হািককাত িকতােবিভ

কাশনা ১

ইমান এবং ইসলাম
ইিতকাদ নামা িকতােবর অনুবাদ
লখক

মাওলানা িদয়া উ ন খািলদ আল
বাঘদাদী

আ াহ তালার রহমত া িবখ াত আেলম, িযিন সকল
ে কােমল ,ধম য় ব াপাের যার অসাধারন ান ,যার
ন ায় িবচার মতা রেয়েছ এবং িযিন সত পরায়ন।
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হেসইন ইিলম ইিশিক
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ট কা
ইিতকাদ নামা িকতােবর লখক মাওলানা িদয়া আ ন খািলদ আল
বাগদাদ আল উসমান, (১১৯২ িহজির, ১৭৭৮ ি
াে বাগদােদর দি েন
শাহরাজুর শহের জ এবং ১২৪২ িহজির ১৮২৬ ি
াে মৃত বরণ কেরন
দােমে র কু স িসর হ ত), ক আল উসমান বলা হয় কারন িতিন তৃতীয়
খািলফা হযরত উসমান রািদয়া াহ আনহর বংশধর। যখন িতিন তার ছাট ভাই
হযরত মাওলানা মাহমুদ সািহবেক িবখ াত আেলম আন নাওয়াই এর আল
আহািদথ আল আরবাঊণ িকতাব টর ি তীয় হািদস িবখ াত হািদস
আল জি ল িশ া িদ েলন,হযরত সািহব তার বড় ভাইেক এ টর ব াখ া
িলখেত অনুেরাধ কেরিছেলন। মাওলানা খািলদ তার ভাইেয়র পুলিকত দেয়
শাি
দােনর জন অনুেরাধ হণ কেরন এবং হািদস টর ব াখ ায় ইতকাদ
নামা নােম ফািস িকতাব িলেখন। এ টর টািকশ সং রণ হরেকেস লািযম
অলান ইমান ,
ফইত এত ইসলাম , জামান াউেব উ ইসলাম
১৯৬৯ সােল, এবং পরবত েত অন ান ভাষা যমন তািমল, ইয় বা, হাওসা,
মালায়ালাম, দ িনশ ভাষায় অনুবাদ হেয়েছ।
আ াহ তালা িন াপ
ত ণেদরেক , এই িকতাব পড়া এবং স ঠক ভােব ইিতকাদ বাঝার তৗিফক দান
ক ন যা আহেল সু ার আেলমরা নীত কেরেছন।
____________________
কাশেকর কথা:
যিদ কউ ইে
পাষণ কেরন িকতাব টর স ঠক ভােব অন ভাষায়
অনুবাদ করেবন িকংবা কাশ করেবন আমােদর অনূমিতর কানই েয়াজন
নই। যারা এই মহৎ কােজ আমােদর সাহায কেরেছন তােদর জন আ াহ
তালার কােছ রহমত াথনা করিছ, আমােদর ভকামনা এবং ধন বাদ তােদর
জন । যাই হউক অনুমূিত এই সােপে
দয়া হে
য, কাশনা অবশ ই
উ তমােনর হেত হেব, লখার নকশা এবং ধারা িবন াস স ঠক এবং
পিরপূণভােব হেত হেব কান ভল ছাড়াই।
____________________
ম ব : িমশনািররা ি
ধম চার করেছ, ইহিদরা তােদর ইহিদ রা স
এর ধারনা ছড়ােনার জন কাজ করেছ। ই ানবুেলর হািককাত িকতােবিভ
মানুেষর কােছ ইসলাম পৗ ছােনার কাজ করেছ। আর ভ রা ইসলােমর িত
করার চ া করেছ। একজন িব ,
ানী এবং সেচতন মানুষ বুঝেত পারেবন
কান ট স ঠক পথ এবং তা মানবতার কােছ পৗ ছােনার জন সাহায করেবন।
এ টর চেয় ভােলা এবং মূল বান কান উপায় নই মানবতার সাহায করার
জন ।
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‘সুবহানা ািহ ওয়া িব-হািমিদহ সুবহানা ািহল-ল আ জমʼ।
এই ‘কািলমা-ই
তািন জহʼ ফজর ও মািগেরবর সময় একশবার কের পাঠ কেরল
নাহসমূহ মাফ কের দয়া হয়। মাকতবাত িকতােবর তরিকশ
সং রেন ৩০৭ এবং ৩১৮ ন র পৃ ায় এই দায়ার কথা বলা হেয়েছ
(এ ট িলেখেছন িবখ াত ওলী এবং আেলম ইমাম রা ািন কু সা
িসর হ )।
ইয়া রহমান, ইয়া রািহম, ইয়া আফুয়া ইয়া কািরম।
হািককাত িকতােবিভর ( ফািতহ ই ানবুেলর িকতােবর
দাকান) মূল ল ,আমােদর িব াস এবং ইসলাম িশ া দয়া, এবং
আমােদর দশেক পুেরা পৃিথবীর মানুেষর কােছ ভােলাভােব উপ াপন
করা। আ াহ তালা আমােদর সাহায কারীেদর রহমত ক ন। আমীন।
ি য় পাঠক আসসালামু আলাইকুম
আমরা এই িকতােবর সম
লখা সং হ কেরিছ ইসলািম
আেলমেদর িকতাব থেক। আমরা আমােদর িনেজ থেক কান িকছর
সংেযাগ কিরিন। আমারা এই কাজ ট
ধুমা মানবতার সবার জন
কেরিছ এবং িযিন মানুেষর সুেখর জন কাজ কেরন এবং মানুেষর
অিধকার র া কেরন তার কােছ ীকৃিতর জন । আপিন যখন এসব
িবখ াত লখেকর লখা মেনােযাগ সহকাের এবং
ে র সােথ
পেড়ন, আপিন অেনক বা ব এবং ঐ িরক
ান লাভ করেবন,
ইনশা াহ। আমরা আমােদর ভালবাসা এবং সালাম জানা
আপনােক। আ াহ তালা আপনােক সু া এবং দীঘায়ু দান ক ন।
আমীন।
আ াহহ া সাি য়ালা সািয় িদনা মুহা ািদও ওয়ালা আিলিহ
মুহা াদ ওয়া বািরক আলা সািয় িদনা মুহা াদ ওয়ালা আলী মুহা াদ।
আ াহ া রা ানা আিতনা িফ ুনইয়া হাসানাতও ওয়া িফল আিখরািত
হাসানাতও ওয়া িকনা আজাবা ার িব রাহ মািতকা ইয়া আরহামার
রািহিমন। আমীন। .
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াককথন
িবসিম াহʼএর ারা আর করলাম িকতাব,
ঐ আ াহ্ ʼর নােম, যা সেবা ম আ য় ল।
যার িনয়ামেতর হয় না কান িহসাব,
এমন রব, িযিন ক ণাময় ও মাশীল।
মহান আ াহ্ তাʼআলা দুিনয়ার সম
যা যা চািহদা তা সৃ
সুেখ- া

ে

কের তােদর

েত েকর িনকট

রণ কেরন। দুিনয়ােত

, শাি েত বসবােসর জন এবং আিখরােত িচরেসৗভাগ অজেনর

জন বা ার িক করা আবশ ক তাও
অসৎসে র,

মানুষেকই ক ণা কেরন। বা ার

া

ভােব অবিহত কেরন। নাফেসর,

িকতাব ও িবেদশী িমিডয়ার ারা

তািরত বা

েরািচত হেয়

সৗভােগ র পথ থেক আলাদা হেয় যারা কুফর ও দালালােতর পেথ পিতত
হওয়ার পর, এরজন অনুেশািচত ও ল

ত হেয়

মা

াথনা কের তােদরেক

িতিন িহদােয়ত নসীব কেরন, স ঠক পেথর িদশা দন। তােদরেক িচর ন
িবপযেয়র হাত থেক র

া কেরন। তেব সীমা ল

নকারী ও জািলমেদরেক

িতিন এই িনয়ামত ইহসান কেরন না। তারা িনজ ই
পিতত হেয়েছ আ াহ্ তাʼআলা তােদরেক

ায় য অিব ােসর গেত

সখােনই পিরত াগ কেরন।

আিখরােত য সকল মুিমেনর কৃত পােপর জন জাহা ােম যাওয়া আবশ ক
হেব তােদর মধ থেক যােক ই
েবশ করােবন। সম
অ

ে

া তােক িতিন অনু হ কের

জীেবর সৃ কারী, সকল অ

অিধ তকারী ও সম

মা কের জা ােত

বানেক সব

িকছেক ডর-ভয় থেক র

াকারী একমা

িতিনই। এমন আ াহ্ʼর স ািনত নােম আ য় িনেয়, তাঁর সাহায
এই িকতাব রচনা করেত আর
আ াহ্ তাʼআলার

ন তােদর
াথনা কের

করিছ।
িত সম

শংসা

াপন করিছ। তাঁর ি য়

পয়গ র হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর

িত সালাত ও

সালাম পশ করিছ। ঐ স ািনত পয়গ েরর পিব

আহেল বাইেতর সদস েদর

এবং তাঁর আিদল ও সািদক আসহােব িকরােমর

েত েকর জন খােয়র দায়া

করিছ।
যাবতীয় িনয়ামত আ াহ্ তাʼআলা সৃ
পা ঠেয়েছন, ইহা মেন

কের আমােদর জন

ােণ িব াস কের ঘাষণা করােক ‘হামদʼ বলা হয়। আর
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সম

িনয়ামতেক ইসলািময় ােতর অনুেমািদত প ায় ব বহার বা ভাগ করােক

‘ কর্ʼ বলা হয়।
ইসলাম

ীেনর িব ােসর িবষয়সমূহ এবং আেদশ ও িনেষধ সমূহেক

অবগত করার জন হাজার হাজার মূল বান িকতাব রিচত হেয়েছ। এ িল
িবিভ
ত্

ভাষায় অনূিদত হেয় দুিনয়ার সব

টপূণ

ােনর অিধকারী, ভ

গােয় ােদর ারা

ছিড়েয়েছ। একইসােথ

আেলম, জািহল

ও

ীনদার িকংবা বৃ টশ

তািরত আেলমরা সবদাই ইসলােমর উপকারী, বরকতময়

ও আেলািকত আহকামসমূহেক অথাৎ আেদশ ও িনেষধসমূহেক আ
কের আসেছ। তারা ইসলােমর উপর কািলমা
পিরবতেন ও মুসলমানেদরেক
বতমােন পিরলি

য, ইসলােমর আেলমগণ দুিনয়ার সব ,

চাের ও

সাের িনেজেদরেক উৎসগ কেরেছন।

ইসলামী ইʼিত ােদর উপর আগত আ

মণেক

আেছন। তােদর

তা

িত আ িরক কৃত

আসহােব িকরামেদর থেক

লপন করেত, শরীয়তেক

তািরত করেত সবদাই েচ হেয়েছ।

ত হে

ইসলােমর স ঠক আকীদােক

মণ

িতহত করেত সবদা

েচ

কাশ করিছ। ইসলািময় াতেক

েন েন িশেখ িকতােব িলিপব কারী স ঠক

পেথর আেলমেদরেক আহিল সু াত আেলম বলা হয়। আহেল সু াত
আেলমেদর রিচত িকতাবসমূহ অধ য়ন কেরিন িকংবা বুঝেত পােরিন এমন
িকছ সংখ ক ব

, কুরআন করীম ও হািদস শরীফ থেক মনগড়া ব াখ া কের

িব াি কর ব ব িদে

। এধরেণর ব ব মুসলমানেদর দৃঢ ঈমােনর সামেন

িবলীন হেত বাধ । এর ারা মূলত ব ার ীনী ইলেমর দন তা

কাশ পায়।

িনেজেক মুসলমান বেল দাবী কের অথবা জামােতর সােথ নামাজ
আদায় করেত দখা যায় এমন ব
এরপর ঐ ব

েক মুসলমান িহেসেব গণ করা হয়।

র কান কথায় বা আচরেণ, আহেল সু াত আেলমেদর

অবিহত করা ঈমােনর

ােনর সােথ িবেরাধপূণ িকছ

ারা

কাশ পেল, তােক ঐ

কথা বা আচরেণর কুফর িকংবা দালালাত হওয়ার িবষয় ট বুঝােনা উিচত। ঐ
আচরণ ত াগ কের তওবা করার জন আহবান করা উিচত। এরপরও িনেজর
সীিমত আকল ও

া

িচ াধারার

ারা িনেজর কথা বা আচরেণর পে

অব ান িনেয় তা থেক সের না আসেল বুঝেত হেব য, স পথ
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অথবা

মুরতাদ হেয়েছ িকংবা ইংেরজ কােফরেদর কােছ িনেজেক িব

কের িদেয়েছ।

এমতাব ায় স যতই নামাজ পড়ুক, হ
ক ক, ইবাদত ক ক িনেজেক
িবপযেয়র হাত থেক র া করেত পারেব না। কুফেরর সবব্ িহেসেব িবেবিচত
কথা, কম বা িব াস থেক িনেজেক মু
পয

না করা পয , তা থেক তওবা না করা

মুসলমান িহেসেব িবেবিচত হেব না। এজন

েত ক মুসলমােনরই

উিচত, কুফেরর সবব্ হয় এমন িবষয় িলেক ভালভােব র
মেন িনেজেক মুরতাদ হওয়া থেক র
মুসলমান পী পথ

করা। এবং তা

া করা। একইসােথ কািফরেদর এবং

েদর ও ইংেরজ গােয় ােদর স ঠকভােব িচেন তােদর

িত থেক িনেজরেদরেক বাঁিচেয় রাখা।
রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম আমােদরেক অবিহত
কেরেছন য, পিব

কুরআন করীম ও হািদস শরীফ থেক মনগড়া অথ ও

ব াখ া দয়া হেব এবং এর ারা বাহা র ধরেণর

া

মুসলমান িফরকার উৎপি

হেব। বুখারী ও মুসিলম শরীফ থেক নেয় এই হািদস শরীেফর, ‘বািরকাʼ ও
‘হািদকাʼ নামক িকতাব েয় এ প ব াখ া

দয়া হেয়েছ। িনেজেদরেক

ইসলােমর বড়মােপর আেলম বা

ীনী িবষেয়র

েফসর িহেসেব জািহর করা

ঐসব া

েদর িকতাব,

ব , ব ব বা কনফােরে র

ীন ইমানেক

ংসকারী এই ধরেনর বািতল

ারা

িফকরার অ ভ

ব

তািরত হওয়া উিচত নয়।

িফরকার ফাঁেদ পা না দয়ার জন খুবই সতক হওয়া উিচত। এই জািহল
মুসলমানরা ছাড়াও কমু িন

ও মাসনরা একিদক থেক, খৃ

ান িমশনাির ও

ইংেরজেদর িনকট িনেজেদরেক িবিকেয় দয়া ওহহাবীেদর সােথ যায়নবাদী
ইয়াহদীরা অন িদক থেক িনত নতন উপােয় মুসলমান
করেত িনরলস চ া চািলেয় যাে
রিডওর অনু ান ইত ািদর
চালাে
জন

তািরত

। মনগড়া িলখনী, নাটক-িসেনমা, টিভ-

ারা ইসলাম ও ঈমানেক িবলু

। এরজন িবপুল পিরমােণ অথ-স

না। ইসলােমর

জ েক
করার

েচ া

দ ব য় করেতও কু ােবাধ কের

কৃত আেলমগণ রািহমাহমু াহ তাʼআলা এেদর

েত েকর

েয়াজনীয় জবাব আেগ থেকই িলেখ গেছন ও মুসলমানেদরেক সতক

কের গেছন।
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িবখ াত আেলম মাওলানা খািলদ-ই বাগদাদী উসমানী কু

সা িসর্

হʼএর ইিত াদনামা নামক িকতাব ট এই কারেণ িনবাচন কেরিছ। এই
িকতাব ট মরহম ফয়জু াহ এেফ ী কতৃক তক ভাষায় অনূিদত হেয়েছ ও
‘ফারাইদুল ফাওয়াইদʼ নােম ১৩১২ িহজরীেত িমসের ছাপা হেয়েছ। ঐ
অনুবাদেক চলিত ভাষায়

পা র কের ‘ঈমান ও ইসলামʼ নােম ১৯৬৬ সােল

‘হা ীকাত িকতাবএিভʼর ( কাশনার)

ারা

কাশ কেরিছ। িনেজর ব াখ ােক

মূল িকতাব থেক আলাদা করার জন [] ব নীর ব বহার কেরিছ। এই িকতাব ট
কাশ করা আমার নসীব হওয়ায়, আ াহ্ তাʼআলার সীমাহীন
করিছ। ফারসী ভাষার মূল িকতাব ট ই ানবুল ইউিনভািস টর

কিরয়া আদায়
াগাের ‘ইবনুল

আমীন মাহমুদ কামাল বগʼ নামক অংেশ ‘ইিত াদনামাʼ নােম F.2639 ন ের
মওজুদ আেছ। তক ভাষার অনুবাদ হা ীকাত িকতাবএিভ, ‘ঈমান ও
ইসলামʼ নােম
‘দুর

ল

কাশ কেরেছ।
মুখতারʼ

িকতােবর

লখক

আলাউ ীন-ই

হাস্কািফ

রািহমাহ াহ তাʼআলা, কািফেরর িনকাহ অধ ােয়র শেষ বেলেছন য, “িববািহত
মুসিলম বািলকা বািলগা হওয়ার সময় ঈমােনর শতসমূহ না জেন থাকেল,
িনকাহ ফািসদ হয়। [অথাৎ, মুরতাদ হেয় যায়।] এজন তােক আ াহ্ তাʼআলার
িসফাতসমূহ স
কের মুেখ

েক িশ

া দয়া উিচত। আর তার উিচত এ িল িশেখ, িব াস

ীকার করা”। ইবেন আিবদীন রািহমাহ াহ তাʼআলা এই িবষেয়র

ব াখ ায় বেলেছন য, “কন া ছাট অব ায় তার মা-বাবার অনুসারী িহেসেব
মুসলমান থােক। িকন্ত বািলগা হওয়ার সময় আর মা-বাবার অনুসারী িহেসেব
িবেবিচত হয় না। ইসলািময় াত না জেন বািলগা হেল মুরতাদ হেয় যায়।
ঈমােনর মৗিলক ছয় ট িবষয় িশেখ িব াস না করা পয
আনুগত বাধ তামূলক তা মেন না নয়া পয

ধুমা

এবং ইসলােমর

‘কািলমা-ই তাওহীদʼ

তথা ‘লা ইলাহা ই া াহ মুহা াদুর্ রাসূলু াহʼ বলেলও মুসলমািন

বজায়

থােক না। ‘আমানত িব ািহ...ʼ ত উে খ করা ছয় ট িবষয়েক িশেখ িব াস করা
এবং আ াহ্ তাʼআলার আেদশ ও িনেষধসমূহেক মেন নয়া আবশ ক”। ইবেন
আিবদীন (রঃ) এর এই ব ব

থেক বুঝা যায় য, কান কািফর

ধুমা

কািলমা-ই তাওহীদ বলেল এবং এর অথ বুেঝ িব াস করেল ঐ মুহেতই
মুসলমান হেয় যায়। এরপর

েত ক মুসলমােনর মত তার উপরও সামথ
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অনুযায়ী, ‘আমানত িব ািহ ওয়া মালাইকািতিহ ওয়া কুতিবিহ ওয়া
সুিলিহ ওয়াল ইয়াওিমল আিখরী ওয়া িবল কাদির খাইিরিহ ওয়া
শারিরিহ িমনা ািহ তাʼআলা ওয়াল বাʼসু বাʼদাল মাউিত হাককুন
আশহাদু আ া ইলাহা ই া াহ ওয়া আশহাদু আ া মুহা াদান আবদুহ
ওয়া রাসূলুহʼ বেল ঈমােনর এই ছয় ট মৗিলক িবষয়েক অথসহ ভাল কের
বুেঝ মুখ

করা এবং িনেজর জন

েয়াজনীয় িবষেয় ইসলােমর যথাযথ

ান

অজন করা আবশ ক। কান মুসলমান িশ ও যিদ এই ছয় ট িবষয় ও ইসলােমর
আহকামসমূহ না িশেখ ও

ীকার না কের আর ঐ অব ায় আেকল ও বােলগ

হয় তেব স মুরতােদ পিরণত হয়। ঈমান

হেণর সােথ সােথ ইসলােমর

আহকামসমূহ অথাৎ ফরজসমূহ, হারামসমূহ, অজু- গাসল ও নামাজ
আদােয়র িনয়মসমূহ, সতেরর
ফরজ হয়। যােক জ
স ঠক

ান ইত ািদ িবষেয় জ

াসা কের িশেখ নয়া

াসা করা হেব তার উপরও, স ঠকভােব িশ

া দয়া বা

ীনী িকতােবর স ান দয়া ফরজ হয়। এ িবষেয় অনুস ান না করেল

কািফর হেয় যােব। স ান পাওয়ার আগ পয
িহেসেব গণ হেব। যিদ কান বা

এই িবষয় িল না জানা উজর

িনিদ সমেয় ফরজ নামাজ আদায় না কের,

স এক ট হারাম কাজ করেলা এবং এর জন তােক জাহা ােমর আ েন
পুড়েত হেব। ইমান এবং ইসলাম িকতাব ট এই ছয় ট উপাদান স
িব ািরত বণনা কেরেছ।
বা

েক

েত ক মুসিলেমর এইিকতাব ট পড়া উিচত, তার

ােদর পড়ােনা উিচত এবং

িতেবশীেদর এ ট পড়েত উৎসািহত করা

উিচত। আওরােতর িবষেয় বণনা করা হেয়েছ অেশষ রহমত িকতােবর চতথ
অধ ােয়।
এই িকতােব আয়ােত করীমার অথ লখার সময়, (তাফিসর আেলমগণ
কতৃক
ধুমা

দ

অথ) উে খ করা হেয়েছ। কননা আয়ােত করীমার

কৃত অথ

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বুঝেতন এবং িতিন তা

আসহােব িকরামেক অবিহত কেরেছন।

কৃত মুফাসিসরগণ, এই হািদস

শরীফ িলেক মুনািফক ও ইংেরজ কািফরেদর িনকট িব
জনিদক্ ও মাজহাব িবেরাধী

ীন আেলমেদর

হেয় যাওয়া

া

ারা জালকৃত হািদস থেক

আলাদা কের গেছন। যসব িবষেয় হািদস শরীফ বিনত হয়িন সসব িবষেয়
তাফসীেরর কায়দা অনুসরণ কের িনেজরা অথ
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দান কেরেছন। আরবী জােন

িকন্ত তাফসীর ইলম জােন না এমন ীন জািহলেদর দয়া ব াখ ােক কুরআন
তাফসীর বলা হয় না। এজন হািদস শরীেফ বলা হেয়েছ, “কুরআন করীমেক
িনেজর মনগড়া অথ

দানকারী কািফর হল”।

আ াহ্ তাʼআলা আমােদর সবাইেক আহিল সু াত আেলমেদর

ারা

দিশত স ঠক পেথ অিবচল থাকার তৗিফক িদক। মুসলমান নামধারী অথচ
ইসলাম িবেরাধী, মাজহাব িবেরাধী মুনািফকেদর ষড়য ও িমথ া
আমােদরেক র

চারণা থেক

া ক ক! আমীন!

হাকীকাত িকতাবএিভʼর

কািশত সকল িকতাবসমূহ, িবিভ

অনূিদত হেয় ই ারেনেটর মাধ েম দুিনয়ার সব

চািরত হে

ভাষায়

।

সতকতা: িমশনািররা খৃ ান ধম, ইয়াহদীরা তালমুদ, আর হা ীকাত
িকতাবএিভ ইসলাম

চােরর জন চ া করেছ। আর মাসন্রা ীন

িবেবকবান, ইলম ও ইনসােফর অিধকারী ব
তা সহেজই উপলি

ংেস িল ।

রা এ িলর মােঝ কান ট হ

করেত পাের। স অনুযায়ী সই জিনেসর

চার- সাের

সাহায কের। এভােব স িনেজর ও অন ান মানুষেদর দুিনয়া ও আিখরােত
িচর ন সৗভাগ অজেনর সবব্ হয়।
বতমােন পুেরা দুিনয়ার মুসলমানগণ িতন ভােগ ভাগ হেয়েছন। এর
মােঝ

থম ট হল, স ািনত সাহাবীেদর পদা

অনুসরণকারী

কৃত মুসলমান।

এেদরেক আহিল সু াত বা সু ী িকংবা ‘িফরকা-ই না জয়াʼ, জাহা াম থেক
মু

পাওয়া দল বলা হয়। ি তীয় ভাগ হল, আসহােব িকরােমর শত্ ।

তােদরেক িশয়া বা িফরকা-ই দা া বলা হয়। আর তৃতীয় ভাগ হল সু ী ও
িশয়ােদর দুষমন। এেদরেক ওহহাবী বা নজদী বলা হয়। কননা এরা
আরেবর নজদ্ শহের

থম

কািশত হেয়িছল। এেদরেক ‘িফরকা-ই মালউনাʼও

বলা হয়। কননা এরা মুসলমানেদরেক কািফর আখ া িদেয় থােক, যা আমােদর
‘সাʼআদাত-ই আবািদয় াʼ ও ‘িকয়ামত ও আেখরাতʼ নােমর িকতােব
উে খ করা হেয়েছ। আর মুসলমানেদর যারা কািফর বেল, রাসূলু াহ সা া াহ
আলাইিহ ওয়া সা াম তােদরেক অিভশাপ িদেয়েছন। মুসলমানেদরেক এভােব
িতন ভােগ খৃ

ান ও ইহদীরা ভাগ কেরেছ।
9

েত ক মুিমেনর উিচৎ নাফসেক পির
কৃিতর মােঝ থাকা অ

তা ও পাপ থেক মু

করার জন , অথাৎ ভাবহওয়ার জন সবদা বিশ বিশ

‘লা ইলাহা ই া াহʼ বলা। আর

ালেবর পির

শয়তান, অসৎস

া

নােহর

হাত

এবং

িতকর ও

থেক

বাঁচার

জন

র জন , অথাৎ নাফস,

দশেনর িকতাব থেক আসা কুফর ও
‘আ

াগিফ

াহʼ

বলা।

যারা

ইসলািময় ােতর অনুসরণ করল এবং তওবা করল তােদর দায়া কবুল হেব। যারা
নামাজ আদায় কের না, বপদা নারীেদর িদেক নজর দয়, হারাম ভ

ণ কের

তারা ইসলািময় ােতর অনুসারী নয়। এেদর দায়া কবুল হয় না।

২০০১ খৃ

া

১৩৮০ িহজরী শামসী
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১৪২২ িহজরী কােমরী

-১ারি কা
মাওলানা খািলদ-ই বাগদাদী কা াসা াহ তায়ালা িসর হল-আ জজ,
িকতােবর

েতই ইমাম-ই র

ানী আহমদ

ফা কী

শরিহ

ী

রাহমাত ািহ আলাইিহ এর ‘মাকতবাতʼ িকতােবর তৃতীয় খে র সেতরতম
মাকতবেক

ান িদেয় িনজ িকতােবর

কেরেছন। ইমাম-ই র

ানী কু

সৗ য ও বরকত বৃ

আমার মাকতব ট িবসিম াহ্ ারা আর
সকল ধরেণর িনয়ামত

র কামনা

সা িসর হ, এই মাকতেব ফরমােয়েছন য:

1

করলাম। িযিন আমােদরেক

দান কেরেছন এবং এর মেধ সবেচেয় বড় িনয়ামত

িহেসেব আমােদরেক মুসলমান িহেসেব কবুল কের স ািনত কেরেছন ও
হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর উ ত বািনেয় মযাদাবান
কেরেছন, সই আ াহ্ তাʼআলার

িত অসংখ হামদ ও

কিরয়া আদায়

করিছ।
এই িবষেয় গভীরভােব িচ া ও উপলি
িত

িত ট িনয়ামত কবলমা

কবলমা

িতিনই

মহান আ াহ্ তাʼআলাই

িত ট জিনেসর অ

িত ট জিনেসর অ

েক

েত েকর

রণ কেরন।

দান কেরন। িতিনই অ

বান

িত মুহেত টিকেয় রেখেছন। বা ার মােঝ

িবদ মান যাবতীয় মহৎ ও সুউ ত

ণাবলী, কবলমা

কাশ। আমােদর হায়াত, আকল, ইলম,
ইত ািদর সবই তাঁর কৃপা মা ।
অেশষ িনয়ামেতর একমা

করা দরকার য,

মতা, দৃ শ

তাঁরই দয়া ও ইহসােনর
,

বণশ

, বাকশ

েণ শষ করা অস ব এ প িবিভ

ধরেণর

রক িতিনই। মানুষেক িবপদ আপদ থেক,

দুেভাগ থেক, ক কর অব া থেক পির াণকারী, দায়া কবুলকারী, দুঃখ ও
ক

লাঘবকারীও একমা

চািহদানুযায়ী

1

িতিনই। সকল ধরেণর ির জেকর সৃ কারী ও

যাগানদানকারী একমা

িতিনই। তাঁর ইহসান তথা অনু হ

ইমাম রব্বানী, ১০৩৪ হিজরীতে (১৬২৪ খৃস্টাব্দে) ইনতিকাল করেছেন।

11

এতটাই ব াপক য,
না। কৃত

নাহ করা সে ও পািপ েক ির জক থেক ব

ত কেরন

নাহসমূহেক এতটাই গাপন রােখন য, যারা তাঁর আেদেশর অবাধ

হয় ও িনেষধেক অমান কের তােদরেক তাৎ

িণকভােব সমােজ অপদ

অপমািনত কেরন না, স েমর পদােক িছ কেরন না। তাঁর
ব াপক য, কৃত কেমর কারেণ শা

ও

মা ও ক ণা এতই

ও আজাব ভােগর উপযু

হওয়া সে ও

িতিন তােদরেক অবকাশ দন, এ ব াপাের তাড়াহড়া কেরন না। তাঁর িনয়ামত ও
ইহসান তাঁর দা

ও দুশমন সকেলর মােঝই ব ন কেরন। কাউেকই মাহ ম

কেরন না। যাবতীয় িনয়ামতসমূেহর মােঝ সবে
স ঠক পথ, সৗভাগ ও িচরমু
হওয়ার জন ও জা ােত

র পথ বাতেল দন। এই পথ থেক িবচ ত না

েবেশর জন উৎসাহ

সীমাহীন িনয়ামত, অেশষ ও অসংখ
সন্ত

ও সবািধক মূল বান িহেসেব
দান কেরন। জা ােতর

াদেক উপেভােগর জন এবং তাঁর

ও ভােলাবাসা অজেনর জন আমােদরেক তাঁর ি য় পয়গ র হযরত

মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর

দিশত পেথর অনুসরেণর জন

আেদশ িদেয়েছন। এভােবই মহান আ াহ্ তায়ালার
িদবােলােকর মতই
থেক

িনয়ামতসমূহ

। অন েদর থেক আসা কল াণও মূলত তাঁরই প

িরত। কননা, অন েদরেক মাধ ম িহেসেব ব বহারকারী, তােদর মােঝ

কল াণ স
একমা

দ

াদেনর ই

ার স ারকারী ও তা বা বায়েনর

মতা

দানকারীও

িতিনই। একারেণই, যভােবই হাক, যখান থেকই হাক িকংবা যার

থেকই হাক আমরা যত িনয়ামত পা

তার সবই একমা

তায়ালার অসীম রহমেতর বেদৗলেতই পা
থেক ম ল, কল াণ ও ইহসান

মহান আ াহ্

। অতএব, িতিন ব তীত অন কােরা

ত াশা করা আমানত র

াকারীর থেক

অেন র রাখা আমানত চাওয়ার অনু প। ফিকরেরর থেক সদকা
অনু প। এই ব ব
বাকারাও বু

য যথাথ ও স ঠক তা জািহলরাও আেলমেদর মত,

মানেদর মত, তী ্ ণ দৃ

স

েদর মত অবগত আেছ। কননা

উপের যা বলা হেয়েছ তা িদবােলােকর মতই
কান

ত াশার

েয়াজন নাই।
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, তা বুঝার জন িচ া করারও

সকল ধরেণর িনয়ামত
যথাসাধ

রণকারী আ াহ্ তায়ালার

কিরয়া আদায় করা, কৃত

অ ভ । িবেবক কতৃক আিদ
তাʼআলার

তা

িত মানুেষর

কাশ করা মূলত মানিবক দািয়ে র

এক কতব ও ঋণ। িকন্ত মহান আ াহ্

িত অবশ পালনীয় এই

কিরয়া যথাযথভােব আদায় করা সহজ

কান কাজ নয়। কননা মানুষ অ

হীন িছল আ াহ্ তাʼআলা তােক সৃ

কেরেছন। মানুষ অিত দুবল, মুখােপ

ী,

নাহগার ও অপরাধী। অথচ মহান

আ াহ্ তাʼআলা অনািদ, অন , িচর ায়ী ও িচর ীব। িযিন সকল ধরেণর
দাষত্

ট থেক পূতপিব । সকল ধরেণর

ে র একমা

অিধকারী।

মহান আ াহ্ তাʼআলার সােথ মানুেষর কান িদক িদেয়ই কান ধরেণর সাদৃশ
বা তলনার অবকাশ নাই। এমতাব ায় এই প অধম বা া ঐ প সুস ািনত ও
সুউ

মাযাদার অিধকারী মহান আ াহ্ তাʼআলার জন যেথাপযু

কিরয়া আদায় করেত িকভােব স

এক

ম হেত পাের? কননা এমন অেনক িবষয়

রেয়েছ যা মানুেষর িনকট অিত মূল বান ও সৗ যময় মেন হয়। িকন্ত মহান
আ াহ্র িনকট তা কুৎিসত ও ম
আমরা যা িকছেক স ান ও

িবেবিচত হওয়ায় অপছ নীয় হেত পাের।

কিরয়া আদােয়র মাধ ম িহেসেব ধারণা কির তা

মহান আ াহ্ তাʼআলার িনকট অপছ নীয় হেত পাের, অভ তা িহেসেব
িবেবিচত হেত পাের। এ কারেণই, মানুষ তার ত্
ারা আ াহ্ তাʼআলার

িত যথাযথভােব স ান

উপায়সমূেহর স ান লােভ ব থ হয়।

টপূণ আকল ও
দশন ও

পয , আমােদর িনকট
কৃতপে

কিরয়া আদােয়র

কিরয়া আদােয়র ও স ান

জন পালনীয় কতব সমূহ মহান আ াহ্ তাʼআলার প

ীণদৃ র
দশেনর

থেক অবিহত না করা

শংসা আদােয়র মাধ ম িহেসেব িবেবিচত জিনস িল,

অবমাননা ও অমযাদার মাধ মও হেত পাের।

যথাথই, মানুেষর জন আ াহ্ তাʼআলার

িত

ালেবর

ারা ও শরীেরর ারা িব াস করেত ও পালন করেত বাধ
ইবাদতসমূহ রেয়েছ, মহান আ াহ্ তাʼআলার প

য

ারা, জ ার

কিরয়ার ঋণ ও

থেক তা অবিহত করা

হেয়েছ, তাঁর ি য় পয়গ র হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম
কতৃক

বতন করা হেয়েছ। মহান আ াহ্ তাʼআলা কতৃক
13

দিশত ও আিদ

বা ার জন অবশ পালনীয় এই কতব সমূহেক ‘ইসলািময় াতʼ বলা হয়।
মহান আ াহ্ তাʼআলার

িত

কিরয়া আদায়, কবলমা

আনীত পেথর অনুসরেণর মাধ েমই স ব। তাঁর
মনগড়া উপােয় কৃত কান
করেবন না, পছ

তাঁর পয়গ েরর

দিশত পথেক অমান কের

কিরয়া, কান ইবাদত আ াহ্ তাʼআলা কবুল

করেবন না। কননা মানুেষর িনকট উ ম ও কল াণকর

িহেসেব িবেবিচত এমন অেনক িবষয় রেয়েছ, যা ইসলািময় াত অপছ

কের

এবং এ িলেক কুৎিসত ও অকল াণকর িহেসেব ঘাষণা কের।
অতএব, যারা িনেজেদরেক আকেলর অিধকারী দাবী কের তােদর
উপর, আ াহ্ তাʼআলার

কিরয়া আদােয়র জন হযরত মুহা দ সা া াহ

আলাইিহ ওয়া সা ােমর

দিশত পেথর অনুসরণ করা আবশ ক। রাসূল

সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর দিশত এই পথেক ‘ইসলািময় াতʼ বলা হয়।
আর রাসূেলর অনুসারীেক মুসলমান বলা হয়। আ াহ্ তাʼআলার

কিরয়া

আদায় করা অথাৎ হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর অনুসরণ
করােক ইবাদত বলা হয়। ইসলামী
ান। ীেনর সং ারপ ীরা ীনী
যু

িনভর মেন কের। ীিন
১.

ালেবর

ান দুই ধরেণর:
ানেক

লা

ীনী

ান, বস্তবাদী

ক আর বস্তবাদী

ান ক

ান আবার দুই ভােগ িবভ ।

ারা ইিত াদ তথা িব াস করা আবশ ক এমন

ধরেণর ইলমেক ‘উসুলুদ- ীনʼ অথবা ঈমােনর

ান। এই

ান বলা হয়। সংে

েপ

ঈমান বলেত, হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম কতৃক অবিহত
করা ছয় ট িবষয়েক িব াস করা, ইসলািময় াতেক কবুল করা এবং কুফেরর
আলামত িহেসেব িবেবিচত িবষয় িল বলা, করা িকংবা ব বহার করা থেক
িবরত থাকােক বুঝায়। এ কারেণ

েত ক মুসলমােনরই, কুফেরর আলামত

িহেসেব িবেবিচত িবষয় িল স ে

সম ক ধারণা রাখা ও তা থেক িনেজেক

স

ূণ েপ বাঁিচেয় রাখা আবশ ক। যার ঈমান আেছ তােকই মুসলমান বলা

হয়।
২. শরীেরর

ারা বা

থাকেত হেব এমন ইবাদেতর

ালেবর

ারা পালন করেত হেব িকংবা িবরত

ান। পালন করার জন আেদশ করা হেয়েছ
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এমন িবষয় িলেক ফরজ আর ত াগ করার জন আেদশ করা হেয়েছ এমন
িবষয়েক হারাম বলা হয়। এ িলেক একে

‘ফু

উদ্ - ীনʼ বা ‘আহকােম

ইসলািময়াʼ িকংবা ‘ইসলািময় াতʼএর ইলম বলা হয়।
[ েত েকর জন সব থম পালনীয় িবষয় হল, মুেখ ‘কািলমা-ই
তাওহীদʼ বলা এবং এর অথেক বুেঝ মেন ােণ িব াস করা। কািলমা-ই তাওহীদ
বলেত, ‘লা ইলাহা ই া াহ মুহা াদুর রাসূলু াহʼ ক বুঝায়। এর অথ হল,
আ াহ্ ব তীত কান ইলাহ নাই ও হযরত মুহা াদ সা া াহ আলাইিহ ওয়া
সা াম তাঁর রাসূল। এই কািলমা িব াস করােক ঈমান বা ইসলাম

হণ িহেসেব

িবেবচনা করা হয়। আর যারা িব াস কের তােদরেক মুিমন বা মুসলমান বলা
হয়। ঈমােনর িনরিব
িবেবিচত

হওয়া আবশ ক। একারেণ কুফেরর সবব িহেসেব

কান িকছ করা

থেক িবরত থাকা উিচত একইভােব কুফেরর

আলামত িহেসেব িবেবিচত কান িকছ ব বহার করাও উিচত নয়।
কুরআন করীম মহান আ াহ্ তায়ালার কালাম। মহান আ াহ্ তাʼআলা,
হযরত জবরাঈল আলাইইস্ সালাম নামক ফেরশতার মাধ েম হযরত মুহা দ
সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর

িত তা

রণ কেরেছন। পিব

কুরআন

করীেমর কািলমা িল আরবী। তেব এই কািলমা িলেক মহান আ াহ্
তাʼআলাই এভােব সা জেয়েছন। কুরআন করীেমর আরবী কািলমা িল
আ াহ্ তাʼআলার প

য়ং

থেকই এই েপ আয়াত, কািলমা বা হরফ িহেসেব

িরত হেয়েছ। এই হরফ বা কািলমাসমূহ ইলাহী কালােমর অথেক ধারণ কের।
একারেণই এই হরফ বা কািলমা িলেকও কুরআন বলা হয়। একইসােথ ইলাহী
কালােমর

িত িনেদশকারী অথসমূহও কুরআন িহেসেব িবেবিচত। এই ধরেণর

ইলাহী কালােমর অ ভ

হওয়া কুরআন মাখলুক তথা সৃ

নয়। মহান আ াহ্

তাʼআলার অন ান িসফাতসমূেহর মতই অনািদ ও অন । হযরত জবরাঈল
আলাইিহস্ সালাম

িত বছর একবার, ঐ সময় পয

করীমেক ‘লাওেহ মাহফুজʼএর

অবতীন হওয়া কুরআন

মধারা অনুযায়ী িতলাওয়াত করেতন,

আমােদর ি য়নবী সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামও তাঁর সােথসােথ একইভােব
িতলাওয়াত করেতন। রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর আিখরােত
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তাশরীেফর বছের হযরত জবরাঈল আলাইিহস্ সালাম দুইবার এেস একইভােব
স

ূণ কুরআন করীম িতলাওয়াত কেরেছন। ি য়নবী সা া াহ আলাইিহ ওয়া

সা াম ও তাঁর আসহাব্ রািদয়া াহ তায়ালা আলাইিহম আজমাঈেনর
সকেলই স

ূন কুরআন করীেমর হািফজ িছেলন। রাসূলু াহ সা া াহ

আলাইিহ ওয়া সা ােমর ইনিতকােলর পের

থম খলীফা হযরত আবুবকর

িস ীক রািদয়া াহ তায়ালা আনহ হািফজ সাহাবীেদরেক স
িবিভ

ায়

ােন ছড়ােনা কুরআন করীেমর

পিরষেদর মাধ েম স
স ঠক ও যথাযথ

ােন

িতিলিপ িলেক এক

ূণ কুরআন করীমেক িলিপব

‘মুসহাফʼ নামক এই িকতাব

িলত কের ও
ত কের এক ট

কিরেয়েছন। এভােবই

কািশত হল। এই মুসহােফর

িত ট হরফেক য

িত পন করা হেয়েছ স ব াপাের তৎকালীন ত

শ

হাজার সাহাবীর সকেলই ঐক মত পাষণ কেরেছন।
হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর বাণীসমূহেক হািদস
শরীফ বলা হয়। এ িলর মাঝ থেক য িলর মাʼনা বা অথ আ াহ্ তাʼআলার
প

থেক িকন্ত কািলমাসমূহ রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর প

থেক

কাশ পেয়েছ স িলেক ‘হািদস-ই কুদসীʼ বলা হয়। হািদস শরীেফর

বহ িকতাব রেয়েছ। এ িলর মােঝ ‘বুখারীʼ ও ‘মুসিলমʼ নামক িকতাব য়
িবখ াত।
মহান আ াহ্ তাʼআলার আেদেশর মধ

থেক, িব াস

াপন করার

িবষয় িলেক ঈমান, অবশ পালনীয় কতব সমূহেক ফরজ আর অবশ
পিরত ায

িবষয় িলেক হারাম বলা হয়। ফরজ ও হারামেক একে

‘আহকােম ইসলািময় াʼ বলা হয়। ইসলােমর মৗিলক িবষয় িল থেক কান
এক টেকও যিদ কউ অিব াস কের তেব স কািফের পিরণত হেব।
মানুেষর জন অবশ পালনীয় ি তীয় িবষয় ট হল,
করা।

ালব বলেত দুই ট জিনসেক বুঝায়। বুেকর মােঝ অবি ত গাশেতর

িপ েক সাধারণ অেথ

ালব বলা হয়।

মােঝও িবদ মান। ি তীয়
এেক

ালেবর পির

দয়ও বলা হয়।

কােরর ট হল

ৎিপ

নামক এই

ৎিপে

ীিন িকতাবসমূেহ বিনত
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ালব প পািখর

িবদ মান অদৃশ
ালেবর

ালব।

ারা মূলত এই

দয়েকই বুঝােনা হয়। ইসলামী ইলম এই
অিব ােসর িবষয় ট মূলত এই
হয় আর অিব াসী
জন

ালেবর সােথই স

ালব অপিব

কের নামাজ পড়েল ও ইসিতগফার তথা
হেল

সা াম বেলেছন

ৃ । িব াসী

ও মৃত সাদৃশ হয়।

চ া করা আমােদর সবািধক

হয়। হারােম িল

ালেবই অব ান কের। িব াস ও

পূণ
মা

ালব পিব

ালেবর পির

ািয় । ইবাদত করেল িবেশষ
াথনা করেল

ালব পির

ালব ন হেয় যায়। ি য়নবী সা া াহ আলাইিহ ওয়া

য, “ বিশ

বিশ ইসিতগফার কর।

য

বিশেবিশ

ইসিতগফার কের মহান আ াহ্ তায়ালা তােক অসুখ িবসুখ
বালা-মুসীবত থেক হফাজত কেরন, অ ত ািশত
দান কেরন”। ইসিতগফার বলেত ‘আ

াগিফ

জন িকছ শত রেয়েছ। দায়া পাঠকারী ব
িব াস কের পশ করেত হেব। অপির

াহʼ বুঝায়। দায়া কবুেলর
র মুসলমান হেত হেব, কৃত

ালব পির

তা জেন, বুেঝ ও

ালেবর ারা কৃত দায়া কবুল হয়

না। িনয়িমত িতন দফা দায়া পাঠকারী ও পাঁচ ওয়া
র

থেক,

ান থেক ির জক

নােহর জন তওবা করেত হেব এবং দায়ায় যা বলা হে

ব

র

নামাজ আদায়কারী

হয় ও দায়ায় শরীক হয়। মুেখ করা দায়ার সােথ যিদ

ালব শরীক না হয় তেব সই দায়ার ারা কান ফায়দা অ জত হয় না।
ইসলাম ধেমর অবিহত করা

ীনী ইলমসমূহ, আহিল সু াত

আেলমগেণর রিচত িকতাবসমূেহর মােঝ িলিপব

হেয়েছ। আহিল সু াত

আেলমগণ কতৃক ঈমানী ও ইসলামী ইলমসমূহ স
হেয়েছ তার মােঝ, য সেবর মাʼনা বা অথ

েক যা অবিহত করা

এমন ‘নাস্ʼ তথা আয়ােত

করীমা বা হািদস শরীফ থেক উদ্ধত
ৃ স িলর কান এক টেক কউ অিব াস
করেল কািফের পিরণত হেব। এই অিব ােসর িবষয় ট গাপন করেল তােক
মুনািফক বলা হেব। আর

কউ যিদ অিব ােসর িবষয় ট

সােথসােথ িনেজেক মুসলমান িহেসেব জািহর কের তােদর সােথ
চ া করেল তােক ‘ জনিদকʼ বলা হয়। কউ মাʼনা বা অথ

গাপন করার
তারণা করার
নয় এমন ‘নাস্

ʼএর ভল ব াখ া কের ভলভােব িব াস করেল কািফর হেব না। তেব আহিল
সু ােতর স ঠক পথ থেক িব

হওয়ার জন তােক জাহা ােমর আযাব ভাগ
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করেত হেব। এই ধরেণর ব
িব াস

যেহত মাʼনা বা অথ

এমন ‘নাস্ʼএর

িত

াপন কেরেছ তাই স িচরকাল জাহা ােমর আযাব ভাগ করেব না।

পােপর শা

ভােগর পের তােদরেক জাহা াম থেক মু

কের জা ােত

েবশ করােনা হেব। এেদরেক আহিল িবদায়াত বা দালালাত িফকরার
অনুসারী বলা হয়। বাহা র ধরেণর দালালাত িফকরা রেয়েছ। এই ধরেণর
ব

রা সহ কািফর ও মুরতাদেদর কৃত ইবাদতসমূহ এবং জনেসবা, জনকল াণ

ও খদমতসমূেহর িকছই কবুল করা হয় না। তাই এর

ারা আিখরােতর কান

ফায়দা অ জত হেব না। সহীহ ইিত ােদর অিধকারী মুসলমানেদরেক আহিল
সু াত ওয়াল জামায়াত িকংবা সংে

েপ সু ী বলা হয়। আহিল সু ােতর

অনুসারীরা ইবাদেতর

ে

মাজহােবর অনুসারীেদর

েত েকই এেক অপরেক আহিল সু ােতর অনুসারী

িহেসেব মেন কের ও পর

চার ট মাজহােব আলাদা হেয়েছ। এই চার
রেক ভালবােস। এই চার মাজহাব থেক কান

এক টেক অনুসরণ না কের এর বাইেরর কান মাজহােবর অনুসারীরা আহিল
সু ােতর অ ভ

নয়। যারা আহিল সু ােতর অ ভ

হয় আহিল িবদায়াত। এ ব াপাের ইমাম র
মাকতবােতর মেধ িবেশষ কের

নয় তারা হয় কািফর না
ানী কু

সা িসর হʼএর

থম খে র দুইশ িছয়ািশতম মাকতেব, ‘দুর্

ল মুখতারʼ নামক িকতােবর জন রিচত তাহতাবীর হািশয়ার ‘যাবািয়হʼ
অংেশ এবং ‘আল-বাসাইর িল মুনিকিরত-তাওয়াসসুিল িব আহিললমাকািবরʼ নামক িকতােব

মাণসহ বননা রেয়েছ। শেষর িকতাব দুই ট আরবী

ভাষায় রিচত। শেষর িকতাব ট িহ ু ােন রিচত ও

কািশত হেয়েছ। ১৩৯৫

িহজরীেত [১৯৭৫ খৃ:] ও পরবত েত িকতাব ট ই ানবুেল হাকীকাত িকতাবএিভর
প

থেক িনয়িমত

কাশ হেয় আসেছ।

চার মাজহােবর কান এক ট অনুযায়ী যারা ইবাদত কের, তারা
কাজ করেল িকংবা ইবাদেতর
করেল কৃত

নাহসমূহ

ে

ত্

নােহর

ট করেল অতঃপর এর জন তওবা

মা কের দয়া হয়। যিদ এর জন তওবা না কের তেব

মহান আ াহ্ তায়ালা চাইেল

মা কের িদেত পােরন, এর জন জাহা ােমর

আযােবর মুেখামুিখ করেবন না। আবার চাইেল
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নােহর জন িকছটা আযাব

িদেয় পরবত েত

সখান

অনুসারীরা কৃত

নােহর জন আযাব

অবশ ই তা থেক মু
িবষয় িল, যা স

থেক মু

হেয় জা ােত

করেবন। অথাৎ আহিল সু ােতর
ভাগ করেলও এক পযােয় যেয়
েবশ করেব।

ীেনর অবশ

েক জািহলরাও অবগত এবং যা অিত

াতব

এমন িবষেয়র

কান এক টেক অিব াস করেল িচরকােলর জন জাহা ােমর আযাব ভাগ
করেত হেব। এ প যারা কের তােদরেক কািফর িকংবা মুরতাদ বলা হয়।
আহিল িকতাব িকংবা িকতাবহীন এই িবেবচনায় কািফরেদরেক
দুইভােগ ভাগ করা হয়। মুসলমােনর স ান হওয়া সে ও পরবত েত ীন থেক
বর হেয় য কািফর হয় তােক মুরতাদ বলা হয়। হযরত ইবেন আিবদীন
রািহমাহ াহ তাʼআলা, িশরেকর কারেণ যােদরেক িববাহ করা হারাম তােদর
বননা করার সময় বেলেছন
মূিতপূজারী, পুরাতন
দুরজীেদর অ ভ

জনিদক, মাযুসী,

ীক দশেনর অনুসারী, [ া ণ, বৗ ], বােতনী, ইবাহী ও

সকেলই িকতাবহীন কািফর িহেসেব িবেবিচত”। কমু িন

ও মাসনরাও অনু প। খৃ
প

য, “মুরতাদ, মুলিহদ,

ান ও ইহদীেদর মধ

থেক যারা আ াহ্ তাʼআলার

থেক নািযলকৃত তাওরাত ও ইন জল নামক িকতাব িলেক মানবস ান

কতৃক পিরবতন ও

ংস করার পের য

প ধারণ কেরেছ তােক িব াস কের

অনুসরণ করেছ তারা আহিল িকতাব কািফর িহেসেব িবেবিচত। এেদর মধ
থেক যারা কান সৃ র মােঝ উলুিহয় ােতর িসফাত িবদ মান রেয়েছ বেল
িব াস কের তােদরেক মুশিরক বলা হয়। আ াহ্ তাʼআলার িসফাত-ই
উলুিহয় াত িসফাত বলা হয়।

যািতয় া ও িসফাত-ই সুবুিতয় া ক একে

িকতাবহীন িকংবা আহিল িকতােবর অ ভ

কান কািফর যিদ ইসলাম

হণ কের তেব স িনেজেক জাহা ােমর আযাব থেক মু
ইসলাম

হেণর মাধ েম স একজন িন

করেত পাের।

াপ মুসলমােন পিরণত হয়। তেব,

একজন সু ী মুসলমান হওয়া আবশ ক। সু ী মুসলমান বলেত আহিল সু াত
আেলমেদর ‘রািহমাহমু াহ তায়ালাʼ রিচত িকতাবসমূহ অধ য়ন কের িশেখ,
তদনুযায়ী িনেজর ঈমান, আমল, কথাবাতা ও জীবন যাপন করােক বুঝায়।
দুিনয়ােতেকান ব

র মুসলমান নািক অমুসলমান তা, তার
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ভােব বলা কথা

ও কেমর

ারা বুঝা যায়। তেব তা চাপ ও বাধ বাধকতা মু

হেত হেব। এই

ধরেণর লােকর আিখরােত ঈমানসহ না ঈমানহীন অব ায় গমন কেরেছ তা
তার শষ িন ােসর সময় পির ার হয়। কবীরা
িকংবা নারী যিদ পির
ইনশা াহ

ালেবর

নাহ স

াদনকারী পু ষ

ারা তওবা কের তেব তার

মা করা হেব। যার তওবা গৃহীত হয় স িন

নাহসমূহ

াপ িশ র মত হয়।

তওবা িক ও িকভােব তা করেত হয়, এ ব াপাের িব ািরত আেলাচনা ‘ঈমান ও
ইসলামʼ এবং ‘সাআদাত-ই আবািদয় াʼ নামক িকতােবর মত অন ান ইলেম
হাল িকতােবও িলিপব

রেয়েছ।]
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-২ঈমান ও ইসলাম
এই (ইিত াদনামা) িকতােব, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া
সা ােমর ঈমান ও ইসলাম স

িকত এক ট হািদস শরীেফর ব াখ া দয়া হেব।

এই হািদস শরীেফর বরকেত মুসলমানেদর ইিত াদ পূণতা পােব [আেরা
শ

শালী হেব] এবং এর

ারা তারা চূ ড়া

সফলতা ও িচরেসৗভাগ অজন
নাহ ও ভলত্

করেত পারেব। আর একারেন তা বহ
খােলেদর ‘কু

সা িসর হʼ মু

টর অিধকারী এই

অজেনর এক ট সবব হেব, এই

ত াশা

করিছ।
কান িকছর
এবং বা ােদর

িত মুখােপ

ী নন, সীমাহীন দয়া ও দানশীলতার মািলক

িত পরম সহানুভূিতশীল মহান আ াহ্ তাʼআলার ব াপাের

আমার উ ম ইিত াদ এই য, কবলমা

িতিনই

ালেবর অিধকারী এই ফিকর খােলেদর া
ত্

কথাবাতােক

টপূণ ইবাদতসমূহ কবুল করেত পােরন,

অিন

থেক [ও ইসলােমর শত্ েদর

তািরত হওয়ার হাত থেক] র

া কের

দয়াময় ও দানশীলেদর মােঝ

া

পু ঁ জ ও অপির
মা করেত পােরন,

তারক ও িমথ াবাদী শয়তােনর

ও িমথ া কথাবাতা ও লখনীর ারা

শাি

িদেত পােরন। দয়াবানেদর মােঝ

দানশীলও কবলমা

মহান আ াহ্

তাʼআলাই।
ইসলােমর আেলমগণ বেলেছন য, মুকাি ফ তথা বােলগ ও আেকল
েত ক নারী ও পু ষ মুসলমােনর জন আবশ কীয় কতব হল [মহান আ াহ্
তাʼআলােক যাথাযথভােব িচনা ও জানা, অথাৎ] মহান আ াহ্ তাʼআলার
িসফাত-ই যািতয় া ও িসফাত-ই সুবুিতয় ােক স ঠকভােব জানা ও তদনুযায়ী
িব াস করা আবশ ক। এ টই
অ

েত েকর জন

থম ফরজ কতব । এ ব াপাের

তা কান বাহানা িহেসেব গৃহীত হেব না। না জানাটা
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নাহ িহেসেব

িবেবিচত হেব। আহ েদর পু

খােলদ-ই বাগদাদী ‘কু

িকতাব রচনা, অন েদর উপর

জািহর করা, ইলম িব

অজন করার জন নয়। বরং এক ট

সা িসর হʼ এর এই
করা িকংবা খ ািত

িৃ ত ও খদমত রেখ যাওয়ার জন রিচত

হেয়েছ। মহান আ াহ্ তাʼআলা এই অসহায় খােলদেক2 ও সকল মুসলমানেক
িনেজর শ

র

ারা ও রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর মুবারক

েহর

বরকেত মদদ ক ক! আমীন!
[আ াহ্ তাʼআলার িসফাত-ই যািতয় া ছয় ট। এ িল হল: উজুদ,
িকদাম, বাকা, ওয়াহদািনয় াত, মুখালাফাতন িলল হাওয়ািদস্ এবং
িকয়াম-উ িব নাফিসিহ। উজুদ মােন িনজ
িকদােমর অথ হল, তার অ

থেকই অ

শীল হওয়া।

ে র পূব বলেত িকছ না থাকা অথাৎ যার অ

অনািদ। বাকা বলেত িচর ন অ

বুঝায়, যার

কান

শষ নাই।

ওয়াহদািনয় াত বলেত, কান িদক থেকই শরীক, সমক

তা িকংবা সাদৃশ তা

না থাকা বুঝায়। মুখালাফাতন িলল হাওয়ািদস্ হল, কান

ে ই কান সৃ র

সােথ কান িদক থেকই সামা ষ না থাকা বুঝায়। িকয়াম িব নাফিসিহ হল,
আ িনভরশীল অ
মুখােপ

অথাৎ অ

ািয়ে র জন

কান িকছর

ী না হওয়া। এই ছয় ট িসফােতর কান টই কান মাখলুেকর মােঝ

িবদ মান নয়। এই িসফাত িলর
স

ে র

ৃ তা বা সংি

তা নাই।

কান সৃ র সােথ

কান েপই নূন তম

কানেকান আেলম, ওয়াহদািনয় াত ও

মুখালাফাতন িলল হাওয়ািদস্ এই দুই ট িসফাতেক এক মেন কেরেছন। তাই
তােদর িহেসেব িসফাত-ই যািতয় া পাঁচ ট।]
আ াহ্ তাʼআলা ব তীত যা িকছ আেছ তার সবিকছেক ‘মা িসওয়াʼ বা
আলম বলা হয়। কউেকউ এেক ‘তািবয়াতʼও বেল থােক। জগেতর সব িলই
অ

