হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হি আলীমুল গায়য়ব তথা পূবাব পর এবং বতবমায়ের সিল হবষয়য়
অবগত হিয়লে?
গায়য়ব জাো বলা িয়! অদৃয়যের সিল খবর জাো, এবং অদৃয়যের সিল হবষয় কিউ জাোয়ো বেহতত হেজস্বভায়ব জাো। এধরয়ের গায়য়ব
এিমাত্র আল্লাি তা‘আলাই জায়েে।
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লায়মর গায়য়ব জাো সম্পয়িব আিলুস্ সুন্নাি ওয়াল জামা‘আয়তর আক্বীদা:
পৃহথবী সৃহির শুরু কথয়ি ইিিালীে ও পরিালীে দৃযে-অদৃয়যের সিল হবষয়য়র হবস্তাহরত জ্ঞাে এিমাত্র আল্লাি তা‘আলারই রয়য়য়ি। তয়ব
আল্লাি তা‘আলা আহিয়ায়য় হিরাময়ি ওিী ও ইলিায়মর মাধেয়ম হবহভন্ন সময়য় হবহভন্ন হবষয়য় অবগত িয়রয়িে। হবয়যষ িয়র আমায়দর েবী
িযরত মুিাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাময়ি তাাঁর যাে অেুযায়ী আল্লাি তা‘আলার স্বত্বা ও হসফাত সম্পয়িব এবং অতীত ও ভহবষেয়তর
অসংখে ঘটোর মাধেয়ম আলয়ম বরযখ, িবয়রর অবস্থা, িাযয়রর ময়দায়ের হিত্র, জান্নাত ও জািান্নায়মর পহরহস্থহত ইতোহদ হবষয়য় অয়েি জ্ঞাে
দাে িয়রয়িে যা অেে কিাে েবী এবং নেিটে লাভিারী কফয়রযতায়িও কদওয়া িয়হে। এবং এর অয়েি হবষয় েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া
সাল্লাম উম্মাতয়ি জাহেয়য় হিয়লে। এটায়ি গায়য়ব জাো বলা িয় ো। িারে এগুহল অদৃয়যের সিল গায়য়ব ো। হিতীয়ত যতটুিু কজয়েয়িে তা
আল্লাি তা‘আলা তায়ি জাহেয়য়য়িে, হতহে আবার উম্মাতয়ি জাহেয়য়য়িে।
সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাময়ি দৃযে-অদৃয়যের সিল হবষয়য়র হতহে জােয়তে এবং পৃহথবীর শুরুলগ্ন কথয়ি যা হিিু ঘয়টয়ি
এবং হিয়ামত পযবন্ত যা হিিু ঘটয়ব সবহিিুই হতহে জায়েে, অথবা তাাঁর জীবদ্দযায় হিংবা মৃতুেপরবতবী সময়য় িখে কিাথায় িী িয়ে, তা
সবহিিুই হতহে জায়েে বা কদখয়িে, এমে আক্বীদা কপাষে িরা স্পি িুফুরী ও হযহরিী আিীদা,যা ঈমাে হবধ্বংসী হবশ্বাস।
ময়ে রাখয়ত িয়ব কয, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লায়মর সায়থ সাধারে কথয়ি সাধারে কবআদবী কযমে িুফুরীর িারে, হিি কতমহেভায়ব
তায়ি কখাদায়ী গুে, কযমে আলীমুল গায়য়য়বর গুয়ে গুোহিত িয়র কখাদার আসয়ে বসায়োও সুস্পি হযরি এবং যায়ে উলূহিয়োয়তর সায়থ িরম
কবআদবী। আল্লাি তা‘আলা আমায়দরয়ি সহিি আক্বীদা কপাষে িরার তাওফীি দাে িরুে । (আমীে)
িুরআয়ের অসংখে আয়াত এবং েবীয়য় িারীম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অগহেত িাদীস িারা উয়ল্লহখত আক্বীদা প্রমাহেত।
কসগুয়লার মধে িয়ত িয়য়িহট আয়াত ও িাদীস এখায়ে কপয িরা িল।
১েং আয়াতঃ
ْ ا
