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সু �েত নববীেক আঁকেড় ধরা ও জীবেন এর �ভাব
উপ�াপেকর কথা,
সব �শংসা মহান আ�াহ তা‘আলার, দরূদ ও সালাম রাস ূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপ। েহ আ�াহ আপিন তাঁর
উপর রহমত ও শাি� নািযল করুন
আজেকর এ মিহমাি�ত রােত আমরা সবাই েসৗভাগয্বান– আশা
কির আপনারা সকেলও- েয, আমরা এক মহান আেলেমর সােথ
িমিলত হেয়িছ। িতিন তার মূ লয্বান সময় ও তয্াগ ইলম এবং
তািলেব ইলেমর েখদমেত িদেয়েছন। মহান আ�াহর কােছ এর
িবিনমেয় সাওয়াব ও �িতদান ছাড়া িতিন পািথর্ব েকােন িকছু আশা
কেরন না। িতিন হেলন মহামানয্ শাখ মুহা�দ ইবন সািলহ আলউসাইমীন, সেবর্া� উলমা পিরষেদর সদসয, মসিজেদ ‘উনাইযার
ইমাম ও খতীব, �েফসর, ইমাম মুহা�দ ইবন স‘উদ আলইসলািময়া, আল-কািসম শাখা।
“সু �েত নববীেক আঁকেড় ধরা ও জীবেন এর �ভাব” স�েকর্
ইসলামী িব�িবদয্ালয় মিদনা �া�ে মিদনা উৎসব কিমিট কতৃর্
আেয়ািজত ১ম আেলাচনা সভায় আমােদর ডােক সাড়া েদয়ার জনয্
আমােদর পক্ষ েথেক তােক আ�িরক ধনয্বাদ ও ‘আ কামনা
করিছ।
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স�ািনত িপতা শাইখ মুহা�দ ইবন সািলহ আল-‘উসাইমীনেক তার
আেলাচনা েপশ করার অনু েরাধ করিছ - আ�াহ তার ও তার
ইলেমর �ারা ইসলাম ও মুসিলমেক উপকৃ ত করু- । আেলাচনা
েশেষ শাইখ মেহাদয় িলিখত �ে�র উ�র িদেবন। ধনয্বাদ।
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সু �েত নববীেক আঁকেড় ধরা ও জীবেন এর �ভাব
সব �শংসা আ�াহর, আমরা তাঁর �শংসা করিছ, তারই কােছ
সাহাযয্ �াথর্নকরিছ, তাঁর িনকট ক্ষমা চা, তাঁর কােছ আমােদর
অ�েরর সব কলু ষতা ও পাপ েথেক পানাহ চাই। িতিন যােক
িহদােয়ত দান কেরন েকউ তােক েগামরাহ করেত পাের না, আর
িতিন যােক পথ-�� কেরন েকউ তােক িহদােয়ত িদেত পাের না।
আিম সাক্ষয্ িদি�, আ�াহ ছাড়া েকােনা হ� ইলাহ েনই, িতিন
এক, তাঁর েকােনা শরীক েনই, আিম আরও সাক্ষয্ িদি�, মুহা�দ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর বা� ও রাসূল। আ�াহ
তােক িহদােয়ত ও সতয্ �ীন সহকাের ে�রণ কেরেছ, আর িতিন
তাঁর িরসালা েপৗঁেছেছ, আমানত আদায় কেরেছন, উ�তেক
উপেদশ িদেয়েছন, আ�াহর পেথ যথাযথ �েচ�া কেরেছন। তাই
আ�াহর সালাত ও সালাম তাঁর উপর, তাঁ র পিরবার পিরজন,
সাহাবীগণ ও িকয়ামত পযর্� ি�ার সােথ যারা তাঁর অনু সরণ করেব
সকেলর উপর বিষর ্ত েহাক।
আজ বৃ হ�িতবার রাত, ১৯েশ রজব ১৪১৯ িহজরী। ইসলামী
িব�িবদয্ালেয়র হলরুে ম মনাবাসী আমার ভাইেবানেদর সােথ
িমিলত হেত েপের আিম খুবই আনি�ত। আিম আ�াহর কােছ
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�াথর্না করিছ িতিন েযন আমােদর এ িমলনেক বরকতময় 
উপকারী কেরন।
আজেকর আেলাচনার িবষয় হেলা “সু �াহ তথা হাদীেস নববীেক
আঁকেড় ধরা ও জীবেন এর �ভাব” যা আপনারা ইেতাপূ েবরই
শুেনেছন। বা�াহর জনয্ সুহ নববী কুরআেনর মতই দিলল। তারা
েযভােব কুরআেনর িবধান আমল করেত আিদ�, েসভােব হাদীেস
নববীর উপরও আমল করেত আিদ�।
সু �াহ নববী: রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর কথ, কাজ
ও সমথর্নেক সু �াহ নববী তথা হাদীস বেল। কুরআেনর মত
হাদীেসর উপরও আমল করা ফরয; তেব পাথর্কয্ হেলা কুরআেন
�ারা দিলল েপশ করেল একিট িবষয় লক্ষয্ রাখেত হয়
হাদীেসর �ারা দিলল েপশ করেল দু ’িট িবষয় লক্ রাখেত হয়।
আল-কুরআেনর েক্ষ: দিলল েপশকারীেক দিলল �দানকারী নেসর
দালালাত তথা নেসর িনেদর্শেকর িদেক লক্ষয্ রাখেত হ
(কুরআেনর ভােষয্ িক বুঝােনা হেয়েছ তা ভােলাভােব জানেত হে;
আর এটা বুঝার েক্ষে� মানুেষর মেধয্ তারতময্ ল; কারণ)
মানু েষর ইলম ও জ্ঞার পাথর্েকয্র কারেণ সব মানুষ এ ক �ের
নয়। মানু ষ তােদর ইলম, জ্ঞ, আ�াহর উপর ঈমান ও তাঁর স�ান
অনু ধাবেনর িভ�তার কারেণ কুরআেনর দালালাত (কী বু ঝােত
েচেয়েছন তা) বু ঝার েক্ষে� নানা �েরর হেয় থােক
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অনয্িদেক সু�েহর �ারা দিলল েপশকারীেক দু ’িট িবষয় লক্ রাখেত
হয়, েস দু ’িট হেলা:
�থমত: রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক হাদীসি
সহীহভােব সাবয্� িকনা তা িবেবচনা কর; েকননা সু �ােহর মেধয্
অেনক দ‘য়ীফ (দু বর্) ও মওদু ‘উ (জাল) হাদীস অনু �েবশ কেরেছ,
ফেল দিলল েপশকারীেক হাদীসিট সহীহ ও রাসূেলর েথেক �মািণত
িকনা তা খিতেয় েদখেত হেব। এজনয্ই উলামা িকরামগণ িরজাল
তথা হাদীেসর রাবীেদর অব�া বণর্নায় অেনক িকতাব �ণয়ন
কেরেছন। এমিনভােব মুসতালাহা (পিরভাষা) এর উপরও অেনক
িকতাব িলেখেছন, যােত দু বর্ল েথেক সহীহ হাদীসিট আলাদা করা
যায়।
ি�তীয়তঃ কুরআেনর মতই েখয়াল রাখেত হেব অথর্াৎ দালাতুন
নেসর (তথা হাদীেসর ভােষয্র চািহদা কীেস) িদেক লক্ষয্ রাখ
হেব। এ বয্াপাের মানুষ নানা ধরেণর হেয় থােক। আ�াহ ত‘আলা
বেলেছন,

َ ۡ ۡ
َ َۡ َ ُ ّ ََ ََ
َ ٰ�َِ ك ۡٱلك
[١١٣ : ﴾ ] اﻟنﺴﺎء١ ب َوٱ� ِك َمة
﴿ وأنزل �َ علي

“আ�াহ আপনার উপর িকতাব (আল-কুরআন) ও িহকমাহ নািযল
কেরেছন।” [সূরা িনসা:১১৩]
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অিধকাংশ আেলম িহকমাহর তাফিসর কেরেছন সু �াহ বেল। আ�াহ
তা‘আলা তাঁর ও তাঁর রাসূ েলর আনু গতয্ করেত িনেদর্শ িদেয়েছন
আ�াহ তা ‘আলা বেলেছন:
َ ّ ْ ُ ََ َّ ْ ُ َ َُْٓ َ َ ّ َ ّ��ٰ
[٥٩ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٥ لرَ ُسول
﴿ َٓ ُها �َِين ءامنوا أطِيعوا �َ وأطِيعوا
“েহ ঈমানদারগণ, আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর আনু গতয কর।” [সূরা
িনসা: ৫৯]
আর রাসূেলর আনু গতয করার িনেদর্ েদওয়ায় তাঁর সু �াহ শরীয়েতর
দিলল হওয়া ও েস অনু যায়ী আমল করা অতয্াবশয্য়।
আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
ََٓ
َ َّ
َ ّ ﴿ َو َمن َ� ۡعص
َ َو�ۥ َإِ َّ َ ُ�ۥ ن
ُ َ �َ َو َر ُس
َ �ِ ٰ �
: ﴾ ]ﺠﻟﻦ٢ ِيها �ب َ ًدا
� ِين
ار َهَنَم
ِ
ن

[٢٣

“আর েয বয্ি� আ�াহ ও তাঁর রাস ূেলর নাফরমািন করে, তার
জনয্ রেয়েছ জাহা�া, েযখােন েস িচরিদন অব�ান করেব।” [সূরা
জীন: ২৩]
রাসূেলর অবাধয্ত করেল তার জনয শাি�র িবধান সাবয্ থাকায়
�মািণত হেলা েয, সু �াহ অবশয্ই আল-কুরআেনর মতই হু�
(দিলল)। আ�াহ তা‘আলা বেলেছন,
ْ
ُ ُ َ ُ ّ ُ ُ َٰ َ ََٓ
َ َۡ ُ
َ
[٧ : ﴾ ]ﻟﺮﺸ٧ لرَ ُسول فخذوهُ َو َما � َهٮٰ� ۡم �ن ُه فٱنتَ ُه ۚوا
﴿ وما ءاتٮ�م
“রাসূল েতামােদর যা েদয় তা �হণ কর, আর যা েথেক েস
েতামােদর িনেষধ কের তা েথেক িবরত হও।” [সূরা হাশর: ৭]
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যিদও এটা ফাই (যু � বয্তীত অিজর) স�েদর ব�েনর বয্াপাে
নািযল হেয়েছ। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ফাই এর মাল
ইজিতহাদ কের ব�ন কেরেছন, তথািপও আমােদরেক এ িবধান
�হণ করা ওয়ািজব, আর শরীয়েতর আহকােমর েক্ষ েতা আেরা
েবশী অ�গণয।
আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
ۡ َّ ْ ُ َۡ َ َ َّ ٞ َ َ َ ٌَ ُۡ ّ
ُ َ َ َ َّ
�َ َوٱ�َ ۡو َم ٱ�خ َِر
﴿ َق ۡد �ن ل� ۡم ِ� َر ُسو ِل �َِ أسوة حسنة ل ِمن �ن يرجوا
َ ّ َوذَ َك َر
ٗ ِ �َ َكث
[٢١ : ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٢ ��
“অবশয্ই েতামােদর জনয্ রাসূলু�াহর মেধয্ রেয়েছ উ�ম আদ
তােদর জনয্ যার আ�াহ ও পরকাল �তয্াশা কের এবং আ�াহেক
অিধক �রণ কের।” [সূরা আল-আহযাব: ২১]
রাসূেলর অনু করণ ও অনু সরণ বলেত বু ঝায় দালালাতুল কুরআন
(কুরআেনর নস) মুতােবক রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েয
সব কাজ কেরেছন ও িতিন িনেজ যা সু �ত কেরেছন েস সব কাজ
করা। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম জু‘আর খুতবােয়
েঘাষণা কেরেছন,
ْ َْ َ ّ ﻣّ َ ْ ُ ﺈ
ُ
ّ � ال ْ ُﻬ َﺪى ُﻫ َﺪ ى
ُ ْ  َو َﺧ، ﺘَﺎب
.«َُﻤَ ٍﺪ
ِﻳﺚ ﻛِ اﷲ
ِ َ نَِ ﺧ� ﺤﻟ َ ِﺪ، »ََﺎ �ﻌﺪ
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“অতঃপর উ�ম হাদীস (কথা) হেলা আ�াহর িকতাব, আর উ�ম
িহদােয়ত

হেলা

মুহা�দ

সা�া�াহ

আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর

িহদােয়ত।” 1
০

রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর সু �াহেক আঁকেড়
ধরেত উৎসািহত কেরেছন। িতিন বেলেছন:
َّ ﻋَﻠ
َّ ْ ُﻠ
ُ ّ
ﻋَﻠَ ْ ُ ْ ُنَّﻲ
َ ّ
َ لﺮَاﺷﺪ
َﻤَﺴَ ﻜﻮا ﺑِﻬَﺎ َﻋَﻀُﻮا ﻴْﻬَﺎ
، ﻳﻦ
ِ ِ ّ �ِ»َ ﻴ�ﻢ ﺴ ِﺘ َﺳُﻨَ ِﺔ ﺨﻟ ﻔَﺎ ِء لْﻤَﻬْﺪِﻳ
ّ
«َاﺟ ِ �ٌﺬ
ِ ﺎﻨﻟَﻮ
“েতামরা আমার সু �ত ও আমার পের িহদােয়ত�া� খুলাফােয়

রােশদীেনর সু �েতর অনু সরণ কেরা, এগুেলা শ� কের আঁকে
ধেরা” 2
১F

এ বয্াপাে আেরা অেনক হাদীস এেসেছ।
কিতপয় দু ভর্াগা ও হতভাগারা বেল থােক ে, “কুরআেন যা আেছ
শুধু তার উপরই আমল করেত হে”। অথচ তারা িনেজরাই এর
িবপরীত আমল কের থােক। েযমন: যখন তারা বেল “শুধু কুরআেন
যা আেছ তাই মানেত হেব” তখন তােদরেক বলা হেব, কুরআনই
রাসূেলর অনু সরণ করা ওয়ািজব কেরেছ। তুিম যা বলছ তা যিদ
সতয্ হয় তেব অবশয্ই েতামােক হাদীেস েয সব িবধান এেসেছ ত
�হণ করেত হেব।
1

মুসিলম, হাদীস নং ৮৬৭।

2 আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৭।
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রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এ ধরেণ েলাকেদর স�েকর্
আেগই সতকর্ কেরেছ, িতিন বেলেছন:
ْ َ
َ ََ
ّ ْ ُ َ َ َ ّ ََ�ِ » َﻻ ُﻟْﻔ:اﷲ ﻋَﻠَﻴْﻪ َﺳَﻠَّ َﻢ
ُ َّ �َ لَ اﻨﻟَّﻲ ﺒ
ﻜﺌً ﺎ ﻋ أ ِر ��ﺘِ ِﻪ ﻳَﺄ�ِﻴ ِﻪ
ِ َأﺣﺪ�ﻢ ُﺘ
ِ
ِ
ْ َ َ
َْ َ ُ ََُ ُْ ُ ََْ َْ ُ ْ َ ّ
َْ ْ ُ َْْ
ﺘَﺎب
ِ ِاﻷمﺮ ِﻣﻦ أم ﺮِ ي ِﻤَﺎ أ مَﺮت ﺑِ ِﻪ أو �ﻬﻴﺖ �َﻨﻪ �ﻴﻘﻮل ﻻ ﻧﺪ ِري ﻣَﺎ وﺟﺪﻧَﺎ ِﻓ ﻛ
ْ ُ ُ ّ ََ ُ ْ َ ّ ّ
ُ ُ ََ ْﻠ
«ﺘَﺎب َو ِﻣﺜ ﻪ َﻣ َﻌﻪ
ﻜ
ِ �َ �َﺒﻌﻨَﺎه« »أﻻ �ِ ِ أو�ِﻴﺖ اﻟ
ِ
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ, “আিম েযন েতামােদর
মােঝ কাউেক এমন না পাই েয, েস তার খােটর উপর েঠস িদেয়
বেস থাকেব, আর আিম যা আেদশ িদেয়িছ বা যা েথেক িনেষধ
করিছ তা তার কােছ েপৗঁছেল েস তখন বলে: এ বয্াপাের আিম
িকছুই জািননা, আমরা আ�াহর িকতােব যা েপেয়িছ তারই অনু সরণ
কির” েজেন রােখা, িন�য় আমােক কুরআন ও এর অনু রূপ একিট
িকতাব (সু �াহ) েদয়া হেয়েছ। 1
২F

