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সৎবয্ি�েদ আসদসমূহ েথ�ক চাদ আসদ 

ارمحيم رمحنا اهللا �سم  

ভূ্মকা 

্ন�য় সম� �শংসা আ�াহদ জনয; আমদা তাঁদ �শংসা ক্দ, তাঁদ 
্নকট সাহাযয চাই, তাঁদ কা�ছই কমা �াথানা ক্দ; আদ আমা�েদ 
নফ�সদ খাদা্প এবং আমা�েদ সকল �কাদ ম� আমল েথ�ক 
আ�াহদ ্ নকট আ�য় চাই। আ�াহ যা�ক পথ �েশান ক�দন, তা�ক 
পথ�� কদাদ েকউ েনই; আদ যা�ক ্ত্ন পথহাদা ক�দন, তা�ক 
পথ �েশানকাদমী েকউ েনই। আদ আ্ম সাকয ্ে্ি েয, একমা� 
আ�াহ ছাড়া েকা�না সতয ইলাহ েনই, তাঁদ েকা�না শদমক েনই এবং 
আ্ম আদী সাকয ্ ে্ি েয, মুহা�ে সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম 
তাদঁ বা�া ী দাসূল। 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱ ٓءآمُنوا ٓ ٱ َُّقوا َّ  َّ َُنّ  ٓوٓ�  ۦَُٓقاتِهِ  َٓ و ُُ نُتم ِِّ�  َٓ
ٓ
ونٓ ّمسۡ  ٓوأ ُُ  ١ لِ

 ]١٠٢: عمرمن مل[ ﴾

“েহ মু্মনগণ! েতামদা যথাথাভা�ব আ�াহদ তাকীয়া অবল�ন কদ 
এবং েতামদা মুস্লম (প্দপূণা আআসমপাণকাদম) না হ�য় েকা�না 
অব�া�তই মাদা েযী না।”০ F

1  

                                                           
1 সূদা আ�ল ইমদান, আয়াত: ১০২  
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﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ْ ٱ َّاُس ٱ َٓ َُّ�مُ  َُّقوا ِيٱ َٓ ٓدةٖ ٓ�ٰ  ٖس َّفۡ  ّمِن ٓخلٓٓقُ�م َّ َِ  َٓ  ٓهاِمنۡ  وٓٓخلٓ
َّ  ٓجٓهآزوۡ  َٓ اِمنۡ  ٓو ُٓ ٓ  �ٓكثِ�ٗ َِٓجاً�  ُه ۚ ٓو�ِٓسا ْ ٱوٓ  ٗء ٓ ٱ َُّقوا ِيٱ َّ َّ  ٓ  ٱوٓ ۦ بِهِ  ٓءلُونٓ �ٓٓسا

ٓ
�ۡ َۡ ۚ آم َٓ 

ٓ ٱ ِِنّ    ]١: ملنسيء[ ﴾ ١ آَ�ِيبٗ  ُ�مۡ ٓعٓليۡ  نٓ �ٓ  َّ

 “েহ মানুষ! েতামদা েতামা�েদ দ�বদ তাকীয়া অবল�ন কদ, ্য্ন 
েতামা�েদ�ক এক বয্ি েথ�ক সস্� ক�দ�ছন ী তাদ েথ�ক তাদ  ম 
সস্� ক�দ�ছন এবং তা�েদ েুজন েথ�ক বহ নদ-নাদম ছ্ড়�য় েেন; 
আদ েতামদা আ�াহদ তাকীয়া অবল�ন কদ, যাঁদ না�ম েতামদা 
এ�ক অপ�দদ কা�ছ ্নজ ্নজ হক োবম কদ এবং তাকীয়া 
অবল�ন কদ দি-স�্কাত আআম�য়দ বযাপা�দী। ্ন�য় আ�াহ 
েতামা�েদ উপদ সমযক পযা�বকক।”১F

2  

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱ ٓءآمُنوا ٓ ٱ َُّقوا َّ  ْ عۡ  لُٓ�مۡ  لِحۡ يُۡص  ٧ آسِديدٗ  ٗ� قٓوۡ  ٓوقُولُوا
ٓ
 لُٓ�مۡ ٓ�ٰ أ

َُٓ�ۡمۗ  لُٓ�مۡ  فِرۡ ٓوٓ�غۡ  ٓ ٱ يُِطعِ  ٓوٓمن ُذنُو َُٓسوٓ�ُ  َّ ا ًزافٓوۡ  فٓازٓ  ٓ�ٓقدۡ  ۥٓو ًُ  ﴾ ٧ ٓعِظي
                                                                                           ] ٧١  ،٧٠: مالحزمب[

“েহ ঈমানোদগণ! েতামদা আ�াহদ তাকীয়া অবল�ন কদ এবং 
স্ঠক কথা বল; তাহ�ল ্ত্ন েতামা�েদ জনয েতামা�েদ কাজ 
সং�শাধন কদ�বন এবং েতামা�েদ পাপ কমা কদ�বন। আদ েয 

                                                           
2 সূদা আন-্নসা, আয়াত: ১ 
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বয্ি আ�াহ ী তাঁদ দাসূ�লদ আনুগতয ক�দ, েস অবশযই 
মহাসাফলয অজান কদ�ব।”২

3  

অতঃপদ 

সবাা্ধক সতয কথা হল আ�াহদ ্কতাব; আদ সব ্হোয়া�তদ েচ�য় 
মুহা�ে সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ ্হোয়াতই উৎকস �; আদ 
েম�নদ মা�ঝ ্বে‘আত তথা নতুন ্কছু উ�াবন কদা সবাা�পকা 
ম�কাজ; আদ ��তযক ্বে‘আতই পথ��তা; আদ ��তযক 
পথ��তাই জাহা�া�ম যা�ব। তাদপদ: 

আহমে ইবন মুহা�ে আদ-রমম আল-হানাফম দ. ইমাম বাগবম দ. -
এদ ‘আল-মাসাবমহ’ (  েথ�ক একশত হা্ে�সদ বযাখযা �� ( ملصينيح 

ক�দ�ছন; ্ত্ন তাদ ��্টদ নাম ্ে�য়�ছন: ‘মাজা্লসুল আবদাদ 
ীয়া মাসা্লকুল আখইয়াদ’ (  ( �يلس مألنرمر   مسيلك مألخيير 

[নযায়পদায়ণ বয্ি�েদ আসদ ী ভাল মানুষগ�ণদ কমাপর্ত]। আদ 
এই ��্ট শাইখ সুবহান বখশ আল-্হ�ম’দ উেুা অনুবােসহ �াচমন 
পাথদম মু��ণ মু্�ত; ্ত্ন তাদ অনুবা�েদ নাম ্ে�য়�ছন 
‘খাযমনাতুল আসদাদ’ ( خز�غة مألسمر  ) [গু ভাাাদ]। 

 

                                                           
3 সূদা আল-আহযাব, আয়াত: ৭০, ৭১ 
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তাছাড়া শাইখ মুহা�ে ইবদাহমম আদ-দানেমদম আস-সূদাতম আল-
্হ�মী এই ��্ট উেুা ভাষায় অনুবাে ক�দ�ছন এবং ্ত্ন তাদ 
অনুবা�েদ নাম ্ে�য়�ছন ‘নাফা�য়সুল আযহাদ’ (  ( نفي�س مألزهير 

[মূলযবান পুুদা্জ]। 

 

আদ শাহ আবেুল আযময েেহলবম ী মুফ্ত েকফায়াত উ�াহ 
�মূ�খদ মত হানাফম আ�লমগণ এই ��্টদ �্ত ম�না�যাগ 
্ে�য়�ছন এবং তাদা ��্টদ ী তাদ েলখ�কদ �শংসা ক�দ�ছন।৩F

4 

হানাফম আ�লম�েদ পক েথ�ক এই ��্টদ �শংসা কদাদ কাদ�ণ 
আ্ম তাদ েথ�ক চাদ্ট আসদ বা অ্ধ�বশন�ক ্নবাাচন ক�দ্ছ; 
আ্ম ম�ন ক্দ তা�ত মুস্লম স�ো�য়দ জনয অ�নক উপকা্দতা 
ী কলযাণ দ�য়�ছ এবং আ্ম আদী ম�ন ক্দ তা�ত যা ব্ণাত 
আ�ছ, তা েজ�ন েনীয়া তা�েদ জনয খুবই ��য়াজন; ্ব�শষ ক�দ 
ইসলামম ্ ব��দ েেশসমূ�হদ অ�নক অ��ল কবদ েক্�ক কুসং�াদ 
ছ্ড়�য় পড়াদ পদ এই ্বষ�য় জানাদ ��য়াজন আদী েব�ড় েগ�ছ। 

[���দ আদবম স�ােনায় যা যা কদা হ�য়�ছ] 

১. মূল পাা্ল্পদ েকা�না হ্েস আমাদ জানা না থাকাদ কাদ�ণ 
আ্ম পাথু�দ মু�ণ বা সং�দণ�ক আসল ক্প ্হ�স�ব �হণ 

                                                           
4 েেখুন: মুকা�ামাতু নাফা�য়সুল আযহাদ (مقامة نفي�س مألزهير), পস. ৩৬ 
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ক�দ্ছ। 

২. েলখ�কদ সং্কু জমবনম েযাগ ক�দ্ছ। 

৩. আল-কুদআ�নদ আয়াত�ক যথা�া�নদ ্ে�ক স�সিকদণ। 

৪. হা্ে�স নববমদ (্বশরতাদ) মান বণানাসহ যথাসসব তাখদমজ 
�োন। 

৫. ্বষয়সমূ�হদ সূ্চপ� ৈত্দ এবং েশ�ষ হা্ে�স নববমদ সূ্চ 
আদ্ব বণামালাদ  মানুসা�দ ্বনয�কদণ। 

৬. উপ-্শ�দানাম �বতান, যা ���দ মধযকাদ ্ বষয়�ক বযাখযা ক�দ। 

আদ আ�াহদ ্নকট তা কবুল কদাদ জনয �াথানা ক্দ; ্ত্ন হ�লন 
এই কা�জদ ইিা ী উ�েযাগ �হ�ণদ েনপথযশ্ি; আদ ্ত্ন 
আমা�েদ জনয য�থ� এবং উউম অ্ভভাবক। 

েল�খ�ছন: 

মুহা�ে ইবন আব্েদ দহমান আল-খুমাইস 



 

8 

েলখক প্দ্চ্ত 

্ত্ন আহমে ইবন মুহা�ে আল-আকহাসাদম আল-হানাফম, ্ত্দ 
আদ-রমম ব�ল প্দ্চত; আদ ্ত্ন হ�লন উসমানম ্খলাফ�তদ 
আ�লম�েদ ম�ধয অনযতম একজন; তাঁদ দ্চত কতগ�লা �� 
দ�য়�ছ। ্ত্ন তাদ জমবন শদম‘য়�তদ জান ্শকাো�ন, ফ�তায়াো�ন 
ী �� দচনায় বযয় ক�দ�ছন। 

আদ তাঁদ দ্চত ��সমূ�হদ অনযতম হ�ি:  

১. হা্শয়াতুন ‘আলা তাফসম�দ আ্ব সা‘উে ( حي ية   رفس  دب  
 ।( ملسعود

২. োকা�য়কুল হাকা�য়ক (  ।( دايئق منقيئق 

৩. শদহ আে-েুদ্দল ইয়াতমম ্ফত তাজবমে ( اد م ر مليي  ف  
 ।( ملجو�ا

৪. মাজা্লসুল আবদাদ ীয়া মাসা্লকুল আখইয়াদ ফম শদ�হ 
্ময়া�ত হা্েস ্ মন আল-মাসাবমহ ( �يلس مألنرمر   مسيلك مألخيير ف  
 ।( اد ميئة حاث  ملصينيح
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্ত্ন (আ�াহ তাঁদ �্ত দহম করন) ১০৪৩ ্হজ্দ�ত মাদা যান।৪

5 

 

 

 

 

 

                                                           
5 েেখুন: তাদ জমবনম: হা্েয়াতুল ‘আ�দফমন (�هاثة ملعيرف) ১/১৫৭; কাহালা, 

মু‘জামুল মুআ্�ফমন (�معج  ملؤلف), ২/৮৩ 
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�থম আসদ 

মূল��� তা স�তদতম আসদ  

কব�দদ ্নকট সালাত পড়া, কবদবাসমদ ্নকট সাহাযয 
�াথানা কদা এবং তাদ উপদ �েমপ ী েমামবা্ত 

�ালা�নাদ অৈবধতা বণানা �স�ে 

 

কবদ পূজাদম�েদ জনয অ্ভশাপ এবং কবদ�ক মস্জে ্হ�স�ব 
�হ�ণ ্ন�ষধাজা 

দাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�ল�ছন:  

أخمجه ( » مساجد أنبيائهم قبور اتذاا االصارى الهود ع اهللا لعنة«
 ).امسلم الخاري

“ইয়াহূেম ী ্��ান�েদ উপদ আ�াহদ লানত (অ্ভশাপ), তাদা 
তা�েদ নবম�েদ কবদসমূহ�ক মস্জে ্হ�স�ব �হণ ক�দ�ছ।”৫F

6 এই 

                                                           
6 বুখাদম (৭/৭৪৭), হা্েস নং- ৪৪৪৩, অধযায়: মাগাযম ( ملايزي كتيب ), প্দ�িে: 

নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ অসু�তা ী তাঁদ মসতুয (  ميب مرض نيب

 :মুস্লম (১/৩৭৭), হা্েস নং- ৫৩১, অধযায় ;(  فيره سغ    عغيه مهللا ص�

মাস্জে ী সালা�তদ �ানসমূহ (ملسيجا   مومضع ملصالة) প্দ�িে: কব�দদ 
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হা্েস্ট ‘মাসাবমহ’ (  ,দ ্বশর হা্েসসমূ�হদ অঅভুাি��� ( ملصينيح 

যা উ�ুল মু্মনমন আ�য়শা দা্েয়া�াহ ‘আনহা বণানা ক�দ�ছন; নবম 
সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম কতস াক ইয়াহূেম ী ্��ান�েদ উপদ 
লা‘নত কদাদ কাদণ হল, তাদা ঐসব �া�ন সালাত আোয় কদত, 
েযখা�ন তা�েদ নবম�েদ�ক োফন কদা হ�য়�ছ। এ বযাপা�দ হয়�তা 
তা�েদ েস্�ভ্ে ্ছল এমন েয, তা�েদ নবম�েদ কবদসমূ�হদ 
উ���শয ্সজো কদাদ অথা হ�ি তা�েদ নবম�েদ স�ান কদা; ব�ত 
এটা হ�ি �কাশয ্শকা, এ জনযই নবম সা�া�াহ আলাই্হ 
ীয়াসা�াম ব�ল�ছন:  

هممّ  «
ّ
  ارل

َ
َْعْل  ال
َ
ْبِي ت

َ
 ).أخمجه اار  اأحد( »يمعبد  َاَ�ًنا  َ

“েহ আ�াহ! তু্ম আমাদ কবদ�ক মূ্তা বা্নী না, যাদ পূজা কদা 
হ�ব।”৬F

7  

                                                                                                            
উপদ মাস্জে ্নমাাণ, মাস্জ�ে ছ্ব বানা�না ী কবদ�ক ্সজোদ �ান কদাদ 

�্ত ্ন�ষধাজা �স�ে ( َمَسيِجاِ  نِغَيءِ  َ�نْ  نيب ميّْ�ِ 
ْ
ُقبُورِ  َ َ  مل

ْ
َيذِ  مل

ّ
 ِ�يَهي ملّصَورِ  َ مِ

َيذِ  َعِن  َ ميّْ�ِ 
ّ
ُقبُورِ  مِ

ْ
َمَسيِجاَ  مل ) । তাঁদা উভ�য় আ�য়শা দা. েথ�ক উবায়েু�াহ 

ইবন আব্ে�াহ ী আবেু�াহ ইবন ‘আ�াস দা. ব্ণাত হা্েস েথ�ক মাদফু‘ 

সন�ে বণানা ক�দ�ছন। 
7 আহমে (২/২৪৬) মাদফু‘ সন�ে সুহাইল ইবন আ্ব সা�লহ েথ�ক হা্েস বণানা 

ক�দ�ছন, ্ত্ন তাদ ্পতা েথ�ক, তাদ ্পতা আবূ হদায়দা দা্েয়া�াহ ‘আনহ 

েথ�ক বণানা ক�দ�ছন, ত�ব মুসনা�ে আহম�ে "ثعبا"   কথা্ট েনই; মা�লক 
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অথবা তা�েদ ধাদণা ্ছল েয, তা�েদ নবম�েদ কব�দদ ্ে�ক মুখ 
ক�দ সালাত আো�য়দ �াদা তাদা আ�াহ তা‘আলা’দ ্নকট মহান 
মযাাো লাভ কদ�ব; েকননা তা েু’্ট ্বষয়�ক অঅভুাি ক�দ: 
এক্ে�ক আ�াহ তা‘আলা’দ ইবােত কদা এবং অপদ্ে�ক তা�েদ 
নবম�েদ�ক স�ান কদা। ব�ত তা�েদ এ জাতময় ধাদণাী েগাপন 
্শকা (ا  خف)। আদ এ জনযই নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম 

তাঁদ উ�ত�ক তা�েদ পূবাবতাম উ�ত�েদ সা�থ সােসশযপূণা হীয়া 
েথ�ক েবঁ�চ থাকাদ জনয সমা্ধ��ল সালাত আোয় কদা েথ�ক 
্ন�ষধ ক�দ�ছন, য্েী উ��শয েু’্ট ্ভ�।  

্ত্ন আদী ব�ল�ছন:  

الَ ...  «
َ
ِ  أ ََ  َانْ  َّ َا� مْ  َك �م

َ
ْبل
َ
ََ  َكنموا َ ا َِّخذم بمورَ  ََ

م
نْبَِيائِِهمْ  َ

َ
اِلِيِهمْ  أ ََ  َمَساِجدَ  َا

الَ 
َ
الَ  أ

َ
اا ف َِّخذم بمورَ  ََ قم

ْ
  َمَساِجدَ  ال

ّ
مْ  ِِِ ْ�َها�م
َ
 ) .مسلم أخمجه. ( »َذرَِ   َ�نْ  أ

“ ... সাবধান! েতামা�েদ পূবাবতাম েলা�কদা তা�েদ নবম ী পুণযবান 
েলাক�েদ কবদসমূহ�ক মস্জে বা্ন�য়�ছ। সাবধান! েতামদা 

                                                                                                            
(১/১৭২), হা্েস নং- ৮৫, অধযায়: কস�দদ সালাত �স�ে (ف اص ملصالة), 

প্দ�িে: জা�ম‘উস সালাত (نيب جيمع ملصالة), ্ত্ন ‘আতা ইবন ইয়াসাদ 

েথ�ক হা্েস্ট বণানা ক�দ�ছন, আদ ্ত্ন নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম 

েথ�ক মুদসাল ্হ�স�ব বণানা ক�দ�ছন; আবেুদ দাযযাক (৮/৪৬৪), হা্েস নং- 

১৫৯১৬, ্ত্ন সাফীয়ান ইবন সুলাইম এবং সা‘ঈে ইবন আ্ব সা‘ঈে মাীলা 

আল-মাহদম’দ সন�ে মাদফু‘ এবং মুদসাল সন�ে হা্েস্ট বণানা ক�দ�ছন।  
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কবদ�ক মস্জে বা্নী না। আ্ম েতামা�েদ তা েথ�ক ্ন�ষধ 
কদ্ছ।”৭F

8 েকান েকান ্ব��ষক ব�লন: পুণযবান বয্িগ�ণদ 
সমা্ধ��লদ মত �ানসমূ�হ সালাত আোয় কদা এই ্ন�ষধাজাদ 
অঅভুাি; ্ব�শষ ক�দ যখন এই েক�� উ��শয হ�ব কবদবাসম�ক 
স�ান কদা; েকননা, এদ ম�ধয ্শ�কা খফম (ا  خف) দ�য়�ছ; 

কাদণ, মূ্তা পূজাদ সূচনা হ�য়্ছল নবম নূহ আ. -এদ জা্তদ ম�ধয, 
সমা্ধ��ল তা�েদ অব�ান কদাদ কাদ�ণ; েযমন আ�াহ তা‘আলা 
তাঁদ ্কতা�ব ব�ল�ছন: 

َُّهمۡ  َّّبِ  نُوحٞ  قٓآل  ﴿ ِ ْ ٱوٓ  ِ� ٓعٓصوۡ  ِ هُ  ۥٓماُ�ُ  هُ يٓزِدۡ  ّلمۡ  ٓمن َّٓبُعوا َٗ  ِِّ�  ۥٓ ٓوٓوٓ�ُ  ٢ �ٓخٓسا
 ْ َٗ  �رٗ ٓمكۡ  ٓوٓمٓكُروا ْ  ٢ �ُكّبا نّ  ٓ�  ٓوقٓالُوا َُ َٓ نّ  ٓوٓ�  ٓءالِٓهٓتُ�مۡ  تٓ َُ َٓ  ٓوٓ�  ُسٓواٗ�  ٓوٓ�  آودّٗ  تٓ

ُغوٓث                ] ٢٣  ،٢١: نود[ ﴾ ٢ �ٓو�ۡٓ�ٗ  ٓوٓ�ُعوٓق  ُٓ

                                                           
8 মুস্লম (১/৩৭৭), হা্েস নং- ৫৩১, অধযায়: মাস্জে ী সালা�তদ �ানসমূহ 

 প্দ�িে: কব�দদ উপদ মাস্জে ্নমাাণ, মাস্জ�ে ,(ملسيجا   مومضع ملصالة)

ছ্ব বানা�না ী কবদ�ক ্সজোদ �ান কদাদ �্ত ্ন�ষধাজা �স�ে ( ِ�ّْنيب مي 

َمَسيِجاِ  نَِغيءِ  َ�نْ 
ْ
ُقبُورِ  َ َ  مل

ْ
َيذِ  مل

ّ
َيذِ  َعِن  َ ميّْ�ِ  ِ�يَهي ملّصَورِ  َ مِ

ّ
ُقبُورِ  مِ

ْ
َمَسيِجاَ  مل ), ্ত্ন 

আবেু�াহ ইব্নল হা�দস আন-নাজদানম েথ�ক প্দপূণাভা�ব মাদফু‘ সন�ে 

হা্েসখানা বণানা ক�দ�ছন, ্ত্ন জুনেুব দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক বণানা 

ক�দন। আদ ইবনু সা‘য়াে বণানা ক�দ�ছন ‘আত-তাবাকাত’ –এদ ম�ধয, তাদ 

�থম কথা হল: »  ّبْغَُ� ْ  َكنَ  َمنْ  ِِن�َ« । 
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“নূহ ব�ল্ছ�লন, ‘েহ আমাদ দব! আমাদ স�োয় েতা আমা�ক 
অমানয ক�দ�ছ এবং অনুসদণ ক�দ�ছ এমন েলা�কদ, যাদ ধন-
স�ে ী সঅান-সঅ্ত তাদ ক্ত ছাড়া আদ ্কছুই বস্র ক�দ্ন; 
আদ তাদা ভয়ানক ষড়য� ক�দ�ছ এবং ব�ল�ছ, ‘েতামদা কখ�না 
প্দতযাগ ক�দা না েতামা�েদ উপাসয�েদ�ক; প্দতযাগ ক�দা না 
ীয়াদ, সুীয়া‘আ, ইয়াগূছ, ইয়া‘ঊক ী নাসদ�ক।”৮

9 

আবেু�াহ ইবন আ�াস দা. ী অনযানয পূবাবতাম আ�লমগণ ব�লন: 
আয়া�ত উ��্খত ঐসব বয্িবগা ্ছ�লন নবম নূহ আ. -এদ জা্তদ 
মধযকাদ সৎ বয্ি�েদ অঅভুাি; যখন তাঁদা মাদা েগ�লন, তখন 
জনগণ তা�ঁেদ সমা্ধ��ল অব�ান কদ�ত লাগল, অতঃপদ তাদা 
তাঁ�েদ �্তমূ্তা বানাল, অতঃপদ তা�েদ এই অব�াদ উপদ ্ে�য় 
েমঘা সময় অ্ত াঅ হল, অতঃপদ তাদা তা�ঁেদ উপাসনা কদা শর 
কদল।৯

10 এটাই হল মূ্তাপূজাদ েগাড়াদ কথা; আদ ইবনুল কা্য়যম 
দ. তাদঁ ইগাসাতুল লাহফান ��� এদ সমথা�নদ তাদ শাই�খদ পক 
েথ�ক উরস ্ত ্ে�য় ব�লন: ্ন�য় এ্টই হ�ি মূল ই�ত বা কাদণ, 
যাদ ফ�ল শদম‘য়ত �বতাক কবদ�ক মস্জে বা সালাত আো�য়দ 
�ান ্হ�স�ব �হণ কদ�ত ্ন�ষধ ক�দ�ছন। ্ঠক েসই কাদণ্টই 

                                                           
9 সূদা নূহ, আয়াত: ২১ - ২৩ 
10 বুখাদম (৮/৫৩৫), হা্েস নং- ৪৯২০, তাফসমদ অধযায়, প্দ�িে: (ীয়াদ, 

সুীয়া‘আ, ইয়াগূছ ী ইয়া‘ঊক) �স�ে ( ُغوٓث  ٓوٓ�  ُسٓواٗ�  ٓوٓ�  آودّٗ " نيب  " ٓوٓ�ُعوٓق  ُٓ ), 

হা্েস্ট ‘আতা দ. সূ�� ইবনু আ�াস দা্েয়া�াহ ‘আনহমা েথ�ক ব্ণাত। 
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অ�নক মানু�ষদ জমব�ন বা��ব ঘট�ছ; হয় েস ্শ�কা আকবাদ বা 
বড় ্শ�কাদ ম�ধয ্লু হ�ি, অথবা এদ কাছাকা্ছ পযাা�য়দ ্শ�কা 
জ্ড়�য় পড়�ছ; কাদণ, ্য্ন সৎ ী আ�াবান, এমন বয্িদ কব�দদ 
মাধয�ম ্শকা কদাটা গাছ অথবা পাথ�দদ মাধয�ম ্শকা কদাদ েচ�য় 
ম�নদ ্েক েথ�ক অ্ধক কাছাকা্ছ। আদ এ জনযই আপ্ন অ�নক 
মানুষ�ক কব�দদ ্নকট অনুনয় ী ্বনয় �কাশ কদ�ত েেখ�ত 
পা�বন; েসখা�ন তাদা ্বনমতভা�ব আঅ্দকতা সহকা�দ এমনভা�ব 
ইবােত ক�দ, েযমন ইবাে�তদ কাজ্ট তাদা আ�াহ তা‘আলাদ 
ঘদসমূ�হদ ম�ধযী ক�দ না এবং দা�তদ েশষ �হ�দী না। আদ 
তাদা েসখা�ন সালাত আো�য়দ �াদা এমন বদকত �তযাশা ী 
�াথানা ক�দ, েয �তযাশা তাদা মস্জেসমূ�হদ ম�ধয ক�দ না। 
সুতদাং এই �ংসাআক ্বষয়্টদ মূ�লাৎপাটন কদাদ জনযই নবম 
সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম সাধাদণভা�ব সমা্ধ��ল সালাত 
আোয় কদা েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ�ছন১০

11; য্েী মুস�ম েসখা�ন সালাত 
                                                           
11 েযমন নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�ল�ছন: » ملقبة مال مسجا كهي مألرض 

» منميم  (কবদ�ান ী েগাসলখানা বযতমত সম� পস্থবমই মাস্জ�েদ মত 

সালাত আো�য়দ �ান)। - আহমে (৩/৮৩, ৯৬); আবূ োউে (১/৩৩০), হা্েস 

নং- ৪৯২, সালাত অধযায়, প্দ�িে: েযসব �া�ন সালাত আোয় অৈবধ ( نيب ف

ل  ال توز فيهي ملصالةملومضع م ); ্তদ্মযম (২/১৩১), সালাত অধযায়, প্দ�িে: 

কবদ�ান ী েগাসলখানা বযতমত েগাটা পস্থবমই মাস্জে হীয়া �স�ে বণানা 

(  এবং ্ত্ন ব�ল�ছন: এই ( منميم ملقبة مال مسجا كهي مألرض نيب مي جيء دن

হা্েস্টদ ম�ধয েগালমাল দ�য়�ছ; ইবনু মাজাহ (১/২৪৬), হা্েস নং- ৭৪৫, 



 

16 

আোয় কদা �াদা েস �ান েথ�ক বদকত �হণ কদাদ উ��শয না 
থা�ক; েযম্নভা�ব ্ত্ন সূযা উে�য়দ সময়, অ� যাীয়াদ সময় এবং 
্�দ মধয আকা�শ অব�া�নদ সময় সালাত আোয় কদ�ত ্ন�ষধ 
ক�দ�ছন; কাদণ, এ সময়গ�লা�ত মুশ্দকগণ সূ�যাদ পূজা ক�দ, 
তাই ্ত্ন তাদঁ উ�ত�ক এ সময়গ�লা�ত সালাত আোয় কদ�ত 
্ন�ষধ ক�দ�ছন, য্েী (েস সময়গ�লা�ত সালাত আো�য়দ েক��) 
তা�েদ উ��শয মুশ্দক�েদ উ���শযদ মত নয়।  

আদ যখন কবদ�া�ন সালাত আো�য়দ �াদা বয্িদ উ��শয হয় ঐ 
ভূ্মদ বদকত হা্সল কদা, তখন এটা হ�ব আ�াহ তা‘আলা ী তাঁদ 
দাসূ�লদ সা�থ �কস ত শ�তা কদা, তাঁদ েম�নদ ্বররাচদণ কদা 
এবং এমন েমন তথা নতুন ্ব্ধ্বধান �বতান কদা, যাদ অনুম্ত 
আ�াহ তা‘আলা েেন্ন।           

                                                                                                            
অধযায়: মাস্জে ী জামায়াত (كتيب ملسيجا   ممميعت), প্দ�িে: েযসব �া�ন 

সালাত আোয় কদা মাকরহ (نيب ملومضع مل  ر�ره فيهي ملصالة); ইবনু হা�ান 

(৩/১০৩) হা্েস নং- ১৬৯৭, (৪/৩২) হা্েস নং- ২৩১২, (৪/৩৩) হা্েস নং- 

২৩১৬ (ইহসান); হা�কম (১/২৫১) এবং ্ত্ন এই সনেগ�লা বণানা কদাদ পদ 

ব�লন: সবগ�লা সনেই ইমাম বুখাদম ী মুস্লম দ. –এদ শতা অনুযায়ম সহমহ, 

ত�ব তাঁদা হা্েস্ট তাঁ�েদ ��� বণানা ক�দন্ন; আদ ইমাম যাহাবম দ.ী 

অনুরপ কথাই ব�ল�ছন; তাদা সক�লই মাদফু‘ সন�ে ‘আমদ ইবন ইয়াহইয়া 

আল-আনসাদম’দ সূ�� তাদ ্পতা েথ�ক, ্ত্ন আবূ সা‘ঈে দা. েথ�ক হা্েস্ট 

বণানা ক�দ�ছন।  
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ইবাে�তদ মূল্ভ্উ হল অনুসদণ কদা, নতুন মত �বতান কদা নয় 

ইবাে�তদ মূল্ভ্উ হল অনুকদণ ী অনুসদণ কদা, েখয়াল-খু্শ ী 
্বে‘আ�তদ অনুসদণ কদা নয়। মুস্লমগণ তা�েদ নবমদ েমন েথ�ক 
েয ্শকা লাভ ক�দ�ছন, তাদ উপদ ্ভ্উ ক�দ ঐকযবর মত েপশ 
ক�দ�ছন েয, সমা্ধ��ল সালাত আোয় কদা ্ন্ষর। কাদণ, সূযা 
উেয়-অ� যাীয়াদ সময় এবং ্�দ মধয আকা�শ অব�া�নদ সময় 
সালাত আোয় কদাদ �াদা েয অ্ন� সংঘ্টত হয়, কব�দদ ্নক�ট 
সালাত আোয় কদা তাদ চাই�ত আদী েব্শ ্বপ�নক ্হ�স�ব 
্ব�ব্চত, েয�হতু তা ্ শকা ী মূ্তাপূজাদ সা�থ অ্ধক সােসশয দা�খ। 
েযখা�ন নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম মুশ্দক�েদ সা�থ 
সােস�শযদ পথ বব কদাদ জনযই উি ্তন সম�য় সালাত আোয় 
কদ�ত ্ন�ষধ ক�দ�ছন (েয সােসশযতা সাধাদণত মুস�মদ ম�নী 
উ্েত হয় না); েসখা�ন কবদ�া�ন সালাত আোয় কমভা�ব ৈবধ হ�ত 
পা�দ? অথচ কবদ�া�ন সালাত আোয়কাদম বয্ি সাধাদণত এমন 
অ�নক অপকমা ী অপ্ব�াস লালন ক�দ, যা আ�াহ তা‘আলা ী 
তাঁদ দাসূ�লদ সু�� ্বররাচদণ। েযমন: ীলম�েদ�ক ডাকা, তা�েদ 
্নকট ��য়াজনময় ব� চাীয়া, তা�েদ কব�দদ ্নকট সালাত আোয় 
কদা এ ্ব�া�স েয মস্জ�ে সালাত আোয় কদাদ েচ�য় েসখা�ন 
আোয় কদা অ�নক উউম ী ফ্যলতপূণা ইতযা্ে।  

ইবনুল কা্য়যম দ. তাঁদ ইগাসাতুল লাহফান ��� ব�লন: “েয বয্ি 
কব�দদ বযাপা�দ দাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ সু�াহ 
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ী আ�েশ-্ন�ষধ এবং সাহাবম ী তা�ব‘য়মগ�ণদ নম্তমালা�ক  
আজ�কদ ্ে�নদ অ্ধকাংশ মানু�ষদ নম্তমালাদ সা�থ তুলনা কদ�ব, 
েস বয্ি েেখ�ত পা�ব েয তাদ এক্ট অপদ্টদ ্বপদমত, ফ�ল 
কখনী উভয়্টদ সহ-অব�ান সসব হ�ব না। কাদণ, নবম সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�াম কব�দদ ্নকট সালাত আোয় কদ�ত ্ন�ষধ 
ক�দ�ছন, অথচ তাদা তাদঁ ্ন�ষধাজাদ ্বররাচদণ ক�দ েসখা�ন 
সালাত আোয় ক�দ; আদ ্ত্ন কব�দদ উপদ মস্জে ্নমাাণ 
কদ�ত ্ন�ষধ ক�দ�ছন, অথচ তাদা তাদঁ ্বররাচদণ ক�দ তাদ 
উপদ মস্জে ্নমাাণ ক�দ ী েসখা�ন েসসধ ্নমাাণ ক�দ; আদ ্ত্ন 
তাদ উপদ বা্ত �ালা�ত ্ন�ষধ ক�দ�ছন, অথচ তাদা তাদঁ এই 
কথাদ ্ব�দা্ধতা ক�দ তাদ উপদ �েমপ ী েমামবা্ত ��্লত 
ক�দ, বদং তাদা এটা কদাদ জনয ্ব্বধ ধদ�নদ ীয়াকফী ক�দ 
থা�ক।  

আদ ্ত্ন কবদ বাঁধাই কদ�ত ী তাদ উপদ ঘদ বানা�ত ্ন�ষধ 
ক�দ�ছন, অথচ তাদা তাঁদ ্ন�ষধাজাদ ্বররাচদণ ক�দ কবদ�ক 
বাঁধাই ক�দ ী তাদ উপদ গ�ুজ �্ত�া ক�দ; আদ ্ত্ন কব�দদ 
উপদ ্লখ�ত ্ন�ষধ ক�দ�ছন, অথচ তাদা তাদঁ ্ন�ষধাজা�ক 
উ�পকা ক�দ তাদ উপদ ফলক �াপন ক�দ ী তাদ উপদ আল-
কুদআ�নদ আয়াত ী অনযানয ্বষয় ্ল্পবর ক�দ; আবাদ ্ত্ন 
কব�দদ উপদ তাদ মা্ট বযতমত বাড়্ত েকা�না ্কছু বযবহাদ কদ�ত 
্ন�ষধ ক�দ�ছন, অথচ তাদা তাঁদ ্ন�ষধাজাদ ্বররাচদণ ক�দ 
কব�দদ উপদ মা্ট বযতমত ইট, পাথদ ী চুনকা�মদ মাধয�ম �াপনা 
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ৈত্দ কদ�ত চায়। ্ত্ন কবদ�ক উৎসব�ল ্হ�স�ব �হণ কদ�ত 
্ন�ষধ ক�দ�ছন, অথচ তাদা তাঁদ ্ন�ষধাজাদ ্বররাচদণ ক�দ 
তা�ক উৎসব�ল ্হ�স�ব �হণ ক�দ, তা�ক উ��শয ক�দ তাদা 
সমা�বশ ঘটায়, েযম্নভা�ব তাদা ঈে-উৎসব�ক েক� ক�দ 
এক্�ত হয়, অথবা তাদ েচ�য় েব্শ। েমাটকথা, নবম সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�াম েয ্বষ�য়দ ্ন�োশ �োন ক�দ�ছন এবং যা 
েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ�ছন, তাদা তাদ ্ব�দা্ধতা ক�দ এবং ্ত্ন যা 
্ন�য় এ�স�ছন, তাদ সা�থ শ�তা েপাষণ ক�দ। 

কবদ পূজাদম�েদ ্ব�া্অদ �সাদতা 

ঐসব পথ���েদ �াদা ্বষয়্ট এমন পযাা�য় েপপছল েয, তাদা 
কবদ�ক হা��দ �া�ন (তমথা�া�ন) প্দণত কদল এবং তাদ জনয 
্নয়মনম্ত ৈত্দ কদল, এমন্ক তা�েদ মধযকাদ 
সমমাল�নকাদম�েদ েকউ েকউ কবদ�ক ম�াদ স�া্নত ঘদ 
‘বাইতু�াহদ’ সা�থ তুলনা ক�দ এ বযাপা�দ �� দচনা ক�দ�ছ এবং 
তাদ নাম ্ে�য়�ছ ‘মানা্সকু হা্�ল মাশা�হে’ (  ( مغيسك ح  ملشيها 

[প্ব� �ানসমূ�হ হা��দ ্নয়মনম্ত]। আদ এ কথা সু�� েয, 
এটা হ�লা েমন ইসলাম প্দতযাগ এবং মূ্তাপূজাদমগ�ণদ ধ�মা ��বশ 
কদা! সুতদাং আপ্ন তুলনামূলকভা�ব লকয করন নবম সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�াম কবদ স��কা ্ন�ষধাজা সং াঅ েয শদ‘য়ম 
্বধান ্ে�য়�ছন তাদ �্ত, যা পূ�বা আ�লা্চত হ�য়�ছ এবং 
েসস�বদ �্তী লকয করন, ঐসব বয্িগণ েযসব ্নয়ম �ণয়ন 
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ক�দ�ছ আপ্ন অবশযই এতেুভ�য়দ ম�ধয ্বদাট পাথাকয েেখ�ত 
পা�বন।  

েকা�না স��হ েনই েয, এ কবদগ�লা�ক ্ন�য় বাড়াবা্ড়দ মাধয�ম 
এমন সব েফতনা-ফাসা�েদ উৎপ্উ হয় যা বণানা ক�দ েশষ কদ�ত 
মানুষ অপাদগ; েযমন: 

  কব�দদ �ান্ট�ক স�া্নত ম�ন কদা, যাদ ফ�ল েস তাদ সা�থ 
্ফতনায় জ্ড়ত হ�য় প�ড়।  

  কবদ�ক মস্জেসমূ�হদ উপদ মযাাো েেীয়া, অথচ মস্জে 
হ�ি পস্থবমদ স�বাাউম �ান ী আ�াহদ ্নকট অ্ধক ্�য় 
ভূ্ম। তাদা যখন কব�দদ �্ত ম�না্ন�বশ ক�দ, তখন তাদা 
এমন �রা, স�ান, ্বনয়, ন�তা, হে�য়দ েকামলতা ইতযা্ে 
সহকা�দ তাদ �্ত ম�না্ন�বশ ক�দ, মস্জেসমূ�হদ ইিা 
কদ�ল েসরপ ্কছু বা তাদ কাছাকা্ছী তা�েদ ম�ধয অ্জাত হয় 
না।  

