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32.  আহদে বাইতদেে হক  
33.  ফিতনা ও তাে প্রভাব  
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ভূফমকা 
 

অনুবােদকে ভূফমকা 
َمحد إِن   تَِعيحنُهُ  ََنحَمُدهُ  هلِل، اْلح ِفُرُه، َونَسح تَغح وحرِ  ِمنح  بِاهللِ  َوَنُعـوحذُ  َونَسح نحُفِسنَا، ُُشُ

َ
ِِ سَ  َوِمنح  أ َا َئ  ِيِ

َماِِلَا عح
َ
ِدهِ  َمنح  ، أ هح ِلِل  َوَمنح  ََلُ، ُمِضل   فَالَ  اهللُ  ي  َهدُ  ََلُ، َهاِدَي  فَالَ  اهللُ  يُّضح شح

َ
نح  َوأ

َ
 اهللُ  إاِل   إََِلَ  ال   أ

َدهُ  يحَك  الَ  وَحح َهدُ  ََلُ، َُشِ شح
َ
ن   َوأ

َ
ًدا أ َُلُ  َعبحُدهُ  حُمَم    َورَُسوح

“ফনশ্চয়্ যাবতীয়্ প্রশংসা আল্লাহ তা‘আোে জনয। আমো তােঁই প্রশংসা কফে, 

তাঁে কাদে সাহাযয িাই, তাঁে ফনকি ক্ষমা প্রাথৃনা কফে। আল্লাহে ফনকি আমো 

আমাদেে প্রবৃফিে অফনষ্টতা ও আমাদেে কমৃসমূদহে খাোবী লথদক আশ্রয়্ 

কামনা কফে। আল্লাহ যাদক ফহোয়্াত লেন, তাদক ল ামোহ কোে লকউ লনই। 

আে যাদক ল ামোহ কদেন, তাদক ফহোয়্াত লেওয়্ােও লকউ লনই। আফম সাক্ষয 

ফেফে লয, একমাত্র আল্লাহ োো লকাদনা সফতযকাে ইোহ লনই, তাঁে লকাদনা 

শেীক লনই। আদো সাক্ষয ফেফে, মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম 

আল্লাহে বান্দা ও োসূে। সাোত ও সাোম নাফযে লহাক তাে ওপে, তাে 

পফেবাে-পফেজন ও তাে সাহাবী দণে ওপে এবং যাো ফকয়্ামত অবফধ 

ইহসাদনে সাদথ তাদেে অনুসেণ কদেন তাদেে ওপে। 

আল্লাহ োবু্বে আোমীন স্বীয়্ বান্দাদেে প্রফত অফধক েয়্ােু ও ক্ষমাশীে। ফতফন 

তাে বান্দাদেে লয লকাদনা উপাদয়্ ক্ষমা কেদত ও তাদেে প্রফত সহানুভূফত 

প্রেশৃন কেদত পেন্দ কদেন। 

আমো সেে পদথ িেদত িাই, হক জানদত িাই। অথি সুপথ লপদত হদে েব 

ফহদসদব আল্লাহদক মানদত হদব, তা ূতদক বজৃন কেদত হদব, জীবনােশৃ 

ফহদসদব োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে অনুসেণ কেদত হদব এবং 
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তাদক অনুকেণীয়্ আেশৃ ফহদসদব মানদত হদব। োসূদেে জীবদনই আমাদেে 

জনয েদয়্দে উিম আেশৃ। জীবদনে সকে লক্ষত্র লথদক বাফতে আেশ ৃপফেতযা  

কেদত হদব।  

‘মহা উপদেশ’ গ্রন্থফিে মূে আেবী ফশদোনাম হদো ‘আে ওয়্াফসয়্যাতুে কুবো’-

এে লেখক হদেন ববপ্লফবক সংস্কােক আল্লামা তাকী উদ্দীন আহমাে ইবন 

আবু্দে হােীম ইবন তাইফময়্যাহ। ফতফন এ বইফি ফবদশষ একফি লপক্ষাপিদক 

লকন্দ্র কদে ফেদখন। 

পঞ্চম শতাব্দীদত ইোদকে মূদসে শহদে শাইখ ‘আেী ইবন মুসাফিে আে-

উমুবী আে-হাক্কােী েহ. নাদম একজন প্রখযাত আদেদম েীন বসবাস কেদতন। 

ফতফন একজন ফবফশষ্ট আদেম ফেদেন। আল্লাহে লনক বান্দাদেে মদধয ফতফন 

ফেদেন একজন গুরুত্বপূণৃ লনক বান্দা। কুেআন ও সুন্নাদহে অনুসােী বে বে 

শাইখদেে মদধয ফতফনও ফেদেন অনযতম। তৎকােীন সমদয়্ উম্মদতে মদধয 

তাে গ্রহণদযা যতা ফেে আদোফিত এবং তাে প্রশংসা ফেে উদল্লখদযা য। আল্লাহ 

তা‘আো মানুদষে অন্তদে তাে প্রফত ভাদোবাসা ও গ্রহণদযা যতা ফেদয়্দেন এবং 

তাদেে মদধয তাে একফি ভাদো প্রভাব ফেে। ফকন্তু তাে মৃতুযে পে তাে প্রফত 

মানুদষে লয ভাদোবাসা ও সম্মান ফেে তা সীমা েফেদয়্ যায়্ এবং অফত 

উৎসাহীো একফি ল ামোহ েদে পফেণত হয়্। িদে তাদেে অতযফধক বাোবাফে 

এমন আকাে ধােণ কদে যা তাদেে শাইখ ‘আেী লয সদতযে ওপে ফেদেন 

এবং কুেআন-সুন্নাহ ও সফিক ইসোমী আকীো ধােক-বাহক ফেদেন তাে প্রফত 

তাদেে ভাদোবাসা তাে ফবরুদে িদে যায়্। িদে মুসফেম আদেম যাো ফবশুে 

আকীোে অফধকােী তাদেে ওপে োফয়্ত্ব হদয়্ োোয়্ তাো লযন তাদেে 

আকীোদক সংদশাধন কদে লেয়্ এবং যাো সতয লথদক েূদে সদে ল দে তাদেে 
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সফিক পদথে ওপে পফেিােনা কদে এবং তাদেে সফিক পদথে ওপে ফিফেদয়্ 

আদন।  

এ গুরুত্বপূণৃ োফয়্ত্বফি পােন কোে জনয শাইখুে ইসোম ইবন তাইফময়্যাহ 

েহ. এফ দয়্ আদসন। ফতফন ‘আেী ইবন মুসাফিে েহ. অনুসােীদেে ফনকি 

একফি পত্র ফেদখন। তাদত ফতফন তাদেে পূবৃসূফে মাশাইখ ণ যাদেে তাো 

অনুসেণ কেদে, যাদেে িোে পদথ তাো হাঁিদে তাো লয সদতযে ওপে ফেে 

তা তাদেে স্মেণ কফেদয়্ লেন। আেও জাফনদয়্ লেন লয, তাদেে জনয উফিৎ 

হদে তাো লযন কুেআন ও সুন্নাহদক মজবুত কদে ধদে। এ োোও ফতফন এ 

ফেসাোফিদত তাদেে পথভ্রষ্টতা ও পথভ্রষ্টতাে কােণসমূহ সম্পদকৃ তাদেে 

সতক ৃকদেন। যাদত কদে লয জীফবত থাদক লস লযন েেীদেে ফভফিদতই জীফবত 

থাদক আে লয মাো যায়্ লসও লযমন েেীদেে ফভফিদত মাো যায়্। তােপে এ 

ফেসাোফি ‘আে ওয়্াফসয়্যাতুে কুবো’ নাদম প্রফসফে োভ কদে। ফেসাোফি 

মাজমু‘আদয়্ িাতওয়্াদয়্ ইবন তাইফময়্যাহ-এে তৃতীয়্ খদে পাওয়্া যায়্। তদব 

ফেসাোফি লযদহতু অতযন্ত গুরুত্বপূণ ৃতাই প্রফতফি মুসফেদমে জনয ফবষয়্গুদো 

জানা থাকা খুবই জরুফে। এ ফেসাোফিদত ইসোমী আকীোগুদো তুদে ধো 

হদয়্দে যা জানা থাকা প্রফতফি মুসফেদমে ওপে িেয। এ োোও আল্লাহে 

ফকতাব ও োসূদেে সুন্নাহদক আঁকদে ধোে গুরুত্বদক খুব সুন্দেভাদব আদোিনা 

কদেদেন। এ বইফিদত মুসফেম জাফতে ফবফভন্ন সমসযাগুদো ফিফিত কদে, 

কুেআন ও হােীদসে আদোদক তাে সমাধান ফক হদত পাদে ফবজ্ঞ লেখক তা 

ফনণৃয়্ কদে ফেদয়্দেন। বইফিদত প্রথদম ফতফন এ উম্মদতে ববফশষ্টযগুদো তুদে 

ধদেদেন। আল্লাহ তা‘আো এ উম্মতদক ইসোমী শেী‘আদতে মদতা এমন 

একফি পূণৃাি জীবন-ফবধান ও েীন লেওয়্াে মাধযদম তাদেেদক সমি উম্মত 

ও জাফতে ওপে লশ্রষ্ঠত্ব োন কদেদেন -তা আদোিনা কদেদেন। এ উম্মদতে 
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ফবদশষ ববফশষ্টয হদো, আল্লাহ তা‘আো এ উম্মতদক সামফষ্টক ল ামোহী ও 

ভ্রষ্টতা লথদক েক্ষা কদেদেন। কুেআন ও সূন্নাহ লয উম্মদতে িোে একমাত্র 

পাদথয়্ এবং ইসোমী শেী‘আদতে একমাত্র মানেে ও প্রমাণ তা এ ফকতাদব 

অতযন্ত সুন্দেভাদব তুদে ধো হদয়্দে। নবী োসূে, আসমানী ফকতাব, ফিফেশতা 

সম্পদকৃ মুসফেমদেে আকীো ফবশ্বাস ফক হওয়্া উফিৎ তাে একফি সমাধান এ 

বইফিদত আদোিনা কো হয়্। একজন মুসফেদমে বেনফন্দন জীবদনে ইবাোত, 

মু‘আমাোত, মু‘আশাোতসহ এমন ফকেু বাকী োদখন ফন লয ফবষদয়্ সংদক্ষদপ 

এ বইফি আদোিনা কো হয়্ ফন। তৎকােীন যুদ ে ফবফভন্ন ফিতনা, ফববাে ও 

মতাননকয বইফিদত তুদে ধদে এ সব ফিতনা ফববাদধে লক্ষদত্র আহদে সূন্নাত 

ওয়্াে জামা‘আত লয একফি মধযপন্থী উম্মত তা এখাদন তুদে ধো হয়্। শাইখুে 

ইসোম ইবন তাইফময়্যাহ  দবষণা কদে পফবত্র কুেআন ও সহীহ হােীস িাো 

প্রমাণ কদেদেন লয, আল্লাহ তা‘আোে পদথ োওয়্াত লেওয়্া ওয়্াফজব।  

আল্লামা ইবন তাইফময়্যাহ েহ. লয উদদ্দদশয মুসফেম জাফতদক উপদেশ প্রোন 

কদেদেন তা যফে আজদকে মুসফেম ফবশ্ব গ্রহণ কদে তাহদেই মুসফেম জাফত 

ফিদে পাদব তাদেে হাোদনা ঐফতহয,  ফিত হদব সাবজৃনীন ফবশ্ব ইসোমী 

ভ্রাতৃত্ব। ফনেসন হদব হাজাদো বেদেে েেীয়্ িাসাে, হািামা ও পেস্পে কাঁো 

লোো-েুফেে লনাংো পথ। প্রফতফষ্ঠত হদব এক ও অখফেত মুসফেম সমাজ। 

বইফিে গুরুত্ব মুসফেম ভাইদেে জনয কত লয অপফেসীম তা কা জ কেদম 

ফেদখ বুোদনা সম্ভব নয়্। ফবদশষ কদে বতৃমান ফিতনা িযাসাদেে যুদ  বইফি 

ইসোমী  দবষক ও ো‘ঈ ভাইদেে আত্মাে ফবদশষ লখাোক, িোে পদথে 

পাদথয়্। তাই বাংো ভাষাভাষী ভাইদেে হাদত বইফি তুদে লেওয়্া খুবই জরুফে। 

কােণ, আমাদেে লেদশ ফবে‘আত, ফশদকেৃ লয ভয়্াবহতা লেখা ফেদয়্দে তা হদত 

জাফতদক েক্ষা কেদত এ অসাধােণ বইফি গুরুত্বপূণৃ ভূফমকা োখদব বদে আমাে 
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ফবশ্বাস। এ োোও েোেফে, মাোমাফে, কািাকাফি, ফবভফি ইতযাফে ফনেসদন 

একফি সাবৃজনীন সমাধান এ বই লথদক গ্রহণ কো যাদব। তাই বইফি অনুবাে 

কোে এ মহৎ কাজফি আঞ্জাম লেওয়্াে উদেযা  গ্রহণ কফে যাদত কদে এ িাো 

বাংো ভাষাভাষী মুসফেম ভাইদয়্ো উপকৃত হন। এ বইফিে বযাখযা ও ফবদেষণ 

অদনদকই কদেদেন। তদব আফম যাদেে ফেফখত বযাখযা অনুসেণ কদে বইফি 

অনুবাে কদেফে, তাো হদেন মুহাম্মাে আবু্দল্লাহ আন-নাফমে ও উসমান 

জুম‘আহ োমীেীয়্যাহ। তাো তাদেে বযাখযায়্ কুেআদনে প্রদয়্াজনীয়্ 

আয়্াতগুদো উদল্লখ কদেদেন। লযখাদন আয়্াতফি সংদক্ষদপ আনা হদয়্দে 

লসখাদন তা বুোদনা জনয পুদো আয়্াতফি তুদে ধদেদেন। এ োোও হােীদসে 

তাখেীজসহ ফবফভন্ন মাশাদয়্খদেে সংফক্ষপ্ত পফেফিফত তুদে ধদেদেন। আল্লাহ 

তা‘আো তাদেে উভয়্দক উিম ফবফনময়্ োন করুন। তদব আফম আমাে 

অনুবাদে তাদেে বযাখযা ও ফিকাসমূহ সমূ্পণৃ এখাদন ফনদয়্ আদস ফন। আফম শুধু 

প্রদয়্াজনীয়্ আয়্াত, গুরুত্বপূণ ৃ হােীদসে তাখেীজ হােীস সহ এখাদন তুদে 

ধোে লিষ্টা কেফে। এ োোও লয ফবষয়্ফিদক আফম গুরুত্বপূণৃ মদন কেফে লস 

ফবষয়্ফিদক তুদে ধোে লিষ্টা কেফে। আল্লাহ তা‘আোে ফনকি কামনা কফে 

আল্লাহ লযন এ প্রদিষ্টাদক কবুে কদেন এবং এে িাো মুসফেম উম্মাহদক 

উপকৃত কদেন। আমীন। 

জাদকে উল্লাহ আবুে খাদয়্ে 
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ফবসফমল্লাফহে েহমাফনে োহীম 

আহমাে ইবন তাইফময়্যাহে পক্ষ লথদক আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আদতে 

অনুসােী প্রদতযক মুফমন মুসফেদমে প্রফত... অনুসেণদযা য বযফিত্ব, আল্লাহ 

সম্পদকৃ জ্ঞানী, শাইখ “আবুে বাোকাত ‘আেী ইবন মুসাফিে আে-উমাওয়্ী” 

োফহমাহুল্লাহ এে অনুসােী ও যাো তাদেে মত েদয়্দে এমন সকদেে প্রফত এ 

ফিফি। আল্লাহ তাদেেদক তাে োিায়্ িোে লতৌফিক ফেন, তাে ও তাে োসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে আনু তয কোে জনয সাহাযয সহদযাফ তা 

করুন, তাে েজু্জদক শিভাদব ধােণকােী ফহদসদব প্রস্তুত করুন, তাদেেদক লস 

পদথে ফহোয়্াত ফেন, যাদেে ওপে আল্লাহ অনুগ্রহ কদেদেন -সকে নবী, 

ফসদ্দীক, শহীে এবং সাদেহ তথা সৎ লোকদেে পথ। আে তাদেেদক ফতফন 

পথভ্রষ্ট এবং বক্রপদথে অনুসােীদেে পথ লথদক েূদে োখুন, যাো আল্লাহ 

তা‘আো তাে োসূেদক লয শেী‘আত ও পন্থাে ওপে লপ্রেণ কদেদেন লস পথ 

লথদক লবফেদয়্ ল দে। যাদত কদে তাো কুেআন ও সুন্নাহে অনুসেদণে মাধযদম 

হদত পাদে এমন লোকদেে অন্তভুৃি; যাদেে ওপে আল্লাহে েয়্া প্রকাে 

আকাদে প্রকাশ লপদয়্দে।  

সাোমুন আোইকুম ওয়্াোহমাতুল্লাফহ ওয়্াবাোকাতুহূ। 

অতঃপে,  

আমো অবশযই মহান আল্লাহ তা‘আোে প্রশংসা কেব, লয আল্লাহ তা‘আো 

োো আে লকাদনা সফতযকাে ইোহ লনই। ফতফনই প্রশংসাে লযা য এবং ফতফন 

সবফকেুে ওপে ক্ষমতাবান। আে আমো আল্লাহ তা‘আোে ফনকি কামনা কফে, 

ফতফন লযন বনী আেদমে সেোে, সমি নবীদেে লশষ নবী, সমি মাখেুদকে 

মদধয সবৃদশ্রষ্ঠ ও সম্মাফনত মাখেুক, আল্লাহ তা‘আোে সবৃাফধক ফনকিতম 

বযফি, যাে মযাৃো তাে ফনকি সব লিদয়্ মহান -লসই নবী মুহাম্মাে তাে বান্দাও 
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োসূে এবং তাে সাথী-সিী ও পফেবাে-পফেজদনে ওপে অফধক পফেমাদণ 

সাোত ও সাোম বষৃণ করুন। 

অতঃপে, 

আল্লাহ তা‘আো মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লামদক ফহোয়্াত ও সতয 

েীনসহ লপ্রেণ কদেদেন, যাদত ফতফন সব ধদমৃে ওপে তা ফবজয়্ী কদেন; আে 

সাক্ষী ফহদসদব আল্লাহ তা‘আোই যদথষ্ট। তাে প্রফত শাশ্বত ফকতাব অবতীণৃ 

কদেদেন পূবৃবতৃী ফকতাদবে সতযায়্নকােী ও ফহিাযতকােীরূদপ। ফতফন তােঁ 

(মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম) জনয ও তাঁে উম্মদতে জনয েীনদক 

পূণৃ কদেদেন। তাদেে জনয ফন‘আমতদক সম্পন্ন কদেদেন এবং তাদেেক 

সদবৃািম জাফত বাফনদয়্দেন যাদেে মানুদষে কেযাদণে জনয লবে কো হদয়্দে। 

তাো ৭০ফি উম্মতদক পূণৃতা ফেদয়্দে (অথৃাৎ তাো সিেতম উম্মত), তদব 

তাদেে মদধয তাোই আল্লাহ তা‘আোে ফনকি সদবৃািম ও সদবৃাচ্চ সম্মানী। 

আল্লাহ তা‘আো তাদেে মধযপন্থী অথৃাৎ নযায়্পোয়্ণ ও সদবৃািম জাফত 

বাফনদয়্দেন।  

আল্লাহ কতৃকৃ উম্মদত মুহাম্মােীদক েু’ফি ফবষদয়্ে ফহোয়্াত প্রোন 

আে এ জনযই ফতফন তাদেেদক অনযানযদেে ওপে সাক্ষী ফহদসদব ফনধৃােণ 

কদেদেন। 

 আল্লাহ এ উম্মতদক ফহোয়্াত ফেদয়্দেন লস েীদনে, লয েীন ফনদয়্ পাফিদয়্দেন 

সকে োসূেদক এবং লয েীনদক ফতফন সকে সৃফষ্টে জনয প্রবতৃন কদেদেন।  

 তােপে ফতফন এ উম্মতদক ফবদশফষত কদেদেন তাদেে জনয ফনধৃাফেত এমন 

শেী‘আত ও জীবনবযবস্থাে মাধযদম, যা িাো তাদেেদক ফতফন ফবফশষ্ট ও 

সম্মাফনত কদেদেন।  

প্রথমফিে উোহেণ 
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o তন্মদধয প্রথমফি (তথা আকীোে ফবষয়্সমূহ এবং শেী‘আদতে ফকেু 

স্থায়্ী লমৌফেক নীফতমাো যা সবৃযুদ  সবাে জনয প্রদযাজয ফেে) এে একফি 

উোহেণ হদে, ‘ঈমাদনে মূেনীফতসমূহ’ যাে সদবৃাচ্চ ও সদবৃাৎকৃষ্ট পযৃায়্ হদে, 

তাওহীে। আে লস তাওহীে হদে, এ সাক্ষয লেওয়্া লয, আল্লাহ তা‘আো োো 

সফতযকাে লকাদনা ইোহ লনই। লযমন, আল্লাহ তা‘আো বদেন- 
رٓ َٓوَما ٓ﴿

َ
ٓٓرَُّسولٓ ِٓمنٓلَِكَٓقبٓ ِٓمنَٓناَسلٓ أ نَّهُٓٓهِٓإَِلٓ ٓنُوِحٓ ٓإِّلَّ

َ
ٓ ٓهَٓإَِل َّٓٓل ٓٓۥأ نَا ٓٓإِّلَّ

َ
: االنبياء] ﴾٢٥ُٓبُدونِٓعٓ ٱفَٓٓأ

٥٢ ]   

“আফম লতামাে পূদবৃ এমন লকাদনা োসূে লপ্রেণ কফে ফন যাে প্রফত এ অহী 

লপ্রেণ কো হয়্ ফন লয, আফম োো অনয লকাদনা সতয ইোহ লনই। সুতোং 

লতামো আমােই ইবাোত কে”। [সূো আে-আফম্বয়্া, আয়্াত: ২৫]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
ة ُٓٓكُِِٓٓفَٓٓناَبَعثٓ َٓولََقدٓ ﴿ مَّ

ُ
نِٓٓرَُّسوًّلٓٓأ

َ
َٓٱُٓبُدوا ٓعٓ ٱٓأ    [ ٦٣: اِلحل] ﴾٣٦ُٓغوَت ٓلطَّ ٓٱَٓتنُِبوا ٓجٓ ٱوَّٓٓللَّ

“প্রদতযক জাফতে কাদে আমো োসূে পাফিদয়্ফে লয, লতামো আল্লাহ তা‘আোে 

ইবাোত কে, আে তাগুতদক বজৃন কে”। [সূো আন-নাহে, আয়্াত: ৩৬]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
﴿ٓ رٓ َٓمنٓ ٓل َٓوس 

َ
َجَعلٓ ٓرُُّسلَِنا ِٓٓمنٓلَِكَٓقبٓ ِٓمنَٓناَسلٓ أ

َ
 ﴾٤٥َٓبُدونَُٓيعٓ َٓءالَِهةٓ ٓلرَِّنَٰمۡحٱُٓدونِِٓٓمنَٓناأ

 [٥٢: الزخرف]

“লতামাে পূদবৃ আফম লযসব োসূে লপ্রেণ কদেফেোম তাদেেদক তুফম ফজদজ্ঞস 

কে, আফম ফক েয়্াময়্ আল্লাহ বযতীত লকাদনা ইোহ ফস্থে কদেফেোম যাদেে 

ইবাোত কো যায়্”। [সূো আয-যুখরুি, আয়্াত: ৪৫]  

মহান আল্লাহ আদো বদেন, 
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عَٓ﴿ ٓ َٓمآُلِينِٓٱُٓمِنَٓٓلَُكمََٓشَ ِيٓ ٱوَٓٓانُوحٓ ٓۦبِهَِٓٓوّصَّ وٓ َّٓلَّ
َ
يٓ َٓوَمآَكٓإَِلٓ َٓنا َٓحيٓ أ ٓهِيمََٓر ٓإِب ٓٓۦ ٓبِهَِٓٓناَوصَّ

ٓ َٓوُموَسٓ  نٓ ٓوَِعيَسَ
َ
قِيُموا ٓٓأ

َ
قُوا َٓٓوَّلُٓٓلِينَٓٱٓأ َٓٓكُبَٓٓفِيهِٓ َٓتَتَفرَّ ِٓل ٓٱََٓعَ ََُٓمش  ُٓٱٓهِٓ إَِلٓ ٓمٓ ُعوهُٓتَدٓ َٓمآيِكِ ّٓللَّ

   [٣٦: الشورى] ﴾١٣ٓيُنِيُبَٓٓمنٓهِٓإَِلٓ ِٓديٓ َوَيهٓ ٓءُٓيََشا َٓٓمنٓهِٓإَِلٓ َٓتِبٓ َيٓ 

“ফতফন লতামাদেে জদনয ফবফধবে কদেদেন েীন, যাে ফনদেৃশ ফেদয়্ফেদেন ফতফন 

নূহদক। আে যা আফম ওহী কদেফেোম লতামাদক এবং যাে ফনদেৃশ ফেদয়্ফেোম 

ইবোহীম, মূসা ও ঈসাদক -তা এই লয, লতামো েীন প্রফতফষ্ঠত কে, আে তাদত 

ফবভফি সৃফষ্ট কে না, তুফম মুশফেকদেেদক যাে প্রফত আহ্বান জানাে তা তাদেে 

ফনকি কফিন হদয়্ োঁফেদয়্দে। আল্লাহ যাদক ইদে েীদনে প্রফত আকৃষ্ট কদেন 

এবং লয তাে অফভমুখী হয়্ তাদক েীদনে ফেদক পফেিাফেত কদেন”। [সূো 

আশ-শূো, আয়্াত: ১৩]  

মহান আল্লাহ আদো বদেন, 
َهاَيَٓ﴿ يُّ

َ
ُيَِب ٓٱِٓمنَُُٓٓكُوا ٓٓلرُُّسُلٓٱٓأ ٓٓلًِحا َٓص َٓٓملُوا ٓعٓ ٱوَِٓٓتٓلطَّ َِٓه ِٓٓإَون٥١ََّٓٓٓعلِيمٓ َٓملُونََٓتعٓ ٓبَِمآإُِنِ ٓۦ ِٓذه

ُتُكمٓ  مَّ
ُ
ةٓ ٓأ مَّ

ُ
نَا ِٓٓحَدةٓ َو ٓٓأ

َ
   [٢٥  ،٢٣:  املؤمنون] ﴾٥٢ٓتَُّقونِٓٱفََٓٓربُُّكمٓ َٓوأ

“লহ োসূে ণ! পফবত্র বস্তু আহাে কে, আে সৎ কাজ কে, লতামো যা কে 

লস সম্পদকৃ আফম পূণৃরূদপ অব ত। আে লতামাদেে এই জাফত, এিা লতা 

একই জাফত এবং আফমই লতামাদেে ‘েব’। অতএব লতামো আমােই তাকওয়্া 

অবেম্বন কে”। [সূো আে-মুফমমূন, আয়্াত: ৫১-৫২]  

o এে আদো একফি উোহেণ হদে, আল্লাহে ফকতাবসমূহ ও তাে নবী-

োসূে দণে প্রফত ঈমান আনা। লযমন, আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
َِٓٓءاَمنَّآا ٓقُولُوٓ ﴿ ِٓٱب نزَِلَٓٓوَما ّٓٓللَّ

ُ
نزَِلَٓٓوَما َٓٓناإَِلٓ ٓأ

ُ
ُٓقوَبَٓوَيعٓ ٓقََٓح ِٓإَوسٓ ٓعِيَلَٓم ِٓإَوسٓ ٓمَِٓهَٓر ٓإِب ٓٓإَِلَٓٓأ

ٓٱوَٓ
َ وِتََٓٓوَما َٓٓباِطٓسٓ ل 

ُ
وِتََٓٓوَما ٓٓوَِعيَسٓ ُٓموَسٓ ٓأ

ُ
ُبِِهمٓ ِٓمنٓنلَّبِيُّونَٓٱٓأ َُٓٓنَفُرُِقَّٓٓلٓٓرَّ  َ َحدٓ َٓب

َ
ٓنَُٓوَنٓ ُٓهمٓ نٓ مُِٓٓأ

   [٣٦٣: ابلقرة] ﴾١٣٦ٓلُِمونَُٓمسٓ ٓۥَلُٓ
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“লতামো বে, ‘আমো আল্লাহ তা‘আোে প্রফত এবং যা আমাদেে প্রফত অবতীণৃ 

হদয়্দে, আে যা হযেত ইব্রাফহম, ইসমাইে, ইসহাক, ইয়্াকুব ও তাে 

বংশধে দণে প্রফত অবতীণৃ হদয়্ফেে এবং যা মূসা ও ঈসাদক প্রোন কো 

হদয়্ফেে এবং যা অনযানয নবী ণ তাদেে েব হদত প্রেি হদয়্ফেদেন, সব 

ফকেুে ওপে ঈমান এদনফে। তাদেে মদধয (ঈমাদনে লক্ষদত্র) লকাদনা তােতময 

কফে না এবং আমো তােই প্রফত আত্মসমপৃণকােী-মুসফেম”। [সূো আে-

বাকাো, আয়্াত: ১৩৬]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
نَزَلٓٓبَِما َٓٓءاَمنُتَٓٓوقُل ٓ﴿

َ
ُٓٱٓأ ٓ كَِت ِٓٓمنّٓللَّ ِمرٓ ٓب 

ُ
عٓ ُٓتَٓوأ

َ
   [٣٢: الشورى] ﴾١٥َٓنُكُمٓ بَيٓ ِٓدَلِٓل

“আে বে, আল্লাহ লয ফকতাবই অবতীণৃ কদেদেন আফম তাে প্রফত ঈমান 

এদনফে। আে লতামাদেে মাদে ইনসাি প্রফতষ্ঠা (নযায়্ফবিাে) কোে জনয 

আমাদক ফনদেৃশ লেওয়্া হদয়্দে”। [শূো আশ-শূো, আয়্াত: ১৫] 

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
نزَِلٓٓبَِما ٓٓلرَُّسوُلٓٱَٓءاَمنَٓ﴿

ُ
ُبِهِِٓٓمنٓهِٓإَِلٓ ٓأ َِٓٓءاَمنَُٓٓكلِٓٓمُنوَنٓ ُمؤٓ ل ٓٱوَٓٓۦرَّ ِٓٱب ٓۦَويُِكُتبِهِٓٓۦئَِكتِهَِٓوَمَلَّٓٓللَّ

َُٓٓنَفُرُِقَّٓٓلٓٓۦَورُُسلِهِٓ  َ َحدٓ َٓب
َ
ٓرُُّسلِهُِٓٓمِنٓأ َطعٓ َٓناَسِمعٓ َٓوقَالُوا ٓٓۦ 

َ
ٓيَُٓمِصٓل ٓٱَٓكِٓإَوَلٓ َٓربََّنآَرانََكُٓغفٓ َٓنا َٓوأ

ُٓٱٓيَُكُلُِفَّٓٓل٢٨٥ٓٓ ًٓٓساَنفٓ ّٓللَّ َٓٓمآلََهآَعَها ُٓوسٓ ٓإِّلَّ ٓا ٓنَٓتَُؤاِخذٓ َّٓلَٓٓربََّنآتََسَبت  ٓكٓ ٱَٓمآَهاوََعلَيٓ َٓكَسَبت 
َِّسيَنا ٓٓإِن وٓ ٓن

َ
خٓ ٓأ

َ
ٓأ

 
َٓتٓ َٓوَّلَٓٓربََّنآنَا َٓطأ ٓ َٓنا َٓعلَيٓ ِٓمل  ٓٓۥَتهََُٓحَلٓ َٓكَمآاإِص  ِينَٓٱََٓعَ َٓوَّلٓٓبََّنارَٓٓلَِنا َٓقبٓ ِٓمنَّٓلَّ

ٓبِهِٓٓنَلَآَطاقَةََّٓٓلَٓٓمآَناُتَُمِلٓ  نَتَٓٓنا  ََٓحٓ رٓ ٱوَٓٓنَلَآفِرٓ غٓ ٱوََٓٓعنَّآُفٓعٓ ٱوَٓٓۦ 
َ
ٓٓنَانُصٓ ٱفََٓٓنالَى َٓموٓ ٓأ ٓمَِٓقوٓ لٓ ٱََٓعَ

   [٥٨٣  ،٥٨٢: ابلقرة] ﴾٢٨٦ٓفِرِينََٓك ٓلٓ ٱ

“োসূদেে প্রফত তাে েব হদত যা অবতীণৃ হদয়্দে তাদত ফতফন ঈমান আদনন 

এবং মুফমন ণও। তাো সবাই আল্লাহ তা‘আোদক, তাে ফিফেশতা ণদক, তাে 

ফকতাবসমূহদক এবং তাে োসূে দণে ওপে ঈমান এদন থাদক এবং (তাো 

বদে) আমো তাে োসূে দণে মদধয কাউদকও পাথৃকয কফে না এবং তাো এ 
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কথাও বদে লয, ‘আমো শুদনফে এবং লমদন ফনদয়্ফে। লহ আমাদেে ‘েব’ 

আমাদেেদক ক্ষমা কে আে প্রতযাবতৃন লতামােই ফেদক। লকাদনা বযফিদকই 

আল্লাহ তা‘আো তাে সাদধযে অফতফেি কতৃবয পােদন বাধয কদেন না, কােণ 

লস যা উপাজৃন কদেদে তা তােই জদনয এবং যা লস অজৃন কদেদে তা তােই 

ওপে বতৃাদব। লহ আমাদেে েব! আমো যফে ভুদে যাই ফকংবা ভুে কফে, 

তাহদে আমাদেেদক পাকোও কদো না, লহ আমাদেে েব, আমাদেে 

পূবৃবতৃী দণে ওপে লযরূপ গুরু-োফয়্ত্ব অপৃণ কদেফেদে, আমাদেে ওপে 

লতমন োফয়্ত্ব অপৃণ কদো না। লহ আমাদেে েব! লয ভাে বহদনে ক্ষমতা 

আমাদেে লনই, এমন ভাে আমাদেে ওপে িাফপদয়্ ফেও না, আমাদেে পাপ 

লমািন কে, আমাদেে ক্ষমা কে, আমাদেে প্রফত েয়্া কে, তুফমই আমাদেে 

অফভভাবক, সুতোং কাফিে সম্প্রোদয়্ে ফবরুদে আমাদেেদক সাহাযয কে”। 

[সূো আে-বাকাো, আয়্াত: ২৮৫, ২৮৬]  

o অপে একফি উোহেণ হদো, লশষ ফেবদসে প্রফত ঈমান ও তাদত লয 

সওয়্াব ও শাফিে ফববেণ এদসদে তাে ওপে ঈমান। লযমনফি আল্লাহ পূবৃবতৃী 

জাফতসমূদহে মুফমনদেে মধয লথদক যাো তাে ওপে ঈমান এদনদে, তাদেে 

সম্পদকৃ জাফনদয়্দেন। িদে ফতফন বদেন,  
ِينَٓٱٓإِنَّٓ﴿ ِينَٓٱوََٓٓءاَمُنوا َّٓٓلَّ َِٓٓءاَمنََٓٓمنٓ ََِٓٓبٓلصَّ ٓٱوََٓٓرىٓ نلََّص ٓٱوََٓٓهاُدوا َّٓٓلَّ ِٓٱب َٓٱوَّٓٓللَّ

ٓوََعِمَلِٓٓخرِٓٓأۡلٱٓمِٓوٓ ل 
جٓ ٓفَلَُهمٓ ٓالِحٓ َص ٓ

َ
َٓخوٓ َٓوَّلَٓٓرُبِِهمٓ ِٓعندَُٓٓرُهمٓ أ    [٣٥: ابلقرة] ﴾٦٢َٓزنُونََٓيٓ ُٓهمٓ َٓوَّلِٓٓهمٓ َعلَيٓ ٓف 

“ফনশ্চয়্ যাো মুফমন, আে যাো ইয়্াহূেী, ফিস্টান এবং সাদবঈন সম্প্রোয়্, যাো 

আল্লাহ তা‘আোে প্রফত ও ফকয়্ামদতে প্রফত ঈমান আনয়্ন কদে এবং ভাদো 

কাজ কদে, তাদেে জদনয েদয়্দে তাদেে ‘েব’ এে ফনকি পুেস্কাে। তাদেে 

লকাদনা প্রকাে ভয়্ লনই এবং তাো ফিফন্ততও হদব না”। [সূো আে-বাকাো, 

আয়্াত: ৬২]  
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o অনুরূপভাদব এে আদো একফি উোহেণ হদে, ইসোমী শেী‘আদতে 

মূেনীফতসমূহ, যাে আদোিনা সূো আে-আন‘আম, সূো আে-আ‘োি, সূো 

বনী ইসোঈে ও অনুরূপ ফবফভন্ন মক্কী সূোয়্ বণৃনা কো হদয়্দে। যাদত 

ফনদেৃশনা এদসদে, এক আল্লাহ তা‘আোে ইবাোত কোে; যাে লকাদনা শেীক 

লনই, ফপতা-মাতাে সদি সিযবহাে কো, আত্মীয়্তাে সম্পকৃ বজায়্ োখা, িুফি 

পূণৃ কো, সতয কথা বো, ওজন ও মাদপ ফিক লেওয়্া, বফঞ্চত ও প্রাথৃীদক 

সাহাযয কো, অনযায়্ভাদব মানুষ হতযা না কো, প্রকাশয ও অপ্রকাশয যাবতীয়্ 

 ফহৃত কাজ তযা  কো1, ল ানাহ ও অনযায়্ কদমৃ সীমােঙ্ঘন না কো, েীনী 

                                           
1 আল্লাহ তা‘আো বদেন, ِٓٓي ن ٓا َٓٓوبِٱل َو ِلَ ِيُِكوا ٓٓبِهِۦَٓشي  ٓٓتُش  ّلَّ

َ
ٓ ٓأ َٓعلَي ُكم  َٓربُُّكمٓ  ت ُلَٓٓمآَحرَّمَٓ

َ
ا ٓٓأ ﴿قُل َٓٓتَعالَو 

ا ٓ َس ن  ُتلُو ا َٓٓوَّلٓٓإِح  َل َدُكمَٓتق  و 
َ
َل قٓ ُٓمِنٓ ٓأ زُقُُكمٓ ٓنَّ نُٓٓإِم  ٓ ٓنَر  َرُبوا َٓٓوَّلِٓٓإَويَّاُهم  َٓبَطَن َٓٓوَمآِمن َهآَظَهرََٓٓمآٱل َفَو ِحَشَٓٓتق 

ُتلُوا َٓٓوَّلٓ َسَٓٓتق  َُٓٓحرَّمَٓٓٱلَِّتٓٓٱنلَّف  ٓٓٱّللَّ ٓ ٓإِّلَّ ُقِ َ
ى ُكمَٓذ لُِكمٓ ٓبِٱۡل  قِلُونَٓٓلََعلَُّكمٓ ٓبِهِۦَٓوصَّ [٣٢٣: االنعام] ﴾١٥١َٓٓتع   

“বে, ‘এদসা, লতামাদেে ওপে লতামাদেে েব যা হাোম কদেদেন, তা ফতোওয়্াত কফে লয, 
লতামো তাে সাদথ লকান ফকেুদক শেীক কেদব না এবং মা-বাবাে প্রফত ইহসান কেদব 
আে োফেদেে কােদণ লতামাদেে সন্তানদেেদক হতযা কেদব না। আফমই লতামাদেেদক 
ফেফযক লেই এবং তাদেেদকও। আে অেীে কাদজে ফনকিবতৃী হদব না- তা লথদক যা 
প্রকাশ পায়্ এবং যা ল াপন থাদক। আে ববধ কােণ োো লতামো লসই প্রাণদক হতযা 
কদো না, আল্লাহ যা হাোম কদেদেন। এগুদো আল্লাহ লতামাদেেদক ফনদেৃশ ফেদয়্দেন, 
যাদত লতামো বুেদত পাে।আে লতামো ইয়্াতীদমে সম্পদেে ফনকিবতৃী হদয়্া না, সুন্দে 
পন্থা োো। যতক্ষণ না লস পফেণত বয়্দস উপনীত হয়্, আে পফেমাপ ও ওযন ইনসাদিে 
সাদথ পফেপূণৃ লেদব। আফম কাউদক তাে সাধয োো োফয়্ত্ব অপৃণ কফে না। আে যখন 
লতামো কথা বেদব, তখন ইনসাি কে, যফেও লস আত্মীয়্ হয়্ এবং আল্লাহে ওয়্াো পূণৃ 
কে। এগুদো ফতফন লতামাদেেদক ফনদেৃশ ফেদয়্দেন। যাদত লতামো উপদেশ গ্রহণ কে।আে 
এফি লতা আমাে লসাজা পথ। সুতোং লতামো তাে অনুসেণ কে এবং অনযানয পথ অনুসেণ 
কদো না, তাহদে তা লতামাদেেদক তাঁে পথ লথদক ফবফেন্ন কদে লেদব। এগুদো ফতফন 
লতামাদেেদক ফনদেৃশ ফেদয়্দেন, যাদত লতামো তাকওয়্া অবেম্বন কে”। [সূো আে-
আন‘আম, আয়্াত: ১৫১-১৫৩] 
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ফবষদয়্ না লজদন কথা বো লথদক ফবেত থাকা ইতযাফে। এ োোও তাওহীদেে 

সাদথ আদো অন্তৃভুি হে, আল্লাহ তা‘আোে েীনদক ফনদভৃজােভাদব লকবে 

আল্লাহে জনয পােন কো2, আল্লাহ তা‘আোে ওপে ভেসা কো,3 তাে 

েহমদতে আশা কো4 ও আল্লাহদক ভয়্ কো5, আল্লাহ তা‘আোে ফবধান পােদন 

বধযৃ ধােণ কো6, তাে ফবধাদনে প্রফত আজ্ঞাবহ হওয়্া7, লতামাে ফনকি লতামাে 

                                           
2 আল্লাহ তা‘আো বদেন, ٓٓ ُقِ َ

ِٓٓٱۡل  َٓٓبَِغي  َغ 
ث مََٓٓوٱۡل  ِ

َٓٓٱل َفَو ِحَشَٓٓمآَظَهرَِٓٓمن َهآَوَمآَبَطنََٓٓوٱۡل  ٓٓإِنََّمآَحرَّمََٓٓرُبِ
﴿قُل 

ن
َ
ِيُِكوا َٓٓوأ ِٓٓتُش  ِل ٓٓلَمٓ َٓمآبِٱّللَّ آبِهِۦُٓيَنُ نُٓسل َط ن 

َ
َٓٓتُقولُوا َٓٓوأ ََِٓٓعَ لَُمونََّٓٓلَٓٓمآٱّللَّ  ,বে“  [ ٦٦: االعراف] ﴾٣٣َٓتع 

‘আমাে েব লতা হাোম কদেদেন অেীে কাজ- যা প্রকাশ পায়্ এবং যা ল াপন থাদক, আে 
পাপ ও অনযায়্ভাদব সীমােঙ্ঘন এবং আল্লাহে সাদথ লতামাদেে শেীক কো, লয বযাপাদে 
আল্লাহ লকান প্রমাণ অবতীণৃ কদেনফন এবং আল্লাহে উাপদে এমন ফকেু বো যা লতামো 
জান না’। [সূো আে-আোি, আয়্াত: ৩৩] 

3 আল্লাহ তা‘আো বদেন,   ]٢٣ََٓٓ﴾ ]املائدة: ٥٦ ِمنِ ؤ  ُو ا ٓٓإِنُٓكنُتمٓمُّ َِٓٓفَتَوَّكَّ ٓٓٱّللَّ  আে আল্লাহে“ ﴿َوََعَ

উপেই তাওয়্াকু্কে কে, যফে লতামো মুফমন হও’। [সূো আে-মাদয়্ো, আয়্াত: ২৩] 
4 আল্লাহ তা‘আো বদেন, َٓٓٓيَر ُجون َلَئَِكٓ و 

ُ
ٓأ ِٓ ٓٱّللَّ َٓوَج َهُدوا ِٓٓفَٓٓسبِيلِٓ َٓهاَجُروا ٓ ِينَٓ َٓوٱَّلَّ َٓءاَمُنوا ٓ ِينَٓ ٓٱَّلَّ ﴿إِنَّٓ
ََتٓ ِ ٓٓرََح  ُٓٓٱّللَّ  ফনশ্চয়্ যাো ঈমান এদনদে ও যাো ফহজেত“    [٥٣٨: ابلقرة] ﴾٢١٨ٓرَِّحيمٓ َٓغُفور َٓٓوٱّللَّ

কদেদে এবং আল্লাহে োিায়্ ফজহাে কদেদে, তাো আল্লাহে েহমদতে আশা কদে। আে 
আল্লাহ ক্ষমাশীে, পেম েয়্ােু”। [সূো আে-বাকাো, আয়্াত: ২১৮] 

5 আল্লাহ তা‘আো বদেন,  ]٣ٓ﴾ ]املائدة: ٦ ِنٓ  َشو  َٓوٱخ   সুতোং লতামো তাদেেদক“ ﴿فََلََٓٓت َشو ُهمٓ 
ভয়্ কদো না, বেং আমাদক ভয়্ কে”। [সূো আে-মাদয়্ো, আয়্াত: ৩] 

6 আল্লাহ তা‘আো বদেন,  ]ا٢٤ٓ﴾ ]االنسان: ٥٥ َٓكُفور  وٓ 
َ
َٓءاثًِمآأ ِٓمن ُهمٓ  مَِٓٓرُبَِكَٓٓوَّلٓٓتُِطعٓ  ِٓۡلُك  ِبٓ   ﴿فَٱص 

অতএব লতামাে েদবে হুকুদমে জনয বধযৃ ধােণ কে এবং তাদেে মধয লথদক লকান পাফপষ্ঠ 
বা অস্বীকােকােীে আনু তয কদো না”। [সূো আে-ইনসান, আয়্াত: ২৪] 

7 আল্লাহ তা‘আো বদেন,  ﴾ ٓ ٓلَِمآُي يِيُكم  ٓإَِذآَدََعُكمٓ  َِٓٓولِلرَُّسولِٓ َتِجيُبوا ّٓٓلِلَّ َٓءاَمُنوا ٓٓٱس  ِينَٓ َهآٱَّلَّ يُّ
َ
أ ﴿َيَ

 লহ মুফমন ণ, লতামো আল্লাহ ও োসূদেে ডাদক সাো োও; যখন লস“   [٥٥: االنفال]

লতামাদেেদক আহ্বান কদে তাে প্রফত, যা লতামাদেেদক জীবন োন কদে”। [সূো আো-
আনিাে, আয়্াত: ২৪] 
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পফেবাে-পফেজন, ধন-সম্পে ও সমগ্র পৃফথবীে সব মানুদষে লিদয়্ আল্লাহ 

তা‘আো ও তাে োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম অফধক ফপ্রয়্ হওয়্া8 

ইতযাফে। এ সব ঈমাদনে মূেনীফত ফবষদয়্ আল্লাহ তা‘আো আে কুেআদনে 

মক্কী সূোসমূদহ এবং ফকেু মাোনী সূোে ফবফভন্ন স্থাদন বণৃনা কদেদেন।  

শেী‘আত 

ফিতীয়্ফিে বণনৃা 

ফিতীয়্ ফবষয়্ফি (তথা আল্লাহ তা‘আো ফবদশষভাদব এ উম্মদতে জনয লযসব 

ফবধান প্রবতৃন কদেদেন, তা হদে) আল্লাহ তা‘আো মাোনী সূোসমূদহ তাে 

েীদনে লয সব ফবফধ-ফবধান নাফযে কদেদেন এবং োসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাম তাে উম্মদতে জনয লয সব সুন্নাত প্রিেন কেদেন। (যাদক 

শেী‘আত বো হয়্ আে তা শুধু এ উম্মদতে জনয ফবদশষভাদব প্রণয়্নকৃত)। 

                                           
8 আল্লাহ তা‘আো বদেন, َِٓٓين َٓوٱَّلَّ ٓ ِ ٓٱّللَّ َٓكُحُبِٓ ُٓيِبُّوَنُهمٓ  ا نَداد 

َ
ٓأ ِٓ ٓٱّللَّ ِٓمنُٓدونِٓ ٓٱنلَّاِسَٓٓمنَٓيتَِّخذُٓ ﴿َوِمنَٓ

َشدَُّٓٓءاَمُنو ا ٓ
َ
ِ ُٓٓحُب آأ َّ ِينَٓٓيََرىَٓولَوٓ ّٓلُلِ نَٓٓإِذٓ َٓظلَُمو ا ٓٓٱَّلَّ نَّٓٓٱل َعَذاَبٓٓيََرو 

َ
ِٓٓٱل ُقوَّةَٓٓأ آّلِلَّ نَََّٓٓجِيع 

َ
ََٓٓوأ ٓٱل َعَذابَِٓٓشِديدُٓٓٱّللَّ

 আে মানুদষে মদধয এমনও আদে, যাো আল্লাহ োো অনযদক আল্লাহে“  [٣٣٢: ابلقرة] ﴾١٦٥

সমকক্ষরূদপ গ্রহণ কদে, তাদেেদক আল্লাহদক ভােবাসাে মত ভােবাদস। আে যাো ঈমান 
এদনদে, তাো আল্লাহে জনয ভােবাসায়্ েৃঢ়তে। [সূো আে-বাকাোহ, আয়্াত: ১৬৫] 
আনাস োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু লথদক হােীস বফণৃত োসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম 
বদেন, « َا ِسَواُهَما، َوم َحب  إََِلحِه ِمم 

َ
ُ َورَُسوَُلُ أ نح ثاََلٌث َمنح ُكن  ِفيِه وََجَد َحاَلَوَة اإِليَماِن: َمنح ََكَن اَّلل 

نحَقَذهُ 
َ
ِر، َبعحَد ِإذح أ نح َيُعوَد ِِف الُكفح

َ
َرُه أ ، َوَمنح يَكح ِ َعز  وََجل  بُُّه إِال  َّلِل  َحب  َعبحًدا اَل ُُيِ

َ
ُ  أ َرُه اَّلل  ، ِمنحُه َكَما يَكح

نح يُلحََق ِِف اِل اِر 
َ
«أ  “যাে মদধয ফতনফি গুণ থাকদব লস ঈমাদনে প্রকৃত স্বাে গ্রহণ কেদব। 

এক- আল্লাহ ও তাে োসূে েুফনয়্াে সবফকেু লথদক তাে ফনকি হওয়্া । েুই-কাউদক 
ভাদোবাসদে লকবে আল্লাহে জনয ভাদোবাসা। ফতন-কুিে লথদক মুফি পাওয়্াে পে তাদত 
পূণোয়্ ফিদে লযদত এমন অপেন্দ কো লযমন আগুদন ফনদক্ষপ কোদক অপন্দ কদে। 
(সহীহ বুখােী, হােীস নং ২১; সহীহ মুসফেম, হােীস নং ৪৩)। 
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লকননা আল্লাহ তা‘আো তাে নবীে ওপে ফকতাব ও ফহকমাহ নাফযে কদেদেন 

এবং আল্লাহ তা‘আো এ িাো মুফমনদেে ওপে অনুগ্রহ লেফখদয়্দেন। আে 

ফতফন তাে নবীে স্ত্রীদেেদক ফকতাব ও ফহকমত ফনদয়্ আদোিনা কোে ফনদেৃশ 

ফেদয়্দেন। আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
نَزَلٓ﴿
َ
ُٓٱَٓوأ ِٓٱوََٓٓبِٓكَت ٓلٓ ٱَٓكَٓعلَيٓ ّٓللَّ    [٣٣٦:  النساء] ﴾لَُمٓ َتعٓ ٓتَُكنٓلَمٓ َٓمآوََعلََّمَكَٓٓمةَٓكٓ ۡل 

“এবং আল্লাহ তা‘আো লতামাে প্রফত গ্রন্থ ও ফহকমাহ (হােীস) অবতীণৃ 

কদেদেন এবং তুফম যা জানদত না, ফতফন তাই লতামাদক ফশক্ষা ফেদয়্দেন”। 

[সূো আন-ফনসা, আয়্াত: ১১৩]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
ُٓٱَٓمنَّٓٓلََقدٓ ﴿ ّٓٓللَّ ََُٓمؤٓ ل ٓٱََٓعَ ٓٓفِيِهمٓ َٓبَعَثٓٓإِذٓ ِٓمنِ نُفِسِهمٓ ُٓمِنٓ ٓرَُسوّل 

َ
َٓوُيَزيُِكِيِهمٓ ۦٓتِهَِٓءاَي ِٓٓهمٓ َعلَيٓ ٓلُوا َٓيتٓ ٓأ

ِٓٱوََٓٓبِٓكَت ٓلٓ ٱَٓوُيَعُلُِمُهمُٓ  [٣٣٥: عمران ال] ﴾َمةَٓكٓ ۡل 

“ফনশ্চয়্ আল্লাহ তা‘আো মুফমনদেে প্রফত অতযন্ত অনুকম্পা প্রেশৃন কদেদেন 

যখন তাদেে ফনকি তাদেে ফনজস্ব একজনদক োসূে কদে পাফিদয়্দেন, লস 

তাদেেদক আল্লাহে আয়্াত পদে শুনাদে, তাদেেদক পফেদশাধন কেদে, 

তাদেেদক ফকতাব ও ফহকমাহ (হােীস) ফশক্ষা ফেদে”। [সূো আদে ইমোন, 

আয়্াত: ১৬৪]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
نَٓ﴿ َِٓٓءاَي ِتِٓٓمنٓ ُٓبُيوتُِكنَِّٓٓفُٓٓيت َلٓ َٓمآَوٱذ ُكر  َمةِ ٓٓٱّللَّ ِك      [٦٥: االحزاب] ﴾َوٱۡل 

“আল্লাহে আয়্াত ও ফহকমাহ (হােীস) এে কথা যা লতামাদেে  ৃদহ পফিত হয়্, 

তা লতামো স্মেণ োখদব”। [সূো আে-আহযাব, আয়্াত: ৩৪]9   

                                           
9 আয়্াদত ফহকমদতে তািসীদে একাফধক মত পাওয়্া যায়্। কাতাোহ বদেন, “ফহকমত হদো 
কুেআন ও সুন্নাহ”।  
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সােদি সাদেহীদনে অদনদকই বদেদেন, ফহকমাহ হদো সুন্নাহ বা হােীস। 

লকননা, কুেআন োো োসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে স্ত্রীদেে  ৃদহ 

যা পাি কো হদতা তা ফেে োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে সুন্নাহ। এ 

জনয োসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেদেন- 
وتيت وإين أال»

ُ
 «معه ومثله الكتاب أ

“সাবধান! আমাদক ফকতাব ও তাে সদি অনুরূপ ফকেু লেওয়্া হদয়্দে”।10  

                                           
 ইমাম শাদি‘ঈ েহ. বদেন, আল্লাহ তা‘আো ফকতাদবে কথা উদল্লখ কদেদেন। আে তা 
হদো কুেআন। আে ফহকমত উদল্লখ কদেদেন। আে এ ফবষদয়্ আহদে ইেমদেে মধয 
লথদক ফযফন কুেআন ফবষদয়্ লবফশ অফভজ্ঞ তাে লথদক শুদনফে ফতফন বদেন, ফহকমত হদো 
োসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্া সাল্লাদমে সুন্নাহ। এ কথাফি একথােই মদতা লয, কুেআন 
হদো ফযফকে এবং তাে সাদথই েদয়্দে ফহকমত। আে আল্লাহ তা‘আো তাে মাখেুকদক 
কুেআন ও ফহকমত লশখাদনাে মাধযদম লয েয়্া ও অনুগ্রহ কদেদেন। ফতফন তাে আদোিনা 
কদেন। তদব এ কথা বো ফিক হদব না লয, ফহকমত িাো উদদ্দশয এখাদন শুধু সুন্নত। 
কােণ, সুন্নাত আল্লাহে ফকতাদবে বাফহদে নয়্ আল্লাহে ফকতাদবেই অংশ। আল্লাহ তা‘আো 
তাে স্বীয়্ োসূদেে আন তয কোদক িেয কদেদেন এবং তাে ফনদেৃশ মানাদক আবশযক 
কদেদেন। সুতোং লকান কথা ফবষদয়্ এ কথা বো ফিক হদব না লয, আল্লাহে ফকতাব 
অনুযায়্ী িেয তােপে তাে োসূদেে সুন্নত অনুযায়্ী। কােণ, আমো আদ ই বদেফে লয, 
আল্লাহ তা‘আো তাে োসূদেে প্রফত ঈমান আনাদক তাে প্রফত ঈমান আনাে সাদথ একত্র 
কদে ফেদয়্দেন। েুফিদক আোো কদে লেখাে লকাদনা অবকাশ নাই। োসূদেে সুন্নাত হদো, 
আল্লাহ তা‘আো ফক বুোদত লিদয়্দেন আল্লাহে পক্ষ লথদক তাে উদদ্দশয সম্পদকৃ বণৃনা। 
আে এফি আল্লাহ তা‘আো তাে মাখেুদকে মধয লথদক আে জনয োদখন ফন একমাত্র স্বীয়্ 
োসূে োো। (ফবিাফেত জানাে জনয লেখুন: ফেসাোতুশ শাদি‘ঈ: ৭৮-৭৯)  

10 সুনান আবু োউে, ৭/৭, সুনান ফতেফমযী, ৪২৬/৭, সুনান ইবন মাজাহ, ৬/১, মুসনাদে 
আহমাে।  
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হাসসান ইবন আফত্বয়্া11 বদেন, ‘ফজবেীে আোইফহস সাোম লযরূপ কুেআন 