এছাড়া কুরআেনর অেনক আয়াত মুজমাল (বয্াখয্া িবে�ষণহ) যা
হাদীস ছাড়া বয্াখয্া ক যায় না। তাহেল যিদ আমরা বিল হাদীস
�হণ করা যােব না তাহেল েতা কুরআেনর মুজমাল আয়ােতর উপর
আমল করা স�ব হেব না। আর এটা খুবই মারা�ক বয্াপার।
এজনয্ই আমরা বল, ফরয, মু�াহাব, মুবাহ, মাকরূহ বা হারাম

1

আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৪ ও ৪৬০৫।
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সাবয্ে�র েক্ষে� রাসূেলর হাদীেসর উপর রআেনর মতই আমল
করা ওয়ািজব।
সালােফ সােলহীনরা রাসূেলর সু �েতর উপর আমল করেতন, এ
বয্াপাের তার েকােনা ধরেনর �িট করেতন না, ছাড়ও িদেতন না।
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর প েথেক েকােনা আেদশ
আসেল আ�াহ তা‘আলার আেদেশর মতই তারা তা �হণ করেতন।
সাহাবা িকরামেদরেক রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েকােনা
আেদশ িদেল তারা িজেজ্ঞস করেত ন না এটা িক ওয়ািজব নাি
মু�াহাব? েকােনা �� ছাড়াই তারা তা পালন করেতন। খুবই
দু ঃখজনক বয্াপার হেল, িকছু েলাক রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর আেদশ শুনেল িজেজ্ঞস ক“এটা িক ফরয নািক
মু�াহাব?’’ সু বহানা�াহ!! িকভােব এটা স�ব? িকভােব আমরা
এভােব বয্াখয্া তালাশ ক?! অথচ আ�াহ তা ‘আলা বেলেছন:
َۡ
ُ َ
ُ
ُ �َ َوأ َط
َ ّ ْ ِيعوا
ُ ﴿ أَط
ّ ْ ِيعوا
[٥٩ : ﴾ ] اﻟنﺴﺎء٥ ۖلرَ ُسول َوأ ْو ِ� ٱ� ۡم ِر مِن� ۡم

“েতামরা আ�াহ, রাসূল ও েতামােদর মধয্কর উিলল আমেরর
অনু গতয কর।” [সূরা িনসা: ৫৯]
েতামােক যা আেদশ করা হেয়েছ তা পালন কর। যিদ তা ফরেযর
অ�ভুর� হয় তেব তুিম েতামার উপর অিপর্ দািয়� েথেক মু�
হেল, আর যিদ মু�াহাব হয় তেব সাওয়ােবর অিধকারী হেব।

12

েকউ একথা বলেত পারেব না েয, সাহাবােদরেক রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েকােনা আেদশ িদেল তারা িজেজ্ঞস কেরন
েয, এটা িক ফরয নািক মু�াহাব? তেব হয্া, নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তােদরেক িকছু ইি�ত িদেল তারা েস িবষেয় িব�ািরত
জানেত েচেয়েছন। েযমন: বারীরা রািদয়া�াহু‘আনহার হাদীস, িতিন
দাসী িছেলন। মুগীস নােম একজন তােক িবেয় কেরিছেলন।
‘আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা তােক আযাদ কেরন। িতিন আযাদ হেল
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া তােক পূ েবর্র �ামীর সােথ
বহাল থাকা বা েস িবেয় েভে� েদয়ার ইখিতয়ার েদন। ফেল িতিন
িবেয় িবে�েদর মত েদন। িক� তার �ামী তার সােথ স�কর্
রাখেত খুব আ�হী িছেলন এবং মিদনার বাজাের তােক অনু সরণ
করেত থােকন ও কাঁদেত থােকন, যােত �ী তার িস�া� েথেক
িফের আেস। িক� িতিন িফের আসেত অ�ীকার কেরন। রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া তােক পূেবর্র �ামী মুগীেসর কােছ
েযেত বলেলন। তখন িতিন বলেলন: েহ আ�াহর রাসূল! যিদ
আপিন আমােক আেদশ কেরন তেব তা িশেরাধাযর্ আর যিদ আপিন
আমােক পরামশর্ েদন তেব আমার এ িবেয়েত মত েনই। এখােন
সাহাবী �� কেরেছন েয, যিদ রাসূ েলর এ কথািট আেদশসূচক হয়
তেব তা িতিন পালন করেবন। আর যিদ তা পরামশর্ হয় তেব তা
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িতিন ই�া করেল �হণ করেত পােরন বা নাও �হণ করেত
পােরন।
মূ লকথা হেলা: আিম তািলেব ইলমেক অনু েরাধ করেবা েয, আ�াহ
ও তাঁর রাসূেলর পক্ষ েথ েকােনা আেদশ আসেল তা েকােনা
বয্াখয্া চাওয়া বয্তীতই �হণ করা। আ�াহ ‘আলা বেলেছন:
ْ ُ ُ َ َ ۡ ُ ََۡ َ ُ ۡ َ
ّ َ ْ ُ ُ َ َ ۡ ُۡ ََۡ َ َ َ ّ
و�ِۦ ِ�ح�م بينهم أن �قولوا
ِ ِ� إِذا دع ٓوا إِ� �َِ َو َر ُس
﴿ ِ�َما �ن قول ٱلمؤ ِمن
َ
[٥١ :َس ِم ۡعنَا َوأ َط ۡعنَ اۚ ﴾ ]ﻨﻟﻮر
“মু’িমনেদরেক যখন আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর �িত এ মেমর্ আহবান
করা হয় েয, িতিন তােদর মেধয্ িবচা, মীমাংসা করেবন, তােদর
কথা েতা এই হয় েয, তখন তারা বেল: ‘আমরা শুনলাম ও আনুগতয
করলাম।’’ [সূরা আন-নূর: ৫১]
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলেছন:
ۡ َ
ۡ َ َ
ََُ ۡ ُ َُ َ ُ َ َ ً َۡ ٓ ُُ ُ َ َ ُ ّ
َ َ َ
ِ�ة
�﴿ َو َما �ن ل ُِمؤم ِٖن َو� ُمؤم َِن ٍة إِذ ا ق� �َ ورسو�ۥ أمرا أن ي�ون لهم ٱ
َ
[٣٦ : ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٣ ۗم ِۡن أ ۡم ِره ِۡم

“আর আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল েকােনা িনেদর্শ িদে েকােনা মুিমন

পুরুষ ও নারীর জনয্ িনজেদর বয্াপাের অনয্ িকছু এখিতয়ার ক
অিধকার থােক না।” [সূরা আল-আহযাব: ৩৬]
তেব হয্া, যখন েকােনা মু’িমেনর তরফ েথেক এর িবপরীত িকছু
ঘেট যােব তখন েদখা হেব েসটা িক ওয়ািজব িছল? েকননা ওয়ািজব
তরক করেল তােক তাওবা করেত হেব। আর যিদ তা মু�াহাব হয়
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তেব েস বয্াপারটা একটু হালকা। িক� আ�াহর আেদশ �হেণর
َ
েক্ষে� েতামার অ�রেক �শ� কেরা। তুিম বে: ﴾ ۚ ﴿ َس ِم ۡعنَ ا َوأ َط ۡعنَا
[٥١ :‘“]ﻨﻟﻮرআমরা শুনলাম ও আনুগতয্ করলা’’ [সূরা আন-নূর:
৫১] তুিম তা কেরা। আর এটাই আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর আেদশ
মানয্কার একজন মানু েষর করা উিচত।
নেসর অথর, শরীয়েতর মূ ল উে�শয ও লক্ষয্ �ািরনা (আলামত)
বু ঝা খুবই গুরু�পূ; যােত ভুেল পিতত না হয়। েকননা িকছু মানু ষ
আেছ যারা রাসূেলর অনু সরেণর বয্াপাে খুবই আ�হী, িক� েস
কাজিট সিঠক েভেব কের, �কৃতপেক কাজিট সিঠক নয়। এর
অেনক উদাহরণ আেছ। েযমন:
িকছু মানু ষ নামােয �থম ৈবঠেক তাশাহহু েশেষ দাঁড়ােনার সময়
বসা অব�ায়ই দু ’হাত উঠায়, তারা মেন কেরন এটা করা সু �ত।
িক� বা�েব তা নয়। সু �ত হেলা শুধ দাঁড়ােনা অব�ায়ই দু ’হাত
উঠােনা। েযমন, এ বয্াপাে বুখারীেত আ�ু �াহ ইবন উমর
রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণর্ আেছ। 1
३ F

এর আর একিট উদাহরণ হেলা: িকছু মানু ষ সাহাবীর িনে�া� কথা
ভুল বুে ঝ, তা হেলা:

1

বু খারী, িকতাবু ল আযান, বাব রফউল ইয়াদাইন িফ তাকিবরাতুল উলা মা‘আল
ইফিততাহ, হাদীস নং ৭৩৫।
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ُ ْ َ
َ
َُْ َ ُ ُْ
َ ْ ُ  َو ُر ْﻛﺒَﺘَ ُﻪ،� ْﻌﺐ ﺻَﺎﺣﺒﻪ
ﻜ َﺒﻪ
ِ  وﻣَﻨ،ﺑِﺮﻛﺒ ِﺔ ﺻَﺎ ِﺣ ِﺒ ِﻪ
ِِِ
ِ
ِ"ﻛن أﺣﺪﻧﺎ ﻳﻠ ِﺰق ﻛﻌﺒﻪ ﺑ
ْ
" ﻜ ِﺒ ِﻪ
ِ ﺑِﻤَﻨ
“আমােদর একজন পােয়র েগাড়ািল তার পােশর জেনর পােয়র
েগাড়ািলর সােথ ও কাঁধ কাঁেধর সােথ িমিলেয় দাঁড়াত”। অথর্াৎ
নামােয এমনভােব পা স�সািরত কের দাঁড়াত েয, একজেনর
েগাড়ািল অেনয্র সােথ িমেল থাকত। িক� বা�েব বয্াপারটা এম
নয়। বরং সাহাবীর কথার অথর্ হেল, তারা কাতাের এমনভােব
ঠাসাঠািস কের দাঁড়ােতন েযন পােয়র েগাড়ািলর সাহােযয্ কাতার
েসাজা কেরেছন। ফেল একজন অেনয্র সামেন িপছেন েযেতন না।
পক্ষা�ের তারা যিদ তােদর পা স�সািরত কের দাঁড়ােতন তে
সাহাবী বলেতন, তারা পা েমেল দাঁড়ােতন। একথা সবাই জােন েয,
েকউ পা েমেল দাঁড়ােল অেনয্র কাঁেধর েথেক তার কােধর দূ র�
েবেড় যায়। মূ ল কথা হেলা, নেসর অথর্ ভােলভােব বু ঝেত হেব।
রাসূেলর সু �েতর অনু সরণ জীবেন অেনক সু �ভাব রেয়েছ। েসগুেলা
হেলা:
মানু ষ বু ঝেব েয, েস একজন ইমােমর অনু সরণ করেছ, আর িতিন
হেলন রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া, তখন তার অ�ের
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম এর ভালবাসা জ� হেব।
উদাহরণ�রূপ বলা য, দু ’বয্ি� সু�ত অনুযায়ী অযু কর, িক�
একজন অযু র সময় অনু ভব করল েয, েস রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
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ওয়াসা�ােমর অনু সারী, অযু র সময় েস েযন রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েদেখ েদেখ অযু করেছন, আর অনয্জন এ
অনু ভব না কের গািফল থাকল। ফেল �থম বয্ি�র অ�ের ি�তীয়
বয্ি�র েচেয় অেনক �ভাব থাকেব। �থম বয্ি� ভাব, েস রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অনুসার, তাঁর মতই কাজ
করেছন। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর এ হাদীস অনুযয়ী
সাওয়ােবর অিধকারী হেব:
َ ُ ُ َْ
ُ ّ َ ْ َ َ ْ َ ّ �َ ّ
َ
ُ ُ َ ْ َ َ ّ َ ْ َﻮَﺿ
ﻏﻔِﺮَ ﻟُ ﻣَﺎ، � ﻻ َُﺪِث ِ�ﻴﻬِﻤَﺎ �ﻔﺴَ ﻪ
ﺘ
ﻌ
�
ر
َ
َُﻢ
،َا
ﺬ
ﻫ
�ﻮ
ﺿ
ِ
ِ »ﻣﻦ َ ﺄ �ﻮ و
َْ
ّ
«َﻘَﺪَ َم ِﻣ ْﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ
“েয বয্ি� আমার মত অযু করেব অতঃপর দু ’রাক‘আত নামায
পড়েব, এর মেধয্ (অযু ও নামােযর) অপিব� হেব না, আ�াহ
তা‘আলা তার সব গুনাহ মাফ কের িদেবন” 1
৪F

এভােব অেনক মুসিলম নামােয রাসূ ে লর সু �েতর তালাশ কেরন,
যিদও সু �ত অনু যায়ী আমল কের িক� তােদর মন েথেক একথা
ভুেল যায় েয, তারা সব কােজ ও কথায় রাসূ েলর অনু সরণ কের।
আর এটা হয় অসতকর্ থাকার কারেণ। িক� মানুষযিদ নামােয এ
অনু ভব কের েয, েস রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
অনু সরণ অনু করণ করেছ, েস েযন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ

1

বু খারী, হাদীস নং ১৬০।
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ওয়াসা�ামেক েদেখ েদেখ আমল করেছ, তাহেল তার অ�ের এর
সু দূর �সারী �ভাব পড়েব।
আেরা েজেন রাখা দরকার েয, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সু �তেক আঁকেড় ধরেল িবদ‘আতেক �তয্াখয্ান কর
হয়। েকননা রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
ْ َْ
ُ َ ْ ُ ُ ُ ْ ّ ُ ّ ﺮﺷ
َ ُ َ ُْ ُْ َ َ
ُ
«ﻮر �ﺪﺛَﺎ�ﻬَﺎ
ِ »ﺧ� ﺤﻟ َ ِﺪ
ِ  َ اﻷم، وﺧ� الﻬﺪ ى ﻫﺪى َُﻤَ ٍﺪ،ِﻳﺚ ﻛِﺘَﺎب اﷲ
“সেবর্া�ম বাণী হেলা আ�াহর িকতাব আর সেবর�ম িহদােয়ত হেলা

রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িহদােয়ত এবং সবর্িনকৃ
িবষয় হেলা �ীেনর মেধয্ নতুন আিব�া” 1
৫F

এখােন নতুন অিব�ারেক সু �েতর িবপরীত বলা হেয়েছ। ফেল মানু ষ
যতই সু �তেক আঁকেড় ধরেব ততই িবদ‘আত েথেক দূ ের থাকেব।
এভােবই েস িবদ‘আতেক �তয্খয্ান করল। আ�াহ ত‘আলা যা
শরীয়েতর অ�ভুর্ কেরেছন তা বয্তীত বা�া ইবাদত করেত পাে
না। েকননা েস সু �েতর অনু সারী। এেত অেনক ফল রেয়েছ। তা
হেলা: িবদ‘আতেক িনঃেশষ করা, েকননা েস সু �েতর অনু সারী।
আর িবদ‘আতেক িনঃেশষ ও অপছ� করা বা�ার উপর মহান
আ�াহ তা‘আলার অেশষ িনয়ামত। িবদ‘আতেক �তয্াখয্ান কর
িশকরেক �তয্াখয্ান করার মতই। েকনন িশকর মু� হেয় সহীহ