2

হীন িছল। সব িলেকই আ াহ্ তাʼআলা সৃ

কেরেছন। সব িল

খালিদ‐ই বাগদাদী, ১২৪২ হিজরীতে (১৮২৬ খৃস্টাব্দে) শাম নগরীতে ইনতিকাল করেছেন।
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জগতই মুমিকন ও হািদস। অথাৎ, শূন

থেক অ

হািরেয় িবলীন হেয় যেত পাের এবং শূন

পেত পাের, অ

থেক অ

া

হেয়েছ বুঝায়।

‘যখন িকছই িছলনা তখনও আ াহ্ তাʼআলা িছেলনʼ এই হািদস শরীফ ট
এই িবষেয় আমােদরেক অবিহত করেছ।
জগত য হািদস অথাৎ পরবত েত সৃ
দিলল হল, এই জগত

করা হেয়েছ তার আেরক ট

িত ট মুহেতই পিরবিতত হে

জগেতর সবিকছই পিরবিতত হে
অপিরবতনশীল হয়। কবলমা

,

ংস ও গঠন হে

। কািদম তথা অনািদ

কান িকছ

মহান আ াহ্ তাʼআলার জাতী [ ীয় স া] ও

িসফাতসমূহ কািদম। এ িল অপিরবতনশীল। [জগেত সবদাই
পিরবতেনর মাধ েম বস্তর অব ার

পা র হে

একািধক পদাথ পিরবিতত হেয় স

ূন িভ

হয়। পরবত েত আিব ৃ ত িনউি য়ার িব
েত

অপেরর থেক অ
শূন

ভৗত

আর রাসায়িনক

পিরবতেনর মাধ েম বস্তর অণুর গঠেনর পিরবতন হয়। এই

িবলীন হেয় শ

।

য়ায় এক বা

ধম িবিশ নতন পদােথ পিরণত
য়ার মাধ েম বস্ত ও অণু পরমাণুও

পা িরত হয়।] জগেতর এ প পিরবতনশীলতা, এেকর
অজন অনািদ হেত পাের না। অবশ ই এর সূচনা আেছ।

থেক অ

পাওয়া

থম বস্ত বা উপাদান থেক উৎপি

হওয়া

আবশ ক।
জগত য মুমিকন অথাৎ শূন

থেক অ

া

হেয়েছ তার অপর

এক ট দিলল হল, জগেতর হািদস হওয়া। অথাৎ, সবিকছরই অ
থেক অ
উজুদ রেয়েছ।

পাওয়া। [উজুদ শে র অথ অ

া

হীন অব া

হওয়া। িতন ধরেণর

থম ট হল, ওয়া জবুল উজুদ। অথাৎ, অ

ে র িবদ মান

থাকা আবশ ক এমন উজুদ। যা সবদাই িবদ মান। যার কান

নাই, কান

শষ নাই। যা অনািদ ও অন । কবলমা

আ াহ্ তাʼআলাই ওয়া জবুল উজুদ।

ি তীয় ট হল, মুমতািনয়ুল উজুদ। অথাৎ, যার অ
অব ােতই যার অ

ক না করা যায় না। সবদাই অ
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অস ব।

কান

হীন। আ াহ্র

তাʼআলার শিরক অনু প। অথাৎ, আ াহ্ তাʼআলার কান অংশীদার বা তাঁর
মত কান িকছর অ

অস ব। তৃতীয়

উজুদ। অথাৎ, যা অ

শীলও হেত পাের আবার অ

সম

সৃ

হল মুমিকনুল
হীনও হেত পাের।

ও জগতসমূহ অনু প। উজুেদর িবপরীত হল আদম। আদম অথ

শূন তা। সৃ জগত তথা সবিকছই অ
অ

কােরর অ

লােভর পূেব শূন িছল। অথাৎ

হীন িছল।]
মওজুদ তথা অ

শীল িকছ দুই ধরেণর হয়। এর এক ট মুমিকন আর

ি তীয় ট ওয়া জব। যিদ মওজুদ
না হত তেব কান িকছই অ

ধুমা
া

হত না। [ কননা, শূন থেক অ

করা একধরেণর পিরবতন, এক ট
বস্তেত কান
শ

মুমিকন হত আর ওয়া জবুল উজুদ

য়া। পদাথ িব

লাভ

ােনর সূ ানুযায়ী, য কান

য়া সংঘ টত হওয়ার জন , ঐ বস্তেত বাইেরর থেক কান

েয়াগ করেত হয় এবং ঐ শ

র উৎেসর অ

ঐ বস্তর পূব থেকই

িবদ মান থাকা আবশ ক।] একারেণ,
মুমিকন মওজুদ, আপনাআপিন অ
অিধ তও থাকেত পাের না। কান শ
সবদা অ

যিদ তােক

হীনই থাকত। কখেনা অ

িদেত পাের না তা আবিশ কভােবই অন
না, সৃ

ে র

, এেক শূন

শীল হত না। যা িনেজেকই অ
কান মুমিকনেক অ

থেক অ

িত িনেদশ কের। অতএব, দখা যাে

এমন একমা
মুমিকেনর অ
নাই, সবদাই অ

ে

ভািবত না করত তেব তা

িদেত পাের

করেত পাের না। ওয়া জবুল উজুদই কবল মুমিকনেক সৃ

পাের। জগেতর অ
অ

পেত পাের না ও অ

করেত

দানকারী এক

ার

য হািদস ও মুমিকন নয়

উজুদ হল ‘ওয়া জবুল উজুদʼ িযিন সবদাই িবদ মান ও সম
াি র একমা

কারণ। িতিন কািদম অথাৎ যার কান

বান। ওয়া জবুল উজুেদর অথ হল, যার অ

কানভােবই

পরিনভরশীল নয় বরং আ িনভরশীল। অথাৎ আপনাআপিনই সবদা
অ

বান। যার অ

ে র

ে

কােরা নূন তম অবদান নাই। অ
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ে

অিধ ত থাকার জন ও কান িকছর

িতই নূন তম মুখােপ

হেল মুমিকন ও হািদস হেত হেব, সে
স

ে

অেন র

ূণ েপ বা বতা িবব জত। ফারসী ভাষার

আপনাআপিনই অ

ী নন। এ প না

ারা সৃ

হেত হেব। যা

খাদা শে র অথও

বান তথা কািদম অথাৎ, যার কান

বতমান। [এই িকতােবর

থম ভােগর, ষ

নাই সবদাই

অধ ােয়র ৭৪তম পৃ ায় আেরা

িব ািরত তথ রেয়েছ। অনু হপূবক সখান থেক পড়ুন।]
আমরা দখেত পাই য, সম
চলেছ।

িত বছরই িব

যজনক এক শৃ

লা মেন

ান এর নতন নতন িদক আিব ার করেছ। এই শৃ

বা িনয়ম কানুেনর িযিন
সবময়

জগতই আ

া তার মােঝ িচর ীব (হাই), পরম

লা

ানী (আিলম),

মতার অিধকারী (কািদর), ইরাদা পাষণকারী (মুরীদ), সবে াতা

(সািমʼ), সব

া (বাসীর), ব া (মুতাকাি ম) ও সৃ কতার (খােলক) মত

ণাবলী থাকা আবশ ক। কননা, মরণশীল ও অ
অিধকারী হওয়া, অ , বিধর ও বাবা হওয়া ইত ািদর

হওয়া, সীিমত
িত টই ত্

মতার

ট ও ঘাটিত

িহেসেব িবেবিচত। এই কায়নাত ও এই জগতেক এতটা িনখুত
ঁ ভােব িযিন সৃ
কেরেছন, এতটা সুশৃ
হাত থেক িযিন র

লভােব িযিন পিরচালনা করেছন এবং িবলুি

া করেছন তাঁর মােঝ এই ধরেণর দাষত্

[অণু পরমাণু থেক

কের আকােশর ন
ারা সৃ

িব

ােন যত সূ

এখন পয

ান ও জীবিব

আিব ার করা হেয়েছ তােদর মােঝর পার

হতবাক কের দয়। এমনিক ডারউইন পয
চােখর গঠেনর মােঝ য িনখুত
ঁ শৃ

লা ও সূ

ংেসর

ট থাকা অস ব।

রা জ পয

জিনসই িবেশষ িহসাব ও িবেশষ কানুেনর
ান, রসায়ন, মহাকাশ িব

ও

িত ট

করা হেয়েছ। পদাথ
বা িনয়ম কানুন

িরক শৃ

এ প পযেব

লা িবেবকেক

ন কের বেলেছ,

কাজ রেয়েছ তা িনেয় যতই

গেবষণা কির ততই অবাক হই। বাতােস আটা র শতাংশ নাইে ােজন, একুশ
শতাংশ অ

েজন ও একভাগ হাইে ােজন, কাবন ডাইও াইড ইত ািদ গ ােসর

িম ণ রেয়েছ। এখন বাতােস এই অ

েজেনর পিরমাণ একুশ শতাংেশর বিশ
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হেল আমােদর ফুসফুেস দহন হত আবার একুশ শতাংেশর চেয় কম হেল
আমােদর রে
বাতােস অ

অবি ত খাদ কণােক ভা েত অ

েজেনর এই পিরমােণর তারতম হেল মানুষ ও

ধারণ করেত পারত না। আ
সব ই

ম হত। এর মােন হল
াণীরা জীবন

েযর ব াপার হল বাতােসর এই অনুপাত ভূ পৃে র

ায় অপিরবতনশীল। এ ট আমােদর জন এক বড় িনয়ামত। এ ট

মহান আ াহ্ তাʼআলার অ

,

মতা ও পরম দয়ার

নয় িক? অনু পভােব চ ু

থেক ন

িব

ও িনয়ম কানুন, সূ

ােনর আিব ৃ ত সকল সূ

সবিকছই তাঁর

সৃ কতা তাঁর মােঝ কান ধরেণর ঘাটিত বা ত্
উপিরউ

িত িনেদশ কের, তাই

ািতসূ

িত িনেদশ কের।
কায ণালীর িযিন

ট থাকা স ব িক?]

িসফাত িল ব তীত অন ান মহৎ

নাবলীসমূহ সৃ র

মােঝও দখা যায়। এ িলেক মহান আ াহ্ তাʼআলাই সৃ র মােঝ িনিহত
কেরেছন। এই িসফাত িল যিদ আপন স ায় িবদ মান না থাকত তেব
মাখলুেকর মােঝ িকভােব িতিন সৃ

করেলন? সৃ র মােঝ িবদ মান উ ম

িসফাতসমুহ যিদ

ার মােঝ না থাকত তেব তা সৃ ই তাঁর উপর

অজন করত! যা স

ূণ অ হণেযাগ ।

একারেণই আমরা বিল য, জগেতর

ার মােঝ, সম

উ ম ও মহান

িসফাতসমূহ িবদ মান থাকা আবশ ক একইভােব সকল ধরেণর ত্
ওম

িসফাত থেকও তাঁর মু

থাকা জ রী। কননা ত্

ট িবচ িত

টপূণ কউ খাদা

বা সৃ কতা হেত পাের না।
যু

র ারা

মািণত এইসব দিললেতা আেছই, একইসােথ বহ আয়ােত

করীমা ও হািদস শরীেফ আ াহ্ তাʼআলার ঐ সব উ ম িসফােতর
অিধকারী হওয়ার ব াপাের আমােদরেক

কৃত

ভােব অবিহত করা হেয়েছ।

অতএব এ িবষেয় সে হ পাষণ করা জােয়জ নয়। সে হ করেল তা কুফেরর
কারণ হেব। উপের বিনত এই আট ট উ ম িসফাতেক ‘িসফাত-ই সুবুিতয় াʼ
বলা হয়। অথাৎ আ াহ্ তাʼআলার িসফাত-ই সুবুিতয় া আট ট। সম
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কামাল

িসফােতর অিধকারী একমা
কান ধরেণর ত্

আ াহ্ তাʼআলা। তাঁর জাত ও িসফােতর মােঝ

ট-িবচ িত,

গাঁজািমল ও পিরবতেনর অবকাশ

‘িসফাত-ই জািতয় াʼ ও ‘িসফাত-ই সুবুিতয় াʼ ক একে

নই।

‘িসফাত-ই

উলুিহয় াʼ বলা হয়। কউ যিদ কান সৃ র মােঝ, এই িসফাত-ই উলুিহয় ার
িবদ মান থাকার িবষেয় িব াস কের তেব স মুশিরেক পিরণত হেব।
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-৩ইসলােমর শতসমূহ
সম
িনেজ

জগতসমূহেক

িত ট মুহেত অ

িত ট মুহেত হা জর ও না জর, িযিন সম

যাবতীয় িনয়ামত

দানকারী স া, িযিন
ম ল ও কল ােণর উৎস এবং

দানকারী, সই মিহমাি ত আ াহ্ তাʼআলার সাহায িনেয়

এখন আমােদর ি য় নবী সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর বরকতময়
হািদস টর ব াখ া

করিছ।

মুসলমানেদর সাহসী ইমাম, আসহােব িকরােমর মােঝ অন তম
জন, সবদা সত বলার কারেণ খ ািত অজনকারী, ি য় মু

হযরত উমর

ইবেন খা াব রািদয়া াহ তাʼআলা আনহ বননা কেরেছন য:
“ঐ িদন এমন একিদন িছল, যখন আসহােব িকরামেদর থেক আমরা
কয়জন রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর সাি েধ তার খদমেত
উপি ত িছলাম”। ঐ িদন ও ঐ মুহত এমন বরকতময় ও মহামূল বান িছল য,
অনু প আেরক ট মুহত পুনরায় উপেভাগ করার সুেযাগ পাওয়া অস ব। ঐ
িদন, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর সাহবেত, তাঁর সাি েধ
উপি ত থাকার কারেণ িনেজরা স ািনত হেয়িছল।
জানসমূেহ াদ ও

শাি

েহর রসদ সরবরাহকারী,

দানকারী রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর

মুবারক সৗ য অবেলাকেনর সৗভাগ অজন কেরিছল। এমন এক িদেনর
ও মযাদা বুঝােনার জন বেলেছন য, “ঐ িদন এমন এক িদন িছল”।
কননা ঐ িদন হযরত জবরাঈল আলাইিহস্ সালামেক মানব েপ দখার ও
তাঁর আওয়াজ
অিত সু র ও সু

নার সৗভাগ হেয়িছল। মানুেষর জন খুবই

েয়াজনীয় তথ

ভােব হযরত জবরাঈল আলাইিহস্ সালাম ও ি য় রাসূল

সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর মুবারক মুখ থেক সরাসির
সৗভাগ

বণ করার

য িদেন অ জত হেয়েছ, এই দুিনয়ার জীবেন অনু প আেরক ট

মূল বান ও মযাদাবান মুহেতর স ান পাওয়া স ব িক?
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“ঐ সমেয়, আমােদর িনকট এমন একজন আগমন করেলন যন
চাঁেদর উদয় হল! তার পাশাক ধবধেব সাদা আর কশ কুচকুেক কাল িছল।
তার মােঝ ধুলাবািল, ঘােমর মত

মেণর কান আলামত িবদ মান িছল না।

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর সাহাবী তথা আমােদর মধ

থেক

কউই তােক িচনেত পািরিন। অথাৎ, িতিন আমােদর িচনা পিরিচত কউ নন।
এেস রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর সামেন বসেলন। তার হাঁটেক
রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর হাঁট মুবারেকর সং
আগত ব
মানুেষর

েশ রাখেলন”।

িছেলন মহান ফেরশতা হযরত জবরাঈল আলাইিহ সালাম।
েপ আিবভত হেয়িছেলন। হযরত জবরাঈল আলাইিহস্ সালােমর

ঐভােব বসাটা আদেবর বরেখলাপ বেল মেন হেলও আসেল ঐ অব ার

ারা

আমােদরেক এক ট

ারা

পূণ িবষেয়র

িত ইি ত করেছ। এর

আমােদরেক বু ঝেয় িদল য, ীিন ইলম অজেনর জন সংেকািচত হওয়া িকংবা
অ ি

বাধ করা উিচত নয়। একইভােব, উ ােদর মােঝও গব-অহংকার থাকা

উিচত নয়।

েত েকরই ধম য় িবষেয় িকছ জানার ই

ঐ িবষেয়র অিব
িবষেয় ল

মুয়াি েমর িনকট জ

ে র সােথ

াসা কের জেন নয়া উিচত। এ

ােবাধ করা উিচত নয়। হযরত জবরাঈল আলাইিহস্ সালাম উ

ঘটনার মাধ েম আসহােব িকরামেক এই িশ
ে

া হেল তা সা

িকংবা িশখােনার

ে

মহান আ াহ্ তাʼআলার হ
“ঐ স া

ব

ল

ত হওয়া, সে াচ বাধ করা

আদােয়র

, তার হ

াই িদেয়েছন। কননা ীন শখার
ে

অ

হণীয় নয়।

েত ভাগা িন নীয়।

য়েক হযরত রাসূল-ই আকরাম সা া াহ

তাʼআলা আলাইিহ ওয়া সা ােমর মুবারক হাঁটর উপের রাখেলন। এরপর
রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামেক
রাসূলু াহ! আমােক ইসলািময় াত ও মুসলমািন

জ
স

াসা করেলন, ইয়া
েক বলুন”।

ইসলাম শে র শাি ক অথ, অবনত ম েক আ
রাসূলু াহ

সা া াহ

আলাইিহ

ইসলািময় ােতর মূল পাঁচ ট

ওয়া

সা াম

সমপন করা।

ইসলাম

ে র সামি ক নাম িহেসেব িন

কেরেছন।
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কািলমা টেক,
েপ বননা

রাসূল-ই আকরাম সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য:
১. ইসলােমর শতসমূেহর

থম ট হল, “কািলমা-ই শাহাদাত পাঠ

করা”। কািলমা-ই শাহাদাত পাঠ করা বলেত, ‘আশহাদু আল্ লা ইলাহা
ই া াহ ওয়া আশহাদু আ া মুহা াদান আবদুহ ওয়া রাসূলুহʼ বলােক
বুঝায়। অথাৎ, কথা বলেত স
ব

র, এই কথা

ালেবর

ম এমন

ারা িন

েত ক আেকল ও বােলগ

তভােব িব াস কের মুেখ

ীকার

করা য, িতিন ব তীত আসমান ও জিমেন ইবাদত পাওয়ার হ দার বা
উপাসনার যাগ
তাʼআলাই

কউ নাই, কান িকছ নাই।

ট িবচ িত থেক িতিন পাক ও

পিব । তাঁর নাম হল আ াহ্ । একইভােব মেন
গাে র হযরত আবদু াহ পু

আলাইিহ ওয়া সা াম নােমর
তাʼআলার বা
ওর
কাল

মহান আ াহ্

কৃত মাবূদ বা উপাস । িতিন ওয়া জবুল উজুদ। িতিনই সকল

ও বড়ে র অিধকারী। সকল ধরেণর ত্
হােশমী

ধুমা

ােণ এই সা

দয়া য,

হযরত মুহা দ সা া াহ

সই সুমহান ব

, মহান আ াহ্

া ও রাসূল বা পয়গ র। িযিন িছেলন গালােপর মত কামল,

েমর মাঝাম ঝ উ

ূ ও কােলা চ ু ,

শ

ল বেণর, মায়াবী চহারার অিধকারী, যার িছল
কপাল, িযিন িছেলন সেবা ম চিরে র অিধকারী,

যার ছায়া মা টেত পড়ত না, িযিন িছেলন মৃদু ও িম ভাষী, আরেব জ

হণ

কেরিছেলন িবধায় তােক আরব বলা হত। ওহাবʼএর কন া হযরত আেমনা তাঁর
মাতা িছেলন। িতিন [৫৭১ খৃ
ফজেরর সময়] পিব

াে র এি ল মােসর ২০ তািরখ রাজ সামবার

ম া নগরীেত দুিনয়ায় আগমন কেরিছেলন। চি শ বছর

বয়েসর সময় হযরত জবরাঈল আলাইিহস্ সালাম মারফৎ তাঁেক তাঁর নবুয় ত
াি র ব াপাের সুসংবাদ দয়া হেয়িছল। এই বছরেক একারেণ ‘িবʼসাতʼএর
বছর বলা হয়। এরপের তর বছর পিব
িনকট ইসলাম

ীেনর দাওয়াত

ম া নগরীেত িনরলসভােব মানুষেদর

পৗ েছ িদেয়েছন। তারপর মহান আ াহ্

তাʼআলার িনেদেশ সখান থেক পিব

মিদনা নগরীেত িহজরত কেরন। এখান

থেকই ইসলাম, জগেতর চতিদেক ত
ু গিতেত ছিড়েয় পেড়েছ। িহজরেতর দশ
বছর পের অথাৎ ৬৩২ খৃ

াে র জুন মােস, িহজরী রিবউল আউয়াল মােসর
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বার তািরখ

রাজ

সামবাের পিব

মিদনা নগরীেত ইনিতকাল কেরন।

[ইিতহাসেব ােদর মেত, হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম, ম াই মুকাররমা থেক মিদনা-ই মুনাওয়ারােত িহজরেতর সময়, ৬২২ খৃ
সফর মােসর সাতাশ তািরখ রাজ বৃহ
‘সাওরʼ পবেতর এক ট
বর হেয়িছেলন। খৃ
তািরেখ,
প

মী প

িতবাের স

াে ,

ার িনকটবত সমেয়

হায় আ য় িনেয়িছেলন। সখান থেক সামবার রােত
য় প

কার িহসাব অনুযায়ী সে

কার িহসাব অনুযায়ী সে

র মােসর িবশ

েরর সাত তািরেখ আর িহজরী

কা অনুযায়ী রিবউল আউয়াল মােসর আট তািরখ রাজ সামবার পিব

মিদনা নগরীর ‘কুবাʼ নামক

ােম উপি ত হন। এই আনে র িদবস ট

মুসলমানেদর ‘িহজরী শামছীʼ বছেরর সূচনাল

িহেসেব গৃহীত হেয়েছ।

িশয়ােদর িহজরী শামিছ বছেরর সূচনা এর ছয় মাস পূেব। অথাৎ, অি পূজাির
মাজুসী কািফরেদর নওেরাজ উৎসব িহেসেব পািলত মাচ মােসর িবশ তািরখেক
বছেরর

থম িদন িহেসেব গণ কের। রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম

ঐ স ােহর বৃহ

িতবার পয

কুবায় রা

যাপন কেরিছেলন। বছেরর ঐ িদন

রাত ও িদন সমান হয়। পেররিদন অথাৎ জুমার িদেন কুবা ত াগ কের পিব
মিদনায় উপনীত হেয়িছেলন। ঐ বছেরর পয়লা মুহাররমেক িহজরী কামারী
বষপ

কার

বষপ

কা অনুযায়ী জুলাই মােসর ষাল তািরখ রাজ

য কান খৃ

থম িদন িহেসেব
য়প

হণ করা হেয়েছ। যা ঐ বছেরর খৃ

কা থেক এই িহজরী সামছী প

একইভােব িহজরী শামছী প

কা থেক খৃ

য়প

বার িছল। একারেণ
কা ৬২২ বছর কম হয়।

কা ৬২১ বছর বিশ হয়।]

২. ইসলােমর পাঁচ ট শেতর ি তীয় ট হল, যাবতীয় শত ও
িতিদন পাঁচবার “ওয়া
উপরই

িতিদন ওয়া

য়

মত নামাজ আদায় করা”।

কন মেন

েত ক মুসলমােনর

অনুযায়ী পাঁচবার নামাজ আদায় করা এবং নামাজ িল

য ওয়া মত আদায় কেরেছ তা জানা ফরজ। জািহল ও মাজহাবিবেরাধীেদর
স্ততকৃত

া

সময় প

কার অনুসরণ কের, ওয়া

আদায় করেল তা সহীহ হয় না, একইসােথ

হওয়ার পূেবই নামাজ

নাহ হয়। ঐ সময়সূচী অনুসরণ

করার ফেল, যাহেরর ফরেজর পূেবর চার রাকাত সু ত ও মাগিরেবর ফরজ
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নামাজেক ‘কারাহাত ওয়াে ʼ আদায় করা হয়।কাহারােতর সমএর ব াখ া করা
হেয়েছ অেশষ রহমত িকতােবর চতথ অধ ােয় এবং িমফতাহল জা াহ
িকতােবর

র পৃ ায় লখা রেয়েছ। [মুয়া

যায় য নামােজর ওয়া

েনর দয়া আযােনর

হেয়েছ। তেব মাইেকর

ারা বুঝা

ারা আহিল িবদায়ােতর

দয়া যাি ক আওয়াজেক ‘আযান-ই মুহা দীʼ বলা যায় না।] সম

ফরজ,

ওয়া জব ও সু াতেক িবেশষ সতকতার সােথ পালন কের, আ াহ্ তাʼআলার
িত

দয় ও মনেক পুেরাপুির সঁেপ িদেয় ওয়াে র সমাি র পূেবই নামাজসমূহ

আদায় করা উিচত। পিব

কুরআন করীেম নামাজেক সালাত বলা হেয়েছ।

সালােতর অথ হল, মানুেষর

ে

দায়া করা,

ইসিতগফার করা এবং আ াহ্ তাʼআলার

ে

ফেরশতােদর

ে

হেল দয়া করা, রহমত করা

হয়। ইসলািময় ােতর পিরভাষায় সালাত বলেত, িফকাহ্ʼএর িকতাবসমূেহ
যভােব বিনত হেয়েছ ঠক সভােব িনিদ

অ ভি

করা ও সুিনিদ

িকছ

জিনস পাঠ করােক বুঝায়। ‘ইফিততাহ তাকবীরʼএর মাধ েম নামাজ পড়া
করা হয়। অথাৎ, আ াহ আকবর বেল পু ষেদর
পয

তেল নািভর উপের হাত বাঁধা আর নারীেদর

বুেকর উপের হাত বাঁধার মাধ েম নামাজ
মাথােক

ে

ে

দুইহাত কান

কাঁধ পয

হাত তেল

করা হয়। আর শষ বঠেক,

থেম ডান কাঁেধ ও পের বাম কাঁেধর িদেক িফিরেয় সালাম িদেয়

নামাজ শষ করা হয়।
৩. ইসলােমর পাঁচ ট শেতর তৃতীয় ট হল, “স

েদর যাকাত

করা”। যাকােতর শাি ক অথ হল পির ার করা, সংেশাধন করা, পির
শংসা করা, সু র ও উ ম হওয়া। ইসলােমর পিরভাষায়,
অিতির
ব

দান
করা,

েয়াজেনর

ও িনসাব িহেসেব িবেবিচত িনিদ পিরমাণ যাকাত মােলর মািলক

র তা থেক িনিদ পিরমাণ স

বিনত মুসলমানেদরেক িবনীতভােব
ণীর মানুষেক যাকাত

দ আলাদা কের, পিব

কুরআন ম জেদ

দান করােক যাকাত বলা হয়। সাত

দান করা যায়। চার মাজহােবই, চার ধরেণর স

জন যাকােতর িবধান রেয়েছ। এ িল হল:

েদর

ন ও রৗেপ র যাকাত, ব বসািয়ক

মােলর যাকাত, বছেরর অেধেকরও বিশ সময় তৃণভূ িমেত িবচরণ কের পািলত
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হওয়া হালাল প র যাকাত এবং মা টেত উৎপািদত ফসেলর যাকাত। চতথ
কােরর যাকাতেক ‘উশর্ʼ বলা হয়। জিম থেক ফসল সং েহর সােথ সােথই
উশর্

দান করেত হয়। অন িতন ধরেণর স

েদর

ে , িনসােবর সমান বা

অিধক হওয়ার পর এক বছর অিতবািহত হেল যাকাত িদেত হয়।
৪. ইসলােমর পাঁচ ট শেতর চতথ ট হল, “পিব
েত কিদন

রাজা রাখা”।

রমজান মােসর

রাজা রাখােক আরবীেত ‘সাওমʼ বলা হয়।

সাওেমর আিভধািনক অথ হল, এক জিনসেক অপর জিনস থেক র
ইসলােমর পিরভাষায় সাওম বলেত, যথাযথ শত মেন পিব
আ াহ্ তাʼআলা আেদশ কেরেছন এজেন
িনেজেক র

া করা।

রমজান মােস,

েত কিদন িতন ট িবষয় থেক

া করা বা সংবরণ করা বুঝায়। এই িতন ট িবষয় হল: পান করা,

আহার করা ও যৗন
দখার মাধ েম

য়া করা। রমজান মাস, আকােশ হলাল [নতন চাঁদ]

হয়। আেগ থেক িহসাব করা ক ােল ার অনুযায়ী

হয়

না।
৫. ইসলােমর পাঁচ ট শেতর প ম ট হল, “যার সামথ আেছ তার
জন জীবেন একবার হ

পালন করা”। যার ম া-ই মুকাররমায় যাওয়ার

মত পােথয়, শারীিরক সু তা ও পেথর িনরাপ া আেছ এবং সখােন িগেয় িফের
আসা পয

যােদর ভরণ পাষেণর

েয়াজনীয় পিরমাণ অথ-স

ািয়

তার উপর রেয়েছ তােদর জন

েদর ব ব া করেত পাের, তার উপর জীবেন

একবার কাʼবা শরীফ তওয়াফ করা ও আরাফােতর ময়দােন অব ান করা
ফরজ।
আগত ব
উপেরা

, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম

থেক

জবাব শানার পের বলেলন য, “ইয়া রাসুলা াহ! আপিন যথাথই

বেলেছন”। স ািনত সাহাবীেদর মধ

থেক সখােন যারা উপি ত িছেলন

তাঁরা, তাঁর এই আচরেণ অবাক হেয় িছেলন, হযরত উমর ফা ক রািদয়া াহ
তাʼআলা আনহ এ প খবর িদেয়েছন। কননা িতিনই
দ

কেরেছন, আবার

জবােবর স ঠক হওয়ার ব াপাের িতিনই সত ায়ন কেরেছন। কান িকছর

ব াপাের জ

াসা করার অথ হল, অজানা িবষয়েক জানার ই
33

া পাষণ করা।

আপিন ঠক বেলেছন, এই কথা টর
তাই

ারা জ

াসাকারী য িবষয় ট জানেতন

তীয়মান হয়।
উপের বিনত ইসলােমর পাঁচ ট শেতর মেধ সবািধক

পূণ হল,

‘কািলমা-ই শাহাদাতʼ বলা ও এর অথেক িব াস করা। এর পেরর
নামাজ আদায় করা। তারপর রাজা রাখা ও হ
হল, যাকাত

ত পালন করা। সবেশষ ট

দান করা। ‘কািলমা-ই শাহাদাতʼএর সবািধক

ব াপাের সকেলই একমত

পাষণ কেরেছন। অবিশ

মধারা, অিধকাংশ আেলেমর মেত উপের
শাহাদাত, ইসলােমর
ফরজ। পাঁচ ওয়া

ান হল,

দ

পূণ হওয়ার
চার টর

ে র

েমর অনু প। কািলমা-ই

েতই ফরজ হেয়েছ। এই িবেবচনায় এ টই সব থম
নামাজ, নবুয় ত

াি র

াদশ বছের ও িহজরেতর বছর

খােনক পূেব িমরােজর রজনীেত ফরজ হেয়েছ। পিব

রমজান মােসর রাজা

িহজরেতর ি তীয় বছেরর শাʼবান মােস ফরজ হেয়েছ। যাকাত

দান করা, য

বছর রমজান মােসর রাজা ফরজ হেয়েছ সই বছেরর রমজান মােসই ফরজ
হেয়েছ। আর হ

িহজরেতর নবম বছের ফরজ হেয়েছ।

কান ব

যিদ, ইসলােমর এই পাঁচ শেতর কান এক টেক অ ীকার

কের অথাৎ ফরজ িহেসেব মেন না নয়, অিব াস কের অথবা অমযাদা কের,
তা

ল কের তেব নাউজুিব াহ্ স কািফর হেয় যােব। একইভােব অন সব

িকছর

ে ও য িলর হালাল িকংবা হারাম হওয়ার িবষয় ট

ভােব ও

ঐক মেতর িভি েত অবিহত করা হেয়েছ, তার কান এক টেক মেন না িনেল
অথাৎ কান হালালেক হারাম িকংবা হারামেক হালাল িহেসেব িবেবচনা করেলও
ব

কািফর হেয় যায়।

ীেনর আবশ কীয় ইলম অথাৎ যা জানা সকেলর

জন ই ফরজ এবং যা স

েক মুসিলম রােজ বসবাসকারী সকেলই অবগত

এমনিক জািহলরা পয

যসব িবষেয়

কান এক টেক অ ীকার করেল, অপছ

েনেছ, জেনেছ এমন
করেলও ব

ীনী ইলেমর

কািফের পিরণত

হেব।
[উদাহরণ
নারীেদর জন

প:

কেরর গাশত খাওয়া, মদ পান করা, জুয়া খলা,

দহ, চল, হাত-পা উ ু

রেখ ও পু েষর জন নািভ থেক
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হাঁটর মধ বত

ান অনাবৃত কের অন েক

দশন করােনা হারাম। এ িল মহান

আ াহ্ তাʼআলা িনেষধ কেরেছন। আ াহ্ তাʼআলার আেদশ ও িনেষধসমূেহর
ব াপাের আমােদরেক অবিহত কেরেছ এমন চার ট হ
সতেরর ব াপাের অথাৎ অেন র দেহর যসব
যসব

মাজহােব, পু েষর

ান দখা ও িনেজর দেহর

ান অন েক দখােনা হারাম করা হেয়েছ সসব

মত দয়া হেয়েছ।

ােনর ব াপাের িভ

েত ক মুসলমােনরই উিচত িনজ মাজহােবর মত অনুযায়ী

সতর ঢাকা, এ ট সকেলর উপরই ফরজ। কােরা যিদ এসব
তেব সিদেক দৃ

ান উ ু

থােক,

দয়া অন েদর জন হারাম হয়। ‘িকিময়া-ই সাʼআদাতʼ

নামক িকতােব বলা হেয়েছ য, মেয়েদর ও নারীেদর মাথা, চল, হাত-পা ইত ািদ
খালা রেখ রা ায় চলােফরা করা যমন হারাম, একইভােব পাতলা বা আঁটসাঁট
পাশাক পিরধান কের, সঁেজ েজ সুগি

মেখ বাইের বর হওয়াও হারাম।

তােদর এইভােব বাইের চলাচেলর ব াপাের যারা অনুমিত িকংবা স িত িদল ও
পছ

করল সইসব মা, বাবা, ামী ও ভাইও তােদর ারা কৃত

নােহর ভাগীদার

হেব ও একই আযাব ভাগ করেব। অথাৎ, একইসােথ জাহা ােমর আযাব ভাগ
করেব। তেব তওবা করেল হয়ত
মু

মা

া

হেব, জাহা ােমর আযাব থেক

পােব। কননা আ াহ্ তাʼআলা তওবাকারীেদর পছ

কেরন। আিকল ও

বািলগ মেয়েদর ও নারীেদর উপর, পরপু ষেদর থেক িনেজেদর পদা করার
ব াপাের িহজরেতর তৃতীয় বছের আেদশ দয়া হেয়েছ। ইংেরজ
তােদর ফাঁেদ পা দয়া জািহলেদর কথায় িব া
িহজােবর আয়াত অবতীন হওয়ার পূেবর

চরেদর ও

হওয়া উিচত নয়। তারা

বপদার চলােফরােক উদাহরণ

িহেসেব উপ াপন কের বেল য, পদার িবষয় ট পরবত কােলর ফািকহ্ দর ারা
বিতত হেয়েছ।
িনেজেক মুসলমান দাবী কের এমন
চালচলন ইত ািদ ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী হে

েত েকরই, িনেজর কাজকম,
িক না স ব াপাের পযা

ান থাকা আবশ ক। না জানা থাকেল, কান আহিল সু ােতর অনুসারী
আেলমেক জ

াসা কের অথবা ঐ আেলমেদর রিচত িকতাবসমূহ পেড় িশেখ

নয়া জ রী। কৃত কম যিদ শরীয়ত অনুযায়ী না হয়, তেব
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নাহ ও আযাব

থেক মু

পােব না। এজন সকেলরই উিচত

তওবা করা। তওবা করেল অবশ ই

িতিদন আ িরকতার সােথ

নাহ ও কুফুরী আচরণ মাফ কের দয়া

হেব। তওবা না করেল, দুিনয়া ও জাহা াম সব ই পােপর শা
হেব। এই আযােবর ব াপাের, আমােদর িকতােবর িবিভ
হেয়েছ। দায়া কের অেশষ রহমত িকতােবর ষ
যিদ কবীরা

নাহ কের তেব ঐ

থেক মু
িন

ােন উে খ করা

অধ ায় দখুন। মুসলমান

নাহ অনুযায়ী আযাব ভােগর পের জাহা াম

পােব। আর যারা আ াহ্ তাʼআলােক অিব াস কের ও ইসলামেক

করার চ ায় িল

িচরকাল

ভাগ করেত

ঐসব কািফর ও খাদাে াহীরা জাহা ােমর আ েন

লেত থাকেব।

পু ষ ও নারীেদর নামােজ ও নামােজর বাইের সবসময় শরীেরর যসব
ান ঢেক রাখেত হয় সসব
ানেক উ ু

ানেক সতর বা আওরাত বলা হয়। সতেরর

রাখা ও অেন র সতেরর ােনর

িত দৃ

দয়া হারাম। যারা বেল,

ইসলােম সতর বেল িকছ নাই তারা কািফর হেয় যায়। ইজমাʼর
অথাৎ চার মাজহাব অনুযায়ীই যসব
ানেক উ ু

রাখা ও অেন র সতেরর

ারা

িত ত

ান সতর িহেসেব িবেবিচত সসব
ােনর

িত দৃ

দয়ােক যারা হালাল

বেল এবং এব াপাের অবেহলা কের অথাৎ এর আযােবর ভেয় ভীত না হয়
তারাও কািফের পিরণত হয়। নারীেদর জন িনেজর দহেক উ ু

করা ও

পু ষেদর সামেন গান পিরেবশন করা, এমনিক হামদ-নাত গাওয়া ইত ািদ
হারাম। পু ষেদর হাঁট ও রান হা লী মাজহাব অনুযায়ী সতেরর অ ভ
িনেজেক মুসলমান দাবী কের এমন ব

নয়।

র জন , ঈমান ও ইসলােমর

শতসমূহ এবং চার মাজহােবর ইজমা হেয়েছ অথাৎ ঐক মত পাষণ করা
হেয়েছ এমন ফরজ ও হারােমর িবষয়েক যথাযথভােব জানা ও

সহকাের

মানা আবশ ক। না জেন থাকাটা কান বাহানা িহেসেব গৃহীত হেব না।
একইভােব জানল িকন্ত মানল না, তাও

হণেযাগ হেব না। নারীেদর জন

মুখম ল, হাত ও পােয়র তালু ব তীত পুেরা শরীর, চার মাজহাব অনুযায়ীই
সতেরর অ ভ ।
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ােনর ব াপাের ইজমা হয়িন, অথাৎ চার মাজহােবর কান টর

মেত সতেরর অ ভ
কাশ করেল ব
অ ভ
জন

নয় এমন কান

ানেক অবেহলা কের অেন র সামেন

কািফর না হেলও, িনজ মাজহাব অনুযায়ী তা সতেরর

হেল কবীরা

নাহ স

াদনকারী িহেসেব িবেবিচত হেব। পু েষর

হাঁটর উপেরর রান উ ু

রাখার হকুম এ প। শরীয়েতর এ প

আবশ কীয় িবষয় না জানা থাকেল,

ত
ু িশখাটাও ফরজ। িশখার সােথ সােথ

তওবা করেত হেব ও সতর মেন চলেত হেব।
িমথ া বলা, চাগলেখারী করা, গীবত করা, অপবাদ দয়া, চির করা,
ভজাল

দয়া,

খয়ানত করা,

অনুমিতেত অপেরর স
তার িবিনময়

দয় ভা া, িফতনার উে ক করা, িবনা

দ ব বহার করা,

দান না করা, রাে র িব ে

অমান করা, রা

িমেকর িকংবা সবা

হণ কের

িবে াহ করা অথাৎ আইন-কানুন

য় িবিধিবধান না মানা, কর বা

দান না করা

নােহর

কাজ। এসব কাজ কািফরেদর সােথও করা যােব না, কািফর রাে র িব ে ও
করা যােব না, এ প করা হারাম। জািহলরা জােন না ও ীেনর অিত জ রী নয়
এমন িবষয় না জানাটা কুফেরর কারণ নয়, তেব ‘িফসক্ʼ তথা

37

নােহর কাজ।]

-৪ঈমােনর শতসমূহ
“ঐ ব
স

আেরা জ

াসা করেলন, ইয়া রাসূলু াহ! ঈমান িক? এ

েক আমােক বলুন”। ইসলাম িক? এ ব াপাের জ

াসা করার ও জবাব

পাওয়ার পর হযরত জবরাঈল আলাইিহস্ সালাম আমােদর ি য় রাসূল-ই
আকরাম সা া াহ তাʼআলা আলাইিহ ওয়া সা ােমর িনকট ঈমােনর হা ীকত,
এর

কৃিত ও বিশ

স

েক জানেত চেয়েছন। ঈমােনর শাি ক অথ হল,

কাউেক পূণ সত বাদী িহেসেব জানা, িব াস করা। ইসলােমর পিরভাষায়, রাসূলই আকরাম সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামেক আ াহ্ তাʼআলা কতৃক
সত পয়গ র িহেসেব, তাঁর িনবািচত সত নবী বা খবর
জানা ও মেন

ােণ িব াস কের মুেখ

ওয়া সা াম) আ াহ্ তাʼআলার প
জািনেয়েছন তা সংে

িরত

দানকারী িহেসেব

ীকার করা, িতিন (সা া াহ আলাইিহ
থেক আমােদরেক সংে

েপ যা

েপ িব াস করা আর িব ািরত ও গভীরভােব যা

জািনেয়েছন তা অনু পভােব িব াস করা এবং সামথ অনুযায়ী মুেখ ‘কািলমাই শাহাদাতʼ বলােক ঈমান বলা হয়। আ ন য পুড়
ঁ ায় আর িবষা

সােপর

ছাবেল য মারা যেত হয় তা যতটা দৃঢ়ভােব িব াস কের আ ন ও সাপ থেক
বাঁচার জন আ াণ চ া করা হয়, ঠক একইভােব মেন

ােণ পূণ েপ মহান

আ াহ্ তাʼআলা ও তাঁর মহান িসফাতসমূেহর বড় েক উপলি সহ িব াস
কের, তাঁর সন্ত

অজেনর জন ও সৗ েযর সাি ধ পাওয়ার আশায় পুেণ র

িদেক তী তার সােথ ধািবত হওয়া আর তাঁর গজব ও আযােবর ভেয় ভীত হেয়
পাপ থেক

াণপণ পলায়েনর চ া করা হল শ

শালী ঈমােনর পিরচায়ক।

মমর পাথের যমন খাদাই কের যমন লখা হয় তমিনভােব

দেয় ঈমানেক

িত াপন করা জ রী।
হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম আমােদরেক য ঈমান
ও ইসলাম িশ

া িদেয়েছন তা একই। দুই টেতই ‘কািলমা-ই শাহাদাতʼএর

মমাথেক িব াস করা আবশ ক। ‘উমুমʼ ও ‘খুসুসʼ এর িবেবচনায় এেদর মােঝ
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িকছ পাথক থাকেলও ইসলািময় ােতর মােঝ কান িভ তা নাই। যিদও এেদর
অিভধািনক অথ িভ ।
ঈমান িক একক িকছ? নািক কেয়ক ট অংেশর সম ? যিদ সম

হেয়

থােক তেব এর কয় ট ভাগ রেয়েছ? আমল ও ইবাদতসমূহ িক ঈমােনর অংশ?
নািক এর বাইেরর িকছ? ‘আমার ঈমান আেছʼ এই কথা ট বলার সময়
ইনশাআ াহ্ বলা জােয়জ নািক জােয়জ নয়? ঈমােনর
যায় িক? ঈমান িক মাখলুক? ঈমান
মুিমনরা িক বাধ হেয় ঈমান

হেণর

েত কেক আেদশ

দয়া হেয়েছ? এইসব

দােনর জন িব ািরত আেলাচনার
ে র আলাদ আলাদা জবাব িদ

অ

বিশ বলা

মতা মানুেষর আেছ িক?

হণ কেরেছ? ঈমান

আেছ িক? যিদ থেক থােক তেব কন ঈমান

ে

হেণর

ে

জবরদ

হেণর জন আলাদাভােব

ে র আলাদা আলাদা জবাব

েয়াজন। একারেণ এখােন

েত ক ট

না। তেব এখােন এতটকু জানা দরকার য,

‘আশয়ারীʼ ও ‘মুতা জলাʼ মাজহাব অনুযায়ী, মুমিকন নয় এমন কান িকছ
করার জন আ াহ্ তাʼআলার আেদশ দয়া জােয়জ নয়। এমনিক কান িকছ
মুমিকন হওয়ার পরও যিদ মানুেষর সাধ াতীত হয়, ‘মুতা জলাʼ দর মেত তাও
জােয়জ হেব না। আশয়ারী মাজহাব অনুযায়ী, তা জােয়জ হেলও বা েব এমন
কান আেদশ আ াহ্ তাʼআলা দনিন। যমন, মানুষেক শূেন ভাসার মত কান
আেদশ দয়া হয়িন। ঈমান, ইবাদত ও আমেলর

ে

আ াহ্ তাʼআলা তাঁর

বা ার িনকট এমন িকছ চানিন যা তােদর সামেথ র বাইের। একারেণই
মুসলমান কউ ঘুম

থাকা অব ায় িকংবা পাগল বা অ

তাসদীক্ না করা সে ও তার মুসলমািন

ান অব ায় ঈমােনর

অটট থােক।

এই হািদস শরীেফ য ঈমােনর কথা উে খ করা হেয়েছ তা এর
আিভধািনক অেথ িবেবচনা করা উিচত নয়। কননা, ঈমােনর শাি ক অথ হল:
সত িহেসেব মেন নয়া, িব াস করা। ঐ সমেয়র আরব জািহলেদর মােঝ এর
অথ জােন না এমন কউ িছল না। আর স ািনত সাহাবীগণ রািদয়া াহ
আলাইিহম আজমাইন্ তা এর শাি ক অথ জেনই থাকেবন। অথচ হযরত
জব্রাঈল আিলিহস্ সালাম, আসহােব িকরামেক ঈমােনর
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কৃত অথ িশখােত

চেয়িছেলন। এজন

িতিন রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামেক

ঈমােনর ব াপাের জ
দিলেলর উপর িভি

াসা কেরিছেলন। কাশফ্ অথবা িবেবেকর

কের আকেলর

ারা িকংবা

ারা িনধািরত, িনিদ ও পছ নীয় এক ট

কথােক বুেঝ, িব াস কের মেন িনেয় এর ারা িনিদ ছয় ট িবষয়েক মেন ােণ
িব াস কের মুেখ

ীকার করােক ঈমান বেল। রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ

ওয়া সা ামও িনিদ

ছয় ট মৗিলক িবষয়েক একে

িব াস করােক ঈমান

িহেসেব আখ া িদেয়েছন। এ িল হল:
১. এই ছয় ট িবষেয়র
ওয়া জবুল উজুদ ও

থম ট হল, আ াহ্ তাʼআলােক একমা

কৃত মাবূদ এবং সম

আেছ সবিকছর একমা

জগত ও এর মােঝ যা িকছ

া িহেসেব িব াস করা। দুিনয়া ও আিখরােত

যা িকছ আেছ তার সবিকছই বস্তহীন, সময়হীন ও নমুনাহীন অব ায় শূন
থেক অ

দানকারী

ধুমা

আ াহ্ তাʼআলা, এ ব াপাের সুদৃঢভােব

িব াস করা। [িতিনই সকল বস্তেক, অণু, পরমাণু, উপাদান, একেকাষী,
বহেকাষী, জড়, জীব, জীবন, মৃত , সকল
মতা, কানুন, গিতিবিধ,

য়া,

িত

হ, ফেরশতা সহ যাবতীয় অ

অ

িদেয়েছন এবং

দ

অ

[শূন

থেক এক মুহেত] যভােব সৃ

এক টেক অপর ট থেকও অ

ে
িদে

এক মুহেত সবিকছেক] পুনরায় িবলু

য়া, সকল ধরেণর শ

,

শীলেক শূন থেক

টিকেয় রেখেছন।] জগেতর সবিকছেক
কেরেছন, একইভােব [ িত ট মুহেত
ন, যখন িকয়ামেতর সময় হেব তখনও
করেবন। িতিনই সবিকছর

কৃত

া,

অিধপিত, খািলক, মািলক, হািকম। তাঁর কান হািকম, আমীর নাই। তাঁর চেয়
িকংবা তাঁর সমক
ণাবলী

ধুমা

ও কউ নাই। যাবতীয়

, মহৎ ও পিরপূণ

তাঁরই উপযু । তাঁর মােঝ কান ধরেণর ভলত্

ট, িবচ িত

বা অপিরপূণ িসফাত নাই। যা ইরাদা কেরন তাই করেত পােরন। কান িকছ
পাওয়ার আশায় িকংবা িনেজর উপকােরর জন িকছ কেরন না। তথািপ তাঁর
িত ট কােজ িহকমত, ফায়দা, দয়া ও অনু হ িনিহত রেয়েছ।
বা ােদর মধ

থেক যারা উ ম তােদরেক পুর ৃ ত করেত, সওয়াব

দান করেত িতিন বাধ নন। একইভােব ম েদর আযাব িদেতও িতিন বাধ
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নন। অবাধ েদর, পাপ কম স

াদনকারীেদর সবাইেক জা ােত

তাও তাঁর সীমাহীন দয়া ও অনু েহর

কাশ িহেসব যথাযথ হেব। আবার

অনুগত ও ইবাদতকারীেদর সবাইেক জাহা ােম িনে
আদালেতর

প করেল, তাও তাঁর

কাশ িহেসেব যথাযথ হেব। িকন্ত িতিন মুসলমানেদরেক, তাঁর

ইবাদতকারীেদরেক জা ােত

ান িদেবন এবং সীমাহীন িনয়ামত ও অনু হ

দান করেবন। আর কািফরেদরেক অন
িনে

ােন িদেল,

আযাব ভােগর জন জাহা ােম

প করেবন। িতিন এ প ইরাদা কেরেছন ও আমােদরেক অবিহত

কেরেছন। িতিন কােনাভােবই তাঁর
সম

সৃ

ঈমান

হণ করেল, তাঁর আনুগত করেল তা তাঁর কান

উপকাের আেস না। একইভােব সম
তাঁর কান

িতশ্ িতর ভ কারী হন না।

জগত কুফুরী করেল, অবাধ হেল তাও

িত করেত পাের না। বা া িকছ করেত চাইেল তা যিদ িতিনও ইরাদা

কেরন তেবই তা সৃ

কেরন। বা ার

িত ট কাজ,

িত ট জিনস িতিনই সৃ

কেরন। িতিন না চাইেল কান িকছই হয় না। িতিন ইরাদা না করেল কউ কািফর
হেত পাের না, কউ অবাধ হেত পাের না। কুফর না

নােহর ব াপাের তাঁর

ইরাদা থাকেলও িতিন তােত রাজী নন। তাঁর কােজ কউ হ ে

প করেত পাের

না। কন এ প করেলন? ঐভােব কন করেলন না? এ ধরেণর

করার

িকংবা কিফয়ত চাওয়ার অিধকার বা সাধ কােরা নাই। িশরক ও কুফর ব তীত
যেকান কবীরা

নাহ কের তওবাহীন অব ায় কউ মারা গেল, চাইেল িতিন

মা কের িদেত পােরন। আবার এক ট সগীরা

নােহর জন ও চাইেল কাউেক

আযাব িদেত পােরন। িকন্ত কািফর ও মুরতাদ হেয় মৃত বরণকারীেদর িতিন
কখেনাই

মা করেবন না, তােদরেক অন কাল আযাব

দােনর িবষেয়

সবাইেক অবিহত কেরেছন।
মুসলমান অথাৎ আহিল িকবলা ও ইবাদতকারী হওয়ার পরও যারা
আহিল সু ােতর ইিত ােদর অনুসারী না এবং তওবা না কেরই ঐ অব ায়
মারা যায়, ঐসব আহিল িবদাআত মুসলমানরা জাহা ােমর আযাব ভাগ
করেলও তােদর এ শা

িচরকালীন হেব না।
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আ াহ্ তাʼআলােক দুিনয়ােত শারীিরক চ ু িদেয় দখা জােয়জ। িকন্ত
কউ দখেত পায়িন। িকয়ামেতর িদবেস হাশেরর ময়দােন কািফর ও

নাহগার
িত লুত্ফ

মুিমনেদর

িত কাহর্ ও জালাল্

েপ আর সৎকমশীল মুিমনেদর

ও জামাল

েপ দখা িদেবন। মুিমনগণ জা ােত তাঁর জামাল িসফােতর

দখেত পােবন। কািফররা তাঁর এই
থেক মাহ ম হেব বেল শ
‘মাকবুল মুিমনগণ,
তারা

প দখা থেক ব

কাশ

ত হেব। জনরাও দখা

শালী হািদস রেয়েছ। অিধকাংশ আেলেমর মেত,

েত ক ভাের ও

েত ক স

ায়, যােদর মযাদা কম হেব

েত ক জুমারিদেন আর নারীরা দুিনয়ার ঈেদর মত বছের কেয়কবার

আ াহ্ তাʼআলার জামােলর তাজা ী ও

ʼইয়েতর ারা পরম সৗভাগ অজন

করেবনʼ।
[হযরত শাইখ আ ল
ু হ

দহলভী রহমাত ািহ আলাইিহ 3 তার

‘তাকিমলুল ঈমানʼ নামক িকতােব বেলেছন

য, হািদস শরীেফ আেছ,

“িকয়ামেতর িদন তামরা তামােদর রবেক পূিনমার চাঁেদর ন ায় দখেত
পােব”। মহান আ াহ্ তাʼআলােক দুিনয়ােত যমন না বুেঝই জানা গেছ
তমিনভােব আেখরােত না বুেঝই দখা যােব। ইমাম আবুল হাসান আল
আশয়ারী,

ইমাম

সুয়ুতী

ও

ইমাম

বায়হাকী

রহমাত ািহ

আলাইিহম

আজমাইনʼএর মত িবখ াত আেলমগেণর মেত, ফেরশতারা জা ােত আ াহ্
তাʼআলােক দখেত পােবন। ইমাম-ই আজম হযরত আবু হািনফা রহমাত ািহ
আলাইিহ ও অন ান আেলমগণ বেলেছন য,
তাই জা ােতও
মু

েবশ করেব না, তেব মুিমন

নরা সওয়াব অজন কের না
নরা জাহা ােমর শা

থেক

পােব। নারীরা, দুিনয়ার ঈেদর িদন িলর মত বছের কেয়কবার দখেত

পারেব। কািমল মুিমনগণ
মুিমনগণ

িতিদন ফজর ও মাগিরেবর সমেয় আর সাধারণ

িত জুমার িদেন মহান আ াহ্ তাʼআলার দশন লােভর সৗভাগ

অজন করেব। এই ফকীেরর মেত, মুিমন নারীগণ, ফেরশতাগণ ও মুিমন
নরাও এই সৗভাগ অজন করেব। হযরত ফােতমাতজ্ জাহরা, আ াজান

3

হযরত আব্দুল হক্ব দেহলেভী, ১০৫২ হিজরী (১৬৪২ খৃস্টাব্দে) দিল্লীতে ইনতিকাল করেছে।
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হযরত খাদীজাতল্ কুবরা ও হযরত আেয়শা িস ীকা রািদয়া াহ তাʼআলা
আনহ া এবং হযরত মিরয়ম ও হযরত আিছয়া আলাইহমাস্ সালােমর মত
কািমল ও আিরফ নারীগণ অবশ ই ীয় যাগ তা অনুযায়ী িবেশষভােব পুর ৃ ত
হেবন। ইমাম সুয়ুতী রহমাত ািহ আলাইিহও এই িবষয় টর িদেক ইি ত
কেরেছন।]
আ াহ্ তাʼআলার দশন লােভর িবষয় ট িব াস করা উিচত তেব
িকভােব দখা স ব হেব তা িনেয় িচ া করা উিচত নয়। কননা আ াহ্
তাʼআলার কাজকম আমােদর আকল িদেয় বুঝা স ব নয়। আর তা দুিনয়ার
কেমর সােথ সাদৃশ ও রােখ না। [পদাথ ও রসায়েনর

ান িদেয় তা পিরমাপ করা

স ব নয়] আ াহ্ তাʼআলার িদক নাই। আ াহ্ তাʼআলা কান বস্ত বা
উপাদান নন। [ যৗিগক বা মৗিলক পদাথ নন]। তাঁেক িহসাব করা, গণনা করা
বা পিরমাপ করা স ব নয়। তাঁর মােঝ কান পিরবতন নাই।
পাে র সােথ স

ান, কাল বা

িকত নন। তাঁর জন পূববত বা পরবত বেল িকছ নাই। তাঁর

সামেন, িপছেন, উপের, িনেচ, ডােন, বােম বলেত িকছ নাই। একারেণই, মানুেষর
িচ া ও ক না শ

তাঁর কান িকছই

কৃত অেথ বুঝার সামথ রােখ না। িতিন

িকভােব দিশত হেবন তাও অনুধাবন করেত পাের না। হাত, পা, িদক,
এর মত যসব কািলমা তাঁর জন বলা জােয়জ নয় িকন্ত িবিভ
করীমায় ও হািদস শরীেফ এেসেছ তা আমরা দন

ান বা

আয়ােত

ন য অেথ ব বহার কির

স অেথ নয়। এই ধরেণর আয়ােত করীমা ও হািদস শরীফেক ‘মুতাশািবহাতʼ
বলা হয়। এ িল যভােব আেছ সভােব িব াস করেত হেব তেব এর

কৃিত িক

বা কমন স ব াপাের মাথা ঘামােনা উিচত নয়। অথবা এেক ‘তাওয়ীলʼ করা
হয়। অথাৎ আ াহ্ তাʼআলার শােনর উপযু
যমন, হাত শ

টেক কুদরত,

মতা বা শ

কান অথ

দান করা হয়।

অেথ বুঝা উিচত।

হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম মহান আ াহ্
তাʼআলােক িমরােজর রজনীেত দেখিছেলন। তেব এই দখা, দুিনয়াবী শারীিরক
চ ু র মাধ েম িছল না। কউ যিদ বেল, আিম দুিনয়ােত আ াহ্ তাʼআলােক
দেখিছ তেব স পথ