ْا ا ا
اني ُ ْب اعثُ ا
ون أاي ا ا
اّللُ اومااي ا ْش ُع ُر ا
ُ ق ُ ْل اَلي ا ْعل ا
مما ْن ِفيا الس ام ااو ِات اواْل ْر ِضالغ ْي ا
ون
ب ِإَل
অথব: (য়ি েবী) আপহে বলুে! আল্লাি তা‘আলা িাড়া আসমাে-যমীয়ে অেে কিউ অদৃয়যের জ্ঞাে রায়খো। এবং তারা জায়ে ো িখে তারা
উহিত িয়ব। (সূরা োমল, আয়াত-৬৫)
২েং আয়াতঃ
ُ ْ ا ا ُ ُ ا ُ ْ ْ ا ا ُ ا اا ا ْ ا ُ ْ ا ْ ا اا ا ُ ُ ا ُ ْ ا اٌ ْ اا ُ ا ا ُ ا ا
وحى ِإل اي
 قلَلأقول لكم ِعن ِديخزائِن اّللِوَلأعلم الغيبوَلأقول لكم ِإنِيملك ِإن أت ِبع ِإَلمايঅথব: (য়ি েবী) আপহে বলুে! আহম কতামায়দরয়ি বহল ো কয, আমার হেিট আল্লাির ধে-ভান্ডার রয়য়য়ি। এবং আহম গায়য়ব জাহে ো, এবং
আহম কতামায়দর এটাও বহলো কয, আহম এিজে কফয়রযতা। আমার হেিট যা প্রতোয়দয িয় আহম কিবল তারই অেুসরে িহর। (সুরা আে‘আম,
আয়াত- ৫০)

৩ েং আয়াতঃ
ْاْ ا
اْ ٌ ا ا ْ ا ُ ُ ا اا ا ٌ ا
ا اا ْ ا ُ ْ ُ ا ا ا ُ ا ُ ْ اْ ا
ْ ا ا
ْا ً ا
ْ ا ا
ُ ث اوي ا ْعل ا
ٌ يمخ ِب
43(ير
) ِإن اّلل ِعنده ِعلم الساع ِةوين ِزل الغي
ِمماا ِفي اْل ْرح ِام اومااتد ِري نف ٌسمااذاتك ِس ُب غدا اومااتد ِري نفس ِبأ ِي أر ٍضتموت ِإن اّلل عل
অথব: হিয়াময়তর জ্ঞাে কিবল আল্লািরই রয়য়য়ি। হতহে বাহর বষবে িয়রে, এবং হতহে জায়েে জরায়ুয়ত িী রয়য়য়ি। কিউ জায়ে ো আগামীিাল
কস িী অজবে িরয়ব। এবং কিউ জায়ে ো কিাে স্থায়ে তার মৃতুে ঘটয়ব। হেশ্চয় আল্লাি তা‘আলা সববজ্ঞ, সববহবষয়য় অবগত । (সুরা আে‘আম,
আয়াত- ৩৪)

ا ْا ا ا ا
৪ েং আয়াতঃ او ِعن ْ ادهُمافاتِ ُح الغ ْي ِبَلي ا ْعل ُم اها ِإَل ُه او
অথব: অদৃয়যের িাহবিাহি কিবল আল্লাির হেিট রয়য়য়ি, হতহে িাড়া অেে কিউ জায়েো। (সুরা আে‘আম, আয়াত- ৫৯)
৫েং আয়াতঃ
ْ ُ ْ ا ا ْ ُ ا ْ ا ْ ً ا ا ا ً ا ا ا ا ا ُ ا اْ ُ ْ ُ ا ْ ا ُ ْ ا ْ ا ا ْ ا
ُ كث ا ْر ُتم ان ال ْ اخ ْير اومااما اسن اي ا ُلس
وء
قلَل أملِك لِنف ِسي نفعاوَلضرا ِإَلماشاء اّللولو كنت أعلم الغيبَلست
ِ
ِ
ِ
www.darsemansoor.com

অথব: (য়ি েবী) আপহে বলুে! আল্লাি তা‘আলা যা ইো িয়রে, তা বেহতত আমার হেয়জর ভাল ময়ের উপরও আমার কিাে অহধিার কেই।
যহদ আহম গায়য়ব জােতাম তািয়ল আহম প্রভূত িলোে লাভ িরতাম এবং কিাে অিলোে আমায়ি স্পযব িরত ো। (সুরা আ‘রাফ, আয়াত১৮৮)
উয়ল্লহখত সবগুয়লা আয়ায়ত স্পি বয়ল কদওয়া িয়য়য়ি এিমাত্র আল্লাি তা‘আলা িাড়া অেে কিউ (িাই কস েবী কিাি হিংবা কফয়রযতা)
অদৃয়যের জ্ঞাে রায়খ ো।
িাদীস েং ১:
ُ ُ ُ اْا ا ا ا
ا ا ا ا ا اُ ا ْ ا ا ا ْ ا ا ْ ا ا اا اا ُ اْ ا ُ اْ ا ا ا ْ ا
ُاّلل
ُ َلياعل: اوه اوياقول،ك اذ اب
م الغ ْي ا
ب ِإَل
