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পরম করুর্াময় দয়ালু আল্লাহর নাছম শুরু করযে 
[মূল প্রশ্ন] 

ইমাম আহমাদ ইবন তাইযময়োহ রহ.-যক প্রশ্ন করা হছয়যেল: যি বেযি 

কবর যিয়ারত কছর ও কবরবাসীর কাছে সাহািে প্রাথমনা কছর যকাছনা 

যরাছগর জনে অথবা য াড়ার আছরাছগের জনে অথবা যকাছনা বাহছনর 

জনে, তার মাধেছম যরাগ দূরীকরছনর প্রাথমনা কছর, আর যস বছল, যহ 

আমার যনতা; আযম যতামার আশ্রছয় আযে, আযম যতামার েত্র-োয়ায় 

আযে, অমুক আমার ওপর িুলুম কছরছে, অমুক আমাছক কষ্ট যদওয়ার 

ইচ্ছা কছরছে। যস আরও বছল, কবরবাসী আল্লাহ ও তার মাছে মাধেম 

হছব। আবার তাছদর যকউ যকউ ওলীছদর মসযজদ খানকা ও তাছদর 

জীযবত ও মৃত পীরছদর নাছম টাকা, উট, োগল, যভড়া, যতল প্রভৃযত 

মানত কছর। যস বছল, িযদ আমার সন্তান সুস্থ হয় তছব আমার পীছরর 

জনে এটা, এটা এবাং অনুরুপ যকেু। আবার তাছদর যকউ যকউ তার 

পীছরর দ্বারা উদ্ধার প্রাথমনা কছর ঐ অবস্থায় তার অন্তর যিন দৃঢ় থাছক। 

আবার যকউ যকউ তার পীছরর কাছে আছস এবাং কবর স্পশম কছর 

এবাং তার কবছরর মাযটছত যচহারা  র্মর্ কছর, হাত দ্বারা কবরছক 

মাছসহ কছর ও তা যদছয় তার মুখ মাছসহ কছর, অনুরূপ আছরা অনে 

যকেুও কছর থাছক। আবার তাছদর যকউ যকউ তার প্রছয়াজন পূরছর্র 

ইচ্ছা কছর তার পীছরর কবছরর কাছে যগছয় বছল, যহ অমুক! আপনার 

বরকছত (তা যহাক) অথবা বছল আমার প্রছয়াজনটা আল্লাহ এবাং পীছরর 

বরকছত পূর্ম হছয়ছে। আবার তাছদর যকউ যকউ শামা গাছনর আমল 

কছর এবাং কবছরর কাছে িায়, অতঃপর পীছরর সামছন মাথা নত কছর 
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ও মাযটছত সাজদায় লুযটছয় পছড়। আবার তাছদর যকউ যকউ বছল 

থাছক, যসখাছন বাস্তছবই যকাছনা পূর্ম গাউে কুতুছবর অযস্তত্ব আছে। 

সুতরাাং আপযন আমাছদরছক ফাতওয়া যদন, আল্লাহ আপনাছক উত্তম 

প্রযতদান যদন আর এ যবর্য়যট সম্পছকম যবস্তাযরত জানান।   

[জবাছবর সূচনা] 

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইযময়োহ রহ. জবাছব বছলন,  
সমস্ত প্রশাংসা সৃযষ্টকুছলর রছবর জনে, যি দীন যনছয় আল্লাহ তাাঁর 

রাসূলগর্ছক পাযিছয়ছেন এবাং তাাঁর যকতাবসমূহ অবতীর্ম কছরছেন তা 

হছলা: একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, িার যকাছনা শরীক যনই। আর 

তাাঁর কাছে সাহািে প্রাথমনা করা এবাং তাাঁর ওপর ভরসা করা। আর তার 

কাছে কলোর্ লাছভর জনে এবাং অযনষ্ট দূরীকরছর্র জনে যদা‘আ করা। 

যিমযনভাছব আল্লাহ তা‘আলা বছলন,  

َُُإَِنا ١ُُُِكِ ُِل َُٱَُعزِيزُِلُ ٱُّلَلُِٱُِمنَُُبُِِكَت ُلُ ٱُتزَنِيل ُ﴿ نَزل 
َ
َُُِبُِكَت ُلُ ٱَُكُإَِلُ ُا ُأ َُٱب

ُب دُِعُ ٱفَُُق ُِل 
ُ ُّلَلَُٱ ُم  ِينَُٱَُّلُ ُالِص  َل٢ُُُل 

َ
ُُِأ ِينُ ٱُّلِلَ ُ ل َُٱُل   ۚ ِ وا ُٱََُّلِينَُٱوَُُاص ونِهُُِِمنََُّتَذ  وُ ُۦ ُد 

َ
َُماُءَُِلَا ُأ

ه  ُ َنعُ  ِب ونَا ُُإَِلُُب د  لُ ُّلَلُِٱُإَِلُُِل َقر  وَن َُيُ ُفِِهُُِه  ُ َُماُِفَُُنه  ُ بَيُ ُك  ُ َيُ ُّلَلَُٱُإِنََُُفُىز  ُإِنََُُتلِف 
وََُُمنُ ُِديَيهُ َُلُُّلَلَُٱ  [  ٣  ،١: الزمر] ﴾٣َُكَفار ُُِذبُ َك ُُه 

“এ যকতাব পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাে যথছক নাযিল হওয়া। 

যনশ্চয় আমরা আপনার কাছে এ যকতাব সতেসহ নাযিল কছরযে। 

কাছজই আল্লাহর ইবাদাত করুন তাাঁর আনুগছতে একযনষ্ঠ হছয়। যজছন 

রাখুন, অযবযমশ্র আনুগতে আল্লাহরই প্রাপে। আর িারা আল্লাহর পযরবছতম 



 

 

কবর যিয়ারত ও কবরবাসীর দ্ধারা সাহাছিের আছবদন 
 4  

অনেছদরছক অযভভাবকরূছপ গ্রহর্ কছর তারা বছল,  আমরা যতা এছদর 

ইবাদত এ জছনে কযর যি, এরা আমাছদরছক পযরপূর্মভাছব আল্লাহর 

সাযিছধে এছন যদছব।হ তারা যি যবর্ছয় যনছজছদর মছধে মতছভদ করছে 

যনশ্চয় আল্লাহ তাছদর মছধে যস বোপাছর ফয়সালা কছর যদছবন।” [সূরা 

আি-িুমার, আয়াত: ১-৩] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বছলন, 

نَُ﴿
َ
ُُِِجدََُمَسُ ص ُٱَُوأ وا ُتَدُ ُفََلُُّلِلَ َحدُ ُّلَلُِٱَُمعَُُع 

َ
 [  ١١: اجلن] ﴾١٨ُاأ

“আর যনশ্চয় মসযজদসমূহ আল্লাহরই জনে। কাছজই আল্লাহর সাছথ 

যতামরা অনে কাউছক যডছকা না। [সূরা আল-যজি, আয়াত: ১৮]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বছলন, 

وا ُ﴿ قِِم 
َ
وَهك  ُ َُوأ وه ُدُ ٱوَُُِجدُ َمسُ ُك  ُُِِعندَُُو ج  ُ ُع  ِيَن ُٱَُّلُ ُلِِصيَُم  ك  ُ َُكَماُل 

َ
ُبََدأ

ود ونَُ  [  ٩٢: االعراف] ﴾٢٩َُُتع 

“আর আমার রব যনছদমশ যদছয়ছেন নোয়যবচাছরর। আর যতামরা প্রছতেক 

সাজদাহ বা ইবাদছত যতামাছদর লক্ষ্ে একমাত্র আল্লাহছকই যনধমারর্ কর 

এবাং তাাঁরই আনুগছতে যবশুদ্ধযচত্ত হছয় একযনষ্ঠভাছব তাাঁছক ডাক। [সূরা 

আল আ‘রাফ, আয়াত: ২৯]  

আর আল্লাহ তা‘আলা আরও বছলন, 

وا ُدُ ٱُق لُِ﴿ ِنُت  زََعمُ ََُّلِينَُٱُع  ونِهُُِم  ونََُيمُ ُفََلُُۦد  ُوِيًلَُتُ َُوَلَُُعنك  ُ ُصّض ُِٱَُفَُكشُ ُلِك 
َلُى٥٦ُ و 
 
ونَُيَدُ ََُّلِينَُٱُئَِكُأ ّيه  ُ ُوَِسِلَةَُص ُٱَُرب ِِه ُ ُإَِلُ َُتغ ونَُيَبُ ُع 

َ
قُ ُأ

َ
ُأ ونََُوَيرُ َُرب  َُُج  ُۥَتهُ رَح 
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َُعَذابَهُ َُوَيَخاف ونَُ ورُ َمُ ََُكنََُُرب َِكَُُعَذاَبُُإِنَُُۥ    [  ٦٥  ،٦٥: االرساء] ﴾٥٧ُاذ 

“বলুন, যতামরা আল্লাহ োড়া িাছদরছক ইলাহ মছন কর তাছদরছক ডাক, 

অতঃপর যদখছব যি, যতামাছদর দুঃখ-দদনে দূর করার বা পযরবতমন 

করার শযি তাছদর যনই ,তারা িাছদরছক ডাছক তারাই যতা তাছদর 

রছবর ননকটে লাছভর উপায় সন্ধান কছর যি, তাছদর মছধে যক কত 

যনকটতর হছত পাছর, আর তারা তাাঁর দয়া প্রতোশা কছর এবাং তাাঁর 

শাযস্তছক ভয় কছর। যনশ্চয় আপনার রছবর শাযস্ত ভয়াবহ।” [সূরা আল-

ইসরা, আয়াত: ৫৬-৫৭] 

সালছফ সাছলহীনছদর একদল বছলন, যকেু সম্প্রদায় মসীহ, উিাইর ও 

যফযরশতাছদরছক ডাকছতা। আল্লাহ তা‘আলা বছলন ঐ সব িাছদরছক 

যতামরা যডছক থাক তারা যতা আমারই বান্দা, যিমযন যতামরা আমার 

বান্দা। তারা আমার অনুগ্রহ চায়, যিরূছপ যতামরা আমার রহমত কামনা 

কর। তারা আমার শাযস্তছক ভয় পায় যিমযনভাছব যতামরা আমার 

আিাবছক ভয় কর। আর তারা আমার ননকটে চায় যিভাছব যতামরা 

আমার ননকটে চাও। অতঃপর িখন িারা নবীগর্ ও যফছরশ্তাগছর্র 

কাছে প্রাথমনা কছর তাছদর অবস্থা এমন, তাহছল অনেছদর অবস্থা যকমন 

হছব?  

অনুরূপভাছব আল্লাহ তা‘আলা বছলন, 

فََحِسَبُ﴿
َ
وُ ََُّلِينَُٱُأ نُا َُكَفر 

َ
وا ُُأ وُ ُد وِنُ ُِمنُِعَبادِيَُيَتِخذ 

َ
عُ ُإَِنا َُُء ُِلَا ُأ

َ
َُجَهَن َُُنَاَتدُ أ

ُُفِرِينََُك ُصِلُ  ل   [  ١٠٩: الكهف] ﴾١٠٢ُن ز 
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“িারা কুফুরী কছরছে তারা যক মছন কছরছে যি, তারা আমার পযরবছতম 

আমার বান্দাছদরছক অযভভাবকরূছপ গ্রহর্ করছব? আমরা যতা 

কাছফরছদর আপোয়ছনর জনে প্রস্তুত যরছখযে জাহািাম। [সূরা আল-

কাহাফ, আয়াত: ১০২]  

আল্লাহ তা‘আলা আছরা বছলন, 

وا ُدُ ٱُق لُِ﴿ ِنُت  زََعمُ ََُّلِينَُٱُع  ونََُيمُ َُلُُّلَلُِٱُد ونُُِم  ُِفَُُوَلُُتَُِو ُصَسَم ُٱُِفَُُذَرة َُُقاَلُِمثُ ُلِك 
ُٱ

َ ِنُه  ِمنُ ۥَُّلُ َُوَماُكُ ِشُ ُِمنُفِِِهَماُصَه  ُ َُوَماُِضُۡرل  ُُۥ ِعنَده َُُعةُ صَشَف ُٱُتَنَفعُ َُوَل٢٢َُُُظِهي ُُم 
ذِنَُُصَِمنُ ُإَِلُ

َ
َُّلُ ُأ  [  ٩٣  ،٩٩: سبا] ﴾٢٣ُۥ 

“বলুন, যতামরা আল্লাহ োড়া িাছদরছক ইলাহ মছন করছত তাছদরছক 

ডাক। তারা আসমানসমূছহ অরু্ পযরমার্ যকেুরও মাযলক নয়, িমীছনও 

নয়। আর এ দুযটছত তাছদর যকাছনা অাংশও যনই এবাং তাছদর মছধে 

যকউ তাাঁর সহায়কও নয়। আল্লাহ িাছক অনুমযত যদছবন, যস োড়া তাাঁর 

কাছে কাছরা সুপাযরশ ফলপ্রসূ হছব না। অবছশছর্ িখন তাছদর অন্তর 

যথছক ভয় যবদূযরত হয়, তখন তারা পরস্পছরর মছধে যজজ্ঞাসাবাদ কছর, 

যতামাছদর রব কী বলছলন? তার উত্তছর তারা বছল, ‘িা সতে যতযন তা-

ই বছলছেন।’ আর যতযন সমুচ্চ, মহান।” [সূরা সাবা, আয়াত: ২২-২৩] 

সুতরাাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বর্মনা কছরন যি, আল্লাহ 

তা‘আলা বেতীত সমস্ত সৃযষ্ট জীব হছত যফযরশতা, মানুর্ ও অনে িাছদর 

ডাকা হয়, যনশ্চয় তারা যবনু্দ পযরমার্ তার রাজছত্বর মাযলক নয়। আর 

তার রাজছত্ব যকাছনা শরীকও যনই; বরাং যতযন পযবত্র সত্ত্বা আর তারই 
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রাজত্ব। তার জনেই সকল প্রশাংসা এবাং যতযন সকল যবর্ছয় ক্ষ্মতাবান। 

আর যনশ্চয় তার যকাছনা সাহািেকারী যনই, যি তাছক সাহািে করছব, 

যিরূপ রাজার যবযভি সাহািে-সহছিাযগতাকারী থাছক। আর তার যনকট 

শাফা‘আতকারী যতা একমাত্র যতযনই হছবন, িার প্রযত আল্লাহ সন্তুষ্ট। 

ফছল এর মাধেছম যশছকমর সকল যদকছক যনছর্ধ করা হছয়ছে। 

যকননা আল্লাহ বেতীত িাছদর ডাকা হয় তারা হয়ত যকাছনা যকেুর 

মাযলক হছবন অথবা মাযলক হছবন না, আর িযদ মাযলক না যহান তখন 

তারা হয়ছতা (ছস যজযনছস) অাংশীদার হছবন অথবা অাংশীদার হছবন না, 

আর িযদ অাংশীদার না যহান তছব হয়ছতা সাহািেকারী হছবন অথবা 

হছবন (ছস যজযনছসর) িাচ্ঞাকারী-প্রাথমনাকারী (সুপাযরশকারী)। 

উপছরাি প্রথম যতন প্রকার অথমাৎ আল্লাহর সাছথ যকাছনা যকেুর মাযলক 

হওয়া, তাাঁর অাংশীদার হওয়া ও তাাঁর সাহািেকারী হওয়া যনযর্দ্ধ। আর 

চতুথমযট অথমাৎ সুপাযরশ তাাঁর অনুমযত বেতীত হছব না। যিমন, আল্লাহ 

তা‘আলা বছলন, 

ُنِهُِبِإِذُ ُإَِلُُُۥ ِعنَده َُُفعُ يَشُ ََُّلِيٱَُذاَُمن﴿  [  ٩٦٦: ابلقرة] ﴾ۦ 

“যক যস, যি তাাঁর অনুমযত বেতীত তাাঁর কাছে সুপাযরশ করছব?”  [সূরা আল-

বাকারা, আয়াত: ২৫৫]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বছলন, 

ِنَُوَك ﴿ َُُعت ه  ُ َشَف ُُِنُت غُ َُلُُتَُِو ُصَسَم ُٱُِفَُُملَك ُُم  نُدَُِبعُ ُِمنُ ُإَِلُُاَشي 
َ
ُُأ

 
ُُِّلَلُ ٱَُذنَُيَأ َُمنص

 [  ٩٥: انلجم] ﴾٢٦َُضُىَوَيرُ ُءُ يََشا ُ
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“আর আসমানসমূছহ বহু যফযরশ্তা রছয়ছে; তাছদর সুপাযরশ যকেুমাত্র 

ফলপ্রসূ হছব না, তছব আল্লাহর অনুমযতর পর; িার জনে যতযন ইছচ্ছ 

কছরন ও িার প্রযত যতযন সন্তুষ্ট।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ২৬] 

অনুরূপভাছব আল্লাহ তা‘আলা বছলন, 

مُِ﴿
َ
وا ُٱُأ َفَعا ُُّلَلُِٱُد ونُُِِمنََُّتَذ  َوصَوُ ُق ل َُُء ُش 

َ
ونََُيمُ َُلََُُكن وا ُُأ ُُلِك  ٤٣ُُقِل ونََُيعُ َُوَلُُاَشي 

ُُِق ل َ ِ لُ ُۥَّلُ ُا ََُجِِعُ َُعةُ صَشَف ُٱُّلل  ُٱوَُُتَُِو ُصَسَم ُٱُك ُم 
َ : الزمر] ﴾٤٤َُجع ونَُت رُ ُهُِإَِل ُُث  َُُِضُ ۡرل 

٣٣  ،٣٣  ] 

“তছব যক তারা আল্লাহ োড়া অনেছক সুপাযরশকারী ধছরছে? বলুন, তারা 

যকাছনা যকেুর মাযলক না হছলও এবাং তারা না বুেছলও বলুন, সকল 

সুপাযরশ আল্লাহরই মাযলকানাধীন, আসমানসমূহ ও িমীছনর মাযলকানা 

তাাঁরই।” [সূরা আি-িুমার, আয়াত: ৪৩-৪৪] 

আল্লাহ আছরা বছলন, 

ُٱوَُُتَُِو ُصَسَم ُٱَُخلَقَََُُّلِيٱُّلَلُ ٱ﴿
َ َمابَيُ َُوَماَُضُۡرل  يَامُ ُِسَتةُِِفَُُنه 

َ
َُُتَوىُ سُ ٱُث  َُُأ ُِشُ َعرُ لُ ٱََُعَ

ِنُلَك  َُما ونِهُُِم  ُ ُِمنُۦد  ُ َُوَلَُُوِل  فََلَُُشفِِع 
َ
ونَُُأ  [  ٣: السجدة] ﴾٤َُتَتَذَكر 

“আল্লাহ, যিযন আসমানসমূহ, িমীন ও উভছয়র অন্তবমতমী সব যকেু সৃযষ্ট 

কছরছেন েয় যদছন। তারপর যতযন ‘আরছশর উপর উছিছেন। যতযন 

োড়া যতামাছদর যকাছনা অযভভাবক যনই এবাং সুপাযরশকারীও যনই; 

তবুও যক যতামরা উপছদশ গ্রহর্ করছব না?” [সূরা আস-সাজদাহ, 

আয়াত: ৪] 
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আল্লাহ তা‘আলা আছরা বছলন, 

نِذرُ ﴿
َ
نَُيَاف ونَََُُّلِينَُٱُبِهَُُِوأ

َ
ُ ُأ وُ ي  ِنُصَه  َُسُلَيُ َُرب ِِه ُ ُإَِلُ ُا ََُش  ونِهُُِم  ُ ُۦد  ُِفِعُ شََُُوَلَُُوِل 

ونََُُلَعَله  ُ   [  ٦١: االنعام] ﴾٥١َُيَتق 

“আর আপযন এর দ্বারা তাছদরছক সতকম করুন, িারা ভয় কছর যি, 

তাছদরছক তাছদর রব-এর কাছে সমছবত করা হছব এমন অবস্থায় যি, 

যতযন োড়া তাছদর জনে থাকছব না যকাছনা অযভভাবক বা সুপাযরশকারী, 

িাছত তারা তাকওয়ার অযধকারী হয়।”[সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: 

৫১] 

আল্লাহ আছরা বছলন,  

نُلِبَََشُ ََُكنََُُما﴿
َ
َِهُ ي ؤُ ُأ ُ ٱوََُُبُِكَت ُلُ ٱُّلَلُ ٱُتِ وَلُُث  َُُلّب َوةَُٱوَُُ َُكُ ل  ون ُُصِلَناِسَُُيق  ُوا ُك 

ُُاِعَبادُ  ِ
ون وا ُُِكنَوَل ُُّلَلُِٱُد ونُُِِمنُل  َُرَب ُُك  ِ نت  ُ ُبَِماُنَُنِي  ونَُُك  َُوبَِماَُبُِكَت ُلُ ٱُت َعل ِم 
نت  ُ  ونَُتَدُ ُك  َُُوَل٧٩ُُُر س 

 
َرك  ُ يَأ نُم 

َ
وا ُُأ ُٱوَُُئَِكةََُمَلُىص ُٱَُتَتِخذ  ِ رُ ُنَُلَبِي 

َ
َُُبابًا ُأ

 
يَأ
َ
ر ك  أ ُم 

ُِ ٱب
فُ لُ  نت  ُإِذُ ُدََُبعُ ُرُِك 

َ
ونَُّمسُ ُأ  [  ١٠  ،٥٢: عمران ال] ﴾٨٠ُلِم 

“যকাছনা বেযির জনে সঙ্গত নয় যি, আল্লাহ তাছক যকতাব, যহকমত ও 

নবুওয়াত দান করার পর যতযন মানুর্ছক বলছবন, আল্লাহর পযরবছতম 

যতামরা আমার দাস হছয় িাও, বরাং; যতযন বলছবন, যতামরা রব্বানী 

হছয় িাও, যিছহতু যতামরা যকতাব যশক্ষ্া দাও এবাং যিছহতু যতামরা 

অধেয়ন কর , অনুরূপভাছব যফছরশ্তাগর্ ও নবীগর্ছক রবরূছপ গ্রহর্ 

করছত যতযন যতামাছদরছক যনছদমশ যদন না। যতামাছদর মুসযলম হওয়ার 

পর যতযন যক যতামাছদরছক কুফুরীর যনছদমশ যদছবন?” [সূরা আছল 



 

 

কবর যিয়ারত ও কবরবাসীর দ্ধারা সাহাছিের আছবদন 
 10  

ইমরান, আয়াত: ৭৯-৮০] 

এ আয়াছত আল্লাহ তা‘আলা িখন যফযরশতাগর্, নবীগর্ছক রব যহছসছব 

গ্রহর্ করা যশকম ও কুফুরী বছল সাবেস্ত কছরছেন, তখন তাছদর যথছক 

যনম্ন পিমাছয়র যলাক পীর-মাশাইখছদরছক রব যহছসছব গ্রহর্ করা কী 

হছব তা সহছজই অনুছময়? 

বোখোমূলক বিবে: বান্দা (আল্লাহ বেতীত অনে কারও কাছে) িযদ এমন 

সব যবর্য় চায় িা আল্লাহ বেতীত যকউ যদছত সক্ষ্ম নয়। যিমন, মানুর্ 

বা জীব জন্তুর যরাছগর আছরাগে প্রাথমনা অথবা যকাছনা সুযনযদমষ্ট উৎস 

বেতীত যদনা পযরছশাধ অথবা তার পযরবার পযরজছনর ক্ষ্মা এবাং দুযনয়া 

ও আযখরাছতর অনোনে যবপদ মুসীবত অথবা শত্রুর ওপর যবজয়ী হওয়া 

অথবা অন্তছরর যহদায়াত ও গুনাছহর ক্ষ্মা অথবা তার জািাছত প্রছবশ 

অথবা জাহািাম যথছক মুযি অথবা যকাছনা ইলম ও কুরআন যশক্ষ্া লাভ 

করা অথবা অন্তছরর সুস্থতা এবাং চযরছত্রর যসৌন্দিম অথবা অন্তছরর 

পযরশুযদ্ধ ইতোযদ, এগুছলা হছচ্ছ এমন সব কমমকাছের উদাহরর্ িার 

যকাছনাযটই আল্লাহ তা‘আলা বেতীত অছনের কাছে চাওয়া নবধ নয়। 

যকাছনা যফযরশতা, নবী, পীছরর কাছে চাওয়া, চাই যতযন জীযবত যহান 

অথবা মৃত, তাছদর কাছে এ বলা জাছয়ি নয় যি, আমার পাপ ক্ষ্মা 

করুন, আমাছক আমার শত্রুর ওপর যবজয়ী করুন, আমার যরাগ সুস্থ 

করুন, আমাছক ক্ষ্মা করুন অথবা আমার পযরবার-পযরজনছক বা 

আমার সওয়ারীছক যনরাপত্তা যদন, অনুরূপ যবর্য়সমূহ। তাই যি এসব 

যকেু যকাছনা সৃষ্ট-জীছবর কাছে চায় তাহছল যস তার রছবর সাছথ 
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অাংশীদার স্থাপনকারী যসসব মুশযরকছদর নোয়, িারা যফযরশতা, নবীগর্ 

ও মূযতমর আকৃযত নতযর কছর তাছদর ইবাদত কছর। অনুরূপ তারা 

নাসারাছদর নোয়, িারা মসীহ ও তার মাছক ডাছক। আল্লাহ তা‘আলা 

বছলন, 

نَتَُُي ََُمرُ ُنَُبُ ٱُعِيَسَُي ُُّلَلُ ٱُقَاَلُُِإَوذُ ﴿
َ
وِنُٱُصِلَناِسَُُتُق لُ َُءأ َََُُّتِذ  م ِ

 
ُِإَِل َُُوأ ُد ونُُِِمنَُهي 

 [  ١١٥: دةاملائ] ﴾١١٦ُّلَلِ ُٱ

“স্মরর্ করুন, িখন আল্লাহ বছলন, যহ ‘ঈসা ইবন মারইয়াম আপযন যক 

মানুর্ছদর বছলযেছলন যি, যতামরা আল্লাহ বেতীত আমাছক ও আমার 

মাছক দুই ইলাহ যহছসছব গ্রহর্ কর?” [সূরা আল মাছয়দা, আয়াত: ১১৬]  

আল্লাহ আছরা বছলন, 

وُ ٱ﴿ حُ ُا ََُّتَذ 
َ
رُ َُنه  ُ َب َُور هُ َُبارَه  ُ أ

َ
ِنُاَبابُ أ وُ َُوَما َُُي ََُمرُ ُنَُبُ ٱَُمِسِحَُص ُٱوَُُّلَلُِٱُد ونُُِم  ِمر 

 
ُإَِلُُا ُأ

وُ ِلَعُ  َو ُُإَِلُُهَُإَِل َُُل ُُا ُِحدُ َو ُُاهُ إَِل ُُا ُب د  بُ ُه  َُُِعَماُۥَنهُ َح ُس  ونَُي َش   [  ٣١: اتلوبة] ﴾٣١ُك 

“তারা আল্লাহ বেতীত তাছদর পযেত ও সাংসার-যবরাযগছদরছক তাছদর 

রবরূছপ গ্রহর্ কছরছে এবাং মারইয়াম-পুত্র মসীহছকও। অথচ এক ইলাছহর 

ইবাদাত করার জনেই তারা আযদষ্ট হছয়যেল। যতযন বেতীত অনে যকাছনা 

সতে ইলাহ যনই। তারা যি শরীক কছর তা যথছক যতযন কত না পযবত্র!” 