ফনদয়্ মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে ফনকি অবতীণৃ হদতন, লতমফন 

হােীস ফনদয়্ও অবতেণ কেদতন। অতঃপে োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাম-লক কুেআদনে নযায়্ হােীসও ফশক্ষা ফেদতন’।  

শেী‘আদতে ফবধানসমূদহে েৃষ্টান্ত, যাে প্রফত আল্লাহ তা‘আো এ নবী ও তাে 

উম্মতদক ফহোয়্াত ফেদয়্দেন: 

লযমন, 

ফকবো, কুেবাফন বা ইবােতপেফত, জীবন-বযবস্থা, সফিক পথ প্রভৃফত। লযমন, 

পাঁি ওয়্াি সাোত ফনধৃাফেত সংখযায়্ সময়্মত আোয়্ কো, ফকোত পো, রুকু 

ও সাজোহ কো, ফকবো তথা বায়্তুল্লাফহে হাোদমে ফেদক মুখ ফিোদনা।  

এ বযাপাদে আদো েৃষ্টান্ত: িেয যাকাত ও তাে পফেমাণ যা ফতফন মুসফেমদেে 

ফবফভন্ন সম্পদেে মদধয িেয কদেদেন। যথা  বাফে পশু, শসয, িেমূে, 

বযবসায়্ীক পণয, স্বণৃ, রূপা প্রভৃফত। আে যাো যাকাদতে মাদেে হকোে। লস 

প্রসদি আল্লাহ তা‘আো বদেদেন- 
َدَق ُتٓٓإِنََّما﴿ َِٓٓلِل ُفَقَرا ءِٓٓٱلصَّ ِك َََٓٓوٱل َمَس  ٓٱلُرِقَاِبَٓٓوِفٓٓقُلُوُبُهمٓ َٓوٱل ُمَؤلََّفةَِٓعلَي َهآَوٱل َع ِملِ

ََٓ َِٓٓسبِيلَِٓٓوِفَٓٓوٱل َغ رِِم بِيِلٓ َٓوٱب نِٓٓٱّللَّ ِ ُٓٓمِنَٓٓفَرِيَضةٓ ٓٱلسَّ ُٓٓٱّللَّ : اتلوبة] ﴾٦٠َٓٓحِكيمٓ َٓعلِيمٓ َٓوٱّللَّ
٣٦ ] 

“সেকা হদো িকীে, ফমসকীন ও সেকা (আোদয়্ে) জদনয ফনযুি কমৃিােী 

এবং যাদেে মন জয়্ কো উদদ্দশয তাদেে জনয, আে ল াোমদেে আযাে কোে 

                                           
11 ফতফন একজন ফনভৃেদযা য, ইবাোতকােী ও িকীহ। আল্লামা আওযা‘ঈ েহ. বদেন, আফম 
তাে লথদক অফধক ইজদতহােকােী ও অফধক আমেকােী আে কাউদক পাইফন। ইমাম 
বুখােী বদেন, ফতফন তাে যুদ ে লশ্রষ্ট যাো তাদেে অনযতম। একশত ফবদশে পে ফতফন 
মাো যান। তাহযীবুত তাহযীব ২১৯-২২০/২ 
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কাদজ ও ঋণগ্রিদেে জনয, আে ফজহাদে আে মুসাফিেদেে সাহাযযাদথৃ। এ 

হুকুম আল্লাহ তা‘আোে পক্ষ লথদক ফনধৃাফেত িেয। আে আল্লাহ তা‘আো 

মহাজ্ঞানী ও অফত প্রজ্ঞাময়্”। [সূো আত-তাওবাহ, আয়্াত: ৬০]  

অনুরূপ শেী‘আদতে ফবফধ-ফবধাদনে আদো েৃষ্টান্ত হদো, েমযান মাদসে সওম 

পােন, বায়্তুল্লাফহে হাোদমে হজ সম্পােন কো। আে ঐসব ফনয়্ম কানুন ও 

সীমাদেখা যা আল্লাহ তা‘আো মানুদষে জদনয ফববাহ, ফমোস, শাফি, ক্রয়্-

ফবক্রদয়্ ফনধৃােণ কদে ফেদয়্দেন। আে ঐসব সুন্নাহসমূহ যা ফতফন ‘ঈে, জুমু‘আ, 

িেয সাোদতে জামা‘আত এবং কুসূি, ইসফতসকা, জানাযা ও তাোবীে 

সাোদত সুন্নাত ফহসাদব ফবফধবে কদেদেন।  

আে শেী‘আদতে ফবধানসমূদহে আদো েৃষ্টান্ত: যা ফতফন অভযা ত েীফত বদে 

সাবযি কদেদেন। যথা: খােয গ্রহণ, লপাশাক পফেধান, জন্ম-মৃতুয ফবষয়্ক 

কাযৃাবেী, ফশষ্টািাে ইতযাফে। আে ঐসব আহকাম লযগুদো তাদেে মদধয আল্লাহ 

ও তাে োসূদেেই ফবধান বদে ফবদবফিত। লযমন খুন-খাোবী, আত্মসাৎ, ফববাহ-

সাফে, োভ লোকসান ইতযাফেে ফবধান, যা আল্লাহ তা‘আো মানব জাফতে জনয 

তাে নবীে জবাদন উম্মদতে জনয প্রিেন কদেদেন। 
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মুফিপ্রাপ্ত েদেে ফনেশনৃসমূহ:  

ক. আল্লাহে োসূদেে অনুসেণ-অনুকেণ এবং ফবফেন্নতা ও সামফগ্রক পথভ্রষ্টতা 

লথদক মুফি:  

আে মুফিপ্রাপ্তেে, আল্লাহ তা‘আোই তাদেে ফনকি ঈমানদক ফপ্রয়্ কদেদেন 

এবং তাদেে অন্তদে তাদক (ঈমানদক) সু-সফজ্জত কদে ফেদয়্দেন। িদে 

তাদেেদক তাে োসূদেে অনুসােী বাফনদয়্দেন। পথভ্রষ্টতাে ওপে ঐকমতয 

হওয়্া হদত তাদেেদক ফনোপে লেদখদেন, লযমন তাদেে পূদবৃ বহু জাফত পথভ্রষ্ট 

হদয়্ফেে। আে এ কােদণই যখন পূদবৃে লকাদনা জাফত পথভ্রষ্ট হত, তখন মহান 

আল্লাহ তা‘আো তাদেে ফনকি োসূে লপ্রেণ কেদতন। লযমন, আল্লাহ তা‘আো 

যথাথৃই বদেদেন, 
ة ُٓٓكُِِٓٓفَٓٓبَعث َنآَولََقدٓ ﴿ مَّ

ُ
نِٓٓرَُّسوًّلٓٓأ

َ
ُبُدوا ٓٓأ َٓٓٱع  َتنُِبوا ٓٓٱّللَّ  [٦٣: اِلحل] ﴾٣٦ٓٱلطَّ ُغوَت َٓٓوٱج 

“আে আফম প্রদতযক জাফতে কাদে এ মদমৃ োসূে লপ্রেণ কদেফে লয, লতামো 

আল্লাহ তা‘আোে ইবাোত কে এবং তাগুতদক (সীমােঙ্ঘনকােীদক) পফেহাে 

কে”। [সূো আন-নাহে, আয়্াত: ৩৬]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
ةٓ ُٓمِنٓ ِٓإَون﴿ مَّ

ُ
ٓٓأ  [٥٥: فاطر] ﴾٢٤ٓنَِذيرٓ ٓفِيَهآَخَلٓٓإِّلَّ

“এমন লকাদনা সম্প্রোয়্ লনই যাে ফনকি সতকৃকােী লপ্রফেত হয়্ ফন”। [সূো 

আে-িাফতে, আয়্াত: ২৪]  

মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম নবীদেে মদধয সবৃদশষ। তােপে 

লকাদনা নবী লনই। সুতোং আল্লাহ তা‘আো তাে উম্মতদক পথভ্রষ্টতাে ওপে 

মনতকয হওয়্া লথদক ফনোপে কদেদেন এবং এ উম্মদতে মদধয এমন 

বযফিদেেদক সৃফষ্ট কদেদেন যাদেে িাো ফকয়্ামত পযৃন্ত েীদনে েেীে প্রফতষ্ঠা 
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কেদবন। এ কােদণই তাদেে ইজমা (মনতকয হওয়্া) েেীে, লযমফনভাদব 

কুেআন ও হােীস েেীে।12  

                                           
12 কােণ, হােীদস এদসদে, আমাে উম্মত কখদনা ল ামোহীে ওপে একত্র বা একমত হদব 
না। এ হােীসফি ফবফভন্ন সনদে আবু মাদেক আে-আশ‘আেী, ইবন উমাে, ইবন ‘আব্বাস, 
আনাস, সামুোহ, আবূ নাযোহ, আবু উমামহ ও আবু মাসঊে োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুমা লথদক 
ইমাম আবু োউে, ফতেফমযী ও হাদকম েহ. ফবফভন্ন শদব্দ উদল্লখ কদেদেন। আল্লামা যাোকশী 
েহ. হােীসফিে সব বণৃনাধাো ও সনে তুদে ধোে পে বদেন, মদন োখ! এ হােীদসে 
বণৃনাধাো ও সনে একাফধক েদয়্দে, যাে লকানফিই প্রশ্নাতীত নয়্। তদব আফম একাফধক 
সনে এখাদন ফনদয়্ এদসফে যাদত এক সনে অপে সনেদক শফিশােী কদে। এ োোও 
হােীদসে সাক্ষয হে, সহীহ বুখােী ও মুসফেদম আনাস োফেয়্াল্লাহু আনহু লথদক বফণৃত 
হােীস। ফতফন বদেন,  :ًا، َفَقاَل ثحنَوحا َعلَيحَها َخريح

َ
، « وََجَبتح »ُمر  لََعَ اِل ِِبِّ َصَّل  اهلُل َعلَيحِه وََسل َم ِِبَنَاَزٍة، فَأ

ا  ثحنَوحا َعلَيحَها َُشًّ
َ
َرى، فَأ خح

ُ
َ َذلَِك  -ُثم  ُمر  بِأ وح قَاَل: َغريح

َ
، قُلحَت لَِهَذا ، فَِقيَل: يَا رَُسوَل « وََجبَتح »َفَقاَل:  -أ ِ اَّلل 

، َقاَل:  ، َولَِهَذا وََجَبتح رحِض »وََجبَتح
َ
ِ ِِف األ ِمنُوَن ُشَهَداُء اَّلل  ِم الُمؤح «َشَهاَدةُ الَقوح  “োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাম-এে পাশ ফেদয়্ একফি জানাযা যাফেে, লোদকো তাো ভাদো প্রসংশা কেে, 
তাদেে প্রসংশা লশাদন আল্লাহে োসূে বেদেন, ওয়্াফজব হদয়্ ল দে। তােপে অপে একফি 
জানাযা অফতক্রম কেে, লোদকে েূনৃাম কেে। তাদেে কথা লশাদন োসূল্লাল্লাহু সা. বেদেন, 
ওয়্াফজব হদয়্ ল দে। ফজদজ্ঞস কো হদো, আপফন লকন এে জনয বেদেন, ওয়্াফজব হদয়্ 
ল দে আবাে এে জদনযও বেদেন, ওয়্াফজব হদয়্ ল দে? এ হে, কাওদমে লোকদেে সাক্ষয। 
মু‘ফমনো জফমদন আল্লাহে সাক্ষীস্বরূপ। (বুখােী হােীসন নং ২৬৪২) সহীহ মুসফেদম এ 
শদব্দ বফণৃত, نح » 

َ
ا وََجبَتح ََلُ اِل اُر، أ ثحنَيحُتمح َعلَيحِه َُشًّ

َ
َن ُة، َوَمنح أ ًا وََجَبتح ََلُ اْلح ثحنَيحُتمح َعلَيحِه َخريح

َ
تُمح ُشَهَداءُ َمنح أ

 
َ رحِض اهلِل ِِف األح

َ نحتُمح ُشَهَداُء اهلِل ِِف األح
َ
رحِض، أ

َ نحتُمح ُشَهَداُء اهلِل ِِف األح
َ
«رحِض، أ  “লতামো যাে ভাদো প্রসংশা 

কেে, তাে জনয জান্নাত ওয়্াফজব হদয়্ ল দে। আে লতামো যাে খাোপ প্রসংশা কেে, 
তাে জনয জাহান্নাম ওয়্াফজব হদয়্ ল দে। জফমদন লতামো আল্লাহে সাক্ষয। (সহীহ মুসফেম, 
হােীস নং ৯৪৯) এ কথা ফতনবাে বেদেন। লেখুন –ইমাম বেরুদ্দীন আয-যাোকশী েহ. 
এে আমু‘তাবাে, পৃষ্ঠা:  (৬২-৭২)   

 ইমাম  াযােী েহ. বদেন, মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম এে উম্মত ওপে ভুে 
অসম্ভব হওয়্া ফবষদয়্ প্রমাণ প্রফতফষ্ঠত হদয়্দে। কুেআন ও হােীদসে স্পষ্ট বাণী িাো 
প্রমাফণত তাো অবশযই ফনষ্পাপ উম্মত। কুেআন িাো প্রমাণ, আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
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ةٓ َٓجَعل َن ُكمٓ َٓويَِكَذ لَِكٓ﴿ مَّ

ُ
آأ َُكونُوا َٓٓوَسط  ُٓٓشَهَدا ءَُّٓٓلِ [ ٣٥٦: ابلقرة] ﴾١٤٣ٓٱنلَّاِسََٓٓعَ  “আে এভাদবই আফম 

লতামাদেেদক মধযপন্থী উম্মত বাফনদয়্ফে, যাদত লতামো মানুদষে উপে সাক্ষী হও”। [সূো 
আে-বাকাোহ, আয়্াত: ১৪৩] আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, ﴿ٓ َتِصُموا ِِِٓٓبَب لَِٓٓوٱع  آٱّللَّ ََٓجِيع 

[  ٣٦٦: عمران ال] ﴾١٠٣َٓتَفرَّقُوا ٓ َٓوَّلٓ  “আে লতামো সকদে আল্লাহে েজু্জদক েৃঢ়ভাদব ধােণ কে 

এবং ফবভি হদয়্া না। [সূো আদে ইমোন, আয়্াত: ১০৩] 
 আে সুন্নাদহে প্রমাণ, োসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেন, আমাে উম্মত কখদনা 
ভুদেে ওপে একমত হদব না। এ উম্মত ভুে লথদক ফনোপে হওয়্া ফবষদয়্ োসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম লথদক একাফধক বণৃনা ফবফভন্ন শদব্দ একই অদথৃ বা সামথৃক 
বফণৃত হদয়্দে এবং ফনভৃে ও গ্রহণদযা য সাহাবী ণ লযমন, ‘উেওয়্াহ ইবন মাসউে, আবু 
সা‘ঈে আে-খুেেী, আনাস ইবন মাদেক, ইবন উমাে, আবু হুোইো ও হুযাইিাহ ইবন 
ইয়্ামান োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুম প্রমুখদেে জবাদনও োসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম-
এে বাণীে মদতা ফবষয়্ফি প্রফসফে োভ কদেদে। োসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম 
বদেন, আমাে উম্মত ল ামোহীে ওপে একমত হদব না। আল্লাহ আমাে উম্মতদক 
ল ামোহীে ওপে একত্র কেদব না। ফতফন আদো বদেন, আফম আল্লাহ তা‘আোে ফনকি 
লিদয়্ফে, যাদত ফতফন আমাে উম্মতদক  ল ামোহীে ওপে একমত না কদেন। ফতফন আমাদক 
তা ফেদয়্দেন। যাদক এ ফবষয়্ফি খুফশ কদে লয, লস জান্নাদতে উচ্চ স্থাদন বসবাস কেদত 
লস লযন জামা‘আতদক আঁকদে ধদে। কােণ, তাদেে লো‘আ লবষ্টন কদে োদখ যাো তাদেে 
ফপেদন েদয়্দে তাদেেক। শয়্তান একা লোদকে সাদথ থাদক। আে েুইজন লোক লথদক 
লস অদনক েূদে। আল্লাহে সাহাযয জামা‘আদতে ওপে। আল্লাহ তা‘আো লয ফবফেন্ন হয়্ 
তাে ফবফেন্নতাদক পেওয়্াহ কদেন না।  

 ফতফন আদো বদেন, «  َظمِ  إِن عح
َ َواِد األح ِتاَلفًا َفَعلَيحُكمح بِالس  تُُم اخح يح

َ
ِِت اَل ََتحَتِمُع لََعَ َضاَللٍَة، فَِإَذا َرأ م 

ُ
«أ  

আমো উম্মত কখদনা ল ামোহী ওপে একত্র হদব না। যখন লতামো তাদেে মদধয ফবভফি 
লেখ, তদব লতামো বে জামা‘আত (যাো হদকে ওপে আদে) তাদেে সাদথ থাক। (ইবন 
মাজাহ , হােীস নং ৩৯৫০) ফতফন আদো বদেন, « اَل ، َقِّ ِِت َظاِهِريَن لََعَ اْلح م 

ُ
اَل تََزاُل َطائَِفٌة ِمنح أ

ُر ا مح
َ
ِِتَ أ

ح
، َحَّت  يَأ ُهمح َمنح َخَذلَُهمح «هلِل َوُهمح َكَذلَِك يَُُضُّ  “আমাে উম্মদতে একফি জামা‘আত সবৃো 

ফবজয়্ী থাকদব যতক্ষণ পযৃন্ত তাো হদকে ওপে থাকদব, যাো তাদেে ফবদোফধতা কেদব 
তাো আল্লাহে ফনদেৃশ না আসা পযৃন্ত তাদেে লকান ক্ষফত কেদত পােদব না”। এ ধেদনে 
হােীসসমূহ সাহাবী ও তাদব‘ঈদেে লথদক ফনদয়্ আজ পযৃন্ত গ্রহণদযা য ফহদসদব ফবদবফিত 
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এ কােদণই এ উম্মদতে হক পন্থী ণ আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আত নাদম 

ফবদশফষত হদয়্দে বাফতেপন্থীদেে লথদক, যাো ফনদজদেেদক আে-কুেআদনে 

অনুসােী বদে োবী কেত এবং তাো হােীস গ্রহণ কো লথদক এবং যাে ওপে 

মুসফেম জামা‘আত প্রফতফষ্ঠত ফেে তা লথদক ফবেত থাকত। অথি আল্লাহ 

তা‘আো স্বীয়্ গ্রদন্থ োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে অনুসেণ ও তাে 

পথদক আঁকদে ধেদত ফনদেৃশ ফেদয়্দেন। আে ফতফন আমাদেেদক জামা‘আত 

বে থাকদত এবং ও বমত্রী স্থাপদনে আদেশ ফেদয়্দেন। েোেফে ও মতফবদোধ 

কো লথদক ফনদষধ কদেদেন। আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
ن﴿ َطاعََٓٓفَقدٓ ٓٱلرَُّسوَلٓٓيُِطعِٓٓمَّ

َ
َ ٓٓأ ٓ َٓوَمنٓٱّللَّ ر َسل َن َكَٓٓفَما ٓٓتََوّلَّ

َ
آَعلَي ِهمٓ ٓأ :  النساء] ﴾٨٠َٓحفِيظ 

٨٦] 

“লয োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম এে আনু তয কেে লস আল্লাহ 

তা‘আোে আনু তয কেে আে লয ফিদে ল ে, তাদেে ওপে আপনাদক েক্ষক 

বাফনদয়্ পািাই ফন”। [সূো আন-ফনসা, আয়্াত: ৮]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
ر َسل َنآَوَما ٓ﴿

َ
ٓٓرَُّسولٓ ِٓمنٓأ ِ ٓٓبِإِذ نِِٓٓلَُطاعَٓٓإِّلَّ  [  ٣٥:  النساء] ﴾٦٤ٓٱّللَّ

                                           
হদয়্ আসদে, উম্মাদতে পূবৃসূফে ও পেবতৃীদেে লথদক যাো হােীস বণৃনা কদেন, তাদেে 
লকউ এ হােীসগুদোে লকাদনা প্রফতবাে কদেন ফন। সুতোং হােীসগুদো উম্মদতে পক্ষ ও 
ফবপক্ষ উভয়্ লশ্রণীে ফনকি গ্রহণদযা য। এ হােীসগুদো িাো তাো সবসময়্ িীদনে লমৌফেক 
ও ফবফধ-ফবধান ফবষদয়্ েেীে উপস্থাপন কদে থাদকন। োসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইফহ 
ওয়্াসাল্লাম এ উম্মদতে অবস্থানদক খুব গুরুদত্বে সাদথ তুদে ধদেদেন এবং ফতফন উফল্লফখত 
ফবফভন্ন সূদত্র বফণৃত হােীসসমূদহে মাধযদম এ কথাে জানান লেন লয, এ উম্মত ভুে লথদক 
ফনোপে। সামফগ্রকভাদব উম্মদতে এ ধেদনে ফনষ্পাপ হওয়্া তাদেে মনতকযদক শে‘ঈ প্রমাণ 
হওয়্াদক সাবযি কদে। কােণ, আল্লাহ তা‘আো ফনদেৃশ লেন লয, লতামো ফনোপে 
জামা‘আদতে সাদথ থাক। লেখুন, আে-মুসতােিা, ১৭৫-১৭৬/১। 
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“আে আমো োসূে এ উদদ্দদশযই লপ্রেণ কদেফে, লযন আল্লাহ তা‘আোে 

ফনদেৃদশ তাে আনু তয কো হয়্”। [সূো আন-ফনসা, আয়্াত: ৬৪]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
َُٓٓتِبُّونَُٓٓكنُتمٓ ٓإِنٓقُل ٓ﴿ ُُٓٓي بِب ُكمُٓٓفَٱتَّبُِعوِنٓٓٱّللَّ فِرٓ ٓٱّللَّ ٓ ٓلَُكمٓ َٓوَيغ  ُُٓٓذنُوَبُكم  ٓرَِّحيمٓ ُٓفور ٓغََٓٓوٱّللَّ
   [ ٦٣: عمران ال] ﴾٣١

“আপফন বেুন! যফে লতামো আল্লাহ তা‘আোদক ভাদোবাস তাহদে আমাে 

আনু তয কে, িদে আল্লাহ তা‘আো লতামাদেেদক ভাদোবাসদবন ও লতামাদেে 

ক্ষমা কদে ফেদবন, আে আল্লাহ ক্ষমাশীে েয়্ােু”। [সূো আদে ইমোন, আয়্াত: 

৩১] 

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
ِمُنونََّٓٓلَٓٓوَرُبَِكٓٓفََلٓ﴿ ٓ ٓيُؤ  نُفِسِهمٓ ِٓفٓ َٓيُِدوا َّٓٓلُٓٓثمَّٓٓبَي َنُهمٓ َٓشَجرَٓٓفِيَمآُيَُكُِموكََٓٓحتَّ

َ
احَٓٓأ آرَج  ُٓمِمَّ

آَويَُسُلُِموا ٓٓقََضي َتٓ لِيم   [٣٢:  النساء] ﴾٦٥ٓتَس 

“অতএব, লতামাে ‘েব এে শপথ! তাো কখনই ঈমানোে হদত পােদব না লয 

পযৃন্ত লতামাদক তাদেে আভযন্তেীণ ফবদোদধে ফবিােক ফনযুি না কদে”। [সূো 

আন-ফনসা, আয়্াত: ৬৫]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
ِٓٱٓلِِِٓبَبٓ َٓتِصُموا ٓعٓ ٱوَٓ﴿ قُوا  َٓٓوَّلٓٓاََجِيعٓ ّٓللَّ  [  ٣٦٦: عمران ال] ﴾١٠٣َٓتَفرَّ

“লতামো সফম্মফেত ভাদব আল্লাহে েজু্জদক আঁকদে ধে এবং পেস্পে ফবফেন্ন 

হইও না”। [সূো আদে ইমোন, আয়্াত: ১০৩]  

ফতফন আদো বদেন, 
ِينَٓٱٓإِنَّٓ﴿ قُوا َّٓٓلَّ َما ٓٓء  َٓشٓ ِٓفُٓٓهمٓ ِمنٓ َٓتٓلَّسٓ ٓاِشَيعٓ َٓوََكنُوا ٓٓدِيَنُهمٓ ٓفَرَّ مٓ ٓإِنَّ

َ
ِٓٱٓإَِلُٓٓرُهمٓ أ ُُُهميُنَُٓٓثمَّّٓٓللَّ ِ ٓبَِمآُب

 [  ٣٢١: االنعام] ﴾١٥٩َٓعلُونََٓيفٓ ََٓكنُوا ٓ
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“ফনশ্চয়্ যাো ফনদজদেে েীনদক খদে খদে ফবভি কদে ফনদয়্দে আে েদে েদে 

ভা  হদয়্ ল দে তাদেে লকাদনা কাদজে সাদথ লতামাে লকাদনা সম্পকৃ লনই। 

তাদেে ফবষয়্ আল্লাহে ফনকি, তাো যা কেত লস সম্পদকৃ ফতফন তাদেে সংবাে 

লেদবন”। [সূো আে-আন‘আম, আয়্াত: ১৫৯]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
ِينَٓٱكَٓٓتَُكونُوا َٓٓوَّلٓ﴿ قُوا َّٓٓلَّ َٓٱَٓءُهمَُٓجا َٓٓمآدَِٓبعٓ ِٓمنٓ َٓتلَُفوا ٓخٓ ٱوََٓٓتَفرَّ  [  ٣٦٢: عمران ال] ﴾١٠٥ُٓتٓ ُيَِن ٓۡل 

“আে তাদেে মদতা হইদয়্া না, যাদেে ফনকি প্রকাশয প্রমাণ আসাে পেও তাো 

ফবফেন্ন হদয়্দে ও ফবদোধ কদেদে”। [সূো আদে ইমোন, আয়্াত: ১০৫]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
َقَٓٓوَما﴿ ِينَٓٱَٓتَفرَّ وتُوا َّٓٓلَّ

ُ
َٓٓبِٓكَت ٓلٓ ٱٓأ َٓٱُٓهمَُٓءتٓ َجا َٓٓمآدَِٓبعٓ ِٓمنٓ ٓإِّلَّ  [  ٥: ابلِينة] ﴾٤ُٓيَِنةُٓۡل 

“যাদেেদক ফকতাব লেওয়্া হদয়্ফেে তাো লতা ফবভি হদো তাদেে ফনকি 

সুস্পষ্ট প্রমাণ আসাে পে”। [সূো আে-বাইফয়্যনাহ, আয়্াত: ৪] 

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
ِمُروٓ َٓوَما ٓ﴿

ُ
ٓٓا ٓأ َٓٱُٓبُدوا ِٓلَعٓ ٓإِّلَّ ََُٓمٓ ّٓللَّ لَوٓ ٱَٓوُيِقيُموا ٓٓءَُٓحَنَفا ُٓٓلِينَٓٱَٓلُٓٓلِِص كَٓٱٓتُوا َٓوُيؤٓ ٓةَٓلصَّ ٓلَِكَٓوَذ ٓٓةَ ٓوٓ لزَّ
 [  ٢: ابلِينة] ﴾٥َٓقُيَِمةِلٓ ٱٓدِينُٓ

“তাো লতা আফেষ্ট হদয়্ফেে আল্লাহ তা‘আোে আনু দতয ফবশুে হদয়্ একফনষ্ঠ 

ভাদব তাে ইবাোত কেদত এবং সাোত কাদয়্ম কেদত ও যাকাত প্রোন 

কেদত। আে এিাই সফিক সুেৃঢ় েীন”। [সূো আে-বাইফয়্যনাহ, আয়্াত: ৫]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
نَّٓ﴿
َ
ُبَلٓٱٓتَتَّبُِعوا َٓٓوَّلٓٓتَّبُِعوهُ ٓٱفَٓٓاَتقِيمٓ ُمسٓ ِٓطِٓصَر َٓٓذاَه َٓٓوأ َقٓٓلسُّ ٓهَِٓسبِيلَِٓٓعنٓبُِكمٓ َٓفَتَفرَّ ٓلُِكمٓ َذ ٓٓۦ 
ى ٓ  [  ٣٢٦: االنعام] ﴾١٥٣َٓتتَُّقونَٓٓلََعلَُّكمٓ ٓۦبِهُِٓٓكمَوصَّ

“আে এিাই আমাে সেে সফিক পথ, এ পদথেই লতামো অনুসেণ কে, আে 

নানান পদথে অনুসেণ কদো না, কেদে তা লতামাদেেদক তাে পথ লথদক 



 

 

মহা উপদেশ 
 27  

ফবফেন্ন কদে লিেদব। আল্লাহ তা‘আো লতামাদেেদক এ ফনদেৃশ ফেদেন, লযন 

লতামো সতকৃ হও”। [সূো আে-আন‘আম, আয়্াত: ১৫৩] 

আল্লাহ তা‘আো সূো িাফতহায়্ বদেন, 
َر ٓٱِٓدنَاهٓ ٱ﴿ ِينَٓٱَٓطِٓصَر ٦َٓٓٓتِقيمَُٓمسٓ ل ٓٱَٓطٓلُصِ نٓ َّٓلَّ

َ
ِِٓٓهمٓ َعلَيٓ َٓتَٓعمٓ أ َٓوَّلِٓٓهمٓ َعلَيٓ ُٓضوِبَٓمغٓ ل ٓٱَٓغي 

ٓاٱ ََٓلضَّ ِ  [  ٧  ،٣: الفاحتة] ﴾٧ُٓل

“আমাদেেদক সেে পথ প্রেশৃন করুন। তাদেে পদথ যাদেে প্রফত আপফন  

ফন‘আমত োন কদেদেন; তাদেে পদথ নয়্ যাদেে প্রফত আপনাে  যব বফষৃত 

হদয়্দে, তাদেে পদথও নয়্ যাো পথভ্রষ্ট হদয়্দে”। [সূো আে-িাফতহা, আয়্াত: 

৬-৭]  

নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম লথদক সহীহ সূদত্র বফণৃত হদয়্দে- ফতফন 

বদেন,  
َٓوانلََّصارىَٓضالُّو ن» َٓعلَي ِهم  َُهو ُدَٓمغ ُضو ب   «ال 

“ইয়্াহুেীো হদো যাদেে ওপে  যব বফষৃত হদয়্দে এবং ফিস্টানো হদো যাো 

পথভ্রষ্ট”।13  

সূো িাফতহা যাদক উমু্মে ফকতাব বদে আখযাফয়্ত কো হদয়্দে, লয সূোফি 

তাওোত, যবুে ইফঞ্জেসহ কুেআদনে অনয লকাথাও এ ধেদনে সূো নাফযে 

কো হয়্ ফন, লয সূোফি আমাদেে নবী মুহাম্মােদক আেদশে ফনদিে ধন-ভাোে 

লথদক উপহাে লেওয়্া হদয়্দে, লয সূোফি পাি কো বযতীত সাোত শুে হয়্ 

                                           
13 ইমাম আহমে েহ. ‘আেী ইবন হাদতে োফেয়্াল্লাহু আনহু এে ইসোম গ্রহদণে ঘিনায়্ 
হােীসফি বণৃনা কদেদেন। তাদত েদয়্দে, ফতফন বদেন, তােপে আফম ইসোম গ্রহণ কফে। 
তােপে লেখোম তাে লিহাো উজ্জে হদয়্ ল ে এবং ফতফন বেদেন, “ইয়্াহুেীো হদো 
যাদেে উপে  যব বফষৃত হদয়্দে এবং ফিস্টানো হদো যাো পথভ্রষ্ট”। (আহমে, ৩৭৮/৪; 
ফতেফমযী, ২৮৬/৭) 
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না, লস সূোফিদত আল্লাহ তা‘আো আমাদেেদক এ মদমৃ আদেশ কদেদেন লয, 

আমো লযন এ সূোে মাধযদম আমাদেে ফহোয়্াদতে ঐ সেে পথ প্রাথৃনা কফে, 

লয পথদক আল্লাহ তা‘আো ফন‘আমত ফহদসদব োন কদেদেন, নবী, সতযবােী, 

শহীে ও পুণযবান বযফিদেে। এফি ইয়্াহূেীদেে নযায়্  যব প্রাপ্ত ও ফিস্টানদেে 

নযায়্ পথভ্রষ্টদেে পথ নয়্।  

এ সেে পথই আল্লাহ তা‘আো প্রেি ফনদভৃজাে েীন তথা পূণৃাি জীবন বযবস্থা 

ইসোম। এফিই আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আদতে পথ। লকননা ফনদভৃজাে 

সুন্নাহই হদো খাঁফি িীন ইসোম।14 এ পথ যাো অনুসেণ কেদব, তাদেে বো 

হদব, আহদে সূন্নাত ওয়্াে জামা‘আত। এ মদমৃ োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাম হদত বহু সূদত্র হােীস বফণৃত হদয়্দে। লযমন, সুনান ও মাসানীে গ্রন্থ 

প্রদণতা আল্লামা ইমাম আহমে, আবু োউে, ফতেফমযী প্রমুখ মুহাফদ্দস ণ 

বদেদেন।  

োসুে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেদেন, 
ٓفِر قَـًةُُٓكَُّهآِف ٓانلَّارِٓإّلََّٓواِحَدةًٓأَّلٓ» َ  َ َٓوَسب عِ ِ  َ ُةََٓعٓثِن َت ََتُِقٓهِذهِٓالمَّ ٓال ََٓسَتف   «َماَعةَُٓوِِهَ

                                           
14 এমন লসাজা ও সফিক োিা লয োিায়্ িোিে কো িাে একজন পফথক দ্রূত তাে  ন্তদবয 
লপৌেদত পাদে। আল্লাহ তা‘আো কুেআদন কােীদম একাফধক স্থাদন ফসোত শব্দফি উদল্লখ 
কদেদেন। শয়্তাদনে পথদক লকাথাও ফসোত বদেনফন বেং তাে পথদক সুবুে বদেদেন। 
লযমন আল্লাহ তা‘আো বদেন,  

 মুসনাদে আবু্দল্লাহ ইবন মাসউে লথদক একফি হােীস বফণৃত, ফতফন বদেন, োসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইফহ ওয়্াসাল্লাম তােপে ফতফন বদেন, এফি আল্লাহে োিা তােপে ডাদন ও বাদম 
আেও ফকেু লেখা িাদনন এবং বদেন, এগুদো োিা প্রফতফি েদয়্দে একজন কদে শয়্তান 
যাো মানুষদক তাদেে ফেদক ডাদকন। যাো তাদেে ডাদক সাো লেয়্ তাদেে আগুদন ফনদক্ষপ 
কদেন। তােপে ফতফন এ আয়্াত ফতোওয়্াত কদেন। আহমাে,  হােীস।  
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“অফতশীঘ্রই এ উম্মত বাহািে েদে ফবভি হদব। একফি েে বযতীত সবই 

জাহান্নাদম ফনফক্ষপ্ত হদব। লজদন লেখ ঐ একফি হদো, প্রকৃত জামা‘আত”।  

অনয বণৃনায়্ ঐ জামা‘আত এে পফেিয়্ লেওয়্া হদে এভাদব- োসূে সাল্লাল্লাহু 

আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেদেন, 
ََٓكنَٓ» َحاِبٓ َٓمن  َو َمَٓوأص   «ََعِٓمث َلَٓمآأنَـآَعَلي هِٓال 

“তাো হদো আজ আফম ও আমাে সাহাবী ণ লয পদথে ওপে প্রফতফষ্ঠত আফে, 

তাে ওপে যাো প্রফতফষ্ঠত থাকদব, তাো।15  

                                           
15 হােীসফি একাফধক সনদে বফণৃত, আবু োউে (৩-৪/৭) আবু হুোয়্ো োফেয়্াল্লাহু আনহু ও 
মু‘আফবয়্াহ লথদক বণৃনা কদেদেন। ইমাম ফতেফমযী, (৩৯৭/৭) ফকতাবুে ঈমাদন বণৃনা 
কদেদেন। ইবন মাজাহ, হােীস নং ৩৯৯১। জামা‘আত যাদেে সাদথ থাকাে জনয োসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম ফনদেৃশ ফেদয়্দেন এবং তাদেে ফবফেন্ন হওয়্া লথদক সতকৃ 
কদেদেন তাদেে বেদত কাদেে বুোদনা হদয়্দে, এ ফবষদয়্ ইমাম দণে মদধয একাফধক মত 
েদয়্দে। সাতবী েহ. এ সব মতামতদক সাতফি কথায়্ একদত্র ফনদয়্ এদসদেন- 

 এক- ইসোম পন্থীদেে বে জামা‘আত।  
 েুই- মুজতাদহে ও আদেমদেে জামা‘আত।  
 ফতন- ফবদশষ কদে সাহাবী দণে জামা‘আত। কােণ, তাোই েীদনে খুফিদক োে কফেদয়্দেন 
এবং লপো  লমদেদেন। তাদেে বযাপাদে এ কথা বো যায়্ লয, তাো কখদনা ল ামোহীে 
ওপে একমত হদত পাদে না, যফেও অনযদেে বযাপাদে এ সম্ভাবনা েদয়্দে। এে সমথৃন 
নাজাত প্রাপ্ত েে সম্পদকৃ বফণৃত ফবফভন্ন হােীদস পাওয়্া যায়্। লযমন— োসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেন,......  

 িাে- জামা‘আত িাো উদদ্দশয মুসফেমদেে জামা‘আত। যখন তাো লকান ফবষদয়্ একমত 
হয়্ তখন ওপে ওয়্াফজব হে তাো তাদেে অনুকেণ কেদব।  

 পাঁি- মুসফেমদেে জামা‘আত যখন তাো লকান আমীদেে লনতৃদত্ব একত্র হয়্। (আে-
ই‘ফতোম: ২৬০-২৬৫/২) 

 লমািকথা: জামা‘আত িাো কী অথৃ লস ফবষদয়্ আমো ফসোন্ত ফনদত পাফে লয, জামা‘আত 
হে, ঐ েে যাদেে নাজাতপ্রাপ্ত বদে োসুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম আখযাফয়্ত 
কদেদেন। ফতফন বদেন, ....আে ফভফি হদো োসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে 
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(মুু্ফিপ্রাপ্ত েদেে ফিতীয়্ ফনেশনৃ হদে):  

খ- আে-ওয়্াসাফতয়্যাহ: (মধযপন্থী হওয়্া) 

এ নাজাত বা মুফি প্রাপ্ত েে, যাো ‘আহদে সুন্নাহ ওয়্াে জামা‘আত’ নাদম 

পফেফিত। তাো হদেন সকে েেসমূদহে মদধয মধযপন্থী। লযমন, সমগ্র ধমৃ তথা 

জীবন বযবস্থাে মদধয ইসোম হদো মধযপন্থী েীন। 

  সুতোং মুসফেম ণ হদেন আল্লাহ তা‘আোে নবী, োসূে ও পুণযবান 

বান্দাদেে মদধয মধযপন্থী। তাো তাদেে ফবষদয়্ সীমােঙ্ঘন কদে না, লযমন 

ফিস্টান ণ সীমােঙ্ঘন কদেফেে। ফিস্টানো আল্লাহদক বাে ফেদয়্, তাদেে 

যাো আদেম ও পােী তাদেে উপাসয সাবযি কদে এবং মাসীহ ইবন 

মােইয়্ামদক তাো (উপাসয) সাবযি কদে। অথি তাদেে আদেশ লেওয়্া 

                                           
সুন্নাদতে অনুকেণ ও ফতফন লয সতয ফনদয়্ এদসদেন তাে অনুকেদনে ওপে। আমে ইবন 
মাইমুন লথদক বফণৃত, ফতফন বদেন, মু‘আয ইবন জাবাে োসূদেে যুদ  আমাদেে ফনকি 
আ মন কদেন। তাদক লেদখ আমাে অন্তদে তাে ভাদোবাসা  ভীে হয়্। যতফেন লস লবদি 
ফেে ফসফেয়্াে মাফিদত োিন কোে পূবৃ পযৃন্ত আফম তাে সাদথই ফেোম। তােপে এ 
উম্মদতে সবদিদয়্ বে িকীহ আবু্দল্লাহ ইবন মাসউে োফেয়্াল্লাহু আনহু এে সি অবেম্বন 
কফে। একফেন তাে ফনকি সাোতদক সমদয়্ে বাইদে ফনদয়্ লেেী কোে ফবষদয়্ আদোিনা 
কো হদে ফতফন বদেন, লতামো তা লতামাদেে ঘদে আোয়্ কদে ফনদব, তােপে তাদেে 
সাদথ জামাদত যা পেদব তা লতামাদেে জনয নিে ফহদসদব ফবদবফিত হদব। আমে ইবন 
মাইমুন বদেন, আবু্দল্লাহ ইবন মাসউেদক বো হদো ‘জামা‘আত’ (দক আঁকদে ধোে কথা 
আপফন বদে থাদকন, আবাে একাকী সাোত আোয়্ কেদত বদেন, তাহদে জামা‘আদত) 
আমাদেে কেনীয়্ ফক? তখন ফতফন আমাদক বেদেন, লহ আমে ইবন মাইমুন লোকজদনে 
সংখযা লবফশ হওয়্াই ফবফেন্নতা। জামা‘আত হদো যাো আল্লাহে আনু তযদক লমদন লনয়্ 
যফেও তুফম একা হও। (দেখুন: মাজমু‘আদয়্ িাতওয়্া: ১৭৯/৩)  
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হদয়্ফেে লয, তাো লযন এক ইোদহে ইবাোত কদে, ফযফন োো আে লকাদনা 

ইোহ লনই। তাো তাে সাদথ যাদেে শেীক কদে তা হদত ফতফন পফবত্র।16   

মুসফেম জামা‘আত নবীদেে প্রফত এ ধেদনে লকাদনা অফবিাে ও জুেুম 

অতযািাে কদেফন লযমনফি কদেদে ইয়্াহূেীো। তাো বহু নবীদেেদক ফবনা 

অপোদধ হতযা কদেদে। মানব সমাদজ যাো নযায়্পোয়্ণতাে ফনদেৃশ ফেদতন 

তাদেেদকও তাো হতযা কদেফেে।17 তাদেে প্রবৃফি ও মদতে ফবরুদে যখনই 

                                           
16 আল্লাহ তা‘আো বদেন,  ح ِمُروا

ُ
َيَم َوَما أ حَمِسيحَح ابحَن َمرح ِن اهللِ َوال ن ُدوح َبابًا ِمئ رح

َ
بَاَنُهمح أ بَارَُهمح َورُهح حح

َ
ح أ َُذوا ﴿اَّت 

ُكوحَن﴾ ]اتلوبة ِ
ا يُْشح  إِلٰـَه إِال  ُهَو ُسبحَحانَه َعم 

 إِلٰـًها َواِحًدا ال 
ح بُُدوا  ৩১ “তাো আল্লাহ তা‘আোদক :إِال  َِلَعح

লেদে ফনদজদেে আফেম ও ধমৃ যাজকদেেদক এবং মফেয়্দমে পুত্র মাসীদকক েব বাফনদয়্ 
ফনদয়্দে অথি তাদেে প্রফত এ আদেশ কো হদয়্ফেে লয, তাো শুধুমাত্র এক আল্লাহ 
তা‘আোে ইবােত কেদব ফযফন বযতীত ইোহ হওয়্াে লযা য লকউ লনই। ফতফন তাদেে 
অংশীোে ফস্থে কো হদত পফবত্র”।16 

17 আল্লাহ তা‘আো বদেন, ٓٓٓٱنلَّاِس ُٓمِنَٓ ِٓٓوََحب لٓ  ُٓمِنَٓٓٱّللَّ ِِٓٓبَب لٓ 
َٓمآثُقُِفو ا ٓٓإِّلَّ نَٓ ي 

َ
ٓأ ٓٱَُّلِلَّةُٓ َٓعلَي ِهمُٓ ﴿ُُضَِبت ٓ

ُِٓٓمِنَٓٓبَِغَضبٓ َٓوَبا ُءو َكَنُة َٓٓعلَي ِهمَُٓٓوُُضَِبت ٓٓٱّللَّ نَُّهمٓ َٓذ لَِكٓٓٱل َمس 
َ
ُفُرونَََٓٓكنُوا ٓٓبِأ َِٓٓي ِتٓأَِبٓيَك  ُتلُونَٓٓٱّللَّ ۢنبَِيا ءََٓٓوَيق 

َ ٓٱل 
ِٓ ٓ ٓبَِغي  ََكنُوا َٓٓعَصوا ٓٓبَِمآَذ لَِكَٓٓحُق  َتُدونَٓٓوَّ  ,তাো লযখাদনই থাকুক না লকন“  [٣٣٥: عمران ال] ﴾١١٢َٓيع 

তাদেে ওপে ফনধৃােণ কদে লেওয়্া হদয়্দে োঞ্ছনা, তদব আল্লাহে পক্ষ লথদক লকান 
প্রফতশ্রুফত এবং মানুদষে পক্ষ লথদক প্রফতশ্রুফত থাকদে আোো কথা। আে তাো আল্লাহে 
পক্ষ লথদক  যব ফনদয়্ ফিদে এদসদে। আে তাদেে উপে োফেেয ফনধৃােণ কদে লেওয়্া 
হদয়্দে। তা এ কােদণ লয, তাো আল্লাহে আয়্াতসমূহদক অস্বীকাে কেত এবং নবীদেেদক 
অনযায়্ভাদব হতযা কেত। তা এ জনয লয, তাো নািেমানী কদেদে, আে তাো সীমােঙ্ঘন 
কেত”। [সূো আদে ইমোন, আয়্াত: ১১২]  

 আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, ﴿َِّٓينَٓٓإِن ُفُرونَٓٓٱَّلَّ َِٓٓي ِتٓأَِبٓيَك  ُتلُونَٓٓٱّللَّ َٓٓوَيق  ِٓٓنَٓٱنلَّبُِيِ َٓحُقٓ ٓبَِغي 
ُتلُونَٓ ِينََٓٓوَيق  ُمُرونَٓٓٱَّلَّ

 
ِطٓٓيَأ ٓٓفَبَُشِ ُهمٓٱنلَّاِسِٓٓمنَٓٓبِٱل قِس  ِلمٓ ٓبَِعَذاب 

َ
[  ٥٣: عمران ال] ﴾٢١ٓأ  “ফনশ্চয়্ যাো 

আল্লাহে আয়্াতসমূদহে সাদথ কুিেী কদে এবং অনযায়্ভাদব নবীদেেদক হতযা কদে, আে 
মানুদষে মধয লথদক যাো নযায়্পোয়্ণতাে ফনদেৃশ লেয়্ তাদেেদক হতযা কদে, তুফম 
তাদেেদক যন্ত্রণাোয়্ক আযাদবে সুসংবাে োও”। [সূো আদে ইমোন, আয়্াত: ২১]  
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লকাদনা োসূে আসদতন, তখন তাদেে একেে তাদেেদক ফমথযা প্রফতপন্ন কেত 

ও অপে েে তাদেেদক হতযা কেত।18 

পক্ষান্তদে মুফমন মুসফেমো কখদনাই এ ধেদনে কাজ কেদত পাদে না, তাো 

আল্লাহ তা‘আোে নবী ও োসূে দণে প্রফত ফবশ্বাস স্থাপন কদেন, তাদেেদক 

সাহাযয সহদযাফ তা কদেন, তাদেে সম্মান কদেন, ভাদোবাদসন ও তাদেে 

আনু তয কদেন। তাো তাদেে ইবাোত কদেন না এবং তাদেেদক েব ফহসাদব 

লমদনও লনন না। লযমন, আল্লাহ তা‘আো কতই সুন্দে বদেদেন, 
نٓلِبََشٓ ََٓكنََٓٓما﴿

َ
ُٓٱٓتَِيهُٓيُؤٓ ٓأ ٓٓاِعَبادٓ ُٓكونُوا ٓٓلِلنَّاِسَٓٓيُقوَلُٓٓثمَّٓٓنلُُّبوَّةَٓٱوَٓٓمَٓكٓ ۡل ُٓٱوََٓٓبِٓكَت ٓلٓ ٱّٓللَّ ِٓمنُٓلِ

ِٓٱُٓدونِٓ َٓربَّ ُٓٓكونُوا ِٓٓكنَوَل ّٓٓللَّ َٓوَّل٧٩ٓٓٓرُُسونَٓتَدٓ ُٓكنُتمٓ َٓوبَِمآَبِٓكَت ٓلٓ ٱُٓتَعُلُِمونَُٓٓكنُتمٓ ٓبَِمآنَٓنُِيِ
ٓ
 
نُٓمَريُِكمٓ يَأ

َ
ٓٱوَٓٓئَِكةََٓمَلَٓل ٓٱَٓتتَِّخُذوا ٓٓأ رٓ ٓنَٓنلَّبُِيِ

َ
َٓٓبابًا ٓأ

 
يَأ
َ
ُِٓٓمرُُكمأ ٱب

ٓدََٓبعٓ ٓرُِٓكفٓ لٓ 
نُتمٓإِذٓ 
َ
سٓ ٓأ ٓلُِمونَٓمُّ

 [  ٨٦  ،٧١: عمران ال] ﴾٨٠

“এিা লকাদনা মানুদষে পদক্ষ উপদযা ী নয়্ লয, আল্লাহ তা‘আো যাদক ফকতাব, 

জ্ঞান ও নবুওয়্ত োন কদেন, অতঃপে লস মানবমেেীে মদধয এ কথা বদে 

লয, লতামো আল্লাহ তা‘আোদক পফেতযা  কদে আমাে ইবাোত কে, বেং 

বেদব লতামো হদয়্ যাও ‘োব্বানী’ (কাোেী), কােণ লতামোই কুেআন 

ফশক্ষাোন কে এবং ওিা ফনদজোও পাি কদে থাক। আে ফতফন আদেশ কদেন 

                                           
18 আল্লাহ তা‘আো বদেন, َِٓٓدهِۦٓبِٱلرُُّسِلٓ َٓوَءاتَي َنآِعيَسٓٓٱب ن َٓبع  ي َنآِمنٓ  َٓءاتَي َنآُموَسٓٓٱل ِكَت َبَٓٓوَقفَّ ﴿َولََقدٓ 

َيمَٓ َُيَِن ِتَٓٓمر  َن هُٓٓٱۡل  يَّد 
َ
فَُُكََّمآٱل ُقُدِسٓ ٓبُِروحَِٓٓوأ

َ
َوىََّٓٓلٓٓبَِمآرَُسوُلٓ َٓجا َءُكمٓ ٓأ نُفُسُكمَُٓٓته 

َ
ُتمٓ ٓأ َب  َتك  آٱس  َٓفَفرِيق 

ب ُتمٓ  آَكذَّ ُتلُونََٓٓوفَرِيق   আে আমো ফনশ্চয়্ মূসাদক ফকতাব ফেদয়্ফে এবং“  [ ٨٧: ابلقرة] ﴾٨٧َٓتق 

তাে পদে এদকে পে এক োসূে লপ্রেণ কদেফে এবং মােইয়্াম পুত্র ঈসাদক ফেদয়্ফে 
সুস্পষ্ট ফনেশৃনসমূহ। আে তাদক শফিশােী কদেফে ‘পফবত্র আত্মা’ে মাধযদম। তদব ফক 
লতামাদেে ফনকি যখনই লকান োসূে এমন ফকেু ফনদয়্ এদসদে, যা লতামাদেে মনঃপূত নয়্, 
তখন লতামো অহঙ্কাে কদেে, অতঃপে (নবীদেে) একেেদক লতামো ফমথযাবােী বদেে 
আে একেেদক হতযা কদেে। [সূো আে-বাকাো, আয়্াত: ৮৭] 
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না লয, লতামো ফিফেশতা ণদক ও নবী ণদক েব ফহসাদব গ্রহণ কে। লতামো 

মুসফেম হবাে পে ফতফন ফক লতামাদেেদক কুিফে কোে আদেশ কেদবন”? 