 فقد،«ومن حدثك أنهيعلم الغيب: قالت،»عن عائِشة ر ِضي اّللعنها
অথব: িযরত আহয়যা (রাঃ) কথয়ি বহেবত হতহে বয়লে, কয বেহি কতামায়ি বয়ল েবীহজ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়য়ব জায়েে, কস
হমথোবাদী। িারে েবীহজ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেয়জই বলয়তে, আল্লাি তা‘আলা িাড়া অেে কিউ গায়য়ব জায়ে ো। (বুখারী, িাদীস
েং- ৭৩৮০)

২েং িাদীস:
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ُ  اوَلي ا ْعل،«غ ْي ٌب:ف اما ِفيباطنف ار ِسي؟ قال:ب إَل اّللُ» قال
ُ  اوَلي ا ْعل،«غ ْي ٌب: ف امتاىن ْمط ُر؟ قال:ب إَل اّللُ» قال
ُ  او اَلي ا ْعل،« اغ ْي ٌب:اعةُ؟ ق ا اال
م الغ ْي ا
م الغ ْي ا
م الغ ْي ا
»ُب ِإَل اّلل
ِ
ِ
ِ
উপয়রাি িাদীয়সর সারাংয িল, এি অশ্বায়রািী েবীয়য় িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হখদময়ত উপহস্থত িয়য় তাাঁয়ি গায়য়য়বর
হবষয়য় হতেহট প্রশ্ন িরল, ১. হিয়ামত িখে সংঘহটত িয়ব? ২. আমায়দর উপর বৃহি িখে বষবে িয়ব? ৩. আমার কঘাড়ার কপয়টর বাচ্চাহট হি
(ের ো মাদী)?
েবীয়য় িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবগুয়লার উত্তয়র বয়লয়িে, এটা গায়য়য়বর হবষয় আর গায়য়ব আল্লাি তা‘আলা িাড়া আর কিউ
জায়েো ।
এখে আমার প্রশ্ন িল যহদ েবীয়য় িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়য়ব জােয়তেই তািয়ল হতহে উয়ল্লহখত প্রশ্নগুয়লার উত্তর ো হদয়য়
এিথা কিে বলয়লে কয, ইিা গায়য়য়বর হবষয় ,আর গায়য়ব আল্লাি িাড়া কিউ জায়ে ো? (আল মু‘জামুল িাবীর,িাদীস েং : ৬৬৪৫)
৩েং িাদীস:
»ن أَيْنَِ هَ َذا؟
ِْ  «م:ال
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ِ صلَى
َِ ل
ُِ ل َرسُو
َِ َ َدخ:ال
َِ َعَنِ أَبي َسعيدِ ق
َ ّللا
،صاع
َ صا َعيْنِ ب
َ  أَ ْب َدلَنَا:فَقَالُوا
েবীয়য় িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এিবার তার িতি হবহবর হেিট গমে িরয়লে, তখে তায়দর ঘয়র কয কখজুর হিল তার কিয়য়
উত্তম কখজুর কদয়খ বলয়লে, কতামরা এ কখজুর কিাথা কথয়ি কপয়ল? তারা বলল, আমরা আমায়দর দুই সা’ (হেম্নমায়ের কখজুর) এর হবহেময়য়
এি সা’ (উত্তম কখজুর) গ্রিে িয়রহি। (মুসান্নায়ফ আব্দুর রাযোি,িাদীস েং : ১৬১৯১)
এবার বলুে, েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যহদ গায়য়ব জােয়তেই তািয়ল হবহবয়দরয়ি কিে প্রশ্ন িরয়লে কয, কতামরা এ কখজুর
কিাথা কথয়ি কপয়ল?
৪েং িাদীস:
আয়মর ইবয়ে মায়লি োয়ম এি বেহি েবীয়য় িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবায়র উপহস্থত িয়য় বলয়লে, ইয়া রাসূলাল্লাি!