হেব। আওিলয়া কা াসা াহ তাʼআলা আসরারাহম
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আজমাইনʼএর দখা দুিনয়া বা আেখরােতর দখার অত নয়। অথাৎ ‘ ʼইয়াতʼ
নয়। তারা ‘

হদʼ অজন কেরিছেলন। [অথাৎ

ালেবর

চাখ িদেয় তাঁর

‘িমছালʼ ক দেখেছ।] আওিলয়া-ই িকরামেদর মােঝ অেনেকই বেলেছন য,
আ াহ্ তাʼআলােক দেখিছ। তােদর এই কথা ‘সাক্রʼ অব ায় বলা হেয়েছ।
অথাৎ আকেলর অকাযকর থাকা অব ায়,

হদেক

ʼইয়াত ভেব বেলেছ।

অথবা এই ধরেণর কথােক তাওয়ীল কের বুঝেত হেব।
: উপের বলা হেয়েছ য আ াহ্ তাʼআলােক দুিনয়ার চাখ িদেয়
দখা জােয়জ। এখন জােয়জ কান িকছ স

েক কউ অজেনর দাবী করেল

কন তােক ‘ জনিদকʼ বলা হেব। অজেনর দাবীকারীেক যিদ কািফর বলা হয়
তেব সই িবষয় টেক িকভােব জােয়জ বলা যায়?
জবাব:

থমত অিভধােন জােয়জ বলেত, কান িকছর হওয়া বা না

হওয়া উভয় টই স বেক বুঝায়। আশয়ারী 4 মাজহাব অনুযায়ী,

ʼইয়াত

জােয়জ বলেত বুঝােনা হেয়েছ আ াহ্ তাʼআলা চাইেল দুিনয়াবী কানুেনর
বাইেরর কান দৃ

শ

অব ানরত কান অ

সৃ
ব

কের দখা িদেত স

প, চীেন

েক আ ালুেস অবি ত কান মশােক দখার

মতা িদেত পােরন। আ াহ্ তাʼআলা যা ই
ি তীয়ত, দুিনয়ােত

ম। উদাহরণ

দেখিছ বলেল তা পিব

া কেরন তাই করেত স

ম।

কুরআন ম জেদর আয়ােত

করীমার ও আেলমগেণর ইজমার বরেখলাপ করা হেব। এজন ই এ প
দাবীকারীেক মুলিহদ অথবা

জনিদক বলা হেয়েছ। তৃতীয়ত, দুিনয়ােত

ʼইয়াত জােয়জ বলেত জাগিতক উপােয় দখা স েবর কথা বুঝােনা হয়িন।
অথচ যারা দেখিছ বেল, তারা দুিনয়ার চােখর দখার কথাই বু ঝেয় থােক। যা
জােয়জ নয় অথাৎ স ব নয়। [হযরত মাওলানা খািলদ রািহমাহ াহ তাʼআলা],
এই জবােবর পের বেলন য, ‘সতক হও!ʼ এর ারা মূলত ি তীয় জবােবর অিধক
হণীয় হওয়ার

িত ইি ত কেরেছন। [মুলিহদ ও জনিদক িনেজেদরেক

মুসলমান বেল দাবী কের। মুলিহদ এব াপাের আ িরক। িনেজেক মুসলমান
4

হযরত আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল আশয়ারী, ৩৩০ হিজরী (৯৪১ খৃস্টাব্দে) বাগদাদে

ইনতিকাল করেছেন।
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মেন কের, স ঠক পেথর অনুসারী ভােব। িকন্ত জনিদক হে
শত্ । তারা ইসলািময় ােতর মােঝ থেক মুসলমানেদরেক

ইসলােমর
তািরত করার

জন িনেজেদরেক মুসলমান বেল জািহর কের।]
আ াহ্ তাʼআলার সােথ রাত, িদন িকংবা সময়েক স

িকত করার কথা

ভাবা যায় না। আ াহ্ তাʼআলার জন পিরবতেনর কথাও ভাবা জায় না। এ
কারেণ, তাঁর জন অতীত, বতমান বা ভিবষ ৎ বলেত িকছই নাই। আ াহ্
তাʼআলা কান িকছর মােঝ ‘খুলুলʼ কেরন না। িতিন কান িকছর সােথ িমি তও
হন না। [িশয়ােদর মধ

থেক নুসাইরী নামক িফরকা এই আ ীদার কারেণ

কািফর হেয় যায় য, িতিন হযরত আলী রািদয়া াহর মােঝ খুলুল কেরেছন।]
আ াহ্ তাʼআলার কান শরীক, অংশীদার, সমক

, সাহায কারী, র

নাই। তাঁর মা, বাবা, পু , কন া, স ী বলেতও িকছ নাই। সব

াকারী

ন ও সবব ায়

সকেলর িনকট হা জর এবং সবিকছর িনয় ক ও পিরদশক। িকন্ত তাঁর এই
হা জর হওয়া, সবব াপী হওয়া, িনকটবত হওয়া আমরা য অেথ বু ঝ স অেথ
নয়। তাঁর িনকটবত হওয়ার িবষয় ট আেলমেদর ইলেমর মাধ েম, িব
ােনর

ারা ও আওিলয়া-ই িকরােমর কাশ্ফ ও

মানুেষর আকল এর মমাথ বুঝেত অ

হেদর

ারা বুঝা স ব নয়।

ম। আ াহ্ তাʼআলার জাত ও িসফাত

এক। কান টর মেধ ই পিরবতন, িববতন নাই। তাফা া
লা তাফা া

ানীেদর

িফ আলাই াহ ওয়া

িফ জািত াহ। এই িবষেয় মাকতবাত িকতােবর

থম খে র ৪৬

ন র মাকতব পড়ুন।
আ াহ্ তাʼআলার ইসম্সমূহ ‘তাওিকফীʼ। অথাৎ ইসলািময় াত য
নামসমূহ আমােদরেক অবিহত কেরেছ তা বলা জােয়জ, এর পিরবেত অন
নাম বলা জােয়জ নয়। [ যমন, ইসলািময় াত আ াহ্ তাʼআলার ইসম িহেসেব
আলীম বেলেছ। এখন এর কাছাকািছ অেথর ফািকহ নাম ট এর বদেল আ াহ্
তাʼআলার জন বলা যােব না। কননা ইসলািময় াত, আ াহ্ তাʼআলােক
ফািকহ নাম দয়িন। একইভােব আ াহ্ নােমর ােন দবতা বা উপাস ইত ািদ
বলা জােয়জ হেব না। ‘আ াহ্ হেলন এক, িতিন ব তীত কান উপাস নাইʼ বলা
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যােব। অন ভাষার ‘গডʼ, ‘ খাদাʼ ইত ািদ ইলাহ্, মাবূদ অেথ ব বহার করা যােব।
িকন্ত আ াহ্ নােমর বদেল ব বহার করা যােব না।]
আ াহ্ তাʼআলার অসংখ ইসম্ রেয়েছ। মশহর মত হল এক হাজার
এক ট ইসম্ রেয়েছ। অথাৎ তাঁর নামসমূহ থেক এক হাজার এক ট নাম
মানুষেক জানােনা হেয়েছ। হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম
আমােদরেক িনরান

ই ট নাম অবিহত কেরেছন। এ িলেক ‘আসমাউল

হসনাʼ বলা হয়।
আ াহ্ তাʼআলার ছয় ট ‘িসফাত-ই যািতয় াʼ রেয়েছ। [যা ইিতপূেব
উে খ করা হেয়েছ।] মাতিরদী মাজহাব অনুযায়ী তাঁর আট ট ‘সুবুতী িসফাতʼ
রেয়েছ। আশয়ারী মাজহাব অনুযায়ী এর সংখ া সাত ট। এই িসফাত িলও
তাঁর জােতর মত অনািদ ও অন । সৃ র িসফােতর মত নয়। আকল বা ক নার
ারা, দুিনয়ার ঐ ধরেণর িসফােতর সােথ তলনা কের তাঁর িসফাতসমূহ বুঝা
অস ব। আ াহ্ তাʼআলা তাঁর িসফাতসমূহ থেক এেকক ট নমুনা মানুষেক
দান কেরেছন। যােত কের মানুষ এর
িকছটা উপলি

ারা আ াহ্ তাʼআলার িসফাতসমূহেক

করেত পাের। আ াহ্ তাʼআলার এই আট ট সুবুতী িসফাত তাঁর

জােতর ‘আইনীʼও নয়, ‘গাইরীʼও নয়। অথাৎ এই িসফাতসমূহ িতিন নন, আবার
িসফাতসমূহ িতিন ব তীত অন িকছও নয়। এই আট ট িসফাত হল:
হায়াত, ইলম, সামʼ, বাছার, কুদরত, কালাম, ইরাদা ও তাকবীন।
আশয়ারী মাজহাব অনুযায়ী তাকবীন ও কুদরত িসফাতেক এক ধরা হেয়েছ।
আর মািশয়াতেক ইরাদা বলা হেয়েছ।
আ াহ্ তাʼআলার আট ট িসফােতর

েত ক ট পরম অথ বহন কের ও

একই অব ায় িবদ মান। কান টেতই কানধরেনর পিরবতন হয় না। িকন্ত
মাখলুেকর সােথ স

িকত হওয়ার িবেবচনায়

িসফােতর, মাখলুেকর সােথ স
পরম হওয়ার
মাখলুক সৃ

ে

েত ক টই অেনক হয়। এক ট

িকত হওয়ার িবেবচনায় অেনক হওয়াটা, এর

কান বাঁধা নয়। এর মতই আ াহ্ তাʼআলা এত ধরেণর

কেরেছন এবং

েত ক টেক,
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িত মুহেত অ

ে

টিকেয়

রেখেছন তথািপ িতিন এক। এর
হয় না।

িত ট সৃ

কােরা মুখােপ

ারা তাঁর িসফােতর মােঝও কান পিরবতন

িত মুহেত টেক থাকার জন তাঁর মুখােপ

ী। িকন্ত িতিন

ী নন।

২. য ছয় ট িবষেয় ঈমান

হণ করা আবশ ক তার ি তীয় ট হল: তাঁর

ফেরশতােদর উপর ঈমান আনা। আরবীেত এেক ‘মালাকʼ বলা হয়। এর
অথ হল: দূত, খবর সরবরাহকারী অথবা শ
জীবেনর অিধকারী। তারা অিত সূ
যম

। ফেরশতারা নূরানী সৃ

ও

উপাদােন (লািতফ্) তরী। মানুেষর মােঝ

ঋপু রেয়েছ, ফেরশতােদর মােঝ তা নাই। বহ আকৃিত ধারণ করেত

পাের। ফেরশতারা, বুজগ
ু ব

েদর দহ থেক আলাদা হওয়া

হ নয়।

খৃ ানরা এ প ধারণা কের থােক। ফরশতারা বস্তহীন কান শ

ও নয়।

াচীন দাশিনকেদর কউেকউ এ প ধারণা করত। ‘মালাকʼ এর বহবচন
‘মালাইকাʼ। ফেরশতােদরেক জীবন ধারণকারীেদর মেধ সব থম সৃ
হেয়েছ। এজন , িকতােবর

করা

িত ঈমান আনার পূেব ফেরশতােদর উপর ঈমান

আনার কথা বলা হেয়েছ। আর পয়গ রেদর পূেব িকতােবর কথা বলা হেয়েছ।
কুরআন করীেম, আবশ কীয় িব ােসর িবষয় িলেক এই

মধারা অনুযায়ীই

বিনত হেয়েছ।
ফেরশতােদর উপর ঈমান এ প হওয়া উিচত: ফেরশতারা আ াহ্
তাʼআলার সৃ

ও বা া। তাঁর অংশীদার নয়। তাঁর কন াও নয়। কািফর ও

মুশিরকরা এ প ধারণা কের থােক। আ াহ্ তাʼআলা সকল ফেরশতােক
পছ

কেরন। তারা আ াহ্ তাʼআলার আেদেশর পরম আনুগত কের। কান

ধরেণর

নাহ স

াদন কেরন না। কান আেদেশর িবেরািধতাও কেরন না।

তারা পু ষ বা নারী নন। িববাহ কেরন না, স ানও জ

দন না। হায়ােতর

অিধকারী ও জীব । আ াহ্ তাʼআলা যখন মানুষ সৃ র ইরাদা করেলন তখন
“ইয়া রব! আপিন িক এমন এক জািত সৃ
হেব ও র ার

করেবন যারা ভূ পৃে ফ াসােদ িল

করেব?” এ প বেল য সওয়াল কেরেছন, তােক ‘জা াʼ বলা

হয়। এ ধরেণর জা া তােদর মাসুম তথা িন
সাধন কের না।
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াপ হওয়ার

ে

কান

িত

সংখ ািধেক র িবেবচনায়

ফেরশতারাই

তাʼআলা ব তীত কউই তােদর সংখ া স
ফেরশতােদর ইবাদত করা হয়িন এমন
মহাকােশর

িত ট

ােন

েক ধারণা রােখ না। মহাশূেন ,
কান খািল

ে , জড় ও জীেব, বৃ র

িত ট অণু ও পরমাণুেত,

সবিকছেতই ফেরশতারা

দ

ািয়

ারা পিরপূণ।

িত ট ফাঁটায়, বৃে

িত ট

য়া-িব

র

য়ায় অথাৎ

পালন কের থােকন। সব

তাʼআলার আেদশ পালন কেরন। মূলত তারা
তােদর কউ অন

ান িবদ মান নাই।

কু ও িসজদাকারী ফরশতােদর

আসমােন, জিমেন, তারায়, ন
িত ট পাতায়,

সরা মাখলুক। আ াহ্

আ াহ্

া ও সৃ র মােঝর এক মাধ ম।

ফেরশতােদর সদার, কউ পয়গ রেদর িনকট ওহী বহন

কেরন কউবা মানুেষর

ালেব সৎ িচ ার উে ক কেরন। এেক ইলহাম বলা

হয়। আবার এমনও এেনক ফরশতা আেছন, যােদর মানুষ বা অন সৃ
স

েক কান ধারণাই নাই। কউ বা আ াহ্ তাʼআলার জামাল দেখ আ হারা

হেয় আেছন।
তােদর ািয়

েত ক ফেরশতারই িনিদ

ািয়

রেয়েছ। তারা কখেনাই

পালন থেক মুহেতর জন ও িবচ ত হন না। তােদর কােরা দুই ট,

কােরা চার ট অথবা আেরা অিধক ডানা রেয়েছ। [মানুষ না জানা িকছ
তার জানা িকছর সােথ তলনা কের বুঝেত চ া কের,এভােবই
ফেরশতােদর ডানা আেছ তা িব াস কির, িকন্ত এর
অজানা। খৃ

নেল

তািরত হয়।

কৃিত িক তা আমােদর

ানেদর চােচ িকংবা সািহেত নারী পী ফেরশতার ছিব অ

ত

আেছ। মুসলমানরা এ েপ িব াস কের না। কননা বা েবর সােথ এর য কান
িমল নাই তা তারা ভােলাভােবই জােন।] জা ােতর

ফেরশতারা জা ােত

অব ান কেরন। তােদর সদােরর নাম হল িরদওয়ান। জাহা ােম অব ানকারী
ফেরশতােদর ‘জাবানীʼ বলা হয়। তারা সখােন আিদ
থােকন। জাহা ােমর আ ন তােদর কান
ক

ািয়

পালেন রত

িত কের না। যমন মাছ পািনেত

পায় না। জাবানীেদর মােঝ উিনশজন বড় ফেরশতা আেছন। তােদর

সদােরর নাম ‘মািলকʼ।
েত ক মানুেষর ভাল ও ম

সকল কাজ িলিপব

দুজন, িদেন দুজন এভােব মাট চারজন ফেরশতা ািয়ে
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করার জন রােত
িনেয়া জত আেছন।

এেদরেক ‘িকরামান কািতিবনʼ বা ‘হাফাজা
কাঁেধর

ফেরশতা ভােলাকাজসমূহ

ফেরশতাʼ বলা হয়। ডান

লেখন একইসােথ িতিন বাম কাঁেধর

ফেরশতার পিরচালেকর ািয় ও পালন কেরন। বােমর ফেরশতা ম
িলিপব

কেরন। কবের

কাজ

কারী এবং কািফর ও পাপী মুসলমানেদর শা

দানকারী ফেরশতা রেয়েছন। কবের

কারী ফেরশতােদর ‘মুনকার ও

নািকরʼ বলা হয়। মুিমনেদরেক যারা

করেবন তােদরেক ‘মুবাশিশর ও

বিশরʼও বলা হয়।
ফেরশতােদর মােঝ মযাদার িদক িদেয় পার

িরক

িবদ মান।

তােদর মােঝ সবািধক মযাদার অিধকারী চারজন ফেরশতা রেয়েছন। তােদর
থমজন হেলন, হযরত জবরাঈল আলাইিহস্ সালাম: তাঁর ািয়
রাসূলেদর

িত আ াহ্ তাʼআলার ওহী বহন কের িনয়া আসা। তাঁেদরেক

আ াহ্ তাʼআলার আেদশ ও িনেষধ স

েক অবিহত করা। ি তীয়জন হেলন

হযরত ইসরািফল আলাইিহস্ সালাম: ‘সূরʼ বা শৃ
ািয়

া

হল নবী-

ফেরশতা। তাঁর

ায় ফুঁৎকােরর জন

থম ফুঁৎকােরর আওয়াজ যারা

নেত পােব,

আ াহ্ ব তীত জীব

যা িকছ আেছ তােদর সবাই মৃত বরণ করেব। ি তীয়

ফুঁৎকােরর আওয়াজ

েন সম

জীেবর পুনজাগরণ হেব। তৃতীয়জন হেলন

হযরত িমকাঈল আলাইিহস্ সালাম: ির জক সরবরাহ করা,
র ব ব া [ইকিতছাদী িনজাম] করা, [ শাি

দূিভে

বস্তর মােঝ গিতর স ার করা ইত ািদ তাঁর

ও

াচয িকংবা

আনা] এবং

িত ট

ািয়ে র অ ভ । চতথজন

হেলন হযরত আজরাঈল আলাইিহস্ সালাম: িতিন মানুেষর জান কবেজর
জন দািয়

া

ফেরশতা। [ফারসী ভাষায়

পের আেরা চার

হেক জান বলা হয়।] উনােদর

ণীর ফেরশতা রেয়েছন। ‘হামালা-ই আরশʼ বা আরেশর

বহনকারী চারজন ফেরশতা রেয়েছন। হজুর-ই ইলাহী বা আ াহ্ তাʼআলার
সাি েধ

অব ানকারী

দানকারী

ফেরশতােদরেক ‘মুকাররাবুনʼ বলা হয়। আজাব

ফেরশতােদর

বড়েদরেক

‘কা িবয়ানʼ

আর

রহমেতর

ফেরশতােদর ‘ হািনয়ানʼ বলা হয়। এেদর সবাই ‘খাওয়াসʼ তথা িবেশষ ও
ফেরশতা। তারা, পয়গ রগণ বােদ সম
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মানুেষর চেয় অিধক

।

আওিলয়া ও সািলহ মুসলমানগণ সাধারণ ফেরশতােদর চেয় অিধক মযাদার
অিধকারী। আবার সাধারণ ফেরশতাগণ সাধারণ মুসলমােনর চেয় অিধক
মযাদাবান।
কািফররা সকল সৃ র চেয় অধম। শৃ

ায়

থম ফুঁৎকাের, বড় চার

ফেরশতা ও হামালা-ই আরশগণ ব তীত অন সকল ফেরশতাও অ
হেয় যােব। এরপর হামালা-ই আরশ ও চার বড় ফেরশতাও িবলু
ি তীয় ফুঁৎকাের,

হীন
হেবন।

থেম সকল ফেরশতাগণ জা ত হেবন। হামালা-ই আরশ

ও চার বড় ফেরশতা ি তীয় ফুঁৎকােরর পূেবই জা ত হেবন। এর অথ দাঁড়ায়,
যভােব এই ফেরশতাগণ সকল

াণীর পূেব সৃ হেয়েছন তমিনভােব সকল

জীেবর পেরই তাঁেদর মৃত হেব।
৩. ঈমান

হণ আবশ ক এমন ছয় ট িবষেয়র তৃতীয় ট হল: আ াহ্

তাʼআলা য সকল িকতাব নািযল কেরেছন স

িলেক িব াস করা।

মহান আ াহ্ তাʼআলা এই িকতাবসমূহেক কিতপয় পয়গ েরর
জবরাঈল আলাইিহস্ সালাম মারফত ওহী িহেসেব
কিরেয়েছন,

কান পয়গ েরর

িত হযরত

রণ কেরেছন অথাৎ পাঠ

িত ‘লাওহাʼ বা ফলেক িলিপব

কের

পা ঠেয়েছন আর কান পয়গ েরর

িত ফেরশতােদর মাধ েম না পা ঠেয়

সরাসির গােয়বী আওয়ােজর মাধ েম

িনেয় না জল কেরেছন। এ িলর সবই

আ াহ্ তাʼআলার কালােমর অ ভ । এই িবেবচনায় তা িচর ন ও িচর ায়ী
এবং মাখলূেকর অ ভ

নয়। এ িলর সবই হ । এ িল কান ফেরশতা

িকংবা পয়গ েরর িনেজর কথা নয়। আ াহ্ তাʼআলার কালাম, আমরা যা িলিখ
বা মেন ধারণ কির িকংবা মুেখ বিল স প কান কালাম নয়। তাঁর কালাম কান
বণ বা আওয়াজ নয়। আ াহ্ তাʼআলার িসফাতসমূেহর

কৃিত মানুেষর পে

বুঝা অস ব। িকন্ত ঐ কালাম যখন মানুেষর িনকট আেস তখন তা পড়া যায়,
িলখা যায় ও মুখ ও করা যায়। ঐ কালাম আমােদর সােথ হেল ‘হািদসʼ হয়।
আ াহ্ তাʼআলার কালাম মানুেষর সােথ থাকেল মাখলুক ও হািদস হয়। আ াহ্
তাʼআলার কালাম িহেসেব ‘কািদমʼ হয়।
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আ াহ্ তাʼআলার প

থেক নািযলকৃত িকতাবসমূেহর সব িলই হ

ও স ঠক। এেত কান িমথ া বা ভল হেত পাের না। আযাব িদব বেল

মা কের

দয়াটা জােয়জ িহেসেব উে খ করা হেলও তা আমােদর না জানা কান শত
অথবা তাঁর ইরাদার সােথ স
উপযু

হওয়া সে ও িতিন

িকত। িকংবা এর অথ হেব, বা া আযােবর
মা কের দন। আযাব বা শা

কালাম, কান িকছর ব াপাের খবর

র ঘাষণাকারী

দােনর জন নয় য, িমথ া হেব। আ াহ্

তাʼআলা যসেবর ওয়াদা কেরেছন, সসব িনয়ামত থেক ব
না হেলও, তাঁর পে

আযাবসমূহ

আয়ােত করীমা এ প হওয়ার

ত করা জােয়জ

মা কের দয়া জােয়জ হয়। আকল ও

িতই িনেদশ করেছ।

কান ‘মািনʼ বা সমস া না থাকেল, আয়ােত করীমা ও হািদস শরীেফর
অথই

দান করেত হয়। সাদৃশ পূণ অন

কান অথ

দান করা জােয়জ

নয়। [কুরআন করীম ও হািদস শরীফ কুরাইেশর ভাষা ও অিভধােন বিনত
হেয়েছ। তাই এেদর কািলমার অথ

দােনর সময়, চৗ শত বছর পূেব িহজােজ

য অেথ ব ব ত হেয়েছ সই অথই

দান করেত হেব। সমেয়র সােথ সােথ

পিরবিতত হওয়া বতমােনর অথ িদেয় অনুবাদ করা স ঠক নয়।] মুতাশািবহ
নামক আয়ােত করীমা িলেত আমােদর
রেয়েছ। এ িলর অথ কবলমা

বাধশ

র উে র

গাপন অথ

আ াহ্ তাʼআলা জােনন, আর িতিন যােদরেক

(ইলেম লাদু ী) িদেয়েছন সসকল কিতপয় িনবািচত বুজগ
ু ব

ও আ াহ্র

অলীগন তােদরেক যতটকু জানােনা হেয়েছ ততটকু জানেত পােরন। অন
কােরা পে

তা বুঝা স ব নয়। একারেণ, মুতাশািবহ আয়াতসমূহেক আ াহ্র

কালাম িহেসেব িব াস করেত হেব িকন্ত এর িনেয় বাড়াবািড় করা উিচত নয়।
আশয়ারী মাজহাব অনুযায়ী তার সংি

বা িব ািরতভােব তাওয়ীল করা

জােয়জ। তাওয়ীল মােন, কান কািলমার িবিভ অেথর মধ
এমন অথেক

হণ করা। উদাহরণ

করীমা ট (তাফসীর আেলমেদর

দ

থেক মশহর নয়

প, সূরা ইসরার িনে া

আয়ােত

অথ) “আ াহ্ র হাত তােদর হােতর

উপর িছল” আ াহ্ তাʼআলার কালাম িহেসেব িব াস করেত হেব। আ াহ্
তাʼআলা এর ারা যাই মুরাদ কেরেছন সভােবই িব াস কেরিছ বলা উিচত। এর
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অথ আমার পে

জানা স ব নয়, আ াহ্ ও তাঁর রাসূলই এ িবষেয় ভাল

জােনন, বলাটা উ ম হল প া। অথবা এভােব তাওয়ীল করা য, আ াহ্
তাʼআলার ইল্ম যমন আমােদর মত নয়, তাঁর ইরাদা যমন আমােদর মত নয়,
তমিনভােব তাঁর হাতও সৃ র হােতর মত হেব না।
আ াহ্ তাʼআলার প
ধুমা

িতলাওয়াত িকংবা

থেক নািযলকৃত িকতাবসমূেহ, িকছ আয়ােতর
ধুমা

অথ অথবা উভয়ই একসােথ ‘নাসখʼ করা

হেয়েছ। সবেশষ ইলাহী িকতাব হল কুরআন করীম। কুরআন করীমেক
করার পের, পূেবর সম
করীেম িকয়ামত পয

রণ

ইলাহী িকতােবর হকুম ‘নাস্খʼ হেয় গেছ। কুরআন
বহাল থাকেব। এেত কান পিরবতন, পিরবধন সািধত

হেব না। পূববত ও পরবত সকল ইলম কুরআেনর মােঝ িনিহত আেছ।
একারেণই অন ান আসমানী িকতাবসমূেহর চেয়

ও অিধক মূল বান।

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর সবেচেয় বড় মু জযা হল এই
কুরআন করীম। সম
এক ট সংি

মানব ও

ন জািত এক

ত হেয় পিব

কুরআেনর

সূরার অনু প িকছ রচনা করার চ া করেলও তােত সফল হেব

না। তৎকালীন আরেবর িবখ াত কিব, সািহিত ক, ভাষািবদরা যথাসাধ
কেরিছল, িকন্ত এক ট আয়ােতর িবক ও রচনা করেত স
তাʼআলা ইসলােমর দুশমনেদরেক কুরআন করীেমর

চ া

ম হয়িন। আ াহ্

ারা পরাভূ ত কেরেছন।

কুরআন করীেমর বালাগাত মানুেষর সাধ াতীত। মানুেষর পে

এর মত কের

বলা অস ব। কুরআন করীেমর আয়াতসমূহ, মানুেষর মত ছ , পদ িকংবা
গেদ র সােথ িমেল না। একইসােথ আবার এই কুরআন করীম, আরবেদেশর
সািহিত কেদর ব ব ত হরফসমূেহর ারাই নািযল হেয়েছ।
আসমানী িকতাবসমূেহর মধ

থেক আমােদরেক একশ চার টর

ব াপাের অবিহত করা হেয়েছ। এ িলর মধ থেক দশ ট ‘সুহফʼ হযরত আদম
আলাইিহস্ সালামেক, প াশ ট সুহফ হযরত শীশ (িশত্) আলাইিহস্
সালামেক,

শ ট সুহফ হযরত ইি স আলাইিহস্ সালামেক ও বাকী দশ ট

সুহফ হযরত ইবরাহীম আলাইিহস্ সালামেক
হযরত মূসা আলাইিহস্ সালােমর

দান করা হেয়েছ। এছাড়া

িত ‘তাওরাতʼ, হযরত দাউদ আলাইিহস্
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সালােমর

িত ‘যাবুরʼ, হযরত ঈসা আলাইিহস্ সালােমর

িত ‘ইন জলʼ ও

সবেশষ পয়গ র হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর

িত

কুরআন করীম ক নািযল করা হেয়েছ।
একজন মানুষ কান আেদশ িকংবা িনেষধ করার জন অথবা িকছ
জ

াসা করার জন বা কান খবর

মেন িচ া কের, সাঁজায় ও

দােনর জন ই

া করেল,

স্তত কের। মেনর মােঝ থাকা এই অথেক

‘কালাম-ই নাফসীʼ বলা হয়। এই অথেক আরবী, ফারসী বা অন
সােথ স

থেম তা মেন

িকত করা যায় না। এই অথেক িবিভ ভাষায়

অথ বহন করেব না। মেনর ঐ অথেক ভাষায়

কান ভাষার

কাশ করেল িবিভ

কাশ করেল তােক ‘কালাম-ই

লাফজীʼ বলা হয়। কালাম-ই লাফজী িবিভ ভাষার হেত পাের। এর ারা বুঝা
যায় য, কালাম-ই নাফসী আ াহ্ তাʼআলার অন ান িসফাত যমন ইলম,
ইরাদা, বাস্র ইত ািদর মত স ার মােঝই িনিহত, পৃথক এক ট িসফাত ও
অপিরবতনশীল। আর কালাম-ই লাফজী হল, ঐ কালাম-ই নাফসীেক
কাশকারী ও মানুেষর কােন শানা ও মুখ িদেয় বলা হরেফর সম । অতএব
আ াহ্ তাʼআলার কালাম কান মাখলুক নয়, জােতর মােঝ িনিহত অনািদ ও
অন

এক িসফাত। যা িসফােত জািতয় া থেক ও ইলম, ইরাদা এর মত

িসফােত সুবুিতয় া থেক িভ , ত এক ট িসফাত।
কালাম িসফাতও পরম ও মৗিলক। এর কান হরফ বা আওয়াজ নাই।
আেদশ, িনেষধ, খবর
ইত ািদর মত িভ

িভ

দােনর মত িকংবা আরবী, ফারসী, ইবরানী, সুিরয়ানী
প ধারণকারী নয়। আ াহ্ তাʼআলার কালাম

অিবভাজ । এর কান কাঠােমা নাই, তাই লখা স ব নয়। এর জন ম
কান বা জ ার মত কান মাধ েমর

েয়াজন নাই। য ভাষােতই ই

া

,
কাশ

করা স ব। এভােবই আরবী ভাষায় বলা হেল তােক কুরআন করীম বলা হয়,
ইবরানী ভাষায় হেল তাওরাত আর সুিরয়ানী ভাষায় হেল ‘ইন জলʼ বলা হয়।
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[‘শারহল মাকািসদ্ ʼ5 িকতােব

ীক ভাষায় ইন জল আর সুরইয়ানী ভাষায় হেল

‘যাবুরʼ বলা হেয়েছ।]
কালাম-ই ইলাহী আমােদরেক অেনক িকছ অবিহত কের। ঘটনার
বননা করেল তােক ‘খবরʼ বলা হয়। এ প না হেল তােক ‘ইনশাʼ বলা হয়।
কান িকছ করার আেদশ বুঝােল তােক ‘আমর্ʼ আর িকছ করা থেক িনেষধ
করেল তােক ‘নাহ্ ইʼ বলা হয়। কালাম-ই ইলাহীর মােঝ কান পিরবতন বা
পিরবধন হয় না। নািযলকৃত সম

আসমানী িকতাব ও সািহফাসমূহ, আ াহ্

তাʼআলার কালাম িসফাত থেক আগত। কালাম িসফাত থেক অথাৎ, কালামই নাফসীর থেক আগত। আরবী হরেফ নািযলকৃত ওহীেকই কুরআন করীম
বলা হয়। হরেফ ভর করা, যা লখা যায়, বলা যায়,

না যায় ও মুখ

করা যায়

এমন সািরব ভােব নািযল হওয়া ওহীেক ‘কালাম-ই লাফজীʼ বা ‘কুরআন
করীমʼ বলা হয়। এই কালাম-ই লাফজী, কালাম-ই নাফসীর

িত িনেদশ কের

িবধায় এেকও কালাম-ই ইলাহী বা িসফাত-ই ইলাহী বলা জােয়জ। এর
স

ূন টেক একে

কুরআন করীম বলা হয়, একইভােব এর কান অংশ বা

আয়াতেকও কুরআন বলা হয়।
কালাম-ই নাফসী য মাখলুক নয়, বরং অন ান িসফােতর মতই কািদম
স ব াপাের সত প ী আেলমগণ একমত পাষণ কেরেছন। তেব কালাম-ই
লাফজী হািদস না কািদম এ ব াপাের মতিবেরাধ রেয়েছ। তেব অিধকাংশ
আেলমই কালাম-ই লাফজীেক হািদস বলেত িনেষধ কেরেছন। কননা এর
ারা মানুষ কালাম-ই নাফসীেকও হািদস ভাবেত পাের। এ টই সবািধক উপযু
কথা। মানুেষর িচ াশ

, কান িকছর

িত িনেদশকারী িকছ

ঐ জিনস ক না কের। আহেল সু াত আেলমেদর মধ

নেল, তৎ

ণাৎ

থেক কুরআন

করীমেক যারা হািদস বেলন তারা এর ারা, আমােদর মুখ িদেয় কুরআেনর য
আওয়াজ বা হরফ উ

5

ািরত হয় তােক বুঝােত চেয়েছন। আর তা মাখলুক।

শারহুল মাকাসিদ কিতাবটি সাদ্উদ্দিন তাফতাযানী রচনা করেছেন। তিনি ৭৯২ হিজরীতে

(১৩৮৯ খৃস্টাব্দে) সমরকন্দে ইনতিকাল করেছেন।
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তেব আহেল সু াত আেলমগণ এব াপাের ঐক মত পাষণ কেরেছন য,
কালাম-ই লাফজী ও কালাম-ই নাফসী উভয়ই আ াহ্র কালাম িহেসেব
িবেবিচত। এই কথােক অেনেক মাযাজ িহেসেব

হণ করেলও, এখােন কালাম-

ই নাফসী আ াহ্ তাʼআলার কালাম বলেত, আ াহ্ তাʼআলার কালাম
িসফাতেক বুঝােনা হেয়েছ। আর কালাম-ই লাফজী আ াহ্ তাʼআলার কালাম
বলেত, আ াহ্ তাʼআলা এর খােলক তা বুঝােনা হেয়েছ।
সওয়াল: উপেরর আেলাচনা থেক বুঝা গল য, আ াহ্ তাʼআলার
আযালী কালাম
িতলাওয়াতকৃত

শানা স ব নয়। আ াহ্র কালাম
আওয়াজ

বা

কািলমা

েনিছ

েনিছ বলেত,

বুঝােনা

হয়।

অথবা

িতলাওয়াতকৃত আওয়াজ ও কালাম-ই নাফসী অনুধাবন কেরিছ বুঝােনা হয়।
সকল পয়গ র এমনিক সকল মানুষ এভােব আ াহ্র কালাম

নেত স

ম।

তেব কন হযরত মূসা আলাইিহস্ সালামেক আলাদাভােব ‘কালীমু াহʼ বলা
হয়?
জবাব: হযরত মূসা আলাইিহস্ সালাম সাধারণ ইলাহী আদেতর থেক
আলাদাভােব হরফহীন ও আওয়াজহীনভােব কালাম-ই আযালীেক

নেত

পেয়েছন। জা ােত যমন আ াহ্ তাʼআলােক না বুেঝ দখা যােব যার ব াখ া
অস ব, িতিনও তমিন বননাতীতভােব আ াহ্র কালাম
আওয়ােজর মাধ েমই আ াহ্র কালাম
নয় বরং শরীেরর

িত ট কণার

কান মাধ েমর

ারা

ারা

েনেছন, তেব তা
েনেছন। বাতােসর ক

েনেছন। অথবা
ধুমা

কান িদেয়

ন িকংবা অন

েননিন। িতিন এভােব আ াহ্ তাʼআলার কালাম

েনিছেলন িবঁধায় তাঁেক ‘কালীমু াহʼ বলা হেয়েছ। হযরত মুহা দ সা া াহ
আলাইিহ ওয়া সা াম িমরােজর রজনীেত সরাসির কালাম-ই ইলাহী

েনেছন।

একইভােব হযরত জবরাঈল আলাইিহস্ সালামও ওহী নয়ার সময়

েনেছন।

৪. ঈমান
পয়গ রেদর

হণ আবশ ক এমন ছয় ট িবষেয়র চতথ ট হল:

িত ঈমান। পয়গ রগণ, মহান আ াহ্ তাʼআলার পছ নীয়

পেথর স ান দয়ার জন , স ঠক পথ

দশেনর জন িনবািচত হেয়েছন। সম

পয়গ রগণ একই ঈমােনর কথা বেল িগেয়েছন। ‘ সুলʼ রাসূেলর বহবচন। এর
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অথ হল
হেলন,

িরত পু ষ, দূত বা সংবাদদাতা। ইসলািময় াত অনুযায়ী রাসূল
ভাব- কৃিত, শারীিরক গড়ন, ইলম, আকল ইত ািদর িবেবচনায়

সমেয়র

ব

। যার কান ম

ভাব বা অপছ নীয় িদক নাই। সকল

পয়গ েরর ‘ইসমতʼ িসফাত রেয়েছ। অথাৎ নবুয় ত
তােদর

ারা ছাট বা বড় কান ধরেণর

িভতর থেক

ংস করেত ই

আলাইিহ ওয়া সা াম নবুয় ত
আর এর সপে

নাহ স

কােশর পূেব বা পের

ািদত হয় না। [ইসলামেক

ক কািফররা বেল য, ‘হযরত মুহা দ সা া াহ
াি র পূেব মূিতর সামেন কুরবানী িদেয়েছনʼ

মাজহাব িবেরাধীেদর রিচত িকতাব থেক দিলল

এই কুৎিসত অপবােদর য কান িভি
তীয়মান হয়।] নবুয় ত
হওয়ার মত শারীিরক ত্

াি র পের তা

দশন কের।

নাই তা উপেরর আেলাচনা থেক
চােরর আগ পয

টও থােক না। এছাড়াও

অ

বা বিধর

েত ক পয়গ েরর সাত ট

িসফাত রেয়েছ। এ িলেক িব াস করা জ রী। এ িল িন

প: আমানত,

িসদক, তাবলীগ, আদালত, ইস্মত, ফাতানাত ও আমনুল আযল্ অথাৎ
পয়গ রগণ কখেনাই তােদর নবুয় ত থেক বিহ ৃ ত হন না। ফাতানাত অথ হল,
অত

মধাবী ও খুবই বুঝমান হওয়া।
য সকল পয়গ র নতন শরীয়ত বা আহকাম িনেয় এেসেছন তােদরেক

রাসূল বলা হয়। নতন কান শরীয়ত না এেন পূববত শরীয়েতর

চারকারী

পয়গ রেদর নবী বলা হয়। পয়গ রেদর উপর ঈমান আনা বলেত, তােদর
পর

েরর মােঝ কান ধরেণর ভদােভদ না কের

তাʼআলার প

েত কেকই মহান আ াহ্

থেক িনবািচত সািদক বা সত বাদী িহেসেব িব াস করােক

বুঝায়। কউ যিদ তােদর মধ

থেক কান একজনেকও নবী িহেসেব অ ীকার

কের তেব তা সকল পয়গ রেকই অ ীকার করার শািমল হেব।
কেঠার সাধনা কের, অেনক বিশ ইবাদত কের,

ু ধার ক ও অন ান

য ণা ভাগ কের নবু য়ত অজন করা স ব নয়। কবলমা

মহান আ াহ্

তাʼআলা িবেশষ ইহসান বা কৃপার ারা যােক মেনানীত করেবন িতিনই পয়গ র
হেত পােরন। মানুষ যন দুিনয়া ও আেখরােতর কাজকমেক স ঠকভােব করেত
পাের এবং িনেজেক

িতকর জিনেসর হাত থেক বাঁিচেয় সালামত, হদােয়ত
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ও রহমত অজন করেত পাের সই পেথর িদশা দয়ার জন আ াহ্ তাʼআলা
যুেগ যুেগ মানুেষর িনকট পয়গ রেদর মাধ েম স ঠক

ীেনর বাতা পৗ েছ

িদেয়েছন। পয়গ রগণ, আ াহ্ তাʼআলা যসব িবষেয়র আেদশ িদেয়েছন আর
যসব করেত িনেষধ কেরেছন তা

চােরর

ে

দুশমনেদর শত বাঁধা, অত াচারও তােদরেক

একটও িবচিলত হনিন।

ািয়

থেক িপছপা করেত

পােরিন। পয়গ রগণ য তাঁেদর দাওয়ােতর ব াপাের সত বাদী িছেলন তা
মানুেষর িনকট সত ায়ন করার জন মু জযা

দান কেরেছন। কউই ঐসব

মু জযার মাকািবলা করার সামথ রােখিন। কান পয়গ েরর নবুয় ত মেন
যারা তাঁেক িব াস কেরেছ তারা ঐ পয়গ েরর উ ত িহেসেব িবেবিচত হয়।
িকয়ামেতর িদবেস, আ াহ্ তাʼআলা পয়গ রেদরেক

ীয়

নাহগার উ েতর

জন শাফায়াত করার অনুমিত িদেবন ও তাঁেদর শাফায়াত কবুলও করেবন।
তাছাড়া উ েতর আেলম, সািলহ ও অলী বা ােদরও শাফায়ােতর অনুমিত দয়া
হেব। পয়গ রগণ আলাইিহমুস্ সালাওয়াত ওয়াস্ সালাম কবের আমােদর না
জানা এক ধরেণর হায়াত যাপন করেছন। তাঁেদর বরকতময় দহেক মা ট
পঁচােত পাের না। একারেণই এক ট হািদস শরীেফ বলা হেয়েছ, “পয়গ রগণ
িনেজেদর কবের নামাজ আদায় কেরন ও হ

পালন কেরন”।

[বতমােন আরেব বসবাসরত ওহাবী মতবােদর অনুসারীরা এই হািদস
সমূহেক িব াস কের না। একইসােথ এই হািদস শরীফেক িব াসকারী
মুসলমানেদরেক কািফর আখ া দয়। মাʼনা বা অথ

কৃত

নয় এমন নাস্সমূেহর

ভল ব াখ া করার কারেণ িনেজরা কািফর না হেলও আহিল িবদায়ােতর
অ ভ

হয়। মুসলমানেদর ইিত ােদর

ে

ব াপক

িত সাধন কের।

‘নাজদ্ʼ শহের জ

হণকারী মুহা দ ইবেন আ ল
ু ওহহাব নামক ব

ওহহাবী মতবােদর

িত া হয়। ইংেরজ গােয় া হ

া

িফিকরসমূেহর
7্

ারা তােক

আবদুহ নােমর জৈনক ব

র ারা

ার, ইবেন তাইিময়ােহর6

েরািচত কের। পরবত েত িমশেরর মুহা দ

র রিচত িকতাবসমূেহর

ারা দুিনয়ার সব

6

আহমদ ইবনে তাইমিয়াহ, ৭২৮ হিজরী তথা ১৩২৮ খৃস্টাব্দে শাম নগরে মৃত্যুবরণ করে।

7

১৩২৩ হিজরীতে তথা ১৯০৫ খৃস্টাব্দে মিশরে মৃত্যুবরণ করে।
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ছিড়েয়েছ। এেদরেক প ম মাজহাব িহেসেব নয় বরং

া

মতবােদর অনুসারী

িহেসেব, আহেল সু াত আেলমগণ শতশত িকতােব অবিহত কেরেছন। মহান
আ াহ্ তাʼআলা মুসলমান যুবকেদরেক ইংেরজেদর ারা

িত ত এই ওহহাবী

মতবােদর অনুসারী হওয়া থেক বাঁিচেয় রাখুক এবং হািদস শরীেফর
শংিসত আহেল সু াত আেলমেদর

ারা

দিশত স ঠক পথ থেক িবচ ত না

ক ক! আমীন!]
পয়গ র আলাইিহস সালাত ওয়াস সালামেদর মুবারক চ ু যখন ঘুমায়
তখনও তােদর অ র চ ু ঘুমায় না। পয়গ রীয়
পয়গ রীয় মযাদা ধারেণর
িবষয়
ািয়
অলী

ে

সম

পালেনর

ে

থেক বিহ ৃ ত হন না, পদচ ত হন না। িকন্ত আওিলয়ােদর
হারােনার স াবনা রেয়েছ। সম

ও

পয়গ র সমান। উপের বিনত সাত ট

েত ক পয়গ েরর মােঝ িবদ মান। পয়গ রগণ কান অব ােতই

তাসিলমাত মনুষ জািতর অ ভ ।

ীয়
ে

পয়গ র আলাইিহস্ সালাত ওয়াত্
ন িকংবা ফেরশতােদর জািত থেক

মানুেষর জন পয়গ র হওয়া স ব নয়। কননা
পে

ািয়

ন িকংবা ফেরশতাগেণর

পয়গ রেদর সমপযােয় উ ীত হওয়া স ব নয়। তেব পয়গ রেদর মােঝ

স ান ও মযাদার

ে

িভ তা রেয়েছ। যমন উ েতর আিধক , য এলাকায়

পয়গ র িহেসেব পাঠােনা হেয়েছ তার ব াি , ইলম ও মািরফােতর বহ জায়গায়
চািরত হওয়া, মু জযার আিধক বা অিবরাম হওয়া, ব
িনয়ামত বা অনু হ পাওয়া ইত ািদর িবেবচনায়

গতভােব িবেশষ

ে র িবচাের আেখরী

জামানার পয়গ র হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম সম
পয়গ রেদর মােঝ সেবা

মযাদার অিধকারী হেয়েছন। ‘উলুল আজমʼ

পয়গ রগণ অন েদর থেক এবং যারা রাসূল তাঁরা নবীেদর তলনায় অিধক
মযাদাবান।
পয়গ র আলাইিহমুস্ সালাওয়াত ওয়াস্ সালামেদর
িনিদ নয়। তেব এক ল

চ

কৃত সংখ া

শ হাজােরর চেয় বিশ হওয়ার ব াপার ট মশহর

হেয়েছ। তাঁেদর মাঝ থেক িতনশত তর িকংবা িতনশত পেনর জন একইসােথ
রাসূলও িছেলন। তাঁেদর মাঝ

থেক ছয়জন িছেলন অিধক মযাদাবান।
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তাঁেদরেক ‘উলুল্ আযমʼ পয়গ র বলা হয়। তাঁরা হেলন, হযরত আদম,
হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা আলাইিহমুস্
সালাম ও হযরত মুহা দ মু

ফা সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম।

পয়গ রেদর মাঝ থেক

শ জেনর নাম মশহর হেয়েছ। তাঁরা হেলন:

হযরত আদম, হযরত ইি স, হযরত িশত বা শীশ, হযরত নূহ, হযরত
হদ, হযরত সািলহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত লূত, হযরত ইসমাঈল,
হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসুফ, হযরত আইয়ুব, হযরত
য়াইব, হযরত মূসা, হযরত হা ন, হযরত িখ জর, হযরত ইউসা িবন
নূন, হযরত ইিলয়াস, হযরত এিলয়াসা, হযরত যুল-িকিফল, হযরত
শামুন, হযরত ইশমইল, হযরত ইউনুস িবন মা া, হযরত দাউদ, হযরত
সুলায়মান, হযরত

লাকমান, হযরত যাকািরয় া, হযরত ইয়ািহয়া,

হযরত উযাইর, হযরত ঈসা ইবেন মিরয়ম, হযরত যুল-কারনাইন
আলাইিহমুস্ সালাম ও হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম।
উপেরা

পয়গ রেদর মধ থেক আটাশ জেনর নাম কুরআন করীেম

উে খ করা হেয়েছ। হযরত যুল-কারনাইন, হযরত লাকমান, হযরত উযাইর ও
হযরত িখ জর আলাইিহমুস্ সালাম পয়গ র িছেলন িকনা, এ ব াপাের
ইখিতলাফ রেয়েছ। উরওয়াতল উসকা হযরত

মাহা দ মাসুম কু

িসর হʼএর ‘মাকতবাত-ই মাসুিময় াʼর ি তীয় খে র ছ

সা

শতম মাকতেব,

হযরত িখ জর আলাইিহস্ সালােমর পয়গ র হওয়ার ব াপাের শ

শালী খবর

রেয়েছ বেল উে খ আেছ। একশ িবরািশতম মাকতেব, হযরত িখ জর
আলাইিহস্ সালােমর মানুষ
করা

েপ দৃশ মান হওয়া ও িকছিকছ কাজকম স

াদন

মাণ কের না য িতিন এখেনা দুিনয়ার হায়াত ধারণকারী। িতিন এবং তাঁর

মত একািধক পয়গ র ও আওিলয়ােদর
থেক মানুেষর

হসমূহেক আ াহ্ তাʼআলার প

প ধারণ করার অনুমিত দয়া হেয়েছ। তাই তাঁেদর দৃশ মান

হওয়া তাঁেদর দুিনয়াবী হায়ােতর িবদ মান থাকার ব াপাের দিলল হেব না।
জুলিকিফল্ আলাইিহস্ সালােমর অপর নাম হারিকল। তাঁেক কউ ইিলয়াস,
কউ ইদিরস্ কউবা যাকািরয় া আলাইিহস্ সালাম বেলও অিভিহত কেরেছন।
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হযরত ইবরাহীম আলাইিহস্ সালাম হেলন ‘খলীলু াহʼ। কননা তাঁর
াল্ ব আ াহ্ তাʼআলার ভােলাবাসা ব তীত কান মাখলুেকর ভােলাবাসা িছল
না। হযরত মূসা আলাইিহস্ সা াম হেলন ‘কলীমু াহʼ। কননা িতিন আ াহ্
তাʼআলার সােথ কথা বেল িছেলন। হযরত ঈসা আলাইিহস্ সালাম হেলন
‘কািলমাত াহʼ। কারণ তাঁর বাবা িছল না।

ধুমা

‘কুন্ʼ (হও) ইলাহী কািলমার

ারা মােয়র মাধ েম পৃিথবীেত এেসিছেলন। তাছাড়াও িতিন আ াহ্ তাʼআলার
িহকমতপূণ কািলমাসমূহেক ওয়াজ কের মানুেষর কােন পৗ েছ িদেয়িছেলন।
বনী আদেমর মােঝ সবে
সম

, সবািধক

ও মযাদার অিধকারী এবং

মাখলুেকর সৃ র সবব্ তথা কারণ হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ

ওয়া সা াম হেলন ‘হাবীবু াহʼ। তাঁর হাবীবু াহ হওয়ার
, বড়

ও

ে র

মাণকারী এবং তাঁর

িত িনেদশকারী বহ জিনস রেয়েছ। তাই তাঁর

ব াপাের পরা জত হেয়েছ, পযুদ

হেয়েছ এ প ভাষা ব বহার করা উিচত নয়।

িকয়ামেতর িদবেস িতিনই সব থম কবর থেক জাগেবন। হাশেরর ময়দােনও
সবার আেগ উপি ত হেবন। আর জা ােতও সব থম িতিন
তাঁর মু জযাসমূহ অগিণত, মানুেষর পে

তা

েবশ করেবন।

েণ শষ করা স ব নয়। তথািপ

িমরাজ মু জযার িবষয় ট উে খ করত এই লখা টেক সাঁজােনার চ া করিছ।
রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামেক শািয়ত অব া থেক
জািগেয়, তাঁর মুবারক শরীর সহ তাঁেক পিব

ম া নগরী থেক কুদুস্ শহের

অবি ত মস জেদ আকসায়, সখান থেক আসমানসমূহ পার কের সবেশষ
স ম আসমােন এবং সখান থেক আ াহ্ তাʼআলা যসব
সসব

ােন

ােন চেয়েছন

মণ করােনা হেয়েছ। এভােবই িমরােজর িবষয় ট িব াস করা

উিচত। [‘ইসমাঈলীʼ নামক

া

িফরকার অনুসারীরা ও ইসলােমর আেলম

পধারণকারী ীেনর দুশমেনরা

চার কের য, িমরাজ এক ট অব ার নাম যা

েহর মাধ েম স
যুবকেদরেক িব া

ািদত হেয়িছল। রাসূল শরীর সহ িমরােজ যানিন, এই বেল
করার চ া করেছ। এই ধরেণর

বইসমূহ পড়া ও এর ারা

া

আ ীদা

চারকারী

েরািচত হওয়া উিচত নয়। িমরাজ িকভােব সংঘ টত
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হেয়েছ তা বহ মূল বান িকতােব বিনত হেয়েছ, যমন ‘িশফা-ই শরীেফʼ 8
িব ািরত আেলাচনা করা হেয়েছ, ‘সাʼআদাত-ই আবািদয় াʼ িকতােবও দীঘ
বননা রেয়েছ।] রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম ম া-ই মুকাররমা থেক
‘িসদরাতল মুনতাহাʼ পয

হযরত জবরাঈল আলাইিহস্ সালােমর সােথ

মণ কেরেছন। িসদরাতল মুনতাহা হল স ম আসমােন অবি ত এক ট
বৃে

র নাম, সম

তথ ও উ ানসমূহ যােক অিত

ম কের যেত পাের না।

রাসূল-ই আকরাম সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম িসদরাতল মুনতাহােত হযরত
জবরাঈল আলাইিহস্ সালামেক ছয়শত ডানা সহ তাঁর আপন
এই পয

েপ দেখেছন।

এেস জবরাঈল আলাইিহস্ সালাম থেম যান। ম া-ই মুকাররমা

থেক কুদুস শরীফ পয

িকংবা স ম আসমান পয

‘বুরাকʼএর

ারা িনেয়

যাওয়া হেয়েছ। বুরাক হল গাধার চেয় বড় িকন্ত ঘাড়ার চেয় ছাট জা াতী
এক প । তা দুিনয়ার প েদর অ ভ
ত
ু গিতস

। এক পলেক দৃ

নয়। তা পু ষও নয়

সীমা অিত

ীও নয়। অিত

ম করেত পাের। রাসূলু াহ

সা ালাহ আলাইিহ ওয়া সা াম মস জেদ আকসায় পয়গ রেদর জামােতর
ইমাম হেয় এশার িকংবা ফজেরর নামাজ আদায় কেরেছন। পয়গ র
আলাইিহস্ সালামেদর

হসমূহ িনজ িনজ ইনসানী

উপি ত িছল। কুদুস থেক স ম আসমান পয
িসঁিড়র মাধ েম মুহেতর মেধ
বােম সািরব

প ধারণ কের ঐ জামােত

িমরাজ নামক অজানা এক

পৗ েছ দয়া হেয়িছল। পেথ ফেরশতাগণ ডােন

হেয়, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর দু দ ও ছানা

পশ করেত িছল।

েত ক আসমান অিত

ম করার সময় জবরাঈল

আলাইিহস্ সালাম, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর তশরীফ
ফরমােনর ঘাষণা ও সুসংবাদ
সা াম

দান করেতন। রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়া

েত ক আসমােন এক একজন পয়গ েরর সােথ সা

িবিনময় কেরেছন। িসদরাতল মুনতাহায় বহ আ

াৎ কের সালাম

যজনক জিনস দখেত

পেয়েছন। জা ােতর িনয়ামতসমূহ ও জাহা ােমর আজাবসমূহ অবেলাকন

8

শিফা’এর রচয়িতা কাজী ইয়াদ মালিকী, ৫৪৪ হিজরী (১১৫০ খৃস্টাব্দে) মাররাকুস নগরীতে

ইনতিকাল করেন।
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কেরেছন। মহান আ াহ্ পােকর জামাল তথা সৗ য দশেনর তী আকা
কারেণ জা ােতর িনয়ামতসমূেহর কান টর

িত দৃ

ার

দনিন। সখান থেক

িতিন একাকী নূেরর মধ িদেয় সামেন অ সর হেয়েছন। এসময় ফেরশতােদর
কলেমর আওয়াজ

বণ কেরেছন। িতিন এভােব স র হাজার পদা অিত

কেরেছন, যার দুই ট পদার মধ বত দূর
এরপর সূেযর চেয়ও অিধকতর উ

পাঁচ হাজার বছেরর পেথর সমান।

ল রফ্রফ্ নামক মাদুের চেড় ইলাহী

আরেশ পৗ েছেছন। আরশ থেক জামান, মাকান ও বস্ত জগেতর উে
মহান আ াহ্ তাʼআলার কালাম

ম

িগেয়

বেণর মাকােম উপনীত হেয়েছন।

ানহীন ও কালহীন ভােব আিখরােত যমন মহান আ াহ্ তাʼআলার
দশন লাভ করা যােব, তমিন অেবাধ ও অবননীয় উপােয় িতিন আ াহ্ পােকর
িদদার লাভ কেরেছন। বণহীন ও আওয়াজহীন উপােয় আ াহ্ তাʼআলার সােথ
কথা বেলেছন। মহান আ াহ্র দরবাের তাসবীহ, হামদ ও ছানা পশ কেরেছন।
িনেজ অগিণত িনয়ামত, অনু হ এবং সীমাহীন মযাদা
সখােনই িনেজর ও উ েতর জন প াশ ওয়া
া

া

হেয়েছন।

ফরজ নামােজর আেদশ

হন, যা পরবত েত হযরত মূসা আলাইিহস্ সালােমর পরামেশ ধােপ ধােপ

িফের পাঁচ ওয়া

পয

কিমেয় এেনেছন। ইিতপূেব কবল ফজর ও আছেরর

িকংবা এশার নামাজ আদায় করা হত। এত সুদীঘ
ইহসান

াি র পের এবং আ

মণ ও সীমাহীন ইকরাম,

যজনক বহ িকছ দেখ ও

েন িফরার পের

যখন িতিন িনজ িবছানায় আসেলন, দখেলন য িবছানা তখনও উ
িমরাজ স

রেয়েছ।

িকত ঘটনার িকছ অংশ আয়াত-ই করীমার ারা আর বাকী অংশ

হািদস শরীেফর

ারা জানােনা হেয়েছ। এর সব অংেশর উপর িব াস

করা ওয়া জব না হেলও, আহিল সু াত আেলমেদর থেক আসা এ সং
খবর সমূহেক

াপন
া

হণ না করেল, আহিল সু াত থেক িবচ ত হেত হেব। আর

সরাসির আয়াত-ই করীমা ও সহীহ হািদস শরীফেক অিব াস করেল কুফুরী
হেব।
হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম হেলন ‘সাইেয় দুল
আনিবয়াʼ, অথাৎ সম

পয়গ র আলাইিহমুস্ সালাওয়াতত্ তাসিলমাত্ দর
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মােঝ সবে