[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১] 

পক্ষ্ান্তছর যি বোপাছর যকাছনা বান্দা সামথমেবান তার কাছে যকেু যকেু 

অবস্থায় চাওয়া জাছয়ি আছে। যকননা সৃষ্ট-জীছবর কাছে চাওয়া কখনও 

জাছয়ি করা হছয়ছে, আবার কখনও তা যনছর্ধ করা হছয়ছে। আল্লাহ 
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তা‘আলা বছলন, 

ُٱفََُُتُفَرَغُ ُفَإَِذا﴿  [  ١  ،٥: الرشح] ﴾٨َُغبرُ ٱفََُُرب َِكُُِإَوَلُ ٧ُُنَصب 

“অতএব, আপযন িখনই অবসর পান তখনই কছিার ইবাদাছত রত 

যহান, আর আপনার রছবর প্রযত গভীর মছনাছিাগী যহান।” [সূরা আল-

ইনযশরাহ, আয়াত: ৭-৮] 

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ইবছন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু 

‘আনহুমাছক উপছদশ যদছয় বছলছেন, 

 «إذا سألت فاسأل اهلل وإذا استعنت فاستعن باهلل»

“িখন তুযম চাইছব তখন আল্লাহর কাছে চাইছব। িখন তুযম যকাছনা 

সাহািে প্রাথমনা করছব তখন যস সাহািে তাাঁর  

কাছেই একমাত্র চাইছব।”1 

আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর সাহাবীগছর্র একযট 

অসীয়ত কছরছেন যি, তারা যিন মানুছর্র কাছে যকেু না চায়, আর 

তাই সাহাবীগছর্র কারও কারও হাত যথছক লাযি পছড় যগছলও কারও 

কাছে বলছতন না যি, ‘আমাছক এযট উযিছয় দাও’। (সহীহ বুখারী ও 

মুসযলছমর) হাদীছস সাবেস্ত হছয়ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাম বছলন, 

                                                           
1 যতরযমিী, হাদীস নাং ২৫১৬; মুসনাছদ আহমাদ, হাদীস নাং (১/৩০৭ ও ১০/২৯৩, 
৩০৩) 
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ال وسرتقون، ال ي ، وهم اذلينيدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب»
 «وىلع ربهم يتولكون ،ال يتطريونوكتوون، ي

“আমার উম্মছতর মছধে যবনা যহছসছব সত্তর হাজার মানুর্ জািাছত 

প্রছবশ করছব। তারা হছলা: িারা োাঁড়-ফুক যচছয় যবড়ায় না, যসাঁকা 

লাগায় না এবাং পাযখ উড়াছয় ভাগে যনর্মছয় যবর্শ্াস কছর না। আর তারা 

তাছদর রছবর ওপর ভরসা কছর।”2  

ইসছতরকা হছলা: োাঁড় ফুক চাওয়া, আর এযট এক প্রকাছরর চাওয়া বা 

িাচ্ঞা। এতদসছত্বও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যথছক 

সাবেস্ত হছয়ছে, যতযন বছলন,  

ما من رجل يدعو هل أخوه بظهر الغيب دعوة إال ولك اهلل بها ملاكً لكما داع ألخيه »
 «دعوة، قال امللك: ولك مثل ذلك

“যতামাছদর যকাছনা যলাছকর জনে তার ভাই িখন তার অনুপযস্থযতছত 

যদা‘আ কছর, আল্লাহ তা‘আলা তার জনে একজন যফযরশতা যনিুি 

কছরন, িখনই যস তার ভাইছয়র জনে যদা‘আ কছর, তখনই যফযরশতা 

বছল: যতামার জনেও অনুরূপ যহাক।”3 

আর যদা‘আর যক্ষ্ছত্র অনেতম শরী‘আতসম্মত পদ্ধযত হছলা, অনুপযস্থত 

বেযি কতৃমক অনুপযস্থত বেযির জনে যদা‘আ করা। এ কারছর্ নবী 

                                                           
2 সহীহ বুখারী, (৮/১২৪); সহীহ মুসযলম (১/১৯৭)। 

3 সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ২৭৩২; আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৫৩৪; মুসনাছদ আহমাদ 
(৬/৪৫২)। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তার ওপর সালাত (দুরূদ) পাি করছত 

এবাং আমাছদর ওপর তার জনে (আল্লাহর কাছে) ওসীলা (নামক 

মিমাদাযট) প্রাযির যদা‘আ করছত আছদশ কছরছেন। আর এর মাধেছম 

যি প্রযতদান পাওয়া িাছব যস সম্পছকম অবযহতও কছরছেন। যতযন 

বছলছেন,  

ى إَِذا َسِمْعتُُم الُْمؤَذَِّن يُؤَذُِّن َفُقولُوا كَ » ى َما َيُقوُل، وََصلُّوا ىلَعَ َحٌد يَُصِّلِّ ىلَعَ
َ
 ، فَإِنىُه لَيَْس أ

اَصاَلةً إاِلى  ُ َعلَيِْه َعرْشً َ ِِلَ الْوَِسيلَةَ ، وَسَ َصِّلى اَّللى لَ ، فَإِنى الْوَِسيلَ لُوا اَّللى ، ِِف اجْلَنىةِ  ةٌ َة َمْْنِ
 ِ ْن تَُكوَن إاِلى ِلَعبٍْد ِمْن ِعبَاِد اَّللى

َ
ُوونَهُ اَل يَنْبَِِغ أ

َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
لََها ِِل َحلىْت ، َوأ

َ
، َوَمْن َسأ

 «.َعلَيِْه َشَفاَعِِت يَْوَم الِْقيَاَمةِ 

“িখন যতামরা মুয়ািযিছনর আিান শুনছত পাও তখন মুয়ািযিন িা বছল 

অনুরূপ বছলা, অতঃপর আমার ওপর দুরূদ পাি কছরা। যকননা যি 

যকউ আমার ওপর একবার দুরূদ পছড় তার ওপর আল্লাহ দশবার 

দুরূদ পছড়ন। আর যতামরা আমার জনে ওসীলা (নামক মিমাদাযট) 

প্রাযির যদা‘আ করছব, কারর্ তা জািাছতর এমন এক স্তর িা আল্লাহর 

বান্দাছদর মছধে যকবল একজছনর জনেই থাকা সমীচীন, আর আযম 

আশা করছবা যি, আযমই হছবা যস বান্দাযট। সুতরাাং যি যকউ আমার 

জনে (আল্লাহর কাছে) ওসীলা নামক মিমাদাযটর প্রাথমনা করছব 

যকয়ামছতর যদন তার জনে আমার সুপাযরশ নবধতা পাছব”।4  

আর একজন মুসযলছমর জনে নবধ হছব যদা‘আ চাওয়া। হছত পাছর িার 
                                                           

4 সহীহ বুখারী (১/১৫২); সুনান নাসাঈ (২/২৭); আবু দাউদ, হাদীস নাং ৫২৯;  মুসনাছদ 
আহমাদ (৩/৩৫৪)। 
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কাছে যদা‘আ চাওয়া হছয়ছে যস তার যচছয় বড় অথবা যোট। কারর্, 

বছড়র কাে যথছক যোট বেযির কাছে যদা‘আ করছত বলার যবর্য়যট 

বযর্মত হছয়ছে। যিমন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম উমার 

রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুছক উমরা আদায় করছত িাওয়ার সময় যবদায় 

জানাছত যগছয় বছলন,  

َخى  يَا تَنَْسنَا اَل »
ُ
 «ُداَعئَِك  ِمنْ  أ

“যহ ভাই, আমাছক যতামার যদা‘আয় ভুছলা না”5। যকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম িখন আমাছদরছক তার জনে দুরূদ পড়ছত যনছদমশ 

যদছয়ছেন এবাং তার জনে ওসীলা (নামক মহান মিমাদা) লাছভর যদা‘আ 

করছত বছলছেন, তখন বছলছেন, যি যকউ তার ওপর একবার সালাত 

পড়ছব, আল্লাহ এর যবযনমছয় তার ওপর দশবার সালাত পড়ছব। আর 

যি বেযি তার জনে ওসীলা নামক মহান মিমাদা প্রাযির জনে যদা‘আ 

করছব, তার জনে যকয়ামছতর যদন তাাঁর সুপাযরশ নবধ হওয়ার যবর্য়যট 

উছল্লখ কছরছেন। এর দ্বারা বুো যগল যি, তাাঁর এ চাওয়ার দ্বারা 

আমাছদরছক উপকৃত করাই উছেশে। আর যকউ যকাছনা যকেু চাওয়া 

দ্বারা প্রাযথমত বেযির উপকার করা, আর যকাছনা যকেু চাওয়া দ্বারা যকবল 

যনছজর উপকার সাধন হওয়া কামনা করা, এ দু’যয়র মছধে যবরাট 

পাথমকে রছয়ছে। অনুরূপভাছব সহীহ হাদীছস প্রমাযর্ত হছয়ছে যি, নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ওয়াইস আল-ক্বারনীর কথা উছল্লখ কছর 

                                                           
5 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪৯৮। শাইখ আলবানী বছলন, হাদীসযট দুবমল।  
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উমার রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুছক বছলন,  

نْ  اْستََطْعَت  فَإِنِ »
َ
 «فَاْفَعْل  لََك  يَْستَْغِفرَ  أ

“িযদ তাছক যতামার জনে ক্ষ্মা প্রাথমনা করছত বলছত পাছরা, তছব 

বলছব”6।  

অনুরূপভাছব সহীহ বুখারী ও মুসযলছম এছসছে, আবু বকর ও উমার 

রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুমার মাছে যকাছনা যবর্ছয় মছনামাযলনে হছয়যেল, তখন 

আবু বকর রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু উমার রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুছক বলছলন, 

“আমার জনে ক্ষ্মা প্রাথমনা করুন”। তছব হাদীছস এছসছে, “আবু বকর 

রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু যকাছনা যবর্য় যনছয় উমার রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর ওপর 

রাগ কছরযেছলন।”  

তদ্রূপভাছব হাদীছস সাবেস্ত হছয়ছে যি, “যকাছনা যকাছনা সম্প্রদায় 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাছমর কাছে োাঁড়-ফুক চাইছতন, 

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তাছদর োাঁড়-ফুক 

করছতন।”।   

তাোড়া সহীহ বুখারী ও মুসযলম বযর্মত আছে যি, মানুর্ িখন 

অনাবৃযষ্টছত পড়ত তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামছক 

তাছদর জনে বৃযষ্টর প্রাথমনা করছত বলছতন, অতঃপর যতযন আল্লাহর 

কাছে প্রাথমনা করছতন ফছল বৃযষ্ট হছতা।  

                                                           
6 সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ২৫৪২।  
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বুখারী ও মুসযলছম আছরা এছসছে “উমার ইবনুল খাত্তাব রাযদয়াল্লাহু 

‘আনহু আব্বাস রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর দ্বারা বৃযষ্টর প্রাথমনা করছতন, ফছল 

যতযন যদা‘আ করছতন। উমার রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু বলছতন,  

امهلل إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إيلك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إيلك بعم نبينا »
  «فاسقنا فيسقون

“যহ আল্লাহ! আমরা িখন অনাবৃযষ্ট হছতা তখন আপনার নবীর মাধেছম 

যদা‘আ করতাম, ফছল আপযন আমাছদর বৃযষ্ট যদছতন। আর এখন আমরা 

আপনার যনকট নবীর চাচার যদা‘আর মাধেছম চাযচ্ছ সুতরাাং আপযন 

আমাছদর বৃযষ্ট যদন, ফছল বৃযষ্ট হছতা।”7  

অনুরূপভাছব সুনাছনর গ্রন্থসমূছহ এছসছে, এক যবদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইযহ ওয়াসাল্লাছমর কাছে এছস তাাঁছক বলল, আমাছদর কষ্ট হছচ্ছ, 

আর পযরবার পযরজন কু্ষ্ধাতম রছয়ছে এবাং মাল ধ্বাংস হছয়ছে, সুতরাাং 

আপযন আমাছদর জনে আল্লাহর যনকট যদা‘আ করুন। যনশ্চয় আমরা 

আপনার কাছে আল্লাহর দ্বারা সুপাযরশ করযে এবাং আল্লাহর কাছে 

আপনার দ্বারা সুপাযরশ করযে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাম (রাগাযিতভাছব) তাসবীহ পাি (আল্লাহর পযবত্রতা য ার্র্া) 

করছলন এমনযক এ যবর্য়যট সাহাবীগছর্র যচহাবায়ও ফুছট উিল। 

তারপর যতযন বলছলন, 

 «وحيك إنه ال يستشفع باهلل ىلع أحد، إن اهلل أعظم من ذلك»

                                                           
7 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১০১০। 
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“যতামার জনে আফছসাস হছচ্ছ, (তুযম যক জান না যি) আল্লাহ তা‘আলার 

দ্বারা যকাছনা সৃযষ্টজীছবর কাছে সুপাযরশ চাওয়া িায় না? মহান আল্লাহর 

মিমাদা তার যচছয় অছনক মহান।”8 

এ হাদীছস যদখা িায় যি, যতযন তার বিবে “আল্লাহর কাছে আপনার 

দ্বারা সুপাযরশ করযে” এ কথাযটর স্বীকৃযত যদছলন, যকন্তু “আমরা 

আপনার কাছে আল্লাহর দ্বারা সুপাযরশ করযে” এ কথাযট অস্বীকার 

করছলন। যকননা সুপাযরশকারী সুপাযরশকৃত সত্ত্বার কাছে যকাছনা যকেু 

কামনা কছর। আর বান্দা যতা শুধু আল্লাহর কাছেই চায় এবাং তাাঁর 

যনকটই সুপাযরশ কামনা কছর। আর মহান রব যকাছনা বান্দার কাছে 

চায় না এবাং তার দ্বারা (কারও কাছে) সুপাযরশও কামনা করা িায় না। 

[কবর যিয়ারছতর শর‘ঈ পদ্ধযত] 

আর কবর যিয়াছতর শর‘ঈ পদ্ধযত হছলা, মৃতবেযিছক সালাম যদছব 

এবাং তার জনে যদা‘আ করছব, যিরূছপ জানািার সালাছত করা হয়, 

আর অনুরূপই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত 

করার সময় তাাঁর সাহাবীগর্ছক যশক্ষ্া যদছয়ছেন। যিন তারা বছল,  

يرحم اهلل ، السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون»
ا امهلل ال حترمن، نسأل اهلل نلا ولكم العافية ،املستقدمني منا واملستأخرين

 «أجرهم، وال تفتّنا بعدهم

“মুযমন বাযসন্দাছদর প্রযত সালাম, এযট মুযমনছদর  র। যনশ্চয় 
                                                           

8 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১০১২; সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ১৫০৭।  
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ইনশাআল্লাহ আমরা যতামাছদর সাছথ একযত্রত হছবা। আল্লাহ আমাছদর 

ও যতামাছদর অগ্রজ ও অনুজছদর ক্ষ্মা করুন। আমরা আল্লাহর কাছে 

আমাছদর জনে এবাং যতামাছদর জনে যনরাপত্তা চাযচ্ছ। যহ আল্লাহ 

তাছদরছক প্রযতদান যথছক বযিত করছবন না এবাং তাছদর পছর যকাছনা 

যবপিময় যদছবন না”।9  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যথছক আছরা বযর্মত আছে, 

যতযন বলছতন, 

نْيَا فَيَُسلِّم َعلَيِْه إاِلى رَدى اَّللى َعلَيِْه » ِخيِه ََكَن َيْعِرفُه ِِف ادلُّ
َ
َما ِمْن رَُجل َيُمّر بَِقْْبِ أ

اَلم  .«ُروحه َحِتى يَُرّد َعلَيِْه السى

“যি যকাছনা বেযি পযরযচত যকাছনা বান্দার কবছরর পাশ যদছয় অযতক্রম 

কছর এবাং সালাম যদয় তখন আল্লাহ তা‘আলা তার প্রযত উত্তর যদওয়ার 

জনে কবরস্থ বেযির রূহ বা আত্মাছক তার কাছে যফরত যদন।”10 

আর মহান আল্লাহ মৃত মুযমন বেযির জনে যদা‘আকারী জীযবত বেযিছক 

সাওয়াব যদন, যিমনযট িখন যস জানািার সালাত পড়ছল সাওয়াবপ্রাি 

হয়। একারছর্ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামছক এ কাজযট 

মুনাযফছকর জনে করছত বারর্ করা হছয়ছে। মহান আল্লাহ বছলন, 

َُُِوَلُ﴿ ُىُت َصل  َحدُ ََُعَ
َ
ِنُ ُأ بَدُ َُماَتُُه  م 

َ
ُ َُتق  ُ َُوَلُُاأ ََُُِعَ َُِقب   [١٣: اتلوبة] ﴾٨٤ُُۦ  ُه

                                                           
9 সহীহ মুসযলম (১/২১৭),আবু দাউদ, হাদীস নাং ৩২৩৭। 

10 হাদীসযট ইবন আবু্দল বার বর্মনা কছরছেন। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইযময়োহসহ 
অছনছকই সহীহ বছলছেন, আর শাইখ আলবানী হাদীসযটছক দুবমল বছলছেন। 
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“আর তাছদর মছধে কাছরা মৃতুে হছল আপযন কখছনা তার জনে জানািার 

সালাত পড়ছবন না এবাং তার কবছরর পাছশ দাাঁড়াছবন না”। [সূরা আত-

তাওবাহ, আয়াত: ৮৪]  

সুতরাাং শরী‘আত সমযথমত যিয়ারছত মৃত বেযির যনকট জীযবত বেযির 

যকাছনা প্রছয়াজন, যকাছনা চাওয়া, যকাছনা ওসীলা প্রদান ইতোযদ যকেুই 

যনই; বরাং যসখাছন জীযবত বেযির দ্বারা মৃত বেযির উপকৃত হওয়ার 

যবর্য়যট রছয়ছে, িা তার জনে জানািার সালাত আদায় করার মছতাই। 

আর আল্লাহ তা‘আলা এ বেযির যদা‘আ ও ইহসাছনর কারছর্ তার প্রযত 

রহম কছরন এবাং এ কাছজর যবযনমছয় বেযিছক সওয়াব প্রদান কছরন। 

যিমনযট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যথছক সহীহ হাদীছস 

বযর্মত হছয়ছে। যতযন বছলন, 

إذا مات اإلنساُن انقطع عملُه إال من ثالثٍة إال من صدقٍة جاريٍة أو علٍم يُنْتََفُع »
 «به أو ودٍل صالٍح يدعو هل

“িখন যকাছনা বেযি মারা িায়, তখন তার যতনযট আমল বেতীত সব 

বন্ধ হছয় িায়, সাদাকাহ জাযরয়াহ, উপকারী ইলম অথবা যনক সন্তান 

িা তার জনে যদা‘আ করছব”।11  

পযরছচ্ছদ 
[যকাছনা বেযি কতৃমক নবী অথবা সৎকমমপরায়ন বেযির কবছরর কাছে 
আসা ও তার কাছে চাওয়া এবাং তার দ্বারা সাহািে প্রাথমনা করার যবধান] 
 

                                                           
11 সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ১৬৩১; মুসনাছদ আহমাদ (২/৩৭২)। 
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আর যি বেযি যকাছনা নবীর কবর অথবা সৎছলাছকর কবছরর কাছে 

িায় অথবা এমন জায়গায় িায় িাছত এ যবর্শ্াস কছর যি, এযট যকাছনা 

নবীর কবর অথবা সৎ বেযির কবর, িযদও বাস্তছব তা নয় এবাং তার 

কাছে যকেু চায় ও তার দ্বারা মুযি প্রাথমনা কছর, তার এ কাজযট যতন 

প্রকার হছত পাছর:  

প্রথম প্রকার: যস উি নবী বা সৎছলাছকর কাছে তার প্রছয়াজন পূরছর্র 

প্রাথমনা জানাছব। যিমন, যস তার যরাগমুযি চাইছব অথবা চতুস্পদজন্তুর 

যরাগমুযি কামনা করছব অথবা তার ঋর্ পযরছশাধ চাইছব অথবা তার 

দ্বারা তার শত্রু যথছক প্রযতছশাধ গ্রহর্ কামনা করছব অথবা তার যনছজর 

বা তার পযরবার-পযরজন বা তার চতুস্পদ জন্তুর জনে যনরাপত্তা প্রাথমনা 

করছব অথবা অনুরূপ যকেু চাইছব িা মহান আল্লাহ বেতীত আর যকউ 

করছত সমথম নয়। বস্তুত এমন যকেু করা সুস্পষ্ট যশকম। এ ধরছনর 

বেযিছদর তাওবা কছর দীছন ইসলাছম যফছর আসার যনছদমশ যদওয়া 

হছব, অতঃপর িযদ যস তাওবা কছর ভাছলা, অনেথায় তাছক যবচাছরর 

মাধেছম হতো করা হছব।   

আর িযদ যস বছল: আযম তার কাছে চাযচ্ছ; যকননা যতযন আমার যচছয় 

আল্লাহ তা‘আলার অযধক যনকটবতমী, যিন আমার এসব যবর্ছয় যতযন 

আল্লাহর কাছে সুপাযরশ কছরন। কারর্, আযম তার দ্বারা আল্লাহর যনকট 

চাযচ্ছ যিমযনভাছব রাষ্ট্রপ্রধাছনর কাছে তার যবছশর্ ও সহছিাগীছদর 

মাধেছম চাওয়া হয়। বস্তুত এ কাজগুছলা মুশযরক ও নাসারাছদর কাজ। 

যকননা তাছদর ধারর্া মছত তারা তাছদর ধমমীয়-পযেত ও পীর-
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দরছবশছদরছক সুপাযরশকারী রূছপ গ্রহর্ কছর থাছক এ আশায় যি তারা 

তাছদর উছেশে যসযদ্ধ করছত সুপাযরশ করছব। তাোড়া মহান আল্লাহ 

মুশযরকছদর যবর্ছয়ও অবযহত কছরছেন যি, তারা বলত: 

ه  ُ َنعُ َُما﴿ ِب ونَا ُُإَِلُُب د  لُ ُّلَلُِٱُإَِلُُِل َقر   [  ٣: الزمر] ﴾٣َُُفُىز 

“আমরা যতা এছদর ইবাদত এ জছনেই কযর যি, এরা আমাছদরছক 

পযরপূর্মভাছব আল্লাহর সাযিছধে এছন যদছব।” [সূরা আি-িুমার, 

আয়াত:৩] 

মহান আল্লাহ আরও বছলন,  

مُِ﴿
َ
وا ُٱُأ َفَعا ُُّلَلُِٱُد ونُُِِمنََُّتَذ  َوصَوُ ُق ل َُُء ُش 

َ
ونََُيمُ َُلََُُكن وا ُُأ ُُلِك  ٤٣ُُقِل ونََُيعُ َُوَلُُاَشي 

ُُِق ل َ ِ لُ ُۥَّلُ ُا ََُجِِعُ َُعةُ صَشَف ُٱُّلل  ُٱوَُُتَُِو ُصَسَم ُٱُك ُم 
َ : الزمر] ﴾٤٤َُجع ونَُت رُ ُهُِإَِل ُُث  َُُِضُ ۡرل 

٣٣  ،٣٣  ] 

“তছব যক তারা আল্লাহ োড়া অনেছক সুপাযরশকারী ধছরছে? বলুন, 

‘তারা যকাছনা যকেুর মাযলক না হছলও এবাং তারা না বুেছলও?’ বলুন, 

‘সকল সুপাযরশ আল্লাহরই মাযলকানাধীন, আসমানসমূহ ও িমীছনর 

মাযলকানা তাাঁরই, তারপর তাাঁরই কাছে যতামাছদরছক প্রতোবযতমত করা 

হছব।” 

আল্লাহ তা‘আলা আছরা বছলন,  

ِنَُلك  َُما﴿ ونِهُُِم  ُ ُِمنُۦد  ُ َُوَلَُُوِل  فََلَُُشفِِع 
َ
ونَُُأ  [  ٣: السجدة] ﴾٤َُتَتَذَكر 

“যতযন োড়া যতামাছদর যকাছনা অযভভাবক যনই এবাং সুপাযরশকারীও 
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যনই; তবুও যক যতামরা উপছদশ গ্রহর্ করছব না?” [সূর আস-সাজদাহ, 

আয়াত: ৪]  

মহান আল্লাহ আরও বছলন, 

  [ ٩٦٦: ابلقرة] ﴾نِهُِبِإِذُ ُإَِلُُُۥ ِعنَده َُُفعُ يَشُ ََُّلِيٱَُذاَُمن﴿

যক যস, যি তাাঁর অনুমযত বেতীত তাাঁর কাছে সুপাযরশ করছব? [সূরা আল-

বাকারা, আয়াত: ২৫৫]  

এ আয়াতসমূছহ আল্লাহ তা‘আলা তার মাছে ও সৃযষ্টজীছবর মছধে পাথমকে 

বর্মনা কছরন। যকননা স্বভাবগতভাছব মানুর্ তাছদর মধেকার যি বড়, 

িাছক যস সম্মান কছর থাছক, তার যনকট সুপাযরশ কামনা কছর এবাং 

তাছক সুপাযরশকারী যহছসছব চায়। ফছল যতযন উৎসাহী হছয় অথবা ভীত 

হছয়, লজ্জাশীল হছয় অথবা ভাছলাছবছস অথবা অনোনে কারছর্ তার 

প্রছয়াজন পূরর্ কছর থাছক। পক্ষ্ান্তছর আল্লাহ তা‘আলার কাছে যকাছনা 

বেযিই সুপাযরশ কছর না, িতক্ষ্র্ না যস সুপাযরশকারী যহছসছব অনুমযত 

প্রাি হয়। সুতরাাং যস আল্লাহর ইচ্ছা বেতীত যকাছনা যকেুই করছব না, 

আর সুপাযরশকারীর সুপাযরশও তার অনুমযত সাছপছক্ষ্। ফছল সকল 

যবর্ছয়র একচ্ছত্র অযধপযত হছচ্ছন একমাত্র মহান আল্লাহ।  

একারছর্ই আবু হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু যথছক বযর্মত, সহীহ বুখারী 

ও মুসযলছমর হাদীছস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যথছক এছসছে, 

যতযন বছলন, 

لََة »
َ
َحُدُكْم اللىُهمى اْغِفْر ِِل إِْن ِشئَْت اللىُهمى ارََْحِِْن إِْن ِشئَْت يِلَْعِزْم الَْمْسأ

َ
اَل َيُقولَّن أ
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 «فَإِنىُه اَل ُمْكِرَه هَلُ 

“যতামাছদর যকউ এভাছব বলছব না যি, যহ আল্লাহ! তুযম চাইছল আমাছক 

ক্ষ্মা কর, যহ আল্লাহ। তুযম চাইছল আমাছক রহম কর। যকন্তু অবশেই 

যস চাওয়াছক দৃঢ় করছব। যকননা আল্লাহছক বাধে করার যকউ যনই।”12 

সুতরাাং হাদীছস স্পষ্ট হছলা যি, যনশ্চয় মহান রব আল্লাহ তা‘আলা িা 

ইচ্ছা তা করছত পাছরন। যকউ তার ইচ্ছার বোপাছর যজার-জবরদযস্ত 

করার অযধকার রাছখ না। অথচ দুযনয়ার মানুর্ছদর মছধে কখনও 

কখনও সুপাযরশকারী সুপাযরশকৃত সত্ত্বাছক বাধে কছর থাছক। অনুরূপ 

িাচ্ঞাকারী কখনও কখনও প্রাযথমত বেযির ওপর চাপ প্রছয়াগ কছর 

থাছক িখন যস তার কাছে বারবার চাইছত থাছক এবাং তাছক চাওয়ার 

মাধেছম কষ্ট যদছয় থাছক।  

অতএব, অনুরাগ ও চাওয়া-পাওয়ার ইচ্ছা যকবলমাত্র আল্লাহর কাছেই 

হওয়া অবশেক। যিমন, মহান আল্লাহ বছলন,  

ُٱفََُُتُفَرَغُ ُفَإَِذا﴿  [  ١  ،٥: الرشح] ﴾٨َُغبرُ ٱفََُُرب َِكُُِإَوَلُ ٧ُُنَصب 

“অতএব, আপযন িখনই অবসর পান তখনই কছিার ইবাদাছত রত 

যহান, আর আপনার রছবর প্রযতই গভীর আনুরাগী যহান”। [সূরা আশ-

শারহ, আয়াত: ৭-৮]  

আর ভয়-ভীযত হছব আল্লাহর জনেই। যিমন, মহান আল্লাহ বছলন, 

                                                           
12 সহীহ বুখারী (৮/৯২); সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ৩৬৭৮। 
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 [  ٣٠: ابلقرة] ﴾٤٠َُهب ونُِرُ ٱفَُُيَُِإَوَي ُ﴿

“আর যতামরা শুধু আমাছকই ভয় কর।” [সূরা আল বাকারা, আয়াত: 

৪০]  

আল্লাহ তা‘আলা আছরা বছলন,  

ا ََُّتُ ُفََلُُ﴿  [  ٣٣: دةاملائ] ﴾٤٤ُُنَُِشوُ خُ ٱوَُُلَاَسُٱَُشو 

“কাছজই যতামরা মানুর্ছক ভয় কছরা না এবাং আমাছকই ভয় 

কর।”[সূরা আল-মাছয়দা, আয়াত: ৪৪]  

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আমাছদরছক যদা‘আর মছধে 

তাাঁর ওপর দুরূদ পড়ছত আছদশ যদছয়ছেন এবাং এটাছক আমাছদর 

যদা‘আ কবুল হওয়ার অনেতম কারর্ যহছসছব সাবেস্ত কছরছেন। (অথমাৎ 

রাসূলছক মাধেম বানাছত বছলন যন, বরাং তার ওপর দুরূদ পািছক 

যদা‘আ কবুছলর কারর্ যহছসছব বছলছেন) 

অযধকাাংশ পথভ্রষ্টরা বছল থাছক, অমুক বেযি আমার যথছক আল্লাহর 

অযধক যনকটবতমী, আযম আল্লাহ যথছক দূছর। আমার পছক্ষ্ এর মাধেম 

বেতীত যদা‘আ করা অসম্ভব। এ জাতীয় বিবে মূলতঃ মুশযরকছদর 

বিবে (ঈমানদার এ ধরছনর কথা কখছনা বলছত পাছর না)। যকননা 

আল্লাহ তা‘আলা বছলন, 

صََكُُِإَوَذا﴿
َ
ُُِعَبادِيَُسأ ِ َُُعن  ُ ُفَإِن ِ ُُقَرِيب  ِجِب 

 
: ابلقرة] ﴾١٨٦َُُدََعِنُ ُإَِذاَُلاعُِٱَُوةََُدعُ ُأ

١١٥  ] 
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“আর আমার বান্দাগর্ িখন আমার সম্পছকম আপনাছক যজছজ্ঞস কছর, (তখন 

বছল যদন যি) যনশ্চয় আযম অযত যনকছট। আহ্বানকারী িখন আমাছক আহ্বান 

কছর আযম তার আহবাছন সাড়া যদই।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৬]  

বর্মনায় এছসছে যি, সাহাবীগর্ বলছলন, যহ আল্লাহর রাসূল, আমাছদর 

রব যক যনকটবতমী? িাছত আমরা তাছক যগাপছন ডাকছবা নাযক দূরবতমী? 