[সূো আদে ইমোন, আয়্াত: ৭৯-৮০]  

  অনুরূপভাদব মুফমন ণ ঈসা আোইফহস সাোম ফবষদয়্ মধযপন্থা অবেম্বন 

কদেন। তাো ফিস্টানদেে মদতা বদে না লয, ঈসা-ই আল্লাহ, তাে পুত্র অথবা 

ফতন জদনে একজন। আে তাো তাদক অস্বীকােও কদে না এবং মােইয়্াম 

আোইফহস সাোদমে প্রফত গুরুতে অপবােও আদোপ কদে না। লযমন, 

ইয়্াহূেী ণ অপবাে ফেদয়্ থাদক। ইয়্াহূেীো ঈসা আোইফহস সাোমদক 

জােজ সন্তান বদে আখযাফয়্ত কদে। বেং মুফমন ণ বদেন, ঈসা আোইফহস 

সাোম আল্লাহ তা‘আোে অনযতম বান্দা ও তাে শীষৃস্থানীয়্ একজন োসূে, 

ফতফন আল্লাহে কাফেমা, যাদক পফবত্রা কুমােী নােী মাফেয়্াদমে লপদি লেদে 

লেওয়্া হয়্ এবং ঈসা আোইফহস সাোম তাঁে পক্ষ লথদক লপ্রফেত (সৃষ্ট) এক 

রূহ।  

  অনুরূপভাদব মুফমন ণ আল্লাহ তা‘আোে েীদনে ফবফধ-ফবধাদনে বযাপাদে 

মধযপন্থা অবেম্বন কদেন। তাো মদন কদেন আইন প্রণয়্ন কো, েফহত কো 

ও বহাে োখাে একেত্র অফধপফত আল্লাহ তা‘আো। আল্লাহ তা‘আো তাে 

ইো অনুযায়্ী লকান ফকেু েফহত কেদত িাইদে এবং লকান ফবধান বহাে 

োখদত িাইদে তাো তাে ওপে এসব ফবষদয়্ লকাদনা ফনদষধাজ্ঞা আদোপ 

কদেন না। (আল্লাহ যা ইো েফহত কদেন, আবাে যা ইো ফতফন বহাে 

োদখন।) লযমনফি ইয়্াহূেীো বদে থাদকন। (তারা আল্লাহর দ্বারা ক ান া 

বিধা  রবহত  রার অবধ ার ক ই িনে থান ) আল্লাহ তা‘আো তাদেে 

সম্পদকৃ বণৃনা লেন। আল্লাহ তা‘আো বদেন,  
َفَها ٓٱَٓسَيُقوُلٓ﴿  [  ٣٥٥: ابلقرة] ﴾١٤٢َٓها َٓعلَيٓ ََٓكنُوا ٓٓلَِّتٓٱٓلَتِِهمُٓقِبٓ َٓعنُٓهمٓ َولَّى َٓٓمآنلَّاِسٓٱِٓمنَٓٓءُٓلسُّ
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“মানুদষে মদধয ফনদবৃাধ ণ বদে লয, তাো লয ফকবোে ওপে প্রফতফষ্ঠত ফেে 

তা হদত ফকদস তাদেেদক ফিফেদয়্ ফেে”। [সূো আে-বাকাো, আয়্াত: ১৪২]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন,  
نَزَلٓٓبَِما َٓٓءاِمُنوا ٓٓلَُهمٓ ٓقِيَلِٓٓإَوَذا﴿

َ
ُٓٱٓأ نزَِلٓٓبَِما ِٓٓمنُٓنُؤٓ ٓقَالُوا ّٓٓللَّ

ُ
ٓوََٓوهُٓٓۥَءهَُٓوَرا ٓٓبَِمآُفُرونََٓوَيكٓ َٓناَعلَيٓ ٓأ

قٓ ٓقُّٓۡل َٓٱ  [  ١٣: ابلقرة] ﴾٩١َٓمَعُهم  ٓٓلَُِمآاُمَصُدِ

“আে যখন তাদেেদক বো হয়্ আল্লাহ তা‘আো যা অবতীণৃ কদেদেন তাে 

প্রফত ঈমান আন। তখন তাো বদে, আমো লতা শুধু লসসব ফকেুে ওপে ঈমান 

আফন যা আমাদেে বনী ইসোঈে জাফতে ওপে নাফযে কো হদয়্দে। এে 

বাফহদে যা আদে তা তাো অস্বীকাে কদে (অথি] তা একান্ত সতয এবং তাদেে 

কাদে যা আদে তাে সতযায়্ণকােী”। [সূো আে-বাকাো, আয়্াত: ৯১]  

আে মুসফেম ণ তাদেে ফবজ্ঞ আফেমদেে ও বুজ ৃাদন েীনদেে জদনয এিা 

জাদয়্য মদন কদেন না লয, তাো িাইদে আল্লাহ তা‘আোে েীনদক পফেবতৃন 

কেদব। যা ইদে তা শেী‘আত বদে ফনদেৃশ ফেদবন এবং যা ইদে তা হাোম 

বদে ফনদষধ কেদবন লযমনফি কদে থাদক ফিস্টান ণ। লযমন, আল্লাহ তা‘আো 

তাদেে প্রসদি বদেন, 
ا ٓ﴿ َُذو  َبارَُهمٓ ٓٱَتَّ ح 

َ
َب َنُهمٓ ٓأ َباب آَورُه  ر 

َ
ُِٓٓدونُِٓٓمِنٓأ َيمَٓٓٱب نََٓٓوٱل َمِسيحَٓٓٱّللَّ  [ ٦٣: اتلوبة] ﴾َمر 

“এসব লোদকো আল্লাহ তা‘আোদক বাে ফেদয়্ তাদেে আদেম ও ধমৃ 

যাজকদেেদক েব ফহসাদব গ্রহণ কদেদে”। [সূো আত-তাওবাহ, আয়্াত: ৩১]  

এ আয়্াতফিে ওপে আেী ইবন হাতীম োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু ফজজ্ঞাসা কদে 

বদেফেদেন, লহ আল্লাহ তা‘আোে োসূে! তাো লতা তাদেে ইবাোত কদে না। 

আল্লাহ তা‘আোে োসূে প্রতুযিদে তাদক বদেফেদেন, 
ََلَلٓفَأَطاُعو ُهمٓ » ُمو آَعلَي ِهُمٓاۡل  ٓوََحرَّ ََراَمٓفَاََطاُعو ُهم  ٓاۡل  ٓأَحلُّو آلَُهم  َٓولَِكن   «َمآَعَبُدو ُهم 
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“তাো ইবাোত কদে না ফিকই, তাদেে আদেমো হাোমদক হাোে বদেন। 

আে তাো তাদেে অনুকেণ কদে ও লমদন লনয়্। আে হাোমদক হাোে বদেন 

আে তাো তাদেে অনুকেণ কদে ও লমদন লনয়্।” লস বেে হাঁ। আল্লাহ 

তা‘আোে োসূে তাদক বেদেন, তাহদে এিাই লতা তাদেে ইবাোত কো 

হদো। লকননা হাোে ও হাোম কোে ক্ষমতা লতা তাে, ফযফন েব।19 

পক্ষান্তদে, মুফমনদেে বিবয হে, সৃফষ্ট ও ফনদেৃশ লকবে আল্লাহে জনয। লযমন 

কদে লকউ সৃফষ্ট কোে ক্ষমতা োদখ না লতমফন অপেদক ফনদেৃশ লেওয়্াে 

ক্ষমতাও োদখ না। আে মুফমন ণ বদেন, আমাদেে কথা হদব আমো শুনোম 

ও মানোম। িদে তাো আল্লাহ তা‘আো যা আদেশ কদেদেন, তা তাো লমদন 

ফনদয়্দেন। আে তাো বদে,  
َٓٱٓإِنَّٓٓ﴿  [  ٣: دةاملائ] ﴾١ٓيُرِيدَُٓٓمآُكمَُٓيٓ ّٓللَّ

“ফনশ্চয়্ আল্লাহ তা‘আো যা িান তাে আদেশ লেন”। [সূো আে-মাদয়্ো, 

আয়্াত: ১]  

পক্ষান্তদে মাখেুক স্রষ্টাে লকাদনা ফনদেৃদশে পফেবতৃন কোে ক্ষমতা োদখ না, 

লস যফেও মহা ক্ষমতাশােী হয়্।  

  অনুরূপ মুফমন ণ আল্লাহ তা‘আোে গুণাবেী ফবষদয়্ মধযপন্থী। লকননা, 

ইয়্াহূেীো আল্লাহ তা‘আোে গুণাবেীদক অপূণৃাি মাখেুদকে গুণাবেীে সাদথ 

                                           
19 ‘আেী ইবন হাদতম োফেয়্াল্লাহু আনহু লথদক বফণৃত হােীস একাংশ। ইমাম ফতেফমযী 
তািসীে অধযাদয়্ হােীসফি উদল্লখ কদেদেন। ফতফন বদেন, َما

َ
، يَُكونُوا لَمح  إِن ُهمح  أ  َيعحبُُدوَنُهمح

َحلُّوا إَِذا ََكنُوا َولَِكن ُهمح 
َ
ًَا لَُهمح  أ تََحلُّوُه، َشِيح ُموا َوإَِذا اسح ًَا َعلَيحِهمح  َحر  ُموهُ  َشِيح َحر   “তদব তাো তাদেেদক 

উপাসয সাবযি কদেনফন, তাো যখন লকান ফকেুদক হাোে বেত, তাোও তাদক হাোে মদন 
কেত। আে যখন লকান ফকেূদক হাোম বেত, তাো তাদকও হাোম মদন কেত”। ইমাম 
ফতেফমযী বদেন হােীসফি  ােীব। আেবানী হােীসফি হাসান বদেদেন। আেবানী হােীসফিদক 
হাসান বদে আখযাফয়্ত কদেন।  
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ফবদশফষত কদেদে। তাো বদে, আল্লাহ তা‘আো  েীব আে আমো ধনী।20 

আল্লাহ তা‘আোে হাত বন্ধ।21 তাো আদো বদে, ফতফন সৃফষ্ট কেদত কেদত 

ক্লান্ত ও পফেশ্রান্ত হদয়্দেন। সুতোং ফতফন শফনবাদেে ফবশ্রাম ও প্রশাফন্ত গ্রহণ 

কদেদেন। এরূপ বহু ভ্রান্ত আকীো ইয়্াহূেীো লপাষণ কদে থাদক।  

আে ফিস্টান ণ মাখেুক তথা সৃষ্ট জীবদক স্বয়্ং স্রষ্টাে সাদথ খাস এ ধেদনে 

গুণাবেীে সাদথ ফবদশফষত কদেদে। তাো বদে, মাখেুক সৃফষ্ট কদে, ফেফযক 

লেয়্, সৃষ্ট জীদবে প্রফত েয়্া কদে, ক্ষমা কদে, অনুগ্রহ প্রেশৃন কদে, প্রফতোন 

ফেদয়্ থাদক, শাফি প্রোন কদে। (অথচ এগুনো ক িে স্রষ্টার গুণ) 

মুফমন ণ আল্লাহ তা‘আোে প্রফত ঈমান আদন যাে লকাদনা শেীক লনই, সমকক্ষ 

লনই, তাে লকাদনা উোহেণও লনই; ফতফনই সমগ্র পৃফথবীে েব, সব ফকেুে স্রষ্টা, 

ফতফন োো বাকী সবাই তাে বান্দা এবং তাে মুখাদপক্ষী। মহান আল্লাহ তা‘আো 

বদেন, 
َم ٓٱِٓفَٓٓمنُٓكُّٓٓإِن﴿ ٓٱوَٓٓتَِٓو ٓلسَّ

َ حٓ ٓلََّقدٓ ٩٣ٓٓادٓ َعبٓ ٓلرَِّنَٰمۡحٱَٓءاِتٓٓإِّلَّ ِٓٓضٓۡرل 
َ
ُهمٓ ُٓهمٓ َصى ٓأ ٩٤ٓٓاَعُدٓ ٓوََعدَّ

 [ ١٢  ،١٦: مريم] ﴾٩٥ًٓدافَرٓ َٓمةِقَِي ٓلٓ ٱٓمَٓيَوٓ َٓءاتِيهَِٓٓوَُّكُُّهمٓ 

                                           
20 আল্লাহ তা‘আো বদেন, ٓٓ ُتُبَٓٓمآقَالُوا نَِيا ُء َٓٓسَنك  غ 

َ
َٓٓفَقِي َٓٓوَن نُٓٓأ ٓٱّللَّ ِينَٓٓقَالُو ا ٓٓإِنَّٓ َلٓٓٱَّلَّ ُٓٓقَو  َٓسِمعَٓٓٱّللَّ ﴿لََّقدٓ 

ۢنبَِيا ءََٓٓوَقت لَُهمُٓ
َ ِٓٓٱل  َرِيقَِٓٓعَذاَبُٓٓذوقُوا َٓٓوَنُقوُلَٓٓحُقٓ ٓبَِغي 

 ফনশ্চয়্ আল্লাহ তাদেে“  [٣٨٣: عمران ال] ﴾١٨١ٓٱۡل 

কথা শুদনদেন, যাো বদেদে, ‘ফনশ্চয়্ আল্লাহ েফেে এবং আমো ধনী’। অফিদেই আফম ফেদখ 
োখব তাো যা বদেদে এবং নবীদেেদক তাদেে অনযায়্ভাদব হতযাে ফবষয়্ফিও এবং আফম 
বেব, ‘লতামো উিপ্ত আযাব আস্বােন কে”। [সূো আদে ইমোন, আয়্াত: ১৮১] 

21 আল্লাহ তা‘আো বদেন, ُٓٓٓيََداه ٓبَل ٓ َٓقالُوا ٓ  ٓبَِما َٓولُِعُنوا ٓ ي ِديِهمٓ 
َ
ٓأ ٓ ُٓغلَّت  لُولَة  ٓ َٓمغ  ِٓ ٓٱّللَّ ٓيَدُٓ َُهودُٓ ٓٱل  ﴿َوَقاَلتِٓ

[٣٥: دةاملائ] ﴾يََشا ُء َٓٓكي َفٓٓيُنفِقَُٓٓمب ُسوَطَتانِٓ  “আে ইয়্াহূেীো বদে, ‘আল্লাহে হাত বাঁধা’। তাদেে 

হাতই লবঁদধ লেওয়্া হদয়্দে এবং তাো যা বদেদে, তাে জনয তাো ো‘নতগ্রি হদয়্দে। 
বেং তাে েু’হাত প্রসাফেত। লযভাদব ইো ফতফন োন কদেন”। [সূো আে-মাদয়্ো, আয়্াত 
নং ৬৪] 
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“আকাশ আে জফমদন এমন লকউ লনই লয, েয়্ামদয়্ে ফনকি বান্দা হদয়্ হাফযে 

হদব না। ফতফন (তাে সৃফষ্টে] সব ফকেুদকই (কোয়্  োয়্] গুদন তাে পূণৃাি 

ফহদসব লেদখ ফেদয়্দেন। ফকয়্ামদতে ফেন এদেে সবাই ফনঃসি অবস্থায়্ তাে 

সামদন আসদব”। [সূো মােইয়্াম, আয়্াত: ৯৩-৯৫]  

  অনুরূপভাদব হাোে ও হাোদমে বযাপাদে মুফমন ণ মধযপন্থী। ফকন্তু 

ইয়্াহূেীো তাে ফবপেীত, তাো ফনদজোই তাদেে ফনদজদেে কতক বস্তুদক 

হাোম কদেফেে। আল্লাহ তা‘আো তাদেে সম্পদকৃ বদেন, 
ِينَٓٱُٓمِنَٓٓمٓ فَبُِظلٓ ﴿ مٓ َٓهاُدوا َّٓٓلَّ َٓطُيَِب ِٓٓهمٓ َعلَيٓ َٓناَحرَّ ٓٓت  ِحلَّت 

ُ
هِمٓ ٓلَُهمٓ ٓأ ِٓٱَٓسبِيلَِٓٓعنَٓوبَِصُدِ ٓاثِيٓ كَّٓٓللَّ

 [  ٣٣٦:  النساء] ﴾١٦٠

“ইয়্াহূেীদেে বাোবাফে আে বহু লোকদক আল্লাহ তা‘আোে পদথ বাধা 

লেওয়্াে কােদণ আমো তাদেে ওপে উিম খাবােগুদো হাোম কদেফেোম, যা 

তাদেে জনয হাোে কো হদয়্ফেে”। [সূো আন-ফনসা, আয়্াত: ১৬০]22  

                                           
22 ইবন কাসীে েহ. বদেন, ইয়্াহুেীদেে বে বে গুনাদহে কােদণ তাদেে জনয লযসব পফবত্র 
বস্তু ইফতঃপূদবৃ হাোে ফেে তা হাোম কদে লেওয়্া হদয়্দে। অথৃাৎ, তাওোদত লযসব বস্তু 
ইফতঃপূদবৃ তাদেে জনয হাোে ফেে, তা হাোম কদে লেওয়্া হদয়্দে। লযমন, আল্লাহ তা‘আো 
বদেন, ﴿َُّٓعامُِٓٓك ََٓٓكنَٓٓٱلطَّ

 
َِنٓ ِٓحُل َرَِءيَلُٓٓۡلِ ٓٓإِس  َرَءِيُلَٓٓحرَّمََٓٓمآإِّلَّ ٓ ٓإِس  ِسهِۦََٓعَ نَٓقب لِِٓٓمنَٓنف 

َ
َلٓٓأ َرى ُة ُٓٓتَنَّ ٓٱّلَّو 

[  ١٦: عمران ال] ﴾٩٣  “সকে খাবাে বনী ইসোঈদেে জনয হাোে ফেে। তদব ইসোঈে তাে 
ফনদজে উপে যা হাোম কদেফেে তাওোত অবতীণৃ হওয়্াে পূদবৃ”। [সূো আদে ইমোন, 
আয়্াত: ৯৩] তােপে আল্লাহ তাওোদত অদনক ফকেুদক তাদেে ওপে হাোম কদে লেন। 
লযমন, আল্লাহ তা‘আো বদেন, ﴿ٓ ِينََٓٓوََعَ َنآَهاُدوا ٓٓٱَّلَّ ََقرَِٓٓوِمنَُٓٓظُفر ٓ ٓذِيُٓكََّٓٓحرَّم 

َنآَوٱل َغَنمِٓٓٱۡل  َٓحرَّم 
ُٓٓشُحوَمُهَما َٓٓعلَي ِهمٓ  َٓٓمآإِّلَّ وُِٓٓظُهورُُهَما ََٓٓحَلَت 

َ
َوايَا ٓٓأ َ وٓ ٓٱۡل 

َ
َتلََطَٓٓمآأ ٓ ٓٱخ  م  ٓ َٓجَزي َن ُهمَٓذ لَِكٓٓبَِعظ  يِِهم  ِٓإَونَّآبَِبغ 

[  ٣٥٣: االنعام] ﴾١٤٦ٓلََص ِدقُونَٓ  “আে ইয়্াহূেীদেে ওপে আমো নখফবফশষ্ট সব জন্তু হাোম 

কদেফেোম এবং  রু ও ো দেে িফবৃও তাদেে উপদে হাোম কদেফেোম, তদব যা এগুদোে 
ফপদি ও ভঁুফেদত থাদক, ফকংবা যা লকাদনা হাদেে সাদথ লেদ  থাদক, তা োো। এফি 
তাদেেদক প্রফতিে ফেদয়্ফেোম তাদেে অবাধযতাে কােদণ। আে ফনশ্চয়্ আমো সতযবােী। 
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ইয়্াহূেীো নখ ফবফশষ্ট প্রাণীে ল াশত লখত না। লযমন, উি, হাঁস ইতযাফে। 

পাকস্থেীে ফেফল্লে িফবৃ, েুই ফকডফনে ল াশত ও বকেীে েুধ প্রভৃফত তাো লখত 

না, যা তাো তাদেে ফনদজদেে ওপে ফবফভন্ন খােয ও লপাশাক ইতযাফে হাোম 

কদেফেে। এমনফক বো হদয়্ থাদক (খােয, লপাশাক োোও) তাদেে ওপে 

ফতনশত ষাি ধেদণে বস্তু হাোম ফেে। েুইশত আিিফল্লশফি ফবষয়্ তাদেে ওপে 

ফেে কদিাে ফবধান। অনুরূপভাদব নাপাকীে ফবষদয়্ তাদেে প্রফত কদিােতা 

আদোপ কো হয়্। এমনফক ঋতুবতৃী মফহোে সদি তাো খানা-ফপনা লখত না 

এবং একসদি এক ঘদে বসবাস কেদতা না। 

প্রক্ষান্তদে ফিস্টান ণ যাবতীয়্ অপফবত্র ফজফনস ও সমি হাোম েবয হাোে 

কদে ফনদয়্ফেে। সকে প্রকাে লনাংো অপফবত্র ফজফনদসে অনুশীেন কদেফেে।  

ঈসা আোইফহস সাোম তাদেে শুধু এ কথা বদেফেদেন, যাে বণৃনায়্ আল্লাহ 

তা‘আো বদেন, 
ِحلَّٓ﴿

ُ
ِيٱَٓضَٓبعٓ ٓلَُكمَٓوِل ٓ َعلَيٓ ُٓحُرِمََّٓٓلَّ  [٢٦: عمران ال] ﴾٥٠ُٓكم 

“আে যাদত আফম হাোে কফে, কতক এমন বস্তু যা লতামাদেে ওপে হাোম 

কো হদয়্ফেে”। [সূো আদে-ইমোন, আয়্াত: ৫০]  

এ কােদণ আল্লাহ তা‘আো বদেন,  

                                           
[সূো আে-আন‘আম, আয়্াত: ১৪৬] অথৃাৎ, আফম এসব বস্তু তাদেে ওপে হাোম কদেফে, 
কােণ, তাো তাদেে অপকমৃ, হৎকােীতা, বাোবাফে ও োসূদেে ফবদোফধতা কোে কােদণ 
এ ধেদনে শাফি  প্রাপয ফেে। এ কােদণ আল্লাহ তা‘আো বদেন, ﴿ٓ ِينَٓٱُٓمِنَٓٓمٓ فَبُِظل َٓهاُدوا َّٓٓلَّ

َٓطُيَِب ِٓٓهمٓ َعلَيٓ َٓناَحرَّمٓ  ٓٓت  ِحلَّت 
ُ
هِمٓ ٓلَُهمٓ ٓأ ِٓٱَٓسبِيلَِٓٓعنَٓوبَِصُدِ [  ٣٣٦:  النساء] ﴾١٦٠ٓاَكثِيٓ ّٓللَّ  “ইয়্াহূেীদেে 

বাোবাফে আে বহু লোকদক আল্লাহ তা‘আোে পদথ বাধা লেওয়্াে কােদণ আমো তাদেে 
ওপে উিম খাবােগুদো হাোম কদেফেোম, যা তাদেে জনয হাোে কো হদয়্ফেে”। [সূো 
আন-ফনসা, আয়্াত: ১৬] তািসীদে ইবন কাসীে: ৫৮৫/১ 
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َن اَل  يح ِ ح اَّل  َُلُ َواَل ﴿قَاتِلُوا َم اهلُل َورَُسوح َن َما َحر  ُموح ِم اآلِخِر َواَل ُُيَِرئ َوح َن بِاهلِل َواَل بِاَلح ِمنُوح يُؤح
َيَة َعنح يٍَد وَُهمح َصاِغُروحَن﴾  زح ِ

ح اْلح ح الحِكتَاَب َحَّت  ُيعحُطوا تُوا وح
ُ
يحَن أ ِ َِقئ ِمَن اَّل  َن اْلح َن ِديح نُوح يَِديح

 [:]اتلوبة

“লয সব আহদে ফকতাব আল্লাহ তা‘আোে প্রফত ঈমান আদন না, আে 

ফকয়্ামদতে ফেবদসে প্রফতও না, আে ঐ বস্তুগুদোদক হাোম মদন কদে না 

লযগুদোদক আল্লাহ তা‘আো ও তাে োসূে হাোম কদেদেন, আে সতয েীনদক 

ফনদজদেে েীন (ইসোম) ফহদসদব গ্রহণ কদে না, তাদেে ফবরুদে যুে কেদত 

থাক লয পযৃন্ত না তাো অধীনতা স্বীকাে কদে প্রজারূদপ ফজফযয়্া (কে) লেয়্”। 

[সূো আত-তাওবাহ, আয়্াত: ২৯]  

পক্ষান্তদে মুফমন ণ- লযমন, আল্লাহ তা‘আো তাদেে গুণাবেী বণৃনা কদেদেন 

তাো স্বীয়্ বাণীদত, ফতফন বদেন,  
﴿َٓ ِٓٓتَٓورََح  كٓ ٓء  َٓشٓ ُٓكََّٓٓوِسَعت 

َ
ِينَُٓٓتُبَهافََسأ َكوٓ ٱٓتُونََٓوُيؤٓ َٓيتَُّقونَٓٓلَِّلَّ ِينَٓٱوَٓٓةَٓلزَّ ٓتَِناَي ٓأَِبُٓهمَّٓلَّ

ِينَٓٱ١٥٦ِٓٓمُنونَٓيُؤٓ  ٓٱٓنلَِّبَّٓٱٓلرَُّسوَلٓٱٓيَتَّبُِعونََّٓٓلَّ
ُ َّٓل  ِيٱُٓمِ ٓةَِٓرى ّٓلَّوٓ ٱِٓفِٓٓعنَدُهمٓ ُٓتوًباَمكٓ ٓۥَيُِدونَهَُّٓٓلَّ

ِٓٱوَٓ ٓٓيِجِنيلِٓۡل 
 
ُِٓٓمُرُهميَأ ٓٱب

ُيَِب ٓٱٓلَُهمَُٓٓوُيِحلُُّٓٓمنَكرِٓل ٓٱَٓعنُِٓٓهمٓ َهى َٓوَينٓ ُٓروِفَٓمعٓ ل  ِٓهمَُٓعلَيٓ َٓوُيَحُرِمُِٓٓتٓلطَّ
َُٓٓهمٓ َعنٓ َٓوَيَضعُٓٓئَِثَٓبَٓل َٓٱ ٓٱوَُٓٓهمٓ إِص 

َ ٓٓلَِّتٓٱَٓلَٓل ٓغٓ ل  ٓ َعلَيٓ ََٓكنَت  ِينَٓٱفَِٓٓهم  ُروهُٓٓۦبِهَِٓٓءاَمُنوا َّٓٓلَّ ٓوََعزَّ
وهُٓ ِيٓ ٱٓنلُّورَٓٱٓتََّبُعوا ٓٱوََٓٓونََصُ نزَِلَّٓٓلَّ

ُ
َلَٓٓٓۥ َمَعهُٓٓأ و 

ُ
 [٣٢٣  ،٣٢٢: االعراف] ﴾١٥٧ٓلُِحونَُٓمفٓ ل ٓٱُٓهمُٓٓئَِكٓأ

“আে আমাে েয়্া (েহমত) লতা (আসমান-জফমদনে) সব ফকেুদক পফেদবষ্টন 

কদে লেদখদে, আফম অবশযই তা ফেদখ লেদবা এমন লোকদেে জদনয, যাো 

আল্লাহ তা‘আো তা‘আোদক ভয়্ (তাকওয়্া অবেম্বন কদে) কদে, যাো যাকাত 

আোয়্ কদে, যাো আমাে আয়্াত সমূদহে ওপে ঈমান আদন। যাো এ 

বাতৃাবাহক উম্মী (ফনেক্ষে) োসূদেে অনুসেণ কদে িদে যাে উদল্লখ তাদেে 

তাওোত ও ইফঞ্জদেও তাো লেখদত পায়্। লয নবী তাদেে ভাদো কাদজে 

আদেশ লেন, মন্দ কাজ হদত ফবেত োদখন, ফযফন তাদেে জনয পফবত্র বস্তুসমূহ 
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হাোে কদে ও অপফবত্র বস্তুগুদো তাদেে ওপে হাোম লঘাষণা কদেন, তাদেে 

ঘাদে লয লবাো ফেে তা ফতফন নাফমদয়্ লেন এবং লয সব বন্ধন তাদেে  োে 

ওপে ফেে তা ফতফন খুদে লিদেন। অতএব, যাো তাে ওপে ঈমান আদন, 

তাদক সম্মান কদে, তাদক সাহাযয সহদযাফ তা কদে আে তাে ওপে অবতীণৃ 

আদোে (কুেআন) অনুসেণ কদে, তাোই সিেকাম”। [সূো আে-আ‘োি, 

আয়্াত: ১৫৬-১৫৭] 

এ প্রসদি তাদেে আদো বহু গুণাবেী েদয়্দে, যা বণৃনা কেদত ল দে অধযায়্ফি 

অদনক েীঘৃ হদব।  

অনুরূপভাদব েেসমূদহে মদধযও আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আত মধযপন্থী েে: 

েেসমূদহে মদধযও আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আত মধয পন্থী েে:  

 মুফমন ণ আল্লাহে নাম ফসিাত ও আয়্াতসমূদহে ফবষদয়্ও মধযপন্থী। তাো 

আহদে তা‘ফতে তথা ফনগুৃণবােী, যাো যাো আল্লাহে নাম ও ফসিাতসমূহদক 

অথৃহীন কদে, আে স্বয়্ং আল্লাহ তা‘আো ফনদজে লযসব ববফশষ্টয বণৃনা 

কদেদেন তাো তাদক অকাযকৃে বদে আখযাফয়্ত কদে।23 এমনফক তাো 

একগুদোদক অফিত্বহীন ও মৃদতে সাদথ তুেনা কদে। মুফমন ণ তাদেে (এই 

আহদে তা‘তীে) ও আহদে তামসীে24 তথা স্বােৃশযবােীদেে মদধয মাোমাফে 

                                           
23 মু‘আফিোহ: ঐ সব লোক যাো আল্লাহে ফসিাতসমূহদক অস্বীকাে কদে এবং আল্লাহে 
ফসিাতগুদো তাে সত্বাে সাদথ থাকাে কথাদক মাদন না। আল্লাহে লয সব গুণ তাে স্বয়্ং 
সম্পন্নতা ও কামাফেয়্াদতে ওপে প্রমাণ, তাো তা আল্লাহ লথদক অস্বীকাে কদে। সবৃপ্রথম 
ইসোদম এ ভ্রান্ত আকীো ফযফন িােু কদেন, তাে নাম জা‘আে ইবন ফেেহাম। আে তাে 
লথদক এ ফবষয়্গুদো গ্রহণ কদে তাে োত্র জাহাম ইবন সািওয়্ান।  

24 এে অথৃ সােৃসয স্থাপন কো। লযমন, একফি বস্তুদক আদেকফি বস্তুে সাদথ তুেনা কো। 
উভয়্ বস্তুদক সমান মদন কো, লকান বস্তুদক অপে বস্তুে মদতা কদে বতফে কো। সুতোং 
আল্লাহে ফসিাত ও গুণাবেী কখদনা মাখেুদকে ফসিাত বা গুণাবেীে সােৃশয হদত পাদে 
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অবস্থাদন। এ আহদে তামসীে অথৃাৎ যাো আল্লাহ তা‘আো জনয েৃষ্টান্ত 

স্থাপন কদে ও তাদক মাখেুদকে সাদথ তুেনা কদে। (অথৃাৎ আল্লাহ 

তা‘আোে উোহেণ বণৃনা কদে এবং আল্লাহে সৃষ্ট জীদবে সদি আল্লাহ 

তা‘আোদক সােৃশয স্থাপন কদে।25) আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আত ফবশ্বাস 

কদে লয, আল্লাহ তা‘আোে নাম ও গুণাবেী লতমফন লযমন ফতফন তাে ফনদজে 

সম্পদক ৃবণৃনা কদেদেন এবং োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম লযভাদব 

তাে গুণাগুণ কদেদেন; লকাদনা প্রকাে তাহেীি (ফবকৃফত), অস্বীকাে, 

তাকয়্ীি26 (ধেণ) বণৃনা কো ও উোহেণ উপস্থাপন কো োো।  

                                           
না। কােণ, আল্লাহে সত্বা, ফসিাত, নামসমূহ এবং কদমৃ তাে লকান েৃষ্টান্ত লনই, তাে 
লকাদনা সােৃশয লনই এবং তাে লকাদনা তুেনা লনই। লযমন, আল্লাহ তা‘আো বদেন, ﴿ٓٓلَي َس

ِميعُٓٓوَُهوَٓٓء  َٓشٓ َٓكِمث لِهِۦ َِصيُٓٓٱلسَّ [٣٣: الشورى] ﴾١١ٓٱۡل   তাঁে মদতা ফকেু লনই আে ফতফন সবৃদশ্রাতা 

ও সবৃেষ্টা।  [সূো আশ-শূো, আয়্াত: ১১]  
 সােৃশয স্থাপন কো েুই প্রকাে:  
 এক- সৃফষ্টদক স্রষ্টাে সাদথ তুেনা কো। লযমন, খৃষ্টানো ঈসা আোইফহস সাোমদক এবং 
উযাইে আোইফহস সাোমদক এবং মুশফেকো তাদেে মূফতৃগুদোদক আল্লাহে সাদথ তুেনা 
কদে।  

 েুই- স্রষ্টাদক সৃফষ্টে সাদথ তুেনা কো। লযমন, সােৃশবােীো বদে, আল্লাহে আমাদেে হাদতে 
মদতা হাত েদয়্দে আে আমাদেে কাদনে মদতা কান েদয়্দে। আে বস্তুত সব সােৃশবােীোই 
মু‘আফিো বা ফনগুৃণবােী।  

25 অনুবােক 
26 তাকয়্ীি: লকাদনা বস্তুে ফনফেৃষ্ট ধেণ বণৃনা কো বা ধেণ সাবযি কোদক তাকয়্ীি বো 
হয়্। লকাদনা বস্তুে ধেণ হদো, তাে অবস্থা বা তাে গুণাগুণ ফনধৃােণ। আে আল্লাহে অবস্থা 
বা ধেণ একমাত্র আল্লাহ তা‘আোই তাে স্বীয়্ ইেদম সংেক্ষণ কদেদেন। এ ফবষয়্গুদো 
ফতফন োো আে লকউ জাদনন না। লকাদনা মাখেুদকে জনয লস সম্পদকৃ জানাে লকাদনা 
সুদযা  লনই। কােণ, গুণ সব সময়্ সত্বাে সাদথ সংফেষ্ট হদয়্ থাদক। সত্বাে ধেণদকই যফে 
জানাে সুদযা  না থাদক তাহদে তাে ফসিাদতে ধেণ কীভাদব জানা সম্ভব হদব?। ইমাম 
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  অনুরূপভাদব মুফমন ণ ‘আল্লাহে সৃফষ্ট ও আদেশ’ অধযাদয়্ও মধযপন্থী। তাো 

আল্লাহ তা‘আোে কুেেতদক অস্বীকােকােী ক্বাোফেয়্যা; যাো আল্লাহ 

তা‘আোে পূণৃাি ক্ষমতা, তাে সাবৃজনীন ইো এবং ফতফন লয সব ফকেুে 

স্রষ্টা তাে ওপে ঈমান োদখ না, অথি ফতফন সকে ফকেুে স্রষ্টা। মুফমন ণ লস 

কাোফেয়্যা সম্প্রোয়্ ও জাবফেয়্া সম্প্রোদয়্ে মদধয মাোমাফে অবস্থাদন, কােণ 

এ জাবফেয়্যা সম্প্রোয়্ বদে, বান্দাে লকাদনা ফকেু কোে ইোশফি লনই, 

ক্ষমতা লনই, লকাদনা কমৃ লনই। তাই তাো, আল্লাহ তা‘আোে আদেশ, ফনদষধ, 

সওয়্াব ও শাফিে সকে ফবধান বাফতে ও অকাযৃকে মদন কদে। িদে তাো 

ঐসব মুশফেকদেে েদে অন্তভুৃি হদয়্দে যাো বদে, আল্লাহ তা‘আো যফে 

িাইদতন তদব আমো ফশকৃ কেতাম না এবং আমাদেে বাপ-োোোও কেত 

না, আে লকাদনা ফজফনসও আমো হাোম কেতাম না । এ প্রসদি আল্লাহ 

তা‘আো বদেন, 
ِينَٓٱَٓسَيُقوُلٓ﴿ ََّٓٓلَّ َش 

َ
ُٓٱٓءََٓشا ٓٓلَوٓ ٓيُِكوا ٓأ ََٓٓما ّٓٓللَّ َش 

َ
مٓ َٓوَّلُٓٓؤنَاَءابَا َٓٓوَّل َٓٓنايِكٓ أ : االنعام] ﴾١٤٨ٓء  َٓشٓ ِٓمنَٓناَحرَّ

٣٥٨] 
“যাো ফশকৃ কদে তাো বদে, আল্লাহ তা‘আো যফে িাইদতন তদব আমো ফশকৃ 

কেতাম না এবং আমাদেে বাপ-োোোও কেত না, আে লকাদনা ফজফনসও 

আমো হাোম কেতাম না”। [সূো আে-আন‘আম, আয়্াত: ১৪৮]  

সুতোং আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আত ফবশ্বাস কদেন লয, আল্লাহ তা‘আো 

সবফকেুে ওপে ক্ষমতাবান। ফতফন বান্দাদেে ফহোয়্াত লেওয়্াে কোে ক্ষমতা 

োদখন এবং তাদেে হৃেয়্ পফেবতৃন কোে ক্ষমতা োদখন। ফতফন আল্লাহ যা 

                                           
মাদেক েহ.দক ইদিওয়্া সম্পদকৃ ফজদজ্ঞস কো হদো, ইদিওয়্া ধেণ ফক? উিদে ফতফন 
বেদেন, ইদিওয়্া অবশযই প্রমাফণত ও তাে অথৃ ফবফেত, ফকন্তু তাে ধেণ অজ্ঞাত, এে 
ওপে ফবশ্বাস ওয়্াফজব এবং এে ধেণ ফবষদয়্ ফজদজ্ঞস কো ফবে‘আত।  
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িান তা হয়্, আে যা ফতফন িান না, তা হয়্ না। তাে োজদত্ব এমন ফকেু 

সংঘফিত হয়্ না যাে ইো ফতফন কদেন ফন। তাে ইো বািবায়্দন ফতফন অপাে  

বা অক্ষম নন। ফতফন বস্তুফনিয়্, গুণাগুণ ও যাবতীয়্ কমৃকাদেে স্রষ্টা। 

আে তাো এ কথাও ফবশ্বাস কদে লয, বান্দাে ক্ষমতা, ইো ও কমৃ েদয়্দে। 

লস ইদে মাফিক কাজ কেদত পাদে। তাো তাদেেদক বাধয বদে ফবশ্বাস কদে 

না। কােণ, বাধয বো হয়্, যাদক তাে ইোে ফবরুদে লজাে কো হয়্। আল্লাহ 

তা‘আো বান্দাদক তাে কদমৃ স্বাধীন বাফনদয়্দেন। সুতোং লস স্বাধীন, 

ইোকােী। আল্লাহ তা‘আো লযমফন তাে স্রষ্টা, লতমফন তাে এখফতয়্াে-স্বাধীন 

ইো শফিেও স্রষ্টা। এ ক্ষমতায়্ আল্লাহে লকাদনা েৃষ্টান্ত লনই। সুতোং মহান 

আল্লাহ তা‘আো এমন এক মহান সত্ত্বা, যাে সত্ত্বা, গুণাবেী ও কাযৃাবেীদত 

তাে লকাদনা তুেনা লনই।  

  অনুরূপভাদব, আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আত নাম-ধাম প্রোন কো (মুফমন-

কাফিে বো), ফবফধ-ফবধান, ওয়্াো (প্রফতশ্রুফত) ও ধমকী (হুমফক)ে ফবষদয়্ও 

মধযপন্থী। তাো িেমপন্থী তথা খাদেজী, যাো মুসফেমদেে মদধয 

কবীোগুনাদহে সদি সমৃ্পি বযফিদেেদক আজীবন জাহান্নামী মদন কদে, 

তাদেে ঈমান লথদক সমূ্পণ ৃ খাফেজ-বফহস্কাে মদন কদে এবং োসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে সুপাফেশদক অস্বীকাে কদে। আহদে সুন্নাত 

ওয়্াে জামা‘আত তথা মুফমন ণ লস খাদেজী সম্প্রোয়্ ও মুেফজয়্া সম্প্রোদয়্ে 

মদধযও মাোমাফে অবস্থাদন। এ মুেফজয়্া সম্প্রোয়্ বদে থাদক, পাপীদেে 

ঈমান আফম্বয়্া আোইফহস সাোম দণে ঈমাদনে সমতুেয। লনক আমে েীন 

ও ঈমাদনে অন্তভুৃি নয়্। তাো আল্লাহ তা‘আোে শাফিমূেক সতকৃবাণী ও 

শাফি প্রোনদক সমূ্পণৃভাদব অস্বীকাে কদে।  
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পক্ষান্তদে আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আত ফবশ্বাস কদে লয, পাফপষ্ঠ মুসফেদমে 

মূে ঈমান সহ আংফশক ঈমান ফবেযমান থাদক। তাো পূণৃাি মুফমন নন। তাদেে 

সাদথ এমন পফেপূণৃ ঈমান লনই যিাো তাদেে জনয জান্নাত অবধাফেত হদব। 

তদব তাো ফিেস্থায়্ী জাহান্নামী হদব না; বেং যাে হৃেদয়্ শসযোনা ও সফেষাে 

োনা সমতুেয ঈমান আদে লস জাহান্নাম লথদক মুফি পাদব। নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইফহ ওয়্াসাল্লাম স্বীয়্ উম্মদতে কফবো গুনাহকােীদেে জদনয সািা‘আত 

সংেক্ষণ কদেদেন। 

  অনুরূপভাদব মুফমন ণ, োসূেুল্লাহে সাহাবী দণে ফবষদয়্ সীমােঙ্ঘনকােী ও 

অতযািােী েদেেও মধযবতৃী স্থাদন েদয়্দেন। কােণ সীমা েঙ্ঘনকােীো আেী 

োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুে বযাপাদে বাোবাফে কদে থাদক। তাো আেী োফেয়্াল্লাহু 

‘আনহুদক আবু বকে ও উমাে োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুমাে ওপে প্রাধানয ফেদয়্ 

থাদক। তাো এ আক্বীো লপাষণ কদে লয, উি েু’জন বযতীত আেী োফেয়্াল্লাহু 

‘আনহু-ই একমাত্র ফনষ্পাপ ইমাম। তাো বদে থাদক লয, সাহাবী ণ যুেুম-

অতযািাে ও পাপ কমৃ কদেদেন। তাো পেবতৃী মুসফেম উম্মাহদক কাফিে 

বদে থাদক। কখদনা কখদনা তাো আেী োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুদক নবী ও ইোহ 

বাফনদয়্দেন।   

আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আত ণ লসই  াফেয়্া তথা ফশয়্া-োদিযী সম্প্রোয়্ 

ও জাফিয়্া তথা অসম্মানকােী সম্প্রোদয়্ে মাোমাফে অবস্থাদন। জাফিয়্া- 

অতযািােী েে, তাোই যাো এ আক্বীো োদখ লয আেী ও উসমান োফেয়্াল্লাহু 

‘আনহুমা উভয়্-ই কাফিে। তাো তাদেেদক ও তাদেেদক যাো ক্ষমতাসীন 

কদেদেন তাদেে েি হাোে মদন কদে। তাদেেদক  াফে লেওয়্া ববধ মদন 

কদে। তাো আেী োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুে লখোিত ও ইমামত ফবষদয়্ অপবাে 

লেয়্, েুনৃাম ও  াফে- াোজ কদে।  
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  অনুরূপভাদব মুফমন ণ ‘সুন্নত অধযায়্’ এে সকে ফবষদয়্ মধযপন্থী। কােণ, 

তাো আল্লাহ তা‘আোে ফকতাব ও োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে 

হােীসদক যথাযথ আঁকদে ধােণকােী। আে তাো পূবৃবতৃী-অগ্র ামী মুহাফজে, 

আনসাে ও একফনষ্ঠতাে সদি তাদেে অনুসেণকােী ণ লয আেদশৃে ওপে 

ফেদেন তােই ধােণকােী। 
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অনুদেে 

মদন জা রুক কো ও স্মেণ কো: 

লহ পািক মেেী! আপনাো, আল্লাহ তা‘আো আপনাদেেদক সংদশাধন করুন, 

আল্লাহ তা‘আো আপনাদেে প্রফত অনুগ্রহ কদেদেন লয, ফতফন আপনাদেেদক 

তাঁে েীদনে সাদথ সমৃ্পি কদেদেন। ইয়্াহূেী, ফিস্টান ও মুশফেক, যাে ইসোম 

লথদক লবে হদয়্ ল দে তাদেে লয পেীক্ষাে সমূ্মখীন হদত হদয়্দে তা লথদক 

আল্লাহ তা‘আো আপনাদেেদক েক্ষা কদেদেন। ফন‘আমতসমূদহে মদধয সদবৃাচ্চ 

ও মহান ফন‘আমত হদো ইসোম। তাই ইসোম বযতীত অনয লকাদনা েীন তথা 

জীবন বযবস্থা আল্লাহ তা‘আো কবুে কেদবন না। মহান আল্লাহ তা‘আো 

বদেন, 
ََٓٓتغِٓيَبٓ َٓوَمن﴿ ِٓٱَٓغي  : عمران ال] ﴾٨٥ِِٓسِينََٓخ ٓلٓ ٱِٓمنَِٓٓخَرةِٓٓأۡلٱِٓفَٓٓوُهوَٓٓهُِٓمنٓ َٓبَلُٓيقٓ ٓفَلَنٓادِينٓ ٓمَِٓل ٓسٓ ۡل 

٨٢] 
“যাো ইসোম বযতীত অনয লকাদনা েীন (জীবন বযবস্থা) অনুসন্ধান কেদব তা 

কখনই গ্রহণ কো হদব না এবং লস আফখোদত ক্ষফতগ্রিদেে অন্তভুৃি হদব”। 

[সূো আদে ইমোন, আয়্াত: ৮৫]  

অনুরূপভাদব আল্লাহ তা‘আো আপনাদেেদক সুন্নদতে সাদথ সমৃ্পি কোে 

মাধযদম আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আদতে অন্তভুৃি কদে োদিিী27, 

                                           
27 োদিিী সম্প্রোদয়্ে নামকেদণে মূে হদে, যাদয়্ে ইবন আেী ইবন হুসাইন ইবন আেী 
ইবন আবী তাদেব ফহশাম ইবন আবু্দে মাফেদকে ফবরুদে যুদে লবে হওয়্াে পে যাদয়্দেে 
অনুসােীদেে লকউ লকউ আবু বকে োফেয়্াল্লাহু আনহু সম্পদকৃ অপবাে ও  াে লেয়্। তখন 
ফতফন তাদেে ফনদষধ কদেন। তাো শুনদো না বেং তাে সি তযা  কেে। তাে সাদথ লকবে 
একশত অস্বাদোহী ফেে। তখন ফতফন তাদেে বেদেন, লতামো আমাদক ‘েিি’ কেদে 
অথৃাৎ লেদে ফেদে? তাো বেে, হাঁ, তােপে লথদক তাদেে োদিিী বো হদতা। আবাে 
লকউ লকউ বদেন, তাদেে োদিিী বোে কােণ, তাো যাদয়্ে ইবন আেীদক লেদে িদে 
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জাহফময়্া28, খাদেজী29 ও কাোফেয়্যাদেে30 মদতা বহু ফবে‘আতপন্থী পথভ্রষ্ট 

েদেে অন্তভুৃি হওয়্া লথদক েক্ষা কদেদেন। যাদেে অদনদকই আপনাদেে 

সামদনই আল্লাহ তা‘আোে নামসমূহ, গুণাবেী, তাো িায়্সাো ও তাকেীে 

ফনধৃােণদক অস্বীকাে কদেদে অথবা োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে 

সাহাবী ণদক  াে ফেদয়্দে। যাদক আল্লাহ তা‘আো ইসোম নামক ফন‘আমত 

                                           
যায়্। তাো আবু বকে ও উমাে োফেয়্াল্লাহু আনহু সম্পদকৃ তাে মতামত জানদত িাইদে 
ফতফন তাদেে প্রসংশা কদেন এবং বদেন, আফম আমাে ফপতাদক তাদেে ফবষদয়্ ভাদো োো 
লকান খাোপ মন্তবয কেদত লেফখফন। তাো েুই আমাে োোে েুই বাহু ফেদেন সুতোং আফম 
তাদেে লথদক োয়্ মুফি লঘাষণা ফেদত পােদবা না। তাে কথা লশাদন তাো তাদক লেদে 
ফেে এবং প্রতযাখযান কেে এবং ফবফেন্ন হদয়্ ল ে। তখন তাদেে বেদেন, লতামো আমাদক 
‘েিি’ কেদে বা লেদে ফেদে। লস সময়্ লথদক তাদেেদক ‘োদিিী’ বো হয়্। তােপে 
নামফি ফশয়্াদেে ওপে প্রদয়্া  কো হয়্।  

28 জাহাম ইবন সািওয়্াদনে অনুসােী। তাো বদে জান্নাত ও জাহান্নাদমে অফধবাসীো তাদত 
প্রদবশ কোে পে জান্নাত ও জাহান্নাম ধ্বংস হদয়্ যাদব। তখন লকবে আল্লাহ োো আে 
লকউ থাকদব না। তাো বদে ঈমান হদো, শুধু আল্লাহদক জানা আে কুিে হদো, আল্লাহ 
সম্পদকৃ অজ্ঞতা।  

29 খাদেজী যাো তাহকীম তথা শাফেদসে পে আেী োফেয়্াল্লাহু আনহুে পক্ষ তযা  কদেন। 
কােণ, ফতফন তাহকীম কবুে কদেন। অথি তাোই তাদক তাহকীম লমদন লনওয়্াে ওপে 
বাধয কদেন। তাো বদেফেে, অপে পক্ষ আমাদেে আল্লাহে ফকতাদবে ফেক আহ্বান কেদে 
আে তুফম আমাদেে তদোয়্াদেে ফেদক আহ্বান কেে? তােপে যখন আেী ো. তাদেে 
কথা অনুযায়্ী তাহকীম লমদন লনন, তখন তাো বদে, তুফম কাদিে হদয়্ ল ে। কােণ, তুফম 
মানুষদক ফবিােক মানে।  

30 কাোফেয়্যাহ: যাো কাোে তথা তাকেীেদক অস্বীকাে কদে তাদেে বো হয়্ কাোফেয়্যাহ। 
তাো বদে, লকাদনা কেে তথা পূবৃ ফনধৃাফেত ফকেু নাই, সব কমৃ নতুন। তাো আদো ফবশ্বাস 
কদে সব বান্দা তাে কদমৃ স্রষ্টা। তাদেে কাোফেয়্যাহ এ জনয বো হয়্, তাো আল্লাহে পক্ষ 
লথদক কােেদক অস্বীকাে কদে এবং সবফকেু বান্দাে পক্ষ লথদক হয়্ অথৃাৎ কােেদক তাো 
বান্দাে জনয সাবযি কদে। এদেেদক এ উম্মদতে মুজূসী বো হদয়্ থাদক।  
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িাো ধনয কদেদেন তাে জনয এফিই আল্লাহে তা‘আোে ফন‘আমতোজীে মদধয 

সবদিদয়্ বে ফন‘আমত। কােণ, এ ইসোমই হদো ঈমাদনে পফেপূণৃতা ও 

েীদনে সমূ্পণৃতা। এ কােদণই আপনাদেে মদধয বহু েুফনয়্া ফবমুখ েীনোে, 

পফেেন্ন জীবদনে অফধকােী, লযাো ও মুজাফহে েদয়্দে যাে েৃষ্টান্ত ফবে‘আতী 

ল াফষ্ঠদেে মদধয পাওয়্া েূেৃভ।  

সাহাযযপ্রাপ্ত মুসফেম বসনয ও আল্লাহে বাফহনীে মদধয লতামাদেে এমন সব 

লোক সব সমদয়্ই েদয়্দে যাদেে কাদো িাো আল্লাহ এ েীনদক শফিশােী 

কদেন এবং মুফমনদেে সম্মান বৃফে কদেন। আে লতামাদেে মদধয যাো েুফনয়্া 

ফবমূখ ও ইবাোত াে, তাদেে মদধয এমন অদনক লোকও আদে যাে েদয়্দে 

অদনক পাক-পফবত্র ‘হাে’ বা ভাদো অবস্থা এবং সদন্তাষজনক পন্থা। আে তাে 

েদয়্দে েূেেফশৃতা ও অসাধােণ প্রফতভা।  

লতামাদেে মদধয েদয়্দে আল্লাহে বনু্ধ, যাো আল্লাহদক ভয়্ কেত, েুফনয়্াদত 

যাদেে েদয়্দে সততাে সু-খযাফত। কােণ, পূদবৃে মনীষী ণ লযমন, শাইখুে 

ইসোম আবুে হাসান আেী ইবন আহমে ইবন ইউসুি আে-কুোশী এবং 

তােপে ফবফশষ্ট লশখ আেী ইবন মুসাফিে আে-উমাওয়্ী এবং আদো যাো 

তাদেে পদথে পফথক, তাদেে েীনোেী, সুন্নদতে অনুসেণ ও তাকওয়্াে কােদণ 

আল্লাহ তাদেে সম্মান কত বাফেদয়্ ফেদয়্দেন এবং তাদেে মতৃবাদক কত মহান 

কদেদেন।  

আে শাইখ (‘আেী) ফেদেন আল্লাহে লনক বান্দা ও সুন্নাদতে অনুসােী বে বে 

মাশাদয়্খ ও সম্মানী মনীষীদেে অনযতম এক বযফিত্ব। ফতফন ফেদেন পফেেন্ন 

জীবদনে অফধকােী এবং উন্নত িফেত্র ও ববফশদষ্টে লকন্দ্রফবনু্দ যা জ্ঞানী বেদত 

সবাই জানত। উম্মদতে মদধয তাে অবোন খুবই সু-প্রফসে এবং তাে সততা 

খুবই আদোফিত। আে তাে লথদক লয আকীো বা ফবশ্বাস পাওয়্া যায়্ তা তাে 
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পূদবৃে লয সব মাশাদয়্খদেে পদথে পফথক ফেদেন তাদেে আকীো বা ফবশ্বাদসে 

বযফতক্রম ফেে না। লযমন ফবফশষ্ট ইমাম আবুে িাোজ আবু্দে ওয়্াদহে ইবন 

মুহাম্মাে ইবন আেী আে-আনোেী আশ-শীোযী, (োদমশকী) এবং শাইখুে 

ইসোম (আে-হাক্বােী) ও আদো যাো তাদেে উভদয়্ে মত। এ সব মাশাইখ 

(আকীো ও আমদেে) বে বে মূেনীফতসমূদহে লক্ষদত্র আহদে সুন্নাত ওয়্াে 

জামা‘আদতে মূেনীফতসমূহ লথদক লবে হন ফন; বেং আহদে সুন্নাত ওয়্াে 

জামা‘আদতে মূেনীফতসমূদহে প্রফত তাদেে ফেে সযত্ন িোিে ও আগ্রহ 

উদ্দীপনা এবং তা প্রিাে প্রসাে ঘিাদনাে প্রফত ফেে প্রকি আগ্রহ ও িাফহো। 

আে যাো েীন, িযে ও ভাদো কাদজে ফবদোফধতা কেত তাদেে প্রতযাখযান 

কোে বযাপাদে তাো ফেদেন উেগ্রীব। আল্লাহ তা‘আো তাদেে সম্মান ও 

মযৃাোদক কতইনা বৃফে কদেদেন। তাো তাদেে বেদেে মূেনীফত সম্পদকৃ শুধু 

বেত: ভাদো, লকাদনা মন্তবয কেত না। অথি তাদেে কথা এবং তাদেে মদতা 

যাো েদয়্দেন তাদেে ফবষদয়্ এ কথা ফেবাদোদকে মদতা সতয লয, তাদেে 

কথাে মদধযও েুবৃে হােীস, অগ্রণদযা য কথা-বাতৃা ও বাফতে ফকয়্াস েদয়্দে 

যা লকবে সুক্ষ্ম েৃফষ্টে অফধকােী জ্ঞানীোই ধেদত পাদেন।    

কােণ, োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বযতীত কােও কথাই ফনফিৃধায়্ 

গ্রহণদযা য নয়্, োসূে বযতীত প্রফতফি মানুদষে কথা গ্রহণীয়্ও হদত পাদে এবং 

বজৃনীয়্ও হদত পাদে। ফবদশষ কদে পেবতৃী যুদ ে অদনক মুসফেম যাো পফবত্র 

কুেআন, হােীস এবং এ েু’লয়্ে সমন্বদয়্ ফন ৃত ফিকদহে আদোদক সমাধান 

গ্রহণ কদে ফন। তাো সহীহ ও ে‘ঈি হােীসসমূদহে মদধয পাথৃকযও কদে ফন। 

ফকয়্াস কোে পফেণফত ও তাে ভয়্াবহ রূপ সম্পদকৃ তাো এত লবফশ সতকৃও 

ফেে না। বস্তুতঃ এ সব কােণগুদোে সাদথ সাদথ আদো লযা  হদয়্ফেে, তাদেে 

প্রবৃফি িিৃাে প্রাধানয, মানব েফিত মতােদশৃে আফধকযতা, মতদভে ও েোেফেে 
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প্রকি রূপ এবং শত্রুতা ও ফবভফিে ফবভীফষকা। উফল্লফখত ফবষয়্াবেী ও এ 

জাতীয়্ কােণগুদো মানুদষে মদধয েু’লিা অনযায়্ গুদণে উদেক কদে। মানুদষে 

মদধয যুেুম-অতযািাে ও অজ্ঞতাে শফিদক বৃফে কদে। লয েু’ফি গুদণ মানুষ 

গুণাফন্বত হওয়্াে কথাফি আল্লাহ তা‘আো বদেদেন। যাদেে পফেিয়্ তুদে ধেদত 

ফ দয়্ আল্লাহ তা‘আো কুেআদন কােীদম বদেদেন,   
ِٓٱٓوَََحَلََها﴿ ٓٓاَظلُومٓ ََٓكنَٓٓۥإِنَّهُُٓٓن ٓنَسٓ ۡل   [  ٧٥:  االحزاب] ﴾٧٢َٓجُهوّل 

“ফকন্তু মানুষ ওিা বহন কেে, লস লতা অফতশয়্ যাফেম, অফতশয়্ অজ্ঞ”। [সূো 

আে-আহযাব, আয়্াত: ৭২] 

যখন আল্লাহ তা‘আো মানুদষে প্রফত জ্ঞান ও নযায়্ িাো ভূফষত কোে মাধযদম 

েয়্া কদেন, তখন ফতফন তাদক এ ধেদনে ল ামোহী লথদক নাজাত লেন। তাই 

আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
﴿ِٓ نَس نَٓٓإِن١ََّٓٓٓوٱل َعص  ِ

ٓ ٓلَِفٓٓٱۡل  ٢ُٓٓٓخِس  ِينَٓٓإِّلَّ ا ٓٓٱلصَّ لَِح ِتٓٓوََعِملُوا َٓٓءاَمُنوا ٓٓٱَّلَّ َقَُِٓٓوتََواَصو  ٓبِٱۡل 
ا ٓ َِٓٓوتََواَصو  ب   [   ٥  ،٣: العرص] ﴾٣ٓٓبِٱلصَّ

“মহাকাদেে শপথ, মানুষ অবশযই ক্ষফতে মদধয েদয়্দে। ফকন্তু তাো নয়্, যাো 

ঈমান এদনদে, সৎকমৃ কদেদে এবং পেস্পেদক সদতযে উপদেশ লেয়্, বধয ৃ

ধােদণ পেস্পেদক উিুে কদে থাদক”। [সূো আে-আেে, আয়্াত: ১-৩]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
ةٓ ُٓهمٓ ِمنٓ َٓناوََجَعلٓ ﴿ ئِمَّ

َ
مٓ ُٓدونََٓيهٓ ٓأ

َ
آرِنَابِأ وا ٓ ٓلَمَّ  [  ٥٥:  السجدة] ﴾٢٤ٓيُوقُِنونَٓٓتَِناَي ٓأَِبَٓوََكنُوا َٓٓصَبُ

“আে আমো তাদেে মধয হদত লনতা মদনানীত কদেফেোম যাো আমাে ফনদেৃশ 

অনুসাদে পথ প্রেশৃন কেত, যতফেন তাো বধযৃ ধােণ কদেফেে আে আমাে 

আয়্াতসমূদহে ওপে েৃঢ় ফবশ্বাসী ফেে”। [সূো আস-সাজোহ, আয়্াত: ২৪]  

মুফিে পথ: 
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আপনাো অব ত আদেন। ‘আল্লাহ তা‘আো আপনাদেে সংদশাধন ও সংস্কাে 

করুন’। ফনঃসদন্দদহ আক্বীোে যাবতীয়্ ফবষয়্সমূদহ, ইবাোদতে যাবতীয়্ 

ফবষয়্সমূদহ ও সাফবৃক জীবন-বযবস্থা সম্পদকৃ লয সুন্নদতে অনুসেণ কো 

আবশযক এবং লয সুন্নদতে অনুসােী ণ প্রশংফসত ও লয সুন্নাহে ফবদোধীবােীো 

ফনফন্দত, তা হদো মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে সুন্নাত।  

বস্তুতঃ োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে হােীসসমূহ জানাে মাধযদম তা 

জানা যাদব, যা তাে কতৃৃক লকাদনা কথা ও কমৃ সু-প্রমাফণত হদব বা লকাদনা 

কম,ৃ কথা ও আমে যা ফতফন লেদে ফেদয়্দেন তা হদত জানা যাদব। অতঃপে 

পূবৃসূেী ণ যাে ওপে প্রফতফষ্ঠত ফেদেন এবং পেবতৃী ণ যাো একফনষ্ঠতাে 

সাদথ তাদেে আনু তয কদেদেন তা লথদক জানা যাদব।   

এিা জানাে একমাত্র উপায়্ ইসোদমে প্রফসে জ্ঞান ভাোে ফকতাবসমূহ হদত। 

লযমন, েু’ফি সহীহ গ্রন্থ বুখােী ও মুসফেম। সুনান গ্রন্থাবেী, যথা- সুনান আবু 

োউে, নাসাঈ, জাফমউত ফতেফমযী, মুয়্ািা মাফেক; ফবখযাত মুসনাে গ্রন্থাবেী 

যথা, মুসনাদে আহমে ইতযাফে। আদো েদয়্দে, তািসীদেে ফকতাবসমূদহ, 

মা াযীফবষয়্ক ফকতাবসমূদহ ও অনযানয হােীদসে গ্রন্থাবেী লয গুদোদত 

ইসোদমে ফবফভন্ন ফেকগুদো উম্মদতে জনয ফেফপবে হদয়্দে। আে আসাে 

(তথা পূবৃবতৃীদেে বাণী ও কমৃ) সম্বফেত সংদক্ষদপ েফিত ও সংফক্ষপ্ত হােীদসে 

গ্রন্থাবেী যা এক অংশ অপে অংশদক সু-প্রমাফণত কদে। এফি এমন একফি 

গুরুত্বপূণৃ কাজ যা আল্লাহ তা‘আো জ্ঞানবান বযফিদেে িাো সম্পন্ন কদেদেন। 

তাো এ মদমৃ যদথাফিত শ্রম প্রোন কদেদেন। িদে আল্লাহ তা‘আো েীনদক 

তাে অনুসােীদেে জদনয তাদেে িাো সুেফক্ষত কদেদেন।  

আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামাআদতে আক্বীোে ফবষদয়্ অসংখয আফেম ণ হােীস 