জন। এর পে

অসংখ দিলল রেয়েছ, যার কেয়ক ট িনে

উে খ করা হেয়েছ:
িকয়ামেতর িদবেস সম

পয়গ র আলাইিহমুস্ সালাওয়াতত্

তাসিলমাত্গণ তাঁর ঝা ার িনেচ আ য়
তাঁর সম

হণ করেবন। মহান আ াহ্ তাʼআলা

পয়গ রগণেক এই বেল আেদশ িদেয়েছন য, “আমার মাখলুেকর

মাঝ থেক িনবািচত, সবািধক ি য় আমার হাবীব মুহা দ আলাইিহস্ সালােমর
নবুয় েতর যুেগ যিদ উপি ত হও তেব তাঁর উপর ঈমান আেনা এবং তাঁর
সাহায কারী হেয় যাও”। সম

পয়গ রগণও িনজ িনজ উ তেক তা অিসয় ত

কের গেছন, আেদশ িদেয় গেছন।
মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম হেলন ‘খাতামুল আনিবয়াʼ।
অথাৎ তাঁর পের আর কান পয়গ র আসেবন না। তাঁর মুবারক
পয়গ েরর পূেব সৃ

হেক, সকল

করা হেয়েছ। নবুয় েতর মাকােমও তাঁেকই সব থম

দয়া হেয়েছ। আর তাঁর দুিনয়ায় আগমেনর মাধ েম নবুয় েতর পূণতা

ান
াি

হেয়েছ। হযরত ঈসা আলাইিহমুস্ সালাম, যিদও িকয়ামেতর আেগ, হযরত
মহদীʼর জামানায় আসমান থেক ‘শামʼএ অবতরণ করেবন, তথািপ িতিন
জিমেন হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর

ীনেকই

চার

করেবন এবং তাঁর উ েতরই একজন িহেসেব িবেবিচত হেবন।
[১২৯৬ িহজরীেত ও ১৮৮০ খৃ

াে , িহ ু ােন ইংেরজরা ‘কািদয়ানীʼ

নামক এক বািতল িফরকার উ ব কের। তারা হযরত ঈসা আলাইিহস্ সালাম
স

েক িমথ া ও কুৎিসত ধারণা পাষণ কের। িনেজেদরেক মুসলমান বেল

দাবী কের মূলত িভতর থেক ইসলােমর
অমুসিলম, এ ব াপাের ফেতায়া

িত সাধেনর চ া চালায়। তারা য

দান করা হেয়েছ। এেদরেক ‘আহমািদয় াʼ

নােমও অিবিহত করা হয়।
িহ ু ােন

কাশ পাওয়া আহেল িবদায়াত ও জনিদক িফরকাসমূেহর

আেরক ট হল ‘জামায়াতত তাবিলগীইয় াʼ। যা ১৩৪৫ িহজরীেত (১৯২৬
খৃ াে ) ইিলয়াস নােমর এক জািহল

িত া কেরেছ। তার ব ব িছল,

‘মুসলমানরা দালালােত পিতত হেয়েছ, তােদরেক র
63

ার জন

ে

আিদ

হেয়িছʼ। তােদর

গণ

না জর হসাইন, রিশদ আহ দ গা ু িহ ও হািলল

আহ দ শাহরানপুরীর িকতাবসমূহ
মুসলমানেদরেক

থেক িশেখেছ বেল দাবী করত।

তািরত করার জন , সবদা নামাজ ও জামােতর

ে র

ব াপাের আেলাচনা কের। অথচ, আহিল িবদায়ােতর অথাৎ ‘আহিল সু ােতরʼ
মাজহােবর অনুসারী নয় এমন কােরা নামাজসমূহ ও অন ান ইবাদেতর িকছই
কবুল হয় না। তাই তােদর উিচত, আহেল সু ােতর িকতাবসমূহ পেড়
িবদায়াতী আ ীদা থেক মু

হেয়

কৃত মুসলমান হওয়া। কুরআন করীেম,

নয় এমন আয়ােত করীমার ভল অথ
বলা হয়। িনেজর

া

জন চ া চািলয়া যাে
জন

দানকারীেদর আহিল িবদায়াত বা

মতবাদ ও অসৎ উে শ চিরতােথর উে েশ

আয়ােত করীমার ভল ব াখ া
বলা হয়। জনিদকরা পিব

থেম

দানকারী ইসলােমর দুশমনেদরেক জনিদক
কুরআন করীম ও ইসলািময় াতেক পিরবতেনর

। এেদরেক লালন পালনকারী ও দুিনয়ার সব

কা ট কা ট টাকা খরচ

চােরর

দানকারী, সবেচেয় বড় দুশমন হল ইংেরজ।

এই ইংেরজ কািফরেদর ফাঁেদ পা দয়া জািহল িফরকা হল জামায়াতততাবলীিগয় া, যারা িনেজেদরেক আহিল সু াত দাবী কের নামাজ আদায়
কের িমথ া বলেছ, মুসলমানেদরেক

তািরত করেছ। হযরত আবদু াহ ইবেন

মাসউদ রািদয়া াহ আনহ বেলেছন

য, “ ীন না থাকা সে ও নামাজ

আদায়কারীেদর দখা িমলেব”। এরা জাহা ােমর পাদেদেশ িচরকাল আযাব
ভাগ করেব। তােদর এক অংশ, িমনােরর চূ ড়ায় থাকা বেকর বাসার মত বড়
পাগড়ী, দািড় ও জু
মুসলমানেদরেক

াসহ আয়ােত করীমা পেড়, এর ভল ব াখ া িদেয়

তািরত কের। অথচ হািদস শরীেফ বলা হেয়েছ, “ই া াহা

ইলা সুওয়ািরকুম ওয়া িসয়ািবকুম ওলািকন ইয়ানজু

ইলা

কুলুিবকুম ওয়া িনয় ািতকুম”, (আ াহ্ তাʼআলা তামােদর বািহ ক

প ও

লা ইয়ানজু

পাশাক দেখন না বরং িতিন তামােদর
পঙ

ালব ও িনয় ােতর

িত ল

কেরন)।

:
কা -ই বুল

দারদ, দা

ার পারা পারা,

চূ ন আিশয়ান-ই লকলক, বার কা া-ই িমনারা।
এই জািহলেদর, আহমাকেদর আকষনীয় ব ব

িল য িমথ া, তা

মাণকারী ‘হা ীকাত িকতাবএিভʼ এর িকতাবসমূেহর জবাব িদেত অপারগ
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হওয়ায় এই বেল

চার কের য, ‘হা ীকাত িকতাবএিভর িকতাবসমূহ ভল,

াি েত পূণ। এই িকতাবসমূহ পড়া থেক িবরত থাকুনʼ। ইসলােমর দুশমন
ভ

ও জনিদকেদর সবেচেয় বড় আলামত হল, আহিল সু াত আেলমেদর

ারা িলিখত ও

কািশত হািককী

পড়েত বারণ করা। তােদর

ীন িকতাবসমূহেক ভল আখ া দয়া, তা

ারা ইসলােমর য

আহিল সু াত আেলমেদর

দ

িত হেয়েছ ও তােদর িবপে

জবাবসমূহ ‘মাʼলুমাতন-নািফয়াʼ নামক

িকতােব িব ািরতভােব বননা করা হেয়েছ।]
হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম হেলন সবে
ও সম

পয়গ র

জগেতর জন রহমত। আঠার হাজার আলম তথা জগত তাঁর রহমেতর

দিরয়া থেক উপকৃত হে

। অন ীকাযভােব িতিন সম

পয়গ র। এমনিক ফেরশতাগণ, উ

দও

িতিন পয়গ র। এ ব াপাের বহ মুবারক ব া
পয়গ রগণ িনিদ

মানব ও

েনর জন

াণীকুল সহ সকল জেড়র জন ও
খবর

কান এলাকায়, িনিদ

দান কেরেছন। অন ান

কান জািত িকংবা গাে র জন

িরত হেয়িছেলন। আর রাসূল-ই আকরাম সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম
হেলন সম

জগেতর জন , জড় ও জীব সম

মহান আ াহ্ তাʼআলা অন ান পয়গ রেদর

মাখলুেকর জন পয়গ র।
ে

সরাসির নাম ধের সে াধন

কেরেছন। িকন্ত হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামেক, ওেহ
আমার রাসূল! ওেহ আমার পয়গ র! বেল সে াধন কের মযাদা
কেরেছন, স ািনত কেরেছন। অন ান
েত কেক আলাদা আলাদাভােব

দান

পয়গ র আলাইিহস্ সালামেদর

দয়া সকল মু জযার অনু প, রাসূল

সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামেকও ইহসান করা হেয়েছ। আ াহ্ তাʼআলা তাঁর
ি য় পয়গ র সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর

িত এত

িদেয়েছন, এত বিশ ইকরাম কেরেছন, এত বিশ মু জযা
অন

কান পয়গ রেক অনু প

বিশ স ান

দান কেরেছন য,

দান কেরনিন। হযরত পয়গ র সা া াহ

আলাইিহ ওয়া সা ােমর মুবারক আ ু েলর ইশারায় চাঁেদর ি খ
মুবারক হােতর তালুেত

নয়া পাথর িলর তাসবীহ্ করা, বৃ রা জর ‘ইয়া

রাসূলু াহ!ʼ বেল তাঁেক সালাম
সা ােমর িবে

ত হওয়া,

দান করা, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া

েদর কারেণ ‘হা ানাʼ নামক

ঁ কেনা কােঠর শ

করা, রাসূেলর মুবারক আ ু ল িল থেক সুেপয় পািনর
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কের

ন

বািহত হওয়া ইত ািদর

মত মু জযার

ারা তাঁেক স ািনত করা হেয়েছ। আিখরােত তাঁেক ‘মাকাম-ই

মাহমুদʼ, ‘শাফায়াত-ই কুবরাʼ, ‘হাউজ-উ কাওসারʼ, ‘উিসলাʼ ও ‘ফািদলাʼ
নামক মাকামসমূহ
ইলাহীʼএর দশেনর
অকাট

দান কের এবং জা ােত

েবেশর পূেবই ‘জামাল-ই

ারা মিহমাি ত করা হেয়েছ। আর দুিনয়ােত উ ম চির ,

ীন, ইলম, িহলম্, সবর,

কিরয়া, তাকওয়া, স ান, মযাদা, লাজুকতা,

সাহিসকতা, িবনয়, িহকমত, আদব, সৎকমশীলতা, দয়া, ক ণা, মমতা ও আেরা
বহ ধরেণর িবেশষেণ িবেশিষত কের সকল পয়গ েরর উপের
কেরেছন। তাঁেক অগিণত মু জযা
যাবতীয়

দান

দান করা হেয়েছ। তাঁর আনীত ীন পূেবর

ীনেক রিহত কেরেছ। যা পিরপূণ, সেবা ম ও সবে

উ ত অন ান সকল উ েতর চেয়

হেয়েছ। তাঁর

হেয়েছ। তাঁর উ েতর আওিলয়াগন

অন ান উ েতর আওিলয়ােদর চেয় অিধক মযাদাবান হেয়েছন।
হযরত

মুহা দ

সা া াহ

আলাইিহ

ওয়া

সা ােমর

উ েতর

আওিলয়ােদর মােঝ, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর খিলফা
হওয়ার

যাগ তা অজনকারী, তাঁর (সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর)

খলাফেতর ব াপাের সবািধক উপযু , ইমাম ও ওলীেদর মাথার তাজ হেলন
হযরত আবুবকর িস ীক রািদয়া াহ আনহ, িযিন পয়গ রেদর পের এপয
যত মানুষ এই দুিনয়ায় এেসেছন এবং আসেবন তােদর মােঝ সেবা ম ও
সবে

জন। িখলাফেতর মযাদা ও

কেরন। ইসলাম

ািয় ভারও তাই িতিনই সব থম অজন

কািশত হওয়ার পূেবও িতিন মহান আ াহ্ তাʼআলার দয়া ও

ইহসােনর কারেণ, মূিতর পূজা কেরনিন। কুফুরী ও
মহান আ াহ্ তাঁেক র

তার প

া কেরিছেলন। [আর যারা মেন কের ও

লতা থেক
চার কের,

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম নবুয় ত লােভর পূেব মূিত পূজা
কেরিছেলন, তারা কতটা মূখ এ থেকও তা বুঝা যায়।]
তাঁর পেরর

মানব হেলন ‘ফা ক-ই আযমʼ হযরত উমর ইবেন

খা াব রািদয়া াহ তাʼআলা আনহ, যােক আ াহ্ তাʼআলা আপন হাবীেবর
স ী িহেসেব মেনানীত কেরেছন এবং িযিন ি তীয় খলীফা িহেসেব

ািয়

পালন কেরেছন।
উনার পেরর

জন হেলন, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া

সা ােমর তৃতীয় খলীফা, পুণ ও ইহসােনর ভা ার এবং ঈমান, হায়া ও
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ইরফােনর উৎস, জন্নুরাইন হযরত উসমান ইবেন আফফান রািদয়া াহ
তাʼআলা আনহ।
তাঁর পর সেবা ম মানুষ হেলন, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া
সা ােমর চতথ খলীফা িহেসেব ািয়

পালনকারী, িযিন আ

যজনক

িতভার

অিধকারী ও ‘আ াহ্র িসংহʼ উপািধ অজনকারী, হযরত আলী ইবেন আিব
তািলব রািদয়া াহ তাʼআলা আনহ।
উনার পের হযরত হাসান ইবেন আলী রািদয়া াহ আনহম খিলফা
হেয়েছন। হািদস শরীেফ খলাফেতর সীমা

শ বছর উে খ করা হেয়েছ, যা

হযরত হাসান রািদয়া াহ আনহর খলাফেতর মাধ েম পূণ হেয়েছ9। তাঁর পের
মানুষ হেলন রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর চােখর মিন
হযরত হসাইন ইবেন আলী রািদয়া াহ তাʼআলা আনহম আজমাইন।
তাঁেদর এই

ে র কারণ হল অিধক সওয়াব অজন করা,

ীন-ই

ইসলােমর জন মাতৃভূ িম, ি য়জন ইত ািদ ত াগ করেত পারা,

র িদেক

মুসলমান হওয়া, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর সেবা

অনুসরণ

করা, তাঁর সু াতেক শ ভােব আঁকেড় ধরা,
িফতনা-ফাসাদ্ ও কুফুরীর

ীন

চােরর জন আ াণ চ া,

িতেরাধ করা।

যিদও হযরত আলী রািদয়া াহ আনহ, হযরত আবুবকর রািদয়া াহ
আনহ ব তীত অন সবার আেগ মুসলমান হেয়েছন িকন্ত িতিন ঐ সময় মালস

দহীন বালক হওয়ায় এবং রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর ঘের

রাসূেলর খদমেত িনেয়া জত থাকায়,
ঈমান

হেণ উদ্ভ

েতই তাঁর ঈমান

করার ও কািফরেদর মেনাবল

পােরনিন। অথচ অন িতন খিলফার ঈমান

হণ অন েদর

ংেসর কারণ হেত

হণ, ইসলােমর শ

েক বৃ

কেরিছল। ইমাম আলী ও তাঁর স ানগণ রািদয়া াহ আনহম রাসূলু াহ
সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর িনকটা ীয় হওয়ায় এবং রাসূল সা া াহ
আলাইিহ ওয়া সা ােমর মুবারক র
ফা ক-ই আজেমর চেয়

9

ধারণ করায়, িস ীক-ই আকবর ও

িহেসেব িবেবচনা করা যেত পাের। তেব তাঁেদর

হাসান ইবনে আলী ৪৯ হিজরীতে (৬৬৯ খৃস্টাব্দে) মদিনা‐ই মুনাওয়ারাতে বিষক্রিয়ায়

আক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেছেন।
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এই

সবিবেবচনায় নয়। এই

সবে

ে

েযাজ নয়। এটা িখ জর

আলাইিহস্ সালাম যমন হযরত মূসা আলাইিহস্ সালামেক িকছ িবষেয় িশ
িদেয়িছেলন, তার অনু প। [রে র স
ততই

হেল হযরত আ

া

েকর িদক থেক য যত তাঁর িনকেটর,

াস, হযরত আলী রািদয়া াহ আনহম থেক

হেতন।
একারেণই আবু তােলব ও আবু লাহাব, মুিমনেদর সবিন
ব

র চেয়ও বহ েণ অধম।] রে র স

েকর িদক থেক হযরত ফােতমা,

হযরত খািদজা ও হযরত আেয়শা রািদয়া াহ আনহ া
ে র দাবীদার। তেব এই িবেবচনার

সব িবেবচনার

কের না। এই িতনজন মহীয়সী নারীর মােঝ ক সবািধক
আেলমগণ িভ িভ মত

পযােয়র

থেক অিধক
েক

িত া

স ব াপাের

কাশ কেরেছন। হািদস শরীফ থেক বুঝা যায় য,

দুিনয়ার নারীেদর মােঝ সেবা ম হেলন হযরত ফািতমা, হযরত খািদজা, হযরত
আেয়শা রািদয়া াহ আনহ া এবং হযরত মিরয়ম ও হযরত আিছয়া
আলাইহমাস্ সালাম। হািদস শরীেফ এেসেছ, “হযরত ফািতমা (রািদয়া াহ
তাʼআলা আনহা) জা াতী মিহলােদর মােঝ সবে

। আর হযরত হাসান

ও হযরত হসাইন (রািদয়া াহ তাʼআলা আনহমা) হেলন জা াতী যুবকেদর
মােঝ

”।
উনােদর পের, আসহােব িকরােমর মােঝ অিধক মযাদাবান হেলন

‘আশারা-ই মুবাশশারাʼএর অ ভ
থাকা অব ােতই জা াত

সাহাবীগণ। এর মােন হল, যারা দুিনয়ােত

াি র সুসংবাদ পেয়িছেলন। তাঁেদর সংখ া দশ।

উনােদর পের অিধক মযাদার অিধকারী হেলন বদেরর জহােদ অংশ হণকারী
সাহাবীগণ। এরপর পযায়

েম উহেদর জহােদ অংশ হণকারীগণ ও যারা

‘িবয়াতর িরদওয়ানʼএ (হদায়িবয়ার সি র সময়) উপি ত িছেলন সসকল
সাহাবীগণ অিধক মযাদাবান।
রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর জন িনেজেদর জান ও
মাল উতসগ কেরেছন, তাঁেক যথাসাধ সাহায কেরেছন য আসহােব িকরাম,
তাঁেদর

েত কেক যথাযথ স ান ও ভােলাবাসার সােথ

রণ করা আমােদর

কতব । তাঁেদর অস ান হয় এমন কান কথা বা আচরণ করা আমােদর জন
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কখেনাই জােয়জ হেব না। তাঁেদর নামসমূহেক অমযাদা করা, তা
দালালাত বা পথ

ল করা

তার শািমল।

যারা রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামেক ভালবােসন, তােদর
উপর রাসূেলর

েত ক সাহাবীেক ভােলাবাসাও আবশ ক। কননা এক ট হািদস

শরীেফ এেসেছ য, “আমার সাহাবীেদর যারা ভােলাবাসল তারা আমােক
ভালবােস বেলই এ প করল। যারা তাঁেদরেক ভােলাবাসল না, তারা
আমােকও ভােলাবাসল না। তাঁেদর কাউেক ক

দয়া আমােক ক

দয়ার শািমল। আর য আমােক ক িদল স মূলত আ াহ্ তাʼআলােক
ক

িদল। আ াহ্ তাʼআলােক য ক

িদল স অবশ ই আজাব ভাগ

করেব”। অপর আেরক ট হািদস শরীেফ বলা হেয়েছ য, “মহান আ াহ্
তাʼআলা যখন আমার উ ত থেক কােরা জন কল াণ করেত ইরাদা
কেরন, তখন তার
কের দন। স

ালেব আমার সাহাবীেদর

িত ভােলাবাসা পয়দা

েত ক সাহাবীেক িনেজর জােনর মত ভােলাবােস”।

একারেণই, আসহােব িকরামেদর মােঝ য সংঘষ হেয়েছ; তা অসৎ
উে েশ বা খলাফত দখেলর উে েশ িকংবা নাফেসর বাসনা চিরতাথ করার
উে েশ হেয়েছ বেল মেন করা উিচত নয়। এ প ভাবা এবং এ কারেণ
তাঁেদরেক কটা

করা মুনােফকীর পিরচায়ক, যা ব

েক িবপযেয়র িদেক

ঠেল দয়। কননা তাঁরা রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহস্ সালােমর সরাসির
সাি ধ লােভর ও তাঁর মুবারক কথা

বণ করার কারেণ, তাʼআসসুব [অথাৎ,

জদ ও অসহনসীলতা] এবং পেদর লাভ ও দুিনয়ার আস
ালব থেক মুেছ িগেয়িছল। িহরস্ [অতৃি , আস
থেক তাঁরা মু

িছল, পিব

তাঁেদর

েত েকর

], িহংসা ও ম

আচরণ

িছল। ঐ মহান পয়গ র সা া াহ আলাইিহ ওয়া

সা ােমর উ েতর আওিলয়ার থেক কান একজেনর সাি েধ কেয়ক িদন
অিতবািহত করার কারেণ যিদ কান ব
উ ত আখলােকর
থেক মু

, ঐ ওলীর সু র বিশ সমূহ ও

ারা উপকৃত হয়, আ

লাভ কের ও দুিনয়ার আস

পায় তেব আসহােব িকরামগণ, যারা রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ

ওয়া সা ামেক সবিকছর চেয় বশী ভােলাবাসেতন, রাসূেলর জন িনেজর
জান, মাল উৎসগ কেরিছেলন, তাঁর জন মাতৃভূ িম ত াগ কেরিছেলন তাঁরা,
েহর

ু ধা িমটায় রাসূেলর এমন সাহবেতর আিশক হওয়া সে ও, ম
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ভাব

থেক পির াণ পায়িন, নাফসসমূহেক সংেশাধন করেত পােরিন,
দুিনয়া উপেভােগর জন পর
ঐ মহান ব

িণেকর এই

র লড়াই কেরেছ, তা িকভােব িচ া করা স ব?

গেণর মন, অবশ ই অন সকেলর চেয় অিধক পির ার িছল।

তাঁেদর মােঝর মতাৈনক ও

েক, আমােদর মত ন িনয় ােতর অিধকারীেদর

সােথ তলনা দয়া, দুিনয়ার জন ও নাফেসর কুবাসনা চিরতােথর জন সংঘেষ
িল

হেয়েছ বেল দাবী করা িক সংগিতপূণ হেব? আসহাব-ই িকরামেদর

ব াপাের এ প কুৎিসত ধারণা পাষণ করা জােয়জ নয়। যারা এ প বেল, তারা
িক কখেনা এ ট খয়াল কের না য, আসহাব-ই িকরােমর সােথ দুশমিন করা
কার ের তাঁেদর দী

া দানকারী ও পিরচযাকারী রাসূলু াহ সা া াহ

আলাইিহ ওয়া সা ােমর সােথ দুশমিন করার শািমল হয়। তাঁেদর িন া করা
কার ের রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর িন ার সমতল ।
একারেণই বুজগ
ু
স

ীন আেলমগণ বেলেছন য, ‘যারা আসহাব-ই িকরােমর

েক জােন না, তাঁেদর

িত যথাযথ স ান

মূলত রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর

দশন কের না তারা

িতই ঈমান আনল নাʼ। উ

ও

িসফিফেনর যু , কােনাভােবই তাঁেদর সমােলাচনার কান সবব হেত পাের না।
এই যু

িলেত, হযরত আলী রািদয়া াহ তাʼআলা আনহর িব ে

অব ান িনেয়েছন তাঁেদর সকলেক সমােলাচনা
এমনিক সওয়াব অজেনর মাধ ম হওয়ার মত

যারা

থেক পির ােণর জন ,

ীনী সবব িবদ মান রেয়েছ।

হািদস শরীেফ বলা হেয়েছ য, “ভল িস

াে

উপনীত হওয়া মুজতািহেদর

জন এক ট সওয়াব আর স ঠক িস

াে

উপনীত হওয়ার জন দুই ট

অথবা দশ ট সওয়াব রেয়েছ। দুই ট সওয়ােবর
জন আর ি তীয় ট স ঠক িস
ব

েদর মােঝর এই

াে

থম ট ইজিতহােদর

উপনীত হওয়ার জন ”। ীেনর বুজগ
ু

ও সংঘাত, জেদর কারেণ বা শত্ তার কারেণ নয়।

ইজিতহােদর িভ তার কারেণ হেয়িছল। ইসলািময় ােতর আেদশসমূহেক
যথাযথভােব

েয়ােগর ই

ার কারেণ হেয়িছল। আসহাব-ই িকরােমর

েত েকই মুজতািহদ িছেলন। [উদাহরণ

প, হযরত আমর ইবনুল আস

রািদয়া াহ তাʼআলা আনহর মুজতািহদ হওয়ার ব াপাের, ‘হািদকাʼ িকতােবর
দুইশত আটান

ইতম পৃ ায় উে িখত হািদস শরীফ

হেয়েছ।]
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ারা অবিহত করা

েত ক মুজতািহেদর জন , আপন ইজিতহাদ অনুযায়ী য হকুম বা
িস াে

উপনীত হয় তদনুযায়ী আমল করা ফরজ। িনেজর ইজিতহাদ, যিদও

বা িনেজর চেয় বড় কান মুজতািহেদর ইজিতহােদর অনু প নাও হয়, তবুও
তার উপর িনেজর ইজিতহােদর উপর আমল করা আবশ ক। অন কােরা
ইজিতহােদর অনুসরণ করা জােয়জ নয়। ইমাম আজম হযরত আবু হািনফার10
তালাবা হযরত আবু ইউসুফ ও মুহা দ শায়বানী এবং ইমাম মুহা দ শািফঈ11
এর তালাবা আবু সাওর ও ইসমাঈল মুজানী বহ

ে

আপন উ াদেদর

অনুসরণ কেরনিন। উ াদেদর হারাম িহেসেব িবেবিচত করা িকছ জিনসেক
হালাল িহেসেব হকুম িদেয়েছন। আবার হালাল িহেসেব িবেবিচত িকছ
জিনসেক হারাম ঘাষণা কেরেছন। এর উপর িভি

কের, তাঁরা

নােহর কাজ

কেরেছন, পাপী হেয়েছন বলা স ব নয়। ইিতহােস এ প ব ব

দানকারী

কােরা হিদস পাওয়া যায়িন। কননা, তাঁরাও তাঁেদর উ াদেদর মত মুজতািহদ
িছেলন।
হ াঁ, বস্তত হযরত আলী রািদয়া াহ তাʼআলা আনহ, হযরত মুয়ািবয়া
ও হযরত আমর ইবেন আস রািদয়া াহ আনহমার থেক অিধক
অিধক

ানী ও

ে র অিধকারী িছেলন। উনােদর তলনায় িনেজর মােঝ বহ

ে র

ণাবলী িবদ মান িছল। তাঁর ইজিতহাদও ঐ দুইজেনর ইজিতহােদর

তলনায় অিধক শ

শালী ও

হণেযাগ

িছল। তথািপ

েত ক সাহাবীই

মুজতািহদ িহেসেব িবেবিচত হওয়ায়, দুইজেনরই এই মহান ইমােমর
ইজিতহাদেক অনুসরণ করা জােয়জ হত না। তাঁেদর উপর আপন ইজিতহাদ
অনুযায়ী আমল করা আবশ ক িছল।
সওয়াল: জামাল ও িসফিফেনর যুে , মুহা জর ও আনসােরর মাঝ
থেক বহ সাহাবী ইমাম আলীর পে
কেরিছল। তাঁর অনুসরণ কেরিছল। তাঁেদর

অব ান িনেয়িছল। তাঁর আনুগত
েত েকই মুজতািহদ হওয়া সে ও,

ইমাম আলী রািদয়া াহ আনহর অনুসরণেক আবশ ক মেন কেরিছল। এর
থেক বুঝা যায়

য, ইমাম আলীর আনুগত করা মুজতািহদেদর উপরও

10

আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত, ১৫০ হিজরীতে (৭৬৭ খৃস্টাব্দে) বাগদাদে ইনতিকাল করেন।

11

মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস শাফিঈ, ২০৪ হিজরীতে (৮২০ খৃস্টাব্দে) মিসরে ইনতিকাল করেছেন।
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ওয়া জব িছল। কউ যিদ এ প বেল, আপন ইজিতহাদ না িমলেলও তাঁর পে
অব ান নয়া আবশ ক িছল:
জবাব: হযরত আলী রািদয়া াহ তাʼআলা আনহেক যারা অনুসরণ
কেরিছল, তাঁর পে

যারা যু

কেরিছল, তাঁরা তাঁর ইজিতহােদর উপর আমল

করার জন তাঁর প

অবল ন কেরনিন। বরং িনেজেদর ইজিতহাদও ইমােমর

ইজিতহােদর অনু প হওয়ায়, তাঁেদর ইজিতহাদই ইমাম আলীর আনুগত েক
ওয়া জব িবেবচনা কেরেছ। একইভােব, মহান আসহােব িকরােমর অেনেকর
ইজিতহাদ, ইমাম আলী রািদয়া াহ আনহর ইজিতহােদর সােথ িমেলিন। তাঁেদর
ইজিতহাদ অনুযায়ী, এই মহান ইমােমর িবপে

যু

করা আবশ ক িছল। ঐ

সমেয় আসহাব-ই িকরােমর ইজিতহােদর হকুম িতন ধরেণর হেয়িছল। এক দল,
ইমাম আলীর ইজিতহাদেক হ

িহেসেব বুঝেত পারল। তাঁেদর উপর হযরত

আলী রািদয়া াহ তাʼআলা আনহর আনুগত করা ওয়া জব িছল। আেরক দল,
তাঁর িবপে

যু

ঘাষণাকারীেদর ইজিতহাদেক হ

তাঁেদর উপর হযরত আলীর িব ে

যু

িহেসেব দখেত পল।

করা ওয়া জব হেয়িছল। আর তৃতীয়

দেলর ইজিতহাদ িছল, কান পে রই অনুসরণ না করা, পর
িল

না হওয়া আবশ ক। তাঁেদর এই ইজিতহাদ, যুে

িল

েরর সােথ যুে

না হওয়ােক ওয়া জব

কেরিছল। িতনদলই, হে র উপর িছল ও সওয়াব অজন কেরিছল।
সওয়াল: উপেরর ব ব , হযরত আলী রািদয়া াহ আনহর িব ে
যু

কেরেছন তােদর ইজিতহাদেকও হ

যারা

িহেসেব িবেবচনা করেছ। অথচ,

আহিল সু াত আেলমেদর মেত, ইমাম আলীর ইজিতহাদ হ
িবেরাধীেদর ইজিতহােদ ভল িছল, যেহত শরয়ী উজর িছল তাই তাঁরা

িছল, তাঁর
মা

া

হেয়েছন অথবা এজন সওয়াবও অজন কেরেছন। এর ব াখ া িক?
জবাব: ইমাম শািফঈ ও হযরত উমর িবন আবদুল আ জজ
রািহমাহমু াহ তাʼআলার মত
িকরােমর কান পে
‘বুজগ
ু ব

ীেনর বুজগ
ু ব

গণ জািনেয়েছন, আসহাব-ই

র জন ই ভল কেরেছন বলা জােয়জ নয়। একারেণই,

েদর জন ভল কেরেছʼ বলাটা সমীচীন নয়। ছাটেদর বড়েদর

ব াপাের, ‘স ঠক কেরেছ, ভল কেরেছ, পছ

কেরিছ, পছ

হয়িনʼ ইত ািদর মত

বলা জােয়জ নয়। আ াহ্ তাʼআলা আমােদর হাতেক যমিনভােব ঐ বুজগ
ু েদর
র ার

করা

থেক বাঁিচেয়েছন

তমিনভােব আমােদরও উিচত, তাঁেদর
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ব াপাের হ

কেরেছ না ভল কেরেছ স ব াপাের ম ব করা থেক িনেজেদর

জ ােক র

া করা। গভীর

িনরী

ােনর অিধকারী আেলমগণ যাবতীয় দিলল

া কের ও ঘটনা পযেব

ন কের, ইমাম আলী স ঠক িছেলন তাঁর

িবেরাধীরা ভল কেরিছল, বলেলও এই ব ব

ারা বুঝােত চেয়েছন য, ‘হযরত

আলী রািদয়া াহ তাʼআলা আনহ, িবেরাধী পে

র সােথ আেলাচনা করার

সুেযাগ পেল তােদরেকও িনেজর ইজিতহােদর যথাথতা বুঝােত স
যমন, হযরত যুবাইর িবন আওয়াম রািদয়া াহ আনহ উ
আলীর িবপে

অব ান করা সে ও, ঘটনার িনিবড় পযেব

ইজিতহাদেক পিরবতন কেরিছেলন। যু

ম হেতনʼ।

র যুে

হযরত

েনর পের িনেজর

থেক িনেজেক িবরত রেখিছেলন।

এটাই হল, আহেল সু াত আেলমেদর মধ থেক, যারা িবেরাধীেদর ব াপাের ভল
বলােক জােয়জ মেন কের তােদর ব ব । নতবা, হযরত আলী ও তাঁর পে
যারা িছেলন

ধুমা

তাঁরা হে র উপর িছেলন আর আ াজান হযরত আেয়শা

িস ীকা ও তাঁর সােথ থাকা আসহােব িকরাম রািদয়া াহ আনহম আজমাঈন
বািতেলর উপর িছেলন বলা কানভােবই জােয়জ নয়।
আসহাব-ই িকরােমর মােঝর এই সংঘাত, আহকাম-ই শরইয় ার এক ট
শাখার তথা ইজিতহােদর িভ তার কারেণ সংঘ টত হেয়িছল। তাঁেদর মােঝ
ইসলািময় ােতর মূল িভি

ও িনিদ িবষয়সমূেহর

ে

কান মতিবেরাধ িছল

না। বতমােনর কউ কউ, হযরত মুয়ািবয়া ও হযরত আমর ইবেন আস
রািদয়া াহ আনহমার মত ীেনর বুজগ
ু েদর

িত কটা

কের, অস ান কের।

অথচ আসহাব-ই িকরামেক হয় করা, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া
সা ামেক হয় করা বা ক

দয়ার কারণ তা বুঝেত পাের না। ইমাম মািলক িবন

আনাস তাঁর ‘িশফা-ই শরীফʼ নামক িকতােব বেলেছন য, “মুয়ািবয়া অথবা
আমর ইবেন আস রািদয়া াহ আনহমােক12 যারা গািল দয় বা কটা

কের,

তাঁর িনেজরাই িনেজেদর বুিলর উপযু । তাঁেদর সােথ যারা বয়াদবী কের,
তাঁেদর িব ে

যারা কটা

কের বা িলেখ তােদরেক শা

মহান আ াহ্ তাʼআলা আমােদরেক

12

দয়া আবশ ক”।

ালবসমূহেক তাঁর হাবীেবর আসহােবর

হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান, ৬০ হিজরীতে (৬৮০ খৃস্টাব্দে) শাম নগরীতে ইনতিকাল

করেন। হযরত আমর ইবনি আস, ৪৩ হিজরীতে (৬৬৩ খৃস্টাব্দে) মিসরে ইনতিকাল করেন।
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িত ভােলাবাসা িদেয় পূণ ক ক। ঐ বুজগ
ু েদর যারা সািলহ ও মু াকী তারাই
ভােলাবােস। যারা মুনািফক ও অপরাধী তারাই তাঁেদরেক ভােলাবােস না।
[রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর সাহাবীগেণর
বুেঝ তাঁেদর

েত কেক ভােলােবেস, তাঁেদর

েত েকর

ও
িত স ান

দশন কের যারা তাঁেদর

দিশত পেথর অনুসরণ কের, তােদরেক আহিল

সু াত বলা হয়। তাঁেদর মধ

থেক কেয়কজনেক ভােলাবািস আর অেনকেক

অপছ

কির বলার মাধ েম যারা তাঁেদর কােরা পেথরই অনুসরণ কের না,

তােদরেক ‘রািফজীʼ বা ‘িশয়াʼ বলা হয়। ইরান, িহ ু ান ও ইরােক বহ রািফজী
আেছ। তরে

কান রািফজী নাই। এেদর কউ কউ, মুসলমানেদর ও খাঁ ট

‘আলাভীʼ দর

তািরত করার জন , িনেজেদরেক ‘আলাভীʼ বেল দাবী কের।

অথচ, ‘আলাভীʼ হযরত আলী রািদয়া াহ আনহেক ভােলাবােস এমন
মুসলমানেদর বলা হয়। কাউেক ভােলাবাসার জন , তার অনুসরণ করেত হয়,
তার ভােলাবাসার মানুষেদর ভােলাবাসেত হয়। এরা যিদ
আলী রািদয়া াহ আনহেক ভােলাবাসত তেব তাঁর

কৃত পে

ই হযরত

দিশত পেথর অনুসরণ

করত। হযরত আলী রািদয়া াহ আনহ, আসহাব-ই িকরােমর

েত কেকই

ভােলাবাসেতন। িতিন ি তীয় খিলফা হযরত উমর রািদয়া াহ আনহর অন তম
ধান উপেদ া িছেলন, দুঃখ-কে র স ী িছেলন। হযরত ফািতমা রািদয়া াহ
আনহার

থেক হওয়া তাঁর

মেয় হযরত উ ু কুলসুমেক হযরত উমর

রািদয়া াহ আনহ িববাহ কেরেছন। খুতবােত িতিন হযরত মুয়ািবয়ার ব াপাের
বেলেছন য, ‘আমােদর ভাইরা আমােদর থেক আলাদা হেয় গেছন। অবশ ই
তারা কািফর বা ফািসক নন। তাঁেদর ইজিতহাদ আমােদর থেক িভ
িনেজর িব ে

যুে

িছলʼ।

অংশ হণকারী হযরত তালহা রািদয়া াহ আনহ শহীদ

হেল িতিন তাঁর চহারায় লেগ থাকা মা টেক িনজ হােত মুেছ িদেয়েছন, তাঁর
জানাজার নামােজ িনেজই ইমামিত কেরেছন। আ াহ্ তাʼআলা পিব
করীেম ইরশাদ কেরেছন য, “মুিমনরা পর
সবেশষ

আয়াত-ই

করীমায়,

ভােলাবাসেতন” বেল খবর

কুরআন

েরর ভাই”। সূরা ফািতহʼএর

“আসহাব-ই

িকরামগণ

পর

রেক

দান করা হেয়েছ। আসহাব-ই িকরাম থেক কান

একজনেকও অপছ

করা, কুরআন করীমেক অ ীকার করার শািমল। আহিল

সু াত

আসহাব-ই

আেলমগণ,

িকরাম
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রািদয়া াহ

তাʼআলা

আনহম

আজমাঈনʼএর ফ জলতসমূহেক উ মভােব অনুধাবন কেরেছন। তাঁেদর
েত কেকই

ভােলাবাসার

জন

আেদশ

মুসলমানেদরেক িবপযেয়র হাত থেক র

িদেয়েছন।

আর

এভােব

া কেরেছন।

আহিল বাইত অথাৎ হযরত আলী রািদয়া াহ আনহ ও তাঁর সকল
আওলাদেক, তাঁর বংশধরেদরেক যারা অপছ

কের, আহিল সু ােতর চােখর

মিন তল ঐসকল বুজগ
ু েদর সােথ যারা দুশমিন কের, তােদরেক ‘খােরজীʼ বলা
হয়। বতমােন খােরজীেদরেক ‘ইয়া জদীʼ বলা হয়। ইয়া জদীেদর ীন ও ঈমান
াি েত পিরপূণ।
আসহাব-ই িকরােমর
তাঁেদর

েত কেক ভােলাবািস বেল দাবী কের িকন্ত

দিশত পেথর অনুসরণ না কের, িনেজেদর

া

িচ া ভাবনােক

আসহােবর পথ িহেসেব উপ াপনকারীেদর ‘ওহহাবীʼ বলা হয়। ওহহাবী
মতবাদ, মাজহাবহীন
া

ীনী ব

িফিকেরর সােথ, হ া

সংিম েণ

অ জত

আহমাদ ইবেন তাইিময় ার িকতাবসমূেহর
ার নােমর ইংেরজ

হেয়েছ।

ওহহাবীরা,

গােয় ার িমথ া ব াখ ার

আহেল

তাসাওউেফর অনুসারী বুজগ
ু েদর ও িশয়ােদর অপছ
আখ া দয়। কবলমা

সু াত
কের,

আেলমেদর,

েত কেকই ম

িনেজেদরেকই মুসলমান িহেসেব িবেবচনা কের।

তােদর মতবােদর সােথ যােদর অিমল হয় তােদরেক মুশিরক মেন কের। তােদর
জান ও মালেক িনেজেদর জন হালাল মেন কের। ‘ইবাহীʼ িহেসেব িবেবিচত
হয়। নাসʼসমূহ থেক, অথাৎ কুরআন করীম ও হািদস শরীফ থেক ভল ও ন
অথ বর কের, এ িলেকই ইসলাম বেল ধারণা কের। আিদ া-ই শরইয় া ও
হািদস শরীেফর অিধকাংশেকই অ ীকার কের। চার মাজহােবর আেলমগণ বহ
িকতােব দলীলসহ
তারা দালালােত িনম

মাণ কেরেছন য, আহেল সু াত থেক যারা আলাদা হয়,
ত হয় ও ইসলািময় ােতর ব াপক

িত সাধেনর কারণ

হয়। আেরা বশী জানার জন ‘িকয়ামত ও আেখরাতʼ এবং ‘সাআʼদাত-ই
আবািদয় াʼ িকতাবসমূহ পড়ুন, এছাড়াও আরবী ভাষার ‘িমনহাতল
ওহবীয় াʼ, ‘আত্তাওয়াস্সুল িবন্নবী ওয়া িবস্সািলহীনʼ, ‘সািবলুন
নাজাতʼ এবং ফারসী ভাষার ‘সাইফুল আবরারʼ নামক িকতাবসমূহ পাঠ
ক ন। এই িকতাবসমূহ সহ আহেল িবদায়ােতর

িত রা

য় া িহেসেব িলিখত

বহ মূল বান িকতাব, ই ানবুেলর ‘হা ীকাত িকতাবএভীʼর প
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থেক

কাশ

করা হেয়েছ। হযরত ইবেন আিবদীনʼএর13 তৃতীয় খে

বাগীʼ দর আেলাচনায়

ও ‘িনয়ামেত ইসলামʼ িকতােবর িনকাহ অধ ােয়, ওহহাবীেদর ইবাহী হওয়ার
িবষয় ট

ভােব িলিখত আেছ। সুলতান ি তীয় আবদুলহািমদ খানʼএর

এডিমরালেদর মধ

থেক আইয়ু ব সাবরী পাশা14, ‘িমরʼআতল হারামাইনʼ ও

‘তািরেখ ওহহািবয় ানʼ নামক িকতােব এবং আহমাদ যাওদাত পাশা, তািরখ
িকতােবর স ম খে

ওহহাবীেদর ব াপাের িব ািরত আেলাচনা কেরেছন।

ইউসুফ নাবহানীʼর িমশের আরবী ভাষায়

কািশত ‘শাওয়ািহদুল হ ʼ

িকতােবও ওহহাবী ও ইবেন তাইিময় াহেক িব ািরত জবাব

দান করা হেয়েছ।

এই িকতাব থেক প াশ পৃ া, ১৯৭২ সােল ই ানবুেল আরবী ভাষায় আমােদর
কািশত ‘ইসলামী আেলম ও ওহহাবীরাʼ নামক িকতােব মওজুদ রেয়েছ।
আইয়ু ব সাবরী পাশা রািহমাহ াহ তাʼআলা বেলন য: “ওহহাবী মতবাদ,
১২০৫ িহজরীেত (১৭৯১ খৃ
িব েবর মাধ েম

াে ) আরব উপ ীেপর র া

ও য ণাদায়ক এক

িত ত হেয়েছ”। মাজহাবহীনতা ও ওহহাবী মতবােদর

িকতাবসমূহ দুিনয়ার সব

চােরর জন

চ াকারীেদর একজন হল, িমশেরর

মুহা দ আবদুহ। একজন মাসন্ ও কায়েরার মাসন্ পিরষেদর
জামালু ীন আফগানীʼর

15

িত িনেজর ভ

আবদুহেক মহান ইসলামী আেলম, আধুিনক

র কথা

ধান

ভােব বননাকারী

ীনী িচ ার জনক ও

পূণ

সং ারবাদী িহেসেব যুবকেদর সামেন উপ াপন করা হেয়েছ। আহেল
সু াতেক

ংস করার জন , ইসলািময় াতেক পরা জত করার জন ফাঁদ পেত

বেস থাকা ইসলােমর দুশমেনরা এই সুেযােগ, িনেজেদরেক
িহেসেব জািহর কের, চমৎকার ব েব র

ীনী ব

ারা তার মুসলমািন েক

কের এই িফতনার তজেক বািড়েয় িদেয়িছল। আবদুহেক

শংিসত

শংসার

ারা

আকােশ উঠাল আর আহেল সু ােতর মহান আেলমেদর, মাজহাব ইমামেদর
জািহল আখ া িদল। এমনিক তাঁেদর নাম পয
রাখল। িকন্ত, ইসলােমর জন র

13

উ

ারণ করা থেক িবরত

দানকারী, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ

হযরত মুহাম্মদ আমিন ইবনে আবিদীন ১২৫২ হিজরীতে (১৮৩৬ খৃস্টাব্দে) শামে ইনতিকাল

করেন।
14

আইয়্যুব সাবরী পাশা, ১৩০৮ হিজরীতে (১৮৯০ খৃস্টাব্দে) ইনতিকাল করেছেন।

15

জামালুদ্দীন আফগানী, ১৩১৪ হিজরীতে (১৮৯৭ খৃস্টাব্দে) মৃত্যু বরণ করে।
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ওয়া

সা ামʼএর

েম

িনেজেদর

জান

উতসগকারী

পূবপু ষেদর

উ রািধকারীরা, শান ও শারাফেতর অিধকারী শহীদেদর িন লুষ ও খাঁ ট
বংশধেররা, এই অপ চার ও কা ট কা ট টাকা খরচ কের উপ াপন করা
িব

াপেনর ারা

তািরত হয়িন। এমনিক ফুলােনা ীনী বীরেদর

িত কণপাত

কেরিন ও পিরিচত হয়িন। জনাব-ই হ , শহীদ স ানেদর এই হীন চ
16,

হাত থেক র

া কেরেছন। বতমােনও মাওদুদী

ও তাবলীগ জামােতর
শংসায় িস

হািমদু াহ

। িবশাল ধরেণর িব

াপেনর ারা

এই অনূিদত িকতাবসমূেহ, মুসলমান আেলমগণ

কতৃক জানােনা ইসলােমর িবেরাধী ও
াত থামেলও শত্

াে র

ব ােদর মত মাজহাবহীনেদর িকতাবসমূহ অনুবাদ

কের যুবকেদর সামেন উপ াপন করা হে
িম -মধুর

সাইিয় দ

কুতব17,

া

মতবােদর অ

দখেত পা

।

থােম না। আ াহ্ তাʼআলা তাঁর হাবীব, সবািধক ি য়

পয়গ র হযরত মুহামদ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর স ােন,
মুসলমানেদরেক এই গাফলেতর ঘুম থেক জািগেয় িদক। দুশমনেদর িমথ া
চার ও অপবােদর
আমীন!

ধুমা

ারা

তািরত হওয়া থেক আমােদরেক র

দায়া করার

ারাও যন িনেজেদরেক

া ক ক!

তািরত না কির!

আ াহ্ তাʼআলার আদত-ই ইলািহয় ার অনুগত না হেয়, সববসমূহেক আঁকেড়
না ধের, পির ম না কের

ধুমা

দায়া করা, আ াহ্ তাʼআলার িনকট মু জযা

দাবী করার শািমল। ইসলািময় ােত একইসােথ
সােথ সােথ দায়া করেত হয়।

থেম সববসমূহেক আঁকেড় ধরেত হয় তারপর

দায়া করেত হয়। কুফেরর আপদ
ইসলািময় াতেক িশখা ও িশ

েচ া ও পির ম করেত হয়,

থেক বাঁচার

া দয়া। আহেল সু ােতর ইিত াদ এবং ফরজ ও

হারামসমূহ িশখা, নারী ও পু ষ

েত েকর জন ই ফরজ।

কতব । বতমােন এ িল িশখা খুবই সহজ। কননা,
দানকারী িকতাবসমূহ
মুসলমানেদরেক

াধীনতা

থম সবব হল,

লখা ও

চার করার

থম পালনীয়

ীেনর স ঠক ব াখ া
ে

কান বাঁধা নাই।

দানকারী এ প রা েক সহায়তা করা

েত ক

মুসলমােনর জন ই আবশ ক।

16

মাওদুদী, হিন্দুস্তানের জামায়াতুল ইসলামি’এর প্রবর্তক। ১৩৯৯ হিজরীতে (১৯৭৯

খৃস্টাব্দে) ইনতিকাল করেন।
17

সাইয়্যিদ কুতুব ১৩৮৬ হিজরীতে (১৯৬৬ খৃস্টাব্দে) মিশরে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হন।

77

যারা আহিল সু ােতর ইিত াদ ও ইলম-ই হাল িশেখ না ও িনেজেদর
স ানেদরেকও িশখায় না, তারা ইসলােমর পথ থেক িবচ ত হেয়, কুফেরর গেত
পিতত হওয়ার মত িবপদজনক অব ােন রেয়েছ। এ প কান ব

র দায়াও

কবুল হয় না, যার কারেণ কুফর থেক িনেজেদরেক বাঁচােতও পাের না।
রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য, “ যখােন ইলম আেছ
সখােনই মুসলমািনে র অ
মুসলমািনে র অ

রেয়েছ। যখােন ইলম নাই সখােন

ও থােক না”। মৃত র হাত থেক বাঁচার জন

পানাহার করা আবশ ক, একইভােব কািফরেদর

তারণা থেক বাঁচার জন

এবং ীন থেক িবচ ত না হওয়ার জন ও, ীন ও ঈমান স
করা আবশ ক। আমােদর পূবপু ষগণ সবসময় এক
িকতাবসমূহ পাঠ করত, এভােবই
মুসলমািন

েক ইলম অজন

ত হেয় ইলেম হাল

ীেনর িশ া িনত। একারেণই তােদর

অটট িছল। ইসলািময় ােতর

সৗভােগ র আেলােক আমােদর

যমন

াদ আ াদন করেত পেরিছল। এই

িত স ঠকভােব পৗ ছােত স

ম হেয়েছন।

আমােদরও মুসলমান িহেসেব টেক থাকার জন ও স ানেদরেক িভতর ও
বাইেরর কািফরেদর
সবািধক

ারা

তািরত হওয়া

থেক বাঁচােনার জন ,

থম ও

েয়াজনীয় উপায় হল, সব িকছর আেগ আহেল সু াত আেলমেদর

রিচত ইলেম হাল িকতাবসমূহ পড়া ও তা র

করা। স ানেদর মুসলমািন েক

যারা টিকেয় রাখেত চান, সই বাবা-মার উিচত স ানেদর কুরআন িশ

া দয়া।

সুেযাগ থাকেতই পড়া উিচত, িশখা উিচত এবং স ানেদরেক ও যারা আমােদর
অধীন

তােদরেক িশখােনা উিচত।

ু েল যাওয়া

করার পর িশখােনা

অেনক ক ঠন হেয় যায়। এমন িক অস ব হয়। িবপদ উপি ত হওয়ার পর,
আহ! বলার কান ফায়দা নাই। ইসলােমর দুশমনেদর ও জনিদকেদর মেনারম
ও চমৎকার িকতাব, প

ইত ািদর

তািরত হওয়া উিচত নয়। ইবেন আিবদীন রািহমাহ াহ তাʼআলা, তৃতীয়

ারা
খে

কা, সামিয়কী, টিলিভশন, রিডও ও চল

বেলেছন য, “ কান ধেমর

িত িব াস না থাকা সে ও িনেজেদরেক

মুসলমান িহেসেব জািহর কের, কুফেরর সবব হয় এমন জিনসেক ইসলােমর
অ ভ

িহেসেব উপ াপন কের, মুসলমানেদরেক

চ ায়রত চতর কািফরেদরেক ‘ জনিদকʼ বলা হয়”।
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ীন থেক িবচ ত করার

সওয়াল: মাজহাব িবেরাধীেদর

িতকর িকতাবসমূেহর অনুবাদকৃত

লখা পাঠকারী একজন বেল য, ‘কুরআন করীেমর তাফসীরসমূহ পাঠ করা
আবশ ক। আমােদর ীন ও কুরআন করীম বুঝার জন

ীন আেলমেদর উপর

ভরসা করা, িবপদজনক ও ভয়ংকর এক িচ া। কুরআন করীেম ‘ হ

ীেনর

আেলমগণʼ বলা হয়িন। বরং ‘ হ ঈমানদারগণʼ, ‘ হ ইনসানʼ ইত ািদর বেল
সে াধন করা হেয়েছ। একারেণই,

েত ক মুসলমােনর উিচত, কুরআন

করীমেক িনেজর মত কের বুঝা। অেন র বুেঝর ারা নয়ʼ।
এই ধরেণর ব

চায় য,

েত েকই িনেজর মত কের তাফসীর ও

হািদস অধ য়ন ক ক। ইসলামী আেলমেদর, আহেল সু ােতর অনুসারী
বুজগ
ু েদর কালাম, িফকাহ ও ইলেম হাল িকতাবসমূহ পড়ার জন অনুৎসািহত
কের। তরে র ধম ম ণালয় কতৃক

কািশত িমশেরর রশীদ িরজার18 ১৩৯৪

িহজরীর (১৯৭৪ খৃ াে র) ও ১৫৭তম সংখ ায় ‘ইসলােম ঐক ও িফকােহর
মাজহাবসমূহʼ নামক িকতাব ট পাঠকেদরেক স
এই িকতােবর বহ

ূণ েপ আবাক কেরেছ।

ােন, যমন ষ ব েব বেলন য:

(মুজতািহদ ইমামগণেক পয়গ রেদর ‘সালাওয়াত ািহ তাʼআলা
আলাইিহম আজমাঈনʼ সমপযােয় তেলেছ। এমনিক, পয়গ র সা া াহ
তাʼআলা আলাইিহ ওয়া সা ােমর হািদসেক অনুসরণ কের না এমন
মুজতািহেদর কথােক

হণ কের, হািদসেক ত াগ কেরেছ। এ ব াপাের বেল য,

স বত এই হািদস ট নাসখ হেয়েছ অথবা ইমােমর িনকট এর চেয় শ
অন

শালী

কান হািদস রেয়েছ।
এই তা লীদপ ীরা, ভল হকুম িদেত পাের অথবা না জানাটা জােয়জ

এমন কােরা কথােক

হণ কের আমল কের, অথচ ভল করা থেক মু

পয়গ র সা া াহ তাʼআলা আলাইিহ ওয়া সা ােমর হািদসেক পিরত াগ কের।
এর

ারা মুকাি দরা মূলত তা লীদ থেকই িবচ ত হয়। একইসােথ কুরআন

থেকও িব

হয়। তােদর মেত, মুজতািহদ ইমামগণ ব তীত অন

কুরআন বুঝেত স

18

কউ

ম নয়। ফািকহ ও অন তা লীদপ ীেদর এই ধরেণর

রশীদ রিজা, মুহাম্মদ আবদুহের ছাত্র ছিলেন। ১৩৫৪ হিজরীতে (১৯৩৫ খৃস্টাব্দে) ইনতিকাল

করেন।
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ব ব

দিখেয় দয় য, তা ইয়াহদী ও খৃ ানেদর থেক আমােদর মােঝ

েবশ

কেরেছ। অথচ কুরআন ও হািদস বুঝা, ফািকহেদর িলিখত িকতাবসমূহ বুঝার
চেয় অিধক সহজ। য আরবী ভাষার শ
ও হািদস বুঝার

ে

ভােব বুঝােত স

ও ব করন র

কেরেছ, স কুরআন

বগ পায় না। আ াহ্ তাʼআলা িনেজর কালামেক
ম, এই িবষয় টেক ক অ ীকার করেত পাের? রাসূলু াহ

সা া াহ তাʼআলা আলাইিহ ওয়া সা াম আ াহ্ তাʼআলার মুরাদেক সকেলর
চেয় উ ম েপ বুঝেত
অিধকতর

পেরেছন ও বুঝােনার

যাগ িছেলন, এই িবষয়েকই বা

ে ও অন েদর

ক অ ীকার করেত পাের?