িাছত আমরা তাছক শব্দ কছর ডাকছবা? অতঃপর মহান আল্লাহ এ 

আয়াতযট অবতীর্ম কছরন।  

অনুরূপ সহীহ বুখারীছত বযর্মত হছয়ছে, সাহাবীগর্ যকাছনা এক সফছর 

যেছলন এবাং তারা যজাছর যজাছর তাকবীর পাি করযেছলন। তখন নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বছলন, 

أيها انلاس أربعوا ىلع أنفسكم فإنكم ال تدعون أصما وال اغئبا إنما تدعون »
 «سميعا بصريا إن اذلي تدعون أقرب إِل أحدكم من عنق راحلته

যহ মানুর্! যতামরা যতামাছদর যনছজছদর ওপর দয়া কর, যকননা যতামরা 

যকাছনা বযধর ও অনুপযস্থত কাউছক ডাকেনা। বরাং যতামরা ডাকে 

এমন এক সত্ত্বাছক যিযন সবমছশ্রাতা ও যনকটবতমী। যনশ্চয় যতামরা যি 

সত্ত্বাছক ডাকে যতযন যতামাছদর কাছরা কাছে তার বাহছর্র  াড় যথছকও 

যনকটবতমী।”13 

আর মহান আল্লাহ তার বান্দাছদরছক যকবল তারই কাছে সালাত ও 

                                                           
13 সহীহ বুখারী (৪/৬৯); সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ২৭০৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস 
নাং ১৫৩৮; জাছম‘ যতরযমিী, হাদীস নাং ৩৩৭১ । 
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যদা‘আ করার আছদশ যদছয়ছেন এবাং তাছদর সকলছক বলছত বছলছেন,  

 [  ٦: الفاحتة] ﴾٥َُتعِيُ نَسُ ُِإَويَاكَُُب دُ َنعُ ُإِيَاكَُ﴿

“আমরা শুধু আপনারই ‘ইবাদাত কযর এবাং শুধু আপনারই সাহািে 

প্রাথমনা কযর,” [সূরা আল-ফাযতহা, আয়াত: ৫]  

আর যতযন মুশযরকছদর যথছক বর্মনা কছরন যি, তারা বলত: 

ه  ُ َنعُ َُما﴿ ِب ونَا ُُإَِلُُب د  لُ ُّلَلُِٱُإَِلُُِل َقر   [  ٣: الزمر] ﴾َفُز 

“আমরা যতা এছদর ইবাদত এ জছনে কযর যি, এরা আমাছদরছক 

পযরপূর্মভাছব আল্লাহর সাযিছধে এছন যদছব।” [সূরা আি-িুমার, আয়াত: 

৩]  

তাই উি মুশযরকছক (ছি বছল থাছক, ‘অমুক বেযি আমার যথছক 

আল্লাহর অযধক যনকটবতমী, আযম আল্লাহ যথছক দূছর। আমার পছক্ষ্ এর 

মাধেম বেতীত যদা‘আ করা অসম্ভব’ তাছক) বলা হছব, িখন তুযম এছক 

(পীর বা কবর বা ওলী ইতোযদছক) এ ধারর্া কছর ডাক যি, যস 

(আল্লাহর যচছয়ও) যতামার অবস্থা সম্পছকম অযধক অবগত এবাং যতামার 

প্রাথমনা পূর্ম করছত অযধক সক্ষ্ম অথবা যতামার প্রযত অযধক 

দয়াপরবশ। তাহছল তা হছব অজ্ঞতা, যগামরাহী ও কুফুরী। আর িযদ 

তুযম জাছনা যি, মহান আল্লাহ অযধক জ্ঞাত ও অযধক ক্ষ্মতাবান ও 

অযধক দয়াশীল তাহছল তাছক বাদ যদছয় অছনের কাছে যকন প্রাথমনা 

কর? তুযম যক শুন যন িা ইমাম বুখারী রহ. ও অনোনেরা জাযবর 

রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু যথছক বর্মনা কছরছেন। যতযন বছলন, রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আমাছদরছক সকল কাছজ ইছস্তখারা 

করছত যশযখছয়ছেন, যিমযনভাছব যতযন আমাছদর কুরআছনর সূরা 

যশযখছয়ছেন। যতযন বছলছেন,  

َحُدُكمْ  َهمى  إَِذا»
َ
ْمرِ  أ

َ
َكعْ  بِاأل  إِّنِّ  اللىُهمى  يِلَُقِل  ُثمى  الَفِريَضةِ  َغرْيِ  ِمنْ  َرْكَعتنَْيِ  فَلرَيْ

ْستَِخرُيكَ 
َ
ْستَْقِدرُكَ  بِِعلِمَك  أ

َ
لَُك  ، بُِقْدَرتَِك  َوأ

َ
ْسأ

َ
 َتْقِدرُ  فَإِنىَك  ، الَعِظيمِ  فَْضِلَك  ِمنْ  َوأ

قِْدرُ  َوالَ 
َ
ْعلَمُ  َوالَ  َوَتْعلَمُ  أ

َ
نَْت  أ

َ
نى  َتْعلَمُ  ُكنَْت  إِنْ  اللىُهمى  ، الُغيُوِب  َعالىمُ  َوأ

َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ
 األ

ْمِري واََعقِبَةِ  َوَمَعاِش  ِديِِن  ِِف  ِِل  َخرْيٌ 
َ
وْ  أ

َ
ْمِري اَعِجِل  قَاَل  أ

َ
ْهُ وَ  ِل فَاقُْدرْهُ  َوآِجِلهِ  أ  يَِِّّ

نى  َتْعلَمُ  ُكنَْت  َوإِنْ  ، ِفيهِ  ِل بَارِكْ  ُثمى  ِل
َ
ْمرَ  أ

َ
ْمِري قِبَةِ واََع  َوَمَعاِش  ديِن ِف ِل َشر  األ

َ
 أ

وْ 
َ
فْهُ  ، َوآِجِلهِ  أمري اَعِجِل  ِف قَاَل  أ فِِْن  َعّنِّ  فَاْْصِ  رْيَ الَ  ِِل  َهَذا َواقُْدرْ  ، َعنْهُ  َواْْصِ

رِْضِِن  ُثمى  ََكنَ  َحيُْث 
َ
  «به أ

“িখন যকউ যকাছনা যবছশর্ কাছজর ইচ্ছা কছর যস যিন ফরি বেতীত 

দু’ রাকাত সালাত আদায় কছর। তারপর যস যিন বছল, যহ আল্লাহ! 

আযম আপনার জ্ঞাছনর মাধেছম সাহািে প্রাথমনা করযে এবাং আপনার 

ক্ষ্মতার মাধেছম এ কাজ করার ক্ষ্মতা প্রাথমনা করযে। আপনার যনকট 

আপনার অনুগ্রহ প্রাথমনা করযে। যনঃসছন্দছহ আপযন ক্ষ্মতাবান। আমার 

যকাছনা ক্ষ্মতা যনই। আপযন সব যকেু জ্ঞাত, আযম যকেুই জাযন না। 

আপযন সকল গাছয়বী তথে সম্পছকম ওয়াযকফহাল। যহ আল্লাহ! আপনার 

ইলছম িযদ এ কাছজর মছধে আমার দীন ও জীযবকায় কলোর্ যনযহত 

থাছক এবাং পযরর্াছমর যদক যদছয় কাজযট ফলদায়ক হয়, তাহছল আপযন 

এ কাজযট বরাে করুন এবাং তা আমার জনে সহজ করুন। অতঃপর 

আমার জনে তাছত বরকত যদন। আর িযদ আপনার ইলছম এ কাছজর 
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মছধে আমার জনে দীন ও জীযবকার যদক যদছয় ক্ষ্যতর আশাংকা থাছক 

বা পযরর্াছম আমার জনে অযনষ্টকর হয় তছব আপযন তা যথছক আমাছক 

যবরত রাখুন এবাং আমাছক তা যথছক দুছর রাখুন আর আমার জনে 

যিখাছন কলোর্ রছয়ছে তা বরাে করুন। তারপর আপযন যসটার ওপর 

আমাছক সন্তুযষ্ট যদন।” বর্মনাকারী বছলন, ‘যনজ প্রছয়াজন ও হাজছতর 

কথা উছল্লখ করছব।”14  

এখাছন বান্দাছক আছদশ করা হছয়ছে বলার জনে যি,  

ْستَِخرُيكَ »
َ
ْستَْقِدرُكَ  بِِعلِمَك  أ

َ
لَُك  بُِقْدَرتَِك، َوأ

َ
ْسأ

َ
 «الَعِظيمِ  فَْضِلَك  ِمنْ  َوأ

“যহ আল্লাহ আযম আপনার জ্ঞাছনর মাধেছম কলোর্ প্রাথমনা করযে এবাং 

আপনার ক্ষ্মতার মাধেছম এ কাজ করার ক্ষ্মতা প্রাথমনা করযে। আর 

আপনার যনকট আপনার অনুগ্রহ প্রাথমনা করযে।” (অথমাৎ বলা হয় যন 

যি অমুছকর মাধেছম চাও বা অমুছকর অনুগ্রছহ চাও)  

আর িযদ তুযম জান যি, যস যতামার যথছক আল্লাহর অযধক যনকটবতমী 

এবাং যতামার যথছক অযধক মিমাদাবান। তাহছল এটা একযট সতে কথা, 

(কারর্, নবীগর্ সাধারর্ মানুর্ছদর যচছয় আল্লাহর যবযশ যনকটবতমী ও 

যবযশ মিমাদাবান) যকন্তু কথাযট সতে হছলও তারা এর দ্বারা বাযতল 

উছেশে যনছয়ছে। যকননা যস যতামার যথছক আল্লাহর অযধক যনকটবতমী 

ও মিমাদাবান হওয়ার অথম হছলা: যতামাছক িা যদওয়া হছব তাছক যতামার 

                                                           
14 সহীহ বুখারী (৩/৪০); আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৫৩৮; জাছম যতরযমিী, হাদীস নাং 
৪৮০; সুনান নাসাঈ, হাদীস নাং ৩২৫৫। 
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যচছয় অযধক সাওয়াব ও প্রযতদান যদওয়া হছব। যস (নবী বা ওলী) 

আল্লাহর অযধক যনকটবতমী ও মিমাদাবান হওয়ার অথম এ নয় যি, 

সরাসযর তুযম আল্লাহছক ডাকছল আল্লাহ িা শুনছব, িখন তুযম যস নবী 

বা ওলীছক ডাকছব তখন মহান আল্লাহ যতামার প্রছয়াজন পূরর্ অযধক 

ত্বরাযিত করছবন। (যবর্য়যট যমাছটও এরকম নয়।) যকননা তুযম িযদ 

সযতে সযতেই যকাছনা শাযস্তছিাগে অপরাধী হও, আর ধছর নাও যতামার 

যদা‘আও প্রতোখোত হছয় যগল, যিছহতু তুযম যদা‘আছত সীমালঙ্ঘন 

কছরে, তখন নবী ও সৎকমমশীলগর্ আল্লাহর অপেন্দনীয় কাছজ কখনও 

যতামার যকাছনা সহায়তা করছবন না। আল্লাহর অসন্তুযষ্ট হয় এমন 

যকেুছত তারা যকাছনা প্রছচষ্টা চালাছবন না। আর িযদ তুযম এমনযট 

(শাযস্তছিাগে অপরাধী) না হও, তছব রহমত ও কবুছলর জনে যতা 

আল্লাহই অযধক উত্তম।  

[অছনের কাছে যদা‘আ চাওয়ার যবধান, যস বেযি জীযবত যহাক যকাংবা মৃত] 

আর িযদ তুযম বছলা, এই নবী বা ওলী িখন আল্লাহছক ডাকছবন, তখন 

আল্লাহ তার ডাছক অযধক সাড়া যদছবন, আযম সরাসযর ডাকছল যি সাড়া 

পাছবা না। বস্তুতই এটাই হছলা যদ্বতীয় প্রকার।  

যদ্বতীয় প্রকার: তা হছলা তুযম তার কাে যথছক যকাছনা কাজ না চাইছব 

না এবাং তাছক আহ্বানও জানাছব না, যকন্তু তাছক তুযম যতামার জনে 

যদা‘আ করছত বলছব। যিমন তুযম জীযবত কারও কাছে যগছয় বলছব, 

‘আমার জনে যদা‘আ কর।’ যিমনযট সাহাবীগর্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইযহ ওয়াসাল্লাছমর কাে যদা‘আ প্রাথমনা করছতন। এটা জীযবতছদর 
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কাছে চাওয়া জাছয়ি, যিমনযট পূছবম অযতবাযহত হছয়ছে; যকন্তু মৃত নবী, 

ওলী ও অনোনেছদর কাছে যদা‘আ চাওয়া জাছয়ি হছব না। সুতরাাং 

এভাছব বলা জাছয়ি হছব না যি, ‘আমার জনে যদা‘আ কর।’ আর এটা 

বলাও জাছয়ি হছব না যি, ‘আমাছদর জনে যতামার রছবর কাছে যকেু 

চাও।’ কারর্ সাহাবাছয় যকরাম ও তাছব‘ঈছদর যকউ এমনযট কছরন যন, 

এমনযক এমনযট করছত যকাছনা ইমামও যনছদমশ যদন যন। আর এ যবর্ছয় 

যকাছনা হাদীসও আছস যন; বরাং সহীহ হাদীছস সাবেস্ত হছয়ছে যি, িখন 

‘উমার রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর সমছয় অনাবৃযষ্ট যদখা যদল তখন যতযন 

আব্বাস রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর দ্বারা বৃযষ্টর জনে প্রাথমনা কছরন। যতযন 

বছলযেছলন,  

ينا بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إيلك بعم نبامهلل إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إيلك »
 «فاسقنا

“যহ আল্লাহ! আমরা িখন অনাবৃযষ্টছত পযতত হতাম তখন আমরা 

যতামার যনকট আমাছদর নবীর যদা‘আর মাধেছম প্রাথমনা করতাম। ফছল 

আমাছদর বৃযষ্ট যদওয়া হছতা। আর এখন আমরা যতামার যনকট 

আমাছদর নবীর চাচার যদা‘আর মাধেছম চাযচ্ছ। সুতরাাং আমাছদর বৃযষ্ট 

যদন’ ফছল বৃযষ্ট বযর্মত হছতা।”15 তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাছমর কবছর িান যন একথা বলছত যি, যহ আল্লাহর রাসূল, 

আমাছদর জনে আল্লাহর কাছে প্রাথমনা করুন এবাং আমাছদর জনে বৃযষ্ট 

চান। তারা কবছরর কাছে এটাও বলছতন না যি, আমরা আপনার কাছে 

                                                           
15 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১০১০; ইবন যহব্বান, হাদীস নাং ২৮৫০। 
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আমাছদর ওপর িা আপযতত হছয়ছে যস বোপাছর অযভছিাগ করযে এবাং 

অনুরূপ যকেু। কখছনা যকাছনা সাহাবী এমনযট কছরন যন। বরাং এযট 

যবদ‘আত। আল্লাহ তা‘আলাও এ বোপাছর যকাছনা দলীল-প্রমার্ নাযিল 

কছরন যন, বরাং িখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাছমর কবছর 

যিছতন তখন তারা তাাঁর ওপর সালাম যদছতন। অতঃপর িখন যদা‘আ 

করছত চাইছতন তখন পযবত্র কবরছক সামছন যরছখ যদা‘আ করছতন 

না; বরাং যসখান যথছক সছর যিছতন এবাং যকবলামুখী হছতন। তখন 

তারা যকবল এক আল্লাহছকই ডাকছতন, িাাঁর যকাছনা শরীক যনই, যিমন 

তারা অনোনে স্থাছনও যকবল আল্লাহছকই ডাকছতা। (অথমাৎ তারা যদা‘আ 

যকবল আল্লাহর কাছেই করছতন, কবরবাসীর কাছে নয়) 

আর এটা এ কারছর্ যি মুওয়াত্তা ও অনোনে হাদীছসর গ্রছন্থ রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যথছক এছসছে যতযন বছলছেন,  

َُذوا » ِ ىلَعَ قَْوٍم اَّتى  اللىُهمى اَل ََتَْعْل َقْْبِي َوثَناً ُيْعبَُد، اْشتَدى َغَضُب اَّللى
َ
نِْبيَائِِهْم ُقبُوَر أ

 «َمَساِجدَ 

“যহ আল্লাহ! তুযম আমার কবরছক এমন মূযতম-যবগ্রহ বানাছব না, িার 

ইবাদত করা হয়। মহান আল্লাহর অযধক যক্রাধ আপযতত হছয়ছে ঐ 

জাযতর প্রযত িারা তাছদর নবীছদর কবরছক মসযজদ বানায়।”16 

আর সুনান গ্রন্থসমূছহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যথছক 

আরও বযর্মত হছয়ছে, যতযন বছলন, 

                                                           
16  মুয়াত্তা ইমাম মাছলক, (১/১৮৫); মুসনাছদ আহমাদ (২/২৪৬)। 
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ا ُكنْتُْم فَإِنى  اَل َتتىِخُذوا َقْْبِي ِعيًدا،» ى َحيُْث مى َواَل ُبيُوتَُكْم ُقبُوًرا وََصلُّوا لََعَ
 .«َصاَلتَُكْم َتبْلُُغِِن 

“যতামরা আমার কবরছক ঈছদর (সছম্মলন ও আনন্দ উৎসছবর) স্থান 

বানাছব না। যতামরা যিখাছন থাক যসখান যথছকই আমার ওপর সালাম 

পািাও। যকননা যতামাছদর সালাত আমার কাছে যপৌঁোছনা হয়”।17  

তাোড়া সহীহ হাদীছস বযর্মত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাম তার যি শিো যথছক আর আছরাগে হন যন যস মৃতুে শিোয় 

বছলযেছলন,  

ِ ىلَعَ ايْلَُهوِد » نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ لَْعنَُة اَّللى
َ
َُذوا ُقبُوَر أ  «َوانلىَصارَى، اَّتى

“ইয়াহূদী ও নাসারাছদর ওপর মহান আল্লাহর লা‘নত, এজছনে যি তারা 

তাছদর নবীছদর কবরছক মসযজদ বাযনছয়ছে”।18 যতযন সাবধান করছেন 

যস কাজ যথছক িা তারা কছরছে। আছশয়া রাযদয়াল্লাহু ‘আনহা বছলন, 

“িযদ এ সম্ভাবনা না হছতা তছব অবশেই আল্লাহর রাসূছলর কবর উনু্মি 

ময়দাছন যদওয়া হছতা; যকন্তু যতযন কবরছক মসযজদ বানাছনা অপেন্দ 

কছরছেন।  

অনুরূপভাছব সহীহ মুসযলছম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 

যথছক বযর্মত আছে যি, যতযন মৃতুের পাাঁচযদন পূছবম বছলযেছলন:  

                                                           
17 সুনান আযব দাউদ, হাদীস নাং ২০৪২; মুসনাছদ আহমাদ (২/৩৬৮)। 
18 সহীহ বুখারী, (৩/১৫৬,১৯৮); সহীহ মুসযলম (১/৩৭৭)। 
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اَل فاََل َتتىِخُذوا الُْقبُوَر َمَساِجَد إنى َمْن ََكَن »
َ
َقبْلَُكْم ََكنُوا َيتىِخُذوَن الُْقبُوَر َمَساِجَد أ

ْنَهاُكْم َعْن َذلَِك 
َ
 «فَإِّنِّ أ

“যনশ্চয় যতামাছদর পূবমবতমীরা কবরসমূছহ মসযজদ বানাছতা। সাবধান, 

যতামরা কবরছক মসযজদ বাযনও না। যকননা আযম যতামাছদরছক তা 

যথছক যনছর্ধ করযে।”19  

তদ্রূপ সুনান আবু দাউছদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 

যথছক বযর্মত আছে যি, যতযন বছলন,  

ج» ُ  «لََعَن اَّللى َزائَِرات الُْقبُور َوالُْمتىِخِذيَن َعلَيَْها الَْمَساِجد َوالُِّّ

“মহান আল্লাহ কবর যিয়ারতকারী মযহলাছদর অযভসম্পাত যদছয়ছেন 

এবাং িারা তার উপর মসযজদ যনমমার্ ও আছলাকচ্ছটার বেবস্থা কছর।”20  

এ কারছর্ আমাছদর আছলমগর্ বছলছেন, যকাছনা কবছরর উপর 

মসযজদ যনমমার্ জাছয়ি যনই। তারা আরও বছলন, কবছরর উছেছশে 

মানত করা নবধ নয় এবাং আরও নবধ নয় কবছরর পার্শ্মবতমী যলাকছদর 

জনে যকাছনা যকেু মানত করা। না যকাছনা অথম, না যকাছনা যতল, না 

যকাছনা যমামবাযত, যকাছনা পাযন বা অনে যকেু। এ সবযকেুই অবাধেতার 

মানত। অথচ সহীহ হাদীছস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যথছক 

বযর্মত আছে যি, যতযন বছলন,  

                                                           
19 সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ৫৩২। 
20 সুনান আযব দাউদ, হাদীস নাং ৩২৩৬; জাছম যতরযমিী, হাদীস নাং ৩২০। 
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 «، ومن نذر أن يعيص اهلل فال يعصهمن نذر أن يطيع اهلل فليطعه»

“যি বেযি আল্লাহর আনুগতে করার মানত কছর যস যিন তাাঁর আনুগতে 

কছর। আর যি আল্লাহর অবাধেতার মানত কছর যস যসন অবাধেতা না 

কছর।”21 (অথমাৎ অনোয় কাজযটর মানত করছলও তা পূরর্ করা িাছব 

না)। 

আর এজনেই আযলমগর্ মানতকারীর ওপর কসছমর কাফফারা বতমাছব 

যক? এ বোপাছর মতযবছরাধ কছরছেন, এ বোপাছর দু’ ধরছর্র বিবে 

রছয়ছে।  

বস্তুত কবছরর যনকট সালাত আদায় করা যকাংবা মািাছর সালাত আদায় 

করা মুস্তাহাব বা এছত ফিীলত রছয়ছে বছল আমাছদর ইমামছদর মধে 

যথছক যকাছনা গ্রহর্ছিাগে পূবমসূরী বছলন যন। আর তারা এটাও বছলন 

যন যি, যসখাছন সালাত আদায় ও যদা‘আ করা অনোনে স্থাছন সালাত 

আদায় ও যদা‘আ করা যথছক উত্তম; বরাং সকছলর ঐকমছতে মসযজদ 

ও  ছর সালাত আদায় করা নবী ও ওলীছদর কবছরর যনকট সালাত 

আদায় যথছক উত্তম। চাই যসটা মািার নামকরর্ করা যহাক বা না 

যহাক। 

আর আল্লাহ তা‘আলা ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 

মসযজদসমূছহ এমন যকেু কাজ করার অনুমযত যদছয়ছেন িা মািাছর 

                                                           
21 সহীহ বুখারী (৮/১৭৭); আবু দাউদ, হাদীস নাং ৩২৮৯; জাছম যতরযমিী, হাদীস নাং 
১৫২৬। 
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করছত অনুমযত যদন যন। যিমন, আল্লাহ তা‘আলা বছলন, 

ظُ َُوَمنُ ﴿
َ
نُّلَلُِٱُِجدََُمَسُ َُمَنعَُُِمَمنُلَ ُ أ

َ
هُ سُ ٱُفَِِهاَُكرَُي ذُ ُأ  ﴾١١٤َُخَرابَِها  ُُِفَُُوَسَعُ ُۥم 

 [  ١١٣: ابلقرة]

“আর তার যচছয় অযধক িাযলম আর যক হছত পাছর, যি আল্লাহর 

মসযজদগুছলাছত তাাঁর নাম স্মরর্ করছত বাধা যদয় এবাং এগুছলা যবরার্ 

করার যচষ্টা কছর?” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১১৪] যতযন মািাছরর 

বোপাছর তা বছলন যন। অনুরূপভাছব মহান আল্লাহ বছলন, 

نت  ُ ﴿
َ
ونََُع َََُُوأ  [  ١١٥: ابلقرة] ﴾ِجدَُِمَسُ ص ُٱُِفُُِكف 

“আর যতামরা মসযজছদ ই‘যতকাফরত অবস্থায় থাক।” [সূরা আল-বাকারা, 

আয়াত: ১৮৭] মািাছর ই‘যতকাফ করছত বলা হয় যন।  

َمرَُُق ل ُ﴿
َ
ُُأ ِ َُُِرب  ٱب

وا ُُِطُ قِسُ لُ  قِِم 
َ
وَهك  ُ َُوأ  [  ٩٢: االعراف] ﴾ِجدُ َمسُ ُك  ُُِِعندَُُو ج 

“বলুন, আমার রব আমাছক ইনসাফ করার যনছদমশ যদছয়ছে, আরও 

যনছদমশ যদছয়ছে যিন যতামরা যতামাছদর যচহারাছক প্রযতযষ্ঠত কর প্রযতযট 

মসযজছদর স্থাছন”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ২৯]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বছলন,  

رُ َيعُ ُإَِنَما﴿ َُُِءاَمنََُُمنُ ُّلَلُِٱُِجدََُمَسُ ُم  َُٱوَُُّلَلُِٱب
قَامَُُِخرُِٓأۡلٱُمُِوُ ل 

َ
ُةَُصَزَكوُ ٱَُوَءاَتُُةَُصَصلَوُ ٱَُوأ

َلُىَُفَعَسُىُّلَلَ ُٱُإَِلَُُشَُيُ َُوصَ ُ  و 
 
نُئَِكُأ

َ
ون وا ُُأ هُ ص ُٱُِمنَُُيَك   [  ١١: اتلوبة] ﴾١٨َُتِدينَُم 

“তারাই যতা আল্লাহর মসযজছদর আবাদ করছব, িারা ঈমান আছন 
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আল্লাহ ও যশর্ যদছনর প্রযত, সালাত কাছয়ম কছর, িাকাত যদয় এবাং 

আল্লাহ োড়া অনে কাউছক ভয় কছর না। অতএব, আশা করা িায়, 

তারা হছব সৎপথপ্রািছদর অন্তভুমি”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১৮] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বছলন,  

نَُ﴿
َ
ُُِِجدََُمَسُ ص ُٱَُوأ وا ُتَدُ ُفََلُُّلِلَ َحدُ ُّلَلُِٱَُمعَُُع 

َ
 [  ١١: اجلن] ﴾١٨ُاأ

“আর যনশ্চয় মসযজদসমূহ আল্লাহরই জনে। কাছজই আল্লাহর সাছথ 

যতামরা অনে কাউছক যডছকা না”। [সূরা আল-যজি, আয়াত: ১৮]  

অনুরূপভাছব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বছলন,  

 «صالة الرجل ِف اجلماعة تفضل ىلع صالته ِف بيته وسوقه مخساً وعرشين درجة»
“যকাছনা বেযির মসযজছদ সালাত আদায় করা বাড়ী ও বাজার হছত 

পাঁযচশ গুর্ যবযশ মিমাদাপূর্ম।”22 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আছরা বছলন, 

ِ َمْسِجًدا َبَّن اهلل هَلُ بَيْتًا ِِف اجْلَنىةِ »  «َمْن َبَّن َّلِلى

“যি বেযি আল্লাহর উছেছশে যকাছনা মসযজদ যনমমার্ কছর আল্লাহ 

তা‘আলা তার জনে জািাছত একযট  র বানাছবন।” অথচ কবর, িাছক 

মসযজদ বানাছনার বোপাছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 

যথছক যনছর্ধাজ্ঞা বযর্মত আছে এবাং যি এমন কাজ করছব তাছক যতযন 

                                                           
22 সহীহ মুসযলম (১/৩৭৮)। 
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অযভসম্পাত যদছয়ছেন। িা একাযধক সাহাবী ও তাছব‘ঈও উছল্লখ 

