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সম্পাদকীয়
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ٰ ٰ ا ْل م د
ٰ
ভাস্কর্য স্থাপন বন্ধ করুন :
আমাদের স ানার বাাংলায় বহু ভাস্কর্য নননময ত হদয়দে, ননমযা ণাধীন রদয়দে এবাং ননমযা দণর ভনবষ্যত পনরকল্পনাও আদে। এদেদে
এগুদলা আদেও নেল, এখনও আদে। তদব এখন সবে স াদরদ াদর এর আদয়া ন চলদে। অদনদক আ
মদধয পার্য কয সেনখদয় আর নানা সখাড়া র্ু নি ও অ ু হাত খাড়া কদর ভাস্কর্য স্থাপদনর পদে কা
ই লাদমর েৃ নিদত ভাস্কর্য ও মূ নতযর মদধয সকাদনা পার্যকয সনই। ভাস্কদর্যর ইাংদরন
ইাংদরন

statue (স্ট্যাচু )। অর্চ Statue of Liberty

মূ নতয ও ভাস্কদর্য র

কদর র্াদেন। আ দল

sculpture (স্কাল্প্চার) আর মূ নতযর

হ পৃ নর্বীর প্রন দ্ধ ভাস্কর্যগু দলাদক Statue (মূ নতয ) বলা হয়। এ

স্বাভানবক েৃ নিদকাণ সর্দকও বু ঝা র্ায়, ভাস্কর্য ও মূ নতযর মদধয সকাদনা পার্যকয সনই। েু ুঃখ নক হদলা, দ্বীদনর বযাপাদর র্ারা
নবদেষ্জ্ঞ নন, তারাই এ বযাপাদর মু খ খুল দেন। এনেদক ‘ভাস্কর্য, মুয রাল, প্রনতকৃ নত, স্ট্যাচু ধদমযর দে াাংঘনষ্যক না হওয়ায়
স

নবষ্দয়

দচতনতা েড়দত ই লানমক ফাউদেেন ও বায়তুল সমাকাররম ম ন দের খতীবদক েণমাধযদম প্রচার চালাদনার

ননদেযে নেদয়দেন হাইদকার্য ’ (বাাংলা নিনবউন) । তাদের
দ্বীদনর বযাপাদর নমর্যা বলদল তার পনরণাম
ই লাদম নেরক

াদর্ র্ু ি হদয়দেন েু ননয়াদলাভী একদেনণর েরবারী মু ন েী।

াবধান!

াহান্নাম (বু খারী, হা/১২৯১)।

বদচদয় বড় অপরাধ (বু খারী, হা/২৬৫৪), তওবা োড়া র্া আল্লাহ কখদনাই েমা কদরন না (আন-নন া, ৪/৪৮ ও

১১৬) ।

স কারদণ ই লাম নেরক এবাং নেরদকর র্াবতীয় মাধযদমর মূ দলাৎপার্ন কদরদে। উমার c নেরক াংঘনর্ত
হওয়ার আেঙ্কায় বায়আতুর নরর্ওয়াদনর োেনর্ পর্যন্ত সকদর্ সফদলনেদলন (ফাতহুল বারী, ৭/৪৪৮) । এরই ধারাবানহকতায়
ভাস্কর্য বা মূ নতয ই লাদম কদ ারভাদব নননষ্দ্ধ এবাং এর ভূ নর ভূ নর েলীল নমদল।
(আদল ইমরান, ৩/৬)

আর মূ নতয- ভাস্কর্য বানাদনা মাদন আল্লাহর

ও মূ নতয ননমযা তা ও প্রাণীর েনব অঙ্কনকারী

ৃ নির ননকৃ ি

ৃ নি করা, আকৃ নতোন করা আল্লাহর কা

াদর্ প্রনতদ্বনিতার অপদচিা চালাদনা (বু খারী, হা/৫৯৫৪) । ভাস্কর্য

ীব (বু খারী, হা/৪২৭) । নিয়ামদতর নেন প্রাণীর েনব অঙ্কনকারীদের

কন নতম োনি সেওয়া হদব (বু খারী, হা/৫৯৫০) । ভাস্কর্য ননমযা তার উপর নবী a অনভোপ কদরদেন (বু খারী, হা/৫৩৪৭) ।
সর্ ব ঘর-বানড়দত মূ নতয -ভাস্কর্য র্াদক, স খাদন সফদরেতা পর্যন্ত প্রদবে কদরন না (বু খারী, হা/৩২২৫) । স কারদণ ই লাম
ভাস্কর্য ও মূ নতয ভাঙদত বদলদে; েড়দত নয়। নবী ইবরাহীম e মূ নতয সভদঙদেন (আে-েফফাত, ৩৭/৯৩) । আমাদের একমাত্র
আেেয নবী মু হাম্মাে a নন

হাদত মূ নতয সভদঙদেন (বু খারী, হা/৪২৮৭), ভাঙার ননদেয ে নেদয়দেন (মু নলম, হা/৯৬৯) এবাং

ভাঙদত প্রনতনননধ পান দয়দেন (বায়হািী, ু নাদন কু বরা, হা/১১৪৮৩) ।
এর নবপরীদত ভাস্কর্য দপ্রমীদেরদক নকেু েলীল সপে করদত সেখা র্াদে, সর্গুদলা নবভ্রার্
বব নকেু ই নয়। সর্মন- (১)

ৃ নি ও কু রআন-হােীদের অপবযাখযা

ু লায়মান e-এর চানহো অনু র্ায়ী ভাস্কর্য ননমযা দণর কর্া কু রআদন এদ দে ( াবা, ৩৪/১৩) ।

বাব : এ ভাস্কর্য আ দল সকাদনা প্রাণীর নেল না, অর্বা তা তাাঁর েরীআদত অনু দমানেত র্াকদলও আমাদের েরীআদত
নননষ্দ্ধ (ফাতহুল বারী, ১০/৩৮২) । তাোড়া এর নবপরীদত কু রআদনর বহু আয়াত আদে, সর্খাদন মূ নতয -ভাস্কর্য নননষ্দ্ধ করা হদয়দে
(দ্র. আল-হাজ্জ, ২২/৩০; নূ হ , /২৩; আল-আনিয়া, ২১/৫২; আে-েফফাত, ৩৭/৯৫-৯৬; ঐ, ৩৭/৯১-৯৩) ।

পু তুল নেল।

বাব : এ পু তুল নেল সোর্ সমদয়র সখলার

তাদত নবেযমান নেল না। এগুদলা

নয। তা তু লা/কাপদড়র বতনর হওয়ায় পু দরাপু নর মানু দষ্র অবয়ব

ম্মান নকভাদব স্থানপত নেল না। এর নবপরীদত মা আদয়ো g সর্দক ননদষ্দধর

অদনকগুদলা বণয না পাওয়া র্ায়। তাোড়া এর্াদক পু াঁন
n নমের

(২) আদয়ো g-এর ঘদর

কদর অনয সকাদনা োহাবী ভাস্কর্য ননমযা ণ কদরননন। (৩) োহাবীেণ

হ নবনভন্ন অঞ্চদল েনড়দয় পড়দলও মূ নতয ভাদঙননন।

োহাবাদয় সকরাম সপৌঁেদত পাদরননন। কারণ নমের

বাব : মূ নতযগু দলা এমন েূ রবতযী স্থাদন নেল, সর্খাদন

য় মাদন এই নয় সর্, নমেদরর

ব

ায়োয় র্াওয়া। ঐ ব মূ নতয -ভাস্ককয

সফরাঊনদের বা া-বানড়দত র্াকায় োহাবীেণ n স খাদন প্রদবে কদরননন। কারণ রা ূ ল ের্দবর এলাকায় প্রদবে
করদত ননদষ্ধ কদরদেন (বু খারী, হা/৩৩৮১) । ঐ ব ভাস্কদর্যর অদনকগুদলাই মানর্র ননদচ চাপা পদড় নেল, র্া পরবতযীদত
5g el© 3q msL¨v
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উদ্ঘানর্ত হয়। নবোলাকৃ নতর েি মূ নতযগু দলা ভাঙার

াধয তাদের নেল না। কারণ বতযমান র্ু দে আধু ননক র্ন্ত্রপানত র্াকা

দেও এগুদলা ভাঙদত কা খনড় সপাড়াদত হয়। (৪) এ ব ভাস্কর্য হদে নেল্প ও স ৌির্য ।

বাব :

ব নেল্প আমাদেরদক

ধরদত হদব এমনর্া নয়। নবদেষ্ কদর ই লাম নবদরাধী নেল্প হদল তা অবেযই পনরতযা য। ফদল আপনন ই লাম অনু দমানেত
নেল্প চচযা করুন এবাং তা নেদয় স ৌির্য বধয ন করুন। (৫) এ ব ভাস্কর্য স্মৃ নত হদয় র্াদক এবাং সচতনা
মানু ষ্

ারা

ীবন সবাঁ দচ র্াদক তার কদমযর মাধযদম; ভাস্কর্য লাদে না। ই লাদমর নবখযাত

ৃ নি কদর।

বাব :

ব বযনি, র্াদের সকার্াও সকাদনা

ভাস্কর্য সনই, অর্চ তারা সবাঁদচ আদেন প্রনতনর্ মু নমন হৃেদয়। তাদের আেেয লালন করদেন লে-সকানর্ মু নলম নর-নারী।
এর নবপরীদত অদনদকর ভাস্কর্য আদে, নকন্তু মানু ষ্ তাদেরদক নচদন না। অদনকদক নচনদলও ঘৃ ণার
এর িওম এই সচতনা

ৃ নি করদত নেদয়ই নেরদক

নড়দয় পদড়নেল।

াদর্ নচদন। নূ হ e-

ু তরাাং অেূ র ভনবষ্যদত এ ব ভাস্কর্য দক নঘদর

নেরদকর আড্ডা ব দব না, তার ননশ্চয়তা সক সেদব?! (৬) নবনভন্ন মু নলম সেদে ভাস্কর্য আদে। তাহদল আমাদের র্াকদল
সোষ্ কী? বাব : সকাদনা সেে, রাষ্ট্র, প্রনতষ্ঠান, বযনি ই লাদমর েলীল নয়। েলীল হদে, কু রআন ও হােীে এবাং তা হদত
হদব

ালাদফ োদলহীদনর বু ঝ অনু র্ায়ী। তাোড়া সর্ ব সেদের কর্া বলা হদে, স

ব অদনক সেদে সতা োরঈ নবধান চালু

আদে। তাহদল আপনন স র্া আমোনন করদেন না সকন?
ভাস্কদর্যর মাধযদম অদেল অদর্যর অপচয় হয়। নবননমদয় বযনিদক লানিত ও অপমানণত করা হয়। কারণ বেদরর হাদত সোনা
কদয়কনেন তা ধু দয়মু দে

াফ কদর তাদত ফু ল নেদল র্নে তার

ম্মান-েদ্ধা বাদড়, তাহদল

ারা বের সরাে-ধু লা-ময়লায় পদড়

র্াকদল, পাখপাখানল মার্ায়, সচাখ-মু দখ পায়খানা করদল তাদত লানিত হদব না সকন?! ভাস্কদর্যর ঘাদড়-মার্ায় সেদলদমদয়রা
চড়দল, সবনেদত কু কুর-েৃ োল পায়খানা কদর নেদল বযনির অ ম্মান হদব না সকন?! নবষ্য়গুদলা আদবে নেদয় নয়, নবদবক
নেদয় ভাবার অনু দরাধ রইল। আল্লাহর ক ম! আমাদের অবস্থান সেফ ভাস্কর্য ও মূ নতযর নবরুদদ্ধ; সকাদনা বযনিনবদেদষ্র
নবরুদদ্ধ নয়। বযনি সর্-ই সহাক না সকন, তা আমাদের কাদে সকাদনা নবষ্য়ই নয়। বরাং মনু ষ্য ানতর বাইদর অনয

ীব-

াদনায়াদরর ভাস্কর্য হদলও ই লাদম তা নননষ্দ্ধ এবাং আমরা তার নবরুদদ্ধ। আদরকনর্ বযাপার হদলা, ভাস্কর্যদক মু নির্ু দদ্ধর
সচতনার অাংে বদল োনব করা হদে এবাং এর নবপদে অবস্থানকারীদের স্বাধীনতানবদরাধী র্যাে সেওয়া হদে! ভুদল সেদল
চলদব না, এদেদের স্বাধীনতার্ু দ্ধ ননদয় প্রর্ম ভাস্কর্য নননমযত হয় ১৯৭৩

াদল। তাহদল সর্ ভাস্কর্য নননমযত হদলা মু নির্ু দ্ধ সেষ্

হওয়ার ২ বের পদর, তা কীভাদব মু নির্ু দদ্ধর সচতনার অাংে হয়?! অতএব, স্বে পানন সর্ন সঘালা করা না হয়।
আ দলই র্নে সকাদনা মৃ ত বযনির কলযাণ কামনা করা হয়, তাহদল তার

নয কলযাণকর কা

করদত হদব। অর্র্া ভাস্কর্য

ননমযা দণর সপেদন অর্য নি না কদর একা গুদলা করুন- (ক) এমন

নকলযাণমূ ল ক কা

করুন, র্ার কারদণ মানু ষ্

এমননদতই মন সর্দক মৃ ত বযনির

ব

নয েু ‘ আ করদব। আর নতনন এর দ্বারা উপকৃ ত হদবন (মু নলম, হা/১৬৩১, ২৭৩৩) । (খ)

