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باسمه تعالى
ম্মজজ্ঞাসা: আমাযদর দদযশ দদনম্মিন পাাঁি ওয়াক্ত নামাযযর জামা‘আযতর পর ইমামমুক্তাদী সকযি ম্মমযি দয মুনাজাত কযর, শরী‘আযত এর দকান প্রমাি আযে ম্মকনা?
অযনযক িযি, “নামাযযর পর মুনাজাত িিযত ম্মকেু দনই। অতএি, তা ম্মিদ‘আত।”
আিার অযনযক িযিযে, “নামাযযর জামা‘আযতর পর ইমাম-মুক্তাদী একযত্র মুনাজাত
করা ম্মিদ‘আত; একাকী মুনাজাত করা ম্মিদ‘আত নয়” এ িযাপাযর শরী‘আযতর সম্মিক
ফায়সািা কী? ম্মিস্তাম্মরত জানযত িাই।
সংম্মিপ্ত জওয়াি: নামাযযর পর িা ফরজ নামাযযর জামা‘আযতর পর দকান প্রকার
িাড়ািাম্মড় িযম্মতযরযক আমাযদর দদযশ দয মুনাজাত প্রিম্মিত আযে, তা মুস্তাহাি
আমি; ম্মিদ‘আত নয়। কারি-ম্মিদ‘আত িিা হয় ঐ আমিযক, শরী‘আযত যার দকান
ম্মেম্মি খুাঁযজ পাওয়া যায় না। অথি উক্ত “মুনাজাত” িহু ম্মনেেরযযাগয ম্মরওয়ায়াত িারা
সুপ্রমাম্মিত। এ িযাপাযর নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম এর আমি ও
ম্মনযদেশ ম্মিদযমান। তাই যারা মুনাজাতযক এযকিাযরই অস্বীকার কযর, তারাও েুযির
মযধয রযয়যে।আিার যারা ইমাম-মুক্তাদীর সম্মিম্মিত মুনাজাতযক সিোিস্থায় ম্মিদ‘আত
িযি, তাযদর দািীও ম্মেম্মিহীন এিং মুনাজাতযক যারা জরুরী মযন কযর, এ িযাপাযর
িাড়ািাম্মড় কযর এিং দকউ না করযি তাযক কটাি কযর, গািী দদয় তারাও েুযির
মযধয আযে।
অিতরম্মিকা: নামাযযর পযরর মুনাজাতযক সিে প্রথম ম্মযম্মন ম্মেম্মিহীন ও ম্মিদ‘আত িযি
দািী তুযিম্মেযিন, ম্মতম্মন হযিন আল্লামা ইিযন তাইম্মময়া রহ.। পযরর তদীয় োত্র
আল্লামা হাম্মফয ইিনুি কাইয়ুযম রহ. তাাঁর অনুসরি কযরন। আল্লামা ইিযন তাইম্মময়া
ও হাম্মফয ইিনুি কাইয়ুযম দািী কযরন দয, নামাযযর পর মুনাজাত করার দকান প্রমাি
কুরআন ও হাদীযস দনই। দয সি ম্মরওয়ায়াযত নামাযযর পর দু‘আ করার কথা আযে,
এর অথে-হযচ্ছ-সািাম ম্মফরাযনার পূযিের দু‘আযয় মােুরা।তাযদর এ দািীর খণ্ডযন
িুখারী শরীযফর সুপ্রম্মসদ্ধ িযাখযাদাতা, জগৎিযরিয মুহাম্মিস, হাম্মফয ইিযন হাযার
আসকািানী রহ. িযিন, ‘ইিনুি কাইয়ুযম প্রমুখগযির দািী সম্মিক নয়। কারি-িহু
সহীহ হাদীযস সািাযমর পর দু‘আ করার স্পষ্ট িিেনা পাওয়া যায়। সুতরাং ঐসি
হাদীযস দয নামাযযর দশযষ দু‘আ করার কথা আযে, তার অথে সািাম ম্মফরাযনার পযর
দু‘আ ও মুনাজাত। দদখুনঃ ফাতহুি িারী, ২:৩৩৫/ফাতহুি মুিম্মহম, ২:১৬ পৃঃ
( یرتجح تقدمی الذکر املاثورۃ بتقییدہ یف األخبار الصحیحۃ بدبر الصالۃ وزعم بعض احلنابلۃ۱)
أن املراد بدبر الصالۃ ما قبل السالم وتعقب حبدیث ذہب أہل الدثور فإن یفہ یسبحون دبر کل
۰صالۃ وہوبعد السالم جزما
(۶۲۴/۲ :  فتح الباري،) کتاب األذان
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) (۲عن عایشۃ رضي اللہ عنہا قالت  :کان النيب صلی اللہ علیہ وسلم إذا سلم مل یقعد إال
مقدار مایقول اللہم أنت السالم ،ومنک السالم ،تبارکت ذا اجلالل واإلکرام۰
مل یقعد إالمقدار ما یقول اخل  :متسک بہذا احلدیث من زعم أن الدعاء بعد الصالۃ ال یشرع۰
اجلواب  :إن املراد بالنفي املذکور نفي استمرارہ جالسا علی ہیئتہ قبل السالم إال بقدر أن
یقول ما ذکر ،فقد ثبت أنہ کان إذا صلی أقبل علی أصحابہ فیحمل ما ورد من الدعاء بعد
الصالۃ علی أنہ کان یقولہ بعد أن یقبل بوجہہ علی أصحابہ ۰قال ابن القیم یف الہدي
النبوي  :وأما الدعاء بعد السالم من الصالۃ مستقبل القبلۃ سواء اإلمام واملنفرد واملمموم فلم
یکن ذلک من ہدي النيب صلی اللہ علیہ وسلم أصال ۰وال روی عنہ بإسناد صحیح
والحسن۰۰۰
قال احلافظ  :وما ادعاہ من النفي مطلقا مردود فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النيب صلی اللہ
علیہ وسلم قال لہ  :یا معاذ! إين واللہ أل حبک فال تدفع دبر کل صالۃ أن تقول  :اللہم
أعين علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ۰۰۰۰
قیل املراد بدبر کل صالۃ قرب اخرہا وہو التشہد ۰قلنا قدورد األمر بالذکر دبر کل صالۃ،
واملراد بہ بعد السالم إجماعا ،فکذا ہذا۰
)فتح الباري (۵۷۱/۲ :
এমম্মনোযি ইিনুি কাইয়ুযম ও তাাঁর উস্তাযদর উক্ত অমূিক দািীর প্রম্মতিাদ কযর
আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী রহ. ‘ই’িাউস সুনান’ নামক গ্রযে ম্মিযখযেন-“ইিনুি
কাইয়ুযম প্রমুখগি ফরজ নামাযযর পযরর দু‘আযক অস্বীকার কযর তৎসম্পম্মকেত হাদীস
ুসমূহযক সািাম ম্মফরাযনার পূযিের দু‘আযয় মােুরা িযি িুঝাযত দিযয়যেন িযট, ম্মকন্ত
তাযদর এ িযাখযা ম্মিক নয়। কারি-অযনক সুস্পষ্ট হাদীস তাযদর এ িযাখযার ম্মিরুযদ্ধ
)ম্মিদযমান। সুতরাং স্পষ্ট হাদীস ম্মিযরাধী এ িযাখযা গ্রহিযযাগয নয়।” (সুনান, ৩:১৫৯
عن أيب أمامۃ رضی اللہ عنہ قال  :قیل أي الدعاء أمسع؟ قال  :جوف اللیل األخری ودبر
الصلوات املکتوبات  ۰۰۰قلت  :یفہ إثبات الدعاء بعد الصالۃ ۰فاندحض بہ ما أوردہ ابن
القیم الدعاء بعد السالم من الصالۃ مستقبل القبلۃ أو املآمومنی ،فلم یکن ہدیہ صلی اللہ
علیہ وسلم أصال ،وال روي عنہ بإسناد صحیح والحسن ۰قلت  :قد ثبت ذلک عنہ صلی
اللہ علیہ وسلم قوال وفعال ۰فہذا حدیث أيب أمامۃ یفہ إرشاد األمۃ بالدعاء بعد الصلوات
املکتوبات۰
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وأما تمویلہ بمن املراد من دبر الصلوت ما قبل السالم کما زعمہ ابن القیم فباطل۰
قال احلافظ في الفتح  :زعم بعض احلنابلۃ أن املراد بدبر الصالۃ ما قبل السالم وتعقب حبدیث
ذہب أہل الدثور فإن یفہ یسبحون دبر کل صالۃ وہو بعد السالم جزما ،فکذلک ما
شابہہ( ۰اعالء السنن (۵۱۱/۳ :
 ۰۰۰یفہم منہ أنہ کان یرفع یدیہ إذا فرغ من صالتہ ،فثبت دعاۂ بعد السالم من الصالۃ
رافعا یدیہ( ۰إعالء السنن (۵۴۵/۳ :
যারা নামাযযর পযরর মুনাজাতযক এযকিাযরই অস্বীকার কযরন, তাযদর জিাযি
উযল্লম্মখত উদ্ধৃম্মতিয় যযথষ্ট।
আর যারা িযিন, নামাযযর পর একাকী মুনাজাত করা যায়; ম্মকন্তু ইমাম ও
মুক্তাদীগযির জনয সম্মিম্মিত মুনাজাত করা ম্মিদ‘আত; তাযদর এ দািীর স্বপযি
দযযহতু দকান মজিুত দিীি ম্মিদযমান দনই, অথোৎ কুরআন ও হাদীস িা ফাতাওয়ার
ম্মকতাি দথযক তারা এমন একম্মট দিীিও দপশ করযত পাযরন নাই, যার মযধয
সম্মিম্মিত মুনাজাতযক নাজাম্ময়য িা ম্মিদ‘আত িযি তার দথযক ম্মিরত থাকযত িিা
হযয়যে। তাই তাযদর এ দািীও গ্রহিীয় নয়।
‘নামাযযর পর মুনাজাত প্রসযে হাদীসসমূহ িযাপকতা সম্পন্ন। এ হাদীস সমূযহ
মুনাজাযতর দকান দিত্র-ম্মিযশযষর উযল্লখ দনই। অতএি, হাদীস সমূযহর িযাপকতার
ম্মেম্মিযত নামাযযর পর সিেযিযত্রর মুনাজাতই মুস্তাহাি িযি ম্মিযিম্মিত হযি। মূি ম্মেম্মি
সহীহ হাদীযস ম্মিদযমান থাকার পর ম্মিদ’আযতর দতা দকান প্রশ্নই উযি না। (ফাইযুি
)িারী: ২/৪৩১

رفع الیدین بعد الصلوت للدعاء قل ثبوتہ فعال وکثر فضلہ قوال ،فال یکون بدعۃ أصال،
فمن ظن أن الفضل فیما ثبت عملہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ فقط فقد حاد عن طریق
الصواب ،وبین أصال فاسدا۰
قد أخذت ممخذ األذکار ولیس في األذکار رفع األیدي ۰۰إذا مل نفز باألذکار فینبغي لنا أن
ال حنرم من األدعیۃ ونرفع لہما األیدي لثبوتہ عنہ عقیب النافلۃ وإن مل یثبت بعد
املکتوبۃ ،فإذا ثبت دنسہ مل تکن بدعۃ أصال مع ورود القویلۃ یف فضلہ( ۰فیض الباري
(۶۳۵/۲ :
اعلم أن األدعیۃ بہذہ الہیءۃ الکتایبۃ مل تثبت عن النيب صلی اللہ علیہ وسلم ومل تثبت
عنہ رفع األیدي دبر الصلوات في الدعوات إال أقل قلیل ،ومع ذلک وردت یفہ ترغیبات قویلۃ
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 فہذہ األدعیۃ في زماننا لیست بسنۃ مبعین ثبو تہا،واألمر في مثلہ أن ال یٰحکم بالبدعۃ
۰عن النيب صلی اللہ علیہ وسلم ولیست بدعۃ مبعین عدم أصلہا یف الدین
(۵۴۷/۲ : (فیض الباري
হাদীযস সম্মিম্মিত মুনাজাযতর গুরুযের িহু প্রমাি পাওয়া যায়। ম্মফকযহর ম্মকতাি
সমূযহও ইমাম-মুক্তাদীর সম্মিম্মিত প্রিম্মিত মুনাজাতযক মুস্তাহাি িিা হযয়যে। অসংখয
হাদীস ম্মিশারদগযির রায়ও সম্মিম্মিত মুনাজাযতর স্বপযি স্পষ্ট ম্মিদযমান। এমতািস্থায়
প্রিম্মিত এ মুনাজাতযক ম্মিদ‘আত িিা হিকাম্মরতা দি ম্মক? ম্মনযে মুনাজাযতর স্বপযি
আল্লাহ তাআিার ম্মনযদেশািিী, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম-এর
হাদীস সমূহ, ম্মফকযহর ম্মকতাি সমূযহর িিেনা এিং হাদীস ম্মিশারদগযির রায় সংম্মিপ্ত
দিীি সংম্মিপ্তাকাযর উপস্থাপন করা হি ।
মুনাজাযতর স্বপযি কুরআন ও হাদীযসর দিীিসমূহ
নামাযযর পর মুনাজাত সম্পযকে আল্লাহ তাআিার ম্মনযদেশ
 قال في املسئلۃ، وإیل ربک فارغب،عن الضحاک فإذا فرغت قال من الصالۃ املکتوبۃ
( ۳۴۱/۴:(الدراملنثور۰والدعاء
১। হযরত যাহহাক রা. সূরা ইনম্মশরাহ তথা আিাম নাশরাহ এর উক্ত আয়াযতর
তাফসীযর িযিন, যখন তুম্মম ফরজ নামায দথযক ফাযরগ হযি তখন আল্লাহর দরিাযর
দু‘আযত মশগুি হযি।(তাফসীযর দূরযর মানসূর : ৬/৩৬৫)
( ۱۵۶ :  (تفسری ابن عباس۰إذا فرغت من الصالۃ املکتوبۃ فانصب في الدعاء
২। হযরত ইিযন আব্বাস রা. হযত িম্মিেত, ম্মতম্মন উক্ত আয়াযতর তাফসীযর িযিন,
“যখন তুম্মম ফরজ নামায হযত ফাযরগ হও, তখন দু‘আয় মশগুি হযয় যাযি।”
(তাফসীযর ইিযন আব্বাস রা., ৫১৪ পৃঃ)

 إذا فرغت من الصالۃ املکتوبۃ أو مطلق: قال ابن عباس وقتادۃ والضحاک ومقاتل والکليب
( ۲۱۶/۵: وار غب إیلہ في املسئلۃ )تفسریمظہري،الصالۃ فانصب إیل ربک والدعاء
৩। হযরত কাতাদাহ, যাহহাক ও কািিী রা. হযত উক্ত আয়াযতর তাফসীযর িম্মিেত
আযে, তাাঁরা িযিন-‘ফরজ নামায সম্পাদন করার পর দু‘আয় ম্মিপ্ত হযি’। (তাফসীযর
মাযহারী, ১০/২৯৪ পৃঃ)

:  یا حممد! إذا صلیت فقل: عن ابن عباس عن النيب صلی اللہ علیہ وسلم إن اللہ تعایل قال
۵۱۱/۲ : )رواہ الرتمذي۰اللہم إين أسئلک فعل اخلریات وترک املنکرات وحب املساکین
( ۳۲۶۱ احلدیث
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৪। হযরত আব্দুল্লাহ ম্মিন আব্বাস রা. নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম
দথযক িিেনা কযরযেন, আল্লাহ তাআিা তাকীদ কযর িযিযেন দয, দহ মুহািাদ! যখন
আপম্মন নামায দথযক ফাম্মরগ হযিন তখন এ দু‘আ করযিন, দহ আল্লাহ আম্মম আপনার
ম্মনকট োি কাযজর দতৌম্মফক কামনা করম্মে এিং মি কাজ দথযক ম্মিরত থাকার
িযাপাযর সাহাযয িাম্মচ্ছ এিং আপনার দরিাযরর ম্মমসকীন অথোৎ আল্লাহ ওয়ািাযদর
মুহাব্বত কামনা করম্মে....। (ম্মতরম্মমযী শরীফ : ২/১৫৯ হাঃ নং ৩২৪৯)
আল্লাহ তা’আিার এ সমস্ত ম্মনযদেশ িারা িুঝা দগি দয, ফরজ নামাযযর পর ইমাম ও
মুসল্লীযদর জনয দু‘আ ও মুনাজাযত মশগুি হওয়া কতেিয, িাই তারা সম্মিম্মিতোযি
কযরন িা প্রযতযযক আিাদাোযি কযরন। তযি একই সময় আিাদাোযি করযিও তা
সম্মিম্মিত মুনাজাযতর রূপ ধারি করযি, যা অস্বীকার করা যায় না।
হাদীস শরীফ ও কুরআযন পাযকর িযাখযা
কুরআযন কারীযমর ম্মিম্মেন্ন আয়াযত িিা হযয়যে দয নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ
ওয়া সাল্লাম কুরআযনর হুকুম আহকাযমর িযাখযা ও িাস্তি নমুনা উিযতর সামযন দপশ
করযিন, এটা তার নিুওয়াযতর দাম্ময়ে। দযমন আল্লাহ তাআিা ইরশাদ কযরনঃ
َو َا ْن َ لزْنَا ِالَ ْیک ا ِِّلکْ َر ِل ُت َب ِ ِّ َِی ِللنَّ ِاس َمانُ ِّ ِز َل ِالَ ْیہ ِْم َولَ َعلَّہ ُْم ی َ َت َف َّک ُر ْو َن
আর আম্মম আপনার উপর কুরআন অিতীিে কযরম্মে যাযত আপম্মন দিাকযদর সামযন
তাযদর উপর নাম্মযিকৃত ম্মিষয়গুযিাযক স্পষ্ট িিেনা কযরন এিং তারা ম্মিন্তা-োিনা
কযর।
এই আয়াযতর আযিাযক এখন আমাযদর দদখযত হযি দয, কুরআযন কারীযমর উক্ত
আয়াযতর উপর ম্মতম্মন ম্মনযজ ম্মকোযি আমি কযরযেন এিং হাদীস শরীযফর মযধয
উিতযক ম্মকোযি আমি করার ম্মনযদেশ ম্মদযয়যেন।
নামাযযর পর মুনাজাত সম্পযকে নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম এর
আমি
عن املغریۃ بن شعبۃ رضي اللہ عنہ کان النيب صلی اللہ علیہ وسلم یدعو في دبر صالتہ
(۴ : ) التاریخ الکبری
১। হযরত মুগীরা ম্মিন শু’িা রা. িিেনা কযরন দয, নিী আিাইম্মহস সািাম স্বীয়
নামাযযর দশযষ দু‘আ করযতন। (ইমাম িুখারী (রহ) তারীযখ কািীরঃ ৬/৮০)
 اللہم اجعل خری: عن أنس رض کان النيب صلی اللہ علیہ وسلم إذا انصرف من الصالۃ یقول
: )رواہ الطرباين في األوسط۰ وخری أیامي یوم ألقاک،عمري أخرہ وخری عملي خامتہ
(۱۶۵۵ احلدیث۵۸۷/۵
২। হযরত আনাস রা. িিেনা কযরন দয নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম
যখন নামায দথযক ফাযরগ হযতন তখন এ দু‘আ করযতন। দহ আল্লাহ! আমার
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জীিযনর মযধয সিযিযয় সুির কর দশষ জীিনযক এিং আমার আমযির মযধয
সিযিযয় উিম কর দশষ আমিযক এিং আমার ম্মদন সমূযহর মযধয সিযিযয় মযনারম
কর দতামার সাযথ সািাযতর ম্মদনযক। (তািারানী আউসাত: ১০/১৮৭ হাঃ নং ৯৪১১)
عن أيب بکرۃ رض یف قول اللہم إين أعوذبک من الکفر والفقر وعذاب النار کان النيب
( ۱۶۴۱  احلدیث۵۱۵ : )رواہ النساءي.صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہن دبر کل صالۃ
৩। হযরত আিু িকরা রা. িিেনা কযরন দয, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া
সাল্লাম প্রযতযক নামাযযর পর এ দু‘আ করযতন, “দহ আল্লাহ! আম্মম দতামার ম্মনকট
কুফর, অোি অনটন এিং দদাযযখর আযাি দথযক মুম্মক্ত িাই।”(নাসাঈ শরীফ: ১/১৫১
হাঃ নং ৫৪৬৫)

عن زید بن أرقم مسعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو في دبر کل صالۃ اللہم بنا
( ۵۱۰۸  احلدیث۲۵۵/۵ :  (رواہ أبو داود۰ورب کل شيء
৪। হযরত যাযয়দ ম্মিন আরকাম রা. িযিন দয, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম
দক প্রযতযক নামাযযর পর এ দু‘আ করযত শুনতাম, দহ আল্লাহ ম্মযম্মন আমাযদর
প্রম্মতপািক এিং প্রযতযক ম্মজম্মনযসর প্রম্মতপািক। (আিু দাউদ:১/২১১ হাঃ নং ১৫০৮)
 رأیت عبد اللہ بن الزبری ورأي رجال رافعا یدیہ یدعو قبل: حدثنا حممد بن حیي األسلمي قال
 قال لہ إن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل یکن۰أن یفرغ من صالتہ فلما فرغ منہ
( ۵۴۵/۳ :  (إعالء السنن۰۰۰ یرفع یدیہ حیت یفرغ من صالتہ
৫। হযরত মুহািাদ ইিযন ইয়াহইয়া রহ. িযিন, ‘আম্মম আব্দুল্লাহ ম্মিন যুিাইর রা. দক
দদযখম্মে দয, ম্মতম্মন এক িযম্মক্তযক সািাম ম্মফরাযনার পূযিে হাত তুযি মুনাজাত করযত
দদযখ তার নামায দশষ হওয়ার পর তাযক দেযক িিযিন, ‘রাসূযি পাক সাল্লাল্লাহু
‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম দকিি নামায দশষ করার পরই হস্তিয় উযিািন কযর
মুনাজাত করযতন; আযগ নয়।’ (ই’িাউস সুনান, ৩/১৬১)
عن السائب بن یزید عن أیبہ أن النيب صلی اللہ علہ وسلم کان إدا دعا فرفع یدیہ مسح
(۵۶۱۲ احلدیث۲۰۱/۵ :  (رواہ أبو داود۰وجہہ بیدیہ
৬। হযরত সাম্ময়ি ম্মিন ইয়াযীদ রা. স্বীয় ম্মপতা দথযক িিেনা কযরন নিী কারীম
সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম যখন দু‘আ করযতন তখন উেয় হাত উিাযতন এিং
দু‘আ দশযষ হস্তিয়যক দিহারায় মুেযতন। (আিু দাউদ শরীফ ১/২০৯ হাঃ নং ১৪৯২)
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 دعا النيب صلی اللہ علیہ وسلم مث رفع یدیہ ورأیت بیاض: عن أيب موسی األشعري أنہ قال
 احلدیث۱۳۸/۲ :  رواہ البخاري۰إبطیہ
৭। হযরত আিু মূসা আশআরী রা. িযিন, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইম্মহ ওয়াসাল্লাম
দু‘আর জনয উেয় হাত উযিািন কযরন। যিরুন আম্মম তাাঁর িগযির সাদা অংশ
দদখযত পাই। (িুখারী শরীফ ২/৯৩৮ হাঃ নং ৬৩৪১)
عن عمر بن اخلطاب کان رسول اللہ صلی اللہ علہ وسلم إذا رفع یدیہ في الدعاء مل
(۴۳۶۵  احلدیث۵۷۴/۲ :  (رواہ البخاري۰حیطہما حیت میسح بہما وجہہ
৮। হযরত উমর ফারুক রা. িিেনা কযরন দয, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া
সাল্লাম দু‘আর জনয যখন হাত তুিযতন তখন দিহারায় মুোর পূযিে হাত নামাযতন না।
(িুখারী শরীফ ২/১৭৬ হাঃ নং ৬৩৪১)

এ সকি হাদীস িারা প্রমাম্মিত হি দয, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম
প্রযতযক নামাযযর পর মুনাজাত করযতন, িাই ফরজ দহাক িা নফি এিং মুনাজাত
করার সময় দু‘আর আদি ম্মহসাযি উেয় হাত তুিযতন এিং দশযষ উেয় হাত
দিহারার মযধয মুেযতন। আর নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম যখন
এরূপ আমি করযতন তাহযি সাহািাগিও রা. এ আমি করযতন। কারি, নিী কারীম
সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম এর আমি ও ম্মনযদেশ-এর পযর সাহািাগি তার
ম্মিরুদ্ধািরি করযত পাযরন না।
নামাযযর পর মুনাজাত সম্পযকে নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম এর
ম্মনযদেশ
عن معاذ بن جبل رض أن النيب صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ أوصیک یا معاذ! ال تدعن أن
(رواہ النساءي۰ اللہم أعين علی ذکرک وشکرک وحسن عباد تک،تقول دبر کل صالۃ
(۵۱۲۲  احلدیث۲۵۳/۵ :  وأبو داود،۵۶۴/۵ :
১। হযরত মু‘আয ম্মিন জািাি রা. িিেনা কযরন দয, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ
ওয়া সাল্লাম তাযক িিযিন, দহ মু’আয! আম্মম দতামাযক ওসীয়ত করম্মে দয, প্রযতযক
নামাযযর পর এ দু‘আ পড়াযক তুম্মম কখযনা োড়যি না-দহ আল্লাহ! আমাযক দতামার
ম্মজম্মকর, দশাকর এিং উিম ইিাদত করার জনয সাহাযয কর। (নাসাঈ শরীফ ১/১৪৬, আিু
দাউদ শরীফ ১/২১৩ হাঃ নং ১৫২২)

 اللہم:  قل بعد صالۃ بعد ما ترفع یدک: عن أنس رض عن النيب صلی اللہ علیہ وسلم قال
( ۵۳۸  ضعیف۴۵ :  )ابن السين في عمل الیوم واللیلۃ۰إلہي إلہ إبراہمی
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২। হযরত আনাস রা. িিেনা কযরন, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম তাযক
ম্মনযদেশ কযরন দয, তুম্মম প্রযতযক নামাযযর পর হাত উম্মিযয় এ দু‘আ করযি দহ আল্লাহ!
ম্মযম্মন আমার এিং ইিরাহীম আ. এর মািূদ। (ইিনুস েুন্নী : ৬১)
 جوف اللیل األخر ودبر: عن أيب أمامۃ الباہيل قال قیل یا رسول اللہ! أي الدعاء أمسع؟ قال
( ۳۶۱۱  احلدیث۱۳ :  )وابن ماجۃ۰ وکذا۰۸۷/۵ :  رواہ الرتمذي۰الصلوات املکتوبۃ
৩। হযরত আিু উমামা িাযহিী রা. িিেনা কযরন দয, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু আিাইম্মহ
ওয়াসাল্লামযক ম্মজজ্ঞাসা করা হি দয, দকান দু‘আ কিূি হওয়ার সম্ভািনা দিশী?
ইরশাদ হযিা, দশষ রাযত্র (তাহাজ্জুযদর পর) এিং ফরজ নামায সমূযহর পযর।
(ম্মতরম্মমযী শরীফ পৃঃ ১/৮৭ হাঃ নং ৩৪৯৯)

 وتشہد في، صالۃ اللیل مثین مثین: عن املطلب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 وتقنع وتقول اللہم اغفر يل فمن مل یفعل ذلک فہو، وتبائس ومتسکن،کل رکعتنی
( ۵۲۱۴  احلدیث:  ورواہ أیضا أبو داود،۱۳ :  )رواہ ابن ماجۃ۰خداج
৪। হযরত মুিাম্মিি রা. িিেনা কযরন, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম
ইরশাদ কযরযেন, “রাযত্রর নামাযয দু-দু রাকাআযতর পর িসযি, এিং প্রযতযক দু
রাকাআযতর পর তাশাহহুদ পড়যি এিং নামাযযর মযধয ম্মনযজর ম্মনঃস্বতা এিং
ম্মিনয়ীোি প্রকাশ করযি। তারপর নামায দশযষ দু হাত উিাযি এিং দু‘আ করযি, দহ
আল্লাহ! আমাযক মাফ কযর দাও। দয িযম্মক্ত এরূপ করযি না, তার নামায অসম্পন্ন
থাকযি। (আিু দাউদ শরীফ : ১/১৮৩, ইিযন মাজাহ শরীফ পৃঃ ৯৩ হাঃ নং ১২৯৬)
عن فضل بن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصالۃ مثین مثین تشہد في کل
رکعتنی وختشع وتضرع ومتسکن وتقنع یدیک یقول ترفعہما إیل ربک مستقبال بطونہما
(۳۷۱  یارب! یا رب! فمن مل یفعل ذلک فہو کذا) رواہ الرتمدی احلدیث: وجہک وتقول
৫। হযরত ফযি ইিযন আব্বাস রা. হযত িম্মিেত, রাসূযি পাক সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ
ওয়া সাল্লাম িযিন, ‘নামায দুই দুই রাক’আত; প্রযতযক দুই রাক’আযত আিাম্মহয়যাতু
পাি করযত হয়। েয়-েম্মক্ত সহকাযর কাতরতার সম্মহত ম্মিনত হযয় নামায আদায়
করযত হয়। আর (নামায দশযষ) দু’হাত তুিযি এোযি দয, উেয় হাত প্রেু পাযন
উম্মিযয় দিহারা ম্মকিিামুখী করযি। অতঃপর িিযি-প্রেু দহ! প্রেু দহ! দয িযম্মক্ত এরূপ
করযি না, দস অসম্পূিে নামাযী। (তাাঁর নামায অেহীন সািযস্ত হযি)। (ম্মতরম্মমযী শরীফ :
১৮৭ হাঃ নং ৩৮৫)

عن عبد اللہ بن عباس رض قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا فرغت من الدعاء
(۵۶۱۲  احلدیث۲۰۱/۵ :  وأبو داود،۲۷۱ :  (رواہ ابن ماجۃ۰فامسح بیدیک وجہک
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৬। হযরত ইিযন আব্বাস রা. দথযক িম্মিেত নিী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম
ইরশাদ কযরন, দু‘আ করার তরীকা হি দয তুম্মম উেয় হাত কাাঁধ িরাির তুিযি। (আিু
দাউদ শরীফ : ১/২০৯ হাঃ নং ১৪৯২ )

 املسئلۃ أن ترفع یدیک حذو: عن ابن عباس أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
(  صیحح۵۶۸۱  احلدیث۲۰۱/۵ :  (رواہ أبو داود۰منکیبک
৭। হযরত আব্দুল্লাহ ম্মিন আব্বাস রা. িযিন, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাদ কযরযেন দয, যখন তুম্মম দু‘আ দশষ করযি তখন উেয় হাতযক
দিহারার মযধয মুেযি। (ইিযন মাজা : ২৭৫ হাঃ নং ১৪৮৯)
 ما رفع قوم أکفہم إیل اللہ: عن سلمان رض قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 رواہ الطرب این في۰تعایل یسملونہ شیئا إال کان حقا علی اللہ أن یضع یف أیدیہم الذي سملوا
۴۵۶۲  احلدیث۲۱۶/۴ : الکبری
৮। হযরত সািমান রা. িযিন, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ
কযরন, দকান জামাআত ম্মকেু প্রাথেনা করার জনয আল্লাহর দরিাযর হাত তুিযি আল্লাহ
তাআিার উপর ওয়াম্মজি হযয় যায় তাযদর প্রাম্মথেত িস্তু তাযদর হাযত তুযি দদয়া।
(তািারানী কািীর : ৬/২৫৪ হাঃ নং ৬১৪২)

 إن ربکم حي کرمی یستحي: عن سلمان رض قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
( ۵۶۸۸  برقم۷۰۱/۵ )رواہ أبو داؤد عن سلمان۰أن یرفع العبد یدیہ فریدہما صفرا
৯। হযরত আিী ইিযন আিী তাম্মিি দথযক িম্মিেত দয, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ
ওয়া সাল্লাম িযিনঃ ম্মনশ্চয়ই দতামাযদর প্রেু অতযন্ত িাজুক, এিং দয়ািু। দকান িািা
তার হাত দুম্মট উম্মিযয় মুনাজাত করযি তার হাত খাম্মি অিস্থায় ম্মফম্মরযয় ম্মদযত ম্মতম্মন
িজ্জাযিাধ কযরন। (আিু দাউদ হাঃ নং ১৪৮৮)
)ابن السین یف عمل۰ اللہم إلہي: ما من عبد مؤمن بسط کیفہ في دبر کل صالۃ مث بقول
(۵۳۸ الیوم
১০। হযরত আনাস রা. হযত িম্মিেত, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম
িযিন, দয িািা প্রযতযক নামাযযর পর দু’হাত তুযি এ দু‘আ পড়যি- “আল্লাহুিা
ইিাহী ......... “আল্লাহু তা’আিা ম্মনযজর উপর ম্মনধোম্মরত কযর ম্মনযিন দয, তার
হস্তিয়যক িম্মিত দফরত ম্মদযিন না। (ইিনুস সুন্নী হাঃ নং ১৩৮)
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 ال جیتمع: عن حبیب ابن مسلمۃ ۔۔۔ قال مسعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
۳۶۷/۳ : مألفیدعو بعضہم ویؤمن البعض إال أجابہم اللہ ۔۔۔ رواہ احلاکم یف مستدرکہ
۱۶۷۸ احلدیث
১১। হযরত হািীি ইিযন মাসিামা রা. িিেনা কযরন, রাসূযি পাক সাল্লাল্লাহু
‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কযরযেন “যম্মদ ম্মকেু সংখযক দিাক একম্মত্রত হযয়
এোযি দু‘আ কযর দয, তাযদর একজন দু‘আ করযত থাযক, আর অপররা ‘আমীন’
‘আমীন’ িিযত থাযক, তযি আল্লাহ তা’আিা তাযদর দু‘আ অিশযই কিুি কযর
থাযকন।’ (তািখীসুয যাহািী, ৩:৩৪৭ পৃঃ, মুস্তাদরাযক হাযকম : হাঃ নং ৫৪৭৮)
عن ثوبان عن النیب صلی اللہ علیہ وسلم ال حیل المرإ أن ینظر یف جوف بیت امرء حیت
 فإن نظر فقد دخل وال یؤم قوما فیخص نفسہ بدعوۃ دونہم فإن فعل فقد خانہم وال،یستمذن
( ۳۱۷  احلدیث۸۲/۵ : یقوم إیل الصالۃ وہو حقن (رواہ الرتمذي
১২। হযরত সাওিান রা. হযত িম্মিেত, রাসূযি দখাদা সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম
িযিন, ‘দকান িযম্মক্ত দিাকযদর ইমাম হযয় এমন হযি না দয, দস তাযদরযক িাদ ম্মদযয়
দু‘আযত দকিি ম্মনযজযকই ম্মনম্মদেষ্ট কযর। যম্মদ এরূপ কযর, তযি দস তাযদর সম্মহত
ম্মিশ্বাসঘাতকতা করি।” (ম্মতরম্মমযী শরীফ : ১:৮২ হাঃ নং ৩৫৭)
এ হাদীস িারা িুঝা যায় দয, ইমাম সাযহি সকি মুসল্লীযদর সযে ম্মনযয় সকযির জনয
দু‘আ করযিন। নতুিা ম্মতম্মন খয়রাতী হযিন।
উযল্লম্মখত হাদীসসমূহ িারা িুঝা যায়ঃ
(ক) ফরজ নামাযযর পর দু‘আ কিুি হওয়ার দিশী সম্ভািনা। তাই ফরজ নামাযযর
পর সকযির জনয দু‘আয় মশগুি হওয়া িাঞ্ছনীয়।
(খ) নামাযযর পর হাত তুযি দু‘আ করা ম্মিযশষ গুরুেপূিে আমি। রাসূযি পাক
সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নামাযযর পর দু‘আয় হাত উিাযতন এিং
মুনাজাত দশযষ উেয় হাত দিহারার মযধয মুেযতন এিং অনযযদরযক এর প্রম্মত
উৎসাম্মহত করযতন। সুতরাং এটাই দু‘আর আদি। আর এ কথা দতা হযতই পাযর না
দয, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম নামাযযর পর হাত তুিযতন ম্মকন্তু
সাহািা রা. গি নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম-এর ম্মিযরাম্মধতা কযর
হাত তুিযতন না।
(গ) একজন দু‘আ করযি; আর অনযরা সিাই আমীন িিযি; এোযি সকযির দু‘আ
িা ‘সম্মিম্মিত মুনাজাত’ কিুি হওয়া অিশযম্ভািী। আর ইমাম সাযহি শুধু ম্মনযজর জনয
দু‘আ করযিন না। দু‘আযত মুসল্লীযদরযক শাম্মমি করযিন। নতুিা ম্মতম্মন খয়রাতী
সািযস্ত হযিন।
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(ঘ) উযল্লম্মখত হাদীস সমূযহর সমম্মষ্টগত িিেনা িারা নামাযযর পর একাকী মুনাজাযতর
পাশাপাম্মশ ফরজ নামাযযর পর ইমাম-মুক্তাদী সকযির সম্মিম্মিত মুনাজাযতর প্রমাি
ম্মদিাযিাযকর নযায় সুস্পষ্ট হযয় উযি। অতএি, তা মুস্তাহাি হওয়াই হাদীস সমূযহর
মমে ও সমম্মষ্টগত সার কথা। (ম্মিস্তাম্মরত জানার জনয দদখুনঃ ম্মকফায়াতুি মুফতী, ৩:৩০০ পৃঃ,
সুনান ৩:১৬১ পৃঃ/ইমদাদুি ফাতাওয়া ১:৭৯৬)

মুনাজাযতর স্বপযি হাদীস ম্মিশারদগযির রায়ঃ
১। জগত ম্মিখযাত হাদীস ম্মিশারদ আল্লামা হাম্মফয ইিযন হাজার আসকািানী রহ.
িুখারী শরীযফর িযাখযা গ্রযে িযিন, “দয সকি নামাযযর পর সুন্নাত নামায দনই, দস
সকি ফরজ নামাযযর পর ইমাম ও মুক্তাদীগি আল্লাহর ম্মযম্মকযর মশগুি হযিন।
অতঃপর ইমাম কাতাযরর োন ম্মদযক মুখ কযর দু‘আ করযিন। তযি সংম্মিপ্তোযি
মুনাজাত করযত িাইযি ম্মকিিার ম্মদযক মুখ কযরও করযত পাযরন।”(ফাতহুি িারী ২:
৩৯০পৃঃ)

وأما الصالۃ اليت الیتطوع بعدہا فیتشاغل اإلمام ومن معہ بالذکر املاثور وال یتعنی لہ مکان
 وعلی الثاين إن کان لإلمام عادۃ،بل إن شاء وا انصرفوا وذکروا وإن شاء وا مکثوا وذکروا
أن یعلمہم أو یعظہم فیستحب أن یقبل علیہم بوجہہ جمیعا وإ کان ال یزید علی الذکر
 فہل یقبل علیہم جمیعا أو یتفتل فیجعل مینیہ من قبل املممو منی ویسارہ من قبل۰املمثور
 وحیتمل ان قصر زمن ذلک ان یستمر،القبلۃ ویدعو الثاين ہو الذی جزم بہ أکثر الشافعیۃ
(۳۱۰/۲ : مستقبال للقبلۃ (فتح الباری
২। প্রম্মসদ্ধ মুহাম্মিস িুখারী শরীযফর িযাখযাদাতা আল্লামা িদরুিীন ’আইনী রহ.
িযিন,“এ হাদীস িারা নামাযযর পযর মুনাজাত করা মুস্তাহাি িুঝা যায়। কারিসময়ম্মট খুিই গুরুেপূিে এিং ঐ সময় দু‘আ কিুি হওয়ার দিশী সম্ভািনা।” (উমদাতুি
ক্বারী ৬:১৩৯ পৃঃ)

 فضل الذکر عقیب الصالۃ بمنہا أوقات فاضلۃ ترجی منہا: ومن فوائد احلدیث ۔۔۔ منہا
(۴۵۳/۶ : إجابۃ الدعاء (عمدۃ القاري
৩। আল্লামা আযনায়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. িুখারী শরীযফর িযাখযা গ্রযে িযিন,
‘নামাযযর পযর হাত উম্মিযয় মুনাজাত করা ম্মিদ‘আত নয়। কারি-এ িযাপাযর প্রিুর
কাওিী ম্মরওয়ায়াত ম্মিদযমান। আমিী ম্মরওয়ায়াযতর মযধয রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ
ওয়া সাল্লাম মাযঝ মযধয এ মুনাজাত কযরযেন’ িযি প্রমাি পাওয়া যায়। আর এটাই
সকি মুস্তাহাযির ম্মনয়ম। ম্মতম্মন ম্মনযজ মুনাম্মসি মত আমি দিযে ম্মনযতন, আর অিম্মশষ্ট
মুস্তাহািসমূযহর িযাপাযর উিতযদরযক উৎসাহ ম্মদযতন। সুতরাং এখন যম্মদ আমাযদর
দকউ নামাযযর পযর হাত উম্মিযয় দাম্ময়মী (স্থায়ী) োযি মুনাজাত করযত থাযক, তাহযি
দস িযম্মক্ত এমন একটা ম্মিষযয়র উপর আমি করি, দয িযাপাযর আল্লাহর রাসূি
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সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম উৎসাহ ম্মদযয় দগযেন। যম্মদও ম্মতম্মন ম্মনযজ সিেদা
আমি কযরনম্মন।” (ফাইযুি িারী, ২:১৬৭ পৃঃ ও ৪৩১ পৃঃ/৪:৪১৭ পৃঃ)
 وہکذا شانہ، وفعلہ بعد الصالۃ قلیال،۔۔۔ال أن الرفع بدعۃ فقد ہدي إیلہ في قولیات کثریۃ
في باب األذکار واألوراد اختارہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ ما اختار اللہ لہ صلی اللہ
 فإن التزم أحد منا الدعاء بعد الصالۃ برفع الید فقد،علیہ وسلم وبقي أشیاء رغب یفہا األمۃ
(۵۴۷/۲ :  )فیض الباري۰ فاعلم ذلک،عمل مبا رغب یفہ وإن مل یکثرہ لنفسہ
৪। কুতুিুি আিম শাইখুি হাদীস হযরত মাওিানা যাকাম্মরয়া রহ. িিযিন,“ফরজ
নামাযযর পযর হাত উম্মিযয় মুনাজাত করাযক ম্মকেু দিাক অস্বীকার কযর থাযক। ম্মকন্তু
তা ম্মিক নয়। কারি-এর িযাপাযর প্রিুর হাদীস ম্মিদযমান রযয়যে। এ সকি হাদীস িারা
নামাযযর পর মুনাজাত করা মুস্তাহাি প্রমাম্মিত হয়”। (আি-আিওয়াি ওয়াত-তারাম্মজম ৯৭
পৃঃ)

৫। সুপ্রম্মসদ্ধ মুহাম্মিস হযরত মাওিানা ইউসুফ ম্মিননূরী রহ. মুনাজাত সম্পম্মকেত
হাদীসসমূহ উযল্লখ পূিেক িযিন, “মুনাজাত অধযাযয় দয সকি হাদীস দপশ করা হি,
এগুযিাই যযথষ্ট প্রমাি দয, ফরজ নামাযযর পর সম্মিম্মিত মুনাজাত জাম্ময়য। এ হাদীস
সমূযহর ম্মেম্মিযতই আমাযদর ফুক্বাহা দকরাম উক্ত মুনাজাতযক মুস্তাহাি িযিযেন।
(মা’আম্মরফুস সুনান : ৩:১২৩ পৃঃ)

فہذہ وما شاکلہا من الروایات في الباب تکاد تکفي حجۃ ملا اعتادہ الناس یف البالد من
(۵۲۳/۳ : (معارف السنن۰۰۰الدعوات االجتماعیۃ دبر الصلوات
৬। মুসম্মিম শরীযফর প্রম্মসদ্ধ িযাখযাকার আল্লামা নিিী রহ. িযিন, “সকি ফরজ
নামাযযর পযর ইমাম, মুক্তাদী ও মুনফাম্মরযদর জনয দু‘আ করা মুস্তাহাি। এ িযাপাযর
দকান ম্মিমত দনই।” (শারযহ মুহাযযাি ম্মিন-নাওওয়ািী ৩:৪৬৯)
قد ذکرنا استحباب الذکر والدعاء لإلمام واملمموم واملنفرد وہو مستحب عقب کل
(۶۴۱/۳ :  (شرح املہذب للنووي۰ الصلوات بال خالف۔۔۔
৭। প্রখযাত হাদীস সংকিক হযরত মাওিানা জাফর আহমাদ উসমানী রহ. িযিন,
“আমাযদর দদযশ দয সম্মিম্মিত মুনাজাযতর প্রথা িািু আযে দয, ইমাম সাযহি
নামাযযর পর দকিিামুখী িযস দু‘আ কযর থাযকন, এটা দকান ম্মিদ‘আত কাজ নয়।
িরং হাদীযস এর প্রমাি রযয়যে। তযি ইমাযমর জনয উিম হযিা-োনম্মদক িা
িামম্মদযক ম্মফযর মুনাজাত করা।” (ই’িাউস সুনান ৩:১৬৩, ৩:১৯৯ পৃঃ)
ম্মতম্মন আযরা িযিন, “হাদীসসমূহ িারা প্রমাম্মিত হি দয, প্রযতযক ফরজ নামাযযর পর
হাত উম্মিযয় মুনাজাত করা মুস্তাহাি। দযমন- আমাযদর দদযশ এিং অনযানয মুসম্মিম
দদযশ প্রিম্মিত আযে।” (ঐ ৩:১৬৭ পৃঃ, ৩:২০৪)
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এর পর ম্মতম্মন নামাযযর পর মুনাজাত অস্বীকারকারীযদর কযিার সমাযিািনা কযরযেন।
(৩: ২০৩)
قلت واحلاصل أن ما جرئ بہ ال عرف في دیارنا من أن اإلمام یدعو یف دبر بعض الصلواش
 وإن کان األویل أن ینحرف اإلمام بعد،مستقبال للقبلہ لیس ببد عۃ بل لہ أصل یف السنۃ
(۵۱۱/۳ :  (إعالء السنن۰کل صالۃ میینا أو یسارا ۔۔۔
দতমম্মনোযি ফকীহুন নফস হযরত মাওিানা মুফতী রশীদ আহমদ গাংগুহী (রাহঃ)ও
মুনাজাত অস্বীকারকারীযদর সমাযিািনা কযরযেন। (আি কাওকািুিুররী- ২ : ২৯১)
মুহাম্মিসীযন ম্মকরাযমর িম্মিত
ে এ রায়সমূহ িারা িুঝা দগিঃ
(ক) সকি নামাযযর পর হাত উম্মিযয় মুনাজাত করা মুস্তাহাি। এ সময় দু‘আ কিুি
হওয়ার খুিই সম্ভািনা।
(খ) মুনাজাত ইমাম-মুক্তাদী; মুনফাম্মরদ সকযির জনযই মুস্তাহাি আমি।
(গ) ফরয নামাযযর পর ইমাম-মুক্তাদী সকযির ইজম্মতমায়ী মুনাজাত করা মুস্তাহাি।
(ঘ) ফরয নামাযযর পর মুস্তাহাি মযন কযর দাম্ময়মীোযি মুনাজাত করযিও দকান
িম্মত দনই।
(ঙ) নামাযজর পর মুনাজাত দকান ক্রযমই ম্মিদ‘আত নয়। িহু কাওিী হাদীস িারা এ
মুনাজাত োযিত আযে। মুস্তাহাি আমি দহতু রাসূি  ﷺম্মনযজ যম্মদও তা মাযঝ মযধয
কযরযেন, ম্মকন্তু সকিযক ম্মতম্মন এর প্রম্মত দমৌম্মখকোযি যযথষ্ট উৎসাহ ম্মদযয়যেন।
(ি) প্রিম্মিত মুনাজাতযক ম্মিদ‘আত িিা িা ম্মিযরাম্মধতা করা হিকাম্মরতার শাম্মমি।
প্রিম্মিত মুনাজাত মুস্তাহাি। সকি মাযহাযিই এ মুনাজাত মুস্তাহাি সািযস্ত
হযয়যে।”(প্রমাযির জনয হাকীমুি উিত মুজাম্মিদুি ম্মমল্লাত হযরত মাওিানা আশরাফ
আিী থানিী রহ.এর প্রম্মসদ্ধ ফাতওয়া দ্রষ্টিয পৃঃ ১/৭৯৬)
মুনাজাযতর স্বপযি ম্মফকযহর ম্মকতািসমূযহর দিীিঃ
ম্মফকযহর ম্মকতািসমূযহ মুনাজাযতর স্বপযি িহু প্রমাি পাওয়া যায়। ম্মনযে তার
ম্মকয়দাংশ উদ্ধৃত হিঃ
 ویغتنم أي املصلي الدعاء بعد املکتوبۃ: ( قال في شرعۃ اإلسالم۵)
 کذا في السعایۃ، قولہ بعد املکتوبۃ أي قبل السنۃ: ( في مفاتیح اجلنان۲)
( في نور اإلیضاح وشرحہ املسمی بإمداد الفتاح مث بعد الفراغ عن الصالۃ یدعو اإلمام۳)
لنفسہ وللمسلمنی رافعي أیدیہم حذو الصدور وبطونہا مما یلی الوجہ خبشوع وسکون مث
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 کذا في التحفۃ۰ انتہی۰میسحون بہا وجوہہم في اخرہ ای عند الفراغ من الدعاء
۰املرغوبۃ والسعایۃ
۰( قد أجمع العلماء علی استحباب الذکر والدعاء بعد الصالۃ وجائت یفہ أحادیث کثریۃ۶)
(انتہی (تہذیب األذکار للرملي کذا في التحفۃ املرغوبۃ
۰(۔۔۔ أي اذکروا اللہ تعایل وادعوا بعد الفراغ من الصالۃ۱)
()فتاوي صویفہ کذا في التحفۃ
۰( إن الدعاء بعد الصالۃ املکتوبۃ مسنون وکذا رفع الیدین ومسح الوجہ بعد الفراغ۴)
/۳ : (منہج العمال والعقائد السینۃ کذا في التحفۃ) حبوالہ کفایت املفيت
১। ম্মফকযহ হানাফীর অনযতম মুি ম্মকতাি ‘মািসূত’-এর িিেনাঃ.....“যখন তুম্মম
নামায দথযক ফাম্মরগ হযি, তখন আল্লাহর ম্মনকট দু‘আয় মশগুি হযয় যাযি। দকননা-এ
সময় দু‘আ কিুি হওয়ার সম্ভািনা দিশী।”
২। প্রম্মসদ্ধ ম্মফকযহর ম্মকতাি ‘ম্মমনহাজুি উিাি ও আকাম্ময়দুে েুম্মন্নয়যাহ এর িিেনাঃ
“ফরজ নামাযযর পর দু‘আ করা সুন্নত। অনুরূপোযি দু‘আর সময় হাত উিাযনা এিং
পযর হাত দিহারায় মুযে দনয়াও সুন্নত।”
৩। .......‘আততাহজীিুি আজকার’-এর িিেনা,“এ কথার উপর উিামাগযির ইজমা
হযয়যে দয, নামাযযর পর ম্মযকর ও দু‘আ করা মুস্তাহাি।”
৪। ..........‘ম্মশর’আতুি ইসিাম’ এর িিেনা, “ফরয নামাযযর পর মুসল্লীরা দু‘আ
করাযক গম্মিমত মযন করযি।”
৫। .........‘তুহফাতুি মারগুিা’ ও ‘ম্মস’আয়া’-এর িিেনাঃ “নামাজ দশযষ ইমাম ও
মুসল্লীগি ম্মনযজর জনয এিং মুসিমানযদর জনয হাত উম্মিযয় দু‘আ করযিন। অতঃপর
মুনাজাত দশযষ হাত দিহারায় মুেযিন।” (তুহফা পৃঃ ১৭)
৬। ........... ‘ফাতাওয়া িাজ্জাম্মজয়া’-এর িিেনাঃ নামায দশযষ ইমাম প্রকাশযোযি
হাদীযস িম্মিেত দু‘আ পড়যিন এিং মুসল্লীগিও প্রকাশয আওয়াযজ দু‘আ পড়যিন।
এযত দকান অসুম্মিধা দনই। তযি মুসল্লীযদর দু‘আ ইয়াদ হযয় যাওয়ার পর সকযি িড়
আওয়াযজ দু‘আ করা ম্মিদ‘আত হযি। তখন মুসল্লীগি দু‘আ আযস্ত পড়যিন।
৭। ‘নূরুিঈযাহ’-এর িিেনাঃ “নামাযযর পযর জরুরী িা ওয়াম্মজি মযন না কযর হাত
উম্মিযয় সম্মিম্মিতোযি আল্লাহর ম্মনকট দু‘আ করা মুস্তাহাি।” (নূরুি ঈযাহ পৃঃ ৮২)
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উযল্লম্মখত িিেনাসমূহ িারা স্পষ্টতঃ প্রমাম্মিত হযিা দয, নামাযযর পর দু‘আ করা
মুস্তাহাি। আর তা ম্মিম্মেন্ন হাদীযস দু‘আর আদি ম্মহসাযি হাত উিাযত উৎসাম্মহত করার
আযিাযক হাত উম্মিযয় করা িাঞ্ছনীয়। আযরা প্রমাম্মিত হি দয, মুনাজাত করা ইমামমুক্তাদী সিার জনযই পািনীয় মুস্তাহাি আমি।
মুনাজাত অস্বীকারকারীগযির কম্মতপয় অম্মেযযাগ ও তার জাওয়ািঃ
অম্মেযযাগ-১ িম্মিেত হাদীসমূহ সম্পযকে ফরয নামাযযর পর মুনাজাত ম্মেম্মিহীন হওয়ার
দািীদারগি আপম্মি তুযিন দয, ‘এ হাদীসমূযহর দকান একম্মটযতও ফরয নামাযযর পর
সম্মিম্মিত মুনাজাত করার কথা উযল্লখ দনই। দকননা, এগুযিার দকানম্মটযত শুধু দু‘আর
কথা আযে, ম্মকন্তু হাত দতািার কথা দনই। আিার দকানম্মটযত শুধু হাত দতািার কথা
আযে, ম্মকন্তু তা একাকীোযি, সম্মিম্মিতোযি নয়। আিার দকানম্মটযত সম্মিম্মিত
মুনাজাযতর কথা আযে; ম্মকন্তু ফরয নামাযযর পযর হওয়ার কথা উযল্লখ দনই। অতএি,
এ হাদীসসমূহ িারা প্রিম্মিত সম্মিম্মিত মুনাজাত প্রমাম্মিত হয় না!!
জওয়াি-১ তাযদর অম্মেযযাযগর ম্মেম্মিই সহীহ নয়। কারি শরীয়যত এমন দকান ম্মিধান
দনই দয, প্রযতযকটা ইিাদযতর সকি অংশ দকান একটা আয়াত িা হাদীস িারা
প্রমাম্মিত হযত হযি। নতুিা তা অগ্রহিযযাগয হযি। তাযদর এ আপম্মির জিাযি হযরত
মাওিানা মুফতী ম্মকফায়াতুল্লাহ রহ. মুফতী আজম ম্মহিুস্তান “ম্মকফায়াতুি মুফতী”
গ্রযে িযিন- “ম্মিষয়গুযিা দযমন দকান এক হাদীযস একম্মত্রতোযি উযল্লম্মখত হয়ম্মন,
দতমম্মন দকান হাদীযস তা ম্মনম্মষদ্ধও হয়ম্মন। দকান ম্মজম্মনযসর উযল্লখ না থাকার িারা তা
ম্মনম্মষদ্ধ হওয়া িুঝায় না। সুতরাং এ কথা িিা যাযি না দয, এ সি হাদীস নামাযযর
পযরর দু‘আর জনয প্রযযাজয নয় িরং উযল্লম্মখত হাদীসমূযহর িিেনা োি এমন
িযাপকতা সম্পন্ন, যা সম্ভািয সকি অিস্থাযকই শাম্মমি কযর। তা োড়া ম্মিম্মেন্ন
ম্মরওয়ায়াযত এ অিস্থাগুযিার পৃথক পৃথক উযল্লখ রযয়যে-যার সমম্মষ্টগত সামম্মগ্রক
দৃম্মষ্টযকাযি ফরজ নামাযযর পর হস্ত উযিািন পূিেক সম্মিম্মিত মুনাজাত অনায়াযস
সাম্মিত হয়। এটা দতমম্মন, দযমন নামাযযর ম্মিস্তাম্মরত ম্মনয়ম, আযাযনর সুন্নত ম্মনয়ম,
উযূর সুন্নাত তরীকা ইতযাম্মদ একযত্র দকান হাদীযস িম্মিেত দনই। ম্মিম্মেন্ন হাদীযসর
সমম্মষ্টযত তা সাম্মিত হয়” তারপযরও তা সকি উিামাযদর ম্মনকট গ্রহিযযাগয। (দদখুনঃ
ম্মকফায়াতুি মুফতী, ৩:৩০০ পৃঃ)

অম্মেযযাগ-২ নামাযযর পর মুনাজাযতর স্বপযি হাদীসমূহ দকিি নফি নামাযযর
দিযত্র প্রযযাজয। অতএি, এর িারা ফরয নামাযযর পর মুনাজাত মুস্তাহাি হওয়া
প্রমাম্মিত হয় না।
জওয়াি-২ িম্মিেত হাদীসসমূযহর কযয়কম্মটযত ফরয নামাযযর কথা উযল্লখ আযে। আর
কযয়কম্মটর মযধয “প্রযতযক নামাযযর পর” কথাম্মটর উযল্লখ আযে। যার মযধয ফরয ও
নফি সিই শাম্মমি। সুতরাং এ প্রশ্নই অিান্তর। তাযদর এ প্রযশ্নর জওয়াযি হযরত
মাওিানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. িুখারী শরীযফর িযাখযা গ্রযে িযিন, “নামাযযর
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পর মুনাজাত করার পযির হাদীসগুযিার িযাপাযর ম্মফকাহম্মিদগি নফি এিং ফরয
উেয় নামাযযকই শাম্মমি কযরযেন।” (ফাইযুি িারী, ৪:৪৭ পৃঃ)
মাওিানা জাফর আহমদ উসমানী রহ. িযিন, “ফরজ নামাযযর পর মুনাজাত নফি
নামাযযর অযপিা উিম।”(ই’িাউস সুনান, ৩:১৬৭ পৃঃ)
সুতরাং ম্মকেুিযনর জনয যম্মদ দমযন দনয়া হয় দয, উক্ত হাদীসসমূযহ নফি নামাযযর
পর মুনাজাত করযত িিা হযয়যে তাহযি উক্ত কথার িারা ফরজ নামাযযর পর
মুনাজাত আযরা উিমোযি প্রমাম্মিত হযি। এ কারযি দয, নফি নামাযযর পর দুআ
কিূি হওয়ার দকান দঘাষিা করা হয় নাই, আর ফরয নামাযযর পর দুআ কিূি
হওয়ার দঘাষিা করা হযয়যে। দতা দয দিযত্র কিুি হওয়ার দঘাষিা দনই, দস দিযত্র
যম্মদ দু‘আ ও মুনাজাত করযত হয় তাহযি দযখাযন দু‘আ কিুি হওয়ার দঘাষিা আযে
দসখাযন অিশযই দু‘আ করা কতেিয। সুতরাং উক্ত অম্মেযযাগ িারা ফরয নামাযযর পযর
মুনাজাতযক অস্বীকার করা যায় না।
অম্মেযযাগ-৩ মুনাজাত মুস্তাহাি হযয় থাকযি, প্রিুর হাদীযস এ িযাপাযর রাসূি ﷺ
হযত আমি সাম্মিত থাকযতা। অথি এ িযাপাযর একম্মট আমিী ম্মরওয়ায়াতও সাম্মিত
দনই।
জওয়াি-৩ প্রথমতঃ মুনাজাযতর িযাপাযর ‘রাসূি ﷺ-এর আমি সম্পম্মকেত একম্মট
ম্মরওয়ায়াতও সাম্মিত দনই’-এ কথাম্মট সম্পূিে গিদ। কারি এ প্রসযে অযনকগুযিা স্পষ্ট
ম্মরওয়ায়াত িারা আমরা রাসূি ﷺ-এর আমি অধযাযয় রাসূি ﷺ-এর মুনাজাত করার
হাদীস িিেনা কযরম্মে। ম্মিতীয়তঃ মুস্তাহাি আমি প্রমাযির জনয রাসূি ﷺ-এর কওিী
িা দমৌম্মখক হাদীস যযথষ্ট, নিী কারীম ﷺ-এর আমি এর মাধযযম সাম্মিত হওয়া
দমাযটই জরুরী নয়। কারি-িহু মুস্তাহাি আমি এমন রযয়যে, যা রাসূযি পাক ﷺ
ম্মিযশষ ম্মহকমযতর কারযি িা সুযযাযগর অোযি ম্মনযজ করযতন না, ম্মকন্তু দস সযির
প্রম্মত দমৌম্মখকোযি উিতযদরযক উৎসাহ ম্মদযতন। যাযত উিত তা আমি কযর ম্মনযত
পাযর। দযমন তাম্মহয়যাতুি মসম্মজদ নামায, িাশযতর নামায, আযান দদয়া যাযক
আফজািুি আ’মাি িিা হযয় থাযক ইতযাম্মদ। এগুযিা রাসূযি পাক  ﷺদথযক আমি
করার মাধযযম সাম্মিত দনই। অথি ম্মতম্মন এসি দনক কাজসমূযহর প্রম্মত উিতযক
দমৌম্মখকোযি যযথষ্ট উৎসাম্মহত কযর ম্মগযয়যেন। সকি উিামাযয় দকরাম এগুযিাযক
মুস্তাহাি আমি ম্মহসাযি গ্রহি কযরযেন। তদ্রূপ মুনাজাযতর িযাপাযর রাসূযি করীম ﷺ
হযত আমিী ম্মরওয়ায়াত স্বল্প িম্মিেত হযিও দমৌম্মখক ম্মরওয়ায়াত প্রিুর পম্মরমাযি
ম্মিদযমান। অতএি, মুস্তাহাি প্রমাি হওয়ার জনয এতটুকুই যযথষ্ট।
হযরত মাওিানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. িযিন, যারা িযি থাযকন দয, মুস্তাহাি
প্রমাি হওয়ার জনয রাসূযি পাক ﷺ-এর দমৌম্মখক িিেনার পাশাপাম্মশ আমিও থাকযত
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হযি, তারা সম্মিক সরি পথ দথযক দূযর সযর পযড়যেন এিং একম্মট ফাম্মসদ ও গিদ
ম্মজম্মনযসর উপর ম্মেম্মি কযর কথা িযিযেন। (দ্রষ্টিযঃ ফাইযুি িারী, ২:৪৩১ পৃঃ)
অম্মেযযাগ-৪ মুনাজাযতর স্বপযি দয সকি হাদীযসর উদ্ধৃম্মত দদয়া হয়, তার অযনকটাই
জ’য়ীফ। অতএি, তা গ্রহিযযাগয নয়।
জওয়াি-৪ এ অধযাযয়র অযনক সহীহ হাদীযসর পাশাপাম্মশ ম্মকেু হাদীস জ’য়ীফ
থাকযিও দযযহতু তার সমথেযন অযনক সহীহ ম্মরওয়ায়াত ম্মিদযমান রযয়যে, অতএি,
তা ম্মনেেরযযাগযই ম্মিযিম্মিত হযি। ম্মিতীয়তঃ দসই হাদীসসমূহ ফজীিত সম্পযকে। আর
ফজীিযতর িযাপাযর জ’য়ীফ হাদীসও গ্রহিযযাগয। (দদখুনঃ আি আযকার ম্মিন নিিী পৃঃ ৭৮, তাদরীিুর রােী ম্মিস সুয়ূতী পৃঃ ১৯৬, ম্মকতািুি মাউযূআত ম্মি মুল্লা আিী ক্বারী পৃঃ ৭৩)

অম্মেযযাগ-৫ হযরত আিু িকর ম্মসিীক রা. সম্পযকে িম্মিত
ে আযে দয, ম্মতম্মন ফরজ
নামাযযর পর যখন সািাম ম্মফরাযতন, তখন এত তাড়াতাম্মড় উযি পড়যতন দয, মযন
হযতা-ম্মতম্মন দযন উিপ্ত পাথযরর ওপর উপম্মিষ্ট ম্মেযিন। (উমদাতুি কারী, ৬:১৩৯ পৃঃ)
এযত িুঝা যায়, হযরত আিু িকর ম্মসিীক রা. সািাম ম্মফম্মরযয় মুনাজাত না কযরই
দাাঁম্মড়যয় দযযতন।
জওয়াি-৫ হযরত আিু িকর ম্মসিীক রা.-এর উযল্লম্মখত আমযির এ অথে নয় দয,
ম্মতম্মন সািাম ম্মফরাযনার পর মাসনূন দু‘আ-ম্মযকর না কযরই দাাঁম্মড়যয় দযযতন। দকননাম্মতম্মন রাসূযি পাক ﷺ-এর ম্মিরুদ্ধািরি কখনও করযত পাযরন না। রাসূযি পাক ﷺ
হযত সািাম ম্মফরাযনার পর দু‘আ ম্মযকর এর কথা প্রিুর হাদীযস িম্মিেত আযে। সুতরাং
ম্মরওয়ায়াতম্মটর সম্মিক মমে হি-হযরত আিু িকর ম্মসিীক রা. সািাম ম্মফরাযনার পর
সংম্মিপ্ত দু‘আ-ম্মযকর পাযির অম্মধক সময় িযস থাকযতন না।
অতএি, উযল্লম্মখত ম্মরওয়ায়াত িারা হযরত আিু িকর ম্মসিীক রা.-এর মুনাজাত করা
িযতীত উযি পড়া প্রমাম্মিত হয় না। (আি আিওয়াি ওয়াত তারাম্মজম, ৯৭ পৃঃ)
তাম্বীহঃ
যারা ফরজ নামাযযর পযর সিোিস্থায় ইজম্মতমায়ী মুনাজাযতর ম্মিযরাধী, তারা হযরত
আিু িকর রা.-এর আমযির েুি অজুহাত দদম্মখযয় সািাম ম্মফরাযনার পর দদরী না
কযরই সুন্নত ইতযাম্মদর জনয উযি পযড়ন। অথি এর িারা নামাযযর পর দয মাসনূন
দু‘আ ইতযাম্মদ রযয়যে, তা তরক করা হয়। ম্মিতীয়তঃ ফরজ ও সুন্নাযতর মাঝখাযন ম্মকেু
সমযয়র িযিধান করার দয হুকুম হাদীস শরীযফ পাওয়া যায়, তাও িঙ্ঘন করা হয়।
তাযদর জনয ম্মনযিাক্ত হাদীসম্মট ম্মিযশষ োযি প্রম্মিধানযযাগযঃ
হাদীসঃ আিু ম্মরমো রা. িিেনা কযরন, একদা আম্মম নিী কারীম ﷺ-এর সাযথ নামায
পড়যত ম্মেিাম। হযরত আিু িকর ও উমর রা. ঐ নামাযয উপম্মস্থত ম্মেযিন। তারা
প্রথম সাম্মরযত নিী কারীম ﷺ-এর োন পাযশ্বে দাাঁম্মড়যয় থাকযতন। আমাযদর সাযথ এক
www.islamijindegi.com