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর ব াখ া উ েতর জন যেথ
বলার অথ হল, িতিন তাঁর তাবলীেগর ািয়

চেয়
নয়

পূণ েপ আদায় কের যানিন, দাবী

করা। অিধকাংশ মানুষই যিদ, কুরআন করীম ও সু াতেক বুঝেত অপারগ হত,
তাহেল মহান আ াহ্ তাʼআলা ঐ িকতাব ও সু ােতর হকুমসমূেহর ারা সম
মানুষেক মুকাি ফ করেতন না। ইনসান যা িব াস কের, তার তা দিললসহ জানা
উিচত। জনাব-ই হ , তা লীদেক অপছ
তা লীেদর কারেণ ভল করােক, উজর িহেসেব
মাধ েম

কেরেছন। বাপ-দাদােদর
হণ করা হেব না তা আয়ােতর

ভােব উে খ কেরেছন। আয়াতসমূহ িনেদশ কের য, তা লীদ

আ াহ্ তাʼআলার িনকট কােনাভােবই মাকবুল হয় না।

ীেনর আমেলর

িবষয়সমূহ দিললসমূহ থেক বুঝেত পারা, ঈমােনর িবষয়সমূহ বুঝার চেয়
অিধক সহজ। ক ঠন িবষয় পালেনর আেদশ িদেয়, সহজ িবষেয় মুকাি ফ না
করা িকভােব স ব? কিতপয় হািদস থেক হকুম বর করা ক ঠন হেত পাের,
িকন্ত সে

ে

তা না জানা বা না পালন করা উজর িহেসেব িবেবিচত হেব।

ফািকহগণ, িনজ থেক বহ মাসʼআলা উৎপ কেরেছন। একইসােথ স িলর
জন হকুমও বাতেল িদেয়েছন। তারপর এ িলেক রায়, িকয়াস-ই জলী, িকয়াসই খফী ইত ািদ নােম দিলল িহেসেব উপ াপন কেরেছন। এই ধরেণর দিললেক,
য সব িবষেয় আকেলর ারা
েয়াগ কেরেছন। এভােব,

ান অজন স ব নয় অথাৎ ইবাদেতর
ীনেক চওড়া কের কেয়ক ণ বৃ

ে ও

কেরেছন।

মুসলমানেদরেক কে র িদেক ঠেল িদেয়েছন। আিম িকয়াসেক অ ীকার কির
না। িকন্ত ইবাদেতর

ে

িকয়াস নাই বেল দাবী কির। ঈমান ও ইবাদতসমূহ,

হযরত মুহা দ সা া াহ তাʼআলা আলাইিহ ওয়া সা ােমর সময়ই পূণতা
পেয়েছ। কউই, এর সােথ নতন িকছ যাগ করেত পাের না। মুজতািহদ
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ইমামগণ, মানুষেদরেক তা লীদ করা

থেক িবরত থাকেত বেলেছন,

তা লীদেক হারাম ঘাষণা কেরেছন।)
মাজহাবহীন রশীদ িরজা তার ‘ইসলােম ঐক
মাজহাবসমূহʼ নামক িকতােবর সার সংে

ও িফকােহর

প িহেসেব রিচত উপেরর ব েব ,

মাজহাব িবেরাধী সকল িকতােবর মত, মুসলমানেদরেক চার মাজহাব ইমােমর
তা লীদ করা থেক িনেষধ কের।

েত কেকই তাফসীর ও হািদস িশখার জন

আেদশ দয়। এ িবষেয় আপনার মত িক?
জবাব: মাজহাবহীনেদর ব ব েক মেনােযাগ সহকাের পড়েল
সহেজই বুঝা যায় য,

া

মতবাদ ও িব

অপব াখ া ও চমৎকার ভাষাৈশলীর

তাবাদী িচ ােক, মানিতেকর

ারা সুস

ত কের মুসলমানেদরেক

তািরত করার চ া করেছ। জািহলরা, এই ব ব েক মানিতক, আকল ও
ইলেমর উপর িভি

করেছ ভেব িব াস কের, তােদর অনুসরণ কের। িকন্ত

ইলম ও তী ্ ণ দৃ র অিধকারীগণ, কখেনাই এেদর ফাঁেদ পা দয় না।
মুসলমানেদরেক

সীমাহীন

িবপযেয়র

িদেক

ধািবতকারী

এই

মাজহাবিবেরাধীেদর িবপদ থেক যুবকেদরেক সতক করার জন , ইসলােমর
আেলমগণ রািহমাহমু াহ তাʼআলা চৗ

শতা ী ধের হাজার হাজার মূল বান

িকতাব িলেখ গেছন। উপেরর সওয়ােলর জবাব িহেসেব, ইউসুফ নাব্হানীʼর19
‘হ

াত ািহ আলাল আলামীনʼ নামক িকতােবর সাতশ একা রতম পৃ া

থেক

কের িকছ অংেশর অনুবাদ এখােন উে খ করােক উপযু

মেন

করিছ:
কুরআন করীম থেক আহকাম বর করা, সকেলর পে
মুজতািহদ আেলমেদর পে

স ব নয়।

ও, কুরআন করীেমর সকল আহকাম বর করা

স ব নয়। একারেণ রাসূলু াহ সা া াহ তাʼআলা আলাইিহ ওয়া সা াম,
কুরআন করীেমর আহকামসমূহ হািদস শরীেফর
কুরআন করীমেক যমন

19

ধুমা

ারা ব াখ া কের িগেয়েছন।

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম

ইউসুফ নাবহানী, ১৩৫০ হিজরীতে (১৯৩২ খৃস্টাব্দে) বৈরুতে ইনতিকাল করেন।
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ব াখ া কেরেছন, তমন হািদস শরীফসমূহও কবলমা

আসহাব-ই িকরাম ও

মুজতািহদ ইমামগণ বুঝেত পেরেছন ও বুঝােত পেরেছন।
এ িল অনুধাবেনর জন , আ াহ্ তাʼআলা মুজতািহদ ইমামগণেক
আকলী ও নাকলী ইলমসমূহ, বুঝশ
আেরা অেনক
অব ান। এরপর হল,

, তী ্ ণ িবচারবু

ও অত ািধক মধা সহ

ইহসান কেরেছন। এই

ে র শীেষ তাকওয়ার

ালবসমূেহ নূর-ই ইলাহীর অ

। মুজতািহদ ইমামগণ,

এই সকল বিশে র সাহােয , আ াহ্ তাʼআলা ও রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ
ওয়া সা ােমর কালাম থেক তােদর মুরাদেক বুঝেত পেরেছন। আর যা বুঝেত
পােরনিন তা িকয়ােসর মাধ েম জািনেয়

গেছন। চার মাজহাব ইমােমর

েত েকই অবিহত কেরেছন য, তারা িনেজেদর মনগড়া কান ফেতায়া

দান

কেরনিন। একইসােথ িনেজর অনুসারীেদর বেলেছন য, ‘সহীহ হািদেসর স ান
পেল, আমার মতেক ত াগ কের রাসুলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর
হািদেসর অনুসরণ করʼ। মাজহাব ইমামগণ, এই কথা তােদর মত মুজতািহদ ও
গভীর ইলেমর অিধকারীেদরেক বেলেছন। যই আেলমগণ, চার মাজহােবর
দলীল স

েক সম ক

ান রােখন, যারা আহিল তার জহʼএর অ ভ ।

এই মুজতািহদ আেলমগণ, মাজহাব ইমােমর ইজিতহােদর দিলেলর
সােথ নতন জানা সহীহ হািদেসর সনদসমূহ, বননাকারীেদর অব া ও কান
হািদস পের ওয়ািরদ হেয়েছ ইত ািদর মত আেরা বহ িবষেয় পযেব
কান হকুম
মাসআলার

ন কের

হণ করেত হেব তা বুঝেত পাের। অথবা মুজতািহদ ইমাম, কান
ে

দিলল িহেসেব িনেজর িনকট হািদস শরীফ না পৗ ছার

কারেণ, িকয়াস কের হকুম িদেয়িছেলন। পরবত েত তাঁর তালাবােদর কউ ঐ
মাসআলার জন সনদ হেব এমন হািদস শরীফ স
দান কের থাকেত পােরন। িকন্ত এে

ে

েক জেন, িভ

হকুম

এ প ইজিতহাদ করার সময়

তালাবাগণ, কান অব ােতই মাজহাব ইমােমর কায়দাসমূেহর বাইের যান না।
তাঁেদর পের আসা মুজতািহদ মুফতীগণ, এই প ফেতায়া িদেয়েছন। এই
আেলাচনা থেক বুঝা যাে

য, চার মাজহাব ইমামেক ও তাঁেদর িশ

ায় বড়

হওয়া মুজতািহদেদর তা লীদকারী মুসলমানগণ, মূলত আ াহ্ তাʼআলা ও
রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর হকুমেক তািমল করল। এই
মুজতািহদগণ, কুরআন করীম ও হািদস শরীফ থেক অন েদর পে
82

বুঝা

অস ব এমন হকুমসমূহেক বুঝেত পেরেছন এবং যা বুেঝেছন তা সকলেক
জািনেয় গেছন। আর মুসলমানরা, তাঁেদর িকতাব ও সু াত থেক বুেঝ যা
অবিহত কের

গেছন তার তা লীদ কেরেছন।

ততাি শতম আয়ােত করীমায় (মুফাসিসরেদর
য, “না জানেল, যারা জােন তােদর জ
এই আয়ােত করীমা, সকেলর পে

দ

কননা সূরা নাহেলর
অথানুযায়ী) বলা হেয়েছ

াসা কর!”।
িকতাব ও সু াত য স ঠকভােব বুঝা

স ব হেব না, না বুঝা লাকও থাকেব, তা

কাশ করেতেছ। যারা বুঝেত পাের

না তােদরেক, কুরআন করীম ও হািদস শরীফ থেক বুঝার জন
বলা হয়িন, যারা বুেঝেছ তােদর থেক জ

চ া করেত

াসা কের জেন নয়ার জন আেদশ

দয়া হেয়েছ। কুরআন করীম ও হািদস শরীেফর অথসমূহ যিদ
স ঠকভােব বুঝেত পারত তেব বাহা র ট
িফরকা িলর

েত েকই

িফরকার উ ব হত না। এই

িত াতােদর সকেলই মধাবী িছল। িকন্ত তােদর কউই, নাস্

সমুেহর অথাৎ কুরআন করীম ও হািদস শরীেফর অথসমূহেক স ঠকভােব
বুঝেত ব থ হেয়িছল। ভল বুঝার কারেণ স ঠক পথ থেক িবচ ত হেয়িছল। ল
ল

মুসলমানেক

ভল অথ বর করার

ংেসর পেথ ঠেল দয়ার সবব্ হেয়িছল। নাস্সমূহ থেক
ে , কউ কউ এতটাই সীমা অিত

স ঠক পেথর অনুসারী মুসলমানেদরেক পয

ম কেরেছ য,

কািফর, মুশিরক বলার পযােয়

পৗ েছেছ। তক ভাষায় অনুবাদ কের, গাপেন তরে র সব

ছিড়েয় দয়া

বুহাতʼ নামক ওহহাবী মতাদেশর িকতােব, আহেল সু াত

‘কাশফুশ্

ইিত ােদর অনুসারী মুসলমানেদরেক হত া করা ও তােদর মাল-স

দ হরণ

করােক মুবাহ বলা হেয়েছ।
আ াহ্ তাʼআলা, মাজহাব ইমামেদর ইজিতহাদ করা, মাজহােবর উ ব
হওয়া ও সম

মুসলমানেদর এই মাজহােবর উপর এক

ত হওয়ােক,

ধুমা

ি য় পয়গ র সা া াহ তাʼআলা আলাইিহ ওয়া সা ােমর উ তেক ইহসান
কেরেছন। জনাব-ই হ , একিদেক ইিত াদী ইমামেদর সৃ
জনিদক, মুলিহদ ও মানব শয়তানেদর

কের পথ

ারা ইিত াদ ও ঈমােনর

ংস করার হাত থেক বাঁিচেয়েছন, অপরিদেক মাজহাব ইমামেদর সৃ
ীনেক

ংেসর হাত থেক র

া কেরেছন। খৃ
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,

ানেক
কের

ান ও ইয়াহদীেদর মােঝ এই

িনয়ামত না থাকার কারেণ, তােদর ীন ন হেয় গিছল, খলনার পাে

পিরণত

হেয়িছল।
রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর ইনিতকােলর চারশত বছর
পের, ইজিতহাদ করার মত িব

আেলমেদর শূন তা

কটভােব

তীয়মান

হয়। এমনিক মুসলমান আেলমগণ এই শূন তার িবষেয় একমত
কেরেছন। এমতাব ায় বতমােন ইজিতহাদ করা
ে

পাষণ

েয়াজন, দাবীকারী ব া

র

সহেজই বলা যায় য, হয় স মানিসক রাগী নতবা ীেনর িবষেয় অ

।

িবখ াত আেলম জালালু ীন সুয়ুিত
যাগ তা অজন কেরিছেলন বেল
কের, এর দুই ধরেণর জবাব
অিধক

হণীয় জানেত

কমব

ীকৃত। ঐ সমেয়র আেলমগণ তােক এক ট
দান করা হেয়েছ, তার মােঝ কান জবাব ট

চেয়েছন। িতিন জবাব িদেত পােরনিন। অিধক

তা থাকায়, এ িবষেয় জবাব

অপারগতা

রািহমাহ াহ তাʼআলা, ইজিতহােদর

20

দােনর জন পযা

কাশ কেরন। অথচ তার

থেক

ধুমা

সমেয়র অভােব
ফেতায়ার িবষেয়র

ইজিতহাদ চাওয়া হেয়িছল। যা ইজিতহােদর ধরণ িলর মােঝ সবিন পযােয়র।
ইমাম সুয়ুিত (র:) এর মত িব
ইজিতহাদ করার

ে

একজন আেলম যখােন, ফেতায়ার মােঝ

অপারগতা

কাশ কেরেছন, সখােন মুসলমানেদরেক

মুতলাক ইজিতহােদর িদেক যারা ধািবত করেত চায়, তােদরেক পাগল িকংবা
ীনী িবষেয় অ

না বেল িক বলা উিচত? ইমাম গা

ালী 21 রািহমাহ াহ

তাʼআলা, তার সমেয় মুজতািহদ খুেঁ জ না পাওয়ার কথা ‘ইহইয়া-উল উলুম
আদ িদনʼ নামক

ে

উে খ কেরেছন।

মুজতািহদ নয় এমন কান মুসলমান এক ট সহীহ হািদস জানার পের
দখল য, ঐ

ে

িনেজর মাজহাব ইমােমর

দ

হকুম ঐ হািদেসর সােথ

স িতপূণ নয়, এমতাব ায় িনজ মাজহােবর অনুসরণ করা তার িনকট ক ঠন
মেন হেল, স চার মাজহােবর মােঝ ঐ হািদেসর সােথ স িতপূণ ইজিতহাদ
কেরেছন এমন মুজতািহদ ইমামেক খুেঁ জ বর করেব অতঃপর উ

20
21

িবষেয় ঐ

আবদুররহমান সুয়ুতি, ৯১১ হিজরী/১৫০৫ খৃষ্টাব্দে মিসরে ইনতিকাল করেছেন।
ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী, ৫০৫ হিজরী/১১১১ খৃষ্টাব্দে ‘তুস’ নামক শহরে ইনতিকাল

করেছেন।
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মাজহাব অনুযায়ী আমল করা তার জন আবশ ক হেব। মহান আেলম ইমাম
নববী22 রািহমাহ ািহ তাʼআলা তাঁর ‘রওজাতত্ তািলবীনʼ নামক িকতােব এই
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা কেরেছন। কননা, ইজিতহাদ করার মত যাগ তা
অজন না করা পয , কােরা জন ই িকতাব ও সু ত থেক হকুম আহরণ করা
জােয়জ নয়। বতমান সমেয় কিতপয় জােহল, িনেজেদরেক ইজিতহাদ করার
যাগ তা অজনকারী মেন কের, ‘নাস্ʼ থেক অথাৎ মহাপিব
ও সু ােত শরীফ থেক হকুম বর করেত স
কান এক টর অনুসরণ করার

িকতাব কুরআন

ম ভােব তাই চার মাজহাব থেক

েয়াজনীয়তা নাই বেল দাবী করেছ। বহ বছর

ধের অনুসরণ কের আসা মাজহাবেক ত াগ করেছ। িবকৃত িচ ােচতনার ারা
মাজহাব িলেক

ংস

করার

চ া

করেছ।

পূেবকার

আেলমগেণর

অিভমতসমূহেক অনুসরণ করার দরকার নাই কননা তারাও আমােদর মতই
আেলম িছল, এ প

বাকািম ও অ

েরাচনায় ও নাফেসর উসকািনর

ারা, িনেজেদর

বলার মাধ েম, মূলত িনেজেদর
উপলি

তাপূণ কথাবাতা বেল। শয়তােনর
দাবী কের। এ প

নয় বরং নীচতার

কাশ পায় তা তারা

করেত পাের না। তােদর মাঝ থেক কউ কউ বেল য, সকেলর

তাফসীর অধ য়ন করা দরকার, সকেলর তাফসীর ও বুখারী শরীফ থেক হকুম
আহরণ করা দরকার। এ প জােহল ও পথ া েদর অ
সাবধান মুসলমান ভাইসব! এই ধরেণর অ

ওল

েদর সােথ স

ক

করা যায়।
াপন করা,

তােদরেক ীনদার মেন করা ও তােদর রিচত িকতাবসমূহ অধ য়ন করা থেক
অিত সাবধান হান! িনজ ইমােমর মাজহাবেক শ ভােব আকেড় ধ ন! চার
মাজহােবর য কান টেক আপন ই

া ও পছ ানুযায়ী

হণ করেত পােরন।

িকন্ত, মাজহাব িলর মােঝ সহজ হকুম িল অে ষণ করা অথাৎ ‘তালিফকʼ
করা জােয়জ নয়। [তালিফক হল,

েত ক ট মাজহাব

থেক সহজতর

হকুম িল খুেঁ জ বর কের সই অনুযায়ী কান আমল করা, যার

ারা মূলত

কান মাজহােবরই অনুসরণ করা হয় না। কান কাজ করার সময় চার মাজহাব
থেক কান এক টেক পূণ অনুসরেণর পর, বাকী িতন মাজহাব অনুযায়ীও উ
কােজর সহীহ ও মাকবুল হওয়ার জন

22

েয়াজনীয় আনুষি ক িবষয়সমূহেক

ইয়াহিয়া নববী, ৬৭৬ হিজরীতে (১২৭৭ খৃস্টাব্দে) শাম নগরীতে ইনতিকাল করেন।
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সাধ ানুযায়ী স

াদন করােক ‘তাকওয়াʼ বলা হয়। তাকওয়ার

ারা

চর

সওয়াব অ জত হয়।]
হািদস শরীফ পাঠ কের তার অথ বুঝেত স
উিচত,

ম কান মুসলমােনর

থেম িনেজর মাজহােবর দিলল িহেসেব উপ ািপত হািদসসমূহ

অধ য়ন করা অতঃপর উ

হািদসসমূেহর ারা য সব আমেলর

শংসা করা

হেয়েছ তা পালন করা আর য সব করেত বারণ করা হেয়েছ তা থেক িবরত
থাকা। এরপর হািদস শরীফ থেক ইসলাম

ীেনর বড়

ও

, মহান

আ াহ্ তাʼআলা ও রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর ইসম্ ও
িসফাতসমূেহর

সৗ য ও পিরপূণতা, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া

সা ােমর জীবনী, তাঁর

ও তাঁর মু জযাসমূহ, দুিনয়া, আিখরাত, জা াত ও

জাহা ােমর অব াসমূহ, ফেরশতা,

ন, পূববত উ ত ও তােদর িনকট

িরত পয়গ র ও িকতাবসমূহ এবং তােদর উপের কুরআন-ই করীম ও
রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর

, তাঁর পিরবার ও

সাহাবীগেণর ‘রািদয়া াহ তাʼআলা আলাইিহম আয্মাঈনʼ অব া ও মযাদা,
িকয়ামেতর আলামতসমূহ এবং এ প আেরা অেনক দুিনয়া ও আিখরােতর
ানসমূহ অজন করা দরকার। রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর
হািদস শরীেফর মােঝ দুিনয়া ও আিখরাত সং

া

েয়াজনীয় যাবতীয়

ানেক এক ীভূ ত করা হেয়েছ।
উপেরা

আেলাচনা যিদ বাধগম হেয় থােক তেব, মুজতািহদগণ

হািদস শরীফ থেক য সকল

ীিন হকুম বর কেরন তার কান ফায়দা নই

যারা বেল, তারা কতটা জািহল তা বুঝা যােব। হািদস শরীেফর ারা আমােদরেক
অসংখ ইলম্ স
স

েক অবিহত করা হেয়েছ। এর মােঝ ইবাদত ও মুয়ামালাত

িকত হািদস শরীেফর সংখ া অিত নগণ । কিতপয় আেলেমর মেত তা

পাঁচশর মত হেব। [একই অথ বহনকারী িভ

িভ

বননার হািদস শরীফ সহ

গণনা করেলও তা িতন হাজােরর অিধক হেব না।] এত কম সংখ ক হািদস
শরীফ থেক এমন কান সহীহ হািদস থাকেত পাের না, যা চার মাজহাব
ইমােমর থেক কউই

বণ কেরনিন। এ প ধারণা করা অস ব। সহীহ

হািদসসমূেহর

েত ক টই, চার মাজহাব ইমােমর থেক কউ না কউ অবশ ই

দিলল িহেসেব

হণ কেরেছন। কান মুসলমান যিদ দখেত পায় য, তার
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ৃ মাজহােবর কান হকুম বা ফেতায়া, সহীহ কান হািদস শরীেফর সােথ
অনুসত
সামা ষ পূণ হে

না তাহেল তার উিচত হেব, ঐ িবষেয় উ

হািদস শরীফ

অনুযায়ী ইজিতহাদ কেরেছন এমন কান মাজহাব ইমােমর অনুসরণ করা।
তেব খয়াল রাখেত হেব, িনেজর মাজহাব ইমামও হয়ত উ

হািদস ট

বণ

কেরেছন, িকন্ত এর চেয়ও অিধক সহীহ কান হািদস শরীেফর স ান
পেয়েছন বেল অথবা অন

কান হািদস শরীফ

হেয়েছ জেন িকংবা মুজতািহেদর জানা অন
উ

হািদস শরীফেক দিলল িহেসেব

ারা উ

কান যু

যু

কারণ থাকায়

হণ কেরনিন। কান মুসলমান যখন

কান এক ট হািদস শরীেফর সহীহ হওয়ার ব াপাের িন
ৃ মাজহাব উ
পায় য িনেজর অনুসত

হািদস টর নাসখ্

ত হয় এবং দখেত

হািদস শরীেফর হকুম অনুযায়ী আমল

করেছ না তখন তার জন িনজ মাজহােবর

হকুম না মেন উ

হািদস

শরীেফর অনুসরণ করা যিদও উ ম হেব তথািপ তার কতব হল উ

হািদস

শরীেফর িভি েত হকুম

দ

দানকারী অন মাজহােবর তা লীদ করা।

কননা ঐ মাজহাব ইমাম, আহকােমর দিললসমূহ স
জানা িবষেয়ও
ে

অন

একইভােব ঐ

ান রােখন, অতএব উ

কান ধরেণর বাঁধার অ
ে

হািদস শরীফ অনুযায়ী আমেলর
হীনতার ব াপাের অবগত থাকেবন।

িনজ মাজহােবর অনুসরণ কের আমল করাও জােয়জ

হেব। কননা মাজহাব ইমােমর ঐ প ইজিতহােদর
কান দািলিলক িভি
অ

েক তার না

রেয়েছ। মুকাি দ িহেসেব এই সং

ে

অবশ ই মজবুত

া

দিলেলর িবষেয়র

তােক, ইসলািময় াত উজর িহেসেব গণ কের। কননা চার মাজহােবর

কান ইমামই, ইজিতহােদর

ে

িকতাব ও সু ত থেক একচল পিরমাণও

ছাড় দনিন। মূলত তােদর মাজহাব িল হল িকতাব ও সু েতর িববরণ ও ব াখ া
মা । িকতাব ও সু ােতর অথ, তাৎপয ও হকুমসমূহেক সাধারণ মুসলমানেদর
জন উপ াপন কেরেছন। তারা যন বুঝেত পাের সভােবই ব াখ া কেরেছন,
িনেজেদর রিচত িকতাবসমূেহ িলিপব
‘রািহমাহ াহ তাʼআলাʼ এই মহান

কেরেছন। মাজহাব ইমামগেণর

েচ া, ইসলাম

ীেনর জন

এতটাই

পূণ ও ব াপক এক খদমত য, মহান আ াহ তাʼআলার অেশষ দয়া ও
সহায়তা ব িতেরেক কান মানুেষর পে

তা করা স ব হত না। এক অেথ, এই

মাজহাবসমূহ রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর হ
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পয়গা র ও

ইসলােমর সহীহ

ীন হওয়ার িবষয়েক

মাণকারী সবেচেয় দৃঢ দিললসমূেহর

অন তম।
আমােদর ীিন ইমামেদর ইজিতহােদর মােঝ পর
পাষণ করা

ধুমা

‘ফু -ই ীনʼএর

মাসােয়েলর

ে

হেয়েছ। ‘উসুল-উ

ে

েরর থেক িভ মত

হেয়েছ। অথাৎ িফকেহর মাসলা-

ীনʼ তথা ইিত াদ ও ঈমােনর িবষেয়

কান ধরেণর মতপাথক নাই। ফু ʼএর

ে ও ীেনর অপিরহায িবষয়সমূহ

তথা যসেবর দিললসমূহ হািদস শরীফ থেক তাওয়াতেরর মাধ েম জানােনা
হেয়েছ, তােতও কান ইখিতলাফ নাই। ফু -ই ীনʼএর িকছিকছ িবষেয় তােদর
মােঝ মত পাথক রেয়েছ। এর কারণ হল, দিলেলর অকাট তার ব াপাের তােদর
বুঝার িভ তা। এই ধরেণর ছাট খােটা ইখিতলাফ মূলত এই উ েতর

িত এক

ধরেণর রহমত িহেসেব িবেবিচত। মুসলমানেদর জন আপন ই

ানুযায়ী,

িনেজর জন পালন করা সহজ এমন মাজহােবর অনুসরণ করা জােয়জ।
রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম এই ধরেণর মত পাথেক র ব াপাের
সুসংবাদ িদেয়েছন, বা েবও তা তাই হেয়েছ।
পিব

কুরআন করীম ও হািদস শরীেফ

এমন ইিত াদী িবষেয় ও িফকহী মাসয়ালার
এসব

ে

ইজিতহাদ, দালালাত ও পথ

ইিত ােদর িবষেয় এক টমা

ে

ইজিতহাদ জােয়জ নয়।

তার কারণ হয়। কবীরা

নাহ হয়।

স ঠক পথ রেয়েছ। আর তা হল আহিল সু ত

ওয়াল জামায়ােতর মাজহাব। পিব
ইখিতলাফ মূলত ফু ʼএর জন
স

ভােব উে খ করা হেয়েছ

হািদস শরীেফ রহমত িহেসেব িবেবিচত

েযাজ । অথাৎ িফকহী মাসােয়েলর সােথ

িকত।
আমেলর

ে

এক ট মাসয়ালার

ে

চার মাজহােবর মােঝ মত পাথক রেয়েছ এমন কান
ধুমা

এক টর হকুম সসীহ হেব। এই সহীহ হকুেমর

অনুসারীেদর জন দুই ট সওয়াব রেয়েছ আর সহীহ নয় এমন হকুেমর
অনুসারীেদর জন এক ট সওয়াব রেয়েছ। মাজহাবসমূহেক রহমত িহেসেব
গণ করায়, এক মাজহাব ছেড় আমেলর

ে

অন মাজহােবর অনুসরণ

করা য জােয়জ হেব তা সহেজই অনুেময়। িকন্ত এই চার মাজহােবর বাইের
আহিল সু েতর অ ভ

অন

কান মাজহােবর এমনিক আসহােব

িকরামেদরও তা লীদ করা জােয়জ নয়। কননা তােদর মাজহাবসমূহ িকতােব
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িলিপব

হয়িন। তাই হািরেয় গেছ। বতমােন

াত এই চার মাজহােবর বাইের

অন িকছর তা লীদ করার কান সুেযাগ অবিশ নাই। ইসলােমর আেলমগণ
ঐক মেতর িভি েত ঘাষণা কেরেছন য, আসহােব িকরােমর তা লীদ করা
জােয়জ নয়।
ইমাম আবুবকর রাজী 23 ‘রািহমাহ াহ তাʼআলাʼও এ ব াপাের খবর
দান কেরেছন। মাজহাবসমূেহর ও মুজতািহদগেণর, িবেশষকের চার মাজহাব
ইমােমর

ও ফ জলত, মাজহাবসমূহ য িকতাব ও সু ত থেক একচল

পিরমাণও ছাড় দয়িন, িকয়াস ও ইজমার
হেয়েছ তা য তােদর ব

ারা য সম

হকুম

দান করা

গত মত নয় বরং িকতাব ও সু ত থেকই নয়া

হেয়েছ তা বুঝেত চাইেল ইমাম আবদুল ওহহাব শারানী রািহমাহ াহ তাʼআলার
রিচত ‘িমজানুল কুবরাʼ ও ‘িমজানুল িহদিরয়াʼ নামক িকতাবসমূহ পড়ার
জন অনুেরাধ করিছ। এখােন ‘হ

ািত ািহ আলা-ল আলামীনʼ িকতাব

থেক অনুবাদ করা অংেশর সমাি

হেয়েছ। উপের িলিখত অংেশর সবটকুই

মূল আরবী িকতাব থেক অনুবাদ করা হেয়েছ। আমােদর অন ান
মত এখােনও অন ান িকতাব থেক
ােকেটর মােঝ উে

কাশনার

েয়াজনীয় তথ উদ্ধত
ৃ করা হেয়েছ। যা

খ করা হেয়েছ। এর ারা উদ্ধত
ৃ অংশেক মূল িকতােবর

অনুবােদর থেক পৃথক করা হেয়েছ। উপের অনুবাদকৃত অংশ টর জন মূল
আরবী িকতাব ‘হ

াত ািহ আলা-ল আলামীনʼএর ১৩৯৪ িহজরীেত (১৯৭৪

খৃ া ) ই ানবুল থেক
‘পিব

কািশত সং রণেক অনুসরণ করা হেয়েছ।

কুরআন করীেম

স ঠক নয়। িবিভ

ীন আেলমেদর কথার উে খ নাইʼ কথা ট

আয়াত-ই কিরমায়, ইলম ও আেলমগেণর

শংসা করা

হেয়েছ। হযরত আ ল
ু গনী নাবলুসী রািহমাহ াহ তাʼআলা তার ‘হািদকাʼ
নামক িকতােব বেলেছন য:
সূরা আি য়ার স ম আয়াত-ই কিরমায় (তাফসীর আেলমেদর দয়া
অথানুযায়ী)

বলা

হেয়েছ

জিকরওয়ালেদরেক জে

য,

“ তামােদর

না

জানা

িবষেয়,

স কর” এখােন জিকর মােন হল ইলম্। এই

আয়াত-ই কিরমা ট, না জানা িবষেয় আেলমেদরেক খুেঁ জ বর কের তােদরেক

23

হযরত আবুবকর আহমদ রাজী, ৩৭০ হিজরীতে (৯৮০ খৃস্টাব্দে) ইনতিকাল করেছেন।
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জে

স কের িশ

া নয়ার জন আেদশ কেরেছ। সূরা আল-ইমরােনর স ম

আয়ােত (তাফসীর আেলমেদর দয়া অথানুযায়ী) বলা হেয়েছ, “মুতাশািবহ
আয়াতসমূেহর অথ

ধুমা

ইলেমর অিধকারীরা বুঝেত পাের” এবং

অ দশ আয়ােত (তাফসীর আেলমেদর দয়া অথানুযায়ী) বলা হেয়েছ, “আ াহ্
তাʼআলার অ
পােরন ও

ও এক বােদর িবষয় ট আেলমগণ অনুধাবন করেত

চার কেরন”। সূরা কাসাসʼএর একািশতম আয়ােত (তাফসীর

আেলমেদর দয়া অথানুযায়ী) বলা হেয়েছ য, “আেলমগণ বলেলন, যারা
ঈমান এেন নক আমল কের তােদরেক আ াহ্ তাʼআলা য সওয়াব
দান করেবন, তা দুিনয়ার িনয়ামতসমূহ

থেক অিধক উ ম”। সূরা

েমর ছা াে াতম আয়ােত (তাফসীর আেলমেদর

দয়া অথানুযায়ী) বলা

হেয়েছ, “ইলম ও ঈমােনর অিধকারীরা তােদর বলেব, দুিনয়ােত থাকা
অব ায় য িকয়ামতেক অ ীকার করেত আজেক সই িদন সংঘ টত
হে

”। সূরা ইস্রার একশ আটতম আয়ােত (তাফসীর আেলমেদর দয়া

অথানুযায়ী) বলা হেয়েছ, “আেলমগণ যখন কুরআন করীম

বণ কেরন

তখন তারা িসজদায় নত হন ও বেলন, আমােদর মািলেকর কান ধরেণর
ত্

ট িবচ িত নাই, িতিন কখেনা ওয়াদার বরেখলাফ কেরন না”। সূরা

হ

ʼএর চয়া তম আয়ােত (তাফসীর আেলমেদর দয়া অথানুযায়ী) বলা

হেয়েছ, “আেলমগণ, পিব

কুরআন করীম য মহান আ াহ্ তাʼআলার

কালাম তা অনুধাবন করেত পােরন”। সূরা আনকাবুতʼএর প াশতম
আয়ােত (তাফসীর আেলমেদর দয়া অথানুযায়ী) বলা হেয়েছ, “কুরআন-ই
করীমেক আেলমগেণর

ালেব খািদত করা হেয়েছ”। সূরা সাবাʼএর ষ

আয়ােত (তাফসীর আেলমেদর দয়া অথানুযায়ী) বলা হেয়েছ, “আেলমগণ
জােনন য, পিব

কুরআন করীম আ াহ্ পােকর কালাম, এভােব তারা

আ াহ্ তাʼআলার সন্ত

অজন কেরেছন”। সূরা মুজাদালার একাদশ

আয়ােত (তাফসীর আেলমেদর দয়া অথানুযায়ী) বলা হেয়েছ, “আেলমেদরেক
জা ােত সুউ

মযাদা

দান করা হেব”। সূরা ফািতরʼএর

সাতাশতম আয়ােত (তাফসীর আেলমেদর
হেয়েছ, “

ধুমা

দয়া অথানুযায়ী) বলা

আেলমগণই মহান আ াহ্ তাʼআলার ভেয় ভীত হন”।

সূরা হজুরাতʼএর চতদশ আয়ােত (তাফসীর আেলমেদর দয়া অথানুযায়ী) বলা
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হেয়েছ, “ তামােদর মােঝ

সই সবািধক স ািনত,

য আ াহ্

তাʼআলােক সবািধক ভয় পান”।
‘হািদকাʼ নামক িকতােবর িতনশ পঁয়ষ তম পৃ ায় বিনত হািদস
শরীফসমূেহ এ ব াপাের আেরা বলা হেয়েছ য, “যারা মানুষেক কল াণ িশ

া

দয় তােদর জন মহান আ াহ্ তাʼআলা, ফেরশতাগণ ও সকল জীব
দায়া কের”, “িকয়ামেতর িদন

থেম পয়গ রগণ তারপর আেলমগণ

তারপর শিহদগণ শাফায়াত করেবন”, “ হ ইনসান! জেন নাও য, ইলম্
আেলমেদর থেক

েন

েন িশখেত হয়”, “ইলম্ অজন কর, ইলম্

অজন করা ইবাদত। ইলম্ য িশ

া দয় আর য িশ

া নয় তােদর

জন জহােদর সওয়াব রেয়েছ। ইলম্ িশ

া দয়া সাদাকা দয়ার তল ।

আেলেমর থেক ইলম্ অজন করা তাহা

দ
ু নামাজ আদােয়র মত”।

‘খুলাছাʼ নামক ফেতায়ার িকতােবর রচিয়তা হযরত তািহর বুখারী

24

রািহমাহ াহ তাʼআলা বেলেছন য, “িফকাহ্ʼএর িকতাব অধ য়ন করা, রাত
জেগ নামাজ আদায় করার চেয়ও অিধক সওয়ােবর”। কননা ফরজ ও
হারামসমূহ, [আেলমেদর থেক অথবা তােদর রিচত] িকতাব থেক শখা
ফরজ। িনেজ পালন করা ও অন েদর িশ

া দয়ার উে েশ িফকাহ্ʼএর

িকতাবসমূহ অধ য়ন করা, তাসবীহ নামাজ আদােয়র চেয়ও অিধক পুেণ র।
হািদস শরীেফ বলা হেয়েছ, “ইলম্ অজন করা, সকল নফল ইবাদেতর
চেয় অিধক সওয়ােবর।

কননা এেত িনেজর সােথ সােথ অেন র

জন ও ফায়দা িবদ মান”। হািদেস আরও বলা হেয়েছ, “অপরেক শখােনার
জন

য ইলম্ অজন কের, তােক িস

হয়”। ইসলােমর

ান কবলমা

কেদর তল সওয়াব

উসতাদ ও িকতাব থেক শখা স ব। যারা

বেল, ইসলাম শখার জন িকতাব ও রাহবােরর
ও ীন িবে ষী। এভােব তারা মুসলমানেদরেক
ঠেল িদে

24

।

দান করা

েয়াজন নই তারা িমথ াবাদী
তািরত করেছ,

ংেসর িদেক

ীিন িকতাবসমূেহ বিনত ইলম্সমূহ মূলত কুরআন করীম ও

হযরত তাহির বুখারী রাহিমাহুল্লাহু তায়ালা ৫৪২ হিজরীতে (১১৪৭ খৃস্টাব্দ) ইনতিকাল

করেছেন।
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হািদস শরীফ থেক আহিরত হেয়েছ। ‘হািদকাʼ25 িকতােবর অনুবাদ এখােনই
সমা

হেয়েছ।
মহান আ াহ্ তাʼআলা তার স ািনত রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়া

সা ামেক পিব

কুরআন করীেমর তাবলীেগর জন , িশ

কেরেছন। স ািনত সাহাবীগণ, পিব

কুরআন করীেমর

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম
আেলমগণ এই
মুসলমান, পিব

া দয়ার জন

রণ

ানেক সরাসির

থেক িশেখেছন। আর

ীেনর

ান আসহােব িকরাম থেক িশেখেছন। পরবত েত সম
কুরআেনর

ানেক

ীন আেলমেদর থেক, তােদর রিচত

িকতাবসমূহ থেক িশখেছ। হািদস শরীেফ এেসেছ, “ইলম্ হল এক ভা ার,
আর এর চািব হল জেগ স কের িশ
িশ

া অজন কর ও অপরেক িশ

া অজন করা”, “ তামরা িনেজরা
া

দান কর”, “সবিকছরই উৎস

রেয়েছ, তাকওয়ার উৎস হল আিরফেদর
কৃত

লব” ও “ইলম্ িশ

া দয়া

নােহর কাফফারা িহেসেব পিরগিণত হেব”।
ইমাম র

ানী মুজা

দ-ই আলেফ সানী রাহমাত ািহ আলাইিহ তাঁর

‘মাকতবাতʼ নামক িকতােবর

থম খে র একশ িতরান

ইতম [১৯৩]

মাকতেব বেলেছন য:
মুকাি ফ তথা আিকল ও বািলগ ব

র জন

থেম িনেজর ঈমান ও

ইিত াদেক সংেশাধন করা জ রী। অথাৎ আহিল সু াত আেলমেদর রিচত
আকাঈদ স

িকত ইলম্সমূহ িশেখ তদনুযায়ী িব াস করা আবশ ক। মহান

আ াহ তাʼআলা ঐ সকল মহান আেলমেদরেক তােদর িনরলস
অেনক অেনক সওয়াব
ভয়াবহ আজাব থেক মু
ইিত ােদর

িত িব াস

েচ ার জন

দান ক ক। আিমন! িকয়ামেতর সময় জাহা ােমর
পাওয়ার িবষয় ট ঐ সকল আেলমেদর িশখােনা
াপেনর সােথ স

িকত। কবলমা

পেথর অনুসারীরাই িকয়ামেতর িদবেস জাহা াম থেক মু
পেথর অনুসারীেদর সু ী বলা হয়।] কবলমা

তােদর

দিশত

পােব। [তােদর

এরাই রাসূলু াহ সা া াহ

আলাইিহ ওয়া সা াম ও তার স ািনত সাহাবীেদর ‘রািদয়া াহ আলাইিহম

25

‘হাদিকা’এর রচয়িতা আব্দুল গনী নাবলুসী, ১১৪৩ হিজরীতে (১৭৩১ খৃস্টাব্দে) ইনতিকাল

করেছেন।
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আজমাঈনʼ

দিশত পেথর অনুসারী। িকতাব তথা কুরআন করীম ও সু াত

তথা হািদস শরীফ থেক উতসিরত মূল বান ও সহীহ ইলম্ কবলমা

এই

ধরেণ আেলমেদর মারফৎ তােদর রিচত িকতাবসমূহ থেক অজন করা স ব।
িকতাব ও সু াত থেক তারা যা বুেঝেছন তাই সহীহ ইলম্।
িবদায়াত তথা িরফিম , পথ

ও মাজহাবিবেরাধী ব

েত ক আহিল
িনেজেদর

া

মতবাদসমূহেক, ীয় অ তল আকেলর ারা িকতাব ও সু াত থেক আহিরত
বেলই দাবী কের। এর

ারা আহিল সু ােতর অনুসারী আেলমেদরেক অপদ

করেত সেচ হয়। একারেণই িকতাব ও সু াত থেক আহিরত বেল দাবী করা
য কান ব ব বা লখােক যথাযথ অনুস ান না কের সহীহ ভাবা উিচত নয়,
জাঁকজমকপূণ

াপাগা ার ারা

তািরত হওয়া উিচত নয়।

আহিল সু াত ওয়াল জামায়ােতর অনুসারী আেলমেদর
সহীহ ইিত াদেক

ারা ঘািষত

কাশ করার উে েশ , মহান আেলম হযরত তরপুশিত

রহমাত ািহ আলাইহ ফারিস ভাষায় ‘আল-মুʼতামাদʼ নােম এক ট িকতাব
রচনা কেরেছন। িকতাব ট খুবই মূল বান ও অিত

ভাষায় িলিখত হেয়েছ, যা

সহেজই বুঝেত পারা যায়। [হা ীকাত িকতাবএিভ, ১৪১০ িহজরী (১৯৮৯
খৃ াে ) িকতাব ট

কাশ কের। হযরত ফাদলু াহ িবন হাসান তরপুসিত

রহমাত ািহ আলাইিহ হােনফী িফকাহʼএর আেলম িছেলন। ৬৬১ িহজরী
(১২৬৩ খৃ

াে ) মৃত বরণ কেরন।]

আকাঈদ তথা িব ােসর িবষয়েক সংেশাধেনর পের হালাল, হারাম,
ফরজ, ওয়া জব, সু াত, মানদুব ও মাক েহর িবষেয় আহিল সু াতপ ী
আেলমেদর রিচত িফকাহʼএর িকতাবসমূহ থেক িশ

া

আমল করা আবশ ক। এই ধরেণর আেলমেদর
নয় এমন জািহলেদর রিচত

াি ময়

হণ করা ও তদনুযায়ী
স

েক ওয়ািকবহাল

সমূহ পড়া থেক িনেজেদর িবরত

রাখা উিচত। মহান আ াহ্ তাʼআলা আমােদর র

া ক ক! ইিত াদ তথা

িব াস াপেনর িবষয় িলেত আহিল সু ােতর মাজহােবর বরেখলাপ িব ােসর
অিধকারী মুসলমানেদর জন , আিখরােত জাহা ােম িনপিতত হওয়া থেক
িনেজেদর র
ে
আেছ।

ত্

া করা স ব হেব না। ঈমান সহীহ হওয়ার পর ব

টিবচ িত হেল, এর জন তওবা না কেরও
মা

া

মা

া

র ইবাদেতর

হওয়ার স াবনা

না হেলও, আজাব ভােগর পের জাহা াম থেক মু
93

পােব।

এ কারেণই ইিত াদ সংেশাধন করা সবািধক

পূণ। হযরত খাজা

উবাইদু ািহ আহরার কা াসা াহ তাʼআলা িসর হল আ জজ26 বেলেছন য,
“সম

কাশফ্ ও কারামত আমােক

দান কের যিদ আহিল সু াত ওয়াল

জামায়ােতর ইিত াদ না দয়া হয় তেব িনেজেক এক
প

ংস ূ প মেন করব।

া ের আমার কান কাশফ্ ও কারামত না হেল, তদুপির বহ

থাকেলও মনঃ ু

নাহ

হব না, যিদ আহিল সু াত ওয়াল জামায়ােতর ইিত াদ

আমােক ইহসান করা হয়”।
বতমােন ভারতবেষর মুসলমানরা অসহায় অব ায় িদনািতপাত করেছ।
ীেনর দুশমানরা
চািরিদক থেক আঘাত হানেছ। তাই এই সমেয়, ইসলােমর খদমেতর
জন এক মু া খরচ করা অন সমেয়র হাজার মু া খরচ করার চেয়ও অিধক
সওয়ােবর। এখন ইসলােমর জন সবেচেয় বড় খদমত, আহিল সু ােতর
িকতাবসমূহ, ঈমান ও ইসলােমর িকতাবসমূহ সং হ কের
আনােচকানােচ যুবকেদর মােঝ িবিল করার

ােম-গে , শহেরর

ারা স ব হেব।

য সকল

বখিতয়ারগেণর এই ধরেণর খদমত করার নসীব হেয়েছ তারা আন

ত হাক।

মহান আ াহ্ তাʼআলার দরবাের

বিশ

বিশ

কিরয়া আদায় ক ক।

সবসমেয়র জন ই ইসলােমর খদমত করা সওয়ােবর কাজ। িকন্ত যখন
ইসলােমর অনুসারীরা দুবল হয়, িমথ া, অপবাদ ও
মুসলমািন

ংেসর পাঁয়তারায় িল েদর আিধক

সু াত ওয়াল জামায়ােতর ইিত ােদর

চার ও

াপাগা ার

ারা

কাশ পায়, তখন আহিল

সাের িনেজেক িনেয়া জত করা

বহ ণ বিশ সওয়ােবর হয়। রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম তার ি য়
আসহাব-ই িকরামেদরেক সে াধন কের বেলেছন য, “ তামরা এমন এক
সমেয় আগমন কেরছ যখন আ াহ্ তাʼআলার আেদশ ও িনেষধসমূেহর
দশ ট থেক নয় ট পালন কের বািক এক ট ত াগ করেল তামােদর
ংস হেত হেব, আজাব ভাগ করেত হেব। িকন্ত তামােদর পের এমন
এক সময় আসেব, যই সমেয় আেদশ ও িনেষধসমূেহর দশভােগর

26

হযরত খাজা উবাইদুল্লাহি আহরার কুদ্দিসা সিররুহু ৮৯৫ হিজরীতে (১৪৯০ খৃষ্টাব্দে)

সমরখন্দে ইনতিকাল করেছেন।
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একভাগ পালন করার মাধ েম মানুেষরা মু

া

হেব” [িমশকাতল

মাসাবীহ ও িতরিম জর িকতাবুল িফতােনর ঊনআিশতম হািদস]। এই হািদস
শরীেফ উে িখত সময় হল এই বতমান জামানা। তাই কািফরেদর িব ে
জহাদ করা, মুসলমানেদর যারা আ
অবল ন করা আবশ ক। [শ

মণ করেছ তােদর িচেন সতকতা

েয়ােগর

ারা জহােদর িবষয় ট সরকার

পিরচালনা করেব, রাে র সনারা করেব। মুসলমানেদর জন এ প জহােদ
অংশ হণ, সিনক িহেসেব সরকার কতৃক অিপত
স

ািয়

পালেনর মাধ েম

ািদত হয়। জহােদ কাওলীʼএর জহােদ কাতলী থেক অথাৎ কথা ও লখার

মাধ েম করা জহাদ শ

েয়ােগর

ারা কৃত জহােদর তলনায় য অিধক

ফায়দাজনক, তা পঁয়ষ তম মাকতেবও বিনত হেয়েছ।] আহিল সু াত
আেলমেদর িকতাবসমূহ ও মতবাদ

চােরর জন আেলম হওয়া িকংবা

করামেতর অিধকারী হওয়ার মত কান শত নাই।
জন যথাসাধ

েত ক মুসলমােনরই এর

চ া করা কতব । এ ধরেণর সুেযাগ হলায় হারােনা উিচৎ নয়।

িকয়ামেতর িদেন

েত ক মুসলমানেকই এই

করা হেব য, ইসলােমর

খদমত করা থেক কন িবরত িছেল? ইলেম হাল িকতাবসমূহ
যারা চ া করল না, যারা
কাজ কের যাে

ীিন ইলম

সােরর জন

য সম

চােরর জন

সং া বা ব

তােদরেক সহায়তা করল না তােদরেক আযাব ভাগ করেত

হেব। এ ব াপাের কান উজর বা বাহানা কবুল করা হেব না। মহানবী হযরত
মুহা দ মু ফা সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম সবে

মানব ও সবািধক

মযাদার অিধকারী হওয়ার সে ও কখেনা আরাম কেরনিন। মহান আ াহ্
তাʼআলার

ীনেক, িচর ায়ী সৗভাগ অজেনর পথেক

চােরর জন রাতিদন

পির ম কের গেছন। যখন কউ তাঁর িনকট মু জযার দাবী করত তখন িতিন
বলেতন, “মু জযা আ াহ্ তাʼআলা সৃ
আ াহ্ তাʼআলার

কেরন, আমার কতব

হল

ীেনর তাবলীগ করা”। এই পেথ এভােব িতিন িনেজেক

িনেয়া জত কেরিছেলন, একারেণই
সাহায কেরেছন, মু জযা সৃ

েয়াজন অনুযায়ী আ াহ্ তাʼআলা তাঁেক

কেরেছন। আমােদরও উিচত, আহিল সু ােতর

অনুসারী আেলমগেণর ‘রািহমাহমু াহ তাʼআলাʼ িকতাবসমূহেক, তােদর
ব ব েক
অপবাদ

চার করা। এছাড়াও কািফর ও দুশমনেদর এবং যারা মুসলমানেদর
দয়, অত াচার কের তােদর ম , কুৎিসত, ভ

প ও িমথ া

াপাগা ার ব াপাের যুবকেদর, বন্ধুেদর অবগত করা আবশ ক। [এই ধরেণর
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িবষয়েক

কাশ করা গীবেতর অ ভ

হেব।] এই পেথ যারা মাল

ারা, শ

হেব না, বরং ‘আম
ারা, পশার

তারা আযাব ভাগ করা থেক িনেজেদরেক মু

িবল মা ফʼ

ারা অংশ হণ করল না,

করেত পারেব না। এই পেথ

চলার পেথ দুঃখ, ক ও য ণা ভাগ করেত হেল তােক বড় ধরেণর সফলতা ও
সৗভাগ িহেসেব

হণ করা উিচত। পয়গ রগণ আলাইিহমুস্ সালাওয়াত যখন

মহান আ াহ্ তাʼআলার আেদশেক
পথ

েদর, বজ ােদর আ

মেণর

চার কেরিছেলন তখন জািহলেদর,
ীকার হেয়িছেলন। িনমম িনযাতন ও

য ণা ভাগ করেত হেয়িছল। ঐ সকল মহান ব

ে র মােঝ সবে

জন ও

মহান আ াহ্ তাʼআলার সবািধক ি য় হাবীব হেলন হযরত মুহা দ সা া াহ
আলাইিহ ওয়া সা াম। িতিন বেলেছন, “আিম য প িনযাতন, িনে
অত াচােরর

ীকার হেয়িছ, অন

ষণ ও

কান পয়গ র স প য ণা ভাগ

কেরনিন”। মাকতবাত থেক কৃত অনুবােদর এখােনই সমাি ।
[ েত ক মুসলমােনরই উিচত, আহেল সু ােতর ইিত াদেক িশখা।
আহেল সু াত আেলমেদর ব ব ধারণকারী িকতাব, প

কা, সামিয়কী ইত ািদ

খাঁজা, পড়া এবং পিরিচত মােঝ িবেশষ কের যুবকেদর মােঝ িবতরণ করা।
সকলেক পড়ােনার চ া করা। ইসলােমর শত্ েদর অ িনিহত

পস

েক

ধারণা দয়ার জন আহেল সু ােতর িকতাবসমূহেক িবতরেণর জন সেবা
চ া করা জ রী।]
ভূ পৃে

অব ানরত সম

মুসলমানেদনেক যারা স ঠক পথ

দশন

কেরেছন এবং হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর পথেক কান
ধরেণর পিরবতন, পিরবধন না কের আমােদর িশখােনার ব ব া কের িদেয়েছন
তােদরেক আহেল সু াত আেলম বলা হয়। তাঁেদর মােঝ ইজিতহাদ করার
যাগ তা অজনকারী চার মাজহােবর অনুসারী বহ আেলম রেয়েছন। তাঁেদর
মােঝ এমন চারজন আেলম রেয়েছন যােদর

সব ীকৃত। তাঁেদর

থমজন হেলন ইমাম আযম আবু হািনফা নুমান িবন সািবত রহমত ািহ
আলাইিহ। িতিন ইসলামী আেলমেদর মােঝ

তম িছেলন। আহিল সু ােতর

ধান িছেলন। ইলেম হােলর অনুবাদ (সাʼআদাত-ই আবািদয় া) ও (উলুমুন্
নািফয়া) িকতাবসমূেহ িব ািরত বননা রেয়েছ। [৮০] আিশ িহজরী সেন কুফায়
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জ

হণ কেরন এবং ১৫০ িহজরীেত [৭৬৭ খৃ

াে ] বাগদােদ শহীদ

হেয়েছন।
ি তীয়জন হেলন ইমাম মািলক িবন আনাস রািহমাহ াহ তাʼআলা,
অিত বড় মােপর আেলম িছেলন। [৯০] ন
জ

ই িহজরীেত মিদনা মুনাওয়ারায়

হণ কেরন এবং ১৭৯ িহজরীেত [৭৯৫ খৃ াে ] ওখােনই ইনিতকাল

কেরন। িতিন উনন

ই বছর বঁেচ িছেলন, ইবেন আিবদীেন এ প উে খ

রেয়েছ। তাঁর দাদা িছেলন মািলক িবন আিব আমীর।
তৃতীয়জন হেলন ইমাম মুহা দ ইবেন ইদিরস্ শািফঈ রািহমাহ াহ
তাʼআলা। িতিন মুসলমান আেলমেদর চােখর মিন িছেলন। [১৫০] একশত
প াশ িহজরীেত িফিল
চার িহজরীেত [৮২০ খৃ

েনর গা

ায় জ

হণ কেরন এবং (২০৪) দুইশত

াে ] িমশের মৃত বরণ কেরন।

চতথজন হেলন ইমাম আহ দ ইবেন হা ল রািহমাত ািহ তাʼআলা।
[১৬৪] একশত

চৗষ

িহজরীেত বাগদােদ জ

হণ কেরন এবং ২৪১

িহজরীেত [৮৫৫ খৃ াে ] ওখােনই ইনিতকাল কেরন। উনারা চারজন হেলন
ইসলাম নামক ঘেরর চার ট

ধান খু ঁ ট, রাহমাত ািহ আলাইিহম আজমাইন।

বতমান সমেয়, এই চার ইমােমর কান একজনেক য অনুসরণ করল
না স ভয়ানক শ ার মােঝ রেয়েছ। স ঠক পথ হািরেয় ফেলেছ। উনারা ছাড়াও
আহেল সু ােতর অনুসারী

চর আেলম রেয়েছন। তাঁেদরও িনজিনজ সহীহ

মাজহাব িছল। িকন্ত সমেয়র সােথ সােথ তাঁেদর মাজহাবসমূহ হািরেয় গেছ।
যার অিধকাংশরই িকতাবসমূহ রিচত হয়িন। উদাহরণ

প, ‘ফুকাহা-ই সাব্

আʼ নােম িবখ াত মিদনা-ই মুনাওয়ারার সাতজন মশহর আেলম সহ হযরত
উমর িবন আবদুল আ জজ, সুিফয়ান িবন উয়াইনা 27 , ইসহাক িবন
রাহাবাইহ, দাউদ-ই তাইঈ, আমীর িবন সারািহল-ই শাবী, লাইস্ িবন
সাʼদ, আʼমাস্, মুহা দ িবন জািরর তােবরী, সুিফয়ান-ই সাওরী 28 ও
আবদুর রহমান আওজায়ী রািহমাহমু াহ তাʼআলা অন তম।

27

হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা, ১৯৮ হিজরীতে (৮১৩ খৃস্টাব্দে) মক্কা নগরীতে ইনতিকাল

করেন।
28

হযরত সুফিয়ান‐ই সাওরী, ১৬১ হিজরীতে (১৩৬৭ খৃস্টাব্দে) বসরায় ইনতিকাল করেন।
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আসহােব িকরাম রািদয়া াহ তাʼআলা আনহম আজমাইনেদর
েত েকই হে র উপর িছেলন, িহদােয়েতর এেকক ট ন
য কান জনই, সম

িছেলন। তাঁেদর

দুিনয়ােক স ঠক পেথর িদশা িদেত স

ম িছেলন।

সকেলই মুজতািহদ িছেলন িবঁধায় আপন মাজহাব অনুযায়ী চলেতন। তেব
তাঁেদর মাজহাবসমূহ পর

েরর সােথ সাদৃশ পূণ িছল। িকন্ত পরবত েত

তাঁেদর মাজহাবসমূহ সংরি

ত হয়িন, িকতােব িলিপব

করা হয়িন। একারেণ

তাঁেদর মাজহােবর অনুসরণ করা স ব নয়। চার ইমােমর মাজহাবসমূহ অথাৎ
িব ােসর ও পালেনর িবষয়সমূহেক ইমাম ও তাঁেদর তালাবাগণ, কুরআন ও
সু াত থেক এক

ত কেরেছন ও ব াখ া িদেয়েছন এবং িকতােব িলিপব

কেরেছন। বতমােন

েত ক মুসলমােনর, এই চার ইমােমর যেকান জেনর

মাজহােবর অনুসরণ করা, স অনুযায়ী জীবন যাপন করা ও ইবাদতসমূহ পালন
করা আবশ ক। [এই চার মাজহােবর য কান এক টেক য অনুসরণ করল না,
স আহেল সু ােতর অ ভ

নয়।

ারি কা

ব]

এই চার ইমােমর তালাবাʼ দর মধ থেক দুইজন, ঈমানী ইলেমর
অিধক অ গামী িছেলন। এভােবই ইিত ােদর
কুরআন করীম ও হািদস শরীেফ বিনত যেথাপযু
ইমােমর
মু

া

ে

ে

দুই ট মাজহাব হল।

ঈমান, কবলমা

এই দুই

ারা অবিহত করা ঈমােনর সােথই িমেল। ‘িফরকা-ই না জয়াʼ বা
দল তথা আহিল সু ােতর ঈমানী মতবাদেক সারা িবে

এই দুজেনর

মাধ েমই ছিড়েয়েছ। তাঁেদর একজন হেলন, হযরত আবুল হাসান আলআশ্আরী রহমত ািহ আলাইিহ, িযিন ২৬৬ িহজরীেত বসরায় জ
কেরেছন ও িতনশত

শ িহজরীেত [৯৪১ খৃ

হণ

াে ] বাগদােদ ইি কাল

কেরেছন। আর ি তীয়জন হেলন হযরত আবু মানসুর আল-মাতিরদী, িযিন
৩৩৩ িহজরীেত [৯৪৪ খৃ

াে ] সমরকে

ইি কাল কেরেছন। এই দুইজন

ইমাম, ঈমােনর একই প ব াখ া িদেয়েছন। তাঁেদর মােঝ কিতপয় মতপাথক
রেয়েছ। তেব তা

পূণ নয়। হা ীকেতর িবেবচনায় তা একই।

েত ক

মুসলমােনর জন , ইিত ােদর িবষেয় এই দুই ইমােমর মাঝ থেক কান
একজেনর অনুসরণ করা আবশ ক।
আওিলয়ােদর তিরকসমূহ হ । ইসলািময় ােতর সােথ
সাংঘিষক নয়। [সবসময়ই

কানভােবই

ীনেক ব বহার কের দুিনয়া অজেনর চ ায় িল
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ভ

ও

তারকরা িছল। এটা সব পশােতই আেছ। িকছ খারাপ লােকর জন

স

ূণ তাসাওউফʼ ক ম

বলা অনুিচত। এর

সৃ কারীেদরই সহায়তা করা হেব। একারেণ ভ
তিরকতপ ীেদর দেখ, ইসলােমর
ইিতহােসর পাতায় না