মৃ ত বযনির নাদম োন-োোিা করুন। নতনন এর সনকী পাদবন (বু খারী, হা/১৩৮৮) । (ে) মৃ ত বযনির পে সর্দক হজ্জ-উমরা
কনরদয় ননন। নতনন এর সনকী সপদয় র্াদবন (আবু োঊে, হা/১৮১১) । (ঘ) ম ন ে, মােরা া, ইয়াতীমখানা, হা পাতাল ইতযানে
ননমযা ণ করুন। (ঙ) েরীব, নম কীন, অ হায়, েু স্থদের স বায় এনেদয় আ ু ন ।
পনরদেদষ্ নবী ইবরাহীম e-এর কদে কে নমনলদয় মহান আল্লাহর কাদে প্রার্য না, ‘সহ আমার রব! তু নম এ নেরীদক
ননরাপে কদরা এবাং আমাদক ও আমার

ন্তানদেরদক প্রনতমাপূ া সর্দক রো কদরা’ (ইবরাহীম, ১৪/৩৫) ।
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-আব্দু র রাযযাক বিন ইউসু ফ*
(ce©-6)

িলপদথ অথিা আকাযপদথ সফদরর েু ‘আ :

হজ্জ ও উমরা পালনকারী ভাই-বিানদের জনয জরুরী কথা :

ইিদন ওমর c িদলন, রাসূল a যখন সফদরর উদেদযয

সম্মাবনত হজ্জ ও উমরা পালনকারী ভাই-বিান! িততমান িযিসাদের

িাহদন আদরাহণ করদতন, তখন বতবন বতনিার ‘আল্লাহু

উদেদযয িাজাদর িহু ধরদনর দলীল-প্রমাণহীন হজ্জ ও উমরার িই

আকিার’ িদল এই েু ‘আ পেদতন,
َ ُ ْ َ َ ل ْ َ ل َ ََ َ َ َ ُ ل َُ ُ ْ ْ َ ل
ّ َ َ َْ َ
ْي َو هإنا هإَل َربىنَا ل ُمنق هلبُ ْون الل ُه لم
سبحان اَّلهي سخرَلا هذا وما كنا َل مق هرنه
ْ َ َ َ َ َ ْ ل َ لَْ َ َ َْ َ َ َْ َ َ ُّ ل َى
َ َُ َ ل
هانا ن ْسألك هِف سف هرنا هذا ال هِب واتلقوى ومهن العم هل ما ترَض اللهم هون
َُ ْ
َ ل
ت ل
ُ الصاح
َ ْاطو ََلَا ُب ْع َدهُ اَللّ ُه لم أَن
ْ َ َ ََ َ َ َََْ
السف هر َواْل َ هليْفة هِف
ب هِف
ه
علينا سفرنا هذا و ه
ّ َ َْ َ َْْ
َ َ ل
َ ُ َ ى
ْ ْ
َْ
السف هر َوَكبَ هة ال َمن َظ هر َو ُس ْو هء
ال الل ُه لم اهِّن أ ُع ْوذبهك م ْهن َوعثا هء
االه هل والم ه
َ َُْْ
َْْ َ َْ
ال واْله هل
ب هِف الم ه
المنقل ه

হদত সািধান থাকুন। কারণ এসি িই পদে হজ্জ উমরা করদল
তা কিু ল হদি িদল আযা করা যাে না। তাই শুধু কুরআন ও
ছহীহ হােীছ দ্বারা প্রমাবণত িই-পুস্তক পদেই হজ্জ-উমরা পালন
করার বেষ্টা করদত হদি। মনগো িানাওোট েু ‘আ এিং বিেআতী
বনেযদত পূ ণত িই পো হদত সািধান থাকদত হদি। হজ্জ একবট
গুরুত্বপূ ণত ইিােত এিং এদত লম্বা সফর থাকার কারদণ মানু ষ
সবিকভাদি ইিােত করার পবরবিবত গদে তুলদত পাদর না।

‘ঐ সত্তার পবিেতা িণতনা করবছ, বযবন এবটদক (িাহন) আমাদের

তাই সহদজই বযরক-বিেআদতর মদধয জবেদে পদে। যার

জনয অনু গত কদর বেদেদছন। অথে আমরা তাদক অনু গত করদত

কারদণ প্রথদমই এ সতকতিাণী।

সক্ষম নই এিং অিযযই আমরা আমাদের রদির বনকট প্রতযািততন

িাবে হদত বির হওোর েু ‘আ :

করি। বহ আল্লাহ! আমরা এই সফদর বতামার বনকট বনকী ও
তাক্বওো োই আর বতামার পছন্দনীে আমল োই। বহ আল্লাহ!

আনাস ইিদন মাদলক c িদলন, রাসূ ল a িদলদছন, বয

এ সফরদক আমাদের উপর সহজ কদর োও এিং এর েূ রত্বদক
কবমদে োও। বহ আল্লাহ! তুবমই আমাদের এই সফদরর সাথী

িযবি িাবে হদত বির হওোর সমে িলদি,
َ ُ َ ل
َْ َ َ
َ َ ُ َْ ل
لل
لل ال حول َو ال ق لوة إال هبا ه
لل ت َوَّكت لَع ا ه
ِمْسِب ا ه

আর পবরিাদরর রক্ষক। বহ আল্লাহ! বতামার বনকট আশ্রে োই
সফদরর কষ্ট, ভীবতকর েৃ যয এিং সফর হদত প্রতযািততনকাদল

‘আল্লাহর নাদম বির হলাম, তাাঁর উপর ভরসা করলাম। আমার

সম্পে ও পবরিাদরর ক্ষেক্ষবত হদত’।3 আর নিী করীম a

বকাদনা উপাে এিং ক্ষমতা বনই আল্লাহ িযতীত’ তখন তাদক

যখন িাবে বফরদতন, তখন এই েু ‘আ পেদতন। তদি এই

িলা হে, আপনাদক িাাঁবেদে বনওোর জনয এটা আপনার বক্ষদে

যব্দগুদলা বিবয িলদতন,

যদথষ্ট হদেদছ। এরপর যেতান তার বথদক েূ দর সদর যাে।1
উদম্ম সালামা g িদলন, রাসূল a আমার ঘর বথদক

َ
َ
َ
َ َ َ
أئهبُ ْون تائهبُ ْون ََعبه ُد ْون ل ه َربىنَا َحام ُهد ْون

বির হদলই আকাদযর বেদক েৃ বষ্ট বেদে িলদতন,
َ َ ُْ َ َْ َ ى َ ُ َ َ ْ َ ل َ ُ ل َ َ ل َ ُ ل
ل
الل ُه لم إهِّن أ ُعوذ بهك أن أ هضل أ ْو أ َضل أ ْو أ هزل أ ْو أ َزل أ ْو أظ هل َم أ ْو أظل َم أ ْو
َ ْ َ
ج َه َل أ ْو ُُيْ َه َل َ َ ل
لَع
أ

‘আমরা প্রতযািততন করবছ তওিা করদত করদত, ইিােতরত

‘হে আল্লাহ! আবম বতামার বনকট আশ্রে োই বিপথগামী হওো

বনেদম কা‘িা ঘর বযোরদতর ইচ্ছা বপাষণ করার নাম হজ্জ।

ও বিপথগামী করা হদত এিং যু লুম করা ও মাযলূম হওো

হজ্জ-এর প্রকারদভে :

অিিাে এিং আমাদের রদির প্রযংসা করদত করদত’।4 হজ্জ
এর আবভধাবনক অথত- ইচ্ছা বপাষণ করা। যরীআদতর
পবরভাষাে হজ্জ হদচ্ছ, বনধতাবরত সমদে বনবেতষ্ট িাদন বনধতাবরত

হদত। আবম আরও আশ্রে োই কারও সাদথ জাদহলী আেরণ

হজ্জ পালন পদ্ধবত হেসেসে হজ্জ বতন প্রকার: (১) তামাত্তু (২)

করা িা আমার উপদর জাদহলী আেরণ করা হদি এমন হদত’।

2

বকরান (৩) ইফরাে।

1. বতরবমযী, হা/৩৪২৬, হােীছ ছহীহ।

3. ছহীহ মু সবলম, হা/৪২৫; ইিনু খু যােমা, হা/২৫৪২।

2. আিূ োঊে, হা/৫০৯৬; বমযকাত, হা/২৪৪২।

4. ছহীহ মু সবলম, হা/১৩৪২; বমযকাত, হা/২৪২০, পৃ . ২১৩।
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(১) তামাত্তু হজ্জ : হদজ্জর মাস যাওোল, যুলক্বা‘ো এিং

হজ্জ-উমরা সম্পদকত আল্লাহর জরুরী বিধান :

যু লবহজ্জার প্রথম ১০ বেদন শুধু উমরার ইহরাম বিাঁদধ উমরার

যারা সামথতয রাদখ, তাদের জনয হজ্জ-উমরা জীিদন একিার

কাজ সম্পূ ণত কদর হালাল হদে পু নরাে যু লবহজ্জা মাদসর ৮

পালন করা অপবরহাযত। একিাদরর অবধক হদল তা নফল িদল
ْ ل ُْْ َ ل
ُّ َ
গণয হদি। আল্লাহ তাআলা িদলন, ُلل
‘ َوأتهموا اْلَج َوالعم َرة ه هবতামরা

তাবরদখ মক্কা হদত ইহরাম বিাঁদধ হদজ্জর কাজ সম্পূ ণত করাদক
তামাত্তু হজ্জ িদল।

আল্লাহদক সন্তুষ্ট করার জনয হজ্জ-উমরা পালন কদরা’ (আল-

(২) বক্বরান হজ্জ : এটার পদ্ধবত েু ই ধরদনর হদত পাদর। (ক)

িাক্বারা, ২/১৯৬)।

এক সাদথ উমরা এিং হদজ্জর ইহরাম িাাঁধা এিং উমরার কাজ
বযষ কদর হদজ্জর কাজ শুরু কদর যু লবহজ্জার ১০ তাবরদখ
ইহরাম হদত হালাল হওো। এ সমে কুরিানীর পশু সাদথ

হজ্জ-উমরার মানত করদল তা পালন করা

অপবরহাযত। আল্লাহ িদলন, ‘যারা মানত পূ ণত কদর এিং বসই
বেনদক ভে কদর বয বেন মানুদষর অবনষ্ট ছবেদে পেদি’ (আেোহর, ৭৬/৮)।

হজ্জ একবট ফরয বিধান। আল্লাহ তাআলা
َ َ ل
ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ا َ َ ْ َ َ َ َ ل
িদলন, ت م هن استطاع هإَل هه س هبيًل ومن كفر ف هإن
ُلل َلَع اَلل ه
اس هحج اْلي ه
وه ه
َ
ل
َن َعن الْ َعالَمْي
َ
‘ اُلل غ يআল্লাহর পক্ষ হদত মানু দষর পালনীে কততিয
ه
ه
ه

থাকদত হদি। (খ) প্রথদম শুধু উমরার ইহরাম িাাঁধদি। অতঃপর
উমরার ত্বাওোফ শুরু করার সমে উমরার ইহরাদমর সাদথ
হজ্জদক যাবমল কদর বনদি। বক্বরান হজ্জ পালনকারীদক
কুরিানীর পূ ণত প্রস্তুবত সাদথ রাখদত হদি।

হদলা, যার কা‘িা ঘর পযতন্ত যাওোর সামথতয আদছ, বস বযন
িােতুল্লাহর হজ্জ পালন কদর। আর বয িযবি এ আদেয পালন
করদত অস্বীকার কদর তার মদন রাখা উবেত বয, আল্লাহ তাআলা

(৩) ইফরাে হজ্জ : শুধু হজ্জ এর ইহরাম বিাঁদধ হদজ্জর কাজ
সম্পােন কদর ১০ তাবরদখ হালাল হওোদক ইফরাে িলা হে।

বিশ্বিাসীর মু খাদপক্ষী নন’ (আদল ইমরান, ৩/৯৭)। হােীদছ এদসদছ,
َ َ َ
ْ َ َ َ ُ َ ْ ِن
َ َ َ َ َُ ُ ل
َ ُ ْ َ
ُ
اإلسًلم لَع َخ ٍس شهادةه
 قال قال رسول ه ع هن اب هن عم َر
اُلل ﷺ ب ه َ ه
َ ل
َ
َ ل
َ ْ َ ََ ل لُ َ ل َُ ل ا َ ُ ُ ل
، الزَكةه
 َو هإيتَا هء، الصًلةه
 َو هإقامه، اُلل
أن ال إهَل إهال اُلل َوأن ُممدا رسول ه
َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ى
ضان
 وصوم رم، واْلج

হদজ্জর উত্তম বনেম : উি বতন প্রকাদরর বয বকাদনা বনেদম
হজ্জ পালন করদল ফরয আোে হদে যাদি। তদি উত্তম হদলা
তামাত্তু হজ্জ। কারণ নিী করীম a বিোে হদজ্জ তামাত্তু হজ্জ
করার জনয আদেয কদরদছন।5 হােীদছ এদসদছ,
ُّ َ ل
َ
َ ُ َ ل
ُْ َُ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ ْ َ
اُلل َعليْ هه َو َسل َم أ ههلوا يَا آل
لل صَّل
عن عب هد ب هن عم ٍرو قال قال رسول ا ه
َُ
ُم لم ٍد به ُع ْم َرةٍ هف َحج

ইিদন ওমর h হদত িবণতত, বতবন িদলন, রাসূল a
িদলদছন, ‘ইসলাদমর বভবত্ত পাাঁেবট: ১. এই িদল সাক্ষয বেওো
বয, আল্লাহ ছাো বকাদনা সবতযকার মা‘িূ ে বনই এিং মু হাম্মাে
a তাাঁর বপ্রবরত রাসূল ২. ছালাত প্রবতষ্ঠা করা ৩. যাকাত

আব্দু ল্লাহ ইিদন আমর c িদলন, রাসূল a িলদলন, ‘বহ

প্রোন করা ৪. হজ্জ আোে করা এিং ৫. রামাযান মাদস বছোম

মু হাম্মাদের পবরিার িা অনু সারীরা! বতামাদের মদধয বকউ হজ্জ
করার ইচ্ছা করদল বস বযন হদজ্জর প্রথদম উমরার ইহরাম িাাঁদধ’।6