িযম্মক্ত ম্মেি, দয উক্ত নামাযয তাকিীযর উিা হযতই উপম্মস্থত ম্মেি। (অথোৎ দস মাসিুক
ম্মেি না) নিী কারীম  ﷺনামায দশষ কযর সািাম ম্মফরাযিন এমনোযি দয, উেয়
ম্মদযক আমরা তাাঁর গন্ডিয় দদখযত দপিাম। অতঃপর নিী কারীম  ﷺঘুযর িসযিন।
তখন ঐ তাকিীযর উিায় উপম্মস্থত িযম্মক্ত দাাঁম্মড়যয় পড়ি সুন্নাত নামায পড়ার জনয।
তৎিিাৎ হযরত উমর রা. িাম্মফযয় উিযিন এিং ঐ িযম্মক্তর উেয় কাাঁধ ধযর ঝাাঁকুম্মন
ম্মদযয় িিযিন-“িযস পড়! পূিেিতেী ম্মকতািধারীযদর (ধমেীয়) পতন হযয়যে, যখন তারা
(ফরজ ও সুন্নাত) নামাযযর মযধয িযিধান সৃম্মষ্ট করত না।” নিী কারীম  ﷺহযরত
উমর রা.-এর এ কাজ দদযখ দৃম্মষ্ট উিাযিন এিং িিযিন, “দহ খািাযির পুত্র! আল্লাহ
দতামাযক সম্মিক পেী িাম্মনযয়যেন।” (আিু দাউদ শরীফ হাঃ নং ১০০৫)
পম্মরম্মশষ্ট: এ সকি িিেনার িারা সুস্পষ্টোযি প্রমাম্মিত হি দয, নামাযযর পর ইমামমুক্তাদী সকযির জনয ওয়াম্মজি মযন না কযর সম্মিম্মিতোযি মুনাজাত করা মুস্তাহাি।
এ মুনাজাতযক ম্মিদ‘আত িিার দকান যুম্মক্ত দনই। কারি-ম্মিদ‘আত িিা হয় দসই
আমিযক, শরীয়যত যার দকানই অম্মস্তে দনই। আর মুনাজাত দসই ধরযনর মূিযহীন
দকান আমি নয়। তযি দযযহতু মুনাজাত ‘মুস্তাহাি আমি’, তাই এটাযক জরুরী িা
ওয়াম্মজি মযন করা এিং এ ম্মনযয় িাড়ািাম্মড় করা অনুম্মিত। মুস্তাহাি ম্মনযয় িাড়ািাম্মড়
করা ম্মনম্মষদ্ধ।
অতএি, দকউ মুনাজাযতর িযাপাযর যম্মদ এমন দজার দদয় দয, মুনাজাত তরককারীযক
কটাি িা সমাযিািনা করযত থাযক, িা মুনাজাত না করযি তার সাযথ ঝগড়া-ফাসাদ
করযত থাযক তাহযি তারা দযযহতু মুস্তাহািযক ফরযজ পম্মরিত করযে সুতরাং দসরূপ
পম্মরযিযশ মুনাজাত করা মাকরূহ। মুনাজাত মাকরূহ হওয়ার এই একম্মট মাত্র ম্মদক
আযে। আর এটা শুধু মুনাজাযতর দিিায় নয়, িরং সমস্ত মুস্তাহাযিরই এ হুকুম;
মুস্তাহাি আমি ম্মনযয় িাড়ািাম্মড় করযি, ঝগড়া ম্মিিাদ শুরু করযি তা ম্মনম্মষদ্ধ কযর
দদয়া হযি। অতএি, মুনাজাতও পািন করযত হযি এিং ম্মিদ‘আত দথযকও িাাঁিযত
হযি। আর এর জনয সুষ্ঠু ম্মনয়ম আমাযদর দখয়াি মযত এই দয, মসম্মজযদর ইমাম
সাযহিান মুনাজাযতর আমি জারী দরযখ মুনাজাত সম্পযকে মুসল্লীগিযক ওয়াজনসীহযতর মাধযযম িুঝাযিন এিং ফরয-ওয়াম্মজি ও সুন্নাত-মুস্তাহাযির দরজা ও
মতেিা (িযিধান) িুম্মঝযয় ম্মদযয় িিযিন, সািাযমর পর ইমাযমর ইকম্মতদা দশষ হযয়
যায়। ইমাম সাযহি মুস্তাহাি আমি ম্মহসাযি মুনাজাত করযত পাযরন, দকান জরুরী
কাজ থাকযি মুনাজাত নাও করযত পাযরন। দতমম্মনোযি মুসল্লীগযির জনয ইমাযমর
সাযথ মুনাজাযত শরীক হওয়া উিম, যম্মদ দকান মুসল্লীর জরুরী কাজ থাযক তাহযি
ম্মতম্মন সািাম িাদ ইমাযমর সাযথ মুনাজাযত শাম্মমি নাও হযত পাযর। িা মুনাজাত করা
দযযহতু মুস্তাহাি, সুতরাং যার সুযযাগ আযে, দস মুস্তাহাযির উপর আমি কযর ম্মনযি।
আর যার সুযযাগ দনই; তার জনয মুস্তাহাি তরক করার অিকাশ আযে। এমন ম্মক দকউ
যম্মদ ইমাযমর সাযথ মুনাজাত শুরু কযর, তাহযি ইমাযমর সাযথ দশষ করা জরুরী নয়।
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কারি সািাম ম্মফরাযনার পর ইকম্মতদা দশষ হযয় যায়। সুতরাং দকউ িাইযি, ইমাযমর
আযগই তার মুনাজাত দশষ কযর ম্মদযত পাযর। আিার দকউ িাইযি, ইমাযমর মুনাজাত
দশষ হওয়ার পরও দীঘেিি একা একা মুনাজাত করযত পাযর। ম্মকন্তু এ িযাপাযর
িাড়ািাম্মড় করা শরী‘আযত ম্মনযষধ। এোযি িুম্মঝযয় দদয়ার পর ইমাম সাযহিান প্রযতযক
ফরয নামাযযর পর দাম্ময়মীোযি মুনাজাত করযিও তাযত দকান িম্মত দনই। অযনযকর
ধারিা মুস্তাহাি আমি দুয়ম করযি তা ম্মিদ‘আত হযয় যায়। সুতরাং ‘মুস্তাহাি
প্রমাযির জনয মাযঝ মাযঝ তরক করযত হযি।’ তাযদর এ ধারিা সম্মিক নয়। হাদীস
শরীযফ িম্মিেত আযে দয, হযরত আম্ময়শা ম্মসিীকা রা. দাম্ময়মীোযি িাশযতর নামায
পড়যতন। কখনও পম্মরতযাগ করযতন না। উপরন্তু ম্মতম্মন িিযতন, “িাশযতর নামাযযর
মুহূযতে আমার ম্মপতা-মাতা জীম্মিত হযয় এযিও আম্মম তাযদর খাম্মতযর এ নামায
পম্মরতযাগ করি না। (মুয়ািা মাযিক পৃঃ ১১৬, হাঃ নং ১৯১) অথি িাশযতর নামায
মুস্তাহাি পযোযয়র। হযরত আম্ময়শা রা. দুয়ম পড়ার কারযি ম্মক তা ম্মিদ‘আত িযি গিয
হযয়ম্মেি? কখযনাই নয়। দতমম্মনোযি মুস্তাহাি প্রমাযির জনয মাযঝ মযধয তরক করার
দকান আিশযকীয়তা দনই। দযমন-সকি ইমামই টুম্মপ পযর, জামা পযর নামায পড়ান।
দকউ একথা িযিন না দয, মাযঝ মযধয টুম্মপ োড়া জামা োড়া নামায পড়াযনা উম্মিতযাযত মুসল্লীগি িুঝযত পাযরন দয টুম্মপ পরা িা জামা পরা ফরজ-ওয়াম্মজি আমি নয়।
তাহযি মুস্তাহাি প্রমাযির জনয মুনাজাতযক দকন োড়া হযি? অতএি মাযঝ মযধয
মুনাজাত তরক কযর নয়, িরং ওয়াজ-নসীহযতর মাধযযমই মুনাজাত মুস্তাহাি হওয়ার
িযাপারম্মট িুম্মঝযয় দদয়া যুম্মক্তযুক্ত। এটাই অদ্ভুত পম্মরম্মস্থম্মতর উিম সমাধান। আল্লাহ
তাআিা আমাযদর সকিযক শরীয়যতর সম্মিক ম্মিধান িুঝার এিং সুন্নাত মুতাম্মিক
সহীহ আমি করার তাওফীক দান করুন-আমীন।
মুনাজাযতর সুন্নাত তরীকা
১. মুনাজাযতর শুরুযত আল্লাহর প্রশংসা করা এিং নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ
ওয়া সাল্লাযমর উপর দরূদ পাি করা। (ম্মতরম্মমযী হাঃ নং- ৩৪৭৬)
২. উেয় হাত ম্মসনা িরাির উিাযনা। (মুসান্নাযফ আব্দুর রাজ্জাক হাঃ নং - ৩২৩৪)
৩. হাযতর তািু আসমাযনর ম্মদযক প্রশস্ত কযর রাখা। (রিুি মুহতার : ১/৪৭৭, তািারানী
কািীর হাঃ নং - ৩৮৪২)

৪. হাযতর আেুিসমূহ স্বাোম্মিক ফাাঁক রাখা। (ম্মহসযন হাসীন : ২৭)
৫. দু’হাযতর মাঝখাযন সামানয ফাাঁক রাখা। (েহোিী টীকাঃ মারাম্মকি ফািাহ : ২০৫)
৬. মন ম্মদযয় কাকুম্মত-ম্মমনম্মত কযর দু‘আ করা। (সূরা আ‘রাফ : ৫৫)
৭. আল্লাহ তাআিার ম্মনকট দু‘আর ম্মিষয়ম্মট ম্মিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাযথ িারিার িাওয়া।
(িুখারী শরীফ হাঃ নং - ৬৩৩৮)
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৮. ম্মনঃশযব্দ দু‘আ করা মুস্তাহাি। তযি দু‘আ সম্মিম্মিতোযি হযি এিং কাযরা নামাযয
িা ইিাদযত ম্মিঘ্ন সৃম্মষ্টর আশংকা না থাকযি সশযব্দ দু‘আ করাও জাম্ময়য আযে। (সূরা
আরাফ : ২০৫, িুখারী শরীফ হাঃ নং - ২৯৯২)

৯.আল্লাহ তা’আিার প্রশংসা, দযমনঃ ‘সুবহানা রাম্মব্বকা রাম্মব্বি ইযযাতী’ দশষ পযেন্ত
পড়া; দরূদ শরীফ ও আমীন িযি দু‘আ দশষ করা। (তািারানী কািীর হাঃ নং - ৫১২৪,
মুসান্নাযফ আঃ রাজ্জাক হাঃ নং - ১১৭, আিু দাউদ হাঃ নং- ৯৮৩)

১০. মুনাজাযতর পর হস্তিয় িারা মুখমণ্ডি মুযে দনওয়া। (আিু দাউদ হাঃ নং - ১৪৮৫)
তথযসূত্র
তাফসীরগ্রে

হাদীযসর িযাখযাগ্রে

১. তাফসীযর দুরযর মানসূর
২. তাফসীযর ইিযন আব্বাস
৩. তাফসীযর মাযহারী
হাদীসগ্রে
১. িুখারী শরীফ
২. নাসায়ী শরীফ
৩. আিু দাউদ শরীফ
৪. ম্মতরম্মমযী শরীফ
৫. ইিযন মাজাহ শরীফ
৬. তারীযখ কািীর
৭. ই‘িাউস সুনান
৮. মুস্তাদরাযক হাযকম
৯. তািখীযস যাহািী
১০. তািারানী কািীর
১১. তািারানী আওসাত
১২. কানযুি উিাি
১৩. ইিনুস সুন্নী

১. ফাতহুি িারী
২. উমদাতুি কারী
৩. আি কাওকািুিুররী
৪. ফয়যুি িারী
৫. মা‘আযরফুস সুনান
৬. আি আিওয়াি ওয়াত তারাম্মজম
৭. ফাতহুি মুিম্মহম
৮. শরযহ মুহাযযাি ম্মিন্নািিী
৯. তাদরীিুর রািী
১০. ম্মকতািুি মাওযূ‘আত
ফাতাওয়া ও ম্মফকহগ্রে
১. মািসূত
২. ফাতাওয়া িাযযাম্মযয়া
৩. ফাতাওয়া শামী
৩. নূরুি ঈযাহ
৪. ইমদাদুি ফাতাওয়া
৫. ম্মকফায়াতুি মুফতী
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তালাক কখন দেয়া
যায় ?

মুফতী মনসূরুল হক
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তালাক কখন দেয়া যায় ?
মুফতী মনসূরুল হক
জামম‘আ রাহমামনয়া আরামিয়া
খতীি, মখলগাাঁও িাজার জামম মসমজে
সাত মসমজে মাদ্রাসা
মুহাম্মােপুর ঢাকা
প্রকাশনায় :
মাকতািাতুল মানসূর
প্রথম প্রকাশঃ
রমাজান-১৪২৭ মহজরী
ঈসায়ী - ২০০৬
মূলয : দ ৌদ্দ (১৪) টাকা মাত্র
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সূ ীপত্র
তালাক দেয়া কখন জাময়য হয়?
স্ত্রী পছন্দ হয়না এই কারমে তলাক দেয়ার হুকুম
মামে মমযয মমনামামলনয হয় এই কারমে তালাক দেয়ার হুকুম
মিমশষ দকান দোমষর কারমে তালাক দেয়ার মিযান
হযরত যাময়ে ইিমন হামরসার তালাক দেয়ার দপ্রক্ষাপট
স্বামীর পক্ষ দথমক জুলুম হমল স্ত্রীর তালাক গ্রহমের পদ্ধমত
োম্পতয কলমহর মমযয অযথা অমনযর হস্তমক্ষপ অিাঞ্ছনীয়
একান্ত অপারগতার সুরত দুমট হমত পামর
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بامسه تعايل
প্রশ্ন : তালাক দেয়া কখন জাময়য হয় ?
উত্তর: ইসলামমর েৃমিমত মিিামহর ুমি অনযানয ুমির
মত নয় িরং এমত একমেমক দযমন ুমি রময়মছ অপর
মেমক এমট একমট ইিােতও িমট। এ কারমেই হােীমস
পামক মিিাহ শােীর িযাপামর দযভামি উৎসামহত করা
হময়মছ অনযানয মুআমালা তথা দি া দকনা ইতযামের
িযাপামর দতমন উৎসামহত করা হয় নাই। কামজই
শরীআমত মিিামহর ুমি একমট অতযন্ত মূলযিান ুমি
যা সারা জীিমনর জনয সম্পােন করা হয়। এ ুমি দযন
ভঙ্গ করার মত দকার অিস্থা সৃমি না হয়। দস মেমক
ইসলাম মিমশষ ভামি লক্ষ দরমখমছ। দকননা এই সম্পকক
মছন্ন করার পমরোম শুযু স্বামী-স্ত্রী পযকন্ত সীমািদ্ধ থামক
না িরং এমত উভয় পমরিার ক্ষমতগ্রস্ত হয় এিং সন্তানামে
থাকমল তামের জীিনও িরিাে হময় যায়। এিং সংমিি
অমনমকই এর ফমল ক্ষমত গ্রস্ত হয় । এই জনয শরীআমত
মিিামহর ুমি ভঙ্গ করা তথা তালামকর মিষয়মটও
অনযানয মুআমালার দ ময় সম্পূেক স্বতন্ত্র । কুরআন ও
হােীমস তার জনয অমনক আহকাম ও পরামশক িয়ান
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করা হময়মছ যামত কমর পরত পমক্ষ মিিাহ মিমেে
সমসযার সম্মুখীন হমত না হয় । অতএি যমে কখমনা
স্বামী-স্ত্রীর মামে অমমল দেখা দেয়, িমন-িনা না হয়
এিং একজন অপরজমনর হক আোয় করা অসম্ভি হময়
োাঁড়ায় তখন শমরআত তালাক দেয়ার পূমিক সমসযা
সমাযামনর জনয দুমট িযিস্থা মনময়মছ । দকান অিস্থায়
উি িযিস্থা অিলম্বমনর পূমিক তালাক দেয়ার অনুমমত
দেয়া হয় নাই। আল্লাহ না করুন যমে উি দুমট িযিস্থা
দ্বারাও সমসযা সমাযান না হয় তখন কময়কমট মিষয়
দখয়াল দরমখ স্বামীমক তালাক দেয়ার পরামশক মেময়মছ ।
প্রথম িযিস্থামট কাযককরী হমল উদ্ভূত সমসযা স্বামী স্ত্রী
দুজমনর মমযযই মমট মাট হময় যায় তৃতীয় দকান দলামকর
প্রময়াজন হয় না। এমত স্বামীমক লক্ষ কমর কময়কমট যাপ
অমতক্রম করমত িলা হময়মছ।কুরআমন কারীমম স্বামীমক
লক্ষ কমর ইরশাে হমে “তুমম যমে স্ত্রীর অিাযযতা মকংিা
আনুগমতযর মকছু অভাি অনুভি কর, তমি
(ক) সিকপ্রথম সির কর এিং তামক িুমেময় শুমনময়
মানমসক ভামি তামক সংমশাযন কর। এমত যমে কাজ
হময় যায় তাহমল মিষয়মট এখামনই মমমট দগল।
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(খ) আর যমে এমত কাজ না হয় তাহমল তামক সতকক
করার জনয এিং মনমজর অসন্তুমি প্রকাশ করার উমদ্দমশয
একই ঘমর পৃথক মিছানায় শয়ন করমি।
(গ) আর যমে এটামতও কাজ না হয় তাহমল তৃতীয়
পযকাময় হালকা শাসন তথা শরীমরর দয সি স্থামন মারমল
দুঘকটনার সম্ভািনা নাই এিং দ হারা িাে মেময় অনযত্র
হালকা প্রহামরর অনুমমত আমছ। মকন্তু এই পযকাময়ও
স্ত্রীমক প্রহার করা রাসূমল কারীম  ﷺপছন্দ কমরনমন।
িরং মতমন িমলমছন আমার উম্মমতর মমযয শরীফ ত্বিকা
অথকাৎ ভদ্র দলামকরা এমনমট করমি না। (িুখারী শরীফ ৫২০৪)

দমাট কথা শমরআত এই িযিস্থামট এই জমনযই মেময়মছ
দয, যামত ঘমরর মিষয় ঘমরই মীমাংসা হময় যায়।
মকন্তু অমনক সময় মমনামামলনয িা মিিাে েীঘকাময়ত হময়
যায় যা স্ত্রীর দকান িে স্বভামির কারমে স্বামীর পক্ষ
দথমক অমহতুক কড়াকমড় ইতযামের কারমে হময় থামক।
দয দকান কারমেই দহাক এমতািস্থায় ঘমরর িযাপার আর
ঘমর সীমমত থামক না। তখন িাইমর মনময় যাওয়া
অপমরহাযক হময় পমড়। দকননা সাযারেত এসি দক্ষমত্র
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স্বামী স্ত্রী উভয় পমক্ষর দলামকরা এমক অপরমক মন্দ
িমল দিড়ায় এিং তামের মামে দফৎনা ফাসাে সৃমি হয়।
এই দফৎনা ফাসামের পথ িন্ধ করার জনয শমরআত
সামলশী িযিস্থা মনময়মছ দয, একজন সামলস স্বামীর
পমরিামরর পক্ষ দথমক আর একজন সামলস স্ত্রীর
পমরিামরর পক্ষ দথমক মমনানীত করা হমি। তাাঁরা উভময়
ইসলামহর মনয়মত স্বামী স্ত্রীর মামে িমন িনা করামনার
জনয প্রােপে দ িা করমি । উি সামলসগে যমে িযথক
হন তখন কময়কমট শমতকর সামথ الطالق ابغض
 المباحاتতথা সিম ময় মনকৃি হালাল কাজ তালাক
দেওয়া ) এই মভমত্তমত স্বামীর জনয এক তালাক দেওয়া
জাময়য হমি। শতকগুমল হমে (ক) স্ত্রী হাময়য দথমক পাক
অিস্থায় হমি। (খ) উি তুহুমর তার সামথ মমলন না
হমত হমি। (গ) ঠাণ্ডা মমস্তমে অথকাৎ রাগামিত অিস্থায়
নয় (ঘ) এক সামথ একামযক তালাক না দেয়া জরুরী ।
কারে এক সামথ একামযক তালাক িা মতন তালামকর
দকান প্রময়াজন শরীআমত রামখ নাই। এক সামথ মতন
তালাক জাময়যও কমর নাই। জরুরমতর দক্ষমত্র এক
তালাকই যমথি। দমাট কথা উপমরর িমেকত স্তর
অমতক্রম না কমর হঠাৎ কমর তালাক দেয়া জাময়য নয়
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আর এর পূমিক মাসআলা জানার জনয ফাতওয়া মনমত
হমি। সংমশাযমনর সকল রাস্তা অিলম্বন করমত হমি।
তারপর তালাক দেয়ার মুহূমতক উমল্লমখত কথাগুমল
দখয়াল রাখমত হমি। এমত কমর দশষ পযকন্ত আল্লাহ ামহ
দতা তালাক দেয়ার প্রময়াজন না ও থাকমত পামর।
(তাকমীলাময় ফাতহুল মুলমহম .১:১৩৩ # همارى عائلي مسائل
111  ص1 ج# ফাতাওয়াময় শামী.৩:৪৪১)

প্রশ্ন: স্ত্রীর দকান ত্রুমট নাই। তমি স্বামীর মনকট স্ত্রী ভাল
লামগ না এ কারমে তালাক দেয়া জাময়য হমি মক?
উত্তর: তালাক সিম ময় মনকৃি হালাল কাজ । একান্ত
প্রময়াজমনর দক্ষমত্র মারাত্মক সমসযা দথমক মুমি লামভর
জনয শমরআত তালামকর অনুমমত মেময়মছ। স্ত্রীর দকান
ত্রুমট নাই তমি স্ত্রীমক ভাল লামগনা এটা মিিাহ মিমেমের
গ্রহেমযাগয কারে নয় । িরং এ ভাল না লাগার অনয
দকান কারে থাকমল তা মনরসমনর দ িা কমর দযমত
হমি। কুরআমন কারীমম এরশাে করা হময়মছ,
وعاشروهن باملعروف فان كرهتموهن اخ
অথক- মিমিমের সামথ সদ্ভামি জীিন-যাপন কর অতঃপর
যমে তামেরমক অপছন্দ কর, তমি হয়ত দতামরা এমন
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এক মজমনসমক অপছন্দ করছ যামত আল্লাহ তাআলা
দতামার জনয অমনক কলযাে দরমখমছন। (সুরা মনসা.আয়াত
নং-১৯)

উি আয়ামত মিমিমের সামানয ত্রুমটর কারমে তালাক
হমত মিরত দথমক সির করমত িলা হময়মছ এিং আল্লাহ
এমত অমনক কলযােও মনমহত দরমখমছন ।
এমমন ভামি একমট হােীমস িমেকত হময়মছ
رواه ابن ماجه--خريكم خريكم من اهله وانااخريكم الهلي
(1711)

অথক- “দতামামের মমযয সমিকাত্তম ঐ িযমি দয তার স্ত্রীর
মনকট উত্তম এিং আমম আমার স্ত্রীমের মনকট উত্তম”।
অনয এক হামেমস িমেকত হময়মছ:
عن ابن عمر(رض)عن النيب صلي الله عليه وسلم قال –ابغض
(২১৭৮)ابوداؤد-احلالل ايل الله الطالق
অথক: তালাক সিম ময় মনকৃি হালাল কাজ। উি আয়াত
ও হােীস দ্বারা িুো যায় দয একান্ত প্রময়াজমনর দক্ষমত্র
মারাত্মক সমসযা ছাড়া তালামকর অনুমমত দনই। এরূপ
দক্ষমত্র স্বামীর উম ৎ তািলীমগ দ্বীন নামক মকতাি দথমক
“দরজা মিল কাযা”অথকাৎ আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুমি
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থাকা” এিং “সির ও দশাকমরর” িয়ান ভাল ভামি
পমড় দনয়া। তাহমল ইনশাআল্লাহ সি দপমরশানী হালকা
হময় যামি। ঐ মিমিমক দখাো প্রেত্ত মনয়ামত মমন কমর
মনমজর জনয সমিকাত্তম মনয়ামত মমন করমি, দযমহতু
আল্লাহ তামক এ মিমি োন কমরমছন আর আল্লাহ
তাআলা কাউমক মকছু মেমল িুেমত হমি তার জনয এর
দ ময় ভাল আর মকছু হমত পামর না।
প্রশ্ন: উভময়র মমযয সামানয মিষয় মনময় মামে মমযয
মিতকক হয় কখমনা কথা িন্ধ থামক। আিার মঠক হময়
যায়। এ কারমে মক তালাক দেয়া জাময়য হমি ?
জিাি: উভময়র মমযয সামানয মিষয় মনময় তকক মিতকক
হওয়া এিং মঠক হময় যাওয়া ইতযামে মনতান্তই স্বাভামিক
িযাপার। এ কারমে তালাক না দেওয়া াই। তমি যমে
তা মনতয মেমনর অভযামস পমরেত হময় যায় এিং তা
এমন পযকায় মল যায় দয, তামের মামে শামন্তপূেক
জীিন মিমিত হয় তাহমল উি অিস্থায় তালাক দেওয়ার
অিকাশ রময়মছ। দযমনটা হযরত যাময়ে রা. ও হযরত
যাইনাি রা. এর মামে হময়মছল। দশষ পযকাময় তাাঁমের
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দুজমনর মমযয িমন-িনা না হওয়ার কারমে হযরত
যাময়ে রা. হযরত যায়নাি রা. দক তালাক মেময়মছমলন।
অিশয এ দক্ষমত্রও যমে দকান স্বামী মিিাহ মিমেের পমথ
না মগময় ধযযকয যারে কমর তাহমল পরকামল মিরাট
মিমনমময়র উপযুি হমি।
প্রশ্ন: এক জমনর মমযয মকছু দোষ ত্রুমট আমছ- দযমন খুি
রাগী, কখমনা মমথযাও িমল িা এ জাতীয় ত্রুমট আমছ।
তখন মক এ কারমে মিিাহ মিমেে করা জাময়য আমছ ?
উত্তর: স্থান কাল পাত্র ছাড়া অমযক মাত্রায় রাগ করা
এটা অন্তমরর েশমট দরামগর মযয দথমক একমট দরাগ যা
আল্লাহ তাআলা প্রমতযক নর-নারীর মমযয স্বভািগত
ভামি পরীক্ষামূলক সৃমি কমর দরমখমছন এিং আল্লাহ
ওয়ালামের সুহিমত দযময় এগুমলার ম মকৎসা কমর
সম্পূেক মনমজর কমরামল রাখার িযিস্থাও মেময়মছন।
অতএি এ জাতীয় ত্রুমট পাওয়া দগমলই মিিাহ মিমেে
করা শমরআত সম্মত নয়। িরং এ জাতীয় ত্রুমটর উপর
প্রথমত খুি ধযযকযারে করমি এিং আল্লাহর কামছ দু‘আ
করমত থাকমি । এিং দকান আল্লাহ ওয়ালার মাযযমম
উি দরাগ গুমলার ইসলাহ করামনার িযাপামর দ িা
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করমি। যমে ইসলাহ করামনা দ্বারা ইসলাহ হময় যায়
তাহমল আল্লাহর দশাকর। আর দখাো না খাস্তা যমে তার
রাগ কমরামল না আমস এিং পরস্পমর ঘর-সংসার করা
এিং এমক অপমরর হক আোয় করা অসম্ভি হময়
োাঁড়ায় তাহমল পরমহযগার ও অমভজ্ঞ দকান মুফতীর
পরামশক মনময় স্বামী কতৃকক তালাক িা স্ত্রী কতৃকক খুলা‘র
মভমত্তমত মিিাহ মিমেে করামনার অনুমমত রময়মছ।
প্রশ্ন:- হযরত যাময়ে মিন হামরছা মক মক সমসযার কারমে
হযরত যাইনািমক তালাক মেময়মছমলন। দস সি সমসযা
সমাযামনর জনয মুরব্বীগন দকান প্রম িা ামলময় মছমলন
কী?
উত্তর:- হুজুর  ﷺএর মনমেকশ দমাতামিক হযরত যাময়ে
মিন হয়হয়র সামথ হযরত যাইনামির মিময় সম্পােন
হময় যায়। মকন্তু মিময়র পর তাাঁমের পরস্পমর স্বভাি
প্রকৃমতমত মমল হমেল না। মিমভন্ন তাফসীর ও হােীমস
তার কারে পাওয়া যায় দয,
১। হযরত যাইনাি মনমজমক িংশগত দেষ্ঠ হওয়ার
কারমে হযরত যাময়েমক (মযমন পূমিক ক্রীতোস মছমলন)
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মকছুটা কম গুরুত্ব মেমতন এিং তার প্রমত অনীহা প্রকাশ
করমতন।
২। হযরত যাইনাি কথা িাতকার সময় কককশ শব্দ
িযিহার করমতন।
৩। হযরত যাইনাি হযরত যাময়মের আনুগমতয ধশমথলয
প্রেশকন করমতন।
উি মতনমট সমসযার কারমে হযরত যাময়ে মিন হয়হয়র
সামথ হযরত যাইনামির িমন িনা না হওয়ায় হযরত নিী
কারীম  ﷺএর মনমেকশক্রমম হযরত যাময়ে তামক তালাক
দেন। একমেন হযরত যাময়ে মিন হামরছা হুজুর  ﷺএর
দখেমমত এসি অমভমযাগ দপশ করমত মগময় হযরত
যাইনািমক তালাক দেয়ার ইো প্রকাশ কমরন। হুজুর ﷺ
যমেও আল্লাহ তাআলার পক্ষ দথমক অিগত হময় মছমলন
দয, ঘটনা একপযকায় মগময় গড়ামি দয, হযরত যাময়ে
হযরত যাইনািমক তালাক মেময় মেমিন। অতপর হযরত
যাইনাি হুজুর ﷺএর সমহত মিিাহ িন্ধমন আিদ্ধ হমিন।
মকন্তু হুজুর  ﷺদুই কারমে হযরত যাময়ে দক তালাক
দেওয়া দথমক িাহযত িারে কমরন ।
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প্রথমত: এ দক্ষমত্র তালাক দেয়া যমেও শরীআমত জাময়য
। মকন্তু অপছন্দনীয় ও তা কাময নয়। িরং ধিয িস্তু
সমূমহর মামে মনকৃিতম। একারমে হুজুর  ﷺিলমলন,
তুমম দতামার স্ত্রীর সমহত মিিামহর সম্পকক িজায় রাখ ।
এিং তালাক দেওয়া দথমক আল্লাহ দক ভয় কর।
মদ্বতীয়ত: হুজুর ﷺ-এর অন্তমর এরূপ যারো সৃমি হয়
দয, যমে হযরত যাময়ে তালাক দেয়ার পর মতমন
যাইনাি দক গ্রহে কমরন তাহমল আরমির দলামকরা
তামের কু-প্রথানুযায়ী এই অপিাে মেমি দয, মতমন মনজ
পুত্রিযূমক মিময় কমরমছন। এই আশংকার কারমে হযরত
যাময়ে দক তালাক দেয়া দথমক িারে কমরন। এ
পমরমপ্রমক্ষমত আল্লাহ তা‘আলা আরমির ভ্রান্ত আক্বীো ও
কুপ্রথা খণ্ডন করার জনয মনমে িমেকত আয়াত সমূহ
নামযল কমরন এিং নিী  ﷺদক যাইনাি রা. দক মিিাহ
করার মনমেকশ জারী কমরন। (তাফসীমর রুহুল মাআনী১১:৩৫# তাফসীমর মাজহারী.৭:৩৪৬)

প্রশ্ন:- দকান মমহলা স্বামী কতৃক
ক জুলমু মর মশকার হমল
এর সমাযামন কুরআন ও সুন্নাহমত কী িলা হময়মছ ?
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উত্তর: আল্লাহ তাআলা নারী জাতীমক সৃমির করার রহসয
ও উপকামরতার িেকনা প্রসমঙ্গ িমলন
ومن اياته ان خلقكم من انفسكم ازواجا لتسكنوااليها
অথক-“আর এক মনেশকন হল এই দয, মতমন দতামামের
মযয দথমক দতামামের সমঙ্গনীমের সৃমি কমরমছন যামত
দতামরা তামের কামছ দপৌাঁমছ শামন্তমত থামকা এিং মতমন
দতামামের মমযয পারস্পমরক মহব্বত ও েয়া সৃমি
কমরমছন”। পুরুমষর যত প্রময়াজন নারীর সামথ সম্পৃি
সিগুমলার সম্পকমক ম ন্তা করমল দেখা যামি দয,
সিগুমলার সারমমক হমে মানমসক শামন্ত ও সুখ।
কুরআমন পামকর একমট মাত্র শব্দ  لتسكنوااليهاএর
দ্বারাই সিগুমল িমল দেয়া হময়মছ।
একথা দথমক জানা দগল দয, ধিিামহক জীিমন যািতীয়
কাজ কারিামরর সারমমক হমে মমনর শামন্ত ও সুখ। দয
পমরিামর এটা মিেযমান আমছ দসই পমরিামর সৃমির
উমদ্দশয সফল। আর দযখামন মানমসক শামন্ত দনই।
দসখামন আর যাই থাকুক ধিিামহক জীিমনর সাফলয
দনই। এিং একথাও িলািাহুলয দয, নর-নারীর োম্পতয
জীিমন মমনর শামন্ত ও সুখ তখনই সম্ভিপর যখন উভয়
পক্ষ এমক অপমরর হুকুক তথা অমযকার সমূমহর
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আোময়র িযাপামর সজাগ হয় এিং এমক অপমরর হক
আোয় করমত থামক। এক হােীমস হুজুর  ﷺিমলন দয,
“দয স্ত্রী তার স্বামীর হক আোয় করল না দস প্রকৃত
পমক্ষ আল্লাহর হক আোয় করমত িযথক। (সহীহ ইিমন
মহব্বান - ৪১৭১)

অনয এক হােীমস রাসূলুল্লাহ  ﷺিমলন, আমম যমে
দুমনয়ামত আল্লাহ তা‘আলা িযতীত কাউমক মসজোহ
করার হুকুম করতাম তাহমল নারী জামতমক হুকুম
করতাম দয, তারা দযন স্বামীর মসজোহ কমর। (মতরমমযী
শরীফ-১১৫৯)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী
রহ. “নারী জামতর সংমশাযন” নামক মকতামি মলমখমছন
“শমরআত নারী জামতমক আল্লাহর হুকুম পালমনর সামথ
সামথ গুরুত্বপূেক একটা োময়ত্ব মেময়মছ দয, স্বামীমক
শামন্ত দপৌাঁছামি”। (সূত্র-তাকমীলময় ফাতহুল মুলমহম .৪:২৮৬)
উি আয়াত ও হােীস দ্বারা িুো দগল দয, সিকো
নারীরা সজাগ থাকমি দযন তামের দ্বারা স্বামীরা কি না
পায়।
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দতমমন ভামি স্বামীমের পক্ষ দথমক নারীরা জুলুম এর
মশকার না হয় দস প্রসমঙ্গ আল্লাহ তাআলা স্বামীমের লক্ষ
কমর িমলন “আমার কুেরতী ফায়সালার মভমত্তমত
দতামামের কামছ আমার এক িামন্দ দক মেলাম দতামরা
তার সামথ সৎ িযিহার কর এিং উত্তম রূমপ তামের হক
আোয় করমত থামকা এিং তামের দকান খাছলাত িা
স্বভািমক অপছন্দ মমন কমর তামেরমক দছমড় মেও না।
িরং এমতািস্থায় সির কর, আমম মাওলা এমত অমনক
কলযাে মনমহত দরমখমছ। (তাফসীমর মাজহারী.২:৫০)
এমমন ভামি হুজুর  ﷺমিোয় হমজর ভাষমে পুরুষমের
লক্ষ কমর উপমেশ দেন “সািযান ! মিমিমের সামথ
উত্তম িযিহার কর, তামের দক দতামামের অযীনস্থ কমর
দেওয়া হময়মছ । সািযান! তামের হক দতামামের উপর
এটা দয, উত্তম রূমপ তামের দখার-দপাশ আোয় কর।
(মতরমমযী. ১১৬৩)

এমন মক হুজুর  ﷺদুমনয়া দথমক মিোয় দনয়ার সময় ও
 الصلوة وما ملكت اميانكمতথা নামামযর প্রমত দখয়াল রাখ
এিং দতামরা দতামামের অযীনস্থমের সামথ সদ্ভামি
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জীিন-যাপন কর” িমল উম্মতমক সতকক কমর দগমছন।
(ইিমন মাজাহ -১৬২৫)

দমাট কথা কুরআন ও হােীমস নর-নারীর োম্পতয
জীিমনর প্রমতমট মেক সম্পকমক পথ মনমেকশ দেওয়া হময়মছ
মিযায় প্রমতযক নর নারীর জনয মিিাহ তালাক, স্বামী
স্ত্রীর হক ইতযামের মাসআলা মাসাময়ল ভাল ভামি দজমন
দনয়া ফরমজ আইন। এ ফরজমক অিমহলা কমর দছমড়
মেমল একমেমক দযমন মারাত্নক গুনাহগার ও জুলুমমর
মশকার হমত হয় অপর মেমক মিপমের সম্মুখীন হওয়াও
অমনিাযক।
এতেসমত্বও যমে দকান মমহলা িাস্তমিক পমক্ষ স্বামী
দথমক জুলুম এর মশকার হয় এিং তা অমভভািকমের
েৃমিমতও জুলুম িমল গেয হয় দস দক্ষমত্র কুরআন ও
হােীমস এর সমাযান মহসামি মমহলামক মতনমট পথ
মনমেকশ কমরমছ।
উি আয়াতমট  وان مرأة خافت من بعلها اخপ্রথম পদ্ধমত
এমন একমট সমসযা সম্বমন্ধ নামযল হময়মছ যা
অমনোকৃত ভামি স্বামী-স্ত্রীর মামে ফাটল সৃমি কমর,
মনজ মনজ মহসামি উভময় মনরপরায হওয়া স্বমত্বও
www.islamijindegi.com

পারস্পমরক মমনর মমল না হওয়ার কারমে উভময় মনজ
মনজ নযাযয অমযকার হমত িমিত হওয়ার আশংকা কমর।
দযমন, একজন সুেশকন সুঠামমেহী স্বামীর স্ত্রী
স্বাস্হহযহীনা, অমযক িয়ো , অথিা সুেী না হওয়ার
কারমে তার প্রমত স্বামীর মন আকৃি হয় না আর এর
প্রমতকার করাও স্ত্রীর সামযযর িামহমর। এমতািস্থায়
স্ত্রীমকও দোষামরাপ করা যায় না। অনযমেমক স্বামীমকও
মনরপরায সািযস্ত করা যায়। এমতািস্থায় স্ত্রী যমে তার
সন্তামনর খামতমর অথিা মনমজর অনয দকান আেয় না
থাকার কারমে মিিাহ মিমেমে অসম্মত হয়, তমি তার
জনয সমঠক পন্থা এই দয, মনমজর প্রাপয দমাহর িা দখার
দপামষর নযাযয োিীর আংমশক িা পুমরাপুমর প্রতযাহার
কমর স্বামীমক মিিাহ িন্ধন মঠক রাখার জনয সম্মত
করমি। োয়োময়ত্ব ও িযয় ভার লাঘি হওয়ার কারমে
স্বামীও হয়ত এ সমস্ত অমযকার দথমক মুমি দপময় এ
প্রস্তাি অনুমমােন করমি। এভামি সমমোতা হময় দযমত
পামর । কুরআমন কারীমমর অত্র আয়ামত এযরমনর
সমমোতার সম্ভািযতার প্রমত পথ মনমেকশ করমত মগময়
অথকাৎ প্রমতযক  واحضرت االنفس الشحিলা হময়মছ
অন্তমরই দলাভ মিেযমান রময়মছ কামজই স্ত্রী হয়ত মমন
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করমি দয, আমামক মিোয় কমর মেমল সন্তানামের জীিন
িরিাে হমত পামর অথিা অনযত্র আমার জীিন আমরা
দুমিকষহ হমত পামর । তার দ ময় িরং মকছু তযাগ স্বীকার
কমর এখামন পমড় থাকাই লাভজনক । স্বামী হয়ত মমন
করমি দয, োয় োময়ত্ব হমত যখন অমনকটা দরহাই
পাওয়া দগল, তখন তামক মিিাহ িন্ধমন রাখমত ক্ষমত
মক? অতএি এভামি উভময়র মামে সহমজ সমমোতা
হমত পামর । এিযাপার আল কুরআমন ইরশাে হমে
وان امرة خافت من بعلها نشوزا اواعراضا فال جناح عليها ان
يصلحا بينهما
যমে দকান নারী স্বামীর পক্ষ দথমক কলহ মিিাে িা
মিমুখ হওয়ার আশংকা দিায কমর তমি উভময়র কামরাই
দকান গুনাহ হমি না, যমে তারা মনমজমের মমযয শতক
সামপমক্ষ পারস্পমরক সমমোতায় উপনীত হয়। এখামন
গুনাহ না হওয়ার কথা িলার কারে এই দয, িযাপারমট
িামহযক েৃমিমত ঘুমষর আোন প্রোমনর মত মমন হয়।
কারে স্বামীমক দমাহরানা ইতযামে নযাযয োিী হমত
অিযাহমতর প্রমলাভন মেময় োম্পতয িন্ধন মঠক রাখা
হময়মছ । মকন্তু কুরআন পামকর এ ভামষযর দ্বারা স্পি
ভামি িুমেময় দেয়া হময়মছ দয, িস্তুত : এটা ঘুমষর
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অন্তভুকি নয়। িরং উভয় পক্ষ মকছু মকছু স্বাথক তযাগ কমর
মযযপন্থা অিলম্বন ও সমমোতার িযাপার । অতএি এটা
সম্পূেক জাময়য এিং কুরআমনর ভাষযনুযায়ী الصلح خير
তথা মিিাহ মিমেে করার দ ময় সমমোতার মাযযমম
মিিাহ িন্ধন মঠক রাখাটাই উত্তম ।
োম্পতয কলমহর মমযয অযথা অমনযর হস্তমক্ষপ
অিাঞ্ছনীয়
তাফসীমর মাযহারীমত িমেকত আমছ ان يصلحا بينهما
 صلحاঅথকাৎ স্বামী স্ত্রী মনমজমের মমযয দকান সমমোতা
কমর মনমি। এখামন  بينهماশব্দ দ্বারা ইমঙ্গত করা হময়মছ
দয,স্বামী স্ত্রীর েগড়া কলহ িা সমন্ধ সমমোতার মমযয
অমহতুক দকান তৃতীয় িযমি নাক গলামি না। িরং
তামের মনমজমেরমক সমমোতায় উপনীত হওয়ার
সুমযাগ মেমি। কারে তৃতীয় পমক্ষর উপমস্থমতর ফমল
স্বামী স্ত্রীর দোষ ত্রুমট অনয দলামকর নজমর পমড় যা
তামের উভময়র জনযই লজ্জাজনক ও স্বামথকর পমরপন্থী।
তদুপমর তৃতীয় পমক্ষর কারমে সমন্ধ সমমোতা দুষ্কর হময়
পড়াও মিম ত্র নয়। অত্র আয়ামতর দশষ অংমশ আল্লাহ
তা‘আলা স্বামীমের লক্ষ কমর এরশাে কমরন وان
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 حتسنواوتتقوا فان الله كان مبا تعملون خبرياঅথকাৎ আর যমে
দতামরা অনুগ্রহ কর এিং তাকওয়া অিলম্বন কর তমি
অিশযই আল্লাহ তাআলা দতামামের কাযক কলাপ সম্পকমক
অিমহত রময়মছন। এখামন িুোমনা হময়মছ দয, অমনিাযক
কারে িশত: স্বামীর অন্তমর যমে স্ত্রীর প্রমত দকান
আকষকে না থামক এিং তার নযাযয অমযকার পূরে করা
অসম্ভি মমন কমর তামক মিোয় করমত ায় । তমি
আইমনর েৃমিমত স্বামীমক দস অমযকার দেয়া হময়মছ ।
এমতািস্থায় স্ত্রীর পক্ষ দথমক মকছুটা স্বাথক তযাগ কমর
সমমোতা করা ও জাময়য আমছ। মকন্তু এতেসমত্বও
স্বামী যমে সংযম ও দখাো ভীমতর পমর য় দেয় এিং
স্ত্রীর সামথ সহানুভূমত পূেক িযিহার কমর ,মমনর মমল না
হওয়া স্বমত্বও স্ত্রীর মন যুমগময় মল এিং তার সামথ
সম্পককমেে না কমর িরং তার ামহো মত যািতীয়
নযাযয অমযকার ও প্রময়াজন পূরে কমর তমি তার এই
তযাগ ও উোরতা সম্পকমক আল্লাহ তাআলা ওয়ামকিহাল
রময়মছন। অতএি মতমন এমহন ধযযকয, উোরতা,
সহনশীলতার এমন প্রমতোন মেমিন যা দকউ কল্পনাও
করমত পামর না ।
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অত্র আয়ামতর শামন নুযূল প্রসমঙ্গ িুখারী শরীমফ িমেকত
আমছ, হযরত সওো মিনমত জামা রা. মনমজর
অমনোকৃত সমসযার কারমে যখন আশংকা দিায
করমলন দয, হুজুর  ﷺতাাঁমক তালাক মেময় মেমিন তখন
মতমন হুজুর  ﷺএর কামছ েরখাস্ত করমলন দয, ইয়া
রাসূলুল্লাহ! আপনার মিিাহ দথমক আমামক পৃথক
করমিন না। আমম আমার অমযকার হযরত আময়শা রা.
দক মেময় মেলাম। হুজুর  ﷺউি েরখাস্ত কিুল
করমলন। অতঃপর উপমর উমল্লমখত আয়াত নামযল হয়।
দমাট কথা শমরআত প্রমশ্ন িমেকত সুরমত স্বামী-স্ত্রী উভয়
দক স্বীয় অভাি অমভমযাগ জুলুম দুর করা ও নযাযয
অমযকার লাভ করার আইনত: অমযকার মেময়মছ। অপর
মেমক তযাগ, সংযম ও উত্তম মরত্র আয়ত্ব করার
উপমেশ মেময়মছ। এখামন মশক্ষা দেওয়া হময়মছ দয,
যথাসাযয মিিাহ মিমেে দথমক মিরত থাক কতকিয। িরং
এমতািস্থায় উভয় পমক্ষই মকছু মকছু তযাগ স্বীকার কমর
সমমোতায় আসা িাঞ্ছনীয়। এটা হল প্রথম উপমেশ।
মদ্বতীয় পদ্ধমত: পক্ষান্তমর সমমোতার সমস্ত পথ ও
প্রম িা হমত িযথক হময় দশষ পযকাময় তারা উভময় যমে
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দস্বোয় মিিাহ মিমেে করমত প্রস্তুত হময় যায় দস সুরমত
শমরআত তামের দক অিকাশ মেময়মছ।
এই দক্ষমত্র সিক দশষ আয়াত
وان يتفرقايغن الله كال من سعته
অথক-যমে দশষ পযকায় মমমল মমমশ থাকার সকল প্রম িা
িযথক হওয়ার পর পৃথক হমত ায় তমি দপমরশান হওয়ার
দকান কারে দনই। আল্লাহ তাআলা স্বীয় প্রম িা দ্বারা
প্রমতযক দক অমুখামপক্ষী কমর মেমিন। অথকাৎ আল্লাহ
তা‘আলা মনজ কুেরত দ্বারা নারীমক তার ামহো মত
পাত্র মেময় আেয়স্থমলর িযিস্থা কমর মেমিন এিং
পুরুষমকও ভাল পাত্রীর িযিস্থা কমর মেমিন। অতএি
এমহন অিস্থায় তামের পরস্পমরর
এই মিিাহ
মিমেেমক ইসুয িামনময় তামের পমরিারগে কলহ-মিিাে
িা হানা-হামনমত মলপ্ত হওয়া এটা সম্পূেক অিাঞ্ছনীয় ও
শমরআত পমরপন্থী কাজ।
তৃতীয় পদ্ধমত: তমি সমমোতা না হওয়ার পর স্বামী
যমে তালাক মেমত প্রস্তুত না হয় এিং স্বামী জুলুম করা
দথমক ও মিরত না থামক এিং স্ত্রী জুলুমম অমনি হময়
মিিাহ মিমেে করমত ইেুক হয়। এমতািস্থায় শমরআত
স্ত্রী দক অনুমমত মেময়মছ দয, উি জুলুম দথমক মুমি
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লামভর জনয স্বামী যমে তামক তালামকর অমযকার মেময়
থামক তাহমল দসই িমল মনমজর নফমসর উপর এক
তালামক িাময়ন গ্রহে কমর মিিাহ মিমেে করমি, আর
যমে স্বামী তামক তালামকর অমযকার না মেময় থামক
তাহমল স্বামীমক দখালা করার প্রস্তাি করমি এিং দখালা
তালামকর মাযযমম মিিাহ মিমেে করমি।
যমে তামতও স্বামী রাজী না হয় তমি একান্ত
অপারগতার সময় মামলকী মাযহাি অনুযায়ী আমল
করার অিকাশ রময়মছ। অথকাৎ স্ত্রী উি জামলম স্বামী
দথমক মিিাহ মিমেে করামনার অমযকার প্রাপ্ত হমি।
একান্ত অপারগতার সুরত দুমট হমত পামর
১। মমহলার ভরন-দপাষমের দকান িযিস্থা যমে না থামক
অথকাৎ উি মমহলার খর িহন কারী দকউ না থামক
এিং দস মনমজও পেকার সামথ কামাই দরাজগার করার
উপর সামথকিান নয়।
২। যমে ও তার ভরন-দপাষমের িযিস্থা হময় যায়। মকন্তু
স্বামী দথমক পৃথক থাকার কারমে দকান গুনামহর মমযয
মলপ্ত হওয়ার প্রিল যারো হয়। দসমক্ষমত্র মিিাহ
মিমেমের সুরতমট হল মমহলা স্বীয় মুকাদ্দমা মুসলমান
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মি ারক অথিা তামের না থাকায় মুফতী দিামডকর কামছ
মুকাদ্দমা োময়র করমি। মুফতী দিাডক শরঈ সাক্ষীর
মভমত্তমত উি মিষয়মট যা াই করমি। যমে যা াই দ্বারা
প্রমামেত হয় দয, মমহলার োিী সতয; স্বামী সামথকিান
থাকা সমে ও স্ত্রীর নযাযয দখারমপাষ আোয় কমর না।
তখন কাজী িা মুফতী দিাডক স্বামীমক দডমক িলমি হয়ত
তুমম দতামার স্ত্রীর নযাযয অমযকার আোয় কমর তামক
ভালভামি রাখ, নতুিা তালাক মেময় োও। যমে এগুমলা
না কমরা, তাহমল আমরা মিিাহ মিমেে কমর মেি।
অতঃপর দস জামলম স্বামী যমে দকান সুরমতর উপরও
আমল না কমর তাহমল কাজী িা মুফতী দিাডক দশষ
পযকায় তার স্থলামভমষি হময় তালাক মেময় মেমি। এই
দক্ষমত্র মামলকী মাযহামির সমস্ত উলামাময় দকরাম
একমত দয, উি অিস্থায় দকান সময় িা সুমযামগর
অমপক্ষা করা জরুরী নয়। অথকাৎ দয দকান সময় মিিাহ
মিমেে কমর মেমি এিং মমহলামট তালামকর ইদ্দত
(অথকাৎ মতন হাময়য ) পূেক কমর অনয স্বামীর মনকট মিিাহ
িসমত পারমি। এ ভামি আল্লাহ ামহমতা তার োম্পতয
জীিমনর অশামন্তর অিসান ঘটমি। উপমর উমল্লমখত
িেকনা অনুযায়ী মিিাহ মিমেে করামনার পদ্ধমত শমরআত
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সম্মত। তমি অমনক সময় জনসাযারে মুসলমান
মি ারক িা মুফতী দিামডক মামলা োময়র না কমর
মনমজরাই োও ছুমর যমরময় িা লামঠর ভয় দেমখময় স্বামী
দথমক মটপসই িা েস্তখত মনময় দনয়। অথ দমৌমখক
ভামি তালাক শব্দ উচ্চারে না কমরময় শুযু মটপসই িা
েস্তখত দ্বারা তালাক হমি না এিং তামের এ পন্থাও
শরীয়ামতর েৃমিমত খুিই গমহকত কাজ। (সূত্র- হীলাতুন
)নামজযাহ ১:৭৩

প্রমােপমি :
  1واذ تقول للذي انعم الله عليه  .......امسك عليك اي زينببنت جحش وذالك انها كانت ذاحدة تفخر علي زيد لشرفها ويسمع
منها ما يكره فجاء رضي الله عنه يوما ايت النيب فقال يارسول الله ان
وانا اريد ان اطلقها فقال له عليه الصالة
زينب قد اشتدعلي
والسالم امسك عليك واتق الله في امرها والتطلقها ضررا وتعلال
ميمكربها واشتداد لسانها عليك – وتعديه امسك بعلي لتضمنه معين
احلبس  -روح املعاين ج  11ص53-
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 2امسك عليك زوجك يعين زينب بنت جحش واتق الله فيامرها فال تطلقها فان الطالق من ابغض املباحات – التفسري املظهري
ج7ص543
 3قال تبارك وتعايل – الرجال قوامون علي النساء مبافضل اللهبعضهم علي بعض ومباانفقوا من اموالهم فالصلحت قنتت حفظت
للغيب مباحفظ الله وليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في
املضاجع واضربوهن فان اطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال ان الله كان
عليا كبريا وان خفتم شقاق بينهما فابعثواحكمامن اهله وحكمامن
اهلها ان يريدا اصالحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبريا –
سورة النساء – 53
 4وعارشوهن باملعرف اي باالنصاف في الفعل واداء احلقوقواالحسان في القول عطف علي التعضلو او الحيل لكم .....
وال تفارقوهن والتضاروهن  .....فعسي ان تكرهوا شيئاوجيعل الله
فيه في ذالك خريا كثريا يعين ثوابا جزيال – التفسري املظهري
ج2ص35
 5عن ثوبان رض عن النيب قال – اميا امرئة سألت زوجها طالقهامن غريباس فحرام عليها رائحة اجلنة – رواه ابوداؤد ()2223
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–  6عن عمروبن االحوص احلبشي مسعت رسول الله في جحة
الوداع يقول بعد ان حمد الله  ......مث قال اال! واستوصوا بالنساء
خريا فامنا هن عوان عندكم – ليس متلكون منهن شيئا غريذالك اال!
ان يأتني بفاحشة مبية فان فعلن فاهجروهن في املضاجح واضربوهن
ضرباغري مربح فان اطعنكم فال تبغلوا عليهن سبيال اخ رواه الرتمذي
()1135
والبأس به عند احلاجة للشقاق – قوله للشقاق اي لوجود الشقاق
وهو االختالف والتخاصم – وفي القهستاين عن شرح الطحاوي –
النسة اذاوقع بني الزوجني اختالف ان جيتمع اهلمها لبصلحوا بينهما
وان مل يصلحا جاز الطالق واخللع ان جيتمع اهلهما ليصلحوا بينهما
وان مل يصطلحا جاز الطالق واخللع  -الدر املختار مع رد
احملتارج5ص441
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খতমে কুরআমের
বিবেেয় গ্রহণ করার বিধাে
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কুরআে খতে কমর তার বিবেেয় গ্রহণ করা
সম্পমকে শরী‘আমতর বিধাে

সংকলমে

েুফতী েেসূরুল হক
প্রধাে েুফতী ও শাইখুল হাদীস
জাবে‘আ রাহোবেয়া আরাবিয়া
সাত েসবজদ োদরাসা
মোহাম্মাদপুর,ঢাকা

োকতািাতু ল োেসূ র

প্রথে সংস্করণঃ
জুলাই ২০১১ ইং
শািাে ১৪৩২ বহজরী
েূলযঃ ৪০ টাকা োত্র ।
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সূবিপত্র
বিষয়
* সাধারণভামি ইিাদত িমেগী ৩ প্রকার
* বিতীয় প্রকার ইিাদত আিার দুই ভামগ বিভক্ত
* খতে ও বজয়ারমতর উজরমতর েীোংসা
* েরহুে োওলাো সামহমির বকতামির ৫েং পষ্ঠা
* েরহুে মলখক তার িইময়র ৫েং পষ্ঠায় বলমখমেে
* ১ে ভামগর ইিারমতর জিাি
* েরহুে মলখক তার িইময়র ৮েং পষ্ঠায় বলমখমেে
* েরহুে মলখক তার িইময়র ৯েং পষ্ঠায় বলমখমেে
* েরহুে মলখক তার িইময়র ১০ েং পষ্ঠায় বলমখমেে
* েরহুে মলখক তার িইময়র ১২ েং পষ্ঠায় বলমখমেে
* েরহুে মলখক তার িইময়র ১২ েং পষ্ঠায় বলমখমেে
* েরহুে মলখক তার িইময়র ১০৩ েং পষ্ঠায় বলমখমেে
* েরহুে মলখক তার িইময়র ১০৬ েং পষ্ঠায় বলমখমেে
* েরহুে মলখক তার িইময়র ১১৯ েং পষ্ঠায় বলমখমেে
* পবরবশষ্ট
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باسمه تعالى

প্রথে অধযায়
কুরআে খতে কমর বিবেেয় গ্রহণ করা সম্পমকে শরী‘আমতর বিধাে
সাধারণভামি ইিাদত িমেগী ৩ প্রকার। যথাঃ
১. োকাবসদ তথা খাবলস ও েূল ইিাদত। মযেেঃ োোয, মরাযা, হজ্ব ও
সওয়ামির উমেমশয কুরআে বতলাওয়াত, বযবকর-আযকার ও দু‘আ-দুরুদ
ইতযাবদ।
এই প্রকার তথা োকাবসদ জাতীয় ইিাদত কমর তার বিবেেয় মেয়া মদয়া সিে
সম্মতভামি হারাে। (ফাতাওয়াময় শােী, ৬:৫৫-৫৮; আল-েুগেী, ৫:২৩; আলেুদাওয়াোতুল কুিরা, ৩:৪৩১; ফাতাওয়াময় রশীবদয়া, ৪১৭ প.)

২. ওয়াসাইল তথা সহায়ক পযোময়র ইিাদত। মযেেঃ ইোেবত, আযাে, ইকােত,
িীবে বশক্ষা দাে, ওয়াজ-েসীহত ইতযাবদ।
বিতীয় প্রকার ইিাদত আিার দুই ভামগ বিভক্তঃ
(ক) ময সকল ইিাদত ফরজ, ওয়াবজি, সুন্নামত েুআক্কাদাহ এিং বশয়ামর
ইসলামের অন্তভুেক্ত িীমের স্থাবয়ত্ব তার ওপমর বেভেরশীল বিধায় তার বিবেেয়
গ্রহণ ও প্রদাে অেযােয োযহামি জাবয়য থাকমলও হাোফী োযহামির আমলেগণ
জরুরমতর কারমণ শরী‘আমতর বিমশষ উসূমলর বভবিমত বিমশষ কতক সহায়ক
পযোময়র ইিাদমতর বিবেেয় গ্রহণ প্রদােমক বিধ িমলমেে। বফকাহবিদগণ মস
সকল ইিাদতমক বিবিত কমরমেে। মসগুমলা হলঃ ফরয ও ওয়াবজি োোমযর
ইোেবত, আযাে, ইকােত, িীবে বশক্ষাদাে ইতযাবদ।
(খ) ময সকল ইিাদত ফরজ, ওয়াবজি, সুন্নামত েুআক্কাদাহ এিং বশয়ামর
ইসলামের অন্তভুেক্ত িীমের স্থাবয়ত্ব তার ওপমর বেভেরশীল েয় যথাঃ খতমে
তারািীমত কুরআে শুোমো, েত িযবক্তমক সাওয়াি মপ ৌঁোমোর জেয খতে পড়া
ইতযাবদ।
এ প্রকার ইিাদমতর বিবেেময়র মলেমদমে হারাে হওয়ার বিষয়টা শরী‘আমতর
সকল প্রকার দলীল অথোৎ কুরআে, হাদীস, ইজো এিং বকয়াস িারা সুপ্রোবণত
এিং সুপ্রবতবষ্ঠত। এজেয মকাে কামল মকাে োযহামির মকাে বেভেরমযাগয আমলেফকীহ এ িযাপামর বিেত মপাষণ কমরেবে। (ফাতাওয়া রবশবদয়া, ৩২৪; ইেদাদুল
ফাতাওয়া, ১:৪৮৪; ইেদাদুল েুফতীে, ৩১৫; ইেদাদুল আহকাে, ৩:৫১৭; আহসােুল
ফাতাওয়া, ৩:৫১৪; োহেুবদয়া, ৮:২৪৭)
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আল্লাো ইিমে আমিদীে শােী রহ. িমলে, এ িযাপামর (সওয়াি মরসােীর
উমেমশয কুরআে বতলাওয়াত কমর বিবেেয় মলেমদে োজাবয়য হওয়ার িযাপামর)
কুরআে, হাদীস, ইজো, বকয়াস সি দলীলই বিদযোে আমে। (ফাতাওয়াময় শােী,
৬:৫৫-৫৮; আল-েুগেী, ৫:২৩; আল-েুদাওয়াোতুল কুিরা ৩:৪৩১; ফাতাওয়া রশীবদয়া, ৪১৭ প.)

