ফাযায়েয়ে আময়ের বিরুয়ে অবিয়যায়ের
তাবিক পযয ায়োচনা

মূ ে লেখকঃ
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অনু িাদয়কর আরিঃ
الحمد هلل رب العلمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا هللا
:والصلوات والسالم علي رسول هللا و بعد

আল্লাহ তাআলা মানব জাততর মধ্যে উম্মধ্ত মু হাম্মাতিয়াধ্ে সধ্ববাত্তম ঘ াষণা েধ্রধ্েন।
আল্লাহ বধ্লনঃ
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ঘতামরাই হধ্ল সধ্ববাত্তম উম্মত, মানবজাততর েলোধ্নর জধ্নেই ঘতামাধ্ির উদ্ভব টাধ্না হধ্য়ধ্ে। ঘতামরা সৎোধ্জর
তনধ্িব শ িান েরধ্ব ও অনোয় োধ্জ বাযা ঘিধ্ব এবং আল্লাহর প্রতত ঈমান আনধ্ব। (সু রা আতল ইমরান: ১১০)
এই উম্মধ্তর ঘেষ্ঠত্ত্ব িাওয়াধ্তর োধ্জর োরধ্নই। তবলীধ্ের োজধ্ে বতব মান যামানার সবধ্েধ্য় ফলপ্রসূ দ্বীতন োজ বলধ্ল
অতুেতি হধ্ব না। এই মু বারে ঘমহনধ্তর ওতসলায় হাজার হাজার নয় বরং ঘোটি ঘোটি মানু ধ্ষর তজধ্েেীধ্ত আমু ল
পতরবতব ন এধ্সধ্ে। তবলীধ্ের োধ্জর পু ধ্রা োঠাধ্মাধ্ে এমনভাধ্ব সাজাধ্না হধ্য়ধ্ে যাধ্ত েধ্র সেল ঘেণীর ঘলাে এধ্ত
অংশগ্রহন েরধ্ত পাধ্র। এই ঘমহনধ্ত ঘয তেতাবগুধ্লা খু বই গুরুধ্ের সাধ্ে পড়া হয় তা হল শাইখু ল হািীস মাওলানা
যাোতরয়ো (রহঃ)1 এর তলতখত ফাযাধ্য়ধ্ল আমাল, ফাযাধ্য়ধ্ল সািাোত।
আরবীধ্ত প্রবাি আধ্েঃ
“”الناس اعداء لما جهلوا
অেবাৎ, ‘মানু ষ অজানা তবষধ্য়র শত্রু’
ফাযাধ্য়ধ্ল আমল সম্পধ্েব ও অধ্নধ্ে না জানার োরধ্ণ শত্রুভাবাপন্ন হধ্য় তবতভন্ন রেম অতভধ্যাে েধ্র োধ্ে। অল্প
জ্ঞান, এেমু খী অযেয়নই এসেল অতভধ্যাধ্ের োরণ। তেতাধ্ব তবস্তাতরত আধ্লােনা েরা আধ্ে। সবধ্েধ্য় ঘবতশ ঘয
অতভধ্যােটি েরা হয় তা হল এই তেতাধ্বর হাতিসগুধ্লা জাল, যঈফ ইতোতি। ফাযাধ্য়ধ্ল আমধ্লর হািীসসমূ ধ্হর
তাখরীজ আরবীধ্ত “ ”تحقيق المقال في تخريج أحاديث فضائل األعمالপ্রোতশত হধ্য়ধ্ে। তেতাবটি আরব তবধ্েও
1 অধ্নধ্ে তাাঁধ্ে শুযু মাত্র ফাযাধ্য়ধ্ল আমল দ্বারা তবোর েধ্র োধ্ে। তততন তবেত শতাব্দীর এেজন বড় মু হাতিস। হািীস শাধ্ে তাাঁর েতল্লশটির ঘবতশ তেতাব
রধ্য়ধ্ে।ধ্োনটি ১৮ খধ্ের ঘোনটি ২৪ খধ্ের, ঘোনটি ৬ খধ্ের। তাাঁর তলতখত তেতাধ্বর মধ্যে এেটি হল “আউজাযু ল মাসাতলে” যা মু ওাত্তা ইমাম মাধ্লে
এর বোখোগ্রন্থ। তাাঁর আধ্রেটি তেতাব হল “আল আবু ওয়াব ওয়াত তারাতজম তল সাতহতহল বু খারী” যা বু খারী শরীধ্ফর অযোধ্য়র তশধ্রানামগুধ্লা সম্পধ্েব তলখা।
এটি ৬ খধ্ের এেটি তেতাব। েী পতরমাণ িক্ষ্েতা োেধ্ল এেজন আধ্লম বু খারীর অযোধ্য়র তশরনাধ্মর উপর ৬ খে তেতাব তলখধ্ত পাধ্রন!
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বহুল প্রেতলত। সাযারণ মানু ধ্ষর োধ্ে অতভধ্যােসমূ হ খু বই যু তিযু ি মধ্ন হয়। তারা তবভ্রান্ত হধ্য় যায়। যারা ফাযাধ্য়ধ্ল
আমল তেতাবটিধ্ে তহিায়াধ্তর তনয়ধ্ত পড়ধ্ে তাধ্ির ঘতা তজধ্েেীধ্ত আমধ্লর বাহার আসধ্ে। আর যারা বক্র তেন্তা তনধ্য়
পড়ধ্ে তারা ঘোমরাহ হধ্ে। তবলীধ্ের সােীরা এেটা তহেমতপূ নবেো বধ্ল োধ্েন। তা হল, ঘয োজ েধ্র তার হাজার
ভুল, তেন্তু ঘয োজ েধ্র না তার ভুল এেটাই ঘয ঘস োজ েধ্র না। শাইখ যাোতরয়ো (রহঃ) এই এেই যরধ্ণর েো
ফাযাধ্য়ধ্ল তাবলীধ্েও বধ্লধ্েন। তততন বধ্লনঃ
“খৃ স্টানধ্ির স্বতন্ত্র িলসমূ হ দুতনয়াবেপী তাধ্ির যমব প্রোধ্রর জনে তনতিব ষ্ট রতহয়াধ্ে,অনু রুপভাধ্ব অনোনে জাততর মাধ্েও এই
োধ্জর জনে তনযবাতরত েমী রতহয়াধ্ে। তেন্তু প্রশ্ন হইল মু সলমানধ্ির মধ্যেও েী এইরূপ ঘোন জামাত আধ্ে? এর উত্তধ্র
‘নাই’ না বতলধ্লও ‘আধ্ে’ বলাও মু শতেল। বরং ঘোন জামাত বা বেতি যতি এই োধ্জর জনে িাাঁড়ায়ও তধ্ব সাহাযে ও
সহধ্যাতেতার পতরবধ্তব তাধ্ির তবরুধ্ে নানা প্রশ্ন উঠাইয়া এমন োপ সৃ তষ্ট েরা হয় ঘয, ঘশষ পযবন্ত তাহারা ক্লান্ত হইয়া বতসয়া
পধ্ড়। অেে এই োধ্জর সাহাযে ও সহধ্যাতেতা েরা এবং ত্রুটি-তবেুেতত োতেধ্ল উহার সংধ্শাযন2 েরাই তেল প্রেৃত তহত
োমনা। পক্ষ্ান্তধ্র তনধ্জ ঘোন োজ না েতরয়া, যাহারা েধ্র তাধ্ির তবরুধ্ে নানা প্রশ্ন ও অতভধ্যাে উঠাধ্না োজ হইধ্ত
তাহাধ্ির তফরাইয়া রাখারই নামান্তর।”3
আসধ্ল অতভধ্যােোরীধ্ির সম্পধ্েব অতযোংশ সময়ই তনধ্ের েোটিই প্রধ্যাজে হয়
وكم من عائب قوالا صحيحا ا
وآفتهمن الفهم السقيم
অেবাৎ, “সঠিে েোর সমাধ্লােধ্ের অভাব ঘনই। আর এ বোতযর মূ ল হল তাধ্ির বক্র তেন্তাভাবনা।”
এরেম তবভ্রাতন্তপূ ণব তেেু অতভধ্যাধ্ের জবাব এই তেতাধ্ব ঘিয়া হধ্য়ধ্ে। মূ ল তেতাবটি উদুবধ্ত। আধ্রা আধ্ে অনু বািটি
প্রোতশত হওয়ার প্রধ্য়াজন তেল। তেন্তু বেস্ততার োরধ্ণ তাড়াততড় সম্পন্ন েরা সম্ভব হয় তন। তেতাবটি আমার দুলাভাই
মু ফতত আব্দু ল আতজজ সাধ্হব তাাঁর তবলীধ্ের এে সাল সফধ্র োো অবস্থায় সম্পািনা েধ্রধ্েন। আল্লাহ তাআলা তাাঁধ্ে
উত্তম তবতনময় িান েরুন। সবধ্শধ্ষ বইটি প্রোধ্শর োরধ্ণ আতম ideabd.org যনেবাি জানাতে। আল্লাহ তাআলা তাধ্িরধ্ে
উম্মধ্তর আধ্রা তখিমত েরার ঘতৌতফে িান েরুন।
আল্লাহর োধ্ে দুয়া েতর যাধ্ত আল্লাহ তাআলা আমাধ্িরধ্ে এই তেতাব ঘেধ্ে উপেৃত েধ্রন।
ঘতৌতফে ঘমাঃ ঘহাধ্সন
৪ঠা রমযান, ১৪৩৬ তহজরী
তরয়াি, ঘসৌতিআরব

2 অধ্নধ্ে এ সেল অতভধ্যােধ্ে ত্রুটি তবেুেততর সংধ্শাযন মধ্ন েরধ্ত পাধ্রন। আসধ্ল তা নয়। োরণ ত্রুটি তবেুেততর সংধ্শাযন েখধ্না আক্রমনাত্মে
মানতসেতা তনধ্য় েরা হয় না বরং সহানু ভুতত ও িরধ্ির সাধ্ে েরা হয়।
3 ফাযাধ্য়ধ্ল তাবলীে: ৮
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লেখয়কর আরি
আলহামদুতলল্লাহ শায়খু ল হািীস হযরত মাওলানা যাোতরয়ো (রহঃ)4 এর তেতাব, ফাযাধ্য়ধ্ল আমাল, ফাযাধ্য়ধ্ল
সািাোতধ্ে আল্লাহ তাআলা েবু তলয়াধ্তর মযবািা তিধ্য়ধ্েন। এটা তাাঁর এখলাধ্সরই ফলাফল ঘয পু রা দুতনয়ায় এই
তেতাবগুধ্লা পড়া ও শুনা হধ্ে5 এবং আল্লাহর ফযধ্ল এই তেতাবগুধ্লা অধ্নে ভাষায় অনু বািও হধ্য়ধ্ে। এই
তেতাবগুধ্লা সম্পধ্েব ঘয সেল অতভধ্যােগুধ্লা উত্থাপন েরা হধ্য়ধ্ে, তার মধ্যে তেেু অতভধ্যাধ্ের জবাব এই সংতক্ষ্প্ত
পু তস্তোয় িতললসহ ঘিয়া হধ্য়ধ্ে। আল্লাহ তাআলা এোজধ্ে েবু ল েধ্র এধ্ে তহিায়াত এবং এতধ্মনাধ্নর মাযেম বানান।
আতমন।

মশহুর োয়ে মু োতল্লি আধ্লম এরশাদুল হে আসারী সাধ্হব শায়খু ল হািীস (রহঃ)ধ্ে তনম্নবতণবত প্রসংশাবাণীসহ স্মরণ েধ্রধ্েন- “ بقية السلف حجة
"الخلف الشيخ العالمة محمد زكريا الكاندهلوي شيخ الحديث رحمه هللا
(ইমাম বু খারী (রহঃ) পার বাআয ইধ্তরাযাত ো জাইযাঃ৯৪)
4

5এেো

মশহুর োয়ে মু োতল্লি আধ্লম তাতবশ মাহিীও স্বীোর েধ্রন – তততন ঘলধ্খন, “আপতন ঘিধ্শর ঘযধ্োন মসতজধ্ি যান ঘসখাধ্ন আপতন ঘলােজনধ্ে
ঘিখধ্বন সোল সন্ধ্ো তাবলীেী তনসাবই পড়ধ্ে।”
(তাবলীেী তনসাব এে মু তাধ্লয়া পৃ ১৫)
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বকছু কথা
বাততধ্লর পক্ষ্ ঘেধ্ে হধ্ের উপর যখন ঘোন আ াত আধ্স তখন আহধ্ল হধ্ের পক্ষ্ ঘেধ্ে এর জবাব না ঘিওয়া হধ্ল
বাততল তনধ্জধ্ির হধ্ের উপর মধ্ন েধ্র। এজনে প্রতত জমানায় এরেম হধ্য়ধ্ে ঘয, এেিল হধ্ের উপর আপতত্ত েধ্রধ্ে
আর অনেিল হধ্ের পক্ষ্ েধ্ে এর জবাব তিধ্য়ধ্েন। এর মূ ল োরণ হল সাযারণ মানু ষ ঘযন বাততধ্লর ঘপশেৃত তবেৃত যু তি
ও তবতেন্ন িালাতয়ল দ্বারা তবভ্রান্ত না হয়। এর জনে হে ওয়ালাধ্ির যত তােতলফই ঘহাে না ঘেন তা তারা বরিাশত েধ্র
তনধ্য়ধ্েন। ইমাম আবু হাতনফা রাহঃ, ইমাম মাতলে রহঃ, ইমাম আহমাি রাহঃ , ইমাম তাইতময়া রাহঃ সহ আমাধ্ির
সালাফরা জীবধ্নর ঘশষ পযবন্ত এর দৃষ্টান্ত স্থাপন েধ্র তেধ্য়ধ্েন।
প্রতত জমানায় আল্লাহ তায়ালা আম ভাধ্ব সেল তবোর মানু ধ্ষর ঘহিাধ্য়ধ্তর জনে ঘোন না ঘোন ঘমহনতধ্ে ঘহিায়াধ্তর
ঘরাস তহধ্সধ্ব পাঠান। এ জমানার জনে ঘস ঘলধ্হর বা ঘরাত হল িাওয়াত ও তাবলীধ্ের ঘমহনত। িাওয়াত ও তাবলীধ্ের
ঘমহনধ্তর সফলতা সূ ধ্যবর আধ্লার মত পতরস্কার। আমাধ্ির তেেু ভাই এ মেবু ল জামাধ্তর উপর তেেু তভতত্তহীন আপতত্ত
েধ্র সাযারণ মানু ষধ্ির এ মু বারে জামাত ঘেধ্ে তবতেন্ন েরার ঘেষ্টায় তলপ্ত। আর এজনে আমরা আহধ্ল হধ্ের পক্ষ্ েধ্ে
এ সেল অতভধ্যাধ্ের জবাব তহধ্সধ্ব পূ ধ্ববও অনলাইন ও অফলাইধ্ন তেেু তেতাব প্রোশ েধ্রতে। এবার আমরা এ বোপাধ্র
আধ্রেটি গুরুেপূ ণব তেতাব ঘবর েরধ্ত যাতে। তেতাবটি পাতেস্তাধ্নর মানেবর আধ্লম মাওলানা ইতলয়াস গুম্মান সাধ্হব
িা,বা এর ঘলখা। তেতাবটির উদুব নাম ‘তাবলীে জামাত তেপার এধ্তরাজ আওয়ার উনতে এলতম জাধ্য়জা’। তেতাবটি
অনু বাি েধ্রধ্েন বন্ধ্ু তততফে মু হাম্মি ঘহাধ্সন। আর এটি সম্পািীত হধ্য়ধ্ে ঘযােে আধ্লধ্ম দ্বীন মু ফতত আব্দু ল আতযয
িা,বা এর হাধ্ত। আইতিয়া পাবতলধ্েশনস ঘেধ্ে প্রোতশত তাবলীে জামাধ্তর বোপাধ্র অনে তেতাবগুধ্লা হল “তাবলীে
জামাত তবরুযী অপপ্রোধ্রর জবাব” ও “আরব আধ্লমধ্ির দৃতষ্টধ্ত তাবলীে জামাত”।
এ তেতাবটি মানু ধ্ষর সামধ্ন তনধ্য় আসধ্ত যত মানু ধ্ষর েম ও সময় বোবহার হধ্য়ধ্ে আল্লাহ তায়ালাএ এর সবটুকুধ্ে েবু ল
েধ্র তনন।– আতমন।