ও ‘আসাে’সমূহ সংকেন কদেদেন। যথা- হাম্মাে ইবন সাোমাহ, আবু্দে 
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েহমান ইবন মাহেী, আবু্দল্লাহ ইবন আবু্দে েহমান োদেমী, উসমান ইবন 

সা‘ঈে োদেমীসহ তাদেে িে ফবফশষ্ট অদনদক। তাদেে মদতাই ইমাম বুখােী 

এ ফবষদয়্ ফবফভন্ন গ্রন্থ েিনা কদেন এবং আবু োউে, নাসাঈ, ইবন মাজাহ 

প্রমুখ স্বীয়্ গ্রন্থাবেীদত অধযায়্ অধযায়্ কদে সুফবনযি কদেদেন।  

আবু বকে ইবন আেোম, আবু্দল্লাহ ইবন আহমে, আবু বকে, খাল্লাে, আবুে 

কাফশম ত্বব্রানী, আবু শাইখ আেবাহানী, আবু বকে আজুেেী, আবুে হাোন 

োোকুতনী, আবু আবু্দল্লাহ ইবদন মানোহ, আবুে কাফসম োেকাঈ, আবু 

আবু্দল্লাহ ইবন বািাহ, আবু উমাে ত্বেমানকী, আবু নঈম আেবাহানী, আবু যে 

হােওয়্ী, আবু বকে বায়্হাকীসহ অদনদকে স্বতন্ত্র েফিত গ্রন্থাবেী। যফেও এসব 

অদনক গ্রন্থাবেীদত লকাদনা লকাদনা স্থাদন ে‘ঈি হােীসসমূহ স্থান লপদয়্দে যা 

ফবজ্ঞ আফেম ণ সনাি কেদত সক্ষম।  

আবাে লেখা যায়্ লকাদনা লকাদনা মনীষী আল্লাহ তা‘আোে গুণাবেীসহ 

আক্বীো ত ফবফভন্ন ফবষয়্ ও েীদনে অদনক ফবষদয়্ বহু হােীস বণৃনা কদেদেন; 

ফকন্তু তা োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে ওপে ফমথযািাে এবং তা 

জাে। আে এ ধেদনে জাে ও বাদনায়্াি হােীস সাধােণত েুই প্রকাে:  

প্রথম প্রকাে হদো, এমন ফভফিহীন বাফতে কথা যা উচ্চােণ কোই অনবধ। 

োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে সাদথ সমৃ্পি কোদতা েূদেে কথা।  

ফিতীয়্ত প্রকাে হদো, এমন কথা যা লকাদনা পূবৃবতৃী লকাদনা বযফি বা আদেম 

অথবা লকাদনা সাধােণ লোক বদেদেন। আে তা কখনও সফিকও হদত পাদে 

বা ইজদতহােী িাতওয়্া; যাে মদধয ফিন্তা ও  দবষণা কো লযদত পাদে অথবা 

লকাদনা প্রবিাে মাযহাবী েশৃনও হদত পাদে। পেবতৃীদত তা নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে নাদম হােীস বদে বণৃনা কো হদয়্দে। এ ধেদনে ঘিনা 

যাো হােীস জাদন না তাদেে কাদে অদনক। এ ধেদনে কতক মাসআো 
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লযগুদো আফবষ্কাে কদেদেন শাইখ আবুে িেজ আবু্দে ওয়্াদহে ইবন মুহাম্মাে 

ইবন আেী আে-আনসােী। ফতফন তাে ফকতাবফিদক সুন্নী ও লবেয়্ীে মদধয 

পাথৃকযকােী আখযাফয়্ত কদেন। এগুদো লবশ ফকেু প্রফসে ফবষয়্। এ কাজ 

কতক ফমথুযক কদেদে এবং োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম পযৃন্ত সনে 

েিনা কদে এ গুদোদক োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম এে কথা বদে 

িাফেদয়্ লেওয়্াে লিষ্টা কদেদে। যাে মদধয সামানযতম জ্ঞানও থাদক লস জাদন 

লয, এফি ফমথযা ও বাদনায়্াি।  

এ ধেদনে মাসাদয়্ে যফেও এে অফধকাংশ সুন্নাদতে মূেনীফতসমূদহে অনুসােদণ 

হয়্, তােপেও যফে লকউ এে ফবদোফধতা কদে তাদক এ কথা বো যাদব না 

লোকফি ফবে‘আতী। লযমন, ‘সবৃপ্রথম ফন‘আমত যা িাো আল্লাহ তা‘আো  তাে 

লকাদনা বান্দাদক অনুগ্রহ কদেন’ এ মাসয়্াোফি ফবষদয়্ আহদে সুন্নাত ওয়্াে 

জামা‘আদতে মদধয মতপাথৃকয েদয়্দে। তদব মত পাথৃকযফি তাদেে মদধয 

শাফব্দক। কােণ, এে ফভফি হদো, লয মজাে পে কষ্ট আদস তাদক ফন‘আমত 

বো হদব ফক না? এখাদনও ফকেু গুরুত্বহীন কথা-বাতৃা ফবেযমান। 

সুতোং কতৃবয হদো সহীহ ও জাে হােীদসে মদধয পাথৃকয কো। কােণ, সুন্নাহ 

হদো শাশ্বত সতয, ফমথযা ও বাফতে হক হদত পাদে না। আে তা হদো সহীহ 

হােীসসমূহ; জাে হােীস নয়্। সাধােণভাদব এিাই মুসফেদমে জনয এবং ফবদশষ 

কদে যাো ফনদভজৃােভাদব সুন্নদতে অনুসেদণে োবীোে তাদেে জদনয যা 

একফি বে মূেনীফত। 
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পফেদেে 

ইদতাপূদবৃ বণৃনা কো হদয়্দে লয, আল্লাহ তা‘আোে েীন তথা জীবন বযবস্থা 

হদো বাোবাফে ও কদিােতাে মাদে মধযপন্থা। আল্লাহ তা‘আো তাে বান্দাদেে 

লয ফবষদয়্ ফনদেৃশ ফেদয়্দেন তাে মদধয শয়্তান েু‘ফি ফজফনষ তুদে ধদেদে লয 

লকাদনা একফি িাো সিে হয়্ তাদত লকাদনা অসুফবধা লনই। এক- সীমােঙ্ঘন, 

েুই- ফশফথেতা। এ েু’ফি লকানফি ফেদয়্ সিেতা আসে তা তাে লেখাে ফবষয়্ 

নয়্। 

ইসোম আল্লাহ তা‘আো প্রেি শাশ্বত েীন তথা জীবন বযবস্থা। এ েীন বযতীত 

আল্লাহ তা‘আো কােও ফনকি লথদক অনয ফকেু গ্রহণ কেদবন না। অথি 

ইসোদম েীফক্ষত অদনকদকই শয়্তান গ্রাস কদেদে। এম ব  বহু লোকদক 

ইসোদমে অদনক ফবধান লথদক শয়্তান ফবিুযত কদেদে। বেং উম্মদতে  

শীষৃস্থানীয়্ বহু আদবে ও তাকওয়্া েীপ্ত ল াষ্ঠীদক পেস্খফেত কদেদে। তাো 

ইসোম লথদক পফেষ্কাে লবে হদয়্ ল দে; লযমন ধনুক লথদক তীে লবে হদয়্ 

যায়্।  

ক- অফধক ইবাোত কোে পেও েীন লথদক লবে হদয়্ যাওয়্া:  

আে োসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম ইসোমী প্রশাসনদক েীন লথদক 

লবে হওয়্া এসব বযফিদেে হতযা কোে ফনদেৃশ ফেদয়্দেন। এ মদমৃ আমীরুে 

মুফমনীন আেী, আবু সা‘ঈে খুেেী, সাহে ইবন হানীি, আবু যে ফ িােী, 

সা‘আে ইবন আবী ওয়্াক্কাস, আবু্দল্লাহ ইবন উমাে, ইবন মাসউে োফেয়্াল্লাহু 

‘আনহুমসহ প্রমুখ কতৃৃক বুখােী, মুসফেম ও অনযানয গ্রদন্থ সহীহ সূদত্র বফণৃত 

আদে লয, নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম খাদেজী সম্প্রোদয়্ে উদল্লখ পূবৃক 

তাদেে ফববেণীদত বদেদেন- 
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ُيقر أحدكم صالته مع صالتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرأون »
القرآن ال جياوز حناجرهم، يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم من الرمية، أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوهم فإن ِف قتلهم أجرا عند اهلل ملن قتلهم يوم القيامة، لنئ 

 «أدركتهم ألقتلنهم قتل اعد
“তাদেে সাোদতে পাদশ লতামাদেে সাোত (সাোত) লতামাদেে কাদেই তুে 

বদে মদন হদব। তাদেে সাওদমে (লোযা) পাদশ লতামাদেে সাওম লতামাদেে 

কাদেই তুে বদে মদন হদব। তাদেে কুেআন পাদিে পাদশ লতামাদেে কুেআন 

পাি লতামাদেে ফনকি তুে মদন হদব। তাো কুেআন পাদি েত থাকদব, ফকন্তু 

কুেআন তাদেে কণ্ঠনােী অফতক্রম কেদব না। তীে লযমন ধনুক লথদক (দ্রুত) 

লবফেদয়্ যায়্ লতমফন তাো ইসোদমে মদধয প্রদবশ কদে আবাে লবফেদয়্ যাদব। 

লতামো যখন লযখাদনই তাদেেদক পাদব তখন তাদেেদক হতযা কে অথবা 

তাদেে সদি যুে কে। কােণ তাদেেদক যাো হতযা কেদব তাদেে জদনয 

ফকয়্ামদতে ফেন আল্লাহ তা‘আোে ফনকি পুেস্কাে থাকদব। আফম যফে 

তাদেেদক পাই তদব ‘আে সম্প্রোয়্দক লযভাদব ফনমূৃে কো হদয়্ফেে লসভাদবই 

আফম তাদেেদক হতযা কদে ফনমূৃে কেব।31  

অপে বণৃনায়্ এদসদে, 
 «َشٓقتيلٓتتٓأديمٓالسماءٓخيٓقتيلٓمنٓقتلوه»

“আসমাদনে ফনদি সবদিদয়্ ফনকৃষ্ট ফনহত হদো এোই। পক্ষান্তদে এদেে হাদত 

যাো শহীে হদব তাো হদব সদবৃািম ফনহত”।32 

অনয বণৃনায়্ এদসদে,  

                                           
31 সহীহ বুখােী, হােীস নং ৩১৬৬ 
32 সহীহ বুখােী  
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يَن يُِصيبُوَنُهمح َما قُِِضَ لَُهمح لََعَ لَِساِن نَِبيِِّهمح َصَّل  اهلُل َعلَيحِه وََسل َم » ِ َِيحُش اَّل  ََكُوا َِلَ لَوح َيعحلَُم اْلح
 «َعِن الحَعَمِل 

“খাদেজীদেে যাো হতযা কদে তাো যফে োসূদেে ভাষায়্ তাদেে জনয যা 

িায়্সাো কো হদয়্দে তা জানত, তা হদে তাো আমে কো লথদক ফবেত 

থাকত”।33  

আেী োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুে ফখোিত আমদে যখন ঐসব খাফেজীদেে আফবভৃাব 

ঘদি তখন োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে বফণৃত ফনদেৃশ লমাতাদবক 

ও তাদেেদক হতযাে প্রফত উৎসাহ োদনে ফভফিমূেক হােীদসে আদোদক 

সমকােীন মুসফেম লনতৃবৃদন্দে মনতকয অনুযায়্ী আেী ো. ও অনযানয সাহাবী ণ 

তাদেেদক হতযা কদেন। তাদেে হতযাে বযাপাদে ইসোদমে সব লনতৃবৃন্দ 

একমত হন।  

এমনভাদব োষ্ট্রীয়্ ফনদেৃদশ হতযা কো হয়্ মুসফেমদেে েে 

পফেতযা কােীদেেদক। আদো হতযা কো হয়্ োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাদমে সুন্নাত ও শেী‘আদতে ফবদোফধতাকােী ও ভ্রান্ত প্রবৃফিে পূজােী 

এবং ফবে‘আদতে অনুসােীদেেদক।  

খ- এমন বাোবাফে যা কুিুফেে ফেদক ফনদয়্ যায়্:  

এেই ফভফিদত মুসফেম ণ োদিিী সম্প্রোয়্দকও হতযা কদে। কােণ, তাো ওই 

(খাদেজী) ভ্রান্ত েদেে লিদয়্ও ফনকৃষ্ট। এো ফতন খেীিাসহ অনযানয শাসক ও 

শীষৃস্থানীয়্ ইসোমী বযফিত্বদক কাফিে বদে আখযাফয়্ত কদে। তাো োবী কদে 

পৃফথবীদত লকবে তাোই ঈমানোে বাকী সবাই কাফিে। তাো আেও কাফিে 

বদে থাদক লসসব মুফমন লোকদেেদক, যাো আল্লাহ তা‘আোদক আফখোদত 

                                           
33 সহীহ বুখােী: ৩৮৩/৬, সুনান আবু োউে, হােীস নং ৪৭৬৮ 
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লেখদত পাদব বদে ফবশ্বাস কদে, অথবা আল্লাহ তা‘আোে গুণাবেী েদয়্দে 

বদে ফবশ্বাস কদে, তাঁে জনয পূণৃাি ক্ষমতা ও পফেপূণৃ ইো শফিে গুণ সাবযি 

কদে। তাো লয ফবেআদতে ওপে প্রফতফষ্ঠত তাে প্রফত ফভন্নমত 

লপাষণকােীদেেদক তাো কাফিে আখযাফয়্ত কদে।  

তাো লমাজা োোই েু পা মাসাহ কদে। তাো তােকা উেয়্ হওয়্া পযৃন্ত 

মা ফেদবে সাোত ও ইিতাে ফবেম্ব কদে। ফবনা কােদণ েুই ওয়্াদিে সাোত 

একফত্রত কদে পদে। পাঁি ওয়্াি সাোদত সবৃো কুনুদত নাফযোহ বা বে-

লো‘আ পাি কদে। মাশরুম জাতীয়্ খাবােদক হাোম মদন কদে, ইয়্াহূেী-

ফিস্টানদেে িাো যবাইকৃত পশু ও তাদেে ফভন্নমত লপাষণকােী মুসফেমদেে 

িাো জবাই কো পশুে ল াি হাোম ভাদব। কােণ তাদেে ফনকি এো সবাই 

কাফিে। তাো সাহাবী দণে ফবষদয়্ মাোত্মক কথা বদে- যা এখাদন আদোিনা 

কোে প্রদয়্াজন লনই। এরূপ ফবফবধ কােদণ আল্লাহ তা‘আো ও তাে োসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে ফবধাদনে আদোদক মুসফেম ণ তাদেে সদি 

যুে কদেদে।  
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বাফতে ও ভ্রষ্টতাে মূেনীফত 

যখন োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম ও লখাোিাদয়্ োদশেীদনে স্বণৃ যুদ  

মুসফেম দণে সাদথ সমৃ্পিকােী লকউ লকউ ফবশাে ইবাোত থাকা সদত্ত্বও 

ইসোম লথদক লবে হদয়্ ল দে, এমনফক নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম 

তাদেেদক হতযাে ফনদেৃশ ফেদয়্দেন, তাহদে প্রমাফণত হদো আধুফনক কাদেও 

ইসোম ও সুন্নদতে সদি সমৃ্পি লকাদনা লকাদনা লোক ইসোম ও সুন্নাহ হদত 

লবফেদয়্ যাদব। এমনফক অদনদকই সুন্নদতে অনুসােী োবী কেদব ফকন্তু তাো 

সুন্নদতে অনুসােী নয়্; বেং তাো ইসোম ও সুন্নাহ হদত সমূ্পণৃ লবফেদয়্ ল দে। 

আে এে পশ্চাদত েদয়্দে বহু কােণ:  

সুন্নাহ লথদক লবে হওয়্াে কােণ:  

[১] বাোবাফে: এ বাোবাফে হদো লসই অপোধ কুেআদন আল্লাহ তা‘আো যাে 

ফনন্দা কদেদেন। িদে আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
هٓ َيَٓ﴿

َ
َٓٓتُقولُوا َٓٓوَّلٓٓدِينُِكمٓ ِٓفٓٓلُوا َٓتغٓ َّٓلٓٓبِِٓكَت ٓلٓ ٱَٓلٓأ ِٓٱََٓعَ ّٓٓللَّ ِٓعيَسَٓٓمِسيحُٓل ٓٱٓإِنََّمآقَّ ٓۡل َٓٱٓإِّلَّ

ِٓٱٓرَُسوُلَٓٓيمََٓمرٓ ٓنُٓبٓ ٱ لٓ ٓٓۥ َوََّكَِمُتهُّٓٓللَّ
َ
ِٓٓاِمُنوا َٓفُٓٓهٓ ُمِنٓ َٓوُروحٓ َٓيمََٓمرٓ ٓإَِلٓ َٓها َٓقى ٓأ ِٓٱب ُٓقولُوا ٓتََٓٓوَّلٓٓۦ َٓورُُسلِهِّٓٓللَّ

ٓ ٓنَتُهوا ٓٱَٓثة  ٓثََل ٓ ٓ ٓاَخي  ُٓٱٓإِنََّمآلَُّكم  ٓ َو ٓٓه ٓإَِل ّٓٓللَّ نٓٓۥ َنهَُٓح ُٓسبٓ ِٓحد 
َ
َُٓٓوَل  ٓٓۥَلُٓٓيَُكونَٓٓأ َم ٓٱِٓفَٓٓمآۥلَّ ِٓتَٓو ٓلسَّ

ٓٱِٓفَٓٓوَما
َ َِٓٓويَِكَفٓ ِٓضٓ ۡرل  ِٓٱب ّٓٓللَّ  [  ٣٧٣:  النساء] ﴾١٧١َٓويِكِيل 

“লহ আহদে ফকতাব! লতামো লতামাদেে েীদনে বযাপাদে বাোবাফে কদো না, 

আে আল্লাহ তা‘আো সম্বদন্ধ সতয োো ফকেু বেও না, ফনশ্চয়্ ঈসা মাসীহ লতা 

আল্লাহ তা‘আোে োসূে ও তাে বাণী যা ফতফন মাফেয়্াদমে ফনকি লপ্রেণ 

কদেফেদেন, আে তাে পক্ষ হদত ফনদেৃশ। অতএব, লতামো আল্লাহ তা‘আো 

ও তেীয়্ োসূে দণে ওপে ফবশ্বাস স্থাপন কে, আে বেও না ফতনজন (ইোহ 

আদে), (লতামাদেে ভ্রান্ত আক্বীো লথদক) ফনবৃি হও, তা হদব লতামাদেে জনয 

কেযাণকে, ফনশ্চয়্ এক আল্লাহ তা‘আোই প্রকৃত ইোহ, ফতফন লকাদনা সন্তান 
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হওয়্া হদত পূত পফবত্র।  আসমানসমূদহ  আে জফমদন যা আদে সবফকেু তােই, 

আে আল্লাহ তা‘আোই কমৃ সম্পােদনে জনয যদথষ্ট”। [সূো আন-ফনসা, 

আয়্াত: ১৭১]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
هٓ َيَٓٓقُل ٓ﴿

َ
َٓٓدِينُِكمٓ ِٓفٓٓلُوا َٓتغٓ َّٓلٓٓبِِٓكَت ٓلٓ ٱَٓلٓأ هٓ ٓا ٓتَتَّبُِعوٓ َٓوَّلُٓٓقِٓۡل َٓٱَٓغي 

َ
ٓمِنَٓضلُّوا ٓٓقَدٓ ٓمٓ قَوٓ ٓءََٓوا ٓأ

َضلُّوا ُٓٓلَٓقبٓ 
َ
بِيلِٓٱٓءَِٓسَوا َٓٓعنَٓوَضلُّوا ٓٓاَكثِيٓ َٓوأ  [  ٧٧: دةاملائ] ﴾٧٧ٓلسَّ

“বে, লহ আহদে ফকতাব! লতামো ফনদজদেে েীন সম্বদন্ধ অনযায়্ভাদব বাোবাফে 

কদো না, আে লসই সম্প্রোদয়্ে লখয়্াে খুফশে অনুসেণ কদো না যাো অতীদত 

ফনদজোও ভ্রাফন্তদত পফতত হদয়্দে এবং আদো বহু লোকদক ভ্রাফন্তদত ফনদক্ষপ 

কদেদে, বস্তুত: তাো সেে পথ হদত ফবিুযত হদয়্ ল দে”। [সূো আে-মাদয়্ো, 

আয়্াত: ৭৭]  

োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেন, 
 «إياكمٓوالغوٓفٓالينٓفإنمآأهلكٓمنَٓكنٓقبلكمٓالغلوٓفٓالين»

“েীদনে ফবষদয়্ বাোবাফে পফেহাে কে। কােণ, লতামাদেে ইফতঃপূদবৃে লোদকো 

েীদনে ফবষদয়্ বাোবাফে কোে কােদণ ধ্বংস প্রাপ্ত হদয়্দে”। হােীসফি সহীহ।34  

[২] েোেফে ও মতদভে যাে আদোিনা আল্লাহ তা‘আো মহা-গ্রন্থ আে 

কুেআদনে বহুবাে কদেদেন।35 

                                           
34 মুসনাদে আহমে: ২১৫/১, নাসায়্ী: ২৬৮/৫ 
35 আল্লাহ তা‘আো বদেন, َٓٓلَئَِك و 

ُ
َُيَِن ُتٓ َٓوأ دَِٓٓمآَجا َءُهمُٓٓٱۡل  َٓبع  َتلَُفوا ِٓٓمنٓ  ِينََٓٓتَفرَّقُوا َٓٓوٱخ  ﴿َوَّلٓٓتَُكونُوا َٓٓكٱَّلَّ

ٓٓلَُهمٓ   আে লতামো তাদেে মদতা হদয়্া না, যাো ফবভি  [٣٦٢: عمران ال] ﴾١٠٥َٓعِظيمٓ َٓعَذاب 

হদয়্দে এবং মতফবদোধ কদেদে তাদেে ফনকি স্পষ্ট ফনেশৃনসমূহ আসাে পে। আে তাদেে 
জনযই েদয়্দে কদিাে আযাব”। [সূো আদে ইমোন, আয়্াত: ১০৫]  
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[৩] জাে হােীদসে ওপে আমে কো:  

এগুদো নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম কতৃৃক বফণৃত এমন হােীস যা 

ফবদশষজ্ঞ পফেতদেে মনতকয অনুসাদে তাঁে ওপে অফপৃত ফমথযািাে। মূখৃ ণ 

ঐগুদো হােীস বদে শ্রবণ কদে। আে ধােণা প্রসূতভাদব কু-প্রবৃফিে িফেতাদথৃ 

তা সতয বদে গ্রহণও কদে।  

[৪] পথভ্রষ্টতাে সবদিদয়্ বে কােণ হদে: প্রবৃফিে অনুসেণ ও ধােণাে 

অনু ামী হওয়্া, লযমন- আল্লাহ তা‘আো প্রবৃফিে অনুসেণকােী ও ধােনাে 

অনুসােী যাদেে ফনন্দা কদেদেন তাদেে সম্পদকৃ বদেন, 
ٓٓيَتَّبُِعونَٓٓإِن﴿ نَّٓٱٓإِّلَّ ٓٱَٓوىَتهٓ َٓوَمآلظَّ

َ ُبِِهمُُٓٓمِنَٓءُهمَجا َٓٓولََقدٓ ٓنُفُسٓ ل  :  اِلجم] ﴾٢٣ُٓهَدىَٓل ٓٱٓرَّ
٥٦] 

“তাো লতা শুধু ধােণা আে প্রবৃফিেই অনুসেণ কদে, যফেও তাদেে কাদে 

তাদেে ‘েব’ এে পক্ষ লথদক পথ ফনদেৃশ এদসদে”। [সূো আন-নাজম, আয়্াত: 

২৩]  

আল্লাহ তা‘আো তাঁে নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে প্রসদি বদেন, 
ُٓهوَٓٓإِنٓ ٣َٓٓهَوىَٓل ٓٱَٓعنِٓٓيَنِطقَُٓٓوَما٢َٓٓغَوىٓ َٓوَمآَصاِحُبُكمٓ َٓضلََّٓٓما١َٓٓهَوىٓ ٓإَِذآمِٓنلَّجٓ ٱوَٓ﴿
ٓ ٓ ٓإِّلَّ  [  ٥  ،٣:  اِلجم] ﴾٤ٓيُوَحٓ ٓوَح 

“শপথ নক্ষদত্রে যখন তা অিফমত হয়্, লতামাদেে সিী ফবভ্রান্ত নয়্, 

ফবপথ ামীও নয়্, আে লস মন ো কথাও বদে না। এিা লতা ওহী যা তাে 

প্রফত প্রতযাদেশ কো হয়্”। [সূো আন-নাজম, আয়্াত: ১-৪]  

                                           
 আল্লাহ তা‘আো বদেন, ﴿َِّٓينَٓٓإِن آَوََكنُوا ٓٓدِيَنُهمٓ َٓفرَّقُوا ٓٓٱَّلَّ َتِٓٓشَيع  ء  ِٓٓفِٓٓمن ُهمٓ ٓلَّس    [٣٢١: االنعام] ﴾َش 

“ফনশ্চয়্ যাো তাদেে েীনদক ফবফেন্ন কদেদে এবং েে-উপেদে ফবভি হদয়্দে, তাদেে 
লকাদনা বযাপাদে লতামাে োফয়্ত্ব লনই। [সূো আে-আন‘আম, আয়্াত: ১৫৯] 
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সুতোং আল্লাহ তা‘আো তাে োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম-লক 

পথভ্রষ্টতা ও ফবভ্রাফন্ত, লয েু’ফি অজ্ঞতা ও যুেুম, লস েু’ফি খাোপ গুণ লথদক 

পফবত্র বদে লঘাষণা ফেদয়্দেন। পথভ্রষ্ট হদো লসই বযফি লয হক জাদন না। 

আর বিভ্রান্ত হদো লস বযফি লয তাে প্রবৃফিে অনুসেণ কদে। আল্লাহ তা‘আো 

ফববৃফত প্রোন কেদেন এ মদম ৃলয, োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম স্বীয়্ 

প্রবৃফি হদত লকানও কথা বদেন ফন। বেং তা ফেে ওহী যা আল্লাহ তা‘আো 

তাে প্রফত প্রতযাদেশ কদেফেদেন। আল্লাহ তা‘আো তাদক জ্ঞান িাো ফবদশফষত 

কদেদেন এবং প্রবৃফিে অনুসেণ কো লথদক মুি বদে লঘাষণা ফেদয়্দেন। 

এখন আফম ফকেু বাফতে পন্থীদেে কতক মূেনীফত আদোিনা কেব, যাো 

ফনদজদেে সুন্নদতে অনুসােী বদে োবী কদে। অথি তাো সুন্নাত লথদক অদনক 

েূদে সদে ল দে এবং বে যাদেমদেে অন্তভুৃি হদয়্দে। এ ফবষদয়্ কদয়্কফি 

পফেদেে েদয়্দে:  

প্রথম পফেদেে 

ফমথযা বাদনায়্াি হােীস িাো প্রমাণ লপশ কো 

আল্লাহ তা‘আোে গুণাবেী ফবষদয়্ এমন ফকেু হােীস বণৃনা কদে যা ইসোদমে 

স্বণৃ যুদ  সংকফেত হােীদসে গ্রন্থাবেীদত পাওয়্া যায়্ না লস সব হােীস সম্পদক ৃ

আমো সুেৃঢ় প্রতযদয়্ ফবশ্বাস কফে ও জাফন লয, তা ফমথযা ও অপবাে। এমন ফক 

এফি ফনকৃষ্টতম কুিফে কমৃ। আবাে তাো কুিফেে অন্তভুৃি এমন ফকেু কথাও 

বদে যাে ওপে লকাদনা হােীসও পাওয়্া যায়্ না। লযমন তাদেে বফণৃত একফি 

হােীস: 
 «أن اهلل يزنل عشية عرفة لَع مجل أورق يصافح الركبان ويعانق املشاة»

“ফনশ্চয়্ আল্লাহ তা‘আো ‘আোিাে ফেদনে সন্ধযা লবো মাদি উদিে উপে 

সাওয়্ােী হদয়্ আোিায়্ অবতেণ কদেন। আদোহণকােীদেে সদি মুসািা ও 
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পে ব্রদজ িেমান বযফিদেে সাদথ লকাোকুফে কদেন।’’ এফি আল্লাহ তা‘আো 

ও তাঁে োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে ওপে বে ধেদনে ফমথযািাে 

ও অপবাে। এ কথা ফযফন বদেদেন, ফতফন আল্লাহ তা‘আোে ওপে না হক 

অপবােকােীদেে মদধয বে অপবােোতা। মুসফেমদেে লকউ এ ধেদনে হােীস 

বণৃনা কদেন ফন; বেং মুসফেম হােীস ফবজ্ঞানী ও সবৃ লশ্রণীে আদেমদেে 

মনতকয অনুযায়্ী এফি োসূদেে ওপে একফি ফমথযািাে। জ্ঞানীো লযমন, ইবন 

কুতাইবাহ ও অনযানযো বদেন, এ হােীস বা এ ধেদনে আদো লয সব জাে 

হােীস েদয়্দে, লসগুদো আফবষ্কাে কদেদে ফযনেীক তথা ল াপন কাফিে 

সম্প্রোয়্; যাদত তাো হােীস ফবজ্ঞানীদেে কেংফকত কেদত সক্ষম হয়্ এবং 

তাো বেদত পাদে লয, তাোও এ ধেদনে হােীস বণৃনা কদেন। 

এরূপ আদেকফি হােীস হদো: 
 «يش أمام اْلجيج وعليه جبة صوفأنه رأى ربه حني أفاض من مزدلفة يم»

‘‘মুযোফেিা লথদক যখন োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম প্রতযাবতৃন 

কদেফেদেন তখন ফতফন আল্লাহ তা‘আোদক স্বিদক্ষ লেদখদেন লয, ফতফন 

হজব্রতকােীদেে সামদন ফেদয়্ লহঁদি যাফেদেন এবং তাে  াদয়্ ফেে পশফম 

জুব্বা’’। 

এরূপ বহু অপবাে ও ফমথযািাে তাো আল্লাহ তা‘আো ও োসূদেে ওপে 

আদোপ কদেদে, যা আল্লাহ তা‘আো ও তাে োসূে সম্পদকৃ  জাদন এমন 

লকাদনা বযফি উচ্চােণও কেদত পাদে না।  

অনুরূপ আদেকফি হােীস হে: 
 «أن اهلل يميش لَع األرض فإذا َكن موضع خُضة قالوا هذا موضع قدميه»
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“ফনশ্চয়্ আল্লাহ তা‘আো পৃফথবীদত িোিে কদেন। যখন সবুজ স্থাদন যান 

তখন তাো বদেন এিা আল্লাহ তা‘আোে েু’পা োখাে স্থান”। এ মদমৃ ফনম্ন 

আয়্াতফি তাো েেীে বদে লপশ কদে থাদকন। আয়্াতফি হদো-  
َٓٓرَِٓءاَث ٓٓإَِلَٓٓنُظرٓ ٱفَٓ﴿ ِٓٱِٓتٓرََح  َِٓٓفَٓكيٓ ّٓللَّ ٓٱٓيُح 

َ  [  ٢٦: الروم] ﴾٥٠ٓتَِها  َٓموٓ ٓدََٓبعٓ َٓضٓۡرل 

“আল্লাহ তা‘আোে অনুগ্রদহে িে সম্পদকৃ ফিন্তা কে, কীভাদব ফতফন ভূফমে 

মৃতুযে পে এদক পুনজৃীফবত কদেন” [সূো রূম, আয়্াত: ৫০] 

আদেম সমাদজে ঐকমতয অনুযায়্ী এফিও ফমথযা। কােণ, আল্লাহ তা‘আো এ 

কথা বদেন ফন লয, লতামো আল্লাহ তা‘আোে পেদক্ষদপে িেসমূদহে প্রফত 

ফিন্তা-ভাবনা কে বেং ফতফন বদেদেন, 
 «آثارٓرَحتٓاّلل»

“আল্লাহ তা‘আোে েহমদতে িে সম্পদকৃ”। এখাদন েহমত অথৃ হদো উৎপন্ন 

বস্তুসমূহ; শসয ও সবুজ তৃণেতা।  

অনুরূপভাদব তাদেে বানাদনা হােীদসে আদো অংশ হদো: 
 «أن حممدا رأي ربه ِف الطواف»

‘‘মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম তাে ‘েব’-লক তাওয়্াদি লেদখদেন’’।  

তাদেে বাদনায়্াি হােীদসে লকাদনা লকাদনা বণৃনায়্ এদসদে, 
 «أنه رآه خارج من مكة»

“ফতফন মক্কাে বাফহদে আল্লাহদক লেদখদেন”।  

তাদেে বাদনায়্াি হােীদসে লকাদনা লকাদনা বণৃনায়্ এদসদে, 
 «ِف بعض سكك املدينةأنه رآه »

“মফেনাে লকাদনা লকাদনা  ফেদত ফতফন তাদক লেদখদেন”। এরূপ বহু বাদনায়্াি 

হােীস, যা বইদয়্ে কদেবে বৃফেে আশংকায়্ লেদে ফেোম।  
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বস্তুত যত হােীদস োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম স্বিদক্ষ আল্লাহ 

তা‘আোদক েুফনয়্াদত লেদখদেন বদে বফণৃত হদয়্দে তা মুসফেম জাফতে 

ঐকমদতয ও আদেম সমাদজে মনতকয অনুযায়্ী সমূ্পণৃ ফমথযা। এ মদমৃ লকাদনা 

হােীস মুসফেম মনীষীদেে লকউই বণৃনা কদেন ফন।  

তদব ফম‘োদজ োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আোদক 

লেদখদেন ফক না এ মদমৃ সাহাবী দণে মদধয মতদভে হদয়্দে। ইবন আব্বাসসহ 

আহদে সুন্নদতে বহু আদেম বদেদেন, োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম 

ফম‘োদজ আল্লাহ তা‘আোদক লেদখদেন। পক্ষান্তদে আদয়্শা োফেয়্াল্লাহু 

আনহাসহ একফি েে পূদবৃাি অফভমত অস্বীকাে কদেদেন। তদব এ ফবষদয়্ 

আদয়্শা োফেয়্াল্লাহু আনহা োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম লথদক লকাদনা 

হােীস বণৃনা কদেন ফন এবং এ প্রসদি তাদক ফজজ্ঞাসাও লকউ কদেন ফন। এ 

ফবষদয়্ কফতপয়্ মূখৃো আবু বকে ফসদ্দীক োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু কতৃৃক লয হােীসফি 

বণৃনা কদে লয, ফতফন আল্লাহ তা‘আোে োসূেদক ফজজ্ঞাসা কেদেন, আপফন 

ফক ফম‘োদজ আল্লাহ তা‘আোদক লেদখদেন, ফতফন জবাদব বেদেন, হযাঁ, 

লেদখফে। অপেফেদক ‘আদয়্শা োফেয়্াল্লাহু ‘আনহাদক বদেদেন, আফম লেফখ 

ফন”। আদেম সমাদজে ঐকমদত এই হােীসও ফমথযা। এ ধেদনে লকাদনা হােীস 

বফণৃত হয়্ ফন। 

এ জদনয ইমাম কাজী আবু ইয়্া‘োসহ অদনক ইমাম উদল্লখ কদেদেন লয, ইমাম 

আহমে কতৃৃক এ ফবষদয়্ ফতনফি ফভন্ন ফভন্ন বণৃনা পাওয়্া যায়্। 

[ক] মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম মাথাে মদধয স্থাফপত েুই লিাদখ 

আল্লাহ তা‘আোদক লেদখদেন এ কথা বো যাদব ফকনা?  

[খ] নাফক বো যাদব লয, ফতফন অন্তে িকু্ষ িাো লেদখদেন? 
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[ ] অথবা ফতফন লেদখদেন তদব এ কথা বো যাদব না লয মাথায়্ স্থাফপত েুই 

লিাখ িাো লেদখদেন বা অন্তে িকু্ষ িাো লেদখদেন?  

অনুরূপভাদব ঐ হােীস পফেত ণ ইবন আব্বাস ও উদম্ম তুিাইেসহ অদনদকে 

লথদক বণৃনা কদেদেন লয, 
 «رأيت ريب ِف صورة كذا وكذا»

‘‘আফম আমাে েবদক এই রূপ এই রূপ আকৃফতদত লেখফে’’ লস হােীদস 

েদয়্দে- 
 «صدريأنه وضع يده بني كتيف حَّت وجدِ برد أنامله لَع »

“ফতফন আমাে েুই কাঁদধে উপে তাে হাত োখদেন এমন ফক তাে 

আিুেসমূদহে শীতেতা আমাে বক্ষদেদশ অনুভব কেোম”। এ হােীস 

ফম‘োদজে েজনীে হােীস নয়্। এ ঘিনা সংঘফিত হদয়্ফেে মেীনায়্। কােণ, 

হােীদস এ পফেভাষা েদয়্দে, োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম একো 

িজদেে সাোদত বাধাগ্রি হদেন। তােপে সাহাবী দণে ফনকদি ফ দয়্ বেদেন, 

আফম এ রূপ এ রূপ লেখোম। এ বণৃনা এদসদে এ সব লোকদেে লথদক যাো 

লকবে মেীনায়্ োসূদেে ফপেদন সাোত আোয়্ কদেন। লযমন, উদম্ম তুিাইে 

ও অনযানযো। আে পফবত্র কুেআন, মুতাওয়্াফতে হােীস ও আদেমদেে ঐকমতয 

অনুসাদে ফম‘োজ সংঘফিত হদয়্দে মক্কায়্। এ প্রসদি স্বয়্ং আল্লাহ তা‘আো 

বদেন, 
ِيٓ ٱٓنََٓح ُٓسبٓ ﴿ ََّٓٓلَّ س 

َ
ِٓبَِعبٓ ٓىٓ أ َٓلٓ ۦِٓده ٓٱِٓجدَِٓمسٓ ل ٓٱٓإَِلَٓٓرامِٓۡل َٓٱِٓجدَِٓمسٓ ل ٓٱُٓمِنَٓٓل 

َ : االرساء] ﴾١َٓصاقٓ ل 
٣] 

“পফবত্র ও মফহমাময়্ ফতফন ফযফন তাে বান্দাদক লকাদনা এক েজনীদত ভ্রমণ 

কফেদয়্ ফেদেন মসফজেুে হাোম লথদক মসফজেুে আকসায়্”। [সূো আে-ইসো, 

আয়্াত: ১] 
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েীঘৃ আদোিনায়্ প্রতীয়্মান হয়্ লয, এ হােীসফিদত লয স্বদেে কথা বো হদয়্দে 

তা ফেে মেীনাে ঘুদমে মদধয সংঘফিত স্বে। লযমনফি হােীদসে অসংখয সনদে 

ফবষয়্ফি বযাখযাসহ বফণৃত হদয়্দে লয, ‘তা ফেে ঘুদমে স্বে’ অথি নবীদেে স্বেও 

অহী। অতএব, ফম‘োদজে োদত জাগ্রত অবস্থায়্ লকাদনা েশৃন ফেে না।  

মুসফেম ণ একমত লয, নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম পৃফথবীদত স্বিদক্ষ 

আল্লাহ তা‘আোদক লেদখন ফন। আে আল্লাহ তা‘আো তাে জনয কখদনা 

েুফনয়্াদত লনদম আদসন ফন। আে োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম কতৃৃক 

কখনও লকাদনা হােীদস এরূপ পফেভাষা আদস ফন লয, আল্লাহ তা‘আো 

পৃফথবীদত অবতেণ কদেন। বেং প্রফসে সহীহ হােীসসমূদহ এদসদে, 
 «أن اهلل يدنو عشية عرفة»

“আোিাে ফেদন ফবকাে লবোয়্ আল্লাহ তা‘আো ফনকিবতৃী হন”।  

অপে বণৃনায়্,  
أن اهلل يزنل إىل سماء ادلنيا لك َللة حني يبَق ثلث الليل اآلخر فيقول من يدعوين »

 «فأستجيب َل، من يسألين فأعطيه، من يستغفرين فأغفر َل
“োদতে লশদষে তৃতীয়্াংশ বাকী থাকদত প্রফত োদত আল্লাহ তা‘আো পৃফথবীে 

ফনকিতম আসমাদন এদস বদেন, লয আমাে ফনকি প্রাথৃনা কেদব আফম তাে 

প্রাথৃনা কবুে কেব। লয আমাে ফনকি ফকেু িাইদব আফম তাদক তা ফেদয়্ ফেব। 

আমাে ফনকি লয ক্ষমা িাইদব আফম তাদক ক্ষমা কদে ফেব”।36 

আে সহীহ হােীদস এদসদে, 
 «أن اهلل يدنو عشية عرفة»

“আোিাে ফেদন ফবকাে লবোয়্ আল্লাহ তা‘আো ফনকিবতৃী হন”। 

                                           
36 সহীহ বুখােী, হােীস নং ১১৪৫, তাহাজু্জে অধযায়্ ২৯/৩ 
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অপে বণৃনায়্ এদসদে, 
إىل سماء ادلنيا فيبايه املالئكة بأهل عرفة فيقول: انظروا إىل عبادي أتوين شعثا غربا »

 «ما أراد هؤالء

“পৃফথবীে ফনকিতম আসমাদন আদসন। তােপে আোিাবাসীদেে ফবষদয়্ 

ফিফেশতাদেে সদি  বৃদবাধ কদেন। তাদেেদক বদেন, লেখ আমাে বান্দাো 

এদোদমদো িুে, ধুোয়্ ধুসফেত অবস্থায়্ আমাে ফনকি এদসদে। তাো আমাে 

ফনকি ফক প্রতযাশা কদে”? 

আদো বফণৃত হদয়্দে লয, আল্লাহ তা‘আো শাবান মাদসে পদনে তাফেদখ 

অবতেণ কদেন, যফে হােীসফি সহীহ হয়্; ফকন্তু হােীস যািাই-বাোইকােী মহা 

ফবজ্ঞানী ণ হােীসফিে গ্রহণদযা যতা ফবষদয়্ ফবফভন্ন মন্তবয কদেদেন। 

অনুরূপ ভাদব লকউ লকউ বণৃনা কদেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম  

যখন লহো গুহায়্ ধযাদন ফনমগ্ন ফেদেন, তখন একো আল্লাহ তা‘আো আসমান 

যমীদনে মােখাদন একফি লিয়্াদে উপফবষ্ট হদয়্ োসূদেে সামদন প্রকাফশত 

হদয়্ফেদেন। আহদে ইেদমে ঐকমতয লমাতাদবক এ হােীসফিও সমূ্পণৃ ভুে; 

বেং সহীহ হােীসসমূদহ এিাই এদসদে লয, লস লিদেশতা ফজবেীেই তখন 

আত্মপ্রকাশ কদেফেদেন, ফযফন লহো গুহায়্ োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাদমে সামদন এদস তাদক বদেফেদেন, 
: فقلت اقرأ لفقا أرسلين ثم اْلهد، مين بلغ حَّت وغطين فأخذين بقارئ لست: فقلت اقرأ»

 «فقال أرسلين ثم اْلهد، مين بلغ حَّت وغطين  فأخذين بقارئ لست

“তুফম পে! োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বেদেন, আফম বেোম, আফম 

পেদত জাফন না। ফতফন আমাদক ধদে লনন এবং িাপ ফেদেন যাদত আফম কষ্ট 

অনুভব কেোম। তখন ফতফন আমাদক লেদে ফেদয়্ বেদেন, তুফম পে, আফম 

বেোম, আফম পেদত জাফন না। ফতফন আমাদক আবাদো ধদে লনন এবং িাপ 
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ফেদেন যাদত আফম কষ্ট অনুভব কেোম। অতঃপে আমাদক লেদে ফেদয়্ 

বেদেন, তুফম বে- 
ٓقٓ ٱ﴿

 
َِٓٓرأ ِيٱَٓرُبَِكٓٓمِٓسٓ ٱب ِٓٱَٓخلَق١ََٓٓٓخلَقََّٓٓلَّ ٓقٓ ٱ٢َٓٓعلَقٓ ِٓمنٓ ٓنَٓنَسٓ ۡل 

 
ٓٱَٓوَربَُّكَٓٓرأ

َ ِيٱ٣َٓٓرمُٓكٓ ل  َّٓلَّ
َِٓٓعلَّمَٓ ٱب

ِٓٱَٓعلَّم٤ََٓٓٓقلَمِٓلٓ   [  ٢  ،٣: العلق] ﴾٥ٓلَمٓ َيعٓ ٓلَمٓ َٓمآنَٓنَسٓ ۡل 

“তুফম পে! লতামাে ‘েব’ এে নাদম ফযফন সৃফষ্ট কদেদেন। ফযফন মানুষদক ‘আোক 

(জমাি েি) লথদক সৃফষ্ট কদেদেন। তুফম পে! লতামাে েব সম্মাফনত। ফযফন 

কেম িাো ফশক্ষা ফেদয়্দেন। মানুষদক এমন ফবষদয়্ ফশক্ষা ফেদয়্দেন যা তাো 

জানত না”। [সূো আে-‘আোক, আয়্াত: ১-৫] 

এিাই হদো নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে ওপে অবতীণৃ প্রথম অহী।  

তােপে োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম অহী নাফযে হওয়্াে ফবেফত 

সম্পদকৃ বদেন, 
رأيس فإذا هو امللك اَّلي جاءين حبراء أراه  فبِينما أنا أميش إذ سمعت صوتاً فرفعت»

 «جالسا لَع كريس بني السماء واألرض

“আফম লহদি যাফেোম হিাৎ একফি শব্দ শুনদত লপোম। আফম মাথা উদিােন 

কেোম। লেখোম ঐ ফজবেীে ফিফেশতা ফযফন লহো গুহায়্ এদসফেদেন। তাদক 

লেখোম লয, ফতফন আসমান ও যমীদনে মাদে একফি লিয়্াদে উপফবষ্ট অবস্থায়্ 

আদেন”।37  

সহীহ বুখােী ও মুসফেদম জাফবে োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু কতৃৃক বফণৃত আদে, োসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেন, আসমান ও যমীদনে মাদে উপফবষ্ট লহো 

গুহায়্ আ ত ফিফেশতাই হদেন ইফন। তােপে তাদক লেদখ ফতফন লয ভীত 

সন্ত্রি হদয়্ফেদেন তা বণৃনা কেদেন।  

                                           
37 সহীহ বুখােী, হােীস নং ৪ 
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ফকন্তু লকাদনা লকাদনা বণৃনায়্ ‘মাোক’ শব্দফি এদসদে, অথৃাৎ ফিফেশতা; ফকন্তু 

পািক পেদেন মাফেক অথৃাৎ আল্লাহ; অথি এফি সমূ্পণৃ ভুে ও বাফতে। 

এভাদব প্রমাফণত হদয়্দে লয, উপফবষ্ট ফেদেন ফিফেশতা ফজবেীে আোইফহস 

সাোম।38  

সােকথা হদো, লয সব হােীদস বফণৃত েদয়্দে লয, নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাম স্বিদক্ষ পৃফথবীদত আল্লাহ তা‘আোদক লেদখদেন, আল্লাহ তা‘আো 

পৃফথবীদত অবতেণ কদেদেন, আল্লাহ তা‘আোে পোঙ্কসমূহ হদো জান্নাদতে 

বাফ িা, আল্লাহ তা‘আো বায়্তুে মুকাদ্দাস-এে আফিনায়্ িোিে কদেদেন, 

এসব হােীস হদো আহদে হােীস তথা হােীস ফবশােে ণসহ সকে মুসফেদমে 

ঐকমতয অনুযায়্ী ফমথযা ও বাফতে।  

অনুরূপভাদব লয োবী কদে, লস আল্লাহ তা‘আোদক মৃতুযে পূদবৃ প্রকাদশয স্বিদক্ষ 

লেদখদে, আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আদতে ইজমা অনুযায়্ী তাে োবীও 

বাফতে। কােণ, সকে মুসফেম এ ফবষদয়্ একমত লয, মৃতুযে পূদবৃ লকাদনা মুফমন 

স্বিদক্ষ আল্লাহ তা‘আোদক লেখদত পােদব না।  

ফবষয়্ফি নাওয়্াস ইবন সাম‘আন কতৃৃক সহীহ মুসফেম োজ্জাে প্রসদি বফণৃত 

হােীদস োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম  িাো প্রমাফণত। ফতফন বদেন, 
 «يموتٓحتٓربهٓيرىٓلنٓمنكمٓأحدآأنٓواعلموا»

“লতামো লজদন লেখ, লতামাদেে মদধয লকউই তাে মৃতুযে পূদবৃ তাে ‘েব’-লক 

লেখদত পাদব না”।39  

এ মদমৃ বহু হােীস বফণৃত হদয়্দে যাদত োসুে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম 

স্বীয়্ জাফতদক োজ্জাদেে ফিতনা ফবষদয়্ সতৃক কদেদেন। ফতফন সুস্পষ্ট কদে 

                                           
38 সহীহ মুসফেম, ফকতাবুে ঈমান: ৩১৪/৬ 
39 সহীহ মুসফেম, হােীস নং ২৯৩১ 
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বদে ফেদয়্দেন, লকউই তাে মৃতুযে পূদবৃ আল্লাহ তা‘আোদক লেখদত পাদব না। 

সুতোং লকউ লযন োজ্জােদক লেদখ এ ধােণা না কদে লয, ফতফন আল্লাহ 

তা‘আো।  

তদব আল্লাহ তা‘আোে পফেিদয়্ে ফবষদয়্ ঈমানোেদেে অন্তদে এমন গুণ 

সফন্নদবফশত হয়্ লয, তাদেে হৃেদয়্ে  ভীে প্রতযয়্, েশৃন ও পযৃদবক্ষদণে জদনয 

হৃেদয়্ে লিাদখ আল্লাহ তা‘আোে েশৃন োভ মদন কোে বহু িে েদয়্দে। তাে 

মদধয একফি অনযতম িে হদো ইহসান।  

হােীদস ফজবেীদে ইহসান সম্পদকৃ োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম  

বদেন, ফজবেীে আোইফহস সাোমদক ফজজ্ঞাসা কেদে ফতফন বদেন, 
 «يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه، كأنك اهلل تعبد أن: اإلحسان»

“ইহসান হদো তুফম এমনভাদব ইবাোত কেদব যাদত মদন হয়্ তুফম আল্লাহ 

তা‘আোদক লেখে। আে যফে তুফম তাদক লেখদত না পাও তাহদে অবশযই 

মদন কেদব আল্লাহ তা‘আো লতামাদক লেখদেন”।  

কখদনা কখদনা সময়্ মুফমনো স্বদে তাদেে ঈমাদনে িে অনুযায়্ী আল্লাহদক 

ফবফভন্ন আকৃফতদত লেখদত পাদবন। তাদেে ঈমান যফে ভাদো হয়্, তদব ভাদো 

আকৃফতদত তাদক লেখদত পাদব। আে তাদেে ঈমান যফে খাোপ হয়্ তদব 

খাোপ আকৃফতদত লেখদত পাদবন। স্বদে লেখাে ফবধান আে বািদব লেখাে 

ফবধান এক নয়্। কােণ, স্বদেে ফবফভন্ন বযাখযা হদত পাদে এবং স্বদে মানুষ 

বািব বস্তুে ফবফভন্ন রূপ ও আকৃফত লেখদত পায়্। 

অদনক মানুষ এমন আদে জাগ্রত অবস্থায়্ও তাে অন্তদে স্বদে লেখাে মত 

ফবফভন্ন ফজফনস লভদস উিদত পাদে। তখন লস অন্তে ফেদয়্ ঘুমন্ত লোদকে মত 

অদনক ফকেুই লেখদত পায়্। কখনও কখনও তাে অন্তে ফেদয়্ লেখা ফবষয়্ 

বািব লেখা বদেই মদন হয়্, এ গুদো সবই েুফনয়্াদত সংঘফিত হওয়্া সম্ভব। 
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আবাে কখনও কখনও তাদেে লকউ লকউ লয সব বস্তু অন্তে ফেদয়্ লেখদে ও 

ইফন্দ্রয়্ ফেদয়্ একফত্রত কেদে তা তাে উপে প্রাধানয ফবিাে কদে, িদে লস 

মদন কদে লয লস লতা এিা তাে েু’লিাখ ফেদয়্ই লেখদে। অতঃপে যখন জাগ্রত 

হয়্, তখন বুেদত পাদে লয লস লতা স্বদে তা লেদখদে। আবাে কখনও কখনও 

স্বদেও বুেদত পাদে লয আসদে তা স্বে।    

সুতোং ইবােতকােী লোকদেে কাউদক লেখা যাদব লয, যাে এ ধেদনে হৃেদয়্ে 

েশৃন এমন প্রাধানয ফবিাে োভ কদে লয লস সমূ্পণৃরূদপ অনুভূফত শুণয হদয়্ 

পদে। তখন লস মদন কদে আফম স্বিদক্ষ লেদখফে, অথি লস ভ্রাফন্তদত আদে। 

পূদবৃে বা পেবতৃী যুদ ে লয সব মনীষীো আল্লাহদক এ ধেদনে স্বিদক্ষ লেখাে 

োবী কদে থাদক, উম্মদতে জ্ঞানী ও ঈমানোে সবাে মদত লস ভ্রাফন্তদত 

ফনপফতত।  

জান্নাদত মুফমনো তাদেে প্রভুদক লেখদবন: 

হযাঁ, স্বিদক্ষ আল্লাহ তা‘আোে েশৃন োভ মুফমন দণে জনয লকবে জান্নাদতই 

হদব। অনুরূপভাদব মানুদষে জনয এফি সংঘফিত হদব ফকয়্ামদতে মহা ময়্োদন। 

এফি নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম কতৃৃক অকািয হােীসসমূহ িাো সু-

প্রমাফণত। োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেন, 
 مرالق ترون وكما سحاب، دونها لِيس الظهرية ِف الشمس ترون كما ربكم سرتون إنكم»

 «سحاب دونه لِيس صحوا ابلدر َللة

“ফনশ্চয়্ লতামো অফত তাোতাফে লতামাদেে েবদক লেখদত পাদব লযমন লমঘ 

মুি আকাদশ ফি-প্রহদে সূযৃ লেখদত পাও, লযমন লমঘ মুি আকাদশ পূফণৃমাে 

োদত িন্দ্র লেখদত পাও”।40 

                                           
40 সহীহ বুখােী, হােীস নং ৩৩/২ 
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োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম আদো বদেন, 
ٍة، آنِِيَتُُهَما َوَما ِفيِهَما، وََجن تَاِن ِمنح َذَهٍب، آنِِيَتُُهَما َوَما  ِمنح  َجن تَانِ : جنان الفردوس اربع» فِض 

نح َينحُظُروا إىَِل َربِِّهمح إاِل  
َ
َ أ ِم َوَبنيح َ الَقوح نٍ ِفيِهَما، َوَما َبنيح ِهِه ِِف َجن ِة َعدح ، لََعَ وَجح ِ  «رَِداُء الِكربح

“ফিেোউদসে বা ানসমূহ িােফি, েু’ফি জান্নাত রূপাে, তাে পাত্র ও তাদত যা 

ফকেু েদয়্দে তাও রূপাে। আে েু’ফি জান্নাত স্বদণৃে তাে পাত্র ও তাদত যা 

ফকেু েদয়্দে সবই স্বদণৃে। জান্নাতীদেে মাদে এবং েবদক লেখাে মাদে বাধা 

জান্নাদত ‘আেদন একমাত্র তাে লিহাোয়্ বেদত্বে িােে”।  

োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম আদো বদেদেন, 
 أن يريد موعدا اهلل عند لكم إن اْلنة أهل يا منادِ  نادي اْلنةَ  اْلنةِ  أهل دخل إذا»

 من رناوجُيِ  اْلنة ويدخلنا موازيننا ويثقل وجوهنا يبيض ألم هو؟ ما: فيقولون ينجزكموه،
 ويه ه،إَل اِلظر من إَلهم أحب شِيَا أعطاهم فما إَله فينظرون اْلجاب فيكشف اِلار،

 «الزيادة
‘‘যখন জান্নাতবাসী ণ জান্নাদত প্রদবশ কেদবন, তখন একজন আহ্বানকােী 

বেদবন, আল্লাহ তা‘আোে সদি আপনাদেে একফি প্রফতশ্রুফত আদে। ফতফন তা 

আপনাদেেদক প্রোন কেদবন। জান্নাতবাসী ণ বেদবন লসফি আবাে ফক! 

আমাদেে লিহাো ফক উজ্জ্বে হয়্ ফন! আমাদেে আমে নামা ফক ভােী হয়্ ফন! 

আমাদেেদক ফক জান্নাত লেন ফন এবং জাহান্নাম লথদক মুফি লেন ফন! 