1 ইবন মাযাহ, হাদীস নং ৪৫।
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ইখলাছ ও িবদ‘আত মু� সিঠক অনু সরণ বয্তীত ইবাদত কবুল হ
না।
সু �তেক আঁকেড় ধরা ও এর �শংসনীয় �ভােবর আেরা ফােয়দা
হেলা: সু �েতর অনু সরণ তার জনয্ আদশর্ হেব এটাই তার ইমাম
হেব। এেত েকােনা ঘাটিত অনু �েবশ করেব না। েকননা েয বয্ি�
অনয্ মুসিলম ইমােমর অনুসরণ কের ইবাদত কে, এেত িকছু
ঘাটিত ঘটেত পাের। সহেজই তােক বলা যায় েয, এ আমেল
েতামার দিলল িক? িক� সু �েতর অনু সরেণ এ ধরেণর িকছু হয় না।
যিদ েকউ িজেজ্ঞস ক: েতামার দিলল িক? েস তখন বলেব, “এটা
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কা”, যিদ তা রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােজরঅ�ভুর্ হয়। আর যিদ তা
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণীরঅ�ভুর্ হয় তেব েস
বলেব, “এটা রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�েমর বাণী”। এেত
কের েস দু গর্ম েক�ায় �েবশ কর, েকননা েস সু �েত হামীদার বা
�শংসনীয় প�িতর �াচীের �েবশ কেরেছ।
সু �েত হামীদার আর একিট ফােয়দা হেলা: এর �ারা মানু ষ রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আখলাকেক ধারণ কের। েকননা
রাসূল সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�ামেক উ�ম চির�েক পূণর্ করেত
ে�রণ করা হেয়েছ। আ�াহ তা‘আলা তােক সেবর্া�ম চির� িদেয়
সৃ ি� কেরেছন। মানূষ যখন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
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সু �েতর অনু সরণ করেব তখন েস রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর চিরে� চির�বান হেব এবং এটা তােক আ�াহর
ৈনকটয্ লােভ িনকটবতর্ী করেব। েকননা নবী সা�া�াহু আলাই
ওয়াসা�াম বেলেছন:

ًُ ُ
ُ ْ َ ً
َ »أ َ ْ�ﻤَ ﻞ ال ْ ُﻤ ْﺆﻣ
« � إِﻳﻤَﺎﻧﺎ أﺣﺴَﻨ ُﻬ ْﻢ ﺧﻠﻘﺎ
ِِﻨ

“ঈমানদারেদর মেধয্ েস বয্ি�ই পূণর্ ঈমানদার েয চির
সেবর্া�।” 1
৬F

সু �েত মু তাহহারার অনু সরেণর আেরকিট উপকার হেলা: মানু ষ
আ�াহর �ীেনর বয্াপাের অিত বাড়াবািড় ও ছাড়াছািড় বাদ িদেয়
মধয্প�া অনুসরণকারী হেব। ইসলাম ধমর্ হেলা মধয্প�ী , এেত
অিত বাড়াবািড় বা ছাড়াছািড় েনই। বরং তারা এ দু েয়র মাঝামািঝ।
তাই সু �েতর অনু সরণ হেলা আ�াহর পেথ অিত বাড়াবািড় ও
ছাড়াছািড় না কের

সব িকছু তার িনজ� �ােন েরেখ সিঠক

প�িতেত আ�াহর ইবাদত করা।
আিম এখােন দু ’িট উদাহরণ েপশ করব, তা হেলা:
�থম উদাহরণ: অজ্ঞ বয্ি�র সােথ তার অব�া অনুযায়ী আচ
করা।

1

িতরিমযী, হাদীস নং ৪৬৮২।
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ি�তীয় উদাহরণ: েজেন শুেন ই�াকৃত কাজ স�াদনকারীর সােথ
তার অব�া অনু যায়ী আচরণ করা।
�থম উদাহরেণ বলা যায় েয, এক বয্ি� রাস ূল সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�ােমর মসিজেদ (মসিজেদ নববী) ঢুকল এবং মসিজেদর এক
পােশ িগেয় েপশাব করেত লাগল। সাহাবাগণ তােক এ কাজ করেত
িনেষধ করল এবং তারা েজাের েজাের ডাকাডািক করেত লাগল।
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াস�াম বলেলন, েতামরা েলাকিটেক
েপশাব করেত বারণ কেরা না, তােক েপশাব করেত দাও। অথচ
েবশী েপশাব করা মসিজদ েবশী অপিব� করা। িক� এ কােজ
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িহকমত িছল যা
সাহাবারা বুঝেত পােরন িন। ফেল েবদু ঈন েলাকিট েপশাব েশষ
করল। অতঃপর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবােদরেক
িনেদর্শ িদেলন েলাকিটর েপশােবর উপর এক বািত পািন েঢেল
িদেত। ফেল মসিজদ েথেক ময়লা দূর হেলা এবং পিব� হেয় েগল।
আর েবদু ঈন েলাকিটেক রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েডেক
বলেলন:
ْ َِ ّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ْ َ ّ
ْ َ ﻤَﺴَﺎﺟ َﺪ َﻻ ﺗَ ْﺼﻠ ُ ُﺢ ِﻲ
 وﻻ اﻟﻘﺬ ِر ِ�َﻤَﺎ، ِﺸ ٍء ِﻣﻦ ﻫﺬَا ﺒﻟﻮل
»ِنَ ﻫ ِﺬهِ ال
ِ� ِِﻟﻛﺮِ اﷲ
ِ
َ ّ
ّ ّ
ُْ ْ َ
«آن
ِ  َالﺼَﻼةِ وَﻗِﺮَاءةِ اﻟﻘ ﺮ،ََﺰَ َﺟَﻞ
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“মসিজদসমূ েহ ক�দায়ক ও অপিব�কর িকছু করা উিচত নয়,
এগুেলা নামায ও কুরআন িতলাওয়ােতর �া”। 1 বা রাসূল সা�া�াহু
৭

আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক েযভােব বেলেছন। একথা শুেন েবদুঈন
েলাকিট বলল: “ইয়া আ�াহ! আমােক ও মুহা�দেক দয়া কেরা,
আমােদর সােথ কাউেক দয়া কেরা না”।
েদখুন িকভােব রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এ েলাকিটর
সােথ আচরণ কেরেছন। তাই রাসূ েলর সু �েতর অনু সরণ তার
কােজর মত কাজ করারই নামা�র। অজ্ঞেক ধ, ভৎরসনা বা
েদাষােরাপ না কের তার সােথ িহকমেতর সােথ কাজ করা।
ি�তীয় উদাহরণ হেলা, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এক
বয্ি�েক েদখেলন েস েসানার আংিট পিরধান কেরেছ। নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম তার পিব� হােত আংিটিট খুে ল িনেক্ষ
করেলন। অতঃপর িতিন বলেলন:
ُ ْ َ
ُ ُ َ َ ُ َْ
ْ � ْﻢ ِ َﻟ َﺟْﺮَ ة ﻣ
«ِﻧَﺎر �ﻴَﺠﻌَﻠﻬَﺎ ِﻓ ﻳ َ ِﺪه
ﻦ
»�ﻌﻤِ ﺪ أﺣﺪ
ِ
ٍ
ﻰ
ٍ

“েকউ িক ই�াকৃতভােব আগুেনর এক টুকরা পাথর িনেয় হােত
পিরধান করেব?
সু তরাং এখােন এ বয্ি� ও উ� েবদুঈন বয্ি�র সােথ রাসূ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আচরণত পাথর্কয্ েদেখেছন

1

বু খারী, হাদীস নং ৬০২৫।
22

রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম চেল েগেল তােক বলা হেল:
তুিম েতামার আংিটিট নাও। েস বলল: “আ�াহর কসম, েয আংিট
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেক্ষপ কের েফেল িদেয়েছন
আংিট আিম িনেবা না”। 1
৮

সু �েতর অনু সরণ বয্ি�েক রহম, ভালবাসা, ন�তা ও ভ�তা িশক্ষ
েদয়। নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িশশুেদর সােথ আমজা করেতন। তােদর ভুল �িটর উপর িতিন ৈধযর্ ধারণ করেতন।
েযমন িতিন এক বালেকর সােথ মজা কেরেছন, যার কােছ
“নু গােয়র” নােম একিট পািখ িছল। েস পািখিটর সােথ েখলা ও
আন� করেতন। েযমনিট অনয্ানয্ িশশুরা কের থােক। পািখিট মা
েগল। নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মজা কের তােক বলেল:
ُ ْ َﻟُﻐ
ّ “ »ﻳَﺎ أَﺑَﺎ ُ�ﻤَ ْ� ﻣَﺎ َ� َﻌ َﻞেহ আবু ‘উমােয়র, েতামার নু গােয়েরর
« �؟
ٍ

িক হেলা?” 2 এটা তার সােথ রাসূ েলর ভালবাসা ও মজা িছল।
৯F

একিদন রাসূল সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবােদরেক িনেয়
নামায পড়িছেলন। তাঁর িসজদারত অব�ায় হাসান ইবন আলী
রািদয়া�াহু আনহু তাঁর কােছ এেস িপেঠ চড়েলন। রাসূল সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�াম িসজদা েথেক উঠেত িবল� করেলন। অতঃপর
যখন রাসূল সালাম িফরােলন িতিন তাঁ র সাহাবীগণেক জানােলন েয,
1

মুসিলম, হাদীস নং ২০৯০।

2 বু খারী, হাদীস নং ২১৫০।
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তাঁর েছেল (নািত) তােক বাহন বািনেয়িছল, আর িতিন চাইেলন েয,
তােক েসভােব রাখেবন যতক্ষণ না েস তার ই�া পূণর্ ক(আর
তাই সাজদায় েদরী কেরিছেলন)। েহ আ�াহ তাঁর উপর সালাত ও
সালাম েপশ করু, আমােদর েকউ িক এমন িকছু করেব? েস মেন
করেব যিদ েস এমনিট কের তেব বহু মানষ তার সমােলাচনা
করেব, অথচ মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাই
কেরেছন। িতিন তা কেরেছন িশশুেদর সােথ �িত রহম ও
তােদরেক খুশী করেত। আমােদর অেনেকই িশশুেদরেক ভালবাে
না। তােদর �িত দয়া েদখায় না; বরং ধমক েদয়, এমনিক েকােনা
িশশু আদব সহকাের মজিেস আসেলও ধমক েদয়। আর বেল:
“তুিম েতামার বািড় চেল যাও”। বা অনু রূপ কথা বেল যিদ তােক
িজেজ্ঞস করা হয় , তুিম এমনিট করেল েকন? তখন েস উ�র
েদয় েয, “হয়ত েস বয়�েদর পেথ ঢুেক েখলাধু লা করেব’’। লা
ইলাহা ই�া�াহ! অথচ আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
ۡ َّ ْ ُ َۡ َ َ َّ ٞ َ َ َ ٌَ ُۡ ّ
ُ َ َ َ َّۡ
�َ َوٱ�َ ۡو َم ٱ�خ َِر
�َ أسوة حسنة ل ِمن �ن يرجوا
ِ ﴿ َقد �ن ل� ۡم ِ� َر ُسو ِل
َ ّ َوذَ َك َر
ٗ ِ �َ َكث
[٢١ : ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٢ ��
“অবশয্ই েতামােদর জনয্ রাসূলু�াহর মেধয্ রেয়েছ উ�ম আদ
তােদর জনয্ যারা আ�াহ ও পরকাল �তয্াশা কের এবং আ�াহে
অিধক �রণ কের।” [সূরা আল-আহযাব: ২১]
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অতএব, রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অনুসরেণ অেনক
সু �ভাব আেছ। িক� এগুেলা সু�ত স�েকর্ ইলম অজর্ন করা
অতয্াবশয্কীয় কের। এজনয্ই আিম তািলেব ইলম ভাই েবানেদর
বলব, রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সু�ত জানা ও
আমল করার েচ�া কেরা। আর মানু ষেক একােজ ডােকা, েকননা
এেত রেয়েছ �ায়ী কলয্াণ।
আমার ব�েবয্ উে�খ কেরিছ ে, সু �েতর অনু সরণ িবদ‘আতেক
ঘৃ ণা করা, এেক িনঃেশষ করা ও এ েথেক দূ ের থাকা অতয্াবশয্কী
কের। এ উপলেক্ষয্ , আমরা এখন হারাম মাস তথা রজব মােস
আিছ। এ মােসর আমল িনেয় আিম িকছু িবষয় িলেখিছ যা আ�াহ
আমােক িলখেত তাওিফক িদেয়েছন। েসগুেলা এখন আপনােদর
কােছ পাঠ করার ই�া েপাষণ করিছ। আশা কির এর �ারা আ�াহ
তা‘আলা আমােদর সবাইেক উপকৃত করেবন।
১- রজব মাস হারামকৃত চার মােসর একিট। েসগুেলা হেল: যু লকা‘আদা, যু ল-িহ�া, মুহাররম, লাগাতার এ িতন মাস একসােথ ও
জামািদউস সানী ও শাবান মােসর মধয্বতর্ী রজব মাস। এ চা
মােসর অেনক ৈবিশ�য্ রেয়েছ।আেলমগণ মতাৈনকয্ কেরেছন এ
চার মােসর মেধয্ েকানিট উ�? কিতপয় শােফ‘য়ী বেলেছন, রজব
মাস উ�ম। তেব ইমাম নাওয়াবী ও অনয্ানয্রা এ মতেক দুবর
বেলেছন। েকউ েকউ বেলেছন, মুহাররম মাস। ইমাম হাসান এ
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মেতর কথক, ইমাম নাওয়াবী এটােক অ�ািধকার িদেয়েছন। েকউ
েকউ বেলেছন, যু ল-হা� মাস। সাঈদ ইবন জুবাইর ও অনয্ানয্ এট
বেলেছন। এটাই েবশী �হণেযাগয্।“আল-লাতা-িয়ফ” �ে� এগুেলা
উে�খ আেছ। আমার মেত, যু ল-হা� মাসই সেবর্াম। েকননা এ
মােসর দু ’িট ৈবিশ�য্ রেয়েছ। একিট হেল: এিট হাে� মাস, এেত
হাে� আকবেরর িদন রেয়েছ, আর অনয্িট হেলা এিট হারামকৃত
চার মােসর অ�ভুর্।
২- রজব মাসেক জােহলী যু েগ েলাকজন অেনক স�ান করত।
অনয্ানয্ হারাম মােসর মেতা এ মােস তারা য-িব�হ করা হারাম
মেন করত।
আেলমগণ এ মােস যু � হারাম হওয়ার বয্াপাের মতাৈনকয্ কেরেছন
অিধকাংেশর মেত, যু � হারাম হওয়ার িবধান মানসু খ (রিহত) হেয়
েগেছ। এ মােস ও অনয্ সব হামারকৃত মােস কািফরেদর িবরুে
যু � শুরু করা জােয়য‘উমুেম আিদ�া (সাধারণ দিলল �মাণ) এর
কারেণ তারা এ মত িদেয়েছন।
তেব সহীহ কথা হেলা, এ মােস যু � শুরু করা হারাম। আর যি
কািফররা যু � শরু কের অথবা হারম মােস পূ বর েথেক যু � চলিছল
তেব যু � করেত েকােনা অসু িবেধ েনই।
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৩- রজব মােস জােহলী যু েগর েলােকরা সাওম পালন কের স�ান
�দশর্ন কর, তেব নবী সা�া�াহু আলইিহ ওয়াসা�াম েথেক এ
মােস িবেশষ েকােনা সাওেমর িবধান পাওয়া যায় না।
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়াহ রহ. বেলেছন: “রজব মােস সাওম
পালেনর সব হাদীস দু বর্ল। বরং মউদ ‘ (রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর উপর িমথয্াচা)। আহেল ইলমেদর কােছ এগুেলা
িনভর্রেযাগয্ নয়। এগুেলান দু বর্ল হাদীেসর অ�ভুর্ও না
েযগুেলা ফিযলেতর েক্ষে� বণর্না কর, বরং সব গুেলা মুউদ‘ ও
িমথয্া হাদীস” 1
১০

এমনিক িতিন আেরা বেলেছন, “যারা রজব মােস খাবার-পানীয়
েথেক িবরত থাকেতন তােদরেক উমর রািদয়া�াহু আনহু �র
করেতন। িতিন বলেতন: েতামরা রজব মাসেক রমযান মােসর মত
কেরা না”।
আবু বকর রািদয়া�াহু‘আনহু ঘের �েবশ কের েদেখন ে, তার
পিরবােরর েলাকজন রজব মােস সাওম পালেনর জনয্ পািনর পা�
িকেনেছন। িতিন িজেজ্ঞস করে: এিট িক? তারা বলল, রজব
মাস। িতিন বলেলন: েতামরা িক এটােক রমাদােনর সােথ সাদৃ শয্
করেব? িতিন েস পা�গুেলােভে� েফলেলন।