৩. রুকইয়াতঃ তথা িালা-েুসীিত মথমক পবরত্রাণ, মরাগ েুবক্ত, িযিসায় উন্নবত
ইতযাবদ দুবেয়ািী উমেমশয দু’আ, খতে, ঝাড়-ফুৌঁক, তািীয-কিয ইতযাবদ।
এই ততীয় প্রকার ইিাদমতর বিবেেয় গ্রহণ করা সিেসম্মতভামি জাবয়য। (রেুল
েুহতার, ৬:৫৫-৫৮, আল েুদাওয়াোতুল কুিরা, ৩:৪৩১, ফাতাওয়া রবশবদয়া, ৪১৭)

কুরআে
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরে, তুচ্ছ েূমলয মতােরা আোর আয়াতসেূহমক বিবি
কর ো। (সূরা িাকারা:৪১) তমি এর অথে েয় ময, মিবশ েূমলয বিবি করা যামি।
কারণ মগাটা পবথিীর েূলয এমকিামরই সাোেয, এেেবক আল্লাহর েজমর এর েূলয
েশা-োবের একবট পাখর সেতুলযও েয়।
হাদীস
১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে ইরশাদ কমরে, মতােরা কুরআে
পড়, তমি তার িারা বিবেেয় গ্রহণ কর ো। (েুসোমদ আহোদ ৩:৩৫৭; হাদীস েং
১৫৫৩৫)

২. সাহািী হযরত ইেরাে ইিমে হুসাইে রা. সম্পমকে িবণেত আমে ময, বতবে
একিার এক িক্তার পাশ বদময় যাবচ্ছমলে, ময বকো কুরআে পমড় োেুমষর বেকট
সাওয়াল কমরবেল। বতবে এই অিস্থা মদমখ ইন্নাবলল্লাহ...পড়মলে এিং িলমলে,
আবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লােমক ইরশাদ করমত শুমেবে, বতবে
িমলমেে, ময কুরআে পমড় মস মযে আল্লাহর বেকট প্রাথেো কমর। শীঘ্রই বকেু
মলামকর আবিভোি হমি যারা কুরআে পমড় োেুমষর কামে বভক্ষা িাইমি। (বতরবেযী
শরীফ, হাদীস েং ২৯১৭)

৩. হযরত িুরাইদা রা. মথমক িবণেত, বতবে িমলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাে ইরশাদ কমরমেে, ময িযবক্ত োেুমষর কাে মথমক খািার গ্রহমণর
উমেমশয কুরআে পড়মি, বকয়ােমতর বদে মস এেে অিস্থায় আসমি ময, তার
মিহারায় মকাে মগাশত থাকমি ো, শুধুোত্র হাড় থাকমি। (িাইহাকী, হাদীস েং ২৬২৫)
অথোৎ যারা দুবেয়া অজেমের জেয কুরআে পড়মি পরকামল তামদর মকাে অংশ
মেই। মিহারায় মগাশত ো থাকার অথে হল, ময িযবক্ত সিেমেষ্ঠ বজবেষমক বেকষ্ট
বিষয় অজেে করার জেয িযয় করল আল্লাহ তা‘আলা তার সিেমেষ্ঠ অঙ্গ মিহারামক
বিকত কমর মদমিে।
ইজো
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

সকল উম্মত এ িযাপামর একেত ময, বেয়ত োড়া আেল িারা সওয়াি লাভ করা
যায় ো। আর আমলািয বিষময় সাওয়ামির বেয়ত অেুপবস্থত মকেো এমক্ষমত্র
পড়মে ওয়ালার বেয়ত হল বিবেেয় গ্রহণ করা। তাই মতা টাকা োড়া বতলাওয়াত
করমত িলা হমল উক্ত বতলাওয়াতকারী রাজী হমি ো। ফমল তার িারা সওয়াি
লাভ হমি ো। সুতরাং এর ইজারাই সহীহ হমি ো।
বকয়াস
বকরাআত ইিাদমত োহযা তথা শারীবরক ইিাদত হওয়ার বদক বদময় োোয,
মরাযার েত। সুতরাং োোয মরাযার বিবেেয় মযেে জাবয়য মেই। তদ্রুপ
বকরাআমতর বিবেেয় জাবয়য হমি ো। (রাসাময়মল ইিমে আবিদীে, ১:১৮২)
কুরআে হাদীস, ইজো এিং বকয়াস িারা সুপ্রোবণত এ বিষময় মকাে কামল মকাে
আমলে-ফকীহ বিেত মপাষণ কমরেবে।

বিতীয় অধযায়
“খতে ও বজয়ারমতর উজরমতর েীোংসা” োেক িইময়র েুমখাশ উমমািে
অধুো বকেু মলাক বেমজমদর স্বাথে িবরতাথে করার জেয সুপ্রোবণত ও সুপ্রবতবষ্ঠত এ
সতযমক অস্বীকার কমর সওয়াি মরসাবের উমেমশয কুরআে খতে ও বতলাওয়ামতর
বিবেেয় মলে-মদেমক জাবয়য িমল ফাতাওয়া বদময় সাধারণ েুসলোেমদর বিভ্রান্ত
করমে এিং বেমজমদর ফাতাওয়ার স্বপমক্ষ েূল বকতাি মথমক কাট োট কমর বকেু
বকেু মলখা মেমপও বিবল করমে।
বকেুবদে পূমিে জনেক োওলাো রুহুল আেীে সামহি খতে ও বজয়ারমতর
উজরমতর েীোংসা োমে একবট িই দাৌঁড় কবরময়মেে এিং বেমজর দািীর স্বপমক্ষ
অধেশতাবধক ভুয়া দলীমলর িাহার মদবখময় সাধারণ েুসলোেমদর মগালক ধাৌঁধাৌঁয়
মফলার অপমিষ্টা কমরমেে। বকন্তু শরয়ী েূলেীবতর আমলামক মস সি দলীমলর
িুলমিরা বিমেষণ করমলও মসগুমলার অশুদ্ধতা ও অসারতা অিাস্তিতা ধরা পমড়
যায়।
আেরা উক্ত দলীলগুমলা পরখ করার জেয বতেভামি বিমেষণ করি।
ক. হাওয়ালা িা উদ্ধবত যািাই কমর।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে বেণেয় কমর।
গ. উদ্ধত দলীল-প্রোণ পযোমলািো কমর।
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বেমে উক্ত বকতামির দলীলগুমলার েধয মথমক পাঠকমদরমক দীর্েসূবত্রতা মথমক
িাৌঁিামোর লমক্ষয- কময়কবট দলীমলর বিমেষণ করা হল। িাকীগুমলার জিাি
পরিতেীমত আগ্রহী পাঠকমদর জেয প্রকাশ করা হমি। ইেশাআল্লাহ।
১. েরহুে োওলাো তার বকতামির ৫েং পষ্ঠায় বলমখমেে
(৩) িাহামরার রাময়ক ৫/২২৮ পষ্ঠা
ان املفىت به جواز األخذ على القرائة.
“কুরআে পবড়য়া মিতে গ্রহণ করা জাময়য হওয়া ফাতাওয়াগ্রাহয েত।”
ক. হাওয়ালার িাস্তিতাঃ
িাহমরার রাময়ক োমের মকাে বকতাি মেই। হযাৌঁ! আল িাহরুর রাময়ক োমে
যয়েুেীে ইিমে েুজাইে রহ. এর বকতাি আমে। সুতরাং উদ্ধত গ্রমের োমের
েমধযই ভুল কমরমেে। আল িাহরুর রাইক মক িাহমরার রাময়ক িলা মযত কত
িড় ভুল তা আরিী ভাষা সম্পমকে েূযেতে জ্ঞাে সম্পন্ন িযবক্তও িুঝমত পারমিে।
মস মক্ষমত্র একজে সংকলক মথমক আেরা এ ধরমের ভুল আশা করমত পাবর।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে
ইিমে েুজাইে রহ. (েতুয ৯৭০ খ.) কত আলিাহরুর রাইক বফকমহ হাোফীর
একবট বেভেরমযাগয বকতাি।  األشباه النظائرএর েুহাবক্কক আল্লাো ইউসুফ
তাওলূভী সামহি িমলেঃ
فقد شرحه (الكنـز) شرحا فجمع واوعى واكثر من النقول فاغىن (مقدمة احملقق لالشباه
(২:১৫১৫)مكتبة فقيه االمة كشف الظنون১৩ صـ
তমি বেভেরমযাগয গ্রমের সি িণেোই ময গ্রহণমযাগয হমত হমি এ রকে মকাে কথা
মেই। িরং  وكل احديؤخد بقوله و يردপ্রমতযক িযবক্তর কথা মযেে গ্রহণ করা
হয়, মতেবে তার বকেু কথা প্রতযাখযােও করা হয়। (আসারুল হাদীস:১২৭ পষ্ঠা)
গ. জিাি ও পযোমলািো
আলিাহরুর রাইমকর উক্ত উদ্ধবত সম্পমকে বকতামির টীকামতই উমল্লখ আমে
ময, ইিারতবট যথাস্থামে িযিহৃত হয়বে। কারণ েুফতা বিহী (ফাতাওয়ামযাগয)
িণেো হল, কুরআে বশক্ষা মদওয়ার বিবেেয় গ্রহণ করা মতা জাবয়য, বকন্তু
বতলাওয়াত করার বিবেেয় গ্রহণ করা জাবয়য মেই।
 فقوله فان املفىت به جواز األخذ على القرائة ليس في حمله ألن املفىت به جوازه على: قال
৫:৩১৮ حاشية البحر الرائق.التعليم العلى القراءة اجملردة كما مر
“কুরআে বতলাওয়াত কমর মিতে গ্রহণ করা জাময়য হওয়া ফাতাওয়ামযাগয েত”
এ িক্তিযবট স্বস্থামে িযিহৃত হয়বে। মকেো ফাতাওয়ামযাগয েত হল কুরআে
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বশক্ষা বদময় বিবেেয় গ্রহণ করা জাবয়য, বতলাওয়াত কমর েয়। (আল িাহরুর রাইক
টীকা, ৫:৩৮১)

িরং উক্ত ইিারমতর ভুমলর ওপর স্বয়ং আল িাহরুর রাইমকর অপর দুবট িণেো
প্রোণ িহে কমর।
 ومل أر حكم من أخذ شيئا من الدنيا: ( قال في كتاب احلج باب احلج عن الغري مانصه১)
৩ : ১০৬ البحر الرائق. وينبغي ان اليصح ذلك.جيعل شيئا من عبادته للمعطى
অথেঃ বেমজর ইিাদমতর মকাে অংশ অপরমক দাে করার শমতে ময িযবক্ত পাবথেি
মকাে বিবেেয় গ্রহণ কমর তার বিধাে আবে মদবখবে। তমি জাবয়য ো হওয়াই
সেীিীে। (আল িাহরুর রাইক ৩:১০৬)
 وإذا أوصى ان يدفع اىل:  باب الوصية باخلدمة والسكىن مانصه.(وقال في كتاب الوصايا২)
 قال ان كان القاري معينا.انسان كذا من ماله ليقرأ القران على قربه فهذه الوصية باطلة
 المعىن:  وكان يقول: ينبغي ان جيوز الوصية له على وجه الصلة دون اآلخر قال ابونصر
. الن هذا مبنـزلة األجرة واالجارة في ذلك وهو بدعة ومل يفعلها احد اخللفاء.لهذه الوصية
: ৮/৩০২البحر الرائق
অথেঃ কিমরর বেকমট কুরআে পড়ার উমেমশয মকউ যবদ কাউমক তার বকেু োল
মদয়ার অবসয়ত কমর যায় তাহমল মস অবসয়ত িাবতল গণয হয়। বতবে আমরা
িমলে, যবদ কুরআে পাঠকারী বেবদেষ্ট হময় থামক তাহমল তার জেয কত অবসয়তবট
হাবদয়া বহসামি জাবয়য হওয়ার কথা; বতলাওয়ামতর বিবেেয় বহসামি েয়। আিু েস্র
রহ. িমলে, এ ধরমের অবসয়ত বেরথেক, মকেো এটা পাবরেবেক ও ইজারার
পযোয় আর তা বিদ` আত। তাোড়া খুলাফাময় রামশদীমের মকউ এেে কমরেবে।
(আল িাহরুর রাইক, ৯:৩২)

আল্লাো শােী রহ. িমলে, বকতািুল হমজ্বর এই উবক্তবটই সহীহ, বেভেরমযাগয এিং
যুবক্তযুক্ত। (বশফাউল আলীল রসাময়ল, ১:১৬৭)
সুতরাং একই বকতামির বতেবট উবক্ত মথমক শুধু একবটমক গ্রহণ কমর তার উদ্ধবত
মদওয়া আর িাকী দুবট মথমক মিাখ বফবরময় মেওয়া দুই কারমণ হমত পামর।
১. হয়ত অপর দুবট জোি সংকলক অিগত হমত পামরবে, ফমল তার মক্ষমত্র
আরিী প্রিাদ িাকয  حفظت شيئا وغابت عنك األشياءঅথোৎ “তুবে বকেু কথা
েমে মরমখে, বকন্তু অবধকাংশ কথা সম্পমকে মিখির রময়ে” প্রময়াগ হমত পামর।
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২. অথিা অিগত হময়ও তা গ্রহণ কমরে োই। এটা একটা হটকাবরতা এিং
হারােমক হালাল করার অপমিষ্টা। আর শরঈ িযাপামর এ রকে করা োরাত্নক
অেযায়।
আল্লাো ইিমে আমিদীে শােী রহ. িমলে, মকাে মকাে োস` আলা সম্পমকে
২০বট বকতামি একই ধরমের িক্তিয পাওয়া যায়। অথি িুবেয়াদী বকতামির
আমলামক োস` আলা ভুল। তমমধয শুধু বতলাওয়াত কমর (অথোৎ বশক্ষাদাে
িযতীত) বিবেেয় গ্রহণ করার োস` আলা বিমশষভামি উমল্লখমযাগয।
সিেপ্রথে আস বসরাজুল ওয়াহহাজ এিং আল জাওহার এর সংকলক কুরআে
বতলাওয়ামতর বিবেেয় গ্রহণ করার কথা উমল্লখ কমরমেে। অমেক মলখক ও
সংকলক তামদর অেুসরণ কমর ভুমলর বশকার হময়মেে।
আোমদর বতে ইোে হযরত আিু হােীফা, আিু ইউসুফ এিং েুহাম্মাদ রহ. এর
কযেতয হল, ইিাদমতর (িাই োকসূদা মহাক মযেে, োোয, মরাযা িা গাময়র
োকসূদা মহাক মযেে, ফরজ োোমযর ইোেবত, িীমের বশক্ষকতা করা) বিবেেয়
গ্রহণ করা োজাবয়য। পমর পরিতেী উলাোময় মকরাে জরুরত ও িীমের স্থাবয়মত্বর
কারমণ শরী‘আমতর বিমশষ উসূল িা েূলেীবতর বভবিমত কময়কবট ইিাদমত গায়র
োকসূদার বিবেেয় গ্রহণ জাবয়য িমল ফাতাওয়া বদময়মেে। আর শুধু
বতলাওয়ামতর েমধয িীমের স্থাবয়ত্ব িা মকাে জরুরত মেই। কারণ যুগ যুগ ধমর
যবদ মকাে িযবক্ত কাউমক বেবদেষ্ট বিবেেময় বতলাওয়ামতর জেয ভাড়া ো মেয়
তাহমল এমত িীমের মকাে ক্ষবত হমি ো। (শরহু উকূবদ রসবেল েুফতী, ৬২ পষ্ঠা)
২. েরহুে মলখক তার িইময়র ৫েং পষ্ঠায় বলমখমেেঃ
(৫) আশিামহান্নাজাময়মরর টীকা, ২৭৫ পষ্ঠা
 قوله الثالثة لوشرط على ان يقرأ على.الثالثة لو شرط على ان يقرأ على قربه قالتعيني باطل
 وهو كما في البحر مبين على قول أيب حنيفة رحـ من كراهة.قربه اخل هكذا وقع في القنية
 وفي حممع.القراءة على القبور فلذا بطل التعيني والصحيح املختار للفتوي قول حممد انتهى
 الوصية بالقراءة على قربه باطلة ولكن هذا اذا مل يعينه القاري اما اذا عينه ينبغي ان: الفتاوي
جيوز على وجه الصلة ويفهم منه ان الوصية بالقراءة امنا بطلت لعدم جواز االجارة على
القراءة ينبغي ان تكون صحيحة على املفىت به من جواز االجارة على الطاعة كما هو مذهب
.عامة علماء املتأخرين انتهى
“ততীয় এই ময, যবদ মস শতে কমর ময, তার মগামরর বেকট কুরআে পবড়মি। তমি
(এইরূপ স্থাে) বেমদেশ করা িাবতল। আশিাহ এর মলখক উবল্লবখত কথা
বলবখময়মেে, উহা বকেয়া বকতামি আমে। িাহমরার রাময়ক প্রমণতার েমত উহা
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(ইোে) আিু হােীফা রহ. এর েতােুযায়ী িলা হময়মে, উহা এই ময, মগারসেূমহর
বেকট কুরআে পড়া োকরূহ। এই মহতু স্থাে বেমদেশ করা িাবতল হইমি। (ইোে)
েুহাম্মামদর েত েবহহ ও ফাতাওয়ার উপযুক্ত। িাহমরার রাময়মকর কথা মশষ।
োজোময়াল ফাতাওয়ামত আমে, বেমজর মগামরর বেকট কুরআে পড়ার অবসয়ত
িাবতল, যবদ মস িযবক্ত মকাে ক্বারীমক বেবদেষ্ট ো কবরয়া থামক তমি এইরূপ
িযিস্থা। আর যবদ উহা বেমদেশ কবরয়া থামক, তমি দােভামি জাময়য হওয়া উবিত।
ইহা হইমত িুঝা যাইমতমে ময, কুরআে পবড়য়া মিতে গ্রহণ করা োজাময়য হওয়ার
মরওয়াময়ত অেুসামর কুরআে পড়ার অবসয়ত করা িাবতল িলা হময়মে।
ফাতাওয়াগ্রাহয েমত ইিাদাত কবরয়া মিতে গ্রহণ করা জাময়য, ইহা জাোোর
অবধক সংখযক আমলমের েত, এই বহসামি উক্ত অবসয়ত জাময়য হমি।”
োজোময়াল ফাতাওয়ার কথা মশষ। আরও উক্ত পষ্ঠাوفي شرح املنظومة البن الشحنة نقال عن مآل الفتاوي فيمن أوصى ان يطني قربه او تضرب
 فدل:  قال في البحر.عليه قبة او يدفع شىء لقارئ يقرأ على قربه قالوا الوصية باطلة انتهى
على ان املكان اليتعني وقد متسك به بعض احلنفية من اهل العصر وفيه ان صاحب االختيار
علله بان أخذ شيء للقراءة ال جيوز ألنه كاألجرة فأفاد أنه مبين على غري املفىت به فان املفىت
 والذي ظهر يل انه مبين على: به جواز األخذ على القراءة فيتعني املكان قال بعض الفضالء
قول اإلمام ايب حنيفة رحـ بكراهة القراءة عند القرب فلهذا بطل التعيني والفتوي على قول
حممد رحـ من عدم الكراهة عنده كما في اخلالصة فيلزم التعيني انتهى فعلم من هذا ان قول
.املصف هنا فالتعيني باطل ضعيف
এিমোশ মেহোর শরমহ েেজুোমত োয়ামলাল ফাতাওয়া হইমত উদ্ধত করা
হইয়ামে ময, িযবক্ত অবসয়ত কমর ময, মযে তাহার মগার েবিকা িারা মলপে করা
হয়। তাহার মগামরর উপর গুম্বুজ (িূড়া) স্থাপে করা হয় বকংিা একজে ক্বারীমক
বকেু দাে করা হয় ময, তাহার মগামরর বেকট মকারাে পমড়, তাহার িযিস্থা কী?
বিিােগণ িবলয়ামেে, এইরূপ অবসয়ত িাবতল, উক্ত বকতামির েেে মশষ হইল।
িাহামরার রাময়ক প্রমণতা িবলয়ামেে, উক্ত কথায় িুঝা যায় ময, স্থাে বেবদেষ্ট হইমি
ো (আোর) সেসােবয়ক মকাে হাোফী বিিাে এই মরওয়াময়তটা দলীলরূমপ গ্রহণ
কবরয়ামেে।
আরও উক্ত বকতামি আমে, এখবতয়ার প্রমণতা উক্ত অবসয়ত োজাময়য হওয়ার
এই কারণ বেধোরণ কবরয়ামেে ময, কুরআে পাঠ কবরয়া বকেু গ্রহণ োজাময়য,
মযমহতু উহা মিতে স্বরূপ। ইহামত িুঝা যাইমতমে ময, ফাতাওয়ার বিপরীত েমতর
বহসামি উহা িলা হইয়ামে। মকেো কুরআে পবড়য়া বকেু মিতে গ্রহণ ফাতাওয়ার
েমত জাময়য হইমি। কামজই (অবসয়মতর বহসামি) স্থাে বেমদেশ হইমি। মকাে
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ফামজল িবলয়ামেে, আোর পমক্ষ যাহা প্রকাবশত হইয়ামে উহা এই ময, ইোে
আিু হােীফা রহ. এর এই েতােুসামর িলা হইয়ামে ময, মগামরর বেকট কুরআে
পাঠ করা োকরূহ। এই মহতু স্থাে বেমদেশ করা িাবতল হইয়ামে। েুহাম্মাদ রহ. এর
েমত মগামরর বেকট কুরআে পড়া োকরূহ েমহ। এই েমতর উপর ফাতাওয়া
হইমি। ইহা মখালাসা বকতামি আমে। এই বহসামি স্থাে বেমদেশ করা জরুরী হইমি।
তাহার কথা মশষ হইল।
হাোিী রহ. িবলয়ামেে, ইহামত িুঝা মগল ময, আশিাহ মলখমকর এই স্থামের এই
কথা ময, স্থাে বেমদেশ করা িাবতল হইমি। ইহা দুিেল েত।
উপমরাক্ত বিিরমণ িুঝা মগল ময, আল্লাো হাোিী কুরআে পবড়য়া মিতে গ্রহণ
করা োজাময়য হওয়ার েত জঈফ (দুিেল) সািযস্ত কবরয়ামেে।
ক. হাওয়ালার িাস্তিতা
বকতামির োে েূলত ‘আল আশিাহ ওয়াে োযাবয়র’ আশিামহান্নাজাময়র মলখা
ভুল। যা আরিী িযাকরণ সম্পমকে সাোেয জ্ঞােও যার আমে তার বেকট সুপষ্ষ্ট।
মসমক্ষমত্র একজে সংকলমকর বেকট ইহা অপষ্ষ্ট থাকা কােয েয়।
বিতীয়তঃ হাওয়ালায় িবণেত ইিারতবট উক্ত বকতামির যত েুসখা (োপা) আোমদর
কামে আমে তার মকাে সংস্করমণর ২৭৫ েং পষ্ঠা মেই। তমি ইদারাতুল কুরআে
পাবকস্তাে মথমক োপা েুসখার ২/১০৭ েং পষ্ঠায় পাওয়া মগমে।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে
েুয়াইে আশরাফ েূর েুহাম্মাদ সামহি দা.িা. িমলে,
هو احمد بن حممد احلسى احلموي احلنفى (شهاب الدين) عامل مشارك ىف في انواع من
 من تصانيفه الكثرية غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر البن،العلوم درس بالقاهر
২১ مقدمة الناشر لالشباه صـ.جنيم
অথোৎ বতবে হমচ্ছে আহোদ বিে েুহাম্মাদ আল হাসােী আল হাোভী আল হাোফী
রহ. (েতুয ১০৯৮ বহজরী) ইলমের বিবভন্ন বিষময় িা বিবভন্ন প্রকার ইলমে
পারদশেী একজে আবলে। বতবে কায়মরামত অধযয়ে কমরমেে। তার বিপুল
গ্রেভান্ডামরর অেযতে হল, আল আশিাহ ওয়াে োযাবয়র বকতামির িযাখযা গ্রে,
যার োে, غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر.
তমি এই বকতাি িযাখযাগ্রে বহসামি সুের হমলও ফাতাওয়ার মকাে বকতাি েয়।
এজেয ফুকাহাময় মকরাে িমলমেে এর মকাে িণেো অেয মকাে ফাতাওয়ার
বকতামির সামথ বেলামো োড়া গ্রহণ করা যামি ো। (উসূলুল ইফতা, ১১৬)
গ. জিাি ও পযোমলািো
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আমলািোর সুবিধামথে উমল্লবখত ইিারতমক দুই ভামগ ভাগ কমর জিাি মদয়া হমচ্ছ।
১. وفي مجمع الفتاوى الوصية بالقرائة على قبره باطلةমথমক
 كما هو مذهب عامة علماء المتاخرين انتهىপযেন্ত।
২. পূিাে পর িাকী ইিারতগুমলা।
বিতীয় ভামগর পুমরা ইিারত বপেমের আল িাহরুর রাইমকর িণেোর উপর
বেভেরশীল িা তার সদশ। আর আল িাহরুর রাইমকর ইিারমতর বিস্তাবরত জিাি
৩েং হাওয়ালার জিামির অধীমে িমল মগমে।
বেমে শুধু ১ে ভামগর ইিারমতর জিাি প্রদি হলঃ
আমলািয ইিারমতর দািী ২বট
১. মকউ যবদ কিমর কুরআে বতলাওয়াত করার অবসয়ত কমর, তাহমল ক্বারী
বেধোবরত হমল তার বিবেেয় দাে িা উপমঢ কে বহসামি জাবয়য।
২. ক্বারী বেধোবরত ো হমল অবসয়ত িাবতল হমলও ইিাদমতর উজরত বহসামি তা
জাবয়য হমি। মযেে পরিতেী উলাোময় মকরামের োযহাি হল, ফাতাওয়ামযাগয
িণেো েমত ইিাদমতর উজরত জাবয়য।
১ে দািীর জিাি
এমক্ষমত্র বতলাওয়ামতর বিপরীমত প্রদি িস্তুমক েুমখ দাে িা উপমঢ কে িলা
হমলও িাস্তমি তার উমেশয থামক বিবেেয়। অেযথায় ক্বারীর জেয কুরআে
বতলাওয়াত ো করারও অিকাশ থাকত। অথি যবদ অবসয়তকারী অবসয়মতর পূমিে
ইহা জােমত পামর তাহমল মস এ ক্বারীর জেয অবসয়তই করমি ো। যার দলীল
বেমে প্রদি হলঃ
 والخيفى عليك عدم ارادة الصلة في عرفنا واالجلاز للقاري ترك: قال ابن عابدين الشامي
القراءة مع ان من يوصى له في زماننا اليوصى اال في مقابلة قرائته وذكره وتسبيحه ولو علم
 شفاء العليل.بان القاري املوصى له اليفعل ذلك ملا اوصى ومن جهل باهل زمانه فهو جاهل
১/১৬৮من رسائل ابن عابدين
 المعىن لهذه الوصية ولصلة القاري بقرائته ألن هذا مبنزلة األجرة واإلجارة: وفي التاترخانية
 و ما في:  قال العالمة الشامي.في ذلك باطلة وهي بدعة ومل يفعلها أحد من اخللفاء
 لو أوصى لقارئ يقرأ بكذا على قربه ينبغي أن جيوز على: التاترخانية فيه رد على من قال
وجه الصلة دون األجر وممن صرح بطالن هذه الوصية صاحب الولواجلية واحمليط والبزازية
৬/৫৬كما في رد احملتار
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وقال الولواجلي  :ولو زار قرب صديق او قريب له وقرأ عنده شيئا من القران فهو حسن .اما
الوصية بذلك فالمعىن لها والمعىن ايضا لصلة القاري الن ذلك يشبه استئجاره على قرائة
القران وذلك باطل ومل يفعل مثل ذلك احد من اخللفاء اه الفتاوي الولوجلية : ৫/৩৩৬
كتاب الوصايا.
২য় দািীর জিাি
ইিাদমতর বিবেেয় গ্রহণ জাবয়য হওয়ামক এখে পরিতেী উলাোময় মকরামের
োযহাি িলা হময়মে। অথি তারা িযাপকভামি সি ইিাদমতর উজরত িা বিবেেয়
গ্রহণমক জাবয়য িমলে োই। িরং শুধু োত্র সি ইিাদমত গাময়র োকসূদার
উজরতমক জাবয়য িমলমেে মযগুমলার ওপর িীমের স্থাবয়ত্ব বেভেরশীল। মযেে
আযাে, ইকােত, ইোেত, িীবে বশক্ষা দাে ইতযাবদ। কিমরর বেকমট বতলাওয়াত
অথিা সওয়াি মরসােীর উমেমশয বতলাওয়ামতর ওপর িীমের স্থাবয়ত্ব বেভেরশীল
েয়। যুগ যুগ ধমর যবদ মকাে িযবক্ত কাউমক বেবদেষ্ট বিবেেময় বতলাওয়ামতর জেয
ভাড়া ো মেয় তাহমল িীমের িা শরীয়ামতর মকাে ক্ষবত হমি ো।
قال الشيخ الرملي  :قال في التاترخانية  :وقد ذكرنا مسئلة تعليم القران على استئجار
للضرورة والضرورة في االستئجار على القرب .رد احملتار৬/৫৬
وقال في شرح عقود رسهم املفيت وقد اطبقت املتون والشروح والفتاوي على نقلهم بطالن
(اإلستئجار على الطاعات) اال فيما ذكر وعللوا ذلك بالضرورة وهي خوف ضياع الدين
وصرحوا بذلك التعليل فكيف يصح أن يقال إن مذهب املتأخرين (صحة االستئجار على
التالوة اجملردة) مع عدم الضرورة املذكورة .فانه لومضى الدهر ومل يستأجر أحد أحدا على
ذلك مل حيصل به ضرر بل الضرر صار في االستجار عليه .حيث صار القرآن مكسبا وحرفة
يتجربها وصار القاري منهم اليقرأ شيئا لوجه الله تعاىل خالصا .بل اليقرأ اال لألجرة وهو
الرياء احملض الذي هو ارادة العمل لغري الله تعاىل فمن اين حيصل له الثواب الذي طلب
املتسأجر أن يهديه مليته؟ شرح عقود رسم املفيت صـ৬৬
তাোড়াও এ অবসয়মত ইয়াতীে, ফকীর, অসহায় দবরদ্র এিং বিধিা ওয়াবরশমদর
োলগ্রহণ ও িযিহার সহ িহু গুোমহর কাজ বিদযোে আমে। সুতরাং তা জাবয়য
)হওয়ার মকাে প্রশ্নই আমস ো। (রাসাময়মল ইিমে আমিদীে, ১:১৭২
قال وفي هذه الوصايا زيادة على ماذكرته من الشناعات اعتقاد املنكر من اعظم القربات
وكثريا مايكون احلامل عليها بعض الورثة واألقارب مع مايرتتب عليها من املثالب من أخذ
أموال اليتامى القاصرين وفقراء الورثة احملتاجني فان هذه الوصية حيث كانت باطلة او مع
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مايرتتب عليها كثريمن اجللوس في بيوت األيتام واستعمال أوعيتهم و قرشهم واألكل
১ /১৭২ رسائل ابن عابدين.والشراب احلرام
(৩) েরহুে মলখক তার িইময়র ৮েং পষ্ঠায় বলমখমেে, আলেগীরী, ৪/৪৬১ পষ্ঠা
واختلفوا في االستئجار على قراءة القران عند القرب مدة معلومة قال بعضهم جيوز وهو
.املختار كذا في السراج الوهاج
এক বেবদেষ্ট সেময় মগামরর বেকট কুরআে পাঠ কবরয়া মিতে গ্রহণ করা সম্বমে
বিিােগণ েতমভদ কবরয়ামেে, তাৌঁহামদর কতমক িবলয়ামেে, উহা জাময়জ েমহ,
আর কতমক িবলয়ামেে ময, উহা জাময়য হইমি। ইহাই েমোেীত েত, এইরূপ
মেরামজ আহহাজ বকতামি আমে।
আলেগীর িাদশাহ িড় িড় সাতশত আল্লাো সংগ্রহ কবরয়া এই ফাতাওয়ায়
আলেগীরী সংকলে কবরয়ামেে, মসই সাতশত আল্লাো উহা জাময়য হওয়ার েত
সেথেে কবরয়ামেে।
ক. হাওলায়ার িাস্তিতা
এখামে ময ইিারত উমল্লখ করা হময়মে তার েমধয ( وقال بعضهم اليجوزমকউ
মকউ িমলে জাবয়য মেই) এর উমল্লখ মেই। অথি উদ্ধত গ্রমে وقال بعضهم يجوز
এর পমর  وقال بعضهم اليجوزএরও উমল্লখ আমে। মতা ইিারতমক কাটোট কমর
দািীর স্বপমক্ষর অংশটুকু উমল্লখ করা আর বিপমক্ষর অংশটুকু উমল্লখ ো করা মকাে
আোেতদার িযবক্তর কাজ হমত পামর ো।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে
১. ফাতাওয়াময় আলেগীরী বফকমহ হাোফীর বেভেরমযাগয একবট বকতাি। িাদশাহ
আলেগীমরর বিমশষ তত্ত্বািধামে বিজ্ঞ বিজ্ঞ সাতশত উলাোময় মকরামের একবট
মিামডের ময থ মেহেত িারা তা সংকলে করা হময়মে। বকন্তু মিাডে কতেক বেজস্ব
মকাে েন্তিয মপশ করা হয় োই িরং ইিারত েকল করার পর একবট বকতামির
িরাত উমল্লখ করা হময়মে, যা আরিী ভাষা িুঝমত সক্ষে িযবক্তর বেকট অপষ্ষ্ট
থাকার কথা েয়। তাই েরহুে মলখমকর দািী (মসই সাতশত আল্লাো উহা জাময়য
হওয়ার েত সেথেে কবরয়ামেে) অিাস্তি। হযাৌঁ, হাোদী রহ. (েতুয ৮০০ বহজরী)
কত আস বসরাজুল ওয়াহহাজ এর হাওয়ালা উমল্লখ করা হময়মে। ফমল এ
ইিারমতর শুদ্ধতা অশুদ্ধতার দায়ভার আসবসরাজুল ওয়াহহাজ এর উপর বগময়
িতোমি। আর আসবসরাজুল ওয়াহহাজ মযমহতু একবট অগ্রহণমযাগয বকতাি, তাই
এই বকতামির িণেোর ওপর বভবি কমর ফাতাওয়া মদওয়া যামি ো। (েুকাোোতু
উেদাবতর বরআয়াহ, ১১; উসুলুল ইফতা, ১১১)
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আর যবদ ধমরও মেওয়া হয় ময, এটা ফাতাওয়া আলেগীরীরও বেজস্ব েত,
তাহমল বকতামির টীকার েমধযই এর খগুণ করা হময়মে এিং িলা হময়মে ময,
এটা িাবতল।
 رده في رداحملتار وحقق وجزم بأنه، قوله واختلفوا في االستئجار على قراءة القران: قال
خمالف لكالم فاليقبل ألن اخلالف في االستئجار على التعليم وأما االستجار على القراءة
৪/৪৪৯ حاشية الهندية.فباطل باإلجماع فراجعه
আল্লাো শােী রহ. রেল েুহতামর ফাতাওয়াময় আলেগীরীর উক্ত উবক্তর খন্ডণ
কমরমেে এিং িূড়ান্ত যািাই-িাোই কমর িমলে, উহা ফুকাহাময় মকরামের িণেোর
বিপরীত। সুতরাং তা গ্রহণমযাগয েয়। মকেো েতমভদ মতা বেল কুরআে বশক্ষা
দামের বিবেেয় বেময়। আর বতলাওয়াত কমর বিবেেয় মেওয়া সিেসম্মতভামি
োজাময়য এিং িাবতল। (আলেগীরী টীকা, ৪:৪৪৯)
গ. জিাি ও পযোমলািো
আল্লাো শােী রহ. িমলে, কুরআে, হাদীস, ইজোর েধয মথমক োসাবয়মল
বফকবহয়ার েূল উৎস মকােটা তা যবদ প্রবসদ্ধ এিং জাো থামক তাহমল মস
োস` আলা গ্রহণ করমত মকাে েতবিমরাধ মেই। আর যবদ এ রকে ো হয়, িরং
োস` আলা ইজমতহাদী হয় তাহমল েকলকারীমক মদখমত হমি, যবদ মস
েুজতাবহদ হয় তাহমল দলীল তলি করা োড়াই তা োেমত হমি। আর যবদ মস
েুজতাবহদ ো হয় তাহমল যবদ মকাে েুজহাবতদ মথমক বিশুদ্ধভামি েকল কমর
থামক তাহমল তা োেমত হমি। আর যবদ অেয েুজতাবহদ মথমক েকল ো কমর
িরং বেজ মথমকই অথিা অেয মকাে েুকাবল্লদ মথমক িণেো কমর দলীল উমল্লখ
কমর থামক, তাহমল গ্রহণ করমত মকাে অসুবিধা মেই। অেযথায় যবদ উসূল এিং
বেভেরমযাগয বকতামির েুওয়াবফক হয় তাহমল তার ওপর আেল করা জাবয়য। আর
যবদ উসূল (েূলেীবত) এিং বেভেরমযাগয বকতামির েুখাবলফ হয় তাহমল তার ওপর
আেল করা জাবয়য মেই।
অতঃপর বতবে িমলে, ফুকাহাময় মকরাে পষ্ষ্ট িমল বদময়মেে ময, মকাে েুকাবল্লদ
যবদ বেভেরমযাগয বকতামির িরাত োড়া মকাে ফাতাওয়া মদয় তাহমল তার
ফাতাওয়া গ্রহণ করা যামি ো। অপর বদমক হাোদী রহ. সাধারণ েুকাবল্লদ। বতবে
োস` আলা ইমস্তম্বাত করমত এিং সহীহ ও ফামসমদর োমঝ পাথেকয করমত
সক্ষে েে। আর আমলািয োস` আলা মকাে ইোে েুজতাবহদ মথমকও িণেো
কমরে োই। (িরং সকল েুজতাবহমদর িণেো হল তা োজাবয়য হওয়ার ওপর)
উপরন্তু এটা িবণেত উসূমলরও মখলাফ। সুতরাং এটা গ্রহণ করা জাবয়য হমি ো।
(রাসাময়মল ইিমে আমিদীে, ১:১৮০)

২. যবদ ধমরও মেয়া হয় এখামে বিবেেয় জাবয়য। তাহমল তার িারা উমেশয হমি
এখামে অবসয়ত কারীর উমেশয হল, মযখামে কুরআে বতলাওয়াত করা হয়
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মসখামে রহেত োমযল হয়। ফমল তার িারা েত িযবক্তর এিং তার আশপামশর
মলাকমদর ফায়দা হয়। আর বিবেেয়টা হল কমষ্টর বিপরীমত যার িারা রহেত
োমযল হল। বতলাওয়ামতর বিপরীমত েয়। (রসাময়মল ইিমে আমিদীে, ১:১৮০)
(৪) েরহুে মলখক তার িইময়র ৯েং পষ্ঠায় বলমখমেেঃ
(৭) শরমহ অহিাবেয়ামত আমে
واملسئلة في التجنيس واملزيد وهي فرع عدم جواز أخذ األجرة على القربات والفتوي على
.اجلواز وهو اختيار املتأخرين
এই োস` আলাবট তজবেে ও োবজমদ আমে, উহা ইিাদমত কাযেযগুবলমত মিতে
গ্রহণ করা োজাময়য শাখা স্বরূপ, অথি উহা জাময়য হওয়ার প্রবত ফাতাওয়া
হইমি। ইহাই মশষ জাোোয় আমলেগমণর েমোেীত েত।
ক. হাওয়ালার িাস্তিতাঃ
এখামে দুবট বিষয় লক্ষণীয়
১. হাওয়ালায় িলা হময়মে  وهو اختيار المتأخرينঅথি বকতামি আমে وهو قول
 المتأخرينআর ১ে টা আরিী িযাকরমণর দবষ্টমত োরাত্মক ভুল।
২. এখামে ইিারতমক কাট োট কমর বেমজর দািী প্রোমণর মিষ্টা করা হময়মে, যা
োরাত্মক অপরাধ। েূল ইিারত এভামিঃ
حتقيق املسئلة اشتمل البيت على مسئلة جواز الشركة في تعليم القران والفقه وغريهما
واملسئلة في احمليط والتجنيس واملزيد وهو فرع القول جبواز أخذ األجرة على القربات
.والفتوي على اجلواز وهو قول املتأخرين
واخ تار مشايخ بلخ واملتقدمون املنع من اجلواز ألن القربة إمنا تقع على العامل ولهذا تعترب
. الوقف املدىن اخلري ديوبند১/২৩৭ اهليته ونية االمر من شركة شرح الوهانية البن الشحنة
এখামে দাগটাো ইিারত টুকুর উমেশয থাকমলও পূিোপর ইিারমতর পষ্ষ্ট িক্তিয
হল বিশুদ্ধ েত অেুযায়ী বতলাওয়াত কমর বিবেেয় মেওয়া জাবয়য মেই। হযাৌঁ
কুরআে বফকাহ বশক্ষা বদময় বিবেেয় মেওয়া জাবয়য।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে
এই বকতািবট আল্লাো আব্দুল িার ইিেুশ বশহো রহ. (েতুয ৯২৯ বহজরী) কতেক
রবিত। বকতািবটর পূণে োে হমলাঃ
 م৭৬৮ تفضيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد املعروف بشرح منظومة ابن وهران
এই বকতাি সম্পমকে আল্লাো আরশাদ োদােী সামহি দা.িা. িমলে,
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واما الشروح املخطوطة املتواجدة بني املكتبات فثالثة والشرح الثالث للعالمة عبد الرب بن
الشحنة ومبا أن هذا الشرح حيتل مكانه املرموق لكون الشارح متبحرا في العلوم ولكون
৫ مقدمة شرح الوهبانية ص...فارتايت أن أقوم بطبع هذا الشرح...الشرح اوضح الشروح
.الوقف املدين اخلريي ديوبند
অথোৎ িতেোে গ্রোগারসেূমহ োেযুোময় ওয়াহিাবেয়ার িযাখযাসেূমহর ময কয়বট
পান্ডুবলবপ পাওয়া যায় তার সংখযা বতেবট। ততীয় িযাখযাবট হল আল্লাো আব্দুল
িার ইিেুশ বশহো রহ. এর। আর এই িযাখযাবট তার কাবিত অিস্থাে লাভ
করমত সক্ষে হময়মে, মযমহতু এর সংকলক গভীর জ্ঞামের অবধকারী এিং িযাখযা
গ্রেবট অেযােয িযাখযাগ্রমের তুলোয় অবধক পষ্ষ্ট। (েুকাোোময় শরমহ ওয়াহিাবেয়া,
পষ্ঠা ৫)

উদ্ধত ইিারত িারা সওয়াি মরসােীর উমেমশয কুরআে বতলাওয়াত কমর বিবেেয়
মেয়া ময জাবয়য মতা মোমটও প্রোবণত হয় ো। িরং এতটুকু প্রোবণত হয় ময,
কুরআে-বফকহ বশক্ষা বদময় বিবেেয় গ্রহণ করা জাময়য। তাও আিার পরিতেী
উলাোময় মকরামের েতােুযায়ী। পূিেিতেী উলাোময় মকরামের বেকটমতা এটাও
োজাবয়য। বেমে উদ্ধত ইিারমতর তরজো তুমল ধরা হমলাঃ
এ িযাপামর িূড়ান্ত সোধাে হল, উক্ত পঙবক্তবটমত রময়মে কুরআে-বফকহ ইতযাবদ
বশক্ষাদামে অংশীদাবরত্ব জাবয়য হওয়ার োস‘আলাবটর বিস্তাবরত িণেো েুহীত,
তাজেীস এিং োযীদ োেক বকতািত্রময় রময়মে। আর এ োস` আলাবট মেক
কাজ কমর বিবেেয় মেওয়া জাময়য োস‘আলার শাখা। আর ফাতাওয়ামযাগয িণেো
হল জাবয়য হওয়া। এটা পরিতেী উলাোময় মকরামের েত।
বকন্তু িলখ শহমরর োশাময়খগণ এিং পূিেিতেী উলাোময় মকরাে ো জাময়য
হওয়ার েত গ্রহণ কমরমেে। মকেো বেকটয ও সাওয়াি মতা আেলকারীর অবজেত
হময় থামক। এই কারমণ আেলকারীর মযাগযতা অমযাগযতার এিং আমদশকারীরর
বেয়যত বিমিিো করা হয়। (শরমহ ওয়হিাবেয়া, ১:২৩৭)
লক্ষয করা মগল ময, এখামে মলখক আমলািো করবেমলে কুরআে, বফকহ ইতযাবদ
বশক্ষাদাে করার বিবেেয় বেময়। পমর েূল োস` আলা তথা মেক কাজ করার
বিবেেয় সম্পবকেত োস` আলা উমল্লখ কমরমেে। অতএি এখামে সাওয়ামি
মরসােীর উমেমশয কুরআে বতলাওয়ামতর বিবেেয় গ্রহণ করা সম্পমকে মকাে
আমলািোই করা হয়বে।
(৫) েরহুে মলখক তার িইময়র ১০ েং পষ্ঠায় বলমখমেেঃ
(১০) মোলতাকার টীকা, ২/৩৮৪ পষ্ঠা।
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الجتوز وتبطل االجارة عند املتقدمني على الطاعات كاألذان واحلج واإلمامة وتعليم القران
.والفقه وقراءتها ويفىت اليوم جبواز اإلجارة على هذه الطاعات لفتور الرغبات ومنع العطيات
আযাে, হজ্জ, ইোেত, বফকাহ বশক্ষা মদওয়া, কুরআে ও বফকাহ পাঠ করার তুলয
ইিাদতগুমলামত মিতে গ্রহণ করা প্রািীে আমলেগমণর বেকট োজাময়য ও িাবতল।
িতেোমে আগ্রহ হ্রাস ও দাে খয়রাত িে হওয়া মহতু এই ইিাদতগুবলমত মিতে
গ্রহণ করা জাময়য হওয়ার ফাতাওয়া মদওয়া হইমি।
ক. হাওয়ালার িাস্তিতা
এখামে ইিারত সংবক্ষপ্ত করমত বগময় এেে বকেু শব্দ িাদ মদওয়া হময়মে যার
কারমণ ইিারমতর েূল উমেশযই িযাহত হময় মগমে। কারণ  ومنع العطياتএর
পমর উদ্ধত গ্রমে
مثل اإلمامة وتعليم القران والفقه حترزا عن االندراس
“মযেে ইোেবত, কুরআে ও বফকহ বশক্ষা প্রদাে, িীে বেমট যাওয়ার আশঙ্কা
মহতু” এরও উমল্লখ আমে। যার িারা উমেশয হল, শুধু
সেস্ত ইিাদমতর
বিবেেয় মেয়ামক জাবয়য িলা হময়মে মযগুমলা ো থাকমল িীে বেমট যামি।
িলািাহুলয ময, বিবেেময়র োধযমে বতলাওয়াত ো থাকমল িীে বেটমি ো।
এজেযই মতা মশমষাক্ত ইিারমত  وقرائتهماএর উমল্লখ মেই।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে
এবট আল্লাো আলাউেীে হাসকাফী রহ. (েতুয ১০৮৮ বহ.) কত েুলতাকাল
আিহুর এর টীকা গ্রে। যার োে ( الدر المنتفى في شرح الملتقىআেুররুল
েুেতাকা ফী শরবহল েুলতাকা) মলখক হমলে, শাময়খ ইিরাহীে বিে েুহাম্মাদ
আল হালািী রহ. েতুয ৯৫৬ বহজরী।
হাজী খলীফা রহ. িমলে,
واجتهد في التنبيه على األصح واألقوي وفي ترك شيء من مسائل االريسة (القدوري
واملختار والكنـز والوقاية) ولهذا بلغ صيته في األفاق و وقع على قبوله بني احلنفية كشف
: ২/১৮৪الظنون
এ বকতামি মলখক অবধক শুদ্ধ এিং শবক্তশালী িণেোর উপর অিবহত করা এিং
িার বকতামির বকেু োস` আলা ো আোর মিষ্টা কমরমেে, এজেয বিশ্ব জুমড় এর
প্রবসবদ্ধ েবড়ময় পমড়মে এিং হাোফীমদর বেকমট গ্রহণমযাগযতা লাভ কমরমে।
(কাশফুয যুেুে, ২:১৮১৪)

গ. জিাি ও পযোমলািো
এ রকে ইিারত ফাতাওয়াময় শােী, আলিাহরুর রাইক, িাদাময়উস সাোময়সহ
গ্রহণমযাগয অমেক বকতামিই উমল্লখ করার পর িলা হময়মে,
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فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن املفىت به ليس هو جواز االستئجار على كل طاعة بل
২/৫৬ رد احملتار.على ماذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة
অথেঃ এটা সুপষ্ষ্ট দলীল এিং অকাটয প্রোণ ময, ফাতাওয়ামযাগয েত হল, সি
ধরমের ইিাদমতর বিবেেময়র মলেমদে জাবয়য ো হওয়া। িরং ফুকাহাময় মকরাে
ময ইিাদতগুমলা উমল্লখ কমরমেে মকিল মসগুমলার বিবেেময়র মলেমদে জাবয়য
হওয়া। অথোৎ ময সি ইিাদমতর েমধয িীমের পষ্ষ্ট জরুরত আমে এিং মযগুমলার
উপর িীমের স্থাবয়ত্ব বেভেরশীল।
এখামে এ কথা িলার মকাে অিকাশ মেই ময, সি বকতামি মতা  وقرائتهماশব্দ
মেই, মকেে মযে তারা এটামক োজাবয়য িমলেবে, কামজই এই ইিারত িারা
কুরআে বতলাওয়ামতর বিবেেয় গ্রহণ করার বিধতা প্রোবণত হয়। অিকাশ ো
থাকার কারণ এই ময, পরিতেী উলাোময় মকরাে এটামক জাবয়য িমলমেে, এটা
েুসাবন্নমফর উমেশয েয়। মকেো বতবে মশমষ জাময়য হওয়ার কারণ বহসামি উমল্লখ
কমরমেে  تحرزا عن االندراسতথা “যা ো থাকমল িীে বেমট যামি” এেে হমত
হমি। এজেযই মতা পূিেিতেী উলাোময় বকরাে তামদর বেকট মযগুমলার বিবেেয়
োজাবয়য, মসগুমলার িণেো বদমত বগময়  وقرائتهماশব্দ উমল্লখ কমরমেে। বকন্তু
পরিতেী উলাোময় বকরাে তামদর বেকট মযগুমলার বিবেেয় জাবয়য মসগুমলার
িণেো বদমত বগময়  وقرائتهاআর উমল্লখ কমরে োই। বিধায় মসটা োজাবয়য রময়
মগল। অথিা এভামিও িলা মযমত পামর ময,  وقرائتهماিারা উমেশয হল,
 وتعلمهماঅথোৎ তামলমি ইলেমদর জেয অযীফা িা মিতে গ্রহণ করা জাবয়য।
(৬) েরহুে মলখক তার িইময়র ১২ েং পষ্ঠায় বলমখমেেঃ
(১৪) ফাতাওয়াময় আবজবজয়া ১/৯ পষ্ঠায় আমে
شخصے قران را نه بروجه طاعت بلکہ بر قصد مباحے ميخوانند و بران اجرت گريد
مثل ریقه وختم بعض سور قراىن برآے حصول مطالب دنيوی يا برآے استخالص از
عذاب گور يا برآے انس مرده يا زنده بصورت خوش و ایں قسم نيز جائز است
بالکراهت انتهی
অথেঃ এক িযবক্ত ইিাদমতর উমেমশয েমহ িরং মোিাহ কামযের বেয়মত কুরআে
পাঠ কমর এিং উহার মিতে গ্রহণ কমর, মযরূপ ঝাড়-ফুৌঁক করা, পাবথেি েতলি
হামেমলর উমেমশয কুরআমের েূরা খতে করা বকংিা মগার আজাি হইমত বেষ্কবত
মদওয়ার উমেমশয অথিা েত িা জীবিতমদর শাবন্তদামের উমেমশয বেষ্ট আওয়ামজ
পড়া, ইহা বিো কারবহয়াত জাময়য।
ক. হাওয়ালার িাস্তিতা
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ফাতাওয়াময় আযীযী (উদুে) এর ৪৯০-৪৯১ পষ্ঠায় ইিাদত িমেগীর বিবেেয়
সম্পমকে আমলািো করা হময়মে। মসখামে কুরআে বতলাওয়ামতর বিবেেময়র
কময়কবট সূরত উমল্লখ করা হময়মে আর তামত উমল্লবখত োস` আলাবটও আমে।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে
ফাতাওয়াময় আযীযী মকাে গ্রহণমযাগয ফাতাওয়ার বকতাি েয়। িরং এটা একবট
অগ্রহণমযাগয বকতাি। মকেো ইহামক শাহ আিদুল আযীয রহ. এর বদমক সমম্বাধে
করা হমলও তার বেজস্ব বলবখত মকাে বকতাি েয়। িরং পরিতেীমত মকাে এক
িযবক্ত তাৌঁর বকেু ফাতাওয়া একবত্রত কমর তাৌঁর োমে িাবলময় বদময়মে। অপরবদমক
সংকলমকর োেও অজ্ঞাত। সুতরাং অজ্ঞাত মলামকর বকতাি গ্রহণমযাগয হমত পামর
ো। আল্লাো েুফতী েুহাম্মাদ তাকী উসোেী (দা.িা.) উসূলুল ইফতা ১১৮ েং
পষ্ঠায় অগ্রহণমযাগয বকতািগুমলার তাবলকা উমল্লখ করমত বগময় িমলে,
 ومنها الفتاوي العزيزية املنسوبة إىل الشيخ عبد العزيز احملدث الدهلوي فإن هذا الكتاب: قال
ليس من تأليفه وإمنا جمع رجل فتاواه بعده وهو اليعرف وقد مسعت من والدي الشيخ حممد
شفيع قدس سره أنه يوجد في هذا الكتاب احلاقات التصح نسبتها اىل الشيخ الدهلوي
১৮/ ১১৯ اصول االفتاء صـ.فالينبغي االعتماد عليها مامل يتأيد مضمونها بدليل اخر
গ. জিাি ও পযোমলািো
এখামে দুবট বিষয় লক্ষণীয়
১. েরহুে মলখমকর দািী বেল সাওয়াি মপ ৌঁোমোর উমেমশয কুরআে বতলাওয়াত
কমর বতলাওয়ামতর বিবেেয় গ্রহণ করা জাবয়য হওয়া, অথি বতবে উদ্ধবত বদময়মেে
দুবেয়ািী উমেমশয কুরআে বতলাওয়াত কমর বিবেেয় মেওয়া জাবয়য হওয়ার।
লক্ষয করুে উদ্ধবতর বিমশষ িাকযবট
شخصے قران رانہ بروجہ طاعت بلکہ بر قصد مباحے ميخوانند.........
অথেঃ ইিাদমতর সাওয়ামির উমেমশয েয় িরং েুিাহ কামজর উমেমশয এক িযবক্ত
কুরআে পাঠ কমর তার বিবেেয় গ্রহণ কমর। মযেে, ঝাড়-ফুৌঁক কমর বিবেেয়
মেওয়া। এখামে ময সুরমতর কথা িলা হময়মে মস সুরমত কুরআে বতলাওয়ামতর
বিবেেয় গ্রহণ করা সকল ইোমের বেকট জাবয়য।
২. বিষয়বট আমরা সুপষ্ষ্ট কমর মতামল একই বকতামির অপর একবট ইিারত,
دوسری صورت یه ہے کہ کسى شخص کو قران شريف ختم کرنے کےلئے
اجرت پر مقرر کریں اور اس سے مقصود یه ہے کہ ختم کا ثواب اجرت دينے
والےکو هو یه صورت حنفى مذهب مىں ناجائز ہے اور شافعى کے نزدیک اس
حکم مىں طول اور تفصيل ہے اس صورت کے ناجائز هونے کی دليل یه کہ
حنفى مذهب مىں یه قاعده کىله ہے جيساکہ شرح وقایه وغريه مىں لکهاہے۔
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االص ل عندنا أنه الجيوز االجارة على الطاعات و على املعاصي لكن ملا وقع الفتور في
৪৯০ فتاوي عزيزي.االمور الدينية يفىت بصحتها لتعلم القران والفقه حترزا من االندراس
অথেঃ বিতীয় পদ্ধবত হল, মকাে িযবক্তমক কুরআে শরীফ খতে করার জেয এ
উমেমশয ভাড়া করা হল ময, খতমের সাওয়াি বিবেেয় প্রদােকারীর হমি, হাোফী
োযহাি অেুসামর এই পদ্ধবত োজাবয়য। আর শাবফঈ োযহামি এ িযাপামর
বিমেষণ হল, হাোফী োযহামির একবট েূলেীবত (যা শরমহ মিকায়াসহ বফকমহর
অেযােয বকতামি আমে) এই ময, ইিাদত এিং গুোমহর উপর উজরত িা
পাবরেবেক মেওয়া মদওয়া োজাবয়য। বকন্তু যখে িীবে বিষময় মলাকমদর অেীহা
এিং ত্রুবট মদখা বদল তখে কুরআে ও বফকহ মশখার উমেমশয পাবরেবেক জাবয়য
হওয়ার ফাতাওয়া মদওয়া হল যামত এই ইলেসেূহ বেমট ো যায়।
হযাৌঁ উক্ত ইিারত িারা কুরআে বশমখ বিবেেয় মেওয়ার িা বশক্ষা বদময় বিবেেয়
মেওয়ার এিং দুবেয়ািী উমেমশয কুরআে পমড় বিবেেয় জাবয়য হওয়া প্রোবণত
হমচ্ছ। েরহুে মলখক দুবট ইিারমতর েধয মথমক তার েতলমির কাোকাবে
ইিারতবট গ্রহণ কমরমেে। আিার তরজো অপষ্ষ্টভামি কমরমেে। অথি একই
বকতামির অপর স্থামে বিষয়বট অতযন্ত খুমল িলা হময়মে। মযটামক উমল্লখ করমল
এ িযাপার আর মকাে ঝগড়াই থামক ো। বকন্তু েরহুে মলখক মস কাজবট কমরেবে।
(৭) েরহুে মলখক তার িইময়র ১২ েং পষ্ঠায় বলমখমেেঃ
(১৫) তফবসমরর আবজবজ ২০৮/২০৯ পষ্ঠা
حمققني علماء قاعده مقرر کرده اندکہ بسياب نافع گفته اندکہ يرجه در حق شخص
عبادت باشد خواه فرض عني خواه فرض کفایه خواه سنت مؤکده بران اجرت
گرفنت جائز نيست مثل تعليم قران و حديث وفقه ومناز و روزه تالوت وذکر وتسبيح
وانجه بهيج وجه عبادت نيست مباح حمض است برابر اجرت گرفنت جائز است مثل
ریقه کردن بقران ياتعويذ نوشنت و امثال ذلک۔ عبادت کہ سب تعيني مدت يا ختصيص
مکان مباح ميشوند نيز برآنها اجرت گرفنت مثل تعليم قران بطفل کسے درخانه او
از صبح تاشام کہ بایں خصوصيت وقيود هرگز عبادت نيست۔
সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদগণ একটা বহতজেক বেয়ে বস্থর কবরয়া িবলয়ামেে ময, ফরমজ আইে
হউক ফরমজ মকফায়া হউক, আর সুন্নমত মোয়াক্কাদা হউক যাহা োেুমষর প্রবত
ইিাদাত িবলয়া বেবদেষ্ট হইয়ামে যথা কুরআে, হাবদস ও মফকাহ বশক্ষা দাে,
োোয, মরাযা, কুরআে পাঠ, মজকর ও তেবিহ, তৎসেস্ত কবরয়া মিতে গ্রহণ করা
জাময়য েমহ। আর যাহা মকাে প্রকার ইিাদাত েমহ, িরং বিশুদ্ধ মোিাহ কাযে, যথা
কুরআে পবড়য়া শরীমর ফুৌঁক মদওয়া ও তাবিজ বলবখয়া মদওয়া, এইরূপ কামযের
প্রবত মিতে গ্রহণ করা জাময়য আমে। সেয় ও স্থাে বেধোরণ করামত ইিাদাত
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কাযেও মোিাহ হইয়া যায়। উহার মিতে গ্রহণ করা জাময়য আমে। মযইরূপ প্রভাত
হইমত সেযা পযেন্ত কাহারও গমহ থাবকয়া তাহার সন্তােমক বশক্ষা প্রদাে করা,
এইরূপ শতেসহ কাযে করা ইিাদাত েমহ।
ক. হাওয়ালার িাস্তিতা
তাফসীমর আযীযীর (উদূে) ১ে খমন্ডর ৩৮০েং পষ্ঠায় এই োস` আলা বিদযোে
রময়মে।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে
তাফসীমর আযীযী কুরআমে কারীমের তাফবসর সংিান্ত একবট গুরুত্বপূণে বকতাি,
যার মলখক শাইখ আিদুল আযীয েুহাবেমস মদহলিী রহ. তাফবসরই হল এ
বকতামির েূল আমলািোর বিষয়, ফাতাওয়া েয়, প্রসঙ্গিমে মকাথাও মকাথাও
মকাে োস` আলা এমস মযমত পামর। আর ফাতাওয়ার বকতাি োড়া অেয মকাে
বকতাি িারা ফাতাওয়া মদওয়া বঠক েয়। িরং এটা ফাতাওয়া অগ্রহণমযাগয হওয়ার
একবট অেযতে কারণ।
. والبد من معرفة وجوه كونها غري معتربة وهي متعددة: قال العالمة حممد تقي العثماين
 كون الكتاب في غري موضوع الفقه رمبا يكون الكتاب في موضوع اخر: الوجه السادس
سوي الفقه كالتصوف واألسرار واألدعية والتفسري واحلديث وإمنا تذكر فيه املسائل الفقهية
تبعا المقصدا و كثرياما يوجد في مثل هذه الكتب ما هو خالف املذهب الراجع مع جاللة
قدر مؤلفيه ا وقد وجدت غري واحد من مثل ذلك في عمدة القاري للعيين واملرقاة لعلي
১২০) (أصول اإلفتاء صـ.القاري
গ. জিাি ও পযোমলািো
বেেক উদূে ফারসী িা আরিী ইিারমতর িাহার মদখামল যবদ প্রোণ হময় যায়
তাহমল এ ইিারত দািীর স্বপমক্ষ প্রোণ হমত পামর। অেযথায় উক্ত ইিারমত
সওয়াি মরসােীর উমেমশয বতলাওয়াত কমর বিবেেয় মেওয়া জাবয়মযর মকাে
প্রোণই মেই। মকেো এখামে পষ্ষ্টই িলা হময়মে ময, মকাে ধরমের ইিাদমতর
বিবেেয় মেয়া জাবয়য মেই। তমি মকাে েুিাহ কাজ যবদ দুবেয়ািী মকাে উমেমশয
করা হয় মযেে, িযিসার উমেমশয কুরআমে কারীে খতে করা হয় তাহমল তার
বিবেেয় মেওয়া জাবয়য আমে। অেুরূপভামি িাচ্চামদর (তামদর িাড়ীমত) কুরআমে
কারীমের তালীে িা বফকহ, হাদীমসর তালীে বদময় বিবেেয় মেওয়া জাবয়য আমে।
আর এটামক মতা সকমলই জাবয়য িমলমেে। বকন্তু আমলািয োস` আলাবটর
িযাপামর এখামে পষ্ষ্ট িলা হময়মে ময, কুরআে বতলাওয়াত কমর বিবেেয় মেওয়া
োজাবয়য। সুতরাং এ হাওয়ালা িা উদ্ধবতবট েরহুে মলখমকর দািীর পমক্ষ েয় িরং
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বিপমক্ষ। তারপরও বতবে এটামক বকভামি তার স্বপমক্ষর প্রোণ বহসামি আেমলে
তা আল্লাহ তা‘আলাই ভাল জামেে।
(৮) েরহুে মলখক তার িইময়র ১০৩ েং পষ্ঠায় বলমখমেেঃ
মশফাময়াল আবলমলর ১৬২ পষ্ঠায় আমে
 إذا استأجر احملبوس رجال ليحج عنه حجة اإلسالم جازت احلجة عن احملبوس: نص اخلاني ة
.إذا مات في احلبس و الجري مثله في ظاهر الرواية
কাজীখামের মরওয়াময়মত আমে, যবদ মকাে কারারুদ্ধ িযবক্ত বেমজর পক্ষ হইমত
ফরজ হজ্ব আদায় করার জেয এক িযবক্তমক িাকর বেময়াবজত কমর। তমি
কারারুদ্ধ িযবক্তর হজ্ব জাময়য হইয়া যামি যবদ মস িযবক্ত কারাগামর থাকাকামল
েতুযপ্রাপ্ত হয়। আর িাকরমক উহার তুলয উজরত মদওয়া হইমি। ইহা জামহমর
মরওয়াময়ত।
ক. হাওয়ালার িাস্তিতা
এখামে দুবট বিষয় লক্ষণীয়
১. যবদ উদ্ধত বকতামির োে সবঠক মেমে মেওয়া হয় তাহমল ১৬২ েং প. উমল্লখ
কমর ভুল কমরমেে। মকেো বশফাউল আলীল হমলা বেেক ৫৭ পষ্ঠার একবট
বরসালা ১৬২ প. আসমি মকামেমক।
২. যবদ পষ্ঠা েং বঠক ধরা হয় তাহমল বকতামির োে উমল্লমখ ভুল কমরমেে। কারণ
১৬২ েং পষ্ঠা বশফাউল আলীমলর েয় িরং োজেূয়াময় রাসাময়মল ইিমে
আমিদীমের। অথোৎ উক্ত ইিারতবট োজেূায়াময় রাসাময়মল ইিমে আমিদীমের
১৬২ েং পষ্ঠা ৭ েং বরসালা বশফাউল আলীমলর েমধয রময়মে।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে
এই বরসালার পূণে োে হল
شفاء العليل و بل الغليل في حكم الوصية باخلتمات والتهاليل.
মলখক আল্লাো ইিমে আমিদীে শােী রহ. বফকমহর েুতূে অথোৎ আসল
বকতািসেূমহর পমরই এই বরসালার োে।
(اپنے فتاوی اور فقھى حتريروں کو باوزں بنانے کے لئے ضروری ہے کہ هم২)
کتابوں کا حواله ديتے وقت درجه بندی کا حلاظ رکهىں۔ مثال پهالدرجه۔
 بدائع او البحر و غريه۔،فقه کی اصل کتایبں مثال شامى
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دوسرا درجه۔ وه رسائل جو کسى خاص موضوع کی حتقيق پر مبىن هوں مثال رسائل
 فقهی مقاالت اخل۔ فتوی نويسى کے رهمنا، جواهر الفقه، رسائل ابن جنيم،ابن عابدين
১১১اصول ص۔
গ. জিাি ও পযোমলািো
েরহুে মলখক উদ্ধত ইিারতবট উমল্লখ কমর িমলে, তৎপমর আল্লাো শােী রহ.
উক্ত হমজ্বর ইজারা িাবতল প্রোণ করার সাধয সাধো কবরয়ামেে, এক্ষমণ
আোমদর প্রশ্ন, ইজারা িাবতল হইমল, ময টাকাগুবল িদলা হজ্ব আদায়কারীমক
মদওয়া হইয়ামে, উহার আদা-প্রদাে হারাে হইয়ামে। দাতা-গ্রহীতা মগাোহগার
হইয়ামে, এইরূপ হারাে অমথের িারা হজ্ব জাময়য হইল কীরূমপ? ইহার
সমন্তাষজেক জওয়াি আল্লাো শােী ও িট্টগ্রােী োওলাোর বেকট িাবহমতবে।
এখামে কময়কবট বিষয় লক্ষণীয়
১. েরহুে মলখমকর উক্ত ইিারত িারা দলীল হওয়া মকাে েমতই সহীহ হয়বে।
মকেো আল্লাো শােী রহ. আল আশিাহ ওয়াে োযাময়মরর একটা ভুল বেময়
আমলািো করমত বগময় িমলে, বতবে ময োস` আলা খাবের বদমক বেসিত
কমরমেে মসটা সহীহ েয়। অতঃপর তার কারণসহ বিস্তাবরত আমলািো কমরে।
মতা পূিোপর ইিারত িাদ বদময় শুধু োমঝর ইিারতমক দলীল বহসামি বেময় আসা
োরাত্নক মখয়ােত। সামথ সামথ এটা আল্লাো শােী রহ. এর প্রবত একবট বেথযা
অপিাদ আমরাপ। আল্লাহ তা‘আলা আোমদর সিাইমক মহফাযত করুে এিং োফ
করুে।
২. হমজ্বর িদমলর জেয টাকার আদাে-প্রদাে হারাে হমল তার িারা আিার হজ্ব
সহীহ হয় কীভামি এ সম্পমকে আল্লাো শােী রহ. একটু পমরই আমলািো
কমরমেে। (েরহুে মলখক হয়মতা পমরর আমলািোটুকু পমড়ও মদমখেবে। তাই
তার েমে এ আপবি উমঠমে, অথিা পমড়ও বেজ দািীর বিপমক্ষ হওয়ায় তা মথমক
এবড়ময় মগমেে।)
শােী রহ. পষ্ষ্টভামি িমল বদময়মেে, ইজারা িাবতল হমি বকন্তু ইজারার হুকুে
থাকমি। তাই ইজারার ময পবরোণ টাকা খরি হমি মস পবরোণ টাকা আমের তথা
বেমদেশ দাতামক মফরত বদমত হমি।
শােী রহ. আমরা িমলে, কাযীখামের েমধয  اجر مثلهিারা ময সাধারণভামিও এটা
িুমঝ আমস। মকেো ইজারাই যবদ সহীহ হত তাহমল  اجر مثلهিলা হত ো, তখে
মতা তামদর পারপষ্াবরক বেধোবরত উজরতই বদমত হমি।
قال وقد استشكل كالم قاضيخان احملقق ابن الهمام وذكر أن النفقة التصري ملكا للحاج ألنه
 فما في قاضيخان مستشكل: لوملكها لكان باالستئجار وهو الجيوز على الطاعة إىل أن قال
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الجرم ان الذي في ك افي احلاكم الشهيد وله نفقة مثله هو العبارة احملررة و زاد ايضاحها في
 هذا وامنا جاز. وهذه النفقة ليس مستحقها بطريق العوض بل بطريق الكتابة: املبسوط قال
احلج عنه النه ملا بطلت االجارة بقي االمرباحلج فيكون له نفقة مثله انتهى كالم الكمال قلت
:  فهذا نص الكمال على بطالن االجارة وخالفه قاضي خان ون باشارته رسائل ابن عابدين:
১/১৬২
আল্লাো ইিেুল হুোে রহ. কাযীখামের উক্ত ইিারমতর উপর প্রশ্ন কমর িমলে,
হমজ্বর খরি হজ্বকারীর োবলকাো হমি ো, মকেো হমজ্বর খরি যবদ িদলী
হজ্বকারীর োবলকাোই হয় তাহমল ইজারা বিশুদ্ধ হমি। অথি ইিাদমতর উপর
ইজারা সহীহ হয় ো। সুতরাং কাযীখামের িক্তিয প্রশ্নবিদ্ধ। বিমশষ কমর হাবকে
শহীদ রহ. কতেক বলবখত কাফীর েমধয ময ইিারত আমে ( وله نفقة مثلهমস
িযবয়ত খরি পামি) মসবটই সংস্কত ইিারত। োিসূত বকতামি বিষয়বট আমরা পষ্ষ্ট
কমর িলা হময়মে ময, এই িযবয়ত খরি বিবেেয় বহসামি পামচ্ছ ো, িরং খরি
বহসামি পামচ্ছ। িাকী হজ্ব জাবয়য হময়মে এ বহসামি ময, ইজারা যখে িাবতল হময়
মগলতখে স্থাে বেমদেশকারীর পক্ষ মথমক শুধু হুকুেটাই রময় মগল। সুতরাং িযবয়ত
খরি পামি। মতা কাোল ইিেুল হুোে রহ. পষ্ষ্ট িমল বদময়মেে িদলী হজ্বকারীর
ইজারা িাবতল হওয়া সম্পমকে। (রাসাইমল ইিমে আমিদীে, ১৬২ প.)
(৯) েরহুে মলখক তার িইময়র ১০৬ েং পষ্ঠায় বলমখমেেঃ
মশফাউল আবলল, ১৬৪ পষ্ঠা.
.قد مر في عبارة االمام العيين عد احلج والغزو من جملة ماجيوز االستئجار عليه
ইোে আয়বের ইিারত উবল্লবখত হইয়ামে, বতবে হজ্ব ও মজহামদর উজরত লওয়া
জাময়য িবলয়ামেে।
ক. হাওয়ালার িাস্তিতা
এই ইিারতবট োজেুআময় রাসাময়মল ইিমে আমিদীমের ১৬৪ েং পষ্ঠায় ৭ েং
বরসালা বশফাউল আলীল এর েমধয রময়মে।
তমি এ ইিারমতর শুরুমত ( فان قلتঅথোৎ যবদ আপবে প্রশ্ন কমরে) উমল্লখ আমে।
এটামক েরহুে মলখক উমল্লখ কমরেবে। মকেো এমত তার মগাের ফাস হময়
যামি। কারণ উক্ত বকতামি ময প্রমশ্নর পষ্ষ্টভামি খগুে করা হময়মে মসই প্রশ্নমকই
বতবে দলীল বহসামি মপশ কমরমেে।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে সম্পমকে বপেমে আমলািো করা হময়মে।
গ. জিাি ও পযোমলািো