পালন করা’।7 উমরা হদজ্জর নযাে জরুরী ইিােত’।8

এই হােীদছ রাসূ ল a উমরাদক হদজ্জর সাদথ বমলাদনার আদেয

হজ্জ ও উমরার মাদে পাথতকয :

কদরদছন। অতএি সকল মানু দষর তামাত্তু হজ্জ করা উবেত।

হজ্জ ইসলাদমর পাাঁেবট রুকদনর একবট। উমরা বকাদনা রুকন

তামাত্তু হদজ্জ আরও একবট সু বিধা এই বয, উমরা হদত হালাল
হদে ৮ তাবরদখর পূিপ
ত যতন্ত ইহরামমুি জীিনযাপন করা যাে। এটা

নে। িরং একবট গুরুত্বপূ ণত ইিােত। হজ্জ একবট বনধতাবরত
সমদে পালন করদত হে। বকন্তু উমরা বয বকাদনা সমে পালন

হাজীদের জনয অদনক সহজ ও সু বিধাজনক।

করা যাে। তামাত্তু ও বক্বরান হজ্জ পালন করদল একবট উমরা

উমরা এর যাবব্দক অথত- পবরেযতন করা অথতাৎ ইিােত করার
আযাে কা‘িা ঘর পবরেযতন করা। যরীআদতর পবরভাষাে

আোে হদে যাে, বকন্তু উমরা করদল হজ্জ পালন হে না।
উমরার বেদে হদজ্জর গুরুত্ব অদনক বিবয। এজনয সামথতয

আল্লাহ তাআলার সন্তুবষ্ট অজতদনর জনয কা‘িা ঘর ত্বাওোফ,

থাকার পরও হজ্জ না করদল ঈমান বনদে বটদক থাকা কবিন।

ছাফা-মারওো সাঈ ও মাথা নযাো িা েু ল বছাট করার মাধযদম

(েলদি)

বিদযষ ইিােত করাদক উমরা িলা হে।

5. ছহীহ িু খারী, হা/১৫৬৮, ৭২২৯, ৭২৩০; বমযকাত, হা/২৫৫৮।

7. ছহীহ িু খারী, হা/৮; ছহীহ মু সবলম, হা/৩২৫৭; ইিদন মাজাহ, হা/২৯০১।

6. ছহীহ ইিদন বহব্বান, হা/৩৯২২; মু সনাদে আহমাে, হা/২৬৫৯০।

8. ছহীহ ইিদন খু যােমা, হা/৩০৬৫।

5
www.al-itisam.com

5g el© 3q msL¨v

Bgvg Avey nvbxdvp-Gi AvK¡x`v
ebvg nvbvdx‡`i AvK¡x`v
-আব্দু ল আলীম ইবনে কাওছার মাদােী*

(েনেম্বর’২০ সংখ্যায় প্রকাশিনের পর)
(পবব-১৮)
ঈমাে :

‘ঈমানের ৭০ বা ৬০শিরও উপনর িাখ্া রনয়নছ। এর সনববাত্তম

সম্মাশেে পাঠক! চলু ে বরাবনরর মনো প্রথনম দদনখ্ আশস,

হনলা, ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ বলা এবং সববশেম্নশি হনলা, রাস্তা
হনে কষ্টদায়ক বস্তু দূ র করা। আর লজ্জাও ঈমানের একশি

ঈমানের সশঠক সংজ্ঞা ও বযাখ্যা কী? পরবেবী আনলাচো সহনে

িাখ্া’।3 হাদীছশিনে ‘রাস্তা হনে কষ্টদায়ক বস্তু দূ র করা’-দক

বু ঝার েেয আমরা এখ্ানে সংশিপ্ত আকানর শবষয়শি দদখ্ব।

ঈমানের একশি িাখ্া শহসানব বণবো করা হনয়নছ। ‘রাস্তা হনে

কারণ এর আনে আমরা এ বযাপানর অনপিাকৃে শবস্তাশরে

কষ্টদায়ক বস্তু দূ র করা’ কাে েয় শক? ইবেু আশবল ইয আল-

দেনে এনসশছ।

হাোিী p বনলে,
َ
َ
َ َ َ َ إ إ
َ ّمُُإ
َّ َ َ لُُش َعبُُُمتَ َع ِّد َدةُُُ َو ُُّ إ َ إ
ُيمانُا
ُ ُُُاْلي َمانُُُأ إصل
ُ فإِذاَُُك
ِ ُ كُُشُ ُعبةُُمِنهاُُتس
ِ ُُن
َ إ
إ
َ َّ َ
َ َ َ َ َّ َ َ َّ إ َ إ َ ُّ َ إ َ إ
َ
َ
َ
َ
ُ،الا ِطنة
ُ ُُال
ُ جُُواْلعم
ُ كُُالزَكةُُوالصو ُمُُواْل
ُ ِ انُُوكذل
ُِ اْليم
ُ الصلةُُم
ف
ِ ُُِن
َ
َ إ َ َ َ َّ َ ُّ َ إ َ إ
ُّ
َ إ َ َ َ إ َ َّ َ إ
َ
َ
َ
َ
َ
ُل
ُ هُه ِذهُُِالشعبُُ ِإ
ُ ِ ّتُتنت
ُ ُح،اْلنابةُ ِإَل ِه
ُِ ِنُا
ُ كُواْلشيةُم
ُِ َكْليا ُِءُواتل ُو
ِ للُو
َ َّ إ َ إ
َََ َ إ
َ
َّ
.ان
ُِ اْليم
ُ ِ ِنُشع
ُ يقُف ِإنهُُم
ُِ نُالط ِر
ُِ طةُاْلذىُ َع
ُ ِإما
ِ ُب

َإ إ
َإ
‘আল-ঈমাে’ (ُْلي َمان
ِ  )اিব্দশি বানব ُإِفعال-এর মাছদার।
َ
إ
َ إ إ َ َ َّ إ إ
অশেধাশেক অথব- ُ‘ اتلَّ إص ِديقআন্তশরক শবশ্বাস’, ُالط َم أنِي نَ ة
ْلقرارُُ ُو
ِ ُا
‘স্বীকৃশে ও প্রিাশন্ত’। িায়খ্ুল ইসলাম ইবেু োইশময়যা p
দিনষাক্ত অথবিানকই অগ্রাশধকার শদনয়নছে। দকেো হৃদনয় যখ্ে
আন্তশরক শবশ্বাস ও বিযো স্থাে পায়, েখ্েই দকবল স্বীকৃশে
ও প্রিাশন্ত অশেবে হয়।1 িরীআনের পশরোষায়,
إ
َ َإ
َ إ إ
َ َ َ ُ انُ ُ َوقَ إولُُ ُباللِّ َس
َ َإ
ُُار حُُِ ُ َواْل َرَك ِنُُ ُيَ ِزيإد
ُِ َاْلن
ِ
ِ تص ِديقُُ ُ ِب
ِ
ِ ُانُ ُوعملُُ ُ ِباْلو
إ
إ
َ لط
. اع ِةُُ َويَنقصُُ ِبال َم إع ِصيَ ُِة
َُّ ِبا

‘ঈমাে হনে মূল, যার বহু িাখ্া-প্রিাখ্া রনয়নছ। এর প্রনেযকশি

‘অন্তনর শবশ্বাস, মু নখ্ স্বীকৃশে, আমনল বাস্তবায়নের োম ঈমাে,

কষ্টদায়ক বস্তু দূ র করা’ পযবন্ত শেনয় দিষ হনয়নছ এসব িাখ্াপ্রিাখ্া। দকেো দসিাও ঈমানের অন্তেুক্ত
ব ’।4 দসেেয, ঈমানের

যা পু ণয দ্বারা বৃশি পায় এবং পাপ দ্বারা হ্রাস পায়’।

িাখ্ানক ‘ঈমাে’ বলা হয়। িনল ছালাে, যাকাে, ছওম ও হজ্জ
ঈমানের অন্তেুক্ত
ব । অেু রূপোনব দোপে আমলও। দযমে লজ্জা,
েরসা, আল্লাহর েয় ও োাঁর শেকি েওবা। এোনব ‘রাস্তা দথনক

2

পাশরোশষক অনথব দমৌশলকোনব পাাঁচশি শবষয় থাকা েরুরী।

আহলু স সু ন্নাহ ওয়াল োমাআনের শেকি, কথা ও কানের োম

যথা- ১. অন্তনরর কথা, ২. মুনখ্র স্বীকৃশে, ৩. অন্তনরর আমল,
৪. মুনখ্র আমল ও ৫. অঙ্গপ্রেযনঙ্গর আমল।5 ইমাম আেু রবী

ঈমাে। এর েূ শর েূ শর দলীল শমনল। রাসূ লুল্লাহ a বনলনছে,
َّ َ َ
َإ إ
َ
إ ََ إ إ َ َإ إ
َ ضعُ ُ َوستُّ إو َنُ ُش إعبَةُ ُفَ أَفإ
ُُضل َهاُُُق إو لُُُلُُُإِ لَُُُإُِل
ْلي َمانُُُ ِبضعُُُوسبعونُ ُأوُ ُ ِب
ُِ ُا
ِ
َّ إ َ إ
إَ َ إ إ
ََ ََ إَ َ َ َ إ
َ
َ
َ
َ
. ان
ُِ اْليم
ُ قُواْلياءُُشعبةُُم
ُِ نُالط ِري
ُِ اللُُوأ دناهاُ ِإماطةُُاْلذىُع
ِ ُِن

p বনলে,
إ
إَ إ
ِّ
إ
إ َ إ َ َّ إ إ َ َ َ إ إ
َ
ُح
ُِ ان ُ َوع َملُ ُ ِباْلَ َُوا ُِر
ُِ ب ُ َو ِإق َرارُ ُ ُِبالل َس
ُ ِ ان ُتص ِديقُ ُ ِبالقل
ُ اْليم
ُ ابُالقو ُِل ُ ِبأ
ُ َب
ِ ُن
إ
َ
َ
َّ َ إ َ إ
إ
.ث
ُ نَُتتَ ِم َُعُ ِفيإ ُِهُ َه ِذهُُِاْل َِصالُُاثلَّل
ُ لُأ
ُ ِلُيَك إونُُمؤمِناُإ
ُ

 শব. এ. (অোসব), উচ্চের শিনলামা, এম. এ. এবং এম.শিল., মদীো ইসলামী
শবশ্বশবদযালয়, সঊদী আরব; অধযি, আল-োশম‘আহ আস-সালাশিয়যাহ,

‘অেু নেদ : ঈমাে অন্তনরর শবশ্বাস, দমৌশখ্ক স্বীকৃশে ও

রূপেঞ্জ, োরায়ণেঞ্জ।

অঙ্গপ্রেযঙ্গ দ্বারা কানের োম। দকউ েেিণ মু শমে হনব ো,

1. দ্রষ্টবয : আছ-ছনরমু ল মাসলূ ল, প্রকািক : সঊদী দবািবার োিব, ো. শব.), পৃ .
৫১৯।
2. ইবেু োয়শময়যা, আল-আক্বীদােু ল ওয়ানসশিইয়াহ, োহক্বীক্ব : আিরাি ইবনে

3. ছহীহ মু সশলম, হা/৫৮।

আব্দু ল মাক্বছূদ (শরয়ায : আযওয়াউস সালাি, ২য় প্রকাি, ১৪২০ শহ./১৯৯৯

4. ইবেু আশবল ইয, িারহুল আক্বীদাহ আে-িহাশবইয়াহ, োহক্বীক্ব : আহমাদ

শি.), পৃ . ১১৩; আব্দু ল্লাহ ইবনে আব্দু ল হামীদ আল-আছারী, (আল-ওয়ােীয িী

িানকর, (সঊদী আরব : ধমব, ওয়াকি, দাওয়াে ও শদক-শেনদবিো শবষয়ক

আক্বীদাশেস সালাশিছ ছনলহ, প্রকািক : সঊদী ধমব মন্ত্রণালয়, প্রথম প্রকাি :

মন্ত্রণালয়, ১ম প্রকাি : ১৪১৮ শহ.), পৃ . ৩২৩।

১৪২২ শহ.), পৃ . ১০৩।

5. ইবেু োয়শময়যা, আল-আক্বীদােু ল ওয়ানসশিইয়াহ, পৃ . ১১৩।
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যেিণ ো োর মনধয এই শেেশি ববশিনষ্টযর সমন্বয় ঘিনব’।6

‘ঈমানের দয সনববাচ্চ ও সববশেম্ন স্তর রনয়নছ, োর দলীল এই

এরপর শেশে বনলে,
إ َ إ َ إ َ إ َ َّ إ إ َّ َ إ
َ
َّ إ َ إ َ َّ َ إ
ُُنُُ َم َعه
ُ نُُيَك إو
ُ لُُأ
ُ بُُواتلص ِديقُُ ِإ
ُ ِ لَُُت ِزئُُُالمع ِرفةُُُ ِبالقل
ُ ُ ُث ُمُُاعلمواُُأنه
َ إ َ إَ إ
ِّ
ِّ
إ إ
إ ََ إ
َ
َّ
إ
َ
َ
ُّت
ُ  ُح،ان
ُ ان ُنطقا ُو
ُِ اْلي َمانُ ُ ِبالل َس
ِ  ُونطقُ ُ ِباللس،ب
ِ ل َُت ِزيءُ ُمع ِرفةُ ُ ِبالقل
ِ
إ
إ
َ َّ
َ َ َ َ
َ َ إ
َ َ إ
َ
إ
إ
َ
َ
َ
َ
َ
ُن ُمؤمِنُا
ُ ال َُك
ُِ ث ُاْلِص
ُ ت ُ ِفي ُِه ُه ِذ ُهِ ُاثلل
ُ  ُفإِ ُذُا ُكم ُل،ُِارح
ُ يكُ ُو
ِ ن ُعملُ ُبِاْلو
َ َّ َ َ َ َ إ
َ َ َّ ُّ َ
ََ إ إ إ
َ.ي
إ
إ
ُ ُوقولُُعلماءُُالمس ِل ِم،لسنة
ُ ُ ُوا،كُالقرآن
ُ ِ َعُذل
ُ ُد ُل