1 ফাতাওয়া ইবন তাইিময়া: ২৫/২৯০।
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হােফয ইবন রজব “আল-লাতা-িয়ফ” �ে� (ইবন তাইিময়য্াহ এ)
“আল-ফাতাওয়া” �ে�র মতই উমর রািদয়া�াহু‘আনহুর উ� বাণী
উে�খ কেরেছন। িতিন আেরা সংেযাগ কেরেছন েয, জােহলী যু েগর
মানু ষ রজব মাসেক স�ান করত। ইসলােমর আগমন হেল এটা
বাদ েদওয়া হেয়েছ।
৪- আরবরা রজব মাসেক স�ান করত। এ মােস তারা উমরা পালন
করত। েকননা িযল-হা� মােস তারা বাইতু�াহর হ� করত। আর
মুহাররম েথেক রজব হেলা মধয্ বছর। তাই তারা এ মােস উমরা
করত আর বছেরর েশেষ যু ল-হাে� হ� করত।
হােফয ইবন রজব “আল-লাতা-িয়ফ” �ে� আেরা বেলন, উমর
রািদয়া�াহু ‘আনহু রজব মােস উমরা পালন করা মু�াহাব মেন
করেতন। আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহা ও ইবন উমর রািদয়া�াহু
‘আনহু এ মােস উমরা করেতন। ইবন সীরীন সালাফেদর েথেক
বণর্না কেরেছন ে, তারা এ মােস উমরা পালন করেতন।
৫- রজব মােস “আর-রাগা-েয়ব” নােম নামায আেছ (বেল বলা
হয়)। �থম জুমাবার মাগিরব ও ইশার মাঝামািঝ সময় এ নামায
পড়েত হয়। বােরা রাকাত নামায। হােফয ইবন হাজার “তাবয়ীনু ল
আজাব িবমা ওরাদা িফ ফদেল রজব” িকতােব এ কথা উে�খ
কেরেছন।
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ইমাম নাওয়াবী “শরেহ আল-মুহাযযাব” িকতােব বেলেছন, “আররাগায়ীব” নােমর সালাত বােরা রাকাত, যা মাগিরব ও ইশার
মাঝামািঝ সময় রজব মােসর �থম জুমাবাের পড়েত হয়, আর
শা‘বােনর মধয্রােত একশত রাকাত নামা”। 1
১১

এ দু ’ধরেণর নামায পড়া িবদ‘আত, িনিষ� ও পােপর কাজ।
“�ুওতুল �ুলূ ব” ও “ইহইয়া ‘উলু মুি�ন” িকতােব এর উে�খ থাকায়
েকউ েযন েধাঁকায় না পেড়। েকননা এটা িবদ‘আত। কাউেক এ
েধাঁকায়ও েযন না েফেল েয, েকােনা েকােনা ইমাম এর হুকুম অনয
নামােযর সােথ িকয়াস কের িদেয় থােকন, ফেল তারা এেক মু�াহাব
বেলেছন; েকননা �� ভুল।
ইমাম আবু মুহা�দ আ�ু ররহমান ইবন ইসমাঈল আল-মা�িদসী এ
বয্াপাের একিট মূলয্ব িকতাব িলেখেছন। িতিন এেত চমৎকারভােব
িবষয়িট আেলাচনা কেরেছন।
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়াহ (রহ.) “মাজমু‘উল ফাতাওয়া”
(২৩/১২৪) িকতােব বেলেছন, “উলামা িকরােমর ঐকমেতয
“সালাতুর-রাগােয়ব” িবদ‘আত। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বা তাঁর খিলফাগণ এটার �চলন কেরন িন। �ীেনর
েকােনা ইমাম যথা: ইমাম মািলক, শােফয়ী, আহমদ, আবু হািনফা,

1 শরেহ মুহাযযাব: ৩/৫৪৮
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ছাওরী, আওঝায়ী, লাইস �মুখ েকােনা ইমাম এেক মু�াহাব
বেলনিন। এ বয্াপাের বিণর্ত হাদী স সবগুেলা হাদীসিবদে
ঐকমেতয িমথয্া হাদী”।
ইবন রজব “আল-লাতা-িয়ফ” িকতােব বেলছেন, “রজব মােস
েকােনা িনিদর্� নামায েনই। রজেবর �থম জু�াবাের রােত
“সালাতুর-রাগােয়ব” নােম নামায স�েকর্ বিণর্ত সব হাদীস িমথ,
বািতল ও িভি�হীন”।
িতিন আেরা বেলেছন, “পূ বর্বতর েকােনা আেলম েথেক এর বণর্না
পাওয়া যায়না, এটা তােদর পের আিব�ৃ ত হেয়েছ। িহজরী চতুথর
শতাি�র পের এটা �থম �কাশ েপেয়েছ; এজনয্ই মুতাকাি�মী
তথা পূ বর্বতর্ী মিনষীগএ বয্াপাের িকছু জানেতন না ও এ বয্াপাে
িকছু বেলন িন”।
শাওকানী “আল-ফাওয়ােয়দু ল মাজমু‘আ” (পৃ :৪৮) িকতােব বেলেছন,
“সব হািফযগণ (হাদীসিবদ) এ বয্পাের ঐকমতয েয, “সালাতুররাগােয়ব” মওদু ‘ তথা মানু েষর বানােনা”, এমনিক িতিন আেরা
বেলেছন, “হাদীস স�েকর্ যার সামানয্তম জ্ঞান আেছ েস জাে,
এটা মওদু ‘ তথা মানু েষর বানােনা”। িতিন আেরা বেলেছন,
“ফাইেরাযাবাদী” তার “আল-মুখতাসার” িকতােব বেলেছন: সকেলর
ঐকমেতয এ নামায বােনায়াট”, “আল-মা�িদসী’ও এ কথা
বেলেছন”।
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শাও�ানী উপেরা� িকতােব রজেবর েচৗ� তািরখ িদবাগত রােতর
নামােযর ফিযলত স�েকর্ একিট হাদীস উে�খ কের বেলেছ,
“এটা জুওযা�ানী আনাস রািদয়া�াহু আনহু েথেক মারফু সূে� বণর্
কেরেছন, িক� এটা মাউদু ‘ তথা বােনায়াট এবং এর সব রাবী
অজ্ঞ”।
৫- রজব মােস িকছু েলাক মিদনায় িগেয় “আর-রজবীয়া” নােম
িবেশষ এক ধরেণর িযয়ারত করত। তারা মেন করত, এ ধরেণর
িযয়ারত সু �ােত মুয়া�াদা। তারা কিতপয় �ান িযয়ারত করত,
ত�েধয্িকছু �ান িযয়ারত করা শরীয়ত স�ত, েযমন: মসিজেদ
নববী, মসিজেদ �ুবা, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমরকবর,
তাঁর দু ’সাহাবীর কবর, জা�াতুল বাকী ও ওহুদ যুে� িনত
শহীদেদর কবর িযয়ারত।
আবার তারা এমন িকছু �ান িযয়ারত করত যা শরীয়তস�ত নয়,
েযমন: মসিজেদ গামামা, মসিজেদ যু ল-ি��াতাইন ও সাত মসিজদ
িযয়ারত। “আর-রজবীয়া” নােমর এ িযয়ারত আহেল ইলেমর কােছ
েকােনা িভি� েনই। এটা িবদ‘আত। একথা িনঃসে�েহ বলা যায় েয,
মসিজেদ নববী হেলা েস সব মসিজেদর অ�ভুর্ েযসব মসিজদ
িযয়ারত শরীয়তস�ত। েসগুেলা হেল: মসিজদু ল হারাম, মসিজেদ
নববী ও মসিজেদ আ�সা। িক� এ সব মসিজেদ িনিদর্ েকােনা
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মােস বা িদেন িযয়ারত করেল দলীেলর �েয়াজন। অথচ রজব মােস
িনিদর্� সময় এ সব �ােন িযয়ারেত েকােনা দিলল েনই।
অতএব, আ�াহর ৈনকটয্ লােভর �তয্াশায় রজব মােসর িনিদর
সময় িযয়ারত করা িবদ‘আত ও �তয্াখয্ানেযাগয্। েকন না ন
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ:
ّ
َﻗَﺎلَ ُ ُ ّ َ� ّ ُ ﻋَﻠ
َ ْ َ ًَ َ ْ ﻋَﻠ
َ
ّ
«ٌ » َﻣ ْﻦ ﻋَﻤِ ﻞ �َﻤَ ﻼ ﻟي َﺲ ﻴْ ِﻪ أم ُﺮﻧَﺎ � ُﻬ َﻮ َد:اﷲ ﻴْ ِﻪ َﺳَﻠَ َﻢ
َ َ�
ِ رَﺳﻮل
“েয আমােদর শরীয়ত বিহভূর্ েকােনা কাজ করেব তা �তয্াখয্া
করা হেব”। 1
১২F

নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আেরা বেলেছ:
ّ
َﻗَﺎلَ ُ ُ ّ َ� ّ ُ ﻋَﻠ
َ
َْ
َ َْ َ َ ْ َ
 � ُﻬ َﻮ،  » َﻣ ْﻦ أﺣﺪ ث ِﻓ أمﺮِ ﻧَﺎ ﻫﺬَا ﻣَﺎ ﻟي َﺲ ِ�ﻴ ِﻪ:اﷲ ﻴْ ِﻪ َﺳَﻠَ َﻢ
َ َ�
ِ رَﺳﻮل
ّ
«ٌَد
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ, “েকউ আমােদর এ
শরীয়েত সংগত নয় এমন িকছু র অনু �েবশ ঘটােল তা �তয্াখয্া
করা হেব”। 2
१३F

৬- মুতাআখিখরীন তথা পরবতর্ী কােরা কােরা মেত, রজব মােসর
সাতাশ তািরেখ ইসরা ও িম‘রাজ সংঘিটত হেয়িছল। এ তািরেখ
তারা অনু �ান করত। এ িদনিটেত তারা সরকারী ছু িট কাটােতা।

1

মুসিলম, হাদীস নং ১৭১৮।

2

বু খারী, হাদীস নং ২৬৯৭।
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িক� এ িদেন ইসরা ও িম‘রাজ সংঘিটত হেল দু ’িট িজিনস �মাণ
করেত হেব:
�থমত: ঐিতহািসক দৃ ি�েকাণ েথেক।
ি�তীয়ত: ইবাদত েভেব অনু �ান করা।
এ মােস ইসরা ও িম‘রাজ হওয়ার বয্াপাের‘উলামা িকরাম মতাৈনকয্
কেরেছন:
ইবন কাসীর “আল-িবদায়া ওয়ান-িনহায়া” (৩/১১৯) িকতােব
বেলেছন: যু হরী ও ‘উরওয়াহ বেলন, “ইসরা ও িম‘রাজ হেয়িছল
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মিদনা যাওয়ার এক বছর
আেগ”। তাই এটা রিবউল আউয়াল মােস হেয়িছল।
সু �ী েথেক বিণর্, িতিন বেলন: িহজরেতর েষাল মাস পূেবর ্ হেয়িছ,
ফেল যু ল-�াদ মােস সংঘিটত হেয়িছল।
হােফয আ�ু ল গনী ইবন সু রুর আ-মা�িদসী তার সীরাত �ে�
একিট হাদীস উে�খ কেরেছন, যা সহীহ নয়: “ইসরা ও িম‘রাজ
রজব মােসর সাতাশ সংঘিটত হেয়িছল। েকউ েকউ মেন কেরন,
এটা রজেবর �থম জু�া বােরর রজনীেত অথর্াৎ‘আররগােয়ব’ এর
রােত সংঘিটত হেয়িছল। এটা মানু েষর মােঝ বহুল �চিলত
িবদ‘আত, এর েকােনা িভি� েনই”।
আস-সাফফািরনী তার “শরেহ আ�ীদা” (২/২৮০) �ে� বেলেছন:
ওয়াে�দী তার সূে� বণর্না কেরেছ, “ইসরা ও িম‘রাজ নবুয়ােতর
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�াদশ সেন সেতেরাই রমযান, শিনবার সংঘিটত হেয়িছল, যা
িহজরেতর আঠােরা মাস পূ েবর্ িছল। িতিন তার শাখেদর েথেক
আেরা বণর্না কের, রাসূ �া�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
িহজরেতর এক বছর পূেবর্ রিবউল আউয়াল মােসর সেতেরা তািরখ
রােত ইসরা ও িম‘রােজ েনওয়া হেয়িছল। আবু মুহা�দ ইবন হাযাম
এমেতর উপর ইজমা দাবী কেরেছন। এটা ইবন আ�াস ও আেয়শা
রািদয়া�াহু আনমার মত।”
অতঃপর িতিন ইবন জাওযী রহ. এর মত উে�খ কেরেছন: “এটা
রিবউল আউয়াল বা রজব বা রমাদান মােস সংঘিটত হেয়িছল।”
হােফয ইবন হাজার “ফাতহুল বার” (৭/২০৩) �ে� সহীহ বুখারীর
িম‘রাজ অধয্ােয় উে�খ কেরেছন: “ইসরা ও িম‘রােজর বয্াপাের
‘উলামােয় িকরাম মতাৈনকয্ কেরেছ, যা দশিটরও অিধক। ত�ধয্
েথেক িতিন উে�খ কেরেছন, এটা িহজরেতর এক বছর পূেবর ্
হেয়িছল। এ মতিট ইবন সা‘দ ও অনয্ানয্রা বেলে। ইমাম
নাওয়াবী এমেত খুব েজার িদেয়েছন। েকউ েকউ বেলেছন, এটা
িহজরেতর আট মাস পূ েবর, বা এক বছর, বা এগােরা মাস, বা এক
বছর দু ’মাস, বা এক বছর িতন মাস, বা এক বছর পাঁচ মাস, বা
আঠােরা মাস, বা িতন বছর বা পাঁচ বছর পূ েবর্ সংঘিটত হেয়িছল।
আবার েকউ েকউ বেলেছন, ইসরা ও িম‘রাজ রজব মােস সংঘিটত
হেয়িছল, এ মতিট ইবন আ�ু ল বার বেলেছন, নাওয়াবী “আর34