  কবদ�ক মস্জে ্হ�স�ব �হণ কদা এবং তাদ উপদ �েমপ 
�ালা�না। 

  কব�দ অব�ান কদা, তাদ উপদ পোা ঝু্ল�য় েেীয়া এবং তাদ 
জনয েসবক ী দকণা�বকণকাদম ্ন�য়া্জত কদা, এমন্ক তাদ 
উপাসকগণ তাদ ্নক�ট অব�ান কদাটা�ক মস্জ�ে হাদা�মদ 
্নকট অব�ান কদাদ উপদ �ধানয ্ে�য় থা�ক এবং তাদা তাদ 
খা�েম�েদ�ক মস্জ�েদ খা�েম�েদ েচ�য় মযাাোবান ম�ন ক�দ!  
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  কব�দদ উ���শয ী তাদ খা�েম�েদ জনয মানত কদা!  
  কব�দদ ্ নকট সালাত আো�য়দ উ���শয তা ্ যয়াদত কদা; আদ 

তা�ক �ে্কণ কদা, চু�ন কদা, �শা কদা, গা�লদ ম�ধয তাদ 
মা্ট লাগা�না, তাদ বা্ল �হণ কদা, কবদবাসম�ক ডাকা, তা�েদ 
মাধয�ম উরাদ কামনা কদা, তা�েদ ্নকট সাহাযয-সহ�যা্গতা, 
্দ্যক, কমা, সঅান, ঋণ প্দ�শাধ, েুঃখ-ক� লাঘব কদা, 
্চঅামুি কদা ইতযা্ে ্ব্বধ ��য়াজন পূদ�ণদ জনয সাহাযয 
চাীয়া, যা মূ্তাপূজাদমগণ তা�েদ মূ্তা�েদ ্নকট েচ�য় থা�ক। 
অথচ এদ ্কছুই মুস্লম আ�লম�েদ সবাস�ত ম�ত 
শদম‘আতস�ত নয়; েকননা আ�াহদ দাসূল সা�া�াহ আলাই্হ 
ীয়াসা�াম, সাহাবা, তা�ব‘য়মন ী েম�নদ সকল ইমামগ�ণদ মধয 
েথ�ক েকউ তা েথ�ক েকা�না ্কছু ক�দন্ন।  
আদ এটাী অসসব েয, এগ�লা েথ�ক েকা�না ্কছু 
শদম‘য়তস�ত ী ভাল কাজ ব�ল গণয হীয়া স�েী পূবাবতাম 
েসানালম ্তন যু�গদ ঐসব বয্িবগা তাদ েথ�ক ্বদত থাক�বন 
যাঁ�েদ বযাপা�দ নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম সততা ী 
নযায়পদায়ণতাদ সাকয ্ে�য়�ছন, অথচ েসটা েপ�য় ধনয হ�ব 
েসসব প�া�ত আগমনকাদম বয্িবগা যা�েদ বযাপা�দ নবম 
সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম সাকয ্ে�য়�ছন েয তা�েদ ম�ধয 
্মথযা ী পাপাচাদ েব�ড় যা�ব।  

সুতদাং এ বযাপা�দ েকা�না বয্ি স���হদ ম�ধয থাক�ল েস েযন 
লকয ক�দ, যমম�নদ উপ�দ বসবাসকাদম কাদী প�ক পূ�বাাি 
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সাহাবা, তা�বঈন ী ইমাম�েদ েকা�না একজন েথ�কী ্ক 
এক্ট সহমহ অথবা েুবাল বণানা ্ ন�য় আস�ত পাদ�ব যা�ত েেখা 
যায় েয, যখন তা�েদ েকা�না ��য়াজন েেখা ্েত তখন তাদা 
কব�দদ �্ত ম�না্ন�বশ ক�দ কবদবাসমদ ্নকট �াথানা 
ক�দ�ছন? তা  মা�সহ ক�দ�ছন? েসখা�ন সালাত আোয় কদা 
্কংবা েসগ�লাদ ্নকট তা�েদ ��য়াজন পূদ�ণদ জনয আ�বেন 
কদাদ মত ্কছু েতা অ�নক েূ�দদ বযাপাদ। কখনী নয়, এ 
জাতময় েকা�না ্কছু তাদা কখনী আনয়ন কদ�ত সকম হ�ব 
না। অবশয তাদা পদবতাম েলাক�েদ েথ�ক এ ধদ�নদ বহ 
কা�জদ েস�াঅ ্ন�য় আস�ত পাদ�ব। অতঃপদ কাল যত �ল্�ত 
হ�ি এবং সময় যত েমঘাা্য়ত হ�ি, এ জাতময় গ্হাত কমাকাা 
পদবতাম েলাক�েদ েথ�ক ততই েব্শ প্দমা�ন েযাগ হ�ি। 
এমন্ক  (পদবতাম�েদ োবম অনুযায়ম কব�দদ সা�থ বাড়াবা্ড়দ) 
এ ্বষ�য় েবশ ্কছু �� আ্ম েপ�য়�ছ যা�ত নবম সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�াম, তাদঁ েখালাফা�য় দা�শেমন, সাহাবম ী 
তা�ব‘য়মগ�ণদ ্নকট েথ�ক এক্ট বণাী ব্ণাত েনই।  

বদং এ ্বষ�য় তা�েদ োবমদ ্বপদম�ত অ�নক মাদফু‘ হা্ে�সদ 
বণানা দ�য়�ছ, েযগ�লাদ ম�ধয এক্ট হ�ি, নবম সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ বাণম:  

.  »هجما تقوروا اال فل�ر يزار أَ أراد فمن القبور ز�ارة عن نهيَ�م كنت«
 ).أحد االسسائ بَمااه أخمجه(
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“আ্ম েতামা�েদ�ক কবদ ্যয়াদত কদা েথ�ক ্ন�ষধ 
ক�দ্ছলাম, সুতদাং েয বয্ি (বতামা�ন) কবদ ্যয়াদত কদ�ত 
চায়, েস েযন ্যয়াদত ক�দ এবং েতামদা খাদাপ (বা�জ) কথা 
বল�ব না।”১১

12 আদ কব�দদ ্নকট ্শ�কাদ েচ�য় বড় ধদ�নদ 
বা�জ কথা ী কাজ েকান্ট! 

 

আদ সাহাবম�েদ ্নকট েথ�ক আগত বণানাদ সংখযা অ�নক, যা 
গণনায় সমমাবর কদাটা েূরহ বযাপাদ, ত��ধয অনযতম হ�ি, যা 
সহমহ বুখাদম�ত ব্ণাত হ�য়�ছ: ীমদ ইবনুল খাউাব দা্েয়া�াহ 
‘আনহ আনাস ইবন মা�লক দা্েয়া�াহ ‘আনহ�ক েকা�না এক 
কব�দদ ্নকট সালাত আোয় কদ�ত েে�খ বল�লন, কবদ! 

                                                           
12  আহমে (৩/৩৮) মাদফু‘ সন�ে মুহা�ে ইবন ইয়াহইয়া ইবন হা�ান েথ�ক 

হা্েস্ট বণানা ক�দন, ্ত্ন তাদ চাচা েথ�ক, তাদ চাচা আবূ সা‘য়মে দা. েথ�ক 

বণানা ক�দ�ছন, তাদ শ�গ�লা হল: »  
ّ
مْ  ِِِ َم�م   زِ�َاَرةِ  َ�نْ  َ�َهْي

ْ
بمورِ ال اَها قم ارم زم

َ
َّ  ف ِِ

َ
 ف

ةً  �ِيَها »ِعْبَ  (আ্ম েতামা�েদ�ক কবদ ্যয়াদত কদা েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ্ছলাম, 

সুতদাং েতামদা তা ্যয়াদত কদ; কাদণ, তা�ত ্শকা বা উপ�েশ দ�য়�ছ)। 

হাইসামম দ. ‘আল-মাজমা‘’ [  দ ম�ধয ব�লন: ইমাম��� (৩/৫৭) [ ملجمع 

আহমে দ. হা্েসখানা বণানা ক�দ�ছন, তাদ বণানাকাদম বয্িগণ সক�লই 

্বশর হা্ে�সদ বণানাকাদম। আদ ইমাম নাসায়ম দ. (৪/৮৯) জানাযা অধযা�য়দ 

‘কবদ ্যয়াদ�তদ প্দ�ি�ে ( بمورِ  ِز�َاَرةِ  نيب قم
ْ
ال ) মাদফু‘ সন�ে (ইবনু বুদাইো 

েথ�ক, ্ত্ন তাদ ্পতা েথ�ক) হা্েসখানা স�ূণাভা�ব বণানা ক�দ�ছন।  
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কবদ১২

13! ইবনুল কা্য়যম দ. তাদ ‘আল-ইগাসা’ ��� ব�লন: 
“এটা �মাণ ক�দ েয, সাহাবম�েদ ্নকট এটা সু�্ত্�ত ্ছল 
েয, কব�দদ কা�ছ সালাত আোয় কদা যায় না। কাদণ তা�েদ 
নবম তা�েদ�ক কব�দদ ্নকট সালাত আোয় কদা েথ�ক ্ন�ষধ 
ক�দ�ছন; আদ আনাস দা্েয়া�াহ ‘আনহ’দ কাজ �মাণ ক�দ না 
েয, ্ত্ন কব�দদ ্নকট সালাত আোয় কদা�ক ৈবধ ব�ল ্ব�াস 
কদ�তন; কাদণ, হ�ত পা�দ ্ত্ন তা েে�খন্ন অথবা ্ত্ন 
জান�তন না েয, তা কবদ, অতঃপদ যখন ীমদ দা্েয়া�াহ 
‘আনহ তা�ক সতকা কদ�লন, তখন ্ত্ন সতকা হ�য় েগ�ছন।  

  কবদ েক্�ক েফতনা-ফাসা�েদ অনযতম এক্ট বড় েফতনা 
হ�ি, কবদ�ক উৎস�বদ �া�ন প্দণত কদা, েযম্নভা�ব আহ�ল 
্কতাব�েদ মুশ্দক�গা�ম তা�েদ নবম ী সৎবয্ি�েদ 
কবদসমূহ�ক উৎস�বদ �া�ন প্দণত ক�দ�ছ! েকননা তাদা 
তা�েদ কবদসমূহ ্যয়াদত কদাদ উ���শয এক্�ত হত এবং 
তাদা েসখা�ন েখল-তামাশা ী আন�-উ�াস, গান-বা�েয মম 
থাকত; তাই নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম তাঁদ উ�ত�ক 
এদ েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ�ছন। েযমন আবূ হদায়দা দা্েয়া�াহ 

                                                           
13 বুখাদম, অধযায়: মাস্জে ( ملسيجا دنومب ), প্দ�িে: জা�হলম যু�গদ মুশ্দক�েদ 

কবদ খুঁ�ড় েফ�ল তে��ল মাস্জে ্নমাাণ কদা �স�ে (  ابور رغبش هل نيب

مسيجا مكنهي  �تخذ مميهغية ميك ), তা‘লমক। 
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‘আনহ েথ�ক ব্ণাত আ�ছ, ্ত্ন ব�লন, নবম সা�া�াহ আলাই্হ 
ীয়াসা�াম ব�ল�ছন:  

وا الَ «
م
َْعل
َ
ْبِى ت

َ
وا ِ�يًدا َ

ّ
ل ََ ّ  َا َّ  َعَ ِِ

َ
مْ  ف الَتَ�م ََ  �ِ غم

م
ْبل َممْ  َحْيثم  ََ ْن

م
 . » ك

 ) .أبو دااد أخمجه(

“েতামদা আমাদ কবদ�ক উৎস�বদ জায়গায় প্দণত ক�দা না; 
আদ েতামদা আমাদ উপদ েুরে পাঠ কদ; েকননা েতামদা 
েযখা�নই থাক না েকন, েতামা�েদ েুরে আমাদ ্নকট েপপছা�না 
হ�য় থা�ক।”১৩F

14  

সুতদাং নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ কবদ যমম�নদ 
উপ�দ সবা��� ী স�বাাউম কবদ হীয়া স�সী যখন তা�ক 
উৎস�বদ জায়গায় প্দণত কদাদ বযাপা�দ ্ন�ষধাজা আ�দা্পত 
হ�য়�ছ, তখন অ�নযদ কবদ�ক উৎস�বদ জায়গায় প্দণত কদা 
্ন্ষর হীয়া আদী েব্শ যু্িযু্ি। অতঃপদ নবম সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�াম তাদঁ বাণম “েতামদা আমাদ উপদ সালাত 
(েুরে) পাঠ কদ; কাদণ, েতামদা েযখা�নই থাক না েকন, 

                                                           
14 আবূ োউে (২/৫৩৪), হা্েস নং- ২০৪২, অধযায়: হ��দ কাজসমূহ ( كتيب

) প্দ�িে: কবদ ্যয়াদত �স�ে ,(ملغيسك ورِ  زِ�َاَرةِ  نيب
بم قم
ْ
ال ), হা্েস্ট সা‘ঈে ইবন 

আ্ব সা‘ঈে আল-মাক�বদম আবূ হদায়দা দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক বণানা 

ক�দ�ছন; আলবানম ‘সহমহ আল-জা�ম‘ আস-সাগমদ’ [  [ صييح مميمع ملصا  

(২/১২১১), হা্েস নং- ৭২২৬ 
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েতামা�েদ সালাত আামাদ ্নক�ট েপপছা�না হয়” এদ �াদা ই্েত 
ক�দ�ছন েয, তাদঁ উ��তদ মধয েথ�ক েয েকউ তাঁদ ্নকট 
সালাত ী সালাম (েুরে) পাঠা�নাদ ইিা েপাষণ ক�দ, তাঁদ 
কবদ েথ�ক তা�েদ অব�ান ্নক�ট ী েূ�দ হীয়া স�সী তাদ 
উ��শয হা্সল হ�য় যা�ব; সুতদাং তা�েদ জনয তাদ কবদ�ক 
উৎস�বদ জায়গায় প্দণত কদাদ েকা�না ��য়াজন েনই; েকননা 
কবদ�ক উৎস�বদ জায়গায় প্দণত কদাদ ম�ধয এমন অ�নক 
েফতনা ী সমসযা দ�য়�ছ যা আ�াহ তা‘আলা বযতমত অনয েকউ 
জা�ন না। কাদণ; যাদা কবদ�ক ঈে বা উৎসব�ল বানায় তা�েদ 
ম�ধয সমমালেনকাদম�েদ েেখা যায় েয তাদা যখন তা�ক েূদবতাম 
�ান েথ�ক েে�খ, তখন তাদা তা�েদ বাহন েথ�ক েন�ম প�ড়, 
তা�েদ মাথাসমূহ উ�ুি ক�দ, তা�েদ কপালসমূহ যমম�নদ উপদ 
দা�খ এবং যমমন�ক চু�ন ক�দ, অতঃপদ তাদা যখন  সমা্ধ��ল 
েপপ�ছ, তখন তাদা তাদ ্ নক�ট েুই দাকাত সালাত আোয় ক�দ; 
অতঃপদ তাদা স�া্নত কা‘বা ঘদ -যা�ক আ�াহ তা‘আলা 
মানবজা্তদ জনয বদকত ী ্হোয়া�তদ েক� বা্ন�য়�ছন- 
তা�ক তাীয়াফ কদাদ মত েস কব�দদ চাদ্ে�ক ছ্ড়�য় প�ড় 
তা�ক �ে্কণ ক�দ ক�দ থা�ক। অতঃপদ তাদা তা�ক 
এমনভা�ব চু�ন ী �শা কদ�ত শর ক�দ, েযমন্ট হাজমগণ 
মস্জ�ে হাদা�ম ক�দ থা�ক। অতঃপদ তাদা তা�েদ কপা�ল ী 
গা�ল মা্ট েম�খ েনয়, অতঃপদ তাদা মাথা মুান অথবা মাথাদ 
চুল কাটাদ মাধয�ম কব�দদ হ��দ যাবতময় কা�জদ প্দপূণা 
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সমা্ু ঘটায়। অতঃপদ তাদা েসই কবদ নামক মূ্তাদ জনয 
কুদবানম েপশ ক�দ। তা�েদ সালাতসমূহ, যাবতময় উপাসনা, 
কুদবানম, ্বস্জাত অঅ, উ� আ�ান, ��য়াজন পূদ�ণদ 
আ�বেন, েুঃখ-ক� লাঘব ী অভাবম�েদ�ক অভাবমুি কদাদ 
জনয এবং েদাগা াঅ ী ্ বপে�� বয্ি�েদ ্ ননস ্ত ো�নদ জনয 
�াথানা কদা ইতযা্ে েকা�না্টই আ�াহ তা‘আলা’দ জনয ্ন�ব্েত 
হয় না, বদং তা ্ন�ব্েত হয় শয়তা�নদ জনয। কাদণ শয়তান 
হ�ি আেম সঅান�েদ জনয �কাশয শ�, েস ্ব্ভ� �কাদ 
ষড়য��দ মাধয�ম তা�েদ�ক স্ঠক প�থ চলা েথ�ক বাধা �োন 
ক�দ।  

ব�ত শয়তা�নদ ষড়য��দ অনযতম বড় ফাঁে হ�লা, মূ্তাপূজাদ 
েবেমসমূহ েথ�ক মানু�ষদ জনয েকা�না েবেম �াপন কদা১৪

15, যা 
অপ্ব�-ঘস্ণত, শয়তানম কমাকা�াদ শা্মল; আদ আ�াহ 
তা‘আলা মু্মন�েদ�ক তা বজান কদাদ ্ন�োশ ্ে�য়�ছন এবং 
এই বজান কদাদ সা�থ তা�েদ সফলতা�ক শতাযুি ক�দ�ছন; 
্ত্ন ব�লন: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ ا ا ُٓ َّ ِ ۡ ٱوٓ  رُ ُۡ �ٓۡ ٱ ِ يۡ ل  ٱوٓ  ِ�ُ ُٓ
ٓ
 ٱوٓ  نٓصاُب ۡ�

ٓ
ُٓلِ  ّمِنۡ  ٞس َِجۡ  مُ ٓ�ٰ زۡ ۡ� �ٓ 

يۡ ٱ َّ                                                                                                                            ]٩٠: اة مليئ[ ﴾ ٩ لُِحونٓ َُفۡ  لٓٓعّلُ�مۡ  ٓتنُِبوهُ جۡ ٱفٓ  نِ ٓ�ٰ ل

                                                           
15 কবদপূজা কদাটা েেব-েেবম ী মূ্তাপূজাদম�েদ কাজ ব�ল �মা্ণত; কাদণ, 

যখন কব�দদ উপাসনা কদা হয়, তখন তা �্তমা ী মূ্তা হ�য় যায়। 
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“েহ মু্মনগণ! মে, জুয়া, মূ্তাপূজাদ েবেম ী ভাগয ্নণায় কদাদ 
শদ েতা েকবল অপ্ব�-ঘস্ণত ব�, শয়তা�নদ কাজ। কা�জই 
েতামদা েসগ�লা বজান কদ- যা�ত েতামদা সফলকাম হ�ত 
পাদ।”১৫

16 

আয়া�ত ব্ণাত  " مألنصيب"  শ�্ট   " نُُصب" (�থম েুই ব�ণা 

েপশসহ) শ��দ বহবচন, অথবা   " نَْصب" (�থম ব�ণা যবদ ী 

্�তময় ব�ণা সা্কনসহ) শ��দ বহবচন, আদ তা হল এমন 
�্ত্ট ব�, আ�াহ তা‘আলা�ক বাে ্ে�য় যাদ পূজা ী উপাসনা 
কদা হয়, েযমন: গাছপালা অথবা পাথদ অথবা কবদ অথবা 
এগ�লা বযতমত অনয ্কছু। তাই এসব ্কছু�ক �ংস ক�দ েফলা 
এবং তাদ ্চ� মু�ছ েফলা ফদয১৬F

17, েযমন্ভা�ব ীমদ দ. ্নকট 
যখন সংবাে েপপছল েয, েলাকজন ঐ গাছ্ট�ক (বদকত 
্হ�স�ব) �হণ কদ�ছ, যাদ নম�চ নবম সা�া�াহ আলাই্হ 
ীয়াসা�াম তাঁদ সাহাবম�েদ�ক ্ন�য় বাই‘আত (শপথ) অনু�ান 
ক�দ�ছন, তখন ্ত্ন ঐ গা�ছদ ্নকট েলাক পাঠা�লন, অতঃপদ 

                                                           
16 সূদা আল-মা্য়োহ , আয়াত: ৯০ 
17 এদ ম�ধয ঐসব কবদগ�লা �ংস কদা ফদয হীয়াদ ্ন�োশনা দ�য়�ছ, 

েযগ�লাদ উপাসনা বা পূজা কদা হয় এবং ঐসব কব�দদ উপদ যা ্নমাাণ কদা 

হ�য়�ছ, তাী �ংস কদা ফদয। 
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তা েক�ট েফলা হয়।১৭

18 সুতদাং ীমদ দা. যখন েস গাছ্টদ সা�থ 
এ আচদণ ক�দ্ছ�লন, যাদ নম�চ সাহাবমগণ দাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ কা�ছ বাই‘আত �হণ ক�দ্ছ�লন এবং 
যাদ আ�লাচনা আ�াহ তা‘আলা আল-কুদআ�নদ ম�ধয ক�দ�ছন, 
েযমন ্ত্ন ব�লন: 

ُ ٱ َِٓ�ٓ  ّلٓقدۡ  ﴿ ۡ ٱ ٓعنِ  َّ ؤۡ ل ٓبايُِعونٓٓك  ِِذۡ  ِمنِ�ٓ ُُ ٓجٓرةِ ٱ ٓت ٓ�ۡ  ُُ َّ  ]١٨: ملفتح[ ﴾ ... ل

“অবশযই আ�াহ মু্মনগ�ণদ উপদ স�� হ�য়�ছন, যখন তাদা 
গা�ছদ নম�চ আপনাদ কা�ছ বাই‘আত �হণ ক�দ্ছল, ... ।”১৮F

19 
তাহ�ল এসব (কবদ নামক) মূ্তা বা উপাসনাদ েবেমসমূ�হদ 
েক��ী একই ্বধান ��যাজয হ�ব, েযগ�লাদ ্ফতনা বড় 
আকাদ ধাদণ ক�দ এবং যাদ কাদ�ণ ঈমান ্ বপযা� ী ্ বপে�� 
হয়।  

আদ এদ েচ�য় আদী উৎকস � উোহদণ হল, নবম সা�া�াহ 
‘আলাই্হ ীয়াসা�াম মস্জ�ে ্েদাদ�ক (ক্তদ উ���শয ্ন্মাত 

                                                           
18 ঘটনা্ট ইবনু সা‘ে তাদ ‘আত-তাবাকাত’ (ملطبقيت) –এদ ম�ধয বণানা 

ক�দ�ছন, ২/১০০; আদ ইমাম মুহা�ে ইবন ীয়া�াহ ‘আল-্বো‘উ’ ীয়ান 

নাহইয়ু ‘আনহা’ (ملا    مي� عغهي) নামক ���দ ম�ধয তা বণানা ক�দ�ছন: ৪২ 

– ৪৩; ইবনু আ্ব শায়বা, আল-মুসা�াফ: ২/৩৭৫; আদ হা�ফজ ইবনু হাজাদ 

‘আসকালানম দ. (৭/৪৪৮) সনে্ট�ক ্বশর ব�ল�ছন। 
19 সূদা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৮ 



 

30 

মস্জে) �ংস ক�দ ্ে�য়্ছ�লন১৯

20; যা �মাণ ক�দ েয, মস্জ�ে 
্�দাদ েথ�কী েব্শ ী বড় ্ফতনা ফাসা�েদ ব� বা ্বশস�লা 
সস্�কাদম ্জ্নস �ংস কদা আবশযক; েযমন কব�দদ উপদ 
্ন্মাত মস্জেসমূহ, কাদণ- 

কব�দদ উপদ ্ন্মাত মস্জেসমূ�হদ বযাপ�দ ইসলা�মদ ্বধান 

কব�দদ উপদ ্ন্মাত মস্জেসমূ�হদ বযাপা�দ ইসলা�মদ ্বধান 
হল, এই ধদ�নদ সব মস্জে�ক �ংস ক�দ েফল�ত হ�ব, 
এমন্ক তা মা্টদ সা�থ ্ম্শ�য় ্ে�ত হ�ব; আদ অনুরপভা�ব 
ঐসব গ�ুজগ�লা�কী �ংস কদা ফদয, েযগ�লা কব�দদ উপদ 
্ন্মাত হ�য়�ছ; কাদণ, তা �্ত্�ত হ�য়�ছ দাসূল সা�া�াহ 
‘আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ অবধযতা ী তাঁদ ্ব�দা্ধতাদ উপদ; আদ 
এমন ��তযক �াপতয যা দাসূল সা�া�াহ ‘আলাই্হ 
ীয়াসা�া�মদ অবধযতা ী তাঁদ ্ব�দা্ধতাদ উপদ �্ত্�ত 
হ�য়�ছ, তা �ংস কদা মস্জ�ে ্েদাদ (ক্তদ উ���শয ্ন্মাত 
মস্জে) �ংস কদাদ েচ�য় উউম কাজ। েকননা, নবম সা�া�াহ 
‘আলাই্হ ীয়াসা�াম কব�দদ উপদ �াপতয ্নমাাণ কদ�ত ্ন�ষধ 
ক�দ�ছন এবং তাদ উপদ মস্জে ্নমাাণকাদম�েদ�ক লা‘নত 
(অ্ভশাপ) ক�দ�ছন; সুতদাং দাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাই্হ 
ীয়াসা�াম যা েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ�ছন এবং যা বা�বায়নকাদম 

                                                           
20 েেখুন: সমদাতু ইব�ন ্হশাম (২/৫২৯, ৫৩০)। 
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বয্ি�ক লা‘নত ক�দ�ছন, তা �ত ী তাড়াতা্ড় �ংস কদা 
ফদয। আদ এ জনযই কব�দদ উপদ ��্লত �্ত্ট েমামবা্ত 
ী �েমপ অপসাদণ কদা ফদয; কাদণ, এ কাজ বা�বায়নকাদম 
বয্ি দাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ অ্ভশাপ �াদা 
অ্ভশু; আদ েয কা�জদ বযাপা�দ দাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাই্হ 
ীয়াসা�াম লা‘নত ক�দ�ছন, তা কবমদা গনা�হদ অঅভুাি।  

এ জনযই আ�লমগণ ব�ল�ছন: কব�দদ উ���শয েমামবা্ত, েতল 
ইতযা্ে েকা�না ্কছুই মানত কদা জা�য়য হ�ব না; কাদণ, তা 
অবাধযতাপূণা মানত, এটা পূণা কদা ৈবধ নয়, বদং তা�ত শপ�থদ 
কাফফাদাদ নযায় কাফফাদা আবশযক হ�ব। অনুরপভা�ব কব�দদ 
জনয েকা�না ্কছু ীয়াকফ কদাী ৈবধ নয়; কাদণ, এই ীয়াকফ 
শর হ�ব না এবং তা বলবৎ দাখা ী বা�বায়ন কদা ৈবধ হ�ব 
না। ইমাম আবূ বকদ আত-তাদতূশম ব�লন: আ�াহ তা‘আলা 
আপনা�েদ উপদ দহম করন! আপনাদা লকয করন, েযখা�নই 
আপনাদা এমন েকা�না গাছ েেখ�ত পা�বন, যা�ক জনগণ 
্ব�শষ উপলকয ্ হ�স�ব ্ নধাাদণ ক�দ, তাদ �্ত স�ান �েশান 
ক�দ, তাদ কা�ছ তাদা মু্ি ী আ�দাগয কামনা ক�দ এবং তা�ত 
েপ�দক ী কাপড় লটকায় তা-ই শদময়ত ্ন্ষর লটকা�নাদ 
�া�ন প্দণত হয়, সুতদাং তা আপনাদা েক�ট েফল�বন। আদ 
“লটকা�নাদ �ান” এদ কা্হনম হ�ি, আদ�বদ মুশ্দক�েদ 
এক্ট লট্ক�য় দাখাদ গাছ ্ছল, তাদা তা�ত তা�েদ অ স  ী 
দসেপ� লট্ক�য় দাখত এবং তাদা তাদ চতুুাশা ্ঘ�দ বসত। 
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েযমন্ট ইমাম ্তদ্মযম দ. তাদঁ ‘আস-সুনান’ ��� আবূ ীয়া্কে 
আল-লাইসম দা. েথ�ক হা্েস বণানা ক�দ�ছন, ্ত্ন ব�লন: 

ا �ن حديثو عهد  حن� قبل سلم ا عليه اهللا َ� اهللا رسول اع خمجنا «
بها أسلحَهم ا  ينوطوَ ا حولا يعكفوَ ا رلمش�� سدرة، باإلسالم
 مل كما أنواط ذات لا اجعل :اهللا رسول يا نافقل ، أنواط ذاتيقال لا ، أاَعَهم
رسن قلَم ا ِنها ا أرب اهللا :سلم ا عليه اهللا َ� الب فقال .  أنواط ذات

ٓ  ٓعلجۡ ٱ ﴿ ووس ِسائيل بنو قالت كما ايي نفس بيده  ٓا َّ  ٰ ا اهٗ ِِٓ� ُٓ ۚ  لُٓهمۡ  ٓك  ٓءالِٓهةٞ
 كَ ان سن ل��ب ِن�م  ]١٣٨: االعماف[ ﴾ ١ ٓهلُونٓ ٓ�ۡ  مٞ قٓوۡ  ِِنُّ�مۡ  قٓآل 

 .  » قبل�م

“আমদা দাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ সা�থ হনাই�নদ 
যু�রদ পূ�বা েবদ হলাম; তখন আমদা ্ছলাম নীমুস্লম; আদ 
মুশ্দক�েদ একটা বদই গাছ ্ছল, তাদা তাদ চতুুাশা ্ঘ�দ বসত 
এবং তাদা তা�েদ হা্তয়াদ ী দসেপ� তা�ত লট্ক�য় দাখত; 
তা�ক “লটকা�নাদ গাছ” বলা হত; অতঃপদ আমদা বললামঃ েহ 
আ�াহদ দাসূল! আমা�েদ জনযী “লটকা�নাদ গাছ” ্নধাা্দত ক�দ 
্েন েযমন্ট ্নধাা্দত দ�য়�ছ তা�েদ জনয। তখন নবম সা�া�াহ 
‘আলাই্হ ীয়াসা�াম বল�লনঃ “আ�াহ আকবাদ! ্ন�য় এটা �মকস ত 
্নয়মনম্ত; ঐ সোদ কসম, যাঁদ হা�ত আমাদ জমবন! েতামদা েতা 
এমন কথাই বলছ, েযমন বনম ইসদাইল মূসা�ক ব�ল্ছলঃ (তা�েদ 
েযমন অ�নক উপাসয দ�য়�ছ আমা�েদ জনযী েতমন উপাসয 
্নধাা্দত ক�দ ্েন; ্ত্ন বল�লন: েতামদা েতা এক জা্হল 
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স�োয়।)২০

21 অবশযই েতামদা েতামা�েদ পূবাবতাম�েদ দম্তনম্তদ 
অনুসদণ কদ�ব’।”২১

22 েেখা যা�ি েয, গাছ্ট�ক হা্তয়াদ লট্ক�য় 

                                                           
21 সূদা আল-‘আদাফ, আয়াত: ১৩৮ 
22 ্তদ্মযম (৪/৪৭৫), হা্েস নং- ২১৮০, অধযায়: ্ফতনা (كتيب ملفت), 

প্দ�িে: অবশযই েতামদা েতামা�েদ পূবাবতাম�েদ দম্তনম্তদ অনুসদণ কদ�ব 

( ابغ�  كن من سن ل��ب نيب مي جيء ); আদ ইমাম ্তদ্মযম ব�লন: হা্েস্ট 

হাসান, সহমহ। আহমে (৫/২১৮); আবেুদ দায যাক (১১/৩৬৯), হা্েস নং- 

২০৭৬৩, প্দ�িে: েতামা�েদ পূবাবতাম�েদ দম্তনম্ত �স�ে (  كن من سننيب 

  ,তাবাদানম, আল-কাবমদ (৩/৩২৯০, ৩২৯১,  ৩২৯২,  ৩২৯৩ ;(ابغ� 

৩২৯৪); ইবনু হা�ান, আস-সহমহ (৮/২৪৮), হা্েস নং- ৬৬৬৭, প্দ�িে: 

এই উ�ত কতস াক তা�েদ পূবাবতাম উ�ত�েদ দম্তনম্ত অনুসদণ স�্কাত 

হা্েসসমূ�হদ আ�লাচনা �স�ে (  نيب ذكر مألخبير عن مربي  هذه مألمة سن من ابغه

 আত-তায়ালাসম (১৩৪৬); আবূ ই‘য়ালা বণানা ক�দন তাদ মুসনা�ে ;( من مألم

(২/১৫৯), হা্েস নং- ১৪৩৭; হমাইেম বণানা ক�দন তাদ মুসনা�ে (২/৩৭৫), 

হা্েস নং- ৮৪৮; ইবনু জাদমদ, আত-তাফসমদ (৯/৪৫), নাসায়ম, আত-তাফসমদ 

(পস. ৭৬); আলকায়ম, শদহ উসূল্ল ই‘্তকাে [  ,(১ /১২৪) [ اد دصول مالعتقيد 

হা্েস নং- ৫০৪, ২০৫; ইবনু আ্ব ‘আ�সম, আস-সু�াহ (১/৩৭), হা্েস নং- 

৭৬; ইবনু আ্ব শায়বা, ইবনুল মুন�যদ, ইবনু আ্ব হা�তম, আবু শাইখ ী 

ইবনু মাদেুইয়াহ �মূখ বণানা ক�দন, েযমন্ট দ�য়�ছ আে-েুদরল মানছূদ (م ر 

 । তাঁ�েদ সক�লই ্সনান ইবন আ্ব ্সনান েথ�ক সনে(৩/১১৪) ��� (ملغثور

পদ�দায় আবূ ীয়া্কে আল-লাইসম েথ�ক মাদফু‘ সন�ে বণানা ক�দ�ছন; 

আদ এই হা্েস্ট ্বশর।  
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দাখা ী তাদ চতুুা�া ্ঘ�দ বসাদ জনয �হণ কদা�ক আ�াহ 
তা‘আলাদ সা�থ অপদ ইলাহ �হণ কদা ্হ�স�ব ্ব�ব্চত হ�য়�ছ, 
অথচ তাদা এদ উপাসনাী ক�দ না এবং এদ ্নকট েকা�না ্কছু 
�াথানাী ক�দ না। তাহ�ল মানুষ েযসব গাছপালা, পাথদ অথবা 
কবদ�ক উ��শয ক�দ, স�ান ক�দ, েদাগমু্ি কামনা ক�দ, আদ 
ব�ল েয এ গাছ-পাথদ বা  কবদ মানত �হণ ক�দ (েয মানত মূলত 
এক্ট ইবােত ী ৈনকটয), আদ এসব েব্ে মা�সহ ক�দ এবং তা 
�শা ক�দ— েসগ�লাদ বযাপা�দ কমরপ ধাদণা কদা সেত!২২

23 

েয মাকা�ম ইবদাহমম�ক আ�াহ তা‘আলা মুসা�া বা সালা�তদ 
�ানর�প �হণ কদ�ত ্ন�োশ ্ে�য়�ছন, সালা�ফ সা�লহমন তথা 
পূবাবতাম সতয্ন� আ�লমগণ েসটা�ক �শা কদ�ত ্ন�ষধ কদ�তন, 
েযমন্ট ইমাম আযদাকম আ�াহ তা‘আলাদ বাণম: 

ْ ٱوٓ  ﴿ وا َُ ِ ٰ ِِبۡ  ّمٓقامِ    ِمن َّ �  مٓ  ِۧ� ٓ�
 ]١٢٥: ملقرة[ ﴾  ُمٓصّ�ٗ

[েতামদা মাকা�ম ই�াহমম�ক সালা�তদ �ানর�প �হণ কদ]২৩F

24 এদ 
তাফসম�দ কাতাো দহ. েথ�ক বণানা ক�দ�ছন। ্ত্ন ব�লন, 
মানুষ�ক ্ন�োশ েেীয়া হ�য়�ছ মাকা�ম ইবদাহম�মদ ্নকট সালাত 
আোয় কদ�ত, তা�েদ�ক তা �শা কদাদ ্ন�োশ েেীয়া হয়্ন; বদং 

                                                           
23 অথাাৎ তা অবশযই ্শকা ্হ�স�ব গণয হ�ব এবং আ�াহ বযতমত এগ�লাদ 

ইবাোত ্হ�স�ব ধতাবয হ�ব। [স�ােক] 
24 সূদা আল-বাকাদা, আয়াত: ১২৫ 
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আ�লমগণ একমত েপাষণ ক�দ�ছন েয, তা�ক �শা ী চু�ন কদা 
যা�ব না, ত�ব হাজ�দ আসীয়া�েদ ্বষয়্ট ্ভ�।  

আদ রক�ন ইয়ামানম’দ বযাপা�দ ্বশর মত হল, তা�ক �শা কদা 
যা�ব, ্ক� চু�ন কদা যা�ব না। অথচ এ শয়তান সবাকা�ল ী 
সবাসম�য় স�া্নত বয্িদ কবদ�ক েবেম ্হ�স�ব েপশ ক�দ, ফ�ল 
মানুষজন তা�ক স�ান ক�দ; অতঃপদ েস তা�ক এমন �্তমা বা 
মূ্তা�ত প্দণত ক�দ, আ�াহ তা‘আলা�ক বাে ্ে�য় যাদ উপাসনা 
কদা হয়; অতঃপদ েস তাদ ববু-বাবব�েদ ্নকট ্ন�োশনা ে�দণ 
ক�দ েয, েয বয্ি তাদ উপাসনা েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ, তা�ক 
উৎস�বদ ��ল প্দণত কদ�ত বাদণ ক�দ এবং তা�ক �্তমা 
্হ�স�ব ্ন্ো�কদ�ণ বাধা �োন ক�দ, েস বয্ি েতা এদ অস�ান-
অপমান কদ�ছ এবং তাদ অ্ধকাদ ন� কদ�ছ— ফ�ল মূখা বয্িদা 
তা�ক হতযা কদা ী শা্� েেীয়াদ বযাপা�দ সবাাআক েচ�াসাধনা 
ক�দ এবং তাদা তা�ক কা্ফদ ব�ল ফ�তায়া েেয়। অথচ তাদ 
অপদাধ েতা শধু এই েয, েস তা�েদ�ক তাই আ�েশ ক�দ, যা 
আ�াহ তা‘আলা ী তাঁদ দাসূল আ�েশ ক�দ�ছন এবং শধু তা েথ�ক 
্ন�ষধ ক�দ, যা েথ�ক আ�াহ তা‘আলা ী তাঁদ দাসূল ্ন�ষধ 
ক�দ�ছন।  

[কবদপূজায় জ্ড়�য় পড়াদ েপছ�ন মূল কাদণসমূহ] 

কবদ পূজাদমদা এ কবদ পূজাদ মত েফতনায় জ্ড়�য় পড়াদ েপছ�ন 
েবশ ্কছু কাদণ কাজ ক�দ। ত��ধয উ��খ�যাগয হ�ি,  
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  আ�াহ তা‘আলা তাঁদ দাসূল�ক তাীহমে তথা একেবাে �্ত�া 
কদা ী ্শ�কাদ সকল উপায়-উপকদণ মু�লাৎপাটন কদাদ েয 
ো্য়ে ্ে�য় ে�দণ ক�দ�ছন, তাদ বা�বতা স��কা অজতা। 
সুতদাং যা�েদ ম�ধয এ জা�নদ �রতা দ�য়�ছ, তা�েদ�ক যখন 
শয়তান এ কবদ পূজাদ মত ্ফতনাদ ্ে�ক আ�ান ক�দ এবং 
তা�েদ ্নকট এমন েকা�না জানগত পঁু্জ না থা�ক যা �াদা 
তাদা শয়তা�নদ আ�ান�ক �তযাখযান কদ�ত পা�দ, তখন তাদা 
তা�েদ ্নকট ্বেযমান মূখাতা ী অজতাদ অনুসা�দ তাদ 
আ�া�ন সাড়া েেয় এবং তা�েদ সা�থ থাকা জান প্দমাণ তাদ 
েথ�ক ্ন�জ�েদ�ক বাঁ্চ�য় দাখ�ত পা�দ। 