আহনাফ তবন আলী আহমাি
(আইতিয়া পাবতলধ্েশন এর পধ্ক্ষ্)
(আইবডো পািবেয়কশনঘযাোধ্যােঃ ০১৯২০-৯৬১৬৩৪)
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সূ বচপত্র
ফাযাধ্য়ধ্ল আমল ঐ সময় ঘলখা হধ্য়ধ্ে যখন শাইখু ল হািীস (রহঃ)ধ্ে িািাররা বু তেবৃ তত্তে োজ েরা
ঘেধ্ে তনধ্ষয েধ্রতেধ্লন -------------------------------------------------------------------------------- ০৬
তেেু হািীধ্সর হাওয়ালা বা তেেসূ ত্র ঘপশ েরা হয় তন ------------------------------------------------------ ০৭
হানযালা রাতযঃ এর দুরেম তবপরীত যমী টনা ------------------------------------------------------------- ০৭
ফাযাধ্য়ল আমল ও ফাযাধ্য়ধ্ল সািাোধ্ত যঈফ হািীস আধ্ে -------------------------------------------- ০৮

ফাযাধ্য়ধ্ল আমধ্ল আিম আঃ েতৃবে মু হাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওসাল্লাম এর ওয়াতসলা
সম্পতেব ত এে হািীধ্সর উপর অতভধ্যাে এবং তার জবাব -------------------------------------------- ০৯
ফাযাধ্য়ধ্ল আমাধ্ল এমন এে টনা বণবনা েরা হধ্য়ধ্ে যা দ্বারা রসু ল(সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম)
এর পতরবার এর অপমান অবশেম্ভাবী হধ্য় যায় ------------------------------------------------------------ ১৭
সাহাবাধ্ির েতৃে নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর রি পাধ্নর টনা বণবনা েরা -------------------- ১৯
নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর ঘপশাব ও পায়খানা পাে ------------------------------------------ ২১
ِكر فَ َهل ِمن ُّمدَّ ِكر
َّ  َولَقَد َيএর তরজমায় পতরবতব ণ েরা হধ্য়ধ্ে ------------------------- ২৩
ِ سرنَا القُرآنَ ِللذ
এমন তেেু টনা আধ্ে যা অসম্ভব ----------------------------------------------------------------------- ২৫
আওতলয়া ঘেরামেণ সম্পধ্েব এমন টনা তলখা হধ্য়ধ্ে যা আতিয়ােণ (আঃ) ঘেধ্েও প্রমাতণত নয় -------- ২৬
পতরতশষ্ট ------------------------------------------------------------------------------------------------- ২৭

5|Page

6
www.ideabd.org

অবিয়যােঃ
ফাযাধ্য়ধ্ল আমল ঐ সময় ঘলখা হধ্য়ধ্ে যখন শাইখু ল হািীস (রহঃ)ধ্ে িািাররা বু তেবৃ তত্তে োজ েরা ঘেধ্ে তনধ্ষয
েধ্রতেধ্লন। তততন তলধ্খন
“সফর ১৩৫৭ তহজরীধ্ত এে ঘরাধ্ের োরধ্ণ আমাধ্ে তেেু তিন বু তেবৃ তত্তে োজ েরা ঘেধ্ে তনধ্ষয েরা
হধ্য়তেল।ধ্তা আমার মধ্ন হল ঐ খাতল সময়টুকু এই বরেতময় োধ্জ বেয় েতর।”6
িিাি:
অতভধ্যােোরী ঘযাাঁোবাতজ েধ্র উি েোধ্ে পু ধ্রা তেতাধ্বর জনে সাবেস্ত েরার বেেব ঘেষ্টা েধ্রধ্েন। ফাযাধ্য়ধ্ল আমল
অধ্নেগুধ্লা পু স্তধ্ের সমতষ্ঠ ঘযগুধ্লা তবতভন্ন সময় ঘলখা হধ্য়ধ্ে।
 তহোয়াধ্ত সাহাবা

শাওয়াল

 ফাজাধ্য়ধ্ল কুরআন

তজলতহজ্জাহ ১৩৪৮ তহজরী

 ফাজাধ্য়ধ্ল নামায

মু হাররম

১৩৫৮ তহজরী

 ফাজাধ্য়ধ্ল তযের

শাওয়াল

১৩৫৮ তহজরী

 ফাজাধ্য়ধ্ল তাবলীে

সফর

১৩৫০ তহজরী

 ফাজাধ্য়ধ্ল রমযান

রমযান

১৩৪৯ তহজরী

১৩৫৮ তহজরী

তততন অসু স্থ অবস্থায় শুযু মাত্র তহোয়াধ্ত সাহাবা তলধ্খধ্েন। বােী পাাঁেটি পু স্তে সু স্থ অবস্থায় তলধ্খধ্েন। তেন্তু অতভধ্যােোরী
ঘযাাঁোবাতজর মাযেধ্ম এেো সাবেস্ত েরধ্ত ঘেধ্য়ধ্েন ঘয সেল পু স্তেই রুগ্নাবস্থায় তলধ্খধ্েন এবং এমন ঘরাে যার সম্পেব
মতস্তধ্ের সাধ্ে। অেে টনা এরেম নয়। তলখার সময় তাাঁর মতস্তে পতরপূ ণব ঠিে তেল। ঘস সময়য় তততন অনে ঘরাধ্ে আক্রান্ত
তেধ্লন যা তাাঁর েো “এে ঘরাধ্ের োরধ্ণ” ঘেধ্েই প্রমাতণত হধ্ে। ঐ ঘরাে সম্পধ্েব তা তততন তনধ্জই বধ্লধ্েন ঘয, তা
নাসারন্ধ্র ঘেধ্ে রি েরার অসু স্থতা তেল।7

অতভধ্যােোরীধ্ে আমরা তজজ্ঞাসা েরধ্ত োই, তহোধ্য়ধ্ত সাহাবা (রাঃ) এ এমন ঘোন্ েো আধ্ে যা কুরআন এবং
হািীধ্সর ঘখলাফ? যতি এমন েো তততন প্রমাণ েরধ্ত না পাধ্রন তাহধ্ল তার উতেত ঘস ঘযন শাইখু ল হািীস (রহঃ) এর
োরামতধ্ে স্বীোর েধ্রন। তততন রুগ্ন অবস্থায় যতি এত সু ের তেতাব তলধ্খন। যতি সু স্থ অবস্থায় তলখধ্তন তাহধ্ল তা েত
সু ের তলখধ্তন?
6(ফাযাধ্য়ধ্ল আমল (উদুব) পৃ ষ্ঠা ৮ তরসালা তহোধ্য়ধ্ত সাহাবা, ফাযাধ্য়ধ্ল আমাল (বাংলা) পৃ ষ্ঠা-১২, তহোয়াধ্ত সাহাবা অযোয়)
7 (ঘিখু ন: আপবীতত পৃ ষ্ঠা : ১৭৬/১ (উদুব), ১৩৪/১ (বাংলা,আল-োউসার প্রোশনী))
6|Page

7
www.ideabd.org

অবিয়যাে:
ফাযাধ্য়ধ্ল আমল ও ফাযাধ্য়ধ্ল সািাোধ্ত তেেু হািীস এমনও আধ্ে যার ঘোন হাওয়ালা বা তেেসূ ত্র হযরত শাইখু ল
হািীস (রহঃ) ঘপশ েধ্রনতন এবং ঘযসব হািীস সূ ত্র োড়া হয় তা সাযারণত মজবু ত হয় না।
িিাি:
এই েোর জবাব হযরত শাইখ (রহঃ) তনধ্জই ফাযাধ্য়ধ্ল কুরআধ্নর শুরুধ্ত তিধ্য়ধ্েন। তততন বধ্লন-“এখাধ্ন এেটি
গুরুেপূ ণব তবষধ্য় সতেব েরা জরুতর। তা এই ঘয, আতম হািীধ্স হাওয়ালা ঘিয়ার বোপাধ্র তমশোত, তানেীহুর রুওয়াত,
তমরোত এবং এহইয়াউ উলু তমিীন এর শরাহ এবং মু নযীতর (রহঃ)এর তারেীব এর উপর ভরসা েধ্রতে, এবং অতযে
পতরমাধ্ণ এসব ঘেধ্ে (হািীস) তনধ্য়তে। এইজনে ঘসগুধ্লার হাওয়ালার জরুরত মধ্ন েতরতন, এগুধ্লা বাধ্ি ঘোন তেতাব
ঘেধ্ে হািীস তনধ্ল তার হাওয়ালা তলধ্খ তিধ্য়তে।”8
হযরত (রহঃ) এর েো এ বোপাধ্র এেিম পতরোর ঘয, অতভধ্যােোরী ঘোন হািীধ্স হাওয়ালা না ঘপধ্ল তততন এই পাাঁে
তেতাধ্বর তিধ্ে মধ্নাতনধ্বশ েরধ্বন। ঘসখাধ্নও যতি হািীসগুধ্লা না পান অতভধ্যাে উপস্থাপন েরধ্ত পাধ্রন।তা না হধ্ল
ঘবহুিা অতভধ্যাে ঘেধ্ে তনবৃ ত্ত হধ্বন োরণ ঘবহুিা অতভধ্যাে েরা আখলাধ্ে হাসানাধ্হর ঘখলাফ।

অবিয়যােঃ
হযরত শাইখু ল হািীস (রহঃ) হযরত হানযালা (রাঃ) এর টনায় দুরেম তবপরীতযমী টনা বণবনা েধ্রধ্েন। এে জায়োয়
তাাঁর তবতব বাচ্চা আধ্ে বধ্ল উধ্ল্লখ েধ্রধ্েন9। আধ্রে জায়োয় তলধ্খধ্েন, হানযালা(রাঃ) নতুন তববাহ েধ্রতেধ্লন
জানাবধ্তর ঘোসল না েধ্রই যু ধ্ে তেধ্য় শহীি হধ্য়ধ্েন10।
িিাি:
অতভধ্যােোরীর ঘমাতালাআ এতই েম ঘয এেোরও খবর নাই ঘয, এেই নাধ্ম অধ্নে ঘলাে োো সম্ভব। আসধ্ল
হানযালা নাধ্ম দুইজন সাহাবী আধ্েন। এেজন হানযালা ইবনু র রতব (রাঃ) তযতন ওহী ঘলখে এবং অপরজন হানযালা ইবন
মাতলে (রাঃ), যাাঁধ্ে ঘফধ্রশতারা ঘোসল তিধ্য়তেধ্লন।11
সু তরাং শাইখ (রহঃ) এর েোয় ঘোন তবপতরে ঘনই।

8(ফাযাধ্য়ধ্ল আমল পৃ ষ্ঠা-২০৮(উদুব), ফাযাধ্য়ধ্ল কুরআন পৃ ষ্ঠা-৭ (বাংলা) )
9 (ধ্হোধ্য়ধ্ত সাহাবা: পৃ ষ্ঠা-৫৮)
10 (ধ্হোধ্য়ধ্ত সাহাবা: পৃ ষ্ঠা-১২০)
11 (ধ্মাল্লা আলী োরী হানাফী (রহঃ) তলতখত তমরোত শরধ্হ তমশোত: খে ৫ পৃ ষ্ঠা ৪০, হাতশয়াহ তমশোত পৃ ষ্ঠা: ১৯৭,ইবধ্ন হাজর আল আসোলানী (রহঃ)
তলতখত আল ইসাবাহ: খে ১ পৃ ষ্ঠা ৩৫৭ )
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অবিয়যােঃ
ফাযাধ্য়ল আমল ও ফাযাধ্য়ধ্ল সািাোধ্ত যঈফ হািীস আধ্ে।
িিািঃ
মু হাতিসীধ্নর উসু ল হল যঈফ হািীস ফাযাধ্য়ধ্লর জনে গ্রহণধ্যােে।
ইমাম নববী (রহঃ) (মু সতলম শরীধ্ফর বোখোিাতা) বধ্লনঃ
"قال العلماء من المحدثون والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضاءل والترغيب والترهيب
" عا
بالحديث الضعيف ما لم يكن موضو ا
"মু হাতিসীন, ফু োহা এবং অনোনে উলামাধ্য় তেরাম বধ্লধ্েন যঈফ হািীধ্সর উপর আমল েরা ফাযাধ্য়ল, তরেীব ও
তারতহধ্বর জনে জাধ্য়জ এবং মু স্তাহাব, শতব এই ঘয ঘসই হািীস মনেড়া না হয়।"12

তনম্নতলতখত উলামাধ্য় তেরামেণও এই মূ লনীতত স্বীোর েধ্রধ্েনঘমাল্লা আলী োরী
ইমাম হাতেম আবু আব্দু ল্লাহ তনশাপু রী (রহঃ)
আল্লামা সাখাতব (রহঃ)
শাইখু ল ইসলাম ইবধ্ন তাইতময়া(রহঃ)

(মওযু আত োবীর-৫, শরহুল তনোয়াহ: ৯/১)
(মু স্তািরাে হাতেম: ৪৯০/১)
(আল োওলু ল বাতি: পৃ ষ্ঠা ১৯৬)
(মাজমু উল ফাতওয়া: ৩৯/১)

োয়ধ্র মু োল্লািীন শাইখেণও এই মূ লনীতত ঘপাষণ েধ্রন। ঘযমনশাইখু ল কুল তমঞা নাতযর হুসাইন ঘিহলভী (রহঃ)
নওয়াব তসিীে হাসান খান সাধ্হব (রহঃ) 13
মাওলানা োনাউল্লাহ অমৃ তসারী (রহঃ)
হাধ্ফজ ঘমাহাম্মাি লাখবী (রহঃ)
মাওলানা আব্দু ল্লাহ ঘরৌপড়ী সাধ্হব (রহঃ)

