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হবসহেল্লাহির রািোহনর রািীে 
ভূহেকা 

সেস্ত প্রেংসা আল্লাির, সালাত ও সালাে সমবথাত্তে নবী ও রাসূল আোমির নবী 
েুিাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে, তাঁর পহরবারবগথ ও সেস্ত সািাবীমির 
ওপর বহষথত শিাক।  
আল্লাির সািামযয এ বইহিমত আল্লাির হনবথাহিত নবী েুিাম্মাি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবমনর শেষ একে হিমনর অহসয়যতসেূি একহত্রত 
কমরহছ। িেে হিজরীর যুলকাি োমসর পঁহিে তাহরমখ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে হবিায় িমজর উম্মেয েিীনা শথমক রওয়ানা শিওয়ার পর 
শথমক একািে হিজরীর বামরাই রহব‘উল আউয়াল তারঁ েৃতুযর পূবথক্ষণ পযথত এ 
সেয় বযপ্ত। হনমনাক্ত োপকাহিমত আেরা এ সব অহসয়যত হনধথারণ কমরহছ:  

১- সরাসহর অহসয়যত েব্দহি উমল্লখ থাকমল শযেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,  

 .«اْستَوُْصوا بِالنَِّساِء َخرْيًا»

“শতােরা শতাোমির স্ত্রীমির কলযামণর অহসয়যত কমরা (উপমিে িাও”।1 
অথবা বামকযর ধরণ অনুযায়ী হবষয়হি সম্পমকথ আোমিরমক রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে গুরুে বুঝামল, শযেন হবষয়হি বারবার উমল্লখ 
কমর গুরুে প্রিান করা। উিািরণত: রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ََلةَ » ََلَة الصَّ  .«الصَّ
“সালাত, সালাত (অথথাৎ সালাত হিকভামব আিায় করমব)”।2 

                                   
1 হতরহেযী, িািীস নং ১১৬৩। হতহন িািীসহিমক িাসান সিীি বমলমছন। ইবন োজাি, িািীস 

নং ১৮৫১।   
2 আবু িাউি, িািীস নং ৫১৫৬; েুসনাি আিেি, িািীস নং ৫৮৫। শু‘আইব আরনাউত 
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২- অহসয়যতহি প্রিামনর হিন স্পষ্ট উমল্লখ থাকা বা অহসয়যতহিমত এেন 
ইহিত থাকা যা প্রোণ কমর এহি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে 
তাঁর শেষ জীবমন অহসয়যত কমরমছন।  
৩- উম্মমতর হকছু শলামকর েমধয শয সেস্ত ত্রুহি-হবিুযহত সঙ্ঘহিত িমে 
শসগুমলামক অহসয়যমতর িৃহষ্টমকামণ পযথমবক্ষণ কমর আেরা বুঝমত পাহর শয, 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে উম্মমতর েমধয এ ধরমণর ভুল-
ত্রুহির আেঙ্কা কমরমছন বমল হতহন তাঁর শেষ জীবমন এগুমলামক গুরুে 
হিময়মছন। শকননা সাধারণত অহসয়যতকারী এেন গুরুেপূণথ হবষময় অহসয়যত 
কমরন শযগুমলামত পহতত িওয়ার বা শযগুমলা িমল যাওয়ার আেঙ্কা থামক। 

এসব োনিমে হনমনাক্ত অহসয়যতসেূি যথাথথ বমল হবমবহিত িময়মছ:  
১- সালাত আিাময়র অহসয়যত।  
২- কুরআন ও সুন্নািমক আঁকমে ধরার অহসয়যত। 
৩- রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পহরবার পহরজন (আিমল 
বাইত) এর বযাপামর অহসয়যত।  
৪ - আনসারমির বযাপামর অহসয়যত।  
৫ - কতৃথমের অহধকারীর আনুগতয করার অহসয়যত। 
৬- েুসহলমের োন-সম্মান রক্ষার অহসয়যত। 
৭- নারীমির সম্পমকথ অহসয়যত।  
৮- িাস-িাসীর অহধকার প্রিামনর অহসয়যত।  
৯- আোনত আিাময়র অহসয়যত।  
১০- ইয়ািূিী ও খৃস্টানমিরমক আরব উপিীপ শথমক হবতাহেত কমর 
শিওয়ার অহসয়যত।  

                                                                          
িািীসহিমক (েতমনর হবমবিনায়) সিীি বমলমছন, আর এ িািীমসর সনিহিমক িাসান 
বমলমছন। আলবানী রি. িািীসহিমক সিীি বমলমছন।   
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১১- হেকথ ও এর যাবতীয় পন্থা শথমক সতকথ করা।  
১২- হবি‘আত ও নতুনে শথমক হুহেয়ারী।  
১৩- শগালমযাগ ও যুদ্ধ-হবগ্রি শথমক সতকথীকরণ।  
১৪- সুি শথমক হুহেয়ারী।  
১৫- িীমনর িাওয়াত শপৌঁছামনার অহসয়যত।  

আহে এ সব অহসয়যত আলািা আলািাভামব উমল্লখ কমরহছ। শযসব িািীমসর 
ওপর হভহত্ত কমর অহসয়যত ধতথবয িময়মছ শসগুমলা আমগ উমল্লখ কমরহছ। 
অতঃপর এ সংহিষ্ট অনযানয সব শযেন কুরআন ও সুন্নাির িলীল, ইসলামের 
হকছু হবজ্ঞ পহেত েুফাসহসর ও েুিাহ্মসর অহভেত উমল্লখ কমরহছ। আেরা 
সাধযেত নাহতিীর্থ করার শিষ্টা কমরহছ। আোমির উম্েয িমলা বইহি সকমলর 
জনয সিজমবাধয ও স্পষ্ট ভাষায় গ্রিণমযাগয শিাক।  
উম্মমতর জনয আেরা শযসব নসীিত ও উপকার কােনা করহছ শস বযাপামর 
আল্লাির কামছ তাওফীক প্রাথথনা করহছ। হতহনই নানা জাহতর একোত্র 
হিিায়াতিাতা এবং উম্েয সফমল হতহনই একোত্র সািাযযকারী।  
আোমির নবী েুিাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে, তাঁর পহরবার ও 
সািাবীগমণর ওপর আল্লাির সালাত বহষথত শিাক। 
শলখকিয় 
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প্রথে অহসয়যত: সালাত আিাময়র অহসয়যত 
১- ইোে আিেি রি. তার েুসনামি উমম্ম সালাো রাহিয়াল্লাহু ‘আনিা শথমক 
এবং ইোে িাহকে ও ইবন হিব্বান রি. আনাস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুো শথমক 
বণথনা কমরন,  

ُ َعلَيِْه وََسلََّم وَُهَو ُيَغرِْغُر بَِها يِف َصْدرِهِ، وَ  ِ َصىلَّ اَّللَّ َما ََكَن يُِفيُض بَِها ََكَن آِخُر وَِصيَِّة رَُسوِل اَّللَّ
ْيَمانَُكمْ » لَِسانُُه:

َ
َ ِفيَما َملََكْت أ ََلةَ، اتَُّقوا اَّللَّ ََلَة الصَّ  .«الصَّ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অহতে েুিূমতথ তাঁর শ্বাসকষ্ট 
িহেমলা এবং তাঁর েুমখর ভাষায় এ অহসয়যত হছল শয, ‘‘সালাত, সালাত (অথথাৎ 
সালাত পেমব) এবং শতাোমির িাস-িাসীর বযাপামর আল্লাির তাকওয়া 
অবলম্বন করমব (অথথাৎ তামির সামথ সিযবিার করমব)”।1 
২- আবু িাউি, আিেি ও ইবন োজাি রি. আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক 
বণথনা কমরন,  

ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه  ِم رَُسوِل اَّللَّ َ ِفيَما َملََكْت »وََسلََّم، ََكَن آِخُر لََكَ ََلَة، اتَُّقوا اَّللَّ ََلَة الصَّ الصَّ
ْيَمانُُكمْ 

َ
 .«أ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবমনর সবথমেষ কথা হছল, 
সালাত, সালাত (অথথাৎ সালাত হিকভামব আিায় করমব), এবং শতােরা 
শতাোমির িাস-িাসীমির বযাপামর আল্লাির তাকওয়া অবলম্বন করমব (অথথাৎ 
তামির সামথ সিযবিার করমব)”।2 

                                   
1 েুসনাি আিেি, িািীস নং ২৬৬৮৪, শু‘আইব আরনাউত িািীসহিমক সিীি হলগাইহরিী 

বমলমছন; ইবন হিব্বান, িািীস নং ৬৬০৫, আলবানী রি. িািীসহিমক সিীি বমলমছন; আবু 
িাউি, িািীস নং ৫১৫৬; েুসতািরাক িাহকে, িািীস নং ৪৩৮৮।  

2 আবু িাউি, িািীস নং ৫১৫৬; েুসনাি আিেি, িািীস নং ৫৮৫, শু‘আইব আরনাউত 
িািীসহিমক (েতমনর হবমবিনায়) সিীি বমলমছন, আর এ িািীমসর সনিহিমক িাসান 
বমলমছন। আলবানী রি. িািীসহিমক সিীি বমলমছন।   
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৩- ইোে আিেি, হতরহেযী, িামকে ও ইবন হিব্বান রি. আবু উোো আল-
বামিলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা কমরন,  

َة الْوََداِع، فََحِمَد اهلَل وَ » ْثََن َعلَيِْه، ُثمَّ قَاَل: َحَجْجُت َمَع رَُسوِل اهللِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َحجَّ
َ
أ

ََل »
َ
ََل لََعلَُّكْم ََل تََرْوِِن َبْعَد ََعِمُكْم َهَذا، أ

َ
ََل لََعلَُّكْم ََل تََرْوِِن َبْعَد ََعِمُكْم َهَذا، أ

َ
أ

نَُّه ِمْن رَِجاِل َشنُوَءةَ «َرْوِِن َبْعَد ََعِمُكْم َهَذالََعلَُّكْم ََل تَ 
َ
َفَقاَل: يَا نيَِبَّ  . َفَقاَم رَُجٌل َطِويٌل َكأ

ي َنْفَعُل؟ َفَقاَل: اهلِل، فَ  ِ وا »َما اَّلَّ اْعبُُدوا َربَُّكْم وََصلُّوا ََخَْسُكْم، وَُصوُموا َشْهَرُكْم، وَُحجُّ
ْنُفُسُكمْ 

َ
وا َزََكتَُكْم َطيِّبًَة بَِها أ دُّ

َ
ْمِرُكْم تَْدُخلُوا َجنَّ ، ويف روايةبَيْتَُكْم، َوأ

َ
ِطيُعوا َذا أ

َ
 ةَ ، َوأ

 .«عز وجل َربُِّكمْ 
“আহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামথ হবিায় িজ পালন 
কমরহছ। হতহন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে (হবিায় িমজর ভাষমণ) আল্লাির 
িােি ও সানা করমলন। অতঃপর বলমলন, শতােরা সম্ভবত এ বছমরর পমর 
(আগােী বছর) আোমক আর শিখমত পামব না। শতােরা সম্ভবত এ বছমরর 
পমর (আগােী বছর) আোমক আর শিখমত পামব না। শতােরা সম্ভবত এ 
বছমরর পমর (আগােী বছর) আোমক আর শিখমত পামব না। এ কথা শুমন 
ইয়ামেমনর আযি শগামত্রর এক লম্বা শলাক িাঁহেময় বলমলন, শি আল্লাির নবী! 
আেরা তািমল কী করব? েুসনামি আিেমির অনয বণথনায় আমছ, তািমল 
আোমির শথমক আপহন কী অহিকার িামেন? হতহন সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে বলমলন, শতােরা শতাোমির রমবর ইবািাত করমব, পাঁি ওয়াক্ত 
সালাত আিায় করমব, শতাোমির রেযান োমসর সাওে পালন করমব, 
শতাোমির র্মরর (বাইতুল্লাির) িজ পালন করমব, সন্তুষ্টহিমত্ত যাকাত আিায় 
করমব এবং শতাোমির েমধয হযহন আহের িমবন তার অনুগতয করমব, তািমল 
শতােরা শতাোমির েিান রমবর জান্নামত প্রমবে করমব”।1 

                                   
1 েুসনাি আিেি, িািীস নং ২২২৬০, শুয়াইব আরনাউত বমলমছন, িািীসহি সিীি; হকন্তু এ 

সনিহি ি‘য়ীফ; শকননা এ সনমি ফারাজ ইবন ফািালা –আততানুখী আেোেী- রময়মছন, 
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ইসলামে সালামতর েযথািা: 
সালাত িীমনর স্তম্ভ। এহি ইসলামের পাঁিহি রুকমনর েমধয হিতীয় রুকন। 
আল্লাি ও তাঁর রাসূমলর সাক্ষযিামনর পমর সালামতর স্থান। এককথায় 
ইসলামের আেলসেূমির েমধয সালাত অনযতে শেষ্ঠ রুকন এবং িীন 
ইসলামের সমবথাৎকৃষ্ট বযবিাহরক হে‘আর তথা হনিেথন। োেসুল আইম্মাি 
সারখাসী আল-িানাফী রি. বমলন, “শযমিতু আল্লাির ওপর ঈোমনর পমরই 
সালাত খুবই গুরুেপূণথ রুকন। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

قَاُموا   تَابُوا   فَإِن﴿
َ
لَٰوةَ  َوأ  [ ١١: اتلوبة] ﴾ٱلصَّ

“অতএব, যহি তারা তাওবা কমর, সালাত কাময়ে কমর”। [সূরা আত-তাওবাি, 
আয়াত: ১১] 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

يِن » ََلُة ِعَماُد ادلِّ  «.الصَّ
“আর সালাত িীমনর স্তম্ভ”।1 
অতএব, শকউ তাবু িানামত িাইমল তামক শুরুমতই েূলস্তম্ভ স্থাপন করমত িমব। 
সালাত িীমনর সমবথাচ্চ হনিেথন ও আলােত। প্রমতযক নবীর েরী‘আমতই 
সালামতর হবধান হছমলা।... ইোে সারখাসী রি. আমরা বমলন, আহে আোর 
োইখ উস্তাি োেসুল আইম্মাি আল-িালওয়ানী রি. শক বলমত শুমনহছ, হতহন 
আল্লাির বাণীর বযাখযায় বমলমছন,  

                                                                          
হযহন িয়ীফ। হতরহেযী, িািীস নং ৬১৬, ইোে হতরহেযী িািীসহিমক িাসান সিীি বমলমছন। 
আলবানী রি. িািীসহিমক সিীি বমলমছন।   

1 শু‘আবুল ঈোন হলল-বাইিাকী, িািীস নং ২৫৫০। ইবন িাজার আসকালানী রি. ‘তালখীসুল 
িাবীর’ এ বমলন, “ইোে নাওয়াবী রি. ‘তানকীি’ হকতামব িািীসহিমক েুনকার ও বাহতল 
বমলমছন। তমব হতহন ইোে নাওয়াবীর কথামক রি কমর বমলমছন, এ িািীমসর সনমি শুধু 
িুবথলতা ও ইনহকতা‘ আমছ, তমব বাহতল নয়। শিখুন, তালখীসুল িাবীর: ১/৩০৮। আলবানী 
রি. িািীসহিমক ি‘য়ীফ বমলমছন। শিখুন, হসলহসলাতুল আিািীসুি-িয়ীফা: ১৪/১০৬৬।    
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قِمِ ﴿
َ
لَٰوةَ  َوأ   [١١: طه] ﴾١٤ ِِلِۡكرِي   ٱلصَّ

“এবং আোর স্মরণামথথ সালাত কাময়ে কমরা”। [সূরা তা-িা, আয়াত: ১৪] 
অথথাৎ আহে প্রমতযক শপ্রহরত নবীর ওপর অবতীণথ হকতামব সালামতর কথা 
উমল্লখ কমরহছ। হতহন আল্লাির হনমনাক্ত বাণীর বযাখযায় আমরা বমলমছন,  

  [١٤ ،١٤: املدثر] ﴾٤٣ ٱلُۡمَصل ِيَ  ِمنَ  نَُك  لَمۡ  قَالُوا   ٤٢ َسَقرَ  ِف  َسلََكُكمۡ  َما﴿
“হকমস শতাোমিরমক জািান্নামের আগুমন প্রমবে করাল? তারা বলমব, আেরা 
সালাত আিায়কারীমির েমধয অতভুথক্ত হছলাে না”। [সূরা আল-েু্াসহসর, 
আয়াত: ৪২-৪৩]। এ আয়াত শথমক সালামতর তাগীি সাবযস্ত িমে। যখনই 
জািান্নামে যাওয়ার কারমণ হিমসমব সালাত পহরতযাগ করার কথা বলা িময়মছ 
তখনই বুঝা শগল শয তা ঈোমনর হিতীয়হি। কারণ, োহব্দক অমথথ ‘েুসল্লী’ শতা 
বলা িয় তামক, হযহন শর্ােমিৌে প্রহতমযাহগতায় প্রথেহির পমর থামক।1  
ইসলামে সালামতর অপহরসীে গুরুে ও তাৎপযথ আমরা স্পষ্ট প্রোহণত িয় 
এভামব শয, একোত্র জ্ঞানেূনয বা িাময়জ ও হনফাস বযতীত শকামনা েুসহলমের 
শথমক শকামনা অবস্থামতই সালাত রহিত িয় না। অসুস্থ বযহক্তর ওপরও 
সাধযানুযায়ী সালাত আিায় করা ফরয। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে ইেরান ইবন হুসাইন রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুমক বমলমছন,  

 .«َصلِّ قَائًِما، فَإِْن لَْم تَْستَِطْع َفَقاِعًدا، فَإِْن لَْم تَْستَِطْع َفَعىَل َجنْب  »
“িাঁহেময় সালাত আিায় করমব, তামত সেথথ না িমল বমস, যহি তামতও সক্ষে 
না িও তািমল কাত িময় শুময়”।2  
এেহনভামব হনরাপি ও ভয়-ভীহত উভয় অবস্থামতই সালাত আিায় করা ফরয। 
আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

وۡ  فَرَِجاًل  ِخۡفُتمۡ  فَإِنۡ ﴿
َ
  [٤٤٢: ابلقرة] ﴾ُرۡكَباٗنا أ

                                   
1 োবসূত, সুরুখসী, িারুল ো‘আহরফ, ববরুত, প্রকােকাল, ১৯৯৩ইং, পৃ. ১/৪।   
2 সিীি বুখারী, িািীস নং ১১১৭।  
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“হকন্তু যহি শতােরা ভয় কর, তমব শিঁমি হকংবা আমরািণ কমর (আিায় কমর 
নাও)”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৯] অথথাৎ শতাোমির জনয শযভামব 
সালাত আিায় করা সিজ িয় শসভামব সালাত আিায় কমরা।  
সেয়েত সালাত আিায় করাও ফরয। এেনহক যুমদ্ধর েয়িামন েত্রুর 
শোকাহবলারত থাকমলও ওয়াক্তেত সালাত আিায় করমত িমব; যহিও এমত 
হনমজর িলা বা শিৌোমনা বা েত্রুমক অস্ত্রিারা আর্াত করমত অসুহবমধ িয় 
তবুও সালাত বাি শিওয়া যামব না।  
সালামত রময়মছ আল্লাির সাক্ষাতপ্রতযােীর সািিযথ, আল্লাির একহনষ্ঠ বান্দার 
প্রোহত ও আরাে, আল্লািওয়ালা েুত্তাহক বান্দার সািাযয ও সিমযাহগতা। আল্লাি 
তা‘আলা বমলমছন,  

ۡبِ  َوٱۡسَتعِيُنوا  ﴿ ِ   بِٱلصَّ لَٰوة   [١٤: ابلقرة] ﴾٤٥ٱۡلَخِٰشعِيَ  ََعَ  إِلَّ  لََكبرَِية   ِإَونََّها َوٱلصَّ

“আর শতােরা বধযথ ও সালামতর োধযমে সািাযয িাও। হনশ্চয় তা হবনয়ী ছাো 
অনযমির উপর কহিন”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৫] 
হকন্তু অতযত পহরতামপর হবষয় িমলা, েুসহলে উম্মাির েমধয সালামতর বযাপামর 
স্পষ্ট গাফলাহত ও অবমিলা শিখা হিময়মছ। এহি প্রহতহি জীবত আত্মাই লক্ষয 
কমর। বতথোন েুসহলমের অবস্থা পযথমবক্ষণ করমল ও তামির অবস্থা শিখমল 
িুঃখ অনুমোিনায় হৃিয় ভরাক্রাত িময় যায়। তামির শকউ শকউ এ গুরুেপূণথ 
ইবািাতহি এমকবামরই শছমে হিময়মছ, আবার শকউ হনয়হেত না পমে অলসতা 
করমছ, আবার শকউ সালামতর েতথ ও ওয়াক্তেত আিায় না কমর ত্রুহি হবিুযহত 
করমছ। অনযহিমক একাগ্রহিত্ততার সামথ সালাত আিায় না করার ত্রুহি 
অমনমকর েমধযই লক্ষণীয়।  
েুসহলেরা যহি যথাযথভামব সালাত আিায় করমতা, উত্তেরূমপ সালাত কাময়ে 
করমতা তািমল সালাত তামির পাহরপাহশ্বথক ও বনহতক অবস্থার সংমোধন করার 
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উপায় িমতা। শকননা সালাত োনুষমক অিীল কাজ শথমক হবরত রামখ। হিরতন 
সতযবািী েিান আল্লাি বমলমছন,  

قِمِ ﴿
َ
لَٰوةَ   َوأ لَٰوةَ  إِنَّ  ٱلصَّ ِ  رُ َوَِلِكۡ  َوٱلُۡمنَكرِ   ٱۡلَفۡحَشا ءِ  َعنِ  َتۡنَهٰ  ٱلصَّ ر  ٱّللَّ ۡكَبُ

َ
ُ  أ  َما َيۡعلَمُ  َوٱّللَّ

  [١٤: العنكبوت] ﴾٤٥تَۡصَنُعونَ 
“এবং সালাত কাময়ে কর। হনশ্চয় সালাত অিীল ও েন্দকাজ শথমক হবরত 
রামখ। আর আল্লাির স্মরণই শতা সবথমেষ্ঠ। আল্লাি জামনন যা শতােরা কমরা”। 
[সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত: ৪৫] 
বতথোমন অমনক েুসহলমের হিমক তাকামল শিখা যায় যারা অমনমকই সালাত 
আিায় কমর; হকন্তু তামির েমধয সালামতর শকামনা হনিেথন ও প্রভাব শনই। এর 
েূল কারণ িমলা অমনক েুসল্লীই শুধু অি প্রতযমির বাহিযক নোিো ও উিা 
বসা ইতযাহি কমর সালাত আিায় করমছ। তারা সালামতর প্রকৃতরূপ ও খুশু‘র 
(একাগ্রহিত্ততা) সামথ তা আিায় করমছ না। ফমল সালাতও তামির কাহিত 
ফলাফল, পহবত্রতা ও সংমোধন করমছ না। 
(আেরা আল্লাির কামছ সািাযয প্রাথথনা করহছ, হতহন উত্তে সািাযযকারী)  
সালামতর বযাপামর উিাসীনতা স্বমেও এর গুরুে অপহরসীে িওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে অহতে েুিূমতথ উম্মতমক সালামতর অহসয়যত কমর 
শগমছন। জীবমনর শেষ সেয় তাঁর যখন শ্বাস কষ্ট িহেমলা তখন তাঁর শেষ 
কথা হছমলা সালাত! সালাত! শি আোর উম্মত সেয়েত সালাত আিায় করমব। 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনয আোর হপতাোতা কুরবান 
শিাক, হতহন উম্মমতর জনয কতই না সুন্দর নসীিত কমরমছন! আল্লাি আোমির 
পক্ষ শথমক তাঁমক উত্তে প্রহতিান িান করুন।  
সালামতর হুকুে:  
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ইবন রুেি োমলকী রি. বমলন, কুরআন, সুন্নাি ও ইজো িারা সালাত ফরয 
িওয়া সাবযস্ত িময়মছ। এিা এমতাই স্পষ্ট ও জ্ঞাতবয হবষয় শয, এ সম্পমকথ 
আমলািনা করার প্রময়াজন শনই।1  
সালামতর ওয়াক্তসেূি:  
আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

لَٰوةَ  إِنَّ ﴿ ۡوقُوٗتا كَِتٰٗبا ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ََعَ  ََكنَۡت  ٱلصَّ   [١٠٤:  النساء] ﴾١٠٣مَّ

“অতপর যখন হনহশ্চত িমব তখন সালাত (পূমবথর হনয়মে) কাময়ে করমব। 
হনশ্চয় সালাত েুহেনমির ওপর হনহিথষ্ট সেময় ফরয”। [সূরা আন-হনসা, আয়াত: 
১০৩]  
োওকানী রি. এ আয়ামতর বযাখযায় বমলমছন, সালাত হনধথাহরত ও হনহিথষ্ট সেময় 
আিায় করা। শযেন, বলা িয়, وقَّته فهو موقوت وقَّته فهو مؤقَّت অথথাৎ আল্লাি 

বান্দাির ওপর সালাত ফরয কমরমছন এবং তা হনধথাহরত সেময় আিায় করা 
ফরয কমরমছন। অতএব, ের‘ঈ ওযর শযেন, রু্ে বা ভুমল যাওয়া বা এরূপ 
অনয শকামনা কারণ ছাো কামরা জনয এ সেয় বযতীত অনয সেময় সালাত 
আিায় করা ববধ নয়।  
সালাত হনহিথষ্ট সেময়র আমগ বা পমর আিায় না কমর এর হনধথাহরত সেময় 
আিায় করা ফরয িওয়ার আমরকহি িলীল িমলা, এহি ভয়-ভীহতর সেময়ও 
বান্দাির ওপর শথমক রহিত িয় না। আল্লাি েুসহলমের ওপর ভয়-ভীহত ও যুদ্ধ 
শক্ষমত্র েত্রুর শোকাহবলারত অবস্থায়ও হনহিথষ্ট সেময় সালাত আিায় করা ফরয 
কমরমছন। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

لََوٰتِ  ََعَ  َحٰفُِظوا  ﴿ لَٰوةِ  ٱلصَّ ِ  َوقُوُموا   ٱلۡوُۡسَطىٰ  َوٱلصَّ وۡ  فَرَِجاًل  ِخۡفُتمۡ  فَإِنۡ ٢٣٨َقٰنِتِيَ  ّلِلَّ
َ
 ُرۡكَباٗنا   أ

  [٤٤٢ ،٤٤٢: ابلقرة] ﴾٢٣٩

                                   
1 হবিায়াতুল েুজতাহিি ওয়া হনিায়াতুল েুকতাহসি, ইবন রুেি আল-িাফীি আল-োমলকী, 

১/৯৬।  
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“শতােরা সালাতসেূি ও েধযবতথী সালামতর হিফাযত কমরা এবং আল্লাির জনয 
হবনীত িময় িাঁোও। হকন্তু যহি শতােরা ভয় কমরা, তমব শিঁমি হকংবা আমরািণ 
কমর (আিায় কমর নাও)”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৮-২৩৯] 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আল্লাির হনধথাহরত সেময় সালাত 
আিায় করমত হনমিথে হিময়মছন। হতহন আবু যার রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বহণথত 
িািীমস বমলমছন,  

ََلَة لَِوقِْتَها»  .«َصلِّ الصَّ
“তুহে উত্তে সেময় সালাত আিায় কমর শনমব”।1 
অতএব, প্রমতযক েুসহলমের ওপর ফরয িমলা পাঁি ওয়াক্ত সালাত সেয়েত 
আিায় করা। রু্ে বা ভুমল যাওয়া ইতযাহি ের‘ঈ ওযর বযতীত হবলমম্ব সালাত 
আিায় করা কবীরা গুনাি। বরং অমনক আমলমের েমত এভামব হবলমম্ব সালাত 
আিায়কারী ও সালাত তরককারীর একই হুকুে। 
তাই শি েুসহলে ভাই, হবলমম্ব সালাত আিায় শথমক সমবথাচ্চ সতকথতা অবলম্বন 
করুন। আপহন আল্লাি হনমনাক্ত আয়াতহি পেুন। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ِينَ  ٤ل ِۡلُمَصل ِيَ  فََوۡيل  ﴿   [٤ ،١: املاعون] ﴾٥َساُهونَ  َصََلتِِهمۡ  َعن ُهمۡ  ٱِلَّ

“অতএব, শসই সালাত আিায়কারীমির জনয িুমভথাগ, যারা হনমজমির সালামত 
অেমনামযাগী”। [সূরা আল-ো‘ঊন, আয়াত: ৪-৫]  
ইোে কুরেবী রি. ইবন আব্বাস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর সূমত্র বণথনা কমরন, 
“যারা হবলমম্ব সালাত আিায় কমর তামির জনয িুমভথাগ”। 2 
সালামতর আিবসেূি:  
১- ইখলাস: শলাক শিখামনার জনয সালাত আিায় করা েুনাহফমকর ববহেষ্টয। 
আল্লাি তা‘আলা তামির সম্পমকথ বমলমছন,  

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ৬৪৮।  
2 তাফসীমর কুরতবী ২০/২১১।  
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َ  يَۡذُكُرونَ  َوَل  ٱنلَّاَس  يَُرا ُءونَ ﴿   [١١٤:  النساء] ﴾١٤٢قَلِيَٗل  إِلَّ  ٱّللَّ

“তারা শলাকমিরমক (সালাত) শিখায় এবং তারা আল্লািমক কেই স্মরণ কমর”। 
[সূরা আন-হনসা, আয়াত: ১৪২] 
২- সালামত সহক্রয় থাকা ও সালাত আিায় করমত সক্ষে িওয়ামত খুহে িওয়া। 
শকননা সালামত অলসতা ও সালাতমক শবাঝা েমন করা েুনাহফমকর আলােত। 
আল্লাি তা‘আলা েুনাহফকমির সম্পমকথ বমলমছন, 

لَٰوةِ  إَِل  قَاُمو ا   ِإَوَذا﴿   [١١٤:  النساء] ﴾ُكَساَلٰ  قَاُموا   ٱلصَّ

“আর যখন তারা সালামত িােঁায় তখন অলসভামব িাঁোয়”। [সূরা আন-হনসা, 
আয়াত: ১৪২]  
৩- সালামতর জনয হনমনাক্ত প্রস্তুহত গ্রিণ করা:  
ক- সুন্দর কাপে পহরধান করা। 
খ- ফরয সালামতর পূমবথ ও পমর েরী‘আত অনুমোহিত নফল সালাত আিায় 
করা।  
গ- শযসব কারমণ সালামত েহস্তষ্ক বামজ হিতা কমর তা শথমক হনমজমক েুক্ত 
রাখা। শযেন, খাবার সােমন শরমখ সালাত আিায় করা বা অহত গরে বা অহত 
িাোয় সালাত আিায় করা।  
৪- পুরুমষর জনয জাো‘আমত সালাত আিায় করা। সুস্থ ও েুহকে পুরুমষর 
ওপর জাো‘আমত সালাত আিায় করা ওয়াহজব। জাো‘আমত সালাত আিাময়র 
িলীল িমলা এক অন্ধ সািাবী (আবু্দল্লাি ইবন উমম্ম োকতূে) রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামছ এমস বলমলন, তার বাহে েসহজি শথমক 
িূমর এবং এেন শকামনা শলাক শনই শয তামক েসহজমি হনময় আসমব। তাই 
হতহন বাহেমত সালাত আিায় করার অনুেহত িাইমলন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে তামক হজমজ্ঞস করমলন,  

ََلِة؟» ِجْب »قَاَل: َنَعْم، قَاَل: « َهْل تَْسَمُع انلَِّداَء بِالصَّ
َ
 .«فَأ
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“তুহে হক সালামতর আযান শুনমত পাও? শস বলল, িযাঁ (আহে আযান শুনমত 
পাই)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বলমলন: তািমল তুহে েসহজমি 
আসমব”।1 
যারা জাো‘আমত সালাত আিায় শথমক হবরত থামক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে তামির বাহে র্র আগুমন জ্বাহলময় হিমত ইো শপাষণ 
কমরমছন। গৃমি নারী ও হেশু থাকায় তামির শিফাযমতর কারমণ হতহন এ কাজ 
কমরন হন। েূলত এহি হছমলা ের‘ঈ ওযর। 
জাো‘আমত সালাত আিাময়র গুরুে আমরা স্পষ্ট িময় উমি যখন শিহখ ভয়-
ভীহতর সেয়ও জাো‘আমত সালাত আিায় করা রহিত িয় না। আল্লাি ভীহত ও 
যুমদ্ধর সেয়ও জাো‘আমত সালাত আিায় করার হবধান হিময়মছন। আল্লাি 
তা‘আলা বমলমছন,  

َقۡمَت  فِيِهمۡ  ُكنَت  ِإَوَذا﴿
َ
لَٰوةَ  لَُهمُ  فَأ ِۡنُهم َطا ئَِفة   فَۡلَتُقمۡ  ٱلصَّ َعَك  م  ا   مَّ ُخُذو 

ۡ
ۡسلَِحَتُهۡم   َوۡۡلَأ

َ
 فَإَِذا أ

تِ  َوَرا ئُِكمۡ  ِمن فَۡلَيُكونُوا   َسَجُدوا  
ۡ
ۡخَرىٰ  َطا ئَِفة   َوۡۡلَأ

ُ
ُخُذوا   َمَعَك  فَلۡيَُصلُّوا   يَُصلُّوا   لَمۡ  أ

ۡ
 َوۡۡلَأ

ۡسلَِحَتُهۡمر  ِحۡذرَُهمۡ 
َ
ِينَ  َودَّ  َوأ ۡسلَِحتُِكمۡ  َعنۡ  َتۡغُفلُونَ  لَوۡ  َكَفُروا   ٱِلَّ

َ
ۡمتَِعتُِكمۡ  أ

َ
 َفَيِميلُونَ  َوأ

ۡيلَةٗ  َعلَۡيُكم ٗذى بُِكمۡ  ََكنَ  إِن َعلَۡيُكمۡ  ُجَناحَ  َوَل  َوِٰحَدٗة   مَّ
َ
ِن أ َطر   م  وۡ  مَّ

َ
ۡرَضى  ُكنُتم أ ن مَّ

َ
 أ

ۡسلَِحَتُكۡم   تََضُعو ا  
َ
َ  إِنَّ  ِحۡذَرُكۡمر  وَُخُذوا   أ َعدَّ  ٱّللَّ

َ
ِهيٗنا َعَذاٗبا لِۡلَكٰفِرِينَ  أ   [١٠٤:  النساء] ﴾١٠٢مُّ

“আর যখন আপহন তামির েমধয থাকমবন, অতঃপর তামির জনয সালাত 
কাময়ে করমবন, তখন শযন তামির েধয শথমক একিল আপনার সামথ িাঁোয় 
এবং তারা তামির অস্ত্র ধারণ কমর। এরপর যখন হসজিা কমর শফলমব, তখন 
তারা শযন আপনামির শপছমন অবস্থান শনয়। আর অপর একহি িল যারা 
সালাত আিায় কমরহন তারা শযন আপনার সামথ এমস সালাত আিায় কমর 
এবং তারা শযন তামির সতকথতা অবলম্বন ও অস্ত্র ধারণ কমর। কাহফররা 

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ৬৫৩।  
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কােনা কমর যহি শতােরা শতাোমির অস্ত্র-েস্ত্র ও আসবাব-পত্র সম্বমন্ধ অসতকথ 
িও তািমল তারা শতাোমির উপর একসামথ ঝাঁহপময় পেমব। আর যহি বৃহষ্টর 
কারমণ শতাোমির শকান কষ্ট িয় অথবা শতােরা অসুস্থ িও তািমল অস্ত্র শরমখ 
শিওয়ামত শতাোমির শকামনা শিাষ শনই। আর শতােরা শতাোমির সতকথতা 
অবলম্বন করমব। হনশ্চয় আল্লাি কাহফরমির জনয প্রস্তুত কমরমছন লাঞ্ছনা-িায়ক 
আযাব”। [সূরা আন-হনসা, আয়াত: ১০২] 
এ আমিে েুিাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সািাগমণমির কামছ 
স্থায়ীরূমপ হস্থর িময়হছল; এেনহক তারা জাো‘আত তরককারীমক েুনাহফক েমন 
করমতন। শকউ অসুস্থ িমলও কষ্ট কমর জাো‘আমত উপহস্থত িমতন। আবু্দল্লাি 
ইবন োসউি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর কথা শুনুন, আবু্দল্লাি ইবন োস’উি 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, হতহন বমলমছন, 

، فَإِنَّ » لََواِت َحيُْث ُينَاَدى بِِهنَّ ْن يَلََْق اهلَل َغًدا ُمْسِلًما، فَلْيَُحافِْظ لََعَ َهُؤََلِء الصَّ
َ
هُ أ اهلَل َمْن ََسَّ

َع نِلَِبيُِّكْم َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ُسََنَ الُْهَدى، نَُّكْم َصلَّيْتُْم  ََشَ
َ
َوإِنَُّهنَّ َمْن ُسََنَ الُْهَدى، َولَْو أ

ْكتُْم ُسنََّة نَِبيُِّكْم، َولَْو تََرْكتُْم ُسنَّةَ  نَِبيُِّكْم  يِف ُبيُوتُِكْم َكَما يَُصِّلِّ َهَذا الُْمتََخلُِّف يِف بَيِْتِه، لَََتَ
يْتُنَا َوَما َيتََخلَُّف 

َ
َعنَْها إَِلَّ ُمنَافٌِق َمْعلُوُم انلَِّفاِق، َولََقْد ََكَن الرَُّجُل يُْؤََت بِِه لََضلَلْتُْم، َولََقْد َرأ

فِّ   .«ُيَهاَدى َبنْيَ الرَُّجلنَْيِ َحَّتَّ ُيَقاَم يِف الصَّ
“শয বযহক্ত আগােীকাল হকয়ােমতর হিন েুসহলে হিসামব আল্লাির সামথ সাক্ষাৎ 
শপমত আনন্দমবাধ কমর শস শযন ঐসব সালামতর রক্ষণামবক্ষণ কমর শযসব 
সালামতর জনয আযান শিওয়া িয়। শকননা আল্লাি তা‘আলা শতাোমির নবীর 
জনয হিিায়ামতর পন্থা-পদ্ধহত হবহধবদ্ধ কমরমছন। আর এসব সালাতও 
শিিায়ামতর পন্থা-পদ্ধহত। শযেন এই বযহক্ত সালামতর জাো‘আমত উপহস্থত না 
িময় বাহেমত সালাত পমে থামক, অনুরূপ শতােরাও যহি শতাোমির বাহেমত 
সালাত পমো তািমল হনঃসমন্দমি শতােরা শতাোমির নবীর সুন্নাত বা পন্থা-
পদ্ধহত পহরতযাগ করমল। আর শতােরা যহি এভামব শতাোমির নবীর সুন্নাত বা 
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পদ্ধহত পহরতযাগ কমরা তািমল অবেযই পথ িাহরময় শফলমব। ‘আবু্দল্লাি ইবন 
োস’উি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বমলন, আেরা েমন করতাে সবথজনহবহিত েুনাহফক 
বযতীত শকউ-ই জাো‘আমত সালাত পো শছমে শিয় না। অথি রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুমগ এেন বযহক্ত জাো‘আমত উপহস্থত িমতা 
যামক িু’জন োনুমষর কাঁমধ ভর হিময় হনময় এমস সালামতর কাতামর িাঁে 
কহরময় শিওয়া িমতা”।1 
৫- সালামত করণীয় কামজ ও পহিত সূরা ও শিা‘আর শক্ষমত্র রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুসন্ধান করা। যামত সালামত 
েুসহলমের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হনমনাক্ত বাণীর পূণথ 
অনুসরণ িয়,  

َصِّلِّ  وََصلُّوا»
ُ
ْيتُُموِِن أ

َ
 .«َكَما َرأ

“শযভামব আোমক সালাত আিায় করমত শিমখছ হিক শসভামব সালাত আিায় 
কমরা”।2 
৬- সালামত খুশু‘ (একহনষ্ঠা) ও েমনর একাগ্রহিত্ততা বজায় রাখা। এহি 
সালামতর অনযতে আিব; বরং এহি সালামতর েূল ও রুি। এর অতহনথহিত 
কারণ িমলা, এসব উম্মেযই েরী‘আত সালামতর হবধান হবহধবদ্ধ কমরমছন। 

শযেন বযহক্তর তাকওয়া ও অনযানয উত্তে আখলাক অজথন এবং অসচ্চহরত্র ও 
সেস্ত অিীল ও অনযায় শথমক হবরত থাকা; বরং বান্দাির একহনষ্ঠতা ও েমনর 
একাগ্রহিত্ততা অনুযায়ী সালামতর সাওয়াব প্রতযাো করা িয়। আল্লাি তা‘আলা 
বমলমছন,  

ۡفلَحَ  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ  ١ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  أ   [٤ ،١:  املؤمنون] ﴾٢َخِٰشُعونَ  َصََلتِِهمۡ  ِف  ُهمۡ  ٱِلَّ

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ৬৫৪।  
2 সিীি বুখারী, িািীস নং ৬০০৮।  
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“অবেযই েুহেনগণ সফল িময়মছ, যারা হনজমির সালামত হবনয়াবনত”। িমব। 
[সূরা আল-েুহেনূন, আয়াত: ১-২] 
আম্মার ইবন ইয়াহসর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, হতহন বমলন, আহে 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লােমক বলমত শুমনহছ,  

ُعَها إِنَّ الرَُّجَل ََلَنََْصُِف َوَما ُكِتَب ََلُ إَِلَّ ُعرْشُ َصََلتِِه تُْسُعَها ُثْمنَُها ُسبُْعَها ُسْدُسَها َُخُْسَها ُربْ »
 .«ثُلُثَُها نِْصُفَها

“এেন অমনক শলাক আমছ যারা সালাত আিায় কমর, হকন্তু তামির সালাত 
পহরপূণথভামব না িওয়ায় তারা পূণথ সাওয়াব প্রাপ্ত িয় না; বরং তামির শকউ 
িেভামগর একভাগ, নয়ভামগর একভাগ, আিভামগর একভাগ, সাতভামগর 
একভাগ, ছয়ভামগর একভাগ, পািঁভামগর একভাগ, িারভামগর একভাগ, 
হতনভামগর একভাগ বা অমধথক সাওয়াব প্রাপ্ত িময় থামক”।1 
িািীমস এমসমছ, িীন শথমক সবথপ্রথে খুশু‘ (একহনষ্ঠতা) িমল যামব। আবু িারিা 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে 
বমলমছন,  

ِة اْْلُُشوُع َحَّتَّ ََل » مَّ
ُ
ء  يُْرَفُع ِمْن َهِذهِ اأْل ُل ََشْ وَّ

َ
 «.تََرى ِفيَها َخاِشًعا أ

“এ উম্মমতর শথমক সবথপ্রথে খুশু‘ (একহনষ্ঠতা) উহিময় শনওয়া িমব; এেনহক 
তুহে কাউমক হবনয়াবনত পামব না”।2 
উবািা ইবন সাহেত রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, হতহন বমলন,  

ْن تَْدُخَل »
َ
 .«َمْسِجَد فَََل تََرى ِفيِه رَُجًَل َخاِشًعااليُوِشُك أ

                                   
1 আবু িাউি, িািীস নং ৭৯৬, আলবানী রি. িািীসহিমক িাসান বমলমছন। সুনান আল-কুবরা 

হললবাইিাকী, িািীস নং ৬১৬; তাবরানী ও তািিাভী।  
2 িাইসােী রি. বমলন, িািীসহি ইোে তাবরানী তার েু‘জাে আল-কাবীমর বণথনা কমরমছন। 

সনিহি িাসান। োজোউয-যাওয়াময়ি, ২/১৩৬।  
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“তুহে েসহজমি প্রমবে কমরও িয়ত একজনমকও হবনয়াবনত শিখমত পামব 
না”।1 
প্রকৃত হবনয় িু’হি হজহনমসর িারা গহিত িয়। তািমলা:  
প্রথে অংে বাহিযক হবনয়: সালামত অি-প্রতযিসেূি ধীর-হস্থরভামব রাখা, োত-
হেষ্টভামব সালাত আিায় করা এবং এহিক ওহিক না তাকামনা।  
হিতীয় অংে আভযতরীণ হবনয়: একাগ্রহিমত্ত এেনাভামব সালাত আিায় করা 
শযন েুসহল্ল সালামত পহিত ও কৃত সব কথা ও কাজ অনুভব করমত পামর। 
এমত শস িুহনয়া ও আমখরাত উভয় জগমতই লাভবান িমব।  
এছাো হকছু উপািান ও কারণ রময়মছ যা সালাত খুশু‘ বজায় রাখমত সািাযয 
কমর। হনমনাক্ত আল্লাির বাণী এসব উপািান ও কারণসেূি একহত্রত কমরমছ। 
আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ِينَ ﴿ َ  ِإَونَّ  ُسُبلََنا   نَلَۡهِدَينَُّهمۡ  فِيَنا َجَٰهُدوا   َوٱِلَّ   [٩٢: العنكبوت] ﴾٦٩ٱلُۡمۡحِسنِيَ  لََمعَ  ٱّللَّ
“আর যারা আোর পমথ সবথাত্মক প্রমিষ্টা িালায়, তামিরমক আহে অবেযই 
আোর পমথ পহরিাহলত করব। আর হনশ্চয় আল্লাি সৎকেথেীলমির সামথই 
আমছন”। [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৬৯] 
সালামত একহনষ্ঠতা ও হবনময়র উপকরণ ও উপায়সেূি িমলা:  
ক- উত্তেরূমপ ও পহরপূণথভামব সালামতর প্রস্তুহত শনওয়া। শযেন, পহরপূণথভামব 
অযু করা, পহরষ্কার-পহরেন্ন শপাোক পহরধান করা এবং সালামতর উপমযাগী 
সুন্দর জায়গা হনবথািন করা।  

                                   
1 হতরহেযী, িািীস নং ২৬৫৩, ইোে হতরহেযী িািীসহিমক িাসান গরীব বমলমছন। আলবানী 

রি. িািীসহিমক সিীি বমলমছন।  েুসতািরাক িাহকে, িািীস নং ৩৩৮। িাহকে িািীসহিমক 
বাসরীমির িািীমসর েমধয সিীি িািীস বমলমছন। ইোে যািাবী িািীমসর সনিহিমক সিীি 
বমলমছন।  
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খ- আল্লাির সমু্মমখ িাঁোমনা ও তাঁর সামথ েুনাজামতর অনুভূহত অনুভব করা। 
শকননা সালামত েুসল্লী তাঁর োহলক আল্লাি তা‘আলার সােমন িোয়োন িয় 
এবং তাঁর সামথ শগাপমন আলাপিারী কমর।  
গ- অতমরর একাগ্রতা বজায় রাখার যথাযথ শিষ্টা করা।  
র্- আল্লাির কামছ হবতাহেত েয়তান শথমক পানাি িাওয়া (আ‘উযু হবল্লাহি 
হেনাে োইতাহনর রাজীে পো)।  
ঙ- পহিত কুরআমনর আয়াত ও শিা‘আর অথথ বুঝার শিষ্টা করা।  
ি- সালামত িোিো এবং এর ধরণ সম্পমকথ হিতা-ভাবনা করা। সালামত 
এভামব নোিো কীভামব হনমজমক আল্লাির সােমন অবনত ও হবনয়ী করা িয় 
তা হিতা-ভাবনা করা।  
ছ- তারতীল তথা ধীর-হস্থর ও সুন্দর আওয়ামজ হকরাত পো। 
জ- হকরাআত, শিা‘আ ও হযকমরর শক্ষমত্র হভন্ন হভন্ন গ্রিণ কমর ববহিত্র হনময় 
আসা। অথথাৎ সবসেয় একই আয়াত বা সূরা, সবসেয় একই শিা‘আ ও হযহকর 
না কমর অনুমোহিত হবহভন্ন শিা‘আ ও হযকর পাি করা।  
ঝ- সালামতর আমগর ও পমরর সুন্নাতসেূি হনয়হেত আিায় করা।  
ঞ- সাজিার স্থামনর হিমক িৃহষ্ট হনবদ্ধ রাখা।   
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হিতীয় অহসয়যত: কুরআন ও সুন্নািমক আঁকমে ধরা 
১– ইোে েুসহলে রি. তার সিীি গ্রমন্থ জা‘ফর আস-সাহিক শথমক, হতহন তার 
হপতা েুিাম্মাি ইবন বামকর শথমক, হতহন জাহবর ইবন আবু্দল্লাি রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহু শথমক বণথনা কমরন। হতহন বমলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে হবিায় িমজর ভাষমণ নাহেরায় তাঁর িীর্থ খুৎবায় বমলমছন, 

، َفَما َوقَْد تََرْكُت ِفيُكْم َما » لُوَن َعِّنِّ
َ
نْتُْم تُْسأ

َ
لَْن تَِضلُّوا َبْعَدهُ إِِن اْعتََصْمتُْم بِِه، ِكتَاُب اهلِل، َوأ

ْنتُْم قَائِلُوَن؟
َ
نََّك قَْد بَ « أ

َ
يَْت َونََصْحَت قَالُوا: نَْشَهُد أ دَّ

َ
 .«لَّْغَت َوأ

“আহে শতাোমির োমঝ শয হজহনস শরমখ যাহে তা িৃঢ়ভামব আঁকমে ধমর 
থাকমল শতােরা কখনও পথভ্রষ্ট িমব না। তা িমে আল্লাির হকতাব। আর 
শতােরা আোর সম্পমকথ হজজ্ঞাহসত িমল, তখন শতােরা হক বলমব? তারা 
বলমলা, আেরা সাক্ষয হিব শয, আপহন আল্লাির বাণী শপৌঁহছময়মছন, আপনার 
িাহয়ে আিায় কমরমছন এবং নসীিত বা কলযাণ কােণা কমরমছন”।1 
২- ইোে বায়িাকী ও িাহকে রি. ইবন আব্বাস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা 
কমরন, হতহন বমলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে হবিায় িমজর 
ভাষমণ শলাকমির উম্মেয বমলমছন: 

َها انلَّاُس إِِّنِّ قَْد تََرْكُت ِفيُكْم َما إِِن اْعتََصْمتُْم بِِه فَلَْن تَِضلُّ » يُّ
َ
بًَدا: ِكتَايَا أ

َ
ُب اهلِل , وَُسنَُّة وا أ

 .«نَِبيِّهِ 
“আহে শতাোমির োমঝ এেন এক হজহনস শরমখ যাহে যা িৃঢ়ভামব আঁকমে 
ধমর থাকমল শতােরা কখনও পথভ্রষ্ট িমব না। তা িমে আল্লাির হকতাব ও 
তাঁর নবীর সুন্নাি (িািীস)”।2 

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ১২১৮।  
2 সুনান বাইিাকী, িািীস নং ২০৩৩৬; েুসতািরাক িাহকে, িািীস নং ৩১৮। ইোে িাহকে 

রি. বমলন, ‘ইোে বুখারী ইকরাো রি.-এর িািীস িারা িলীল শপে কমরমছন, এেহনভামব 
ইোে েুসহলে আবু উয়াইস ও অনযানয রাবীগণ েুত্তাফাক আলাইহির রাবী’। ইোে যািাবী 
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৩- ইোে বায়িাকী ও িাহকে রি. আবু হুরায়রা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা 
কমরন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন, 

قَا َحَّتَّ يَ » ِ وَُسنَِِّت، َولَْن َيتََفرَّ َّ إِِّنِّ قَْد تََرْكُت ِفيُكْم َشيْئنَْيِ لَْن تَِضلُّوا َبْعَدُهَما: ِكتَاَب اَّللَّ رَِدا لََعَ
 .«احْلَوَْض 

“আহে শতাোমির জনয িু’হি হজহনস শরমখ শগলাে, শতােরা এ িুমিা আঁকমে 
ধরমল পথভ্রষ্ট িমব না। তািমলা আল্লাির হকতাব ও আোর সুন্নাত (িািীস)। 
আর এ এ িুহি বস্তু কখনও হবহেন্ন িমব না, যতক্ষণ না শতােরা আোর সামথ 
িাউমজ কাউসামর হেহলত িে”।1  
৪- েুয়াত্তা োহলমক এমসমছ, হতহন বমলন, আোর কামছ এ েমেথ িািীস শপৌঁমছমছ 
শয, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ِ وَُسنَّةَ » ْكتُْم بِِهَما: ِكتَاَب اَّللَّ ْمَريِْن، لَْن تَِضلُّوا َما َتَمسَّ
َ
 .«نَِبيِّهِ  تََرْكُت ِفيُكْم أ

“আহে শতাোমির জনয িু’হি হজহনস শরমখ শগলাে, এ িুমিা আঁকমে ধরমল 
শতােরা কখনও পথভ্রষ্ট িমব না। তািমলা: আল্লাির হকতাব ও তাঁর নবীর 
সুন্নাত (িািীস)”।2  
৫- ইোে েুসহলে রি. যাময়ি ইবন আরকাে রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা 
কমরন, হতহন বমলন,  

َة َوالَْمِدينَِة  قَاَم رَُسوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يَْوًما ِفينَا َخِطيبًا،» بَِماء  يُْدََع َُخًّا َبنْيَ َمكَّ
ْثََن َعلَيِْه، َووَ 

َ
َر، ُثمَّ قَاَل: فََحِمَد اهلَل َوأ نَا برََشٌ يُوِشُك »َعَظ وََذكَّ

َ
َما أ َها انلَّاُس فَإِنَّ يُّ

َ
ََل أ

َ
ا َبْعُد، أ مَّ

َ
أ

نَا تَارٌِك 
َ
ِجيَب، َوأ

ُ
ِِتَ رَُسوُل َرِّبِّ فَأ

ْ
ْن يَأ

َ
لُُهَما ِكتَاُب اهلِل ِفيِه الُْهَدى َوانلُّوُر أ وَّ

َ
: أ ِفيُكْم َثَقلنَْيِ

                                                                          
রি. বমলমছন, ‘ইোে বুখারী ইকরাো রি. এর িািীস িারা িহলল শপে কমরমছন, এেহনভামব 
ইোে েুসহলে আবু উয়াইস িারাও িহলল শপে করমছন। বুখারী ও েুসহলমে এ িািীমসর 
আসল রময়মছ। তালখীস, িািীস নং ৩১৮।  

1 েুসতািরাক িাহকে; সিীি েুসহলে, িািীস নং  ৩১৯।  
2 েুয়াত্তা োহলক, হকতাবুল ক্বির, িািীস নং ৩, (২/৮৯৯)। 
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َب ِفيِه، ُثمَّ قَاَل:  ْهُل بَيِِْت »فَُخُذوا بِِكتَاِب اهلِل، َواْستَْمِسُكوا بِِه " فََحثَّ لََعَ ِكتَاِب اهللِ َورَغَّ
َ
َوأ

ُرُكُم اهللَ  َذكِّ
ُ
ْهِل بَيِِْت، أ

َ
ُرُكُم اهلَل يِف أ َذكِّ

ُ
ْهِل بَيِِْت  أ

َ
ُرُكُم اهلَل يِف أ َذكِّ

ُ
ْهِل بَيِِْت، أ

َ
َفَقاَل ََلُ « يِف أ

ْهِل بَيِْتِه، 
َ
ْهِل بَيِْتِه؟ قَاَل: نَِساُؤهُ ِمْن أ

َ
لَيَْس نَِساُؤهُ ِمْن أ

َ
ْهُل بَيِْتِه؟ يَا َزيُْد أ

َ
: َوَمْن أ َولَِكْن ُحَصنْيٌ

َدقََة َبْعَدهُ  ْهُل بَيِْتِه َمْن ُحِرمَ الصَّ
َ
، َوآُل أ ، َوآُل َجْعَفر  ٍّ َوآُل َعِقيل  ، قَاَل: َوَمْن ُهْم؟ قَاَل: ُهْم آُل لََعِ

َدقََة؟ قَاَل: َنَعمْ   .«َعبَّاس  قَاَل: ُُكُّ َهُؤََلِء ُحِرَم الصَّ
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে একহিন েক্কা ও েিীনার েধযবতথী 
‘খুে’ নােক স্থামন িাঁহেময় আোমির সােমন ভাষণ হিমলন। আল্লাির প্রেংসা ও 
গুণগান বণথনা শেমষ ওয়াজ-নসীিত করমলন। তারপর বলমলন, সাবধান, শি 
শলাক সকল! আহে একজন োনুষ, আল্লাির পক্ষ শথমক শপ্রহরত হফহরেতা 
আসমব, আর আহেও তাঁর ডামক সাো শিব (আহে েমর যামবা)। আহে 
শতাোমির কামছ েজবুত িুমিা হজহনস শরমখ যাহে, এর প্রথেহি িমলা আল্লাির 
হকতাব (কুরআন); এমত হিিায়াত এবং নূর (আমলা) রময়মছ। সুতরাং শতােরা 
আল্লাির হকতাবমক গ্রিণ কমরা, এমক েক্ত কমর ধমর রামখা। এরপর 
কুরআমনর প্রহত উৎসাি ও অনুমপ্ররণা হিমলন। অতঃপর বলমলন, আর আোর 
আিমল বাইত। আহে আিমল বাইমতর বযাপামর শতাোমিরমক আল্লাির কথা 
স্বরণ কহরময় হিহে, আিমল বাইমতর বযাপামর শতাোমিরমক আল্লাির কথা স্বরণ 
কহরময় হিহে, আিমল বাইমতর বযাপামর শতাোমিরমক আল্লাির কথা স্মরণ 
কহরময় হিহে। বণথনাকারী হুসাইন রি. বলমলন, শি যাময়ি! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের আিমল বাইত কারা? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ হক আিমল বাইমতর অতভুথক্ত নন? যাময়ি রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলমলন, তাঁর স্ত্রীগণও আিমল বাইমতর অতভুথক্ত; তমব আিমল বাইমত 
তারাই, যামির ওপর যাকাত গ্রিণ িারাে। বণথনাকারী হুসাইন রি. বলমলন, এ 
সব শলাক কারা? যাময়ি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বলমলন, এরা আলী, ‘আকীল, 
জাফর ও আব্বাস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুমের পহরবার-পহরজন। বণথনাকারী হুসাইন 
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রি. বলমলন, বলমলন, এমির সবার জনয হক যাকাত গ্রিণ িারাে? যাময়ি 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বলমলন, িযাঁ”।1 
ভূহেকা: 
অিীর িুপ্রকার কুরআন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের িািীস 
সম্পমকথ এ অহসয়যতহি কুরআমনর অমনক আয়ামত বহণথত অহসয়যমতর েমতাই। 
শযেন, আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيى ِطيُعوا   َءاَمُنو ا   ٱِلَّ

َ
َ  أ نُتمۡ  َعۡنهُ  تََولَّۡوا   َوَل  َورَُسوََلُۥ ٱّللَّ

َ
: اَلنفال] ﴾٢٠تَۡسَمُعونَ  َوأ

٤٠]  

“শি েুহেনগণ, শতােরা আল্লাি ও তাঁর রাসূমলর আনুগতয কর এবং তার শথমক 
েুখ হফহরময় হনও না, অথি শতােরা শুনছ”। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২০] 
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيى ِطيُعوا   َءاَمُنو ا   ٱِلَّ

َ
َ  أ ِطيُعوا   ٱّللَّ

َ
ِل  ٱلرَُّسوَل  َوأ و 

ُ
ۡمرِ  َوأ

َ
ء   ِف  تََنٰزَۡعُتمۡ  فَإِن ِمنُكۡم   ٱۡۡل  ََشۡ

وهُ  ِ  إَِل  فَُردُّ ِ  تُۡؤِمُنونَ  ُكنُتمۡ  إِن َوٱلرَُّسولِ  ٱّللَّ ۡحَسنُ  َخرۡي   َذٰلَِك  ٱٓأۡلِخرِ   َوٱۡۡلَۡومِ  بِٱّللَّ
َ
وِيًَل  َوأ

ۡ
 ﴾٥٩تَأ

  [٤٢:  النساء]

“শি েুহেনগণ, শতােরা আনুগতয কমরা আল্লাির ও আনুগতয কমরা রাসূমলর 
এবং শতাোমির েধয শথমক কতৃথমের অহধকারীমির। অতঃপর শকামনা হবষময় 
যহি শতােরা েতহবমরাধ কমরা তািমল তা আল্লাি ও রাসূমলর হিমক প্রতযাপথণ 
করাও- যহি শতােরা আল্লাি ও শেষ হিমনর প্রহত ঈোন রাখ। এহি উত্তে এবং 
পহরণামে উৎকৃষ্টতর”। [সূরা আন-হনসা, আয়াত: ৫৯] 
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন,  

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৪০৮।  
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ِيَّتَِنا   َوِمن لََك  ُمۡسلَِمۡيِ  َوٱۡجَعۡلَنا َربََّنا﴿ ةٗ  ُذر  مَّ
ُ
ۡسلَِمةٗ  أ رِنَا لََّك  مُّ

َ
 إِنََّك  َعلَۡيَنا    َوتُۡب  َمَناِسَكَنا َوأ

نَت 
َ
ِۡنُهمۡ  رَُسوٗل  فِيِهمۡ  َوٱۡبَعۡث  َربََّنا ١٢٨ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَّوَّاُب  أ  ٱلِۡكَتَٰب  َوُيَعل ُِمُهمُ  َءاَيٰتَِك  َعلَۡيِهمۡ  َيۡتلُوا   م 

ِيِهۡم   َوٱۡۡلِۡكَمةَ  نَت  إِنََّك  َوُيَزك 
َ
  [١٤٢ ،١٤٢: ابلقرة] ﴾١٢٩ٱۡۡلَِكيمُ  ٱۡلَعزِيزُ  أ

“শি আোমির রব, আোমিরমক আপনার অনুগত করুন এবং আোমির 
বংেধমরর েধয শথমক আপনার অনুগত জাহত বানান। আর আোমিরমক 
আোমির ইবািামতর হবহধ-হবধান শিহখময় হিন এবং আোমিরমক ক্ষো করুন। 
হনশ্চয় আপহন ক্ষোেীল, পরে িয়ালু। শি আোমির রব, তামির েমধয তামির 
শথমক একজন রাসূল শপ্ররণ করুন, শয তামির প্রহত আপনার আয়াতসেূি 
হতলাওয়াত করমব এবং তামিরমক হকতাব ও হিকেত হেক্ষা হিমব আর 
তামিরমক পহবত্র করমব। হনশ্চয় আপহন পরাক্রেোলী, প্রজ্ঞােয়”। [সূরা আল-
বাকারা, আয়াত: ১২৮-১২৯] 
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন,  

ُ  َمنَّ  لََقدۡ ﴿ ِنۡ  رَُسوٗل  فِيِهمۡ  َبَعَث  إِذۡ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ََعَ  ٱّللَّ نُفِسِهمۡ  م 
َ
ِيِهمۡ  َءاَيٰتِهِۦ َعلَۡيِهمۡ  َيۡتلُوا   أ  َوُيَزك 

بِي   َضَلٰل   لَِف  َقۡبُل  ِمن ََكنُوا   ِإَون َوٱۡۡلِۡكَمةَ  ٱۡلِكَتَٰب  َوُيَعل ُِمُهمُ    [١٩١: عمران ال] ﴾١٦٤مُّ

“অবেযই আল্লাি েুহেনমির ওপর অনুগ্রি কমরমছন, যখন হতহন তামির েধয 
শথমক তামির প্রহত একজন রাসূল পাহিময়মছন, শয তামির কামছ তারঁ 
আয়াতসেূি হতলাওয়াত কমর এবং তামিরমক পহরশুদ্ধ কমর আর তামিরমক 
হকতাব ও হিকোত হেক্ষা শিয়। যহিও তারা ইতপূমবথ স্পষ্ট ভ্রাহতমত হছমলা”। 
[সূরা আমল ইেরান, আয়াত: ১৬৪]  
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন,  

ٰ  ِمنۡ  ُبُيوتُِكنَّ  ِف  ُيۡتَلٰ  َما َوٱۡذُكۡرنَ ﴿ ِ  ِت َءاَي َ  إِنَّ  َوٱۡۡلِۡكَمةِ   ٱّللَّ  ﴾٣٤َخبرًِيا لَِطيًفا ََكنَ  ٱّللَّ
  [٤١:  اَلحزاب]
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“আর শতাোমির র্মর আল্লাির শয, আয়াতসেূি ও হিকেত পহিত িয়- তা 
শতােরা স্মরণ শরমখা। হনশ্চয় আল্লাি অহত সূক্ষ্মিেথী, সেযক অবহিত”। [সূরা 
আল-আিযাব, আয়াত: ৩৪]  
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন,  

 انلجم] ﴾٤يُوَحٰ  وَۡح   إِلَّ  ُهوَ  إِنۡ  ٣ٱلَۡهَوىى  َعنِ  يَنِطقُ  َوَما ٢َغَوىٰ  َوَما َصاِحُبُكمۡ  َضلَّ  َما﴿
 :١ ،٤]  

“শতাোমির সিী পথভ্রষ্ট িয় হন এবং হবপথগােীও িয় হন। আর শস েনগো 
কথা বমল না। তামতা শকবল অিী, যা তার প্রহত অিীরূমপ শপ্ররণ করা িয়”। 
[সূরা আন-নাজে, আয়াত: ২-৪] 
অতএব, কুরআনুল কারীে ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাি 
(তাঁর কথা, কাজ ও সেথথন) িীন ইসলামের আকীিা ও হবহধ-হবধামনর েূল 
উৎস। এিু’হি হজহনস আঁকমে ধরমল েুসহলে কখনও পথভ্রষ্ট িমব না। ইোে 
েুনাভী ‘ফাইিুল কািীর’ এ আবু হুরায়রা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বহণথত হনমনাক্ত 
িািীমসর বযাখযায় বমলমছন,   