এমতাবস্থায়্ আল্লাহ তা‘আোে পেৃা উদি যাদব। তাো তাদক লেখদব। এমনফক 

তাদেেদক যা লেওয়্া হদয়্দে তাে মদধয সবদিদয়্ বে ফপ্রয়্ হদব আল্লাহ 

তা‘আোে েশৃন োভ। আে এফি অফতফেি”।41  

মু‘তাফযো ও োদিিীদেে অবস্থান:  

                                           
41 সহীহ মুসফেম, হােীস নং ২৯৭ 
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উপদোি হােীসসমূহ সহীহ হােীস গ্রন্থাবেীদত বফণৃত আদে। পূবৃবতৃী আদেম 

সমাজ ও ইমাম ণ এ হােীসগুদো গ্রহণ কদেদেন। আহদে সুন্নাত ওয়্াে 

জামা‘আত হােীসগুদো গ্রহণ কোে ফবষদয়্ একমত লপাষণ কদেদেন। শুধুমাত্র 

জাহফময়্া সম্প্রোয়্ ও তাদেে অনুসােী মু‘তাফযো, োদিিী ও অনুরূপ 

আক্বীোপন্থী েদেে লোদকো ফবষয়্ফি অস্বীকাে কদেদেন, তাো আল্লাহ 

তা‘আোে গুণাবেী, েশৃনসহ ফবফভন্ন আদো ফবফভন্ন গুরুত্বপূণৃ ফবষয়্দক অস্বীকাে 

কদেদে। এোই হদো ফনগুৃণবােী মু‘আতফতোহ; সৃষ্ট জীদবে মদধয ফনকৃষ্টতম 

জীব। 

আল্লাহে েীন ইসোম মধযপন্থী েীন, যাদত লকাদনা বাোবাফে লনই এবং 

হিকাফেতাও লনই। উভয়্ বাফতে সম্প্রোয়্ এক- যাো আফখোদত আল্লাহে েশৃণ 

োভ ফবষয়্ক োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম এে হােীসসমূহদক 

অস্বীকাে কদে, েুই- যাো বাোবাফেদক গ্রহণ কদে এবং আল্লাহদক েুফনয়্াদত 

লিাখ িাো লেখা যাদব বদে োফব কদে- এ উভয়্ েদেে মােমাফেদত ইসোদমে 

অবস্থান। বাকী উভয়্ েেই ল ামোহ ও পথভ্রষ্ট।  

আল্লাহদক লেখাে বযাপাদে অফতেঞ্জনকােীদেে অবস্থান 

োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে বণৃনা অনুযায়্ী আদখোদত আল্লাহ 

তা‘আোে েশৃন োভদক ফমথযা মদন কো, িেমপন্থীদেে েুফনয়্াদত স্বিদক্ষ 

আল্লাহ তা‘আোদক লেখদত পাওয়্াে োবীদক সতয বদে মদন কো, এ েু’ফিে 

মাোমাফে েদয়্দে আল্লাহ তা‘আোে েীন। এ েু’ফি আক্বীোই বাফতে। এসব 

লোকদেে কাদো কাদো োবী লয, লস পৃফথবীদত স্বিদক্ষ আল্লাহ তা‘আোদক 

লেদখদে। এোও পূবৃবতৃী লোকদেে নযায়্ পথভ্রষ্ট। যফে তাো লকাদনা 

সতযপোয়্ণ বযফি অথবা সীমা অফতক্রমকােী বযফি বা োষ্ট্র প্রধান ফকংবা অনয 

লকাদনা ধেদণে মানুদষে আকৃফতদত আল্লাহ তা‘আোদক লেখাে োফব কদে, 
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তাহদে তাদেে পথভ্রষ্টিা ও কুিুেী আদো মাোত্মক হদব। তখন তাো ঐসব 

ফিস্টানদেে লথদকও অফধক পথভ্রষ্ট যাো োবী কদেফেে লয, তাো আল্লাহ 

তা‘আোদক ঈসা ইবন মােইয়্াদমে আকৃফতদত লেদখদে। 

এো হদো লশষ জামানাে েজ্জাদেে অনুিে পথভ্রষ্ট-কােীে লিদয়্ও ফনকৃষ্ট ও 

অফধক ল ামোহ। োজ্জাে মানুষদক বেদব আফম লতামাদেে েব, লস আসমানদক 

ফনদেৃশ ফেদব, অতঃপে বৃফষ্ট প্রবাফহত হদব এবং যমীনদক ফনদেৃশ ফেদব, 

অতঃপে সুজো-সুিো িসে উৎপাফেত হদব। লস অনাবােী যমীনদক বেদব 

লতামাে ফভতে লপ্রাফথত সম্পে লবে কদে োও সদি সদি যমীন তা লবে কদে 

ফেদব। এভাদব নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম জাফতদক েজ্জাে ফবষদয়্ 

সতকৃ কদে ল দেন। োসুে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেন, 
 «ما من خلق آدم إىل يوم القيامة فتنة أعظم من ادلجال»

“আেম সৃফষ্ট লথদক ফকয়্ামত সংঘফিত হওয়্া পযৃন্ত এই সবুজ শসয শযামে 

পৃফথবীদত যত ফিতনাে ঘিনাে অবতােণা হদব তাে মদধয েজ্জাদেে ঘিনাই 

হদব সবদিদয়্ বে ফিতনা”।42  

োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম আদো বদেন, 
 عذاب من أعوذبك إين امهللإذا جلس أحدكم ِف الصالة فلِيستعذ باهلل من أربع، َلقل: »

 ةفتن من وأعوذبك واملماِ، املحيا فتنة من وأعوذبك القرب، عذاب من وأعوذبك جهنم،
 «ادلجال املسيح

“লতামাদেে মদধয লকউ যখন সাোদতে সমাপনী ববিদক বদস তখন লস লযন 

িােফি ফবষয়্ লথদক মুফিে জদনয আশ্রয়্ লিদয়্ বদে, লহ আল্লাহ তা‘আো! আফম 

জাহান্নাদমে আযাব লথদক লতামাে ফনকি আশ্রয়্ কামনা কেফে, কবদেে সাজা 

                                           
42 তাবোনী, আওসাদত কবীে, হােীস নং ৩৩৬ 
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হদত ফনষৃ্কফতে জদনয লতামাে ফনকি আশ্রয়্ প্রাথৃনা কেফে, জীবন ও মেদণে 

পেীক্ষাে ফবষদয়্ আশ্রয়্ িাফে এবং মাসীহ োজ্জাদেে পেীক্ষা লথদক বাঁিাে 

জদনয লতামাে েেবাদে আশ্রয়্ ফভক্ষা কেফে”।  

এ োজ্জাে রুবুফেয়্যাহ োবী কেদব এবং ফকেু সংশয়্ ফবষয়্ ফনদয়্ আসদব যিাো 

মানুষদক পেীক্ষায়্ লিেদব। এ কােদণ আল্লাহ তা‘আো ও আল্লাহ তা‘আোে 

োবীোে োজ্জাদেে মদধয পাথৃকয ফনরূপদণ োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাম বদেদেন, 
 «بأعور لِيس ربكم وإن أعور، إنه»

“লজদন োখ! োজ্জাে হদব কানা, আে লতামাদেে েব কানা নন”।43  

ফতফন আদো বদেদেন, লতামো ভাদোভাদব লজদন লেখ! লতামাদেে মদধয লকউই 

কখনই মৃতুযে পূদবৃ তাে আল্লাহ তা‘আোদক লেখদত পাদব না”। উম্মদতে জদনয 

উপদোি েু’ফি প্রকাশয  আোমত োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বণৃনা 

কদেদেন। মানুষ লস েু’ফি ফিদিে মাধযদম ফমথযা আল্লাহ তা‘আো োবীোে 

োজ্জােদক সনাি কেদত সক্ষম হদব। কােণ, োসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাম জানদতন লয, োজ্জাদেে পেীক্ষায়্ ফকেু মানুষ পথভ্রষ্ট হদব তাো 

েুফনয়্াদত মানুদষে আকৃফতদত আল্লাহ তা‘আোদক লেখা জাদয়্য বেদব। লযমন, 

ঐসব ফবভ্রান্তকােী পথভ্রষ্ট যাদেে নাম কো হয়্ সদবৃশ্বে-বােী ও অনিতবােী। 

(তাো প্রধানত এ েু’ফি ভাদ  ফবভি। এ প্রকৃফতে লোদকো আল্লাহ তা‘আোদক 

কফতপয়্ বস্তুে মদধয সদবৃশ্বে ও অনিতবাে মদন কদে।44)  

হুেুদেে আকীো লপাষণকােী সদবশৃ্বেবােীদেে প্রকাে:  

তাো েুই প্রকাে:  

                                           
43 সহীহ বুখােী, হােীস নং ৩৩৩৭ 
44 অনুবােক 
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ক- এক সম্প্রোদয়্ে লোক এমন আদে আল্লাহ তা‘আোদক কফতপয়্ বস্তুে 

মদধয সদবৃশ্বে ও অনিতবাদে ফবদশফষত কদে। লযমন, ফিস্টান ণ ঈসা 

আোইফহস সাোদমে মদধয ও িেমপন্থীো আেী োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু ও তাে 

সমমাদনে লোকদেে মদধয আল্লাহ তা‘আোে অফিত্ব আদে বদে ফবশ্বাস কদে। 

অপে ফকেু লোক পীে, মাশাইখদেে মদধয আল্লাহ তা‘আো আদে বদে ফবশ্বাস 

কদে। আে ফকেু লোক োজা-বােশাদহে মদধয আল্লাহ তা‘আো আদে বদে 

ফবশ্বাস কদে থাদকন। আে ফকেু লোক সুন্দে সুন্দে েফবে মদধয আল্লাহ 

তা‘আো আদে ফবশ্বাস কদে। ইতযাফে ভ্রান্ত কথা-বাতৃা েদয়্দে লযগুদো 

খৃস্টানদেে কথাে লিদয়্ও ফনকৃষ্ট।   

খ- ফিতীয়্ লশ্রণী: এ লশ্রণীে লোদকো আল্লাহ তা‘আোদক সব বস্তুে মদধয 

সদবৃশ্বে ও অনিতবাে বদে। এমনফক তাো সকে অফিদত্বে মদধয আল্লাহ 

তা‘আো ফবোজমান বদে মদন কদে। এমনফক তাো ফবশ্বাস কদে কুকুে, শূকে, 

অপফবত্র বস্তুসহ অনযানয সবফকেুদত আল্লাহ তা‘আো ফবোজমান। এফি জাহফময়্া 

সম্প্রোয়্ ও তাদেে মতাবেম্বী এবং অনিতবােী মত। লযমন, ইবন ‘আোবী, 

ইবন িাফেি, ইবন সাব‘ঈন, ফতেমসানীও বােয়্ানী প্রমুদখে অনুসােীদেে 

ফবশ্বাস ।  

অথি সকে োসূে, তাদেে অনুসােী মুফমন ও আহদে ফকতাদবে মাযহাব হদো, 

আল্লাহ তা‘আো সমগ্র ফবদশ্বে স্রষ্টা। আসমান ও যমীন এবং তাে মধযকাে সব 

ফকেুে েব, মহান আেদশে েব, সকে সৃফষ্ট তােই বান্দা। তাো তাে প্রফত 

মুখাদপক্ষী। মহা মফহম পফবত্র আল্লাহ তা‘আো আসমাদনে আেদশে উপে 

েদয়্দেন। সৃষ্ট জীব লথদক ফতফন অদনক েূদে। এতেসদত্বও তাো লযখাদনই 

থাকুক না লকন ফতফন তাদেে সাদথই েদয়্দেন। লযমন, আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
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ِيٱُٓهوَٓ﴿ َم ٓٱَٓخلَقََّٓٓلَّ ٓٱوَٓٓتَِٓو ٓلسَّ
َ يَّامٓ ِٓستَّةِِٓٓفَٓٓضٓۡرل 

َ
َٓٓتَوىٓ سٓ ٱُٓثمَّٓٓأ ِٓفٓٓيَلِجَُٓٓمآلَمَُٓيعٓ ِٓشٓ َعرٓ لٓ ٱََٓعَ

ٓٱ
َ َما ٓٱِٓمنَٓٓيَنُِلَٓٓوَمآَهاِمنٓ ُٓرجَُٓيٓ َٓوَمآِضٓۡرل  يٓ َٓمَعُكمٓ َٓوُهوَٓٓفِيَها ُٓٓرجَُٓيعٓ َٓوَمآءِٓلسَّ

َ
ٓ َٓمآنَٓأ ُٓٱوَُٓٓكنُتم  ّٓللَّ

 [  ٥: اْلديد] ﴾٤ٓبَِصي َٓٓملُونََٓتعٓ ٓبَِما

“ফতফনই েয়্ ফেদন আকাশমেেী ও পৃফথবী সৃফষ্ট কদেদেন। তােপে আেদশে 

উপে উদিদেন। ফতফন জাদনন যা ফকেু ভূফমদত প্রদবশ কদে ও যা ফকেু তা হদত 

লবে হয়্ এবং আকাশ হদত যা ফকেু নাদম ও আকাদশ যা ফকেু উদি। লতামো 

লযখাদনই থাক না লকন ফতফন লতামাদেে সদি আদেন, লতামো যা ফকেু কে  

আল্লাহ তা‘আো তা লেদখন”। [সূো আে-হােীে, আয়্াত: ৪]  

সীমােঙ্ঘনকােী পথভ্রষ্ট লোকদেে শাফি:  

ঐসব কাফিে পথভ্রষ্টো, যাদেে লকাদনা একজন োবী কদে লয, লস তাে েবদব 

তাে েুই লিাদখ লেদখদে। কখদনা কখদনা এ োবী কদে লয, লস তাে সাদথ 

বদসদে, তাে সাদথ কথা বদেদে, তাে সদি সময়্ অফতবাফহত কদেদে অথবা 

ফতফন সবাে সদি আদেন। আবাে কখদনা কখদনা বদে, মানুষ লোি বােক বা 

বে মানুষ ইতযাফে ধােণা কদে। আবাে কখদনা সময়্ এ োবী কদে লয, ফতফন 

তাদেে সাদথ কথা বদেদেন। এ সব োফব যাোই কেদব  তাদেেদক তাওবা 

কেদত বো হদব। যফে তাওবা কদে, ভাদো না হয়্ তাদেে হতযা কো হদব। 

এ ধেদনে লোদকো ইয়্াহূেী ও ফিস্টানদেে লিদয়্ও বে কাফিে। ইয়াহূদী ও 

ফিস্টান ণ কাফিে এ জদনয লয, তাো বদে মাসীহ ইবন মেইয়্াম-ই আল্লাহ 

তা‘আো। প্রকৃতপদক্ষ মাসীহ হদেন সম্মাফনত োসূে। েুফনয়্া ও আফখোদত 

আল্লাহ তা‘আোে ফনকি মযৃাোবান এবং আল্লাহ তা‘আোে ঘফনষ্ঠদেেও 

অনযতম। সুতোং তাো যখন এ আক্বীো লপাষণ কদে ‘ঈসা আোইফহস সাোম-

ই আল্লাহ এবং আল্লাহ ও ঈসা আোইফহস সাোম একাকাে হদয়্দেন অথবা 

আল্লাহ ঈসা আোইফহস সাোম এে মদধয প্রদবশ কদেদেন’, তখন তাদেে 
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কুিুেী ফনফশ্চত হদয়্দে এবং তাদেে কাফিে হওয়্া আদো সম্প্রসাফেত হদয়্দে। 

যখন তাদেেদক কাদিে বো হদয়্দে যাো বদেদে আল্লাহ তা‘আো সন্তান গ্রহণ 

কদেদেন। লযমন আল্লাহ তা‘আো ফনদম্নাি আয়্াদত বদেন,  
َذَٓٱَٓوقَالُوا ٓ﴿ ُٓ ٓلََّقدٓ ٨٨ٓٓاَوَلٓ ٓنَُٓم ٓلرَّحٓ ٱَٓتَّ ُٓٓتمٓ ِج َم ٓٱٓتََكاد٨٩ُٓٓٓاإُِدٓ ٓاَشي  رٓ ُٓتَٓو ٓلسَّ َٓوتَنَشقُّٓٓهُِٓمنٓ ٓنََٓيَتَفطَّ
ٓٱ
َ آَباُلٓل ِٓٱَٓوََتِرُُّٓٓضٓۡرل  ن٩٠َٓٓهدًّ

َ
ِنَٰمۡحَٓبِغٓيَۢنَٓوَما٩١ٓٓاَوَلٓ ٓلِلرَِّنَٰمۡحٓا َٓدَعوٓ ٓأ نٓلِلرَّ

َ
آَيتَِّخذَٓٓأ ٩٢َٓٓوَلً

َم ٓٱِٓفَٓٓمنُٓكُّٓٓإِن ٓٱوَٓٓتَِٓو ٓلسَّ
َ  [  ١٦  ،٨٨: مريم] ﴾٩٣ٓادٓ َعبٓ ٓلرَِّنَٰمۡحٱَٓءاِتٓٓإِّلَّ ِٓٓضٓۡرل 

“তাো বদে, ‘েয়্াময়্ আল্লাহ তা‘আো সন্তান গ্রহণ কদেদে।’ লতামো লতা এক 

ভয়্ানক ফবষদয়্ে অবতােণা কদেে। এদত লযন আকাশসমূহ লিদি যাদব, পৃফথবী 

খে ফবখন্ড হদব ও পবৃতসমূহ িূণৃ-ফবিূণৃ হদয়্ আপফতত হদব। কােণ, তাো 

েহমাদনে ওপে সন্তান আদোপ কদে অথি সন্তান গ্রহণ কো আল্লাহ তা‘আোে 

জদনয লশাভা পায়্ না। আকাশসমূহ ও পৃফথবীদত এমন লকউ লনই, লয বান্দা 

রূদপ আল্লাহ তা‘আোে ফনকি উপফস্থত হদব না”। [সূো মােইয়্াম, আয়্াত: 

৮৮-৯৩]  

অতএব, লস লোদকে কী হদব, লয সাধােণ মানুদষে মদধয কাউদক আল্লাহ 

তা‘আো বদে োবী কদে? বেং লস লতা িেমপন্থী মতবাদেে লোকদেে লিদয়্ 

বে কুিুেী কদেদে; যাো আেী োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু অথবা ফবশ্ব নবী মুহাম্মাে 

সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে পফেবােভুি কাউদক আল্লাহ বদে োবী 

কেত।  

বস্তুত এোই লসসব ফযফন্দক বা প্রেন্ন কাদিে-মুনাফিক, যাদেেদক আেী 

োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু আগুদন পুফেদয়্ লমদেফেদেন। ফতফন  তৃ কোে ফনদেৃশ 

ফেদেন, ফকন্দা েেজাে কাদে তা খনন কো হদো। ফতন ফেন পযৃন্ত তাদেেদক 

সময়্ ফেদয়্দে তওবা কোে জদনয। যাো তওবা কদে পুনোয়্ ইসোদম ফিদে 

এদসদে তাদেেদক লেদে ফেদয়্দেন। যাো তওবা না কদে স্বীয়্ ভ্রান্ত ফবশ্বাদসে 
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ওপে অিে ফেে তাদেেদক আগুদন ফনদক্ষপ কো হদয়্ফেে। তাদেে হতযাে 

ফবষদয়্ সকে সাহাবী একমত ফেদেন। ফকন্তু হতযাে ধেণ ফনদয়্ পেস্পে ফিমত 

ফেে। ফবফশষ্ট সাহাবী ইবন আব্বাস োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুে অফভমত ফেে আগুদন 

না পুফেদয়্ তদোয়্াে িাো হতযা কো লহাক। আে এিাই সকে আফেদমে 

অফভমত। আে এফি আফেমদেে ফনকি একফি পফেফিত ঘিনা। 
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ফিতীয়্ পফেদেে 

লনককাে লোকদেে ফবষদয়্ বাোবাফে 

বাোবাফে ধ্বংদসে মূে:  

অনুরূপভাদব ধ্বংস ও পথভ্রষ্টতাে অনযতম কােণ হদে, কফতপয়্ শাইদখে 

ফবষদয়্ অফতভফি, সীমােঙ্ঘন ও অফত বাোবাফে কো, িাই তা শাইখ ‘আেী 

অথবা ইউনুস কানফব, মানেুে হাল্লাজ অথবা অনুরূপ লয লকাদনা বযফিে ফবষদয়্ 

লহাক। এমনফক মহান খফেিা ও ফবফশষ্ট সাহাবী আেী োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু-ে 

ফবষদয়্ বাোবাফে ও শীষৃস্থানীয়্ নবী ঈসা আোইফহস সাোদমে ফবষদয়্ 

বাোবাফেও একই পযৃায়্ভুি।  

লয বযফি লকাদনা ফবফশষ্ট নবী অথবা পুণযবান বযফিে বযাপাদে লযমন আেী 

োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু অথবা ‘আেী অথবা অনয লকউ, অথবা অনুরূপ লকাদনা 

বযফি যাে যাদক লনককাে লোক মদন কো হয়্, লযমন, হাল্লাজ, ফমসদেে শাসক 

হাফকম ফে আমফেল্লাহ (তথাকফথত িাদতমী শাসক), ইউনুস কানাফব অথবা এ 

ধেদনে অনয লয লকাদনা মানুদষে ফবষদয়্ বাোবাফে কেে এবং তাে মদধয 

ইোহ-এে লকাদনা ক্ষমতা আদে বদে মদন কেে। যথাঃ এ কথা বেে লয, 

উমুক পীে বা শাইদখে ইো লমাতাদবক প্রদতযক বযফিদক খােয লেওয়্া হয়্ 

অথবা বকেী জবাইদয়্ে সময়্ বদে আমাে লনতাে নাদম, আমাে বাবা ও পীদেে 

নাদম জবাই ফেোম অথবা সাজোহে মাধযদম তাে বা তাে মদতা লকাদনা 

মাখেুদকে ইবাোত কেে অথবা আল্লাহ তা‘আো োো অনযদক ডাকে, লযমন 

এভাদব বো- লহ আমাে উমুক অফভভাবক আমাদক ক্ষমা কে, আমাে প্রফত 

েহম কে, আমাদক সাহাযয কে, আমাদক ফেফযক োও, আমাদক পফেত্রাণ োও, 

আমাদক মুফি োও অথবা একথা বো লয, লতামাে ওপেই আফম তাওয়্াকু্কে 

কেোম, তুফমই আমাে জদনয যদথষ্ট অথবা আফম লতামাে যদথষ্টতায়্ অথবা এ 
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ধেদনে সব কথা ও কমৃ লযগুদো েদবে ববফশষ্টয; আে লযসব কথা ও কমৃ 

লকবে আল্লাহ োো কাদো জনয প্রদযাজয নয়্, এমন ফকেু কেে তখন তা সবই 

ফশকৃ ও ভ্রষ্টতা বদে  ণয হদব। এে জদনয ঐ বযফিে ওপে তওবা জােী কেদত 

হদব। যফে তওবাে ফনদেৃশ পাওয়্াে পেও তওবা কদে ইসোদম ফিদে না আদস 

তাহদে ইসোমী প্রশাসদনে োয়্ অনুযায়্ী তাদক হতযা কেদত হদব। বস্তুত 

আল্লাহ তা‘আো োসূে ণদক লপ্রেণ কদেদেন এবং বহু ফকতাব অবতীণৃ 

কদেদেন যাদত এক আল্লাহ তা‘আোে ইবাোত কো হয়্, তাে সদি লযন 

শেীক কো না হয়্, লযন তাে সদি অনয ফকেুদক ইোহ ফহসাদব গ্রহণ না কো 

হয়্।45  

                                           
45 এগুদো সবই ইবােত যা লকবে এক আল্লাহে জনয ফনদবেন কো হদব। লযমনফি আল্লাহ 
তা‘আো কুেআদন কােীদম এবং তাে নবী বণৃনা কদেদেন। জদবহ কো ইবােত হওয়্াে 
প্রমাণ, আল্লাহে তা‘আো বদেন, ﴿ٓ َِٓٓوَمَماِتَٓٓوََم َيايََٓٓونُُسِكَٓٓصَلِتٓٓإِنَّٓٓقُل َََٓٓرُبِّٓٓلِلَّ َّٓل١٦٢ٓٓٓٱل َع لَِم

ٓۥ ََٓشِيَكٓ ِمر ُتَٓٓوبَِذ لَِكَٓٓلُ
ُ
نَا ٓٓأ

َ
ُلَٓٓوأ وَّ

َ
ََٓٓأ لِِم [٣٣٦  ،٣٣٥: االنعام] ﴾١٦٣ٓٱل ُمس   বে, ‘ফনশ্চয়্ আমাে সাোত, 

আমাে কুেবানী, আমাে জীবন ও আমাে মৃতুয আল্লাহে জনয, ফযফন সকে সৃফষ্টে েব। ‘তাঁে 
লকাদনা শেীক লনই এবং আমাদক এেই ফনদেৃশ প্রোন কো হদয়্দে। আে আফম 
মুসেমানদেে মদধয প্রথম। [সূো আে-আন‘আম, আয়্াত: ১৬২-১৬৩]  

 অনুরূপভাদব লো‘আও ইবাোত। লয সব ফবষদয়্ে সমাধান কোে ক্ষমতা আল্লাহ োো আে 
লকউ োদখ না তা লকান মাখেুদকে কাদে িাওয়্া, িাই তা সুপাফেশকােী ফহদসদব িাওয়্া 
লহাক বা অনয লয লকান উদদ্দদশযই িাওয়্া লহাক তা অবশযই ফশকৃ। সুতোং লো‘আ লযন 
একমাত্র আল্লাহে জনয হয়্। আল্লাহ তা‘আো বদেন, ﴿ٓعَُٓٓوَّل ُِٓٓدونِِٓٓمنٓتَد  َٓوَّلٓٓيَنَفُعَكَّٓٓلَٓٓمآٱّللَّ

َك ٓ آَفإِنََّكَٓٓفَعل َتٓٓفَإِنٓيَُُضُّ ََُٓٓمِنَٓٓإِذ   আে আল্লাহ োো এমন ফকেুদক‘. [٣٦٣:  يونس] ﴾١٠٦ٓٱلظَّ لِِم

লডদকা না, যা লতামাে উপকাে কেদত পাদে না এবং লতামাে ক্ষফতও কেদত পাদে না। 
অতএব, তুফম যফে কে, তাহদে ফনশ্চয়্ তুফম যাফেমদেে অন্তভৃুি হদব। [সূো ইউনুস, 
আয়্াত: ১০৬] 
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আে যাো আল্লাহ তা‘আোে সদি অনযানয ইোহগুদো ডাদক লযমন— সূয,ৃ িন্দ্র, 

নক্ষত্র, উযাইে, ঈসা, ফিফেশতামেেী, োত, উযযা, মানাত, ইয়্াগুস, ইয়্াউক, 

নােে (প্রভৃফতদক ইোহ ফহসাদব ডাদক) তাো ঐ গুদোদক সৃফষ্ট জ দতে 

সৃফষ্টকােী, বৃফষ্ট বষৃণ কােী অথবা উফিে ও শসয উৎপােনকােী স্রষ্টা বদে ফবশ্বাস 

কদে না (তবুও তাো মুশফেকদেে মদধয  ণয।) 

বস্তুতঃ তাো ফিফেশতামেেী, নবী ণ, ফজন্ন, নক্ষত্রোফজ, ফনফমৃত মূফতৃসমূহ এবং 

কবেবাসীে ইবাোত এ জনয কদে লয, তাো ওদেেদক সুপাফেশ কদে আল্লাহ 

তা‘আোে সাফন্নদধয লপৌঁফেদয়্ ফেদত সক্ষম হদব। তাো বদে, তাো আমাদেে 

জদনয আল্লাহ তা‘আোে ফনকি সুপাফেশকােী হদব।  

নবী ও োসূেদেে তাওহীে: 

আল্লাহ তা‘আো তাে নবী ও োসূেদেে লপ্রেণ কদেদেন। ফতফন  আল্লাহদক 

বাে ফেদয়্ কাউদক ডাকদত ফনদষধ কদেদেন, ইবােদতে ডাকও নয়্ এবং 

সাহাদযযেও নয়্। আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
ِينَٓٱُٓعوا ٓدٓ ٱٓقُلِٓ﴿ ُِٓٱَٓفَٓكشٓ ٓلُِكونََٓيمٓ ٓفََلٓٓۦُدونِهُِٓٓمِنُٓتمزََعمٓ َّٓلَّ ٥٦ٓٓوِيًلَٓتٓ َٓوَّلَٓٓعنُكمٓ ٓلُضُّ
َلَٓ و 
ُ
ِينَٓٱٓئَِكٓأ ُهمٓ ٓوَِسيلَةَٓل ٓٱَٓرُبِِهمُٓٓإَِلٓ َٓتُغونَٓيَبٓ ُٓعونَٓيَدٓ َّٓلَّ يُّ

َ
قٓ ٓأ

َ
َُٓٓجونََٓوَيرٓ َٓرُبٓأ ٓونََٓوَيَخافُٓٓۥَتهُٓرََح 

َٓعَذابَهُٓ  [  ٢٧  ،٢٣: االرساء] ﴾٥٧ٓاُذورٓ ََمٓ ََٓكنََٓٓرُبَِكَٓٓعَذاَبٓٓإِنَّٓٓۥ  

“বে, ‘লতামো আল্লাহ তা‘আো োো যাদেেদক ইোহ মদন কে তাদেেদক 

ডাক, (তাদেেদক আহ্বান কেদেও লেখদব) তাো লতামাদেে েুঃখ-দবেনা েূে 

কেদত বা পফেবতৃন কেদত সক্ষম নয়্। তাো যাদেেদক আহবান কদে তাো 

ফনদজোই লতা তাদেে ‘েব’-এে বনকিয োদভে উপায়্ সন্ধান কদে লয, তাদেে 

মদধয লক কত ফনকিবতৃী হদত পাদে, তাে েয়্া প্রতযাশা কদে ও তাে শাফিদক 

ভয়্ কদে। ফনশ্চয়্ লতামাে েদবে শাফি ভয়্াবহ”। [সূো আে-ইসো, আয়্াত: 

৫৬-৫৭] 
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পূবৃসূফে এক েে জ্ঞানী বদেন, প্রািীনকাদে ফকেু লোক ফেে যাো মাসীহ, 

উযাইে ও ফিফেশতামেেীদক ডাকত, আল্লাহ তা‘আো তাদেে বদেন, লতামো 

লযমন আমাে ফনকি বনকিয িাও, লতামো যাদেেদক ডাকে তাোও লতমফন 

আমাে বনকিয িাইত, লতামো লযমন আমাে েহমত িাও তাোও আমাে ফনকি 

েহমত িাইত। লতামো লযমন আমাে আযাবদক ভয়্ কে তাোও আমাে 

আযাবদক ভয়্ কেত। আল্লাহ তা‘আো এদেে প্রসদি বদেন, 
ِينَٓٱُٓعوا ٓدٓ ٱٓقُلِٓ﴿ ِٓٱُٓدونُِٓٓمِنُٓتمزََعمٓ َّٓلَّ ة َٓٓقاَلِٓمثٓ ٓلُِكونََٓيمٓ َّٓلّٓٓللَّ َم ٓٱِٓفَٓٓذرَّ ٓٱِٓفَٓٓوَّلٓٓتَِٓو ٓلسَّ

َ ِٓضٓۡرل 
َف ٓٱٓتَنَفعَُٓٓوَّل٢٢َٓٓٓظِهي ُٓٓمِنُٓهمِمنٓ ٓۥَلَُٓٓوَمآكٓ َِشٓ ِٓمنٓفِيِهَمآلَُهمٓ َٓوَما ٓٓٓۥ ِعنَدهَُٓٓعةُٓلشَّ ذِنَٓٓلَِمنٓ ٓإِّلَّ

َ
ٓأ

َٓلُٓ  [  ٥٦  ،٥٥: سبا] ﴾٢٣ٓۥ 

“বে, লতামো আল্লাহ তা‘আোে পফেবদতৃ যাদেেদক ইোহ মদন কেদত 

তাদেেদক আহবান কে। তাো আকাশমেেী ও পৃফথবীদত অনুপফেমাণও লকাদনা 

ফকেুে মাফেক নয়্ এবং এ েু’লয়্ তাদেে লকাদনাও অংশ লনই, আে তাদেে 

লকউ আল্লাহে সাহাযযকােীও নয়্। যাদক অনুমফত লেওয়্া হয়্ লস োো আল্লাহ 

তা‘আোে ফনকি কাদো সুপাফেশ িেপ্রসূ হদব না”। [সূো সাবা, আয়্াত: ২২-

২৩]  

মহান পফবত্র আল্লাহ অবফহত কেদেন লয, আল্লাহ তা‘আো োো এমন শফিদক 

ডাকা হদে যাদেে আল্লাহ তা‘আোে োজদত্ব অনুপফেমাণ ক্ষমতা ও 

অংশীোেীত্ব লনই, সৃফষ্ট ফবষদয়্ তাদেে লকাদনা ক্ষমতাও লনই যাে িাো সাহাযয 

কেদব। আে আল্লাহ তা‘আোে অনুমফত োো তাো ফনকি কাদো সুপাফেশ 

উপকাদে আসদব না। 

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
لَك ُٓٓمِنَٓويَِكم﴿ َم ٓٱِٓفٓٓمَّ َٓٓعُتُهمٓ َشَف ِٓٓنُٓتغٓ َّٓلٓٓتَِٓو ٓلسَّ ٓٓاَشي  نٓدَِٓبعٓ ِٓمنٓ ٓإِّلَّ

َ
ٓٓأ

 
ُٓٱَٓذنَٓيَأ ٓءُٓا ٓيَشَٓٓلَِمنّٓللَّ

  [٥٣:  اِلجم] ﴾٢٦َٓضََٓوَيرٓ 
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“আকাশসমূদহ কত ফিফেশতা েদয়্দে। তাদেে লকাদনা সুপাফেশ িেপ্রসূ হদব 

না যতক্ষণ আল্লাহ তা‘আো যাদক ইো এবং যাে প্রফত সন্তুষ্ট তাদক অনুমফত 

না লেদবন”। [সুো আন-নাজম, আয়্াত: ২৬]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
مِٓ﴿
َ
َُذوا ٓٱٓأ ِٓٱُٓدونِِٓٓمنَٓتَّ َولَوٓ ُٓقل َٓٓء ُٓشَفَعا ّٓٓللَّ

َ
ٓٓلُِكونََٓيمٓ َّٓلََٓٓكنُوا ٓٓأ ِٓٓقُل٤٣ٓٓقِلُونََٓيعٓ َٓوَّلٓٓاَشي  َّ ّٓلُلِ

َف ٓٱ ُٓٓا ََٓجِيعٓ َٓعةُٓلشَّ َم ٓٱُٓكُٓملٓ ٓۥلَّ ٓٱوَٓٓتَِٓو ٓلسَّ
َ  [  ٥٦  ،٥٥: الزمر] ﴾٤٤َٓجُعونَٓتُرٓ ٓهِٓإَِلٓ ُٓثمَِّٓٓضٓ ۡرل 

“তাো ফক আল্লাহ তা‘আোদক বাে ফেদয়্ (অনযদেেদক ফনদজদেে মুফিে জনয) 

সুপাফেশকােী বাফনদয়্ ফনদয়্দে? বে, তাো লকাদনা ফকেুে মাফেক না হওয়্া 

সদত্ত্বও এবং তাো না বুেদেও? বে, যাবতীয়্ সুপাফেশ আল্লাহ তা‘আোে 

ইোধীন। আকাশমেেী ও পৃফথবীে সাবৃদভৌমত্ব আল্লাহ তা‘আোেই। অতঃপে 

তােই ফনকি লতামো প্রতযাবফতৃত হদব”। [সূো আয-যুমাে, আয়্াত: ৪৩-৪৪]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
ِٓٱُٓدونِِٓٓمنُٓبُدونََٓوَيعٓ ﴿ ِ ٓٱِٓعندَُٓٓؤنَاُشَفَعَٓٓءُِٓؤَّلٓ َهََٓٓوَيُقولُونَٓٓيَنَفُعُهمٓ َٓوَّلٓٓيَُُضُُّهمٓ َّٓلَٓٓمآّللَّ ٓل ٓقُّٓٓللَّ

ٓ ُتَنُبِ
َ
َٓٱٓونَٓأ َم ٓٱِٓفٓٓلَمَُٓيعٓ َّٓلٓٓبَِمآّللَّ ٓٱِٓفَٓٓوَّلٓٓتَِٓو ٓلسَّ

َ آَلٓ َوتََع ٓٓۥَنهَُٓح ُٓسبٓ ِٓضٓ ۡرل  َِٓٓعمَّ  ﴾١٨ٓونَٓيِكُٓيُش 
 [  ٣٨:  يونس]

“আে তাো আল্লাহ তা‘আো োো এমন বস্তুসমূদহে ইবাোত কদে যাো তাদেে 

লকাদনা অপকােও কেদত পাদে না এবং উপকােও কেদত পাদে না। আে 

তাো বদে এো হদে আল্লাহ তা‘আোে ফনকি আমাদেে সুপাফেশকােী। তুফম 

বদে োও, লতামো ফক আল্লাহ তা‘আোদক এমন ফবষদয়্ে সংবাে ফেে যা 

ফতফন অব ত নন, না আকাশ সমূদহ, আে না জফমদন? ফতফন পফবত্র এবং 

তাদেে মুশফেকী কাযৃকোপ হদত অদনক ঊদধ্বৃ”। [সূো ইউনুস, আয়্াত: ১৮]  

তাওহীেই হদো নবী োসূেদেে োওয়্াদতে িাফব:  
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েীদনে মূে ফবষয়্ হদো এক আল্লাহ তা‘আোে ইবাোত কো এবং তাে সদি 

কাউদক শেীক না কো। আে ঐিাই হদো তাওহীে যা ফেদয়্ আল্লাহ তা‘আো 

োসূে ণদক লপ্রেণ কদেফেদেন এবং ফকতাবসমূহ অবতীণৃ কদেফেদেন। আল্লাহ 

তা‘আো বদেন, 
﴿ٓ رٓ َٓمنٓ ٓل َٓوس 

َ
َجَعلٓ ٓرُُّسلَِنا ِٓٓمنٓلَِكَٓقبٓ ِٓمنَٓناَسلٓ أ

َ
 ﴾٤٥َٓبُدونَُٓيعٓ َٓءالَِهةٓ ٓلرَِّنَٰمۡحٱُٓدونِِٓٓمنَٓناأ

 [  ٥٢: الزخرف]

“লতামাে পূদবৃ আমো লয সকে োসূে লপ্রেণ কদেফেোম তাদেেদক তুফম 

ফজদজ্ঞস কে, আফম (আল্লাহ তা‘আো) ফক েয়্াময়্ আল্লাহ তা‘আো বযতীত 

লকাদনা মা‘বুে ফস্থে কদেফেোম যাদেে ইবাোত কো যায়্”? [সূো আয-যুখরুি, 

আয়্াত: ৪৫]   

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন,  
ة ُٓٓكُِِٓٓفَٓٓناَبَعثٓ َٓولََقدٓ ﴿ مَّ

ُ
نِٓٓرَُّسوًّلٓٓأ

َ
َٓٱُٓبُدوا ٓعٓ ٱٓأ  [  ٦٣: اِلحل] ﴾٣٦ُٓغوَت ٓلطَّ ٓٱَٓتنُِبوا ٓجٓ ٱوَّٓٓللَّ

“আমো প্রদতযক জাফতে ফনকি োসূে লপ্রেণ কদেফে এ মদমৃ লয, তাো আল্লাহ 

তা‘আোে ইবাোত ও তাগুতদক (সীমা েঙ্ঘনকােী) বজৃদনে োওয়্াত ফেদব”। 

[সূো আন-নাহে, আয়্াত: ৩৬]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন,  
رٓ َٓوَما ٓ﴿

َ
ٓٓرَُّسولٓ ِٓمنٓلَِكَٓقبٓ ِٓمنَٓناَسلٓ أ نَّهُٓٓهِٓإَِلٓ ٓنُوِحٓ ٓإِّلَّ

َ
ٓ ٓهَٓإَِل َّٓٓل ٓٓۥأ نَا ٓٓإِّلَّ

َ
: االنبياء] ﴾٢٥ُٓبُدونِٓعٓ ٱفَٓٓأ

٥٢  ] 

“আপনাে পূদবৃ আফম লকাদনা োসূেদক এ ওহী বযতীত লপ্রেণ কফেফন লয, আফম 

োো প্রকৃত লকাদনা ইোহ লনই। সুতোং লতামো আমাে ইবাোত কে”। [সূো 

আে-আফম্বয়্া, আয়্াত: ২৫]  
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তাওহীদেে বািবায়্ন ও সব ধেদনে ফশদকেৃ অণু-কণা লথদক সতকৃ কেণ:  

োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম তাওহীেদক বািবায়্ন কদেন এবং 

উম্মতদক তা ফশক্ষা লেন। তাই জননক বযফি যখন তাে সামদন বদেফেে আল্লাহ 

তা‘আো যা িান ও আপফন যা িান। তখন োসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাম তাে জবাদব বদেফেদেন, 
 «وحده اهلل شاء ما بل ندا؟ هلل أجعلتين»

“তুফম ফক আমাদক আল্লাহ তা‘আোে সদি শেীক কেে; বেং আল্লাহ তা‘আো 

এককভাদব যা িান তাই হয়্”।  

তােপে বেদেন, 
 «حممد شاء ثم اهلل شاء ما: قولوا ولكن حممد وشاء اهلل شاء ما: تقولوا ال»

“তুফম এভাদব বেদব না লয, আল্লাহ তা‘আো যা িান ও মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আোইফহ ওয়্াসাল্লাম যা িান; বেং বেদব, আল্লাহ তা‘আো যা িান অতঃপে 

মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম যা িায়্”।46  

োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আো োো অদনযে নাদম শপথ 

কেদত ফনদষধ কেদেন। ফতফন বদেন - 
 «َلصمت أو باهلل فليحلف حالفا َكن من»

“লয শপথ কেদত িায়্ লস আল্লাহ তা‘আোে নাদম শপথ কেদব অথবা নীেব 

থাকদব”।47  

ফতফন আদো বদেন, 
 «أَشكٓفقدٓاّللٓبغيٓحلفٓمن»

                                           
46  সহীহ বুখােী, হােীস নং ২৩৪, সুনান ইবন মাজাহ, হােীস নং ২১১৭ 
47  সুনান ইবন মাজাহ, হােীস নং ৬৮৫ 



 

 

মহা উপদেশ 
 87  

“লয আল্লাহ তা‘আো োো অদনযে নাদম শপথ কেে লস ফশকৃ কেে”।48 

ফতফন আদো বদেন,  
 «ورسولٓاّللٓعبدٓفقولوآعبدٓأنآإنمآمريمٓابنٓانلصارىٓأطرتٓكمآتطرونّٓل»

“লতামো আমাদক ফনদয়্ বাোবাফে কদো না, লযমন কদে ফিস্টান ণ ইবন 

মােইয়্াদমে ফবষদয়্ বাোবাফে কদেদে। ফনশ্চয়্ আফম একজন বান্দা। অতএব, 

লতামো বে, আপফন আল্লাহ তা‘আোে বান্দা ও তাে োসূে”।49  

এ কােদণ আদেম ণ একমত হদয়্দেন লয, লকাদনা বযফি লকাদনা সৃষ্ট বস্তুে 

নাদম শপথ কেদত পােদব না। যথা- কা‘বা ও অনযানয বস্তুে নাদম। নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম তাদক সাজোহ কেদতও ফনদষধ কদেদেন। 

লকাদনা লকাদনা সাহাবী তাদক সাজোহ কেদত িাইদে ফতফন তাদেে ফনদষধ 

কদেন। োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেন, 
 «اّللٓإّلٓالسجودٓيصلحّٓل»

“আল্লাহ তা‘আো োো সাজোহ পাওয়্াে উপদযা ী লকউই লনই”।50  

ফতফন আদো বদেন, 
 «لزوجهآتسجدٓأنٓالمرأةٓلمرتٓلحدٓيسجدٓأنٓأحدآآمرآًٓكنتٓلو»

“আফম যফে এক বযফি অপে বযফিদক সাজোহ লেওয়্াে ফনদেৃশ ফেতাম তাহদে 

স্ত্রীদক ফনদেৃশ ফেতাম লস লযন তাে স্বামীদক সাজোহ কদে”।51  

োসুে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম মু‘আয ইবন জাবাে োফেয়্াল্লাহু 

‘আনহুদক বদেন, 

                                           
48  সুনান ফতেফমযী, হােীস নং ১৩৫ 
49  সহীহ বুখােী ৪৭৮/৬ 
50 সুনান ফতেফমযী ৩২৪/৪ 
51  সুনান আবু োউে ৬৭/৩ 
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 «َل؟ ساجدا أكنت بقربي مرِر لو أرأيت»

“তুফম যফে আমাে কবদেে পাশৃ্ব ফেয়্া অফতক্রম কে তাহদে ফক কবেদক 

সাজোহ ফেদব? ফতফন বেদেন, না”।52  

োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বেদেন, لٓتسجدٓفل  “আমাদক সাজোহ 

কেদব না”। 

এজনয কবেদক মসফজে ফহদসদব গ্রহণ কেদত োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাম ফনদষধ কদেদেন। োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম তাে 

মৃতুযকােীন অসুস্থতাে সময়্ বদেন, 
 «مساجدٓأنبيائهمٓقبورٓاَتذوآوانلصارىٓالهودٓاّللٓلعن»

“আল্লাহ তা‘আো ইয়্াহূেী ও ফিস্টানদেে প্রফত ো‘নত বষৃণ করুন। কােণ, 

তাো নবীদেে কবেসমূহদক মসফজে ফহদসদব গ্রহণ কদেদে।” 

তাো লয কাজ কেদে তা লথদক ফতফন উম্মতদক সতৃক কদে ফেদয়্দেন। ‘আদয়্শা 

োফেয়্াল্লাহু আনহা বদেন, ‘যফে আশঙ্কা না হদতা তাহদে ঘদেে বাফহদে প্রকাশয 

স্থাদন তাে কবে লেওয়্া হত ফকন্তু মানুষ মসফজে ফহদসদব গ্রহণ কেদত পাদে 

এ সম্ভাবনায়্ ফতফন তা অপেন্দ কদেদেন’।53 

সহীহ হােীদস বফণৃত হদয়্দে, োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম মৃতুযে পািঁ 

ফেন পূদবৃ বদেদেন: 
 فإين مساجد، القبور تتخذوا فال أال مساجد، القبور يتخذون َكنوا قبلكم من إن»

 «ذلك عن أنهاكم

                                           
52 সুনান আবু োউে ৬৭/৩ 
53  সহীহ বুখােী, সাোত অধযায়্: ৫৩২/১ 



 

 

মহা উপদেশ 
 89  

“লতামাদেে পূদবৃে লোদকো কবেসমূহদক মসফজদে পফেণত কেত। সাবধান! 

লতামো কবেসমূহদক মসফজদে পফেণত কেদব না। আফম লতামাদেে এ ফবষদয়্ 

ফনদষধ কেোম”।  

োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম আদো বদেন, 
  «مساجد مأنبيائه قبور اَّتذوا قوم لَع اهلل غضب اشتد يعبد، وثنا قربي َتعل ال امهلل»

“লহ আল্লাহ তা‘আো! তুফম আমাে কবেদক উপাসনাে মূফতৃ বাফনদয়্ ফেও না। 

আল্লাহ তা‘আোে  যব ঐ সম্প্রোদয়্ে প্রফত প্রকি হয়্, যাো নবীদেে 

কবেসমূহদক মসফজেরূদপ (ইবােদতে স্থান) গ্রহণ কদেদে”।  

ফতফন আদো বদেন, 
  «تبلغن صالتكم فإن كنتم حيث لعئ  وصلوا قبورا، بيوتكم وال عيدا بِيِت تتخذوا ال»

“লতামো আমাে ঘেদক উৎসবস্থদে পফেণত কদো না। আে লতামাদেে 

 ৃহগুদোদক কবদে পফেণত কদো না। লতামো লযখাদনই থাক না লকন আমাে 

ওপে েরুে পাি কে। লকননা লতামাদেে েরুে আমাে ফনকি লপৌঁেদব”।54  

এ কােদণ পৃফথবীে সকে আদেম ফসোন্ত ফেদয়্দেন লয, কবদেে উপে মসফজে 

ফনমৃাণ শেী‘আতসম্মত নয়্ এবং এে ফনকি সাোত পোও ইসোমী ফবফধ সম্মত 

নয়্; বেং ইসোদমে শীষৃ স্থানীয়্ আদেম ও লনতৃবদ ৃে অফভন্ন ফসোন্ত লয, 

কবদেে পাদশ্বৃে সাোত ইবাোত ফহদসদব  ৃহীত হদব না, বেং তা অবশযই 

বাফতে বদে  ণয হদব। 

মুসফেমদেে কবে ফযয়্ােত কো, োিদনে পূদবৃ মৃত বযফিে সমমযৃাো সম্পন্ন 

লোদকে লনতৃদত্ব তাদেে জানাযাে সাোত সম্পােন কো সুন্নত। আল্লাহ 

তা‘আো মুনাফিকদেে প্রসদি বদেন, 

                                           
54 সুনান আবু োউে: ৪৪৭/২ 
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َٓٓتَُصُلَِٓٓوَّلٓ﴿ َحدٓ ََٓعَ
َ
اَتُٓٓمِن ُهمٓأ آمَّ بَد 

َ
ٓ َٓتُقمٓ َٓوَّلٓٓأ ََِٓٓعَ ِه  [٨٥: اتلوبة] ﴾َقب 

“তাদেে মদধয লকউ মাো ল দে কখনই তুফম তাে জানাযাে সাোদত োঁোদব 

না ও তাে কবদেে কাদে োঁোদব না”। [সূো আত-তাওবাহ, আয়্াত: ৮৪]  

এ আয়্াদতে ‘েেীেুে ফখতাব’ বা ভাদষযে োবী লথদক প্রমাফণত হদো লয, 

সাধােণ মুফমন দণে কবদেে উপদে তাদেে জনয (জানাযাে) সাোত আোয়্ 

কো যাদব এবং তাদেে কবদেে পাদশ্বৃ োঁোনা যাদব।  

নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম সাহাবী দণেদক কবে ফযয়্ােত-কােীন 

ফনদম্নাি লো‘আ ফশক্ষা ফেদয়্দেন- 
 اهلل يرحم الحقون، بكم اهلل شاء إن وإنا مؤمنني، قوم دار أهل عليكم السالم»

 ناحترم ال امهلل العافية، ولكم ِلا اهلل نسأل واملستأخرين، ومنكم منا املستقدمني
 «وهلم ِلا واغفر بعدهم، تفتنا وال أجرهم،

“লহ মুফমন সম্প্রোদয়্ে  ৃহকমৃী আপনাদেে প্রফত শাফন্ত অবতীণৃ লহাক। আমো 

ও ইনশা-আল্লাহ তা‘আো আপনাদেে সদি ফমফেত হদবা। আমাদেে ও 

আপনাদেে পূবৃবতৃী ও পেবতৃী লোকদেে প্রফত শাফন্ত অবতীণৃ করুক। 

আমাদেে ও আপনাদেে জদনয ক্ষমা প্রাথৃনা কেফে। লহ আল্লাহ তা‘আো তাদেে 

প্রফতোন লথদক আমাদেেদক বফঞ্চত কফেও না, তাদেে পদে আমাদেেদক 

পেীক্ষায়্ অবতীণৃ কফেও না। আমাদেেদক ও তাদেেদক ক্ষমা কদে োও”।55  

আে এিা এজনযই লয, মূফতৃপূজাে কােণসমূদহে অনযতম কােণ হদো, কবেদক 

সম্মান প্রেশৃন কো, লসখাদন ইবাোত ও অনুরূপ কমৃ সম্পােন কো। আল্লাহ 

তা‘আো বদেন,  

                                           
55 মুসনাে, হােীস নং ২৪৮০১ 
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َٓٓوَّلٓٓاَوُدٓ ٓتََذُرنََّٓٓوَّلَٓٓءالَِهَتُكمٓ ٓتََذُرنََّّٓٓلَٓٓوقَالُوا ٓ﴿ ٓ َٓوَيُعوَقَٓٓيُغوَثَٓٓوَّلُٓٓسَواَع  : نوح] ﴾٢٣ٓاَونَِس 
٥٦  ] 

“তাো বেে, লতামো লতামাদেে ইোহদেেদক লেদে ফেও না। লেদে ফেও না 

ওদ্দা, সুয়্া‘আ, ইয়্াগুসা, ইয়্া‘উকা ও নােো (নামক মূফতদৃেেদক)”। [সূো নূহ, 

আয়্াত: ২৩]  

সাোিদেে একফি েে বদেন, এসব নাদম বফণৃত লোদকো সমকােীন জাফতে 

নযায়্পোয়্ণ বযফি ফেদেন। যখন তাো মাো ল দেন তখন তাো তাদেে কবদেে 

প্রফত মদনাদযা ী হদয়্ পেে। তােপে তাদেে ভাস্কয,ৃ প্রফতেফব ফনমৃাণ কদে 

তাদেে ‘ইবােত কো শুরু কেে।  

তাই আদেমদেে ঐকমতয সংঘফিত হদয়্দে, লয লোক নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাদমে প্রফত সাোম কেদত িায়্ লস তাে কবদেে পাথে স্পশৃ ও িুমু 

ফেদত পােদব না। কােণ িুমা লেওয়্া ও স্পশৃ কো বায়্তুল্লাহ তথা আল্লাহ 

তা‘আোে ঘে কা‘বাে রুকন বা লকাণসমূদহে সাদথ সংফেষ্ট। সুতোং আল্লাহ 

তা‘আোে ঘেদক মানুদষে ঘদেে সদি সােৃশয কো যাদব না।  

অনুরূপভাদব কবদে তওয়্াি, সাোত ও ইবােদতে জনয সমদবতও হওয়্া যাদব 

না। বস্তুত তওয়্াি, সাোত ও ইবাোত কো আল্লাহ তা‘আোে ঘেসমূদহে 

অফধকাে। আে লসগুদো ঐ মসফজেসমূহ; যাদত উচ্চস্বদে আযাদনে মাধযদম 

আল্লাহ তা‘আোে নাম প্রিাদেে জদনয, আল্লাহে ফযফকদেে জনয আল্লাহ তা‘আো 

অনুমফত ফেদয়্দেন। মানুদষে ঘে (কবে)সমূদহ উপদোি ইবাোত ববধ হদব 

না। কােণ তা কেদে ঈে ফহসাদব ফবদবফিত হদব। লযমন, োসূে সাল্লাল্লাহু 
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আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেদেন, اعيد بِيِت تتخذوا ال  “লতামো আমাে ঘেদক 

উৎসবস্থদে পফেণত কদো না”।56 

তাওহীদেে গুরুত্ব:  

এগুদো হদো তাওহীেদক বািবায়্দনে উদদ্দদশয যা েীদনে লমৌফেকত্ব ও েীদনে 

মূে। এগুদো োো আল্লাহ তা‘আো কাদো আমে কবুে কদেন না। তাওহীদেে 

বািবায়্নকােীদক আল্লাহ তা‘আো ক্ষমা কদে ফেদবন; ফকন্তু তাওহীে 

বজৃনকােীদক ক্ষমা কেদবন না। এ মদমৃ আল্লাহ তা‘আো বদেন,  
َٓٱٓإِنَّٓ﴿ نٓفِرَُٓيغٓ َّٓلّٓٓللَّ

َ
َٓٓأ َِٓٓوَمنُٓء ٓيََشا ٓٓلَِمنٓلَِكَٓذ ُٓٓدونََٓٓمآفِرَُٓوَيغٓ ٓۦبِهِٓٓكَٓيُش  ِٓٓكٓ يُش  ِٓٱب ََٓتَىَٓفٓ ٱٓدَِٓفقَّٓٓللَّ

 [  ٥٨:  النساء] ﴾٤٨َٓعِظيًمآًماإِثٓ 

“ফনশ্চয়্ আল্লাহ তাে সদি শেীক কো ক্ষমা কেদবন না। এিা োো অনযানয 

অপোধ যাদক ইদে ক্ষমা কেদবন এবং লয আল্লাহ তা‘আোে সাদথ শেীক 

কেে, লস এক মহা অপবাে আদোপ কেে”। [সূো আন-ফনসা, আয়্াত: ৪৮] 

এ কােদণ তাওহীদেে কাদেমা সদবৃািম ও উৎকৃষ্ট বাকয। এে মহা ফনেশৃন 

আে কুেআদনে আয়্াতুে কুেফস। আল্লাহ তা‘আো বদেন,   
ُٓٱ﴿ ٓٓهَٓإَِل َّٓٓل ّٓٓللَّ َّٓٓلَٓٓقيُّوُم ٓلٓ ٱَٓحُّٓلٓ ٱُٓهوَٓٓإِّلَّ

 
 [  ٥٢٢: ابلقرة] ﴾٢٥٥ٓم  ٓنَوٓ َٓوَّلِٓٓسَنة ٓٓۥُخُذهُٓتَأ

“আল্লাহ তা‘আো, ফতফন োো লকাদনা ইোহ লনই। ফতফন ফিেঞ্জীব, ফিেস্থায়্ী। 

তাদক তন্দ্রা অথবা ফনো (ঘুম) স্পশৃ কদে না”। [সূো আে-বাকাো, আয়্াত: 

২৫৫]  

নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেদেন, 
 «النةٓدخلٓاّللٓإّلٓإلّٓلٓالكمهٓآخرَٓكنٓمن»

                                           
56 সুনান আবু োউে, হােীস নং ২০৪২ 
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“যাে লশষ কাদেমা হদব ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ ‘আল্লাহ তা‘আো োো প্রকৃত 