( ফাতাওয়া নাতযতরইয়োহ:খে ১ পৃ ষ্ঠা ২৬৫)
(িাতললু ত তাতলব আলাল মাতাতলব:পৃ ষ্ঠা ৮৮৯)
(আখবারুল হািীস, ১৫ শাওয়াল, ১৩৪৬ তহজরী)
(আহওয়ালু ল আখরাস – পৃ ষ্ঠা ৬)
(ফাতাওয়া আহধ্ল হািীস – খে ২ পৃ ষ্ঠা ৪৭৩)

12 (আল আযোর”: পৃ ষ্ঠা ৭-৮ তমসর ঘেধ্ে প্রোতশত)
13 (ইতন োয়ধ্ব মু োতল্লিীনধ্ির তনেট অধ্নে বড় আধ্লম তহধ্সধ্ব স্বীেৃত (আপ ো মাসধ্য়ল আওর উনো হাল কুরআন সু ন্নাহ তে ঘরৌশতন ঘম (মু বাতশশর
আহমাি রব্বানী েতৃবে সম্পাতিত): খে ২ পৃ ষ্ঠা ১৮১)
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হযরত শাইখু ে হাদীস (রহঃ) ও এই উসূ ে িণয না কয়রয়ছন
ঘশধ্ষ এই তবষধ্য় সতেব েরণও জরুরী ঘয, মু হাতিসীনধ্ির তনেট ফাযাধ্য়ধ্লর তরওয়ায়াতসমূ ধ্হ প্রশস্ততা রধ্য়ধ্ে এবং
সাযারণ দূববলতা ক্ষ্মাধ্যােে বধ্ল তবধ্বতেত। তধ্ব সু তফয়াধ্য় তেরামেধ্ণর টনাসমূ হ ঐততহাতসে মযবািাসম্পন্ন এবং এটা
স্পষ্ট ঘয, ইততহাধ্সর মযবািা হািীধ্সর তুলনায় অধ্নে েম।14
দ্রষ্টিযঃ
হযরত শাইখু ল হািীস(রহঃ) যতি ঘোন দূববল হািীস বণবনা েধ্রও োধ্েন, তততন তার সাধ্ে আরবীধ্ত এেোও তলধ্খও
তিধ্য়ধ্েন, এই হািীস যঈফ। ঘোন হািীসধ্ে সহী বা যঈফ বলা ঘযধ্হতু ওলামাধ্ির সাধ্ে সম্পতেব ত, শাইখু ল হািীস
(রহঃ) এধ্ক্ষ্ধ্ত্র বড় তহেমধ্তর সাধ্ে োজ েধ্রধ্েন ঘয, তততন এই েোগুধ্লা আরবীধ্ত তলধ্খধ্েন যাধ্ত সাযারণ মানু ষ এই
তবষধ্য় নাে না েলাধ্ত পাধ্র, এবং ঘয েোগুধ্লা সাযারণ মানু ধ্ষর সাধ্ে সম্পতেব ত তা শাইখ (রহঃ) উদুবধ্ত তলধ্খধ্েন
যাধ্ত োধ্রা বু েধ্ত েষ্ট না হয়। 15 এেোও মধ্ন রাখা িরোর, হযরত শাইখ (রহঃ) এর উপধ্রাি আমধ্লর দ্বারা
এেোরও প্রমাণ পাওয়া যায় ঘয হযরত (রহঃ) শুযু সামানে দূববলতাযু ি হািীসই বণবনা েধ্রধ্েন।

ফাযাধ্য়ধ্ল আমধ্লর এে হািীধ্সর উপর অতভধ্যাে এবং তার জবাব।
অবিয়যায়ের ১ম অংশ:
এই হািীসটি দূববল বরং মওযু (মনেড়া)।
عن عمر (رضي هللا عنه) قال قال رسول االه صلي االه عليه وسلم لما أذنب ادم الذنبه رفع رأسه إلى
السماء فقتا اسئلك بحق محمد اال غفرت لى فأوحى هللا إليه من محمد فقال تبارك اسمك لما خلقتني رفعت
رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب ال اله إال هللا محمد رسول هللا فعلمت انه ليس احد اعظم عندك قدرا ا
عمن جعلت اسمه مع اسمك فأوحى هللا إليه يا ادم انه اخر النبيين من ذريتك ولوال هو ما خلقتك
উমর (রাঃ) ঘেধ্ে বতণবত তততন বধ্লন ঘয, রসু লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) বধ্লধ্েন, যখন আিম (আঃ) েতৃবে
সামানে পিস্খলন হল (যার োরধ্ণ তাাঁধ্ে জান্নাত ঘেধ্ে দুতনয়াধ্ত ঘপ্ররণ েরা হল তেহন তততন সব সময়য় োন্না োটি
েরধ্তন আর ইধ্স্তেফার েরধ্তন) এেবার তততন আসমাধ্নর তিধ্ে মু খ েধ্র বধ্লন ইয়া আল্লাহ! আতম মু হাম্মাি (সাল্লল্লাহু
আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াতসলায় মাফ োতে তখন আল্লাহ তাআলা তাাঁধ্ে বলধ্লন “মু হাম্মাি ঘে? (যার ওয়াতসলায়
তুতম মাফ ঘেধ্য়ে?) ”তততন বলধ্লনঃ যখন আপতন আমাধ্ে সৃ তষ্ট েরধ্েন তখন আতম আরধ্শর তিধ্ে তাতেধ্য় ঘিখধ্ত
ঘপলাম ঘসখাধ্ন ঘলখা রধ্য়ধ্েঃ  ال اله إال هللا محمد رسول هللاতখনই আতম বু ধ্ে ঘফধ্লতেলাম ঘয মুহাম্মাি (সাল্লল্লাহু
আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর ঘেধ্য় মযবিাবান বেতি আপনার োধ্ে আর ঘেউ ঘনই তাই আপতন তার নাম আর আপনার
14 (ফাযাধ্য়ল আমল (উদূব) পৃ ষ্ঠা :৩৮৪; ফাযাধ্য়ধ্ল নামায: ৯৬ , ফাযাধ্য়ধ্ল কুরআন (বাংলা): ৬; কুতুধ্ব ফাযাধ্য়ল পার ইশোলাত আওর উনধ্ে
জাওয়াব, জবাব নং-৬৫, ফাযাধ্য়ধ্ল িরুি পৃ ষ্ঠা:৫৬)
15 এেোর সমেবন ফযাধ্য়ধ্ল নামাধ্যর ভূতমোয় পাওয়া যায় তততন (শাইখ যাোতরয়ো (রহঃ))-"আর ঘযধ্হতু নামাধ্যর প্রতত তাবলীেোরী অতযোংশ আধ্লমও
হইয়া োধ্েন এইজনে হািীধ্সর হাওয়ালা ও অনোনে প্রধ্য়াজনীয় তবষয়গুধ্লা আধ্লমধ্ির জনে আরবীধ্ত ঘিওয়া হইধ্লা। " (ফাযাধ্য়ধ্ল নামায- পৃ ষ্ঠা: ৪)
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তনধ্জর নাম এেসাধ্ে ঘরধ্খধ্েন। আল্লাহ তাআলা তার তনেট ওহী নাতযল েরধ্লন ঘয, “তততন খাতামু ন নাতবয়েীন এবং
ঘতামার সন্তানধ্ির এেজন । যতি তততন না োেধ্ল ঘতামাধ্েও সৃ তষ্ট েরা হত না।”16 (ফাযাধ্য়ধ্ল আমল: ৪৯৭)
িিাি:
এই হািীসটি মওযু ( মনেড়া ) এ েো আমরা েখনও মাতন না । বােী রইল হাতিসটির যঈফ হওয়ার তবষয়টি। এটা এমন
যঈফ নয় ঘয তা ফাযাধ্য়ধ্লর ঘক্ষ্ধ্ত্র গ্রহণধ্যােে হধ্ব না । অেে এই হািীতস্টধ্ে তনম্নতলতখত ওলামাধ্য় ঘেরামেণ
প্রমাণধ্যােে বধ্লধ্েন17:
আল্লামা োস্তালানী (রহঃ)
ইমাম বাইহােী (রহঃ)
ইমাম হাধ্েম (রহঃ)
আল্লামা সু বেী (রহঃ)

(আল মাওয়াতহবু ল লাদুতনয়োহ-পৃ ষ্ঠা:৫১৫, ২য় খে)
(িালাইলু ন নু বুওওয়াহ )
( মু স্তািরাধ্ে হাধ্েম )
( তশফাউস তসোম)

অবিয়যায়ের ২ে অংশ:
এই হািীস কুরআধ্নর ঘখলাফ। কুরআধ্ন োরীম ঘেধ্ে প্রমাতণত ঘয আল্লাহ তাআলার পক্ষ্ ঘেধ্ে আিম (আঃ) ঘে তেেু
েো ঘিয়া হধ্য়তেল যা তততন পধ্ড়তেধ্লন এবং আল্লাহ তাাঁর তওবা েবু ল েধ্রতেধ্লন (সু রা বাোরা: ৩৭) আর এ হািীস
ঘেধ্ে পাওয়া যাধ্ে ঘয, হযরত আিম (আঃ) মু হাম্মি (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর উতসলা তিধ্য়ধ্েন তারপর তাাঁর
তওবা েবু ল হধ্য়ধ্ে। তাই এই হািীস কুরআধ্নর ঘখলাফ।
িিাি:
কুরআন বু োর জনে আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর মু খাধ্পক্ষ্ী। তাাঁর েো কুরআধ্নর ঘখলাফ হধ্ত পাধ্র
না। বরং তা কুরআধ্নর তাফসীর । হযরত আিম (আঃ) ঘে আল্লাহ তাআলার পক্ষ্ ঘেধ্ে তেেু েো তশতখধ্য় ঘিয়া হধ্য়তেল
এটা ঘতা অতভধ্যােোরী তনধ্জই স্বীোর েধ্রধ্েন। এটা আল্লাহর পক্ষ্ হধ্ত আিম (আঃ) এর উপর ঘনআমত, অধ্নে সময়
ঘনয়ামত আমধ্লর তবতনমধ্য় পাওয়া যায়। প্রশ্ন হল এই ঘনয়ামত আিম(আঃ) ঘোন আমধ্লর তবতনমধ্য় ঘপধ্লন? এই
বোপাধ্র কুরআধ্ন োরীধ্ম ঘোন তনেু উধ্ল্লখ ঘনই, বরং এই হািীধ্স ঐ আমধ্লর বণবনা আধ্ে ঘয, হযরত আিম (আঃ)
(োন্নাোটি ও ইতস্তেফার) এর সাধ্ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াতসলাও তিধ্য়ধ্েন তারপর আল্লাহ তাআলা
তেেু েো তশতখধ্য় তিধ্য়ধ্েন যা তততন পধ্ড়ধ্েন এবং আল্লাহ তাআলা তাাঁর তওবা েবু ল েধ্র তনধ্য়ধ্েন। ঘতা প্রমাতণত হল
ঘয এই হািীস কুরআধ্নর তখলাফ নয় বরং কুরআধ্নর তাফতসর। আল্লাহ তাআলা সবাইধ্ে সহী বু ে িান েরুন।18 (আতমন
সু ম্মা আতমন)

16 اخرجه الطبراني في الصغير والحاكمو ابونعيم والبيهقي كالهما في الدالئل وابن عسار في الدرر وفي مجمع االزوائد كذا في فضائل
794 االعمال ص
17 (তাহেীধ্ে মাসলাধ্য় তাওয়াসসু ল পৃ ষ্ঠা: ৬৬)
18 (তাফতসধ্র ফাতহুল আতযয তল শাহ আতব্দল আতযয মু হাতিধ্স ঘিহলভী-১৮৩/১ এর সারসংধ্ক্ষ্প)
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এই হািীসধ্ে তনম্নতলতখত মু ফাসতসরেণ উি আয়াধ্তর তাফতসধ্র বণবনা েধ্রধ্েন।
তাফসীধ্র দুরধ্র মনসু র-সু য়ুতী
তাফসীধ্র হাতি
তাফসীধ্র সালাতব-আতব যাধ্য়ি আব্দু র রহমান
মু হাম্মাি মােলু ফ (রহঃ)
সতকযতাঃআসধ্ল হািীধ্সর উপর অতভধ্যাে েরা হধ্য়ধ্ে ওয়াতসলার োরধ্ণ। তাই সংতক্ষ্প্তভাধ্ব ওয়াতসলার হাতেেত বণবনা েরা
হধ্ে।
ওোবসোর প্রকারয়িয়দর একটি সংবিপ্ত রূপয়রখা
ওয়াতসলা
ঘনে আমল দ্বারা(ওয়াতসলা তবল
আমাতলস সাতলহ)
ঘোন ঘনে আমধ্লর ওয়াতসলা ঘিয়া।
এই রেম ওয়াতসলা জাধ্য়য হওয়ার
তবষধ্য় ঘোন মতাননেে ঘনই। এর
িতলল হধ্ে ‘হাতিধ্স োর’ যা বু খারীধ্ত
আধ্ে। বনী ইসরাইধ্লর ৩জন এেটি
গুহায় প্রধ্বশ েধ্রন। গুহার প্রধ্বশপে
এেটি বড় পােধ্রর দ্বারা বন্ধ্ হধ্য়
যায়(েধ্ড়)। ততনজধ্নই তনধ্জর
আমধ্লর ওয়াতসলা তিধ্য় দুআ
েধ্রধ্েন এবং আল্লাহ তাধ্ির দুআ
েবু ল েধ্রধ্েন এবং মু তসবত ঘেধ্ে
নাজাত তিধ্য়ধ্েন। (বু খারী: খে ২ পৃ ষ্ঠা
৮৮৩, মু সতলম: খে ২ পৃ ষ্ঠা ৩৫৩)
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ঘোন সত্ত্বার ওয়াতসলা ঘিয়া

জীতবত ঘোন বোতির ওয়াতসলা ঘিয়া। এই
যরধ্ণর ওয়াতসলাও সতম্মতলত মতানু যায়ী
জাধ্য়জ। িলীলঃ হযরত উমর(রাঃ) হযরত
আব্বাস(রাঃ) এর ওয়াতসলা তিধ্য়ধ্েন।
(বু খারী: খে ৯ পৃ ষ্ঠা ১৩৭)
হযরত আতমর মু য়াতবয়া (রাঃ) ইয়াতযি ইবন
আল-আসওয়াি আল-জু রাতশ এর ওয়াতসলা
তিধ্য়ধ্েন বা হাওয়ালা তযয়ারাতুল কুবু র
ওয়াল ইতস্তনজাি তবল কুবু র তল ইবধ্ন
তাইতময়োহ (রহঃ) :পৃ ষ্ঠা ১৯৩; আলতবিায়াহ ওয়ানতনহায়াহ : খে ৮ পৃ ষ্ঠা ৩২৪,
মু খতাসারুল ফাতাওয়া আল-তমসতরয়োহ তল
আল্লামা বিরুতিন বা’লী :পৃ ষ্ঠা ১৯৬

