র্বশ বের পূযবি েখন র্তর্ন শর্ি সামযর্িয 
ও স্মরণশর্িযত মজবুত র্েযলন, তখন আমার কাযেও হািীসর্ি বণিনা 
কযরর্েযলন। আমরা বললাম, মহ আবূ সা‘ঈি! আমাযির কাযে হািীসর্ি 
বণিনা করুন। র্তর্ন হাসযলন এবং বলযলন, মানুেযক মতা অর্তমাত্রায় 
ত্বরা র্প্রয় কযর সতর্ষ্ট করা হযয়যে; আর্ম মতা বণিনার উযেযশযই 
মতামাযির কাযে র্বেয়র্ি উযল্লখ করলাম। র্তর্ন মতামাযির কাযে ো 
বণিনা কযরযেন, আমার কাযেও তা বণিনা কযরযেন, তযব পযর এিুকুও 
বযলর্েযলন: আর্ম িতুর্ি বার র্ফযর আসব এবং মসসব প্রশংসা বাকয 
র্িযয় তাাঁর (আল্লাহর) প্রশংসা করব এবং সাজিায় পযড় োব। তখন 
বলা হযব, মহ মুহাম্মাি! আপনার মার্া উঠান; আপর্ন বলুন, আপনার 
কর্া মশানা হযব, আপর্ন ো িান, তা আপনাযক মিওয়া হযব। আপর্ন 
সুপার্রশ করুন, আপনার সুপার্রশ গ্রহণ করা হযব। তখন আর্ম বলব, 
মহ আমার প্রর্তপালক! আমাযক তাযির সম্পযকি শাফা‘আত করার 
অনুমর্ত িান কর, োরা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বযলযে। তখন আল্লাহ 
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বলযবন, আমার ইিত, আমার পরাক্রমশীলতা, আমার বড়ত্ব ও আমার 
মহযত্তর কসম! োরা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বযলযে, আর্ম অবশযই তাযির 
সবাইযক জাহান্নাম মর্যক মবর কযর আনব।”46

 

৪. আবূ হাযেম রহ. আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বণিনা কযরন 
এবং আবূ মাযলক রাব‘য়ী মর্যক বণিনা কযরন, আর র্তর্ন বণিনা কযরন 
হুোয়ফা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক, তারা উভযয় বযলন, রাসূলুল্লাহ্  
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলন:  

ه  جَيَْمعه  » ومه  انلَّاَس  َوَتَعاىَل  َتبَارَكَ  اّللَّ ْؤِمنهونَ  َفيَقه مه  تهْزلََف  َحّتَّ  الْمه تهونَ  اْْلَنَّةه  لَهه
ْ
 آَدمَ  َفيَأ

هونَ  ول بَانَا يَا َفيَقه
َ
وله . اْْلَنَّةَ  نَلَا اْستَْفِتحْ  أ مْ  وََهْل  َفيَقه ْخرََجكه

َ
 َخِطيئَةه  إاِلَّ  اْْلَنَّةِ  ِمنَ  أ

مْ  بِيكه
َ
ِ  َخِليِل  إِبَْراِهيمَ  ابِْن  إىَِل  اْذَهبهوا َذلَِك  بَِصاِحِب  لَْسته  آَدمَ  أ وله -قَاَل -اّللَّ  َفيَقه

نْته  إِنََّما َذلَِك  بَِصاِحِب  لَْسته  إِبَْراِهيمه  وا َوَراءَ  َوَراءَ  ِمنْ  َخِليالً  كه وىَس  إىَِل  اْعِمده - مه
ِى -وسلم عليه اهلل صىل ه  لَكََّمهه  اذلَّ تهونَ . تَْكِليًما اّللَّ

ْ
وىَس  َفيَأ  عليه اهلل صىل- مه

وله  -وسلم ِ  لَكَِمةِ  ِعيىَس  إىَِل  اْذَهبهوا َذلَِك  بَِصاِحِب  لَْسته  َفيَقه وله . َورهوِحهِ  اّللَّ  َفيَقه
تهونَ . َذلَِك  بَِصاِحِب  لَْسته  -وسلم عليه اهلل صىل- يىَس عِ 

ْ
ًدا َفيَأ َمَّ  عليه اهلل صىل- حمه

ومه  -وسلم َمانَةه  َوتهرَْسله  َله  َفيهؤَْذنه  َفيَقه
َ
وَمانِ  َوالرَِّحمه  األ اِط  َجنَبََّتِ  َفتَقه َ  يَِمينًا الرصِّ

ر   وَِشَماالً  مْ  َفيَمه لهكه وَّ
َ
ِب  قهلْته  قَاَل  .« اَكلرَْبْقِ  أ

َ
نَْت  بِأ

َ
ّمِّ  أ

ه
ى   َوأ

َ
ء   أ  :قَاَل  الرَْبْقِ  َكَمرِّ  ََشْ

لَمْ  »
َ
ر   َكيَْف  الرَْبْقِ  إىَِل  تََرْوا أ يِح  َكَمرِّ  ثهمَّ  َعنْي   َطْرفَةِ  ِف  َويَرِْجعه  َيمه رْيِ  َكَمرِّ  ثهمَّ  الرِّ  الطَّ

مْ  بِِهمْ  ََتْرِى الرَِّجالِ  وََشدِّ  ههه ْعَمال
َ
مْ  أ اِط  ىلَعَ  قَائِم   َونَِبي كه َ وله  الرصِّ  َسلِّمْ  َسلِّمْ  رَبِّ  َيقه

ْعَماله  َتْعِجزَ  َحّتَّ 
َ
له  يىَِجءَ  َحّتَّ  الِْعبَادِ  أ رْيَ  يَْستَِطيعه  فاَلَ  الرَّجه  َوِف -قَاَل -زَْحًفا إاِلَّ  السَّ

اِط  َحاَفَّتِ  َ َعلََّقة   لََكَِِلبه  الرصِّ وَرة   مه مه
ْ
ْخذِ  َمأ

َ
ِمَرْت  َمنْ  بِأ

ه
وش   بِهِ  أ  نَاج   َفَمْخده

                                                           
46 সহীহ বুখারী, তাওহীি অধযায়, অনুযিি: র্কয়ামযতর র্িযন নবী ও অপরাপযরর 
সাযর্ মহান আল্লাহর কর্াবাতিা ( وغريهم األنبياء مع القيامة يوم الرب لَكم باب ); 

হািীস নং ৬৮৮৭; সহীহ মুসর্লম: (১/১৮২) 
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وس   ِى .« انلَّارِ  ِف  َوَمْكده ِب  َنْفسه  َواذلَّ
َ
َريَْرةَ  أ  .« َخِريًفا لََسبْعهونَ  َجَهنَّمَ  َقْعرَ  إِنَّ  بِيَِدهِ  هه

“আল্লাহ তা‘আলা সকল মানুেযক সমযবত করযবন। মুর্মনগণ িাাঁর্ড়যয় 
র্াকযব, জান্নাতযক তাযির র্নকিবতিী করা হযব। অবযশযে সবাই আিম 
আলাইর্হস সালাযমর কাযে এযস বলযব, আমাযির জনয জান্নাত খুযল 
মিওয়ার প্রার্িনা করুন। আিম আলাইর্হস সালাম বলযবন, মতামাযির 
র্পতা আিযমর পিস্খলযনর কারযণই মতা মতামাযিরযক জান্নাত মর্যক 
মবর কযর মিওয়া হযয়র্েল। সুতরাং আর্ম এর মোগয নই। মতামরা পুত্র 
ইবরাহীযমর কাযে োও, র্তর্ন আল্লাহর বনু্ধ। (এরপর সবাই ইবরাহীম 
আলাইর্হস সালাযমর কাযে এযল) র্তর্ন বলযলন: না, আর্মও এর মোগয 
নই, আর্ম আল্লাহর বনু্ধ র্েলাম বযি, তযব তা র্েল অন্তরাল মর্যক।47 
মতামরা মূসার কাযে োও। কারণ, র্তর্ন আল্লাহর সাযর্ সরাসর্র কর্া 
বলযতন। সবাই মূসার কাযে আসযব। র্তর্ন বলযবন: আর্মও এর মোগয 
নই; বরং মতামারা ‘ঈসা আলাইর্হস সালাযমর কাযে োও। র্তর্ন 
আল্লাহর মিওয়া ‘কাযলমা’ ও ‘রূহ’। সবাই তাাঁর কাযে আসযল র্তর্ন 
বলযবন: আর্মও তার উপেুি নই। তখন সকযল মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর কাযে আসযব; র্তর্ন মিা‘আর জনয িাাঁড়াযবন 
এবং তাযক অনুমর্ত প্রিান করা হযব। আমানত ও আত্মীয়তার সম্পকি 
পুলর্সরাযতর ডাযন-বাযম এযস িাাঁড়াযব। আর মতামাযির প্রর্ম িলর্ি 
এ র্সরাত র্বিুযৎ গর্তযত পার হযয় োযব। সাহাবী বযলন, আর্ম র্জযেস 
করলাম, আপনার জনয আমার র্পতা-মাতা উৎসগি হউক। আমাযক বযল 
র্িন, ‘র্বিুযৎ গর্তর নযায়’ কর্ার্ির অর্ি কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বলযলন: আকাযশর র্বিুযৎ িমক র্ক কখনও মিখ 

                                                           
47 অর্িাৎ সরাসর্র আল্লাহর সাযর্ আমার কর্া হয় র্ন, মেমন মূসার হযয়র্েল। 
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র্ন? িযক্ষর পলযক এখান মর্যক মসখাযন িযল োয়, আবার র্ফযর আযস। 
তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বলযলন: এর 
পরবতিী িলগুযলা ের্াক্রযম বায়ুর মবযগ, পার্খর গর্তযত, তারপর লবা 
মিৌযড়র গর্তযত পার হযয় োযব। প্রযতযযকই তার আমল অনুোয়ী তা 
অর্তক্রম করযব। আর মতামাযির নবী মসই অবিায় পুলর্সরাযতর উপর 
িাাঁর্ড়যয় এ মিা‘আ করযত র্াকযব: ‘আল্লাহ এযিরযক র্নরাপযি মপৌঁযে 
র্িন, এযিরযক র্নরাপযি মপৌঁযে র্িন, এযিরযক র্নরাপযি মপৌঁযে র্িন। 
এরূযপ মানুযের আমল মানুেযক িলযত অক্ষম কযর মিওয়ার পূবি পেিন্ত 
তারা এ র্সরাত অর্তক্রম করযত র্াকযব। মশযে এক বযর্িযক মিখা 
োযব, মস র্নতযবর উপর ভর কযর পর্ অর্তক্রম করযে। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম আরও বযলন, র্সরাযতর উভয় পাযেি 
ঝুলান র্াকযব কাাঁিােুি মলৌহশলকা। এরা আল্লাহর র্নযিিশক্রযম র্ির্িত 
পাপীযিরযক পাকড়াও করযব। তন্মযধয কাউযক মতা ক্ষত-র্বক্ষত কযরই 
মেযড় র্িযব; মস নাজাত পাযব। আর কতক আঘাতপ্রাপ্ত হযয় জাহান্নাযমর 
গযভি র্নর্ক্ষপ্ত হযব। আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু বযলন, শপর্ মস 
সত্তার, োাঁর হাযত আবূ হুরায়রার প্রাণ; মজযন রাখ, জাহান্নাযমর গভীরতা 
সত্তর খরীফ (অর্িাৎ সত্তর হাজার বেযরর মত)48 

৫. আবূ বকর র্সেীক রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন: 
মকাযনা একর্িন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম সকাল 
মবলায় উপনীত হযলন, অতোঃপর ফজযরর সালাত আিায় করযলন, 
তারপর বসযলন, মশে পেিন্ত েখন র্িপ্রহর হযয় মগল, তখন রাসূলুল্লাহ 

                                                           
48 ইবন খুোইমা তার ‘আস-সহীহ’ গ্রযন্থ হািীসখানা বণিনা কযরযেন, পত. ২৪৫; আবূ 
‘আওয়ানা (১/১৭৪); সহীহ মুসর্লম, ঈমান অধযায় (১/১৮৬)।  
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম হাসযলন, তারপর তাাঁর জায়গায় বযস 
র্াকযলন, মশে পেিন্ত (যসখাযন একাধাযর) মোহর, আসর ও মাগর্রযবর 
সালাত আিায় করযলন। এই মগািা সমযয় র্তর্ন মকাযনা কর্া বলযলন 
না, এমনর্ক সবযশযে এশা’র সালাত আিায় করযলন। অতোঃপর তাাঁর 
পর্রবার-পর্রজযনর উযেযশয রওয়ানা হযলন, তারপর জনগণ আবূ বকর 
রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুযক বলযলন: আপর্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লামযক র্জোসা করুন, তাাঁর অবিা কী? র্তর্ন আজযক এমন 
র্কেু কাজ কযরযেন, ো আর কখনও কযরন র্ন; বণিনাকারী বযলন: 
অতোঃপর র্তর্ন তাাঁযক র্জোসা করযলন, জবাযব র্তর্ন বলযলন:  

 واآلخرون األولون فجمع , اآلخرة وأمر ادلنيا أمر من اكئن هو ما يلع عرض نعم»
 يكاد والعرق السالم عليه آدم إىل انطلقوا حّت بذلك انلاس ففظع واحد بصعيد

 نلا اشفع, جل و عز اهلل اصطفاك وأنت , البْش أبو أنت آدم يا :فقالوا , يلجمهم
 إىل أبيكم بعد أبيكم إىل انطلقوا , لقيتم اذلي مثل لقيت لقد :قال , ربك إىل

 :قال{  العاملني ىلع عمران وآل إبراهيم وآل ونوحا آدم اصطف اهلل إن}  نوح
 اهلل اصطفاك فأنت ربك إىل نلا اشفع :فيقولون , السالم عليه نوح إىل فينطلقون
 ليس :فيقول , ديارا الاكفرين من األرض ىلع يدع ولم داعئك يف لك واستجاب

 خليال اختذه جل و عز اهلل فإن , السالم عليه إبراهيم إىل انطلقوا , عندي ذاكم
 موىس إىل انطلقوا ولكن,  عندي ذاكم ليس :فيقول إبراهيم إىل فينطلقون ,

 ليس :السالم عليه موىس فيقول تكليما لكمه جل و عز اهلل فإن,  السالم عليه
 واألبرص األكمه يربئ فإنه , مريم بن عيىس إىل انطلقوا ولكن , عندي ذاكم
 آدم ودل سيد إىل انطلقوا ولكن , عندي ذاكم ليس :عيىس فيقول املوت وَيىي

 و عليه اهلل صىل حممد إىل انطلقوا , القيامة يوم األرض عنه تنشق من أول فإنه ,
 السالم عليه جربيل فيأت فينطلق :قال , جل و عز ربكم إىل لكم فيشفع سلم
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 فيخر جربيل به فينطلق :قال , باْلنة وبْشه ل ائذن :جل و عز اهلل فيقول ربه
 واشفع , يسمع وقل , حممد يا رأسك ارفع :جل و عز اهلل ويقول , مجعة قدر ساجدا

 أخرى مجعة قدر ساجدا خر جل و عز ربه إىل نظر فإذا , رأسه فريفع :قال , تشفع
 ِلقع فيذهب :قال , تشفع واشفع , يسمع وقل , رأسك ارفع: جل و عز اهلل فيقول ,

 ادلاعء من عليه جل و عز اهلل فيفتح بضبعيه السالم عليه جربيل فيأخذ ساجدا
 وأول,  فخر وال آدم ودل سيد خلقتين رب أي: فيقول , قط بْش ىلع يفتحه لم شيئا
 بني مما أكرث احلوض ىلع لريد أنه حّت فخر وال القيامة يوم األرض عنه تنشق من

 :قال , األنبياء ادعوا :يقال ثم , فيشفعون الصديقني ادعوا :يقال ثم , وأيلة صنعاء
 أحد معه وليس وانلب , والستة اخلمسة ومعه وانلب , العصابة ومعه انلب فييجء

 ذلك الشهداء فعلت فإذا :وقال , أرادوا ملن فيشفعون الشهداء ادعوا :يقال ثم ,
 يب يْشك ال اكن من جنيت ادخلوا,  الرامحني أرحم أنا :جل و عز اهلل يقول :قال

 هل , انلار يف انظروا :جل و عز اهلل يقول ثم :قال , اْلنة فيدخلون :قال ,شيئا
 عملت هل :ل فيقول , رجال انلار يف فيجدون :قال ,قط خريا عمل أحد من تلقون
 اهلل فيقول , والْشاء ابليع يف انلاس أسامح كنت أين غري,  ال :فيقول ؟ قط خريا

 رجال انلار من خيرجون ثم , عبيدي إىل كإسماحه لعبدي اسمحوا :جل و عز
 مت إذا ودلي أمرت قد أين غري , ال :فيقول ؟ قط خريا عملت هل :ل فيقول

 ابلحر إىل يب فاذهبوا الكحل مثل كنت إذا حّت اطحنوين ثم , بانلار فاحرقوين
 لم :جل و عز اهلل فقال , أبدا العاملني رب يلع يقدر ال فواهلل , الريح يف فاذروين

 أعظم ملك إىل انظر :جل و عز اهلل فيقول :قال , خمافتك من :قال ؟ ذلك فعلت
 :قال ؟ امللك وأنت يب تسخر لم :فيقول :قال,  أمثال وعْشة مثله لك فإن ملك
 .«الضىح من منه ضحكت اذلي وذاك

“হযাাঁ, িুর্নয়া ও আর্খরাযতর মেসব র্বেয় সতর্ষ্ট হওয়ার, মসসব র্কেু 
আমার র্নকি মপশ করা হযয়যে, অতোঃপর একই ভূর্মযত প্রর্ম ও মশে 
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বযর্িগণযক একর্ত্রত করা হয় এবং এই কারযণ মানুে কর্ঠন 
পর্রর্ির্তর র্শকার হয়, মশে পেিন্ত তারা আিম আলাইর্হস সালাযমর 
র্নকি েুযি োয়, আর তখন ঘাম তাযির মুযখর র্ভতযর ডুযক োওয়ার 
উপক্রম হয়; অতোঃপর তারা বলল, মহ আিম আলাইর্হস সালাম! আপর্ন 
মানব জার্তর র্পতা, আর আল্লাহ তা‘আলা আপনাযক মযনানীত 
কযরযেন, আপর্ন আপনার রযবর র্নকি আমাযির জনয সুপার্রশ 
করুন। তখন র্তর্ন বযলন, আর্মও মতামাযির মযতা একই পর্রর্ির্তর 
র্শকার; মতামরা বরং মতামাযির র্পতার পর মতামাযির আযরক র্পতা 
নূহ আলাইর্হস সালাযমর র্নকি োও (র্নশ্চয় আল্লাহ আিম, নূহ ও 
ইব্রাহীযমর বংশধর এবং ইমরাযনর বংশধরযক সমগ্র সতর্ষ্টজগযতর ওপর 
মযনানীত কযরযেন); র্তর্ন বযলন: অতোঃপর তারা নূহ আলাইর্হস 
সালাযমর র্নকি েুযি মগল, তারপর তারা বলল, আপর্ন আপনার 
প্রর্তপালযকর র্নকি আমাযির জনয সুপার্রশ করুন। কারণ, আল্লাহ 
তা‘আলা আপনাযক মযনানীত কযরযেন, আপনার মিা‘আ কবুল 
কযরযেন এবং র্তর্ন েমীযন কার্ফরযির মযধয মকাযনা গতহবাসীযক 
(ধ্বংযসর কবল মর্যক) অবযাহর্ত মিন র্ন। তখন র্তর্ন বযলন: 
মতামাযির এযহন পর্রর্ির্তযত আমার র্কেুই করার মনই। মতামরা বরং 
ইবরাহীম আলাইর্হস সালাযমর র্নকি িযল োও; মকননা আল্লাহ 
তা‘আলা তাাঁযক অন্তরে বনু্ধ র্হযসযব গ্রহণ কযরযেন। অতোঃপর তারা 
ইবরাহীম আলাইর্হস সালাযমর র্নকি িযল োয়, তখন র্তর্ন বযলন: 
মতামাযির এযহন পর্রর্ির্তযত আমার র্কেুই করার মনই। মতামরা বরং 
মূসা আলাইর্হস সালাযমর র্নকি িযল োও। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা 
তাাঁর সাযর্ কর্া বযলযেন, তখন মূসা আলাইর্হস সালাম বযলন: 
মতামাযির এহন পর্রর্ির্তযত আমার র্কেুই করার মনই। মতামরা বরং 
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‘ঈসা ইবন মারইয়াম আলাইর্হস সালাযমর র্নকি িযল োও। কারণ, 
র্তর্ন জন্মান্ধ ও কুষ্ঠযরাগীযক মরাগমুি কযরযেন এবং জীর্বত কযরযেন 
মতত বযর্িযিরযক। তখন ‘ঈসা আলাইর্হস সালাম বযলন: মতামাযির 
এযহন পর্রর্ির্তযত আমার র্কেুই করার মনই। মতামরা বরং আিম 
সন্তানযির মনতার র্নকি িযল োও। কারণ, র্তর্নই প্রর্ম বযর্ি, 
র্কয়ামযতর র্িযন োর মর্যক েমীন উনু্মি কযর মিওয়া হযব, মতামরা 
মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর র্নকি িযল োও, অতোঃপর 
র্তর্ন মতামাযির জনয মতামাযির প্রর্তপালক আল্লাহ তা‘আলার র্নকি 
সুপার্রশ করযবন; র্তর্ন বযলন: অতোঃপর র্তর্ন েুযি োযবন, তারপর 
র্জবরীল আলাইর্হস সালাম তার রযবর র্নকি আসযবন এবং আল্লাহ 
তা‘আলা বলযবন, তুর্ম তাযক অনুমর্ত িাও এবং তাযক জান্নাযতর 
সুসংবাি িান কর। র্তর্ন বযলন, তারপর র্জবরীল আলাইর্হস সালাম 
তাাঁযক র্নযয় েুযি োযবন, অতোঃপর র্তর্ন এক সপ্তাহ পর্রমাণ সময় ধযর 
সাজিায় অবনত হযয় র্াকযবন এবং আল্লাহ তা‘আলা বলযবন: মহ 
মুহাম্মাি! আপর্ন আপনার মার্া উযত্তালন করুন এবং কর্া বলুন, 
আপনার কর্া শুনা হযব; আপর্ন সুপার্রশ করুন, আপনার সুপার্রশ 
গ্রহণ করা হযব; র্তর্ন বযলন, অতোঃপর র্তর্ন তাাঁর মার্া উঠাযবন। 
তারপর র্তর্ন েখন তাাঁর প্রর্তপালক আল্লাহ তা‘আলার প্রর্ত িতর্ষ্ট 
র্িযবন, তখন আরও এক সপ্তাহ সাজিায় অবনত হযয় র্াকযবন। 
অতোঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলযবন: আপর্ন আপনার মার্া উযত্তালন 
করুন এবং কর্া বলুন, আপনার কর্া শুনা হযব; আপর্ন সুপার্রশ 
করুন, আপনার সুপার্রশ গ্রহণ করা হযব; র্তর্ন বযলন, অতোঃপর র্তর্ন 
সাজিায় অবনত হযত োযবন, তখনই র্জবরীল আলাইর্হস সালাম তাাঁর 
বাহুিযয় ধযর মফলযবন; অতোঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর বযাপাযর এমন 
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র্কেু মিা‘আর সূিনা করযবন, ো অনয মকাযনা মানুযের বযাপাযর কযরন 
র্ন। অতোঃপর র্তর্ন বলযবন, মহ আমার রব! আপর্ন আমাযক আিম 
সন্তানযতর মনতা কযর সতর্ষ্ট কযরযেন, এযত আমার মকাযনা অহিার 
মনই এবং আমাযক প্রর্ম বযর্ি বর্নযয়যেন, র্কয়ামযতর র্িযন োর মর্যক 
েমীন উনু্মি কযর মিওয়া হযব, এযত আমার মকাযনা অহিার মনই, 
মশে পেিন্ত তাাঁযক এমন এক হাউযের কাযে র্নযয় োওয়া হযব, োর 
প্রশস্ততা সান‘আ ও আয়লার মধযকার িূযরযত্বর মিযয় মবর্শ। অতোঃপর 
বলা হযব, আপর্ন র্সেীকগণযক আহ্বান করুন, তারপর তারা সুপার্রশ 
করযব; অতোঃপর বলা হযব, আপর্ন নবীগণযক আহ্বান করুন, র্তর্ন 
বযলন, (ডাকার পর) এক নবী আসযবন এবং তার সাযর্ একিল মলাক 
র্াকযব; আযরক নবী আসযবন, োর সাযর্ পাাঁি-েয় জন মলাক র্াকযব; 
আযরক নবী আসযবন, োর সাযর্ মকউই মনই। অতোঃপর বলা হযব, 
আপর্ন শহীিযিরযক আহ্বান করুন, অতোঃপর তারা োর জনয ইিা 
সুপার্রশ করযব, আর র্তর্ন বযলন, তারপর েখন শহীিগণ এই কাজ 
করযব, তখন আল্লাহ তা‘আলা বলযবন, আর্ম িয়াবানযির মিযয় আরও 
অযনক মবর্শ িয়ালু, মতামরা োরা আমার সাযর্ মকাযনা র্কেুর শরীক 
কর র্ন, তারা জান্নাযত প্রযবশ কর, র্তর্ন বযলন: অতোঃপর তারা জান্নাযত 
প্রযবশ করযব। র্তর্ন বযলন: অতোঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলযবন, মতামরা 
জাহান্নাযমর র্িযক লক্ষয কর, এমন কারও মিখা পাও র্কনা, মে কখনও 
মকাযনা ভাযলা কাজ কযরযে; র্তর্ন বযলন: অতোঃপর তারা জাহান্নাযমর 
মযধয এক বযর্িযক পাযব, তখন র্তর্ন তাযক উযেশয কযর বলযবন, 
তুর্ম র্ক কখনও মকাযনা ভাযলা কাজ কযরে? জবাযব মস বলযব: না, 
তযব আর্ম মবিাযকনার মক্ষযত্র মানুযের সাযর্ নম্র বযবহার করতাম; 
তখন আল্লাহ তা‘আলা বলযবন, মতামরা আমার বান্দার প্রর্ত মকামল 
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আিরণ কর, মেমর্নভাযব মস আমার বান্দাযির প্রর্ত মকামল আিরণ 
করত; অতোঃপর তারা জাহান্নাম মর্যক এক বযর্িযক মবর কযর আনযব, 
তারপর র্তর্ন তাযক উযেশয কযর বলযবন, তুর্ম র্ক কখনও মকাযনা 
ভাযলা কাজ কযরে? জবাযব মস বলযব: না, তযব আর্ম আমার 
সন্তানযিরযক র্নযিিশ র্িযয়র্ে মে, েখন আর্ম মারা োই, তখন মতামরা 
আমাযক আগুন র্িযয় পুর্ড়যয় মফলযব, অতোঃপর মতামরা আমাযক র্পযে 
মফলযব, মশে পেিন্ত েখন আর্ম সুরমার মযতা হযয় োযব, তখন মতামরা 
আমাযক সমুযদ্রর তীযর র্নযয় োযব এবং আমাযক বাতাযসর মযধয ের্ড়যয় 
র্ের্িযয় র্িযব; তাহযল আল্লাহর কসম কযর বলর্ে, জগতসমূযহর রব 
আল্লাহ আমার ওপর ক্ষমতা প্রযয়াগ করযত পারযব না। তার কর্া শুযন 
আল্লাহ তা‘আলা তাযক র্জযেসা কযর বলযবন, তুর্ম মকন এ ধরযনর 
কাজ করযল? জবাযব মস বলযব, মতামার ভযয়; র্তর্ন বযলন: অতোঃপর 
আল্লাহ তা‘আলা বলযবন, তুর্ম মকাযনা রাজযত্বর র্িযক লক্ষয কযর তার 
মযতা রাজত্ব কামনা কর, র্নশ্চয় মতামার জনয রযয়যে তার অনুরূপ ও 
তার মত কযর আরও িশর্ি অনুরূপ রাজত্ব; র্তর্ন বযলন: তখন মস 
বলযব, (যহ রব!) মকন তুর্ম আমার সাযর্ উপহাস করে? অর্ি তুর্ম 
হযল রাজা বা ক্ষমতাধর; র্তর্ন বযলন: আর এ কারযণই আর্ম র্িপ্রহযর 
মহযসর্েলাম।”49 

                                                           
49 আহমি (১/৪); ইবন খুোইমা হািীসর্িযক র্বশুদ্ধ বযলযেন, পত. ৩১০; আবূ 
‘আওয়ানা (১/১৭৫); ইবন র্হব্বান, পত. ৬৪২ (মাওয়াযরি); আর হাইোমী ‘আল-
মাজমা‘’-এর মযধয বযলন, হািীসর্ি ইমাম আহমি, আবূ ই‘য়ালা ও বাোর প্রায় 
একই রকমভাযব বণিনা কযরযেন এবং বণিনাকারীগণ সকযলই র্বেস্ত ও 
র্নভিরযোগয। 
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৬. আবিুল্লাহ ইবন উমার রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন: 

نلا  اشفع فالن يا :يقولون , نبيها تتبع أمة ك جثا القيامة يوم يصريون انلاس إن»
 املقام اهلل يبعثه يوم فذلك,  سلم و عليه اهلل صىل انلب إىل الشفاعة تنتيه حّت ,

 .« املحمود

“র্নশ্চয় র্কয়ামযতর র্িন মলাযকরা র্ভন্ন র্ভন্ন িযল র্বভি হযয় পড়যব। 
প্রযতযক নবীর উম্মত র্নজ র্নজ নবীর অনুসরণ করযব। তারা বলযব: 
মহ অমুক (নবী)! আপর্ন আমাযির জনয সুপার্রশ করুন। মহ অমুক 
(নবী)! আপর্ন সুপার্রশ করুন। (তারা মকউ সুপার্রশ করযত রার্জ 
হযবন না) মশে পেিন্ত সুপার্রযশর িার্য়ত্ব নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাযমর ওপর বতিাযব। আর এ র্িযনই আল্লাহ তা‘আলা তাাঁযক 
‘মাকাযম মাহমুি’ তর্া প্রশংর্সত িাযন প্রর্তর্ষ্ঠত করযবন।”50 

                                                           
50 এই হািীসর্ি মাওকুফ হািীস (আর সাহাবীর কর্া বা কাজযক ‘মাওকুফ’ হািীস 
বলা হয়); ইমাম বুখারী রহ. হািীসখানা তাাঁর গ্রযন্থর ‘তাফসীর’ অধযাযয় বণিনা 
কযরযেন, সূরা আল-ইসরা, পর্রযিি: আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ﴿ َ نَع س 

 
بَ َأ ث ك َي  بُّك ََع  َر 

امَ  ق  َ َام  ﴾٧٩َاُمودَ ّمَّ  “আশা করা োয়, মতামার রব মতামাযক প্রর্তর্ষ্ঠত করযবন প্রশংর্সত 

িাযন”; র্কন্তু ইবন জার্রযরর র্নকি হািীসর্ি ‘মারফু’ র্হযসযব এযসযে, ১৫ খণ্ড, পত. 
১৪৬, মুহাম্মি ইবন আবর্িল্লাহ ইবন আবর্িল মহকাম বযলন, আমাযির র্নকি 
মশা‘আইব ইবন লাইস বণিনা কযরযেন, র্তর্ন বযলন, আমার র্নকি ‘উবায়িুল্লাহ 
ইবন আর্ব জা‘ফর বণিনা কযরযেন, র্তর্ন বযলন, আর্ম হামো ইবন আবর্িল্লাহযক 
বলযত শুযনর্ে মে, আর্ম আবিুল্লাহ ইবন ওমর রা. মক বলযত শুযনর্ে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন এবং র্তর্ন হািীসর্ি উযল্লখ কযরযেন।    
হািীসর্ির সকল বণিনাকারী র্বশুদ্ধ হািীযসর বণিনাকারী; আর হাযফে হাইোমী 
‘মাজমা‘উে োওয়াযয়ি’ ( الزوائد جممع ) িশম খণ্ড, পত. ৩৭১–এর মযধয হািীসর্ি 
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৭. আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলন: 

نَا»
َ
له  , الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  آَدمَ  َودَلِ  َسيِّده  أ وَّ

َ
له  , الَْقرْبه  َعنْهه  يَنَْشق   َمنْ  َوأ وَّ

َ
له  َشافِع   َوأ وَّ

َ
ع   َوأ َشفَّ  مه

». 

“আর্ম র্কয়ামযতর র্িযন আিম সন্তানযির মনতা হব এবং আর্মই হব 
প্রর্ম বযর্ি োর কবর উনু্মি কযর মিওয়া হযব, আর আর্মই প্রর্ম 
সুপার্রশকারী হব এবং আর্মই হব প্রর্ম বযর্ি, োর সুপার্রশ গ্রহণ 
করা হযব।”51

 

৮. আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক আল্লাহ তা‘আলার বাণী: 

﴿ َ نَع س 
 
بَ َأ ث ك َي  بُّك ََع  امَ َر  ق  َ َام     [٧٩: االرساء] ﴾٧٩ََاُمودَ ّمَّ

“আশা করা োয়, মতামার রব মতামাযক প্রর্তর্ষ্ঠত করযবন প্রশংর্সত 
িাযন” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৭৯] -এর বযাপাযর র্জোসা করা 
হযল, র্তর্ন বযলন: 

 هذا حديث حسن .« ه الشفاعة»

                                                           

উযল্লখ করার পর বযলযেন: আর্ম বর্ল: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর 
বাণী:  آخره إىل اخللق بني اهلل فيقيض মর্যক সংযক্ষপ কযর ‘আস-সহীহ’ গ্রযন্থ উযল্লখ 

করা হযয়যে। 
51 সহীহ মুসর্লম, অধযায়: ফেীলত (الفضائل), পর্রযিি: আমাযির নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক সমুিয় সতর্ষ্টর ওপর মশ্রষ্ঠত্ব প্রিান প্রসযে (  َتْفِضيلِ  باب

يعِ  ىلَعَ  وسلم عليه اهلل صىل نَِبيِّنَا اخْلاََلئِِق  مَجِ ), হািীস নং ৬০৭৯। 
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তা হযলা শাফা‘আত।” এই হািীসর্ি হাসান পেিাযয়র।52 

৯. আবূ সা‘ঈি রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 , فخر وال القيامة يوم عنه األرض تنشق من أول وأنا , فخر وال آدم ودل سيد أنا »
  .« فخر وال القيامة يوم بيدي احلمد ولواء , فخر وال مشفع وأول شافع أول وأنا

“আর্ম আিম সন্তানযির মনতা হব এবং তাযত অহিাযরর র্কেু মনই। 
আর্মই হব প্রর্ম বযর্ি, র্কয়ামযতর র্িযন োর েমীন (কবর) উনু্মি কযর 
মিওয়া হযব এবং তাযত অহিাযরর র্কেু মনই, আর আর্মই প্রর্ম 
সুপার্রশকারী হব এবং আর্মই হব প্রর্ম বযর্ি, োর সুপার্রশ গ্রহণ করা 
হযব এবং তাযত আর্ম অহিার কর্র না, আর র্কয়মাযতর র্িযন প্রশংসার 
পতাকা আমার হাযত র্াকযব এবং তাযত আর্ম অহিার কর্র না।”53 

১০. আনাস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

و  ميع احلمد لواء و ,األرض عنه تنشق من أول وأنا ,القيامة يوم آدم ودل سيد أنا»
  .«, و من دونه و من بعده من املؤمنني آدم حتته

“আর্ম র্কয়ামযতর র্িযন আিম সন্তানযির মনতা হব, আর আর্মই হব 

                                                           
52 র্তরর্মেী (৪/৩৬৫); আহমি (২/৪৪১); আবূ না‘ঈম, আল-র্হলইয়া [احللية] 
(৮/৩৭২), আর এিা হাসান হািীস, মেমনর্ি ইমাম র্তরর্মেী রহ. বযলযেন। 

53 ইবন মাজাহ, জুহুি অধযায় (كتاب الزهد), পর্রযিি: শাফা‘আযতর আযলািনা ( باب
الشفاعة ذكر ), হািীস নং ৪৩০৮; র্তরর্মেী হািীসর্িযক সংর্ক্ষপ্ত আকাযর বণিনা 

কযরযেন, আর এিা হাসান হািীস। 
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প্রর্ম বযর্ি, র্কয়ামযতর র্িযন োর েমীন (কবর) উনু্মি কযর মিওয়া 
হযব, আর প্রশংসার পতাকা আমার সাযর্ র্াকযব এবং তার র্নযি 
র্াকযব আিম আলাইর্হস সালাম, তাাঁর র্নকিতম স্তযরর বযর্িগণ ও 
তাাঁর পরবতিী মুর্মন বান্দাগণ।”54 

১১. আবিুল্লাহ ইবন আব্বাস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন 
বযলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর সাহাবীগযণর মধয 
মর্যক একিল মলাক তাাঁর অযপক্ষায় বযস আযে, র্তর্ন বযলন: অতোঃপর 
র্তর্ন (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম) মবর হযলন, এমনর্ক 
েখন র্তর্ন তাযির র্নকিবতিী হযয় মগযলন, তখন র্তর্ন তাযিরযক 
পারস্পর্রক আলাপ-আযলািনা করযত শুনযলন; অতোঃপর র্তর্ন তাযির 
কর্া শুনযলন, তাযির মকউ মকউ বযলন: আশ্চযেিযর র্বেয় হযলা মে, 
আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর সতর্ষ্টর মধয মর্যক বনু্ধ গ্রহণ কযরযেন। র্তর্ন 
ইবরাহীম আলাইর্হস সালামযক বনু্ধরূযপ গ্রহণ কযরযেন, অতোঃপর ‘ঈসা 
আলাইর্হস সালাম হযলন আল্লাহর ‘কাযলমা’ ও ‘রূহ’; অপর একজন 
বলযলন: আল্লাহ তা‘আলা আিম আলাইর্হস সালামযক মযনানীত 
কযরযেন। অতোঃপর র্তর্ন (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম) 
তাযির র্নকি উপর্িত হযয় সালাম মপশ করযলন এবং বলযলন:  

 نيج وموىس , كذلك وهو اهلل خليل إبراهيم إن, وعجبكم لَكمكم سمعت قد»
 وهو تعاىل اهلل اصطفاه وآدم,  كذلك وهو ولكمته روحه وعيىس , كذلك وهو اهلل

 فخر وال القيامة يوم احلمد لواء حامل وأنا , فخر وال اهلل حبيب وأنا الأ , كذلك
                                                           
54 আবূ না‘ঈম, িালাযয়ল (১/১৩); তার সমর্িযন হািীস বণিনা কযরযেন িাযরমী 
(১/২৭); আহমি (৩/১৪৪); হািীসর্ি ইনশাআল্লাহ হাসান। মিখুন: ইবন ‘আযসম, 
আস-সুন্নাহ (২/৩৭০)। 
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 فقراء وميع فيدخلنيها ل اهلل فيفتح , فخر وال اْلنة حبلق َيرك من أول وأنا ,
 .« فخر وال اهلل ىلع واآلخرين األولني أكرم وأنا , فخر وال املؤمنني

“আর্ম মতামাযির কর্াবাতিা এবং মতামাযির র্বস্ময় প্রকাযশর র্বেয়র্ি 
শ্রবণ কযরর্ে; র্নশ্চয় ইবরাহীম আলাইর্হস সালাম আল্লাহর খর্লল তর্া 
অন্তরে বনু্ধ, আর র্তর্ন এ রকমই, আর মূসা আলাইর্হস সালামযক 
আল্লাহ নাজাত র্িযয়যেন, আর র্তর্ন এ রকমই, আর ‘ঈসা আলাইর্হস 
সালাম আল্লাহর ‘রূহ’ ও ‘কাযলমা’, আর র্তর্ন এ রকমই, আর আিম 
আলাইর্হস সালামযক আল্লাহ তা‘আলা মযনানীত কযরযেন, আর র্তর্ন 
এ রকমই। মজযন রাখ, আর্ম হলাম আল্লাহর হাবীব তর্া র্প্রয় বযর্ি 
এবং এযত আর্ম অহিার কর্র না, আর আর্ম র্কয়ামযতর র্িযন 
প্রশংসার পতাকা বহনকারী এবং এযত আর্ম অহিার কর্র না, আর 
আর্মই হলাম প্রর্ম বযর্ি, মে সবিপ্রর্ম জান্নাযতর কড়া ধযর নাড়া র্িযব 
এবং এযত আর্ম অহিার কর্র না। অতোঃপর আল্লাহ তা‘আলা আমার 
জনয (জান্নাত) খুযল র্িযবন এবং র্তর্ন আমাযক তাযত প্রযবশ করাযবন, 
আর আমার সাযর্ র্াকযব মুর্মন ফকীরগণ, আর এযত আর্ম অহিার 
কর্র না, আর আর্ম প্রর্ম মর্যক মশে পেিন্ত সকল বযর্ির মিযয় 
আল্লাহর র্নকি অর্ধক র্প্রয় এবং এযত আমার অহিার মনই।”55 