قَا َحَّتَّ يَ » ِ وَُسنَِِّت، َولَْن َيتََفرَّ َّ إِِّنِّ قَْد تََرْكُت ِفيُكْم َشيْئنَْيِ لَْن تَِضلُّوا َبْعَدُهَما: ِكتَاَب اَّللَّ رَِدا لََعَ
 .«احْلَوَْض 

“আহে শতাোমির জনয িু’হি হজহনস শরমখ শগলাে, শতােরা এ িুমিা আঁকমে 
ধরমল পথভ্রষ্ট িমব না। তািমলা: আল্লাির হকতাব ও আোর সুন্নাত (িািীস)। 
আর এ িু’শিা কখনও হবহেন্ন িমব না, শতােরা এভামব তা আঁকমে ধরমব 
যতক্ষণ না শতােরা আোর সামথ িাউমজ কাউসামর হেহলত িমব”।1 

ইোে েুনাভী রি. বমলন, ‘কুরআন ও সুন্নাি ইসলামের েূল উৎস, যা এহেময় 
িলার উপায় শনই এবং এ িু’হি বযতীত শকামনা হিিায়াতও শনই। শয বযহক্ত এ 
িু’হি েক্তভামব আঁকমে ধরমব এেোত্র শসই পাপেুক্ত িমব ও নাজাত পামব। এ 
                                   
1 েুসতািরাক িাহকে, সিীি েুসহলে, িািীস নং  ৩১৯।  



 

 

নবী সা.-এর েহিোহিত জীবমনর শেষ একে হিমনর অহসয়যতসেূি  
 26  

িু’হি সতয-হেথযার স্পষ্ট পাথথকযকারী এবং সতয ও হেথযার হবিার ফয়সালার 
শক্ষমত্র এ িু’হি প্রোহণক হনয়ন্ত্রক। অতএব, কুরআন ও সুন্নাি হিমক হফমর 
যাওয়া িীমনর অতযাবেযকীয় জ্ঞাত ও হনহশ্চত ফরয’। 
কুরআন ও সুন্নািমত রময়মছ হিিায়াত ও নূর। এ িু’হি আল্লাির হিফাযমত 
সংরহক্ষত। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

نۡلَا ََنۡنُ  إِنَّا ﴿ ِۡكرَ  نَزَّ  [ ٢: احلجر] ﴾ ٩ لََحٰفُِظونَ  ََلُۥ ِإَونَّا ٱِل 
“হনশ্চয় আহে কুরআন নাহযল কমরহছ, আর আহেই তার শিফাযতকারী”। [সূরা 
আল-হিজর, আয়াত: ৯] এমত রময়মছ সব সেসযার সোধান, সবথস্থান ও 
সবথকামল সেস্ত সেসযা শোকাবলায় প্রজ্ঞােয় হিক হনমিথেনা। এ িু’হি 
রাজননহতক, অথথননহতক, সাোহজক ও বযহক্ত জীবমনর সবথহিক বযাপ্ত কমর 
আমছ। 
সালোন রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুমক একবার বলা িমলা,  

َجْل »
َ
ء  َحَّتَّ اْْلَِراَءةَ قَاَل: َفَقاَل: أ لََقْد َنَهانَا »قَْد َعلََّمُكْم نَِبيُُّكْم َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ُُكَّ ََشْ

ْن نَْستَْقِبَل 
َ
قَلَّ ِمْن ثَََلثَِة  أ

َ
ْن نَْستَنِِْجَ بِأ

َ
ْو أ

َ
ْن نَْستَنِِْجَ بِاَْلَِمنِي، أ

َ
ْو أ

َ
، أ ْو بَْول 

َ
، أ الِْقبْلََة ِلَغائِط 

ْو بَِعْظم  
َ
ْن نَْستَنِِْجَ بِرَِجيع  أ

َ
ْو أ

َ
، أ ْحَجار 

َ
 .«أ

“শতাোমির নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে শতাোমিরমক সব কাজই হেক্ষা 
শিন; এেনহক শপোব পায়খানার পদ্ধহতও! হতহন বলমলন, িযাঁ, হতহন 
আোমিরমক হনমষধ কমরমছন পায়খানার বা শপোমবর সেয় হকবলােুখী িময় 
বসমত, ডান িাত হিময় ইহস্তঞ্জা কাজ করমত, হতনহি হিলার কে হিময় ইহস্তঞ্জা 
করমত এবং শগাবর বা িাে হিময় ইহস্তঞ্জা করমত”।1 

আল-কুরআমনর েযথািা:  
আল-কুরআন হনমজর েযথািা হনমজ শযভামব বণথনা কমরমছ শকউ শসভামব 
কুরআমনর েযথািা বণথনা করমত সক্ষে িয় হন। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন, 
                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৬২।  
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نَّ  َولَوۡ ﴿
َ
َۡت  قُۡرَءاٗنا أ ِ َباُل  بِهِ  ُسري  وۡ  ٱۡۡلِ

َ
َعۡت  أ ِ ۡرُض  بِهِ  ُقط 

َ
وۡ  ٱۡۡل

َ
  [٤١: الرعد] ﴾ٱلَۡمۡوَتٰ  بِهِ  ُك ِمَ  أ

“আর যহি এেন শকামনা কুরআন িত, যার িারা পািােসেূিমক িলোন করা 
শযত অথবা জহেনমক িুকমরা-িুকমরা করা শযত অথবা তার িারা েৃতমক কথা 
বলামনা শযত (তমব শসিা এই কুরআনই িত, আর তারা ঈোন আনত না)”। 
[সূরা আর-রাি, আয়াত: ৩১] 
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন, 

ُِل ﴿   [٢٤: اَلَساء] ﴾ل ِۡلُمۡؤِمنِيَ  َورَۡۡحَة   ِشَفا ء   ُهوَ  َما ٱۡلُقۡرَءانِ  ِمنَ  َوُنَن 
“আর আেরা কুরআন নাহযল কহর যা েুহেনমির জনয হেফা ও রিেত”। [সূরা 
আল-ইসরা, আয়াত: ৮২] 
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন,  

نَزنۡلَا لَوۡ ﴿
َ
ٰ  ٱۡلُقۡرَءانَ  َهَٰذا أ ۡيَتُهۥ َجَبل   ََعَ

َ
ٗع  َخِٰشٗعا لََّرأ ِ َتَصد  ِنۡ  مُّ ِ   َخۡشَيةِ  م  ۡمَثُٰل  َوتِۡلَك  ٱّللَّ

َ
 ٱۡۡل

ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  لِلنَّاِس  نَۡۡضُِبَها   [٤١: احلرش] ﴾٢١َيَتَفكَّ
“এ কুরআনমক যহি আহে পািামের উপর নাহযল করতাে তমব তুহে অবেযই 
তামক শিখমত, আল্লাির ভময় হবনীত ও হবিীণথ। োনুমষর জনয আেরা এ 
উিািরণগুমলা শপে কহর। িয়ত তারা হিতা-ভাবনা করমব”। [সূরা আল-িাের, 
আয়াত: ২১]  
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন, 

تََشٰبِٗها كَِتٰٗبا﴿ َثاِنَ  مُّ ِينَ  ُجلُودُ  ِمۡنهُ  َتۡقَشعِرُّ  مَّ  إَِلٰ  َوقُلُوُبُهمۡ  ُجلُوُدُهمۡ  تَلِيُ  ُثمَّ  َربَُّهمۡ  ََيَۡشۡونَ  ٱِلَّ
ِ   ذِۡكرِ    [٤٤: الزمر] ﴾ٱّللَّ

“সািৃেযপূণথ একহি হকতাব (আল কুরআন), যা বারবার আবৃহত্ত করা িয়। যারা 
তামির রবমক ভয় কমর, তামির গা এমত হেিহরত িয়, তারপর তামির শিি ও 
েন আল্লাির স্মরমণ হবনম্র িময় যায়”। [সূরা আয-যুোর, আয়াত: ২৩] 
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কুরআমনর েযথািা স্বয়ং েিান স্রষ্টা আল্লাি বণথনা করার পমর তাঁর সৃষ্টজীমবর 
েমধয সম্ভবত আলী ইবন আবী তামলব রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর কুরআন সম্পমকথ 
বণথনাহি িেৎকার। হতহন বমলমছন,  

 َما َبْعَدكُ »
ُ
ِ فيه خري َما َقبْلَُكْم َوَنبَأ ل لَيَْس صْم، وََحْكُم َما بينكم وهو الفِكتَاُب اَّللَّ

ْهَواُء،  بِالَْهْزِل.
َ
ي ََل تَِزيُغ بِِه اأْل ِ ، َوََل َوََل يَْشبَُع ِمنُْه الُْعلََماُء، ُهَو اَّلَّ ِة الرَّدِّ َوََل ََيِْلُق َعْن َكْْثَ

َضلَُّه  هو اَّلي َينَْقِِض َعَجائِبُُه،
َ
، َوَمِن اْبتَََغ الُْهَدى يِف َغرْيِهِ أ ُ َمْن تََرَكُه ِمْن َجبَّار  قََصَمُه اَّللَّ

 ُ ْكُر احْلَِكيُم وَ ، اَّللَّ ِ الَْمتِنُي وَُهَو اَّلِّ اُط الُْمْستَِقيمُ وَُهَو َحبُْل اَّللَّ َ َمْن قَاَل بِِه  ، هو اَّليُهَو الَصِّ
ِجَر، َوَمْن َحَكَم بِِه َعَدَل، َوَمْن َدََع إََِلِْه هُ 

ُ
اط  ُمْستَِقيم  َصَدَق، َوَمْن َعِمَل بِِه أ  . «ِدَي إََِل ِِصَ

“আল্লাির হকতামব রময়মছ শতাোমির পূবথবতথী ও পরবতথীমির সংবাি এবং 
শতাোমির েধযকার ফয়সালা। এহি হিরতন ফয়সালাযুক্ত কথা। এহি শকামনা 
উপিামসর পাত্র নয়। প্রবৃহত্তকােীরা এর িারা বক্র িয় না, আমলেগণ এর 
অপহরসীে জ্ঞান সাগমর পান করার োধযমে হপপাসােুক্ত িয় না, অহধক যুহক্ত 
খেমনর শোকাহবলায় পুরাতন িয় না, এর আশ্চযথ শেষ িবার নয়। এহি এেন 
হকতাব শকউ অিংকার বেতঃ তযাগ করমল আল্লাি তামক র্াে ধমর শিমন হনময় 
আমসন, আর শকউ এ হকতাব ছাো অনয শকাথাও হিিায়াত তালাে করমল 
আল্লাি তামক পথভ্রষ্ট কমরন। এহি আল্লাির েক্ত রহে, এহি প্রজ্ঞােয় 
উপমিেবাণী এবং সিজ-সহিক পথ। শকউ এ হকতাব অনুযায়ী আেল করমল 
প্রহতিানপ্রাপ্ত িমব, এর িারা হবিার-ফয়সালা করমল নযায় হবিার িমব আর শকউ 
এ হকতামবর হিমক আহ্বান করমল তামক ‘হসরাতুে েুসতাকীে’ সিজ-সহিক 

পথ শিখামনা িমব”।
1 

সুন্নাির (িািীমসর) েযথািা:  

                                   
1 হবিায়া ওয়ান-হনিায়া, ১/৭; ‘হেরকাতুল োফাতীি েরমি হেেকাতুল োসাবীি’ ৪/১৪৭২।  
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ইসলােী েরী‘আমতর হিতীয় উৎস িমলা সুন্নাি। এহি আল-কুরআমনর স্পষ্টকারী 
ও অস্পষ্ট বণথনার হবেি বযাখযা। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

نَزنۡلَا  ﴿
َ
ِۡكرَ  إَِۡلَۡك  َوأ َ  ٱِل  ِ َِل  َما لِلنَّاِس  ِۡلُبَي  ُرونَ  َولََعلَُّهمۡ  إَِۡلِۡهمۡ  نُز   [١١: انلحل] ﴾٤٤َيَتَفكَّ

“এবং আপনার প্রহত নাহযল কমরহছ কুরআন, যামত আপহন োনুমষর জনয স্পষ্ট 
কমর হিমত পামরন, যা তামির প্রহত নাহযল করা িময়মছ। আর যামত তারা হিতা 
কমর। [সূরা আন-নািাল, আয়াত: ৪৪] 
আল্লাি তা‘আলা আর বমলমছন,  

ء   ِف  تََنٰزَۡعُتمۡ  فَإِن﴿ وهُ  ََشۡ ِ  إَِل  فَُردُّ   [٤٢:  النساء] ﴾َوٱلرَُّسولِ  ٱّللَّ
 “অতঃপর শকামনা হবষময় যহি শতােরা েতহবমরাধ কমরা তািমল তা আল্লাি ও 
রাসূমলর হিমক প্রতযাপথণ করাও”। [সূরা আন-হনসা, আয়াত: ৫৯]  
ইবন ‘আহতয়যাি রি. এ আয়ামতর তাফসীমর বমলন, ‘(শকামনা হবষময় েতহবমরাধ 
শিখা হিমল) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীব্োয় তাঁমক 
হজমজ্ঞস করা এবং তাঁর েৃতুযর পমর তাঁর সুন্নত অনুসন্ধান করা’। ইবনুল 
‘আরাবী আল-োমলকী রি. বমলন, আোমির আমলেগণ বমলমছন, ‘শতােরা 
আল্লাির হকতামবর হিমক প্রতযাপথণ করাও, আর যহি আল্লাির হকতামব উক্ত 
সেসযার সোধান পাওয়া না যায় তািমল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সুন্নমতর হিমক প্রতযাপথণ করাও’।  
আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

  [٧: احلرش] ﴾فَٱنَتُهوا    َعۡنهُ  َنَهىُٰكمۡ  َوَما فَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل  َءاتَىُٰكمُ  َوَما  ﴿

“রাসূল শতাোমির যা শিয় তা গ্রিণ কর, আর যা শথমক শস শতাোমির হনমষধ 
কমর তা শথমক হবরত িও”। [সূরা আল-িাের, আয়াত: ৭]  

ِينَ  فَۡلَيۡحَذرِ ﴿ ۡمرِهِۦ   َعنۡ  َُيَالُِفونَ  ٱِلَّ
َ
ن أ

َ
وۡ  فِۡتَنة   تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
ِۡلم   َعَذاب   يُِصيَبُهمۡ  أ

َ
:  انلور] ﴾٦٣أ

٩٤]  
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“অতএব যারা তাঁর হনমিথমের হবরুদ্ধািরণ কমর তারা শযন তামির ওপর 
হবপযথয় শনমে আসা অথবা যন্ত্রণািায়ক আযাব শপৌঁছার ভয় কমর”। [সূরা আন-
নূর, আয়াত: ৬৩]  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সািাবীরা উপমরাক্ত আয়ামতর অথথ 
বুমঝমছন। েু‘আয ইবন জাবাল রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বহণথত িািীমস এমসমছ, 
রাসূলুল্লাি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে যখন তাঁমক ইয়ামেমনর 
োসনকতথা কমর শপ্ররমণর ইো কমরন, তখন হতহন তামক হজজ্ঞাসা কমরন,  

، قَاَل: «َكيَْف َتْقِِض إَِذا َعَرَض لََك قََضاٌء؟» ِ قِِْض بِِكتَاِب اَّللَّ
َ
ْد »، قَاَل: أ يِف ِكتَاِب فَإِْن لَْم ََتِ

؟ ِ ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: «اَّللَّ ِ َصىلَّ »، قَاَل: فَِبُسنَِّة رَُسوِل اَّللَّ ْد يِف ُسنَِّة رَُسوِل اَّللَّ فَإِْن لَْم ََتِ
؟ ِ ِِي، َوََل آلُو فَََضََب رَ « اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َوََل يِف ِكتَاِب اَّللَّ

ْ
ْجتَِهُد َرأ

َ
ِ َصىلَّ اهلُل قَاَل: أ ُسوُل اَّللَّ

ِ »َعلَيِْه وََسلََّم َصْدرَهُ، َوقَاَل:  ِ لَِما يُْرِِض رَُسوَل اَّللَّ َق رَُسوَل، رَُسوِل اَّللَّ ِي َوفَّ ِ اَّلَّ  .«احْلَْمُد َّلِلَّ
“শতাোর কামছ যখন শকামনা শোক্ো (হবিার) শপে করা িমব, তখন তুহে 
কীভামব তার ফয়সালা করমব? হতহন বমলন, আহে আল্লাির হকতাব অনুসামর 
ফয়সালা করমবা। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে তামক 
হজজ্ঞাসা করমলন, যহি আল্লাির হকতামব এর শকামনা সোধান (সরাসহর) না 
পাও? তখন েু‘আয রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বলমলন, তমব আহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী ফয়সালা করমবা। হতহন সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে আবার হজজ্ঞাসা করমলন, যহি তুহে রাসূমলর সুন্নামত এবং 
আল্লাির হকতামব এর শকামনা ফয়সালা না পাও? তখন হতহন বলমলন, 
এেতাবস্থায় আহে হিতা-ভাবনার োধযমে ইজহতিাি করমবা এবং এ বযাপামর 
শকানরূপ বেহথলয করমবা না। একথা শুমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে েু‘আয রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর বুমক িাত শেমর বলমলন, সেস্ত প্রেংসা 
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আল্লাির, হযহন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের িূতমক এরূপ 
তাওফীক হিময়মছন, যামত রাসূলুল্লাহ্ সন্তুষ্ট িময়মছন”।1 

কুরআন ও সুন্নাির সংরক্ষণ: 
এ উম্মমতর ওপর েিান আল্লাির অপার করুনা শয, হতহন তাঁর নাহযলকৃত 
হকতাব সংরক্ষমণর িাহয়ে হনমজই গ্রিণ কমরমছন। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

نۡلَا ََنۡنُ  إِنَّا﴿ ِۡكرَ  نَزَّ  [ ٢: احلجر] ﴾٩لََحِٰفُظونَ  ََلُۥ ِإَونَّا ٱِل 
“হনশ্চয় আেরা কুরআন নাহযল কমরহছ, আর আহেই তার হিফাযতকারী”। [সূরা 
আল-হিজর, আয়াত: ৯] 
এ আয়ামতর প্রতযায়ন অনুসামর আল্লাি তা‘আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খহলফা আবু বকর হস্ীক রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুমক কুরআনমক 
হবহেন্নভামব হলহখত অসংখয পােুহলহপ ও িামফযমির অতমর সংরহক্ষত শথমক 
একহি োসিামফ (কুরআমন) একহত্রত করার তাওফীক হিময়মছন। অতঃপর, 
আল্লাি তা‘আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের েৃতুযর আিামরা 
বছমররও কে সেময় আেীরুল েুহেনীন যুন-নূরাইন উসোন ইবন আফফান 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুমক একই িরমফ ও একই হকতামব একহত্রত কমর উম্মমতর 
োমঝ হবতরণ করার তাওফীক হিময়মছন। ফমল অনযানয আসোনী হকতাব 
িাহরময় যাওয়া ও পহরবতথন িওয়ার শযরূপ সমু্মখীন িময়হছল, কুরআনমক শস 
সব সেসযা শথমক আল্লাি েুক্ত শরমখমছন। ফলশ্রুহতমত, সেস্ত আসোনী 
হকতামবর েমধয একোত্র আল-কুরআনই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সনমি সাবযস্ত ও প্রোহণত। এমত যুগ যুগ ধমর শকামনা পহরবতথন 
স্পেথ করমত পামর হন। 
অতঃপর আল্লাি তা‘আলা তাঁর নবীর সুন্নাতমক সংরক্ষণ ও সতযায়ন করমত এ 
উম্মমতর আমলেমিরমক খুব অল্প সেময়র েমধযই একহি অহভনব পদ্ধহতমত 

                                   
1 আবু িাউি, িািীস নং ৩৫৯২।  
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সংরক্ষমণর তাওহফক হিময়মছন, শয পদ্ধহতমত এ পযথত শকউ (এমতা সূক্ষ্মভামব) 
শকামনা হকছু সংরক্ষণ করমত পামর হন। এ পদ্ধহতর ফমল সিীি, ি‘য়ীফ, 
োরফু‘, োউকুফ, েুত্তাহসল, েুনাকাহত‘, নাহসখ ও োনসূমখর েমধয পাথথকয করা 
সিজ িময়মছ। 
হবষয়হি একিেই বণথনাতীত। এ পদ্ধহতর সূক্ষ্মতা ও হনভথরমযাগযতা এমতাই শবহে 
শয, এ হবষময়র হবমেষজ্ঞ যারা েুিাহ্সীনমির জীবন-িহরত ও হকতাবাহি হনময় 
গমবষণা কমরন তারা ছাো শকউ অনুধাবন করমত সক্ষে িমবন না।  
আল্লাি তা‘আলা এ উম্মমতর হবশুদ্ধ উৎস (হকতাব), এসব উৎমসর সংরক্ষণ ও 
প্রোমণর হিক শথমক তামিরমক বতথোন যুমগর অনযানয ধমেথর অনুসারী শথমক 
আলািা ববহেমষ্টয ববহেষ্টয-েহেত কমরমছন। ইসলােই একোত্র িীন যার 
অনুসারীমির কামছ এ িীমনর নবীর বযহক্তে, তাঁর সূক্ষ্ম সীরাত, সাধারণ ও 
একাত জীবমনর সব হকছুই পহরপূণথ ইয়াকীমনর সামথ সূযথামলামকর নযায় স্পষ্ট ও 
জ্ঞাত। তাছাোও এ িীমনর আহনত েূল হকতামব শয শকামনা ধরমণর পহরবতথন, 
পহরবধথন, িাহরময় যাওয়া, সংমযাজন বা হবময়াজন িয় হন, এ বযাপামর উম্মমতর 
পূণথ ইয়াকীন রময়মছ। 
পক্ষাতমর, ধেথীয় হবষয়ক ইহতিাস জ্ঞাত সবাই একথা জামনন শয, অনযানয 
ধমেথর প্রহতষ্ঠাতামির আহনত েূল হকতাব তামির জীব্োয় অনুসারীমির কামছ 
হনহশ্চতভামব শপৌঁমছমছ একথা শকউ িাবী করমত পারমব না। এেনহক শযসব 
নবীর প্রহত সম্বন্ধ করা িয় শয এহি উক্ত নবীর আহনত হকতাব, তামির সামথ 
শকামনা ধারাবাহিক সনিও শনই; বরং তামির কামছ এহি প্রোহণত শয, এসব 
হকতামব হবকৃহত, পহরবতথন, েতাননকয, পরস্পর ববপহরতয এবং পশ্চাৎ ও সমু্মখ 
সবথহিক শথমক িময়মছ ভুল-ভ্রাহত, সংমযাজন ও হবময়াজন অনুপ্রমবে কমরমছ।  
সহিকভামব কুরআন ও সুন্নািমক আকঁমে ধরমত বযথথতা:  
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যুমগর পহরক্রোয় এ উম্মমতর েমধয হকতাবুল্লাি ও তাঁর রাসূমলর সুন্নামতর ওপর 
আেল করা, এ শথমক উপকৃত িওয়ার বযাপামর ত্রুহি-হবিুযহত সংর্হিত িওয়া 
এবং এ িুমিা শথমক যথাযথ হিিায়াত লামভ বযথথ িওয়ার বযাপামর রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে শয পূবথাভাস হিময়হছমলন, তা উম্মমতর েমধয 
পহরলহক্ষত িমে। হবমেষ কমর সুন্নামতর বযাপামর বলা যায় শয, উম্মাি সুন্নমতর 
ওপর আেল শছমে হিময়মছ এবং ভ্রাত হিতা শিতনা তামির ওপর জয়লাভ 
কমরমছ। ফমল তারা অতযাবেযকীয়ভামব আেল করা ও এ িু’হি আঁকমে ধরার 
বযাপামর অিীর এ িুপ্রকামরর (কুরআন ও িািীস) েমধয পাথথকয সৃহষ্ট কমরমছ। 
তারা ভ্রাত িাবী করমছ শয, ইলে ও আেমলর বযাপামর কুরআমন কারীে 
রাসূমলর িািীমসর েুখামপক্ষী নয়। অথি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে এ ধরমণর ভ্রাত ধারণাকারীমির সম্পমকথ আমগই সতকথ কমরমছন। 
আল-হেক্বিাে ইবন ো‘িীকাহরব আল-হকনিী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ُث ِِبَِديث  ِمْن َحِديِِث، َفيَُقوُل: بَيْنَنَا َوبَيْنَُكمْ كِتَاُب » ِريَكِتِه، ُُيَدَّ
َ
يُوِشُك الرَُّجُل ُمتَِّكئًا لََعَ أ

، َفَما وََجْدنَا ِفيِه ِمْن َحََلل  اْستَْحلَلْنَا ِ َعزَّ وََجلَّ َلَّ اَّللَّ
َ
ْمنَاُه، أ ُه، َوَما وََجْدنَا ِفيِه ِمْن َحَرام  َحرَّ

َم اَّللَّ  ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ِمثُْل َما َحرَّ َم رَُسوُل اَّللَّ  .«َوإِنَّ َما َحرَّ
“অহিমরই শকামনা বযহক্ত তার আসমন শিলান শিওয়া অবস্থায় বমস থাকমব এবং 
তার সােমন আোর িািীস শথমক বণথনা করা িমব, তখন শস বলমব, আোমির 
ও শতাোমির োমঝ েিােহিে আল্লাির হকতাবই যমথষ্ট। আেরা তামত যা িালাল 
পামবা তামকই িালাল োনমবা এবং তামত যা িারাে পামবা তামকই িারাে 
োনমবা। (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলন) সাবধান! হনশ্চয় 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে যা িারাে কমরমছন তা আল্লাি যা 
িারাে কমরমছন তার অনুরূপ”।1 

                                   
1 ইবন োজাি, িািীস নং ১২; আলবানী রি. িািীসহিমক সিীি বমলমছন। হতরহেযী, িািীস নং 
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হপ্রয় েুসহলে ভাই, আপহন তামির প্রতযাখযামন হনমনাক্ত আল্লাির বাণীসেূি 
পেুন। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ن﴿ َطاعَ  َفَقدۡ  ٱلرَُّسوَل  يُِطعِ  مَّ
َ
َ  أ  [ ٢٠:  النساء] ﴾ٱّللَّ

“শয বযহক্ত রাসূমলর আনুগতয করল, শস আল্লািরই আনুগতয করল”। সূরা আন-
হনসা, আয়াত: ৮০] 
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন, 

َ  ُُتِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ  ُُيۡبِۡبُكمُ  فَٱتَّبُِعوِن  ٱّللَّ   [٤١: عمران ال] ﴾ٱّللَّ
“বলুন, যহি শতােরা আল্লািমক ভামলাবাস, তািমল আোর অনুসরণ কর, আল্লাি 
শতাোমিরমক ভামলাবাসমবন”। [সূরা আমল ইেরান, আয়াত: ৩১] 
আল্লাি তা‘আলা আর বমলমছন,  

ُ  َقَض  إَِذا ُمۡؤِمَنة   َوَل  لُِمۡؤِمن   ََكنَ  َوَما﴿ ۥ   ٱّللَّ ۡمًرا َورَُسوَُلُ
َ
ن أ

َ
ۡمرِهِۡمر  ِمنۡ  ٱۡۡلرَِيَةُ  لَُهمُ  يَُكونَ  أ

َ
 أ

َ  َيۡعِص  َوَمن بِيٗنا َضَلَٰٗل  َضلَّ  َفَقدۡ  َورَُسوََلُۥ ٱّللَّ  [ ٤٩:  اَلحزاب] ﴾٣٦مُّ
“আর আল্লাি ও তাঁর রাসূল শকামনা হনমিথে হিমল শকামনা েুহেন পুরুষ ও নারীর 
জনয হনজমির বযাপামর অনয হকছু এখহতয়ার করার অহধকার থামক না আর শয 
আল্লাি ও তাঁর রাসূলমক অোনয করল শস স্পষ্টই পথভ্রষ্ট িমব”। [সূরা আল-
আিযাব, আয়াত: ৩৬] 
আল্লাি তা‘আলা আর বমলমছন,  

﴿ َ ِ َِل  َما لِلنَّاِس  ِۡلُبَي   [ ١١: انلحل] ﴾إَِۡلِۡهمۡ  نُز 
“(আপনার প্রহত নাহযল কমরহছ কুরআন,) যামত আপহন োনুমষর জনয স্পষ্ট 
কমর হিমত পামরন, যা তামির প্রহত নাহযল করা িময়মছ”। [সূরা আন-নািল, 
আয়াত: ৪৪] 
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন,  
                                                                          

২৪৬৪। হতহন িািীসহিমক িাসান সিীি বমলমছন; হকন্তু আহে েূল হতরহেযীমত এ সনমি 
িািীসহি িাসান গরীব শপময়হছ। -অনুবািক।   



 

 

নবী সা.-এর েহিোহিত জীবমনর শেষ একে হিমনর অহসয়যতসেূি  
 35  

ٰ  يُۡؤِمُنونَ  َل  َوَرب َِك  فَََل ﴿ ُِموكَ  َحّتَّ نُفِسِهمۡ  ِف   ََيُِدوا   َل  ُثمَّ  بَۡيَنُهمۡ  َشَجرَ  فِيَما ُُيَك 
َ
ا َحرَٗجا أ ِمَّ  م 

 [ ٩٤:  النساء] ﴾٦٥تَۡسلِيٗما َويَُسل ُِموا   قََضۡيَت 
“অতএব, আপনার রমবর কসে, তারা েুহেন িমব না যতক্ষণ না তামির েমধয 
সৃষ্ট হববামির বযাপামর আপনামক হবিারক হনধথারণ কমর, তারপর আপহন শয 
ফয়সালা হিমবন শস বযাপামর হনজমির অতমর শকান হিধা অনুভব না কমর এবং 
পূণথ সম্মহতমত শেমন শনয়”। [সূরা আন-হনসা, আয়াত: ৬৫] 
েূলকথা িমলা, আল্লাির নাহযলকৃত িু ধরমণর অিী, কুরআন ও সুন্নািমক 
আঁকমে ধরার বযাপামর ত্রুহি-হবিুযহত কারমণ এ উম্মাির হিতা-ভাবনা ও কামজ-
কমেথ হবকৃহত সংর্হিত িমে। এ উম্মাির িুভথাগয ও হবকৃহতর আমরা কারণ 
িমলা, কুরআন-সুন্নাি শথমক সমর যাওয়া, জ্ঞান-হবজ্ঞামনর অনযানয উৎসমক এ 
িুময়র উপর প্রধানয শিওয়া, আল্লাি সৃহষ্টজগমতর সব হকছু জ্ঞাত; হকন্তু সৃষ্টজগত 
তা জামন না, এ বযাপামর তামির উিাহসনতা ইতযাহি। প্রকৃতপমক্ষ অিী যহি 
আল্লাি বযতীত অনয কামরা শথমক নাহযল িমতা তমব অবেযই তামত অমনক 
েতাননকয পাওয়া শযমতা। সেস্ত প্রেংসা রাবু্বল আলােীমনর, হতহন এ িীনমক 
পহরপূণথ কমরমছন, আোমির ওপর তার হন‘আেত সমূ্পণথ কমরমছন এবং 
ইসলােমক আোমির জনয িীন হিমসমব েমনানীত কমরমছন। 
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তৃতীয় অহসয়যত: 
আিমল বাইমতর (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পহরবার 

পহরজমনর) বযাপামর অহসয়যত 
১- ইোে েুসহলে তার সিীি েুসহলমে যাময়ি ইবন আরকাে রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু 
শথমক বণথনা কমরন, হতহন বমলন,  

َة َوالَْمِدينَِة قَاَم رَُسوُل اهلِل » َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يَْوًما ِفينَا َخِطيبًا، بَِماء  يُْدََع َُخًّا َبنْيَ َمكَّ
ْثََن َعلَيِْه، َووَ 

َ
َر، ُثمَّ قَاَل: فََحِمَد اهلَل َوأ نَا برََشٌ يُوِشُك »َعَظ وََذكَّ

َ
َما أ َها انلَّاُس فَإِنَّ يُّ

َ
ََل أ

َ
ا َبْعُد، أ مَّ

َ
أ

ْن 
َ
لُُهَما ِكتَاُب اهلِل ِفيِه الُْهَدى َوانلُّوُر أ وَّ

َ
: أ نَا تَارٌِك ِفيُكْم َثَقلنَْيِ

َ
ِجيَب، َوأ

ُ
ِِتَ رَُسوُل َرِّبِّ فَأ

ْ
يَأ

َب ِفيِه، ُثمَّ قَاَل: اهلِل، َواْستَْمِسُكوا بِِه " فَُخُذوا بِِكتَاِب  ْهُل بَيِِْت »فََحثَّ لََعَ ِكتَاِب اهللِ َورَغَّ
َ
َوأ

رُ  َذكِّ
ُ
ْهِل بَيِِْت أ

َ
ُرُكُم اهلَل يِف أ َذكِّ

ُ
ْهِل بَيِِْت، أ

َ
ُرُكُم اهللَ يِف أ َذكِّ

ُ
ْهِل بَيِِْت، أ

َ
َفَقاَل ََلُ « ُكُم اهلَل يِف أ

ْهِل بَيِْتِه، 
َ
ْهِل بَيِْتِه؟ قَاَل: نَِساُؤهُ ِمْن أ

َ
لَيَْس نَِساُؤهُ ِمْن أ

َ
ْهُل بَيِْتِه؟ يَا َزيُْد أ

َ
: َوَمْن أ ْن َولَكِ ُحَصنْيٌ

 ، ، َوآُل َجْعَفر  ٍّ َوآُل َعِقيل  َدقََة َبْعَدُه، قَاَل: َوَمْن ُهْم؟ قَاَل: ُهْم آُل لََعِ ْهُل بَيِْتِه َمْن ُحِرمَ الصَّ
َ
َوآُل أ

َدقََة؟ قَاَل: َنَعمْ   «.َعبَّاس  قَاَل: ُُكُّ َهُؤََلِء ُحِرَم الصَّ
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে একহিন েক্কা ও েিীনার েধযবতথী 
‘খুে’ নােক স্থামন িাঁহেময় আোমির সােমন ভাষণ হিমলন। আল্লাির প্রেংসা ও 
গুণগান বণথনা শেমষ ওয়াজ-নসীিত করমলন। তারপর বলমলন, সাবধান, শি 
শলাক সকল! আহে একজন োনুষ, আল্লাির পক্ষ শথমক শপ্রহরত হফহরেতা 
আসমব, আর আহেও তাঁর ডামক সাো শিব। আহে শতাোমির কামছ েজবুত 
িুমিা হজহনস শরমখ যাহে, এর প্রথেহি িমলা আল্লাির হকতাব (কুরআন); এমত 
হিিায়াত এবং নূর (আমলা) রময়মছ। সুতরাং শতােরা আল্লাির হকতাবমক গ্রিণ 
কমরা, এমক েক্ত কমর ধমর রামখা। এরপর কুরআমনর প্রহত উৎসাি ও 
অনুমপ্ররণা হিমলন। অতঃপর বলমলন, আর িমলা আোর আিমল বাইত। আর 
আহে আিমল বাইমতর বযাপামর শতাোমির আল্লাির কথা স্মরণ কহরময় হিহে, 
আিমল বাইমতর বযাপামর শতাোমির আল্লাির কথা স্মরণ কহরময় হিহে, আিমল 
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বাইমতর বযাপামর শতাোমির আল্লাির কথা স্মরণ কহরময় হিহে। বণথনাকারী 
হুসাইন রি. বলমলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আিমল বাইত 
কারা, শি যাময়ি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ হক আিমল 
বাইমতর অতভুথক্ত নন? যাময়ি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বলমলন, তারঁ স্ত্রীগণও আিমল 
বাইমতর অতভুথক্ত; তমব আিমল বাইমত তারাই, যামির ওপর যাকাত গ্রিণ 
িারাে। বণথনাকারী হুসাইন রি. বলমলন, এ সব শলাক কারা? যাময়ি 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বলমলন, এরা আলী, ‘আকীল, জা‘ফর ও আব্বাস রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহুমের পহরবার-পহরজন।  
বণথনাকারী হুসাইন রি. বলমলন, বলমলন, এমির সবার জনয যাকাত গ্রিণ 
িারাে? যাময়ি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বলমলন, িযাঁ”।1 
২- ইোে বুখারী রি. ও অনযানযরা আবু বকর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা 
কমরন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ْهِل بَيِْتهِ »
َ
ًدا َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يِف أ  .«اْرُقبُوا حُمَمَّ

“েুিাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পহরবারবমগথর প্রহত শতােরা অহধক 
সম্মান শিখামব”।2 
ইোে বুখারী ও অনযানযরা আবু বকর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক আমরা বণথনা 
কমরন,  

َحبُّ »
َ
ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم أ ي َنْفِِس بِيَِدهِ، لََقَرابَُة رَُسوِل اَّللَّ ِ ِصَل ِمْن قََرابَِِت َواَّلَّ

َ
ْن أ

َ
 .«إِيَلَّ أ

“আল্লাির কসে! যাঁর িামত আোর প্রাণ, আোর আত্মীয়মির সামথ সিািরণ 
করার শিময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়মির সামথ 
সিািরণ করা আহে অহধক পছন্দ কহর”।3 

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৪০৮।  
2 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩৭১৩।  
3 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩৭১৩।  
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৩- ইোে েুসহলে সহফয়যাি হবনত োইবাি রাহিয়াল্লাহু ‘আনিা শথমক বণথনা 
কমরন, হতহন বমলন, আময়ো রাহিয়াল্লাহু ‘আনিা বমলমছন, 

ْسوََد، فََجاَء احْلََسنُ »
َ
ٌل، ِمْن َشْعر  أ  بُْن َخَرَج انلَّيِبُّ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َغَداةً وََعلَيِْه ِمْرٌط ُمرَحَّ

ْدَخلَُه، ُثمَّ َجاَء احْلَُسنْيُ فََدَخَل مَ 
َ
ٍّ فَأ ْدَخلَُه، ثُمَّ لََعِ

َ
ٌّ فَأ ْدَخلََها، ثُمَّ َجاءَ لََعِ

َ
َعُه، ُثمَّ َجاَءْت فَاِطَمُة فَأ

ُ  يُِريدُ  إِنََّما﴿قَاَل:  ۡهَل  ٱلر ِۡجَس  َعنُكمُ  ِۡلُۡذهَِب  ٱّللَّ
َ
َِرُكمۡ  ٱۡۡلَۡيِت  أ  اَلحزاب] ﴾٣٣ َتۡطِهرٗيا َوُيَطه 

 :٤٤] 
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে একহিন সকামল শবর িমলন। তাঁর 
গাময় হছমলা কামলা িুন িারা খহিত একহি পেহে িাির। িাসান ইবন আলী 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু এমলন, হতহন তাঁমক িািমরর শভতর ঢুহকময় হনমলন। 
অতঃপর হুসাইন ইবন আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু এমলন, তাঁমকও িািমরর 
শভতর ঢুহকময় হনমলন। অতঃপর ফাহতো রাহিয়াল্লাহু ‘আনিা এমলন, তামকও 
শভতমর ঢুহকময় শফলমলন। অতঃপর আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু এমলন, তামকও 
িািমরর শভতমর ঢুহকময় হনমলন। অতঃপর হতহন বলমলন, “শি নবী পহরবার, 
আল্লাি শতা শকবল িান শতাোমির শথমক অপহবত্রতামক িূরীভূত করমত এবং 
শতাোমিরমক সমূ্পণথরূমপ পহবত্র করমত”। [সূরা আল-আিযাব, আয়াত: ৩৩]1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পহরবার (আিমল বাইত) কারা? 
আল্লাি তা‘আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগমণর সম্পমকথ 
বমলমছন,  

ى  ٱۡلَجِٰهلِيَّةِ َتَبُّجَ  َتَبَّۡجنَ  َوَل  ُبُيوتُِكنَّ  ِف  َوقَۡرنَ ﴿ وَلٰ
ُ
قِۡمنَ  ٱۡۡل

َ
لَٰوةَ  َوأ َكٰوةَ  وََءاتِيَ  ٱلصَّ ِطۡعنَ  ٱلزَّ

َ
 َوأ

 َ ۥ    ٱّللَّ ُ  يُرِيدُ  إِنََّما َورَُسوََلُ ۡهَل  ٱلر ِۡجَس  َعنُكمُ  ِۡلُۡذهَِب  ٱّللَّ
َ
َِرُكمۡ  ٱۡۡلَۡيِت  أ  ٣٣َتۡطِهرٗيا َوُيَطه 

ِ  َءاَيِٰت  ِمنۡ  ُبُيوتُِكنَّ  ِف  ُيۡتَلٰ  َما َوٱۡذُكۡرنَ  َ  إِنَّ  َوٱۡۡلِۡكَمةِ   ٱّللَّ  ﴾٣٤َخبرًِيا لَِطيًفا ََكنَ  ٱّللَّ
  [٤١ ،٤٤:  اَلحزاب]

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৪২৪।  
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“আর শতােরা হনজ গৃমি অবস্থান করমব এবং প্রাক-জামিলী যুমগর েত শসৌন্দযথ 
প্রিেথন কমরা না। আর শতােরা সালাত কাময়ে কমরা, যাকাত প্রিান কমরা এবং 
আল্লাি ও তাঁর রাসূমলর আনুগতয কমরা। শি নবী পহরবার, আল্লাি শতা শকবল 
িান শতাোমির শথমক অপহবত্রতামক িূরীভূত করমত এবং শতাোমিরমক 
সমূ্পণথরূমপ পহবত্র করমত। আর শতাোমির র্মর আল্লাির শয, আয়াতসেূি ও 
হিকেত পহিত িয়- তা শতােরা স্মরণ শরমখা। হনশ্চয় আল্লাি অহত সূক্ষ্মিেথী, 
সেযক অবহিত”। [সূরা আল-আিযাব, আয়াত: ৩৩-৩৪] 
এ আয়াতসেূি (বাহিযক বণথনা ভহি অনুসামর) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের স্ত্রীমির সম্পমকথ নাহযল িময়মছ। আয়ামতর িারা তারাই উম্েয, 
তমব আিমল বাইত শুধু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীমির 
েমধয সীোবদ্ধ নয়; বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়-
স্বজনরাও এমির েমধয অতভুথক্ত। শযেন ইতঃপূমবথ আময়ো রাহিয়াল্লাহু ‘আনিা 
শথমক বহণথত িািীস শথমক এহি স্পষ্ট িময়মছ। এছাোও যাময়ি ইবন আরকাে 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত িািীমস এমসমছ, তামক হজমজ্ঞস করা 
িময়হছমলা, আিমল বাইত কারা? হতহন উত্তমর বমলমছন,  

«، ٍّ َوآُل َعِقيل  َدقََة َبْعَدُه، قَاَل: َوَمْن ُهْم؟ قَاَل: ُهْم آُل لََعِ ْهُل بَيِْتِه َمْن ُحِرَم الصَّ
َ
،  أ َوآُل َجْعَفر 

 «.َوآُل َعبَّاس  
“আিমল বাইত তারাই, যামির ওপর যাকাত গ্রিণ িারাে। বণথনাকারী হুসাইন 
রি. বলমলন, এ সব শলাক কারা? যাময়ি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বলমলন, এরা 
আলী, ‘আকীল, জা‘ফর ও আব্বাস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুমের পহরবার-পহরজন”।1 
আবু হুরাইরা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, হতহন বমলন,  

َخَذ احلََسُن ْبُن »
َ
َدقَِة، فََجَعلََها يِف ِفيِه، َفَقاَل انلَّيِبُّ أ ُ َعنُْهَما، َتْمَرةً ِمْن َتْمِر الصَّ ٍّ رَِِضَ اَّللَّ لََعِ

َدقَةَ »َِلَْطرََحَها، ُثمَّ قَاَل: « ِكْخ ِكخْ »َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  ُكُل الصَّ
ْ
نَّا ََل نَأ

َ
َما َشَعْرَت أ

َ
 .«أ

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৪০৮।  
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“িাসান ইবন আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু সিকার একহি শখজুর হনময় েুমখ 
হিমলন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে তা শফমল শিওয়ার জনয কাখ 
কাখ (ওয়াক ওয়াক) বলমলন। তারপর বলমলন, তুহে হক জামনা না শয, আেরা 
সিকা খাই না!”।1 
সিীি েুসহলমের বণথনায় এমসমছ,  

نَّا ََل ََتِلُّ نَلَا »
َ
َدقَُة؟أ  .«الصَّ

“আোমির জনয সিকা গ্রিণ িালাল নয়”।2 
সিীিাইমন এমসমছ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে সািাবীগণমক 
(তারা কীভামব রাসূমলর প্রহত সালাত শপে করমব? এ প্রমের জবামব) বমলমছন,  

ْزَواِجِه »
َ
د  َوأ د  قُولُوا: اللَُّهمَّ َصلِّ لََعَ حُمَمَّ يَِّتِه، َكَما َصلَّيَْت لََعَ آِل إِبَْراِهيَم، َوَبارِْك لََعَ حُمَمَّ وَُذرِّ

يَِّتِه، َكَما بَاَرْكَت لََعَ آِل إِبْرَ  ْزَواِجِه وَُذرِّ
َ
يٌد َوأ يٌد ََمِ  .«اِهيَم إِنََّك مَحِ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বলমলন, এভামব পেমব, “শি 
আল্লাি! আপহন েুিাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে, তারঁ স্ত্রীগণ এবং তাঁর 
বংেধরগমণর ওপর এেহনভামব বরকত নাহযল করুন, শযেহন আপহন বরকত 
নাহযল কমরমছন ইবরািীে আলাইহিস সালামের বংেধরমির ওপর। হনশ্চয় 
আপহন অহত প্রেংহসত এবং অতযত েযথািার অহধকারী”।3 
এ িািীস অনয একহি িািীসমক বযাখযা কমর, তা িমে,  

، َكَما َصلَّيَْت لََعَ إِبَْراِهيَم، ولَََعَ آِل إِبَْراِهيَم، إِنََّك » د  د  ولَََعَ آِل حُمَمَّ يٌد  اللَُّهمَّ َصلِّ لََعَ حُمَمَّ مَحِ
، َكمَ  د  د  ولَََعَ آِل حُمَمَّ يٌد، اللَُّهمَّ بَارِْك لََعَ حُمَمَّ ا بَاَرْكَت لََعَ إِبَْراِهيَم، ولَََعَ آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك ََمِ

يدٌ  يٌد ََمِ  «.مَحِ

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং  ১৪৯১; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১০৬৯।  
2 সিীি েুসহলে, িািীস নং ১০৬৯।  
3 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩৩৬৯; সিীি েুসহলে, িািীস নং ৪০৭।   
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“শি আল্লাি! আপহন েুিাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর 
বংেধরমির ওপর রিেত বষথণ করুন, শযরূপ আপহন ইবরািীে আলাইহিস 
সালাে এবং তাঁর বংেধরমির ওপর রিেত বষথণ কমরমছন। হনশ্চয় আপহন 
অহত প্রেংহসত, অতযত েযথািার অহধকারী। শি আল্লাি! েুিাম্মাি এবং তাঁর 
বংেধরমির ওপর শতেহন বরকত িান করুন শযেহন বরকত িান কমরমছন 
ইবরািীে আলাইহিস সালাে ও তাঁর বংেধরমির ওপর। হনশ্চয় আপহন 
েিাপ্রেংহসত, অহত েযথািার অহধকারী”।1 
অতএব, প্রথে িািীস অনুসামর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
‘আল’ (পহরবার-পহরজন) িমলা তাঁর স্ত্রীগণ ও বংেধরগণ।  
কুরআমনর হনমনাক্ত আয়ামতর বযাখযায় ‘আমল ইবরািীে’ (ইবরািীে আলাইহিস 
সালামের বংেধর) বলমত যা বুঝামনা িময়মছ ‘আমল েুিাম্মাি ’ (েুিাম্মাি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংেধর) িারা তাই বুঝামনা িময়মছ। আল্লাি 
তা‘আলা বমলমছন,  

ِلُ  َيَٰوۡيلََّتى  قَالَۡت ﴿
َ
نَا   َءأ

َ
ء   َهَٰذا إِنَّ  َشۡيًخا   َبۡعِل  َوَهَٰذا َعُجوز   َوأ َتۡعَجبِيَ  قَالُو ا   ٧٢َعِجيب   لَََشۡ

َ
 أ

ۡمرِ  ِمنۡ 
َ
ِ   أ ِ  رَۡۡحَُت  ٱّللَّ ۡهَل  َعلَۡيُكمۡ  َوَبرََكُٰتُهۥ ٱّللَّ

َ
ِيد   َۡحِيد   إِنَُّهۥ ٱۡۡلَۡيِت   أ   [٧٤ ،٧٤: هود] ﴾٧٣َّمَّ

“শস বলল, িায়, কী আশ্চযথ! আহে সতান প্রসব করব, অথি আহে বৃদ্ধা, আর 
এ আোর স্বােী, বৃদ্ধ? এিা শতা অবেযই এক আশ্চযথজনক বযাপার! তারা 
বলমলা, আল্লাির হসদ্ধামত আপহন আশ্চযথ িমেন? শি নবী পহরবার, আপনামির 
ওপর আল্লাির রিেত ও তাঁর বরকত। হনশ্চয় হতহন প্রেংহসত সম্মাহনত”। 
[সূরা িূি, আয়াত: ৭২-৭৩]  
এ আয়ামতর বণথনাভহি প্রোণ কমর শয, ইবরািীে আলাইহিস সালামের বংেধর 
বলমত তাঁর স্ত্রী, ইসিাক আলাইহিস সালাে ও ইয়াকূব আলাইহিস সালােমক 
বুঝামনা িময়মছ। উপমরাক্ত আমলািনার িারা এিাই প্রোহণত শয, আিমল বাইত 
                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩৩৭০; সিীি েুসহলে, িািীস নং ৪০৬।  
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বা নবী পহরবার িারা বযাপক অথথ উম্েয; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের আত্মীয় িওয়ার কারমণ যামির ওপর যাকাত গ্রিণ করা িারাে 
তারা সবাই আিমল বাইত (নবী পহরবার)।  
নবী পহরবামরর েযথািা সম্পমকথ যা হকছু বহণথত িময়মছ:  
সিীি বুখারী ও েুসহলমে হেসওয়ার ইবন োখরাোি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক 
বহণথত, হতহন বমলন,  

ِ َصىلَّ اهللُ  إِنَّ َعِليًّا َخَطَب بِنَْت » تَْت رَُسوَل اَّللَّ
َ
ِِب َجْهل  فََسِمَعْت بَِذلَِك، فَاِطَمُة فَأ

َ
َعلَيْهِ وََسلََّم، أ

، َفَقامَ رَُسوُل ا ِِب َجْهل 
َ
ٌّ نَاِكٌح بِنَْت أ نََّك َلَ َتْغَضُب بِلَنَاتَِك، وََهَذا لََعِ

َ
ِ َفَقالَْت: يَْزُعُم قَْوُمَك أ َّللَّ

َد، َيُقوُل:  بَا »َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، فََسِمْعتُُه ِحنَي تََشهَّ
َ
نَْكْحُت أ

َ
ا َبْعُد أ مَّ

َ
بِيِع، أ الَعاِص ْبَن الرَّ

ِ ََل ََتْتَِمُع بِنُْت  ْن يَُسوَءَها، َواَّللَّ
َ
ْكَرُه أ

َ
ثَِِّن وََصَدقَِِّن، َوإِنَّ فَاِطَمَة بَْضَعٌة ِمِّنِّ َوإِِّنِّ أ  رَُسوِل فََحدَّ

، ِعنَْد رَُجل  َواِحد   ِ ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َوبِنُْت َعُدوِّ اَّللَّ ٌّ اِْلْطبَةَ  َفََتَكَ « اَّللَّ  .«لََعِ
“আবু জািমলর কনযামক আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু হববামির প্রস্তাব হিময় 
পািামলন। ফাহতো রাহিয়াল্লাহু ‘আনিা এ সংবাি শুমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামছ এমস বমললন, আপনার শগামত্রর শলাকজন েমন 
কমর শয, আপহন আপনার শেময়মির খাহতমর রাগাহিত িন না। আলী শতা আবু 
জািমলর কনযামক হববাি করমত প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে (এ কথা শুমন) খুতবা হিমত প্রস্তুত িমলন। (হেসওয়ার রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহু বমলন) যখন হতহন িােি ও সানা পাি কমরন, তখন আহে তাঁমক বলমত 
শুমনহছ শয, আহে আবুল ‘আস ইবন রাবী‘র হনকি আোর শেময়মক োিী 
হিময়হছলাে। শস আোর সামথ যা বমলমছ সতযই বমলমছ। আর (মোন) ফাহতো 
আোর (মিমির) িুকরা; তাঁর শকামনা কষ্ট শিাক তা আহে কখনও পছন্দ কহর 
না। আল্লাির কসে, আল্লাির রাসূমলর শেময় এবং আল্লাির িরে েত্রুর শেময় 
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একই বযহক্তর কামছ একহত্রত িমত পামর না। (এ কথা শুমন) আলী রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহু তার হববামির প্রস্তাব প্রতযািার করমলন”।1 
অনয বণথনায় এমসমছ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে,  

ْغَضبَِِّن »
َ
ْغَضبََها أ

َ
، َفَمْن أ  .«فَاِطَمُة بَْضَعٌة ِمِّنِّ

“ফাহতো আোর (মিমির) িুকরা। শয তাঁমক কষ্ট হিমব (রাগাহিত করমব), শস 
শযন আোমক কষ্ট হিল (রাগাহিত করমলা)”।2 
অনয বণথনায় এমসমছ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে, 

، يَِريبُِِّن َما َراَبَها َوُيؤِْذيِِّن َما آَذاَهافاطمة »  .«بَْضَعٌة ِمِّنِّ
“ফাহতো আোরই একিা অংে। যা তামক হবষণ্ণ কমর, তা আোমকও হবষণ্ণ 
কমর, তামক যা কষ্ট শিয়, আোমকও তা কষ্ট শিয়”।3 
ইোে বুখারী রি. বণথনা কমরমছন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে 
আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুমক বমলমছন, 

نَا ِمنَْك »
َ
نَْت ِمِّنِّ َوأ

َ
 .«أ

“আহে (ভামলাবাসা ও বংমের হিক শথমক) শতাোর এবং তুহে আোর”।4 
এেহনভামব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে িাসান ইবন আলী 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর বযাপামর বমলমছন,  

ْن يُْصِلَح بِِه َبنْيَ فِئَتنَْيِ ِمَن الُمْسِلِمنيَ »
َ
َ أ  .«إِنَّ ابِِّْن َهَذا َسيٌِّد َولََعلَّ اَّللَّ

“আোর এ সতান শনতৃস্থানীয়। সম্ভবত তার োধযমে আল্লাি তা‘আলা েুসহলমের 
িু’হি িমলর েমধয েীোংসা করামবন”।5 

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩৭২৯; সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৪৪৯।  
2 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩৭১৪; সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৪৪৯।  
3 সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৪৪৯। 
4 সিীি বুখারী, িািীস নং ২৬৯৯।  
5 সিীি বুখারী, িািীস নং ২৭০৪।  
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হতহন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে হুসাইন রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু সম্পমকথ 
বমলমছন,  

بُّهُ » ِحبَّ َمْن ُُيِ
َ
ِحبَُّه، َوأ

َ
ِحبُُّه فَأ

ُ
 .«اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

“শি আল্লাি! আহে এমক ভামলাবাহস আপহনও তামক ভামলাবাসুন এবং শয বযহক্ত 
তামক ভামলাবামস তামকও আপহন ভামলাবাসুন”।1 
আল্লাি তা‘আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীমির সম্পমকথ 
বমলমছন, 

ۡوَلٰ  ٱنلَِّبُّ ﴿
َ
نُفِسِهۡم   ِمنۡ  بِٱلُۡمۡؤِمنِيَ  أ

َ
ۥ   أ ۡزَوُٰجُه

َ
َهُٰتُهمۡ  َوأ مَّ

ُ
  [٩:  اَلحزاب] ﴾أ

“নবী েুহেনমির কামছ তামির হনজমির শিময় র্হনষ্ঠতর। আর তার স্ত্রীগণ 
তামির োতাস্বরূপ”। [সূরা আল-আিযাব, আয়াত: ৬] 
কুরআমন (ইয়ািূিী ও খৃস্টানমির সামথ) পারস্পাহরক অহভোমপর আয়ামত 
আল্লাি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীমিরমক অতভুথক্ত করািাই 
তামির অপহরসীে েযথািার প্রোণ। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

َك  َفَمنۡ ﴿ ۡبَنا َءنَا نَۡدعُ  َتَعالَۡوا   َفُقۡل  ٱۡلعِۡلمِ  ِمنَ  َجا َءكَ  َما َبۡعدِ  ِمن   فِيهِ  َحا جَّ
َ
ۡبَنا َءُكمۡ  أ

َ
 َونَِسا َءنَا َوأ

نُفَسَنا َونَِسا َءُكمۡ 
َ
نُفَسُكمۡ  َوأ

َ
ِ  لَّۡعَنَت  َفَنۡجَعل نَۡبَتِهۡل  ُثمَّ  َوأ  لَُهوَ  َهَٰذا إِنَّ  ٦١ٱۡلَكِٰذبِيَ  ََعَ  ٱّللَّ

  [٩٤ ،٩١: عمران ال] ﴾٦٢ٱۡۡلَقُّ  ٱۡلَقَصُص 
“অতঃপর আপনার হনকি জ্ঞান আসার পর শয আপনার সামথ এ হবষময় ঝগো 
কমর, তমব আপহন তামক বমল হিন, এমসা আেরা শডমক শনই আোমির 
সতানমিরমক ও শতাোমির সতানমিরমক, আর আোমির নারীমিরমক ও 
শতাোমির নারীমিরমক এবং আোমির হনজমিরমক ও শতাোমির হনজমিরমক, 
তারপর আেরা হবনীত প্রাথথনা কহর, হেথযাবািীমির ওপর আল্লাির লা‘নত কহর। 
হনশ্চয় এহি সতয হববরণ”। [সূরা আমল ইেরান, আয়াত: ৬১-৬২] 

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৫৮৮৪।  
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আিমল বাইমতর প্রহত িাহয়ে ও কতথবযসেূি:  
নবীর পহরবার পহরজমনর প্রহত ভামলাবাসা ও তামিরমক সম্মান প্রিেথন করা 
ের‘ঈ ফরয। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ُرُكُم اهلَل يِف »  َذكِّ
ُ
ْهِل بَيِِْت، أ

َ
ُرُكُم اهلَل يِف أ َذكِّ

ُ
ْهُل بَيِِْت أ

َ
ْهِل  َوأ

َ
ُرُكُم اهلَل يِف أ َذكِّ

ُ
ْهِل بَيِِْت، أ

َ
أ

 .«بَيِِْت 
“আর আহে আিমল বাইমতর বযাপামর শতাোমিরমক আল্লাির কথা স্মরণ কহরময় 
হিহে, আিমল বাইমতর বযাপামর শতাোমিরমক আল্লাির কথা স্মরণ কহরময় 
হিহে, আিমল বাইমতর বযাপামর শতাোমিরমক আল্লাির কথা স্মরণ কহরময় 
হিহে”।1 শকননা তামিরমক ভামলাবাসা োমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লােমকই ভামলাবাসা।  
আিমল বাইমতর প্রহত ভামলাবাসা ও সম্মান হনমনাক্ত হবষয়গুমলা পূণথ করা 
অতযাবেযকীয় কমর:  
১- তামির উঁিু সম্মান ও েযথািা অনুযায়ী তামির সামথ সুন্দর আিরণ করা।  
২- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রহত িুরূি ও সালামের সামথ 
তামির জনযও শিা‘আ করা।  
৩- তামিরমক বনু্ধ রূমপ গ্রিণ করা, তামির ইলেী েজহলমে বসা, তামির শথমক 
ইলে গ্রিণ করা, তামির সামথ সিািরণ করা, তামির েধযকার েতাননকয ও 
অস্পষ্ট হবষয়গুমলামক ভামলা শিামখ শিখা, তামির বনকিয লামভর প্রতযাো করা 
এবং তামির সামথ হবময়-োিী কমর বা হবময়-োিী হিময় আত্মীয়তার সম্পকথ 
গমে শতালা ইতযাহি। 
৪- তামিরমক সািাযয করা, তামির জনয সম্পি বযয় করা, তামির বযাপামর 
সোমলািনার জবাব শিওয়া, তামির েযথািা ও ভামলা গুণগুমলা আমলািনা করা।  

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৪০৮।  
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৫- তামির েমধয অসৎ বযহক্তমক ভামলা পরােেথ শিওয়া, তার প্রহত ভামলাবাসা ও 
িয়া প্রিেথন করা এবং তামক পহবত্র আিমল বাইমতর পমথ হফমর আসার 
িাওয়াত শিওয়া।  
ইোে আজুররী রি. বমলমছন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
আিমল বাইতমক ভামলাবাসা, তামিরমক সম্মান শিওয়া, তামিরমক সিয করা, 
তামিরমক উত্তে পমথ পহরিাহলত করা, তামির আিরমণ কষ্ট শপমল বধযথ ধারণ 
করা এবং তামির জনয শিা‘আ করা প্রহতহি েুসহলমের ওপর ফরয।  
৬- গণীেত ও ফাইময়র শথমক তামিরমক এক পঞ্চোংে শিওয়া। আল্লাি 
তা‘আলা বমলমছন,  

نََّما َوٱۡعلَُمو ا  ﴿
َ
ِن َغنِۡمُتم أ ء   م  نَّ  ََشۡ

َ
ِ  فَأ  َوٱلَۡمَسِٰكيِ  َوٱۡۡلََتَٰمٰ  ٱۡلُقۡرَبٰ  َوِِلِي َولِلرَُّسولِ  ُُخَُسُهۥ ّلِلَّ

بِيلِ  َوٱبۡنِ    [١١: اَلنفال] ﴾ٱلسَّ
“আর শতােরা শজমন রামখা, শতােরা যা হকছু গনীেতরূমপ শপময়ছ, হনশ্চয় 
আল্লাির জনযই তার এক পঞ্চোংে ও রাসূমলর জনয, হনকি আত্মীয়, ইয়াতীে, 
হেসকীন ও েুসাহফমরর জনয”। [সূরা আল- আনফাল, আয়াত: ৪১]  
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন,  

ا  ﴿ فَا ءَ  مَّ
َ
ُ  أ ٰ  ٱّللَّ ۡهلِ  ِمنۡ  رَُسوَِلِۦ ََعَ

َ
 َوٱلَۡمَسِٰكيِ  َوٱۡۡلََتَٰمٰ  ٱۡلُقۡرَبٰ  َوِِلِي َولِلرَُّسولِ  فَلِلَّهِ  ٱۡلُقَرىٰ  أ

بِيلِ  َوٱبۡنِ  ۡغنَِيا ءِ  َبۡيَ  ُدولََۢة يَُكونَ  َل  َكۡ  ٱلسَّ
َ
 َوَما فَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل  َءاتَىُٰكمُ  َوَما   ِمنُكۡم   ٱۡۡل

  [٧: احلرش] ﴾٧ فَٱنَتُهوا    َعۡنهُ  َنَهىُٰكمۡ 
“আল্লাি জনপিবাসীমির হনকি শথমক তাঁর রাসূলমক ফায় 1 হিমসমব যা 
হিময়মছন তা আল্লাির, রাসূমলর, আত্মীয়-স্বজনমির, ইয়াতীেমির, হেসকীন ও 
েুসাহফরমির এহি এ জনয শয, যামত ধন-সম্পি শতাোমির েধযকার 

                                   
1 যুদ্ধ ছাোই শয ধন-সম্পি অহজথত িয় তামক في বমল। এহি সাধারণত বায়তুল োমল জো 

রাখা িয় এবং রাসূল স্বীয় তত্ত্বাবধামন রাষ্ট্রীয় প্রময়াজমন তা বযবিার করমতন। আর যুমদ্ধর 
োধযমে যা অহজথত িয় তামক গহনেত غنيمت বলা িয়। 
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হবত্তোলীমির োমঝই শকবল আবহতথত না থামক। রাসূল শতাোমির যা শিয় তা 
গ্রিণ কর, আর যা শথমক শস শতাোমির হনমষধ কমর তা শথমক হবরত িও”। 

[সূরা আল-িাের, আয়াত: ৭] 
সবথ যুমগই েুসহলেরা তামির আকীিার হকতামব আিমল বাইমতর অহধকারসেূি 
সংরক্ষণ কমরমছন। শযেন, হিজরী তৃতীয় েতাহব্দর িানাফী োযিামবর ইোে 
েিাবী রি. রহিত ‘আকীিাময় েিাহবয়যাি’-শত বমলমছন, ‘শয বযহক্ত রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সািাবী, তাঁর পহবত্র স্ত্রীগণ ও তাঁর পহবত্র 
বংেধরমক সব ধরমণর শনাংরা ও অপহবত্র কথাবাতথা শথমক েুক্ত শরমখ উত্তে 
ধারণা শপাষণ করমব, শস বযহক্ত হনফাক শথমক েুক্ত থাকমব’।  
হিজরী সপ্তে েতাহব্দর ইোে োইখুল ইসলাে ইবন তাইহেইয়যাি আল-িাম্বলী 
রি. তাঁর ‘আকীিাতুল ওয়াসাহতয়যাি’ শত আিমল সুন্নাি ওয়াল জাো‘আি এর 
আকীিাি বণথনায় বমলমছন, ‘তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
পহরবার-পহরজনমক ভামলাবামসন, তামিরমক বনু্ধরূমপ গ্রিণ কমরন, তামির 
বযাপামর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অহসয়যাত সংরক্ষণ কমরন, 
শযেন হতহন ‘গািীমর খাে’-এর হিমন বমলহছমলন,  