রাওদা” িকতােব এ মতেক শি�শালী বেলেছন।” িক� অেনেকই
বেলেছন, “আর-রাওদা” িকতােব নাওয়াবীর এ কথা পাওয়া যায় না।
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়াহ রহ. েথেক তার ছা� ইবনু ল
কাইয়ু ম “যাদু ল মা‘আদ” িকতােব কিতপয় িদন, মাস ইতয্ািদর
মযর্াদা অধয্ যা উে�খ কেরেছন তার জবােব শাইখ (ইবন
তাইিময়াহ) বেলেছন: অতঃপর েলখক এখােন েয রােত ইসরা (ও
িম‘রাজ) সংঘিটত হেয়িছল েস রােতর মযর্াদা লাইলাতুল �দেরর
েচেয় উ�ম বেলেছন; যিদ িতিন রাসূ �া�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক েয রােত ইসরা করােনা হেয়িছল েস রাতেক
সাধারণভােব উ�েত মুহা�দীর জনয্ লাইলাতুল �দেরর েচেয়ও
েবশী মযর্াদাবান মেন কেরন এবং এ রােত সালাত আদায় ওদু ‘আ
করা �দেরর েচেয়ও উ�ম মেন কেরন তাহেল তা বািতল। মুসিলম
েকােনা ইমামই এ কথা বেলনিন। এটা �ীন ইসলােম ফাসােদর
ধারাবািহকতার ফলাফল। তাও যিদ ইসরার রাত িনিদর্� ভােব জানা
েযত। অথচ ইসরার মাস, িদন বা দশক িনিদর্�ভােব েকানটাই জানা
যায় িন; বরং এর েরয়াওয়াত মু নকািত‘ ও নানারূপ। এ বয্াপা
েকােনা িনভর্রেযাগয্ দিলল েনইমুসিলমেদর জনয্ ইসরার রাি�েত
িনিদর্ েকােনা নামায বা ইবাদেতর িবধান েনই”।
এমনিক িতিন এটাও বেলেছন: এ কথা পাওয়া যায় না েয,
মুসিলমেদর েকউ ইসরার রাি�েক অনয্ানয্ রাি� অেপ ফিযলতপূণর্
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বেলেছন। িবেশষ কের লাইলাতুল �দেরর রাি�র তুলনায়। সাহাবা
ও তােবয়ীরা এ রােত িবেশষ েকােনা আমল কেরেছন বেল পাওয়া
যায় না। তারা এ বয্াপাের িকছু উে�খ কেরনি, এজনয্ই এিট
িনিদর্�ভাে েকােনা রােত তাও জানা যায় না”।
এ সব িকছু ইসরা ও িম‘রােজর রাত িনধর্ারেণ ঐিহািসক িদক।
আমরা আেলাচনা কেরিছ েয, ইসরা ও িম‘রােজর রাত, মাস বা বছর
িনিদর্�ভােব জানা যায় না।
ি�তীয়ত: ইসরা ও িম‘রােজর রাতেক ঈেদর রাত মেন করা এবং
এেত অনু �ান করা, আেলাচনা করা এবং ইসরা ও িম‘রাজ স�েকর্
মউদু ‘ ও দ‘য়ীফ (বােনায়াট ও দু বর্) হাদীস বণর্না ইতয্াি পালন
করা েয দীেন ইসলােম নতুন আিব�ার তথা িবদ‘আত এেত েকউ
সে�হ করেত পাের না, যিদ েস িনেজর �বৃ ি�র অনু সরণ েথেক
মু� থােক এবং এর বা�ব অব�া জােন। েকননা এ রােত েকােনা
অনু �ান সাহাবা বা তােব‘য়ীেদর যু েগ �চলন িছল না। ইসলােম
িতনিট ঈদ ছাড়া েকােনা ঈদ েনই, তা হেলা: ঈদু ল িফতর, ঈদু ল
আযহা ও জু�ার িদন, এটা সা�ািহক ঈদ। এ িতনিট ঈদ ছাড়া আর
েকােনা ঈদ ইসলােম েনই।
আরও েজেন রাখা দরকার েয, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
�কৃত অনু সরণ হেলা কথা ও কােজ তাঁর সু �তেক আঁকেড় ধরা। যা
েথেক বারণ করা হেয়েছ তা েথেক িবরত থাকা। অতএব েয বয্ি�
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এর েচেয় েবশী করেব বা কম করেব েস রাসূ েলর অনু সরেণ �িট
করল। িক� বািড়েয় েকােনা কাজ করা অিত জঘনয্ কাজ। েকননা
এ কােজর �ারা েস আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর সামেন অ�গামী হেয়
েগেছ বেল িবেবিচত হেয় যায়। (যা শরীয়েত �� হারাম) তার জনয্
রেয়েছ মহাশাি� যা মুসিলম ছাড়াও সব িবেবকবান েলাক বু ঝেত
পাের। পিরপূণর্ ম ’িমেনর জনয্ এটাই যেথ� ে, েস আ�াহ তাঁর
রাসূ েলর মাধয্েম েযসব িবধান শরীয়েতরঅ�ভুর্ কেরেছন েসগুেলা
আমল করেব। আর আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল কতৃর্ক যা শরীয়স�ত
তা েথেক বাড়ােনাই হেলা অপূণর্তা।
মু’িমেনর উিচত আ�াহর �ীেনর মেধয্�বৃ ি�র চািহদা েমাতােবক
নতুন িকছু সংেযাগ করা েথেক িবরত থাকা। েকননা নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এ কাজ েথেক কড়াভােব িনেষধ কেরেছন।
জু�ার খুতবােয় এিট িতিন েঘাষণা কেরেছন। িতিন বেলেছন:
ُ ْ ّ ُ ّ ﺮﺷ
ْ َْ َ ّ ﻣّ َ ْ ُ ﺈ
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ﺧ
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ِ
ٍ
ِاﷲ
ِ
ِ
ِ
ٌ َ َ َُ ْ َ ُ َ� ُ ّ ْ ﻋَ ﺿ
« ُ ﺑِﺪ ٍﺔ ﻼﻟﺔ، �ﺪﺛَﺎ�ﻬَﺎ
“অতঃপর উ�ম হাদীস (কথা) হেলা আ�াহর িকতাব, আর উ�ম
িহদােয়ত হেলা মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িহদােয়,
সবেচেয় িনকৃ� কাজ হেলা �ীেনর মেধয্ িব‘আত (নতুন আিব�ার)
করা, আর সব িবদ‘আত হেলা ��তা।” সহীহ মুসিলেম এভােব
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1

বিণর্ত হেয়ে । আর নাসাঈর বণর ্নায় আে, “সব ��তা যােব
১৪

2

জাহা�ােম” ।
১৫

আিম আ�াহ তা‘আলার কােছ �াথর না করিছ িতিন েযন আমােদরেক
দু িনয়া ও আেখরােত দৃ ঢ়পদ রােখন, �কাশয ও েগাপন সব িফতনা
েথেক িতিন েযন আমােদরেক মু� রােখন, অবশয্ই িতিন অিত
দানশীন ও দয়াবান।
আিম “সু �তেক আঁকেড় ধরা” শীষর্ক এ আেলাচনা মিনা ইসলামী
িব�িবদয্ালেয়র হল রুেম বৃহ�িতবা র রাে ৯/৭/১৪১৯ িহজরী
তািরেখ কেরিছ। আেলাচনার সময় হয়ত িকছু েবশী বা কম কেরিছ।
েলখক:
মুহা�দ সািলহ আল-‘উসাইমীন
১৩/৭/১৪১৯ িহজরী।

1

মুসিলম, হাদীস নং ৮৬৭।

2

নাসাঈ, িকতাবু সালািতল ঈদাইন, বাবু কাইফাল খুৎবা, হাদীস নং (১৫৭৮);
ইবন মাজাহ, আল-মুকা�ামাহ, বাবু ইজিতনািবল িবদা‘ ওয়াল জাদাল, নং
(৪৬)।
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��-উ�র
িবসিল�ািহর রাহমািনর রাহীম
স�ািনত িপতা শাইখ

মুহা�দ সািলহ আল-‘উসাইমীনেক তাঁর

মহামূলয্বান আেলাচনার জনয্ আ�াহ উ�ম �িতদান দান করু
আ�াহ তার ও তার ইলেমর �ারা ইসলাম ও মুসিলমেক উপকৃত
করুন
বা�েব আমােদর কােছ অেনক �� এেসেছ। শাইেখর সময়
অনু পােত আমরা িকছু �ে�র উ�র তার কােছ আশা করব। বাকী
�� স�ািনত িপতা অনয েকােনা আেলাচনায় সময় েপেল হয়ত
উ�র িদেবন।
�থম ��: েহ স�ািনত শাইখ! আিম এক মসিজেদর ইমাম; িক�
আিম েস মসিজেদ নামায পিড় না। আমার অপারগতা হেলা: আমার
দািয়� খুবই ক�কর, আর মসিজদিট আমার বািড় েথেক অেনক
দূ ের। সু তরাং আিম েয েবতন েনই তার হুকুম ি? �কাশ থােক
েয, আমােদর এখােন অেনেকই আেছ যারা আমার মত এ কাজ
কের থােক। আমার ও আমার মত অনয্ানয্েদর জনয্ আপন
উপেদশ িক?
জবাব: আ�াহ আপনােক বরকত দান করুন। এটা খুবই গুরু�পূ
একটা ��। িকছু মানু ষ মসিজেদ সরকারী ইমাম বা মুয়াি�েনর
দািয়� েনয়, িক� িঠক মত েস দািয়� পালন কের না, অথচ
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িনয়িমত েবতন েভাগ কেরন। অনয্ কাউেক অেধর্ক বা এর েয় কম
েবতন িদেয় এ কাজ চািলেয় যান।
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়া রহ. “আল ইখিতয়ারাত” এ
“ওয়াকফ” অধয্েয় উে�খ কেরেছ, এ ধরেণর কাজ অনয্ায়ভােব
স�দ ভক্ষণ। েস িনেজ একই কােজ অিধক েবতন েভাগ কন,
অথচ অনয্েক তর েচেয় কম িদেয় এ কাজ চািলেয় যান। শাইখ
রহ. সিঠক কথাই বেলেছন।
আর যিদ জামাত তরক কের এবং তার পক্ষয্ েথেক অনয্
জামাত কােয়ম না কের তেব তা আেরা জঘনয কাজ। েস নামায না
পড়ােল তার জনয্ উ� মসিজেদর ইমাম হওয়া জােয়য েনই। অনয
েকউ ইমামিতর দািয়� িনেব।
এ �সে� আেরা বলিছ: েয সব চাকুরীিজিবরা কমর্�েল আসেত
িবল� কের বা অনু পি�ত থােক, অথচ হািজরা খাতায় সিঠক সময়
উে�খ কের, বা সময় েশষ হওয়ার আেগ অিফস েথেক েবর হেয়
যায়, তােদর এ ধরেণর কাজ করা হারাম, এটা আমানেতর
পিরপ�ী।
আমরা যিদ ধির েয, সা�ািহক উপি�িতর পিরমাণ হেলা ৩৫ ঘ�া,
িক� েস �িতিদন এক ঘ�া কের িবল� করল, ফেল ৩৫ ঘ�া
েথেক ৫ ঘ�া কেম েগল। তাহেল িকভােব তার পূণর েবতন েনয়া
জােয়য হেব? িঠক একই বয্ি�েক যিদ তার িনধর্াির১০০ টাকা
40

েবতন েথেক িকছু টাকা কতর্ন কের রাখেল েস িক তা চাইেব ন?
তাহেল েকন তার কাছ েথেক ওয়াদাপূ রণ ও িনয়মানু বিতর তা চাওয়া
হেব না? একথা সকেলই জােন েয, েকউ সময়মত উপি�ত ও
��ােনর অভয্াস গেড় ত লেল এটা তার জনয্ কিঠন নয় িক�
িনেজেক অলস িহেসেব গেড় তুলেল তার জনয্ অিপর্ত দািয়� পাল
করা দু রূহ বয্াপার হেয় পড়। নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
েথেক বিণর্ত আে, িতিন বেলেছন:
َ ّ
ّ
َُ ﻋَﻠ
ُ ُ َﻗَﺎل
ّ
ْ ْ
ّ
ٌ ْ  َﺧ،ُﻟْﻘَﻮِي
َأَﺣَﺐُ ﻰِﻟ اﷲِ ِﻣ َﻦ
�
 »ال ُﻤﺆ ِﻣ ُﻦ:اﷲ ﻴْ ِﻪ َﺳَﻠَ َﻢ
َ �َ ِرَﺳﻮل اﷲ
ََ ْ ْ ٌ ْ َ ّ ٍ
َْ َ ُ ﻚ
ْ ُْ
ّ
َ َو َﻻ �َ ْﻌ
ْ َ ْ
، ﺠ ْﺰ
ِوَاﺳﺘ ِﻌﻦ ﺑِﺎﷲ،  َو ِ� ُ ﺧ� اﺣﺮِص ﻋ ﻣَﺎ �َﻨﻔﻌ،ﻴﻒ
ِ الﻤﺆ ِﻣ ِﻦ لﻀَ ِﻌ
َ
ُ َ َ َوﻟَ ْ ُ ْ ﻗ،ﺖ َﻛ َن َﻛﺬَا َو َ�ﺬَا
ُ ْ  ﻓَ َﻼ �َ ُﻘ ْﻞ لَ ْﻮ �َ ِّ َ�ﻌَﻠ،ﺷ ٌء
ْ َ ََو� ْن أﺻَﺎﺑَﻚ
ِ�ﻦ ﻗﻞ ﺪر اﷲ
ِ
ِ
ّ َ ََ َ َ َ ﺈ ّ لَ ْ �َ ْ َ ُ َﻤ
ْ
َ
«َﺎن
ِ  َ نَِ ﻮ ﻔﺘﺢ � ﻞ لﺸَﻴﻄ،وﻣَﺎ ﺷَﺎء �ﻌﻞ

“মজবুত ঈমানদান আ�াহর িনকট দু বর্ল ঈমানদার অেপক্ষা উ�ম
ি�য়। অবশয্ �েতয্েকর মেধয্ই ভােলা ৈবিশ�য্ িবদয্মান। েত
পেক্ষ যা উপকারী ও কলয্া, েস বয্াপাের আ�হী হও। আ�াহর
িনকট সাহাযয্ কামনাকেরা। িহ�তহারা হেয়া না, েকােনা িবপেদ
পড়েল এরূপ বেলা ন, যিদ এটা করতাম তাহেল এরূপ হেতা(বা
হেতা না)। বরং এ কথা বেলা: আ�াহর তাকদীের এটাই িছল। িতিন
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যা েচেয়েছন তাই হেয়েছ। কারণ “যিদ” শ� শয়তােনর কাজ উ�ু �
কের েদয়”। 1
১৬

আল-কুরআেন এেসেছ:

َۡ
َ
ۡ َ ٱس
ۡ � َمن
ُ ٱ�م
َ ۡ ﴿ ِ َّ َخ
[٢٦ : ﴾ ] اﻟﻘﺼﺺ٢ �ِ
ُّ �ٔ َج ۡرت لۡقَوِي
ن
ِ

“িন�য় আপিন যােদরেক মজু র িনযু � করেবন তােদর মেধয্ েস
উ�ম, েয শি�শালী িব��।” [সূ রা আল-কাসাস: ২৬]
েয বয্ি কােজ না িগেয় িবছানায় এক বা দু ’ঘ�া ঘুি মেয় থােক
তাহেল তার আমানতদািরতা েকাথায়? �েতয্ মানু ে ষর জনয
ওয়ািজব হেলা, েস িনেজর িহেসব িনেজ িনেব এবং আ�াহেক
ভয় করেব।
ি�তীয় ��: তাওয়াফকারী যিদ তাওয়াফ অব�ায় অপিব� হয়
এবং েস তার উমরার তাওয়াফ চািলেয় যায়, তাহেল তার উমরা
িক সহীহ হেব?
জবাব: আেলমেদর েকউ েকউ পিব�তােক তাওয়াফ সহীহ
হওয়ার শতর ্ বেলেছ। তােদর মেত উ� বয্ি�র উমরা সহীহ
হয়িন। তাই তেব েস ইহরাম অব�ােতই থাকেব। সু তরাং
(েযেহতু �কৃ তপেক্ষ ইহরাম অব�ায় আেছ তাই যিদ েস অপিব
অব�ায় উমরা কের ইহরােমর কাপড় খুে ল সাধারণ েপাষাক

1

মুসিলম, হাদীস নং ২৬৬৪।
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পেরেছ এবং ম�ার বাইের চেল এেসেছ,

তাই) তার উিচত

হেব পিরধােনর কাপড় খুে ল েফলেব এবং ইহরােমর কাপড়
পড়েব। আবার ম�া যােব, অতঃপর তাওয়াফ, সায়ী’, চুল হলক
বা কসর করেব।
আবার আেলমগেণর েকউ েকউ বেলেছন, পিব�তা তাওয়ােফর
জনয শতর ্ নয়। শা খুল ইসলাম ইবন তাইিময়া রহ. এ মতেক
�হণ কেরেছন। এ মেতর িভি�েত উ� বয্ি�র উমরা সহীহ
হেব; েকননা তার তাওয়াফ সহীহ হেয়েছ, আর যার তাওয়াফ
সহীহ তার উমরা পূণর ্ হেয় েগেছ
তৃ তীয় ��: েকােনা েকােনা মু স িলম েদেশ �চলন আেছ েয,
আশাপূ রণ েযমন: পেদা�িত লাভ, চাকরী পাওয়া ইতয্ািদ উে�েশয
সি�িলতভােব কু রআন খতম করা হয়। এর হুকুম ি?
অনু� হপূব ্ক আমােক এ স�েকর্ বলুন।
র
�াহ আপনােদরেক
বরকত িদন।
জবাব: �কাশ থােক েয, আল-কু রআন হল মহান আ�াহর
কালাম। েয বয্ি� তা িতলাওয়াত করেব তার �িত হরেফ দশ
েনকী বা তেতািধক সাওয়াব হেব। আর েয িজিনস �ারা
আেখরােতর সাওয়ােবর �তয্াশা করা হ, তা �ারা দু ি নয়ার
�িতদান আশা করা যায় না। অতঃপর যারা বেলন েয, কু রআন
িতলাওয়াত চাকু রী লাভ বা বয্বসায় উ�িত ইতয্ািদর অসী?!
43

কু রআন সব েরােগর ঔষধ, অ�েরর েরােগর ঔষধ। শারীিরক
েরােগরও ঔষধ। িক� কু রআন িতলাওয়াত িরিজেকর অসীলা এ
বয্াপাে েকােনা দিলল আেছ? িরিজেকর অসীলা হেলা তাকওয়া
বা আ�াহ ভীিত। েযমন: আ�াহ তা‘আলা বেলছেন,
َۡ ّ
َۡ َ ّ
َۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُۡ َۡ َ
ّ ﴿ َو َمن
ُ ِ � َت
�  و�رزقه مِن حيث٢ �َ � َعل َُۥ � َر ٗج ا
﴾٣ب
َتَ ِق
ۚ س
[٣ ،٢ :]اﻟﻄﻼق