১২. উবাই ইবন কা‘ব রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন: 

                                                           
55 িাযরমী (১/২৬); িায়লামী (১/২/৩০৮); অনয হািীযসর সমর্িযনর কারযণ হািীসর্ি 
হাসান। -যিখুন: ‘আস-র্সলর্সলা আস-সহীহা’ ( الصحيحة السلسلة ): ৪/পত. ৯৭–৯৯ 

[মলখক] 
(তযব র্বস্তার্রত বণিনািতযষ্ট মযন হযি, হািীযস উর্ল্লর্খত, اهلل حبيب وأنا  এ অংশিুকু 

িুবিল। মিখুন, র্সলর্সলা সহীহা, ৫/৪৮০) [সম্পািক]  
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نْته » ل   فََدَخَل  الَْمْسِجدِ  ِف  كه   يهَصىلِّ  رَجه
َ
نَْكْرتهَها قَِراَءةً  َفَقَرأ

َ
  آَخره  َدَخَل  ثهمَّ  َعلَيْهِ  أ

َ
 َفَقَرأ

ا َصاِحِبهِ  قَِراَءةِ  ِسَوى قَِراَءةً  اَلةَ  قََضيْنَا فَلَمَّ يًعا َدَخلْنَا الصَّ ولِ  ىلَعَ  مَجِ ِ  رَسه  اهلل صىل اّللَّ
لْته  وسلم عليه   َهَذا إِنَّ  َفقه

َ
نَْكْرتهَها قَِراَءةً  قََرأ

َ
  آَخره  وََدَخَل  َعلَيْهِ  أ

َ
 قَِراَءةِ  ِسَوى َفَقَرأ

َما َصاِحِبهِ  َمَرهه
َ
وله  فَأ ِ  رَسه نَ  َفَقَرَءا ,وسلم عليه اهلل صىل اّللَّ  اهلل صىل انلَِّب   فََحسَّ

َما وسلم عليه َنهه
ْ
ِقَط  َشأ نْته  إِذْ  َوالَ  اتلَّْكِذيِب  ِمنَ  َنْفىِس  ِف  فَسه ا اْْلَاِهِليَّةِ  ِف  كه  فَلَمَّ

ى
َ
وله  َرأ ِ  رَسه  َعَرقًا فَِفْضته  َصْدرِى ِف  ََضََب  َغِشيَِن  قَدْ  َما وسلم عليه اهلل صىل اّللَّ

نََّما
َ
ره  َوَكأ ْنظه

َ
ِ  إىَِل  أ َب   يَا » :ىِل  َفَقاَل  فََرقًا وََجلَّ  َعزَّ  اّللَّ

ه
رِْسَل  أ

ه
نِ  إىَِلَّ  أ

َ
ْرآنَ  اقَْرإِ  أ  ىلَعَ  الْقه

نْ  إَِِلْهِ  فََرَدْدته  َحْرف  
َ
نْ  أ ِّت  ىلَعَ  َهوِّ مَّ

ه
هه  اثلَّاِنيَةَ  إىَِلَّ  فََردَّ . أ

ْ
 .َحْرَفنْيِ  ىلَعَ  اقَْرأ

نْ  إَِِلْهِ  فََرَدْدته 
َ
نْ  أ ِّت  ىلَعَ  َهوِّ مَّ

ه
هه  اثلَّاثِلَةَ  إىَِلَّ  فََردَّ . أ

ْ
ْحرهف   َسبَْعةِ  ىلَعَ  اقَْرأ

َ
لِّ  فَلََك  أ  بِكه

ة   لَة   رََدْدتهَكَها رَدَّ
َ
ِيَها َمْسأ نله

َ
لْته . تَْسأ مَّ  َفقه ِّت  اْغِفرْ  اللَّهه مَّ

ه
مَّ . أل ِّت  اْغِفرْ  اللَّهه مَّ

ه
. أل

ْرته  خَّ
َ
مْ  اخْلَلْقه  إىَِلَّ  يَرَْغبه  ِِلَْوم   اثلَّاثِلَةَ  َوأ  .« وسلم عليه اهلل صىل إِبَْراِهيمه  َحّتَّ  لكه هه

“আর্ম মাসর্জযি র্েলাম। এক বযর্ি প্রযবশ কযর সালাত আিায় করযত 
লাগল এবং মস এমন এক ধরযনর র্করাত পাঠ করযত লাগল, ো 
আমার কাযে অর্ভনব মযন হযলা। পযর আযরকজন প্রযবশ কযর তার 
পূবিবতিী বযর্ি হযত র্ভন্ন ধরযনর র্করাত পাঠ করযত লাগল। সালাত 
মশযে আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর কাযে 
মগলাম। অতোঃপর আর্ম বললাম, এই বযর্ি এমন র্করাত পাঠ কযরযে, 
ো আমার কাযে অর্ভনব মযন হযয়যে এবং অনযজন প্রযবশ কযর তার 
পূবিবতিী জন হযত র্ভন্ন র্করআত পাঠ কযরযে। তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম তাযির উভয়যক (র্করাত পাঠ করযত) 
র্নযিিশ র্িযলন। তারা উভযয়ই র্করাত পাঠ করল। নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম তাযির িু’জযনর (র্করাযতর) ধরনযক সুন্দর 
বলযলন। ফযল আমার মযন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর 
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কুরআযনর প্রর্ত র্মর্যা অর্বোস ও সযন্দযহর উযন্মে মিখা র্িল। 
এমনর্ক জাযহলী েুযগও আমার এমন খিকা জাযগর্ন। আমার র্ভতযর 
সতষ্ট খিকা অবযলাকন কযর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম 
আমার বুযক সযজাযর আঘাত করযলন। ফযল আর্ম ঘমিাি হযয় মগলাম 
এবং মেন আর্ম ভীতসন্ত্রস্ত হযয় মহা মহীয়ান আল্লাহর র্িযক 
মিখর্েলাম। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম আমাযক বলযলন, মহ 
উবাই! আমার কাযে (র্জবরীল আলাইর্হস সালামযক) মপ্ররণ করা 
হযয়যে মে, আর্ম মেন কুরআন এক হরযফ র্তলাওয়াত কর্র। আর্ম 
তখন তাাঁর কাযে পুনরায় অনুযরাধ করলাম, আমার উম্মযতর জনয সহজ 
করুন। র্িতীয়বার আমাযক বলা হযলা মে, িুই হরযফ তা র্তলাওয়াত 
করযব। তখন তাাঁর কাযে আবার অনুযরাধ করলাম, আমার উম্মযতর 
জনয সহজ কযর র্িযত। তত তীয়বার আমাযক বলা হযলা মে, সাত হরযফ 
তা র্তলাওয়াত করযব এবং েতবার আপনাযক জবাব র্িযয়র্ে তার 
প্রর্তর্ির বিযল আপনার জনয একর্ি আযবিযনর সুযোগ র্াকযব। 
অতোঃপর আর্ম বললাম: মহ আল্লাহ! আমার উম্মতযক ক্ষমা করুন। মহ 
আল্লাহ! আমার উম্মতযক ক্ষমা করুন। আর তত তীয় প্রার্িনার্ি র্বলর্বত 
কযর মরযখর্ে মসর্িযনর জনয, মের্িন সারা সতর্ষ্ট, এমনর্ক ইবরাহীম 
আলাইর্হস সালামও আমার প্রর্ত আকত ষ্ট হযবন।”56 

১৩. আবিুল্লাহ ইবন মুহাম্মাি রহ. মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন মতাফাযয়ল ইবন 
উবাই ইবন কা‘ব রহ. মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন তাাঁর র্পতা উবাই ইবন 

                                                           
56 সহীহ মুসর্লম, অধযায়: মুসার্ফযরর সালাত (صالة املسافرين), পর্রযিি: কুরআন 

সাত হরযফ অবতীণি হওয়ার র্ববরণ ও এর মমিার্ি ( نَّ  َبَيانِ  باب
َ
ْرآنَ  أ  َسبَْعةِ  ىلَعَ  الْقه

ْحرهف  
َ
َمْعَناهه  َوَبيَانِ  أ ), হািীস নং ১৯৪১। 
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কা‘ব রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন বযলন, নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন:  

 .«فخر غري شفاعتهم صاحب و خطيبهم و انلبني إمام كنت القيامة يوم اكن إذا»

“েখন র্কয়ামযতর র্িন হযব, তখন আর্ম নবীযির ইমাম ও খতীব হব 
এবং মকাযনা প্রকার অহিার োড়াই বলর্ে আর্ম তাযির শাফা‘আযতর 
মলাক হব।” 

বণিনাকারী আরও বযলন, আর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লামযক বলযত শুযনর্ে:  

 مع لكنته  ِشعبا أو واديا انلاسه  سلك لو و األنصار من امرءا لكنت اهلجرة لوال»
 .«األنصار

“ের্ি র্হজরত না হত, তাহযল আর্ম আনসারযির অন্তভুিি এক বযর্ি 
হতাম, আর ের্ি মানুে মকাযনা উপাতযকা বা র্গর্রপর্ অর্তক্রম করত, 
তাহযল আর্ম আনসারযির সাযর্ র্াকতাম।” 

বণিনাকারী আরও বযলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম 
বযলযেন:  

 .«فخر وال شفاعتهم وصاحب وخطيبهم انلاس إمام كنت القيامة يوم اكن إذا»

“েখন র্কয়ামযতর র্িন হযব, তখন আর্ম মানুযের ইমাম ও খতীব হব 
এবং তাযির শাফা‘আযতর অর্ধকারী হব, আর তাযত আমার মকাযনা 
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অহিার মনই।”57 

১৪. আবূ িারিা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন:  

نَا»
َ
له  أ وَّ

َ
ودِ  َله  يهؤَْذنه  َمنْ  أ جه نَا,  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  بِالس 

َ
له  َوأ وَّ

َ
نْ  َله  يهؤَْذنه  َمنْ  أ

َ
َسهه  يَْرَفعَ  أ

ْ
 َرأ

رَ  ْنظه
َ
ْعرَِف  يََديَّ  َبنْيِ  إىَِل  فَأ

َ
يِت  فَأ مَّ

ه
َممِ  َبنْيِ  ِمنْ  أ

ه
 َوَعنْ  , َذلَِك  ِمثْله  َخلِْف  َوِمنْ  , اأْل

ل   َفَقاَل َله  .« َذلَِك  ِمثْله  ِشَماِل  َوَعنْ  .َذلَِك  ِمثْله  يَِمييِن  وَل  يَا :رَجه ِ  رَسه  َتْعرِفه  َكيَْف  ! اّللَّ
تََك  مَّ

ه
َممِ  َبنْيِ  ِمنْ  أ

ه
ِتَك  إىَِل  نهوح   َبنْيَ  ِفيَما اأْل مَّ

ه
مْ »: قَاَل  ؟ أ ر   هه لهونَ  غه َجَّ ثَرِ  ِمنْ  حمه

َ
 أ

وءِ  َحد   لَيَْس  .الْوهضه
َ
مْ  َكَذلَِك  أ مْ  , َغرْيَهه هه ْعِرفه

َ
مْ  َوأ نَّهه

َ
مْ  يهْؤتَْونَ  أ تهبَهه ْيَمانِِهمْ  كه

َ
مْ  ,بِأ هه ْعِرفه

َ
 َوأ

يِْديِهمْ  َبنْيَ  يَْسَع 
َ
مْ  أ يَّتههه  .«ذهرِّ

“আর্মই প্রর্ম বযর্ি, োযক র্কয়ামযতর র্িযন সাজিাহ করার অনুমর্ত 
মিওয়া হযব, আর আর্মই প্রর্ম বযর্ি, োযক সাজিাহ মর্যক মার্া 
উঠাযনার অনুমর্ত মিওয়া হযব; অতোঃপর আর্ম আমার সামযনর র্িযক 
লক্ষয করব এবং আর্ম (র্বর্ভন্ন নবীর) উম্মতযির মধয মর্যক আমার 
উম্মতযক র্িযন র্নব, আর অনুরূপভাযব আর্ম আমার র্পেযনর র্িযক 
তাকাব এবং আমার উম্মতযক র্িযন র্নব, আর অনুরূপভাযব আর্ম আমার 
ডান র্িযক ও বাম র্িযক তাকাব এবং আমার উম্মতযক র্িযন মনব; 
(বণিনাকারী বযলন) অতোঃপর তাাঁযক এক বযর্ি র্জযেস করল, মহ 
আল্লাহর রাসূল! কীভাযব আপর্ন অনযানয উম্মযতর মধয মর্যক আপনার 
উম্মতযক র্িযন র্নযবন, মেখাযন আপনার উম্মযতর সাযর্ নূহ আলাইর্হস 

                                                           
57 আবিুল্লাহ ইবন ইমাম আহমি, ‘োওয়াযয়িুল মুসনাি’ (زوائد املسند) (৫/১৩৮); 

র্তরর্মেী (৫/২৪৭); হাযকম (১/৭১) এবং (৪/৮৭), র্তর্ন হািীসর্িযক র্বশুদ্ধ 
বযলযেন এবং হািীসর্ি এরকমই। 
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সালাযমর উম্মত র্াকযব? তখন র্তর্ন বলযলন: তাযির আেুর র্িিসমূযহর 
মযধয র্বযশে উজ্জ্বলতা পর্রলর্ক্ষত হযব; তারা বযতীত আর মকউ অনুরূপ 
হযব না, আর আর্ম তাযিরযক আরও র্িনযত পারব মে, তাযিরযক তাযির 
আমলনামাসমূহ ডান হাযত মিওয়া হযব এবং আর্ম তাযিরযক র্িনযত 
পারব তাযির সমু্মযখ তাযির সন্তানগণ েুিােুর্ি করযব।”58 

আবিুর রহমান ইবন মোবাযয়র ইবন নুফাযয়র মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন আবূ 
ের ও আবূ িারিা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক শুযনযেন, তারা উভযয় 
বযলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন:  

نَا»
َ
له  أ وَّ

َ
ودِ  يِف  َله  يهؤَْذنه  َمنْ  أ جه  .َمْعنَاهه  فََذَكرَ  « الس 

“আর্মই প্রর্ম বযর্ি, োযক র্কয়ামযতর র্িযন সাজিাহ করার অনুমর্ত 
মিওয়া হযব। অতোঃপর র্তর্ন উপযরাি হািীযসর অযর্ি (হািীস) উযল্লখ 
কযরযেন।”59 

১৫. আনাস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 مشفعهم وأنا , أنصتوا إذا خطيبهم وأنا , وفدوا إذا قائدهم وأنا خروجا أوهلم أنا»
 ودل أكرم وأنا , بيدي يومئذ واملفاتيح الكرامة,  آيسوا إذا مبْشهم وأنا , حبسوا إذا
 .«منثور لؤلؤ أو مكنون بيض كأنهم خادم ألف يلع يطوف , رّب ىلع آدم

“মবর হওয়ার র্িক মর্যক আর্মই তাযির মযধয প্রর্ম বযর্ি, আর তারা 
েখন গমন কযর, তখন আর্ম তাযির মনতা, আর েখন তারা িুপ র্াযক, 

                                                           
58 আহমি, মুসনাি, হািীস নং ২১৭৩৭; এই হািীসর্ি ‘হাসান হািীস’ ইনশাআল্লাহ। 
59 আহমি, মুসনাি, হািীস নং ২১৭৩৯। 
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তখন আর্ম তাযির খতীব, আর তারা েখন অবরুদ্ধ হযয় োয়, তখন 
আর্ম তাযির জনয সুপার্রশকারী, আর তারা েখন র্নরাশ হয়, তখন 
আর্ম তাযিরযক সুসংবাি িানকারী, আর মসর্িন মেিািা ও 
িার্বকার্ঠসমূহ আমার হাযত র্াকযব, আর আর্ম আমার প্রর্তপালযকর 
র্নকি আিম সন্তানযির মযধয সবযিযয় মবর্শ র্প্রয়, আমার মখিমযত 
এক হাজার খাযিম আমার র্নকি প্রির্ক্ষণ করযব, তারা মেন সুরর্ক্ষত 
র্ডি অর্বা র্বর্ক্ষপ্ত মর্ণমুিা।”60  

১৬. জাযবর ইবন আবর্িল্লাহ রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন 
বযলন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 وال ومشفع شافع أول وأنا فخر وال انلبيني خاتم وأنا فخر وال املرسلني قائد أنا»
 «فخر

“আর্ম হলাম রাসূলগযণর মনতা এবং তাযত আমার মকাযনা অহিার 
মনই, আর আর্ম হলাম সবিযশে নবী এবং তাযত আমার মকাযনা অহিার 
মনই, আর আর্মই প্রর্ম সুপার্রশকারী হব এবং আর্মই হব প্রর্ম বযর্ি, 
োর সুপার্রশ গ্রহণ করা হযব এবং তাযত আমার মকাযনা অহিার 
মনই।”61  

১৭. জাযবর ইবন আবর্িল্লাহ রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন 
বযলন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

                                                           
60 িাযরমী (১/২৬); র্তরর্মেী (৫/২৪৫); আর এই হািীযসর সমর্িযন আরও হািীস 
রযয়যে। 

61 িাযরমী (১/২৭); ইবন ‘আযসম, আস-সুন্নাহ (২/৩৭০); আলবানী হািীসর্িযক সহীহ 
বযলযেন। 
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 ل وجعلت , شهر مسرية بالرعب نرصت :قبيل أحد يعطهن لم مخسا أعطيت»
 ل وأحلت , فليصل الصالة أدركته أميت من رجل فأيما , وطهورا مسجدا األرض
 خاصة قومه إىل يبعث انلب واكن,  الشفاعة وأعطيت , قبيل ألحد حتل ولم املغانم

  .«اعمة انلاس إىل وبعثت

“আমাযক এমন পাাঁির্ি র্বেয় িান করা হযয়যে, ো আমার পূযবি কাউযক 
মিওয়া হয় র্ন। (১) আমাযক এমন প্রভাব র্িযয় সাহােয করা হযয়যে 
মে, এক মাযসর িূরযত্বও তা প্রর্তফর্লত হয়। (২) সমস্ত েমীন আমার 
জনয পর্বত্র ও সালাত আিাযয়র উপযোগী করা হযয়যে। কাযজই আমার 
উম্মযতর মে মকাযনা মলাযকর সালাযতর সময় হযলই মস মেন সালাত 
আিায় কযর মনয়। (৩) আমার জনয গনীমযতর মাল হালাল কযর মিওয়া 
হযয়যে, ো আমার আযগ আর কারও জনয হালাল করা হয় র্ন। (৪) 
আমাযক (বযাপক) শাফা‘আযতর অর্ধকার মিওয়া হযয়যে। (৫) সমস্ত 
নবী মপ্রর্রত হযতন মকবল তাযির সম্প্রিাযয়র জনয, আর আমাযক 
মপ্ররণ করা হযয়যে সমগ্র মানব জার্তর জনয।”62  

১৮. আবিুর রহমান ইবন আবর্িল্লাহ ইবন কা‘ব ইবন মাযলক রহ. 
মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন কা‘ব ইবন মাযলক রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বণিনা 
কযরন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 تبارك وتعاىل رىب ويكسوىن , تل ىلع وأمّت أنا فأكون القيامة يوم انلاس يبعث»
 .«املحمود املقام فذلك أقول أن اهلل شاء ما فأقول ىل يؤذن ثم , خرضاء حلة

র্কয়ামযতর র্িযন মানুেযক পুনরায় জীর্বত করা হযব, তখন আর্ম ও 
আমার উম্মত মার্ির র্িলার উপর র্াকব, আর আমার রব মহান আল্লাহ 

                                                           
62 সহীহ বুখারী, তায়ামু্মম অধযায়, হািীস নং ৩২৮ 
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আমাযক সবুজ মপাোক পর্রধান করাযবন। অতোঃপর র্তর্ন আমাযক 
(শাফা‘আযতর) অনুমর্ত র্িযবন, তারপর আর্ম তাই বলব, আল্লাহ 
তা‘আলা আমাযক র্িযয় ো বলাযত িান, আর এিাই হযলা ‘মাকাযম 
মাহমুি’ তর্া প্রশংর্সত িান।”63 

 

* * * 

                                                           
63 ইবন জারীর (১৫/১৪৬); হাযকম (২/৩৬৩) এবং র্তর্ন বযলন, হািীসর্ি ইমাম 
বুখারী ও মুসর্লযমর শযতির আযলাযক সহীহ, আর োহাবী তাযক স্বীকত র্ত র্িযয়যেন। 
আর হাইোমী, আল-মাজমা‘ (২/৩৭৭); আর তাবারানী ‘আল-কাবীর’ ও ‘আল-
আওসাত’ এর মযধয হািীসর্ি বণিনা কযরযেন, আর ‘আল-কাবীর’ এর একর্ি 
সনযির বণিনাকারীগণ সহীহ হািীযসর বণিনাকারী; আর ইবন জারীযরর র্নকি 
হািীসর্ির সমর্িযন একর্ি র্বশুদ্ধ ‘মাওকুফ’ হািীস বর্ণিত আযে (১৫/১৪৬)।    
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নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম কতত িক তাাঁর উম্মযতর জনয 
জান্নাযত প্রযবযশর বযাপাযর সুপার্রশ করা এবং তাাঁর প্রর্ম 

সুপার্রশকারী হওয়া 

প্রর্ম হািীযসর মযধয পূযবি আযলািনা হযয়যে মে, তাাঁযক বলা হযব: 

 اْلنة أبواب من األيمن ابلاب من عليهم حساب ال من أمتك من أدخل حممد يا»
 . « األبواب من ذلك سوى فيما انلاس رشاكء وهم

“মহ মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম! আপনার উম্মযতর মযধয 
োযির মকাযনা র্হসাব-র্নকাশ হযব না, তাযিরযক জান্নাযতর 
িরজাসমূযহর ডান পাযেির িরজা র্িযয় প্রযবশ কর্রযয় র্িন। এ িরজা 
োড়া অনযযির সাযর্ অনয িরজা র্িযয়ও তাযির প্রযবযশর অর্ধকার 
র্াকযব।” 

আর র্িতীয় হািীযসর মযধয আযলািনা হযয়যে মে, নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম সুপার্রশ করযবন, আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর সুপার্রশ 
গ্রহণ করযবন এবং তাাঁর জনয সীমানা র্নধিারণ কযর র্িযবন, অতোঃপর 
র্তর্ন তাযিরযক জান্নাযত প্রযবশ করাযবন।  

১৯. আনাস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

نَا »
َ
له  أ وَّ

َ
نَا,  اْْلَنَّةِ  ِف  يَْشَفعه  انلَّاِس  أ

َ
ْكرَثه  َوأ

َ
نِْبيَاءِ  أ

َ
  .« َتبًَعا األ

“আর্ম প্রর্ম বযর্ি, মে জান্নাযতর বযাপাযর আল্লাহর কাযে শাফা‘আত করব, 
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আর নবীগযণর মযধয আমার অনুসারীর সংখযাই হযব সবযিযয় মবর্শ।”64 

২০. আনাস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

نَا »
َ
ْكرَثه  أ

َ
نِْبيَاءِ  أ

َ
نَا,  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  َتبًَعا األ

َ
له  َوأ وَّ

َ
  .« اْْلَنَّةِ  بَاَب  َيْقَرعه  َمنْ  أ

“র্কয়ামযতর র্িযন নবীগযণর মযধয আমার অনুসারীর সংখযাই হযব 
সবযিযয় মবর্শ এবং আর্মই সবার আযগ জান্নাযতর কড়া নাড়ব।”65 

২১. আনাস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলন: 

ْستَْفتِحه  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  اْْلَنَّةِ  بَاَب  آِت »
َ
وله  فَأ نَْت  َمنْ  :اخْلَاِزنه  َفيَقه

َ
قهول ؟أ

َ
د   :فَأ َمَّ وله , حمه  :َفيَقه

ِمْرته  بَِك 
ه
ْفتَحه  الَ  أ

َ
َحد   أ

َ
 .«َقبْلََك  أل

“র্কয়ামত র্িবযস আর্ম জান্নাযতর মগইযি এযস িরজা মখালার অনুমর্ত 
িাইব। তখন খাজার্ি বলযবন, আপর্ন মক? আর্ম উত্তযর বলব, 
মুহাম্মাি। খাজার্ি বলযবন: ‘আপনার জনযই িরজা খুলযত আর্ম আর্িষ্ট 

                                                           
64 সহীহ মুসর্লম, ঈমান অধযায়, পর্রযিি: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর বাণী: 
“আর্ম প্রর্ম বযর্ি, মে জান্নাযতর বযাপাযর আল্লাহর কাযে শাফা‘আত করব, আর 
নবীগযণর মযধয আমার অনুসারীর সংখযাই হযব সবযিযয় মবর্শ” (  صىل انلَِّبِّ  قَْولِ  ِف  باب

نَا»: وسلم عليه اهلل
َ
وَّله  أ

َ
نَا اْْلَنَّةِ  ِف  يَْشَفعه  انلَّاِس  أ

َ
ْكرَثه  وَأ

َ
نِْبيَاءِ  أ

َ
«َتبًَعا األ ), হািীস নং ৫০৪। 

65 সহীহ মুসর্লম, ঈমান অধযায়, পর্রযিি: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর বাণী: 
“আর্ম প্রর্ম বযর্ি, মে জান্নাযতর বযাপাযর আল্লাহর কাযে শাফা‘আত করব, আর 
নবীগযণর মযধয আমার অনুসারীর সংখযাই হযব সবযিযয় মবর্শ” (  صىل انلَِّبِّ  قَْولِ  ِف  باب

نَا»: وسلم عليه اهلل
َ
وَّله  أ

َ
نَا ةِ اْْلَنَّ  ِف  يَْشَفعه  انلَّاِس  أ

َ
ْكرَثه  وَأ

َ
نِْبيَاءِ  أ

َ
«َتبًَعا األ ), হািীস নং ৫০৫। 
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হযয়র্ে। আপনার পূযবি অনয কাযরার জনয িরজা খুলব না’।”66 

২২. আনাস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলন: 

له » َطوَّ وله  انلَّاِس  ىلَعَ  الِْقيَاَمةِ  يَْومه  يه مْ  َفيَقه هه وا :بِلَْعض   َبْعضه يِب  آَدمَ  إىَِل  بِنَا اْنَطِلقه
َ
 الْبََْشِ  أ

تهونَ  , بَيْنَنَا فَلْيَْقِض  وََجلَّ  َعزَّ  َربِّنَا إىَِل  نَلَا فَيَْشَفعه 
ْ
آت اْلبار و أسجد ل  و آَدمَ  َفيَأ

ول َسَك  اْرَفعْ  :هَفيَقه
ْ
هْسَمعْ  يا حممد, و تكلم َرأ  اْشَفعْ  وَ  قل يقبل قولك, وَ  , ِمنَْك  ي

عْ  هَشفَّ يِت  :قهوله أفَ  ,ت مَّ
ه
يِت  أ مَّ

ه
وله  ,أ  ِمثَْقال قَلِْبهِ  يِف  وجدت َمنْ : اذهب إىل أمتك فَفيَقه

 قَلِْبهِ  يِف  وجدت َمنْ فأدخله اْلنة, فأذهب , ف يَماناإلِ  ِمنْ  َشِعري نصف حبة من
ولآت اْلبار و أسجد ل فَ : قَاَل  ذلك فأدخله اْلنة, ِمثَْقال َسَك  اْرَفعْ  :هَفيَقه

ْ
يا حممد,  َرأ

هْسَمعْ  و تكلم عْ  اْشَفعْ  وَ  ,ِمنَْك  ي هَشفَّ مَّ  :قهوله أفَ , فأرفع رأس, ت
ه
يِت  , يِت أ مَّ

ه
 , أي رب ,أ

وله   .   «إِيَمان ِمنْ خردل  حبة من ِمثَْقال قَلْبِهِ  يِف  وجدت َمنْ : اذهب , فَفيَقه

“মানুযের ওপর র্কয়ামযতর র্িবসযক িীঘিার্য়ত করা হযব, তখন তাযির 
একিল অপরিলযক বলযব: মতামরা আমাযিরযক মানব জার্তর র্পতা 
আিম আলাইর্হস সালাযমর র্নকি র্নযয় োও, ফযল র্তর্ন আমাযির 
জনয আমাযির প্রর্তপালক আল্লাহ তা‘আলার র্নকি সুপার্রশ কযরন, 
োযত র্তর্ন আমাযির মাযঝ র্বিার ফয়সালার কাজর্ি সমাপ্ত কযরন; 
অতোঃপর তারা আিম আলাইর্হস সালাযমর র্নকি আসযব;... আর আর্ম 
আসব পরাক্রমশালী আল্লাহর িরবাযর এবং তাাঁর উযেযশয সাজিাহ 
করব, অতোঃপর র্তর্ন বলযবন: মহ মুহাম্মাি! আপর্ন মতামার মার্া উঠান 
                                                           
66 সহীহ মুসর্লম, ঈমান অধযায়, পর্রযিি: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর বাণী: 
“আর্ম প্রর্ম বযর্ি, মে জান্নাযতর বযাপাযর আল্লাহর কাযে শাফা‘আত করব, আর 
নবীগযণর মযধয আমার অনুসারীর সংখযাই হযব সবযিযয় মবর্শ” (  صىل انلَِّبِّ  قَْولِ  ِف  باب

نَا »: وسلم عليه اهلل
َ
وَّله  أ

َ
نَا اْْلَنَّةِ  ِف  يَْشَفعه  انلَّاِس  أ

َ
ْكرَثه  وَأ

َ
نِْبيَاءِ  أ

َ
« َتبًَعا األ ), হািীস নং ৫০৭। 
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এবং কর্া বলুন, আপনার কর্া মশানা হযব; আপর্ন কর্া বলুন, আপনার 
কর্া গ্রহণ করা হযব; সুপার্রশ করুন, আপনার সুপার্রশ গ্রহণ করা 
হযব; তখন আর্ম বলব: আমার উম্মত! আমার উম্মত!! তখন র্তর্ন 
বলযবন: তুর্ম মতামার উম্মযতর র্নকি োও, তারপর োর অন্তযরর মযধয 
েযবর অযধিক িানা পর্রমাণ ঈমান পাযব, তাযক জান্নাযত প্রযবশ কর্রযয় 
িাও; অতোঃপর আর্ম োব এবং োর অন্তযরর মযধয এই পর্রমাণ (ঈমান) 
পাব, তাযক আর্ম জান্নাযত প্রযবশ করাব; র্তর্ন বযলন: তারপর আর্ম 
আসব পরাক্রমশালী আল্লাহর িরবাযর এবং তাাঁর উযেযশয সাজিাহ 
করব, অতোঃপর র্তর্ন বলযবন: মহ মুহাম্মাি! আপর্ন মতামার মার্া উঠান 
এবং কর্া বলুন, আপনার কর্া মশানা হযব; আপর্ন কর্া বলুন, আপনার 
কর্া গ্রহণ করা হযব; সুপার্রশ করুন, আপনার সুপার্রশ গ্রহণ করা 
হযব; তখন আর্ম বলব: আমার উম্মত! আমার উম্মত!! মহ আমার রব! 
তখন র্তর্ন বলযবন: োও, োর অন্তযর সর্রোর িানা পর্রমাণ ঈমান 
পাযব, (তাযক জান্নাযত প্রযবশ কর্রযয় িাও) 

 

* * * 
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কবীরা গুনাহকারী’র জনয শাফা‘আত 

পূযবি কতগুযলা হািীযসর উদ্ধত র্ত অর্তবার্হত হযয়যে, মেগুযলা কবীরা 
গুনাযহ জর্ড়ত বযর্িযির জনয শাফা‘আযতর প্রমাণ বহন কযর। মেমন, 
আনাস রার্িয়াল্লাহু আনহুর হািীস, আরা তা হযলা র্িতীয় হািীস: 

  .          «... إىل آخره اّللَّ  إاِلَّ  إَِل  اَل :  قَاَل  َمنْ  خيرج من انلار »

“মে বযর্ি ‘লা ইলাহা ইল্লাহ’ (আল্লাহ োড়া মকাযনা হক্ক ইলাহ মনই) 
বলযব, মস জাহান্নাম মর্যক মবর হযয় আসযব।” 

অনুরূপভাযব তত তীয় হািীস, আর ইবন ‘আযসম ‘আস-সুন্নাহ’ নামক 
গ্রযহহ (২/৩৯৯) বযলন, আর ঐসব খবর বা হািীসসমূহ, ো আমরা 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম মর্যক বণিনা কযরর্ে শাফা‘আত ও 
তাাঁযক সুপার্রশকারী বানাযনা প্রসযে, তার িারা আল্লাহ তাাঁযক মেিািা 
িান কযরযেন। আর র্তর্ন মেসব মক্ষযত্র সুপার্রশ করযবন, মস বযাপাযর 
অযনক হািীস রযয়যে, ো প্রকত ত োনযক আবশযক কযর। আর 
মুতাওয়ার্তর পেিাযয়র োনযক আবশযক কযর, এমন খবর বা হািীস 
অস্বীকারকারী বযর্ি কার্ফর।  

আল্লাহ আমাযিরযক এবং তাাঁর ওপর ঈমানিার শাফা‘আযতর আশাকারী 
প্রযতযক মুর্মনযক মস শাফা‘আত নসীব করুন।  

২৩. আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, বলা 
হল: মহ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম! র্কয়ামযতর 
র্িন মকাযনা বযর্ি আপনার শাফা‘আযতর িারা সবযিযয় মবর্শ 
মসৌভাগযবান হযব? জবাযব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম 
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বযলন: 

  يَا َظنَنْت لََقدْ »
َ
َريَْرة بَاأ نْ  هه

َ
ليِن  اَل  أ

َ
وّ  أحد احْلَِديث َهَذا َعنْ  يَْسأ

َ
يْت لَِما ِمنْك َل أ

َ
 َرأ

ْسَعد ,احْلَِديث ىلَعَ  ِحرْصك ِمنْ 
َ
 إِالَّ  إَِل  اَل :  قَاَل  َمنْ  الِْقيَاَمة يَْوم بَِشَفاَعيِت  انلَّاس أ

مْ  َذلَِك  ِمثَْقاَل  قَلْبِهِ  يِف  وََجْدته  َفَمنْ , فأدخله اْلنة فأذهب  اّللَّ  ْدَخلْتههه
َ
 َوفََرغَ  اْْلَنَّةَ  أ

ه  ْدَخَل  انلَّاِس  ِحَساِب  ِمنْ  اّللَّ
َ
يِت  ِمنْ  بَِقَ  َمنْ  َوأ مَّ

ه
ْهِل  َمعَ  انلَّارَ  أ

َ
وله  ,انلَّارِ  أ ْهله  َفيَقه

َ
 أ

ْغَن  َما :ِانلَّار
َ
مْ  أ مْ  َعنْكه نَّكه

َ
نْتهمْ  أ ونَ  كه َ  َتْعبَده ه  اَل  وََجلَّ  َعزَّ  اّللَّ ونَ ت كه  , َشيْئًا بِهِ  ْْشِ

وله  يِت  :وََجلَّ  َعزَّ  اْْلَبَّاره  َفيَقه مْ  فَِبِعزَّ ْعِتَقنَّهه
ه
ِْسله  انلَّارِ  ِمنْ  أَل ونَ  إَِِلِْهمْ  َفريه  َوقَدْ  َفيَْخرهجه

وا لهونَ  اْمتََحشه ثَاءِ  يِف  احْلِبَّةه  تَنْبهته  َكَما ِفيهِ  َفيَنْبهتهونَ  احْلَيَاةِ  َنَهرِ  يِف  َفيَْدخه يِْل  غه  ,السَّ
ْعيهِنِهمْ  َبنْيَ  َويهْكتَبه 

َ
اَلءِ  :أ تََقاءه  َهؤه   .                  «وََجلَّ  َعزَّ  اْْلَبَّارِ  عه

“মহ আবূ হুরায়রা! আর্ম ধারণা কযরর্েলাম, এ র্বেযয় মতামার আযগ 
আমাযক আর মকউ প্রশ্ন করযব না। কারণ, আর্ম মিযখর্ে হািীযসর 
প্রর্ত মতামার র্বযশে আগ্রহ রযয়যে। র্কয়ামযতর র্িন আমার শাফা‘আত 
লাযভ সবযিযয় মবর্শ ভাগযবান হযব মসই বযর্ি, মে বযর্ি একান্ত 
আন্তর্রকতার সাযর্ বযল:  اّلَل  إَِل  إَِل  َل  (আল্লাহ োড়া মকাযনা হক্ক ইলাহ 

মনই); তাযক আর্ম তাযক জান্নাযত প্রযবশ করাব; অতোঃপর আর্ম োব 
এবং োর অন্তযরর মযধয এই পর্রমাণ (ঈমান) পাব, তাযক আর্ম 
জান্নাযত প্রযবশ করাব। অতোঃপর আল্লাহ তা‘আলা মানুযের র্হসাব 
মনওয়ার কাজ মর্যক অবসর গ্রহণ করযবন এবং আমার বার্ক উম্মতযক 
জাহান্নামবাসীযির সাযর্ জাহান্নাযম প্রযবশ করাযবন; অতোঃপর 
জাহান্নামবাসীগণ বলযব: মতামরা মে আল্লাহ তা‘আলার ইবািত করযত 
এবং তার সাযর্ মকাযনা র্কেুযক শরীক করযত না, তা মতামাযির মকাযনা 
উপকাযর আসল না; তখন পরাক্রমশালী আল্লাহ তা‘আলা বলযবন: 
আমার ইিযতর কসম! অবশযই আর্ম তাযিরযক জাহান্নাম মর্যক মুর্ি 
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িান করব। অতোঃপর র্তর্ন তাযির র্নকি ফরমান পাঠাযবন, তারপর 
তার মবর হযয় আসযব এমতাবিায় মে, তারা পুযড় মগযে। অতোঃপর 
তারা জীবন নিীযত প্রযবশ করযব, তারপর তারা তাযত সজীব হযয় 
উঠযব, মেমর্নভাযব মরাযতর পর্লযত শসয অিুর্রত হয় এবং তাযির 
কপাযল র্লযখ মিওয়া হযব: ‘এরা পরাক্রমশালী আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ 
মর্যক মুর্িপ্রাপ্ত।”67 

২৪. আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলন: 

 يف ألميت شفاعة دعويت أختبئ أن وأريد بها يدعو مستجابة دعوة نب لك»
 .«اآلخرة

“প্রযতযক নবীর এমন একর্ি মাকবুল মিা‘আ রযয়যে, োর িারা র্তর্ন 
মিা‘আ কযর র্াযকন। আর আমার ইিা, আর্ম আমার মস মিা‘আর 
অর্ধকার আর্খরাযত আমার উম্মযতর শাফা‘আযতর জনয মুলতবী 
রার্খ।”68 

২৫. আবূ মূসা আশ‘আরী রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 ألنها  الشفاعة فاخرتت , اْلنة أميت نصف يدخل أن وبني الشفاعة بني خريت»
 .«املتلوثني اخلطائني للمذنبني ولكنها ال للمتقني؟ أترونها , وأكف أعم

                                                           
67 আহমি (৩/১৪৪ এবং ২৪৭) এবং তার বণিনাকারীগণ সহীহ হািীযসর বণিনাকারী; 
িাযরমী (১/২৭–২৮) 