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

েরহুে মলখক ময বকতাি মথমক হাওয়ালা েকল কমরমেে মস বকতামিই এর
বিস্তাবরত জিাি বলবখত আমে এিং জিাি মদওয়ার জেযই েূলত আল্লাো শােী
রহ. এই ইিারত উমল্লখ কমরমেে। (যবদও েরহুে মলখক মসবদমক ভ্রুমক্ষপও
কমরেবে।
আল্লাো শােী রহ. িমলে, হজ্ব সম্পমকে আমলািো মতা তুবে ইবতপূমিে জােমত
মপমরমে। অথোৎ বতবে উক্ত বকতামির ১৬২ েং পষ্ঠায় এর জওয়াি উমল্লখ
কমরমেে। বতবে িমলেঃ
الن االجارة على احلج غري صحيحة باتفاق أئمتنا وامنا جازت احلجة عن املستاجر النه
১/১৬২ رسائل ابن عابدين.ملابطلت االجارة بقي االمر باحلج وقد نواه الفاعل عن االمر
অথেঃ মকেো হমজ্বর জেয কাউমক ইজারা মেওয়া আোমদর সকল ইোেমদর
কযেমত িাবতল, তমি ইজরা গ্রহণকারীর হজ্ব সহীহ হময় যামি, মকেো যখে
ইজারা িাবতল হল তখে ইজারা গ্রহীতার পক্ষ মথমক শুধু বেমদেশ রময় মগল।
এবদমক হজ্ব কারীর বেমদেশ প্রদােকারীর পক্ষ মথমকই বেয়ত কমরমে। এজেয তা
সহীহ হময় যামি। এজেযই এ মলাক তার খরিটা শুধু পামি। (মদখুে ১:১৬২ পষ্ঠা)
আর বজহামদর বিবেেয় মেওয়া জাবয়য জরুরমতর কারমণ। আর আমলািয
োস‘আলায় মকাে জরুরত মেই। সুতরাং তার উপর বকয়াস করা যামি ো।
(১০) েরহুে মলখক তার িইময়র ১১৯ েং পষ্ঠায় বলমখমেে
স্বয়ং আল্লাো শােী রহ. মশফাময়াল আবলমলর ১৮০ েং পষ্ঠায় বলবখময়মেে
ولوسلم ماقاله احلدادي حيمل على ان غرض املوصي ان موضع القران تنـزل فيه الرحمة
فيحصل من ذلك فائدة للميت ومن حوله فتكون االجرة مبقابلة ذلك التعب النه سبب
.لنـزول الرحمة على القرب واستئناس امليت به
অথেঃ হাোদীর কথা যবদ োবেয়া লওয়া যায়, তমি উহার এইরূপ অথে গ্রহণ কবরত
হইমি ময, অবসয়তকারীর উমেশয এই ময, মকারাে পাঠ স্থামে রহেত োমজল
হইয়া থামক, ইহামত েমতর ও তৎপাশ্বেিতেী মলাকমদর উপকার হইয়া থামক।
কামজই পবরেে করার পবরিমতে মিতে মদওয়া হইমি। মকেো উহামত মগামরর
উপর রহেত োমযল হইয়া থামক এিং েমতর আেে লাভ হইয়া থামক।
ক. হাওয়ালার িাস্তিতা
এখামে দুবট বিষয় লক্ষণীয় :
১। েরহুে মলখক দািী কমরমেে ময, উমল্লবখত ইিারত স্বয়ং শােী রহ. এর
ইিারত, বকন্তু সহীহ কথা হল ইিারতবট তািঈেুল োহাবরমের মলখক আল্লাো
বসোেুেীে ইউসুফ রহ. এর ইিারত।
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২। আল্লাো শােী রহ. তািঈেুল োহাবরমের উক্ত ইিারত সংবেষ্ট আমরা ইিারত
উমল্লখ কমরমেে, উজরত জাবয়য হওয়ার পমক্ষ আল্লাো হাোদী রহ. এর বলবখত
একবট িক্তিয খন্ডে করার জেয। বকন্তু েরহুে মলখক তার অভযাসেত এখামেও
মখয়ােমতর আেয় বেময়মেে। অথোৎ বসোেুেীে ইউসুফ রহ. এর পূণে কথা উমল্লখ
ো কমর, িরং তার কথার োমঝর এক খন্ডাংশ উমল্লখ কমর সাওয়ামির উমেমশয
কুরআে বতলাওয়ামতর উজরত জাবয়য হওয়ার স্বপমক্ষ দলীল বহসামি মপশ
কমরমেে। বেমে পুমরা ইিারত উমল্লখ করা হলঃ
فاعلم أن احلدادي و أمثاله مقلدون اليقدرون على االستنباط والعلى إخراج الصحيح من
الفاسد بل هم ناقلون ومل ينقلوا هذه املسئلة عن أئمتنا اجملتهدين بل املصرح منهم عدم اجلواز
مع أنه خمالف لألصول ،قال في االختيار وجممع الفتاوي  :واخذ شيئ للقران الجيوز النه
كاألجرة ،فإذا نفى اجلواز عن مشابه األجرة فكيف عنها ،و في اخلالصة أوصى لقارئ
القران عند قربه بشئ فالوصية باطلة وكذا في التاترخانية عن احمليط ،وفيها والصحيح أنه
الجيوز وان كان القارئ معينا وهكذا قال ابو نصر و كان يقول  :المعىن لهذه الوصية ولصلة
القاري لقرائته ،ألنه مبنـزلة األجرة وهي باطلة وبدعة ،وقال تاج الشريعة في شرح الهداية :
إن القران باألجرة اليستجق الثواب الللميت والللقاري.
وقال العيين في شرح الهداية  :و مينع القاري للدنيا واألخذ واملعطي آمثان ،فلم يكن ما
اختاره احلدادي هو املختار ألن املعتمدين من أصحابنا ذهبوا إىل خالفه .وكتاب القنية
مشهور عند العلماء الثقات بضعف الرواية مع قطع النظر عن كون مؤلفه الزاهدي معتزليا
وكالمه خمالف ألصولنا ولوسلم ماقاله احلدادي حيمل على أن غرض املوصي أن موضع
القران تنـزل فيه الرحمة فيحصل من ذلك فائدة للميت ومن حوله فتكون األجرة مبقابلة
ذلك التعب ألنه سبب لنـزول الرحمة على القرب واستئناس امليت به ومل توجد هذه املعاين
إذا قرأ بعيدا عن القرب وقرأ للحي كل يوم في مكان خصوصا إذا مل يكن املقري حاضرا
واليقاس على مايقرأ عند القرب إذ ال فائدة للمعطي في إتعاب نفس القاري بل مراده وصول
الثواب إليه والثواب في هذا التعب والقراءة كما ذكرناه عن تاج الشريعة....
واحلاصل أن ماشرع في زماننا من قراءة األجزاء باألجرة الجواز ألن فيه األمر بالقراءة
وإعطاء الثواب لآلمر والقراءة ألجل املال فإذا مل يكن للقاري ثواب لعدم النية الصحيحة،
فأىن يصل الثواب إىل املستاجر ،ولوال األجرة ماقرأ أحد ألحد في هذا الزمان بل جعلوا
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 هذا ملخص. إنا لله وإنا إليه راجعون انتهى،القران العظيم مكسبا و وسيلة إىل جمع الدينا
১/১৮০) (شفاء العليل من رسائل ابن عابدين. ما رأيته في تبينب احملارم
খ. উদ্ধত গ্রমের োে সম্পমকে বপেমে আমলািো হময়মে।
গ. জিাি ও পযোমলািো।
এখামে দুবট বিষয় লক্ষণীয়
১. তািঈেুল োহাবরমের মলখক আল্লাো বসোেুেীে ইউসুফ রহ. আল্লাো হাোদী
রহ. এর একবট িক্তিয খগুে প্রসমঙ্গ বিস্তাবরত আমলািো কমরমেে। তারই একবট
মোট্ট অংশ হল উমল্লবখত ইিারত। আল্লাো হাোদী রহ. এর এই ইিারত
ফাতাওয়াময় আলেগীরীমত উমল্লখ করা হময়মে
اختلفوا في االستئجار على قراءة القران عند القرب مدة معلومة قال بعضهم جيوز وهو املختار
وقال بعضهم الجيوز (كذا في السراج الوهاج. ৪/৪৪৯)
যা েরহুে মলখক ৬ েং দলীল বহসামি ইমতাপূমিে মপশ কমরমেে। আেরা তার
বিস্তাবরত জিািও বদময়বে। মসখামে িলা হময়মে, আল্লাো ইিমে আমিদীে শােী
রহ. িমলে, মকাে মকাে োস` আলা িণেো করমত বগময় ২০বট বকতাি কযেত
অথি োস` আলা ভুল। তমমধয শুধু বতলাওয়াত কমর বিবেেয় গ্রহণ করার
োস` আলা বিমশষভামি উমল্লখমযাগয। প্রথমে হাোদী রহ. কত আস বসরাজুল
ওয়াহহাজ এিং আল জাওহারার সংকলক এটামক জাবয়য িমল উমল্লখ কমরমেে।
আর পরিতেী অবধকাংশ েুসাবন্নফ তামদর অেুসরণ কমর ভুমলর বশকার
হময়মেে...। (শরহু উকূবদ রসবেল েুফতী, ৬২)
২. রাসাইমল ইিমে আমিদীে সূমত্র উপমর িবণেত তািঈেুল োহাবরমের মলখক
আল্লাো বসোেুেীে রহ. এর পূণে িক্তমিযর আমলামক উক্ত ইিারমতর জিাি
সুপষ্ষ্টভামি ফুমট উমঠমে। বেমে তা সংবক্ষপ্তাকামর মপশ করা হলঃ আরিী ভাষা
সম্পমকে জ্ঞাত িযবক্ত িুঝমত পারমি ময, সংবে¬ষ্ট ইিারতসহ উক্ত ইিারমতর
উমেশয হলঃ কুরআে বতলাওয়ামতর বিবেেয় গ্রহণ মতা সুপষ্ষ্টরূমপ োজাবয়য,
তথাবপ হাোদ রহ. এর কথা যবদ মেমেও মেওয়া হয় তাহমল তার িারা উমেশয
হমি, কিমরর পামশ িমস বতলাওয়াত করার কারমণ কিমর রহেত অিতীণে হয়।
এর িারা েুদোর ফাময়দা হয়। তাই বতলাওয়াতকারী ময কষ্ট কমর েুদো িযবক্তমক
ফাময়দা মপ ৌঁোল বতলাওয়াতকারী মস কমষ্টর বিবেেয় গ্রহণ করমি (বতলাওয়ামতর
বিবেেয় েয়, বকন্তু যবদ কির মথমক দূমর িমস বতলাওয়াত কমর তাহমল মতা এই
ফাময়দা হয় ো। তাইমল মসমক্ষমত্র উজরত জাবয়য হয় কীভামি?
উপরন্তু আল্লাো শােী রহ. বসোেুেীে রহ. এর এ িক্তিয সম্পমকে িমলে,
বসোেুেীে রহ. েূলত এই উির প্রদাে কমরমেে কথার কথা বহসামি। েতুিা তার
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এই িক্তিয অগ্রহণমযাগয। মকেো তার এই বকতামি আোমদর ইোেগমণর ময
অবভেত িযক্ত করা হময়মে এটা তার বিপরীত। (রাসাময়মল ইিমে আমিদীে, ১:১৮০)
ভািমতও অিাক লামগ, পষ্ঠার পর পষ্ঠা মযখামে কুরআে বতলাওয়ামতর উজরত
োজাবয়য হওয়ার অসংখয প্রোণ বেভেরমযাগয বকতািসেূহ মথমক উদ্ধত করা
হময়মে, মসখামে সেস্ত দলীল িাদ বদময় এেে কাটোৌঁট করা একবট ইিারত েরহুে
মলখক মকে গ্রহণ করমলে? তা আোমদর িুমঝ আমস ো। আল্লাহ োফ করুে।
পবরবশষ্ট
মোটকথাঃ েত িযবক্তমক সাওাি মরসােীর উমেমশয বতলাওয়াত িা বযয়ারত কমর
বতলাওয়াত িা বযয়ারমতর বিবেেয় গ্রহণ করা শরী‘আমতর দবষ্টমত োজাবয়য এিং
হারাে। এ বিষয়বট কুরআে, হাদীস, ইজো ও বকয়াস িারা সুপ্রোবণত। এর
বিপমক্ষ উোবপত সকল দলীল-প্রোণ হয়মতা অগ্রহণমযাগয বকতাি িা িযবক্ত মথমক
সংগহীত, অথিা গ্রহণমযাগয িযবক্তর এেে সি কথািাতো মযগুমলা শরী‘আমতর
পবরভাষায় যাল্লাত, হাফওয়াত এিং রুখেত তথা স্খলে, ত্রুবট এিং ভ্রাবন্ত োমে
প্রবসদ্ধ। যা িড় িড় বেভেরমযাগয িযবক্তত্ব মথমকও হমত পামর। কারণ তারাও োেুষ
আর মকাে োেুষ ভুমলর উমবে েয়।
যাল্লাত, হাফওয়াত এিং রুখেমতর হুকুে এই ময, এগুমলার ওপর আেল করা
জাবয়য মেই িরং এগুমলার উপর আেল করমল মগােরাহ হওয়ার িরে আশঙ্কা
রময়মে। এ সম্পবকেত কময়কবট উবক্ত বেমে মপশ করা হলঃ
 (السنن الكربي.  من اخذ بنوادر العلماء خرج من االسالم: ( قال االمام االوزاعي১)
১০/২১১)
ইোে আউযাঈ রহ. িমলে, ময িযবক্ত উলাোময় মকরামের অবত দুলেভ কথা-িাতো
গ্রহণ করমি মস ইসলাে মথমক মির হময় যামি। (আসসুোেুল কুিরা ১০:২১১ প.)
 لو أخذت برخصة: ( وأسند ابن عبد الرب إىل سليمان التيمي العامل احلجة العابد أنه قال২)
 هذا إجماع ال أعلم فيه: كل عامل اجتمع فيك الشر كله وعلق عليه ابن عبد الرب بقوله
২/৯০ ) (جامع بيان العلم.خالفا
সুলাইোে তাইেী রহ. িমলে, যবদ তুবে সি আমলমের অিাকশেূলক কথা-িাতো
গ্রহণ কর, তাহমল মতাোর েমধয সি েমের সোমিশ র্টমি। হামফজ ইিমে
আব্দুল িার রহ. িমলে, এটা সিেসম্মত অবভেত, এমত মকাে েতমভদ মেই।
(জাবেউ িয়াবেল ইলে, ২:৯০)
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: ( وفي شرح علل الرتمذي البن رجب عن ابراهيم بن أيب عبلة احد شيوخ االمام مالك৩)
 (شرح. إياك والشاذ من العلم: من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثريا وقال معاوية بن قرة
১/৪১০)علل الرتمذي
ইিরাহীে ইিমে আিী আিলাহ রহ. িমলে, ময িযবক্ত উলাোময় মকরামের
পদস্খলেেূলক েত গ্রহণ কমর মস অমেক েে একবত্রত কমর। হযরত েু‘আবিয়া
ইিমে কুররাহ রহ. িমলে, তুবে বেমজমক উলাোময় মকরামের পদস্খলেেূলক েত
গ্রহণ করা মথমক দূমর রাখ। (শরহু ইলাবলত বতরবেযী, ১:৪১০)
(ونقل العالمة الكوثري رحمه الله تعاىل في تعليقاته على ذيول تذكرة احلفاظ كلمة ابن৪)
১৮৭)عبلة بلفظ من تبع شواذ العلماء ضل (ذيول التذكرة صـ
আল্লাো কাউসারী রহ. ইিরাহীে ইিমে আিী আিলাহ রহ. এর কথামক এভামি
েকল কমরে, ময িযবক্ত উলাোময় মকরামের পদস্খলেেূলক কথািাতো অেুসরণ
করমি মস পথভ্রষ্ট হমি।
(৫)  لو أن إنسانا اتبع كل مافي احلديث من رخصة لكان: قال اإلمام حييى بن سعيد القطان
 العلل الحمد. به فاسقا১/২১৯
ইয়াহইয়া ইিমে সাঈদ আল কাত্বাে রহ. িমলে, যবদ মকাে োেুষ হাদীমস িবণেত
সি রুখেত িা অিকামশর উপর আেল কমর তাহমল মস এর কারমণ ফামসক
হমি। (ইোে আহেদ কত ইলাল, ১:২১৯)
আল্লাহ তা‘আলা আোমদর সকলমক একথাগুমলা িুমঝ বিশুদ্ধ আেল করার
তাওফীক দাে করুে। আেীে।

সোপ্ত
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বিপদ-আপদ ও িালা-মুসীিতে

সান্ত্বনা ও পুরস্কার
মুফেী মনসূরুল হক
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বিপদ-আপদ ও িালা-মুসীিতে

সান্ত্বনা ও পুরস্কার
সংকলতন

মুফেী মনসূরুল হক
প্রধান মুফেী ও শাইখুল হাদীস
জাবম‘আ রাহমাবনয়া আরাবিয়া
সাে মসবজদ মাদরাসা
মমাহাম্মাদপুর,ঢাকা

মাকোিােু ল মা নসূ র

প্রথম সংস্করণঃ
জুলাই ২০১১ ইং
শািান ১৪৩২ বহজরী
মূলযঃ ৪০ টাকা মাত্র ।
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সূবিপত্র
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* সিতরর ফর্ীলে
* সির সংক্রান্ত হাদীতসর িাণী
* করণীয়-৩: বিপতদর সাওয়াি ও ফর্ীলে স্মরণ করা
* সন্তান হারাতনার ফর্ীলে
* ঘবনষ্ঠ িযবির মেুযর আঘাে সহয করার ফবর্লে
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* মগী মরাতগর ফর্ীলে
* িক্ষু মরাতগর ফর্ীলে
* মরাগীর দু’আ মফতরশোর দু’আর মে মকিুল
* অসুস্থ িযবি মরাগাক্রান্ত হওয়ার পূতিের মনকী িহাল
* মানুতষর মদয়া কতে ধধর্েধারণ করা উত্তম
* বিপদাপতদ আক্রান্ত হওয়া ঈমাতনর আলামে
* বকয়ামতে বিপদগ্রস্ততদর সাওয়াি মদতখ আতক্ষপ
* নিী রাসূল আ. ও মনককার মলাকতদর বিপদ
* মরাগী মদখতে র্াওয়ার উতেশয, ফর্ীলে
* মুসীিেগ্রস্ততক সান্ত্বনা মদয়ার ফর্ীলে
* বিপদকালীন দু’আ
* বপ্রয়জতনর ইবন্তকাতল সান্ত্বনা লাতের উপায়
* বিপদাপতদ পবরবস্থবে সামতল মনয়ার উপায়
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باسمه تعالى
দু’বট কথা
হামদ ও সালাতের পর, কুরআতন কারীম ও সুন্নাতে নিিীর সিেপ্রথম এিং
সিোবধক গুরুত্বপূণে বিষয় হল ঈমান বশক্ষা করা । ইসলামী শরীয়তে এর মিতয়
গুরুত্বপূণে আর মকান বিষয় নাই। এমনবক শুধুমাত্র বিশুি ঈমানই পরকাতল
নাজাতের উসীলা হতি । মকান ঈমানদার আমতলর ক্রবটর কারতণ অস্থায়ীোতি
জাহান্নাতম মর্তে পাতর, বকন্তু মস বিরস্থায়ী জাহান্নামী হতি না । অপরবদতক খাাঁবট ও
বিশুি ঈমান র্বদ না থাতক োহতল সকল প্রকার ইিাদে ও িতন্দগী মিকার গণয
হতি । মকননা ঈমান িযেীে মকান ইিাদে িতন্দগী আল্লাহর দরিাতর গ্রহণতর্াগয
নয় । েতি ঈমাতনর সাতথ আমল থাকতল আশা করা র্ায় মর্, মস িযবি জাহান্নাম
মথতক মিাঁতি সরাসবর জান্নাতে প্রতিতশর সুতর্াগ লাে করতি ।
এ ঈমান সম্পতকে মুবমন মুসলমানতক আল্লাহ ো’আলা কতয়কবট দাবয়ত্ব অপেণ
কতরতেন –
ক. ঈমান আনার পর ঈমানতক মজিুে ও শবিশালী করা, এিং োর জনয
দাওয়াতের লাইতন মমহনে অিযাহে রাখা ।
খ. ঈমানতক কুফর ও বশরক মথতক পাক পবিত্র রাখা, অথোৎ এমন মকান কথা িা
কাজ না করা র্ার িারা ঈমান নে হতয় র্ায়, বিিাহ বিতেদ হতয় র্ায় ।
গ. মেুয পর্েন্ত সহীহ ঈমান-আকীদার উপর কাবয়ম থাকা । ঈমাতনর িযাপাতর মর্
িযবি এসি বিষয়গুবল স্মরণ রাখতি ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ োতক ঈমানী মেুয
নসীি করতিন ।
িালা মুসীিে ও বিপদ আপতদ মানুষ ঈমান সম্পকেীয় পর্োপ্ত ইলম ও ইয়াক্বীন না
থাকায় অতনক সময় ধধর্েহীন হতয় এমন কথা িতল মফতল িা এমন কাজ কতর
িতস, র্াতে োর ঈমান বিনে হতয় বিিাহ বিতেদ হতয় র্ায় এিং বপতের বর্তন্দগীর
সকল ইিাদে িতন্দগী িরিাদ হতয় র্ায় । এ সমসযা মথতক িাাঁিার লতক্ষয িক্ষযমাণ
পুবস্তকায় বিপদ আপদ ও িালা মুসীিতের িযাপাতর কুরআন ও হাদীতস মর্ সকল
সান্তনািাণী ও পুরষ্কাতরর মঘাষণা করা হতয়তে োর মথতক সামানয বকেু িণেনা েুতল
ধরা হতয়তে । র্াতে কতর বিপতদ সান্ত্বনা লাে ও ধধর্ে ধারণ সহজ হয় এিং দুঃখ
কতের মেেতর আল্লাহ ো’আলা মর্ অসংখয সাওয়াি ও ফর্ীলে মরতখতেন, ো
অনুধািন কতর মসটাতক মর্ন আমরা আল্লাহর বিতশষ এক ধরতনর বনয়ামে মতন
করতে পাবর ।
আল্লাহ ো’আলা সমগ্র বিতের মাবলক; আমাতদর জান-মাল, বিষয়-সম্পদ, বপোমাো, স্ত্রী-সন্তান সি বকেুই আল্লাহ ো’আলার মাবলকানা । আমরা মর্ মাবলকানা
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দািী কবর ো বিক নয় । কারণ, আমাতদর অস্থায়ী মাবলকানাটুকুও জান্নাতের
বিবনমতয় আমরা আল্লাহর বনকট বিবক্র কতর বদতয়বে । আল্লাহ ো‘আলা োাঁর
মাবলকানার মতধয আমাতদর মঙ্গতলর জনয মর্ মকান বসিান্ত মনয়ার অবধকার
রাতখন; োাঁর বসিাতন্তর িযাপাতর আপবত্ত করার িা প্রশ্ন মোলার মকউ মকান প্রকার
অবধকার রাতখ না । আল্লাহ ো’আলার বসিাতন্তর িযাপাতর মনক্ষুন্ন হওয়া িা
অবেতর্াগ করা কুফবর কাজ, এতে ঈমান নে হতয় মর্তে পাতর । িান্দার দাবয়ত্ব
এেটুকু মর্, আল্লাহ ো’আলার বসিান্ত োর মতনর অনুকূতল হতল মস আল্লাহর
হামদ ও মশাকর আদায় করতি । আর র্বদ আল্লাহর মকান বসিান্ত োর মতনর
বিরুতি হয় োহতল মস আল্লাহর হামদ ও সির করতি । সারকথা, মাবলকানা র্ার
বসিান্ত োর; এখাতন নাক গলাতনার কার বক অবধকার আতে?
িক্ষযমাণ পুবস্তকাখানা মতনাতর্াগ সহকাতর পাি করতল ইনশাআল্লাহ মকান প্রকার
বিপদ-আপদ, কে-দুঃতখ আল্লাহর বসিাতন্তর বিরুতি মকান প্রকার অবেতর্াগ
আমাতদর বদতলর মতধয সবে হতি না এিং আমরা আমাতদর অমূলয সম্পদ
ঈমানতক মহফার্ে করতে পারি ইনশাআল্লাহ।
পবরতশতষ আল্লাহ ো‘আলার দরিাতর দু‘আ করবে, বেবন মর্ন আমাতদর সকলতক
সিোিস্থায় আল্লাহ ো‘আলার বসিাতন্তর উপর খুশী মথতক ঈমানতক মহফার্ে করার
োউফীক দান কতরন এিং পুবস্তকাবটতক কিুবলয়াতের মর্োদা দান কতরন । এিং
এ পুবস্তকা প্রস্তুে ও প্রকাতশর িযাপাতর র্ারা র্ারা আমাতক সহতর্াবগো কতরতেন
োতদর সকলতক, বিতশষ কতর আমার বপ্রয় শাগবরদ মাওলানা মুফেী আিূ
সাইমতক জার্াতয় খাইর দান কতরন এিং োতদর ইলম ও আমতল িরকে দান
কতরন- আমীন ।
বিনীে
মনসূরুল হক
০৯.০৭.২০১১
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بسم الله الرحمن الرحيم
 وَلَنَبْلُوَنَِّكُم بِشَيْءٍ مِِّ َن الْخَ ْوفِ وَالْجُوعِ وَنَ ْقصٍ مِِّن:قال تعاىل
﴾٥١١﴿ اْلَْمْوَالِ وَاْلَْنفُسِ وَالثَِّمَرَاتِ ۗ وَبَشِِّرِ الصَِّابِرِي َن
﴾٥١١ الَِّذِينَ إِذَا َأصَابَتْهُم ُِّمصِيبَ ٌة قَالُوا إِنَِّا لِ َِّلـهِ وَإِنَِّا إِلَيْهِ رَاجِعُو َن
﴾ أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِِّن رَِّبِِّهِمْ َورَحْمَةٌ ۗ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُو َن
অথেঃ আবম মোমাতদর বকেু েয়, ক্ষুধা এিং ধন-সম্পদ, জীিন ও ফল-ফসতলর
ক্ষয়-ক্ষবে িারা অিশযই পরীক্ষা করি । আর সুসংিাদ শুবনতয় বদন এমন
ধধর্েশীলতদরতক, র্খন োতদর উপর মুসীিে আতস েখন োরা িতল, আমরা মো
আল্লাহরই আয়তত্ত, আর আমরা সকতল আল্লাহরই সমীতপ প্রেযািেেনকারী ।
োতদর প্রবে িবষেে হতি োতদর প্রবেপালতকর পক্ষ হতে বিতশষ করুণাসমূহ, এিং
সাধারণ করুণাও । আর এরাই এমন মলাক র্ারা মহদায়ােপ্রাপ্ত হতয়তে । (সূরা
িাকারা ১৫৫-১৫৭)

মুবমন িান্দার প্রবে বিপদ-আপদঃ
মুবমন িান্দার প্রবে বিপদ-আপদ আল্লাহ ো‘আলার োতলািাসার িবহ:প্রকাশ
আল্লাহ ো‘আলা মুবমন িান্দাতক অেযন্ত োতলািাতসন। বেবন কখনও োাঁর িান্দাতক
িরিাদ কতর বদতে িান না । এমনবক িান্দার সম্পতদর সামানয ক্ষবেও বেবন
িরদাশে কতরন না। োই ো রক্ষা করার জনয কুরআতন কারীতম সূরা িাকারার
মশতষর বদতক এক পষ্ঠািযাপী একবট আয়াে নাবর্ল কতরতেন ।
হাদীতস পাতকর িণেনা অনুর্ায়ী আল্লাহ ো’আলা োাঁর অফুরন্ত োতলািাসার মাত্র
এক োগ োমাম মাখলুতকর মতধয িণ্টন কতরতেন । আর অিবশে বনরানব্বই োগ
োাঁর বনতজর বনকট মরতখ বদতয়তেন, র্া বদতয় বেবন মুবমন িান্দাতক মুহাব্বে কতর
থাতকন ।
মো লক্ষয করতল মদখা র্াতি, আল্লাহ ো‘আলা িান্দার প্রবে বিবেন্ন সমতয় মর্ সি
িালা-মুসীিে ও বিপদাপদ মদন ো-ও মূলেঃ োাঁর োতলািাসার িবহঃপ্রকাশ ।
িস্তুেঃ বিপদাপদ বদতয় বেবন িান্দাতক জান্নাতের উপতর্াগী কতর মনন, োর মর্োদা
িবি কতরন, গুনাহ মাফ কতরন এিং সেকে সংতকে বদতয় সুপতথ বফতর আসার
সুতর্াগ কতর মদন । বনতে বিষয়বট বকেুটা িযাখযাসহ েুতল ধরা হতে ।
কুরআন-হাদীতসর িণেনার আতলাতক মুবমন িান্দার প্রবে বিপদাপদ অিেীণে
হওয়ার প্রধানেঃ বেনবট কারণ জানা র্ায় ।
প্রথম কারণঃ পরীক্ষা গ্রহতণর মাধযতম িান্দাতক র্ািাই করা এিং োতক জান্নাতের
উপতর্াগী কতর মোলা
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আল্লাহ ো‘আলা সিবকেু জানা সতেও মাখলুকতক সাক্ষী রাখার জনয িান্দাতক
পরীক্ষা-বনরীক্ষা করার লতক্ষয োর উপর বিপদাপদ ও মপতরশানী িাবপতয় মদন ।
বনতজ মদতখন এিং মাখলুকতক মদখান মর্, িান্দা বিপতদ পতড় োর প্রবেপালতকর
সতঙ্গ কী আিরণ কতর? মস বক আল্লাহর ফায়সালায় একাত্ম হতয় ধধর্েধারণ কতর
এিং আনুগেয িাবড়তয় মদয়, না বক হোশ হতয় বিতরাহ কতর িতস এিং
নাফরমানীতে বলপ্ত হয় । িাস্তিো হল, অবধকাংশ িান্দা-ই এই পরীক্ষায়
অতর্াগযোর পবরিয় মদয় । মর্মন আল্লাহ ো‘আলা ইরশাদ কতরন,
ت َا يْدِ يهِمْ اِذَاهُ ْم يَقْنَطُ ْو
ْ َس َر حْمَةً فَرِحُوْا بِها – وَاِ ْن تُصِبْهُ ْم سَيئَ ٌة بِمَا قَدَِّ م
َ وَاِذَ اَذَ قْنَا ا النَِّا
٦١ نَ – سو ر ة ا لر وم
অথেঃ আর র্খন মানুষতক আবম বকেু অনুগ্রহ উপতোগ করাই েখন োরা আনবন্দে
হয়; আর র্বদ োতদর উপর োতদর বনতজতদর পূিেকেকতমের কারতণ মকান বিপদ
মনতম আতস, েখন োরা হোশ হয় । (সূরা রুম-৩৬)
অনযত্র ইরশাদ হতয়তে –
ِ
٥١ - وَاَمَِّا اِذَا مَا ابْتَلْهُ فَقَ َد رَ عَملَيْ ِه رِزْ قَ ُه َفيَقُوْ لُ رَ بِّ ْي اَهَا نَ ِن سو ر ة الفجر
অথেঃ আর র্খন আল্লাহ োর িান্দার বরবর্ক সংকুবিে কতর োতক পরীক্ষা কতরন
েখন মস িতল, আমার প্রবেপালক আমাতক অপমান কতরতেন । (আল্লাহর পানাহ)
সূরা ফাজর-১৬০

অনুরূপোতি আল্লাহ ো‘আলা ঝাবলতয় মদতখন মর্, িান্দা জান্নাতের অনন্ত-অফুরন্ত
মনয়ামেরাবজর উপর্ুি বক না । কারণ জান্নাে মকান সস্তা সওদা নয়; বিনা
মর্াগযোয় কাউতক ো প্রদান করা হয় না । জান্নাে মো আল্লাহ ো‘আলা মুবমতনর
জান ও মাতলর বিবনমতয় খরীদ কতর বনতয়তেন। মো আল্লাহ ো’আলার োর খরীদা
(িস্তুর) উপর বিপদাপদ বদতয় পরীক্ষা কতর মদতখন মর্, িান্দা এসি পবরবস্থবেতে
বক আিরণ কতর একজন কেজ্ঞ িান্দার পবরিয় মদয়, না কেঘ্ন আিরণ কতর।
এ প্রসতঙ্গ আল্লাহ ো‘আলার িাণী-১
﴾ وَلَقَدْ فَتَنَِّا الَِّذِينَ مِن٢﴿ س أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَِّا وَهُ ْم َلَ يُفْتَنُو َن
ُ ب النَِّا
َ ِ﴾ أَحَس٥﴿ امل
ي
َ ِقَبْلِهِمْ ۗ فَلَيَعْلَمَ َِّن اللَِّـهُ الَِّذِي َن صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَِّ الْكَاذِب
অথেঃ আবলফ-লাম-মীম (এর অথে আল্লাহ জাতনন) । োরা বক এ ধারণা কতরতে
মর্, একথা িতলই অিযাহবে পাতর মর্, ‘আমরা ঈমান এতনবে‘- আর োতদরতক
পরীক্ষা করা হতি না? আর আবম োতদরতকও পরীক্ষা কতরবেলাম র্ারা োতদর
পূতিে অেীে হতয় মগতে সুেরাং আল্লাহ মসই মলাকতদরতক মজতন বনতিন- র্ারা
সেযিাদী বেল এিং বমথযািাদীতদরতকও মজতন বনতিন । (সূরা আনকািূে-১-৩)
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আল্লাহ ো ‘আলার িাণী-২
ُأَمْ حَسِبْتُ ْم أَن تَدْخُلُوا الْجَنَِّ َة وَلَمَِّا يَأْتِكُم مَِّثَ ُل الَِّذِي َن خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۗ مَِّسَِّتْهُ ُم الْبَأْسَاء
صرُ ال َلِّـهِ ۗ أََلَ إِ َنِّ َنصْرَ ال َلِّـ ِه
ْ َوَالضَِّرَِّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَِّىٰ يَقُو َل الرَِّسُو ُل وَالَِّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَ ٰى ن
﴾٢٥٢﴿ ٌقَرِيب
অথেঃ মোমরা বক মতন কর মর্, (বিনা শ্রতম) জান্নাতে প্রতিশ করতি, অথি এখনও
পূিেিেেীতদর নযায় মোমাতদর সামতন মকান কবিন বিপতদর ঘটনা ঘতটবন । র্ারা
মোমাতদর পূতিে অেীে হতয়তে োতদর উপর এমন এমন অোি ও বিপদ-আপদ
এতসবেল এিং োরা এমন প্রকবম্পে হতয়বেল মর্, স্বয়ং রাসূল ও োর মুবমন
সাথীরা িতল উতিবেতলন, ‘আল্লাহর সাহার্য কখন আসতি?‘ স্মরণ মরতখা!
আল্লাহর সাহার্য আসন্ন । (সূরা িাকারা-২১৪)
আল্লাহ ো‘আলার িাণী-৩
ِس وَالثَِّمَرَاتِ ۗ وَبَشِِّر
ِ ُف وَالْجُوعِ وَنَ ْقصٍ مِِّنَ اْلَْمْوَا ِل وَاْلَْنف
ِ ْوَلَنَبْلُوَنَِّكُم بِشَيْ ٍء مِِّ َن الْخَو
﴾٥١١﴿ َالصَِّابِرِين
অথেঃ আবম মোমাতদরতক বকেু েয়, ক্ষুধা এিং ধন-সম্পদ, জীিন ও ফল-ফসতলর
ক্ষয়-ক্ষবে িারা অিশযই পরীক্ষা করি । আপবন সুসংিাদ বদন ধধর্েশীলতদরতক ।
(সূরা িাকারা-১৫৫)

আল্লাহ ো‘আলার িাণী-৪
﴾٦٥﴿ ْوَلَنَبْلُوَنَِّكُمْ حَتَِّىٰ نَعْلَ َم الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَِّابِرِي َن وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُم
অথেঃ আবম অিশযই মোমাতদর সকলতক পরীক্ষা করি োতদরতক মজতন মনয়ার
জনয, র্ারা মোমাতদর মতধয িীতনর জনয েযাগী ও দঢ় পদ । আর মোমাতদর
অিস্থাও আবম র্ািাই কতর মনি । (সূরা মুহাম্মদ-৩১)
আল্লাহ ো‘আলার িাণী-৫

﴾٦١﴿ َخيْرِ فِتْنَ ًة ۗ َوإِلَيْنَا تُرْجَعُون
َ ْوَنَبْلُوكُم بِالشَِّرِِّ وَال
অথেঃ আবম মোমাতদরতক বিপদ ও বনয়ামে িারা বিতশষোতি পরীক্ষা কতর থাবক
এিং আমারই বনকট মোমরা প্রেযানীে হতি । (সূরা আবম্বয়া-৩৫)
এ প্রসতঙ্গ নিীজীর িাণী
إن عظم اجلزاء مع عظم البالء وإن الله إذا:عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحب قوما ابتالهم فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الرتمذى احلديث
(

)

অথেঃ হর্রে আনাস রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ
কতরতেন, িড় প্রবেফল িড় বিপতদর বিবনমতয়ই । আল্লাহ ো‘আলা র্খন মকান
সম্প্রদায়তক োতলািাতসন োতদরতক বিপদাপদ বদতয় পরীক্ষা কতরন । সুেরাং মর্
www.islamijindegi.com

এতে সন্তুে থাতক োর জনয আল্লাহ ো‘আলার সতন্তাষই রতয়তে এিং বিপতদ মর্
অসন্তুে োর জনয অসতন্তাষই রতয়তে । (বেরবমর্ী)
উপর্ুি
ে আয়াে ও হাদীসসমূহ িারা জানা মগল মর্, আল্লাহ ো‘আলা পরীক্ষাবনরীক্ষা ও র্ািাই-িাোইতয়র উতেতশয িান্দার উপর বিপদাপদ িাবপতয় মদন ।
বিেীয় কারণঃ সেকে সংতকে বদতয় মগামরাহী মথতক মহদায়াতের পতথ বফতর আসার
সুতর্াগ প্রদান
িান্দা র্খন অপরাতধর মাত্রা োবড়তয় র্ায় এিং লাইনিুযে হতয় পতড় েখন আল্লাহ
ো‘আলা বিপদাপতদর মাধযতম েতর জনয বকেুটা শাবস্তর িযিস্থা কতরন- মর্ন োর
হুশ হয় এিং সুপতথ বফতর আতস ।
আল্লাহ ো‘আলা িতলন-১
ِ
َ
ُ( ذِيقَنَِّهُم مِّنَ الْعَذَابِ اْلَْ ْدنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ اْلَْكْبَرِ َلعَلِّهُمْ يَرْجِعُو َن وَ َلن٢٥)
অথেঃ আর আবম োতদরতক বনকটিেেী (ইহকালীন) শাবস্তও আস্বাদন করাি
আবখরাতের মসই মহাশাবস্তর পূতিে মর্ন োরা (বিপদাক্রান্ত হতয় সুপতথ) বফতর
আতস । (সূরা আবলফ-লাম-মীম-বসজদা-২১)
আল্লাহ ো‘আলা িতলন-২
ْض الَِّذِى عَمِلُوا لَعَلَِّهُم
َ ْظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَِّاسِ لِيُذِيقَهُم بَع
﴾٢٥﴿ َيَرْجِعُون
অথেঃ (স্থলোতগ) ও জলোতগ মানুতষর বনজ কেকমেসমূতহর দরুন নানা প্রকার
িালা-মুসীিে েবড়তয় পড়তে, মর্ন আল্লাহ োতদর মন্দ কাতজর বকেু অংতশর স্বাদ
উপতোগ করান, র্াতে োরা (ো হতে) বফতর আতস । (সূরা রুম-৪১)
আল্লাহ ো‘আলা িতলন-৩

﴾٥١١﴿ َت لَعَلَِّ ُهمْ يَرْجِعُون
ِ ت وَالسَِّيِِّئَا
ِ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَا
অথেঃ আর আবম োতদরতক পরীক্ষা কতর থাবক, সু-অিস্থা ও দুরিস্থা িারা, মর্ন
োরা বফতর আতস । (সূরা আরাফ-১৬৮)
আল্লাহ ো ‘আলা িতলন -৪
﴾٢٢﴿ َك فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَِّرَِّاءِ لَعَلَِّهُمْ يَ َتضَرَِّعُون
َ ِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ِإلَىٰ أُمَ ٍم مِِّن قَبْل
অথেঃ আর আবম আপনার পূতিে অনযানয উম্মতের বনকটও পয়গাম্বর মপ্ররণ
কতরবেলাম, অনন্তর আবম োতদরতক অোি-অনটন ও মরাগ-িযাবধ িারা পাকড়াও
কতরবেলাম, মর্ন োরা বিনীে হতয় পতড় । (সুরা আনআম-৪২)
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জানা মগল, আল্লাহ ো‘আলা মানুতষর উপর বিপদাপদ অিেীণে কতর োতদরতক
সুপতথ বফবরতয় আনতে িান । আর িলািাহুলয মর্, এতে আল্লাহ ো‘আলার মকান
ফায়দা মনই; িরং সুপতথ প্রেযািেেতনর র্া লাে োর পুতরাটাই স্বয়ং মসই িান্দার ।
েেীয় কারণঃ িান্দার গুনাহ মাফ ও মর্োদা িবি করা
আল্লাহ ো‘আলা কখনও িান্দার মর্োদা িবি করার জনয োতক বিপদাপদ ও
িালা-মুসীিতে মগ্রফোর কতর থাতকন । অথোৎ, আল্লাহ ো‘আলা িান্দাতক একবট
বিতশর্ মর্োদা প্রদান করতে িান; বকন্তু িান্দার পতক্ষ আমতলর িারা মসই মর্োদা
লাে করা সম্ভি নয়। অথিা বেবন িান্দার গুনাহ ক্ষমা কতর বদতে িান বকন্তু িান্দা
োওিা-ইবস্তগফাতর মতনাতর্াগী নয়; েখন আল্লাহ ো‘আলা িান্দার উপর
বিপদাপদ িাবপতয় মদন । ফতল িান্দা মসই বিপতদ ধধর্েধারণ কতর এিং োর
অন্তরও আল্লাহর প্রবে সন্তুে থাতক, এর িারা আল্লাহর ো‘আলা োতক বনধোবরে
মসই মর্োদা দান কতরন এিং োর গুনাহ মাফ কতর মদন ।
এ প্রসতঙ্গ হাদীতসর িাণী-১
عن اَ يب هر ير ة رضي ا لله عليه قا ل قا ل رسو ل ا الله صلي الله اِ َِّن الرَِّ جُ َل لَيَكُ ْو ُن لَه
عِنْدَ اللهِ ا لْمَنْ ِز لَةُ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلِه َفمَا يَزَ ا ُل ا لل ُه يَبْتَليْ ِه بِمَا يَكْ َر هُ حَتِّي يَبْلُغُهَا
অথেঃ হর্রে আিূ হুরাইরা রা. িণেনা কতরন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কতরতেন, আল্লাহ ো‘আলার বনকট মকান িযবির জনয একবট
উচ্চ মর্োদা বনধোবরে থাতক । বকন্তু মস বনতজর আমতলর মাধযতম উি মর্োদায়
মপৌেতে পাতর না । েখন আল্লাহ ো‘আলা োতক এমন এমন বজবনতসর িারা
আক্রান্ত করতে থাতকন র্া োর জনয িাবহযকোতি কেকর হতয় দাাঁড়ায় । (তর্মন
মরাগ-মশাক, দুবিন্তা ইেযাবদ) অিতশতষ মস এসি মপতরশানীর উবসলায় উি
মর্োদায় মপৌাঁতে র্ায় । (মুসনাতদ আিূ ইয়ালা, মাজমাউর্ র্াওয়াতয়দ ৩/১৩)
এ প্রসতঙ্গ নিীজীর িাণী-২
عن أيب موسى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال َل يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو
دونها إَل بذنب وما يغفو الله عنه أكثر قال وقرأ { وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت
(٦٢١٢( أيديكم ويعفو عن كثري } رواه الرتمذى احلديث
অথেঃ হর্রে আিূ মূসা আশআরী রা. হতে িবণেে, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কতরতেন, িান্দার প্রবে মর্ দুঃখ মপৌাঁতে থাতক, িাই ো িড়
মহাক িা মোট মহাক- ো বনিয়ই অপরাতধর কারতণ, অিশয আল্লাহ ো‘আলা োর
অবধকাংশ গুনাহগুবল বনজ দয়ায় ক্ষমা কতর মদন । অেঃপর নিীজী সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর সমথেতন আয়াে বেলাওয়াে করতলনوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري
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অথেঃ মোমাতদর প্রবে মর্ বিপদ মপৌাঁতে, ো মোমাতদর কেকতমের দরুন, আর
আল্লাহ অতনক গুনাহ ক্ষমা কতর মদন । (বেরবমর্ী)
হাদীতসর িাণী-৩
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كثرت ذنوب العبد ومل يكن له ما
(٢١٢٥١( يكفرها من العمل ابتاله الله عز و جل باحلزن ليكفرها عنه رواه احمد احلديث
হর্রে আতয়শা রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িতলতেন,
র্খন িান্দার গুনাহ অবধক হতয় র্ায় এিং মসগুতলার প্রায়বিতত্তর মে োর মকান
মনক আমল না থাতক েখন আল্লাহ ো‘আলা োতক বিপদ িারা বিন্তাগ্রস্ত কতরন
র্াতে োর মগানাতহর প্রায়বিত্ত কতর বদতে পাতরন । (আহমদ)
হাদীতসর িাণী-৪
عن حممود بن لبيد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ان الله عز و جل إذا أحب قوما
(٢٦١٥٢(  رواه أحمد احلديث.ابتالهم فمن صرب فله الصرب ومن جزع فله اجلزع
অথেঃ হর্রে মাহমূদ ইিতন লািীদ রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কতরতেন, আল্লাহ ো‘আলা র্খন মকান সম্প্রদায়তক
োতলািাতসন, েখন োতদরতক (বিপতদ মফতল) পরীক্ষা কতরন । োরপর মর্
ধধর্েধারণ কতর োর জনয ধধর্েধারণ (এর অফুরন্ত সাওয়াি) বলখা হয়, আর মর্
অধধর্ে হতয় পতড় োর জনয মি-সিরী (এর গুনাহ) বলতখ মদয়া হয় । (ফতল মস
মকিল কান্নাকাবট ও হা-হুোশ-ই করতে থাতক) । (মুসনাতদ আহমাদ, মাজমাউর্
র্াওয়াতয়দ ৩/১১)

উপর্ুি
ে প্রমাণসমি আতলািনা িারা পষ্ে হল মর্, আল্লাহ ো‘আলা মুবমন
িান্দাতক ধ্বংস করার জনয বিপতদ বনপবেে কতরন না । িরং োতক োতলািাতসন
িতলই বিপদাপতদর মাধযতম োতক জান্নাতের উপতর্াগী কতর েুলতে িান; োর
মর্োদা িবি করতে ও গুনাহ মাফ করতে িান, সতিোপবর সেকে সংতকে বদতয়
োতক োতলা হওর্ার সুতর্াগ বদতে িান ।
বিপদগ্রস্ত মকান িযবি ো মস র্ে িড় বিপতদই আক্রান্ত মহাক না মকন, উপর্ুি
ে
দবেেবঙ্গ বনতয় বিন্তা করতল বিপতদ োর ধধর্েধারণ অেযন্ত সহজ হতয় র্ায় ।
আল্লাহ ো‘আলা আমাতদরতক প্রথমে বিপদাপদ মথতক বহফার্ে করুন, বিেীয়ে
মকান কারতণ বিপদাপদ এতস মগতল োতে ধধর্েধারণ করার এিং ো মথতক
উপকে হওয়ার ও নসীহে হাবসল করার মেৌবফক দান করুন -আমীন ।
এখন আমরা বিপদাপতদ করণীয় বনতয় আতলািনা করি, ইনশাআল্লাহ ।
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বিপদাপতদ করণীয়-১
এটাতক সেকে সংতকে মতন করতি পূতিে িলা হতয়তে, আল্লাহ ো‘আলা পরীক্ষা
গ্রহণ, মর্োদা িবি, গুনাহ মাফ এিং সেকে সংতকে বহতসতি বিপদাপদ বদতয়
থাতকন, বকন্তু একজন মুবমন বিপদগ্রস্ত হতল সিেপ্রথম মস এটাতক বনতজর মন্দ
আমতলর প্রবেবক্রয়া মতন করতি এিং ধারণা করতি মর্, সেকে কতর মদয়ার জনযই
োতক বিপতদ মগ্রফোর করা হতয়তে । এর উপকাবরো হল, এতে মস েীেকবম্পে হতয় পূিেকে আমতলর বহসাি-বনকাশ শুরু করতি এিং েুল-ভ্রাবন্তগুতলা
বিবিে করতি অেঃপর োওিা-ইবস্তগফার কতর আমল সংতশাধতনর বফবকর করতি
। পক্ষান্ততর র্বদ মস এটাতক সেকে সংতকে মতন না কতর প্রথতমই মর্োদা িবির
কারণ মতন কতর িতস, োহতল মস বনতজর প্রবে সুধারণা িশেঃ আমল সংতশাধতন
মতনাতর্াগী হতি না । ফতল অিতশতষ ক্ষবেগ্রস্ততদর অন্তেুেি হতয় র্াতি । মকননা,
হয়তো বিপদ এতসবেল োতক সেকে করতে বকন্তু মস রতয় মগল আতগর মেই
বনতিে ও উদাসীন । েতি আমল সংতশাধন কতর মনয়ার পর বিপদাপদতক গুনাহ
মাফ ও মর্োদা িবির কারণ মতন করাতে মকান সমসযা মনই, িরং মসটা আরও
োতলা । মকননা, এতে মতনািল িাঙ্গা থাতক, হোশা দূরীেূে হয় এিং ইহবেসাি
েথা সওয়াতির বনয়ে থাকাতে অবেবরি সাওয়ািও পাওয়া র্ায়।
করণীয়-২
সির ও ধধর্ে অিলম্বন করা
বিপদাক্রান্ত হতয় সির অিলম্বন করা এিং আল্লাহ োআলার ফায়সালায় (সন্তুে)
থাকা অেযন্ত জরুরী । েতি মসটা হতে হতি বিপতদর প্রথম প্রহতর । কারণ, মশষ
পর্েন্ত সকতলই ধধর্ে ধরতে িাধয হয়, বকন্তু েখন মসই ধধতর্ের আর কীইিা মূলয
থাতক? েতি সির ও সন্তুবে আল্লাহ ওয়ালাতদর সুহিতের মাধযতমই হাবসল হয় ।
হাদীতসর িাণী
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ َرضِيَ اللَِّهُ عَنْهُ قَالَ ِ مَرَِّ النَِّبِيُِّ صَلَِّى ال َِّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَِّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْ ٍر
ب بِمُصِيبَتِي وَلَ ْم تَعْرِفْ ُه فَقِي َل لَهَا إِ َنِّ ُه
ْ َك لَ ْم ُتص
َ ِ َِّك عَنِّي فَإِن
َ ْت إِلَي
ْ َفَقَالَ اتَِّقِي اللَِّ َه وَاصْبِرِى قَال
ي
َ ِت بَابَ النَِّبِيِّ صَلَِّى اللَِّ ُه عَلَيْ ِه وَسَلَِّمَ فَ َلمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَِّاب
ْ َالنَِّبِيُِّ صَلَِّى اللَِّهُ عَلَيْ ِه وَسَلَِّمَ فَأَت

 رواه البخارى.فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَا َل إِنَِّمَا الصَِّبْ ُر عِ ْندَ الصَِّدْمَةِ ا ْْلُولَى
েরজমাঃ হর্রে আনাস রা. িতলন, একদা নিী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম পথ িলতে িতলতে এমন এক মবহলার বনকট মপৌাঁেতলন, মর্ একবট
কিতরর বনকট কাাঁদবেল, নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলতলন, মদখ,
আল্লাহতক েয় কর এিং ধধর্ে ধর । মস িলল, আমার বনকট হতে সতর র্াও, েুবম
আমার বিপতদ পড় বন । মস নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-মক বিনতে
পাতরবন । োরপর োতক িলা হল, ইবন মো নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
(

)احلديث
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ওয়াসাল্লাম। একথা শুতন মস নিীজীসাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর দরজায়
আসল এিং মসখাতন মকান দাতরায়ান মদখতে মপল না । োরপর মস িলল,
হুর্ূরসাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম! আবম আপনাতক েখন বিনতে পাবরবন!
হুর্ুরসাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলতলন, প্রকে ধধর্েতো বিপতদর প্রথম প্রহতর
। (মন শান্ত হতয় মগতল ধধতর্ের মকান অথে থাতক না) । (িুখারী,মুসবলম ও মুসনাতদ
আহমদ-৫/২৪২)

বিপতদ ধধর্েধারণ করা আবম্বয়া মকরাতমর আ. সুন্নাে
আল্লাহ োআলার িাণী
﴾٦١﴿ ِفَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِ َن الرُِّ ُسل
(১) অথেঃ (তহ নিী) আপবন ধধর্েধারণ করুন, মর্মন অনযানয দঢ় সংকল্প
রাসূলগণ ধধর্েধারণ কতরবেতলন। (সূরা আহক্বাফ-৩৫)
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُ ٌِّل ِمنَ الصَِّابِرِي َن
(২) অথেঃ আর ইসমাইল, ইদরীস ও র্ুলবকফলতদর আতলািনা করুন, োরা
সকতলই ধধর্েশীল দঢ়পদ বেতলন। (সূরা আবম্বয়া-৮৫)
58:(اْلنبياء

﴾٥٥﴿ ِك ِمنْ عَزْمِ اْلُْمُور
َ ِوَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا َأصَابَكَ ۗ ِإنَِّ ذَٰل
(৩) (হর্রে লুকমান (আঃ) োর মেতলতক নসীহে কতর িলতলন!) মহ িৎস! মর্
বিপদ মোমার উপর আপবেে হয় োতে েুবম ধধর্েধারণ করতি । (সূরা মলাকমান)
﴾٥٢﴿ وَلَنَصْبِرَنَِّ عَلَ ٰى مَا آذَيْتُمُونَا ۗ وَعَلَى اللَِّـهِ فَلْيَتَوَكَِّلِ الْمُتَوَكِِّلُو َن
(৪) (রাসূলগণ কাবফরবদগতক িলতলন) মোমরা আমাতদরতক মর্সি কে বদতয়তো,
আমরা োতে সির করতিা; আর আল্লাহরই উপর েরসাকারীতদর েরসা করা
উবিে । (সূরা ইিরাহীম-১২)
﴾٥٦١﴿ َفَاصْبِرْ عَلَ ٰى مَا يَقُولُونَ وَسَبِِّحْ بِحَمْدِ رَبِِّك
(৫) অেএি আপবন (তহ মুহাম্মদ!) োতদর (কুফর বমবশ্রে) িাকযািলীর প্রবে
ধধর্েধারণ করুন এিং বনজ রতির প্রশংসায় োসিীহ পাি করতে থাকুন । (সূরা ত্বহা-১৩০)

﴾٦٢﴿ ۗ ولَقَدْ كُذِِّبَتْ رُسُلٌ مِِّن قَبْلِكَ َفصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِِّبُوا وَأُوذُوا حَتَِّىٰ أَتَاهُمْ َنصْرُنَا
(৬) আর িহু পয়গম্বর র্ারা আপনার পূতিে অেীে হতয়তেন, োতদরতকও
বমথযািাদী সািযস্ত করা হতয়বেল, োাঁরা সিরই কতরবেতলন োাঁতদরতক বমথযািাদী
সািযস্ত করার ও োতদরতক র্ােনা মদয়ার প্রবে, মর্ পর্েন্ত না োাঁতদর বনকট আমার
সাহার্য মপৌাঁতেবেল । (সূরা আনআম-৩৪)

www.islamijindegi.com

সিতরর ফর্ীলে
আল্লাহ োআলার িাণী
﴾٥٥٥﴿ َإِنِِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْ َم بِمَا صَبَرُوا َأنَِّهُمْ ُهمُ الْفَائِزُون
(১) আবম আজ োতদরতক োতদর ধধতর্ের পুরস্কার এই বদলাম মর্, োরা
সফলকাম হতয়তে । ( সূরা মুবমনুন-১১১)
﴾٢٦﴿ ِوَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِ َِّن ذَٰلِكَ لَمِ ْن عَزْمِ اْلُْمُور
(২) আর মর্ ধধর্ে ধতর এিং ক্ষমা কতর মদয়, এটা অিশয সাহবসকোপূণে
কার্োিলীর অন্তেুেি । (সূরা -শূরা -৪৩)
﴾ الَِّذِينَ ِإذَا أَصَابَتْهُم مُِّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَِّا لِلَِّـ ِه وَإِنَِّا إِلَيْهِ رَاجِعُو َن٥١١﴿ وَبَشِِّرِ الصَِّابِرِي َن
﴾٥١٥﴿ َك هُمُ ا ْلمُهْتَدُون
َ ِت ِمِّن رَِّبِِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَأُولَـٰئ
ٌ ﴾ أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَا٥١١﴿
(৩) আর সুসংিাদ শুবনতয় বদন এমন ধধর্েশীলতদরতক র্খন োতদর উপর মুসীিে
আতস, েখন িতল, আমরা মো আল্লাহরই আয়তত্ত, আর আমরা সকতল আল্লাহরই
সমীতপ প্রেযািেেনকারী । োতদর প্রবে িবষেে হতি বিতশষ করুণাসমূহ োতদর
প্রবেপালতকর পক্ষ হতে এিং সাধারণ করুণাও । আর এরাই এমন মলাক র্ারা
মহদায়াে প্রাপ্ত হতয়তে । (সূরা িাকারা ১৫৫-১৫৭)
﴾٥١٦﴿ يَا أَيُِّهَا الَِّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَِّبْرِ وَالصَِّالَةِ ۗ إِ َِّن اللَِّـهَ مَ َع الصَِّابِرِي َن
(৪) মহ মুবমনগণ! মোমরা ধধর্ে ও নামার্ িারা সাহার্য কামনা কর । বনিয়
আল্লাহ ধধর্েশীলতদর সতঙ্গ থাতকন । (সূরা িাকারা-১৫৩)
مَا عِندَكُمْ يَنفَ ُد ۗ وَمَا عِندَ اللَِّـ ِه بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَِّ الَِّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
﴾٦١﴿ َيَعْمَلُون
(৫) র্া বকেু মোমাতদর বনকট আতে, ো বনঃতশষ হতয় র্াতি, আর র্া আল্লাহর
বনকট আতে, ো বিরন্তন থাকতি; আর র্ারা ধধর্েধারণ করতি আবম অিশযই
োতদর পুরস্কার প্রদান করি োতদর োল কাতজর বিবনমতয় । (সূরা-নাহল-৯৬)
ك ۗ َلَ يَرَوْنَ ِفيهَا َش ْمسًا
ِ ِي فِيهَا عَلَى اْلَْرَائ
َ ِ﴾ مُِّتَِّكِئ٥٢﴿ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَِّةً وَحَرِيرًا
﴾٥٦﴿ وََلَ زَمْهَرِيرًا
(৬) আর োতদর ধধতর্ের বিবনমতয় োতদরতক জান্নাে এিং মরশমী মপাশাক প্রদান
করতিন । এমোিস্থায় মর্, োরা োর মতধয পালতের উপর মহলান বদতয় থাকতি,
মসখাতন োরা না উত্তাপ মোগ করতি আর না শীে (িরং পবরতিশ হতি
নাবেশীতোষ্ণ) । (সূরা- দাহর-১২-১৩)
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لَِّيْسَ الْبِرَِّ أَن تُوَلُِّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَِّ الْبِرَِّ مَ ْن آمَنَ بِاللَِّـهِ وَالْيَوْ ِم
ي
َ ِي وَآتَى الْمَا َل عَلَ ٰى حُبِِّ ِه ذَوِى الْقُرْبَ ٰى وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاك
َ ِِّب وَالنَِّبِي
ِ اْلْخِرِ وَالْمَالَئِكَ ِة وَالْكِتَا
َ ب وَأَقَامَ ال
صِّالَ َة وَآتَى ال َزِّكَاةَ وَالْمُوفُو َن بِعَهْدِهِ ْم إِذَا عَاهَدُوا
ِ ي وَفِي الرِِّقَا
َ ِوَابْنَ السَِّبِي ِل وَالسَِّائِل
َ صابِرِينَ فِي الْبَأْسَا ِء وَال
ُك هُم
َ ِضِّ َرِّا ِء َوحِيَ الْبَأْسِ ۗ أُولَـٰئِكَ ا َلِّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَـٰئ
َِّ ۗ وَال
﴾٥٥٥﴿ َالْمُ َتِّقُون
(৭) িরং মনক কাজ মো এটা মর্, মকান িযবি ঈমান রাতখ আল্লাহর প্রবে,
বকয়ামে বদিতসর প্রবে ....... আর র্ারা ধধর্েধারণ কতর অোি অনটতন, অসুতখবিসুতখ ও র্ুি-বজহাতদ । এরাই সবেযকাতরর মানুষ, এরাই সবেযকাতরর মখাদােীরু
। (সূরা িাকারা-১৭৭)
সির সংক্রান্ত হাদীতসর িাণী
ُجبًا ْلَمْ ِر ا ْلمُؤْمِنِ إِنَِّ أَمْرَ ُه كُلَِّه
َ َ « ع-صلى الله عليه وسلم- ِعَنْ صُهَيْبٍ َقالَ قَالَ رَسُو ُل اللَِّه
خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَا َك ْلَحَ ٍد إِ ََِّل لِلْمُؤْمِنِ ِإ ْن أَصَابَتْهُ سَرَِّا ُء شَكَ َر فَكَا َن خَيْرًا لَ ُه وَ ِإنْ أَصَابَتْ ُه ضَرَِّا ُء صَبَ َر
(৭৬৯২).فَكَانَ خَيْرًا لَ ُه »رواه مسلم احلديث
অথেঃ হর্রে সুহাইি রা. হতে িবণেে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িতলতেন, মুবমতনর অিস্থা বক অদ্ভুে মর্, োর সকল অিস্থাই কলযাণকর! আর
এটা মকিল (মুবমতনর) ধিবশেয । র্বদ মস কলযাণপ্রাপ্ত হয় েতি আল্লাহ
মশাকরগুজারী কতর । মো এটা োর জনয কলযাণ িতয় আতন । আর র্বদ োর
উপর মুসীিে আতস েতি মস সির কতর । মো এটাও োর জনয কলযাণ িতয়
আতন । (মুসবলম শরীফ, হাদীস নং ৭৪৬০/৬৪)
করণীয়-৩: প্রতেযক বিপতদর বিবনমতয় আল্লাহ োআলা কী পুরস্কার ও সাওয়াি
প্রদান করতিন ো স্মরণ করা এিং মসই সাওয়াি অজেতনর ইয়াক্বীন রাখা, আর
এর িারা সান্ত্বনা লাে করা ।
বনতে বিবেন্ন প্রকার বিপতদর ফর্ীলে সম্ববলে হাদীস েুতল ধরা হতে।
সন্তান হারাতনার ফর্ীলে
 أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( َل ميوت ْلحد من املسلمي: عن أيب هريرة
(৬২৮০)ثالثة من الولد متسه النار إَل حتلة القسم ) رواه البخارى احلديث
হর্রে আিূ হুরাইরা রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ
কতরতে, মর্ মুসলমাতনর বেনবট সন্তান মেুযিরণ কতর, মদার্তখর আগুন োতক
পষ্শে করতি না । (আল আদািুল মুফরাদ বলল িুখারী- হাদীস নং-১৪৩)
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عن أىب هريرة أن امرأة اتت النيب صلى الله عليه و سلم بصىب فقالت ادع له فقد دفنت ثالثة
فقال احتظرت حبظار شديد من النار
হর্রে আিূ হুরাইরা রা. িতলন, একদা জধনকা মবহলা নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাতমর বখদমতে একবট বশশুসন্তানসহ উপবস্থবে হল এিং িলল, ইয়া
রাসূলাল্লাহ! এর জনয দুআ করুন । আবম মো ইবেমতধযই বেনবট সন্তানতক
সমাবধস্থ কতরবে । বেবন ইরশাদ করতলন, ো হতল মো েুবম মদার্তখর মুকাবিলায়
মজিুে প্রবেিন্ধক গতড়তো । (আল আদািুল মুফরাদ- হাদীস নং ১৪৪)
عن خالد العبسي قال مات بن يل فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا أبا هريرة ما مسعت
من النيب صلى الله عليه و سلم شيئا تسخى به أنفسنا عن موتانا قال مسعت من النيب صلى
( )الله عليه و سلم يقول صغاركم دعاميص اجلنة اْلدب املفرد احلديث
হর্রে খাবলদ আিসী িতলন, আমার একবট পুত্র সন্তান মেুযিরণ করল। আবম
বনদারুণ মমোহতে হতয় পড়লাম। েখন আবম িললাম, মহ আিূ হুরাইরা! আপবন
নিী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাতমর বনকট এমন বকেু শুতনতেন- র্া িারা
আমার পুতত্রর মেুযর মশাতকর মতধয একটু সান্ত্বনা লাে করতে পাবর? বেবন
িলতলন, আবম নিী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামতক িলতে শুতনবে,
মোমাতদর মোট মোট বশশু সন্তান মিতহশতের পাবনর জীি স্বরূপ। (আল আদািুল
মুফরাদ, হাদীস নং-১৪৫)

عن جابر بن عبد الله قال مسعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من مات له ثالثة
من الولد فاحتسبهم دخل اجلنة قلنا يا رسول الله واثنان قال واثنان قلت جلابر والله أرى لو
(641)  نفس املصدر احلديث.قلتم وواحد لقال قال وأنا أظنه والله
হর্রে জাবির ইিতন আব্দুল্লাহ রা. িতলন আবম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম িলতে শুতনবে, র্ার বেনবট সন্তান মেুযমুতখ পবেে হল এিং মস
সাওয়াতির আশায় ধধর্েধারণ করল, মস অিশযই মিতহশতে র্াতি । আমরা
িললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আর র্ার দুবট সন্তান মেুযমুতখ পবেে হল (োর অিস্থা
কী হতি?) ইরশাদ করতলন, এিং র্ার দু’বট মস-ও । জাবির রা. এর িরাে বদতয়
িণেনাকারী মাহমূদ ইিতন লািীদ িতলন, আবম জাবিরতক মখাদার কসম বদতয়
িললাম, আমার মো মতন হয়, র্বদ আপবন এক সন্তাতনর মেুযর কথা িলতেন,
েিুও বেবন ো-ই িলতেন । বেবন িলতলন, কসম আল্লাহর, আমার ধারণাও োই।
(আল আদািুল মুফরাদ- হাদীস নং - ১৪৬)

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال: عن أىب موسى اَلشعرى
 نعم فيقول: الله ملالئكته قبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون نعم فيقول اقبضتم مثرة فؤاده فيقولون

www.islamijindegi.com

 ابنوا لعبدى بيتا في اجلنة ومسوه:  فيقول الله،  ما ذا قال عبدى ؟ فيقولون حمدك واسرتجع:
(২৪৩)احلديث

 رواه الرتمذى. )بيت احلمد
হর্রে আিূ মূসা আশআরী রা. মথতক িবণেে, বেবন িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িতলতেন, র্খন মকান িান্দার সন্তান মারা র্ায়, আল্লাহ
ো‘আলা মফতরশোতদর িতলন, মোমরা বক আমার িান্দার সন্তান উবিতয় বনতল?
োরা উত্তর বদতয় থাতকন- হযাাঁ মখাদা । বেবন আিার বজতজ্ঞস কতরন মোমরা বক
োর অন্ততরর ধন মকতড় বদতল? োরা িতল, হযাাঁ মখাদা । বেবন পুনরায় বজতজ্ঞস
কতরন, েখন আমার িান্দা বক িলতলা? োরা উত্ততর িতলন, েখন মস আপনার
প্রশংসা করল এিং ইন্নাবলল্লাহ ...... িলল । েখন আল্লাহ পাক িতলন, আমার
িান্দার জনয মিতহশতে একবট ঘর বনমোণ কর আর এর নাম রাখ িাইেুল হামদ ।
(মুসনাতদ আহমাদ, বেরবমর্ী)

ঘবনষ্ঠ িযবির মেুযর আঘাে সহয করার উপর সাওয়াতির আশা রাখার ফর্ীলে
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَِّ رَسُو َل اللَِّهِ صَلَِّى اللَِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَِّمَ قَا َل يَقُولُ اللَِّهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِ ِن
( رواه البخارى احلديث.ُن َأهْلِ الدُِّنْيَا ثُمَِّ احْتَسَ َبهُ إَِلَِّ الْجَ َِّنة
ْ ِت صَفِ َِّيهُ م
ُ ْعِنْدِى جَزَاءٌ إِذَا قَ َبض
৬৪২২)

হর্রে আিূ হুরাইরা রা. মথতক িবণেে, বেবন িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম িতলতেন, আল্লাহ পাক িতলন, আমার মুবমন িান্দা- র্খন আবম োর
দুবনয়ার মকান বপ্রয়োজনতক উবিতয় মনই আর মস (এই আঘাে মপতয় সির কতর
ও প্রবেদাতন) সওয়াতির আশা রাতখ োর জনয আমার বনকট জান্নাে িযেীে মকান
পুরস্কার মনই । (িুখারী হাদীস নং- ৬৪২২)
িযাখযাঃ صفِىঅথে
বপ্রয়োজন । এর মতধয মাো-বপো, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজনَ
িন্ধু-িান্ধি সিাই শাবমল ।
মরাগীর মরাগ-র্ােনা োর গুনাতহর কাফফারা
স্বরূপ
ِ
ِ
عَنْ أَبِي سَعِي ٍد الْخُدْرِىِّ وَعَ ْن ٍأَبِي هُ َريْرَةَ عَنْ النَِّبِ ِّي صَلَِّى ال ٍلَِّهُ عَلَيْ ِه وَسَلَِّمَ قَالَ مَا ُيصِيبُ الْمُسْلِ َم
َ مِنْ نَصَبٍ وَ ََل وَصَبٍ وَ ََل هَمِّ وََلَ ُحزْنٍ وََلَ أَذًى وََلَ غَ ِّم حَ َتِّى ال
شِّوْكَةِ ُيشَاكُهَا إِ ََلِّ كَ َفِّ َر ال َلِّ ُه
(৫৬৪১) رواه البخارى احلديث.ُبِهَا مِنْ خَطَايَاه

হর্রে আিূ সাঈদ খুদরী ও হর্রে আিূ হুরাইরা রা. িণেনা কতরন মর্, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িতলতেন, মুসবলম িান্দার উপর মরাগ-মশাক, দুখকে, দুেোিনা র্াই আসুক না মকন, এমনবক একবট কাাঁটাও র্বদ োর গাতয় বিাঁতধ
েতি ো িারা আল্লাহ োআলা োর গুনাহসমূতহর কাফফারা কতর থাতকন । (আল
আদািুল মুফরাদ ৪৯৪)
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عن أىب هريرة عن النيب صلى الله عليه و سلم قال َل يزال البالء باملؤمن واملؤمنة في جسده
 رواه البخارى ىف اْلدب املفرد.وأهله وماله حىت يلقى الله عز و جل وما عليه خطيئة
(১৯৫) احلديث
হর্রে আিূ সালামা ও হর্রে আিূ হুরাইরা রা. িণেনা কতরন মর্, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কতরতেন, মুবমন পুরুষ ও নারীর জান ও
মাল এিং পবরিার পবরজতনর (অনয িণেনা মতে এিং োর সন্তাতনর উপর) িালামুবসিে মলতগই থাতক, অেঃপর মস আল্লাহ োআলার সবন্নধাতন এমন অিস্থায়
উপনীে হয় মর্, োর আর মকান গুনাহই িাকী থাতক না । (আল আদািুল মুফরাদ হাঃ
নং- ৪৯৬)

عن عائشة رضي الله عنها عن النيب صلى الله عليه و سلم قال إذا اشتكى املؤمن أخلصه الله
(৪৯৯) رواه البخارى ىف اْلدب املفرد احلديث.كما خيلص الكري خبث احلديد
হর্রে আবয়শা রা. িতলন, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িতলতেন,
র্খন মকান মুবমন িযবি অসুস্থ হয়, েখন আল্লাহ ো‘আলা োতক গুনাহরাবশ হতে
এমনোতি পবরস্কার-পবরেন্ন কতর মফতলন মর্মন মলাহার জংতক কামাতরর হাপর
পবরষ্কার কতর মদয় । (আল আদািুল মুফরাদ হাঃ নং ৪৯৯)
জ্বতরর ফর্ীলে
 ما من مرض يصيبىن أحب إىل من احلمى ْلنها تدخل في كل عضو مىن: عن أىب هريرة قا ل
 رواه البخارى ىف اْلدب املفرد احلديث.وان الله عز و جل يعطى كل عضو قسطه من اْلجر
হর্রে আিূ হুরাইরা রা. িতলন, আমার বনকট জ্বতরর মিতয় বপ্রয়ের আর মকান
মরাগ মনই। মকননা, এটা আমার প্রবেবট অঙ্গ- প্রেযতঙ্গ প্রতিশ কতর । আর আল্লাহ
োআলা এর বিবনমতয় প্রবেবট অঙ্গ-প্রেযতঙ্গ োর প্রাপয সাওয়াি প্রদান কতর
থাতকন । (আল আদািুল মুফরাদ, হাঃ নং ৫০৫)
কাাঁটা মিাঁধার ফর্ীলে
 ما أصاب املؤمن من شوكة فما: أن عائشة أخربته أن النيب صلى الله عليه و سلم كان يقول
 رواه البخارى ىف اْلدب املفرد احلديث.فوقها فهو كفارة
নিী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম প্রায়ই িলতেন, মুবমন িান্দার গাতয়
মকান কাাঁটা মিাঁধা হতে শুরু কতর মোট িড় র্ে বিপদই আপবেে হয় োতে োর
গুনাতহর কাফফারা হতয় র্ায় । (আল আদািুল মুফরাদ হাঃ নং ৫০৮)
 ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا حيتسبها إَل قضى: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
 رواه البخارى ىف اْلدب املفرد احلديث.بها من خطاياه يوم القيامة
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িতলতেন, মর্ মকান মুসলমাতনর গাতয়
এই দুবনয়ার একবট কাাঁটা বিতধ এিং মস োর বিবনমতয় সাওয়াতির আশা রাতখ
োহতল এর জনয বকয়ামতের বদন োর গুনাহরাবশ মাজেনা করা হতি । (আল
আদািুল মুফরাদ, হাদীস নং-৫০৯)