যহদ েজদবাসীর হেিট হিিু সািাবী কপ্ররে িরা িয় আর তারা েজদবাসীয়ি ইসলায়মর দাওয়াত কদয়, তািয়ল আহম আযা িহর তারা ইসলাম
গ্রিে িরয়ব। েবীহজ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলয়লে, তায়দর বোপায়র আমার আযংিা িয়। তখে কস বলল, আহম তায়দর দাহয়ত্ব
হেব। সুতরাং তার দাহয়ত্ব গ্রিয়ের যয়তব েবীহজ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্তরজে সািাবীর এি জামা‘আত যারা ক্বারী হিয়সয়ব প্রহসদ্ধ
হিয়লে,তায়দরয়ি েজয়দ কপ্ররে িরয়লে। যখে এই িায়ফলা বীয়র মা‘ঊো োমি স্থায়ে কপ াঁিয়লে, তখে েজদবাসী এই সত্তরজে সািাবীর
িায়ফলায়ি যিীদ িয়র কফলল।(বুখারী, িাদীস েং: ৩০৬৪)
সম্মাহেত পািি! েবীহজ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যহদ গায়য়ব জােয়তে কয, তারা সত্তরজে জালীলুর িদর সািাবীয়ি যিীদ িয়র
কফলয়ব, তািয়ল হি েবীহজ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়দরয়ি কপ্ররে িরয়তে? হতহে হি এতটাই হেদবয়? (োঊযুহবল্লাি)
৫েং িাদীস:
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খাইবার যুয়দ্ধর পর যাইোব হবেয়ত িাহরস োমি এি ইয়াহুদী মহিলা কিাে কি যয়ল েবীয়য় িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাময়ি হবষ
হমহিত বিরীর কগাযত িাহদয়া কপয িরল। েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কগাযত মুয়খ কদওয়া মাত্রই ‘কগাযয়তর টুিরাহটই’ হবষ
হমহিত িওয়ার হবষয়হট েবীজীয়ি জাহেয়য় হদল। সায়থ সায়থ েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কগাযত করয়খ হদয়লে। ইহতময়ধে েবীজীর
সঙ্গী সািাবী হবযর ইবয়ে বারা রাহয. তা গলধঃিরে িয়র কফয়লে। ফয়ল এর হবষহিয়ায় হতহে ইহন্তিাল িয়রে। েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়া সাল্লামও এর হবষহিয়ায় হিিুটা আিান্ত িয়য়হিয়লে। ফয়ল হতহে হিহিৎসা স্বরূপ হযংগা লাগাে। এবং পরবতবীয়ত যখে েবীজী মৃতেয়রায়গ
আিান্ত িে তখেও হতহে উি হবষহিয়া অেুভব িয়রহিয়লে। (বুখারী, িাদীস েং- ৪২৪৯, আল হবদায়া ওয়াে হেিয়া: ৪/১২৭-১২৮)
এখে পািয়ির হেিট আমার প্রশ্ন িল, েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যহদ গায়য়ব জােয়তে তািয়ল হি হতহে হবষহমহিত কগাযত হেয়জ
মুয়খ হদয়তে এবং হেজ সািাবীয়ি কখয়ত হদয়তে?