কছরছেন। যিমনযট ইমাম বুখারী রহ. তার সহীহ গ্রছন্থ উছল্লখ কছরছেন। 

আর তাবরানী ও অনোনেরাও তাছদর তাফসীরসমূছহ বর্মনা কছরছেন। 

আর এ যবর্য়যট ওয়াযসমা ও অনোনেগর্ (কাসাসুল আযম্বয়া) গ্রছন্থ আল্লাহ 

তা‘আলার যনছন্মাি বার্ীর তাফসীছর বর্মনা কছরছেন: 

نََُُلَُُوقَاص وا ُ﴿ نََُُوَلَُُءاصَِهَتك  ُ ُتََذر  َُُوَلُُاَود ُ ُتََذر  َواَع  وَثَُُوَلُُس  وَقَُُيغ  ُ َُوَيع   ﴾٢٣ُاَونَس 
 [  ٩٣: نوح]

“আর তারা বছলছে, ‘যতামরা কখছনা পযরতোগ কছরা না যতামাছদর 

উপাসেছদরছক; পযরতোগ কছরা না ওয়াদ, সুওয়া‘আ, ইয়াগূে, ইয়া‘ঊক 

ও নাসরছক”। [সূরা নূহ, আয়াত: ২৩] তারা বছলছেন, “এসব হছচ্ছ 

নূহ আলাইযহস সালাছমর সম্প্রদাছয়র যনককার বেযিবছগমর নাম। 

অতঃঃপর িখন তারা মারা যগছলা তারা তাছদর কবছরর প্রযত আসি 

হছলা। তারপর দী মসময় তাছদর ওপর অযতবাযহত হছলা, অতঃপর তারা 

তাছদর আকৃযতগুছলাছক মূযতমরূছপ গ্রহর্ কছর। বস্তুত কবছরর প্রযত 

তাছদর আসযি, যসগুছলার স্পশম, চুম্বন ও কবরবাসীছদর যনকট যদা‘আ 

করা প্রভৃযতই হছলা যশছকমর মূল-যভযত্ত এবাং মূযতমপূজার যগাড়ার কথা। 

আর একারছর্ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বছলন, 

 «اللىُهمى اَل ََتَْعْل َقْْبِي َوثَناً ُيْعبَدُ »

“যহ আল্লাহ! আপযন আমার কবরছক এমন মূযতম বানাছবন না, িার 
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ইবাদত করা হয়।”23  

আর আযলমগর্ ঐকমতে যপার্র্ কছরছেন যি, যকাছনা যলাক িযদ নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাছমর কবর যিয়ারত কছর অথবা যতযন 

বেতীত অনোনে নবী ও ওলীছদর তথা সাহাবী ও আহছল বাইত ও 

অনোনেছদর কবর যিয়ারত কছর, যস তা স্পশম করছব না এবাং চুম্বনও 

করছব না; বরাং পৃযথবীছত পাথরসমূছহর মছধে হাজছর আসওয়াদ োড়া 

আর যকাছনা পাথরছক চুম্বন করা নবধ নয়। আর যস জনেই সহীহ বুখারী 

ও মুসযলছম এছসছে, ‘উমার রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু বছলন,  

« ُ ِ َصِّلى اَّللى يُْت رَُسوَل اَّللى
َ
ّنِّ َرأ

َ
نىَك َحَجٌر اَل تَُُضُّ َواَل َتنَْفُع، َولَْواَل أ

َ
ْعلَُم أ

َ
واهلل إِّنِّ أَل

 «َقبىلْتُكَعلَيِْه وََسلىَم ُيَقبِّلَُك َما 

“আল্লাহর শপথ কছর বলযে। যনশ্চয় আযম জাযন তুযম একযট পাথর 

মাত্র। যকাছনা ক্ষ্যত ও উপকার কারছত পার না, িযদ আযম রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামছক যতামাছক চুম্বন করছত না যদখতাম, 

তছব যতামাছক চুম্বন করতাম না।”24  

আর একারছর্ই ইমামগছর্র ঐকমছতে যকাছনা বেযির জনে সুিত নয় 

কাবা ছরর হাজছর ইসমাঈল বা হাতীম সাংলগ্ন বাকী দুযট রুকন অথবা 

কাবার যদয়াল অথবা মাকাছম ইবরাহীম অথবা বায়তুল মুকাোছসর 

পাথর, যকাংবা যকাছনা নবী বা ওলীর কবর চুম্বন অথবা স্পশম করা 

                                                           
23 মুয়াত্তা মাছলক (১/১৮৫); মুসনাছদ আহমদ (২/২৪৬)। 
24 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৬১০; সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ১২৭০।  
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সুিাত নয়। এমনযক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাছমর 

যমম্বাছরর ওপর হাত রাখা, িা তখন বতমমান যেল, তাছতও তারা 

মতাদনকে কছরছেন। ইমাম মাছলক রহ. ও অনোনেরা এটা মাকরূহ 

বছলছেন। যকননা এটা যবদ‘আত। আর মাছলক িখন ‘আতা রহ.-যক 

এ কাজ করছত যদখছলন তখন যতযন তার যথছক ইলম গ্রহর্ কছরন 

যন। িযদও ইমাম আহমাদ ও অনোনেগর্ এটাছত রুখসত বা োড় আছে 

বছল মত যদছয়ছেন। যকননা ইবন ‘উমার রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুমা এমনযট 

কছরছেন।  

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাছমর কবর স্পশম করা ও চুছমা 

যদওয়াছক সকল ইমাম অপেন্দ ও যনযর্দ্ধ বছল মত প্রকাশ কছরছেন। 

যকননা তারা জানত যি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যশছকমর 

িাবতীয় উপায়-উপকরর্ ও সকল যেদ্র বন্ধ কছর যদছয়যেছলন এবাং আর 

তাওহীদ প্রযতযষ্ঠত কছরযেছলন আর দীনছক একযনষ্টভাছব একমাত্র 

সৃযষ্টকুছলর রব আল্লাহর জনে যনযদমষ্ট কছরযেছলন।  

আর এর মাধেছমই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ও ওলীর 

জীবেশায় চাওয়া ও তার মৃতুের পর ও তার অনুপযস্থযতছত তার কাছে 

যকাছনা যকেু চাওয়ার মছধে পাথমকে সুষ্পষ্ট হছয় িায়। যকননা তার 

জীবেশায় যকউ তার ইবাদত করছত পারছব না। তাই িখন নবীগর্ ও 

ওলীগর্ জীযবত থাছকন তখন তারা তাছদর উপযস্থযতছত কাউছক 

আল্লাহর সাছথ শরীক করছত োড় যদছতন না; বরাং তারা তাছদরছক তা 

যথছক যনছর্ধ করছতন এবাং এর জনে তাছদর শাযস্ত যদছতন। আর এ 
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কারছর্ মসীহ আলাইযহস সালাম বছলন,  

ُق لُ َُما﴿ َمرُ َُما ُُإَِلُُصَه  ُ ُت 
َ
نُُِۦ ُبِهُُِتَِنُأ

َ
وا ُعُ ٱُأ ُُّلَلَُٱُب د  ِ ُ َُرب  َُُوَرَبك    نت  ُِ َُوك  ُاَشِهِدُ ُِه ُ َعلَ

ُد مُ َُما ُ ُت  ُِ ُفَلََماُفِِِه   نَتُُتَِنُتََوَف نَتُُك 
َ
ُِ ُصَرقَِِبُٱُأ ُ َعلَ نَتُُِه  

َ
ُ َُوأ َُشِهِدُ ُء َُشُ ُك  ََُُِعَ

 [  ١١٥: دةاملائ] ﴾١١٧

“আপযন আমাছক যি আছদশ কছরছেন তা োড়া তাছদরছক আযম যকেুই বযল 

যন। তা এই যি, যতামরা আমার রব ও যতামাছদর রব আল্লাহর ইবাদাত কর 

এবাং িতযদন আযম তাছদর মছধে যেলাম ততযদন আযম যেলাম তাছদর 

কাজকছমমর সাক্ষ্ী, যকন্তু িখন আপযন আমাছক তুছল যনছলন তখন আপযনই 

যতা যেছলন তাছদর কাজকছমমর তত্ত্বাবধায়ক এবাং আপযনই সব যবর্ছয় 

সাক্ষ্ী”। [সূরা আল-মাছয়দা, আয়াত: ১১৭]  

আর যকাছনা এক বেযি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামছক বছলন, 

‘আল্লাহ ও আপযন চাইছল’, তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 

বলছলন,  

  «أجعلتِن هلل ندا قل ما شاء اهلل وحده»

“তুযম যক আমাছক আল্লাহর সাছথ অাংশীদার বাযনছয়ছো? বল, একমাত্র 

আল্লাহ িা যচছয়ছেন।”25  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আছরা বছলন, 

                                                           
25 হাদীসযটর সনদ হাসান পিমাছয়র। সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ২১১৭; মুসনাছদ 
আহমাদ (১/২১৪)। 



 

 

কবর যিয়ারত ও কবরবাসীর দ্ধারা সাহাছিের আছবদন 
 42  

 «حممد ولكن قولوا ما شاء اهلل ثم شاء حممدال تقولوا ما شاء اهلل وشاء »

“যতামরা বলছব না, আল্লাহ ও মুহাম্মদ িা যচছয়ছেন, যকন্তু যতামরা 

বছলা: আল্লাহ িা যচছয়ছেন তারপর মুহাম্মদ িা যচছয়ছেন।”26  

আর িখন যোট এক যমছয় বছলযেল, ‘আমাছদর মছধে আল্লাহর রাসূল 

আছেন যতযন আগামীকাল িা হছব তা সম্পছকম জাছনন’, তখন রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বছলন, 

ِي َوقُوِل  َهَذا َدِع »  «َتُقولِنيَ  ُكنِْت  اذلى

“এটা যেছড় দাও এবাং যিটা বলযেছল যসটা বলছত থাক।”27  

যতযন সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আরও বছলন, 

هلل فقولوا عبد اال تطروين كما أطرت انلصارى عيىس بن مريم فإنما أنا عبد »
  «ورسوهل

“যতামরা বাড়াবাযড় করছব না যিরূছপ নাসারারা ইবন মারইয়াছমর 

বোপাছর বাড়াবাযড় কছরছে। আযম যতা একজন বান্দা বা দাস। অতএব, 

যতামরা বছলা: “আল্লাহর বান্দা ও তাাঁর রাসূল”।28  

আর িখন সাহাবীগর্ তাাঁর যপেছন সাযরবদ্ধভাছব দাাঁযড়ছয়যেল, তখন 

                                                           
26 হাদীসযটর সনদ সহীহ। সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ২১১৮; মুসনাছদ 
আহমাদ(৫/৩৯৩)। 

27 সহীহ বুখারী (২/৩৫২); মুসনাছদ আহমাদ (৬/৩৫৯-৩৬০)। 
28 সহীহ বুখারী (৬/৩৫৪-৩৫৫); মুসনাছদ আহমাদ (১/২৩-২৪)।  
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যতযন বছলযেছলন, 

اَعِجُم، َتُقومُ  َكَما َتُقوُموا اَل »
َ
مُ  اأْل  «َبْعًضا َبْعُضَها ُيَعظِّ

“যতামরা অনারবী যলাকজন যি পদ্ধযতছত এছক অপরছক দাাঁযড়ছয় সম্মান 

কছর যসভাছব আমাছক সম্মান করছব না।”29 

অনুরূপ আনাস রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু বছলন, সাহাবীগছর্র যনকট 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাছমর যচছয় আর যকাছনা যপ্রয় 

বেযি যেল না, আর সাহাবীগর্ িখন তাাঁছক যদখছতা তখন দাাঁড়াত না, 

যিছহতু তারা জানত যি, যতযন এটা অপেন্দ কছরন।  

তদ্রূপ মু‘আি রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু িখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লামছক সাজদাহ কছর বসল, তখন যতযন তাছক তা করছত যনছর্ধ 

করছলন এবাং বলছলন,  

نْ  ِلبرََشٍ  يَْصلُحُ  اَل »
َ
، يَْسُجدَ  أ نْ  ِلبرََشٍ  َصلَحَ  َولَوْ  ِلبرََشٍ

َ
، يَْسُجدَ  أ َمْرُت  ِلبرََشٍ

َ
ةَ  أَل

َ
 الَْمْرأ

نْ 
َ
هِ  ِعَظمِ  ِمنْ  لَِزوِْجَها، تَْسُجدَ  أ  «َعلَيَْها َحقِّ

“মানুছর্র জনে অনে যকাছনা মানুর্ছক সাজদাহ করা উপছিাগী নয়। 

আর িযদ আযম কাউছক সাজদাহ করার অনুমযত যদতাম তছব অবশেই 

যতামাছদর স্ত্রীছদর আছদশ যদতাম তারা যিন তার স্বামীছক সাজদাহ 

                                                           
29 হাদীসযটর সনদ দুবমল। আবু দাউদ, হাদীস নাং ৫২৩০; মুসনাছদ আহমাদ (৫/২৫৩)। 
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কছর যিছহতু তার অযধকার যবযশ।”30 

অনুরূপভাছব “িখন আলী রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর কাছে যস সব 

যিন্দীকছদর যনছয় আসা হছলা িারা তার বোপাছর বাড়াবাযড় কছরযেল, 

সীমালঙ্ঘন কছরযেল এবাং তার ওপর ইলাহ হওয়ার যবর্শ্াস আছরাপ 

কছরযেল তখন যতযন যক্রাধাযিত হছয় তাছদরছক আগুছন পুযড়ছয় মারার 

যনছদমশ যদছয়যেছলন।”   

এই হছচ্ছ আল্লাহর নবী ও অলীগছর্র কাজ। (তারা তাওহীছদর 

সীমাছরখা রক্ষ্া কছর চছলন)। একমাত্র যি িমীছন অহাংকার ও যবপিময় 

সৃযষ্ট করছত চায় যস-ই যতা যকবল বাড়াবাযড় ও অিথা সম্মান প্রদশমছনর 

স্বীকৃযত যদয়। যিমন, যফর‘আউন ও অনোনেরা; অনুরূপ পথভ্রষ্ট পীর-

মাশাইখরাও এ কাছজর স্বীকৃযত যদছয় থাছক, িারা উছেশে হছলা িমীছনর 

বাড়াবাযড় করা ও যবপিময় সৃযষ্ট করা। আর নবী ও ওলীছদর যনছয় 

যফতনায় যফলা এবাং তাছদরছক রব সাবেস্ত করা আর তাছদরছক 

আল্লাহর সাছথ শরীক করা, এসবই তাছদর অনুপযস্থযতছত এবাং তাছদর 

মৃতুের পরই যকবল সাং যটত হছয় থাছক। যিমন, মসীহ ও উিাইছয়র 

সাছথ (তাছদর অনুসারীছদর) যশকম। (কারর্, তারা যকবল মাসীহ ও 

উিাছয়র এর অনুপযস্থযত ও মৃতুের পরই তা করছত সমথম হছয়যেল)।  

সুতরাাং এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ও যনককার 

যলাকছদর জীবেশায় ও উপযস্থযতছত চাওয়া এবাং তাছদর মৃতুের পর ও 
                                                           

30 হাদীসযটর সনদ দুবমল, হাদীস সহীহ। মুসনাছদ আহমদ (৫/২২৭); মুসািাফ ইবন 
আযব শাইবাহ (৪/৩০৫)। 
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অনুপযস্থযতছত চাওয়ার পাথমকে যনছদমশ কছর। সাহাবী, তাছব‘ঈ ও তাছব-

তাছব‘ঈগছর্র মধে যথছক এ উম্মছতর যকাছনা গ্রহর্ছিাগে পূবমসূরী যকউই 

নবীগছর্র কবছর সালাত, যদা‘আ ও তাছদর যনকট অনে যকেু প্রাথমনা 

করত না। আর তারা তাছদর দ্বারা যকাছনা উদ্ধারও কামনা করছতা না। 

তাছদর অনুপযস্থযতছতও নয়, কবছরর কাছেও নয়। অনুরূপভাছব তারা 

কবছরর কাছে অবস্থানও করছতা না।  

অনেতম বড় যশকম হছলা: যকাছনা বেযি কতৃমক যকাছনা মৃত বেযি বা 

অনুপযস্থত বেযির কাছে সাহািে প্রাথমনা করা। যিমনযট প্রশ্নকারী উছল্লখ 

কছরছেন। অনুরূপ বড় যশকম হছচ্ছ, যবপছদর সময় তাছদর দ্বারা উদ্ধার 

কামনা করা। যিমন এটা বলা যি, যহ আমার অমুক যনতা! মছন হছচ্ছ 

যস যিন এ আহ্বান দ্বারা তার কাছে যকাছনা ক্ষ্যত বা অযনষ্ট দূর করার 

প্রাথমনা করছে অথবা উপকার লাভ করার ইচ্ছা বেি করছে। বস্তুত 

এটাই যতা ঈসা আলাইযহস সালাম ও তার মা, পাদ্রী ও সাংসার 

যবরাগীছদর সাছথ নাসারাছদর আচরর্। অথচ সুস্পষ্ট যি, আল্লাহর 

সবমছশ্রষ্ট সৃযষ্টজীব হছলন, আমাছদর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাম। আর তার সাহাবীগর্ তার মিমাদা ও অযধকার সম্পছকম 

অযধক জ্ঞাত। তারপরও তাছদর যকউ তার অনুপযস্থযতছত এবাং মৃতুের 

পছর এমনযট কছরন যন।  

মূলত এ মুশযরকরা তাছদর যশছকমর সাছথ যমথোরও সাংযমশ্রর্  টায়। 

যকননা যমথো যশছকমর সাছথ সমৃ্পি। আল্লাহ তা‘আলা বছলন, 

ِ ُ َُوَمنُصَِك َُذ ُ﴿ َعظ  َم ُُي  ر  وَُُّلَلُِٱُِتُح  َُرب ِهُُِِعندَُُۥَّلُ َُخي  َُُفه  ُُۦ  ِحَلت 
 
ُٱُلَك  ُ َُوأ

َ ُإَِلُُ ُ َع ُن ُل 
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تُ َُما ُِ َُلُ ي  ُ َعَل ُٱُِمنََُُسُصر ِجُ ٱَُتنِب وا ُجُ ٱفَُُك   
َ َنَفا ٣٠ُُُصّزورُِٱَُلُقَوُ َُتنِب وا ُجُ ٱوَُُنَُِث ُوُ ل  ُُِءَُح  ُّلِلَ

َُ َُُِغي   [  ٣١  ،٣٠: احلج] ﴾بِهُُِكِيَُم َش 

“কাছজই যতামরা যবাঁছচ থাক মূযতমপূজার অপযবত্রতা যথছক এবাং বজমন 

কর যমথো কথা। আল্লাহর প্রযত একযনষ্ঠ হছয় এবাং তাাঁর যকাছনা শরীক 

না কছর।” [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৩০-৩১]  

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বছলন,  

ورِ  َشَهاَدةُ  ُعِدلَْت » اكِ  الزُّ ْشَ ِ  بِاإْلِ ات ثاََلَث  «بِاَّللى  «َمرى

“যমথো সাক্ষ্ে আল্লাহর সাছথ যশছকমর সমপিমাছয় চছল যগছে” কথাযট 

যতযন দু’বার বা যতনবার বছলছেন।”31 

আর আল্লাহ তা‘আলা বছলন,  

وا ُٱََُّلِينَُٱُإِنَُ﴿ ِنَُغَضب َُُسيََناص ه  ُ َُلُعِجُ لُ ٱََُّتَذ  ُصَِكَُكََٰ ُوََُُِا ُّلنُ ٱُةَُِِوُ ل َُٱُِفَُُوذَِلة َُُرب ِِه ُ ُم 
فُ ص ُٱُزِيَنُ   [  ١٦٩: االعراف] ﴾١٥٢ََُتِينَُم 

“যনশ্চয় িারা যগা-বােুরছক উপাসেরূছপ গ্রহর্ কছরছে, দুযনয়ার জীবছন 

তাছদর ওপর তাছদর রছবর যক্রাধ ও লাঞ্ছনা আপযতত হছবই। আর 

এভাছবই আমরা যমথো রটনাকারীছদরছক প্রযতফল যদছয় থাযক। [সূরা 

আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫২]  

                                                           
31 হাদীসযটর সনদ দুবমল। আবু দাউদ, হাদীস নাং ৩৫৯৯; মুসনাছদ আহমাদ, হাদীস নাং 
২৩০০। 
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অনুরূপভাছব ইবরাহীম খলীল আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বছলন, 

ئِفُ ﴿
َ
ونَُُّلَلُِٱُد ونََُُءاصَِهةُ ُكًُأ َُُِظّنك  َُفَما٨٦ُُت رِيد  : الصافات] ﴾٨٧ُلَِميََُع ُلُ ٱُبَِرب 
١٥  ،١٥  ] 

“যতামরা যক আল্লাহর পযরবছতম অলীক বা যমথো ইলাহগুছলাছক চাও? 

‘তাহছল সকল সৃযষ্টর রব সম্বছন্ধ যতামাছদর ধারর্া কী?” [সূরা আস-

সাফফাত, আয়াত: ৮৬-৮৭]  

তাছদর মারাত্মক যমথোচাছরর উদাহরর্ হছলা, তাছদর যকউ যকউ তার 

পীর সাছহব সম্পছকম বছল, মুরীদ বা ভি িযদ পযশ্চছম থাছক আর তার 

পীর পূছবম থাছক, তাছতও তাছদর মধেকার পদমা উছন্মাযচত হছয় িায় 

এবাং যস মুরীছদর ডাছক সাড়া যদছব। তারা আরও বছল, িযদ পীর সাছহব 

এমন না হছবন যতা যতযন পীর হছত পাছরন না। আবার কখনও কখনও 

শয়তান তাছদর যগামরাহ কছর যদয়, যিমযনভাছব যস মুযতমপজকছদরছক 

পথভ্রষ্ট কছর। যিভাছব শয়তান জাছহলী িুছগ আরবছদরছক মূযতমর 

মাধেছম পথভ্রষ্ট করত এবাং তারকাপূজারী ও তন্ত্র-মন্ত্রবাদীছদরছক যশকম 

ও জাদুর মাধেছম পথভ্রষ্ট কছর। যিমযনভাছব তাতারী, যহন্দী, সুদানীসহ 

অনোনে মুশযরকছদর মছধেও শয়তান প্রলুব্ধ ও সছম্বাধর্ ইতোযদ কছর 

যবযভিভাছব পথভ্রষ্ট করছতা। যিক এসব পীর মুযরদছদর যবলাছতও 

একই ধরছনর যকেু কমমকাে সাং যটত হছয় থাছক। যবছশর্ কছর 

যশর্ধ্বযন ও হাততাযল শুনার সময়। যকননা শয়তান তাছদর ওপর 

অবতীর্ম হয়। আবার তাছদর কারও কারও অবস্থা হয় মূযেমছতর অবস্থার 

মছতা, যিমন তাছদর মুখ যথছক যফনা যবর হয়, ময়লা যবর হয়, যবকট 
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যচৎকার হছত থাছক, এমনসব কথা বছল িা যস যনছজ যকাংবা উপযস্থত 

যকউই বুেছত পাছর না। অনুরূপ আরও কত যকেু যি এসব পথভ্রষ্টছদর 

দ্বারা  ছট থাছক তার ইয়ত্তা যনই।     

[সম্মান ও মিমাদার দ্বারা ওসীলা করা] 

আর তৃতীয় প্রকার হছচ্ছ, এটা বলা, “যহ আল্লাহ যতামার কাছে অমুছকর 

সত্ত্বার যবযনমছয় অথবা অমুছকর বরকছত অথবা আপনার কাছে অমুছকর 

মিমাদা দ্বারা, আমার জনে এটা এটা কর।” এটা অযধকাাংশ যলাক কছর 

থাছক। যকন্তু যকাছনা সাহাবী, তাছব‘ঈ ও এ উম্মাছতর সালাফ বা 

গ্রহর্ছিাগে পূবমসূরী যথছক এযট বযর্মত হয় যন যি তারা এ ধরছনর যদা‘আ 

করছতা। আর আমার কাছে এ যবর্ছয় যকাছনা আছলছমর পক্ষ্ যথছক 

বযর্মত হছয় আছস যন, িা আযম যপশ করছত পারছবা। তছব যকবল আযম 

ফকীহ আবু মুহাম্মদ ইবন আবদুস সালাছমর ফছতায়ায় যদযখ যি, যতযন 

এ মছমম ফাতওয়া যদছয়যেছলন যি, “কাছরার বোপাছর (সত্ত্বা, বরকত, 

মিমাদা ইতোযদর মাধেছম চাওয়া) নবধ নয়, তছব নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাছমর বোপাছর িযদ হাদীসযট যবশুদ্ধ হয়, তাহছল যসযট যনছর্ধাজ্ঞা 

যথছক মুি থাকছব।” বস্তুত আবু মুহাম্মাছদর এ ফাতওয়ায় বযর্মত হাদীস 

দ্বারা উছেশে হছচ্ছ ঐ হাদীসযট িা নাসাঈ ও যতরযমিী ও অনোনেরা 

বর্মনা কছরছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তার যকাছনা এক 

সাহাবীছক যি যদা‘আ যশযখছয়ছেন, যসযট। যস যদা‘আযট হছচ্ছ,  

لَُك  إِّنِّ  اللىُهمى »
َ
ْسأ

َ
هُ  أ تَوَجى

َ
دٍ  بِنَبِيَِّك  إِيَلَْك  َوأ ْهُت  إِّنِّ  الرىَْحَِة، نَِبِّ  حُمَمى  ِِف  َرّبِّ  َِل إِ  بَِك  تَوَجى

، تِلُْقَض  َهِذهِ  َحاَجيِت  ْعهُ  اللىُهمى  ِِلَ  «ِِفى  فََشفِّ
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“যহ আল্লাহ আযম আপনার কাছে প্রাথমনা করযে এবাং আপনার নবীর 

মাধেছম আপনার যদছক যফরযে, যিযন রহমাছতর নবী, যহ মুহাম্মদ! যহ 

আল্লাহর রাসূল! আপনাছক যনছয় আমার রছবর কাছে যফরযে; যিন যতযন 

আমার প্রছয়াজন পূরর্ কছরন। যহ আল্লাহ, আপযন আমার বোপাছর তাাঁর 

সুপাযরশ কবুল কর।”32 যকননা এ হাদীস দ্বারা একদল আছলম নবীর 

জীবেশায় ও তার মৃতুের পর তার দ্বারা ওসীলা করা নবধ বছলছেন।  

িারা উপিুমি হাদীস দ্বারা রাসূছলর বেযিসত্ত্বার ওসীলা যদওয়া জাছয়ি 

মছন কছর তারা বছল ওসীলা করা দ্বারা সৃযষ্টজীছবর কাছে যদা‘আ করা 

বুোয় না এবাং সৃযষ্টজীছবর কাছে উদ্ধার কামনাও বুোয় না; বরাং এর 

দ্বারা একমাত্র আল্লাহর কাছে যদা‘আ ও উদ্ধার কামনাই উছেশে। তছব 

যসটা রাসূছলর সত্ত্বার ওসীলায় চাওয়া। যিমযনভাছব সুনান ইবন 

মাজাহছত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যথছক বযর্মত আছে 

যি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম সালাছত যবর হওয়ার 

সময় যদা‘আ কছর বলছতন, 

ائِِلنَي َعلَيْ » لَُك ِِبَقِّ السى
َ
ْسأ

َ
ا، َواَل امهللى إِّنِّ أ ِشً

َ
ْخُرْج أ

َ
ّنِّ لَْم أ

َ
َك، َوِِبَقِّ َمْمَشاَي َهَذا، أ

لَُك ، َخِطَك َوابِْتَغاَء َمرَْضاتَِك ، َخرَْجُت اتَِّقاَء سَ ِرَياًء، َواَل ُسْمَعةً  ، َوالَ َبَطًرا
َ
ْسأ

َ
ْن  أ

َ
أ

ْن َتْغِفَر ِِل 
َ
نَْت تُِعيَذِّن ِمَن انلىاِر، َوأ

َ
نُوَب إاِلى أ  «، إِنىُه اَل َيْغِفُر اذلُّ

“যহ আল্লাহ! আযম আপনার কাছে আপনার প্রাথমনাকারীছদর অযধকাছর 

এবাং আমার এ হাটার অযধকাছর চাই। কারর্, আযম যতা যকাছনা আমার 

                                                           
32 জাছম যতরযমিী, হাদীস নাং ৩৫৭৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ১৩৮৫। 
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অযনষ্ট, ঔদ্ধতে, অহাংকার যকাংবা সুখোযতর জনে যবর হই যন। আপনার 