“েয আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কের, িতিন তার জনয্ উ�রেণর পথ ৈতরী
কের েদন। এবং িতিন তােক এমন উৎস েথেক িরযক িদেবন যা েস
ক�নাও করেত পারেব না”। [সূরা আত-তালাক: ২-৩]
অতএব আমরা বলব, যারা কুরআন িতলাওয়াতেক দিলল ছাড়াই িরিজেকর
অসীলা বািনেয়েছ, তােদরেক িজেজ্ঞস ক: আপনােদর দিলল েকাথায়?
আ�াহ ভীিত িরিজেকর অসীলা, এটা সতয্। েকননা আ�াহ বেলেছ:

َۡ ّ
َۡ َ ّ
َۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُۡ َۡ َ
ّ ﴿ َو َمن
ُ ِ � َت
�  و�رزقه مِن حيث٢ �َ � َعل َُۥ � َر ٗج ا
﴾٣ب
َتَ ِق
ۚ س
[٣ ،٢ :]اﻟﻄﻼق

“েয আ�াহেক ভয় কের, িতিন তার জনয্ উ�রেণর পথ ৈতরী কের েদন
এবং িতিন তােক এমন উৎস েথেক িরযক িদেবন যা েস ক�নাও করেত
পারেব না”। [সূ রা আত-তালাক: ২-৩]
চতুথর্��: িকছু েলাক বেলন েয, অিধকাংশ মানু েষর আমল েস কাজিট
সহীহ হওয়ার দিলল। তারা িনে�া� হাদীস �ারা দিলল েপশ কেরন:

َ ْ َْ
ّ
ُ َْ َ
"“ "ﻋﻠﻴ� ْﻢ ِﺎلﺴَ َﻮا ِد اﻷ�ﻈ ِﻢেতামরা অিধকাংশ মানু েষর জামােতর অনু সরণ
কেরা।” এ বয্াপাের আপনার মতামত ি?
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জবাব: তােদর এ দিলল সহীহ নয়; েকননা আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:

ّ َ ّ
ّ َ�
ۡ َ �ِ ﴿ فَإن ت َ َ�ٰ َز ۡ�تُ ۡم
[٥٩ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٥ َٱلرَ ُسو ِل
ِ �ِ�ءٖ َرُدُوهُ إ
ِ

“অতঃপর েকােনা িবষেয় যিদ েতামরা মতিবেরাধ কর তাহেল তা
আ�াহ ও রাসূেলর িদেক �তয্াপর্ণ কর” [সূ রা িনসা: ৫৯] এখােন
িবেরাধ েদখা িদেল কার িদেক �তয্াবতন করেত বেলেছ? আ�াহ ও
তাঁর রাসূ েলর িদেক। কুরআেন একথা বলা হয়িন েয, “অিধকাংশ
েলােকর িদেক �তয্াপর্ণ কর”। এখােন সংসেদ েভাট বা এরূ
েকােনা িবষেয়র বয্াপার ন; বরং আমােদর দিলল হেলা আ�াহর
িকতাব ও রাসূেলর সু �াহ। আমােদর জনয্ ফরয হেল, আ�াহর
িকতাব ও রাসূেলর সু �েহর দিলল �ারা যা সাবয্� হয় েসিদেক
�তয্াপর্ণ ক, যিদও েস মেতর উপর একজন মা� েলাক পাওয়া
যায়।

َ ْ َْ
ُ ْ َﻋَﻠ
ّ � ْﻢ
" ِﺎلﺴَﻮَا ِد اﻷ�ﻈ ِﻢ
" ﻴ

আর উি�িট যিদ �মািণত হাদীস হয়, তেব এর �ারা উে�শয্ েলা,
“সতয্ অনুসারী অিধকাংশ মুসিলের জামাত” েকননা � اﻷﻋﻈﻢারা
শুধু অিধকাংশ বুঝায় ন; বরং মযর্াদার িবচাের বড় ব ুঝায়।  আর
মযর্াদার িবচাের বড় েতা তারাই যােদর থা ও কাজ কুরআন ও
সু �াহ েমাতােবক হয়। এ বয্াখায় তখনই হেব যখন উ� উি�িট
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সহীহ হাদীস হেব। আমার ধারণা এটা ইবন মাস‘উদ বা অনয্ কােরা
বাণী। 1
১৭

প�ম ��: বয্াংেক ইদ‘ (জমাকরণ) রাখার হুকুম ি?
জবাব: �েয়াজেন বয্াংেক ইদ‘ (আমানত জমা) রাখেত েকােনা
অসু িবেধ েনই। েকননা িকছু মানু ষ দিলল েদয় েয, ঘের িনেজর
কােছ অথর্ রাখাটা িবপদজনক। ফেল িনরাপ�ার জনয্ তারা বয্াং
জমা রােখ।
বয্াংক যিদ শু ধু সুদ িভি�কই েলনেদন কের তেব আমরা ব, এ
ধরেণর বয্াংেক কখনও অথর্ জমরাখেবন না। িক� সু দ ছাড়া অনয
েকােনা খােত জমা রাখেত পাের। এ েক্ষে� তার জমাকৃত অথ
হালাল ও হারােমর সােথ িমিলত হেয় যায়। হািরেয় যাওয়ার ভয়
থাকেল এ ধরেণর েক্ষে� জমা রাখা জােয়য। িক� এমতাব�া
বলব, েয সব বয্াংক তুলনামূলক কম সুেদর েলনেদন কের েস
বয্াংেক জম রাখা উিচত।
এখােন আিম একিট গুরু�পূণর্ িবষয় সতকর্: বয্াংেক অথর্ জম
রাখােক মানু ষ ইদা‘ বা ‘আমানত’ বেল, িক� এটা সিঠক নয়।
েকননা আেলমেদর মেত, আল-ওয়ািদয়া হেলা: “একজন অনয্
কাউেক তার স�দ আমানত রাখেত েদয়া, েস উ� স�দ খরচ

1

মুসনােদ আহমদ: ৪/২৭৮।
46

করেবনা”, পক্ষা�ের বয্াংে�দ রাখা হেলা: “বয্াংেকর লকাের
স�দ জমা রাখা এবং বয্াংক েবচােকনার কােজ উ� স�দখরচ
করেব”। এটােক উলামা িকরাম করজ বা ঋণ বেল। এজনয্ই
িফকেহর িকতােব এভােব নস এেসেছ, েকউ যিদ অনয্ কােরা কােছ
তার স�দ জমা রােখ, অতঃপর েস উ� মাল খরেচর অনু মিত েদয়
তেব তা অদীয়া‘ েথেক কেজর্ রূপা�িরত হেয় যা। অদীয়া‘ আর
কেজর্ মেধয্ পাথর্কয্ হ, আমানতকারীর অবেহলা বয্তীত অদীয়‘
ন� হেল ক্ষিতপূরণ িদেত হয় না। িক কেজরর েক্ষে� স
অব�ােতই ক্ষিতপূরণ িদেত হয়
ষ� ��: আমরা �ায়ই একিট কােয়দা শুেন থািক ে, “আমরা েয
িবষেয় একমত েস িবষয়গুেলােত ঐক থাকব”, আর “েয বয্াপাের
মতাৈনকয্ করব েস বয্াের এেক অপেরর কােছ ওজর েপশ
করব”। এ কথািট কতটুকু সিঠক?
জবাব: আপনার �ে�র �থম অংশিট সহীহ, তা হেলা “আমরা েয
িবষেয় একমত েস িবষয়গুেলােত ঐক থাকব”। আর ি�তীয় অংেশর
িব�ািরত বয্াখয্া হে:
আমরা েয িবষেয় মতাৈনকয্ করব েসিট যিদ এমন হয় ে,
একপেক্ষর িনকট সহীহ দিলল আ, (অপর পেক্ষর কা েকােনা
দিলল নাই) এবং এ মতাৈনকয্িট ইজিতহাি েকােনা িবষয় নয়, েস
েক্ষে� ব: যােদর কােছ দিলল নাই তােদরেক ভুল না বেল িবরত
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থাকব না। েযমন: েকউ যিদ আ�ীদাগত িবষেয় মতাৈনকয্ ের তেব
আমরা চুপ থাকব না। েকননা, -আলহামদু িল�াহ- আি�দার
মূ লনীিতসমূ হ জ্ঞ, সালােফ সােলহীন এর মূ লনীিতর বয্াপাের
ঐকয্ম, অতএব, যারা এর িবেরাধী হেব তােদর িবেরািধতা আমরা
করব।
অপরিদেক, ইজিতহাদিভি�ক িফকিহ মাস’আলাসমূ েহ উ� কথািট
িঠক আেছ। ইজিতহাদিভি�ক মাসআলায় আমরা কােরা িবেরািধতা
করব না। েকননা িবেরাধীেক �তয্াখয্ান করা মােনই হেলা তুিম য
বেলছ তাই সিঠক এবং েতামার িবেরাধী েলােকর মতিট ভুল। অথচ
তুিম েযটা বেলছ তােত েযমন ভুেলর স�াবনা রেয়েছ, েতমিন
অপরপেক্ষরও ভুেলর স�াবনা রেয়েছ
অতঃপর, মানু ষ যিদ তার মেতর উপরই অনয্েক লেত বেল এবং
অেনয্র মতেক �া� বেল তেব েস িনেজেক িরসালােতর আসেন
সমাসীন করল। েকননা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামই শু ধ
িন�াপ। আর েতামার বা অেনয্র ইজিতহাদ ভুল ও সিঠক দুেয়র
স�াবনা থােক।
িক� সমসয্া হেল, িকছু েলাক এ �হণেযাগয্মতাৈনকয্উপর তােদর
স�কর্�াপন ও স�কর্চুয্িত �াপন কের এবং মানুেষর কােছ এটা
িন�নীয় কের েতােল। অথচ মাসআলািট এমন েয তােত ইজিতহাদ
তথা মত �কােশর অবকাশ রেয়েছ। (যারা এ মতপাথর্েকয্র উপ
48

িনভর্র কের স�কর্চুয্িত ও স�কর্�াপন কের ) তােদর
একাজিট ভুল। এিট সাহাবােয় িকরামেদর প�া নয়। সাহাবােয়
িকরাম –রািদয়া�াহু‘আনহু- অেনক িবষেয় মতাৈনকয্ কেরেছন।
এতদসে�ও তারা েকউ কােরা বয্াপােরখারাপ (সমােলাচনামূ লক)
কথা বেলনিন, কাউেক পথ��ও বেলন িন। উপি�ত অিধকাংেশর
িনকটই নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আহযােবর যু� েথেক
�তয্াতর্েনর সময় সাহাবােদর মতাৈনেকয্র ঘটনাি অজানা নয়।
বনী কুরাইযার ইয়াহূদীরা আহযােব অংশ�হণকারীেদর একদল, িক�
তারা অি�কার ভ� কেরিছল। ফেল রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর কােছ িজবরীল এেস তাঁেক বনী কুরাইযা েগাে�র
অিভমুেখ রওয়ানা হওয়ার িনেদর্শ েদন। ফে রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবােদরেক বনী কুরাইযা েগাে�র অিভমুেখ
যা�া করার িনেদর্শ েদ, এবং িতিন তােদরেক বলেলন:
ّ َ ْ َ ﺼَﻠِّ�ََ ّ َ َ ٌ ﻟﻌَﺮ
َ َ ُ
«ﺼ ِﻻَ ِﻓ ﺑَ ِ� ﻗﺮَ �ْﻈﺔ
أﺣ ﺪ
»ﻻ
“েতামােদর েকউ েযন বনী কুরাইযায় না িগেয় আসেরর নামায
আদায় না কের”। 1 ফেল তারা সকেল েবর হেলা এবং পেথ
१ ८F

আসেরর নামােযর ওয়া� হেলা। তােদর একদল বলল: আমরা
নামায আদায় কের িনেবা, যােত ওয়া� েশষ হেয় না যায়।
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আেরকদল বলল: আমরা এখন নামায পড়েবা না, েকননা রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ:
ّ َ ْ َ ﺼَﻠِّ�ََ ّ َ َ ٌ ﻟﻌَﺮ
َ َ ُ
«ﺼ إَِ ِﻓ ﺑَ ِ� ﻗﺮَ �ْﻈﺔ
أﺣ ﺪ
»ﻻ
“েতামােদর েকউ েযন বনী কুরাইযায় না িগেয় আসেরর নামায

আদায় না কের”। ফেল একদল নামায পড়েলা এবং অনয্দ িবল�
করল। নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর কাউেকই
�তয্াখয্ান কেরনিন এবং িতর�ার কেরনিন। তারা িনেজরা িনেজেদ
মেধয েকােনা মতাৈনকয্ কেরনিন এবং অনয্েক েকউ পথ��
বেলনিন।
অতএব, ইজিতহাদিভি�ক মতিবেরাধপূণর্ মা আলার েক্ষে� মানু
অনয্েক তার মেতর উপর চালােনা জােয়য নয়। েস এ কাজ করা
মােন িনেজেক রাসূল দাবী করা। তেব ইজিতহাদ িনভর্র নয়–িবেশষ
কের আি�দাগত- এমন মাস’আলার েক্ষে� অেন ভুল েমেন
েনওয়া জােয়য নয়।
স�ম ��: আ�াহর নাম " "الﺸﻜﻮرআশ-শাকুর েক " "اﻟﻐﻔﻮرআলগাফুর িদেয় তাফিসর করা িক জােয়য? এ দু েয়র মােঝ পাথর্কয্ ?
এবং  لﺮﻤﺣﺔআর-রহমাহ েক  إرادة اﻹﺣﺴﺎنইহসােনর ইরাদা করা �ারা
তাফিসর করা জােয়য?
জবাব: এিট জােয়য েনই। আ�াহর নাম " "الﺸﻜﻮرআশ-শাকুর েক
" "اﻟﻐﻔﻮرআল-গাফুর িদেয় তাফিসর করা জােয়য েনই। েকননা
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" "الﺸﻜﻮرআশ-শাকুর অথর্ হেলা িযিন �শংিসত কােজর িবিনমেয়
কাউেক �িতদান দান কেরন। আর " "اﻟﻐﻔﻮرআল-গাফুর অথর্ হেলা
বা�ার গুনাহ েগাপনকারী। দুেয়র মােঝ পাথর্কয্ হ, েয তার
অনু গতয্ কে িতিন তােক িবিনময় দান কেরন। আর গফুর হেলা েয
তার অবাধয্ িতিন তােকও ক্ষমা কেরঅতএব, একিটেক অনয্িট
�ারা বয্াখয্া করা জােয়য নয়। েকননা দুেয়র মােঝ �� পাথর্
িবরাজমান।
আর �ে�র ি�তীয় অংশ  لﺮﻤﺣﺔআর-রহমাহ েক إرادة اﻹﺣﺴﺎن
‘ইহসােনর ইরাদা বা ই�া করা’ �ারা তাফিসর করা জােয়য? ব�ত:
 لﺮﻤﺣﺔআর-রাহমাহ অেথর্র সােথ আ -শাকুর ও " "اﻟﻐﻔﻮرআল-গাফুর
এর মাসআলার েকােনা স�েকর্ েনই। েকনন  لﺮﻤﺣﺔআর-রহমাহ
অথর: আ�াহ তা‘আলা বা�ার জনয্ িনয়ামত বেয় আনা ও তােদর
েথেক অকলয্াণ দূের রাখার মাধয্েম দয়া কের
 لﺮﻤﺣﺔআর-রহমাহ এর তাফিসর  إرادة اﻹﺣﺴﺎنইহসােনর ই�া
েপাষণ করা, এটা ভুল বয্াখয্া েকননা ইহসােনর ই�া করা
রহমেতর আবশয্ক িবষ, িক� এটা �য়ং রহমত নয়। আর-রহমাহ
আ�াহর যাতী বা স�াগত গুণ।িতিন যােক ই�া তােক দয়া কেরন।
তাঁর রহমেতর �িতি�য়া ও ফল হেলা: সৃ ি�কুেলর �িত রহমেতর
ই�া েপাষণ করা।
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তাই  لﺮﻤﺣﺔআর-রহমাহ (দয়া) এর তাফিসর ( إرادة اﻹﺣﺴﺎنইহসােনর
ই�া েপাষণ করা) �ারা করা জােয়য েনই। এমনিক ইহসান �ারাও
রহমেতর বয্াখয্া করা জােয়য েনই। েকননা এগুেলা রহমত
আবশয্ককারী িবষ, �য়ং রহমত নয়।
অ�ম ��: পুরুষ জীব �র বীযর্ �য় কের �ী জ�র মােঝ �েবশ
কিরেয় জ� েদয়ােনা জােয়য আেছ?
জবাব: নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ:
ََ
ْ َ
ْ ْ َ َّ
ْ ََ� ّ ُ ﻋَﻠ
«ﺐ اﻟﻔﺤ ِﻞ
ِ »�� ّﻲﺒُِ ّ َ اﷲ ﻴ ِﻪ َﺳَﻠَﻢ �ﻦ ﻋَﺴ
“নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম পশুেক পাল ওয়া বাবদ
িবিনময় িনেত িনেষধ কেরেছন।” 1
১৯F