ঐ বোতির ওয়াতসলা ঘিয়া তযতন জীতবত
নন। আল্লামা তাজঊিীন সু বেী আশশাধ্ফয়ী(রহঃ) এর মধ্ত ওয়াতসলার এই
ইমাম ইবধ্ন তাইতময়া (রহঃ) োড়া
সালাফ ও খালাফ বা পু বববতী ও পরবতী
ওলামাধ্য় তেরামেধ্ণর ঘেউ অস্বীোর
েধ্রন তন , তততন বধ্লন,
"لم ينكره احد من السلف و الخلف
" إال ابن تيميه
(শামী: ৩৫০/৫; তশফাউস তসোম:১২০,
রহুল মাআ’তন: ১২৬/৬ এর সূ ধ্ত্র)
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ওোবসো বিযযাত (লকান ওোবসো লদো) এর হুকুম ও হাকীকত:
আতিয়া (আঃ), আওতলয়াধ্য় ঘেরাম এবং সু লাহাধ্য় তেয়াম এর ওয়াতসলা দ্বারা আল্লাহর োধ্ে দুআ োওয়া শরয়ীভাধ্ব
জাধ্য়জ, বরং দুআ েবু ল হওয়ার মাযেম হওয়ার োরধ্ণ মু স্তাহসান ও উত্তম। কুরআন মাজীধ্ির ইশারাত (ইঙ্গীত), হািীধ্সর
ভাষে , আহলু স সু ন্নাত ওয়াল জামাধ্তর জমহুর ওলামাধ্য় ঘেরাম এবং তবধ্শষভাধ্ব আোতবতরধ্ন উলামাধ্য় ঘিওবে এর
বাণীসমূ হ ঘেধ্ে এই যরধ্ণর তাওয়াসসু ল (ওয়াতসলা ঘিয়া) তনঃসধ্েধ্হ প্রমাতণত। তাওয়াসসু লধ্ে মু আসতসধ্র হােীেীও
মধ্ন না েরা োই ঘয, এোড়া (অেবাৎ ওয়াতসলা ঘিয়া োড়া) দুআ েবু লই হয় না। তাওয়াসসু ধ্লর অেব এটাও নয় ঘয, আতিয়া
(আঃ) এবং আউতলয়া ঘেরাম(রহঃ)-ঘির োধ্ে তনধ্জর প্রধ্য়াজন োওয়া হধ্ব, তাধ্ির তনেট ইতস্তোসাহ ও ফতরয়াি েরা
হধ্ব, যা তেেু অজ্ঞ ঘলাধ্ের ততরো। ঘেননা ইহা তনঃসধ্েধ্হ তশেব এবং এ ঘেধ্ে ঘবাঁধ্ে োো জরুরী।
হাকীমু ে উম্মত মাওোনা আশরাফ আেী থানিী (রহঃ) এর দৃবষ্টয়ত ওোবসো বিযযায়তর হাকীকতঃ
"তাওয়াসসু ধ্লর হােীেত হল এই ঘয ঘহ আল্লাহ! অমু ে বেতি আমার মধ্ত আপনার তনেট মেবু ল এবং মেবু ল বাোধ্ির
সাধ্ে মু হাব্বাত রাখার উপর আপনার মু হাব্বধ্তর ওয়ািা আধ্ে
المرء مع من احب
বোস আতম আপনার তনেট ঐ রহমত োই। তাওয়াসসু ধ্ল এই বোতি আউতলয়া ঘেরাধ্মর সাধ্ে তনধ্জর মু হাব্বাতধ্ে প্রোশ
েধ্র এই মু হাব্বধ্তর উপর রহমত এবং সওয়াব োয় এবং আউতলয়াল্লাহধ্ির মু হাব্বাত আল্লাহর রহমত ও সওয়াব লাধ্ভর
োরণ, নু সূস ঘেধ্ে প্রমাতণত।"19
তততন আধ্রা বধ্লন:
সারসংধ্ক্ষ্প হল:
والثالث دعاء هللا ببركة هذا المخلوق المقبول وهذا قد جوزه الجمهور الخ
অেবাৎ, “এবং তাওয়াসসু ল এর তৃতীয় েু রত হল এই ঘয ঘোন মেবু ল মাখলু ধ্ের বরেধ্তর মাযেধ্ম আল্লাহ তাআলার তনেট
োওয়া এবং এধ্ে জমহুর ওলামাধ্য় জাধ্য়য সাবেস্ত েধ্রধ্েন।”20

লয িযাবি দুবনোয়ত লনই, কুরআন লথয়ক তার ওোবসো িায়েয হওোর দবেে:
আল্লাহ তাআলা বধ্লনঃ
علَىْالَّذِينَْْ َكفَ ُرواْفَلَ َّماْ َجا َء ُه ْْمْ َما
ُْ نْقَ ْب
ْْ صدِقْْ ِل َماْ َم َع ُه ْْمْ َو َكانُواْ ِم
َّْ ْنْ ِع ْن ِْد
ْْ َولَ َّماْ َجا َء ُه ْْمْ ِكت َاِْْ ِم
َ َْْلْ َي ْست َ ْفتِ ُحون
َ اّللِْ ُم
َْعلَىْ ْال َكافِ ِرين
َّْ ُْع َرفُواْ َكفَ ُرواْبِ ِْهْْۗفَلَ ْعنَ ْة
َ ِْاّلل
َ ْ
19আনফাধ্স

ঈসার উেৃ ততধ্ত তাহতেে মাসাআলাধ্য় তাওয়াসসু ল পৃ ষ্ঠা:৭)

20বাওয়াতিরুন

নাওয়াতির পৃ ষ্ঠা:৭৬১
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অেবাৎ, “এবং যখন তাধ্ির োধ্ে আল্লাহর পক্ষ্ হধ্ত তেতাব এধ্স ঘপৌাঁোল, যা ঘস তবষধ্য়র সতোয়ন েধ্র যা তাধ্ির োধ্ে
রধ্য়ধ্ে এবং তারা আধ্ে অনোনে োধ্ফধ্রর উপর তবজয়ী হওয়ার োমনা েরত……… (সু রা বাোরাঃ৮৯)

আল্লামা সায়েযদ মাহমূ দ আেু সী (রহঃ), মু ফবতয়ে িােদাদ এই আোয়তর তাফসীয়র বেয়খন:
“ نزلت في قريظة والنضير كانو يستفتحون على االوس والخزرجبرسول هللا قبل مبعثه قاله ابن عباس رضي
-الخ-”هللا عنه و القتاده رحمه هللا
এই আয়াত বনু কুরাইয়া এবং বনু নাতযর এর বোপাধ্র নাতযল হধ্য়ধ্ে। তারা আউস এবং খাযরাধ্জর তবরুধ্ে হযরত মু হাম্মি
(সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) ঘপ্রতরত হওয়ার আধ্ে তাাঁর ওয়াতসলা তিধ্য় তবজয় োইত ঘযমন হযরত ইবধ্ন আব্বাস
(রাঃ) এবং োতািা (রহঃ) বধ্লধ্েন।21
আল্লামা মাহাল্লী (রহঃ) এই আোয়তর তাফবসয়র বেয়খন:
হযরত মু হাম্মি(সঃ) এর দুতনয়ায় আসার আধ্ে ইয়াহুিীরা োধ্ফরধ্ির তবরুধ্ে আল্লাহ তাআলার োধ্ে সাহাযে োইত এবং
এেো বলত
""اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث اخر الزمان
অেবাৎ, “ইয়া আল্লাহ! আমাধ্ির শত্রুধ্ির তবরুধ্ে আধ্খরী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াতসলায় সাহাযে
ের।”22
এই তাফবসর বনম্নিবণয ত বকতািসমূ য়হও িবণয ত রয়েয়ছ:
তাফতসধ্র োতবর
তাফতসধ্র ইবধ্ন জারীর তাবারী
তাফতসধ্র বাোবী
তাফতসধ্র কুরতুবী
তাফতসধ্র আল-বাহরুল মু তহত
তাফতসধ্র ইবধ্ন োতের
তাফতসধ্র আতবস সাউি
তাফতসধ্র মাযহারী
তাফতসধ্র রুহুল মাআনী
21 (তাফতসধ্র রুহুল মাআ’নী-৩২০/১)
22 (তাফতসধ্র জালালাইন:১২)
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খে ৩ পৃ ষ্ঠা ১৮০
খে ১ পৃ ষ্ঠা ২৫৫
খে ১ পৃ ষ্ঠা ৫৮
খে ১ পৃ ষ্ঠা ২৭
খে ১ পৃ ষ্ঠা ২০২
খে ১ পৃ ষ্ঠা ১২৪
খে ১ পৃ ষ্ঠা ১২৮
খে ১ পৃ ষ্ঠা ৯৪
খে ১ পৃ ষ্ঠা ৩১৯
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তাফতসধ্র ইবধ্ন আব্বাস(রাঃ)
তাফতসধ্র খাতযন
তাফতসধ্র মািাতরে
তাফতসধ্র দুরধ্র মানসূ র
তাফতসধ্র তাবতসরুর রহমান আরাবী
তাফতসধ্র সফওয়াতুত তাফাতসর
তাফতসধ্র মাওতযহুল কুরআন
তাফতসধ্র মাআতরফুল কুরআন –ইদ্রীস োন্ধ্লভী (রহঃ)
তাফতসধ্র জাওয়াতহরুল কুরআন – মাওলানা ঘোলামু ল্লাহ খান সাধ্হব তলতখত
তাফতসধ্র আল মানহাতুল ওয়াহাতবয়োহ – আল্লামা িাউি ইবধ্ন সু লাইমান আল-বােিািী তলতখত
বািাইউল ফাওয়াইি তল ইবতনল োতয়েম হািলী
তাফতসধ্র আতযযী

খে ১ পৃ ষ্ঠা ১৩
খে ১ পৃ ষ্ঠা ৬৪
খে ১ পৃ ষ্ঠা ৩২
খে ১পৃ ষ্ঠা ৮৮
খে ১ পৃ ষ্ঠা ৫২
খে ১ পৃ ষ্ঠা ৭৭
পৃ ষ্ঠা : ১৫
পৃ ষ্ঠা : ১৭৭
পৃ ষ্ঠা : ৪৯
পৃ ষ্ঠা : ৩১
খে ৪ পৃ ষ্ঠা ১৪৫
পৃ ষ্ঠা : ৩২৯

সতকযিাণী:
উসু ধ্ল তফেধ্হ আধ্ে ঘয, আল্লাহ তাআলা এবং রসু লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) যতি পূ বববতী ঘলােধ্ির
শতরয়তসমূ হধ্ে অস্বীোর না েধ্র বণবনা েধ্রন তধ্ব তা আমাধ্ির উপরও জরুরী।23
দ্রষ্টিয:
যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) দুতনয়ায় তেধ্লন না তখন ইয়াহুিীরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর
ওয়াতসলা তিধ্য়ধ্ে, যা আল্লাহ তাআলা ঘোনরূপ অস্বীোর বেতীত বণবনা েধ্রধ্েন এবং রসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া
সাল্লাম) এর পক্ষ্ ঘেধ্েও ওয়াতসলা বাততল েরার ঘোন বণবনা ঘনই , নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এখনও দুতনয়ায়
ঘনই, ঘসজনে এই আয়াধ্তর আধ্লাধ্ে প্রমাণ হয়, এখনও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াতসলা ঘিয়া
জাধ্য়জ।
হযরত উসমান ইিয়ন আফফান (রাঃ) লথয়ক ওোবসো িায়েয হওোর দবেে:
এে বেতি হযরত ঊসমান ইবধ্ন আফফান (রাঃ) এর তনেট এে জরুরী োধ্জর জনে আসা যাওয়া েরত। এবং হযরত
ঊসমান (রাঃ) (সম্ভবত বেস্ততার োরধ্ণ) তার তিধ্ে মনধ্যাে তিধ্তন না আর তার সমসো সমাযানও েরধ্তন না। ঘস বেতি
হযরত উসমান ইবধ্ন হাতনফ (রাঃ) এর সাধ্ে সাক্ষ্াৎ েরধ্লন এবং তার োধ্ে অতভধ্যাে েরধ্লন। তততন বলধ্লন, ওযু র
জায়োয় যাও এবং ওযু ের তারপর মসতজধ্ি তেধ্য় দুই রাোত নামায পধ্ড় বল – “ইয়া আল্লাহ! আতম ঘতামার তনেট োতে
এবং নবীধ্য় রহমত হযরত মু হাম্মি (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াতসলা দ্বারা ঘতামার তিধ্ে মু খাধ্পক্ষ্ী হতে।”

23 নু রুল আনওয়ার:২১৬ ; এই মূ লনীততধ্ে তাসেীনু ল েুলূ ধ্বর গ্রন্থোর ৭৬ পৃ ষ্ঠায় এবং তনিাধ্য় হধ্ের গ্রন্থোর ১০১ পৃ ষ্ঠায় ঘমধ্ন তনধ্য়ধ্েন।
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এই তরওয়ায়াধ্তর ঘশধ্ষ এর তবধ্েষণ রধ্য়ধ্ে ঘয, ঘসই বেতি এরেমই েরধ্লন এবং ঘিায়ার বরেধ্ত হযরত উসমান ইবধ্ন
আফফান (রাঃ) তার তাধ্ে তাতযম ও সম্মান েরধ্লন এবং তার োজও সমাযান েধ্র তিধ্লন।24
ইমাম েবারানী (রহঃ) বধ্লন,

والحديث الصحيص

অেবাৎ, “ইহা সহীহ হািীস।”25
*আল্লামা মু নতযতর (রহঃ) ও তাাঁর সমেবন েরধ্েন26
আল্লামা ইবধ্ন হাজার মািী (রহঃ) বধ্লন:

رواه الطبرانى بسند جيد

অেবাৎ, "েবারানী এই হাতিসধ্ে জাতয়েি সনধ্ি বণবনা েধ্রধ্েন"।27
হযরত মাওোনা আশরাফ আেী থানিী (রহঃ) এই বরওোয়েত লথয়ক িণয না করার পর বেয়খনঃ
এর দ্বারা তাওয়াসসু ল বািাল ওয়াফাত (মৃ তুের পর ওয়াতসলা ঘিয়া) ও প্রমাতণত হধ্য়ধ্ে। এটা রাওয়াধ্য়ত দ্বারা প্রমাতণত
হওয়ার সাধ্ে সাধ্ে তিরায়ত দ্বারাও প্রমাতণত োরণ প্রেম ঘরওয়াধ্তর অযীধ্ন ঘয তাওয়াসসু ধ্লর তনযবাস বণবনা েরা হধ্য়ধ্ে
তার মধ্যে তরওয়ায়াত ও তিরায়াত উভয়ই আধ্ে। 28