উপয়রাহল্লহখত আয়াত ও িাদীস িারা এিথা স্পিভায়ব প্রমাহেত িয়য় কগল কয েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীমুল গায়য়ব হিয়লে
ো।
েবীয়য় িারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লায়মর গায়য়ব জাো সম্পয়িব প্রিহলত ভ্রান্ত আক্বীদা
হবদ‘আতী ও করজাখােীয়দর আক্বীদা িল, পৃহথবীর শুরুলগ্ন কথয়ি আজ পযবন্ত যা হিিু ঘয়টয়ি এবং হিয়ামত পযবন্ত যা হিিু ঘটয়ব, সবহিিুই
েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জায়েে। এবং তার মৃতুেপূবববতবী ও পরবতবী সময়য় যখে কযখায়ে যা হিিুই ঘটয়ি, সবহিিুই হতহে
জায়েে। তারা এর স্বপয়ে িয়য়িহট আয়াত ও িাদীস কপয িয়রে। হেয়ম্ন কসগুয়লা জাওয়াব সি উয়ল্লখ িরা িল।
ا ا اُ ْ ا ُ ا ا ْ ا ا ا ا
ُ اّللاي ا ْجتابيم ْن ُر ُسلهما ْني ا اش
ْ اوماا كان اّلل لِ ُيطلِعك
১েং আয়াত: اء
كن
ِِ
ِ ِ
ِ م على الغ ْي ِب اول
অথবঃ আল্লাি তা‘আলার যাে এটা েয় কয, হতহে কতামায়দরয়ি গায়য়য়বর হবষয়য় অবগত িরয়বে, তয়ব হতহে স্বীয় রাসূলগয়ের ময়ধে যায়ি ইো
ময়োহেত িয়রে। (সূরা আয়ল ইমরােঃ আয়াত- ১৭৯)
হবদ‘আতীয়দর বিবে িল, উি আয়াত িারা বুঝা যায় কয, আল্লাি তা‘আলা আহিয়ায়য় হিরাময়ি গায়য়য়বর হবয়যষ জ্ঞাে দাে িয়রয়িে।
ا ا
ف ا اَليُظْه ُر اعلاى اغ ْيب ِه أ اح ًدا إَلما
ُ ارت ا اضى ِم ْن ار
ْ
২য় আয়াত:
ول
س
ن
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
অথবঃ আল্লাি তা‘আলা তাাঁর ময়োহেত রাসূল বেহতত গায়য়য়বর হবষয়য় িাউয়ি অবহিত িয়রে ো। (সূরা হজন্ন-আয়াত-২৬-২৭)
তারা বয়ল, এই আয়াত স্পিরূয়প প্রমাে িয়র কয, আল্লাি তা‘আলা েবীজীয়ি অদৃয়যের হবয়যষ জ্ঞাে দাে িয়রয়িে।
খন্ডেঃ এ িথা সববস্বীিৃত কয, আল্লাি তা‘আলা আহিয়ায়য় হিরাময়ি ওিী ও ইলিায়মর মাধেয়ম প্রয়য়াজে অেুযায়ী হিিু হবষয়য় গায়য়য়বর জ্ঞাে
দাে িয়রয়িে। হিন্তু এর িারা এটা প্রমাহেত িয় ো কয, েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাময়ি অদৃয়যের সিল জ্ঞাে কদওয়া িয়য়য়ি।
ا
ُ اُ اا
ا
ا
ُا
ٌ ق ُ ْل ِإ ْن أ ْد ِري أقار
২েং আয়ায়তর পূয়ববর আয়ায়ত আল্লাি তা‘আলা বয়লে, ون أ ْمي ا ْج اعل ل ُه ار ِبي أما ًدا
يبمااتوعد
ِ
এ আয়ায়ত َِ َما تُو َعدُونিারা উয়দ্দযে িল, আযাব অথবা হিয়ামত, তািয়ল আয়ায়তর অথব িয়, কি েবী আপহে বয়ল হদে, কতামায়দরয়ি কয
(আযাব বা হিয়াময়তর) প্রহতশ্রুহত কদওয়া িয়য়য়ি, তা হেিয়ট োহি আমার প্রভু তার জেে কিাে সময় হেধবারে িয়রয়িে, তা আমার জাো কেই।
(সূরা হজন্ন-আয়াত-২৫)

এ আয়াত িারা স্পি িল কয, েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযাব অথবা হিয়াময়তর সময় সম্পয়িব জায়েে ো। তািয়ল এ িথা বলা
হিভায়ব সিীি িল কয, েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অদৃয়যের সিল হবষয়য় অবগত?
উপয়রাহল্লহখত আয়লািো িারা এিথা হদবায়লায়ির েোয় স্পি িয়য় কগল কয, েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীমুল গায়য়ব হিয়লে
ো। সায়থ সায়থ এিথাও ময়ে রাখয়ত িয়ব কয, েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীমুল গায়য়ব ো িওয়ায় আল্লাি তা‘আলা তায়ি কয
মযবাদা দাে িয়রয়িে তায়ত সামােেতমও ঘাটহত আসয়ব ো, বরং যথাথবই বািী থািয়ব। িারে েবী বা রাসূল িওয়ার জেে গায়য়য়বর ইলম
থািা যতব েয়, তার হেিট ওিী আসা যতব। আল্লাি তা‘আলা আমায়দরয়ি সহিি আক্বীদা কপাষে িরার তাওফীি দাে িরুে। (আমীে)
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