  কতগ�লা ্ল্খত হা্েস, েযগ�লা কব�দদ মত মূ্তাপূজাদমগণ 
দাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ উপদ ্মথযা�দাপ 
ক�দ দচনা ক�দ�ছ; ব�ত এ হা্েসগ�লা ্ত্ন েয েমন ্ন�য় 
এ�স�ছন, তাদ স�ূণা ্ ব�দাধম; েতমন এক্ট (বা�নায়াট) হা্েস:  

 . » ِذا �تتم ف األمور فاسَعينوا بأهل القبور «

“যখন েতামদা েকান কা�জদ েক�� ্ে�শহাদা হ�য় যা�ব, তখন 
েতামদা কবদবাসম�েদ মাধয�ম সাহাযয �াথানা কদ�ব।”২৪F

25 অপদ 
আ�দক্ট (বা�নায়াট) হা্েস: 

 . »ِذا أعيَ�م األمور فعلي�م بأَحاب القبور«

                                                           
25 ‘আজলূনম, কাশফুল খাফা ( لفيءكشف م ): ১/৮৫ 
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“যখন কাজকমা েতামা�েদ�ক  াঅ-�াঅ ক�দ, তখন েতামা�েদ 
উপদ আবশযক হল কবদবাসম�েদ অবল�ন ্হ�স�ব �হণ 
কদা।”২৫

26 অপদ আ�দক্ট (বা�নায়াট) হা্েস: 
 . » م نفعهرو حسن أحد�م َّنه بج «

“য্ে পাথ�দদ �্ত েতামা�েদ কাদী ধাদণা ভাল হয়, ত�ব েসই 
পাথদ তাদ উপকাদ কদ�ব।”২৬F

27 এই হা্েসগ�লাদ মত আদী 
বহ (বা�নায়াট) হা্েস দ�য়�ছ, েযগ�লা েমন ইসলা�মদ ্ব�দাধম 
ী ্বপদমত, যা কব�দদ মত মূ্তাপূজাদমগণ ৈত্দ ক�দ�ছ এবং 
েযগ�লা অজ ী পথ���েদ মা�ঝ চালু দ�য়�ছ; আদ আ�াহ 
তা‘আলা তাদঁ দাসূল�ক ে�দ�ণদ অনযতম উ��শয হল, ্ত্ন 
লড়াই কদ�বন ঐ বয্িদ সা�থ, েয পাথদ ী বসকদা্জদ �্ত 
(এ জাতময়) সুধাদণা েপাষণ ক�দ। কাদণ, নবম সা�া�াহ 

                                                           
26 শাইখুল ইসলাম ব�লন: “এই হা্েস্ট হা্েস ্বশাদেগণ ী আ�লম�েদ 

সবাস�্ত �ম নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ উপদ আ�দা্পত ্মথযা 

অপবাে এবং ্নভাদ�যাগয হা্ে�সদ ��সমূ�হ এ ধদ�নদ ্কছুই পাীয়া যায় 

না”। েেখুন: আত-তাীয়াসসুল ীয়াল অ্সলা ( سيغةملوسل  ملو ), পস. ২৯৭ এবং 

আদ-দা�ু ‘আলাল ্বকদম (ملرد   ملكري), পস. ৩০২ - ৩০৩  
27 ‘তামঈযুত তা্য়যব ্মনাল খাবমস’ ( رمي  ملطيب من ملبي) এদ ১৩৩ পস�ায় এ 

হা্েস্ট বণানাদ পদ বলা হ�য়�ছ: ইমাম ইবনু তাই্ময়যা ব�লন: ্ন�য়ই 

হা্েস্ট ্মথযা ী বা�নায়াট; আদ ইবনু হাজাদ ‘আসকালানম দ. ব�লন: এদ 

েকা�না ্ভ্উ েনই।  
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আলাই্হ ীয়াসা�াম তাদঁ উ�ত�ক কব�দদ �াদা ্ফতনায় 
্নপ্তত হীয়াদ সকল পথ েথ�ক েূ�দ েদ�খ�ছন।    

  কবদবাসম �স�ে ব্ণাত কা্হনমসমূহ; েযমন- অমুক বয্ি ক্ঠন 
্বপ�েদ সময় অমুক বয্িদ কব�দদ মাধয�ম সাহাযয �াথানা 
ক�দ�ছ, অতঃপদ েস তা েথ�ক মু্ি েপ�য়�ছ। অমুক বয্িদ 
উপদ ্বপে না্যল হ�লা, অতঃপদ এই কবদবাসমদ ্নকট 
আ�বেন কদল, ফ�ল তাদ ক্তকদ ্বষয়্ট েূদ হ�য় েগল; 
অমুক বয্ি েকা�না এক ��য়াজ�ন তা�ক েড�ক�ছ, অতঃপদ 
তাদ ��য়াজন পূদণ হ�য় েগ�ছ। মূলত এসব কব�দদ খা�েম ী 
কবদপূজাদম�েদ ্নকট এ ধদ�ণদ হাজাদী কা্হনম দ�য়�ছ, যাদ 
আ�লাচনা েমঘা হ�য় যা�ব।  
ব�ত আ�াহদ সস�জম�বদ ম�ধয এদা জম্বত ী মসত�েদ উপদ 
সব�চ�য় বড় ্মথযা�দাপকাদম। আদ �াণম মা�ই যখন তাদ 
��য়াজন পূদণ ী তাদ জনয ক্তকাদক ব� েূদ কদাদ বযাপা�দ 
আসি ী অনুদি থা�ক, ্ব�শষ ক�দ েয বয্ি ্নরপায় হ�য় 
যায়, তখন েস েয েকা�না উপায়-উপকদণ �হণ কদ�ত ্�ধা 
ক�দ না। য্েী তা�ত েকা�না ধদ�নদ অপছ�নময় ্ বষয় জ্ড়�য় 
থাকুক। সুতদাং েকউ যখন শ�ন েয, অমু�কদ কবদ ্ব�ষদ 
পদম্কত �্ত�ষধক কষধ, েস তখন ঐ ্ে�ক ধা্বত হয়, 
অতঃপদ েস েসখা�ন যায় এবং তাদ ্ নকট ম�নদ যাতনা, ্বনয়-
ন�তা ী অকমতা �কাশ কদাদ মাধয�ম েো‘আ ক�দ, অতঃপদ 
তাদ ম�ন ্বনয়-ন�তা ী অকমতা �্ত্�ত হীয়াদ কাদ�ণ 
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আ�াহ তা‘আলা তাদ েো‘আ কবুল ক�দন। মূলত এটা কব�দদ 
কাদ�ণ নয়; কাদণ েস য্ে অনুরপ েো‘আ  াব-বাদ, েগাসলখানা 
্কংবা বাজা�দদ ম�ধযী কদত, তাহ�লী ্ত্ন তা কবুল 
কদ�তন। সুতদাং জা্হল তথা অজ বয্ি ধাদণা ক�দ েয, এই 
েো‘আ কবুল কদাদ েক�� কব�দদ �ভাব দ�য়�ছ; অথচ েস 
জা�ন না েয, আ�াহ তা‘আলা ্নরপায় বয্িদ েো‘আ কবুল 
ক�দ থা�কন, য্েী েস কা্ফদ হয়।  

তাছাড়া ্বষয়্ট এমন নয় েয, ��তযক এমন বয্ি, যাদ েো‘আ 
আ�াহ তা‘আলা কবুল ক�দ�ছন, ্ত্ন তাদ �্ত স�� বা ্ত্ন 
তা�ক ভালবা�সন ্কংবা তাদ কমাকা�াদ �্ত স��; কাদণ, 
্ত্ন পুণযবান বয্ি ী পাপম উভ�য়দ েো‘আই কবুল ক�দ 
থা�কন; অনুরপভা�ব েো‘আ কবুল ক�দন মু্মন ী কা্ফ�দদ।  

আ�াহ তা‘আলা তাদঁ েয়া ী করনায় আমা�েদ জনয এমন 
েো‘আ ী আমল�ক সহজ ক�দ ্েন, যা তাদঁ স�্� অনুযায়ম 
হ�ব।    

* * * 
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্�তময় আসদ 

মূল��� তা আঠাদতম আসদ 

্বে‘আ�তদ �কাদ�ভে ী তাদ ্বধান �স�ে 

দাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�ল�ছন:  

ّاا«
َ
َّ  َ�ْعدم  أ ِِ

َ
َِديِث  َخْتَ  ف

ْ
ِ  كََِابم  ال َّ همَدى اََخْتم  ا

ْ
َدى ار َّمدٍ  هم ّ  ُم ََ ورِ  َا

مم
م
 األ

َمَها ا
َ
َْدث ّ  ُم ُم ةٌ  بِْدَعةٍ  َا

َ
 ) .مسلم أخمجه. (»َضالَل

“অতঃপদ, সবাা্ধক সতয কথা হল আ�াহদ ্কতাব; আদ সব 
জমবনাে�শাদ েচ�য় মুহা�ে সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ 
জমবনােশাই স�বাাৎকস �; আদ েম�নদ মা�ঝ ্ বে‘আত তথা নতুন ্কছু 
উ�াবন কদা সবাা�পকা ম�কাজ; আদ ��তযক ্বে‘আতই 
পথ��তা।”২৭ F

28 এই হা্েস্ট ‘মাসাবমহ’ (  দ ্বশর��� ( ملصينيح 

হা্েসসমূ�হদ অঅভুাি, যা জা্বদ দা্েয়া�াহ ‘আনহ বণানা 
ক�দ�ছন।  

                                                           
28 মুস্লম (২/৫৯২), জুম‘আ অধযায়, প্দ�িে: সালাত ী খুতবা সহজকদণ 

�স�ে (نيب ِفيف ملصالة   ملطبة); আহমে (৩/৩১০, ৩১১), ্ত্ন হা্েস্ট 

জা‘ফদ ইবন মুহা�ে েথ�ক, ্ত্ন তাদ ্পতা েথ�ক, ্ত্ন জা্বদ দা. েথ�ক 

মাদফু‘ সন�ে বণানা ক�দ�ছন। 
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ইদবা� ইবন সা্দয়া দা্েয়া�াহ ‘আনহ কতস াক ব্ণাত অপদ এক 
হা্ে�স নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�ল�ছন:  

 ءاللفا اسنة �سست فعلي�م كثتا اخَالفا تىفس ان�م بعدي يعش ان«
 ك فاَ األمور اُدثات ا�يا�م بالواجذ عليها اعضوا اوهدي� ارماشدين
 ) .أحد ا ال�اذي أخمجه. ( »ضاللة  بدعة ك ااَ بدعة ُدثة

“আমাদ মসতুযদ প�দ েতামা�েদ মধয েথ�ক েয েবঁ�চ থাক�ব, 
অ্চ�দই েস বহ মত্ব�দাধ েেখ�ত পা�ব; সুতদাং েতামা�েদ উপদ 
আবশযকময় কতাবয হল, েতামদা আমাদ প�দ আমাদ সু�াত ী 
েখালাফা�য় দা�শেম�নদ সু�াত�ক মজবুতভা�ব আঁক্ড়�য় ধদ�ব ী 
োঁত �াদা কাম�ড় থাক�ব; আদ েম�নদ মা�ঝ ্বে‘আত তথা নতুন 
্কছু উ�াবন কদা েথ�ক েবঁ�চ থাক�ব; কাদণ, েম�নদ মা�ঝ নতুন 
্কছু উ�াবন কদাই হল ্বে‘আত; আদ ��তযক ্বে‘আতই 
পথ��তা।”২৮F

29 

                                                           
29 আহমে (৩/৩১০), ্তদ্মযম (৫/৪৪), হা্েস নং- ২৬৭৬, ইলম অধযায়, 

প্দ�িে: সু�াহ�ক �হণ কদা এবং ্ বে‘আত েথ�ক েূ�দ থাকা �স�ে ( نيب مي

 ত্ন হা্েস্ট আবেুদ দহমান ইবন ‘আমদ্ ,(جيء ف مألخذ نيلسغة  مجتغيب ملا 

আস-সুলামমদ ধাদায় ‘ইদবাে ইবন সা্দয়া দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক মাদফু‘ 

সন�ে বণানা ক�দ�ছন। আদ ইমাম বণানা ক�দ�ছন (৪/১২৭) এবং ইমাম আবূ 

োউে (৫/১৩), হা্েস নং- ৪৬০৭, সু�াহ অধযায়, প্দ�িে: সু�াহ’দ 

অপ্দহাযাতা �স�ে (نيب ف لز م ملسغة); হা�কম (১/৯৭) এবং ্ত্ন হা্েস্ট�ক 
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[্বে‘আ�তদ �কাদ�ভে] 

এই হা্েস েু’্ট�ত উ��্খত ্বে‘আত �াদা উ��শয হল ‘ম� 
্বে‘আত’ (ملاعة ملسيئة), যাদ প�ক কুদআন ী সু�াহ’দ ম�ধয েকান 

ে্লল-�মাণ এবং �� বা অ�� েকান সনে, বিবয অথবা 
উ�া্বত ্কছু েনই। এদ �াদা ‘ম� ্বে‘আত’ (ملاعة ملسيئة) ছাড়া 
অনযানয নতুন ক�দ চালু হীয়া ্বষয় দ�য়�ছ এবং েযগ�লাদ প�ক 
ে্লল-�মাণ ী �� বা অ�� সনে দ�য়�ছ েস সব ্বষয় উ��শয 
নয়; সুতদাং তা ��তা বা ্ব�া্অকদ নয়, বদং তা কখনী কখনী 
তা ৈবধ, েযমন আটাদ জনয চালু্ন বযবহাদ কদা, সবাো উ�তমা�নদ 
আটা বা ময়ো ভকণ কদা। আবাদ কখনী কখনী তা মু�াহাব, 
েযমন মস্জ�েদ ্মনাদ বানা�না ী বইপ� দচনা কদা। আবাদ 
কখনী কখনী তা ীয়া্জব, েযমন না্�ক ী ্ব�াঅ েলসমূহ 
কতস াক সস� স��হ-সংশ�য়দ যথাযথ জীয়াব েেীয়াদ জনয ে্লল-
�মাণ ��না কদা।  

                                                                                                            
্বশর ব�ল�ছন; ইবনু হা�ান (১/১০৪), হা্েস নং- ৫; আবূ না‘ঈম, আল-

্হলইয়া [  তাদা সক�লই আবেুদ দহমান ইবন ‘আমদ ী ,(১০ /১১৫) [ منغية 

্হজদ ইবন ্হজদ আল-কালা‘য়ম’দ ধাদায় ‘ইদবাে ইবন সা্দয়া দা্েয়া�াহ 

‘আনহ েথ�ক মাদফু‘ সন�ে বণানা ক�দ�ছন; আদ আলবানম ‘সহমহ আল-জা�ম‘ 

আস-সাগমদ’ ( صييح مميمع ملصا) –এদ ম�ধয (১/৪৯৯) হা্েস্ট�ক ্বশর 

ব�ল�ছন, হা্েস নং- ২৫৪৯।  
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কাদণ, ‘্বে‘আত’ শ�্টদ েু‘্ট অথা দ�য়�ছ;  

এক্ট হল: সাধাদণ ভাষাগত বা আ্ভধা্নক েস্��কাণ েথ�ক, আদ 
তখন তা সব ধদ�ণদ নতুন �ব্তাত ্বয়ক�কই অঅভুাি ক�দ, চাই 
তা �ভাবগত হউক, অথবা ইবাে�তদ েক�� হউক।  

আদ অপদ অথা্ট হল: ্ব�শষভা�ব শদম‘য়�তদ েস্��কাণ েথ�ক, আদ 
তা হল সাহাবমগ�ণদ পদবতাম সম�য় শদম‘য়ত �বতাক (আ�াহ) এদ 
পক েথ�ক কথা, কাজ, �� েঘাষণা ্কংবা ইশাদা-ই্েত- ইতযা্ে 
েয েকা�নাভা�ব েকা�না �কাদ অনু�মােন বযতমত েম�নদ ম�ধয কম 
বা েব্শ কদা।  

এ বণানা েথ�ক �� হ�লা েয, উপ�দাি হা্েস েু’্টদ ম�ধয 
আ�লা্চত ্ বে‘আত য্েী বযাপকভা�ব সকল �কাদ নতুন �ব্তাত 
্বষয়�ক অঅভুাি ক�দ, ্ক� তাদ এই বযাপকতা আ্ভধা্নক অ�থাদ 
েস্��কাণ েথ�ক নয়, বদং তাদ এ বযাপকতা হল ্ব�শষভা�ব 
শদম‘য়�তদ পা্দভা্ষক অ�থাদ েস্��কাণ েথ�ক; সুতদাং তা 
েমস্লকভা�ব মানু�ষদ �ভাবগত ী অভযাসগত ্বষয়গ�লা�ক েমা�টই 
অঅভুাি কদ�ব না; বদং তাদ বযাপকতা আ্কো-্ব�াস ী 
ইবাে�তদ ধদন ী �কস ্তদ ম�ধয সমমাবর থাক�ব। কাদণ, নবম 
সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম�ক েু্নয়াবম ্বষ�য় ্শকা েেীয়াদ 
জনয ে�দণ কদা হয়্ন, বদং তাঁ�ক শধু েম�নদ ্বষয়গ�লা 
্শকাো�নদ জনয ে�দণ কদা হ�য়�ছ; আদ এ কথাদ �মাণ বহন 
ক�দ নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ বাণম:  
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َممْ « �ْ
َ
مم  أ

َ
ْعل
َ
ْممِ  أ

َ
مْ  بِأ ْ�َيا�م مْ  َِِذا، دم َمْمتم�م

َ
ءٍ  أ مْ  ِانْ  �َِشْ اا ِدينِ�م ذم خم

َ
.  »  بِهِ  ف

 ) .مسلم أخمجه(

“েতামা�েদ েু্নয়াদ ্বষ�য় েতামদাই ভাল জান; তাই যখন আ্ম 
েতামা�েদ�ক েতামা�েদ েম�নদ েকা�না ্বষ�য় ্ন�োশ েেব, তখন 
েতামদা তা অবশযই �হণ কদ�ব।”২৯F

30 

অতঃপদ আ্কো-্ব�া�সদ েক�� ্কছু ্কছু ্বে‘আত কুফদম, 
আবাদ ্কছু ্কছু কুফদম নয়, ্ক� তা ��তযক্ট কবমদা গনা�হদ 
েচ�য়ী মাদাআক ধদ�নদ গনাহ, এমন্ক হতযা ী ্যনা-বয্ভচা�দদ 
েচ�য়ী মাদাআক; আদ এই ধদ�নদ ্বে‘আ�তদ উপ�দ কুফদম ছাড়া 
অনয েকা�না গনাহ েনই। আদ ইবাে�তদ েক�� ্বে‘আত য্েী 
কুফদমদ েচ�য় ্ন� পযাা�য়দ, ্ক� তা কা�জ প্দণত কদাটা 
শদম‘য়�তদ অবাধযতা ী ��তা, ্ব�শষ ক�দ তা যখন সু�া�ত 

                                                           
30 মুস্লম (৪/১৮৩৬), হা্েস নং- ২৩৬৩, ফাযা�য়ল অধযায়, প্দ�িে: শদম‘য়ত 

্হ�স�ব দাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম যা আ�েশ ক�দ�ছন, তা 

পালন কদা ীয়া্জব, আদ পা্থাব ্বষ�য় ্ত্ন েয অ্ভমত বযি ক�দ�ছন, তা 

পালন কদা ীয়া্জব নয় ( ُ  َمي مْمِتثَيلِ   ُُجوِب  نيب
َ
 عغيه مهللا ص� َذَكَرهُ  َمي ُد نَ  َاًْع  اَيل

ِى  َسِبيِل  َ َ  مّ ْ�يَي َمَعي�ِِش  ِمنْ   سغ 
ْ
ملّرد ), এই হা্েস্ট ্ত্ন ্হশাম ইবন ‘উদীয়া 

েথ�ক বণানা ক�দ�ছন, ্ত্ন তাদ ্পতা েথ�ক, তাদ ্পতা আ�য়শা দা. েথ�ক 

বণানা ক�দ�ছন; আবাদ ্ত্ন অনয সন�ে মাদফু‘ ্হ�স�ব আনাস দা. েথ�ক 

হা্েস্ট বণানা ক�দ�ছন, তাদ শ�গ�লা: » َْمم �ْ
َ
مم  أ

َ
ْعل
َ
ْممِ  أ

َ
مْ  بِأ ْ�َيا�م » دم   -এদ মা�ঝ 

সমমাবর। 
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মুয়া�াো�ক আঘাত কদ�ব। আদ অভযাস-�থাজ্নত ্বষ�য়দ েক�� 
েযসব ্ বে‘আত, তা (শদম‘য়�তদ) অবাধযতা ী ��তাদ পযাা�য় প�ড় 
না, ত�ব তা প্দতযাগ কদাটা উউম৩০

31!  

যখন এটা �্ত্�ত হ�লা, তখন বুঝা েগল েয, ্মনাদায় আযান 
েেীয়া সালা�তদ সময় জা্ন�য় েেীয়াদ জনয সহায়তা ক�দ, বইপ� 
দচনা কদা ্শকাোন ী �চাদ কা�জদ সহায়ক, না্�ক ী ্ব�াঅ 
েলসমূহ কতস াক সস� স��হ-সংশ�য়দ যথাযথ জীয়াব েেীয়া, অনযায় 
কা�জ বাধা �োন কদা ী েমন�ক দকা কদাদ জনয ে্লল-�মাণসহ 
�� দচনা কদা ইতযা্ে �্ত্ট ্বষয়ই অনু�মা্েত, বদং তা 
্ন�ো্শত; কাদণ, ম� ্বে‘আত (  ভ� েযসব্ ( ملاعة ملسيئة 

(আ্ভধা্নক) ্বে‘আত দ�য়�ছ, (ইসলা�মদ) �থম �জ��দ 
েলাকজ�নদ য্েী তাদ ��য়াজন হয়্ন, ্ক� পদবতাম �জ��দ 
েলাকজ�নদ জনয তাদ ��য়াজন েেখা েেয় এবং তাদা েকা�না �কাদ 
্ব�দাধ ছাড়াই ইজমা তথা ঐকযম�তদ ্ভ্উ�ত তা�ক উউম ব�ল 
্ব�বচনা ক�দছন। 

[ইবাে�তদ েক�� েকা�না ্বে‘আতই অনু�মা্েত নয়]  

                                                           
31 মানু�ষদ জমব�নদ সা�থ স�্কাত ্বে‘আতসমূহ য্েী আ্ভধা্নক বা 

আক্দক অ�থাদ ্বে‘আত, ত�ব তাদ বযাপা�দ হালাল বা হাদা�মদ ্সরাঅ 

েেীয়াদ পূ�বা মানু�ষদ জনয তাদ উপকা্দতাদ প্দ্ধ ী আ�াহ তা‘আলাদ 

শদম‘য়�তদ সা�থ তাদ ্ব�দা�ধদ মা�াদ �্ত লকয দাখা উ্চত।  
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ত�ব বযাপক অনুসবান কদ�ল েেখা যা�ব েয, ম� ী ্ন্�ত 
্বে‘আ�তদ অ্�ে েতা েূ�দদ কথা, েয সব ্বে‘আত�ক 
আ্ভধা্নকভা�ব ্বে‘আত বলা হয় েস জাতময় ্বে‘আ�তদ অ্�েী 
্ন�ভাজাল শাদম্দক ইবােত েযমন- সাীম, সালাত, কুদআন 
্তলাীয়াত এবং এ ধদ�নদ েকা�না ইবােত ী তাদ ৈব্শ��যদ ম�ধয 
পাীয়া যায় না, বদং এগ�লাদ ম�ধয য্ে েকা�না ্বে‘আত হয় ত�ব 
তা ম� ী ্ন্�ত ্বে‘আতই হয়। েকননা, ইসলা�মদ �থম যু�গ 
এ কাজ সংঘ্টত না হীয়াদ ক�য়ক্ট সসাবনা ধ�দ েনীয়া যায়;  

- তাদ ��য়াজন না থাকা  
- অথবা তাদ বযাপা�দ বাধা ্বেযমান থাকা,  
- অথবা তাদ ্ে�ক ম�না�যাগ না েেীয়া  
- অথবা তাদ বযাপা�দ অলসতা কদা,  
- অথবা অপছ�নময় ী শদম‘য়ত স�ত না হীয়া।  
ত��ধয ্ন�ভাজাল শাদম্দক ইবাে�তদ েক�� �থম েু’্ট কাদণ 
যথাযথ নয়; কাদণ ইবাে�তদ মাধয�ম আ�াহ তা‘আলাদ ৈনকটয 
হা্সল কদাদ ��য়াজনময়তা কখনী েশষ হ�য় যায় না; আদ ইসলাম 
্বজয় ী তাদ অনুসাদম�েদ সংখযা বস্র পাীয়াদ পদ েকা�না 
্ন�ষধকাদম তা েথ�ক ্ন�ষধ কদ�ত সাহস কদ�ত পা�দ না। 
অনুরপভা�ব তাদ �্ত ম�না�যাগ না েেীয়া অথবা েস বযাপা�দ 
অলসতা কদাদ কথা্টী যথাযথভা�ব সমথান�যাগয নয়, েকননা নবম 
সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ী তাঁদ সকল সাহাবমদ বযাপা�দ এই 
ধদ�নদ ধাদণা েপাষণ কদা ৈবধ নয়; সুতদাং �মাণ হ�য় েগল েয, 
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উপ�দাি সসাবনাসমূ�হদ ম�ধয েকবল সবা�শষ সসাবনা অথাাৎ ঐ 
সম�য় এ ধদ�নদ কা�জদ অ্�ে ্বেযমান এই জনযই ্ছল না েয, 
তা হল ্বে‘আত, যা অপছ�নময় ী শদম‘য়ত ্ন্ষর। 

[্বে‘আ�তদ বযাপা�দ সাহাবমগ�ণদ অব�ান] 

আদ ্বে‘আ�তদ এই অথা�কই আবেু�াহ ইবন মাস‘উে দা. বুঝা�ত 
েচ�য়�ছন, যখন তাঁ�ক এমন এক ে�লদ বযাপা�দ সংবাে েেীয়া 
হ�লা, যাদা মাগ্দ�বদ সালা�তদ পদ ব�স তা�েদ মধযকাদ এক 
বয্ি বল�ত থা�ক: েতামদা এতবাদ ‘আ�াহ আকবাদ’ পড়, েতামদা 
এতবাদ ‘সুবহানা�াহ’ পড় এবং েতামদা এতবাদ ‘আলহামেু্ল�াহ’ 
পড়। অতঃপদ ে�াতাদা তা কদ�ত থা�ক। একথা শ�ন আবেু�াহ 
ইবন মাসউে দা্েয়া�াহ ‘আনহ তা�েদ ্নকট উপ্�ত হ�য় 
বল�লন: “আ্ম আবেু�াহ ইবন মাস‘উে, ঐ আ�াহদ কসম, ্য্ন 
বযতমত েকা�না ইলাহ েনই, অবশযই েতামদা অবকাদপূণা ্বে‘আত 
্ন�য় এ�সছ অথবা েতামদা জা�নদ ্েক েথ�ক মুহা�ে সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ সাহাবম�েদ�ক ছা্ড়�য় েগছ।” অথাাৎ েতামদা 
যা ্ন�য় এ�সছ, হয় তা অবকাদাি� ্বে‘আত, নতুবা েতামদা 
সাহাবমগ�ণদ কমাকা�াদ সা�থ েসটা যুি কদছ যা তা�েদ হাতছাড়া 
হ�য় েগ�ছ; তা�েদ ম�না�যা�গদ অভা�ব অথবা তা�ঁেদ অলসতাদ 
কাদ�ণ, ফ�ল ইবাে�তদ ্নতয-নতুন পর্ত জানাদ মাধয�ম েতামদা 
সাহাবমগণ�ক পদা্জত কদছ; আদ এ েক�� েয�হতু ্�তময়্ট 
অ�হণ�যাগয, যথাযথ নয়, েস�হতু �থম্টই সাবয� হ�লা, অথাাৎ 
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েতামা�েদ এ কমাকাা অবকাদপূণা ্বে‘আত হীয়া। 

এ্ট এক্ট গরেপূণা নম্ত। এদ উপদ ্ভ্উ ক�দ এমন ��তযক 
বয্ি�কই তা বলা যা�ব, েয ্ন�ভাজাল শাদম্দক ইবাে�তদ ম�ধয 
এমন ধদন বা ৈব্শ�য ্ন�য় আস�ব, যা সাহাবম�েদ যু�গ ্ছল না। 
কাদণ, েস য্ে ্বে‘আতম কাজ�ক ইবােত ্হ�স�ব বণানা ক�দ 
তা�ক ‘উউম ্বে‘আত’ (্বেআ�ত হাসানাহ)৩১

32 ব�ল �হণ ক�দ, 
তাহ�ল েস ইবােতসমূ�হদ ম�ধয অপছ�নময় ী ্ন�নময় ্বে‘আত 

                                                           
32 ্বে‘আত শ�্ট�ক  " حسغة"  (উউম) শ� �াদা ্ব�শ্ষত কদাটা ্বে‘আ�তদ 

্বশর �কাদ�ভে নয়। েকননা ইসলা�ম ‘উউম ্ বে‘আত’ (ناعة حسغة) বল�ত 

্কছু পাীয়া যায় না, েয�হতু সবাজন্ব্েত কথা হল: ‘��তযক ্বে‘আতই 

��তা’। ত�ব এখা�ন �্নধান�যাগয েয, ীমদ দা্েয়া�াহ ‘আনহদ কথা:  " نعمت

"ملاعة هذه   (এই ্বে‘আত্ট কতইনা উউম) –এদ �াদা উ��শয হল তাদ 

শ�গত অথা, যা  "ماثا م"  (নতুন) শ��দ সমাথা�বাধক শ�। 

আদ ইমাম মা�লক দ. ব�লন: েয বয্ি ধাদণা েপাষণ ক�দ েয, েসখা�ন ‘উউম 

্বে‘আত’ (ناعة حسغة) বল�ত ্কছু একটা আ�ছ, তাহ�ল েস ্ব�াস ক�দ েয, 

মুহা�ে সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ্দসালা�তদ ্খয়ানত ক�দ�ছন। অথচ 

আ�াহ তা‘আলা ব�লন: ﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ٓ  بٓلِّغۡ  لّرُسوُل ٱ َٓ نزِٓل  ٓما
ُ
َِّٓكۖ  ِمن ٓك ِِٓ�ۡ  أ ا ٓعۡل َٓفۡ  لّمۡ  �ن َّ ُٓ �ٓ 

 েহ দাসূল! আপনাদ দ�বদ কাছ েথ�ক আপনাদ)   ]٦٧: اة مليئ[ ﴾ ۥۚ َِٓسآ�ٓهُ  ٓت بٓلّغۡ 

�্ত যা না্যল হ�য়�ছ, তা �চাদ করন; য্ে না ক�দন, ত�ব েতা আপ্ন তাঁদ 

বাতাা �চাদ কদ�লন না) [সূদা আল-মা্য়ো, আয়াত: ৬৭]; সুতদাং তু্ম ্চঅা-

ভাবনা ক�দ েেখ, আ�াহ েতামা�ক ্হোয়াত োন কদ�বন। 
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বল�ত ্কছু পা�ব না; অথচ ইবাে�তদ ম�ধয অপছ�নময় ্বে‘আ�তদ 
অ্�ে অবশযই দ�য়�ছ, েযমন্ট আ�লমগণ ��ভা�ব তা�েদ 
��সমূ�হদ ম�ধয বণানা ক�দ�ছন। 

[্বে‘আতপূণা ইবােতসমূহ েথ�ক ্কছুদ উোহদণ]          

েযমন- দাগা�য়ব৩২

33 নামক নফল সালাত �বতান ী তা�ত 
জামায়া�তদ বযব�া কদা। খুৎবাদ আযা�নদ আ�গ দাসূ�লদ উপদ 
েরে ী সাহাবা�েদ উপদ দা্েয়া�াহ আনহ পাঠ কদা, জুম‘আদ 
খুৎবা েেীয়াদ সময় আমমন বলা, ্ব্বধ সুদ ্ে�য় খুৎবা েেীয়া। 
অনুরপভা�ব আযান ী কুদআন ্তলাীয়া�ত নব উ�া্বত ্ব্বধ 
সুদ, জানাযাদ সাম�ন �কা�শয ্য্কদ কদা; বদ-ক�নদ সাম�ন 
দা�ায় বড় ক�দ ্য্কদ কদা এবং এগ�লা ছাড়া আদী অনযানয 
অপছ�নময় ী ্ন�নময় ্বে‘আত যা ইবাে�তদ ম�ধয মানুষ ক�দ 
থা�ক।  

[ইবাে�তদ ম�ধয েক�না েকা�না উউম ্বে‘আত েনই?] 

                                                           
33 ‘দাগা�য়ব’ নামক সালাত্ট ্বে‘আত। এ্ট শা‘বান মা�সদ ১৫ তা্দখ দা�� 

পড়া হয়। ৪৪৮ ্ হজদম স�ন এটা �থম চালু হয়। েেখুন, আত-তাদতূসম ্ল্খত 

আল-হাীয়া্েস ীয়াল ্বো‘ পস. ১৩২; আদী েেখুন, আবু শামাহ কতস াক ্লখা 

�� আল-বা‘্য়স আলা ইনকা্দল ্বো‘য়ম ীয়াল হাীয়া�েস, পস. ৩৫। 

[স�ােক] 
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েকউ হয়ত বল�ত পা�দ েয, “এগ�লা অপছ�নময় ম� ্ বে‘আত বা 
্বে‘আ�ত সাই�য়যয়াদ ে�ণমভুি নয়, বদং তা শদম‘য়তস�ত ‘উউম 
্বে‘আত’ বা ্বে‘আ�ত হাসানাদ ে�ণমভুি; েস তাদ কথাদ সপ�ক 
যু্ি ্ হ�স�ব ব�ল থা�ক েয, সাহাবম�েদ প�দ নব�ব্তাত ্কছু ্কছু 
্বষয় উউম ব�ল ্ব�ব্চত হ�য়�ছ; েযমন: ্শকা�্ত�ান, 
অ্ত্থশালা, সদাইখানা, পা�শালা ইতযা্ে কলযাণমূলক �্ত�ান 
ৈত্দ কদা, যা সাহাবম�েদ যু�গ ৈত্দ কদা হয়্ন। সুতদাং তা 
্বে‘আ�ত হাসানাহ ্হ�স�ব ্ব�ব্চত হ�ব”  

এদ উউদ তা�ক বলা হ�ব েয, এ কথা বলাদ েকা�না সু�যাগ েনই; 
কাদণ শদম‘য়�তদ ্বশর ে্লল �াদা যা উউম ব�ল �মা্ণত হ�ব, 
তা�ত েু’্ট সসাবনা হ�ত পা�দ।  

এক. এগ�লা�ক ্বে‘আত ্হ�স�ব ধদা হ�ব না, ফ�ল উপ�দাি 
েু’্ট হােম�স ব্ণাত (‘��তযক ্বে‘আতই পথ��তা’) এই عم তথা 

সাধাদণ বা বযাপক ্ন�োশনা তাদ মূল অব�া�তই থাক�ব, তা�ত 
েকা�ন েহদ-েফদ হ�ব না।  

েুই. েসগ�লা�ক হােম�স ব্ণাত (‘��তযক ্বে‘আতই পথ��তা’) এই 
 তথা সাধাদণ বা বযাপক ্ন�োশনা েথ�ক খাস বা ্ন্ো� ক�দ عم

বয্ত ম হকুম েেীয়া হ�য়�ছ ব�ল ধ�দ েনীয়া হ�ব। (এখন েেখা 
যাক এ েু’্ট সসাবনাদ ম�ধয েকান্ট �হণ�যাগয ব�ল ্ব�ব্চত 
হয়।) েয বয্ি নতুন �ব্তাত ইবােত�ক উউম ব�ল সাবয� কদাদ 
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জনয এ োবম কদ�ব েয, হােম�স ব্ণাত (‘��তযক ্বে‘আতই 
পথ��তা’) এই عم তথা সাধাদণ বা বযাপক ্ন�োশনা েথ�ক এগ�লা 

খাস বা ্ন্ো� ক�দ আলাো ্বধান ্ে�য় ্ব�শষা্য়ত কদা হ�য়�ছ, 
তা�ক বলা হ�ব েয, এ (ِصيص) বা ্ব�শষা্য়ত কদাদ জনয এমন 

েলমল ��য়াজন যা ্ ব�শষা্য়ত কদাদ উপযুি হ�ব। শধুমা� েে�শদ 
অ্ধকাংশ মানু�ষদ আচাদ-আচদণ ্কংবা অ�নক পমদ-ফকমদ বা 
সাধাদণ ইবােতকাদম�েদ কথা�ক দাসূল সা�া�াহ আলাই্হ 
ীয়াসা�া�মদ বাণমদ বযাপক ্ন�ো�শদ ্বপ�ক ্ব�শষা্য়তকাদম 
্হ�স�ব োঁড় কদা�না যায় না। ্ব�শষা্য়ত কদাদ ে্লল েতা েকবল 
কুদআন, সু�াহ ী ইজ�তহা�েদ কমতাস�� েলাক�েদ ইজমা। 
পমদ-ফকমদ ী ইবােতকাদম�েদ মধয েথ�ক যাদা ইজ্তহাে কদাদ 
েযাগয নয়, তাদা েতা সাধাদণ জনগ�ণদ কাতা�দ, তা�েদ কথা 
্ব�বচনা�যাগয হ�ব না, য্ে না তা ইসলা�মদ েমস্লক নম্তমালা ী 
�হণ�যাগয ��সমূ�হদ সা�থ সামমসযপূণা হ�ব। এ্ট এমন এক্ট 
্নয়ম, যাদ প�ক উ��তদ ইজমা বা ঐকযবর দায় ্ন�োশনা �োন 
ক�দ, তাছাড়া আ�াহ তা‘আলাদ ্কতা�বদ ম�ধযী এমন বিবয 
দ�য়�ছ, যা এই ্নয়�মদ ্ে�ক ই্েত কদ�ছ; েযমন, আ�াহ তা‘আলা 
ব�লন: 

مۡ  ﴿
ٓ
ٰ  لُٓهمۡ  أ َٓ ٓ ُُ ْ ْ  ُؤا ُٓعوا   لٓمۡ  ٓما ّ�ِينِ ٱ ّمِنٓ  لُٓهم ُٓ

ۡ
ۚ ٱ بِهِ  ٓذنۢ يٓأ ُ  ]٢١: ىملشور[ ﴾ َّ
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“না্ক তা�েদ এমন কতগ�লা শদমক দ�য়�ছ, যাদা এ�েদ জনয �মন 
েথ�ক শদম‘আত �বতান ক�দ�ছ, যাদ অনুম্ত আ�াহ েেন্ন?”৩৩

34 
সুতদাং েয বয্ি আ�াহ তা‘আলা শদম‘য়ত ্ হ�স�ব �বতান ক�দন্ন 
এমন েকা�না কথা বা কাজ আ�াহদ ৈনকটয লা�ভদ উ���শয 
নতুনভা�ব �বতান ক�দ, েস েতা েম�নদ ম�ধয এমন ্বধা�নদ 
�বতান কদল, যাদ বযাপা�দ আ�াহ তা‘আলা’দ অনুম্ত েনই; ফ�ল 
েয বয্ি তা�ক অনুসদণ কদ�ব, েস বয্ি তা�ক শদমক ী মা‘বুে 
্হ�স�ব �হণ কদল; েযমন্ট আ�াহ তা‘আলা আহ�ল ্কতাব�েদ 
�স�ে ব�ল�ছন: 

وٓ ٱ ﴿ َُ ٓ َّ ْ َۡ  ا
ٓ
َٓ أ َُهۡ  ُهمۡ ٓبا َۡ  ٓنُهمۡ ٓ�ٰ ٓو

ٓ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن آَا�ٗ أ  ]٣١: ملو�ة[ ﴾ َّ