অসন্তুযষ্টর ভছয় ও আপনার সন্তুযষ্ট লাছভর প্রতোশায় আযম যবর হছয়যে। 

আযম আপনার কাছে প্রাথমনা করযে, জাহািাছমর আগুন যথছক মুযি 

আর আমার সকল অপরাছধর ক্ষ্মা। যকননা আপযন বেতীত পাপ ক্ষ্মা 

করার যকউ যনই।”33  

তারা বছল: এ হাদীছস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 

আল্লাহর ওপর প্রাথমনাকারীছদর অযধকাছরর মাধেছম ও সালাছতর যদছক 

তার গমছনর মাধেছম যচছয়ছেন। আর আল্লাহ তা‘আলা তার যনছজর 

ওপর যকেু অযধকার যনধমারর্ কছর যনছয়ছেন। যিমন আল্লাহ বছলন, 

اَُوََكنَُُ﴿ ُِ َُحقًّ ُ َُناَعلَ ؤُ ص ُٱُنَص   [  ٣٥: الروم] ﴾٤٧ُُِمنِيَُم 

“আর মুযমনছদর সাহািে করা যতা আমার ওপর তাছদর অযধকার।” (সূরা 

আর রূম: ৪৭)  

অনুরূপভাছব তাাঁর বিবে : 

ُ ََُكنَُُ﴿ ُُادُ وَعُ َُرب َِكََُُعَ َُمس   [  ١٥: الفرقان] ﴾١٦ُُول 

এ প্রযতশ্রুযত পূরর্ আপনার রব-এরই দাযয়ত্ব। [সূরা আল-ফুরকান, 

আয়াত: ১৬]  

তদ্রূপ সহীহ বুখারী ও মুসযলছম মু‘আি ইবন জাবাল রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু 

                                                           
33 হাদীসযটর সনদ দুবমল। সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৭৭৮; মুসনাছদ আহমাদ 
(৩/২১)। 
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যথছক বযর্মত যি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তাছক বছলন,  

ْعلَُم، قَاَل: َحقُّ اهلِل »
َ
يا ُمعاذ: َهْل تَْدري ما َحقُّ اهلِل ىلَع ِعباِدهِ قُلُْت: اهلُل َورَُسوهُلُ أ

ُكوا بِِه َشيْئاً ُثمى قَال: َهْل تَْدري ما َحقُّ الِْعباِد ىلَع اهلِل ىلَع ِعباِدهِ  ْن َيْعبُدوهُ َوال يرُْشِ
َ
أ

َبُهمْ  ْن ال ُيَعذِّ
َ
ْعلَُم، قَاَل: َحقُّ الِْعباِد ىلَع اهلِل أ

َ
 «إَِذا َفَعلُوهُ قُلُْت اهلُل َورَُسوهُلُ أ

“যহ মু‘আি! তুযম যক জান, বান্দার ওপর আল্লাহর হক কী? যতযন বছলন 

আল্লাহ ও তার রাসূল এ সম্পছকম অযধক জাছনন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বছলন, বান্দার ওপর আল্লাহর হক হছলা: তাাঁর 

ইবাদত করা এবাং তার সাছথ যকাছনা যকেু শরীক না করা। তুযম যক 

জান িযদ তারা এটা কছর তছব আল্লাহর ওপর বান্দার হক কী? যনশ্চয় 

তার ওপর তাছদর হক হছলা: তাছদর শাযস্ত না যদওয়া।”34 

অনে হাদীছস এছসছে: “আল্লাহর ওপর অমুক হক রছয়ছে।” যিমন, 

তার বার্ী:  

ْرَبِعنَي يَْوًما ، فَإِْن تَاَب تَاَب اهلل َعلَيِْه ، فَإِْن اَعَد 
َ
َمْن َشَِب اْلَْمَر لَْم ُتْقبَْل هَلُ َصاَلٌة أ

ْرَبِعنَي يَْوًما ، فَإِْن تَاَب تَاَب اهلل َعلَيِْه ، فَإِْن اَعَد اثلىاثِلََة لَْم اثلىاِنيََة لَْم ُتْقبَْل هَلُ 
َ
َصاَلةٌ أ

ابَِعَة لَْم ُيْقبَْل هَلُ  ْرَبِعنَي يَْوًما ، فَإِْن تَاَب تَاَب اهلل َعلَيِْه ، فَإِْن اَعَد الرى
َ
ُيْقبَْل هَلُ َصاَلةٌ أ

ا ىلَعَ اهلل ْن يَْسِقيَُه ِمْن ِطينَِة اْلَبَاِل ، ِقيَل : َما ِطينَُة اْلَبَاِل  تَْوَبٌة ، َوََكَن َحقًّ
َ
َعزى وََجلى أ

ْهِل انلىاِر.
َ
 ؟ قَاَل : ُعَصاَرُة أ

“যি বেযি মদ পান কছর, চযল্লশ যদন পিমন্ত তার সালাত কবুল করা 

হছব না। িযদ যস তাওবা কছর তছব আল্লাহ তার তাওবাহ কবুল কছরন। 
                                                           

34 হাদীসযট সহীহ। সহীহ বুখারী(৬/৪৪); মুসনাছদ আহমাদ, হাদীস নাং ৩০, ৪৯। 
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অতঃপর িযদ পুনরায় পান কছর, তছব পুনরায় চযল্লশ যদন তার সালাত 

কবুল করা হছব না। অতঃপর িযদ পুনরায় তৃতীয়বার অথবা চতুথমবার 

পান কছর তখন আল্লাহর দাযয়ত্ব হছলা তাছক ত্বীনাতুল খাবাল পান 

করাছনা।” যজছজ্ঞস করা হছলা ‘ত্বীনাতুল খাবাল” কী? যতযন বছলন 

“জাহািামীছদর পুাঁজ।”35 (এ হছচ্ছ একদল যলাছকর বিবে, িারা 

রাসূছলর সত্ত্বা যদছয় ওসীলা করা জাছয়ি মছন কছর থাছক) যকন্তু অপর 

দল আছলছমর বিবে হছলা:  

لَُك  إِّنِّ  اللىُهمى »
َ
ْسأ

َ
هُ  أ تَوَجى

َ
دٍ  بِنَبِيَِّك  إِيَلَْك  َوأ ْهُت  إِّنِّ  الرىَْحَِة، نَِبِّ  حُمَمى  ِِف  َرّبِّ  َِل إِ  بَِك  تَوَجى

، تِلُْقَض  َهِذهِ  َحاَجيِت  ْعهُ  اللىُهمى  ِِلَ  «ِِفى  فََشفِّ

“যহ আল্লাহ আযম আপনার কাছে প্রাথমনা করযে এবাং আপনার নবীর 

মাধেছম আপনার যদছক যফরযে, যিযন রহমাছতর নবী, যহ মুহাম্মাদ! যহ 

আল্লাহর রাসূল! আপনাছক যনছয় আমার রছবর কাছে যফরযে; যিন যতযন 

আমার প্রছয়াজন পূরর্ কছরন। যহ আল্লাহ, আপযন আমার বোপাছর তাাঁর 

সুপাযরশ কবুল কর।”36 এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাছমর মৃতুের পর এবাং তার অনুপযস্থযতছত তাাঁর ওসীলা ধরা 

জাছয়ি প্রমাযর্ত হয় না। বরাং এ হাদীস দ্বারা যকবল রাসূছলর জীবেশায় 

তাাঁর উপযস্থযতছত ওসীলা করার নবধতা সাবেস্ত হছচ্ছ। যিমনযট সহীহ 

বুখারীছত বযর্মত হছয়ছে,  

امهلل إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إيلك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إيلك بعم نبينا » 
                                                           

35 জাছম যতরযমিী, হাদীস নাং ১৮৬৩; মুসনাছদ আহমাদ (২/৫৩)। 
36 জাছম যতরযমিী, হাদীস নাং ৩৫৭৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ১৩৮৫। 
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  «فاسقنا

“যহ আল্লাহ! আমরা িখন অনাবৃযষ্টছত পযতত হতাম তখন আমরা 

যতামার যনকট আমাছদর নবীর যদা‘আর মাধেছম প্রাথমনা করতাম। ফছল 

আমাছদর বৃযষ্ট যদওয়া হছতা। আর এখন আমরা যতামার যনকট 

আমাছদর নবীর চাচার যদা‘আর মাধেছম চাযচ্ছ। সুতরাাং আমাছদর বৃযষ্ট 

যদন, ফছল বৃযষ্ট বযর্মত হছতা।”37 

আর এ ওসীলা হছচ্ছ, তারা রাসূছলর চাচার কাছে চাইছতা যি, যতযন 

যিন তাছদর জনে আল্লাহর কাছে যদা‘আ কছরন, ফছল যতযন তাছদর 

জনে যদা‘আ করছতন এবাং তারাও তার সাছথ যদা‘আ করছতন। আর 

তার সুপাযরশ ও যদা‘আ দ্বারা ওসীলা করছতন। যিমযনভাছব সহীহ 

বুখারীছত আনাস ইবন মাছলক রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু যথছক বযর্মত আছে: 

যকাছনা এক বেযি জুম‘আর যদছন যবচারালছয়র পার্শ্মস্থ দরজা যদছয় 

মসযজছদ প্রছবশ করল, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 

দোয়মান হছয় খুতবা যদযচ্ছছলন। অতঃপর যলাকযট দাাঁযড়ছয় রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাছমর যদছক অগ্রসর হছলন এবাং বলছলন, 

يا رسول اهلل هلكت األموال وانقطعت السبل فادع اهلل يمسكها عنا قال فرفع »
اهلل عليه وسلم يديه ثم قال امهلل حوايلنا وال علينا امهلل ىلع رسول اهلل صِّل 

 «اآلَكم والظراب وبطون األودية ومنابت الشجرة

                                                           
37 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১০১০; ইবনু যহব্বান, হাদীস নাং ২৮৫০। 
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“যহ আল্লাহর রাসূল! সম্পদ ধ্বাংস হছয় যগছে এবাং পথ- াট নষ্ট হছয় 

যগছে। সুতরাাং আপযন আমাছদর জনে যদা‘আ করুন যিন আমাছদর 

যথছক তা দুর হছয় িায়। বর্মনাকারী বছলন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর হাত উছত্তালন করছলন। অতঃপর বলছলন, 

“যহ আল্লাহ আমাছদর ওপর নয়, আমাছদর আছশ পাছশ বৃযষ্ট যদন, যহ 

আল্লাহ উাঁচু ভূযমছত, পাহাছড়, উপতেকার যকাছল ও বনািছল বর্মন 

করুন।”38 বর্মনাকারী বছলন, অতঃপর বৃযষ্ট বন্ধ হছয় িায়। ফছল আমরা 

সুছিমর মছধে যবর হলাম। এ হাদীছসর মছধে যতযন বছলছেন, “আপযন 

আমাছদর জনে যদা‘আ করুন যিন আমাছদর যথছক তা দুর হছয় িায়।” 

(িা দ্বারা বুো যগছলা যি, তা যদা‘আ যেল, বেযিসত্ত্বার দ্বারা ওসীলা করা 

নয়) 

আর সহীহ হাদীছস বযর্মত আছে, আবদুল্লাহ ইবন উমার রাযদয়াল্লাহু 

‘আনহু বছলন, আমার মছন পছড় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাছমর বোপাছর আবু তাযলছবর বিবে, যতযন বছলযেছলন,  

ْبيََض »
َ
َراِمِل  ِعْصَمةٌ  ايلَتَاَم  ثَِماُل ...  بِوَْجِههِ  الَغَمامُ  يُْستَْسَق  َوأ

َ
 «لِْْل

“আর যতযন শুভ্র, তাাঁর যচহারার যবযনমছয় বৃযষ্ট লাভ হয়, যতযন 

ইয়াযতমছদর ভারবহনকারী এবাং যবধবাছদর আশ্রয়স্থল”।  

সুতরাাং এটা যেল বৃযষ্ট ও অনুরূপ কাছজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

                                                           
38 সহীহ বুখারী,(২/৫১,৫২,৩৬), মুসনাছদ আহমাদ, হহাদীস নাং ৮৯৭, সুনান আবু 
দাউদ,হাযদস নাং ১১৭৪/১১৭৫। 
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ওয়াসাল্লাম দ্বারা তাছদর ওসীলা গ্রহর্; যকন্তু এটা যকবল তার 

জীবেশাছতই যেল, তার মৃতুের পছর তারা আব্বাস রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

দ্বারা যস রকম ওসীলা কছরযেছলন, যি রকম ওসীলা ও বৃযষ্ট প্রাথমনা 

তারা ইছতাপূছবম রাসূছলর দ্বারা কছরযেছলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইযহ ওয়াসাল্লাছমর মৃতুের পর তারা তার কাছে আর যকাছনা প্রাথমনা 

কছরন যন। তার অনুপযস্থযতছতও নয়, তার কবছরর যনকটও নয় এবাং 

অনে যকাছনা কবছরও কছরন যন।  

অনুরূপভাছব মুয়াযবয়া ইবন আবু সুযফয়ান রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু তার 

সমছয় ইয়াযিদ ইবন আসওয়াদ আল জুরাশীর মাধেছম বৃযষ্টর জনে 

যদা‘আ করছতন। আর যতযন বলছতন, “যহ আল্লাহ, আমরা আমাছদর 

উত্তম বেযি দ্বারা আপনার যনকট শাফায়াত চাযচ্ছ। যহ ইয়ািীদ আল্লাহর 

যদছক যতামার হাত উছত্তালন কর। ফছল যতযন তার হাত উছত্তালন 

করছলন এবাং যদা‘আ করছলন। আর তারাও তার সাছথ যদা‘আ করল, 

ফছল বৃযষ্ট হছলা।”  

এ কারছর্ আছলমগর্ বছলন, ভাল ও কলোর্ময় বেযির মাধেছম বৃযষ্টর 

প্রাথমনা করা মুস্তাহাব। অতঃপর িখন যসখাছন আহছল বাইছত রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম পাওয়া িায় তখন তা হছব অযধক উত্তম; 

যকন্তু যকাছনা আছলমই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ও 

সৎকমমপরায়ন বেযির মৃতুের পর বা তার অনুপযস্থছত ওসীলা করা ও 

বৃযষ্টর জনে প্রাথমনা করা শরী‘আতসম্মত বছল উছল্লখ কছরন যন। আর 

তারা যকাছনা বৃযষ্ট প্রাথমনা, যকাংবা যবপদাপছদ সাহািে চাওয়া বা অনোনে 



 

 

কবর যিয়ারত ও কবরবাসীর দ্ধারা সাহাছিের আছবদন 
 56  

যকাছনা যদা‘আর যক্ষ্ছত্রই এ ধরছনর ওসীলা করা মুস্তাহাব বছলন যন। 

অথচ ‘দু‘আ হছচ্ছ ইবাদছতর সার। 

আর ইবাদছতর যভযত্ত হছলা সুিাহ ও অনুসরর্। প্রবৃযত্ত ও নব আযবস্কার 

নয়। একমাত্র িা শরী‘আহসম্মত তা দ্বারাই ইবাদত করা িাছব। প্রবৃযত্ত 

ও নব আযবস্কার দ্বারা ইবাদত করা িাছব না। কারর্, আল্লাহ তা‘আলা 

বছলন, 

مُ ﴿
َ
ىُُصَه  ُ ُأ ََك ا ُش  وا ُُؤ  ِنَُُصَه  َُشَع  ِينُِٱُم  ُُصَ ُ َُماُل 

 
 [  ٩١: الشورا] ﴾ّلَلُ ٱُبِهَُُِذنُ يَأ

“নাযক তাছদর এমন কতগুছলা শরীক রছয়ছে, িারা এছদর জনে দীন 

যথছক শরী‘আত প্রবতমন কছরছে, িার অনুমযত আল্লাহ যদন যন?” [সূরা 

আশ-শুরা, আয়াত: ২১]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বছলন, 

وا ُدُ ٱ﴿ َُُرَبك  ُ ُع  فُ ُتََضَّع  ِّبَُُلُُۥإِنَهُ ًَُِة ُوَخ  عُ ص ُٱُي   [  ٦٦: االعراف] ﴾٥٥َُتِدينَُم 

“যতামরা যবযনতভাছব ও যগাপছন যতামাছদর রবছক ডাক; যনশ্চয় যতযন 

সীমালাং নকারীছদরছক পেন্দ কছরন না।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: 

৫৫]  

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বছলন,  

 «سيكون بعدي قوم من هذه األمة يعتدون ِف ادلاعء والطهور»
“অযচছরই আমার উম্মছতর মছধে এক সম্প্রদায় হছব িারা যদা‘আ ও 
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পযবত্রতার যক্ষ্ছত্র সীমালঙ্ঘন করছব।39 

[যি বেযি যকাছনা যবপদ ও ভছয় পছড় তার পীছরর কাছে উদ্ধার চায় 

তার যবধান] 

পক্ষ্ান্তছর যি বেযির যনকট যকাছনা যবপদ অথবা যকাছনা যবর্ছয় ভীত 

হছয় যস তার পীছরর মাধেছম উদ্ধার কামনা কছর, যিন উি আপযতত 

যবর্ছয় তার অন্তর সুদৃঢ় থাছক, প্রকৃতপছক্ষ্ এটা যশছকমর অন্তগমত। আর 

এটা নাসারাছদর দীছনর কছমমর মত। যকননা যকবলমাত্র আল্লাহ 

তা‘আলাই রহমত বর্মর্ কছরন ও অযনষ্ট দূর কছরন। মহান আল্লাহ 

বছলন,  

َكُُِإَون﴿ َسس  ُ ُٱّلَلُ َُيم  ُۥ ََُكِشَفُُفََلُُبِض   َو ُُإَِلَُُّل  ي  ُُي رِد كَُُِإَونُه 
ُلَِفض َُُرا دَُُفََلُُِِبَ ُلِهِۦ 

ُ ُُِمنُ ُيََشا ءُ َُمنُبِهِۦُي ِصِب  ِۦ  وَُُِعَبادِه ورُ َُوه   [١٠٥: يونس] ﴾١٠٧ُٱصَرِحِ ُ ُٱل َغف 

“আর িযদ আল্লাহ আপনাছক যকাছনা ক্ষ্যতর স্পশম করান, তছব যতযন 

োড়া তা যমাচনকারী আর যকউ যনই। আর িযদ আল্লাহ আপনার মঙ্গল 

চান, তছব তাাঁর অনুগ্রহ প্রযতহত করার যকউ যনই। তাাঁর বান্দাছদর মছধে 

িাছক ইছচ্ছ তার কাছে যসটা যপৌঁোন। আর যতযন পরম ক্ষ্মাশীল, অযত 

দয়ালু”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৭]  

َتحَُُِما﴿ َة ُُِمنُصِلَناِسُُٱّلَلُ َُيف  ِسَكَُُفَلُُرَح  م  ِسك َُُوَماُصََها ُُم  م  ر ِسَلُُفََلُُي  ُِمنُ َُّل ۥُم 
ُِ ِده  [٩: فاطر] ﴾َبع 

                                                           
39 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৯৬; বায়হাযক (১/১৯৭)। 
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“আল্লাহ মানুছর্র প্রযত যকাছনা অনুগ্রহ অবাযরত করছল যকউ তা 

যনবারর্কারী যনই এবাং যতযন যকেু যনরুদ্ধ করছত চাইছল পছর যকউ 

তার উনু্মিকারী যনই।” [সূরা ফাযতর, আয়াত: ২]  

َتك  ُ ُق ل ُ﴿ رََءي 
َ
تَى ك  ُ ُإِنُ ُأ

َ
وُ ُٱّلَلَُُِعَذاب ُُأ

َ
َتت ك  ُ ُأ

َ
َُُٱصَساَعةُ ُأ َغي 

َ
ونَُُٱّلَلُُِأ ع  ُإِنُتَد 

نت  ُ  ونَُُإِيَاهُ ُبَل ٤٠َُُُص ِدقِيَُُك  ع  ُُتَد  ِشف  َِك  ونََُُماَُف ع  نََُُشا ءَُُإِنُإَِل هُُِتَد  َُماَُوتَنَسو 
ونَُ ِك  َش 

 [ ٣١  ،٣٠: االنعام] ﴾٤١ُت 

“বলুন, ‘যতামরা আমাছক জানাও, িযদ আল্লাহর শাযস্ত যতামাছদর ওপর 

আপযতত হয় বা যতামাছদর কাছে যকয়ামত উপযস্থত হয়, তছব যক 

যতামরা আল্লাহ োড়া অনে কাউছকও ডাকছব, িযদ যতামরা সতেবাদী 

হও? ‘না, যতামরা শুধু তাাঁছকই ডাকছব, যতামরা যি দুঃছখর জনে তাাঁছক 

ডাকে যতযন ইছচ্ছ করছল যতামাছদর যস দুঃখ দুর করছবন এবাং িাছক 

যতামরা তাাঁর শরীক করছত তা যতামরা ভুছল িাছব।” [সূরা আল-

আন‘আম, আয়াত: ৪০, ৪১]  

وا ُُق لُِ﴿ ع  ت  ُٱََّلِينَُُٱد  ِنُزََعم  ونَُُفََلُُد ونِهِۦُم  لِك  َفَُُيم  َُت وِيًلَُُوَلَُُعنك  ُ ُٱصّض َُُِكش 
َلىئَِك٥٦ُُ و 
 
ونَُُٱََّلِينَُُأ ع  ّيه  ُ ُٱص وَِسِلَةََُُرب ِِه ُ ُإَِلُ ُيَب َتغ ونَُُيَد 

َ
ُُأ ق َرب 

َ
ونَُُأ ََُُوَير ج  ۥرَح  َُته 

َُُوَيَخاف ونَُ ۥ   اََُكنََُُرب َِكَُُعَذاَبُُإِنََُُعَذابَه  ور     [٦٥  ،٦٥: االرساء] ﴾٥٧َُم ذ 

“বলুন, ‘যতামরা আল্লাহ োড়া িাছদরছক ইলাহ মছন কর তাছদরছক 

ডাক, অতঃপর যদখছব যি, যতামাছদর দুঃখ-দদনে দূর করার বা 

পযরবতমন করার শযি তাছদর যনই; তারা িাছদরছক ডাছক তারাই যতা 

তাছদর রছবর ননকটে লাছভর উপায় সন্ধান কছর যি, তাছদর মছধে যক 
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কত যনকটতর হছত পাছর, আর তারা তাাঁর দয়া প্রতোশা কছর এবাং 

তাাঁর শাযস্তছক ভয় কছর। যনশ্চয় আপনার রছবর শাযস্ত ভয়াবহ।” [সূরা 

আল-ইসরা, আয়াত: ৫৬, ৫৭] 

ফছল সুস্পষ্ট যি, যফযরশতা, নবী যকাংবা অনোনে িাছদরছক ডাকা হয়, 

তরা তাছদর যথছক অযনষ্ট দুর করছত সক্ষ্ম নয়। আর পযরবতমনও 

করছত পাছর না।  

সুতরাাং িখন কারও বিবে এটা হয় যি, আযম পীর সাছহবছক ডাযক 

যিন যতযন আমার জনে শাফা‘আতকারী হন। তখন যসটা নাসারাছদর 

যদা‘আর অনুরূপ হছব। যকননা তারা মারইয়াম, তাছদর পযেত ও 

দরছবশছদর যনকট যদা‘আ চাইত। অপরযদছক মুযমন যতা যকবল তার 

প্রভুর কাছেই প্রতোশা কছর, তাছকই ভয় কছর এবাং তাছকই 

একযনষ্ঠভাছব ইবাদছতর জনে ডাছক। আর োছত্রর ওপর তার উস্তাছদর 

হক হছলা তার জনে যদা‘আ করা এবাং তার ওপর রহমত প্রতোশা 

করা। যকননা সবমছশ্রষ্ট মিমাদাবান সৃযষ্ট হছলন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইযহ ওয়াসাল্লাম। আর তার সাহাবীগর্ তার যনছদমশাবলী ও মিমাদা 

সম্পছকম সবমাযধক জ্ঞাত এবাং সবমাযধক তার অনুগতেপরায়ন মানুর্। 

তাছদর মধে হছত কাউছক যতযন আশ্রছয়র ও ভছয়র সময় আছদশ কছরন 

যন এটা বলছত: যহ আমার যনতা! যহ আল্লাহর রাসূল! (এটা বছল 

শাফা‘আত চাওয়ার যনছদমশ রাসূল যদন যন।)। আর সাহাবীগছর্র যকউই 

রাসূছলর জীবেশায় যকাংবা মৃতুের পর এমনযট কছরন যন; বরাং যতযন 

তাছদরছক আল্লাহর যিযকর ও যদা‘আ পাি এবাং তার ওপর সালাত ও 
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সালাত যপশ করছত আছদশ যদছয়ছেন। (িাছত আল্লাহর কাছে তাছদর 

যদা‘আ কবুল হয়, শাফা‘আত চাওয়ার মাধেছম নয়) যদখুন, কীভাছব 

আল্লাহ তা‘আলা আমাছদরছক যশক্ষ্া যদছচ্ছন যবপছদ বলার জনে। যতযন 

বছলন,  

ُُصَه  ُ ُقَاَلُُٱََّلِينَُ﴿ وا ُُقَدُ ُٱلَاَسُُإِنَُُٱلَاس  َشو ه  ُ ُلَك  ُ ََُجَع  اُفََزاَده  ُ ُفَٱخ  َُوَقاص وا ُُإِيَم ن 
ب َنا َمة ُُفَٱنَقلَب وا ١٧٣ُُُٱص َوكِِل َُُونِع  َُُٱّلَلُ َُحس  ِنَُُبِنِع  لُ ُٱّلَلُُِم  ض 

ه  ُ َُل ُ َُوفَ َسس  و ء َُُيم  ُس 
وا ُ َو نََُُوٱَتَبع  لُ ُذ وَُوٱّلَلُ ُٱّلَلِ ُُرِض  ض 

  [١٥٣  ،١٥٣: عمران ال] ﴾١٧٤َُعِظِمُ ُفَ

“এছদরছক যলাছকরা বছলযেল, যতামাছদর যবরুছদ্ধ যলাক জছড়া হছয়ছে, 

কাছজই যতামরা তাছদরছক ভয় কর; যকন্তু এ কথা তাছদর ঈমানছক 

আছরা বাযড়ছয় যদছয়যেল এবাং তারা তারপর তারা আল্লাহর যন‘আমত 

ও অনুগ্রহসহ যফছর এছসযেল, যকাছনা অযনষ্ট তাছদরছক স্পশম কছর যন 

এবাং আল্লাহ িাছত সন্তুষ্ট তারা তারই অনুসরর্ কছরযেল এবাং আল্লাহ 

মহা অনুগ্রহশীল। বছলযেল, ‘আল্লাহই আমাছদর জনে িছথষ্ট এবাং যতযন 

কত উত্তম কমমযবধায়ক!” [সূরা আছল ইমরান, আয়াত: ১৭৩, ১৭]  

সহীহ বুখারীছত ইবছন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুমা হছত বযর্মত আছে 

যি, যনশ্চয় এ বাকেগুছলা ইবরাহীম আলাইযহস সালাম আগুছন যনযক্ষ্ি 

হবার সময় বছলযেছলন। আর তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগর্ িখন তাছদরছক মানুর্ বছলযেল যি, 

‘যনশ্চয় মানুর্ যতামাছদর যবরুছদ্ধ একযত্রত হছয়ছে’ তখন তারা 

বছলযেছলন।  
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অনুরূপভাছব সহীহ হাদীছস এছসছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 

যবপছদর সময় বলছতন,  

ال اهل اال اهلل العظيم احلليم ال اهل اال اهلل رب العرش الكريم ال اهل اال اهلل رب »
 «األرض ورب العرش العظيم السماوات 

“আল্লাহ তা‘আলা বেতীত যকাছনা সতে মা‘বুদ যনই যিযন মহান ও 

নধিমশীল। যতযন বেতীত যকছনা সতে মা‘বুদ যনই যতযন সম্মাযনত 

আরছশর মাযলক। আল্লাহ তা‘আলা বেতীত যকাছনা সতে মা‘বুদ যনই, 

আসমান ও িমীছনর রব এবাং মহান আরছশর রব।”40  

এমনযক যকাছনা যকাছনা বর্মনায় এছসছে, যতযন এ যদা‘আযট তাাঁর আহছল 

বাইত তথা পযরবাছরর যকাছনা যকাছনা সদসেছকও যশযখছয়ছেন।  

তাোড়া সুনান গ্রন্থসমূছহ এছসছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাম িখন যকাছনা যবপছদ পযতত হছতন, তখন বলছতন, 

 «يايح يا قيوم برَحتك أستغيث »

“যহ যচরঞ্জীব, যহ যচরস্থায়ী, যতামার রহমছতর দ্বারা আযম উদ্ধার প্রাথমনা 

করযে।”41  

আরও বযর্মত আছে যি, যতযন তার কনো ফাযতমাছক যনছন্মাি যদা‘আ 

যশযখছয়ছেন,  

                                                           
40 সহীহ বুখারী (১১/১২৩), সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ২৭৩০। 
41 হাদীসযটর সনদ দুবমল। জাছম যতরযমিী, হাদীস নাং ৩৫২৪। 
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يا يح يا قيوم يا بديع السموات واألرض ال هلإ إال أنت  برَحتك أستغيث أصلح »
 «خلقكِل شأّن لكه وال تكلِن إِل نفيس طرفة عني وال أِل أحد من 

“যহ যচরঞ্জীব, যহ যচরস্থায়ী, যহ আসমান ও িমীছনর স্রষ্টা, তুযম বেতীত 

সতে যকাছনা মা‘বুদ যনই, যতামার রহমত দ্বারা আযম উদ্ধার প্রাথমনা 

করযে। আমার সকল কমম সাংছশাধন কছর দাও। আমাছক আমার যনছজর 

কাছে ক্ষ্যনছকর জনেও নেস্ত কছরা না এবাং যতামার যকাছনা সৃষ্টজীছবর 

কাছেও নয়।”42 

তাোড়া মুসনাছদ ইমাম আহমাদ ও সহীহ আবী হাছতম আল-বুযস্ত রহ. 