68 সহীহ বুখারী, মিা‘য়া অধযায় (كتاب ادلعوات), পর্রযিি: প্রযতযক নবীর একর্ি 

মাকবুল মিা‘আ রযয়যে ( مستجابة دعوة نب لك باب ), হািীস নং ৫৯৪৫। 



127 

শাফা‘আত এবং আমার অযধিক উম্মত জান্নাযত প্রযবশ করা -এই িু’র্ির 
মযধয মকাযনা একর্িযক গ্রহণ করার বযাপাযর আমাযক স্বাধীনতা মিওয়া 
হযয়যে, অতোঃপর আর্ম শাফা‘আযতর র্বেয়র্িযক পেন্দ কযরর্ে। কারণ, 
তা অযনক বযাপক ও পেিাপ্ত। মতামরা র্ক তা মুত্তাকীযির জনয মযন 
কযরে? না, বরং তা গুনাহগার অপরাধী পর্িলযির জনয।”69 

২৬. আবূ বুরিা রহ. মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন আবূ মূসা আশ‘আরী 
রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন বযলন: 

 يف أره فلم ِللة ذات فقمت , أصحابه َيرسه اكن سلم و عليه اهلل صىل انلب ان»
 لقيت اذلي لق قد بمعاذ أنا فإذا أنظر فذهبت حدث وما قدم ما فأخذين منامه

 وسلم عليه اهلل صىل انلب فجاء ماكنهما ىلع فوقفا الرحا هزيز مثل صوتا فسمعنا
 عز رّب من آت أتاين ؟كنت وفيم ؟كنت أين تدرون هل »: فقال ,الصوت قبل من

 «الشفاعة فاخرتت , الشفاعة وبني اْلنة أميت نصف يدخل ان بني فخريين جل و
 ومن أنتم» :فقال , شفاعتك يف جيعلنا أن جل و عز اهلل ادع ! اهلل رسول يا :فقاال
 .«شفاعيت يف شيئا باهلل يْشك ال مات

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক তাাঁর সাহাবীগণ পাহারা র্িত, 
মকাযনা এক রাযত আর্ম ঘুম মর্যক জাগ্রত হলাম, তারপর আর্ম তাাঁযক 
তাাঁর ঘুমাযনার জায়গায় মিখযত মপলাম না, অতোঃপর হাাঁিাহাাঁর্ি ও 
কর্াবতিার আওয়াজ শুনযত মপলাম, তারপর আর্ম র্বেয়র্ি মিখযত 
মগলাম, হঠাৎ আমার সাযর্ মু‘আযের মিখা হযয় মগল; অতোঃপর আমরা 
জাাঁতাকযলর কড় কড় শযের নযায় শে শুনযত মপলাম; অতোঃপর তারা 

                                                           
69 ইবন মাজাহ (২/১৪৪১); আল-বূসীরী ‘আে-োওয়াযয়ি’ গ্রযন্থ বযলন, তার সনি 
সহীহ এবং বণিনাকারীগণ র্বেস্ত। 
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তাযির জায়গায় িাাঁর্ড়যয় মগল। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম আওয়াযজর র্িক মর্যক আসযলন এবং বলযলন: মতামরা র্ক 
জান মে, আর্ম মকার্ায় র্েলাম এবং কাযির মযধয র্েলাম? আল্লাহ 
তা‘আলার পক্ষ মর্যক আমার র্নকি এক আগন্তুত আসল, অতোঃপর 
শাফা‘আত এবং আমার অযধিক উম্মত জান্নাযত প্রযবশ করা -এই িু’র্ির 
মযধয মকাযনা একর্িযক গ্রহণ করার বযাপাযর আমাযক স্বাধীনতা মিওয়া 
হযয়যে, অতোঃপর আর্ম শাফা‘আযতর র্বেয়র্িযক পেন্দ কযরর্ে। 
অতোঃপর তারা উভযয় বলল: মহ আল্লাহ রাসূল! আপর্ন আল্লাহ 
তা‘আলার র্নকি মিা‘আ কযরন, র্তর্ন োযত আমাযিরযক আপনার 
শাফা‘আযতর মযধয গণয কযরন, তখন র্তর্ন বযলন: মতামরা এবং োরা 
আল্লাহর সাযর্ র্শকি না কযর মারা োযব, তারা আমার শাফা‘আযতর 
আওতায় র্াকযব।”70 

২৭. আবূ বুরিা রহ. মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন আবূ মূসা আশ‘আরী রার্িয়াল্লাহু 
‘আনহু মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন বযলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 , ومسجدا طهورا األرض ل وجعلت , واألسود األمحر إىل بعثت مخسا أعطيت»
 وأعطيت , شهرا بالرعب ونرصت , قبيل اكن ملن حتل ولم الغنائم ل وأحلت

 ملن جعلتها ثم شفاعيت أخبأت وإين شفاعة سأل وقد اال نب من وليس الشفاعة
  .«شيئا باهلل يْشك لم أميت من مات

“আমাযক এমন পাাঁির্ি র্বেয় িান করা হযয়যে: (১) আমাযক মপ্ররণ 
                                                           
70 আহমি (৪/৪০৪); তাবারানী, আস-সাগীর (২/৮); তার সনি সহীহ; ইমাম 
আহমযির র্নকি এই হািীযসর সমর্িযন ‘আওফ ইবন মার্লক মর্যক হািীস বর্ণিত 
আযে (৬/২৮)। 
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করা হযয়যে মেতাে ও কত ষ্ণাযের (সকল মানুযের) র্নকি। (২) আমার 
জনয েমীনযক পর্বত্র ও সালাত আিাযয়র উপযোগী করা হযয়যে। (৩) 
আর আমার জনয গনীমযতর মাল হালাল কযর মিওয়া হযয়যে, ো আমার 
আযগ আর কারও জনয হালাল করা হয় র্ন। (৪) আমাযক এমন প্রভাব 
র্িযয় সাহােয করা হযয়যে মে, এক মাযসর িূরযত্বও তা প্রর্তফর্লত হয় 

(৫) আর আমাযক শাফা‘আযতর অর্ধকার মিওয়া হযয়যে; প্রযতযক নবীই 
শাফা‘আযতর অর্ধকার মিযয়যেন, আর আর্ম আমার শাফা‘আযতর 
আযবিনযক র্বলর্বত কযরর্ে, অতোঃপর আর্ম তা কাযজ লাগাব আমার 
উম্মযতর মধয মর্যক ঐ বযর্ির জনয, মে আল্লাহর সাযর্ মকাযনা র্কেুযক 
শরীক কযর র্ন।”71  

২৮. আবূ সা‘ঈি খুিরী রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 يبعث انلب اكن وإنما , واألسود األمحر إىل بعثت قبىل نب يعطها لم مخًسا عطيتأ»
 قبىل اكن أحد يطعمه ولم املغنم وأطعمت,  شهر مسرية بالرعب ونرصت , قومه إىل

 فتعجلها دعوة أعطى وقد إال نب من وليس , ومسجًدا طهوًرا األرض ىل وجعلت ,
 باهلل يْشك ال مات من اهلل شاء إن بالغة وىه ألمّت شفاعّت دعوت أخرت وإّن
 .«شيئًا

“আমাযক এমন পাাঁির্ি র্বেয় িান করা হযয়যে, ো আমার পূযবি আর 
মকাযনা নবীযক মিওয়া হয় র্ন: (১) আমাযক মপ্ররণ করা হযয়যে মেতাে 
ও কত ষ্ণাযের (সকল মানুযের) র্নকি, আর অপাপর নবীযিরযক প্রযরণ 

                                                           
71 আহমি (৪/৪১৬); আর র্তর্ন বুখারী ও মুসর্লযমর শযতির র্ভর্ত্তযত হািীসখানা 
বণিনা কযরযেন। 
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করা হযয়যে তাযির র্নজ র্নজ সম্প্রিাযয়র র্নকি। (২) আমাযক এমন 
প্রভাব র্িযয় সাহােয করা হযয়যে মে, এক মাযসর িূরযত্বও তা 
প্রর্তফর্লত হয়। (৩) আর্ম গর্নমযতর সম্পি মভাগ কর্র, ো আমার 
পূযবি মকউ মভাগ করত না। (৪) আমার জনয েমীনযক পর্বত্র ও সালাত 
আিাযয়র উপযোগী করা হযয়যে। (৫) মে নবীযকই একর্ি র্বযশে 
মিা‘আর সুযোগ মিওয়া হযয়যে, র্তর্ন তা তাৎক্ষর্ণকভাযব িার্ব 
কযরযেন, র্কন্তু আর্ম আমার শাফা‘আযতর আযবিন বা মিা‘আর্িযক 
আমার উম্মযতর জনয র্বলর্বত কযরর্ে, আর আল্লাহ িায় মতা তা ঐ 
বযর্ির র্নকি মপৌঁোযব, মে বযর্ি আল্লাহর সাযর্ মকাযনা র্কেুযক শরীক 
না কযর মারা মগযে।”72  

২৯. আনাস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

  .«شفاعيت ألهل الكبائر من أميت»

“আমার উম্মযতর মযধয কবীরা গুনাযহর সাযর্ জর্ড়ত বযর্িযির জনয 
আমার শাফা‘আত তর্া সুপার্রশ প্রযয়াগ করা হযব।”73 

 

                                                           
72 তাবারানী, আল-আওসাত, তার সনি হাসান পেিাযয়র; মিখুন: ‘মাজামা‘উে 
োওয়াযয়ি’ [  (৮/২৬৯) [ الزوائد جممع 

73 র্তরর্মেী (৪/১৪৫); ইবন খুোইমা তাযক সহীহ বযলযেন, পত. ২৭০; ইবন র্হব্বান, 
পত. ৬৪৫; ইবন আর্ব ‘আযসম, ‘আস-সুন্নাহ’ (২/৩৯৯); হাযকম তাযক সহীহ 
বযলযেন (১/২৯); ইবন কােীর তার তাফসীযর হািীসর্ি বণিনা কযরযেন (১/৪৮৭); 
ইমাম বায়হাকী হািীসর্ি গ্রহণ কযরযেন।  
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[ ৪ ] 

জাহান্নাযমর র্সদ্ধান্ত হযয় োওয়া বযর্িযির জনয নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর শাফা‘আত প্রসযে 

৩০. আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

, فيقولون: يا حممد! ننشدك الشفاعةأمر بقوم من أميت قد أمر بهم إىل انلار , قال: »
استأذن ىلع الرب عز و جل قال: فآمر املالئكة أن يعفوا بهم. قال: فأنطلق و 

فيأذن ل فأسجد و أقول: يا رب , قوم من أميت قد أمر بهم إىل انلار , قال: فيقول 
ل: انطلق فأخرج منهم , قال: فانطلق و أخرج منهم من شاء اهلل أن أخرج , ثم 
ينادي ابلاقون: يا حممد! ننشدك الشفاعة , فأرجع إىل الرب فاستأذن فيؤذن ل 

ل: ارفع رأسك, و سل تعطه و اشفع تشفع , فأثين ىلع اهلل بثناء لم  فأسجد فيقال
ينث عليه أحد , أقول: ثم قوم من أميت قد أمر بهم إىل انلار , فيقول: انطلق فأخرج 
منهم , قال: فأقول يا رب , أخرج من قال: ال هلإ إال اهلل , ومن اكن يف قلبه حبة من 

تلك لك , تلك ل , قال: فانطلق و أخرج من  إيمان , قال: فيقول: يا حممد ! ليست
, فيقولون: دخلون انلار , فيعريهم أهل انلارشاء اهلل أن أخرج , قال: و يبىق قوم في

أنتم كنتم تعبدون اهلل و ال تْشكون به أدخلكم انلار , فيحزنون ذللك , قال: 
ار , ثم فيبعث اهلل ملاك بكف من ماء فينضح بها يف انلار , و يعبطهم أهل انل

خيرجون و يدخلون اْلنة فيقال: انطلقوا فتضيفوا انلاس , فلو أنهم مجيعهم نزلوا 
                                       .«برجل واحد اكن هلم عنده سعة و يسمون املحررين

“আমার উম্মযতর একিযলর বযাপাযর জাহান্নাযমর র্সদ্ধান্ত হযয় মগযে, 
র্তর্ন বযলন, অতোঃপর তারা বলযব: মহ মুহাম্মাি! আমরা আপনার র্নকি 
শাফা‘আযতর সন্ধান িার্ি; র্তর্ন বযলন: অতোঃপর আর্ম 
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র্ফর্রশতাযিরযক র্নযিিশ র্িব, তারা োযত তাযিরযক র্নযয় অবিান 
কযর। র্তর্ন বযলন: অতোঃপর আর্ম েুযি োব এবং আমার রব আল্লাহ 
তা‘আলার র্নকি অনুমর্ত প্রার্িনা করব, অতোঃপর র্তর্ন আমাযক 
অনুমর্ত র্িযবন, তারপর আর্ম সাজিায় অবনত হব এবং আর্ম বলব: 
মহ আমার রব! আমার উম্মযতর একিযলর বযাপাযর জাহান্নাযমর র্সদ্ধান্ত 
হযয় মগযে, র্তর্ন বযলন: তখন র্তর্ন আমাযক বলযবন: আপর্ন োন 
এবং তাযির মর্যক মবর কযর র্নযয় আসুন; র্তর্ন বযলন: অতোঃপর আর্ম 
োব এবং তাযির মধয মর্যক আল্লাহ োযক মবর কযর র্নযয় আসযত 
িান, আর্ম তাযক মবর কযর র্নযয় আসব; অতোঃপর অবর্শষ্টগণ ডাকযবন: 
মহ মুহাম্মাি! আমরা আপনার র্নকি শাফা‘আযতর সন্ধান িার্ি; 
অতোঃপর আর্ম পুনরায় আমার রযবর র্নকি র্নকি র্ফযর োব, তারপর 
আর্ম তার র্নকি অনুমর্ত প্রার্িনা করব, অতোঃপর র্তর্ন আমাযক 
অনুমর্ত র্িযবন, তারপর আর্ম সাজিায় অবনত হব, তখন আমাযক 
বলা হযব: আপর্ন আপনার মার্া উঠান এবং িান, আপনাযক তা মিওয়া 
হযব; আপর্ন সুপার্রশ করুন, আপনার সুপার্রশ গ্রগণ করা হযব; 
অতোঃপর আর্ম এমন প্রশংসার িারা আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা করব, 
এভাযব মকাযনা র্িন মকউ তাাঁর প্রশংসা কযর র্ন। আর্ম বলব: অতোঃপর 
আমার উম্মযতর একিযলর বযাপাযর জাহান্নাযমর র্সদ্ধান্ত হযয় মগযে, 
তখন র্তর্ন বলযবন: আপর্ন োন এবং তাযির মর্যক মবর কযর র্নযয় 
আসুন। র্তর্ন বযলন: অতোঃপর আর্ম বলব, মহ আমার রব! আর্ম তাযক 
মবর কযর র্নযয় আসব, মে বযর্ি ‘লা ইলাহা ইল্লাহ’ (আল্লাহ োড়া 
মকাযনা হক্ক ইলাহ মনই) বযলযে এবং োর অন্তযর সর্রো পর্রমাণ ঈমান 
আযে; র্তর্ন বযলন: অতোঃপর র্তর্ন বলযবন, মহ মুহাম্মাি! এিা আপনার 
জনয নয়, এিা আমার জনয; র্তর্ন বযলন: অতোঃপর আর্ম োব এবং 
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তাযির মধয মর্যক আল্লাহ োযক মবর কযর র্নযয় আসযত িান, আর্ম 
তাযক মবর কযর র্নযয় আসব; র্তর্ন বযলন: একিল অবর্শষ্ট র্াকযব 
এবং তারা জাহান্নাযম প্রযবশ করযব; অতোঃপর জাহান্নামবাসীগণ তাযির 
িতর্ষ্ট আকেিণ কযর বলযব: মতামরা আল্লাহর ইবািত করযত এবং তার 
সাযর্ র্শকি করযত না, র্তর্ন মতামাযিরযক জাহান্নাযম প্রযবশ করাযলন! 
র্তর্ন বযলন: অতোঃপর তারা এই জনয িুোঃখ পাযব ও র্ির্ন্তত হযয় পড়যব; 
র্তর্ন বযলন: অতোঃপর আল্লাহ তা‘আলা এক অঞ্জর্ল পার্নসহ একজন 
র্ফর্রশতা পাঠাযবন, অতোঃপর মস তা িারা জাহান্নাযমর আগুনযক র্সি 
করযব এবং জাহান্নামবাসীগণ তাযির বযাপাযর ঈেিা করযব; অতোঃপর 
তারা মবর হযয় আসযব এবং তারা জান্নাযত প্রযবশ করযব; অতোঃপর 
বলা হযব: মতামরা োও এবং জনগযণর মমহমান হযয় োও; তারপর 
ের্ি তারা সকযলই এক মলাযকর র্নকি অবতরণ কযর, তাহযলও তার 
র্নকি তাযিরযক ধারণ করার মত ক্ষমতা র্াকযব। আর তাযিরযক 
‘মুর্িপ্রাপ্ত’ বযল আখযার্য়ত করা হযব।”74 

হাযফে ইবন কাসীর বযলন: এই হািীসর্ি িার্ব কযর ঐসব বযর্িযির 
মক্ষযত্র এই শাফা‘আত র্তনবার হওয়া, োযির বযাপাযর জাহান্নাযমর 
র্সদ্ধান্ত হযয় মগযে, োযত তারা তাযত প্রযবশ না কযর, আর তাাঁর কর্া:  
و يبىق » :মাযন হযলা: বাাঁিাও; এর িলীল হযলা তাাঁর পরবতিী কর্া أخرج
«قوم فيدخلون انلار  (একিল অবর্শষ্ট র্াকযব এবং তারা জাহান্নাযম প্রযবশ 

করযব) আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সর্ঠক র্বেয় সম্পযকি 

                                                           
74 আবূ বকর ইবন আর্বেুর্নয়া, আল-আহওয়াল (األهوال); আর এর্ি হাসান হািীস, 

তার বণিনাকারীগণ র্বেস্ত ও র্নভিরযোগয। 
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সবযিযয় মবর্শ ভাযলা জাযনন। 

 

* * * 
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[ ৫ ] 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম কতত িক র্কেুসংখযক মানুযের জনয 
র্বনা র্হসাযব জান্নাযত প্রযবযশর বযাপাযর শাফা‘আত প্রসযে 

৩১. আবিুর রহমান ইবন আর্ব বকর রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 يا :عمر فقال «حساب بغري اْلنة يدخلون أميت من ألفا سبعني أعطاين رّب إن»
 قال «ألفا سبعني رجل ك مع فأعطاين اسزتدته قد » :قال ؟ اسزتدته فهال اهلل رسول
 بكر بن اهلل عبد وفرج .«هكذا فأعطاين اسزتدته قد »: قال ؟ اسزتدته فهال :عمر
 ال اهلل من وهذا هشام وقال اهلل عبد وحثا باعيه وبسط اهلل عبد وقال يديه بني

  .«عدده ما يدرى

“র্নশ্চয় আমার রব আমাযক আমার সত্তর হাজার উম্মতযক র্বনা র্হসাযব 
জান্নাযত প্রযবশ করার প্রর্তশ্রুর্ত র্িযয়যেন। অতোঃপর উমার রার্িয়াল্লাহু 
‘আনহু বলযলন: মহ আল্লাহর রাসূল! আপর্ন র্ক তাাঁর র্নকি আরও 
অর্তর্রি প্রার্িনা কযরন র্ন? জবাযব র্তর্ন বলযলন: আর্ম তাাঁর র্নকি 
আরও অর্তর্রি প্রার্িনা কযরর্ে, অতোঃপর র্তর্ন আমাযক প্রযতযক 
বযর্ির সাযর্ আরও সত্তর হাজার প্রযবশ করার প্রর্তশ্রুর্ত র্িযয়যেন। 
অতোঃপর উমার রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু বলযলন: মহ আল্লাহর রাসূল! আপর্ন 
র্ক তাাঁর র্নকি আরও অর্তর্রি প্রার্িনা কযরন র্ন? জবাযব র্তর্ন 
বলযলন: আর্ম তাাঁর র্নকি আরও অর্তর্রি প্রার্িনা কযরর্ে, অতোঃপর 
র্তর্ন আমাযক আরও অনুরূপ সংখযক প্রযবযশর প্রর্তশ্রুর্ত র্িযয়যেন। 
আর (হািীযসর একজন বণিনাকারী ইমাম আহমযির উস্তাি) আবিুল্লাহ 
ইবন বকর তাাঁর সমু্মযখর জায়গা প্রশস্ত কযর মিখান। আর আবিুল্লাহ 
বলযলন: আর র্তর্ন তাাঁর িুই বাহু সম্প্রসার্রত করযলন। আর তা 
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আবিুল্লাহ তার হাত র্িযয় মার্ি পূণি করযলন। আর র্হশাম বযলন: আর 
এর্ি আল্লাহর পক্ষ মর্যক, োর সংখযা সম্পযকি জানা োয় না।”75  

৩২. আবূ উমামা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, আর্ম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক বলযত শুযনর্ে:  

 ,عذاب وال عليهم حساب ال ألفا سبعني أميت من اْلنة يدخل أن رّب وعدين»
 .«رّب حثيات من حثيات وثالث ,ألفا سبعون ألف ك عم

“আমার রব আমাযক প্রর্তশ্রুর্ত র্িযয়যেন মে, আমার উম্মযতর মযধয 
সত্তর হাজার উম্মত র্বনা র্হসাযব মকাযনা শার্স্ত োড়াই জান্নাযত প্রযবশ 
করযব; প্রযতযক হাজাযরর সাযর্ আরও সত্তর হাজার এবং আমার 
প্রর্তপালযকর অঞ্জর্লসমূহ মর্যক পর্রপূণি র্তন অঞ্জর্ল প্রযবশ করযব।”76 

৩৩. আবূ উমামা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন:  

 فقال «حساب بغري ألفا سبعني اْلنة أميت من يدخل ان وعدين جل و عز اهلل ان»
 اذلبان يف األصهب اكذلباب اال أمتك يف أوئلك ما واهلل :السليم األخنس بن يزيد
 مع ألفا سبعني وعدين قد جل عزو رّب اكن» :سلم و عليه اهلل صىل اهلل رسول فقال

 كما» :قال اهلل نب يا حوضك سعة فما :قال «حثيات ثالث وزادين ألفا سبعون ألف ك
 فما :قال «وفضة ذهب من مثعبان فيه قال بيده يشري وأوسع وأوسع عمان إىل عدن بني

 راحئة وأطيب العسل من مذاقة وأحىل اللنب من بياضا أشد» :قال اهلل نب يا حوضك

                                                           
75 আহমি (১/১৯৭); আর অনয বণিনার সমর্িযনর কারযণ হািীসর্ি হাসান পেিাযয়র। 
(বস্তুত হািীসর্ি িুবিল। শাইখ শু‘আইব আল-আরনাউত িুবিল বযলযেন। [সম্পািক]) 

76 র্তরর্মেী (৪/৪৫); ইবন মাজাহ (২/১৪৩৩); আহমি (৫/২৬৮); হাযফে ইবন 
কােীর তার তাফসীযর (১/৩৯৪) বযলন, এর সনির্ি উত্তম। 
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  .«أبدا وجهه يسود ولم بعدها يظمأ لم منه رشب من املسك من

“র্নশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আমাযক প্রর্তশ্রুর্ত র্িযয়যেন মে, আমার 
উম্মযতর মধয মর্যক সত্তর হাজার উম্মত র্বনা র্হসাযব জান্নাযত প্রযবশ 
করযব। অতোঃপর ইয়ার্েি ইবনুল আখনাস আস-সুলামী বলযলন: 
আল্লাহর কসম! আপনার উম্মযতর মযধয তারা মতা মার্ের পাযলর মযধয 
লাল-হলুি-সািা মার্ের মযতা। অতোঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম বযলন: আমার প্রর্তপালক আল্লাহ তা‘আলা আমার র্নকি 
প্রর্তশ্রুর্ত র্িযয়র্েযলন সত্তর হাজাযরর এবং প্রযতযক হাজাযরর সাযর্ 
সত্তর হাজাযরর, আর র্তর্ন আমার র্নকি আরও র্তন অঞ্জর্ল বতর্দ্ধর 
কর্া বযলযেন। র্তর্ন বযলন: মহ আল্লাহর নবী! আপনার হাউযের 
প্রশস্ততা কতিুকু? জবাযব র্তর্ন বযলন: ‘আিন মর্যক ‘আম্মান পেিন্ত 
মধযকার িূরযত্বর মত, আরও মবর্শ প্রশস্ত, আরও মবর্শ প্রশস্ত -বলযত 
বলযত র্তর্ন তাাঁর হাত িারা ইর্েত কযরন, র্তর্ন বযলন, তাযত স্বণি ও 
মরৌযপযর ঝণিধারাসমূহ রযয়যে। র্তর্ন আবার র্জোসার সুযর বলযলন: 
মহ আল্লাহর নবী! আপনার হাউে মকাযনা ধরযনর? জবাযব র্তর্ন 
বলযলন: িুযধর মিযয় অযনক মবর্শ সািা, মধুর মিযয় অযনক মবর্শ র্মর্ষ্ট 
এবং মমশযকর মিযয় অযনক মবর্শ সুগন্ধময়; মে বযর্ি একবার তার 
মর্যক পান করযব, মস বযর্ি পরবতিীযত আর মকাযনা র্িন র্পপাসাতি 
হযব না এবং মকাযনা র্িন তার মিহারা মর্লন হযব না।”77 

                                                           
77 আহমি (২/২৫০); হাযফে ইবন কােীর তার তাফসীযরর মযধয বযলন, তার সনি 
হাসান; আর হাযফে হাইোমী ‘আল-মাজমা‘ (املجمع) গ্রযন্থ বযলন, হািীসর্ি ইমাম 

আহমি ও তাবারানী রহ. বণিনা কযরযেন এবং আহমি রহ.-এর বণিনাকারীগণ ও 
তাবারানীর মকাযনা মকাযনা সনযির বণিনাকারীগণ র্বশুদ্ধ। 
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৩৪. র্রফা‘আ আল-জুহানী রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন:  

 بقديد :قال أو بالكديد كنا إذا حّت سلم و عليه اهلل صىل اهلل رسول مع أقبلنا»
 و عليه اهلل صىل اهلل رسول فقام ,هلم فيأذن أهليهم إىل يستأذنون منا رجال فجعل

 تيل اليت الشجرة شق يكون رجال بال ما » :قال ثم عليه وأثن اهلل فحمد سلم
 من ذلك عند نر فلم اآلخر الشق من إِلهم أبغض سلم و عليه اهلل صىل اهلل رسول
 :وقال اهلل فحمد ،لسفيه هذا بعد يستأذنك اذلي ان رجل فقال , باكيا اال القوم

 صدقا اهلل رسول وإين اهلل اال هلإ ال أن يشهد عبد يموت ال اهلل عند أشهد حينئذ
 يدخل أن جل و عز رّب وعدين وقد :قال. اْلنة يف سلك اال يسدد ثم , قلبه من
 حّت يدخلوها ال أن ألرجو وإين ,عذاب وال عليهم حساب ال ألفا سبعني أميت من

 اْلنة يف مساكن وذرياتكم وأزواجكم آبائكم من صلح ومن أنتم تبوؤا
 ،ادلنيا السماء إىل جل و عز اهلل يزنل الليل ثلثا: قال أو الليل نصف مىض إذا :وقال

 اذلي من ,ل فاغفر يستغفرىن ذا من ،غريي أحدا عبادي عن أسأل ال :فيقول
  .«الصبح ينفجر حّت أعطيه يسألين اذلي ذا من ل أستجيب يدعوين

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর সাযর্ আগমন 
করযত লাগলাম, এমনর্ক েখন আমরা ‘আল-কািীি’ নামক িাযন 
মপৌঁোলাম, তখন আমাযির মধয মর্যক র্কেু মলাক তাযির পর্রবার-
পর্রজযনর র্নকি োওয়ার জনয তাাঁর র্নকি অনুমর্ত প্রার্িনা করযত শুরু 
করল এবং র্তর্ন তাযিরযক অনুমর্ত প্রিান করযলন; অতোঃপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম (ভােণ মিওয়ার জনয) 
িাাঁড়াযলন, তারপর র্তর্ন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীতিন করযলন, 
অতোঃপর র্তর্ন বলযলন: মলাকজযনর কী অবিা হল, গাযের মে অংশ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর সাযর্ সম্পতি, অপর 
অংযশর মিযয় তাযির র্নকি গাযের মসই অংশ অর্ধক অপেন্দনীয়, আর 
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আমরা মসই সময় সম্প্রিাযয়র সকল মলাকযক ক্রন্দনরত অবিায় 
মিখযত মপলাম। জননক বযর্ি বলল: এর পযরও মে বযর্ি আপনার 
র্নকি অনুমর্ত িাইযব, মস তার মবাকামীর জনযই িাইযব; অতোঃপর র্তর্ন 
আল্লাহর প্রশংসা করযলন এবং র্তর্ন বলযলন: েখন আর্ম আল্লাহর 
র্নকি সাক্ষয র্িব, তখন মে বান্দা মযন-প্রাযণ এই সাক্ষয র্িযয় মারা 
োযব মে, ‘আল্লাহ োড়া মকাযনা হক্ক ইলাহ মনই এবং আর্ম আল্লাহর 
রাসূল, অতোঃপর র্ঠক মসই অনুোয়ী মস কাজ কযর, তাহযল মস 
জান্নাযতর পযর্ই িযল, আর র্তর্ন বযলন: আমার প্রর্তপালক আল্লাহ 
তা‘আলা আমাযক প্রর্তশ্রুর্ত র্িযয়যেন মে, আমার উম্মযতর মযধয সত্তর 
হাজার উম্মত র্বনা র্হসাযব মকাযনা শার্স্ত োড়াই জান্নাযত প্রযবশ করযব, 
আর আর্ম অবশযই আশা কর্র মে, তারা তাযত ততক্ষণ পেিন্ত প্রযবশ 
করযব না, েতক্ষণ না মতামরা এবং মতামাযির র্পতা-মাতা, স্ত্রী-পর্রজন 
ও সন্তান-সন্ততী’র মধয মর্যক োরা সৎকমি কযর, তারা জান্নাযতর মযধয 
আবাসগতহ বতর্র করযব, আর র্তর্ন বলযলন: েখন রাযতর অযধিক 
অর্তবার্হত হয় অর্বা র্তর্ন বযলযেন, েখন রাযতর এক-তত তীয়াংশ 
অর্তবার্হত হয়, তখন আল্লাহ তা‘আলা িুর্নয়ার আকাযশ অবতরণ 
কযরন এবং তারপযর বযলন: আর্ম আমার বান্দাযির অবিা সম্পযকি 
আমাযক বযতীত অনয কাউযক র্জোসা করব না; মক আে আমার র্নকি 
ক্ষমা প্রার্িনা করযব, আর্ম তাযক ক্ষমা কযর র্িব; মক আে আমার র্নকি 
মিা‘আ করযব, আর্ম তার মিা‘আ কবুল করব; মক আে আমার র্নকি 
র্কেু িাইযব, আর্ম তাযক িান করব, এভাযব কযর মশে পেিন্ত উোর 
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আযলা উদ্ভার্সত হযয় সকাল হযয় োযব।”78 

* * * 

                                                           
78 আহমি (৪/১৬); আত-তায়ালাসী (১/২৭); ইবন খুোইমা, পত. ১৩২; ইবন র্হব্বান 
(১/২৫৩); তাবারানী, আল-কাবীর (৫/৪৩), আর হািীসর্ি ইমাম বুখারী ও মুসর্লম 
রহ. এর শযতির আযলাযক বর্ণিত ও প্রর্তর্ষ্ঠত। 
হাযফে ইবন কােীর রহ. ‘আন-যনহায়া’ (২/১০৮) গ্রযন্থ বযলন, হাযফে র্জয়া বযলন, 
এিা আমার র্নকি র্বশুদ্ধ হািীযসর শযতির আযলাযক বর্ণিত। 
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[ ৬ ] 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম কতত িক জান্নাযত প্রযবশকারীযির 
মধয মর্যক র্কেুসংখযক বযর্ির জনয তার আমযলর িার্হিার মিযয় 

উন্নত মেিািার জনয সুপার্রশ করা 

৩৫. আবূ বুরিা মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন আবূ মূসা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক 
বণিনা কযরন, র্তর্ন বযলন: 

 أوطاس إىل جيش ىلع اعمر أبا بعث حنني من سلم و عليه اهلل صىل انلب فرغ ملا»
 مع وبعثين :موىس أبو قال ,أصحابه اهلل وهزم دريد فقتل ,الصمة بن دريد فلق

 إِله فانتهيت ركبته يف فأثبته بسهم جشيم رماه ركبته يف اعمر أبو فريم اعمر أيب
 فقصدت ,رماين اذلي قاتيل ذاك فقال ,موىس أيب إىل فأشار ؟ رماك من عم يا :فقلت

 فكف تثبت أال ,تستيح أال :ل أقول وجعلت ,فاتبعته وىل رآين فلما ,فلحقته ل
 :قال ,صاحبك اهلل قتل اعمر أليب قلت ثم ,فقتلته بالسيف َضبتني فاختلفنا

 اهلل صىل انلب أقرئ !أيخ ابن يا :قال ,املاء منه فزنا ,فزنعته ,السهم هذا فانزع
 فمكث انلاس ىلع اعمر أبو واستخلفين. ل غفراست :ل وقل السالم سلم و عليه
 رسير ىلع بيته يف سلم و عليه اهلل صىل انلب ىلع فدخلت فرجعت ,مات ثم يسريا
 أيب وخرب خبربنا فأخربته ,وجنبيه بظهره الرسير رمال أثر قد ,فراش وعليه ,مرمل
 اغفر امهلل» :فقال يديه رفع ثم فتوضأ بماء فداع ,ل استغفر ل قل :وقال اعمر

 كثري فوق القيامة يوم اجعله امهلل » :قال ثم إبطيه بياض ورأيت. « اعمر أيب لعبيد
 قيس بن اهلل لعبد اغفر امهلل» :فقال فاستغفر ويل :فقلت. « انلاس من خلقك من

 اعمر أليب إحداهما :بردة أبو قال .«كريما مدخال القيامة يوم وأدخله ذنبه
  .موىس أليب واألخرى

“েখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম হুনাযয়ন েুদ্ধ মর্যক অবসর 
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হযলন, তখন র্তর্ন আবূ ‘আর্মর রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুযক একর্ি 
বসনযবার্হনীর আমীর র্নেুি কযর আওতাস মগাযত্রর প্রর্ত পাঠাযলন। 
েুযদ্ধ র্তর্ন (আবূ ‘আর্মর) িুরায়ি ইবন র্সম্মার সাযর্ মুকার্বলা করযল 
িুরায়ি র্নহত হয় এবং আল্লাহ তার সহযোগী মোদ্ধাযিরযকও পরার্জত 
কযরন। আবূ মূসা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু বযলন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম আবূ ‘আর্মর রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু’র সাযর্ আমাযকও 
পার্ঠযয়র্েযলন। এ েুযদ্ধ আবূ ‘আর্মর রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু’র হাাঁিুযত 
একর্ি তীর র্নর্ক্ষপ্ত হয়। জু‘শাম মগাযত্রর এক মলাক তীরর্ি তাাঁর হাাঁিুর 
মযধয বর্সযয় র্িযয়র্েল। তখন আর্ম তাাঁর কাযে র্গযয় বললাম, িািাজান! 
মক আপনার ওপর তীর েুাঁযড়যে? তখন র্তর্ন আবূ মূসা রার্িয়াল্লাহু 
‘আনহুযক ইশারার মাধযযম মির্খযয় র্িযয় বলযলন মে, ঐ মে, ঐ বযর্ি 
আমাযক তীর মমযরযে। আমাযক হতযা কযরযে। আর্ম মলাকর্িযক লক্ষয 
কযর তার কাযে র্গযয় মপৌঁেলাম, আর মস আমাযক মিখামাত্র ভাগযত 
শুরু করল। আর্ম এ কর্া বলযত বলযত তার পশ্চাদ্ভাবন করলাম, 
(পালাি মকন) মবহায়া িাাঁড়াও না, িাাঁড়াও। মলাকর্ি মর্যম মগল। এবার 
আমরা িু’জযন তরবার্র র্িযয় পরস্পরযক আক্রমণ করলাম এবং মশে 
পেিন্ত আর্ম তাযক হতযা কযর মফললাম। তারপর আর্ম আবূ ‘আর্মর 
রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুযক বললাম, আল্লাহ আপনার আঘাতকারীযক হতযা 
কযরযেন। র্তর্ন বলযলন, (র্ঠক আযে, এবার তুর্ম আমার হাাঁিু মর্যক) 
তীরর্ি মবর কযর িাও। আর্ম তীরর্ি মবর কযর র্িলাম। তখন ক্ষতিান 
মর্যক র্কেু পার্নও মবর হযয় আসল। র্তর্ন আমাযক বলযলন, মহ 
ভার্তজা! (আর্ম হয়ত বাাঁিযবা না) তুর্ম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লামযক আমার সালাম জানাযব এবং আমার মাগর্ফরাযতর জনয 
মিা‘আ করযত বলযব। আবূ ‘আর্মর রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু তাাঁর িযল 
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আমাযক মসনাবার্হনীর আমীর র্নেুি করযলন। এরপর র্তর্ন র্কেুক্ষণ 
মবাঁযি র্েযলন, তারপর ইর্ন্তকাল করযলন। (েুদ্ধ মশযে) আর্ম র্ফযর এযস 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর বার্ড় প্রযবশ করলাম। র্তর্ন 
তখন পাকাযনা ির্ড়র বতর্র একর্ি খার্িয়ায় শার্য়ত র্েযলন। খার্িয়ার 
ওপর (নাযমমাত্র) একর্ি র্বোনা র্েল। কাযজই তাাঁর র্পযঠ এবং 
পােিযিযশ পাকাযনা ির্ড়র িাগ পযড় র্গযয়র্েল। আর্ম তাাঁযক আমাযির 
এবং আবূ ‘আর্মর রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু’র সংবাি জানালাম। (তাাঁযক এ 
কর্াও বললাম মে) র্তর্ন (মততুযর পূযবি) বযল র্গযয়যেন, তাাঁযক (নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক) আমার মাগর্ফরাযতর জনয মিা‘আ 
করযত বলযব। এ কর্া শুযন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম পার্ন 
আনযত বলযলন এবং ওেু করযলন। তারপর র্তর্ন তাাঁর িু’হাত উপযর 
তুযল মিা‘আ কযর বলযলন, মহ আল্লাহ! মতামার র্প্রয় বান্দা আবূ 
‘আর্মরযক ক্ষমা কর। (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম মিা‘আর 
মুহূযতি হাতিয় এত উপযর তুলযলন মে) আর্ম তাাঁর বগলিযয়র শুভ্রাংশ 
মিখযত মপযয়র্ে। তারপর র্তর্ন বলযলন, মহ আল্লাহ! র্কয়ামত র্িবযস 
তুর্ম তাাঁযক মতামার অযনক মাখলুযকর ওপর, অযনক মানুযের ওপর 
মশ্রষ্ঠত্ব িান কর। আর্ম বললাম: আমার জনযও (যিা‘আ করুন) র্তর্ন 
মিা‘আ করযলন এবং বলযলন, মহ আল্লাহ! আবিুল্লাহ ইবন কাযয়যসর 
গুনাহ ক্ষমা কযর িাও এবং র্কয়ামত র্িবযস তুর্ম তাাঁযক সম্মার্নত িাযন 
প্রযবশ করাও। বণিনাকারী আবূ বুরিা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু বযলন, িু’র্ি 
মিা‘আর একর্ি র্েল আবূ ‘আর্মর রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু’র জনয, আর 
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অপরর্ি র্েল আবূ মূসা (আশ‘আরী) রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু’র জনয।”79 

৩৬. উযম্ম সালামা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহা মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, আবূ 
সালামা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুর মততুযর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম তার কাযে মগযলন। তখন তাাঁর মিাখগুযলা উনু্মি রযয়যে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম মিাখগুযলা বন্ধ কযর র্িযলন 
এবং বলযলন:   

وحَ  إِنَّ » ْهِلهِ  ِمنْ  نَاس   فََضجَّ . « ابْلَرَصه  تَِبَعهه  قهِبَض  إَِذا الر 
َ
وا الَ » :َفَقاَل  أ  ىلَعَ  تَْدعه

مْ  ِسكه نْفه
َ
رْي   إاِلَّ  أ

نهونَ  الَْماَلئَِكةَ  فَإِنَّ  خِبَ هونَ  َما ىلَعَ  يهَؤمِّ ول مَّ » :قَاَل  ثهمَّ . «َتقه ِب  اْغِفرْ  اللَّهه
َ
 أل