ُرُكُم اهلَل يِف » َذكِّ
ُ
ْهِل بَيِِْت أ

َ
 .« أ

“আিমল বাইমতর বযাপামর শতাোমির আল্লাির কথা স্মরণ কহরময় হিহে”।1
 

কহতপয় কুরাইে বনী িাহেমের সামথ িুবথযবিার করমল আব্বাস রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামছ অহভমযাগ কমরন। 
ফমল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে রাগাহিত িময় বমলমছন,  

 «.واَّلي نفِس بيده َل يؤمنون حَّت ُيبونكم هلل ولقرابِت» 

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৪০৮।  
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“যার িামত আোর জীবন তাঁর েপথ কমর বলহছ, তারা যতক্ষণ না 
শতাোমিরমক (বনী িাহেেমক) আল্লাির সন্তুহষ্ট ও আোর আত্মীয়তার খাহতমর 
তারা ভামলা না বাসমব ততক্ষণ শতােরা ঈোনিার িমত পারমব না”।1  
নবী পহরবার (আিমল বাইত) ও সািাবীমির েধযকার সম্পকথ:  
সািাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পহরবামরর বযাপামর তারঁ 
অহসয়যত পালন কমরমছন। শযেন, আবু বকর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু আলী 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুমক বমলমছন,  

ِصَل ِمْن قَرَ »
َ
ْن أ

َ
َحبُّ إِيَلَّ أ

َ
ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم أ ي َنْفِِس بِيَِدهِ، لََقَرابَُة رَُسوِل اَّللَّ ِ  .«ابَِِت َواَّلَّ

“আল্লাির কসে! যাঁর িামত আোর প্রাণ, আোর আত্মীয়মির সামথ সিািরণ 
করার শিময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়মির সামথ 
সিািরণ করা আহে অহধক পছন্দ কহর”।2 

ْهِل بَيِْتهِ »
َ
ًدا َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يِف أ  .«اْرُقبُوا حُمَمَّ

“েুিাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পহরবারবমগথর প্রহত শতােরা অহধক 
সম্মান শিখামব”।3 
িািীস িু’হি ইোে বুখারী রি. তার সিীি বুখারীমত বণথনা কমরমছন। 
আবু বকর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুমক আমরা বলমতন, 

 «.افتنا يا أبا احلسن»
“শি আবু িাসান, আোমিরমক এ হবষময় ফতওয়া িাও”।  
একবার আবু বকর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু আসমরর সালাত শেমষ শবর িমলন। 
িাসান রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুমক হেশুমির সামথ শখলাধুলা করমত শিমখ হতহন তামক 
কাঁমধ তুমল হনমলন এবং ছমন্দ ছমন্দ কহবতা আবৃহত করমত লাগমলন,  

                                   
1 েুসান্নাফ ইবন আবী োইবা, িািীস নং ৩২২১৩; েুসনাি আিেি, িািীস নং ১৭৫১৫।  
2 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩৭১৩।  
3 সিীি বুখারী, িািীস নং  ৩৭১৩।  
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 َل شبيه بعِّل  بأِب شبيه بانليب
শি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামথ সিৃে, আলী রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহুর সামথ সিৃে নয়। এ সেয় আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু তার সামথই 
হছমলন। একথা শুমন হতহন েুসহক িাহস িাসমলন।  
উোর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বাইতুল োমলর সম্পি বণ্টন করমত হববরণী বতহর 
করার সেয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আিমল বাইমতর শথমক 
শুরু করমতন। শকউ শকউ ধারণা কমরহছমলন শয, হতহন হনমজর নাে আমগ 
অতভুথক্ত করমবন অথি হতহন তা কমরন হন; বরং হতহন বমলমছন, “আল্লাি তামক 
শয স্তমর শরমখমছন শতােরাও উোরমক শস স্তমর শরমখা”।1 তার অংে হছমলা বনী 
‘আহির অংমের সামথ। আর বনী ‘আহি কুরাইেমির অমনক পমরর হসহরয়ামল 
হছমলা।  
অনযহিমক আময়ো রাহিয়াল্লাহু ‘আনিা সবথাহধক হবশুদ্ধ সনমি আলী রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহুর েযথািা বণথনা কমরমছন। হতহন ‘িািীসুল হকসা’ এ আলী, ফাহতো, 
িাসান ও হুসাইন রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুমের েযথািা বণথনা কমরমছন। প্রেকারী ও 
ফতওয়া অনুসন্ধানীমক হতহন আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর কামছ পািামতন। 
উসোন রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর োিািামতর পমর হতহন শলাকজনমক আলী 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর বাই‘আমতর ওপর অিল থাকমত হনমিথে হিমতন। আবু্দল্লাি 
ইবন বুিাইল ইবন ওয়ারাকা আল-খুযা‘ঈ রি. তামক হজমজ্ঞস করমলন, এখন 
আেরা কার বাই‘আত গ্রিণ করমবা? হতহন বলমলন, শতােরা আলী রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহুর বাই‘আত গ্রিণ কমরা এবং এমত অিল থামকা।2 
একমলাক আবু্দল্লাি ইবন উোর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুমক বলমলন, আহে আলী 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুমক অপছন্দ কহর। হতহন তামক বলমলন, 

                                   
1 তবাকাত, ইবন সা‘ি, ৩/২৯৫।  
2 েুসান্নাফ ইবন আবী োইবা, িািীস নং ৩৭৮৩১।  
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« ُ ْبَغَضَك اَّللَّ
َ
ْنيَا َوَما ِفيَهاأ  .« , ُتبِْغُض رَُجًَل َسابَِقٌة ِمْن َسَوابِِقِه َخرْيٌ ِمَن ادلُّ

“আল্লাি শতাোমক অপছন্দ করুক। তুহে হক এেন (েিান) কাউমক অপছন্দ 
কমরা, যার ইসলামে অমগ্র করা কাজসেূমির েমধয প্রহতহি কাজ িুহনয়া ও 
িুহনয়ামত যা আমছ সব হকছুর শিময় উত্তে”।1 
এেহনভামব আিমল বাইমতর সিসযরাও রাসূমলর সািাবীমিরমক ভামলাবাসমতন, 
সম্মান ও েযথািা হিমতন। শযেন, আবু জুিাইফা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, 
(আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু তামক ‘ওয়ািাব আল-খাইর’ নামে ডাকমতন) হতহন 
বমলন, আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু আোমক বলমলন,  

بَا »
َ
َحًدايَا أ

َ
نَّ أ

َ
رَى أ

َ
ُكْن أ

َ
ِة َبْعَد نَِبيَِّها؟ قُلُْت: بىََل، َولَْم أ مَّ

ُ
فَْضِل َهِذهِ اأْل

َ
ْخِِبَُك بِأ

ُ
ََل أ

َ
 ُجَحيَْفَة، أ

ِِب بَْكر  ُعَمُر، َوَبْعَدُهمَ 
َ
، َوَبْعَد أ بُو بَْكر 

َ
ِة َبْعَد نَِبيَِّها أ مَّ

ُ
فَْضُل َهِذهِ اأْل

َ
فَْضَل ِمنُْه، قَاَل: أ

َ
ُر ا آخَ أ

هِ   .«ثَاِلٌث، َولَْم يَُسمِّ
“শি আবু জুিাইফা! আপনামক হক আহে জাহনময় হিব না শয, এ উম্মমতর েমধয 
নবীর পমর কার েযথািা সবথাহধক? আহে বললাে, অবেযই। আলী রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলমলন, এ উম্মমতর েমধয নবীর পমর সমবথাত্তে বযহক্ত িমলন আবু বকর 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু। আবু বকর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর পমর উোর রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহু। তামির পমর তৃতীয় একজন আমছন, হতহন তার নাে উমল্লখ কমরন 
হন”।2  
সিীিাইমন ইবন আব্বাস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, হতহন বমলন,  

يِرهِ َفتََكنََّفُه انلَّاُس، يَْدُعوَن َوُيَصلُّوَن » نَا ِفيِهْم، فَلَْم يَُرْعِِّن وُِضَع ُعَمُر لََعَ ََسِ
َ
ْن يُْرَفَع َوأ

َ
َقبَْل أ

 
َ
َحًدا أ

َ
َم لََعَ ُعَمَر، َوقَاَل: َما َخلَّْفَت أ ِِب َطاِلب  َفََتَحَّ

َ
ُّ بُْن أ َحبَّ إَِلَّ رَُجٌل آِخٌذ َمنِْكيِب، فَإَِذا لََعِ

 ِ َ بِِمثِْل َعَمِلِه ِمنَْك، َواْيُم اَّللَّ لََْق اَّللَّ
َ
ْن أ

َ
ُ َمَع َصاِحبَيَْك،  إِيَلَّ أ ْن ََيَْعلََك اَّللَّ

َ
ُظنُّ أ

َ
إِْن ُكنُْت أَل

                                   
1 েুসান্নাফ ইবন আবী োইবা, িািীস নং ৩২১২৭।  
2 েুসনাি আিেি, িািীস নং ৮৩৫; তাবরানী আল-আওসাত, িািীস নং ৯৯২।  
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ْسَمُع انلَّيِبَّ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َيُقوُل: 
َ
، »وََحِسبُْت إِِّنِّ ُكنُْت َكِثرًيا أ بُو بَْكر 

َ
نَا َوأ

َ
َذَهبُْت أ

، َوُعَمُر، وََخرَْجُت  بُو بَْكر 
َ
نَا َوأ

َ
، َوُعَمرُ َوُعَمُر، وََدَخلُْت أ بُو بَْكر 

َ
نَا َوأ

َ
 .«أ

“উোর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর েৃতুযমিি খামির উপর রাখা িমলা। খািহি কাঁমধ 
শনওয়ার পূবথক্ষণ পযথত শলাকজন তা হর্মর শিা‘আ করহছল। আহেও তামির 
েমধয একজন হছলাে। িিাৎ একজন আোর কাঁমধর উপর িাত রাখায় আহে 
িেমক উিলাে। শিময় শিখলাে, হতহন আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু। হতহন উোর 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর জনয আল্লাির অমেষ রিেমতর শিা‘আ করহছমলন। হতহন 
বলহছমলন, শি উোর, আোর জনয আপনার শিময় অহধক হপ্রয় এেন শকামনা 
বযহক্ত আপহন শরমখ যান হন, যার আেমলর অনুসরণ কমর আল্লাির বনকিয লাভ 
করব। আল্লাির কসে! আোর এ হবশ্বাস শয, আল্লাি আপনামক (জান্নামত) 
আপনার সিীিময়র সামথ রাখমবন। আোর েমন আমছ, আহে বহুবার নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লােমক বলমত শুমনহছ, আহে, আবু বকর ও উোর 
শগলাে। আহে, আবু বকর ও উোর প্রমবে করলাে এবং আহে, আবু বকর ও 
উোর শবর িলাে ইতযাহি”।1 
অনযহিমক উসোন রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর োিািামতর হবষয় হনময় আলী 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু ও আময়ো রাহিয়াল্লাহু ‘আনিার েমধয েতাননকয থাকা 
সমেও আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু আময়ো রাহিয়াল্লাহু ‘আনিামক সম্মান করমতন, 
তামক েযথািার আসমন আসীন করমতন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হিমসমব তার যথাযথ েযথািা সংরক্ষণ করমতন। একবার িুজন 
শলাক বসরায় আময়ো রাহিয়াল্লাহু ‘আনিার িরজার সােমন িাঁহেময় একজন 
বলমত লাগল, শি আোমির ো! আপহন আোমির পক্ষ শথমক অবাধযতা প্রাপ্ত 
িমলন। অনযজন বলল, শি আোমির ো! আপহন তাওবাি করুন, আপহন ভুল 
কমরমছন। তামির এ আিরমণর সংবাি আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর কামছ 

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩৬৮৫; সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৩৮৯।  
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শপৌঁছমল হতহন কা‘কা‘ ইবন ‘আের রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুমক আময়ো রাহিয়াল্লাহু 
‘আনিার িরজায় শপ্ররণ কমরন। শসখানকার উপহস্থত শলাকজনমক হজমজ্ঞস 
করমল তারা উক্ত শলাকিময়র নাে উমল্লখ কমরন। ফমল তামিরমক পাকোও 
কমর একেত শবত্রার্াত কমরন এবং তামিরমক শসখান শথমক হববস্ত্র কমর শবর 
কমর শিন।1  
ো‘বী রি. শথমক বহণথত, হতহন বমলন, জাোমলর যুমদ্ধর পমর আলী রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহু তালিা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর েৃতমিি উপতযকায় শিমখ শসখামন নােমলন, 
অতঃপর তার শিিারা শথমক ধুলা-বাহল সহরময় হিমলন এবং বলমলন, আবু 
েুিাম্মাি আপনামক প্রস্তর প্রাতমর শিখা আোর জনয অতযত কষ্টকর। আল্লাির 
কামছ আোর িুঃখ-কষ্ট ও উহিগ্নতা শপে করহছ। অতঃপর হতহন তার (তালিা 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর) জনয আল্লাির রিেত কােনা করমলন। এরপমর হতহন 
বলমলন, িায় আফমসাস! আহে যহি এ জর্নয র্িনার পূমবথ হবে বছর আমগ 
োরা শযতাে! 
আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু আরও বলমতন, আহে অবেযই আো কহর, আহে, 
তালিা ও যুবাময়র শসসব শলাকমির অতভুথক্ত িমবা যামির বযাপামর আল্লাি 
তা‘আলা বমলমছন,  

ِنۡ  ُصُدورِهِم ِف  َما َونَزَۡعَنا﴿    م 
ٰ  إِۡخَوٰنًا ِغل  ر   ََعَ َتَقٰبِلِيَ  ُُسُ  [١٧: احلجر] ﴾٤٧مُّ

“আর আেরা তামির অতর শথমক হিংসা হবমিষ শবর কমর শফলব, তারা 
শসখামন ভাই ভাই িময় আসমন েুমখােুহখ বসমব”। [সূরা আল-হিজর, আয়াত: 
৪৭]2 
সুনান বায়িাকী আল-কুবরাময় তালিা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর শগালাে আবু িাবীবা 
রি. বমলন,  

                                   
1 আল-কাহেল হফত তারীখ, ৩/১৪৪।  
2 উসিুল গাবাি ৩/৮৬।  
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ْصَحاِب اْْلََمِل، قَاَل: »
َ
ٍّ رَِِضَ اهلُل َعنُْه َمَع ِعْمَراَن بِْن َطلَْحَة َبْعَدَما فََرَغ ِمْن أ َدَخلُْت لََعَ لََعِ

يَن قَاَل اهلُل َعزَّ وََجلَّ  ِ بَاَك ِمَن اَّلَّ
َ
ْن ََيَْعلَِِّن اهللُ َوأ

َ
رُْجو أ

َ
ْدنَاهُ َوقَاَل: إِِّنِّ أَل

َ
َب بِِه َوأ  ۡعنَاَونَزَ ﴿: فَرَحَّ

ِنۡ  ُصُدورِهِم ِف  َما    م 
ٰ  إِۡخَوٰنًا ِغل  ر   ََعَ َتَقٰبِلِيَ  ُُسُ ِِخ َكيَْف [١٧: احلجر] ﴾٤٧مُّ

َ
، َفَقاَل: يَا اْبَن أ

رَْضُكمْ 
َ
بِيِه، قَاَل: ُثمَّ قَاَل: لَْم َنْقِبْض أ

َ
ْوََلِد أ

َ
َهاِت أ مَّ

ُ
ََلُ َعْن أ

َ
ِذهِ  هَ فََُلنٌَة؟ َكيَْف فََُلنٌَة؟ قَاَل: وََسأ

ْن يَنْتَِهبََها انلَّاُس 
َ
نِنَي إَِلَّ ََمَافََة أ ةً فَلْيُْعِطِه َغلََّة َهِذهِ  ،السِّ يَا فََُلُن اْنَطِلْق َمَعُه إََِل ابِْن قََرَظَة َمرَّ

نِنيَ  رَْضُه، قَاَل: َفَقاَل رَُجََلِن َجالَِسانِ  ،السِّ
َ
َحِدِهَما احْلَارِ  ،َوَيْدَفْع إََِلِْه أ

َ
ْعَوُر: اهلُل نَاِحيَُة أ

َ
ُث اأْل

ْعَدُل ِمْن َذلَِك 
َ
ْسَحَقَها ،أ

َ
رِْض اهللِ َوأ

َ
ْبَعَد أ

َ
ْن َنْقتُلَُهْم َوَيُكونُوا إِْخَواَننَا يِف اْْلَنَِّة، قَاَل: قُوَما أ

َ
 ،أ

نَا َوَطلَْحةُ 
َ
ُكْن أ

َ
تِنَا ،َفَمْن ُهَو إَِذا لَْم أ

ْ
ِِخ إَِذا ََكنَْت لََك َحاَجٌة فَأ

َ
 .«يَا اْبَن أ

“জাোমলর যুমদ্ধর পমর আহে ইেরান ইবন তালিার সামথ আলী রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহুর কামছ প্রমবে করলাে। বণথনাকারী আবু িাবীবা রি. বমলন, আলী 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু তামক স্বাগত জানামলন এবং কামছ হনমলন। তামক বলমলন, 
আহে অবেযই আো কহর, আহে এবং শতাোর বাবা (তালিা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু) 
শসসব শলাকমির অতভুথক্ত িমবা যামির বযাপামর আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ِنۡ  ُصُدورِهِم ِف  َما َونَزَۡعَنا﴿    م 
ٰ  إِۡخَوٰنًا ِغل  ر   ََعَ َتَقٰبِلِيَ  ُُسُ  [١٧: احلجر] ﴾٤٧مُّ

“আর আেরা তামির অতর শথমক হিংসা হবমিষ শবর কমর শফলব, তারা 
শসখামন ভাই ভাই িময় আসমন েুমখােুহখ বসমব”। [সূরা আল-হিজর, আয়াত: 
৪৭] অতঃপর হতহন বলমলন, শি ভাইমপা! অেুক অেুক শকেন আমছন? 
বণথনাকারী বমলন, হতহন তালিা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর সতানমির োময়মির শখাঁজ 
খবর হজমজ্ঞস করমলন। বণথনাকারী বমলন, অতঃপর হতহন বলমলন, এ বছর 
শতাোমির সম্পহত্ত লুমির সম্ভাবনা না থাকমল আেরা তা িখল কমর রাখতাে না 
(অথথাৎ তামির সম্পহত্ত সংরক্ষমণর জনয হতহন কবজা কমর শরমখমছন, শভামগর 
জনয নয়)। অতঃপর হতহন একজনমক আমিে করমলন, শি অেুক তুহে তার 
(ইেরান ইবন তালিা) সামথ বনী কুরাইযামত যাও। তামিরমক বমলা, তারা 
শযমনা এ বছমরর ফসল তামক হিময় শিয় এবং তার সম্পহত্ত শযমনা হফহরময় 
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শিয়। তখন পামে বসা িুজন শলাক বসা হছমলা, তামির একজন িাহরস আল-
‘আওয়ার, শস বমল উিল, আল্লাি অহধক নযায়পরায়ণ। আেরা তামির সামথ যুদ্ধ 
করমবা এবং তারা জান্নামত আোমির ভাই িমব। তখন হতহন তামিরমক 
বলমলন, শতােরা এখান শথমক উমি আল্লাির জহেমনর অমনক িূমর িমল যাও, 
আোর কাছ শথমক িূর িও। আহে এবং তালিা যহি জান্নামত ভাই ভাই িময় 
আসমন না বহস তািমল শক বসমব? শি ভাইমপা, শতাোর শকামনা প্রময়াজন শিখা 
হিমল সরাসহর আোমির কামছ িমল আসমব”।1  
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে, সািাবী ও তামব‘ঈমির েমধয সম্পমকথর 
অনযতে হনিেথন িমলা তামির েধযকার বববাহিক আত্মীয়তার সম্পকথ। 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আবু বকর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর কনযা 
আময়ো রাহিয়াল্লাহু ‘আনিামক এবং উোর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর কনযা িাফসা 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনিামক হবময় কমরন। উসোন রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের িু’কনযা রুকাইয়যা ও উমম্ম কুলসুে রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহুোমক হবময় কমরন। আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু তার হতন পুমত্রর নাে 
রামখন আবু বকর, উোর ও উসোন। তার কনযা উমম্ম কুলসুে রাহিয়াল্লাহু 
‘আনিামক উোর ইবন খাত্তাব রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর সামথ হবময় শিন। িাসান 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু উমম্ম ইসিাক হবনত তালিা ইবন উবাইিুল্লাি রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহুেমক হবময় কমরন। হতহন িাফসা হবনত আবু্দর রিোন ইবন আবু বকর 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুেমকও হবময় কমরন। হতহন তার সতানমির নাে রামখন আবু 
বকর, উোর ও তালিা। হুসাইন রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু তার সতামনর নাে রামখন 
উোর। ইোে জাফর আস-সাহিক রি. এর োতৃকুমলর নানা িমলন আবু বকর 
হস্ীক রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু। শকননা তার ো িমলন, ফারওয়াি হবনত কাহসে 

                                   
1 সুনান আল-কুবরা হললবায়িাকী, িািীস নং ১৬৭১৫; েুসতািরাক িাহকে, িািীস নং ৫৬১৩, 

ইোে িাহকে রি. িািীমসর সনিহিমক সিীি বমলমছন। ইোে যািাবী রি.ও সিীি বমলমছন।  
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ইবন েুিাম্মাি ইবন আবু বকর। আর উমম্ম কাহসে িমলন, আসো হবনত 
আবু্দর রিোন ইবন আবু বকর। এ কারমণ ইোে জাফর রি. শক  ودَلِّن الصديق
تني  িু’হিক শথমক আবু বকর হস্ীক রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর সতান বলা িয়। مرَّ

সািাবীগমণর েমধয পরস্পর বনু্ধে ও ভামলাবাসা; হবমেষ কমর হিিায়াতপ্রাপ্ত 
খুলাফাময় রামেিীনমির েধযকার ভামলাবাসা সম্পমকথ অসংখয সিীি িািীস 
বহণথত আমছ। আর তামির েধযকার এ সুসম্পকথ হবমবক সম্পন্ন, শযৌহক্তক ও 
শসহি িওয়াই স্বাভাহবক। শকননা তামির শথমক কুরআন ও ইসলাে োনুমষর 
কামছ শপৌঁমছমছ। আর তারাই ইসলামের েূলযমবাধ ও আখলাক আঁকমে ধরার 
বযাপামর অহধক িকিার। হবমেষ কমর আল্লাি েুহেনমির েমধয শস পরস্পর 
ভ্রাতৃে বন্ধনমক অতযাবেযকীয় কমর হিময়মছন তা পালমন তারা অগ্রগােী। 
আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

  [١٠: احلجرات] ﴾إِۡخَوة   ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِنََّما﴿

“হনশ্চয় েুহেনরা পরস্পর ভাই ভাই”। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১০]  
তামির েধযকার বনু্ধে ও ভামলাবাসার বযাপামর আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ۡوِۡلَا ءُ  َبۡعُضُهمۡ  َوٱلُۡمۡؤِمَنُٰت  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿
َ
  [٧١: اتلوبة] ﴾َبۡعض   أ

“আর েুহেন পুরুষ ও েুহেন নারীরা এমক অপমরর বনু্ধ”। [সূরা আত-তাওবা, 
আয়াত: ৭১]  
িািীমস েুহেনমির েধযকার পরস্পর ভামলাবাসা ও িয়ার বযাপামর এমসমছ,  

ِهْم، َوَتَعاُطِفِهْم َمثَُل اْْلََسِد إَِذا اْشتَََك ِمنُْه ُعْضٌو تََداََع » ِهْم، َوتََرامُحِ  ََلُ َمثَُل الُْمْؤِمِننَي يِف تََوادِّ
َهِر َواحْلُّمَّ   .«َسائُِر اْْلََسِد بِالسَّ

“েুহেনমির পারস্পহরক স্ীহত, সিেহেথতা ও সিানুভূহতর িৃষ্টাত একহি োনব 
শিমির েমতা। যখন তার একহি অি অসুস্থ িয় তখন তার সেগ্র শিি অহনদ্রা 
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ও তাপ শডমক আমন (অথথাৎ শকামনা একহি অি অসুস্থ িমল সেগ্র অিই অসুস্থ 
িময় যায়)”।1 
একথা সকমলরই জ্ঞাত শয, তামির যুগ হছল ইসলামের শসানালী যুগ; শয যুমগ 
ইসলামের আিকাে ও হেক্ষা-িীক্ষা পরবতথী শয শকামনা যুমগর শিময় পহরপূণথ 
রূমপ বাস্তবায়ন করা িময়হছমলা। 
অতএব, হকছু ইহতিামসর হকতামব তামির সম্পমকথ শয সব অপবযাখযা এমসমছ, 
শযগুমলা পূমবথাহল্লহখত সিীি িািীমসর সামথ েতাননকয ও হবমরাধপূণথ, শসগুমলার 
হিমক কণথপাত করা যামব না। শকননা ইহতিামসর খবর শযগুমলা সিীি িািীমসর 
সামথ হবমরাধপূণথ শসগুমলা অহধকাংেই সতযতা ও হনভথরমযাগযতায় িািীমসর 
সনমির োনিমে উত্তীণথ নয়; বরং এসমবর অহধকাংেই প্রবৃহত্ত ও 
সা্িাহয়কতার কুফল।  
জাোল ও হসফফীমনর যুদ্ধ সম্পমকথ ইহতিামস যা এমসমছ তার অহধকাংেই 
সেময়র িীর্থসূহত্রতা ও এসব র্িনার বাস্তব অবস্থা সম্পমকথ অজ্ঞতার কারমণ 
অগ্রিণমযাগয, তাছাো শসসব র্িনার যতিুকু জানা যায় তাও আবার হিধা-সমন্দি 
যুক্ত ও পরস্পর হবমরাধপূণথ। এসব র্িনা অহধকাংেই খাে-শখয়ালী ও 
সা্িাহয়কতার কারমণ ডালপালা ছহেময়মছ। সুতরাং এসব র্িনার বযাপামর 
আোমির কতথবয িমলা আল্লাি েুহেন ভাইমির বযাপামর আোমিরমক শযভামব 
বলমত হনমিথে হিময়মছন আেরা হিক শসভামবই বলমবা। আল্লাি তা‘আলা 
বমলমছন,  

ِينَ ﴿ ِينَ  َوِِلِۡخَوٰنَِنا نَلَا ٱۡغِفرۡ  َربََّنا َيُقولُونَ  َبۡعِدهِمۡ  ِمن   َجا ُءو َوٱِلَّ يَمٰنِ  َسَبُقونَا ٱِلَّ  ََتَۡعۡل  َوَل  بِٱِۡلِ
ِينَ  ِغَل ٗ  قُلُوبَِنا ِف   [ ١٠: احلرش] ﴾١٠رَِّحيم   رَُءوف   إِنََّك  َربََّنا   َءاَمُنوا   ل َِّلَّ

“যারা তামির পমর এমসমছ তারা বমল: শি আোমির রব, আোমিরমক ও 
আোমির ভাই যারা ঈোন হনময় আোমির পূমবথ অহতক্রাত িময়মছ তামিরমক 
                                   
1 েুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সিীি বুখারী, িািীস নং ৬০১১; সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৫৮৬।  
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ক্ষো করুন এবং যারা ঈোন এমনহছল তামির জনয আোমির অতমর শকামনা 
হবমিষ রাখমবন না। শি আোমির রব, হনশ্চয় আপহন িয়াবান, পরে িয়ালু”। 
[সূরা আল-িাের, আয়াত: ১০]  
এ ধরমণর পহরহস্থহতমত আেরা সািাবীগমণর বযাপামর ওজর শপে করমবা এ 
বমল শয, তারা েুজতাহিি হছমলন। আর েুজতাহিি সহিক হসদ্ধামত উপনীত িমল 
হিগুণ সাওয়াব পামবন, আর ভুল করমল একগুণ সাওয়াব পামবন। এসব উত্তে 
শলাকমির বযাপামর আোমির এিাই েমন করা উহিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামথ তামির ঈোন আনয়ন, তারঁ সািিযথ এবং তাঁর 
পমর ইসলামের হবজয় ও প্রিার প্রসামর তামির অক্লাত পহরেে ও প্রমিষ্টা 
সম্পমকথ আেরা সবাই অবগত। আল্লাি আোমিরমক হেহখময়মছন শয, েুহেনমির 
েমধয পরস্পর হবমরামধর কারমণ তামির ঈোন িমল যায় না। শযেন, আল্লাি 
তা‘আলা বমলমছন,  

ۡصلُِحوا   ٱۡقَتَتلُوا   ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  َطا ئَِفَتانِ  ِإَون﴿
َ
ِ  بَۡيَنُهَما   فَأ ۡخَرىٰ  ََعَ  إِۡحَدىُٰهَما َبَغۡت  ن  فَإ

ُ
 ٱۡۡل

ٰ  َتۡبِغ  ٱلَِّّت  فََقٰتِلُوا   ءَ  َحّتَّ ۡمرِ  إَِلى  تَِف 
َ
ِ   أ ۡصلُِحوا   فَا َءۡت  فَإِن ٱّللَّ

َ
ۡقِسُطو ا    بِٱۡلَعۡدلِ  بَۡيَنُهَما فَأ

َ
 إِنَّ  َوأ

 َ ۡصلُِحوا   إِۡخَوة   ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِنََّما ٩ٱلُۡمۡقِسِطيَ  ُُيِبُّ  ٱّللَّ
َ
َخَوۡيُكۡم   َبۡيَ  فَأ

َ
َ  َوٱتَُّقوا   أ  لََعلَُّكمۡ  ٱّللَّ

  [١٠ ،٢: احلجرات] ﴾١٠تُرَۡۡحُونَ 
“আর যহি েুহেনমির িু’িল যুমদ্ধ হলপ্ত িয়, তািমল শতােরা তামির েমধয 
েীোংসা কমর িাও। অতঃপর যহি তামির একিল অপর িমলর ওপর বাোবাহে 
কমর, তািমল শয িলহি বাোবাহে করমব, তার হবরুমদ্ধ শতােরা যুদ্ধ কমরা, 
যতক্ষণ না শস িলহি আল্লাির হনমিথমের হিমক হফমর আমস। তারপর যহি িলহি 
হফমর আমস তািমল তামির েমধয ইনসামফর সামথ েীোংসা কমরা এবং 
নযায়হবিার কমরা। হনশ্চয় আল্লাি নযায়হবিারকারীমির ভামলাবামসন। হনশ্চয় 
েুহেনরা পরস্পর ভাই ভাই। কামজই শতােরা শতাোমির ভাইমির েমধয 
আমপাষ- েীোংসা কমর িাও। আর শতােরা আল্লািমক ভয় কমরা, আো করা 
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যায় শতােরা অনুগ্রিপ্রাপ্ত িমব”। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৯-১০] এ 
আয়ামত যুমদ্ধ হলপ্ত িুিলমকই েুহেন বলা িময়মছ।  
আিমল বাইমতর শলামকরা হনষ্পাপ নন এবং তারা েরী‘আমতর হবধান প্রমণতাও 
নন:  
যার শকামনা ভুল বা গুনাি শনই তামক  ো‘সূে বা হনষ্পাপ বমল। আর োনুমষর 
েমধয যামির ভুল িওয়া জাময়য নয় তারা শতা শকবল নবী-রাসূলগণ। যামির 
কামছ আল্লাি অিী শপ্ররণ কমরন এবং তা োনুমষর কামছ শপৌঁছামনার হনমিথে 
শিন। শকননা তামির ভুল িমল আল্লাির হনমিথহেত িাওয়াতী কামজ ভুল িওয়া 
অতযাবেযকীয় িময় পমে।  
অনযানয োনুমষর েমতা আিমল বাইতরাও ইজহতিাি করমতন। এমত তারা 
সহিক বা ভুল উভয়হিই করমত পামরন। শসমক্ষমত্র সহিক হসদ্ধামত উপনীত িমল 
হিগুণ সাওয়াব পামবন আর ভুল ইজহতিাি করমল একহি সাওয়াব প্রাপ্ত িমবন।  
সিীিাইন বযতীত অনযানয িািীমসর গ্রমন্থ বহণথত হনমনাক্ত িািীমসর বযাপামর বলা 
যায়,  

ْكَِبُ ِمَن اْل »
َ
َحُدُهَما أ

َ
، َوأ َخْذُتْم بِِه لَْن تَِضلُّوا َبْعِدي، اثلََّقلنَْيِ

َ
َخِر: إِِّنِّ قَْد تََرْكُت ِفيُكْم َما إِْن أ

ََل وَ ِكتَاُب اهللِ َحبٌْل َمْمُدودٌ ِمَن السَّ 
َ
ْهُل بَيِِْت، أ

َ
ِِت أ رِْض، وَِعَْتَ

َ
قَا،َماِء إََِل اأْل َحَّتَّ  إِنَُّهَما لَْن َيْفََتِ

َّ احْلَوَْض   «.يَرَِدا لََعَ
“আহে শতাোমির জনয এেন িু’হি ভারী হজহনস শরমখ শগলাে, যা আঁকমে 
ধরমল শতােরা কখনও পথভ্রষ্ট িমব না। (তািমলা: আল্লাির হকতাব ও আোর 
আিমল বাইত)। এর একহি অনযহির শিময় বে। আল্লাির হকতাব এেন একহি 
রহে যা আসোন শথমক জহেন পযথত হবসৃ্তত। আমরকহি িমলা আোর আিমল 
বাইত। এ িু’হি আোর সামথ িাউমজ কাউসামর হেহলত না িওয়া পযথত হবহেন্ন 
িমব না”।1 এ িািীস শথমক এহি বুঝা হিক িমব না শয, কুরআন ও সুন্নাির 

                                   
1 েুসনাি আিেি, িািীস নং ১১৫৬১; হতরহেযী, িািীস নং ৩৭৮৮। ইোে হতরহেযী 
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নযায় আিমল বাইতরাও েরী‘আমতর উৎস (অথথাৎ তারাও হবধান সংমযাগ বা 
হবময়াজন করমত পারমব, এেনহি বুঝা ববধ িমব না)।  
এ িািীসহিমক কহতপয় আমলে ি‘য়ীফ বা িুবথল বমলমছন। আর যহি তা সিীি 
বমল ধমরও শনওয়া িয়, তবুও আিমল বাইমতর সব সিসযমক অনুসরণ করা 
প্রোণ কমর না। শকননা তারা একই সেময় অহধক হছমলন এবং তারা তামির 
োযিাব ও ফতওয়ার বযাপামর েতাননকয কমরমছন। এমত একিল অনযিলমক 
ভুল বমলমছন।  
অনুসরণ করমত িমব শুধু কুরআন ও িািীমসর ওপর, যা আল্লাি সকমলর ওপর 
অনুসরণ করা ফরয কমরমছন। উপমরাক্ত িািীসহিমক সিীি হিমসমব শেমন হনমল 
(িািীস শুদ্ধ ও তার েব্দাবলী সংরহক্ষত শেমন হনমল) তা শথমক শুধু এহিই 
প্রোণ কমর শয, শেৌহলকভামব তামির পথ ও সুন্নত অনুসরণ করমত িমব; তখন 
তা হনমনাক্ত িািীমস যা এমসমছ শসিার অনুরূপ িমব:  

اِشِديَن من بعدي الَْمْهِديِّنيَ  اْْلُلََفاءِ  وَُسنَّةِ  بُِسنَِِّت  َعلَيُْكمْ »َ  .«الرَّ
“শতােরা আোর পমর আোর সুন্নত ও হিিায়াতপ্রাপ্ত শখালাফাময় রামেিীমনর 
সুন্নমতর অনুসরণ কমরা”।1 আর আিমল সুন্নাত ওয়াল জাো‘আমতর েমত, 
শখালাফাময় রামেিীনরা হনষ্পাপ নন এবং তারা েরী‘আমতর শকামনা হবধামনর 
শক্ষমত্র হভন্ন হকছু নন; এেনহক তামির শথমক ভুল-ত্রুহিও িমত পামর। তারা 
এমকর ভুল-ভ্রাহত অমনয শুধহরময় হিময়মছন। তারা অনযানয েুজতাহিমির েমতাই, 
হযহন ভুল করমল একহি সাওয়াব পান আর ইজহতিামি সহিক েমত উপনীত 
িমত পারমল িু’হি সাওয়ামবর অহধকারী িন। (সুতরাং আিমল বাইমতর বযাপামর 
আসা িািীসহিমক উপমরাক্ত শখালাফাময় রামেিার বযাপামর আসা িািীমসর েতই 
েমন করমত িমব)।   

                                                                          
িািীসহিমক িাসান গরীব বমলমছন। আলবানী রি. িািীসহিমক সিীি বমলমছন।  

1 আবু িাউি, িািীস নং ৪৬০৭।  
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িািীসহি সিীি িমল ইোে কুরেবী রি. ‘আল-েুফািিাে’ এ শযভামব বযাখযা 
কমরমছন শসহিই সবমিময় সুন্দর বযাখযা। হতহন বমলমছন, ‘নবী েুিাম্মাি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আিমল বাইমতর বযাপামর তাঁর এ অহসয়যত ও 
হবমেষ গুরুোমরাপ তাঁর পহরবার-পহরজনমক সম্মান প্রিেথন, েযথািা প্রিান ও 
তামিরমক ভামলাবাসা অতযাবেযকীয় কমর; এ বযাপামর কামরা শকামনা ওযর 
গ্রিণমযাগয নয়’।   
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িতুথথ অহসয়যত: আনসারমির বযাপামর অহসয়যত 
১- ইোে বুখারী ও েুসহলে আনাস ইবন োহলক রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক 
বণথনা কমরমছন,  

نَْصاِر وَُهْم َيبُْكوَن، َفَقاَل: »
َ
ُ َعنُْهَما، بَِمْجِلس  ِمْن ََمَالِِس األ ، َوالَعبَّاُس رَِِضَ اَّللَّ بُو بَْكر 

َ
َمرَّ أ

 َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ِمنَّا، فََدَخَل لََعَ انلَّيِبِّ َصىلَّ اهلُل َما ُيبِْكيُكْم؟ قَالُوا: َذَكْرنَا ََمِْلَس انلَّيِبِّ 
 
ْ
ْخَِبَهُ بَِذلَِك، قَاَل: فََخَرَج انلَّيِبُّ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َوقَْد َعَصَب لََعَ َرأ

َ
ِسِه َعلَيِْه وََسلََّم فَأ

، قَاَل: فََصِعَد الِمنَِْبَ  ْثََن َعلَيِْه، ُثمَّ قَاَل: َحاِشيََة بُْرد 
َ
َ َوأ ، َولَْم يَْصَعْدهُ َبْعَد َذلَِك اَلَْوِم، فََحِمَد اَّللَّ

ِي لَُهْم، فَاْقبَ » ي َعلَيِْهْم، َوبَِِقَ اَّلَّ ِ نَْصاِر، فَإِنَُّهْم َكرَِِش َوَعيْبَِِت، َوقَْد قََضُوا اَّلَّ
َ
وِصيُكْم بِاأل

ُ
لُوا أ

  .«وا َعْن ُمِسيئِِهمْ ِمْن حُمِْسِنِهْم، َوََتَاَوزُ 
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে যখন অহতে শরামগ আক্রাত তখন 
আবু বকর ও আব্বাস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু আনসারমির শকামনা একহি 
েজহলমসর পাে হিময় যাওয়ার যাওয়ার সেয় শিখমত শপমলন, তারা (সকমলই 
বমস বমস) কাঁিমছন। তামির একজন হজজ্ঞাসা করমলন, আপনারা কাঁিমছন 
শকন? তারা বলমলন, আেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামথ 
আোমির েজহলস স্মরণ কমর কাঁিহছ। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হনকি এমস আনসারমির অবস্থা বলমলন। বণথনাকারী বলমলন, 
(তা শুমন) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে িািমরর হকনারা হিময় োথা 
শবঁমধ (র্র শথমক) শবহরময় আসমলন এবং হেম্বমর উমি বসমলন। এ হিমনর পর 
আর হতহন হেম্বমর আমরািণ কমরন হন। তারপর িােি ও সানা পাি কমর 
সেমবত সিাবীমিরমক লক্ষয কমর বলমলন, “আহে আনসারগমণর প্রহত 
হবমেষভামব লক্ষয রাখার জনয শতাোমিরমক হনমিথে হিহে; শকননা তারাই 
আোর অহত আপনজন, তারাই আোর হবশ্বস্ত শলাক। তারা তামির ওপর 
আমরাহপত িাহয়ে ও কতথবয পহরপূণথভামব পালন কমরমছ। তামির যা প্রাপয তা 
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তারা এখমনা পায় হন। তামির ভামলা শলাকমির উত্তে কাযথকলাপ সািমর গ্রিণ 
করমব এবং তামির ত্রুহি-হবিুযহত ক্ষো করমব”।1 
২- ইোে বুখারী ইবন আব্বাস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা কমরন, হতহন 
বমলন,  

ًفا بَِها لََعَ َمنِْكبَيِْه، وََعلَيْهِ  ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم وََعلَيِْه ِملَْحَفٌة ُمتََعطِّ  ِعَصابٌَة َخَرَج رَُسوُل اَّللَّ
ْثََن َعلَيِْه، ُثمَّ قَاَل: َدْسَماُء، َحَّتَّ َجلََس لََعَ المِ 

َ
َ َوأ ، فََحِمَد اَّللَّ َها انلَّاُس، فَإِنَّ »نَِْبِ يُّ

َ
ا َبْعُد أ مَّ

َ
أ

ْمًرا يََُضُّ 
َ
َعاِم، َفَمْن َوِِلَ ِمنُْكْم أ نَْصاُر َحَّتَّ يَُكونُوا ََكلِْملِْح يِف الطَّ

َ
 انلَّاَس يَْكُْثُوَن، َوتَِقلُّ األ

ْو َينَْفعُ 
َ
َحًدا، أ

َ
 .«ُه، فَلْيَْقبَْل ِمْن حُمِْسِنِهْم، َوَيتََجاَوْز َعْن ُمِسيئِِهمْ ِفيِه أ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে (অহতে পীোয় আক্রাতকামল) 
একখানা িাির গাময় জহেময়, িািমরর িু-প্রাত িু’কামধ শপঁহিময় এবং োথায় 
একহি পহি শবঁমধ (র্র শথমক) শবর িমলন এবং হেম্বমর উমি বসমলন। িােি ও 
সানার পর বলমলন, “শি শলাক সকল! জনসংখযা উত্তর উত্তর বৃহদ্ধ শপমত 
থাকমব আর আনসারগমণর সংখযা ক্রেে: হ্রাস শপময় যামব! এেনহক তারা খািয-
দ্রমবয লবমনর েমতা (সাোনয পহরোমণ) পহরণত িমব। শতাোমির েমধয যহি 
শকউ এেন ক্ষেতা ও কতৃথে লাভ কমর শস ইো করমল কামরা উপকার বা 
অপকার করমত পামর, তখন শস শযন উত্তে আনসারমির ভামলা কাযথাবলী গ্রিণ 
কমর এবং তামির েমধয ভুল-ত্রুহিকারীর ত্রুহি-হবিুযহত ক্ষো কমর শিয়”।2 
৩- ইোে বুখারী ও েুসহলে আনাস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা কমরন, 
হতহন বমলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

نَْصارِ »
َ
نَْصاِر، َوآيَُة انلَِّفاِق ُبْغُض األ

َ
 .«آيَُة اإِليَماِن ُحبُّ األ

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩৭৯৯; সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৫১০।  
2 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩৮০০।  
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“ঈোমনর হিহ্ন িমলা আনসারমিরমক ভামলাবাসা এবং েুনাহফকীর হিহ্ন িমলা 
আনসারমির প্রহত হবমিষ শপাষণ করা”।1 
৪- ইোে বুখারী ও েুসহলে বারা ইবন আহযব রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা 
কমরন, হতহন বমলন, আহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লােমক বলমত 
শুমনহছ, অথবা হতহন বমলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

بُُّهْم إِ » نَْصاُر ََل ُُيِ
َ
ْبَغَضُهْم األ

َ
، َوَمْن أ ُ َحبَُّه اَّللَّ

َ
َحبَُّهْم أ

َ
َلَّ ُمْؤِمٌن، َوََل ُيبِْغُضُهْم إَِلَّ ُمنَافٌِق، َفَمْن أ

 ُ ْبَغَضُه اَّللَّ
َ
 .«أ

“েুহেনরাই আনসারমিরমক ভামলাবামস এবং েুনাহফকরাই তামির প্রহত হবমিষ 
শপাষণ কমর। যারা তামিরমক ভামলাবামস আল্লাি তামিরমক ভামলাবামসন, যারা 
তামির প্রহত হবমিষ শপাষণ কমর আল্লাি তামির রৃ্ণা কমরন”।2 
৫- ইোে েুসহলে আবু হুরায়রা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা কমরন, হতহন 
বমলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

نَْصاَر رَُجٌل يُْؤِمُن بِاهلِل َواَْلَْوِم اْل »
َ
 .«ِخرِ ََل ُيبِْغُض اأْل

“শয বযহক্ত আল্লাি ও আহখরামতর প্রহত হবশ্বাস রামখ শস আনসারমির প্রহত 
হবমিষ শপাষণ করমত পামর না”।3 
৬- ইোে বুখারী আনাস ইবন োহলক রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা কমরন, 
হতহন বমলন,  

ِ َصىلَّ اهللُ » نَْصاِر إََِل رَُسوِل اَّللَّ
َ
ةٌ ِمَن األ

َ
َعلَيِْه وََسلََّم َوَمَعَها َصيِبٌّ لََها، فَََكََّمَها رَُسوُل َجاَءِت اْمَرأ

ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َفَقاَل:  َتنْيِ »اَّللَّ َحبُّ انلَّاِس إِيَلَّ َمرَّ
َ
ي َنْفِِس بِيَِدهِ، إِنَُّكْم أ ِ  .«َواَّلَّ

“একজন আনসারী েহিলা তার হেশুসি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হনকি উপহস্থত িমলন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে 

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ১৭; সিীি েুসহলে, িািীস নং ৭৪।  
2 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩৭৮৩; সিীি েুসহলে, িািীস নং ৭৫।  
3 সিীি েুসহলে, িািীস নং ৭৬।  
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তার সমি আলাপ করমলন এবং বলমলন, “ঐ সত্তার কসে যাঁর িামত আোর 
প্রাণ, শলাকমির েমধয শতােরাই আোর সবথামপক্ষা হপ্রয়জন”। এ কথাহি হতহন 
িু’বার বলমলন”।1 
৭- ইোে বুখারী ও েুসহলে আনাস ইবন োহলক রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক 
বণথনা কমরন, হতহন বমলন,  

، َفَقامَ نيَِبُّ اهللِ َص » ى ِصبْيَانًا َونَِساًء ُمْقِبِلنَي ِمْن ُعْرس 
َ
نَّ انلَّيِبَّ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، رَأ

َ
ىلَّ اهلُل أ

َحبِّ انلَّاِس إيَِلَّ »َفَقاَل: َعلَيِْه وََسلََّم ُمْمثًَِل، 
َ
ْنتُْم ِمْن أ

َ
، اللُهمَّ أ َحبِّ انلَّاِس إِيَلَّ

َ
نْتُْم ِمْن أ

َ
اللُهمَّ أ

نَْصارَ 
َ
 .«َيْعِِّن اأْل

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে কহতপয় হেশু এবং েহিলামির হববাি 
অনুষ্ঠান শথমক আসমত শিখমলন। হতহন তামির সােমন িাঁহেময় বলমলন, “আহে 
আল্লাির নামে বলহছ, শতােরা সব শলাকমির শিময় আোর কামছ অহধক হপ্রয়। 
আহে আল্লাির নামে বলহছ, শতােরা সব শলামকর তুলনায় আোর কামছ অহধক 
হপ্রয়”। হতহন আনসারমির একথা বমলমছন”।2 
৮- ইোে আিেি তার েুসনামি আবু সাঈি খুিরী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক 
বণথনা কমরন, হতহন বমলন,  

ْعَطى ِمْن تِلَْك الَْعَطايَا يِف قَُريْش  َوَقبَائِِل »
َ
ْعَطى رَُسوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َما أ

َ
ا أ لَمَّ

ْنُفِسِهْم، َحَّتَّ 
َ
نَْصاِر يِف أ

َ
ٌء وََجَد َهَذا الََْحُّ ِمَن اأْل نَْصاِر ِمنَْها ََشْ

َ
الَْعَرِب، َولَْم يَُكْن يِف اأْل

ثََْن َعلَيِْه، وفيه:  .....َكُْثَْت ِفيِهُم الَْقالَةُ 
َ
تَاُهْم رَُسوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم فََحِمَد اهلَل َوأ

َ
فَأ

هْ 
َ
ي ُهَو ََلُ أ ِ نَْصاِر َما قَالٌَة بَلََغتِِّْن َعنُْكْم وَِجَدٌة وََجْدُتُموَها يِف  ٌل، ُثمَّ قَاَل: " يَا َمْعرَشَ بِاَّلَّ

َ
اأْل

لََّف اهلُل َبنْيَ 
َ
ْعَداًء فَأ

َ
ْغنَاُكُم اهلُل؟ َوأ

َ
ًَل َفَهَداُكُم اهلُل؟ وَََعلًَة فَأ لَْم آتُِكْم ُضَلَّ

َ
ْنُفِسُكْم، أ

َ
 أ

َمنُّ وَ  قُلُوبُِكْم؟ "، قَالُوا: بَِل 
َ
نَْصاِر " قَالُوا: اهلُل َورَُسوَُلُ أ

َ
يبُونَِِّن يَا َمْعرَشَ اأْل ََل َُتِ

َ
فَْضُل. قَاَل: " أ

َ
أ

َما َواهلِل لَْو ِشئْتُْم لَ 
َ
ِ َولَِرُسوَِلِ الَْمنُّ َوالَْفْضُل. قَاَل: " أ يبَُك يَا رَُسوَل اهلِل، َوَّلِلَّ ْم ُقلْتُ َوبَِماَذا ُُنِ

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩৭৮৬।  
2 সিীি বুখারী, িািীস নং ৫১৮০; সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৫০৮।  
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ْقتُمْ  تَيْتَنَا ُمكَ فَلََصَدْقتُْم وَُصدِّ
َ
نَاَك، َوَطِريًدا فَآَويْنَا، أ ْقنَاَك، َوََمُْذوًَل َفنَََصْ بًا فََصدَّ َك، وَََعئًَِل ذَّ

لَّْفُت بَِها قَْوًما فَآَسيْنَاكَ 
َ
نْيَا، تَأ نَْصاِر يِف لَُعاَعة  ِمَن ادلُّ

َ
ْنُفِسُكْم يَا َمْعرَشَ اأْل

َ
وََجْدُتْم يِف أ

َ
، أ

اِة إََِل إِْسََل  ِليُْسِلُموا، َوَوََكْتُُكمْ  ْن يَْذَهَب انلَّاُس بِالشَّ
َ
نَْصاِر أ

َ
فَََل تَرَْضْوَن يَا َمْعرَشَ اأْل

َ
ِمُكْم؟ أ

ي َنْفُس  ِ د  بِيَِدهِ لَْوََل  َوابْلَِعرِي، َوتَرِْجُعوَن بَِرُسوِل اهلِل يِف رَِحاِلُكْم؟ فََواَّلَّ الِْهْجَرُة لَُكنُْت  حُمَمَّ
نَْصاِر، َولَْو َسلََك 

َ
 ِمَن اأْل

ً
نَْصاِر،  اْمَرأ

َ
نَْصاُر ِشْعبًا لََسلَْكُت ِشْعَب اأْل

َ
انلَّاُس ِشْعبًا، وََسلََكِت اأْل

نَْصاِر " قَاَل: َفبَََك الَْقْوُم، َحَّتَّ 
َ
ْبنَاِء اأْل

َ
ْبنَاَء أ

َ
نَْصاِر، َوأ

َ
بْنَاَء اأْل

َ
نَْصاَر، َوأ

َ
ْخَضلُوا اللُهمَّ ارَْحِم اأْل

َ
 أ

ا، ُثمَّ انََْصََف رَُسوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَ حِلَاُهْم، َوقَالُوا: رَِضينَا بِرَ  يِْه وََسلََّم ُسوِل اهلِل قِْسًما وََحظًّ
قُوا  .َوَتَفرَّ

“(হুনায়মনর হিবমস) আল্লাি যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লােমক 
গনীেমতর সম্পি িান করমলন তখন হতহন কুরাইে ও আরব শগামত্রর োনুমষর 
েমধয বন্টন কমর হিমলন। আর আনসারগণমক হকছুই হতহন শিন হন। ফমল 
আনসারমির একিল নামখাে িমলা এবং তারা এবযাপামর কথা বলাবহল করমত 
লাগমলা। তামির সোমলািনা বৃহদ্ধ শপমল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে তামির কামছ আসমলন। আল্লাির যথযথ িােি ও সানা শেমষ হতহন 
তামিরমক সমম্বাধন কমর বলমলন, “শি আনসারগণ! আোর বযাপামর শতাোমির 
কথাবাতথা (সোমলািনা) আোর কামছ শপৌঁমছমছ! শতােরা আোর ওপর শরমগ 
অহভোমন েমন কষ্ট শপময়মছা! অথি আহে হক শতাোমিরমক গুেরািীর েমধয 
হলপ্ত পাই হন, যার পমর আল্লাি আোর িারা শতাোমিরমক হিিায়াত িান 
কমরমছন? শতােরা হছমল হরক্তিস্ত, যার পমর আল্লাি আোর োধযমে 
শতাোমিরমক অভাবেুক্ত কমরমছন। শতােরা হছমল পরস্পর হবহেন্ন ও েত্রু, যার 
পমর আল্লাি আোর োধযমে শতাোমির পরস্পরমক জুমে হিময়মছন ও 
ভামলাবাসা সৃহষ্ট কমর হিময়মছন। তখন আনসারগন জবামব বলমলন, অবেযই, 
আল্লাি ও তাঁর রাসূলই আোমির ওপর অহধক ও উত্তে ইিসানকারী। হতহন 
বলমলন, শি আনসারগণ! শতােরা হক আোর প্রমের জবাব হিমব না? তারা 
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বলমলন, শি আল্লাির রাসূল! আেরা আপনামক কীমসর উত্তর হিমবা? আোমির 
ওপর সব অনুগ্রি ও অনুকম্পা শতা আল্লাির ও তাঁর রাসূমলর। তখন রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বলমলন, শতােরা ইো করমল বলমত পামরা, 
আর শতােরা তা সতযই বলমব, আর শতােরা তা সতযই বলমব শয, শলামকরা 
যখন আপনামক হেথযাপ্রহতপন্ন কমরহছমলা, আেরা তখন আপনার ওপর ঈোন 
এমনহছ, সতযায়ন কমরহছ, আপহন সিায়-সািাযযিীন অবস্থায় এমসহছমলন, আেরা 
আপনামক সািাযয-সিমযাহগতা কমরহছ, আপহন হবতাহেত অবস্থায় এমসহছমলন, 
আেরা আপনামক আেয় হিময়হছ এবং আপহন হনঃস্ব অবস্থায় এমসমছন আেরা 
আপনামক সিানুভূহত হিময়হছ। শি আনসারগণ! শতােরা হক শতাোমির েমন 
এেন হকছুমত কষ্ট শপময়মছা যা হছল িুহনয়ার সাোনয সম্পি, শযগুমলা ওমিরমক 
প্রিান করার োধযমে আহে তামির অতরমক আকৃষ্ট কমরহছ, যামত তারা ইসলাে 
গ্রিণ কমর? আর আহে শতাোমিরমক শতাোমির ইসলামের ওপর সেপথন 
কমরহছ? শি আনসারগণ! হকন্তু শতােরা হক এ কথার সন্তুষ্ট নও শয, অনযানয 
শলামকরা বকরী ও উি হনময় হফমর যামব আর শতােরা শতাোমির বাহে হফমর 
যামব আল্লাির নবীমক সামথ হনময়। শয সত্তার িামত েুিাম্মাি এর জীবন তাঁর 
েপথ কমর বলহছ, যহি না আহে হিজরত কমর শতাোমির কামছ আগেণ কমরহছ 
তা িমল শতা আহে আনসারমির েধযকারই একজন থাকতাে। যহি শলাকজন 
শকামনা উপতযকা ও হগহরপথ হিময় িমল তা িমল আহে আনসারমির উপতযকা 
ও হগহরপথ হিময়ই িলব। শি আল্লাি আপহন আনসারমিরমক রিেত করুন, 
আনসারমির সতানমিরমক ও তামির সতানমির সতানমির রিেত করুন। 

বণথনাকারী বমলন, একথা শুমন আনসার স্িায় কাঁিমলন, এেনহক তারা িাঁহে 
হভহজময় শফলমলন। তারা বলমত লাগমলা, আেরা আল্লাির রাসূমলর বণ্টন ও 
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অংমে সন্তুষ্ট। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে শসখামন শথমক 
িমল শগমলন এবং তারাও যার যার স্থামন িমল শগমলন।1 
আনসার কারা? শকন তারা এ েযথািাপ্রাপ্ত িমলন?  
িামফয ইবন িাজার ‘ফাতহুল বারী’ গ্রমন্থ বমলন, (صار)األن  আনসার েব্দহি 

 )صاحب( আসিাব েব্দহি )أصحاب( নামসর এর বহুবিন। শযেন )ناِص(
সামিব-এর বহুবিন। অথবা েব্দহি )نصري( নাহসর-এর বহুবিন, শযেন )أَشاف( 
আেরাফ েব্দহি )َشيف( েরীফ-এর বহুবিন। )األنصار( আল-আনসার েমব্দর 

েমধয লােহি হনহিথষ্টকরমণর জনয বযবহৃত িময়মছ। অথথাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনসারমক বুঝামনা িময়মছ। এরা আওস ও খাযরাজ 
শগামত্রর শলাক। তারা পূমবথ ‘বনী কাইলা’ নামে পহরহিত হছমলা। একই োময়র 
শথমক িু’হি শগাত্র একহত্রত িমল তামিরমক ‘বনী কাইলা’ বমল। রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে তামিরমক আনসার নােকরণ কমরমছন। ফমল 
তারা এ নামে পহরহিত লাভ কমরন। তামির সতান-সতহত, হেত্র ও িাস-
িাসীমিরমকও আনসার হিমসমব অহভহিত করা িয়’।2 
তামির েযথািার জনয এহিই যমথষ্ট শয, আল্লাি োনবজাহতর পহিত কুরআমন 
তামির প্রেংসা কমরমছন। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ِينَ ﴿ ارَ  َتَبوَُّءو َوٱِلَّ يَمٰنَ  ٱلَّ  ُصُدورِهِمۡ  ِف  ََيُِدونَ  َوَل  إَِۡلِۡهمۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُُيِبُّونَ  َقۡبلِِهمۡ  ِمن َوٱِۡلِ
ا   َحاَجةٗ  ِمَّ وتُوا   م 

ُ
ى  َوُيۡؤثُِرونَ  أ نُفِسِهمۡ  ََعَ

َ
َلىئَِك  َنۡفِسهِۦ ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصة    بِِهمۡ  ََكنَ  َولَوۡ  أ و 

ُ
 فَأ

  [٢: احلرش] ﴾٩ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ 
“আর েুিাহজরমির আগেমনর পূমবথ যারা েিীনামক হনবাস হিমসমব গ্রিণ 
কমরহছল এবং ঈোন এমনহছল (তামির জনযও এ সম্পমি অংে রময়মছ), আর 

                                   
1 েুসনাি আিোি, িািীস নং ১১৭৩০।  
2 ফাতহুল বারী, ১/৬৩।  
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যারা তামির কামছ হিজরত কমর এমসমছ তামিরমক ভামলাবামস। আর 
েুিাহজরমিরমক যা প্রিান করা িময়মছ তার জনয এরা তামির অতমর শকামনা 
ঈষথা অনুভব কমর না। হনমজমির অভাব থাকা সমত্ত্বও হনমজমির ওপর 
তামিরমক অগ্রাহধকার শিয়। যামির েন কাপথণয শথমক রক্ষা করা িময়মছ, তারাই 
সফলকাে”। [সূরা আল-িাের, আয়াত: ৯] 
আল্লাির কসে, োনুমষর োমঝ তামির অহস্তে বজায় থাকার এহি সমবথাত্তে গুণ। 
বযহক্ত ও সোমজ তারা হবরাজোন না থাকার শিময় কুরআমন তামির উমল্লখ 
আমরা অহধক সম্মানজনক।  
সাইময়যি কুতুব রি. ‘হফ হযলাহলল কুরআন’-এ এ আয়ামতর বযাখযায় বমলমছন, 
এ আয়ামত আনসারমির িাহরহত্রক হবমেষ ববহেষ্টযগুমলা ও গুণাবলী স্পষ্টভামব 
তুমল ধরা িময়মছ। এ শেহণহি এেন অতুলনীয় গুমণ গুণাহিত হছমলা এবং এমতা 
উন্নত িহরমত্রর অহধকারী হছমলা শয, বাস্তব জগমত যহি তামির অহস্তে না 
থাকমতা, তািমল তারা োনুমষর েমন শকবল কল্পনার আকামরই ডানা শেমল 
উমে শবোমতা এবং কতগুমলা শেষ্ঠ উিািরণ কল্পহিত্র হিমসমবই োনুমষর হৃিময় 
হবরাজ করমতা। আল্লাি তা‘আলা তামির সম্পমকথ বমলমছন, 

ِينَ ﴿  ارَ  َتَبوَُّءو َوٱِلَّ يَمٰنَ  ٱلَّ   [٢: احلرش] ﴾َقۡبلِِهمۡ  ِمن َوٱِۡلِ
“আর েুিাহজরমির আগেমনর পূমবথ যারা েিীনামক হনবাস হিমসমব গ্রিণ 
কমরহছল এবং ঈোন এমনহছল”। [সূরা আল-িাের, আয়াত: ৯] 
যারা তামির পূমবথই এ আবাসভূহে ও ঈোনমক আবাসস্থল বাহনময়হছমলা। অথথাৎ 
হিজরমতর আবাসভূহে েিীনা, শযখামন েুিাহজরমির আমগই আনসাররা বসবাস 
করমতা এবং শসখামন ঈোনমকও তারা তামির বাসস্থান বাহনময়হছমলা, অথথাৎ 
ঈোন শযমনা তামির বাহের্মর পহরণত িময়হছমলা। এহি অতযত তাৎপযথপূণথ 
কথা। ঈোমনর সামথ আনসারমির শয র্হনষ্ঠ অবস্থান হছমলা, শসহিই এখামন 
তুমল ধরা িময়মছ। েূলত ঈোনই হছমলা তামির র্রবাহে ও বাসস্থান, এখামন 
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তামির অতরাত্মা বাস করমতা ও হবোে হনমতা, শযেন োনুষ হনমজমির 
বাহের্মর বাস কমর ও হবোে শনয়।  

ا   َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِف  ََيُِدونَ  َوَل  إَِۡلِۡهمۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُُيِبُّونَ ﴿ ِمَّ وتُوا   م 
ُ
  [٢: احلرش] ﴾أ

“আর যারা তামির কামছ হিজরত কমর এমসমছ তামিরমক ভামলাবামস। আর 
েুিাহজরমিরমক যা প্রিান করা িময়মছ তার জনয এরা তামির অতমর শকামনা 
ঈষথা অনুভব কমর না”। [সূরা আল-িাের, আয়াত: ৯] 
েিীনার আনসারগণ েুিাহজরমিরমক শযভামব সাির সম্ভাষণ জাহনময়মছন 
োনমবহতিামস এ ধরমণর র্িনা সহতযই হবরল। এমতা ভহক্ত ও সোির, এমতা 
েুক্তিমস্ত বিানযতা, এেন শস্বোপ্রমণাহিত অংেগ্রিণ, আেয়িান ও িায়ভার 
বিমন এমতা প্রহতমযাহগতা ইহতিামস সহতযই নহজরহবিীন। আর েুিাহজরমিরমক 
যা প্রিান করা িময়মছ তার জনয এরা তামির অতমর শকামনা ঈষথা অনুভব কমর 
না”। [সূরা আল-িাের, আয়াত: ৯] অথথাৎ েুিাহজরমিরমক শকান শক্ষমত্র 
অগ্রাহধকার শিওয়া িয়, শযেন ‘ফাই’; এসমবর বযাপামর তামির েমন শলেোত্রও 
হিধািন্দ্ব থাকমতা না।  

ى  َوُيۡؤثُِرونَ ﴿ نُفِسِهمۡ  ََعَ
َ
  [٢: احلرش] ﴾َخَصاَصة    بِِهمۡ  ََكنَ  َولَوۡ  أ

“হনমজমির অভাব থাকা সমত্ত্বও হনমজমির ওপর তামিরমক অগ্রাহধকার শিয়”। 
[সূরা আল-িাের, আয়াত: ৯] হনমজর প্রময়াজন থাকা সমত্তও অনযমক 
অগ্রাহধকার শিওয়া সমবথাচ্চ স্তমরর েিানুভবতা। আনসাররা এ স্তমরই উপনীত 
িময়হছমলা, োনমবহতিামস যার শকামনা উপো শনই। সকল অবস্থা ও শক্ষমত্রই 
তামির এ েিত্ত্ব উিারতা অবযািত হছমলা, যা প্রািীন ও আধুহনক োনুমষর 
আিরমণ একিা অমলৌহকক র্িনা ছাো আর হকছুই নয়।  