হাদীনছ শমনল। বযাপারশি যশদ োই হয়, োহনল বু ঝনে হনবঈমানে হ্রাস-বৃশি ঘনি’।10
আমরা আনে দদনখ্ এনসশছ দয, ঈমানের মাসআলায় ইমাম আবু
হােীিা p-এর দু নিা েুল হনয় দেনছ। শুধু হৃদনয়র শবশ্বাস
ও মু নখ্র স্বীকৃশেনক শেশে ঈমাে শহসানব আখ্যাশয়ে করনেে;
আমলনক ঈমানের অন্তেুক্ত
ব েণয করনেে ো। শেশে বনলে,
إ
ِّ
ََ إ إ
إ
إ إ
َ
َ
َ
ان
ُِ اْلن
ُ ْلي َمانُ ُإِقرارُ ُ ِبالل
ِ  ُوتص ِديقُ ُ ُِب،ان
ِ س
ِ ِ‘ اমু নখ্র স্বীকৃশে ও অন্তনরর
11
শবশ্বাস হনে ঈমাে’। এিা োর প্রথম েুল। োর আনরকশি
েুল হনে, ‘ঈমাে বানেও ো, কনমও ো’।12 শেশে বনলে,
َ إ إَ َ َ إ ََ َإ
13
ُلُُينقص
ُ اْليمُانُُلُُي ِزيدُُو
ِ ‘ وআর ঈমাে বানেও ো, কনমও ো’।

‘অেঃপর দেনে রাখ্ুে, শুধু অন্তনরর শবশ্বাস যনথষ্ট হনব ো,
যেিণ ো এর সানথ দমৌশখ্ক স্বীকৃশে থাকনব। অেু রূপোনব
অন্তনরর শবশ্বাস ও দমৌশখ্ক স্বীকৃশে যনথষ্ট হনব ো, যেিণ ো
এর সানথ অঙ্গপ্রেযনঙ্গর আমল থাকনব। অেএব দকানো বযশক্তর
মানঝ এই শেেশি ববশিষ্টয পাওয়া দেনল দস-ই ‘মু শমে’ শহসানব
েণয হনব। কুরআে, হাদীছ এবং ওলামানয় মুসশলমীনের বক্তবয
এ কথারই প্রমাণ বহে কনর’।7/8

এ বযাপানর কথা বলনে শেনয় আমরা প্রমাণ দপনয়শছলাম দয,
কারও কারও মনে, ইমাম আবু হােীিা p োর এই মে
দথনক শিনর এনসশছনলে। োছাো এই েুল প্রমাশণে হনলও

অেু রূপোনব ঈমাে বানে ও কনম। মহাে আল্লাহ বনলে,
َ إ َ َ َ إ
َ
َ َ َّ َ َّ َ إ إ
ُت ُ َعليإ ِه إُم ُآيَات ُه
ُ ت ُقلوبه ُم ُو ِإذا ُت ِلي
ُ اّلل ُ َو ِجل إ
ُ َّ ُ ِين ُ ِإذا ُذ ِك َُر
ُ ون ُاَّل
ُ ِإنما ُالمؤمِن
َ َّ َ َ َ َ َ إ إ َ َ َ َ َ ِّ إ
ُ َعُرب ِه ُمُيتوَّك
ون
ُ زادته ُمُ ِإيماناُو

শেশে এর েেয দোোহোর হনবে ো; বরং ইেনেহানদর েেয
একশি দেকী পানবে ইেিাআল্লাহ।
দসকারনণ ইমাম আবু হােীিা p-এর ঈমাে সম্পশকবে
আক্বীদার সানথ মােুরীদীনদর আক্বীদার শকছু শমল ও অশমল

‘মুশমে দো দকবল োরাই, যানদর সামনে যখ্ে আল্লাহর োম
উচ্চারণ করা হয়, েখ্ে োনদর অন্তরসমূহ েীে হনয় পনে। আর
যখ্ে োনদর সামনে োর আয়ােসমূ হ দেলাওয়াে করা হয়, েখ্ে
ো োনদর ঈমাে বৃশি কনর দদয় এবং োরা োনদর রনবর উপর
েরসা কনর’ (আল-আেিাল, ৮/২)। আবু হুরায়রা c হনে
বশণবে, রাসূল a এরিাদ কনরে,
َّ َ َ إ َ َ إ إ َ َ إ إ َ ُّ إ َ إ َ َ َ إ َ َ َ إ
َإ إ
ُالل
ُ ُل
ُ ِلَ ُإ
ُ ِل ُإ
ُ ُ ُن ُشعبةُ ُفأفضلها ُقول
ُ إن ُأوُ ُ ِبضعُ ُو ِستو
ُ س ُبعُ ْو
ُ ْلي َمانُ ُ ِبضعُ ُو
ِ ا
َّ إ َ إ
إَ َ إ إ
ََ ََ إَ َ َ َ إ
َ
َ
َ
َ
.ان
ُِ اْليم
ُ قُواْلياءُُشعبةُُم
ُِ نُالط ِري
ُِ وأدناهاُإِ ُماطةُُاْلذىُع
ِ ُِن

পশরলশিে হয়। দযমেশমল :
১. আমলনক ঈমাে দথনক দবর কনর দদওয়া। শুধু সেযায়েই ঈমাে।
২. ঈমাে বানেও ো, কনমও ো।
৩. ঈমানে ‘ইশস্তছো’ হারাম।14

‘ঈমানের ৭০ বা ৬০শিরও উপনর িাখ্া রনয়নছ। এর সনববাত্তম
হনলা, ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলা’ এবং সববশেম্নশি হনলা, রাস্তা
হনে কষ্টদায়ক বস্তু দূ র করা। আর লজ্জাও ঈমানের একশি িাখ্া’।9
হাদীছশি ঈমাে হ্রাস-বৃশির উৎকৃষ্ট দলীল। েবাব শছদ্দীক্ব হাসাে খ্াে
েূ পালী p হাদীছশি উনল্লখ্পূবক
ব বনলে,
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ إ َ َ َ إ َ َ َ َّ إ إ َ َ إ َ إ َ َ َ إ
ُل
ُ ن ُق ِاب
ُ لك َُك
ُ ن ُ كذ
ُ ن ُو ِإذا َُك
ُ َع ُ ُوُأ ُد
ُ ان ُ ِفي ُِه ُأ
ُ ْليم
ُِ ن ُا
ُ َع ُأ
ُ ُ ُف ُهذا ُد َِلل
ُِ و
ِّ َ َ َ ُّ إ
َ
.ان
ُِ لِلزيادةُُِوانلقص

10. শছদ্দীক্ব হাসাে খ্াে (মৃ . ১৩০৭ শহ.), িােহুল বায়াে িী মাক্বাশছশদল
কুরআে, (ছয়দা, ববরূে : আল-মাকোবাহ আল-আছশরইয়াহ, ১৪১২ শহঃ/১৯৯২
শি.), ৫/১৩১।
11. ইমাম আবু হােীিা, শকোবু ল ওয়াশছয়যাহ, (ববরূে : দারু ইবশে হাযম, ১ম
প্রকাি : ১৪১৮ শহ./১৯৯৭ শি.), পৃ . ২৭-২৮।
12. দ্রষ্টবয : আল-িারকু বায়োল শিরাক্ব ওয়া বায়ােু ল শিরক্বাশেে োশেয়াহ, পৃ .
১৯১; আল-শমলাল ওয়াে-শেহাল, ১/১৪১।
13. আবু হােীিা, শকোবু ল ওয়াশছয়যাহ, োহক্বীক্ব : আবু মু আয মু হাম্মাদ ইবনে
আব্দু ল হাই উওয়াইো, (ববরূে : দারু ইবশে হাযম, ১ম প্রকাি : ১৪১৮

6. আবু বকর আল-আেু রবী, আি-িারীআহ, (শরয়ায : দারুল ওয়ািাে, ২য়

শহ./১৯৯৭ শি.), পৃ . ২৯।

প্রকাি, ১৪২০ শহ./১৯৯৯ শি.), ২/৬১১।

14. সহে োষায় ‘আশম মু শমে ইেিাআল্লাহ’- এমে কথা বলানক ‘আল-ইশস্তছো

7. প্রাগুক্ত।

শিল ঈমাে’ বা ঈমানে ইশস্তছো বলা হয়। এশি পরবেবীনে সৃষ্ট একশি

8. ঈমানের পশরচয় সম্পনকব আরও শবস্তাশরে োেনে পেু ে : আব্দু ল আলীম

মাসআলা। সালানি ছানলহীনের প্রথম যু নের মােু ষনদর কানছ এশি পশরশচে শছল

ইবনে কাওছার মাদােী, ঈমানের মূ লেীশে, পৃ . ৯-১৬।

ো। যানহাক, মাসআলাশি শেনয় মেনেদ রনয়নছ। (ক) কুল্লাশবয়যানদর শেকি,

9. ছহীহ মু সশলম, হা/৫৮।

‘আশম মু শমে ইেিাআল্লাহ’ এোনব বলা ওয়াশেব। (খ্) মু রশেআ ও
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৪. কাবীরা দোোহোরনক কানির বলা যানব ো। উনল্লখ্য,
কাবীরা

দোোহোনরর

বযাপানর

আহলুস

সু ন্নাহ

pসহ অেযােয সালানি ছানলহীে োক্বদীনরর বযাপানর দয
আক্বীদা দপাষণ করনেে, মােুরীদীরাও দসই আক্বীদাই দপাষণ

ওয়াল

োমাআেও এ আক্বীদাই দপাষণ কনর।

কনরে। োরা মনে কনরে, োক্বদীনরর ৪শি স্তর রনয়নছ।

অশমল :

কলযাণ-অকলযাণ সবশকছু ই মহাে আল্লাহর পি দথনক হনয়

ইমাম আবু হােীিা p-এর শেকি ‘অন্তনরর শবশ্বাস ও
মু নখ্র স্বীকৃশে’র োম ঈমাে। অথবাৎ দমৌশখ্ক স্বীকৃশে ঈমানের
অন্তেুক্ত
ব
ও অংি। শকন্তু আবু মােছূ র মােুরীদী ও োর
অশধকাংি অেু সারী দমৌশখ্ক স্বীকৃশেনক ঈমানের স্বরূনপর বাইনর
েণয কনর থানকে। োরা মনে কনরে, শুধু অন্তনরর শবশ্বাসই
ঈমাে। েনব, োরা দমৌশখ্ক স্বীকৃশেনক দু শেয়াবী হুকুনমর িেব

থানক। মহাশবনশ্বর দকানো শকছু ই োর শবো ইোয় হয় ো।

শহসানব েণয কনরে।15

েবু অে : েবু অে শেনয় ইমাম আবু হােীিা ও হাোিীনদর মনধয
েুলোমূলক শবনেষণ করনে দেনল আসনল দু শি শবষয় উনঠ
আনস। (ক) েবী-রাসূ লেণ v-এর েবু অে ও শরসালানের
দাশয়ি প্রাশপ্তর সেযো প্রমাশণে হনব কীোনব? (খ্) েবীরাসূ লেণ v-এর কেৃ ক
ব েুল-ত্রুশি হনে পানর শকো?