 رَبَّ  يَا َوَله  نَلَا َواْغِفرْ  الَْغابِِرينَ  ِف  َعِقِبهِ  ِف  َواْخلهْفهه  الَْمْهِديِّنيَ  ِف  َدرََجتَهه  َواْرَفعْ  َسلََمةَ 
  .«ِفيهِ  َله  َونَوِّرْ . َقرْبِهِ  ِف  َله  َوافَْسحْ  الَْعالَِمنيَ 

“র্নশ্চয় রূহ েখন র্নযয় োওয়া হয়, তখন মিাখ তার প্রর্ত অপলক 
িতর্ষ্টযত তার্কযয় র্াযক। এ কর্া শুযন তার পর্রবাযরর মলাযকরা উচ্চস্বযর 
মকাঁযি উঠযলন। র্তর্ন বলযলন, মতামরা র্নযজযির জনয অমেলজনক 
মকাযনা মিা‘আ কযরা না। মকননা র্ফর্রশতাগণ মতামাযির কর্ার ওপর 
আমীন বযল র্াযকন। র্তর্ন তারপর বলযলন, মহ আল্লাহ! তুর্ম আবূ 
সালামাযক মাফ কযর িাও, র্হিায়াত প্রাপ্তযির মযধয তার মেিািাযক 
সুউচ্চ কযর িাও এবং তার উত্তরার্ধকারীযির মধয মর্যক প্রর্তর্নর্ধ 
র্নেুি কর। মহ রাবু্বল আলামীন! আমাযিরযক এবং তাাঁযক মাফ কযর 
িাও, আর তাাঁর জনয কবরযক প্রশস্ত কযর িাও এবং তাাঁর কবরযক 

                                                           
79 সহীহ বুখারী, মাগােী অধযায় (كتاب املغازي), পর্রযিি: আওতাস েুদ্ধ প্রসযে ( باب

أوطاس غزوة ), হািীস নং ৪০৬৮। 
 



146 

আযলাকময় কযর িাও।”80 

 

* * * 

                                                           
80 সহীহ মুসর্লম, জানাো অধযায়, পর্রযিি: মতত বযর্িযক উপর্িত করা হযল তার 
িকু্ষ বন্ধ কযর মিওয়া ও তার জনয মিা‘আ করা প্রসযে (  الَْميِِّت  إِْغَماِض  ِف  باب

اَعءِ  رِضَ  ِإَذا َله  َوادل  حه ), হািীস নং ২১৬৯। 
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[ ৭ ] 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম কতত িক তাাঁর িািা আবূ তার্লযবর 
শার্স্ত হালকা করার জনয সুপার্রশ প্রসযে 

৩৭. আব্বাস ইবন আবর্িল মুত্তার্লব রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, 
র্তর্ন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক উযেশয কযর বযলন: 

 من ضحضاح يف هو » :قال ؟ لك ويغضب َيوطك اكن فإنه عمك عن أغنيت ما»
 .« انلار من األسفل ادلرك يف لاكن أنا ولوال نار

“আপর্ন র্ক আপনার কযমির িারা (তার) মকাযনা উপকার করযত 
মপযরযেন, অর্ি র্তর্ন মতা আপনাযক র্হফােত করযতন এবং আপনার 
জনয (অযনযর প্রর্ত) মক্রাধার্বত হযতন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম বলযলন: (হযাাঁ), র্তর্ন মকবল পাযয়র গ্রর্ন্থ পেিন্ত জাহান্নাযমর 
আগুযন র্াকযবন, আর ের্ি আর্ম না হতাম, তযব জাহান্নাযমর অতল 
তযলই তাযক অবিান করযত হত।”81

 

৩৮. আবূ সা‘ঈি খুিরী রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর র্নকি তাাঁর িািা (আব্বাস রার্িয়াল্লাহু 

আনহু) আযলািনা করার সময় শুযনযেন; অতোঃপর এক পেিাযয় র্তর্ন 
(নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম) বযলন: 

 يغيل كعبيه يبلغ انلار من ضحضاح يف فيجعل القيامة يوم شفاعيت تنفعه لعله»
  .«دماغه منه

                                                           
81 সহীহ বুখারী, অধযায়: সাহাবীযির ফর্েলত (كتاب فضائل الصحابة), পর্রযিি: আবূ 

তার্লযবর কার্হনী ( طالب أيب قصة باب ), হািীস নং ৩৬৭০; সহীহ মুসর্লম (১/১৯৪)। 
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“আশা করা োয়, র্কয়ামযতর র্িন তাাঁর বযাপাযর আমার সুপার্রশ কাযজ 
আসযব। তাাঁযক জাহান্নাযমর উপর্রভাযগ এমনভাযব রাখা হযব মে, আগুন 
তার পাযয়র র্গরা পেিন্ত মপৌঁেযব; এযতই তার মগজ উর্লাযত 
র্াকযব।”82 

এই হািীস িু’র্ি প্রমাণ কযর মে, আবূ তার্লব কার্ফর অবিায় মততুযবরণ 
কযরযে। কারণ, র্তর্ন ের্ি মুসর্লম হযতন, তাহযল একত্ববাযি 
র্বোসীযির সাযর্ র্তর্নও জাহান্নাম মর্যক মবর হযয় আসযত পারযতন, 
মেমর্নভাযব একত্ববাযি র্বোসীযির জাহান্নাম মর্যক মবর হযয় আসার 
বযাপাযর বর্ণিত হািীসগুযলার সংখযা মুতাওয়ার্তর পেিাযয় মপৌঁযেযে। আর 
অর্িযরই এই প্রসযে বর্ণিত র্কেু সংখযক হািীযসর র্ববরণ আসযব 
ইনশাআল্লাহ। 

আর এই িু’র্ি হািীযসর মযধয আবূ তার্লযবর ইসলাম গ্রহণ না করার 
বযাপাযর মে প্রমাণ বহন কযর, তাযক সমর্িন ও শর্িশালী কযর ইমাম 
বুখারী রহ. তাাঁর ‘আস-সহীহ’ গ্রযন্থ ো বণিনা কযরযেন; ইবন র্শহাব রহ. 
মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন: আমার র্নকি বণিনা কযরযেন সা‘ঈি ইবনুল 
মুসাইর্য়যব রহ., র্তর্ন তার র্পতা মর্যক বণিনা কযরযেন, র্তর্ন বযলন: 

 عنده فوجد سلم و عليه اهلل صىل اهلل رسول جاءه الوفاة طالب أبا حرضت ملا أنه»
 و عليه اهلل صىل اهلل رسول قال املغرية بن أمية بن اهلل وعبد هشام بن جهل أبا

 أبو فقال. « اهلل عند بها لك أشهد لكمة اهلل إال هلإ ال قل عم يا » :طالب أليب سلم
 رسول يزل فلم املطلب عبد ملة عن أترغب طالب أبا يا أمية بن اهلل وعبد جهل

                                                           
82 সহীহ বুখারী, অধযায়: সাহাবীযির ফেীলত (كتاب فضائل الصحابة), পর্রযিি: আবূ 

তার্লযবর কার্হনী ( طالب أيب قصة باب ), হািীস নং ৩৬৭২। 



149 

 طالب أبو قال حّت املقالة بتلك ويعودان عليه يعرضها سلم و عليه اهلل صىل اهلل
 رسول فقال. اهلل إال هلإ ال يقول أن وأب املطلب عبد ملة ىلع هو لكمهم ما آخر
 اهلل فأنزل. «عنك أنه لم ما لك ألستغفرن واهلل أما » :سلم و عليه اهلل صىل اهلل

ا﴿ : فيه تعاىل نَ َم  ِينَ ٱوَ َلِلنَِّب َََِك  ُنوَ ََّلَّ نَا َء ام 
 
َِلِلَ َِفُروا َت غَ ي سَ َأ ل وَ َكِيَ ُمَش  نُوَ َو  ِلََا ََك  و 

ُ
َأ

َ قُرَ  اَدَِب عَ َِمنَ َب  َ َم  نَُّهمَ َل ُهمَ َت ب يَّ
 
ص ََأ

 
َ ٱَُبَح  َأ  .«[١١٣: اتلوبة] ﴾١١٣َِحيمَِل 

“আবূ তার্লযবর মততুযর সময় উপর্িত হযল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম তার কাযে আসযলন। র্তর্ন মসখাযন আবূ জাহল 
ইবন র্হশাম ও আবিুল্লাহ ইবন আবূ উমাইয়যা ইবন মুগীরাযক উপর্িত 
মিখযত মপযলন। (বণিনাকারী বযলন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম আবূ তার্লবযক লক্ষয কযর বলযলন: িািাজান! ‘লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ কাযলমা পাঠ করুন, তাহযল এর ওসীলায় আর্ম আল্লাহর 
সমীযপ আপনার জনয সাক্ষয র্িযত পারব। আবূ জাহল ইবন র্হশাম ও 
আবিুল্লাহ ইবন আবূ উমাইয়যা বযল উঠল: ওযহ আবূ তার্লব! তুর্ম র্ক 
আবিুল মুত্তার্লযবর ধমি মর্যক র্বমূখ হযব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম তার কাযে কাযলমা মপশ করযত র্াযকন, আর 
তারা িু’জনও তাযির কর্া পুনারাবতর্ত্ত করযত র্াযক। অবযশযে আবূ 
তার্লব তাযির সামযন মশে কর্ার্ি ো বলল, তা এই মে, মস আবিুল 
মুত্তার্লযবর ধযমির ওপর অর্বিল রযয়যে, মস ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলযত 
অস্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বলযলন: 
আল্লাহর কসম! তবুও আর্ম আপনার জনয মাগর্ফরাত কামনা করযত 
র্াকব, েতক্ষণ না আমাযক তা মর্যক র্নযেধ করা হয়। তখন আল্লাহ 
তা‘আলা নার্েল কযরন: 

ا﴿ نَ َم  ِينَ ٱوَ َلِلنَِّب َََِك  ُنوَ ََّلَّ نَا َء ام 
 
َِلِلَ َفُِروا َت غَ ي سَ َأ ل وَ َكِيَ ُمَش  نُوَ َو  ِلََا ََك  و 

ُ
َ قُرَ َأ َدَِب عَ َِمنَ َب 
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ا َ َم  نَُّهمَ َل ُهمَ َت ب يَّ
 
ص ََأ

 
َ ٱَُبَح  َأ   [١١٣: اتلوبة] ﴾١١٣َِحيمَِل 

“আত্মীয়-স্বজন হযলও মুশর্রকযির জনয ক্ষমা প্রার্িনা করা নবী ও োরা 
ঈমান এযনযে তাযির জনয সংগত নয়, েখন এিা সুস্পষ্ট হযয় মগযে 
মে, র্নর্শ্চতই তারা প্রজ্বর্লত আগুযনর অর্ধবাসী।” [সূরা আত-তাওবাহ, 
আয়াত: ১১৩]।83 

র্তর্ন (ইমাম বুখারী রহ.) হািীসর্ি তার ‘আস-সহীহ’ গ্রযন্থর র্ভন্ন আযরা 
কযয়ক জায়াগায় বণিনা কযরযেন এবং তাযত রযয়যে: 

ا﴿ فزنلت:» نَ َم  ِينَ ٱوَ َلِلنَِّب َََِك  ُنوَ ََّلَّ نَا َء ام 
 
َِلِلَ َفُِروا َت غَ ي سَ َأ ل وَ َكِيَ ُمَش  نُوَ َو  ِلََا ََك  و 

ُ
َ قُرَ َأ َب 

اَدَِب عَ َِمنَ  َ َم  نَُّهمَ َل ُهمَ َت ب يَّ
 
ص ََأ

 
َ ٱَُبَح  َأ َإِنَّك َو نزلت : ﴿ [١١٣: اتلوبة] ﴾١١٣ََِحيمَِل 

َ نَ َِديت هَ َّل  حَ َم 
 
َب بَ أ   .«[ ٥٦: القصص] ﴾٥٦ََ...ت 

“অতোঃপর নার্েল হযয়যে: আত্মীয়-স্বজন হযলও মুশর্রকযির জনয ক্ষমা 
প্রার্িনা করা নবী ও োরা ঈমান এযনযে তাযির জনয সংগত নয়, েখন 
এিা সুস্পষ্ট হযয় মগযে মে, র্নর্শ্চতই তারা প্রজ্বর্লত আগুযনর 
অর্ধবাসী”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৩] এবং আরও নার্েল 
হযয়যে: আপর্ন োযক ভাযলাবাযসন, ইযি করযলই তাযক সৎপযর্ 
আনযত পারযবন না...।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫৬] 

আর (আবূ তার্লযবর ইসলাম গ্রহণ না করার বযাপাযর) সমর্িন কযর, 
ো ইমাম মুসর্লম রহ. তাাঁর ‘আস-সহীহ’ গ্রযন্থ বণিনা কযরযেন; আবূ 
হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, রাসূলুল্লাহ 
                                                           
83 সহীহ বুখারী, জানাো অধযায়, পর্রযিি: মুশর্রক বযর্ির মততুযকাযল ‘লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণ প্রসযে ( اهلل إال هلإ ال املوت عند املْشك قال إذا باب ), হািীস নং 

১২৯৪। 
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম তাাঁর িািা (আবূ তার্লব)-এর 
অর্ন্তমকাযল তাযক উযেশয কযর বযলন:  

ه  إاِلَّ  إَِلَ  الَ  قهْل » ْشَهده  اّللَّ
َ
َب . « الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  بَِها لََك  أ

َ
نَْزَل  فَأ

َ
ه  فَأ ََإِنَّك َ﴿ اّللَّ ِديَّل  نَ َت ه  َم 

َ ب ب ت  ح 
 
 .[٥٦: القصص] ﴾أ

“আপর্ন ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলুন. র্কয়ামত র্িবযস আর্ম আপনার 
জনয সাক্ষয র্িব। র্কন্তু র্তর্ন অস্বীকার করযলন। অতোঃপর আল্লাহ 
তা‘আলা নার্েল করযলন: 

ََإِنَّك َ﴿  نَ َِديت هَ َّل  حَ َم 
 
َب بَ أ   [٥٦: القصص] ﴾٥٦ََاآليَةَ َ...ت 

“আপর্ন োযক ভাযলাবাযসন, ইযি করযলই তাযক সৎপযর্ আনযত 
পারযবন না...।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫৬]84 

আর র্তর্ন এই হািীসর্ি অপর আযরকর্ি সনযি বণিনা কযরযেন এবং 
তাযত র্তর্ন (আবূ তার্লব) বযলন: 

نْ  لَْوالَ »
َ
ىِن  أ َ هونَ  قهَريْش   تهَعريِّ ول قَْررْته  , اْْلََزعه  َذلَِك  ىلَعَ  مَحَلَهه  إِنََّما َيقه

َ
 , َعيْنََك  بَِها أل

نَْزَل 
َ
ه  فَأ ََإِنَّك َ﴿ :اّللَّ نَ َِديت هَ َّل  حَ َم 

 
َب بَ أ ل  ََت  َ ٱَِكنََّو  هَ َّللَّ نَِديي  ا ََم  عَ َو ُهوَ َُء َي ش 

 
َل مَُأ

َِ َٱب
  [٥٦: القصص] ﴾٥٦ََت ِدينَ ُمهَ ل 

“কুরাইশ কতত িক এরূপ মিাোযরাপ করার আশিা ের্ি ের্ি না র্াকত, 
তাহযল আর্ম তা (কাযলমা তাওহীি) পাঠ কযর মতামার মিাখ জুড়াতাম; 
এই মপ্রর্ক্ষযত আল্লাহ তা‘আলা নার্েল কযরন: 

                                                           
84 সহীহ মুসর্লম, ঈমান অধযায়, পর্রযিি: ঈমাযনর প্রর্ম র্বেয় হল ‘লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ বলা ( له  باب وَّ

َ
ه  إِالَّ  إَِلَ  الَ  قَْوله  يَمانِ اإلِ  أ اّللَّ ), হািীস নং ১৪৩; র্তরর্মেী 

(৪/১৫৯); আহমি (২/৪৪১)।  
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ََإِنَّك َ﴿ نَ َِديت هَ َّل  حَ َم 
 
َب بَ أ ل  ََت  َ ٱَِكنََّو  ا ََم نَِديي هَ َّللَّ عَ َو ُهوَ َُء َي ش 

 
ََِل مَُأ َٱب

  ﴾٥٦َت ِدينَ ُمهَ ل 

“আপর্ন োযক ভাযলাবাযসন ইযি করযলই তাযক সৎপযর্ আনযত 
পারযবন না; বরং আল্লাহই োযক ইযি সৎপযর্ আনয়ন কযরন এবং 
সৎপর্ অনুসারীযির সম্পযকি র্তর্নই ভাযলা জাযনন”। [সূরা আল-
কাসাস, আয়াত: ৫৬]85 

নার্জয়া ইবন কা‘ব রহ. মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন আলী রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু 
মর্যক বণিনা কযরযেন, র্তর্ন বযলন, আর্ম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লামযক বললাম: 

َك  إِنَّ » يْخَ  َعمَّ الَّ  الشَّ بَاكَ  فََوارِ  اْذَهْب  » :قَاَل  .َماَت  قَدْ  الضَّ
َ
ِْدَثنَّ  الَ  ثهمَّ  أ  َحّتَّ  َشيْئًا حته

تِيَِن 
ْ
َمَرىِن  وَِجئْتههه  فََواَريْتههه  فََذَهبْته  .«تَأ

َ
 .«ىِل  وََداَع  فَاْغتََسلْته  فَأ

“আপনার বতদ্ধ পর্ভ্রষ্ট িািা মারা র্গযয়যে; তখন র্তর্ন (নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম) বলযলন: ‘োও, তুর্ম মতামার র্পতাযক (মার্ি 
িারা) মেযক রাখ, অতোঃপর আমার র্নকি না আসা পেিন্ত মকাযনা র্কেুই 
করযব না; অতোঃপর আর্ম মগলাম, তারপর তাযক (মার্ি িারা) মেযক 
র্িলাম এবং তাাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম) র্নকি আসলাম; 
অতোঃপর র্তর্ন আমাযক (যগাসল করার) র্নযিিশ র্িযলন; আর্ম মগাসল 
করলাম, আর র্তর্ন আমার জনয মিা‘আ করযলন।”86 

                                                           
85 সহীহ মুসর্লম, ঈমান অধযায়, পর্রযিি: ঈমাযনর প্রর্ম র্বেয় হল ‘লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ বলা ( له  باب وَّ

َ
ه  إِالَّ  إَِلَ  الَ  قَْوله  اإِليَمانِ  أ اّللَّ ), হািীস নং ১৪৪। 

86 আবূ িাউি (৩/ ৫৪৭); নাসায়ী (১/৯২); আহমি (১/৯৭); আর হািীসর্ি হাসান 
পেিাযয়র; মিখুন: আলবানী, ‘আহকামুল জানাযয়ে’। 
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*** 

                                                           

আর র্ের্ন আবূ তার্লযবর ইসলাম গ্রহযণর বযাপাযর র্শ‘য়াযির সযন্দহ-সংশয়সমূযহর 
জবাযবর বযাপাযর আরও মবর্শ জানযত িান, তার জনয আবশযক হল ইবন হাজার 
‘আসকালানী’র ‘আল-ইসাবা ফী তাময়ীর্েস সাহাবা’ [ الصحابة تميزي يف اإلصابة ] (৪/১১৫) 

এবং ‘ফাতহুল বারী র্বশরযহ সহীর্হল বুখারী’ ( ابلخاري صحيح بْشح ابلاري فتح )। 
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[ ৮ ] 

একত্ববািীযিরযক জাহান্নাম মর্যক মবর করার জনয সুপার্রশ প্রসযে 

একত্ববাযি র্বোসীগযণর জাহান্নাম মর্যক মবর হওয়ার বযাপাযর 
প্রমাণকারী হািীসসমূহ ‘মুতাওয়ার্তর’ পেিাযয়র, আর এই বযাপাযর 
প্রমাণকারী হািীসসমূযহর র্কেু র্কেু পূযবি আযলার্িত হযয়যে; মেমন- 
আনাস ইবন মার্লক রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত হািীস, (এই বইযয়) 
হািীস নং ২ ও ৩; আবূ বকর রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুর হািীস, ক্রর্মক নং- 
৫, আর এই বযাপাযর প্রমাণ মপশ কযর র্নযম্ন বর্ণিত হািীসসমূহ:  

৩৯. েুহুরী রহ. মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, আমার র্নকি সা‘ঈি ইবনুল 
মুসার্য়যব ও ‘আতা ইবন ইয়ার্েি আল-লাইসী রহ. হািীস বণিনা বণিনা 
কযরযেন; তাযির র্নকি আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু বণিনা 
কযরযেন মে, সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক 
র্জোসা করযলন, মহ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম! 
আমরা র্ক র্কয়ামযতর র্িন আমাযির রবযক মিখযত পাব? জবাযব র্তর্ন 
বযলন: 

 :قال ,اهلل رسول يا ال قالوا. ؟ حجاب دونه ليس بدر ِللة القمر يف تمارون هل»
 ,كذلك ترونه فإنكم :قال ,ال قالوا. ؟ سحاب دونها ليس الشمس يف تمارون فهل

 يتبع من فمنهم ,فليتبع شيئا يعبد اكن من :فيقول القيامة يوم انلاس َيْش
 فيها األمة هذه وتبىق ,الطواغيت يتبع من ومنهم ,القمر يتبع من ومنهم ,الشمس
 فإذا ,ربنا يأتينا حّت ماكننا هذا :فيقولون ,ربكم أنا :فيقول اهلل فيأتهم ,منافقوها

, فيدعوهم ,ربنا أنت :فيقولون ,ربكم أنا :فيقول اهلل فيأتيهم , عرفناه ربنا جاء
 يتلكم وال بأمته الرسل من جيوز من أول فأكون ,جهنم ظهراين بني الرصاط فيرضب
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 مثل لَكِلب جهنم ويف ,سلم سلم امهلل :يومئذ الرسل والكم ,الرسل إال أحد يومئذ
 شوك مثل فإنها :قال, نعم :قالوا. ؟ السعدان شوك رأيتم هل ,السعدان شوك

 من فمنهم بأعماهلم انلاس ختطف ,اهلل إال قدرعظمها يعلم ال أنه غري ,السعدان
 أهل من أراد من رمحة اهلل أراد إذا حّت ,ينجو ثم خيردل من ومنهم ,بعمله يوبق
 بآثار ويعرفونهم فيخرجونهم اهلل يعبد اكن من خيرجوا أن املالئكة اهلل أمر انلار

 ابن فك ,انلار من فيخرجون ,السجود أثر تأكل أن انلار ىلع اهلل وحرم ,السجود
 عليهم فيصب ,امتحشوا قد انلار من فيخرجون ,السجود أثر إال انلار تأكله أدم
 بني القضاء من اهلل يفرغ ثم ,السيل محيل يف احلبة تنبت كما فينبتون احلياة ماء

 بوجهه مقبل اْلنة دخوال انلار أهل آخر وهو وانلار اْلنة بني رجل ويبىق ,العباد
 ,ذاكؤها وأحرقين رَيها قشبين قد ,انلار عن وجيه ارصف رب يا :فيقول ,انلار قبل

 ,وعزتك ال :فيقول ؟ ذلك غري تسأل أن بك ذلك فعل إن عسيت هل :فيقول
 . انلار عن وجهه اهلل فيرصف ,وميثاق عهد من يشاء ما اهلل فيعطي

 رب يا :قال ثم ,يسكت أن اهلل شاء ما سكت بهجتها رأى اْلنة ىلع به أقبل فإذا 
 تسأل ال أن وامليثاق العهود أعطيت قد أليس :ل اهلل فيقول ,اْلنة باب عند قدمين

 عسيت فما فيقول ,خلقك أشىق أكون ال رب يا :فيقول ؟ سألت كنت اذلي غري
 فيعطي ,ذلك غري أسأل ال وعزتك ال :فيقول ؟ غريه تسأل ال أن ذلك أعطيت إن

 زهرتها فرأى بابها بلغ فإذا ,اْلنة باب إىل فيقدمه وميثاق عهد من شاء ما ربه
 يارب :فيقول ,يسكت أن اهلل شاء ما فيسكت ,والرسور انلرضة من فيها وما

 العهد أعطيت قد أليس أغدرك ما آدم بن يا وَيك :اهلل فيقول ,اْلنة أدخلين
 ,خلقك أشىق َتعلين ال رب يا :فيقول ؟ أعطيت اذلي غري تسأل ال أن وامليثاق

 حّت ,فيتمن ,تمن :فيقول ,اْلنة دخول يف ل يأذن ثم ,منه جل و عز اهلل فيضحك
 إذا حّت ربه يذكره ,أقبل وكذا كذا من :جل و عز اهلل قال ,أمنيته انقطعت إذا

  .«معه ومثله ذلك لك :تعاىل اهلل قال ,األماين به انتهت
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 عليه اهلل صىل اهلل رسول إن :عنهما اهلل ريض هريرة أليب اخلدري سعيد أبو قال 
 رسول من أحفظ لم :هريرة أبو قال .« أمثال وعْشة ذلك لك :اهلل قال » :قال سلم و

 سمعته إين سعيد أبو قال .« معه ومثله ذلك لك» :قول إال سلم و عليه اهلل صىل اهلل
 .« أمثال وعْشة لك ذلك » :يقول

“মমঘমুি পূর্ণিমার রাযতর িাাঁিযক মিখার বযাপাযর মতামরা র্ক সযন্দহ 
মপােণ কর? তাাঁরা বলযলন, না, মহ আল্লাহর রাসূল! র্তর্ন বলযলন, 
মমঘমুি আকাযশ সূেি মিখার বযাপাযর র্ক মতামাযির মকাযনা সযন্দহ 
আযে? সবাই বলযলন, না। তখন র্তর্ন বলযলন: র্নোঃসযন্দযহ মতামরাও 
আল্লাহযক অনুরূপভাযব মিখযত পাযব। র্কয়ামযতর র্িন সকল মানুেযক 
সমযবত করা হযব। তারপর আল্লাহ তা‘আলা বলযবন: মে োর উপাসনা 
করত, মস মেন তার অনুসরণ কযর; তাই তাযির মকউ সূযেির অনুসরণ 
করযব, মকউ িযের অনুসরণ করযব, মকউ তাগুযতর অনুসরণ করযব। 
আর অবর্শষ্ট র্াকযব শুধু এ উম্মাহ, তযব তাযির সাযর্ মুনার্ফকরাও 
র্াকযব। তাযির মাযঝ এ সময় আল্লাহ তা‘আলা শুভাগমন করযবন 
এবং বলযবন: আর্ম মতামাযির রব। তখন তারা বলযব, েতক্ষণ পেিন্ত 
আমাযির রযবর শুভাগমন না হযব, ততক্ষণ পেিন্ত আমরা এখাযনই 
র্াকব। আর তাাঁর েখন শুভাগমন হযব, তখন আমরা অবশযই তাাঁযক 
র্িনযত পারব। তখন তাযির মাযঝ মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ আগমন 
করযবন এবং বলযবন: আর্ম মতামাযির রব। তারা বলযব, হযাাঁ, আপর্নই 
আমাযির রব। আল্লাহ তা‘আলা তাযির ডাকযবন। আর জাহান্নাযমর 
ওপর একর্ি মসতুপর্ (পুলর্সরাত) িাপন করা হযব। রাসূলগযণর মযধয 
আর্মই সবার আযগ আমার উম্মত র্নযয় এ পর্ অর্তক্রম করব। মসর্িন 
রাসূলগণ বযতীত আর মকউ কর্া বলযব না। আর রাসূলগযণর কর্া 
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হযব: ‘ سلم سلم امهلل ’ (আল্লাহুম্মা সার্ল্লম সার্ল্লম), অর্িাৎ মহ আল্লাহ! রক্ষা 

করুন, রক্ষা করুন। আর জাহান্নাযম বাাঁকা মলাহার বহু শলাকা র্াকযব; 
মসগুযলা হযব সা‘িান কাাঁিার মত। মতামরা র্ক সা‘িান কাাঁিা মিযখে? 
তারা বলল, হযাাঁ, মিযখর্ে। র্তর্ন বলযলন, মসগুযলা মিখযত সা‘িান87 
কাাঁিার মতই। তযব মসগুযলা কত বড় হযব তা একমাত্র আল্লাহ বযতীত 
আর মকউ জাযন না। মস কাাঁিা মলাযকর আমল অনুোয়ী তাযির তর্ড়ৎ 
গর্তযত ধরযব। তাযির র্কেু মলাক ধ্বংস হযব আমযলর কারযণ। আর 
কাযরার পাযয় জখম হযব, র্কেু মলাক কাাঁিায় আক্রান্ত হযব, তারপর 
নাজাত মপযয় োযব। জাহান্নামীযির মর্যক োযির প্রর্ত আল্লাহ তা‘আলা 
রহমত করযত ইিা করযবন, তাযির বযাপাযর র্ফর্রশতাগণযক র্নযিিশ 
র্িযবন মে, োরা আল্লাহর ইবািত করত, তাযির মেন জাহান্নাম মর্যক 
মবর কযর আনা হয়। র্ফর্রশতাগণ তাযির মবর কযর আনযবন এবং 
সাজিাহর র্িি মিযখ তাাঁরা তাযির র্িনযত পারযবন। মকননা আল্লাহ 
তা‘আলা জাহান্নাযমর জনয সাজিাহ’র র্িিগুযলা র্মর্িযয় মিওয়া হারাম 
কযর র্িযয়যেন। ফযল তাযিরযক জাহান্নাম মর্যক মবর কযর আনা হযব। 
কাযজই সাজিাহর র্িি োড়া আগুন বনী আিযমর সব র্কেুই গ্রাস কযর 
মফলযব। অবযশযে, তাযিরযক অোযর পর্রণত অবিায় জাহান্নাম মর্যক 
মবর করা হযব। তাযির ওপর ‘আযব-হায়াত’ মেযল মিওয়া হযব, ফযল 
তারা মরাযত বার্হত মফনার ওপর গর্জযয় উঠা উর্দ্ভযির মত সঞ্জীর্বত 
হযয় উঠযব। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বান্দাযির র্বিার কাজ সমাপ্ত 
করযবন। র্কন্তু একজন মলাক জান্নাত ও জাহান্নাযমর মাঝখাযন মর্যক 

                                                           
87 সা‘িান িতুপিাযে কাাঁিা র্বর্শষ্ট এক প্রকার গাে, মরু অিযল জযন্ম, োর কাাঁিাগুযলা 
বাাঁকা হযয় র্াযক। এগুযলা উযির খািয। 
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োযব। তার মুখমণ্ডল তখনও জাহান্নাযমর র্িযক র্ফরাযনা র্াকযব। 
জাহান্নামবাসীযির মযধয জান্নাযত প্রযবশকারী মসই মশে বযর্ি। মস তখন 
র্নযবিন করযব, মহ আমার রব! জাহান্নাম মর্যক আমার মিহারা র্ফর্রযয় 
র্িন, এর িূর্েত হাওয়া আমাযক র্বর্েযয় তুলযে, এর মলর্লহান র্শখা 
আমাযক েন্ত্রনা র্িযি। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলযবন: মতামার র্নযবিন 
গ্রহণ করা হযল, তুর্ম এ োড়া আর র্কেু িাইযব না মতা? মস বলযব, 
না, আপনার ইিযতর শপর্! মস তার ইিামত আল্লাহ তা‘আলাযক 
অর্েকার ও প্রর্তশ্রুর্ত র্িযব। কাযজই আল্লাহ তা‘আলা তার মিহারাযক 
জাহান্নাযমর র্িক মর্যক র্ফর্রযয় র্িযবন। এরপর মস েখন জান্নাযতর 
র্িযক মুখ র্ফরাযব, তখন মস জান্নাযতর অপরূপ মসৌন্দেি মিখযত পাযব। 
েতক্ষণ আল্লাহর ইিা মস িুপ কযর র্াকযব। তারপর মস বলযব, মহ 
আমার রব! আপর্ন জান্নাযতর িরজার কাযে মপৌঁর্েযয় র্িন। তখন 
আল্লাহ তা‘আলা তাযক বলযবন, তুর্ম পূযবি ো মিযয়র্েযল, তা োড়া আর 
র্কেু িাইযব না বযল তুর্ম র্ক অেীকার ও প্রর্তশ্রুর্ত িাও র্ন? তখন 
মস বলযব, মহ আমার রব! মতামার সতর্ষ্টর সবযিযয় হতভাগয বযর্ি আর্ম 
হযত িাই না। আল্লাহ তাৎক্ষর্ণক বলযবন, মতামার এর্ি পুরণ করা হযল 
তুর্ম এ োড়া র্কেু িাইযব না মতা? মস বলযব, না, আপনার ইিযতর 
কসম! এোড়া আর র্কেুই িাইব না। এ বযাপাযর মস তার ইিানুোয়ী 
অর্েকার ও প্রর্তশ্রুর্ত র্িযব। মস েখন জান্নাযতর িরজায় মপৌঁেযব, 
তখন জান্নাযতর অনার্বল মসৌন্দেিয ও তার অভযন্তরীণ সুখ শার্ন্ত ও 
আনন্দঘন পর্রযবশ মিখযত পাযব। েতক্ষণ আল্লাহ তা‘আলা ইিা 
করযবন, মস িুপ কযর র্াকযব। এরপর মস বলযব, মহ আমার রব! 
আমাযক জান্নাযত প্রযবশ কর্রযয় িাও! তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ 
বলযবন: মহ আিম সন্তান, র্ক আশ্চেি! তুর্ম কত প্রর্তশ্রুর্ত ভেকারী! 
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তুর্ম র্ক আমার সযে অর্েকার কর র্ন এবং প্রর্তশ্রুর্ত িাওর্ন মে, 
মতামাযক ো মিওয়া হযয়যে, তা োড়া আর র্কেু িাইযব না? তখন মস 
বলযব, মহ আমার রব! আপনার সতর্ষ্টর মযধয সবযিযয় হতভাগয আমাযক 
করযবন না। এযত আল্লাহ মহযস র্িযবন। এরপর তাযক জান্নাযত 
প্রযবযশর অনুমর্ত র্িযবন এবং বলযবন, িাও। তখন মস িাইযব, এমনর্ক 
তার িাওয়ার আকািা ফুর্রযয় োযব। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ 
বলযবন: এিা িাও, ওিা িাও। এভাযব তার রব তাযক স্মরণ কর্রযয় 
র্িযত র্াকযবন। অবযশযে েখন তার আকািা মশে হযয় োযব, তখন 
আল্লাহ তা‘আলা বলযবন: এ সবই মতামার, এর সাযর্ আরও 
সমপর্রমাণ (যতামাযক মিওয়া হযলা)। 

আবূ সা‘ঈি খুিরী রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু আবূ বকর রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুযক 
বলযলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলর্েযলন মে, 
আল্লাহ তা‘আলা বলযবন: এ সবই মতামার, তার সাযর্ আরও িশগুণ 
(যতামাযক মিওয়া হল] আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু বলযলন, আর্ম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম মর্যক শুধু এ কর্ার্ি স্মরণ 
মরযখর্ে মে, এ সবই মতামার এবং তারা সাযর্ সমপর্রমাণ। আবূ সা‘ঈি 
রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু বলযলন, আর্ম তাাঁযক বলযত শুযনর্ে মে, এসব 
মতামার এবং এর সাযর্ আরও িশগুণ।”88 

৪০. আবূ সা‘ঈি খুিরী রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন: 
আমরা বললাম, মহ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম! 
আমরা র্ক র্কয়ামযতর র্িন আমাযির প্রর্তপালকযক মিখযত পাব? তখন 
                                                           
88 সহীহ বুখারী, অধযায়: সালাযতর র্ববরণ (كتاب صفة الصالة), পর্রযিি: সাজিার 

ফেীলত ( السجود فضل باب ), হািীস নং ৭৭৩। 
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র্তর্ন বযলন:  

 فإنكم » :قال ,ال :قلنا ؟. حواض اكنت إذا والقمر الشمس رؤية يف تضارون هل»
 ينادي » :قال ثم. « رؤيتهما يف تضارون كما إال يومئذ ربكم رؤية يف تضارون ال

 ,صليبهم مع الصليب أصحاب فيذهب ,يعبدون اكنوا ما إىل قوم ك ِلذهب مناد
 اكن من يبىق حّت آهلتهم مع آهلة ك وأصحاب,  أوثانهم مع األوثان وأصحاب

 كأنها تعرض جبهنم يؤت ثم ,الكتاب أهل من وغربات ,فاجر أو بر من اهلل يعبد
 :فيقال ,اهلل ابن عزير نعبد كنا :قالوا ؟ تعبدون كنتم ما :لليهود فيقال ,رساب
 :فيقال ,تسقينا أن نريد :قالوا ؟ تريدون فما ,ودل وال صاحبة هلل يكن لم ,كذبتم
 كنا :فيقولون ؟ تعبدون كنتم ما :للنصارى يقال ثم , جهنم يف فيتساقطون ,ارشبوا

 ؟ تريدون فما ,ودل وال صاحبة هلل يكن لم ,كذبتم :فيقال ,اهلل ابن املسيح نعبد
 اهلل يعبد اكن من يبىق حّت فيتساقطون ,ارشبوا :فيقال ,تسقينا أن نريد :فيقولون

 فارقناهم :فيقولون ؟ انلاس ذهب وقد َيبسكم ما :هلم فيقال ,فاجر أو بر من
 اكنوا بما قوم ك ِللحق ينادي مناديا سمعنا وإنا ,اِلوم إِله منا أحوج وحنن

 فيها رأوه اليت صورته غري صورة يف اْلبار فيأتيهم :قال ,ربنا ننتظر وإنما ,يعبدون
 :فيقول ,األنبياء إال يكلمه فال ربنا أنت :فيقولون ,ربكم أنا :فيقول ,مرة أول
 ل فيسجد ,ساقه عن فيكشف ,الساق :فيقولون ؟ تعرفونه آية وبينه بينكم هل
 ظهره فيعود يسجد كيما فيذهب ,وسمعة رياء هلل يسجد اكن من ويبىق ,مؤمن ك

 وما اهلل رسول يا :قلنا. « جهنم ظهري بني فيجعل باْلرس يؤت ثم ,واحدا طبقا
 هلا مفلطحة وحسكة والكِلب خطاطيف عليه مزلة مدحضة » :قال ؟ اْلرس
 واكلربق اكلطرف عليها املؤمن ,السعدان :هلا يقال بنجد تكون عقيفة شوكة

 نار يف ومكدوس ,خمدوش وناج,  مسلم فناج والراكب اخليل وكأجاويد واكلريح
 تبني قد احلق يف مناشدة ل بأشد أنتم فما ,سحبا يسحب آخرهم يمر حّت ,جهنم
 ربنا :يقولون إخوانهم يف جنوا قد أنهم رأوا وإذا ,للجبار يومئذ املؤمن من لكم
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 اذهبوا :تعاىل اهلل فيقول ,معنا ويعملون ,معنا ويصومون معنا يصلون اكنوا إخواننا
 ,انلار ىلع صورهم اهلل وَيرم ,فأخرجوه إيمان من دينار مثقال قلبه يف وجدتم فمن

 من فيخرجون ,ساقيه أنصاف وإىل ,قدمه إىل انلار يف اغب قد وبعضهم فيأتونهم
 فأخرجوه دينار نصف مثقال قلبه يف وجدتم فمن اذهبوا :فيقول يعودون ثم ,عرفوا

 من ذرة مثقال قلبه يف وجدتم فمن اذهبوا فيقول يعودون ثم ,عرفوا من فيخرجون
 :فاقرؤوا تصدقوين لم فإن سعيد أبو قال. « عرفوا من فيخرجون فأخرجوه إيمان

َ َإِنََّ﴿ ََٱّللَّ لِمََُّل  ال ََي ظ  ة  ََِمث ق  ن ةَ َت ُكََِإَونَذ رَّ س  اَح  ه   .[٤٠: النساء] ﴾يُض  عِف 

 فيقبض شفاعيت بقيت :اْلبار فيقول ,واملؤمنون واملالئكة انلبيون فيشفع »
 :ل يقال ,اْلنة بأفواه نهر يف فليقون ,امتحشوا قد أقواما فيخرج انلار من قبضة