আবু্দল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু যথছক বর্মনা কছরন, যতযন 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যথছক বর্মনা কছরন যি,   

َمِتَك ِِف »
َ
، َواَل ُحْزٌن َفَقاَل اللىُهمى إِّنِّ َعبُْدَك اْبُن َعبِْدَك ابُْن أ َحًدا َقطُّ َهمر

َ
َصاَب أ

َ
َما أ

لَُك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو َقبَْضِتَك نَاِصيَيِت بِيَِدَك َماٍض ِِفى ُحْكمُ 
َ
ْسأ

َ
َك َعْدٌل ِِفى قََضاُؤَك أ

ِو 
َ
َحًدا ِمْن َخلِْقَك ، أ

َ
ْو َعلىْمتَُه أ

َ
َحٍد ِِف ِكتَابَِك أ

َ
نَْزتْلَُه ىلَعَ أ

َ
ْو أ

َ
يَْت بِِه َنْفَسَك أ لََك َسمى

ْن ََتَْعَل الُْقْرآَن َربِي
َ
ثَْرَت بِِه ِِف ِعلِْم الَْغيِْب ِعنَْدَك أ

ْ
َجالَء َع قَلِْب َونُوَر َصْدرِي وَ اْستَأ

بَْدهَلُ َماَكنَُه 
َ
ُه وَُحْزنَُه َوأ ُ َعزى وََجلى َهمى ْذَهَب اَّللى

َ
ُحْزيِن َونُوَر بَََصِي وََذَهاَب َهِّمِّ إاِلى أ

اَل َنتََعلىُمَها قَاَل بََِّل يَنْبَِِغ لَِمْن َسِمَعَها
َ
ْن يَ  فَرًَحا قَاَل فَِقيَل يَا رَُسوَل اهلِل أ

َ
 «تََعلىَمَهاأ

“যকাছনা যলাক িখন যকাছনা যবপদ ও দুঃযশ্চন্তায় পছড় বছল, যহ আল্লাহ 

আযম আপনার বান্দা, আপনার এক বান্দার পুত্র এবাং আপনার এক 

বাাঁদীর পুত্র। আমার কপাল আপনার হাছত, আমার ওপর আপনার 

                                                           
42 হাদীসযটর সনদ দুবমল। তাবরানী (১/১৫৯)। 
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যনছদমশ কািমকর, আমার বোপাছর আপনার ফয়সালা নোয়পূর্ম। আযম 

আপনার কাছে প্রাথমনা কযর আপনার নাছমর উসীলায়, যি নাম আপযন 

যনছজর জনে যনছজ যরছখছেন অথবা আপযন আপনার যকতাছব নাযিল 

কছরছেন অথবা আপনার সৃষ্টজীছবর কাউছক যশযখছয়ছেন অথবা যনজ 

গাছয়বী ইলছম যনছজর জনে একান্ত কছর যরছখছেন-আপযন কুরআনছক 

বাযনছয় যদন আমার হৃদছয়র প্রশাযন্ত, আমার বছক্ষ্র যজোযত, আমার 

দুঃছখর অপসারর্কারী এবাং দুযশ্চন্তা দূরকারী। এটা বলছল তার িাবতীয় 

যবপদ ও দুঃযশ্চন্তা দুর কছর যদছবন, যসটার স্থান খুযশছত ভরপুর কছর 

যদছবন। সাহাবী বছলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামছক 

বলা হছলা, যহ আল্লাহর রাসূল, আমরা যক তা মানুর্ছদর যশযখছয় যদছবা 

না? রাসূল বলছলন, অবশেই হোাঁ, যি যকউ তা শুনছব তার উযচত যসটা 

যশক্ষ্া গ্রহর্ করা।”43 

অনুরূপভাছব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর উম্মাতছক 

বছলছেন, 

ْمَس َوالْقَ » َحٍد َوالَ حِلَيَاتِِه ُُيَوُِّف إِنى الشى
َ
ِ اَل َينَْكِسَفاِن لَِموِْت أ َمَر آَيتَاِن ِمْن آيَاِت اَّللى

ُ بِِهَما ْيتُْم َذلَِك فَافَْزُعوا إَِِل  اَّللى
َ
ِ والصالة وِعبَاَدُه فَإَِذا َرأ  «االستغفارِذْكِر اَّللى

“যনশ্চয় চন্দ্র ও সূিম মহান আল্লাহর অনেতম দু’যট যনদশমন, কারও মৃতুে 

যকাংবা জীবছনর কারছর্ চন্দ্রগ্রহর্ ও সূিমগ্রহর্ হয় না। আল্লাহ তা‘আলা 

এর মাধেছম তার বান্দাছদর ভীযত প্রদশমন কছরন। সুতরাাং িখন যতামরা 

                                                           
43 হাদীসযটর সনদ দুবমল। মুসনাছদ আহমাদ (১/৪৫২); ইবন যহব্বান, হাদীস নাং ২৩৭২। 
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তা যদখছব তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হছয় আল্লাহর সালাত, যিযকর ও ক্ষ্মা 

প্রাথমনার যদছক ধাযবত হও”।44 

[যশছকমর প্রথম প্রকাশ] 

বলা হছয় থাছক যি, মক্কার িমীছন সবমপ্রথম ইবরাহীম আলাইযহস 

সালাছমর পছর আমর ইবন লুহাই আল খুিা‘ঈর মাধেছম যশছকমর প্রচলন 

হয়। িাছক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম জাহািাছম নাড়ীভুযড় 

টানা যহচড়া করছে যদছখছেন। যস সবমপ্রথম সাছয়বা (মূযতমর উছেছশে 

প্রার্ী) যেছড়যেল এবাং সবমপ্রথম ইবরাহীছমর দীছন পযরবতমন সাধন 

কছরযেল। ঐযতহাযসকগর্ বছলন, যস শাছম প্রছবশ কছর যসখানকার 

‘বলকা’ নামক স্থাছন কযতপয় মূযতম যপল, যসখানকার অযধবাসীরা ধারর্া 

করযেছলা যি, এগুছলা তাছদর উপকার করছত সমথম এবাং অযনষ্ট দুর 

করছতও সক্ষ্ম। তখন আমর ইবন লুহাই যস মূযতমগুছলাছক মক্কায় যনছয় 

আছস এবাং আরবছদর জনে যশকম ও মূযতমপূজার প্রচলন কছর। 

আর ঐ সব কাজ িা আল্লাহ ও তার রাসূল হারাম কছরছেন, যিমন 

যশকম, জাদু, হতো, যিনা, যমথো সাক্ষ্ে ও মদপান প্রভৃযত যনযর্দ্ধ কমমসমূহ, 

কখছনা কখছনা এগুছলার মাধেছম যকাছনা যকাছনা বেযি যবছশর্ যকেু 

সুযবধাপ্রাি হয় িাছক যস উপকার লাভ যকাংবা অপকার যরাছধর উপায় 

যহসাছব গর্ে কছর থাছক। িযদ এমনযট না হছতা তছব যকাছনা অবস্থাছতই 

যিসব কাছজ যকাছনা কলোর্ যনই যসসব যনযর্দ্ধ কাছজ মানুর্ প্রবৃত্ত 
                                                           

44 হাদীসযট সহীহ। সহীহ বুখারী (২/৫২৯); সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ৯০১; সুনান 
আযব দাউদ, হাদীস নাং ১১৭৭। 
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হছতা না। আর অজ্ঞতা অথবা প্রছয়াজনই মানুর্ছদরছক যকবল যনযর্দ্ধ 

কছমম পযতত কছর। পক্ষ্ান্তছর খারাপ ও যনযর্দ্ধ কমম সম্পছকম অবযহত 

বেযি যকরূছপ এযট কছর? আর িারা এসব কাছজ প্রবৃত্ত হয়, তারা 

কখছনা কখছনা এসছবর মছধে যি যবপিময় রছয়ছে তা সম্পছকম অজ্ঞ 

হওয়ার কারছর্ তা কছর থাছক যকাংবা তাছদর প্রছয়াজন থাকায় তারা 

তাছত পযতত হয়। যিমন, যসগুছলার প্রযত প্রবৃযত্তর আকর্মর্। অথচ 

কখছনা কখছনা তাছত যি লাভ রছয়ছে তা যথছক ক্ষ্যতর পযরমার্ অছনক 

যবযশ, যকন্তু তরা তা সম্পছকম অবগত নয়। অজ্ঞতার কারছর্ অথবা 

প্রবৃযত্ত তাছদর ওপর এমনভাছব যবস্তার কছর যি যশর্ পিমন্ত তারা যস 

অনোয় কাজযট কছর বছস। আর অযধকাাংশ সময় প্রবৃযত্ত চাযহদা বেযিছক 

এমন বাযনছয় যফছল যি, যস সতে সম্পছকম যকাছনা যকেু জানছত সক্ষ্ম 

হয় না। যকননা যকাছনা যবর্ছয় যতামার ভাছলাবাসা যসটার বোপাছর 

যতামাছক অন্ধ ও বযধর বাযনছয় যফছল।  

আর একারছর্ আছলম বা দীছনর জ্ঞানী বেযি আল্লাহছক ভয় কছর। 

আবুল ‘আযলয়া বছলন, আযম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 

এর সাথীছদরছক মহান আল্লাহর যনছন্মাি বার্ী সম্পছকম যজছজ্ঞস 

কছরযেলাম, 

َبةُ ُإَِنَما﴿ ُُٱتَلو  َمل ونَُُصََِّلِينَُُٱّلَلََُُِعَ : النساء] ﴾َقرِيبُ ُِمنَُيت وب ونَُُث  َُُِِبََه لَة ُُٱصّسو ءََُُيع 
١٥] 

“আল্লাহ অবশেই যসসব যলাছকর তাওবাহ কবুল করছবন িারা 

অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ কছর এবাং তাড়াতাযড় তাওবাহ কছর” [সূরা 
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আন-যনসা, আয়াত: ১৭] তারা বলল: যি যকউই আল্লাহর অবাধে হয় 

যস অজ্ঞ বছল যবছবযচত। আর যি যকউ মৃতুের পূছবম তাওবা করছব, যস 

তাড়াতাযড় তাওবা কছরছে বছল যবছবযচত হছব। বস্তুত এটা যনযর্দ্ধ যবর্ছয় 

যি সব অগ্রাযধকারসম্পি অপকাযরতা এবাং যনছদমযশত যবর্ছয় যি সব 

অগ্রাযধকারসম্পি উপকাযরতা রছয়ছে তা যবস্তাযরত বর্মনার স্থান নয়; 

বরাং মুযমছনর জনে এটা জানাই িছথষ্ট যি, আল্লাহ তা‘আলা িা আছদশ 

কছরছেন তাছত রছয়ছে যনযশ্চত গ্রহর্ছিাগে স্বাথম প্রাধানেপ্রাি স্বাথম। আর 

িা যথছক আল্লাহ তা‘আলা যনছর্ধ কছরছেন তাছত রছয়ছে যনযশ্চত 

যবপিময় অথবা প্রাধানেপ্রাি যবপিময়। আর আল্লাহ তা‘আলা বান্দাছক 

িখন যকাছনা আছদশ কছরন তখন তা আল্লাহর যকাছনা প্রছয়াজন 

পূরছর্র জনে কছরন না, অনুরূপভাছব িখন যকাছনা যনছর্ধ কছরন তখন 

যস যবর্ছয় তার কৃপর্তার জনে কছরন না, বরাং তাছদরছক যসটার 

আছদশই কছরন, িাছত তাছদর জনে কলোর্ রছয়ছে এবাং যসটা যথছকই 

যনছর্ধ কছরন, িাছত তাছদর জনে যবপিময় রছয়ছে। আর এ কারছর্ 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামছক গুর্াযিত 

বছলছেন যি, 

ر ه  ﴿ م 
 
وِفُُيَأ ر  َهى ه  ُ ُبِٱص َمع  نَكرَُُِعنَُُِوَين  م 

ِ َِب ِتُُصَه  ُ َُوي ِحّلُُٱص  ِمُ ُٱلَط ِ ِه ُ َُوي َحر  َُعلَ
ئَِثُ ََبى   [١٦٥: االعراف] ﴾ٱل 

“যিযন তাছদরছক সৎকাছজর আছদশ যদন, অসৎকাজ যথছক যনছর্ধ 

কছরন, তাছদর জনে পযবত্র বস্তু হালাল কছরন এবাং অপযবত্র বস্তু হারাম 

কছরন।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৭] 
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[কবর স্পশম করা ও চুম্বন করা এবাং গাছলর পার্শ্মছদশ কবছরর ওপর 

লাগাছনার যবধান বর্মনা] 

আর কবর স্পশম করা, যসটা িার কবরই যহাক না যকন, আর কবরছক 

চুম্বন করা ও তাছত গাছলর পার্শ্মছদশ লাগাছনা সকল মুসযলমছদর 

ঐকমছতে যনছর্ধ করা হছয়ছে। িযদও তা যকাছনা নবীর কবরই যহাক 

না যকন। আর এই উম্মাছতর পূবমসূরী ও ইমামগছর্র যকউ এটা কছরন 

যন,  বরাং এটা যশছকমর অন্তভুমি। আল্লাহ তা‘আলা বছলন,  

نََُُلَُُوقَاص وا ُ﴿ نََُُوَلَُُءاصَِهَتك  ُ ُتََذر  اُتََذر  َُُوَلَُُود   َواَع  وَثَُُوَلُُس  اَُوَيع وَقَُُيغ  ٢٣َُُونَس  
َضّلوا َُُوقَدُ 

َ
اُ ُأ  [٩٣  ،٩٣: نوح] ﴾٢٤َُكثِي 

“আর তারা বছলছে, ‘যতামরা কখছনা পযরতোগ কছরা না যতামাছদর 

উপাসেছদরছক; পযরতোগ কছরা না ওয়াদ, সুওয়া‘আ, ইয়াগূে, ইয়া‘ঊক 

ও নাসরছক। ‘বস্তুত তারা অছনকছক যবভ্রান্ত কছরছে”। [সূরা নূহ, 

আয়াত: ২৩-২৪]  

আর পূছবম বর্মনা করা হছয়ছে যি, এসব নূহ আলাইযহস সালাছমর 

সম্প্রদাছয়র সৎকমমপরায়ন বেযিছদর নাম। আর তারা একটা যনযদমষ্ট 

সময় পিমন্ত ঐসব কবছরর উপর অবস্থান কছরযেল। অতঃপর দী ম সময় 

অযতক্রান্ত হওয়ার পর তারা যসসছবর মূযতম বানাছলা। যবছশর্ কছর িখন 

তারা এসছবর সাছথ মৃছতর কাছে যদা‘আ ও তার মাধেছম উদ্ধার 

প্রাথমনাছক যিাগ করছলা। পূছবমই এসম্পছকম বর্মনা অযতবাযহত হছয়ছে 

এবাং যসখাছন যি যশকম রছয়ছে তারও বর্মনা যদওয়া হছয়ছে এবাং 
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(যবদ‘আতী যিয়ারত) িা খৃস্টানছদর সাছথ সামঞ্জসেপূর্ম ও (শর‘ঈ 

যিয়ারছতর) পাথমকে স্পষ্ট করা হছয়ছে। 

[পীরছদর সামছন মাথা যনায়াছনা ও মাযট চুম্বন করার যবধান] 

আর বড় বড় পীর ও অনোনেছদর যনকট মাথা যনায়াছনা অথবা মাযট 

চুম্বন করা ইতোযদ যনযর্দ্ধ হওয়ার বোপাছর ইমামছদর মছধে যকাছনা 

মতছভদ যনই। বরাং আল্লাহ তা‘আলা বেযতত অনে কাছরা জনে সামানে 

যপি বাাঁকা কছর েুাঁছক পড়া যথছকও যনছর্ধ করা হছয়ছে।  

মুসনাদ ও অনোনে গ্রছন্থ এছসছে যি, িখন মু‘আি ইবন জাবাল 

রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু শাম যদশ যথছক যফছর আসছলন তখন যতযন নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামছক সাজদাহ করছলন। তখন রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বছলন, এটা যক যহ মু‘আি? উত্তছর যতযন 

বলছলন, যহ আল্লাহর রাসূল আযম যসযরয়াছত তাছদরছক যদছখযে যি 

তারা তাছদর পাদ্রী ও যবশপছক সাজদাহ করছে, আর তারা তাছদর 

নবীছদর যথছকও অনুরূপ উছল্লখ কছর থাছকন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলছলন,  

نِْبيَائِِهمْ  ، إِنىُهمْ يَا ُمَعاذُ 
َ
ْن يَْسُجدَ ، لَْو ُكنُْت َكَذبُوا ىلَعَ أ

َ
َحًدا أ

َ
، ِلَغرْيِ اهلل  َعزى وََجلى  آِمًرا أ

ْن تَْسُجَد لَِزوِْجَها ملا عظم اهلل من حقه عليهاَفَقاَل 
َ
ةَ أ

َ
َمْرُت الَْمْرأ

َ
يْ :»أل

َ
َرأ

َ
َت الَ َتْفَعلُوا أ

ُونَْت َساِجًدا؟لَْو َمَررْ 
َ
 «.َت بَِقْْبِى أ

“যহ মু‘আি তারা যমথো বছলছে! িযদ আযম কাউছক সাজদাহ করার 

আছদশ করতাম, তছব অবশেই স্ত্রীছদরছক তাছদর স্বামীছক তাছদর ওপর 
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অযধক অযধকাছরর জনে সাজদাহ করছত বলতাম।” যহ মু‘আি তুযম 

আমাছক জানাও িযদ তুযম আমার কবছরর কাে যদছয় অযতক্রম কর 

তছব যক তুযম তাছত সাজদাহ করছব? মু‘আি বলছলন, না। তখন নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলছলন: “তুযম এটা করছব না।”45 

অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যিমনযট বছলছেন।  

বরাং সহীহ গ্রছন্থ জাযবর রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু হছত সাবেস্ত আছে যি, যতযন 

সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তার সাথীছদর সহ অসুস্থতার কারছর্ 

বছস সালাত আদায় কছরছেন। আর তারা দাযড়ছয় সালাত আদায় 

করছলন। অতঃপর যতযন তাছদর বসছত আছদশ করছলন।  

আর যতযন বলছলন: “যিমযনভাছব অনারবগর্ পরস্পর পরস্পরছক 

সম্মান যদখায় যতামরা আমাছক যসরূপ সম্মান যদখাছব না।”46  

যতযন আরও বছলন, 

 «هل انلاس قياما فليتبوأ مقعده من انلار من رسه أن يتمثل»

“যি বেযি তার জনে মানুর্ দাাঁযড়ছয় থাকাছক পেন্দ কছর, যস যিন 

জাহািাছম তার যিকানা বাযনছয় যনয়।”47  

সুতরাাং িখন তাছদরছক দাাঁড়াছত যনছর্ধ করা হছলা, িখন যতযন বসা 

                                                           
45 প্রাগুি।  
46 প্রাগুি। 
47 হাদীসযটর সনদ সহীহ। সুনান আযব দাউদ, হাদীস নাং ৫২২৯; জাছম যতরযমিী, হাদীস 
নাং ২৭৫৬; বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নাং ৯৭৭। 
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অবস্থায় যেছলন, আর তারা যেল সালাছত দোয়মান, িাছত যসটা তাছদর 

মছতা না হয় িারা তাছদর বড়ছদর জনে দোয়মান হয় এবাং আরও 

জাযনছয়ছেন যি, দাাঁযড়ছয় থাকায় যি সন্তুষ্ট হয় তার জনে জাহািাম 

অবধাযরত হছয় িাছব, তাহছল কারও জনে সাজদাহ করা ও মাথা নুইছয় 

রাখা অথবা হাত চুম্বছনর যবধান যকমন হছত পাছর? উমার ইবন আবদুল 

আিীি রহ. যিযন তখন িমীছন আল্লাহর খযলফা যেছলন, যতযন িখন 

যকউ আগমন করছতা তখন তাছক মাযট চুম্বন যথছক যফছর রাখছত এবাং 

তাছদরছক যশষ্টাচার যশক্ষ্া যদছত যবশ যকেু যস্বচ্ছাছসবক যনছয়াগ 

যদছয়যেছলন। 

যমাটকথা, দোয়মান হওয়া, বসা, রুকু ও সাজদাহ যকবলমাত্র এক 

মা‘বুছদর অযধকার। যিযন আসমানসমূহ ও িমীছনর স্রষ্টা। আর 

একযনষ্ঠভাছব আল্লাহ তা‘আলার অযধকাছর অনে কাছরা অাংশ থাকছত 

পাছর না। যিমন, আল্লাহ তা‘আলা বেতীত অছনের নাছম শপথ করা। 

কারর্, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বছলছেন,  

ْو يِلَْصُمْت »
َ
ِ أ  «.َمْن ََكَن َحاِلًفا فَلْيَْحِلْف بِاَّللى

“যি বেযি শপথ কছর যস যিন আল্লাহর নাছম শপথ কছর অথবা চুপ 

থাছক।”48 

যতযন আছরা বছলন,  

                                                           
48 হাদীসযট সহীহ। সহীহ বুখারী,(১১/৪৪১,৪৪২); সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ১৬৪৬। 
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ْشَك»
َ
ٍء ُدوَن اهلِل َفَقْد أ  «َمْن َحلََف بََِشْ

“যি বেযি আল্লাহ বেতীত অনে যকেুর শপথ কছর, যস যতা যনশ্চয় যশকম 

করছলা।”49  

অতএব, সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জনে, তার যকাছনা শরীক 

যনই,  

وُ َُوَما ُ﴿ ِمر 
 
وا ُِلَعُ ُإَِلُُا ُأ ُ ُّلَلَُٱُب د  ِينَُٱَُّلُ ُلِِصيَُم  َنَفا ُُل  وا ُُءَُح  َُة ُصَزَكوُ ٱُوا ُت َُوي ؤُ ُةَُصَصلَوُ ٱَُوي قِِم 
ِ َِمةِلُ ٱُدِينُ ُصَِكَُوَذ ُ  [  ٦: ابلينة] ﴾٥َُق

“আর তাছদরছক যকবল এ যনছদমশই প্রদান করা হছয়যেল যি, তারা যিন 

আল্লাহর ইবাদত কছর, তাাঁরই জনে দীনছক একযনষ্ঠ কছর এবাং সালাত 

কাছয়ম কছর ও িাকাত প্রদান কছর। আর এটাই সযিক দীন। [সূরা 

আল-বাইছয়েনাহ, আয়াত: ৫]  

অনুরূপভাছব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম হছত সহীহ গ্রছন্থ বযর্মত 

আছে, যতযন বছলন, 

نْ »
َ
َ يَْرََض لَُكْم ثاََلثًا رََِضَ لَُكْم أ ْن َتْعتَِصُموا إِنى اَّللى

َ
ُكوا بِِه َشيْئًا َوأ  َتْعبُُدوهُ َوالَ ترُْشِ

ْن ُتنَاِصُحوا َمْن واله
َ
قُوا َوأ يًعا َواَل َتَفرى ِ مَجِ ْمَرُكمْ   ِِبَبِْل اَّللى

َ
ُ أ  «اَّللى

“যনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা যতামাছদর জনে যতনযট যবর্ছয় সন্তুষ্ট আছেন: 

যতামরা যকবল তাাঁর ইবাদত করছব এবাং তার সাছথ যকাছনা যকেুর 

শরীক করছব না, যতামরা আল্লাহর রজু্জছক সকছল দৃঢ়ভাছব আাঁকছড় 

                                                           
49 হাদীসযট সহীহ। জাছম যতরযমিী, হাদীস নাং ১৫৩৫; মুসনাছদ আহমাদ,(২/৩৪)। 
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ধরছব এবাং পরস্পর যবযচ্ছি হছব না। আর যতামরা যতামাছদর শাসক-

আছলমগর্, িাছদরছক আল্লাহ তা‘আলা যতামাছদর ওপর দাযয়ত্ব 

যদছয়ছেন তাছদর কলোর্কামী হছব।”50 আর ইবাদতছক আল্লাহর জনে 

একযনষ্ঠ করাই হছলা ইবাদছতর মূল।  

আমাছদর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম অতেন্ত সুক্ষ্ম, প্রকাশে, 

তুচ্ছ, বড় সবম প্রকার যশকম যথছক যনছর্ধ কছরছেন। এমনযক নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যথছক মুতাওয়াযতর তথা 

সছন্দহাতীতভাছব ধারাবাযহক বর্মনার মাধেছম এছসছে যি, যতযন সূিম 

উদয় ও অস্ত িাওয়ার সময় সালাত আদায়ছক যনছর্ধ কছরছেন। িা 

যবযভি শছব্দ এছসছে, কখছনা যতযন বছলন,  

 «ال حتروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروبها»

“যতামরা সূিম উদয় ও অছস্তর সময় সালাত আদায় করার জনে যলছগ 

থাকছব না।”51  

আবার কখছনা ফিছরর পর সূছিমাদয় পিমন্ত এবাং আসছরর পর হছত 

সুিম অস্তযমত হওয়া পিমন্ত সালাতছক যনছর্ধ কছরছেন।  

আবার কখছনা যতযন উছল্লখ কছরছেন যি, সূিম শয়তাছনর দুই যশাং-এর 

উপর উযদত হয়। আর ঐ সময় কাছফররা তাছক সাজদাহ কছর। ফছল 

                                                           
50 হাদীসযট সহীহ। সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ১৭১৫; মুয়াত্তা ইমাম মাছলক (২/৯৯০); 
মুসনাছদ আহমাদ(২/৩৬৭)। 

51 হাদীসযট সহীহ। সহীহ বুখারী (১/১৫২); সহীহ মুসযলম (১/৫৬৭)। 
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ঐ সময় সালাত আদায়ছক যনছর্ধ করা হছয়ছে, যিছহতু ঐ একই সময় 

সাজদাহর মাধেছম মুশযরকছদর সূিমছক সাজদাহ করার সামঞ্জসে হছয় 

িায়। আর শয়তান তখন সূছিমর সাছথ যমযলত হয় যিন তার জনে 

সাজদাহ করা হয়। (িযদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 

সামানেতম সামঞ্জসেতার কারছর্) এগুছলা যথছক যনছর্ধ কছরছেন, 

তাহছল যিগুছলা সুস্পষ্ট যশকম ও মুশযরকছদর সাছথ সুস্পষ্ট সামঞ্জসে 

যবধান কছর থাছক তার অবস্থা যকমন হছত পাছর? 