“তাদা আ�াহ বযতমত তা�েদ প্াত ী সংসাদ-্বদা্গ�েদ�ক তা�েদ 
দবর�প �হণ ক�দ�ছ ...।”৩৪F

35  আয়াত েশানাদ পদ ‘আেম ইবন হা�তম 
দা. নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম�ক উ��শয ক�দ ব�লন, তাদা 
েতা তা�েদ ইবােত বা উপাসনা ক�দ ্ন, জবা�ব নবম সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�লন: 

                                                           
34 সূদা আশ-শূদা, আয়াত: ২১ 
35 সূদা আত-তাীবা, আয়াত: ৩২ 
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»أطاعوهم«  (তাদা তা�েদ আনুগতয ক�দ�ছ)৩৫F

36; েয বয্ি আ�াহ 

তা‘আলাদ অনুম্ত বা অনু�মাে�নদ বাই�দ েম�নদ বযাপা�দ কাউ�ক 
অনুসদণ ক�দ, েস বয্ি তাদ উপাসনা ক�দ এবং তা�ক দব 
্হ�স�ব �হণ ক�দ। সুতদাং এ েথ�ক জানা েগল েয, ্ন�ভাজাল 
শাদম্দক ইবাে�তদ ম�ধয �ব্তাত ��তযক্ট ্ বে‘আত (নব�ব্তাত 
্বধান) ম� ্বে‘আত (   ব�ল গণয হ�ব। ( ملاعة ملسيئة 

�ায়শ অ্ধকাংশ মানুষ উউম (حسغة) ী ম� (سيئة) এ েু�য়দ মা�ঝ 
েকা�না পাথাকয কদ�ত সকম হয় না; তাদা ধাদণা ক�দ েয, এমন 
��তযক ্জ্নস, যা�ক তা�েদ মন ভাল ম�ন ক�দ এবং যাদ ্ে�ক 
তা�েদ �ভাব ঝুঁ�ক প�ড়, তা-ই উউম ব�ল ্ব�ব্চত হ�ব; এভা�ব 
তাদা ম��কী উউম ম�ন ক�দ ব�স। এভা�ব �কস তপ�ক তাদা 
অ�বদ নযায় আ�া�জ পে�কপ �হণ ক�দ থা�ক, তাদা �ংসাআক 
গ�তাদ পথ এবং মু্িদ মহাসড়�কদ ম�ধয েকা�না পাথাকয কদ�ত 
পা�দ না। 

[্বে‘আত েচনাদ বযাপা�দ এক্ট গরেপূণা নম্ত]  

আদ এ েক�� ্ব্ধবর ্নয়ম হল এ কথা বলা েয, মানুষ নতুন 
                                                           
36 ইমাম ্তদ্মযম অনুরপ শ�� হা্েস্ট বণানা ক�দ�ছন, অধযায়: আল-কুদআ�নদ 

তাফসমদ ( رفس  ملقرآنكتيب  ), প্দ�িে: সূদা তাীবা েথ�ক ( نيب   من سورة

 ��৫/২৭২, হা্েস নং- ৩০৯৫, হা্েস্ট মাস‘আব ইবন সা‘েেদ সূ :(ملو�ة

‘আেম ইবন হা�তম দা. েথ�ক ব্ণাত; ইমাম ্তদ্মযম দ. ব�লন: এ্ট গদমব হা্ েস। 
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ক�দ েকা�না ্ কছু তখনই উ�াবন ক�দ, যখন তাদা েসটা�ক যথাযথ 
ী কলযাণকদ ম�ন ক�দ, েকননা তাদা য্ে ্ব�াস কদত েয, তা�ত 
্বশস�লা সস্�কাদম ্কছু আ�ছ, তাহ�ল তাদা তা উ�াবন কদত না; 
সুতদাং যখন মানুষ েকা�না ্কছু�ক যথাযথ ী কলযাণকদ ম�ন 
কদ�ব, তখ্ন েসটাদ কাদ�ণদ �্তী নজদ ্ে�ত হ�ব; অতঃপদ 
য্ে কাদণ্ট এমন ্বষয় হয়, যাদ উ�ব হ�য়�ছ নবম সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ প�দ, তাহ�ল ��য়াজ�নদ ো্ব অনুযায়ম 
নতুন ্বষয় উ�াবন কদা ৈবধ হ�ব, েযমন- ে্লল-�মাণ ��বর 
কদা; েকননা, এদ ��য়াজনময় কাদণ হল �াঅ েল ী েগা�মদ 
আআ�কাশ; সুতদাং তাদা যখন নবম সা�া�াহ আলাই্হ 
ীয়াসা�া�মদ যু�গ আআ�কাশ ক�দ্ন, তখন তাদ ��য়াজন হয়্ন। 
আদ য্ে এই ধদ�নদ কা�জদ চা্হো নবম সা�া�াহ আলাই্হ 
ীয়াসা�া�মদ যু�গ ্বেযমান থা�ক, ্ক� এমন অ�ায়ম কাদ�ণ তা 
প্দতযাগ কদা হয়, যা তাঁদ মসতুযদ কাদ�ণ েূদ হ�য় েগ�ছ, তাহ�ল 
অনুরপভা�ব তা উ�াবন কদা ৈবধ হ�ব, েযমন- কুদআন সংকলন 
কদা; কাদণ, নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ জমব�শায় এই 
কা�জদ �্তববকতা ্ছল ীহম অবতমণা অবযাহত থাকা, েকননা 
আ�াহ তা‘আলা তাঁদ ইিা অনুযায়ম তা প্দবতান কদ�তন; অতঃপদ 
নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ মসতুযদ মাধয�ম এই 
�্তববকতাদ অবসান ঘ�ট। 
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[্বে‘আত মা�ন আ�াহদ েমন�ক প্দবতান কদা] 

আদ েয কা�জদ চা্হো নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ যু�গ 
্বেযমান ্ছল েকা�না �কাদ �্তববকতাদ অ্�ে ছাড়াই, অথচ 
নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম েসই কাজ্ট ক�দন্ন, ত�ব 
এমন কা�জদ উ�াবন কদা আ�াহদ েমন�ক প্দবতান ক�দ েেয়, 
েকননা তা�ত য্ে েকান কলযাণ থাকত, নবম সা�া�াহ আলাই্হ 
ীয়াসা�াম তা কদ�তন এবং তাদ বযাপা�দ উৎসা্হত কদ�তন, আদ 
যখন ্ত্ন তা ক�দন্ন এবং েস বযাপা�দ উৎসা্হত ক�দন্ন, তখন 
বুঝা যায় েয, তা�ত েকা�না কলযাণ েনই, বদং তা ্নকস � ী ম� 
্বে‘আত।  

তাদ েস�াঅ হল েুই ঈ�েদ সালা�তদ পূ�বা আযান েেীয়া, েকননা, 
যখন েকা�না েকা�না স�াট তাদ উ�াবন ক�দ, তখন আ�লমগণ তাদ 
�্তবাে ক�দ্ছ�লন এবং তাদা তা�ক মাকরহ তথা হাদাম ব�ল 
্সরাঅ ্ে�য়�ছন। য্ে তাদ ্বে‘আত হীয়াটাই মাকরহ তথা হাদাম 
হীয়াদ ে্লল না হত, তাহ�ল বলা েয�তা েয, এটা আ�াহ 
তা‘আলাদ ্য্কদ এবং মানুষ�ক আ�াহ তা‘আলাদ ইবাে�তদ ্ে�ক 
আ�ান কদা; সুতদাং তা�ক জুম‘আদ আযা�নদ উপদ ্কয়াস কদা 
যা�ব ্কংবা এটাী বলা েয�তা েয এটা�ক (েুই ঈ�েদ সালা�তদ 
পূ�বা আযান েেীয়াদ ্বষয়্ট�ক) বযাপক ্ন�োশসমূ�হদ অঅভুাি 
কদা যায়, েযমন আ�াহ তা‘আলাদ বাণম, 

ْ ذۡ ٱوٓ  ﴿ ٓ ٱ ُكُروا  ]١٠: ممعةم[ ﴾�ٓكثِ�ٗ  َّ
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“আদ েতামদা েব্শ েব্শ আ�াহ�ক �দণ কদ।”৩৬

37 অনুরপ আ�াহ 
তা‘আলাদ অপদ বযাপক বাণম,  

َۡ  ٓوٓمنۡ  ﴿
ٓ
ن ٗ� قٓوۡ  ٓسنُ أ ُّ ِ ٱ ِِٓ�  ٓدٓ�ٓ  ّمِ  ]  ٣٣: فصغت[ ﴾ َّ

“আদ তাদ েচ�য় কাদ কথা উউম, েয আ�াহদ ্ে�ক আহবান 
জানায় ...।”৩৭F

38 ্ক� আ�লমগণ এটা ব�লন্ন, বদং তাদা ব�ল�ছন 
নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম েয কাজ ক�দ�ছন তা েযমন 
সু�াত েতম্নভা�ব নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম েকা�না 
কা�জদ চা্হো থাকা ী �্তববক না থাকা স�েী য্ে তা 
প্দতযাগ ক�দন ত�ব েস কাজ প্দতযাগ কদাটাী সু�াত। কাদণ, 
যখন নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম জুম‘আ’দ সালা�তদ েক�� 
আযা�নদ ্ন�োশ ্ে�য়�ছন আদ ্ত্ন েুই ঈ�েদ সালা�তদ জনয 
্ন�োশ েেন্ন, তখন েুই ঈ�েদ সালা�তদ জনয আযান প্দতযাগ 
কদাটাই সু�াত। 

আদ কাদী অ্ধকাদ েনই েয, েস তা বস্র কদ�ব এবং বল�ব- এটা 
সৎ আম�লদ বস্র, তাদ বস্র�ত েকান ক্ত হ�ব না; কাদণ তা�ক 
বলা হ�ব, এভা�ব দাসূল�েদ েমনসমূহ ্বকস ত হ�য়�ছ এবং তাঁ�েদ 
শদম‘আতসমূহ প্দবতান হ�য় েগ�ছ; সুতদাং েম�নদ ম�ধয য্ে বস্র 
কদাটা ৈবধ হয়, তাহ�ল ফজ�দদ সালাত চাদ দাকাত এবং েযাহ�দদ 

                                                           
37 সূদা আল-জুম‘আ, আয়াত: ১০ 
38 সূদা হা-মমম আস-সাজো/ফুস্সলাত, আয়াত: ৩৩ 
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সালাত ছয় দাকাত আোয় কদা ৈবধ হ�ব, আদ বলা হ�ব- এটা সৎ 
আম�লদ বস্র, তাদ বস্র�ত েকা�না ক্ত হ�ব না; ্ক� কাদী জনয 
এ কথা বলাদ অ্ধকাদ েনই; েকননা, ্বে‘আত �বতানকাদম েয 
কলযাণ ী ফ্যল�তদ কথা বযি ক�দ, য্ে তা নবম সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ সম�য় সাবয� হত এবং তা স�সী ্ত্ন তা 
না কদ�তন, তাহ�ল এই ধদ�নদ কাজ প্দতযাগ কদা সু�াত, যা 
��তযক বযাপক ্ন�োশ ী ্কয়া�সদ উপদ অ�া্ধকাদ�াু। সুতদাং 
েয বয্ি তাদ �্ত আমল কদ�ব এ ্ব�াস ক�দ েয, তা েম�নদ 
ম�ধয অনু�মা্েত নয়, েস ফা্সক অবাধয ব�ল ্ব�ব্চত হ�ব, 
্বে‘আতকাদম ্হ�স�ব ্ব�ব্চত হ�ব না; পকাঅ�দ েয বয্ি তাদ 
�্ত আমল কদ�ব এই ্ব�াস ক�দ েয, তা েম�নদ ম�ধয 
অনু�মা্েত ্বষয়, েস ফা্সক ী ্বে‘আতকাদম ্ হ�স�ব ধতাবয হ�ব। 
কাদণ, ্ফসক বা অবাধযতা ্বে‘আ�তদ েচ�য়ী বযাপক; েকননা 
��তযক ্বে‘আতই ্ফস ক বা অবাধযতা, ্ক� ��তযক ্ফস ক বা 
অবাধযতাই ্বে‘আত নয়।  

অনুরপভা�ব এটাী বলা হয় েয, ্বে‘আত ্ফস ক তথা অবাধযতাদ 
েচ�য় ্নকস �; কাদণ, েয বয্ি ্বে‘আতপূণা কাজ ক�দ, েস দাসূ�লদ 
্বররাচদণ ক�দ, য্ে তাদ ধাদণায় ্বে‘আ�তদ মাধয�ম েস তাঁ�ক 
স�ান কদ�ছ, কাদণ েস ম�ন ক�দ েয, তাদ �ব্তাত এ ্বে‘আত 
সু�া�তদ েচ�য় উউম ী স্ঠক হীয়াদ অ্ধক যু্িযুি। এভা�ব েস 
আ�াহ ী তাঁদ দাসূ�লদ ্ ব�দাধম ব�ল গণয হ�ব; কাদণ শদম‘আত যা 
অপছ� ক�দ�ছ এবং যা েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ�ছ, েস তা�ক উউম ম�ন 
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ক�দ�ছ; আদ তা হল েম�নদ ম�ধয নতুন ্কছুদ �বতান কদা; অথচ 
আ�াহ তা‘আলা তাঁদ বা�া�েদ জনয এমন ইবােত ্ব্ধবর 
ক�দ�ছন, যা তা�েদ জনয য�থ�, তা�েদ েমন ্হ�স�ব প্দপূণা এবং 
তা�েদ �্ত তাঁদ �েউ ্নয়ামত ্হ�স�ব স�ূণা, েযমন্ট ্ত্ন তাঁদ 
মযাাোপূণা ্কতা�বদ ম�ধয জা্ন�য় ্ে�য়�ছন, েযখা�ন ্ত্ন ব�লন: 

�ۡ  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ ﴿
ٓ
لۡ أ َۡ  دِيٓنُ�مۡ  لُٓ�مۡ  ُت ُٓ

ٓ
ُۡ ٓو� ِ� نِعۡ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ُت ُٓ  ]  ٣: اة يئمل[ ﴾ ُٓ

“আজ আ্ম েতামা�েদ জনয েতামা�েদ �মন�ক প্দপূণা কদলাম এবং 
েতামা�েদ উপদ আমাদ েনয়ামত স�ূণা কদলাম ...।”৩৮F

39 সুতদাং 
প্দপূণাতাদ উপদ বস্র কদা এক ধদ�নদ �্ট এবং অ্ত্দি আআু�লদ 
মতই েবমানান। আদ সু্ন্ো� নম্তমালায় হকপ�ম�েদ ম�ত, ইবাে�তদ 
ভাল ী ম� জানা যা�ব েকবল শদম‘য়�তদ মাধয�ম, আকল বা যু্িদ 
মাধয�ম নয়৩৯F

40; সুতদাং এমন ��তযক্ট কাজ, যা কদাদ বযাপা�দ 
শদম‘য়�ত ্ন�োশনা দ�য়�ছ, তা উউম কাজ; আদ এমন ��তযক্ট কাজ, 
যা কদাদ বযাপা�দ শদম‘য়�ত ্ন�ষধ কদা দ�য়�ছ, তা ম� কাজ।  

                                                           
39 সূদা আল-মা্য়ো, আয়াত: ৩ 
40 ্বষয়্ট এভা�ব না ব�ল য্ে বলা হ�তা েয, শদময়ত যাদ ্ন�োশ ্ে�য়�ছ তা 

সু�দ আদ যা েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ�ছ তা অসু�দ, ত�ব ভা�লা হ�তা, কাদণ, 

স্ঠক ম�ত, সু�দ অসু�দ ্নধাাদ�ণদ ্ব�ব�কদী ্কছু কমতা দ�য়�ছ। ত�ব 

েসটা ইবােত সাবয� কদাদ জনয য�থ� নয়। েসটা েু্নয়াবম কা�জ অবশযই 

�হণ�যাগয। এটাই হ�ি সহমহ আকমো। [স�ােক] 
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ইমাম গাযালম দ. তাদঁ ‘আল-আদবা‘ঈন ফম উসূ্ল�মন’ ( مألر�ع� ف دصول
 নামক ��� ব�লন: “তু্ম অবশযই েবঁ�চ থাক েতামাদ বু্র বা (م ثن
যু্িদ �াদা সব্কছু ্বচাদ কদা েথ�ক, আদী েবঁ�চ থাক ‘��তযক 
কলযাণকদ ী উপকাদম ব�ই উউম, আদ যা ্কছু অ্ধক প্দমা�ণ হ�ব, 
তাই অ্ধক উপকাদম হ�ব’ এমন কথা বলা েথ�ক। কাদণ, েতামাদ বু্র 
��াদ ্ ন�োশাবলমদ দহসয উেঘাট�ন সকম নয়; বদং তা নবম সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ শ্িই অনুধাবন কদ�ত পা�দ; সুতদাং 
েতামাদ উপদ আবশযকময় কতাবয হল অনুসদণ কদা; কাদণ, ্ব্ভ� 
্বষ�য়দ ্ব�শষ ্ব�শষ ৈব্শ�যসমূহ তু্ম ্কয়া�সদ মাধয�ম বুঝ�ত 
পাদ�ব না; তু্ম ্ক েেখ্ন, ্কভা�ব েতামা�ক সালা�তদ উ���শয 
আ�ান জানা�না হ�য়�ছ অথচ েগাটা ্েনবযাপম তা আোয় কদা 
েথ�ক েতামা�ক ্ন�ষধ কদা হ�য়�ছ। েতামা�ক তা প্দতযাগ কদ�ত 
্ন�োশ েেীয়া হ�য়�ছ সুব�হ সা্েক ী আস�দদ প�দ এবং সূযা 
উেয়, অ� ী প্�মাকা�শ েহ�ল যাীয়াদ সময়; আদ এটাদ প্দমাণ 
হ�ি ্ে�নদ একতসতময়াং�শদ মত সময়।”   

[�বস্উদ অনুসদণ ী আ�াহদ েম�নদ েক�� বু্র�ক ্বচাদক 
্হ�স�ব মানা েথ�ক সতকা কদা] 

আদ ্ত্ন (গাযালম) ‘এহইয়াউ ‘উলু্ম�মন’ (ِحييء عغوم م ثن) ��� 
ব�লন: েযম্নভা�ব কষ�ধদ উপকা্দতা উপল্� কদ�ত ্ব�বক 
�য়ংস�ূণা নয়, য্েী পদমকা-নম্দকা কদাদ �াদাই েসটা ্নধাা্দত 
হয়, েতম্নভা�ব ্ব�বক আ্খদা�ত যা উপকাদ কদ�ব তা জান�ত 
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অপাদগ, কাদণ েসটা অ্ভজতাদ মাধয�ম অজান কদাদ সু�যাগ েনই। 
এটা শধু সসব হ�ব য্ে আমা�েদ ্নকট ্কছু সংখযক মসতবয্ি 
্ফ�দ আ�স এবং তাদা আমা�েদ�ক আ�াহ তা‘আলাদ ্নকটবতাম 
ক�দ এমন আমল ী তাদঁ েথ�ক েূ�দ স্দ�য় েেয় এমন আমল 
স��কা জা্ন�য় েেয়; আদ এটা আশা কদাদ েকা�না সু�যাগ েনই।  

‘মাজমাউল বাহদাইন’ ��কাদ তাদ বযাখযা��� ব�লন, এক�লাক 
ঈ�েদ ্েন ময়ো�ন ঈ�েদ সালা�তদ আ�গ ্কছু সালাত আোয় 
কদ�ত চাই�ল আলম দা্েয়া�াহ ‘আনহ তা�ক ্ন�ষধ ক�দন। তখন 
েলাক্ট বলল, েহ আমমরল মু্মনমন, আ্ম অবশযই জা্ন েয আ�াহ 
আমা�ক সালাত আোয় কদাদ কাদ�ণ আযাব ্ ে�বন না, তখন আলম 
দা্েয়া�াহ ‘আনহ বল�লন, আদ আ্মী জা্ন েয, ্ন�য় আ�াহ 
তা‘আলা েয েকা�না কা�জদই সাীয়াব েেন না, যতকণ না তা 
দাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাই্হ ীয়াসা�াম কদ�বন বা ্ত্ন তা 
কদাদ জনয উৎসাহ �োন কদ�বন। সুতদাং েতামাদ সালাত েবহো 
কাজ হ�য় যা�ব, আদ েবহো কাজ কদা হাদাম। তাছাড়া এমনী 
হ�ত পা�দ েয, আ�াহ তা‘আলা তাদঁ নবমদ ্ব�দা্ধতাদ কাদ�ণ 
েতামা�ক শা্� ্ে�বন।”।  

‘েহোয়া’ ��কাদ ব�লন: “সুব�হ সা্ে�কদ প�দ ফয�দদ েুই 
দাকা�তদ েচ�য় অ্ত্দি নফল সালাত আোয় কদা মকরহ; 
েকননা, নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ সালা�তদ �্ত আ�হ 
থাকা স�সী ্ত্ন েুই দাকা�তদ েব্শ আোয় ক�দন্ন।”  
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সুতদাং লকয করন, ্কভা�ব ইবােত অধযা�য় নবম সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�াম কতস াক েকা�না কাজ না কদা�ক মাকর�হদ 
উপদ ে্লল ্হ�স�ব ্ত্ন উ��খ কদ�লন। 

[েম�নদ বযাপা�দ সতকাতা অবল�ন কদা] 

ইবনুল হা�াম ব�লন: যখন েকা�না ইবাে�ত ীয়া্জব ী ্বে‘আ�তদ 
ম�ধয ্�ধা�� েেখা ্ে�ব, তখন সতকাতাদ খা্ত�য় তা কদা হ�ব; 
্ক� য্ে ্ বে‘আত ী সু�া�তদ ম�ধয ্ �ধা�� েেখা ্ ে�ব, তখন তা 
প্দতযাগ কদ�ব; কাদণ, ্বে‘আত তযাগ কদা আবশযক, আদ সু�াত 
আোয় কদা আবশযক নয়।  

অবশয ‘আল-েখালাসা’ ��কা�দদ এক্ট মাস‘আলা �মাণ ক�দ েয, 
ীয়া্জব তদক (তযাগ) কদাদ েচ�য় ্বে‘আত অ�নক েব্শ ক্তকদ, 
েযমন ্ত্ন ব�লন: যখন েকউ তাদ সালা�তদ বযাপা�দ স��হ 
েপাষণ ক�দ, েস ্ক তা সালাত আোয় ক�দ�ছ, না্ক আোয় 
ক�দ্ন? এমতাব�ায় েস য্ে ীয়া�িদ ম�ধয থা�ক, তাহ�ল পুনদায় 
তা আোয় ক�দ েন�ব; আদ য্ে সময় অ্তবা্হত হ�য় যায়, 
অতঃপদ েস স��হ ক�দ, তাহ�ল ্কছুই কদ�ত হ�ব না। ত�ব য্ে 
আস�দদ সালাত (প�ড়�ছ ্ক প�ড়্ন) এদ বযাপা�দ স��হ েপাষণ 
ক�দ, তাহ�ল েস (যখন ্�তময়বাদ তা আোয় কদ�ব তখন) �থম ী 
তস তময় দাকা�ত পাঠ কদ�ব, ্ �তময় ী চতুথা দাকা�ত পাঠ কদ�ব না; 
কাদণ, ফদয সালা�তদ েক�� ্কদাআ�তদ জনয �থম েুই 
দাকআত�ক ্ন্ো� কদা ীয়া্জব; পকাঅ�দ নফল সালা�ত �্ত 
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েু’দাকা�তই ্কদাআত েমলা�ত হয়, তাই য্ে পদপদ েু’ দাকাআ�ত 
্কদাআত পড়া হয়, তখন েকা�না কাদ�ণ পূ�বা েস য্ে ফদয সালাত 
আস�লই প�ড় থা�ক ত�ব েতা েসটা নফল ্হ�স�ব ধতাবয হ�য় 
যা�ব, অথচ আস�দদ প�দ েকা�না নফল সালাত আোয় কদা 
মাকরহ, তাই তা�ক পদপদ �্ত দাকআ�ত সূদা ্ম্ল�য় পড়�ত 
্ন�ষধ কদা হ�য়�ছ, যা�ত ক�দ ্�তময়বাদ পড়া সালাত্ট েকা�না 
 �মই ফদয না হ�য় নফল সালাত ্হ�স�ব ধতাবয না হয়। কাদণ 
য্ে আস�দদ প�দ নফল সালাত আোয় কদা হয় েস্ট হ�ব 
্বে‘আত, যা অপছ�নময়। 

আদ সু্ফয়ান সাীদম দ. েথ�ক ব্ণাত আ�ছ, ্ত্ন বল�তন: 
“ইব্ল�সদ ্নকট সকল পা�পদ েচ�য় ্বে‘আতই সব�চ�য় েব্শ 
্�য়; কাদণ, পাপ েথ�ক তাীবা কদা হয়, আদ ্বে‘আত েথ�ক 
তাীবা কদা হয় না।”৪০

41  

[্বে‘আ�তদ ভয়াবহতা]    

এদ কাদণ হল, অপদাধম বয্ি জা�ন েয, েস অপদা�ধদ সা�থ 
জ্ড়ত, ফ�ল তাদ পক েথ�ক আশা কদা যায় েয েস তা েথ�ক 
তাীবা ী কমা �াথানা কদ�ব। ্ক� ্বে‘আ�তদ অনুসাদম ্ব�াস 

                                                           
41 আবূ না‘ঈম, আল-্হ্লয়যা (منغية), ৭/২৬, ইয়াহইয়া ইবন ইয়ামা�নদ সূ�� 

সু্ফয়ান সাীদম েথ�ক ব্ণাত, তাদ শ�গ�লা হল:   " ملاعة ال ثتيب مغهي

"(্বে‘আত েথ�ক তাীবা কদা হয় না)। 
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ক�দ েয, েস আনুগতয ী ইবাে�তদ ম�ধযই আ�ছ, ফ�ল েস তাীবা 
ক�দ না এবং কমাী �াথানা ক�দ না। আদ এটাই ইব্লস েথ�ক 
বণানা কদা হয় েয, েস ব�ল: “আ্ম আেম সঅান�েদ ্পঠ েভ�ে 
েেই অপদাধ ী পাপদা্শ �াদা, আদা তাদা আমাদ ্পঠ েভ�ে েেয় 
তাীবা ী ই্�গফা�দদ (কমা �াথানা কদাদ) �াদা; তাই আ্ম 
তা�েদ জনয এমন কতগ�লা অপদা�ধদ �বতান ক্দ, যাদ েথ�ক 
তাদা কমা �াথানা ক�দ না এবং তাদ েথ�ক তাদা তাীবাী ক�দ না; 
আদ েসগ�লা হল ইবাে�তদ আকস ্ত�ত ্বে‘আত।”  

[এক্ট স��হ অপ�নােন] 

য্ে বলা হয় েয, অ�নক মানু�ষদ অভযা�স প্দণত হ�য় েগ�ছ েয, 
তা�েদ মা�ঝ বযাপকভা�ব �চ্লত এক্ট হা্ে�সদ �াদা তাদা 
তা�েদ অভযা�স প্দণত হীয়া ্বে‘আত�ক মাকরহ না হীয়াদ 
বযাপা�দ ে্লল েপশ ক�দ থা�ক, েস হা্েস্ট হল:  

ُمْؤِمغُونَ  َرآهُ  َمي«
ْ
ِ  ِعغْاَ  َ�ُهوَ  َحَسغًي مل َّ ُمْسِغُمونَ  َرآهُ  يَ مَ  َحَسٌن، م

ْ
 ِعغْاَ  َ�ُهوَ  اَبِيًيي مل

 ِ َّ  »اَبِيحٌ  م

“মু্মনগণ যা উউম ব�ল ম�ন ক�দন, তা আ�াহদ ্নকট উউম; 
আদ মুস্লমগণ যা ম� ব�ল ম�ন ক�দন, তা আ�াহদ ্ নকট ম�”! 
এখন �� হ�ি, তা�েদ পক েথ�ক এদ �াদা যু্ি �েশান শর 
হ�ব, না্ক অশর হ�ব?  



 

64 

[উউদ] েকা�না েকা�না ্ব�শষজ যা আ�লাচনা ক�দ�ছন, তাদ উপদ 
্ভ্উ ক�দ এদ জবাব হল: এই যু্ি �েশান ্বশর নয়, আদ 
হা্েস্ট তা�েদ ্বপ�ক ে্লল, তা�েদ প�ক নয়; কাদণ, তা ইবনু 
মাস‘উে দা. েথ�ক ব্ণাত মাীকুফ৪১

42 হা্ে�সদ অংশ্ব�শষ, যা 
আহমে, বায যাদ. তাবাদানম, তায়ালাসম ী আবূ নু‘আইম বণানা 
ক�দ�ছন; হা্েস্ট এই দকম:   

 اغوب خ  سغ    عغيه مهللا ص� �ما اغب فوجا ملعبيد اغوب ف نظر مهللا ِن «
 �ما اغب نعا ملعبيد اغوب ف نظر ث  نرسيله فينتعثه يفسه فيصطفيه ملعبيد
 دثغه   ثقيرغون نبيه  زرمء فجعغه  ملعبيد اغوب خ  دصيينه اغوب فوجا
 » ئسيّ  مهللا عغا فهو سيئي رد م  مي حسن مهللا عغا فهو حسغي ملسغمون ردى فمي
 ) .د ا دخرجه( .

“্ন�য়ই আ�াহ বা�া�েদ অঅদসমূ�হদ �্ত েস্� ্ে�য়�ছন, 
অতঃপদ ্ত্ন বা�া�েদ অঅদসমূ�হদ ম�ধয মুহা�ে সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ অঅদ�ক স�বাাউম েপ�য়�ছন, অতঃপদ তা�ঁক 
্ত্ন তাঁদ ্ ন�জদ জনয ্ নবাাচন ক�দ�ছন, অতঃপদ তা�ঁক ্ত্ন তাঁদ 
্দসালা�তদ ো্য়ে ্ে�য় ে�দণ ক�দ�ছন; অতঃপদ ্ত্ন মুহা�ে 
সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ অঅ�দদ পদ (বা্ক) বা�া�েদ 
অঅদসমূ�হদ �্ত েস্� ্ে�য়�ছন, তাদপদ ্ত্ন বা�া�েদ 
                                                           
42 েয হা্ে�সদ সনে সাহাবম পযাঅ েপপ�ছ�ছ, তা�ক ‘মাীকুফ’ হা্েস ব�ল, অথাাৎ 

সাহাবম�েদ কথা, কাজ ী অনু�মােন�ক ‘মাীকুফ’ হা্েস বলা হয় । - 

অনুবােক। 



 

65 

অঅদসমূ�হদ ম�ধয তাঁদ সাহাবম�েদ অঅদসমূহ�ক স�বাাউম 
েপ�য়�ছন, অতঃপদ ্ত্ন তা�েদ�ক তাদঁ নবমদ উ্জদ বা 
সাহাযযকাদম বানা�লন, যাদা তাঁদ েম�নদ জনয লড়াই কদ�ব; সুতদাং 
মুস্লমগণ যা উউম ব�ল ম�ন কদ�ব, তা আ�াহদ ্নকট উউম; 
আদ মুস্লমগণ যা ম� ব�ল ম�ন কদ�ব, তা আ�াহদ ্নকট 
ম�।”৪২

43  

েকা�না স��হ েনই েয,   " ملسغمون" শ��দ ম�ধয   " مل" ্ট 

সাধাদণভা�ব েগাটা (মুস্লম) জা্ত�ক বুঝা�নাদ জনয নয়; কাদণ, 
হা্েস্ট তখন নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ বাণমদ ্ ব�দাধম 
হ�য় যা�ব, ্ত্ন ব�ল�ছন:  

الٍَث  َعَ  أات َسََْفَ�ِقم  «
َ
َِ  فمقة ْبِع�َ اَسَ  ث ََا ََ  ثِسْ و  ِف  َاَااِحَدةٌ  الّارِ  ِف  اََسْبعم

َنّةِ 
ْ
ََماَعةم  َاِ�َ  اْ

ْ
 ) .أبو دااد أخمجه( . » اْ

“অ্চ�দই আমাদ উ�ত ্তহাউদ ে�ল ্বভি হ�য় যা�ব, তা�েদ 
বাহাউদ েল জাহা�া�ম যা�ব, আদ এক্ট েল জা�া�ত যা�ব, আদ 

                                                           
43 আহমে, মুসনাে (মুসনা�ে আবেু�াহ ইবন মাস‘উে দা.), হা্েস নং- ৩৬০০; 

আবূ নু‘আইম, মা‘েদতুস সাহাবা [معرفة ملصيينة], (১/১৪২), হা্েস নং- ৪৭, 

হা্েস্ট ‘আ�স�মদ সূ�� আবূ ীয়া�য়ল েথ�ক- আবেু�াহ ইবন মাস‘উে দা. 

েথ�ক ব্ণাত এবং ‘আ�স�মদ সূ�� যাদ‘আ েথ�ক- আবেু�াহ ইবন মাস‘উে দা. 

েথ�ক ব্ণাত, তাদ সনে্ট হাসান। 
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েস েল্ট হল আহ�ল সু�াত ীয়াল জামা‘আত।”৪৩

44 েকননা, 
উ��তদ �্ত্ট ্ফদকা বা েলই মুস্লম, েস তাদ মাযহাব�ক উউম 
ম�ন ক�দ, সুতদাং য্ে সবাদ ভা�লা ম�ন কদা ী সবাদ কথাই 
�হণ�যাগয হয় ত�ব েতা েকা�না েলই জাহা�ামম না হীয়া আবশযক 
হ�য় প�ড়। যা হােম�সদ ভা�ষযদ প্দপ�ম। অনুরপভা�ব মুস্লম�েদ 
েকউ েকউ েকা�না ্জ্নস�ক উউম ম�ন ক�দ, আবাদ তা�েদ েকউ 
েকউ েসই ্জ্নস্ট�কই ম� ম�ন ক�দ, এমতাব�ায় (য্ে সবাদ 
কথাই �হণ�যাগয হয়, ত�ব) েতা উউম েথ�ক ম� আলাো না কদা 
আবশযক হ�য় প�ড়। যা হােম�সদ ভা�ষযদ প্দপ�ম। তাই ্বশর 
কথা হ�ি,  

  হােম�স ব্ণাত,  " ملسغمون" শ��দ মধযকাদ   " مل" ্ট "عها"  বা পূ�বা 

ব্ণাত ্বষ�য়দ সা�থ স�সি হ�ব। এখা�ন পূবাব্ণাত ্বষয় 

                                                           
44 আবূ োউে (৫/৪), হা্েস নং- ৪৫৯৬, সু�াহ অধযায়, প্দ�িে: সু�াহ’দ বযাখযা 

�স�ে ( ِد  نيب ملّسغّةِ  َاْ ); ্তদ্মযম (৫/২৫), হা্েস নং- ২৬৪০, ঈমান অধযায়, 

প্দ�িে: এই উ��তদ ্বভ্ি �স�ে েযসব বণানা এ�স�ছ  (  ف جيء مي  نيب

مألمة هذه مف�مق ), আদ ্ত্ন ব�ল�ছন: হা্েস্ট হাসান, সহমহ; ইবনু মাজাহ 

(২/১৩২১), হা্েস নং- ২৩৯১, ্ফতনা অধযায়, প্দ�িে: উ��তদ ্বভি 

হীয়া �স�ে ( مألم  مف�مق نيب ); তা�েদ সক�লই আবূ সালমা’দ সূ�� আবূ 

হদায়দা দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক মাদফু‘ সন�ে হা্েস্ট বণানা ক�দ�ছন; আদ 

আলবানম ‘সহমহ আল-জা�ম‘ আস-সাগমদ’ ( صييح مميمع ملصا) –এদ ম�ধয 

(১/২৪৫) হা্েস্ট�ক ্বশর ব�ল�ছন, হা্েস নং- ১০৮৩  
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হ�ি, “তাদপদ ্ত্ন বা�া�েদ অঅদসমূ�হদ ম�ধয তাঁদ 
সাহাবম�েদ অঅদসমূহ�ক স�বাাউম েপ�য়�ছন, অতঃপদ ্ত্ন 
তা�েদ�ক তাঁদ নবমদ উ্জদ বা সাহাযযকাদম বানা�লন”। অথাাৎ 
হােম�স মুস্লমগণ ব�ল সাহাবমগণ�কই উ��শয েনীয়া হ�য়�ছ।  

  অথবা  " ملسغمون" শ��দ মধযকাদ   " مل" ্ট �াদা "خصيئص ممنس"  

বা মুস্লম শ��দ মুস্লম জা্তদ অঅ্না্হত েকা�না ৈব্শ�য�ক 
উ��শয েনীয়া হ�য়�ছ। তখন মুস্লম ব�ল বুঝা�না হ�ব 
ইসলা�মদ গ�ণ প্দপূণা বয্িগণ, অথাাৎ তা�েদ ম�ধয যাদা 
ইজ�তহাে কদত সকম। এদ মাধয�ম সাধাদণগণ ্ব্শ��ক 
পূণাাে গণ্ব্শ��েদ স�সি কদা হ�ব। কাদণ, ই্েত না 
পাীয়াকালমন সম�য় মুতলাক (مطغق) তথা সাবাজনমন ্বষয়্ট 
এক্ট প্দপূণা ে�ণমদ ্ে�ক �ানাঅ্দত হ�ব, আদ েস ে�্ণ 
হ�লা মুজতা্হে তথা গ�বষক ে�ণম; সুতদাং হােম�সদ স্ঠক 
অথা হ�ব: সাহাবমগণ অথবা মুস্লম�েদ মুজতা্হেগণ যা উউম 
ম�ন কদ�ব, তা আ�াহদ ্নকট উউম; আদ সাহাবমগণ অথবা 
মুস্লম�েদ মুজতা্হেগণ যা ম� ব�ল ম�ন কদ�ব, তা আ�াহদ 
্নকট ম�।  

  তাছাড়া  " ملسغمون" শ��দ মধযকাদ   " مل" ্ট�ক তাদ �কস ত 

"مستارمق"  বা এক জাতময় সকল বয্ি বা ব�দ অ�থা বযবহাদ 

কদাী ৈবধ হ�ব, তখন তাদ অথা হ�ব: “যা সকল মুস্লম উউম 
ম�ন কদ�ব, তা আ�াহদ ্নকট উউম; আদ যা সকল মুস্লম 
ম� ম�ন কদ�ব, তা আ�াহদ ্নকট ম�। আদ েয বযাপা�দ 
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মত্ব�দাধ হ�ব, েস�ক�� ্ব�বচনা�যাগয ্ বষয় হ�ব েসসব যু�গদ 
বয্িব�গাদ মঅবয, নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ বাণমদ 
ম�ধয যা�েদ ে���েদ বযাপা�দ সাকয েেীয়া হ�য়�ছ, ঐসব 
যু�গদ বয্িব�গাদ মঅবয নয়, যা�েদ বযাপা�দ ্মথযবা্েতা ী 
অ্নভাদ�যাগযতাদ সাকয েেীয়া হ�য়�ছ, ্ত্ন ব�ল�ছন:  

ْمِ�  القماَ َخْتم «
َ
ِينَ  �ممّ  ايي بعثتم فيه ق

ّ
مْ  اي وَ�هم

م
ِينَ  �ممّ  يَل

ّ
مْ  اي وَ�هم

م
 �ممّ  يَل

 .» يفشو اركذب

“আমাদ যুগ সবা��� যুগ, যা�ত আমা�ক ে�দণ কদা হ�য়�ছ, 
অতঃপদ তা�েদ সা�থ যাদা স�সি হ�ব, অতঃপদ তা�েদ সা�থ 
যাদা স�সি হ�ব, অতঃপদ ্মথযা ছ্ড়�য় পড়�ব।”৪৪F

45 সুতদাং 
(যা�েদ ম�ধয ্মথযা ছ্ড়�য় পড়�ব) েতামদা তা�েদ কথা ী 
কমাকাাসমূ�হদ উপদ আ�া �াপন বা ্নভাদ ক�দা না। আদ েকান 
স��হ েনই েয, সাহাবম, তা�ব‘য়ম ী মুজতা্হে ইমামগণ একাঅ 