 إىل رأيتموها قد ,السيل محيل يف احلبة تنبت كما حافتيه يف فينبتون ,احلياة ماء
 وما ,أخرض اكن منها الشمس إىل اكن فما ,الشجرة جانب إىل , والصخرة جانب

 ,اخلواتيم رقابهم يف فيجعل اللؤلؤ كأنهم فيخرجون ,أبيض اكن الظل إىل منها اكن
 عمل بغري اْلنة أدخلهم,  الرمحن عتقاء هؤالء :اْلنة أهل فيقول ,اْلنة فيدخلون

 .«معه ومثله رأيتم ما لكم :هلم فيقال ,قدموه خري وال,  عملوه

“মমঘমুি আকাযশ মতামরা সূেি ও িে মিখযত মকাযনা বাধাপ্রাপ্ত হও 
র্ক? আমরা বললাম, না। র্তর্ন বলযলন: মসর্িন মতামরাও মতামাযির 
প্রর্তপালকযক মিখযত বাধাপ্রাপ্ত হযব না এতিুকু বযতীত, েতিুকু সূেি 
ও িে মিখার সময় মপযয় র্াক। মসর্িন একজন মঘােণাকারী মঘােণা 
করযবন, োরা মে র্জর্নযসর ইবািত করযত, তারা মস র্জর্নযসর কাযে 
গমন কর। এরপর োরা কু্রশধারী র্েল, তারা োযব তাযির কু্রযশর 
কাযে। মূর্তিপুজারীরা োযব তাযির মূর্তির সাযর্। সকযলই তাযির 
উপাযসযর সাযর্ োযব। অবর্শষ্ট র্াকযব একমাত্র আল্লাহর 
ইবািতকারীরা; মনককার ও গুনাহগার সবাই এবং আহযল র্কতাযবর 
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র্কেু সংখযক মলাকও র্াকযব। অতোঃপর জাহান্নামযক আনা হযব। মসর্ি 
তখন মরীর্িকার মত র্াকযব। ইয়াহূিীযিরযক সযবাধন কযর র্জোসা 
করা হযব, মতামরা র্কযসর ইবািত করযত? উত্তযর তারা বলযব, আমরা 
আল্লাহর পুত্র ‘উোযয়র আলাইর্হস সালাযমর ইবািত করতাম। তখন 
তাযিরযক বলা হযব, মতামরা র্মর্যা বলে কারণ, আল্লাহর মকাযনা স্ত্রীও 
মনই এবং মনই তাাঁর মকাযনা সন্তান। এখন মতামরা র্ক িাও? তারা 
বলযব, আমরা িাই, আপর্ন আমাযিরযক পার্ন পান করান। তখন 
তাযিরযক বলা হযব, মতামরা পার্ন পান কর। এরপর তারা জাহান্নাযম 
র্নর্ক্ষপ্ত হযত র্াকযব। তারপর নাসারাযিরযক হযব, মতামরা র্কযসর 
ইবািত করযত? উত্তযর তারা বযল উঠযব, আমরা আল্লাহর পুত্র 
‘মসীযহর ইবািত করতাম। তখন তাযিরযক বলা হযব, মতামরা র্মর্যা 
বলে। কারণ, আল্লাহর মকাযনা স্ত্রীও র্েল না, সন্তানও র্েল না। এখন 
মতামরা র্ক িাও? তারা বলযব, আমাযির ইিা আপার্ন আমাযিরযক 
পার্ন পান করযত র্িন। তখন তাযিরযক বলা হযব, মতামরা পার্ন পান 
কর। এরপর তারা জাহান্নাযম র্নর্ক্ষপ্ত হযত র্াকযব। পর্রযশযে অবর্শষ্ট 
র্াকযব একমাত্র আল্লাহর ইবািতকারীগণ; তাযির মনককার ও 
গুনাহগার সবাই। তাযিরযক লক্ষয কযর বলা হযব, মকাযনা র্জর্নস 
মতামাযিরযক আিযক মরযখযে? অর্ি অনযরা মতা িযল র্গযয়যে। তারা 
বলযব, আমরা মতা মসর্িন তাযির মর্যক পতর্ক র্েলাম, মের্িন আজযকর 
অযপক্ষা মবর্শ প্রযয়াজন র্েল। আমরা একজন মঘােণাকারীযক মঘােণার্ি 
র্িযত শুযনর্ে মে, োরা োযির ইবািত করত, তারা মেন তাযির সাযর্ 
োয়। আমরা প্রতীক্ষা করর্ে আমাযির প্রর্তপালযকর জনয। নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলন: এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ 
তাযির কাযে আগমন করযবন। এবার র্তর্ন মস আকত র্তযত আগমন 
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করযবন না, মে আকত র্তযত তাাঁযক প্রর্মবার ঈমানিারগণ মিযখর্েযলন 

এযস র্তর্ন মঘােণা র্িযবন -আর্ম মতামাযির প্রর্তপালক, সবাই তখন 
বযল উঠযব, আপর্নই আমাযির প্রর্তপালক। আর মসর্িন নবীগণ োড়া 
তাাঁর সযে মকউ কর্া বলযত পারযব না। আল্লাহ তাযিরযক বলযবন, 
মতামাযির এবং তাাঁর মাঝখাযন পর্রিায়ক মকাযনা আলামত আযে র্ক? 
তারা বলযবন, ‘পাযয়র নলা’। তখন পাযয়র নলা খুযল মিওয়া হযব। তা 
মিযখ ঈমানিারগণ সবাই সাজিায় পর্তত হযব। বার্ক র্াকযব তারা, 
োরা মলাক মিখাযনা এবং মলাক শুনাযনা সাজিাহ কযরর্েল। তযব তারা 
সাজিাহর মযনাবতর্ত্ত র্নযয় সাজিাহ করার জনয োযব, র্কন্তু তাযির 
মমরুিণ্ড একর্ি তিার নযায় শি হযয় োযব। এমন সময় পুল 
(পুলর্সরাত) িাপন করা হযব জাহান্নাযমর ওপর। সাহাবীগণ প্রশ্ন 
করযলন, মহ আল্লাহর রাসূল! মস পুলর্ি র্ক ধরযনর হযব? র্তর্ন বলযরন: 
িুগিম র্পর্িল জায়গা হযব। এর ওপর আংিা ও হুক র্াকযব, ো শি 
ও িওড়া কাাঁিা র্বর্শষ্ট হযব, ো নাজি মিযশর সা‘িান বতযক্ষর কাাঁিার 
মত হযব। মস পুযলর ওপর র্িযয় ঈমানিারগযণর মকউ অর্তক্রম করযব 
মিাযখর পলযকর মযতা, মকউ র্বজলীর মযতা, মকউ বা বাতাযসর মযতা, 
আবার মকউ দ্রুতগামী মঘাড়া ও সাওয়াযরর মযতা। তযব মুর্িপ্রাপ্তগণ 
মকউ র্নরাপযি িযল আসযব, আবার মকউ জাহান্নাযমর আগুযন 
ক্ষতর্বক্ষত হযয় োযব। এযকবাযর মশযে পার হযব মে বযর্ির্ি, মস 
মহাঁির্ড়যয় মকাযনা রকযম পার হযয় আসযব। এখন মতামরা হযকর 
বযাপাযর আমার অযপক্ষা মবর্শ কযঠার নও; মহাপরক্রমশালী আল্লাহর 
সমীযপ মুর্মনযির অবিার্ি মতামাযির র্নকি পর্রষ্কার হযয় মগযে। েখন 
তারা (মুর্মনগণ) মিখযব মে, তাযির ভাইযির মযধয তারা মুর্ি মপযয় 
মগযে, তখন তারা বলযব, মহ আমাযির রব! আমাযির মসসব ভাই 
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মকার্ায়, োরা আমাযির সাযর্ সালাত আিায় করত, সাওম (যরাো) 
পালন করত এবং আমাযির সাযর্ ভাযলা কাজ করত? তখন আল্লাহ 
তা‘আলা তাযিরযক বলযবন, মতামরা োও, োযির অন্তযর এক র্িনার 
পর্রমাণ ঈমান পাযব, তাযিরযক জাহান্নাম মর্যক মবর কযর র্নযয় আস; 
আল্লাহ তা‘আলা তাযির মিহারাযক জাহান্নাযমর জনয হারাম কযর 
র্িযয়যেন। এযির কারও কারও িু‘পা ও িু‘পাযয়র নলার অর্ধক পেিন্ত 
জাহান্নাযমর মযধয হার্রযয় োযব। তারা োযিরযক র্িনযত পারযব, 
তাযিরযক মবর কযর র্নযয় আসযব। তারপর এরা আবার প্রতযাবতিন 
করযব। আল্লাহ আবার তাযিরযক বলযবন, মতামরা োও, োযির অন্তযর 
অধি র্িনার পর্রমাণ ঈমান পাযব, তাযিরযক মবর কযর র্নযয় আসযব। 
তারা র্গযয় তাযিরযকই মবর কযর র্নযয় আসযব, োযিরযক তারা র্িনযত 
পারযব। তারপর এরা আবার প্রতযাবতিন করযব। আল্লাহ আবার 
তাযিরযক বলযবন, মতামরা োও, োযির অন্তযর অণু পর্রমাণ ঈমান 
পাযব, তাযিরযক মবর কযর র্নযয় আসযব। বণিনাকারী আবূ সা‘ঈি খুিরী 
রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু বযলন, মতামরা ের্ি আমাযক র্বোস না কর, তাহযল 
আল্লাহর এই বাণীর্ি পড়: আল্লাহ অণু পর্রমাণও েুলুম কযরন না এবং 
অণু পর্রমাণ পুণয কাজ হযলও আল্লাহ তাযক র্িগুণ কযরন।” [সূরা 
আন-র্নসা, আয়াত: ৪০] 

তারপর নবীসাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম, র্ফর্রশতা ও মুর্মনগণ 
সুপার্রশ করযবন। তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলযবন, এখন 
একমাত্র আমার শাফা‘আতই বার্ক রযয়যে। র্তর্ন জাহান্নাম মর্যক 
একমুর্ষ্ট ভযর এমন কতগুযলা কাওম (সম্প্রিায়)-যক মবর করযবন, োরা 
জ্বযল পুযর িগ্ধ হযয় র্গযয়যে। তারপর তাযিরযক জান্নাযতর সামযন 
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অবর্িত ‘হায়াত’ নামক নহযর োলা হযব। তারা মস নহযরর িু’পাযেি 
এমনভাযব উদূ্ভত হযব, মেমন পার্র এবং গাযের র্কনাযর বহন কযর 
আনা আবজিনায় বীজ মর্যক তত ণ উদূ্ভত হয়। তন্মযধয সূযেির আযলার 
অংযশর গােগুযলা সাধারণত সবুজ হয়, োয়ার অংযশরগুযলা সািা হয়। 
তারা মসখান মর্যক মুিার িানার মত মবর হযব। তাযির গিিাযন মমাহর 
লাগাযনা হযব। জান্নাযত েখন তারা প্রযবশ করযব, তখন অপরাপর 
জান্নাতবাসীরা বলযবন, এরা হযলন রহমান কতত িক মুর্িপ্রাপ্ত, োযিরযক 
আল্লাহ তা‘আলা মকাযনা ভাযলা আমল র্কংবা কলযাণমূলক কাজ োড়া 
জান্নাযত িার্খল কযরযেন। তখন তাযিরযক মঘােণা মিওয়া হযব: 
মতামরা ো মিযখে, সবই মতা মতামাযির, এর সাযর্ আরও সমপর্রমাণ 
মিওয়া হযলা মতামাযিরযক।”89  

৪১. আবূ সা‘ঈি রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

ا» مَّ
َ
ْهله  أ

َ
ينَ  انلَّارِ  أ ِ مْ  اذلَّ ْهلهَها هه

َ
مْ  أ وتهونَ  الَ  فَإِنَّهه  نَاس   َولَِكنْ  ََيْيَْونَ  َوالَ  ِفيَها َيمه

مه  َصاَبتْهه
َ
نهوبِِهمْ  انلَّاره  أ وْ  بِذه

َ
مْ  قَاَل  أ مْ  خِبََطايَاهه َماَتهه

َ
ِذنَ  فَْحًما اَكنهوا إَِذا َحّتَّ  إَِماتَةً  فَأ

ه
 أ

َفاَعةِ  ْنَهارِ  ىلَعَ  َفبهث وا َضبَائِرَ  َضبَائِرَ  بِِهمْ  فَىِجءَ  بِالشَّ
َ
ْهَل  يَا ِقيَل  ثهمَّ  اْْلَنَّةِ  أ

َ
 اْْلَنَّةِ  أ

وا ِفيضه
َ
ونه  احْلِبَّةِ  َنبَاَت  َفيَنْبهتهونَ . َعلَيِْهمْ  أ يِل  ِف  تَكه يِْل  مَحِ ل   َفَقاَل . «السَّ  الَْقْومِ  ِمنَ  رَجه

نَّ 
َ
وَل  َكأ ِ  رَسه   .«بِابْلَاِديَةِ  اَكنَ  قَدْ  وسلم عليه اهلل صىل اّللَّ

                                                           
89 সহীহ বুখারী, অধযায়: আল্লাহর একত্ববাি (كتاب اتلوحيد), পর্রযিি: আল্লাহ 

তা‘আলার বাণী: “মসর্িন মকাযনা মকাযনা মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হযব। তারা তাযির 
প্রর্তপালযকর র্িযক তার্কযয় র্াকযব।” ئِذَ َوُُجوه ََ﴿ تعاىل اهلل قول باب ة ََي و م  َ ٢٢ََنَّاِض  َإِل 

ا ب ِه  ة ََر  [  ٢٣  ،٢٢: القيامة] ﴾٢٣َن اِظر  , হািীস নং ৭০০১। 
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“জাহান্নামীযির মযধয োরা প্রকত তপযক্ষ জাহান্নামী, তাযির মততুযও ঘিযব 
না এবং তারা পুনজিীর্বতও হযব না। তযব তন্মযধয মতামাযির এমন 
কর্তপয় মলাকও র্াকযব, োরা গুনাযহর িাযয় জাহান্নাযম র্নর্ক্ষপ্ত হযয়যে। 
এরপর আল্লাহ তা‘আলা (তাযির ওপর পর্তত আোযবর র্নধিার্রত সময় 
অর্তক্রান্ত হযয় মগযল) তাযিরযক র্কেুকাল র্নজিীব কযর মরযখ র্িযবন। 
অবযশযে তারা পুযড় সমূ্পণি অোর হযয় োযব। এ সমযয় আল্লাহর পক্ষ 
মর্যক শাফা‘আযতর অনুমর্ত হযব। তখন এযিরযক িযল িযল র্নযয় 
আসা হযব এবং জান্নাযতর নহরগুযলাযত ের্ড়যয় মিওয়া হযব। পযর বলা 
হযব, মহ জান্নাতীরা মতামরা এযির গাযয় পার্ন মেযল িাও! ফযল 
মরাতবার্হত পর্লযত গর্জযয় ওঠা শসযিানার মযতা তারা সর্জব হযয় 
উঠযব। উপর্িতযির মযধয একজন বলযলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম মেন এককাযল গাাঁযয় অবিান কযরর্েযলন।”90  

৪২. জার্বর রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 قامت ,انلار انلار وأهل , اْلنة اْلنة أهل فدخل , انلار وأهل اْلنة أهل مزي إذا»
 قد فيخرجونهم فأخرجوه عرفتم فمن اذهبوا أو انطلقوا :فيقول , فشفعوا الرسل

 ىلع حماشهم فتسقط :قال , احلياة :ل يقال , نهر ىلع أو نهر يف فيلقونهم امتحشوا
 انطلقوا أو اذهبوا :فيقول يشفعون ثم , اثلعارير مثل بيضا وخيرجون , انلهر حافة
 ثم بْشا فيخرجون قال , فأخرجوهم إيمان من قرياط مثقال قلبه يف وجدتم فمن

 من خردلة من حبة مثقال قلبه يف وجدتم فمن انطلقوا أو اذهبوا فيقول يشفعون
 :قال , ورمحيت بعليم أخرج اآلن أنا :جل و عز اهلل يقول ثم , فأخرجوه إيمان

                                                           
90 সহীহ মুসর্লম, ঈমান অধযায়, পর্রযিি: শাফা‘আত ও তাওহীিবািীযির জাহান্নাম মর্যক 
উদ্ধার লাযভর প্রমাণ ( َفاَعةِ  إِثْبَاِت  باب ِدينَ  َوإِْخَراِج  الشَّ انلَّارِ  ِمنَ  الْمهوَحِّ ), হািীস নং ৪৭৭। 
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 ثم جل و عز اهلل عتقاء رقابهم يف فيكتب , وأضعافه أخرجوا ما أضعاف فيخرج
  .« اْلهنميني فيها فيسمون اْلنة يدخلون

“েখন জান্নাতবাসীগণ ও জাহান্নামবাসীগণ পতর্ক হযয় োযব, তখন 
জান্নাতবাসীগণ জান্নাযত প্রযবশ করযব এবং জাহান্নামবাসীগণ জাহান্নাযম 
প্রযবশ করযব, আর রাসূলগণ িাাঁর্ড়যয় োযব এবং সুপার্রশ করযব; 
অতোঃপর র্তর্ন বলযবন: মতামরা োও, অতোঃপর মতামরা োযক র্িনযত 
পার, তাযক মবর কযর র্নযয় আস; অতোঃপর তাাঁরা তাযিরযক মবর কযর 
র্নযয় আসযব এমতাবিায় মে, তারা পুযড় মগযে; অতোঃপর তাাঁরা 
তাযিরযক ঝণিা বা নিীযত র্নযক্ষপ করযব, োযক ‘আযব হায়াত’ বলা 
হয়; র্তর্ন বযলন: নিীর র্কনাযর তাযির (যিযহর) ভস্মীভূত বস্তু পর্তত 
হযব এবং তারা রসুযনর মত সািা হযয় মবর হযয় আসযব; অতোঃপর 
তাাঁরা আবার সুপার্রশ করযব, তারপর র্তর্ন বলযবন: মতামরা োও, 
তারপর মতামরা োর অন্তযর এক র্করাত91 পর্রমাণ ঈমান পাও, 
তাযিরযক মবর কযর র্নযয় আস; র্তর্ন বযলন: অতোঃপর তাাঁরা র্কেু 
মলাকযক মবর কযর আনযব; অতোঃপর তাাঁরা আবার সুপার্রশ করযব, 
তারপর র্তর্ন বলযবন: মতামরা োও, তারপর মতামরা োর অন্তযরর 
মযধয একর্ি সর্রোর িানা পর্রমাণ ঈমান পাও, তাযিরযক মবর কযর 
র্নযয় আস। তারপর আল্লাহ তা‘আলা বলযবন: এখন আর্ম আমার ইলম 
(োন) ও রহমযতর িারা মবর কযর আনব, র্তর্ন (নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম) বযলন: অতোঃপর র্তর্ন তাাঁরা ো মবর কযর 

                                                           
91 র্করাত (قرياط) হযলা ওজনর্বযশে, মকান বস্তুর এক-ির্ব্বশাংশ, কাযরা মযত 

র্িরহাযমর এক-িািশাংশ, এক-িশমাংশ র্িনাযরর অযধিক, আঙুযলর প্রশস্ততা 
পর্রমাণ। -আরবী-বংলা অর্ভধান, ২য় খণ্ড, ইসলার্মক ফাউযণ্ডশন বাংলাযিশ। 
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আনযব, তার কযয়কগুণ পর্রমাণ মবর কযর র্নযয় আসযবন; অতোঃপর 
তাযির ঘাযড় র্লযখ মিওয়া হযব ‘আল্লাহ তা‘আলার আোিকত ত’; 
অতোঃপর তারা জান্নাযত প্রযবশ করযব; তারপর তাযত তাযিরযক 
‘জাহান্নামী’ বযল আখযার্য়ত করা হযব।”92 

* ‘ইমরান ইবন মহাসাইন রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

ج» د بَِشَفاَعةِ  انلَّار ِمنْ  قَْوم خَيْره َمَّ لهونَ . حمه ْونَ ,  اْْلَنَّة َفيَْدخه هَسمَّ  .«اْْلََهنَِّميِّنيَ  َوي

“একিল মলাকযক মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর 
শাফা‘আযত (সুপার্রযশ) জাহান্নাম মর্যক মবর করা হযব, অতোঃপর তারা 
জান্নাযত প্রযবশ করযব। আর তাযিরযক জাহান্নামী বযল আখযার্য়ত করা 
হযব।”93 

৪৩. হুোয়ফা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 اْلنة فيدخلهم الشافعني بشفاعة انلار حمشتهم قد منتنني قوما اهلل خيرج»
  .« اْلهنميني :حجاج قال اْلهنميون فيسمون

“আল্লাহ তা‘আলা আগুযন মপাড়াযনা িুগিন্ধপূণি একিল মানুেযক 
সুপার্রশকারীগযণর সুপার্রযশর কারযণ জাহান্নাম মর্যক মবর কযর 
আনযবন, তারপর তাযিরযক জান্নাযত প্রযবশ করাযবন; ফযল তাযিরযক 

                                                           
92 আহমি (৩/৩২৫); এর্ি হাসান হািীস। 
93 সহীহ বুখারী, র্রকাক (যকামল) অধযায় (كتاب الرقاق), পর্রযিি: জান্নাত ও 

জাহান্নাযমর বণিনা ( وانلار اْلنة صفة باب ), হািীস নং ৬১৯৮। 
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‘জাহান্নামী’ বযল আখযার্য়ত করা হযব; বণিনাকারী হািাজ اْلهنميون 
এর পর্রবযতি اْلهنميني  বযলযেন”।94 

৪৪. হুোয়ফা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন বযলযেন: 

 إبراهيم فيقول بلياكه يا:  وعال جل الرب فيقول رباه يا:  القيامة يوم إبراهيم يقول»
 من شعرية أو ذرة قلبه يف اكن من انلار من أخرجوا: لقوفي بين حرقت رب يا: 

 .« إيمان

“ইবরাহীম আলাইর্হস সালাম র্কয়ামযতর র্িযন বলযবন: মহ রব! 
অতোঃপর মহান রব বলযবন: মহ আর্ম হার্ের; তারপর ইবরাহীম 
আলাইর্হস সালাম বলযবন: মহ আমার রব! আপর্ন আমার সন্তানযিরযক 
আগুযন মপাড়াযিন; তারপর র্তর্ন বলযবন: োর অন্তযর অণু অর্বা 
েযবর িানা পর্রমাণ ঈমান রযয়যে, তাযক জাহান্নাম মর্যক মবর কযর 
র্নযয় আস।”95 

 

* * * 

                                                           
94 আহমি (৫/৪০২); ইবন খুোইমা, পত. ২৭৫; তার সনির্ি সহীহ; হাইোমী ও ইবন 
হাজার তাযক র্বশুদ্ধ বযলযেন।  

95 ইবন র্হব্বান, ‘আস-সহীহ, পত. ৬৪৫; তার সনির্ি সহীহ।  
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অধযায় 

মুর্মনগণ কতত িক শাফা‘আত প্রসযে 

৪৫. আবূ সা‘ঈি রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 للعصبة يشفع من ومنهم , للقبيلة يشفع من ومنهم , للفئام يشفع من أميت من إن»
 .« اْلنة يدخلوا حّت للرجل يشفع من ومنهم ,

“আমার উম্মযতর মযধয মকউ মকউ একিল মলাযকর জনয সুপার্রশ 
করযব; আবার তাযির মযধয মকউ মকউ এক মগাযত্রর জনয সুপার্রশ 
করযব, আর তাযির মযধয মকউ মকউ সযগাত্রীয় মলাকযির জনয সুপার্রশ 
করযব; আবার তাযির মযধয মকউ মকউ এক বযর্ির জনয সুপার্রশ 
করযব, মশে পেিন্ত তারা জান্নাযত প্রযবশ করযব।”96 

৪৬. আবিুল্লাহ ইবন কাযয়স রহ. মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, আর্ম 
হাযরস ইবন আকইয়াশ রহ.–মক হািীস বণিনা করযত শুযনর্ে মে, আবূ 
বারো রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু বযলন: আর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লামযক বলযত শুযনর্ে: 

 حّت للنار يعظم ملن أميت من وان,  ومرض ربيعة من ألكرث يشفع ملن أميت من ان»
 .« أراكنها من ركنا يكون

“র্নশ্চয় আমার উম্মযতর মযধয এমন বযর্ি রযয়যে, মে বযর্ি ‘রবী‘আ’ 
ও ‘মুিার’ মগাযত্রর মিযয় মবর্শ সংখযক মলাযকর জনয সুপার্রশ করযব, 
                                                           
96 র্তরর্মেী (৪/৪৬); আহমি (৩/২০ এবং ৬৩); আর হািীসর্ি অনয হািীযসর 
সমর্িযনর কারযণ হাসান। 

 



171 

আর আমার উম্মযতর মযধয এমন বযর্িও রযয়যে, মে জাহান্নাযম এত 
বড় হযব মে, মশে পেিন্ত মস তার একর্ি র্বশাল অংশ িখল কযর 
র্াকযব।”97 

৪৭. আবিুল্লাহ ইবন কাযয়স রহ. মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, হাযরস 
ইবন আকইয়াশ রহ. মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, আমরা আবূ বারো 
রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু’র র্নকি মকাযনা এক রাযত উপর্িত র্েলাম, মসই 
রাযত র্তর্ন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর র্নকি মর্যক হািীস 
বণিনা কযরন, র্তর্ন বযলন: আর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লামযক বলযত শুযনর্ে: 

 .« رمحته بفضل اْلنة اهلل ادخلهما اال فراطأ أربعة هلما يموت مسلمني من ما»
 يدخل ملن أميت من وان » ؟ واثنان :قالوا « وثالثة » :قال ؟ وثالثة :اهلل رسول يا قالوا

 حّت للنار يعظم ملن أميت من وان »: قال ,واثنان :قال « مرض مثل بشفاعته اْلنة
  .« زواياها أحد يكون

“মে িুই মুসর্লযমরই98 িারর্ি সন্তান মারা োযব, আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর 
িয়ার বরকযত তাযির উভয়যক জান্নাযত প্রযবশ করাযবন। সাহাবীগণ 
র্জোসা করযলন: মহ আল্লাহ রাসূল! র্তনজন মারা মগযল? র্তর্ন 
বলযলন: র্তনজন মারা মগযলও (র্তর্ন তাযির উভয়যক জান্নাযত প্রযবশ 
করাযবন); সাহাবীগণ র্জোসা করযলন: মহ আল্লাহ রাসূল! িুইজন মারা 
মগযল? আর আমার উম্মযতর মযধয এমন মলাকও রযয়যে, োর 
সুপার্রযশর িারা ‘মুিার’ মগাযত্রর সমপর্রমাণ মলাক জান্নাযত প্রযবশ 
                                                           
97 আহমি (৪/২১২) (তযব হািীযসর সনি িুবিল, ের্িও এর প্রর্ম অংযশর জনয 
আরও শাযহি পাওয়া োয়। র্কন্তু র্িতীয় অংশ িুবিল। [সম্পািক]) 

98 উযেশয, মুসর্লম স্বামী-স্ত্রী। [সম্পািক] 
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করযব। র্তর্ন বলযলন: িুইজন মারা মগযলও (র্তর্ন তাযির উভয়যক 
জান্নাযত প্রযবশ করাযবন); র্তর্ন বযলন: আর আমার উম্মযতর মযধয 
এমন বযর্িও রযয়যে, মে জাহান্নাযমর এত বড় ও প্রকাণ্ড হযব, মশে 
পেিন্ত মস মসিার একর্ি মকাণ পূণি কযর রাখযব”।99 

৪৮. আবূ উমামা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক বলযত শুযনযেন: 

 ربيعة احليني أحد مثل أو احليني مثل بنب ليس رجل بشفاعة اْلنة ِلدخلن»
  .«أقول ما أقول إنما» :فقال؟  مرض من ربيعة ما أو اهلل رسول يا :رجل فقال,  ومرض

“নবী নয় এমন এক বযর্ির সুপার্রযশ ‘রবী‘য়া’ ও ‘মুিার’ মগাযত্রর 
সমপর্রমাণ অর্বা মকাযনা এক মগাযত্রর সামান সংখযক মলাক জান্নাযত 
প্রযবশ করযব; অতোঃপর জননক বযর্ি র্জোসা করল: মহ আল্লাহর 
রাসূল! ‘রবী‘য়া’ মগাত্র র্ক ‘মুিার’ মগাযত্রর অন্তভুিি নয়100? জবাযব 

                                                           
99 আহমি (৫/৩১২); ইবন খুোইমা, পত. ৩১৩; ইবন মাজাহ (২/১৪৪৬); তাবারানী, 
আল-কাবীর (৩/৩০১); হাযকম (১/৭১); র্তর্ন (হাযকম) হািীসর্িযক সহীহ 
বযলযেন, আর ইমাম োহাবীও একই কর্া বযলযেন; আর হাযফজ ইবন হাজার 
‘আল-ইসাবা’ গ্রযন্থ হাযরস ইবন আকইয়াযশর জীবনী’মত বযলযেন: তার সনি 
র্বশুদ্ধ। 

100 আসযল রবী‘আ কখনও মুিার মগাযত্রর অন্তভুিি নয়। কারণ, তারা িু’জন নাোর 
ইবন মা‘আি ইবন আিনান এর মেযল। িু’ মেযল মর্যক িু’র্ি মগাযত্রর উৎপর্ত্ত 
হযয়যে। তাই এ প্রশ্ন বাহুলয। এ জনযই মকাযনা মকাযনা বণিনাকারী এ মশোংশিুকু 
বণিনা কযরন র্ন। [সম্পািক] 
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র্তর্ন বলযলন: আর্ম ো বলার তা বযলর্ে”।101 

৪৯. আবিুল্লাহ ইবন শার্কক রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন 
বযলন: আর্ম ‘ইর্লয়া’ নামক িাযন একিল মলাযকর র্নকি বসলাম, 
আর আর্ম হলাম তাযির িতুর্ি বযর্ি, সুতরাং তাযির মধযকার একজন 
বলল, আর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক বলযত 
শুযনর্ে: 

 رسول يا سواك :قلنا , تميم بين من أكرث أميت من رجل بشفاعة اْلنة ِلدخلن»
  .«سواي :قال؟ اهلل

“আমার উম্মযতর এক বযর্ির সুপার্রযশ বনী তামীম মগাযত্রর মিযয় 
মবর্শ সংখযক মলাক জান্নাযত প্রযবশ করযব; আমরা বললাম: মহ আল্লাহর 
রাসূল! আপর্ন োড়াই? র্তর্ন বলযলন: আর্ম োড়াই।”102 

৫০. র্েয়াি ইবন ‘আলাকা রহ. মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন: আর্ম জার্রর 
ইবন আবর্িল্লাহ রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুযক মুগীরা ইবন মশা‘বা’র মততুযর 
র্িন (র্মবযর) িাাঁর্ড়যয় ভােণ র্িযত শুযনর্ে, ভােযণর এক পেিাযয় র্তর্ন 
বযলন:  

                                                           
101 আহমি (৫/২৫৬); ইবন খুোইমা, পত. ৩১৩; তাবারানী (৮/১৬৯); আর হািীসর্ি 
হাসান পেিাযয়র, মেমনর্ি হাযফে ইরাকী বযলযেন, ফয়েুল কার্ির (৪/১৩০)। (তযব 
হািীযসর মশোংশ িুবিল। [সম্পািক]) 

102 আহমি (৩/৪৬৯) এবং (৫/৩৬৬); র্তরর্মেী; ইবন মাজাহ (২/১৪৪৪); িাযরমী 
(২/৩২৮); হাযকম হািীসর্িযক র্বশুদ্ধ বযলযেন (১/৭০); হািীসর্ি ইমাম মুসর্লযমর 
শযতির আযলাযক গ্রহণযোগয।  
(হািীযস বর্ণিত, আর্ম োড়াই এর অর্ি হযি, মস বযর্ির্ি আর্ম নই, আমার উম্মযতর 
একজন মলাক। [সম্পািক]) 
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 أتيكمي فإنما ,أمري يأتيكم حّت والسكينة والوقار جل و عز اهلل باتقاء عليكم»
 رسول أتيت فإين بعد أما :وقال ,العفو َيب اكن فإنه ألمريكم اشفعوا :قال ثم ,اآلن
 اهلل صىل اهلل رسول فقال اإلسالم ىلع أبايعك :فقلت سلم و عليه اهلل صىل اهلل

 املسجد هذا ورب ,هذا ىلع فبايعته , مسلم لك انلصح ىلع واشرتط سلم و عليه
 .«ونزل استغفر ثم ,مجيعا نلاصح لكم اّن

“মতামরা আল্লাহ তা‘আলা সম্পযকি সিা সযিতন র্াক এবং নতুন 
মকাযনা আমীর না আসা পেিন্ত শার্ন্ত-শতিলা বজায় রাখ; এখনই 
মতামাযির আমীর আসযবন। এরপর র্তর্ন (জারীর রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু) 
বলযলন: মতামাযির আমীযরর জনয সুপার্রশ কর (ক্ষমা প্রার্িনা কর)। 

কারণ, র্তর্ন ক্ষমা করাযক ভাযলাবাসযতন। তারপর বলযলন, একবার 
আর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর কাযে এযস বললাম: 
আর্ম আপনার কাযে ইসলাযমর বায়‘আত গ্রহণ করযত িাই। অতোঃপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বলযলন... এবং র্তর্ন 
(অনযানয র্বেযয়র সাযর্) আমার ওপর শতি আযরাপ করযলন: আর সকল 
মুসর্লযমর কলযাণ কামনা করযব; অতোঃপর আর্ম তাাঁর কাযে এই শযতির 
ওপর বায়‘আত গ্রহণ করলাম। এই মাসর্জযির রযবর কসম! আর্ম 
মতামাযির সকযলর কলযাণকামী; অতোঃপর র্তর্ন (আল্লাহর কাযে) 
মাগর্ফরাত কামনা করযলন এবং (র্মবর মর্যক) মনযম মগযলন।”103 

হার্িযসর বণিনাকারীগণ র্বশুদ্ধ হািীযসর বণিনাকারী; তার মূলর্বেয়র্ি 
সহীহাইন তর্া বুখারী ও মুসর্লযমর মযধয বর্ণিত হযয়যে; তযব বুখারী 
ও মুসর্লযমর মযধয রযয়যে র্তর্ন বযলন: ألمريكم استعفوا  অর্িাৎ মতামরা 

                                                           
103 আহমি (৪/৩৫৭); হািীসর্ির সনি র্বশুদ্ধ।  
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আমীযরর জনয ক্ষমা প্রার্িনা কর, আর এিা তাাঁর কর্া: «َيب اكن فإنه 
«العفو  (কারণ, র্তর্ন ক্ষমা করাযক ভাযলাবাসযতন) এর সাযর্ সের্তপূণি। 

মকননা জাো বা জওয়াবর্ি আমযলর মশ্রর্ণভুি। হাযফে ইবন হাজার 
(আল-ফাতহ, ১ম খণ্ড, পত. ১২৯) বযলন: তাাঁর কর্া: «ألمريكم استعفوا»  

(যতামরা আমীযরর জনয ক্ষমা প্রার্িনা কর), আর অর্ধকাংশ বণিনার 
মযধয অনুরূপ রযয়যে, আর ইবন ‘আসাকীযরর বণিনার মযধয রযয়যে: 

«استغفروا»  (যতামরা ক্ষমা প্রার্িনা কর), আর এিাই ‘আল-মুসতাখরাজ’-

এর মযধয ইসমা‘ঈলীর বণিনা। 

৫১. আবূ সা‘ঈি আল-আনমারী রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন:  

 ألف ك ويشفع , حساب بغري ألفا سبعني أميت من اْلنة يدخل أن وعدين رّب إن»
 أليب فقلت :قيس قال كذا. « بكفيه حثيات ثالث رّب َييث ثم , ألفا لسبعني

 بأذين , نعم :قال ؟ وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول من هذا سمعت أنت :سعيد
 إن وذلك»: وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول: قال يعين سعيد أبو قال , قلب وواعه
 .«أعرابنا من بقيته وجل عز اهلل ويويف أميت مهاجري يستوعب اهلل شاء

“র্নশ্চয় আমার রব আমাযক প্রর্তশ্রুর্ত র্িযয়যেন মে, আমার উম্মযতর 
মধয মর্যক সত্তর হাজার উম্মত র্বনা র্হসাযব জান্নাযত প্রযবশ করযব, 
আর প্রর্ত হাজার উম্মত সুপার্রশ করযব আরও সত্তর হাজার উম্মযতর 
জনয; অতোঃপর আমার প্রর্তপালক তাাঁর িুই হাযতর তালু িারা র্তন 
অঞ্জর্ল জান্নাযত প্রযবশ করযবন। কাযয়স অনুরূপ বযলযেন; অতোঃপর 
আর্ম আবূ সা‘ঈিযক বললাম: আপর্ন র্ক এই হািীসর্ি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম মর্যক শুযনযেন? জবাযব মস বলল: হযাাঁ, 
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আর্ম আমার র্নজ কাযন শুযনর্ে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ কযরযে; 
আবূ সা‘ঈি বযলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 
আর এিা আল্লাহ িায় মতা র্তর্ন আমার উম্মযতর (সকল) মুহার্জরযক 
শার্মল করযবন এবং আল্লাহ তার বার্কিা পূণি করযবন আমাযির 
মবিুঈনযির মধয মর্যক।”104 

(আবূ সা‘ঈি বযলন: অতোঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাযমর র্নকি তার র্হসাব হযলা এবং তা ির্ল্লশ মকার্ি নব্বই 
হাজাযর মপৌঁোযলা)। 

৫২. ইবন মুহাইর্রে মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন সুনার্বহী রহ. মর্যক বণিনা 
কযরন, র্তর্ন ‘উবািা ইবন সার্মত রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বণিনা 
কযরন, র্তর্ন (সুনার্বহী রহ.) বযলন: 

وَ  َعلَيْهِ  َدَخلْته » ِ  ؟ َتبِْك  لِمَ  َمْهالً  :َفَقاَل  َفبََكيْته  الَْموِْت  ِف  وَهه  اْستهْشِهْدته  لَِئِ  فََواهللَّ
ْشَهَدنَّ 

َ
ْعته  َولَِئْ  , لََك  أل فِّ ْشَفَعنَّ  شه

َ
ْنَفَعنََّك  اْستََطْعته  َولَِئِ  , لََك  أل

َ
ِ  :قَاَل  ثهمَّ  , أل  َواّللَّ

ولِ  ِمنْ  َسِمْعتههه  َحِديث   ِمنْ  َما ِ  رَسه مْ  وسلم عليه اهلل صىل اّللَّ  إاِلَّ  َخرْي   ِفيهِ  لَكه
وهه  مه ْثتهكه وهه  وََسوَْف  , َواِحًدا َحِديثًا إاِلَّ  َحدَّ مه ثهكه َحدِّ

ه
ِحيَط  َوقَدْ  اِْلَْومَ  أ

ه
 , بِنَْفىِس  أ

وَل  َسِمْعته  ِ  رَسه وله  وسلم عليه اهلل صىل اّللَّ نْ  َشِهدَ  َمنْ  » :َيقه
َ
ه  إاِلَّ  إَِلَ  الَ  أ نَّ  اّللَّ

َ
 َوأ

ًدا َمَّ وله  حمه ِ  رَسه مَ  اّللَّ ه  َحرَّ  .« انلَّارَ  َعلَيْهِ  اّللَّ

“আর্ম উবািার কাযে মগলাম, তখন র্তর্ন মততুযশেযায় র্েযলন, আর্ম 
মকাঁযি মফললাম। র্তর্ন আমাযক বলযলন, িুপ র্াক, কাাঁিে মকন? 
আল্লাহর শপর্! ের্ি আমাযক সাক্ষী বানাযনা হয়, তাহযল আর্ম মতামার 