ারা মূলত ফ াসাদ

আেলম, জািহল ও

তারক

কৃত আেলমেদর এবং যােদর খদমত

ের িলখা স সকল বুজগ
ু আওিলয়ার

িত কটা

করা

অনুিচত। এ প করা য কত বড় অন ায় তা বুঝা উিচত।] আওিলয়ােদর
কারামত

ারা

কািশত হয়। স িলও হ । ইমাম আবদু াহ ইয়ািফ বেলেছন য,
29

“গাওসুস্ সাকালাইন হযরত মাওলানা আ ল
ু কািদর জলানী কা াসা াহ
তাআʼলা
িসর্ হল আ জেজর

30

কারামতসমূহ মুেখমুেখ এতটাই

চািরত

হেয়েছ য, এ িবষেয় সে হ পাষণ করা, অিব াস করা অস ব। কননা িবিভ
জেনর ারা সব

ছড়ােনার কারেণ অথাৎ [তাওয়াতর] হওয়ায়, সনদ িহেসেব

িবেবিচত হয়”।
নামাজ আদায়কারী কান ব

েক, কুফেরর কারণ িহেসেব িবেবিচত

কান িকছ জ রত না থাকা সে ও বলেত বা করেত দেখ, তার কািফর হওয়ার
িবষেয় িন

ত না হেয় অন েক অনুসরণ কের তাঁেক কািফর বলা জােয়জ নয়।

কািফর িহেসেব মৃত হেয়েছ এ ব াপাের িন

ত না হেয় কাউেক অিভশাপ দয়া

উিচত নয়। এমনিক কািফরেকও অিভশাপ না
ইয়া জেদর

িত অিভশাপ না দয়াই

৫- ঈমান

দয়া উ ম। [একারেণ

য়।]

হণ আবশ ক এমন ছয় ট িবষেয়র প ম ট হল,

আেখরােতর উপর ঈমান। এই সমেয়র সূচনা, মানুেষর মৃত র সােথ সােথ
হয়। িকয়ামেতর শষ পয

চলেত থােক। এেক শষ িদবস বলার কারণ

হল, এরপের আর রােতর আগমন হেব না এজন অথবা দুিনয়ার সমেয়র পের
আসার কারেণ। িকয়ামত কখন সংঘ টত হেব এব পাের আমােদরেক অবিহত
করা হয়িন। তেব রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম, িকয়ামেতর

29

হযরত আবদুল্লাহ ইয়াফি, ৭৬৮ হিজরীতে (১৩৬৭ খৃস্টাব্দে) মক্কা নগরীতে ইনতিকাল

করেন।
30

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী, ৫৬১ হিজরীতে (১১৬১ খৃস্টাব্দে) বাগদাদে ইনতিকাল করেন।
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আলামত স

েক আমােদর সংবাদ িদেয়েছন। হযরত মেহদীর আগমন হেব,

হযরত ঈসা আলাইিহস্ সালাম আসমান থেক শাম নগরীেত অবতীন হেবন।
দা

াল বর হেব। ইয়াজুজ ও মাজুজ সব জায়গা তছনছ কের িদেব। সূয

প

ম িদক থেক উিদত হেব।

পাপাচার বৃ

পােব। সব

চ

ভূ িমক

হারাম স

হেব। ীনী ইলম্ িবলু

ািদত হেব। ইেয়েমন থেক আ ন বর

হেব। আসমান ও পবতসমূহ চূ নিবচূ ন হেব। সূয ও চ
মহাসাগর পর

র িমেশ যােব, ফুেট বা

নাহ স

হেব।

হেয়

িনেভ যােব। সাগর

িকেয় যােব।

াদনকারী মুসলমানেক ফািসক বলা হয়। ফািসক ও সকল

কািফর কবের আযােবর স ুখীন হেব। এ ব াপাের অবশ ই িব াস করেত হেব।
মূদােক কবের রাখার পের, অজানা এক হায়ােতর ারা জীিবত করা হেব। পের
সখােন শাি েত িব াম িনেব অথবা শা

ভাগ করেব। মুনকার ও নািকর

নামক ফেরশতা েয়র, অজানা ও ভয়ংকর মানুেষর
করার িবষেয়, হািদস শরীফসমূেহ

েপ কবের এেস

ভােব উে খ আেছ। কবেরর সওয়াল,

িকছ আেলেমর মেত আকাঈেদর িকছ অংেশর উপর হেব, আর িকছ আেলেমর
মেত স
মুখ

ূণ আকাঈেদর উপর হেব। [এজন িন িলিখত িবষয় িল িনেজেদর

করা এবং িশ েদরেকও মুখ

কারােনা উিচত। ‘আ াহ্ তাʼআলা আমার

রব, হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম আমার পয়গ র, ইসলাম
আমার

ীন, কুরআন করীম আমার িকতাব, কাʼবা শরীফ আমার িকবলা,

ইিত ােদর
আমেলর

ে
ে

আহিল সু াত ওয়াল জামায়াত আমার মাজহাব আর

ইমােম আযম আবু হািনফার মাজহাব আমার মাজহাবʼ। যারা

আহিল সু ােতর অনুসারী নয় তারা স ঠক উ র িদেত পারেব না। ‘তাযিকরাই কুরতবীʼ31 ত এ প বিনত হেয়েছ।] যারা সু র উ র িদেত পারেব তােদর
কবর

শ

হেব এবং সখান থেক জা ােতর িদেক এক ট জানালা খুেল দয়া

হেব। সকাল-স

া, জা ােতর য

ান তােদরেক দয়া হেব তা আেগ থেকই

দখেত পারেব, ফেরশতােদর মারফৎ সুসংবাদ

া

হেব ও িবেশষ খদমত

পেত থাকেব। স ঠক জবাব িদেত না পারেল লাহার হাতড়ী িদেয় এমনভােব
হার করা হেব য মানুষ ও

31

ন বােদ সকল মাখলুক তােদর আতিচৎকার

‘তাযকিরা’র মুয়াল্লিফ মুহাম্মদ কুরতুবী মালিকী, ৬৭১ হিজরীতে (১২৭২ খৃস্টাব্দে)

ইনতিকাল করেছেন।
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নেত পােব। তােদর জন কবর এতটাই সংকীণ হেব য, এর চােপ, পাঁজেরর
একপােশর হা

অন পােশর হা

র মােঝ

েবশ করেব। সখান থেক

জাহা ােমর িদেক এক ট জানালা খুেল দয়া হেব। সকাল-স
য

ান তােদর জন

িকয়ামত পয

া, জাহা ােমর

স্তত করা হেয়েছ তা দখেত পারেব, আর কবের

য ণাদায়ক শা

ভাগ করেত থাকেব।

মৃত র পের, পুনরায় জীিবত হওয়ার িবষয় ট িব াস করা আবশ ক।
গাশত ও হা
করা হেব।
পুন

পেচ মা ট ও গ ােস পিরণত হওয়ার পের, পুনরায় দহ সৃ
হসমূহ ঐ দেহ

েবশ করেব, এরপর কবর থেক

েত েকরই

ান হেব। একারেণই এই সময়েক, িকয়ামেতর িদবস বলা হয়।
[উ

দ, বাতাস থেক কাবন ডাইঅ াইড গ াস আর মা ট থেক পািন

ও লবণ তথা মা টর িবিভ উপাদানেক

হণ কের িমি ত কের। এভােবই, জীব

দেহর ও আমােদর অে র মূল উপাদােনর উৎপি
েয়াজন এমন কান এক রাসয়িনক িব
সেকে রও কম সমেয় স

হয়। কেয়ক বছর সমেয়র

য়ায়, ‘কাটািলযারʼ ব বহার কের এক

াদন করা স ব, বতমােন আমরা তা জািন। এরই

মত, আ াহ্ তাʼআলা, কবের পািন, কাবন ডাইঅ াইড ও মা টর
উপাদানসমূহেক এক
পুন

ত কের, এক মুহেত

দহ সৃ

ান হওয়ার ব াপাের, মুখিবর-ই সািদক খবর িদে

করেবন। এভােব
। িব

ান ও এর

সমথন কের।]
সকলেক হাশেরর ময়দােন এক

ত করা হেব।

েত ক ইনসােনর

আমল দফতর উেড় উেড় হােত আসেব। এ িল, আসমান ও জিমন, অণুপরমাণু,

হ-ন

ে র

া, সীমাহীন কুদরেতর অিধকারী আ াহ্ তাʼআলা

করেবন। এসেবর সংঘ টত হওয়ার ব াপাের রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়া
সা াম খবর

দান কেরেছন।

সািলহ তথা পুণ বানেদর আমল দফতর ডান হােত আর ম েদর
আমলনামা িপছন থেক িকংবা বাম িদক থেক
ছাট, বড়,

গাপন,

দান করা হেব। ভাল, ম ,

কাশ সবিকছই আমল দফতের িলিপব

থাকেব।

িকরামান কািতবীেনর না জানা কমও অে র িনেজেদর খবর দয়ার মাধ েম
অথবা আ াহ্ তাʼআলার হকুেম জানােনা হেব। সবিকছর জন ই সওয়াল করা
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হেব, িহসাব নয়া হেব। হাশেরর ময়দােন, আ াহ্ তাʼআলা যতটকু ইরাদা
করেবন তদনুযায়ী সকল গাপন জিনস

কাশ পােব। ফেরশতােদরেক,

আকােশ ও জিমেন িক কেরেছন? পয়গ রেদরেক আলাইিহমুস্ সালাওয়াত,
আ াহ্ তাʼআলার হকুমসমূহেক তাঁর বা ােদরেক িকভােব জািনেয়েছন? অন
সকলেক, পয়গ রেদরেক িকভােব আনুগত কেরছ? তামােদরেক অবিহত
করা ািয় সমূহ িকভােব পালন কেরছ? পর

েরর মােঝর হ সমূহ িকভােব

আদায় কেরছ? বেল সওয়াল করা হেব। যারা ঈমান এেনেছ, সৎকম কেরেছ ও
উ ম আখলােকর অিধকারী হেয়েছ তারা উ ম পুর ার ও অেশষ ইহসান
হেব। পাপকায স

াদনকারী ও ঈমানহীনেদর ক ঠন শা

া

দান করা হেব।

আ াহ তাʼআলা, আপন ইরাদা অনুযায়ী মুিমনেদর ছাট-বড় সকল
নাহ িনেজর দয়া, অনু হ ও ইহসােনর
কুফর ব তীত অন য কান
আবার চাইেল আদালেতর

ারা

মা কের িদেবন। িশরক ও

নাহ, আ াহ্ তাʼআলা চাইেল
ারা ছাট

মা কের িদেবন।

নােহর জন ও অেনকেক শা

ভাগ

করােবন। তেব যারা মুশিরক ও কািফর অব ায় মৃত বরণ কেরেছ তােদরেক
আ াহ্ তায়ালা

মা করেবন না, এ ব াপাের কুরআন করীম ও হািদস শরীেফ

ভােব অবিহত করা হেয়েছ। আহেল িকতাব বা িকতাবহীন কািফর, অথাৎ
মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামেক সম

মানব জািতর পয়গ র

িহেসেব মেন নয়িন, তাঁর আনীত আহকােমর কান এক টেকও যারা অপছ
কেরেছ এবং ঐ অব ায় মৃতয় বরণ কেরেছ তারা অবশ ই ক ঠন শা

ভাগ

করেব।
িকয়ামেতর িদেন, আমল পিরমােপর জন

িমজান (পিরমাপক)

রেয়েছ। এর এক একপােশ আসমান ও জিমনেক রাখা স ব। সওয়ােবর িদক
সবদা উ

ল হেব। এবং তা আরেশর ডান পােশ, জা ােতর িদেক থাকেব।

নাহ মাপার িদক ট অ কারময় হেব ও জাহা ােমর িদেক থাকেব। দুিনয়ার
যাবতীয় কম, কথা, িচ া, ক না, দৃ

সবিকছই আকার ধারণ করেব ও পা ায়

মাপা হেব। এই িমজান দুিনয়ার পা ার মত নয়। এর ভারী পাশ উপের উঠেব ও
হালকা হওয়া পাশ িনেচ থাকেব। িকছ আেলেমর মেত অেনক ধরেণর পা া
িবদ মান থাকেব। অিধকাংশ আেলেমর মেত যেহত এব াপাের ীেন
বলা নাই, তাই এর ধরণ িনেয় না ভাবাই উ ম।
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কের

মহান আ াহ্ তাʼআলার আেদেশ জাহা ােমর উপের পুলিসরাত
াপন করা হেব। সকলেকই এই পুেলর উপর িদেয় যাওয়ার জন আেদশ করা
হেব। যারা জা াতবাসী হেবন তারা সহেজই পার হেয় যােবন। তােদর কউ
িবজলীর গিতেত, কউ বাতােসর, কউ ছট

ঘাড়ার বেগ পুল অিত

ম

করেব। পুলিসরাত চেলর চেয়ও িচকণ এবং তেলায়ােরর চেয়ও অিধক ধারােলা
হেব। যারা দুিনয়ােত নাফেসর িনয় ণ করেত পেরেছ তারা সহেজ পার হেব।
ইসলািময় াতেক যারা অনুসরণ কেরিন ও নাফেসর কামনার কােছ পরা
হেয়েছ তারা িসরাত পার হওয়ার সময় অেনক সমস ার মুেখামুিখ হেব। অেনেক
জাহা ােম পিতত হেব। এজন ই ইসলািময় াতেক ‘সীরাত-ই মুসতািকমʼ বলা
হেয়েছ। দুিনয়ােত নাফেসর অনুসরণকারী মুসলমানরা বহ কে

পার হেব।

জাহা ামীরা তা পার হেত পারেব না। ওখান থেক িপছেল জাহা ােম পিতত
হেব।
সখােন হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর জন িবেশষ
‘হাওেজ কাওসারʼও িবদ মান থাকেব। যা এক মােসর পেথর সমান
হেব। এর পািন দুেধর চেয়ও সাদা হেব।

শ

াণ িমসক্-আ েরর চেয়ও মধুর

হেব। য এখান থেক একবার পান করেব স আর কখেনাই িপপাসা অনুভব
করেব না।
শাফায়াত হ । তওবাহীন অব ায় মৃত বরণকারী মুিমনেদর সগীরা ও
কবীরা

নাহ মােফর জন পয়গ রগণ, অলীগন, সািলহ তথা পুণ বানরা,

আেলমগণ,

ফেরশতাগণ, শহীদগণ এবং মহান আ াহ্ তাʼআলা যােদর

অনুমিত িদেবন তারা শাফায়াত করেত পারেবন, এবং ইনশা াহ তা কবুল করাও
হেব। [হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য, “আমার
উ েতর মধ

থেক কবীরা

নাহ সা

াদনকারীেদর জন

আিম

শাফায়াত করব”।] হাশেরর ময়দােন পাঁচ ধরেণর শাফায়াত হেব।
থম ট, িকয়ামেতর িদবেস হাশেরর ময়দােন পাপ িনেয় দীঘ সািরেত
অেপ

মাণ

নাহগাররা ফিরয়াদ করেব। তােদর ত
ু িহসােবর জন শাফায়াত

করা হেব।
ি তীয়ত, সওয়াল ও িহসােবর সহজ হওয়ার জন শাফায়াত করা হেব।
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তৃ তীয়ত,

নাহগার মুিমনরা যােত িসরাত থেক জাহা ােম পিতত না

হয় সজন শাফায়াত করা হেব।
চতথত, বহ

নাহ স

াদনকারী মুিমনেদর জাহা াম থেক মু

করােনার জন শাফায়াত করা হেব।
প মত, জা ােত সীমাহীন িনয়ামত দয়া হেব। তেব এর আট ট
রেয়েছ। সকেল িনজ যাগ তা, মযাদা, ঈমান ও আমেলর িভি েত িবিভ

র
েরর

জা াত লাভ করেব। জা াতবাসীেদর পযােয়র উ িতর জন ও শাফায়াত করা
হেব।
জা াত ও জাহা াম বতমােন িবদ মান। জা াত সাত আসমােনর উপর
অবি ত। জাহা াম সবিনে

অবি ত। জা ােতর আট ট দেরাজা রেয়েছ।

েত ক দেরাজা িদেয় িভ িভ জা ােত
র রেয়েছ।

থম

তী তা ততই বৃ

র থেক স ম

সবিকছই আ াহ্ র প

থেকই হয় এই বেল সা

লাভ ও

যত িনেচ যাওয়া হয়, আজােবর

হণ আবশ ক এমন ছয় ট িবষেয়র ষ ট হল, কদের

কদের িব াস বলেত, ভাল ও ম
প

র পয

পায়।

৬- ঈমান
অথাৎ ভাল, ম

েবশ করা যায়। জাহা ােমর সাত ট

থেকই হয় তা িব াস করা।

যা িকছই হয় তার সবই আ াহ্ তাʼআলার
দয়ােক বুঝায়। মানুেষর জীবেন ভাল ও ম ,

িত, অজন ও হরণ এর সবই আ াহ্ তাʼআলার তাকদীর অনুযায়ীই

হয়।‘কদরʼ শে র আিভধািনক অথ: পিরমাপ িনধারণ, হকুম তথা শাসন করা,
আিধপত করা, আেদশ দয়া ইত ািদ। আিধক বা বড়
আ াহ্ তাʼআলার কান িকছেক অ
এই কদেরর অথাৎ যার জন অ
করােক ‘ াযাʼ বলা হয়। কদর ও
ব ব ত হয়। সে

ে

অেথও ব ব ত হয়।

দােনর ইরাদা করােক কদর বলা হয়।
াি র ই
াযা শ

া করা হেয়েছ তার অ
দুই ট এেক অপেরর

‘ াযাʼর অথ, অনািদ থেক অন

পয

লাভ
ােনও

যা িকছ সৃ

হয় তার সবিকছর জন অনািদেত আ াহ্ তাʼআলার ইরাদা করা। আর
সবিকছর সই ‘ াযাʼ অনুযায়ী যথাযথভােব অথাৎ কান ধরেণর কমিত বা
বাড়িত না হেয় সৃ হওয়ােক ‘কদরʼ বলা হয়। আর এই
বলা হয়।

াচীন

ানেক ‘ াযাʼ ও ‘কদরʼ

ীক দাশিনকরা এেক অনািদ স ার অনু হ (ইনায়াত-ই
104

আযািলয় া) িহেসেব আখ া িদেয়েছ। অ
অ

শীল সবিকছ ঐ ‘ াযাʼ থেকই

লাভ কেরেছ। আ াহ্ তাʼআলার অনািদ (আেযলী) ইলম অনুযায়ী সৃ

জগেতর অ

অজন করােক

াযা ও কদর বলা হয়। কদের ঈমান আনার

জন এই িবষেয় উ ম েপ জানা ও িব াস করা জ রী য, মহান আ াহ্
তাʼআলা কান িকছ সৃ

করার জন অনািদেত ইরাদা বা ই

া পাষণ কের

থাকেল, কান ধরেণর কমিত বা বাড়িত না হেয় ঐ ইরাদা অনুযায়ী যথাযথভােব
তার অ

অজন করা আবশ ক হয়। তাঁর কান িকছর জন অ

করার পর তা সৃ
অ

না হওয়া িকংবা কান িকছর অন

ে র ইরাদা

ইরাদার পর তার

লাভ করা কানভােবই স ব নয়।
সম

প ,পািখ, উ

বা ার উ ম ও ম

দ, জীব ও জড় সবিকছর হওয়া বা না হওয়া,

আমলসমূহ, দুিনয়া ও আেখরােত কৃত কেমর শা

ভাগ

করা বা না করা ইত ািদর সবই অনািদ ও অন ভােব আ াহ্ তাʼয়ালার ইলেম
রেয়েছ। সমেয়র সূচনার পূব থেক সমেয়র সমাি র পর পয
ইলেম রেয়েছ। তাঁর ইলেম যভােব রেয়েছ সভােবই তা সৃ
বস্ত, অণু, পরমাণু, তােদর
ভাল, ম
অিন

য়া, িব

য়া, জীব ও

সবিকছ তাঁর

হেত থােক। সকল

াণীর বাঁচা, মরা, মানুেষর

সকল কমকা , মুসলমান অথবা কািফর হওয়া, ই

াকৃত আমলসমূহ সহ জগেতর যাবতীয় সবিকছ িতিন সৃ

া একমা

কেরেছন। (দুিনয়ােত সবিকছ িতিন সবেবর

কেরন।)

উদাহরণ

প, আ ন

তাʼয়ালা। আ েনর িনেজর
(রীিত) বা কানুন এ প
[ কৃতপে

করেছন।

িতিনই। কান িকছ হওয়ার জন য সবব বা কারণ আমরা দখেত

পাই স িলেকও িতিনই সৃ
মাধ েম সৃ

াকৃত বা

ালায়। িকন্ত

লন সৃ কারী হেলন আ াহ্

ালােনার মত কান
য, আ ন

মতা নাই। িকন্ত আদাত

কান িকছেক

শ করেল

ালায়।

আ ন

ালায় না, আ ন বস্তর কাঠােমােত অবি ত কাবন,

হাইে ােজন ও অ

েজেনর মােঝ আকষেনর উে ককারী, ইেলক েনর

আদান- দােনর ব ব াকারীও নয়। যারা
কের আ নই
অ

ালায়। বা েব

কৃত সত দখেত পায় না, তারা মেন

লন

য়া স

াদনকারী আ ন নয়,

েজনও নয়, তাপও নয়, ইেলক েনর আদান- দানও নয়। বরং

ধুমা

মহান আ াহ্ তাʼআলা। আ াহ্ তাʼআলা এ িলেক
105

কৃত কতা

লেনর সবব্ বা

কারণ িহেসেব সৃ

কেরেছন। অ

িবদ ালয় সমাপনকারী ব

ব

ভােব আ ন

ালায়,

ঐ কথা মানেব না, তার মেত বাতাস

াথিমক

ালায়। িন

মাধ িমক সমাপনকারী বলেব, বাতাস না বরং বাতােসর মােঝর অ
ালায়। উ

মাধ িমক সমাপনকারী তার এই কথা মানেব না, স বলেব

ধুমা

েজেনর সােথ স

অ

উপাদানই
সােথ শ
উপলি

লেনর

ে

পদােথর সােথ

য, ব

র

ােনর গভীরতা

কৃত বা বতার ততই িনকটবত হয়। একইসােথ তারা এটাও

কের য,

েত ক ট

য়ার জন যা িকছেক সবব্ বা কারণ ভাবা হয়

আসেল স িলর িপছেন আেরা বহ কারণ িবদ মান। ইলম্ ও
সেবা

লন

িকত নয়। ইেলক ন আকষনকারী সকল

ালায়। িব িবদ ালয় পড়ুয়া ব
,
রও িহসাব করেব। এর ারা বুঝা যাে

যতই বােড়,

েজন

িশখের আেরাহণকারী ও সবিকছর

ান-িব

ােনর

কৃত হা ীকতেক পিরপূণ েপ

অবেলাকনকারী পয়গ রগণ আলাইিহমুস্ সালাম এবং তাঁেদর পদা
অনুসরণকারী ও ইলম্ দিরয়া থেক ফাঁটা ফাঁটা

ান অজনকারী ইসলােমর

আেলমগণ রািহমাহমু াহ তাʼআলা এ ব াপাের আমােদরেক
স

েক অবিহত হেয়েছন। তাঁরা আমােদরেক এই িশ

কৃত সত

া িদেয়েছন য, বািহ ক

দৃ েত যা িকছেক কতা বা দহনকারী মেন হয় স িল আসেল
শ

হীন অসহায় এেকক ট মাধ ম ও মাখলুক মা ।

কােনাভােবই ঐ সকল সবব্ হেত পাের না। একমা
হেলন

কৃত কতা ও

আ ন ছাড়াও িতিন

া।]

কৃত কতা বা

ালােত পােরন। িকন্ত আ েনর ারা

আ াহ্ তাʼআলা।
ালােনােক িতিন

ালােত না চাইেল আ েনর পে

স ব নয়। একারেণই হযরত ইবরাহীম আলাইিহস্ সালামেক আ ন
পােরিন। মহান আ াহ্ তাʼআলা তাঁেক ভােলােবেস আদতেক তাঁর জন
কেরিছেলন। [এছাড়া িতিন আ েনর
পদাথও সৃ

লন

া

মহান আ াহ্ তাʼআলাই

কৃত দহনকারী হেলন একমা

‘আদতʼ বা রীিত কেরেছন। িতিন

মতাহীন,

য়ােক িন

ালােনা
ালােত
িগত

য় করেত পাের এমন

কেরেছন। রসায়নিবদগণ এমন অেনক পদাথ আিব ার করেছন।]

আ াহ্ তাʼআলা চাইেল সবিকছ সবব্হীনভােবও সৃ
আ ন ছাড়াও

করেত পারেতন।

ালােত পারেতন। খাবার ছাড়াই ু ধা িনবারণ করােত পারেতন।

িবমান ছাড়াই উড়ােত পারেতন। বতারয

ব তীতই দূেরর আওয়াজ

নােত

পারেতন। িকন্ত অনু হ কের সবিকছর সৃ েক কান না কান সবেবর সােথ
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স

িকত কেরেছন। সবিকছেকই িনিদ

িবিভ

সবেবর

ারা সৃ র ইরাদা

কেরেছন। িনেজর কুদরতেক সবব নামক পদার আড়াল কেরেছন। কউ তাঁর
ারা কান িকছর সৃ র ব াপাের

াথনা করেল, তার উিচত ঐ জিনেসর সৃ র

জন আ াহ্ তাʼআলা য সকল সবব্ ক আদত কেরেছন স িলেক আঁকেড়
ধরা। যথাযথভােব সবব্ ক আঁকেড় ধরা বা পালন করা হেল আ াহ্ তাʼআলা তা
সৃ

কেরন। [ কউ মাম

থেক মু

ালােত চাইেল িদয়াশলাই ব বহার কের। মাথা ব থা

পেত ঔষধ সবন কের। জা ােত

উপেভােগর সুেযাগ

েবশ কের সীমাহীন িনয়ামত

পেত আ হী ব

ইসলািময় ােতর অনুসরণ কের।

একইভােব িবষ খেল মৃত হয়। ঈমান

হণ না করেল জাহা ােম যেত হয়।

নাহ করেল আযাব ভাগ করেত হয়। য যই জিনেসর সবব্ ক পালন করেব
স তার সুপিরণিত বা কুপিরণিত ভাগ করেব। সকেলর

ে ই তা

েযাজ ।

মুসলমানেদর িকতাব পড়েল ইসলামেক জানেত পারেব, ইসলামেক
স ঠকভােব জানেল ইসলামেক ভালবাসেব ও তদনুযায়ী জীবন যাপন করেল
খাঁ ট মুসলমান হেব। অিব াসী ও মাজহাব িবেরাধীেদর সােথ বসবাস করেল,
তােদর কথাবাতা

নেল

ীেনর িবষেয় জািহল হেব। আর

ীন-জািহলেদর

অিধকাংশই কািফর হয়। মানুষ যই গ েব র পেথর বাহেন আেরাহণ কের সই
গ েব ই পৗ ছায়।]
মহান আ াহ্ তাʼআলা যখন তাজা ী কেরন
সব িকছ সহেজই ভা
তার জন

বায়ন কেরন।

েয়াজনীয় সববসমূহ সৃ

কেরন,

এক পলেকই তা ইহসান কেরন।
আ াহ্ তাʼআলা যিদ সবব সৃ

না করেতন, কউ কােরা মুখােপ

ী হত

না। সকেলই সবিকছ সরাসির আ াহ্ তাʼআলার িনকট চাইত। অন কােরা বা
িকছর

ার

ছা , িশ

হত না। এ প হেল মানুেষর মােঝ শাসক,
ক ইত ািদর মত বহ মানিবক স

আেখরােতর শৃ

লা ন

ক

জা,

িমক, িশ ী,

ািপত হত না। দুিনয়া ও

হত। সু র ও কুৎিসত, ভাল ও ম , অনুগত ও

অবােধ র মােঝ কান পাথক থাকত না।
আ াহ্ তাʼআলা চাইেল আদত বা রীিতেক অন ভােবও িনধারন করেত
পারেতন। তখন সবিকছই ঐ আদত অনুযায়ীই সৃ
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করেতন। যমন, িতিন

চাইেল কািফরেদরেক, দুিনয়াবী ভাগ-িবলােস িল েদরেক, অত াচারীেদরেক,
ধাকাবাজেদরেক জা ােত

ান িদেত পারেতন। একইভােব ঈমানদারেদরেক,

ইবাদতকারীেদরেক, সৎকমশীলেদরেক জাহা ােম িনে
িকন্ত বহ আয়ােত করীমা ও হািদস শরীেফর

প করেত পারেতন।

ারা আমােদরেক অবিহত

কেরেছন য, তাঁর ইরাদা এই প নয়।
মানুেষর যাবতীয় কমকা , চলন আ াহ্ তাʼআলা সৃ
মানুেষর ই

কেরন, তা

ার অনু প বা িবপরীত যাই হাক না কন। আ াহ্ তাʼআলা

মানুষেক ইখিতয়ার (পছ

শ

) বা ইরাদার (ই

াশ

)

মতা িদেয়েছন।

মানুেষর এই ইখিতয়ার ও ইরাদােক আ াহ্ তাʼআলা মানুেষর কেমর জন সবব্
িহেসেব িনধারন কেরেছন। মানুষ কান িকছ করেত চাইেল অথাৎ ইখিতয়ার
করেল আর আ াহ্ তাʼআলাও তা ইরাদা করেল তা সৃ

কেরন। বা া কান

িকছ না চাইেল, আ াহ্ তাʼআলাও তা ইরাদা না করেল, সৃ
িকছ

ধুমা

বা ার ই

ার কারেণ সৃ

ইরাদা কেরন কবল তখনই তা সৃ
যমন সখােন দহন সৃ

হয় না। আ াহ্ তাʼআলাও যিদ তা

কেরন। কান িকছেত আ ন লাগেল িতিন

কেরন িকংবা আ ন না লাগেল দহেনর সৃ

না, একইভােব বা ার ইরাদাকৃত িবষেয়র সৃ

কতেনর জন

কেরন

করাও অনু প। ধারােলা ছির

কান িকছর সােথ লাগেল িতিন সখােন কতেনর সৃ
কতনকারী নয়।

কেরন না। কান

কেরন। এখােন ছির

কৃত কতনকারী হেলন মহান আ াহ্

তাʼআলা। িতিন

ছিরেক সবব্ িহেসেব িনধারন কেরেছন। অথাৎ বা ার

ইখিতয়ারকৃত িবষয় বা ইরাদাকৃত কেমর সৃ র জন আ াহ্ তাʼআলা, বা ার
ই

া বা পছ েকই সবব্ িহেসেব িনধারন কেরেছন। িকন্ত

বা ার ইখিতয়ােরর সােথ স

িকত নয়। এ িল কবলমা

তাʼআলার ইরাদা অনুযায়ী িভ
ন

সবব্সমূেহর

ারা সৃ

াকৃিতক কমকা
মহান আ াহ্

হয়। চ -সূয,

, অণু-পরমাণু, ভাইরাস-ব াকেটিরয়া তথা সবিকছর উপাদান, বিশ

যাবতীয়
কান
তথা ই

য়াসমূেহর

া একমা

ও

মহান আ াহ্ তাʼআলা। িতিন ব তীত আর

া নাই। তেব জড় পদােথর
াকৃত

হ-

য়া আর মানুষ ও প পািখর ইখিতয়ারী

য়ার মােঝর পাথক হল, বা া কান িকছ করেত ইরাদা

করেল, স িবষেয় আ াহ্ তাʼআলারও ইরাদা থাকেল িতিন বা ােক তা করার
কুদরত

দান কেরন ও সই

য়া সৃ

কেরন। বা ার িনেজর নড়াচড়ার
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করারও কান

মতা নাই। এমনিক িকভােব নড়াচড়া করা হয় স ব াপােরও

তার সম ক ধারণা নাই। [মানুেষর
ঘটনার

িত ট

য়া, অসংখ ভৗিতক ও রাসায়িনক

ারা অ জত হয়।] জড় পদােথর

ইখিতয়ার িবদ মান নাই।
সখােন

লেনর সৃ

য়ািব

যমন, আ ন

হওয়ার

ে

আ েনর ই

কেরন। তাঁেদর ম

ও

ে

তােদর কান

কান িকছর সং

[ি য় বা ােদর উ ম ও উপকারী ই
ইরাদা কেরন ও সৃ

য়ার

েশ আসেল

ার কান অ

নাই।

া িলেক আ াহ্ তাʼআলাও

িতকর ই

া িলেক িতিন ইরাদা

কেরন না এবং সৃ ও কেরন না। একারেণ তাঁর এই ধরেণর ি য় বা ােদর থেক
ধুমা

উ ম ও উপকারী কমই

িনেজেদর ই

কাশ পায়। তাঁর ি য় বা ারা কখেনা কখেনা

ার বা বায়ন না হওয়ার কারেণ মনঃ ু

ভাবত য, ঐ অপূণ ই

া িল

কেরনিন তাহেল একটও মনঃ ু
হত, আ াহ্ তাʼআলার

হত না, বরং এই উপলি র কারেণ আন

কিরয়া আদায় করত। মানুেষর িনেজর ই

িনবািচত কম িলেক তােদর
করার পর তদনুযায়ী সৃ

হয়। িকন্ত যিদ এভােব

িতকর হওয়ার কারেণ আ াহ্ তাʼআলা সৃ
ত

াকৃত ও

ালেবর ারা ইখিতয়ার (িনবাচন) ও ইরাদা (ই

া)

করােক, মহান আ াহ্ তাʼআলা অনািদেতই ইরাদা

কেরেছন। মানুেষর ইখিতয়ার ও ইরাদােক এইভােব মূল ায়েনর ব াপাের তাঁর
ইরাদা আেযলী (অনািদকাল থেক িবদ মান)। যিদ তা আেযলী না হত, তেব
আমােদর সম

য়া বাধ তামূলক হত। বা ার ইরাদা অ

হীন হত। িকন্ত

আ াহ্ তাʼআলা অনািদেত এব াপাের এই প ইরাদা করােত, বা ার
ারা ইখিতয়ার বা ইরাদার পের

য়াসমূহ সৃ

ালেবর

কেরন। অথাৎ সবব ায় মহান

আ াহ্ তাʼআলার ইরাদাই িনয় েকর ভূ িমকা পালন কের।]
মানুেষর ই
থম ট হল বা ার

াকৃত কাজ িল দুই ট জিনেসর উপর িনভর কের।
ালেবর ইখিতয়ার বা ইরাদার (পছ

ও ই

া করার)

মতা। একারেণই বা ার কাজেক ‘কাস্বʼ (অজন) বলা হয়। কাস্ব মানুেষর
িসফাত। ি তীয় ট হল আ াহ্ তাʼআলার সৃ

করা বা অ

দান করা।

মানুষেক আ াহ্ তাʼআলার আেদশ বা িনেষধ করা িকংবা সওয়াব বা আযাব
দয়ার কারণ হল মানুেষর মােঝ এই কাস্ বর অ
সূরা সাফফাতʼএর িছয়ান

থাকা। আ াহ্ তাʼআলা

ইতম আয়ােত করীমায় (তাফসীর আেলমেদর

দ অথ অনুযায়ী) বেলেছন, “আ াহ্ তাʼআলা তামােদর এবং তামােদর
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কাজসমূহেক সৃ
তার

কেরেছন”। এই আয়ােত করীমা, মানুেষর কাস্ব অথাৎ

য়ার মােঝ

ালেবর ইখিতয়ােরর অ

েক

ীকৃিত িদেয়েছ। এেক

‘জুজ-ই ইখিতয়ারʼ (আংিশক ই

াশ

(জবরদ ীর) অন

মাণ কের। কননা আয়ােত করীমায়

েক সু

ভােব

) বলা হয়। ইহা ‘জাবর্ʼএর

‘মানুেষর কাজʼ বলা হেয়েছ। যমন বলা হয়: আলী মারেছ। একইসােথ এই
আয়ােত করীমা আমােদরেক এ িবষেয়ও অবিহত কের য, সবিকছই

াযা ও

কদেরর ারা িনয়ি ত হয়।
বা ার কাজ বা
থেম ঐ

য়া সংঘ টত হওয়ার জন িকংবা সৃ

য়ার ব াপাের বা ার

হওয়ার জন ,

ালেবর ইরাদা বা ইখিতয়ার করা আবশ ক।

বা া িনেজর সামথ অনুযায়ী

কান িকছ ইরাদা কের। তার এই ই

ার

কাশেক বা িনবাচনেক ‘কাসব্ʼ (অজন) বলা হয়। ইমাম আিমদী রহমাত ািহ
আলাইিহর মেত,

য়ার সৃ র

য়ার সৃ েত এর
ে

বা া যা ই

বা ার এই কাসব্ ক সবব্ করা হেয়েছ,

ভাব (তাʼিছর) রেয়েছ। কননা সৃ

ইখিতয়ারকৃত কৃয়া িভ
সৃ র

ে

য়া আর বা ার

নয়। তেব যিদ বলা হয়, বা ার ইখিতয়ারকৃত

এই ‘কাসব্ʼএর কান

য়ার

ভাব নাই, তােতও কান

িত নাই। কননা

া কের তার সবই সৃ হয় না, আবার তার অিন

া সে ও অেনক

িকছ সৃ হয়। বা ার সব ই

ার সৃ হওয়া এবং সব অিন

অস ব। কননা তা ‘উলুিহয় াতʼএর (

ার সৃ না হওয়া

ার) বিশ ।

মহান আ াহ্ তাʼআলা অসীম ক ণা, সীমাহীন দয়া ও অেশষ অনু হ
কের তাঁর বা ােদরেক

েয়াজন মাতােবক সীিমত

মতা িদেয়েছন, যার ারা

বা া মহান আ াহ্ তাʼআলার আেদশ ও িনেষধসমূহ পালন করেত পাের।
যমন, সু

ও িব শালী ব

, জীবেন একবার হে

রমজােনর িহলাল [চাঁদ] দেখ,

যেত পাের। আকােশ

িত বছর এক মাস রাজা রাখেত পাের। চ

শ

ঘ া সমেয়র মেধ পাঁচ ওয়া

ফরজ নামাজ আদায় করেত পাের। িনসাব

পিরমাণ স

, িহজরী এক বছর পের, মােলর চি শ ভােগর

েদর অিধকারী ব

একভাগ পিরমাণ

ন ও রৗপ পৃথক কের মুসলমানেদরেক যাকাত িহেসেব

দান করেত পাের। দখা যাে
জবরদ ী কেরন না। একধরেণর
আ াহ্ তাʼআলার বড়

য, এে

ে

মহান আ াহ্ তাʼআলা বা ােক

াধীনতা দান কেরেছন। এর

কাশ পায়। জািহল ও িনেবাধরা,
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ারাও মহান

াযা ও কদেরর

িবষয় ট বুঝেত না পারার কারেণ, আহেল সু াত আেলমেদর ব ব েক অিব াস
কের। বা ােক দয়া কুদরত ও ইখিতয়ােরর ব াপাের সে হ পাষণ কের।
তােদর মেত মানুেষর ইখিতয়ােরর
ইরাদার কান

ভাব নাই। িকছ

াধীনতা নাই। কৃতকেমর
ে , বা ার ইখিতয়ােরর

পেয় সািবক অেথই বা ােক ীয় কেমর

ে

আহিল সু াত আেলমেদর ব াপাের কটূ

কাশ দখেত না

বাধ মেন কের। এজন তারা

কের। তােদর এই

আসেল তােদর মােঝ ইরাদা ও ইখিতয়ােরর অ
কান কাজ করার বা না করার

ে র িনজ

েক

া

ব বও

কাশ কের।

মতােক ‘কুদরতʼ বেল। করা বা না

করার মােঝ কান এক ট বঁেছ নয়ােক ‘ইখিতয়ারʼ (িনবাচন বা পছ
বেল। বঁেছ নয়ার পর তা করার ই

ােক ‘ইরাদাʼ বেল। কান কােজ স িত

দয়া বা বাঁধা না দয়ােক ‘িরজাʼ (স িত

কাশ) বলা হয়। ই

ভািবত কের এই শেত ইরাদা ও কুদরেতর একে
করা) বেল। খালেকর মােঝ ইরাদার সরাসির
সৃ র

ে

করা)

ভাব বা

ার বা বায়নেক

কাশেক ‘খালকʼ (সৃ
িত

য়া িবদ মান। আর

ভাবহীন এমন ইরাদা বা ইখিতয়ােরর বা বায়নেক ‘কাস্বʼ

বেল। অথাৎ এমন ইরাদা যা বা বায়েনর জন অেন র তথা মহান আ াহ্
তাʼআলার ইরাদার উপর িনভরশীল। একারেণ সকল ইখিতয়ারকারীর (ই
পাষণকারীর) খািলক (

া

া) হওয়া আবশ ক নয়। একইভােব ইরাদাকৃত

সবিকছর ব াপাের রাজী (সন্ত ) হওয়াও আবশ ক নয়। এককথায় মহান
আ াহ্ তাʼআলা হেলন ‘খািলকʼ (

া) ও ‘মুখতারʼ (ই

বা া হল ‘কািসব্ʼ (আ াহ্ তাʼআলার

া পাষণকারী) আর

য়ােক িনজ িনয় ােতর

ারা িনেজর

িহসােব অজনকারী) ও ‘মুখতারʼ।
আ াহ তাʼআলা, বা ার আনুগত ও অবাধ তা দু টই ইরাদা কেরন ও
সৃ

কেরন। িকন্ত আনুগেত র
নােহর

ে

‘খালকʼএর (সৃ

ে

রাজী বা সন্ত হন আর অবাধ তা বা

রাজী হন না, অপছ
করার) ারা অ

কেরন। সবিকছই তাঁর ইরাদা ও

অজন কের। সূরা আনআমʼএর ১০২তম

আয়ােত করীমায় এরশাদ করা হেয়েছ

য (তাফসীর আেলমেদর

অথানুযায়ী), “িতিন ব তীত আর কান ইলাহ নাই। সম
একমা

িতিনই”।
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িকছর

দ
া

‘মুʼতা জলাʼ মতবােদর অনুসারীরা, ‘ইরাদাʼ (ই
‘িরজাʼএর (সন্ত

হওয়ার) মােঝর পাথক অনুধাবেন ব থ হওয়ায় হতবু

হেয়েছ। তােদর মেত, মানুষ িনেজর ই
এভােবই

াকৃত কম িনেজই সৃ

কের। আর

াযা ও কদরেক অ ীকার কের। অপরিদেক ‘জাব্িরয় াʼ মতবােদর

অনুসারীরাও স
অ

া করা বা সাঁয় দয়া) ও

ূণ েপ

েক উপলি

আংিশক ই

া শ

াি েত পিতত হেয়েছ। সৃ

ব তীত ইখিতয়ােরর

করেত ব থ হেয়েছ। আ াহ্ তাʼআলার প

থেক দয়া

েক (ইখিতয়ারেক) অ ীকার কের মানুষেক কাঠ, পাথর

ইত ািদর মত মেন কেরেছ। এই মতানুযায়ী ‘নাউজুিব াহʼ মানুষ কৃত
জন দায়ী নয়। তারা সম
না

ম

নােহর

কােজর দায়ভারও আ াহ্ তাʼআলার উপর

কের। ‘জাব্িরয় াʼ দর ব ব অনুযায়ী, মানুেষর মােঝ যিদ ইরাদা ও

ইখিতয়ার না থাকত, মানুেষর

ারা কৃত সম

ম

ও

নােহর কম আ াহ্

তাʼআলা কতৃক জবরদ ী কের করােনা হেয়েছ বেল মানা হত, তেব হাত-পা
বাঁধা একজন লােকর পাহাড় থেক গিড়েয় পড়া আর চািরিদক দেখ েন
া

ে

পাথক

ঐ পাহাড় থেক িনেচর িদেক হঁ েট আসা ব
না থাকাটা আবশ ক হত। অথচ

বাধ তামূলক আর অপর ব

ীণদৃ

কান ধরেণর

র গিড়েয় পড়াটা

র হঁ েট নেম আসাটা িনজ ই

দুইেয়র মােঝ পাথক করেত অপারগরা মূলত
তারা এর

থম ব

র মেধ

স

ার অধীন। এই
। একইসােথ

ারা বহ আয়ােত করীমােক অ ীকারকারী হয়। মহান আ াহ্

তাʼআলার আেদশ ও িনেষধসমূহেক অ েয়াজনীয় ও অথহীন সাব

কের।

‘মুʼতা জলাʼ তথা ‘কািদিরয় াʼ নামক িফরকার ব ব অনুযায়ী, মানুষ িনজ
ই

ানুযায়ী িনজ কমেক িনেজই সৃ
া একমা

ে

মানুষেক মহান আ াহ্ তাʼআলার শরীক বা অংশীদার

করা হেব (নাউজুিব াহ)।
‘িশয়াʼরাও ‘মুʼতা জলাʼ দর মত, মানুষ িনজ ই

সৃ

িকছর

আ াহ্ তাʼআলা” আয়ােত করীমােক অিব াস করা হেব,

একইসােথ সৃ র
সাব

কের বেল মেন করা হেল, “সম

ানুযায়ী িনেজর কমেক

কের, বেল দাবী কের। তারা এটা ভােব না য, মানুষ কান িকছ করার ই

া

করার পর মহান আ াহ্ তাʼআলা যিদ তা ইরাদা না কেরন তেব আ াহ্
তাʼআলার ইরাদাই বা বািয়ত হয়। মুʼতা জলাʼর ব ব য ভল তা সহেজই বুঝা
যায়। অথাৎ, মানুষ যা ই

া কের তার সবই করেত পাের না। তারা যমনটা বেল
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স অনুযায়ী, মানুষ তার সব ই

া বা বায়েন স

ম হেল, আ াহ্ তাʼআলার

মতােক সীিমত িহেসেব মানা হেব (নাউজুিব াহ)। অথচ আ াহ্ তাʼআলা
সকল ধরেণর ত্
কবলমা

ট-িবচ িত, ঘাটিত ও সীমাব তার উে । সম

তাঁর ইরাদা অনুযায়ীই হয়। একমা

কেরেছন, সবিকছেক অ

িকছ

িতিনই সবিকছেক সৃ

দান কেরেছন। আ াহ্ তাʼআলার জন এমন

িসফাত ( ণ) থাকাটাই আবশ ক। মানুেষর জন ‘সৃ

কেরেছʼ

য়া ট ব বহার

করা অিত কুৎিসত আচরণ। এেত মহান আ াহ্ তাʼআলার সােথ বআদিব হয়।
কুফেরর কারণ হয়।
[ যমনটা উপের বণনা করা হেয়েছ, মানুেষর ঐ
বািহ ক, রাসায়িনক এবং মন া
ই

ক কাজ সমূহ

ক পিরবতেনর মাধ েম সংঘ ঠত হয়, যা তার

ার উপর িনভর কের না। একজন দািয় বান িব

বাধ করেবন, “আিম কেরিছ,” না বেল, “আিম সৃ

ানী এ ট বলেত অ

কেরিছ,” তার কােজর জন ।

আ াহ তালার কােছ তার িবনয়ী হওয়া উিচত। যাই হউক কম
কম বাঝা এবং কম িবনয়ী মানুষ যেকােনা জায়গায় যা ই
বাধ কের না। পৃিথবীর সকল মানুেষর
িকছ

েয়াজন িতিন তা সৃ

িত আ াহ তালা

ানী,

া বলেত ল

া

মাশীল। তােদর যা

কেরন এবং তােদর কােছ পাঠান। িতিন তােদরেক

সতক কেরন যােত কের তারা পৃিথবীেত সুেখ শাি েত বসবাস করেত পাের এবং
আিখরােত অেশষ রহমত লাভ করেত পাের। িতিন তােদরেক স ঠক পথ
কেরন তার ইে

দশন

মত, যারা তার পথ পিরহার কের তােদর নাফস অনুসরণ

কের, খারাপ সে র কারেন, হারাম বই পের িকংবা িমিডয়ার মাধ েম তারা
কুফর কের। িতিন তােদরেক স ঠক পথ
পিরসীমা অিত
ইে

দশন কেরন। যারা িনষ্ঠর এবং

ম কের তােদর িতিন রহমত কেরন না। িতিন তােদরেক তােদর

মত অিব ােসর অ কাের ডেব থাকেত দন।
ইিতকাদ নামা িকতােবর অনুবাদ এখােনই

ফায়জু াহ এেফ

, িযিন এই অনুবাদ ট স

শষ করলাম। হা জ

কেরেছন, এিরচােনর কামাহ

শহর থেক এেসেছন। িতিন তরে র সেক শহেরর িব িবদ ালেয়র একজন
ােফসর িছেলন, িতিন ১৩২৩ িহজির[ ১৯০৫ ি
মাওলানা খািলিদ বাঘদািদ উসমািন কু
ইরােকর দি

াে ] সেন মারা যান।

সা িসর হ, এই িকতােবর লখক

েনর শহর শাহরাজুের িহজির ১১৯২ সেন জ
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হণ কেরন, এবং

১২৪২ সেন দােমে

মারা যান [১৮২৬ ি

া ]। তােক উসমানী বলা হয় কননা

িতিন িতিন হযরত উ ান জ ুরািয়ন রািদয়া াহ আনহর পিরবােরর অ ভ ।
িতিন তার ছাট ভাই মাওলানা মাহমুদ সািহবেক ইমাম ই নাওয়ািয়র হািদসই
আরিবয়ান িকতােবর ি তীয় হািদস িশ া িদ

েলন, সবার জানা হািদস ই

জি ল , এই হািদেসর ব াখ া িলখার জন মাওলানা মাহমুদই সািহব তার বড়
ভাই ক অনুেরাধ কেরন। মাওলানা খািলদ রাহমাত াহ আলাইিহ তার ছাট
ভাইেয়র অনুরধ রােখন এবং হািদস শািরফ টর ব াখ া িলেখন ফািসেত।
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শিরফু

ন মুিনিররািহমা াহ তালার দু ট িচ ঠ

ভারেতর িবখ াত আেলম শািরফ উ
[ মৃত

৭৮২ িহজরী, ১৩৮০ ি

ন আহেমদ ইবন ইয়ািহয়া মুিনির

া ] ১৮ সং রেণর ফারিস িকতাব

মাকতবােতর মেধ উে খ কেরেছন,[১]
“অিধকাংশ মানুষ সে হ এবং িব েমর কারেন ভল পেথ চেল। িকছ
পথ

মানুষ ভেব থােক: ‘আ াহ তালার আমােদর ইবাদােতর কান

েয়াজন

নই। আমােদর ইবাদাত তার কান কােজ আেস না। এ ট িভ িবষয় য মানুষ
তার ইবাদাত কের অথবা তােক মেন চেল না। যারা ইবাদাত কের তারা সমস ার
মেধ থােক এবং িনরথক কােজ ব
স

থােক /ʼ এ ট এই কারেন হয়; যারা ইসলাম

েক জােন না তারা বেল থােক কারণ তারা মেন কের থােক আ াহ তালার

এই সকল ইবাদেতর
অস ব

েয়াজন রেয়েছ। এ ট এক ট

েলােক স ব কের তােল। কােরা ইবাদাত

া

ধারণা এবং এ ট

ধু মা

তারই কােজ

আসেব। আ াহ তালা সূরা ফািতেরর ১৮ ন র আয়ােত ঠক এমন ট
বেলেছন। যারা

া

ধারণা

েলা কের থােক তারা এমন যন কান ডা ার

তােক িনয় েনর কথা বলেছন িকন্ত তারা কের না এবং বেল,‘ আিম যিদ
িনয় ন না কির তাহেল ডা ােরর কান
কান

িত হেব না। িকন্ত এ ট তার

িত হেব স স ঠক বেলেছ দচতেরর
িত করেব না। ডা ার তােক িনয় ন

করেত বেলেছন এই কারেন নয় য এ ট তার কান কােজ আসেব, িকন্ত এ ট
তার রাগ ভােলা করেব। যিদ িতিন ডা ােরর কথা অনুসরণ কেরন তেব িতিন
সু

হেয় যােবন। যিদ িতিন না কেরন তেব তা ডা ােরর কান

িত করেব না।

[১] একশেতর ও বিশ িচ ঠর সং হ রেয়েছ (মাকতবাত) এ ট ৭৪১
সেন সং হ করা হয় [১৩৩৯ ি
[১৯১১ি

া ] এবং

১৩২৯ সেন মু ন করা হয়

া ] । ই ানবুেলর সুলায়মািনয়া লাইে রীেত এক ট কিপ সংগৃহীত

আেছ। ইরশাদ আস সালািকন এবং মািদন আল মািন তার দু ট

ধান কম।

আহেল সু ার

লাম আল আ ু ািহ আ াওািন রাহামাত াহ িযিন

১২৪০[১৮২৪ ি

া ] মারা গেছন, িতিন উে খ কের গেছন আহেমদ ইবন

ইয়ািহয়া মুিনেরর মাকতবােতর তার িনরান

ই তম িচ ঠেত এবং িলেখ গেছন

নাফেসর জন এ ট খুবই উপকারী। শািরফ উ
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ন আহেমদ ইবন ইয়ািহয়া

মুিনির ভারেতর িবহাের জ
িবহাের।

হণ কেরন, সখােনই তার কবর। তার

াম

লাম আল আ ু ািহ আ াওািন রাহামাত ােহর আখবার আল

খােয়র িকতােবর মেধ তার জীবন ি
মুি ত হয়, ১৩৩২ সেন [১৯১৪ ি

া

লখা রেয়েছ যা দওব

থেক

া ], পরবত েত লােহার পািক ান থেক

কািশত হয়।
“িকছ ভল িচ ার মানুষ কখেনা ইবাদাত কের না; এবং তারা হারাম
থেক িবরত হয় না। তারা ইসলাম মােন না। তারা বেল, ‘ আ াহ কািরম এবং
মাশীল। িতিন তার বা ােদর অেনক ভালবােসন। িতিন অসীম
িতিন কাওেক শা

দেবন না।ʼ হাঁ, তােদর

পরবত কথা স ঠক নয়। শয়তান তােদর

মাশীল।

থম কথা স ঠক, িকন্ত তােদর

েরািচত কের এবং তােদর ভল পেথ

পিরছািলত কের। একজন দািয় বান মানুষ কখনই শয়তান

ারা পিরচািলত

হেব না। আ াহ তালা

ধু কািরম নন, দয়ালুও এবং িতিন কখেনা তার বা ােদর

ক ঠন বা তী

দেবন না। আমারা মেন কের থািক িতিন পৃিথবীেত

শা

মানুষেক দাির তা এবং ক িদেয় থােকন। িতিন তার বা ােদর জ নার উে ক
কের থােকন। যিদও িতিন দয়ালু এবং রা

াক, কৃিষ কাজ না করেল িতিন

খাবােরর যাগান দন না। যিদও িতিন সবাইেক জীিবত রােখন, খাবার এবং
পানীয় থেক অভ

রােখন না। িতিন কন অসু

কেরন না। িতিন মানুেষর মে
থাকার এবং স

আকা

বা

া তির কেরেছন বেচ থাকার, সু

েদর মািলক হওয়ার এবং যারা দুিনয়ািব সুেখর জন

রােখ না তােদর জন িতিন মেটও

রাজা

মাশীল হউন না।

দুই ধরেনর ঔষধ আেছ :পদােথর এবং আধ া
হে

েক ঔষধ ছাড়া সু

ইবাদাত এবং আমেলর মাধ েম সু

ক। আধ া

ক ঔষধ

হওয়া। সবার জানা এক ট হািদস

এরকম: “ তামার আ

ােক পির

আসাগিফ

এমন এক ট ঔষধ যা সকল রাগ থেক মু

াহ হে

কেরা আমেলর মাধ েম!” এবং “

িদেব।”[১] িকছ সংখ ক পদােথর ঔষধ রেয়েছ।
অিভ

তার

েয়াজন রেয়েছ। আধ া

খুজেত সাহায কের।
আ ার মে

ক ঔষেধর ব াবহার পদােথর ঔষধ

তাই এট ই আেখরােত মু

অিব াস অহংকার সৃ

স ল জানার জন
পাওয়ার উপায়। িতিন

কেরন। এবং অলসতা আ ােক দুবল

কের দয়। যিদ ঔষধ ব াবহার করা না হয় তেব, আ া অসু
116

হেয় যায় এবং

মারা যায়। অিব াস এবং অবেহলার একমা

ঔষধ

ান এবং মািরফা। এবং

এই ঔষধ নামােজর এবং ইবাদােতর অবেহলার জন ।
এই পৃিথবীেত যিদ কান বা
এবং িতিন িবেষর িবষ

য়া থেক র

যােবন। যিদ কান বা

িবষ খায় এবং বেল, ‘ আ াহ

া করেবন,ʼ িতিন অসু হেবন এবং মারা

রিডর তল খেয় ফেল, তেব তার

কননা মানুেষর শরীর অেনক দুবল, এেক সু
উপাদােনর

েয়াজন রেয়েছ [ যমন খাদ ব

এবং ব াবহােরর জন
এর উৎপি

মাশীল

িত হেব।

রাখার জন অেনক

বাস ান]। এ ল খুেজ পাওয়া

স্তত করা অেনক ক সাধ । মানুেষর মেধ

নাফস

হেয়েছ একারেন য, পির েমর মাধ েম যােত কের এই সমস া

েলার সমাধান বর করা যায়। প পািখেদর এই

ভােবর কান

েয়াজন

নই। নাফস মানুেষর এসকল সমস া সমাধােনর জন কাদেত থেক। এধরেনর
কােজ স আন

লাভ কের থােক। নাফেসর এধরেনর চাওয়া ক বলা হয়

সাহয়া। সাহয়ার পিরতৃি

মানুেষর

দয় শরীর এবং আেশপােশর মানুেষর

িত

কের থােক, যা পাপ।
অেশষ রহমত িকতােবর

থম অংেশর তর অধ ােয় িবেশষ বণনা

দয়া হেয়েছ।
“ভল িচ া ভাবনার অন ান মানুেষরা

ু ধা, সাহয়া এবং যৗনতার

কারেন িরিদয়ার মেধ অব ান কের, যা ইসলােম হারাম। তারা মেন কের
ইসলাম তােদরেক পথ
ইে

কের।দীঘিদন অভ

েলা অপূণ থেক যাে

, এবং ইসলাম এমন িকছ আেদশ করেছ যা

পালন করা স ব নয় তােদর পে
স ব নয়। মানুষ

থাকার পর, তারা দেখ তােদর

কৃিতর িনয়ম ল

। তারা বেল : ‘এসকল ইসলােমর িবধান মানা
ন করেত পাের না। এসেবর অথ একজন

রি ন মানুষেক সাদায় পিরণত করা। িকছ করেত চ ার মােন একজেনর
জীবন ন করা।ʼ তারা ভল িচ া কের এবং ভল পেথ চেল। যাই হউক তারা
মেনকের ইসলাম তােদর ভল এবং মূখতার পেথ পিরচািলত কের,ইসলাম
মানুেষর আকা

ার পিরপূণতার পেথ পিরচািলত কের না। এধরেনর অিভেযাগ

ইসলােমর জন অপবাদ

প।যিদ ইসলাম সরকম আেদশ িনেষধ করেতা

তেব, ইসলােমর নবী মুহা াদ কখেনাই এরকম পথ
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দখােতন না। িতিন

বেলেছন, আিমও একজন মানুষ, অন ান মানুেষর মত আিমও রাগাি ত
হই। সমেয় সমেয় তােক রাগাি ত হেত দখা গেছ। তারা রাগ
আ াহর িনিমে