                                                           
45 বুখাদম (৫/৩০৬), হা্েস নং- ২৬৫২, অধযায়: সাকয ( ارشهادات كَاب ), 

প্দ�িে: অনযা�য়দ প�কয সাকম কদা হ�লী সাকয েে�ব না (    �شها ال نيب

د ها ِذم جور  هيدة ); মুস্লম (৪/১৯৬৩), হা্েস নং- ২৫৩৩, অধযায়: 

সাহাবম�েদ ফাো�য়ল �স�ে ( ملصيينة يئلفض ), প্দ�িে: সাহাবম�েদ ফযমলত, 

অতঃপদ তা�েদ সা�থ যাদা স�সি হ�ব, অতঃপদ তা�েদ সা�থ যাদা স�সি 

হ�ব, তা�েদ ফযমলত বণানা �স�ে ( ثنَ  ُُ ّ  ملّصَيينَةِ  فَْضلِ  نيب ِ
ّ
ثنَ  ُُ ّ  ثَغُوَ�ُه ْ  مَ ِ

ّ
 مَ

 ‘হা্েস্ট ‘উবায়ো সূ�� আবেু�াহ ইবন মাস‘উে দা. েথ�ক মাদফু ,(ثَغُوَ�ُه ْ 

সন�ে ব্ণাত।  
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অতযাবশযকতাদ সমমা অ্ত মকাদম ্বে‘আত�ক ম� ী ঘস্ণতই 
ম�ন কদ�তন, সুতদাং েস-সব ্বে‘আত আ�াহ ত‘আলাদ ্নকটী 
ম�।  

ব�ত আমা�েদ উপ�দাি বযাখযা্ট নবম সা�া�াহ আলাই্হ 
ীয়াসা�া�মদ অপদ বাণমদ মত, েযখা�ন ্ত্ন ব�ল�ছন:  

 . »ال تَمع أات ع ارضاللة  «

“আমাদ উ�ত ��তাদ উপদ ঐকযবর হ�ব না।”৪৫F

46 এই হা্ে�সী 
‘উ�ত’ বল�ত েকবল ‘আহলুল ইজমা’ (যা�েদ ইজমা বা ঐকমতয 

                                                           
46 ইবনু আ্ব ‘আ�সম, আস-সু�াহ (১/৪১), হা্েস নং- ৮২, ্ত্ন হাসা�নদ সূ�� 

কা‘ব ইবন ‘আ�সম দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক মাদফু‘ সন�ে হা্েস্ট বণানা 

ক�দ�ছন, নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�ল�ছন: »  اهللا تعال قد أجار َِ

» ت ان أَ تَمع ع ارضاللةأا  (্ন�য়ই আ�াহ তা‘আলা আমাদ উ�ত�ক 

��তাদ উপদ ঐকযবর হীয়া েথ�ক দকা ক�দ�ছন)। আদ আলবানম 

হা্েস্ট�ক ‘হাসান’ ব�ল�ছন; আদ হা্েস নং- ৮৩ কাতাোদ সূ�� আনাস 

দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক মাদফু‘ সন�ে ব্ণাত; নবম সা�া�াহ আলাই্হ 

ীয়াসা�াম ব�ল�ছন: » تَمع ع ارضاللة َ َ اهللا تعال قد أجار أات ان أ ِ «  (্ন�য়ই 

আ�াহ তা‘আলা আমাদ উ�ত�ক ��তাদ উপদ ঐকযবর হীয়া েথ�ক দকা 

ক�দ�ছন)। আদ হা্েস নং- ৮৪ আবূ খালফ আল-আ‘মা সূ�� আনাস 

দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক মাদফু‘ সন�ে ব্ণাত; নবম সা�া�াহ আলাই্হ 

ীয়াসা�াম ব�ল�ছন: »  أات ال تَمع ع ارضاللة َِ... «  (্ন�য়ই আমাদ উ�ত 
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�হণ�যাগয এমন েলাকগণ) উ��শয, ্য্ন হ�বন এমন মুজতা্হে 
(�মনম গ�বষক), যাদ ম�ধয আস�লই েকা�না �কাদ ফা�সকম 
(পাপাচা্দতা) ী ্বে‘আত েনই; কাদণ, ্ফসক তথা পাপাচাদ েয তা 
ক�দ েস বয্ি�ক অপবা�েদ অ্ভ�যা�গ অ্ভযুি ক�দ এবং তা 
নযায়পদায়ণতা�ক ্বেূ্দত ক�দ, আদ ্বে‘আতপ�ম বয্ি মানুষ�ক 
্বে‘আ�তদ ্ে�ক আ�ান ক�দ এবং েস সাধাদণভা�ব উ��তদ 
অঅভুাি হ�ব না; েকননা, সাধাদণ উ�ত �াদা আহ�ল সু�াত ীয়াল 
জামায়াত�ক বুঝা�না হয়, আদ তাদা হ�লন এমন উ�ত, যা�েদ পথ 
হল নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ী তাঁদ সাহাবম�েদ পথ, 
্বে‘আতপ�ম ী পথ���েদ পথ নয়, েযমন্ট ব�ল�ছন নবম 
সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম:    

  » أات ان اس  �سست «

“আমাদ উ�ত হল েসই বয্ি, েয আমাদ সু�াত�ক অনুসদণ 
ক�দ।”৪৬F

47  

                                                                                                            
��তাদ উপদ ঐকযবর হ�ব না ...)। এবং আলবানম তা�ক েূবাল ব�ল�ছন। 

আদ আলবানম ‘সহমহ আল-জা�ম‘’ (صييح مميمع) –এদ ম�ধয (১/৩৬৭) কা‘ব 

ইবন ‘আ�সম দা্েয়া�াহ ‘আনহ কতস াক ব্ণাত হা্েস্ট�ক ‘হাসান’ ব�ল�ছন, 

হা্েস নং- ১৭৮৬।  
47 এই হা্ে�সদ (সনে বা ্বশরতাদ) বযাপা�দ আমাদ জান েনই। ত�ব সূয়ূতম 

তাদ েুদরল মানসূ�দ (৩/১৪৭) আবেুদ দাযযাক তাদ মুসা�াফ (৬/১৬৯) এদ 
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ত�ব (“আমাদ উ�ত ��তাদ উপদ ঐকযবর হ�ব না” হােম�স) 
‘আমাদ উ�ত’ ( دم) �াদা সকল উ�ত�ক উ��শয কদাী শর বলা 
যায়, কাদণ কখনী কখনী  " ِضيفة"  বা স�ব পে "مل"  এদ মত 

"مستارمق"  তথা সম� বয্ি বা ব��ক বুঝা�নাদ জনয বযবহাদ হ�য় 

থা�ক; সুতদাং অথা হ�ব: “আমাদ সকল উ�ত মহাকা�লদ েকা�না 
এক কাল বা সম�য় ��তাদ উপদ ঐকযবর হ�ব না, েযমন্ভা�ব 
ইয়াহূেম ী ্��ানগণ তা�েদ নবম�েদ প�দ ��তাদ উপদ ঐকযবর 
হ�য়�ছ”; তখন এই হা্েস্ট নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ 
এ বাণমদ সা�থ সােসশযপূণা হ�ব, যা�ত ্ত্ন ব�ল�ছন: 

ّاِت  ِانْ  َطائَِفةٌ  تََزالم  الَ  «
م
ائَِمةً  أ

َ
ْممِ  ق

َ
ِ  بِأ َّ   ا

ّهممْ  الَ ُم هممْ  َانْ  يَ
َ
اْ  َخَذر

َ
مْ  أ َفهم

َ
 َحّت  َخال

ِتَ 
ْ
ْممم  يَأ

َ
ِ  أ َّ مْ  ا ََ  َاهم ا اِهمم  ) .الخاري ا مسلم أخمجه( . » الّاِس  َعَ  ََ

“আমাদ উ��তদ এক্ট েল আ�াহদ ্বধা�নদ উপদ �্ত্�ত 
থাক�ব; যাদা তা�েদ সে তযাগ কদ�ব বা ্ব�দা্ধতা কদ�ব, তাদা 
তা�েদ েকা�না �কাদ অ্ন� সাধন কদ�ত পাদ�ব না। েশষ পযাঅ 

                                                                                                            
বদা�ত আইয়ূব আস সাখ্তয়ানম েথ�ক, ্ত্ন নবম সা�া�াহ আলাই্হ 

ীয়াসা�াম েথ�ক বণানা ক�দন, »وَ  �ِسست اْس ّ  ان »ا� َ�هم  “েয আমাদ সু�াত 

অনুসা�দ চ�ল েস আমাদ েলভুি”। ত�ব েস্ট মুদসাল। তাছাড়া আবু আমদ 

আল-আেনম তাদ ্কতাবুল ঈমা�ন (হােমস নং ৫০) একই বণানা হাসান বসদম 

েথ�ক, ্ত্ন নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম েথ�ক বণানা ক�দ�ছন। তাী 

মুদসাল। [স�ােক]    



 

72 

এভা�ব আ�াহদ আ�েশ তথা ্কয়ামত এ�স পড়�ব, আদ তাদা 
তখনী েলা�কদ উপদ সু��র�প �কাশমান থাক�ব।”৪৭

48  

[্বে‘আত েথ�ক সতকা কদাদ আবশযকতা] 

যখন এটা (্বে‘আত ্ন�নময় হীয়াদ ্বষয়্ট) সুসাবয� হ�লা, 
তখন বতামান কা�লদ ��তযক মুস্লম বয্িদ উপদ অপ্দহাযা 
হ�লা, েকা�না �কাদ ্বে‘আ�তদ ্ে�ক ঝুঁ�ক পড়া ী তা �াদা 
েধাঁকা�� হীয়া েথ�ক ্ন�জ�ক েহফাযত কদা এবং তাদ েমন�ক 
�্ত্�ত অভযাস বা �থা েথ�ক দকা কদা, যা�ত েস অভয� হ�য় 
েগ�ছ এবং যাদ উপদ েস েব�ড় উ�ঠ�ছ। কাদণ, তা হ�ি �াণহাদম 
্বষ; খুব কম েলাকই এই ধদ�নদ মহামাদম েথ�ক বাঁচ�ত পা�দ এবং 
খুব কম েলা�কদ কা�ছই েসগ�লাদ সতয ্বষয়্ট ফু�ট উ�ঠ। 

                                                           
48 বুখাদম (২/২৫০), হা্েস নং- ৩১১৬; অধযায়: খুমুস বা এক প�মাংশ (  كتيب

" لغرسول خسه هللا فأن :প্দ�িে: আ�াহ তা‘আলাদ বাণম ,(ملمس  " (্ন�য়ই 

তাদ এক প�মাংশ আ�াহ ী তাঁদ দাসূ�লদ জনয) মুস্লম (৩/১৫২৪), হা্েস 

নং- ১০২৭, ইমাদত অধযায়, প্দ�িে: নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ 

বাণম: »  َّمِت  ِمنْ  َطيئَِفةٌ  رََزمُل  ال
ُ
َّق  َ َ  َظيِهِر�نَ  د

ْ
ُه ْ  الَ  من ّ ُُ » َخيلََفُه ْ  َمنْ  ثَ  (আমাদ 

উ��তদ এক েল েলাক হ�কদ উপদ �্ত্�ত থাক�ব, ্ব�দাধমদা তাঁ�েদ 

েকান ক্তসাধন কদ�ত পাদ�ব না); হা্েস্ট মুয়া্বয়া দা্েয়া�াহ ‘আনহ 

েথ�ক মাদফু‘ সন�ে ব্ণাত। 
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তু্ম ্ক লকয কদ না েয, কুদাইশগণ তা�েদ �া�ণদ সা�থ ্ম�শ 
যাীয়া �ভাব-চ্দ� তথা �থাদ কাদ�ণই নবম সা�া�াহ আলাই্হ 
ীয়াসা�াম েয ্হোয়াত ী ে্লল-�মাণ ্ন�য় এ�স�ছন, তাদা তা 
অ�মকাদ ক�দ্ছল, আদ এটাই ্ছল তা�েদ কুফদম ী সমমালংঘন 
কদাদ অনযতম কাদণ। এমন্ক তাদা নবম সা�া�াহ আলাই্হ 
ীয়াসা�া�মদ বযাপা�দ যা যা ব�ল�ছ তাদ কাদণ েতা শধু এই েয, 
তাদা েযসব �থাদ উপদ েব�ড় উ�ঠ�ছ এবং েযটাদ উপদ তাদা বড় 
হ�য়�ছ নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ আনমত ্হোয়াত তাদ 
্বপদম�ত ্ ছল। আদ এজনযই আবেু�াহ ইবন মাস‘উে দা. বল�তন:    

بل ، ِيا�م ا اا ثدث ان الد  فَِ الين ال يذهب بممة ان القلوب«
                                                             .                      »ارشيناَ ثدث ل�م بد  حت يذهب اإليماَ ان قلو��م 

“েতামদা নবউ�া্বত ্বে‘আত েথ�ক েবঁ�চ থাক; কাদণ, ্ন�য় 
হেয় েথ�ক �মন একবা�দ ্ছ্ন�য় েনীয়া হয় না, বদং শয়তান 
েতামা�েদ জনয বহ ধদ�নদ ্বে‘আ�তদ উ�াবন কদ�ব, এমন্ক 
েশষ পযাঅ েতামা�েদ অঅদ েথ�ক ঈমান চ�ল যা�ব”।  

এদ উপদ ্ভ্উ ক�দ মু্ম�নদ উ্চত হ�ব, েকা�না ্বষ�য় তাদ 
শ্িশালম সুেসঢ় সংকর ী এদ �াদা অ্ধক ইবােত কদা �াদা এ 
েধাঁকা না খাীয়া েয, েস স�তযদ উপদ �্ত্�ত আ�ছ। কাদণ, েস 
বযাপা�দ তাদ েসঢ়তা এবং তা�ক কদাত ্ে�য় ্ছ�ড় েফল�লী তাদ 
েথ�ক তাদ ্ফ�দ না আসা এটা �মাণ ক�দ না েয, েস তাদ েম�নদ 
বযাপা�দ স�তযদ উপদ �্ত্�ত; েকননা েস বযাপা�দ তাদ েসঢ়তা ী 
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শি অব�ান েস্ট সতয হীয়াদ েস্��কাণ েথ�ক নয়, বদং তা হ�ি 
তাদ এমন এক জা্তদ মা�ঝ েব�ড় উঠাদ কাদ�ণ, যাদা এটা�ক েমন 
্হ�স�ব �হণ ক�দ�ছ। ব�ত েকা�না ্বষ�য় েসঢ় সংকর ী শি 
অব�ান �হ�ণদ েক�� জ� ী েমলা�মশাদ একটা বড় �ভাব 
দ�য়�ছ, চাই তা সতয হউক অথবা বা্তল হউক। তু্ম ্ক েেখ�ত 
পাি না েয, এই ধদ�নদ েসঢ়তা ী একগ�য়মম সকল গা মূখা 
বয্িদ ম�ধযই পাীয়া যায়, েযমন ইয়াহূেম, ্��ান ী তা�েদ মত 
বয্ি�েদ ম�ধয।  

সুতদাং সাবধান হী! সতকা হী এই �াণহাদম ্ব�ষদ বযাপা�দ; আদ 
ধা্বত হী স�তযদ ্ে�ক, অনু�া্ণত হী সু�াহ’দ অনুসদণ ী 
্বে‘আত তযাগ কদাদ মাধয�ম েতামাদ আন� ী েসস�যা�ক 
্ন�ভাজাল কদাদ জনয; কাদণ, সু�াহ’দ অনুসদণ কদাটাই স�বাাউম 
আমল, এ যু�গ েকা�না বয্িদ উ্চত এ কাজ্টই কদা, েয�হতু 
েমঘাকাল ধ�দ সু�াহ ্ব�দাধম কাযাকলাপ ্ব�াদ লাভ ক�দ�ছ। 
েতামাদ জনয আবশযক হল, ্বে‘আত তথা েম�নদ ম�ধয নব�ব্তাত 
্বষয়গ�লা েথ�ক েবঁ�চ থাকাদ বযাপা�দ আ�পাষহমন হীয়া, য্েী 
এসব েকা�না েকা�না ্ বে‘আ�তদ বযাপা�দ অ্ধকাংশ মানুষ ঐকযবর 
হ�য়�ছ! সাহাবমগ�ণদ প�দ যা নতুনভা�ব �বতান কদা হ�য়�ছ, তাদ 
বযাপা�দ তা�েদ ঐকযমত েযন েতামা�ক েকা�নাভা�বই �তা্দত 
কদ�ত না পা�দ, বদং েতামাদ জনয উ্চত হ�ব তাঁ�েদ (সাহাবম�েদ) 
অব�া ী কমাকাাসমূহ অনুসবা�নদ বযাপা�দ আ�হম হীয়া; কাদণ, 
মানু�ষদ ম�ধয েস বয্িই অ্ধক জানম ী আ�াহ তা‘আলাদ অ্ধক 
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্নকটবতাম, েয তাঁ�েদ সা�থ অ্ধক সােসশযপূণা এবং তাঁ�েদ 
জমবনপর্ত স��কা অ্ধক জাত; েকননা তা�ঁেদ কাছ েথ�ক েমন 
�হণ কদা হ�য়�ছ, আদ শদম‘য়ত �বতা�কদ ্নকট েথ�ক শদম‘য়ত 
প্দবহ�নদ েক�� তাঁদাই হ�লন মূল বাহক। হা্ে�স এ�স�ছ:  

 . » األعظم بارسواد فعلي�م  الاس ِذا اخَل «

“যখন মানুষ মত্ব�দাধ কদ�ব, তখন েতামা�েদ কতাবয হল 
সংখযাগ্দ� েলা�কদ মত�ক �হণ কদা।”৪৮F

49 এদ �াদা উ��শয হল 
সতয ী তাদ অনুসদ�ণদ আবশযকতা, য্েী সতয অবল�নকাদমগণ 
সংখযায় কম হউক এবং তাদ ্ব�দাধমদা সংখযায় েব্শ হউক! ত�ব 

                                                           
49 ইবনু মাজাহ (২/১৩০৩), হা্েস নং- ৩৯৫০, ্ফতনা অধযায় ( ملفت كتيب ), 

প্দ�িে: সংখযা গ্দ� েলা�কদ (মতামত) �স�ে ( مألعظ  ملسومد نيب ), হা্েস্ট 

আবূ খালফ আল-আ‘মা সূ�� আনাস দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক মাদফু‘ সন�ে 

ব্ণাত; নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�ল�ছন: » َِ ضاللة ع تَمع ال أات 

»األعظم بارسواد فعلي�م اخَالفا رأيَم فِذا.   (্ন�য়ই আমাদ উ�ত ��তাদ উপদ 

ঐকযবর হ�ব না। সুতদাং েতামদা যখন মত্ব�দাধ লকয কদ�ব, 

তখন�তামা�েদ কতাবয হল সংখযা গ্দ� েলা�কদ মত�ক �হণ কদা)। ‘আয-

যাীয়া�য়ে’ (ملز مئا) নামক ���দ ম�ধয আ�ছ, এই হা্ে�সদ সন�েদ ম�ধয 

আবূ খালফ আল-আ‘মা না�ম একজন বণানাকাদম আ�ছ, যাদ �কস ত নাম হা�যম 

ইবন ‘আতা, ্ত্ন েুবাল; আদ এ হা্েস্ট আদী ক�য়ক্ট সন�ে ব্ণাত 

হ�য়�ছ, �্ত্ট সন�েই �্ট দ�য়�ছ, ইদাকম বায়যাভম’দ হা্েসসমূহ 

পযাা�লাচনাদ েক�� এমন কথা ব�ল�ছন। 
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স্ঠক ্বষয় হল, যাদ উপদ �থম জামা‘য়াত বা েল �্ত্�ত 
্ছ�লন, আদা তাঁদা হ�লন আ�াহদ দাসূল সা�া�াহ আলাই্হ 
ীয়াসা�া�মদ সাহাবমগণ এবং তাঁ�েদ পদবতাম�ত বা্ত�লদ 
সংখযা্ধ�কযদ ্বষয়্ট �হণ�যাগয বা ্ব�ব্চত হ�ব না। তাই েতা 
ফুোইল ইবন ‘ইয়াে ব�লন, যাদ অথা হ�ি: “তু্ম ্হো�য়�তদ প�থ 
অব�ান কদ, সু�াহ’দ অনুসাদম�েদ সংখযাদ �রতা েতামাদ ক্ত 
কদ�ব না; আদ ��পথ প্দহাদ কদ, �ংসশমল�েদ সংখযা্ধকয �াদা 
�তা্দত হ�ব না।”  

পূবাবতাম আ�লম�েদ েকউ েকউ ব�লন: “যখন তু্ম শদম‘য়ত অনুযায়ম 
চল এবং �কস ত ্ বষ�য়দ �্ত লকয দাখ, তখন তু্ম েকা�না প�দায়া 
কদ�ব না, য্েী েগাটা সস্�জগৎ েতামাদ ্সরা�অদ ্ব�দা্ধতা 
ক�দ।”  

ইবনু মাস‘উে দা. ব�লন: “েতামদা এমন যামানায় অব�ান কদছ, 
যা�ত েতামা�েদ মধযকাদ উউম বয্ি কা�জদ েক�� �তগ্ত 
স��; আদ েতামা�েদ প�দ অ্চ�দই এমন এক সময় আস�ব, 
যা�ত তা�েদ মধযকাদ উউম বয্ি অ্ধক হা�দ স��হ-সংশ�য়দ 
কাদ�ণ কা�জদ েক�� থম�ক োঁড়া�ব।”  

ইমাম গাযালম দ. ব�লন: ্ত্ন (ইবন মাসউে দা.) সতয ব�ল�ছন; 
কাদণ, এ যামানায় েয বয্ি (হ�কদ বযাপা�দ) েসঢ়তা অবল�ন কদ�ব 
না, বদং অ্ধকাংশ বয্িদ ম�তদ সা�থ তাল ্ম্ল�য় চল�ব এবং 
তাদা যা�ত ্নমম থাক�ব েসী তা�ত মম থাক�ব, তাহ�ল েস �ংস 
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হ�ব, েযম্নভা�ব তাদা �ংস হ�য়�ছ। কাদণ, েম�নদ মূল, খঁু্ট ী 
্ভ্উ অ্ধক ইবােত, ্তলাীয়াত ী েখ�য় না েখ�য় েচ�াসাধানা 
কদাদ নাম নয়; বদং েমন হল তাদ উপদ আপ্তত ্বে‘আত ী 
নব�ব্তাত শদ‘য়ম ্বধা�নদ মত যাবতময় েু�যাাগ ী বযা্ধ েথ�ক 
তা�ক সংদকণ কদা। কাদণ, তাদ (এসব ্বে‘আ�তদ) আ্ধকয ী 
্ব�স ্তদ কাদ�ণ ম�ন হ�ি েযন তা েম�নদ ্নেশানসমূ�হদ অনযতম 
�তম�ক প্দণত হ�য়�ছ অথবা (েস ্বে‘আতগ�লা) েযন তা হ�য় 
েগ�ছ আমা�েদ উপদ ফদয কদা ্বষয়সমূ�হদ অঅভুাি। 

[�বস্উদ অনুসদণ কদা েথ�ক সতকা কদা] 

্ক� হায়! আমদা যখন েসসব ্বে‘আ�তদ কাজ ক্দ তখন য্ে 
অনুধাবন কদ�ত পাদতাম েয, এ্ট ্বে‘আত; েকননা, য্ে আমা�েদ 
ম�ধয এ অনুভূ্ত আসত, ত�ব তাীবা ী কমা �াথানা কদাটা আশা 
কদা েযত, ্ক� আমদা তা�ক �হণ ক�দ্ছ আনুগতয ী ইবােতর�প 
এবং তা�ক আমদা আমা�েদ েম�ন প্দণত ক�দ্ছ। এ�ক�� আমদা 
আমা�েদ েসসব পূবাসূদম�েদ পোা অনুসদণ ক�দ চ�ল্ছ ী আেশা 
বা্ন�য়্ছ, যাদা হয়�তা ভু�ল েগ�ছ অথবা ভুল ক�দ�ছ, অথবা 
অসতকাতাবশত তা�েদ েথ�ক তা সংঘ্টত হ�য়�ছ। অতঃপদ যখন 
েকা�না বয্ি এ�স আমদা েযসব ্বে‘আতপূণা কমাকাাসমূ�হ জ্ড়�য় 
েগ্ছ, েস বযাপা�দ আমা�েদ উপদ �্তবাে ক�দ; তখন েস বয্িদ 
জনয য্ে আমা�েদ অঅ�দ �রা�বাধ থা�ক, তাহ�ল আমদা তা�ক 
ব্ল: এটা জা�য়য, অমুক বয্ি তাদ ৈবধতাদ বযাপা�দ মত ্ ে�য়�ছন 
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এবং তা�ক আমদা আমা�েদ পূবাবতাম�েদ মধয েথ�ক এমন ্কছু 
সংখযক বয্িদ কথা ব�ল েেই, যাদা (স্ঠক ্বষয়্ট) ভু�ল েগ�ছ 
অথবা ভুল ক�দ�ছ, অথবা অসতকা হ�য়�ছ। পকাঅ�দ য্ে 
�্তবােকাদমদ জনয আমা�েদ অঅ�দ েকা�না �রা�বাধ না থা�ক, 
তাহ�ল েস আমা�েদ পক এমন কথা শ�ন, যা েস ধাদণা ক�দ্ন 
এবং তাদ হে�য় করনাী ক�দ্ন। আদ এ সব্কছুই মূলত 
আমা�েদ ম�ধয �্ত্�ত জা্হ্লয়াত তথা মূখাতাদ কাদ�ণ সংঘ্টত 
হয। েকননা আমদা ্ন�জদা েয মূখাতাদ উপদ �্ত্�ত আ্ছ, তা 
য্ে উপল্� কদ�ত পাদতাম, তাহ�ল ্য্ন আমা�েদ�ক স্ঠক পথ 
�েশান ক�দ�ছন, তাদ জবাব আমদা �হণ ক�দ ্নতাম এবং েয 
বয্ি (স্ঠক ্বষয়্ট) ভু�ল েগ�ছ অথবা ভুল ক�দ�ছ, অথবা 
অসতকাতাবশত ক�দ�ছ, তা�ক আমদা আমা�েদ েম�নদ বযাপা�দ 
ে্লল ্হ�স�ব েপশ কদতাম না; কাদণ, মানু�ষদ জনয তাদ েম�নদ 
বযাপা�দ ্নুাপ বয্ি ছাড়া অনয কাউ�ক অনুসদণ কদা ৈবধ নয়, 
আদ ্নুাপ বয্ি হ�লন শদম‘য়ত�বতাক (মুহা�াে সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�াম), অথবা েস অনুসদণ কদ�ব শদম‘য়ত�বতাক 
যা�ক উউম ব�ল �মকস ্ত ্ে�য়�ছন, তা�ক। আদ তাদঁা হ�লন ্তন 
যু�গদ ্ব্শ�য বয্িবগা, শদম‘য়ত��ণতা তাদ ্বজ ্সরা�অ যাঁ�েদ 
��তযক যুগ�ক ্ব�শষ মযাাোয় ্ব�শ্ষত ক�দ�ছন।  

[্তন যু�গদ মযাাো] 
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ত��ধয �থম যু�গদ েলাকজন�ক আ�াহ এমন এক ৈব্শ�য �াদা 
্ব�শ্ষত ক�দ�ছন, েস েক�� তাঁ�েদ সা�থ স�সি হীয়াদ সু�যাগ 
অনয কাদী েনই, তা�েদ সা�থ যুি হীয়াদী েকা�না পথ েনই; 
েয�হতু তাঁদা তাঁদ নবম�ক এবং তাদঁ �্ত আল-কুদআন না্য�লদ 
েসশয�ক অব�লাকন ক�দ�ছন এবং তা সংদকণ কদাদ জনয 
তাঁ�েদ�ক ্ন�োশনা �োন ক�দ�ছন, যা�ত এক্ট বণাী ্বন� না 
হয়, অতঃপদ তাদঁা তা এক্�ত ক�দ�ছন এবং তা�ক তাঁ�েদ 
পদবতাম �জ��দ জনয সহজ ক�দ ্ে�য়�ছন। তাঁদা তাঁ�েদ নবমদ 
হা্েসসমূহ�ক তা�ঁেদ হে�য় সংদকণ ক�দ�ছন এবং তা�ক 
যথাযথভা�ব �্ত্�ত ক�দ�ছন; আদ এই েমন �্ত�াদ েক�� তাঁদা 
এমন গরেপূণা অবোন েদ�খ�ছন, যা আয়উ কদা এবং েস অব�া�ন 
েপপছা কাদী প�ক সসব নয়। আ�াহ তা‘আলা তাঁ�েদ�ক তা�েদ 
নবমদ উ��তদ পক েথ�ক উউম পুদ�াদ োন করন।  

তাদপদ তাঁ�েদ �লা্ভ্ষি হ�লন তা�ব‘য়মগণ; তাঁদা েযসব হা্েস 
ী েম�নদ মাসআলা ্ব্কু অব�ায় ছ্ড়�য় ্ছ্ট�য় ্ছল, েসগ�লা 
সংকলন ক�দ�ছন এবং সাহাবম�েদ ্নকট েথ�ক শদম‘য়�তদ হকুম-
আহকাম ী তাফসমদ বণানা ক�দ�ছন, এমন্ক তা�ঁেদ েকউ েকউ 
এক্ট হা্েস ী এক্ট মাসআলাদ সবা�ন এক মাস অথবা েুই 
মা�সদ পথ �মণ ক�দ�ছন। আদ তাদঁা শদম‘য়�তদ ্বষয়�ক 
প্দপূণাভা�ব সংদকণ ক�দ�ছন; সুতদাং এই েমন �্ত�াদ েক�� 
তাঁ�েদী অ�নক মযাাো হা্সল হ�য়�ছ।  
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অতঃপদ তাঁ�েদ �লা্ভ্ষি হ�লন তা�ব-তা�ব‘য়মগণ (তা�ব‘য়মগ�ণদ 
অনুসাদমগণ), যাঁ�েদ মা�ঝ আআ�কাশ ক�দ�ছ ্নভাদ�যাগয 
ফকমহগণ; অতঃপদ তাঁদা আল-কুদআন�ক সহজ সংকলন অব�ায় 
েপ�য়�ছ, আদ হা্েসসমূহ�ক েপ�য়�ছ গ্িত ী সু্বনয� অব�ায়; 
ফ�ল তাঁদা শদম‘য়�তদ ্নয়মকানু�নদ ো্ব অনুযায়ম কুদআন ী 
হা্েস ্ বষ�য় গভমদ জান অজান ক�দ�ছন, তাদ েথ�ক মূলনম্তমালা 
অনুযায়ম ্ব্ধ্বধান উ�াবন ক�দ�ছন এবং ে্লল-�মাণসমূ�হদ 
কাদণ ্নণায় ক�দ�ছন ী মানু�ষদ জনয তা সহজ ক�দ�ছন; আদ 
তা�ঁেদ কাদ�ণ প্দ্�্ত সুশস�ল হ�য়�ছ এবং উ��ত মুহা�েম’দ 
েমন ্�্তশমল হ�য়�ছ; ফ�ল এই েমন �্ত�াদ েক�� তাঁ�েদ জনযী 
অ�নক ্ব�শষ ৈব্শ�য হা্সল হ�য়�ছ।  

অতঃপদ তাঁদা যখন তাঁ�েদ প�থ চ�ল েগ�লন, তখন তাঁ�েদ পদবতাম 
�জ��দ আগমন হল, এ �জ� বা�বায়ন কদাদ মত েকা�না ো্য়েই 
েপল না, বদং তাদা েস ্বষয়্ট�ক প্দপূণা অব�ায় েপল; পূবাবতামগণ 
যা উ�াবন ী বণানা ক�দ�ছন, তা�েদ জনয তা সংদকণ ী আআ� 
কদা ছাড়া আদ েকান ো্য়েই অব্শ� দইল না। ফ�ল এটা ্ �্দকস ত 
হ�য় েগল েয, পূবাবতাম�েদ অনুসদণ, অনুকদণ ী তাঁ�েদ মানে�া 
্ট�ক থাকা বযতমত তাদা তা�েদ জনয ভাল ্কছু অজান কদ�ব না। 
সুতদাং পূবাবতাম�েদ ্ফক�হদ বাই�দ য্ে তাদা েকা�না ্ফক�হদ 
উ�াবন ঘটায় তা হ�ল তা বা্তল ব�ল গণয হ�ব, য্ে না তা এমন 
্বষয় হয়, যাদ বণানা তাঁ�েদ (পূবাবতাম�েদ) সময়কাদ কমা ী কথায় 
সংঘ্টত হয়্ন এবং এমন ্বষয় হয়, যাদ ্ব্ধ-্বধান জানাদ েক�� 
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তা�ঁেদ ্নয়ম-কানুন ী তাঁ�েদ পক েথ�ক �েউ �মা�ণদ আ�লা�ক 
তা সংঘ্টত হয়। সুতদাং যখন তা তা�ঁেদ মূলনম্তমালাদ আ�লা�ক 
হ�ব, তখন তাদ পক েথ�ক তা �হণ কদা হ�ব, ন�চৎ �হণ কদা হ�ব 
না; কাদণ, তাঁ�েদ প�দ যা�েদ আগমন ঘ�ট�ছ, তা�েদ ��তয�কই 
্বে‘আ�তদ বযাপা�দ ব�ল েয, তা মু�াহাব, অতঃপদ েস (্বে‘আত�ক 
মু�াহাব সাবয� কদাদ জনয) এ ্বষ�য় তাঁ�েদ মূলনম্তমালাদ বাই�দ 
ে্লল ্ন�য় আ�স; সুতদাং এটা তাদ পক েথ�ক �হণ�যাগয হ�ব না। 
কাদণ, শধু ভাল ধাদণাদ কাদ�ণ েকবল ঐ বয্িদই অনুসদণ ী 
অনুকদণ অ�নযদ জনয জা�য়য হ�ব, ্য্ন নযায়পদায়ণ মুজতা্হে 
(গ�বষক) হ�বন। েকা�না মুকা্�ে তথা অনুসদণকাদমদ অনুসদণ ৈবধ 
হ�ব না।  

্ক� যখন েমঘাসময় ধ�দ ইজ্তহাে বব হ�য় আ�ছ, তখন েকা�না 
মুজতা্হ�েদ মাযহাব বা মত জানাদ জনয েকবল আ�লম�েদ মা�ঝ 
�চ্লত �হণ�যাগয �� সংকল�নদ সাহাযয েনীয়া�তই সমমাবর। তাী 
ঐ বয্িদ জনয ্য্ন উি �� েথ�ক মুজতা্হ�েদ মত েবদ কদ�ত 
সকম। ্ক� ্য্ন �� েথ�ক মাযহা�বদ মত েবদ কদ�ত সকম নন, 
তাদ জনয েস মুজতা্হ�েদ মত জানাদ একমা� উপায় হ�ি জান ী 
আম�লদ েক�� নযায়পদায়ণ ্ব�� বয্িদ সংবাে। সুতদাং �� 
েপ�লই তাদ উপদ আমল শর ক�দ েেীয়া ৈবধ হ�ব না; কাদণ, এ 
যু�গ এমন বহ �� �কাশ েপ�য়�ছ, যা েুবাল বয্িগণ �কস ত অব�া 
না েজ�নই সংকলন ক�দ�ছ, েতম্নভা�ব ��তযক আ�ল�মদ কথায়ী 
আমল কদা ৈবধ হ�ব না, েয�হতু ্তন যু�গদ প�দ মানু�ষদ ম�ধয 
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পাপাচাদ বস্র েপ�য়�ছ, আদ অপ্দ্চত বা অজাত বয্ি ফা্স�কদ 
হকু�মদ অঅভুাি৪৯

50। সুতদাং �ম�নদ (মুজতা্হ�েদ) স্তযকাদ মত 
জানাদ েক�� অ্নবাযাভা�বই �াধানয�াু নযায়পদায়ণতাদ ্েক্ট 
থাক�ত হ�ব।  

তাদপদ এখা�ন এক্ট �মকস ত ্নয়ম দ�য়�ছ, যা জানা খুবই জর্দ; 
আদ তা হল, ্ফকহ সং াঅ মাসআলা যখন বণানা কদা হ�ব, তখন 
উ্চত হ�ব তাদ �্ত ্ব�শষ নজদ েেীয়া;  

  অতঃপদ য্ে েেখা যায় েয, তাদ উৎস কুদআন, সু�াহ ী 
ইজমা’দ মত সুপ্দ্চত ী �্সর, তাহ�ল েসটা মানাদ বযাপা�দ 
কাদী পক েথ�ক েকা�না ্বতকা েনই।  

  ্ক� য্ে তাদ উৎস�ল সু্ব্েত না হয়, বদং তা ইজ্তহােম 
(গ�বষণাগত) ্বষয় হয়,  
- তাহ�ল বণানাকাদম মুজতা্হে (গ�বষক) হ�ল, মুকা্�ে 

(অনুসদণকাদম) বয্িদ উপদ তা�ক অনুসদণ কদা 
অপ্দহাযা হ�ব এবং তাদ ্ নকট ে্লল চাীয়াটা তাদ উপদ 
আবশযক হ�ব না; কাদণ, মুজতা্হ�েদ কথাই তাদ জনয 
ে্লল;  

- আদ বণানাকাদম য্ে মুজতা্হে না হয় বদং মুকা্�ে হয়,  
                                                           
50 আদ এটা �মকস ত শদ‘য়ম ্ন�য়�মদ প্দপ�ম; কাদণ, মুস্ল�মদ েক�� মূলনম্ত 

বা মূলকথা হল সতযবা্েতা, ত�ব  যখন তাদা ্ মথযাবা্েতা �কাশ েপ�য় যা�ব, 

তখন তাদ নযায়পদায়ণতাদ ্েক্টদ পতন হ�য় যা�ব। 
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১- তাহ�ল েস য্ে মুজতা্হে েথ�ক বণানা ক�দ এবং তাদ 
েথ�ক তাদ বণানা কদাটা য্ে �মা্ণত হয়, ত�ব এই েক��ী 
অনুসদণ কদাটা অপ্দহাযা হ�ব;  

২- ্ক� েস য্ে মুজতা্হে েথ�ক বণানা না ক�দ বদং তাদ 
্ন�জদ পক েথ�ক বণানা ক�দ অথবা অপদ েকান মুকা্��েদ 
পক েথ�ক বণানা ক�দ অথবা েস সাধাদণভা�ব বণানা ক�দ,  

ক. তখন েস য্ে এই েক�� শদম‘য়ত স�ত ে্লল বণানা ক�দ, 
তাহ�ল তখন তাদ বযাপা�দ েকান কথা থাক�ব না;  

খ. আদ য্ে তা বণানা কদা না হয়, ত�ব েস ্বষয়্ট লকয 
কদ�ত হ�ব,  

 এক. য্ে তাদ কথা মূলনম্ত ী �হণ�যাগয ��সমূ�হদ সা�থ 
সামমসযপূণা হয় এবং তা�ত েকা�না �কাদ ্ব�দাধ না থা�ক, 
তাহ�ল তাদ উপদ আমল কদা জা�য়য (ৈবধ) হ�ব; ্ক� তাদ 
উপদ আমলকাদম বয্িদ জনয উ্চত হ�ব, অব অনুসদণ কদাদ 
জায়গায় অব�ান না ক�দ বদং তাদ ্নকট বণানাদ প�ক ে্লল 
ো্ব কদা।  

েুই. আদ য্ে তাদ কথা মূলনম্ত ী �হণ�যাগয ��সমূ�হদ 
সা�থ ্ব�দাধপূণা হয়, তাহ�ল েস ্ে�ক েমা�টই েস্� েেীয়া 
যা�ব না; েকননা, আ�লমগণ �� ক�দ ব�ল�ছন েয, “যতকণ 
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পযাঅ েকা�না ্ বষ�য়দ ্ বশরতা স��কা জানা যা�ব না ততকণ 
পযাঅ তাদ অনুসদণ কদা শর হ�ব না, য্েী তাদ কা�ছ 
্বষয়্ট বা্তল হীয়া জানা না যায়”। তাহ�ল েযটাদ বা্তল 
হীয়াদ ্বষয়্ট জানা যা�ব েসটাদ অনুসদণ কদা েতা 
েকা�না �মই ্বশর হ�ব না।  