তনম্নউধ্ল্লতখত উলামাধ্য় তেরামেণও এই ওয়াতসলাধ্ে জাধ্য়জ বধ্লধ্েনঃ
আল্লামা সাতয়েি সামহুিী (রহঃ)
আল্লামা তাজু তিন সু বেী শাধ্ফয়ী (রহঃ)
আল্লামা আলু সী হানাফী (রহঃ)
শাহ ওয়াতলউল্লাহ মু হাতিধ্স ঘিহলভী (রহঃ)
শাহ মু হাম্মি ইসহাে মু হাতিধ্স ঘিহলভী (রহঃ)
শাহ মু হাম্মি ইসমাইল শহীি (রহঃ)
আল্লামা আব্দু ল হাই লাখনভী (রহঃ)
মাওলানা হুসাইন আলী সাধ্হব (রহঃ)
মু ফতত আতযযু র রহমান (রহঃ)
মাওলানা রতশি আহমি োঙ্গুহী (রহঃ)
মাওলানা মু ফতত মু হাম্মি শফী (রহঃ)
ঘিওবধ্ের আোতবর ওলামাধ্য় তেরাম

ওয়াফাউল ওয়াফা : খে ২ পৃ ষ্ঠা ৪২২
তশফাউস তসোম : ১২০
রুহুল মাআনী : খে ৬ পৃ ষ্ঠা ১২৮
হুজ্জাতুল্লাতহল বাতলোহ
তমআতু মাসাইল :৩৫
তােতবয়াতুল ইমান :৯৫
মাজমু আ ফাতাওয়া: খে ৩ পৃ ষ্ঠা ২৩
বালাোতুল হাইরান: ৩৫৪
ফাতাওয়া িারুল উলু ম: ৫ম খে পৃ ষ্ঠা: ৪২৩,৪২৪,৪৩১ ,৪৪১
ফাতাওয়া রাতশতিয়োহ: খে ১ পৃ ষ্ঠা ৭৮
মাআতরফুল কুরআন: খে ১ পৃ ষ্ঠা ৪২,৪৪
আলমাহনাি আলাল মাফনাি

24 মু জামু ল সােীর ওয়া তশফাউস তসোম, পৃ ১২৪,১২৫; ওয়াফাউল ওয়াফা পৃ ৪২০, ৪২১/২
25 মু ’জামু স সেীর:১০৪
26 আত-তারেীব ওয়া তারহীব :২৪১/১
27 হাতশয়া ইবধ্ন-হাজার মািী(রহঃ) আলাল-ইয়াতহ তফ মানাতসতেল হাজ্জ তলন নববী পৃ ষ্ঠা ৫০০, তমসর ঘেধ্ে প্রোতশত
28 (নাশরুত ততব: ১২৫৩) ।এই যরধ্ণর ভাবােব তশফাউস তসোধ্মর (সু বেী (রহঃ) েৃত) পৃ ষ্ঠা ১২৫ এ, এবং ওয়াফাউল ওয়াফা (সামহুতি(রহঃ) েৃত) এর ২য়
খধ্ের পৃ ষ্ঠা ৪২০ এ বতণবত রধ্য়ধ্ে।
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দ্রষ্টিয:
ঘযভাধ্ব নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর তাওয়াসসু ল জাধ্য়য ঘসভাধ্ব সলধ্ফ সাধ্লহীনধ্ির তাওয়াসসু লও জাধ্য়য।
যা তনম্নতলতখত উলামাধ্য় তেরাম স্পষ্টভাধ্ব বণবনা েধ্রধ্েন
 ইমাম আবু আব্দু ল্লাহ মু হাম্মাি তবন মু হাম্মি আল-আব্দারী আল ফাতস আল-মাতলেী (ইবনু ল হজ নাধ্ম পতরতেত,
মৃ ত :৭৩৭ তহ.)29
 আল্লামা ইবধ্ন হাজর মািী (রহঃ)।30
 আল্লামা আলু সী (রহঃ) এর বেখো তবধ্েষণ েধ্রধ্েন ।

31

হযরত থানিী (রহঃ) ওোবসোর িযাপায়র এক অবিয়যায়ের িিাি এিায়ি বদয়েয়ছন:
এই হািীস দ্বারা নবী বেতীত অনে োধ্রা ওয়াতসলা ঘিওয়া জাধ্য়জ প্রমাতণত হয় – যখন তার সাধ্ে নবী (সাল্লাহু
আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর ঘোন োরাবাধ্ত তহসতসয়োহ (সততেোর অধ্েব) বা োরাবাধ্ত মা’নাভী (ভাবাধ্েব তনেটে) এর
সম্পেব োধ্ে।
অতএব, নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াতসলা ঘিয়ার এই যরণও পাওয়া ঘেল। উলামাধ্য় ঘেরাম বধ্লধ্েন,
এজনে না ঘয নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর মৃ তুের পর তার ওয়াতসলা ঘিয়া জাধ্য়জ নয়, যখন অনে ঘরওয়ার
দ্বারা তার তবযতা প্রমাণ হয়। এবং এই বোপাধ্র সতেব েরার জনেই হযরত উমর(রাঃ) হযরত আব্বাস(রাঃ) এর
ওয়াতসলা ঘিধ্য়ধ্েন। ঘযধ্হতু এই ওয়াতসলা ঘিওয়ার বোপাধ্র ঘোন সাহাবী (রাঃ) ঘেধ্ে ঘোন আপতত্ত বতণবত ঘনই
ঘসধ্হতু এটা ইজমার পযবায়ভুি।32
বনম্নবেবখত উোমায়ে বকরামেণও একথাই িয়েয়ছন:
 মু হাতিধ্স োতবর আল্লামা জাফর আহমি উসমানী (রহঃ)

(ইমিাদুল আহোম: ১৪/১)

 মাওলানা মু ফতী মাহমু ি হাসান োধ্ঙ্গাহী (রহঃ)

(ফাতাওয়া মাহমু তিয়োহ ১৩৬,১৩৭/৫)

 মাওলানা খাইর মু হাম্মি জালান্ধ্রী (রহঃ)

(খাইরুল ফাতাওয়া-১৯৮/১)

ইমামু ে মু নাবযরীন হযরত মাওোনা মু হাম্মাদ আবমন উকাড়িী (রহঃ) এর একটি ঘটনাঃ
তততন বধ্লন “আতম যখন উমরায় তেধ্য়তেলাম তখন দুআ েরতেলাম:
29 (মািখাল-২৫৫/১, তমসর ঘেধ্ে প্রোতশত)
30 (হাতশয়াহ ইবধ্ন হাজর মািী আলাল ইযাতহ তফ মানাতসতেল হাজ্জ তলন নববী : ৫০০, তমসর ঘেধ্ে প্রোতশত)
31 রুহুল মাআ’নী ১২৮/৬
32 (নাশরুত ততব পৃ ৩০২,৩০৩)
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اللهم اني اسئلك بمحمد نبيك ورسولك وحبيبك
"ইয়া আল্লাহ ঘতামার নবী,ঘতামার রসু ল, ঘতামার হাবীব মু হাম্মাি (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াতসলায় আতম
োতে"
তখন এে পু তলশ (ঘসৌতি আরধ্ব শুরতাহ বধ্ল) ঘসখাধ্ন িাাঁতড়ধ্য় তেল। ঘস বলধ্ত লােল – "তশরে! তশরে!" আতম
বললাম “ তশরে নয়, এটা ওয়াতসলা”। ঘস বলল: "“ "التوسل باالعمال ال بالذاتতাওয়াসু ল আমধ্লর মাযেধ্ম হয়
সত্ত্বারা্ মাযেধ্ম হয় না। অেবাৎ ঘোন ঘনে আমল েধ্র দুআ ের ঘয ইয়া আল্লাহ! এই ঘনে আমধ্লর ওয়াতসলায় আমার দুআ
েবু ল ের।  ال بالذاتঅেবাৎ সত্ত্বার দ্বারা নয় এরেম দুআ েধ্রা না ঘয!
ইয়া আল্লাহ এই ওলীর বরেধ্ত আমার দুআ েবু ল ের। সাধ্ে সাধ্ে এেোও বলল-  االعمال محبوب ال ذاتআমল
আল্লাহ োধ্ে আমল তপ্রয়, সত্ত্বা নয় , আতম জবাধ্ব বললাম –
ُي ُِحبُّ ُهم َو ي ُِحبُّونَه
ঘয আল্লাহ ঘতা বধ্লন – তততনও (আল্লাহ তাআলা) তাাঁধ্ির মহব্বত েধ্রন এবং তাাঁরাও তাাঁধ্ে মহব্বত েধ্র। এখাধ্ন ঘতা
দুপক্ষ্ই সত্ত্বা। ঘস জবাধ্ব বলল সত্ত্বা তপ্রয় নয়। আরবধ্ির মধ্যে ভাল গুণ হল এরা কুরআন শুনধ্ল েুপ হধ্য় যায়। ঘতা ঘস
েধ্ল ঘেল, েুপ হধ্য় ঘেল। যখন যাতেল তখন আতম সধ্জাধ্র তজজ্ঞাসা েরলাম: " بأي عمل اتوسلঘোন আমল দ্বারা
ওয়াতসলা তিব"। ঘস বলল: "" "صل ركعتين ثم توسلদুই রাোত পড় অতঃপর ওয়াতসলা িাও ঘয ইয়া আল্লাহ এই দুই
রাোধ্তর ওয়াতসলায় আমার দুআ েবু ল ের। আতম জবাধ্ব বললাম – আমার দুই রাোত আল্লাহর োধ্ে তপ্রয়। আর নবী
(সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর োধ্ে তপ্রয় নয়, আজব েো। তারপর ঘস েধ্ল ঘেল।
(মু লাখখাস ইয়ািোর
খু তুবাত)

অবিয়যাে:
ফাযাধ্য়ধ্ল আমল (পৃ ষ্ঠা: ৯৬(উদূব); ৭৩১ (বাংলা) ) ঘত হযরত শায়খ যাোতরয়ো (রহঃ) এমন এে টনা বণবনা েধ্রধ্েন যা
দ্বারা আধ্ল রসু ল (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) (অেবাৎ রসু ল(সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম)এর পতরবার) এর অপমান
অবশেম্ভাবী হধ্য় যায় , ঘসটা এভাধ্ব:
হযরত আলী (রাঃ) এর জান্নাতত হওয়া অনস্বীোযব এবং তা অোটেভাধ্ব প্রমাতণত। তততন আশারাধ্য়
মু বাশশারাধ্ির অন্তভুবি। যখন হাজ্জাজ তবন ইউসু ফ সাঈি তবন যু বাইর (রহঃ) ঘে তজজ্ঞাসা েরধ্লন- আলী (রাঃ) জান্নাতত
না জাহান্নামী? তখন সাঈি (রহঃ) বধ্লন আতম যতি জান্নাধ্ত, জাহান্নাধ্ম যাই এবং ঘসখানোর ঘলােধ্ির ঘিতখ তধ্ব বলধ্ত
পারব।
যার জান্নাতী হওয়া সধ্েহাতীত, তার বোপাধ্র েরা প্রধ্শ্নর জবাধ্ব উধ্ল্লতখত বােেসমূ হ দ্বারা জবাব ঘিয়ার দ্বারা আধ্ল
রসু ল(সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) ঘে ঘহয় প্রততপণে েরা হধ্য়ধ্ে।
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িিাি:
হযরত সাঈি ইবধ্ন যু বাধ্য়র(রহঃ) হালাধ্ত ইযধ্তরাতরধ্ত33 তেধ্লন। হাজ্জাজ তবন ইউসু ফ োতেল ঘয ঘয ঘোনক্রধ্ম আতম
তাাঁধ্ে ফাাঁসাবই এবং জল্লািধ্ে হুকুম েরব যাধ্ত ঘস তাধ্ে েতল েধ্র ঘিয়। হাজ্জাজ তবন ইউসু ফ ঘযধ্হতু হযরত আলী
(রাঃ) এর বোপাধ্র তবরী মধ্নাভাব ঘপাষণ েরধ্তন, তাই তততন সাঈি (রহঃ)ঘে এমনভাধ্ব প্রশ্ন েধ্রতেধ্লন যাধ্ত তততন
ঘফাঁ ধ্স যান এবং ঘস তাাঁধ্ে েতল েরার সু ধ্যাে ঘপধ্য় যাইয়। এই োরধ্ণ হযরত সাঈি (রহঃ) অধ্নে উত্তমভাধ্বই
প্রশ্নগুধ্লার জবাব তিতেধ্লন। সাঈি (রহঃ) না কুফরী েো বধ্লধ্েন আর না তমেো বধ্লধ্েন। আবার তততন তাওতরয়াহও
অবলিন েধ্রনতন। বরং তততন জবাধ্বর যরণ পাধ্েধ্েন মাত্র। ঘযমন হযরত মু সা (আঃ)ঘে যখন তফরআউন প্রশ্ন েধ্রতেল
ঘয, পূ বববতী নাফরমান জাততসমূ ধ্হর েী পতরণাম হধ্য়ধ্ে? তখন এটার সাফ জবাব ঘতা এই তেল ঘয তারা জাহান্নাধ্ম আধ্ে।
তেন্তু মু সা (আঃ) ঘযধ্হতু হালাধ্ত ইযততরাতরধ্ত তেধ্লন, ঘসজনে তততন শুযু মাত্র জবাধ্বর যরণ পাোধ্লন। যাধ্ত তফরআউন
েোধ্ে লিা েরার এবং মু সা(আঃ)ঘে েতল েরার সু ধ্যাে না পায়। ঘতা মু সা(আঃ) জবাব তিধ্লন, ঘস তবষধ্য় এধ্লম আমার
রধ্বর তনেট রধ্য়ধ্ে।34 ঠিে এেইভাধ্ব সাঈি (রহঃ) জবাধ্বর যরণ পতরবতব ন েধ্রধ্েন মাত্র।
অতএব প্রমাতণত হল ঘয এখাধ্ন আধ্ল রসু ল (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) ঘে ঘোন যরধ্ণর ঘহয় প্রততপনে েরা হয়তন।
বরং উদ্ভুত পতরতস্থততধ্ে সামাল তিধ্য় বু তেমত্তার সাধ্েই সাঈি (রহঃ) এরেম জবাব তিধ্য়ধ্েন ।
হাোয়ত ইযবতরাবরর সময়ে কুফরী কথা িোও িায়েি হয়ে যােঃ
হযরত আম্মার তবন ইয়াতসর (রাঃ)ঘে মিার মু শতরেরা এেবার এত ঘবতশ তনযবাতন েরল ঘয, তার মাযেধ্ম তাধ্ির মনমত
সমস্ত তেেু ই স্বীোর েতরধ্য় তনল। যখন আম্মার (রাঃ) তাধ্ির তনেট হধ্ত মু ি হধ্লন তখন নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া
সাল্লাম) এর িরবাধ্র উপতস্থত হধ্লন। তাাঁর ঘোখ ঘেধ্ে অশ্রু প্রবাতহত হতেল, নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) তজজ্ঞাসা
েরধ্লন, ঘহ আম্মার, তে খবর? তততন আরয েরধ্লন ইয়া রাসূ লুল্লাহ! খু বই খারাপ খবর। আজ আতম ততক্ষ্ণ পযবন্ত মু তি
পাইতন যতক্ষ্ণ আতম আপনার শাধ্ন ঘোন খারাপ বােে এবং তাধ্ির মাবু িধ্ির নাধ্ম ঘোন ভাধ্লা বােে না বধ্লতে। নবী
(সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) বলধ্লন তিধ্লর অবস্থা তে তেল? তততন বলধ্লন, তিন ঈমাধ্নর উপর অটল তেল। নবী (সাল্লাহু
আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) বড় ঘেধ্হর সাধ্ে তার অশ্রু মু েধ্লন এবং বলধ্লন: ঘোন অসু তবযা ঘনই, যতি তারা আোমীধ্ত
এরেম েধ্র তধ্ব তুতমও এরেমই েরধ্ব। এরপর কুরআধ্নর আয়াত নাতযল হয় 35 যার তরজমা – “ঘেউ ঈমান আনার পর
আল্লাহধ্ে অস্বীোর েরধ্ল এবং কুফরীর জধ্নে হৃিয় উন্মু ি েরধ্ল তার উপর আপততত হধ্ব আল্লাহর েযব এবং তার জনে
ঘরধ্য়ধ্ে মহা শাতস্ত; তধ্ব তার জনে নয়, যাধ্ে কুফরীর জনে বাযে েরা হধ্য়ধ্ে, তেন্তু তার তেত্ত ঈমাধ্ন অতবেল।” 36