মহামারী ও মেতগ বনহে িযবির ফর্ীলে
 خيتصم الشهداء واملتوفون: عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
على فرشهم إىل ربنا في الذين يتوفون من الطاعون فيقول الشهداء إخواننا قتلوا كما قتلنا
ويقول املتوفون على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا فيقول ربنا انظروا إىل
جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح املقتولي فإنهم منهم ومعهم فإذا جراحهم قد أشبهت
رواه النسائى ىف سننه احلديث.جراحهم
হর্রে ইরিার্ ইিতন সাবরয়া রা. হতে িবণেে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম িতলতেন, র্ুতি শহীদগণ ও ঘতর বিোনায় মেিযবিগণ মহামারীতে
মে িযবিতদর সম্পতকে পরওয়ারতদগাতর আলতমর বনকট দািী মপশ করতিন ।
শহীদগণ িলতিন, এরা আমাতদর োই । কারণ োরা আঘাতে বনহে হতয়তে,
মর্রূপ আমরা বনহে হতয়বে । আর ঘতর বিোনায় মেগণ িলতিন, এরা আমাতদর
দলেুি; এরা োতদর ঘতর মতরতে মর্রূপ আমরা মতরবে । েখন আল্লাহ ো‘আলা
িলতিন, এতদর শরীতরর আঘাতের বদতক মদখ, এতদর আঘাে র্বদ শহীদতদর
আঘাতের অনুরূপ হয় ো হতল োরা শহীদগতণর অন্তেুেি হতি এিং শহীদগতণর
সতঙ্গই থাকতি । পতর মদখা র্াতি মর্, োতদর আঘাে শহীদগতণর আঘাতের
অনুরূপ । (আহমাদ ও নাসায়ী)
 اخرجه البخارى ومسلم. الطاعون شهادة كل مسلم:وعن انس رضـ قال
হর্রে আনাস রা. িতলন, নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িতলতেন,
মহামারী প্রতেযক মুসলমাতনর জনয শাহাদাে স্বরূপ । (িুখারী,মুসবলম)
মপতটর পীড়ার ফর্ীলে
َ قال رَسُولَ اللَِّهِ صَلَِّى اللَِّ ُه عَلَيْهِ وَسَلَِّمَ قَالَ مَ ْن قَتَلَهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَِّب:َعنَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَال
 رواه أحمد.فِي قَبْرِهِ قَا َل اْلْخَرُ بَلَى
হর্রে সুলাইমান ইিতন সুরাদ রা. িতলন, নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
কতরতেন, র্াতক োর মপতটর পীড়া (পাকস্থলী, হাটে, ফুসফুস, বলোর, বকডবন
ইেযাবদ) হেযা কতরতে, োতক কিতর শাবস্ত মদয়া হতি না । (মুসনাতদ আহমদ)
মগী মরাতগর ফর্ীলে
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 قال يل ابن عباس أَل أريك امرأة من أهل اجلنة ؟ قلت بلى قال: عن عطاء بن أيب رباح قال
هذه املرأة السوداء أتت النيب صلى الله عليه و سلم فقالت إين أصرع وإين أتكشف فادع الله
 فقالت أصرب. ) يل قال ( إن شئت صربت ولك اجلنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك
 أخرجه البخارى احلديث.فقالت إين أتكشف فادع الله أن َل أتكشف فدعا لها
োতিয়ী হর্রে আো ইিতন আিী রিাহ িতলন, আমাতক একিার হর্রে ইিতন
আব্বাস রা. িলতলন, (আো!) আবম বক মোমাতক একবট মিতহশেী মবহলা মদখাি
না? আবম িললাম, হযাাঁ । বেবন িলতলন, এই কাতলা মবহলাবট । মস একিার
নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর বনকট এতস িলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ!
আবম মগী মরাতগ আক্রান্ত হই এিং আমার সেতরর কাপড় বিক থাতক না ।
আল্লাহর বনকট আমার জনয দুআ করুন । হুর্ূর সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িলতলন, র্বদ েুবম ইো কর সির করতে পাতরা েখন মোমার জনয জান্নাে
রতয়তে । আর র্বদ ইো কর আবম দুআ করি, আল্লাহ মর্ন মোমাতক আতরাগয
দান কতরন । (বকন্তু মসতক্ষতত্র জান্নাতের ওয়াদা নাই) মস িলল, আবম সির করি
। অেঃপর মস িলল, হুর্ুর সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমার কাপড় বিক
থাতক না । দুআ করুন, আমার সের মর্ন খুতল না র্ায় । হুর্ুর সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম োর জনয মসই দুআ করতলন । (িুখারী, মুসবলম)
িক্ষু মরাতগর ফর্ীলে
 رمدت عيين فعادىن النيب صلى الله عليه و سلم مث قال يا زيد لو أن: عن زيد بن أرقم يقول
عينك ملا بها كيف كنت تصنع قال كنت أصرب وأحتسب قال لو أن عينك ملا بها مث صربت
 اخرجه البخارى ىف اْلدب املفرد احلديث.واحتسبت كان ثوابك اجلنة
হর্রে র্াতয়দ ইিতন আরকাম রা. িতলন, একিার আমার িক্ষুতরাগ হল, েখন
নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমাতক মদখতে আসতলন । বেবন আমাতক
লক্ষয কতর িলতলন, র্াতয়দ! এোতি র্বদ মোমার িক্ষুতরাগ অিযাহে থাতক েতি
েুবম বক করতি? আবম িললাম, আবম সির করি এিং সাওয়াতির প্রেযাশা করি
। বেবন িলতলন, এোতি মোমার িক্ষুতরাগ র্বদ অিযাহে থাতক আর েুবম োতে
সির কর ও সাওয়াতির প্রেযাশা কর েতি েুবম এর বিবনমতয় জান্নাে লাে করতি
। (আল আদািুল মুফরাদ হাঃ নং ৫৩৪)
 إذا ابتليته حببيبتيه: عن أنس قال مسعت النيب صلى الله عليه و سلم يقول قال الله عز و جل
 اخرجه البخارى ىف اْلدب املفرد احلديث.يريد عينيه مث صرب عوضته اجلنة
হর্রে আনাস রা. িতলন, আবম নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলতে
শুতনবে মর্, আল্লাহ োআলা (বকয়ামতের বদন) িলতিন, র্খন আবম আমার
িান্দাতক োর বপ্রয় িস্তু দুবটর পরীক্ষায় (অথোৎ, িক্ষুিতয়র পীড়ায় িা অন্ধ হতয়
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র্াওয়ার মুসীিতে) বলপ্ত কতরবে, আর োতেও মস ধধর্েধারণ কতরতে, বিবনমতয়
(আজ) আবম োতক মিতহশে প্রদান করলাম । (আল আদািুল মুফরাদ- হাং নং-৫৩৬)
মরাগীর দুআ মফতরশোর দুআর মে মকিুল
 قال ىل النيب صلى الله عليه وسلم " إذا دخلت على مريض:  قال، عن عمر بن اخلطاب
 أخرجه ابن ماجة ىف سننه احلديث. "  فإن دعاءه كدعاء املالئكة. فمره أن يدعو لك
হর্রে উমর ইিনুল খাত্তাি রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িতলতেন, র্খন েুবম মকান মরাগীর বনকট র্াতি, োতক মোমার জনয দুআ করতে
িলতি, মকননা োর দুআ মফতরশোতদর দুআর নযায় (মকিুল)- ইিতন মাজাহ
(অসুস্থ) িযবি মরাগাক্রান্ত হওয়ার পূতিের অেযাস অনুর্ায়ী ইিাদাতের সাওয়াি লাে
কতর থাতক
 ما من أحد ميرض إَل كتب له: عن عبد الله بن عمرو عن النيب صلى الله عليه و سلم قال
 أخرجه البخارى ىف اْلدب املفرد احلديث.مثل ما كان يعمل وهو صحيح
হর্রে আব্দুল্লাহ ইিতন আমর রা. িতলন, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম িতলতেন, মর্ মকান িযবি মরাগগ্রস্ত হয়, মস োর মরাগাক্রান্ত হওয়ার
পূতিে সুস্থািস্থায় ইিাদে কতর মর্রূপ সাওয়াি লাে করতো অসুস্থো অিস্থায়
মসরূপই ইিাদতের সাওয়াি লাে কতর । (আিু আদািুল মুফরাদ হাঃ নং ৫০২)
 انه راح إىل مسجد دمشق وهجر: ع ن راشد بن داود الصنعاين عن أيب اْلشعث الصنعاين
بالرواح فلقي شداد بن أوس والصناحبي معه فقلت أين تريدان يرحمكما الله قاَل نريد ههنا
إىل أخ لنا مريض نعوده فانطلقت معهما حىت دخال على ذلك الرجل فقاَل له كيف أصبحت
قال أصبحت بنعمة فقا ل له شداد أبشر بكفارات السيئات وحط اخلطايا فإين مسعت رسول
الله صلى الله عليه و سلم يقول ان الله عز و جل يقول اين إذا ابتليت عبدا من عبادى مؤمنا
فحمدين على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من اخلطايا ويقول الرب
 أخرجه.عز و جل انا قيدت عبدى وابتليته وأجروا له كما كنتم جترون له وهو صحيح
اإلمام أحمد
হর্রে শাোদ ইিতন আওস এিং সুনাতিহী রা. হতে িবণেে আতে, োাঁরা উেতয়
এক পীবড়ে িযবিতক মদখতে মগতলন এিং োতক বজতজ্ঞস করতলন আজ সকাল
মকমন র্াতে? মস িলল আল্লাহর মমতহরিানীতে োলই র্াতে । একথা শুতন
হর্রে শাোদ িলতলন, মোমার প্রবে গুনাহ মাফ ও অপরাধ মাজেনার সুসংিাদ
মহাক! মকননা, আবম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামতক িলতে শুতনবে,
আল্লাহ োআলা িতলন, আবম র্খন আমার িান্দাতদর মতধয মকান মুবমন িান্দাতক
মরাগগ্রস্ত কবর, আর আমার এই মরাগগ্রস্ত করা সতেও মস আমার মশাকর কতর- মস
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োর মরাগশর্যা হতে উিতি সমস্ত গুনাহ হতে পাক সাফ হতয় মস বদতনর মে
মর্বদন োর মাো োতক প্রসি কতরবেল । নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িতলতেন, আল্লাহ োিারাকা ওয়া ো‘আলা মফতরশোতদরতক িতলন- আবম আমার
িান্দাতক িন্দী কতর মরতখবে এিং মরাগগ্রস্ত কতরবে অেএি , মোমরা োর (সুস্থ)
অিস্থায় োর জনয মর্ সাওয়াি বলখতে োই বলখতে থাতক । (মুসনাতদ আহমদ )
মানুতষর মদয়া কতে ধধর্েধারণ করা উত্তম
 الذى خيالط الناس ويصرب على: عن بن عمر عن النيب صلى الله عليه و سلم قال املؤمن
 اخرجه البخارى ىف اْلدب املفرد. أذاهم خري من الذى َل خيالط الناس وَل يصرب على اذاهم
احلديث
হর্রে ইিতন উমর রা. িতলন, নিী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িতলতেন, মর্ ঈমানদার িযবি মানুতষর সতঙ্গ মমলাতমশা কতর এিং োতদর মদয়া
কে সহয কতর, মস িযবি ঐ িযবি হতে উত্তম মর্ মানুতষর সতঙ্গ মমলাতমশাও কতর
না আর োতদর মদয়া কেও সহয কতর না । (আল আদািুল মুফরাদ হাদীস নং-৩৯০)
বিপদাপতদ আক্রান্ত হওয়া ঈমাতনর আলামে
 مثل املؤمن كمثل الزرع َل يزال: عن أيب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
الريح تفيئه وَل يزال املؤمن يصيبه بالء ومثل املنافق كمثل شجرة اْلرزة َل تهتز حىت
 اخرجه البخارى ىف صحيحه احلديث.تستحصد
হর্রে আিু হুরাইরা রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িতলতেন, মুবমতনর উদাহরণ শসয গাতের মে, িাোস োতক সিেদা এবদক মসবদক
মদালায় এিং োর উপর সিেদা মুসীিে মপৌাঁতে। আর মুনাবফতকর উদাহরণ হতে
বপলু গাতের নযায় র্া মদালায় না, র্ািৎ না োতক মকতট মফলা হয় । (িুখারী,
মুসবলম)

 اْلَسْقَامَ فَقَالَ « إِنَِّ الْمُؤْمِنَ إِذَا-صلى الله عليه وسلم-  ذَكَرَ رَسُولُ اللَِّ ِه:عَنْ عَامِرٍ الرَِّامِ قال
أَصَابَ ُه السَِّقَمُ ثُمَِّ أَعْفَاهُ اللَِّ ُه مِنْ ُه كَانَ كَفَِّارَةً لِمَا َمضَى مِنْ ذُنُوبِ ِه وَمَوْعِظَ ًة لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِ ُل وَإِ َِّن

َالْمُنَافِقَ إِذَا مَ ِرضَ ثُ َِّم أُعْفِىَ كَانَ كَالْ َبعِريِ عَقَلَهُ أَهْلُ ُه ثُمَِّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدْ ِر ِلمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْ ِر لِم
ُِّ َ فَقَالَ رَجُ ٌل مِمَِّنْ حَوْلَهُ يَا رَسُولَ اللَِّهِ وَمَا اْلَسْقَا ُم وَاللَِّهِ مَا مَرِضْتُ ق.» ُأَرْسَلُوه
 فَقَا َل.ط
. « قُمْ عَنَِّا فَلَسْتَ مِنَِّا-صلى الله عليه وسلم- ِرَسُولُ اللَِّه
হর্রে আতমরুর রাম রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
একিার মরাগ িযাবধ সম্পতকে আতলািনা করতলন এিং িলতলন, মুবমতনর র্খন
মরাগ হয়, অেঃপর আল্লাহ োহাতক আতরাগয দান কতরন, এটা োর অেীতের
গুনাহর জনয কাফফারা এিং েবিষযতের জনয বশক্ষার িস্তু হয়; বকন্তু মুনাবফক
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র্খন মরাগাক্রান্ত হয়, অেঃপর োতক আতরাগয দান করা হয়; মস মসই উতটর নযায়
র্াতক োর মাবলক মিাঁতধবেল অেঃপর মেতড় বদল। মস িুঝল না মর্, মকন োতক
মিাঁতধবেল এিং মকন োতক মেতড় বদল। েখন এক িযবি িতল উিল, ইয়া
রাসূলুল্লাহ! মরাগ আিার বক? আল্লাহর কসম, আবম মো কখনও মরাগাক্রান্ত হইবন!
হুর্ূর িলতলন, আমাতদর বনকট মথতক উতি র্াও। মকননা েুবম আমাতদর অন্তেুেি
নও। (আিু দাউদ)
বকয়ামতে বিপদগ্রস্ততদর সাওয়াি মদতখ সুখ-শাবন্ততোগীরা বনতজতদর জনয আতক্ষপ
করতি
 قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يود أهل العافية يوم القيامة حي يعطى: عن جابر قال
 اخرجه الرتمذى ىف.أهل البالء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا باملقاريض
سننه احلديث
হর্রে জাতির (রা) িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িতলতেন,
সুখ-শাবন্ততোগী িযবিরা বকয়ামতের বদন র্খন মদখতি, বিপদগ্রস্ত িযবিতদর প্রিুর
সাওয়াি মদয়া হতে, েখন আতক্ষপ করতি- আহা! র্বদ োতদর িামড়া দুবনয়াতে
কাাঁবি িারা কাটা হতো । (বেরবমর্ী)
মানুতষর মতধয নিী-রাসূল (আলাইবহমুস সালাম) ও মনককার মলাকতদর উপর
সিোবধক বিপদ-আপদ এতস থাতক
عن أىب سعيد اخلدرى أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو موعوك عليه
قطيفة فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة فقال أبو سعيد ما أشد حماك يا رسول
الله قال إنا كذلك يشتد علينا البالء ويضاعف لنا اْلجر فقال يا رسول الله أى الناس أشد
بالء قال اْلنبياء مث الصاحلون وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حىت ما جيد إَل العباءة جيوبها
.فيلبسها ويبتلى بالقمل حىت يقتله وْلحدهم كان أشد فرحا بالبالء من أحدكم بالعطاء
أخرجه البخارى ىف اْلدب املفرد احلديث
হর্রে আিূ সাঈদ খুদরী রা. িতলন, বেবন একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাতমর বখদমতে উপবস্থবে হতলন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম েখন জ্বরাক্রান্ত এিং োাঁর গাতয় একখানা িাদর জড়াতনা বেল । বেবন
(আিূ সাঈদ রা.) নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মদতহ হাে
রাখতলন এিং উত্তাপ অনুেি করতলন । েখন আিূ সাঈদ রা. িলতলন, আপনার
শরীতর কী েীষণ জ্বর ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিাতি নিীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করতলন, আমাতদর এরূপই হতয় থাতক । আমাতদর উপর
কবিন বিপদাপদ মদখা মদয় এিং আমরা এর িদতল বিগুণ সাওয়াি লাে কতর
থাবক । েখন আিূ সাঈদ রা. িলতলন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মকান মশ্রণীর মানুতষর
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উপর সিোবধক বিপদাপদ এতস থাতক? ইরশাদ করতলন, নিী-রাসূলগতণর উপর ।
োরপর সাবলহীন িা পুণযিানতদর উপর । োাঁতদর মকউ দাবরতরর অবিপরীক্ষায়
পবেে হতয়তেন । এমনবক এক জুব্বা োড়া পবরধাতনর মে মকান িস্ত্র োর বেল না
। অগেযা োই বোঁতড় লুঙ্গী িাবনতয় পবরধান কতরন । কারও শরীতর উকুন বদতয়
পরীক্ষা করা হয়, এই উকুনগুতলাই মশষ পর্েন্ত োাঁতক হেযা কতর মফতল,
বনঃসতন্দতহ মোমাতদর মধযকার মকউ পুরস্কার লাতে র্ে খুবশ হয় োতদর মধযকার
মকউ বিপদ-আপতদ েতোবধক খুবশ হতেন । (আল আদািুল মুফরাদ হাদীস নং-৫১২)
মরাগী মদখতে র্াওয়ার উতেশয, ফর্ীলে ও দু‘আ
নিী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কতরনঃ মকান মুসলমান
সকাতল মরাগী মদখতে মগতল সকাল পর্েন্ত সত্তর হাজার মফতরশো োর জনয দু‘আ
করতে থাতক । অনুরূপোতি বিকাতল মরাগী মদখতে মগতল সকাল পর্েন্ত সত্তর
হাজার মফতরশো োর জনয দু‘আ করতে থাতক এিং োতক জান্নাতের একবট
িাগান মদয়া হয় । (বেরবমর্ী, হাদীস নং-৯৭০)
মরাগী মদখতে র্াওয়ার কতয়কবট উতেশয । ক. োর সুস্থোর জনয দু‘আ করা, খ.
োর বনকট দু‘আ কামনা করা কারণ, োর দু‘আ মফতরশোতদর দু‘আর নযায়
মকিুল, গ. োতক সান্ত্বনা বদতয় বিশাল সাওয়াি অজেন করা । মকান অিস্থায় োতক
মদতখ হা-হুোশ করা িা কান্নাকাবট করা িা “হায়াে মশষ“ এ জােীয় কথা িতল
োতক বনরাশ করা মমাতটই বিক নয় ।
মরাগী মদখতে মগতল োতক সান্ত্বনা মদয়ার জনয পড়তিَلبأس طهور إن شاء الله
অথেঃ ঘািড়ািার বকেু মনই । ইনশাআল্লাহ, আপবন সুস্থ হতয় র্াতিন । এিং এ মরাগ
(িাবহযক ও অেযন্তরীণ অপবিত্রো হতে) পবিত্রো সাধনকারী । (িুখারী)
বিঃরঃ মরাগী আতলম হতল আরিী দু‘আবটই পড়তি, আর সাধারণ মানুষ হতল
েরজমা বকংিা এ জােীয় কথা িতল সান্ত্বনা বদতি । মকান অিস্থায় োতক হায়াতের
িযাপাতর বনরাশ করতি না, র্বদও োর মতধয মেুযলক্ষণ মদখা র্ায় । অেঃপর
সােিার এ দুআবট পড়তি ।
أسئل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
অথেঃ আবম আরতশ আর্ীতমর মাবলক মহান আল্লাহ ো‘আলার বনকট আপনার
সুস্থোর জনয দু‘আ করবে । এ দু‘আ সােিার পড়তল অিশযই আল্লাহ োতক
(সুস্থো) দান করতিন, র্বদ োর মেুযর সময় না এতস থাতক । (আিু দাউদ ২/৪৪২,
বেরবমর্ী ২/২৮)
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মুসীিেগ্রস্ততক সান্ত্বনা মদয়ার ফর্ীলে
 قال (من عزى مصابا فله مثل أجره) أخرجه،  عن النيب صلى الله عليه وسلم، ن عبد الله
) وابن ماجه ىف سننه احلديث9701( الرتمذى ىف سننه احلديث
হর্রে আব্দুল্লাহ ইিতন মাসউদ রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম িতলতেন, মর্ িযবি মকান বিপদগ্রস্ত িযবিতক সান্ত্বনা দান কতর োর
জনযও বিপদগ্রতস্তর নযায় সাওয়াি রতয়তে । (বেরবমর্ী, ইিতন মাজাহ)
 قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من عزى ثكلى كسي بردا في: عن أيب بزرة قال
 أخرجه الرتمذى احلديث.اجلنة
হর্রে আিূ িরর্া রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ
কতরতেন, মর্ িযবি মকান সন্তানহারা স্ত্রীতলাকতক সান্ত্বনা দান করতি োাঁতক
মিতহশতে (মূলযিান) মডারাকাটা মপাশাক পরাতনা হতর । (বেরবমর্ী)
বিপদকালীন দু‘আ
 أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول عند الكرب ( َل إله إَل الله: عن ابن عباس
العظيم احلليم َل إله إَل الله رب العرش العظيم َل إله إَل الله رب السماوات ورب اْلرض
ورب العرش الكرمي ) أخرجه البخارى ىف صحيحه احلديث
নিী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বিপদকাতল িলতেন, আল্লাহ
োড়া মকান ইলাহ মনই বর্বন সুমহান, সহনশীল । আল্লাহ োড়া মকান মািুদ মনই,
বর্বন আসমানসমূহ, র্মীন এিং আরতশ আর্ীতমর রি। (িুখারী হাঃ নং ৬৩৪৫)
 وأصلح ىل شأين كله َل، عن اىب بكرة الله م رحمتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفه عي
 اخرجه ابوداود ىف سننه احلديث.إله إَل أنت
অথেঃ হর্রে আিূ িাকরা রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
িতলতেন, বিপদগ্রতস্তর দু‘আ এই- “আল্লাহ! আবম মোমার দয়া কামনা কবর ।
েুবম আমাতক মুহূতেের জনযও আমার হাতে মেতড় বদও না । িরং েুবম স্বয়ং আমার
সমস্ত িযাপার বিক কতর দাও । েুবম োড়া মকান মািুদ মনই ।” (বমশকাে ২৪৪৭)
 حي ياقيوم:عن انس رضـ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كربه امر يقول
 مشكاة املصابيح احلديث.برحمتك استغيث
হর্রে আনাস রা. িতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামতক র্খন
মকান বিষয় বিন্তাগ্রস্ত করতো, বেবন িলতেন, “মহ বিরঞ্জীি! মহ স্বপ্রবেষ্ঠ সংরক্ষণকারী! মোমার দয়ার বনকট আবম ফবরয়াদ কবর ।” (বমশকাে-২৪৫৩)
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ِ
َ
 ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا-صلى الله عليه وسلم- ِعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ دَخَلَ َرسُولُ اللِّه
ِهُوَ بِرَجُلٍ مِنَ اْلَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو ُأمَامَةَ فَقَالَ « يَا أَبَا أُمَا َمةَ مَا لِى أَرَا َك جَالِسًا ف ِِى الْمَسْجِد
المًا
َ َال أُعَلِّمُكَ ك
َ َ قَا َل « أَف.ِ قَا َل هُمُو ٌم لَزِمَتْنِى وَدُيُو ٌن يَا رَسُولَ اللَِّه.» ت الصَِّالَ ِة
ِ ْفِى غَيْرِ وَق
.ِ قَا ِلَ قُ ْلتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَِّه.» ك
َ َإِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ َأذْهَبَ اللَِّهُ عَزَِّ وَجَلَِّ َهمَِّكَ وَقَض َِى عَنْكَ دَيْن
قَالَ « قُلْ إِذَا َأصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَ ْيتَ اللَِّهُمَِّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَ ِعُوذُ بِكَ مِ َن
 قَا َل.» ِالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُ ْبنِ ِوَالْبُخْلِ وَأَع ُِوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَِّيْ ِن وَقَهْرِ الرِّجَال
 أخرجه ابوداود احلديث.فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ ال َِّلهُ عَزَِّ وَجَ َِّل َهمِّى وَقَضَى عَنِّى دَيْنِى
হর্রে আিূ সাঈদ খুদরী রা. িতলন, এক িযবি িলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাতক
বিন্তায় ধতরতে এিং ঋণ আমার ঘাতড় মিতপ িতসতে । বেবন িলতলন আবম বক
মোমাতক এমন একবট িাকয িলি না, র্বদ েুবম িল, েতি আল্লাহ মোমার বিন্তা
দূর কতর বদতিন এিং মোমার ঋণ পবরতশাধ কতর বদতিন ।
সাহািী িতলন, আবম িললাম, হযাাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ, িলুন! েখন বেবন িলতলন,
র্খন েুবম সকাতল উিতি এিং র্খন েুবম সন্ধযায় উপনীে হতি, িলতি, “আল্লাহ!
আবম মোমার বনকট বিন্তা-োিনা হতে পানাহ িাই । অপারগো ও অলসো হতে
পানাহ িাই এিং আবম কাপুরুষো ও কপণো হতে পানাহ িাই । এিং আবম
ঋতণর মিাঝা ও মানুতষর অেযািার হতে পানাহ িাই ।” বেবন িতলন, অেঃপর
আবম ো করলাম, আর আল্লাহ আমার বিন্তা দূর কতর বদতলন এিং আমার ঋণ
পবরতশাধ করার িযিস্থা কতর বদতলন । (আিু দাউদ, বমশকাে-২৪৪৮)
বপ্রয়জতনর ইবন্তকাতল সান্ত্বনা লাতের উপায়
আমার বপ্রয় শাইখ ও মুরবশদ মুজাবেতদ র্ামান মুবহউস সুন্নাহ হর্রে মাওলানা
শাহ আিরারুল হক হারদূয়ী (রহঃ) এ প্রসতঙ্গ কতয়কবট মূলযিান কথা ইরশাদ
কতরেন(ক) বপ্রয়জতনর ইবন্তকাতল মানুষ র্ে দুঃবখে ও মমোহেই মহাক না মকন ো কমই
িতট । এই নার্ুক মুহূতেে মিদনােে হওয়া মানুতষর প্রকবেগে ও স্বোিজাে বিষয় ।
এজনয শরীয়ে এতক্ষতত্র দুঃখ-মিদনার বনন্দা কতরবন । িরং মমোহে িযবিতক
বিতশষ বদকবনতদেশনা প্রদান কতরতে, র্াতে ধীতর ধীতর োর দুঃখ কতম আতস এিং
মতনাতিদনা লাঘি হয় । মানুষ র্বদ দুঃখ-মিদনার িতত্তই ঘুরপাক মখতে থাতক
এিং সিসময় মকিল দুঃখ-মিদনা বনতয়ই পতড় থাতক োহতল োর দীন-দুবনয়ার
র্ািেীয় কমেকাণ্ড স্থবির হতয় পড়তি । আর এটা মানি জীিতনর লক্ষয-উতেতশযর
পবরপন্থী । অপর বদতক দুঃখ প্রকাতশ অশ্রু প্রিাবহে করতে এিং কাাঁদতে বনতষধ
করাও সমীিীন নয় । মকননা মমেতিদনা লাঘতির জনয অনুচ্চস্বতর কান্নার বিরাট
েূবমকা রতয়তে। োোড়া উদগে কান্না কে কতর মিতপ রাখতল শারীবরক ক্ষবেরও
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আশংকা থাতক । এজনয শরীয়ে কাাঁদতে বনতষধ কতরবন িরং কান্না আসতল মন
েতর মকাঁতদ মনয়ার অনুমবে মদয়া হতয়তে । বকন্তু সশতব্দ িীৎকার কতর কাাঁদা
মর্তহেু মানুতষর আয়ত্তাধীন, এজনয ো বনতষধ করা হতয়তে । ো োড়া সশব্দ কান্না
অনযতদর উপরও মন্দ প্রোি মফতল । কারণ, কান্না হল সংক্রামক ধাাঁতির,
একজতনর মদখাতদবখ অতনযর মতধযও ো েবড়তয় পতড় । েতি অবনোকে িীৎকার
ধ্ববন মিবরতয় মগতল োতে মকান মদাষ মনই । অথোৎ এতক্ষতত্র সংবিে িযবি
গুনাহগার হতি না ।
(খ) একথা পরম সেয মর্, র্ার আগমন ঘতটতে োতক একবদন এখান মথতক
বিদায় বনতেই হতি । েতি এর জনয আল্লাহ ো‘আলা একবট সময় মিাঁতধ বদতয়েন
।বকন্তু সুবনবিে ও অনবেক্রময মসই সময়বট আল্লাহ ো‘আলাই জাতনন । বেবন
িযেীে আর কারও ো জানা মনই। োই মো মদখা র্ায়- অসুখ-বিসূখ বকেু মনই;
এতকিাতর সুস্থ-সিল মানুষবট বিলকুল রওয়ানা হতয় র্ায় । িস্তুেঃ এবটই োর
বনবদে সময়।আজকাল এটাতক ‘হাটে অযাটাক’ ও মেন মরাক িতল িযি করা হয়।
খাজা আর্ীর্ুল হাসান মাজর্ুি (রহঃ) োাঁর কবিোয় বক পরম সেযবটই না েুতল
ধতরতেনہورہی ہے عمر مثل برف کم ۔ چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم
জীিতনর িরফখন্ডবট মদতখা, গতল গতল মকমন বনঃতশষ হতয় র্াতে । কে বনঃশতব্দ,
মকমন ধীতর ধীতর, প্রবে বনঃোতস ।
سانس ہے ربرو ملک عدم۔ دفعۃ اکروز یہ جائيگا تهم
োস-প্রোস মর্ন এক ভ্রামযমাণ পবথক, হিাৎ এক িাাঁতক মথতম র্ায় োর িলার
গবে
اکدن مرنا ہے اخر موت ہے ۔ کرلے جوکرناہے اخر موت ہے
একবদন মোমাতক মরতেই হতি মজতন মরতখা! আয়ু থাকতেই র্া করার কতর নাও
মহ!
(গ) মেুয এক বিরন্তন সেয । কাতজই পবথিীর প্রতেযক মজাড়ার এিং প্রবে
দু‘জতনর একজনতক অিশযই অপরজতনর বিতয়াগ-বিতেতদর সম্মুখীন হতে হতি ।
স্বামীর মেুযতে স্ত্রীতক, স্ত্রীর মেুযতে স্বামীতক, বপো-মাোর ইবন্তকাতল মেতলসন্তানতক, সন্তাতনর মেুযতে বপো-মাোতক, োইতয়র বেতরাধাতন মিানতক অনুরূপ
প্রতেযক দুজতনর একজনতক । আর একথাও পষ্ে মর্, দু‘জনার একজনতক
ইোবধকার মদয়া হতল মকউ-ই মেুযর্ন্ত্রণা িরণ করতে মস্বোয় রাবজ হতো না ।
এজনয আল্লাহ ো‘আলা মেুযর িযাপারবট স্বয়ং োর আয়ত্তাধীন মরতখতেন । িস্তুেঃ
বেবনই প্রাণ সঞ্চার কতরন এিং বেবনই প্রাণ সংহার কতরন ।
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(ঘ) একজন সাধারণ গ্রাময িযবি হর্রে আব্বাস রা. এর ইবন্তকাতল োাঁর পুত্র
হর্রে আব্দুল্লাহ রা. এর বখদমতে- মদখুন কী িমৎকার সান্তনািাণী মপশ
কতরবেতলন । এতে আমাতদর জতনয রতয়তে এক িমকপ্রদ বশক্ষা
 والله خري منك للعباس+وخري من العباس أجرك بعد
প্রথম পংবিতে িলা হতয়তে- হর্রে আব্বাস রা. এর ইতন্তকাতল সির করার
বিবনমতয় মহ আব্দুল্লাহ! আপনাতক পুরস্কার প্রদান করা হতি । মেতি মদখুন ,
পুরস্কার অথোৎ আল্লাহ োআলার সন্তুবে অবধক উত্তম, না আপনার বনকট হর্রে
আব্বাতসর জীবিে থাকা? পষ্ে মর্, আল্লাহর সন্তুবেই উত্তম ।
আর বিেীয় পংবিতে িলা হতয়তে- হর্রে আব্বাস রা. পবথিী মথতক বিদায় বনতয়
আবখরাতে পাবড় জবমতয়তেন,োাঁর উপর আল্লাহ ো‘আলার রাবশ রাবশ মনয়ামে
িবষেে হতে এিং োতক অকল্পনীয় সম্মান ও মর্োদা প্রদান করা হতে । মো িলুন ,
হর্রে আব্বাতসর জনয আপবন উত্তম, না আল্লাহ ো‘আলার মনয়ামে ও সম্মান?
জিাি সুপষ্ে মর্, আল্লাহ ো‘আলার মনয়ামে ও মর্োদাই উত্তম ।
সারকথা হল, কাতরা মেুযতে একজন অপরজন হতে পথক হতয় র্ায় বকন্তু
প্রতেযতকই উত্তম িস্তুর অবধকারী হয় । মদখা র্াতে, মেুয উেতয়র জনযই কলযাণ
িতয় আনতে । অথোৎ, প্রতেযতকই উত্তম িস্তু ও বিবনময় লাে করতে ।
(ঙ) এ কথাও বিন্তা করা দরকার মর্, মেুযর মাধযতম আলাদা হওয়া িা বিতেদ
ঘটা এটা সামবয়তকর জনয; বিরবদতনর জনয নয় । মর্মন দুই িন্ধুর একজন
বহজরে কতর অনয মকান মদতশ িতল মগল আর অপরজন মকান ওজর িশেঃ োর
সতঙ্গ মর্তে পারল না । বকন্তু রতয় র্াওয়া িন্ধু োর বহজরে করা িন্ধুর মদতশ
কখতনা মগতলই োর সতঙ্গ সাক্ষাে করতে পারতি । এোতি বিন্তা করতল রতয়
র্াওয়া িন্ধুর দুঃখ-মপতরশানীর বশকার হতে হয় না । মেুযরও এই একই অিস্থা
মে িযবি মো পবথিীতে বফতর আসতে পাতর না, বকন্তু এখানকার িযবি মুেুযর
মাধযতম মসখাতন মপৌাঁতে োর সতঙ্গ সাক্ষাে করতে পাতর । এই দবেেবঙ্গবটতক
আল্লাহ োআলা َ اِ نَِّا لِل ِه وَ اِ َِّنا اِ لَ ْيهِ رَا جِعُوْ نিতল কুরআতন কারীতম িযি কতরতেন
মর্, আমরা সকতলই আল্লাহর িান্দা ও মগালাম । (আর মুনীতির জনয োর
মগালাতমর িাসস্থান পবরিেেতনর অবধকার থাতক । সুেরাং পবরিেেতনর িারা র্বদ
মতন কে লাতগ, োহতল এোতি বিন্তা করতি মর্,) আমরা সকতলই (মুনীতির
বনধোবরে) মস স্থাতন বফতর র্াতিা, (মর্খাতন আমাতদর িন্ধু ও বপ্রয়জন পূতিে িতল
মগতেন ।) (মাজাবলতস আিরার, ‘দাবফউল গম্ম’ নামক পুবস্তকা)
হর্রে বমর্ো মার্হার জাতন জানা (রহঃ) োাঁর মেুযর পূতিে বনতজর কামরার মতধয
একবট কবিো বলতখ মরতখবেতলন । র্া পরিেেীতে োর সমাবধ বশয়তর উৎকীণে
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لوگ کہتے ہيں کہ مرزا مرگيا۔ در حقيقت مرزا اپنا گهر گيا
অথেঃ মলাতকরা িলািবল করতে মর্, বমর্ো সাতহি মারা মগতেন । বকন্তু আসল কথা
হল বমর্ো সাতহি বনজ িাড়ীতে বফতর মগতেন ।
বিপদাপতদ পবরবস্থবে সামতল মনয়ার সহজ উপায়
১ । সিেদা মর্ মকান ধরতনর বিপদাপদ মথতক আল্লাহর বনকট পানাহ িাইতি । েতি
এতস মগতল সির করার জনয মানবসকোতি প্রস্তুে হতয় র্াতি ।
২ । বিপদাপতদ পড়ামাত্রই َ اِ نَِّا لِلهِ وَ اِ نَِّا اِ لَيْهِ رَا جِعُ ْو نপাি করতি এিং এর মথতক
এই বশক্ষা গ্রহণ করতি মর্, মূলেঃ মপতরশানীর কারণ হল, দুবট অমূলক ধারণা(ক) র্া হােোড়া হতয়তে, োর মাবলক আবম বনতজই ।
(খ) এিং উি িস্তু আর মকান বদন বফতর আসতি না ।
এ জনয মদখা র্ায়, মর্খাতন বনতজর মাবলকানা িা বনতজর সম্পবকেে বিষয় নয়
মসখাতন অতনক িড় িড় বিপদ হওয়া সতওেও মানুষ মপতরশান হয় না । মর্মন পত্রপবত্রকায় কে বিপতদর খির মির হয় বকন্তু মকউ মেমন মপতরশান হয় না । কারণ
ওটা োর বনতজর সম্পবকেে বকেু নয় ।
মেমবনোতি ঘবড় িুবর হতল মপতরশানী হয় । কারণ আর হয়ে বফতর পাতি না ।
বকন্তু বনতজর মকান কাতজ ঘবড় মমকাতরর বনকট কতয়ক বদতনর জনয বদতয় আসতল
োতে মকান মপতরশানী হয় না । কারণ ো স্থায়ীোতি হাে োড়া হয়বন ।
মো উি দুআ ও আয়াে َ اِ نَِّا لِلهِ وَ اِ َنِّا اِ لَيْهِ رَا جِعُوْ نএর মতধয উেয় অমূলক
ধারণা িাবেল কতর মদয়া হতয়তে । প্রথম িাতকয িলা হতয়তে মর্, আবম এিং
আমার সিবকেু আল্লাহর মাবলকানাধীন । এখাতন আমার মকান মাবলকানা নাই ।
সুেরাং আমার মপতরশানীর বক আতে? র্ার মাবলকানা োরই বসিান্ত িাস্তিাবয়ে
হতি । মসখাতন আমার বক অবধকার আতে ।
বিেীয় িাতকয িলা হতয়তে মর্, র্া হােোড়া হতয়তে, নে হতয়তে িা মকান বনকট
আত্মীয় মারা মগতে মো ঐ িযবি িা িস্তু স্থায়ীোতি হাে োড়া হয় বন । কারণ,
আমরা সকতলই মেুযর পর অেীে আত্মীয়-স্বজতনর সাতথ বমবলে হি এিং
ক্ষবেগ্রস্ত মাতলরও প্রবেদান আমরা আল্লাহর দরিাতর বফতর পাি । সুেরাং
মপতরশানীর বকেু নাই ।
৩. বনতজর মিতয় র্ারা আতরা মিশী বিপদগ্রস্ত োতদর অিস্থা সামতন রাখতি ।
সুতর্াগ হতল কখতনা হাসপাোল পবরদশেন করতি । এিং বিন্তা করতি মর্, হাজাতরা
মলাতকর বিপতদর েুলনায় আমার বিপদ হালকা । সুেরাং োতদর বদতক মিতয়
আমাতদর সির করা উবিে ।
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৪ । বিপতদর সময় এ কথাও বিন্তা করতি মর্, র্েটুকু বিপদ এতসতে এর মিতয়
মিশীও আসতে পারে, বকন্তু আল্লাহ ো‘আলা োর মথতক আমাতক মহফার্ে
কতরতেন । মর্মনঃ এক লক্ষ টাকার ক্ষবে হতয়তে, মো বিন্তা করতি মর্, পাাঁি লক্ষ
টাকার ক্ষবে মথতক আল্লাহ মহফার্ে কতরতেন । মেমবনোতি একজন আত্মীতয়র
মেুয হতয়তে, বকন্তু মকান দুঘেটনায় অতনক আত্মীতয়র এক সাতথ মেুয হতে পারে ।
ো মথতক মো আল্লাহ মহফার্ে কতরতেন ।
৫ । সিেদা দুবনয়ার অস্থাবয়ত্ব ও মূলযহীনোর কথা মবস্ততস্ক মগাঁতথ রাখতি ।
৬ । সংবিে বিপতদর ফর্ীলে (র্ার বকেুটা পূতিে উতল্লখ করা হতয়তে) স্মরণ কতর
পূণেরূতপ সির ও ধধর্ে অিলম্বন করতি এিং সাওয়াতির আশা রাখতি ।
৭। সংবিে বিপতদর সতিোচ্চ ক্ষবে মমতন মনয়ার জনয বনতজতক প্রস্তুে রাখতি, বকন্তু
মসটা না হওয়ার জনয িা ক্ষবে কম হওয়ার জনয আল্লাহর বনকট দুআ করতে
থাকতি ।
৮। অেঃপর বিপদবট মেুয িযেীে অনয মকান ধরতনর হতল িাণ্ডা মাথায় ো মথতক
উিার পাওয়ার জনয দুআ ও মিো-বফবকর করতি । বকন্তু হা-হুোশ করতি না,
কারণ, এতে স্বাস্থয, ইিাদে-িতন্দগী ও মাতলর ক্ষবে োড়া মকান লােই মনই ।
৯ । উিার পাওয়ার বকংিা ক্ষবে কবমতয় আনার সম্ভািয র্ে পন্থা মির হয়
মসগুতলার মতধয পর্োতলািনা কতর েুলনামূলক জরুরী, সহজ ও কম ক্ষবেকর পন্থা
অিলম্বন করার বসিান্ত বনতি ।
১০ । োরপর আল্লাহর উপর েরসা কতর কাজ শুরু কতর-বদতি । ইনশাআল্লাহ,
বিপদ অতনক সহজ ও আসান হতয় র্াতি ।
আল্লাহ ো‘আলা আমাতদরতক এসকল বদকবনতদেশনার উপর আমল করার
োউফীক দান করুন । এিং বফেনার এ কবিন র্মানায় আমাতদর সকলতক দীন
ও ঈমান বহফার্ে করার োউফীক দান করুন- আমীন ।

সমাপ্ত
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তাবলীগ কি ও কিন?
মুফতী মনসূরুল হি
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তাবলীগ কি ও কিন?
আপনার প্রশ্নের উত্তরগুকল কেশ্নন কনন
মুফতী মনসূরুল হি
োকম‘আ রাহমাকনয়া আরাকবয়া
আলী এন্ড নূর করশ্নয়ল এশ্নেট
কমাহাম্মদপুর, ঢািা-১২০৭
প্রিাশি
মািতাবাতুল মানসূর
[সববসত্ত্ব সংরকিত]
পকরবকধবত ও পকরমাকেবত
কিতীয় সংস্কারণ
কসশ্নেম্বর ২০০৯ ইং
শুশ্নেচ্ছা কবকনময়
২০ (কবশ) টািা মাত্র
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প্রারকিি িথা
মানব োকত আশরাফুল মাখলুিাত তথা সৃকির
কসরা েীব। পকবত্র িুরআশ্নন আল্লাহ তা’আলা
সুস্পিোশ্নব ইরশাদ িশ্নরশ্নেন-“আকম মানব
োকতশ্নি কেষ্ঠত্ব দান িশ্নরকে।” (সূরাহ বনী ইসরাঈল
আয়াত-৭০) শুধু তাই নয়; বরং তারা সববশ্নেষ্ঠ
উম্মতও। এতদসম্পশ্নিব পরম িরুণাময় আল্লাহ
তা’আলা ইরশাদ িশ্নরন- “কতামরা সববশ্নেষ্ঠ উম্মত,
কতামাশ্নদর উদ্ভব ঘটাশ্ননা হশ্নয়শ্নে মানবোকতর
িলযাশ্নণর েনয । কতামরা সৎিাশ্নের কনশ্নদবশ দান
িরশ্নব ও অসৎ িাশ্নে বাধা কদশ্নব এবং আল্লাহর
প্রকত ঈমান আনয়ন িরশ্নব ।” (সূরাহ আশ্নল ইমরান,
আয়াত-১১০)

উপশ্নরাক্ত আয়াশ্নত মানব োকতশ্নি কেষ্ঠ উম্মত
কঘাষণা িরার সাশ্নথ সাশ্নথ তাশ্নদরশ্নি কেষ্ঠত্ব
প্রদাশ্ননর িারণও উশ্নল্লখ িরা হশ্নয়শ্নে। আর তা
হশ্নচ্ছ মানুষশ্নি সৎিাশ্নের আশ্নদশ িরা ও অসৎ
িাশ্নের কনশ্নষধ িরা ।
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মূলতঃ এ দাকয়ত্ব অকপবত হশ্নয়কেল আকম্বয়া কিরাশ্নমর
উপর। কগামরাহ ও পথভ্রি মানুষশ্নি িীশ্ননর পশ্নথ
কফকরশ্নয় আনার েনয আল্লাহ তা’আলা যুশ্নগ যুশ্নগ
কপ্ররণ িশ্নরশ্নেন লিাকধি নবী-রাসূলগণশ্নি। নবী
কপ্ররণ পরম্পরায় সববশ্নশশ্নষ কপ্রকরত হশ্নয়শ্নেন
আমাশ্নদর নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম। তাাঁর পর আর
কিান নবীর আগমন ঘটশ্নব না কবধায় এ সুমহান
দাকয়ত্ব অকপবত হশ্নয়শ্নে তাাঁর উম্মশ্নতর উপর ফশ্নল
তারা লাে িশ্নরশ্নে সববশ্নেষ্ঠ উম্মশ্নতর মযবাদা।
কিন্তু দঃখেনি হশ্নলও সতয কয, উম্মশ্নত মুহাম্মাদী
তাশ্নদর এ কগৌরবময় দাকয়ত্ব পালশ্নন বযথব হওয়ার
িারশ্নণ পৃকথবী েুশ্নেই চলশ্নে অনযায় অকবচার,
হতযা-লুন্ঠন, কেনতাই-রাহাোকন, খুন-খারাবী সহ
আশ্নরা নানা প্রিার মানবতা কবধ্বংসী িাযবিলাপ ।
উম্মাশ্নত মুহাম্মাদী যকদ পুনরায় তাশ্নদর এ দাকয়ত্ব
যথাযথ রূশ্নপ পালশ্নন সকিয় না হয়, তাহশ্নল এ
কথশ্নি মুকক্ত পাওয়া কিান িশ্নমই সিব নয় ।
েশ্নেয় উস্তাদ মুফতী মাওলানা মনসূরুল হি
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সাশ্নহশ্নবর এতদসম্পকিবত গুরুত্বপূণব কিেু প্রবন্ধ ও
প্রশ্নোত্তর কবকেন্ন সমশ্নয় রাহমানী পয়গাশ্নম প্রিাকশত
হশ্নয়কেল। কবষয়গুকলর গুরুত্ব অনুধাবন িশ্নর
হযরশ্নতর দ‘আ ও ইোযত কনশ্নয় কবকিপ্ত কলখাগুকল
এিকত্রত িশ্নর পুকস্তিািাশ্নর প্রিাশ িরশ্নত কপশ্নর
আল্লাহ রাব্বুল আলাকমশ্ননর দরবাশ্নর শুিকরয়া
আদায় িরকে। যারা দাওয়াশ্নতর িাশ্নের সাশ্নথ
েকেত এবং যারা েকেত না, আশা িকর তাশ্নদর
সিশ্নলর েনযই একট সমান উপিারী হশ্নব ।
দূ‘আ প্রাথবী
মীযানুর রহমান িাশ্নসমী
োকম‘আ রাহমাকনয়া আরাকবয়া
কমাহাম্মদপুর, ঢািা ।
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সূচীপত্র
তাবলীগ কি ও কিন?
উম্মশ্নত মুহাম্মাদী “সশ্নববাত্তম উম্মত” কিন?
কবশ্ববাসীর িলযাণ সাধশ্ননর প্রিৃত পন্থা িী?
“সৎ িাশ্নের আশ্নদশ ও অসৎ িাশ্নের কনশ্নষধ” এ িথার তাৎপযব কি?
সৎ িাশ্নের আশ্নদশ এর কেণীশ্নেদ
িীকন দাওয়াশ্নতর েনয িুরবানী
িীকন দাওয়াশ্নতর ফায়দা
উম্মশ্নতর েনয রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর োলবাসা
তাবলীগ সম্পকিবত িশ্নয়িকট গুরুত্বপূণব প্রশ্নোত্তর
(১) তাবলীগ িরা কি ফরয?
(২) তাবলীগওয়ালারা শুধু আমর কবল মারূফ িশ্নর কিন?
(৩) তাবলীগওয়ালাশ্নদর েনয মসকেশ্নদ থািা-খাওয়া োকয়য আশ্নে?
(৪) “তাবলীশ্নগ এি টািা খরচ িরশ্নল ৭ লাখ টািা খরচ িরার
সাওয়াব হয়” এিথা কি কিি?
(৫) “িীশ্ননর দাওয়াশ্নত কযশ্নয় িাশ্নরা দরোর সামশ্নন অশ্নপিা িরা
শশ্নব িদশ্নরর ইবাদশ্নতর কচশ্নয় উত্তম” এর দলীল কি
(৬) “তাবলীশ্নগ কগশ্নল সব গুনাহ মাফ হশ্নয় যায়” এর বযাখযা কি?
(৭) তাবলীগ োমাআত কি হি?
(৮) মকহলাশ্নদর েনয বােী বােী কযশ্নয় তালীম িরা কি কিি?
(৯) আল্লাহর রাস্তা বলশ্নত কি শুধু তাবলীগ বুঝায়?
(১০) ১০০ বের পূশ্নবব তাবলীগ কেল না। এখন কিাশ্নেশ্নি এশ্নলা?
(১১) তাবলীগ িরা িতটুিু েরুরী?
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৩
৫
৬
৭
৯
১২
১৩
১৫
১৭
১৮
২০
২২
২৪
২৭
৩০
৩৩
৩৬
৩৮
৪০
৪২

بامسه تعاىل

احلمد لله رب العا ملني والصلو ة والسال م علي سيد ا ملر
سلني
তাবলীগ কি ও কিন?
كنتم خري امة اخر جت للنا س تا مر ون با ملعروف
وتنهون عن املنكر وتومنون بالله
অথব: “কহ (উম্মশ্নত মুহাম্মাদী) মুকমনগণ! ‘কতামরা
অনযানয সিল উম্মত কথশ্নি উৎিৃি এমন এি
োমা’আত, কয োমা’আতশ্নি সিল মানুশ্নষর
িলযাশ্নণর েনয পািাশ্ননা হশ্নয়শ্নে। (শ্নতামাশ্নদর
িলযাণ সাধশ্ননর পেকত এই হশ্নব কয,) কতামরা কনি
িাশ্নের হুিুম িরশ্নত থািশ্নব এবং শরীয়ত কবশ্নরাধী
িাে কথশ্নি বাধা প্রদান িরশ্নত থািশ্নব। আর
(এোশ্নব) কতামরা কনশ্নেশ্নদর ঈমান মেবুত িরশ্নত
প্রয়াসী হশ্নব।’ (সূরাহ আল-ইমরান-১১০)
উম্মশ্নত মুহাম্মাদী “সশ্নবাব ত্তম উম্মত” কিন ?
িুরআশ্নন িারীশ্নমর উশ্নল্লকখত আয়াশ্নত উম্মশ্নত
মুহাম্মাদীর সিল মুকমন-মুসলমানশ্নি খাইরুল
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উমাম তথা “সশ্নববাত্তম উম্মত” কঘাষণা িরা হশ্নয়শ্নে
এবং বলা হশ্নয়শ্নে কয, কহ মুকমনগণ! কতামরা
সশ্নববাত্তম োকত। িারণ, কতামাশ্নদরশ্নি আকম্বয়া
আলাইকহমুস সালাশ্নমর নযায় েগতবাসীর িলযাশ্নণর
কনকমশ্নত্ত দকনয়াশ্নত পািাশ্ননা হশ্নয়শ্নে।
এ আয়াশ্নতর বযাখযা প্রসশ্নে রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু
আলাইকহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ িশ্নরন : “কতামরা বে
বে সত্তরকট উম্মশ্নতর পূণবতািারী এবং কতামরা ঐ
সমস্ত উম্মশ্নতর মশ্নধয আল্লাহ তা’আলার দরবাশ্নর
কবশী উত্তম ও কবশী সম্মানী।” (কতরকমযী, হাঃ নং –
৩০০৮, ইবশ্নন মাোহ, হাঃ নং- ৪২৮৮)

আয়াশ্নতর এ অংশ িারা দ’কট িথা স্পিোশ্নব
প্রমাকণত হয়:
১. উম্মশ্নত মুহাম্মাদী সশ্নববাত্তম উম্মত।
২. তাাঁশ্নদর সশ্নববাত্তম হওয়ার িারণ হল: তাাঁরা
কবশ্ববাসীর িলযাশ্নণর কনকমশ্নত্ত কপ্রকরত হশ্নয়শ্নে ।
(শ্নযরূপ দাকয়ত্ব কনশ্নয় আকম্বয়া আ. কপ্রকরত
হশ্নয়কেশ্নলন) খাতামুন নাকবয়যীন (শ্নশষ নবী) হযরত
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মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর
উম্মত কসই দাকয়শ্নত্বর বশ্নদৌলশ্নত ‘খাইরুল উমাম’
বা সশ্নববাত্তম উম্মত হওয়ার কসৌোগয লাে িশ্নরশ্নেন
। নামায, করাযা, হজ্ব ও যািাত এ কনি িােগুশ্নলা
পূশ্নববর উম্মতগণ িশ্নরশ্নেন, উম্মশ্নত মুহাম্মাদীও
িরশ্নেন । কিন্তু এগুশ্নলা তাাঁশ্নদর খাইরুল উমাম
হওয়ার িারণ নয়, এমনকি কনি িাশ্নের আশ্নদশ
এবং বদ িাশ্নের কনশ্নষশ্নধর দাকয়ত্বও পূশ্নববর
উম্মতগণ পালন িশ্নরশ্নেন। কিন্তু এই দাকয়ত্ব উম্মশ্নত
মুহাম্মাদীর উপর যত গুরুত্ব সহিাশ্নর অকপবত
হশ্নয়শ্নে, ততটা গুরুত্ব সহিাশ্নর অনয কিান উম্মশ্নতর
উপর অকপবত হয়কন। (মা’করফুল িুরআন, ২:১৫০)
এ িারশ্নণই উম্মশ্নত মুহাম্মাদীর প্রশ্নতযি নর-নারীর
উপর তার অধীনস্থ এবং সংকিি বযকক্তশ্নদরশ্নি সৎ
িাশ্নের আশ্নদশ এবং অসৎ িাশ্নের কনশ্নষধ িরা
ওয়াকেব। আর এ গুরু দাকয়ত্বই উম্মশ্নত মুহাম্মাদীশ্নি
“সশ্নববাত্তম উম্মত” হওয়ার মহান ফযীলশ্নতর
অকধিারী িশ্নরশ্নে। (মা’করফুল িুরআন, ২:১৩৭)
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এ উম্মশ্নতর কিান বযকক্ত যকদ এই দাকয়ত্ব পালশ্নন
অনীহা প্রিাশ িশ্নর, তশ্নব কস যকদও নামায, করাযা
সহ অনযানয ইবাদত-বশ্নেগী সকিিোশ্নব আদায়
িশ্নরও, তথাকপ কস িখনও খাইরুল উমাম বা
সশ্নববাত্তম উম্মশ্নতর সম্মাশ্নন েূকষত হশ্নব না । এ
দাকয়ত্ব পালশ্নন কযমকন োশ্নব কনশ্নের অধীনস্থ ও
সংকিিশ্নদর মশ্নধয িাে িরশ্নত হশ্নব, কতমকনোশ্নব এ
িাে কনশ্নয় মানুশ্নষর িাশ্নর িাশ্নর ঘুরাও অপকরহাযব ।
এ প্রসশ্নে হযরত মাওলানা ইকলয়াস রহ. বশ্নলন:
“কতামাশ্নদর কবশ্ববাসীর িলযাশ্নণর কনকমশ্নত্ত কপ্ররণ
িরা হশ্নয়শ্নে” আল্লাহ তা‘আলার এ িথার িারা
একদশ্নি ইকেত পাওয়া যায় কয, এি স্থাশ্নন বশ্নস
কতামাশ্নদর এ দাকয়ত্ব পূণবোশ্নব আঞ্জাম কদয়া সিব
হশ্নব না । মানুশ্নষর িলযাশ্নণর েনয দয়াশ্নর দয়াশ্নর
কফরশ্নত হশ্নব । আর তখনই কতামরা খাইরুল উমাম
বা সশ্নববাত্তম উম্মত হওয়ার কযাগযতা অেবন িরশ্নব
।”(মালফূযাত, ৫২)
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কবশ্ববাসীর িলযাণ সাধশ্ননর প্রিৃত পন্থা কি?
উশ্নল্লকখত আয়াশ্নত স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন
কবশ্ববাসীর িলযাণ সাধশ্ননর পেকত সম্পশ্নিব বণবনা
িশ্নরশ্নেন কয, “কতামরা কবশ্ববাসীশ্নি সৎ িাশ্নের
আশ্নদশ িরশ্নত থািশ্নব এবং অসৎ িাে কথশ্নি
কবরত রাখশ্নত থািশ্নব।” এটাই কবশ্ববাসীর েনয
প্রিৃত িলযাণ সাধন । িারণ, এর মশ্নধযই রশ্নয়শ্নে
প্রশ্নতযিকট মানুশ্নষর দকনয়া ও আকখরাশ্নতর আসল
িলযাণ বা িাকময়াবী ।
প্রিৃত শাকি আর সব ধরশ্নণর সফলতার পযবাশ্নয়
সাধারণোশ্নব কলাশ্নিরা ‘দঃখীেনশ্নি অন্ন-বস্ত্র দান
িরাশ্নি তার প্রকত িলযাণ িরা’ মশ্নন িশ্নর থাশ্নি ।
বাস্তশ্নব এটাও এিটা িলযাণ িামনা বশ্নট, কিন্তু
এটা কনতািই সামকয়ি এবং অস্থায়ী িলযাণ দান ।
প্রিৃত িলযাণ সাধনা হল, খালক্ কি খাকলশ্নির
সাশ্নথ (সৃকিশ্নি স্রিার সাশ্নথ) েুশ্নে কদয়া । অথবাৎ
মানব োকতশ্নি তাাঁর প্রকতপালশ্নির সাশ্নথ সম্পকিবত
িশ্নর তাশ্নদরশ্নি স্থায়ী োহান্নাম কথশ্নি মুক্ত িশ্নর
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মহা কন‘আমশ্নতর অকধবাসী বানাশ্ননা। (সুরা আল
ইমরান, ১৮৫)

এিেন মানুশ্নষর েনয এর কচশ্নয় বে কিান িলযাণ
িামনা আর হশ্নত পাশ্নর না । এ সম্পশ্নিব মাওলানা
ইকলয়াস রহ. বশ্নলশ্নেন : হাদীস শরীশ্নফ আশ্নে, কয
অশ্ননযর উপর রহম িশ্নর না, তার উপর আল্লাহর
পি কথশ্নি রহম িরা হয় না । িাশ্নেই কতামরা
েমীন বাসীর উপর রহম ির আসমান ওয়ালা
অথবাৎ আল্লাহ তা‘আলা কতামাশ্নদর উপর রহম
িরশ্নবন । কিন্তু আফশ্নসাস, কলাশ্নিরা এ হাদীশ্নসর
মমব শুধুমাত্র েুিা-নাো কলািশ্নদরশ্নি অন্ন-বস্ত্র
দাশ্ননর বযাপাশ্নর সীকমত িশ্নর কদশ্নয়শ্নে । েুিা-নাো
বযকক্তশ্নদর দাশ্ননর বযাপাশ্নর তাশ্নদর অিশ্নর দয়া
আশ্নস কিন্তু িীন কথশ্নি বকিত পথহারা বযকক্তশ্নদর
বযাপাশ্নর তাশ্নদর অিশ্নর দয়া আশ্নস না । বাকহযি
অবস্থা দৃশ্নি মশ্নন হয়, দকনয়ার িকতশ্নি িকত মশ্নন
িরা হয়; কিন্তু িীশ্ননর িকতশ্নি কতমন িকত মশ্নন
িরা হয় না । তাহশ্নল আসমান ওয়ালা (মহান
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আল্লাহ) আমাশ্নদর উপর কিন কমশ্নহরবানী িরশ্নবন ।
(মালফুযাশ্নত মাওলানা ইকলয়াস রহ. ৪৮)

“সৎ িাশ্নের আশ্নদশ ও অসৎ িাশ্নের কনশ্নষধ” এ
িথার তাৎপযব িী?
সৎ িােসমূহশ্নি পকবত্র িুরআশ্নন “মারূফ” বলা
হশ্নয়শ্নে । যার মশ্নধয ঐ সমস্ত কনি আমল এবং
সৎিাে শাকমল, যা ইসলাম কনশ্নদবশ কদশ্নয়শ্নে এবং
নবীগণ যুশ্নগ যুশ্নগ তা বাস্তবায়শ্ননর প্রশ্নচিা
চাকলশ্নয়শ্নেন । আর অসৎ িােসমূহশ্নি পকবত্র
িুরআশ্নন “মুনিার” বলা হশ্নয়শ্নে । যার মশ্নধয ঐ
সমস্ত অপিমব ও অনযায় আচরণ শাকমল, যা
ইসলাম কনশ্নষধ িশ্নরশ্নে । (মা‘আকরফুল িুরআন, ২ :
১৪১)

এখাশ্নন কবশ্নশষ লিণীয় কয, সৎ িাে এবং অসৎ
িাশ্নের েনয আরবী োষায় “আমশ্নল সাশ্নলহ” ও
“আমশ্নল গাইশ্নর সাশ্নলহ” শব্দ কবদযমান থািা
সশ্নত্বও িুরআন পাশ্নি “মারূফ ও মুনিার” শব্দিয়
বযবহৃত হশ্নয়শ্নে । এর িারণ এই কয, “মারূফ” ঐ
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সিল োল িােশ্নি বশ্নল, কয িাশ্নের ববধতা
সববেন স্বীিৃত ও প্রকসে এবং “মুনিার” ঐ সিল
মে িােশ্নি বশ্নল, কয িাশ্নের অববধতা সববেন
স্বীিৃত ও প্রকসে । সুতরাং এ শব্দিশ্নয়র মশ্নধয এ
ইকেত পাওয়া যায় কয, কয কবষশ্নয়র দাওয়াত বা
হুিুম কদয়া হশ্নব, তার ববধতা সিশ্নলর কনিট
পকরকচত হশ্নব । অথবাৎ সিশ্নলই কসটাশ্নি োল বশ্নল
োশ্নন এমন হশ্নত হশ্নব । আর কয িাে কথশ্নি কনশ্নষধ
িরা হশ্নব কস িােটাও এমন হশ্নত হশ্নব যার,
কনকষে হওয়া সিশ্নলর কনিট প্রকসে । অথবাৎ
কনকষে িােকটও কযন সাধারণ কলািশ্নদর কনিট
কনকষে বশ্নল পকরকচত থাশ্নি । উদাহরণতঃ ঈমাশ্ননর
দাওয়াত ঈমান পূণব িরার দাওয়াত, নামায, করাযা,
হজ্জ, যািাত, কপতা-মাতার কখদমত, সতয িথা
বলা, পশ্নরাপিার িরা ইতযাকদ োল িাে হওয়া
সম্পশ্নিব সিশ্নলই োশ্নন। কতমকনোশ্নব িুফর,
কশরি, নামায-করাযা তরি িরা কপতা-মাতাশ্নি িি
কদয়া, চুকর-ডািাকত, হাইেযাি, সুদ, ঘুষ, কযনাবযকেচার, েুলুম-অতযাচার এগুশ্নলাশ্নি মে িাে
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বশ্নল সিশ্নলই োশ্নন । পকবত্র িুরআন মা’রুফ ও
মুনিার শব্দিয় বশ্নল উশ্নল্লকখত কবষয়াবলীর আশ্নদশ
ও কনশ্নষধ বুঝাশ্ননা হশ্নয়শ্নে ।
এর বাইশ্নর কয সমস্ত কবষয় রশ্নয়শ্নে, কযমনঃ কযসব
কবষশ্নয় মাযহাশ্নবর ইমামগশ্নণর মশ্নধয মতকবশ্নরাধ
কেল, কসসব কবষশ্নয় আশ্নদশ কনশ্নষধ িরা শরীয়শ্নতর
দৃকিশ্নত কনকষে। বরং প্রশ্নতযশ্নি তার ইমাশ্নমর
মাযহাব অনুযায়ী চলশ্নত থািশ্নব। এি
মাযহাবওয়ালা অনয মাযহাবওয়ালাশ্নি কনশ্নের
মাযহাব মানশ্নত বাধয িরশ্নত বা হুিুম িরশ্নত
পারশ্নব না। কযমনঃ হানাফীগণ ইমাশ্নমর কপেশ্নন
আমীন আশ্নস্ত বশ্নলন, শাফী’য়ীগণ আমীন কোশ্নর
বশ্নলন। এ বযাপাশ্নর কিান মাযহাবওয়ালার েনয
অনযশ্নি হুিুম কদয়া বা কনশ্নষধ িরা োকয়য নয়।
িারণ, এ োতীয় কবষয় মা’রুফ বা মুনিাশ্নরর
গকির মশ্নধয পশ্নে না । কিন্তু দঃশ্নখর কবষয়, বতবমাশ্নন
অশ্ননি স্থাশ্নন এিশ্নলা কনশ্নয়ই ঝগো-কববাদ হয় ।
অথচ প্রিৃতপশ্নি কযসব কবষয় মা’রুফ বা মুনিার
তা কনশ্নয় কিান দাওয়াত বা আশ্নলাচনাই হয় না।
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এটা কনতাি কনেনীয় িাে। (মা’আকরফুল িুরআন
২:১৪১)

“সৎিাশ্নে আশ্নদশ” -এর কেণীশ্নেদ
প্রথশ্নমই োনশ্নত হশ্নব কয এিেন মুসলমান কি
উশ্নেশ্নশয অনযশ্নি দাওয়াত কদশ্নব। অশ্ননযর
কহদায়াশ্নতর েনয, না কনশ্নের কহদায়াত ও কনশ্নের
উন্নকতর েনয । এ বযাপাশ্নর শরীয়শ্নতর কবধান হল,
কনশ্নের কহদায়াত ও উন্নকতর েনযই এশ্নি অপরশ্নি
দাওয়াত কদশ্নব। এশ্নত অনয বযকক্ত কহদায়াত প্রাপ্ত
কহাি বা না-ই কহাি, দাওয়াত প্রদানিারী অবশযই
লােবান হশ্নব । আর এ লােই িীনী দাওয়াশ্নতর মুল
লিয। প্রশ্নতযশ্নি কনশ্নের পূণবতার লশ্নিয আল্লাহর
কবধান মত অনযশ্নি িীশ্ননর দাওয়াত কদশ্নব এবং কসই
বযকক্ত কথশ্নি তার কিান রিম দকনয়াবী উশ্নেশয
হাকসল িরা উশ্নেশয থািশ্নবনা। (মা’আকরফুল িুরআন ,
১: ১১৯ মালফূযাত-৫২)