উপিরউ� কাজিট একই ধরেণর, বরং িনেষেধর েক্ষে� এর েচেয়
জঘনয। েকননা পশুেক পাল িদেল মদর্ার ক্ষিত হেত পাের। আ
েক্ষ েকােনা ক্ষিত হয়না। যারা মুসিলম নয় তােদর এ ধরেণ
কাজ েকােনা ধতর ্বয্ নয়। েকননা তােদর এ সব কা েকােনা িকছু
আেস যায় না। পশু পােলর মত এ ধরেণর কাজও নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেষধ কেরেছন।
এর েচেয়ও মারা�ক হেলা: যােদর �ণ েথেক স�ান জ� েনয় না
তােদর জনয্ অনয্ পুরুষ েথেক বীযর্ িনেয় নারীর গেভর্ িদেয়

1

বু খারী, ২২৮৪, মুসিলম, হাদীস নং ১৫৬৫।
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েনয়া আেরা মারা�ক গুনাহ। আ�াহর কােছ আমরা এ কাজ েথেক
পানাহ চাই।

ََ َ َّ
নবম ��: নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণী "إن �َ ﺧﻠﻖ
ََ َ َ
َ ﻋ ُﺻ
" ﻮرﺗ ِ ِﻪ
 آدمএর সালেফ সােলহীনেদর সিঠক বয্াখয্া ? দয়া কের
জানােবন, আ�াহ আপনােদরেক উ�ম �িতদান িদন।
জবাব: ��টা খুবই গুরু�পূণর্। ��িটর জ নয, বরং আমােদর
জনয্ ফরয হেল: আ�াহর িসফাত স�েকর্ কুরআন ও হাদীেস
েযভােব এেসেছ েসভােবই ঈমান আনা। আমরা একথা িজেজ্ঞ
করব না: িকভােব? েকন? েকননা এ সব গােয়বী িবষেয় �� করা
ও গভীের �েবশ করা কখেনা কখেনা মানু ষেক �ংস কের, ফেল
েস এ সবেক অ�ীকার কের বা একটা রূপ িেত েচ�া কের।
ََ َ َّ َ َﻠ
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণী �َ ﺧ َﻖ آد َم ﻋ
"إن
ُ “আ�াহ আদম আলাইিহ সালামেক তাঁর আকৃিতেত সৃ ি�
"ﺻﻮرَﺗِ ِﻪ
কেরেছন” অনয্ েরওয়ােয়েত এেসে: »إن اﷲ ﺧﻠﻖ آدم ﻋ ﺻﻮرة
«“ لﺮﻤﺣﻦআ�াহ আদম আলাইিহস সালামেক রহমােনর আকৃিতেত
সৃ ি� কেরেছন” 1 এ শ� বুখারীেত এেসেছ। সাহাবা িকরামগণ িক
২ ০F

রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক এর অথর্ িজেজ্ঞস কের
নািক তারা এগুেলােক �হণ কেরেছন ও আ�সমপর্ণ কেরে?
1

বু খারী, হাদীস নং ৬২২৭।
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জবােব বলব, তারা িন�য় ি�তীয়িট কেরেছন অথর্াৎ তারা এগুেলাে
কবুল কেরেছন। আমরা একথা জািন না েয, েকােনা সাহাবা বেলেছ:
“েহ আ�াহর রাসূ ল সু রত �ারা উে�শয্ ি”? বরং তারা েকােনা ��
না কের কবুল কেরেছন। এ েক্ষে� তারা একিমূ লনীিত বািনেয়
িনেয়েছন, েসটা হেলা: আ�াহেক েকােনা িকছু র মত মেন না করা।
েকননা আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
َ
ۡ َ
َۡ
ُ يع ۡٱ�َص
ّ  َو ُه َوٞ �ء
ُ ِلسَم
[١١ : ﴾ ]الﺸﻮرى١ �
ِ
ۖ ۡ ﴿ ل ي َس ك ِمثلِه ِۦ
“তাঁর (আ�াহর) মত িকছু েনই, আর িতিন সবর্ে�াতা ও সবর্�।”
[সূরা আশ-শূ রা: ১১]
এমনিক যিদও আমরা েকােনা সূ রত বা রূেপর কথা বিল তবুও
একথা দৃ ঢ়ভােব বলা যায় েয, িতিন মাখলু েকর রূেপর সােথ সাম�সয
রােখন না। আর আদম আলাইিহস সালাত ওয়াসসালােমর আকৃিত
আ�াহর আকৃিতর সদৃ শ নয়।
েতামরা লক্ষয্ কেরছ নসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণ:
ََ َ ّ ُ ُ ْ َّ ُ ُ ْ ﺮَ ﺗ
ْ َ ََ ﻠ
َ ﺻ
ُ ﻋ
«ﻮر ِة اﻟﻘَﻤَﺮِ ﻟْ ﺔ ﺒﻟَﺪ ِر
»َوَل زم ةٍ ﺪﺧﻞ ﻟَﻨَﺔ
“�থম েয দলিট জা�ােত �েবশ করেব তােদর েচহারা পূিণরমা
রােতর চাঁেদর নয্ায় হে” 1
২ ১F

1

বু খারী, হাদীস নং ৩২৪৫, মুসিলম, হাদীস নং ২৮৩৪।
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এখােন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপিরউ� বাণী �ারা
িক সদৃ শ অতয্াবশয্ক ক? আমরা িব�াস কির েয, আ�াহ তা‘আলা
আদম আলাইিহস সালামেক তাঁর আকৃিতেত সৃ ি� কেরেছন, তেব
িনে�া� আয়ােত হাকীেমর �ারা �মািণত েয তা েকােনা সদৃ শ ছাড়া:
َ
ۡ َ
َۡ
ُ يع ۡٱ�َص
ّ  َو ُه َوٞ �ء
ُ ِلسَم
[١١ : ﴾ ]الﺸﻮرى١ �
ِ
ۖ ۡ ﴿ ل ي َس ك ِمثلِه ِۦ
“তাঁর (আ�াহর) মত িকছু েনই, আর িতিন সবর্ে�াতা ও সবর্�।”
[সূরা আশ-শূ রা: ১১]
িকছু সালাফ উলামােয় িকরাম বেলেছন: এখােন আকৃিত বলেত
বুঝােনা হেয়েছ: আ�াহ তা‘আলা এ সূ রত বা রূপি সেবর্া�ম
অবয়েব পছ� কেরেছন। িতিন মানু ষেক সৃ ি� কেরেছন, তােক
আকৃিত দান কেরেছন এবং পুনিবর ্নয্াস কেরেছনঅতএব আ�াহ েয
আকৃিতেক িনেজ যথাযথ ত�াবধান কেরেছন তােক অসু �র গািল
েদওয়া বা তােক আঘাত করা সমীিচন নয়।
তেব �থম মতিটই েবশী িনরাপদ। েকননা ি�তীয় মেত তা’বীল বা
অপবয্াখযর আ�য় েনওয়া হেয়েছ। অতএব আমরা একথা �হণ
করব েয, আ�াহ তা‘আলা আদম আলাইিহস সালামেক তাঁর
আকৃিতেত সৃ ি� কেরেছন, তেব েকােনা সদৃ শ বয্তীত।
দশম ��: কিতপয় িবজ্ঞ উলামােয় িকরাম বেলন , কু রআেনর
মাজায না থাকার সবেচেয় বড় দিলল হেলা: মাজােযর নফী করা
জােয়য। িক� কুরআেন এমন িকছু নাই যা নফী করা যায়।
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আমার কােছ আর একিট িবষয় খটকা লােগ েয, কুরআেন অেনক
খবর বা সংবাদ আেছ, আর খবর বলা হয় যার বাহকেক সতয্বািদ
বা িমথয্াবাি বলা যায়। অথচ কুরআেন এমন িকছু েনই যা িমথয্
�িতপ� করা যায়। দয়া কের জানােবন। জাযাকুমু�াহু খাইরন।
জবাব: খবেরর বয্াখয্ায় উলামা িকরামেদর কথার অথর্ হ:
সংবাদদাতােক একথা বলা যােব েয, েস সতয্বািদ বা িমথয্াবা,
তােদর কথার উে�শয্ হেল, খবরদাতার িদেক না তািকেয় �য়ং
খবরটা। অথর্াৎ সংবাদদাতার িদেক িবেবচনা না কের শু ধু সংবাদ
িবেবচনা কেরই তা বলা হেয় থােক। অথর্াৎ খবর�দানকারীর
বয্াপাের এটা বলা যােব না ে, েস সতয্বািদ িকংবা িমথয্াবািদ।
সংবােদর িদক েথেক; এর সংবাদদাতার িহেসেব নয়। উদাহরণ�রূপ
বলা যায়, আ�াহ তা‘আলা �দ� খবেরর েক্ষে� এ কথা বলা যাে
না েয, এেত িমথয্ার স�াবন রেয়েছ। অপরিদেক মুসাইলামাতুল
কাযযাব, েয িনেজেক নবী দাবী কেরিছল তাঁর কথােক বলা যােব না
েয, এেত সেতয্র স�াবনা রেয়েছ।
আর কুরআেন বা অনয্ েক্ষে� মাজাে বয্াপাের বলব: এটা
আেলমগেণর মতাৈনেকয্র �ান। এ বয্াপাের তােদর অেন
মতিবেরাধ আেছ। তেব আমােদর একথা জানা উিচত েয, শে�র
নানা অথর্ আেছ। িসয়া� তথা কথার পূবর্াপর ধরণই অথর্ িনধর্ার
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কের। একিট শ� এক �ােন এক অথর্ �দান কে, িক� েসিট
আবার পূবর্াপর ধরেণর কারেণ অনয আেরক অথর্ �দান কের।
যখন আমরা বলব: এটা শে�র হাি�কত তথা মূ ল অথর, তখন
আমােদর অেনক সমসয্র সমাধান হেয় যায়। েকননা কুরআেন
َۡ
বিণর্ত �ِ ٱلق ۡر�َةআল-�ারইয়া শ�িট �ােমর অিধবাসী ও জনপদ দু
অেথর্ই বয্বহৃত হঅতএব, আ�াহর বাণী:
َۡ
َ َْۡ ُ
ّ
[٣١ : ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت٣ �ِ﴿ ِنَا ُم ۡهل ِك ٓوا أه ِل � ٰ ِذه ِ ٱلق ۡر َ�ة

“িন�য় আমরা এ জনপেদর অিধবাসীেদরেক �ংস করব”, [সূরা
َۡ
‘আনকাবূ ত: ৩১] এখােন �ِ� ٱلق ۡر�َةারা জনপদেক বুঝােনা হেয়েছ।
আবার কুরআেন আেরক জায়গায় বলা হেয়েছ:

ّ �َ�ٔل ۡٱل َق ۡر�َ َة ّل
َ � ُنَا
َۡ َ
[٨٢ : ﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ٨ ِيها
ِ
ِ ﴿و

‘আর েয জনপেদ আমরা িছলাম তােক িজজ্ঞাসা ক” [সূরা ইউসূফ:
َۡ
৮২] এখােন �ِ� ٱلق ۡر�َةারা জনপেদর অিধবাসীেক বুঝােনা হেয়েছ।

সু তরাং েদখুন একই শ� এক �ােন অথর ্ হেলা জনপ, আর অনয্
�ােন অথর্ হেলা অিধবাসী।
েকােনা িবেবকবােনর পেক্ষ একথবলা সমীচীন হেব না েয, ইয়াকুব
আলাইিহস সালােমর স�ােনরা তােদর িপতার সােথ কথা:
ّ �َ�ٔل ۡٱل َق ۡر�َ َة ّل
َ � ُنَا
َۡ َ
[٨٢ : ﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ٨ ِيها
ِ
ِ ﴿و
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“আর েয জনপেদ আমরা িছলাম তােক িজজ্ঞাসা ক” [সূরা
َۡ
ইউসূফ: ৮২] এখােন �ِ� ٱلق ۡر َ�ةারা একথা বুঝােনা স�ব নয় েয,
ইয়াকুব আলাইিহস সালাম জনপেদ িগেয় েসখানকার েদয়ােলর কােছ
িজেজ্ঞস কর, এটা কখনও উে�শয্ হেত পাে না।
ইবন তাইিময়া রহ. এর মত হে� েয, আরিব ভাষা ও কুরআেন
মাজায েনই। েকননা শে�র অথর ্ তার িসয়া� তথা পূবর্াপর ধরণ
বুেঝ অথর্ িনধর্ািরত হয়। যখ পূবর্াপর ধরণ (িসয়া�) �ারা অথর ্
িনধর্ািরত হেব তখন হাি�কতই উে�শয্ হ, ফেল আর েকােনা ি�ধা
থােক না।
যারা বেলন েয, কুরআেন মাজায আেছ তারা িনে�া� আ�াহর বাণী
�ারা দিলল েদন,

ّ َ َ َ َ َ َ ٗ ُ ُ َ َنقَض
[٧٧ : ﴾ ]الﻜﻬﻒ٧ َ �د أن
جدار� ي ِر
ِ ﴿ فوجدا �ِيها

“অতঃপর তারা েসখােন একিট �াচীর েদখেত েপল, যা পেড়
যাওয়ার উপ�ম হেয়িছল।” [সূরা আল-কাহফ: ৭৭]
তারা বেলন, ইরাদা শুধু যােদর অনুভূিত আেছ তােদর েক্ই
বয্বহার হয়। েদয়ােল েকােনা অনু ভূিত েনই। এটা তােদর মত।

িক� আমরা বলব: েদয়ােলর ইরাদা আেছ। েকননা নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম উহুদ পাহাড়েক বেলেছ:

ُّ
ّ ُ » َﻫﺬَا ُﺟﺒَﻴْ ٌﻞ
ِﺒُﻨَﺎ
«َ�ُِﺒُﻪ
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“এ পাহাড়িট আমােদরেক ভালবােস, আমরাও তােক ভালবািস।”

1
২২

মুহা�ত ইরাদার েচেয়ও খাস বা েবিশ ৈবিশ�য্পূণ। সু তরাং েক
বলেব েদয়ােলর ই�াশি� নাই, অথচ আ�াহ বেলেছন,
ّ ُ ُ َ َنقَض
[٧٧ : ﴾ ]الﻜﻬﻒ٧ َ �د أن
﴿ ي ِر

“েসিট পেড় যাওয়ার উপ�ম হেয়িছল।” [সূরা আল-কাহফ: ৭৭],
হয্াঁ িকছু েলাক শু ধু তােদ িনেজেদর বু ঝ অনু যায়ী েসটা বলেত

পােরন। তারা বেলন, ইরাদা শুধু যােদর অনুভূিত আেছ তােদর
েক্ষে�ই বয্বহার হয়। অথচ হাদীেস এে,

ُّ
ّ ُ » َﻫﺬَا ُﺟﺒَﻴْ ٌﻞ
ِﺒُﻨَﺎ
«َ�ُِﺒُﻪ

“এ পাহাড়িট আমােদরেক ভালবােস, আমরাও তােক ভালবািস।” এ
হাদীস �ারা �মািণত েয, পাহােড়র ভালবাসা আেছ।
েকউ যিদ িজেজ্ঞস কে: িকভােব বুঝব েয, েদয়ােলর পেড়
যাওয়ার ই�া িছল, তেব আমরা বলব: েসিট েহেল যাওয়া বা েফেট
যাওয়ার �ারা বুঝা যােব েয েদয়ােলর ই�া শি� আেছ।
একাদশ ��: রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �ভাবগত ও
অভয্াসগত কাজ এবং েয সব কাজ আমােদরেক অনুসরণ করেত
অতয্াবশয্ কেরেছন এর মেধয্ পাথর্কয্ ? জাযাকুমু�াহু
খাইরান।