33 এমন অবস্থা যখন োধ্রা উপর তনযবাতন েরা হয়, এবং তাাঁধ্ে তবতভন্ন তমেো েো স্বীোধ্র বাযে েরা হয়।
34 সু রা োহা আয়াত ৫১,৫২
35 তাবাোত ইবধ্ন সাি ঘেধ্ে েৃ হীত
36 সু রা নাহল : ১০৬
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অবিয়যাে:
হযরত শাইখ যাোতরয়ো (রহঃ) তেেু সাহাবা (রাঃ) সম্পধ্েব বধ্লধ্েন ঘয তাাঁরা নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর
রিপান েধ্রধ্েন।
িিাি:
হযরত শাইখ যাোতরয়ো (রহঃ) ফাজাধ্য়ধ্ল আমধ্ল হযরত আব্দু ল্লাহ তবন যু বাধ্য়র (রাঃ) এবং হযরত মাতলে তবন তসনান
(রাঃ)এর টনা বণবনা েধ্রধ্েন যার মধ্যে তাাঁধ্ির েতৃবে নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম)এর রিপান েরার েো উধ্ল্লখ
হধ্য়ধ্ে।37
প্রথমত: এখাধ্ন ঘিখা িরোর এই টনার সতেতা েতটুকু?
িিাি: এই টনা িতললধ্যােে এবং প্রতসে তেতাবসমূ ধ্হ এই টনা উধ্ল্লতখত হধ্য়ধ্ে।
আব্দুল্লাহ বিন যু িায়ের (রাঃ) কততযক নিী (সাল্লাহু আোইবহ ওো সাল্লাম) এর রিপান করার ঘটনা বনম্নবেবখত
বকতািসমূ য়হ িবণয ত:
 মু স্তািরাধ্ে হাধ্েম – খে ৩ পৃ ষ্ঠা ৫৫৩
 সু নানু ল কুবরা তলল বাইহােী – খে ৭ পৃ ষ্ঠা৬৭
 তসয়ারু আলাতমন নু বালা তলয যাহাবী খে ৩ পৃ ষ্ঠা ৩৬৬
 মাজমাউয যাওয়াধ্য়ি – তাবারানী ও বাযযাধ্রর সূ ধ্ত্র খে ৮ পৃ ষ্ঠা ২৭০
 োনযু ল উম্মাল – ইবধ্ন আসাতেধ্রর সূ ধ্ত্র খে ১৩ পৃ ষ্ঠা ৪৬৯
 খাসাইসু ল কুবরা তলস সু য়ূতত খে ২ পৃ ষ্ঠা ২৫২
 আল ইসাবা – আবু ইয়ালা এবং িালাইধ্ল বাইহােীর সূ ধ্ত্র খে ২ পৃ ষ্ঠা ৩১০
 হুলইয়াতুল আউতলয়া – খে ১ পৃ ষ্ঠা ৩৩০
"হাধ্ফয নু রুতিন হাইোমী (রহঃ) নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর তবধ্শষে অোধ্য় এই টনা বণবনা েরার পর
তলধ্খন – “ইহা েবারানী এবং বাযযাধ্রর তরওয়ায়াত ।” মু সনাধ্ি বাযযাধ্রর সেল রাতব সহীধ্হর রাতব, শুযু মাত্র হুনাইি ইবনু ল
োতসম বেততত। তধ্ব তততনও তেো (তনভব রধ্যােে)" 38
 ইমাম বাইহােী(রহঃ) বধ্লন :" হযরত আব্দু ল্লাহ তবন যু বাধ্য়র (রাঃ) েতৃবে নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম)এর
রিপাধ্নর টনা হযরত আসমা তবধ্ন্ত আবু বের (রাঃ) এবং হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হধ্তও িতললধ্যােে
সনধ্ি বতণবত হধ্য়ধ্ে।"39

37 (পৃ ষ্ঠা ১৮৮ (উদূব), ২৬২-২৬৩ (বাংলা), ঘহোধ্য়ধ্ত সাহাবা এর হুযূ র (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর প্রতত ভালবাসা অযোয়)
38 মাজমাউয যাওয়াধ্য়ি – (২৭০/৮)
39 সু নানু ল কুবরা তলল বাইহােী–৭৬/৬
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 হাধ্ফয শামসু তিন যাহবী (রহঃ) বধ্লন: এই তরওয়ায়াত ইমাম আবু ইয়ালা (রহঃ) আপন মু সনাধ্ি বণবনা েধ্রধ্েন
এবং তলধ্খধ্েন, হুনাইি (রহঃ) এর উপর োধ্রা আপতত্ত আধ্ে তেনা জাতন না।40
 আল্লামা আতল মু ত্তােী হানাফী (রহঃ) এই তরওয়ায়াত বণবনা েরার পর ঘলধ্খন – এই তরওয়ায়াধ্তর সেল রাবী
তেো। 41
মাতলে তবন তসনান (রহঃ) েতৃবে নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর রিপাধ্নর টনা তনম্ন বতণবত তেতাবসু মূধ্হ
রধ্য়ধ্ে হাতফয ইবধ্ন হজর আসোলানী (রহঃ) এই টনাটি ইবধ্ন আতব আধ্সম, বাোবী, সহীহ ইবধ্ন সাোন এবং সু নাধ্ন
সাঈি ইবধ্ন মানসু র এর উেৃ ততধ্ত বণবনা েধ্রধ্েন। 42
 এই টনা “মু খতাসার তসরাধ্ত রসু ল” (ঘলখেঃ ইবধ্ন আব্দু ল ওয়াহহাব নজিী) তেতাধ্বও রধ্য়ধ্ে। 43
সারকথা:
দুধ্টা টনাই িতললধ্যােে এবং আোতবর উলামা তেরাম তরওয়ায়াত েধ্রধ্ে। তাই তবনা িতলধ্ল আমরা এই টনা অস্বীোর
েরধ্ত পাতর না।
ফায়েদা:
মশহুর মু হাসতসর আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) তলধ্খন: “িাধ্ম মাসফুহ (প্রবাতহত রধ্ির) আয়াত তবিায় হধ্জ্জর তিন আরাফাধ্ত
নাতযল হধ্য়ধ্ে।”44
হাধ্ফয ইবধ্ন আব্দু ল বার মাধ্লেী (রহঃ) তলধ্খন:“মাতলে তবন তসনান (রাঃ) উহুি যু ধ্ে শহীি হধ্য়ধ্ে।” 45
দ্রষ্টবে ঘয, উহুধ্ি শহীি হওয়া সাহাবীেধ্ণর মধ্যে এরেম সাহাবীও তেধ্লন যাাঁরা মিপানও েধ্রধ্েন। োরণ,তখনও মিপান
হারাম হয়তন। ঠিে ঘসরেমই প্রবাতহত রধ্ির মাসআলা। তাই অতভধ্যােোরীর উতেত ঘয, তততন এেো প্রমাণ েধ্রন ঘয
প্রবাতহত রধ্ির হারাম হওয়ার পর এই সাহাবীেণ (রাঃ) রিপান েধ্রধ্েন।
বিতীে কথা:
জমহুর উলামাধ্য় তেরাধ্মর তনেট নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর বজবে পাে। তাই ঘোন আপতত্ত োেধ্ে না।

40 (তসয়ারু আলাতমন নু বালা - ৩৬৬/২)
41 (োনযু ল উম্মাল ৪৬৯/১৩)
42 আল ইসাবাহ-৩২৫/৩, তমসর ঘেধ্ে প্রোতশত।
43 এই তেতাধ্বর প্রোশে োধ্য়র মু োতল্লধ্ির তবখোত মািরাসা জাতমআতুল আসাতরয়োহ, ঘজহলাম।
44 তাফতসধ্র কুরতুবী ২১৬/২
45 ইতস্তআব মাআলা ইসাবাহ-৩৫০/৩
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অবিয়যাে:
শাইখ যাোতরয়ো (রহঃ) ফাযাধ্য়ধ্ল আমধ্ল তলধ্খধ্েন নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর ঘপশাব এবং পায়খানা পাে।
িিাি:
জমহুর উলামাধ্য় তেরাম এই েো বধ্লন ঘয, নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম ) এর ঘিহ ঘেধ্ে তনেবত পিােব পাে।
মু ফবতয়ে বহন্দ, মু ফবত মু হাম্মদ বকফাোতুল্লাহ (রহঃ) িয়েন:
শাধ্ফয়ী মাযহাধ্বর তেেু তেেু উলামাধ্য় তেরাম নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম)এর ঘপশাব ও পায়খানা পাে বধ্লধ্েন।
এবং হানাফী মাযহাধ্ব উলামাধ্য় তেরাম ঘসগুধ্লা উধ্ল্লখ েধ্র এর সাধ্ে তনধ্জধ্ির ঐেেমত প্রোশ েধ্রধ্েন। এবং তারা ঐ
সেল টনা ঘেধ্ে প্রমাণ তিধ্য়ধ্েন ঘয সেল টনায় ঘিখা যায় ঘয, তেেু সংখেে সাহাবা (রাঃ) এবং মতহলা সাহাবী (রাঃ)
নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম)এর ঘপশাব পান েধ্রধ্েন এবং নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) খবর ঘপধ্য় তাাঁধ্ির
দুআ তিধ্য়ধ্েন এবং তনধ্ষয েধ্রনতন। এটি তাাঁর বজবে পাে হওয়ার িলীল।46
উয়ম্ম আেমান (রাঃ) কততযক নিী (সাল্লাহু আোইবহ ওো সাল্লাম) এর লপশাি পান করার ঘটনা বনম্নিবণয ত
বকতািসমূ য়হ রয়েয়ছ মু সনাি তলল হাসান তবন সু তফয়ান ।
 মু সনাি আবু ইয়ালা ।
 মু স্তািরাে তলল হাতেম ।
 িারা কুতনী ।
 আল ইসাবাহ তল ইবধ্ন হাজার আসোলানী (রহঃ)। 47
 আল ইতস্তআব তল ইবধ্ন আব্দু ল বার মাধ্লেী (রহঃ)। 48
 আশতশফা তল োযী ইয়ায ।49
 উমিাতুল োরী-তলল আল্লামা বিরুতিন আইনী (রহঃ)।50

তনম্নবতণবত উলামাধ্য় তেরাম নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর ঘিহ বজবেধ্ে পাে বধ্ল অতভতহত েধ্রধ্েন46 তেফায়াতুল মু ফতত খে ১ পৃ ষ্ঠা ১৯
47 পৃ ষ্ঠা ৩৬০
48 খে ৪ পৃ ষ্ঠা ৪৯১
49 পৃ ষ্ঠা ৮৮
50 খে ৪ পৃ ষ্ঠা ৯২
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 হাধ্ফয ইবধ্ন হাজর আসোলানী আশ-শাধ্ফয়ী (রহঃ)
ফাতহুল বারী : খে ১ পৃ ষ্ঠা ২৭২
 আল্লামা বিরুতিন আইনী হানাফী (রহঃ)
উমিাতুল োরী : খে ১ পৃ ষ্ঠা ৩৫
 ইমাম নববী (রহঃ)
শারাহ মু হাযযাব : খে ১ পৃ ষ্ঠা ২৩৪
 ঘমাল্লা আলী োরী হানাফী (রহঃ)
জামউল ওয়াসাইল শুরুহুন শামাইল : খে ২ পৃ ষ্ঠা ২
 আল্লামা সু য়ূতত শাধ্ফয়ী (রহঃ)
খাসাইসু ল কুবরা : খে ১ পৃ ষ্ঠা ৭১
 আল্লামা শামী
ফাতাওয়াধ্য় শামী : খে ১ পৃ ষ্ঠা ৩১৮
 তনহায়াতুল মু হতা (শাধ্ফয়ী মাযহাধ্বর মশহুর তেতাব ) এর ঘলখে : খে ১ পৃ ষ্ঠা ২৪২
 মু েনী (হিলী মাযহাধ্বর মশহুর তেতাব) : খে ১ পৃ ষ্ঠা ৭৯
 শাইখ আব্দু ল হে মু হাতিধ্স ঘিহলবী (রহঃ)
মািাতরজু ন নু বুওয়াহ : খে ১ পৃ ষ্ঠা ৪৩