و   َنۡفِسهِۦ ُشحَّ  يُوَق  َوَمن﴿
ُ
  [٢: احلرش] ﴾٩ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  َلىئَِك فَأ

“যামির েন কাপথণয শথমক রক্ষা করা িময়মছ, তারাই সফলকাে”। [সূরা আল-
িাের, আয়াত: ৯] বস্তুত েমনর ও প্রবৃহত্তর সংকীণথতা প্রহতহি কলযাণকর 
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কামজর প্রধান বাধা। শকননা কলযাণকর কাজ োত্রই িমে তা শকামনা না 
শকামনা প্রকামরর তযাগ স্বীকামরর নাোতর। িয় তা আহথথক বিানযতা, নমিত 
অতমর সিানুভূহতর বিানযতা, নমিৎ শিষ্টা সাধনার বিানযতা, অথবা প্রময়াজমন 
জীবন ও সেময়র তযাগ স্বীকার করা। শয বযহক্ত এমতািা সংকীণথেনা ও স্বাথথপর 
শয, সব সেয় হকছু না হকছু হনমত িায়, হকছুই হিমত িায় না, শস কখমনা শকামনা 
কলযাণেূলক কাজ করমত পামর না। আর শয বযহক্ত েমনর এ সংকীণথতা ও 
স্বাথথপরতার উমবথ ওিমত পামর। শস কলযাণকর পমথর এ বাধা অহতক্রে করমত 
পামর এবং িান ও তযাগ করমত সক্ষে িয়। এিাই িমছ প্রকৃত সফলতা।  
উপমরাক্ত আয়ামত কারীো আনসারমির পাঁিহি সুউচ্চ গুণাবলী অতভুথক্ত কমর। 
শসগুমলা িমে:  
১- ঈোনমক তারা আবাসস্থান বাহনময়হছমলা। অথথাৎ েুিাহজরমির আগেমনর 
পূমবথই তারা ঈোন এমনহছমলা।  
২- েুিাহজিরমিরমক ভামলামবমসহছমলা। হভনমিেীমির প্রহত সাধারণ োনুমষর 
শযরকে হবরূপভাব থামক তারা েুিাহজিরমির প্রহত শতেন হবরূপভাব শপাষণ 
কমরন হন; বরং তারা তামিরমক ভামলামবমসহছমলন।  
৩- তামির অতর হিংসা-হবমিষ শথমক েুক্ত হছমলা। পরমিেীরা শসখামন এমস 
পাহথথব শযসব সুমযাগ-সুহবধা শভাগ কমরহছমলা শস বযাপামর তামির অতমর 
শকামনারূপ ঈষথা হছমলা না।  
৪- তারা অনয ভাইমক হনমজর ওপমর অগ্রাহধকার হিমতন, যহিও তামির 
হনমজমির অভাব থাকমতা।  
৫- অতমরর কাপথণয ও স্বভাবজাত কৃপণতা শথমক হনমজরা েুক্ত হছমলন।  
বাস্তহবকপমক্ষই যার েমধয এসব গুণাবলী পাওয়া যামব তামক বনু্ধ হিমসমব গ্রিণ 
করা ও তামক ভামলাবাসা অহধক শযাগয। তামক বনু্ধরূমপ গ্রিণ করা ও 
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ভামলাবাসা ঈোমনর অি। আর ভামলাবাসা ও রিেমতর নবী েুিাম্মাি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ শথমক এরূপ উপমিে শিওয়াই িমে যথাথথ।  
আনসারমির অহধকারসেূি: 
১- তামিরমক সম্মামনর সামথ ভামলাবাসা, তামির প্রেংসা করা, তামির 
আপহত্তকর সোমলািনা করা িমল তামির পক্ষ শথমক প্রমতযাত্তর শিওয়া এবং 
উপমর বহণথত িািীমসর উহল্লহখত তামির সৎগুণাবলী োনুমষর োমঝ প্রিার-প্রসার 
করা। শকননা তামির ভামলাবাসা আল্লাি, তাঁর রাসূল ও ইসলামের ভামলাবাসার 
প্রোণ।  
ইবন তাইহেয়যাি রি. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হনমনাক্ত 
িািীমসর বযাখযায় বমলমছন, “ঈোমনর আলােত িমলা আনসারগণমক ভামলাবাসা 
আর হনফামকর আলােত িমলা তামিরমক রৃ্ণা করা”। ইসলামের প্রাথহেকযুমগ 
আনসাররা আল্লাি ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লােমক শযভামব 
সািাযয সিমযাহগতা কমরমছন এবং আল্লাি ও তাঁর রাসূলমক শযভামব অকৃহত্রে 
ভামলামবমসমছন তা ঈোমনর আলােত হিমসমব গণয িময়মছ। সুতরাং শয বযহক্ত 
তামিরমক রৃ্ণা করমব এবং তামির সামথ হবমিষ শপাষণ করমব তার অতমর 
আল্লাির হনধথাহরত অতযাবেযকীয় ঈোন থাকমব না।  
তামির সবাইমক ভামলাবাসমত িমব, শকামনা পাথথকয করা যামব না। ইবন িাযাে 
রি. ‘আল-ইিকাে’ গ্রমন্থ বমলন, ‘এেহনভামব আনসারমির প্রহত ভামলাবাসা 
সকল আনসারমির প্রহত েিান আল্লাির এক হন‘আেত, যা অনযমির প্রহত 
বতথামব না। আর তামির সবাইমক সেভামব ভামলাবাসমত িমব। এ বযাপামর 
একজনমক অমনযর ওপর প্রধানয শিওয়া যামব না।  
২- উপমরাক্ত িািীমসর বণথনা অনুযায়ী তামির প্রহত হিংসা-হবমিষ ও ঈষথা শপাষণ 
করা যামব না। এেনহক শকউ শকউ তামির প্রহত হবমিষমক কবীরা গুনাি 
হিমসমব গণয কমরমছন। ইবন িাজার িাইতােী রি. তার ‘আয-যাওয়ামজর’ 
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হকতামব বমলমছন, িারেত শিৌষহি ও পঁয়ষহিতে কবীরা গুনাি িমলা, 
আনসারগণমক রৃ্ণা করা ও শকামনা সািাবীমক গাহল শিওয়া। ইোে বুখারী তার 
সিীি বুখারীমত বণথনা কমরমছন,  

نَْصاِر،  من عَلمة»
َ
نَْصارِ  ومن عَلمةاإِليَماِن ُحبُّ األ

َ
 .«انلَِّفاِق ُبْغُض األ

“ঈোমনর হিহ্ন িমলা আনসারমিরমক ভামলাবাসা এবং েুনাহফকীর হিহ্ন িমলা 
আনসারমির প্রহত হবমিষ শপাষণ করা”।1 
ইোে বুখারী ও েুসহলে বণথনা কমরন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে 
আনসারমির সম্পমকথ বমলমছন,  

نَْصاُر ََل »
َ
ْبَغَضُهْم األ

َ
، َوَمْن أ ُ َحبَُّه اَّللَّ

َ
َحبَُّهْم أ

َ
بُُّهْم إَِلَّ ُمْؤِمٌن، َوََل ُيبِْغُضُهْم إَِلَّ ُمنَافٌِق، َفَمْن أ ُُيِ

 ُ ْبَغَضُه اَّللَّ
َ
 .«أ

“েুহেনরাই আনসারমিরমক ভামলাবামস এবং েুনাহফকরাই তামির প্রহত হবমিষ 
শপাষণ কমর। যারা তামিরমক ভামলাবামস আল্লাি তামিরমক ভামলাবামসন, যারা 
তামির প্রহত হবমিষ শপাষণ কমর আল্লাি তামির রৃ্ণা কমরন”।2 
ইোে েুসহলে বণথনা কমরন,  

نَْصاَر رَُجٌل يُْؤِمُن بِاهلِل َواَْلَْوِم اْلِخرِ »
َ
 .«ََل ُيبِْغُض اأْل

“শয বযহক্ত আল্লাি ও আহখরামতর প্রহত হবশ্বাস রামখ শস আনসারমির প্রহত 
হবমিষ শপাষণ করমত পামর না”।3 
৩- তামির কামরা সাোনযতে ইিসান থাকমলও তা গ্রিণ করা এবং এর ওপর 
সন্তুষ্ট থাকা আর তামির কামরা ভুল-ত্রুহি থাকমল তা ক্ষো কমর শিওয়া। কেননা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ হনর্দে শ হদর্য়র্েন। কেমন ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু 

‘আনহু বহণথত িািীমস এমসমছ,  

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ১৭; সিীি েুসহলে, িািীস নং ৭৪।  
2 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩৭৮৩; সিীি েুসহলে, িািীস নং ৭৫।  
3 সিীি েুসহলে, িািীস নং ৭৬।  
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ْو َينَْفُعُه، فَلْيَْقبَْل ِمْن حُمِْسِنِهْم، َوَيتََجاَوْز َعْن »
َ
َحًدا، أ

َ
ْمًرا يََُضُّ ِفيِه أ

َ
َفَمْن َوِِلَ ِمنُْكْم أ

 .«ُمِسيئِِهمْ 
“শতাোমির েমধয যহি শকউ এেন ক্ষেতা ও কতৃথে লাভ কমর শস ইো করমল 
কামরা উপকার বা অপকার করমত পামর, তখন শস শযন উত্তে আনসারমির 
ভামলা কাযথাবলী গ্রিণ কমর এবং তামির েমধয ভুল-ত্রুহিকারীর ত্রুহি-হবিুযহত 
ক্ষো কমর শিয়”।1 
৪- আল্লাি, তাঁর রাসূল এবং ইসলামের সািাযয সিমযাহগতার বযাপামর তারা 
শযভামব সািাযয কমরমছন শস সুন্দর গুণগুমলা গ্রিণ কমর শনওয়া, তামিরমক 
আিেথ হিমসমব গ্রিণ করা এবং আল্লাি তামিরমক শযসব সুউচ্চ গুণাবলীমত 
গুণাহিত কমরমছন শসগুমলা গ্রিমণর োধযমে অতমরর সৎগুণাবলীর অনুেীলন 
করা। শকননা ভামলাবাসার অথথই িমলা কামজ-কমেথ ও আেমলর োধযমে 
অংেীিার িওয়া।  
  

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩৮০০।  
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পঞ্চে অহসয়যত: কতৃথমের অহধকারীর আনুগতয করা 
১- ইোে েুসহলে ও ইবন হিব্বান রি. উমম্ম হুসাইন রাহিয়াল্লাহু ‘আনিা শথমক 
বণথনা কমরন, হতহন বমলন,  

ْو بََِلًَل َيُقودُ »
َ
َساَمَة أ

ُ
يُْت أ

َ
َة الْوََداِع، فََرأ ُ َعلَيِْه وََسلََّم َحجَّ ِ َصىلَّ اَّللَّ  َحَجْجُت َمَع رَُسوِل اَّللَّ

 ِ َطاِم نَاقَُة رَُسوِل اَّللَّ ُ َعلَيِْه وََسلََّم، َواْلَخَر َرافُِع ثَْوَبُه يَْسَُتُُه بِِه ِمَن احْلَرِّ َحَّتَّ َرََم  ِِبِ َصىلَّ اَّللَّ
ْيَمِن لََعَ ََعتِ 

َ
ِقِه مَجَْرَة الَْعَقبَِة، ُثمَّ انََْصََف، فََوَقَف انلَّاُس، َوقَْد َجَعَل ثَْوَبُه ِمْن ََتِْت إِبِْطِه اأْل

، قَاَل: يََْسِ
َ
، ُثمَّ َذَكَر قَْوًَل َكِثرًيا َوََكَن ِفيَما َيُقوُل  اأْل ْيَمِن َكَهيْئَِة مُجْع 

َ
وفِِه اأْل يُْت ََتَْت ُغَْضُ

َ
فََرأ

، فَاْسَمعُ  ِ ْسوَُد َيُقوُدُكْم بِِكتَاِب اَّللَّ
َ
ٌع أ َر َعلَيُْكْم َعبٌْد َُمَدَّ مِّ

ُ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم: "إِْن أ وا َصىلَّ اَّللَّ

ِطيُعوا
َ
 ."َوأ

“আহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামথ হবিায় িজ কমরহছ। 
আহে শিমখহছ উসাো বা হবলাল রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাওয়াহরর লাগাে ধমর িাকঁহছমলন এবং অপরজন 
হনমজর কাপে িারা তার োথার উপর শরািমক আোল কমর ধমর শরমখহছমলন। 
এভামব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে জােরা আকাবায় কঙ্কর 
হনমক্ষপ করমলন। অতঃপর হতহন শসখান শথমক প্রতযাবতথন করমলন। োনুষ সব 
িাঁহেময় শগমলা। আর তখন তাঁর কাপমের প্রাতমিে ডান বগমলর হনি শথমক 
বাে কাঁমধর উপর রাখা হছল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে অমনক আমলািনা করমলন। হতহন যা বমলমছন তার েমধয এিাও 
হছমলা, যহি নাক, কান বা অনুরূপ শকান অি কািা কামলা শগালােমক শতাোমির 
শনতা বাহনময় শিওয়া িয় এবং শস শতাোমিরমক আল্লাির হকতাব অনুযায়ী 
পহরিালনা কমর তািমল শতােরা তার কথা শুনমব এবং তার আনুগতয করমব”।1 
২- ইোে হতরহেযী, ইবন হিব্বান ও িামকে রি. আবু উোো আল-বামিলী 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা কমরন, হতহন বমলন,  

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ১২৯৮; সিীি ইবন হিব্বান, িািীস নং ৪৫৬৪।  
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ِة الوََداِع َفَقاَل: خطبنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  َربَُّكْم، أيها انلاس أطيعوا  »يِف َحجَّ
ْمِرُكْم تَْدُخلُوا َجنََّة َربُِّكمْ وََصلُّوا ََخَْسُكْم، 

َ
ِطيُعوا َذا أ

َ
ْمَواِلُكْم، َوأ

َ
وا َزََكَة أ دُّ

َ
 .«َوأ

“শি োনবসকল! শতােরা শতাোমির রবমক ভয় কমরা, পাঁি ওয়াক্ত সালাত 
আিায় কমরা, শতাোমির ধন-সম্পমির যাকাত আিায় কমরা এবং শতাোমির 
আেীমরর অনুসরণ কমরা, তমবই শতাোমির রমবর জান্নামত প্রমবে করমত 
পারমব”।1 
৩- ইোে আিেি, আবু িাউি ও হতরহেযী ‘ইরবাি ইবন সাহরয়া রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহু শথমক বণথনা কমরন,  

ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَْوًما َبْعَد َصََلِة الَغَداِة َموِْعَظًة بَِليَغًة َذَرفَْت مِ  ِ َصىلَّ اَّللَّ نَْها َوَعَظنَا رَُسوُل اَّللَّ
ِمنَْها الُقلُوُب، َفَقاَل رَُجٌل: إِنَّ َهِذهِ َموِْعَظُة ُموَدِّع  َفَماَذا َتْعَهُد إََِلْنَا يَا رَُسوَل  الُعيُوُن َووَِجلَْت 

؟ قَاَل:  ِ ، فَإِنَُّه َمْن يَِعْش ِمنُْكْم »اَّللَّ اَعِة، َوإِْن َعبٌْد َحبَِِشٌّ ْمِع َوالطَّ ِ َوالسَّ وِصيُكْم بِتَْقَوى اَّللَّ
ُ
أ

ْدرََك َذلَِك ِمنُْكْم َفَعلَيِْه يََرى اْخِتََلفًا 
َ
ُموِر فَإِنََّها َضََللٌَة َفَمْن أ

ُ
َكِثرًيا، َوإِيَّاُكْم َوحُمَْدثَاِت األ

وا َعلَيَْها بِانلََّواِجذِ  اِشِديَن الَمْهِديِّنَي، َعضُّ  .«بُِسنَِِّت وَُسنَِّة اْلُلََفاِء الرَّ
“একহিন ফজমরর সালামতর পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে 
আোমিরমক এেন এক উচ্চামির নসীিত করমলন শয, তামত আোমির িকু্ষ 
শথমক অশ্রুধারা প্রবাহিত িমত লাগল এবং অতর ভীত-সন্ত্রস্ত িময় পেল। তখন 
এক বযহক্ত বলমলন: এমতা হবিায়ী বযহক্তর েত নসীিত, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপহন 
আোমির জনয কী অহসয়যত কমর যামেন? হতহন বলমলন: শতাোমির আহে 
আল্লাির তাকওয়া অবলম্বন করার অহসয়যত করহছ। যহি িাবেী িাসও আেীর 
হনযুক্ত িয় তবুও তার প্রহত অনুগত থাকমব, তার হনমিথে শুনমব। শতাোমির 
েমধয যারা শবঁমি থাকমব তারা বহু হবমরাধ প্রতযক্ষ করমব। শতােরা িীমনর েমধয 
নতুন নতুন হবষময় হলপ্ত িওয়া শথমক সাবধান থাকমব। কারণ তা িমলা 

                                   
1 হতরহেযী, িািীস নং ৬১৬; ইবন হিব্বান, িািীস নং ৪৫৬৩; েুসতািরাক িাহকে, িািীস নং 

১৯।  
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গুেরািী। শতাোমির েমধয শয বযহক্ত ঐ যুগ পামব তার কতথবয িমলা আোর 
সুন্নাত এবং হিিায়াতপ্রাপ্ত শখালাফাময় রাহেিীমনর সুন্নামতর ওপর অহবিল 
থাকা। এগুমলা শতােরা শিায়ামলর িাঁত হিময় েক্তভামব আঁকমে ধমর রাখমব”।1 
কতৃথমের অহধকারীর আনুগতয করা ফরয: 
উপমরাক্ত িািীসসেূি িারা আেীর বা োসমকর গুরুে ও সহিকভামব কাযথাবলী 
পহরিালনায় তার ভূহেকা স্পষ্ট িময়মছ। এসব কাযথাবলী আেীমরর আনুগতয ও 
োনয করা বযতীত সম্পািন করা সম্ভব নয়। আল্লাি তা‘আলা কুরআমন আেীর 
বা ক্ষেতােীমলর অনুগতয করমত হনমিথে হিময় বমলমছন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيى ِطيُعوا   َءاَمُنو ا   ٱِلَّ

َ
َ  أ ِطيُعوا   ٱّللَّ

َ
ِل  ٱلرَُّسوَل  َوأ و 

ُ
ۡمرِ  َوأ

َ
ء   ِف  تََنٰزَۡعُتمۡ  فَإِن ِمنُكۡم   ٱۡۡل  ََشۡ

وهُ  ِ  إَِل  فَُردُّ ِ  تُۡؤِمُنونَ  ُكنُتمۡ  إِن َوٱلرَُّسولِ  ٱّللَّ ۡحَسنُ  َخرۡي   َذٰلَِك  ٱٓأۡلِخرِ   َوٱۡۡلَۡومِ  بِٱّللَّ
َ
وِيًَل  َوأ

ۡ
 ﴾٥٩تَأ

  [٤٢:  النساء]

“শি েুহেনগণ, শতােরা আনুগতয কর আল্লাির ও আনুগতয কর রাসূমলর এবং 
শতাোমির েধয শথমক কতৃথমের অহধকারীমির। অতঃপর শকামনা হবষময় যহি 
শতােরা েতহবমরাধ কমরা তািমল তা আল্লাি ও রাসূমলর হিমক প্রতযাপথণ করাও- 
যহি শতােরা আল্লাি ও শেষ হিমনর প্রহত ঈোন রামখা। এহি উত্তে এবং 
পহরণামে উৎকৃষ্টতর”। [সূরা আন-হনসা, আয়াত: ৫৯] 
ইবন আহতয়যাি রি ‘আল-েুিাররার আল-অজীয’ এ বমলন, জেহুর আমলমের 
েমত ‘উলুল আের’ এর িারা উম্েয িমলা আেীর তথা োসকগণ। আবু 
হুরায়রা, ইবন আব্বাস ও ইবন যাময়ি প্রেুখ েুফাসসীরগণ এ েত বযক্ত 
কমরমছন।  
কাযী আবু বকর ইবন আরাবী আল-োমলকী বমলমছন, “আল্লাি তা‘আলার বাণী 

ِل ﴿ و 
ُ
ۡمرِ  َوأ

َ
﴾ِمنُكمۡ  ٱۡۡل  এর িারা োসকগণ নাহক আমলেগণ উম্মেয এ বযাপামর 

                                   
1 েুসনাি আিেি, িািীস নং ১৭১৪২; আবু িাউি, িািীস নং ৪৬০৭; হতরহেযী, িািীস নং 
২৬৭৬। ইোে হতরহেযী িািীসহিমক িাসান সিীি বমলমছন।  
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েতাননকয রময়মছ। তমব আোর কামছ সহিক িমলা োসক ও আমলে সবাই 
উম্েয। শকননা েূল কতৃথে ও োসনকাজ পহরিালনা তামির ওপর নযস্ত। 
অনযহিমক অজানা হবষময় আমলেমির কামছ হজমজ্ঞস করা ফরয”।  
ফখরুর রাযী রি. এ আয়ামতর তাফসীমর বমলমছন, আল্লাি তা‘আলা শযমিতু 
োসক ও িাহয়েেীলমির ওপর জনগমণর প্রহত নযায়হবিার শিখভামলর আমিে 
হিময়মছন শসমিতু জনগমণর ওপর তামির অনুগতয করা ফরয কমর হিময়মছন। 
আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيى ِطيُعوا   َءاَمُنو ا   ٱِلَّ

َ
َ  أ ِطيُعوا   ٱّللَّ

َ
ِل  ٱلرَُّسوَل  َوأ و 

ُ
ۡمرِ  َوأ

َ
ء   ِف  تََنٰزَۡعُتمۡ  فَإِن ِمنُكۡم   ٱۡۡل  ََشۡ

وهُ  ِ  إَِل  فَُردُّ ِ  تُۡؤِمُنونَ  ُكنُتمۡ  إِن َوٱلرَُّسولِ  ٱّللَّ ۡحَسنُ  َخرۡي   َذٰلَِك  ٱٓأۡلِخرِ   َوٱۡۡلَۡومِ  بِٱّللَّ
َ
وِيًَل  َوأ

ۡ
 ﴾٥٩تَأ

  [٤٢:  النساء]

“শি েুহেনগণ, শতােরা আনুগতয কর আল্লাির ও আনুগতয কর রাসূমলর এবং 
শতাোমির েধয শথমক কতৃথমের অহধকারীমির। অতঃপর শকামনা হবষময় যহি 
শতােরা েতহবমরাধ কমরা তািমল তা আল্লাি ও রাসূমলর হিমক প্রতযাপথণ করাও- 
যহি শতােরা আল্লাি ও শেষ হিমনর প্রহত ঈোন রামখা। এহি উত্তে এবং 
পহরণামে উৎকৃষ্টতর”। [সূরা আন-হনসা, আয়াত: ৫৯] এ জনযই আলী ইবন 
আবু তামলব রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বমলমছন, “োসমকর িাহয়ে িমলা আল্লাির 
নাহযলকৃত হবধান অনুযায়ী জনগমণর েমধয হবিারকাযথ পহরিালনা করা এবং 
তামির আোনত শপৌঁমছ শিওয়া। তারা যখন তামির িাহয়ে আিায় করমব তখন 
জনগমণর ওপর িাহয়ে ও কতথবয িমব তামির োনয করা ও অনুগতয করা”।  
ইোে ফখরুর রাযী রি. হনমনাক্ত আয়ামতর তাফসীমর বমলমছন, 

ۡمر   َجا َءُهمۡ  ِإَوَذا﴿
َ
ِنَ  أ ۡمنِ  م 

َ
وِ  ٱۡۡل

َ
َذاُعوا   ٱۡۡلَۡوِف  أ

َ
وهُ  َولَوۡ  بِهِۦ   أ ِل  ِإَوَلى  ٱلرَُّسولِ  إَِل  َردُّ و 

ُ
ۡمرِ  أ

َ
 مِۡنُهمۡ  ٱۡۡل

ِينَ  لََعلَِمهُ  ِ  فَۡضُل  َولَۡوَل  ِمۡنُهۡمر  يَۡسَتۢنبُِطونَُهۥ ٱِلَّ ۡيَطٰنَ  ََلتََّبۡعُتمُ  َورَۡۡحَُتُهۥ َعلَۡيُكمۡ  ٱّللَّ  إِلَّ  ٱلشَّ
  [٢٤:  النساء] ﴾٨٣قَلِيَٗل 
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“আর যখন তামির কামছ োহত হকংবা ভীহতজনক শকামনা হবষয় আমস, তখন 
তারা তা প্রিার কমর। আর যহি তারা শসহি রাসূমলর কামছ এবং তামির 
কতৃথমের অহধকারীমির কামছ শপৌঁমছ হিমতা, তািমল অবেযই তামির েমধয যারা 
তা উদ্ভাবন কমর তারা তা জানত। আর যহি শতাোমির ওপর আল্লাির অনুগ্রি 
ও তাঁর রিেত না িমতা, তমব অবেযই অল্প কময়কজন ছাো শতােরা েয়তামনর 
অনুসরণ করমত”। [সূরা আন-হনসা, আয়াত: ৮৩]  
‘উলুল আের’ এর বযাপামর িু’হি েত রময়মছ। 
একহি িমলা: আমলে ও েুজতাহিি, অনযহি িমলা শিমের োসক। শকউ শকউ 
হিতীয় েতমক প্রথে েমতর ওপর প্রধানয হিময়মছন। শকননা জনগমণর ওপর 
োসকমির কতৃথে রময়মছ, পক্ষাতমর আমলেমির ওপর এরূপ কতৃথে শনই।  
আল-কুরআমনর এ হিকহনমিথেনা ও আল্লাির আমিেসেূি উম্মমতর হনমবহিত 
নহসিতকারী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে তার সুন্নমত নববীমত 
হবমেষভামব গুরুে হিময়মছন। আনাস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

َسُه »
ْ
نَّ َرأ

َ
، َكأ ِطيُعوا، َوإِِن اْستُْعِمَل َعلَيُْكْم َعبٌْد َحبَِِشٌّ

َ
 .«َزبِيبَةٌ اْسَمُعوا َوأ

“যহি শতাোমির ওপর এরূপ শকান িাবেী িাসমকও োসক হনযুক্ত করা িয়, 
যার োথাহি হকেহেমের নযায়, তবুও তার কথা শোন ও তার আনুগতয কর”।1 
আবু হুরায়রা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ْمَع َوا» ثََرة  َعلَيَْك َعلَيَْك السَّ
َ
اَعَة يِف ُعَْسَِك َويَُْسَِك، َوَمنَْشِطَك َوَمْكَرِهَك، َوأ  .«لطَّ

“িুঃমখ-সুমখ, খুেী-অখুেীমত এবং যহিও অনয কাউমক শতাোর ওপমর প্রাধানয 
শিওয়া িয় তবুও সবথাবস্থায় আেীমরর হনমিথে শোনা এবং তার আনুগতয করা 
শতাোর জনয বাধযতােূলক”।1 
                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৭১৪২;  
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ওয়াময়ল ইবন হুজর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, হতহন বমলন, সালাোি 
ইবন ইয়াযীি আল-জু‘ফী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লােমক হজমজ্ঞস 
করমলন,  

ُهْم َوَيْمنَُعونَا » لُونَا َحقَّ
َ
َمَراُء يَْسأ

ُ
يَْت إِْن قَاَمْت َعلَيْنَا أ

َ
َرأ

َ
ْعَرَض يَا نيَِبَّ اهلِل، أ

َ
ُمُرنَا؟ فَأ

ْ
نَا، َفَما تَأ َحقَّ

ْو يِف اثلَّاثِلَِة، َوقَاَل: 
َ
ََلُ يِف اثلَّاِنيَِة أ

َ
ْعَرَض َعنُْه، ُثمَّ َسأ

َ
ََلُ، فَأ

َ
ِطيُعوا، فَإِنََّما »َعنُْه، ُثمَّ َسأ

َ
اْسَمُعوا َوأ

 .«َعلَيِْهْم َما مُحِّلُوا، وََعلَيُْكْم َما مُحِّلْتُمْ 
“শি আল্লাির নবী! আপনার কী েত, যহি আোমির ওপর এেন োসক শিমপ 
বমস যারা আোমির শথমক তামির িক (অহধকার) পুরাপুহর িাবী কমর হকন্তু 
আোমির িক প্রহতমরাধ কমর রামখ এ অবস্থায় আোমির কী করার আমিে 
কমরন? তার কথা শুমন হতহন েুখ হফহরময় হনমলন। শস পুনরায় হজমজ্ঞস করমল 
এবারও হতহন তার শথমক েুখ হফহরময় হনমলন। শস পুনরায় হজমজ্ঞস করমল 
এবারও হতহন তার শথমক েুখ হফহরময় হনমলন। শস হিতীয় অথবা তৃতীয়বার 
হজমজ্ঞস করল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বলমলন, “তামির 
কথা েবণ কমরা এবং তামির আনুগতয কমরা। প্রকৃতপমক্ষ তামির শবাঝা 
তামির ওপরই িাপমব, আর শতাোমির শবাঝা শতাোমির ওপর িাপমব”।2 
আবু্দল্লাি ইবন আব্বাস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

لَْطاِن ِشِْبًا َماَت ِميتًَة َجاِهِليَّ » ، فَإِنَُّه َمْن َخَرَج ِمَن السُّ ِمرِيهِ َشيْئًا فَلْيَْصِِبْ
َ
 «ةً َمْن َكِرَه ِمْن أ

“শকউ যহি আেীমরর শকান হকছু অপছন্দ কমর, তািমল শস শযন বধযথ ধারণ 
কমর। শকননা শয বযহক্ত সুলতামনর আনুগতয শথমক এক হবর্ত পহরোণও সমর 
যামব, তার েৃতুয িমব জাহিলী যুমগর েৃতুযর নযায়”।3 

                                                                          
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৮৩৬।  
2 সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৮৪৬।  
3 সিীি বুখারী, িািীস নং ৭০৫৩; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৮৪৯।  
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আনুগমতযর পহরহধ:  
উপমরাক্ত কুরআন ও িািীস শথমক এ কথা বুঝা যামে শয, আেীর ভামলা শিাক 
আর খারাপ শিাক সবথাবস্থায় তামির কথা েবণ করা, োনয করা ও আনুগতয 
করমত ইসলােী েহর‘আত হনমিথে হিময়মছ। এমত রক্তক্ষরণ বন্ধ িমব ও সোমজ 
োনুষ সুমখ-োহতমত বসবাস করমত সক্ষে িমব। তমব একথা সকমলরই জানা 
আবেযক শয, তামির কথা েবণ ও আনুগতয শুধু সৎ ও কলযাণকর কামজ। 
শযেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে এ বযাপামর বমলমছন,  

اَعُة يِف الَمْعُروِف »  .«إِنََّما الطَّ

“আেীমরর আনুগতয শুধু সৎ ও কলযাণকর কামজ”।1 
অতএব, হনরঙু্কে আনুগতয শুধু আল্লাি রাবু্বল আলােীমনর। এহি একোত্র 
আল্লািরই ববহেষ্টয। আেীর যহি অসৎ বা েরী‘আত হবমরাধী শকামনা কামজর 
আমিে শিন তািমল তার কথা শোনা যামব না এবং তার আনুগতযও করা যামব 
না। ইবন উোর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ِمَر »
ُ
، فَإِْن أ ْن يُْؤَمَر بَِمْعِصيَة 

َ
َحبَّ َوَكِرَه، إَِلَّ أ

َ
اَعُة ِفيَما أ ْمُع َوالطَّ ، لََعَ الَْمْرِء الُْمْسِلِم السَّ بَِمْعِصيَة 

 .«فَََل َسْمَع َوََل َطاَعةَ 
“েুসহলমের ওপর অপহরিাযথ কতথবয িমে আেীমরর (োসমকর) কথা শোনা 
এবং আনুগতয করা, িাই তা তার েনঃপূত শিাক বা না শিাক। তমব যহি 
গুনামির কামজর হনমিথে শিওয়া িয় (তািমল স্বতন্ত্র কথা)। যহি গুনামির কাজ 
করার হনমিথে শিওয়া িয় তািমল তা শোনাও যামব না, আনুগতযও করা যামব 
না”।2 

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৭১৪৫; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৮৪০।  
2 সিীি বুখারী, িািীস নং ৭১৪৪; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৮৩৯।  
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অতএব, স্রষ্টার অবাধযতা ও গুনামির কামজ সৃহষ্টজগমতর কামরা আনুগতয করা 
যামব না।  
এখামন একহি সূক্ষ্ম সতকথতা উমল্লখ করহছ যা অমনক োনুমষর কামছই অজানা। 
তািমলা, গুনামির কামজ তামির আনুগতয না করা োমন তামির হবরুমদ্ধ শবর 
িওয়া অতযাবেযকীয় নয়; বরং হতহন শয গুনামির কামজর আমিে হিময়মছন তা 
না করা এবং পূমবথাক্ত আমলািনার িারা প্রোহণত সাধারণ আনুগতয করা 
অতযাবেযকীয়। েু’তাহসে ও ওয়াসীমকর সামথ ইোে আিেি রি. এর র্িনা 
এখামন উমল্লখমযাগয। েু’তাহসে ও ওয়াসীক ইোে আিেিমক কুরআন সৃষ্ট 
বলমত হনমিথে শিন; হকন্তু ইোে আিেি রি. একথা বলমত অস্বীকার কমরন, 
তমব হতহন আেীমরর সাধারণ আনুগতযেীল হছমলন এবং শলাকমিরমক তামির 
হবরুমদ্ধ শবর িমত হনমষধ কমরমছন। 
আমরকহি লক্ষযনীয় হবষয় িমলা, তামির সাধারণ আনুগতয ও কথা শোনা োমন 
তামিরমক ভামলাবাসা অতযাবেযকীয় কমর না। এেহনভামব তামির েমধয পাহপষ্ঠ 
ও অতযািারীমক রৃ্ণা করাও তামির হবরুমদ্ধ শবর িওয়া অতযাবেযকীয় কমর না। 
এখামন অমনমকরই পিস্খলণ র্মি। এ হবষয়হি ভামলাভামব না বুঝার কারমণ 
অমনক হবেৃঙ্খলার সৃহষ্ট িয়। কখনও শকামনা পামপর কারমণ তামিরমক রৃ্ণা 
করা অতযাবেযকীয় কমর; হকন্তু সাধারণভামব তামির অনুগতয করা ও তামির 
কথা শোনা অতযাবেযকীয়। এ সীোলঙ্ঘন করা কামরা উহিত নয়। এ পাথথকযহি 
ইোে েুসহলে বহণথত আউফ ইবন োমলক রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর িািীস শথমক 
স্পষ্ট বুঝা যায়। হতহন বমলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে 
বমলমছন,  

بُّونَُكْم، » بُّوَنُهْم َوُُيِ يَن َُتِ ِ ِتُكُم اَّلَّ ئِمَّ
َ
اُر ِخيَاُر أ َوتَُصلُّوَن َعلَيِْهْم َوُيَصلُّوَن َعلَيُْكْم، َوَِشَ

يَن ُتبِْغُضوَنُهْم َوُيبِْغُضونَُكْم، َوتَلْ  ِ ِتُكُم اَّلَّ ئِمَّ
َ
قَالُوا: قُلْنَا: يَا رَُسوَل اهلِل،  «َعنُوَنُهْم َوَيلَْعنُونَُكمْ أ

فَََل ُننَابُِذُهْم ِعنَْد َذلَِك؟ قَاَل: 
َ
قَاُموا »أ

َ
ََلةَ ََل، َما أ قَاُموا ِفيُكُم الصَّ

َ
ََلَة، ََل، َما أ  .«ِفيُكُم الصَّ
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“শতাোমির উত্তে োসক িমে যামির শতােরা ভামলাবামসা এবং তারাও 
শতাোমির ভামলাবামস। শতােরা তামির জনয শিা‘আ কমরা এবং তারাও 
শতাোমির জনয শিা‘আ কমর। শতাোমির খারাপ োসক িমে, যামির শতােরা 
রৃ্ণা কমরা এবং তারাও শতাোমির রৃ্ণা কমর। শতােরা তামির অহভোপ িাও, 
আর তারাও শতাোমির অহভোপ শিয়। শলামকরা বলল, শি আল্লাির রাসূল! 
এেন অবস্থার উদ্ভব িমল আেরা হক তামির ক্ষেতািুযত করব না? হতহন 
বলমলন, না, যতহিন তারা শতাোমির োমঝ সালাত কাময়ে কমর। না, যতহিন 
তারা শতাোমির োমঝ সালাত কাময়ে কমর”।1 
আেীমরর হবরুমদ্ধ শবর িওয়া িারাে:  
ইোে নাওয়াবী রি. সিীি েুসহলমের বযাখযায় বমলন, ‘আেীমরর হবরুমদ্ধ শবর 
িওয়া, তামির হবরুমদ্ধ যুদ্ধ করা েুসহলেমির ঐকেমতয িারাে। যহিও তারা 
ফাহসক ও যাহলে িয়। আহে এখামন শয েত বযক্ত কমরহছ এ বযাপামর অসংখয 
িািীস রময়মছ’।  
ইবন িাজার রি. ফাতহুল বারী গ্রমন্থ ইবন বাত্তাল রি. শথমক বণথনা কমরমছন, 
‘সকল ফহকিমির েমত, অতযািারী আেীমরর আনুগতয করা ও তার সামথ 
হজিামি শবর িওয়া ফরয। তার হবরুমদ্ধ শবর িওয়ার শিময় তার অনুগতয করা 
উত্তে। শকননা এমত রক্তপাত বন্ধ িমব, সাধারণ োনুষ োহতমত বাস করমব। 
ফহকিগণ তামির সীোলঙ্ঘমনর োত্রা সীোবদ্ধ কমরন হন, যতক্ষণ তামির শথমক 
স্পষ্ট কুফরী প্রকাে না পায়’।  
ইোে োিাবী রি. বমলমছন, ‘আোমির আেীর ও োসমকর হবরুমদ্ধ শবর 
িওয়ার অবকাে শনই যহিও তারা অতযািারী িয়। আেরা তামির হবরুমদ্ধ 
বিমিা‘আ করব না এবং তামির আনুগতয শথমক আেরা সমর যামবা না। আেরা 
েমন কহর, তামির আনুগতয করা োমন আল্লাির আনুগতয করা, যা ফরয। 

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৮৫৫।  
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যতক্ষণ তারা গুনামির কামজর আমিে না শিয়। তামিরমক সংমোধন ও 
সুপমথর হিমক আহ্বান করমবা’।  
এ বযাপামর আোমির সৎ উত্তরসূরীমির ইজো িমলা তামির হবরুমদ্ধ শবর িওয়া 
যামব না, শকননা তামির হবরুমদ্ধ শবর িমল সোমজ বযাপক হবেৃঙ্খলা ও 
োনুমষর োমঝ িয়রাহন শিখা হিমব। এমত োনুষ িীন ও িুহনয়ার কাযথক্রে 
সহিকভামব পহরিালনা করমত পারমব না।  
আেীরুল েুহেনীন আলী ইবন আবু তাহলব রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, 
হতহন বমলন, “আেীর বযতীত োনুমষর কলযাণ িমত পামর না, িাই সৎ ও 
নযায়পরায়ন শিাক বা পাহপষ্ঠ। যহি আেীর পাহপষ্ঠ িয় (এমত অসুহবমধ শনই, 
শকননা) েুহেন এসেয় তার রমবর ইবািাত করমব। আর পাপীমক তার হনহিথষ্ট 
সেয় পযথত অবকাে শিওয়া িয়”।1 
আবু িামরস আস-সাময়গ বমলন, ‘আহে আবু আবু্দল্লাি (ইোে আিেি ইবন 
িাম্বল)-শক বাগিামির র্িনা সম্পমকথ হজমজ্ঞস করলাে অথথাৎ োসমকর হবরুমদ্ধ 
শলাকমির শবর িওয়া সম্পমকথ। তামক বললাে, শি আবু আবু্দল্লাি যারা 
আেীমরর হবরুমদ্ধ শবর িময়মছ তামির সামথ শবর িওয়া সম্পমকথ আপহন কী 
েমন কমরন? হতহন আেীমরর হবরুমদ্ধ শবর িওয়ার হবষয়হিমক খুব খারাপ বমল 
জানামলন। হতহন বলমত লাগমলন, সুবিানাল্লাি! রক্তপাত! রক্তপাত! আহে শবর 
িওয়া সহিক েমন কহর না। আর এ বযাপামর কাউমক শবর িমত হনমিথেও হিহে 
না। আেরা শয অবস্থায় আহছ এমত বধযথধারণ করা হফতনার শিময় উত্তে। তামত 
রক্তারহক্ত িমব, োনুমষর ধন-সম্পি িালাল েমন করমব এবং োনুমষর োন-
সম্মামনর অপোহনত করা িমব। এ হফতনার হিমন োনুষ শকেন আমছ তা তুহে 
ভামলা কমরই জামনা। আহে বললাে, তািমল বতথোমন োনুষ হক হফতনায় পহতত 
িয় হন? হতহন বলমলন, যহিও তারা হফতনায় পমেমছ, তমব তা হনহিথষ্ট হফতনা। 

                                   
1 তাফসীমর োবারী। আহে এ নসহি তাফসীমর োবারীমত পাই হন। -অনুবািক।  
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আর যখন তরবাহর হনময় োনুষ শনমে পেমব তখন হফতনাহি সবথত্র ছহেময় 
পেমব এবং সব ধরমণর োহতর পথ হবনষ্ট িমব। তাই এ হফতনায় বধযথধারণ 
করা এবং িীনমক রক্ষা করা যুমদ্ধর হফতনায় পহতত িওয়ার শিময় উত্তে’।  
শকউ ইহতিাস পযথামলািনা করমল শিখমব, ইসলামে সবথপ্রথে েিাহবপি ও 
েিাহবপযথয় সংর্হিত িময়হছল েুসহলমের একিল শলাক হিিায়াতপ্রাপ্ত ইোে 
উসোন রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর হবরুমদ্ধ শবর িওয়ার োধযমে। অতঃপর 
হিিায়াতপ্রাপ্ত ইোে আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর হবরুমদ্ধ শবর িওয়া। আেীমরর 
আনুগতয শথমক শবর িওয়া েুসহলে উম্মাি ও িীমনর ক্ষহত ছাো শতেন শকামনা 
সুফল বময় আমন না। 
কতৃথেেীল বা োসমকর প্রহত কলযাণকােী িওয়া:  
তােীে আি-িারী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

يُن انلَِّصيَحةُ » ِ »قُلْنَا: لَِمْن؟ قَاَل: « ادلِّ ِتِهمْ َّلِلَّ ِة الُْمْسِلِمنَي وَََعمَّ ئِمَّ
َ
 .«َوِلِكتَابِِه َولَِرُسوَِلِ َوأِل

“কলযাণ কােনাই িীন। আেরা বললাে, কার জনয কলযাণ কােনা? হতহন 
বলমলন, আল্লাির, তাঁর হকতামবর, তাঁর রাসূমলর, েুসহলে োসক এবং েুসহলে 
জনগমণর জনয কলযাণ কােনা”1 
োসমকর প্রহত জনগমণর সবমিময় বে িাহয়ে ও কতথবয িমলা তামিরমক 
নসীিত করা ও তামির কলযাণ কােনা করা। নসীিত বলমত সৎ উপমিে, 
আমিে ও হনমষধ ইতযাহি যা হকছু োনুষ বুমঝ সবই এর অতভুথক্ত। অতএব, 
আেীমরর জনয নহসিত িমলা তামক সৎকামজর আমিে শিওয়া, অসৎকাজ 
শথমক হনমষধ করা এবং তামক কলযাণকর কামজ পথ শিখামনা ও অকলযাণকর 
কাজ শথমক সতকথ করা।  

                                   
1 েুসহলে, িািীস নং ৫৫।  
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আবু হুরায়রা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ُكوا بِِه » ْن َتْعبُُدوُه، َوََل ترُْشِ
َ
َ يَْرََض لَُكْم ثَََلثًا، َويَْكَرُه لَُكْم ثَََلثًا، يَْرََض لَُكْم أ إِنَّ اَّللَّ

ْمَرُكمْ 
َ
ُ أ ُه اَّللَّ ْن َتنَاَصُحوا َمْن َوَلَّ

َ
قُوا، َوأ يًعا َوََل َتَفرَّ ِ مَجِ ْن َتْعتَِصُموا ِِبَبِْل اَّللَّ

َ
 .«َشيْئًا، َوأ

“আল্লাি শতাোমির হতনহি কাজ পছন্দ কমরন এবং হতনহি কাজ অপছন্দ 
কমরন। শতাোমির জনয হতহন যা পছন্দ কমরন, তা িমলা শতােরা তাঁরই 
ইবািাত করমব, তাঁর সমি হকছুই েরীক করমব না, সকমল আল্লাির রজু্জ 
েক্তভামব ধারণ করমব ও পরস্পর হবহেন্ন িমব না এবং আল্লাি যামক 
শতাোমির ওপর িাহয়মে হনযুক্ত কমরন তামক সিুপমিে শিওয়া ও তার কলযাণ 
কােনা করা”। 1 
এেহনভামব তামির সামথ পহরস্কার-পহরেন্ন অতর হনময় িলা, অতমর েুনামফকী 
শগাপন না রাখা, তামির সামথ শধাঁকাবাহজ না করা বা তামির ক্ষহত করার ইো 
শপাষণ না করা। জুবাময়র ইবন েুত‘ইে রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে ‘হেনায় েসহজমি খাইমফ’ বমলমছন,  

، َوُمنَاَصَحُة » ِ : إِْخََلُص الَعَمِل َّلِلَّ ة ، َولُُزومُ مَجَاعَ وَلة األمورثَََلٌث َلَ يُِغلُّ َعلَيِْهنَّ قَلُْب ُمْسِلم 
 .«املسلمني

“হতনহি হবষময় শকামনা েুসহলে বযহক্তর অতর শযন প্রতাহরত না িয়: হনষ্ঠার 
সামথ আল্লাির সন্তুহষ্টর জনয কাজ করা, যামক কতৃথমের অহধকারী করা িময়মছ 
তামক সিুপমিে শিওয়া এবং তামির েুসহলমের জাো‘আমতর সামথ একহত্রত 
থাকা”।2 
এছাোও তামির তাওহফক ও সািাযয কােনা কমর আল্লাির কামছ শিা‘আ করা। 
শকননা আেীমরর বরকত সবথসাধারণমকও োহেল কমর। এ কারমণই ফুিাইল 

                                   
1 েুয়াত্তা োহলক, িািীস নং ৮২৫; ইবন হিব্বান, িািীস নং ৩৩৮৮।  
2 েুসনাি আিেি, িািীস নং ১৩৩৫০; হতরহেযী, িািীস নং ২৬৫৮; িামকে, িািীস নং ২৯৪।  
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ইবন ‘ঈয়াি রি. হবখযাত উহক্ত কমরহছমলন, ‘আোর যহি কবুল িওয়া শকামনা 
শিা‘আ থাকমতা তমব তা আহে আেীমরর জনয শরমখ হিতাে (তার জনয 
করতাে)’। এহি ইোে ফুিাইল ইবন ‘ঈয়াি রি.-এর গভীর জ্ঞানগভথ উহক্ত।  
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ষষ্ট অহসয়যত: েুসহলমের োন-সম্মান রক্ষা 
১- ইোে বুখারী ও েুসহলে আবু বাকরাি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা 
কমরন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে কুরবানীর হিমন হবিায় িমজর 
ভাষমণ বমলমছন,  

يُّ يَْوم  َهَذا»
َ
يِه ِسَوى اْسِمِه، قَاَل: « أ نَُّه َسيَُسمِّ

َ
لَيَْس يَْوَم انلَّْحرِ »، فََسَكتْنَا َحَّتَّ َظنَنَّا أ

َ
قُلْنَا: « أ

يُّ »بىََل، قَاَل: 
َ
يِه بَِغرْيِ اْسِمِه، َفَقاَل: « َشْهر  َهَذافَأ نَُّه َسيَُسمِّ

َ
لَيَْس بِِذي »فََسَكتْنَا َحَّتَّ َظنَنَّا أ

َ
أ

ةِ  يُّ بَََل  َهَذا؟»قُلْنَا: بىََل، قَاَل « احِلجَّ
َ
ِة احلََراِم؟»قَاَل « أ لَيَْسْت بِابْلََْلَ

َ
فَإِنَّ »ُقلْنَا: بىََل، قَاَل: « أ

مْ 
َ
ْعَراَضُكْم، بَيْنَُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهَذا، يِف َشْهِرُكْم َهَذا، ِدَماَءُكْم، َوأ

َ
َوالَُكْم، َوأ

ُكْم َهَذا  .«يِف بَََلِ
“আজ শকান হিন? আেরা িুপ থাকলাে এবং ধারণা করলাে শয, এ হিনহির 
আলািা শকামনা নাে হতহন হিমবন। হতহন বলমলন, এহি কুরবানীর হিন নয় হক? 
আেরা বললাে, জী িযাঁ। হতহন বলমলন, এহি শকান োস? আেরা িুপ থাকলাে 
এবং ধারণা করমত লাগলাে শয, হতহন িয়ত এর (প্রিহলত) নাে ছাো অনয 
শকামনা নাে হিমবন। হতহন বলমলন, এহি হযলিজ োস নয় হক? আেরা বললাে, 
জী িযাঁ। হতহন বলমলন, এহি শকান েির? আেরা িুপ হছলাে, হতহন বলমলন, 
এহি হক সম্মাহনত েক্কা নগরী নয়? আেরা বললাে, জী িযাঁ। হতহন বলমলন, 
(শজমন রামখা) শতাোমির জান, শতাোমির োল, শতাোমির সন্মান, শতাোমির 
পরস্পমরর জনয িারাে, শযেন আজমকর এ হিন, আজমকর এ োস ও 
আজমকর এ েির শতাোমির জনয সম্মাহনত ও িারাে”।1 
২- ইোে বুখারী ও েুসহলে জারীর ইবন আবু্দল্লাি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক 
বণথনা কমরন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে তামক হবিায় িমজর 
হিমন বমলমছন,  

اًرا، يََْضُِب َبْعُضُكْم ِرقَاَب »َفَقاَل: « اْستَنِْصِت انلَّاَس »  .«َبْعض  ََل تَرِْجُعوا َبْعِدي ُكفَّ
                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৬৭; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৬৭৯।  
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“তুহে শলাকমিরমক িুপ কহরময় িাও, তারপর হতহন বলমলন, আোর পমর 
শতােরা কাহফর (এর েত) িময় শযও না শয, এমক অপমরর গিথান কািমব”।1 
 
ভূহেকা: 
ইসলােী ভ্রাতৃে সবথাহধক েহক্তোলী ও েজবুত বন্ধন। আল্লাি তা‘আলা 
বমলমছন,  

  [١٠: احلجرات] ﴾إِۡخَوة   ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِنََّما﴿
“হনশ্চয় েুহেনরা পরস্পর ভাই ভাই”। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১০] 
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন,  

ۡوِۡلَا ءُ  َبۡعُضُهمۡ  َوٱلُۡمۡؤِمَنُٰت  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿
َ
  [٧١: اتلوبة] ﴾َبۡعض   أ

“আর েুহেন পুরুষ ও েুহেন নারীরা এমক অপমরর বনু্ধ”। [সূরা আত-তাওবা, 
আয়াত: ৭১]  
ইসলােী েরী‘আত এ বন্ধনমক স্বীকৃহত ও েজবুত করমত এমসমছ। ফমল যা 
হকছু এ বন্ধনমক েহক্তোলী ও েজবুত কমর শসগুমলা পালমনর হনমিথে হিময়মছ 
আর শযসব কারমণ বা শয সব উপাময় এ বন্ধমন ত্রুহি শিখা শিয় শসগুমলা 
হনমষধ কমরমছ।  
ইসলােী েরী‘আত এক েুসহলমের ওপর অপর েুসহলমের অহধকারসেূি 
স্পষ্টভামব ও পহরপূণথরূমপ বণথনা কমরমছ। েুসহলমের েযথািা ও সম্মানও বণথনা 
কমরমছ। এক েুসহলমের জান, োল ও সম্মান অপর েুসহলমের জনয িারাে। 
রিেত ও হিিায়ামতর নবী এ সব অহধকার সংরক্ষণ করমত সবথিা অহসয়যত 
কমরমছন এবং এ সীো অহতক্রে করমত কমিারভামব বারণ কমরমছন। এেনহক 
হতহন েিাসমম্মলন ও েিাহেলন শেলা হবিায় িমজর ভাষমণও এ উপমিে 
হিময়মছন। হতহন েুসহলমের োন-েযথািা রক্ষায় অবস্থামভমি সব ধরমণর 
                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ১২১; সিীি েুসহলে, িািীস নং ৬৫।  
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গুরুোমরাপ কমরমছন। উম্মমতর ওপর হতহন শযসব উপমিে ও ভামলাবাসা 
শিহখময়মছন শসসমবর জনয আল্লাি তাঁর নবীর ওপর রিেত ও োহত বষথণ 
করুন।  
আবু্দল্লাি ইবন উোর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার কা‘বার হিমক তাহকময় বলমত 
লাগমলন,  

ِ ِمنِْك » ْعَظُم ُحْرَمًة ِعنَْد اَّللَّ
َ
ْعَظَم ُحْرَمتَِك، َوالُمْؤِمُن أ

َ
ْعَظَمِك َوأ

َ
  .«َما أ

“কমতা েযথািা শতাোর, কত হবরাি সম্মান শতাোর! হকন্তু আল্লাির হনকি 
েুহেমনর েযথািা শতাোর শিময়ও অমনক শবেী”।1 
েুসহলমের রক্ত িারাে: 
আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ٗدا ُمۡؤِمٗنا َيۡقُتۡل  َوَمن﴿ ِ َتَعم  ا َجَهنَّمُ  فََجَزا ُؤهُۥ مُّ ُ  وََغِضَب  فِيَها َخِِٰلٗ َعدَّ  َولََعَنُهۥ َعلَۡيهِ  ٱّللَّ
َ
 ََلُۥ َوأ

 [ ٢٤:  النساء] ﴾٩َعِظيٗما َعَذابًا
“আর শয ইোকৃত শকামনা েুহেনমক িতযা করমব, তার প্রহতিান িমে 
জািান্নাে, শসখামন শস স্থায়ী িমব। আর আল্লাি তার উপর কু্রদ্ধ িমবন, তামক 
লা‘নত করমবন এবং তার জনয হবোল আযাব প্রস্তুত কমর রাখমবন”। [সূরা 
আন-হনসা, আয়াত: ৯৩]  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

 .«ِسبَاُب الُمْسِلِم فُُسوٌق، َوقِتَاَُلُ ُكْفرٌ »
“শকামনা েুহেনমক গাহল শিওয়া ফামসকী, আর তামক িতযা করা কুফুরী”।2 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

، يَشْ » : اثلَّيُِّب ََل َُيِلُّ َدُم اْمِرئ  ُمْسِلم   بِإِْحَدى ثَََلث 
ِّنِّ رَُسوُل اهلِل، إَِلَّ

َ
ْن ََل إََِلَ إَِلَّ اهلُل َوأ

َ
َهُد أ

يِنِه الُْمَفاِرُق لِلَْجَماَعةِ  اِِّن، َوانلَّْفُس بِانلَّْفِس، َواتلَّارُِك دِلِ  .«الزَّ
                                   
1 হতরহেযী, িািীস নং ২০৩২, ইোে হতরহেযী িািীসহিমক িাসান গরীব বমলমছন।  
2 সিীি বুখারী, িািীস নং ৪৮; সিীি েুসহলে, িািীস নং ৬৪।  
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“শকামনা েুসহলে বযহক্ত হযহন সাক্ষয শিন শয আল্লাি ছাো শকামনা ইলাি শনই 
এবং আহে আল্লাির রাসূল, হতন-হতনহি কারণ বযতীত তামক িতযা করা ববধ 
নয়। তািমলা হববাহিত বযহভিারী, প্রামণর বিমল প্রাণ এবং আপন িীন 
পহরতযাগকারী েুসহলে জাো‘আত শথমক হবহেন্ন বযহক্ত”।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আমরা বমলমছন, 

ِ ِمْن َقتِْل ُمْؤِمن  بَِغرْيِ َحقٍّ لََزَواُل » ْهَوُن لََعَ اَّللَّ
َ
ْنيَا أ  .«ادلُّ

“একজন েুহেন বযহক্তর অনযায়ভামব হনিত িওয়ার শিময় শগািা পৃহথবী বংস 
িময় যাওয়া আল্লাির হনকি অহধক সিজ ও সাধারণ বযাপার”।2 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে েুসহলে বযহক্তর ইসলামের োনিে কমরমছন 
যার হজহ্বা ও িাত শথমক অনয েুসহলে হনরাপি থামক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

 .«الُمْسِلُم َمْن َسِلَم الُمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدهِ »
“েুসহলে শস বযহক্ত যার হজহ্বা ও িাত শথমক সকল েুসহলে হনরাপি থামক”।3 
েুসহলমের োন-সম্মান িারাে: 
েুসহলমের োন-সম্মামনর েযথািা তাঁর রমক্তর েযথািার শিময় কে নয়। শকননা 
আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ِينَ ﴿ بِيٗنا ِإَوثٗۡما ُبۡهَتٰٗنا ٱۡحتََملُوا   َفَقدِ  ٱۡكتََسبُوا   َما بَِغرۡيِ  َوٱلُۡمۡؤمَِنِٰت  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  يُۡؤذُونَ  َوٱِلَّ  ﴾٥٨مُّ
  [٤٢:  اَلحزاب]

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৬৮৭৮; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৬৭৬।  
2 নাসাঈ আল-কুবরা, িািীস নং ৩৯৮৭; হতরহেযী, িািীস নং ১৩৯৫; ইবন োজাি, িািীস নং 

২৬১৯।  
3 সিীি বুখারী, িািীস নং ১০; সিীি েুসহলে, িািীস নং ৪১।  
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“আর যারা েুহেন পুরুষ ও েুহেন নারীমিরমক তামির কৃত শকান অনযায় ছাোই 
কষ্ট শিয়, হনশ্চয় তারা বিন করমব অপবাি ও সুস্পষ্ট পাপ”। [সূরা আল-
আিযাব, আয়াত: ৫৮]  
আবু্দল্লাি ইবন উোর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, হতহন বমলন, রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে একবার হেম্বামর আমরািণ কমর উচ্চস্বমর শডমক 
বলমত লাগমলন,  

يَماُن قَلْبَُه، ََل َتْغتَابُوا الُْمْسِلِمنَي، َوََل تَتَِّبُعوا » يَا َمْعرَشَ َمْن آَمَن بِِلَسانِِه، َولَْم يَْدُخِل اإْلِ
ُ َعْوَرتَهُ َعوْ  ُ َعْوَرتَُه، َوَمْن يَتَِّبِع اَّللَّ فضحه ولو يف قعر  َراتِِهْم، فَإِنَُّه َمِن اتَّبََع َعْوَراتِِهْم يَتَِّبُع اَّللَّ

 .«بيته
“শি শলাকজন! শতােরা যারা েুমখ েুমখ ঈোন এমনছ; হকন্তু অতমর এখনও 
ঈোন প্রমবে কমর হন, শতােরা েুসহলমের গীবত কমরা না এবং তামির শিাষ-
ত্রুহিও অনুসন্ধান কমরা না (ইজ্জত নষ্ট কমরা না)। শকননা, যারা শকামনা 
েুসহলমের শিাষ-ত্রুহি অনুসন্ধান কমর শবোয় (ইজ্জত নষ্ট করমত িায়), 
আল্লািও তামির শিাষ-ত্রুহি অনুসন্ধান কমরন (ইজ্জত নষ্ট কমরন)। আর আল্লাি 
যামক অসম্মাহনত করমত িান, তামক হতহন তার র্মর িমলও অপিস্থ কমরন”।1 
িািীমস আরও এমসমছ, 

َبا ِعْرُض ال» ْرََب الرِّ
َ
ُه، َوإِنَّ أ مَّ

ُ
ْن َينِْكَح الرَُّجُل أ

َ
َها ِمثُْل أ يََْسُ

َ
َبا ثَََلثٌَة وََسبُْعوَن بَابًا، أ رَُّجِل الرِّ

 .«الُْمْسِلمِ 
“হরবার (সুমির) শতিাত্তরহি োখা রময়মছ। সবমিময় সিজ োখা িমলা শকামনা 
বযহক্ত তার োমক হবময় করা, আর সবথাহধক হরবা (সুি) িমলা েুসহলে বযহক্তর 
সম্মানিানী করা”।2 

                                   
1 েুসনাি আিোি, িািীস নং ১৯৭৭৬; আবু িাউি, িািীস নং ৪৮৮০; ইবন হিব্বান; হতরহেযী, 

ইোে হতরহেযী িাসান গরীব বমলমছন।  
2 েুসতািরাক িাহকে, িািীস নং ২২৫৯। ইোে িাহকে িািীসহিমক সিীি বমলমছন।  
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সুবিানাল্লাি! েুসহলমের েযথািা ও োন-সম্মান কতই না উঁিু।  
েুসহলমের ধন-সম্পর অমনযর জনয িারাে:  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

 .«إَِلَّ بِِطيِب َنْفس  ِمنْهُ مسلم ََل َُيِلُّ َماُل اْمِرئ  »
“শকামনা েুসহলে বযহক্তর সম্পি তার সন্তুষ্টহিত্ত বযতীত অনয কামরা জনয িালাল 
নয়”।1  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আমরা বমলমছন,  

ِه، لَِِقَ اهلَل وَُهَو َعلَيِْه َغْضبَانُ َمْن َحلََف لََعَ َماِل اْمِرئ  »  .«ُمْسِلم  بَِغرْيِ َحقِّ
“শয বযহক্ত তার ওপর অহপথত িূোত কসমের োধযমে শকামনা েুসহলমের সম্পি 
গ্রাস কমর অথি শস হেথযাবািী, আল্লাির সামথ এেন অবস্থায় তার সাক্ষাৎ 
র্িমব শয, আল্লাি তার প্রহত শক্রাধাহিত থাকমবন”।2 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হনমনাক্ত বাণীমত উপমরাক্ত সব 
ধরমণর সতকথতা একহত্রত িময়মছ। হতহন তাঁর সািাবীমিরমক হজমজ্ঞস করমলন,  

تَْدُروَن َما الُْمْفِلُس؟»
َ
ْ »قَالُوا: الُْمْفِلُس ِفينَا َمْن ََل ِدرَْهَم ََلُ َوََل َمتَاَع، َفَقاَل: « أ ُمْفِلَس ِمْن إِنَّ ال

َكَل مَ 
َ
ِِت قَْد َشتََم َهَذا، َوقََذَف َهَذا، َوأ

ْ
، َوَزََكة ، َوَيأ ِِت يَْومَ الِْقيَاَمِة بَِصََلة ، وَِصيَام 

ْ
ِِت يَأ مَّ

ُ
اَل َهَذا، أ

فَِنيَْت وََسَفَك َدَم َهَذا، َوََضََب َهَذا، َفيُْعَطى َهَذا ِمْن َحَسنَاتِِه، وََهَذا ِمْن َحَسنَاتِِه، فَإِْن 
ِخَذ ِمْن َخَطايَاُهْم َفُطرَِحْت َعلَيِْه، ُثمَّ ُطِرَح يِف انلَّارِ 

ُ
ْن ُيْقََض َما َعلَيِْه أ

َ
 .«َحَسنَاتُُه َقبَْل أ

“শতােরা হক বলমত পার, অভাবগ্রস্ত শক? তারা বলমলন, আোমির েমধয যার 
হিরিাে (িাকা কহে) ও ধন-সম্পি শনই শসই শতা অভাবগ্রস্ত। তখন হতহন 
বলমলন, আোর উম্মমতর েমধয শসই প্রকৃত অভাবগ্রস্ত, শয বযহক্ত হকয়ােমতর 
হিন সালাত, সাওে ও যাকাত হনময় আসমব অথি শস এই অবস্থায় আসমব শয, 
এমক গাহল হিময়মছ, এমক অপবাি হিময়মছ, এর সম্পি শভাগ কমরমছ, এমক 

                                   
1 েুসনাি আিোি, িািীস নং ২০৬৯৫।  
2 সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৩৮। 
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িতযা কমরমছ ও এমক শেমরমছ। এরপর এমক তার সাওয়াব শথমক শিওয়া িমব, 
এমক তার সাওয়াব শথমক শিওয়া িমব। এরপর পাওনািামরর িক তার ভামলা 
আেল শথমক পূরণ করা না শগমল ঋমণর হবহনেময় তামির পামপর একাংে তার 
প্রহত হনমক্ষপ করা িমব। এরপর শস জািান্নামে হনহক্ষপ্ত িমব”।1 

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৫৮১।  
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সপ্তে অহসয়যত: নারীমির সম্পমকথ অহসয়যত 
১- ইোে হতরহেযী ও ইবন োজাি রি. আের ইবন আিওয়াস রি. শথমক 
বণথনা কমরন, হতহন বমলন, আোর হপতা (আিওয়াস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু) বণথনা 
কমরমছন, হতহন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামথ হবিায় িমজ 
উপহস্থত িময়হছমলন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আল্লাির িােি 
ও সানা শেমষ (উম্মমতর উম্মেয) কহতপয় উপমিে প্রিান করমলন। এমত 
হতহন বলমলন,  

ََل َواْستَوُْصوا بِالنَِّساِء َخرْيًا، فَإِنََّما ُهنَّ َعَواٌن ِعنَْدُكْم، لَيَْس َتْمِلُكوَن ِمنُْهنَّ َشيْئًا َغرْيَ »
َ
أ

، فَإِْن َفَعلْنَ  ِتنَي بَِفاِحَشة  ُمبَيِّنَة 
ْ
ْن يَأ

َ
بًا َغرْيَ  َذلَِك، إَِلَّ أ بُوُهنَّ ََضْ فَاْهُجُروُهنَّ يِف الَمَضاِجِع، َواَْضِ