বান্দার োনলা-মন্দ কমবও মূলে আল্লাহরই সৃশষ্ট। বান্দা োর
কনমবর বযাপানর স্বাধীে ও োর িশক্ত রনয়নছ। দস দকানো শকছু
করনে বাধয েয়। দস োর ইো ও িশক্ত প্রনয়াে কনরই
কলযাণ-অকলযাণ সবশকছু ই কনর থানক, দয ইো ও িশক্ত মহাে
আল্লাহই োনক দাে কনরনছে।17

শপ্রয় পাঠক! ঈমানের সংজ্ঞা, হ্রাস-বৃশি ও ইশস্তছোর বযাপানর
মােুরীদীনদর এই আক্বীদা প্রমানণ োরা শকছু যু শক্ত-প্রমাণ
উপস্থাপে কনর থানকে। শকন্তু সশঠক শবচার-শবনেষনণর শেশরনখ্
ও সালানি ছানলহীনের মূলেীশের আনলানক দসগুনলা দমানিও

প্রথম শবষয়শির বযাপানর আবু মােছূর মােুরীদী মনে কনরে, েবীরাসূলেণ v েবু অে ও শরসালানের দাশয়ি প্রাশপ্তর আনে
এবং পনর োনদর েবী বা রাসূল হওয়ার সেযো োনদর সৃশষ্টেে
ও আদিবেে ববশিষ্টয দ্বারা সাবযস্ত হয়। অেু রূপোনব মু ‘শেযা
দ্বারাও সাবযস্ত হয়।18 শকন্তু অশধকাংি মােুরীদী মনে কনরে,
েবু অে ও শরসালানের দাশয়ি প্রাশপ্তর সেযো প্রমাশণে হওয়ার
েেয মু ‘শেযা ছাো অেয দকানো দলীল দেই। কারণ োনদর
মনে, েবী-রাসূলেণ v-এর েবু অে ও শরসালানের দাশয়ি
প্রাশপ্তর বযাপারিা প্রমানণর েেয দকবলমাত্র মু‘শেযা শেশিে
َإ إ إ
ََ
19
ُّ ُُُاَلَ ِقُيإ
জ্ঞানের (ُن
ِ ُ  )ال ِعلمিানয়দা দদয়। বাযদাবী বনলে, ُُُول
َ َّ
َ َ ِّ
َ
َ ََإ َ إ إ
ُك
ُ تُُتِل
ُ ُُوليس،ادللئِ ِل
تُُ ِب
ُ لُُ َد َِلإ ٍل؛ُُف ُيَك إُونُُُاثلُّب إو
ُ الر َسال ُِةُُ ِب
ُُت
ُ يتَ َص َّو ُرُُثب إو
إ
َّ
َ
َ
َّ ‘দলীল ছাো শরসালাে সাবযস্ত হওয়ার
ت
ُ لُ ُالم إع ِج َزا
ُ ادللئِلُُ ُإ
বযাপারিা োবাও যায় ো। সু েরাং দলীল দ্বারাই ো সাবযস্ত হনে
হনব। আর দসই দলীল মু‘শেযা ছাো আর শকছু ই েয়’।20

শিনক ো। কনলবর বৃশির আিঙ্কায় দসগুনলা এখ্ানে শবনেষণ
করা হনলা ো।
যানহাক, ঈমানের দয সংজ্ঞা ও বযাখ্যা আমরা ইনোপূনবব দদনখ্
এনসশছ, দসিাই কুরআে-হাদীনছ বশণবে এবং সালানি
ছানলহীনের েৃহীে ও অেুসৃে ঈমাে। িনল দসই ঈমােই
আমানদরনক ধারণ করনে হনব।
োক্বদীর : োক্বদীর ঈমানের ছয়শি স্তনের অেযেম একশি স্তে।
প্রকৃে মু শমে হনে হনল অবিযই োক্বদীনর শবশ্বাস করনে হনব,
োক্বদীনর শবশ্বাস স্থাপে ছাো দকউ মুশমে হনে পারনব ো।
পশবত্র কুরআে ও ছহীহ হাদীনছ োক্বদীর সম্পশকবে অসংখ্য
বণবো এনসনছ। দসেেয ইসলানম এর গুরুি অপশরসীম। শবষয়শি
সরাসশর আল্লাহর সানথ সম্পশকবে হওয়ার কারনণ এর গুরুি এবং
োৎপযব যারপর দেই বৃশি দপনয়নছ। কারণ আল্লাহর কশেপয় োম
ও শছিানের (গুণ) সানথ এর সরাসশর সম্পকব।16
আল-হামদু শলল্লাহ

োক্বদীনরর

দিনত্র মােুরীদীরা

দকানো সনন্দহ দেই দয, েবু অে ও শরসালাে সাবযস্ত হওয়ার

সালানি

েেয মু ‘শেযা শবশুি দলীল। শকন্তু মু ‘শেযা ছাো েবু অে ও শরসালাে

ছানলহীনের েীশে দথনক সনর যােশে। বরং ইমাম আবু হােীিা

সাবযস্ত হয় ো- একথা দমানিও শঠক েয়। বরং আরও শবশেন্নোনবও

োহশময়যানদর শেকি, এোনব বলা হারাম। (ে) শকন্তু আহলু স সু ন্নাহ ওয়াল
োমাআনের শেকি, দু শি শদক শবনবচোয় এশি কখ্নো হারাম আবার কখ্নো

17. দ্রষ্টবযِِ: মােহােু ল মােু রীশদয়যাহ শিল আক্বীদাহ, পৃ . ৫৩-৫৪; োক্বদীনরর

ওয়াশেব (দ্রষ্টবয : আল-মােু রীশদয়যাহ : শদরাসাোে ওয়া োক্ববীমাে, পৃ . ৪৬৮-

বযাপানর স্বে ধারণা দপনে পেু েِِ: আব্দু ল আলীম ইবনে কাওছার মাদােী,

৪৭১)।

‘োক্বদীরِ: আল্লাহর এক দোপে রহসয’।

15. উছূ লুদ্দীে ইেদাল ইমাম আবী হােীিা, পৃ . ৬০৩-৬০৫।

18. দ্রষ্টবয: মােু রীদী, আে-োওহীদ, পৃ . ১৮৮-১৮৯।

16. োক্বদীনরর বযাপানর শবস্তাশরে ও স্বে ধারণা দপনে পেু ে: আব্দু ল আলীম

19. আল-মােু রীশদয়যাহِ: শদরাসাোে ও োক্ববীমাে, পৃ . ৩৭৯-৩৮০।

ইবনে কাওছার মাদােী, ‘োক্বদীর : আল্লাহর এক দোপে রহসয’।

20. বাযদাবী, উছূ লুদ্দীে, পৃ . ১০১-১০২।
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েবু অে ও শরসালাে সাবযস্ত হয়। সেয বলনে মােুরীদীরা এ

ঘু শরনয় শেনলা। কারণ োর কানছ এক অন্ধ বযশক্ত আসল।
(নহ েবী!) েুশম শক োনো, দস হয়নো পশরশুি হনো। শকংবা

বযাপানর মু ‘োশযলীনদর পদাঙ্ক অেু সরণ কনরনছ।21
উনল্লখ্য, েবু অে সাবযস্ত হওয়ার শবস্তাশরে পিশের বযাপানর
ইমাম আবু হােীিা p-এর পি দথনক দেমে দকানো
বক্তবয পাওয়া যায় ো।22

উপনদি গ্রহণ করে, িনল উপনদি োর উপকানর লােে।
পিান্তনর দয পনরায়া কনর ো, েুশম োর প্রশে মনোনযাে শদে।

এবার আসা যাক শদ্বেীয় শবষয়শিনে; েবী-রাসূ লেণ v-এর
কেৃ ক
ব েুল-ত্রুশি হনে পানর শকো? দোিা মু সশলম উম্মাহ একমে

পিান্তনর দয দলাক দোমার কানছ ছু নি আসল আর দস েয়ও
কনর, েুশম োর প্রশে অমনোনযােী হনল’ (আবাসা, ৮০/১-১০)।

হনয়নছে দয, েবী-রাসূ লেণ v অশহ দপৌঁনছ দদওয়ার বযাপানর
মা‘ছূ ম। এনিনত্র োরা েুনলও যাে ো, উদাসীেও হে ো। আমানদর

এরকম আরও উদাহরণ আনছ।
উনল্লখ্য, এই েুল োনদর অেু সরনণর উপর দকানো প্রোব
দিলনব ো। বরং োনদর অেুসরণ অপশরহাযব। মহাে আল্লাহ
َّ َ َ
إ
َ َّ
বনলে, اّللُُف ِبه َداه ُمُُاقتَ ِد ُهإ
ُ ُُينُُ َه َدى
َُ اَّل
ُِ ُُِك
ُ ‘ أوَلওরা হনলা োরা,
যানদরনক আল্লাহ দহদায়াে দাে কনরশছনলে। িনল েুশম োনদর
পথ অেু সরণ কনরা’ (আল-আেআম, ৬/৯০)। কারণ দসই েুল
আল্লাহ সংনিাধে কনর শদনয়শছনলে।
যশদ বলা হয়, োনদর সামােয েুল হনে পানর, শকন্তু দকে? এর
দপছনে কী-বা শহকমাহ ও প্রজ্ঞা রনয়নছ? েবাব হনে, এর
মাধযনম আল্লাহ োনদর প্রশে রহমে কনরনছে। কারণ আল্লাহ
োওবার মনো একশি শপ্রয় ইবাদে দথনক োনদরনক বশিে
করনে চােশে। েবী a বনলে, ‘আশম প্রশেশদে ৭০ বানরর
দবশি আল্লাহর শেকি িমা চাই ও েওবা কশর’।23
ইমাম আবু হােীিা pও স্বীকার কনরনছে দয, েবীরাসূলেণ v-এর েুল-ত্রুশি হনে পানর। শেশে বনলে,
َ َّ َ َ َّ
َ إ
َ
َإ َإ
َ َّ
َ َّ َ ُّ إ
ُالصغائِ ُِرُُ َوالكبَائِ ُِر
ُُن
ُِ نُُ َع
ُ َنه إو
كه ُمُُم
ُ ُُُالسلم
ُ ُاْلن ِبيَاءُُُ َعليإ ِهمُُُالصلةُُُو
َّ
إ إ
َإ
َ
ََإ ََ إ إ
تُ ُ َُوخ َط َايُا
ُ تُ ُمِنه إُمُ ُ َزل
ُ حُ ُوق ُدَُُكن
ُِ ِ‘ َوالكف ُِرُ ُ َوال ُقبَائপ্রনেযক েবীই
v ছােীরা দোোহ, কাবীরা দোোহ, কুির ও শেকৃষ্ট কােকমব
দথনক মুক্ত। েনব োনদর পি দথনক েুলত্রুশি হনে পানর’।24

দস পশরশুি ো হনল দোমার উপর দকানো দদাষ দেই।

েবী a-এর বযাপানর মহাে আল্লাহ এমে দঘাষণাই শদনয়নছে।
অেযােয েবী-রাসূল v-এর দবলায়ও বযাপারিা দসরকমই।
َ إ َ ََ َإ
মহাে আল্লাহ বনলে, س
ُ َ ل ُتن
ُ ك ُف
ُ ‘ سنق ِرئআশম দোমানক পশেনয়
দদনবা, যার িনল েুশম েুনল যানব ো’ (আল-আ‘লা, ৮৭/৬)। অশহ

দপৌঁছানোর বাইনর অেয বযাপারগুনলানে সালানি ছানলহীনের বক্তবয
হনলা, েবী-রাসূ লেণ vও মােু ষ। িনল সমস্ত মােু নষর যা হনে
পানর, োনদরও োই হনে পানর। েনব মহাে আল্লাহ োনদরনক
কাবীরা দোোহ দথনক রিা কনরনছে এবং রিা কনরনছে এমে
ছােীরা দোোহ দথনক, যা হীে প্রকৃশের প্রশে ইশঙ্গে কনর। কারণ
োনদর মযবাদার সানথ এমে ছােীরা দোোহ যায় ো। েনব দযসব
ছােীরা দোোহ বযশক্তর হীেো প্রমাণ কনর ো, দসগুনলা েবীরাসূল v কেৃ বক ঘিা সেব বনল সালানি ছানলহীে মনে
কনরে। অবিয মহাে আল্লাহ োনদরনক দসই ছােীরা দোোহর
উপর দরনখ্ দদে ো; বরং দ্রুেেম সমনয়র মনধয অশহ োশযল
কনর োনদর সংনিাধে কনর দদে। েবী-রাসূলেণ v-এর
এোেীয় শকছু ঘিোর কথা মহাে আল্লাহ আমানদরনক বনলনছে,
যার কারনণ শেশে োনদরনক েৎবসোও কনরনছে এবং সংনিাধেও

শকন্তু আবু মােছূর মােুরীদী স্পষ্ট বনলনছে দয, েবী a-এর
পি দথনক েুলত্রুশির কথা োো যায় ো।25 আর এই শবশ্বাস
দথনকই মােুরীদীরা কুরআে ও হাদীনছর দযসব োয়োয় েবীরাসূলেণ v-এর েুল-ত্রুশি প্রমাশণে, দসগুনলা ‘খ্বনর
ওয়ানহদ’ হনল সরাসশর প্রেযাখ্যাে কনরনছ। আর ‘মু োওয়াশের’
হনল স্পষ্ট অপবযাখ্যা কনরনছ।26 আল্লাহ আমানদরনক সববদা
শবশুি শবষয়গুনলা বু ঝার ও আমনল দেয়ার োওিীক্ব দাে
করুে। আমীে!

কনর শদনয়নছে। দযমে- আব্দু ল্লাহ ইবেু উনম্ম মাকেূ ম cএর ঘিো, শযশে েবী a-এর কানছ দহদায়ােপ্রাশপ্তর েেয
এনসশছনলে; শকন্তু েবী a কুরাইি দেোনদর দাওয়ােী কানে
বযস্ত থাকায় োর কাছ দথনক মু খ্ শিশরনয় দেে। পনর েবী aَّ َ َ َ َ
দক েৎবসো কনর আল্লাহ এ আয়াে অবেীণব কনরে- ُّل
ُ سُ َوت َو
ُ عب
َ َ إ َ َ َ َّ َ َّ َّ َ إ َ َّ َّ َ َ إ َ َ ِّ َإ
َ إ َ َ إ َ َإ
ُ-ُُأ ُو ُ ُيذك ُرُفتنفعهُ ُاَّلكرى- ُ ّك
ُ يك ُلعلهُ ُيز
ُ ُومُاُيد ِر- ُّم
ُ ن ُجاءهُ ُاْلع
ُ ُأَ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
إ
َ
إ
َ
َّ
إ
َّ
إ
َُك
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ اء
َُ نُج
ُُ َوأماُم إ- ُّك
ُ لُيَ َّز
ُ كُأ
ُ ُ َوماُعلي- ُلُت َصدى
ُ ُت
ُ َ ُفأن- ُن
ُ َ نُاستغ
ُِ أ َّماُم
َّ َ َ َ َ إ َ إ
َ َإ
ُ تُ َعنهُ ُتل
ّه
ُ ُفأن- ُ ش
ُ ُ َوه َُو َُي- ُع
ُ َ ‘ ي َ إسনস মু খ্ োর করল এবং মু খ্

(চলনব)

23. ছহীহ বু খ্ারী, হা/৬৩০৭।
21. শবস্তাশরে দ্রষ্টবয : আল-মােু রীশদয়যাহ : শদরাসাোে ও োক্ববীমাে, পৃ . ৩৮১-