বনম্নবেবখত লদওিন্দী উোমায়ে বকরামও এই মত লপাষণ কয়রন:
 মাওলানা আশরাফ আলী োনভী (রহঃ)
নাশরুত তীব-১৩৫
 মু ফতত আতযযু র রহমান সাধ্হব (রহঃ)
ফাতাওয়া িারুল উলু ম ঘিওবে : খে ১ পৃ ষ্ঠা ৮৫, খে ১ পৃ ষ্ঠা ২১১
 শাইখু ল হািীস মাওলানা যাোতরয়ো(রহঃ)
ফাযাধ্য়ধ্ল আমল: পৃ ষ্ঠা ১৮৮(উদূব), ২৬৩ (বাংলা)
 আল্লামা ইউসু ফ তবধ্ন্নারী(রহঃ)
মাআতরফুস সু নান : খে ১ পৃ ষ্ঠা ৯৮
 মাওলানা ইউসু ফ লু তযয়ানভী(রহঃ)
আপ ঘে মাসাইন আওর উনো হাল : খে ৯ পৃ ষ্ঠা ১৩৩
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আল্লামা আবমন সফদর উকাড়িী (রহঃ) এর একটি সূ ক্ষ্ম আয়োচনা
ওয়াতহি সাধ্হব বধ্লধ্েন ঘয, হযরত শাইখু ল হািীস (রহঃ) এই েো বধ্লধ্েন ঘয, নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম)এর
ঘপশাব,পায়খানা, তনেবত পিােব এগুধ্লা সব পাে। আতম (আল্লামা আতমন সাফিার উোড়বী (রহঃ))বললাম, ফু জলা শধ্ব্দর
অেব খাধ্িের অতততরি অংশ। পােস্থলী খািে আত্তীেরণ েধ্র তাাঁর শতি ঘশাষণ েধ্র ঘনয়।পােস্থলীর এই খািে ঘেধ্ে
েৃ হীত শতি যেৃৎ, হৃৎতপে ও অনোনে অঙ্গপ্রতেঙ্গ গ্রহণ েধ্র। পােস্থলীর অতততরি অংশ বৃ হদ্রান্ত ও ক্ষ্ুদ্রান্ত হধ্য় পায়খানা
তহধ্সধ্ব ঘবর হয়। এ অংশধ্ে পােস্থলীর বজবে বধ্ল।পােস্থলী ঘেধ্ে েৃ হীত শতির তেেু অংশ রি উৎপািন েধ্র। রি
উৎপািধ্নর অতততরি অংশ ঘরেনতধ্ন্ত্রর মাযেধ্ম ঘপশাব হধ্য় ঘবর হয়। এধ্ে যেৃধ্তর ফু জলা বধ্ল। হৃৎতপে শরীধ্রর
তশরায় উপতশরায় রি সঞ্চালন েধ্র। রি ঘেধ্ে শরীধ্র ঘয অতততরি অংশ ততরী হয় তা াম আোধ্র ঘবর হপে। ঘয রি
ও ঘশাষনেৃত শতি শরীধ্রর তভতধ্র রধ্য়ধ্ে এগুধ্লা ঘোশত হধ্য় শারীতরে বৃ তে টায়। সব মানু ধ্ষর ঘক্ষ্ধ্ত্র এেই তনয়ম
প্রধ্যাজে। সাযারণ মানু ধ্ষর শতরধ্র মশা-মাতে বসধ্লও রসু ল (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর শতরধ্র এগুধ্লা েখধ্না
বসত না। সাযারণ মানু ধ্ষর াধ্ম দুেবন্ধ্ োেধ্লও রসু ল (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর াম তেল উন্নত মাধ্নর সু ঘ্রাণ।
রসু ল (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর ু মধ্ে ু মই বলা হয় তেন্তু তাাঁর ু ম তেল আমাধ্ির মত সাযারণ মানু ধ্ষর ঘজধ্ে
োোর ঘেধ্য়ও শতিশালী। রসু ল (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর স্বপ্ন ওহী তেল। ু ধ্মর োরধ্ণ রসু ল (সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর ওযু নষ্ট হত না। রসু ল (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) তনঃসধ্েধ্হ মানু ষ তেধ্লন। তেন্তু আল্লাহ
তাআলা রসু ল (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) ঘে ঘয তবতশষ্টে তিধ্য়ধ্েন তা অস্বীোর েরধ্বন ঘেন? ইয়াকুতও পাের
আবার হাজধ্র আসওয়ািও পাের। তেন্তু হাজধ্র আসওয়াধ্ির সাধ্ে ইয়াকুধ্তর তুলনাও হয় না। আল্লাহ তাআলা নবীধ্ির
শরীধ্র জান্নাধ্তর তেেু তবতশষ্টে ততরী েধ্রধ্েন।এ োরধ্ণ তাাঁধ্ির শরীর মৃ তুের পধ্র মাটি তনঃধ্শষ েরধ্ত পাধ্র না।
এেইভাধ্ব অনেধ্ির বধ্জবের তুলনায় রসু ল (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর বধ্জবে যতি ঘোন তবতশষ্টে োধ্ে, তাহধ্ল
সমসো ঘোোয়?

অবিয়যাে:
ফাযাধ্য়ধ্ল আমল : পৃ ষ্ঠা ২৬৭(উদূব), ২৭৯ (বাংলা), 51ِكر فَ َهل ِمن ُّمدَّ ِكر
َّ َ َولَقَد يএর তরজমায় তাহতরফ
ِ سرنَا القُرآنَ ِللذ
(পতরবতব ন) েরা হধ্য়ধ্ে।
িিাি:
এই আয়াধ্তর অধ্েব মু ফাসতসতরধ্নর দুইটি উতি বতণবত আধ্ে এবং দুইটিই স্বস্থাধ্ন ঠিে আধ্ে।
১ম উবি: এই আয়াধ্তর অেব “আতম কুরআনধ্ে তহফয েরার জনে সহজ েধ্র তিধ্য়তে।”
২ে উবি: এই আয়াধ্তর অেব "আতম কুরআনধ্ে নতসহত হাতসল েরার জনে সহজ েধ্র তিধ্য়তে।"
51 সূ রা োমার:১৭
23 | P a g e

24
www.ideabd.org

বনম্নবেবখত মু ফাসবসবরয়ন বকরাম উবল্লবখত দুই উবিই িণয না কয়রয়ছন
 তাফতসধ্র জালালাইন : ৮৮১
 তাফতসধ্র োশশাফ : খে ৪ পৃ ষ্ঠা ৪৩৫
 তাফতসধ্র ইবধ্ন োতের : খে ৪ পৃ ষ্ঠা ২৬৪
 তাফতসধ্র আল-বাহরুল মু তহত : খে ৮ পৃ ষ্ঠা ১৭৮
 তাফতসধ্র রুহুল মাআতন : খে ৭ পৃ ষ্ঠা ৮৪
 তাফতসধ্র মাযহারী : খে ৭ পৃ ষ্ঠা ১৩৮

বনম্নবেবখত তাফবসয়র শুধু একটি উবিই িবণয ত হয়েয়ছ:
 যাদুল মাসীর : খে ৮ পৃ ষ্ঠা ৯৪
 তাফতসধ্র কুরতুবী : খে ১৭ পৃ ষ্ঠা ১৩৪
শাইখ যাকাবরেযা (রহঃ) লয অথয িণয না কয়রয়ছন তা বেম্নবেবখত মু ফাসবসবরয়ন বকরাম (রহঃ) লথয়ক িবণয ত52:
 হযরত আব্দু ল্লাহ ইবধ্ন আব্বাস (রাঃ)
 ইমাম মু জাতহি (রহঃ)
 ইমাম যাহহাে (রহঃ)
 ইমাম ইবধ্ন শাওযাব (রহঃ)
 ইমাম মাতারুল ওয়ারাে (রহঃ)
 ইমাম সু তি (রহঃ)
 হযরত োতািা (রাঃ)
এবং এই অেব হযরত সাইি ইবধ্ন জু বাধ্য়র (রাঃ) ঘেধ্েও বতণবত। 53
সু তরাং অতভধ্যােোরীধ্ে বু ধ্ে ঘনওয়া উতেত ঘয এধ্ে তাহতরফ বধ্ল না।

52 তাফতসধ্র ইবধ্ন োতের: খে ৪ পৃ ষ্ঠা ২৬৪
53

যাদুল মাছির – ৯৪,৯৫/৮; তাফছিরর কুরতু বী – ১৩৪/১৭; তাফছিরর মুছিত – ১৭৮/৮
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অবিয়যাে:
ফাযাধ্য়ধ্ল আমধ্ল এবং ফাযাধ্য়ধ্ল সািাোধ্ত এমন তেেু টনা আধ্ে যা অসম্ভব। এবং ঘসগুধ্লা দ্বারা তশরে এবং
তবিআধ্ির িরজা খু ধ্ল।
িিাি:
ঘয োজগুধ্লা সাযারণত অসম্ভব মধ্ন েরা হয় ঘসই োজগুধ্লা নবী (আঃ) েণ দ্বারা সং টিত হধ্ল তাধ্ে মু ’তজযা বলা
হয়। উিাহরণস্বরূপ –
 হযরত সাতলহ (আঃ)এর উটনীর পাের ঘেধ্ে পয়িা হওয়া;
 হযরত মু সা (আঃ)এর লাঠি সাপ হওয়া এবং তাাঁর হাত আধ্লাতেত হওয়া। তাাঁরা এবং তাাঁর েওধ্মর জনে নিীধ্ত
রাস্তা ততরী হওয়া;
 হযরত ইব্রাহীম (আঃ)এর জনে আগুন শাতন্তিায়ে ঠাো হওয়া
 হযরত ঈসা (আঃ) এর দ্বারা মৃ ত জীতবত হওয়া এবং ঘরােীধ্ির ভাধ্লা হওয়া প্রভৃতত ;
 নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম)এর হাধ্তর ইশারায় োাঁি দু’টেধ্রা হওয়া ।
এই সেল তজতনস মু ’তজযার অন্তভুবি। নবী (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর এরূপ আধ্রা অধ্নে মু ’তজযা রধ্য়ধ্ে
ঘযগুধ্লার বণবনা হািীধ্সর তেতাবসমূ ধ্হ রধ্য়ধ্ে। মাওলানা বিধ্র আলম তময়াবী (রহঃ) ‘তরজমানু স সু ন্নাহ’ তেতাধ্ব এবং
মাওলানা আহমি সাইি সু বহানু ল তহে (রহঃ) ‘মু ’তজযাত আওর রসু ল (সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম)’ তেতাধ্ব অসংখে
মু ’তজযার েো উধ্ল্লখ েধ্রধ্েন। সাযারণ মানু ধ্ষর দৃতষ্টধ্ত অস্মভব এরেম োজ যতি ঘোন ওলীর দ্বারা প্রোশ পায় তধ্ব
তাধ্ে োরামত বধ্ল। উিাহরণস্বরূপ, আমরা হযরত মারয়াম (আঃ) এর েো উধ্ল্লখ েরধ্ত পাতর, তার তনেট বন্ধ্ রুধ্মর
তভতর ঘবমওসু ম ফল তেভাধ্ব এল? ঠিে এেইভাধ্ব তার জনে শুেনা ঘখজু র োে ঘেধ্ে তাজা ঘখজু ধ্রর বেবস্থা েরা
হধ্য়তেল। আসহাধ্ব োহফ ৩০৯ বের গুহার ঘভতর ু তমধ্য় তেল। এগুধ্লা সবই োরামত। এোড়া হািীধ্স এবং তাতরধ্খর
(ইততহাধ্সর) তেতাবসমূ ধ্হ এত োরামাত উধ্ল্লতখত হধ্য়ধ্ে, যার সবগুধ্লা আধ্লােনা েরা এখাধ্ন অসম্ভব।
অতভধ্যাোোরী ঘযই টনাগুধ্লা অসম্ভব এবং তশরে-তবিআধ্তর োরণ মধ্ন েরধ্েন তা এই যরধ্ণরই – তা হয়ত ম’তজযা
অেবা োরামত। অতভধ্যােোরীধ্ির তনেট আমাধ্ির আধ্বিন এই ঘয তাাঁরা যখন এই টনাগুধ্লা পধ্ড়ন তারা ঘযন
মু সলমানধ্ির মানতসেতা অনু যায়ী পধ্ড়ন। ঈসাঈ মানতসেতা তনধ্য় না পধ্ড়ন। োরণ যখন ঈসাঈরা হযরত ঈসা (আঃ) এর
টনা পধ্ড় তখন তারা মধ্ন েধ্র ঘয, এর মধ্যে ঈসা (আঃ) এর ক্ষ্মতা আধ্ে এবং এই বাহেত অসম্ভত টনাগুধ্লা ঈসা
(আঃ) দ্বারাই সং টিত হধ্ে। তেন্তু যখন মু সলমান এইসেল টনা পধ্ড় তখন ঘস এই মানতসেতা তনধ্য় পধ্ড় ঘয, এইসেল
োজ আসধ্ল আল্লাহ তাআলাই েধ্রধ্েন এবং তততন তাাঁর কুিরধ্তর বতহঃপ্রোশ টাধ্েন। তাই আমাধ্ির আধ্বিন এই ঘয,
ঘয ঘেউ এই সেল টনা পধ্ড়, ঘস ঘযন মু সলমাধ্নর মানতসেতা তনধ্য় পধ্ড়। তাহধ্ল, ঘস এই টনাগুধ্লাধ্তই তাওহীি
ঘিখধ্ত পাধ্ব। যতি ঈসাঈ মানতসেতা তনধ্য় পধ্ড় তধ্ব এর মধ্যে শুযু তশরেই ঘোধ্খ পড়ধ্ব, অনে তেেু নয়।
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আকেী দবেেঃ
যরা যাে, এই সেল টনা তশরে-তবিআধ্তর সূ েনা েধ্র, তধ্ব ঘতা এই সেল টনা সিতলত তেতাব যারা পধ্ড় তারা
মু শতরে হধ্ত োেধ্ব। অেে, আমরা এরেম োউধ্ে ঘিতখতন, তযতন তাবলীধ্ে এে বের অেবা ততন তেল্লা সময় তিধ্য়ধ্েন
এবং তততন মু শতরে হধ্য় তেধ্য়ধ্েন। অতভধ্যােোরী এরেম োউধ্ে ঘিখধ্ল অবশেই ঘযন আমাধ্ির জাতনধ্য় ঘিন, নয়ত
ঈসাঈ মধ্নাভাব তনধ্য় এইসেল তেতাধ্ব ঘযন তততন হাত না লাোন।