লকাদনা ইোহ লনই’ লস জান্নাদত প্রদবশ কেদব।57 ইোহ হদো ঐ মহান সিা 

যাে ফেদক অন্তে েুঁদক পদে, তাঁে ইবােদতে জনয, তাে সাহাযয কামনায়্, তাে 

আশায়্, তাে ভদয়্, তাে সম্মাদন ও ইজ্জদত। 

  

                                           
57 সুনান আবু োউে, হােীস নং ৩১১৬ 
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পফেদেে 

সুন্নত (আকীো) তথা আেশ ৃঅনুসেদণ মধযপন্থা অনুসেণ কো 

আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আদতে অনযতম আেও একফি ববফশষ্টয হদো, সুন্নাহ 

(আেশৃ) অনুসেদণ মধযপন্থা অবেম্বন কো, লকাদনা প্রকাে কম-দবশ কো োো 

লযভাদব সূন্নাহ বফণতৃ হদয়্দে লসভাদব তাে অনুসেণ কো। লযমন, কুেআদন 

কােীম ও আল্লাহে গুণাবেীসমূদহে বযাপাদে তাদেে কথা বা মত। 

কুেআন কােীম ফবষদয়্ পূবসূৃেীদেে মাযহাব:  

কােণ, এ উম্মদতে সফিক পূবৃসূেী ও আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আদতে 

মাযহাব হদো, কুেআন আল্লাহ তা‘আোে কাোম; অবতীণৃ বাণী সৃষ্ট বা 

মাখেুক নয়্, এফি আল্লাহ তা‘আোে লথদক শুরু হদয়্দে এবং তাে ফনকি 

প্রতযাবফতৃত হদব। এ কথাই পূবৃসূফে একাফধক আদেম বদেদেন। সুিীয়্ান ইবন 

‘উয়্াইনা ‘আমে ইবন েীনাে –ফযফন ফবফশষ্ট তাদব‘ঈনদেে একজন ফেদেন -

ফতফন বদেন, আফম মানুদষে মুদখ সব সময়্ শুদন আসফে তাো এ কথাই বদেন।  

লয কুেআন আল্লাহ তা‘আো তাে োসূদেে ওপে নাফযে কদেদেন তাই হদো 

এ কুেআন লযফিদক মুসফেম ণ ফতোওয়্াত কদে এবং তাদক গ্রন্থাকাদে 

ফেফপবে কদে, তা অবশযই আল্লাহ তা‘আোে বাণী, অনয কাদো বাণী নয়্, 

যফেও বান্দা ণ তা স্বীয়্ লযে, যবে, লপশ ও ফনজ কদে ফতোওয়্াত কদে এবং 

তাো তা অদনযে কাদে লপৌঁোয়্। কােণ, কাোম তাে বদে ধো হয়্ লয প্রথদম 

তা বদে। কাোম তাে হয়্ না লয লপৌোদনাে জনয বা উচ্চােদণে উদদ্দদশয 

বদে। আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
َحدٓ ِٓإَونٓ ﴿

َ
ََُٓٓمِنَٓٓأ ِيِكِ َتَجاَركَٓٓٱل ُمش  هُٓٓٱس  ِجر 

َ
ٓ ٓفَأ َمعََٓٓحتَّ َِٓٓكَل مَٓٓيَس  هُُٓٓثمَّٓٓٱّللَّ ب لِغ 

َ
ٓٓأ َمَنُهۥ 

 
َٓذ لَِكَٓٓمأ

نَُّهمٓ 
َ
ٓٓقَو م ٓٓبِأ لَُمونَّٓٓلَّ  [٣: اتلوبة] ﴾٦َٓيع 
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“যফে মুশফেকদেে মদধয হদত লকউ লতামাে কাদে আশ্রয়্ প্রাথৃনা কদে, তদব 

তাদক আশ্রয়্ োও, যাদত লস আল্লাহ তা‘আোে বাণী শুনদত পায়্, অতঃপে 

তাদক তাে ফনোপে স্থাদন লপৌঁফেদয়্ োও”। [সূো আত-তাওবা, আয়্াত: ৬]  

এফিই কুেআন যা গ্রন্থকাদে সংেফক্ষত েদয়্দে। লযমন, আল্লাহ তা‘আো বদেন- 
ِيدٓ َٓءانٓ قُرٓ ُٓهوَٓٓبَل ٓ﴿ ٓ ٓحٓ لَوٓ ِٓف٢١َّٓٓٓمَّ  [  ٥٥  ،٥٣: الربوج] ﴾٢٢ُٓفوظٓ َمَّ

“বেং এফি কুেআন মাজীে, সংেফক্ষত িেদক ফেফপবে আদে”। [সূো আে-

বুরুজ, আয়্াত: ২১-২২]   

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
ِٓٱُٓمِنَٓٓرَُسولٓ ﴿ َرةٓ ٓاُصُحفٓ ٓلُوا َٓيتٓ ّٓللَّ َطهَّ  [  ٦  ،٥: ابلِينة] ﴾٣َٓقُيَِمة ُٓٓكُتب ٓٓفِيَها٢ٓٓمُّ

আল্লাহ তা‘আোে ফনকি হদত এক োসূে ফযফন আবৃফি কদেন পফবত্র গ্রন্থ। 

যাদত সু-প্রফতফষ্ঠত বযবস্থাসমূহ েদয়্দে”। [সূো-বাইফয়্যনাহ, আয়্াত: ২-৩]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
ٓبٓ كَِت ِٓٓف٧٧َٓٓٓكرِيمٓ َٓءانٓ لَُقرٓ ٓۥإِنَّهُٓ﴿

كٓ   [  ٧٨  ،٧٧: الواقعة] ﴾٧٨ُٓنونٓ مَّ

“ফনশ্চয়্ এিা সম্মাফনত কুেআন, যা সুেফক্ষত ফকতাদব ফেফখত আদে”। [সূো 

আে-ওয়্াফক‘আহ, আয়্াত: ৭৭-৭৮]  

আে-কুেআন তাে বণৃ, েন্দ ও অদথৃ আল্লাহ তা‘আোে বাণী। সবই কুেআন 

ও আল্লাহে বাণীে অন্তভুৃি। হেদিে লশদষে লযে, যবে, লপশ, তানভীন, 

সাফকন হেদিেই পূণৃতা। লযমন, োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম 

বদেদেন, 
 «حسناتٓعشٓحرفٓبكلٓفلهٓفأعربهٓالقرآنٓقرأٓمن»
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“লয বযফি কুেআন লতোওয়্াত কেে তাে লশষ বদণৃে ধ্বফন (যাবাে, লযে, 

লপশ, তানভীন, সাফকন ইতযাফে) উচ্চােণ কদে পেে, প্রফতফি হেদিে জদনয 

তাে েশফি কদে পুণয েদয়্দে”।58  

আবু বকে ও উমাে োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুমা বদেন, কুেআদনে ই‘োব (যাবাে, 

লযে, লপশ, তানভীন, সাফকন ইতযাফে) সংেক্ষণ কো কুেআদনে লকাদনা লকাদনা 

হেি (সাত হেদি নাফযে হওয়্াে লকাদনা একফি হেি) সংেক্ষণ কোে লিদয়্ 

আমাে ফনকি উিম।  

মুসফেম ণ যফে স্বেফিি (নুকতা ও লযে, যাবাে ও লপশ) ফবহীন কুেআন 

ফেফপবে কেদত পেন্দ কদে, তাহদে তা ববধ। লযমন, সাহাবী ণ নুকতা ও 

হাোকাত ফবহীন মাসহাি ফেফপবে কদেদেন। লকননা, তাো ফেদেন আফে 

আেবী ভাষী। আেবী ভাষা ত লকাদনা ভুে তাদেে ফেে না। উসমান োফেয়্াল্লাহু 

‘আনহু কুেআদনে লয কফপফি তাদব‘ঈনদেে যুদ  ফবফভন্ন শহদে লপ্রেণ 

কদেফেদে তাও ফেে অনুরূপ। 

অতঃপে তাদত জন দণে ফতোওয়্াত ভুে পফেেফক্ষত হয়্। তখন প্রদয়্াজদনে 

োবীদত আে কুেআদনে সংকফেত গ্রন্থাবেী স্বেফিদিে (নুকতা, লযে, যাবাে 

ও লপশ) িাো হাোকাত লেওয়্া হয়্। তােপে বদণৃে ওপে আধুফনক স্বেফিি 

প্রোন কো হয়্। ফবষয়্ফি ফনদয়্ আদেমদেে মদধয মতফবদোধ লেখা লেয়্। ইমাম 

আহমাে ও অনযানয আদেমদেে লথদক এ ফবষদয়্ মতফবদোধ বফণৃত েদয়্দে। 

লকউ লকউ এফিদক অপেন্দ কদেদেন এবং বদেদেন এফি ফবে‘আত। লকউ 

লকউ বদেদেন লয, মাকরূহ হদব না, প্রদয়্াজন লেখা লেওয়্াে কােদণ। অপে 

                                           
58 বাইহাকী শুয়্াবুে ঈমান, হােীস, নং ৫৩৩ 



 

 

মহা উপদেশ 
 97  

ফেদক লকউ লকউ ই‘োব বণৃনাে সুফবধাদথৃ হাোকাত লেওয়্া পেন্দ কদেদেন 

ফকন্তু নুকতা লেওয়্া অপেন্দ কদেদেন।  

সহীহ কথা হদো এদত লকাদনা প্রকাে অসুফবধা লনই।  

- শব্দ লয আল্লাহে বাণীে অংশ এে সতযায়্ন নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাম লথদক প্রমাফণত হােীস, যাদত এদসদে লয, আল্লাহ তা‘আো শব্দ 

আকাদে কথা বদেদেন। আেম আোইফহস সাোমদক সশদব্দ লডদকদেন। 

(যখন শব্দ প্রমাফণত হয়্ তখন লতা স্বেফিি অবশযই প্রমাফণত।59) হােীদস এ 

ফবষদয়্ বহু উোহেণ ফবেযমান। এফিই হদো পূবৃসূফে আদেম সমাজ ও আহদে 

সুন্নাহে আক্বীোে সাোংশ।  

- আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আদতে ইমাম ণ বদেন, আল্লাহ তা‘আোে 

কাোম মাখেুক তথা সৃষ্ট নয়্। িাই তা পফিত লহাক বা ফেফখত লহাক। বান্দাে 

কুেআন লতোওয়্াতদক মাখেুক বো যাদব না। কােণ, তাদত অবতীণৃ 

কুেআন প্রফবষ্ট। আে এও বো যাদব না লয, তা মাখেুক নয়্। কােণ, তাদত 

বান্দাে কমৃ প্রফবষ্ট। পূবৃসূেী ইমামদেে লকউ এ কথা কখদনা বদেফন লয, 

বান্দাে কুেআন ফতোওয়্াদতে শব্দ ফিেস্থায়্ী। বেং যাো এ কথা বদেদেন 

অথৃাৎ ‘বান্দাে কুেআন ফতোওয়্াদতে শব্দ মাখেুক নয়্’ তাদেে প্রফতবাে 

কদেদেন। আে লয বযফি এ কথা বদে লয ‘ফমোে’ বা কাফে ফিেস্থায়্ী লস 

সবদিদয়্ বে মূখৃ ও সুন্নাহ লথদক অদনক েূদে। আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
َٓٱََٓكنَٓٓلَّوٓ ٓقُل﴿ ٓٓتُِٓلَُِكَِم ٓٓاِمَدادٓ ٓرُٓحٓ ۡل  َٓٱٓنَلَفِدََٓٓرُبِ نَٓلَٓقبٓ ٓرُٓحٓ ۡل 

َ
ُٓٓتَُٓكَِم ٓٓتَنَفدَٓٓأ َٓنآُ جَِٓٓولَوٓ َٓرُبِ

 [  ٣٦١: الكهف] ﴾١٠٩ٓاَمَددٓ ٓۦلِهِٓبِِمثٓ 

                                           
59 অনুবােক 
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“তুফম বে: সমুেগুফে যফে আমাে েদবে কথা ফেফপবে কোে জনয কাফে হদয়্ 

যায়্, তদব আমাে েদবে কথা লেখা লশষ হওয়্াে আদ ই সমুে অবশযই ফনঃদশষ 

হদয়্ যাদব যফেও এে মদতা আদো সমুে আনা হয়্”। [সূো আে-কাহাি, 

আয়্াত: ১০৯] উপদেে আয়্াত প্রমাণ কদে লয, কাফে িাো আল্লাহ তা‘আোে 

কথাসমূহ লেখা হয়্।  

- অনুরূপভাদব যাো বদে, কুেআন মাসহাদি নয়্, মাসহাদি যা েদয়্দে তা 

হদো, কােী, কা জ, ফববেণ ও শব্দগুে, তাোও পথভ্রষ্ট ও ফবে‘আতী। 

সুতোং কুেআন হদো তা যা আল্লাহ তা‘আো মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাদমে ওপে অবতীণৃ কদেদেন, আে তা েুইফি ফ োদিে মােখাদন 

েদয়্দে। কাোম মাসহাদিই- লয পেফতদত মানুষ তাদক কুেআন বদে জাদন 

-তাে েদয়্দে ফবদশষ ববফশষ্টয যিাো অনয সব বস্তু লথদক তা স্বতন্ত্র। 

- অনুরূপভাদব লয সুন্নাদতে ওপে বাোবাফে কদে এবং বদে, বান্দাে শব্দ ও 

তাে আওয়্াজ স্থায়্ী, লসও ল ামোহ ও ফবে‘আতী। লযমন ঐ বযফি লয বদে, 

আল্লাহ তা‘আো শব্দ ও আওয়্াজ িাো কথা বদে না। লসও ফবে‘আতী ও 

সুন্নাহদক অস্বীকােকােী।  

- অনুরূপভাদব লয বাোয়্ এবং বদে কােী সবৃপ্রািীন, লস ঐ বযফিে নযায়্ 

ল ামোহ লয বদে মাসহাদি আল্লাহে লকাদনা কাোম লনই।  

আে লয সব মূখৃো এে ওপে বাফেদয়্ এ কথা বদে, কা জ, িামো, কােী ও 

লেওয়্াদেে িুকো আল্লাহে কাোম। লস ঐ বযফিে মদতা লয বদে, আল্লাহ 

তা‘োে কুেআন বদেন ফন এবং কুেআন তাে বাণীও নয়্। কুেআদন কােীম 

আল্লাহে কাোম সাবযি কেদণ এ ধেদনে বাোবাফে ফিক তাে ফবপেীদত 

পন্থীদেে ফনদষধ কোে মতই; যাো কুেআন আল্লাহে কাোম হওয়্াে ফেদক 
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ফনদষধ কোে লক্ষদত্র সীমােঙ্ঘন কদে থাদক। আে উভয়্ েেই আহদে সুন্নাত 

ওয়্াে জামা‘আদতে বাইদেে লোক।  

- অনুরূপভাদব আল্লাহে কাোদমে নুকতা, হাোকাত ইতযাফেদত আোো আোো 

কদে হযাঁ-বািক বা না-বািক ফকেু বো উভয়্ফিই ফবে‘আত। এ ফবে‘আতফি 

(শাইখুে ইসোম ইবদন তাইফময়্যাে সময়্কাদেে) একশ বা তাে লিদয়্ 

সামানয লবফশ বেে ধদে আফবস্কাে হদয়্দে। কােণ, লয বদে লয কােী িাো 

হেদি নুকতা ও হাোকাত লেওয়্া হয়্, তা কােীম বা সবৃপ্রািীন লস অবশযই 

ল ামোহ ও মূখৃ। আে লয বদে কুেআদনে ই‘োব তথা লশষ শদব্দে হাোকাত 

কুেআদনে অন্তভুৃি নয়্ লসও ল ামোহ ও ফবে‘আতী। 

- বেং কতৃবয হদে এিা বো লয, এ আেবী কুেআন সবই আল্লাহে কাোম 

বা বাণী। আে তখন যাবতীয়্ হেি ও ই‘োব (শদব্দে লশদষে) বা হেকাতও 

লসিাে অন্তভুৃি হদয়্ যাদব লযমনফি যাবতীয়্ অথৃ তাে অন্তভুৃি হদব।  

- আেও বো হদব লয, েু’ ফ োদিে মােখাদন থাকা সবই আল্লাহে কাোম বা 

বাণী। কােণ, যফে মাসহািফি নুকতা ও হাোকাত ফবফশষ্ট হয়্ তখন এ কথা 

বো যাদব লয, েুই ফ োদিে মদধয পফিতবয কথা সবই আল্লাহ তা‘আোে 

বাণী। আে যফে নুকতা ও হাোকাত ফবহীন লেখা হয়্, লযমন পুোতন মাসহাি 

লযফি সাহাবী ণ ফেফপবে কদেদেন, তখনও এ কথা বো যাদব লয, েুই 

ফ োদিে মদধয পফিতবয কথা সবই আল্লাহ তা‘আোে বাণী। সুতোং 

মুসফেমদেে মাদে একফি নতুন ফবষদয়্ে অবতােণা কদে, তাদেেদক এমন 

লকাদনা ফিতনায়্ জোদনা জাদয়্য লনই; যাে লকাদনা বািব উপকাফেতা লনই, 

বেং তা লকবে শব্দ ত মতপাথৃকয। লকননা েীদনে মদধয েেীেফবহীন নতুন 

ফকেু কো জাদয়্য লনই। 
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পফেদেে 

(আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আদতে অনযতম ববফশষ্টয হদে)  

সাহাবী দণে ফবষদয়্ মধযপন্থা অবেম্বন কো 

সাহাবী দণে িযীেদতে প্রমাণসমূহ:  

অনুরূপভাদব সাহাবী দণে ফবষদয়্ ও োসূদেে আত্মীয়্দেে বযাপাদে মধযপন্থা ও 

মধযপথ অবেম্বন কো ওয়্াফজব। লকননা, আল্লাহ তা‘আো তাে নবীে 

সাহাবী দণে উচ্চ প্রশংসা কদেদেন আে তাদেেও প্রশংসা কদেদেন যাো ফেে 

একফনষ্ঠতাে সাদথ তাদেে আনু তযকােী-মুসফেম। আল্লাহ তা‘আো আদো 

জাফনদয়্দেন লয, ফতফন সাহাবী দণে প্রফত সন্তুষ্ট ও তাোও আল্লাহ তা‘আোে 

ওপে সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা‘আো তাে ফকতাদবে কদয়্ক স্থাদন তাদেে কথা উদল্লখ 

কদে তাদেেদক সম্মাফনত কদেদেন। আল্লাহ তা‘আো বদেন,  
دٓ ﴿ َمَّ ِ ٓٱٓرَُّسوُلَٓٓمُّ ِينَٓٱوَّٓٓللَّ ا ٓٓٓۥ َمَعهَُّٓٓلَّ ِشدَّ

َ
ٓٓءُٓأ ارِٓلٓ ٱََٓعَ ٓ بَيٓ ٓءُٓرََُحَا ُٓٓكفَّ عٓ ُٓهمٓ تََرى َٓٓنُهم  دٓ ٓاُركَّ َٓتُغونَٓبٓ يَٓٓاُسجَّ

ٓفَض ٓ ِٓٱُٓمِنَٓٓل  ثَرُِٓٓمِنٓ ٓوُُجوهِهِمِٓفِٓٓسيَماُهمٓ ٓا ٓنٓ َو َٓورِض ّٓٓللَّ
َ
ُجودِ ٓٱٓأ َٓوَمَثلُُهمٓ ٓةِ َٓرى ّٓلَّوٓ ٱِٓفَٓٓمَثلُُهمٓ ٓلَِكَٓذ ٓٓلسُّ

ِٓٱِٓفٓ خٓ ٓع َٓكَزرٓ ٓيِجِنيلِٓۡل 
َ
َٓٓرجَٓأ ٓ َٓتَوىٓ سٓ ٱفَٓٓلََظَٓتغٓ سٓ ٱفَٓٓۥاَزَرهَُٓفٓٓۥهَُٓشط  اعَٓلٱِٓجُبُٓيعٓ ٓۦُسوقِهََِٓٓعَ رَّ ٓزُّ

اَر ٓلٓ ٱٓبِِهمُِٓٓلَغِيَظٓ ُٓٱٓوََعدَُٓٓكفَّ ِينَٓٱّٓللَّ غٓ ُٓهمِمنٓ ِٓتٓلَِح ٓلصَّ ٓٱٓوََعِملُوا َٓٓءاَمُنوا َّٓٓلَّ جٓ ٓفَِرةٓ مَّ
َ
ٓاَعِظيَم ًٓٓراَوأ

 [٥١: الفتح] ﴾٢٩
“মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আোে োসূে। আে তাে 

সদি যাো আদেন তাো কাফিেদেে ওপে বেই কদিাে এবং তাদেে পেস্পে 

পেস্পদেে প্রফত অনুগ্রহশীে...”। [সূো আে-িাতাহ, আয়্াত: ২৯]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেদেন, 
ُٓٱٓرَِضَٓٓلََّقدٓ ﴿ ََُٓمؤٓ ل ٓٱَٓعنِّٓٓللَّ َجَرةِٓٱَٓتَٓتٓ ُٓيَبايُِعونََكٓٓإِذٓ ِٓمنِ نَزَلٓفَٓٓقُلُوبِِهمٓ ِٓفَٓٓمآَفَعلِمَٓٓلشَّ

َ
ٓأ

ِكيَنةَٓٱ َث ِٓٓهمٓ َعلَيٓ ٓلسَّ
َ
 [  ٣٨: الفتح] ﴾١٨ٓاقَرِيبٓ ٓاحٓ َفتٓ َٓبُهمٓ َوأ
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“মুফমনো যখন বৃক্ষতদে লতামাে ফনকি বায়্‘আত গ্রহণ কেদো তখন আল্লাহ 

তা‘আো তাদেে প্রফত সন্তুষ্ট হদেন, তাদেে অন্তদে যা ফেে তা ফতফন অব ত 

ফেদেন। তাদেেদক ফতফন োন কেদেন প্রশাফন্ত এবং তাদেেদক পুেসৃ্কত কেদেন 

ফনকিবতৃী ফবজয়্ ফেদয়্”। [সূো আে-িাতাহ, আয়্াত: ১৮]  

সহীহ হােীদস বফণৃত আদে লয, নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেদেন, 
 دم بلغ ما ذهبا أُحدٍ  مثل أنفق أحدكم أن لو بيده نفيس فواَّلي أصحايب، تسبوا ال»

 «نصيفه وال أحدهم

“লতামো আমাে সাহাবী ণদক  াফে ফেও না। যাে হাদত আমাে জীবন তাে 

শপথ কদে বেফে, লতামাদেে মদধয লকউ যফে উহুে পাহাে সমপফেমাণ স্বণ ৃ

োন কদে, তাহদেও সাহাবী দণে এক মুে বা অধৃ মুে পফেমাণ োদনে 

সাওয়্াদব লপৌঁেদত পােদব না”।60  

িাে খফেিাে মদধয শ্রষ্টদত্বে আদোিনা:  

আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আদতে ঐকমদত মুতাওয়্াফতে সূদত্র আেী 

োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু কতৃৃক বফণৃত হদয়্দে লয, ফতফন বদেদেন, নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে পে এ উম্মদতে মদধয সদবৃািম বযফি হদেন আবু বকে 

ও উমাে োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুমা।  

উমাে োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুে মৃতুযে পে উসমান োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু-ই এে 

লখোিত গ্রহদণে বায়্‘আদতে ওপে সাহাবী ণ একমত হদয়্ফেদেন।  

এ প্রসদি নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেন, 
 «ملاكٓتصيٓثمٓسنةٓثلثونٓانلبوةٓخلفة»

“নবুওয়্াতী লখোিত থাকদব ফত্রশ বেে। অতঃপে োজতদন্ত্র পফেণত হদব”।61  

                                           
60 সহীহ বুখােী, হােীস নং ২৫৪০ 
61 আবু োউে, হােীস নং ১২; ইবন মাজাহ, হােীস নং ৪২ 
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োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেন, 
 عليها اوعضو بها تمسكوا بعدي، من املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنِت عليكم»

  «ضاللة بدعة لك فإن األمور وحمدثاِ وإياكم باِلواجذ،

“আমাে পে আমাে সুন্নাত ও ফহোদয়্ত প্রাপ্ত সফিক পদথে অনুসােী খফেিাদেে 

সুন্নাহ গ্রহণ কো লতামাদেে প্রফত অপফেহাযৃ। লতামো তা গ্রহণ কেদব এবং 

মাফেে োঁত ফেদয়্ শি কদে ধদে োখদব। আে েীদনে মদধয নতুন আফবষ্কাে 

লথদক েূদে থাকদব। কােণ েীদনে মদধয নতুন সৃফষ্ট সবই পথভ্রষ্ট”।  

আে আমীরুে মুফমনীন আেী ইবন আবী তাফেব োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু, 

ফহোয়্াতপ্রাপ্ত সফিক পদথে অনুসােী খফেিাদেে সবৃদশষ ফেদেন। 

আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আদতে সাধােণ মানুষ, আদেম লনতৃব ৃ ও 

বসনযবাফহনী সবাই সাহাবী দণে মযৃাোে ফবষদয়্ একমত লয, প্রথম িদে আবু 

বকে, তােপে উমাে, তােপে উসমান, তােপে আেী োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুম। 

এ মদমৃ েেীেসমূহ সাহাবী দণে িযীেত ফবষয়্ক বহু হােীস ফবেযমান। এ কু্ষে 

পফেসদে তা আদোিনা কো সম্ভব নয়্।  

সাহাবী দণে মাদে সংঘফিত ফববাে ফবষদয়্ আদোিনা লথদক ফবেত থাকা:  

তেƒপ সাহাবী দণে মদধয সংঘফিত ফববাে সম্পদকৃ নীেবতা অবেম্বদনে প্রফত 

আমো ঈমান লপাষণ কফে। আমো আদো অব ত আফে লয, এ মদমৃ বফণৃত বহু 

কথা আদে যা বাদনায়্াি। আে ফকেু ফেে ইজফতহােী ফবষয়্। কােণ সাহাবাদয়্ 

লকোম মুজতাফহে ফেদেন। আে ইজফতহাদে (শেী‘আত  দবষণায়্) সফিক 

ফসোদন্ত লপৌঁোে জনয তাদেে জনয েদয়্দে েু’ফি পুেষ্কাে আে ভুে হদে একফি 

পুেস্কাে যা তাদেে সৎকদম ৃ পফেণত হদব। ভুদেে জনয তাো ক্ষমতাপ্রাপ্ত 

হদবন। মহান আল্লাহ তা‘আোে েহমদত তাদেে পাপসমূদহে ওপে তাদেে 

পুণযসমূহ অগ্রবতৃী হদব। মহান আল্লাহ তা‘আো তাওবা, ফবদশষ পুণযাবেী, পাপ 
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ফবমুি হওয়্াে ফবপে-আপে বা অনয লকাদনা ফকেু িাো তাদেে পাপদক ক্ষমা 

কদে ফেদবন। কােণ, তাো এ উম্মদতে স্বণৃ যুদ ে অফধবাসী।  লযমন, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেদেন, 
 «يلونهم اَّلين ثم فيهم، بعثت اَّلي قرين القرون خري»

“সবদিদয়্ উিম যু  লসই যু  লয যুদ ে মদধয আফম লপ্রফেত হদয়্ফে। অতঃপে 

তাে পেবতৃী যু ”।62 

এ উম্মতই হদো লশ্রষ্ঠতম উম্মত। মানুদষে কেযাদণে জদনয তাদেে সৃফষ্ট কো 

হদয়্দে।  

এতেসদত্ত্বও জানা যায়্ লয, মু‘আফবয়্া োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু ও তাে সহদযা ী যুে 

বাফহনীে লিদয়্ আেী োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু উিম ও অফধক সদতযে ফনকিবতৃী 

ফেদেন। লযমন, সহীহ বুখােী ও সহীহ মুসফেদম আবু সা‘ঈে খুেেী োফেয়্াল্লাহু 

‘আনহু কতৃৃক বফণৃত আদে লয, নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেদেন 
 «اْلق إىل الطائفتني أدىن تقتلهم املسلمني من فرقة حني لَع مارقة تمرق»

“মুসফেমদেে মধয হদত একফি েে লবে হদয়্ যাদব। েু’েদেে মদধয লযফি হদকে 

লবফশ কাোকাফে লসফিদক তাো হতযা কেদব।” এ হােীস প্রমাণ কদে লয, 

সাহাবী দণে মদধয সংঘফিত ফববােমূেক সকে েে হদকে ওপে প্রফতফষ্ঠত ফেে 

তাে প্রকৃষ্ট েেীে। আে আেী োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু ফেদেন হদকে অফধক 

ফনকিবতৃী”। 

পক্ষান্তদে সা‘আে ইবন আবী ওক্কাে, ইবন উমােসহ অদনদক ফিতনাে মদধয 

লকাদনা একেদে সশস্ত্র যুদে অংশ গ্রহণ না কদে বদস ফেদেন। তাো ফিতনাে 

                                           
62 সহীহ মুসফেম, হােীস নং ২৫৩৩ 
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যুদ  সশস্ত্র যুে হদত ফবেত থাকাে অকািয েেীেসমূহ গ্রহণ কদেফেদেন। 

অফধকাংশ আহদে হােীস ও আহদে ইেম এে ওপেই সু-প্রফতফষ্ঠত। 

আহদে বাইতদেে হক:  

অনুরূপভাদব োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে পফেবাে-বংশধদেে 

প্রফতও মুসফেম জাফতে অফধকাে আদে। তাদেেদক লেখাশুনা কো মুসফেম 

কণৃধােদেে ওপে িেয। লকননা ফবনা যুেেব্ধ সম্পে ও যুে েব্ধ সম্পদেে 

এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তা‘আো তাদেে জদনয ধাযৃ কদে ফেদয়্দেন। এমনফক 

োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে ওপে েরুে পাদিে সময়্ তাে 

বংশধেদক অন্তভুৃি কদে েরুে পাদিে ফনদেৃশ ফেদয়্দেন। আমাদেে জনয 

বদেন, লতামো বে,  
َٓٓصِلُٓٓاللَُّهمَّٓ» دٓ ََٓعَ َُٓٓمَمَّ دٓ ٓآلِٓٓوَََّعَ ٓيدٓ ََحِٓإِنََّكٓٓإِب َراهِيمَٓٓآلَِٓٓوََع ٓٓإِب َراهِيمَََٓٓع َٓٓصلَّي َتَٓٓكَمآَُمَمَّ

ِيدٓ  ٓٓبَارِكٓ ٓاللَُّهمََّّٓٓمَّ دٓ ََٓعَ دٓ ٓآلِٓٓوَََّع َُٓٓمَمَّ َتَٓٓكَمآَُمَمَّ ٓنََّكٓإِٓٓإِب َراهِيمَٓٓآلَِٓٓوََع ٓٓإِب َراهِيمَََٓٓع ٓٓبَاَريِك 
ِيدٓ ََٓحِيدٓ   «َّمَّ

“লহ আল্লাহ! তুফম মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম এবং তাে বংশধদেে 

ওপে সাোত বষৃণ কে। লযমন তুফম ইবোহীম আোইফহস সাোম ও তাে 

বংশধদেে ওপে বষৃণ কদেে, ফনশ্চয়্ তুফম প্রশংফসত ও সম্মাফনত। লহ আল্লাহ! 

তুফম মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম এবং তাে বংশধদেে ওপে 

বেকত নাফযে কে। লযমন তুফম ইবোহীম আোইফহস সাোম ও তাে বংশধদেে 

ওপে বেকত নাফযে কদেে। ফনশ্চয়্ তুফম প্রশংফসত ও সম্মাফনত”।63  

মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম এে বংশধে তাো যাদেে ওপে 

যাকাত-সেকা খাওয়্া হাোম ফেে। ইমাম শাদি‘ঈ েহ., আহমাে ইবন হাম্বে 

                                           
63 সহীহ মুসফেম, হােীস নং ৩০৫ 
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েহ.-সহ অদনদকই এ কথা বদেদেন। নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম 

বদেদেন, 
 «َممدٓآللٓوّلٓلمحمدٓتلّٓلٓالصدقةٓإن»

“যাকাত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম ও মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আোইফহ ওয়্াসাল্লাম এে পফেবাদেে জদনয হাোে নয়্”।64   

আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
ُٓٱٓيُرِيدُٓٓإِنََّما﴿ هٓ َٓسٓلُرِجٓ ٱَٓعنُكمُٓٓهَِبِٓلُذٓ ّٓللَّ

َ
َٓٱَٓلٓأ :  االحزاب] ﴾٣٣ٓاِهيٓ َتط َٓٓوُيَطُهَِريُِكمٓ ِٓتٓيٓ ۡل 

٦٦] 
“লহ নবী পফেবাে, আল্লাহ তা‘আো লতা শুধু িান লতামাদেে হদত অপফবত্রতা 

েূে কেদত এবং লতামাদেেদক সমূ্পণৃরূদপ পফবত্র কেদত”। [সূো আে-

আহযাব, আয়্াত: ৩৩]  

মহান আল্লাহ তা‘আো তাদেে ওপে যাকাত হাোম কদেদেন। লকননা, তা 

মানুদষে ময়্ো। লকাদনা লকান সাোি বা পূবৃসূফে আদেম বদেদেন, আবু বকে 

ও উমাে োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুমাদক ভাদোবাসা ঈমান এবং তাদেে সদি ঈষাৃ 

কো মুনাফিকী। আে বনী হাফশমদক ভাদোবাসা ঈমাদনে অন্তভুৃি ও তাদেে 

প্রফত ঈষৃা লপাষণ কো ফনিাকী-পাপ।  

মুসনাে ও সুনান গ্রন্থাবেীদত েদয়্দে, যখন কফতপয়্ সম্প্রোয়্ বনী হাফশদমে 

ওপে অতযািাে কেফেে তখন আব্বাস লস ফবষদয়্ োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লামদক অফভদযা  কেদে, ফতফন আব্বাসদক উদদ্দশয কদে বদেন, 
 «أجلٓمنٓيبويِكمٓحتٓالنةٓيدخلونّٓلٓبيدهٓنفسٓواَّلي»

                                           
64 সহীহ মুসফেম, হােীস নং ১০৭২ 
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“লহ জন সমাজ! লয মহান সত্ত্বাে হাদত আমাে জীবন তাে শপথ কদে বেফে, 

আমাে কােদণ লতামো বনী হাফশমদক মহব্বত না কেদে জান্নাদত লযদত পােদব 

না”।65  

সহীহ হােীদস বফণৃত হদয়্দে। নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেন, 
 من قريشا واصطىف إسماعيل، بين من كنانة بين واصطىف إسماعيل، بين اصطىف اهلل إن»

 «هاشم بين من واصطفاين قريش، من هاشم بين واصطىف كنانة،

“আল্লাহ তা‘আো বনী ইসমাঈেদক মদনাফনত কদেদেন, বনী ইসমাইে লথদক 

বনী ফকনানাদক মদনাফনত কদেদেন। বনী ফকনানা লথদক কুোইশদক বাোই কদে 

ফনদয়্দেন। কুোইশ ল াত্র লথদক বনী হাফশমদক ফনবৃাফিত কদেদেন”।66  

ফিতনা ও তাে প্রভাব: 

উসমান োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুদক হতযাে মাধযদম ফিতনাে আগুন োউোউ কদে 

জ্বদে উিে। এক ও অখফেত মুসফেম ফমল্লাত ফবফবধ েদে উপেদে ফবভি হে। 

এক েে উসমান োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুে পক্ষ ফনদো এবং তাে প্রফত অফত শ্রোয়্ 

সীমােঙ্ঘন কেে এবং আেী োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুে ফেক লথদক মুখ ফিফেদয়্ 

ফনে, এো ফেে অফধকাংশ শামবাসী। তাো ফনফিধৃায়্ আেী োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুদক 

 াফে- াোজ ও তাে সদি িেম ঈষৃা শুরু কেে।  

অপে ফেদক অফধকাংশ ইোকবাসী আেীে োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুে পক্ষ গ্রহণ কেে 

এবং আেী োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুদক শ্রো কেদত ফ দয়্ সীমােঙ্ঘন ও বাোবাফে 

কেে, উসমান োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুে সদি সম্পকৃ ফেন্ন কেে, তাে সদি 

ফবদোদধে পাহাে ক্রমান্বদয়্  াঢ় হদয়্ উিে, তাদক  াফে- াোজ লেওয়্া শুরু 

কেে। এভাদব এ ফিেকাবন্দী ও ফবে‘আত প্রকি আকাে ধােণ কেে। এো 

                                           
65 ফতেফমযী, হােীস নং ৩৬৪ 
66 মুসফেম, হােীস নং ২২৭৬ 
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লশষ পযৃন্ত আবু বকে ও উমাে োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুমাদক  াফে লেওয়্া শুরু 

কেে। িদে লসফেন এফি বৃহিে ফবপে রূদপ প্রকাশ লপে।  

সুন্নাহ বা আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আদতে আেশৃ হদো উসমান ও আেী 

োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুমা উভয়্দক মহব্বত কো। আে আবু বকে ও উমাে 

োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুমাদক তাদেে েু’জদনে উপদে অগ্রাফধকাে লেওয়্া। তাো 

েু’জন এ জদনয প্রাধানয পাওয়্াে লযা য লয, তাদেে েুইজনদক মহান আল্লাহ 

তা‘আো ফবদশষ ফবদশষ গুদণ ফবদশফষত কদেদেন। মহান আল্লাহ তা‘আো স্বীয়্ 

গ্রদন্থ েোেফে ও ফবফেন্ন হওয়্া ফনদষধ কদেদেন।  

এফি এমন স্থান লযখাদন ঐদকযে ওপে অিুি থাকা ও আল্লাহ তা‘আোে েজু্জদক 

সু-েৃঢ়ভাদব আঁকদে ধো মুফমদনে ওপে ওয়্াফজব কদেদেন। কােণ, ইেম, 

নযায়্পোয়্ণতা ও আল্লাহ তা‘আোে ফকতাব ও সুন্নদতে অনুসেদণে ওপেই 

সুন্নদতে মূেফভফি প্রফতফষ্ঠত।  

যাো সাহাবী দণে  াে লেয়্ তাদেে শাফি:  

অতঃপে যখন োফিিী সম্প্রোয়্ সাহাবী দণে  াফে  াোজ শুরু কেে, তখন 

আদেম ণ ফসোন্ত ফনদেন লয, যাোই সাহাবী ণদক  াফে ফেদব তাদেেদকই 

শাফি প্রোন কেদত হদব। তােপেও োদিিী সম্প্রোয়্ সাহাবী ণদক কাফিে 

বো োোও আেও বহু বাোবাফে কদেদে। আফম ইদতাপূদবৃ বহু স্থাদন তাে 

উদল্লখ কদেফে এবং ঐ কাদজে সংফেষ্ট বযফিদেে শে‘ঈ ফবধানও বণৃনা 

কদেফে। লস সময়্ ইয়্াফযে ইবন মু‘আফবয়্াে ফবষদয়্ লকউই লকাদনা কথা 

উপস্থাপন কদে ফন। তাে ফবষয়্ফি েীনী লকাদনা আদোিনাে ফবষয়্ও ফেে না। 

পেবতৃীদত তাে ফবষদয়্ বহু কাল্পফনক ইফতহাস েিনা কো হদয়্দে। লকাদনা 

লকাদনা েে তাদক প্রকাদশয অফভসম্পাত প্রোন কদেদে। হয়্দতা এে িাো 

তাদেে উদদ্দশয ফেে অনযদেে অফভশাদপে েেজা খুদে লেওয়্া। ফকন্তু অফধকাংশ 
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আহদে সুন্নাহ ওয়্াে জামা‘আত কাউদক ফনফেৃষ্টভাদব অফভসম্পাত কো কখদনা 

পেন্দ কদেন ফন। সুন্নদতে প্রফত আজ্ঞাবহ কতক মুসফেম (আহদে সুন্নাত 

কতৃৃক) ো‘নত না কোে ফবষয়্ফি জানদত লপদে মদন কেে ইয়্াফযে ফেে 

অদনক বে লনককাে ও ফহোদয়্দতে ফবদশষ ইমাম। (অথি এিা তাদেে ভুে 

ধােণা) 

বস্তুত ইয়্াফযদেে ফবষদয়্ েুই ফেক লথদক ফবপেীত মুখী বাোবাফে কো হদয়্দে 

অথৃাৎ একেে তাে সম্পদকৃ বদে, কাফিে, েীন-িুযত মুেতাে। কােণ, লস োসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে নাতীদক হতযা কদেদে, তাে নানা উত্বাহ ইবন 

োবী‘আহ ও তাে মামা ওয়্াফেেসহ যাদেেদক কাফিে মদন কদে হতযা কো 

হদয়্ফেে তাদেে প্রফতদশাধ গ্রহদণে জনয ফতফন আনসাে ও তাে বংশধেদক 

হােো নামক স্থাদন হতযা কদেদে, প্রকাশয মে খাওয়্া, ফেবাদোদক  ফহৃত 

কাযৃাবেী সম্পােন সহ নানা অেীে কাদজ জফেত ফেদেন বদে তাো উদল্লখ 

কদেন। 

পক্ষান্তদে প্রশংসাকােী ণ ফবশ্বাস কদেন লয, ফতফন সুপথ প্রাপ্ত পথ প্রেশৃক 

নযায়্পোয়্ণ লনতা ফেদেন। ফতফন সাহাবী বা শীষৃ স্থানীয়্ সাহাবী দণে অনযতম 

একজন। ফতফন আল্লাহ তা‘আোে ওেীদেে ফবদশষ একজন। কখদনা কখদনা 

লকউ এও ফবশ্বাস কেদতা লয ফতফন নবীদেে একজন ফেদেন। তাো আদো 

বদেদেন যাো ইয়্াফজদেে সমাদোিনা লথদক ফবেত থাকদব আল্লাহ তা‘আো 

তাদেেদক জাহান্নাদমে আগুন লথদক ফবেত োখদবন।  

তাো শাইখ হাসান ইবন আেী েহ. লথদক বণৃনা কদেন লয, ফতফন বদেদেন, 

ইয়্াফজে এ রূপ এ রূপ মহাগুদণে অফধকােী মহান অেী ফেদেন। যাো 

ইয়্াফজদেে সমাদোিনা লথদক ফবেত হদব তাো জাহান্নাদমে আগুন লথদক মুফি 

পাদব। শাইখ হাসাদনে সমকােীন ঐসব ভিো মহামানয শাইখ আেীে মদতে 
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ফবরুদে তাে ও ইয়্াফজদেে ফবষদয়্ তাো বহু ভ্রান্ত কফবতা, বাোবাফেমূেক বহু 

েিনাবেী তাে নাদম েফেদয়্ ফেদয়্দে। তাো শাইখ ‘আফে ও ইয়্াফযে ফবষদয়্ 

এমন বাোবাফে কদে যা শাইখ ‘আফে লয মদতে ওপে ফেদেন তা তাে ফবরুদে 

িদে যায়্। তাে ফবরুদে লয সব অপবাে লেওয়্া হয়্, তা হদত ফতফন ফেদেন 

সমূ্পণৃ ফনোপে। তাে মদধয এ ধেদনে লকান ফবে‘আত ফেে না, যাে অপবাে 

তাো েফিদয়্ফেে। লশষ পযৃন্ত ফতফন োদিজীদেে িাো আক্রান্ত হন এবং তাদেে 

লোষানদে পদেন। তাো শাইখ হাসানদক ফনমৃমভাদব হতযা কদেন। মুসফেম 

জাহাদন ফিতনাে কাদো োয়্া লনদম আদস যা আল্লাহ ও তাে োসূে কখদনা 

পেন্দ কদেন ফন।   

এ হদো ইয়্াফজদেে ফবষদয়্ েু’ফেক লথদক ফবপেীতমুখী বাোবাফেে সংফক্ষপ্ত 

ভাষা ফিত্র। ইয়্াফযে সম্পদকৃ উভয়্ পদক্ষে পেস্পে ফবদোফধ এ ধেদনে 

বাোবাফে মুসফেম সমাজ ও আফেমদেে ঐকযমদতে সমূ্পণৃ ফবদোধী 

কাযৃকোপ।  

লকননা, ইয়্াফজে ইবন মু‘আফবয়্াহ উসমান ইবন ‘আফ্িান োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুে 

ফখোিদত জন্ম গ্রহণ কদে। ফতফন নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে সাক্ষাত 

পান ফন। আফেমদেে ঐকমতয অনুযায়্ী ফতফন সাহাবী ফেদেন না। েীন ও 

যথাদযা য কাদজে মাধযদম উদল্লখদযা য লকাদনা বযফি ফেদেন না। ফতফন মুসফেম 

যুবকদেে একজন একজন ফেদেন। কাফিে েীন-িুযৎ মুেতাে ফেদেন না। তাে 

ফপতাে মৃতুযে পে ফকেু সংখযক মুসফেমদেে ইোে ফবরুদে এবং ফকেু সংখযক 

মুসফেমদেে সম্মফতদত ফতফন মুসফেম ফবদশ্বে োষ্ট্র ক্ষমতায়্ প্রফতফষ্ঠত হন। তাে 

ফেে বহু বীেত্ব ও সুমহান বোনয, ফতফন প্রকাশয অেীে কাদজ জফেত ফেদেন 

না। লযমন ফকেু সংখযক ফবরুেবােীো বণৃনা কদে থাদক। 

তাে শাসন আমদেে কতক বে বে ঘিনা:  
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এক. হুসাইন োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুে হতযা কাযৃ তাে অনযতম। ফতফন হুসাইন 

োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুদক হতযাে ফনদেৃশ লেন ফন এবং তাে হতযাে সংবাদে আনন্দ 

প্রকাশ কদেন ফন। তাে সম্মানহাফন কদে েদন্তে উপে োফিে  আঘাত কদে 

িাট্টা ফবেƒপও কদেন ফন। হুসাইন োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুে মিক শাম এ ফনদয়্ 

লযদতও ফনদেৃশ লেন ফন। তাদক হতযাে কােদণ ফতফন আনন্দ প্রকাশ কদেন ফন; 

বেং ফতফন হুসাইনদক বাধা প্রোদনে ফনদেৃশ লেন এবং তাে কমৃদক প্রফতহত 

কেদত ফনদেৃশ লেন তাদত যফে যুে কো োদ  তবুও। ইয়্াফজদেে োফয়্ত্বপ্রাপ্ত 

কমৃিােী ও প্রফতফনফধ তাে ফনদেৃদশে ওপে বাোবাফে কদেদে। সামে ইবন জুে 

জাওশান বসনযেেদক উবাইেুল্লাহ ইবন ফযয়্াদেে লনতৃদত্ব তাদক হতযাে জনয 

উৎসাফহত কদেদে। িদে উবাইেুল্লাহ ইবন ফযয়্াে তাে প্রফত সীমােঙ্ঘন  

কদেফেে। তখন হুসাইন োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু তাদক ইয়্াফজে এে ফনকি ফনদয়্ 

যাওয়্া অথবা প্রহোেত অবস্থায়্ সুেফক্ষত সীমান্ত শহদে পািাদনা বা মক্কায়্ 

প্রতযাবতৃন কোে জদনয তাদেে ফনকি আদবেন কদেফেদেন। তাো হুসাইন 

োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুে আদবেন প্রতযাখযান কদে এবং আত্মসমপৃণ কোে ফনদেৃশ 

লেয়্। লস উমাে ইবন সা‘আেদক ফনদেৃশ লেন লস লযন হুসাইদনে ফবরুদে যুে 

কদে। িদে তাো তাদক ও তাে পফেবাদেে ফকেু সংখযক বযফিব ৃদক 

ফনমৃমভাদব হতযা কদে।  

তাে হতযাকাে ফেে ভয়্াবহ ফবপেসমূদহে অনযতম। লকননা, হুসাইন োফেয়্াল্লাহু 

‘আনহু ও তাে পূদবৃ উসমান োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু লক হতযা কো এ উম্মদতে 

ভয়্াবহ ফিতনাসমূদহে মদধয উদল্লখদযা য। তাদেে েুজনদক তাোই হতযা 

কদেদে যাো আল্লাহ তা‘আোে ফনকি সৃফষ্টে ফনকৃষ্টতম জীব। 

তােপে হুসাইন োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুে পফেবােব ৃ যখন তাে েেবাদে 

এদসফেদেন, ফতফন তাদেেদক যদথাফিত সম্মান প্রেশৃন কদেফেদেন এবং 
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তাদেেদক সসম্মাদন মফেনায়্ পাফিদয়্ ফেদেন। ইয়্াফজে কতৃৃক বফণৃত আদে লয, 

ফতফন হুসাইন এে হতযাে জনয উবাইেুল্লাহ ইবন ফযয়্ােদক অফভসম্পাত 

কদেফেদেন। ফতফন বদেফেদেন, আফম ইোদকে অনুসােীদেে ফবষদয়্ সন্তুষ্ট 

ফেোম শুধুমাত্র হুসাইদনে হতযা োো। তা সদত্ত্বও ফতফন তাে হতযাে লকান 

প্রফতবাে কদেদেন এমন লকান কমৃ তাে লথদক প্রকাশ পায়্ফন। তাে হতযাে 

প্রফতদশাধ ও বেোও লননফন অথি এিা তাে ওপে ওয়্াফজব ফেে। তাই হক 

পন্থীো তাে অনযানয কাযৃকোদপে সাদথ এ গুরুত্বপূণৃ ওয়্াফজব পফেতযা  কোে 

সমাদোিনা কদেদেন। পক্ষান্তদে যাো তাে সদি শক্রতামূেক আিেণ কদে, 

তাো তাে ওপে বহু ফমথযা অপবাে িাফপদয়্ লেয়্। 

আে ফিতীয়্ ঘিনা হদো, মেীনাবাসী ণ তাে সদি আনু দতযে শপথ গ্রহদণে 

পে তা ভি কদেফেে, তাে লপ্রফেত প্রফতফনফধদক পফেবােসহ লসখান লথদক 

লবে কদে ফেদয়্ফেে। অতঃপে ফতফন একফি বসনযেেদক এ মদমৃ লপ্রেণ কদেন 

লয, মেীনাবাসীে ফনকি তাো আনু তয কামনা কেদব, এদত যফে তাো সম্মত 

না হয়্ তাহদে তাো ফতন ফেন পযৃন্ত তাদেে বুোে সুদযা  ফেদব। তােপে বাধা 

ফেদে তাো অদস্ত্রে সাহাদযয মফেনায়্ প্রদবশ কেদব। ফতন ফেন পে তাদেে 

েিদক তাো হাোে ফহসাদব গ্রহণ কেদব। ফনদেৃশ লমাতাদবক বসনযেে ফতনফেন 

পযৃন্ত মফেনায়্ অদপক্ষায়্ ফেে। তােপে তাো  ণহতযা শুরু কদে, েুিতোজ 

আেম্ভ কদে, হাোম-কৃত মফহোদেেদক লজাে পূবৃক লযৌন-ফক্রয়্াে পাদত্র পফেণত 

কদে। তােপে লস অপে একফি বসনয বাফহনীদক মক্কায়্ লপ্রেণ কদে, তাো মক্কা 

অবদোধ কদে। ইয়্াফজদেে মৃতুয পযৃন্ত তাো মক্কা অবদোধ কদে লেদখফেে। এ 

ফেে ইয়্াফজদেে অতযািাে ও সীমােঙ্ঘদনে সংফক্ষপ্ত ফিত্র যা তাে ফনদেৃদশ 

সংঘফিত হদয়্ফেে। এ জনয আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আদতে আক্বীো হদো 

তাদক  াফেও ফেদব না ভাদোবাসদবও না।  
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োফেহ ইবন আহমে ইবন হাম্বে বদেন, আফম আমাে বাবাদক বেোম, জন ণ 

বদে, তাো ইয়্াফজেদক ভাদোবাদস। ফতফন বেদেন, লহ আমাে বৎস, লয আল্লাহ 

তা‘আো ও পেকাদেে প্রফত ফবশ্বাস োদখ লস ফক ইয়্াফজেদক ভােবাসদত 

পাদে! আফম বেোম, লহ আমাে বাবা! তাহদে আপফন তাদক অফভসম্পাত 

কদেন না লকন? ফতফন বেদেন, লহ আমাে বৎসয! তুফম ফক কখনও লতামাে 

বাবাদক কাদো প্রফত অফভশাপ ফেদত লেদখে?  

তাে কতৃৃক বফণৃত আদে- তাদক ফজজ্ঞাসা কো হদো: ইয়্াফজে ইবন মু‘আফবয়্া 

কতৃৃক হােীস বণৃনা করুন। ফতফন জবাদব বেদেন, না। ইসোদম তাে লকাদনা 

সম্মাফনত স্থান লনই। লস ফক ঐ বযফি নয়্ লয মফেনাবাসীে ওপে এই এই 

অপকমৃ ও অতযািাে কদেফেে? 