* * * 
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তসতময় আসদ 

মূল��� তা সাতা�তম আসদ 

কবদ ্যয়াদ�তদ ৈবধতা ী অৈবধতা �স�ে 

দাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�ল�ছন:  

 » 
ّ
مْ  كنت ِِِ َم�م ورِ  زِ�َاَرةِ  َ�نْ  َ�َهْي

بم قم
ْ
اَها ال ارم زم

َ
 ) .مسلم أخمجه. ( » ف

“আ্ম েতামা�েদ�ক কবদ ্যয়াদত কদা েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ্ছলাম, 
সুতদাং েতামদা তা ্যয়াদত কদ।”৫০F

51 এই হা্েস্ট ‘মাসাবমহ’ 
 দ ্বশর হা্েসসমূ�হদ অঅভুাি, যা বুদাইো��� (ملصينيح)

দা্েয়া�াহ ‘আনহ বণানা ক�দ�ছন; তা�ত ইসলা�মদ �থম ্ে�ক 
কবদ ্যয়াদত কদাদ বযাপা�দ ্ন�ষধাজা থাকাদ ্বষয়্টদ সু�� 
ই্েত দ�য়�ছ, কাদণ এ কবদগ�লাই ্ ছল মূ্তাপূজাদ উৎপ্উ�ল বা 

                                                           
51 মুস্লম (২/৬৭২), জানাযা অধযায়, প্দ�িে: নবম সা�া�াহ আলাই্হ 

ীয়াসা�াম কতস াক তাঁদ �ভু ্নকট মা�য়দ কবদ ্যয়াদ�তদ অনুম্ত �াথানা �স�ে 

( ّ  مْسيِئَْذمنِ  نيب ِِ ّمهِ  َ�ْبِ  ِزَ�يَرةِ  ِف   ََجّل  َعزّ  َرّ�هُ   سغ  عغيه مهللا ص� مّي
ُ
د ); আহমে 

(৩/৩৫০); নাসায়ম (৪/৮৯), জানাযা অধযায়, প্দ�িে: কবদ ্যয়াদত �স�ে 

( بمورِ  زِ�َاَرةِ  نيب قم
ْ
ال ); হা্েস্ট সুলাইমান ইবন বুদাইো’দ সূ�� তাদ ্পতা েথ�ক 

মাদফু‘ সন�ে ব্ণাত। 
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সূচনা; আদ এই ক্ঠন বযা্ধদ সূচনা হ�য়্ছল নবম নূহ আ. এদ 
জা্তদ ম�ধয; েযমন আ�াহ তা‘আলা তাঁদ ্কতা�ব ব�ল�ছন: 

َُّهمۡ  َّّبِ  نُوحٞ  قٓآل  ﴿ ِ ْ ٱوٓ  ِ� ٓعٓصوۡ  ِ هُ  ۥٓماُ�ُ  هُ يٓزِدۡ  ّلمۡ  ٓمن َّٓبُعوا َٗ  ِِّ�  ۥٓ ٓوٓوٓ�ُ  ٢ �ٓخٓسا
 ْ َٗ  �رٗ ٓمكۡ  ٓوٓمٓكُروا ْ  ٢ �ُكّبا نّ  ٓ�  ٓوقٓالُوا َُ َٓ نّ  ٓوٓ�  ٓءالِٓهٓتُ�مۡ  تٓ َُ َٓ  ٓوٓ�  ُسٓواٗ�  ٓ� وٓ  آودّٗ  تٓ

ُغوٓث                             ] ٢٣  ،٢١: نود[ ﴾ ٢ �ٓو�ۡٓ�ٗ  ٓوٓ�ُعوٓق  ُٓ

“নূহ ব�ল্ছ�লন, ‘েহ আমাদ দব! আমাদ স�োয় েতা আমা�ক 
অমানয ক�দ�ছ এবং অনুসদণ ক�দ�ছ এমন েলা�কদ, যাদ ধন-
স�ে ী সঅান-সঅ্ত তাদ ক্ত ছাড়া আদ ্কছুই বস্র ক�দ্ন; 
আদ তাদা ভয়ানক ষড়য� ক�দ�ছ এবং ব�ল�ছ, ‘েতামদা কখ�না 
প্দতযাগ ক�দা না েতামা�েদ উপাসয�েদ�ক; প্দতযাগ ক�দা না 
ীয়াদ, সুীয়া‘আ, ইয়াগূছ, ইয়া‘ঊক ী নাসদ�ক।”৫১F

52 আবেু�াহ ইবন 
আ�াস দা. ী অনযানয সালা�ফ সা�লহমন তথা সতয্ন� আ�লমগণ 
ব�লন: “আয়া�ত উ��্খত ঐসব বয্িবগা ্ছ�লন নবম নূহ আ. -এদ 
জা্তদ মধযকাদ সৎ বয্ি�েদ অঅভুাি; যখন তাঁদা মাদা েগ�লন, 
তখন জনগণ তা�ঁেদ সমা্ধ��ল অব�ান কদ�ত লাগল, অতঃপদ 
তাদা তাঁ�েদ �্তমূ্তা বানাল, অতঃপদ তা�েদ এই অব�াদ উপদ 

                                                           
52 সূদা নূহ, আয়াত: ২১ - ২৩ 
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্ে�য় েমঘা সময় অ্ত াঅ হল, অতঃপদ তাদা তা�ঁেদ উপাসনা কদা 
শর কদল।”৫২

53 

[কবদ ্যয়াদ�তদ বযাপা�দ ্ন�ষধাজা, অতঃপদ অনুম্ত �োন] 

সুতদাং েয�হতু সাবয� হ�লা েয, মূ্তাপূজাদ উৎপ্উ হ�য়্ছল কবদ 
েথ�ক, েস�হতু নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ্শ�কাদ পথ বব 
কদাদ জনয তাঁদ সাহাবম�েদ�ক ইসলা�মদ �থম ্ে�ক কবদ 
্যয়াদত কদা েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ্ছ�লন, কাদণ তাদঁা ্ছ�লন 
নীমুস্লম বা কুফদম যু�গদ কাছাকা্ছ সম�য়দ মানুষ; তাদপদ যখন 
তাঁ�েদ হে�য় তাীহমে তথা আ�াহদ একেবা�েদ ্শকা বরমূল 
হ�য় যায়, তখন ্ত্ন তাঁ�েদ�ক পুনদায় কবদ ্যয়াদ�তদ অনুম্ত 
�োন ক�দন এবং তাঁ�েদ�ক কবদ ্যয়াদ�তদ পর্ত ্শকা েেন, 
কখনী তাঁদ ক�মাদ মাধয�ম, আবাদ কখনী তাদঁ কথাদ মাধয�ম; 
আদ এই ্বষয়্ট অন�কগ�লা হা্ে�সদ ম�ধয দ�য়�ছ। ত��ধয ্কছু 
সংখযক হা্েস এ�স�ছ অনুম্ত �োন �স�ে, আদ ্কছু সংখযক 
হা্েস এ�স�ছ (কবদ ্ যয়াদত) পর্ত ্ শকা োন �স�ে; আদ তাদ 
অভযঅ�দ �ান েপ�য়�ছ ফায়ো বা উপকা্দতাদ বণানা।  

                                                           
53 বুখাদম (৮/৫৩৫), হা্েস নং- ৪৯২০, তাফসমদ অধযায়, প্দ�িে: (ীয়াদ, 

সুীয়া‘আ, ইয়াগূছ ী ইয়া‘ঊক) �স�ে ( ُغوٓث  ٓوٓ�  ُسٓواٗ�  ٓوٓ�  آودّٗ " نيب  " ٓوٓ�ُعوٓق  ُٓ ), 

হা্েস্ট ‘আতা দ. সূ�� ইবনু আ�াস দা্েয়া�াহ ‘আনহমা েথ�ক ব্ণাত। 
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কবদ ্যয়াদ�তদ অনুম্ত �োন �স�ে েযসব হা্েস এ�স�ছ 
ত��ধয উ��খ�যাগয হ�ি,  

১- আবূ সু্ফয়ান দা. েথ�ক ব্ণাত; নবম সা�া�াহ আলাই্হ 
ীয়াসা�াম ব�ল�ছন: 

»  
ّ
مْ  كنت ِِِ َم�م ورِ  زِ�َاَرةِ  َ�نْ  َ�َهْي

بم قم
ْ
اَها ال ارم زم

َ
َّ  ف ِِ

َ
ةً  �ِيَها ف  هــأخمج( » ِعْبَ

 ) .النباِ

“আ্ম েতামা�েদ�ক কবদ ্যয়াদত কদা েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ্ছলাম, 
সুতদাং েতামদা তা ্যয়াদত কদ; কাদণ, তা�ত ্শকা বা উপ�েশ 
দ�য়�ছ।”৫৩F

54 

২- অনুরপভা�ব আলম ইবন আ্ব তা্লব দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক 
ব্ণাত আ�ছ, নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�ল�ছন: 

»  
ّ
مْ  كنت ِِِ َم�م ورِ  زِ�َاَرةِ  َ�نْ  َ�َهْي

بم قم
ْ
اَها ال ارم زم

َ
ِِنّ  ف

َ
 »ها تذكم�م باآلخمة ف

 ) .أحد أخمجه(

                                                           
54 তাবাদানম, আল-কাবমদ (২৩/২৭৮), হা্েস নং- ৬০২, ্ত্ন ইবনু আ্ব 

মা্লকা’দ সূ�� উ�� সালমা দা্েয়া�াহ ‘আনহা েথ�ক মাদফু‘ সন�ে হা্েস্ট 

বণানা ক�দ�ছন; হাইসামম তাদ মাজমা‘উয যাীয়া্য়ে–এদ ম�ধয তাদ েলখক 

ব�লন, এদ সন�েদ ম�ধয ইয়াহইয়া ইবন মুতাীয়া��ল না�ম এক বণানাকাদম 

আ�ছন, ্য্ন েুবাল।  
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“আ্ম েতামা�েদ�ক কবদ ্যয়াদত কদা েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ্ছলাম, 
সুতদাং েতামদা তা ্যয়াদত কদ; কাদণ, তা েতামা�েদ�ক 
আ্খদা�তদ কথা �দণ ক্দ�য় েে�ব।”৫৪

55  

৩- আদ এই �স�ে আবেু�াহ ইবন মাস‘উে দা্েয়া�াহ ‘আনহ 
েথ�কী ব্ণাত আ�ছ, নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�ল�ছন: 

»  
ّ
مْ  كنت ِِِ َم�م ورِ  زِ�َاَرةِ  َ�نْ  َ�َهْي

بم قم
ْ
اَها ال ارم زم

َ
ِِنّ  ف

َ
 »ها تزهد ف النياف

 ) .ابن ااجه أخمجه(

“আ্ম েতামা�েদ�ক কবদ ্যয়াদত কদা েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ্ছলাম, 
সুতদাং েতামদা তা ্যয়াদত কদ; কাদণ, তা েু্নয়াদ েমাহ তযা�গ 
অনু�া্ণত কদ�ব।”৫৫F

56  

                                                           
55 আহমে (১/১৪৫), ্ত্ন দবম‘য়া ইবন না�বগা েথ�ক, ্ত্ন তাদ ্পতা না�বগা 

েথ�ক এবং ্ত্ন আলম দা্েয়া�াহ ‘আনহা েথ�ক মাদফু‘ সন�ে হা্েস্ট বণানা 

ক�দ�ছন। হাইসামম তাদ মাজমা‘উয যাীয়া্য়ে–এদ ম�ধয (৩/৫৮) তাদ েলখক 

ব�লন, আ্ম বললাম: ‘আস-সহমহ’ –এদ ম�ধয তাদ ক�য়ক্ট সনে দ�য়�ছ, যা 

আবূ ইয়া‘লা ী আহমে দ. বণানা ক�দ�ছন, আদ তা�ত দবম‘য়া ইবন না�বগা দ. 

আ�ছন। বুখাদম দ. ব�লন: কুদবানমদ অধযা�য় আলম েথ�ক ব্ণাত হা্েস সহমহ 

নয়।  
56 ইবনু মাজাহ (১/৫০১), হা্েস নং- ১৫৭১, জানাযা অধযায়, প্দ�িে: কবদ 

্যয়াদত স��কা েযসব বণানা এ�স�ছ ( بمورِ  زِ�َاَرةِ  نيب مي جيء ف قم
ْ
ال ), হা্েস্ট 

মাসর�কদ সূ�� আবেু�াহ ইবন মাস‘উে দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক মাদফু‘ 
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৪- অনুরপভা�ব এ �স�ে আবূ হদায়দা দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�কী 
ব্ণাত আ�ছ, নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�ল�ছন: 

ا « ارم بمورا ازم قم
ْ
ِِنّ  ل

َ
 ) .ابن ااجه خمجهأ. ( » ها تذكم�م اووتف

“েতামদা কবদ ্যয়াদত কদ; েকননা তা মসতুযদ কথা �দণ ক্দ�য় 
েেয়।”৫৬F

57  

৫- ত�প এ �স�ে বুদাইো দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�কী ব্ণাত 
আ�ছ, নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�ল�ছন:  

.  »ا هجم تقوروا اال فل�ر يزار أَ أراد فمن القبور ز�ارة عن نهيَ�م كنت «
 ) .السسائ أخمجه(

                                                                                                            
সন�ে ব্ণাত। আদ বূসমদম তাদ ‘্মসবাহয যুজাজাহ ফম যাীয়া্য়�ে ইবন 

মাজাহ’ ��� এই হা্ে�সদ সনে্ট�ক হাসান ব�ল উ��খ কদা হ�য়�ছ। 
57 ইবনু মাজাহ (১/৫০০), হা্েস নং- ১৫৬৯, জানাযা অধযায়, প্দ�িে: কবদ 

্যয়াদত স��কা েযসব বণানা এ�স�ছ ( بمورِ  زِ�َاَرةِ  نيب مي جيء ف قم
ْ
ال ), হা্েস্ট আবূ 

হা�য�মদ সূ�� আবূ েহাদায়দা দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক মাদফু‘ সন�ে ব্ণাত, 

তাদ শ�গ�লা হল: » ا ارم بمورا ازم قم
ْ
ِِنّ  ل

َ
.» ها تذكم�م اآلخمةف  [েতামদা কবদ ্যয়াদত 

কদ; েকননা তা আ্খদা�তদ কথা �দণ ক্দ�য় েেয়]; আদ আলবানম ‘সহমহ 

আল-জা�ম‘ আস-সাগমদ’ ( صييح مميمع ملصا) –এদ ম�ধয (১/৬৬৮) 

হা্েস্ট�ক ্বশর ব�ল�ছন, হা্েস নং- ৩৫৭৭ 
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“আ্ম েতামা�েদ�ক কবদ ্যয়াদত কদা েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ্ছলাম, 
সুতদাং েয বয্ি (বতামা�ন) কবদ ্যয়াদত কদ�ত চায়, েস েযন 
্যয়াদত ক�দ এবং েতামদা বা�জ-অ্�ল কথা বল�ব না।”৫৭

58 

[কবদ�া�ন ��ব�শদ েো‘আ] 

আদ েযসব হা্েস কবদ ্যয়াদ�তদ ্নয়ম ্শকা োন �স�ে ব্ণাত 
হ�য়�ছ, ত��ধয অনযতম হ�ি,  

১- বুদাইো দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক ব্ণাত আ�ছ, ্ত্ন ব�লন: 

»  ََ ولم  َك ِ  َرسم َّ هممْ  اسلم عليه اهللا َ� ا مم
ّ
وا َِِذا َمَعل   َخمَجم

َ
َمَقابِمِ  ِِل
ْ
  أَ ار

م
ور  واََقم

مْ  ارّسالَمم  ْي�م
َ
ْهَل  يا َعل

َ
ؤْ  ِانَ  اّليَارِ  أ مم

ْ
ْسلِِم�َ  ِانِ�َ ار مم

ْ
َْ  َا�ِنّا َاار ِ م  َشاءَ  ِ

َّ  ب�م ا
 ََ و لم � تبع ل�م ا�ن سل  لا أنَم الَِحقم

َ
َ  ْسأ َّ َا ا

َ
مم  ل �م

َ
َعا�َِيةَ  َال

ْ
.  » .ال

 ) .السسائ ا ابن ااجه ا أحد أخمجه مسلم ا (

“দাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম তা�েদ�ক ্শকা ্ে�তন, 
তাদা যখন সমা্ধ��লদ ্ে�ক েবদ হ�ব, তখন তাদা েযন ব�ল: 

                                                           
58  নাসায়ম দ. (৪/৮৯) জানাযা অধযা�য়দ ‘কবদ ্ যয়াদ�তদ প্দ�ি�ে (  زِ�َاَرةِ  نيب

بمورِ  قم
ْ
 মাদফু‘ সন�ে (ইবনু বুদাইো েথ�ক, ্ত্ন তাদ ্পতা েথ�ক) হা্েসখানা (ال

বণানা ক�দ�ছন। আদ আলবানম ‘সহমহ আল-জা�ম‘’ (صييح مميمع) –এদ ম�ধয 

(১/৪৮৫) হা্েস্ট�ক ্বশর ব�ল�ছন, হা্েস নং- ২৪৭৪ 



 

92 

ْهَل  ثي َعغَيُْ� ْ  ملّسَالمُ «
َ
ُمْؤِمِغ�َ  ِمنَ  مّ ثَيرِ  د

ْ
ُمْسِغِم�َ  مل

ْ
ُ  َ يءَ  ِِنْ  َ ِِنّي َ مل َّ  ن�  م

ُل � ربع ل�   �ن سغف يي دنت  الَِحُقونَ 
َ
َ  ْسأ َّ َي م

َ
َعيِ�يَةَ  َ لَُ� ُ  ي

ْ
  »مل

(েতামা�েদ উপদ শা্অ ব্ষাত হউক েহ কবদবাসম মু্মন ী 
মুস্লমগণ! আ�াহদ ইিায় অবশযই আমদাী েতামা�েদ সা�থ 
্ম্লত হব; েতামদা আমা�েদ অ�গামম, আদ আমদা েতামা�েদ 
অনুগামম; আমদা আ�াহদ ্নকট আমা�েদ ী েতামা�েদ জনয শা্অ 
ী ্নদাপউা �াথানা কদ্ছ)।”৫৮F

59  

২- অনুরপভা�ব উ�ুল মু্মনমন আ�য়শা দা্েয়া�াহ ‘আনহা েথ�কী 
ব্ণাত আ�ছ, ্ত্ন দাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম�ক 
উ��শয ক�দ ���দ ভাষায় ব�লন: 

                                                           
59 মুস্লম (২/৬৭১), হা্েস নং- ৯৭৫, জানাযা অধযায়, প্দ�িে: সমা্ধ��ল 

��বশ কদাদ সময় যা বলা হয় এবং কবদবাসমদ জনয �াথানা �স�ে ( مي  نيب

ور   م عء ألهغهيثقيل عغا دخول ملقب ); নাসায়ম (৪/৯৪), জানাযা অধযায়, প্দ�িে: 

মু্মনগ�ণদ জনয কমা �াথানাদ ্ন�োশ �স�ে ( مألمر نيالستافير لغمؤمغ� نيب ); 

ইবনু মাজাহ (১/৪৯৪), হা্েস নং- ১৫৪৭, জানাযা অধযায়, প্দ�িে: 

সমা্ধ��ল ��বশ কদাদ সময় যা বলা হয়, েস �স�ে ( مي ثقيل ِذم دخل  يبن

 আহমে (৫/৩৫৩, ৩৫৯); ইবনুস সু�ম, ‘‘আমালুল ইয়াউ�ম ীয়াল ;(ملقينرم

লাইলা’ (عمل ملوم   ملغيغة) [্ে�নদ ী দা�তদ আমল], পস. ১৯৭, হা্েস নং- 

৫৯৪, হা্েস্ট সুলাইমান ইবন বুদাইো’দ সূ�� তাদ ্পতা েথ�ক মাদফু‘ সন�ে 

ব্ণাত। 
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ْيَ   «
َ
ولم  ك

م
ق
َ
مْ  أ هم

َ
ولَ  يَا ر ِ  َرسم َّ اَل  ف ز�ارة القبور؟ ا

َ
وِ�  « :ق

م
ْهلِ  َعَ  ارّسالَمم  ق

َ
 أ

ْؤاِنِ  ِانَ  اّليَارِ  مم
ْ
ْسلِِم�َ  �َ ار مم

ْ
م  َا�َمَْحمم  َاار َّ ََْقِدِا�َ  ا ْس مم

ْ
 ا ان�م ِانّا ار

ِخِم�نَ 
ْ
ََأ ْس مم
ْ
َْ  َا�ِنّا َاار ِ م  َشاءَ  ِ

َّ مْ  ا ََ  بِ�م و الَِحقم
َ
 .)السسائ أخمجه مسلم ا . ( »ر

“েহ আ�াহদ দাসূল! কবদ ্যয়াদ�তদ েক�� আ্ম তা�েদ উ��শয 
কম বলব? জবা�ব ্ত্ন বল�লন: তু্ম বল: 

ْهِل  َ َ  ملّسَالمُ  « 
َ
ُمْؤِمِغ�َ  ِمنَ  مّ ثَيرِ  د

ْ
ُمْسِغِم�َ  مل

ْ
ُ  َ َ�رَْح ُ  َ مل َّ ُمْستَْقِاِم�َ  م

ْ
 ِمغّي مل

ِخِر�نَ    مغ� 
ْ
ُمْستَأ

ْ
ُ  َ يءَ  ِِنْ  َ ِِنّي َ مل َّ   »لَالَِحُقونَ  نُِ� ْ  م

(কবদবাসম মু্মন ী মুস্লমগ�ণদ �্ত সালাম; আ�াহ আমা�েদ ী 
েতামা�েদ মধয েথ�ক অ�গামম ী প�াতগামম সক�লদ �্ত েয়া 
করন; আমদাী আ�াহদ ইিায় অবশযই েতামা�েদ সা�থ ্ম্লত 
হব)।”৫৯F

60  

                                                           
60 মুস্লম (২/৬৭০), হা্েস নং- ৯৭৪, জানাযা অধযায়, প্দ�িে: সমা্ধ��ল 

��বশ কদাদ সময় যা বলা হয় এবং কবদবাসমদ জনয �াথানা �স�ে ( مي  نيب

 :নাসায়ম (৪/৯১), জানাযা অধযায়, প্দ�িে ;(ثقيل عغا دخول ملقبور   م عء ألهغهي

মু্মনগ�ণদ জনয কমা �াথানাদ ্ন�োশ �স�ে ( ستافير لغمؤمغ�مألمر نيال نيب ); 

হা্েস্ট মুহা�ে ইবন কা�য়�সদ সূ�� আ�য়শা দা্েয়া�াহ ‘আনহা েথ�ক 

মাদফু‘ সন�ে ব্ণাত। 
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৩- ত�প আবূ হদায়দা দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�কী ব্ণাত আ�ছ, 
নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম কবদ�া�নদ উ���শয েবদ হ�লন, 
অতঃপদ ্ত্ন বল�লন: 

مْ  ارّسالَمم « ْي�م
َ
ْومٍ  َدارَ  َعل

َ
ْؤاِنِ�َ  ق َْ  َا�ِنّا مم ِ م  َشاءَ  ِ

َّ مْ  ا ََ  بِ�م و نّا َاِدْدتم  الَِحقم
َ
دْ  َ

َ
 ق

َنا َْ
َ
 ) .أخمجه مسلم( .» ِِْخَواَ�َنا َرأ

“েতামা�েদ উপদ শা্অ ব্ষাত হউক; এটা মু্মন�েদ ঘদ; ইনশা 
আ�াহ আমদাী এ�স েতামা�েদ সা�থ ্মলব; আমাদ বড় ইিা হয়, 
আমদা আমা�েদ ভাই�েদ�ক েে্খ।”৬০F

61  

৪- আবেু�াহ ইবন আ�াস দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�কী ব্ণাত আ�ছ, 
নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম মেমনাদ কবদসমূ�হদ পাশ ্ ে�য় 
পথ অ্ত ম ক�দন, অতঃপদ ্ত্ন কবদবাসমদ ্নকট ্গ�য় 
োঁড়া�লন এবং বল�লন: 

                                                           
61 মুস্লম (১/২১৮), হা্েস নং- ২৪৯, প্ব�তা অধযায়, প্দ�িে: অযূ�ত 

মুখমা�লদ নূদ এবং হাত-পা�য়দ েম্ু বা্ড়�য় েনয়া মু�াহাব (  مْسِتْيبَيِب  نيب

ُاّرةِ  َِِطيلَةِ 
ْ
وُُضوءِ  ِف  َ مّلْيِجيلِ  مل

ْ
مل ); নাসায়ম (১/৯৪), প্ব�তা অধযায়, প্দ�িে: 

অযূদ েসস�যা �স�ে (نيب حغية ملوضوء); আহমে (২/৩৭৫); মা�লক, মুয়াউা 

(১/২৮); হা্েস্ট আল-‘আলা ইবন আব্েদ দহমা�নদ সূ�� তাদ ্পতা েথ�ক 

মাদফু‘ সন�ে আবূ েহাদায়দা দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক ব্ণাত। 
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 ا�ن سلفنا أنَم ال�م لا اهللا يغفم!  القبور أهل اي علي�م ارسالم «
 ) .أخمجه ال�اذي( .»باألثم

“েহ কবদবাসম! েতামা�েদ উপদ শা্অ ব্ষাত হউক; আ�াহ 
আমা�েদ�ক ী েতামা�েদ�ক কমা করন; েতামদা আমা�েদ 
অ�গামম, আদ আমদাী েতামা�েদ পোা অনুসদণ কদ্ছ।”৬১F

62  

নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম এসব হা্ে�স কবদ ্যয়াদ�তদ 
উপকা্দতা বণানা ক�দ�ছন; আদ তা হল কবদ ্যয়াদতকাদম বয্ি 
কতস াক ্ন�জদ �্ত ী কবদবাসম�েদ �্ত ইহসান কদা; আদ তাদ 
্ন�জদ �্ত ইহসান মা�ন হল, মসতুয ী আ্খদা�তদ কথা �দণ 
কদা, েু্নয়া ্বমূখ হীয়া এবং উপ�েশ ী ্শকা �হণ কদা; আদ 
কবদবাসম�েদ �্ত তাদ ইহসান কদাদ মা�ন হল, তা�েদ �্ত 
সালাম েেীয়া, তা�েদ জনয দহমত ী কমাদ আ�বেন কদা এবং 
কমা �াথানা কদা। সকল আ�লম ব�লন: ্যয়াদ�তদ এই ্বষয়্ট 
পূরষ বয্ি�েদ েবলায় ��যাজয। 

                                                           
62 ্তদ্মযম (৩/৩৬৯), হা্েস নং- ১০৫৩, জানাযা অধযায়, প্দ�িে: বয্ি যখন 

সমা্ধ��ল ��বশ কদ�ব, তখন যা বল�ব, েসই �স�ে (  ِذم ملرجل ثقول مي نيب

رملقين دخل ); আদ ্ত্ন ব�ল�ছন, হা্েস্ট হাসান, গদমব। তাবাদানম, আল-

কাবমদ (১২/১০৭), হা্েস নং- ১২৬১৩,  হা্েস্ট কাবুস ইবন আ্ব 

যাবইয়া�নদ সূ�� তাদ ্পতা েথ�ক মাদফু‘ সন�ে আবেু�াহ ইবন আ�াস 

দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক ব্ণাত। 
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[নাদমগণ কতস াক কবদ ্যয়াদত কদাদ ্বধান] 

আদ নাদম�েদ জনয সমা্ধ��লদ উ���শয েবদ হীয়া ৈবধ নয়; 
েকননা আবূ হদায়দা দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক ব্ণাত আ�ছ, ্ত্ন 
বল�লন: 

أخمجه ابن ( .» القبور زاارات سلم ا عليه اهللا َ� اهللا رسول لعن «
 ) .ااجه

“দাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম কবদ ্যয়াদতকা্দনম 
নাদম�েদ �্ত লানত ক�দ�ছন।”৬২F

63 আদ ‘্নসাবুল ইহ্তসাব’ 
নামক ��� উ��খ আ�ছ েয, নাদম কতস (نصيب مالحيسيب) াক 

সমা্ধ��লদ উ���শয েবদ হীয়াদ ৈবধতা স��কা ্বচাদক�ক 

                                                           
63 ইবনু মাজাহ (১/৫০২), হা্েস নং- ১৫৭৪, যা হাসসান ইবন সা�বত 

দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক ব্ণাত, হা্েস নং- ১৫৭৫, যা আবেু�াহ ইবন আ�াস 

দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক ব্ণাত, হা্েস নং- ১৫৭৬, যা আবূ হদায়দা দা্েয়া�াহ 

‘আনহ েথ�ক ব্ণাত, জানাযা অধযায়, প্দ�িে: নাদমগণ কতস াক কবদ ্যয়াদত 

কদা ্ন্ষর হীয়া �স�ে ( رملقبو ملنسيء ز�يرة عن مي� ف جيء مي نيب ); ্তদ্মযম 

(৩/৩৭১), হা্েস নং- ১০৫৬, জানাযা অধযায়, প্দ�িে: নাদম�েদ জনয কবদ 

্যয়াদত কদা অপছ� বা ্ ন্ষর হীয়া �স�ে ( ر ملقبو ز�يرة كرمهية ف جيء مي نيب

 হা্েস্ট আবূ হদায়দা দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক ব্ণাত; আলবানম ;(لغنسيء

‘সহমহ আল-জা�ম‘’ (صييح مميمع) –এদ ম�ধয (২/৯০৯) হা্েস্ট�ক ্বশর 

ব�ল�ছন, হা্েস নং- ৫১০৯ 
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্জজাসা কদা হ�ল ্ত্ন ব�লন: এ ধদ�নদ কা�জদ ৈবধতা স��কা 
্জজাসা ক�দা না, বদং েস কম প্দমাণ লা‘ন�তদ (অ্ভশা�পদ) 
উপযুি হ�ব, েস স��কা ্জজাসা কদ; কাদণ, েস যখন 
সমা্ধ��লদ উ���শয েবদ হীয়াদ ্নয়ত ক�দ, তখন েস আ�াহ 
তা‘আলা ী তাঁদ েফ�দশতা�েদ লা‘ন�তদ উপযুি হ�য় যায়; আদ 
যখন েবদ হ�ব, তখন শয়তান তাদ সা�থ শা্মল হয়; আদ যখন 
সমা্ধ��ল উপ্�ত হয়, তখন মসত বয্িদ আআা তা�ক অ্ভশাপ 
েেয়; আদ যখন েস �তযাবতান ক�দ, তখন েস আ�াহ তা‘আলা ী 
তাঁদ েফ�দশতা�েদ লা‘ন�তদ ম�ধয থা�ক যতকণ না েস তাদ গস�হদ 
ম�ধয ্ফ�দ আ�স।  

েকা�না েকা�না বণানায় এ�স�ছ, 

أيما اممأة خمجت ِل اقبة يلعنها مالئ�ة ارسموات ارسبع ا األرض�  «
تمج ان بيَها يعنيها اهللا ثواب ارسبع ا أيما اممأة دعت رلميت بيىم ا رم 

                                        .»حجة ا عممة 

“েয েকান নাদম সমা্ধ��লদ উ���শয েবদ হয়, তা�ক সাত আসমান 
ী সাত যমম�নদ ্ফ্দশতাগণ লা‘নত কদ�ত থা�ক; আদ েয নাদম 
মসত বয্িদ জনয কলযা�ণদ েো‘আ ক�দ এমতাব�ায় েয, েস তাদ 
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ঘদ েথ�ক েবদ হয় না, তা�ক আ�াহ তা‘আলা হা� ী ীমদাদ 
সাীয়াব োন কদ�বন।”৬৩

64  

আদ সালমান ী আবূ হদায়দা দা্েয়া�াহ ‘আনহমা েথ�ক ব্ণাত 
আ�ছ: নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম েকান এক্েন মস্জে 
েথ�ক েবদ হ�লন, অতঃপদ ্ত্ন তাদঁ বা্ড়দ েদজায় োঁড়া�লন, 
অতঃপদ তাদঁ কনযা ফা্তমা দা. আস�লন, তাদপদ ্ত্ন তাঁ�ক 
উ��শয ক�দ বল�লন:  

هل ذهبت : فقال. خمجت ِل الل فالنة الت ااتت : ان أين جئت ؟ فقالت «
. اعاذ اهللا أَ أفعل شيئا بعداا سمعت ان  اا سمعت : ِل قبها ؟ فقالت

                      . »رو ذهبت ِل قبها رم تمر راةة اْنة : فقال

“তু্ম েকাথা েথ�ক এ�সছ? জবা�ব ্ত্ন ব�লন: আ্ম অমু�কদ 
বাসায় ্গ�য়্ছ, েয মাদা ্গ�য়�ছ; অতঃপদ ্ত্ন আবাদ ্জজাসা 
কদ�লন: তু্ম ্ক তাদ সমা্ধ�ল পযাঅ ্গ�য়ছ? জবা�ব ্ত্ন 
ব�লন: আ্ম আপনাদ ্নকট েথ�ক যা শনাদ, তা শনাদ প�দী এমন 
্কছু কদা েথ�ক আ�াহদ ্নকট আ�য় চাই (না‘উযু্ব�াহ); তখন 

                                                           
64 তাদ বযাপা�দ আমাদ জানা েনই এবং আ্ম এটা�ক হা্েস ম�ন ক্দ না; ত�ব 

তাদ অ�থা এক্ট হা্েস দ�য়�ছ: 

.» القبور زاارات اهللا لعن «   (আ�াহ তা‘আলা কবদ ্যয়াদতকা্দনম নাদম�েদ �্ত 

লানত ক�দ�ছন)। 
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নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�লন: তু্ম য্ে তাদ সমা্ধ�ল 
পযাঅ েয�ত, তাহ�ল জা�া�তদ �াণী েপ�ত না।”৬৪

65 

[কবদবাসম�েদ অব�া েথ�ক ্শকা �হণ] 

সুতদাং এদ উপদ ্ভ্উ ক�দ বলা যায়, পুরষ বয্ি�েদ মধয েথ�ক 
��তযক এমন বয্ি, েয কবদ ্যয়াদত কদাদ ইিা েপাষণ কদ�ব, 
তাদ ্যয়াদ�তদ অংশটুকু যা�ত চতুুে য�দ �ে্ক�ণদ মত না 
হয়, বদং েস যখন কব�দদ ্নকট আস�ব, তখন তাদ জনয উ্চত 
কাজ হল কবদবাসম�েদ উপদ সালাম েপশ কদা এবং তা�েদ�ক 
উপ্�ত বয্ি�েদ মত ক�দ স��াধন কদা; আদ তা�েদ জনয 
দহমত ী কমা �াথানা কদা, েযমন্ট পূ�বা উ��্খত হা্েসসমূ�হদ 
ম�ধয ব্ণাত হ�য়�ছ। অতঃপদ ্যয়াদতকাদম বয্ি যাদা মা্টদ নম�চ 
চ�ল েগ�ছ এবং প্দবাদ-প্দজন ী ্�য় বয্ি�েদ েথ�ক ্ব্ি� 
হ�য় েগ�ছ তা�েদ অব�া েথ�ক ্শকা �হণ কদ�ব; আদ মসত বয্ি 

                                                           
65 আবূ োউে (৩/৪৬০), হা্েস নং- ৩১২৩, জানাযা অধযায়, প্দ�িে: 

েশাক�কাশ �স�ে (نيب ملعز�ة); নাসায়ম (৪/২৭), জানাযা অধযায়, প্দ�িে: 

 �ন কদা �স�ে (نيب ميع), হা্েস্ট আবূ আব্েদ দহমান আল-হবু�ম’দ 

সূ�� আবেু�াহ ইবন ‘আমদ দা. েথ�ক মাদফু‘ সন�ে ল�া কা্হনম আকা�দ 

ব্ণাত। ইমাম নাসায়ম দ. ব�লন: বণানাকাদম দবম‘আ েুবাল, েস আবূ আব্েদ 

দহমান আল-হবু�ম েথ�ক বণানা ক�দ�ছ; হা�কম (১/৩৭৪), ্ত্ন ব�লন: 

হা্েস্ট ইমাম বুখাদম ী মুস্লম দ. –এদ শ�তাদ আ�লা�ক ্বশর, আদ ইমাম 

যাহাবম দ. অনুরপ মত �কাশ ক�দ�ছন।   
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যখন কব�দ ��বশ ক�দ�ছ, তখন ���দ মাধয�ম পদমকাদ স�ুখমন 
হ�য়�ছ: েস ্ক স্ঠকভা�ব েসগ�লাদ জবাব ্ে�ত েপ�দ�ছ এবং 
তাদ কবদ ্ক জা�া�তদ বাগানসমূ�হদ মধয েথ�ক এক্ট বাগা�ন 
প্দণত হ�য়�ছ? না্ক েস জবাব ো�ন ভুল ক�দ�ছ? আদ তাদ কবদ 
প্দণত হ�য়�ছ জাহা�া�মদ গতাসমূ�হদ মধয েথ�ক েকান এক্ট 
গ�তা প্দণত হ�য়�ছ!! অতঃপদ েস ্ন�জ�ক ্ন�য় ভাব�ত শর 
কদ�ব েয, েস েযন মাদা েগ�ছ, কব�দ ��বশ ক�দ�ছ এবং তাদ 
্নকট েথ�ক েূ�দ স�দ েগ�ছ তাদ স�ে, প্দবাদ-প্দজন, সঅান-
সঅ্ত ী তাদ প্দ্চত েলাকজন; আদ েস একাই অব্শ� দ�য় 
েগ�ছ; এখন েস ���দ স�ুখমন হ�ব, সুতদাং েস কম জবাব েে�ব? 
তাদ অব�া কম হ�ব? আদ েস কবদ�া�ন যতকণ অব�ান ক�দ, 
ততকণ এ ধদ�নদ ্শকা ্ন�য় বয� থাক�ব এবং এই ধদ�নদ 
ভয়াদ ্বষয়সমূহ েথ�ক মু্ি পাীয়াদ জনয তাদ মাীলাদ (আ�াহ 
তা‘আলা’দ) সা�থ স�কা দাখ�ব এবং তাঁদ ্নকট আ�য় �হণ 
কদ�ব। 

[কব�দদ ্নকট কুদআন পাঠ কদাদ ্বধান] 

কবদ�া�ন কুদআন পাঠ কদা�ক আ�লম�েদ এক অংশ ৈবধ 
ব�ল�ছন; ত�ব অ্ধকাংশ আ�লম তা কদ�ত ্ ন�ষধ ক�দ�ছন। তাদা 
ব�লন: ্যয়াদতকাদমদ জনয আবশযক হ�লা ্শকা �হণ ্ন�য় বয� 
থাকা; আদ কুদআন পাঠ কদাদ �াদা পাঠক প্ঠত অং�শদ সা�থ 
সং্�� ্বষয় ্ন�য় গ�বষণা ী ্চঅাভাবনা কদাদ ��য়াজন অনুভব 
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ক�দ; আদ ্শকা �হণ ী ্চঅাভাবনা একই সম�য় একই ম�ন 
এক্�ত হ�ত পা�দ না।  

[কবদ�া�ন কুদআন পাঠ ্বষ�য় এক্ট সংশয় ী তাদ উউদ] 

য্ে েকউ ব�ল েয, আ্ম এক সময় ্শকা �হণ কদব আদ অনয 
সময় কুদআন পাঠ কদব; আদ যখন কুদআন পাঠ কদা হ�ব, তখন 
দহমত না্যল হয়, সুতদাং আশা কদা যায় েয, ঐ দহমত েথ�ক 
কবদবাসম�েদ সা�থ ্কছু দহমত স�সি হ�ব, যা তা�েদ�ক উপকস ত 
কদ�ব।’ তাহ�ল এদ ক�য়ক্ট জবাব হ�ত পা�দ: 