24. আল-শিক্বহুল আকবার, পৃ . ৩৭।

৩৮৭।

25. আবু মােছূর মােু রীদী, আে-োওহীদ, পৃ . ২০২।

22. দ্রষ্টবয : উছূ লুদ্দীে ইেদাল ইমাম আবী হােীিা, পৃ . ৫৭৮।

26. উছূ লুদ্দীে ইেদাল ইমাম আবী হােীিা, পৃ . ৫৭৯।
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-ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দু ল িাছীর*

(পিব-৪)
কাাঁদবছল। কভার পযবন্ত আমার ও তার্দর অিস্থা এভার্ি বিদযমান

শরীআত বনর্দববশত বিধ অসীলা : ইসলামী শরীআর্ত বতন
ধরর্নর অসীলা বিধ, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা

বছল। (অির্শর্ষ ঘুম হর্ত জাোর পর তার্দরর্কই আর্ে
দু ধপান করালাম)। কহ আল্লাহ! যবদ তুবম জার্না কয, এই কাজবট

প্রমাবিত। আর তা হর্লা, 

আবম একমাত্র কতামার সন্তুবির জনয কর্রবছলাম, তাহর্ল এর
অসীলা আমার্দর জনয এতটুকু পর্ কর্র দাও, কযন আকাশ

(ক) কৃত সৎ আমলর্ক অসীলা কর্র প্রার্বনা করা : ককার্না
িযবির বিপর্দ-আপর্দ িা জরুরী প্রর্ ার্জর্ন বনর্জর কৃত সৎ

কদখর্ত পাই। তখন আল্লাহ তাআলা পার্রবটর্ক এই পবরমাি

আমলর্ক অসীলা কর্র আল্লাহর বনকট প্রার্বনা করা বিধ (আলমার্ দা, ৫/৩৫)।

সবরর্ বদর্লন কয, তারা আকাশ কদখর্ত কপল।

এ মর্মব হাদীছ এর্সর্ছ, ইিনু উমার c হর্ত

বদ্বতী জন িলল, আমার এক চাচাত কিান বছল, তার্ক আবম

িবিবত, নিী a ির্লর্ছন, ‘একদা বতন িযবি পর্ চলবছল,
এমন সম
গুহা

আশ্র

অতযবধক

তারা িৃবির কির্ল পড়ল এিং একবট পিবর্তর

ভার্লািাসতাম,

যতটা

পুরুর্ষরা

মবহলার্দরর্ক

ভার্লািাসর্ত পার্র। আবম তার্ক উপর্ভাে করর্ত কচর্ বছলাম।

বনল। তৎক্ষিাৎ পিবত হর্ত একখানা প্রকাণ্ড

পার্র এর্স গুহার মু র্খ পবতত হও া

কস তা অস্বীকার করল, কয পযবন্ত না আবম তার্ক ১০০ দীনার

কনক কাজর্ক স্মরি কর্রা, যা একমাত্র আল্লাহ তাআলার

১০০ দীনার সংগ্রহ কর্র তার সার্র্ সাক্ষাৎ করলাম। তারপর
যখন আবম তার দু ই পার্ র মধযখার্ন িসলাম, কস িলল, يَا َعبْ َد
َْ َ َ
ْ ُ ْ ُ َ َ َ َْ
َ
ت َعن َها
الل َول تفتَ ِح الاتم فقم
لل ات ِق
ِ ‘ اকহ আল্লাহর িান্দা! আল্লাহ
তাআলার্ক ভ কর্রা, কমাহর খুর্ল বদর্ া না (অর্বাৎ আমার

গুহার পর্ িন্ধ হর্
ً ْ َ
ْ
কেল। তখন তার্দর একজন অপরজনর্ক িলল, ان ُظ ُر ْوا أع َمال
ْ َ ًَ َ َ َ ْ ُ ُْ َ
َ اد ُع ْوا
الل ِب َها
اِلة ف
ِ لِل ص
ِ ِ  ع ِملتموهاকতামরা বনর্জর্দর এমন ককার্না

প্রদান কবর। অতঃপর আবম কচিা করর্ত লােলাম। অির্শর্ষ

উর্দ্দর্শযই কর্রছ। আর কসই কাজবটর্ক অসীলা কর্র আল্লাহ
তাআলার কার্ছ প্রার্বনা কর্রা। আশা করা যা , এর অসীলা

কুমাবরত্ব নি কর্রা না)’। তৎক্ষিাৎ আবম তার্ক কছর্ড় উর্ে
দাাঁড়ালাম। কহ আল্লাহ! যবদ তুবম জার্না, এই কাজ আবম

বতবন এই বিপদ দূ র কর্র বদর্িন।
অতঃপর তার্দর একজন িলল, কহ আল্লাহ! আমার অবত িৃদ্ধ

একমাত্র কতামার সন্তুবির জনয কর্রবছ, তর্ি আমার্দর জনয

বপতা-মাতা বছল এিং আমার কছাট কছাট ক বট িাচ্চাও বছল।

তার অসীলা

আবম তার্দর জনয কমষ-দু ম্বা চরাতাম। আর যখন সন্ধযা তার্দর

তার্দর জনয পার্রবট আরও বকছু সবরর্ বদর্লন।

কার্ছ বির্র আসতাম, তখন তার্দর জনয দু ধ কদাহন কর্র

তৃ তী জন িলল, কহ আল্লাহ! আবম এক িযবির্ক এক ‘িারক’
(টুকরী) পবরমাি চাউর্লর বিবনমর্ শ্রবমক বনর্ াে কর্রবছলাম।

আনতাম। বকন্তু আবম আমার সন্তানর্দরর্ক পান করার্নার
আর্েই প্রর্র্ম আমার বপতা-মাতার্ক পান করাতাম। ঘটনাক্রর্ম
একবদন চারিভূ বম আমার্ক দূ র্র বনর্

যখন কস কাজ সম্পাদন করল, তখন িলল, আমার্ক আমার

কেল। ির্ল ঘর্র

প্রাপয বদর্ দাও। আবম তার পাওনা তার্ক কপশ করলাম। কস

কপৌঁছর্ত সন্ধযা হর্ কেল, তখন আবম তার্দরর্ক ঘুমন্ত অিস্থা

অির্হলা কর্র তা কির্ল চর্ল কেল, অির্শর্ষ আবম তার্ক

কপলাম; বকন্তু আবম প্রবতবদর্নর মর্তা আজও দু ধ কদাহন
করলাম এিং দু র্ধর পাত্র বনর্

চাষািার্দ লাোলাম এিং পবরর্শর্ষ তা দ্বারা (িবধবত করর্ত

তার্দর কার্ছ আসলাম এিং

করর্ত) অর্নকগুর্লা েরু ও রাখাল কযাোড় করলাম। এরপর

পাত্র হার্ত তার্দর বশ র্রর কার্ছ দাাঁবড়র্ রইলাম। তার্দরর্ক

একদা কস আমার কার্ছ আসল এিং িলল, আল্লাহ তাআলার্ক

ঘু ম হর্ত জাোর্না সমীচীন মর্ন করলাম না। আর তার্দর আর্ে

ভ

িাচ্চার্দরর্ক দু ধ পান করার্নাও কলযািকর মর্ন করলাম না।

কর্রা, আমার উপর অবিচার কর্রা না। আমার্ক আমার

পাওনা বদর্

অর্চ িাচ্চাগুর্লা (ক্ষুধার তাড়না ) আমার পার্ র কার্ছ

দাও। আবম িললাম, এই েরুগুর্লা এিং তার

রাখালগুর্লা বনর্ যাও। (এইগুর্লা সমু দ কতামারই)। কস িলল,
আল্লাহ পাকর্ক ভ

* বশক্ষক, আল-জাবম‘আহ আস-সালাবি যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পিা, রাজশাহী।
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কর্রা, আমার সার্র্ উপহাস কর্রা না।

তখন আবম িললাম, আবম কতামার সার্র্ োট্টা করবছ না। ঐ

(ে) জীবিত তাক্বও াশীল িযবির মাধযর্ম দু ‘আ চাও া : ককার্না

েরুগুর্লা রাখালসহ বনর্ যাও। অতঃপর কস ঐগুর্লা বনর্ চর্ল
কেল। কহ আল্লাহ! যবদ তুবম জার্না কয, এই কাজবট আবম

জীবিত তাক্বও াশীল িযবির মাধযর্ম আল্লাহর বনকট বকছু
চাও া িা দু ‘আ-প্রার্বনা করা বিধ। এ বিষর্ হাদীর্ছ স্পি
ইবঙ্গত রর্ র্ছ। কযমনْ َ ْ ََ ُ َ َ ََ ْ َ
ْ َ َ ْ
َ َ ََك َن إ َذا ق ال َ َطاب
اس بْ ِن
عن أنس أن عمر بن
ِ َح ُط ْوا است ْسق ِبال َعب
ِ
ِ
ُ َ َ ََ َ َ َ ْ ََ َِ َ َ َْ ُ َ َ ََ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ
َ ُْ ْ َ
ب فقال اللهم ِإنا كنا نتوسل ِإَلك ِبن ِبينا فتس ِقينا و ِإنا نتوسل
ِ عب ِد المط ِل
َ َ َ َ َ ْ َ َِ َ ِ َ َ َْ
.اس ِقنَا قال فيُ ْسق ْون
ِإَلك ِبعم ن ِبينا ف

কতামার ভ ও সন্তুবির জনযই কর্রবছলাম, তর্ি তার অসীলা
পার্র্রর অিবশিাংশ খুর্ল দাও। অতঃপর আল্লাহ তাআলা
পার্রখাবন সবরর্ অিবশি অংশ উন্মু ি কর্র বদর্লন’।1
(খ) আল্লাহর গুিিাচক নামসমূ র্হর অসীলা

দু ‘আ করা :

আল্লাহর গুিিাচক নামসমূ হ দ্বারা দু ‘আ করা বিধ। িরং তাাঁর
ْ ُ َ َْْ
নার্ম দু ‘আ করাই উবচত। আল্লাহ ির্লন, اء اِلُ ْس َن
لِل اْلسم
ِ ِ َو
ْ َ
‘ فاد ُع ْوهُ ِب َهاআল্লাহর অর্নক সুন্দর সু ন্দর নাম রর্ র্ছ। অতএি
কতামরা কসগুর্লা দ্বারা তাাঁর্ক ডার্কা’ (আল-আ‘রাি, ৭/১৮০)।
َ َ
ًَ
ْ ي
َ َ َُ َ َ
َ ْ ُ َ ْ َ
َ ال إ َن َلِل ت ْس َع ًة َوت ْسع
اس َما مِائة
ِ ِ ِ ِ الِل ﷺ ق
ِ ِ
ِ  أن رسول عن أ ِب ه َري َرة
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ً َ َ
.اها َدخل اْلَنَة
ِإل وا ِحدا من أحص

আনাস c কর্র্ক িবিবত, মানুষ যখন দু বভবর্ক্ষর মার্ে পড়ত,
তখন উমার c আব্বাস ইির্ন আব্দু ল মু ত্তাবলি c-এর
মাধযর্ম পাবন প্রার্বনা করর্তন। বতবন িলর্তন, কহ আল্লাহ!
আমরা আপনার কার্ছ পাবন প্রার্বনা করতাম আপনার নিী
a-এর মাধযর্ম। আপবন আমার্দর পাবন বদর্তন। এখন
আমরা আমার্দর নিী a-এর চাচার মাধযর্ম পাবন প্রার্বনা
করবছ। আপবন আমার্দরর্ক পাবন দান করুন। রািী ির্লন,

আিু হুরা রা c ির্লন, রাসূল a ির্লর্ছন, ‘আল্লাহর

অতঃপর পাবন হর্তা।4

বনরানব্বইবট এক কম একশতবট নাম রর্ র্ছ। কয তা স্মরি

সু ধী পােক! ককার্না মানু ষ কযন বশরকী অসীলা ধরর্ত না পার্র,
কস বিষর্ সকল নিী-রাসূল v কসাচ্চার বছর্লন। তারা

করর্ি কস জান্নার্ত যার্ি’।2
িু রা রা c ির্লন, রাসূ লু ল্লাহ a এক িযবির্ক এরূপ
َ َ َ َ َْ َ ََ ُ َ ْ َ ِ َ َ َُ ْ َ ِ َ ُ َ
িলর্ত শুনর্লন, َ الِلُ ل إِ ل
الل ه م إِ ّن أ س أ ل ك بِأ ّن أ ش ه د أ ن ك أ ن ت
َ ُ َ َ ُ َ َ َ َْ َ
ُ َول َو ل َ ْم ي
ْ َ ُ ل وَ ل َ ْم ي
ْ َ اَّلِى ل َمْ ي
ًك ْن َل ُ ُك ُف وا
إِ ل أ ن ت اْلح د الص م د
ِ
َ
َ
‘ أ ح دকহ আল্লাহ! আবম কতামার বনকট প্রার্বনা কবর এিং

সকর্ল বশরর্কর বশখণ্ডীগুর্লা কভর্ে গুাঁবড়র্ বদর্ র্ছন। পৃবর্িীর
শুরু কর্র্কই প্রর্তযক নিী ও রাসূল v আপসহীনভার্ি
বশরর্কর বিরুর্দ্ধ সংগ্রাম কর্রর্ছন। প্রর্ াজর্ন স্বী জীিন
বিবলর্ বদর্ র্ছন, বকন্তু বশরর্কর সার্র্ সর্মােতা কর্রনবন।
কযমন নূ হ e অলীর্দর নার্ম বতবরকৃত মূ বতবর সাহচযব তযাে

জাবন কয, তুবমই আল্লাহ। তুবম িযতীত ককার্না মা‘িূ দ কনই।
তুবম এক, অননয ও অমু খাপেক্ষী বযবন কাউর্ক জন্ম কদনবন