এবার োনা দরিার কয, প্রথশ্নম কিশ্নসর দাওয়াত
কদশ্নব। কযশ্নহতু এিেন মানুশ্নষর েনয সবশ্নচশ্নয় বে
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কদৌলত তার ঈমান। ঈমান কথশ্নি বে কিান কদৌলত
হশ্নত পাশ্নর না। আমশ্নলর মতববা ঈমাশ্ননর নীশ্নচ।
সুতরাং ঈমাশ্ননর দাওয়াতই সববপ্রথম দাওয়াত।
প্রিৃতপশ্নি ঈমান এমন বস্তু, যা কশিা িরশ্নত হয়।
তার েনয দীঘব কমহনত ও প্রশ্নচিা চালাশ্নত হয়।
সাহাবীগশ্নণর মক্কী কযশ্নেগীর অকধিাংশ কমহনত
ঈমান পকরপক্ব িরার লশ্নিয কেল। হযরত উমর
ফারুি রা. বলশ্নতন:“আমরা প্রথশ্নম ঈমান
কশশ্নখকেলাম,তারপর িীশ্ননর আহিাম কশশ্নখকেলাম।”
অবশয আল্লাহর নগণয সংখযি বাো এমনও রশ্নয়শ্নে
কয, ঈমাশ্ননর িথা েবশ্নণর সাশ্নথ তাাঁশ্নদর অিশ্নরর
মশ্নধয পকরপক্ব ঈমান বেমূল হশ্নয় যায় । তাাঁশ্নদর
েনয ইয়াক্বীন হাকসশ্নলর লশ্নিয দীঘব মুোহাদার
কিান প্রশ্নয়ােন পশ্নে না । তশ্নব আল্লাহ তা’আলার
সাধারণ কনয়ম যা অকধিাংশ কলাশ্নির বযাপাশ্নর
েরুরী, তা হলঃ ঈমান মেবুত িরার েনয ও
ইয়াক্বীন পািাশ্নপাক্ত িরার েনয ঈমাশ্ননর
দাওয়াশ্নতর মাধযশ্নম মুোহাদা িরা। (সূরা :আনিাবূত৬৯) এর বযকতশ্নরশ্নি সাধারণ ঈমান হাকসল হয় না
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। আর মেবুত ঈমান হাকসল না হশ্নল বে বে
কবপশ্নদ (যা তারই উন্নকতর েনয আল্লাহর পি
কথশ্নি আশ্নস) মানুষ অবধযব হশ্নয় কযশ্নত পাশ্নর এবং
আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুকি প্রিাশ না-ও িরশ্নত
পাশ্নর অথচ এটা মুকমশ্ননর েনয চরম বযথবতা। মুকমন
কতা সববাবস্থায় আল্লাহর উপর কনেবরশীল হ । কিান
বযাপাশ্নর তার কনেস্ব মতামত থািশ্নব না । সিল
কিশ্নত্র আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুকি প্রিাশ
িরাই তার িতববয । এ েনয দাওয়াশ্নতর তারতীব
অনুযায়ী অমুসকলমশ্নি সবব অবস্থায় প্রথশ্নম ঈমান
িবুল িরার দাওয়াত কদশ্নত হব। ঈমান িবুল িরার
পর তাশ্নদরশ্নি আমশ্নলর দাওয়াত কদশ্নত হশ্নব।
(কমশিাত-১ : ১৫৫)

আর মুসলমানশ্নদরশ্নি প্রথশ্নম পকরপক্ব ঈমান
হাকসশ্নলর দাওয়াত কদশ্নত হশ্নব এবং কসই সাশ্নথ
ঈমাশ্ননর উপর দৃঢ় থািার েনয সহীহ িুরআন
কতলাওয়াত কশিা, নামায- করাযা ইতযাকদ েরুরী
আমল কশিার দাওয়াত কদশ্নত হশ্নব। হারামমািরুহ কযমনঃ নামায তরি, করাযা তরি, কপতাwww.islamijindegi.com

মাতার অবাধযতা, সুদ-ঘুষ, কমথযা ইতযাকদ কথশ্নি
কবাঁশ্নচ থািার দাওয়াত কদশ্নত হশ্নব। দাওয়াশ্নতর মশ্নধয
ইমামগশ্নণর মশ্নধয কযসব কবষয় কবতকিবত, তার
আশ্নলাচনা িরা যাশ্নব না । এই দাওয়াত প্রশ্নতযি
মুসকলম নর-নারীর উপর ফরশ্নে আইন । অথবাৎ
প্রশ্নতযশ্নি তার অধীনস্থ কলািশ্নদরশ্নি বা আত্মীয়স্বেন, প্রকতশ্নবশী মহল্লাবাসী ও পকরকচত
কলািশ্নদরশ্নি সাধযানুসাশ্নর সৎ িাশ্নের আশ্নদশ ও
অসৎ িাশ্নের কনশ্নষধ িরশ্নত থািশ্নব। (সূরা:তাহরীম
৬/বুখারী ১:১২২) কযখাশ্নন হাশ্নতর িমতা চশ্নল
কসখাশ্নন শকক্ত প্রশ্নয়াগ িশ্নর আল্লাহর কবধান োরী
িরশ্নব। আর কযখাশ্নন শকক্ত প্রশ্নয়াগ চশ্নল না,
কসখাশ্নন কমৌকখি নসীহশ্নতর মাধযশ্নম দাকয়ত্ব পালন
িরশ্নব। আর কযখাশ্নন কমৌকখি নসীহত কবপদেনি
হশ্নত পাশ্নর, বা কহশ্নতর কবপরীত বশ্নল প্রবল ধারণা
হয়, কসখাশ্নন মশ্নন মশ্নন ঐ গকহবত িােটাশ্নি
(শ্নলািকটশ্নি নয়) ঘৃণা িরশ্নব এবং কদশ্নল কদশ্নল
কফকির োরী রাখশ্নব কয, আল্লাহর নাফরমানীর ঐ
িােটা কিোশ্নব বন্ধ িরা কযশ্নত পাশ্নর । এ পযবায়শ্নি
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ঈমাশ্ননর সববকনম্ন স্থর বলা হশ্নয়শ্নে। (কমশিাত, ৪৩৫)
এ পযবাশ্নয়র িীকন দাওয়াশ্নতর কযম্মাদারী প্রশ্নতযি
মুসলমাশ্ননর উপর অকপবত হশ্নয়শ্নে। প্রশ্নতযশ্নি তার
িমব পকরসশ্নরর মশ্নধয এ দাকয়ত্ব পালন িশ্নর যাশ্নব।
িীকন দাওয়াশ্নতর কিতীয় স্তর হকলাঃ মুসলমানশ্নদর
মধয কথশ্নি এিকট োমা’আত সববদা দাওয়াশ্নতর
িাশ্নে ময়দাশ্নন থািশ্নব এবং সিল কেণীর
কলািশ্নদরশ্নি আল্লাহর িীশ্ননর কদশ্নি দাওয়াত কদশ্নত
থািশ্নব । এ দাওয়াত কিান সময়ই বন্ধ হশ্নব না ।
এি দল কলাি কমহনত িশ্নর যখন তাশ্নদর
দকনয়াবী েরুরত পূণব িরার লশ্নিয বােীশ্নত কফরশ্নব,
তখন অপর দল যারা দকনয়ার িাে আঞ্জাম কদশ্নয়
কফশ্নলশ্নেন,তারা ময়দাশ্নন কনশ্নম যাশ্নব এবং “সৎ
িাশ্নের আশ্নদশ ও অসৎ িাশ্নের কনশ্নষধ’’ এর
কসলকসলা োরী রাখশ্নব। এ পযবাশ্নয়র িীকন দাওয়াত
উম্মশ্নত মুহাম্মাদীর উপর ফরশ্নে কিফায়া। এ প্রসশ্নে
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ িশ্নরনঃ “কহ মুকমনগণ।
কতামাশ্নদর মশ্নধয এমন এিকট োমা‘আত থািশ্নত
হশ্নব, যারা সববদা কলািশ্নদরশ্নি োল ও মেশ্নলর
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কদশ্নি আহবান িরশ্নত থািশ্নব, যারা সৎ িাশ্নের
আশ্নদশ ও অসৎ িাশ্নের কনশ্নষধ িরশ্নত থািশ্নব ।
আর তারাই পকরপূণব সাফলয লাে িরশ্নব। (সূরাহ
আল ইমরান -১০৪)

িীকন দাওয়াশ্নতর েনয িুরবানী
উশ্নল্লখয কয, স্বয়ং রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাশ্নয় কিরাম রা. িীকন
দাওয়াশ্নতর েনয সববকবধ ও সববাকধি িুরবানী কপশ
িশ্নরশ্নেন । মক্কার কযশ্নেগীশ্নত দাওয়াশ্নতর খাকতশ্নর
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর
িুরবানী সববেনকবকদত, কবশ্নশষ িশ্নর তাশ্নয়শ্নফর
কলামহষবি ও হদয় কবদারি ঘটনা কিান
মুসলমাশ্ননরই অোনা থািার িথা নয়। রাসূলল্ল
ু াহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ িশ্নরশ্নেন
“িীকন দাওয়াশ্নতর িারশ্নণ আমাশ্নি যতটুিু িি
কদয়া হশ্নয়শ্নে, তা অনয কিান নবীশ্নি কদয়া হয়কন।”
এ িীকন দাওয়াশ্নতর েনয নবী িরীম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা কিরাম রা.
নানাকবধ তািলীফ সহয িশ্নরশ্নেন। হাদীস শরীশ্নফ
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তাাঁশ্নদর িুরবানীর বযাপাশ্নর অসংখয বণবনা এশ্নসশ্নে ।
হযরত আবু বির কসেীি রা. যখন বাইতুল্লাহ
শরীশ্নফ প্রিাশ্নশয িীশ্ননর দাওয়াত কপশ িরশ্নলন
তখন িাকফররা চতুকদবি কথশ্নি হযরত আবু বির
কসেীি রা. এবং অনযানয মুসলমানশ্নদর উপর
আিমণ িরল। হযরত আবু বিরশ্নি রা. তারা
কবদম মারকপট িরল । তাাঁশ্নি পদদকলত িরল ।
উতবা কবন রবী‘আ িাকফর তাশ্নি স্বীয় েুতা িারা
মারশ্নত ও কপটাশ্নত লাগল। েুতার আঘাশ্নত তাাঁর
কচহারা মুবারি যখম হশ্নয় কগল। হযরত আবু
বিশ্নরর রা. কপশ্নটর উপর উশ্নি লাফালাকফ িরশ্নত
লাগল। কতকন এত কবশী পকরমাণ যখম হশ্নলন কয,
তার নাি এবং কচহারা কচনা যাকচ্ছল না। তখন তাাঁর
অবস্থা এমন কশাচনীয় হশ্নয়কেল কয, তাাঁর বংশধরগণ
আশংিা িশ্নরকেশ্নলন কয আবু বির মারা যাশ্নবন ।
তাই তারা কঘাষণা িশ্নরকেশ্নলন কয আবু বির যকদ
মারা যায়, তাহশ্নল আমরা অবশযই উতবা কবন
রবী‘আশ্নি হতযা িশ্নর কফলব। (হায়াতুস সাহাবা,
১:২৯৫)
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হযরত আবু বিশ্নরর নযায় অনযানয বহু সংখযি
সাহাবীগণ এই িীকন দাওয়াশ্নতর েনয মার
কখশ্নয়শ্নেন, অবণবনীয় কনযবাতন কোগ িশ্নরশ্নেন।
সীমাহীন িি বরদাশত িশ্নরশ্নেন। এমন কি অশ্ননশ্নি
কগাশ্নত্রর সরদারশ্নদর কনিট দাওয়াত কদশ্নত কগশ্নয়
শাহাদাত বরণ িশ্নরশ্নেন। (বুখারী ২:৫৮৫)
তাশ্নদর কসই িীকন দাওয়াশ্নতর েনয তযাগ ও
িুরবানীর বশ্নদৌলশ্নত আে কবশ্নশ্বর আনাশ্নচ িানাশ্নচ
মুসলমানশ্নদর পদচারণা প্রতযি িরা যাশ্নচ্ছ। চীন,
আকিিা ও িুসতুনতুকনয়ায় সাহাবাশ্নয় কিরাশ্নমর
কসই কগৌরশ্নবাজ্জ্বল িুরবানীর স্বাির এখনও
কবদযমান রশ্নয়শ্নে । সুদাশ্নন এি গ্রাম ‘সাহাবা’ নাশ্নম
কবদযমান আশ্নে । ঐ গ্রামকটশ্নত ৯ েন সাহাবীর রা.
িবর আশ্নে।
িীকন দাওয়াশ্নতর ফায়দা
িীকন দাওয়াশ্নতর মশ্নধয অসংখয ফায়দা রশ্নয়শ্নে।
কশশ্নরানাশ্নমর আয়াশ্নত স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন
এিকট েবরদস্ত ফায়দার িথা কঘাষণা িশ্নরশ্নেন
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কয, এ িীকন দাওয়াশ্নতর মাধযশ্নম “কতামরা ঈমানশ্নি
পকরপূণব িশ্নর কনশ্নব ”। এর িারা বুঝা কগল, িীকন
দাওয়াশ্নতর মুখয উশ্নেশয ও গুরুত্বপূণব ফায়দা হশ্নচ্ছ
-ঈমাশ্ননর তরক্কী ও উন্নকত এবং আল্লাহর শকক্ত ও
িুদরশ্নতর উপর অটল ও অকবচল কবশ্বাস অেবন ।
বলা বাহুলয, আে সারাকবশ্নশ্ব কসায়া‘শ কিাকট
মুসলমান কবদযমান থািা সশ্নত্ত্বও তারা িাকফরশ্নদর
েশ্নয় েীত সন্ত্রস্ত ও তাশ্নদর তরয তরীিার অন্ধ
অনুসারী এবং তাশ্নদর দয়াশ্নরর কেখারী কসশ্নেশ্নে।
আে মুসলমানগণ কবধমবীশ্নদর কশিা, চাল-চলন,
সমােনীকত ও রাষ্ট্রনীকতর মশ্নধয িাকময়াবী কদখশ্নে।
মুসলমানরা আে কবধমবীশ্নদর হাশ্নত মার খাশ্নচ্ছ,
অপমাকনত ও লাকিত হশ্নচ্ছ এসব কিেুর মূল িারণ
হশ্নচ্ছ-তাশ্নদর ঈমানী দববলতা । আে মুসলমানশ্নদর
দৃকি কখাদায়ী শকক্ত কথশ্নি সশ্নর কগশ্নয় মাখলুশ্নির
শকক্তর উপর কনবে। তাই তারা হশ্নয় পশ্নেশ্নে
কখাদায়ী সাহাযয কথশ্নি বকিত। (আল-ই‘কতদাল ফী
মারাকতকবর করোল, ৪৫)
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কয
ধরশ্ননর ঈমাশ্ননর বশ্নল বলীয়ান িশ্নর সাহাবীগণশ্নি
করশ্নখ কগশ্নয়কেশ্নলন, যাাঁশ্নদর মুকিশ্নময় সংখযা
সারাকবশ্বশ্নি িাাঁকপশ্নয় তুশ্নলকেল, যাাঁশ্নদর েশ্নয় কস
যামানার পরাশকক্ত করাম ও পারসয শত শত মাইল
দূশ্নর কথশ্নিও িকম্পত কেল, কসই ধরশ্ননর ঈমানী
শকক্তওয়ালা মুসলমানশ্নদর সংখযা এখন পৃকথবীশ্নত
খুবই নগণয। মুসলমান োকত যতকদন পযবি এ
বাস্তব কেকনসকঢ অনুধাবন িশ্নর তাশ্নদর এই ঈমানী
দববলতা কবদূকরত িরশ্নত সিম না হশ্নব, ততকদন
পযবি তাশ্নদর অধঃপতন এবং লািনা-গঞ্জনা কোগ
িরশ্নতই হশ্নব। কিান তন্ত্র-মন্ত্র, কিান কপ্রাগ্রাম আর
পকরিল্পনা তাশ্নদরশ্নি এ অসহায়ত্ব কথশ্নি উোর
িশ্নর কবশ্নশ্বর বুশ্নি ইজ্জশ্নতর আসশ্নন বসাশ্নত পারশ্নব
না। এ সমসযার এিমাত্র সমাধান এই কয, আে
যখন িীন ইসলাম ও আমল সম্বশ্নন্ধ কবকেন্ন ধরশ্ননর
আশ্নলাচনা ও প্রশ্নচিা চলশ্নে, তখন সববাকধি গুরুত্ব
সহিাশ্নর তাশ্নদরশ্নি ঈমানী তরক্কীর ময়দাশ্নন
ঝাাঁকপশ্নয় পেশ্নত হশ্নব। এর েনয সময় কবর িরশ্নত
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হশ্নব। আল্লাহর ঘশ্নর এশ্নস িীকন পকরশ্নবশ্নশ কনশ্নেশ্নি
শাকমল িশ্নর ঈমাশ্ননর আশ্নলাচনা শুশ্ননত হশ্নব,
িরশ্নত হশ্নব এবং মানুশ্নষর কদশ্নলর ময়দাশ্নন ঈমাশ্ননর
দাওয়াত কনশ্নয় কফরশ্নত হকব । আর তখনই আল্লাহর
রহমত শাকমশ্নল হাল হশ্নয় তাশ্নদর মেবুত ঈমান
নসীব হশ্নব ।
আে সাধারণোশ্নব ঈমান কশিার এবং ঈমান
পকরপক্ব িরার কবষয়কট চরমোশ্নব অবশ্নহকলত!
এমন কি যাশ্নদরশ্নি আল্লাহ তা‘আলা িীশ্ননর উচ
িাতাশ্নর শাকমল করশ্নখশ্নেন, তাশ্নদর অশ্ননশ্নিই এ
কবষয়কট-কি যথাযথ গুরুত্ব সহিাশ্নর উপলকি
িরশ্নত সিম হন না বা চান না । তারা মশ্নন িশ্নরন,
আমরা কতা মু‘কমন আকেই, এর েনয আবার
কমহনত কিন িরশ্নত হশ্নব? কিন্তু তারা যকদ এ
ময়দাশ্নন কনশ্নম কিেুকদন কমহনত িরশ্নতন, তখন
অবশযই তাশ্নদর চিু খুশ্নল কযত, বাস্তকবি পশ্নিই
তারা েুশ্নলর কেতশ্নর কেশ্নলন। ঈমান কশিার
কমহনতশ্নি তারা যতটুিু মশ্নন িরশ্নেন, বস্তুত তা
কিবল ততটুিু নয়, বরং ঈমাশ্ননর পূণবতা হাকসশ্নলর
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েনয যশ্নথি তযাগ, িুরবানী এবং এি েবরদস্ত
কমহনশ্নতর প্রশ্নয়ােন রশ্নয়শ্নে।
হযরত মাওলানা ইকলয়াস রহ. বশ্নলন, “উপশ্নর
উশ্নল্লকখত আয়াশ্নতর কশশ্নষ কয বলা হশ্নয়শ্নে, ‘আর
কতামরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখশ্নব’ এর অথব
নতুন িশ্নর ঈমান আনয়ন িরা নয়। িারণ, এই
আয়াশ্নত কয কনশ্নদবশ কদয়া হশ্নয়শ্নে, তা মুকমনশ্নদরশ্নি
লিয িশ্নরই কদয়া হশ্নয়শ্নে। িাশ্নেই ঈমান কতা
তাশ্নদর পূবব কথশ্নিই আশ্নে। তাই পুনরায় নতুন িশ্নর
কয ঈমাশ্ননর িথা বলা হশ্নচ্ছ, তার অথব ঈমাশ্ননর
পূণবতা অেবন বব অনয কিেু নয়।” (মালফূযাত :৫২)
িীকন দাওয়াশ্নতর আশ্নরিকট ফায়দা হশ্নলা: এই
কমহনত িারা আকখরী যুশ্নগর মানুষগণ সাহাবী না
হশ্নলও তাশ্নদর সাওয়াশ্নবর অকধিারী হশ্নত পাশ্নরন ।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ
িশ্নরন: “ কনশ্চয় এই উম্মশ্নতর কশশ্নষর কদশ্নি এমন
োমা‘আত বতকর হশ্নব, যারা প্রথম যমানার
কলািশ্নদর নযায় সাওয়াশ্নবর অকধিারী হশ্নব তারা সৎ
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িাশ্নের আশ্নদশ িরশ্নব এবং অসৎ িাে কথশ্নি
কবরত রাখশ্নব । আর তারা কফতনািারীশ্নদর সাশ্নথ
(হাত কদশ্নয় বা যবান কদশ্নয় কিংবা িলম কদশ্নয়)
মুিাকবলা িরশ্নব”। (বাইহািী শরীফ)
অপরকদশ্নি দাওয়াশ্নতর িাে কেশ্নে কদয়ার বযাপাশ্নর
হাদীস শরীশ্নফ কবকেন্ন রিম ধমকি এশ্নসশ্নে। কযমনঃ
বুযুগবশ্নদর দ‘আ িবুল না হওয়া, ওহীর বরিত
কথশ্নি মাহরূম হওয়া এবং গুনাশ্নহর িারশ্নণ
োলমে সিল কেণীর কলািশ্নদর আল্লাহর গেশ্নব
পকতত হওয়া ইতযাকদ। (ফাযাকয়শ্নল তাবলীগ , ২৮১)
দাওয়াশ্নতর আশ্নরিকট ফায়দা সম্পশ্নিব হযরত
মাওলানা ইকলয়াস রহ. বশ্নলন, িীকন দাওয়াশ্নতর
কমহনত িারা মানুষশ্নদর মশ্নধয িীশ্ননর তলব ও
চাকহদা এবং িীশ্ননর ক্বদর ও গুরুত্ব পয়দা হয় । এর
িারা মানুষশ্নদর ঈমান তাো হয়। ( মালফূযাত ৭৭)
হযরত মাওলানা ইকলয়াস রহ. এর উক্ত িথাকট
এমন বাস্তব, যা বযাখযার কিান প্রশ্নয়ােনই রাশ্নখ
না। প্রশ্নতযি চিুষ্মান কলাি কদখশ্নত পাশ্নবন কয আে
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এই দাওয়াশ্নতর কমহনশ্নতর িারশ্নণ লাশ্নখা কিাকট
অবুঝ, বিদীন, ইংশ্নরকে কশকিত মডাণব কলাি এমন
কি িীশ্ননর নাম শুশ্ননত অপ্রস্তুত এমন কলাশ্নিরাও
িীশ্ননর আহিাম সমূহ পুশ্নরাপুকরোশ্নব গ্রহণ িশ্নর
িীনদারীর সুশীতল োয়ায় আেয় কনশ্নচ্ছন। তারা
কপেশ্ননর কযকেগীর উপর অনুতপ্ত হশ্নয় পূণব
িীনদারীর উপর চলার েনয অপ্রাণ প্রশ্নচিা
চালাশ্নচ্ছন । কনশ্নের কেশ্নল কমশ্নয়শ্নদরশ্নি দকনয়াবী
কপটশ্নোেী কশিায় কশকিত না িশ্নর আল্লাহ ও তার
রাসূশ্নলর িালাম কশিার েনয িওমী মাদ্রাসায়
হক্কানী আশ্নলম বাকনশ্নয় িীশ্ননর কখদমশ্নতর েনয
সববশ্নতাোশ্নব ওয়ািফ িরশ্নেন। পাশাপাকশ
কনশ্নেরাও মহান আল্লাহর কনশ্নদবশ, “কতামরা আমার
িালামশ্নি সহীহোশ্নব কতলাওয়াত ির।” (সূরা
:মুযযাকম্মল-৪) এর কনশ্নদবশ পালন িরার লশ্নিয
আল্লাহর িালাম সহীহ শুে িশ্নর পোর েনয
বযকতবযস্ত হশ্নয় পশ্নেশ্নেন। িারণ, সীনার মশ্নধয
সহীহ িুরআন থািা ফরে। তা না হশ্নল, নামায
সহীহ হশ্নব না। তাোো এই সহীহ িুরআন
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কতলাওয়াত কহদায়াশ্নতর উপর থািার েনয
রিািবচ । (সূরাঃ বনী ইসরাইল, ৯)
এ প্রসশ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম বশ্নলন, “যার সীনার মশ্নধয সহীহ িুরআন
কনই, তার কসই সীনা কবরান এবং পকতত বাকের
নযায়। (কতরকমযী,হাঃনং-২৯১৩,দাকরমী হাঃনং-৩৩০৬ )
অথবাৎ পকতত বাকে কযমন ইাঁদর, সাপ, কবচ্ছু,
কশয়াল, িুিুর আর কেন-েুশ্নতর আড্ডাখানা হয়,
তদ্রূপ তার সীনাও খাকহশাত, শয়তান আর নফশ্নস
আম্মারার কিন্দ্রস্থশ্নল পকরণত হয়। (আল্লাহ
তা‘আলার কমশ্নহরবানী কয, কতকন কবজ্ঞান ও
িকস্পউটাশ্নরর যুশ্নগ নূরানী পেকতশ্নত মাত্র ২৫ কদশ্নন
২৫ ঘণ্টায় িুরআশ্নন িারীশ্নমর সাশ্নথ সম্পিব সৃকির
বযবস্থা িশ্নর কদশ্নয়শ্নেন ।)
পাশাপাকশ তারা রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম-এর কনশ্নদবশ “ইলশ্নম িীন কশিা িরা
প্রশ্নতযি মুসলমাশ্ননর উপর ফরে”, (ইবশ্নন মাো
হাঃনং-২২৪,শু‘আবুল ঈমান,হাঃনং-১৬৬৬) এ হাদীশ্নসর
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কনশ্নদবশ পালন িরতঃ নামায-করাো, হালালহারামসহ বদনকেন কযকেগীর েরুরী মাসাকয়ল
োনার েনয হাক্কানী উলামাগশ্নণর সাশ্নথ কযাগাশ্নযাগ
করশ্নখ ইলশ্নম িীন কশিার ফরকযয়যাত আদায়
িরশ্নেন। এোশ্নব িুরআন-হাদীশ্নসর আহিাম
কশখশ্নেন।
তৃতীয়তঃ তাশ্নদর অশ্ননশ্নি আল্লাহর কনশ্নদবশ, “ঐ
সমস্ত মুকমনগণ িাকময়াবী অেবন িশ্নরশ্নে, যারা
কনশ্নেশ্নদর িলব কথশ্নি খারাপ খাসলতগুশ্নলা দূর
িশ্নর োল গুণাবলী হাকসল িরতঃ আত্মঅকে অেবন
িশ্নর কনশ্নয়শ্নে।” (সূরা:শামস,৯) এ আয়াশ্নতর উপর
আমল িশ্নর কিান হক্কানী বুেশ্নু গবর সুহবশ্নত কথশ্নি
কবরাট সাফলয অেবন িশ্নরশ্নেন ।
উশ্নল্লখয কয, শারীকরি করাশ্নগর কচকিৎসার েনয
শরীয়ত কনশ্নদবশ কদশ্নয়শ্নে বশ্নট, কিন্তু কচকিৎসা িরা
ফরে িশ্নরকন। বরং সুন্নত সাবযস্ত িশ্নরশ্নে। কিন্তু
অপরকদশ্নি ক্বলশ্নবর করাগ অহংিার, করয়া, কহংসা,
না-কশািরী, কব-সবরী ইতযাকদ করাশ্নগর কচকিৎসা
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শরীয়শ্নতর দৃকিশ্নত ফরে। (মা‘আকরফুল িুরআন ১:
৩৩৫)। এ আধযাকত্মি করাগ সমূহ দর িরা এত
েরুরী কয, এর বযকতশ্নরশ্নি মানুশ্নষর সমস্ত
কযশ্নেগীর আমল বরবাদ হশ্নয় কযশ্নত পাশ্নর তাই কতা
কমশ্নহরবান আল্লাহ তা‘আলা যমীশ্ননর বুি সিল
যমানায়ই তাাঁর অশ্ননি বুেগু ব বাোশ্নদর বতকর
িশ্নরশ্নেন, যারা মুোহাদার িারা মানুষশ্নদর অির
কথশ্নি ঐ সব করাগসমূহ দূরীেূত িকরশ্নয় তার স্থাশ্নন
নম্রতা, খুলুকসয়যত, সবর, কশাির ইতযাকদ োল গুণ
অেবন িরাশ্ননার কখদমত আনোম কদশ্নয় থাশ্নিন ।
কমাোিথা, দাওয়াশ্নতর িারশ্নণ মানুশ্নষর মশ্নধয
িীশ্ননর তলব ও ক্বদর হওয়ার পর তারা ক্বারী
সাশ্নহশ্নবর কনিট কগশ্নয় সহীহ িুরআন পো কশশ্নখ,
হক্কানী উলামাগন কথশ্নি মাসাকয়ল কশশ্নখ এবং
হাক্কানী পীর কথশ্নি আত্মশুকে িকরশ্নয় কনয়। আর
এোশ্নব কস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম-এর কগাটা তা‘লীম ও কপ্রাগামশ্নি বাস্তবায়ন
িশ্নর থাশ্নি। পকবত্র িুরআশ্নন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর কত্রমূখী দাকয়ত্ব অকপবত
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হশ্নয়শ্নে কয, কতকন (রাসূলুল্লাহ  )ﷺকলািশ্নদরশ্নি
িুরআন পাি িশ্নর কশানান, তাশ্নদর আত্মশুকে
িরান এবং তাশ্নদরশ্নি িুরআন ও হাদীশ্নসর
আহিাম কশিা কদন।” ( সুরা : েুমু‘আ-২)
সুতরাং যারা িীশ্ননর দাওয়াশ্নতর িাে আনোম
কদশ্নচ্ছন, তাশ্নদর কযম্মাদারী হশ্নব িীশ্ননর দাওয়াশ্নতর
সাশ্নথ সাশ্নথ িীশ্ননর অবকশি বুকনয়াদী কেকনস গুশ্নলা
হাকসল িরার বযাপাশ্নর তৎপর থািা। িারণ, কয
িীশ্ননর দাওয়াত তারা কদশ্নচ্ছন, কস িীশ্ননর উপর পূণব
োশ্নব চলাই মুকমশ্ননর ফরে। এেনযই েয় নম্বশ্নরর
কেতশ্নর বলা হয় কয, এ েয়কট কবষশ্নয়র উপর
আমল িরশ্নত পারশ্নল পুরা িীশ্ননর উপর চলা ও
আমল িরা সহে হশ্নয় যায়। তাহশ্নল বুঝা কগল পুরা
িীশ্ননর উপর চলার কফকির রাখা েরুরী, আর
এেনযই বলা হশ্নয়শ্নে িীকন দাওয়াশ্নতর সাশ্নথ সাশ্নথ
প্রশ্নতযশ্নির েনয আল্লাহর িালাম সহীহ শুে িশ্নর
পোর কফকির থািশ্নত হশ্নব। কতমকনোশ্নব সিল
বযাপাশ্নর মাসআলা-মাসাকয়ল োনার েনয হক্কানী
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উলামাশ্নয় কিরাশ্নমর সাশ্নথ কযাগাশ্নযাগ রাখা এবং
কনশ্নের আত্মশুকের েনয হাক্কানী বুযুগবশ্নদর সাশ্নথ
সম্পিব করশ্নখ তাশ্নদর কনিট কনশ্নের অবস্থা োনাশ্নত
থািা পূণব িীশ্ননর উপর চলার েনয অপকরহাযব। এ
গুশ্নলা কথশ্নি উদাসীন কথশ্নি পূণব িীশ্ননর উপর চলা
িখনও সিব নয়।
সকতযিার অশ্নথব যখন এ ধরশ্নণর ঈমান/আমল
ওয়ালা পযবাপ্ত পকরমাণ কলাি বতকর হশ্নব, তখনই
আল্লাহ তা‘লা মুসলমানশ্নদরশ্নি দকনয়ার রােত্ব
দান িরশ্নবন। কযমনকট িুরআশ্নন পাশ্নি ওয়াদা িরা
হশ্নয়শ্নে । (সূরাহ : নূর, ৫৫)
পকরশ্নশশ্নষ সিল কেণীর মুসলমান োইশ্নদর
কখদমশ্নত আরয, আে সারা কবশ্নশ্ব দাওয়াত ও
তাবলীশ্নগর নাশ্নম কয কমহনত চলশ্নে, কসই
কমহনশ্নতর সাশ্নথ যতদূর সিব কনশ্নেশ্নি েুশ্নে
োমা‘আশ্নতর সহশ্নযাকগতা িরশ্নত থািুন। অবশয
িীনী দাওয়াশ্নতর আশ্নরা পেকত আশ্নে, কযমন-হযরত
মাওলানা যািাকরয়া রহ. ফাযাকয়শ্নল তাবলীশ্নগ
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(পৃষ্ঠা ২১৭) উশ্নল্লখ িশ্নরশ্নেন “ওয়াে নসীহত,
মাদ্রাসার তা‘লীম, মুোকহশ্নদর কেহাদ, মুআযকযশ্ননর
আোন এগুশ্নলাও িীশ্ননর দাওয়াশ্নতর মশ্নধয শাকমল।
হযরত থানবী রহ.-এর “দাওয়াতুল হি”, হযরত
মাওলানা শামসুল হি ফরীদপুরী রহ.-এর খাকদমুল
ইসলাম োমাআত, দরশ্নস কনোমীর সিল
মাদ্রাসার তালীম, নূরানী কেকনং, ওয়াশ্নয়েগশ্নণর
ওয়াে, রােবনকতি ময়দাশ্নন ইসলাশ্নমর েনয সহী
আশ্নোলনিারীশ্নদর আশ্নোলন-এ সবই দাওয়াশ্নতর
কমহনশ্নতর মশ্নধয শাকমল। সুতরাং এগুশ্নলাশ্নি কোট
িশ্নর কদখা যাশ্নব না। প্রচকলত দাওয়াত ও
তাবলীশ্নগর িীকন িােগুশ্নলার ও যথাসাধয
সহশ্নযাকগতা িরশ্নত হশ্নব। এ িথা মশ্নন রাখশ্নত হশ্নব
কয, সিশ্নলর কমহনতই এি এি লাইশ্ননর িীনী
কমহনত। প্রশ্নতযিকটই িীশ্ননর এশ্নিিকট অংশ।
সবগুকল কমশ্নলই পূণবাে িীন এবং সিল কমহনশ্নতর
সমকিই পকরপূণব িীকন কমহনত। িারণ, কিান এিি
ো‘মাআত এমন কনই কয, তারা িীশ্ননর সিল
লাইশ্ননর কখদমত আঞ্জাম কদশ্নচ্ছন। বরং এি এি
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োমা‘আতশ্নি কদশ্নয় আল্লাহ তা‘আলা এি এি
লাইশ্ননর কখদমত কনশ্নচ্ছন। কযমন এিকট কবকডং
বতকরশ্নত এি এি েন এি এি লাইশ্ননর কমহনত
িরশ্নে। কিউ ইকঞ্জকনয়ার, কিউ রড কমস্ত্রী, কিউ
রােকমকস্ত্র কিউ কোগালী ইতযাকদ। সিশ্নলর সমকিত
কমহনশ্নতই কবকডং বতকর হশ্নব । সুতরাং সিল প্রিার
িীকন োমা’আত িীশ্ননর কখদমত িশ্নর যাশ্নচ্ছন।
তাশ্নদর সিলশ্নি সহায়তা ও সমথবন িরা। এোশ্নব
িীশ্ননর সিল খাকদমগশ্নণর মশ্নধয এি অেূতপূবব
কসৌহাদবপূণব কোে, সম্পিব ও োলবাসা সৃকি হশ্নব ।
এশ্নত িীশ্ননর িাে পকরপূনব গকতশীল ও বযাপি হশ্নব
। আর এটাই িীশ্ননর চাকহদা।
উম্মশ্নতর প্রকত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামএর োলবাসা
فلعلك باخع نفسك ان اليكو نو ا مو منني
অথবঃ “যকদ তারা এই কবষয়কটর প্রকত কবশ্বাস স্থাপন
না িশ্নর, তশ্নব তাশ্নদর পশ্চাশ্নত সিবতঃ আপকন
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পকরতাপ িরশ্নত িরশ্নত কনশ্নের প্রাণ কনপাত
িরশ্নবন ।” (সূরাহ িাহফ, আয়াত:৬)
এ সূরার প্রারশ্নি আল্লাহ পাি িুরআন মেীদ কি
েনয নাকযল িশ্নরশ্নেন, তা বযক্ত িশ্নরশ্নেন । অথবাৎ
িুরআন িাশ্নফরশ্নদরশ্নি েয় প্রদশবন িরশ্নব, যাশ্নত
তারা ঈমান গ্রহণ িশ্নর এবং মুকমনশ্নদরশ্নি সুসংবাদ
দান িরশ্নব, যাশ্নত তারা ঈমাশ্ননর উপর অটল
থাশ্নি। তাই িুরআন নাকযশ্নলর উশ্নেশয অনুযায়ী
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
িাকফরশ্নদরশ্নি েীকত প্রদশবন এবং মুকমনশ্নদরশ্নি
সুসংবাদ কদশ্নলন এবং সিল মানুশ্নষর িলযাশ্নণর
আশা কনশ্নয় সকিি পশ্নথর সন্ধান কদশ্নত থািশ্নলন
এবং কনশ্নের সাধযানুযায়ী প্রাণপণ কচিা িরশ্নলন,
কিন্তু এত কচিার পরও যখন কদখশ্নলন কয, মক্কার
মুশকরিরা আশ্নরা কবশী কবরুোচরশ্নণ কলপ্ত হশ্নয়শ্নে,
নানা রিম অসহনীয় িি কদশ্নত শুরু িশ্নরশ্নে, তখন
এশ্নত কতকন খুবই মমবাহত ও কচকিত হশ্নয় পেশ্নলন ।
তাই আল্লাহ তা‘আলা হযরত রাসূশ্নল আিরাম
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কি উক্ত আয়াশ্নত
অবতীণব িশ্নর সািনা কদশ্নলন ।
তাফসীর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম সমগ্র কবশ্ববাসীর িলযাণ সরূপ। এেনযই
কতকন তাাঁর সমগ্র েীবন উম্মশ্নতর িলযাণ িামনায়
িাকটশ্নয় কদশ্নয়শ্নেন। উম্মশ্নতর সবশ্নচশ্নয় বে সমসযা
এবং সববাকধি িকতর কবষয় হশ্নচ্ছ, দকনয়াশ্নত
ঈমানহারা হওয়া এবং এরই পকরণকতশ্নত আকখরাশ্নত
কচরস্থায়ী োহান্নাশ্নমর আগুশ্নন কনকিপ্ত হওয়া। এই
িকত কথশ্নি উম্মতশ্নি পকরত্রাণ কদওয়ার েনয কতকন
এত কবশী কমহনত িরশ্নতন কয, কতকন কনশ্নের
অকস্তত্ব পযবি কবলীন িশ্নর কদয়ার কনিটবতবী হশ্নয়
কগশ্নয়কেশ্নলন এবং সববাবস্থায় সববস্হাশ্নন শুধু এ
কচিায় কনমগ্ন থািশ্নতন কয, সিল মানুষ কিোশ্নব
ঈমানদার হশ্নয় যায় আর এ উশ্নেশ্নশয তাাঁশ্নদর মাশ্নঝ
বযাপিোশ্নব দাওয়াত কদশ্নত থািশ্নতন ।
কতকন িীকন দাওয়াশ্নতর সিল প্রিার পন্থাই অবলম্বন
িশ্নরকেশ্নলন িখশ্ননা পৃথিোশ্নব দাওয়াত কদশ্নয়শ্নেন।
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আবার িখশ্ননা সকম্মকলত মেকলশ্নস দাওয়াত কপশ
িশ্নরশ্নেন। তাাঁর পৃথিোশ্নব দাওয়াত কপশ িরার
নমুনা স্বরূপ হযরত আসমা রা.-এর হাদীসকট
কবশ্নশষোশ্নব উশ্নল্লখশ্নযাগয। কতকন বণবনা িশ্নরন,
হযরত রাসূশ্নল আিরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম মক্কা কবেশ্নয়র কদন আবু িুহাফাশ্নি (হযরত
আবু বির রা.-এর কপতা) বলশ্নলন-“আপকন
ইসলাম গ্রহণ িরুন-মুকক্ত কপশ্নয় যাশ্নবন।” সুতরাং
কতকন ইসলাম গ্রহণ িরশ্নলন। (হায়াতুস্ সাহাবাঃ ১খঃ ,
৭৮ পৃঃ)

রাসূশ্নল আিরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামএর সকম্মকলত সমাশ্নবশ্নশ িীশ্ননর দাওয়াত কপশ িরা
সম্পশ্নিব ইবশ্নন আব্বাস রা. কথশ্নি বকণবত আশ্নে কয,
এিদা সূযব অস্ত যাওয়ার পর পর বাইতুল্লাহ
শরীশ্নফর সামশ্নন মক্কার মুশকরিশ্নদর সমাশ্নবশ হল ।
তাশ্নত কেল রাবী‘আর দই পুত্র উতবাহ ও শাইবাহ,
আবু সুকফয়ান, আবু োহল, উমাইয়া কবন খলফ,
আস কবন ওয়াশ্নয়ল প্রমুখ। তারা পরামশব িরকেল
কয, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
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সাল্লাম কি কডশ্নি োলোশ্নব বুঝাশ্নব, যাশ্নত মানুষ
এিথা বলশ্নত না পাশ্নর কয, কতামরা তাশ্নি বুঝাওকন
এবং তাশ্নি এ িাে কথশ্নি কফরাশ্ননার েনয কিান
কচিা িরকন । সুতরাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লামশ্নি ডািার েনয তাশ্নদর মধয হশ্নত
এিেন কি পািাশ্ননা হল এবং তাশ্নি বশ্নল কদয়া হল
কয, কস তাাঁর কনিট কগশ্নয় বলশ্নব িুরাইশশ্নদর
সম্মাকনত বযকক্তগণ েমা হশ্নয়শ্নেন। তারা আপনার
সশ্নে আশ্নলাচনা িরশ্নত চান। কপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম তৎিনাৎ কসখাশ্নন এ আশা
কনশ্নয় উপকস্থত হশ্নলন কয, হয়ত তারা ইসলাম গ্রহণ
িরশ্নব, হয়ত আমার িথা তাশ্নদর কদশ্নলর মশ্নধয
করখাপাত িশ্নরশ্নে। আর কতকন মশ্নন প্রাশ্নণ চাইশ্নতন
কয, িুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ িরুি এবং িুফরীর
িারশ্নণ ধ্বংশ্নসর সম্মুখীন না কহাি। কতকন আসার
পর িুরাইশরা তাাঁশ্নি অশ্ননি িথা বুঝাশ্নত চাইল
এবং রােত্ব প্রদাশ্ননর আশ্বাস কদয়া কথশ্নি আরি
িশ্নর মাল-কদৌলত, কনতৃত্ব সুেরী নারী ইতযাকদর
কলাে কদখাল। সব শুশ্নন রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু
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‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বলশ্নলন, কতামরা যা বলকো
এর কিেুই আমার উশ্নেশয নয়। আমাশ্নি কতা
আল্লাহপাি কতামাশ্নদর কনিট রাসূল কহসাশ্নব কপ্ররণ
িশ্নরশ্নেন এবং আমার উপর িুরআন অবতীণব
হশ্নয়শ্নে। আর আমাশ্নি কনশ্নদবশ কদয়া হশ্নয়শ্নে
মানুষশ্নি োন্নাশ্নতর সুসংবাদ এবং োহান্নাশ্নমর েয়
প্রদশবন িরশ্নত। তাই আকম কতামাশ্নদর কনিট
আল্লাহর পয়গাম কপৌাঁশ্নে কদলাম। যকদ তা গ্রহণ ির,
তাহশ্নল দ’োহাশ্নন িাকময়াব হশ্নয় যাশ্নব। আর যকদ
তা গ্রহণ না ির, তাহশ্নল আকম বধযবধারণ িরব।
এমকনোশ্নব তাশ্নদরশ্নি ইসলাশ্নমর দাওয়াত
কদশ্নয়শ্নেন।” [হায়তুস্ সাহাবা, ১খঃ ৮৩ পৃঃ]
হশ্নজ্জর কমৌসুশ্নম এবং কবকেন্ন উৎসব উপলশ্নি
আশ্নয়াকেত কমলাসমূশ্নহ কবকেন্ন কগাশ্নত্রর কনিট কতকন
দাওয়াত কপৌাঁকেশ্নয়শ্নেন। কতকন এি এি কগাশ্নত্রর
তাবুর কনিট কগশ্নয় বলশ্নতন, কতামরা আমাশ্নি
সামানয সাহাযয ির, যাশ্নত আকম আল্লাহর িীনশ্নি
মানুশ্নষর কনিট কপৌাঁোশ্নত পাকর। তার প্রকতদাশ্নন
কতামরা োন্নাত কপশ্নয় যাশ্নব। কিন্তু অকধিাংশ
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কলাশ্নিরাই তার িথায় সাো কদয়কন। নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াত িবুল িশ্নরকন।
শুধু এতটুিুই নয়, বরং তারা নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কি নানাোশ্নব িি কদশ্নয়শ্নে ।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম অশ্ননশ্নির
অশ্ননি গাল-মে শুশ্ননশ্নেন । মারকপটও কখশ্নয়শ্নেন ।
কযমন, রাসূলল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
দাওয়াত কদশ্নত কদশ্নত বনী আশ্নমর কবন সা’সাআহএর কনিট কপৌেশ্নলন । তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামশ্নি এমন িি কদল, যা অনয
কিউ কদয়কন। অথবাৎ তারা কতা ইসলাম গ্রহণ িরলই
না, বরং রাসূলল্ল
ু াহ যখন চশ্নল কযশ্নত লাগশ্নলন,
তখন কপেন কথশ্নি তারা পাথর মারশ্নত শুরু িশ্নর
কদল। যাশ্নত কতকন অশ্ননি িি কপশ্নয়শ্নেন। [হায়াতূস
সাহাবা ১ম খঃ , ৮৭, পৃঃ)

বাোশ্নরর মশ্নধযও কতকন দাওয়াত কপৌাঁকেশ্নয়শ্নেন।
কযমন, হযরত রাবী কবন উবাদ রা. বশ্নলন-আকম
োকহকলয়যাশ্নতর যমানায় রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামশ্নি যুলমাোয বাোশ্নর
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এিথা বলশ্নত শুশ্ননকে কয, “কহ কলাি সিল!
কতামরা বল “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” িাকময়াব হশ্নয়
যাশ্নব তখন তাাঁর চতুপবাশ্নশ্বব বহু কলাি কের িশ্নর কেল
এবং তার কপেশ্নন এিেন কলাি উচ আওয়াশ্নে এ
িথা বলকেল কয, এই কলাি কব-িীন হশ্নয় কগশ্নে
এবং কস কমথযাবাদী। শুধু তাই নয়, বরং রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কযকদকি কযশ্নতন,
কসও কপেশ্নন কপেশ্নন কসই কদশ্নিই কযত। আকম
মানুষশ্নি কেজ্ঞাসা িরলাম, এ কলািকট কি?
েওয়াব কদয়া হল কয, কতকন রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবু লাহাব।”
(হায়াতুস সাহাবা , ১খঃ ১০৪ পৃ)

কতকন পায়দল সফর িশ্নরও দাওয়াশ্নতর িাে
িশ্নরশ্নেন। কযমন, তাকয়ফবাসীশ্নদর কনিট পায়দল
সফর িশ্নর ইসলাশ্নমর দাওয়াত কদশ্নয়শ্নেন। কিন্তু
তারা ইসলাম গ্রহণ কতা িশ্নরইকন, বরং এমন
ইকতহাস সৃকি িশ্নরশ্নে যা অতযি মমবস্পশবী ও হৃদয়
কবদারি । তাকয়শ্নফর কনতৃস্থানীয় কলাশ্নিরা প্রথমতঃ
িাট্টা-কবদ্রূপ ও গালমে িশ্নর নবীেী সাল্লাল্লাহু
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‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামশ্নি েেবকরত িশ্নর কফলল।
তারপর দি কেশ্নলশ্নদর কলকলশ্নয় কদশ্নয় পাথর কনশ্নিপ
িশ্নর কপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামএর শরীর মুবারি িত-কবিত িশ্নর কফলল। কতকন
মাকটশ্নত লুকটশ্নয় পেশ্নলন। কিেু সময় অকতবাকহত
হওয়ার পর কতকন বহু িশ্নি উশ্নি এশ্নল পুনরায়
তাাঁশ্নি পাথর কমশ্নর কমশ্নর রক্তাক্ত িরা হশ্নলা। কতকন
আবার মাকটশ্নত লুকটশ্নয় পেশ্নলন। এমকনোশ্নব হযরত
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর সমস্ত শরীর
রশ্নক্ত রকঞ্জত হশ্নয় যায়। রশ্নক্তর িারশ্নণ েুতা পাশ্নয়র
সাশ্নথ িকিনোশ্নব আটশ্নি যায়। এত কিেুর পকরও
রহমশ্নত আলম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
তাশ্নদর েনয কিানরূপ বদ-দ‘আ িশ্নরন কন। বরং
তাশ্নদর কহদায়াশ্নতর েনয দ‘আ িশ্নরশ্নেন। আল্লাহ
তা‘আলার পি কথশ্নি তাশ্নদরশ্নি ধ্বংস িশ্নর কদয়ার
প্রস্তাব কপশ্নয়ও কতকন তা মঞ্জুর িশ্নরনকন, বরং
তাশ্নদর কেশ্নল-সিানশ্নদর ইসলাম িবুশ্নলর
আশাবাদ বযক্ত িশ্নরশ্নেন। সার িথা, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম মানব োকতর
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কহদায়াত ও তাশ্নদর উেয় োহাশ্ননর সাকববি িলযাণ
িামনায় বেই আিাকিত কেশ্নলন। কিান কিান
িাকফরশ্নি সত্তর বাশ্নরর কবশী ইসলাশ্নমর দাওয়াত
কদশ্নয়শ্নেন। আর এ বযাপাশ্নর কতকন এত কবশী
কপশ্নরশান ও অকস্থর থািশ্নতন কয, আল্লাহ তা‘আলা
উপশ্নরাক্ত আয়াত অবতীণব িশ্নর তাাঁশ্নি সান্ত্বনা
প্রদান িশ্নরশ্নেন। অথবাৎ “তারা যকদ ঈমান না
আশ্নন, তাহশ্নল তাশ্নদর কচিায় কি আপকন কনশ্নেশ্নি
ধ্বংস িশ্নর কদশ্নবন ? ” [সূরাহ িাহফ ৬]
মুকমনগশ্নণর প্রকতও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম অকতশয় কেহশীল ও দয়ালু কেশ্নলন। মানব
োকত কিান দঃখ-িশ্নি কলপ্ত হশ্নব এবং আযাবগযশ্নব পেশ্নব-এটা সহয িরশ্নত পারশ্নতন না।
এিথার প্রমাণ স্বয়ং িুরআশ্নন মােীশ্নদ আল্লাহ
তা‘আলা ইরশাদ িশ্নরন: “কতামাশ্নদর িাশ্নে এশ্নসশ্নে
কতামাশ্নদর মধয কথশ্নিই এিেন রাসূল, কতামাশ্নদর
দঃখ-িি তার পশ্নি সহয িরা দঃসহ। কতকন
কতামাশ্নদর মেলিামী, মুকমনশ্নদর প্রকত কেহশীল,
দয়াময়। (সূরাহঃ তাওবাহ-১২৮)
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অনযত্র ইরশাদ িশ্নরনঃ “নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম মুকমনশ্নদর বযাপাশ্নর এতটুিু কেহ-মমতা
রাশ্নখন, যতটুিু মুকমনগণ স্বীয় নফস সম্পশ্নিব কেহমমতা রাশ্নখ না। অথবাৎ আমরা কনশ্নেশ্নি যতটুিু
মুহাব্বত িকর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
তার কচশ্নয় কবশী আমাশ্নদরশ্নি মুহাব্বত িশ্নরন।”
[সূরাহ : আহযাব-৬]

কপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
গুনাহগার উম্মশ্নতর প্রকত কয এত মুহাব্বাত রাশ্নখন,
তার প্রমাণ নবী িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম-এর প্রকতকট িাে িমব কথশ্নি প্রিাশ
কপশ্নয়শ্নে। আর কতকন দকনয়াশ্নত উম্মতশ্নি বাাঁচাশ্ননার
েনয কচিা কফকির িশ্নর কশষ িশ্নরশ্নেন এমন নয়,
বরং কতকন আকখরাশ্নতও কগানাহগার উম্মাতশ্নি
বাাঁচাশ্ননার েনয প্রাণপণ কচিা িরশ্নবন । এ বযাপাশ্নর
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ
িশ্নরন,“প্রশ্নতযি নবীশ্নিই িবুশ্নলর কবশ্নশষ কনশ্চয়তা
কদশ্নয় এিকট দ‘আ িরার অনুমকত কদয়া হশ্নয়শ্নে ।
সিল নবীগণ আ. দকনয়াশ্নতই কসই দ‘আকট কচশ্নয়
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কনশ্নয়শ্নেন। কিন্তু আকম কসই অকধিার দকনয়াশ্নত
প্রশ্নয়াগ িকরকন, আকখরাশ্নত আকম আমার গুনাহগার
উম্মশ্নতর নাোশ্নতর েনয তা সংরিণ িশ্নর করশ্নখকে
।” [মুসকলম শরীফ হাঃ নং ৩৩৮৭]
এসব ঘটনা কথশ্নি প্রতীয়মান হয় কয,কতকন
সববাবস্থায় এ কফকিশ্নর কনমগ্ন থািশ্নতন কয, কিোশ্নব
সিল মানুষ ঈমানদার হশ্নয় যায় এবং োহান্নাম
কথশ্নি মুকক্ত কপশ্নয় োন্নাতী হয় ।
হযরত আবু যর কগফারী রা. বশ্নলন- “এিকট পাকখ
যকদ আপন দই ডানা কমশ্নল আিাশ্নশ উেশ্নতা, তশ্নব
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম তা কথশ্নি
আমাশ্নদরশ্নি এিকট নসীহত বা জ্ঞাশ্ননর িথা
বলশ্নতন।” (তাফসীর ইবশ্নন িােীর, ২খঃ ৪১২ পৃঃ)
রাসূশ্নল আিরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
ইরশাদ িশ্নরন- “আল্লাহ তা‘আলা িকতপয় বস্তুশ্নি
হারাম িশ্নরশ্নেন অথচ কতকন এটাও অবগত আশ্নেন
কয, কতামাশ্নদর অশ্ননশ্নিই তাশ্নত কলপ্ত হশ্নব। আর
আকম কতামাশ্নদর কিামর ধশ্নর ধশ্নর ঐ সব হারাম
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িাে কথশ্নি কতামাশ্নদর কহফােত িশ্নরকে । অথচ
কতামরা পতশ্নের মত কসই আগুশ্ননর মশ্নধয ঝাাঁপ
কদশ্নত উদযত হশ্নচ্ছা।” (বুখারী,হাঃ নং ৬৪৮৩)
অত্র আয়াত কথশ্নি কশিনীয়ঃ
এ আয়াশ্নত এিেন নাকয়শ্নব নবী (অথবাৎ আশ্নলম) ও
দাঈ (অথবাৎ িীনদার বযকক্ত)-এর দাকয়ত্ব সুস্পি
রূশ্নপ কবধৃত হশ্নয়ে। সারা দকনয়ার সিশ্নলই কিোশ্নব
িীশ্ননর জ্ঞান কপশ্নয় যায়, কস কচিায় যারা িীন
সম্পশ্নিব কিেু বুশ্নঝশ্নে, তাশ্নদর সববদা উকিগ্ন থািা
েরুরী। কপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামএর সীনা মুবারি হশ্নত উত্তপ্ত কডশ্নগর ফুটি পাকনর
আওয়াশ্নের মতই িরুণ আওয়াে উম্মশ্নতর প্রকত
সমশ্নবদনায় কনঝবকরত হত ।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কযমন সারা
কবশ্নশ্বর েনয রহমত স্বরূপ, কতমকনোশ্নব উম্মশ্নত
মুহাম্মাদী কবশ্ববাসীর েনয িলযাণির। সুতরাং
কবশ্ববাসীর কনিট িীন ইসলাশ্নমর দাওয়াত কপৌাঁশ্নে
কদয়া এ উম্মশ্নতর উপর ফরশ্নে কিফায়া। অথবাৎ
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সামানয সংখযি কলাি দাকয়ত্ব আঞ্জাম কদশ্নল, সিশ্নল
দাকয়ত্ব মুক্ত হশ্নত পারশ্নব না ।বরং কনকদবি সংখযি
কলাি মানুশ্নষর ময়দাশ্নন িাে িরশ্নত হশ্নব, যাশ্নত
িশ্নর কবশ্নশ্বর সিশ্নলর কনিট দাওয়াত কপৌাঁোশ্ননা
সিব হয়। এটাই ফরশ্নয কিফায়ার অথব । সুতরাং
এ বযাপাশ্নর আমাশ্নদর সিশ্নলর দাকয়ত্ব ও িতববয কয
প্রথমতঃ আমরা ঈমান আমল সহীহ িরার কফকির
ও প্রশ্নচিা চালাব তারপর কনশ্নের কপতা-মাতা,োইকবান, স্ত্রী, কেশ্নল-কমশ্নয়, আত্মীয়-স্বেন ,বন্ধু-বান্ধব,
পাো- প্রকতশ্নবশীশ্নদর ঈমান ও ‘আমল সহীহ
িরার েনয শকক্ত ও সামথবয অনুযায়ী দাওয়াত কদশ্নব
এবং প্রশ্নচিা চালাশ্নব ।
এরই পাশাপাকশ অমুসকলম োইশ্নদরশ্নি শকক্ত ও
সামথবয অনুযায়ী ইসলাম গ্রহশ্নণর দাওয়াত কদশ্নব।
তাশ্নদর কনিট ইসলাশ্নমর পকরকচকত তুশ্নল ধরশ্নব এবং
সহে সরলোশ্নব তুশ্নল ধরশ্নব। রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কনশ্নেই বশ্নল কগশ্নেন “ আকম
সহে সরল িীন কনশ্নয় কতামাশ্নদর কনিট কপ্রকরত
হশ্নয়কে। কনশ্চয়ই িীন অকত সহে। কতামরা
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কলািশ্নদর কনিট িীনশ্নি সহে োশ্নব কপশ িশ্নরা।
িকিন ও দঃসাধয িশ্নর নয়।” (ইবশ্নন মাোহ-৪৩) আর
এিমাত্র ইসলাম ধমবই মানুষশ্নি কচরস্থায়ী োহান্নাম
কথশ্নি মুকক্ত কদশ্নত পাশ্নর-এিথা বুঝাব। এ িাশ্নের
েনয কনশ্নের এলািা, কদশ ও সারা কবশ্নশ্বর
অমুসকলমশ্নদরশ্নি আমাশ্নদর িাশ্নের িমবশ্নিত্র মশ্নন
িরব এবং কনশ্নের শকক্ত-সামথবয অনুযায়ী কবকেন্ন
কহিমশ্নতর মাধযশ্নম তাশ্নদর িাশ্নে দাওয়াত কপৌাঁোব।
আমাশ্নদর িারা যকদ এিেন অমুসকলমও ইসলাম
গ্রহণ িশ্নর, তাহশ্নল সমগ্র দকনয়া কথশ্নি বে কদৌলত
হাকসল হশ্নয় যাশ্নব এবং এটাই আমাশ্নদর নাোশ্নতর
সবশ্নচশ্নয় বে উসীলা হশ্নত পাশ্নর।
তাবলীগ সম্পকিবত িশ্নয়িকট গুরুত্বপূণব প্রশ্নোত্তর
প্রে-১: দাওয়াত ও তাবলীশ্নগর িাে কি ফরশ্নে
আইন? দাওয়াশ্নতর িাশ্নের তারতীব কি? হুেুর
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কিান তারতীশ্নব
দাওয়াশ্নতর িাে িশ্নরশ্নেন? প্রচকলত তাবলীগী
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োমা‘আত কয তারতীশ্নব িাে িরশ্নে, তার বাস্তবতা
িতটুিু?
উত্তর: উম্মশ্নত মুহাম্মাদীর উপর নামায, করাযা, হজ্ব,
যািাত ইতযাকদ কযমকনোশ্নব ফরয িরা হশ্নয়শ্নে,
কিি কতমকন োশ্নব মানুষশ্নি িীশ্ননর কদশ্নি দাওয়াত
কদয়াও ফরে িরা হশ্নয়ে। অথবাৎ উম্মশ্নত মুহাম্মাদী
শুধু কনশ্নে কনশ্নে িীশ্ননর উপর আমল িরশ্নলই তার
দাকয়ত্ব কশষ হশ্নব না । বরং অনযশ্নিও ঐ সমস্ত
আমশ্নল আমলদার বানাশ্ননার েনয আেীবন কচিা
িরশ্নত হশ্নব।
িুরআন ও হাদীশ্নসর কবকেন্ন স্থাশ্নন এর গুরুশ্নত্বর
বণবনা রশ্নয়শ্নে। কবশ্নশষ িশ্নর হুেুর সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কবদায় হশ্নজ্বর সময় অমীয়
বাণীশ্নত “কতামরা যারা উপকস্থত আে, তারা
অনুপকস্থত বযকক্তশ্নদর কনিট আমার িথা কপৌাঁশ্নে
কদশ্নব।”। এর িারা সমস্ত উম্মশ্নত উপর দাওয়াশ্নতর
িােশ্নি ফরে বশ্নল কঘাষণা িশ্নরশ্নেন।
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর
বাণীর বাহি হশ্নয় সমস্ত সাহাবাশ্নয় কিরামগণ রা.
কবশ্নশ্বর আনাশ্নচ িানাশ্নচ কপৌাঁশ্নে কগশ্নয় দাওয়াশ্নতর
িাে িশ্নরশ্নেন। তাই আে লিয িরশ্নল মক্কামদীনায় সাহাবাশ্নয় কিরাশ্নমর িবর খুব িমই
পাওয়া যায়। কসায়া লি সাহাবীর মশ্নধয আনুমাকনি
দশ হাোর সাহাবীর রা. িবর মক্কা-মদীনায়
পাওয়া যায় আর অনযশ্নদর িবর সুদূর চীন,
রাকশয়া, সুদান, আকিিা ও কবশ্নশ্বর অনযানয স্থাশ্নন
কবদযমান। কমাট িথা-নামায ,করাযা ইতযাকদর মত
দাওয়াশ্নতর িােও ফরে। উশ্নল্লখয কয দাওয়াশ্নতর
িাে দ’প্রিাশ্নর কবেক্তঃ
১. কনশ্নের শকক্ত ও সামশ্নথবযর মশ্নধয কথশ্নি কনশ্নের
পকরবার, পাো-প্রকতশ্নবশী ও বন্ধু-বান্ধবশ্নদর মশ্নধয
সৎ িাশ্নের আশ্নদশ ও অসৎিাশ্নের কনশ্নষধ িরশ্নত
থািা। এটা ফরশ্নে আইন।
২. মুসলমানশ্নদর পি কথশ্নি কিেু কলাি সব সময়
দাওয়াশ্নতর িাে িরশ্নত থািা। এিদল িাে
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িরশ্নত থািশ্নব অনযদল ঘশ্নরর েরুরত পুরা িশ্নর
কনশ্নব এবং যারা িীশ্ননর রাস্তায় কবর হশ্নয় কগশ্নে,
তাশ্নদর পকরবাশ্নরর কখাাঁে-খবর কনশ্নব। অতঃপর
বােীশ্নত অবস্থানিারীরা দাওয়াশ্নতর িাশ্নে কবর হশ্নয়
যাশ্নব এবং ময়দাশ্ননর গ্রুপ বােীশ্নত কফশ্নর আসশ্নব।
এোশ্নব মুসলমানগণ োমা‘আতেুক্ত হশ্নয় মুসকলমঅমুসকলম সিলশ্নিই িীন-ইসলাশ্নমর কদশ্নি আহ্বান
িরশ্নত থািশ্নব ।
কলািশ্নদরশ্নি োল িাে িরশ্নত বলশ্নব এবং মে
িাে ও োহান্নাশ্নমর িাে কথশ্নি কবরত থািশ্নত
বলশ্নব। এ ধরশ্ননর পযবাপ্ত পকরমাণ োমা‘আশ্নতর
সববিণ ময়দাশ্নন িাে িরা ফরশ্নে কিফায়াহ ।
শরীয়শ্নতর দৃকিশ্নত দাওয়াশ্নতর িাশ্নের েনয
কনধবাকরত বা অবধাকরত কবশ্নশষ কিান তারতীব কনই।
বরং ইসলাম সমকথবত কয কিান তারতীশ্নবই
দাওয়াশ্নতর িাে িরা যায়। হুেুর সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর যমানায় দাওয়াশ্নতর
িাে কবকেন্নোশ্নব িরা হত। িখশ্ননা হুেুর সাল্লাল্লাহু
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‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় িাশ্নর িাশ্নর
কগশ্নয় ঈমাশ্ননর দাওয়াত কদশ্নতন। আবার িখশ্ননা
িাকফরশ্নদর কিান মেকলশ্নস কগশ্নয় ওয়াে নসীহশ্নতর
মাধযশ্নম িীশ্ননর দাওয়াত কপৌাঁোশ্নতন। আবার িখশ্ননা
সবাইশ্নি এিকত্রত িশ্নর কবশ্নহশশ্নতর সুসংবাদ ও
কদাযশ্নখর েয় প্রদশবন িশ্নর িীশ্ননর উপর চলার েনয
দাওয়াত কপশ িরশ্নতন । আবার িখশ্ননা কনশ্নের
এলািা কেশ্নে অনয এলািায় কগশ্নয় দাওয়াত
কদশ্নতন। এমকনোশ্নব হুেুর পাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম সাহাবাশ্নয় কিরাশ্নমর রা. োমা‘আত
কবকেন্ন এলািায় বা কগাশ্নত্রর কনিট বা বযকক্ত
কবশ্নশশ্নষর কনিট পাকিশ্নয়ও িীশ্ননর দাওয়াত
কপৌোশ্ননার িাে আঞ্জাম কদশ্নয়শ্নেন।
িীনী দাওয়াশ্নতর তাকগশ্নদ রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম প্রশ্নয়ােন কবাশ্নধ কহেরতও
িশ্নরশ্নেন । আবার িখশ্ননা কচকির মাধযশ্নম কবকেন্ন
কগাশ্নত্রর সরদার ও রাো-বাদশাহশ্নদর কনিট
দাওয়াত কপৌাঁকেশ্নয়শ্নেন অনুরূপোশ্নব কেহাশ্নদর
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মাধযশ্নমও “আমর কবল মা‘রূফ ও নাহী আকনল
মুনিার” এর িাে িশ্নরশ্নেন ।
কমাটিথা, হুেুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামএর যামানায় দাওয়াশ্নতর িাে কনকদবি এি
তারতীশ্নব সীমাবে কেল না। বরং অবস্থার
পকরশ্নপ্রকিশ্নত কবকেন্ন তরীিায় দাওয়াশ্নতর িাে িরা
হশ্নয়শ্নে । হুেুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামএর দা‘ওয়াতী কযশ্নেগী সম্পশ্নিব আশ্নরা কবস্তাকরত
তথয োনশ্নত হশ্নল, মাওলানা ইউসুফ রহ. রকচত“হায়াতুস সাহাবা “ নামি কিতাব কদখুন।
বতবমান ‘তাবলীগী োমা‘আত’ িারা কযশ্নহতু কবশ্নশ্বর
আনাশ্নচ িানাশ্নচ িীশ্ননর িাে চলশ্নে, এর তরেতরীিা শরীয়শ্নতর কিান কবধাশ্ননর পকরপন্থীও নয়।
বরং তা কবজ্ঞ আশ্নলমগশ্নণর িুরআন ও সুন্নাত
কেকত্তশ্নত কচিা-কফকির িারা প্রকতকষ্ঠত এবং তাাঁশ্নদর
পরামশ্নশবর কেকত্তশ্নত পকরচাকলত। সুতরাং তাবলীগী
োমা‘আশ্নতর তরয বা তরীিা সম্পূণব সকিি।
উশ্নল্লখয কয, প্রচকলত তাবলীগ োমা‘আশ্নতর উমুমী
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গাশত, খুসূসী গাশত, কবকেন্ন এলািায় োমা‘আত
পািাশ্ননা, মসকেশ্নদ তা‘লীম িরা ইতযাকদ এ সশ্নবরই
প্রশ্নতযিকটর নমুনা এবং বুকনয়াদ স্বয়ং রাসূলল্ল
ু াহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কথশ্নি প্রমাকণত ।
তশ্নব এিকট লিণীয় কবষয় এই কয প্রচকলত
তাবলীগ োমা‘আশ্নতর কমহনত িীনী দায়াশ্নতর
েবরদস্ত অংশ বশ্নট। কিন্তু িীশ্ননর দাওয়াশ্নতর িাে
কিবল কয শুধু এর মশ্নধযই সীমাবে, এমন নয় ।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম রাোবাদশাহগণশ্নি ইসলাশ্নমর দাওয়াত কদশ্নয় পত্র
কদশ্নয়শ্নেন। দাওয়াত িবুল না িরশ্নল, তাশ্নদর সাশ্নথ
পযবায়িশ্নম কনয়মতাকন্ত্রিোশ্নব কেহাদ িশ্নরশ্নেন।
কিংবা কিান কগাশ্নত্রর কনিট িীন প্রচার িরার পর
িবুল না িরশ্নল বশযতা স্বীিার িরশ্নত বলশ্নতন ।
তা-ও না িরশ্নল, কেহাদ কঘাষণা িরশ্নতন। তাই
িীকন পত্র কপ্ররণ, কেহাদ ইতযাকদও তাবলীগী
িাশ্নের গকির কেতর গণয।
কিউ যকদ তাবলীগী োমা‘আশ্নতর সকহত কিান
সম্পিব োোও বযকক্তগতোশ্নব দাওয়াশ্নতর িাে
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িরশ্নত থাশ্নি; সৎিাশ্নের আশ্নদশ ও অসৎিাশ্নের
কনশ্নষধ িরশ্নত থাশ্নি, তাহশ্নলও তার দা‘ওয়াতী
দাকয়ত্ব ও কযম্মাদারী আদায় হশ্নব।তশ্নব োমা‘আশ্নতর
সাশ্নথ থািার ফায়দা ও খাইর-বারািাত আলাদা।
তা হাকসল িরশ্নত হশ্নল, হক্কানী োমা‘আশ্নতর সাশ্নথ
েুশ্নে থািা িতববয ।
কমাোিথাঃ আসল হশ্নচ্ছ িীশ্ননর প্রচার ও প্রসাশ্নরর
কমহনত িরা। যুশ্নগর চাকহদার কেকত্তশ্নত তার
তারতীব কবকেন্ন রিম হশ্নত পাশ্নর। বস্তুতঃ পকরশ্নবশ,
পাকরপাকশ্ববিতা ও মানুশ্নষর হালত ইতযাকদর
তািাোয় আল্লাহপাি স্বয়ং এি এি যুশ্নগর
উলামাশ্নদর কেশ্নহশ্নন এি এি রিম যুশ্নগাপশ্নযাগী
তারতীব ইলহাম িশ্নরন। তাাঁরা কসই তারতীশ্নব িাে
িশ্নর উম্মতশ্নি িীশ্ননর কদশ্নি কটশ্নন আশ্ননন। কসই
পেকতশ্নত আল্লাহ কোলা অসংখয মানুষ আল্লাহর
পশ্নথ কফশ্নর আশ্নস। তাই মুল কেকনস হল ঈমান ও
আমশ্নলর দাওয়াত ও কমহনত। তারতীব শুধু
িাশ্নের দ্রুত প্রচার ও সুকবধার েশ্ননয। [প্রমাণ
:ফাতাওয়া মাহমুকদয়া, ১: ৪১৬-৪৬৫]
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প্রে ২: শরীয়শ্নতর দৃকিশ্নত “নাহী আকনল মুনিার”
অথবাৎ ! অসৎ িাশ্নে বাধা প্রদান ফরশ্নে কিফায়া
এবং গুরুত্বপুণব ইবাদত। কিন্তু তাবলীশ্নগর কলাশ্নিরা
শুধু সৎ িাশ্নের আশ্নদশ কদয়। িখনও নাহী আকনল
মুনিাশ্নরর বযাপাশ্নর কিেু বশ্নলন না বা বাকতশ্নলর
কবরুশ্নে কিান প্রকতবাদ, প্রকতশ্নরাধ বা কেহাদ
কিানটাই শরীি হন না। তাশ্নদর এরূপ িরা কি
কিি?
উত্তরঃ “তাবলীশ্নগর কলাশ্নিরা নাহী আকনল মুনিার
তথা অসৎ িাশ্নের কনশ্নষধ িশ্নরন না” এ িথাকট
কিি নয়। িারণ, অশ্ননি কিশ্নত্র সৎ িাশ্নের
আশ্নদশ্নশর মাধযশ্নম অসৎ িাশ্নের কনশ্নষধও হশ্নয়
যায়। কযমনঃ তারা নামায পোর েনয মানুষশ্নি
দাওয়াত কদন ,উৎসাহ প্রদান িশ্নরন। যার ফশ্নল বহু
কলাি নামাযী হশ্নয় যায়। এখন তাশ্নদর এই
দাওয়াশ্নতর মাধযশ্নম নামায না পো কয “মুনিার”
বা অনযয় িাে কেল, কহিমশ্নতর সাশ্নথ কসই
মুনিাশ্নরর বাাঁধা কদয়া হশ্নয় যায়। কিান প্রকতবাদ বা
সংঘশ্নষবর প্রশ্নয়ােন হয় না। এই পেকতশ্নত তারা
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অসংখয “নাহী আকনল মুনিার” িশ্নর থাশ্নিন ।
এখন বািী রইল এমন িতগুশ্নলা মুনিার-যা
তাবলীশ্নগর িারা তৎিনাৎ প্রকতবাদ বা প্রকতশ্নরাধ
িরা যায় না অথচ কসটারও প্রকতবাদ-প্রকতশ্নরাধ
মুসলমানশ্নদর েনয ফরশ্নে কিফায়া।
তশ্নব এিথা কিি, তাবলীশ্নগর মাধযশ্নম এই ফরশ্নে
কিফায়াটা িরা সিব হশ্নব না। িারণ হল, এটা
কযশ্নহতু ফরশ্নে কিফায়া, তাই তা সিশ্নলর েনয
িরা েরুরী নয়। আর শুধু এি তাবলীগ পি
কথশ্নি সব ধরশ্ননর িাে িরাও সিব নয়।
মুসলমানশ্নদর রােবনকতি বা অরােবনকতি কয
কিান োমা‘আশ্নতর পি কথশ্নি এটা িরা যায়।
তাশ্নত সিশ্নলই ফরশ্নে কিফায়ার দাকয়ত্ব কথশ্নি
মুকক্ত কপশ্নয় যায়। কযমনঃ মুরতাদ সালমান রুশদী ,
ডঃ আহমদ শরীফ ও তসকলমা নাসকরশ্ননর কবরুশ্নে
মুসলমানরা প্রকতবাদ িশ্নরশ্নে এবং িরশ্নে ।
তাবলীশ্নগর কমহনতটা কবশ্বেুশ্নে এিটা নীরব
আশ্নোলন। এই আশ্নোলন বাস্তবাকয়ত হশ্নল, কস
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কদন মুসলমানশ্নদর কমৌকলি সমসযার সমাধান হশ্নয়
যাশ্নব। কবকেন্ন কহিমশ্নতর িারশ্নণ কিেু “নাহী আকনল
মুনিার” তাবলীশ্নগর নাশ্নম িরা সতযই মুশকিল।
তাশ্নত ফরশ্নে কিফায়া িরশ্নত কগশ্নয় তাশ্নদর অশ্ননি
েরুরী িাে বাধাপ্রাপ্ত হশ্নয় কযশ্নত পাশ্নর। এই
মেবুরীর িারশ্নণ তাবলীশ্নগর নাশ্নম এ োতীয়
কখদমত আঞ্জাম কদয়া যায় না। এ েনয হযরত
শাইখ যািাকরয়া রহ. তাবলীগী কেম্মাদারশ্নদরশ্নি
বলশ্নতন, তারা কযন সমাশ্নের মুনিারাশ্নতর (
অনযায়-অপিশ্নমবর) বযাপাশ্নর মাথা না ঘামান। বরং
তারা কয িাে কনশ্নয় অগ্রসর হশ্নচ্ছন, কসই িাে
কনশ্নয়ই কযন চলশ্নত থাশ্নিন। অতঃপর কতকন হযরত
থানবী রহ.-এর উিৃকত কদশ্নয় বশ্নলন কয. হযরত
থানবী রহ. বলশ্নতন: (কবশ্ববযাপী িাশ্নের স্বাশ্নথব)
তারা যখন মুনিারাশ্নতর বযাপাশ্নর প্রকতবাদ না
িরার উসূল বাকনশ্নয়শ্নেন, কতা তাশ্নদর কসই
উসূশ্নলর উপর থািা উকচৎ। (মালফুযাশ্নত শাইখ রহ.২৮)
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বাস্তকবিপশ্নি অশ্ননি সময় এমন ঘশ্নট কয, অশ্ননি
িাে এি সাশ্নথ িরশ্নত কগশ্নল কিানটাই সুেরোশ্নব
সিব হয় না। বরং সবটাই অসুের হশ্নয় যায়, বা
সম্পূণবটা বাধাগ্রস্ত হশ্নয় পশ্নে। এর িারশ্নণ কশিা
পেকতর মশ্নধয কবশ্নশষ কবশ্নশষ সাবশ্নেশ্নের কেকত্তশ্নত
বে বে মাদ্রাসা িশ্নলে োকসবকটগুশ্নলাশ্নি কবেক্ত
িরা হশ্নয় থাশ্নি। এি প্রকতষ্ঠাশ্ননর মশ্নধয সবগুশ্নলা
সাবশ্নেে রাখা হয় না। (এটা শুধু উদাহরণ স্বরূপ
বলা হল ।)
প্রে-৩: তাবলীগী োমা‘আশ্নতর কলাশ্নিরা মসকেশ্নদ
থাশ্নি,খায়,ঘুমায় । শরীয়শ্নতর দৃকিশ্নত এটা োকয়য
কিনা?
উত্তরঃ ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় বুখারী শরীশ্নফ
মসকেশ্নদ শয়ন সম্পশ্নিব স্বতন্ত্র অধযাশ্নয়র সূচনা
িশ্নরশ্নেন। কসখাশ্নন কতকন অস্থায়ীোশ্নব মসকেশ্নদ
থািা োকয়য প্রমাকণত িশ্নরশ্নেন।
হযরত আব্দুল্লাহ কবন উমর রা. যুবি বয়শ্নস নবী
িরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর
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মসকেশ্নদ শয়ন িরশ্নতন। তখন তার স্ত্রী কেল না
অথবাৎ কতকন তখন অকববাকহত কেশ্নলন। (বুখারী শরীফ,
১:৬৩)। হযরত সাহল কবন সা‘আদ রা.-এর বণবনায়
বলা হশ্নয়শ্নে, এিদা নবী িরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম হযরত ফাশ্নতমা রা.-এর কনিট
উপকস্থত হশ্নয় হযরত আলীর রা. িথা কেজ্ঞাসা
িশ্নরন। হযরত ফাশ্নতমা রা. বলশ্নলনঃ কতকন কিান
িারশ্নণ নারাে হশ্নয় কিাথাও চশ্নল কগশ্নেন। এ িথা
শুশ্নন তাশ্নি তালাশ িরার েনয মহানবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কলাি পািাশ্নলন। তালাশ
িরার পর কলািকট এশ্নস বলল: কতকন মসকেশ্নদ
ঘুকমশ্নয় রশ্নয়শ্নেন। এ সংবাদ কপশ্নয় রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম মসকেশ্নদ গমন
িরশ্নলন কদখশ্নলন! হযরত আলী রা. কনদ্রায় কবমগ্ন
এবং তাাঁর গাশ্নয়র চাদর সশ্নর কগশ্নয় তাাঁর গাশ্নয়
ধুশ্নলাবাকল কলশ্নগ কগশ্নয়শ্নে। তাাঁশ্নি োগ্রত িরশ্নত
কগশ্নয় নবী িকরম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
বলশ্নলনঃ ওশ্নহ আবু তুরাব (মাকট মাখা) উশ্নিা।”
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এমকনোশ্নব এ সম্পশ্নিব অশ্ননি
হাদীস কবদযমান আশ্নে।
(বুখারী শরীফ, ১:৬৩৩)