মুসফেম লনতৃব ৃ আফেমদেে ফনকি ইয়্াফজে হদো োজতাফন্ত্রক বােশাহদেে 

অনযতম। আল্লাহ তা‘আোে অেী ও সৎ মানুষদেে মদতা তাো তাদক 

ভাদোবাদসন না। তাদক তাো  াফেও লেন না। লকননা, লকাদনা ফনফেৃষ্ট 

মুসফেমদক অফভশাপ লেওয়্া তাো পেন্দ কদেন না। লকননা, ইমাম বুখােী 

সহীহ বুখােীদত উমাে ইবন খািাব োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু কতৃৃক সহীহ সূদত্র বণৃনা 

কদেদেন লয, জননক বযফি যাদক ফহমাে ( াধা) বো হদতা। লস খুব লবফশ মে 

পান কেত। আে যখন মে লখত তখন আল্লাহ তা‘আোে োসূদেে ফনকি আনা 

হদতা এবং মে পাদনে শাফি স্বরূপ তাদক প্রহাে কো হদতা। একবাে এক 

বযফি বেে, আল্লাহ তা‘আো লতামাে প্রফত অফভশাপ করুন! কােণ, তুফম 

বােবাে আল্লাহ তা‘আোে নবীে ফনকি এ অপোধ ফনদয়্ আস। তখন নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম ঐ বযফিদক বেদেন, 
 «ورسولٓاّللٓيبٓفإنهٓتلعنهّٓل»
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“তাদক অফভশাপ কদো না। কােণ, লস আল্লাহ তা‘আো ও তাে োসূে সাল্লাল্লাহু 

আোইফহ ওয়্াসাল্লাম-লক ভাদোবাদস”।67  

তা সদত্ত্বও আহদে সুন্নাহে একেে লোক তাদক অফভশাপ কো ববধ মদন 

কদেন। লকননা, তাো ফবশ্বাস কদেন ফতফন এমন ফনমৃম অতযািাে কদেফেদেন, 

লয অতযািাে কোে কােদণ লস অতযািাকােীদক অফভশাপ কো লযদত পাদে।  

অপে েে তাদক মহব্বত কো পেন্দ কদেন। কােণ, লস একজন মুসফেম। 

সাহাবী দণে যুদ  লস ক্ষমতায়্ অফধফষ্ঠত হদয়্ফেদেন। সাহাবী ণ তাে 

আনু দতযে বায়্‘আত ফনদয়্ফেদেন। তাো বদেন, তাে বহু কেযাণময়্ী কাজও 

ফেে। অথবা ফতফন যা কদেফেদেন তাদত ফতফন একজন মুজতাদহে ফেদেন।  

সবি  কথা হে, যাে প্রফত মুসফেম ইমাম দণে মতামত প্রফতফষ্ঠত, তা হদো 

তাদক ফবদশষভাদব ভাদোবাসােও েেকাে লনই এবং তাদক অফভসম্পাত কোও 

যাদব না। তােপেও যফে লস যাফেম ও িাফসক হদয়্ থাদক, আল্লাহ তা‘আো 

যাফেম ও িাফসকদক ক্ষমা কদে লেন। ফবদশষ কদে যখন লস লকান মহান কাজ 

কদে থাদক। ইবন উমাে োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু হদত ইমাম বুখােী সহীহ বুখােীদত 

একফি হােীস বণৃনা কদেদেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেন, 

প্রথম লয েে কুসতুন্তফনয়্যা (কনস্টাফিদনাপে) যুে কেদব তাো ক্ষমা প্রাপ্ত 

হদব। আে ঐ স্থাদন প্রথম যুে সংঘফিত হদয়্ফেে ইয়্াফজে ইবন মু‘আফবয়্াে 

লনতৃদত্ব। আবু আইয়ু্ব আনসােীও োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু তাে সিী ফেদেন। 

অবশয ইয়্াফজে ইবন মু‘আফবয়্া ও তাে িািা ইয়্াফজে ইবন ‘আবী সুফিয়্ান 

েুইজদনে নাম এক হওয়্াে কােদণ সংশয়্ লেখা লেয়্। ইয়্াফজে ইবন আবু 

সুফিয়্ান হদেন সাহাবী। ফতফন ফেদেন লশ্রষ্ঠতম সাহাবী দণে অনযতম। ফতফন 

                                           
67 আবু োউে, হােীস নং ১২৪ 
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হােব কুোইশ বংদশে ফবফশষ্ট বযফি। শাম এে আমীেদেে মদধয ফতফন অনযতম 

যাদেে আবু বকে োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু শাম ফবজদয়্ে জদনয লপ্রেণ কদেফেদেন। 

আবু বকে োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু তাদক ফবোয়্ কােীন তাে উষ্ট্রবাহন ধদে লহঁদি 

লহঁদি অসীয়্ত কেফেদেন। ফতফন তাদক বদেফেদেন, লহ আল্লাহ তা‘আোে 

োসূদেে প্রফতফনফধ! তুফম আদোহণ কেদব নাফক আফম অবতেণ কেদবা? ফতফন 

তাে জবাদব বদেফেদেন, আফম আদোহী হদবা না আে তুফম অবতেণকােী হদব 

না। আফম আশা কফে আল্লাহ তা‘আোে োিায়্ আমাে জীবদনে পাপোফশ লশষ 

হদয়্ যাক।  

উমাে োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুে ফখোিত আমদে শাম ফবজদয়্ে পে যখন ফতফন 

মাো যান, তখন উমাে োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু- তাে ভাই মু‘আফবয়্াদক োফেয়্াল্লাহু 

‘আনহু- তাে স্থোফভফষি কদেন। তােপে উসমান ইবন আিিান োফেয়্াল্লাহু 

‘আনহু- এে ফখোিত আমদে ইয়্াফজদেে জন্ম হয়্। মু‘আফবয়্া োফেয়্াল্লাহু 

‘আনহু- শাদম প্রফতফষ্ঠত হদেন এবং তােপে যা ঘিাে তা ঘদি ল ে।  

ওয়্াফজব হদো এ ফবষদয়্ মধযপন্থা অবেম্বন কো। ইয়্াফজে ইবন মু‘আফবয়্াে 

সমাদোিনাে িাো মুসফেমদেেদক পেীক্ষায়্ লিো লথদক ফবেত থাকা। কােণ, 

এরূপ কো সমূ্পণৃ ফবে‘আত, আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আদতে মাযহাদবে 

পফেপন্থী। এ সব ফবভ্রাফন্তে িদে কফতপয়্ জাফহে মদন কদে ইয়্াফজে ইবন 

মু‘আফবয়্া শীষৃ স্থানীয়্ সাহাবী দণে অনযতম এবং নযায়্পোয়্ণ মুসফেম ইমাম। 

অথি এফি সুস্পষ্ট ভুে। 
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তৃতীয়্ পফেদেে 

ফবফেন্নতা ও মতাননকয 

(আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আদতে অনযতম আেও একফি আকীো হদো) 

লকাদনা একফি েদেে প্রফত সদম্বাধন কদে উম্মদতে মদধয ফবভফি জাদয়্য লনই:  

মুসফেম সমাদজ েোেফে সৃফষ্ট কো এবং মানুষদক লসই ফবষদয়্ পেীক্ষায়্ 

লিোদনা, লয ফবষদয়্ আল্লাহ তা‘আো ও তাে োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাম লকাদনা ফনদেৃশ লেন ফন তা জাদয়্য লনই। যথা- লকাদনা বযফিদক 

বো তুফম শাকীেী, তুফম ফকেফিন্দী (তথা তুফম আমাে পন্থী, আমাে কমৃী বা 

আমাে েদেে, আে অমুক অনয েদেে)। লকননা, এই সব পফেভাষা বাফতে। 

এ মদমৃ আল্লাহ তা‘আো লকাদনা প্রমাণ অবতীণৃ কদেন ফন। আল্লাহ তা‘আোে 

ফকতাব, োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে হােীস ও পূবৃবতৃী 

সাহাবী দণে লকাদনা গ্রহণদযা য আসাদেও (সাহাবী দণে কথা, কাজ ও লমৌন 

সমথৃনদক আসাে বদে) অমুক শাকীেী, অমুক ফকেফিন্দী ইতযাফে ফবেযমান 

লনই; বেং মুসফেদমে ওপে িেয হদো যখন তাদক ফজজ্ঞাসা কেদব আপফন 

লক? তখন আপফন বেদবন আফম লকাদনা সাকীেী বা ফকেফিন্দী নই। আফম 

লকবেমাত্র আে কুেআন ও সহীহ হােীদসে একফনষ্ঠ অনুসােী একজন 

মুসফেম।  

এ লক্ষদত্র মু‘আফবয়্া ইবন আবু সুফিয়্ান-এে বফণৃত হােীসফি উজ্জ্বে স্বাক্ষে। 

ফতফন একো ফবফশষ্ট সাহাবী আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুদক 

বেদেন, আপফন উসমান োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুে েদে নাফক আেী োফেয়্াল্লাহু 

‘আনহুে েদে? ফতফন ফিধাহীন কদণ্ঠ জবাব ফেদেন আফম আেীে োফেয়্াল্লাহু 

‘আনহু- েদেও নই এবং উসমাদনে োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু- েদেও নই; বেং আফম 

োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে েদেে অনুসােী।  
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এভাদব প্রদতযক পূবৃবতৃী আদেম বা সাোি ণ বদেদেন- এ সব েোেফেে 

লশষ ফিকানা জাহান্নাম। তাদেে মদধয জননক আদেম বদেন, েু’ফি মহা 

ফন‘আমত অবেম্বদনে বযাপাদে আফম লকাদনা পেওয়্া কফে না।  

এক- আল্লাহ তা‘আো ইসোদমে ফেদক আমাদক পফেিাফেত কদেদেন।  

েুই- এ সব েোেফে লথদক আমাদক মুি লেদখদেন।  

আল্লাহ তা‘আো আে-কুেআদন আমাদেে নামকেণ কদেদেন মুসফেম, মুফমন 

ও ইবােুল্লাহ বা আল্লাহ তা‘আোে বান্দা। আল্লাহ োবু্বে আোমীন আমাদেে 

লয নাম ফেদয়্দেন তা আমো পফেবতৃন কেদত পাফে না। নব আফবষৃ্কত মানুদষে 

বতফে েেীয়্ নাম যা তাো ও তাদেে পূবৃ পুরুষ ণ লেদখদেন, লয ফবষদয়্ আল্লাহ 

তা‘আো লকাদনা প্রমাণ অবতীণৃ কদেন ফন বেং এসব নামসমূহ িাো নামকেণ 

কোে অবকাশ লয সব লক্ষদত্র েদয়্দে, লযমন মানুষদক ইমাদমে ফেদক সদম্বাধন 

কো। যথা- হানািী, মাদেিী, শাদি‘ঈ, হাম্বেী অথবা লকাদনা শাইদখে ফেদক 

সদম্বাধন কদে ফবফভন্ন তেীকাে নাম োখা। যথা- কাফেেী (নকশবফন্দ) ও 

আেওয়্ী শাইদখে তফেকাপন্থী অথবা লকাদনা ল াদত্রে ফেদক সদম্বাধন কদে 

ফবফভন্ন ল াদত্রে নামকেণ কো। যথা- কাইসী ল াত্র ও ইয়্ামানী ল াত্র, অনুরূপ 

ফবফভন্ন জাতীয়্তাে নাম কো। যথা- শামী, ইোকী, ফমশেী ইতযাফে। এগুদোে 

ফেদক সম্পকৃযুি কদে নাম লেওয়্া জাদয়্য হদেও লকাদনা মুসফেদমে জদনয 

ববধ  য় কে, লস উপদোি েদেে ফভফিদত লকাদনা মানুষদক পেীক্ষায়্ লিেদব, 

আে এসব নাদমে ফভফিদত তাে সাদথ বনু্ধত্ব কেদব বা বমত্রী স্থাপন কেদব 

এবং তােই ফভফিদত শত্রুতা লপাষণ কেদব; বেং আল্লাহ তা‘আোে ফনকি 

সৃফষ্টে লশ্রষ্ঠ মানুষ হদেন, তাদেে মদধয তাকওয়্া অবেম্বনকােী বযফিব ৃ। তাো 

লয লকাদনা েদেে লহাক না লকন। 

ওেী হওয়্া ও তাে আনুষফিক ফবষয়্:  
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আল্লাহে সদি বনু্ধত্ব স্থাপনকােীোই হদো আল্লাহ তা‘আোে অেী। আে তাো 

হদেন, যাো ঈমান এদনদে এবং তাকওয়্া অবেম্বন কদেদে। আল্লাহ তা‘আো 

কুেআদনে কােীদম সংবাে লেন লয, তাে অেী হদো, তাকওয়্া অবেম্বনকােী 

মুফমন ণ। এ প্রসদি আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
َّل ٓٓ﴿
َ
وٓ ٓإِنَّٓٓأ

َ
ِٓٱٓءَِٓلَا ٓأ َٓخوٓ َّٓلّٓٓللَّ ِينَٓٱ٦٢َٓٓزنُونََٓيٓ ُٓهمٓ َٓوَّلِٓٓهمٓ َعلَيٓ ٓف   ﴾٦٣َٓٓيتَُّقونََٓٓوََكنُوا َٓٓءاَمُنوا َّٓٓلَّ

 [  ٣٦  ،٣٥:  يونس]

“লজদন লেদখা! আল্লাহ তা‘আোে বনু্ধদেে জদনয লকাদনা ভয়্ লনই এবং তাো 

ফিফন্তত ও হদব না। এো হদে লস সব লোক, যাো ঈমান এদনদে এবং তাকওয়্া 

অবেম্বন কদেদে”। [সূো ইউনুস, আয়্াত: ৬২-৬৩]  

তােপে আল্লাহ তা‘আো ফনদম্নাি আয়্াদত মুিাকী কাো তাে সংজ্ঞা প্রোন 

কদেন, 
نٓٱل ِبَّٓٓلَّي َسٓ﴿

َ
ِقِٓٓقَِبَلٓٓوُُجوَهُكمٓ ٓتَُولُّوا ٓٓأ رِِبٓٓٱل َمش  َِٓٓءاَمنََٓٓمنٓ ٓٱل ِبََّٓٓوَل ِكنََّٓٓوٱل َمغ  َوٓ ٓبِٱّللَّ ٓمَِٓوٱل 

َٓٓوٱل ِكَت بَِٓٓوٱل َمَلَئَِكةِٓٱٓأۡلِخرِٓ ٓ ٓٱل َماَلَٓٓوَءاَتٓٓنََٓوٱنلَّبُِيِ َبٓ َٓذوِيُٓحُبِهِۦََٓعَ ََت َمٓ ٓٱل ُقر  َٓوٱل 
ََٓ بِيلَِٓٓوٱب نََٓٓوٱل َمَس ِك ََٓٓٱلسَّ ِ ا ئِل قَامَٓٓقَاِبٓٱلُرَِٓٓوِفَٓٓوٱلسَّ

َ
ةََٓٓوأ لَو  ةََٓٓوَءاَتٓٓٱلصَّ َكو  ُٓموفُونََٓوٱل ٓٓٱلزَّ

ِدهِمٓ  َسا ءِِٓٓفَٓٓوٱلصَّ ِبِينََٓٓع َهُدوا ٓ ٓإَِذآبَِعه 
 
َأ ا ءِٓٓٱۡل  َّ َََٓٓوٱلُضَّ ِسٓ ٓوَِح

 
َأ َلَئَِكٓٓٱۡل  و 

ُ
ِينَٓٓأ ٓا ٓ َصَدقُوٓٱَّلَّ

َلَئَِكٓ و 
ُ
 [  ٣٧٧: ابلقرة] ﴾١٧٧ٓٱل ُمتَُّقونَُٓٓهمَُٓٓوأ

“লতামো লতামাদেে মুখ পূবৃ ফেদক লিোও বা পফশ্চম ফেদক লিোও এদত 

লকাদনা কেযাণ লনই, বেং কেযাণ আদে এদত লয, লকাদনা বযফি ঈমান আনদব 

আল্লাহ তা‘আো, লশষ ফেবস, ফিফেশতা ণ, ফকতাবসমূহ ও নবী দণে প্রফত 

এবং আল্লাহ তা‘আোে ভাদোবাসাদথৃ ধন-সম্পে আত্মীয়্-স্বজন, ইয়্াতীম-

ফমসফকন, মুসাফিে ও সাহাযয প্রাথৃীদেে এবং মানুষদেে বফন্দেশা লথদক মুি 

কোে জনয োন কেদব এবং সাোত প্রফতষ্ঠা কেদব, যাকাত প্রোন কেদব, 

ওয়্াো কোে পে স্বীয়্ অিীকাে পূণৃ কেদব এবং কু্ষধা, োফেদেযে সময়্ ও 
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েুফেৃদন বধযৃ ধােণ কেদব, মূেতঃ এোই হদে সতযবােী এবং এোই হদে 

প্রকৃত মুিাকী”। [সূো আে-বাকাো, আয়্াত: ১৭৭] 

তাকওয়্াে সংজ্ঞা: তাকওয়্া হদো আল্লাহ তা‘আো যা আদেশ কদেদেন তা 

সম্পােন কো এবং ফতফন যা ফনদষধ কদেদেন তা বজৃন কো।  

নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আোে ওেীদেে অবস্থা ও ওেী 

হওয়্াে মাধযমগুদো বণৃনা কদেদেন, যা ইমাম বুখােী েহ. সহীহ বুখােীদত 

বণৃনা কদেদেন। আবু হুোইো োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু লথদক বফণৃত, ফতফন বদেন, 

োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেদেন, 
 عبدي إيلئ  تقرب وما باملحاربة، بارزين فقد وَلا يل اعدى من: وتعاىل تبارك اهلل يقول»

 أحببته إذاف أحبه، حَّت باِلوافل إيلئ  يتقرب عبدي يزال وال عليه، افرتضت ما أداء بمثل
 يميش لِتا ورجله بها، يبطش الِت ويده يبرصبه، اَّلي وبرصه به، يسمع اَّلي سمعه كنت

 يب استعاذ ولنئ ألعطينه، سألين ولنئ يميش، ويب يبطش، ويب يبرص، ويب يسمع، فِب بها،
 يكره املؤمن، عبدي نفس قبض عن ترددي فاعله أنا يشء عن ترددِ وما ألعيذنه،

 «منه َل والبد مساءته وأكره املِو

“আল্লাহ তা‘আো বদেন, লয বযফি আমাে লকাদনা ওেীে সাদথ শক্রতা লপাষণ 

কেদব, আফম তাে ফবরুদে অবশযই যুে লঘাষণা কেব। আফম যা ফকেু আমাে 

বান্দাে ওপে িেয কদে ফেদয়্ফে তাে িাো লকাদনা বান্দা আমাে বনকিয োভ 

কেদত পােদব। আমাে বান্দা ণ সবৃো নিে ইবাোত িাো আমাে বনকিয 

োভ কেদত থাকদে অবদশদষ আফম তাদক ভাদোবাসদত থাফক। যখন আফম 

তাদক ভাদোবাফস, তখন আফম তাে কান হদয়্ যাই, যা ফেদয়্ লস শুনদত পায়্, 

আফম তাে লিাখ হদয়্ যাই, যা ফেদয়্ লস লেখদত পায়্। আফম তাে হাত হদয়্ 

যাই, যা ফেদয়্ লস স্পশৃ কদে এবং আফম তাে পা হদয়্ যাই, যাে সাহাদযয লস 

িোদিো কদে। আে লস যফে আমাে ফনকি ফকেু প্রাথৃনা কদে, আফম তাদক 
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তা অবশযই প্রোন কফে। আে লস যফে আমাে ফনকি আশ্রয়্ প্রাথৃনা কদে, আফম 

তাদক অবশযই আশ্রয়্ প্রোন কফে। আফম লয কাজ কেদত িাই, তা কেদত 

লকাদনা ফিধা সংদকাি কফে না, যতিা ফিধা সংদকাি কফে একজন মুফমদনে মৃতুয 

সম্পদকৃ, লকননা লস মৃতুযদক অপেন্দ কদে অথি আফম তাে লবঁদি থাকাদক 

অপেন্দ কফে”। 

উপদোি হােীদস বফণৃত হদয়্দে লয, আল্লাহ তা‘আোে বনকিয োদভে িে 

হদো েু’ফি।  

এক- িেয ফবষয়্াবেী সম্পােদনে মাধযদম তাে বনকিয োভ কো। 

ফিতীয়্ত- িেয ফবষয়্াবেী সম্পােদনে পে নিে আোদয়্ে মাধযদম বনকিয 

অজৃন কো।  

প্রথমফি হদো ডানপন্থী পুণযবান সতযপন্থীদেে িে। ফিতীয়্ফি হদো অগ্র ামী 

বনকিয অজৃনকােীদেে িে। লযমন, আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
ٓٱٓإِنَّٓ﴿

َ ٢٢ٓٓٓنَعِيمٓ ٓلَِفَٓٓرارَٓب ٓل  ٓٱََٓعَ
َ َٓٓوُُجوهِِهمٓ ِٓفٓٓرُِفَٓتعٓ ٢٣ٓٓيَنُظُرونَٓٓئِِكَٓرا ٓل  ٢٤ٓٓنلَّعِيمِٓٱٓةَٓنَُض 

ٓ ٓرَِّحيقٓ ِٓمنٓنََٓقوٓ يُسٓ   ﴾٢٦ٓفُِسونَُٓمَتَن ٓل ٓٱَٓيتََنافَِسٓفَلٓ ٓلَِكَٓذ َٓٓوِفٓٓك  ِٓمسٓ ٓۥُمهُِٓخَت ٢٥ُٓٓٓتومٓ مَّ
 [  ٥٧  ،٥٥: املطففني]

“পুণযবান লোদকো থাকদব অিুেন্ত ফন‘আমদতে মাদে। উচ্চ আসদন বদস তাো 

(িােফেদকে সবফকেু) লেখদত থাকদব। তুফম তাদেে মুদখ প্রশাফন্তে উজ্জ্বেতা 

লেখদত পাদব। তাদেেদক পান কোদনা হদব ফেফপ-আঁিা উৎকৃষ্ট পানীয়্। তাে 

ফেফপ হদব ফমশদকে, প্রফতদযাফ ো লযন এ ফবষদয়্ই প্রফতদযাফ তা করুক”। [সূো 

আে-মুতািফিিীন, আয়্াত: ২২-২৬]  

ইবন আব্বাস োফেয়্াল্লাহু ‘আনহুমা বদেন, ডানপন্থীদেে জনয ফমফশ্রত কো হদব 

আে বনকিয োভকােীো লসখাদন (লনশা মুি) খাঁফি শোব পান কেদব।  
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একই অথৃদবাধক কথা আল্লাহ তা‘আো স্বীয়্ গ্রদন্থ ফবফভন্ন স্থাদন বণৃনা 

কদেদেন। সুতোং যাো আল্লাহ তা‘আো ও তাে োসূদেে প্রফত ঈমান আদন 

এবং সাফবৃক লক্ষদত্র আল্লাহ তা‘আোদক ভয়্ কদে; তাো অবশযই আল্লাহ 

তা‘আোে ওেীদেে অন্তভুৃি।68 

বনু্ধত্ব ও শত্রুতাে স্বরূপ:  

আল্লাহ তা‘আো মুফমনদেেদক পেস্পে পেস্পেদক ভাদোবাসদত ফনদেৃশ 

ফেদয়্দেন। পক্ষান্তদে কাফিেদেে সদি সম্পকৃ ফেন্ন ও তাদেে ফবদোফধতা কো 

মুফমদনে ওপে ওয়্াফজব কদেদেন। আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
َهاَيَٓ﴿ يُّ

َ
ِينَٓٱٓأ َٓٱَٓتتَِّخُذوا َّٓٓلَٓٓءاَمُنوا َّٓٓلَّ وٓ َٓرىَٓنلََّص ٓٱوَُٓٓهودَٓل 

َ
وٓ ُٓضُهمٓ َبعٓ َٓء ِٓلَا ٓأ

َ
ٓ َبعٓ ٓءُِٓلَا ٓأ َُّهميََٓٓوَمنٓض  َٓتَول

َٓٱٓإِنَُّٓٓهم  ِٓمنٓ ٓۥفَإِنَّهُُٓٓمِنُكمٓ  ََٓلظَّ ٓٱٓمََٓقوٓ لٓ ٱِٓديَيهٓ َّٓلّٓٓللَّ ِينَٓٱَٓفََتَى٥١ٓٓلِِم ٓٓقُلُوبِِهمِٓفَّٓٓلَّ َرض  ٓمَّ
نَٓشََٓنٓ َٓيُقولُونَٓٓفِيِهمٓ ٓرُِعونَٓيَُسٓ 

َ
ُٓٱَٓفَعَسٓٓئَِرة  َٓدا ٓٓتُِصيبََنآأ نّٓللَّ

َ
ٓٓأ

 
ِِٓٓتَٓيَأ ٱب

وٓ ٓحَِٓفتٓ لٓ 
َ
مٓ ٓأ

َ
ُِٓٓمِنٓ ٓر ٓأ ٓۦِعنِده

ٓ ٓ ٓبُِحوا َٓفُيص  وا َٓٓما ََٓٓعَ َسُّ
َ
نُفِسِهمٓ ِٓفٓ ٓأ

َ
َََٓن ٓٓأ ِينَٓٱَٓوَيُقوُل٥٢ِٓٓٓدِم َهَٓٓا َٓءاَمُنوٓ َّٓلَّ

َ
ِينَٓٱٓءُِٓؤَّل ٓأ قٓ َّٓلَّ

َ
َٓسُموا ٓأ

ِٓ ِٓٱب ي ٓٓدََٓجهٓ ّٓللَّ
َ
ٓ ٓإِنَُّهمٓ ٓنِِهمٓ َم ٓأ ٓٓلََمَعُكم  عٓ َٓحبَِطت 

َ
ص ٓٓلُُهمٓ َم ٓأ

َ
َهاَي٥٣َِِٓٓٓسِينََٓخ َٓٓبُحوا ٓفَأ يُّ

َ
ِينَٓٱٓأ َّٓلَّ

َٓٓفٓفََسوٓ ٓۦدِينِهَِٓٓعنِٓمنُكمٓ ٓتَدَّٓيَرٓ َٓمنَٓءاَمُنوا ٓ
 
ُٓٱِٓتٓيَأ ذِلَّةٓ ٓٓۥ َوُيِحبُّونَهُُٓٓيِبُُّهمٓ ٓمٓ بَِقوٓ ّٓللَّ

َ
ٓٓأ ََٓعَ

ََُٓمؤٓ ل ٓٱ ةٓ ِٓمنِ ِعزَّ
َ
ٓٓأ ِٓٱَٓسبِيلِِٓٓفِٓٓهُدونَٓيَُج ٓٓفِرِينََٓك ٓلٓ ٱََٓعَ ٓ َّل َٓٓمةَٓلَوٓ َٓيَافُونََٓٓوَّلّٓٓللَّ ُٓلٓض ٓفَٓٓلَِكَٓذ ٓٓئِم 

ِٓٱ ُٓٱوَُٓٓء ٓيََشا َٓٓمنٓتِيهِٓيُؤٓ ّٓللَّ ُٓٱَٓوِلُُّكمُٓٓإِنََّما٥٤َٓٓعلِيمٓ ِٓسعٓ َو ّٓٓللَّ ِينَٓٱوَٓٓۥَورَُسوُلُّٓٓللَّ ِينَٓٱَٓءاَمُنوا َّٓٓلَّ َّٓلَّ
لَوٓ ٱٓيُقِيُمونَٓ َكوٓ ٱٓتُونََٓوُيؤٓ ٓةَٓلصَّ َٓٱَٓيَتَولََّٓٓوَمن٥٥ٓٓكُِعونََٓر ٓٓوَُهمٓ ٓةَٓلزَّ ِينَٓٱوَٓٓۥَورَُسوَلُّٓٓللَّ ٓفَإِنََّٓٓءاَمُنوا َّٓٓلَّ

ِٓٱَٓبِٓحزٓ   [  ٢٣  ،٢٣: دةاملائ] ﴾٥٦ٓلُِبونََٓغ ٓلٓ ٱُٓهمُّٓٓللَّ

                                           
68 আল্লাহ তা‘আো বদেন, ٓٓ ِينََٓٓءاَمُنوا َٓٓوََكنُوا َٓي َزنُون٦٢َٓٓٓٱَّلَّ َٓوَّلُٓٓهمٓ  َٓٓعلَي ِهمٓ  َِّٓٓلَٓٓخو ف  ِلَا ءَٓٓٱّللَّ و 

َ
ٓأ َّل ٓٓإِنَّٓ

َ
﴿ٓأ

ىٓ ٓلَُهم٦٣َُٓٓٓيتَُّقونَٓ َ ةِِٓٓفٓٓٱل بُش  َيو  َ ن َيآٱۡل  ِ ٓٓلَُِكَِم تَِٓٓتب ِديَلَّٓٓلٓٓٱٓأۡلِخَرةِ َٓٓوِفٓٓٱلُّ زُُٓٓهوََٓٓذ لَِكٓٓٱّللَّ  ﴾٦٤ٓٱل َعِظيمُٓٓٱل َفو 
  [٣٥  ،٣٥: يونس]

 আল্লাহ তা‘আো বদেন, ﴿ ٓٓۥ ٓإِن ِلَا ُؤُه و 
َ
ٓٓأ    [٦٥: االنفال] ﴾ٱل ُمتَُّقونَٓٓإِّلَّ
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“লহ ঈমানোে ণ! লতামো ইয়্াহূেী ও ফিস্টানদেেদক বন্ধরূদপ গ্রহণ কফেও 

না, তাো এদক অপদেে বনু্ধ। লতামাদেে মদধয লকউ তাদেেদক বন্ধরূদপ গ্রহণ 

কেদে লস তাদেে মদধযই  ণয হদব। আল্লাহ তা‘আো যাফেমদেেদক সৎপদথ 

পফেিাফেত কদেন না। যাদেে অন্তদে বযাফধ আদে তুফম তদেেদক লেখদব সত্বে 

তাো তাদেে (অথৃাৎ ইয়্াহূেী ও ফিস্টান মুশফেকদেে) মাদে ফ দয়্ বেদব, 

আমাদেে ভয়্ হয়্ আমো ফবপদেে িক্কদে পদে না যাই। হয়্দতা আল্লাহ 

তা‘আো ফবজয়্ োন কেদবন ফকংবা ফনদজে পক্ষ হদত এমন ফকেু ফেদবন যাদত 

তাো তাদেে অন্তদে যা েুফকদয়্ লেদখফেে তাে কােদণ েফজ্জত হদব। মুফমন ণ 

বেদব, এো ফক তাোই যাো আল্লাহ তা‘আোে নাদম শি কসম লখদয়্ বেত 

লয, তাো অবশযই লতামাদেে সদি আদে। তাদেে কৃতকমৃ ফনষ্ফে হদয়্ ল দে, 

যাে িদে তাো ক্ষফতগ্রি হদয়্দে। লহ ঈমানোে ণ! লতামাদেে মধয হদত লকউ 

তাে েীন হদত ফিদে ল দে সত্বে আল্লাহ তা‘আো এমন এক সম্প্রোয়্দক 

ফনদয়্ আসদবন যাদেেদক ফতফন ভােবাসদবন আে তাোও তাদক ভােবাসদব, 

তাো মুফমনদেে প্রফত লকামে আে কাফিেদেে প্রফত কদিাে হদব, তাো আল্লাহ 

তা‘আোে পদথ যুে কেদব, লকাদনা ফননু্দদকে ফনন্দাদক তাো ভয়্ কেদব না, 

এিা আল্লাহ তা‘আোে অনুগ্রহ-যাদক ইদে ফতফন োন কদেন এবং আল্লাহ 

তা‘আো প্রািুদযৃে অফধকােী, সবৃজ্ঞ।  লতামাদেে বনু্ধ আল্লাহ তা‘আো, তাে 

োসূে ও মুফমন ণ যাো সাোত কাফয়্ম কদে, যাকাত আোয়্ কদে এবং আল্লাহ 

তা‘আোে কাদে অবনত হয়্। লয লকউ আল্লাহ তা‘আো ও তাে োসূে এবং 

ঈমানোে ণদক বন্ধরূদপ গ্রহণ কেদব লস লেখদত পাদব লয আল্লাহ তা‘আোে 

েেই ফবজয়্ী হদব। [সূো আে-মাদয়্ো, আয়্াত: ৫১-৫৬] 

আল্লাহ তা‘আো জাফনদয়্ ফেদেন লয, মুফমদনে বনু্ধ হদো আল্লাহ তা‘আো, তাে 

োসুে ও তাে প্রফত ঈমানোে বান্দা ণ। এ ফবদশষণফি প্রফতফি মুফমন লয এ 
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গুদণ গুণাফন্বত সবাে লক্ষদত্র প্রদযাজয। িাই লস তাে বংদশে, লেদশে, মাযহাদবে 

অথবা স্বীয়্ েেভুি লহাক বা না লহাক। এ প্রসদি আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
ِمُنونَٓ﴿ ِمَن ُتَٓٓوٱل ُمؤ  ُضُهمٓ َٓوٱل ُمؤ  ِلَا ءَُٓٓبع  و 

َ
ٓ ٓأ  [  ٧٣: اتلوبة] ﴾َبع ض 

“মুফমন পুরুষ ও মুফমন নােী এদক অপদেে বনু্ধ”। [সূো আত-তাওবাহ, আয়্াত: 

৭১]   

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
ِينَٓٱٓإِنَّٓ﴿ مٓ َٓهُدوا َٓوَج َٓٓوَهاَجُروا َٓٓءاَمُنوا َّٓٓلَّ

َ
نُفِسِهمٓ ٓلِِهمٓ َو ٓبِأ

َ
ِٓٱَٓسبِيلِِٓٓفَٓٓوأ ِينَٓٱوَّٓٓللَّ نََصَُٓٓءاَووا َّٓٓلَّ ٓا ٓوٓ وَّ

َلَٓ و 
ُ
وٓ ُٓضُهمٓ َبعٓ ٓئَِكٓأ

َ
ٓ َبعٓ ٓءُِٓلَا ٓأ ِينَٓٱوَٓٓض  ٓءٓ َشٓ ُٓمِنَٓيتِِهمَوَل ُٓٓمِنٓلَُكمَٓمآُيَهاِجُروا َٓٓولَمٓ َٓءاَمُنوا َّٓٓلَّ

 ٓ ويُِكمٓ سٓ ٱِٓإَونُِٓٓيَهاِجُروا  َٓٓحتَّ ُٓٱُٓكمَُٓفَعلَيٓ ُٓلِينِٓٱِٓفٓٓتَنَصُ ٓٓنلَّص  ٓ ٓإِّلَّ َٓنُهميٓ َوبََٓٓنُكمٓ بَيٓ ِٓۢمقَوٓ ََٓعَ
ُٓٱوَٓٓق  ُٓمِيَث ٓ ِينَٓٱو٧٢َٓٓٓبَِصي َٓٓملُونََٓتعٓ ٓبَِمآّللَّ وٓ ُٓضُهمٓ َبعٓ َٓكَفُروا َّٓٓلَّ

َ
ٓ َبعٓ ٓءُِٓلَا ٓأ ٓٓض  ٓتَُكنَٓعلُوهَُٓتفٓ ٓإِّلَّ

ٓٱِٓفَٓٓنة ٓفِتٓ 
َ ِينَٓٱو٧٣ََٓٓٓكبِي َٓٓوفََساد ِٓٓضٓۡرل  ِٓٱَٓسبِيلِِٓٓفَٓٓهُدوا َٓوَج َٓٓوَهاَجُروا َٓٓءاَمُنوا َّٓٓلَّ ِينَٓٱوَّٓٓللَّ َٓءاَووا َّٓٓلَّ
وٓ  نََصُ َلَٓٓا ٓوَّ و 

ُ
َُّهمٓا َٓحُقٓ ِٓمُنونَُٓمؤٓ ل ٓٱُٓهمُٓٓئَِكٓأ غٓ ٓل ِينَٓٱو٧٤ََٓٓٓكرِيمٓ ٓقٓ َورِزٓ ٓفَِرة ٓمَّ ٓدَُٓبعٓ ِٓمنٓ َٓءاَمُنوا َّٓٓلَّ
َلََٓٓمَعُكمٓ َٓهُدوا َٓوَج َٓٓوَهاَجُروا ٓ و 

ُ
ٓ ٓئَِكٓفَأ لُوا ِٓٓمنُكم  و 

ُ
ٓٱَٓوأ

َ وٓ ُٓضُهمٓ َبعٓ َٓحامِٓرٓ ل 
َ
ٓبَِبعٓ َّٓلٓ أ ٓبِٓكَِت ِٓٓفٓٓض 

ِ ٓٱ َٓٱٓإِنَّّٓٓللَّ  [٧٣  ،٧٥: االنفال] ﴾٧٥َٓعلِيُم ٓٓءٓ َشٓ ٓبُِكُلِّٓٓللَّ
“যাো ঈমান এদনদে, (েীদনে জদনয) ফহজেত কদেদে, ফনদজদেে জানমাে 

ফেদয়্ আল্লাহ তা‘আোে পদথ ফজহাে কদেদে আে যাো তাদেেদক আশ্রয়্ 

ফেদয়্দে, সাহাযয কদেদে, তাো পেস্পে পেস্পদেে বনু্ধ। আে যাো ঈমান 

এদনদে ফকন্তু ফহজেত কদে ফন, তাো ফহজেত না কো পযৃন্ত তাদেে 

অফভভাবকদত্বে লকাদনা োফয়্ত্ব লতামাে ওপে লনই, তদব তাো যফে েীদনে 

বযাপাদে লতামাদেে ফনকি সাহাযযপ্রাথৃী হয়্ তাহদে তাদেেদক সাহাযয কো 

লতামাদেে কতৃবয, ফকন্তু লতামাদেে ও লয জাফতে মদধয বমত্রী িুফি েদয়্দে 

তাদেে ফবরুদে নয়্। লতামো যা কে আল্লাহ তা‘আো তা লেদখন। আে যাো 

কুিফে কদে তাো পেস্পে পেস্পদেে বনু্ধ। যফে লতামো তা [মুফমনদেে 
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পেস্পদেে বনু্ধত্ব সুেৃঢ় কো ও কাফিেদেে সদি সম্পকৃ ফেন্ন কো] না কে 

তদব েুফনয়্াদত ফিতনা ও মহা-ফবপযৃয়্ লেখা ফেদব। যাো ঈমান এদনদে, (েীদনে 

জদনয) ফহজেত কদেদে এবং আল্লাহ তা‘আোে পদথ ফজহাে কদেদে আে যাো 

তাদেেদক আশ্রয়্ ফেদয়্দে এবং সাহাযয-সহদযাফ তা কদেদে- তাোই প্রকৃত 

মুফমন, তাদেে জদনয েদয়্দে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীফবকা। আে যাো পদে 

ঈমান এদনদে ও ফহজেত কদেদে আে লতামাদেে সাদথ একত্র হদয়্ ফজহাে 

কদেদে, তাো লতামাদেেই অন্তভুৃি”। [সূো আে-আনিাে, আয়্াত: ৭২-৭৫]  

আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
ََُٓمؤٓ ل ٓٱِٓمنَٓٓئَِفَتانَِٓطا ِٓٓإَون﴿ ص َٓٓتَتلُوا ٓقٓ ٱِٓمنِ

َ
ٓٓفَإِنٓ َٓنُهَما ٓبَيٓ ٓلُِحوا ٓفَأ ُٓٓهَماَدى ٓإِحٓ َٓبَغت  ٓٱََٓعَ

ُ َٓرىٓ خٓ ل 
ٓ ِٓغَٓتبٓ ٓلَِّتٓٱٓتِلُوا ٓفََق ٓ مٓ ٓإَِلَٓٓءَٓتَِفٓ َٓحتَّ

َ
ِ ٓٱٓرِٓأ ص َٓٓءت ٓفَا ٓٓفَإِنّٓللَّ

َ
َِٓٓنُهَمابَيٓ ٓلُِحوا ٓفَأ ٱب

قٓ ٓلَِٓعدٓ لٓ 
َ
ٓإِنَّٓٓا ٓ ِسُطوٓ َوأ

َٓٱ ّٓٓللَّ ََُٓمقٓ ل ٓٱُٓيِبُّ  [١: اْلجراِ] ﴾٩ِٓسِط
“মুফমনদেে েু’েে েোইদয়্ ফেপ্ত হদে তাদেে মদধয মীমাংসা কদে োও। 

অতঃপে একেে অপে েেদক আক্রমণ কেদে আক্রমণকােীদেে ফবরুদে যুে 

কেদব যতক্ষণ না তাো আল্লাহ তা‘আোে ফনদেৃদশে ফেদক ফিদে আদস। 

অতঃপে যফে েেফি ফিদে আদস, তাহদে তাদেে মদধয নযাদয়্ে সদি ফবিাে 

কেদব আে সুফবিাে কেদব। আল্লাহ তা‘আো নযায়্-ফবিােকােীদেে 

ভাদোবাদসন”। [সূো আে-হুজোত, আয়্াত: ৯]  

সহীহ হােীদস নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম লথদক বফণৃত, ফতফন বদেন, 
ٓعضوٓمنهٓاشتكٓإذآالواحدٓالسدٓكمثلٓوتعاطفهمٓوتراَحهمٓتوادهمٓفٓالمؤمنَٓمثل»

  «والسهرٓباۡلمٓالسدٓسائرٓلٓتدايع
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“পােস্পফেক সহানুভূফত, বনু্ধত্ব ও েয়্া অনুগ্রদহে লক্ষদত্র মুফমদনে উোহেণ 

হদো এক ও অখফেত লেহ। যখন লেদহে লকাদনা অি অসুস্থ হয়্ তখন সমি 

শেীে তাে জদনয ফবফনে ও বযথায়্ আক্রান্ত হয়্”।69  

সহীহ হােীদস অনুরূপ আদো বফণৃত আদে লয, োসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাম বদেন,  
  «بعضآبعضهٓيشدَٓكۡلنيانٓللمؤمنٓالمؤمن»

“একজন মুফমন আে একজন মুফমদনে জনয প্রািীদেে নযায়্। যাে একাংশ অপে 

অংশদক সু-েৃঢ় কদে। অতঃপে ফতফন একহাদতে অিুফেগুদো অপে হাদতে 

অিুফেে মদধয প্রদবশ কোদেন”।70  

অনুরূপ সহীহ হােীদস আদো বফণৃত আদে,  
 «نلفسهٓيبٓمآلخيهٓيبٓحتٓأحدكمّٓليؤمنٓبيدهٓنفسٓواَّلي»

“যাে হাদত আমাে জীবন তাে শপথ! লতামাদেে মদধয লকউ ঈমানোে হদত 

পােদব না যতক্ষণ পযৃন্ত ফনদজে জনয যা ভাদোবাদস অপদেে জনয তা-ই 

ভাদো না বাদস”।71  

োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেন, 
 «يظلمهٓوّلٓيسلمهّٓلٓالمسلمٓأخوٓالمسلم»

“এক মুসফেম অপে মুসফেদমে ভাই। লস তাদক (ফবপদেে সময়্) অদনযে ফনকি 

লসাপেৃ কেদত পাদে না ও তাে প্রফত অতযািােও কেদত পাদে না”।72  

                                           
69 সহীহ বুখােী, হােীস নং ৪৩৮ 
70 সহীহ মুসফেম, হােীস নং ২৫৮২ 
71 সহীহ মুসফেম, হােীস নং ৭২ 
72 সহীহ মুসফেম, হােীস নং ২৫৭৮ 
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কুেআন ও হােীদস এরূপ বহু েেীে ফবেযমান, যাদত মুসফেম উম্মাহে ঐদকযে 

কথা বো হদয়্দে। 

এেই ফভফিদত আল্লাহ তা‘আো এক মুফমন অপে মুফমদনে বনু্ধ বা সাহাযযকােী 

ফহদসদব প্রফতপন্ন কদেদেন। পেস্পে পেস্পেদক ভাই ভাই বাফনদয়্ ফেদয়্দেন। 

এদক অপেদক সাহাযযকােী, অনুগ্রহকােী ও েয়্াশীে ফহদসদব পফেণত 

কদেদেন। এ উদদ্দদশয আল্লাহ তা‘আো তাদেেদক ঐকয স্থাপদনে ফনদেশৃ 

ফেদয়্দেন এবং েোেফে ও মতদভে কেদত ফনদষধ কদেদেন। আল্লাহ তা‘আো 

বদেন, 
ِٓٱٓلِِِٓبَبٓ َٓتِصُموا ٓعٓ ٱوَٓ﴿ قُوا  َٓٓوَّلٓٓاََجِيعٓ ّٓللَّ  [  ٣٦٦: عمران ال] ﴾١٠٣َٓتَفرَّ

“লতামো সমদবতভাদব আল্লাহ তা‘আোে েজু্জদক সু-েৃঢ়ভাদব ধােণ কে ও 

পেস্পে ফবফেন্ন হইদয়্া না”। [আে আদে ইমোন, আয়্াত: ১০৩] 

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
ِينَٓٱٓإِنَّٓ﴿ قُوا َّٓٓلَّ َما ٓٓء  َٓشٓ ِٓفُٓٓهمٓ ِمنٓ َٓتٓلَّسٓ ٓاِشَيعٓ َٓوََكنُوا ٓٓدِيَنُهمٓ ٓفَرَّ مٓ ٓإِنَّ

َ
ِٓٱٓإَِلُٓٓرُهمٓ أ : االنعام] ﴾١٥٩ّٓللَّ

٣٢١] 
“ফনশ্চয়্ যাো ফনদজদেে েীনদক খদে খদে ফবভি কদে ফনদয়্দে আে েদে েদে 

ভা  হদয়্ ল দে, তাদেে লকাদনা কাদজে সাদথ লতামাে লকাদনা সম্পকৃ লনই। 

তাদেে ফবষয়্ আল্লাহ তা‘আোে ওপে নযি”। [সূো আে-আন‘আম, আয়্াত: 

১৫৯] 

বেই পফেতাদপে ফবষয়্! কীভাদব মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে 

উম্মদতে লোদকো ফবফভন্ন েে ও ফবফবধ মতদভদে ফবভি হদয়্দে। েদেে স্বাদথৃই 

লকবে ধােণা প্রসূত জ্ঞান ও প্রবৃফিে িফেতাদথৃ লকাদনা লোক এক েেদক 

ভাদোবাদস ও অপে েেদক শত্রু মদন কদে অথি আল্লাহ তা‘আোে পক্ষ 

লথদক এ মদমৃ লকাদনা প্রমাণ তাদেে ফনকি লনই।  
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অথি আল্লাহ তা‘আো তাে নবী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লামদক 

তাদেে লথদক সমূ্পণৃ মুি লঘাষণা কদেফেদেন, যাো এ ধেদনে েোেফেদত  

ফেপ্ত হদব। 

বস্তুত এ সব লতা খাদেজীদেে নযায়্ ফবে‘আতী েদেে কমৃ যা মুসফেমদেে এক 

ও অখফেত জামা‘আতদক ফবভি কদেদে এবং তাদেে ফভন্নমত লপাষণকােীদেে 

েিপাত কোদক হাোে ফহসাদব গ্রহণ কদেদে।  

পক্ষান্তদে আহদে সুন্নাত ওয়্াে জামা‘আত আল্লাহ তা‘আোে েজু্জ (কুেআন 

ও সুন্নাহ)-দক সু-েৃঢ়ভাদব আঁকদে ধদেদে। এ সব কাজ তাো কদে না।  

যাো এসব েোেফে কদে থাদক, তাদেে লসখাদন সবৃফনম্ন ক্ষফত লতা এিা ধদে 

লনওয়্া যায়্ লয, লকাদনা লোক লসখাদন লকবে ফনেক প্রবৃফিে বশবতৃী হদয়্ 

কাউদক অপদেে উপে লশ্রষ্ঠত্ব ফেদে, যফেও লস অপে লোকফি তাে লথদক 

আেও লবফশ তাকওয়্াে অফধকােী।  

অথি ওয়্াফজব হদো, লয বযফি আল্লাহ তা‘আো ও তাে োসূেদক অগ্রাফধকাে 

লেয়্ তাদক অগ্রাফধকাে লেওয়্া, লয বযফি আল্লাহ তা‘আো ও তাে োসূদেে 

অনুসেদণে ফবষদয়্ পশ্চাদত েদয়্দে তাদক ফপফেদয়্ োখা, লয বযফি আল্লাহ 

তা‘আো ও তাে োসূেদক ভাদোবাদস তাদক ভাদোবাসা, লয বযফি আল্লাহ 

তা‘আো ও তাে োসূদেে সাদথ শত্রুতা কদে তাে সদি শত্রুতা কো, আল্লাহ 

তা‘আো ও তাে োসূে যা ফনদেৃশ ফেদয়্দেন মানুষদক লস ফনদেৃশই লেওয়্া, 

আল্লাহ তা‘আো ও তাে োসূে লয সব ফবষদয়্ ফনদষধ কদেদেন লস সব ফবষদয়্ই 

ফনদষধ কো, আল্লাহ তা‘আো ও তাে োসূে যাদত খুশী থাদকন তাদতই খুশী 

থাকা। মুসফেম ণ হদবন একফি মহাশফি। ফকভাদব তা সম্ভব লয, একজন 

মুসফেম ভাইদয়্ে ফবদোফধতা কেদত কেদত তাদক কাদিে বা ল ামোহ বদে 

আখযাফয়্ত কদে। অদনক সময়্ এমনও হদত পাদে সতয তাে সাদথই েদয়্দে 
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এবং লস-ই ফকতাব ও সুন্নাদহে অনুসােী। যফে তাে মুসফেম ভাই লকাদনা ফবষদয়্ 

ভুেই হয়্দতা কদে বসে; লকননা লকউ ভুে কেদেই লস কাফিে বা িাফসক 

হদয়্ যাদব না; বেং আল্লাহ তা‘আো এ উম্মদতে ত্রুফি ও ভুদে যাওয়্া জফনত 

অপোধ ক্ষমা কদে ফেদয়্দেন। আল্লাহ তা‘আো স্বীয়্ গ্রদন্থ মুফমন ও োসূে দণে 

লো‘আ প্রসদি বদেদেন- 
َِّسيَنا ٓٓإِنٓنَا ٓتَُؤاِخذٓ َّٓلَٓٓربََّنا﴿ وٓ ٓن

َ
خٓ ٓأ

َ
ٓأ

 
 [  ٥٨٣: ابلقرة] ﴾٢٨٦ٓنَا َٓطأ

“লহ আমাদেে ‘েব’! আমাদেেদক পাকোও কদো না, যফে আমো ভুে কফে 

ফকংবা ভুদে যাই”। [সূো আে-বাকাো, আয়্াত: ২৮৬]  

সহীহ হােীদস বফণৃত আদে, আল্লাহ তা‘আো মুফমনদেে লো‘আে উিদে 

বদেদেন, “আফম তাই কেোম।”  

ফবদশষ কদে কখদনা সময়্ লেখা যায়্, লয লতামাে সাদথ একমত লপাষণ কদেদে, 

লস ইসোদমে ফবদশষ একফি অবস্থাদন েদয়্দে। লযমন, লতামাদেে একজন 

শাদি‘ঈ েহ. মাযহাদবে অনুসােী অথবা লশখ ‘আেী েহ.-এে অনুসােী। 

তােপে লস লকাদনা একফি ফবধাদন তাদেে ফবদোফধতা কেদে এবং হদত পাদে 

সতয ও সফিক ফবষয়্ফি তাে সাদথই েদয়্দে, তখন কীভাদব শুধু এ কােদণ তাে 

জান-মাে, ইজ্জত-সম্মানদক হাোে মদন কো হদব বা েুেন কো হদব? অথি 

আল্লাহ তা‘আো একজন মুফমদনে জান-মাদেে ফহিাযত কোদক মুসফেম ও 

মুফমদনে োফয়্ত্ব-কতৃবয ফহদসদব বণৃনা কদেদেন।  

ফবফভন্ন নতুন নতুন আফবষৃ্কত নাম যাে লকাদনা ফভফি কুেআন ও সুন্নাদহে 

লকাথাও লনই লসগুদোদক লকন্দ্র কদে মুসফেম উম্মাহে মদধয ফবভি কীভাদব 

ববধ হদত পাদে? 

জামা‘আত েহমত আে ফবভফি আযাব:  
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এ ধেদনে েোেফে ও ফবভফি যা মুসফেম উম্মাহ ও তাদেে আদেম, পফেত, 

আমীে ও শীষৃস্থানীয়্ বযফিবদ ৃে মদধয সৃফষ্ট হদয়্দে, এে িেশ্রুফতদতই শত্রুদেে 

তাদেে ওপে িাফপদয়্ লেওয়্া হদয়্দে। আে অনযতম কােণ হে, তাো আল্লাহ 

তা‘আো ও তাে োসূদেে আনু তয কো লেদে ফেদয়্দে। লযমন আল্লাহ তা‘আো 

বদেন, 
ِينَٓٱَٓوِمنَٓ﴿ َخذٓ َٓرىَٓنََص ٓٓإِنَّآا ٓقَالُوٓ َّٓلَّ

َ
آاَحُظ ٓٓفَنَُسوا َٓٓقُهمٓ ِميَث ٓٓنَاأ غٓ ٓۦبِهُِٓٓذُكُِروا ُٓٓمِمَّ

َ
ُٓهمُٓنَٓبَيٓ َٓناَريٓ فَأ

َٓٱوََٓٓعَداَوةَٓلٓ ٱ  [  ٣٥: دةاملائ] ﴾ءََٓضا ٓغٓ ۡل 

“আে যাো বদে ‘আমো ফিস্টান’ আমো তাদেে ফনকি লথদকও ওয়্াো 

ফনদয়্ফেোম। অনন্তে তাদেেদক যা ফকেু উপদেশ লেওয়্া হদয়্ফেে তাে মদধয 

তাো ফনদজদেে এক বে অংশ হাোদত বদসদে। সুতোং আফম তাদেে 

পেস্পদেে মদধয ফহংসা ও শত্রুতা সঞ্চাে কদে ফেোম”। [সূো আে-মাদয়্ো, 

আয়্াত: ১৪]  

যখনই মানুষ আল্লাহ তা‘আোে কতক ফবধান পফেতযা  কদেদে, তখনই তাদেে 

মদধয শত্রুতা ও ফহংসা এবং কািাকাফি লেখা ফেদয়্দে। আে যখন জাফত ফবফভন্ন 

েে, সং িন ও পাফিৃদত ফবভি হদয়্দে, তখনই তাো ফবপযৃয়্ ও ধ্বংসেীোয়্ 

পফতত হদয়্দে। আে যখনই তাো একফি েদে সমদবত হদয়্দে, তখনই তাো 

সংদশাধন হদয়্দে ও অহীে ফবধাদন োজয প্রফতষ্ঠায়্ সক্ষম হদয়্দে। লকননা এক 

েদে থাদক েহমত। ফবভি হওয়্া, েোেফে কো ও মুসফেম সমাদজ িািে 

সৃফষ্ট কো শাফিদযা য অপোধ।  

ভাদো কাদজ আদেশ ও অসৎ কাদজ বাধা লেওয়্া:  

আে একতাবেতা ও ঐকয সৎ কাদজে আদেশ ও অসৎ কাজ হদত বাধা 

লেওয়্াে মাধযদমই অফজৃত হয়্। লযমন, আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
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َهاَيَٓ﴿ يُّ
َ
ِينَٓٱٓأ َٓٱٓتَُّقوا ٓٱَٓءاَمُنوا َّٓٓلَّ َٓٓتُموُتنََّٓٓوَّلٓٓۦُتَقاتِهَِٓٓحقَّّٓٓللَّ نُتمٓإِّلَّ

َ
سٓ َٓوأ َٓتِصُموا ٓعٓ ٱو١٠٢َٓٓٓلُِمونَٓمُّ

ِٓٱٓلِِِٓبَبٓ  قُوا  َٓٓوَّلٓٓاََجِيعٓ ّٓللَّ ِٓٱَٓمَتٓنِعٓ ُٓكُروا ٓذٓ ٱوََٓٓتَفرَّ عٓ ُٓكنُتمٓ ٓإِذٓ ُٓكمٓ َعلَيٓ ّٓللَّ
َ
لََّفٓٓءٓ َدا ٓأ

َ
َٓٓفَأ  َ َٓب

ص ٓٓقُلُوبُِكمٓ 
َ
ٓ َٓويُِكنُتمٓ ٓانٓ َو ٓإِخٓ ٓۦ َٓمتِهِٓبِنِعٓ ُٓتمَبحٓ فَأ نَقَذُكمٓنلَّارِٓٱُٓمِنََٓٓرة ُٓحفٓ َٓشَفآََعَ

َ
ٓلَِكَٓكَذ َٓٓها ُٓمِنٓ ٓفَأ

ُٓ ِ َُ ُٓٱٓيُبَ ١٠٣ََٓٓٓتُدونََٓتهٓ ٓلََعلَُّكمٓ ٓۦتِهَِٓءاَي ٓٓلَُكمٓ ّٓللَّ ة ُٓٓمِنُكمٓ ُٓكنَوّل  مَّ
ُ
ِٓل َٓٱٓإَِلُٓٓعونَٓيَدٓ ٓأ ٓي 

ٓ
 
ُِٓٓمُرونََٓوَيأ ٓٱب

َلَُٓٓمنَكرِ ٓل ٓٱَٓعنِٓٓنََٓهوٓ َوَينٓ ُٓروِفَٓمعٓ ل  و 
ُ
  ،٣٦٥: عمران ال] ﴾١٠٤ٓلُِحونَُٓمفٓ ل ٓٱُٓهمُٓٓئَِكَٓوأ

٣٦٥  ] 

“লহ ঈমানোে ণ! লতামো প্রকৃত ভীফত সহকাদে আল্লাহ তা‘আোদক ভয়্ কে 

এবং মুসফেম হওয়্া বযতীত মফেও না। আে লতামো এক লযাদ  আল্লাহ 

তা‘আোে রুজু্জ েৃঢ় ভাদব ধােণ কে ও পেস্পে ফবফেন্ন হদয়্ লযও না এবং 

লতামাদেে প্রফত আল্লাহ তা‘আোে লয ফন‘আমত েদয়্দে তা স্মেণ কে, যখন 

লতামো পেস্পে শত্রু ফেদে তখন ফতফনই লতামাদেে অন্তঃকেদণ প্রীফত স্থাপন 

কদেফেদেন, তােপে লতামো তাে অনুগ্রদহ ভ্রাতৃত্ব বন্ধদন আবে হদে এবং 

লতামো অফগ্ন- হ্বদেে প্রাদন্ত ফেদে। অতঃপে আল্লাহ তা‘আো লতামাদেেদক 

তা লথদক েক্ষা কেদেন; এভাদব আল্লাহ তা‘আো লতামাদেে স্বীয়্ ফনেশৃনা বেী 

বযি কদেন লযন লতামো সুপথ প্রাপ্ত হও এবং লতামাদেে মদধয এমন একিা 

েে লহাক, যাো কেযাদণে ফেদক আহ্বান কেদব ও ভাদো কাদজে আদেশ 

কেদব ও মন্দ কাদজে ফনদষধ কেদব তাোই সুিে প্রাপ্ত”। [আে আদে ইমোন, 

আয়্াত: ১০২-১০৪]  

সৎ কাদজে আদেশ িাো ঐকয ও একতাবে হওয়্াে ফনদেৃশ লেওয়্া হদয়্দে 

আে মতফবদোধ ও েোেফে ফবেত থাকাে ফনদেৃশ লেওয়্া হদয়্দে। অসৎ কাজ 

হদত ফবেত থাকাে ফনদেৃশ িাো যাো আল্লাহে লেওয়্া শেী‘আদতে পাবফন্দ 

লথদক লবে হদয়্ ল দে তাদেে তাদেে ওপে শাফি বািবায়্ন কো হদয়্দে।  
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  সুতোং লয বযফি লকাদনা মানুষ সম্পদকৃ এ ফবশ্বাস কদে লয, লস ইোহ 

অথবা লকাদনা মৃত বযফিদক ফবপে-আপদে ডাদক অথবা তাে কাদে ফেফযক 

িায়্, সাহাযয িায়্ এবং ফহোয়্াত িায়্ অথবা তাে ওপে ভেসা কদে, তাদক 

সাজোহ কদে, তাহদে তাদক তাওবা কেদত বো হদব, যফে তাওবা কদে 

ভাদো, না হয়্ তাদক হতযা কো হদব।  

  আে লয বযফি লকান ওিাে বা পীে-মাশাইখদক োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাদমে ওপে প্রাধানয লেয়্ অথবা এ ফবশ্বাস কদে লয, লকাদনা পীে 

মাশাইদখে অনুকেণ কোে িদে োসূদেে অনুকেণ কোে প্রদয়্াজন পদে 

না। তাদকও তাওবা কেদত বো হদব। যফে তাওবা কদে তাহদে ভাদো, না 

হয়্ তাদক হতযা কো হদব।  

  অনুরূপভাদব লকউ যফে এ কথা ফবশ্বাস কদে লয, আল্লাহে ওেী দণে লকউ 

লকউ মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে সাদথ (নবুওয়্দতে বা 

লবোদয়্দতে) অংশীোে। লযমনফি ফেে মূসা আোইফহস সাোদমে সাদথ 

ফখফযে। তাে লথদকও তাওবা তেব কো হদব, অনযথায়্ তাদক হতযা কো 

হদব। কােণ, ফখফযে মূসা আোইফহস সাোদমে উম্মদতে লকউ ফেে না। তাে 

ওপে মূসা আোফহস সাোদমে অনুকেণ কো ওয়্াফজবও ফেে না; বেং লস 

তাদক বদেফেে, আফম আল্লাহে পক্ষ লথদক আল্লাহে ইেদমে এমন এক 

ইেদমে ওপে আফে যা আমাে আল্লাহ আমাদক ফশফখদয়্দেন তুফম তা জান 

না। আে তুফম আল্লাহে পক্ষ লথদক আল্লাহে ইেদমে এমন এক ইেদমে 

ওপে আে যা লতামাদক লতামাে আল্লাহ ফশফখদয়্দেন, আফম তা জাফন না। 

আে মূসা আোইফহস সাোম লপ্রফেত ফেে শুধু বনী ইসোঈদেে ফনকি। 

লযমন, মূসা আোইফহস সাোম প্রসদি নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম 