ا، َوِلنَِسائِكُ  ََل إِنَّ لَُكْم لََعَ نَِسائُِكْم َحقًّ
َ
َطْعنَُكْم فَََل َتبُْغوا َعلَيِْهنَّ َسِبيًَل، أ

َ
، فَإِْن أ ْم ُمَِبِّح 

ُكْم لََعَ نَِسائُِكْم فَََل  ا َحقُّ مَّ
َ
ا، فَأ َذنَّ يِف  َعلَيُْكْم َحقًّ

ْ
يُوِطْْئَ فُُرَشُكْم َمْن تَْكَرُهوَن، َوََل يَأ

ْن َُتِْسنُوا إََِلِْهنَّ يِف ِكْسَوتِِهنَّ َوَطَعاِمِهنَّ 
َ
ُهنَّ َعلَيُْكْم أ ََل وََحقُّ

َ
 .«ُبيُوتُِكْم لَِمْن تَْكَرُهوَن، أ

“শোমনা, শতােরা স্ত্রীমির সামথ কলযামণর অহসয়যত গ্রিণ কমরা, (উপমিে নাও)। 

তারা শতা শতাোমির কামছ বন্দী (হনরুপায়)। তা ছাো আর শকামনা হবষময় 
শতােরা তামির োহলক নও; হকন্তু তারা যহি সুস্পষ্ট অিীল কামজ হলপ্ত িয় তমব 
হভন্ন কথা। তারা যহি তা কমর তমব তামির েযযায় তামির আলািা রাখমব, েৃিু 
প্রিার করমব, কমিারভামব নয়। তারপর তারা যহি শতাোমির আনুগতয কমর 
তমব আর তামির হবরুমদ্ধ অনয শকামনা পথ অনুসন্ধান করমব না (তামিরমক 
তালাক হিমব না)। সাবধান! শতাোমির স্ত্রীমির ওপর শতাোমির অহধকার রময়মছ 
আর শতাোমির ওপরও স্ত্রীমির অহধকার রময়মছ। স্ত্রীমির ওপর শতাোমির 
অহধকার িমলা, যামির শতােরা অপছন্দ কমরা তামির শতাোমির র্মর স্থান হিমব 
না অথবা যামির শতােরা অপছন্দ কমরা, তামির গৃমি অনুেহত হিমব না। 
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শোমনা, শতাোমির ওপর স্ত্রীমির অহধকার িমলা, তামির ভরন-শপাষণ শক্ষমত্র 
তামির প্রহত উত্তে আিরণ করমব”।1 
েুসনামি হেিাব গ্রমন্থ আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত িািীমস উমল্লখ 
আমছ শয, এহি হছমলা হবিায় িমজর কুরবানীর হিমনর ভাষণ।  
২- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের িমজর হববরণ বণথনায় সিীি 
েুসহলমে জাহবর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত িীর্থ িািীমস আরাফামতর 
েয়িামনর ভাষমণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

َماِن اهلِل، َواْستَْحلَلْتُْم فُُروَجُهنَّ بَِكِلَمِة اهللِ فَاتَُّقوا اهلَل يِف »
َ
َخْذُتُموُهنَّ بِأ

َ
 .«النَِّساِء، فَإِنَُّكْم أ

“শতােরা নারীমির বযাপামর আল্লাির তাকওয়া অবলম্বন কমরা। শকননা শতােরা 
তামিরমক আল্লাির শিয়া হনরাপত্তার োধযমে গ্রিণ কমরছ। আর তামির 
লজ্জাস্থান শতােরা িালাল কমরছ আল্লাির কামলো তথা ওয়ািার োধযমে”।2  
এ িু’হি িািীস সেময়র বযাপামর বাহিযকভামব হবমরাধ রময়মছ। এর হবমরাধ 
হনরসমন বলা যায় শয, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আরাফামতর 
হিমন হবিায় িমজর ভাষমণ নারীর বযাপামর অহসয়যত কমরমছন, অতঃপর 
কুরবানীর হিমন তারঁ কুরবানীর সালামতর ভাষমণও নারীর সম্পমকথ অহসয়যত 
কমরমছন।  
ইসলামের নারীর েযথািা:  
েুসহলে সোমজ নারী হপতার অহবমেিয অংে হিমসমব এক কনযা িময় লাহলত-
পাহলত িয়। হবময়র পমর তার হপ্রয় স্বােী তার যাবতীয় প্রময়াজন হেিায়, স্বােীর 
গৃি তারই গৃি িময় যায়, উভময় পরস্পর ভামলাবাসা ও রিেত হবহনেয় কমর 

                                   
1 হতরহেযী, িািীস নং ১১৬৩। হতহন িািীসহিমক িাসান সিীি বমলমছন। ইবন োজাি, িািীস 

নং ১৮৫১।   
2 সিীি েুসহলে, িািীস নং ১২১৮।  
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থামকন। ো তার সম্রামজয তার শছমল-সতান, নাতী-নাতনী বা তার আত্মীয়মক 
তার কামধ-হপমি কমর যথাথথ রক্ষণামবক্ষমণ লালন-পালন কমর থামকন।  
পক্ষাতমর হকছু সোমজ োনবরূপী িাময়নারা নারীমিরমক শিামখর আকষথণ, 
শভাগ-হবলাস ও লালসার উপকরণ েমন কমর, যারা তামির শথমক শভাগ ছাো 
আর হকছুই আো কমর না অথবা তারা নারীমক সোন অহধকামরর নামে 
পুরুমষর অংেীিার বাহনময় তার র্মরর সব কামজ অংেগ্রিণ করায়, এেনহক 
র্র ও গাহের হকহস্ত পহরমোমধও তামক সোনিামর অংেগ্রিণ করমত িয় অথবা 
তামির সতামনরা তামিরমক বৃদ্ধ বয়মস শিখা-শুনার ঝামেলা এোমনার জনয 
বৃদ্ধােমে পাহিময় শিয়। এর শিময় তামির আর শকান িায়-িাহয়ে থামক না!  
হপতাোতার সামথ সিযবিার:  
আল্লাি তা‘আলা আল-কুরআমন তাওিীমির আমলািনার সামথই হপতাোতার 
সমি সিযবিার করমত হনমিথে হিময়মছন। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

لَّ  َربَُّك  َوقََضٰ ﴿
َ
ا   أ يۡنِ  إِيَّاهُ  إِلَّ   َتۡعُبُدو  ًنا   َوبِٱۡلَوِٰلَ ا إِۡحَسٰ َحُدُهَما   ٱۡلِكَبَ  ِعنَدكَ  َيۡبلَُغنَّ  إِمَّ

َ
وۡ  أ

َ
 أ

ُهَما َُّهَما   َتُقل فَََل  لِِكَ ف    ل
ُ
َُّهَما َوقُل َتۡنَهۡرُهَما َوَل  أ ل ِ  احَ َجنَ  لَُهَما َوٱۡخفِۡض  ٢٣ َكرِيٗما قَۡوٗل  ل  ٱِلُّ

ِ  َوقُل ٱلرَّۡۡحَةِ ِمنَ    [٤١ ،٤٤: اَلَساء] ﴾٢ َصغِرٗيا َربََّياِن  َكَما ٱرَۡۡحُۡهَما رَّب 
“আর শতাোর রব আমিে হিময়মছন শয, শতােরা তাঁমক ছাো অনয কামরা 
ইবািাত করমব না এবং হপতা-োতার সামথ সিািরণ করমব। তামির একজন 
অথবা উভময়ই যহি শতাোর হনকি বাধথমকয উপনীত িয়, তমব তামিরমক ‘উফ’ 
বমলা না এবং তামিরমক ধেক হিও না। আর তামির সামথ সম্মানজনক কথা 
বমলা। আর তামির উভময়র জনয িয়াপরবে িময় হবনময়র ডানা নত কমর িাও 
এবং বমলা, শি আোর রব, তামির প্রহত িয়া করুন শযভামব বেেমব তারা 
আোমক লালন-পালন কমরমছন”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩-২৪]  
কাযী আবু বকর ইবন ‘আরাবী আল-োমলকী রি. ‘আিকােুল কুরআন’ এ 
উপমরাক্ত আয়ামতর তাফসীমর বমলন, ‘হপতাোতার সামথ সিযবিার করা িীমনর 
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অনযতে একহি রুকন। আর তামির সামথ সিযবিার কথা ও কাজ উভয় 
োধযমে িমত িমব’।  
হপতাোতা কাহফর িমলও এেনহক তারা সতানমক কুফুরী করমত বাধয করমলও 
তামির সামথ সিযবিার করমত আল্লাি তা‘আলা হনমিথে হিময়মছন। আল্লাি 
তা‘আলা বমলমছন,  

ى  َجَٰهَداكَ  ِإَون﴿ ن ََعَ
َ
ۡنَيا ِف  َوَصاِحۡبُهَما تُِطۡعُهَما   فَََل  ِعلۡم   بِهِۦ لََك  لَۡيَس  َما ِب  تُۡۡشِكَ  أ  ٱلُّ

نَاَب  َمنۡ  َسبِيَل  َوٱتَّبِعۡ  َمۡعُروٗفا  
َ
نَب ُِئُكم َمۡرِجُعُكمۡ  إَِلَّ  ُثمَّ  إَِلَّ   أ

ُ
 ﴾١٥َتۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما فَأ

  [١٤: لقمان]
“আর যহি তারা শতাোমক আোর সামথ হেকথ করমত শজার শিষ্টা কমর, শয 
হবষময় শতাোর শকান জ্ঞান শনই, তখন তামির আনুগতয করমব না এবং িুহনয়ায় 
তামির সামথ বসবাস করমব সদ্ভামব। আর অনুসরণ কমরা তার পথ, শয আোর 
অহভেুখী িয়। তারপর আোর কামছই শতাোমির প্রতযাবতথন। তখন আহে 
শতাোমিরমক জাহনময় শিব, যা শতােরা করমত”। [সূরা লুকোন, আয়াত: ১৫] 
পাক-পহবত্র সুন্নামত রাসূমল হপতাোতার সামথ সিযবিার ও উত্তে আিরমণর 
সবথাহধক গুরুে এমসমছ। তামিরমক উত্তে বযবিার পাওয়ার সবমিময় শবেী 
িকিার বমল শর্াষণা হিময়মছ। এক বযহক্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কামছ এমস হজমজ্ঞস করমলন,  

َحقُّ انلَّاِس ِِبُْسِن َصَحابَِِت؟ قَاَل: 
َ
، َمْن أ ِ َك »يَا رَُسوَل اَّللَّ مُّ

ُ
َك »َمْن؟ قَاَل: قَاَل: ُثمَّ « أ مُّ

ُ
قَاَل: « ُثمَّ أ

َك »ُثمَّ َمْن؟ قَاَل:  مُّ
ُ
بُوكَ »قَاَل: ُثمَّ َمْن؟ قَاَل: « ُثمَّ أ

َ
 .«ُثمَّ أ

“শি আল্লাির রাসূল! আোর কামছ শক উত্তে বযবিার পাওয়ার শবহে িকিার? 
হতহন বলমলন, শতাোর ো। শলাকহি বলল, তারপর শক? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে বলমলন, শতাোর ো। শস বলল, তারপর শক? হতহন 
বলমলন, শতাোর ো। শস বলল, তারপর শক? হতহন বলমলন, তারপমর শতাোর 
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বাবা”।1 এ িািীমস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে োময়র সামথ 
সিযবিার করামক বাবার ওপর হতনবার অগ্রাহধকার হিময়মছন।  
অনযহিমক হপতাোতার সামথ অবাধযতামক েরী‘আত কবীরা গুনাির অতভুথক্ত 
কমরমছ। আবু বাকরাি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত িািীমস এমসমছ, 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ْكَِبِ الَكبَائِِر؟»
َ
نَبِّئُُكْم بِأ

ُ
ََل أ

َ
، « أ ِ ، َوُعُقوُق »قَاَل: ثَََلثًا، قَالُوا: بىََل يَا رَُسوَل اَّللَّ ِ اُك بِاَّللَّ اإِلَْشَ

يِْن  ورِ  -وََجلََس َوََكَن ُمتَِّكئًا َفَقاَل  -الَوادِلَ ََل َوقَْوُل الزُّ
َ
رَُها َحَّتَّ قُلْنَا: « أ ، قَاَل: َفَما َزاَل يَُكرِّ

 .ََلْتَُه َسَكَت 
“একহিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে হতনবার বলমলন, আহে হক 
শতাোমিরমক সবমিময় বে কবীরা গুনাি সম্পমকথ অবহিত করামবা না? 
সািাবীরা বলমলন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অবেযই বলুন। হতহন বলমলন, তািমলা, 
আল্লাির সামথ হেকথ করা এবং হপতাোতার অবাধয িওয়া। হতহন শিলান হিময় 
বমসহছমলন, এবার শসাজা িময় বসমলন এবং বলমলন, শুমন রামখা, হেথযা সাক্ষয 
শিওয়া -এ কথাহি হতহন বার বার বলমত থাকমলন। এেনহক আেরা বলমত 
লাগলাে, আর যহি হতহন না বলমতন”।2 
স্ত্রীর সামথ সুন্দর আিরণ: 
আল-কুরআন বমলমছ, হবময়-োিীর েূল উম্েয িমলা স্বােী-স্ত্রী উভময়র েমধয 
প্রোহত, ভামলাবাসা ও রিেত বজায় থাকা। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

نۡ  َءاَيٰتِهِۦ   َوِمنۡ ﴿
َ
ِنۡ  لَُكم َخلَقَ  أ نُفِسُكمۡ  م 

َ
ۡزَوٰٗجا أ

َ
َودَّةٗ  بَۡيَنُكم وََجَعَل  إَِۡلَۡها ل ِتَۡسُكُنو ا   أ  مَّ

  [٤١: الروم] ﴾َورَۡۡحًَة  
“আর তাঁর হনিেথনাবলীর েমধয রময়মছ শয, হতহন শতাোমির জনয শতাোমির 
শথমকই স্ত্রীমির সৃহষ্ট কমরমছন, যামত শতােরা তামির কামছ প্রোহত পাও। আর 

                                   
1 েুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সিীি বুখারী, িািীস নং ৫৯৭১; সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৫৪৮।  
2 েুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সিীি বুখারী, িািীস নং ২৬৫৪; সিীি েুসহলে, িািীস নং ৮৭।  
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হতহন শতাোমির েমধয ভামলাবাসা ও িয়া সৃহষ্ট কমরমছন”। [সূরা আর-রূে, 
আয়াত: ২১]  
আল-কুরআন স্ত্রীর সামথ সুন্দর বযবিার করমত হনমিথে হিময়মছ। যহি শকামনা 
কারমণ স্ত্রীর সামথ সদ্ভামব জীবন যাপন করা অসম্ভব িময় পমে তখন 
সুন্দরভামব তার সামথ সম্পকথ হছন্ন করমত হনমিথে হিময়মছ। আল্লাি তা‘আলা 
বমলমছন,  

وُهنَّ ﴿  [ ١٢:  النساء] ﴾بِٱلَۡمۡعُروِف  وََعِِشُ
“আর শতােরা তামির সামথ সদ্ভামব বসবাস কর”। [সূরা আন-হনসা, আয়াত: 
১৯] 
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন, 

وۡ  بَِمۡعُروف   فَإِۡمَساُك  ﴿
َ
  [٤٤٢: ابلقرة] ﴾بِإِۡحَسٰن   تَۡۡسِيُح   أ

“অতঃপর হবহধ শোতামবক শরমখ শিমব হকংবা সুন্দরভামব শছমে শিমব”। [সূরা 
আল-বাকারা, আয়াত: ২২৯]  
আল্লাি তা‘আলা নারীমক শয রূপ অহধকার হিময়মছন শতেহন স্বােীর জনযও 
নারীর ওপর অনুরূপ অহধকার সাবযস্ত কমরমছন। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ِي ِمۡثُل  َولَُهنَّ ﴿  [  ٤٤٢: ابلقرة] ﴾بِٱلَۡمۡعُروِف   َعلَۡيِهنَّ  ٱِلَّ
“আর স্ত্রীমির জনয শতেন অহধকার থাকমব শযেহন তামির উপর (স্বােীর জনয) 
িায়-িাহয়ে রময়মছ প্রিহলত হনয়মে।” [সূরা আল-বাকারাি, আয়াত: ২২৮]  
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে তাঁর প্রজ্ঞােয় এককথায় তামির সামথ 
সিািরণ সম্পমকথ বণথনা কমরমছন। হতহন বমলমছন,  

ْحَسنُُهْم ُخلًُقا، وََخرْيُُكْم َخرْيُُكْم ِلنَِسائِِهمْ »
َ
ْكَمُل الُمْؤِمِننَي إِيَمانًا أ

َ
 .«أ
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“পহরপূণথ ঈোনিার েুহেন িমলা শসই বযহক্ত যার িহরত্র সুন্দর। শতাোমির েমধয 
উত্তে িমলা তারা, যারা তামির স্ত্রীমির কামছ উত্তে”।1  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আমরা বমলমছন,  

ْهِِّل »
َ
نَا َخرْيُُكْم أِل

َ
ْهِلِه َوأ

َ
 .«َخرْيُُكْم َخرْيُُكْم أِل

“শতাোমির েমধয শসই বযহক্ত উত্তে শয হনমজর পহরবামরর কামছ উত্তে। আর 
আহে শতাোমির েমধয আোর পহরবামরর কামছ অহধক উত্তে বযহক্ত”।2 
স্ত্রীর সামথ সিািরণ করমত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে 
আলািাভামব তামির অহধকার বণথনা কমরমছন। েু‘আহবয়াি ইবন িাইিাি 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লােমক হজমজ্ঞস 
করমলন,  

َحِدنَا َعلَيِْه؟، قَاَل: يَا »
َ
، َما َحقُّ َزوَْجِة أ ِ ْن ُتْطِعَمَها إَِذا َطِعْمَت، َوتَْكُسوََها إَِذا »رَُسوَل اَّللَّ

َ
أ

ِو اْكتََسبَْت، َوََل تََْضِِب الْوَْجَه، َوََل ُتَقبِّْح، َوََل َتْهُجرْ 
َ
بُو َداوَُد: إَِلَّ يِف ابْلَ  اْكتََسيَْت، أ

َ
يِْت، قَاَل أ

ُ ُتَقبِّْح  َوََل " ْن َتُقوَل: َقبََّحِك اَّللَّ
َ
 .«أ

“আহে হজমজ্ঞস করলাে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! স্বােীমির ওপর স্ত্রীমির কী কী 
অহধকার? হতহন বলমলন, যা শস খামব তামকও (স্ত্রী) তা খাওয়ামব, আর 
শস যা পহরধান করমব তামকও তা পহরধান করামব। তার শিিারায় োরমব 
না এবং তামক গাল-েন্দ করমব না। আর তামক র্র শথমক শবর কমর হিমব 
না”। 3  

                                   
1 হতরহেযী, িািীস নং ১১৬২, ইোে হতরহেযী িািীসহিমক িাসান সিীি বমলমছন।  
2 হতরহেযী, িািীস নং ৩৮৯৫, ইোে হতরহেযী িািীসহিমক আময়ো রাহিয়াল্লাহু ‘আনিা শথমক 

বণথনা কমরমছন। হতহন িািীসহিমক িাসান সিীি বমলমছন।  
3 আবু িাউি, িািীস নং ২১৪২। আলবানী রি. িািীসহিমক িাসান সিীি বমলমছন।  
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রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে এ হিমক ইহিত কমর বমলমছন, 
পরস্পমরর ছাে ও তযাগ বযতীত সুন্দর বসবাস ও সুখী জীবন সম্ভব নয়। হতহন 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

 .«ُمْؤِمنًَة، إِْن َكِرَه ِمنَْها ُخلًُقا رَِِضَ ِمنَْها آَخرَ ََل َيْفَرْك ُمْؤِمٌن »
“শকামনা েুহেন পুরুষ শকামনা েুহেন নারীর প্রহত রৃ্ণা শপাষণ করমব না; 
(শকননা) তার শকামনা িহরত্র অভযাসমক অপছন্দ করমল তার অনয শকামনা 
(িহরত্র-অভযাস) হি শস পছন্দ করমব”।1 
আর আল-কুরআন এ হিমকই ইোরা হিময় স্বােী-স্ত্রীর বসবামসর আয়ামত 
বমলমছ, 

ن َفَعَسى  َكرِۡهُتُموُهنَّ  فَإِن﴿ 
َ
ُ  َوَيۡجَعَل  اَشۡي  تَۡكَرُهوا   أ ا فِيهِ  ٱّللَّ  [ ١٢:  النساء] ﴾َكثرِٗيا َخرۡيٗ

“আর যহি শতােরা তামিরমক অপছন্দ কর, তমব এেনও িমত পামর শয, 
শতােরা শকামনা হকছুমক অপছন্দ করছ আর আল্লাি তামত অমনক কলযাণ 
রাখমবন”। [সূরা আন-হনসা, আয়াত: ১৯]  
কনযা সতামনর প্রহত ভামলাবাসা:  
হবহভন্ন যুমগ অমনক সোমজই োনুষ পুত্র সতানমক শবহে ভামলাবামস এনং তামক 
কনযা সতামনর ওপর অগ্রাহধকার থামক। এজনযই ইসলােী েরী‘আত সতানমির 
েমধয সেতা ও নযায়হবিার প্রহতষ্ঠায় অতযত গুরুে হিময়মছ। শযেন, শছমল-শেময় 
উভয়মকই িান ও শিবার শক্ষমত্র সোনাহধকার হিময়মছ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে নু‘োন ইবন বােীমরর বাবা বােীর আল-আনসারীমক 
িামনর শক্ষমত্র তার পুত্র সতানমক তার অনয ভাইমির ওপর হবমেষ প্রধানয 
শিওয়া শিমখ বলমলন,  

ْوَلَِدُكمْ »
َ
َ َواْعِدلُوا َبنْيَ أ  .«فَاتَُّقوا اَّللَّ

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৪৬৯।  
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“আল্লাির তাকওয়া অবলম্বন কমরা, তুহে শতাোর সতানমির েমধয সেতা বজায় 
রামখা”।1 
সৎপূবথসূরীরা শছমল-শেময়র োমঝ সবমক্ষমত্র সেতা হবধান করা ফরয বমলমছন 
এেনহক তামিরমক িুম্বন করার শক্ষমত্রও সোনিামর িুম্বন করমত িমব। এ 
বযাপামর ত্রুহি করা শথমক সুন্নমত নববী সতকথ কমরমছ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ِعيَفنْيِ » ُج َحقَّ الضَّ َحرِّ
ُ
ةِ اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

َ
 «: اَْلَتِيِم، َوالَْمْرأ

“শি আল্লাি! আহে িুই িুবথমলর অথথাৎ ইয়াতীে ও নারীর অহধকার (নসযাৎ করা) 
হনহষদ্ধ করহছ”।2 অথথাৎ ইয়াতীে ও নারীর অহধকার খবথ করার গুনাি শথমক 
আহে আপনার কামছ পানাি িাহে।  
এেহনভামব তামিরমক উত্তেরূমপ লালন-পালন করার বযাপামর িািীমস অমনক 
উৎসাি প্রিান করা িময়মছ। কনযা সতামনর লালন-পালন বযহক্তর জনয জািান্নাে 
শথমক আোল িমব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

، كُ » ْحَسَن إََِلِْهنَّ
َ
، فَأ ء  ا ََلُ ِمَن انلَّارِ َمْن اْبتُِِّلَ ِمْن َهِذهِ ابْلَنَاِت بَِِشْ   «.نَّ ِسَْتً

“যামক এসব কনযা সতামনর িারা শকামনারূপ পরীক্ষা করা িয় এবং শস 
তামিরমক উত্তেরূমপ লালন-পালন কমর, তমব শস কনযা সতান তার জনয 
জািান্নামের আগুন শথমক পিথা িময় িাঁোমব”।3  
এরমিময়ও বে অহিকার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে কমরমছন, 
আর তা িমলা কনযা সতামনর লালন-পালনকারী তাঁর সামথ জান্নামত একমত্র 
থাকমব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

نَا وَُهوَ »
َ
َصابَِعهُ « َمْن ََعَل َجاِرَيتنَْيِ َحَّتَّ َتبْلَُغا، َجاَء يَْوَم الِْقيَاَمِة أ

َ
 .«وََضمَّ أ

                                   
1 েুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সিীি বুখারী, িািীস নং ২৫৮৭; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৬২৩।  
2 সুনান নাসায়ী, িািীস নং ৯১০৪; ইবন োজাি, িািীস নং ৩৬৭৮।  
3 েুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সিীি বুখারী, িািীস নং ১৪১৮; সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৬২৯।  
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“শয বযহক্ত িু’হি কনযা সতানমক প্রাপ্ত বয়স্কা িওয়া পযথত লালন-পালন কমর, 
হকয়ােত হিবমস শস ও আহে এেন অবস্থায় আসব, এই বমল হতহন তাঁর িামতর 
আিুলগুমলা একত্র করমলন”।1 
  

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৬৩১।  
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অষ্টে অহসয়যত: 
িাস-িাসীর (িাকর-বাকমরর) অহধকার প্রিামনর অহসয়যত 

১- ইোে িামকে ও ইবন হিব্বান আনাস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা 
কমরন,  

ُ َعلَيِْه وََسلََّم وَُهَو ُيَغرِْغُر بَِها يِف َصْدرِهِ، َوَما ََكَن يُِفيُض بَِها ََكَن آِخُر وَِصيَِّة رَُسوِل » ِ َصىلَّ اَّللَّ اَّللَّ
ْيَمانَُكمْ » لَِسانُُه:

َ
َ ِفيَما َملََكْت أ ََلةَ، اتَُّقوا اَّللَّ ََلَة الصَّ  .«الصَّ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অহতে েুিূমতথ তাঁর শ্বাসকষ্ট 
িহেমলা এবং তাঁর েুমখর ভাষায় এ অহসয়যত হছল শয, ‘‘সালাত, সালাত (অথথাৎ 
সালাত পেমব) এবং শতাোমির িাস-িাসীর বযাপামর আল্লাির তাকওয়া 
অবলম্বন করমব (অথথাৎ তামির সামথ সিযবিার করমব)”।1 
২- ইোে আিেি, আবু িাউি ও ইবন োজাি রি. আলী ইবন আবু তাহলব 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা কমরন,  

ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، » ِم رَُسوِل اَّللَّ َ ِفيَما َملََكْت »ََكَن آِخُر لََكَ ََلةَ، اتَُّقوا اَّللَّ ََلَة الصَّ الصَّ
ْيَمانُُكمْ 

َ
 .«أ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবমনর সবথমেষ কথা হছল, 
সালাত, সালাত (অথথাৎ সালাত হিকভামব আিায় করমব) এবং শতােরা 
শতাোমির িাস-িাসীমির বযাপামর আল্লাির তাকওয়া অবলম্বন করমব (অথথাৎ 
তামির সামথ সিযবিার করমব)”।2 

                                   
1 ইবন হিব্বান, িািীস নং ৬৬০৫, আলবানী রি. িািীসহিমক সিীি বমলমছন; আবু িাউি, 

িািীস নং ৫১৫৬; েুসতািরাক িাহকে, িািীস নং ৪৩৮৮; েুসনাি আিেি, িািীস নং 
২৬৬৮৪, হতহন উমম্ম সালো রাহিয়াল্লাহু ‘আনিা শথমক িািীসহি বণথনা কমরমছন। শু‘আইব 
আরনাউত িািীসহিমক সিীি হলগাইহরিী বমলমছন।  

2 আবু িাউি, িািীস নং ৫১৫৬; েুসনাি আিেি, িািীস নং ৫৮৫, শু‘আইব আরনাউত 
িািীসহিমক সিীি বমলমছন, আর এ িািীমসর সনিহিমক িাসান বমলমছন। আলবানী রি. 
িািীসহিমক সিীি বমলমছন।   
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ভূহেকা:  
প্রাক ইসলােী যুমগ িাস-িাসীরা তামির েহনমবর ইোেমতা কাজ করমতা, 
তামিরমক তামির সাধয ও সােমথথযর বাহিমরও শবাঝা িাহপময় হিমতা। েহনমবর 
শসবা করমত জীবমন শবঁমি থাকার জনয যতিুকু খাবামরর িরকার হছমলা শুধু 
ততিুমকা খাবার তামিরমক শিওয়া িমতা। তা স্বমেও তামিরমক কামজর সেয় 
েহনমবর হিত্তহবমনািমনর জনয শবত্রার্াত করা িমতা। েহনমবরা এসব িহরদ্র িাস-
িাসীমিরমক হনযথাতন কমর আনন্দ শপমতা। আর এ অবস্থা হছমলা শরাোন 
সম্রামজযর িাস-িাসীর।  
পারসয, ভারত, আরব ও অনযানযমির অবস্থা এর শিময় ভামলা হছমলা না। এেন 
সেয় োনবতার িয়ালু ও শেিেীল নবী েুিাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের আগেন র্মি। হতহন িাস-িাসীমক এেন অহধকার প্রিান কমরমছ 
যা তামিরমক ইসলামে শনতৃমের স্থামন সোসীন কমরমছ। েহনব ও িাস-িাসীমক 
েরী‘আমতর িাহয়ে-কতথবয ও আমিে-হনষধ পালমন সোন কমরমছন। কৃতিাস 
সালোন ফারসী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুমক সুউচ্চ আসমন বহসময়মছন। সুিাইব আর-
রূেী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর েযথািা সুউচ্চ কমরমছন। হতহন হবলাল রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহু সম্পমকথ বমলমছন,  

 .«فَإِِّنِّ َسِمْعُت َدفَّ َنْعلَيَْك َبنْيَ يََديَّ يِف اْلَنَّةِ »

“আহে জান্নামত শতাোর পাময়র খেমের বহন আোর সমু্মখ হিক শথমক শুনমত 

শপময়হছ”।1 
িাস-িাসী ও েহনমবর েমধয ভাই ভাই বন্ধন সৃহষ্ট কমরমছন। উঁিু-হনিু বা 
বস্বরািারী আিরণ বজথন কমরমছন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে 
বমলমছন,  

                                   
1 েুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সিীি বুখারী, িািীস নং ১১৪৯; সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৪৫৮।  
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 .«إِْخَوانُُكْم َخَولُُكمْ »
শতাোমির িাস-িাসী শতাোমিরই ভাই।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে িাস-িাসীমির সম্পমকথ সবথিা অহসয়যত 
করমতন, এেনহক জীবমনর শেষ সেময় সালামতর সামথ হতহন িাস-িাসীমির 
অহধকার আিায় করমত উম্মতমক অহসয়যত কমর শগমছন।  
িাস-িাসী ও খামিমের সামথ সিািরণ:  
ইসলােী েরী‘আত িাস-িাসী ও িাকর িাকরাণীর সামথ সিািরণ করমত হনমিথে 
হিময়মছ এবং এ বযাপামর সব ধরমণর আমিে হিময়মছ যা সবথহিক োহেল 
কমরমছ। তামির সামথ োনহসক হিক শথমক সিািরমণর বযাপামর ইসলাে 
তামিরমক ডাকার সেয় অনুভূহতর প্রহত লক্ষয শরমখমছ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

َمِِت، َوَْلَُقْل:ََل َيُقْل »
َ
َحُدُكْم: َعبِْدي أ

َ
 «.َفتَاَي َوَفتَاِِت وَُغََلِم  أ

“শতাোমির শকউ শযন এরূপ বমল না ডামক “আোর িাস, আোর িাসী; বরং 
বলমব, আোর বালক, আোর বাহলকা ও আোর খামিে”।2 
এেহনভামব খাবার গ্রিমণর সেয়ও তামির অনুভূহতর প্রহত লক্ষয রাখমত হনমিথে 
হিময়মছ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ْو »
َ
ْو لُْقَمتنَْيِ أ

َ
َحَدُكْم َخاِدُمُه بَِطَعاِمِه، فَإِْن لَْم َُيِْلْسُه َمَعُه، فَليُنَاِوَْلُ لُْقَمًة أ

َ
ََت أ

َ
ْو إَِذا أ

َ
ْكلًَة أ

ُ
أ

، فَإِنَُّه َوِِلَ ِعَلََجهُ  ْكلَتَنْيِ
ُ
 .«أ

“শতাোমির কামরা খামিে খাবার হনময় আসমল িমল তামকও হনমজর সামথ 
বসামনা উহিত। তামক সামথ না বসামল িু’ এক শলাকো হকংবা িু’ এক গ্রাস 

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩০; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৬৬১।  
2 সিীি বুখারী, িািীস নং ২৫৫২; সিীি েুসহলে, িািীস নং ২২৪৯।  
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তামক শিওয়া উহিত। শকননা শস এর জনয পহরেে কমরমছ”।1 অথথাৎ শস এ 
খাবার বতহর কমরমছ।  
িাস-িাসীর োরীহরক হিক শথমক ইিসান করমত ইসলাে তামির সামধযর অহধক 
শকামনা কাজ করামত হনমষধ কমরমছ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে 
বমলমছন,  

ِعينُوُهمْ »
َ
  «َوََل تَُكلُِّفوُهْم َما َيْغِلبُُهْم، فَإِْن ََكَّْفتُُموُهْم فَأ

“এবং তামির সাধযাতীত শকামনা কামজ বাধয কমরা না। শতােরা যহি তামির 
েহক্তর উমবথ শকামনা কাজ তামির িাও তমব তামির সিমযাগীতা কমরা”।2 
তামিরমক শকউ প্রির করমল হতহন তার বযাপামর কমিার োহস্ত ও সতকথ 
কমরমছন। আবু োসউি আল-আনসারী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বমলন, 

َْضُِب ُغََلًما يِل، فََسِمْعُت ِمنْ »
َ
قَْدُر َعلَيَْك ِمنَْك »َخلِِْف َصْوتًا:  ُكنُْت أ

َ
ُ أ ، َّلَلَّ بَا َمْسُعود 

َ
اْعلَْم، أ

، فَاتْلََفتُّ فَإَِذا ُهَو رَُسوُل اهللِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َفُقلُْت: يَا رَُسوَل اهلِل، ُهَو ُحرٌّ لِوَْجِه « َعلَيْهِ 
َ »اهلِل، َفَقاَل:  َما لَْو لَْم َتْفَعْل ل

َ
ْو « لََفَحتَْك انلَّارُ أ

َ
تَْك انلَّارُ »، أ  .«لََمسَّ

“আহে আোর এক ক্রীতিাসমক প্রিার করহছলাে। িিাৎ আোর হপছন হিক 
শথমক একহি েব্দ শুনলাে, শি আবু োস‘উি! শজমন শরমখা, তুহে তার ওপর 
শযরূপ ক্ষেতাবান, আল্লাি শতাোর ওপর এর শিময় অহধক ক্ষেতাবান। িিাৎ 
হপছন হিমক তাহকময় শিহখ হতহন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে। 
তখন আহে বললাে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে! শস 
আল্লাির ওয়ামস্ত আযাি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে 
বলমলন, সাবধান! যহি তুহে তা না করমত তািমল অবেযই জািান্নাে শতাোমক 

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ২৫৫৭; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৬৬৩।  
2 েুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সিীি বুখারী, িািীস নং ৩০; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৬৬১।  
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গ্রাস করমতা। হকংবা (রাবীর সমন্দি) জািান্নাে শতাোমক অবেযই স্পেথ 
করমতা”।1 
িাস-িাসীর অহধকারসেূি:  
ইসলামে িাস-িাসীরা েহনমবর শিময় শকামনা অংমেই হননোমনর সৃহষ্ট নয়; বরং 
সৃহষ্টগত হিক শথমক িাস-িাসী ও েহনব সবাই সবাই। আল্লাির হিকেত 
অনুযায়ী োনুমষর োমঝ এ ধরমণর পাথথকয িময়মছ। যামত আল্লাির ইো 
পহরপূণথ িয়, তািমলা পৃহথবী পহরিালনা ও এর িারা আল্লাি োনুষমক পরীক্ষা 
কমরন। আল্লাি তা‘আলা এ ধরমণর পাথথকয সম্পমকথ কুরআমন বমলমছন, 

ُهمۡ ﴿
َ
عِيَشَتُهمۡ  بَۡيَنُهم قََسۡمَنا ََنۡنُ  َرب َِك   رَۡۡحََت  َيۡقِسُمونَ  أ ۡنَيا   ٰوةِ ٱۡۡلَيَ  ِف  مَّ  َبۡعَضُهمۡ  َوَرَفۡعَنا ٱلُّ
َتَِّخذَ  َدَرَجٰت   َبۡعض   فَۡوَق  ِ ر  َبۡعٗضا َبۡعُضُهم ۡل  ا ا َخرۡي   َرب َِك  َورَۡۡحَُت  ُسۡخرِي ٗ ِمَّ  ﴾٣٢ََيَۡمُعونَ  م 

  [٤٤: الزخرف]

“তারা হক শতাোর রমবর রিেত ভাগ-বণ্টন কমর? আহেই িুহনয়ার জীবমন 
তামির েমধয তামির জীহবকা বণ্টন কমর শিই এবং তামির একজনমক অপর 
জমনর ওপর েযথািায় উন্নীত কহর যামত এমক অপরমক অহধনস্থ হিমসমব কামজ 
লাগামত পামর। আর তারা যা সঞ্চয় কমর শতাোর রমবর রিেত তা অমপক্ষা 
উৎকৃষ্ট”। [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৩২]  
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন, 

﴿ ُ ۡعلَمُ  َوٱّللَّ
َ
ِن   َبۡعُضُكم بِإِيَمٰنُِكم   أ   [٤٤:  النساء] ﴾َبۡعض   م 

“আর আল্লাি শতাোমির ঈোন সম্পমকথ অহধক জ্ঞাত। শতােরা এমক অমনযর 
শথমক (এমসছ)”। [সূরা আন-হনসা, আয়াত: ২৫]  
আল-কুরআমন বহণথত েব্দ ‘শতােরা এমক অমনযর শথমক (এমসছ)’ এর শিময় 
সেতা হবধামনর আর শকামনা উপমযাগী েব্দ িমত পামর না। ইসলাে িাস-

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৬৫৯।  



 

 

নবী সা.-এর েহিোহিত জীবমনর শেষ একে হিমনর অহসয়যতসেূি  
 109  

িাসীমির অহধকার প্রিান কমরমছ এবং েহনবমক তা পালন করমত 
অতযাবেযকীয় কমরমছ। শসগুমলা সংমক্ষমপ হনমনারূপ:  
১- োহলক শয খাবার খামব তামকও একই জাতীয় খাবার খাওয়ামনা।  
২- েহনব শয োমনর শপাোক পহরধান করমব তামকও শস োমনর শপাোক 
পহরধান করামনা।  
৩- সাধযানুযায়ী তামিরমক কামজর আমিে শিওয়া।  
৪- তামিরমক শকামনা কামজর আমিে হিমল হনমজ শস কামজ তামিরমক সািাযয 
করা যামত তামির েমন প্রোহত পায় এবং কামজর িাপ কমে যায়।  
৫- তামিরমক প্রিার না করা।  
৬- তামিরমক হতরস্কার না করা।  
৭- তামিরমক েুসহলে ভাই হিমসমব েমন করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ا إن » ُخوهُ ََتَْت يَِدهِ، فَلْيُْطِعْمهُ ِممَّ
َ
يِْديُكْم، َفَمْن ََكَن أ

َ
ُ ََتَْت أ إِْخَوانُُكْم َخَولُُكْم، َجَعلَُهُم اَّللَّ

ا يَلْبَ  ُكُل، َوَْلُلِْبْسُه ِممَّ
ْ
ِعينُوُهمْ يَأ

َ
 .«ُس، َوََل تَُكلُِّفوُهْم َما َيْغِلبُُهْم، فَإِْن ََكَّْفتُُموُهْم فَأ

“শজমন শরমখা, শতাোমির িাস-িাসী শতাোমিরই ভাই। আল্লাি তামির 
শতাোমির অধীনস্থ কমর হিময়মছন। তাই যার ভাই তার অধীমন থাকমব, শস 
শযন হনমজ যা খায় তামক তা-ই খাওয়ায় এবং হনমজ যা পমর, তামক তা-ই 
পরায়। তামির উপর এেন কাজ িাহপময় হিও না, যা তামির জনয খুব কষ্টকর। 
যহি এেন কষ্টকর কাজ করমত িাও, তািমল শতােরাও তামির শস কামজ 
সািাযয করমব”।1 
৮- তামির পাহরেহেক কামজর সামথ সামথই আিায় কমর শিওয়া এবং এ 
বযাপামর িালবািানা না করা। আবু হুরায়রা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

                                   
1 েুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সিীি বুখারী, িািীস নং ৩০; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৬৬১।  
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َكَل َثَمنَُه، َورَ »
َ
ا فَأ ْعَطى ِِب ُثمَّ َغَدَر، َورَُجٌل بَاَع ُحرًّ

َ
نَا َخْصُمُهْم يَْوَم الِقيَاَمِة: رَُجٌل أ

َ
ُجٌل ثَََلثٌَة أ

ِجرًيا فَاْستَْوَف 
َ
َجَر أ

ْ
ْجَرهُ  ِمنُْه َولَْم ُيْعِط  اْستَأ

َ
 .«أ

“আল্লাি শর্াষণা কমরমছন শয, হকয়ােমতর হিবমস আহে হনমজ হতন বযহক্তর 
হবরুমদ্ধ বািী িমবা। এক বযহক্ত শয আোর নামে ওয়ািা কমর তা ভি কমর। 
আমরক বযহক্ত, শয শকামনা আযাি োনুষমক হবহক্র কমর তার েূলয শভাগ করল। 
আর এক বযহক্ত, শয শকামনা েজুর হনময়াগ কমর তার শথমক পুমরা কাজ আিায় 
কমর এবং তার পাহরেহেক শিয় না”।1 
সতকথীকরণ:  
এ অধযময় অহধকাংে িািীস িাস-িাসী সম্পমকথ বহণথত িময়মছ। যহিও বতথোমন 
িাস-িাসী প্রথা শনই। আতজথাহতক িুহক্ত অনুযায়ী িাসপ্রথার হবলুপ্ত শর্াষণা করা 
িময়মছ। হনমনাক্ত আয়াত অনুসামর ইসলােী রামষ্ট্রর সামথ এ িুহক্ত একাত্মতা 
শর্াষণা কমরমছ। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيى ۡوفُوا   َءاَمُنو ا   ٱِلَّ

َ
  [١: دةاملائ] ﴾بِٱۡلُعُقودِ  أ

“শি েুহেনগণ, শতােরা অিীকারসেূি পূণথ কমরা”। [সূরা আল-োময়িা, আয়াত: 
১] অতএব, িাস-িাসীর বযাপামর আল্লাির হনমিথেনার েমধয বাসা-বাহের কামজর 
শলাক এবং উৎপািন কামজ হনময়াহজত কেথিারীরাও অতভুথক্ত।  
  

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ২২২৭।  
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নবে অহসয়যত: আোনত আিাময়র অহসয়যত 
১- ইোে আিেি রি. তার েুসনামি আবু হুররা আর-হরকােী রি. শথমক, হতহন 
তার িািার শথমক বণথনা কমরন, হতহন বমলন, আহে আইয়যামে তােরীমকর হিমন 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লােমক প্রহতরক্ষার জনয তারঁ উমির লাগাে 
ধমর হছলাে। হতহন তাঁর ভাষমণ বলমলন, শি োনবকুল! (হতহন িীর্থ খুৎবা প্রিান 
করমলন)। এমত হতহন উমল্লখ কমরমছন,  

َمانٌَة »
َ
 «.ََل َمْن اْئتََمنَُه َعلَيَْهافَلْيُؤَدَِّها إِ أَل َوَمْن ََكنَْت ِعنَْدُه أ

“সাবধান! কামরা কামছ অমনযর আোনত থাকমল শস শযন তা আোনতিাতার 
কামছ হিময় শিয়”।1  
২- ইোে আিেি, হতরহেযী, বায়িাকী ও তাবরানী উোো আল-বামিলী 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা কমরন, হতহন বমলন, আহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লােমক হবিায় িমজর ভাষমণ বলমত শুমনহছ,  

ْيُن َمْقِِضٌّ » ِعيُم ََغِرٌم، َوادلَّ اٌة، َوالزَّ  .«الَعاِرَيُة ُمؤَدَّ
“ধামরর হজহনস তার োহলমকর হনকি হফহরময় হিমত িমব, যাহেনিার প্রাপয 
পহরমোমধর হজম্মািার িমব, আর ঋণ অবেযই পহরমোধ করমত িমব”।2 
ভূহেকা:  
ইসলােী েরী‘আমত আোনত েব্দহি এেন বযাপক ও পহরবযাহপ্ত একহি েব্দ, যা 
প্রথে েবমণ যতিুকু বুঝা যায় তার শিময়ও বযাপক অথথ প্রিান কমর। ইোে 
কুরতবী আল-োমলকী রি. তার তাফসীমর হনমনাক্ত আয়ামতর তাফসীমর বমলন, 

ِينَ ﴿  َمَٰنٰتِِهمۡ  ُهمۡ  َوٱِلَّ
َ
  [٢:  املؤمنون] ﴾٨َرُٰعونَ  وََعۡهِدهِمۡ  ِۡل

                                   
1 েুসনাি আিেি, িািীস নং ২০৬৯৫।  
2 হতরহেযী, িািীস নং ১২৬৫, ইোে হতরহেযী িািীসহিমক িাসান গরীব বমলমছন। ইবন 

োজাি, িািীস নং ২৩৯৮; েুসনাি আিেি, িািীস নং ২২৫০৭; সুনান আল-কুবরা হলল-
বায়িাকী, িািীস নং ১১৪৭৬; তাবরানী, িািীস নং ৭৬২১।  



 

 

নবী সা.-এর েহিোহিত জীবমনর শেষ একে হিমনর অহসয়যতসেূি  
 112  

“আর যারা হনজমির আোনতসেূি ও অিীকামর যত্নবান”। [সূরা আল-েুহেনূন, 
আয়াত: ৮] আোনত ও অিীকার োনুমষর িীন ও িুহনয়ার যাবতীয় কথা-বাতথা 
ও কাজ-কেথমক োহেল কমর। এ আোনত োনুমষর যাবতীয় আিার-আিরণ, 
শলনমিন ও ওয়ািাসেূিমক অতভুথক্ত কমর। এ আোনমতর েূল উম্েয িমলা 
বযহক্তমক রক্ষা করা। এ আোনমতর হবোলতা ও গুরুমের কারমণ পািাে-পবথত, 
আসোন-জহেন এমতা বে সৃহষ্ট িওয়া সমেও কুরআন বিন করমত অস্বীকার 
কমর। আর এ েিান আোনত োনুষ গ্রিণ কমর। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

َمانَةَ  َعَرۡضَنا إِنَّا﴿
َ
َمَٰوٰتِ  ََعَ  ٱۡۡل ۡرِض  ٱلسَّ

َ
َبالِ  َوٱۡۡل َبۡيَ  َوٱۡۡلِ

َ
ن فَأ

َ
ۡشَفۡقنَ  َُيِۡمۡلَنَها أ

َ
 وََۡحَلََها ِمۡنَها َوأ

ُن   نَسٰ  [ ٧٤:  اَلحزاب] ﴾٧٢َجُهوٗل  َظلُوٗما ََكنَ  إِنَُّهۥ ٱِۡلِ
“হনশ্চয় আহে আসোনসেূি, জহেন ও পবথতোলার প্রহত এ আোনত শপে 
কমরহছ, অতঃপর তারা তা বিন করমত অস্বীকার কমরমছ এবং এমত ভীত 
িময়মছ। আর োনুষ তা বিন কমরমছ। হনশ্চয় শস হছল অহতেয় যাহলে, একাতই 
অজ্ঞ”। [সূরা আল-আিযাব, আয়াত: ৭২]  
এ কারমণ আল্লাি োনুষমক অহতেয় যাহলে ও একাতই অজ্ঞ বমল আখযাহয়ত 
কমরমছন। শকননা শস হবোল এক আোনত বিন কমরমছ। যহিও এ আোনত 
গ্রিণ করা সম্মান ও েযথািাকর; হকন্তু আোনমতর যথাযথ িক আিায় করমত না 
পারা ও িাহয়ে-কতথমবয অবমিলা করা অহতেয় যাহলে ও অজ্ঞতার নাোতর।  
উম্মমতর েমধয আোনত আিাময় নানা ত্রুহি-হবিুযহত শিখা হিময়মছ। 
আোনতিামরর আোনতমক আিায় না কমর হখয়ানত করমছ, কেথিারীরা ও 
ভাোহিয়ারা িুহক্ত অনুযায়ী কাজ না কমর গাফলাহত করমছ। এ জনযই েুস্তফা 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে জীবমনর শেষ সেময় আোনমতর বযাপামর 
কমিারতা ও গুরুে হিময়মছন; বরং হতহন একথাও বমলমছন শয, উম্মমতর েধয 
শথমক সবথপ্রথে আোনতমক উহিময় শনওয়া িমব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  
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َمانَة»
َ
َل َما َتْفِقُدوَن ِمْن ِدينُِكُم اأْل وَّ

َ
 .«إِنَّ أ

“শতােরা শতাোমির িীমনর শথমক শয হজহনসহি সবথপ্রথে িারামব তা িমলা 
আোনত”।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শগাপনীয়তা রক্ষাকারী হুযাইফা 
ইবন ইয়াোন রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর কথা শুনুন। হতহন আোনত সম্পমকথ 
বমলমছন,  

ْنتَِظرُ »
َ
نَا أ

َ
َحَدُهَما َوأ

َ
يُْت أ

َ
، َرأ ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َحِديثنَْيِ َثنَا رَُسوُل اَّللَّ َثنَا:  َحدَّ الَخَر: َحدَّ

نَّةِ » َمانََة نََزلَْت يِف َجْذِر قُلُوِب الرَِّجاِل، ُثمَّ َعِلُموا ِمَن الُقْرآِن، ُثمَّ َعِلُموا ِمَن السُّ
َ
نَّ األ

َ
َثنَا « أ وََحدَّ

َمانَُة ِمْن قَلِْبِه، َفيََظ 
َ
ثَِر الَوْكِت، َعْن َرفِْعَها قَاَل: " َينَاُم الرَُّجُل انلَّْوَمَة، َفتُْقبَُض األ

َ
ثَُرَها ِمثَْل أ

َ
لُّ أ

ثَُرَها ِمثَْل الَمْجِل، َكَجْمر  َدْحرَْجتَُه لََعَ رِْجِلَك َفنَِفَط، َفََتَ 
َ
اهُ ُثمَّ َينَاُم انلَّْوَمَة َفتُْقبَُض َفيَبََْق أ

 
َ
ٌء، َفيُْصِبُح انلَّاُس يَتَبَاَيُعوَن، فَََل يََكاُد أ َمانََة، َفيَُقاُل: إِنَّ ُمنْتَِِبًا َولَيَْس ِفيِه ََشْ

َ
َحٌد يُؤَدِّي األ

ُه، َوَما يِف قَلِْبهِ  ْجََلَ
َ
ْظَرفَُه َوَما أ

َ
ْعَقلَُه َوَما أ

َ
ِمينًا، َوُيَقاُل لِلرَُّجِل: َما أ

َ
 ِمثَْقاُل يِف بَِِّن فََُلن  رَُجًَل أ

 «.َحبَِّة َخْرَدل  ِمْن إِيَمان  
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আোমির কামছ িু’হি িািীস বণথনা 
কমরমছন। একহি শতা আহে প্রতযক্ষ কমরহছ এবং হিতীয়হির জনয অমপক্ষা 
করহছ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আোমির কামছ বণথনা 
কমরমছন শয, আোনত োনুমষর অতেূথমল অমধাগােী িয়, তারপর তারা কুরআন 
শথমক জ্ঞান অজথন কমর, এরপর তারা নবীর সুন্নাি শথমক জ্ঞান অজথন কমর” 
(অথথাৎ এভামব তামির অতমরর আোনত বৃহদ্ধ পায়)। আর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে আোমিরমক আোনত তুমল শনওয়া সম্পমকথ বণথনা 
কমরমছন, “শয বযহক্তহি (ঈোনিার) এক পযথাময় রু্োমনার পর তার অতর শথমক 
আোনত তুমল শনওয়া িমব। তখন একহি হবনু্দর েমতা হিহ্ন অবহেষ্ট থাকমব। 
পুনরায় রু্োমব, তখন আবার উহিময় শনওয়া িমব। অতঃপর তার হিহ্ন শফাস্কার 
                                   
1 েুসতািরক িাহকে, িািীস নং ৮৪৪৮। হতহন িািীসহিমক সিীি বমলমছন।  
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েত অবহেষ্ট থাকমব শযেন শতাোর পাময়র উপর গহেময় পো অিার সৃষ্ট হিহ্ন, 
শযহিমক তুহে শফালা েমন করমব, অথি তার েমধয আমিৌ হকছু শনই। োনুষ 
শলনমিন করমব বমি; শকউ আোনত আিায় করমব না। তারপর শলামকরা 
বলাবহল করমব শয, অেুক বংমে একজন আোনতিার শলাক রময়মছ। শস বযহক্ত 
সম্পমকথ েতবয করা িমব শয, শস কমতাই না বুহদ্ধোন, কতই না হবিক্ষণ, কতই 
না বীর? অথি তার অতমর সহরষার িানা পহরোণ ঈোনও থাকমব না”।1 
আোনমতর ফযীলত:  
যহি আোনত সম্পমকথ আলািা শকামনা ফহযলত বহণথত নাও িমতা, তবুও 
আোনতিামরর প্রহত োনুমষর অতর স্বাভাহবকভামবই ঝুমক পেমতা এবং এর 
প্রময়াজনীয়তার হনহরমখ আোনতিারমক ভামলাবাসমতা ও সম্মান করমতা। শকনই 
বা করমব না? এহি শতা আল্লাির আমিে োনয করা। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

َ  إِنَّ ﴿ ُمرُُكمۡ  ٱّللَّ
ۡ
ن يَأ

َ
وا   أ َمَٰنِٰت  تَُؤدُّ

َ
ۡهلَِها إَِلى  ٱۡۡل

َ
   [٤٢:  النساء] ﴾أ

“হনশ্চয় আল্লাি শতাোমিরমক আমিে হিমেন আোনতসেূি তার িকিারমির 
কামছ শপৌঁমছ হিমত”। [সূরা আন-হনসা, আয়াত: ৫৮]  
এছাো আোনতিারীতা েুহেমনর অনযতে ববহেষ্টয। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

َمانََة ََلُ »
َ
 .«ََل إِيَماَن لَِمْن ََل أ

“যার েমধয আোনতিারীতা শনই তার ঈোন শনই”।2 
নবী ও রাসূলগণ হছমলন পহরপূণথ ঈোমনর অহধকারী। তারা সকমলই হনজ হনজ 
জাহতর কামছ িাওয়াত শিওয়ার সেয় বমলহছমলন,  

ِمي   رَُسول   لَُكمۡ  إِن ِ ﴿
َ
  [١٠٧:  الشعراء] ﴾١٠٧أ

                                   
1 েুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সিীি বুখারী, িািীস নং ৬৪৯৭; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৪৩।  
2 তাবরানী আওসাত, িািীস নং ২২৯২; ইবন হিব্বান, িািীস নং ১৯৪।  
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“হনশ্চয় আহে শতাোমির জনয একজন হবশ্বস্ত রাসূল”। [সূরা আে-শুআ‘রা, 
আয়াত: ১০৭]  
আর এহিই হছমলা সমবথাত্তে যুমগর (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
পমর হতন যুমগর) োনুমষর ববহেষ্টয। ইেরান ইবন হুসাইন রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু 
শথমক বহণথত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

يَن يَلُوَنُهْم ُثمَّ يَُكوُن َبْعَدُهْم قَْوٌم يَْشَهُدوَن َوَلَ » ِ يَن يَلُوَنُهْم، ُثمَّ اَّلَّ ِ  َخرْيُُكْم قَْرِِن، ُثمَّ اَّلَّ
 .«يُْستَْشَهُدوَن، َوََيُونُوَن َوََل يُْؤَتَمنُونَ 

“শতাোমির েমধয আোর যুমগর শলামকরাই সমবথাত্তে, তারপর এর পরবতথী 
যুমগর শলামকরা, তারপর এমির পরবতথী যুমগর শলামকরা। তারপর এেন 
শলামকমির আহবভথাব িমব, তারা সাক্ষয হিমব অথি তামির সাক্ষয িাওয়া িমব না, 
তারা হখয়ানতকারী িমব, তামির আোনতিার েমন করা িমব না”।1 
েুসহলমের জীবমন আোনমতর অপহরসীে গুরুে থাকায় ইসলােী েরী‘আত এ 
গুমণ গুণাহিত িমত হনমিথে হিময়মছ এেনহক হখয়ানতকারীর সামথও রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

َمانََة إََِل َمِن اْئتََمنََك، َوََل ََتُْن َمْن َخانََك »
َ
دِّ اأْل

َ
 .«أ

“শয বযহক্ত শতাোর কামছ আোনত শরমখমছ তুহে তার শস আোনত আিায় কমর 
িাও আর শতাোর সমি শয হখয়ানত কমরমছ তার সামথ তুহে হখয়ানত করমব 
না”।2 
আোনমতর হখয়ানত করা েুনাহফমকর আলােত:  
উপমরাক্ত আমলািনা শথমক একথা স্পষ্টভামব জানমত পারলাে শয, আোনত 
কীভামব েুহেমনর অনযতে ববহেষ্টয হিমসমব গণয; বরং শেষ্ঠ েুহেন িমলা পাক-

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৬৪২৮; সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৫৩৫।  
2 আবু িাউি, িািীস নং ৩৫৩৪; হতরহেযী, িািীস নং ১২৬৪। ইোে হতরহেযী রি. িািীসহিমক 

িাসান গরীব বমলমছন।  
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পহবত্র েন ও উঁিু হিম্মমতর অহধকারী িমেন আোনতিারগণ। এর হবপরীমত 
সবমিময় হনকৃষ্ট, রুগ্ন ও িুবথল েমনর অহধকারী িমলা যারা হখয়ানতকারী ও 
গা্ার। আবু হুরায়রা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

خْ »
َ
َث َكَذَب، َوإَِذا وََعَد أ  .«لََف، َوإَِذا اْؤتُِمَن َخانَ آيَُة الُمنَافِِق ثَََلٌث: إَِذا َحدَّ

“েুনাহফমকর আলােত হতনহি: যখন কথা বমল হেথযা বমল, ওয়ািা করমল ভি 
কমর এবং আোনত রাখা িমল হখয়ানত কমর”।1 
েুসহলমের বণথনায় এমসমছ,  

نَُّه ُمْسِلمٌ »
َ
 .«آيَُة الُْمنَافِِق ثَََلٌث، َوإِْن َصاَم وََصىلَّ َوَزَعَم أ

“েুনাহফমকর আলােত হতনহি যহিও শস সাওে পালন কমর, সালাত আিায় 
কমর আর েমন কমর শস েুসহলে”।2 
উোর ইবন খাত্তাব রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বমলন,  

ْعرَ »
َ
َمانََة، َوَكفَّ َعْن أ

َ
دَّى اأْل

َ
اِض انلَّاِس، ََل ُيْعِجبَنَُّكْم ِمَن الرَُّجِل َطنَْطنَتُُه، َولَِكنَُّه َمْن أ

 .«َفُهَو الرَُّجُل 
“শকামনা বযহক্তর গুঞ্জন বহনমত শতাোমিরমক শযন আশ্চযথ না কমর; বরং শয 
বযহক্ত আোনত আিায় কমর এবং োনুমষর সম্মান হবনষ্ট করা শথমক হবরত 
থামক শসই েূলত পুরুষ”।3  
  

                                   
1 েুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সিীি বুখারী, িািীস নং ৩৩; সিীি েুসহলে, িািীস নং ৫৯।  
2 সিীি েুসহলে, িািীস নং ৫৯।  
3 বায়িাকী, আস-সুনানুল আল-কাবীর, িািীস নং ১২৬৯৫।  
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িেে অহসয়যত: 
ইয়ািূিী ও খৃস্টানমিরমক আরব উপিীপ শথমক শবর কমর শিওয়া 

১- ইোে বুখারী ও েুসহলে রি. ইবন আব্বাস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুো শথমক 
বণথনা কমরন, হতহন বমলন,  

يَْوُم اْلَِميِس َوَما يَْوُم اْلَِميِس؟ ُثمَّ بََكى َحَّتَّ َخَضَب َدْمُعُه احلَْصبَاَء، َفَقاَل: اْشتَدَّ بَِرُسوِل »
 : وََْص ِعنَْد َمْوتِِه بِثَََلث 

َ
ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم وََجُعُه يَْومَ اْلَِميِس، َوأ كنَِي »اَّللَّ ْخرُِجوا الُمرْشِ

َ
أ

ِجزُيوا الَوفَْد بِنَْحِو َما ُكنُْت ِمْن َجزِ 
َ
ِجزيُُهمْ يَرةِ الَعَرِب، َوأ

ُ
، َونَِسيُت اثلَّاثِلََة، َوقَاَل َيْعُقوُب بُْن أ

ُة، َوالَمِدينَُة، َواَلََمامَ  لُْت الُمِغرَيَة بَْن َعبِْد الرَّمْحَِن، َعْن َجِزيَرِة الَعَرِب: َفَقاَل َمكَّ
َ
، َسأ د  ُة، حُمَمَّ

ُل تَِهاَمةَ  َواَلََمُن، َوقَاَل َيْعُقوُب  وَّ
َ
 .«َوالَعْرُج أ

“বৃিস্পহতবার! িায় বৃিস্পহতবার! এরপর হতহন কাঁিমত শুরু করমলন, এেনহক 
তাঁর অশ্রুমত (জহেমনর) কঙ্করগুমলা হসক্ত িময় শগমলা আর হতহন বলমত 
লাগমলন, বৃিস্পহতবামর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরাগ 
যাতনা শবমে যায়। অবমেমষ হতহন োরা যাওয়ার সেয় হতনহি হবষময় অহসয়যত 
কমরন, েুেহরকমিরমক আরব উপিীপ শথমক হবতাহেত কমরা, প্রহতহনহধ িলমক 
আহে শযরূপ উপমঢৌকন হিময়হছ শতােরাও অনুরূপ হিও। (বণথনাকারী বমলন) 
তৃতীয় অহসয়যতহি আহে ভুমল হগময়হছ। আবু আবু্দল্লাি রি. বমলন, ইবন 
েুিাম্মাি ও ইয়াকূব রি. বমলন, আহে েুগীরা ইবন আবু্দর রিোনমক 
জাযীরাতুল আরব সম্পমকথ হজমজ্ঞস করলাে, হতহন বলমলন, তািমলা েক্কা, 
েিীনা ইয়াোো ও ইয়ামেন। ইয়াকূব রি. বমলন, হতিাো আরম্ভ িমলা ‘আরজ 
শথমক”।1 
িািীমস উহল্লহখত ইয়ামেন িারা েক্কার িহক্ষণাঞ্চলমক বুঝামনা িময়মছ। এখামন 
ইয়াোন িারা ইয়ামেন শিে যার রাজধানী সান‘আ হনহিথষ্ট নয়, যা অহিমরই 
আগত ইোে োমফ‘ঈ রি.-এর কথায় স্পষ্ট বুঝা যায়। 

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩০৫৩; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৬৩৭।  
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২- ইোে েুসহলে জাহবর ইবন আবু্দল্লাি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা কমরন, 
হতহন বমলন, আোমক উোর ইবন খাত্তাব রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বমলমছন, হতহন 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লােমক বলমত শুমনমছন,  

َدَع إَِلَّ ُمْسِلًما»
َ
ْخرَِجنَّ اَْلَُهوَد، َوانلََّصارَى ِمْن َجِزيَرِة الَْعَرِب َحَّتَّ ََل أ

ُ
  .«أَل

“হনশ্চয় আহে ইয়ািূিী ও খৃস্টানমিরমক আরব উপিীপ শথমক বহিষ্কার করমবা, 
পহরমেমষ েুসহলে বযতীত অনয কাউমক এখামন থাকমত শিমবা না”।1 
৩- ইোে আিেি আময়ো রাহিয়াল্লাহু ‘আনিা শথমক বণথনা কমরন, হতহন বমলন, 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবথমেষ অিীকার হছমলা,  

 «.ِِبَِزيَرِة الَْعَرِب ِدينَاِن ََل ُيَْتَُك »
“আরব উপিীমপ একই সামথ িু’হি িীন অবহেষ্ট থাকমত পামর না”।2  
আরব উপিীপ ইসলামের আহিনা, িীমনর প্রথে গৃি ও েুসহলমের হকবলা। 
এখান শথমকই তাওিীমির আমলা হবহকরণ ছহেময়মছ এবং এ ভূহেমতই ইসলাে 
সবথমেমষ আেয় হনমব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ِرُز »
ْ
ِرُز َبنْيَ الَْمْسِجَديِْن، َكَما تَأ

ْ
، وَُهَو يَأ

َ
 َغِريبًا وََسيَُعوُد َغِريبًا َكَما بََدأ

َ
احْلَيَُّة يِف إِنَّ اإْلِْسََلَم بََدأ

 .«ُجْحرَِها
“অপহরহিমতর শবমে ইসলাে শুরু িময়হছল, অহিমরই তা আবার অপহরহিত 
অবস্থায় হফমর যামব সাপ শযেন সংকুহিত িময় তার গমতথ প্রমবে কমর তদ্রূপ 
ইসলােও িুই েসহজমির েমধয সীোবদ্ধ িময় যামব”।3 এজনযই সুউচ্চ প্রজ্ঞা ও 
হিকেত িমলা আরব উপিীমপ ইসলাে বযতীত অনয শকামনা িীন অবহেষ্ট না 
থাকা; িাই শকামনা বযহক্তর অবহেষ্ট থাকা বা অনয ধমেথর স্থাপনা বা সংস্থা 
অবহেষ্ট থাকা। 