                                                           
104 ইবন আর্ব ‘আযসম, ‘আস-সুন্নাহ’ (২/৩৮৫); তাবারানী; আবূ আহমি হাযকম; 
আর হাযফে ইবন হাজার ‘আল-ইসাবা’ গ্রযন্থর মযধয হািীসর্িযক র্বশুদ্ধ বযলযেন। 
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পযক্ষ সাক্ষয মিব; ের্ি আমাযক সুপার্রশকারী বানাযনা হয়, তাহযল 
অবশযই আর্ম মতামার জনয সুপার্রশ করব এবং ের্ি আমার সাধয 
র্াযক, তযব আর্ম মতামার উপকার করব। তারপর উবািা রার্িয়াল্লাহু 
‘আনহু বযলন, আল্লাহ শপর্! আর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম মর্যক শ্রুত একর্ি োড়া সব হািীসই মতামাযিরযক 
শুর্নযয়র্ে, োযত মতামাযির জনয কলযাণ রযয়যে। মতামাযির কাযে মস 
হািীসর্ি আজ বণিনা করর্ে, মকননা আজ আর্ম মততুযর িুয়াযর উপর্িত। 
আর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক বলযত শুযনর্ে: ‘মে 
বযর্ি সাক্ষয র্িযব মে, আল্লাহ োড়া মকাযনা সতয ইলাহ মনই এবং 
মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, মসই বযর্ির 
জনয আল্লাহ জাহান্নাযমর আগুন হারাম কযর র্িযবন।”105 

 

* * * 

  

                                                           
105 সহীহ মুসর্লম, ঈমান অধযায়, পর্রযিি: মে বযর্ি ঈমানসহ তার বযাপাযর মকান 
প্রকার সযন্দহ বযতীত আল্লাহর সাযর্ সাক্ষাত করযব, মস জান্নাযত প্রযবশ করযব 
এবং জাহান্নাম তার জনয হারাম হযয় োযব ( َ  لىَِقَ  َمنْ  باب وَ  بِاإِليَمانِ  اّللَّ  َشاكى  َغرْيه  َوهه

مَ  اْْلَنَّةَ  َدَخَل  ِفيهِ  انلَّارِ  ىلَعَ  وََحره ), হািীস নং ১৫১; র্তরর্মেী (৪/১৩২); আহমি 

(৬/৩১৮)। 
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ইমাম ইবরাহীম আল-হারবী’র র্বস্ময়কর কার্হনী 

মুহাম্মাি ইবন খালফ ওকী বযলন: ইবরাহীম আল-হারবী’র এক মেযল 
র্েল, আর তার বয়স র্েল এগার বের, মস আল-কুরআন র্হফে (মুখি) 
কযরযে এবং র্তর্ন তাযক ইলমুল র্ফকযহর অযনক র্কেু র্শক্ষা 
র্িযয়র্েযলন। র্তর্ন (মুহাম্মাি ইবন খালফ) বযলন: মস (যেযলর্ি) মারা 
মগল, তারপর আর্ম তাযক শান্তনা মিওয়ার জনয আসলাম, র্তর্ন বযলন: 
তারপর র্তর্ন (ইবরাহীম আল-হারবী) আমাযক বলযলন: আর্ম আমার 
এই মেযলর মততুয কামনা কযরর্েলাম, র্তর্ন বলযলন: আর্ম বললাম: মহ 
আবূ ইসহাক (ইসহাযকর র্পতা) ! আপর্ন িুর্নয়া মশ্রষ্ঠ আযলম, আপর্ন 
একর্ি সম্ভ্রান্ত উচ্চ বংশীয় র্শশুর বযাপাযর এই কর্া বলযেন, অর্ি 
আপর্ন তাযক হািীস ও র্ফকহ র্শক্ষা র্িযয়যেন!! র্তর্ন বলযলন: হযাাঁ, 
আর্ম স্বযে মিযখর্ে মে, মযন হযি মেন র্কয়ামত শুরু হযয় মগযে এবং 
কতগুযলা র্শশু, োযির হাযত মূলযবান পাত্র, তাযত রযয়যে পার্ন, ো 
তারা মানুেযক পান করাযি, আর র্িনর্ি মযন হর্িল প্রিণ্ড গরযমর 
র্িন; অতোঃপর আর্ম তাযির একজনযক বললাম, এই পার্ন মর্যক 
আমাযক পান করাও; র্তর্ন বযলন: তখন মস আমার র্িযক তাকাল এবং 
বলল: আপর্ন আমার র্পতা নন; তখন আর্ম বললাম: মতামরা কারা? 
তখন মস বলল: আমরা ঐসব র্শশু, োরা িুর্নয়ার বার্ড়যত মততুযবরণ 
কযরর্ে এবং আমাযির র্পতাযিরযক র্পেযন মরযখ এযসর্ে, আমরা 
তাযিরযক সাির সম্ভােণ জানাযবা, তারপর তাযিরযক পার্ন পান করাব। 
র্তর্ন বযলন: এ জনযই আর্ম তার মততুয কামনা কযরর্ে। (ত্ববাকাযত 
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হানাযবলা, ১/৮৯, ৯০)106 

৫৩. সাযবত আল-বুনানী মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন আনাস ইবন মাযলক 
রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুযক বলযত শুযনযেন মে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 .«إن الرجل يشفع للرجلني وللثالثة , والرجل للرجل»

“র্নশ্চয় এক বযর্ি িুই বযর্ি ও র্তন বযর্ির জনয সুপার্রশ করযব, 
আর সুপার্রশ করযত পারযব এক বযর্ি কমপযক্ষ এক বযর্ির 
জনয।”107 

৫৪. র্নমরান ইবন ‘উতবা আে-র্েমারী মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলযেন: 

مِّ  ىلَعَ  َدَخلْنَا»
ه
رَْداءِ  أ ْيتَام   َوحَنْنه  ادلَّ

َ
وا:  َفَقالَْت  أ بِْْشه

َ
بَا َسِمْعته  فَإِّنِّ  أ

َ
رَْداءِ  أ وله  ادلَّ  :َيقه

وله  قَاَل  ِ  رَسه عه  »:  وسلم عليه اهلل صىل اّللَّ هَشفَّ ِهيده  ي ْهِل  ِمنْ  َسبِْعنيَ  ِف  الشَّ
َ
 .« بَيِْتهِ  أ

“আমরা ইয়াতীম অবিায় উমু্ম িারিার র্নকি হার্ের হলাম, তখন র্তর্ন 
বলযলন: মতামরা সুসংবাি গ্রহণ কর। কারণ, আর্ম আবূ িারিাযক 
বলযত শুযনর্ে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 
শহীি বযর্ি তার পর্রবার-পর্রজযনর মধয মর্যক সত্তর জযনর বযাপাযর 

                                                           
106 এর্ি একর্ি বযর্িগত ইজযতহাি। এর উপর র্ভর্ত্ত কযর মেন মকউ তার সন্তানযির 
মততুয কামনা না কযর। কারণ, সন্তানরা আল্লাহর মন‘আমত। তারা মকান অবিায় 
মবর্শ কাযজ আসযব মসিা আল্লাহ ভাযলা জাযনন। হয়ত: এমন হযব মে, মস সন্তান 
বড় হযয় জগর্িখযাত আযলম হযব ও ভাযলা কাজ করযব এবং তার র্পতা-মাতা তার 
কমিকাণ্ডযক সিকাযয় জার্রয়া র্হযসযব কবযর বযস মপযত র্াকযব। [সম্পািক] 

107 ইবন খুোইমা, পত. ৩১৫; তার সনি সহীহ। 
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সুপার্রশ করযব।”108 

৫৫. র্মকিাম ইবন মা‘র্িইয়াকরাব রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, 
র্তর্ন বযলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

,  اْلنة من مقعده ويرى , دفعة أول يف ل يغفر :خصال ست اهلل عند للشهيد» 
 , الوقار تاج رأسه ىلع ويوضع , األكرب الفزع من ويأمن , القرب عذاب من وجيار

 العني احلور من زوجة وسبعني اثنتني ويزوج , فيها وما ادلنيا من خري منها اِلاقوتة
 .« أقاربه من سبعني يف ويشفع ,

“আল্লাহর র্নকি েয়র্ি শহীযির ববর্শষ্টয রযয়যে: প্রর্যমই র্াযক ক্ষমা 
কযর মিওয়া হযব; মস (িুর্নয়াযতই) তার জান্নাযতর আসনর্ি মিখযত 
পাযব; তাযক কবযরর আোব মর্যক মুর্ি মিওয়া হযব; মহাভীর্ত109 
মর্যক র্নরাপযি র্াকযব; তার মার্ায় মেিািার মুকুি পরাযনা হযব, োর 
একর্ি ইয়াকুত পার্র িুর্নয়া ও তার মযধয ো র্কেু আযে তার মিযয় 
উত্তম; তাযক ডাগর িকু্ষর্বর্শষ্টা হূরযির মধয মর্যক বাহাত্তর জন স্ত্রী 
প্রিান করা হযব এবং মস তার র্নকিাত্মীয়যির মধয মর্যক সত্তর জযনর 
বযাপাযর সুপার্রশ করযব।”110 

৫৬. আবিুল্লাহ ইবন উমার রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন 

                                                           
108 আবূ িাউি (৩/৩৪); ইবন র্হব্বান, পত. ৩৮৮; বায়হাকী (৯/১৬৪); আলবানী তার 
‘সহীহ আল-জাযম’ (  ,এর মযধয হািীসর্িযক র্বশুদ্ধ বযলযেন– ( اْلامع صحيح 

হািীস নং ৪৯৭৯ 
109 ‘মহাভীর্ত’ বযল র্শোর ফুাঁৎকার মবাঝাযনা হযয়যে। [ইবন কাসীর] 
110 র্তরর্মেী (৩/১০৬); ইবন মাোহ (২/৯৩৫); আহমি (৩/১৩১); আল-আজরী ফী 
আশ-শরী‘য়ত ( الْشيعة يف االجري ), পত. ৩৪৯; আর হািীসর্ি হাসান। 
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বযলন:  

, فذكر احلديث يف فضل احلج و فيه:  وسلم عليه اهلل صىلكنت جالسا مع انلب »
 . «إن اهلل يقول هلم عند وقوفهم بعرفة: أفيضوا عبادي مغفورا لكم, وملن شفعتم»

“আর্ম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর সাযর্ বসা র্েলাম; 
তারপর র্তর্ন হাযির ফর্েলত প্রসযে আযলািনা কযরন এবং তাযত 
র্েল: র্নশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আরাফাযতর ময়িাযন তাযির অবিাযনর 
সময় তাযিরযক উযেশয কযর বলযবন: আমার বান্দাযিরযক ক্ষমাকত ত 
অবিায় আরাফাত মর্যক র্নযয় োও, আর তাযির জনযও োযির জনয 
মতামরা সুপার্রশ করযব।”111 

 

* * * 

 

 

  

                                                           
111 আল-বাোর, কাশফুল আসতার (২/৮); হাইোমী, আল-মাজমা (৪/২৭৫); আল-
বাোর বণিনা কযরন মে, হািীযসর বণিনাকারীগণ সকযলই র্বেস্ত ও র্নভিরযোগয। 
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সন্তান কতত িক তাযির র্পতা-মাতার’র জনয সুপার্রশ 

৫৭. আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 هذه ل أّن رب يا : فيقول اْلنة يف الصالح للعبد ادلرجة لريفع جل و عز اهلل ان»
 .«لك ودلك باستغفار: فيقول ؟

“আল্লাহ তা‘আলা জান্নাযত মনক বান্দার মেিািা বতর্দ্ধ বা সুউচ্চ কযর 
র্িযবন। ফযল মস বলযব: মহ আমার রব! আমার জনয এিা কীভাযব 
হল? তখন র্তর্ন বলযবন: মতামার সন্তান কতত িক মতামার জনয ক্ষমা 
প্রার্িনা করার কারযণ।”112 

৫৮. আবূ হাসসান রহ. মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন: 

ِب  قهلْته » 
َ
َريَْرةَ  أل نَْت  َفَما,  اْبنَانِ  ىِلَ  َماَت  قَدْ  إِنَّهه  :هه

َ
ِث  أ َدِّ ولِ  َعنْ  حمه ِ  رَسه  اهلل صىل اّللَّ

َسنَا بِهِ  تهَطيِّبه  حِبَِديث   وسلم عليه ْنفه
َ
مْ  » , َنَعمْ  قَاَل  :قَاَل  ؟ َمْوتَانَا َعنْ  أ  ِصَغارههه

مْ  َيتَلىَقَّ  اْْلَنَّةِ  َداَعِميصه  هه َحده
َ
بَاهه  أ

َ
وْ -أ

َ
بََويْهِ  :َقَال أ

َ
ذه -أ خه

ْ
وْ  بِثَْوبِهِ  َفيَأ

َ
 َكَما بِيَِدهِ  :قَاَل  أ

ذه  نَا آخه
َ
وْ -يَتَنَاىَه  فَالَ  , َهَذا ثَْوبَِك  بَِصِنَفةِ  أ

َ
ه  يهْدِخلَهه  َحّتَّ -يَنْتَِه  فَالَ  قَاَل  أ بَاهه  اّللَّ

َ
 َوأ

 .« اْْلَنَّةَ 

“আর্ম আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মক বললাম: আমার িু’র্ি মেযল 
মারা মগযে; আপর্ন র্ক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম মর্যক 
এমন মকাযনা হািীস বণিনা কযরযেন, োর িারা আমাযির মততযির 
বযাপাযর আমাযির আত্মা আনন্দ বা প্রশার্ন্ত অনুভব করযব? মস বলল: 
র্তর্ন বযলন: হযাাঁ, তাযির মোি সন্তানগণ জান্নাযতর অর্ধবাসী, তাযির 

                                                           
112 আহমি (২/৫০৯); তার সনি সহীহ। 
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মকউ তার র্পতার সাযর্ সাক্ষাৎ করযব অর্বা র্তর্ন বযলযেন: তার 
র্পতা-মাতার সাযর্ সাক্ষাৎ করযব, অতোঃপর মস তার কাপযড় ধরযব 
অর্বা র্তর্ন বযলযেন: তার হাযত ধরযব, মেমর্নভাযব আর্ম মতামার এই 
কাপযড়র এক প্রাযন্ত ধরলাম; অতোঃপর মস র্নবতত হযব না, েতক্ষণ না 
আল্লাহ তা‘আলা তাযক ও তার র্পতাযক জান্নাযত প্রযবশ করাযবন।”113 

৫৯. মুহাম্মাি ইবন সীরীন রহ. আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক 
বণিনা কযরন, আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু বযলন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 وأباهم اهلل أدخلهما اال احلنث يبلغوا لم أوالد ثالثة هلما يموت مسلمني من ما»
 .أبوانا ييجء حّت :فيقولون :قال , اْلنة ادخلوا :هلم يقال :وقال , اْلنة رمحته بفضل

 .«وأبواكم أنتم اْلنة ادخلوا :هلم فيقال , ذلك مثل فيقولون مرات ثالث قال

“মে মুসর্লমিযয়রই র্তনর্ি সন্তান অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবিায় মারা র্গযয়যে, 
আল্লাহ তা‘আলা তাযিরযক এবং তাযির র্পতা-মাতাযক তাাঁর িয়া ও 
অনুগ্রযহর মাধযযম জান্নাযত প্রযবশ করাযবন; র্তর্ন বযলন: তাযিরযক 
বলা হযব: মতামরা জান্নাযত প্রযবশ কর; র্তর্ন বযলন: তখন তারা বলযব: 
(আমরা জান্নাযত প্রযবশ করব না) েতক্ষণ না আমাযির র্পতা-মাতা 
আসযব। র্তর্ন র্তনবার বযলন, আর তারও অনুরূপভাযব র্তনবার 
বলযব; অতোঃপর তাযিরযক বলা হযব: মতামরা এবং মতামাযির র্পতা-
মাতা জান্নাযত প্রযবশ কর।114 

                                                           
113 সহীহ মুসর্লম (৪ /২০২৯)। 
114 আহমি (২/৫১০); নাসাঈ (৪/২২); বায়হাকী; আর হািীসর্ি বুখারী ও মুসর্লযমর 
শযতির র্ভর্ত্তযত বর্ণিত। 
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৬০. শুরাহবীল ইবন মশাফ‘আহ্  মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর র্কেু সংখয সাহাবী মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন 
(নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম) বযলন:  

 آباؤنا يدخل حّت رب يا :فيقولون :قال , اْلنة ادخلوا :القيامة يوم للودلان يقال»
 ادخلوا , حمبنطئني أراهم مال :جل و عز اهلل فيقول :قال , فيأتون :قال , وأمهاتنا

  .«وآباؤكم أنتم اْلنة ادخلوا فيقول قال وأمهاتنا آباؤنا رب يا :فيقولون :قال , اْلنة

“র্কয়ামযতর র্িযন (র্শশু অবিায় মারা োওয়া) সন্তানযিরযক বলা হযব: 
মতামরা জান্নাযত প্রযবশ কর; র্তর্ন বযলন: তখন তারা বলযব: মহ 
প্রর্তপালক! (আমরা জান্নাযত প্রযবশ করব না) েতক্ষণ না আমাযির 
র্পতা ও মাতাগণ প্রযবশ করযবন; র্তর্ন বযলন: অতোঃপর তারা আসযব; 
র্তর্ন বযলন: অতোঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলযবন: আমার কী হযলা, আর্ম 
মতা তাযিরযক মমািা ও খাযিাযিহী মক্রাযধ পর্রপূণি বযর্ি র্হযসযব 
মিখযত পার্ি; মতামরা জান্নাযত প্রযবশ কর; র্তর্ন বযলন: তখন তারা 
বলযব: মহ প্রর্তপালক! আমাযির র্পতা ও মাতাগণ? র্তর্ন বযলন: 
অতোঃপর র্তর্ন বলযবন: মতামরা এবং মতামাযির র্পতা-মাতা জান্নাযত 
প্রযবশ কর।”115 

৬১. োযয়ি ইবন সাল্লাম মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন আবূ সালামযক বলযত 
শুযনযেন, আমার র্নকি ‘আযমর ইবন োযয়ি আল-বাকালী হািীস বণিনা 

                                                           
115 আহমি (৪/১০৫); আল-ফাসাবী, আল-মা‘মরফাতু ওয়াত তার্রখ [املعرفة واتلاريخ] 
(২/৩৪৩); হাইোমী, আল-মাজমা‘ (৩/১১); ইমাম আহমযির বণিনার বণিনাকারীগণ 
র্নভিরযোগয ও র্বেস্ত। 
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কযরযেন, র্তর্ন ‘উতবা ইবন (আবি116) আস-সুলামী রার্িয়াল্লাহু 
‘আনহুযক বলযত শুযনযেন:  

 ؟عنه حتدث اذلي حوضك ما:  فقال , السالم عليه اهلل رسول إىل أعرايب جاء»
 يدري الف بكراع عز و جل اهلل يمدين , ثمبرصى إىل ابليضاء بني كما هو »: قال
 دحمفزي احلوض أما » :فقال , اخلطاب بن عمر فكرب,  طرفاه أين خلق ممن بْش

 أرجوو  .« اهلل سبيل يف ويموتون اهلل سبيل يف يقاتلون اذلين املهاجرين فقراء عليه
 وعدين رّب إن » :اهلل رسول قال, ف منه فأرشب الكراع اهلل عز و جل ينديور أن
 ألف بسبعني ألف ك يشفع ثم , حساب بغري ألفا سبعني أميت من اْلنة يدخل أن
 السبعني إن » :وقال ,عمر فكرب. « حثيات ثالث بكفيه وتعاىل تبارك رّب َييث ثم

 يف اهلل جيعلين أن وأرجو « وعشائرهم وأبنائهم آبائهم يف اهلل ليشفعهم األوىل
 , نعم »: قال ؟ فاكهة فيهاأ اهلل رسول يا :األعرايب فقال. « األواخ احلثيات إحدى
 :قال ؟ تشبه أرضنا شجر أي :فقال .«الفردوس تطابق ه طوىب تدىع شجرة وفيها

 :قال! اهلل رسول يا ال :قالف .«؟ الشام أتيت ولكن أرضك شجر من تشبه ليس »
 أعالها ينتْش ثم,  واحد ساق ىلع تنبت , اْلوزة تدىع الشام يف شجرة تشبه فإنها »
 حّت قطعتها ملا أهلك إبل من جذعة ارحتلت لو » :قال ؟ أصلها عظم فما :قال .«

 ؟ منها العنقود عظم ما قال , نعم » :قال ؟ عنب فيها :قال .« هرما هااترقو تنكرس
 ؟ منه احلبة عظم فما » :قال. «يفرت وال ينثين ال األبقع للغراب شهر مسرية »: قال
 فأعطاه إهابها فسلخ » :قال , نعم :قال. «؟ عظيما تيسا غنمه من أبوك ذبح هل :قال

 » :قال,  نعم :قال .«منها شئيا ؟ نروي دلوا منه نلا افري ثم هذا ادبيغ فقال أمك
  .« عشريتك واعمة : نعم ,انلب فقال. «؟بييت وأهل تشبعين احلبة تلك فإن

                                                           
116 আল-মুনযেরী, তার তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রযন্থ র্পতার নাম উযল্লখ কযরযেন। 
[সম্প দক] 
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“জননক আরব মবিুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর 
র্নকি আগমন করল, তারপর মস তাাঁযক র্জোসা করযলন: আপনার 
হাউের্ি মকাযনা ধরযনর, োর বযাপাযর আপর্ন আযলািনা কযরন? জবাযব 
র্তর্ন বযলন: তা হযলা বায়িা মর্যক বসরা পেিন্ত িূরযত্বর মত র্বস্ততত; 
অতোঃপর আল্লাহ তা‘আলা আমার জনয তার প্রান্তযিশযক সম্প্রসার্রত 
করযবন, ফযল তাাঁর সতষ্ট মকাযনা মানুে জানযত পারযব না তার িুই 
প্রাযন্তর সীমানা মকার্ায়; র্তর্ন (উতবা) বযলন: অতোঃপর উমার ইবনুল 
খাত্তাব রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু ‘আল্লাহু আকবার’ বযল তাকবীর র্িযলন; 
অতোঃপর র্তর্ন (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম) বযলন: হাউযের 
র্কনাযর ঐসব মুহার্জর ফকীরগণ র্ভড় করযব, োরা আল্লাহ তা‘আলার 
পযর্ লড়াই কযর এবং আল্লাহ তা‘আলার পযর্ মততুযবরণ কযর। আর 
(উতবা বা আরব মবিুইন বযলন) আর্ম আশা কর্র আল্লাহ তা‘আলা 
আমাযক তার মকাযনা এক প্রাযন্ত অবতরণ করাযবন, অতোঃপর আর্ম 
তার মর্যক পান করব; অতোঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম বযলন: র্নশ্চয় আমার প্রর্তপালক আল্লাহ তা‘আলা আমাযক 
প্রর্তশ্রুর্ত র্িযয়যেন মে, র্বনা র্হসাযব আমার সত্তর হাজার উম্মত 
জান্নাযত প্রযবশ করযব; অতোঃপর প্রযতযক হাজার আরও সত্তর হাজাযরর 
বযাপাযর সুপার্রশ করযব; অতোঃপর র্তর্ন তাাঁর িুই হাযতর তালুর মাধযযম 
(আমার উম্মযতর মধয মর্যক) র্তন অঞ্জর্ল জান্নাযত প্রযবশ করাযবন। 
অতোঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু ‘আল্লাহু আকবার’ 
বযল তাকবীর র্িযলন; তারপর র্তর্ন (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম) বযলন: প্রর্ম সত্তর হাজারযক আল্লাহ তা‘আলা তাযির 
র্পতা-মাতা, সন্তান-সন্ততী ও আত্মীয়-স্বজযনর বযাপাযর সুপার্রশ করার 
সুযোগ র্িযবন। আর (উতবা বা আরব মবিুইন বযলন) আর্ম আশা কর্র 
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আল্লাহ তা‘আলা আমাযক মশে র্তন অঞ্জর্লর মকাযনা একিার মযধয 
শার্মল করযবন। আর আরব মবিুঈন বলল: মহ আল্লাহর রাসূল! তাযত 
র্ক ফলমূল আযে? জবাযব র্তর্ন বলযলন: না, তাযত ‘তুবা’ নামক একর্ি 
বতক্ষ আযে, তা র্ফরিাউস নামক জান্নাযতর উপযোগী। মস বলল: 
আমাযির মিযশর মকাযনা বতযক্ষর সাযর্ তার সািতশযতা রযয়যে? জবাযব 
র্তর্ন বলযলন: মতামাযির মিযশর মকাযনা গাযের সাযর্ই তার র্মল মনই, 
তযব তুর্ম র্ক শাম মিযশ র্গযয়ে? জবাযব মস বলল: না, মহ আল্লাহর 
রাসূল! তখন র্তর্ন বলযলন: র্নশ্চয় তা শাম মিযশর ‘জূো’ নামক বতযক্ষর 
সাযর্ সািতশযপূণি, তা এক কাযণ্ডর ওপর অিুর্রত উর্দ্ভি এবং তার 
উপর্রভাগ ের্ড়যয় োয়। মস বলল: তার মূযলর বড়ত্ব কী পর্রমাণ? র্তর্ন 
বলযলন: ের্ি পর্রপূণি িার বেযরর মতামার পর্রবাযরর একর্ি উি 
অনবরত মস মবষ্টনীযত ভ্রমণ কযর, তযব মসিার কণ্ঠনালী বতদ্ধ হযয় 
ধ্বংস হযয় োযব, র্কন্তু তার মশে পেিন্ত মেযত পারযব না। মস বলল: 
তাযত র্ক আেুর ফল র্াকযব? র্তর্ন বলযলন: হযাাঁ, মস বলল: তার 
মধযকার আেুযরর কাাঁর্ি বা গুযির বড়ত্ব মকমন? র্তর্ন বলযলন: 
র্বরামহীন গর্তযত িলমান একর্ি কাযকর এক মাযসর রাস্তার 
সমপর্রমাণ। মস বলল: তার িানার বড়ত্ব মকমন? র্তর্ন বলযলন: 
মতামার র্পতা র্ক কখনও বড় ধরযনর পাহাড়ী বকরা (পুরুে োগল) 
জবাই কযরযে? মস বলল: হযাাঁ, র্তর্ন বলযলন: অতোঃপর মস র্ক তার 
িামড়া খর্সযয়যে, তারপর তা মতামার মাযক র্িযয় বযলযে মে, তুর্ম এিা 
আমাযির জনয প্রর্ক্রয়াজাত কর, তারপর তার মর্যক আমাযির জনয 
একর্ি বালর্ত প্রস্তুত কর, োযত আমরা তা মর্যক ততষ্ণা র্নবারণ করযত 
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পার্র? মস বলল: হযাাঁ117। মস বলল: র্নশ্চয় এই িানা আমাযক ও আমার 
পর্রবার-পর্রজনযক পর্রতত প্ত করযব? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম বলযলন: হযাাঁ, মতামার মগািা বংশধরযক পর্রতত প্ত করযব।”118 

৬২. মশা‘বা মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন মু‘য়ার্বয়া ইবন কুররা মর্যক বণিনা 
কযরন, র্তর্ন তাাঁর র্পতা মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন বযলন:  

 اهلل صىل انلب ل فقال ,ل بنا ومعه سلم و عليه اهلل صىل انلب يأت اكن رجال أن»
 صىل انلب ففقده,  أحبه كما اهلل أحبك اهلل رسول يا :فقال ؟ أحتبه» :سلم و عليه

 انلب فقال  مات اهلل رسول يا :قالوا ؟ فالن بن ا فعل ما :ل فقال ,سلم و عليه اهلل
 وجدته إال اْلنة أبواب من بابا تأت ال أن حتب أما» :ألبيه سلم و عليه اهلل صىل

 .«للككم بل»: قال ؟ للكنا أم , خاصة لأ اهلل رسول يا :الرجل فقال .«ينتظرك

জননক বযর্ি তার মেযলসহ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর 
র্নকি আযস, তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম তাযক উযেশয 
কযর বযলন: তুর্ম র্ক তাযক ভাযলাবাস? অতোঃপর মস বলল: মহ আল্লাহর 
রাসূল! আল্লাহ আপনাযক ভাযলাবাযসন, মেমর্নভাযব আর্ম তাযক 
ভাযলাবার্স; অতোঃপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম তাযক হার্রযয় 
মফলযলন, তারপর র্তর্ন আমাযক র্জোসা কযর বলযলন: অমুযকর 
মেযল কী কযর? তখন তারা বলল: মহ আল্লাহর রাসূল! মস মারা মগযে; 

                                                           
117 অর্িাৎ মসিার িানা এত বড় হযব। [সম্পািক] 
118 আল-মু‘জামুল আওসাত ( املعجم األوسط ), ১ম খণ্ড, পত. ১৩৬; তাবারানী; আল-

ফাসাবী, আল-মা‘মরফাতু ওয়াত তার্রখ [ -হাযফে আল ;(২/৩৪১) [ اتلاريخو املعرفة 

মাকিাসী বযলন, এই হািীযসর মকাযনা িুবিলতা বা ত্রুর্ি আমার জানা মনই।  
(শাইখ মুহাম্মাি নার্সরুেীন আল-আলবানী সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীযব এ 
হািীসযক সহীহ র্ল গাইর্রহী বযলযেন। [সম্পািক]) 
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অতোঃপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম তার র্পতাযক উযেশয 
কযর বলযলন: তুর্ম র্ক পেন্দ করযব না মে, তুর্ম জান্নাযতর 
িরজাসমূযহর মধয মর্যক মে মকাযনা িরজার সামযন উপর্িত হযব, আর 
তুর্ম তাযক মিখযত পাযব মস মতামার জনয অযপক্ষা করযে। অতোঃপর 
মস বযর্ি বলল: মহ আল্লাহর রাসূল! এিা র্ক তার জনয র্নর্িিষ্ট, নার্ক 
আমাযির প্রযতযযকর জনয প্রযোজয হযব? তখন র্তর্ন বলযলন: বরং 
মতামাযির সকযলর জনয।”119 

* * * 

                                                           
119 আহমি (৫/৩৫); আর হািীযসর বণিনাকারীগণ সকযলই র্নভিরযোগয ও র্বেস্ত।  
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শাফা‘আযতর কারণ ও উপলক্ষসমূহ 

আল-কুরআযনর শাফা‘আত: 

৬৩. আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন বযলন:  

 اذلي تبارك سورة وه ل غفر حّت لرجل شفعت آية ثالثون القرآن من سورة إن»
 .«امللك بيده

“আল-কুরআযনর একর্ি সূরার র্ত্রশর্ি আয়াত মকাযনা বযর্ির জনয 
সুপার্রশ করযব, এমনর্ক মশে পেিন্ত তাযক ক্ষমা কযর মিওয়া হযব। 
আর তা হযলা সূরা আল-মুলক; ﴿َ  ِيٱَر كَ ت ب َََِّلَّ ﴾ُكَُملَ ل َٱَبِي ِده  (বরকতময় 

র্তর্নই, োাঁর হযত রাজত্ব ও কতত িত্ব)।”120 

৬৪. ‘আযসম ইবন আর্ব নাজুি মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন শা‘বী রহ. মর্যক 
বণিনা কযরন, র্তর্ন বযলন, আবিুল্লাহ ইবন মাস‘উি রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু 
বযলন:  

 عليه ويشهد اْلنة إىل قائدا ل فيكون لصاحبه فيشفع القيامة يوم القرآن ييجء»
  .«انلار إىل به سائقا ويكون

“র্কয়ামযতর র্িযন আল-কুরআন আগমন করযব, অতোঃপর মস তার 
সার্ীর জনয সুপার্রশ করযব; অতোঃপর মস তাযক জান্নাযতর র্িযক র্নযয় 
োযব, আর মস তার র্বপযক্ষ সাক্ষয র্িযব এবং তাযক জাহান্নাযমর র্িযক 

                                                           
120 র্তরর্মেী (৪/২৩৮); আবূ িাউি (২/১১৯); ইবন মাজাহ (২/১২৪৪); আহমি 
(২/৩২১); ইবন র্হব্বান, পত. ৩২১; হাযকম (১/৫৬৫), আর এিা হাসান হািীস।   
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তার্ড়যয় র্নযয় োযব।”121 

৬৫. ‘জার্বর রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম বযলন:  

 جعله ومن , اْلنة إىل قاده أمامه جعله من , مصدق وماحل , مشفع شافع القرآن»
 .«انلار إىل ساقه ظهره خلف

“আল-কুরআন হযি সুপার্রশকারী, োর সুপার্রশ গতহীত হযব এবং 
এমন পক্ষ বা র্বপক্ষ অবলবনকারী, োর পক্ষ ও র্বপক্ষ সাক্ষীযক 
সতযায়ণ করা হয়।”122  

৬৬. মু‘য়ার্বয়া ইবন সালাম মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন োযয়ি মর্যক বণিনা 
কযরন, র্তর্ন বযলন, আবূ সালাম বযলন: আমাযক আবূ উমামা বাযহলী 
রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু হািীস বণিনা কযর বযলন, আর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক বলযত শুযনর্ে:  

وا» ْرآنَ  اقَْرءه ِت  فَإِنَّهه  الْقه
ْ
ْصَحابِهِ  َشِفيًعا الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  يَأ

َ
وا أل ْهَراَويِْن  اقَْرءه  ابْلََقَرةَ  الزَّ

وَرةَ  َما ِعْمَرانَ  آلِ  وَسه ِتيَانِ  فَإِنَّهه
ْ
َما الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  تَأ نَّهه

َ
وْ  َغَماَمتَانِ  َكأ

َ
َما أ هه نَّ

َ
 َغيَاَيتَانِ  َكأ

وْ 
َ
َما أ نَّهه

َ
انِ  َصَوافَّ  َطرْي   ِمنْ  فِْرقَانِ  َكأ َاجَّ ْصَحابِِهَما َعنْ  حته

َ
وا أ وَرةَ  اقَْرءه  فَإِنَّ  ابْلََقَرةِ  سه

                                                           
121 িাযরমী (২/৪৩৩); আবিুর রািাক, আল-মুসান্নাফ (৩/৩৭৩); তাবারানী, আল-
কাবীর (৯/১৪১); সহীহ সনযি আবিুল্লাহ ইবন মাস‘উি রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক 
‘মাওকুফ’ হািীস র্হযসযব বর্ণিত।  

122 হািীসর্ি আবিুল্লাহ ইবন মাস‘উি রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক মাওকুফ সনযি বর্ণিত; 
আর জার্বর রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক ‘মারফু’ সনযি হািীসর্ি র্বশুদ্ধভাযব বর্ণিত। 
মিখুন, ইবন র্হব্বান, ১০/১৯৮, হািীস নং  ১০৪৫০; আস-র্সলর্সলাতুস 
সহীহাহ, হািীস নং ২০১৯; সহীহুল জার্ম‘উ, হািীস নং ৪৪৪৩। [সম্পািক] 
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ْخَذَها
َ
ة   َوتَْرَكَها بََرَكة   أ َها َوالَ  َحرْسَ  .«ابْلََطلَةه  تَْستَِطيعه

“মতামরা কুরআন র্তলাওয়াত করযব। মকননা র্কয়ামযতর র্িন তা 
র্তলাওয়াতকারীযির জনয সুপার্রশকারীরূযপ উপর্িত হযব। মতামরা 
সুপার্রশকারী িুই সমুজ্জ্বল সূরা আল-বাকারাহ ও সূরা আযল ইমরান 
র্তলাওয়াত করযব। কারণ, এ িু’র্ি র্কয়ামযতর র্িন উপর্িত হযব, মযন 
হযব মেন িু’র্ি মমঘখণ্ড বা বািল, র্কংবা িু’র্ি ডানা র্বস্তারকারী পার্খর 
ঝাাঁক, োরা তাযির র্তলাওয়াতকারীযির পযক্ষ প্রর্তযরাধকারী-
সাহােযকারী হযব। মতামরা সূরা বাকারা র্তলাওয়াত করযব। কারণ, তা 
র্তলাওয়াত করাযত বরকত রযয়যে, আর তা বজিন করা আফযসাযসর 
এবং বার্তলপন্থীরা123 তার সাযর্ কুর্লযয় উঠযত পারযব না।”124  

৬৭. আবিুল্লাহ ইবন উমার রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন 
বযলন:  

ْرآنه  ييَِجءه » وله  لَِصاِحِبهِ  يَْشَفعه  الْقه ِّ  رَبِّ  يَا :َيقه َمالَة   اَعِمل   ِلكه نْته  َوإِينِّ  , َعَمِلهِ  ِمنْ  عه  كه
هه  ْمنَعه

َ
ةَ  أ َّ ْكِرْمهه  َوانلَّْومَ  الَّلَّ

َ
ْط  :َفيهَقاله  , فَأ   , يَِمينََك  ابْسه

ه
ِ  رِْضَوانِ  ِمنْ  َفتهْمَل َقاله  ثهمَّ  , اّللَّ  :يه

ْط    ,ِشَمالََك  ابْسه
ه
ِ  رِْضَوانِ  ِمنْ  َفتهْمَل َىلَّ  , الَْكَراَمةِ  ِكْسَوةَ  َويهْكىَس , اّللَّ لْيَةِ  َوَيه  حِبِ

 .«الَْكَراَمةِ  تَاجَ  َويهلْبَسه  , الَْكَراَمةِ 

“আল-কুরআন আগমন করযব, মস তার সার্ীর জনয সুপার্রশ করযব, 
মস বলযব: মহ আমার রব! প্রযতযক আমলকারীর জনয তার আমযলর 
মজুরীর বযবিা রযয়যে, আর আর্ম তাযক আযমাি-প্রযমাি ও র্নদ্রা মর্যক 
বাধা প্রিান করতাম। সুতরাং আপর্ন তাযক সম্মার্নত করুন; অতোঃপর 

                                                           
123 অর্বা জািুকযরর জািু এর পাঠকারীর উপর র্ক্রয়া কযর না। [সম্পািক] 
124 মুসর্লম (১/৫৫৩); আহমি (৫/২৪৯) 
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তাযক বলা হযব: তুর্ম মতামার ডান হাত প্রসার্রত কর, অতোঃপর তাযক 
আল্লাহর সন্তুর্ষ্ট র্িযয় পর্রপূণি কযর মিওয়া হযব। অতোঃপর বলা হযব: 
তুর্ম মতামার বাম হাত প্রসার্রত কর, অতোঃপর তাযক আল্লাহর সন্তুর্ষ্ট 
র্িযয় পর্রপূণি কযর মিওয়া হযব, আর তাযক সম্মাযনর মপাোক পর্রধান 
করাযনা হযব এবং তাযক সম্মাযনর অলিার পর্রধান করাযনা হযব, আর 
তাযক পর্রধান করাযনা হযব সম্মাযনর মুকুি।”125 

৬৮. আবিুল্লাহ ইবন ‘আমর রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন:  

 الطعام منعته رب أي :الصيام يقول , القيامة يوم للعبد يشفعان والقرآن الصيام»
 فيه فشفعين بالليل انلوم منعته :القرآن ويقول , فيه فشفعين بانلهار والشهوات

  .«فيشفعان :قال

“র্কয়ামযতর র্িযন বান্দার জনয সাওম (যরাো) ও আল-কুরআন সুপার্রশ 
করযব; সাওম বলযব: মহ আমার প্রর্তপালক! আর্ম র্িযনর মবলায় তাযক 
খাবার গ্রহণ ও মেৌন কু্ষধা পূরণ মর্যক র্বরত মরযখর্ে। সুতরাং আপর্ন 
আমাযক তার বযাপাযর সুপার্রশ করার সুযোগ র্িন, আর আল-কুরআন 
বলযব: আর্ম রাযতর মবলায় তাযক ঘুমাযত বাধা র্িযয়র্ে। সুতরাং আপর্ন 
আমাযক তার বযাপাযর সুপার্রশ করার সুযোগ র্িন; র্তর্ন বযলন: 
অতোঃপর তারা উভযয় সুপার্রশ করযব।”126 

                                                           
125 িাযরমী (২/৪৩০); তার সনি হাসান পেিাযের। 
126 আহমি (২/১৭৪); ইবন নসর, ‘র্কয়ামুল লাইল’ (قيام الليل ), পত. ২৫; হাযকম 

(১/৫৫৪) এবং র্তর্ন বযলন, হািীসর্ি ইমাম মুসর্লম রহ. এর শযতির র্ভর্ত্তযত 
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৬৯. আবূ সাযলহ রহ. মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, আর্ম আবূ হুরায়রা 
রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুযক বলযত শুযনর্ে:  

 حله رب يا :القيامة يوم يقول انه , القيامة يوم الشفيع نعم فإنه القرآن اقرؤوا»
 كسوة فيكىس , الكرامة كسوة اكسه رب يا , الكرامة حلية فيحىل , الكرامة حلية