অবিয়যাে:
হযরত শাইখ যাোতরয়ো (রহঃ) এর তেতাবসমূ ধ্হ আওতলয়া ঘেরামেণ সম্পধ্েব এমন টনা তলখা হধ্য়ধ্ে যা আতিয়ােণ
(আঃ) ঘেধ্েও প্রমাতণত নয়।
িিাি:
এর জবাব ইমামু ল মু নাতযরীন হযরত মাওলানা মু হাম্মাি আতমন সফির উোড়বী (রহঃ) এর তলখা তেতাব ঘেধ্ে ঘিয়া হধ্েঃ
এযরধ্নর টনা তেভাধ্ব ঘমধ্ন তনধ্বা? অধ্নে তবষয় এমন রধ্য়ধ্ে, যা নবী ও সাহাবীধ্ির ঘক্ষ্ধ্ত্রা্ও ধ্টতন। নবী ও সাহাবাধ্ির
মযবািা ঘতা ওলীধ্ির ঘেধ্ে অধ্নে উধ্বব। এেটা অসম্ভব বোপার হধ্লা, এেজন নবী ও সাহাবীর হাধ্ত ঘযই োরামত
প্রোতশত হয়তন, ঘসটা এেজন ওলীর হাধ্ত প্রোতশত হধ্ব।
আতম (আতমন সফির উোড়বী(রহঃ)) বললাম, আজব বোপার। আপতন এখাধ্ন যু তি তিধ্ত শুরু েরধ্লন। আপনাধ্ে প্রশ্ন
েতর, আপতন স্বপ্ন ঘিধ্খন তে না? তততন বলধ্লন, হোাঁ, ঘিতখ। আতম তজধ্জ্ঞস েরলাম, হুবহু ঘসগুধ্লাই ঘিধ্খন যা নবী ও
সাহাবীেণ ঘিধ্খধ্েন না তে এর ঘে’ ঘবতশ ঘিধ্খন? ওহীি সাধ্হব বলধ্লন, এখাধ্ন নবী ও সাহাবীধ্ির সধ্ঙ্গ তেধ্সর সম্পেব ?
আল্লাহ তায়ালা যা ইো তাই স্বধ্প্ন ঘিখান। েখনও এেটা ঘোট্র তশশুও স্বপ্ন ঘিধ্খ। সোধ্ল বধ্ল ঘয, আতম স্বপ্ন ঘিধ্খতে,
আজ নানা এধ্সধ্ে। বাস্তধ্বও ঐ তিন নানা এধ্স পড়ধ্লা। ফধ্ল স্বপ্ন বাস্তব প্রমাতণত হধ্লা। এই স্বপ্নধ্ে ঘেউ এই বধ্ল
অস্বীোর েধ্র না ঘয, পতরবাধ্রর বড়রা ঘেউ স্বপ্ন ঘিখধ্লা না, এেটা তশশু তেভাধ্ব ঘিখধ্লা?
ঘিখু ন, হযরত মারইয়াম (আঃ)আল্লাহর ওলী তেধ্লন। তততন ঘমৌসু ম োড়া ফল খাতেধ্লন। অেে হযরত যাোতরয়া (আঃ)
আল্লাহর নবী হওয়া সধ্ত্ত্বও তার তনেট ফল আধ্সতন। হযরত আধ্য়শা (রাঃ) নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর েী
হওয়া সধ্ত্ত্বও তার ঘোন সন্তান হয়তন। এমনতে এেটা েনো সন্তানও হয়তন। অেে হযরত মারইয়াম (আঃ) আল্লাহর ওলী
হওয়া সধ্ত্ত্বও তাাঁধ্ে স্বামী োড়া পু ত্র সন্তান তিধ্য়ধ্েন। হযরত ইয়াকুব (আঃ)প্রতততিন তনধ্জর মু ধ্খ হাত লাতেধ্য়ধ্েন। ঘোখ
ভাধ্লা হয়তন। অেে হযরত ইউসু ফ (আঃ) এর শুযু জামার স্পধ্শব ঘোখ সু স্থ হধ্য়ধ্ে। ঘযই বাতাস হযরত সু লায়মান
(আঃ)এর তসংহাসন উতড়ধ্য় তনধ্য় ঘযত, তাধ্ে তহজরধ্তর সময় আধ্িশ ঘিয়া হয়তন ঘয, রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া
সাল্লাম) ঘে এে মু হূধ্তব মিীনায় ঘপৌাঁধ্ে িাও। হযরত সু লাইমান (আঃ) নবী হওয়া সধ্ত্ত্বও তবলেীধ্সর তসংহাসন এধ্নতেধ্লা
তাাঁর এে বু জুেব সােী। এগুধ্লা সব আল্লাহর ইো। তততন োইধ্ল হাজার মাইল দূধ্রর বাইতুল মু োিাস ঘোধ্খর সামধ্ন
ঘিখধ্ত পান। জান্নাত ও জাহান্নাম ঘিখধ্ত পাধ্রন। এর তবপরীধ্ত হুিায়তবয়া সতন্ধ্র সময় উসমান েণী রা. এর শাহািাধ্তর
তমেো সংবাি আধ্স। সংবািটি যাোইধ্য়র ঘোন মাযেম তেধ্লা না। এোরধ্ণ রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) উসমান
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রা. এর হতোর প্রততধ্শায ঘনয়ার জনে বাইয়াত শুরু েধ্র তিধ্য়ধ্েন। হুিায়তবয়া মিা ঘেধ্ে মাত্র েধ্য়ে মাইল দূধ্র অবতস্থত।
আল্লাহর ইোয় শত মাইল দূধ্রর তজতনস ঘিখধ্ল ঘপধ্লও আল্লাহর ইো না হওয়ার োরধ্ণ েধ্য়ে মাইল দূধ্রর তবষয়
জানধ্ত পাধ্রনতন। আল্লাহ তায়ালার ইো না হওযার োরধ্ণ সামানে দূধ্র কূধ্পর মধ্যে োো হযরত ইউসু ফ (আঃ)সম্পধ্েব
জানধ্ত পাধ্রনতন। অেে আল্লাহর ইো হওয়ার োরধ্ণ তমশধ্র অবতস্থত হযরত ইউসু ফ আ.এর জামার ঘ্রাণ তেনআধ্ন
ঘপধ্য়ধ্েন। আতম তাাঁধ্ে বললাম, আপতন ঘয দুতনয়ার সবাইধ্ে মু শতরে মধ্ন েরধ্েন, এ বোপাধ্র তদ্বতীয়বার তেন্তা েরুন।
আর অন্তর ঘেধ্ে তওবা েরুন।54
পবরবশষ্ট
মাওলানা ইলয়াস গুম্মান সাধ্হব (িা.বা.) এর এেটি বয়ান ঘেধ্ে প্রেতলত এেটি প্রধ্শ্নর জবাব ঘিয়া জরুরী মধ্ন েরতে যা
আিম (আঃ) েতৃবে রসু লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াতসলা ঘিয়া সম্পতেব ত হািীধ্সর উপর েৃত
অতভধ্যাধ্ের মতই।
অধ্নধ্ে বধ্ল োধ্েন, আল্লাহ তাআলা আমাধ্িরধ্েসহ পু রা োধ্য়নাধ্তর সব তেেু মু হাম্মাি (সাল্লল্লাহু আলাইতহ ওয়া
সাল্লাম) এর োরধ্ণ ততরী েধ্রধ্েন, এই পু রা োধ্য়নাধ্তর অতস্তে রসু লুল্লাহ (সাল্লল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর অতস্তধ্ের
োরধ্নই হধ্য়ধ্ে, তাাঁরই ওয়াধ্স্ত আল্লাহ তাআলা পু রা তবধ্ের সবতেেু ততরী েধ্রধ্েন, এই েোগুধ্লা ঠিে নয়।
োরণ আল্লাহ তাআলা মানু ষ সৃ তষ্টর উধ্িশে সম্পধ্েব কুরআধ্ন পাধ্ে বধ্লধ্েনঃ
ّلْ ِليَ ْعبُدُون
ْ َّ ِسْإ
َْ اْل ْن
َّْ َو َماْ َخلَ ْقتُْْ ْال ِج
ِ ْ نْ َو
আমার এবািত েরার জনেই আতম মানব ও তজন জাতত সৃ তষ্ট েধ্রতে। (সু রা যাতরয়াত:৫৬)
িিাি:
আল্লাহ তাআলা কুরআধ্ন পাধ্ে এরশাি েধ্রনঃ
ضْ َج ِميعًا
ْ ِ ُه َْوْالَّذِيْ َخلَقَْْلَ ُك ْْمْ َماْ ِفيْ ْاْل َ ْر
তততনই ঘস সত্ত্বা তযতন সৃ তষ্ট েধ্রধ্েন ঘতামাধ্ির জনে যা তেেু জমীধ্ন রধ্য়ধ্ে ঘস সমস্ত। (সু রা বাোরা:২৯)

অতএব আমরা বলধ্ত পাতর ঘয আল্লাহ তাআলা পৃ তেবীর সবতেেু আমাধ্ির জনে তততর েধ্রধ্েন। আর আমরা এই বইধ্য়র ৭
নং পৃ ষ্ঠায় ঘয হািীসটি ঘিখধ্ত পাতে ঘস হািীস ঘেধ্ে এ েো পাওয়া যায় ঘয রসু লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া
সাল্লাম)ঘে ততরী না েরধ্ল আল্লহ তাআলা আিম (আঃ)ঘেও ততরী েরধ্তন না। আর আিম (আঃ) না হধ্ল মানব জাতত
ঘোো ঘেধ্ে অতস্তেপ্রাপ্ত হত??
অেবাৎ মানব জাতত সৃ তষ্টর তপেধ্ন োরণ হল রসু লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম)।
54 তাজাতল্লয়াধ্ত সাফিার
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আর পু রা োধ্য়নাধ্তর সৃ তষ্ট হল মানব জাততর জনে, যা আমরা আয়াত ঘেধ্ে ঘিখধ্ত পাতে। তাহধ্ল আমরা বলধ্ত পাতর ঘয
পু রা োধ্য়নাধ্তর সৃ তষ্টর োরণ হল রসু লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম)। আধ্রা তেেু িলীল ঘিখু ন।
হািীধ্স পাধ্ে দুতনয়া বংধ্সর বোপাধ্র দুই রেম েো আধ্ে। এে হািীধ্স আধ্ে তেয়ামত সববতনেৃষ্ট মানু ষধ্ির উপর
সং টিত হধ্ব। আধ্রে হািীধ্স আধ্ে, “ততক্ষ্ন পযবন্ত তেয়ামত সং টিত হধ্ব না যতক্ষ্ন যমীধ্ন এেজন ঘলােও আল্লাহ
আল্লাহ বলধ্ব”।
প্রেম হািীস দ্বারা ঈমান উধ্িশে, আর তদ্বতীয় হািীস দ্বারা আমল উধ্িশে। অেবাৎ তেয়ামত এমন সময় আসধ্ব যখন
ঈমানওয়ালা, আমলওয়ালা ঘোন ঘলােই অবতশষ্ট োেধ্ব না। আর ঈমান আর আমল ঘতা রসু লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াধ্স্তই আমরা ঘপধ্য়তে। তাহধ্ল আমাধ্ির দুতনয়াধ্ত আসাটাও ঘযমন রসু লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া
সাল্লাম) এর ওয়াধ্স্ত। আবার দুতনয়া ঘয টিধ্ে আধ্ে তাও রসু লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াধ্স্ত।
পু রা দুতনয়ার সমস্ত জীব জাধ্নায়ারও টিধ্ে আধ্ে রসু লুল্লাহ সাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাধ্মর ওয়াধ্স্ত। োরণ দুতনয়াধ্ত যখন
মানু ধ্ষর আমল খারাপ হয় তখন আল্লাহ তাআলা তবতভন্ন যরধ্ণর আযাব পাঠান। আল্লাহ তাআলা বধ্লনঃ
َ
ْاس
ْْ َسب
ِ َّتْأ َ ْيدِيْالن
َ سا ْدُْفِيْ ْالبَ ِْرْ َو ْالبَحْ ِْرْ ِب َماْ َك
َ َظ َه َْرْ ْالف
স্থধ্ল ও জধ্ল মানু ধ্ষর েৃতেধ্মবর িরুন তবপযবয় েতড়ধ্য় পধ্ড়ধ্ে। (সু রা রুম:৪১)
আধ্রে আয়াধ্ত আল্লাহ বধ্লনঃ
َ ْْعلَى
ْنْدَابَّة
ْْ ظ ْه ِرهَاْ ِم
َْ َّاّللُْالن
َّْ ُْاخ ْذ
ِ َولَ ْْوْي َُؤ
َ َْْسبُواْ َماْت ََرك
َ اسْبِ َماْ َك
যতি আল্লাহ মানু ষধ্ে তাধ্ির েৃতেধ্মবর োরধ্ণ পােড়াও েরধ্তন, তধ্ব ভুপৃ ধ্ষ্ঠ েলমান োউধ্ে ঘেধ্ড় তিধ্তন না।
(সু রা ফাততর:৪৫)
অতএব জীধ্বর অতস্তে আধ্ে মানু ধ্ষর আমল ঠিে োোর োরধ্ণ। আর মানু ধ্ষর আমল ঠিে ঘে েধ্রধ্েন? সবাই জাধ্ন ঘয
রসু লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম)ই মানু ধ্ষর ঈমান আমল ঠিে েধ্রধ্েন। সু তরাং, োধ্য়নাধ্তর অতস্তে উনার
ওয়াধ্স্তই টিধ্ে আধ্ে। তততন না হধ্ল োধ্য়নাত টিেতই না।
অতএব এই দুতনয়ার সব তেেু ই রসু লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াধ্স্তই আল্লাহ তাআলা ততরী েধ্রধ্েন।
আর সবতেেু তাাঁর ওয়াধ্স্তই টিধ্ে আধ্ে।
এখন প্রশ্ন হল উপধ্র বতণবত বিবে আল্লাহ তাআলার তনধ্ম্নাি এরশাধ্ির সাধ্ে সাং তষবে তেনা??
ّلْ ِليَ ْعبُدُون
ْ َّ سْ ِإ
َْ اْل ْن
َّْ َو َماْ َخلَ ْقتُْْ ْال ِج
ِ ْ نْ َو
আমার এবািত েরার জনেই আতম মানব ও তজন জাতত সৃ তষ্ট েধ্রতে। (সু রা যাতরয়াত:৫৬)
যারা অতভধ্যাে েধ্র োধ্ে তারা উধ্িশে এবং োরধ্ণর মধ্যে পােবেে তনণবধ্য় ভুল েধ্র। ঘলখে বয়াধ্নর মধ্যে বধ্লনঃ ঘেউ
যতি আপনাধ্িরধ্ে তজজ্ঞাসা েধ্র ঘয, “মাওলানা ইলয়াস গুম্মান ঘেন এধ্সধ্েন?” আর আপনারা বধ্লন, তততন বয়ান
েরধ্ত এধ্সধ্েন। আর আমাধ্ে তজজ্ঞাসা েরার পর আতম যতি বতল, আমাধ্ে িাওয়াত ঘিয়া হধ্য়ধ্ে তাই আতম এধ্সতে।
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ঘেউ েী আধ্ে ঘয এরেম বলধ্ব ঘয, আপনারা এেরেম েো বলধ্েন আর আতম অনেরেম েো বলতে?? অতএব োর
েো মানব??আসধ্ল আপনারা আমার আসার উধ্িশে বধ্লধ্েন। আর আতম আমার আসার োরণ বধ্লতে। ঠিে
এেইরেমভাধ্ব আল্লহ তাআলা সৃ তষ্টর উধ্িশে বধ্লধ্েন আর রসু লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) সৃ তষ্টর োরণ
বধ্লধ্েন।

দ্রষ্টিয:
পাঠেবৃ ে আপনাধ্ির সামধ্ন তেেু অতভধ্যাধ্ের জবাব ঘপশ েরা হল। আর বাতে ঘযসেল অতভধ্যাে েরা হয় ঘসগুধ্লার
জবাব ঘিয়া সময় নষ্ট েরারই নামান্তর। োরণ ঐগুধ্লা এরেম জবাব ঘিয়ার মত ঘোন অতভধ্যােই নয়। তবধ্বেবাধ্ের জনে
এতটুকুই যধ্েষ্ট।
আল্লাহ তাআলা তাাঁর িরবাধ্র এটি েবু ল েরুে। আতমন!
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