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৭৬৭।  
2 েুসনাি আিেি, িািীস নং ২৬৩৫২।   
3 সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৪৬।  
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উপমরাক্ত িািীমস বহণথত জাহযরাতুল আরব িারা উম্েয িমলা প্রায়, বতথোন 
শসৌহি আরমবর সীোমরখা। ইোে ইবন কুিাো ‘আল-েুগনী’ শত বমলন, “েিীনা 
ও তার আে-পামের এলাকায় কাহফরমির বসবাস করা হনমষধ আর তা িমলা, 
েক্কা, ইয়াোোি, খাইবার, ইয়ামু্ব‘, হফিাক ও তার আে-পামের এলাকা।1 এহি 
ইোে োমফ‘ঈ রি. এর অহভেত। শকননা পূবথবতথী োসক ও আমলেরা তাইো 
ও ইয়াোন শথমক কাহফর ও েুেহরকমিরমক উমেি কমরন হন”। অতঃপর ইবন 
কুিাো বমলন, “উক্ত িািীস শোতামবক জাহযরাতুল আরব বলমত হিজাযমক 
বুঝামনা িময়মছ”।  
ইোে বায়িাকী ‘ো‘হরফাতুস-সুনান ওয়াল-আসার’ এ বমলমছন, ‘হিজায বলমত 
েক্কা, েিীনা, ইয়াোো ও এর আে-পামের সেস্ত এলাকামক বুঝায়। শকননা 
তামিরমক হিজাময বসবামসর অনুেহত শিওয়া রহিত িময় শগমছ। রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে খাইবামরর অহধবাসীমির সামথ শলনমিমনর শক্ষমত্র 
এ েতথ কমরমছন শয,  

قِرُّ »
ُ
ُ أ ُكُم اَّللَّ قَرَّ

َ
  .«ُكْم َما أ

“আল্লাি শতাোমিরমক যতহিন অবহেষ্ট থাকার অনুেহত হিমবন ততহিন আহেও 
শতাোমিরমক তামত বিাল রাখব”।2 (অথথাৎ শতাোমিরমক সােহয়কভামব এ 
িুহক্তর অধীন করা িমলা, স্থায়ীভামব নয়, কারণ আল্লাি শতাোমিরমক শবর করার 
হনমিথেনা হিমল শতােরা শবর িময় যামব)। অতঃপর কামফরমিরমক হিজায শথমক 
উমেি করার জনয হতহন আোমিরমক আমিে হিময়মছন। এভামবই ইোে 
বায়িাকী রি. আমলািনা আমরা এহগময় হনমলন......। হতহন আমরা বলমলন, 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে কতৃথক তামিরমক উমেি িারা িয়ত 
স্থায়ীভামব বসবাস না করামক বুঝামনা িময়মছ। আবার এিাও িমত পামর শয, 

                                   
1 কুরা ও হিজর ও তার আমেপামের এলাকা।  
2 েুয়াত্তা োহলক, িািীস নং ৮৩১।  
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হতহন বমলমছন, “আরব ভূহেমত িু’হি িীন অবহেষ্ট থাকমত পারমব না”। এ 
িািীস যহি সিীি িয় তমব তামিরমক উমেমির উম্েয িমলা, আরমব 
স্থায়ীভামব বসবাসকারী িু’হি িীন থাকমত পামর না’।  
ইোে োমফ‘ঈ রি. বমলমছন, ‘ইয়াোমনর আিমল হযম্মামক শসখান শথমক উমেি 
করা িময়মছ বমল শকউ একথা বমল হন, শসখামন হযহম্ম হছমলা। ইয়ামেন 
হিজামযর অতভুথক্ত নয়’।  
ইবনুল কাইময়যে রি. ‘আিকােু আিহলয হযম্মা’ হকতামব বমলন, ‘কাহফররা 
িয়ত যুদ্ধকারী িমব অথবা িুহক্তবদ্ধ িমব। আর িুহক্তবদ্ধরা আবার হতন ধরমণর: 
আিমল হযম্মা, আিমল হুিনা এবং আিমল আোন। হতহন আিমল আোন 
সম্পমকথ বমলন, “হনরাপত্তা প্রাথথী িমলা: শয বযহক্ত েুসহলেমির শিমে স্থায়ী 
বসবাস বযতীত সােহয়কভামব বসবামসর জনয আমবিন শপে কমর। তারা আবার 
িার প্রকামরর: প্রহতহনহধিল, বযবসায়ী ও ভাোহিয়া। তামির হনকি ইসলাে ও 
কুরআন শপে করা িমব। তারা ইো করমল ইসলামে প্রমবে করমব, আর 
ইসলাে গ্রিণ না করমল শিমে হফমর যামব। এর িতুথথ প্রকার িমলা ভ্রেণ বা 
অনয শকামনা উম্মেয ইসলােী রামষ্ট্র প্রমবমের অনুেহত প্রাথথনাকারী। এ ধরমণর 
শলাকমির হুকুে িমলা, তামিরমক আক্রেণ করা যামব না, িতযা করা যামব না ও 
তামির শথমক হজহযয়া গ্রিণ করা যামব না। শসখামন ভাোয় বসবাসকারীর হনকি 
ইসলাে ও কুরআন শপে করা িমব। যহি তারা ইসলামে প্রমবে কমর তমব শতা 
ভামলা, আর যহি হনমজর শিমে হফমর শযমত িায় তািমল হনরাপমি তামক 
শসখামন শযমত হিমত িমব। শসখামন শপৌঁছার আমগ তার হবরুমদ্ধ শকামনা হকছু 
করা যামব না। তারা হনজ শিমে শপৌঁমছ শগমল তখন শস আিমল িরব তথা 
যুদ্ধকারী হিমসমব গণয িমব’।  
আল্লাো ইবন উসাইেীন রি. েরমি সিীি েুসহলমে (পােুহলহপ) তামক হজমজ্ঞস 
করা িমলা, আিমল হকতাব ইয়ািূিী ও নাসারামিরমক কেথিারী হিমসমব কাজ 



 

 

নবী সা.-এর েহিোহিত জীবমনর শেষ একে হিমনর অহসয়যতসেূি  
 121  

করামনা যামব হক? হতহন বলমলন, ‘িযাঁ, তামির িারা কাজ করামনা যামব, তমব 
তামিরমক স্থায়ীভামব বসবাস ও নাগহরক করা যামব না। জাহযরাতুল আরমব 
এহি করা হনমষধ। তমব তারা যহি বযবসা বা অস্থায়ীভামব বসবাস কমর কাজ 
কমর তামত শকামনা অসুহবমধ শনই’।  
এ েমতর িলীল িমলা ইবন খুযাইো তার সিীি ইবন খুযাইোমত জাহবর 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত িািীস, হতহন আল্লাির হনমনাক্ত বাণী সম্পমকথ 
বমলমছন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيى  ﴾َهَٰذا   َعِمِهمۡ  َبۡعدَ  ٱۡۡلََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ  َيۡقَرُبوا   فَََل  ََنَس   ٱلُۡمۡۡشُِكونَ  إِنََّما َءاَمُنو ا   ٱِلَّ

 [ ٤٢: اتلوبة]
“শি ঈোনিারগণ, হনশ্চয় েুেহরকরা নাপাক, সুতরাং তারা শযন এ বছমরর পর 
েসহজিুল িারামের হনকিবতথী না িয়”। [সূরা আত-তাওবাি, আয়াত: ২৮] 
উপমরাক্ত আয়ামতর বযাখযায় জাহবর রা. বমলন, ‘তমব িাস-িাসী বা আিমল 
হযম্মা িমল অসুহবমধ শনই’ অথথাৎ তামির সামথ েুসহলমের হনরাপত্তার িুহক্ত 
রময়মছ। এখামন আিমল হযম্মা িারা হফকাি োমস্ত্রর পহরহিত হযম্মী উম্েয নয়। 
অতএব, িািীমস উহল্লহখত ইয়ািূিী ও নাসারামিরমক জাহযরাতুল আরব শথমক 
শবর কমর শিওয়ার উম্েয িমলা, েুেহরকমিরমক জাহযরাতুল আরমব স্থায়ীভামব 
আবাসন শিওয়া হনমষধ, তমব সােহয়কভামব বাস করা বা বযবসা-বাহণজয করা 
ইতযাহি হনমষধ নয়, যা হবমিেী কাহফররা জাহযরাতুল আরমব কমর থামক।  
তামিরমক স্থায়ীভামব বসবাস করমত শিওয়া শযমিতু হনমষধ, শসমিতু 
অেুসহলেমির শকামনা ধেথীয় স্থাপনা বা সংস্থা প্রহতষ্ঠা করা আমরা কমিারভামব 
হনমষধ শযেন, ইবািমতর গৃি হনেথাণ, অেুসহলমের ধেথীয় িাওয়াি শসন্টার স্থাপন 
করা ইতযাহি হনমষধ।  
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একািে অহসয়যত: হেকথ ও এর যাবতীয় োধযে শথমক সতকথ করা 
১- ইোে বুখারী ও েুসহলে রি. আময়ো ও ইবন আব্বাস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুো 
শথমক বণথনা কমরন, তারা বমলন,  

يَصًة ََلُ لََعَ وَْجِهِه، فَإَِذا اْغتَمَّ » ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َطِفَق َيْطَرُح ََخِ ا نََزَل بَِرُسوِل اَّللَّ  بَِها لَمَّ
ِ لََعَ اَلَُهوِد »َكَشَفَها َعْن وَْجِهِه، َفَقاَل وَُهَو َكَذلَِك:  نِْبيَائِِهْم لَْعنَُة اَّللَّ

َ
َُذوا ُقبُوَر أ َوانلََّصارَى، اَتَّ

ُر َما َصنَُعوا« َمَساِجدَ    .«ُُيَذِّ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের েৃতুয হনকিবতথী িমল হতহন তারঁ 
একিা িািমর হনজ েুখেেল আবৃত করমত লাগমলন যখন শ্বাস বন্ধ িওয়ার 
উপক্রে িমলা, তখন েুখ শথমক িাির সহরময় হিমলন এেতাবস্থায় হতহন 
বলমলন, ইয়ািূিী ও নাসারামির প্রহত আল্লাির অহভোপ, তারা তামির নবীমির 
কবরমক েসহজমি পহরণত কমরমছ (এ বমল)। তারা শয (হবি‘আতী) কাযথকলাপ 
করত তা শথমক হতহন সতকথ করমলন”।1 
২- ইোে বুখারী ও েুসহলে রি. আময়ো রাহিয়াল্লাহু ‘আনিা শথমক বণথনা 
কমরন, শয শরাগ শথমক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আর সুস্থ িময় 
উমিন হন শস শরাগাবস্থায় হতহন বমলমছন,  

نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ »
َ
َُذوا ُقبُوَر أ ُ اَلَُهوَد اَتَّ بِْرَز َقِْبُُه َخِِشَ »، قَالَْت ََعئَِشُة: « لََعَن اَّللَّ

ُ
لَْوََل َذلَِك أَل

ْن 
َ
 .«ُيتََّخَذ َمْسِجًداأ

“ইহুিীমির প্রহত আল্লাি লা‘নত কমরমছন, তারা তামির নবীমির কবরগুমলামক 
েসহজমি পহরণত কমরমছ। আময়ো রাহিয়াল্লাহু ‘আনিা বমলন, এরূপ প্রথা যহি 
না থাকত তমব তাঁর কবরমকও শখালা রাখা িমতা; কারণ তাঁর কবরমকও 
েসহজি (সাজিাির স্থান) বানামনার আেংকা হছল”।2 

                                   
1 েুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সিীি বুখারী, িািীস নং ৪৩৫; সিীি েুসহলে, িািীস নং ৫৩১। . 
2 েুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সিীি বুখারী, িািীস নং ৪৪৪১; সিীি েুসহলে, িািীস নং ৫২৯।  
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৩- ইোে েুসহলে রি. জুনিুব রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা কমরন, হতহন 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের েৃতুযর পাঁি হিন আমগ তামক বলমত 
শুমনমছন,  

نِْبيَائِِهْم وََصاحِلِيِهْم َمسَ »
َ
ََل َوإِنَّ َمْن ََكَن َقبْلَُكْم ََكنُوا َيتَِّخُذوَن ُقبُوَر أ

َ
ََل فَََل َتتَِّخُذوا أ

َ
اِجَد، أ

ْنَهاُكْم َعْن َذلَِك 
َ
 .«الُْقبُوَر َمَساِجَد، إِِّنِّ أ

“সাবধান! শতাোমির পূবথবতথী শলামকরা তামির নবী ও সৎমলামকর 
কবরগুমলামক েসহজি বাহনময়হছল। সাবধান! শতােরাও কবরমক েসহজি বাহনও 
না, আহে শতাোমির তা শথমক হনমষধ করহছ”।1 
৪- ইোে বুখারী ও েুসহলে আময়ো রাহিয়াল্লাহু ‘আনিা শথমক বণথনা কমরন, 
উমম্ম িাবীবা ও উমম্ম সালো রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুো িাবোয় তামির শিখা একহি 
হগজথার কথা বমলহছমলন, যামত শবে হকছু েূহতথ হছল। তাঁরা উভময় হবষয়হি 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামছ বণথনা করমলন। হতহন 
বলমলন,  

ُروا ِفيِه تِلَْك » اِلُح َفَماَت، َبنَْوا لََعَ َقِْبِهِ َمْسِجًدا، وََصوَّ وََلَِك إَِذا ََكَن ِفيِهُم الرَُّجُل الصَّ
ُ
إِنَّ أ

ِ يَْوَم الِقيَاَمةِ  اُر اْلَلِْق ِعنَْد اَّللَّ وََلَِك َِشَ
ُ
َوَر، فَأ  .«الصُّ

“তামির অবস্থা হছল এেন শয, শকামনা সৎমলাক োরা শগমল তারা তার কবমরর 
উপর েসহজি বানামতা। আর তার হভতমর ঐ শলামকর েূহতথ বতরী কমর 
রাখমতা। হকয়ােমতর হিন তারাই আল্লাির কামছ সবিাইমত হনকৃষ্ট সৃহষ্ট বমল 
গণয িমব”।2 
৫- ইোে েুসহলে আবুল িাইয়যাজ আল-আসািী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা 
কমরন, হতহন বমলন,  

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ৫৩২।  
2 সিীি বুখারী, িািীস নং ৪২৭; সিীি েুসহলে, িািীস নং ৫২৮।  
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ْبَعثَُك لََعَ َما َبَعثَِِّن َعلَيِْه رَُسوُل اهللِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّ 
َ
ََل أ

َ
: أ ِِب َطاِلب 

َ
ُّ ْبُن أ ْن »َم؟ قَاَل يِل لََعِ

َ
أ

يْتَهُ  فًا إَِلَّ َسوَّ  .«ََل تََدَع تِْمثَاًَل إَِلَّ َطَمْستَُه َوََل َقِْبًا ُمرْشِ
“আোমক আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বমলন, আহে হক শতাোমক এেন কামজ 
পািামবা না শয কামজ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আোমক 
পাহিময়হছমলন? তা িমে, শকামনা (জীমবর) প্রহতকৃহত বা ছহব শিখমল তা িূনথ-
হবিূনথ না কমর ছােমব না, আর শকান উঁিু কবর শিখমল তাও সোন না কমর 
ছােমব না”।1 
৬- ইোে েুসহলে জাহবর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক আমরা বণথনা কমরন, হতহন 
বমলন,  

ْن يُبََْن َعلَيْ »
َ
ْن ُيْقَعَد َعلَيِْه، َوأ

َ
، َوأ َص الَْقِْبُ ْن َُيَصَّ

َ
 .«هِ َنََه رَُسوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم أ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে কবর পাকা করমত, কবমরর উপর 
বসমত ও কবমরর উপর স্থাপনা বানামত হনমষধ কমরমছন”।2 
 
ভূহেকা:  
আল্লাি তাঁর বান্দািমক শয সব আমিে হিময়মছন তার েমধয সবমিময় বে 
আমিে িমলা তাঁর তাওিীি, একোত্র তাঁরই ইবািাত করা ও তাঁরই কামছ 
শকামনা হকছু প্রাথথনা করা। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ا   َوَما  ﴿ ِمُرو 
ُ
َ  ِۡلَۡعُبُدوا   إِلَّ  أ ِينَ  ََلُ  ُُمۡلِِصيَ  ٱّللَّ   [٤: ابلينة] ﴾ُحَنَفا ءَ  ٱل 

“আর তামিরমক শকবল এই হনমিথে শিওয়া িময়হছল শয, তারা শযন আল্লাির 
ইবািাত কমর তাঁরই জনয িীনমক একহনষ্ঠ কমর”। [সূরা আয-হযলযাল, আয়াত: 
৫] একোত্র এ উম্মেযই সেস্ত নবী-রাসূল ও হকতাবসেূি নাহযল কমরমছন। 
আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ৯৬৮।  
2 সিীি েুসহলে, িািীস নং ৯৭০।  
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رَۡسۡلَنا َوَما  ﴿
َ
نَُّهۥ إَِۡلۡهِ  نُوِح   إِلَّ  رَُّسول   ِمن َقۡبلَِك  ِمن أ

َ
نَا   إِلَّ   إَِلٰهَ  َل   أ

َ
: اَلنبياء] ﴾٢٥فَٱۡعُبُدونِ  أ

٤٤]  
“আর শতাোর পূমবথ এেন শকামনা রাসূল আেরা পািাই হন যার প্রহত আেরা এ 
অিী নাহযল কহর হন শয, আহে ছাো শকামনা (সতয) ইলাি শনই। সুতরাং শতােরা 
আোর ইবািাত কমরা”। [সূরা আল-আহম্বয়া, আয়াত: ২৫] 
পক্ষাতমর সবমিময় বে গুনাি, োরাত্মক অপরাধ ও বংসাত্মক কবীরাি গুনাি 
িমলা আল্লাির সামথ হেকথ করা। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

َ  إِنَّ ﴿ ن َيۡغفِرُ  َل  ٱّللَّ
َ
  [١٢:  النساء] ﴾يََشا ءُ  لَِمن َذٰلَِك  ُدونَ  َما َوَيۡغفِرُ  بِهِۦ يُۡۡشَكَ  أ

“হনশ্চয় আল্লাি তাঁর সামথ েরীক করামক ক্ষো কমরন না। হতহন ক্ষো কমরন 
এ ছাো অনযানয পাপ, যার জনয হতহন িান”। [সূরা আন-হনসা, আয়াত: ৪৮]  

ِ  يُۡۡشِكۡ  َمن إِنَّهُ ﴿ مَ  َفَقدۡ  بِٱّللَّ ُ  َحرَّ َوىٰهُ  ٱۡۡلَنَّةَ  َعلَۡيهِ  ٱّللَّ
ۡ
 [ ٧٤: دةاملائ] ﴾ٱنلَّارُ  َوَمأ

“হনশ্চয় শয আল্লাির সামথ েরীক কমর, তার ওপর অবেযই আল্লাি জান্নাত 
িারাে কমর হিময়মছন এবং তার হিকানা আগুন”। [সূরা আল-োময়িা, আয়াত: 
৭২]  

وِحَ  َولََقدۡ ﴿
ُ
ِينَ  ِإَوَل  إَِۡلَۡك  أ ۡكَت  لَئِنۡ  َقۡبلَِك  ِمن ٱِلَّ ِۡشَ

َ
 مِنَ  َوَۡلَُكوَننَّ  َعَملَُك  َۡلَۡحَبَطنَّ  أ

  [٩١: الزمر] ﴾٦٥ٱۡلَخِٰۡسِينَ 
“আর অবেযই শতাোর কামছ এবং শতাোর পূবথবতথীমির কামছ অিী পািামনা 
িময়মছ শয, তুহে হেকথ করমল শতাোর কেথ হনষ্ফল িমবই। আর অবেযই তুহে 
ক্ষহতগ্রস্তমির অতভুথক্ত িমব”। [সূরা আয-যুোর, আয়াত: ৬৪]  
হেকথ এমতা োরাত্মক িওয়ায় উম্মমতর সহতযকার নসীিতকারী রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে উম্মতমক হেকথ, হেমকথর যাবতীয় োধযে ও যা 
হকছু হেমকথর হিমক ধাহবত কমর সব হকছু শথমক কমিার হুহেয়ারী কমরমছন।  
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হেমকথর কারণ ও উপায়সেূি: 
হেমকথর সবমিময় ভয়ঙ্কর উপায়, কারণ ও শযসব হজহনস হেমকথর হিমক ধাহবত 
কমর তািমলা সামলিীনমির (সৎমলাকমির) হনময় বাোবাহে হবমেষ কমর েৃত 
সৎমলাকমির হনময় বাোবাহে, তামির কবরসেূি উপাসনালময় পহরণত করা ও 
তামত গৃি হনেথাণ করা। ইবন আব্বাস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, হতহন 
বমলন,  

ا َيُغوُث فَََكنَْت لُِمَراد  » مَّ
َ
، َوأ ا ُسَواٌع ََكنَْت لُِهَذيْل  مَّ

َ
ا وَدٌّ ََكنَْت ِلََكْب  بَِدْوَمِة اْلَنَْدِل، َوأ مَّ

َ
، ُثمَّ أ

ا َيُعوُق فَََك  مَّ
َ
ا نََْسٌ فَََكنَْت حِلِْمرَيَ ِلِل ِذي بِلَِِّن ُغَطيْف  بِاْْلَوِْف، ِعنَْد َسبَإ ، َوأ مَّ

َ
نَْت لَِهْمَداَن، َوأ

ِن 
َ
يَْطاُن إََِل قَْوِمِهْم، أ ْوََح الشَّ

َ
ا َهلَُكوا أ ، فَلَمَّ ْسَماُء رَِجال  َصاحِلِنَي ِمْن قَْوِم نُوح 

َ
اللََكَِع، أ

نَْصابًا
َ
ْسَمائِِهْم، َفَفَعلُوا، فَلَمْ ُتْعبَْد، َحَّتَّ إِذَا  انِْصبُوا إََِل ََمَالِِسِهُم الَِِّت ََكنُوا ََيِْلُسوَن أ

َ
وَها بِأ وََسمُّ

َخ الِعلُْم ُعبَِدْت  وََلَِك َوتَنَسَّ
ُ
 . «َهلََك أ

“ওয়াি ‘িাওোতুল জান্দাল’ নােক স্থামন অবহস্থত কালব শগামত্রর একহি 
শিবেূহতথ, সুও‘আ হুযাইল শগামত্রর একহি শিবেূহতথ এবং ইয়াগুস হছল েুরাি 
শগামত্রর, অবেয পরবতথীমত তা বনী গুতাইফ শগামত্রর িময় যায়, যামির আস্তানা 
হছল, সাবার হনকমি ‘জাওফ’ নােক স্থামন। আর ইয়া‘ঊক, তা শতা হছল িাোিান 
শগামত্রর শিবেূহতথ। নাসর হছল যুলকালা‘ শগামত্রর হিেইয়ারীমির েূহতথ। এগুমলা 
নূি আলাইহিস সালামের জাহতর কহতপয় সৎমলামকর নাে হছল। তারা োরা 
শগমল েয়তান তামির জাহতর শলাকমির হৃিময় এই কথা ঢুহকময় হিল শয, তারা 
শযখামন বমস েজহলস করত, শসখামন শতােরা হকছু েূহতথ স্থাপন কমরা এবং ঐ 
সকল সৎমলামকর নাোনুসামরই এগুমলার নােকরণ কমরা। সুতরাং তারা তাই 
করল; হকন্তু তখনও ঐসব েূহতথর পূজা করা িমতা না। তমব েূহতথ স্থাপনকারী 
শলাকগুমলা োরা শগমল এবং েূহতথগুমলা সম্পমকথ সহতযকামরর জ্ঞান হবলুপ্ত িমল 
শলাকজন তামির পূজা করমত শুরু কমর শিয়”।1 
                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৪৯২০।  
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কুরআমন আল্লাি েুেহরকমির শয লামতর কথা উমল্লখ কমরমছন হতহন েূলত 
একজন সৎমলাক হছমলন। হতহন িাজীমির জনয খািয বতহর করমতন। হতহন 
োরা শগমল শলামকরা তার কবমর ঝুঁমক পমে। ইবন আব্বাস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু 
শথমক বহণথত, হতহন আল্লাির বাণীর বযাখযায় বমলন, 

فََرَءۡيُتمُ ﴿»
َ
َٰت  أ ىٰ  ٱللَّ ُت رَُجًَل يَلُتُّ َسِويَق احلَاجِّ  [١٢:  انلجم] ﴾١٩َوٱۡلُعزَّ  .«ََكَن الَلَّ

“শতােরা লাত ও ‘উযযা সম্পমকথ আোমক বমলা? [সূরা আন-নাজে, আয়াত: ১৯] 
এখামন ‘লাত’ বমল এ বযহক্তমক শবাঝামনা িময়মছ, শয িাজীমির জনয ছাতু 
গুলত”। 1  
উপমরাক্ত আমলািনা শথমক একথাই প্রতীয়োন িয় শয, হেমকথর অনযতে কারণ 
ও উপকরণ িমলা সৎমলাকমির কবর স্থাপন করা, তামির প্রহতেূহতথ স্থাপন 
করা, তামির কবমর র্র হনেথাণ ও তামির কবরসেূি ইবািমতর স্থান করা 
ইতযাহি। সৎমলাকমির প্রহতো স্থাপন, তামির কবমরর উপর গমু্বজ করা ও 
তামির কবরসেূি ইবািমতর স্থান স্থাপমনর বযাপামর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কমিার হনমষধাজ্ঞা ও হুহেয়ারী সম্পমকথ একিু হিতা-
ভাবনা করমলই, হতহন আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুমক শয হনমিথে হিময়হছমলন, 
“শকামনা প্রহতো শিখমলই শভমি িূণথ-হবিূণথ কমর হিমব, শকামনা উঁিু কবর 
শিখমলই তা োহির সামথ হেহেময় হিমব” রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এ হনমিথমের হিকেত আোমির সকমলর কামছই স্পষ্ট িময় যায়। 
হবমেষ কমর যখন বতথোন হবমশ্ব েুসহলে শিমের বাস্তব অবস্থা পযথমবক্ষণ করমল 
ও আিমল ইলমের এ বযাপামর হনমষধ করমত উিাসীনতা শিখমল, ‘আিাত 
(রীহতনীহত) ও তাকালীমির (অন্ধ অনুসরণ) প্রভাব খুব স্পষ্ট িময় যায়। 
ফলাফল এ পযথাময় িাঁহেময়মছ শয, এ সমবর ভয়ঙ্কর পহরণহত সম্পমকথ খুব অল্প 
শলামকরাই সতকথ কমর ও পহরবতথমনর শিষ্টা কমর। ইোে োওকানী রি. ‘েরমি 

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৪৮৫৯।  
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সুিূর’ হকতামব বমলমছন, ‘কবর উঁিু করা, এমত গমু্বজ বতহর করা, েসহজি 
বানামনা এবং এমক িেথনীয় কমর শতালা সম্পমকথ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে একবার এ সব কেথকারীমক লা‘নত হিময়মছন। হতহন আবার 
বমলমছন,  

نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ »
َ
َُذوا ُقبُوَر أ   .«اْشتَدَّ َغَضُب اهلِل لََعَ قَْوم  اَتَّ

“আল্লাির ভীষণ রাগ শসসব শলামকর ওপর যারা তামির নবীমির কবরমক 
েসহজি বাহনময়মছ”।1 যারা নবীমির কবরমক েসহজমি পহরণত কমর তামিরমক 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বি-শিা‘আ কমরমছন শয, তামির এ 
োরাত্মক পামপর কারমণ আল্লাি তামির ওপর ভীষণ রাগাহিত িন। এহি সিীি 
িািীস িারা প্রোহণত। আবার হতহন শসগুমলামক বংস করমত প্রহতহনহধ 
পাহিময়মছন। অনযহিমক হতহন এসব কাজমক ইয়ািূিী ও খৃস্টানমির কাজ বমল 
আখযাহয়ত কমরমছন। হতহন আমরা সতকথ কমর বমলমছন,  

 .«َل تتخذوا قِبي وثناً »
“শতােরা আোর কবরমক েূহতথ বাহনও না”।2 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আমরা বমলমছন,  

 «ََل َتتَِّخُذوا َقِْبِي ِعيًدا» 
“শতােরা আোর কবরমক ঈি বাহনও না”।3 অথথাৎ শকান উৎসমবর উপলক্ষয 
বাহনও না, শযেহনভামব অমনক শলাক কবরমক উৎসমবর উপলক্ষয বানায় এবং 
যারা হবশ্বাস কমর শয, েৃতবযহক্তর অমনক েহক্ত আমছ। ফমল তারা কবমরর পামে 
একহত্রত িময় ইবািাত কমর এবং এমত হসজিা কমর। হনঃসমন্দমি েৃতবযহক্তর 
েহক্তর হবশ্বামসর েূল কারণ িমলা েয়তান তামিরমক এসব হকছু সুসহজ্জত কমর 

                                   
1 েুয়াত্তা োহলক, িািীস নং ৫৯৩।  
2 েুসনামি বাযযার, িািীস নং ৯০৮৭।  
3 েুসনাি আিেি, িািীস নং ৮৮০৪।  
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শধাঁকায় শফমল শিয়। েয়তামনর শধাঁকায় োনুষ কবরমক উঁিু কমর, এমত সুন্দর 
পিথা শিয়, কবরমক পাকা কমর, এমক িেৎকারভামব সুসহজ্জত কমর ও 
সুন্দরভামব আমলাকসজ্জা কমর। ফমল অজ্ঞ শলামকরা যখনই এসব কবমরর উঁিু 
উঁিু গমু্বজ শিমখ তারা এমত প্রমবে কমর, এর িেৎকার গমু্বজ, পিথা, রঙ-
শবরঙময়র আমলাহকত বাহত ও িাহরহিমক সাজামনা সুগহন্ধ শিমখ তখন তামির 
অতমর এসব কবমরর প্রহত সম্মান সৃহষ্ট িয়, তার সৃ্মহতেহক্ত এ েৃতবযহক্তর 
েযথািার কথা স্মরণ কমর িুবথল িময় যায় এবং তার েমন েয়তানী ভয়-ভীহত 
ঢুমক যায়, যা েুসহলমের জনয েয়তামনর সবমিময় োরাত্মক িক্রাত। শস ধীমর 
ধীমর বান্দািমক পথভ্রমষ্টর হিমক হনময় যায়। এেনহক পহরমেমষ তার কামছ 
এেন সব হকছু শিময় বমস যা একোত্র আল্লাি বযতীত শকউ হিমত পামর না। 
কখমনা কখমনা এ সব োজার হযয়ারমতর প্রথে িেথমনই এ ধরমণর হেকথ িময় 
যায়; শকননা তার েমন এ ধরমণর ধারণা জন্মায় শয, জীহবত োনুমষরা এ 
েৃতবযহক্তর শথমক শকামনা ফাময়িা ছাো আমস না; িয়ত তা িুহনয়াবী ফাময়িা বা 
আমখরামতর ফাময়িা। তখন শস ভামব, এসব কবর এতবে জ্ঞানী-গুহণরা 
হযয়ারত কমর, এমত সাজিাি কমর ও কবমরর খঁুহি ধমর শিা‘আ কমর। এসব 
শিমখ হনমজমক শছাি েমন কমর। ফমল হেমকথ হলপ্ত িয়।  
েয়তান বনী আিমের েয়তানরূপী হকছু োনুষমক এসব কবমরর পামে িাঁে 
কহরময় হিময় হযয়ারতকারীমিরমক শধাঁকায় শফমল শিয়। তামির কামছ বযাপারহি 
অমনক বে কমর শতামল এবং অবাক অবাক কাে র্হিময় েৃতবযহক্তর হিমক 
এেনভামব সমৃ্পক্ত কমর যা হবিক্ষণ বযহক্ত বযতীত শকউ বুঝমত পামর না। 
কারােমতর নামে অমনক হেথযা ও রূপকথার কাহিনী সাহজময় োনুমষর োমঝ 
ছোয় এবং এসব হেথযাকথা নানা েজহলমস ও োনুমষর সামথ শিখা িমলই 
বারবার উমল্লখ কমর। ফমল তামির হকছু ভক্ত ও অনুসারী বতহর িময় যায়। যারা 
উক্ত েৃতবযহক্তর সম্পমকথ ভামলা ধারণা রামখ তারা তার শথমক উপকার শখাঁজমত 



 

 

নবী সা.-এর েহিোহিত জীবমনর শেষ একে হিমনর অহসয়যতসেূি  
 130  

থামক। তামির সম্পমকথ শযসব হেথযা ও রূপকথার কাহিনী বণথনা করা িয় তা 
তামির হবমবক খুব সিমজই শেমন শনয় এবং শস শযভামব শুমনমছ শসভামবই 
আবার অমনযর কামছ হবহভন্ন সভা-শসহেনামর বণথনা কমর। এগুমলা আমলািনা 
করার ফমল অজ্ঞ োনুমষর েমন হেকথী হবশ্বাস জন্ম শনয়। ফমল তারা ধন-সম্পি 
লামভর প্রতযাোয় উক্ত েৃত বযহক্তর নামে োন্নত কমর এবং তার কবমরর পামে 
হনমজমক আিমক রামখ। শকননা শস ধারণা কমর শয, উক্ত েৃতবযহক্তর প্রভাব-
প্রহতপহত্ত শথমক শসও অমনক কলযাণ ও েিাপ্রহতিান লাভ করমব। শস হবশ্বাস 
কমর, এভামব করা িমলা আল্লাির বনকিয অজথন, লাভজনক আনুগতয ও কবুল 
িওয়া সাওয়াব। ফমল েয়তান তার অনুরূপ বনী আিমের শথমক ইোেত 
েয়তানী অজথন করমত সক্ষে িয়। শকননা তারা এসব উদ্ভি, হেথযা ও বামনায়াি 
কাজ-কেথ কমর োনুমষর কামছ হবষয়হিমক অমনক বে কমর শতামল। নানা রকে 
হেথযা হকো-কাহিনী সাহজময় শলাকমির শথমক প্রিুর পহরোমণ অথথ িাহতময় 
শনয়। এ ধরমণর ভ্রষ্ট পদ্ধহতমত ও ইবহলহস কাময়িায় কবমরর আমেপামে 
অবস্থান কমর হবপুল পহরোণ অথথ লাভ কমর”।  
ইোে আল্লাো োইখ েুিাম্মাি ইসোঈল আস-সান‘আনী রি. বমলমছন, ‘শজমন 
শরমখা, এসব হবষয় (কবরপূজা) হনমষমধর বযাপামর অমনক সতকথীকরণ, 
সোমলািনা ও এসমবর আস্তানা শভমি শফলার শিষ্টা িলমছ। েূলতঃ এসব কাজ 
শস সেস্ত শলাকমির িারাই শবেী সংর্হিত িমে যারা শকামনা িলীল-প্রোণ 
ছাোই বাপ-িািার শিখামিহখ ইসলাে গ্রিণ কমরমছ এবং সতয-হেথযার পাথথকয 
হনরূপণ ছাোই ইসলামের ওপর িমল আসমছ। এমির শকউ হনজ গ্রামে-গমঞ্জ 
বেেব শথমকই এগুমলা শিমখ শিমখ বে িমে। শছািমবলা শথমকই এগুমলামক 
হবশ্বামসর নামে জয়গান শগময় বে িমে। তারা তামির বেমিরমক শিখমছ শয, 
তারা এসব োজামর োন্নত কমর আসমছ, এমক সম্মান করমছ এবং তামির 
শছমল-সতানমিরমক হনময় োজামর যামে। ফমল বালয বয়স শথমকই শছািমির 
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অতমর এ সমবর প্রহত সম্মান প্রিেথন করা হস্থর িময় যায়। তারা এগুমলামক 
সবথাহধক সম্মামনর হজহনস েমন কমরন। ফমল এ ধরমণর হিতা-শিতনা ও 
হবশ্বামস শছািরা শবমে উমি এবং এভামবই বে িমে। তারা এগুমলার হবরুমদ্ধ 
কামরা শকামনা প্রহতবাি ও হনমষধাজ্ঞা শতা শুমনই হন; বরং শিখমছ অমনক 
আমলে, হবিারক, েুফহত, হেক্ষক, িাহয়েেীল, জ্ঞানী শলাক, োসক ও সরকার 
এসমবর প্রহত অমনক বে হকছু েমন কমর খুব সম্মান শিখায়, োনত কমর এবং 
কবমরর জনয জবাই করা পশুর শগােত ভক্ষণ কমর। ফমল সাধারণ োনুষ এসব 
কাজমকই িীন ইসলাে েমন কমরন এবং এগুমলামক িীমনর েূল ও সুউচ্চ হেখর 
েমন কমরন। এ বযাপামর শকউ হিতা-ভাবনা কমর না। একোত্র কুরআন, সুন্নাি 
ও িািীমসর জ্ঞামন জ্ঞানীরাই এসব সম্পমকথ জামনন। যহিও শকামনা আমলমের এ 
ধরমণর অনযায় শিমখ িুপ থাকা এগুমলা জাময়য িওয়ার িলীল নয়; শকননা সব 
িুপ থাকা সন্তুষ্ট িওয়ার িলীল নয়। প্রকৃতপমক্ষ এসব অনযাময়র েূলমিাতা 
অমনকাংমেই যামির িামত ঢাল-তমলায়ার রময়মছ শসসব (মনতৃস্থানীয় ও 
ক্ষেতাধর) শলাক, োনুমষর জীবন ও সম্পি তামির ক্ষেতা ও কলমের তলায় 
হজহম্ম থামক, শলাকমির োন-সম্মান তামির কথা ও বামকয থামক। তািমল নগণয 
হকছু শলাক কীভামব এগুমলার প্রহতবাি করমব? এসব গমু্বজ ও িেথনীয় 
হজহনসগুমলা হেমকথর সবমিময় বে উপকরণ হিমসমব কাজ কমর ইসলােমক 
বংস ও িীমনর বুহনয়াি হনহশ্চমহ্নর সমবথাচ্চ োধযে। অহধকাংে শক্ষমত্রই যারা 
এগুমলার শিখাশুনা কমর তারা রাজা-বািো, শনতৃস্থানীয় ও ক্ষেতাধর শলাক। 
তারা িয়ত এসব েৃতবযহক্তর আত্মীয়-স্বজন অথবা তার সম্পমকথ ভামলা 
ধারণাকারী সম্মাহনত বযহক্তবগথ বা আমলে বা সূহফ বা ফহকর বা বয়স্ক 
শলাকজন। েৃতবযহক্তর এসব পহরহিতজমনরা তার হযয়ারমতর জনয তামির কবমর 
আমস, যহিও তারা তখন কামরা উহসলা তালাে কমর না বা তামির নামে 
জয়বহন শিয় না। তারা শুধু তামির জনয শিা‘আ কমর। এভামব সেময়র 
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পহরবতথমন পহরহিত অমনমকর কামছই উক্ত েৃতবযহক্তর আসল নাে হবলুপ্তপ্রায় 
িময় যায়। পরবতথীমত এমির পমরর প্রজমন্মর শলামকরা শসখামন এমস কবমর 
গমু্বজ, শোেবাহত জ্বালামনা, অমনক িােীিােী কামপথি, পিথা ও কবমরর উপমর 
নানা রঙ শবরঙময়র শগালাপ ও ফুল হছিামনা শিখমত পায়। ফর্ল আগত মানুর্েরা 

মর্ন ের্রন, এসব হকছু উপকার সাধন ও ক্ষহত শথমক রক্ষা পাওয়ার জনয করা 
িয়। তার উপর আবার েৃতবযহক্ত সম্পমকথ হকছু হেথযািারী আজগুহব 
গল্পকারীমির হেথযািার শযাগ িয়। তারা বমল শবোয় শয, অেুক শলাক এই এই 
হবস্ময়কর কাজ কমরমছ। তার সম্পমকথ বামজ েতবয করার কারমণ অেুমকর 
এেন এেন ক্ষহত িময়মছ এবং ভামলা েতবয করার কারমণ অেুমকর এেন 
এেন কলযাণ সাহধত িময়মছ। এভামব তারা হযয়ারতকারীমির েমন যতসব 
বাহতল ধযান ধারণা জমন্ম শিয়। এ কারমণই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে কবমর বাহত জ্বালামনা, এমত শলখা ও গৃি হনেথাণকারীমক লা‘নত 
কমরমছন। এ বযাপামর অমনক িািীস বহণথত আমছ। এসব কাজ করা শযেন 
হনমষধ, শতেহন এসব কাজ নানা হফতনা ফাসামির পথ সুগে কমর।  
শকউ এখামন প্রে করমত পামর শয, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কবমরর ওপর শতা গমু্বজ হনেথাণ করা িময়মছ এবং এমত প্রিুর অথথ বযয় করা 
িময়মছ। জবামব বলব: েূলত প্রকৃত অবস্থা না জানার কারমণ কামরা েমন এ 
ধরমণর প্রে জাগমত পামর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কবমরর গমু্বজ হতহন, তাঁর সািাবীগণ, তামব‘ঈ, তামব-তামব‘ঈ বা এ উম্মমতর 
শকামনা আমলে হনেথাণ কমরন হন; বরং এহি পরবতথী যুমগর কহতপয় রাজা-
বািোমির িারা হনহেথত িময়মছ। এহি ৬৭৮ খৃস্টামব্দ োহলক োনসূর নামে খযাত 
‘কালাঊন আস-সামলিী’ হনেথাণ কমরমছন। এটি মূলত রাষ্ট্রীয় োজ হের্লা, যা পরবতথী 
কামরা জনয িীমনর অনুসরণমযাগয শকামনা িলীল িমত পামর না’।  
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ভারতীয় হবজ্ঞ আমলে োইখ হস্ীক িাসান খান কানূজী রি. বমলন, ‘যুমগ যুমগ 
সব শিমেই আমলেগণ োনুষমক তাওিীমি একহনষ্ঠ িমত ও সব ধরমণর হেকথ 
শথমক িূমর থাকমত হনমিথেনা হিময় আসমছন। হকন্তু হেকথ শযমিতু হপঁপোর েন্থর 
গহতর েমতা শগাপনভামব িমল আসমছ (শযেহনভামব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন) তাই তা অমনক আমলমের কামছও অস্পষ্ট ও 
অজানা। সহিক ইলমের অভামব ও অসাবধানতার কারমণ অমনক আমলেরাও 
হেমকথ পহতত িমে। এ ধরমণর অসাবধানতা অমনক হবহেষ্ট আমলমের 
রিনাবলীমত ও অমনক কহবর কহবতায় পাওয়া যায়। হবমেষ কমর যারা 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে, শখালাফাময় রামেিা ও রাজা-বািোির 
প্রেংসায় কহবতা রিনা কমরমছন। তামির কহবতায় অসাবধানতা বেত এেন 
হকছু হেকথ পাওয়া যায় যা শিখমল েরীমরর িােো হেিমর উমি ও আত্মা 
প্রকহম্পত িয়। এ ধরমণর রিনাবলীর শলখক শতা িূমরর কথা পািমকর ওপরও 
আল্লাির আযাব শনমে আসার আেঙ্কা করা িয়। এ ধরমণর ভুল অমনক সেয় 
হকছু শলখামলহখমত শুধু অেমনামযাহগতা এবং অসাবধানতার কারমণই সঙ্ঘহিত 
িয় হন; বরং এর প্রধান কারণ িমলা কবর পাকা করা, এমত গমু্বজ হনেথাণ, 
েূলযবান পিথা হিময় কবরমক শসৌন্দযথ েহেত করা, কবমর বাহত জ্বালামনা, 
কবমরর পামে শগমল অহতভহক্ত কমর োথা নত করা, েৃতবযহক্তর কামছ হকছু 
িাওয়া এবং অতমরর অতঃস্থল শথমক তামির কামছ শিা‘আ করা।  
এ জর্নয কাজ পূবথরতথীমির শথমক পরবতথীরা বংে পরম্পরায় শপময় থামক। 
তারা তামির পূবথবতথীমির অনুসরণ কমর। ফমল হবষয়হি প্রমকাপ আকার ধারণ 
কমর, অনযায়হি হিন হিন বৃহদ্ধ পায় এবং ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ কমর। প্রহতহি 
অঞ্চমল, এেনহক প্রহতহি শিে, েির, গ্রাে ও সোমজ এ ধরমণর েৃতমলাক 
পাওয়া যায়। শস সোমজর একিল শলাক েৃতবযহক্তর েহক্ত সম্পমকথ হবশ্বাস কমর 
এবং তারা তামির কবমরর পামে শলমগ থামক। হেকথকারী এ জর্নয 
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অপরাধীমির কামছ এহি হনতয-বনহেহত্তক বযাপার, তামির হবমবকসূলভ পহরহিত 
কাজ, তামির েহস্তষ্ক এ কাজমক ভামলা েমন কমর এবং তামির অতর এমক 
প্রসার কমর। এেনহক যখনই তামির শকামনা সতান জন্ম শনয় এবং তারা 
বুঝমত হেমখ তখন তারা এ সব কবমরর প্রহত আহ্বানকারীর আহ্বান শুমন। 
তারা এমত সাজিাি ও হযয়ারত করমত আহ্বান কমর। তারা শিমখ, শকউ 
হবপমি পেমল এসব কবমর কামছ হবপিেুহক্ত প্রাথথনা কমর, অসুস্থ িমল 
শরাগেুহক্তর জনয েৃতবযহক্তর জনয োনত কমর, হবপমি-আপমি এসব কবরবাসীর 
উহসলা শখাঁমজ। নানা ফহন্দ-হফহকমর োনুমষর সম্পি ভক্ষণকারী কবমরর ও এর 
আমেপামে অবস্থানকারীমির অসৎ উম্েয িাহসমলর তারা তামিরমক িান-
সিকা কমর। এভামব যখন হেশুরা বে িয় এবং োনুমষর কামছ এসব কাহিনী 
শোমন ও সিমক্ষ শিমখ তখন তা তামির েহস্তমষ্ক ও হিতা-শিতনায় হস্থর িময় 
যায়। শকননা শছািমির স্বভাবই িমলা শকামনা হকছু িারা প্রভাহবত িওয়া। একিু 
বে িমল যখন শস তার হপতাোতা ও েুরুব্বীমির শথমক আলািা িময় বাহিমরর 
জগমত যায় তখনও শস শিমখ শয, অনযানয োনুষও তার হপতাোতার েতই 
একই কাজ কমর। অমনক র্িনা শোনা যায় শয, ভূহেষ্ঠ হেশুর বাইমরর জগমত 
সবথপ্রথে ভ্রেমনর স্থান ও িেথনীয় জায়গা িমলা ঐ সব ভ্রাত হবশ্বামস হবশ্বাসী 
োজারসেূি, যারা কারমণ োনুষ আজ েিাপরীক্ষার সমু্মখীন ও সংকিাপন্ন। শস 
শসখামন হপতাোতা ও গুরুজন শথমক োনুমষ ভীে, শোরমগাল, হিৎকার, 
শিঁিামেহি ও শিা‘আ করা ইতযাহি শিখমত পায়। ফমল তার হপতাোতা শথমক 
প্রাপ্ত হবশ্বাসহি আমরা সুিৃঢ়, েজবুত, স্থায়ী ও েহক্তোলী িয়। হবমেষ কমর যখন 
শস কবমর েূলযবান হনেথাণ, শিওয়ালগুমলা রঙ শবরঙময়র কারুকাযথ খহিত, এমত 
ঝুমল আমছ েূলযবান পিথা, িাহরহিমক আমছ ‘ঊি ও হেেক আম্বার সাজামনা িােী 
িােী সুগহন্ধ, িতুহিথমক আমলাকসজ্জা, শোেবাহত, আগরবাহত; এর সামথ আবার 
নানা শকৌেমল োনুমষর সম্পি ভক্ষণকারী শসসব কবমর অবস্থানকারীর নানা 
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আজগহব গল্প শুমন, তখন শস শিখমত পায় শয, োনুষ এসমবর প্রহত যথাসম্ভব 
সম্মান ও েযথািা শিয়। ফমল এসমবর ভয়-ভীহত োনুমষর অতমর প্রমবে কমর। 
হযয়ারতকারীরা ও ভ্রেণকারীরা শসসব স্থামন িাত শবঁমধ ও সমবথাচ্চ সম্মান 
প্রিেথন কমর আসমত থামক। তারা সাোনয শবয়ািহবও করা শথমক হবরত থামক। 
এভামব এসব কবমরর প্রহত গহরব-হেসকীনমির হবশ্বাস বােমত থামক। তামির 
অতমর ভ্রাত আকীিা সুিৃঢ়ভামব স্থায়ী িময় যায়, যা আল্লাির তাওহফক, 
হিিায়াত, িয়া ও শিফাযত ছাো িূর িয় না।   
আর তখন ইলে অমিষণকারী কহিকাঁিা ছাত্ররা শিমখ শয, তথাকহথত আিমল 
ইলমের অহধকাংেরাই েৃতবযহক্ত সম্পমকথ এ ধরমণর হবশ্বাস রামখন। তারা 
শিখমত পায় শয, আমলেগণ এসব েৃতবযহক্তমক সমবথাচ্চ সম্মান শিখায় এবং 
এমির ভামলাবাসা আল্লাির অমেষ হন‘আেমতর ভাোর েমন কমরন। আর যারা 
এসব ভ্রাত কামজর সোমলািনা কমরন তামিরমক অহভসম্পাত হিময় থামকন। 

এরা বর্ল কবড়ায়, এ শলাকহি আল্লাির অলীমির প্রহত হবশ্বাসী নয় এবং তামিরমক 
ভামলাবামস না। ফমল তাহলমব ইলমের অতমর এমির প্রহত ভামলাবাসা বৃহদ্ধ পায় 
এবং এসব হবশ্বাস সুিৃঢ়ভামব স্থায়ী িয়।  
এসব োরাত্মক হবি‘আত ও ভয়ঙ্কর হফতনা প্রািয ও পাশ্চাতয সবথমত্র ছহেময় 
আমছ। অমনক োনুষই েৃত বযহক্ত সম্পমকথ এসব ভ্রাত আকীিায় হবোসী। অবস্থা 
এমতাই শোিনীয় পযথাময় শপৌঁমছমছ শয, তারা কবর পাকা করা, এমত েূলযবান 
গমু্বজ হনেথাণ, কবর হযয়ারতকারীমির জনয এমক এেনভামব ভীহতকর ও 
আকষথণীয় কমর শতালা যামত এমক সম্মান ও েযথািা শিওয়া অতযাবেযকীয় িয় 
ইতযাহি কেথ করামক ঈোমনর শেৌহলক ও ইসলামের সমবথাচ্চ সিমযাহগতা েমন 
কমর। এসব ভ্রাত হবশ্বাস এেন পযথাময় শপৌঁমছমছ শয, জ্ঞানী-গুণীরা এসমবর 
হবমরাহধতা করমত সক্ষে িমে না। এ হফতনায় পোর সবমিময় বে কারণ 
িমলা তাওিীমি ইখলাস না থাকা।  
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উপমরাক্ত আমলািনার বযাপামর শকউ সমন্দি শপাষণ করমল এবং তা 
হবমবকপ্রসূত েমন না িমল তামক এ বযাপামর পরীক্ষা-হনরীক্ষা ও পহরসংখযান 
কমর শিখমত অনুমরাধ করহছ। এসব পরীক্ষা-হনরীক্ষা ও অনুসন্ধামনর অহধকাংে 
ফলাফলই এেন িমব শয, সাধারণ োনুমষর েমধয প্রায় সবাই উপমরাক্ত ভ্রাত 
ধারণা ও হবশ্বামস হবশ্বাসী।  
কানূজী রি. একথা বমল উপসংিার িামনন শয, “পহরমেমষ বলব, পূবথবতথী 
হকতাব, কহবতা, খুৎবা ও পুহস্তকায় শযসব নাজাময়য আকীিা ও হবশ্বাস পাওয়া 
যায় শসগুমলার বাস্তবতা ও সহিকতা হনরূপণ করমবা, এমত যা আমছ তা 
োনুমষর কামছ তুমল স্পষ্ট করমবা এবং এগুমলার আেল শথমক িূমর থাকার 
জনয সাধারণ োনুষমক সতকথ করমবা। এগুমলা যথাসম্ভব বযাখযা কমর সহিকিা 
গ্রিণ করমবা এবং শলখমকর পহরণহত আল্লাির কামছ শসাপিথ কমর হিমবা। 

হবমবক ও জ্ঞান যা প্রতযাখযান কমর এেন সব বযাপামর তামির পক্ষ শথমক 
অজুিাত ও ক্ষো শপে করমবা। এর শবেী আল্লাি আোমিরমক িাহয়ে শিন হন 
এবং আেরা এর শবেী হনমজমির ওপর অতযাবেযকীয়ও কমর হনমবা না। 

(এখামন ইোে কানূজী রি. এর কথা শেষ)’।  
পািক উপমরাক্ত কথাগুমলা হিতা করমল তার কামছ হেকথ সম্পমকথ রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অহসয়যমতর গুঢ় রিসয এবং এ সম্পমকথ 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতযহধক গুরুে প্রিামনর কারণ 
স্পষ্ট িময় যামব।  
অষ্টে েতাহব্দত এক আমলে এ সম্পমকথ বমলমছন, একোত্র আল্লাি যামক 
হিফাযত কমরন শস শলাক বযতীত অমনমকই েয়তামনর এ বে িক্রামত পহতত 
িয়। কবমরর এ হফতনা সম্পমকথ আল্লাি পূবথযুমগ ও পরবতথীযুমগ অিী নাহযল 
কমরমছন। অবস্থা এতই শোিনীয় পযথাময় শপৌঁমছমছ শয, তারা আল্লািমক বাি 
হিময় এসব শলামকর ইবািাত করমতা। তারা োরা শগমল তামির কবমর পূজা 
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করমতা, কবরমক েূহতথ বানামতা, এমত গৃি হনেথাণ করমতা, এসব শলামকর 
প্রহতকৃহত বানামতা, অতঃপর এসব প্রহতকৃহতমত েরীমরর আবরণ হিমতা, 
অতঃপর এমক প্রহতো হিমসমব গ্রিণ করমতা এবং আল্লাির সামথ এমিরও 
ইবািাত করমতা। এ েিাভয়ঙ্কর কাজহি সবথপ্রথে কমরমছ নূি আলাইহিস 
সালামের জাহতরা। আল্লাি তা‘আলা তামির সম্পমকথ আল-কুরআমন বমলমছন, 

ِ  نُوح   قَاَل ﴿ ۥ   َماَُلُۥ يَزِۡدهُ  لَّمۡ  َمن َوٱتََّبُعوا   َعَصۡوِن  إِنَُّهمۡ  رَّب  ُه  َمۡكٗرا َوَمَكُروا   ٢١َخَساٗرا إِلَّ  َوَوَلُ
ا تََذُرنَّ  َوَل  َءالَِهَتُكمۡ  تََذُرنَّ  َل  َوقَالُوا   ٢٢ُكبَّاٗرا ا َوَيُعوَق  َيُغوَث  َوَل  ُسَواٗع  َوَل  َود ٗ  َوقَدۡ  ٢٣َونَۡۡسٗ
َضلُّوا  

َ
ٰلِِميَ  تَزِدِ  َوَل  َكثرِٗيا   أ   [٤١ ،٤١: نوح] ﴾٢٤َضَلَٰٗل  إِلَّ  ٱلظَّ

“নূি বলল, শি আোর রব! তারা আোর অবাধয িময়মছ এবং এেন একজমনর 
অনুসরণ কমরমছ যার ধন-সম্পি ও সতান-সতহত শকবল তার ক্ষহতই বাহেময় 
শিয়। আর তারা ভয়ানক ষেযন্ত্র কমরমছ। আর তারা বমল, শতােরা শতাোমির 
উপাসযমির বজথন কমরা না; বজথন কমরা না ওয়াি, সুওয়া‘, ইয়াগূছ, ইয়া‘ঊক ও 
নাসরমক। বস্তুত তারা অমনকমক পথভ্রষ্ট কমরমছ, আর (মি আল্লাি) আপহন 
যাহলেমিরমক ভ্রষ্টতা ছাো আর হকছুই বাোমবন না”। [সূরা নূি, আয়াত: ২১-
২৪]  
ইবন জারীর রি. বমলমছন, হনমনাক্ত বণথনাকারীমির শথমক আোর কামছ সংবাি 
শপৌমছমছ, আোমক ইবন হুোইি িািীস বণথনা কমরমছন, তার কামছ হেিরান 
িািীস বণথনা কমরমছন, তার কামছ সুহফয়ান, হতহন েূসা এবং হতহন েুিাম্মাি 
ইবন কাময়স শথমক বণথনা কমরমছন, হতহন বমলন, ইয়াগুস, ইয়া‘ঊক ও নাসর 
বনী আিমের হতনজন সৎবযহক্ত হছমলন। তামির হকছু অনুসারী হছমলা তারা 
তামির অনুসরণ করত। অতঃপর তারা যখন োরা যায় তখন তামির 
অনুসারীরা বলমলা, আেরা যহি এমির ছহব অংকন কমর রাহখ তািমল যখন 
এমির কথা স্মরমণ পেমব তখন আেরা ইবািামতর প্রহত শবহে আসক্ত িমবা। 
তাই তারা এমির ছহব আঁকমলা। এরা োরা শগমল এমির পরবতথী শলাকমির 
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কামছ েয়তান এমস শধাঁকা হিমত লাগল। শস তামিরমক বলমলা, শতাোমির 
পূমবথর শলামকরা শতা এমির ইবািাত করমতা। তারা তামির অহসলায় বৃহষ্ট 
প্রাথথনা করমতা। ফমল এরাও তামির ইবািাত করমত শুরু করমলা।1  
ইোে োওকানী রি. বমলমছন, কবর উঁিু করা, এমত িুনকাে করা, বাহত 
জ্বালামনা ইতযাহি কাজ শথমক েরী‘আত প্রমণতার ধেক ও সতমকথর পূণথ প্রজ্ঞা 
সম্পমকথ শভমব শিখুন। আহে সবমিময় আশ্চযথাহিত িই যখন শিহখ তামির 
সতযবািী ও সতযাহয়ত নবী েুিাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে তাঁর 
উম্মতমক এ ধরমণর কাজ শথমক ধেক ও সবথাত্মক সতকথ কমরমছন, এেনহক 
হতহন তাঁর েৃতুযর সেয়ও বমলমছন,  

َُذوا ُقبُو» ُ اَلَُهوَد اَتَّ نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ لََعَن اَّللَّ
َ
 .« َر أ

“ইহুিীমির প্রহত আল্লাি লা‘নত কমরমছন তারা তামির নবীমির কবরগুমলামক 
েসহজমি পহরণত কমরমছ”। 2 
এতহকছু সমত্ত্বও পৃহথবীর সব প্রামত, গ্রামে-গমঞ্জ, েিমর-বন্দমর সবথত্র এ হেকথহি 
ছহেময় আমছ। ইন্না হলল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাহজ‘ঊন।  
োওকানী, সান‘আনী ও কানূজীর েমতা হবজ্ঞ আমলেগণ কবমর গৃি হনেথাণ এবং 
কবরমক েসহজমি পহরণত না করার বযাপামর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অহসয়যত অোনয করার বযাপামর যা উমল্লখ কমরমছন তা বাস্তব ও 
লক্ষণীয় বযাপার। অমনক সাধারণ েুসহলে ও অজ্ঞরা না শজমন রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আমিমের হবমরাহধতা কমর হেমকথ পহতত 
িমে। এর শিময়ও োরাত্মক িমে এমির অমনমকই সৎ বান্দার কবমর হগময় 
তামির কামছ উপকার সাধন ও ক্ষহত শথমক রক্ষা শিময় শিা‘আ করমছ। শকউ 
কুরআমনর হনমনাক্ত আয়াতসেূি হিতা করমল শিখমত পামব, একহনষ্ঠভামব 

                                   
1 তাফসীমর োবারী, ২৩/৬৩৯।  
2 সিীি বুখারী, িািীস নং ৪৪৪১; সিীি েুসহলে, িািীস নং ৫২৯।  
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আল্লাির কামছ শিা‘আ করামক তাওিীি আর আল্লাি ছাো অনয কামরা কামছ 
শিা‘আ করামক হেকথ বলা িময়মছ। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

َما   قُۡل ﴿ ۡدُعوا   إِنَّ
َ
ِ  أ ِۡشِكُ  َوَل   َرب 

ُ
َحٗدا بِهِۦ   أ

َ
  [٤٠: اْلن] ﴾٢٠أ

“বলুন, হনশ্চয় আহে আোর রবমক ডাহক এবং তার সামথ কাউমক েরীক কহর 
না”। [সূরা আল-হজন্ন, আয়াত: ২০]  
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন,  

َ  َدَعُوا   ٱۡلُفۡلِك  ِف  َركُِبوا   فَإَِذا﴿ ِينَ  ََلُ  ُُمۡلِِصيَ  ٱّللَّ ا ٱل  ِ  إَِل  ََنَّىُٰهمۡ  فَلَمَّ  ﴾٦٥يُۡۡشُِكونَ  ُهمۡ  إَِذا ٱۡلَب 
  [٩٤: العنكبوت]

“তারা যখন শনৌযামন আমরািন কমর, তখন তারা একহনষ্ঠভামব আল্লািমক 
ডামক। অতঃপর যখন হতহন তামিরমক স্থমল শপৌঁমছ শিন, তখনই তারা হেমকথ 
হলপ্ত িয়”। [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৬৫]  
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন,  

ۡسَتِجۡب  ٱۡدُعوِن   َربُُّكمُ  َوقَاَل ﴿
َ
ِينَ  إِنَّ  لَُكۡم   أ ونَ  ٱِلَّ  َجَهنَّمَ  َسَيۡدُخلُونَ  ِعَباَدِت  َعنۡ  يَۡسَتۡكِبُ

  [٩٠: َغفر] ﴾٦٠َداِخرِينَ 
“আর শতাোমির রব বমলমছন, শতােরা আোমক ডাক, আহে শতাোমির জনয 
সাো শিব। হনশ্চয় যারা অিংকার বেতঃ আোর ইবািাত শথমক হবেুখ থামক, 
তারা অহিমরই লাহঞ্ছত অবস্থায় জািান্নামে প্রমবে করমব”। [সূরা গামফর, 
আয়াত: ৬০]  
েুফাসহসরগণ আয়ামত বহণথত ﴾ِعبَاَدِِت﴿ িারা “আোর কামছ শিা‘আ” বমল বযাখযা 

কমরমছন। আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন,  
ِينَ  ٱۡدُعوا   قُلِ ﴿ ِن زََعۡمُتم ٱِلَّ  ٥٦ َُتۡوِيًَل  َوَل  َعنُكمۡ  ٱلۡضُّ ِ  َكۡشَف  َيۡملُِكونَ  فَََل  ُدونِهِۦ م 

َلىئَِك  و 
ُ
ِينَ  أ ُهمۡ  ٱلۡوَِسيلَةَ  َرب ِِهمُ  إَِلٰ  يَۡبَتُغونَ  يَۡدُعونَ  ٱِلَّ يُّ

َ
ۡقَرُب  أ

َ
 َوَيَخافُونَ  رَۡۡحََتُهۥ َوَيۡرُجونَ  أ

ۥ     [ ٤٧ ،٤٩: اَلَساء] ﴾٥٧ََمُۡذوٗرا ََكنَ  َرب َِك  َعَذاَب  إِنَّ  َعَذابَُه
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“বলুন, তামিরমক ডাক, আল্লাি ছাো শতােরা যামিরমক (উপাসয) েমন কমরা। 

তারা শতা শতাোমির িুঃখ-িুিথো িূর করার ও পহরবতথন করার ক্ষেতা রামখ 
না। তারা যামিরমক ডামক, তারা হনমজরাই শতা তামির রমবর কামছ বনকমিযর 
োধযমে অনুসন্ধান কমর শয, তামির েমধয শক তাঁর হনকিতর? আর তারা তারঁ 
রিেমতর আো কমর এবং তাঁর আযাবমক ভয় কমর। হনশ্চয় শতাোর রমবর 
আযাব ভীহতকর”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৬-৫৭] 
‘যারা আল্লাি ছাো অনয কাউমক ডামক’-এর বযাখযায় েুফাসহসরগণ বমলমছন, 
তারা িমলন আল্লাির বনকিযপ্রাপ্ত হফহরেতাগণ, ঈসা আলাইহিস সালাে ও 
‘উযাইর আলাইহিস সালাে, যামিরমক েুেহরকগণ শডমক থামকন। আল্লাি 
তা‘আলা বমলমছন,  

ِ  ُدونِ  ِمن تَۡدعُ  َوَل ﴿ َك   َوَل  يَنَفُعَك  َل  َما ٱّللَّ ِنَ  إِٗذا فَإِنََّك  َفَعۡلَت  فَإِن يَُۡضُّ ٰلِِميَ  م   ِإَون ١٠٦ ٱلظَّ
ُ  َيۡمَسۡسَك  ۥ   ََكِشَف  فَََل  بُِۡض    ٱّللَّ رۡي   يُرِۡدكَ  ِإَون ُهَو   إِلَّ  ََلُ

 َمن بِهِۦ يُِصيُب  لَِفۡضلِهۦِ   َرا دَّ  فَََل  ِِبَ
ِۦ   ِمنۡ  يََشا ءُ    [١٠٧ ،١٠٩:  يونس] ﴾١٠٧ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ  َوُهوَ  ِعَبادِه