 .«يشء رضاك بعد فليس ,عنه أرض رب يا , الكرامة تاج البسه رب يا ,الكرامة

“মতামরা আল-কুরআন পাঠ কর। কারণ, র্কয়ামযতর র্িযন তা উত্তম 
সুপার্রশকারী; র্কয়ামযতর র্িযন মস বলযব: মহ আমার প্রর্তপালক! 
আপর্ন তাযক সম্মাযনর অলিার পর্রযয় র্িন, অতোঃপর র্তর্ন তাযক 
সম্মাযনর অলিার পর্রযয় র্িযবন; মহ আমার রব! আপর্ন তাযক 
সম্মাযনর মপাোক পর্রযয় র্িন, অতোঃপর র্তর্ন তাযক সম্মাযনর মপাোক 
পর্রযয় র্িযবন; মহ আমার রব! আপর্ন তাযক সম্মাযনর মুকুি পর্রযয় 
র্িন, মহ আমার রব! আপর্ন তার প্রর্ত সন্তুষ্ট হযয় োন, মকননা আপনার 
সন্তুর্ষ্টর পযর আর র্কেুই মনই।”127 

 

* * * 

                                                           

বর্ণিত। আলবানী তার ‘সহীহ আল-জাযম’ ( اْلامع صحيح ) –এর মযধয হািীসর্িযক 

র্বশুদ্ধ বযলযেন, হািীস নং ৩৭৭৬। 
127 িাযরমী (২/৪৩০); র্তরর্মেী (২/২৪৯) এবং র্তর্ন হািীসর্িযক সহীহ বযলযেন; 
হাযকযমর র্নকি হািীসর্ির অপর আযরকর্ি সনি রযয়যে (১/৫৫২); আবূ না‘ঈম 
(৭/২০৬) এবং হািীসর্ি হাসান। 
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শাফা‘আত লাযভর অনযতম একর্ি উপায় হযলা মিীনায় বসবাস করা 
এবং মসখাযন মারা োযব 

৭০. মাহরীর আোিকত ত মগালাম আবূ সা‘ঈি রহ. মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন 
বযলন:  

نَّهه »
َ
بَا َجاءَ  أ

َ
هْدرِىَّ  َسِعيد   أ ةِ  َِلَاىِلَ  اخْل  إَِِلْهِ  وََشاَك  الَْمِدينَةِ  ِمنَ  اْْلاَلَءِ  ِف  فَاْستََشارَهه  احْلَرَّ

ْسَعارََها
َ
ةَ ,  أ ْخرَبَهه  , ِعيَاِلِ  َوَكرْثَ

َ
نْ  َوأ

َ
َوائَِها الَْمِدينَةِ  َجْهدِ  ىلَعَ  َله  َصرْبَ  الَ  أ

ْ
 :َله  َفَقاَل  .َوأل

رهكَ  الَ  َوَْيََك  وَل  َسِمْعته  إِّنِّ  بَِذلَِك  آمه ِ  رَسه وله  وسلم عليه اهلل صىل اّللَّ  يَْصرِبه  الَ » :َيقه
َحد  

َ
َوائَِها ىلَعَ  أ

ْ
وَت  أل نْته  إاِلَّ  َفيَمه وْ  َشِفيًعا َله  كه

َ
ْسِلًما اَكنَ  إَِذا الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  َشِهيًدا أ  .«مه

“র্তর্ন হাররা128 ঘিনার সময় মকাযনা এক রাযত্র আবূ সা‘ঈি খুিরী 
রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুর র্নকি আগমন কযরন; তারপর র্তর্ন মিীনা 
তযাযগর বযাপাযর তাাঁর র্নকি পরামশি িাইযলন এবং তাাঁর র্নকি মিীনার 
দ্রবযমূলয ও তার পর্রবাযরর মলাকসংখযার আর্ধযকযর বযাপাযর অনুযোগ 
করযলন, আর তাযক জার্নযয় র্িযলন মে, মিীনার কষ্ট ও তার িুর্বিেহ 
জীবনোপযন তার মকাযনা প্রকার বধেি মনই। তখন সাহাবী তাযক 
বলযলন: মতামার জনয আফযসাস! আর্ম মতামাযক এই ধরযনর র্সদ্ধান্ত 
মিই না, আর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক বলযত 
শুযনর্ে: মে মকাযনা বযর্ি মিীনার িুর্বিেহ জীবনোপযন বধেি ধারণ 
করযব, তারপর মারা োযব, আর্ম র্কয়ামযতর র্িযন তার জনয 

                                                           
128 ইয়ার্েযির মসনাপর্ত কতত িক মিীনা আক্রান্ত হযয় মসখানকার মানুে অমানর্েক 
কযষ্টর মযধয পযড়ন। মস ঘিনায় মিীনার হাররায় বহু মলাক মারা োয়। ইর্তহাযস 
মসিা ‘হাররা’র ঘিনা নাযম খযাত। [সম্পািক] 
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সুপার্রশকারী অর্বা সাক্ষী হব, েখন মস মুসর্লম হযব”।129 

৭১. আবিুল্লাহ ইবন উমার রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন 
বযলন, আর্ম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক বলযত শুযনর্ে: 

َوائَِها ىلَعَ  َصرَبَ  َمنْ »
ْ
نْته  أل وْ  َشِفيًعا َله  كه

َ
 .«الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  َشِهيًدا أ

“মে বযর্ি মিীনার িুর্বিেহ জীবনোপযন বধেি ধারণ করযব, আর্ম 
র্কয়ামযতর র্িযন তার জনয সুপার্রশকারী অর্বা সাক্ষী হব।”130 

৭২. মোবাযয়যরর আোিকত ত মগালাম ইউহাযন্নস মর্যক বর্ণিত, তার 
র্নকি বণিনা করা হযয়যে মে, র্তর্ন আবিুল্লাহ ইবন উমার রার্িয়াল্লাহু 
‘আনহুমা’র র্নকযি র্বপেিস্ত131 পর্রর্িযত বসা র্েযলন; অতোঃপর তাাঁর 
র্নকি তাাঁর আোি করা এক িাসী এযস তাাঁযক সালাম মপশ করল, 
তারপর বলল: 

رَْدته  إِّنِّ »
َ
وجَ  أ بَا يَا اخْلهره

َ
َمانه  َعلَيْنَا اْشتَدَّ  الرَّمْحَِن  َعبْدِ  أ ِ  َعبْده  لََها َفَقاَل  .الزَّ : اّللَّ

ِدى وَل  َسِمْعته  فَإِّنِّ  لاََكِع  اْقعه ِ  رَسه وله  وسلم عليه اهلل صىل اّللَّ  ىلَعَ  يَْصرِبه  الَ » :َيقه
َوائَِها

ْ
تَِها أل َحد   وَِشدَّ

َ
نْته  إاِلَّ  أ وْ  َشِهيًدا َله  كه

َ
 .«الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  َشِفيًعا أ

“মহ আবূ আবর্ির রহমান! আর্ম (মিীনা মর্যক) মবর হযয় োওয়ার 
ইিা মপােণ করর্ে, আমাযির ওপর েুগ-োমানা কযঠার হযয় মগযে। 
অতোঃপর আবিুল্লাহ তাযক বলযলন: মবাকা মমযয়, তুর্ম বস। কারণ, 
আর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক বলযত শুযনর্ে: মে 

                                                           
129 সহীহ মুসর্লম (২/১০০২); আহমি (৩/২৯)। 
130 সহীহ মুসর্লম (২/১০০৪)। 
131 আর তা হযলা ইয়ার্েযির োমানায় সংঘর্িত উত্তপ্ত পর্রর্ির্ত। 
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মকাযনা বযর্ি মিীনার িুর্বিেহ ও কর্ঠন জীবনোপযন বধেি ধারণ করযব, 
আর্ম র্কয়ামযতর র্িন তার জনয সুপার্রশকারী অর্বা সাক্ষী হব”।132 

৭৩. সুর্ফয়া র্বনযত আর্ব ‘উবাইি রার্িয়াল্লাহু ‘আনহা মর্যক বর্ণিত, 
র্তর্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক বলযত শুযনযেন: 

 يشفع بها يمت من فإنه ، بها فليمت باملدينة إال يموت ال أن منكم استطاع من» 
 .« ل ويشهد ل

“মতামাযির মযধয মে বযর্ি মিীনাযতই মারা োওয়ার সামর্িয রাযখ, মস 
মেন মসখাযন মারা োয়। কারণ, মে বযর্ি মসখাযন মারা োযব, তার জনয 
র্তর্ন সুপার্রশ করযবন এবং তার পযক্ষ র্তর্ন সাক্ষয র্িযবন”।133 

৭৪. আবিুল্লাহ ইবন উমার রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন 
বযলন, আর্ম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 .«بها يموت ملن أشفع فإين ,بها فليمت باملدينة يموت أن استطاع من»

“মে বযর্ির মিীনায় মারা োওয়ার সামর্িয আযে, মস মেন মসখাযন মারা 
োয়। কারণ, মে বযর্ি তাযত মারা োযব, আর্ম তার জনয সুপার্রশ 
করব।”134 

                                                           
132 সহীহ মুসর্লম (২/১০০৪) 
133 ইবন র্হব্বান, পত. ২৫৫; হািীসর্ি ইমাম মুসর্লম রহ. এর শযতির র্ভর্ত্তযত বর্ণিত। 
134 আহমি (২/৭৪ এবং ১০৪); র্তরর্মেী (৫/২৭৭) এবং র্তর্ন হািীসর্িযক সহীহ 
বযলযেন। 
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নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর প্রর্ত িুরূি পাঠ ও তাাঁর জনয 
ওসীলা প্রার্িনা করা 

৭৫. আবিুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবর্নল ‘আস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক 
বর্ণিত, র্তর্ন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক বলযত শুযনযেন: 

ؤَذِّنَ  َسِمْعتهمه  إَِذا» هوا الْمه ول وله  َما ِمثَْل  َفقه َّ  َصل وا ثهمَّ  َيقه َّ  َصىلَّ  َمنْ  فَإِنَّهه  ىلَعَ  َصىلَّ  َصاَلةً  ىلَعَ
ه  ا بَِها َعلَيْهِ  اّللَّ َ  َسلهوا ثهمَّ  َعْْشً لَة   فَإِنََّها الْوَِسيلَةَ  ىِلَ  اّللَّ  ِلَعبْد   إاِلَّ  تَنْبَِغ  الَ  اْْلَنَّةِ  ِف  َمزْنِ
ِ  ِعبَادِ  ِمنْ  و اّللَّ رْجه

َ
نْ  َوأ

َ
كهونَ  أ

َ
نَا أ

َ
وَ  أ َل  َفَمنْ  هه

َ
َفاَعةه  َله  َحلَّْت  الْوَِسيلَةَ  ىِلَ  َسأ  .«الشَّ

“েখন মতামরা মুয়ার্িনযক আোন র্িযত শুনযব, তখন মতামরা মস ো 
বযল তাই বলযব। তারপর আমার ওপর িুরূি পাঠ করযব। কারণ, মে 
আমার ওপর একবার িুরূি পাঠ কযর, আল্লাহ তা‘আলা তার র্বর্নমযয় 
তার ওপর িশবার রহমত নার্েল কযরন। পযর আল্লাহর কাযে আমার 
জনয ওসীলার মিা‘আ করযব। ওসীলা হযলা হল জান্নাযতর একর্ি র্বযশে 
িান, ো আল্লাহর বান্দাযির মযধয মকাযনা এক বান্দাযক মিওয়া হযব। 
আর্ম আশা কর্র মে, আর্মই হব মসই বান্দা। মে আমার জনয ওসীলার 
মিা‘আ করযব, তার জনয আমার শাফা‘আত হালাল হযয় োযব।”135  

৭৬. আবিুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্যক বর্ণিত, 

                                                           
135 সহীহ মুসর্লম, অধযায়: সালাত (كتاب الصالة), পর্রযিি: আোযনর জবাযব 

মুয়ার্িযনর অনুরূপ বলা মুস্তাহাব; এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাযমর ওপর িরূি পাঠ করা এবং তাাঁর জনয ওসীলা’র মিা‘য়া করা 
( ؤَذِّنِ  قَْولِ  ِمثَْل  الَْقْولِ  اْسِتْحبَاِب ببا  عليه اهلل صىل- انلَِّبِّ  ىلَعَ  يهَصىلِّ  ثهمَّ  َسِمَعهه  لَِمنْ  الْمه

له  ثهمَّ  -وسلم
َ
َ  يَْسأ الْوَِسيلَةَ  َله  اّللَّ ), হািীস নং ৮৭৫। 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 شفيعا أو شهيدا ل كنت إال ادلنيا يف عبد ل يسأهلا لم فإنه الوسيلة ل اهلل سلوا»
 .« القيامة يوم

“মতামরা আমার জনয আল্লাহর র্নকি ওসীলার প্রার্িনা কর। কারণ, মে 
বান্দাই িুর্নয়াযত আমার জনয তা প্রার্িনা করযব, র্কয়ামযতর র্িযন আর্ম 
তার জনয সাক্ষী অর্বা সুপার্রশকারী হব।”136 

৭৭. রুয়াইফা ইবন সার্বত আল-আনসারী রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 ل وجبت القيامة يوم عندك املقرب املقعد أنزل امهلل وقال حممد ىلع صىل من»
 . «شفاعّت

“মে বযর্ি মুহাম্মাযির ওপর িুরূি পাঠ করযব এবং বলযব: মহ আল্লাহ! 
আপর্ন তাাঁযক র্কয়ামযতর র্িযন আপনার র্নকিবতিী আসযন অবতরণ 
করুন, তার জনয আমার শাফা‘আত বা সুপার্রশ ওয়ার্জব হযয় 
োযব।”137 

                                                           
136 তাবারানী; আর ইসমাঈল কােী তার ‘ফািলুস সালাত ‘আলান নার্বযয়য সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম’ (  এর মযধয– ( وسلم عليه اهلل صىل انلب ىلع الصالة فضل

হািীসর্ি বণিনা কযরযেন, পত. ৫০ এবং তার সনির্ি হাসান, আর তার সমর্িযন অনয 
বণিনাও রযয়যে। 

137 ইসমাঈল কােী তার ‘ফািলুস সালাত ‘আলান নার্বযয়য সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম’ (  এর মযধয হািীসর্ি বণিনা– ( وسلم عليه اهلل صىل انلب ىلع الصالة فضل

কযরযেন, পত. ৫৩; তাবারানী, আল-কাবীর (৫/১৪); আহমি (৪/১০৭); মুনযেরী 
তার ‘আত-তারগীব’ গ্রযন্থ হািীসর্িযক হাসান বযলযেন (২/৫০৫): হাইোমী, আল-
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৭৮. আবূ িারিা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 .«القيامة يوم شفاعّت أدركته, عًْشا يمىس وحني ,عًْشا يصبح حني يلع صىل من»

“মে বযর্ি সকাল ও সন্ধযায় আমার ওপর িশবার িুরূি পাঠ করযব, 
মস বযর্ি র্কয়ামযতর র্িযন আমার শাফা‘আত লাভ করযব।”138 

৭৯. জার্বর ইবন আবর্িল্লাহ রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন 
বযলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলন: 

 آت,  القائمة والصالة اتلامة ادلعوة هذه رب امهلل :انلداء يسمع حني قال من»
 يوم شفاعيت ل حلت , وعدته اذلي حممودا مقاما وابعثه , والفضيلة الوسيلة حممد

 .«القيامة

“মে বযর্ি আোন শুযন মিা‘আ করযব: ‘মহ আল্লাহ! এই পর্রপূণি আহ্বান 
ও প্রর্তর্ষ্ঠত সালাযতর প্রভূ, মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক 
িান কর ওসীলা ও সযবিাচ্চ মেিািার অর্ধকারী করুন এবং তাাঁযক 
‘মাকাযম মাহমুি’ তর্া প্রশংর্সত িাযন মপৌঁযে র্িন, োর প্রর্তশ্রুর্ত 
আপর্ন তাাঁযক র্িযয়যেন’— র্কয়ামযতর র্িন তার জনয আমার শাফা‘আত 

                                                           

মাজমা‘ [  । (তযব সর্ঠক কর্া হযি, হািীসর্ি িুবিল। শাইখুল(১/১৬৩) [ املجمع 

আলবানী এবং শাইখ শু‘আইব আল-আরনাউত্ব উভযয়ই হািীসর্িযক িুবিল 
বযলযেন। [সম্প দক]) 

138 তাবারানী, আল-মু‘জাম আল-কাবীর [املعجم الكبري] (৫/১৪); আবূ ‘আযসম আস-

সুন্নাহ্ । শাইখ আলবানী তার ‘সহীহ আল-জাযম’ ( اْلامع صحيح ) –এর মযধয 

হািীসর্িযক হাসান বযলযেন, হািীস নং ৬২৩৩ 
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হালাল হযব।”139  

৮০. তাযরক ইবন র্শহাব রহ. মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন আবিুল্লাহ ইবন 
মাস‘উি রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বণিনা কযরন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 إال هلإ ال أن يشهد ثم , فيكرب املنادى فيكرب , انلداء سمع إذا يقول مسلم من ما»
 ,الوسيلة حممدا أعط امهلل :يقول ثم ىلع ذلك , فيشهد اهلل رسول حممدا وأن اهلل

 ل وجبت إال , ذكره املقربني وف , حمبته املصطفني وف , درجته األعلني ف واجعل
 .«القيامة يوم شفاعّت

“মে মুসর্লম বযর্ি বলযব েখন মস আোন শুযন- মুয়ার্িন েখন ‘আল্লাহু 
আকবার’ বযল, তখন মস ‘আল্লাহু আকবার’ বযল; অতোঃপর মস 
(মুয়ার্িন) েখন সাক্ষয মিয় মে, ‘আল্লাহ োড়া মকাযনা হক্ক ইলাহ মনই 
এবং মুহাম্মাি আল্লাহর রাসূল, তখন মস এই বযাপাযর সাক্ষয র্িযব; 
অতোঃপর মস বলযব: মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক ওসীলা 
িান কর, উচ্চ মেিািাসম্পন্ন বযর্িযির মযধয তাাঁর মেিািাযক শার্মল কর, 
মযনানীত বযর্িযির মযধয তাাঁর মহব্বত সতর্ষ্ট কযর িাও এবং বনকিযবান 
বান্দাযির মযধয তাাঁর আযলািনার বযবিা কযর িাও- তখন মসই বযর্ির 
জনয র্কয়ামযতর র্িযন আমার শাফা‘আত জরুরী হযয় োয়।”140 

                                                           
139 সহীহ বুখারী, অধযায়: আোন (كتاب األذان), পর্রযিি: আোযনর সময়কালীন 

মিা‘আ ( انلداء عند ادلاعء باب ), হািীস নং ৫৮৯। 
140 ত্বাহাবী, ‘শরহু মা‘আনীল আসার [رشح معاين اآلثار] (১/১৪৫); তাবারানী, আল-

কাবীর [الكبري] (১০/১৬); হাইোমী বযলন, হািীযসর বণিনাকারীগণ র্বেস্ত ও 
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িতর্ষ্ট আকেিণ:  

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর কবর র্েয়ারত ও তা তাাঁর 
শাফা‘আত লাযভর অনযতম উপায় বযল উৎসাহ িান প্রসযে বর্ণিত 
হািীসসমূযহর মধয মর্যক মকাযনা র্কেুই প্রমার্ণত নয়; অর্িযরই আর্ম 
তন্মধয মর্যক র্কেু র্বেয় ও তর্যসূত্র সংর্ক্ষপ্তভাযব মপশ করর্ে।  

১. উমার রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন: আর্ম রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক বলযত শুযনর্ে: 

 احلرمني احد يف مات ومن شهيدا أو شفيعا ل كنت زارين من قال أو قربي زار نم»
 . « القيامة يوم االمنني يف اهلل بعثه

মে বযর্ি আমার কবর র্েয়ারত করযব অর্বা র্তর্ন বযলযেন, মে বযর্ি 
আমাযক র্েয়ারত করযব, আর্ম তার জনয সুপার্রশকারী অর্বা সাক্ষী 
হব, আর মে বযর্ি হারামাইন তর্া মক্কা ও মিীনার মকাযনা একর্িযত 
মারা োযব, আল্লাহ র্কয়ামযতর র্িযন র্নরাপি বযর্িযির মাযঝ তার 
পুনরুিান ঘিাযবন।” (বায়হাকী, ৫/২৪৫) আর র্তর্ন বযলন: এই 
হািীযসর সনি অোত; মিখুন: ইবন আবর্িল হািী, ‘আস-সাযরমুল 
মুনাক্কী র্ফর রার্ে ‘আলাস্ সাবাকী’ ( الصارم املنيك يف الرد ىلع السبيك) 

২. ইবন উমার রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন: রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 . «وجبت ل شفاعيت قربي زار نم»

                                                           

র্নভিরযোগয; আর ইবনুস সুন্নী’র ‘আমালুল ইয়াওযম ওয়াল লাইলাহ্  গ্রযন্থ এর 
সমর্িযন আরও একর্ি বণিনা রযয়যে, পত. ৪৭ এবং ৫৮।  
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“মে বযর্ি আমার কবর র্েয়ারত করযব, তার জনয আমার শাফা‘আত 
ওয়ার্জব হযয় োযব।”[হািীসর্ি িারাকুতনী (২/২৭৮) ও বায়হাকী রহ. 
বণিনা কযরন] আর বায়হাকী রহ. বযলন: এই হািীসর্ি ‘মুনকার’। আর 
এই অযর্ি মসখাযন অযনক ‘মাওেু’ (বাযনায়াি) ও িুবিল হািীস বর্ণিত 
আযে।  

তযব নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর মাসর্জি র্েয়ারত করা, 
তাযত সালাত আিায় করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর 
ওপর সালাম মপশ করা অর্ত ফর্েলযতর কাজ, ো আল্লাহর জান্নাত ও 
তাাঁর সন্তুর্ষ্ট লাযভর র্িযক র্নযয় োয়। আর আল্লাহই হযলন সাহােয 
প্রার্িনার িল।  

 

* * * 
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তাওহীিপন্থী মতত বযর্ির সালাতুল জানাোয় অংশগ্রহণকারী বযর্িগণ 

কতত িক তার জনয সুপার্রশ করা 

৮১. আবূ র্কলাবা মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন আযয়শা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহা’র 
িুধভাই আবিুল্লাহ ইবন ইয়ার্েি রহ. মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন আযয়শা 
রার্িয়াল্লাহু ‘আনহা মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম মর্যক বণিনা কযর বযলন:  

ة   َعلَيْهِ  يهَصىلِّ  َميِّت   ِمنْ  َما» مَّ
ه
ْسِلِمنيَ  ِمنَ  أ ونَ  الْمه مْ  ِمائَةً  َيبْلهغه  إاِلَّ  َله  يَْشَفعهونَ  لكه هه

وا عه فِّ  .« ِفيهِ  شه

“মকাযনা মতত বযর্ি, োর ওপর একিল মুসর্লম বযর্ি জানাোর সালাত 
আিায় করযব, োযির সংখযা একশ’মত মপৌঁেযব এবং তাযির প্রযতযযক 
তার জনয সুপার্রশ করযব, তযব তার বযাপাযর তাযির সুপার্রশ গ্রহণীয় 
হযব।”141 

৮২. শরীক ইবন আবিুল্লাহ ইবন আর্ব নমর মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন 
আবিুল্লাহ ইবন আব্বাস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু’র মাওলা (আোি করা 
মগালাম) কুরাইব রহ. মর্যক বণিনা কযরন, আবিুল্লাহ ইবন আব্বাস 
রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত আযে মে, তাাঁর এক মেযল কুিায়ি 
অর্বা ‘উসফান নামক িাযন ইর্ন্তকাল করযলন; তখন র্তর্ন বলযলন, 
মহ কুরায়ব! মিখ মতা, তার জানাোর জনয র্ক পর্রমাণ মানুে সমযবত 
হযয়যে? আর্ম মিখলাম, র্কেু মলাক সমযবত হযয়যে; আর্ম তাাঁযক এ 

                                                           
141 সহীহ মুসর্লম, জানাো অধযায়, পর্রযিি: মে বযর্ির ওপর একশত বযর্ি জানাোর 
সালাত আিায় করযব, তার বযাপাযর তাযির সুপার্রশ গ্রহণীয় হযব (  َصىلَّ  َمنْ  باب

وا ِمائَة   َعلَيْهِ  عه فِّ ِفيهِ  شه ), হািীস নং ২২৪১। 
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খবর র্িলাম; তখন র্তর্ন বলযলন, তাযির সংখযা র্ক ির্ল্লশ হযব? আর্ম 
বললাম, হযাাঁ। র্তর্ন বলযলন: মততযিহ মবর কর। মকননা আর্ম রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক বলযত শুযনর্ে:   

ل   ِمنْ  َما» ْسِلم   رَجه وته  مه ومه  َيمه ْرَبعهونَ  َجنَاَزتِهِ  ىلَعَ  َفيَقه
َ
الً  أ ونَ  الَ  رَجه كه هْْشِ ِ  ي  َشيْئًا بِاّللَّ

مه  إاِلَّ  َعهه ه  َشفَّ  .«ِفيهِ  اّللَّ

“েখন মকাযনা মুসর্লম মারা োয় এবং তার জানাোয় এমন ির্ল্লশজন 
মলাক অংশ মনয়, োরা আল্লাহ তা‘আলার সাযর্ মকাযনা র্কেুযক শরীক 
কযর না, তখন তার বযাপাযর তাযির সুপার্রশ গ্রহণযোগয হয়।”142  

৮৩. আবূ সাযলহ রহ. মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন আবূ হুরায়রা রার্িয়াল্লাহু 
‘আনহু মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম 
মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন বযলযেন:   

 .«ل اهللغفر املسلمني من مائة عليه صىل من»

“মে বযর্ির ওপর একশত মুসর্লম জানাোর সালাত আিায় করযব, 
আল্লাহ তাযক ক্ষমা কযর র্িযবন।”143 

৮৪. আবিুল্লাহ ইবন সার্লত মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন উম্মহাতুল মুর্মনীযনর 
অনযতম একজন মায়মুনা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহা মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন 
বযলন: আমাযক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন:   

                                                           
142 সহীহ মুসর্লম, জানাো অধযায়, পর্রযিি: মে বযর্ির উপর ির্ল্লশ বযর্ি জানাোর 
সালাত আিায় করযব, তার বযাপাযর তাযির সুপার্রশ গ্রহণীয় হযব (  َصىلَّ  َمنْ  باب

ونَ  َعلَيْهِ  ْرَبعه
َ
وا أ عه فِّ  হািীস নং ২২৪২ ,( ِفيهِ  شه

143 ইবন মাজাহ (১/৪৭৭), তার সনি সহীহ; আলবানী তাযক সহীহ বযলযেন। 
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 األمة عن املليح أبا فسألت «فيه شفعوا إال انلاس من أمة عليه يصيل ميت من ما»
 .«أربعون قال

“মে মকাযনা মতত বযর্ির জানাোয় মানুযের মধয মর্যক একিল 
অংশগ্রহণ করযব, তারা তার বযাপাযর সুপার্রশ করযব।”144  

(অতোঃপর আর্ম আবূল মার্লহযক ‘উম্মত’ বা িল সম্পযকি র্জোসা 
করলাম? জবাযব র্তর্ন বলযলন: ির্ল্লশ। অপর এক বণিনায় আযে: 
‘উম্মত’ বা িল বলযত ির্ল্লশ মর্যক একশ’র মধযকার মে মকাযনা 
পর্রমাণ মলাক সংখযাযক বুঝায়)। 

 

* * * 

                                                           
144 নাসাঈ (৪/৬২); সহীহ বুখারী, আল-কাবীর [الكبري] (৫/১১২); আহমি (৬/৩৩১); 

ইবন আর্ব শায়বা, আল-মুসান্নাফ (৩/৩২১)। অনয বণিনার সমর্িযনর কারযণ এই 
হািীসর্ি হাসান পেিাযয়র ইনশাআল্লাহ।  
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র্বর্ভন্ন প্রকার কমিকাণ্ড শাফা‘আযতর উপলক্ষসমূযহর অন্তভুিি 

৮৫. বনী মাখেুযমর আোিকত ত মগালাম র্েয়াি ইবন আর্ব র্েয়াি রহ. 
মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর খাযিম 
মকাযনা পুরুে অর্বা নারী মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন বযলন: নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম তাাঁর খাযিমযক উযেশয কযর বলযতন:  

لََك »
َ
؟ أ وَل  يَا: َفَقاَل  يَْوم   َذاَت  اَكنَ  َحّتَّ : قَاَل  َحاَجة  ِ  رَسه نْ  َحاَجِّت  اّللَّ

َ
َ  أ  يَْومَ  ىِل  ْشَفعَ ت

ِعنِّ  ال ماأ: قَاَل  وجل، عز َرىبِّ : قَاَل  ؟ َهَذا ىلَعَ  َدلََّك  َوَمنْ : قَاَل  ، الِْقيَاَمةِ 
َ
ةِ  فَأ  بَِكرْثَ

ودِ  جه  .«الس 

মতামার র্ক মকাযনা র্কেুর প্রযয়াজন আযে? র্তর্ন বযলন: মশে পেিন্ত 
মস মকাযনা একর্িন বযল বসযলন: মহ আল্লাহর রাসূল! আমার প্রযয়াজন 
হযলা আপর্ন র্কয়ামযতর র্িযন আমার জনয সুপার্রশ করযবন; র্তর্ন 
বলযলন: এই বযাপাযর মতামাযক মক র্নযিিশনা র্িযয়যে? মস বলল: 
আমার প্রর্তপালক আল্লাহ তা‘আলা; র্তর্ন বলযলন: মকন সুপার্রশ করব 
না, তযব তুর্ম (আল্লাহযক) মবর্শ মবর্শ সাজিাহ করার মাধযযম আমাযক 
সহযোর্গতা কর।”145 

৮৬. মুস‘আব আল-আসলামী রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন 
বযলন:  

 ممن َتعلين أن أسألك: فقال ، وسلم عليه اهلل صىل انلب فأت نا،م غالم انطلق»
 إال بها أمرين ما:  قال دلك؟ أو علمك، أو أمرك من: قال ، القيامة يوم ل تشفع

                                                           
145 আহমি (৩/৫০০); হাইোমী তার ‘মাজমা‘উে োওয়াযয়ি’ (جممع الزوائد)–এর ২য় 

খযণ্ডর ২৪৯ পতষ্ঠায় বযলন, তার বণিনাকারীগণ র্বশুদ্ধ হািীযসর বণিনাকারী। 
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 .«السجود بكرثة نفسك ىلع أعين: فقال رده ثم لك، أشفع إين: قال نفيس،

“আমাযির কাে মর্যক মকাযনা এক মগালাম িযল মগল; তারপর মস নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর কাযে আসল, অতোঃপর মস বলল: 
আর্ম আপনার র্নকি িাই মে, আপর্ন আমাযক মসই বযর্ির অন্তভুিি 
করযবন, োর জনয র্কয়ামযতর র্িযন আপর্ন সুপার্রশ করযবন; র্তর্ন 
বলযলন: মক মতামাযক র্নযিিশ র্িযয়যে অর্বা মক মতামাযক র্শর্খযয় 
র্িযয়যে অর্বা মক মতামাযক র্নযিিশনা র্িযয়যে? জবাযব মস বলল: 
আমার মনই আমাযক র্নযিিশ র্িযয়যে। র্তর্ন বলযলন: আর্ম মতামার 
জনয সুপার্রশ করব, অতোঃপর র্তর্ন তার কর্া প্রতযাহার কযর র্নযলন 
এবং বলযলন: তুর্ম মতামার র্নযজর বযাপাযর (আল্লাহযক) মবর্শ মবর্শ 
সাজিাহ করার মাধযযম আমাযক সহযোর্গতা কর।”146 

 

* * * 

 

  

                                                           
146 তাবারানী, বাগবী ও আল-বাোর; হাইোমী বযলন, তাবারানী বণিনা কযরন এবং 
তার বণিনাকারীগণ র্বশুদ্ধ হািীযসর বণিনাকারী। পূবিবতিী হািীসর্ি তার সমর্িক এবং 
ফার্তমা র্বনযত মহাসাইযনর বর্ণিত মুরসাল হািীসর্িও তার সমর্িক; ইবনুল মুবারক, 
আে-েুহুি (الزهد), পত. ৪৫৫। 
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মে মুসর্লম বযর্ির সুপার্রশ (শাফা‘আত) গ্রহণ করা হযব না 

৮৭. উমু্ম িারিা মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন আবূ িারিা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু 
মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন বযলন, আর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লামযক বলযত শুযনর্ে:   

اِننيَ  إِنَّ » ونهونَ  الَ  اللَّعَّ َهَداءَ  يَكه  .«الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  َفَعاءَ شه  َوالَ  شه

“র্নশ্চয় র্কয়ামযতর র্িন অর্ভশাপ িানকারীগণ সাক্ষী ও সুপার্রশকারী 
হযব না।”147 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
147 সহীহ মুসর্লম (৪/২০০৬)। 
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িুর্নয়াবী শাফা‘আত 

িুর্নয়াবী শাফা‘আতসমূহ মর্যক র্কেু শরী‘আতসম্মত এবং র্কেু 
শরী‘আতসম্মত নয়; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বযলন: 

ن﴿ عَ ي شَ َمَّ ف  ََف  ةَ ش  ن ةَ َع  س  ََُي ُكنَح  ِنَ َن ِصيب ََۥّلَّ ا َم  نَه  عَ ي شَ َو م  ف  ََف  ةَ ش  ي ِئ ةَ َع  َي ُكنَس 
َُ ِنَ َلَ كِفَ َۥّلَّ ا َم  نَ َه  ك  َُٱَو  َ َّللَّ َ َُك َََِع   قِيتَ َء َش   [٨٥: النساء] ﴾٨٥َامُّ

“মকউ মকাযনা ভাযলা কাযজর সুপার্রশ করযল তাযত তার অংশ র্াকযব 
এবং মকউ মকাযনা মন্দ কাযজর সুপার্রশ করযল তাযত তার অংশ 
র্াকযব। আর আল্লাহ সব র্কেুর উপর নজর রাযখন।” [সূরা আন-
র্নসা, আয়াত: ৮৫] 

হাযফে ইবন কাসীর রহ. বযলন: আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী:  

ن﴿ عَ ي شَ َمَّ ف  ََف  ةَ ش  ن ةَ َع  س  ََُي ُكنَح  ِنَ َن ِصيب ََۥّلَّ ا َم  ﴾َه   “মকউ মকাযনা ভাযলা 

কাযজর সুপার্রশ করযল তাযত তার অংশ র্াকযব” অর্িাৎ মে বযর্ি 
মকাযনা র্বেযয় মিষ্টা-সাধনা কযর, অতোঃপর তার ওপর ভাযলা র্কেু গযড় 
উযঠ, তাহযল তার জনয এর মর্যক অংশ র্াকযব। 

عَ ي شَ َو م ن﴿ ف  ََف  ةَ ش  ي ِئ ةَ َع  ََُي ُكنَس  ِنَ َلَ كِفَ َۥّلَّ ا َم  ﴾َه   “আর মকউ মকাযনা মন্দ 

কাযজর সুপার্রশ করযল তাযত তার অংশ র্াকযব।” অর্িাৎ ঐ কাযজর 
িায়ভার তার ওপর মিযপ বসযব, ো তার মিষ্টা-সাধনা ও পর্রকিনার 
ওপর র্ভর্ত্ত কযর উদূ্ভত হযয়যে; মেমনর্ি সহীহ হািীযসর মযধয সাবযস্ত 
হযয়যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 .«شاء ما سلم و عليه اهلل صىل نبيه لسان ىلع اهلل ويقيض تؤجروا اشفعوا»

“মতামরা সুপার্রশ কর, মতামাযিরযক সাওয়াব মিওয়া হযব, আর আল্লাহ 
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মেন তাাঁর ইিা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর মুযখ িূড়ান্ত 
কযরন”।148 

আর শাফা‘আযতর মধয মর্যক ো ববধ এবং ো হারাম বা অনবধ, পর্বত্র 
সুন্নাহ তার বণিনা র্নযয় এযসযে।  

৮৮. আবূ মূসা আল-আশ‘আরী রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন 
বযলন:   

 :قال حاجة إِله طلبت أو السائل جاءه إذا سلم و عليه اهلل صىل اهلل رسول اكن»
 . «شاء ما سلم و عليه اهلل صىل نبيه لسان ىلع اهلل ويقيض تؤجروا اشفعوا»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর র্নকি মকউ র্কেু িাইযল 
বা প্রযয়াজনীয় র্কেু িাওয়া হযল র্তর্ন বলযতন: মতামরা সুপার্রশ কর, 
মতামাযিরযক সাওয়াব মিওয়া হযব, আর আল্লাহ মেন তাাঁর ইিা নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর মুযখ িূড়ান্ত কযরন”।149 

৮৯. মুয়ার্বয়া রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন:   

وا» وا اْشَفعه ِريده  فَإِّنِّ  ،تهؤَْجره
ه
ْمرَ  أل

َ
هه  األ ره ؤَخِّ

ه
وا َكيَْما فَأ وا تَْشَفعه وَل  فَإِنَّ  , َفتهؤَْجره ِ  رَسه  اّللَّ

وا» :قَاَل  وسلم عليه اهلل صىل وا اْشَفعه  .«تهؤَْجره

“মতামরা সুপার্রশ কর, মতামাযিরযক সাওয়াব মিওয়া হযব। সুতরাং 
আর্ম মকাযনা র্বেযয় (ফয়সালা র্িযত) র্বলব কর্র, োযত মতামরা 
সুপার্রশ কর এবং মতামাযিরযক সাওয়াব মিওয়া হয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: ‘মতামরা সুপার্রশ কর, 
                                                           
148 সহীহ বুখারী (৩/৩৯৯); সহীহ মুসর্লম (৪/২০২৬)। 
149 সহীহ বুখারী (৩/৩৯৯); সহীহ মুসর্লম (৪/২০২৬)। 
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মতামাযিরযক সাওয়াব মিওয়া হযব’।”150 

৯০. ‘আমর ইবন মশা‘আইব মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন তাাঁর র্পতা মর্যক বণিনা 
কযরন, তাাঁর র্পতা তাাঁর িািা মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন (তাাঁর িািা) 
বযলন: 

 :فقالوا هوازن وفود وجاءته , حنني يوم سلم و عليه اهلل صىل اهلل رسول شهدت»
 ابلالء من بنا نزل قد فإنه , عليك اهلل من علينا فمن وعشرية أصل انا حممد يا

 . «وأبنائكم وأموالكم نسائكم بني اختاروا» :فقال , عليك خيف ماال

 .أبناءنا خنتار وأموانلا أحسابنا بني خريتنا :قالوا

 انا فقولوا الظهر صليت فإذا لكم فهو املطلب عبد وبلين ل اكن ما أما» :فقال 
 اهلل رسول ىلع وباملؤمنني املؤمنني ىلع وسلم عليه اهلل صىل اهلل برسول نستشفع

  .« وأبنائنا نسائنا يف سلم و عليه اهلل صىل

 عبد وبلين ل اكن ما أما »: سلم و عليه اهلل صىل اهلل رسول فقال , ففعلوا :قال
 . «لكم فهو املطلب

 األنصار وقالت سلم و عليه اهلل صىل اهلل لرسول فهو نلا اكن ما املهاجرون وقال 
 .ذلك مثل

 .فال فزارة وبلين ل اكن ما أما :بدر بن عيينة وقال 

 . فال تميم وبنو أنا أما :حابس بن األقرع وقال 

 .فال سليم وبنو أنا أما :مرداس بن عباس وقال

 .سلم و عليه اهلل صىل اهلل لرسول هو بل , كذبت احليان فقالت 

                                                           
150 আবূ িাউি (৫/৩৪৭); নাসায়ী (৫/৫৮); তার সনি সহীহ। 
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 نساءهم عليهم ردوا انلاس أيها يا» :سلم و عليه اهلل صىل اهلل رسول فقال 
 يفيئه يشء أول من فرائض ستة علينا فله الفء من بشء تمسك فمن وأبناءهم