বদেদেন, 
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  «َعمةٓانلاسٓإلٓوبعثتٓخاصةٓقومهٓإلٓيبعثٓانلبٓوَكن»

“নবী ণ তাদেে জাফতে ফনকি ফবদশষ নবী ফহদসদব লপ্রফেত হয়্, আে আফম 

সমি মানুদষে ফনকি প্রফেত হদয়্ফে”। 

পক্ষান্তদে মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম মানুষ ও ফজন্ন উভয়্ জাতীে 

জদনয লপ্রফেত হদয়্দেন। সুতোং লয বযফি এ কথা ফবশ্বাস কদে লয, কাদো জনয 

তাে আনীত শেী‘আত লথদক লবে হওয়্া ও তাে অনুকেণ লথদক লবে হওয়্াে 

অবকাশ েদয়্দে, লস অবশযই কাফিে; তাদক হতযা কো ওয়্াফজব। 

অনুরূপভাদব লয বযফি আল্লাহে ফকতাব ও তাে োসূদেে সুন্নাদত খঁুদজ পাওয়্া 

যায়্ না, এমন লকাদনা ফবে‘আত আফবষ্কাে কদে লসিাে ফভফিদত লকাদনা 

মুসফেমদক কাদিে বদে আখযাফয়্ত কদে বা তাদেে জানমােদক হাোে মদন 

কদে, তাদক তা হদত ফবেত োখা ওয়্াফজব এবং তাদক শাফি ফেদয়্ তা লথদক 

বাধা ফেদত হদব। যফেও তাদক হতযা কো বা তাে সাদথ যুে কো োদ । 

কােণ, যখন সব সীমােঙ্ঘনকােী ল াষ্ঠীদক শাফিে আওতায়্ আনা হদব এবং 

সব মুিাকী ল াষ্ঠীদক সম্মান কো হদব, তখন তা হদব সবদিদয়্ মহান কাজ; 

যাদত আল্লাহ ও তাে োসূে খুফশ হয়্ এবং মুসফেমদেে যাবতীয়্ কমৃ সফিক 

হয়্। 

ভাদো কাদজে আদেশ লেওয়্া ও অসৎ কাজ হদত ফনদষধ কো োফয়্ত্বশীেদেে 

কাজ:  

  োফয়্ত্বশীে অথৃাৎ যাো প্রদতযক ল াদত্রে আদেম, লনতৃত্ব োনকােী শাসক ও 

মাশাদয়্খ, তাদেে ওপে ওয়্াফজব হদো, তাো সবৃসাধােণদক সৎ কাদজে 

আদেশ ফেদব, অসৎ কাজ লথদক ফনদষধ কেদব। িদে তাো আল্লাহ তা‘আো 

ও তাে োসূে লয ফবষদয়্ে আদেশ ফেদয়্দে, তা পােন কোে জনয 
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জনসমাজদক ফনদেৃশ ফেদব, আল্লাহ তা‘আো ও তাে োসূে কতৃৃক ফনফষে 

ফবষয়্াবেী হদত েূদে থাকাে জনয তাদেে ফনদেৃশ লেদব। 

ভাদো কাদজে প্রকাে 

প্রথম: শেী‘আদতে ফবধান:  

আে তা হদো, সফিক সমদয়্ পাঁি ওয়্াি সাোত আোয়্ কো, জুমু‘আে সাোত 

কাদয়্ম কো, ফনধৃাফেত ওয়্াফজব ও সুন্নাত সাোতসমূহ আোয়্ কো। যথা- েুই 

ঈে, সূযৃ গ্রহণ, িন্দ্র গ্রহদণে সাোত, ইফিসকা, তাোবীহ, জানাযা ও অনযানয 

সাোত আোয়্ কো, অনুরূপ ভাদব শেী‘আত সম্মত সেকা (োন) কো, 

শেী‘আত ফনধৃাফেত সাওম পােন কো, বায়্তুে হাোম শেীদি হজ সম্পােন 

কো।  

অনুরূপভাদব আল্লাহে প্রফত, তাে ফিফেশতাদেে প্রফত, তাে ফকতাদবে প্রফত, 

তাে োসূেদেে প্রফত, লশষ ফেবদসে প্রফত, ভাদ যে ভাদো-মদন্দে প্রফত ঈমান 

আনা। আে ইহসান ফবষদয়্ ঈমান আনা। আে তা হদো, এমনভাদব আল্লাহ 

তা‘আোে ইবাোত কো লযন লস আল্লাহ তা‘আোদক লেখদত পাদে। যফে লস 

তাদক লেখদত না পায়্, তাহদে ফতফন অবশযই তাদক লেখদেন, এ েৃঢ় ফবশ্বাস 

োখা।  

অনুরূপভাদব প্রকাশয ও ল াপদন পােনীয়্ আল্লাহ ও তাে োসূদেে সব ফনদেৃশ 

বািবায়্ন কো। যথা- আল্লাহ তা‘আোে জদনয েীনদক ফনদভজৃাে কো, আল্লাহ 

তা‘আোেই ওপদে ভেসা কো, সকদেে লিদয়্ আল্লাহ তা‘আো ও তাে 

োসূেদক লবফশ ভাদোবাসা, আল্লাহ তা‘আোে েহমদতে আশাবােী হওয়্া, তাে 

আযাবদক ভয়্ কো। আল্লাহ তা‘আোে ফবধাদনে জদনয বধযৃ ধােণ কো, আল্লাহ 

তা‘আোে ফবধান বািবায়্ন কো। অনুরূপভাদব সতয কথা বো, কৃত ওয়্াো 

পােন কো, যথাস্থাদন আমানতসমূহ আোয়্ কো, বাবা-মাে সদি সিযবহাে 
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কো, আত্মীয়্তাে সম্পকৃ বজায়্ োখা, কেযাণ ও তাকওয়্াে কাদজ পেস্পে 

পেস্পেদক সাহাযয কো, প্রফতদবশী, ইয়্াফতম, ফমসকীন, মুসাফিে, স্বামী-স্ত্রী ও 

োস-োসীে প্রফত ইহসান-সৎ আিেণ কো, কথা ও কাদজ ইনসাি কো, উিম 

িফেত্র অকু্ষণ্ণ োখা। যথা- লতামাে সদি লয আত্মীয়্ সম্পকৃ োখদত িায়্ না তাে 

সদি সম্পকৃ অিুি োখা, লতামাদক লয বফঞ্চত কদে তুফম তাদক োন কে, 

লতামাদেে প্রফত লয যুেুম কদে তাদক ক্ষমা কদে োও। আল্লাহ োবু্বে আোফমন 

বদেন, 
ص َٓٓعَفآَفَمنٓ ٓلَُها ُٓمِثٓ َٓسُيَُِة َٓٓسُيَُِة ُٓٓؤا ٓوََجَزَٓ﴿

َ
جٓ ٓلَحََٓوأ

َ
ٓٓۥُرهُٓفَأ ِ ٓٱََٓعَ َّٓٓلٓٓۥإِنَّهُّٓٓللَّ ََٓلظَّ ٓٱُٓيِبُّ ٤٠ٓٓلِِم

َلَٓٓۦِمهُِٓظلٓ ٓدََٓبعٓ ٓنَتَصَٓٱَٓولََمنِٓ و 
ُ
بِيُلٓٱٓإِنََّما٤١َٓٓسبِيلٓ ُٓمِنِٓهمَعلَيٓ َٓمآئَِكٓفَأ ٓٓلسَّ ِينَٓٱََٓعَ ٓلُِمونََٓيظٓ َّٓلَّ

ٓٱِٓفُٓٓغونََٓوَيبٓ ٓنلَّاَسٓٱ
َ ِِٓٓضٓۡرل  ٓ ۡل َٓٱٓبَِغي  َلَُٓٓقِ و 

ُ
ٓٓلَُهمٓ ٓئَِكٓأ ِلمٓ َٓعَذاب 

َ
ٓلَِكَٓذ ٓٓإِنَّٓٓوََغَفرََٓٓصَبََٓٓولََمن٤٢ٓٓأ

ٓٱٓمَِٓعزٓ ٓلَِمنٓ 
ُ  [٥٦  ،٥٦: الشورى] ﴾٤٣ُٓمورِٓل 

“আে খাোদপে প্রফতোন হদো অনুরূপ খাোপ। অতঃপে লয ক্ষমা কদে এবং 

সমদোতা ও মীমাংসা কদে, তাে প্রফতোন আল্লাহ তা‘আোে ফনকি েদয়্দে। 

ফনশ্চয়্ আল্লাহ তা‘আো সীমা েঙ্ঘনকােীদেে পেন্দ কদেন না। আে লকউ 

অতযািাফেত হদয়্ ফনদজে প্রফতেক্ষাে বযবস্থা ফনদে তাে ফবরুদে লকাদনা 

অফভদযা  লনই। অফভদযা  লতা হদো তাদেে ফবরুদে যাো মানুদষে প্রফত 

অতযািাে কদে ও পৃফথবীদত অনযায়্ ভাদব ফবদোহ সৃফষ্ট কদে; তাদেে জনয 

েদয়্দে যন্ত্রণাোয়্ক শাফি। আে লয বযফি (অতযািাফেত হওয়্াে পেও) বধয ৃ

ধােণ কদে ও ক্ষমা কদে লেয়্, তাহদে তা অবশযই েৃঢ় ফিিতাে কাজ”। [সূো 

আশ-শূো, আয়্াত: ৪০-৪৩]  

মন্দ কদমেৃ প্রকােদভে:  

আে তা হদো, আল্লাহ তা‘আো ও তাে োসূে লয সকে মুনকাে তথা অনযায়্ 

কাদজে ফনদষধ কদেদেন। তাে মদধয সবদিদয়্ বে হদো আল্লাহ তা‘আোে 
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সাদথ ফশকৃ কো। ফশকৃ হদো আল্লাহ তা‘আোে সদি অনয কাউদক ডাকা যথা 

সূযৃ, িন্দ্র, নক্ষদত্রে ইবাোত কো। অথবা পুণযবান লকাদনা বযফি, ফিফেশতাদেে 

লথদক কাউদক বা নবীদেে লথদক লকান নবীদক, জীন সম্প্রোদয়্ে কাউদক, 

উপদোি বযফি ও বস্তুে মূফতৃ, ভাস্কযৃ ও তাদেে কবেদক আল্লাহে সাদথ ডাকা। 

এ োোও অনয ফকেু যাদেে আল্লাহ তা‘আোদক বাে ফেদয়্ ডাকা হয়্। অথবা 

তাে কাদে সাহাযয িাওয়্া, তাে জদনয সাজোহ লেওয়্া হয়্। এ সব ও অনুরূপ 

বস্তুদক ডাকা ফশেদকে অন্তভুৃি লয ফশকৃদক সকে োসূদেে ভাষায়্ আল্লাহ 

তা‘আো হাোম কদে ফেদয়্দেন।  

আল্লাহ তা‘আো অনযায়্ভাদব কাউদক হতযা কোদক হাোম কদেদেন। মানুদষে 

সম্পে অনযায়্ভাদব খাওয়্া হাোম কদেদেন; িাই তা েুণ্ঠন, সুদেে আোন 

প্রোন ও জুয়্া লখো বা অনয লয লকাদনা মাধযদম লহাক না লকন। লযমন, ঐ 

বযবসা ও লেনদেন যা োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম ফনদষধ কদেদেন। 

অনুরূপভাদব আত্মীয়্তাে সম্পকৃ ফেন্ন কো, ফপতা-মাতাে অবাধয হওয়্া, ওজদন 

কম লেওয়্া ইতযাফে, লকাদনা পাপ-খাোপ কাজ ও না হক সীমােঙ্ঘন কোদকও 

আল্লাহ তা‘আো হাোম কদেদেন।  

অনুরূপভাদব আদো যা আল্লাহ তা‘আো হাোম কদেদেন, না লজদন আল্লাহ 

তা‘আোে ওপে লকাদনা কথা আদোপ কো। লযমন আল্লাহ তা‘আো ও তাে 

োসূদেে নাদম এমন অকািয হােীস বণৃনা কো; যাে শুেতা ও অসুেতা 

সম্পদকৃ লস জাদন না। অথবা আল্লাহ তা‘আোে এমন সব গুণাবেী বণৃনা কো 

যাে সম্পদকৃ আল্লাহ লথদক লকান ফকতাব অবতীণৃ হয়্ ফন এবং োসূে সাল্লাল্লাহু 

আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে হােীস লথদকও ফবষয়্ফি জানা যায়্ ফন। িাই তা আল্লাহ 

তা‘আোে জদনয অদশাভন গুণাবেী বা আল্লাহ তা‘আোদক গুণহীন প্রমাণ কোে 

জদনয লহাক না লকন। লযমন কদে জাহফময়্া সম্প্রোদয়্ে লোদকো, তাো বদে 
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থাদক, আল্লাহ তা‘আো আেদশে উপেও লনই, আসমাদনে উপেও লনই। আর 

আল্লাহলক আদখোদতও লেখা যাদব না, ফতফন কথা বেদবন না এবং কাউদক 

ভাদোওবাদসন না। এ ধেদনে আদো অদনক কথা যা িাো তাো আল্লাহ 

তা‘আো ও তাে োসূেদক অস্বীকাে কদে। অথবা আল্লাহ তা‘আোে গুণাবেী 

প্রমাণ কেদত ফ দয়্ সােৃশয বণৃনাে জদনয হােীস জাে কো। লযমন বণৃনা কো 

লয, ফতফন যমীদন িোিে কদেন, সৃষ্ট জীদবে উি-বস কদেন, সৃফষ্ট জীদবো 

তাদক প্রকাশয লিাখ ফেদয়্ লেদখন, আসমানসমূহ তাদক লবষ্টন কদে ও ফঘদে 

আদে, ফতফন তাে সৃফষ্ট জীদবে মদধয ফবফেন হদয়্ আদেন এরূপ অসংখয ফমথযা 

েিনা, অপবাে, ফমথযািাে আল্লাহ তা‘আোে ওপে আদোপ কো। 

অনুরূপভাদব ঐসব ইবাোত যা নতুন আফবষ্কাে কো হদয়্দে, আল্লাহ তা‘আো 

ও তাে োসূে শেী‘আদত তাে অনুদমােন কদেন ফন। লযমন, আল্লাহ তা‘আো 

বদেন, 
مٓ ﴿
َ
َٓٓلَُهمٓ ٓأ ٓٓلَمٓ َٓمآُلِينِٓٱُٓمِنَٓٓلَُهمََٓشَُعوا ُٓٓؤا َُٓشََك

 
ُ ٓٱٓبِهَِٓٓذنٓ يَأ  [  ٥٣: الشورى] ﴾٢١ّٓللَّ

“তাদেে ফক লকাদনা শেীক আদে যাো েীদনে ফবষদয়্ ফবফধ-ফবধান প্রণয়্ন কেদব 

লয ফবষদয়্ আল্লাহ তা‘আো লকাদনা অনুমফত প্রোন কদেন ফন”। [সূো আশ-

শূো, আয়্াত: ২১]  

সুতোং আল্লাহ তা‘আো তাে মু’ফমন বান্দাে জদনয ইবাোতসমূহ ফবফধবে 

কদেদেন। লস ইবাোত অদকদজা কদে লেওয়্াে জদনয শয়্তান নতুন নতুন 

ইবাোতসমূহ আফবষ্কাে কদেদে, শয়্তান তাদেে জদনয  লস ইবাোদতে মতই 

আদো ফকেু ইবাোত বতফে কদেদে। যথা- আল্লাহ তা‘আো তাদেে জদনয 

শেী‘আদত ফনধৃাফেত কদেদেন লয, এক আল্লাহ তা‘আোে ইবাোত কেদব এবং 

কাউদক তাে সদি শেীক কেদব না। তােপে শয়্তান তাদেে জদনয বহু 

অংশীোে ফবফধবে কদেদে। আে তা হদো আল্লাহ তা‘আো োো অদনযে 
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ইবাোত কো ও তাঁে সাদথ শেীক কো। আল্লাহ তা‘আো তাদেে জনয পািঁ 

ওয়্াি সাোত, তাদত কুেআন পিন ও শ্রবণ কো প্রবতৃন কদেদেন। তাোো 

ফতফন সাোদতে বাইদে কুেআন শ্রবদণে জদনয একফত্রত হওয়্াও অনুদমােন 

কদেদেন। সুতোং আল্লাহ তা‘আো তাে োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম 

এে প্রফত প্রথম লয সূো অবতীণৃ কদেদেন তাদতও পোে কথা বদেদেন। 

আল্লাহ তা‘আো বদেন,  
ٓقٓ ٱ﴿

 
َِٓٓرأ ِيٱَٓرُبَِكٓٓمِٓسٓ ٱب  [  ٣: العلق] ﴾١َٓخلَقََّٓٓلَّ

“পে লসই েদবে নাদম ফযফন সৃফষ্ট কদেদেন”। [সূো আে-আোক, আয়্াত: ১]  

এ সূোে শুরুদত ফকোত তথা পোে ফনদেৃশ লেওয়্া হদয়্দে এবং লশদষ 

সাজোহ কোে ফনদেৃশ ফেদয়্দে। আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
 [  ٣١: العلق] ﴾١٩ٓٓ۩ََتِبقٓ ٱوَٓٓۤۡدُجۡسٱوَٓٓ﴿

“সাজোহ কে ও তাে ফনকিবতৃী হও”। [সূো আে-আোক, আয়্াত: ১৯]  

লসই জনয সাোদতে মদধয সবদিদয়্ বে ফযফকে হদো কুেআন ফতোওয়্াত 

কো। আে সবদিদয়্ বে কাজ হদো এক আল্লাহ তা‘আোে জদনয সাজোহয়্ 

অবনত হওয়্া, যাে লকাদনা শেীক লনই। আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
 [٧٨: االرساء] ﴾٧٨ٓاُهودٓ َمشٓ ََٓكنَٓٓرَِٓفجٓ لٓ ٱَٓءانَٓقُرٓ ٓإِنَّٓٓرِٓ َفجٓ لٓ ٱَٓءانََٓوقُرٓ ﴿

“আে, িজদেে কুেআন লতোওয়্াত, ফনশ্চয়্ িজদেে কুেআন লতোওয়্াত 

সাক্ষী হয়্”। [সূো আে-ইসো, আয়্াত: ৭৮]  

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
نِصُتوا ٓٓۥَلَُٓٓتِمُعوا ٓسٓ ٱفََٓٓءانُُٓقرٓ لٓ ٱٓقُرِئَِٓٓإَوَذا﴿

َ
 [  ٥٦٦: االعراف] ﴾٢٠٤ََٓحُونَٓتُرٓ ٓلََعلَُّكمٓ َٓوأ

“আে, যখন কুেআন লতোওয়্াত কো হয়্ তখন  ভীে মদনাদযা  সহকাদে 

শ্রবণ কে এবং নীেব থাক যাদত লতামাদেে ওপে অনুগ্রহ অবতীণৃ কো হয়্”। 

[সূো আে-আোি, আয়্াত: ২০৪]  
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োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে সাহাবী ণ যখন একফত্রত হদতন তখন 

তাদেে মদধয একজনদক কুেআন ফতোওয়্াত কোে ফনদেৃশ ফেদতন, বাকীো 

শুনদতন। উমাে ইবনুে খািাব োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু আবু মূসা োফেয়্াল্লাহু 

‘আনহুদক বেদতন, লহ আবু মূসা! আমাদেে ‘েব’-লক আমাদেে স্মেণ কফেদয়্ 

োও। তখন ফতফন কুেআন পাি কেদতন। আে ফতফন তা  ভীে মদনাদযা  

সহকাদে শুনদতন। একো নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম আবু মূসাে পাশ 

ফেদয়্ অফতক্রম কোে সময়্ তাে কুেআন ফতোওয়্াত শুনদত লপদেন। তখন 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম  ভীে মদনাদযা  সহকাদে তাে কুেআন 

ফতোওয়্াত শুনদেন। োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বেদেন, 
 «لقراءتكٓأستمعٓفجعلتٓتقرأٓوأنتٓاۡلارحةٓبكٓمررتٓموسٓأبآيا»

“লহ আবু মূসা,  ত োদত লতামাে পাশ ফেদয়্ অফতক্রম কেফেোম আে তুফম 

কুেআন ফতোওয়্াত কেফেদে। আফম  ভীে মদনাদযা  ফেদয়্ লতামাে কুেআন 

ফতোওয়্াত উপদভা  কদেফে”।  

আবু মূসা বদেন, আফম যফে জানতাম লয, আপফন আমাে কুেআন ফতোওয়্াত 

উপদভা  কেদেন; তাহদে আপনাদক আফম আদো আনফন্দত কেতাম। োসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেন, 
 «قينتهٓإلٓالقينةٓصاحبٓمنٓبالقرآنٓصوتهٓيسنٓالرجلٓإلٓأذنآأشدّٓلل»

“ ায়্ক তাে  াদনে প্রফত লযভাদব মদনাদযা ী হয়্ আল্লাহ তা‘আো একজন 

কুেআন ফতোওয়্াতকােীে প্রফত, লয কুেআন সুন্দে আওয়্ায ও সুেফেত কদণ্ঠ 

লতোওয়্াত কদে, তাে লথদক অফধক মদনাদযা ী হয়্”।73 

মুফমনদেে শ্রবণ ও মুশফেকদেে শ্রবদণে মদধয পাথকৃয: 

                                           
73 সুনান ইবন মাজাহ, হােীস নং ১৩৪০ 
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এ হদো মুফমনদেে শ্রবণ ও পূবৃসূেীদেে শ্রবণ ও বে বে মাশাইখদেে শ্রবণ। 

লযমন, মা‘রূি আে-কােখী, িুযাইে ইবন ‘আয়্ায, আবু সুোইমান আে-

োোনী প্রমূখ। আে অনূরূপ শ্রবণই ফেে পেবতৃী বে বে মাশাইখদেে লযমন, 

শাইখ আবু্দে কাদেে ফজোনী, শাইখ ‘আেী ইবন মুসাফিে, শাইখ আবী 

মােয়্ান ও আদো অনযানয মাশাদয়্খ ণ।  

পক্ষান্তদে মুশফেকদেে শ্রবণ ফবষদয়্ স্বয়্ং আল্লাহ তা‘আো স্বীয়্ ফকতাদব বদেন, 
َٓٱِٓعندََٓٓصَلُتُهمٓ ََٓكنََٓٓوَما﴿ ِٓٓتٓيٓ ۡل  ٓٓءٓ ُماَك ٓٓإِّلَّ  [  ٦٢: االنفال] ﴾٣٥ِٓٓديَة  َٓوتَص 

“বায়্তুল্লাহে ফনকি তাদেে সাোত ফেে ফশষ ধ্বফন ও হাত তাফে”। [সূো আে-

আনিাে, আয়্াত: ৩৫]  

সাোি ণ বদেন, আে মুকায়্া অথৃ ফশষ। আে তাসফেয়্যাহ অথৃ কেতাফে। 

মুশফেক ণ মসফজেুে হাোদম সমদবত হদয়্ হাত তাফে ও ফশষ ধ্বফন, হুইফসে 

ফেত। আে এিাদকই তাো ইবাোত ও সাোত ফহসাদব  ণয কেত। মহান আল্লাহ 

তা‘আো এদহন কাদজে তীব্র ফতেস্কাে কদেদেন। এ ধেদনে বাফতে কাজদক 

ফনফষে লঘাষণা কদেদেন।  

সুতোং যাো এ ধেদনে শ্রবণদক ইবাোত মদন কদে এবং এ িাো আল্লাহে 

বনকিয োদভে উপায়্ মদন কদে তাো অবশযই তাদেে কতক কদমৃ অন্ধকাদে 

েদয়্দে। এ ধেদনে শ্রবণ োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্া সাল্লাহে লয ফতনফি 

যুদ ে প্রসংশা কদেদেন, লস যুদ ে লকাদনা লোক কদেন ফন এবং বে বে 

মাশাইখদেেও লকউ কদেন ফন।  

পক্ষান্তদে, ফিিফবদনােদনে উদদ্দদশয  ান শ্রবণ কো, লকবেমাত্র স্ত্রী ও ফশশুদেে 

ববফশষ্ট। লযমন এ মদমৃ আসাে (সাহাবী দণে কথা, কাজ ও লমৌন সমথৃনদক 

আসাে বদে) বফণৃত হদয়্দে। কােণ, ইসোম শাশ্বত পূণৃাি জীবন বযবস্থা, এদত 

লকাদনারূপ সংকীণৃতা লনই।  
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সাোত েীদনে খুফঁি: 

আে েীদনে অনযতম খঁুফি যা োো েীন প্রফতষ্ঠা হয়্ না তা হদে পাঁি ওয়্াি 

িেয সাোত। এে প্রফত অনযানয ফবধাদনে তুেনায়্ অফধক যত œবান হওয়্া 

মুসফেদমে ওপে ওয়্াফজব। উমাে ইবন খািাব োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু- তাে 

কমৃিােীদেে প্রফত এ মদমৃ ফিফি ফেখদতন লয, আমাে ফনকি আপনাদেে 

গুরুত্বপূণৃ োফয়্ত্ব হদো সাোত আোয়্ কো। সুতোং লয বযফি তাে ফহিাযত 

কেে ও যথােীফত পােন কেে লস তাে েীনদক সংেক্ষণ কেে ও েীন কাদয়্ম 

কেে। আে লয এিাদক নষ্ট কেে তাে পদক্ষ অনযসব কাজ নষ্ট কো অফধকতে 

সহজ। মহান আল্লাহ তা‘আোে পক্ষ লথদক সবৃপ্রথম ওয়্াফজবকৃত ইবাোত 

হদো পাঁি ওয়্াি সাোত। আল্লাহ তা‘আো সাোত ওয়্াফজব কোে োফয়্ত্ব 

ফম‘োদজে েজনীদত োসূে সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাদমে সাদথ সোসফে 

কদথাদপাকথদনে মাধযদম পােন কদেন।   

পৃফথবীে মায়্া লেদে িদে যাওয়্াে পূবৃ মূহুদতৃ নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাম স্বীয়্ উম্মতদক সবৃদশষ অফসয়্ত সাোদতে ফবষদয়্ কদেদেন। ফতফন 

বাে বাে বদেদেন। 
  «أيمانكم ملكت وما الصالة الصالة»

“সাোদতে প্রফত যতœবান হও! সাোদতে বযাপাদে সতকৃ হও এবং লতামাদেে 

কৃতোসীে প্রফত যতœবান হও”।74  

বান্দাে আমেসমূদহে মদধয সবৃ প্রথম সাোদতে ফহসাব লনওয়্া হদব। সাোতই 

হদো, সবৃদশষ ইবাোত যাদক েীন হাফেদয়্ লিেদব। যখন সাোত িদে যাদব, 
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তখন পূদো েীনই িদে যাদব। এফি েীদনে লমৌফেক খঁুফি। যখনই খঁুফি িদে 

যাদব তখন েীন েদে পেদব।  

নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ ওয়্াসাল্লাম বদেদেন, 
  «اهلل سبيل ِف اْلهاد سنامه وذروة الصالة، وعموده اإلسالم، األمر رأس»

“সকে কদমৃে মূে হদো ইসোম। তাে খঁুফি হদো সাোত। আে এে সদবৃাচ্চ 

িুো হদো আল্লাহ তা‘আোে োিায়্ ফজহাে কো”।75  

আল্লাহ তা‘আো স্বীয়্ গ্রদন্থ বদেন, 
َٓخلٓ ِٓدهِمٓ َبعٓ ِٓمنٓ ٓفََخلََفٓ﴿ َضاُعوا ٓٓف 

َ
لَوٓ ٱٓأ َهَو ٓٱٓتََّبُعوا ٓٱوَٓٓةَٓلصَّ  ﴾٥٩َٓغيًّآنََٓقوٓ يَلٓ َٓفٓفََسوٓ ِٓتٓ لشَّ

 [٢١: مريم]
“তাদেে পে আসদো অপোথৃ উিেসূেী ণ, যাো সাোত নষ্ট কেদো ও 

প্রবৃফিে অনুসেণ কেদো। সুতোং তাো অফিদেই কুকদমৃে শাফি প্রতযক্ষ 

কেদব”। [সূো মােইয়্াম, আয়্াত: ৫৯]  

আবু্দল্লাহ ইবন মাসউে োফেয়্াল্লাহু ‘আনহু বদেন, নষ্ট কো অথৃ হদো ফনফেৃষ্ট 

সময়্ লথদক ফবেম্ব কদে পো। আে যফে তাো সাোত পফেতযা  কদে তাহদে 

অবশযই কাফিে হদব। আল্লাহ তা‘আো বদেন,  
ٓٓفُِظوا َٓح ٓ﴿ لََو ٓٱََٓعَ لَوٓ ٱوَٓٓتِٓلصَّ  [  ٥٦٨: ابلقرة] ﴾٢٣٨َٓطىٓ وُسٓ ل ٓٱٓةِٓلصَّ

“লতামো সাোদতে ফহিাযত কে এবং ফহিাযত কে মধযবতৃী সাোদতে”। 

[সূো আে-বাকাো, আয়্াত: ২৩৮]  

সাোদতে যতœ লনওয়্া হদো সফিক সমদয়্ তা সম্পােন কো। আল্লাহ  তা‘আো 

বদেন, 
ََُٓلِلٓ ٓلٓ فََويٓ ﴿ ِ ِينَٓٱ٤ُٓٓمَصُل  [  ٢  ،٥: املاعون] ﴾٥َٓساُهونََٓٓصَلتِِهمٓ َٓعنُٓهمٓ َّٓلَّ
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“ঐ সকে সাোত আোয়্কােীদেে জনয ধ্বংস। যাো তাদেে সাোত ফবষদয়্ 

উোসীন”। [সূো আে-মাউন, আয়্াত: ৪-৫]  

এো হদো ঐসব লোক যাো সাোত ফবেদম্ব আোয়্ কদে অথৃাৎ যখন সাোদতে 

ওয়্াি িদে যায়্ তখন পদে। 

মুসফেম ণ একমত লয, ফেদনে সাোতদক লেফে কদে োদত পো জাদয়্য লনই। 

অনুরূপভাদব োদতে সাোত ফবেম্ব কদে ফেদন আোয়্ কো ববধ নয়্। এফি 

মুসাফিে, অসুস্থ ও মুফকম কাদো জদনযই ববধ নয়্। তদব লকাদনা মুসফেদমে 

ফবদশষ প্রদয়্াজদন ফেদনে সাোত লযাহে ও আসে একফত্রত কদে আোয়্ কো 

জাদয়্য আদে। অনুরূপভাদব োদতে সাোত মা ফেব ও এশা এক ওয়্াদি 

একত্র কদে পো জাদয়্য আদে। এফি মুসাফিে ও অসুস্থ বযফিে জনয প্রদযাজয। 

লতমফন বষৃা ও অনুরূপ অসুফবধাজনক অবস্থায়্ও েুই ওয়্াি সাোত একফত্রত 

কদে আোয়্ কো ববধ। 

আল্লাহ তা‘আো মুসফেমদেে ওপে ওয়্াফজব কদে ফেদয়্দেন লয, তাো তাদেে 

সাধযমত (সমদয়্) সাোত আোয়্ কেদব।  

আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
َٓٱٓتَُّقوا ٓٱفَٓ﴿  [  ٣٣:  اتلغابن] ﴾١٦ُٓتمٓ َتَطعٓ سٓ ٱَٓمآّللَّ

“লতামাদেে সাধযমত আল্লাহ তা‘আোদক ভয়্ কে”। [সূো আত-তা াবুন, 

আয়্াত: ১৬]  

আবু হুোয়্ো োফেয়্াল্লাহু আনহু লথদক বফণৃত নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাম বদেন, 
، فَإِذَ » نحِبيَائِِهمح

َ
ِتالَفِِهمح لََعَ أ ، إِن َما َهلََك َمنح ََكَن َقبحلَُكمح بُِسَؤالِِهمح َواخح تُُكمح  اَدُعويِن َما تََركح

تُمح  َنَهيحتُُكمح َعنح  تََطعح تُوا ِمنحُه َما اسح
ح
ٍر فَأ مح

َ
تُُكمح بِأ َمرح

َ
تَنِبُوُه، َوإَِذا أ ٍء فَاجح  «يَشح
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“আফম লতামাদেে যাে ওপে লেদখ যাফে তাে ওপে আমাদক লতামো লেদে 

োও। লতামাদেে পূদবৃে যাো ধ্বংস হদয়্দে, তাে কােণ, তাো তাদেে নবীদেে 

লবফশ লবফশ প্রশ্ন কেদত এবং মতফবদোধ কেত। আফম যখন লতামাদেে লকান 

ফবষদয়্ ফনদশধ কফে, লতামো তা লথদক ফবেত থাক। আে আফম যখন লকাদনা 

ফবষদয়্ লতামাদেেদক ফনদেৃশ ফেই তা সাধযমত লতামো বািবায়্ন কে”।76  

পূণৃ পফবত্রতা, পূণৃ লতোওয়্াত, পূণৃ রুকু ও সাজোহসহ সাোত আোয়্ কো 

মুসফল্লে ওপে অপফেহাযৃ। যফে লস ওযু ভিকােী অথবা অপফবত্র হয়্ আে যফে 

পাফন না পায়্ অথবা পাফন পাওয়্া সদত্ত্বও লস অসুস্থ, িাো ও অনুরূপ লকাদনা 

কােদণ পাফন বযবহাদে ক্ষফতে আশঙ্কা লবাধ কদে, এমতাবস্থায়্ লস পফবত্র মাফি 

িাো মুখ মেে ও হাত মাসাহ কেদব। তাে পে লস সাোত আোয়্ কেদব। 

উপদোি কােদণ আফেমদেে ঐকমতয অনুযায়্ী সাোত ফবেম্ব কো ববধ নয়্। 

অনুরূপভাদব কাো অন্তেীণ বযফি, আিক ও েীঘৃস্থায়্ী অসুস্থ, পক্ষাঘাতগ্রিসহ 

নানা সমসযা জজফৃেত বযফি, তাদেে অবস্থাে আদোদক সাোত আোয়্ কেদব। 

আে যফে লকউ শত্রু এোকায়্ অবস্থান কদে তাহদে লস সাোতুে খাওি বা 

ভদয়্ে সাোত আোয়্ কেদব। আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
بٓ ِٓإَوَذا﴿ ٓٱِٓفُٓٓتمٓ َُضَ

َ نُٓجَناحٓ ُٓكمٓ َعلَيٓ َٓسٓفَلَيٓ ِٓضٓۡرل 
َ
وا َٓتقٓ ٓأ لَوٓ ٱِٓمنَُٓٓصُ نُٓتمٓ ِخفٓ ٓإِنٓ ٓةِٓلصَّ

َ
ٓأ

ِينَٓٱٓتَِنُكمَُٓيفٓ  بِينٓ ٓاَعُدُوٓ ٓلَُكمٓ ََٓكنُوا ٓٓفِِرينََٓك ٓلٓ ٱٓإِنَّٓٓا  َٓكَفُروٓ َّٓلَّ َقمٓ ٓفِيِهمٓ ُٓكنَتِٓٓإَوَذا١٠١ٓٓامُّ
َ
َٓتٓفَأ

لَوٓ ٱٓلَُهمُٓ َعَكُٓٓهمُمِنٓ ٓئَِفة َٓطا َٓٓتُقمٓ فَلٓ ٓةَٓلصَّ َٓٓمَّ َٓول 
 
سٓ ٓا ُٓخُذوٓ أ

َ
ٓ أ ِٓمنَٓيُكونُوا ٓفَلٓ َٓسَجُدوا ٓٓفَإَِذآلَِحَتُهم 

َٓٓئُِكمٓ َوَرا ٓ َٓوّل 
 
خٓ ٓئَِفةٓ َطا ٓٓتِٓأ

ُ
ََٓٓمَعَكُٓٓيَصلُّوا ٓفَلٓ ٓيَُصلُّوا ٓٓلَمٓ َٓرىٓ أ َٓول 

 
سٓ ٓرَُهمٓ ِحذٓ ُٓخُذوا ٓأ

َ
ٓدَّٓوَٓٓلَِحَتُهم  َٓوأ

ِينَٓٱ سٓ َٓعنٓ ُٓفلُونََٓتغٓ ٓلَوٓ َٓكَفُروا َّٓٓلَّ
َ
مٓ ٓلَِحتُِكمٓ أ

َ
يٓ ُٓكمَعلَيٓ َٓفَيِميلُونَٓٓتَِعتُِكمٓ َوأ َّٓلٓوَِٓٓحَدة  َٓو ٓٓلَةٓ مَّ

ذٓ ٓبُِكمٓ ََٓكنَٓٓإِنُٓكمٓ َعلَيٓ ُٓجَناحَٓ
َ
َطرٓ ُٓمِنٓىأ وٓ ٓمَّ

َ
رٓ ُٓكنُتمٓأ نَٓضَٓمَّ

َ
سٓ ٓا ٓتََضُعوٓ ٓأ

َ
ٓ أ ٓوَُخُذوا ٓٓلَِحَتُكم 
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َٓٱٓإِنََّٓٓريُِكم  ِٓحذٓ  َعدَّّٓٓللَّ
َ
ِهينٓ ٓاَعَذابٓ ٓفِرِينََٓك ٓلِلٓ ٓأ لَوٓ ٱُٓتمُٓقََضيٓ ٓفَإَِذا١٠٢ٓٓامُّ َٓٱُٓكُروا ٓذٓ ٱفَٓٓةَٓلصَّ ٓامٓ قَِي ّٓٓللَّ

ٓ ٓاَوُقُعودٓ  ٓ َٓوََعَ ٓط ٓٱٓفَإَِذآُجُنوبُِكم 
 
قِيُموا ٓٓنَنُتمٓ َمأ

َ
لَوٓ ٱٓفَأ لَوٓ ٱٓإِنَّٓٓةَ ٓلصَّ ٓٓةَٓلصَّ ََٓٓكنَت  ََٓمُِٓمؤٓ ل ٓٱََٓعَ ٓابٓ كَِت ٓٓنِ

وٓ   [  ٣٦٦  ،٣٦٣:  النساء] ﴾١٠٣ٓاقُوتٓ مَّ

“আে যখন লতামো ভূপৃদষ্ঠ পযৃিন কে, তখন সাোত সংদক্ষপ [কসে] কেদে 

লতামাদেে লকাদনা লোষ লনই, যফে লতামো আশংকা কে লয, কাফিে ণ 

লতামাদেেদক ফবপেগ্রি কেদব। ফনশ্চয়্ অফবশ্বাসীো লতামাদেে প্রকাশয শত্রু। 

আে যখন তুফম তাদেে (মুফমনদেে) মদধয থাকদব, আে তাদেে জদনয (সাোদত 

ইমামত কেদব) সাোত প্রফতফষ্ঠত কেদব, তখন তাদেে একেে লযন লতামাে 

সাদথ েোয়্মান হয়্ এবং স্ব স্ব অস্ত্র গ্রহণ কদে, অতঃপে যখন সাজোহ সম্পন্ন 

কেদব তখন লযন তাো লতামাে পশ্চািতৃী হয়্ এবং অনয েে যাো সাোত 

পদে ফন তাো লযন অগ্রসে হদয়্ লতামাে সাদথ সাোত পদে এবং স্ব স্ব সতকৃতা 

ও অস্ত্র গ্রহণ কদে। অফবশ্বাসীো ইদে কদে লয, লতামো স্বীয়্ অস্ত্র -শস্ত্র ও েবয 

সম্ভাে সম্বদন্ধ অসতকৃ হদেই তাো একদযাদ  লতামাদেে ওপে ফনপফতত হদব; 

এবং তাদত লতামাদেে অপোধ লনই-যফে লতামো বৃফষ্টপাদত ফবব্রত হদয়্ অথবা 

পীফেত অবস্থায়্ স্ব-স্ব অস্ত্র পফেতযা  কে এবং স্বীয়্ সতকতৃা অবেম্বন কে 

এবং ফনশ্চয়্ আল্লাহ তা‘আো অফবশ্বাসীদেে জদনয অবমাননাকে শাফি প্রস্তুত 

কদেদেন। অনন্তে যখন লতামো সাোত সম্পন্ন কে তখন োঁোদনা, বসা ও 

লশায়্া অবস্থায়্ আল্লাহ তা‘আোদক স্মেণ কে, অতঃপে যখন লতামো ফনোপে 

হও তখন সাোত প্রফতফষ্ঠত কে। ফনশ্চয়্ মুফমনদেে ওপে ফনফেৃষ্ট সমদয়্ সাোত 

আোয়্ কো অবশয কতৃবয”। [সূো আন-ফনসা, আয়্াত: ১০১-১০৩]  

মুসফেম শাসকদেে প্রফত সকে পুরুষ, মফহো, ফশশুসহ সবৃিদেে মানুষদক 

সাোত আোদয়্ে ফনদেৃশ জােী কো ওয়্াফজব। লকননা নবী সাল্লাল্লাহু আোইফহ 

ওয়্াসাল্লাম বদেদেন,  
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 .«املضاجع ِف بِينهم وفرقوا لعْش، تركها لَع وارضبوهم لسبع، بالصالة مروهم»
‘‘লতামো তাদেেদক সাত বেে বয়্দস সাোদতে আদেশ োও। েশ বেে বয়্দস 

লস সাোত পফেতযা  কেদে তাদক লবত্রাঘাত কে, আে তাদেে শযযা পৃথক 

কদে োও”।77 

সাোদতে পূণৃ বয়্স্ক বযফি যফে পাঁি ওয়্াি সাোদতে লকাদনা একফি হদত 

ফবেত থাদক অথবা লকাদনা একফি িেয ইবাোত পফেতযা  কদে, তাহদে 

মুসফেম উম্মাহ এ মদমৃ একমত লয, তাে ওপে ইসোমী োদষ্ট্রে আোেত 

কতৃৃক ইসোদম ফিদে আসাে সমন জােী হদব। যফে লস তওবা কেতঃ স্ব-

েীদন প্রতযাবতৃন কদে তাহদে ভাদো। অনযথায়্ তাদক হতযা কেদত হদব।  

উি উোমাদেে মদধয লকউ লকউ বদেন, সাোত পফেতযা কােী েীন-িুযত 

কাফিে। তাে ওপে জানাযাে সাোত আোয়্ কো যাদব না এবং মুসফেমদেে 

কবেস্থাদন তাদক োিন কোও যাদব না। লকউ বদেন, ইোকৃত সাোত 

তযা কােী ডাকাত, হতযাকােী ও ফববাফহত ফজনাকাফেে নযায়্ হতযা লযা য 

অপোধী হদব। 

 সাোদতে ফবষয়্ফি হদো, মহা-গুরুত্বপূণৃ ফবষয়্, তাে মযৃাোও সবৃাফধক। তাই 

সাোত পফে-তযা কােীে শাফিও উপদোি শাফিে লিদয়্ও ভয়্াবহ। লকননা, 

সাোত হদো েীদনে িম্ভ ও খঁুফি।  আল্লাহ তা‘আো স্বীয়্ ফকতাদব সব ইবােদতে 

ওপে সাোদতে গুরুত্ব ও মহত্বদক অগ্রাফধকাে ফেদয়্দেন। কােণ, আল্লাহ 

তা‘আো কখদনা তা এককভাদব বণৃনা কদেদেন। কখদনা যাকাত, সবে, 

কুেবানী প্রভৃফতে সদি উদল্লখ কদেদেন। যথা, আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
قِيُموا ٓ﴿
َ
لَوٓ ٱَٓوأ َكوٓ ٱَٓوَءاتُوا ٓٓةَٓلصَّ  [  ٥٦: ابلقرة] ﴾٤٣ٓةَٓلزَّ
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“আে লতামো সাোত কাদয়্ম কে ও যাকাত োও”। [সূো আে-বাকাো, 

আয়্াত: ৪৩]   

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন,  
َِٓٓتعِيُنوا ٓسٓ ٱوَٓ﴿ ِٓٱب ب  لَوٓ ٱوَٓٓلصَّ َهآةِ ٓلصَّ ٓٓلََكبَِية ِٓٓإَونَّ ٓٓإِّلَّ َََٓخ ٓلٓ ٱََٓعَ  [  ٥٢: ابلقرة] ﴾٤٥ِٓشعِ

“লতামো বধযৃ ও সাোদতে মাধযদম সাহাযয িাও। এফি বেই কফিন, তদব ফবনয়্ী 

বযফিদেে কথা আোো”।78  

আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
َٓٱوَٓٓلَِرُبَِكٓٓفََصُلِٓ﴿  [٥: الكوثر] ﴾٢ٓرٓ ن 

“সুতোং লতামাে েদবে উদদ্দদশয সাোত আোয়্ কে এবং কুেবাফন কে”। 

[সূো আ-কাউসাে, আয়্াত: ২] 

আল্লাহ তা‘আো আদো বদেন, 
َِٓٓوَمَماِتَٓٓيايََٓوََمٓ َٓونُُسِكَٓٓصَلِتٓٓإِنَّٓٓقُل ٓ﴿ َََٓع ٓلٓ ٱَٓرُبِّٓٓلِلَّ ِمرٓ ٓلَِكَٓوبَِذ ٓٓٓۥ َلََُٓٓشِيَكَّٓٓل١٦٢ٓٓٓلَِم

ُ
ُٓتٓأ

نَا ٓ
َ
ُلَٓٓوأ وَّ

َ
ََُٓمسٓ ل ٓٱٓأ  [  ٣٣٦  ،٣٣٥: االنعام] ﴾١٦٣ٓلِِم

“বে, ফনশ্চয়্ আমাে সাোত, আমাে কুেবাফন, আমাে জীবন ও মেণ 

ফবশ্বজ দতে েব আল্লাহে জনয। তাে লকাদনা শেীক লনই। আমাদক এেই 

ফনদেৃশ লেওয়্া হদয়্দে আে আফমই সবৃপ্রথম মুসফেম (আত্মসমপৃণকােী)”। 

[সূো আে-আন‘আম, আয়্াত: ১৬২-১৬৩]  

আে কখদনা ভাদো আমে িাো শুরু কদেদেন এবং সাোত িাো সমাপনী 

কদেদেন। লযমন, সূো মা‘আফেজ-এ বফণৃত হদয়্দে, 

                                           
78 সূো আে-বাকাো, আয়্াত: ৪৫, ৮৩, ১৬০; আদো লেখুন- সূো আন-ফনসা, আয়্াত: ৭৭; 
সূো আন-নূে, আয়্াত: ৫৬; সূো আে-মুযযাফম্মে, আয়্াত: ২০  
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َلٓ﴿
َ
ِٓٱُٓمِن٢ََٓٓٓدافِعٓ ٓۥَلَُٓٓسٓلَيٓ ٓفِرِينََٓك ُٓلِلٓ ١َٓٓواقِعٓ ٓبَِعَذاب ٓٓئُِلٓ َسا َٓٓسأ ُٓرجَُٓتعٓ ٣َٓٓمَعارِِجٓل ٓٱٓذِيّٓللَّ
وحُٓٱوَٓٓئَِكةَُٓمَلَٓل ٓٱ َََٓخٓ ٓۥَداُرهُِٓمقٓ ََٓكنَٓٓمٓ يَوٓ ِٓفٓٓهِٓإَِلٓ ٓلرُّ لٓ ِٓس

َ
ٓ ِٓبٓ ص ٓٱف٤ََٓٓٓسَنة َٓٓفٓأ ٥ََٓٓجِيًلٓٓاَصب 

َما ٓٱٓتَُكونُٓٓمَٓيَوٓ ٧ٓٓاقَرِيبٓ ٓهَُٓونََرى ٦ٓٓٓابَِعيدٓ ٓۥنَهُٓيََروٓ ٓإِنَُّهمٓ  َٓباُلٓل ِٓٱَٓوتَُكون٨ُٓٓٓلُِٓمهٓ ل ٓٱكَٓٓءُٓلسَّ
َٓٓوَّل٩ٓٓٓنِٓعِهٓ لٓ ٱكَٓ ٓ ١٠ٓٓاََحِيمٓ ََٓحِيمٓ ُٓلٓيَس  وَنُهم  ُ ِٓمئِذ ٓيَوٓ َٓعَذابِِٓٓمنٓ َٓتِديَيفٓ ٓلَوٓ ٓرِمُُٓمجٓ ل ٓٱٓيََودُُّٓٓيَبصَّ

ِخيهِٓٓۦِحَبتِهَِٓوَص ١١ٓٓٓبِبَنِيهِٓ
َ
ٓٱِٓفَٓٓوَمن١٣ٓٓوِيهُِٓتٓٓلَِّتٓٱَٓوفَِصيلَتِه١٢َِٓٓٓوأ

َ ١٤ٓٓيُنِجيهُِٓٓثمَّٓٓاََجِيعٓ ِٓضٓۡرل 
اَعةٓ ١٥ٓٓلََظىٓ ٓإِنََّهآالَكَّ  ٓ َوىٓ ٓنَزَّ دٓ َٓمنٓ ُٓعوا ٓتَدٓ ١٦ُٓٓلِلشَّ

َ
ٓ ٓبَرَٓأ وٓ ٓوَََجَع١٧ََٓٓٓوتََوّلَّ

َ
ِٓٱٓإِنَّٓ۞١٨ٓٓيَعَٓفَأ ٓنَٓنَسٓ ۡل 

هُٓٓإَِذا١٩َٓٓهلُوًَعُٓٓخلِقَٓ ُّٓٱَٓمسَّ ٓٓلشَّ هُِٓٓإَوَذا٢٠َٓٓجُزوَع  ُٓل َٓٱَٓمسَّ ٢١َٓٓٓمُنوًَعٓٓي  ََٓل ٓٱٓإِّلَّ ِ ِينَٓٱ٢٢ُٓٓمَصُل َّٓلَّ
ٓ ُٓهمٓ  ِينَٓٱو٢٣َٓٓٓئُِمونََٓدا َٓٓصَلتِِهمٓ ََٓعَ مٓ ِٓفٓ َّٓلَّ

َ
عٓ َٓحُقٓ ٓلِِهمٓ َو ٓأ  [  ٥٥  ،٣: املعارج] ﴾٢٤ٓلُوم ٓمَّ

“এক বযফি জানদত িাইে লস আযাব সম্পদকৃ যা অবশযই সংঘফিত হদব। 

কাফিেদেে জনয তা প্রফতদোধ কোে লকউ লনই। লস শাফি আসদব আল্লাহ 

তা‘আোে ফনকি হদত ফযফন (উচ্চ মযৃাোে অফধকােী) ঊধ্বৃ  মদনে পথগুদোে 

মাফেক। ফিফেশতা এবং রূহ (ফজবেীে) আল্লাহ তা‘আোে ফেদক আদোহণ 

কেদব এমন এক ফেদন, যাে পফেমাণ হদব পঞ্চাশ হাজাে বেে। সুতোং (লহ 

নবী) বধযৃ ধােণ করুন সুন্দে ও উিমভাদব। তাো লস ফেনফিদক অদনক েূদে 

মদন কেদে। ফকন্তু আফম তা ফনকদি লেখদত পাফে। লস ফেন আকাশ হদব  ফেত 

রূপাে মদতা, আে পাহােগুদো হদব েফিন পশদমে মদতা, লস ফেন লকাদনা বনু্ধ 

লকাদনা বনু্ধে খবে ফনদব না, যফেও তাদেেদক মুদখামুফখ েৃফষ্টে সমু্মদখ োখা 

হদব, লস ফেন অপোধী বযফি আযাব লথদক বাঁিাে জনয ফবফনমদয়্ তাে সন্তানদক 

ফেদত িাইদব, তাে স্ত্রী ও ভাইদক, আে তাে আত্মীয়্ স্বজনদেে যাো তাদক 

আশ্রয়্ ফেত। এমনফক পৃফথবীে সকেদক, যাদত তা (উি আযাব) লথদক তাদক 

েক্ষা কেদত পাদে। না, কখদনা নয়্, ওিা জ্বেন্ত অফগ্নফশখা, যা িামো তুদে 

ফেদব, জাহান্নাম লসই বযফিদক ডাকদব লয লপেদন ফিদে ফ দয়্ফেে (আল্লাহ 

তা‘আোে হুকুম লথদক) এবং সতয লথদক মুখ ফিফেদয়্ ফনদয়্ফেে। লস সম্পে 
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জমা কেত, অতঃপে তা আ দে োখত, মানুষদক সৃফষ্ট কো হদয়্দে খুবই 

অফস্থে মনা কদে, ফবপে তাদক স্পশৃ কেদে লস উৎকফণ্ঠত হয়্, কেযাণ তাদক 

স্পশৃ কেদে লস হদয়্ পদে অফত কৃপণ, তদব সাোত আোয়্কােীো এমন নয়্। 

যাো তাদেে সাোদত ফস্থে সংকল্প”। [সূো আে-মা‘আফেজ, আয়্াত: ১–২৩]  

সূো মুফমনূদনে শুরুদত বফণৃত হদয়্দে- আল্লাহ তা‘আো বদেন, 
فٓ ٓقَدٓ ﴿

َ
ِينَٓٱ١ِٓٓمُنونَُٓمؤٓ ل ٓٱٓلَحَٓأ ِينَٓٱو٢َِٓٓٓشُعونََٓخ َٓٓصَلتِِهمٓ ِٓفُٓٓهمٓ َّٓلَّ ٓرُِضونَُٓمعٓ ٓوِٓللَّغٓ ٱَٓعنُِٓٓهمٓ َّٓلَّ
ِينَٓٱو٣َٓٓ َكوٓ ُٓهمٓ َّٓلَّ ِينَٓٱو٤َٓٓٓعِلُونََٓف ٓٓةِٓلِلزَّ ٥ٓٓٓفُِظونََٓح ٓٓلُِفُروِجِهمٓ ُٓهمٓ َّٓلَّ َٓٓإِّلَّ زٓ ََٓعَ

َ
وٓ ِٓجِهمٓ َو ٓأ

َ
َٓمآأ

ٓ ي َٓٓملََكت 
َ
ُٓٓفَإِنَُّهمٓ ُٓنُهمٓ َم ٓأ َََٓٓغي  َلَٓٓلَِكَٓذ ٓٓءََٓوَرا َٓٓتَغٓ بٓ ٱَٓفَمن٦َِٓٓٓملُوِم و 

ُ
٧َٓٓعاُدونَٓلٓ ٱُٓهمُٓٓئَِكٓفَأ

ِينَٓٱوَٓ َم ُٓٓهمٓ َّٓلَّ
َ
ِينَٓٱو٨َُٓٓٓعونََٓر ِٓٓدهِمٓ وََعهٓ ٓتِِهمٓ َن ِٓل ٓ ُٓهمٓ َّٓلَّ َل٩َُٓٓٓيَافُِظونَٓٓتِِهمٓ َصلََو ََٓٓعَ و 

ُ
ُٓهمُٓٓئَِكٓأ

ِينَٓٱ١٠ٓٓرِثُونََٓو ٓلٓ ٱ ونََٓخ ٓٓفِيَهآُهمٓ َٓسَٓدوٓ ِفرٓ لٓ ٱٓيَرِثُونََّٓٓلَّ  [  ٣٣  ،٣:  املؤمنون] ﴾١١ِِٓلُ

“অবশযই সিেকাম হদয়্দে মুফমন ণ। যাো ফবনয়্-নম্র ফনদজদেে সাোদত। 

যাো অসাে কাযৃ-কোপ লথদক ফবেত থাদক। যাো যাকাত োদন সফক্রয়্। যাো 

ফনদজদেে লযৌনািদক সংযত োদখ ফনদজদেে স্ত্রী অথবা অফধকােভুি োসী ণ 

বযতীত, এদত তাো ফনন্দনীয়্ হদব না। সুতোং লকউ এদেেদক োো অনযদক 

কামনা কেদে তাো হদব সীমা েঙ্ঘনকােী। আে যাো আমানত ও প্রফতশ্রুফত 

েক্ষা কদে। আে যাো ফনদজদেে সাোদত যত œবান থাদক। তাোই হদব 

উিোফধকােী। তাো ফিেোউদসে উিোফধকাে োভ কেদব, যাদত তাো 

ফিেস্থায়্ী হদব”। [সূো আে-মুফমনূন, আয়্াত: ১-১১]  

পফেদশদষ মহান আল্লাহ তা‘আোে ফনকি আকুে আদবেন, ফতফন লযন এে 

ফবফনমদয়্ আমাদক ও আপনাদেেদক ঐ সকে বযফিদেে ওয়্াফেশ কদেন যাো 

ফিেস্থায়্ী ভাদব জান্নাতুে ফিেেউস োদভ ধনয হদয়্দেন। আে ফতফন লযন েুফনয়্া 

ও আফখোদতে কেযাণ িাো আমাে আপনাদেে ও সকে মুফমন ভাইদেে 

আমেনামা সমৃে কদেন। 
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اَلمُ » َةُ  َعلَيحُكمح  َوالس  َمحدُ  َوبََرََكتُُه، اهللِ  َورَْحح َده هلل َواْلح دٍ  نَِبِيئنَا لََعٰ  اهللُ  وََصَّل  . وَحح  َوآَِل  حُمَم 

ِبه ِليحًما وََسل مَ  وََصحح ا تَسح ً  «َكِثريح

“আপনাদেে প্রফত আল্লাহ তা‘আোে েহমত ও বেকদতে ধাো বফষৃত লহাক। 

সকে প্রশংসা এক আল্লাহ তা‘আোে জদনয। আমাদেে নবী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আোইফহ ওয়্াসাল্লাম তাে বংশধে ও সহিেদেে প্রফত শাফন্ত ও অিুেন্ত েহমত 

অবতীণৃ লহাক”। আমীন। 
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