অথচ আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর রাসূলছক বছলন, িাছত যতযন আহছল 

যকতাবছদরছক সছম্বাধন কছরছেন, 

هُ َيُىُق ل ُُ﴿
َ
َلَُُنك  ُ َوَبيُ َُنَنابَيُ ُء َُسَوا ََُُكَِمة ُُإَِلُ ُا َُتَعاصَوُ ُبُِِكَت ُلُ ٱَُلُأ

َ
َُلُوَُُّلَلَُٱُإَِلُُب دََُنعُ ُأ

ُِ ُُۦبِهُُِكَُن َش  َناَبعُ َُيَتِخذََُُوَلُُاَشي  رُ ًُضاَبعُ ُض 
َ
ِنُاَبابُ أ ُوص وا َُفقُ ُا ُتََوَلوُ ُفَإِنُّلَلُِ ٱُد ونُُِم 

وا ُشُ ٱ نَاَُهد 
َ
سُ ُبِأ ونَُم   [  ٥٣: عمران ال] ﴾٦٤ُلِم 

“আপযন বলুন, যহ আহছল যকতাবগর্! এস যস কথায়, িা আমাছদর ও 

যতামাছদর মছধে একই; যিন আমরা একমাত্র আল্লাহ োড়া কাছরা 

ইবাদাত না কযর, তাাঁর সাছথ যকাছনা যকেুছক শরীক না কযর এবাং 

আমাছদর যকউ আল্লাহ োড়া এছক অনেছক রব যহছসছব গ্রহর্ না কযর।’ 

তারপর িযদ তারা মুখ যফযরছয় যনয় তাহছল যতামরা বল, যতামরা সাক্ষ্ী 

থাক যি, যনশ্চয় আমরা মুসযলম।” [সূরা আছল ইমরান, আয়াত: ৬৪]  

তাোড়া তা আরও যি কারছর্ যনযর্দ্ধ তা হছলা, এছত আল্লাহ বেতীত 

আহছল যকতাবছদর দ্বারা পরস্পরছক যি রব্বরূছপ গ্রহর্ করা হছয় থাছক 
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তার সাছথ সাদৃশে সৃযষ্ট হয়। আর আমাছদরছক অনুরূপ করছত যনছর্ধ 

করা হছয়ছে। আর যি যকউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাছমর 

আদশম, তাাঁর সাহাবী ও তাছব‘ঈছদর আদশম বাদ যদছয় নাসারাছদর আদশম 

গ্রহর্ কছর যস যতা আল্লাহ ও তার রাসূল যি যবর্য় আছদশ কছরছেন 

তা যেছড় যদছলা।  

আর যকাছনা বেযির বিবে: “আমার প্রছয়াজনযট আল্লাহ ও যতামার 

(বেযি, পীর, কবর ইতোযদর) বরকছত পূর্ম হছয়ছে।” এ ধরছনর বিবে 

মারাত্মকভাছব যনন্দনীয়, যকননা এ ধরছনর যবর্ছয় আল্লাহর সাছথ অনে 

কাউছক যমযলত করা জাছয়ি যনই। এমনযক যকাছনা বিা নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইযহ ওয়াসাল্লামছক উছেশে কছর বছলযেল, ‘আল্লাহ ও আপযন িা 

চান’, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলছলন: “তুযম যক 

আমাছক আল্লাহর অাংযশদার বানাছত চাও? বরাং বল, একমাত্র আল্লাহ 

িা চান।” আর যতযন তার সাহাবীছদর বছলন, “যতামরা বলছব না যি, 

আল্লাহ িা চান ও মুহাম্মদ িা চান, বরাং যতামরা বল: আল্লাহ িা চান 

অতঃপর িা মুহাম্মদ চান।”52  

অনে হাদীছসর এছসছে, যকাছনা মুসযলম শুনছত যপছলা যি, যকউ তাছক 

বছলছে, ‘যতামরা কতই না উত্তম জাযত হছত িযদ না যতামরা আল্লাহর 

সাছথ শরীক না বানাছত অথমাৎ যতামরা আল্লাহর সাছথ শরীক সাবেস্ত 

করে। অথমাৎ যতামরা বছল থাক, আল্লাহ িা চান ও মুহাম্মদ িা চান। 

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তাছদরছক এটা যথছক 

                                                           
52 হাদীসযট সহীহ। ইবন মাজাহ হাদীস নাং ২১১৮; মুসনাছদ আহমাদ (৫/ ২৯৩)। 
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যনছর্ধ করছলন।  

সহীহ গ্রছন্থ িাছয়দ ইবছন খাছলদ যথছক বযর্মত আছে যি, যতযন বছলন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আমাছদর যনছয় বৃযষ্টর পছর 

হুদায়যবয়ায় ফজছরর সালাত আদায় করছলন। অতঃপর যতযন বছলন, 

যতামরা যক জান যতামাছদর রব্ব রাছত যক বছলছেন? আমরা বললাম, 

আল্লাহ ও তার রাসূল অযধক জাছনন। যতযন বছলন,  

ْصبََح ِمْن »
َ
ِ َورََْحَِتِه فََذلَِك ُمْؤِمٌن ِِب َوََكفِرٌ ِعبَاِدى أ ا َمْن قَاَل ُمِطْرنَا بَِفْضِل اَّللى مى

َ
، فَأ

ا َمْن قَاَل ُمِطْرنَا بِنَوِْء َكَذا َوَكَذا فََذلَِك ََكفِ ٌن ِِب َوََكفٌِر بِالَْكْوَكِب ُمْؤمِ  مى
َ
ُمْؤِمٌن ٌر ِِب وَ ، َوأ

 «.بِالَْكْوَكِب 

“যতযন বছলন, আমার বান্দাছদর যকউ যকউ আমার ওপর মুযমন হছয়ছে 

আবার যকউ যকউ কাযফর হছয়ছে। িারা বছলছে, “আল্লাহর অনুগ্রহ ও 

রহমছত আমাছদর ওপর বৃযষ্ট হছয়ছে, যস আমার ওপর ঈমানদার এবাং 

নক্ষ্ছত্রর বোপাছর কাযফর, আর যি বলল আমরা ওমুক ওমুক নক্ষ্ছত্রর 

যনকটবতমী হওয়া দ্বারা বৃযষ্টপ্রাি হছয়যে, যস আমার সাছথ কুফযরকারী  

এবাং নক্ষ্ছত্রর প্রভাছব যবর্শ্াসী।”53 

আর যি সব উপায়-উপকরর্সমূহ আল্লাহ তা‘আলা মানুছর্র জনে 

যনধমারর্ কছরছেন, যসগুছলাছক আল্লাহর সাছথ শরীক, অাংশীদার, 

সাহািেকারী বানাছনা িাছব না। 

আর বিার বিবে: ‘শাইখ বা পীছরর বরকছত’ এর দ্বারা কখছনা উছেশে 
                                                           

53 হাদীসযট সহীহ। সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৪১৪৮; সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ১২৫০।  
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হছত পাছর, শাইছখর যদা‘আয়। আর যদা‘আ অনুপযস্থযতর পক্ষ্ যথছক 

অযতদ্রুত কবুল হয়। আবার উি ‘শাইখ বা পীছরর বরকছত’ একথার 

দ্বারা উছেশে করা হছত পাছর, যতযন িা যনছদমশ কছরছেন এবাং িা যশক্ষ্া 

যদছয়ছেন যসটার বরকছত। আবার ‘শাইখ বা পীছরর বরকছত’ এর দ্বারা 

উছেশে হছত পাছর, যতযন যি হছকর সাহািে কছরছেন এবাং দীছনর পছথ 

সহছিাযগতা কছরছেন ইতোযদ সবই সযিক অথম। যকন্তু কখনও কখনও 

‘শাইখ বা পীছরর বরকছত’ এর দ্বারা উছেশে যনওয়া হছয় থাছক, মৃত 

বেযি ও অনুপযস্থত বেযির যদা‘আর বরকছত অযজমত হছয়ছে, তখনই 

তা যনযর্দ্ধ হছব। কারর্, পীর সাছহব এ প্রভাব দ্বারা স্বয়াংসমূ্পর্ম হওয়া 

অথবা তার পছক্ষ্ এমন কাজ করা িা যথছক যতযন মূলত অপারগ অথবা 

তা করছত অক্ষ্ম অথবা যতযন তার ইচ্ছাও কছরন না, তারপরও 

যসগুছলাছত পীছরর অনুসরর্-অনুকরর্ ও তার আনুগতে প্রদশমন 

যনঃসছন্দছহ যনন্দনীয় যবদ‘আত। আর তা বাযতল অথমসমূছহর অন্তভুমি। 

আর িাছত যকাছনা সছন্দহ যনই তা হছচ্ছ, আল্লাহর আনুগতেমূলক যি 

যকাছনা কাজ, মুযমনগর্ কতৃমক পরস্পছরর জনে কৃত যদা‘আ ইতোযদ 

দুযনয়া ও আছখরাছত উপকারী বছল সাবেস্ত হছব, তছব এ সবই 

একান্তভাছব মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত দ্বারাই সাং যটত হছব। 

(অনে কারও দ্বারা তা সম্ভব নয়) 

[তথাকযথত কুতুব, গাউস ও পূর্েবান বেযির রহসে উছন্মাচন] 

আর প্রশ্নকতমা কুতুব, গাউস ও পূর্েবান বেযি সম্পছকম যি প্রশ্ন কছরছে, 

তার উত্তর হছচ্ছ, এসব যবর্য় যকাছনা যকাছনা যলাক সাবেস্ত কছর থাছক, 
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তারা এগুছলার বোখো এমন যকেু যদছয় কছর থাছক িা দীন ইসলাছম 

বাযতল বছল গর্ে। যিমন, গাউস সম্পছকম তাছদর কাছরা কাছরা বোখো 

হছলা: যতযন এমন বেযি যিযন হছবন সৃযষ্টজগছতর সাহািেকারী, িার 

মাধেছম সৃযষ্টজগৎ সাহািে ও যরযিক প্রাি হয়। এমনযক এটাও বছল 

থাছক যি, যফযরশতাছদর সাহািে ও সমুছদ্রর মাছের যরযিক ইতোযদও 

তার মাধেছম হয়। বস্তুত এটা হছলা ঈসা আলাইযহস সালাম সম্পছকম 

নাসারাছদর বিছবের মছতা এবাং আলী রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু বোপাছর 

সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদাছয়র বিছবের অনুরূপ বিবে। আর এটা সুস্পষ্ট 

যশকম, যি বেযি তা বলছব, তাছক তা যথছক তাওবা করার জনে বলা 

হছব। সুতরাাং িযদ যস তাওবা কছর তাহছল ভাছলা, অনেথায় তাছক হতো 

করা হছব। যকননা সৃযষ্টজগছতর কাউছকই, যফযরশতা যহাক যকাংবা 

মানুর্, তাছক এ বেযির মাধেছম সাহািে-সহছিাযগতা করা হয় না।  

আর এই কারছর্ই দাশমযনকগর্ যি ‘দশ আকল’ বা বুযদ্ধযভযত্তক দশ 

বেযিত্ব, িাছদরছক তারা যফযরশতা মছন কছর থাছক, অনুরূপভাছব 

নাসারাগর্ মসীহ সম্পছকম িা বছল থাছক, তা সাবেস্ত করা মুসযলমছদর 

ঐকমছতে সুস্পষ্ট যশকম।  

আর িযদ যস যলাকযট বছল, আযম ‘গাউস’ দ্বারা বুোই, িা তাছদর যকউ 

যকউ বছল থাছক যি, জযমছন যতন শত দছশর অযধক মানুর্ রছয়ছে। 

িাছদরছক তারা নামকরর্ কছরছেন নূজাবা যহছসছব। অতঃপর যসখান 

যথছক সত্তর জন হছলা নাক্বীব, তাছদর মধে হছত চযল্লশজন আবদাল, 

তাছদর মধে হছত সাতজন আক্বতাব, আর তাছদর মছধে চারজন 

আওতাদ, তাছদর মছধে একজন হছলা গাউস, আর যতযন স্থায়ীভাছব 
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মক্কার অযধবাসী। আর িমীনবাসী িখন তাছদর যরযিক যকাংবা যবপছদর 

সাহাছিের প্রছয়াজন হয়, তখন তারা যসসব যতনশত দশজছনর অযধক 

মানুছর্র স্মরর্াপি হয়, আর তারা (৩১০ এর অযধক যলাক) ঐসব 

সত্তরজছনর কাছে আশ্রয় চায়, আর সত্তরজন চযল্লশজছনর কাছে, 

চযল্লশজন সাতজছনর কাছে, সাতজন চার জছনর কাছে এবাং চারজন 

একজছনর স্মরর্াপি হয়। আবার তাছদর যকউ যকউ এ যলাকছদর 

সাংখো, নামসমূহ ও মিমাদার বোপাছর যবযশ-কম কছর বর্মনা কছর থাছক। 

যকননা এ বোপাছর তাছদর বিবে অছনক; এমনযক তাছদর যকউ যকউ 

বছল থাছক, আকাশ যথছক সমকালীন গাউছসর নামখযচত যলখা সবুজ 

কাগজ কা‘বার ওপর অবতীর্ম হছব। িার নাম হছব খুদরাহ বা সবুজ। 

এমনযক তাছদর কারও কারও যনকট ‘খাদরাহ’ নামক একযট 

মিমাদাসম্পি বেযিত্বও রছয়ছে। আর প্রছতেক িুছগই খাদরাহ বা যখযদর 

নাছম একজন আছেন। বস্তুত এবোপাছর তাছদর মছধেই দু‘ধরছনর বিবে 

রছয়ছে। তছব সতে কথা এই যি, এ সব যকেু সমূ্পর্ম বাযতল ও যমথো। 

আল্লাহর যকতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাছমর সুিাছত 

িার যকাছনা যভযত্ত যনই। এমনযক এ উম্মছতর পূবমসূরীছদর যকউ ও 

যকাছনা ইমাম এ জাতীয় যকাছনা কথা বছলন যন। আর পূবমবতমী বড় 

শাইখ িাছদরছক অনুসরর্-অনুকরর্ করার যিাগে মছন করা হয়, তাছদর 

যকউই এমন যকেু বছলন যন। 

এখাছন সুস্পষ্ট যি, আমাছদর যনতা যবর্শ্ জাহাছনর প্রযতপালছকর রাসূল 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমার, ওসমান ও 

আলী রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুম যেছলন তাছদর িুছগর যশ্রষ্ঠ সৃযষ্ট। আর তারা 
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যেছলন মযদনাছত, তারা যকউই মক্কাছত যেছলন না।  

আর তাছদর যকউ যকউ সাহাবী মুগীরা ইবন যশা‘বা রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

দাস যহলাল সম্পছকম একযট হাদীস বর্মনা কছর বছলন যি যস নাযক 

তথাকযথত পূছবমাি সাতজছনর একজন। অথচ হাদীসযট এ শাছস্ত্রর 

পযেত বেযিছদর ঐকমছতে বাযতল। িযদও আবু না‘ঈম রহ. তার 

‘যহলইয়াযতল আউযলয়া’ গ্রছন্থ এ জাতীয় যকেু হাদীস উছল্লখ কছরছেন। 

আর শাইখ আবু আবদুর রহমান আস-সুলামীও তার যকাছনা যকাছনা 

যলখনীছত উছল্লখ কছরছেন। সুতরাাং তুযম এগুছলা যদছখ যধাাঁকা যখও 

না। কারর্, এসব গ্রছন্থ সহীহ, হাসান, দুবমল এমনযক বাছনায়াট হাদীসও 

রছয়ছে। আর আছলমগছর্র যি বোপাছর মতযবছরাধ যনই তা হছচ্ছ, 

যমথো-বাছনায়াট হাদীসই হছচ্ছ মওদু‘ হাদীস। আর এসব গ্রন্থকার 

কখছনা কখছনা হাদীসশাছস্ত্রর পযেতছদর মত িা শুছনন তাই বর্মনা কছর 

থাছকন। তারা যসগুছলার যকাছনাযট সহীহ ও যকাছনাযট বাযতল তা যনর্ময় 

কছর যদন না, যকন্তু যকাছনা গ্রহর্ছিাগে হাদীসযবদ এ জাতীয় হাদীস 

বর্মনা কছরন না। কারর্, সহীহ হাদীছস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাম যথছক বর্মনা এছসছে যি, যতযন বছলন,  

 «من حدث عِن ِبديٍث يرى أنه كذٌب فهو أحد الاكذبني»

“যি বেযি আমার যথছক যকাছনা হাদীস বর্মনা কছর, অথচ ধারর্া করা 
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হয় যি, এযট যমথো; তাহছল যসও যমথোবাযদছদর অন্তভুমি”।”54 

যমাটকথা: মুসযলমগর্ জাছনন যি, তাছদর ওপর অনুরাগ ও ভীযতর সময় 

যি সব যবপদ-মুযসবত অবতীর্ম হয়। যিমন, ইছস্তসকার বা বৃযষ্ট প্রাথমনার 

সময় যরযিক চাওয়ার জনে কৃত তাছদর যদা‘আ এবাং সূিম গ্রহছর্র সমছয় 

কৃত যদা‘আ, আর বালা-মসীবত দূরীকরছর্ তাছদর যবযভি প্রছচষ্টা 

ইতোযদ সমছয় একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই প্রাথমনা কছর থাছকন, 

তাাঁর সাছথ তারা আর কাউছক শরীক কছরন না। মুসযলমগর্ কখছনা 

তাছদর যকাছনা প্রছয়াজন পূরছর্র জনে আল্লাহ তা‘আলা বেতীত অনে 

কাছরা যনকট প্রতোবতমন কছর না; বরাং জাছহলী িুছগর মুশযরকগর্ও এ 

জাতীয় অবস্থায় যকাছনা মাধেম বেতীত আল্লাহর কাছে যদা‘আ করত, 

ফছল যতযন তাছদর যদা‘আ কবুল করছতন। তুযম যক মছন কর যি, 

তাওহীদ ও ইসলাম গ্রহর্ করার পর এ জাতীয় মাধেম গ্রহর্ োড়া 

তাছদর যদা‘আ কবুল করছবন না, যি মাধেম গ্রহছর্র বোপাছর আল্লাহ 

যকাছনা প্রমার্ নাযিল কছরন যন?! 

আল্লাহ তা‘আলা বছলন, 

نَس َنُ﴿ ِ
ه ۥُِإَوَذاَُمَسُٱۡل  َ ُُض  َناَُعن ه  اُفَلََماَُكَشف  ُقَا ئِم  و 

َ
ُقَاِعًداُأ و 

َ
َُدََعنَاُِِلَۢنبِهِۦ ُأ ٱصّضّ

ُُض   َُمَسهُ  إَِل   ُ َنا ع  ُيَد  نَُل  
َ
[  ١٩﴾ ]يونس: َمَرَُكأ  

“আর মানুর্ছক িখন দুঃখ-দদনে স্পশম কছর তখন যস শুছয়, বছস বা 

                                                           
54 হাদীসযট সহীহ। সহীহ মুসযলছমর ভূযমকা (১/৯); সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নাং 
৩৯; মুসনাছদ আহমাদ (৫/২০)। 
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দাাঁযড়ছয় আমাছদরছক যডছক থাছক। অতঃপর আমরা িখন তার দুঃখ-

নদনে দূর কযর, তখন যস এমনভাছব চলছত থাছক যিন তাছক দুঃখ-দদনে 

স্পশম করার পর তার জনে যস আমাছদরছক ডাছকই যন”। [সূরা ইউনুস, 

আয়াত: ১২] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বছলন, 

َُٱُِفُُصّضُّٱَُمَسك  ُ ُِإَوَذا﴿ ونَُتَدُ َُمنَُضَلُُرُِحُ ل   [  ٥٥: االرساء] ﴾إِيَاه  ُُإَِل ُُع 

“আর সাগছর িখন যতামাছদরছক যবপদ স্পশম কছর তখন শুধু যতযন 

োড়া অনে িাছদরছক যতামরা যডছক থাক তারা হাযরছয় িায়”। [সূরা 

আল-ইসরা, আয়াত: ৬৭] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বছলন, 

﴿ُ ُٱصَساَعة  َتت ك   
َ
ُأ و 
َ
ُٱّلَلُِأ َُعَذاب  تَى ك   

َ
ُأ ُإِن  َتك    رََءي 

َ
ُأ وَنُإِنُق ل  ع  ُٱّلَلُِتَد  َ َغي 

َ
أ

َُص ِدقَِيُ نت    َنَُما٤٠ُُك  ُإِنَُشا َءَُوتَنَسو  وَنُإَِل هِ ع  َُماُتَد  ِشف  َِك  وَنَُف ع  ُتَد  ُإِيَاه  بَل 
ُ وَن ِك  َش 

ُلََعل٤١َُُت  ا ءِ َُوٱصَضَ َسا ءِ
 
َأ َن ه  ُبِٱل  َخذ 

َ
ُفَأ ِنَُقب لَِك ُم  َمم 

 
ُأ ر َسل َنا ُإَِلى

َ
ُأ ُه  ُ َولََقد 

ُ وَن ٤٢َُُيَتَضَع  ُصَه    َُوَزَيَن ُق ل وب ه    وا َُوَل ِكنُقََست  ُتََضَع  َنا س 
 
َُجا َءه  ُبَأ ُإِذ  َل  فَلَو 

ِ َط ُ َمل وَنُٱصَش َيع   ُ َُماََُكن وا  [   ٣٣،  ٣٠﴾ ]االنعام: ٤٣ن 

“বলুন, ‘যতামরা আমাছক জানাও, িযদ আল্লাহর শাযস্ত যতামাছদর ওপর 

আপযতত হয় বা যতামাছদর কাছে যকয়ামত উপযস্থত হয়, তছব যক 

যতামরা আল্লাহ োড়া অনে কাউছকও ডাকছব, িযদ যতামরা সতেবাদী 

হও? ‘না, যতামরা শুধু তাাঁছকই ডাকছব, যতামরা যি দুঃছখর জনে তাাঁছক 

ডাকে যতযন ইছচ্ছ করছল যতামাছদর যস দুঃখ দুর করছবন এবাং িাছক 



 

 

কবর যিয়ারত ও কবরবাসীর দ্ধারা সাহাছিের আছবদন 
 82  

যতামরা তাাঁর শরীক করছত তা যতামরা ভুছল িাছব। আর অবশেই 

আপনার আছগ আমরা বহু জাযতর কাছে রাসূল পাযিছয়যে। অতঃপর 

তাছদরছক অথমসাংকট ও দুঃখ-কষ্ট যদছয় পাকড়াও কছরযে, িাছত তারা 

অনুনয় যবনয় কছর। সুতরাাং িখন আমাছদর শাযস্ত তাছদর ওপর 

আপযতত হল, তখন তারা যকন যবনীত হল না? যকন্তু তাছদর হৃদয় 

যনষু্ঠর হছয়যেল এবাং তারা িা করযেল শয়তান তা তাছদর দৃযষ্টছত যশাভন 

কছরযেল”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৪০-৪৩) 

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীছদর জনে সালাত 

আদাছয়র মাধেছম অথবা সালাত বেতীত বৃযষ্ট প্রাথমনা কছরছেন। আর 

যতযন তাছদর যনছয় ইসযতসকার সালাত ও সূিম গ্রহছর্র সালাত আদায় 

কছরছেন। আর যতযন সালাছত কুনুত পড়ছতন এবাং মুশযরকছদর যবরুছদ্ধ 

আল্লাহর সাহািে প্রাথমনা করছতন। অনুরূপভাছব যখালাফাছয় রাছশদীনগর্ 

ও তাছদর পরবতমীরা এবাং অনুরূপভাছব দ্বীছনর ইমামগর্ ও মুসযলম 

যনতৃবৃন্দ সবমদা এ পদ্ধযত অবলম্বন কছরছেন।  

আর এ কারছর্ বলা হয়: যতনযট যবর্য় রছয়ছে িার যকাছনা যভযত্ত যনই। 

নু‘সাইযরয়া সম্প্রদাছয়র ‘বাব’, রাছফদী-যশয়াছদর পক্ষ্ যথছক অছপক্ষ্ায় 

থাকা (পাহাছড়র গছতম অবস্থানরত) ইমাম আর মূখমছদর ‘গাউস’।  

কারর্, নুসাইযরয়ারা দাবী কছর থাছক যি, তাছদর একজন যলাক রছয়ছে, 

িাছক ‘বাব’ বলা হয়, যতযন উি (গাউস) ধরছনর। যি যক না তাছদর 

জনে পৃযথবীছক যিক রাছখন। এমন ধরছনর যলাক তাছদর কাছেই 

থাকছত পাছর (িার সম্পছকম তারা এ ধরছনর যবর্শ্াস যপার্র্ কছর থাছক) 
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যকন্তু তার বোপাছর নুসাইযরয়া সম্প্রদায় িা বছল তা বাযতল, যমথো ও 

অসার কথা। তছব (রাছফদী-যশয়াছদর তথাকযথত) মুহাম্মাদ, িার 

অছপক্ষ্ায় তারা অছপক্ষ্মান এবাং (মূখম সুফীছদর তথাকযথত) মক্কায় 

অবস্থানকারী গাউস ইতোযদ বাযতল ও যমথো, বাস্তছব িার যকাছনা 

অযস্তত্বই যনই।       

অনুরূপভাছব তাছদর যকউ যকউ ধারর্া যপার্র্ কছর যি, কুতুব, গাউস, 

আল্লাহর ওলীগর্ছক সাহািে কছরন এবাং তাছদর সবাইছক যচছনন 

প্রভৃযত। এটাও বাযতল। অথচ আবু বকর ও উমার রাযদয়াল্লাহু 

‘আনহুমাও আল্লাহর সকল ওলীগর্ছক যচনছতন না এবাং তাছদর 

সাহািেও করছতন না। তাহছল কীভাছব এসব পথভ্রষ্ট যমথেবাদী, 

প্রতারকরা? (এরা কীভাছব যচনছত পাছর ও সাহািে করছত পাছর?) আর 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম হছলন ‘সবমছশ্রষ্ঠ আদম সন্তান’ 

যতযনও তার উম্মতছদরছক একমাত্র ওিুর যচহ্ন দ্বারা যচনছত পারছবন। 

আর তাহছলা শুভ্রতা ও সাদা রাং। আর ঐসব আল্লাহর ওলীগর্ছক 

একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা বেতীত যকউ গর্না কছর যশর্ করছত পারছব 

না। আর আল্লাহর নবীগর্, িারা তাছদর ইমাম ও খতীব। যস নবী-

রাসূলগর্ তাছদর যনছজছদর অযধকাাংছশর সাছথ পযরযচত নন, বরাং 

আল্লাহ তা‘আলা বছলন, 

ِ َكَُوِمن ه  ُمَُ﴿ َناَُعَل ِنَُقب لَِكُِمن ه  َُمنُقََصص  ُم  ل  ر َسل َناُر س 
َ
ُأ َُولََقد   ۚ ص  َُنق  نَُل  
ُ ِ َكُ   [  ٥١﴾ ]اغفر: ٧٨َعلَ

“আর অবশেই আমরা আপনার পূছবম অছনক রাসূল পাযিছয়যে। আমরা 
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তাছদর কাছরা কাছরা কাযহনী আপনার কাছে যববৃত কছরযে এবাং কাছরা 

কাছরা কাযহনী আপনার কাছে যববৃত কযর যন।” [সূরা গাযফর, আয়াত: 

৭৮] 

আর মূসা আলাইযহস সালাম যখযদর যক যচনছতন না, আর যখযদর 

আলাইযহস সালামও মূসা আলাইযহস সালামছক যচনছতন না, বরাং িখন 

মূসা আলাইযহস সালাম যখযদরছক সালাম করছলা তখন যখযদর তাছক 

বলল: যকাছনা িমীন যথছক সালাম আসল? তখন যতযন বলছলন, আযম 

মূসা। যতযন বলছলন, বনী ইসরাঈছলর মূসা? মূসা আলাইযহস সালাম 

বলছলন: হোাঁ!। কারর্, যখযদর এর কাছে মূসার নাম ও তার খবরাখবর 

যপৌঁছেযেল; যকন্তু যতযন তাছক চাকু্ষ্র্ভাছব জানছতন না। আর যি বছল 

যি, যখযদর ওলীগছর্র নকীব অথবা যতযন সবযকেু জাছনন, যস যনশ্চয় 

বাযতল কথা বছলছে।  

[যখযির আলাইযহস সালাম সম্পছকম চূড়ান্ত কথা] 

সতেযনষ্ঠ আছলমছদর যনকট সযিক বিবে হছলা যখযদর আলাইযহস 

সালাম মৃত। যতযন ইসলাম পান যন। িযদ যতযন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাছমর সমছয় অবযশষ্ট থাকছতন তাহছল অবশেই তার জনে 

ওয়াযজব হছতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাছমর ওপর ঈমান 

আনা এবাং তার সাছথ যজহাদ করা। যিমযনভাছব আল্লাহ তা‘আলা তার 

ওপর ও অনোনেছদর ওপর এটা ওয়াযজব কছরছেন। আর যতযন অবশেই 

মক্কা-মদীনায় অবস্থান করছতন। কাযফর সম্প্রদাছয়র যনকট উপযস্থত 

যথছক তাছদর জাহাজ যমরামত করার যচছয় সাহাবীগছর্র সাছথ উপযস্থত 
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যথছক সাংগ্রাম করা এবাং দীছনর সাহািে সহছিাযগতা করা তার জনে 

উত্তম হছতা। যতযন এমন মানুর্ছদর যথছক দূছর অবস্থান করছতন না 

িাছদরছক উত্তম জাযত যহছসছব যপ্ররর্ করা হছয়ছে। আর তাছদর যথছক 

যগাপনও থাকছতন না।  

তাোড়া মুসযলমছদর জনে তাছদর দীন ও দুযনয়ার যকাছনা যবর্ছয় যখযদর 

ও তার মছতা যকাছনা অনুরূপ যকাছনা যলাছকর প্রছয়াজনও যনই। যকননা 

মুসযলমগর্ যতা তাছদর দীন সরাসযর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাম যথছক গ্রহর্ কছরছেন। যিযন তাছদরছক যকতাব ও যহকমাহ 

যশক্ষ্া যদছয়ছেন। আর তাছদরছক তাছদর নবী বছলছেন: 

 «لو َكن موىس حيا بني أظهركم ما حل هل إال أن يتبعّن»

“িযদ মূসা জীযবত থাকছতা অতঃপর যতামরা তাছক অনুসরর্ করছত 

আর আমাছক যেছড় যদছত তাহছল অবশেই যতামরা পথভ্রষ্ট হছত।”55  

আর ঈসা ইবছন মারইয়াম আলাইযহস সালাম আকাশ যথছক িখন 

অবতীর্ম হছবন তখন যতযন একমাত্র আল্লাহর যকতাব ও নবী মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাছমর সুিাত দ্বারা যবচার-ফয়সালা করছবন। 

তাহছল যখযদর ও অনেনেছদর কী প্রছয়াজন থাকছত পাছর? আর নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আকাশ যথছক ঈসা আলাইযহস সালাম 

এর প্রতোগমর্ সম্পছকম ও মুসযলমছদর সাছথ তার উপযস্থযতর যবর্য়যট 

                                                           
55 হাদীসযট সনছদর যদক যথছক হাসান। মুসনাছদ আহমাদ(৩/৩৮৭); সুনান দাছরমী 
(১/১১৫)। 
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তাছদরছক অবযহত কছরছেন। যতযন বছলন, 

 «كيف تهلك أمة أنا أوهلا وعيىس ابن مريم آخرها؟»

“কীভাছব ধ্বাংস হছব একযট উম্মত, িার শুরুছত আযম রছয়যে আর তার 

যশছর্ রছয়ছে ঈসা ইবন মারইয়াম।”56  

তাহছল িখন উপছরাি দু’জন নবী, (মুহাম্মাদ ও ঈসা) িারা মূসা, 

ইবরাহীম ও নূহসহ সছবমাত্তম রাসূল যহছসছব যবছবযচত আর মুহাম্মদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইইহ ওয়াসাল্লাম আদম সন্তানছদর যনতা, এরা যকউই এ 

উম্মত যথছক যগাপছন অবস্থান কছরন যন, সাধারর্ ও যবছশর্ কারও 

যথছকই নয়, তাহছল এমন যকউ কীভাছব এ উম্মত যথছক যগাপছন 

অবস্থান করছত পাছরন যিযন তাছদর মত নন? (অথমাৎ যখযদর, কারর্ 

যতযন তাছদর মছতা নন)। আর িযদ যখযদর সবমদা জীযবতই যেছলন 

তাহছল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম কখছনা তার নাম উচ্চারর্ 

যকন কছরন যন, তার সম্পমছক তার উম্মাতছক যকন যকাছনা সাংবাদ যদন 

যন এবাং তার সযিক পথপ্রাি খযলফাগর্ও যকন যকেু বছলন যন? 