 . «علينا اهلل

 إىل أْلؤوه حّت بيننا فيئنا علينا اقسم :يقولون , انلاس به وتعلق راحلته ركب ثم 
 .رداءه فخطفت سمرة

 نعم تهامة شجر بعدد لكم اكن لو فواهلل , ردايئ ىلع ردوا !انلاس أيها يا»: فقال 
 . «كذوبا وال , جبانا وال خبيال وينقتل ال ثم , بينكم لقسمته

 ثم , والوسطى السبابة أصابعه بني فجعلها سنامه من وبرة فأخذ بعريه من دنا ثم 
 واخلمس اخلمس اال هذه وال الفء هذا من ل ليس انلاس أيها يا »: فقال رفعها
 القيامة يوم أهله ىلع يكون الغلول فإن واملخيط اخلياط فردوا عليكم مردود

 . «وشنارا ونارا اعرا

: قال ل بعري بردعة بها أصلح هذه أخذت أين :فقال ,شعر من ةكب معه رجل فقام 
 .«لك فهو املطلب عبد وبلين ل اكن ما أما»

 .«ونبذها بها ل أرب فال أرى ما بلغت إذ أما اهلل رسول يا :الرجل فقال 

“আর্ম হুনাইন েুযদ্ধর র্িন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর 
র্নকি উপর্িত; তাাঁর র্নকি হাওয়ার্েন মগাযত্রর প্রর্তর্নর্ধ িল আগমন 
করল। অতোঃপর তারা বলল: মহ মুহাম্মাি! আমরা (যতামার) বংযশর 
মূল ও আত্মীয়স্বজন। সুতরাং তুর্ম আমাযির ওপর িয়া কর, আল্লাহ 
মতামার ওপর িয়া করযবন। কারণ, র্তর্ন আমাযিরযক এমন এক বালা-
মুর্সবযতর মুযখামুর্খ িাাঁড় কর্রযয়যেন, ো মতামার কাযে অস্পষ্ট নয়; 
তখন র্তর্ন বলযলন: মতামরা মতামাযির নারীগণ, ধন-সম্পি ও 
সন্তানযির মাঝ মর্যক মবযে নাও। 



214 

তারা বলল: আপর্ন আমাযিরযক আমাযির বংশ ও ধন-সম্পযির 
বযাপাযর স্বাধীনতা র্িযয়যেন, আমরা আমাযির সন্তানযিরযক মবযে 
র্নর্ি। 

অতোঃপর র্তর্ন বলযলন: তযব আমার এবং বনু আবিুল মুত্তার্লযবর জনয 
ো রযয়যে, তা মতামাযির জনয। সুতরাং আর্ম েখন মোহযরর সালাত 
আিায় করব, তখন মতামরা বলযব: আমরা আমাযির নারী ও 
সন্তানগযণর বযাপাযর আল্লাহর রাসূযলর মাধযযম মুর্মনগযণর র্নকি 
সুপার্রশ প্রার্িনা করব এবং মুর্মনগযণর মাধযযম আল্লাহর রাসূযলর 
র্নকি সুপার্রশ প্রার্িনা করব। 

র্তর্ন (বণিনাকারী) বযলন: অতোঃপর তারা তাই করল; তারপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বলযলন: আমার এবং বনু আবিুল 
মুত্তার্লযবর জনয ো রযয়যে, তা মতামাযির জনয। 

অতোঃপর মুহার্জরগণ বলল: আমাযির জনয ো রযয়যে, তা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর জনয, আর আনসারগণও অনুরূপ 
বলল। 

আর ‘উয়াইনা ইবন বির বযলন: তযব আমার ও বনু ফাোরা’র জনয 
ো রযয়যে, তা নয়। 

আর আকরা‘ ইবন হাযবস বযলন: আর আমার ও বনু তামীযমর জনয 
ো রযয়যে, তা নয়। 

আর আব্বাস ইবন র্মরিাস বযলন: আর আমার ও বনু সুলাইযমর জনয 
ো রযয়যে, তা নয়। 
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অতোঃপর িু’মগাযত্রর মলাযকরা151 বলল: তুর্ম র্মর্যা বযলে; বরং তা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর জনয।  

অতোঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলন: মহ জনগণ! 
মতামরা তাযির র্নকি তাযির নারী ও সন্তানযিরযক মফরত র্িযয় িাও। 

সুতরাং এরপর এ ‘ফায়’ (েুদ্ধলব্ধ) সম্পি ের্ি কারও কাযে র্াযক তযব 
মস মেন তাও র্িযয় মিয়, অতোঃপর প্রর্ম মে ‘ফায়’ সম্পি আল্লাহ 
আমাযিরযক িান করযবন, তা মর্যক আর্ম তাযক েয়র্ি অংশ প্রিান 
করব। 

অতোঃপর র্তর্ন তাাঁর বাহযন আযরাহন করযলন এবং মানুে তাাঁর সাযর্ 
মলযগ মগল, তারা বলল: আপর্ন আমাযির মযধয আমাযির ফাযয়র সম্পি 
বণ্টন কযর র্িন, এমনর্ক তারা তাাঁযক ‘সামুরা’ নামক বতযক্ষর র্নকি 
আশ্রয় র্নযত বাধয করল, অতোঃপর তারা তাাঁর িািরও র্েনতাই কযর 
র্নল। 

অতোঃপর র্তর্ন বযলন: মহ মানুে সকল! মতামরা আমাযক আমার িািরর্ি 
মফরত িাও। কারণ, আল্লাহর শপর্! ের্ি মতামাযির জনয মক্কা নগরীর 
গােপালার সংখযা পর্রমাণ উি অর্জিত হয়, তযব তা আর্ম মতামাযির 
মাযঝ বন্টন কযর র্িব; অতোঃপর মতামরা আমাযক কত পণ, কাপুরুে ও 
র্মর্যাবািী র্হযসযব পাযব না। 

                                                           
151 অনুরূপ রযয়যে ‘আল-মুসনাি’ এর মযধয, ২য় খণ্ড, পত. ২১৮; সীরাযত ইবযন 
র্হশাম, ২য় খণ্ড, পত. ৪৯২; আল-র্বিায়া, ৪র্ি খণ্ড, পত. ৩৫৩। সুতরাং বনু সুলাইম 
বযলযে: না, ো আমাযির জনয রযয়যে, তা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাযমর জনয; র্তর্ন বযলন, আব্বাস বযলযেন: মহ বনু সুলাইম! মতামরা 
আমাযক িুবিল কযর র্িযয়ে।    
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অতোঃপর র্তর্ন তাাঁর উযির র্নকিবতিী হযলন এবং তার কুাঁযজর পশম 
ধরযলন, তারপর তা তাাঁর তজিনী ও মধযমা আঙুযলর মাঝখাযন রাখযলন; 
অতোঃপর র্তর্ন তা উাঁিু করযলন এবং বলযলন: মহ মানুে সকল! আমার 
জনয এই ‘ফায়’ নামক সম্পি ও এই (পশম) মর্যক এক-পিমাংশ 
বযতীত আর র্কেুই মনই, আর এক-পিমাংশও মতামাযিরযক র্িযয় 
মিওয়া হয়। সুতরাং মতামরা সুাঁই-সুতার মত তুি র্জর্নসও মফরত র্িযয় 
িাও। কারণ, আত্মসাৎকত ত সম্পি র্কয়ামযতর র্িযন তার পর্রবার-
পর্রজযনর জনয অপমান অর্বা আগুন অর্বা কলংকজনক হযব। 

অতোঃপর জননক বযর্ি িাাঁড়াযলন, তাাঁর সাযর্ র্েল এক মগাো িুল; 
তারপর মস বলল: আর্ম এিা র্নযয়র্ে এর িারা আমার উযির গর্ি 
পর্রষ্কার করব; র্তর্ন (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম) বলযলন: 
আমার এবং আবিুল মুত্তার্লযবর জনয ো রযয়যে, তা মতামার জনয।  

অতোঃপর মলাকর্ি বলল: মহ আল্লাহর রাসূল! অবিা েখন এ পেিাযয় 
মপৌঁযেযে ো আর্ম মিখর্ে, তখন তা আমার মকাযনা প্রযয়াজন মনই।”152 

৯১. আবিুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্যক বর্ণিত মে, 
বারীরার স্বামী ক্রীতিাস র্েল, তাযক মুগীস বযল ডাকা হত। আর্ম মেন 
তাযক এখনও মিখর্ে, মস বারীরার র্পেযন মকাঁযি মকাঁযি ঘুরযে, আর 
তার িার্ড় মবযয় অশ্রু ঝরযে; তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম 
বলযলন:  

 انلب فقال. ؟ مغيثا بريرة بغض ومن بريرة مغيث حب من تعجب أال !عباس يا»

                                                           
152 আহমি (২/১৮৪); ইবন ইসহাক, মেমন সীরাযত ইবন র্হশাযম (২/২/৪৮৯) 
রযয়যে; আর সনযি মকাযনা সমসযা মনই ইনশাআল্লাহ। 
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. أشفع أنا إنما :قال ؟ تأمرين اهلل رسول يا قالت. راجعته لو :سلم و عليه اهلل صىل
  .«فيه ل حاجة ال قالت

“মহ ‘আব্বাস! বারীরার প্রর্ত মুগীযসর ভাযলাবাসা এবং মুগীযসর প্রর্ত 
বারীরার অনাসর্ি মিযখ তুর্ম র্ক আশ্চেিার্বত হও না? এরপর নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বলযলন: (বারীরা) তুর্ম ের্ি তার কাযে 
আবার র্ফযর মেযত! মস বলল: মহ আল্লাহর রাসূল! আপর্ন র্ক আমাযক 
র্নযিিশ র্িযিন? র্তর্ন বলযলন: আর্ম সুপার্রশ করর্ে মাত্র। মস বলল: 
আমার জনয তার মযধয মকাযনা প্রযয়াজন মনই।”153 

 

* * * 

                                                           
153 সহীহ বুখারী, তালাক অধযায়, পর্রযিি: বারীরার স্বামীর বযাপাযর নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর সুপার্রশ (  زوج ىلع وسلم عليه اهلل صىل انلب شفاعة باب

 হািীস নং ৪৯৭৯। ,(بريرة
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মে বযাপাযর সুপার্রশ করা ববধ নয় 

৯২. ‘উরওয়া মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন আযয়শা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহা মর্যক 
বণিনা কযরন, র্তর্ন বযলন:  

 رسول فيها يكلم ومن :فقالوا , رسقت اليت املخزومية املرأة شأن أهمهم قريشا أن»
 رسول حب زيد ابن أسامة إال عليه جيرتئ ومن :فقالوا ؟ سلم و عليه اهلل صىل اهلل
 :سلم و عليه اهلل صىل اهلل رسول فقال,  أسامة فلكمه , سلم و عليه اهلل صىل اهلل

 اذلين أهلك إنما » :قال ثم فاختطب قام ثم. « اهلل حدود من حد يف أتشفع »
 أقاموا الضعيف فيهم رسق وإذا , تركوه الْشيف فيهم رسق إذا اكنوا أنهم قبلكم

 . «يدها لقطعت رسقت حممد بنت فاطمة أن لو !اهلل وايم , احلد عليه

“মাখযোমী মগাযত্রর একজন মর্হলা িুর্র করযল (তার প্রর্ত হি 
প্রযয়াযগর বযাপাযর) কুরাইশগণ উর্িগ্ন হযয় পড়যলন। তাাঁরা বলল, মক 
এই বযাপাযর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর কাযে কর্া 
বলযত (সুপার্রশ করযত) পাযর? তখন তাাঁরা বলযলন, এ বযাপাযর 
উসামা রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু বযতীত আর কারও সাহস মনই। র্তর্ন হযলন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর র্প্রয় বযর্ি। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাযমর সাযর্ র্তর্ন এ বযাপাযর কযর্াপকর্ন 
করযলন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বলযলন: 
তুর্ম র্ক আল্লাহ কতত িক র্নধিার্রত হযের (শার্স্তর) বযাপাযর সুপার্রশ 
করযত িাও? অতোঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম 
িাাঁর্ড়যয় ভােণ র্িযলন। র্তর্ন বলযলন: ‘মহ মলাকসকল! র্নশ্চয় 
মতামাযির পূবিবতিী উম্মতগণ ধ্বংস হযয়যে এই কারযণ মে, তাযির 
মযধয েখন মকাযনা সম্ভ্রান্ত মলাক িুর্র করত, তখন তারা তাযক মেযড় 
র্িত। আর ের্ি মকাযনা িুবিল মলাক িুর্র করত, তযব তারা তার ওপর 
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শার্স্ত প্রযয়াগ করত। আল্লাহর কসম! ের্ি মুহাম্মযির কনযা ফার্তমাও 
িুর্র করত, তযব র্নশ্চয় আর্ম তার হাত মকযি র্িতাম।”154  

৯৩. ইয়াহইয়া ইবন রাযশি রহ. মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন বযলন: আমরা আবিুল্লাহ 
ইবন উমার রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু’র অযপক্ষায় বযসর্েলাম, অতোঃপর র্তর্ন 
আমাযির উযেযশয মবর হযয় আসযলন এবং বসযলন, তারপর বলযলন: আর্ম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক বলযত শুযনর্ে:   

ودِ  ِمنْ  َحدى  دهونَ  َشَفاَعتههه  َحالَْت  َمنْ » ده ِ  حه َ  َضادَّ  َفَقدْ  اّللَّ  بَاِطل   ِف  َخاَصمَ  َوَمنْ ,  اّللَّ
وَ  هه  وَهه ِ  َسَخِط  ِف  يََزْل  لَمْ  َيْعلَمه ْؤِمن   ِف  قَاَل  َوَمنْ  , َعنْهه  َيزْنِعَ  َحّتَّ  اّللَّ  ِفيهِ  لَيَْس  َما مه

ْسَكنَهه 
َ
ه  أ جَ  َحّتَّ  اخْلَبَالِ  رَْدَغةَ  اّللَّ ا خَيْره  .«قَاَل  ِممَّ

“মে বযর্ির সুপার্রশ আল্লাহ তা‘আলার র্নধিার্রত হে বাস্তবায়যনর পযর্ বাধা 
হযয় িাাঁড়ায়, মস আল্লাহর র্বযরার্ধতা কযর, আর মে বযর্ি মজযন বুযঝ 
বার্তযলর পযক্ষ র্বতকি কযর, মস আল্লাহর অসন্তুর্ষ্টর মযধয র্াকযব, েতক্ষণ 
না মস তা মর্যক র্বরত র্াযক, আর মে বযর্ি মকাযনা মুর্মযনর বযাপাযর এমন 
কর্া বযল ো তার মযধয মনই, মসই বযর্িযক আল্লাহ ধ্বংযসর কািা-পার্নযত 
বসবাস করাযবন, েতক্ষণ না মস তার বলা কর্া প্রতযাহার করযব।”155 

৯৪. র্হশাম ইবন ‘উরওয়া মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন তাাঁর র্পতা মর্যক বণিনা 
কযরন, র্তর্ন বযলন:  

                                                           
154 সহীহ বুখারী (৬/৫১৩); সহীহ মুসর্লম (৩/১৩১৫)। 
155 আবূ িাউি (৪/২৩); আহমি (২/৭০); হাযকম (২/২৭); বায়হাকী (৮/২৩২); 
হাযকম বযলন, সনির্ি র্বশুদ্ধ এবং তাযক ইমাম োহাবী স্বীকত র্ত র্িযয়যেন; তার 
সমর্িযন ইমাম আহমযির মযত আবিুল্লাহ ইবন ওমর রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুমা’র বর্ণিত 
হািীস রযয়যে (২/৮২)। সুতরাং হািীসর্ি সহীহ। 
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 اهلل فلعن اإلمام بلغ إذا :فقال ,اإلمام يبلغه حّت :فقيل , سارق يف الزبري شفع»
  .«سلم و عليه اهلل صىل اهلل رسول قال كما واملشفع الشافع

“েুবাযয়র রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মিাযরর বযাপাযর সুপার্রশ করযলন, তখন 
তাাঁযক বলা হযলা, সুপার্রশ করযত পারযব র্বেয়র্ি ইমাযমর র্নকি 
মপৌঁোযনার পূবি পেিন্ত। অতোঃপর র্তর্ন বলযলন: েখন ইমাযমর র্নকি 
(র্বেয়র্ি) মপৌঁোযব, তখন (সুপার্রশ করযল) আল্লাহ তা‘আলা 
সুপার্রশকারী ও োর জনয সুপার্রশ করা হয় উভযয়র প্রর্ত লা‘নত 
(অর্ভশাপ বেিণ) কযরন, মেমনর্ি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম বযলযেন।”156

 

৯৫. ‘উরওয়া ইবন মোবাযয়র মর্যক বর্ণিত, র্তর্ন তাাঁর র্পতা েুবাযয়র 
ইবনুল ‘আওয়াম রার্িয়াল্লাহু ‘আনহু মর্যক বণিনা কযরন, র্তর্ন বযলন:  

 .«تشفعوا فال السلطان بلغت فإذا السلطان تبلغ لم ما احلدود يف اشفعوا»

“মতামরা শরী‘আত র্নধিার্রত শার্স্তর বযাপাযর ততক্ষণ পেিন্ত সুপার্রশ 
কর, েতক্ষণ পেিন্ত না র্বেয়র্ি র্বিারক বা শাসযকর িরবাযর না 
মপৌঁোয়। সুতরাং েখন র্বেয়র্ি শাসক বা র্বিারযকর িরবাযর মপৌঁোযব, 

                                                           
156 িারাকুতনী (৩/২০৫); হাইোমী, আল-মাজমা‘ (৬/২৫৯); তাবারানী, ‘আল-কাবীর’ 
ও ‘আল-আওসাত’ এবং তাযত আবূ গুোইয়া নাযম একজন বণিনাকারী রযয়যে, 
োযক আবূ হাযতম ও অনযানযরা িুবিল বযলযেন, আর হাযকম তাযক র্সকা বা 
র্নভিরযোগয বযলযেন, হাযেমী রহ. বযলযেন: হািীসর্ির সমর্িযন ইমাম মাযলক রহ.-
এর ‘মুয়াত্তা’র মযধয হািীস রযয়যে (৩/৪৯); আর বায়হাকী রহ.-এর র্নকি তার 
সনযি মকাযনা সমসযা মনই; আর িারাকুতনী’র মযত, এই হািীসর্ির সমর্িযন আর 
একর্ি হািীস সাফওয়ান ইবন উমাইয়া মর্যক বর্ণিত আযে (৩/২০৪)।  
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তখন মতামরা আর মসই বযাপাযর সুপার্রশ করযব না।157 

* * * 

                                                           
157 বায়হাকী (৮/৩৩৩), আর তার সনযির বণিনাকারীগণ সকযলই র্বেস্ত ও 
র্নভিরযোগয। 
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ফায়িা ও গুরুত্বপূণি সতকিতা 

* নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম কার জনয সবিপ্রর্ম সুপার্রশ 
করযবন, তা বণিনায় মকাযনা সহীহ হািীস বর্ণিত মনই; তযব ইবন উমার 
রার্িয়াল্লাহু ‘আনহুমা বর্ণিত হািীসর্ি মউিু‘ তর্া বাযনায়াি, তার শে 
হযলা, র্তর্ন বযলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বযলযেন: 

 ثم قريش من فاألقرب األقرب ثم بييت أهل أميت من القيامة يوم ل أشفع من أول»
 ومن األاعجم ثم العرب سائر من ثم اِلمن أهل من واتبعين يب آمن من ثم األنصار

  .                   «أفضل أوال ل أشفع

“র্কয়ামযতর র্িযন আমার উম্মযতর মযধয সবিপ্রর্ম আর্ম োর জনয 
সুপার্রশ করব, তারা হযলা আমার পর্রবার-পর্রজন, অতোঃপর কুরাইশ 
বংযশর পরপর র্নকিাত্মীয়গণ, অতোঃপর আনসারগণ, অতোঃপর 
ইয়ামাযনর অর্ধবাসীগযণর মযধয মে বযর্ি আমার প্রর্ত ঈমান এযনযে 
এবং আমাযক অনুসরণ কযরযে, অতোঃপর সকল আরববাসীর মধয মর্যক 
(যে বযর্ি আমার প্রর্ত ঈমান এযনযে এবং আমাযক অনুসরণ কযরযে), 
অতোঃপর অনারবগণ, আর সবিপ্রর্ম আর্ম োর জনয সুপার্রশ করব, মস 
উত্তম। -হািীসর্ি আল-খতীব বণিনা কযরযেন, মুর্িহু আওহার্মল জাম‘র্য় 
ওয়াত তাফরীক [موضح أوهام اْلمع واتلفريق (২/৪৮)], আর তাযত হাফস 

ইবন সুলাইমান নাযম একজন বণিনাকারী আযেন, তার বযাপাযর ইমাম 
আহমি ও নাসায়ী রহ. বযলযেন: মস ‘মাতরুক’ (পর্রতযাজয) আর 
ইবনুল জাওেী হািীসর্িযক ‘আল-মাউেু‘আত’ (املوضواعت) এর মযধয 

(৩/২৫০) উযল্লখ কযরযেন এবং তাযক সুয়ুতী (মাউেু বযল) ‘আল-
লা‘লী (اللل) এর মযধয (২/৪৫০) স্বীকত র্ত র্িযয়যেন।  
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* আর অপর এক বণিনায় এযসযে: 

  «الطائف وأهل مكة وأهل املدينة أهلل من أشفع ل أو»

“আর্ম প্রর্ম োর জনয সুপার্রশ করব, তারা হযলা মিীনাবাসী, মক্কাবাসী 
ও তাযয়ফবাসী। হািীসর্ি ইমাম বুখারী রহ. বণিনা কযরযেন, আত-
তারীখ [  গ্রযন্থ। এই হািীসর্ি এমন, ো িুবিল ও [(৫/৪০৪)  اتلاريخ

অপর্রর্িত বণিনাকারীযির িারা বর্ণিত হািীসসমূযহর অন্তভুিি, আর এই 
জনয হাযফে হাইোমী রহ. বযলন: হািীসর্ি তাবারানী বণিনা কযরযেন 
এবং তাযত একিল আযেন, োযিরযক আর্ম র্ির্ন না। 

* বর্ণিত আযে: 

 .«أو قىض حاجة للناس , فإنهم يشفعون ل من سىق انلاس رشبة من ماء ,»

“মে বযর্ি মানুেযক পার্ন পান করাযব অর্বা মানুযের মকাযনা প্রযয়াজন 
পূরণ করযব, তারা তার জনয সুপার্রশ করযব। -হািীসর্ি বণিনা 
কযরযেন ইবন আর্বি িুর্নয়া, ‘কািাউল হাওয়াযয়ে’ (  .পত ,( احلوائج قضاء

৯৯; র্কন্তু হািীসর্ি িুবিল। মকননা তার সনযি ইয়ােীি আর-রাকাশী 
নাযম একজন বণিনাকারী আযে, মে িুবিল। বরং ইমাম নাসায়ী বযলযেন: 
(যস কযঠারভাযব সমাযলার্িত) পর্রতযি ও পর্রতযাজয। 

* বর্ণিত আযে: ওসমান ইবন ‘আফফান রহ. রবী‘আ ও ‘মুিার’ মগাযত্রর 
সমপর্রমাণ মলাযকর বযাপাযর সুপার্রশ করযবন, র্কন্তু হািীসর্ি হাসান 
আল-বসরীর মুরসাল বণিনাসমূযহর একর্ি; বর্ণিত আযে: র্তর্ন ওয়াইস 
আল-কারনী... মিখুন: আমাযির বযাখযা-র্বযিেযণ ইমাম আলকারী’র 
‘র্কতাবুল মা‘িান আল-মা‘িানী ফী ফিযল ওয়াইস আল-কারনী’ ( كتاب
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 (املعدن املعدين يف أويس القرين 

* এই হািীসর্ি র্বশুদ্ধ নয়: 

َم من ما َل  اّلل   َغَفرَ  َفَقد ، اّللِّ  وَجهَ  يهِريد حاّجاً  َخَرج من» ر، َوَما َذنَِبه َتَقدَّ خَّ
َ
 تَأ

 .«َل  َداَع  ِفيَمن وََشَفعَ 

“মে বযর্ি আল্লাহর সন্তুর্ষ্ট অজিযনর উযেযশয হাি পালনকারী অবিায় 
মবর হযব, আল্লাহ তার পূযবির ও পযরর সকল গুনাহ ক্ষমা কযর র্িযবন, 
আর মস ঐ বযর্ির বযাপাযর সুপার্রশ করযব, মে তার জনয মিা‘আ 
করযব।” -হািীসর্ি আবূ না‘ঈম ‘আল-র্হলয়া’ ( احللية) গ্রযন্থ (৭/২৩৫) 

বণিনা কযরযেন এবং তার সনযি ইসমাঈল ইবন ইয়াহইয়া আত-তায়মী 
নাযম এক বণিনাকারী রযয়যে, মে বার্নযয় বার্নযয় হািীস বণিনা করত। 

* এই হািীসর্ি র্বশুদ্ধ নয়: 

 ذنبه من تقدم ما ل اهلل غفر التسعني بلغ فإذا.. .اإلسالم يف يعمر معمر من ما»
 .«بيته ألهل وشفع أرضه يف اهلل أسري وسيم ,تأخر وما

“মে মকাযনা বয়স্ক বযর্ি, মে ইসলাযমর মযধয মর্যক িীঘিজীবী হয়... 
সুতরাং েখন মস নব্বই বের বয়যস উপনীত হযব, তখন আল্লাহ তার 
পূযবির ও পযরর সকল গুনাহ ক্ষমা কযর র্িযবন, আর আল্লাহর েমীযন 
মস ‘আল্লাহর বন্দী’ নাযম খযার্ত লাভ করযব এবং মস তার পর্রবার-
পর্রজযনর জনয সুপার্রশ করযব।” 

হািীসর্ি বণিনা কযরযেন আহমি (৩/২১৭); ইবন র্হব্বান, আি-িু‘আফা 
 ৩/১৩২, তার সনযি ইউসূফ ইবন আর্ব বুরিা নাযম এক ,(الضعفاء)

বণিনাকারী রযয়যে: মকাযনাভাযবই মস গ্রহণযোগয নয়। মিখুন: ইবনুল 
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জাওেী, ‘আল-মাউেু‘আত’ (املوضواعت) [১/১৭৯-১৮১]।  

* এই হািীসর্ি র্বশুদ্ধ নয়: 

إن من فتح عسقالن يبعث اهلل منها مخسني ألف شهيد يشفع الرجل منهم يف »
 .«مثل ربيعة و مرض

“মে বযর্ি ‘আসকালান জয় করযব, আল্লাহ তা‘আলা মসখান মর্যক 
পিাশ হাজার শহীি মপ্ররণ করযবন, তাযির মধয মর্যক এক বযর্ি 
‘রবী‘য়া’ ও ‘মুিার’ মগাযত্রর সমপর্রমাণ মলাযকর বযাপাযর সুপার্রশ 
করযব।” 

হািীসর্ি বণিনা কযরযেন ইবন র্হব্বান, আি-িু‘আফা (الضعفاء), 
৩/১৩২, তার সনযি হামো ইবন হামো নাযম এক বণিনাকারী রযয়যে, 
োর হািীস পর্রতযাি, এক পয়সার সমানও নয়! 

মিখুন: ইবনুল জাওেী, ‘আল-মাউেু‘আত’ ( املوضواعت) [২/৫২]।  

* এই হািীসর্ি র্বশুদ্ধ নয় মে, ‘র্সলা’ নাযমর এক বযর্ির সুপার্রযশ 
এই পর্রমাণ এই পর্রমাণ মলাক জানাযত প্রযবশ করযব। — হািীসর্ি 
আবূ না‘ঈম ‘আল-র্হলয়া’ (احللية) গ্রযন্থ (২/২৪১) বণিনা কযরযেন, র্কন্তু 

হািীসর্ি ‘মু‘িাল’। 

* এই হািীসর্ি র্বশুদ্ধ নয়: 

 .«القيامة يوم إىل مبعيث من اهلل يف اخّتيا رجلني لّك  شفيع أنا»

“আর্ম এমন প্রযতযক িুই বযর্ির জনয সুপার্রশ করব, োরা আল্লাহর 
উযেশয এযক অপযরর ভাই হযয়যে। আমার রাসূল র্হযসযব মপ্ররণ করা 
হযত র্কয়ামত র্িবস পেিন্ত”। -হািীসর্ি আবূ না‘ঈম ‘আল-র্হলয়া’ 
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 গ্রযন্থ (১/৩৬৭) বণিনা কযরযেন, তার সনযি ‘আমর ইবন (احللية )

খাযলি আল-কুফী নাযম একজন বণিনাকারী রযয়যে, মে মুহার্েসযির 
র্নকি র্মর্যাবািী বযল পর্রর্িত। 

* এই হািীসর্ি র্বশুদ্ধ নয়: 

 .«الصالتني غفر ل , و شفع ل ملاكمن أحيا بني »

“মে বযর্ি িুই সালাযতর মধযর্িত সময় জীর্বত রাখযব (ইবািযতর 
মাধযযম), তাযক ক্ষমা কযর মিওয়া হযব এবং তার জনয তার 
র্ফর্রশতািয় সুপার্রশ করযব।” -হািীসর্ি আবূ না‘ঈম ‘আখবারু 
আসবাহান’ (أخبار أصبهان) গ্রযন্থ (২/৩৪৫) বণিনা কযরযেন, তার সনযি 

সাফািী ইবন র্সনান নাযম একজন বণিনাকারী রযয়যে, মে মকাযনা র্কেুই 
(বণিনাকারীই) নয়, মেমনর্ি ইয়াহইয়া ইবন মু‘ঈন বযলযেন। 

* এই হািীসর্ি র্বশুদ্ধ নয়: 

 حواجئهم هلم والقايض ذرييت، أمام بسيفه الضارب: القيامة يوم هلم شفيع أنا ثالثة»
 .«ولسانه بقلبه هلم واملحّب  إِله، اضطروا عندما

র্কয়ামযতর র্িযন আর্ম র্তন বযর্ির জনয সুপার্রশকারী হব: তারা হযলা: 
(১) আমার বংশধযরর সামযন (তাযিরযক রক্ষার উযেশয) র্নজ তরবারী 
র্নযয় অবিানকারী বযর্ি। (২) তাযির প্রযয়াজনসমূহ পূরণকারী বযর্ি, 
েখন তারা তার র্নকি বাধয হয়। (৩) অন্তর র্িযয় ও মুযখর ভাোয় 
তাযির প্রর্ত ভাযলাবাসা মপােণকারী বযর্ি। শাওকানী এই হািীসর্িযক 
‘আল-ফাওয়াযয়িুল মাজমু‘আ’ (الفوائد املجوعة) গ্রযন্থ ‘মাউেু’ (বাযনায়াি) 

বযলযেন, পত. ৩৯৭। 
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* হািীসসমর্ষ্ট: 

 .«القيامة يوم شفيعا ل كنت السنة يف حديثا أربعني أميت ىلع حفظ من»

“মে বযর্ি আমার উম্মযতর জনয সুন্নাহ প্রসযে ির্ল্লশর্ি হািীস মুখি 
করযব, তাহযল র্কয়ামযতর র্িযন আর্ম তার জনয সুপার্রশকারী হব। 

এই হািীসর্ি বহু সনযি বর্ণিত হযয়যে, োর মযধয মকাযনার্িই শুদ্ধ 
নয়158। 

* এই হািীসর্ি র্বশুদ্ধ নয়: 

   «مودت تنله ولم شفاعيت يف يدخل لم العرب غش من»

“মে বযর্ি আরবযিরযক প্রতার্রত কযর, মসই বযর্ি আমার 
শাফা‘আযতর অন্তভুিি হযব না এবং মস আমার ভাযলাবাসা লাভ করযব 
না।” -ইমাম র্তরর্মেী (৫/৩৮১) হািীসর্ি বণিনা কযরযেন, তার সনযি 
হুসাইন ইবন উমার আল-আহমাসী নাযম একজন বণিনাকারী রযয়যে, 
োযক মুহার্েসগণ িুবিল বযল আখযার্য়ত কযরযেন। আর ইবন তাইর্ময়যা 
রহ. বযলন: হািীস র্বশারিগযণর র্নকি এিা হািীস নয় এবং তার 
মযধয অপর্রর্িত বণিনা হওয়ার র্িকর্ি সুস্পষ্ট, আর্ম বর্ল: হযাাঁ, আল্লাহর 
কসম! 

* মাওকুফ র্হযসযব সহীহ: 

                                                           
158 মিখুন: জাযম‘উ বয়ার্নল ‘ইলম ওয়া ফািলুহু ( جامع بيان العلم وفضله ), পত. ৫২; 

কােী ‘আইয়াে, আল-আলমা‘উ (األملاع), পত. ২৩; ইরাকীর তাখরীজসহ ‘ইহইয়াউ 

‘উলুর্মি িীন ( ادلين علوم إحياء  ) [১/১৫]; ইবনুল জাওেী, আল-‘ইলালুল 

মুতানার্হয়যা [ املتناهية العلل ] (১/১১১)। 
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 .«من كذب بالشفاعة فليس ل فيها نصيب»

“মে বযর্ি শাফা‘আতযক র্মর্যা প্রর্তপন্ন করযব, মসই বযর্ির জনয তাযত 
মকাযনা অংশ মনই।”  

সুতরাং এসব মূখিযির সাবধান হওয়া উর্িত, োরা শাফা‘আযতর 
হািীসসমূহযক ‘আহাি’ হািীস বযল িলীল র্িযয় অস্বীকার কযর; মেভাযব 
আর্ম তা মিযখর্ে..., র্বেয়র্ি আসযল অনুরূপ নয়, আর তাযির 
িলীলসমূহ িুবিল হওয়ার কারযণ তা আযলািনার মোগযতা রাযখ না। 
আর োযির অন্তযর অন্ধত্ব রযয়যে তাযির ক্ষর্তকর কমিকাণ্ড মর্যক 
বাাঁিার জনয আল্লাহই আমাযির জনয েযর্ষ্ট।  

* এই হািীসর্ি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামযক র্বশুদ্ধভাযব 
বর্ণিত নয় মে, র্তর্ন বযলযেন: 

 .«ثالثة: األنبياء , ثم العلماء , ثم الشهداء القيامة يوميشفع »

“র্কয়ামযতর র্িন র্তন মশ্রণীর মানুে সুপার্রশ করযবন: নবীগণ, 
অতোঃপর আযলমগণ, অতোঃপর শহীিগণ।” 

হার্িসর্ি আল-আজুররী ‘আশ-শরী‘য়াহ’ (الْشيعة) গ্রযন্থ বণিনা কযরযেন, 

পত. ৩৫০; ইবন আবর্িল বার বণিনা কযরযেন ‘জাযম‘উ বয়ার্নল ‘ইলম 
ওয়া ফািলুহু’ (  নামক গ্রযন্থ, আর তাযির পূযবি ( جامع بيان العلم و فضله

বণিনা কযরযেন ইমাম ইবন মাজাহ তাাঁর ‘আস-সুনান’ গ্রযন্থ বণিনা 
কযরযেন (২/১৪৪৩) হািীসর্ি খুবই িুবিল। মকননা তার সনযি ‘আল্লাক 
ইবন আর্ব মুসর্লম নাযম একজন বণিনাকারী রযয়যে, োর মযধয িুবিলতা 
রযয়যে। আর আযে ‘আনবাসা ইবন আবর্ির রহমান নাযম এক 
বণিনাকারী, োর বযাপাযর ইমাম োহাবী (আল-র্মোন গ্রযন্থ) ও বুখারী 
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রহ. বযলন: মুহার্েসগণ তাযক প্রতযাখযান কযরযে, আর আবূ হাযতম 
বযলন: মস বার্নযয় বার্নযয় হািীস বণিনা করত। 

* এই হািীসর্ি র্বশুদ্ধ নয়: 

 للناس اشفع:  للعالم ويقال اْلنة ادخل:  للعابد فيقال ، والعابد العالم اهلل يبعث»
 .«أدبهم أحسنت كما

“আল্লাহ আযলম ও ইবািতকারী বযর্িযক পুনরুর্িত করযবন। অতোঃপর 
‘আযবি তর্া ইবািতকারী বযর্িযক বলা হযব: তুর্ম জান্নাযত প্রযবশ 
কর, আর আযলমযক বলা হযব: তুর্ম মানুযের জনয সুপার্রশ কর, 
মেমর্নভাযব তুর্ম তাযির আিব-কায়িাযক সুন্দর কযরে।” -হািীসর্ি 
ইবন আবর্িল বার ‘জাযম‘উ বয়ার্নল ‘ইলম ওয়া ফাির্লহী’ ( جامع بيان
 নামক গ্রযন্থর (১/২৭) মযধয বণিনা কযরযেন। আর (العلم و فضله

হািীসর্ি র্নযম্নাি িুবিল বণিনাকারীযির ধারাবার্কতায় বর্ণিত: 

১. শুবল ইবনুল ‘আলা কতত িক বর্ণিত হািীসসমূহ সর্ঠক নয়।159 

২. হাবীব ইবন ইবরাহীম অপর্রর্িত শাইখ।160 

* হািীসর্ি র্বশুদ্ধ নয়: 

فع يف سبعني من أهل بيته»  .«من طاف بابليت شه

“মে বযর্ি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করযব, মসই বযর্িযক তার পর্রবার-
পর্রজন মর্যক সত্তর জযনর বযাপাযর সুপার্রশ করার সুযোগ মিওয়া 

                                                           
159 মিখুন: হাযফে ইবন হাজার ‘আসকালানী, ‘র্লসানুল মীোন’ (لسان املزيان)। 
160 মিখুন: হাযফে ইবন হাজার ‘আসকালানী, ‘র্লসানুল মীোন’ (لسان املزيان)। 
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হযব।” এই হািীসর্ি খুবই িুবিল।161 আর এই হািীসর্ি আল-আেরাকী 
‘আখবারু মক্কা’ ( أخبار مكة) নামক গ্রযন্থ (২/৪) বণিনা কযরযেন। 

* হািীসর্ি র্বশুদ্ধ নয়: 

 .« إذا اكن عشية عرفة... و إين قد شفعت حمسنهم يف مسيئه»

“েখন আরাফার র্িযনর সন্ধযা হযব... আর আর্ম তাযির 
সৎকমিশীলযিরযক তাযির গুনাহগারযির বযাপাযর সুপার্রশকারী র্হযসযব 
গ্রহণ কযর মনব বরং হািীসর্ি মউেু‘ (বাযনায়াি); হািীসর্ি আবূ না‘ঈম 
‘আখবারু আসবাহান’ (أخبار أصبهان) গ্রযন্থ (১/৪১৮) বণিনা কযরযেন।  

এর কারণ হযলা, তার সনযি ইসহাক ইবন র্বশর আল-কাযমলী নাযম 
একজন বণিনাকারী রযয়যে, মে র্মর্যাবািী, মেমনর্ি ‘আল-মীোন’ নামক 
গ্রযন্থ রযয়যে।162  

প্রর্ম মর্যক মশে পেিন্ত সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার 
জনয র্নযবর্িত, র্ের্ন গ্রন্থর্ি র্লর্পবদ্ধ করািাযক সহজ কযর র্িযয়যেন, 
তাাঁর জনয রযয়যে সাবিক্ষর্ণক প্রশংসা। 

 .إِلكوسبحانك امهلل و حبمدك نشهد أن ال هلإ إال أنت نستغفرك و نتوب 

                                                           
161 তার সনযি মুগীরা ইবন কাযয়স নাযম এক বণিনাকারী রযয়যে, োর বযাপাযর আবূ 
হাযতম বযলন, মস মুনকার হািীস বণিনাকারী। আর তার সনযি ইয়াহইয়া আল-
কািাহ নাযম এক বণিনাকারী রযয়যে, োর অযনকগুযলা মুনকার হািীস রযয়যে। 

162 মিখুন: ইবনুল জাওেী, ‘আল-মাউেু‘আত’ ( املوضواعت) [২/২১৬]। 
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(যহ আল্লাহ! আপর্ন পর্বত্র, আপনার জনয প্রশংসা, আমরা সাক্ষয র্ির্ি 
মে, আপর্ন োড়া মকাযনা হক্ক ইলাহ মনই, আমরা আপনার র্নকি ক্ষমা 
প্রার্িনা কর্র এবং আমরা আপনার র্নকি তাওবা কর্র) 