এোো তাবলীগ োমা‘আশ্নতর কলাশ্নিরা অশ্ননশ্নি
মুসাকফর থাশ্নি, তাোো তারা মসকেশ্নদ প্রশ্নবশ
িশ্নরই ইকতিাশ্নফর কনয়যত িশ্নর থাশ্নিন। আর
মুসাকফশ্নরর েনয বা ইকতিাশ্নফর কনয়যত িরার পশ্নর
মসকেশ্নদ থািা, খাওয়া ও কশায়াশ্নত শরীয়শ্নতর
দৃকিশ্নত কিান অসুকবধা কনই । তদপকর সববত্র িীশ্ননর
প্রচার-প্রসাশ্নর ও দাওয়াশ্নতর মহান কযম্মাদারী
আদাশ্নয়র েনয মসকেদই উপযুক্ত স্থান। তাবলীশ্নগর
েনয এর কবিল্প কনই । তশ্নব কিান মসকেদ
িতৃবপি যকদ তাবলীগ োমা’আশ্নতর কলািশ্নদর
েনয মসকেদ-এর আশ্নশ পাশ্নশ মসকেদ আবাদ
িরারই অে সরূপ কেন্ন িামরা কনমবাণ িশ্নর কদন;
তা খুবই উত্তম।
অজ্ঞতা প্রসূত অনথবি অেুহাত খাাঁো িশ্নর তাবলীগী
োমা‘আতশ্নি কনো বা অপদস্থ িরা মারাত্মি
অপরাধ। িারণ িীন কশিা িরা বা িীশ্ননর পূণবতা
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অেবশ্ননর লশ্নি কনশ্নের খরশ্নচ কনঃস্বাথবোশ্নব িীশ্ননর
দাওয়াশ্নতর
ইখলাসপূণব
কমহনশ্নত–তাবলীগী
োমা‘আত এিকট হক্কানী সহীহ োমা‘আত। এ
বযাপাশ্নর সমগ্র পৃকথবীর উলামাগণ এিমত। এর
িাযবিম ও বযবস্থাপনা হক্কানী উলামা-মাশাকয়শ্নখর
পরামশব অনুযায়ীই হশ্নয় থাশ্নি। বতবমান যামানায়
সাধারণ কলািশ্নদর িীন ও ঈমান কশিার েনয
তাবলীগী োমা‘আশ্নতর কমহনত খুবই মুবারি ও
উপিারী। এ কমহনশ্নতর ওসীলায় বহু পথশ্নোলা
মানুষ সহীহ পশ্নথর সন্ধান কপশ্নয় িীনদার হওয়ার
কসৌোগয লাে িশ্নরশ্নেন এবং িরশ্নেন । তাই
িীশ্ননর এ কমহনশ্নত অংশ কনশ্নত না পারশ্নলও অিতঃ
এর সমথবন ও সিাবয সহশ্নযাকগতা িরা প্রশ্নতযি
মুসলমাশ্ননর িীনী দাকয়ত্ব।
প্রে-৪: তাবলীগ োমা‘আশ্নতর কলাশ্নিরা বশ্নল
থাশ্নিন, “তাবলীশ্নগ কবর হশ্নয় ১কট টািা খরচ
িরশ্নল, সাত লি টািা দান িরার সাওয়াব হয়
এবং কিান কনি আমল িরশ্নল ৪৯ কিাকট কনি
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আমশ্নলর সাওয়াব হয়। এি এি িদশ্নম ৭০০
কনিী হয়” এগুশ্নলার কিান প্রমাণ আশ্নে কি না?
উত্তরঃ িীশ্ননর প্রচার ও প্রসাশ্নরর প্রশ্নচিা চালান
প্রশ্নতযি মুসলমাশ্ননর কযম্মাদারী। বতবমান যামানায়
িীশ্ননর প্রচার-প্রসার ও কব-িীকনর প্রকতশ্নরাধ
তাবলীশ্নগর মাধযশ্নম দ্রুত িাযবির হশ্নচ্ছ। অনযকদশ্নি
কেহাশ্নদর মূল উশ্নেশয হশ্নচ্ছ আল্লাহর িাকলমা
বূলে িরা এবং আল্লাহর িীন প্রকতষ্ঠা িরা।
িাশ্নফর হতযা িরা, কব-িীশ্ননর খতম িরা কেহাশ্নদর
আসল উশ্নেশয নয়। বরং তারা আল্লাহর িীন
প্রকতষ্ঠার কপ্রাগ্রাম বাস্তবায়শ্ননর পশ্নথ বাধা, তাই
বাধা দর িরার েনয তাশ্নদর কবরুশ্নে কেহাদ িশ্নর
তাশ্নদরশ্নি খতম িরা ফরে িরা হশ্নয়শ্নে। কসই
কপ্রকিশ্নত কেহাশ্নদর কয মূল লিয,দাওয়াত ও
তাবলীশ্নগর কসই এিই লিয ও উশ্নেশয। উক্ত
লশ্নির বাস্তবায়শ্ননর েনযই রাসূশ্নল পাি সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর কনশ্নদবশ অনুযায়ী িীশ্ননর
দাওয়াত কনশ্নয় তাবলীশ্নগর নাশ্নম সমগ্র কবশ্নশ্ব
কঘারাশ্নফরা িরা হশ্নচ্ছ। কস েনয কেহাশ্নদর বযাপাশ্নর
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কয সব ফেীলত বকণবত হশ্নয়শ্নে,কসগুশ্নলা তাবলীশ্নগর
বযাপাশ্নরও প্রশ্নযােয হশ্নব।
এখাশ্নন প্রশ্নে উশ্নল্লকখত সওয়াব গুশ্নলা আসশ্নল
কেহাশ্নদর ফযীলশ্নতর বযাপাশ্নর বকণবত হশ্নয়শ্নে,
তথাকপও কসগুশ্নলা তাবলীশ্নগর বযাপাশ্নর বয়ান
িরশ্নত কিান অসুকবধা কনই। এ বযাপাশ্নর হক্কানী
উলামাশ্নয় কিরাম ঐিযমত কপাষণ িশ্নরন। এ
সম্পকিবত হাদীসগুশ্নলার প্রকত লিয িরুন, নবী
িরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ
িশ্নরন: “কয বযকক্ত িীশ্ননর রাস্তায় খরচ পাকিশ্নয় কদল
এবং কনশ্নে শরীি হওয়ার সুশ্নযাগ কপল না, তাশ্নি
প্রকত কদরহাশ্নমর কবকনমশ্নয়র সাত শত কদরহাম দান
িরার সওয়াব কদয়া হশ্নব।” হাদীশ্নস আশ্নরা আশ্নে,
“কয বযকক্ত স্বয়ং আল্লাহর রাস্তায় কবর হশ্নব এবং
আল্লাহর রাস্তায় খরচ িরশ্নব তার প্রকত কদরহাশ্নম
সাত লি কদরহাম খরচ িরার সাওয়াব হাকসল
হশ্নব।” উক্ত িথার প্রমাণ স্বরূপ হুেুর সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এই আয়াত কতলাওয়াত
িশ্নরন যার অথব : আল্লাহ তা’আলা যার েনয ইচ্ছা
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িশ্নরন তার (আমশ্নলর) সাওয়াবশ্নি বকধবত িরশ্নত
থাশ্নিন। (সূরা বািারা, ইবশ্নন মাো : ১৯৮)
অনয এি হাদীশ্নস আশ্নে, িীশ্ননর রাস্তায় নামায,
করাযা, কেকির অথবাৎ শারীকরি ইবাদাত িীশ্ননর
রাস্তায় পয়সা-িকে খরচ িরা কথশ্নি সাত শত গুণ
কবকশ সাওয়াশ্নবর িাে । (আবু দাউদ শরীফ, ৩৩৮)
কস কহশ্নসশ্নব পয়সা-িকে খরচ িরশ্নল যকদ সাত লি
গুণ সাওয়াব পাওয়া যায় তাহশ্নল শারীকরি
ইবাদতগুশ্নলার কিশ্নত্র তার সাশ্নথ আশ্নরা সাত শত
গুণ বৃকে িরশ্নত হশ্নব তাশ্নত কদখা যায় কয, এিবার
সুবহানাল্লাহ পেশ্নল, উনপিাশ কিাকট বার
সুবহানাল্লাহ পোর সাওয়াব পাওয়া যাশ্নব ।
এমকনোশ্নব নামায করাযা ইতযাকদর কহসাব হশ্নব।
অনয এি হাদীশ্নস আশ্নে, হযরত আবু বির কসেীি
রা. যখন হযরত উসামা রা. কি কেহাশ্নদর েনয
কবদায় কদশ্নত যাকচ্ছশ্নলন, তখন কতকন পাশ্নয় কহাঁশ্নট
চলকেশ্নলন এবং উসামা সাওয়ারীর কপশ্নি চশ্নে
চলশ্নত কেশ্নলন। উসামা আরয িরশ্নলন, “কহ
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আমীরুল মুকমনীন! হয়তঃ আপকনও আশ্নরাহণ
িরুন, নতুবা আকম কনশ্নম আসব। হযরত আবু
বির কসেীি রা. বলশ্নলন: কখাদার িসম! উসামা
তুকম কনশ্নমা না। আর আকমও আশ্নরাহণ িরশ্নবা না।
কিেুিশ্নণর েনয আল্লাহর রাস্তার ধুলাবাকল আমার
পাশ্নয় লাগশ্নল িকত কি? অথচ িীশ্ননর রাস্তায়
চলশ্নল প্রকত িদশ্নম সাত শত কনিী হাকসল হয় এবং
োন্নাশ্নতর পশ্নথ সাত শত দরো বৃকে পায় এবং
তার আমলনামা কথশ্নি সাত শত গুনাহ মুশ্নে কফলা
হয়। [প্রমাণঃ িানযুল উম্মাল, ৫:৩১৪/ আবু দাউদ শরীফ,
১:৩৩৮/ দূরশ্নর মানসুর, ২:২১৫/ ইবশ্নন মাোহ, ২:১১৮/
খাইরুল ফাতাওয়া ১:৩৭১-৩৭২]

প্রে-৫: তাবলীগী োমা‘আশ্নতর কলাশ্নিরা অশ্ননি
সময় বশ্নলন, িীশ্ননর দা‘ ওয়াত কদশ্নত কগশ্নয় িাশ্নরা
দরোয় কিেু সময় অশ্নপিা িরা, িদশ্নরর রাশ্নত্র
বাইতুল্লায় কগশ্নয় হােশ্নর আসওয়াদ সম্মুশ্নখ করশ্নখ
ইবাদত িরার কচশ্নয়ও উত্তম । তাশ্নদর এ িথা কি
কিি?
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উত্তর: হযাাঁ এিথা হাদীস শরীশ্নফ ষ্পি উশ্নল্লখ
আশ্নে। হযরত আবু হুরাইরা রা. বণবনা িশ্নরশ্নেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বশ্নলন
আল্লাহর রাস্তায় কিেু সময় খাো হওয়া অথবাৎ
িীশ্ননর দাওয়াত কদওয়া িদশ্নরর রাশ্নত্র বাইতুল্লাহ
শরীশ্নফ হােশ্নর আসওয়াশ্নদর সামশ্নন দাাঁকেশ্নয়
ইবাদত িরার কথশ্নিও উত্তম। এ করওয়ায়াত
বাইহািী শরীশ্নফ ও ইবশ্নন কহব্বান শরীশ্নফ বকণবত
আশ্নে। [প্রমাণঃ িানযুল উম্মাল, ৪ : ২৮৪/ আত-তারগীব,
২ : ৩৪৬ / দরশ্নর মানসুর, ২ : ১১৫]

প্রে-৬: তাবলীগী োমা’আশ্নতর োইশ্নয়রা বশ্নল
থাশ্নিন-কয, দাওয়াত কদয়ার উশ্নেশ্নশয কবর হশ্নয়
প্রথম িদম কফশ্নল কিতীয় িদম কফলবার পূশ্নববই
তার েীবশ্ননর সিল গুনাহ মাফ হশ্নয় যায় । এ
িথাকটর সতযতা িতটুিু?
উত্তর: এ িথাকট সরাসকর এোশ্নব নয়; বরং হাদীস
শরীশ্নফ বকণবত আশ্নে, “কয বযকক্ত িীন-ইসলাম তলব
িরশ্নব, তার কপেশ্ননর গুনাহ মাফ হশ্নয় যাশ্নব।
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(কমশিাত

শরীফ,হাঃনং-২৬৪৮,দাকরমী

হাঃনং-৫৬১)

এোোও যখন কিান মুসলমান িীনশ্নি সামশ্নন
কনশ্নয় কবর হয়, তখনই তার সগীরা গুনাহ মাফ
হশ্নয় যায় । অতঃপর যখন কস েীবশ্ননর িবীরা
গুনাহসমূহ কথশ্নি তওবা িশ্নর, তখন সিল িবীরা
গুনাহসূহ মাফ হশ্নয় যায় । এোশ্নব তার েীবশ্ননর
সিল গুনাহ মাফ হশ্নত পাশ্নর।
প্রে-৭: তাবলীগ োমা‘আত কি হি? যকদ হি হশ্নয়
থাশ্নি তাহশ্নল কিেু সংখযি আশ্নলম এর কবশ্নরাকধতা
িশ্নরন কিন?
উত্তর: নবী িরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামএর কচিা ধারা এই কেল কয, প্রশ্নতযিকট মানুশ্নষর
সম্পিব আল্লাহ তা’আলার সাশ্নথ হশ্নয় যাি এবং
প্রশ্নতযিকট কলাি োহান্নাম কথশ্নি কবাঁশ্নচ োন্নাতবাসী
হশ্নয় যাি। এোশ্নব সমস্ত দকনয়াশ্নত আল্লাহর িীন
প্রকতকষ্ঠত হশ্নয় যাি। প্রচকলত তাবলীগী োমা’আত
(যার মশ্নধয সিল হক্কানী উলামাশ্নয় কিরাম শাকমল
আশ্নেন) কযশ্নহতু এ কফকির কনশ্নয় কনশ্নের খরশ্নচ
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মানুশ্নষর ময়দাশ্নন িাে িশ্নর যাশ্নচ্ছ। সুতরাং এটাশ্নি
না হি বলা কনশ্নের মূখবতা োকহর িরা োো আর
কিেুই নয়। তশ্নব নগণয সংখযি আশ্নলম যারা এ
কবশ্নরাকধতা িশ্নরন, তারা সিবতঃ তাবলীগী
োমা‘আতশ্নি গেীরোশ্নব কদখার সুশ্নযাগ পানকন
বা কিেু ইলমকবহীন তাবলীগী োইশ্নদর আচারবযবহাশ্নর বা কিান কবষশ্নয় বাোবাকের িারশ্নণ উল্টা
বুশ্নঝ কবকেন্ন রিম মিবয িশ্নর থািশ্নবন। তশ্নব
উেয়টা তাশ্নদরই দববলতা। িারণ, কিান বযাপাশ্নর
যখন তারা মুখ খুলশ্নত চান, তখন তাশ্নদরই উকচৎকনশ্নের পাকিশ্নতযর উপর কনেবর না িশ্নর কেকনসকট
োলোশ্নব যাচাই িরা। প্রশ্নয়ােশ্নন কনশ্নের বে ও
প্রবীণগশ্নণর স্মরণাপন্ন হশ্নয় বা উক্ত োমা’আশ্নতর
সাশ্নথ কিেু সময় কদশ্নয় কমহনতটা বুঝশ্নত কচিা
িরা। শুধু কনশ্নের পুাঁকে কদশ্নয় সিল কিশ্নত্র সবকিেু
সমাধান কদয়া সিব না হওয়াটাই স্বাোকবি।
িুরআশ্নন িারীশ্নম ইরশাদ হশ্নয়শ্নে “কতামাশ্নদরশ্নি
কয ইলম ও জ্ঞান কদয়া হশ্নয়শ্নে, তা খুবই নগণয।
[সূরা বনী ইসরাইল, ৮৫]
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কিতীয় বযাপাশ্নর িথা হশ্নচ্ছ-তাবলীশ্নগর কব-ইলম
সাথীশ্নদর সাশ্নথ কিান িথা বা িােশ্নি দলীল
কহশ্নসশ্নব গ্রহণ িরা আশ্নলশ্নমর শান নয়।
কতকন কতা কদখশ্নবন ঐ সিল বুেগু বগশ্নণর িাে বা
িথাশ্নি যারা এ িােশ্নি প্রচকলত পেকতশ্নত চালু
িশ্নরশ্নেন। তারা কিমন ধরশ্ননর বুেগু ব
কেশ্নলন।তাশ্নদর ইলশ্নমর উপর তাশ্নদর সমসামকয়ি
ওলামাগণ কনেবর িরশ্নতন কি না? তারা কবশ্বস্ত
কেশ্নলন কি না? তাশ্নদর বয়ান, তািরীর ও
মালফুযাশ্নত কিান আপকত্তির িথা আশ্নে কি না?
এসব কদশ্নখ এিেন আশ্নলম কসোশ্নি কপৌোশ্নবন।
তাবলীগী োমা’আশ্নতর কিান আমীর ও কেম্মাদার
মূলনীকতর কখলাফ িরশ্নল, তার েুশ্নলর সমাশ্নলাচনা
না িশ্নর বরং তা শুধকরশ্নয় কদশ্নবন। এটাই উলামাশ্নয়
কিরাশ্নমর দাকয়ত্ব। িুরআন এ কনশ্নদবশই কদয় কয,
“কতামরা কনি িাে ও তািওয়ার বযাপাশ্নর এশ্নি
অপশ্নরর সহশ্নযাকগতা ির।’ (সুরাহ মাকয়দা-২)
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প্রে-৮: অশ্ননি এলািায় কদখা যায় কয, মকহলারা
সাপ্তাকহিোশ্নব মানুশ্নষর বােী বােী কগশ্নয় তাবলীগ
িশ্নর, তা’লীম িশ্নর, কিউ কিউ বশ্নল কয,
মকহলাশ্নদর এোশ্নব তাবলীগ িরা, তা’লীম িরা
োকয়য নয়। এ বযাপাশ্নর শরীয়শ্নতর সকিি ফায়সালা
োনশ্নত চাই?
উত্তর: পুরুশ্নষর নযায় মকহলাশ্নদরও ইলশ্নম িীন কশিা
িরা ফরে। কযমন: হাদীস শরীশ্নফ এশ্নসশ্নে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ
িশ্নরন, ইলশ্নম িীন অেবন িরা প্রশ্নতযি নর-নারীর
উপর ফরে । (কমশিাত শরীফ,৩৪) এখন িথা হশ্নলা
কয- এ ইলম অেবশ্ননর েনয তা’ লীম এবং
মু’আকল্লম তথা কশিি প্রশ্নয়ােন। কশিি ও তা’লীম
বযতীত িখশ্ননা প্রিৃত ইলম অেবন িরা সিব নয়।
কিননা বুখারী শরীশ্নফর এি হাদীশ্নস এশ্নসশ্নে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ
িশ্নরন, প্রিৃত ইলম ঐটা যা তা‘লীম এবং
কশিশ্নির মাধযশ্নম অকেবত হয়।(বুখারী শরীফ ১ : ১৬)
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এমকনোশ্নব সূরা আর-রাহমাশ্ননর শুরুশ্নত আল্লাহ
তা’আলা কনশ্নে বাোশ্নদর েনয মু’আকল্লম হওয়া
বযক্ত িশ্নরশ্নেন :“িরুণাময় আল্লাহ কশিা কদশ্নয়শ্নেন
িুরআন”। (সূরাহ আর-রাহমান, ১-২)
অনয হাদীশ্নস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাদ িশ্নরশ্নেন: “আমাশ্নি মু’আকল্লম তথা
কশিিরূশ্নপ কপ্ররণ িরা হশ্নয়শ্নে”। (ইবশ্নন মাোহ
শরীফ, ১:২১)

এ হাদীসিয় ও আয়াত িারা স্পিোশ্নব প্রমাকণত হয়
কয, িীকন ইলম অেবশ্ননর েনয তা’লীম ও কশিি
েরুরী। এশ্নত পুরুষ-মকহলা উেয় কেণীই অিেুবক্ত।
িারণ, আয়াত ও হাদীস শরীশ্নফ শুধু পুরুষশ্নদর
িথা কনকদবি িশ্নর বলা হয়কন। অতএব, ইলশ্নম িীন
অেবশ্ননর েনয তা’লীম ও কশিি এবং পুরুষ ও
মকহলা উেয় কেণীর েনযই আবশযি। তাোো
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবশ্নন ইসমাঈল স্বীয়
কলকখত কবশুে হাদীসগ্রন্থ বুখারী শরীশ্নফ মকহলাশ্নদর
তা’লীশ্নমর বযাপাশ্নর স্বতন্ত্র অধযায় রচনা িশ্নর এিথা
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স্পি োশ্নব প্রমাণ িশ্নরশ্নেন কয, পুরুষশ্নদর নযায়
মকহলাশ্নদরও িীনী তা’লীম এিাি েরুরী।
উক্ত অধযাশ্নয় কয হাদীস বণবনা িরা হশ্নয়শ্নে, “তা
হশ্নলাঃ এিদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ঈশ্নদর নামায আদায় িরতঃ অনুেব
িরশ্নলন কয, মকহলাগণ বয়ান শুনশ্নত পায়কন, তাই
কতকন মকহলাশ্নদর মেমার কদশ্নি এিটু অগ্রসর
হশ্নলন। সাশ্নথ হযরত কবলাল রা. ও কেশ্নলন।
অতঃপর তাশ্নদরশ্নি তথায় নসীহত িশ্নর িীন কশিা
কদশ্নলন এবং সদিা প্রদাশ্ননর প্রকত উিুে িরশ্নলন।
তখন মকহলাগণ স্বীয় িাশ্ননর অলংিার, আংকট দান
িশ্নর কদশ্নলন, আর হযরত কবলাল রা. কসগুশ্নলা
িাপে কপশ্নত গ্রহণ িরশ্নলন। (বুখারী শরীফ, ১:২০)
উক্ত আশ্নলাচনার িারা এিথা স্পিোশ্নব প্রমাকণত
হল কয, মকহলাশ্নদর কেন্নোশ্নব তা’লীম গ্রহণ শরীয়ত
স্বীিৃত ও অতযি গুরুত্বপূণব কবষয়। তাই তাশ্নদর
এরূপ তা’লীম বযাপিোশ্নব হওয়া প্রশ্নয়ােন। আর
এ তালীম কনে ঘশ্নর কিান মকহলা বা মাহরাম পুরুষ
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িতৃবি হওয়া উকচৎ হশ্নলও অশ্ননি কিশ্নত্র এমনকট
সহশ্নে হয় না কবধায় সাপ্তাকহি তাবলীগী
তা’লীশ্নমর বযবস্থা হওয়া োকয়য আশ্নে। তশ্নব লিয
রাখশ্নত হশ্নব কয, কিান োশ্নবই কযন পদবা ও
শরীয়শ্নতর অনযানয হুিুম লঙ্ঘন না হয় এবং কযকন
তা’লীম কদশ্নবন, তাশ্নি অবশযই সহীহ আক্বীদাহ
ওয়ালা কবজ্ঞ বযকক্ত হশ্নত হশ্নব। কযন িীশ্ননর
তা‘লীশ্নমর নাশ্নম কব-পদবা তথা শরীয়ত পকরপন্থী বা
ঈমান-আক্বীদার িকতর িারণ না হয় ।
বলশ্নত কি, যারা মকহলাশ্নদর কেন্নোশ্নব িীনী
তা’লীমশ্নি নাোকয়য বশ্নলন এবং “মকহলাশ্নদর
তা’লীম কনই” এরূপ িথা বশ্নলন, তারা মারাত্মি
েুশ্নলর মশ্নধয ডুশ্নব আশ্নে। তাই তাশ্নদর এশ্নহন িথা
কথশ্নি তাওবা িশ্নর কনয়া উকচত। [প্রমাণ: সূরাহ আররাহমান, আয়াত, ১-২, বুখারী শরীফ ১:১৬,২০, িানযুল
উম্মাল ১০ :৩০]

প্রে-৯: তাবলীগ োমা‘আশ্নতর কলাশ্নিরা বশ্নল
থাশ্নি, কয বযকক্ত আল্লাহর রাস্তায় কগশ্নয় এি টািা
খরচ িশ্নর, তাশ্নি সাত লি টািা বযয় িরার
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সওয়াব কদয়া হয়। এিকট কনি আমল িরশ্নল
উনপিাশ কিাকট কনি আমশ্নলর সওয়াব কদয়া হয়
এখন প্রে হল, আল্লাহর রাস্তা বলশ্নত কি শুধু
তাবলীগ োমা‘আতশ্নিই বুঝাশ্ননা হশ্নয়শ্নে? নাকি
আল্লাহর অনযানয রাস্তা এর অিেুবক্ত? কযমনমাদ্রাসা বা খানিা। মাদ্রাসায় পোবস্থায় এি টািা
খরচ িরশ্নল বা এিকট কনি আমল িরশ্নল ঐ
পকরমাণ সওয়াব পাওয়া যাশ্নব কি? যকদ মাদ্রাসায়
পেশ্নল অনুরূপ সওয়াব না পাওয়া যায়, তাহশ্নল
মাদ্রাসায় পো উত্তম, না তাবলীশ্নগ সময় লাগাশ্ননা
উত্তম?
উত্তরঃ হযাাঁ, আল্লাহর রাস্তায় এি টািা খরচ িরশ্নল
সাত লি টািা দান িরার োওয়াব পাওয়া যায়
এবং এিকট কনি আমল িরশ্নল উনপিাশ
কিাকটগুণ োওয়াব পাওয়া যায় তাও কিি। কিন্তু
এই ফেীলত শুধু তাবলীশ্নগর সাশ্নথ খাস মশ্নন িরা
বা তাবলীশ্নগর রাস্তাশ্নি এর এিমাত্র রাস্তা মশ্নন
িরা বে ধরশ্ননর মূখবতা বা িম ইলমীর পকরচায়ি।
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িারণ, আল্লাহর রাস্তা বলশ্নত িুরআন ও হাদীশ্নস
প্রথমত: কেহাদ তথা িাকফরশ্নদর কবরুশ্নে যুেশ্নি
বুঝাশ্ননা হশ্নয়শ্নে। তাই িুরআন ও হাদীশ্নসর
পকরোষায় আল্লাহর রাস্তার প্রথম কমসদাি বা
উশ্নেশয হশ্নলা কেহাশ্নদর রাস্তা। তশ্নব িীশ্ননর স্থাকয়ত্ব
ও প্রসাশ্নরর আশ্নরা যত রাস্তা ও মাধযম আশ্নে, যথামাদ্রাসা, তাবলীগ, খানিাহ, ওয়াে-নসীহত, িীনী
কিতাব রচনা িরা ইতযাকদ-এসবও পশ্নরািোশ্নব
এর অিেুবক্ত হশ্নব। কযশ্নহতু মূল উশ্নেশয।
প্রে–১০: অশ্ননশ্নি তাবলীগ োমা’আতশ্নি
কতরস্কাশ্নরর েশ্নল িটাি িশ্নর বশ্নল কয, ১০০
বৎসর পূশ্নবব তাবলীগ কেল না, ১০০ বৎসর পশ্নর
তাবলীগ এশ্নসশ্নে সুতরাং এটা নতুন আকবষ্কার এবং
কবদ’আত। তাশ্নদর এসব িথার শরয়ী ফয়সালা
কি?
উত্তরঃ বতবমান তাবলীগী োমা‘আত িারা কবশ্নশ্বর
আনাশ্নচ-িানাশ্নচ িীশ্ননর যশ্নথি িাে হশ্নচ্ছ। আর এর
কনয়ম-নীকতমালা শরীয়শ্নতর কিান কবধাশ্ননর
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পকরপন্থী নয়। বরং তা কবজ্ঞ আশ্নলমগশ্নণর িুরআন
ও সুন্নাহ কেকত্তশ্নত পকরচাকলত।সুতরাং তাবলীগ
োমা‘আশ্নতর কনয়ম নীকত ও তরে-তরীিা সম্পূণব
সকিি,এটাশ্নি কবদ‘আত বলা মূখবতা।
উশ্নল্লখয কয,প্রচকলত তাবলীগী োমা‘আশ্নতর উমুমী
গাশত, খুসূসী গাশত, কবকেন্ন এলািায় োমা‘আত
পািাশ্ননা, মসকেশ্নদর তা‘লীম িরা ইতযাকদ এসশ্নবর
প্রশ্নতযিকটর নমুনা-কমোল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কথশ্নি প্রমাকণত।সুতরাং যারা
তাবলীগ োমা‘আশ্নতর সাশ্নথ কবশ্নিষ কপাষণ িশ্নর
এবং িটাি িশ্নর িথা বশ্নল তারা এ কমহনত
সম্পশ্নিব সহীহ ধারণা রাশ্নখ না এবং তারা এ
কমহনতশ্নি কনিট কথশ্নি কদখার সুশ্নযাগ পায়কন বশ্নল
মশ্নন হয় কিান কেকনষশ্নি োলোশ্নব না কেশ্নন মিবয
িরা কিি নয়। োলিাে িরার কতৌকফি না হশ্নলও
িকতর িাে না িরা চাই। কবশ্নশয িশ্নর িীশ্ননর
িকত িরা আশ্নরা কবশী মারাত্মি। তারা যকদ এসব
তিব-কবতিব কেশ্নে পরীিামুলি এ কমহনশ্নত শরীি
হশ্নয় কিেু কদন সময় লাগায় তাহশ্নল আশা িরা যায়
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কয, তাশ্নদর েুল োঙশ্নব, কিধা িশ্নের অবসান
ঘটশ্নব। এ কমহনশ্নতর সহায়তায় োন-মাল িুরবানী
িরশ্নত প্রস্তুত হশ্নব।
তাবলীগী োমা‘আত এি শত বৎসর যাবৎ চালু
হশ্নয়শ্নে- এ বযাপাশ্নর বলা কযশ্নত পাশ্নর কয- একট
কিান আপকত্তর কিেু নয়। প্রচকলত িীনী মাদ্রাসা
এবং তার কনয়ম-পেকত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম-এর যামানায় কেল না। তাই বশ্নল কি
এটা কবদ‘আত বা নাোকয়য হশ্নব? িখনও নয়।
িারণ, মূল তা’লীম শ্নতা হুেুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম এর যামানায় কেল।শ্নতমকনোশ্নব িীশ্ননর
দাওয়াশ্নতর িােও কন:সশ্নেশ্নহ নবী ﷺ- এর
যমানায় চালু কেল। এ সমস্ত িটুকক্তিারীশ্নদর
উকচৎ,আকম্বয়া আ. ও সাহাবাশ্নয় কিরাশ্নমর েীবনী
পো।তাহশ্নল তারা োনশ্নত পারশ্নব তারা কি ঘশ্নর
বশ্নসই িীশ্ননর দাওয়াত কদশ্নয়শ্নেন, নাকি মানুশ্নষর
দয়াশ্নর কগশ্নয় িীশ্ননর দাওয়াত পৌকেশ্নয়শ্নেন? [প্রমাণ
ফাতওয়া মাহমুকদয়া,১:৪১৮-৪৬৫৫]
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প্রেঃ -১১: তাবলীগ িরা উম্মশ্নত মুহাম্মাদীর উপর
িতটুিু গুরুত্বপূণব?
উত্তরঃ সৎ িাশ্নের আশ্নদশ ও অসৎ িাশ্নের কনশ্নষধ
আশ্নখরী উম্মশ্নতর উপর গুরুত্বপুণব দাকয়ত্ব। বরং এই
দাকয়ত্ব পালশ্ননর কেকত্তশ্নত এ উম্মতশ্নি সশ্নববাত্তম
উম্মত বশ্নল িুরআশ্নন কঘাষণা িরা হশ্নয়শ্নে। কনশ্নের
পকরবার পকরেন তথা যতটুিুর মশ্নধয প্রশ্নতযশ্নির
িমতা ও িতৃবত্ব আশ্নে, ততটুিুর মশ্নধয এই দাকয়ত্ব
ফরশ্নে আইন ও এিাি িতববয। সমগ্র মুসকলম
োতীর সংশ্নশাধশ্ননর েনয ও কবশ্নশ্বর কিাকট কিাকট
অমুসকলমশ্নদরশ্নি ইসলাশ্নমর কদশ্নি দাওয়াত কদয়ার
েনয পযবাপ্ত পকরমাণ কলাি ময়দাশ্নন সহীহ োশ্নব
কমহনত িরা ফরশ্নে কিফায়া। তশ্নব তাবলীগ
োমা’আশ্নতর সাশ্নথ োমা’আশ্নতর নাম িরা েরুরী
নয়। এ নাম কতা হযরত মাওলানা ইকলয়াস রহ.
কদনকন। অবশয তার সময় কথশ্নি কলািশ্নদর মুশ্নখ
মুশ্নখ এ নাম চশ্নল আসশ্নে। মাওলানা ইকলয়াস রহ.
এর যামানার আশ্নগ কবকেন্ন নশ্নম িীশ্ননর িাে চালু
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কেল। এখনও তাবলীগ োমা’আত োোও কবকেন্ন
নাশ্নম সহীহ কমহনত চালু আশ্নে।
কমাো িথা, সৎ িাশ্নের আশ্নদশ অসৎ িাশ্নের
কনশ্নষধ এটাই হশ্নলা মূল িাে। এখন তা কয নাশ্নমই
িরা কহাি না কিন, তশ্নব তাবলীশ্নগর নাশ্নম কয
িাে চলশ্নে, তা কনঃসশ্নেশ্নহ সহীহ কমহনত এবং
এর িারা হাোর হাোর কলাি সকিি পশ্নথর কদশা
পাশ্নচ্ছ। এ েনয তাবলীগী োমা’আতশ্নি সমগ্র
কবশ্নশ্বর হক্বানী উলামাগণ সহীহ কমহনত বশ্নল
আখযাকয়ত িশ্নরশ্নেন। বতবমান যমানার সাধারণ
মুসলমানশ্নদর িীন ঈমান সহীহ িরার েনয
তাবলীগী কমহনত সবশ্নচশ্নয় সহে পিকত। সুতরাং
এর সমাশ্নলাচনা িরা কনবুবকেতা ও কগামরাহী োো
আর কিেু নয়। কযকন ইসলাম ও তাবলীগী
োমা’আত সম্বশ্নন্ধ কিান স্বচ্ছ ধারণা রাশ্নখন না,
কতকন কবশ্নষাদগার িশ্নরন। সময় লাগাশ্নল কতকন
অবশযই এ িথা কথশ্নি তওবা িশ্নর কনশ্নবন বশ্নল
মশ্নন িকর।
সমাপ্ত
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মওদূদী মতবাদ
মুফতী মনসূরুল হক
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কুরআন হাদীসসর আসলাসক মওদূদী মতবাদ
সূচিপত্র
বিষয়

পৃ ষ্টা

মওদূদী সাসহসবর বযাপাসর কচতপয় প্রশ্ন
১নং প্রসশ্নর জবাবঃ মওদূদী সাসহসবর চিন্তাধারা চনয়চমতই ভ্রান্ত
কুরআন কী িার বুচনয়াদী ইসেলাসহেঁ-নামক বই
তানকীহাত নামক বই
দ্বীন সম্পসকে মওদূদী সাসহসবর কসয়কচি বক্তবয
সার সংসেপঃ
মওদূদী সাসহসবর একচি মমৌচলক চিওচর
আচিয়াসয় চকরামসদর সম্পূর্ে চনষ্পাপ বলসত নারাজ
সাহাবাসয় চকরামসক সসতযর মাপকাচি না মানা
ইমামসদর তাকলীদ
জগৎচবখ্যাত কসয়কজন আসলসমর অচিমত
আকাচবসর মদওবসের সবেসম্মত ফাতাওয়া
মুফতীসয় আযম মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. এর ফাতাওয়া
হযরত মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানীর অচিমত
শাইখ্ুল হাদীস আব্দুল হক্ব রহ. এর অচিমত
২নং প্রসশ্নর জবাবঃ মওদূদী সাসহসবর চলচখ্ত বই-পুেক পড়া
শাইখ্ুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর অচিমত
আল্লামা ইউসুফ চবনুরই রহ. এর অচিমত
মুফতী মাহমূদ হাসান গাংগুহী রহ. এর ফাতাওয়া
৩নং প্রসশ্নর জবাবঃ মওদূদী পন্থী ইমাসমর চপছসন নামায আদায়
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بامسه تعايل
মওদূদী সাসহসবর বযাপাসর কচতপয় প্রসশ্নর সমাধান
প্রশ্ন: একঃ মওদূদী সাসহসবর চিন্তাধারাসক উলামাসয় চকরাম চনয়চমতই ভ্রান্ত ও
মগামরাহ বসল িাসকন, এর আসল কারর্ চক?
সচিক ইসলামী চিন্তাধারার সাসি মওদূদী চিন্তাধারার মমৌচলক সংঘাতগুসলা চক চক?
চনিেরসযাগয প্রমার্সহ জানাসনার আসবদন রইল।
প্রশ্ন দুইঃ মওদূদী সাসহসবর চলচখ্ত বই-পুেক তিা তাফহীমুল কুরআন, তাফহীমাত,
তানকীহাত, খ্ুতবাত, রাসাসয়ল মাসাসয়ল, তাজদীদ ও ইহয়াসয় দ্বীন, মখ্লাফত ও
মুলুচকয়াত, ইসলামী চরয়াসাত, কুরআন কী িার বুচনয়াদী ইসেলাসহেঁ ইতযাচদ পড়া
যাসব চক না?
প্রশ্ন চতনঃ মওদূদী পন্থী ইমাসমর চপছসন নামায আদায় করসল নামায সহীহ হসব চকনা? এবং তাসদরসক ইমাম বা মুয়াচিন চহসাসব চনসয়াগ মদয়া যাসব চক-না?
১নং প্রসশ্নর জবাবঃ মওদূদী সাসহসবর চিন্তাধারা চনয়চমতই ভ্রান্তঃ
মাচসক তরজুমানুল কুরআন ১৩৫৫ চহজরী রচবউল আউয়াল সংখ্যায় জনাব মওদূদী
সাসহব চনসজর সম্পসকে চলসখ্নঃ
 میں ایک بیچ،مجہے گروہ علماء میں شامل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے
کی راس کا آدمی ہوں جس نے جدید اور قدیم دونوں طریقہ ہائے ذعلیم سے
 اور دونو کوچوں کو چل پہر کر دیکہا ہے۔،کچہ کچہ حصہ پایاہے
অিেঃ উলামা সম্প্রদাসয়র অন্তিুেক্ত হওয়ার মসৌিাগয আমার হয়চন। আচম মধয চবেুর
মলাক, ময নতুন-পুরাতন উিয় চশোবযবস্থার চকছু চকছু অংশ মপসয়সছ এবং উিয়
গচলসতই মহেঁসি িসল মদসখ্সছ।
অপরচদসক “মাওলানা মওদূদী” নামক বইসত জনাব আব্বাস আলী খ্ান চলসখ্নঃ
উচনশ শ’ মিৌদ্দ খ্ঃ এ বালক মওদুদী মমৌলিী (তিা তার বর্েনা মসত) মমচিক পরীো
মদন ১৯১৬ খ্ষ্টাসব্দ (তার চপতা) আওরঙ্গবাদ মিসক হায়দ্রাবাদ গমন কসরন এবং
মসখ্াসন দারুল উলূসম (তিা চিগ্রী কসলসজ) পুত্র মওদূদীসক িচতে কসর মদন চকন্তু
ছ’মাস অতীত না হসতই িূপাল মিসক দুঃসংবাদ এসলা ময, চপতা মতুয শযযায় শাচয়ত।
এ সময় মিসকই বালক মওদূদীসক জীচবকা অসেষসর্র উপায় অবলিন করসত হয়।
(মাওলানা মওদূদী পঃ ৩৬)

মাচসক তরজুমানুল কুরআন রচবউল আউয়াল সংখ্যায় উদ্ধত চনজ িাষয ও “মাওলানা
মওদূদী” নামক বইসত উদ্ধত জামা‘আসতর সাসবক িারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী
খ্াসনর উক্ত বর্েনা অনুযায়ী বুঝা মগল ময জনাব মওদূদী সাসহব দ্বীনী ও দুচনয়াবী
চশোর মকানচিসতই পচরপূর্ে চশচেত নন।
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একচদসক মযমন চনয়চমত মকান চশো গ্রহর্ কসর আসলম হওয়ার সুসযাগ চতচন পানচন
অপর চদসক মকান কাসমল ও দে আচলসমর চদক চনসদেশনার অধীসন মিসক দ্বীনী কাজ
করার প্রসয়াজনীয়তাও চতচন স্বীকার কসরনচন। বরং চনজ মমধার উপর সম্পূর্ে
চনিেরশীল ও িরম মুক্ত স্বিাসবর অচধকারী চছসলন। উম্মসতর রাহবার আইম্মাসয়
মাযহাব মিসক শুরু কসর আইম্মাসয় হাদীস ও যামানার মুজাচদ্দদগর্ সহ অতীসতর প্রায়
সকল দে উলামাসয় চকরাম তােঁর চনকসি চছল অচত তুচ্ছ। যা তার চবচিন্ন মলখ্নীর
মাধযসম প্রকাশ মপসয়সছ।
এই ধরসনর মলাক ইসলামসক চনসয় গসবষর্া করসল পচরর্চত যা হওয়ার তাই ঘসিসছ।
চবষয়চি মওদূদী সাসহব পযেন্ত সীচমত িাকসল উলামাসয় চকরাসমর মতমন চবিচলত
হওয়ার চকছু চছল না, চকন্তু যখ্ন চতচন চনজ গসবষর্ার ফসলগুসলা জামায়াসত ইসলাম
নাসম একচি দল গিসনর মাধযসম উম্মসতর মাসঝ ছড়াসনার প্রয়াস মপসলন তখ্ন শরয়ী
মূলনীচতর আসলাসক তার চিন্তাধারাসক যািাই বাছাই কসর উম্মসতর সামসন মপশ
করার জরুরী দাচয়ত্ব দে ও পচরপক্ক, মুত্তাকী ও সসিতন উলামাসদর চযম্মায় বতোয়।
উপমহাসদসশর খ্যাতনামা উলামাসদর প্রায় সকসলই মওদূদী সাসহসবর চিন্তা ধারায় ময
সব মারাত্মক িুল ভ্রাচন্ত স্পষ্টিাসব ধরা পসড়সছ প্রিসম তা মওদূদী সাসহব ও তার
প্রচতচিত জামায়াসত ইসলামী মনতবগেসক চবচিন্ন িাসব অবচহত কসর মসগুসলা প্রকাসশয
প্রতযাহার করসত বসলসছন। চকন্তু যখ্ন মদখ্া মগল মওদূদী সাসহব বা জামায়াসতর
মনতবগে তা প্রতযাহার করার পচরবসতে বাড়চত চকছু চবভ্রাচন্ত মযাগ কসর ক্রমাগত তা
প্রচতচিত করসতই মিষ্টা কসরসছন। তখ্ন মুসচলম জন সাধারর্সক মগামরাহী মিসক
বােঁিাসনার স্বাসিে উলামাসয় মকরাম মওদূদী সাসহসবর মমৌচলক িুলগুসলা সুদঢ় প্রমার্সহ
মুসচলম উম্মাহর সামসন তুসল ধরসত বাধয হসয়সছন, এমনচক মওদূদী সাসহসবর
প্রািচমক পযোসয়র তুলনামূলক ভ্রাচন্তমুক্ত রিনা-প্রবন্ধ ইতযাচদ মদসখ্ মযসব চবদগ্ধ
উলামাসয়সকরাম ও ইসলামী বুচদ্ধজীবীগর্ জামাআসত ইসলামীর প্রচতিালসে জনাব
মওদূদী সাসহসবর সসঙ্গ এমনচক জামায়াসতর অচত গুরুত্বপূর্ে পদ সমূসহ অচধচিত হসয়
মওদূদী সাসহবসক খ্ুব কাসছ মিসক পযেসবের্ কসরসছন। অতঃপর মওদূদী সাসহবসক
ক্রমশঃ িুলপসি িলসত মদসখ্ সচিক পসি চফচরসয় আনসত মিষ্টা কসর বযিে হসয়সছন।
তােঁরাও এসক এসক প্রকাসশয মঘাষর্া চদসয় জামায়াত হসত পিক হসয় মগসছন।
উদাহরর্তঃ জামায়াসতর প্রচতিাতা নাসয়সব আমীর মাওলানা মনজুর মনা’মানী,
মসসক্রিারী জনাব কামরুদ্দীন (এম,এ) মবনারসী। মজচলসস শূরার অনযতম সদসয
হাকীম আঃ রহীম আশরাফ ও মাওলানা আমীন আহসান এসলাহী চবশ্ব বসরর্য দাঈসয়
ইসলাম মাওলানা আবুল হাসান আলী নদিী। জামায়াসতর অনযতম রুকন ও মওদূদী
সাসহসবর জসনয চনসবচদত প্রার্ িক্টর এসরার আহমাদ সাসহব প্রমূখ্ সহ প্রিম সারীর
প্রায় আসরা সত্তর জন মনতবগে।
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দ্রঃ মাওলানা মনযুর মনা’মানী চলচখ্ত “মওদূদী সাসহসবর সাসি আমার সাহিসযের
ইচতবত্ত।”
যুগসসরা মুহাচক্কক উলামাসয়চকরাম সচিক বরাসতর চিচত্তসত মওদূদী সাসহসবর
মগামরাহ চিন্তাধারাগুসলার তাচিক পযোসলািনা কসর অসনক বই-পুেক ও প্রবন্ধ
চলসখ্সছন। তন্মসধয চবসশষিাসব উসল্লখ্সযাগয কসয়কচির নাম যিাক্রসম-১। মাওলানা
মনজুর মনা’মানীর “মাওলানা মওদূদী মছ মমরী মরফাক্বতকী ছার গুযাশত” অনুবাদ
“মাওলানা মওদূদীর সাসি আমার সাহিসযের ইচতবত্ত”। ২। শাইখ্ুল হাদীস যাকাচরয়া
রহ.-এর “চফতনাসয় মওদূদীয়যাত”। ৩। চবশ্ববসরর্য আসলম ও ইসলামী দাশেচনক
জাচিস মুফতী, মাওলানা মুহাম্মাদ তক্বী উসমানীর “হযরত মুআ‘চবয়া আওর তাচরখ্ী
হাক্কাসয়ক” বাংলা অনুবাদ “ইচতহাসসর কািগড়ায় হযরত মুআ‘চবয়া” ৪। মুজাচহসদ
আযম আল্লামা শামছুল হক ফরীদপুরী রহ.-এর “িুল সংসশাধন” ও হযরত মাওলানা
ইউসুফ চবন্নূরী রহ-এর
االسذاذ المودودي وشیئ من حیاذہ وافكارہ
মবাধ করসল উপসরাক্ত বাইগুসলা মদখ্ুন।

ইতযাচদ, চবোচরত মদখ্ার প্রসয়াজন

(১) মওদূদী সাসহব “কুরআন কী িার বুচনয়াদী ইসেলাসহেঁ” নামক পুেসক চলসখ্ন:
 اور عبادذ یہ چار لفظ قران کی اصطالحی زبان میں بنیادی، دین، رب،الہ
 عرب مین جب قران پیش کیا اس وقذ ہر شخص جانذا ذھا-اہمیذ رکھذے ہیں
لیکن بعد کی صدیوں.........کہ الہ کے کیا معنی ہیں اور رب کسے کہذے ہیں
میں رفذہ رفذہ ان سب کے وہ اصل معنی جو نزول قران کےوقذ سمجھے
محض ان چار بنیادی اصطالحوں کے.........جاذے ذھے بدلذے چلے گئے
مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولذ قران کی ذین چوذھائی سے زیادہ ذعلیم بلکہ
اسکی حقیقی روح نگاہوں سےمسذور ہوگئی
অিেঃ ইলাহ, রব দ্বীন ও ইবাদত এই িারচি শব্দ কুরআসনর পচরিাষায় মমৌচলক গুরুত্ব
রাসখ্, আরসব যখ্ন কুরআন নাচযল হয় এই শব্দগুসলার মমে সকসলই জানত, চকন্তু
পরবতেী শতাচব্দসমূসহ ক্রসম ক্রসম কুরআন নাচযসলর সময়কার অিে চনজ বযাপকতা
হাচরসয় এসকবাসর সীচমত বরং অস্পষ্ট অসিের জসনয চনচদেষ্ট হসয় যায়........। আর
বােসব এই িারচি মমৌচলক পচরিাষায় অসিে আবরর্ পসড় যাওয়ার কুরআসনর চতন
িতুিোংসশরও মবশী চশো বরং মূল স্পীিই দচষ্টর অসগািসর িসল যায়। পিা ৮,৯১০
পযোসলািনা: বােসবই ইলাহ, বর, দ্বীন ইবাদত শব্দগুসলা কুরআসনর মমৌচলক
পচরিাষার অন্তিুেক্ত। কুরআসনর অচধকাংশ চবষয় বস্তুর সাসিই শব্দগুসলার ময মকান
িাসব সংচিষ্টতা রসয়সছ। শব্দগুসলার সহীহ মমে অস্পষ্ট হসয় মগসল কুরআন বুঝা সম্ভব
হসব না এবং তদনুযায়ী আমল করাও যাসব না। মওদূদী সাসহসবর মসত সাহাবাসদর
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যামানা তিা ১ম শতাব্দীর পর হসত এগুসলার সচিক মমে অদশয হসয় মগসছ, সাসি
সাসি কুরআসনর চতন িতুিোংশ চশো বরং মূল স্প্রীিই পদোর অন্তরাসল িসল মগসছ।
অিি কুরআন আল্লাহ তা‘আলার সবেসশষ চকতাব। পূবেবতী সব আসমানী চকতাব এর
দ্বারা রচহত হসলও পূর্োঙ্গ নাচযসলর পর চকয়ামত অবচধ ও চকতাব মকান অংসশও
কখ্সনা রচহত হসব না। চকয়ামত পযেন্ত মানুসষর পচরপূর্ে চহদায়াসতর একমাত্র মাধযসম
এ কুরআন। সকল যুসগর সবেজসনর জসনযই পি প্রদশেক এ কুরআন। কাসজই
চকয়ামসতর আগ পযেন্ত এর শব্দাবলী হুবহু চবদযমান িাকা িাই, মতমচনিাসব সব
সমসয়র জসনয এর মমোিেও িাকা িাই অচবকত ও সহজসবাধয, সাসিই কুরআসনর
আমলী নমুনাও িাকসত হসব নাচযল হওয়া মিসক চকয়ামত পূবে পযেন্ত একই সূসত্র
গােঁিা।
শব্দ, অিে ও বােব নমুনা মকান একচিও যচদ অস্পষ্ট ও চবকত হসয় যায় বা মাঝপসি
তা পদোর অন্তরাসল িসল যায়। তাহসল পরবতেীসদর জসনয এ চকতাব আর চহদায়াসতর
কাজ চদসত পারসব না। পোন্তসর এ গুসলার যিাযি সংরের্ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া
কাসরা পসে সম্ভব নয় কাসজই আল্লাহ তা’আলা-ই এগুসলাসক সংরের্ করসবন এিাই
স্বািাচবক, তাই মতা আল্লাহ তা’আলা চনজ কালাসম পাসক অতযন্ত মজারাসলা িাসব
মঘাষর্া কসরসছন- إِنَّا َّنحْنُ نَّزَّلْنَّا الذِكْرَّ وَّإِنَّا َّلهُ لَّحَّافِظُو َّن
অিেঃ চনশ্চয়ই আচমই চযকর তিা এ কুরআন নাচযল কসরচছ, এবং চনশ্চয়ই আচমই তা
সংরের্ করসবা। (সূরাসয় চহজর আয়াত-৯)
আর সংরেসর্র আওতায় উপসরাক্ত সবগুসলা চবষয় শাচমল িাকা জরুরী। তাইসতা
মেি মুফাসচসর আল্লামা আলুসী বাগদাদী ”আচমই তা সংরের্ করসবা” এর
তাফসীসর বসলনوقال احلسن..... وَّإِنَّا لَّهُ لَّحَّافِظُونَّ) اي من كل ما يقدح فيه كالذحريف والزيادة والنقصان
حفظه بقاء شريعذه ايل يوم القيامة
অিেঃ (এবং চনশ্চয় আচমই তা সংরের্ করসবা) তিা অিেগত চবকচত, সংসযাজন ও
চবসয়াজন জাতীয় সব ধরসনর ত্রুচি হইসত ......... এবং হযরত হাসান বসরী বসলন
কুরআসনর সংরেসর্র অিে কুরআসনর শরীয়ত (আমল পদ্ধচত) মক চকয়ামত পযেন্ত
বাচক রাখ্া। (রুহুল মাআনী ১৪ পারা পঃ ২৪)
অপর এক আয়াসত ইরশাদ কসরনۖ ِلَّ يَّأْذيهِ الْبَّاطِ ُل مِن بَّيْ ِن يَّدَّيْهِ وَّ َّل مِنْ خَّلْفِه
অিেঃ সম্মুখ্ চকংবা পশ্চাৎচদক হসত মকান বাচতল (চবকচত ও চমিযা) এই চকতাসব
প্রসবশ করসত পারসব না।(সূরাসয় হা-মীম চসজদা আয়াত ৪২)
মতমচনিাসব আল্লাহর রাসূলও মঘাষর্া কসর মগসছনwww.islamijindegi.com

حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله اخل
অিেঃ এই ইলম (কুরআন ও হাদীস)সক সচিক িাসব ধারর্ কসর যাসব পরবতেী প্রসতযক
যুসগর মযাগয বাোরা- যারা দ্বীসনর বযাপাসর সীমালঙ্ঘন কারীসদর চবকচত, বাচতলসদর
চবভ্রাচন্ত ও অজ্ঞসদর অপবযাখ্যা হসত কুরআনও হাদীসসর ইল মসক মুক্ত রাখ্সব।
(চমশকাত শরীফ ৩২ পঃ)

অপর এক হাদীসস ইরশাদ ফরমানل ذزال من امذي امة قائمة بامرالله ليضرهم من خذلهم ول من خالفهم حذي يأذي امر الله
وهم علي ذلك مذفق عليه
অিেঃ আমার উম্মসতর একচি দল সব সমসয়ই হসকর উপর প্রচতচিত িাকসব। মকান
মহয় প্রচতপন্নকারী চকংবা চবরুদ্ধািারী তাসদরসক হক হসত চবিুযত করসত পারসব না।
(চমশকাত শরীফ ৫৮৩ পঃ)