করর্ত ির্লর্ছন।5

মূ সা e বশরকর্ক প্রতযাখযান করর্ত

স্বী উম্মতর্ক নছীহত কর্রন।6 ইিরাহীম e স্বী িংশধর্রর

আর তার্কও ককউ জন্ম কদ বন এিং যাাঁর ককার্না সমকক্ষ

বতবরকৃত মূ বতব কভর্ে চু রমার কর্র বদর্ বছর্লন।7 অনু রূপই

কনই’। তখন রাসূ ল a িলর্লন, কস আল্লাহর্ক তাাঁর ইসর্ম

মু হাম্মাদ aও মক্কা বিজর্ র বদন কা‘িা ঘর্রর মূ বতবগুর্লার্ক
কভর্ে গুাঁবড়র্ বদর্ বছর্লন। কযমনবট হাদীর্ছ বিধৃত হর্ র্ছَ
ْ ْ َْ َ ََ َ
َْ ْ َ
 قَ َال َد َخ َل انلَ ى لل بْن َم ْس ُع ْود
ت ِستىون
ِ ب ﷺ مكة َوحول اْلَي
ِ ِ عن عب ِد ا
ِ
ْ َ َ ََُُْ َ
َ َ َ َ
َ َُ َ
اء اِلَ ىق َو َز َه َق
ج َعل ي ْط ُعنُ َها ِب ُعود ِف ي ِد ِه ويقول (ج
َوثالث ِمائ ِة نُ ُصب ف
ْ َ َ
ً
َ َ َ ْ َ ُ ْ
ُ اِلَ ىق َو َما ُيبْدئُ ْاْلَاط ُل َو َما يُع
.)يد
اْلَا ِطل إِن اْلَا ِطل َكن َز ُهوقا) (جاء
ِ
ِ
ِ

আযম তর্া সিবা বধক িড় ও সম্মাবনত নার্মর মাধযর্ম ডাকল,
যা দ্বারা যখন ককউ তাাঁর বনকট বকছু চা , বতবন তার্ক তা
দান কর্রন। আর যা দ্বারা যখন ককউ তাাঁর্ক ডার্ক, বতবন
তার ডার্ক সাড়া কদন। 3

1. ছহীহ িু খারী, হা/২৩৩৩, ৫৯৭৪; ছহীহ মুসবলম, হা/৭১২৫; ছহীহুল জার্ম‘,
হা/২৮৭০; ছহীহ আত-তারেীি, হা/২৪৭৯; বমশকাত, হা/৪৯৩৮।
4. ছহীহ িু খারী, হা/১০১০; ইিনু বহব্বান, হা/২৮৬১; িা হাক্বী কুিরা,

2. ছহীহ িু খারী, হা/২৭৩৬; ছহীহ মু সবলম, হা/৬৯৮৬; বতরবমযী, হা/৩৫০৬;
ইিনু মাজাহ, হা/৩৮৬০; আহমাদ, হা/১০৬৯৬; ত্বািারানী, হা/৯৮১;

হা/৬২২০;

বমশকাত, হা/২২৮৭।

হা/১০৪৭৬; বমশকাত, হা/১৫০৯।

3. আিূ দাঊদ, হা/১৪৯৩; বতরবমযী, হা/৩৪৭৫; ইিনু মাজাহ, হা/৩৮৫৭;
আহমাদ,

হা/২৩০১৫;

ছহীহ

ইিনু

বহব্বান,

হা/৮৯১;

কানযু ল

উম্মাল,

হা/৩৭২৯৬;

আল-মু স নাদু ল

জার্ম‘,

5. সূরা নূহ, ৭১/২৩।

বমশকাত,

6. সূরা আল-আ‘রাি, ৭/১৩৮; বতরবমযী, হা/২১০৬, সনদ ছহীহ।

হা/২২৮৯, সনদ ছহীহ।

7. সূরা আছ-ছািিাত, ৩৭/৯৩।
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পু নরািৃবত্ত করর্ত’।8

َ
ْ
َ
ْ َان الَت ََكن
ُ َارت اْلَ ْوث
ََ ْ َ
َ َ
ت ِف ق ْومِ نُوح ِف ال َع َر ِب َب ْع ُد أ َما
ِ ع ِن اب ِن عباس ص
ِ
َ
َ
َْ ْ َ َ ُ
ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َْ َ ْ َ
ْ َوث فَ ََكن
ت
ت لِكب بِدوم ِة اْلند ِل وأما سواع َكنت لِهذيل وأما يغ
ود َكن
ْ
ُ َ َُ َُ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َََ َ َ َ ْ
َان َوأَما
ْ
َ
ُ
ُ
لِمراد ثم ِْل ِن غطيف بِاْلر ِف ِعند سبا وأما يعوق فَكنت لِهمد
َْ ْ َ َ َ َْ
َِي م ِْن قَ ْومِ نُوح فَلَما
َ ي آلل ذى الْ َلَكَ ِع أَ ْس َما ُء ر َجال َصاِل
ِ
ِ ِ َ نس فَكنت ِِلِم
ِ َ
َ ُ َ
َ
َ َ ُ َْ َ
َ
ْ
ََ َ
ان ِإل ق ْوم ِِه ْم أ ِن ان ِصبُوا ِإل َمال ِ ِس ِه ُم ال ِت َكنُوا
َهلكوا أ ْو َح الشيط
َ َ َْ ُ َ َْ َ ً َ َ ى
َ َ ُ َ َ َ
ْ ُ ََ ُ ََ
وها ِبأ ْس َما ِئ ِه ْم فف َعلوا فل ْم ت ْعبَد َح َت ِإذا َهلك أوَلِك
َي ِلسون أنصابا وسم
ْ ْ َ ََ
ْ
.َوتن َسخ ال ِعل ُم ُعبِ َدت

অপর এক হাদীর্ছ রাসূল a ির্লন, ‘আমার্ক পৃবর্িীর্ত

ইিনু আব্বাস c হর্ত িবিবত, বতবন ির্লন, কয মূ বতবর পূজা

আব্দু ল্লাহ ইিনু মাসঊদ c ির্লন, (মক্কা বিজর্ র বদন)
রাসূলুল্লাহ a যখন মক্কা প্রর্িশ করর্লন, তখন কা‘িা
ঘর্রর চারপার্শ ৩৬০বট মূ বতব বছল। তখন বতবন তাাঁর হার্তর
ছবড় বদর্ এগুর্লার্ক আঘাত করর্ত লাের্লন এিং িলর্ত
লাের্লন, ‘সতয এর্সর্ছ আর বমর্যা অপসাবরত হর্ র্ছ। বমর্যা
কতা ধ্বংস হও ারই’ (িানী ইসরাঈল, ১৭/৮১)। ‘সতয এর্সর্ছ আর
অসতয না পার্র নতুন বকছু সৃবি করর্ত এিং না পার্র

নূ হ e-এর যুর্ে চালু বছল, পরিতবী সমর্

পাোর্না হর্ র্ছ মূবতব ভাোর জনয এিং আল্লাহর তাওহীদ প্রবতষ্ঠা

আরির্দর

মার্েও তার পূ জা প্রচবলত হর্ বছল। ‘ও াদ’ দু মাতুল জান্দাল

করার জনয, কযন তাাঁর সার্র্ ককার্না বকছুর্ক শরীক না করা হ ’।9

নামক জা ো কালি কোর্ত্রর একবট কদিমূবতব। ‘সূ ও া‘’ হর্লা,

অনয হাদীর্ছ এর্সর্ছ,
َ
َ َ ُ َ َ َ
ِ َ َ ِ ََع ْن أَب ال ْ َهي
ْ َ َ َ َ
ْ َع بْ ُن أ
ل َ ى
ب َطالِب أل أبْ َعثك ََع َما
ِ
ِ
ِ ِ  َقال قال اج اْلس ِدى
ُْ َُ ََْ ْ َََ
ً ْ ُ ًَْ َ َ َُ ْ َ َ َ ً َْ َ َ َ َ ْ
ْشفا
م
ا
ق
ل
و
ه
ت
س
م
ط
ل
إ
ال
ث
م
ت
ع
د
ت
ل
ن
أ
ﷺ
لل
ا
ل
و
س
ر
ه
ي
ل
ع
بعث ِن
ْب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُل َس َويْتَه
ِإ

হুযা ল কোর্ত্রর একবট কদিমূ বতব এিং ‘ই ােূ ছ’ বছল মু রাদ
কোর্ত্রর, অিশয পরিতবীর্ত তা গুতা ি কোর্ত্রর হর্ যা । এর
আস্তানা বছল ক্বওর্ম সািার বনকটিতবী জাওি নামক স্থান।
‘ই াঊক্ব’ বছল হামাদান কোর্ত্রর কদিমূবতব, ‘নাসর’ বছল
যু লকালা‘ কোর্ত্রর বহম ার শাখার মূ বতব। এসি আসর্ল নূ হ

আিুল হাই াজ c ির্লন, আলী c একদা আমার্ক ির্লন,

e-এর সম্প্রদার্ র কবতপ সৎ কলার্কর নাম। তারা মারা

রাসূল a আমার্ক কয জনয পাবের্ বছর্লন, আবম বক কতামার্ক
কস জনয পাোি না? বতবন ির্লবছর্লন, ‘তুবম ককার্না মূ বতব না

কের্ল শ তান তার্দর ক্বওর্মর কলাকর্দর অন্তর্র একর্া কের্ল
বদল কয, তারা কযখার্ন ির্স মজবলস করত, কসখার্ন কতামরা

কভর্ঙ্গ কছর্ড় বদর্ি না এিং ককান উাঁচু কির কছর্ড় বদর্ি না,

কবতপ

যতক্ষি তা কভর্ে মাবটর সর্ঙ্গ বমবশর্ না বদর্ি’।10
َ َ ْ َُْ ً َُ َ َ
َ ْ َ
َ الش
َ َْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ
ْ َج َرةَ ال
ت بُ ْو ِي َع
 أن أناسا يأتون اب
ِ عن نافِع قال بلغ عمر بن الط
ِ
َ
َ َ َََْ
ْ ال فَأ َم َر ب َها َف ُقط َع
ت
َتتها ق
ِ
ِ

মূ বতব স্থাপন কর্রা এিং ঐ সমস্ত পু িযিান কলার্কর

নার্মই এগুর্লার নামকরি কর্রা। কার্জই তারা তাই করল,
বকন্তু তখর্না ঐসি মূ বতবর পূ জা করা হর্তা না। তর্ি মূ বতব
স্থাপনকারী কলাকগুর্লা মারা কের্ল এিং মূ বতবগুর্লার িযাপার্র
সবতযকার্রর জ্ঞান বিলুপ্ত হর্ল কলাকজন তার্দর পূ জা আরম্ভ

নার্ি‘ c ির্লন, উমার c এ মর্মব জানর্ত পারর্লন

কর্র কদ ’।12

কয, কয োর্ছর বনর্চ রাসূ ল a িা আত বনর্ বছর্লন, ঐ
োর্ছর কার্ছ মানু ষ বভড় করর্ছ। তখন বতবন তা কভর্ে কিলার

তাই আমার্দর উবচত, সি ধরর্নর অবিধ অসীলা বচরতর্রর

বনর্দবশ বদর্লন।

জনয িজবন করা। আর বিধ অসীলা গ্রহি করা। পাশাপাবশ

11

উর্ল্লখয, শ তার্নর পরামর্শবই মূ বতব ও

সকল প্রকার বশরক পবরহার কর্র খার্লছ তাওহীদ বভবত্তক

প্রবতকৃবত পূজার সূ চনা হর্ র্ছ।

আক্বীদা সু দৃঢ় করা। বশরকমুি আক্বীদা কপাষি কর্র জান্নার্তর
পবর্ক হও া।

8. ছহীহ িু খারী, হা/৪৭২০; ছহীহ মু সবলম, হা/৪৭২৫; বতরবমযী, হা/৩১৩৮;

(চলর্ি)

আহমাদ, হা/৩৫৮৪; ছহীহ ইিনু বহব্বান, হা/৬৫২২; ত্বািারানী আওসাত্ব,
হা/৩১৬।
9. ছহীহ মু সবলম, হা/১৯৬৭; িা হাক্বী কুিরা, হা/৪১৭৮।
10. ছহীহ মু সবলম, হা/২২৮৭; আহমাদ, হা/৭৪১; মুসতাদরার্ক হার্কম,
হা/১৩৬৬;

ইরও াউল োলীল,

হা/১৫৩০;

আল-মু স নাদু ল জার্ম‘,

হা/১০০৮১; বমশকাত, হা/১৬৯৬।
11. মু ছান্নাি ইির্ন আিী শা িাহ, হা/৭৫৪৫, ৭৬২৭; তাহযীরুস সার্জদ, পৃ .