�থমত: কুদআন পাঠ কদা য্েী ইবােত, ্ক� ্যয়াদতকাদমদ জনয 
মসতুয, েফ�দশতা��য়দ �� ী অনযানয ্বষ�য় ্চঅাভাবনা ী ্শকা 
�হণ ্ন�য় বয� থাকাী এক �কা�দদ ইবােত, যা পূ�বা আ�লাচনা 
হ�য়�ছ; আদ সময়্ট শধু এই ইবাে�তদ জনযই উপযুি েক�, 
সুতদাং েস এক ইবােত েথ�ক অনয ইবাে�ত যা�ব না, ্ব�শষ ক�দ 
(্ন�জদ জনয ইবােত বাে ্ে�য়) অ�নযদ (উপকা�দদ) জনয নয়। 

্�তময়ত: েস য্ে তাদ ঘ�দদ ম�ধয কুদআন পাঠ ক�দ এবং তাদ 
সাীয়াব তা�েদ �্ত হা্েয়া ্হ�স�ব ে�দণ ক�দ এইভা�ব েয, েস 
্তলাীয়াত েথ�ক অবসদ েনয়াদ পদ তাদ ভাষায় বল�ব: েহ আ�াহ! 
আমাদ ্তলাীয়া�তদ সাীয়াব কবদবাসম�েদ জনয কবুল ক�দ নাী, 
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তাহ�ল তা তা�েদ ্নকট েপপ�ছ যা�ব৬৫

66। ্ন�য়ই এ্ট েো‘আ যা 
তা�েদ ্নকট সাীয়াব�ক েপপ্ছ�য় েে�ব; আদ েো‘আ 
সবাস�্ত �ম েপপ�ছ যায়; সুতদাং তা�েদ কব�দদ পা�শ ্গ�য় 
কুদআন পা�ঠদ ��য়াজন েনই। 

তসতময়ত: তা�েদ কব�দদ ্নকট তাদ কুদআন পাঠ কদাটা তা�েদ 
কাদী কাদী আযা�বদ (শা্�দ) কাদণ হ�ত পা�দ, েকননা যখনই 
এমন আয়াত অ্ত ম কদ�ব, যা েস আমল ক�দ্ন, তখনই তা�ক 
বলা হ�ব: তু্ম ্ক তা পাঠ কদ্ন?! তু্ম ্ক তা �বণ কদ্ন, 
তাহ�ল ্কভা�ব তাদ ্বপদমত কাজ কদ�ল এবং তাদ উপদ আমল 
কদ�ল না? ফ�ল তাদ (আয়�তদ) �্ত তাদ ্বররাচদ�ণদ কাদ�ণ 
তা�ক শা্� েেীয়া হ�ব।  

চতুথাত: তাদ (কুদআন পা�ঠদ) সমথা�ন েকা�না সু�াহ বা হা্েস 
ব্ণাত হয়্ন; আদ তা ্ন্ষর হীয়াদ জনয এটাই য�থ�। সুতদাং 
বযাপাদ্ট যখন এ দকম, তখন ্ যয়াদতকাদম�েদ জনয উপযুি কাজ 
হল, সু�াহ’দ অনুসদণ কদা এবং তা�েদ জনয শদম‘আত যা 
অনু�মােন ্ে�য়�ছ, েসখা�নই েথ�ম যাীয়া ী তাদ সমমা ল�ন না 

                                                           
66 এ ্বষ�য় আহ�ল সু�াত ীয়াল জামা‘আ�তদ সত্ন� আ�লম�েদ ম�ধযই 

মত�ভে দ�য়�ছ। অ�ন�কই এ ধদ�নদ ঈসা�ল সাীয়াব�ক শদম‘আতস�ত 

ম�ন ক�দন না। তাই উ্চত হ�ব কুদআন েতলাীয়াত ইতযা্ে েনক আম�লদ 

পদ েসটাদ উ্সলা ্ে�য় মসত বয্িদ জনয েো‘আ কদা, েসটা পা্ঠ�য় েেীয়া 

নয়। [স�ােক] 
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কদা; যা�ত তাদা তা�েদ ্ন�জ�েদ �্ত এবং কবদবাসম�েদ �্ত 
ইহসানকাদম হ�ত পা�দ; কাদণ- 

[কবদ ্যয়াদত েুই �কাদ: শদম‘আতস�ত ী ্বে‘আত] 

কবদ ্যয়াদত েু’ �কাদ: শদম‘য়তস�ত ্যয়াদত এবং ্বে‘আত 
প�ায় ্যয়াদত। ত��ধয শদম‘আত প�ায় ্যয়াদত হল, েয ্যয়াদ�তদ 
বযাপা�দ দাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম অনুম্ত �োন 
ক�দ�ছন; আদ তাদ উ��শয হল েু’্ট: ত��ধয এক্ট ্ যয়াদতকাদমদ 
সা�থ স�্কাত, আদ তা হল, উপ�েশ ী ্শকা �হণ কদা। আদ 
্�তময়্ট কবদবাসম�েদ সা�থ স�্কাত, আদ তা হল, ্যয়াদতকাদম 
কতস াক তা�েদ �্ত সালাম েপশ কদা এবং তা�েদ জনয েো‘আ 
কদা। 

আদ ্বে‘আত প�ায় ্যয়াদত হল, কব�দদ ্নকট সালাত আো�য়দ 
উ���শয কবদ ্যয়াদত কদা; আদ তা�ক �ে্কণ কদা, চু�ন কদা, 
�শা কদা, কব�দদ মা্ট গাল ঘষা, তাদ মা্ট �হণ কদা, 
কবদবাসম�ক ডাকা, তা�েদ মাধয�ম সাহাযয �াথানা কদা; তা�েদ 
্নকট সাহাযয-সহ�যা্গতা, ্দ্যক, কমা, সঅান, ঋণ প্দ�শাধ 
কামনা কদা, েুঃখ-ক� লাঘব আশা কদা, েু্�অামুি হীয়াদ আশা 
কদা ইতযা্ে ্ব্বধ ��য়াজন পূদ�ণদ জনয সাহাযয চাীয়া, যা 
মূ্তাপূজাদমদা তা�েদ মূ্তা�েদ ্নকট েচ�য় থা�ক। ব�ত ্বে‘আতম, 
্শকাম এ ্ যয়াদ�তদ ধাদণা মূ্তাপূজাদম�েদ ্নকট েথ�কই �হণ কদা 
হ�য়�ছ; মুস্লম আ�লম�েদ সবাস�ত ম�ত এস�বদ েকা�না ্কছুই 
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শদম‘য়ত স�ত নয়; েকননা জগতসমূ�হদ �্তপালক আ�াহ 
তা‘আলাদ দাসূল মুহা�াে সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম এবং 
সাহাবা, তা�ব‘য়মন ী েম�নদ সকল ইমামগ�ণদ মধয েথ�ক েকউ এ 
ধদ�নদ কাজ ক�দন্ন।  

[্শ�কাদ উপলকসমূহ েথ�ক সাহাবমগ�ণদ েব�ঁচ থাকা] 

বদং সাহাবমগণ এদ েচ�য় আদী অ�নক তুি ্বষ�য়দী েজাদ 
�্তবাে ক�দ�ছন; েযমন, মা‘রদ ইবন সুয়াইে েথ�ক ব্ণাত, ীমদ 
দা. এক্েন ম�াদ দা�াদ ম�ধয ফজ�দদ সালাত আোয় ক�দ�ছন, 
অতঃপদ েেখ�লন জনগণ েকা�না এক জায়গায় যা�ি; অতঃপদ 
্ত্ন বল�লন: এসব েলাক েকাথায় যা�ি? তখন তা�ক বলা হল: 
তাদা এমন এক মস্জ�ে যা�ি, যা�ত দাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাই্হ 
ীয়াসা�াম সালাত আোয় ক�দ�ছন, সুতদাং তাদী তা�ত সালাত 
আোয় কদ�ব; অতঃপদ ্ত্ন বল�লন: েতামা�েদ পূবাবতামগণ শধু এ 
ধদ�নদ আচদ�ণদ কাদ�ণই �ংস হ�য়�ছ, তাদা তা�েদ নবম�েদ 
্নেশানসমূ�হদ অনুসদণ ী অনুকদণ কদত এবং েসগ�লা�ক ম্�দ 
ী ্ গজাাদ মত উপাসনালয় ব�ল �হণ কদত; এসব মস্জ�েদ ম�ধয 
যা�ক সালা�তদ সময় েপ�য় যা�ব, েস েযন তা�ত সালাত আোয় 
ক�দ েনয়; আদ যা�ক ঐসব মস্জ�েদ ম�ধয সালা�তদ সময় পায়্ন, 
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েস েযন �াভা্বক অব�া অবযাহত দা�খ এবং ঐসব �া�ন সালাত 
আো�য়দ ইিা ক�দ েসখা�ন না যায়।৬৬

67  

অনুরপভা�ব যখন ীমদ দা্েয়া�াহ আনহদ ্নকট সংবাে েপপছল 
েয, েলাকজন ঐ গাছ্ট�ক (বদকত ্হ�স�ব) �হণ কদ�ছ, যাদ নম�চ 
নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম তাঁদ সাহাবমগণ েথ�ক বাই‘আত 
(শপথ) �হণ ক�দ�ছন, তখন ্ত্ন ঐ গা�ছদ ্নকট েলাক 
পাঠা�লন, অতঃপদ তা েক�ট েফলা হয়।৬৭

68 েয গাছ্টদ নম�চ 
সাহাবমগণ দাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ কা�ছ 
বাই‘আত �হণ ক�দ্ছ�লন এবং যাদ আ�লাচনা ক�দ আ�াহ 
তা‘আলা আল-কুদআ�ন ব�লন: 

ُ ٱ َِٓ�ٓ  ّلٓقدۡ  ﴿ ۡ ٱ ٓعنِ  َّ ؤۡ ل ٓبايُِعونٓٓك  ِِذۡ  ِمنِ�ٓ ُُ ٓجٓرةِ لٱ ٓت ٓ�ۡ  ُُ  ]١٨: ملفتح[ ﴾ ... َّ

                                                           
67 আবেুদ দাযযাক, আল-মুসা�াফ (২/১১৮, ১১৯), হা্েস নং- ২৭৩৪, হা্েস্ট 

আ‘মা�শদ সূ�� মা‘রদ ইবন সুয়াইে েথ�ক ব্ণাত, েয বণানা্টদ সনে ীমদ 

দা. এদ সা�থ স�্কাত; আদী েেখুন: আল-ফাতহ (১/৬৭৮)। 
68 ঘটনা্ট ইবনু সা‘ে তাদ ‘আত-তাবাকাত’ (ملطبقيت) –এদ ম�ধয বণানা 

ক�দ�ছন, ২/১০০; হা�ফজ ইবনু হাজাদ ‘আসকালানম দ. (৭/৪৪৮) সনে্ট�ক 

্বশর ব�ল�ছন; আদ ইমাম মুহা�ে ইবন ীয়া�াহ ‘আল-্বো‘উ’ ীয়ান নাহইয়ু 

‘আনহা’ (ملا    مي� عغهي) নামক ���দ ম�ধয তা বণানা ক�দ�ছন: ৪২ – ৪৩; 

ইবনু আ্ব শায়বা, আল-মুসা�াফ: ২/৩৭৫ 
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“(অবশযই আ�াহ মু্মনগ�ণদ উপদ স�� হ�য়�ছন, যখন তাদা 
গা�ছদ নম�চ আপনাদ কা�ছ বাই‘আত �হণ ক�দ্ছল, ...।)”৬৮F

69 যখন 
ীমদ দা. উি গাছ্টদ সা�থ এ আচদণ ক�দ্ছ�লন, তখন অনযানয 
্কছু (েযখা�ন এ ধদ�নদ অৈবধ ্যয়াদত সংঘ্টত হয়) তাদ ্বধান 
েকমন হ�ত পা�দ?!  

আদ সাল�ফ সা�লহমন তাীহমে তথা আ�াহদ একেবাে�ক 
্ন�ভাজাল ক�দ�ছন এবং তাদ সমমানা সংদকণ ক�দ�ছন, তাই 
ীয়া্লে ইবন আব্েল মা�ল�কদ যামানা পযাঅ নবম সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ হজদা�ক মস্জে েথ�ক পসথক দাখা হয়, 
তখন সাহাবম ী তা�ব‘য়মগ�ণদ মধয েথ�ক একজনী তা�ত ��বশ 
কদত না, না সালাত আোয় কদাদ জনয, না েো‘আদ জনয, না 
ইবােত জাতময় অনয ্কছুদ জনয, বদং তাদা এসব ্কছু মস্জ�েদ 
্ভত�দই কদ�তন।  

[নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ কব�দদ ্নকট সহাবমগ�ণদ 
সালাম ী েো‘আদ ধদন] 

তা�ঁেদ েকউ যখন নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ উপদ 
সালাম েপশ কদ�তন এবং েো‘আ কদাদ ইিা েপাষণ কদ�তন, 
তখন ্ত্ন ্কবলামুখম হ�তন এবং তাঁদ ্পঠ�ক কব�দদ েেীয়া�লদ 

                                                           
69 সূদা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৮। 
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্ে�ক কদ�তন, অতঃপদ ্ত্ন েো‘আ কদ�তন; আদ এটা এমন 
পর্ত, যাদ বযাপা�দ আ�লম�েদ ম�ধয েকান ্বতকা েনই।  

তা�েদ মা�ঝ মত্ব�দাধ েতা েকবল দাসূ�লদ উপদ সালাম েপশ 
কদাদ সম�য়দ অব�া ্ন�য়। ইমাম আবূ হা্নফা দ. ব�লন: সালাম 
েেীয়াদ সময়ী ্কবলামুখম হ�ব, কবদমুখম হ�ব না; আদ অনযদা 
ব�লন: েো‘আদ সময় কবদমুখম হ�ব না, বদং তাদা ব�লন: েস 
েো‘আদ সময় ্কবলামুখম হ�ব, কবদমুখম হ�ব না; যা�ত ক�দ 
কব�দদ ্নকট েকা�না েো‘আ না হয়; কাদণ, েো‘আ হ�ি ইবােত, 
যা মাদফু‘ হা্েস �াদা �মা্ণত; নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম 
ব�ল�ছন: 

 ) .أخمجه أحد اأبو دااد اال�اذي ا ابن ااجه( . » ال ء هو العبادة  َِ «

“্ন�য় েো‘আ হ�ি ইবােত।”৬৯F

70  

                                                           
70 আহমে (২/২৬৭, ২৭, ২৭৬, ২৭৬, ২৭৭); আবূ োউে (২/১৬১), সালাত 

অধযায়, প্দ�িে: েোয়া বা �াথানা (نيب م عء), হা্েস নং- ১৪৭৯; ্ত্দ্মযম 

(২১১), হা্েস নং- ২৯৬৯, তাফসমদ অধযায়, প্দ�িে: সূদা আল-বাকাদা ( نيب

 হা্েস নং- ৩২৪৭ প্দ�িে: সূদা আল-মু্মন ,(৫/৩৭৪) ,(  من سورة ملقرة

(৫/৪৫৬), হা্েস নং- ৩৩৭২, েো‘য়া অধযায়, প্দ�িে: েো‘য়া’দ ফ্যলত 

স��কা যা এ�স�ছ (نيب مي جيء ف فضل م عء), আদ ্ত্ন ব�লন: হা্েস্ট 

হাসান, সহমহ। ইবনু মাজাহ (২/১২৫৮), হা্েস নং- ৩৮২৮, েো‘য়া অধযায়, 
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আদ সালা�ফ সা�লহমন তথা সাহাবম ী তা�ব‘য়মগণ ইবােত�ক 
্ন�ভাজালভা�ব আ�াহ তা‘আলাদ জনয ্নধাাদণ ক�দ�ছন এবং তাদা 
ইবাে�তদ মধয েথ�ক েকান ্কছুই কব�দদ ্নক�ট ক�দন্ন; ত�ব 
নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম েয বযাপা�দ অনুম্ত ্ে�য়�ছন, 
েসই ্বষয়্ট ্ভ�; েযমন, কবদবাসমদ উপদ সালাম ে�দণ, আ�াহ 
তা‘আলাদ ্নকট তা�েদ জনয দহমত, কমা ী ্নদাপউা �াথানা 
কদা; আদ এদ কাদণ হল, মসত বয্িদ আমল কদাদ পথ বব হ�য় 
েগ�ছ; আদ েস এখন ঐ বয্িদ মুখা�পকম েয তাদ জনয েো‘আ 
কদ�ব এবং তাদ প�ক সুপা্দশ কদ�ব। আদ এ জনযই শদম‘আত 
তাদ সালা�ত জানাযায় তাদ জনয েো‘আ কদা�ক ীয়া্জব বা 
মু�াহাব ক�দ ্ে�য়�ছ; অথচ জম্বত বয্িদ জনয েতমন্ট ক�দ্ন; 
কাদণ, আমদা যখন জানাযাদ উ���শয োড়ঁাই, তখন আমদা তাদ 
জনয েো‘আ ক্দ এবং তাদ উ���শয সুপা্দশ ক্দ।  

                                                                                                            
প্দ�িে: েো‘য়া’দ ফ্যলত (نيب فضل م عء); বুখাদম, ্শ�াচাদ (আেব) অধযায় 

(পস. ১০৫); ইবনু আ্ব শায়বা, আল-মুসা�াফ (২/২১), হা্েস নং- ২৯১৬৭, 

প্দ�িে: েো‘য়া’দ ফ্যলত (نيب فضل م عء); ইবনু হা�ান (২/১২৪), হা্েস 

নং- ৮৮৭ (ইহসান); বায়হাকম, আশ-শ‘য়াব [  -হা্েস নং ,(২ /৩৭) [ ملشعب 

১১০৫; হা�কম (১/৪৯১) এবং ্ত্ন ব�ল�ছন, সনে্ট সহমহ, আদ যাহাবমী 

এই ধদ�নদ মত েপশ ক�দ�ছন; ইবনু জা্দদ, আত-তাফসমদ (২৪/৭৮, ৭৯, 

তা�েদ সক�লই ইয়াসই‘য়া আল-্ক�ম’দ সূ�� নু‘মান ইবন বাসমদ েথ�ক 

মাদফু‘ সন�ে হা্েসখানা ব্ণাত; আলবানম ‘সহমহ আল-জা�ম‘’ (صييح مميمع) –

এদ ম�ধয (১/৬৪১), হা্েস্ট�ক ্বশর ব�ল�ছন, হা্েস নং- ৩৪০৭ 



 

109 

[মসত বয্িদ জনয োফ�নদ প�দ েো‘আ কদা] 

সুতদাং োফ�নদ প�দ আমদা আদী উউমভা�বই তাদ জনয েো‘আ 
ী সুপা্দশ কদব; কাদণ, োফ�নদ পদ েস তাদ কব�দদ ম�ধয 
ক্ঠনভা�ব েো‘আদ ��য়াজন অনুভব কদ�ব; েকননা েস তখন �� 
ী অনযানয ্বষ�য়দ মু�খামুখম হ�ব, যা উসমান ইবন ‘আফফান 
দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক ব্ণাত হ�য়�ছ, ্ত্ন ব�লন: 

 ََ ّ  َك ِِ
  َِِذا اسلم عليه اهللا َ� الّ

َ
َمغ
َ
نِ  ِانْ  ف

ْ
َمّيِت  َدف

ْ
َ   ار

َ
  َاَ

َ
 : َ�َقالَ  ْيهِ َعل

اا« ََْغِفمم مْ  اْس ِخي�م
َ
وا أل

م
م  اََسل

َ
بِيَت  ل

ْ
ِِنّهم  اَّث

َ
ََ  ف لم  اآل

َ
مْسأ  .                                                           )أخمجه أبو دااد(  .» �

“নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম যখন মসত বয্িদ োফনকাজ 
স�� ক�দ অবসদ হ�তন, তখন ্ত্ন তাদ কব�দদ পা�শ অব�ান 
কদ�তন, অতঃপদ বল�তন: ‘েতামদা েতামা�েদ ভাই�য়দ জনয কমা 
�াথানা কদ এবং তাদ জনয েসঢ়তা ী ্�দতা কামনা কদ; েকননা 
এখন েস ্জজা্সত হ�ব।”৭০F

71  

                                                           
71 আবূ োউে (৩/৫৫০), জানাযা অধযায়, প্দ�িে: �ান তযাগ কদাদ সময় 

কব�দদ ্নকট মসত বয্িদ জনয কমা �াথানা কদা �স�ে (  ِعْندَ  االِْسَِْغَفارِ  باب

َقْبِ 
ْ
َمّيِت  ال

ْ
ِت  ِف  رِل

ْ
اِالنِْصَاِف  َاق ); হা�কম (১/৩৭০); ইমাম যাহাবম তা�ক সহমহ 

ব�ল�ছন এবং ্ত্ন ীসমান ইবন আফফান দা্েয়া�াহ ‘আনহ’দ আযােকস ত 

েগালাম হানম’দ সূ�� ীসমান ইবন আফফান দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক মাদফু‘ 

সন�ে অনুরপ হা্েস বণানা ক�দ�ছন। আদ আলবানম ‘সহমহ আল-জা�ম‘’ 
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সু্ফয়ান সাীদম দ. েথ�ক ব্ণাত, ্ত্ন ব�লন: যখন মসত বয্ি�ক 
্জজাসা কদা হ�ব: েতামাদ দব েক? তখন শয়তান তা�ক েকা�না 
এক আকস ্ত ধাদণ ক�দ েেখায় এবং ্ন�জদ ্ে�ক ই্েত ক�দ 
ব�ল, ্ন�য় আ্ম েতামাদ দব।”  

ইমাম ্তদ্মযম দ. ব�লন: এটা বড় ্ফতনা বা পদমকা; এ জনযই 
নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম মসত বয্ি�ক েসঢ়ী ী অটল 
থাকাদ জনয েো‘আ ক�দ বল�তন: “েহ আ�াহ! �� কদাদ সময় 
তাদ কথা�ক অটল দাখ এবং তাদ আআাদ জনয আকা�শদ 
েদজাসমূহ খু�ল োী”। আদ মসত বয্ি�ক যখন কব�দ দাখা হয়, 
তখন তাদা এ কথা বল�ত পছ� কদ�তন: “েহ আ�াহ! তু্ম তা�ক 
্বতা্ড়ত শয়তান েথ�ক দকা কদ।”  

এটা হল দাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ সু�াত; 
কবদবাসম�েদ বযাপা�দ ্বশ্টদী অ্ধক সু�াত দ�য়�ছ, আদ এগ�লা 
েখালাফা�য় দা�শেম�নদ সু�াত এবং সকল সাহাবম ী তা�ব‘য়ম’দ 
ত্দকা বা পর্ত। ্ক� তাদপদ ্বে‘আতমদা ী পথ��দা তা�েদ�ক 
েয কথা বলা হ�য়্ছল, তা প্দবতান ক�দ েফ�ল�ছ। দাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম েয ্যয়াদত�ক শদম‘আ�তদ অঅভুাি 
ক�দ�ছন মসত বয্ি ী ্যয়াদতকাদম বয্িদ �্ত ইহসান ্হ�স�ব, 

                                                                                                            
 -এদ ম�ধয (১/২২৪), হা্েস্ট�ক ্বশর ব�ল�ছন, হা্েস নং– (صييح مميمع)

৯৪৫    
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তাদা েসটা�ক বে�ল ্ে�য়�ছ মসত বয্িদ মাধয�ম েকা�না ্কছু চাীয়া 
ী তাদ মাধয�ম সাহাযয �াথানা কদা �াদা। আদ এটা ্ফতনা ছাড়া 
অনয ্কছু নয়, েয বযাপা�দ আবেু�াহ ইবন মাস‘উে দা. ব�লন: 
“েতামা�েদ তখন ্ক অব�া হ�ব? যখন েতামদা এমন ্ফতনাদ 
্শকাদ হ�ব, যা�ত বড়দা অ্তশয় বসর হ�ব এবং েছাটদা তা�ত 
েব�ড় উঠ�ব, আদ এ ্ফতনা জনগ�ণদ উপদ এমনভাব েচ�প বস�ব 
েয, তাদা েস ্ফতনায় প্দব্তাত হীয়াদ প�দ েসটা�ক সু�াহ 
্হ�স�ব �হণ কদ�ব। আদ তাদা বল�ব, সু�াহ প্দব্তাত হ�য় 
েগ�ছ।”৭১

72  

ইবনুল কা্য়যম তাদ ‘ইগাসাতুল লাহফান’ (ِغثة ملغهفين) নামক ��� 
ব�লন: এটা �মাণ ক�দ েয, যখন সু�াহ ্ ব�দাধম নম্তদ উপদ কাজ 
চল�ত থা�ক, তখন তা ্ব�বচনা�যাগয থা�ক না এবং তাদ �্ত 
েস্�ী েেীয়া যায় না। অথচ সু�াহ প্দপ�ম কাজ েমঘা সময় ধ�দ 
চ�ল আস�ছ; সুতদাং েস েক�� জর্দ হল শদম‘য়�তদ ম�ধয 
নব�ব্তাত (্বে‘আতপূণা) ্বষয়গ�লা েথ�ক ক্ঠনভা�ব েবঁ�চ থাকা, 
য্েী অ্ধকাংশ েলাক এ বযাপা�দ একমত েহাক না েকন, সুতদাং 
সাহাবমগ�ণদ পদবতাম সম�য় নব�ব্তাত েকা�না ্বষ�য় তা�েদ 
একমত হীয়াদ বযাপাদ্ট েযন েকা�নাভা�বই েতামা�ক �তা্দত না 
ক�দ, বদং েতামাদ জনয উ্চত হ�ব তা�েদ অব�া ী কমাকাা 
স��কা তথয অনুসবা�ন আ�হম হ�য় উঠা; কাদণ, সব�চ�য় ্বজ ী 

                                                           
72 না‘ঈম ইবন হা�াে, আল-্ফতান (১/৪১ – ৪২), হা্েস নং- ৫১ 
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আ�াহদ ্নকটতম মানুষ েসই, তা�েদ ম�ধয েয সব�চ�য় েব্শ 
সাহাবমগ�ণদ সা�থ সােসশযপূণা এবং তাঁ�েদ ্নয়মপর্ত স��কা 
অ্ধক জানম। কাদণ, তাঁ�েদ ্নকট েথ�ক েমন �হণ কদা হ�য়�ছ, 
আদ শদম‘য়ত �বতা�কদ ্নকট েথ�ক শদ‘য়ম ্ব্ধ্বধান বণানাদ 
েক�� তাঁদাই হ�লন আসল বা মূল শ্ি; সুতদাং েতামাদ জনয 
আবশযক হল, েতামাদ যু�গদ েলাকজ�নদ সা�থ েতামাদ ্ব�দাধপূণা 
েকা�না ্ বষ�য়দ �্ত ম�না�যাগ না েেীয়া, েয ্ বষ�য় নবম সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ যু�গদ মানু�ষদ সা�থ েতামাদ ম�তদ সামমসয 
্বেযমান আ�ছ; কাদণ, হা্ে�সদ ম�ধয এ�স�ছ:  

 . » األعظم بارسواد فعلي�مِذا اخَل  الاس  «

“যখন মানুষ মত্ব�দাধ কদ�ব, তখন েতামা�েদ কতাবয হল 
সংখযাগ্দ� েলাক তথা সাহাবা�য় ্কদা�মদ মত�ক �হণ কদা।”৭২F

73  

                                                           
73 ইবনু মাজাহ (২/১৩০৩), হা্েস নং- ৩৯৫০, ্ফতনা অধযায় ( ملفت كتيب ), 

প্দ�িে: সংখযা গ্দ� েলা�কদ (মতামত) �স�ে ( مألعظ  ملسومد نيب ), হা্েস্ট 

আবূ খালফ আল-আ‘মা সূ�� আনাস দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক মাদফু‘ সন�ে 

ব্ণাত; নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�ল�ছন: » َِ ضاللة ع تَمع ال أات 

»األعظم بارسواد فعلي�م اخَالفا رأيَم فِذا.   (্ন�য়ই আমাদ উ�ত ��তাদ উপদ 

ঐকযবর হ�ব না। সুতদাং েতামদা যখন মত্ব�দাধ লকয কদ�ব, 

তখন�তামা�েদ কতাবয হল সংখযা গ্দ� েলা�কদ মত�ক �হণ কদা)। ‘আয-

যাীয়া�য়ে’ (ملز مئا) নামক ���দ ম�ধয আ�ছ, এই হা্ে�সদ সন�েদ ম�ধয 
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আবূ শামাহ না�ম প্দ্চত আবেুদ দহমান ইবন ইসমাঈল ব�লন, 
“যখন েকা�না ্বষয় আল-জামা‘আত�ক েম�ন চলাদ অপ্দহাযাতা 
েেীয়া হয়, তখন তাদ �াদা উ��শয হয় সতয ী তাদ অনুসদ�ণদ 
আবশযকতা; য্েী সতয অবল�নকাদমগণ সংখযায় কম হউক এবং 
তাদ ্ব�দাধমদা সংখযায় েব্শ হউক! ত�ব হ� েতা তা-ই যাদ উপদ 
�থম জামা‘আত বা েল �্ত্�ত ্ছ�লন, আদা তাঁদা হ�লন 
আ�াহদ দাসূল সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ সাহাবমগণ। তাঁ�েদ 
পদবতাম�ত বা্ত�লদ সংখযা্ধ�কযদ ্বষয়্ট �হণ�যাগয বা ্ব�ব্চত 
হ�ব না।”  

ফুোইল ইবন ‘আইয়াে ব�লন, যাদ অথা হ�ি: “তু্ম ্হো�য়�তদ 
প�থ অব�ান কদ, সু�াহ’দ অনুসাদম�েদ সংখযাদ �রতা েতামাদ 
ক্ত কদ�ব না; আদ ��পথ প্দহাদ কদ, �ংসশমল�েদ 
সংখযা্ধকয �াদা �তা্দত হ�ব না।”  

ইবনু মাস‘উে দা. ব�লন: “েতামদা এমন যামানায় অব�ান কদছ, 
যা�ত েতামা�েদ মধযকাদ উউম বয্ি হ�ি েস বয্ি, েয ্ব্বধ 
কা�জদ েক�� �তগ্ত স��; অথচ েতামা�েদ প�দ অ্চ�দই 
এমন এক সময় আস�ব, যা�ত তা�েদ মধযকাদ উউম বয্ি হ�ব 

                                                                                                            
আবূ খালফ আল-আ‘মা না�ম একজন বণানাকাদম আ�ছ, যাদ �কস ত নাম হা�যম 

ইবন ‘আতা, ্ত্ন েূবাল; আদ এই হা্েস্ট আদী ক�য়ক্ট সন�ে ব্ণাত 

হ�য়�ছ, �্ত্ট সন�েই �্ট দ�য়�ছ, ইদাকম বায়যাভম’দ হা্েসসমূহ 

পযাা�লাচনাদ েক�� এমন কথা ব�ল�ছন। 
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েস-ই, পবাত�মাণ স��হ-সংশ�য়দ কাদ�ণ কা�জদ েক�� থম�ক 
োঁড়া�ব।”  

ইমাম গাযালম দ. ব�লন: ্ত্ন (ইবন মাসউে দা.) সতয ব�ল�ছন; 
কাদণ, এ যামানায় েয বয্ি (হ�কদ বযাপা�দ) েসঢ়তা অবল�ন কদ�ব 
না, বদং অ্ধকাংশ বয্িদ ম�তদ সা�থ তাল ্ম্ল�য় চল�ব এবং 
তাদা যা�ত ্নমম থাক�ব েসী তা�ত মম থাক�ব, তাহ�ল েস �ংস 
হ�ব, েযম্নভা�ব তাদা �ংস হ�য়�ছ। কাদণ, েম�নদ মূল, খঁু্ট ী 
্ভ্উ অ্ধক ইবােত, ্তলাীয়াত ী েখ�য় না েখ�য় েচ�াসাধানা 
কদাদ নাম নয়; বদং েমন হল তাদ উপদ আপ্তত ্বে‘আত ী 
নব�ব্তাত শদ‘য়ম ্বধা�নদ মত যাবতময় েু�যাাগ ী বযা্ধ েথ�ক 
তা�ক সংদকণ কদা। েযম্নভা�ব এসব কাদ�ণ ইতঃপূ�বা প্দবতান 
ী ্বকস ্ত ঘ�ট�ছ নবম-দাসূল�েদ েমনসমূ�হ।  

এদ উপদ ্ভ্উ ক�দ মু্ম�নদ উ্চত হ�ব, েকা�না ্বষ�য় তাদ 
শ্িশালম সুেসঢ় সংকর ী এদ �াদা অ্ধক ইবােত কদা �াদা এ 
েধাঁকা না খাীয়া েয, েস স�তযদ উপদ �্ত্�ত আ�ছ। কাদণ, েস 
বযাপা�দ তাদ েসঢ়তা এবং তা�ক কদাত ্ে�য় ্ছ�ড় েফল�লী তাদ 
েথ�ক তাদ ্ফ�দ না আসা এটা �মাণ ক�দ না েয, েস তাদ েম�নদ 
বযাপা�দ স�তযদ উপদ �্ত্�ত; েকননা েস বযাপা�দ তাদ েসঢ়তা ী 
শি অব�ান েস্ট সতয হীয়াদ েস্��কাণ েথ�ক নয়, বদং তা হ�ি 
তাদ এমন এক জা্তদ মা�ঝ েব�ড় উঠাদ কাদ�ণ, যাদা এটা�ক েমন 
্হ�স�ব �হণ ক�দ�ছ।  
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ব�ত েকা�না ্ বষ�য় েসঢ় সংকর ী শি অব�ান �হ�ণদ েক�� জ� 
ী েমলা�মশাদ একটা বড় �ভাব দ�য়�ছ, চাই তা সতয হউক অথবা 
বা্তল হউক। তু্ম ্ক েেখ�ত পাি না েয, এই ধদ�নদ েসঢ়তা ী 
একগ�য়মম সকল গা মূখা বয্িদ ম�ধযই পাীয়া যায়, েযমন 
ইয়াহূেম, ্��ান ী তা�েদ মত বয্ি�েদ ম�ধয। 

আদ যখন এটা (্বে‘আত ্ন�নময় হীয়াদ ্ বষয়্ট) সুসাবয� হ�লা, 
তখন বতামান কা�লদ ��তযক মুস্লম বয্িদ উপদ অপ্দহাযা 
হ�লা, েকা�না �কাদ ্বে‘আ�তদ ্ে�ক ঝুঁ�ক পড়া ী তা �াদা 
েধাঁকা�� হীয়া েথ�ক ্ন�জ�ক েহফাযত কদা এবং তাদ েমন�ক 
�্ত্�ত অভযাস বা �থা েথ�ক দকা কদা, যা�ত েস অভয� হ�য় 
েগ�ছ এবং যাদ উপদ েস েব�ড় উ�ঠ�ছ। কাদণ, তা হ�ি �াণহাদম 
্বষ; খুব কম েলাকই এই ধদ�নদ মহামাদম েথ�ক বাঁচ�ত পা�দ এবং 
খুব কম েলা�কদ কা�ছই েসগ�লাদ সতয ্বষয়্ট ফু�ট উ�ঠ। 

তু্ম ্ক লকয কদ না েয, কুদাইশগণ তা�েদ �া�ণদ সা�থ ্ম�শ 
যাীয়া �ভাব-চ্দ� তথা �থাদ কাদ�ণই নবম সা�া�াহ আলাই্হ 
ীয়াসা�াম েয ্হোয়াত ী ে্লল-�মাণ ্ন�য় এ�স�ছন, তাদা তা 
অ�মকাদ ক�দ্ছল, আদ এটাই ্ছল তা�েদ কুফদম ী সমমালংঘন 
কদাদ অনযতম কাদণ। এমন্ক তাদা নবম সা�া�াহ আলাই্হ 
ীয়াসা�া�মদ বযাপা�দ যা যা ব�ল�ছ তাদ কাদণ েতা শধু এই েয, 
তাদা েযসব �থাদ উপদ েব�ড় উ�ঠ�ছ এবং েযটাদ উপদ তাদা বড় 
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হ�য়�ছ নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ আনমত ্হোয়াত তাদ 
্বপদম�ত ্ছল। আদ এজনযই আবেু�াহ ইবন মাস‘উে দা. বল�তন:    

بل ، ِيا�م ا اا ثدث ان الد  فَِ الين ال يذهب بممة ان القلوب«
 .                                                                                  »د  حت يذهب اإليماَ ان قلو��م ارشيناَ ثدث ل�م ب

“েতামদা নবউ�া্বত ্বে‘আত েথ�ক েবঁ�চ থাক; কাদণ, ্ন�য় 
হেয় েথ�ক �মন একবা�দ ্ছ্ন�য় েনীয়া হয় না, বদং শয়তান 
েতামা�েদ জনয বহ ধদ�নদ ্বে‘আ�তদ উ�াবন কদ�ব, এমন্ক 
েশষ পযাঅ েতামা�েদ অঅদ েথ�ক ঈমান চ�ল যা�ব”।  

আমদা আ�াহ তা‘আলাদ কা�ছ �াথানা ক্দ, ্ত্ন েযন আমা�েদ�ক 
সতয�ক সতয ্হ�স�ব েে্খ�য় েেন এবং আমা�েদ�ক তাদ অনুসদণ 
কদাদ তাীফমক োন ক�দন; আবাদ ্ত্ন েযন আমা�েদ�ক 
বা্তল�ক বা্তল ্হ�স�ব েে্খ�য় েেন এবং আমা�েদ�ক তা 
প্দহাদ ক�দ চলা নসমব ক�দন। 

* * * 
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চতুথা আসদ 

মূল��� তা আটা�তম আসদ 

মসতুযদ কথা �দণ কদা ী তাদ জনয ��্তদ 
অপ্দহাযাতা �স�ে 

দাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�ল�ছন:  

 .  » اووت ار�ات هادم ذكم  أرثاا« 

“েতামদা �াে ্ব�ংসম মুতুযদ কথা েব্শ েব্শ �দণ কদ।”৭৩F

74 এই 
হা্েস্ট ‘মাসাবমহ’ (ملصينيح) ���দ হাসান হা্ে�সদ অঅভুাি, যা 

আবূ হদায়দা দা্েয়া�াহ ‘আনহ বণানা ক�দ�ছন; তাদ অথা হল, মসতুয 
�্ত্ট �াে ী র্চ�ক �ংস ক�দ েেয়; সুতদাং েতামদা তাদ কথা 

                                                           
74 ইবনু হা�ান (৪/২৮১, ২৮২), হা্েস নং- ২৯৮১, ২৯৮২, ২৯৮৩, ২৯৮৪; 

জানাযা অধযায়, প্দ�িে: মসতুযদ �দণ �স�ে (فصل ف ذكر ملوت); হা্েস্ট 

আবূ সালমা সূ�� আবূ হদায়দা দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক মাদফু‘ সন�ে ব্ণাত। 

আদ অপদ এক বণানাদ ম�ধয  " ملوت"  শ�্ট অ্ত্দি আ�ছ। আদ আলবানম 

‘সহমহ আল-জা�ম‘’ (صييح مميمع) –এদ ম�ধয (২৬৪৮), হা্েস্ট�ক হাসান 

ব�ল�ছন, হা্েস নং- ১২১১ এবং ্ত্ন তাদ সনে�ক ইবনু ীহাব, ইবনু হা�ান 

ী আল-বাযা�দদ সা�থ স�সি ক�দ�ছন।    
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েব্শ েব্শ �দণ কদ; যা�ত তাদ জনয ��্ত �হণ কদ�ত পাদ। 
কাদণ, নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ বাণম: “েতামদা �াে 
্ব�ংসম মসতুযদ কথা েব্শ েব্শ �দণ কদ” খুব সং্কু এক্ট 
বাকয, ্ক� ্ত্ন তা�ত সকল উপ�েশ�ক স্��ব্শত ক�দ�ছন। 
েকননা, স্তযকাদ অ�থা েয বয্ি মসতুযদ কথা �দণ ক�দ, তাদ উপদ 
বতামা�নদ �াে-আ�াে ী ভ্বষয�তদ আকা�া শ্ি  াস পায়; আদ 
তা �াে-আ�া�েদ কামনা-বাসনা েথ�ক তা�ক ্বমুখ ক�দ েেয়; ্ক� 
্ন�ল �াণ ী অলস মন ��য়াজন অনুভব ক�দ উ� আীয়াজ ী 
েমঘা উপ�ে�শদ; তা না হ�ল, আ�াহ তা‘আলাদ বাণম: 