1
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জবাব:

��িট

খুবই

গুরু�পূণর্। আলহািল�াহ,

উসূেল

িফকহিবদগণ এ �ে�র উ�র পিরপূণর্ উ�র িদেয়েছন।
েস সব কাজ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �ভাবজাত যা
শারীিরক চািহদার কারেণ কেরিছেলন, েযমন: রাসূেলর ঘুম, এটা িক
জ�গত বা �ভাবজাত নািক ইবাদতগত নািক অভয্াসগ? উ�ের
বলব, এ ধরেণর কাজ �ভাবজাত। তাঁর িপপাসা, িপপাসা েপেল
পািন পান করা, ক্ষুধায় খাবার �হ করা ইতয্ািদ কাজ তাঁর
�ভাবগত চািহদা।
তাঁর কাপড়, চাদর ও পাগিড় পিরধান হেলা অভয্াসগত কাজ।মাথায়
চুল রাখা িক অভয্াসগত নািক ইবাদত েস বয্াপাের মতাৈনক
রেয়েছ। তেব অিধক িবশু� কথা হেলা এটা তাঁর অভয্াসগত কাজ
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক েয সব কাজ ইবাদেতর
উে�েশয্ সংঘিটত হেয়িছল েসগুেলা ইবাদতগত। এটা জানা যাে
যখন এ কাজগুেলা মানুেষর �ভব বা অভয্াস করেতচায় না। কারণ
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােজর মূল হেলা ত‘য়া�ু দী
বা ইবাদতগত হওয়া।
�াদশ ��: সালেফ সােলহীনেদর মানহাজ তথা পথ �ারা িক বু ঝায়?
এ পেথর অনু সারীেদর আলামত িক? এ পেথই চলেত হেব?
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জবাব: সালেফ সােলহীনেদর মানহাজ তথা পথ �ারা বুঝায় আি�দা,
ইবাদত, েলনেদন ইতয্ািদ কােজ তােদর পেথ চলা। এটা অেনক
বয্াপক অেথর্র বাকয
সব মাসআলায় আমরা একথা বলেত পাির েয, এটা সালেফ
সােলহীনেদর মানহাজ তথা পথ বা তােদর িবেরাধীেদর পথ। িক�
সালেফ সােলহীনেদর মানহাজ তথা পথ হেলা: আি�দা, ইবাদত,
েলনেদন ইতয্ািদ কােজ তােদর প�া অনুসরণ করা।
এ পেথর অনু সারীেদর আলামত হেলা: তারা দু ি নয়া ও আেখরােতর
সব কােজ সালােফ সােলহীেনর মত আখলাক বা চির� অবল�ন
করেব আর তােদর পেথর অনু সরণ করেব। যারা িনরাপদ থাকেত
চায় তােদর উিচত সালােফর এ সু �র পেথ চলা।
�েয়াদশ ��: সু �াহেক সিঠকভােব বুঝা ও সিহহভােব সু �ােহর
উপর আমল করার প�িত িক?
জবাব: একথা েজেন রাখা দরকার েয, বু ঝ বা জ্ঞান হেলা মহা
আ�াহ তা‘আলার এক মহা িনয়ামত। মানু ষ �ীয় �েচ�ায় এটা লাভ
করেত পােরনা। এটা আ�াহর দান। এজনয্ই আবু জুহাইফা যখন
আলী ইবন আবু তািলব রািদয়া�াহু‘আনহুেক িজেজ্ঞস করিছ:
ََﻗَﺎل
َ ْ َ ّ ٌ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ ّ َِ ّ َﻲ
ُ ْ َ َﺳ
ُْ
 و ا�ْ ُﻦ،آن؟
ِ ﺄﻟﺖ َﻠِﻴًﺎ ﺿ �َ �َﻨﻪ ﻫ ﻞ ﻋِﻨﺪ�ﻢ ﺷء ِﻤَ ﺎ ﻟيﺲ ِﻓ اﻟﻘ ﺮ
ََ َﺎل
َ ّ َ َ ّ َ َّ ﻓَﻠ
ََْ
ّ ُ�ﻴَي ْﻨَ َﺔ
ّ  ﻣَﺎ ﻟَيْ َﺲ ﻋِﻨْ َﺪ:ًَﺮَة
ﻟَﺒَﺔ َو�َﺮَ أ ﻟنَﺴَﻤَ ﺔ ﻣَﺎ ﻋِﻨﺪﻧﺎ
اﺬﻟَ ي ﻖ
ِ » : ﺎس ؟ �ﻘ
ِ َﻟ
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ّ
ٌ ُ َ َُْ ًَْ ّ ُْ
َ ّ
ُ ْ ﻴﻔﺔ« ﻗُﻠ
 َوﻣَﺎ ِﻓ:ﺖ
ِ  َوﻣَﺎ ِﻓ لﺼَ ِﺤ، آن ِﻻَ �ﻬﻤ ﺎ �ﻌﻄﻰ رﺟ ﻞ ِﻓ ﻛِﺘَﺎﺑِ ِﻪ
ِ ِﻻَ ﻣَﺎ ِﻓ اﻟﻘﺮ
َ ّ
َ » : َﻴﻔﺔ؟ ﻗَﺎل
ٌ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ  َﻜ ُك اﻷ � َو،اﻟﻌ ْﻘ ُﻞ
«�َﺎﻓِﺮ
ِ لﺼَ ِﺤ
َﻓِﺎ
ِأن ﻻ �ﻘﺘ ﻞ مﺴﻠِﻢ ﺑ،
ٍ
ِ َِﺳ

িতিন বেলন, আিম আলী রািদয়া�াহু ‘আনহুেক িজেজ্ করলাম,
আ�াহর কুরআেন যা িকছু আেছ তা ছাড়া আপনােদর িনকট েকােনা
িকছু আেছ িক? (অথর্াৎ িখলাফেতর েকােনা অিসয়ত িক এেসে,
যার কথা তখন খুব �সার কের বলা হি�ল) িতিন বলেলন: না, েস

আ�াহর কসম! িযিন শসয্দানােক িবদীণর্ কেরন এবং �াণী সৃি
কেরন। আ�াহ কুরআন স�েকর মানু ষেক েয জ্ঞান দান কেরেছ
এবং সহীফার মেধয্ যা রেয়ে, এ ছাড়া আিম আর িকছু জািন না।
আিম বললাম: এ সহীফােত িক আেছ? িতিন বলেলন, ‘দীয়ােতর
িবধান’ এ ছাড়া দাস মু�করণ এবং েকােনা মুসিলমেক েযন েকােনা
কািফেরর পিরবেতর ্ হতয্া করা না হ(এ স�িকর্ত িবধা)।” 1
২ ৩F

মানু ষ জ্ঞার িবচাের নানা রকম হেয় থােক। এজনয্ই েদখেব
উপিরউ� হাদীস েথেক িকছু আেলম দশিট হুকুম েবর কেরেছ,
আবার েকউ এর েচেয়ও অেনক েবিশ িবধান ইজিতহাদ কের েবর
কেরেছন। আবার কাউেক েদখেব েস িকছু ই েবর করেত পােরিন।
এখােন একিট ঘটনা উে�খ করব, এক েলাক ইমাম আহমদ রহ.
এর মাযহােবর িকতাব ‘আল-ফুর‘’ িকতাব িহফয কেরেছ। এিট

1
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অেনক বড় একিট িকতাব। িক� েস েকােনা মাস’আলারই হুকুম
জােন না। তার েস জ্ঞান েনই। তার স�ী সাথীর তােক উ�
িকতােবর একিট কিপ মেন কের সে� িনেয় েবর হেতা, যখনই
তােদর কােছ সে�হ হেতা তখন তারা তােক বলত, তুিম অমুক
অধয্য় বা পিরে�দ পড়। েস পড়েল তারা েসখান েথেক হুকুম েরব
করত। সু তরাং এ সব আ�াহর দান, িতিন যােক খুশী তােক দান
কেরন।
িক� জ্ঞােনর িকছু আসবাব তথা অজর্েনর উপায় , তা হেলা:
কুরআন ও সু �াহ েমাতােবক জীবনেক গড়া, এেত গভীরভােব িচ�া
গেবষণা করা, পূ বর্বতর্ী উলামােদর িকব বার বার পড়া।
চতুদর্শ �: আছার তথা �াচীন িনদশর্ন স�েকর্ এক েলা
িজেজ্ঞস কেরেছ। এর গুরু? এগুেলা পিরদশর্ন করার হুক
িক? আ�াহ আপনােদর সকলেক িহফাযত করুন।
জবাব: আমরা জািন েয, �াচীন িনদশর ্ যিদ উপকারী হয় তেব এেত
েকােনা অসু িবেধ েনই। িক� এগুেলর পিরদশর্েক যিদ ইবাদেতর
অসীলা বানােনা হয় এবং েস যিদ িব�াস কের েয, এর �ভাব
আেছ, তেব এগুেলা সিরেয় েফলা উিচ, বরং কখনও কখনও তা
িনঃেশষ কের েদওয়া ওয়ািজব হেয় পেড়। েকননা আিমরুল ম’িমিনন
‘উমর রািদয়া�াহু ‘আনহুর কােছ যখন খবর এেলা ে, রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম েয গােছর তলায় ‘বাই‘আেত
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িরদওয়ান’ কেরেছন েস গাছিটর উে�েশয্ একদল েলাক েবর হেতা।
ফেল ‘উমর রািদয়া�াহু‘আনহু উ� গাছিট েকেট েফলার িনেদর্
েদন। আলহামদু িল�াহ গাছিট খিলফার িনেদর্েশ কিতর্ত হয়। বতর্ম
যু েগ যিদ গাছিট িবদয্মান থাকত তাহেল িক ঘট?! মানু ষ �াবায়
হ� না কের েস গাছিটেক হ� করত। েকননা বািতেলর �িত
মানু েষর েঝাঁক খুব েবশী।
ঐিতহািসক িনদশর্ন দ ’ধরেণর:
�থম হেলা: েয সব �াচীন িনদশর্েন েকােনা িভি� েনই েসগুেলা
েভে� েফলাই ভােলা।
ি�তীয়: েয সব �াচীন িনদশর্েনর িভি� আে, তখন েদখেত হেব
শিরয়ত িক এগুেলা িযয়ারত করেত িনেদর্শ িদেয়? যিদ িনেদর্শ
েদয় তেব ভােলা, নতুবা উ�ম হেলা িনঃেশষ কের েদয়া।
উদাহরণ�রূপ বলা যা: েহরা পবর্, েসখােন রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর অহী নািযল হেয়িছল। িক� এিট িক
আেরাহণ কের স�ান �দশর্েনর �া? উ�ের বলব, না। কখেনা না।
যিদ এিট স�ান �দশর্েনর জায়গা হেতা তেব রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�ামই সবর্�থম এ কাজিট করেতন। এভােব সাওর
পবর্েতর বয্াপােরও বলা যায়
প�দশ ��: একজন িজেজ্ঞস কের, কািফর েদেশ দাওয়াত
েদওয়া িক ম�া বা মিদনায় অব�ান করার েচেয়ও উ�ম?
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জবাব: আ�াহর পেথ দাওয়াত েদওয়া হেলা মানু েষর সেবর্া�ম কাজ।
কািফর েদেশ দাওয়াত েদওয়ােত যিদ ফলাফল ও �ভাব পাওয়া যায়
তেব ম�া বা মিদনা অব�ান না কের েসখােন দাওয়ািত কাজ করা
উ�ম। েকননা নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম দাওয়াত িদেত
ম�া েথেক তােয়েফ িগেয়েছন। সাহাবা িকরামগণ নানা েদশ িবজয়
হেল ম�া মিদনা েছেড় েসসব েদেশ দাওয়ািত কােজ িগেয়েছন।
িক� কািফর েদেশ তার দাওয়াত েদওয়ােত যিদ েকােনা ফােয়দা না
হয়, তেব স�ািনত জায়গায় বসবাস করা উ�ম। এজনয্ই উলামা
িকরাম মতাৈনকয্ কেরেছ, ম�া নািক মিদনায় বসবাস করা উ�ম?
তােদর �েতয্েকরই দিলল আেছ। শায়খুল ইসলাম ইবন তাইিময়া
রহ. এর মেত, “েযখােন বাস করেল তার ঈমান ও তা�ওয়া বাড়েব
েসখােন বাস করা উ�ম।”
এভােবই আমরা আজেকর আেলাচনা সভা সমা� করলাম। আশা
কির আমােদর এ মজিলস বরকময় হেব। আ�াহ আমােক ও
আপনােদরেক উপকারী ইলম ও আমেল সােলহ দান করুন। িন�য়
িতিন সব িকছু র উপর ক্ষমতাবান
েহ আ�াহ আপিন আমােদরেক সতয্ পেথর দ‘ঈ ও সাহাযয্কার
বানান। সালাত ও সালাম বিষর্ত েহাক আমােদর নবী মুহা�দ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া, তাঁর পিরবার পিরজন ও সকল
সাহাবীর উপর।
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সূ চীপ�

আেলাচয্ িবষ

পৃ �া

উপ�াপেকর কথা
�ারি�কা
হাদীস �ারা দিলল
সু �তেক আঁকেড় ধরা বলেত সালােফ সােলহীনেদর উে�শয্
নসসমূ েহর অথর্ ও এ স�েকর্ উদাহর
সু �েতর অনু সরেণ ভােলা �ভাব
সু �তেক আঁকেড় ধরা মােন িবদ‘আতেক ঘৃ ণা করা
রজব মােস করনীয়
আেলাচনায় �দ� ��সমূহ
মসিজেদ নামায না পিড়েয় েবতন েনয়ার হুকুম ি? েকননা
মসিজদিট তার বািড় েথেক দূ ের।
তাওয়াফকারী যিদ তাওয়াফ অব�ায় অপিব� হয় এবং
েস তার উমরার তাওয়াফ চািলেয় যায়, তাহেল তার
উমরা িক সহীহ হেব?
দু িনয়ািব হাজত পূরেণর উে�েশয্ সমি�গতভােব কুরআন
িতলাওয়ােতর হুকুম ি?
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িকছু েলাক বেলন েয, অিধকাংশ মানু েষর আমল েস কাজিট
সহীহ হওয়ার দিলল। কথািট কতকুটু সহীহ?
বয্াংেক ইদ‘ (জমাকরণ) রাখার হুকুম ি?
“আমরা েয িবষেয় একমত েস িবষয়গুেলােত ঐকব�
থাকব”, আর “েয বয্াপাের মতাৈনকয্ করব েস বয্াপা
এেক অপেরর কােছ ওজর েপশ করব” । এ কথািট
কতটুকু সিঠক?
আ�াহর নাম ""الﺸﻜﻮر

আশ-শাকুর েক " "اﻟﻐﻔﻮرআল-

গাফুর িদেয় তাফিসর করা িক জােয়য?
পুরুষ জীব জ�র বীযর্ �য় কের �ী জ�র মােঝ �েব
কিরেয় জ� েদয়ােনা জােয়য আেছ?

َ َّ َ َﻠ
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণী َ ﺧ َﻖ آد َم
"إن ا
ََ
ُ ﻋ
"ﺻﻮرَﺗِ ِﻪ
এর সালেফ সােলহীনেদর সিঠক বয্াখয্া ?
কুরআেনর মাজায না থাকার দিলল
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর

�ভাবগত ও

অভয্াসগত কাজ এবং েয সব কাজ আমােদরেক অনুসরণ
করেত অতয্াবশয্ক কেরেছন েসগুেলার মেধয্ পা
সালেফ সােলহীনেদর মানহাজ তথা পথ �ারা িক বুঝায়?
সু �াহেক সিঠকভােব বুঝা ও সিহহভােব সু �েহর উপর
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আমল করার প�িত িক?
�াচীন িনদশর্ন �মণ ও এর গুরু�?
কািফর েদেশ দাওয়াত েদয়া উ�ম নািক ম�া বা মিদনায়
অব�ান করা?
সূচীপ�
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