উসল্লচখ্ত আয়াতদ্বয় ও হাদীস দু‘চির দ্বারা এ কিা চদবাসলাসকর নযায় স্পষ্ট ময,
কুরআসন পাসকর শব্দ, অিে ও আমল পদ্ধচত সবেদা স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা কতেক
সংরচেত চছল, আসছ ও িাকসব। মসই সূসত্র উম্মসতর একচি দলসক আল্লাহ তা’আলা
সবেদা কুরআন হাদীসসর সচিকিাসব ধারর্কারী ও হসকর উপর প্রচতচিত রাখ্সবন।
চকন্তু উপসরাক্ত আয়াত ও হাদীসগুসলার সাসি মওদূদী সাসহসবর বক্তবয সম্পূর্ে
সাংঘচষেক। তাছাড়া অসযৌচক্তকও বসি। কারর্ প্রিম শতাব্দীর পর হসত কুরআসনর
মমৌচলক পচরিাষা সহ চতনিতুিোংশ চশো বরং মূল স্পীিই মলাকান্তসর িসল মগসল
উক্ত কুরআসনর সবেকালীন ও সাবেজনীন পূর্ে চহদায়াসতর চকতাব হওয়ার চক অিে
িাসক?
তাছাড়া ইলাহ রব এ শব্দগুসলার সাসি মানুসষর ঈমাসনর সম্পকে। যচদ ইলাসহর অিেই
অস্পষ্ট িাসক বা চবকত িাসক তসব মানুষ  ال ا له ا ال هللاপসড় ঈমান আনসব চক
কসর? মতমচন িাসব ১ম শতাব্দীর পর হসত এ শব্দ িতুিসয়র অিে যচদ বযাপক িাসব
মানুষ িুসল বসস তাহসল মতরশত বছর পর মওদূদী সাসহবই বা এগুসলার সচিক অিে
উদঘািন কসর তাফসীর চলসখ্ বসসলন চক িাসব?
বস্তুত কুরআসনর মমৌচলক পচরিাষা সমূসহর সম্পসকে মওদূদী সাসহসবর উক্ত বক্তবয
মমসন চনসল এবং সাহাবাসয় চকরাসমর যামানা হসত এ যাবত তাফসীসর কুরআসনর বড়
একচি ধারাসক অবযাহত না ধরসল, কুরআন ও দ্বীন চবকচতর দ্বারা এসকবাসরই উন্মুক্ত
হসয় যায়। কারর্ ময মকউ পূবেবতেী তাফসীর সমূহসক িুল আখ্যা চদসয় চনসজ মনগড়া
একচি তাফসীর কসর মসিাসকই সচিক বলসত সুসযাগ পাসব; তখ্ন তার িুল বযাখ্যাসক
িুল বলার দলীল মকািায় পাওয়া যাসব ?
(২) মওদূদী সাসহব তানকীহাত নামক বইসয় চলসখ্ন
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قران اور سنذ رسول علیہ الصلوۃ والسالم کی ذعلی سب پر مقدم مگر ذفسیر
اسالمی قانون کی ذعلیم بھی........ وحدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں
ضروری ہے مگر یہاں بھی پرانی کذابیں کام نہ دینگیঅিেঃ কুরআন, সুন্নাহর চশোই সবার উপসর। চকন্তু তার তাফসীর ও হাদীসসর পুরাতন
িাণ্ডার হসত নয়। ইসলামী আইসনর চশোও আবশযক, তসব এসেসত্রও পূসবের চকতাব
সমূহ কাসজ আসসব না। তানকীহাত – ১৭৫
অনযত্র চলসখ্নঃ
قران کےلئےکسی ذفسیر کی حاجذ نہیں ایک اعلی درجہ کا پروفیسر کافی
جس نے قران کا بنظر غور مطالعہ کیا ہو اور جو طرز جدید پر قران-ہے
 پڑھانے اور سمجھانے کی اھلیذ رکھذا ہو.........................
অিেঃ কুরআসনর জসনয মকান তাফসীসরর প্রসয়াজন নাই। একজন উেঁিু মাসনর
প্রসফসরই যসিষ্ট ময গিীর দচষ্টসত কুরআন অধযয়ন কসরসছ এবং নতুন পদ্ধচতসত
কুরআন পড়াসনার ও বুঝাসনা মযাগযতা রাসখ্। তানকীহাত ২৯১
পযোসলািনাঃ মওদূদী সাসহসবর মসত কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী আইন চশোর জসনয
একচদসক মযমন তাফসীর ও হাদীসসর পুরাতন িাণ্ডাসরর প্রসয়াজন নাই অপর চদসক
এর জসনয আসলম হওয়ার মকান জরুরী নয়, বরং গিীর দচষ্টসত অধযয়ন করসল
এসসবর জসনয একজন প্রসফসরও যসিষ্ট।
অিি সবেজনচবচদত ময, কুরআসনর প্রিম বযাখ্যাকার হসলন স্বয়ং রাসূসল আকরাম
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম। আর তােঁর বযাখ্যার নামই হল হাদীস। রাসূসলর
হাদীসসর আসলাসক ও কুরআন নাচযসলর প্রতযেদশেী চহসাসব চদ্বতীয় বযাখ্যাকার হসলন
জামাআসত সাহাবা, ময বযাখ্যার নাম হল আ-ছা-মর সাহাবা। হাদীস ও আছাসর
সাহাবার আসলাসক কুরআসনর তাফসীর ও ইসলামী আইসনর বযাখ্যা চবসিষর্ কসর
মগসছন, এ কাসজর জসনয প্রসয়াজনীয় সকল জ্ঞাসন সসবোচ্চ পারদশেী আইম্মাসয়
চকরামগর্, যা চনচিদ্র সূত্র পরস্পরায় আসজা উম্মসতর চনকি হুবহু সংরচেত। পরবতেী
চবদগ্ধ উলামাগর্ সময় ও মপ্রোপিসিসদ মসই পুরাতন িাণ্ডাসররই যুগসপাযুগী
চবসিষর্ কসরসছন। গ্রহর্সযাগয বরাসতর হাদীস ও আছাসর সাহাবা এবং উৎসদ্বসয়র
আসলাসক কত তাফসীসরর সাসি সাংঘচষেত মকনা তাফসীর মযমন তারা চনসজরা
কসরনচন, মতমচন মকউ কসর িাকসল তাসক বাচতল বসল বজেন কসরসছন। এিাই মূলতঃ
সচিক ও চনরাপদ রাো, এ রাোয় মকান চবকল্প নাই। কারর্ হাদীস ও আছাসর
সাহাবার িাণ্ডার পুরাতন হসয় মগসছ। মসগুসলার আসলাসক কত তাফসীরও পুরাতন।
নতুন হসয় আচবিূেত হওয়ার মকাসনা সম্ভাবনা নাই, এখ্ন যচদ মস গুসলা হসত চবমুখ্
হসয় মকান তাফসীর, সুন্নাত বা আইন আচবষ্কার করা হয়। তাহসল মসিা হসব মনগড়া,
যার পচরর্চত চনচশ্চত মগামরাহী চবশ্বাস না হসল খ্ুসল মদখ্ুন মগালাম আহমাদ
কাচদয়ানী ও সযার সসয়দ-আহমাদ খ্াসনর তাফসীসরর চকতাবগুসলা।
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এমন মগামরাহী হসত উম্মতসক বােঁিাসনার জসনযই আল্লাহর রাসূল অতযন্ত স্পষ্ট ও
কসিার িাষায় বসল মগসছনঃ من قال في القران برأيه فليذبوأ مقعده من النار
অিেঃ ময বযচক্ত কুরআসনর মনগড়া বযাখ্যা করসব মস মযন চনজ চিকানা জাহান্নাসম
বাচনসয় মনয়। - চতরচমযী ২:১২৩ ও চমশকাত শরীফ ৩৫ পঃ
অপর হাদীসস ইরশাদ হসচ্ছ – من قال في القران برأيه فاصاب فقد اخطأ
অিেঃ ময বযচক্ত কুরআসনর মনগড়া বযাখ্যা করসব মস (ঘিনাক্রসম) সচিক বযাখ্যা
করসলও তা িুল গর্য হসব। চতরচমযী ২:১২৩ ও চমশকাত শরীফ ৩৫ পঃ
মমািকিা হাদীস ও আ-ছা-মর সাহাবার মসই পুরাসনা িাণ্ডার বাদ চদসয় মনগড়া
তাফসীর মগামরাহীর মমােম হাচতয়ার; যার কারসর্ এর পচরর্চত জাহান্নাম এবং
এমন তাফসীর সবোংসশই িুল গর্য হসব। হাদীসসর আসলাসক এমন তাফসীসরর
মমাসিও অনুমচত নাই। এসেসত্র মওদূদী সাসহসবর পূসবোক্ত দুইচি বক্তবযই সরাসচর
হাদীস পচরপন্থী।
তাছাড়া মওদূদী সাসহসবর বক্তবয পরস্পসর চবসরাধীও বসি। কারর্ কুরআসনর িারচি
মমৌচলক পচরিাষা নামক পুেসকর বক্তবয অনুসাসর সাহাবাসয় চকরাসমর পরবতেী যুসগ
কুরআসনর চতন িতুিোংসশর চশোয় পদো পসড় মগসছ অিোৎ তােঁর মসত আইম্মাসয়
মুজতাসহদ্বীন, মুফাসচ্ছরীন ও মুহাসদ্দসীনসদর মত যুগসেি মহা মনীষীগসর্র দ্বারাও
কুরআসনর এক িতুিোংসশর মবশী সচিক চশো উদঘািন করা সম্ভব হয়চন। যচদ তাই
বােব হসয় িাসক তাহসল মতরশত বছর পর চক কসর মওদূদী সাসহসবর মত একজন
অপূর্ে চশচেসতর জসনয তাফসীর ও কুরআসনর চশো উদঘািন এত সহজ হসয় মগল ?
চকিাসব চতচন একজন প্রসফসসরর জসনয তাফসীসরর সনদচবতরর্ করসত সেম হন?
তার আবার হাদীস ও পূসবের তাফসীসরর িাণ্ডারসক বাদ চদসয়।
সারকিা তানকীহাসত উদ্ধত মওদুদী সাসহসবর কিা দু’চি শরীয়াত ও চবসবক চবসরাধী।
স্বয়ং তারই অপর বক্তসবযর পচরপন্থী। অিি চতচন তার তাফসীর গ্রসন্থ তানকীহাসত
উদ্ধত বক্তবযসকই প্রচতচিত কসর মগসছন। যিাঃ মওদূদী সাসহব তােঁর তাফসীসরর
িূচমকার পূসবে “প্রসঙ্গ কিায়” চলসখ্সছন ময, আচম “তাফহীমুল কুরআসন” কুরআসনর
শব্দাবলীসক উদূের মলবাস পরাসনার পচরবসতে এই মিষ্টাই কসরচছ ময, কুরআসনর বাকয
সমূহ পসড় ময অিে আমার বুসঝ এসসসছ এবং উক্ত আয়াত সম্পসকে আমার মসন ময
প্রিাব পসড়সছ যিা সাধয সচিক িাসব উহাসক চনজ িাষায় বযক্ত কসর মদই। (তাফহীমুল
কুরআন উদূে পঃ ১০ ১ম খ্ণ্ড)

কিাচির বযাপাসর চিন্তা কসর মদখ্ুন! আয়াসতর সম্পসকে রাসূল চক বসলসছন,
সাহাবাগর্ চক বসলসছন, তাসবঈন, তাসব তাসবঈনগর্ চক বসলসছন, এসব চকছু বাদ
চদসয় তােঁর মসন ময প্রিাব পসড়সছ তা চদসয় চতচন তাফসীর চলসখ্ মফলসলন। এিা
ভ্রাচন্ত না হসল মনগড়া বযাখ্যা চদসয় যারা খ্তসম নবুওয়াতসক অস্বীকার কসরসছ, যারা
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আচিয়াসয় চকরাসমর মু’চজযা সমূহসক অস্বীকার কসরসছ, তাসদরসক মকন ভ্রান্ত বলা
হসব? হাদীস ও আছাসর সাহাবা এবং পুরাতন তাফসীর িাণ্ডার ছাড়া মওদূদী সাসহসবর
তাফসীর ও কাচদয়ানীর তাফসীসরর মধযকার পািেকযিা চক চদসয় চনর্েয় করা হসব?
(৩) দ্বীন সম্পসকে মওদূদী সাসহসবর কসয়কচি বক্তবয
কاس ذشریح سے یہ باذ صاف ہوجاذاہے کہ دین در اصل حکومذ کا نام
ہے –شریعذ اس حکومذ کا قانون ہے
(দ্বীসনর অিে বর্েনা করসত চগসয় একচি নাচতদীঘে িূচমকার পর চতচন বসলন উক্ত
বযাখ্যার আসলাসক এ কিা পচরষ্কার হসয় মগল ময, দ্বীন মূলতঃ রাসের নাম, শরীয়ত
হল মস রাসের চবধান। খ্ুতবাত ৩২০ পঃ
আসরকচি বক্তবযঃ খ্سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ اپ نے نماز روزوں کے ارکان اور ان کی
ظاہری صورذ ہی کو اصل عبادذ سمجہ رکہا ہے اور آپ اس خیال خام میں
مبذال ہو گئے ہیں کہ جس نے یہ ارکان پوری طرح ادا کر دیئے اس نے بس
هللا کی عبادذ کردی۔
অিেঃ সবোসপো বড় িুল এই ময, আপচন নামায মরাযার আরকান ও বাচহযক
আকচতসকই আসল ইবাদত মসন কসরসছন।এবং আপচন এই খ্াম মখ্য়ালীপনায় চলপ্ত
ময-ময বযচক্ত এই আরকান সমূহসক পূর্েরূসপ আদায় করসল মস আল্লার ইবাদত কসর
চনসলা। খ্ুতবাত ১৯২পঃ
গ অপর একচি বক্তবযঃ
اسالم کا مقصد حقیقی مخذصر الفاظ میں ذو صرف اذنا کہ دیناہی کافی ہے کہ
وہ مقصد انسان پر سے انسان کی حکومذ کو مٹا کر خدائے واحد کی حکومذ
قائم کرنا ہے اور اس مقصد کیلئے سردھڑی کی بازی لگا دینے اور جان ذوڑ
 زکوۃ سب اسی کام کی، حج، روزہ،کوشش کرنے کا نام جہاد ہے اور نماز
،عباداذ ایک ذربیذی کورس ہیں......ذیاری کی لیئے ہیں
نماز روزہ اور یہ زکوۃ اور حج در اصل اسی ذیاری اور ذربیذ کےلئے ہیں۔
অিেঃ ইসলাসমর মূল উসদ্দশয সংচেপ্ত কিায় মানুসষর উপর মানুসষর শাসন চমচিসয়
এক মখ্াদার শাসন কাসয়ম করা। এর জসনয মেক-মমরুদসণ্ডর বাচজ লাচগসয় আপ্রার্
মিষ্টার নাম চজহাদ। নামায, মরাযা, হজ্ব, যাকাত এসব মস উসদ্দসশযরই প্রস্তুচতর জসনয
..... ইবাদাত একচি মিচনং মকাসে। নামায, মরাযা, যাকাত ও হজ্ব মূলতঃ তারই প্রস্তুচত
ও মিচনংসয়র জসনয। খ্ুতবাত ৩০৭ ও ৩১৫ পঃ
ঘ আসরকচি বক্তবযঃ
حکومذ کے بغیر دین بالکل ایسا ہے جیسے ایک عمارذ کا نقشہ آپ کے دماغ
 ایسے دماغی نقشے کے ہونے کا،میں ہو مگر عمارذ زمین پر موجود نہ ہو
فائدہ ہی کیا ہے؟
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অিেঃ রাে ছাড়া দ্বীন অচবকল একচি চবচডংসয়র কাল্পচনক চিত্র, িূ-পসি যার অচেত্ব
নাই। এমন কাল্পচনক চিসত্রর ফায়দািাই বা চক? -খ্ুতবাত ৩২২ পঃ
ঙ আসরা একচি বক্তবযঃ
لیکن حقیقذیہ ہے کہ اسالم کسی مذہب کا اور مسلمان کسی قوم کا نام نہیں
ہے۔ بلکہ دراصل ایک انقالبی نظریہ ومسلک ہے۔
অিেঃ বােব কিা হল ইসলাম মকান ধসমের নাম নয়। এবং মুসলমান মকান জাচতর
নাম নয়। বরং মূলতঃ ইসলাম একচি চবপ্লবী চিন্তাধারা ও পদ্ধচত এবং মুসলমান মসই
আন্তজোচতক চবপ্লবী বাচহনীর নাম। তাফহীমাত ১ম খ্- ৭৭ পঃ
সার সংসেপঃ
মওদূদী সাসহসবর মসত(ক) দ্বীন মূলতঃ রাসের নাম।
(খ্) রাে ছাড়া দ্বীন অচেত্বহীন কাল্পচনক চিসত্রর নযয় চনরিেক।
(গ) ইসলাম একচি চবপ্লবী চিন্তাধারার নাম।
(ঘ) ইসলামী রাে ছাড়া নামায, মরাযা, হজ্ব, যাকাতসক ইবাদত মসন করা মারাত্মক
িুল। বরং নামায, মরাযা, হজ্ব, যাকাত ইতযাচদ চজহাদ ও রাে কাচয়সমর জসনয মিচনং
মকাসে মাত্র।
পযোসলািনাঃ মওদূদী সাসহব দ্বীসনর ময বযাখ্যা কসরসছন তা মূলতঃ দ্বীসনর রাজননচতক
বযাখ্যা। শরয়ী বযাখ্যা আসদৌ নয়। কারর্ আল্লাহِ পাক স্বীয় কালাসম পাসক ইরশাদ
কসরন- {٩١ : ]إِنَّ الدينَّ عِنْدَّ اللَّ ِه اْلِْسَْلَّ ُم ۖ } [آل عمران
অিেঃ ইসলাম আল্লাহর চনকি একমাত্র দ্বীন। সূরাসয় আসল ইমরান আয়াত-১৯
(অনুবাদ তাফহীমুল কুরআন বাংলা)
উক্ত আয়াসত স্পষ্টিাসব বুঝা মগল আল্লাহর চনকি একমাত্র দ্বীন হসচ্ছ ইসলাম। এবার
মদখ্ুন ইসলাম চক চজচনস। এ বযাপাসর আল্লাহর রাসূল চক বসলসছন, বুখ্ারী মুসচলম
শরীসফ সবেসম্মত সহীহ হাদীসস বচর্েত হসয়সছ একদা হযরত রাসূসল আকরাম
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম সাহাবাসদর মাসঝ উপচবষ্ট চছসলন, এমন সময়
হযরত চজবরাঈল আ. এক অপচরচিত মলাসকর আকচত ধারর্ কসর রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর চনকি এসস রাসূসলর হােঁিুর সাসি হােঁিু চমচলসয় বসস
কসয়কচি প্রশ্ন কসরন। প্রিম প্রশ্নচি চছল এরূপঃ মহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া
সাল্লাম! আমাসক ইসলাসমর বযাখ্যা বলুন, তদুত্তসর রাসূল বলসলনঃ ইসলাম হলতুচম এ মসমে সােয চদসব ময, আল্লাহ ছাড়া মকাসনা ইলাহ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর
রাসূল। এবং তুচম নামায কাচয়ম করসব, যাকাত আদায় করসব। রমযাসন মরাযা রাখ্সব
ও বাইতুল্লাহ পযেন্ত মপৌেঁছার সামিেয হসল হজ্ব আদায় করসব। এ উত্তর শুসন চজবরাঈল
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আ. বলসলন আপচন সচিক বসলসছন। বুখ্ারী মুসচলম সূসত্র চমশকাত শরীফ চকতাবুল
ঈমাসনর প্রিম হাদীস। হাদীসচি হাদীসস চজবরাঈল নাসম প্রচসদ্ধ।
মমািকিা আল্লাহপাক বলসলন ময, তার চনকি একমাত্র দ্বীন হসচ্ছ ইসলাম আর রাসূল
বলসলন, আল্লাহসক একমাত্র ইলাহ ও মুহাম্মাদসক তােঁর রাসূল বসল সােয মদওয়া,
নামায পড়া, যাকাত মদওয়া, মরাযা রাখ্া ও হজ্ব করা হসচ্ছ ইসলাম, চজবরাঈল তা
সতযায়ন করসলন, তাহসল আল্লাহ ও তােঁর রাসূল এবং ওহীর বাহক চজবরাঈসলর মসত
দ্বীন হসচ্ছ- ঈমান, নামায, মরাযা, হজ্ব, যাকাত। এ কারসর্ মুসচলম উম্মাহর আক্বীদাও
তাই। অিি মওদূদী সাসহব বলসলন এগুসলা দ্বীন নয়। দ্বীন হসচ্ছ “রাে ও চজহাদ”
আর রাে অজেসনর মিচনং হল নামায মরাযা, হজ্ব, যাকাত। রাে ছাড়া এসব ইবাদাতও
চনরিেক ও অচেত্বচবহীন কাল্পচনক নকশা।
আল্লাহর ও তােঁর রাসূল এবং চজবরাঈসলর বর্েনার চবপরীসত দ্বীসনর এসহন বযাপারসক
যচদ অপবযাখ্যা না বলা যায় তাহসল অপবযাখ্যা আর মকান বস্তুসক বলসব?
বস্তুতঃ কুরআসনর বহু আয়াত এবং রাসূসল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া
সাল্লাম-এর বহু হাদীসসর দ্বারা একিা একদম পচরষ্কার ময দ্বীসনর মূল চবষয় ঈমান,
নামায, মরাযা, হজ্ব ও যাকাত, বাোর পে মিসক আল্লাহ তা‘আলার মূল িাওয়া
এগুসলাই। আসরা চকছু ইবাদাত আসছ তসব মসগুসলা প্রাসচঙ্গক বা সম্পূরক। তাছাড়া
বাোসদর পরস্পসর িলসত মগসল পাচরবাচরক চবষয়, সামাচজকতা-জাতীয়তা ও মলনমদসনর প্রসঙ্গ আসস। মসগুসলাও মযন মখ্াদার মজেীসত হসয় বাো আরাসম জীবন-যাপন
করসত পাসর এজসনয মুআমালাত, মুআশারাত, আখ্লাক ও চসয়াসাত বা হুকুমত তিা
শাসন চবষয়ক চবচধ-চবধান মদওয়া হসয়সছ। আর মূল ইবাদত সহ অনযানয চবচধ চবধান
সুিারু রূসপ আঞ্জাম মদওয়ার দ্বারা বাো হসব িূ-পসি আল্লাহর খ্লীফা তিা
প্রচতচনচধ। এ প্রচতচনচধত্ব ময মানসব না বা এসত ময বাধা চদসব তার চবরুসদ্ধ মুসলমান
চজহাদ করসব। এক কিায় ঈমান ও মমৌচলক ইবাদাত তিা নামায মরাযা, যাকাত,
হজ্ব, এগুসলাই দ্বীসনর মূল ও কাণ্ড। আর চজহাদ চসয়াসাত সহ অনয সব চবচধ-চবধান
হল চনজ চনজ পচজশনসিসদ শাখ্া-প্রশাখ্া, এ-কারসর্ই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ
ওয়া সাল্লাম পচরষ্কার িাসব মঘাষর্া কসর মগসছন।
 قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (بين اْلسَلم على:عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
خمس شهادة أن ل إله إل الله وأن حممدا رسول الله وإقام الصَلة وإيذاء الزكاة واحلج وصوم
٩١١:ومسلم برقم, ٨:رمضان) رواه البخاري في صحيحه برقم
অিেঃ ইসলাম তিা দ্বীসনর চিচত্ত পােঁিচি চজচনসসর উপরঃ একমাত্র আল্লাহসক ইলাহ ও
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম মক তােঁর রাসূল বসল সােয মদওয়া-নামায
কাচয়ম করা, যাকাত মদওয়া, হজ্ব করা; ও রমাযাসনর মরাযা রাখ্া। (বুখ্ারী ও মুসচলম
সূত্র চমশকাত পঃ ১২)
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চকন্তু মওদূদী সাসহব রাসূসলর এ মঘাষর্ার চবপরীসত হুকুমাত তিা রাে বযবস্থা ও
চজহাদসক মূল দ্বীন আর নামায, মরাযা, যাকাত, হজ্ব মক তার মিচনং বলার মাধযসম
শাখ্া-প্রশাখ্াসক মূল ও কাণ্ড, আর মূল ও কাণ্ডসক শাখ্া-প্রশাখ্া বাচনসয় চদসলন, যাসত
রসয়সছ আক্বীদার খ্ারাবীসহ আসরা বহুচবধ খ্ারাবী, যা চবসবকবান মাত্রই বুঝসত
পারসছন।
(৪) জনাব মওদূদী সাসহসবর একচি মমৌচলক চিওচর চতচন এিাসব প্রকাশ কসরন
 کسی کو ذنقید سے، رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے
- کسی کی ذھنی غالمی میں مبذالء نہ ہو،باالذر نہ سمجھے
অিেঃ রাসূসল মখ্াদা ছাড়া অনয কাউসক সসতযও মাপকাচি বানাসব না। কাউসক
সমাসলািনার ঊসবে মসন করসব না। কাসরা মানুচষক মগালামীসত চলপ্ত হসব না। (দস্তুসর
জামাআসত ইসলামী পঃ ১৪, সসতযর আসলা পঃ ৩০)

এই চিওচরর উপর চিচত্ত কসর চতচন অনযত্র চলসখ্নঃ
میں نے دین کو حال یا ماضی کے اشخاص سے سمجھنے کی بجائے ہمیشہ
-قران و سنذ ہی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے
অিেঃ আচম অতীত বা বতেমাসন বযচক্তবসগের চনকি হসত দ্বীন বুঝার পচরবসতে সবেদা
কুরআন সুন্নাহ মিসকই বুঝসত মিষ্টা কসরচছ। এ কারসর্ মখ্াদার দ্বীন আমার ও প্রসতযক
মুমীসনর চনকি চক িায় তা জানার জসনয এিা মদখ্সত মিষ্টা কচরচন ময অমুক -অমুক
বুজুগে চক বসলন। বরং সবেদা এিাই মদখ্সত মিষ্টা কসরচছ ময, কুরআন চক বসল ও
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম চক বসলসছন। রুসয়দাসদ জামাআত ততীয় খ্ণ্ড পঃ
৩৭ সূত্র মওদূদী সাসহব আওর উনকী তাহরীরাত পঃ ৯০ প্রকাশঃ দারুল ইশাআত -করািী।

সারকিা মওদূদী সাসহসবর মসত সতযসক জানার ও অনুসরসর্র জসনয রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর পর আর মকান চনিের মযাগয মাধযম নাই। এই চিওচরর
অন্তরাসল চতচন কুরআন ও হাদীস মিসক দ্বীনসক বুঝার ও অনুসরসর্র মেসত্র সাহাবাসয়
চকরাসমর প্রসয়াজনীয়তা অস্বীকার কসরসছন।
এছাড়া সাহাবাসয় চকরাসমর জীবসন চবচিন্ন িাসব কাচলমা মলপসনর জসনয চতচন
"সখ্লাফত ও মুলুচকয়যাত” নাসম স্বতন্ত্র চকতাবও চলসখ্সছন। সবগুসলারই সারকিা হল
ময, সতযসক জানা ও মানার জসনয সাহাবাসদর জামাত চনিেরসযাগয নয়, বরং
জামাআসত সাহাবার উপর চনিের করা যাসব না। তােঁসদর অসনসকই পাপী চছসলন
এজসনয তােঁরা পরবতেীসদর যািাই বাছাইসয়র ঊসবে নন।
অিি ইসলাসম রসয়সছ পূর্োঙ্গ জীবন চবধান, বযচক্ত, পচরবার, সমাজ, রাে সব মেসত্রই
তার বযাচপ্ত, এসব মেসত্র আল্লাহ ও তােঁর রাসূল শুধু চবধান শুচনসয় োন্ত হনচন বরং
চবধান সমূহ কাযেকর কসর দুচনয়ার সামসন তার আমলী নমুনা মরসখ্ মগসছন। আর
আল্লাহ ও তার রাসূসলর চবধানাবলীর কাযেসেত্রই চছল ময পচরবার, ময সমাজ, ময
রাে তার নাম জামাআসত সাহাবা। শুধু চবধান বসল মগসল কাযেসেসত্র তার রূপসরখ্াসক
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চবকত কসর মফলত পরবতেী যুসগর বক্র স্বিাসবর মলাসকরা। তার মিসক মহফাজসতর
জসনযই প্রসয়াজন চছল উক্ত জামাআসত। আর মযসহতু আল্লাহ ও তােঁর রাসূসলর
চবধানাবলীর প্রাকচিকযাল রূপই হসচ্ছ সাহাবাসয় চকরাসমর জীবনী, তাই মূল
চবধানাবলীর অনুসরসর্র মেসত্র তাসদর জীবনও হসব মাপকাচি। এিাই স্বািাচবক। এই
কারসর্ কুরআসনর চবচিন্ন আয়াসত সাহাবাসয় চকরাসমর ঈমান, আমল ও ইলমসক
অনযসদর জসনয অনুসরর্ীয় চহসাসব বর্েনা করা হসয়সছ যিাঃ আল্লাহ পাক ইরশাদ
কসরনঃ
فَّإِنْ آمَّنُوا بِمِثْ ِل مَّا آمَّنذم بِ ِه فَّقَّ ِد اهْذدَّوا ۖ وَّإِن ذوَّلَّوْا فَّإِنَّمَّا هُ ْم فِي شِقَّاقٍ ۖ فَّسَّيَّكْفِيكَّهُ ُم اللَّـ ُه
٩٣١( ُۖ وَّهُوَّ السَّمِي ُع الْعَّلِيم
অিেঃ (সাহাবাসদর লেয কসর বলা হসচ্ছ) তারা যচদ মতামাসদর মত ঈমান আনয়ন
কসর তাহসল মহদায়াত পাসব আর যচদ মুখ্ চফচরসয় মনয় তসব তারাই হিকাচরতায়
রসয়সছ। সূরাসয় বাকারা আয়াত ১৩৭
অনযত্র ইরশাদ কসরনঃ
وَّمَّن يُشَّاقِ ِق الرَّسُو َّل مِن بَّعْ ِد مَّا ذب ََّّينَّ لَّ ُه الْهُدَّي وَّيَّذبِ ْع غَّيْرَّ سَّبِي ِل الْمُؤْ ِمنِنيَّ نُوَّلِ ِه مَّا ذوَّلَّى وَّ ُنصْلِ ِه
٩٩١﴿ جَّهَّنَّمَّ ۖ وَّسَّاءَّذ َّمصِريًا
অিেঃ আর ময সরল পি প্রকাচশত হওয়ার পরও রাসূসলর চবরুদ্ধািরর্ কসর এবং
মুমীনসদর অনুসত পসির চবরুসদ্ধ িসল আচম তাসক মসচদসকই চফরাব এবং তাসক
জাহান্নাসম চনসেপ করব। আর তা হল চনকষ্ট গন্তবযস্থান। (সূরাসয় চনসা -আয়াত ১১৫)
এই আয়াসত মুমীনসদর পি বলসত প্রিমতঃ যারা উসদ্দশয তারা হসলন জামায়াসত
সাহাবা।
অনয আয়াসত কুরআসন পাক প্রসসঙ্গ আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ কসরন٩١﴿ َّبَّلْ هُوَّ آيَّاذ بَّيِنَّاذ فِي صُدُورِ الَّذِي َّن أُوذوا الْعِلْمَّ ۖ وَّمَّا َّيجْحَّدُ بِآيَّاذنَّا إ َِّل الظَّالِمُون
অিেঃ বরং যাসদরসক জ্ঞান মদওয়া হসয়সছ তাসদর অন্তসর ইহা মতা স্পষ্ট আয়াত। সূরাসয়
আনকাবূত ৪৯। এই আয়াসতও যাসদরসক জ্ঞান মদওয়া হসয়সছ তাসদর দ্বারা প্রিম
উসদ্দশয সাহাবাসয় চকরাম।
পোন্তসর রাসূসল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ও চবচিন্ন হাদীসস
সাহাবাসয় চকরাসমর অনুসরসর্র তাকীদ কসরসছন যিাঃ –
قال رسول اللہ صلى اللہ عليھ وسلم سذفذرق امذی ثَلثا وسبعني فرقۃ کھلم یف النار ال
- قالوا من ھى يا رسول اللہ قال ما انا عليھ واصحایب، واحدۃ
অিেঃ অচতশীঘ্র আমার উম্মত মতহাত্তর মফরকায় চবিক্ত হসয় পড়সব তন্মসধয একচি
জামাআত হসব জান্নাতী আর বাকীগুসলা হসব জাহান্নামী। উপচস্থত সাহাবারা চজজ্ঞাসা
করসলন, মহ আল্লাহর রাসূল! জান্নাতী দল কারা হসব? উত্তসর রাসূল সাল্লাল্লাহু
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‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম বলসলনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাসদর তরীকার অনুসারী
হসব। (চতরচমযী শরীফ ২য় খ্ণ্ড পঃ ৯৩)
অনয হাদীসস ইরশাদ ফরমানঃ فعليكم بسنذي وسنذي اخللفاء الراشدين
অিেঃ(উম্মতসক লেয কসর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম বলসছন) তখ্ন
মতামাসদর জসনয আমার ও খ্ুলাফাসয় রাসশদীসনর তরীকা মত িলা অতযাবশযক। (আবু
দাউদ শরীফ ২-৬৩৫)

এছাড়াও কুরআসনর বহু আয়াত ও রাসূসলর বহু হাদীস দ্বারা এ কিা সুস্পষ্ট িাসব
প্রমাচর্ত ময, কুরআন-হাদীস মুতাচবক ইলম ও আমসলর মেসত্র সাহাবাসয় চকরাসমর
অনুসরর্ জরুরী। এসেসত্র সাহাবাসদর পি ও মতসক বজেন কসর কুরআন হাদীসসর
জ্ঞানাজেন ও তদানুযায়ী আমল সম্ভব নয়। লোচধক সাহাবীর মসধয সবাই
অনুসরসর্রসযাগয। কুরআন হাদীসসর মকািাও এ মেসত্র মকান সাহাবীসক বাদ মদওয়া
হয় নাই। মকান সাহাবীর দ্বারা কখ্সনা গুনাহ হসয় মগসল তাও হসয়সছ গুনাসহর পসর
তাওবার পদ্ধচতর মেসত্র উম্মসতর অনুসরর্সযাগয হওয়ার জসনযই। চদ্বতীয়তঃ নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম মযসহতু সবচকছু বােব নমুনা চহসাসব মদচখ্সয় মগসছন
তাই ইসলামী দণ্ডচবচধর বােব প্রসয়াগচবচধ চশো মদয়ার লসেয দু একজন সাহাবী
মিসক িুল প্রকাশ মপসয়সছ। একারসর্ই রাসূসল মখ্াদা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম
ইরশাদ কসরসছনঃ
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أوحي الله يا حممد ان اصحابك عندي كالنجوم بعضها
– اضوأ من بعض ولكل نور فمن اخذ بشي مماهم عليه من اخذلفهم فهو عندي علي الهدي
-رواه الدارقطين
অিেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কসরন আল্লাহ অহী
পাচিসয়সছন ময, মহ মুহাম্মাদ! আপনার সাহাবীগর্ আমার চনকি নেত্রতুলয, মকউ
অচত উিল মকউ তার মিসয় কম, তসব সকসলরই আসলা আসছ। অতএব, তাসদর
মতচবসরাসধর মেসত্রও ময মকান এক পেসক অনুসরর্ করসলই মস অনুসারী আমার
চনকি মহদায়াত প্রাপ্ত বসল গর্য হসব।
(মকননা, তাসদর চবসরাধ হসব ইজসতহাদী, আর সচিক ইজসতহাসদর মকান অংশসকই
চনচশ্চত িুল বলা যাসব না) হাদীসচির সনসদ দুবেলতা
িাকসলও এমসমে আসরা অসনক হাদীস িাকায় এবং হাদীসচি চবষয় বস্তু কুরআসনর
চবচিন্ন আয়াত ও অপরাপর হাদীস সমচিেত হওয়ায় হাদীসচি সম্পূর্ে গ্রহর্সযাগয
(অবশয কাসরা মসত কুরআন-হাদীসসর সমিেন গ্রহর্সযাগয না হসয় চনসজর মসনর
সমিেন গ্রহর্ মযাগয হসল তা চিন্ন কিা)তাফসীসর মাযহারী ২য় খ্ণ্ড পঃ ১১৬
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মমািকিা সাহাবাসয় চকরাসমর সসতযর মাপকাচি হওয়ার চবষয়চি কুরআন-হাদীস দ্বারা
প্রমাচর্ত, সাসি সাসি যুচক্ত সংগতও। অিি মওদূদী সাসহব তােঁর দসলর জসনয আইন
প্রর্য়ন কসর মগসলন ময, রাসূসল মখ্াদা ছাড়া আর কাউসক মযন সসত্রর মাপকাচি না
বানাসনা হয়। চক মদাষ কসরসছন হযরত আবু বকর ও উমর (রা.), যাসদরসক সসতযর
মাপকাচি বানাসনা যাসব না।হযরত উমর চবন আব্দুল আযীসযর রাে বযবস্থা, মুজাচদ্দসদ
আলসফসানীর সংস্কার,
আইম্মাসয় মুজতাসহদীসনর ইজসতহাদ, হযরত আবদুল চজলানীর তাযচকয়া ও
মা’চরফাতসক অনুসরর্ কসর যচদ মকাচি মকাচি মানুষ চহদায়াসতর ও নাজাসতর আশা
করসত পাসর তাহসল রাসূসল আকরাসমর মত পরশ পািসরর মছায়ায় ধনয ও তার
হাসত গড়া জামাআসতর জীবনী, কিা ও কাজ মকন অনুসরনসযাগয হসব না?
বস্তুতঃ রাসূল চছসলন দ্বীন নামক দূসগের চনমোতা। সাহাবাসয় চকরাম চছসলন মস দুসগের
সুদঢ় প্রািীন। তাসদর উপর চনিের না করা হসল দ্বীসনর বংস অচনবাযে। ইসলাসমর
অতীত ইচতহাসসর মগামরাহ দলগুসলা সবেদা এই প্রািীরসকই বংস করসত মিষ্টা
কসরসছ।
তাছাড়া মওদূদী সাসহব শুধু সাহাবাগর্সক সসতযর মাপকাচি স্বীকার কসরনচন তা নয়
বরং চবচিন্ন িাসব সাহাবাসয় চকরাসমর কুৎসা রচিসয়সছন। মস সূসত্র চতচন বসলনঃ
بسا اوقاذ صحابہ پر ھبى بشری کمزوريوں کا غلبہ ہو جاذا ذھا
অিেঃ সাহাবাসদর উপর প্রায়ই মানচবক দুবেলতা প্রিাব চবোর করত। - তাফহীমাত ৪িে
সংস্করর্ পঃ ২৯৬ সূত্রঃ মওদূদী সাসহব আওর উনকী তাহরীরাত ৮৫

তাছাড়া উহুদ যুসদ্ধ মুসলমানসদর পরাজসয়র (মওদূদীর িাষায়) বড় বড় কারর্ বর্েনা
করসত চগসয় জনাব মওদূদী চলসখ্নঃ ময সমাসজ সুসদর প্রিলন িাসক মসখ্াসন সুদ
মখ্ারীর কারসর্ দুই ধরসনর সনচতক মরাগ মদয়া মদয়। সুদ গ্রহর্ কারীর মসধয মলািলালসা, কপর্তা ও স্বািোন্ধতা এবং সুদ প্রদানকারীসদর মসধয ঘর্া-মক্রাধ, চহংসা ও
চবসদ্বষ জসন্ম মনয়। উহুসদর পরাজয় এ দুই ধরসনর মরাসগর চকছু না চকছু অংশ চছল।
(তাফহীমুল কুরআন বাংলা ৪িে পারা ২য় খ্ণ্ড ৬৫ পঃ আধুচনক প্রকাশনী ৩য় সংস্করর্।)

চিন্তা কসর মদখ্ুন! উদ্ধত প্রিম বক্তবয দ্বারা ময মানচবক দুবেলতার কিা বসলসছন
তারই সম্ভবতঃ চকছুিা বযাখ্যা কসরসছন উহুসদর ঘিনায় চগসয়। অিোৎ মানচবক
দুবেলতাগুসলা চছলঃ মলাি-লালসা, চহংসা-চবসদ্বষ, কপর্তা ও ঘর্া ইতযাচদ। অিি
উহুদ যুসদ্ধ যারা শরীক চছসলন, তারা সকসলই চছসলন নবীজীর প্রিম সাচরর সাহাবা।
আল্লাহ তা’আলা তাসদর প্রশংসায় কত আয়াত নাচযল কসরসছন। চকন্তু মওদূদী সাসহব
চনচদ্বেধায় পাইকারী হাসর তাসদর মদাষিিো কসর মগসলন। শুধু তাই নয় আশারাসয়
মুবাশশারাহ (জান্নাসতর সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন) মিসক শুরু কসর কাসতসব ওহী পযেন্ত
অসনসকই মরহাই পানচন মওদূদী সাসহসবর কলসমর আক্রমর্ মিসক। যার জ্বলন্ত প্রমার্
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পাসবন মওদূদী সাসহসবর চলচখ্ত মখ্লাফত মূলুচকয়াত ও তার পাশাপাচশ জাচষ্টস তক্বী
উসমানীর চলখ্া "ইচতহাসসর কািগড়ায় হযরত মুআচবয়া” এবং হযরত শামছুল হক
ফচরদপুরীর মলখ্া "িুল সংসশাধন” পসড় মদখ্সল।
এসসবর দ্বারা চতচন মযমন সাহাবাসদর পচবত্র জামাআতসক উম্মসতর সামসন কলচিত
করসত মিসয়সছন। অপরচদসক রাসূসলর হাসত গড় স্বর্েমানবসদর দল সাহাবাসক
কলচিত কসর স্বয়ং রাসূলসকও িরম বযিে প্রমার্ করসত প্রয়াস মপসয়সছন। মকননা,
চকয়ামত পযেন্ত আগত মানুসষর জসনয রূহানী চিচকৎসক যচদ বছরসক বছর তার
সংস্পসশে িাকা মরাগীসদরসকই পূর্ে চিচকৎসা করসত না পাসরন। বরং তার সংস্পশেীসদর
মাসঝ "প্রায়ই মস মরাগগুসলা প্রিাব চবোর কসর িাসক”। তাহসল এমন চিচকৎসকসক
সফল মক বলসব ?
অিি স্বয়ং রাসূসল কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম তােঁর সাহাবাসদর সম্পসকে
কিূচক্ত চকংবা সমাসলািনা করসত উম্মতসক বার বার এবং কসিার িাষায় চনসষধ কসর
মগসছন। এ বযাপাসর কসয়কচি হাদীস চনসে প্রদত্ত হলقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ل ذسبوا اصحايب فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما
-بلغ مد احدهم ولنصيفه
অিেঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম উম্মতসক লেয কসর ইরশাদ কসরন,
মতামরা আমার সাহাবাসদর মে বলসবনা মকননা মতামাসদর মকউ উহুদ পাহাড়সম
স্বর্ে সদকা করসলও তাসদর একসসর বা আধাসসসরর সমান হসব না। বুখ্ারী মুসচলম সূত্রঃচমশকাত পঃ ৫৫৩

عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الله الله في اصحايب ل
ذذخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحيب احبهم ومن ابغضهم
অিেঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমানঃ আল্লাহসক িয় কর,
আল্লাহসক িয় কর আমার সাহাবাসদর চবষসয়। তাসদরসক সমাসলািনার পাত্র বানাসব
না। যারা তাসদরসক িালবাসসব আমার মুহাব্বাসতই তা করসব।আর যারা তাসদর
সাসি শত্রুতা মপাষর্ করসব তারা আমার সাসিই শত্রুতাসহতু তাসদর শত্রু হসব.....
চতরচমযী ২-২২৫ চমশকাত – ৫৫৪

عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيذم الذين يسبون أصحايبগ –
فقولوا لعنة الله على شركم
অিেঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, মতামরা যখ্ন ঐ সকল
মলাকসদরসক মদখ্সব যারা আমার সাহাবাসদর মে বসল তখ্ন মতামরা বলসব
মতামাসদর অচনসষ্টর প্রচত আল্লাহর লা’নত মহাক। (চতরচমযী ২-২৫৫ চমশকাত ৫৫৪)
মমািকিা সাহাবাসয় চকরাম- আল্লাহ ও তােঁর রাসূসলর দচষ্টসত অসনক সম্মানী
জামাআত। আল্লাহ তাসদর সকসলর প্রচত সন্তুচষ্টর মঘাষর্া চদসয়সছন। রাসূল সাল্লাল্লাহু
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‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম তাসদরসক সমাসলািনার পাত্র বানাসত কসিার চনসষধাজ্ঞা
আসরাপ কসরসছন। চবোচরত জানসত হসল মদসখ্ন মুফতী শফী রহ. প্রর্ীত “মাকাসম
সাহাবা” নামক চকতাবচি।
আর এ কারসর্ই আকাইসদর চবখ্যাত চকতাব “মুছায়রাসত” উসল্লখ্ করা হসয়সছ
মযমনঃ  واعذقاد اهل السنة و اجلماعة ذزكية جميع الصحابة وجوبا.......
অিেঃ আহসল সুন্নাত ওয়াল জামাআসতর আক্বীদা হল ময, সকল সাহাবীসক চনসদোষ
বলা ওয়াচজব। (মুসায়ারাহ পঃ ১৩২ মদওবে। সূত্রঃ মাকাসম সাহাবা - পঃ ৭৯)
মতমচনিাসব শাইখ্ুল ইসলাম ইবসন তাইচময়া চলসখ্নঃ
ومن اصول اهل السنة و اجلماعة سَلمة قلوبهم و السنذهم لصحاب رسول الله صلي الله عليه
وسلم
অিেঃ আহসল সুন্নাত ওয়াল জামাআসতর মমৌচলক চবশ্বাস হল ময, রাসূসলর সাহাবাসদর
বযাপাসর চনজ অন্তর ও চজহ্বাসক পচরষ্কার রাখ্সব। (শরসহ আক্বীদাসয় ওয়াচসচত্বয়যাহ পঃ
৪০৩ সূত্র মাকাসম সাহাবা পঃ ৭৯)

আল্লামা ইবসন তাইচময়া আসরা বসলনঃ
ل جيوز لحد ان يذكر شيئا من مساويهم ول ان يطعن علي أحد منهم بعيب و ل نقص فمن
فعل ذلك وجب ذاديبه
অিেঃ সাহাবাসদর মদাষ-ত্রুচি বর্েনা করা কাসরা জসনযই জাচয়য নাই। ময এমন করসব
তাসক শাচে মদওয়া ওয়াচজব। (আসসাচরমূল মাসলুল। সূত্রঃ মাকাসম সাহাবা – ৭৭)
ইমাম নববী বসলনঃ
الصحابة كلهم عدول من لبس الفذن وغريهم باجماع من يعذد بهঅিেঃ গ্রহর্সযাগয সকসলর এ বযাপাসর ইজমা ময সকল সাহাবী চনরপরাধী, এমনচক
যারা পরস্পর চবগ্রসহ পচতত হসয়সছন তােঁরাও। (তাক্বরীব সূত্রঃ মাকাসম সাহাবা - পঃ৭৭)
ইমাম মুসচলসমর উোদ ইমাম আবু যরআহ বসলনঃ
اذا رأيذ الرجل ينذقص أحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق
অিেঃ যখ্ন কাউসক মকান সাহাবীর মদাষ-বর্েনা করসত মদখ্ তাহসল মজসন নাও ময মস
হল মযেীক্ব (ধমেসদ্রাহী)। আদদুররাতুল মুচযয়যাহ। (সূত্রঃ মাকাসম সাহাবা – ৭৯)
মতমচন িাসব প্রচসদ্ধ আকীদার চকতাব শরসহ আকীদাতুত্বাহাচবয়যাহ। উসল্লখ্ আসছ.....
ول نذكرهم إل خبري وحبهم دين واميان......وحنب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
.واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان

www.islamijindegi.com

অিেঃ আমরা সকল সাহাবীসক িালবাচস .......... তাসদর শুধুমাত্র িাসলার আসলািনাই
কচর। তাসদর প্রচত িালবাসা দ্বীন, ঈমান ও ইহসাসনর পচরিায়ক আর তাসদর প্রচত
শত্রুতা মপাষর্ কুফর, মুনাসফক্বী ও অবাধযতার পচরিায়ক। আক্বীদা নং ৯৭উপসরাক্ত আসলািনা দ্বারা বুঝা মগল ময সাহাবাসদর সমাসলািনাকারী আহসল সুন্নাত
ওয়াল জামাআত বচহিূেত ও মগামরাহ দসলর অন্তিুেক্ত।
(৫) মওদূদী সাসহব মযমন সাহাবাসয় চকরামসক সসতযর মাপকাচি মানসত নারাজ
মতমচন আচিয়াসয় চকরাম, সম্পূর্ে চনষ্পাপ বলসতও নারাজ; যিা আচিয়াচকরাম সম্পসকে
চতচন চলসখ্নঃ
 اور ایک....... عصمذ انبیاء علیہم الصالۃ والسالم کی لوازم ذاذ سے نہیں
لطیف نکذہ یہ ہے کہ هللا ذعالی نے باالرادہ ہر نبی سے کسی وقذ اپنی حفاظذ
اٹہا کر
ایک دہ لغزیش ہو جانے دی ہیں ذاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجہیں اور جان
لیں کہ یہ بہی بشر ہیں۔
অিেঃ চনষ্পাপ হওয়া আচিয়াসয় চকরাসমর সিার জসনয আবশযক নয় বরং নবুওয়াসতর
দাচয়ত্ব সচিক িাসব পালনাসিে আল্লাহ তা’আলা তােঁসদরসক গুনাহ হসত মহফাজসত
মরসখ্সছন। নতুবা েচর্সকর জসনয মস চহফাজত উচিসয় চনসল সাধারর্ মানুসষর মত
তাসদরও িুল ভ্রাচন্ত হসত পাসর, আর মজার কিা ময, আল্লাহ-তা‘আলা ইচ্ছা কসরই
প্রসতযক নবী মিসক মকান না মকান সময় এই চহফাজত উচিসয় দু-একচি গুনাহ হসত
চদসয়সছন, যাসত মলাসকরা তােঁসদরসক মখ্াদা মসন না কসর এবং বুসঝ মনয় ময, তােঁরাও
মানুষ। তাফহীমাত ২, পঃ ৫৭ ষি সংস্করর্ মতমচন িাসব তজুেমানুল কুরআন ৫৮এচপ্রল ১৯৭৬ সংখ্যায়  اسالم کس چیز کا علمبردار ہےচশসরানাসম স্বয়ং মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম সম্পসকে চলসখ্নঃ
وہ نہ فوق البشر ہے۔ نہ بشری کمزوریوں سے باالذر ہے۔
অিেঃ চতচন সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম না মানব ঊসবের চছসলন, না মানচবক
দুবেলতা মুক্ত চছসলন। মমািকিা তােঁর মসত আচিয়া চকরাম সিাগত চদক মিসক মা’সুম
তিা চনষ্পাপ চছসলন না। বরং প্রসতযক নবীর দ্বারাই গুনাহ সংঘচিত হসয়সছ। এমনচক
স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লামও মানচবক দুবেলতা মুক্ত চছসলন না,
আর আচিয়া চকরাসমর গুনাহ মদখ্াসনার জসনয চতচন তাফহীমুল কুরআন, তরজুমানুল
২৯ খ্ঃ ও রাসাচয়ল মাসাচয়ল ১ম মখ্- হযরসত আদম, হরসত দাউদ, হযরসত ইউনুস,
হযরত ইউসুফ ও হযরত মূসা আলাইচহমুস সালাম কতেক গুনাহ প্রমার্ করার মিষ্টা
কসরসছন।
অিি হযরত আদম আ. এর গন্ধম খ্াওয়ার চবষয়চি দুচনয়াসয় অবতীর্ে হওয়ার
পূসবেকার চছল। এছাড়া মকান নবী হসত ইহ জীবসন শরীয়াসতর দচষ্টসত মকান পাপ কাজ
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হসয়সছ এমন প্রমার্ মকািাও নাই। আর হসবই বা চক কসর। কারর্ কুরআসন পাসকর
বহু আয়াসত উম্মতসক নবী-রাসূসলর চনঃশতে ও চদ্বধাহীন আনুগসতযর হুকুম করা
হসয়সছ। তােঁসদর দ্বারা কখ্সনা কখ্সনা গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা িাকাবস্থায় এ আনুগতয
চক কসর সম্ভব?
আর খ্াওয়া পরা সংসার ধমে এগুসলা হল মানচবক িাচহদা ও প্রসয়াজন। মানচবক
দুবেলতা হল, চহংসা চবসদ্বষ, স্বজন প্রীচত অযিা মক্রাধ ইতযাচদ। রাসূল চনসজ যচদ
এসব দুবেলতা মুক্তই না হন উম্মতসক এ সব দুবেলতা মুক্ত করসবন চক কসর? নবীগর্
মানুষজাসতর একিা প্রমাসর্র জসনয খ্াওয়া-পরা এজাতীয় মানচবক প্রসয়াজনইসতা
যসিষ্ট, তা সসিও তাসদরসক চদসয় গুনাহ সংঘচিত কচরসয় ও মানচবক দুবেলতাযুক্ত
মরসখ্ মানুষ প্রমাসর্র চক দরকার আসছ?
বস্তুতঃ আচিয়াচকরাসমর চনষ্পাপ হওয়া স্বয়ং কুরআসনর ও মখ্াদ নবুওতীর দাবী,
গুনাসহর প্রসরািক নফস ও শয়তাসনর কুমন্ত্রর্া হসত আল্লাহ তাসদরসকই সবেদাই মুক্ত
মরসখ্সছন, আহসল সুন্নাত ওয়াল জামাআত এিাই চবশ্বাস কসর এবং করসত বাধয।
(৬) কুরআন সুন্নাহর অনুসরসর্র মেসত্র মাযহাব িতুষ্টসয়র ইমামসদর তাকলীদ করা
সম্পসকে জনাব মওদূদী সাসহব চলসখ্নঃ
میرے نزدیک صاحب علم آدمی کیلئے ذقلید نا جائز اور گناہ بلکہ اس سے
بہی شدید ذر چیز ہے۔
অিেঃ আমার মসত একজন আসলসমর জসনয তাকলীদ নাজাচয়য, গুনাহ বরং এর
মিসয়ও জঘনযতম চজচনস। (রাসাইল মাসাইল ১ম খ্- পঃ ২৪৪ সূত্র মওদূদী সাসহব আওর
উনকী তাহরীরাত পঃ ৯৯)

অনযত্র চলসখ্নঃ
میں نہ مسلک اہل حدیث کو اسکی ذمام ذفصیالذ کے ساذہ صحیح سمجہذا ہوں
اور نہ حنفیذ یا شافعیذ ہی کا پابند ہوں۔
অিেঃ আচম আহসল হাদীসসর মতাদশেসক মযমন পুরাপুচর সচিক মসন কচর না মতমচন
আচম হানাফী বা শাসফয়ী মাযহাসবর অনুসারীও নই। (রাসাইল মাসাইল ১ম খ্- পঃ ২৩৫ সূত্র-মওদূদী সাসহব আওর উনকী তাহরীরাত ৯৮ )

মমাি কিা মওদূদী সাসহসবর মসত আসলসমর জসনয ইমামসদর তাকলীদ মারাত্মক
গুনাসহর কাজ, আর আসলম দ্বারা তার মত অপূর্ে আসলম ও উসদ্দশয। তাহসল
আইম্মাসয় চকরাসমর পর হসত মুকাচল্লদ উলামা মাশাসয়খ্ বুযুগোসন দ্বীন সকসলই
তাকলীদ কসর। তােঁর মসত মারাত্মক গুনাহগার সাবযে হসয়সছন। কত জঘনয কিা!
এ চছল মওদূদী সাসহসবর কচতপয় িুল চিন্তাধারা। উপসর ময কয়চি িুসলর কিা
আসলািনা করা হসয়সছ মস গুসলা হল তােঁর মূল চিওচরর অন্তিুেক্ত। এ সব চিওচরর
আসলাসকই চতচন চলসখ্সছন, দল গসড়সছন ও গসবষর্া কসরসছন। চিন্তা করসল বুঝসত
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পারসবন এসব চিওচরর আসলাসক মলখ্া বই, তাফসীর ও গসবষর্া চক পচরমার্
মগামরাহী’ও িুসল পচরপূর্ে হসয়সছ। চবজ্ঞ ও হক্কানী উলামাসয় চকরাম মস সব িুসলর
প্রচত মওদূদী সাসহব তােঁর দলসক আকষ্ট করসল হয়ত বা ইচনসয় চবচনসয় আসরা
কসয়কচি গলত যুচক্ত চদসয় মস িুলসকই প্রচতচিত করসত মিসয়সছন বা মকান িাসব িুল
ঢাকা সম্ভব না হসল চলখ্চন হসত মসই অংশিুকু গাসয়ব কসর চদসয়সছন, চকন্তু কখ্সনা
প্রকাসশয িুল স্বীকার কসরনচন। একারসর্ হক্কানী উলামাসয়চকরাম প্রায় শুরু মিসকই
মওদূদী সাসবও তােঁর চিন্তা ধারায় চবশ্বাসী
জামাআসত ইসলামীসক আহসল সুন্নাত ওয়াল জামাআত বচহিূেত একচি মগামরাহ দল
চহসাসব অচিমত বযক্ত কসরসছন। এবং অনযসদরসক তাসদর মিসক সতকে িাকসত
বসলসছন।
চনসে জগৎচবখ্যাত কসয়কজন আসলসমর অচিমত উসল্লখ্ করা হল(ক) আকাচবসর মদওবসের সবেসম্মত ফাতাওয়াঃ মওদুদী সাসহব ও জামাআত
ইসলামীর বই-পত্র ও রিনাবলী পড়ার দ্বারা সাধারর্ মানুষ আইম্মাসয় চহদায়াসতর
সাসি সম্পকেহীন হসয় পসড়, যা তাসদর মগামরাহীর কারর্। মতমচন সাহাবাসয় চকরাম
ও বুযুগোসন দ্বীসনর প্রচত িচক্ত েদ্ধায়ও বািা পসড়। এছাড়া মওদূদী সাসহসবর বহু
গসবষর্া সম্পূর্ে িুল। সাচবেক িাসব মওদূদী সাসহব ও তােঁর দসলর চিন্তাধারা একচি
নতুন চফৎনা, যা চনচশ্চত েচতকর। এ কারসর্ আমরা উক্ত চিন্তাধারা চনিের
আসোলনসক গলদ ও মুসচলম উম্মাহর জসনয েচতকর মসন কচর। এ দসলর সাসি
আমাসদর মকান সম্পকে নাই।
দেখ্তকারীঃ হযরত মুফতী চকফায়াতুল্লাহ রহ.। হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী
রহ.। হযরত কারী মুহাম্মাদ সতসয়যব রহ. (চপ্রচিপযাল দারুল উলূম মদওবে শাইখ্ুল
হাদীস হযরত যাকাচরয়া রহ. হযরত মুফতী সাইদ আহমাদ মাঃ চজঃ মুফতীসয়
মদওবে প্রমুখ্। মাচসক দারুল উলূম যী-কাহাদ ১৩৭০ সংখ্যা। (নদচনক আল জচময়ত
চদল্লী ৩রা আগষ্ট ১৯৫১ খ্ঃ -সূত্রঃ মওদূদী সাসহব আওর উনকী তাহরীরাত পঃ ১৯)

(খ্) মুফতীসয় আযম মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. এর ফাতাওয়াঃ আমার মসত মওদূদী
সাসহসবর মমৌচলক িুল এই ময, চতচন আক্বাইদ ও আহকাসমর মেসত্র বযচক্তগত
ইজসতহাসদর অনুসরর্ কসরন, অিি তােঁর মসধয মুজতাচহদ হওযার শতোবলী
অনুপচস্থত। এই মমৌচলক িুসলর কারসর্ তােঁর রিনাবলীসত বহু কিা িুল ও আহসল
সুন্নাত ওয়াল জামাআত পচরপন্থী (আসরা একিু আসগ চগসয় বসলন) মওদূদী সাসহসবর
রিনাবলীই জামাআসত ইসলামীর চিন্তা মিতনার মূল পুেঁচজ। জামাআসতর পে মিসক
মওদূদী সাসহসবর িুল ভ্রাচন্তর সাধারর্ পে পাচতি একিাই প্রমার্ কসর ময, মওদূদী
চিন্তাধারা ও রিনাবলীর সাসি তারা একমত। মকউ একমত না হসল তা চনতান্তই
বযচতক্রম। (জাওয়াচহরুল চফকহ-১ম খ্- পঃ ১৭২)
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(গ) গত শতাব্দীর মেি হাদীস গ্রন্থ ই’লাউসসুনাসনর সংকলক ও ঢাকা আচলয়ার প্রাক্তন
মহি মুহাচদ্দস হযরত মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানীর অচিমতঃ মওদূদী সাসহব
বাহযত মুনচকসর হাদীস। ইসলাসমর গচণ্ড বচহিূেত নয়, হসব মগামরাহ ও মবদআতী।
এমন মলাক হসত মুসলমানসদর দূসর িাকা িাই। তােঁর কিায় মমাসিও আস্থা না রাখ্া
উচিত। এবং দ্বীন সম্পসকে তাসক িরম মূখ্ে মসন করা বাঞ্ছনীয়। (সূত্রঃ মওদূদী সাসহব
আওর উনকী তাহরীরাত পঃ ২৫)

(ঘ) তাফসীসর হক্কানীর মলখ্ক মপসশায়ার দারুল উলূম হক্কানীয়ার প্রচতিাতা, শাইখ্ুল
হাদীস আব্দুল হক্ব রহ. এর অচিমতঃ মওদূদী সাসহসবর আক্বাইদ আহসল সুন্নাত ওয়াল
জামাআত পচরপন্থী ও চবভ্রাচন্তমূলক, মুসলমানগর্ মযন এই চফৎনা হসত মবেঁসি িাকসত
মিষ্টা কসরন।সূত্রঃ মওদূদী সাসহব আওর উনকী তাহরীয়াত পঃ ২২
এছাড়া জনাব মওদূদী সাসহসবর উত্থাসনর এসকবাসর প্রিম পযোসয় তার মলখ্া
তরজুমাসনর একচি সংখ্যা হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী িানিীর সামসন
মপশ করা হসল মাত্র কসয়কচি লাইন পসড়ই হযরত িানিী ইরশাদ করসলনঃ
 اہل باطل کی باذیں ایسی ہی ہواکرذی ہیں،باذوں کو نجاسذ میں مالکر کہذاہے
অিেঃ এই মলাসকর বক্তসবয নাপাকীর সংচমের্ রসয়সছ। বাচতল পন্থীসদর কিা এমনই
হসয় িাসক। (তরজুমানুল ইসলাম লাসহার ৩০ মশ চিসসির ১৯৫৭ খ্ঃ)
মতমচনিাসব আশরাফুসসাওয়াসনহ বাংলা অনুবাদ আশরাফ িচরত ৮৭৭ পিায় উসল্লখ্
আসছ ময মাওলানা মঞ্জুর মনা’মানী সাসহব জামাআসতর সাসি চনজ সম্পক্ততার সমসয়
হযরত িানিীর সসঙ্গ পরামশে করসত িাইসল, হযরত বসলন আমার চদল এই
আসোলনসক কবুল কসর না।
মাত্র কসয়ক জন শীষেস্থানীয় আসলসম দ্বীসনর অচিমত এখ্াসন উসল্লখ্ করা হল, তাছাড়া
উপমহাসদসশর অতীত বতেমাসনর সকল হক্কানী আসলম গসর্র সবেসম্মত মত হল ময,
মওদূদী সাসহসবর চিন্তাধারা ও তার উপর প্রচতচিত জামাআসত ইসলামী আহসল
সুন্নাত ওয়াল জামাআত বচহিূেত। এই চহসসসব শরীয়াসতর দচষ্টসত তারা ফাচসক ও
আকীদাগত িাসব চবদআতী।
আল্লাহ তা‘আলা আমাসদর সবাইসক চসরাসত মুোকীসমর উপর কাচয়ম িাকার
তাওফীক দান করুন, আমীন।
২নং প্রসশ্নর জবাবঃ মওদূদী সাসহসবর চলচখ্ত বই-পুেক পড়া যাসব কী?
মওদূদী সাসহসবর চলচখ্ত বই পুেসক এমন অসনক আসলািনা রসয়সছ, যা আহসল
সুন্নাত ওয়াল জামাআসতর আকীদার পচরপন্থী। ইলসম কালাম, ইলসম চফকহ ও চিন্তা
ধারার মেসত্র তােঁর বযচতক্রমধমেী মত রসয়সছ। চতচন সালসফ সাসলহীসনর কাসরা
অনুসারী নন। তার চলচখ্ত চকতাবাদীসত মু’তাচযলা, খ্াওয়াসরজ, লা-মাযহাবী ও
অনযানয বাচতল সম্প্রদাসয়র কিাবাতো পাওয়া যায়। চতচন দ্বীন-ইসলাম, ঈমান,
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তাওহীদ, চরসালত, তাকওয়া, ইবাদত ইতযাচদর চবসিষর্ কসরসছন হাদীস ও আ-ছামর সাহাবা অনুসত আকাচবসর উম্মসতর পি তযাগ কসর। অপরচদসক রাসূসল মখ্াদা
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম-এর চনজ হাসত গড়া ও নুযসূ ল কুরআসনর প্রতযেদশেী
জামাআসত সাহাবার অনুসরসর্ প্রসয়াজনীয় সকল জ্ঞাসন মেি জ্ঞানী উলামাসয়
উম্মাসতর সূত্র পরম্পরায় দ্বীন, ইসলাম ও আনুষচঙ্গক সকল চবষসয়র চনিুেল বযাখ্যা
চবসিষর্সক মওদূদী সাসহব িুল ও চবকচত আখ্যা চদসত মিষ্টা কসরসছন। এবং এসব
হযম করাসত মিসয়সছন খ্ুব িতুরতার সাসি যা একজন মুহাচক্কক আসলম ছাড়া ধরা
মুশচকল।
তাই সাধারর্ মানুসষর জসনয প্রিম মওদূদী সাসহসবর রিনাবলী সংক্রান্ত হক্কানী
উলামাসদর চলচখ্ত বই-পুেক পসড় মনওয়া জরুরী। তা না কসর প্রিসমই মওদূদী
সাসহসবর বই-পত্র, তাফসীর, ইতযাচদ পড়সত মগসল চবভ্রাচন্ত ও মগামরাহী অবধাচরত।
চনসজর ঈমান-আমসলর সংরেসর্র স্বাসিেই এমন কাজ হসত চবরত িাকা জরুরী। এ
বযাপাসর যুগ মেি কসয়কজন আসলসমর অচিমত চনসে প্রদত্ত হল।
১. শাইখ্ুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর অচিমতঃ মওদূদী
সাসহসবর রিনাবলী ও চকতাবাদী দ্বীসনর আচঙ্গসক এমন মবদ্বীনী ও অপবযাখ্যা সিচলত
ময, কম ইলম সাধারর্ মানুষ তা ধরসত পাসর না। তাই সাধারর্ মের্ী তা পসড়
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর আনীত ইসলাম যার উপর সাসড়
মতরশত বৎসর উম্মাত আমল কসর আসসছ তা মিসক চনসজসক সম্পূর্ে পিক কসর
মফসল। (মওদূদীসাসহব আওর উনকী তাহরীরাত পঃ ১৫)
২. চবদগ্ধ মুহাচদ্দস, করািী চনউিাউন মাদ্রাসার প্রচতিাতা আল্লামা ইউসুফ চবনুরই রহ.
এর অচিমতঃ মওদূদী সাসহসবর বই পুেক, রিনাবলীসত এমন মারাত্মক চবষয় বস্তু ও
উচক্ত সমূহ রসয়সছ মযগুসলা দ্বারা চনয়চমত দ্বীনী ইলম অজেসন বযিে নতুন সমাজ শুধু
মগামরাহী নয়, স্পষ্ট কুফরীসতও চলপ্ত হসয় মযসত পাসর। (মওদূদী সাসহব আওর উনকী
তাহরীরাত- পঃ ১১)

৩. দারুল উলূম মদওবসের প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান গাংগুহী রহ.
এর ফাতাওয়াঃ জনাব মওদূদী সাসহব ময সমে বই পুেক চলসখ্ প্রিার-প্রসার
কসরসছন, মস সমে বই পুেসক অসনক চবষয় এমন ও রসয়সছ যা আহসল সুন্নাত
ওয়াল জামাআসতর মতাদশে পচরপন্থী। চতচন ইলসম চফকহ এর মেসত্র চিন্ন মত
রাসখ্ন। আইম্মাসয় সচলসফর কাসরা অনুসারী নন। তােঁর চলচখ্ত বই-পুেসক মু’তাচযলা,
খ্াওয়াসরজ ইতযাচদ সম্প্রদাসয়র কিাবাতো পাওয়া যায়।
কাসজই তার চকতাবাদী অধযায়ন করা দ্বীসনর মেসত্র েচতকর। ... শুধু েচতকরই নয়
বরং বংসাত্মকও বসি। এবং সরাসচর মগামরাহীর মাধযম। এজনযই জনসাধারর্সক
তার চকতাবাদী পড়া বা অধযয়ন মিসক চবরত রাখ্া হয়।আর এসমে চকতাবাদী যখ্ন
লাইসেরীসত িাকসব তখ্ন অধযয়সন আসসবই। আর লাইসেরীসত না িাকসল
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অধযয়সনও আসসব না। (সুতরাং লাইসেরীসতও এসমে চকতাবাদী না িাকা িাই)
(ফাতাওয়াসয় মাহমূচদয়া ১/২৪৭)

৩নং প্রসশ্নর জবাবঃ মওদূদী পন্থী ইমাসমর চপছসন নামায আদায়
১ম প্রসশ্নর চবোচরত জবাব দ্বারা স্পষ্টিাসব প্রমাচর্ত ময, মওদূদী সাসহসবর চিন্তাধারা
ও আক্বীদা অসনকাংসশ আহসল সুন্নাত ওয়াল জামাআত পচরপন্থী। তন্মসধয অনযতম
হল চতচন সাহাবাসয় চকরাসমর মদাষিিোকারী। তােঁর দলসকও মস কাসজ চতচন উৎসাচহত
কসরসছন এবং বােসব জামায়াসত ইসলামী তার চিন্তাধারার সাসি কাযেতঃ একমত,
চবসশষ কসর সাহাবাসদর মদাষিিোয় তারা মওদূদী সাসহসবর পদাি অনুসারী।
তাই মওদূদী সাসহসবর চিন্তাধারায় চবশ্বাসী বতেমান জামায়াসত ইসলামীর সদসযরা
শরীআসতর দচষ্টসত ফাচসক। আর ফাচসসকর ইমামতী মাকরূসহ তাহরীমী। মতমচন
মকান ফাচসকসক মুআযচযন বানাসনাও মাকরূসহ তাহরীমী।
প্রমার্ঃ (১) উপমহাসদসশর প্রখ্যাত মুফতী জনাব মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. স্বীয় গ্রন্থ
জাওয়াচহরুল চফকসহ চলসখ্ন....নামায সিসন্ধ শরী‘আসতর চসদ্ধান্ত হল এই ময, ইমাম
এমন বযচক্তসক বানাসনা উচিত চযচন আহসল সুন্নাত ওয়াল জামাআসতর অনুসারী।
সুতরাং যারা মওদূদী চিন্তা ধারায় একমত তাসদরসক মস্বচ্ছায় ইমাম বানাসনা জাচয়য
নাই। হযােঁ, মকহ তাসদর চপছসন নামায পসড় চনসল নামায হসয় যাসব। (জাওয়াচহরুলচফকহ
১/১৭২)

(২) মুজাচহসদ আযম, আল্লামা হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী রহ. চলসখ্ন,
যাহারা সাহাবাসয় চকরামসদর মদাষিিোয় চলপ্ত তাহারা ময মকহই হউন না মকন,
তাহাচদগসক ইমাম বানাইয়া চপছসন নামায পড়া চকছুসতই জাচয়য হইসব না। কারর্
মযসহতু তাহারা সাহাবাসয় চকরাসমর মদাষিিোর কারসর্ আহসল সুন্নাত ওয়াল জামাআত
হইসত খ্াসরজ হইয়া চগয়াসছ। (িুল সংসশাধন পঃ ১৪২)
(৩) প্রচসদ্ধ ফাতাওয়ার চকতাব আহসানুল ফাতাওয়ার মলখ্ক জনাব মুফতী রশীদ
আহমদ রহ. চলসখ্নঃ মওদূদী চিন্তাধারায় একমত এমন বযচক্তর ইমামতী মাকরূসহ
তাহরীমী। (আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৯১)
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