আর যকাছনা বিার বিবে: ‘যনশ্চয় যখযদর ওলীগছর্র নকীব’ তার 

জবাছব বলা হছব, যক তাছক নকীব (দাযয়ত্বপ্রাি যনতা) যনিুি কছরছেন? 

অথচ সছবমাত্তম ওলীগর্ হছলন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাছমর 

সাথীগর্। তাছদর মছধে যতা যখযদর যনই। (তাহছল তাছক যক এ কাছজ 

যনছয়াগ যদল?) সাধারর্ত এ অধোছয় যিসব  টনা বযর্মত হছয়ছে তার 

                                                           
56 মুসািাছফ ইবন আযব শাইবাহ (৫/২৯৯)। 
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যকেু অাংশ যমথো। যকেু যকাছনা বেযির ধারর্ার ওপর যনভমরশীল, যি 

যকনা যকাছনা বেযিছক যদছখ ধারর্া করছলা যি যনশ্চয় যস যখযদর। আর 

বলে বসল, যনশ্চয় যস যখযদর। 

যিমযনভাছব রাছফিীরা যকাছনা যলাকছক যদছখ ধারর্া কছর বছল, যনশ্চয় 

যস অছপক্ষ্মান যনষ্পাপ ইমাম অথবা যস যলাকযটই তা দাবী কছর। 

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল যথছক বযর্মত, তার কাছে যখযদর সম্পমছক 

জানছত চাইছল যতযন বছলন, যি যলাক যতামাছক অনুপযস্থত কারও যদছক 

নেস্ত কছর যস যতামার সাছথ নোিে কাজযট কছর যন, আর শয়তান বেতীত 

যকউ মানুছর্র মুছখ এটা েড়ায় যন। অনে জায়গায় আমরা এ সম্পছকম 

যবস্তাযরত আছলাচনা কছরযে। 

 

[িুছগর কাউছক কুতুব ও গাউস নাছম আখোযয়ত করার যবধান] 

আর িযদ প্রশ্নকতমার প্রছশ্নর দ্বারা উছেশে হয়, কুতুব, গাউস ও অনোনে 

পূর্েবান বেযি, যিযন তৎকালীন সমছয় যশ্রষ্ঠ বেযি বছল যবছবযচত, 

তাহছল এটা তার উছেশে হওয়া সম্ভব; যকন্তু প্রশ্ন হছচ্ছ, একই সমছয় 

দু’জন সমমিমাদার যলাক থাকা অসম্ভব নয়, অনুরূপভাছব যতনজন ও 

চারজনও থাকছত পাছর। সুতরাাং যকাছনা সমছয় উত্তম বেযি একজনই 

হছবন এমনযট দৃঢ়ভাছব বলা কখনই সম্ভব নয়। বরাং একদল যলাক 

এমন হছত পাছরন িাছদর যকউ অপর কারও যথছক একযদছক উত্তম 

হছবন, অনেজন অপরযদক যথছক উত্তম হছবন। এ যবর্য়গুছলা কাোকাযে 

পিমাছয়র যকাংবা সমপিমাছয়র।   



 

 

কবর যিয়ারত ও কবরবাসীর দ্ধারা সাহাছিের আছবদন 
 88  

তাোড়া যকাছনা এক সময় িযদ যকাছনা যলাক সছবমাত্তম বেযি বছল 

যবছবযচত হছয়ও িান, তাছক কুতুব বা গাউস নামকরর্ করা যবদ‘আত। 

কারর্, এ ধরছনর নামকরছর্র বেপাছর মহান আল্লাহ যকাছনা যকেু 

অবতীর্ম কছরন যন। আর উম্মাছতর পূবমসূরীছদর যকাছনা বেযি ও 

ইমামগর্ এ বোপাছর যকাছনা বিবে যদন যন। অথচ পূবমসূরীগর্ তাছদর 

যকাছনা যকাছনা মানুছর্র বেপাছর ধারর্া করছতন যি, অমুক বেযি তাছদর 

মছধে সছবমাত্তম অথবা উি বেযি যস িুছগর উত্তম মানুছর্র অন্তভুমি; 

যকন্তু তারা যসসব বেযিছদর বোপাছর তথাকযথত গাউস, কুতুব ইতোযদ 

নাম বেবহার কছরন যন। যকননা এ বোপাছর মহান আল্লাহ যকাছনা যকেুই 

অবতীর্ম কছরন যন। যবছশর্ কছর িারা এসব নাছমর প্রবতমক তারা দাবী 

কছর যি, প্রথম কুতুব হছলন হাসান ইবন আলী ইবন আবী তাযলব 

রাযদয়াল্লাহু আনহুমা। অতঃপর পিমায়ক্রছম পরবতমী অনোনে 

মাশাছয়খছদর তাযলকা রছয়ছে। আর এযট আহছল সুিাত ওয়াল 

জামা‘আত ও যশয়া-রাছফিী যকাছনা মত অনুিায়ীই এটা সযিক নয়। 

কারর্, (িযদ তাছদর কথা শুদ্ধ হয়) তছব যকাথায় আবু বকর, উমার, 

উসমান ও আলী রাযদআল্লাহু আনহুমসহ অনোনে অগ্রগামী মুহাযজর ও 

আনসারগর্? অথচ হাসান রাযদয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাছমর মৃতুের সময় যকবল পযরর্ত বয়ছস উপনীত হওয়ার 

কাোকাযে যেছলন। (বড় বড় সাহাবীগছর্র ওপর তাছক প্রাধানে যদওয়ার 

রহসে কী?) 

এসব বিছবের প্রবতমক যকাছনা যকাছনা বড় শায়খ যথছক বর্মনা করা 

হয় যি, কুতুব, গাউস ও পূর্মবান বেযির জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞাছনর অনুরূপ 
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হয়, তাছদর ক্ষ্মতা আল্লাহ তা‘আলার ক্ষ্মতা অনুিায়ী হয়। তাই 

(তাছদর ধারর্ামছত) আল্লাহ িা জাছনন তারাও তা জাছন আর আল্লাহ 

যিটার ক্ষ্মতা রাছখন তারাও যসটার ক্ষ্মতা রাছখ। আর তারা মছন 

কছর থাছক যি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামও অনুরূপ যেছলন। 

আর এটা তাাঁর যথছক স্থানান্তযরত হছয় হাসান এর যদছক িায় এবাং 

হাসান যথছক তার যশছর্ের কাছে ক্রমািছয় িায়। একথা িখন আমার 

কাছে বর্মনা করা হয় তখন আযম বর্মনা কছর বযল যি, এটা স্পষ্ট কুফুরী 

ও যনকৃষ্ট অজ্ঞতাপ্রসূত কথা। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাছমর বেপাছর এমনযট দাবী করা কুফুরী, যতযন বেতীত অছনের 

বোপাছর যসটা আরও মারাত্মক কথা। যকননা আল্লাহ তা‘আলা বছলন, 

َُملَك  ُ﴿ ُإِن ِ ُلَك    ق ول 
َ
أ ِ َبَُوَلُ  لَ  ُٱل َغ ع 

َ
أ ُٱّلَلَُِوَلُ  ُِعنِديَُخَزا ئِن  ُلَك    ق ول 

َ
أ ﴾ ق لَُلُ 
 [ ٦٠]االنعام: 

“বলুন, ‘আযম যতামাছদরছক বযল না যি, আমার যনকট আল্লাহর 

ভাোরসমূহ আছে, আর আযম গাছয়বও জাযন না এবাং যতামাছদরছক এও 

বযল না যি, আযম যফযরশতা।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫০]  

আল্লাহ তা‘আলা আছরা বছলন, 

﴿ُ َُشا َء َُما ُإَِل ا َُُضًّ َُوَل ا ع  َُنف  ِس ُِلَف  لِك  م 
َ
ُأ َُل  ِ َبُق ل ُٱل َغ لَ   ع 

َ
ُأ نت  ُك  َُوصَو  ٱّلَل  

ُِمَنُٱل َُ ََث ت  َتك  ُٱصّسو ء  ََُلس  َُِوَماَُمَسِنَ  [ ١١١﴾ ]االعراف: ي 

“বলুন, ‘আল্লাহ িা ইছচ্ছ কছরন তা োড়া আমার যনছজর ভাল-মছন্দর 

ওপরও আমার যকাছনা অযধকার যনই। আযম িযদ গাছয়ছবর খবর 
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জানতাম তছব যতা আযম অছনক কলোর্ই লাভ করতাম এবাং যকাছনা 

অকলোর্ই আমাছক স্পশম করত না।” [সূরা আল-আ‘রাফ:১৮৮] 

আল্লাহ তা‘আলা আছরা বছলন, 

رَُِشُ ﴿ م 
َ ََُكَنَُلَاُِمَنُٱل  وص وَنُصَو  َناَيق  َٰ ه  َماُق تِل َناُ  [  ١٦٣﴾ ]ال عمران: ءُ 

“তারা বছল, ‘এ বোপাছর আমাছদর যকাছনা যকেু করার থাকছল আমরা 

এখাছন যনহত হতাম না।” [সূরা আছল ইমরান, আয়াত: ১৫৪] 

আল্লাহ তা‘আলা আছরা বছলন, 

ء  ُ﴿ رُِِمنَُش  م 
َ وص وَنَُهلَُلَاُِمَنُٱل  َهُ َُيق  َرَُك  م 

َ ُإَِنُٱل   [١٦٣﴾ ]ال عمران: ٥٤ق ل 

“যনছজরাই যনছজছদরছক উযদ্বগ্ন কছরযেল এ বছল যি, ‘আমাছদর যক যকাছনা 

যকেু করার আছে’? বলুন, ‘সব যবর্য় আল্লাহরই ইখযতয়াছর।” [সূরা আছল 

ইমরান, আয়াত: ১৫৪]  

আল্লাহ তা‘আলা আছরা বছলন, 

َخا ئِبَِيُ﴿  ُ َِنَقلِب وا َُف بَِته    ُيَك  و 
َ
أ  ُ ا و  َِنُٱََّلِيَنَُكَفر  اُم  َطَعَُطَرف  لَي َسُصََكُِمَن١٢٧ُُِلَق 

َُيت وَبُ و 
َ
أ ءُ  رَُِش  م 

َ بَُٱل  ِ َعذ  ُي  و 
َ
ُأ ِ ِه   وَنَُعلَ ُفَإَِنه   َُظ لِم   [١٩١،  ١٩٥﴾ ]ال عمران: ١٢٨ه   

“িাছত যতযন কাছফরছদর এক অাংশছক ধ্বাংস কছরন বা তাছদরছক 

লাযঞ্ছত কছরন। ফছল তারা যনরাশ হছয় যফছর িায়। যতযন তাছদর তাওবা 

কবুল করছবন বা তাছদরছক শাযস্ত যদছবন- এ যবর্ছয় আপনার করর্ীয় 

যকেুই যনই। কারর্ তারা যতা িাছলম।” [সূরা আছল ইমরান, আয়াত: 

১২৭, ১২৮]  
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মহান আল্লাহ আছরা বছলন,  

َتدُِ﴿ ه  ُبِٱص م  لَ   ع 
َ
ُأ َو ِديَُمنُيََشا ء  َُوه  َُيه  َبب َتَُوَل ِكَنُٱّلَلَ ح 

َ
ُأ ِديَُمن  يَنُإِنََكَُلَُته 

 [٦٥﴾ ]القصص: ٥٦

“আপযন িাছক ভাছলাবাছসন ইছচ্ছ করছলই তাছক সৎপছথ আনছত 

পারছবন না; বরাং আল্লাহই িাছক ইছচ্ছ সৎপছথ আনয়ন কছরন এবাং 

সৎপথ অনুসারীছদর সম্পছকম যতযনই ভাছলা জাছনন।” [সূরা আল-

কাসাস, আয়াত: ৫৬] 

আর আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাছমর 

আনুগতে করার জনে আমাছদরছক আছদশ যদছয়ছেন। তারপর যতযন 

বছলন, 

َطاَعُٱّلَلَُٱصرََُُمنُي ِطعُِ﴿
َ
ُأ وَلَُفَقد   [ ١٠﴾ ]النساء: س 

“যকউ রাসূছলর আনুগতে করছল যস যতা আল্লাহরই আনুগতে করল, 

আর যতযন আমাছদরছক তার অনুসরন করার জনে আছদশ যদছয়ছেন।” 

[সূরা আন-যনসা, আয়াত: ৮০] 

অতঃপর যতযন বছলন,  

﴿ُِ ُفَٱتَب ِّبوَنُٱّلَلَ
ُت  نت    ُإِنُك  وِنُق ل  ُُع  ُٱّلَل   [٣١﴾ ]ال عمران: ٣١ي  بِب ك   

“বলুন, ‘যতামরা িযদ আল্লাহছক ভাছলাবাস তছব আমাছক অনুসরর্ কর, 

আল্লাহ যতামাছদরছক ভাছলাবাসছবন।” [সূরা আছল ইমরান, আয়াত: ৩১] 

আর যতযন আমাছদরছক তাাঁর রাসূলছক শযিশালী করার, সম্মান করার 
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ও সাহািে করার জনে আছদশ যদছয়ছেন এবাং তার জনে যকেু হক 

যনধমারর্ কছরছেন িা যতযন তাাঁর যকতাব ও তাাঁর রাসূছলর সুিাহছত বর্মনা 

কছরছেন। এমনযক যতযন আমাছদর জনে ওয়াযজব কছরছেন যতযন যিন 

আমাছদর কাছে আমাছদর যনছজছদর ও পযরবার পযরজন যথছক অযধক 

ভাছলাবাসার মানুর্ হন। সুতরাাং আল্লাহ তা‘আলা বছলন, 

ُبِٱص مُ ﴿ َل  و 
َ
ُأ ُٱلَِِبّ  ُ ِسِه   نف 

َ
ُأ ِمنَِيُِمن   [٥﴾ ]االحزاب: ٦ؤ 

“নবী মুযমনছদর কাছে তাছদর যনছজছদর যচছয়ও  যনষ্টতর” [সূরা আল-

আহিাব, আয়াত: ৬] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বছলন,    

َو ن ك  ُ ﴿ ُِإَوخ  ب َنا ؤ ك   
َ
َُوأ َُءابَا ؤ ك    ََُكَن ُإِن ُُق ل  َو ل  م 

َ
َُوأ ُوََعِشَيت ك    ك    َو ج  ز 

َ
َوأ

َِنُٱّلَلُِ َحَبُإَِل ك  ُم 
َ
َنَها ُأ ُتَر َضو  َُوَمَس ِكن  َنَُكَساَدَها ََّت َشو   ُ َُوتَِج َرة وَها ت م  ََتَف  ٱق 

َُوٱّلَلُ  رِهۦِ  م 
َ
ُبِأ ُٱّلَل  ِتَ

 
ُيَأ وا َُحََّت  َبص  ُِفَُسبِِلِهِۦَُفََتَ وِّلِۦُوَِجَهاد  يُٱل َقو َمُدَُِلَُيهُ َُورَس 

 [  ٩٣﴾ ]اتلوبة: ٢٤ٱل َف ِسقَِيُ

বলুন, ‘যতামাছদর যনকট িযদ আল্লাহ, তাাঁর রাসূল এবাং তাাঁর (আল্লাহর) 

পছথ যজহাদ করার যচছয় যবযশ যপ্রয় হয় যতামাছদর যপতৃবগম, যতামাছদর 

সন্তানরা, যতামাছদর ভ্রাতাগর্, যতামাছদর স্ত্রীগর্, যতামাছদর আপনছগাষ্ঠী, 

যতামাছদর অযজমত সম্পদ, যতামাছদর বেবসা-বাযর্জে িার মন্দা পড়ার 

আশাংকা কর এবাং যতামাছদর বাসস্থান িা যতামরা ভাছলাবাস, তছব 

অছপক্ষ্া কর আল্লাহ তাাঁর যনছদমশ যনছয় আসা পিমন্ত।’ আর আল্লাহ ফাযসক 

সম্প্রদায়ছক যহদায়াত যদন না।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৪]  
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অনুরূপভাছব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বছলন, 

هِ َووَ واذلي نفيس بيده»  َحبى إيَِلِْه ِمْن َودَلِ
َ
ُووَن أ

َ
َحُدُكْم َحِتى أ

َ
هِ ، اَل يُْؤِمُن أ ادِلِ

مْجَِعنيَ 
َ
  «.َوانلىاِس أ

“িার হাছত আমার প্রার্ ঐ সত্ত্বার শপথ কছর বলযে, যতামাছদর যকউ 

ততক্ষ্র্ পিমন্ত ঈমানদার হছত পারছব না, িতক্ষ্র্ না আযম তার কাছে 

যপ্রয় হছবা তার সন্তান-সন্তুযত, যপতা-মাতা ও সকল মানুর্ যথছক যপ্রয় 

হছবা”।57
 

আর উমার রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লামছক বলছলন, যহ আল্লাহর রাসূল, আপযন যতা আমার কাছে 

সবযকেুর যথছক যবযশ যপ্রয় তছব আমার যনজ সত্ত্বা যথছক, তখন 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলছলন, না, িতক্ষ্র্ আযম 

যতামার কাছে যতামার সত্ত্বার যথছকও যবযশ যপ্রয় হছবা, (ততক্ষ্র্ পিমন্ত 

ঈমানদার হছত পারছব না) তখন উমার রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু, এখন 

আপযন আমার যনকট আমার যনজ সত্ত্বা যথছকও অযধক যপ্রয়। তখন 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলছলন, এখন যহ উমার (ঈমাছনর 

দাবী িথাথম হছয়ছে)।  

অনুরূপভাছব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বলছলন,  

ُ  ََكنَ  َمنْ : اإِليَمانِ  َحالََوةَ  وََجدَ  ِفيهِ  ُكنى  َمنْ  ثاََلٌث » َحبى  َورَُسوهُلُ  اَّللى
َ
ا إِيَلْهِ  أ  ِممى

َحبى  َوَمنْ  ِسَواُهَما،
َ
بُّهُ  الَ  َعبًْدا أ ِ  إاِلى  حُيِ ، َعزى  َّلِلى نْ  يَْكَرهُ  َوَمنْ  وََجلى

َ
 الُكْفِر، ِِف  َيُعودَ  أ

                                                           
57 হাদীসযট সহীহ। সহীহ বুখারী (১১/৫৯৩); মুসনাছদ আহমাদ (৫/২৯৩)। 
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ْنَقَذهُ  إِذْ  َبْعدَ 
َ
، أ ُ نْ  هُ يَْكرَ  َكَما ِمنْهُ  اَّللى

َ
 «انلىارِ  ِِف  يُلَْق  أ

“যতনযট বস্তুর িার মছধে  টছব যস অবশেই ঈমাছনর স্বাদ লাভ কছরছে, 

িার কাছে আল্লাহ ও তার রাসূল এতছদাভছয়র বাইছরর সবযকেু যথছক 

যপ্রয় হছব, যি যকউ কাউছক যকবল মহান আল্লাহর সন্তুযষ্টর জছনেই 

ভাছলাবাসছব আর যি যকউ কুফুরী যথছক আল্লাহ তাছক উদ্ধার করার 

পর যস তাছত যফছর িাওয়া এমনভাছব অপেন্দ করছব যিমন আগুছন 

যনছক্ষ্প করাছক অপেন্দ কছর”58।  

আর আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর যকতাছব তার যনছজর হক-অযধকারসমূহ 

বর্মনা কছরছেন, যিগুছলা যকবল তার জনেই হছত পাছর, অনে কারও 

যসগুছলা থাকছত পাছর না। অনুরূপভাছব যতযন তার রাসূছলর অযধকারও 

বর্মনা কছরছেন আর মুযমনছদর পরস্পছরর অযধকারসমূহ বর্মনা 

কছরছেন। িা আমরা অনে স্থাছন বর্মনা কছরযে। আর তা যিমন আল্লাহর 

বার্ী,   

وُ ﴿
 
هُِفَأ َُوَيَتق  َشُٱّلَلَ وَّل ۥَُوَيخ  َُورَس  وَنَُوَمنُي ِطِعُٱّلَلَ ُٱل َفا ئِز   ﴾ ]انلور:٥٢َلىئَِكُه   

٦٩] 

“আর যি যকউ আল্লাহ ও তাাঁর রাসূছলর আনুগতে কছর, আল্লাহছক ভয় 

কছর ও তাাঁর তাকওয়া অবলম্বন কছর, তাহছল তারাই কৃতকািম।” [সূরা 

আন-নূর, আয়াত: ৫২] সুতরাাং আল্লাহ ও তার রাসূছলর আনুগতে, ভয় 

এবাং তাকওয়া অবলম্বন করছত হছব একমাত্র আল্লাহর। মহান আল্লাহ 

                                                           
58 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ২১।  
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বছলন, 

لِهِۦَُوصَو ُ﴿ ٱّلَل ُِمنُفَض  تِيَنُا ِ ؤ  ٱّلَل َُس ب َنُا َحس   ُ ۥَُوقَاص وا وّل   َءاتَى ه   ُٱّلَل َُورَس   ُ َما  ُ وا َنه   ُرَض 
َ
أ

ُإِنَُ ۥ  وّل   إَِلُٱّلَلَُِر ِغب وَنَُورَس   ُ  [٦٢﴾ ]اتلوبة: ٥٩ا

“আর ভাছলা হত িযদ তারা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল তাছদরছক িা 

যদছয়ছেন তাছত সন্তুষ্ট হত এবাং বলত, ‘আল্লাহই আমাছদর জনে িছথষ্ট, 

অযচছরই আল্লাহ আমাছদরছক যদছবন যনজ করুর্ায় এবাং তাাঁর রাসূলও; 

যনশ্চয় আমরা আল্লাহরই প্রযত অনুরি।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: 

৫৯] 

অতএব যিছত হছব আল্লাহ ও তার রাসূছলর কাছে, যকন্তু অনুরি হছত 

হছব যকবল আল্লাহর যদছক।  

আর মহান আল্লাহ বছলন,  

ُفَٱنتَُ﴿ َُعن ه  وه َُوَماَُنَهى ك    ذ  ُفَخ  ول  ُٱصَرس  َءاتَى ك     ُ واَُوَما  [ ٥﴾ ]احلرش: ٧ه 

“রাসূল যতামাছদরছক িা যদয় তা যতামরা গ্রহর্ কর এবাং িা যথছক 

যতামাছদরছক যনছর্ধ কছর তা যথছক যবরত থাক।” [সূরা আল-হাশর, 

আয়াত: ৭] যকননা হালাল হছলা আল্লাহ ও তার রাসূল িা হালাল 

কছরছেন এবাং হারাম হছলা আল্লাহ ও তার রাসূল হারাম কছরছেন। 

তছব সহায়, উপায় ও িছথষ্টতা যকবল আল্লাহর কাছেই প্রাি হছত 

পাছর। আল্লাহ তা‘আলা বছলন, সাহাবাছয় যকরাম বছলযেছলন,  

 [  ١٥٣: عمران ال] ﴾ّلَلُ ٱُب َناَحسُ َُوقَاص وا ُ﴿
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“আর তারা বছলযেল, আমাছদর জনে আল্লাহই িছথষ্ট”। [সূরা আছল 

ইমরান, আয়াত: ৭৩] তারা বছলন যন যি, ‘আমাছদর জনে আল্লাহ ও 

তার রাসূল িছথষ্ট।’ 

মহান আল্লাহ আরও বছলন,  

َُوَمِنُٱتَُ﴿ ب َكُٱّلَل  َُحس  ّيَهاُٱلَِِبّ
َ
أ ِمنَِيَُيى ؤ   [٥٣﴾ ]االنفال: ٦٤َبَعَكُِمَنُٱص م 

“যহ নবী! আপনার জনে ও আপনার অনুসারীছদর জনে আল্লাহই 

িছথষ্ট।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬৪] অথমাৎ আল্লাহ আপনার জনে 

িছথষ্ট, অনুরূপভাছব মুযমনছদর মধে যথছক িারা আপনার অনুসরর্ কছর 

তাছদর জনেও আল্লাহ িছথষ্ট।  

এটাই হছচ্ছ এ আয়াছতর যবশুদ্ধ ও অকাটে অথম, আর এজনেই ইবরাহীম 

আলাইযহস সালাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তারা 

উভছয়ই সাংকছটর সময় বছলযেছলন,  

    ﴾َوكِِل ُص ُٱُ ََُونِعُ ُّلَلُ ٱُب َناَحسُ ﴿

“আমাছদর জনে আল্লাহই িছথষ্ট আর যতযন কতই না উত্তম 

কমমযবধায়ক”। 

মহান আল্লাহ সবছচছয় ভাছলা জাছনন এবাং সবছচছয় প্রজ্ঞাময়।  

আর সালাত ও সালাম যপশ করুন আল্লাহ তা‘আলা তার সছবমাত্তম সৃযষ্ট 

আমাছদর যনতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাছমর ওপর, তার 

পযরবার এবাং সাহাবীগছর্রও ওপর। 
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এ যকতাবযটছত কবর যিয়ারছতর পদ্ধযত, নবধ ও অছবধ অসীলা 

সম্পছকম বর্মনা করা হছয়ছে। এছত যলখক ওসীলা ও যদা‘আ 

সাংক্রান্ত প্রচযলত কযতপয় প্রছশ্নর জবাব যদছয়ছেন, এমনযক কুতুব, 

গাউস ও পূর্েবান বেযিছদর বাস্তবতা তুছল ধছরছেন। 
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