 ﴿  ّ ٓ  ٖس َٓفۡ  ُُ ۡ ٱ �ِٓقةُ ٓذا وۡ ل  ] ٣٥: مالنبييء[ ﴾ ِت� ُٓ

[��তযক �াণমই মসতুযদ �াে �হণ কদ�ব]৭৪F

75  

সা�থ সা�থ নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ বাণম: 

  » اووت ار�ات هادم ذكم  أرثاا« 

(েতামদা �াে ্ ব�ংসম মুতুযদ কথা েব্শ েব্শ �দণ কদ) এদ ম�ধয 
এমন উপ�েশ দ�য়�ছ, যাদ কথা �বণকাদম এবং তা �তযককাদমদ 
জনয তা-ই য�থ�।  

                                                           
75 সূদা আল-আ্�য়া, আয়াত: ৩৫ 
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কাদণ, মসতুযদ �দণ এই ন�দ পস্থবমদ �্ত অনা��হদ েচতনা�ক 
জা�ত ক�দ এবং �্ত্ট মুহূ�তা �ায়ম আবাসভূ্ম পদকা�লদ �্ত 
ম�না�যাগ আকষাণ ক�দ; েকননা, আ�লমগণ ব�ল�ছন: মসতুয শধু 
অ্�েহমন ী ্বনাশকাদম ব�ই নয়, বদং তাদ কাজ হল শদম�দদ 
সা�থ আআাদ স�কা ্ব্ি� কদা এবং একটা েথ�ক অপদটাদ 
মা�ঝ বযবধান সস্� কদা; এক অব�া েথ�ক আ�দক অব�ায় 
প্দবতান কদা এবং এক জগৎ েথ�ক আ�দক জগ�ত �ানাঅদ কদা; 
আদ তা বড় আকা�দদ ্বপে-মু্সবতগ�লাদ মধয েথ�ক অনযতম 
মহামু্সবত, আ�াহ তা‘আলা তা�ক মু্সবত (্বপে) ব�লই নামকদণ 
ক�দ�ছন; ্ত্ন ব�লন:  

﴿...  ٰ�ٓ
ٓ
ۡ ٱ ّمِصيٓبةُ  ُ�مٓبتۡ فٓأ وۡ ل  ]١٠٦: اة مليئ[ ﴾ ِت� ُٓ

“ ... এবং েতামা�েদ�ক মসতুযদ ্বপে েপ�য় ব�স। ...”৭৫F

76  

সুতদাং মসতুয হ�ি মহামু্সবত এবং তাদ েচ�য় বড় মু্সবত হল 
তাদ েথ�ক অনযমন� হীয়া, তাদ �দণ না কদা ী তাদ বযাপা�দ 
্চঅাভাবনাদ কম্ত কদা। ্ন�য়ই এককভা�ব তাদ মা�ঝই ্শকা 
�হণকাদমদ জনয ্শকা দ�য়�ছ।  

ইমাম কুদতবম দ. তাঁদ ‘আত-তায্কদা’ নামক ��� ব�লন: েগাটা 
জা্ত এই বযাপা�দ একমত েয, মসতুযদ জনয ্ন্ো� েকা�না বয়স 

                                                           
76 সূদা আল-ম�য়ো, আয়াত: ১০৬ 
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েনই এবং েনই েকা�না ্ন্ো� বযা্ধ, বদং তা এদকমই, বয্ি তাদ 
বযাপা�দ আতা�� েথ�কই তাদ জনয ��ত থাক�ব; ্ক� যাদ উপদ 
েু্নয়াদ েমাহ ্ বজয় লাভ কদ�ব এবং েয তাদ েমা�হ ্ নমম থাক�ব, 
্ন্�তর�পই েস মসতুযদ �দণ েথ�ক অনযমন� হ�য় পড়�ব এবং েস 
তা�ক �দণ কদ�ব না, বদং তাদ ্নকট যখন তাদ আ�লাচনা কদা 
হ�ব, তখন েস তা অপছ� কদ�ব এবং �ভাবসুলভ ভ্ে�ত েসখান 
েথ�ক েক�ট পড়�ব; কাদণ, তাদ হে�য়দ ম�ধয েু্নয়া ে��মদ 
�বলতা এবং তাদ সং্�� ব�সমূহ তাদ ম�ধয সু�্ত্�ত থাকায় েস 
ঐ মসতুযদ বযাপা�দ ্চঅাভাবনা কদা েথ�ক ্বদত থা�ক, যা েু্নয়া 
েথ�ক ্ব্ি� কদাদ একমা� কাদণ এবং েস তাদ �দণ কদা�ক 
পছ� ক�দ না; আদ য্ে তাদ কথা �দণ ক�দী ত�ব তা ক�দ 
মসতুযদ উপদ েকাভ ী েুঃখ�কাশ কদাদ জনয! আদ তাদ ্ন�াবা�ে 
েস বয� হ�য় প�ড়, অথচ মসতুযদ এদক�মদ �দণ তা�ক আ�াহ 
তা‘আলাদ ্নকট েথ�ক আদী েূদ�ে েঠ�ল েেয়; েকননা হা্ে�স 
ব্ণাত হ�য়�ছ:  

 .  »لقاءه اهللا كمه اهللا لقاء كمه ان« 

“েয বয্ি আ�াহ সাকাত�ক অপছ� ক�দ, আ�াহী তাদ সা�থ 
সাকাৎ কদা�ক অপছ� ক�দন।”৭৬F

77  

                                                           
77 বুখাদম (১১/৩৬৪), হা্েস নং- ৬৫০৭; েকামলতা অধযায় ( ملرايق كتيب ), 

প্দ�িে: েয বয্ি আ�াহদ সাকাত�ক পছ� ক�দ, আ�াহী েসই বয্িদ 
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এতেস�সী মসতুয�ক �দণ কদাটা তাদ জনয কলযাণকদ; কাদণ, 
মসতুযদ �দণ তাদ ্নয়ামতসমূহ�ক ্ব�াে ক�দ েেয় এবং তাদ 
্ন�ভাজাল �াে�ক অ্ত� ক�দ েেয়। আদ এমন ব� যা মানু�ষদ 
�াে�ক ্ব�া�ে প্দণত ক�দ এবং কামনা-বাসনা�ক সংকু্চত ক�দ, 
তা তাদ েসসভা�গযদ অনযতম কাদণ; আদ এ জনযই নবম সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�ল�ছন:  

 .  » اووت �اتار هادم ذكم  أرثاا« 

“েতামদা �াে ্ব�ংসম মুতুযদ কথা েব্শ েব্শ �দণ কদ।”৭৭F

78 
কাদণ, মানুষ সাবাক্ণক েু’্ট অব�াদ ম�ধয ্বদাজমান থা�ক; হয় 

                                                                                                            
সাকাত�ক পছ� ক�দন ( لقيءه مهللا دحب مهللا لقيء دحب من نيب ); মুস্লম 

(৪/২০৬৫), হা্েস নং- ২৬৮৩, ্য্কদ অধযায়, প্দ�িে: েয বয্ি আ�াহদ 

সাকাত�ক পছ� ক�দ, আ�াহী েসই বয্িদ সাকাত�ক পছ� ক�দন (  من نيب

لقيءه مهللا دحب مهللا لقيء دحب ), হা্েস্ট মাদফু‘ সন�ে কাতাোদ সূ�� আনাস দা. 

েথ�ক ব্ণাত, ্ত্ন ‘উবাো দা. েথ�ক বণানা ক�দন।     
78 ইবনু হা�ান (৪/২৮১, ২৮২), হা্েস নং- ২৯৮১, ২৯৮২, ২৯৮৩, ২৯৮৪; 

জানাযা অধযায়, প্দ�িে: মসতুযদ �দণ �স�ে (فصل ف ذكر ملوت); হা্েস্ট 

আবূ সালমা সূ�� আবূ হদায়দা দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক মাদফু‘ সন�ে ব্ণাত। 

আদ অপদ এক বণানাদ ম�ধয  " ملوت"  শ�্ট অ্ত্দি আ�ছ। আদ আলবানম 

‘সহমহ আল-জা�ম‘’ (صييح مميمع) –এদ ম�ধয (২৬৪৮) হা্েস্ট�ক হাসান 

ব�ল�ছন, হা্েস নং- ১২১১ এবং ্ত্ন তাদ সনে�ক ইবনু ীহাব, ইবনু হা�ান 

ী আল-বাযা�দদ সা�থ স�সি ক�দ�ছন।    
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েস সাটময় ী ক�কদ অব�াদ ম�ধয থা�ক, নতুবা �াচুযা ী 
্নয়াম�তদ ম�ধয অব�ান ক�দ; সুতদাং েস য্ে সাটময় ী ক�কদ 
অব�াদ ম�ধয থা�ক, তাহ�ল মসতুযদ কথা �দণ কদা তাদ জনয সহজ 
হয়, েকননা েস �ংস হ�য় যা�ি, �্ত্�ত হ�ত পাদ�ছনা; আদ 
য্ে েস �াচুযা ী ্ নয়াম�তদ ম�ধয অব�ান ক�দ, তাহ�ল তাদ ্ নকট 
মসতুয খুবই জ্টল; সুতদাং মসতুযদ �দণ তা�ক �তাদণা কদা ী 
�াচু�যাদ আদাম-আ�য়শ েথ�ক ্বদত দাখ�ব; েযমন্ট হা্ে�স ব্ণাত 
আ�ছ, নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�ল�ছন: 

 .  » ك  باووت ااعظا «

“উপ�েশ োতা ্হ�স�ব মসতুযই য�থ�”৭৮F

79!! 

আবু আলম আে-ো�াক ব�লন, েয বয্ি েব্শ েব্শ মসতুযদ কথা 
�দণ কদ�ব, েস বয্ি ্তন্ট ্জ্নস �াদা স�া্নত হ�ব: �ত 
তাীবা কদা, ম�নদ তস ্ু অনুভব কদা এবং ইবাে�ত �ফু�তা 
অ্জাত হীয়া। আদ েয বয্ি মসতুযদ কথা ভু�ল যা�ব, তা�ক ্তন্ট 

                                                           
79 আবূ োদো দা্েয়া�াহ ‘আনহ’দ বিবয েথ�ক ইবনু ‘আসাকমদ এই বণানা্ট 

ক�দ�ছন; এটা�ক হা্ে�স মাদফু‘ ্হ�স�ব সহমহভা�ব আ্ম অবগত নই। 

েকবলমা� তাবাদানম অতযঅ েুবাল সন�ে তা মাদফু বণানা ক�দ�ছন। অবশয 

মাীকুফ বণানায় তা ইবন মাসউে, আ�াদ ইবন ইয়া�সদ, আনাস �মুখ সাহাবম 

েথ�ক সহমহ সন�ে ব্ণাত হ�য়�ছ। [স�ােক] 
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্জ্নস �াদা শা্� েেীয়া হ�ব: তাীবা কদাদ েক�� গ্ড়মা্স কদা, 
েু্নয়াদ �্ত েলাভ এবং ইবাে�তদ েক�� অব�হলা।  

উ�ুল মু্মনমন আ�য়শা দা্েয়া�াহ ‘আনহা ব�লন: “েহ আ�াহদ 
দাসূল! শহমে�েদ সা�থ েকা�না বয্িদ হাশদ হ�ব ্ক? জবা�ব ্ত্ন 
বল�লন: হযাঁ, েয বয্ি ্ে�ন ী দা�ত ্বশ বাদ মসতুযদ কথা �দণ 
কদ�ব।”৭৯

80 

আদ এই মযাাো লা�ভদ কাদণ হল, মসতুযদ �দণ েু্নয়া�ক অ�ায়ম 
আবাস ব�ল ভাব�ত এবং আ্খদা�তদ জনয ��্ত �হণ কদ�ত 
বাধয ক�দ। আদ তাদ (মসতুযদ) বযাপা�দ অব�হলা তা�ক েু্নয়াদ 
েভাগ-্বলাস ী তাদ মজায় ডু�ব থাকাদ ্ে�ক এবং আ্খদাত�ক 
ভু�ল থাক�ত আ�ান ক�দ। অথচ নবম সা�া�াহ আলাই্হ 
ীয়াসা�াম আবেু�াহ ইবন ীমদ দা্েয়া�াহ ‘আনহমা�ক উ��শয 
ক�দ ব�ল�ছন: 

أخمجه ال�اذي ا ابن . (  »سبيل  بم أا غم�ب كأن  النيا ف �ن«
 ) .ااجه

                                                           
80 এই বণানা্ট তাবাদানম তাদ মু‘জামুল আীসাত (৭৬৭৬) এদ কাছাকা্ছ 

বণানা।  
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“তু্ম েু্নয়ায় এমনভা�ব বসবাস কদ, ম�ন হ�ব তু্ম েযন 
অপ্দ্চত অথবা মুসা্ফদ।”৮০

81 অতএব নবম সা�া�াহ আলাই্হ 
ীয়াসা�াম েযন তা�ক উ��শয ক�দ বল�লন: ্ন�য়ই তু্ম মুসা্ফদ, 
অ্চ�দই তু্ম পদকা�লদ উ���শয যা�া কদ�ব; সুতদাং েু্নয়া�ক 
আঁক�ড় ধ�দা না এবং তাদ �াচুযা ী আসবাবপ��দ ্ে�ক ঝুঁ�ক 
পড়�ব না। আদ েতামাদ সু�তা�ক গনমমত ্হ�স�ব �হণ কদ এবং 
তা�ক আ�াহ তা‘আলাদ আনুগ�তযদ কা�জ বযবহাদ কদ; আদ তু্ম 
েতামাদ জমব�ন এমন ্কছু েপশ কদাদ েচ�া কদ, পুদ�াদ ্েব�সদ 
্েন যাদ �াদা েতামাদ চকু শমতল হ�ব; আদ এটা হা্সল হ�ব শধু 
মসতুযদ কথা �দণ কদাদ �াদা। সুতদাং এ জনযই মসতুযদ কথা �দণ 
কদা স�বাাউম ী সব�চ�য় উপকাদম কাজ ব�ল ্ব�ব্চত। পকাঅ�দ 
মসতুযদ বযাপা�দ মানু�ষদ ্চঅাভাবনাদ কম্ত ী তাদ কথা �দণ না 
কদাদ কদ�ণ তাদ বযাপা�দ তাদা উোসমন থা�ক; আদ েয বয্ি তাদ 
কথা �দণ ক�দ, েস মুিম�ন তাদ �দণ ক�দ না, বদং েু্নয়াদ বহ 
                                                           
81 ্তদ্মযম (৪/৫৬৭), হা্েস নং- ২৩৩৩, অধযায়: েু্নয়াদ েমাহতযাগ (  ملزها كتيب

سغ    عغيه مهللا ص� مهللا رسول عن ), প্দ�িে: আশা-আকা�া সম্মতকদণ �স�ে 

েযসব বণানা এ�স�ছ ( مألمل اص ف جيء مي نيب ); ইবনু মাজাহ (২/১৩৭৮), হা্েস 

নং- ৪১১৪, অধযায়: েু্নয়াদ েমাহতযাগ ( ملزها تيبك ), প্দ�িে: েু্নয়াদ উপমা 

�স�ে (نيب مثل م نيي); আহমে (২/২৪), হা্েস্ট মুজা্হ�েদ সূ�� আবেু�াহ 

ইবন ীমদ দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক মাদফু‘ সন�ে ব্ণাত। আদ আলবানম 

‘সহমহ আল-জা�ম‘’ (صييح مميمع) –এদ ম�ধয (২/৮৪০) হা্েস্ট�ক সহমহ 

ব�ল�ছন, হা্েস নং- ৪৫৭৯ 
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বয�তাদ �াদা বয�তম হে�য় তাদ কথা �দণ ক�দ, ফ�ল এ �দণ 
তাদ হেয় ম�ন েকান �ভাব েফল�ত পা�দ না। অথচ বা�াদ উপদ 
ীয়া্জব হল, েস তাদ অঅদ�ক সব্কছু েথ�ক মুি দাখ�লী মসতুযদ 
�দণ েথ�ক মুি দাখ�ব না; কাদণ মসতুয তাদ সাম�ন অ�পকমান। 
সুতদাং েস যখন মুিম�ন তাদ কথা �দণ কদ�ব, তখন 
্ন্�তভা�ব তা তাদ মা�ঝ �ভাব েফল�ব; আদ এই সময় েু্নয়া�ত 
তাদ হা্স ী আন� ক�ম যা�ব এবং তাদ অঅদ ্বগ্লত হ�ব। 
সুতদাং যাদ আআা বাদবাদ অপদাধ কদাদ �বণতাদ জা�ল আবর 
হ�য় যায়, তাদ উপদ আবশযক হল, তাদ আআা�ক অঅ�দদ ্ চ্কৎসা 
কদাদ �াদা প্দশর কদা; আদ অঅ�দদ ্চ্কৎসা কদাটা 
অতযাবশযক। ্ব�শষ ক�দ যখন অঅদ ক�ঠাদ হ�য় যায়, তখন তাদ 
্চ্কৎসা কদ�ত হয় চাদ্ট ্জ্নস �াদা; আ�লমগণ ব�ল�ছন: যখন 
অঅদসমূহ ক�ঠাদ ী ্ন�ুদ হ�য় যা�ব, তখন তাদ সং্�� বয্ি�েদ 
উপদ আবশযক হ�ব চাদ্ট ্জ্নস�ক কতাবয ব�ল �হণ কদা:  

�থমত: জা�নদ েসসব আসদসমূ�হ উপ্�ত হীয়া, যা�ত মানুষ�ক 
েব্শ েব্শ েু্নয়া েথ�ক আ্খদা�তদ ্ে�ক এবং অবাধযতা েথ�ক 
আনুগ�তযদ ্ে�ক আ�ান কদা হয়; কাদণ, এটা এমন ্জ্নস, যা 
অঅদ�ক নদম ী েকামল ক�দ এবং তাদ ম�ধয �ভাব সস্� ক�দ।  

্�তময়ত: মসতুযদ কথা �দণ কদা, যা সকল �কাদ �াে ী মজা 
�ংস ক�দ, েল েথ�ক ্ব্ি� ক�দ এবং েছ�ল ী েম�য়�েদ�ক 
ইয়াতমম ক�দ।  
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তসতময়ত: মদণাপ� বয্ি�েদ�ক �তযক কদা; কাদণ, মুমূষুা বয্িদ 
�্ত লকয কদা এবং তাদ মসতুযয�ণা ী �াণ েবদ হীয়াদ েসশয 
অব�লাকন কদা এবং তাদ মসতুযদ প�দ তাদ েচহাদা ্ন�য় ্চঅাভাবনা 
কদাটা সং্�� বয্িব�গাদ �াে-আ�াে�ক  াস ক�দ, তা�েদ মন 
েথ�ক হা্স-আন� েূদ ক�দ েেয়, েচা�খদ পাতা�ক ঘুমা�ত বাদণ 
ক�দ, শদমদ�ক আদাম-আ�য়শ উপল্� কদা েথ�ক অঅদায় সস্� 
ক�দ এবং আনুগতয কদ�ত উ�ুর ক�দ। সুতদাং এই ্তন্ট ্ বষ�য়দ 
মাধয�ম ঐ বয্িদ ্চ্কৎসাদ সহ�যা্গতা েনীয়া উ্চত, যাদ অঅদ 
ক�ঠাদ হ�য় েগ�ছ এবং যাদ আআা বাদবাদ অপদাধ কদাদ �বণতাদ 
জা�ল আবর হ�য়�ছ। সুতদাং েস য্ে এদ �াদা উপকস ত হয়, তাহ�ল 
এটাই য�থ�; আদ য্ে তাদ অঅ�দদ ময়লা �কট হয় এবং 
অপদা�ধদ উপায়-উপকদণগ�লা েসঢ়মূল হয়, তাহ�ল, [চতুথাত:] এ 
েক�� কবদ ্যয়াদত এমন �ভাব ্ব�াদ কদ�ব, �থম ী ্�তময় 
্বষয়্ট েয �ভাব ্ব�াদ কদ�ত পা�দ্ন; আদ এ জনযই নবম 
সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�ল�ছন: 

ا« ارم ورِ  ازم
بم قم
ْ
ِِنّ  ال

َ
 .  » ااآلخمة ا تزهد ف النيا ها تذكم اووتف

“েতামদা কবদ ্যয়াদত কদ; কাদণ, তা মুতুয ী আ্খদা�তদ কথা 
�দণ ক্দ�য় েে�ব এবং তা েু্নয়াদ েমাহ তযা�গ অনু�া্ণত 
ক�দ।”৮১F

82 ত��ধয �থম্ট হ�লা কান �াদা �বণ কদা এবং ্ �তময়্ট 
                                                           
82 মুস্লম (২/৬৭১), হা্েস নং- ৯৭৬, জানাযা অধযায়, প্দ�িে: নবম সা�া�াহ 

আলাই্হ ীয়াসা�াম কতস াক তাঁদ �ভু ্নকট মা�য়দ কবদ ্যয়াদ�তদ অনুম্ত 
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হল ্ন্�ত গঅ�বযদ বযাপা�দ হেয় ্ে�য় উপল্� কদা; আদ 
মদণাপ� বয্ি�ক �তযক কদা ী কবদ ্যয়াদত কদাদ ম�ধয 
সদাস্দ েেখা বা অব�লাকন কদাদ বযাপাদ দ�য়�ছ; আদ এ জনযই 
এ েু’্ট ্ বষয় �থম ী ্�তময়্টদ েচ�য় অ্ধক তাৎপযাপূণা; তাই েতা 
নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম ব�ল�ছন: 

 .  » ليل الب كوعاينة«

“সংবাে সদাস্দ অব�লাকন কদাদ মত নয়।”৮২F

83  

্ক� মদণাপ� বয্িদ অব�া �তযক কদাদ �াদা ্শকা ী উপ�েশ 
�হণ কদা সব সময় সসব হ�য় উ�ঠ না। আদ েয বয্ি এক 
মুহূ�তাদ ম�ধয তাদ অঅ�দদ ্চ্কৎসা কদ�ত চায়, তাদ জনয তা 

                                                                                                            
�াথানা �স�ে ( ّ  مْسيِئَْذمنِ  نيب ِِ   َ�ْبِ  ِزَ�يَرةِ  ِف   ََجّل  َعزّ  َرّ�هُ   سغ  عغيه مهللا ص� مّي

ُ
ّمهِ د ); 

হা্েস্ট আবূ হা�য�মদ সূ�� আবূ েহাদায়দা দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক মাদফু‘ 

সন�ে ব্ণাত। 
83 আহমে (১/২৭১), হা�কম (২/৩২১) এবং ্ত্ন ব�ল�ছন: হা্েস্ট ইমাম 

বুখাদম ী মুস্ল�মদ শ�তাদ আ�লা�ক সহমহ, ্ক� তাঁদা তা�েদ ����য় তা 

বণানা ক�দন্ন, আদ ইমাম যাহাবম দ.ী অনুরপ অ্ভমত বযি ক�দ�ছন; 

হা্েস্ট সা‘ঈে ইবন েযাবা�য়�দদ সূ�� আ�াস দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক 

মাদফু‘ সন�ে ব্ণাত। আদ আলবানম ‘সহমহ আল-জা�ম‘’ (صييح مميمع) –এদ 

ম�ধয (২/৯৪৮) হা্েস্ট�ক সহমহ ব�ল�ছন, হা্েস নং- ৫৩৭৩ ী ৫৩৭৪, 

্ত্ন আবূ হদায়দা দা্েয়া�াহ ‘আনহ েথ�ক বণানা ক�দ�ছন।  
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যথাযথ হ�ব না। অবশয কবদ ্যয়াদ�তদ মাধয�ম ্চ্কৎসা কদাদ 
বা�বতা খুব �ত স�সা্দত হয় এবং তাদ �াদা উপকস ত হীয়াদ 
্বষয়্ট খুবই বযাপক। ্ক� েয বয্ি কবদ ্যয়াদ�তদ ইিা েপাষণ 
কদ�ব, তাদ জনয উ্চত হ�ব ্ বে‘আত আ্�ত ্ যয়াদত েথ�ক েবঁ�চ 
থাকা, েয পর্তদ ্যয়াদত এ যামানাদ অ্ধকাংশ মানুষ ক�দ 
থা�ক। তা হল ্কছু বয্ি�ক বদকতপূণা ম�ন ক�দ তা�েদ কব�দদ 
্নকট সালাত আো�য়দ উ���শয তা ্যয়াদত কদা; আদ তা�ক 
�ে্কণ কদা, চু�ন কদা, �শা কদা, কব�দদ মা্ট�ত গাল ঘষা, 
তাদ বা্ল �হণ কদা, কবদবাসম�ক ডাকা, তা�েদ মাধয�ম সাহাযয 
�াথানা কদা; তা�েদ ্নকট সাহাযয-সহ�যা্গতা, ্দ্যক, কমা, সঅান, 
ঋণ প্দ�শাধ কদা, েুঃখ-ক� লাঘব কদা, ্চঅামুি কদা ইতযা্ে 
��য়াজন পূদ�ণদ জনয সাহাযয চাীয়া, যা মূ্তাপূজাদমগণ তা�েদ 
মূ্তা�েদ ্নকট েচ�য় থা�ক; অথচ এদ েকা�না ্কছুই মুস্লম 
আ�লম�েদ সবাস�ত ম�ত শদম‘য়ত স�ত নয়। েকননা 
জগতসমূ�হদ �্তপালক আ�াহ তা‘আলাদ দাসূল মুহা�াে সা�া�াহ 
আলাই্হ ীয়াসা�াম এবং সাহাবা, তা�ব‘য়মন ী েম�নদ সকল 
ইমামগ�ণদ মধয েথ�ক েকউ এই ধদ�নদ কাজ ক�দন্ন। বদং তাদ 
উ্চত হ�ব, কবদ ্যয়াদ�তদ আেবসমূহ যথাযথভা�ব �হণ কদা; 
েসখা�ন আসাদ সময় ম�না�যাগ সহকা�দ আসা। তাদ েসখা�ন আসা 
েযন কবদ �ে্ক�ণদ উ���শয না হয়, কাদণ, তা হল এমন এক্ট 
অব�া, যাদ ম�ধয চতুুে জ�ী অংশ�হণ ক�দ থা�ক; বদং 
্যয়াদতকাদমদ জনয তা ্যয়াদ�তদ উ��শয হ�ব আ�াহ তা‘আলাদ 
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স�্� অজান কদা, ্ন�জ�ক সং�শাধন কদা এবং তাদ অঅ�দদ েদাগ 
্নদাময় কদা।  

আদ কবদ�া�ন ��ব�শদ সময় কব�দদ উপদ হাঁটা ী বসা েথ�ক 
্বদত থাক�ব এবং তাদ জুতা েজাড়া খু�ল দাখ�ব, েযমন্ট হা্ে�সদ 
ম�ধয এ�স�ছ, আদ কবদবাসম�েদ উপদ সালাম েপশ কদ�ব, 
তা�েদ�ক উপ্�ত বয্ি�েদ�ক স��াধন কদাদ নযায় স��াধন 
কদ�ব এবং বল�ব: 

  » ُمْؤِمِغ�َ  اَْومٍ  َدمرَ  َعغَيُْ� ْ  ملّسَالمُ «

(েতামা�েদ উপদ শা্অ ব্ষাত হউক; এটা মু্মন�েদ ঘদ); েকননা 
নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম অনুরপ বল�তন।  

আদ যখন েস মসত বয্িদ ্নকট েপপছ�ব, তখন তাদ জনয উ্চত 
হ�ব তাদ ্নকট তাদ েচহাদাদ ্েক ্ে�য় আগমন কদা এবং তাদ 
�্তী সালাম েপশ কদা, ্ক� যখন েস েো‘আ কদাদ ইিা েপাষণ 
কদ�ব, তখন েস ্কবলামুখম হ�য় োঁ্ড়�য় েো‘আ কদ�ব; আদ 
অনুরপ কথাই হ�লা নবম সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�া�মদ 
্যয়াদ�তদ বযাপা�দ। তাদপদ ্যয়াদতকাদম বয্ি ঐ বয্িদ ্নকট 
েথ�ক ্শকা �হণ কদ�ব েয বয্ি মা্টদ নম�চ চ�ল েগ�ছ এবং 
সেম-সাথম ী আপনজন�েদ সা�থ �্ত�যা্গতা কদাদ পদ প্দবাদ-
প্দজন ী ্�য় বয্ি�েদ েথ�ক ্ব্ি� হ�য় েগ�ছ; ধন-স�ে ী 
ধনভাাাদ স�য় কদাদ পদ তাদ ্নকট মসতুয এ�স হা্জদ হ�য়�ছ 
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এমন এক সময়, যা েস করনাী কদ�ত পা�দ্ন এবং এমন এক 
অব�ায়, যা েস �তযাশা ক�দ্ন; সুতদাং েস যখন কব�দ ��বশ 
ক�দ�ছ এবং ���দ মাধয�ম পদমকাদ স�ুখমন হ�য়�ছ, তখন েস ্ক 
স্ঠকভা�ব জবাব ্ে�ত েপ�দ�ছ এবং তাদ কবদ ্ক জা�া�তদ 
বাগানসমূ�হদ মধয েথ�ক এক্ট বাগা�ন প্দণত হ�য়�ছ? না্ক েস 
জবাব ো�ন ভুল ক�দ�ছ? এবং তাদ কবদ জাহা�া�মদ গতাসমূ�হদ 
মধয েথ�ক েকা�না এক্ট গ�তা প্দণত হ�য়�ছ!!  

অতঃপদ েস ্ন�জ�ক ্ন�য় ভাব�ত শর কদ�ব েয, েস েযন মাদা 
েগ�ছ, কব�দ ��বশ ক�দ�ছ এবং তাদ ্নকট েথ�ক েূ�দ স�দ েগ�ছ 
তাদ স�ে, প্দবাদ-প্দজন, সঅান-সঅ্ত ী তাদ প্দ্চত 
েলাকজন; আদ েস একাই অব্শ� দ�য় েগ�ছ; এখন েস ���দ 
স�ুখমন হ�ব, সুতদাং েস কম জবাব েে�ব? আদ ঐ বয্ি�েদ অব�া 
কম হ�য়�ছ, তাদ ভাই ী ববু-বাবব�েদ মধয েথ�ক যাদা বহ আশা-
আকা�া ক�দ�ছ, স��েদ পাহাড় গ�ড়�ছ, ্কভা�ব তা�েদ আশা-
আক�াগ�লা ক্তাত হ�য় েগ�ছ? আদ তা�েদ স�েগ�লা তা�েদ 
েকা�না উপকা�দ আ�স্ন। আদ মা্ট তা�েদ েচহাদাগ�লাদ 
েসস�যাসমূহ ্ববতান ক�দ ্ে�য়�ছ, কব�দদ ম�ধয তা�েদ অে-
�তযেসমূহ ্ছ�্ভ� হ�য় েগ�ছ, তা�েদ প�দ তা�েদ দমনমগণ ্বধবা 
হ�য় েগ�ছ, তা�েদ সঅানগণ এ্তম হ�য় েগ�ছ এবং তা�েদ ্ভ� 
অনযদা তা�েদ স�েসমূহ ব�ন ক�দ ্ ন�য় েগ�ছ। আদ তাদ েজ�ন 
দাখা উ্চত, েু্নয়াদ �্ত তাদ আকস � হীয়া েতা তা�েদ আকস � 
হীয়াদ মতই! আদ তাদ অব�হলা েস েতা তা�েদ অব�হলাদ মতই! 
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আদ েকা�না �কাদ স��হ েনই েয, েস তা�েদ গঅবয��লই উপনমত 
হ�ব; আদ েস েযন ভা�লা ক�দ বু�ঝ েনয় েয, তাদ অব�াী তা�েদ 
অব�াদ মতই হ�ব, আদ মসতুয হ�ি সবাস��কাদ কতানকাদম এবং 
�ংস �ত আগমনকাদম।  

* * * 
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হা্েসসমূ�হদ সূ্চপ� 

আদ্ব বণামালাদ  মানুসা�দ হা্ে�সদ অংশ্ব�শষ  পস�া 

১. »  ِذم مختغف مييس... «  (যখন মানুষ মত্ব�দাধ) 

২. »   �ِذم دعيت�  مألمور فعغي ... «  (যখন েকান কাজ েতামা�েদ�ক 

প্দ�াঅ ক�দ, তখন েতামা�েদ উপদ আবশযক হল)  

৩. »  ِذم � ر  ف مألمور... «  (যখন েতামদা েকান কা�জদ েক�� 

্ে�শহাদা হ�য় যা�ব, ...) .. 

৪. » ِخيُ� ْ  مْستَْاِفُر م
َ
» ... ل  ََسغُوم أل  (েতামদা েতামা�েদ ভাই�য়দ 

জনয কমা �াথানা কদ এবং তাদ জনয কামনা কদ ...)...  

৫.  »ملوت مل�مت هيدم ذكرمن   درث م «  (েতামদা �াে ্ব�ংসম মুতুযদ 

কথা েব্শ েব্শ �দণ কদ).........................  

৬.  »  ... َال
َ
ّتِخُذ نَ  َكنُوم َ�بْغَُ� ْ  َكنَ  َمنْ  َ ِِنّ  د نِْبيَيئِِه ْ  ُ�بُورَ  ََ

َ
  ََصيِنِيِه ْ  د

»...  َمَسيِجاَ  (... সাবধান! েতামা�েদ পূবাবতাম েলা�কদা তা�েদ নবম 

ী পুণযবান েলাক�েদ কবদ�ক মস্জে বা্ন�য়�ছ।)  

৭. » ِنهي ملسن  درب مهللا ...«  (আ�াহ আকবাদ! ্ন�য়ই এটা �মকস ত 

্নয়মনম্ত ...) ....... 



 

133 

৮. »   ّ ملغُّه  
َ
َْعْل  ال

َ
َُغًي  َ�ْبِي ت »ثُعبا  َ   (েহ আ�াহ! তু্ম আমাদ 

কবদ�ক মূ্তা বা্নী না, যাদ পূজা কদা হ�ব।) ...........  

৯. ّمي « 
َ
َِاثِ   َخْ َ  فَِِنّ  َ�ْعاُ  د

ْ
ِ  ِكتَيُب  من َّ » ... م ( অতঃপদ, সবাা্ধক সতয 

কথা হল আ�াহদ ্কতাব ...).................................. 

১০. » ْ ُت�ْ
َ
ْعغَ ُ  د

َ
ْمرِ  د

َ
»... ُد�ْيَيُ� ْ  نِأ  (েতামা�েদ েু্নয়াদ ্বষ�য় 

েতামদাই ভাল জান ...) ....... 

১১. » م عء هو ملعبيدة  ِن «  (্ন�য়ই েো‘য়া অনযতম ইবােত)  

১২.   » ِّ ُقبُورِ  ِزَ�يَرةِ  َ�نْ  َ�َهيْتُُ� ْ  كغت ِِ
ْ
» ... مل ( আ্ম েতামা�েদ�ক 

কবদ ্যয়াদত কদা েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ্ছলাম ........... 

১৩.  » ِّ ُقبُورِ  ِزَ�يَرةِ  َ�نْ  َ�َهيْتُُ� ْ  كغت ِِ
ْ
» ... مل ( আ্ম েতামা�েদ�ক 

কবদ ্যয়াদত কদা েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ্ছলাম ...........  

১৪.  » ِّ ُقبُورِ  ِزَ�يَرةِ  َ�نْ  َ�َهيْتُُ� ْ  كغت ِِ
ْ
» ... مل ( আ্ম েতামা�েদ�ক 

কবদ ্যয়াদত কদা েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ্ছলাম ........).  

১৫.  » ِّ ُقبُورِ  ِزَ�يَرةِ  َ�نْ  تُُ� ْ َ�َهيْ  كغت ِِ
ْ
» ... مل ( আ্ম েতামা�েদ�ক 

কবদ ্যয়াদত কদা েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ্ছলাম ........)   

১৬. »  دثمي ممردة خرجت ِ  مقبة ...«  (েয েকান নাদম সমা্ধ��লদ 

উ���শয েবদ হয় ....) ........................................  
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১৭. »  ُ ْاَْرِ�  ملقر ن َخ ... «  (আমাদ যুগ সবা��� যুগ)   

১৮. »  ُقبُورم مُز ُر
ْ
» ...ل  (েতামদা কবদ ্যয়াদত কদ ...) 

১৯.  »   ُق »...  فراة  ََسبِْع�َ  ثََالٍث  َ َ  دم  َستَْفَ�ِ ( অ্চ�দই আমাদ 

উ�ত ্তহাউুদ ে�ল ্বভি হ�য় যা�ব ...)..............  

২০. »  ُُمْؤِمِغ�َ  اَْومٍ  َدمرَ  َعغَيُْ� ْ  ملّسَالم ... «  (েতামা�েদ উপদ শা্অ 

ব্ষাত হউক; এটা মু্মন�েদ ঘদ ...) .....................  

২১. » ملقبور دهل ثي عغي�  ملسالم  ! ...........«  (েহ কবদবাসম! 

েতামা�েদ উপদ শা্অ ব্ষাত হউক ....) .................  

২২. »  �ِْهِل  َ َ  ملّسَالمُ  اُو
َ
»... مّ ثَيرِ  د  (তু্ম বল: কবদবাসম’দ �্ত 

সালাম ...) ................ 

২৩. »  َرَُسوُل  َكن  ِ َّ َعغُّمُه ْ   سغ  عغيه مهللا ص� م   َخرَُجوم َِِذم َُ
َ
َمَقينِرِ  ِِ 

ْ
 ... مل

« (দাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম তা�েদ�ক ্শকা 

্ে�তন, তাদা যখন সমা্ধ��লদ ্ে�ক েবদ হ�ব ...) .....  

২৪. »  ََكن  ّ ِِ   َِِذم  سغ  عغيه مهللا ص� مّي
َ
َميِّت  َدفِْن  ِمنْ  فََرغ

ْ
»...  مل  (নবম 

সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম যখন মসত বয্িদ োফনকাজ 
স�� ক�দ অবসদ হ�তন ...) ........................  
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২৫. » ك  نيلوت  معظي «   (উপ�েশ োতা ্হ�স�ব মসতুযই য�থ�) 

..................................... 

২৬. » ثز ر دن درمد فمن ملقبور ز�يرة عن نهيت�  كغت ...«  (আ্ম 

েতামা�েদ�ক কবদ ্যয়াদত কদা েথ�ক ্ন�ষধ ক�দ্ছলাম, 
সুতদাং েয কবদ ্যয়াদত কদ�ত চায় ...) ..............  

২৭. » سبيل عنر  د غر�ب كأنك م نيي ف �ن«   (তু্ম েু্নয়াদ ম�ধয 

এমনভা�ব বসবাস কদ, ম�ন হ�ব তু্ম েযন গদমব অথবা 
মুসা্ফদ) ............................................................  

২৮. »  ميصيرى ملهود   مهللا لعغة  ... «  (ইয়াহূেম ী ্��ান�েদ 

উপদ আ�াহদ লানত ... ) ... 

২৯. » ملقبور ز مرمت سغ    عغيه مهللا ص� مهللا سولر لعن «  (দাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাই্হ ীয়াসা�াম কবদ ্যয়াদতকা্দনম নাদম�েদ 
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৩০. » لو حسن دحا�  ظّغه بجر نفعه «  (য্ে পাথ�দদ �্ত 

েতামা�েদ কাদী ধাদণা ভাল হয়, ত�ব েসই পাথদ তাদ উপকাদ 
কদ�ব) ..................................................... 

৩১. » ليس ملب كلعيثغة «  (সংবাে সদাস্দ অব�লাকন কদাদ মত 
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৩৩.  »لقيءه مهللا كره مهللا لقيء كره من«  (েয বয্ি আ�াহ সাকাত�ক 

অপছ� ক�দ, আ�াহী তাদ সা�থ সাকাৎ কদা�ক অপছ� 
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ঐকযবর হ�ব না) ...........  

৩৬. »  ََْعغُوم ال
َ
» ... ِ�يًام َ�ْبِى ت  (আমাদ কবদ�ক উৎস�বদ জায়গায় 

প্দণত ক�দা না) ...  

৩৭. »  َمّ  ِمنْ  َطيئَِفةٌ  رََزمُل  ال
ُ
  (... আমাদ উ��তদ এক্ট েল)  » ... ِت د

 

* * * 
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