ধুমা

িছল।কুরআেন কািরেম উে খ রেয়েছ আ াহ তালা তােদর

উপর রহমত করেবন ‘যারা তােদর

াধ িনবারণ করেত পােরʼ। িতিন তােদর

উপর রহমত কেরন না যারা রােগ না।
[১] আ াগিফ

াহ দায়া পড়া হয়। এ ট মােঝ মােঝই পড়েত হেব।

তেকর মােঝও আ াগিফ

াহ পড়েত হয়।

ভল িচ াকারী যারা মেন কের তােদর সম

আকা

া বাদ িদেত হেব

তােদর িচ া িভি হীন। রাসুেলর নয় জন নারী িববাহই আমােদর বেল দয় এই
যু

িভি হীন।
যিদ কান বা

হেব। এই

তার সম

ে , একজন বা

করেত পারেব। তার এসব

ন হািরেয় ফেল, তােক ঔষধ হন করেত
তার

েনর মাধ েম তার

ী স ানেক র

া

েনর কারেনই স ইসলােমর শত্ েদর সােথ লড়াই

কের। এ ট স ােনর য, তার স ােনরা তার মৃত র পের তােক স ােনর এবং
গেবর সােথ

রণ কের।

ইসলােম এভােব িবষয় ট উে খ করা হেয়েছ,“ইসলাম
আকা

াধ এবং

ােক দমন করেত বেল িন, বেলেছ িনয় ন করেত এবং ইসলােমর িনয়ম

অনুযায়ী ব াবহার করেত। এ ট ঠক এমন যমনটা িশকািররা তােদর ঘাড়া
এবং কুকুেরর সােথ কের থােক, স ঠক সমেয় স ঠক ব াবহার। অন কথায়
াধ এবং আকা

া

িশকারীর ঘাড়া এবং কুকুেরর মত। এই দু ট ছাড়া

আেখরােত রহমত লাভ করা স ব নয়। িকন্ত এ েলার স ঠক ব াবহার এবং
েয়ােগর মাধ েম রহমত লাভ করা স ব। যিদ এ েলা িনয় ন না করা হয়
তেব তা ইসলােমর বাধা অিত
েযাজ । [১] পারমানিবক শ

ম কের ফলেব। এবং এত সকেলর
র

ে

েয়াগ িকংবা জট িবমােনর মত যে র

ব াবহার সভ হেত পাের না। মানবতার জন এসেবর ব াবহার করাই সভ তা।
এবং এিত ইসলােমর পেথই স ব।“ভল িচ াকারীেদর চতথাংশ মেন কের; তারা
িনেজেদরেক এভােব বু ঝেয় থােক, ‘সব িকছই পূব িনধািরত । িশ র জে র
পূেব

স সাইদ(জা ােত যােব) অথবা সািক(জাহা ােম যােব) িনধািরত হেয়
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যায়। এ ট পরবত েত পিরবতন স ব নয়। সজন ইবাদেতর কানই

েয়াজন

নই।ʼ সাহাবীেদর যখন রাসুল সা ািহ আলায়িহস সালাম বে ন কাদা এবং
কাদার কখেনা পিরবতন হেব না, এ ট পূবিনধািরত, তখন তারা

করেলা,

আমরা এই শা ত ভিবষ ৎ বানী িব াস করেবা, আমােদর ইবাদেতর কানই
েয়াজন নই। িকন্ত রাসুলু াহ এভােব উ র িদেলন: ‘ইবাদত কেরা, যা পূব
িনধািরত তা করা সকেলর জন ই সহজ।!ʼ িতিন আসেল যা বলেত
চেয়েছন তা হল সাইদ তখিন হওয়া যােব যখন সাইেদর মত কাজ করেব।
এটাও বাঝা যায় জারা সাইদ হেত চায় তারা ইবাদত কের, আর যারা সািক হেত
চায় তারা অমান কের। িকছটা এরকম যারা মেন কের তারা সুিখ সমৃ
জীবনযাপন করেব, খাবার খােব ঔষধ

হন করেব, অপর িদেক যারা মেন কের

তারা অসু

হন করেব না। যারা এমনটা মেন কের

থাকেব, খাবার এবং ঔষধ

মানুেষর ভােগ এভােব লখা রেয়েছ, তারা ঔষধ খাবার

হন না কের অসু

হেয় মারা যােব। যারা অথ উপাজন করেত চায় তােদর জন পথ খলা রেয়েছ।
যােদর ইে
দরজা ব

কান একিদেক যেয় মৃত বরণ করা তােদর জন িবপরীতিদেকর
হেয় যায়।

যমনটা উে খ করা

হেয়েছ, যখন আজরািয়ল

আলায়িহসসালাম সুলায়মান আলায়িহস সালােমর কােছ এেসিছেলন, িতিন
খয়াল করেলন একজন বা

েক িযিন বেস িছেলন। লাক ট ফরসতার

সঙ্ কুিচত দৃ র কারেন ভীত িছল। যখন আজরািয়ল আলায়িহস সালাম চেল
যা

েলন তখন বেল গেলন সুলায়মান আঃ ক িতিন জন বাতাস ক িনেদশ

কেরন উ

বা

েক প

েমর কান এক দেশ িনেয় যাওয়ার জন যােত কের

স, আজরািয়ল আলায়িহস সালাম থেক দূের যেত পােরন।
[১] অেশষ রহমত িকতােবর চতথ অংেশর ছা

শ পিরে

দ

ব ।।

যখন িতিন পুনরায় িফের আসেলন তার কােছ, তখন সুলায়মান আঃ
তােক

করেলন কন িতিন ওইভােব উ

বা

র িদেক তািকেয় িছেলন।

িতিন জবােব বলেলন , তােক িনেদশ করা হেয়েছ এক ঘ া পের প

েমর

কান শহের তার জান কবেজর জন । িকন্ত যখন তােক আপানার পােশ
দখলাম, আিম িব

ত না হেয় থাকেত পাির নাই। পরবত েত আিম প

েমর

ওই দেশ যাই, তােক দিখ এবং তার জান কবজ কির। [১] যমনটা বাঝা যায়,
লাক ট আজরািয়ল আলায়িহস সালাম ক ভয় পেয়িছল যা ঘটেত যাে
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ভেব, সুলায়মান আলায়িহস সালাম তা পিরপূণ কের িদেলন, পুেরা ঘটনা ট
পর

েরর সােথ জিড়ত। অনু পভােব য বা

পুেরাপুিরভােব সাইদ হেত চায়

স পুেরাপুির ইমানদার হেব, এবং িরয়াদার অ ভ

হেয় সকল বদ অভ াস

থেক িনেজেক িবরত রাখেব। সুরা আল আনােমর ১২৫ তম আয়ােত উে খ
করা হেয়েছ, ‘ আ াহ তালা তার য বা
ইে
বা

কেরন তার

া ক স ঠক পথ

দেয়র মেধ , ইসলাম

দশন করেত

িত াপন কের দন।ʼ য

ট সািক পুেরাপুির ভােব, তার জন এ ট িনধািরত য, স জাহা ােম যােব

এ ট এমন এক ট বাতা দয় য,তার ইবাদােতর কানই
িনধািরত য স সাইদ অথবা সািক। স

ধুমা

েয়াজন নই। এ ট

তার ভাবনার কারেন, ইবাদাত

কের না। তার এই ভাবনার কারেন ইবাদাত না করা এ ট বাঝায় স স

ূণ েপ,

সািক হেত চায়। অনু পভােব, পূব িনধািরত িবসেয় অনীহা দখােনা মানুেষরা
ভেব থােক, সবিকছ পূব িনধািরত, পড়া না এবং

ান অজেনর কানই

উপকার নই যিদ স পূব িনধািরতভােব মূখ হেয় থােক। এভােব স িকছই শেখ
না এবং

ান অজন কের না। স মূখই থেক যায়। যিদ কান বা

র জন পূব

িনধািরত থােক য স অেনক ফসল ফলােব এবং চাষাবাদ করেব, তেব তােক
চর জিমজমা এবং বীজ দয়া হয়। তাই িবষয় ট এরকম য, যারা সাইদ হেব
তােদর

চর ইমান থাকেব এবং ইবাদাত করেব, যারা সািক হেব তারা অমান

করেব এবং অনুসরন করেব না। িনেবােধরা এ ট বুঝেত পাের না, তারা বেল,
পুেরাপুির ইমান আনা এবং ইবাদাত করার মেধ িক আেছ অথবা অিব াস বা
অনুসরন না করেল সািক হেল িক হেব? তােদর স

বু

েত তারা এই দু টর

মেধ তলনা কের থােক এবং সমসসা সমাধােনর চ া কের।
িকন্ত মানুেষর এই কারন

েলা সংকীণ এবং

াতীত বা অমীমাংিসত

িবষয় ট আেলাচনা করা বা বুঝেত চ া করা িনেবােধর কাজ। যারা এধরেনর
িচ া কের তারা িনেবােধর অ ভ । হযরত ঈসা আলায়িহস সালাম বেলেছন:
‘ কান জ া েক ঠক কের অথবা মৃত ক জীিবত করা আমার জন
ক ঠন কাজ িছল না। আ াহ তালা তার অসীম

কান

ান এবং িহকমার মাধ েম িকছ

িকছ বা ােদর ফেরশতার পযােয় অথবা তােদরও উপের িনেয় যান। আর িকছ
বা ােক কুকুর অথবা
উ

কেরর চেয় িন

পযােয় িনেয় যান।” আেলম শািরফ

ন আহেমদ ইবন ইয়ািহয়া মুিনির তার ৭৬ তম িচ ঠেত উে খ
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কেরেছন:“‘সায়দাʼ অথ জা াত অজন করা এবং

‘শা াʼ অথ জাহা াম

অজন। সায়দা এবং শা া আ াহ তালার দু ট খাজানার মত।

থম টর চািব

মেন চলা এবং ইবাদাত করা। ি তীয় টর চািব পাপ কম করা। আ াহ তালা
িচরািয়ত ভােব িনধািরত কেরেছন বা
বলা হয় ভাগ । য বা

িবেশেষ সাইদ অথবা শাি । এ টেক

েক সাইদ বলা হয় তােক পৃিথবীেত সায়দার চািব দয়া

হেয়েছ, আর স আ াহ তালােক মান কের। আর য বা

শাি

তােক শা ার

চািব দয়া হয় পৃিথবীেত এবং স সবসময় পাপ করেত থােক। পৃিথবীেত,
ে েক বুঝেত পাের য স সাইদ নািক শাি
[১] জালাল উ

ন

তার চািব টর িদেক খয়াল কের।

িমর িমথওইয়ািন িকতােবর মেধ এই ঘটনা

িবশদভােব বণনা করা হেয়েছ। িতিন কিনয়া শহের ৬৭২ িহজির [১২৭৩
ি

াে ]. মৃত বরণ কেরন।
ধম য় আেলমরা বুঝেত পােরন বা

িকন্ত য সকল বা

দুিনয়ািব কােজ ব

ট আিখরােত সাইদ নািক শাি ।
তারা এ ট বুঝেত পাের না। সম

স ান এবং রহমত আ াহ তালােক মেন চলা এবং ইবাদােতর মেধ । সকল
সমস া এবং শয়তােনর উৎপি

পাপ কেমর মেধ । দুভাগ এবং সমস া আেস

মানুেষর কােছ পােপর মাধ েম। আর আনুগেত র মেধ রেয়েছ
সুখ। [১] জ জােলেমর একজন বা

শাি

এবং

িছেলন য তার পুেরা জীবন আকসা

মস জেদ ইবাদােতর মেধ কা টেয়েছ, যখন স এক ট িসজদা থেক িবরত
থাকেতা কননা স ইবাদােতর শত আর ইখলাস শেখ নাই, স এমন িকছ
হারােলা যন স পুেরাপুির
কাহেফর কুকুর িস

ংস হেয় গেছ। যাইহউক, কননা আসহােব আল

কেদর পছন িদেয় িকছদুর হেট গেছ, এ টেক বািড়েয়

বলার চ া করা হেয়েছ যিদও এ ট নাংরা িছল। িবষয় ট আ
বু

েযর, মানুেষর

ম া এিতর সমাধান খুেজ পায়নাই শত বেষর মানুেষর সৃ কারন কখেনাই
গয় ই

ার সােথ তলনীয় হেত পাের না। আ াহতালা আদাম আলায়িহস

সালামেক গম খেত িনেষধ কেরিছেলন,িকন্ত িতিন তােক তা খাওয়ান, কননা
িতিন ভিবষ ৎ জানেতন য িতিন খােবন। িতিন সয়তানেক িনেদশ িদেলন তােক
েরািচত করার জন । িকন্ত িতিন িনেজ তা

েরািচত করেত চান নাই। িতিন

বেলিছেলন, িতিন পথ িনেদশনা দখােবন িকন্ত িতিন ইহলাখ ছাড়া কান
মানুষেক নয়।তাহেল আমরা িকভােব তা বলেত পাির কান িকছ? মানুেষর
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ইবাদাত অথবা িব াস কান িকছরই তার
তােদর পােপর কারেন
সৃ র

িত

হেলও তার িকছ যায় আেস না। তার কান

েয়াজন নই। িতিন

ান সৃ

কেরেছন অিব াস এবং পােপ অব

বাঝার জন । িব াস এবং আনুগত
এবং অব

ার উৎপি অ

েয়াজন নই, অিব াস অথবা
া

ান থেক আেস, অপরিদেক অিব াস

তা থেক। আনুগত পিরতাগ করা উিচত নয় যিদও

এ ট অভ ােস পিরনত হয়। আর পাপ কাজ থেক অবশ ই দূের থাকেত হেব
যিদও এ ট লঘু হয় ! ইসলামী িচ ািবেদরা উে খ কেরেছন, িতন ট কাজ অপর
িতন ট কােজর কারন হয়: আনুগত কারী আ াহ তালার িরদা লাভ
কের(অনু হ); পাপকারী আ াহ্র

ােধর স ুিখন হয়;

ইমান মানুষেক

স ান এবং মযাদা দয়। একারেন, আমরা খুব ছাট পাপ থেকও িবরত থাকব
কননা, আ াহতালার

ােধর স ুখীন হেত পাির সই পােপর কারেন। আমরা

ে ক িব াসীেক আমােদর চেয় আরও বিশ িব াসী মেন করেবা। িতিন
হয়েতা এমন কও যােক আ াহতালা অেনক বিশ ভালবােসন।

ে ক বা

র

ভাগ যা পূব থেক িনধািরত তা কখেনাই পিরবতন হেব না। যিদ আ াহতালা
চান, একজন পাপী বা

েক িতিন

মা করেত পােরন, িকন্ত িতিন তার আইন

পিরবতন কেরন না। যখন ফরশতারা, ‘ হ রা

! আপিন িক এমন সৃ

করেবন যারা িবে ষপরায়ণ হেব, পৃিথবীেত অনাচার সৃ
র

করেব এবং

ঝরােব ?ʼ িতিন বেলনিন য তারা িবে ষপরায়ণ হেব, িতিন বেলেছন:

‘আিম যা জািন
অনুপযু

তামরা তা জােনা না।ʼ িতিন উে খ কেরন: ‘আিম

থেক উপযু

আেস। আিম িন

তির কির। আিম সসব সৃ

থেক উ

সৃ

কেরা, িকন্ত আিম দিখ তােদর
আর তারা আমার

মা

কির যা দূর থেক

কির। তামরা তােদর আচরেণর িদেক ল
দয়। তামরা তামােদর পুে র িহেসব কেরা

াথনা কের। আিম যমন তামােদর িনরীহতা পছ

কির, তমিন ভােব মুসিলমেদর পাপ

মা করেত পছ

করেবা। তামরা তা

জােনা না যা আিম জািন। আিম তােদর ক আমার রহমত অজেনর সুেযাগ
দব এবং আমার অন

বরকেতর মেধ জিড়েয় রাখব।”

[১] এ ট আ াহতালার

গ য় আইন। কও এিতর পিরবতন করেত

পারেব না। আমারা সায়দায় এমন িকছ

হন করেত পািরনা যা আমােদর কােছ
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সহজ এবং নাফেসর জন আন দায়ক মেন হয়, এমন িকছ ভাবেতও পাির না
যা আমােদর কােছ ক ঠন এবং নাফেসর জন শা া অথবা খয়াল।
এখােন আমরা িছয়া র ন র িচ ঠর অনুবাদ শষ করলাম। ভারেতর
িবখ াত আেলম শািরফ উ
মারা যান [১৩৮০ ি

ন আহেমদ ইবন ইয়ািহয়া মুিনির ৭৩২ িহজির সেন

া ]। িতিন ভারেতর িবহাের বসবাস কেরেছন। সখােনই

তার কবর। িবহার শহেরর এক ট অংেশ

ােমর নাম মুিনর।

লাম আল

আ ু ািহ আ াওািন রাহামাত ােহর আখবার আল খােয়র িকতােবর মেধ
তার জীবন ি
[১৯১৪ ি

া

া

লখা রেয়েছ যা দওব

থেক মুি ত হয়, ১৩৩২ সেন

], পরবত েত লােহার পািক ান থেক

উসসােলিকন এবং মাকতবাত বই দু ট খুবই
িচ ািবদ

কািশত হয়। ইরসা
পূণ। িবখ াত ইসলামী

লাম আল আ ু ািহ আ াওািন রাহামাত াহ [১] িনরান

িচ ঠর মেধ মাকতবাত িকতােবর
দেয়র পির ে র জন
[ইমাম রা

ই তম

ে র কথা উে খ কেরেছন য, িকতাব ট

পূণ।

ািন রা াত ািহ তার িকছ িচ ঠর মেধ উে খ কেরেছন:

“আ াহ তালার িনেদশসমূহ ফরয, তার িনেষধসমুহ হারাম। ইসলােম য
কাজ েলা হারাম অথবা ফরেজর অ ভ

নয় স েলা মুবাহ। ফরয আদায়

করা এবং হারাম এিড়েয় যাওয়া, মুবাহ আদায় করা আ াহ তালার িনিমে
ইবাদাত । সািহহ এবং মাকবুল ইবাদাত স ঠক এবং আ াহ তালার কবুেলর জন
এর

ান থাকা

েয়াজন, আমেলর ওয়াদা পিরপুরনভােব পালন করেত হেব,

সুস তভােব ওয়াদা পালেনর

ে

ইখলােসর সােথ করেত হেব। এবং

কানিকছ ইখলােসর সােথ করার অথ

ধুমা

আ াহতালার িনেদশ মেন

তােক ক রাজী খুিশ করার জন , কান দুিনয়ািব কারেন বা অেথর, পেদর িকংবা
গেবর লােভ নয়। কান একজন উপযু
শাে র উপর পড়া নার মাধ েম

ধম য় িশ

েকর অধীেন িফকাহ

ান অজন স ব, তাসাওেফর িকতাব সমূহ

পড়া, িচরািয়ত কথা মেন চলা এবং ওিলেদর ব াবহার আয়ে র মাধ েম ইখলাস
অজন স ব। ইসলামী
ান। যতটকু

ান দু ট উপাদােন গ ঠত, ধম য়

েয়াজন তততকু

কান বদু িতক য

ািনক

ান আহরন করা ফরয। এভােব, ঔষধ

েয়ােগর পূেব তার তার ব াবহার এবং কায
কান বা

ান এবং ব

মতা জানা ফরয, অথবা যিদ

ব াবহার করেত চায় তেব তােক িবদু েতর
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ব াবহার স

েক

ান থাকেত হেব, তানাহেল এক ট অনাকাংিখত মৃত হেত

পাের। “ যিদ কান বা
শয়তােনর

য িকনা তার ইবাদাত আদায় করেত চায় না, এবং

েরাচনায় তওবা না কেরই মৃত বরণ কের, যিদও স ফরয এবং

হারােম িব াস করেতা, তােক জাহা ােমর আ েন িনে
কমফল

প করা হেব তার

প।

[ েকান বা

য িকনা ফরয সমূহ জােন না বা জেনও

দয় না,

এবং যারা ঘৃণা কের এবং আ াহেক ভয় কের না, তওবা কের না, তারা
ইসলােমর বাইের অিব াসীেত পিরনত হয়। স অন কােলর জন জাহা ােমর
আ েন িনি

হেব। এ ট হারামকারী দর খে ও

“যিদ কান বা

েযাজ ।]

না জেন থােক ইবাদােতর শত সমূহ, তেব তার

ইবাদাত সিহহ হেব না, এ ট তােক জাহা াম থেক র
এসব ইখলােসর সােথ করেলও তা

া করেব। যাইহউক স

হনেযাগ হেব না , এবং তার কান ভাল

কমও, স কান সওয়াব পােব না এসেবর জন । আ াহ তালা বেলেছন , িতিন
বা ার এসব ভাল এবং সবামূলক কােজ খুিশ হেবন না।

ান এবং ইখলাস

ছাড়া কান ইবাদাত কােজ আসেব না। এ ট ইবাদাতকািরেক পাপ অিব াস
এবং য ণা থেক মু

দেব না।

িকছ সংখ ক আধ া

অিব াসী িহেসেব মৃত বরণ কেরেছ।

ান এবং ইখলােসর সােথ করা ইবাদাত

ইবাদাতকািরেক পাপ অিব াস এবং য ণা থেক মু
আ জেজ

ক ইবাদাতকাির
দেব এবং তােক

পা িরত করেব পৃিথবীেত।

[১] আ ু াহ দা ািহ ১২৪০ িহজির সেন িদি েত মারা যান।
পরবত জীবেনর জন , আ াহ তালা সূরা মািয়দার নবম আয়ােত এবং
সূরা আসেরর মেধ ওয়াদা করেছন য, স বা
থেক র

েক িতিন জাহা ােমর য ণা

া করেবন। আ াহ তালা তার ওয়াদার বাপাের সত বাদী। িতিন ওয়াদা

পালন কেরন।”]
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আ াহ বতমান এবং এক
সম

সৃ

একসময় িছল না এবং

একসময় থাকেব না
আমারা আমেদর চারপােশ সব িকছর উপি িত বুঝেত পাির আমােদর
অনুভব ই

েয়র মাধ েম। য জিনস েলা আমােদর ই

স েলাই স া বা সৃ
সৃ

য়েক নাড়া দয়

। য সকল স া আমােদর পাঁচ ট ই

করেত পাের এ েলার মাধ েমই স

দ বা

েয় অনুভেবর

ন এেক অপর থেক আলাদা

করা যায়। আেলা, বাতাস, পািন, শ , কাঁচ সবিকছই স ার অ ভ , এ েলা
সব বতমান। যসকল স ার ভর, শ , আয়তন আেছ অন কথাই কান

ান

দখল কের তােদর বলা হয় পদাথ। পদাথেক আলাদা করা হয় তােদর পিরমান
এবং পিরমােপর উপর িভি

কের। বায়ু পািন পাথর কাঁচ এ েলা সবই পদাথ।

আল এবং শ

পদাথ নয় কননা তারা ান এবং ভর িনরেপ

শ

মতা পিরবহন কের, জার মাধ েম এরা কম স

এবং

।

েত ক ট স া
াদন কের।

েত ক ট স া িতন অব ায় থাকেত পাের, তরল ক ঠন এবং বায়বীয়। ক ঠন
স ারর আকার রেয়েছ। তরল এবং বায়বীয় স া পাে র আকার ধারন কের,
তােদর িনেজর কান আকার নই। যসকল স ার আকার রেয়েছ তােদর বলা
হয় পদাথ। বিশরভাগ স াই পদাথ। যমন চািব, িপন,িচমটা এেদর

েত েকর

আলাদা আকার রেয়েছ। িকন্ত তারা একই পদাথ লাহা থেক তির হেত পাের।
দুই ধরেনর পদাথ রেয়েছ, মৗিলক এবং যৗিগক।
েত ক ট পদােথরই পিরবতন আেছ। যমন এ েলা

ান পিরবতন

করা বা ছাট বড় হেত পাের। এ ট অসু হেত পাের এবং মারা যেত পাের যিদ
তা জীিবত হেয় থােক। এই পিরবতন েলােক বলা হয় ঘটনা। কান ভাব ছাড়া
পদােথর

কান পিরবতন ঘেট না।

কান ঘটনা যিদ পদােথর আকােরর

পিরবতন ঘটায় তেব তা কািয়ক পিরবতন । এক ট কাগজ ক দুই টকেরা করা
কািয়ক পিরবতন। িকছ পিরমান শ

ব াবহার করেত হয় যােত কের কািয়ক

পিরবতন ঘটেত পাের। য পিরবতন পদােথর গঠন পিরবতন কের দয়
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তােদরেক বলা হয় রাসায়িনক পিরবতন। যখন এক ট কাগজ পুিড়েয় ফলা
হয় িকংবা এ ট ছাইেয় পিরনত হয় তখন তা রাসায়িনক পিরবতন। এক ট
পদােথর অন এক ট পদাথ ারা
বা তেতািধক পদাথ পর

বািহত হেল রাসায়িনক পিরবতন ঘেট। দুই

েরর সােথ রাসায়িনক িব

য়া করেল রাসায়িনক

পিরবতন হয়।
রাসায়িনক পিরবরতেন পদােথর পরমানু সমুেহর িবন াস পিরবিতত
হয়।

েত ক ট পদাথ অসংখ অনুর সম েয় গ ঠত। যিদও অনু সমুেহর গঠন

একই রকেমর, তােদর ভর আকার িভ
পাঁচ টর বশী িভ

িভ

আমরা সবেচেয় শ

িভ । এই কারেন আমরা একশত

পরমানুর নাম জািন। এক ট সবািধক বড় অনু কউ
শালী অণুবী

অেনক েলা একই অনু একে

ণ যে র মাধ েম

এক ট পদােথর সৃ

দখেত পাির না।

কের। জেহত একশত

পাঁেচর বশী অনু রেয়েছ তাই একই পিরমান িভ িভ পদাথ রেয়েছ। আয়রন,
সালফার, মাকাির, অ
এক

েজন এবং কাবন এ েলা পদাথ। যখন িভ িভ অনু

ত হয় তখন তােক বলা হয় যৗগ। পািন, মদ, লবন এ েলা যৗগ। দুই বা

তেতািধক অনু অথবা পদাথ একসােথ এক ট যৗগ তির কের। পাহাড় সাগর
এবং জীব জন্ত সবিকছই এই অণু েলার সম েয় তির। জীব

অথবা জীবন

ছাড়া সকল পদাথ এইসব অনু থেক তির।
বাতাস মা ট পািন তাপ আেলা িবদু ৎ অনু , মৗল বা যৗগ সমূহ ক
ব েন আব

হেত

এই পিরবতন
অথবা মু

বািহত কের। “ কান পিরবতনই কারন ছাড়া ঘেট না।”

েলােত, অনু

েলা এক যৗগ থেক অন

যৗেগ যায়,

হয়। আমরা পদাথেক িমিলেয় যেত দিখ, কননা আমরা

ধু

দৃশ মান িবষয় ট খয়াল কির যা ভল, কান িকছ হািরেয় যাওয়া বা উৎপি
হওয়া মােন

ধুই এক ট পদােথর অন এক টেত পিরবিতত হওয়া, কান এক ট

হািরেয় যাওয়া পদাথ পািন গ াস অথবা পািথব কান পদারেথ পিরনত হয়। ছ।
নতন পদাথ ট আমােদর ই

েয় কানঅনুভিতর তইিত কের না, আমরা এ ট

অনুভব করেত পাির না য এ ট স া িহেসেব এেসেছ। এই কারেন আমরা বেল
থািক, পদাথ ট হািরেয় গেছ, যা িকনা

ধু অন এক ট পদােথ পিরিনত হেয়েছ।
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আমরা এিতও দখেত পাই য, এসকল অনুর

াকৃিতক পিরবতন ঘটেত পাের

, পদােথর কািয়ক এবং রাসায়িনক পিরবতন ঘটেত পাের। যখন কান পদাথ
অন এক টর সােথ ব েন আব
পদােথর বা যৗেগর উৎপি
পিরবতন ঘেট থােক।

হয় তখন এ ট আয়িনত হয় এবং নতন এক ট
হয়, এভাব পদােথর কািয়ক এবং রাসায়িনক

েত ক ট পদােথর অনু সমূহ িনউি য়ােসর মাধ েম

তির হয়, এবং অপর অিত

ু

অংেশর নাম ইেলক ন।

িনউি উস

পরমানুর মধ াংেশ অব ান কের। হাইে ােজন ছাড়া অন সব পদােথ ধনা ক
চাজ

াটন এবং িনউ ন রেয়েছ, যারা ইেলক ক চাজ বহন কের। ইেলক ন

ঋণা ক চাজ িবিশ যা িনউি য়াস ক ক
সমূহ তােদর ক

কের ঘুরেত থােক। ইেলক ন

পথ সহেজ পিরবতন কের না, তেব শতসােপে

পিরবতন

কের।
তসজ

য় পদােথর পিরবতনেক বলা হয় িফউসান। িনউি য়ার

িফউসােন এক ট পদারথ স
পড়া ভর শ

েত

ূণ অন এক ট পদােথ পিরনত হয়, এে

ে

পা িরত হয়। এই ফমুলা ট উ াবন কেরন ইহিদ পদাথিবদ

আলবাট এইিনসটাইন (১৩৭৫ িহজির [১৯৫৫ ি
পদাথও পিরবিতত হেত পাের। জিবত অথবা মৃত

া ]) উপাদােনর মত
েত ক ট পদাথ পিরবিতত

হয়, পুেরাপুির হািরেয় যায় এবং নত্ন এক টর আিবভাব দখা দয়।

েত কটা

পদাথ যা এখন বতমান তা এক সময় িছল না, তােদর জায়গায় অন
পদােথর অ

কান

িছল। ভিবষ েত, বতমান কান পদাথই থাকেব না এবং নতন

পদােথর আগমন ঘটেব।
জীব

বাদ

াণহীন সকল পদােথর

ে

এমন ট ঘেট।

েত ক

এবং জড় বস্ত, লাহার উপাদান এবং পাথেরর বস্ত, হাড় এবং সম

উপাদান পিরবিতত হয়, নতনে র আগমন ঘেট। কান স ার বিশ
হয়, এবং য স া হািরেয় গেছ তার অনুপি িত অনুভূত হেত

কািশত
কের, মানুষ

যা বুঝেত পাের না,এর মাধ েম বাঝা যায় পদাথ সবসময় বতমান। এক ট
চলিচে

এরকম এক ট উদাহরন দখা যায়, যখােন িভ

সামেন আেস থােক এক টর পর এক ট িক
একই িচ

এক ট ছিব চােখর

দশক এ ট ভাবেত থােক যন

তারা দখেছ। যখন এক ট কাগজ পুেড় ছাই হেয় যায়, তখন আমরা
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বিল কাগজ হািরেয় গেছ এবং ছাইেয়র আিবভাব ঘেটেছ, কননা আমরা
পিরবতন ট ল

কেরিছ। যখন বরফ গেল যায়, তখন আমরা বেল থািক, বরফ

হািরেয় গেছ এবং পািনর আিবভাব ঘেটেছ। সারাহ আল আিকদা িকতােবর
মেধ উে খ করা হেয়েছ,“ কননা সব সৃ
ক বলা হয় আলাম। একই

আ াহ তালার ইশারায়,

েত ক সৃ

জািতর অন সব স া কউ বলা হয় আলাম।

যমন মানুেষর আলাম, জীব জন্তর আলাম, বস্তর আলাম। অতবা

েত ক ট

পদাথ আলাম।” সারাহ আল মাওািকফ িকতােবর ৪৪১ ন র পৃ ায় এ ট লখা
রেয়েছ।[১]
“আলাম হে
আেস

হািদস,

েত ক ট জিনস সৃ । অন কথায়, তারা স ায়

ন তা থেক।
[পূেব আমারা আেলাচনা কেরিছ

থেক

েত ক ট বস্ত অন আেরক ট বস্ত

পা িরত হয়।] পদাথ এবং এর বিশ

হে

হািদস। এই িবষেয়র উপর

িতন ট িভ মতবাদ রেয়েছ:
১) মুসিলম,ইহিদ, ি

ান এবং আ ন পূজারীেদর মেত পদাথ এবং এর

বিশ সমূহ হািদস।
২) এির
এবং এর বিশ

টল এবং তার অনুসারী দাশিনকেদর মেত,

েত ক ট পদাথ

িচর ায়ী।তােদরমেত এ েলা শূন তা থেক আেসিন, এরা পূব

থেকই িছল। আধুিনক রসায়ন শা

মান কের এই ধারনা ভল। য বা

এরকম মেন কের এবং িব াস কের স ইসলােমর অ ভ

নয়। ইবেন িসনা[ ২]

এবং মুহা াদ ফারািব একই কথা বেলছন।
(দােম ,৩৩৯ িহজির [৯৫০])।
৩) এির
এর বিশ

টেলর অনুসারী দাশিনকরা মেন করেতন পদাথ িচর ায়ী এবং

েলা হািদস। িকন্ত িব

ানীরা এ টেক ভল

৪) বস্তসমূহ হািদস এবং এর বিশ
নাই। কালিনয়াস িস া

মান কেরেছন।

িচর ায়ী এ ট কও উে খ কেরন

িনেত পােরন নাই এই চার টর কান ট িতিন অনুসরন

করেবন।”
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মুসিলমরা অেনকবার িবিভ ভােব
বিশ

মান কেরেছন, পদাথ এবং এর

সমূহ হািদস। এ ট এই িভি র উপর য, পদাথ এবং এর সকল অংশ

সবসময় পিরবতনশীল। মােঝ মােঝ এই পিরবতন
হািদস হেত হেব,

েলা িচর ায়ী নয়, এিতেক

েত ক ট পদারত পুরেবর অব ায় িফের যেত পারেব না ,

যখান থেক এ টর উৎপি । এই পিরবতন েলার এক ট
িকছ মৗিলক জিনেসর উৎপি

থাকেত হেব,

শূন তা থেক। যিদ শূন তা থেক িকছই সৃ

করা না হেতা, যিদ পদাথও থেক পদােথর পিরবতেনর এই ধারাবািহকতা অসীম
অতীেতর িদেক িনেয় যত, এই ধারাবািহকতার কান

ই থাকেতা না এবং

আজেকর এই অব াও আসেতা না। পদােথর এই পিরবতনশীলতা
কান মৗিলক এবং শূন তা থেক তােদরেক সৃ

মান কের

করা হেয়েছ । অিধিকন্ত,

আকাশ থেক কান পাথেরর পতেন আমরা বলেত পাির না এ ট শূন তা থেক
এেসেছ, অসীম মহাকাশ অথবা সময়, এই স

েলার অথ কান

এবং

শষ নই।
[১] সািয় দ শিরফ আিল জুরজািন সারাহ আল মাওািকফ িকতােবর
লখক িশরাজােহ মারা যান। ৮১৬ িহজির [১৪১৩ ি
তাফসীর যার

লখক আ র
ু রাহমান িবন আহেমদ আলাউ

রা াত ািহ আলাইিহ
ি

(৭০০ ি

া

ন ইজ

িশহরাজ – ৭৫৬ িহজির [১৩৫৪

া ])। িতিন তার িকতােবর এক ট সংি

নােম, এবং পরবত েত শামস আ
সংি

া ]। বই ট এক ট

সং রন লেখন জওািহর

ন ফনাির রাহামাত াহ আলাইিহ এই

সং রেণর ব াখ া িলেখন।
(৭৫১ – ৮৩৪ [১৪৩১ ি

া ])

[২] ইবেন িসনা ৪২৮ িহজির সেন মারা যান, [১০৩৭ ি
অসীমতা থেক আসা, যার অথ

ন তা থেক আসা এবং কান িকছ

যা অসীমতা থেক এেসেছ তা কান ভােবই আসত না। এ ট
ধারণা, সবিকছ অসীমতা বা
অন কাল থেক

া ]

ানহীন এবং া

ন তা থেক এেসেছ। অনু পভােব, মানুষ

পা িরত হেয় আেস নাই। তারা িন
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য়

পা িরত হেত

কেরেছ একজন থেক, যােক
আকজন মানুশেক যিদ

ন তা থেক সৃ

ন তা থেক সৃ

না করা হেতা এবং তার

অব াহত না থাকেতা তেব আজ মানুেষর অ
স ার জন

েযাজ । তাই এ ট অ

উপর িভি

কের যিদ বলা হয়, এ ট সৃ

কান মৗিলক স ার সৃ
িকন্ত

ন তা থেক সৃ

বিশ

হয় নাই।

করা হেয়েছ। কান

থাকেতা না। এ ট

তা হেব পদাথ এবং স ার

পা র
েত ক ট
পা েরর

হেয়েছ এবং ধংস হেব, শূন তা থেক
পা র কখেনাই িচরায়ত বাঝায় না,

িনেদশ কের, এ ট স ার মুমিকন আলা ওয়াজুেদর

কাশ কের, ওয়া জব আল ওয়াজুদ নয়।
: “আলেমর সৃ কতা িনেজ এবং তার

ন সমূহ িচরািয়ত। যেহত

তার সৃজনসমূহ িচরািয়ত, তার আলাম সমূহও িচরািয়ত নয়িক?”
উ র: আমরা
এব ু পাদান

ত

ভােব

দখিছ িচরািয়ত সৃ কতা, পদাথও

েলা পিরবতন কেরন িবিভ উপােয় এবং কারেন, িতিন স েলা

ধংস কেরন এবং পুনরায় একই

ােন সৃ

কেরন। সৃ কতা যখন ইে

কেরন, তমিন ভােব এক স া থেক আেরক স ার সৃ
আলেমর সৃ

সৃ

কেরন। যমন িতিন

কেরন কান উপােয় বা কারেন এক স া থেক অপর স া,

তমিনভােব কান কারন ছাড়াই বা শূন তা থেক সৃ

করেত পােরন তার ইে

অনুযায়ী। যারা িব াস কের স া সমূহও হািদস তারা এ টও িব াস করেব
স েলা ধংস হেব। য স া েলা শূন তা থেক সৃ

করা হেয়েছ স েলা

পুনরায় শূন তায় ধংস হেব। আমারা দখেত পাই িকছ স া টেক থাকার জন
লড়াই কের যাে

, অথবা এমন িকছেত পিরনত হে

যা আমােদর ই

অনুভূত হয় না। মুসিলম িহেসেব আমােদর িব াস করেত হেব সবিকছ
থেক সৃ

য়

ন তা

হেয়েছ এবং পুনরায় স েলা শূন তায় হািরেয় যােব। আমরা দখিছ

শূন তা থেক সবিকছর সৃ

হে

এবং পুনরায় শূন তায় হািরেয় যাে

আকার এবং উপাদােনর পিরবতন হে
তার উপাদান

েলা িবলু

। যখন পদাথও িবলু

, তােদর

হেয় যায় তখনও

হয় না। যমনটা আমরা উপের আেলাচনা কেরিছ,

পদাথ িচরায়ত নয়, এ েলা অেনক আেগ আ হ তালা সৃ
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কেরেছন এবং

এ েলা পুনরায় িতিন িকয়ামােতর সময় ধংস করেবন। আজেকর ব
ত

আমােদর এই িব াস থেক দূের সরােত পারেব না।
এ ট অিব াস করার অথ ইসলাম এবং িব

ব

ািনক

ািনক

ানেক হয় কের না। এট ধম য়

অনীহােত বাধা
একভােব এ ট

দয়।

ব

ািনক

ান অজন এবং ইবাদাত স

ান ইসলাম

মান কের এবং িন

একজন সৃ কতা রেয়েছ িযিন

ানেক হয় করা। ইসলাম
ক

ত াখ ান কের না।

ত কের। কননা আলাম হািদস এবং এর

ন তা থেক সৃ

কেরেছন সবিকছ, যমনটা

আমরা উপের আেলাচনা কেরিছ কান ঘটনাই িনেজ থেক স
আজেকর িদেন অেনক ঔষধ আসবাবপ
কারখানায় তির হে
পরী

ার পের

েক

পণ

। এেদর বিসর ভাগই সু

ািদত হয় না।

বদু িতক য াংশ অ

িহেসেবর মাধ েম এবং হাজার

স্তত করা হয়। তারা কখেনা িক বেল এ েলা িনেজ িনেজ

তির হেয় গেছ। না তারা বেল, এ েলা খুব সূ
করা হেয়েছ, এেদর

ভােব পিরচযার মাধ েম তির

েত ক ট র জন একজন কািরগর

েয়াজন। এরপেরও

তারা বেল থােক লােখা পদাথ য েলা জবেনর সােথ জিড়ত অথবা জিবত নয়,
যােদর

িণিবন াস আজও অজানা স েলা কান এক ট দুঘটনায় সৃ

হেয়েছ। এ ট এক ট মানুিষক িবকার
এ ট সু

য, একজন সৃ কতা আেছন িযিন

কেরেছন এবং গিত
শূন তা
অ

তা না হেয় থাকেল , জদ অথব মূখতা?
ন তা থেক সব িকছ সৃ

দান কেরেছন। সৃ কতা ওয়া জব আল ওয়াজুদ, িযিন

থেক আেসনিন। িতিন অবশ ই িচরািয়ত ভােব িবদ মান। তার

ে র জন তার িকছরই

েয়াজন নই। যিদ িতিন িচরািয়ত না হেতন, তেব

িতিন অবশ ই মুমকুন আল ওয়াজুদ একজন সৃ

আলেমর মত হেতন, এবং

এক ট পিরবতেনর মেধ িদেয় যেতন যার জন একজন সৃ কতার
এই ধারাবািহকতায় অসীম সংখ ক সৃ কতার
কেরিছ সভােব বণনা করেল সৃ

েয়াজন,

েয়াজন, আমরা যভােব বণনা

অসীম হেত পাের না, কননা সৃ কতার

সংখ া অসীম হেত পাের না, একজন

থম এবং একমা

সৃ কতা

থম সৃ র

সূচনা কেরন। যিদ একজন সৃ কতা আেরকজন সৃ কতা ক সৃ

করেতন

তেব তেব তা অসীমতায় যত এবং কান সৃ কতাই থাকেতা না সৃ র
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র

জন , সৃ

কতার অ

থাকেতা না। সৃ

িচরািয়তভােব আেছন। যিদ িতিন কখেনা

কতা ক সৃ

করা হয় িন। িতিন

ংস হেয় যেতন তেব সম

ংস হেয় যত। ওয়াজুদ আল ও্বাজুেদর কান িকছরই
ভােবই। িযিন পৃিথবী গ অনুসমুহ এবং জীবেনর সৃ
সবশ

মান, সব

ানী এবং ইে

অনুযায়ী যা ইে

সৃ

েয়াজন নই কান

কেরেছন, িতিন অবশ ই
সৃ

করেত পােরন, িতিন

এক এবং তার কান পিরবতন নই।
যিদ তার

মতা অসীম না হেতা, যিদ িতিন সবশ

তেব িতিন এত সূ

এবং িনয়িমতভােব সৃ

মান না হেতন,

করেত পারেতন না। যিদ

একজেনর চেয় বশী সৃ কতা থাকেতন, তােদর সৃ র ইে
সৃ র ই

হেতা না, যার

া অপূণ থাকেতা এবং িতিন সৃ কতা হেত পারেতন না, সব সৃ

এেলােমেলা হেয় যত। আরও জানার জন দয়া কের আিল উিশসেরর আরিব
এবং তরিকশ িকতাব কািসদাত আল আমািল পড়ুন (৫৭৫ িহজির [১১৮০])।
সৃ কতার মেধ কান পিরবতন আেস না। মহাজগৎ সৃ র পূেব যমন
িছেলন আজও ঠক তমিন আেছন। যমন িতিন শূন তা থেক সবিকছর সৃ
করেছন, তমিন ভােব এখনও সৃ

কেরন, অন ভােব যেকান পিরবতনই সৃ

িনেদশ কের এবং শূন তা থেক সৃ

বাঝায়। আমারা উপের আেলাচনা কেরিছ

িতই সবসময় িছেলন এবং কখেনা

ংস হেবন না। কান পিরবতনই তার মেধ

আসেব না। যেহত

েত ক ট সৃ র ধারাবািহকতার জন

তােক, সেহত তেক সবসময়

েয়াজন রেয়েছ

েয়াজন। িতিন একাকী সবিকছ সৃ

পিরবতন কেরন। িতিন সবিকছ এক ট কারন বা ঘটনার মধ িদেয় সৃ

এবং
কেরন

যােত কের মানুষ বুঝেত পাের এবং সভ হয় এবং যােত কের সবিকছ িনয়েমর
মেধ ঘেট । যমন িতিন ঘটনা সৃ

কেরন, তমিন শ

বািহত কেরন। মানুষ কান িকছ সৃ
মাধ ম স
মামবািত

াদেন।

র সৃ

কেরন,ঘটনােক

করেত পাের না। মানুষ

ু ধার সময় খাওয়ার জন , অসু তায় ঔষধ

ালােনার জন

ধুমা

এক ট

হেনর জন ,

দয়শলায় ধরােত, জংেকর মেধ এিসড িদেয়

হাইে ােজন পেত, গ েক খাওয়ােত দুেধর জন , িবদু েতর জন পাওয়ার
শন তির ত মানুষ

ধু মা

মাধ ম, এই ঘটনার মাধ েম আ হ তালা
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নতেনর উ ব ঘটান। মানুেষর ই
জন ই আ াহতালার সম

া এবং শ

সৃ । আ াহ এই প িত তির কেরেছন। এ ট

মূখতা বা হাস কর হেব যিদ অেযৗ
এমিনেতই সৃ ,আমরা সৃ
হেব, িযিন তােদর সৃ

ও আ াহ্র সৃ । এবং মানুেষর

ক যু

এবং িব

ান থেক বলা হয়,

কেরিছ। মানুেষর অবশ ই সৃ কতা ক ভালবাসেত

কেরেছন, তােদরেক বাঁিচেয় রেখেছন এবং

সাহায কেরেছন। তারা অবশ ই তার বা া হেবন।

েয়াজনীয়

েত ক ট সৃ েকই তােক

মানেত হেব এবং তার ইবাদাত করেত হেব। এই িকতােবর

র কথায় এই

িবষয় ট িব ািরত বলা হেয়েছ। িতিন িনেজই ঘাষণা কেরেছন, আ জব আল
ওয়াজুদ , িতিন সৃ কতা িযিন এক এবং িতিন আ াহ। মানুেষর অিধকার
রেয়েছ তােক তার

েনর নাম অনুযায়ী ডাকার। অনুমুিত ছাড়া কান িকছ করা

ভল এবং ঘৃিণত।
ি

ান এবং তােদর যাজেকরা মেন কের িতনজন সৃ কতা আেছন।

উপেরর এই আেলাচনা েলা এই িবষয়
আেছন এবং ি

মান কের, একজন মা

ান ও তােদর যাজকেদর দয়া যু

মতিবেরাধী।
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েলা কৃ

সৃ কতা
ম এবং

“সালািফয় া”
আমরা

থেমই বলেবা আহেল সু াহর িচ ািবদ রািহমা াহ তালা

আলাইিহম আজমাইন িকতাব সমুেহ সালািফয় া বা সালািফয় া মাঝাহাব নােম
কান িকছর কথা উে খ কেরনিন। এই নাম ট পরবত েত লা মাধহািব িকতােবর
মাধ েম তরিকশেদর মেধ ছড়ােনা হয়। তােদর মেত, সালািফয় া মাজহাব
আশািরয় া এবং মাতরিদয় া মাজহােবর উৎপি র পূেবর সুি

মাজহাব। তারা

সাহাবী এবং তােবঈন দর অনুসারী িছেলন। এই মাজহাব ট সাহাবা, তােবঈন
এবং তােব তােবঈনেদর।

পূণ চার ইমাম এই মাঝহােবর অ ভ ।

সালািফয় া মাঝহােবর

থম িকতাব িফকাহ আল আকবর

িলেখিছেলন, ইমাম আল আযাম। আল ইমাম আল গা
আওয়াম আিনল কালাম িকতােবর মেধ

উে খ কেরেছন সালািফয় া

মাঝহােবর সাত ট সারমূল রেয়েছ। মুতািখিরেনর ই
হেয়িছল আল ইমাম আল গা

ািল, ইমাম আল
আল কালাম

ািলর মাধ েম। উলামােদর মাঝহাব স

েক

গেবষণা কের ইিলম আল কালােমর অেনক েলা প িত পিরবতন কেরন।
িতিন অেনক েলা আধ া
রা

ক িবষয় সংেযাগ কেরন ইিলম আল কালােম। আর

এবং আল আিমিদ কালাম এবং দশন সংযু

এবং আল বয়দাই এসবেক অিবে
সালািফয় া মাঝহােবর

কেরন

ােনর অধ ােয়।

দ কেরন। মুতািখিরেনর ইলম আল কালাম

সার রাধ কের। ইবন তািয়িময় া এবং তার অনুসারী

ইবন আল কায় াম আল জাও জয় া পরবত েত এ ট বিধত করেত চাইেল তা দুই
ভােগ িবভ

হইেয় যায়,

থম িদেকর সালািফরা আ াহ্র িবিধ িনেষধ িব ািরত

আেলাচনা করেতা না বা নােসর মু াহাব বুঝত না। পরবত েত তারা এই
িবষয় েলা আেলাচনায় িনেয় আেস। এ ট বশ

িস

হয় পরবত সালািফেদর

কােছ। পূব এবং পরবত সকল সালািফেদর একসােথ আহেল আস সু াত
আল খাসসা বলা হয়।
অ ভ

আহেল সু ার কালাম বা

করেত চেয়িছল িক

রা নােসর িকছ িবষয়

সালািফরা তা, মানেত চায়িন, তারা এ টর

িবেরািধতা কের।
এ ট বলা স ঠক হেব না য, আল আশাির এবং আল মাতিরিদ
মাঝহাব পের এেসেছ। এই দুই মহান ইমাম ইিতকাদ এবং ইমােনর সংেযাগ
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কেরেছন সালািফ আস সালােমর মাধ েম এবং ত নেদর জন

হণেযাগ কের

কাশ কেরেছন। আল ইমাম আল আশাির িছেলন ইমাম আস শািফর িনয়েমর
তীক। আল ইমাম আল মাতিরিদ িছেলন ইমাম আল ইমাম আবু হািনফার
িনয়েমর

তীক। তারা দুজেনই তােদর িশ

েকর মাঝহােবর বাইের যান িন,

তারা নতন কান মাঝহাব তির কেরন িন। এই দুজন এবং তােদর িশ
মহান চার ইমােমর মাঝহােব এক ট িদক িমল িছল স ট হে
ওয়াআল জামাহ । এই মাঝহাব

ক সােথ

, আহেল সু াহ

েলার মানুেষর মূলনীিত এবং সাহাবী আল

কািরম , তােবঈন তােব তােবঈনেদর মূলনীিত একই। ইমাম আবু হািনফার
লখা িকতাব িফকাহ আল আকবর আহেল সু াহ মাঝহাব সমথন কের।
ইমাম গা

ািলর িকতাব ইযাম আল আওাম আিনল কালােমর মেধ

সালািফয় া নামক কান শ
আকবর িকতােবর সংি
স

সং রণ কাওাল আল ফাসল আহেল সু াহ

েক ধারণা দয় এবং

গা

নই। এই দু ট িকতাব এবং িফকাহ আল

া

ধারনাকাির ও দাশিনকেদর জবাব দয় । ইমাম

ািল ইযাম আলাওাম িকতােবর মেধ িলেখেছন, “এই িকতােব আিম জানাব

য সালাফ মাঝহাব স ঠক এবং সত । আিম ব াখ া করেবা য , যারা এই মাঝহাব
থেক মুখ িফিরেয় নয় তারা িবদাত কের। সালাফ মাঝহােবর অথ সাহািব আল
কািরম এবং তােবঈনেদর মাঝহাব। এই মাঝহােবর

পূণ িদক সাত ট।”

যমনটা দখা যায়, ইজাম িকতােবর মেধ সালাফ মাঝহােবর এই সাত ট
িবষেয়

ােরাপ

করা হেয়েছ। পরবত েত এই িবষয় েলা িবকৃত করা

হেয়েছ এবং ইমাম গা

ািলেক অপবাদ দয়া হেয়েছ। আহেল সু ার

ায়

িত ট িকতােবর মেধ এবং িফকাহ িকতাব দূর উল মুখতােরর সালাফ এবং
খালাফ অধ ােয় বিণত আেছ: “সালাফ সাহাবােদর এবং তােবঈনেদর উপািধ।
তােদরেক সালাফ আস সােলিহন বলা হয়। এবং য সকল আহেল সু ার
উলামারা সালাফ আস সােলিহেন উ ীত হন তােদর বলা হয় খালাফ। তাফিসের
উলামােদর মেধ ইমাম গা

ািল, আল ইমাম আল রা , আল ইমাম আল

বয়দা সালাফ আস সােলিহেনর মাঝহােবর অ ভ ।
িবদার অনুসারীরা যারা সালািফেদর সমেয় আিবভূ ত হেয়িছল তারা ইলম
কালােমর সােথ দরশন িমিশেয় ফেলিছল। এমনিক তারা তােদর ইমান দশেনর
উপর িভি

কের িনেয়িছল। আল িমলাল ওয়ান িনহাল িকতাবিত তােদর
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সমেয় করা িবকৃিত েলার িবষদ বণনা িদেয়েছন। আহেল সু ার মাঝহাব র
এই িতন ইমাম স ঠক জবাব এবং যু

ায়

িদেয়িছেলন তােদর দশেনর। এই জবাব

দয়ার মােন এই নয় য, আহেল সু ার সােথ দশন িমি ত করা। একভােব, তারা
ইলেমর

ান এবং দশেনর ধারণা

েলা আলাদা কেরন। দশনীয় কান ত

নই আল বইদাওার কেম বা শাইখ জাদার কােজর মেধ , এ ট অ
পূণ ট কা। এটা বলা সি ই অনুিচত য, এই মহান ইমামরা এ টেক
দশেনর পেথ িনেয় গেছ। এ ট

থম আেলাকপাত করা হেয়েছ, আহেল সু াহ

উলামা ইবেন তায়িময় ার িকতাব আল ওয়ািসতার মেধ । পরবত েত ইবেন
তায়িময় া এবং তার অনুসারী ইবন আল কায় াম আল জাওা জয় া সালািফ
মাঝহােবর এই জ টল সমস া এবং ক তােদর িবভ

কেরেছ িভ

পেথ এবং

স ঠক পথ কান ট তার সমাধােন পৗছােত চ া কেরন। এই দুই বা
সালািফয় া নােম কান মাজহাব বা এই নােম কান শ

র পূেব

িছল না, তারা িকভােব

তােদরেক বলেত পাের তারা এর সমাধােন পৗ ছােনার চ া করেছন ? তােদর
দুই জেনর আেগ এক ট মা

স ঠক মাঝহাব িছল আলাফ আস সােলিফেনর

মাঝহাব। ইবেন তায়িময় া অেনক িবকৃত কেরন এ ট এবং অেনক িবদােতর
জ

দন। বই েলা মতিবেরাধী, িবকৃত এবং লা মাঝহািব মানুষেদর দারা িলিখত

যা ইবেন তায়িময় ার সৃ

িবদাত। মুসিলম এবং ত নেদর সােথ

তারনার জন

তারা এই ধরেনর ধম িবেরাধী কৗশল অবল ন কের, তারা সালাফ আস
সািলিহন থেক সালািফয় া নাম ট নয়, যােত কের ইবেন তায়িময় ার িবদাত
সমূহ সমথন পায় এবং ত ণরা তার পথ অনুসরন কের, তারা সালাফ আস
সােলিহেনর মহান আেলমেদর নাম ব াবহার কের িবদাত এবং দশেনর সােথ,
তারা এইসব আেলমেদর তােদর সালািফয় ার জন অপবাদ িদেয় থােক, তারা
ইবেন তায়িময় া এবং মুজতািহদ

ক মহানায়ক মেন কের সালািফয় ার

পুনরজাগরেনর জন ।
[১]িফকাহ আল আকবর এবং কাওাল আল ফাসল িকতাব দু ট
হািককাত িকতােবিভ ই ানবুল থেক

কািশত।

আসেল আহেল সু ার আেলমরা আহেল সু ার ইিতকাদ িশ

া িদেত

বেলেছন, যা সালািফ আস সােলিহেনর মাঝহাব এবং তারা য িকতাব
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েলা

িলেখেছন আমােদর সময় এবং আজও এ ট উে খ কেরন ইবেন তায়িময় া এবং
তার অনুসারীরা মুসিলমেদরেক ক জাহা ােমর িদেক িনেয় যাে

।

যারা আত তাওাসসুিল িবন নািব ওয়া িবসসািলিহন উলামা আল
মুসিলিমন ওয়া মুখািলফুন এবং এর সূচনা তািথর আলফুয়াদ িমন
দানাসইল ইিতকাদ িকতাব পেড়েছন তারা বুঝেত পারেবন, িবকৃত িব াস যা
নতন সালািফয় া নােম মুসিলমেদরেক জাহা ােমর পেথ পিরচািলত করেছ
এবং ইসলােমর

িত করেছ। ইদািনং িকছ বা

নাম ট ব াবহার করেছ, িকন্ত
রেয়েছ, যা ইসলােমর

ধুমা

িনয়িমত সালািফয় া মাঝহােবর

সালািফ আস সালািহন নােম মাঝহাব

থম দুই শতেক

সংিশত হেয়িছল। ইসলােমর তৃতীয়

এবং চতথ স ু িরর আেলমেদর বলা হয় খালাফ আস সােলিকন। এই সকল
মানুেষর ইিতকাদেক বলা হয় আহেল সু াত ওয়া জািময়ার মাঝহাব।
এ টই ইমােনর এবং িব ােসর মাঝহাব। সাহাবা কািরম এবং
তােবঈনেদর মাঝহাব িছল এ ট। তােদর িব ােসর মেধ

কান পাথক িছল না।

আজেকর দুিনয়ার অিধকাংস মানুষ আহেল সু ােতর অনুসারী। ৭২ ট ভল
পেথর উৎপি

হেয়েছ ইসলােমর ি তীয় শতেক। উ াবকেদর কেয়কজন স

সময় বেছ িছেলন, িকন্ত তােবঈনেদর িলিখত আকাের আসার পের আহেল
সু া িবভ

হেত

কের।

রাসুল সা ািহ সালাম এই িব াস আহেল সু াহ িনেয় আেসন, সাহাবা
কািরমরা ঈমােনর এই িশ
থেক এই িশ

া দীি

ত িছেলন। তােবঈন কািরমরা সাহাবােদর

া িনেয়েছন। এর ধারাবািহকতায় িশেখেছন তােদর অনুসারীরা,

এরপর আহেল সু াহ ছিড়েয় পেড় এবং আমােদর কােছ পৗ েছেছ। এই িশ
হন করা যু

র মাধ েম স ব নয়। বু

িকন্ত বঝা স ব। তেব, বু
তা

ম ার

া

র সাহােয তা পিরবতন স ব নয়,

েয়াজন রেয়েছ এ ট সত এবং এর

বাঝার জন । হািদেসর আেলমরা সবাই আহেল সু ায় িব াসী। চার

মাঝহােবর ইমামরাও এই মাঝহােব িব াসী িছেলন। আল মাতিরিদ এবং আল
আল আশাির আমােদর িব ােসর এই দুই ইমাম এই মাঝহােবর িছেলন। তারা
দুই জনই এই মাঝহােবর