“আর আল্লাি ছাো এেন হকছুমক শডমকা না, যা শতাোর উপকার করমত পামর 
না এবং শতাোর ক্ষহতও করমত পামর না। অতএব, তুহে যহি কমরা, তািমল 
হনশ্চয় তুহে যাহলেমির অতভুথক্ত িমব। আর আল্লাি যহি শতাোমক শকামনা ক্ষহত 
শপৌঁছান, তমব হতহন ছাো তা িূর করার শকউ শনই। আর হতহন যহি শতাোর 
কলযাণ িান, তমব তাঁর অনুগ্রমির শকান প্রহতমরাধকারী শনই। হতহন তার 
বান্দামির যামক ইো তামক তা শিন। আর হতহন পরে ক্ষোেীল, অহত িয়ালু”। 
[সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬-১০৭]  
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন,  

فََرَءۡيُتم قُۡل ﴿
َ
ا أ ِ  ُدونِ  ِمن تَۡدُعونَ  مَّ َراَدِنَ  إِنۡ  ٱّللَّ

َ
ُ  أ ِهِۦ   َكِٰشَفُٰت  ُهنَّ  َهۡل  بُِۡض    ٱّللَّ وۡ  ُض 

َ
َراَدِن  أ

َ
 أ

 [ ٤٧: الزمر] ﴾ ٣٨رَۡۡحَتِهِ  ُمۡمِسَكُٰت  ُهنَّ  َهۡل  بِرَۡۡحَة  
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“বলুন, শতােরা হক শভমব শিমখছ- আল্লাি আোর শকামনা ক্ষহত িাইমল শতােরা 
আল্লাির পহরবমতথ যামির ডাক তারা হক শসই ক্ষহত িূর করমত পারমব? অথবা 
হতহন আোমক রিেত করমত িাইমল তারা শসই রিেত প্রহতমরাধ করমত 
পারমব?”। [সূরা আয-যুোর, আয়াত: ৩৭] 
িািীমস এমসমছ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ََعُء ُهَو الِْعبَاَدةُ ا»  .«دلُّ

“শিা‘আ িমলা ইবািাত”। 1 
অনয বণথনায় এমসমছ,  

ََعُء ُمخُّ الِعبَاَدةِ »  .«ادلُّ
“ইবািামতর সারবস্তু িমলা শিা‘আ”।2 
তাওিীি ও হেমকথর সামথ শিা‘আর সমৃ্পক্ততা এভামব প্রকাে পায় শয, োনুষ 
যখন উপকার সাধন বা ক্ষহত শথমক েুহক্তর জনয আল্লাির কামছ শিা‘আ কমর 
তখন জামন ও হবশ্বাস কমর শয, আল্লাি তার কথা শোমনন, তার অবস্থা জামনন, 
হতহন তার ডামক সাো হিমত সক্ষে এবং একই সেময় আল্লাি অনযানযমির 
কথাও শোমনন, তামির অবস্থা জামনন; এমত আহ্ববানকারীর সংখযা যতই 
শিাক, তারা শয ভাষাভাষী শিাক এবং তামির প্রময়াজন শয শকান ধরমণরই 
শিাক। আর োনুষ যখন আল্লািমক বাি হিময় অনয কাউমক ডামক, বা তার 
কামছ শিা‘আ কমর, শযেন, খৃস্টানরা তামির হক্ীসমিরমক (সাধক) বা 
োরইয়াে আলাইিাস সালােমক ডামক বা হকছু অজ্ঞ েুসহলেরা তামির শিা‘আয় 
কবরবাসীমক ডামক ও তার কামছ উপকার সাধন ও ক্ষহত শথমক েুহক্ত িায়, 
তারা এ অবস্থায় এ ধরমণর কাজ এ হবশ্বামস কমর শয, তারা যামক ডাকমছ 

                                   
1 আবু িাউি, িািীস নং ১৪৭৯; হতরহেযী, িািীস নং ২৯৬৯। হতহন িািীসহিমক সিীি 

বমলমছন।  
2 হতহরহেযী, িািীস নং ৩৩৭১। হতহন িাদীসটির্ে গরীব বর্লর্েন।  
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তারাও তামির কথা শোমন, তামির অবস্থা জামন, তামির অতমর যা আমছ শস 
সম্পমকথ তারা অবগত, এেহনভামব তারা অনযমির শিা‘আও শোমন, তামির 
অবস্থা জামন এবং তামির অতমরর সব হকছু তামির অবগত, এেহনভামব 
অনযমির সংখযা যতই শবহে শিাক না শকন, তারা শয ভাষাভাষীই শিাক না শকন, 
তামির প্রময়াজন যাই শিাক না শকন এবং তারা যতই িূরমে থাকুক তামির 
শিা‘আও ওরা শোমন ও তামির অবস্থাও ওরা জামন। (সুতরাং এভামব তারা 
আল্লাির বহু সেকক্ষ সাবযস্ত করমছ) 
খৃস্টান ও হকছু অজ্ঞ েুসহলেরা এ হবশ্বামস আল্লাির হকছু গুণাবলীমক তার 
সৃষ্টজীমবর জনয সাবযস্ত কমর এবং স্রষ্টার হকছু ইবািাতমক সৃষ্টজীমবর প্রহত 
হনবদ্ধ কমর। আর এসব হকছুই তাওিীমির হবপরীত। খৃস্টান ও হকছু অজ্ঞ 
েুসহলমের এ অজুিাত শকামনা কামজ আসমব না শয, তারা বমলন, আেরা 
োরইয়াে আলাইিাস সালাে, বা হক্ীস (সাধক) বা আওহলয়া বা সামলিীনরা 
এককভামব উপকার সাধন বা ক্ষহত িূর করমত সক্ষে বমল হবশ্বাস কহর না; 
বরং আেরা শতা তামিরমক শুধু আল্লাি ও আোমির োমঝ উহসলা েমন কহর। 
শকননা আল্লাি তামির এ অজুিাত খেন কমর স্পষ্টভামব বমলমছন,  

ِينَ ﴿ َُذوا   َوٱِلَّ ۡوِۡلَا ءَ  ُدونِهِۦ   ِمن ٱَّتَّ
َ
ُِبونَا   إِلَّ  َنۡعُبُدُهمۡ  َما أ ِ  إَِل  ِۡلَُقر   [٤: الزمر] ﴾ُزۡلَفى  ٱّللَّ

“আর যারা আল্লাি ছাো অনযমিরমক অহভভাবক হিমসমব গ্রিণ কমর তারা বমল, 
আেরা শকবল এজনযই তামির ইবািাত কহর শয, তারা আোমিরমক আল্লাির 
হনকিবতথী কমর শিমব”। [সূরা আয-যুোর, আয়াত: ৩]  
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন,  

ِ  ُدونِ  ِمن َوَيۡعُبُدونَ ﴿ ُؤَل ءِ  َوَيُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  َوَل  يَُۡضُُّهمۡ  َل  َما ٱّللَّ ُؤنَا َهى ِ   ِعندَ  ُشَفَعى  ﴾ٱّللَّ
   [١٢:  يونس]

“আর তারা আল্লাি ছাো এেন হকছুর ইবািাত করমছ, যা তামির ক্ষহত করমত 
পামর না এবং উপকারও করমত পামর না। আর তারা বমল, এরা আল্লাির 
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হনকি আোমির সুপাহরেকারী”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৮] অথি আল্লাি 
এমির সম্পমকথ বমলমছন, এরা হনমজরাই আল্লাির বনকিয লাভ, তার রিেমতর 
প্রতযাো ও আযাবমক ভয় পায়। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ِينَ  ٱۡدُعوا   قُلِ ﴿ ِن زََعۡمُتم ٱِلَّ  ٥٦َُتۡوِيًَل  َوَل  َعنُكمۡ  ٱلۡضُّ ِ  َكۡشَف  َيۡملُِكونَ  فَََل  ُدونِهِۦ م 
َلىئَِك  و 

ُ
ِينَ  أ ُهمۡ  ٱلۡوَِسيلَةَ  َرب ِِهمُ  إَِلٰ  يَۡبَتُغونَ  يَۡدُعونَ  ٱِلَّ يُّ

َ
ۡقَرُب  أ

َ
 َوَيَخافُونَ  رَۡۡحََتُهۥ َوَيۡرُجونَ  أ

ۥ     [ ٤٧ ،٤٩: اَلَساء] ﴾٥٧ََمُۡذوٗرا ََكنَ  َرب َِك  َعَذاَب  إِنَّ  َعَذابَُه
“বলুন, তামিরমক ডাক, আল্লাি ছাো শতােরা যামিরমক (উপাসয) েমন কর। 
তারা শতা শতাোমির িুঃখ-িুিথো িূর করার ও পহরবতথন করার ক্ষেতা রামখ 
না। তারা যামিরমক ডামক, তারা হনমজরাই শতা তামির রমবর কামছ বনকমিযর 
োধযমে অনুসন্ধান কমর শয, তামির েমধয শক তাঁর হনকিতর? আর তারা তারঁ 
রিেমতর আো কমর এবং তাঁর আযাবমক ভয় কমর। হনশ্চয় শতাোর রমবর 
আযাব ভীহতকর”। [সূরা : আল-ইসরা, আয়াত: ৫৬-৫৭] 
আল্লাি তা‘আলা জামিলী যুমগর খৃস্টান ও আরমবর েুেহরকমির সম্পমকথ আল-
কুরআমন বমলমছন শয, তারা োরইয়াে আলাইিাস সালাে, হক্ীস (পুণযাত্মা), 
হফহরেতা ও েূহতথর এজনয অহসলা তালাে কমর শয, এগুমলা তামিরমক আল্লাির 
হনকিবতথী কমর হিমব ও আল্লাির সােমন সুপাহরে করমব। তারা সেলতা ও 
সেৃহদ্ধর সেয় এমিরমক ডামক; হকন্তু হবপিাপমি একোত্র আল্লািমকই 
একহনষ্ঠভামব ডামক, শিা‘আর সেয় তারা আল্লাির সামথ অনয শকামনা 
সৃষ্টজীবমক েরীক কমরন না। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

َ  َدَعُوا   ٱۡلُفۡلِك  ِف  َركُِبوا   فَإَِذا﴿ ِينَ  ََلُ  ُُمۡلِِصيَ  ٱّللَّ ا ٱل  ِ  إَِل  ََنَّىُٰهمۡ  فَلَمَّ  ﴾٦٥يُۡۡشُِكونَ  ُهمۡ  إَِذا ٱۡلَب 
  [٩٤: العنكبوت]

“তারা যখন শনৌযামন আমরািণ কমর, তখন তারা একহনষ্ঠভামব আল্লািমক 
ডামক। অতঃপর যখন হতহন তামিরমক স্থমল শপৌঁমছ শিন, তখনই তারা হেমকথ 
হলপ্ত িয়”। [সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত: ৬৫]  
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আল্লাি তা‘আলা তামির সম্পমকথ আমরা বমলমছন,  
ى ﴿  وََجا َءُهمُ  َعِصف   رِيح   َجا َءۡتَها بَِها َوفَرُِحوا   َطي َِبة   بِرِيح   بِِهم وََجَرۡينَ  ٱۡلُفۡلِك  ِف  ُكنُتمۡ  إَِذا َحّتَّ

نَُّهمۡ  َوَظنُّو ا   َمََكن   ُك ِ  ِمن ٱلَۡمۡوجُ 
َ
ِحيَط  أ

ُ
َ  َدَعُوا   بِِهمۡ  أ ِينَ  ََلُ  ُُمۡلِِصيَ  ٱّللَّ   [٤٤:  يونس] ﴾ٱل 

“এেনহক যখন শতােরা শনৌকায় থাক, আর তা তামিরমক হনময় িলমত থামক 
অনুকূল িাওয়ায় এবং তারা তা হনময় আনহন্দত িয়, (এ সেয়) তামক শপময় 
বমস ঝমো িাওয়া, আর িারহিক শথমক শধময় আমস তরি এবং তামির হনহশ্চত 
ধারণা িয় শয, তামিরমক পহরমবষ্টন করা িময়মছ। তখন তারা আল্লািমক 
ডাকমত থামক, তাঁর জনয িীনমক একহনষ্ঠ কমর”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ২২] 
যখন শিহখ কহতপয় অজ্ঞ েুসহলে হবপিাপি ও সেলতার সেয় কবরবাসী 
এবং অিৃেয অলী ও সামলিীনমির ডামক তখন অতর িুঃমখ ভরাক্রাত িময় 
যায়।  
এর শিময়ও আশ্চযথ িমলা আল্লাি তা‘আলা জামিলী যুমগর েুেহরকমির সম্পমকথ 
বমলমছন শয, তারা একথা জামনন, হরহযক, ক্ষহত, উপকার, শকামনা হকছু 
পহরবতথন ও পহরবধথন র্িামনা ইতযাহি একোত্র আল্লাির িামত। আল্লাি তা‘আলা 
বমলমছন,  

ِنَ  يَۡرُزُقُكم َمن قُۡل ﴿ َما ءِ  م  ۡرِض  ٱلسَّ
َ
ن َوٱۡۡل مَّ

َ
ۡمعَ  َيۡملُِك  أ بَۡصٰرَ  ٱلسَّ

َ
 ِمنَ  ٱۡلَحَّ  َُيۡرِجُ  َوَمن َوٱۡۡل

ۡمَر   يَُدب ِرُ  َوَمن ٱۡلَح ِ  ِمنَ  ٱلَۡمي َِت  َوُيۡخرِجُ  ٱلَۡمي ِِت 
َ
ُ   فََسَيُقولُونَ  ٱۡۡل فَََل  َفُقۡل  ٱّللَّ

َ
 ﴾٣١َتتَُّقونَ  أ

 [٤١:  يونس]
“বলুন, আসোন ও জহেন শথমক শক শতাোমির হরহযক শিন? অথবা শক 
(মতাোমির) েবণ ও িৃহষ্টসেূমির োহলক? আর শক েৃত শথমক জীহবতমক শবর 
কমরন আর জীহবত শথমক েৃতমক শবর কমরন? শক সব হবষয় পহরিালনা 
কমরন? তখন তারা অবেযই বলমব, ‘আল্লাি’। সুতরাং, আপহন বলুন, তারপরও 
হক শতােরা তাকওয়া অবলম্বন করমব না?”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩১] 
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তা সমত্ত্বও আেরা শিহখ, হকছু অজ্ঞ েুসহলে আল্লাির সৃষ্টজীব কবরবাসী ও 
সামলিীন বান্দািমক তার সামথ সমৃ্পক্ত কমর। শকউ আবার তামিরমক ক্ষহত, 
উপকার, হরহযক, অভাব হেিামনা, হবশ্ব পহরিালনা, ইলমে গাময়ব ইতযাহির জনয 
তামিরমক ‘আবিাল’ (সমূ্পরক ক্ষেতার অহধকারী) ও ‘আকতাব’ (কুতুব বা 
িুম্বক ক্ষেতার অহধকারী) নামে অহভহিত কমরন। বরং এ ধরমণর ভ্রাত আকীিা 
হকছু আমলে; হবমেষ কমর তামির ‘অহলমির কারােত’ সংক্রাত হকতাবসেূমি 
শিখমত পাওয়া যায়।  
অথি আল্লাির শেষ্ঠ নবী, রাসূলমির সিথার েুিাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লােমক তার রব আমিে হিময়মছন,  

ۡملُِك  َل   إِن ِ  قُۡل ﴿
َ
ا لَُكمۡ  أ  [٤١: اْلن] ﴾٢١رََشٗدا َوَل  َض ٗ

“বলুন, হনশ্চয় আহে শতাোমির জনয না শকান অকলযাণ করার ক্ষেতা রাহখ 
এবং না শকান কলযাণ করার”। [সূরা আল-হজন্ন, আয়াত: ২১] 
আল্লাি তা‘আলা তামক আমরা বমলমছন,  

ۡملُِك  لَّ   قُل﴿
َ
ا َوَل  َنۡفٗعا نِلَۡفِس  أ ُ   َشا ءَ  َما إِلَّ  َضًّ ۡعلَمُ  ُكنُت  َولَوۡ  ٱّللَّ

َ
 ِمنَ  ََلۡسَتۡكََثُۡت  ٱۡلَغۡيَب  أ

ِنَ  َوَما ٱۡۡلَرۡيِ  و ءُ  َمسَّ    [١٢٧: اَلعراف] ﴾ٱلسُّ

“বলুন, ‘আহে আোর হনমজর শকান উপকার ও ক্ষহতর ক্ষেতা রাহখ না; তমব 
আল্লাি যা িান। আর আহে যহি গাময়ব জানতাে তািমল অহধক কলযাণ লাভ 
করতাে এবং আোমক শকামনা ক্ষহত স্পেথ করত না”। [সূরা আল-আ‘রাফ, 
আয়াত: ১৮৭] 
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন,  

قُوُل  لَّ   قُل﴿
َ
ِ  َخَزا ئِنُ  ِعنِدي لَُكمۡ  أ ۡعلَمُ  َوَل   ٱّللَّ

َ
 [٤٠: اَلنعام] ﴾ٱۡلَغۡيَب  أ

“বলুন, শতাোমিরমক আহে বহল না, আোর কামছ আল্লাির ভাোরসেূি রময়মছ 
এবং আহে গাময়ব জাহন না”। [সূরা আল-আন‘আে, আয়াত: ৫০] 
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হকছু অজ্ঞ েুসহলে এ ধরমণর ভুল-ভ্রাহতমত পহতত িওয়ার কারণ িমলা কহতপয় 
আমলেমির অসমিতনতা, তামির পূবথপুরুষমির অন্ধ অনুসরণ, রীহতনীহত ও 
ঐহতিয অনুযায়ী হুকুে শিওয়া এবং শসসব শলখকমির বইসেূি কুরআন ও 
িািীমসর োনিমে পরীক্ষা-হনরীক্ষা না কমর শুধু সুধারণা বেতঃ তা গ্রিণ করা। 
সাধারণ েুসহলেমির অজ্ঞতার অজুিামত একথা বলা যায়; হকন্তু যারা হনমজমক 
আমলে িাবী কমর তামির কী ওযর থাকমত পামর? আর রীহতনীহত ও ঐহতমিযর 
বযাপামর বলা যায়, যখন কুসংস্কার বৃহদ্ধ পায় তখন অনুভূহত কমে যায়। আেরা 
শিহখ, খুব অল্প সংখযক ইসলােী আমন্দালমনর শলামকরাই (যহিও তারা ইলে ও 
প্রজ্ঞা অবলম্বন কমর) এ বযাপামর গুরুে শিয় অথি হেকথ েুক্ত িওয়া ইসলামের 
শেৌহলক হবষয় এবং প্রথে রুকন। সুতরাং ‘লা িাওলা ওয়ালা কুয়যাতা ইল্লা 
হবল্লাি’ (আল্লাির সািাযয ছাো সৎকার করা বা খারাপ কাজ শথমক বাঁিার 
শকামনা উপায় শনই)।  
এখামনই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে কতৃথক কবমর গৃি হনেথাণ 
করমত হনমষধ করা, এমক সোন করার হনমিথে শিওয়া এবং কবরমক সালামতর 
স্থান না বানামনার আমিমের অহসয়যমতর প্রজ্ঞা স্পষ্ট িময় উমি। শকননা এসব 
হকছু কবরপূজারীমির হফতনায় শিমন শনয় এবং এসব কাজ শথমক শবঁমি থাকা 
িমলা সবমিময় বে তাওিীি ও আল্লাির একহনষ্ঠ ইবািাত। আল্লািই 
সািাযযকারী।  
হেমকথর হকছু নেুনা:  
হেমকথর নানা ধরমণর িমত পামর। উপমিে িানকারী এ শলখক হনমজই হেকথ 
শথমক েুক্ত থাকমত আপ্রান শিষ্টা কমর এবং এর সেস্ত পথ শথমক িূমর থাকমত 
শিষ্টা কমর। দুঃখজনে ির্লও সতয কে, অমনক েুসহলেই শকানহি হেকথ আর শকানহি 
না এ সম্পমকথ পূণথ জ্ঞান রামখ না। ফমল তারা না শজমন হেমকথ পহতত িমে। 
হেমকথর হকছু নেুনা এখামন শপে করা িমলা:  
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১- জীহবত বা েৃত আওহলয়া ও সামলিীমনর নামে জমবি করা। 
২- তামির নামে োন্নত করা। 
৩- হবপিাপি ও অভাব পূরমণর জনয তামির কামছ শিা‘আ করা। 
৪- বান্দা ও আল্লাির োমঝ তামিরমক োধযে ও অসীলা বা োনা।  
৫- তামির কবরসেূিমক সম্মানামথথ ঈি তথা সহম্মলনস্থল ও োযার তথা 
হযয়ারাতস্থল বানামনা। 
৬- তামির শথমক হকছু আো করা ও তামিরমক ভয় করা।  
 
সতকথীকরণ:  
এ অধযময় আমলািনা িীর্থাহয়ত করা িময়মছ। এর কারণ িমলা:  
প্রথেত: হেমকথর ভয়াবিতার কারমণ। শকননা হেকথ ইসলামের েূলহভহত্ত 
তাওিীিমক বংস কমর শিয় এবং আল্লাির কামছ েুসহলমের আলে নষ্ট কমর 
শিয়। এ হবষময় সব ধরমণর পথ ও পদ্ধহত বমন্ধ সতকথ করা অতযাবেযক। 
ইহতিাস সাক্ষয শয, হেমকথর সবথাহধক উপায় িমলা সামলিীনমির বযাপামর 
বাোবাহে করা, তামির কবরমক ইবািাত ও আনন্দ-উল্লামসর স্থান বানামনা, 
তামির কবরমক সম্মান শিখামত পাকা করা ও এমত গমু্বজ ও গৃি হনেথাণ করা।  
হিতীয়ত: হেমকথর যাবতীয় উপায় সতকথ করমত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সবথাহধক আগ্রি শিখামনা। শকননা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে তাঁর শেষ জীবমন কবরমক ইবািমতর স্থান বানামত কমিারভামব 
হনমষধ কমরমছন। অতঃপর হতহন োরা যাওয়ার পাঁি হিন পূমবথ এ সম্পমকথ 
আবামরা সতকথ কমরমছন। অতঃপর তাঁর জীবমনর শেষ েুিূমতথও কবরমক পাকা 
করা ও এমত গৃি হনেথাণ করমত কমিারভামব হনমষধ কমরমছন এবং শকউ এরূপ 
কমর থাকমল তা শভমি শফলার হনমিথে হিময়মছন।  
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তৃতীয়ত: েুসহলে শিমে বযাপকভামব এ েুহসবত পহরলহক্ষত িওয়া; এেনহক 
ইসলােী হবমশ্বর এেন শকামনা শিে পাওয়া যামব না শযখামন এ হফতনা প্রমবে 
কমর হন।  
িতুথথত: এ বযাপামর অমনক সংস্কারকমির গুরুেিীনতা ও অসমিতনতা। অথি 
এিা তামির অগ্রাহধকামরর হভহত্তমত প্রথে কাজ ও সবথাহধক গুরুে শিওয়া 
উহিত হছমলা।  
েুসহলেমির েমধয এ জর্নয কাজহি বযাপক িামর শিখা শিওয়ার অনযতে কারণ 
িমলা হেসমর ফামতেী োসনােমলর রাজা-বািোিমির িাল-িলন ও আিার-
আিরমণ এ কাজহি শিখা হিময়হছমলা। এ কথা সবথজন হবহিত শয, েহক্ত ও 
সােমথথযর কারমণ শকামনা কাজ বযাপক িয়। আর এ েহক্ত-সােথথ কাজহি বযাপক 
িামর বৃহদ্ধ পাওয়ার কারণ িময় িাঁোয়। এেহনভামব শস সেয় এ ধরমণর হনকৃষ্ট 
েজহলে বসমতা। শস সব িালকায় অনযায়মক নযায় ও নযায়মক অনযায় বানামতা। 
অনযহিমক শস সেয় ফতওয়া প্রিানকারী সংস্কারকমির কণ্ঠও িাহরময় 
হগময়হছমলা। যহিও নানা শিে ও স্থান শথমক অমনক আমলে এ েুহসবত সম্পমকথ 
সতকথ কমরমছন এবং এর ভয়াবিতা সম্পমকথ স্পষ্টভামব বমলমছন শযেহনভামব 
তামির নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে তাঁর উম্মতমক সতকথ কমরহছমলন। 
আল্লািই একোত্র সািাযযকারী।  
 
আমরকহি সতকথীকরণ:  
শকউ হেকথ বা কুফরী কাজ করমলই তামক ইসলাে শথমক শবর কমর শিওয়ার 
হুকুে শিওয়া যামব না বা তার সামথ কাহফর ও েুেহরমকর েমতা আিরণ করা 
যামব না। কারণ একথা সবথজন হবহিত শয, এ ধরমণর হেকথী কামজ হলপ্ত অজ্ঞ 
েুসহলেমক যহি কামফর িওয়া ও োরা যাওয়া এ িু’হি অপেমনর েমধয শকামনা 
একহিমক বাছাই করমত সুমযাগ শিওয়া িয় তািমল শস কাহফর িওয়ার শিময় 
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োরা যাওয়ামকই হনবথািন করমব। বরং এ ধরমণর হেকথী কামজ হলপ্ত অমনক 
শলাক এেনও আমছ অনযানয প্রকৃত েুহসলেমির েতই এরা আল্লাি ও তাঁর 
রাসূলমক ভামলাবামস এবং তারা ঈোন রামখ শয কুরআন সতয। 
আসমল তারা অজ্ঞতা ও না জানার কারমণ তাওিীি পহরপন্থী কামজ হলপ্ত িমে। 
অতএব, আোমির ওপর িাহয়ে িমলা এ ধরমণর অজ্ঞ ও অসতকথ শলাকমিরমক 
পথ শিখামনা।  
ভয়ঙ্কর েূল সেসযা িমলা তামির হনময় যারা এ সম্পমকথ অবগত এবং কুরআন 
ও িািীমস এ সম্পমকথ শযসব হনমষধাজ্ঞা এমসমছ শসগুমলা শজমনও এর ওপর 
অিুি থামক এবং োনুষমক এর হুকুে সম্পমকথ বমল না। হনমনাক্ত আয়াতই 
তামির সতকথতার জনয যমথষ্ট। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ِينَ  إِنَّ ﴿ نَزنۡلَا َما   يَۡكُتُمونَ  ٱِلَّ
َ
ٰهُ  َما َبۡعدِ  ِمن   َوٱلُۡهَدىٰ  ٱۡۡلَي َِنِٰت  ِمنَ  أ  ٱۡلِكَتٰبِ  ِف  لِلنَّاِس  َبيَّنَّ

َلىئَِك  و 
ُ
ُ  يَۡلَعُنُهمُ  أ ِٰعُنونَ  َوَيۡلَعُنُهمُ  ٱّللَّ ِينَ  إِلَّ  ١٥٩ٱللَّ ۡصلَُحوا   تَابُوا   ٱِلَّ

َ
َلىئَِك  َوَبيَُّنوا   َوأ و 

ُ
تُوُب  فَأ

َ
 أ

نَا َعلَۡيِهمۡ 
َ
اُب  َوأ     [١٩٠ ،١٤٢: ابلقرة] ﴾١٦٠ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَّوَّ

“হনশ্চয় যারা শগাপন কমর সু-স্পষ্ট হনিেথনসেূি ও হিিায়াত যা আহে নাহযল 
কমরহছ, হকতামব োনুমষর জনয তা স্পষ্টভামব বণথনা করার পর, তামিরমক 
আল্লাি লা‘নত কমরন এবং লা‘নতকারীগণও তামিরমক লা‘নত কমর। তারা 
ছাো, যারা তাওবা কমরমছ, শুধমর হনময়মছ এবং স্পষ্টভামব বণথনা কমরমছ। 
অতএব, আহে তামির তাওবা কবূল করব। আর আহে তাওবা কবূলকারী, পরে 
িয়ালু”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৯-১৬০] এ আয়াত হেিহরত কমর 
শতামল, অতর প্রকহম্পত িময় উমি, উপমিে প্রিানকারী হনমজ শযমিতু জামন শয 
তারও শেষ পহরণহত িমে েৃতুয, পুনরুত্থান ও হিসাব-হনকাে, সুতরাং শসও 
ভীত সন্ত্রস্ত শয এ ধেহক না আবার তামকও শপময় বমস। বস্তুত আল্লািই 
একোত্র সািাযযকারী।  
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িািে অহসয়যত: হবি‘আত ও নতুনে শথমক হুহেয়ারী 
ইোে আিেি, আবু িাউি ও হতরহেযী রি. ‘ইরবাি ইবন সাহরয়াি রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহু শথমক বণথনা কমরন, হতহন বমলন,  

ْقبََل َعلَيْنَا فََوَعَظنَا َموِْعَظًة َصىلَّ نَلَا »
َ
بِْح، ُثمَّ أ ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َصََلةَ الصُّ رَُسوُل اَّللَّ

 
َ
نََّها َموِْعَظُة ُموَدِّع  فَأ

َ
ِ َكأ وِْصنَا، وَِجلَْت ِمنَْها الُْقلُوُب وََذَرفَْت ِمنَْها الُْعيُوُن، َفُقلْنَا: يَا رَُسوَل اَّللَّ

، فَإِنَُّه َمْن يَِعْش » قَاَل: َر َعلَيُْكْم َعبٌْد َحبَِِشٌّ مِّ
ُ
اَعِة َوإِْن أ ْمِع َوالطَّ ِ َوالسَّ وِصيُكْم بِتَْقَوى اَّللَّ

ُ
أ

وا اِشِديَن الَْمْهِديِّنَي ُعضُّ  ِمنُْكْم فََسرَيَى اْخِتََلفًا َكِثرًيا، َفَعلَيُْكْم بُِسنَِِّت وَُسنَِّة اْْلُلََفاِء الرَّ
ُموِر فَإِنَّ ُُكَّ بِْدَعة  َضََللَةٌ َعلَيْهَ 

ُ
 .«ا بِانلََّواِجِذ، َوإِيَّاُكْم َوحُمَْدثَاِت اأْل

“একহিন ফজমরর সালামতর পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে 
আোমির হিমক হফমর এেন এক নসীিত করমলন শয, তামত আোমির িকু্ষ 
শথমক অশ্রুধারা প্রবাহিত িমত লাগল এবং অতর ভীত-সন্ত্রস্ত িময় পেল। তখন 
আেরা বললাে, শি আল্লাির রাসূল! এমতা হবিায়ী বযহক্তর েমতা নসীিত, 
আপহন আোমির জনয হকছু অহসয়যত করুন। হতহন বলমলন, শতাোমির আহে 
আল্লাির তাকওয়া অবলম্বন করমত অহসয়যত করহছ; যহি িাবেী শগালােও 
আেীর হনযুক্ত করা িয় তবুও তার প্রহত অনুগত থাকমব, তার হনমিথে শুনমব। 
শকননা শতাোমির েমধয যারা শবঁমি থাকমব তারা বহু হবমরাধ শিখমব। শতাোমির 
কতথবয িমলা আোর সুন্নাত এবং হিিায়াতপ্রাপ্ত খুলাফাময় রাহেিীমনর সুন্নামতর 
উপর অহবিল থাকা। এগুমলা শতােরা শিায়ামলর িাঁত হিময় আঁকমে ধমর 
রাখমব। শতােরা সাবধান থাকমব নতুন নতুন হবষময় হলপ্ত িওয়া শথমক। কারণ, 
সেস্ত হবি‘আত িমলা গুেরািী”।1 
  

                                   
1 েুসনাি আিেি, িািীস নং ১৭১৪৪; আবু িাউি, িািীস নং ৪৬০৭; হতরহেযী, িািীস নং 

২৬৭৬। ইোে হতরহেযী িািীসহিমক িাসান সিীি বমলমছন।  
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ভূহেকা:  
সরল-সহিক ইসলােী েরী‘আমতর আইন-কানুনসেূিমক হভনমিেী আজব হনয়ে-
কানুমনর অনুপ্রমবে শথমক সংরক্ষণ করা এ উম্মমতর প্রমতযকহি বযহক্তর ওপর 
গুরুেপূণথ িাহয়ে; হবমেষ কমর এ উম্মমতর আমলে, েুজতাহিি এবং িাহয়ে ও 
কতৃথমের অহধকারীমির ওপর নযস্ত। এহি সহিক আক্বীিামক সংরক্ষণ করার 
জনযই করমত িমব, যা িীন ইসলামের েূলহভহত্ত।  
ইসলােী েরী‘আি আল্লাির হকতাব ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সুন্নমতর োধযমে পহরপূণথতা লাভ কমরমছ। এ েরী‘আত এভামবই 
অবহেষ্ট থাকমব এবং হকয়ােত পযথত িলমত থাকমব। শেষ নবী েুিাম্মাি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে সরল-সহিক িীন ইসলামের সেস্ত শেৌহলক 
নীহতোলা পহরপূণথ কমরই োরা যান। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ۡكَمۡلُت  ٱۡۡلَۡومَ ﴿
َ
ۡتَمۡمُت  دِيَنُكمۡ  لَُكمۡ  أ

َ
 ﴾دِيٗنا ٱِۡلِۡسَلٰمَ  لَُكمُ  يُت َورَضِ  نِۡعَمِّت  َعلَۡيُكمۡ  َوأ

   [٤: دةاملائ]

“আজ আহে শতাোমির জনয শতাোমির িীনমক পূণথ করলাে এবং শতাোমির 
উপর আোর হন‘আেত সমূ্পণথ করলাে এবং শতাোমির জনয িীন হিমসমব 
পছন্দ করলাে ইসলােমক”। [সূরা আল-োময়িা, আয়াত: ৩]  
িীন পহরপূণথ ও পূণথাি িওয়ার পমর এমত শকামনা হকছু বাোমনা বা কোমনা বা 
পহরবতথন গ্রিণমযাগয নয়। শকউ এসব কাজ করমত িাইমল শস িমব হবি‘আতী, 
হেথযাবািী এবং আল্লাি ও তাঁর রাসূমলর সমু্মমখ অগ্রবতথী িওয়ার 
িুঃসািসকারী। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ۡظلَمُ  َوَمنۡ ﴿
َ
نِ  أ ىٰ  ِممَّ ِ  ََعَ  ٱۡفََتَ   [١٢: هود] ﴾َكِذبًا ٱّللَّ

“যারা আল্লাির বযাপামর হেথযা রিনা কমর, তামির শিময় অহধক যাহলে শক?”। 
[সূরা িূি, আয়াত: ১৮]  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيى ُموا   َل  َءاَمُنوا   ٱِلَّ ِ ِ  يََديِ  َبۡيَ  ُتَقد    [١: احلجرات] ﴾َورَُسوَِلِ  ٱّللَّ
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“শি ঈোনিারগণ, শতােরা আল্লাি ও তাঁর রাসূমলর সােমন অগ্রবতথী িময়া না”। 

[সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১]  
িীমনর েমধয নতুনে আনা আসমল ইসলামের েূলহভহত্তমক বংস করার 
নাোতর। উম্মমতর ঐকযমক হবনষ্ট করমত ও েতাননকয সৃহষ্ট করমত এ হবি‘আত 
োরাত্মক ক্ষহতকর। আর এ কারমণ উম্মমতর েমধয েত্রুতা, হিংসা-হবমিষ, 
োরাোহর-িানািাহন ও যুদ্ধ-হবগ্রি শলমগ আমছ। এ জনযই আল্লাির িাবীব 
েুিাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে িীমনর েমধয হবি‘আত ও নতুন 
আহবষ্কার শথমক হবরত থাকমত হবমেষভামব অহসয়যত কমরমছন। হবি‘আত িমলা 
কবীরা গুনাি এবং তা পথভ্রষ্টতা। শযেন, আল্লাির িাবীব েুিাম্মাি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে বণথনা কমরমছন। হতহন আমরা বমলমছন,  

 . «َوُُكُّ َضََللَة  يِف انلَّارِ »

“এবং সেস্ত ভ্রষ্টতা জািান্নামে যামব”।1 
 
হবি‘আমতর পহরহিহত:  
শকামনা েুসহলেই বলমত পারমব না শয, েরী‘আমত হবি‘আত গ্রিণমযাগয বা 
েরী‘আত প্রমণতার কামছ ভামলা কাজ বমল গণয। এ সমেও হবি‘আত 
েুসহলমের োমঝ ছহেময় আমছ। এর কারণ িমলা োনুষ অমনযর হবি‘আতমক 
হনমষধ কমর; হকন্তু হনমজমির েমধয শযসব হবি‘আত ছহেময় আমছ তা স্বীকার 
শতা কমরই না; বরং বমল এসব তার পূবথপুরুষ ও জাহতর শথমক প্রাপ্ত িময়মছ। 
অতএব, এগুমলামক শস হবি‘আতই েমন কমর না। েূলত হবি‘আমতর অথথ 
অমনমকর কামছই অস্পষ্ট থাকায় এ ভুল িময় থামক। ইোে োমতবী রি. এর 
হবি‘আমতর সংজ্ঞাহি সমবথাত্তে সংজ্ঞা। হতহন বমলমছন, ‘হবি‘আত িমলা িীমনর 

                                   
1 সুনান নাসায়ী, িািীস নং ১৫৭৮; সিীি ইবন খুযাইোি, িািীস নং ১৭৮৫।  
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েমধয আহবষৃ্কত এেন পদ্ধহত শয পদ্ধহতমত িমল েরী‘আমতর ওপর িলা উম্েয 
করা িয়। অথথাৎ এ পমথ িমল আল্লাির বনকিয অজথমনর শিষ্টা করা িয়।  
হবি‘আমতর আমরা স্পষ্ট নীহতোলা িমলা, আল্লাির সন্তুহষ্ট ও বনকিয লামভ োনুষ 
এেন সব কাজ কমর যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে ও তাঁর 
সম্মাহনত সািাবীগণ কমরন হন অথি এ ধরমণর কাজ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে ও সািাবীগমণর সেয় িওয়া সম্ভবপর হছমলা; হকন্তু 
হনমষধাজ্ঞা থাকায় শস সেয় তারা কমরন হন।  
হবি‘আত ছোমনার কারণসেূি:  
প্রথেত: আল্লাির বনকিয লামভ ইবািমত অহতহরক্ত করার ভুল ধারণা:  
১- জাহবর ইবন আবু্দল্লাি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, হতহন বমলন,  

ى زَِحاًما َورَُجًَل قَْد ُظلَِّل َعلَيِْه، َفَقاَل: »
َ
، فََرأ ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يِف َسَفر  َما »ََكَن رَُسوُل اَّللَّ

يَاُم يِف »، َفَقالُوا: َصائٌِم، َفَقاَل: « َهَذا؟ َفرِ لَيَْس ِمَن الِِْبِّ الصِّ  .«السَّ
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে এক সফমর হছমলন, িিাৎ হতহন 
শলামকর জিলা এবং ছায়ার হনমি এক বযহক্তমক শিমখ হজজ্ঞাসা করমলন, এর 
কী িময়মছ? শলামকরা বলল, শস সাহয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে বলমলন, “সফমর সাওে পালমন (আলািা) শকান সাওয়াব শনই”।1  
২- ইোে োহলক তার েুয়াত্তায় বণথনা কমরন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে এক বযহক্তমক শরামি িাঁহেময় থাকমত শিমখ হজমজ্ঞস 
করমলন, এর কী িময়মছ? তারা বলমলন, শস োনত কমরমছ শয, কামরা সামথ 
কথা বলমব না, শরাি শথমক ছায়া হনমব না, বসমব না এবং সাওে পালন 
করমব। একথা শুমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বলমলন,  

، َوَْلَْجِلْس َوَْلُِتمَّ ِصيَاَمهُ »   .«ُمُروُه فَلْيَتَََكَّْم، َولْيَْستَِظلَّ

                                   
1 েুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সিীি বুখারী, িািীস নং ১৯৪৬; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১১১৫।  
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“শতােরা শলাকহিমক বমল িাও শস শযন কথা বমল, ছায়ামত যায়, বমস এবং 
তার সাওে পূণথ কমর”।1  
৩- ইোে বুখারী কাইস ইবন আবু িাহযে রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা 
কমরন, হতহন বমলন,  

ة  »
َ
بُو بَْكر  لََعَ اْمَرأ

َ
ْت ُمْصِمتًَة، « َما لََها َلَ تََكلَُّم؟»فََرآَها َلَ تََكلَُّم، َفَقاَل: ، َدَخَل أ قَالُوا: َحجَّ

، َهَذا ِمْن َعَمِل اْلَاِهِليَّةِ تََكلَِِّم، فَإِنَّ َهَذا ََل َُيِ »قَاَل لََها:   .«، َفتَََكََّمْت « لُّ
“একহিন আবু বকর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু এক েহিলার হনকি গেন করমলন। 
হতহন শিখমলন, েহিলাহি কথাবাতথা বলমছ না। হতহন (মলাকজনমক) হজমজ্ঞস 
করমলন, েহিলাহির এ অবস্থা শকন, কথাবাতথা বলমছ না শকন? তারা তাঁমক 
জানামলন, এ েহিলা নীরব শথমক শথমক িজ পালন কমর আসমছন। আবু বকর 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু তামক বলমলন, কথা বমলা শকননা শতাোর িুপ শথমক িজ 
পালন কাজহি িালাল নয়। এহি জামিহল যুমগর কাজ। তখন েহিলাহি কথাবাতথা 
বলল”।2 
৪- যুবাইর ইবন বাক্কার রি. শথমক বহণথত, হতহন বমলন, আহে োমলক ইবন 
আনাস রি. শক বলমত শুমনহছ, হতহন বমলন, একমলাক তার কামছ এমস 
হজমজ্ঞস করমলা,  

صىل اهلل  -يا أبا عبد اهلل من أين أحرم؟ قال: من ذي احلليفة من حيث أحرم رسول اهلل »
ل: َل تفعل فإِّن أخىش فقال: إِّن أريد أن أحرم من املسجد من عند القِب، قا -عليه وسلم 

عليك الفتنة، فقال: فأي فتنة يف هذه؟ إنما يه أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن 
إِّن سمعت اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -تري أنك سبقت إَل فضيلة قَص عنها رسول اهلل 

ِينَ  فَۡلَيۡحَذرِ ﴿يقول:  ۡمرِهِۦ   َعنۡ  َُيَالُِفونَ  ٱِلَّ
َ
ن أ

َ
وۡ  فِۡتَنة   تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
ِۡلم   َعَذاب   يُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 ﴾٦٣أ

  [٩٤:  انلور]
                                   
1 েুয়াত্তা োহলক, িািীস নং ১৭২৩; সিীি বুখারী, িািীস নং ৬৭০৪।  
2 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩৮৩৪।  
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“শি আবু আবু্দল্লাি! আহে শকাথা শথমক ইিরাে বাঁধমবা? হতহন বলমলন, যুল 
হুলাইফা শথমক; শযখান শথমক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে ইিরাে 
শবঁমধমছন। শস বলমলা, আহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর 
েসহজমি নববী শথমক ইিরাে বাঁধমত িাই। হতহন (োহলক ইবন আনাস রি.) 
বলমলন, তুহে এরূপ কমরা না; শকননা আহে শতাোর বযাপামর হফতনার আেংকা 
করহছ। শস বলল, এমত আবার হকমসর হফতনা? এমতা কময়ক োইল অহতহরক্ত 
পথ োত্র! হতহন বলমলন, তুহে এর শিময় আর বে কী হফতনার আেংকা কমরা 
শয, তুহে েমন কমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিময় শবহে 
সাওয়ামবর অহধকারী িমব? তুহে হক েমন কর শয রাসূল এ সাওয়াব অজথমন 
কসুর কমরমছন? অথি আল্লাি বমলমছন,  

ِينَ  فَۡلَيۡحَذرِ ﴿ ۡمرِهِۦ   َعنۡ  َُيَالُِفونَ  ٱِلَّ
َ
ن أ

َ
وۡ  فِۡتَنة   تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
ِۡلم   َعَذاب   يُِصيَبُهمۡ  أ

َ
:  انلور] ﴾٦٣أ

٩٤]  
“অতএব যারা তাঁর হনমিথমের হবরুদ্ধািরণ কমর তারা শযন তামির ওপর 
হবপযথয় শনমে আসা অথবা যন্ত্রণািায়ক আযাব শপৌঁছার ভয় কমর”। [সূরা আন-
নূর, আয়াত: ৬৩] 1 
৫- ইোে বুখারী রি. ‘আওন ইবন আবু জুিাইফার সূমত্র হতহন তার হপতা শথমক 
বণথনা কমরন,  

رَْداِء،» بَا ادلَّ
َ
رَْداِء، فََزاَر َسلَْماُن أ ِِب ادلَّ

َ
مَّ  آََخ انلَّيِبُّ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َبنْيَ َسلَْماَن، َوأ

ُ
ى أ

َ
فََرأ

رَْداِء لَيَْس ََلُ َحاَجٌة يِف  بُو ادلَّ
َ
ُخوَك أ

َ
نُِك؟ قَالَْت: أ

ْ
لًَة، َفَقاَل لََها: َما َشأ رَْداِء ُمتَبَذِّ ْنيَا، فََجاَء  ادلَّ ادلُّ

ُكَل، 
ْ
نَا بِآُِك  َحَّتَّ تَأ

َ
؟ قَاَل: فَإِِّنِّ َصائٌِم، قَاَل: َما أ رَْداِء فََصنََع ََلُ َطَعاًما، َفَقاَل: ُُكْ بُو ادلَّ

َ
قَاَل: أ

رَْداِء َيُقوُم، قَاَل: َنْم، َفنَاَم، ُثمَّ َذَهَب  بُو ادلَّ
َ
ا ََكَن اللَّيُْل َذَهَب أ َكَل، فَلَمَّ

َ
ا  فَأ َيُقوُم َفَقاَل: َنْم، فَلَمَّ

ا،  ََكَن ِمْن آِخِر اللَّيِْل قَاَل: َسلَْماُن قُِم الَن، فََصلَّيَا َفَقاَل ََلُ َسلَْماُن: إِنَّ لَِربَِّك َعلَيَْك َحقًّ

                                   
1 হের‘আতুল োফাতীি েরমি হেেকাতুল োসাবীি, ৮/৩৬৪।  
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َ
ُه، فَأ ْعِط ُُكَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ

َ
ا، فَأ ْهِلَك َعلَيَْك َحقًّ

َ
ا، َوأِل ََت انلَّيِبَّ َصىلَّ اهلُل َونِلَْفِسَك َعلَيَْك َحقًّ

 .«َصَدَق َسلَْمانُ »َعلَيِْه وََسلََّم، فََذَكَر َذلَِك ََلُ، َفَقاَل انلَّيِبُّ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে সালোন ও আবু িারিা রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহুোর োমঝ ভ্রাতৃে বন্ধন কমর শিন। (একবার) সালোন রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহু আবু িারিা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর সামথ সাক্ষাৎ করমত এমস উমম্ম িারিা 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনিামক েহলন কাপে পহরহিত শিখমত পান। হতহন এর কারণ 
হজমজ্ঞস করমল উমম্ম িারিা রাহিয়াল্লাহু ‘আনিা বলমলন, আপনার ভাই আবু 
িারিার পাহথথব শকামনা হকছুর প্রহত শোি শনই। হকছুক্ষণ পমর আবু িারিা 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু এমলন। তারপর হতহন সালোন রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর জনয 
খাবার প্রস্তুত করান এবং বমলন, আপহন শখময় হনন, আহে সাওে পালন করহছ। 
সালোন রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বলমলন, আপহন না শখমল আহে খাব না। এরপর 
আবু িারিা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু সালোন রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর সমি শখমলন। রাত 
িমল আবু িারিা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু সালাত আিাময় িাঁোমত শগমল সালোন 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বলমলন, এখন রু্হেময় যান। আবু িারিা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু 
রু্হেময় পেমলন। হকছুক্ষণ পমর আবু িারিা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু আবার সালামত 
িাঁোমত উিযত িমল সালোন রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বলমলন, রু্হেময় যান। যখন 
রামতর শেষভাগ িমলা তখন সালোন রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু আবু িারিা রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহুমক বলমলন, এখন সালামত িাঁোন। এরপর তারা িু’জমন সালাত আিায় 
করমলন। পমর সালোন রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু তামক বলমলন, আপনার ওপর 
আপনার রমবর িক আমছ, আপনার হনমজরও িক আমছ, আপনার ওপর রময়মছ 
আবার আপনার পহরবামররও িক রময়মছ। সুতরাং প্রমতযক িকিারমক তার িক 
প্রিান করুন। এরপর আবু িারিা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামছ উপহস্থত িময় এ র্িনা বণথনা করমলন। (সব 
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শুমন) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বলমলন: “সালোন হিকই 
বমলমছ”।1 
হিতীয়ত: প্রবৃহত্তর অনুসরণ  
হনমজমক োনুমষর োমঝ প্রকাে করার আকািা োনব জীবমন বে প্রভাব শফমল 
থামক। আর এ আকািা যখন েরী‘আমতর বাধা-হনমষধ েুক্ত িময় হিন হিন 
শবমে উিমত থামক, এেনহক ধীমর ধীমর োনুমষর অনুভুহতমত প্রভাব শফলমত 
সক্ষে িয় এবং তার সাধারণ িলামফরামতও অনুপ্রমবে কমর, তখন শস বযহক্ত 
আল্লাির পথ শথমক িূমর সমর হবি‘আত ও নতুন নতুন পথ আহবষ্কার করমত 
থামক এবং তা িিথা কমর। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿
َ
نِ  أ ِنَ  ُهٗدى بَِغرۡيِ  َهَوىٰهُ  ٱتََّبعَ  ِممَّ ِ   م     [٤٠: القصص] ﴾ٱّللَّ

“আর আল্লাির হিকহনমিথেনা ছাো শয হনমজর শখয়াল খুেীর অনুসরণ কমর তার 
শিময় অহধক পথভ্রষ্ট আর শক?”। [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫০]  

ِ   َسبِيلِ  َعن َفُيِضلََّك  ٱلَۡهَوىٰ  تَتَّبِعِ  َوَل ﴿ ِينَ  إِنَّ  ٱّللَّ ِ  َسبِيلِ  َعن يَِضلُّونَ  ٱِلَّ  َعَذاب   لَُهمۡ  ٱّللَّ
  [٤٩:  ص] ﴾٢٦ٱۡۡلَِساِب  يَۡومَ  نَُسوا   بَِما َشِديُد  

“আর প্রবৃহত্তর অনুসরণ কমরা না, শকননা তা শতাোমক আল্লাির পথ শথমক 
হবিুযত করমব হনশ্চয় যারা আল্লাির পথ শথমক হবিুযত িয় তামির জনয কহিন 
আযাব রময়মছ কারণ তারা হিসাব হিবসমক ভুমল হগময়হছল”। [সূরা শসায়াি, 
আয়াত: ২৬]  
তৃতীয়ত: ো‘সূে (পাপেুক্ত) নন এেন বযহক্তর হনমিথেনার প্রহত আত্মসেপথন:  
হবি‘আত সৃহষ্টর আমরকহি কারণ িমলা, ো‘সূে তথা পাপেুক্ত নন এেন বযহক্তর 
প্রহত আত্মসেপথন করা ও তার কথা বা কাজমক েরী‘আমতর িলীল েমন করা। 
শকননা শয বযহক্ত িারা পাপ-পুণয িুমিাই িমত পামর শস বযহক্ত ভুল-শুদ্ধ িুমিাই 

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ১৯৬৮।  
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করমত পামর। শস বযহক্ত যহি আল্লাির তাকওয়া অবলম্বন না কমর তািমল শস 
হেথযা বলমত পামর। ফমল এ ধরমণর বযহক্তর কথার প্রহত পহরপূণথ আত্মসেপথন 
ও তার অন্ধ অনুসরণ পথভ্রষ্টতা, হবি‘আত এবং আল্লাি ও তার রাসূমলর ওপর 
হেথযািামরর কারণ।  
আোমির সম্মাহনত নবী েুিাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে খাতােুন 
নাহবয়যীন (সবথমেষ নবী), তার আহনত হকতাব সবথমেষ আসোনী হকতাব এবং 
তার েরী‘আত সবথমেষ েরী‘আত। অতএব, হতহন শয হবধান হিময়মছন এর 
ওপর শকামনা হবধান শনই এবং তার সুন্নামতর (পমথর) ওপর আর শকামনা সুন্নত 
(পথ) শনই। এ সীোমরখা শথমক শবর িওয়া োমন হবি‘আমতর পথ সুগে করা।  
িতুথথত: সিীি িািীস শছমে ি‘য়ীফ বা িুবথল িািীমসর ওপর হনভথর করা:  
আমলেগণ বমলমছন, হবি‘আমতর েূল কারণ িমলা ি‘য়ীফ বা িুবথল িািীস; বরং 
এর শিময়ও োরাত্মক িমলা োউিু‘ বা বামনায়াি িািীস। অথি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

 َمْقَعَدُه ِمَن انلَّارِ »
ْ
ًدا، فَلْيَتَبَوَّأ َّ ُمتََعمِّ  . «َمْن َكَذَب لََعَ

“শয বযহক্ত ইো কমর আোর প্রহত হেথযামরাপ করমব শস জািান্নােমক তার 
আবাস বাহনময় হনক”।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আমরা বমলমছন,  

َحُد الََْكِذبنِيَ »
َ
نَُّه َكِذٌب، َفُهَو أ

َ
َث َعِّنِّ ِِبَِديث  يَُرى أ  .«َمْن َحدَّ

“শকউ যহি আোর হনকি শথমক শকামনা িািীস বণথনা কমর অথি শস জামন শয 
তা হেথযা, তমব শস িমলা িুই হেথযাবািীর একজন”।2 

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ১২৯১; সিীি েুসহলে, িািীস নং ৩।  
2 সিীি েুসহলে, হতহন িািীসহিমক তার েুকা্াোয় উমল্লখ কমরমছন। হতরহেযী, িািীস নং 

২৬৬২।   
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এ বযাপামর শয যতিুকু হেহথলতা করমব শস বযহক্ত সুন্নত শথমক ততিুকু িূমর 
সমর যামব এবং হবি‘আমতর ভয়ঙ্কর থাবায় পহতত িমব।  
হবি‘আমত িাসানা ও সাইময়যয়াি নামে হবি‘আমতর শেহণহবভাগ:  
শকামনা শকামনা আমলে হবি‘আতমক িাসানা ও সাইময়যয়াি এ িু’ প্রকামর ভাগ 
কমরমছন। প্রকৃতপমক্ষ হবি‘আতমক িাসানা ও সাইময়যয়াি এ িু’ প্রকামর ভাগ 
করার শকামনা িলীল শনই। শকননা সব হবি‘আতই সাইময়যয়াি তথা খারাপ। 
শযমিতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

«ََ  .«َوُُكُّ َضََللَة  يِف انلَّارِ ، بِْدَعة  َضََللَةٌ  ُُكُ
“সেস্ত হবি‘আত িমলা ভ্রষ্টতা এবং সেস্ত ভ্রষ্টতা জািান্নামে যামব”।1  
এ িািীসহি ইোে নাসায়ী জাহবর ইবন আবু্দল্লাি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা 
কমরমছন। আর ইোে েুসহলে তার সিীি েুসহলমে জাহবর ইবন আবু্দল্লাি 
রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা কমরমছন। তমব এমত হনমনাক্ত বাকযহি শনই,  

  .«َضََللَة  يِف انلَّاِر َوُُكُّ  »

“এবং সেস্ত ভ্রষ্টতা জািান্নামে যামব”।2 হতহন এ েব্দ বযতীত বণথনা কমরমছন।  
আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হনমনাক্ত বাণীর বযাখযা িমব 
এরূপ:  

 .«َمْن َسنَّ يِف اإْلِْسََلِم ُسنًَّة َحَسنَةً »
“শয বযহক্ত ইসলামে শকামনা উত্তে প্রথা প্রবতথন করমব ...(শস তার সওয়াব শতা 
পামব)”।3 শয বযহক্ত ইসলাে অনুমোহিত শকামনা ভামলা কাজ করমব এবং তার 
শিখামিহখ অনয োনুমষরাও তামক অনুসরণ করল তমব শস তার সওয়াব শতা 
পামবই, উপরন্তু শস অনুসামর আেলকারীমির সেপহরোণ সওয়াবও পামব। 

                                   
1 সুনান নাসায়ী, িািীস নং ১৫৭৮; সিীি ইবন খুযাইোি, িািীস নং ১৭৮৫।  
2 সিীি েুসহলে, িািীস নং ৮৬৭।   
3 সিীি েুসহলে, িািীস নং ১০১৭।  
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শকননা যখন এক সািাবী িুহভথমক্ষর সেয় সিকা হনময় আসমলন এবং তার 
শিখামিহখ অনযানয সািাবীগণও সিকা শপে করমলন তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে এ কথাহি বমলহছমলন।  
অনযহিমক উোর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর বাণী,  

 .«ابلِْدَعُة َهِذهِ  تنِْعمَ »
“কমতাই না উত্তে হবি‘আত এহি”।1 এখামন োহব্দক অমথথ হবি‘আত উম্েয, 
হবি‘আমতর পাহরভাহষক অথথ উম্েয নয়। শকননা োনুষ একজন ইোমের 
হপছমন একহত্রত িময় তারাবীর সালাত আিায় করা শিমখ উোর রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহু এ কথা বমলহছমলন। আর সালাতুত তারাবীি জাো‘আমতর সামথ আিায় 
করা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে শথমক অনুমোহিত ও হবহধবদ্ধ। 
শযমিতু হতহন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে সািাবীমিরমক হনময় কময়ক রাত 
সালাতুত তারাবীি আিায় কমরমছন। পমর এ সালাত ফরয িওয়ার আেঙ্কায় 
হতহন জাো‘আমত আিায় করা শছমে হিময়মছন। শলাকজন একাকী ও হভন্ন হভন্ন 
জাো‘আমত এ সালাত আিায় করহছমলন। অতএব, একজন ইোমের হপছমন 
জাো‘আমতর সামথ এ সালাত আিায় করার পদ্ধহত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুমগ হছমলা; শযমিতু হতহন কময়ক রাত এভামব পমেমছন, 
অতঃপর উোর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু এমস এ সুন্নতহি পুনজথীহবত কমরমছন। হতহন 
শুধু কারণবেত বন্ধ িওয়া কাজহি পুনরায় িালু কমরমছন। আর বন্ধ িওয়ার 
কারণ হছমলা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে এ সালাত োনুমষর 
ওপর ফরয িময় যাওয়ার আেঙ্কা কমরহছমলন। ফমল োহব্দক অমথথ এ কাজহিমক 
হবি‘আত বলা িময়মছ, ের‘ঈ অমথথ নয়। শকননা ের‘ঈ অমথথ হবি‘আত িারাে। 
সুতরাং আল্লাির সীোমরখায় সবথিা িোয়োন এবং হবি‘আত সম্পমকথ রাসূলুল্লাহ্ 

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ২০১০।  
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতকথ বাণী অবগত উোর রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর 
েমতা একজন োনুমষর পমক্ষ এ ধরমণর হবি‘আত সংর্হিত িমত পামর না।  
েরী‘আত সম্মত জাময়য কামজর োধযে হিমসমব হবি‘আত ের‘ঈ অমথথ 
গ্রিণমযাগয নয় শযেন, োিরাসা প্রহতষ্ঠা ও হকতাব ছাপামনা; শকননা শকামনা 
হকছুর োধযে উক্ত হজহনমসর উম্েয িাহসমলর হুকুে উম্েয অজথমনর 
োধযেসেূি স্থান, কাল ও পাত্রমভমি পহরবতথনেীল আর ের‘ঈ উম্েয িাহসমলর 
োধযে আহবষ্কার করা হনমনাক্ত িািীমসর অতভুথক্ত 

ْجرُ فُسنًَّة َحَسنََة  َمْن َسنَّ يِف اإْلِْسََلمِ »
َ
ْجرَها وَ لَُه أ

َ
 «َها إََِل يَْوِم الِْقيَاَمةِ َمْن َعِمَل بِ  أ

“শয বযহক্ত ইসলামে শকামনা উত্তে প্রথা প্রবতথন করমব শস তার সওয়াব শতা 
পামবই, উপরন্তু হকয়ােত পযথত এ আেলহি যারাই করমব তামির সাওয়াবও 
লাভ করমব (হকন্তু আেলকারীর সাওয়াব কোমনা িমব না)”। 1 
হবি‘আতমক িাসানা ও সাইময়যয়াি হিমসমব শযেন ভাগ করা সেীিীন নয়, 
শতেহন যারা হবি‘আতমক পাঁি প্রকামর ভাগ কমরন তাও সহিক নয়। এ পাঁি 
প্রকার িমলা, ওয়াহজব হবি‘আত, েুস্তািাব হবি‘আত, িারাে হবি‘আত, োকরূি 
হবি‘আত ও জাময়য হবি‘আত। তমব এ প্রকারমভি িারা যহি হবি‘আমতর 
ের‘ঈ অথথ উম্েয না কমর োহব্দক অথথ উম্েয কমর তািমল অসুহবমধ শনই।  
হবি‘আমতর োহব্দক ও ের‘ঈ অথথ পাথথকয হনরূপমণ হনমনাক্ত পদ্ধহতহি িয়ত 
আপনামক সািাযয করমব। আপহন শয নতুন কাজহি িারা আল্লাির বনকিয লাভ 
করমত িান শসহি সম্পমকথ হনমজমক হজমজ্ঞস করুন, উক্ত কাজহি কী রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বা তাঁর সািাবী শথমক প্রোহণত? অথথাৎ তারা হক 
কাজহি কমরমছন? অতঃপর, তামির সেয় এ কামজর শিতু বা আবেযকীয়তা 
হছল কী না? এ কাজ করার হনমষধাজ্ঞা অনুপহস্থত হছমলা কী না? যখন শিখমবন 
কাজহি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বা তাঁর শকামনা সািাবী কমরন 

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ১০১৭; েু‘জাে আল-আওসাত, িািীস নং ৮৯৪৬।   
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হন; অথি কাজহির শিতু শস সেয় হবিযোন হছমলা এবং এ কাজ করমত শকামনা 
হনমষধাজ্ঞাও হছমলা না, তা স্বমেও কাজহি করা িমলা ের‘ঈ হবি‘আত। উিািরণ 
স্বরূপ বলা যায়, শকউ যহি আযামনর বামকয আল্লাহু আকবর )اهلل أكِب( এর 

পহরবমতথ আল্লাহু ‘আলা)اهلل ألَع( বমল এবং এর িারা শস আল্লাির অহধক েিত্ত্ব 

ও সম্মান উম্েয কমর তখন আেরা বলমবা, এ ধরমণর কাজ রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে কমরন হন অথি এ কামজর শিতু তখনও 
হবিযোন হছমলা, আর তা িমলা আল্লাির েিত্ত্ব ও সম্মান বণথনা করা এবং এ 
কাজ করমত হনমষধাজ্ঞাও হবিযোন হছমলা না। তখন আেরা বুঝব এ কাজহি 
হবি‘আত এবং ভ্রষ্টতা।  
আমরকহি উিািরণ উমল্লখ করহছ, তা িমলা: যহি একিল শলাক সালাতুি শিািা 
জাো‘আমত আিায় করমত অভযস্ত িয় এবং যুহক্ত হিমসমব তারা যহি বমল, 
আেরা এমক অমনযমক উৎসাি উ্ীপনা হিমত এ কাজহি করহছ, তখন 
একইভামব আেরা বলমবা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে 
সািাবীগণমক হনময় সালামত অভযস্ত করমত জাো‘আমতর সামথ সালাতুি শিািা 
আিায় কমরন হন; অথি এ কামজর শিতু তথা োনুষমক সালাতুি শিািার প্রহত 
উৎসাি শিওয়ার শিতু তখনও হবিযোন হছমলা এবং হনমষধাজ্ঞাও হছমলা না। 
এভামব আেরা জানমত পারলাে, সালাতুি শিািা এভামব জাো‘আমত আিায় 
করা হবি‘আত। এ ধরমণর হবি‘আতমক হবি‘আমত ইিাহফয়যা তথা অহতহরক্ত 
হবি‘আত বমল। এহি েূলত আসল হবি‘আত ও অহতহরক্ত হবি‘আমতর েমধয 
পাথথকয বুঝামনার জনয এভামব ভাগ করা িময়মছ। আসল হবি‘আত িমলা 
বান্দাির শসসব আেলসেূি যা েরী‘আত অননুমোহিত। 
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ত্রময়ািে অহসয়যত: শগালমযাগ ও যুদ্ধ-হবগ্রি শথমক সতকথীকরণ 
ইোে বুখারী ও েুসহলে জারীর ইবন আবু্দল্লাি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা 
কমরন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে তামক হবিায় িমজর হিমন 
বমলমছন,  

اًرا، يََْضُِب َبْعُضُكْم ِرقَاَب َبْعض  ََل تَرِْجُعوا »َفَقاَل: « اْستَنِْصِت انلَّاَس »  .«َبْعِدي ُكفَّ
“তুহে শলাকমিরমক িুপ কহরময় িাও”, তারপর হতহন বলমলন, “আোর পমর 
শতােরা কাহফর (এর েমতা) িময় শযও না শয, এমক অপমরর গিথান কািমব”।1 
ভূহেকা: 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে শেষ যাোনায় শয সব হফতনা-ফাসাি, 
পাপািার ও যুলুে-অতযািার সংর্হিত িমব শস সম্পমকথ ভহবষৎ বাণী কমরমছন 
হতহন বনরাজয, রক্তপাত ও িতযা সম্পমকথও আোমিরমক অগ্রীে সংবাি হিময়মছন 
হতহন বমলমছন,  

ََلِزُل، » اَعُة َحَّتَّ ُيْقبََض الِعلُْم، َوتَْكُْثَ الزَّ ، ََل َتُقوُم السَّ َماُن، َوَتْظَهَر الِفََتُ َوَيتََقارََب الزَّ
 .«وَُهَو الَقتُْل الَقتُْل  -َوَيْكُْثَ الَهْرُج 

“হকয়ােত কাময়ে িমব না, শয পযথত না ইলে উহিময় শনওয়া িমব, অহধক 
পহরোমণ ভুহেকম্প িমব, সেয় সংকুহিত িময় আসমব, হফতনা প্রকাে পামব 
এবং িারজ বৃহদ্ধ পামব (িারজ অথথ খুন-খারাবী)”।2 
আবু হুরায়রা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

اَعُة َحَّتَّ يَْكُْثَ الَْهْرجُ »  .«الَْقتُْل الَْقتُْل »قَالُوا: َوَما الَْهْرُج يَا رَُسوَل اهلِل؟ قَاَل: « ََل َتُقوُم السَّ

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ১২১; সিীি েুসহলে, িািীস নং ৬৫।  
2 সিীি বুখারী, িািীস নং ১০৩৬; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৫৭।  
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“হকয়ােত কাময়ে িমব না, শয পযথত না িারজ বৃহদ্ধ পামব সািাবীরা হজমজ্ঞস 
করমলন, শি আল্লাির রাসূল! িারজ কী? হতহন বলমলন, িারজ িমলা 
খুনখারাবী”।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আমরা বমলমছন,  

ِتنَيَّ لََعَ انلَّاِس َزَماٌن ََل يَْدرِي الَْقا»
ْ
ِي َنْفِِس بِيَِدهِ ََلَأ ء  َقتََل، َوََل يَْدرِي َواَّلَّ يِّ ََشْ

َ
تُِل يِف أ

ء  قُتَِل  يِّ ََشْ
َ
 .«الَْهْرجُ »فَِقيَل: َكيَْف يَُكوُن َذلَِك؟ قَاَل: ، الَْمْقتُوُل لََعَ أ

“ঐ সত্তার কসে! যার িামত আোর প্রাণ, হনশ্চয় োনুমষর োমঝ এেন এক 
সেয় আসমব, যখন িতযাকারী জানমব না শয, কী অপরামধ শস িতযা কমরমছ 
এবং হনিত বযহক্তও জানমব না শয, কী অপরামধ শস হনিত িময়মছ প্রে করা 
িল, এেন যুলুে হকভামব িমব? হতহন উত্তমর বলমলন, শস যুগিা িমব িতযার 
যুগ”।2 
োনুষ িতযা করা কুফুরীর পমরর কবীরা গুনাি। সুতরাং “োসলািা রামজিা” 
প্রাধানযপ্রাপ্ত স্বাথথ বযতীত কারও িতযা ববধ নয়। অথথাৎ কাউমক িতযা করার 
োধযমে যহি তার িতযা করার শিময়ও বে শকামনা অহনষ্ট শথমক রক্ষা পাওয়ার 
কারণ িয়, শকবল শস অবস্থায় তামক িতযা করা যামব; অনযথায় কাউমক িতযা 
করা ববধ নয়।  
আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ۡجلِ  ِمنۡ ﴿
َ
ٰ  َكَتۡبَنا َذٰلَِك  أ ىءِيَل  بَِن   ََعَ نَُّهۥ إِۡسَر

َ
ا َقَتَل  َمن أ وۡ  َنۡفس   بَِغرۡيِ  َنۡفَس 

َ
ۡرِض  ِف  فََساد   أ

َ
 ٱۡۡل

نََّما
َ
   [٤٤: دةاملائ] ﴾ََجِيٗعا ٱنلَّاَس  َقَتَل  فََكأ

“এ কারমণই, আেরা বনী ইসরাঈমলর ওপর এ হুকুে হিলাে শয, শয বযহক্ত 
কাউমক িতযা করা হকংবা জহেমন ফাসাি সৃহষ্ট করা ছাো শয কাউমক িতযা 
করল, শস শযন সব োনুষমক িতযা করল”। [সূরা আল-োময়িা, আয়াত: ৩২]  

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৮৫; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৫৭।  
2 সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৯০৮ ও ২৯০৯।  
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এ আয়ামত কারীো শথমক আমলেগণ হনমনাক্ত েূলনীহত গ্রিণ কমরমছন: ‘শকামনা 
আত্মামক বংস না করাই িমলা েূল’।  
ইবন তাইহেয়যাি রি. বমলমছন, েরী‘আমতর েূল িমলা, আল্লাি তা‘আলা িক বা 
যথাযথ নীহত বযতীত কাউমক িতযা করা িারাে কমরমছন। আল্লাি তা‘আলা 
বমলমছন,  

ۡجلِ  ِمنۡ ﴿ 
َ
ٰ  َكَتۡبَنا َذٰلَِك  أ ىءِيَل  بَِن   ََعَ نَُّهۥ إِۡسَر

َ
ا َقَتَل  َمن أ وۡ  َنۡفس   بَِغرۡيِ  َنۡفَس 

َ
ۡرِض  ِف  فََساد   أ

َ
 ٱۡۡل

نََّما
َ
   [٤٤: دةاملائ] ﴾ََجِيٗعا ٱنلَّاَس  َقَتَل  فََكأ

“এ কারমণই, আেরা বনী ইসরাঈমলর ওপর এ হুকুে হিলাে শয, শয বযহক্ত 
কাউমক িতযা করা হকংবা জহেমন ফাসাি সৃহষ্ট করা ছাো শয কাউমক িতযা 
করল, শস শযন সব োনুষমক িতযা করল”। [সূরা আল-োময়িা, আয়াত: ৩২] 
সুতরাং িতযার হবহনেময় িতযা অথবা জহেমন ফাসাি সৃহষ্ট করার কারমণ িতযা 
ছাো কাউমক িতযা করা ববধ নয়। জহেমন ফাসাি সৃহষ্টর শিষ্টা করা, শযেন 
শকামনা েুসহলে তার িীন শছমে শিওয়া এবং ডাকাহত করা ইতযাহি।1  
ইবন িাকীক আল-‘ঈি রি. যুদ্ধ শথমক হবরত কাহফরমক িতযা না করার কারণ 
সম্পমকথ বমলন, সম্ভবত েরী‘আমতর েূল িমলা শকামনা আত্মামক নষ্ট না করা। 
আর জহেমন ফাসাি সৃহষ্ট শথমক রক্ষা পাওয়ার জনয িতযা করা জাময়য করা 
িময়মছ। সুতরাং শয বযহক্ত যুদ্ধ কমর না এবং সাধারণত যুমদ্ধর জনয উপমযাগীও 
না, তারা যুদ্ধকারীমির েমতা জহেমন ক্ষয়-ক্ষহত সৃহষ্ট কমর না, ফমল তামির েূল 
হবধান িমলা তামিরমক িতযা না করা।2 
কুরআমনর অসংখয আয়াত িারা প্রোহণত শয, োনুমষর েমধয সম্পকথ হবনমষ্টর 
শক্ষমত্র সবমিময় হনকৃষ্ট ও সবথাহধক অপছন্দনীয় অনযায় িমলা রক্তপাত, জহেমন 

                                   
1 কাময়িাতুন েুখতাসারা হফ হকতাহলল কুফফার ওয়ােুিািানাহতহিে, ইবন তাইহেয়যাি, পৃষ্ঠা 

২০৩-২০৪ 
2 ইিকােুল আিকাে শথমক সংগৃিীত 
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ফাসাি সৃহষ্ট ও অিংকার কমর হনমজর বেে প্রহতষ্ঠার ইো করা আল্লাি 
তা‘আলা এ সম্পমকথ কুরআমনর একেত হবে বামররও অহধক বমলমছন। 
কুরআমনর অসংখয আয়াত িারা প্রোহণত শয, েরী‘আত েূলত হতনহি অনযাময়র 
প্রহতমরাধ ও প্রহতরক্ষা হিমসমবই হকসাস, হুিুি ও হজিামি িতযা অনুমোিন 
কমরমছন। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ِل  َحَيٰوة   ٱۡلقَِصاِص  ِف  َولَُكمۡ ﴿ و 
ُ
أ ۡلَبٰبِ  َيى

َ
   [١٧٢: ابلقرة] ﴾١٧٩َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمۡ  ٱۡۡل

“আর শি হবমবকসম্পন্নগণ, হকসামস রময়মছ শতাোমির জনয জীবন, আো করা 
যায় শতােরা তাকওয়া অবলম্বন করমব”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭৯]  
আরও বমলমছন, 

ُؤا   إِنََّما﴿ ِينَ  َجَزى َ  ُُيَارُِبونَ  ٱِلَّ ۡرِض  ِف  َويَۡسَعۡونَ  َورَُسوََلُۥ ٱّللَّ
َ
ن فََساًدا ٱۡۡل

َ
  [٤٤: دةاملائ] ﴾ُيَقتَّلُو ا   أ

“যারা আল্লাি ও তাঁর রাসূমলর হবরুমদ্ধ যুদ্ধ কমর এবং জহেমন ফাসাি কমর 
শবোয়, তামির োহস্ত িমলা, তামিরমক িতযা করা িমব”। [সূরা আল-োময়িা, 
আয়াত: ৩৩] 
আরও বমলমছন,  

ِ  َدۡفعُ  َولَۡوَل ﴿ ۡرُض  لََّفَسَدتِ  بَِبۡعض   َبۡعَضُهم ٱنلَّاَس  ٱّللَّ
َ
  [٤٤١: ابلقرة] ﴾ٱۡۡل

“আর আল্লাি যহি োনুমষর কতকমক কতমকর িারা প্রহতিত না করমতন, তমব 
অবেযই জহেন ফাসািপূণথ িময় শযত”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫১]  
অনযহিমক েুসহলেমক িতযা করার বযাপামর কুরআন ও িািীস অতযত গুরুমের 
সামথ সতকথ কমরমছ। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ٗدا ُمۡؤِمٗنا َيۡقُتۡل  َوَمن﴿ ِ َتَعم  ا َجَهنَّمُ  فََجَزا ُؤهُۥ مُّ ُ  وََغِضَب  فِيَها َخِِٰلٗ َعدَّ  َولََعَنُهۥ َعلَۡيهِ  ٱّللَّ
َ
 ََلُۥ َوأ

  [٢٤:  النساء] ﴾٩٣َعِظيٗما َعَذابًا
“আর শয ইোকৃত শকামনা েুহেনমক িতযা করমব, তার প্রহতিান িমে 
জািান্নাে, শসখামন শস স্থায়ী িমব আর আল্লাি তার ওপর কু্রদ্ধ িমবন, তামক 
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লা‘নত করমবন এবং তার জনয হবোল আযাব প্রস্তুত কমর রাখমবন”। [সূরা 
আন-হনসা, আয়াত: ৯৩]  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ِ َهَذا الَقاتُِل « اتَلََق الُمْسِلَماِن بَِسيَْفيِْهَما فَالَقاتُِل َوالَمْقتُوُل يِف انلَّارِ إَِذا » ، َفُقلُْت يَا رَُسوَل اَّللَّ
 .«إِنَُّه ََكَن َحِريًصا لََعَ َقتِْل َصاِحِبهِ »َفَما بَاُل الَمْقتُوِل قَاَل: 

“িু’জন েুসহলে তামির তরবাহর হনময় েুমখােুহখ িমল িতযাকারী এবং হনিত 
বযহক্ত উভময় জািান্নামে যামব। আহে বললাে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ িতযাকারী 
(মতা অপরাধী), হকন্তু হনিত বযহক্তর কী অপরাধ? হতহন বলমলন, (হনশ্চয়) শস 
তার সিীমক িতযা করার জনয উিগ্রীব হছল”।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আমরা বমলমছন,  

بَْع الُموبَِقاِت » ؟ قَاَل: « اْجتَنِبُوا السَّ ِ َوَما ُهنَّ ْحُر، َوَقتُْل »، قَالُوا: يَا رَُسوَل اَّللَّ ، َوالسِّ ِ ُْك بِاَّللَّ الرشِّ
ْكُل َماِل اَلَتِيِم، َواتلََّوِلِّ يَْوَم الزَّحْ 

َ
َبا، َوأ ْكُل الرِّ

َ
، َوأ ُ إَِلَّ بِاحلَقِّ َم اَّللَّ ِف، َوقَْذُف انلَّْفِس الَِِّت َحرَّ

 .«الُمْحَصنَاِت الُمْؤِمنَاِت الَغافََِلِت 
“শতােরা সাতহি বংসকারী হবষয় শথমক হবরত থাকমব। সািাবীগণ হজমজ্ঞস 
করমলন, শি আল্লাির রাসূল! শসগুমলা কী? হতহন বলমলন, আল্লাির সামথ 
কাউমক েরীক করা, যািু করা, আল্লাি যামক িতযা করা িারাে কমরমছন, 
েরী‘আমতর িক বযহতমরমক তামক িতযা করা, সুি খাওয়া, ইয়াতীমের োল গ্রাস 
করা, রণমক্ষত্র শথমক পাহলময় যাওয়া এবং সচ্চহরমত্রর অহধকাহরনী েুহেন 
নারীমির ওপর অপবাি শিওয়া”। 2 
অনয িািীমস রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলন, 

 .«نِِه، َما لَْم يُِصْب َدًما َحَراًمالَْن يََزاَل الُمْؤِمُن يِف فُْسَحة  ِمْن ِدي»

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩১।  
2 সিীি বুখারী, িািীস নং ২৭৬৬।  
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“েুহেন বযহক্ত তার িীমনর বযাপামর পূণথ প্রোতেনা থামক, শয পযথত শস শকামনা 
িারাে (অনবধ) রক্তপামত হলপ্ত না িয়”।1 
এ কারমণই ইোমের হবরুমদ্ধ শবর িওয়ার হবি‘আত ইসলামে সবথাহধক হবপযথয় 
হছমলা। ইসলামের ইহতিামস যুমগ যুমগ হবহবধ জর্নয হবি‘আত সংর্হিত িময়মছ, 
হকন্তু তন্মধয শথমক একহি হবি‘আত সম্পমকথ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে অসংখয সিীি িািীমস কমিারভামব হুহেয়ারী ও সতকথ কমরমছন। তা 
িমলা, েুসহলে উম্মাির হবরুমদ্ধ খামরজীমির শবর িওয়ার হবি‘আত। তারা 
অনযানয েুসহলেমক কাহফর েমন কমর এবং তামিরমক িতযা করা ববধ েমন 
কমর।  
িািীস েরীমফ এমসমছ,  

ي َعْهد  » َها َوفَاِجَرَها، َوََل َيتََحاََش ِمْن ُمْؤِمِنَها، َوََل يَِِف َِّلِ ِِت، يََْضُِب بَرَّ مَّ
ُ
َوَمْن َخَرَج لََعَ أ

  .«َعْهَدُه، فَلَيَْس ِمِّنِّ َولَْسُت ِمنْهُ 

“আর আোর উম্মমতর েমধয শয বযহক্ত আোর উম্মমতর ওপর আক্রেণ কমর, 
তামির ভামলা ও েন্দ সবাইমক হনহবথিামর িতযা কমর, এেনহক তামির 
েুহেনমকও শরিাই শিয় না এবং তামির প্রহত প্রিত্ত (হনরাপত্তার) িুহক্তও পূরণ 
কমর না, আোর সামথ শস বযহক্তর শকামনা সম্পকথ শনই এবং আহে শস বযহক্তর 
অতভুথক্ত (িমল) নই”।2 
অহপ্রয় বাস্তবতা:  
বতথোন হবমশ্ব হকছু েুসহলে রক্তপাতমক গুরুেিীন েমন কমর। তামির অবস্থা 
অবমলাকন করমল অতরাত্মা অশ্রুহসক্ত িময় যায়। হবমেষ কমর শসাোহলয়া, 
সুিান, ইরাক, পাহকস্তান, আফগাহনস্তান ও অনযানয েুসহলে রাষ্ট্রসেূি কাহফরমির 

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৬৮৬২।  
2 সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৮৪৮।  
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হবরুমদ্ধ যুদ্ধ করার পহরবমতথ তারা হনমজরা হনমজমির ভাইমির েমধয যুদ্ধ-হবগ্রমি 
হলপ্ত িময় আমছ।  
েুসহলে হবমশ্বর অবস্থা পযথমবক্ষণ করমল েমন িয় শযন তারাই িািীমস বহণথত 
স্িাময়র বযাখযা। শযেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

، َوَيْكُْثَ الَهْرُج » اَعُة َحَّتَّ ََتْظَهَر الِفََتُ  .«وَُهَو الَقتُْل الَقتُْل  -ََل َتُقوُم السَّ
“হকয়ােত কাময়ে িমব না, শয পযথত না হফতনা প্রকাে পামব এবং িারজ বৃহদ্ধ 
পামব িারজ অথথ খুন-খারাবী”। 1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আমরা বমলমছন,  

ء  َقتََل، َوََل يَْدرِي» يِّ ََشْ
َ
ِتنَيَّ لََعَ انلَّاِس َزَماٌن ََل يَْدرِي الَْقاتُِل يِف أ

ْ
ِي َنْفِِس بِيَِدهِ ََلَأ  َواَّلَّ

ء  قُتَِل  يِّ ََشْ
َ
 .« الَْهْرجُ »فَِقيَل: َكيَْف يَُكوُن َذلَِك؟ قَاَل: ، الَْمْقتُوُل لََعَ أ

“ঐ সত্তার কসে! যার িামত আোর প্রাণ, হনশ্চয় োনুমষর োমঝ এেন এক 
সেয় আসমব, যখন িতযাকারী জানমব না শয, কী অপরামধ শস িতযা কমরমছ 
এবং হনিত বযহক্তও জানমব না শয, কী অপরামধ শস হনিত িময়মছ। প্রে করা 
িমলা, এেন যুলুে কীভামব িমব? হতহন উত্তমর বলমলন, শস যুগিা িমব িতযার 
যুগ”।2 
অতএব, আমলে ও িা‘ঈমির উহিত এ ভয়ঙ্কর বযাপামর সাধারণ োনুষমক সতকথ 
করা, তামিরমক সহিক পথহনমিথেনা শিওয়া এবং তামির িয়ার নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে তাঁর হপ্রয় উম্মতমক শযভামব গুরুমের সামথ হফতনা-ফাসাি 
শথমক সতকথ কমরমছন শসভামব তামিরমকও সাবধান করা।  

ইসলােী েরী‘আত জীবন সংরক্ষমণ যথাথথ ভূহেকা রামখ:  
আল্লাি তা‘আলা েুহেনমির ওপর অনুগ্রি কমরমছন শয, হতহন ইসলােমক তামির 

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ১০৩৬; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৫৭।  
2 সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৯০৮ ও ২৯০৯।  
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িীন হিমসমব েমনানীত কমরমছন। এ িীন তামিরমক রক্ষণামবক্ষণ, প্রহতরক্ষা ও 
হনরাপত্তা হিময়মছ। আল্লাি েক্কায় েুেহরকমির ওপর তাঁর হনরাপত্তার 
হন‘আেতমক স্মরণ কমর হিময় বমলমছন,  

وَ ﴿
َ
ن لَمۡ  أ ِ َُّهمۡ  ُنَمك  ء   ُك ِ  َثَمَرُٰت  إَِۡلۡهِ  َُيَۡبى  َءاِمٗنا َحَرًما ل  [ ٤٧: القصص] ﴾ََشۡ

“আহে হক তামির জনয এক হনরাপি ‘িারাে’ এর সুবযবস্থা কহর হন? শসখামন 
সব ধরমনর ফলেূল আেিানী করা িয়”। [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫৭]  
এভামব িীন ইসলাে হনরাপত্তার পৃষ্ঠমপাষক, সিায়ক ও আবাসস্থল। আল্লাি 
তা‘আলা বমলমছন,  

وَ ﴿
َ
نَّا يََرۡوا   لَمۡ  أ

َ
ُف  َءاِمٗنا َحَرًما َجَعۡلَنا أ   [٩٧: العنكبوت] ﴾َحۡولِِهمۡ  ِمنۡ  ٱنلَّاُس  َوُيَتَخطَّ

“তারা হক শিমখ না শয, আেরা ‘িারাে’ শক হনরাপি বাহনময়হছ অথি তামির 
আেপাে শথমক োনুষমিরমক হছহনময় শনওয়া িয়?”। [সূরা আল-‘আনকাবূত, 
আয়াত: ৬৭]  
আল্লাি তা‘আলা আমরা বমলমছন,  

ِي   ٣ٱۡۡلَۡيِت  َهَٰذا رَبَّ  فَلۡيَۡعبُُدوا  ﴿ ۡطَعَمُهم ٱِلَّ
َ
ِن أ ِنۡ  وََءاَمنَُهم ُجوع   م   [ ١ ،٤: قريش] ﴾٤َخوۡف   م 

“অতএব, তারা শযন এ গৃমির রমবর ইবািাত কমর, হযহন কু্ষধায় তামিরমক 
আিার হিময়মছন আর ভয় শথমক তামিরমক হনরাপি কমরমছন”। [সূরা আল-
কুরাইে, আয়াত: ৩-৪]  
োনুষ শযসব বালা-েুহসবত ও ভয়-ভীহতমত পহতত িমে তা েূলত তামিরই 
িামতর কাোই। এ কারমণ আল্লাি সুবিানাহু ওয়াতা‘আলা বমলমছন,  

ُ  َوَضََب ﴿ ۡطَمئِنَّةٗ  َءاِمَنةٗ  ََكنَۡت  قَۡرَيةٗ  َمَثَٗل  ٱّللَّ تِيَها مُّ
ۡ
ِن رََغٗدا رِزُۡقَها يَأ  فََكَفَرۡت  َمََكن   ُك ِ  م 

ۡنُعمِ 
َ
ِ  بِأ َذَٰقَها ٱّللَّ

َ
ُ  فَأ   [١١٤: انلحل] ﴾١١٢ يَۡصَنُعونَ  ََكنُوا   بَِما َوٱۡۡلَۡوِف  ٱۡۡلُوعِ  ِۡلَاَس  ٱّللَّ

“আর আল্লাি উপো শপে করমছন, একহি জনপি, যা হছল হনরাপি ও োত। 
সবহিক শথমক তার হরহযক হবপুলভামব আসত অতঃপর শস (জনপি) আল্লাির 
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হন‘আেত অস্বীকার করল তখন তারা যা করত তার কারমণ আল্লাি তামক কু্ষধা 
ও ভময়র শপাোক পরামলন”। [সূরা: আন-নািল, আয়াত: ১১২]  
অতএব, হনরাপত্তার িারাই জনস্বাথথ অহজথত িয় হনরাপত্তা হস্থর িমল, 
হবেৃঙ্খলাকারীমির হবরুমদ্ধ কমিার বযবস্থা গ্রিণ করমল এবং যারা োনুষমক ভয়-
ভীহত শিখায় তামিরমক হনঃমেষ কমর হিমল োনুমষর সবথাহধক উপকার সাহধত 
িমব।  
েত্রুর ষেযন্ত্র শথমক সতকথ থাকা:  
একথা সবথজন হবহিত শয, আোমির েত্রুরা েুসহলে শিমে হনরাপত্তা ও 
হস্থহতেীলতা বজায় থাকা কখমনাই িায় না। তারা কখমনাই িায় না শয, শসখামন 
জীবমনর হনরাপত্তা থাকুক, ইসলােী েরী‘আি বাস্তবায়ন শিাক, আল্লাির হিমক 
িাওয়াত িালু থাকুক এবং সোমজ হস্থহতেীলতা বজায় থাকুক। তারা আো কমর 
েুসহলে শিমে শযন সবথিা হফতনা-ফাসাি, রািাজাহন ও যুদ্ধ-হবগ্রি শলমগই 
থামক। এজনয তারা েুসহলেমিরমক নানা িমল হবভক্ত করমত, তামির েমধয 
েতাননকয ও ঝগো-ঝাহি সৃহষ্ট করমত একিল সরল েুসহলে ও স্বাথথামিষী 
োনুষমক কামজ লাহগময় সুমযামগর সন্ধামন থামক এবং সেয় েমতা এ সুমযাগমক 
সিযবিার কমর। ইহতিাস পযথামলািনা করমল একথা সকমলর কামছই স্পষ্ট িময় 
উিমব শয, েুসহলমের েধযকার িীন ও িুহনয়ার যাবতীয় সেসযা তামির েমধয 
হবভহক্ত, েতাননকয, েয়তামনর প্রমরািনা, েুসহলে ভাইময় ভাইময় েত্রুতা ও 
হিংসা-হবমিমষর ফমলই সংর্হিত িময়মছ।  
আল্লািই সািাযযকারী, হতহনই আোমির যমথষ্ট ও হতহন উত্তে অহভভাবক।  
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িতুিথে অহসয়যত: সুি শথমক হুহেয়ারী 
১- ইোে েুসহলে জাহবর ইবন আবু্দল্লাি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর সূমত্র হবিায় িমজর 
িীর্থ ভাষণ শথমক বণথনা কমরন, এমত হতহন আরাফার হিমন নাহেরায় প্রিত্ত 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হবিায় িমজর ভাষণ উমল্লখ কমর 
বমলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

لِِب، فَإِنَّهُ َموُْضو» َضُع ِرَبانَا ِرَبا َعبَّاِس بِْن َعبِْد الُْمطَّ
َ
ُل ِرًبا أ وَّ

َ
 .«ٌع َُكُّهُ َوِرَبا اْْلَاِهِليَِّة َموُْضوٌع، َوأ

“আর জামিলী যুমগর সুি প্রথা বাহতল শর্াহষত িমলা। এ প্রসমি সবথপ্রথে আহে 
আোমির প্রাপয সুি, যা আব্বাস ইবন আবু্দল েুত্তাহলমবর সুি বাহতল শর্াষণা 
করলাে”। 1 
২- আবু িাউি, হতরহেযী ও ইবন োজাি ‘আের ইবন আিওয়াস রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহু শথমক বণথনা কমরন, হতহন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সামথ হবিায় িমজ অংেগ্রিণ কমরহছমলন। হতহন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হবিায় িমজর ভাষণ উমল্লখ কমরন। এমত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ْمَواِلُكْم ََل َتْظِلُموَن َوََل ُتْظلَُمونَ »
َ
ََل َوإِنَّ ُُكَّ ِرًبا يِف اْلَاِهِليَِّة َموُْضوٌع، لَُكْم رُُءوُس أ

َ
 .«أ

“শজমন শরমখা, জামিলী যুমগর সব সুি বাহতল করা িমলা। শতাোমির োমলর 
েূলধন শতাোমির থাকমব। শতােরা অতযািার করমব না এবং অতযািারীতও িমব 
না”। 2 
৩- ইোে িামরেী ও আবু ইয়া‘লা আল-েুহসলী আবু হুররাি আর-রকােীর সূমত্র, 
হতহন তার িািার শথমক বণথনা কমরন, হতহন বমলন, আহে আইয়যােুত 
তােরীমকর েধয হিমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উমির লাগাে 

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ১২১৮।  
2 আবু িাউি, িািীস নং ৩৩৩৪; হতরহেযী, িািীস নং ৩০৮৭। হতহন িািীসহিমক িাসান সিীি 

বমলমছন। ইবন োজাি, িািীস নং ৩০৫৫।  
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ধমর হছলাে। শলাকজনমক তাঁর িারপাে শথমক সহরময় হিহেলাে। তখন হতহন 
তাঁর খুৎবায় বলমলন,  

َ قَْد قَََض » ََل َوإِنَّ اَّللَّ
َ
ََل إِنَّ ُُكَّ ِرًبا يِف اْْلَاِهِليَِّة َموُْضوٌع، أ

َ
َل ِرًبا يُوَضُع ِرَبا َعبَّاِس بِْن  أ وَّ

َ
نَّ أ

َ
أ

ْمَواِلُكْم ََل 
َ
ِلِب، لَُكْم رُُءوُس أ  .«َتْظِلُموَن، َوََل ُتْظلَُمونَ َعبِْد الُْمطَّ

“শজমন শরমখা, জামিলী যুমগর সব সুি বাহতল করা িমলা। আল্লাি সবথপ্রথে 
আব্বাস ইবন আবু্দল েুত্তাহলমবর সুি বাহতল করার ফয়সালা কমরমছন। 
শতাোমির োমলর েূলধন শতাোমির থাকমব। শতােরা অতযািার করমব না এবং 
অতযািাহরতও িমব না”।1 
যহিও এ িািীমসর সনমির বযাপামর সোমলািনা রময়মছ; তথাহপ যহি এ সনিহি 
সিীি িয় তািমল এমত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে জামিহল 
যুমগর সব সুি রহিত ও িারাে করার শর্াষণা কমরমছন। হতহন তাঁর পহরবার 
শথমকই সবথপ্রথে শুরু কমরমছন। এ শর্াষণা হতহন হবিায় িমজর ভাষমণ িু’বার 
উমল্লখ কমরমছন। একবার আরাফার হিমন এবং আমরকবার আইয়যামে 
তােরীমকর োমঝর হিমন।  
ভূহেকা:  
প্রািীন ও আধুহনককামল সুমির বহুল পহরহিত রূপহি এেন শয, বযহক্ত হনহিথষ্ট 
সেময়র জনয ঋণ হনময় শস উক্ত সেময়র হবহনেময় অহতহরক্ত অথথ গ্রিণ করমব। 

শলনমিমনর শক্ষমত্র এ অহতহরক্ত অথথ গ্রিণ করামক আরবীয় সুিী বযাংহকময় 
‘হখিোতুি িাইন’ (ঋমণর হবহনেময় শসবা) বা ‘ফাময়িা’ (লাভ) বলা িয়। আবার 
সুিী ঋণমক ‘করিু হবফাইিাি’ (লামভর হবহনেময় ঋণ)ও বলা িয়। এ েব্দগুমলা 
আরবী ভাষায় সুিী শলনমিমনর শক্ষমত্র বযবিার করা িয়। আরবী ছাো অনযানয 
ভাষায় সুিমক (Interest) বা লাভ বমল।  
হরবার (সুমির) হুকুে:  

                                   
1 সুনান িামরেী, িািীস নং ২৫৭৬; েুসনাি আবু ইয়া‘লা আল-েুহসলী, িািীস নং ১৫৬৯।  
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সেস্ত আসোনী েরী‘আমত সুি িারাে। শযেন আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  
ِنَ  فَبُِظۡلم  ﴿ ِينَ  م  ۡمَنا َهاُدوا   ٱِلَّ ِحلَّۡت  َطي َِبٰت   َعلَۡيِهمۡ  َحرَّ

ُ
هِمۡ  لَُهمۡ  أ ِ ِ  َسبِيلِ  َعن َوبَِصد   ٱّللَّ

ۡخِذهِمُ  ١٦٠َكثرِٗيا
َ
َِبٰوا   َوأ   [١٩١ ،١٩٠:  النساء] ﴾١٦١َعۡنهُ  ُنُهوا   َوقَدۡ  ٱلر 

“সুতরাং ইয়ািূিীমির যুলমের কারমণ আহে তামির ওপর উত্তে খাবারগুমলা 
িারাে কমরহছলাে, যা তামির জনয িালাল করা িময়হছল এবং আল্লাির রাস্তা 
শথমক অমনকমক তামির বাধা প্রিামনর কারমণ। আর তামির সুি গ্রিমণর 
কারমণ অথি তা শথমক তামিরমক হনমষধ করা িময়হছল”। [সূরা আন-হনসা, 
আয়াত, ১৬০-১৬১]  
এছাো জামিলী যুমগর আইমনও সুি িারাে হছমলা। শযেন, িােুরাবী ও হেসরী 
হফরাউনমির আইমন সুি িারাে হিমলা। এেনহক আধুহনক ধেথহনমরপক্ষ 
আইমনও সুমির হকছু প্রকার িারাে করা িময়মছ। শযেন ফ্রামের আইমনর 
(১৯৩৫) নং ধারায় ও ইিাহলর শফৌজিাহর আইমনর (৬২২) নং ধারায় সুিমক 
িারাে করা িময়মছ।  
আোমির ইসলােী েরী‘আি আইমন সুিমক িারাে করা িময়মছ। কুরআমন 
সুিমখামরর বযাপামর এমতা োরাত্মক ও ভয়াবি োহস্তর হবধান উমল্লখ করা 
িময়মছ যা অনয অপরামধর শক্ষমত্র বলা িয় হন। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ِينَ ﴿ ُكلُونَ  ٱِلَّ
ۡ
َِبٰوا   يَأ ِي َيُقومُ  َكَما إِلَّ  َيُقوُمونَ  َل  ٱلر  ۡيَطٰنُ  َيَتَخبَُّطهُ  ٱِلَّ ِ  ِمنَ  ٱلشَّ  ﴾ٱلَۡمس 

 [٤٧٤: ابلقرة]
“যারা সুি খায়, তারা তার নযায় (কবর শথমক) উিমব, যামক েয়তান স্পেথ 
কমর পাগল বাহনময় শিয়”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫] রবং আল্লাি 
তামির হবরুমদ্ধ যুদ্ধ শর্াষণা কমরমছন আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيى َ  ٱتَُّقوا   َءاَمُنوا   ٱِلَّ ا   ِمنَ  بَِقَ  َما َوذَُروا   ٱّللَّ َِبوى ۡؤِمنِيَ  ُكنُتم إِن ٱلر   َتۡفَعلُوا   لَّمۡ  فَإِن ٢٧٨مُّ
َذنُوا  
ۡ
ِنَ  ِِبَۡرب   فَأ ِ  م    [٤٧٢ ،٤٧٢: ابلقرة] ﴾َورَُسوَِلِ  ٱّللَّ
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“শি েুহেনগণ, শতােরা আল্লািমক ভয় কমরা এবং সুমির যা অবহেষ্ট আমছ, তা 
পহরতযাগ কমরা, যহি শতােরা েুহেন িও। হকন্তু যহি শতােরা তা না কমরা 
তািমল আল্লাি ও তাঁর রাসূমলর পক্ষ শথমক যুমদ্ধর শর্াষণা নাও”। [সূরা আল-
বাকারা, আয়াত: ২৭৮-২৭৯] আর একথা হনঃসমন্দমি বলা যায় শয, আল্লাির 
হবরুমদ্ধ যুদ্ধকারী অবেযই পরাহজত িমব।  
সুিমক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে সাতহি বংসাত্মক কবীরা 
গুনামির অতভুথক্ত কমরমছন। হতহন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

بَْع الُموبَِقاِت » ؟ قَاَل: « اْجتَنِبُوا السَّ ِ َوَما ُهنَّ ْحُر، َوَقتُْل »، قَالُوا: يَا رَُسوَل اَّللَّ ، َوالسِّ ِ ُْك بِاَّللَّ الرشِّ
ْكُل َماِل اَلَتِيِم، َواتلََّوِلِّ يَْوَم الزَّحْ 

َ
َبا، َوأ ْكُل الرِّ

َ
، َوأ ُ إَِلَّ بِاحلَقِّ َم اَّللَّ ِف، َوقَْذُف انلَّْفِس الَِِّت َحرَّ

 .«الُمْحَصنَاِت الُمْؤِمنَاِت الَغافََِلِت 
“শতােরা সাতহি বংসকারী হবষয় শথমক হবরত থাকমব। সািাবীগন হজমজ্ঞস 
করমলন, শি আল্লাির রাসূল! শসগুমলা কী? হতহন বলমলন, আল্লাির সামথ 
কাউমক েরীক করা, যািু করা, আল্লাি যামক িতযা করা িারাে কমরমছন, 
েরী‘আমতর িক বযতীমরমক তামক িতযা করা, সুি খাওয়া, ইয়াতীমের োল গ্রাস 
করা, রণমক্ষত্র শথমক পাহলময় যাওয়া এবং সতী-সাবী েুহেন নারীমির অপবাি 
শিওয়া”।1 
শয বযহক্ত সুমির শলনমিমনর সামথ সমৃ্পক্ত তামক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে লা‘নত কমরমছন। জাহবর ইবন আবু্দল্লাি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক 
বহণথত িািীমস এমসমছ, হতহন বমলমছন,  

َبا، َومُ » ُهْم »، َوقَاَل: « ْؤَِكَُه، َوََكتِبَُه، وََشاِهَديْهِ لََعَن رَُسوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم آِكَل الرِّ
 .«َسَواءٌ 

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ২৭৬৬।  
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“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে সুিমখার, সুিিাতা, সুমির হিসাব 
রক্ষক বা িলীল শলখক এবং সুমির সাক্ষীিয়মক অহভসম্পাত কমরমছন হতহন 
আমরা বমলমছন, তারা সবাই সোন অপরাধী”।1 
বযহক্ত ও সোমজর ওপর সুমির ভয়াবিতা:  
বযহক্তর ও সোমজর ক্ষহতর হবমবিনায় সুি সবমিময় োরাত্মক অপরাধ। ইবন 
আব্বাস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বহণথত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

َحلُّوا »
َ
، َفَقْد أ َبا يِف قَْرَية  نَا َوالرِّ ِ إَِذا َظَهَر الزِّ ْنُفِسِهْم َعَذاَب اَّللَّ

َ
 . «بِأ

“যখন শকামনা সোমজ হযনা ও সুি প্রকাে পামব তখন তারা শযন আল্লাির 
আযাবমক হনমজমির উপর ববধ কমর হনমলা (অথথাৎ তামির ওপর আল্লাির 
আযাব অহনবাযথ)”।2 এহি েূলত আল্লাির হনমনাক্ত বাণীরই প্রোণ। আল্লাি 
তা‘আলা বমলমছন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيى َ  ٱتَُّقوا   َءاَمُنوا   ٱِلَّ ا   ِمنَ  بَِقَ  َما َوذَُروا   ٱّللَّ َِبوى ۡؤِمنِيَ  ُكنُتم إِن ٱلر   َتۡفَعلُوا   لَّمۡ  فَإِن ٢٧٨مُّ
َذنُوا  
ۡ
ِنَ  ِِبَۡرب   فَأ ِ  م    [٤٧٢ ،٤٧٢: ابلقرة] ﴾َورَُسوَِلِ  ٱّللَّ

“শি েুহেনগণ, শতােরা আল্লািমক ভয় কমরা এবং সুমির যা অবহেষ্ট আমছ, তা 
পহরতযাগ কমরা, যহি শতােরা েুহেন িও। হকন্তু যহি শতােরা তা না কমরা 
তািমল আল্লাি ও তাঁর রাসূমলর পক্ষ শথমক যুমদ্ধর শর্াষণা নাও”। [সূরা আল-
বাকারা, আয়াত: ২৭৮-২৭৯] 
আর বযহক্তর ওপর সুমির ক্ষহতর সবথহনন পযথায় িমলা জীহবকা হনবথামি বরকত 
শথমক শস বহঞ্চত িমব। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ُ  َيۡمَحقُ ﴿ َِبٰوا   ٱّللَّ َدَقِٰت  َوُيۡرِب  ٱلر    [٤٧٩: ابلقرة] ﴾ٱلصَّ

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৫৯৮।  
2 েুসতািরাক িাহকে, িািীস নং ২২৬১। হতহন িািীসহিমক সিীি বমলমছন।  
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“আল্লাি সুিমক হেহিময় শিন এবং সিাকামক বাহেময় শিন”। [সূরা আল-
বাকারা, আয়াত: ২৭৬] এছাো সুিী কারবামর সমৃ্পক্ত বযহক্তমক রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে লা‘নত কমরমছন। হতহন সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

َبا، َوُمْؤَِكَُه، َوََكتِبَُه، وََشاِهَديْهِ » ُهْم »، َوقَاَل: « لََعَن رَُسوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم آِكَل الرِّ
 «َسَواءٌ 

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে সুিমখার, সুিিাতা, সুমির হিসাব 
রক্ষক বা িলীল শলখক এবং সুমির সাক্ষীিয়মক অহভসম্পাত কমরমছন হতহন 
আমরা বমলমছন, তারা সবাই সোন অপরাধী”।1 
সুমির ক্ষহতসেূি:  
সুমির োরাত্মক ক্ষহতর কারমণ প্রাজ্ঞ েরী‘আত প্রমণতা সুিমক এমতা 
কমিারভামব িারাে ও এ বযাপামর িুোত সতকথ ও হুহেয়ারী কমরমছন। সুমির 
বাহিযক ক্ষহতকর কারণসেূি হনমন আমলািনা করা িমলা:  
১- োনুমষর োমঝ েত্রুতা ও হবমিষ সৃহষ্ট িয় আর পরস্পমর েত্রুতা ও হবমিষ 
শথমক বারণ করা এবং এগুমলার সব উপায়-উপকরণ বন্ধ করা ইসলােী 
েরী‘আমতর অনযতে হবধান।  
২- সুমির কারমণ কমযথ িাসানা বা উত্তে ঋমণর পথ বন্ধ িময় যায়। শকননা সুি 
প্রথা িালু থাকমল োনুষ কমযথ িাসানা হিমত বারণ কমর। তখন অভাবী বযহক্ত 
সুি গ্রিমণ বাধয িয়। আর আল-কুরআন সুমির বযাপামর সতকথ করার 
পাোপাহে সিাকা প্রিামন উৎসাহিত কমরমছ। সূরা বাকারামত িামনর বযাপামর 
উৎসাহিত কমর ১৪ হি আয়ামতর পমর সুমির ভয়াবিতা সম্পমকথ হুহেয়ারী কমর 
সাতহি আয়াত এমসমছ।  

                                   
1 েুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সিীি বুখারী, িািীস নং ৫৯৬২; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৫৯৮।  



 

 

নবী সা.-এর েহিোহিত জীবমনর শেষ একে হিমনর অহসয়যতসেূি  
 178  

আল্লাি ﴿ َُيۡمَحق  ُ َِبٰوا   ٱّللَّ ﴾ٱلر   “আল্লাি সুিমক হেহিময় শিন” বলার সামথ সামথ 

َدَقِٰت  َوُيۡرِب ﴿ ﴾ٱلصَّ  “এবং সিাকামক বাহেময় শিন” বমলমছন।  

আবার সূরা আমল-ইেরামন হতহন  
َها﴿  يُّ

َ
أ ِينَ  َيى ُكلُوا   َل  َءاَمُنوا   ٱِلَّ

ۡ
ا   تَأ َِبوى ۡضَعٰٗفا ٱلر 

َ
َضَٰعَفةٗ  أ   [١٤٠: عمران ال] ﴾مُّ

“শি েুহেনগণ, শতােরা সুি খামব না বহুগুণ বৃহদ্ধ কমর”। [সূরা আমল ইেরান, 
আয়াত: ১৩০] বলার পর সিাকা সম্পমকথ বমলমছন,  

ِينَ ﴿ ا ءِ  ِف  يُنِفُقونَ  ٱِلَّ َّ ا ءِ  ٱلۡسَّ َّ   [١٤١: عمران ال] ﴾َوٱلۡضَّ
“যারা সুসেময় ও িুঃসেময় বযয় কমর...”। [সূরা আমল ইেরান, আয়াত: ১৩৪]  
সূরা রূমে আল্লাি তা‘আলা সুি সম্পমকথ বলার পরপরই যাকাত সম্পমকথ 
বমলমছন। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ِن َءاتَۡيُتم َوَما  ﴿ ِٗبا م  ُبَوا   ر  ۡمَوٰلِ  ِف   ل رَِيۡ
َ
ِ   ِعندَ  يَۡرُبوا   فَََل  ٱنلَّاِس  أ ِن َءاتَۡيُتم َوَما   ٱّللَّ  تُرِيُدونَ  َزَكٰوة   م 

ِ  وَۡجهَ  َلىئَِك  ٱّللَّ و 
ُ
 [ ٤٢: الروم] ﴾ ٣٩ ٱلُۡمۡضعُِفونَ  ُهمُ  فَأ

“আর শতােরা শয সুি হিময় থাক, োনুমষর সম্পমি বৃহদ্ধ পাওয়ার জনয তা 
েূলতঃ আল্লাির কামছ বৃহদ্ধ পায় না। আর শতােরা শয যাকাত হিময় থাক 
আল্লাির সন্তুহষ্ট কােনা কমর (তাই বৃহদ্ধ পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পি 
প্রাপ্ত”। [সূরা আর-রূে, আয়াত: ৩৯]  
৩- সুমির ঋণ পহরমোমধ অক্ষে ও অস্বেল শলাকমির সংকীণথতা শবমে যায়। 
সুমির হকহস্ত পহরমোমধ অক্ষে বযহক্তমক কত আিালমত শিন িরবার ও শজল 
িাজত খািমত িময়মছ তার ইয়ত্তা শনই।  
৪- সুিমখামরর েমধয পাহথথব িহরত্র বােমত থামক। সুমি অভযস্ত বযহক্তর েমধয 
নানা অসচ্চহরত্র শযেন, খাইখাই, আত্মম্ভহরতা, হনষু্ঠরতা, শোষণ ও শলাভ-লালসা 
হিন হিন বােমত থামক। আল্লাি তা‘আলা বমলমছন,  

ِينَ ﴿ ُكلُونَ  ٱِلَّ
ۡ
َِبٰوا   يَأ ِي َيُقومُ  َكَما إِلَّ  َيُقوُمونَ  َل  ٱلر  ۡيَطٰنُ  َيَتَخبَُّطهُ  ٱِلَّ ِ  ِمنَ  ٱلشَّ  ﴾ٱلَۡمس 

 [٤٧٤: ابلقرة]
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“যারা সুি খায়, তারা তার নযায় (কবর শথমক) উিমব, যামক েয়তান স্পেথ 
কমর পাগল বাহনময় শিয়”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫]  
৫- গহরমবর ধন-সম্পি একমেণীর োনুমষর কামছ গহেত িময় যায়।  
এ কথা সকমলর কামছই স্পষ্ট শয, বতথোন যুমগ অথথননহতক ও সাোহজক বস 
ও অবক্ষয় সুমির কুপ্রভাব স্পষ্টভামব প্রহতফহলত িয়।  
সুিমক িালাল েমন করা ও সুিী কারবার করা: 
অতযত পহরতামপর হবষয় িমলা বতথোন যুমগ অমনক েুসহলে সুি হভহত্তক 
শলনমিনমক িালাল েমন কমর এবং তারা এ শলনমিন িিথা কমর। এর কারণ 
িমলা, হকছু আমলমের শলনমিমনর িাহককত সম্পমকথ উিাসীনতা ও সুি িারামের 
উম্েযমক হবমবিনা না করা। ফমল তারা বযাংমক লামভর হবহনেময় ঋণ আিান-
প্রিানমক অনুেহত হিময়মছন এ যুহক্তমত শয, শয ঋমণর হবহনেময় উপকার সাহধত 
িয় তামত আমলেমির েতাননকয রময়মছ। তারা একথা ভুমল যায় শয, বযাংক 
যামক কজথ বা ঋণ বমল তা ফহকিগমণর কজথ ঋণ নয়। শকননা ের‘ঈ 
পহরভাষায় কজথ বা ঋণ িমলা, িু’ বযহক্তর েমধয উপকামরর িুহক্ত, যামত সেয় 
শকামনা উপকরণ হিমসমব ধতথবয নয়। অনযহিমক লামভর হবহনেময় বযাংক শয 
শলান বা কজথ শিয় তা িু’বযহক্তর োমঝ হবহনেময়র িুহক্ত, এমত সেয় একহি 
উপকরণ হিমসমব কাজ কমর। আর এমকই হফকমির পহরভাষায় সুিী শবিা-
শকনা বমল। এর শিময় আর কী প্রোণ লাগমব শয, আরব বযাংকসেূি যখন 
অনারবী ভাষায় শলনমিন কমর তখন এমক তারা হরবা বমল, এেহনভামব 
অনারবী েুসহলেরাও এ ধরমণর শলনমিনমক হরবা নামেই জামন।  
তাছাো আধুহনক বযাংক সুিী কারবারমক শকৌেল কমর ‘তাওয়াররুক’ বমল 
িাহলময় যামে। তারা োনুমষর অসাবধানতা ও অজ্ঞতামক কামজ লাহগময় 
ফহকিগমণর ‘তাওয়াররুক’ শক সুিী শলনমিমনর শক্ষমত্র বযবিার করমছন। অথি 
‘তাওয়াররুক’ শক শকউ শকউ জাময়য বমলমছন, আবার শকউ এমক িারাে 
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বমলমছন। সুিী শকৌেমল শযভামব শলনমিন করা িয় তার সামথ ‘তাওয়াররুক’ 
এর সামথ হেল শনই। তামির এ কথাহি আল্লাির হনমনাক্ত বাণীর েমতাই,  

نَُّهمۡ  َذٰلَِك ﴿
َ
َِبٰوا ر  ِمۡثُل  ٱۡۡلَۡيعُ  إِنََّما قَالُو ا   بِأ   [٤٧٤: ابلقرة] ﴾ٱلر 

“এিা এ জনয শয, তারা বমল, শবিা-শকনা সুমির েতই”। [সূরা আল-বাকারা, 
আয়াত: ২৭৫]  
অসৎ শকৌেল আর ের‘ঈ পহরত্রামণর উপাময়র েমধয রময়মছ অমনক পাথথকয; 
যহিও উভময়র েমধয হকছুিা হেল পাওয়া যায়। এমত সূক্ষ্ম পাথথকয রময়মছ; হকন্তু 
আল-িােিুহলল্লাি উভময়র েধযকার পাথথকয সুস্পষ্ট। উভয় শলনমিমনর উম্মেযর 
হিমক তাকামলই তা স্পষ্ট িময় যায়। শলনমিমনর উম্েয যহি িয় হরবা তথা 
লাভ তািমল তা অসৎ শকৌেল; এহি ের‘ঈ পহরত্রামণর উপায় নয়।  
এমত (তাওয়াররুমক) ঋণিাতা বযাংক ও ঋণগ্রিীতা শলনমিমনর একহি হনহিথষ্ট 
উপািামনর ওপর এ েমেথ একেত িয় শয, উভয় শলনমিনকারী সুমি জহেত না 
িওয়ার হনয়যমত ের‘ঈ িুহক্তর নযায় িুহক্তবদ্ধ িমব। এ ধরমণর শলনমিমন 
অথথনীহত, সোজ ও আিার-আিরমণ সুমির বংসাত্মক কুফল স্পষ্ট পহরলহক্ষত 
িয়, শযেহনভামব সরাসহর সুিী শলনমিমন অথবা লামভর হবহনেময় বযাংক শলামন 
পাওয়া যায়। অতএব, আধুহনক বযাংক যামক ‘তাওয়াররুক’ নামে অহভহিত 
কমরমছ, এ ধরমণর শলনমিমন শলনমিনকারীর হনয়যত ও সুি িারামের ের‘ঈ 
উম্েয পযথমবক্ষণ করমল এর অসৎমকৌেল স্পষ্ট িময় যায়।    
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পঞ্চিে অহসয়যত: িীমনর িাওয়াত শপৌঁছামনার অহসয়যত 
১- ইোে বুখারী ও েুসহলে রি. আবু বাকরাি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা 
কমরন, হতহন হেনায় কুরবানীর হিমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে 
প্রিত্ত হবিায় িমজর ভাষণ উমল্লখ কমর বমলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ْن ُيبَلِّ »
َ
اِهَد َعََس أ اِهُد الَغائَِب، فَإِنَّ الشَّ ْوََع ََلُ ِمنْهُ َِلُبَلِِّغ الشَّ

َ
 .«َغ َمْن ُهَو أ

“এখামন উপহস্থত বযহক্ত (আোর এ বাণী) শযন অনুপহস্থত বযহক্তর কামছ শপৌঁমছ 
শিয়; কারণ উপহস্থত বযহক্ত িয়ত এেন এক বযহক্তর কামছ শপৌঁছামব, শয এ 
বাণীমক তার শথমক শবহে েুখস্থ রাখমত পারমব”।1 
২- ইোে বুখারী রি. ইবন আব্বাস রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু শথমক বণথনা কমরন, 
হতহন বমলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে কুরবানীর হিমন োনুমষর 
োমঝ খুৎবায় হিময়মছন। হতহন এ খুৎবা উমল্লখ কমরমছন, এমত রময়মছ,  

َسُه َفَقاَل: 
ْ
ُ َعنُْهَما:  «َهْل بَلَّْغُت اللَُّهمَّ َهْل بَلَّْغُت، اللَُّهمَّ »ُثمَّ َرَفَع َرأ قَاَل اْبُن َعبَّاس  رَِِضَ اَّللَّ

اِهُد الَغائَِب  ِتِه، فَلْيُبِْلِغ الشَّ مَّ
ُ
َها لَوَِصيَّتُُه إََِل أ ي َنْفِِس بِيَِدهِ، إِنَّ ِ  .فََواَّلَّ

“অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে তাঁর োথা উঁিু করমলন 
এবং বলমলন, শি আল্লাি! আহে হক আোর িাওয়াত শপৌঁমছ হিময়হছ? শি 
আল্লাি! আহে হক আোর িাওয়াত শপৌঁমছ হিময়হছ? ইবন আব্বাস রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহু বমলন, ঐ সত্ত্বার কসে যার িামত আোর জীবন, হনশ্চয় এহি উম্মমতর 
জনয রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অহসয়যত উপহস্থত বযহক্ত শযন 
অনুপহস্থত বযহক্তর কামছ শপৌঁমছ শিয়”। 2  
৩- ইবন োজাি ও িামকে রি. জুবাইর ইবন েুত‘হয়ে রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু 
শথমক বণথনা কমরন, ইোে িামকে সনিহিমক সিীি বমলমছন, হতহন 

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৬৭; সিীি েুসহলে, িািীস নং ১৬৭৯।  
2 সিীি বুখারী, িািীস নং ১৭৩৯।  
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(বণথনাকারী) বমলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে হেনার ‘খাইফ’ 
নােক স্থামন িাঁহেময় বলমলন,  

، َورُبَّ َحاِمِل فِْقه  إََِل مَ »  َسِمَع َمَقالَِِت َفبَلََّغَها، فَُربَّ َحاِمِل فِْقه  َغرْيِ فَِقيه 
ً
ُ اْمَرأ َ اَّللَّ ْن ُهَو نََضَّ

ْفَقُه ِمنْهُ 
َ
  .«أ

“আল্লাি এেন বযহক্তমক শসৌন্দযথেহেত করুন শয আোর বক্তবয শোনার পর তা 
প্রিার করমলা (অপমরর হনকি শপৌঁমছ হিল)। শকননা জ্ঞামনর অমনক বািক 
হনমজরাই জ্ঞানী নয়। জ্ঞামনর এেন বািকও আমছ শয, তারা যামির হনকি তা 
বময় হনময় যায় তারা তামির শিময় অহধক জ্ঞানী”। 1 
ভূহেকা:  
েুিাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আল্লাির পক্ষ শথমক হিিায়াত ও নূর 
হনময় এমসমছন, যা িারা হতহন িুহনয়া আমলাহকত কমরমছন। তার সুসংবামির 
েমধয অনযতে সুসংবাি িমলা তার আহনত এ আমলা প্রমতযক র্মর প্রমবে 
করমব; এেনহক স্থায়ী স্থাপনা হকংবা অস্থায়ী র্র শকাথাও এেন শকামনা বাহে-র্র 
পাওয়া যামব না শযখামন ইসলামের িাওয়াত শপৌঁমছ হন। এ হেেন বাস্তবায়মন 
োধযে হিমসমব েুসহলেরা হবমশ্বর িরবামর এ আমলার িাওয়াত শপৌঁছামনার 
িাহয়ে হনমজরাই হনময়মছন এবং তামিরমক সুসংবাি হিমেন।  
এ কারমণই শিহখ শয, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে সবমিময় বে 
সোমবমে এ হবষময় গুরুেসিকামর হনমিথে হিময়মছন। হতহন তাঁর সািাবীমিরমক 
বমলমছন, « ُاِهد «َِلُبَلِِّغ الشَّ  অথথাৎ তাঁর সািাবীরা  الَغائَِب অথথাৎ যারা সািাবীমির 

পমর আগেন করমব। হতহন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে তাঁর সািাবীগণমক 
বমলমছন,  

ْن َسِمَع ِمنُْكمْ »  .«تَْسَمُعوَن َويُْسَمُع ِمنُْكْم َويُْسَمُع ِممَّ

                                   
1 ইবন োজাি, িািীস নং ২৩১; েুসতািরাক িামকে, িািীস নং ২৯৪।   
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“শতােরা আোর হনকি িমত েবণ কমরা এবং শলামকরা শতাোমির হনকি িমত 
েবণ করমব, আর যারা শতাোমির হনকি িমত শোনমব তামির হনকি িমত অনয 
শলামকরা েবণ করমব”।1 
এভামব পালাক্রমে একিল অনয িমলর কামছ শর্াষণা করমব, এভামব এ কলযাণ 
সবথসাধারমণর কামছ শপৌঁমছ যামব এবং এ নূর প্রসাহরত িমব। পৃহথবীর বুমক 
এেন শকামনা নারী-পুরুষ অবহেষ্ট থাকমব না যামির কামছ এ কলযাণ ও 
আমলার িাওয়াত শপৌঁমছ হন।  
িাওয়াত ও প্রিামরর অথথ:  
িীমনর িাওয়াত শপৌঁছামনার এ অহসয়যমতর অথথ অনুধাবমন অমনক েুসহলেই 
েরী‘আত প্রমণতার (আল্লাি ও তাঁর রাসূমলর) েূল উম্েয বুঝমত ভুল কমর 
থামকন। এ কারমণ িীমনর এ আমলা এখমনা পৃহথবীর অমনক র্মর শপৌঁমছ হন। 
েরী‘আমত িাওয়াত শপৌঁছামনা োমন এ নয় শয, িা‘ঈ িমত িমল আমলে বা 
েুফহত িমত িমব, যার কামছ েরী‘আমতর অহধকাংে োস’আলা জানা থাকমব। 
আসমল বযাপারহি এমকবামরই এেন নয়। যাময়ি ইবন সাহবত রাহিয়াল্লাহু 
‘আনহু বহণথত িািীসহি শুনুন, হতহন বমলন, আহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লােমক বলমত শুমনহছ, হতহন বমলমছন,  

 َسِمَع ِمنَّا َحِديثًا فََحِفَظُه َحَّتَّ ُيبَلَِّغُه َغرْيَهُ، فَُربَّ َحاِمِل فِْقه  إََِل َمْن ُهوَ »
ً
ُ اْمَرأ َ اَّللَّ ْفَقُه  نََضَّ

َ
أ

 . «ْقه  لَيَْس بَِفِقيه  ِمنُْه، َورُبَّ َحاِمِل فِ 
“শস বযহক্তমক আল্লাি শসৌন্দযথেহেত করুন শয বযহক্ত আোর হনকি শথমক িািীস 
শুমনমছ এবং তা অমনযর হনকি শপৌঁছামনা পযথত সংরক্ষণ কমরমছ। জ্ঞান 
বিনকারী অমনমকই তার শিময় বে জ্ঞানীর হনকি জ্ঞান শপৌঁমছ হিমত পামর। 
আবার অমনক জ্ঞান বিনকারী বযহক্ত হনমজ প্রজ্ঞাবান নয়”।2 এ িািীমস 

                                   
1 ইবন হিব্বান, িািীস নং ৬২; েুসতািরাক িামকে, িািীস নং ৩২৭।  
2 আবু িাউি, িািীস নং ৩৬৬০; হতরহেযী, িািীস নং ২৬৫৬; ইবন োজাি, িািীস নং ২৩০; 
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রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন, হকছু িা‘ঈ েূলত জ্ঞানীই 
নয়।  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সািাবীগমণর র্িনা একিু হিতা 
করমলই হবষয়িা আমরা স্পষ্ট িময় যায়। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কামছ এমস ইসলাে গ্রিণ কমরই হনজ স্িাময়র হনকি েুিাম্মাি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আহনত এ নূমরর িা‘ঈ ও সুসংবাবািিাতা 
হিমসমব হফমর শগমছন। অতএব, ইসলামের িাওয়াত শপৌঁছামনা ও শলাকমিরমক 
সুসংবাি শিওয়ার জনয যহি হবজ্ঞ আমলে িওয়া জরুরী িমতা তমব তারা 
ইসলাে গ্রিণ কমরই তামির স্বজাহতর কামছ এ িাওয়াত শপৌঁছামনার িাহয়ে 
হনমতন না।  
িা‘ঈর েতথাবলী:  
পূমবথাহল্লহখত যাময়ি ইবন সাহবত রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বহণথত িািীস অনুসামর 
আেরা িা‘ঈর জনয িু’হি েতথ পাই। তািমলা: 
প্রথে েতথ: েরী‘আমতর শয হবষময় িাওয়াত হিমব তা যথাথথভামব েুখস্ত করা 
যামত আল্লাি ও তাঁর রাসূমলর ওপর হেথযামরাপ করা না িয়। হনঃসমন্দমি 
একথা বলা যায় শয, এখামন েরী‘আমতর সেস্ত হবধান েুখস্ত করা উম্েয নয়; 
বরং িা‘ঈ শয হবষময় িাওয়াত হিমব শুধু শসহিই সহিকভামব সংরক্ষণ করা।  
হিতীয় েতথ: িা‘ঈ েরী‘আমতর যা হকছু শজমনমছ ও েুখস্ত কমরমছ তা রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমিে অনুযায়ী অমনযর কামছ শপৌঁছামনার 
আগ্রি থাকা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

 .«بَلُِّغوا َعِّنِّ َولَْو آيَةً »

                                                                          
ইবন হিব্বান, িািীস নং ৬৮০।  
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“আোর কাছ শথমক একহি আয়াতও যহি শতাোমির কামছ শপৌঁমছ তা শতােরা 
অমনযর কামছ শপৌঁমছ িাও”।1  
তাছাো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হনমনাক্ত শিা‘আর অতভুথক্ত 
িওয়ার প্রতযাো থাকা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

 َسِمَع » 
ً
ُ اْمَرأ َ اَّللَّ ْفَقُه نََضَّ

َ
ِمنَّا َحِديثًا فََحِفَظُه َحَّتَّ ُيبَلَِّغُه َغرْيَهُ، فَُربَّ َحاِمِل فِْقه  إََِل َمْن ُهَو أ

 . «ِمنُْه، َورُبَّ َحاِمِل فِْقه  لَيَْس بَِفِقيه  
“শস বযহক্তমক আল্লাি শসৌন্দযথেহেত করুন শয বযহক্ত আোর হনকি শথমক িািীস 
শুমনমছ এবং তা অমনযর হনকি শপৌঁছামনা পযথত সংরক্ষণ কমরমছ। জ্ঞান 
বিনকারী অমনমকই তার শিময় বে জ্ঞানীর হনকি জ্ঞান শপৌঁমছ হিমত পামর। 
আবার অমনক জ্ঞান বিনকারী বযহক্ত হনমজ সূক্ষ্মজ্ঞানী নয়”।2 
  

                                   
1 সিীি বুখারী, িািীস নং ৩৪৬১।  
2 আবু িাউি, িািীস নং ৩৬৬০; হতরহেযী, িািীস নং ২৬৫৬; ইবন োজাি, িািীস নং ২৩০; 

ইবন হিব্বান, িািীস নং ৬৮০।  
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শেষকথা: 
উম্মমতর সহতযকামরর উপকারী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ 
জীবমনর অহসয়যতসেূি আমলািনার পমর আেরা আল্লাির কামছ এ শিা‘আ 
করহছ হতহন শযন এ উপমিেসেূি শথমক আোমিরমক উপকৃত কমরন এবং শয 
বযহক্ত এগুমলা পেমব বা শুনমব তামির জনয এগুমলা উপমিেস্বরূপ কবুল 
কমরন। হনশ্চয় হতহন সবথেয় ক্ষেতাবান। আেরা সবথেয় ক্ষেতার অহধকারী 
েিান আল্লাির কামছ প্রতযাো করহছ হতহন শযন আোমির শেষ পহরণাে ভামলা 
কমরন এবং আোমির শেষ পহরণহত শযন কলযাণকর িয়। আেরা আমরা আো 
কহর হতহন শযন সহিকগুমলা গ্রিণ ও ভুলগুমলা প্রতযাখযান করার তাওহফক িান 
কমরন। আোমির আমলািনায় যা হকছু সহিক তা আল্লাির তাওফীমকই িময়মছ, 
আর যা হকছু ভুল-ভ্রাহত সঙ্ঘহিত িময়মছ তা আোমির ও েয়তামনর পক্ষ শথমক 
িময়মছ। আল্লাি ও তাঁর রাসূল এসব ভুল-ভ্রাহত শথমক পহবত্র ও েুক্ত। আেরা 
আল্লাির কামছ ক্ষো িাহে এবং তাঁর কামছই তাওবা করহছ। পহরমেমষ আেরা 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ একহি অহসয়যত উমল্লখ 
করহছ। তািমলা জাহবর ইবন আবু্দল্লাি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু বহণথত িািীস। হতহন 
বমলন, আহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লােমক তাঁর েৃতুযর হতন হিন 
আমগ বলমত শুমনহছ, হতহন বমলমছন,  

نَّ » َحُدُكْم إَِلَّ وَُهَو ُُيِْسُن بِاهلِل الظَّ
َ
 .«ََل َيُموَتنَّ أ

“শতাোমির প্রমতযমকই শযন আল্লাির প্রহত শনক ধারণা শপাষণ করা অবস্থায় োরা যায়”।1 
পহরমেমষ আেরা আপনামিরমক আল্লাির আোনমত শসাপিথ করলাে, যাঁর হনকি শসাপিথকৃত 
হজহনস বংস িয় না এবং আোমির শেষ কথা িমলা, ‘আলিােিু হলল্লাহি রাহব্বল আলােীন’ 
(সেস্ত প্রেংসা েিাহবমশ্বর রব আল্লাি তা‘আলার)।  

আল্লাি সালাত ও সালাে শপে করুন আোমির নবী েুিাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে, তাঁর পহরবারবগথ ও সেস্ত সািাবীগমণর ওপর। সোপ্ত  

                                   
1 সিীি েুসহলে, িািীস নং ২৮৭৭।  
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