চার কেরেছন।

137

তারা সবসময় এই মাঝহাবেক ধমে ািহতা এবং বস্তবািদতার িবপে
ব াবহার কেরেছ, যা

াচীন

ীক দশনতে

সমবয়সী িছল, তবুও তারা িভ িভ

আটেক থেকেছ। যিদও তারা

ােন বসবাস করেতা, তােদর িচ া ভাবনা

এবং পাপাচারীেদর সােথ তােদর সংেযােগর পথ িভ
তােদর
যু

িতর

িভ

িছল, য কারেন

ার উপায় আহেল সু ার এই দুই মহান আেলেমর উ র এবং

েলা িভ

িভ

িছল। িকন্ত এর মােন এই নয় য তারা িভ

িভ

মাঝহােবর িছেলন। হাজােরা ইমাম এবং আওিলয়া এই দুই মহান ইমােমর
িকতাব পেড়েছন এবং এই মত িদেয়েছন য এঁরা আহেল সু াহ মাঝহােবর
অ ভ

িছেলন। আহেল সু ার আেলমরা তােদর বািহ ক দৃ

কেরেছন। তারা বািহ কভােব য আয়াত এবং হািদস

থেক নাস

হন

েলা দিখেয়েছ, তারা

নাস অনুযায়ী এসেবর কান ব াখ া দন নাই অথবা এসেবর মােন পিরবতন
কেরন িন এবং তারা কখেনাই কান পিরবতন িনেজর
থেক করার চ া কেরন িন। িকন্ত
ইমান এবং ইবাদােতর িশ

ান অথবা মতবাদ

চিলত মতিবেরাধীরা এবং লা মাঝহািবরা

া েলা পিরবতেন ি ধা কেরিন ঠক যমনটা

দাশিনক এবং শাম দেশর িব

ানীরা এবং ইসলােমর

িতপ

ীক

রা।

যখন ইসলােমর অিবভাবক এবং সবক ওসমানী সা াজ কেয়ক শতক
ব াপী ইসলােমর আেলা ছিড়য় িছল, তখন মু মনা এবং িমশনািররা ি টশ
সা াে
অিতম

র ঘৃিণত প ায় সংহত হয় এবং লা মাঝাহািবরা এই সুেযাগ ট নয়।
কৗশল অবল ন কের তারা আহেল সু াহেক

ংস করেত

কের, িবেশষ কের সৗিদ আরেবর মত দেশ আহেল সু ার আেলমরা মু ভােব
কথা বলেত পােরন না। অগাধ পিরমান

ণ ব াবহার কের অহািবয়রা এই

আ াশন পৃিথবী ব াপী ছড়ােত সাহায কের। পািক ান ভারত এবং আি কার
দশ
এবং স

লেত তারা কম ধম য়
েদর

ান স

েলাভন দিখেয় এই আ াশন চািলেয় যাে

ত ণেদর আহেল সু ার থেক িব
দখােনা হে

মানুষেদর ক িবিভ

ধরেনর পদ

ন। িবেশষ কের

করেত এই ধরেনর জঘন

। মা াসার ছা েদর এবং মুসিলম িশ েদর পথ

েলাভন

করার জন

একজন লখক তার এক ট িকতােবর মেধ িলেখেছ: “আিম এই িকতাব ট এই
িনিমে

িলেখিছ, মাঝহােবর মেধ

থেক ধমা তা দূর করেত এবং যােত কের

সকেল মাঝহােবর মেধ শাি েত বসবাস করেত পাের।
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“ এই লখক বাঝােত চেয়েছন ধমা তা দূর করার উপায় আহেল সু া
মাঝহাব এবং এর আেলমেদর হয় করা। িতিন ইসলােম এক ট ছিরঘাত
করেলন এবং বলেলন িতিন এটা করেছন যােত কের মুসিলমরা শাি েত বসবাস
করেত পাের। িকতােবর অন এক ট জায়গায় িলেখেছন: “যিদ কান িচ াশীল
বা

তার িচ ার স ঠক জায়গা ধরেত পাের তেব িতিন দশ ন নিক পােব,

আর যিদ স ঠক ট ধরেত না পােরন তেব কান নিক পােবন না। ”
কেত, ি

েত েকর

ান অথবা বহ ঈ রবাদী জই হউক না কন তার ভাল িছ ার জন

নিক পােব এবং এক ট ভাল িচ ার জন দশ ট নিক পােব। দখুন িতিন
িকভােব রাসুল সা ািহ আলাইিহস সালােমর হািদেসর পিরবতন ঘটােলন, এবং
কৗশল অবল ন করেলন। হািদস ট এরকম: “যিদ কান মুজতািহদ বা
কান আয়াত বা হািদস থেক স ঠক

িতিলিপ

হন কের তােক দশ ট

নিক দয়া হেব। যিদ স ভল কের তেব তােক এক ট নিক
হেব।” এই হািদস টেত দখা যায় এই নিক

ধু মা

দান করা

একজন ইসলামী িচ ািবদ

িযিন ইজিতহােদর পযােয়র এবং িতিন তার সব িচ ার জন এই নিক পােবন
না

ধুমা

নােসর কােজর জন । তার এধরেনর কাজ ইবাদাত। অন সব

ইবাদােতর মত এই ইবাদােতর ও নিক দয়া হেব।
সালাফ আস সােলিফন, মুজতািহদ এবং তােদর উ রািধকারীেদর সময়
ইসলােমর চতথ দশেকর শেষর িদেক যখনই জীবন ধারায় নতন

কান

পিরবতন আসেতা তখন মুজতািহদরা িদন রাত পির ম করেতন এই
নতন েক আল আদলাত আস শািরয়া আদেল ব াখ া কারা যায় িকভােব
তা বর করার জন , এবং পিরিত মুসিলম এই িশ

া

হন কের তােদর

মাঝহােবর ইমামেদর দখােনা পথ অনুযায়ী চলেতন। যসকল মহান আেলমরা
এই কাজ ল কেরেছন তােদরেক এই দশ ট নিক বা এক ট নিক

দান করা

হেয়েছ। চতথ দশেকর পেড় মুসিলমরা এসব মুজতািহদেদর অনুসরণ করেত
কেরন। এই দীঘ সমেয় একজন মুসিলমও পথ

হয় িন। এই দীঘ সমেয়

একজন আেলম বা মুফিত িশি ত িছেলন না , তার পেরও তারা ইজিতহােদর
পযােয় পৗ েছিছেলন, আজেক আমােদর একজন িশি
থেক

ত মুসিলমেদর কাছ

ান অজন করেত হেব য িকনা, এই সকল আেলমেদর িকতাব থেক

আমােদর চার মাঝহাব স

েক পড়েত এবং বাঝােত পারেব, এবং যােত কের
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আমরা স ঠক ভােব তা

িতপালন করেত পাির এবং ইবাদাত করেত পাির।

আ াহ তালা সব িনয়ম কানুন কুরআেন িনেদশ িদেয়েছন। তার সবে

নবী

মুহা াদ সবিকছ বণনা করেছন। আর আহেল সু ার আেলমরা এই িবষয় েলা
সাহাবােদর কাছ থেক িশ

া

হন কের িকতােব িলিপব

কেরেছন।

এই িকতাব েলা এখনও বতমান রেয়েছ পৃিথবীেত। পৃিথবীর শষ িদন
পয

যত নতন সমস াই আসুক না কন এই িকতাব েলার িশ

ার মাধ েম

তার সমাধান করা স ব। এই স াবনা ট কুরআেনর মু জযা এবং ইসলািম
আেলমেদর কারামা। িকন্ত এসব একজন সত সুি
জানার

মুসিলেমর কাছ থেক

েয়াজন রেয়েছ। যিদ আপিন কান লা মাঝহািবেদর

কেরন

তাহেল আপনােক ধম য় ভল ধারণা িদেত পাের এবং ভল পেথ পিরচািলত
করেত পাের।
আমরা পূেবই আেলাচনা কেরিছ িকভােব ত ণেদরেক ভল পেথ
পিরচািলত কেরেছ, এই সকল লা মাঝাহািবরা যারা আরেবর এই দশ

লেত

গেছ, আরিব িশেখেছ এবং তােদর পাপ এবং আনে র পথ অনুসরণ কেরেছ,
অতঃপর ভারত উপমহােদেশ িফের এেসেছ আহেল সু ার শত্
ত ণরা যখন দেখ তােদর উ

িহেসেব।

িড ী আেছ এবং আরিব বলেত পাের তখন

ভােব তারা ইসলািম আেলম। যাইহউক তারা িফকাহ শাে র কান িবষয়ই
স

ূণ েপ অবগত নয়। এমনিক তারা এই িকতােবর কান ধম য় িশ

ায়

িব াস কের না, তারা বেল থােক এ েলা িবকৃত। পূেব ইসলািম িচ ািবদরা
িফকাহ িকতােব তােদর

েলার জবাব খুেজেছন এবং সই জবাব

েলা

সংেযাগ কেরেছন। িকন্ত একজন লা মাঝািব মানুষ এই িবষয় েলা বুঝেত
পারেব না , সকারেন

কতােক স ঠক জবাব না িদেয় তােদর ইে

মত এবং

মন গড়া জবাব িদেয় জাহা ােমর পেথ পিরচািলত করেব। এই িবষয় স

েক

আমােদর নবী জ উে খ কের গেছন: “ভােলা আেলম মানব জািতর মেধ
সবে

। খারাপ আেলম মানব জািতর মেধ সব িনকৃ ।” এই হািদস

মান কের আহেল সু ার আেলমরা মানব জািতর মেধ সবে

এবং লা

মাঝহািবরা মানবতার সব িনকৃ । কননা ভােলা আেলম রা মানুষেক জা ােতর
পেথ পিরচািলত কের, আর খারাপ আেলমরা আমানুশেক জাহানােমর পেথ
পিরচািলত কের।
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উ াদ ইবেন খািলফা আিলইয়া জািম আল আঝার ইসলািম
িব িবদ ালয় থেক পরা না শষ কের তার িকতাব আিকদাত আস সালািফ
ওয়ালখালােফর মেধ

লেখন:“ আ ামা আবূ যুহরা তািরখ আলমাধািব

ইসলািময় া িকতােবর মেধ িলেখেছন িকছ মানুষ চতথ শতেকর শেষর িদেক
হানবািল মাঝহােবর যারা িনেজেদরেক িভ মেতর মেন কের হা জরার পেড়
িনেজেদরেক সালািফয় া বেল দািব করেত

কের, আবুল ফারাজ ইবেন

জাউ জ এবং অন ান িচ ািবদরা হানবািল মাঝহােবর অনুসারীরা ঘাষণা
কেরন তারা সালািফ আস সােলিহেনর অনুসারী িছেলন না, তারা িবদাত কের
এবং তারা মুজাসিসম গ্ েপর অ ভ । আেলমরা িফতনা বে র

চ া

কেরেছন। সােতর দশেক পুনরায় িফতনা রত কেরন ইবেন তায়িময় া।”[১]
লা মাঝহািবরা সালািফয় া নাম ট ধার নয় এবং ইবেন তায়িময় া ক
সালািফর মহান ইমাম বলেত
সালািফ নামক কান শ

কের। এই শ

ট দৃ েগাচর হেত

কের,

িছল না তার আগমেনর পূেব। সালাফ আস সােলিহন

িছল যােদর মাঝহাব িছল আহেল সু াহ। ইবেন তায়িময় ার মতিবেরাধী
ধারণা েলা অহািবয়ােদর এবং অন ান লা মাঝহািবেদর উৎস হেয় যায়। ইবেন
তায়িময় া হানিবল মাঝহাব থেক এেসিছেলন য কারেন িতিন সুি িছেলন।
[১] এই িকতােবর ৩৪০ ন র পৃ ায় সালািফ এবং অহািবেদর িবদাত
স

েক বলা হেয়েছ। আহেল সু া স

েক তােদর কটূ

িকতােব। এ ট ১৩৯৮ িহজির সেন ১৯৭৮ ি
যাইহউক িতিন যখন পযা

াে

দােম

র জবাব রেয়েছ এই
শহের মুি ত হয়।

ান আহরন শষ করেলন এবং ফাতয়ার

পযােয় পৗ ছােলন তখন আহেল সু ার আেলমেদর উপর ট া িদেত
করেলন।তার

ান তােক ধম িবেরাধী কেরেছ। িতিন শষ পয

হানিবল

মাঝহােব িছেলন না, কননা আহেল সু ার চার মাঝহােব থাকেত হেল আহেল
সু ার িবষয় েলােত িব াস রাখেত হেব। যসকল বা

বেল থােক তােদর

আহেল সু াহেত িব াস নই তারা হানিবল মাঝহােব থাকেত পাের না। লা
মাঝহািবরা সব ধরেনর কৗশল অবল ন কের সুি েদর অপদ করেত, তােদর
িনেজর দেশ। তারা আহেল সুি র যাইহউক িতিন যখন পযা

ান আহরন

শষ করেলন এবং ফাতয়ার পযােয় পৗ ছােলন তখন আহেল সু ার আেলমেদর
উপর ট া িদেত

করেলন। বিশরভাগ িকতাব পড়া না কের বা িশ
141

া

হন কের। যমন কান একজন লা মাঝহািব বা

একজন সত আেলেমর

নাম উে খ কের বেলেছন,“ধম অনুযায়ী একজন ফামািস
রসায়নিবেদর বািণেজ র মত িক? িতিন
িতিন আমােদর কােজ হ ে

ইসলািম িব

তার অংেস কাজ করেবন,

প করেবন না।”

কতটা মূখতার মত
ধম য় িবষেয় কান

ধু মা

এ ট! িতিন মেন করেতন একজন িব

ান থাকেব না। িতিন এই িবষয় ট স

ানীরা ঐ িরক সৃ

িকতােব বণ ত আ াহ তালার

অথবা

সবদা পযেব

ানর

েক অবগত নন য,

ণ কেরন, তারা বুঝেত পােরন

নসমূহ এবং তার সৃ র সােথ স েলার তলনা

কের বুঝেত পােরন তার অসীম

মতা, তারা বুঝেত পােরন আ াহ তালার

কান তলনা এবং অপূণতা নই। জামান িনউি য়ার পদাথিবদ ম া

া

িবদু েতর উপর খুব ভােলা এক ট থওির িদেয়েছন। এরপেরও লা মাঝাহিবরা
এই ত

েলা অ ীকার কের এবং তােদর ইে

মানুেষর মােঝ

মত

া

ধারণা এবং মতবাদ

চার কের।

আ াহ তালা এসকল হতভাগ মানুষেদর এবং আমােদরেক হদােয়ত
ক ন। আ াহ তালা সকল ত ণেদর এসকল অধম য় ফাঁদ থেক র

া ক ন,

আমীন।
উপ ন্ত উে খকৃত িব

ানী ফােমসী এবং রাসায়িনক ই

িবভােগ তার দেশর সবা কেরেছন

ায়

িনয়ািরং

শ বছর। একই সমেয় ধম য় িশ া

হণ এবং সাত বছর কেঠার পির েমর জন তােক একজন ইসলামী আেলম
ইজাজ উপািধেত ঘাষণা কেরন। ধম য় এবং ব

ািনক

ােন িতিন তার

পারদিশতা দিখেয়েছন সমানভােব। িতিন ইসলােমর সবক হেত চেয়িছেলন
এক অেথ। তার সবেচেয় বড় ভয় বা িচ া িছল তার অজন এবং ইজােজ
েলািভত হেয় ভল না কের বসা। তার এই ভেয়র কথা তার িবিভ
সু

লখা রেয়েছ। তার িনেজর মতবাদ বা ধারণা

কান ইে

িকতােব

েলা তার িকতােব লখার

িছল না তার। িতিন সব সময় ত নেদর আহেল সু ার আেলমেদর

িকতাব পড়েত উৎসািহত করেছন য েলা আরিব এবং ফািস থেক অনুবাদ
করা হেয়েছ। িতিন সংসেয়র কারেন অেনক বছর িকতাব লখা অব াহত রােখন
িন। সাওয়াক উল মুহিরকা িকতােবর

থম পাতায় যখন িতিন এই হািদস ট

দখেলন,“যখন িফতনা বতমান হয়, য সত জােন তার অবশ ই উিচত
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অন েদর তা জানােনা। স িক তােদর জানােব না য, তারা আ াহ্ র এবং
সকল মানুেষর অিভশাপ

া

হেব!” িতিন িচ া করেত

করেলন। অন

ভােব, িতিন িশেখিছেলন আহেল সু ার আেলমেদর বাঝার এবং তােদর ধম য়
অনুভিতর পিরিধ, স সমেয়র ব

ািনক

ান এবং ইবাদাত আর তাকওয়ার

সােথ তার সংেযাগ, িতিন তার ন তা দিখেয়িছেলন, সই সকল আেলমেদর
সাগর সম

ােনর কােছ িনেজেক এক ফাটা পািনর সম মেন কেরিছেলন।

অন িদেক খুব কম ধািমক মানুেষরাও আহেল সু ার িকতাব সমূহ পড়েত এবং
বুঝেত পারেতা, িকন্ত মূখ ধমে াহীরা ধম য়েদর সােথ িমেশ িগেয়িছেলা, তােদর
িবকৃত িকতাব ছিড়েয় পেরিছল যা তােক মনঃ ু

কের, হািদেস বণ ত

অিভশােপর ভয় তােক আতংিকত কের। িকন্ত ত ণেদর জন তার সমেবদনা
থেক িতিন আহেল সু ােতর আেলমেদর িকতাব অনুবাদ করেত

কেরন।

একই সােথ িতিন অসংখ সাধুবাদ এবং অনুে রণা পান, অপরিদেক অেনক
িন া এবং গািলগালাজও তােক সহ করেত হয় এখন পয

লা মাঝহািবেদর

কাছ থেক।
কননা তার কান সে হ িছল না, তার ইখলাস এবং তার রেবর
সততা, িবেবক, আ াহ্র
িব াস থেক এই কাজ

িত

িত িব াস, রাসুল সা ািহ আলাইিহস সালােমর উপর
কেরিছেলন। আ াহ তালা আমােদর সকলেক তার

িনেদিশত পথ অনুসরেনর তৗিফক দান ক ন! আমীন। িমশেরর আল আযহার
িব িবদ ালেয়র

ােফসর মহান হানািফ আেলম মুহা াদ বািহত আল মুইিত

তার িকতাব তাথিহর আল ফুয়াদ িমন দািনিসল ইিতকাদ এর মেধ িলেখেছ:
সব মানুেষর মেধ নবী রাসুলেদর আ া শীষ ানীয় এবং পিব ।
এ েলা এমন পদাথ থেক তির যা ভল, িবপথগািমতা, অসেচতনতা, িব াস
ভ তা,

গাঁড়ািম, নাফেসর

জদ, িহংসা এবং

াধ

থেক মু । তারা

আ াহতালার িনরেদেশ আ াহ্র বানী মানুেষর কােছ পৗ েছ িদেতন এবং
ব াখ া করেতন। তােদর মাধ েম আসা ইসলােমর িবিধ িনেষধ সত । তােদর
কান একজনও ভল িছেলন না। নবী রাসুলেদর পেড় সবেচয় পিব
িছেলন সাহাবারা, তারা নবী রাসুলেদর কাছ থেক
তারা সবসময় নবী রাসুলেদর কাছ থেক িশ

িশ

ন

া

মানুষ

হেয়িছেলন।

া মানুেষর কােছ ব াখ া কেরেছন

বারবার। তারা যা মানুষেক িশিখেয়েছন তা স ঠক িছল, তারা অধািমকতা থেক
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অেনক দূের িছেলন। তারা অধািমকতা এবং এক ঁ েয়িমর মেধ ফারাক
বুঝেতন, তারা নাফেসর

ারা

েরািচত হেয়

কান িকছ করেতন না।

সাহাবােদর আয়াত এবং হািদেসর ব াখ া করা আ াহ্র প

থেক মুসিলমেদর

জন রহমত এবং রাসুল সা ািহ আলাইিহস সালােমর জন ভােলাবাসার
বিহ কাশ। কুরআেন কািরেমর মেধ বলা হেয়েছ, সাহাবারা অিব াসীেদর
কেঠার একইসােথ
তারা

ধুমা

হশীল িছেলন, তারা সযে

িত

নামাজ আদায় করেতা এবং

আ াহ তালার কােছ জা াত চেয়েছন। তােদর সকল ইজিতহাদ

যােত ইজমা এক

ত হেয়িছল, তা স ঠক িছল। তােদর সকলেক নিক

দান

করা হেয়েছ যেহত সত এক।
সাহাবােদর পরবত েত সবে

হে

ন স সকল মুসিলমরা যারা তােদর

দেখিছেলন এবনহ তােদর বলা হয় তােবঈন । তারা সাহাবােদর কাছ থেক
ান অজন কেরিছেলন। তােবঈনেদর পেড় সবে
তােবঈনেদর দেখেছন, সুহবােত দীি
ায় িশি

ন তারা যারা

ত হেয়িছেলন। তােদর বলা হয় তােব

তােবঈন। তােদর পরবত েত কয়ামত পয
এই িশ

হে

সবে

মানুষ হে

ন তারা যারা

ত হয় এবং তােদর অনুসরণ কের।

এই মানুষ েলা ধম য় বাধ থেক সালািফ আস সােলিহনেদর পের
এেসেছন, তারা বু

মান এবং

ানী এবং তােদর কাজ েলা রাসুলু াহ এবং

সালািফ আস সােলিহনেদর িনেদিশত পেথ পিরচািলত হয়, তারা কখেনা তােদর
িব াস থেক সের আেস না, তারা কখেনা ইসলােমর পিরসীমা অিত

ম কের

না এবং অন েদর দয়া অপবােদ ভীত হয় না। তারা কখেনা ভল পেথ পিরচািলত
হেয় মৃত বরণ কেরন না। তারা মূখেদর কথায় কান দন না। তারা তােদর বু
ব াবহার কেরন এবং কখেনাই মুজতািহদ চার ইমােমর মাঝহােবর বাইের যায়
না। মুসিলমেদর উিচত কান একজন ভােলা আেলম খুেজ বর করা যার কাছ
থেক অজানা িবষয়

েলা জেন নয়া যায় এবং িকছ করার আেগ উপেদশ

নয়া যায়, কননা একজন আেলম জানেবন এবং মানুষেক জানােবন আ াহ
তালা তার বা ােদর পাপ এবং অনাচার থেক র
করেত িক আধ া

ক ঔষধ সৃ

া কের স ঠক পেথ পিরচািলত

কেরেছন, িতিন জানেবন মানুেষর আেরাগ

লােভর উপায়। িতিন মানুিষক িবকার

এবং মূখেদর িশ

া দেবন। িতিন তার

সমস কথা কম এবং িব াস ইসলাম অনুযায়ী করেবন। িতিন
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েত ক ট

ে র

স ঠক জবাব দেবন। আ াহ তালা তার সকল কাজকম পছ
আ াহ তালা তার ি য় বা ােদর পথ

করেবন।

দশন করেবন। আ াহ তালা তােদর র

া

করেবন যারা িবপদ এবং িনযািতত হেয়ও ঈমােনর উপর অটল থােক। িতিন
তােদর ক নূর

ারা আবৃত করেবন, রহমত এবং নাজাত দেবন।

এবং

আরাম দান করেবন। আেখরােতর িদন তারা নবী রাসুল, শহীদ, িস

ক এবং

সািলহ মুসিলমেদর সােথ থাকেবন।
“ য কান শতেক যিদ কান ধম য় পদাবলীর বা

রাসুল এবং তার

সাহাবােদর দখােনা পথ অনুসরণ না কের, যিদ তার কাজ , িব াস তােদর
িশ

ার সােথ িমেল না যায়, যিদ িতিন তার ইে

ইসলােমর পিরসীমা অিত

চার কেরন এবং

ম কেরন, যিদ িতিন চার ইমােমর দখােনা পথ

অনুসরণ না কেরন তেব িতিন নীিত
আ াহতালা তার

মত মতবাদ

হেয়েছন বেল িবেবিচত হেবন।

দেয় মহর লািগেয় িদেয়েছন। তার চাখ স ঠক ব ঠক

বুঝেত পাের না। তার কান স ঠক শ
রেয়েছ ক ঠনতম শা

নেত পাের না। আিখরােত তার জন

। আ াহ তালা তােক পছ

কেরন না। এই ধরেনর

মানুষ েলা নবী জর শত্ । তারা মেন কের তারা স ঠক পেথ রেয়েছ। তারা
িনেজেদর ব াবহাের খুিশ। যাইহউক তারা শয়তােনর অনুসারী। খুব কমসংখ িক
স ঠক পথ বেছ নয় এবং পিরচািলত হয়। তারা যা িকছ বেল মেন হয় সু র,
ভ এবং যু

যু

িকন্ত তা স

ূণ অ ঃসার শূন । তারা মানুষেক িবধম কের

এবং জাহা ােমর পেথ পিরচািলত কের। তােদর কথা েলা মেন হয় তষােরর
মত

এবং িব

, িকন্ত যখন সূেযর মত সেত র আিবভাব ঘেট তখন তা

িমিলেয় যায়। এই মানুষ
তােদর

েলা যারা ধম য় পেদ আসীন হেয়েছ আ াহ তালা

দেয় মাহর লািগেয় িদেয়েছন তােদর বলা হয়, আহল আল িবদা

অথবা লা মাঝহািব। তােদর িব াস এবং কম কুরআন হািদস অথবা ইজামা
আল উ ার অধীেন হয় না। তারা স ঠক পথ থেক সের িগেয় মুসিলমেদরেকও
সই ভল পেথ পিরচািলত কের। যারা তােদর অনুসরণ কের তারা জাহা ােম
িনি

হেব। সালািফ আস সােলিহনেদর সময় এরকম অেনক ধমে াহী

িছেলন যারা ধম য় পেদ আসীন িছেলন। মুসিলমেদর মেধ তােদর অব ান
শিরের ক ানসােরর মত। যিদ তা দূর করা না হয় তেব শিরেরর অন ান অংশও
আ

া

হেত পাের। এরা সং

ামক রাগবহন কের। যসকল মানুষ তােদর
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সং

েশ আেস তারা আ

া

হয়। আমরা অবশ ই এেদর থেক দূের থাকেবা,

তানাহেল আমরাও এই রােগ আ
ইবেন তায়িময় া অেনক

া

হেত পাির।” একজন ধম য় পেদ আসীন

িত করেছন। তার িকতাব সমূেহ িবেশষ কের আল

ওয়ািসতা িকতােব িতিন সরাসির ইজমা আল মুসিলিমন অ ীকার কেরন, যা
কুরআেন কািরম এবং হািদেসর পিরপ ী এবং সালািফ আস সােলিহেনর
িবপরীত। তার িবকৃত মতবাদ এবং অসৎ িচ া অনুসরণ কের িতিন ধমে ািহতা
কেরেছন। িতিন একজন িবসৃত

ােনর মানুষ িছেলন। আ াহ তালা এই

ানেক ধমে ািহতা এবং সবনােশর কারন বািনেয়েছন। িতিন

ধুমা

তার

নাফেসর দখােনা পথ অনুসরণ কেরেছন। তইিন সে র নােম ভল এবং
ধমে ািহতার মতবাদ ছিড়েয়েছন। িবখ াত আেলম ইবেন হাজার আল মাি
রা াত ািহ তালা আলাইিহ তার িকতাব ফেতায়া আল হািদিথয় ার মেধ
উে খ কেরেছন:
“আ াহ তালা ইবেন তায়িময় ােক ধমিবেরাধীেদর এবং নরকবািসেদর
মেধ অ ভ

কেরেছন। িতিন তােক অ

আেলম তথ

এবং বিধর বািনেয়েছন। অেনক

মােনর সােথ অিভেযাগ কেরেছন তার কাজকম অসৎ ,

মতবাদ েলা িমেথ । যারা িবখ াত আেলম আবু হাসান আস সুবিক , তার পু
তাজ আদ িদন আস সুবিক এবং ইমাম আল আজ িবন জামা এবং স সমেয়র
জীিবত শািফ এবং মািলকী আেলম দর িকতাব পেড়েছন দখেবন য তারা এই
িবষেয় িববৃিত িদেয়েছন এবং আমরা স ঠক। ইবেন তায়িময় া তাসােফর
আেলমেদর িবষেয় অেনক ম

কুৎসা র টেয়েছন। এমনিক িতিন হযরত ওমর

এবং হযরত আলীেক িনেয় কথা বলেত ি ধা কেরন িন।
তার কথার মা া অিত
মূল িভেত

ম কেরিছল এবং তার শালীনতা িছল না, িতিন

খাঁচা িদেয়িছেলন। িতিন স ঠক পেথর ইমামেদর িবদাতকারী,

ধমে াহী এবং মূখ বেল অপবাদ িদেয়িছেলন। িতিন বেলন:
িকতােবর মেধ

তাসাওেফর

ীক দাশিনকেদর অসৎ মতবাদ ইসলােমর সােথ িমিশেয়

উপ াপন করা হেয়েছ।ʼ এবং এ ট

মােনর জন তার ভল এবং ধম িবেরাধী

মত িনেয় সং াম কেরেছন। ত ণরা যারা ইসলাম স
না তারা এই সকল ভল এবং ধূত কথায় পথ

েক তমন

ান রােখ

হেত পাের। যমন িতিন

বেলেছন:‘ তাসাওেফর মানুেষরা বেল তারা লাউেহ মাহফুজ দখেত পায়[১],
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ইেবন িসনার মত িকছ দাশিনক এ টেক বেলন আন নাফস আল ফালািকয় া।
তারা বেল য, যখন মানুেষর আ া পির
অথবা ঘুম
সােথ সংযু

হয়, তখন সই আ া জা ত

অব ায় নাফস আল ফালািকয় া অথবা আল আকাল আল ফােলর
হয়, আর যখন কান আ া এই দু টর সােথ সংযু

হয় তখন

পৃিথবীেত যাই ঘটকনা কন তারা তা বুঝেত পােরন। এ েলা ীক দাশিনক দর
মতবাদ নয়। এ েলা ইবেন িসনা এবং তার পরবত দাশিনকেদর মতবাদ।
এছাড়াও ইমাম আবু হািনফ আল গা

ািল , মুিহউ

ন ইবেন আল আরািব

এবং আ ল
ু ুিসয়ান দাশিনক কুতব আদ িদন মুহা াদ ইবেন সািবন এরকম
উে খ কের গেছন। এই দাশিনকরা এধরেনর কথা বেল গেছন। এধরেনর
কান িবষয় ইসলােম নই। এই ধরেনর িববােদর মধ িদেয় তারা ইসলাম থেক
দূের সের গেছন। তারা মুলিহেদ পিরনত হেয়েছ । অন ান মুলিহদরা হেলা
িশয়া ইসমাইিলয়া এবং কারািমিতস এবং বািতিন। তারা স ঠক পথ পিরহার
কেরিছল য পথ অনুসরণ কেরিছলন আহেল সু ার আেলমরা, হািদেসর
আেলমরা এবং ফুদায় আল ইয়ােদর মত তাসাওফ আেলমরা। দশেন ডব দয়ার
সােথ সােথ তারা মুতািযলা এবং কুরািময় া দু ট গ্ েপর সােথ সংঘেষ জিড়েয়
পেড়। তাসাওেফর িতন ট ভাগ রেয়েছ,

থম ভাগ হািদস এবং সু ার অনুগত,

ি তীয় ভাগ কুরািময় ােদর মত িবদােতর মেধ িছল, তৃতীয় ভােগর মানুেশরা
ইখয়ান আস সাফা িকতাব এবং আবুল হায় ােনর বানী অনুসারী। ইবন আল
আরািব, ইবন সািবন এবং তােদর মত মতাদশ দাশিনকরা তাসাওফ স

েক

িববৃিত িদেয়েছন। ইবেন িসনার িকতাব আিখর আল ইশারাত আলা
মাকািমল আেরিফন এরকম অেনক িববৃিত রেয়েছ।
এছাড়াও আল ইমাম আল গা

ািল একই ধরেনর মতবাদ িদেয়েছন

তার িকতাব আল িকতাব আল মাদনুন এবং িম াত আলানওয়ার। এমনিক
তার বন্ধু আবু বাকর আল আরািব চ া কেরিছেলন তােক বাঝােত য িতিন
য দশন িনেয়েছন তা ভল। অপরিদেক আল ইমাম আল গা

ািল বেলিছেলন,

দাশিনকরা অিব াসী। তার জীবেনর শেষর িদেক িতিন সিহ আল বুখাির
িকতাব পেড়িছেলন। অেনেক মেন কেরন এ ট তােক তার ভল বাঝােত সাহায
কের। অেনেক বেল থােকন সই মতবাদ েলা অিতর
অপ চার হেয়েছ। অেনক ধরেনর কথা

ত কেড় তার নােম

চিলত আেছ তার নােম। মহা াদ
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মাজাির তরিতিশর িসিকিলেত পড়া না করা একজন মািলকী আেলম, একজন
আ ল
ু ুিসয়ান আেলম ইেব আল জাওেয়, ইবেন উকাইল এবং অন ান রা

ায়

িভ িভ মত িদেয়েছন।
[১] লাউেহ মাহফুজ স

েক িব ািরত জানেত অেশষ রহমত

িকতােবর ৩৬ অধ ায় দখুন।
“উপেরর আেলাচনা থেক এ ট
আেলমেদর স

েক ধারণা স

ূণ

ইবেন তায়িময় ার আহেল সু ার

া । িতিন সাহাবােদর িনেয়ও অপবাদ

িদেয়েছন। িতিন আহেল সু ার বিশরভাগ আেলমেক িবদাতকাির বেল অপবাদ
িদেয়েছন। এমনিক িতিন িতর ার কেরেছন মহান ওলী এবং কুতব আল
আেরিফন হযরত আবুল হাসান আশ শািদহিলর িহযব আল বা
আল কিবেরর জন । এছাড়াও তাসাওেফর আেলম মুিহ

এবং িহযব

ন ইবেন আল

আরািব, উমার ইবন আল ফািরদ , ইবেন সািবন হা াজ হসাইন ইবেন মা ুেরর
নােম অপবাদ দন, তারা ঘাষণা কেরিছেলন এই বা

িবধম এবং পাপী।

একজন আেলম িযিন ফেতায়া িদেয়িছেলন য ওই বা

অিব া[১]সী, িতিন

তায়িময় ােক ৭৫০ িহজিরেত এক ট িচ ঠ িলেখিছেলন এরকম: ‘ হ আমার
মুসিলম ভাই, িযিন িনেজেক এই সমেয়র সবেচেয় বড় আেলম এবং ইমাম
ভােবন, আ াহ্র িনিমে

আিম আপনােক ভালবািস। আিম

আেলমেদর সােথ নই যারা আপনার িবপে

। িকন্ত আমােক িনেয় বালা

আপনার কথা েলা েন কীছটা আহত হেয়িছ। কান
অ ীকার করেবেয রােতর

হয় সূয অ

সসকল

ানী মানুষ কী এ ট

গেল? আপিন বেলেছন আপিন

স ঠক পেথ রেয়েছন এবং আপিন আল আমার উ িবল মা ফ ওয়া ািহ আিনল
মুনকার করিছেলন। আ াহ তালা আপনার সকল কােজর িনয়ত জােনন।
িকন্ত কান মানুেষর কাজ থেক তার ইখলাস বাঝা যায়। আপনার কম
আপনার কথার িনিহতভাব

কাশ কের।

তািরত মানুষ যারা তােদর নাফস অনুসরণ কের এবং যােদর কথা
অিব াস ,

আপিন

ধু

আপনার

সমেয়র

আেলমেদরই

নয়,

মৃত

আেলমেদরেকও অপমানকর কথা বেলেছন। সালািফ আস সােলহীনেদর নয়
ধু আপিন সাহবােদর কািরমেদরেক িনয়া কটূ

কেরেছন। আপিন িক ক না

করেত পােরন আেখরােতর িদন এই মহান বা

রা তােদর অিধকার চাইেল
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আপিন িক অব ােন থাকেবন? সালািহয় া শহেরর জািম আল জাবােলর িম াের
আপিন বেলেছন হযরত উমার রািদয়া াহ তালা অেনক েলা ভল বা
খারাপভােব ব াখ া িদেয়েছন। ভল েলা কাথায়? সালািফ আস সােলিহনরা
ঠক কত েলা ভেলর অিভেযাগ কেরেছন আপনার কােছ? আপিন বেলেছন
হযরত আলী রািদয়া াহ তালার িতন শেতর বিশ ভল িছল, আপিন িক স ঠক
কের বলেত পারেবন স ঠক

েলা তেব? এখন আিম আপনার িবেরািধতা করেত

কেরিছ। আিম মুসিলমেদরেক আপনার এই কুচ

থেক র

ার চ া

করেবা, যা আপিন ছিড়েয়েছন। আপিন সকল মৃত এবং জীিবতেদর িনযাতন
কেরেছন। িব াসীরা অবশ ই আপনােক পিরহার করেবন। “তাজ আ

ন

আস সুবিক ইবেন তায়িময় া সালািফ আস সােলিহনেদর যসকল িবষেয় িভ
মত পাষণ কেরেছন তার এক ট তািলেক তির কেরিছেলন, এমন ট:
১ – িতিন বেলেছন: তালাক কখেনা বা ব হয় না, এক ট শপেথর জন
কাফফারা আদায় করেত হেব। তার আেগর কান আেলম বেলন িন য
কাফফারা আদায় করেত হেব। [২]
২ – িতিন বেলেছন: ঋত কালীন অব ায় কান নারীেক তালাক িদেল তা
যথাথ হেবন।
[১] িবখ াত ইসলািম আেলম আ াল ঘািন আন নাব লুিস তার আল
হািদকাত আন নািদয় া িকতােবর ৩৬৩\৩৬৪ ন র পৃ ায় এই সকল
আেলমেদর কথা উে খ কেরেছন, িতিন তােদর ক আওিলয়া িহেসেব উে খ
কেরেছন। তারা যসকল িবকৃত মনা মানুেষর কথা বেলেছন তারা মূখ এবং
অসেচতন িছল।
[২] অেশষ রহমত িকতােবর প ম অধ ােয়র ষ
অধ ােয়র প দশ পিরে

েদ তালাক স

৩ – িতিন বেলেছন : ইে

অধ ােয় এবং ষ

েক িব ািরত বলা হেয়েছ।

কের ছেড় দয়া নামােজর কাজ আদায়

করেত হেব না।
৪ – িতিন বেলেছন: ঋতরত কান মেয়র জন কাবা শািরফ তউয়াফ
করা মুবাহ , তােক কাফফারা িদেত হেব না।
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৫ – িতিন বেলেছন: িতন তালােকর নােম দয়া এক ট তালাক

ধু মা

এক ট তালাক হয়। যাইহউক এ ট বলার পূেব িতিন অেনক বছর থেক বেল
আসিছেলন ইজমা আল মুসিলিমন এমন ট বেল কের যান িন।
৬- িতিন বেলেছন: ইসলােমর সােথ অস িতপূণ কর হালাল যিদ কউ
আদায় করেত চায়।
৭ –যখন কর আদায় করা হয় কান ব াবসায়ীর কাছ থেক, তা যাকাত
হেয় যায় যিদও তােদর িনয়ত না থােক, িতিন বেলেছন।
৮ - িতিন বেলেছন, ইঁদুর বা তার মত কান
অপিব

ািন এর মেধ

গেল তা

হয়
৯ - িতিন বেলেছন , জুনুব অব ায় কান মানুেষর জন রােত গাসল

ছাড়া নামাজ আদায় করা অনুেমািদত।
১০ - িতিন বেলেছন, ওয়ািকেফর

ারা িনধািরত শত মানার কান

েয়াজন নই।ʼ[১]
১১ - িতিন বেলেছন, য বা

ইজমা আল উ ার িবেরািধতা কের স

অিব াসই হেয় যায় না।
১২ - িতিন বেলেছন, আ াহ তালা মাহাি

হাওািদথ এবং িতিন পদােথ

গ ঠত।
১৩ - িতিন বেলেছন , কুরআেন কািরম আ াহ তালার ধাত থেক তির
করা হেয়েছ।
১৪ - িতিন বেলেছন, আলেমর

েত ক ট সৃ

িনেজেদর

িনেত

শা ত।
১৫ - িতিন বেলেছন, আ াহ তালােক ভােলার সৃ

করেত হেব।

১৬ - িতিন বেলেছন, আ াহ তালার এক ট শরীর এবং অব ান রেয়েছ
এবং িতিন তা পিরবতন কেরন।
১৭ - িতিন বেলেছন, জাহা াম িচরায়ত নয়, এ টর শষ আেছ।
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১৮ - িতিন বেলেছন, িতিন এ ট অ ীকার কেরন য নবী রাসুলরা
পাপশূন ।
১৯ - িতিন বেলেছন, রাসুল সা ািহ আলাইিহস সালাম অন ান মানুেষর
থেক আলাদা নন, তার মধ

তায় ইবাদােতর কান

েয়াজন নই।

২০ - িতিন বেলেছন, রাসুলু াহর রউজা মুবারাক জয়ারােতর জন
মিদনায় যাওয়া পাপ।
২১ - িতিন বেলেছন, শাফায়ােতর জন

সখােন যাওয়া হারাম।

২২ - িতিন বেলেছন, তাওরাত এবং ই

ল িকতাব অিভধান অনুযায়ী

িভ নয়, তারা অেথ িভ ।
“িকছ িকছ আেলেমর মেত উপেরর সব েলা মতবাদ ইবেন তায়িময় ার
নয়, িকন্ত সবাই এ ট উে খ কেরেছন য িতিন বেলেছন, আ াহ তালার
অব ান রেয়েছ এবং িতিন কান পদােথর তির।
যাইহউক এ ট সকেলই

ীকার কেরন িতিন অ

িছেলন জালালা এবং িদয়ানার উপর। য ব া
মতা রেয়েছ িতিন

উ

র িফখহ,

থেম িবষয় ট ভালভােব পযেব

ান স

ান, সুিবচার করার

ণ করেবন এবং তারপর

িনেজর মতামত দেবন। িবেশষ কের কান একজন মুসিলম অিব াসী বা
ধমত াগী এ ট িবছার করার জন তােক খুব সূ

ভােব পযেব

ণ করা

েয়াজন।”
[১] অেশষ রহমত িকতােবর প ম অধ ােয়র চায়াি শ ন র পৃ া
দখুন ওয়ািকফ ওয়াকফ ইত ািদ স

েক জানেত।

আজকাল ইবেন তায়িময় ােক অনুসরণ করা এক ট ফ াশােন পিরনত
হেয়েছ। তারা তার ধমে াহী কথা এবং মতবােদর িকতাব েলা সমথন কের,
িবেশষ কের আল ওয়ািসতার মত িকতাব। এই িকতােবর
পয

কুরআন, হািদস শািরফ এবং ইজমা আল মুসিলিমেনর িবেরাধী লখা

রেয়েছ। এই িফতনা এবং ফাসােদর উৎপি
সৃ

থম থেক শষ

ঘটায় পাঠকেদর মেধ , শত্ তার

কের মুসিলম ভাইেদর মেধ । ভারত উপমহােদেশর অহািবয়া এবং মূখ

মুসিলমরা ইবেন তায়িময় া ক তােদর

তীক িহেসেব িনেয়েছন এবং তােক
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মহান মুজতািহদ এবং শােয়খ আল ইসলাম বেল থােকন। তারা তার িবধম য়
লখা

েলা ইমান এবং িব ােসর মুল িভি

মতবাদ েলা ছড়ােনা বে

িহেসেব িনেয়েছ। এই িবধম য়

আমােদর উিচত আহেল সু ার আেলমেদর িলিখত

মু বান িকতাব েলা পড়া, যখােন সিহ এবং সূ

ভােব সবিকছ বণনা করা

হেয়েছ। এই িকতাব লর মেধ আরিব িকতাব িশফা আস সািকম িফ
িযয়ারািত খােয়র আল আনাম যার লখক তািক আ

ন আস সুবিক

রািহমা াহ তালা, িতিন তার িকতােব ইবেন তায়িময় ার সম
গাঁড়ািম মতবা
কুচ

া

ুেলার উ র দয়ার চ া কেরেছন। এ ট তার

মানুেষর মােঝ ছড়ােনা রাধ কের।
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জদ এবং
া

ধারণা এবং

শ েকাষ
তাসাওফ স
ফা ক আস িসরিহ

েক সবেচয় ভােলা জানা যােব হযরত আ াদ আল
র মাকতবাত আিদ াত আশ শিরফ িকতাব থেক:

ইসলােমর চার ট উৎস: আল কুরআন, হািদস শািরফ, ইজমা উল উ া,
কািয়স আল ফুখহাল, আহেল বায়াত:
(অিধকাংশ ইসলািম আেলমেদর মেত) আলী ʼ (ভািতজা এবং জামাই),
ফােতমা (কন া), নািত হাসান এবং হসসাইন; আহেল সু াত আল জািময়া
ই াত আল মাঝহাব: ইমাম আল মাঝহাব।
আ াহ: আ াহ আকবর, আ াহ তালা যার অধীেন সম

সৃ ।

আমীন: আ াহ্ ক বলা আমার ইবাদাত কবুল ক ন।
আম
িত দািয়

িবল মা ফ (ওয়ান নাহ আিনল মুণকার): আ াহ তালার

কতব পালন করা।

আনসার: মিদনাবািস যারা মা া িবজেয়র পূেব ইসলাম হণ কেরিছল।
আিকদা: িব াস।
আরাফাত: ম া থেক ২৪ িকেলািমটার দুেরর খালা ময়দান।
আিরফ: একজন আেলম িযিন মািরফা জােনন। মািরফা দখুন।
আরশ: সাত আসমােনর

শষ সীমানায় অব ান, কুরিস সাত

আসমােনর পেড় আরেশর মেধ অবি ত।
আস হাব আল কাহফ: সাত জন িব াসী যারা তােদর িব াস না
হািরেয় ফলার ভেয় এক
অিব াসীরা তােদর আ

ান থেক অন

ােন িহজরত কেরিছেলন যখন

মন কের।

বাসমালা: এ ট আরিব শ
পরম ক নাময় আ াহ্র নােম

িবসিম াহ িহর রাহমািনর রািহম যার অথ
করিছ।

বািতিন: একজন িবধম য বািতিনয় া অনুসরণ কের।
ফািদলা, ওয়ািসলা: জা ােতর সবে
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া

র।

ফািকহ : ফািকহ বা ফুকাহা আস সাবার িবখ াত আেলম।
ফরয: কুরআেন কািরেম আ াহ তালার িনেদশ।
ফেতায়া: i)ইজিতহাদ (মুজতািহদ): ii) একজন মুফিতর িফকাহ
িকতােবর সং রণ যখােন কান িকছ উে খ না থাকেল তা করা অনুেমাদন
করা যােব িক না তার জবাব ধম য়ভােব আেলািচত হেয়েছ ইসলািম আেলমেদর
মতামেতর িভি েত।
িফকাহ: ইবাদাত, আমল, মুসিলমরা কান কাজ ট করেব বা করেব
না তার িবিধ িনেষধ আেলাচনা।
িফতনা:ইসলােমর এবং মুসিলমেদর

িত কের এরকম কাজ এবং

মতবাদ ছড়ােনা।
গাসল: িফকাহ শা

অনুযায়ী পুর শরীর ধায়া।

হািদস শািরফ i)রাসুল সা ািহ আলাইিহস সালােমর সম

বানী

হাদিস।
ii)হািদেসর িকতাব সমূহ;
সিহ হািদস, ইসলািম আেলমেদর শত সােপে

েন

েন অবিহত

এবং িব ধ হািদস সমূহ।
হযরত: নবী রাসুল এবং ইসলামী আেলমেদর নােমর পূেব স ানপূবক
বব তশ ।
হালাল: ইসলােমর অনুেমািদত। .
হানািফ: ইমাম আবু হািনফার

বিতত মাঝহাব।

হানবািল:ইমাম আহেমদ ইবেন হানবািল
হারাম: ইসলােম িনিষ

বিতত মাঝহাব।

কাজসমূহ। .

-িহজাজ:আরািবয়ান লািহত সাগের উপ ীেপর অ ল যখােন ম া
এবং মিদনা অবি ত।
ইজাজা:ইসলািম

ােনর সনদ।
154

ইজমা (উল উ া ,আল মুসিলিমন ): সাহাবা কািরম এবং
তােবঈনেদর একমেত কান িবষেয় িস া ।
ইজিতহাদ: আয়াত এবং হািদেসর অ িনিহত মােন বাঝার জন
বণনা। .
ইবাহািতস: অহািবরা অন ায়ভােব মুসিলমেদর হত া ক হালাল বেল
থােক যা আসেল হারাম।
ইখলাস: সবিকছ
ইলম:

ধুমা

আ াহ তালার জন করা। .

ােনর এক ট শাখা;ইলম আল হাল: ইসলােমর িশ

া যা

েত ক ট মুসিলমেক িশখেত হেব,
ইলম আল কালাম;ঈমােনর
দেয় আল ইলম আল লাদুি িশ
ইমাম: i)গভীর

ান স

া

ান; আ াহ্র প

আউিলয়ােদর

হণ করা।

আেলম; মাঝহােবর

বতক (ইমাম আল

মাঝহাব,
মুজতািহদ ইমাম, আল ইমাম আল আযামl, ii)জামােত নামােজর
নতা।; iii) খিলফা
ইনশা াহ: “যিদ আ াহ তালা ই
আ

াগ িফ

জালাল: মহ

া কেরনi

াহ:আ াহ তালার কােছ

মা

ারথনা করা।

।

জামআ: দল, িকছ মানুেষর সমােবশ মস জেদ, কান

িত ােন, কান

সিমিতেত; নামােজর জামাত ।
জুনুব: য মুসিলেমর গাসেলর

েয়াজন আেছ।

কাবা: মা ায় রহমেতর অত

পূণ মস জদ।

কািলমাত: কথা অতবা মতবাদ।
কারামা:একজন অিলর মাধ েম স

ািদত আ াহ তালার অেলৗিকক

ঘটনা।
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কািরম: ক নাময়।
খুতবা:

বােরর এবং ঈেদর নামােজ ইমাম কতৃক

দ

ব ব , যা

অবশ ই আরিবেত পাঠ করেত
কুরিস:আরশ দখুন।.
মািদনা আল মুনাওআরা: রহমত

া

মািদনা নগরী।

মা া আল মুকাররামা:স ািনত নগরী ম া।
মাক হ: নবী জর না করা, অপছে র, ব ঠক বা অনুেমািদত কান
কাজ।
মািলকী: ইমাম আিলেকর

বিতত মাঝহাব।.

মানবুব: কান কাজ, যা করা হেল সওয়াব হয়, না করেল বা অপছ
করেল পাপ হয় না বা কুফর হয় না, আদাব, মু াহাব।
মািরফা:ধাত এবং আ াহ তালার িসফাত স
ারা অনু ািনত হেয় অ জত
িমলািদ: ি

েক আউিলয়ােদর

ান।

য় যুেগ, জ জয়ান প

কা অনুযায়ী।

িমনবার: িসঁিড় যু বসার জায়গা মস জেদ খুতবার জন ।
মুয়ামালাত: িফকােহর এক ট অধ ায়। .
মুবাহ: আেদশ অথবা িনেষধ কান টই নই য কােজ।
মুদািরস: মাদরাসার

ােফসর।

মুসািফর: তাফিসেরর আেলম।
মুফিত: মহান আেলম িযিন ফেতায়া দন। .
মুহা জ ন: ম ার মানুষ যারা ম া িবজেয়র পূেব ইসলাম

হণ

কেরিছেলন।
মু জযা: কান নবী বা রাসুেলর মধ েম ঘটােনা আ াহ তালার কান
অেলৗিকক ঘটনা।
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মুজতািহদ:মহান আেলমরা ইজিতহাদ, মুজতািহদ ইমাম, মুজতািহদ
মুফিত িনেয়াগ করেত পােরন।
মুনািফক: য মুসিলম ইসলাম ক অ ীকার কের, কপটাচারী।
মুরিশদ: পথ দশক, পথ

া। guide, director.

মুতাশািবহ: দুেবাধ কান আয়াত বা হািদেসর মােন, মুতাশািবহাত।
মুশা

হা: য সকল মানুষ িব াস কের আ াহ তালা পদােথ তির।

নাজস: ধম য়ভােব অসৎ কাজ।
নাফস: এক ট শ

যা মানুষেক িনেজর

নাস: কান এক ট আয়াত বা হািদস হে
াযা: িনিদ

িত করেত বাধ কের।
নাস।

সমেয়র পের আদায়কৃত ইবাদাত, যা িনধািরত সমেয়

আদায় করা হয়িন।
িকবলা: য িদেক দাঁিড়েয় নামাজ আদায় করা হয়।
িকয়াস আল ফুকাহা:নাস এবং ইজমােত
িবষেয়র উপমা, আর য িবষেয়

কের না বলা কান

কের বলা হেয়েছ তা ইজিতহাদ।

কুতব আল আেরিফন: একজন উ

িশি

রা

ান কতা।

: আ াহ তালা সৃ

রামাদান: মুসিলম প

কতা এবং
কার পিব

রাসূল: বাতা বাহক, ধম
িরয়ারা: নাফেসর ই
সাহাবা:

ত ওলী।

মাস।.

চারকারী, মুহা াদ আ াহ তালার রাসুল।

ামত কান কাজ না করা।

সই সকল বা

যারা রাসুলেক

দেখেছন এবং তােক

অনুসরণ কেরেছন।; সাহাবা কািরমরা সহচর িছেলন রাসুলু াহর ।: i)
েভ

া, শাি , ভােলা ইে

; ii) নামােজর শেষ আস সালামু আলাইকুম ওয়া

রাহামাত াহ বাক ট বলা।
সািলহ:যারা পিব

এবং সকল ধরেনর পাপ থেক িবরত থােক।
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শািফ: আল ইমাম আশ শািফ কতৃক

দ

মাঝহাব।

শাইখ আল ইসলাম:ইসলােমর ব াপাের ব াপক
বা

ান রােখন এরকম

।
িস

ক: রাসুেলর কােছ িযিন সবেচেয় িব াসেযাগ ব া

সুিফ: মু াসাওফ, িযিন

িশি

।

ত হেয়েছন এবং একজন পিরপূণভােব

তাসাওেফ পিরনত হেয়েছন।
সুহবা:নবী জর অথবা কান ওলীর সহচর।
সুলাহাʼ:সািলহ। .
সু াহ:যা আ াহ তালার িনেদিশত নয় িকন্ত রাসুল সা ািহ আলাইিহস
সালাম িনয়িমত করেতন ইবাদাত িহেসেব, (যিদ পালন করা হয় তেব সওয়াব
আেছ, না পালেন পাপ নই, তেব িনয়িমত পিরহার করা হয় তেব পাপ হেব।
সু াহ: i)সকল ফরেজর সােথ আদায় করেত হয়।; ii) কুরআেন
কািরেমর সােথ হািদস শািরফ ; iii) িফকাহ, ইসলাম।
সূরা: কুরআেন কািরেমর এক ট অধ ায়।
তাকওয়া:আ াহ তালার ভেয় সকল হারাম থেক দূের থাকা।
তাসাওফ:

ান এবং রাসূেলর িবনেয়র অনুিশলন যা ইমান ক মজবুত

কের, িফকাহর অনুশীলন সহজ কের এবং মািরফা হেত সাহায কের।
তাওয়াফ: হে

র সময় ম ার কাবায় য পির

মা ইবাদত স

করা হয়।
তাওবা:আ াহ তালার কােছ অনুেশাচনা পূবক
না করার

িত

মা

াথনা এবং পাপ

া করা।

সওয়াব: আ াহ তালার িবিধ িনেষধ মেন চলার উপহার যা িতিন
িত

া কেরেছন আিখরােতর জন ।
উলামা: আেলম। .
উ া: িব াসীরা যারা নবী জেক অনুসরণ কেরন, তারা মুসিলম উ া।
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ওহী: আ াহ তালার প

থেক নবী জর কােছ আসা পিব

বানী।

ওয়া জব: নবী জ য ইবাদাত কখেনা বাদ দন িন। এ ট ফরেজর মতই
পালনীয়, বাদ দয়া যােব না, আল ওয়া জব ওয়া জব আল উজুদ : যার
অ

অপিরহায, অনুপি িত অস ব।
ওয়ািল: আ াহ তালা যােক ভালবােসন এবং িনরাপদ রােখন।
আওিলয়া: িযিন ওয়ািল।
যুহদ: যার

দয় দুিনয়ািব জিনশ এমনিক মুবাহ থেকও সংযত।
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হসাইন িহিলিম ইিশিক রাহমাত াহ আলাইিহ
হসাইন িহিলিম ইিশিক রাহমাত াহ আলাইিহ, হািককাত িকতােবর
কাশক ১৩২৯ িহজির সেন; ১৯১১ ি

াে

এয়ু ব সুলতান, ই ানবুেল জ

হণ কেরন।
িতিন একশত চয়াি শ ট িকতাব
আরািব, পঁিচশ ট ফািস, চৗ

কাশ কেরন, যার মেধ ষাট ট

ট তরিকশ, এবং অন ান

েলা

, জামান,

ইংের জ, রািশয়ান এবং অন ান ভাষা।
হসাইন িহিলিম ইিশিক রাহমাত াহ আলাইিহ, সািয়দ আ ল
ু হািকম
আবািস রািহমা াহ তালা আলাইিহর (িযিন একজন ধম য় িবখ াত ইসলািম
আেলম এবং তাসাওেফর

নসমূেহ

ণাি ত, পথ

দশেন পারদশ ,

ান এবং

গৗরেবর অিধকারী), আদেশ অনু ািণত িছেলন। িতিন একজন উপযু
আেলম, িযিন সুেখর পথ

দশক িছেলন। িতিন ২৫-২৬ অে াবর ২০০১

রােত(৮ সাবান ১৪২২ িহজির সেন এবং ৯ সাবান ১৪২২ িহজির সেন) মারা যান।
িতিন এয়ু ব সুলতােন শািয়ত আেছন যখােন তার জ

হেয়িছল।

বসবােসর জন এবং আিখরােত িচরেসৗভাগ অজেনর জন বা ার িক
করা আবশ ক তাও
িকতাব ও ব েব র

ভােব অবিহত কেরন। নাফেসর, অসৎসে র ও
ারা

তািরত বা

পেথ পিতত হেয়েছ তােদর মধ

া

েরািচত হেয় যারা কুফর ও দালালােতর

থেক যােক ই

া তােক িতিন িহদােয়ত নসীব

কেরন, স ঠক পেথর িদশা দন। তেব সীমা ল

নকারী ও জািলমেদরেক এই

িনয়ামত ইহসান কেরন না। তারা িনজ ই

ায় য অিব ােসর গেত পিতত

হেয়েছ আ াহ্ তাʼআলা তােদরেক সখােনই পিরত াগ কেরন।]
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