12. সূরা নূহ, ৭১/২৩; ছহীহ িু খারী, হা/৪৯২০; তািসীর্র ইিনু কাছীর,

৮৩।
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৮/২৩৫।
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-মূল (উর্ূ ূ) : আবু যায়ের্ যামীর
অনু বার্ : আখতারুজ্জামান ববন মবতউর রহমান*
(পর্ব-৩)

ভুল ধারণা-৩ : আহলেহাদীছগণ ছাহার্ীগণলে অমান্য েলে
এর্ং তালদে মান্হানন্ েলে :
আহলেহাদীছলদে

প্রনত

তৃ তীয়

ভুে

ধােণা

হলো,

আহলেহাদীছগণ ছাহার্ীগণলে মালন্ ন্া। তাো ছাহার্ীলদে েথা
অস্বীোে েলে এর্ং তাো তাাঁলদেলে নর্নভন্নভালর্ অপমান্ েলে
থালে।
র্াস্তর্তা হলে, আহলেহাদীছলদে নন্েট ছহার্ীগণ আক্বীদা এর্ং
আমে উভয় ক্ষেলে আদর্ব ও দেীে।

আহলেহাদীছলদে প্রনত নমথযা অনভলযাগ ও অপর্াদ নদলয়
থালে। নেন্তু দেীেনর্হীন্ নমথযা অপর্াদ নন্লজে ক্ষগাাঁড়ানমে
পলেই দেীে নহসালর্ যলথষ্ট।
২. ছাহার্ীগলণে র্যাপালে হানন্েে র্ক্তর্য দান্োেী ন্র্ী
v-এে

অনভর্াপপ্রাপ্ত

:

আহলেহাদীছলদে

নন্েলট

ছাহার্ীগণলে গাে-মন্দোেী, তালদে মযবা দাহানন্োেী, তালদে
উপে

ক্ষথলে

উম্মলতে

নন্ভবেতা

হন্ন্োেী

আল্লাহে

অনভর্ালপে অনধোেী। ক্ষেন্ন্া আল্লাহে োসূ ে a এমন্
র্যনক্তলে অনভর্প্ত নহসালর্ উলল্লখ্ েলেলছন্। আল্লাহে ন্র্ী

১. আহলেহাদীছলদে নন্েট সৎপথ প্রাপ্ত আহলে হক্ব তাোই,
যাো ন্র্ী a এর্ং ছাহার্ীলদে পলথ চলে : আল্লাহে োসূ ে
a র্লেন্,
ُّ ً َّ َ ْ َ َ
ََ َ
ً َّ َّ َّ
َ
َََْ
وتف
ُ:ّلُمِل ُةُ َوا ِح َد ُةًُ"ُقالوا
ُ ِارُإ
ُِ فُانل
ُ ِ ُُُكه ُْم،يُمِلة
ُ ثُوسب ِع
ُ تُ ََعُُثَل
ُ ِ َتقُُأ َّم
ِ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ
ْ
َ
َ
ُ .ُاب
ُ ِ ُماُأناُعلي ُِهُوأصح:ال
ُ اَّلل؟ُق
ُ هُياُرس
ُ ِ ُن
ُْ َم
ِ ُول
‘আমাে উম্মত ৭৩ দলে নর্ভক্ত হলর্। এেনট দে র্যতীত সেে
দে জাহান্নালম যালর্’। ছাহার্ীগণ নজলেস েেলেন্, ক্ষহ আল্লাহে
োসূে! ক্ষসনট ক্ষোন্ দে? ন্র্ী a উত্তে নদলেন্, ‘ক্ষয দেনট
আনম এর্ং আমাে ছাহার্ীগলণে আদলর্ব অনর্চে থােলর্’।1
আহলেহাদীছলদে মলত ন্র্ী ও ছাহার্ীগণ v-এে যু লগে
পের্তবী মতানন্লেযে র্যাপালে সমলয়ে সনিে সমাধান্ এর্ং
সতযপনিলদে পনেচয় োলভে মান্দণ্ড হলো ছাহার্ীগণ। ক্ষয র্যনক্ত
ন্র্ী a-এে সু ন্নাহ এর্ং মান্হালজে অন্ু সােী, তাোই মূ েত
আহলেহাদীছলদে নন্েলট সলতযে উপে প্রনতনিত। ক্ষয সেে
ওোমালয় ক্ষেোম েুেআন্ এর্ং সু ন্নাহে মূে র্ক্তর্যলে নন্লজে
ইোমলতা র্যাখ্যা প্রদান্ েলে দেীে নহসালর্ সার্যস্ত েলে
মু সনেম উম্মাহে মালে ন্ান্া ধেলন্ে নর্দআত, অপসংস্কৃনত
ততনে েলে, তালদে র্ক্তর্যলে প্রনতর্াদ েোে ক্ষেলেও
আহলেহাদীছগণ ছাহার্ীলদে পদ্ধনত এর্ং মূ েন্ীনতলে দেীে
নহসালর্ উপস্থাপন্ েলেন্। এ সেে দেীে নর্দযমান্ থাো
সলেও শুধু োলন্ে স্বল্পতাে োেলণ এে ক্ষেনণে মান্ু ষ সর্বদা

a র্লেলছন্,
َ ْ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ
َ اسُُأَ ْْجَع
َ ْ َ َّ َ ْ َ
ُي
ِ َّاَّللُُ َوال َمَل ئِك ِةُُ َوانل
ِ
ِ ُُم نُُس بُُأص ح ِابُُف عل ي ِهُُل ع نة
‘যাো আমাে ছাহার্ীগণলে গানেগাোজ েলে, তাে উপে
আল্লাহে, ক্ষেলের্তালদে এর্ং সেে মান্ু লষে ো‘ন্ত’।2
৩. ছাহার্ীগণ ন্র্ী a-এে নর্পেীলত খ্ুে াোলয় োলর্দীলন্ে
র্ক্তর্যলে প্রতযাখ্যান্ েেলতন্ : সেে ছাহার্ীে মযবাদাে স্থান্
এর্ং সম্মান্ স্বীেৃ ত। নেন্তু র্ড় হলত র্ড় র্যনক্তও দেীলেে
ঊলবব ন্য়। দেীলেে প্রাধান্য সর্বদা র্যনক্তে উপলে হলয়
থালে।
ছাহার্ীগলণে নন্েট খ্ুোোলয় োলর্দীন্ সর্বদা সম্মালন্ে
অনধোেী নছলেন্। তাো তালদে আলদর্ ও নর্চাে-েয়সাো
মান্য েেলতন্। নেন্তু ছাহার্ীগণ ন্র্ী a-এে র্ক্তলর্যে
নর্পেীলত র্ড় হলত র্ড় র্যনক্তলেে েথা গ্রহণ েেলত
অস্বীোে েেলতন্। তাো আোনর্েলদে (র্ড়লদে) অসম্মান্
েেলতন্ ন্া; নেন্তু তাো তালদে সম্মালন্ে ক্ষদাহায় নদলয়
তালদে র্ক্তর্যলে েু েআন্ ও সু ন্নাহে উপে প্রাধান্য দান্
েেলতন্ ন্া।
উক্ত দেীলেে উপে এে চমৎোে র্ণবন্া আেী c-এে
এেনট নর্চাে-েয়সাো এর্ং তাে নর্চাে-েয়সাোে উপে
আব্দু ল্লাহ ইর্ন্ু আব্বাস h-এে র্ক্তর্য হলত সু স্প ষ্ট হলয়
যায়। ইেনেমা p র্লেন্,

* বিক্ষক, আল-জাবম‘আহ আস-সালাবিেযাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পর্া, রাজিাহী।
1. নতেনমযী, হা/২৬৪১।

2. ছহীহুে জালম‘, হা/৬২৮৫।
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َ ََ ْ َ َ َ َ
َ َ ََ َ َ ْ ََ َ َ
َ
تُ َ ى
ُال ُل ُْو ُكنتُ ُأنا ُل ُْم
ُ ن ُ َعبَّاسُ ُ ُفق
َُ ْك ُاب
ُ ِ  ُبِ َزنا ِدقةُ ُفأح َرقه ُْم ُفبَل ُغ ُذلُ َُع
ِ ُِ أ
ْ
َ
َ َّ َ ْ َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
ُُينه
ُ ن ُبد ُل ُ ُِد
ُ اَّلل ُﷺ ُم
ُِ ُ ول
ُِ اَّلل ُﷺ ُ َولقتَلته ُْم ُلِق ْو ُِل ُ َرس
ُِ ُ ول
ُِ ه ُ َرس
ُِ َأح ِرقه ُْم ُ ِنل
ْ َ
.ُُفاقتلوه
‘এেদা আেী c-এে নন্েট নেছু ইসোম তযাগোেী
মু েতাদলে উপনস্থত েো হলো। আেী c তালদে সেেলে
আগুন্ দ্বাো জ্বানেলয় নদলেন্। পের্তবীলত যখ্ন্ এই সংর্াদ ইর্ন্ু
আব্বাস h-এে নন্েট ক্ষপৌঁছে, তখ্ন্ নতনন্ র্েলেন্, আনম

ক্ষেন্, তাে েথা ও আমে ন্র্ী a-এে আমলেে নর্পেীত
হলে অগ্রহণলযাগয র্া অন্ু সেণলযাগয ন্য়। তাে এেনট উদাহেণ
ছহীহ র্ু খ্ােীে এেনট র্ণবন্ায় সুস্পষ্টভালর্ উলল্লখ্ হলয়লছ।
মােওয়ান্ ইর্লন্ হাোম c র্লেন্,
ْ
ْ
ْ ْ ََ َ ْ ْ َ َ ْ َ
َ ْ
ْ َ
نُُي َم َُعُبَينَه َما
ُ نُالمتع ُِةُوأ
ُِ هُع
ُ ُين ان
ُ ُ َوع ُث َمُانُ َو َع ِليًّا
ُ تُعث َم
ُ ش ِهد
َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ ى
َ َ ََ
ْ
ُب
ُعُسُنَّ ُةُانلَّ ِ ى
ُ الُ َماُكنتُُألد
ُ جةُُق
كُبِعمرةُُوح
ُ لُبِ ِهماَُلي
ُ ُأه،َُُع
ِ َ ُفلماُرأى
َ
َ
.ُُﷺُلِق ْو ُِلُأحد

যনদ (আেী c-এে স্থালন্) হতাম, আনম তালদে আগুলন্

আবম উছমান ও আলী ইর্ন্ু আব্বাস h-কক (উসিান
নামক স্থায়ন) কর্য়খবছ, ‘উছমান c তামাত্তু ‘ হজ্জ ও উমরা
একয়ে আর্াে করয়ত বনয়েধ করয়তন। আলী c এ অবস্থা
কর্য়খ হজ্জ ও উমরার ইহরাম একয়ে কবেঁয়ধ তালববো পাঠ
َ َ
কয়রন- ُجة
َُّ كُُ ِبع ُْم َرةُُُ َو َح
ُ ْ( َلَّيকহ আল্লাহ! আবম উমরা ও হয়জ্জর

জ্বানেলয় ক্ষদওয়াে আলদর্ েেতাম ন্া। ক্ষেন্ন্া আল্লাহে ন্র্ী
a এইভালর্ আগুলন্ পুড়ালত নন্লষধ েলেলছন্। র্েং আনম
তালদেলে আগুলন্ জ্বাোলন্াে পনের্লতব হতযা েোে আলদর্
েেতাম। ক্ষেন্ন্া আল্লাহে ন্র্ী a র্লেলছন্, ‘লয র্যনক্ত

ইহরাম কবেঁয়ধ হাবযর হলাম) এবং বলয়লন, শুধু কারও কথাে

নন্লজে দ্বীন্ পনের্তবন্ েেে, তালে হতযা েলো’।3 নভন্ন এে
َ ََ
َ
َ َ ََ َ
র্ণবন্ায় েলয়লছ, ُقُُابْنُُُ َعبَّاس
ُ الُُ َص َد
ُ كُُ َع ِليًّاُُفق
ُ ِ  ف ُبَل ُغُُذلইর্ন্ু

আবম নবী a-এর সু ন্নাত বজূন করয়ত পারব না।5
আেী c ন্র্ী a-এে সু ন্নাহে নর্পেীলত উছমান্ cএে েয়সাোলে গ্রহণ েলেন্নন্। উনল্লনখ্ত দু নট র্ণবন্ায় ইর্লন্
আব্বাস ও আেী n-এে আমে ও অন্ু সৃত পদ্ধনত দ্বাো
এেথা স্পষ্টভালর্ প্রমানণত হয় ক্ষয, স্বয়ং ছাহার্ীগণ খ্ুোোলয়
োলর্দীলন্ে ন্র্ী a-এে র্ক্তলর্যে সালথ সাংঘনষবে ক্ষয ক্ষোলন্া
র্ক্তর্য র্জবন্ েেলতন্।

আব্বাস h-এে এই র্ক্তর্য আেী c-এে োলছ
ক্ষপৌঁছলে নতনন্ র্লেন্, ‘ইর্ন্ু আব্বাস সতয র্লেলছন্’।4
উক্ত ঘটন্াে মলধয এে নদলে ক্ষযমন্ ইর্ন্ু আব্বাস hএে সতয র্োে সাহনসেতাে প্রমাণ েলয়লছ, অপেনদলে
আেী c-এে সতযলে অেপলট স্বীোে েো র্া ক্ষমলন্
ক্ষন্ওয়াে উদাহেণ েলয়লছ। ইর্ন্ু আব্বাস h আেী

আহলেহাদীছলদে মূেন্ীনত এটাই ক্ষয, সাধােণভালর্ ছাহার্ীগলণে
অন্ু সৃত মত দেীে, তলর্ তালদে েথাে মালে যনদ েখ্লন্া
মলতে নভন্নতা ক্ষদখ্া যায়, তাহলে ক্ষস সময় ওই ছাহার্ীে র্ক্তর্য
প্রাধান্য পালর্, যাে পলে দেীে েলয়লছ। আে েুেআন্ ও

c-এে েয়সাোে নর্পেীলত ন্র্ী a-এে হাদীছ র্ণবন্া
েলেলছন্ এর্ং র্লেলছন্, যনদ আনম হতাম, তাহলে এইরূপ
নর্চাে েেতাম ন্া। ইর্ন্ু আব্বাস h এেথা র্লেন্নন্
ক্ষয, আেী c যা েলেলছন্, ক্ষস র্যাপালে তাে নন্েট

সু ন্নাহে নর্পেীলত োেও েথাই গ্রহণ েো যালর্ ন্া।

ক্ষোলন্া ন্া ক্ষোলন্া দেীে ক্ষতা আলছই। র্েং ক্ষয সতয তাে
নন্েট নছে, তাে

আলোলেই নতনন্ আেী

উনল্লনখ্ত দু নট ঘটন্ায় এেথাও স্পষ্টভালর্ প্রমানণত হয় ক্ষয,
েখ্লন্া েখ্লন্া র্ড় র্ড় ছাহার্ী পযবন্তও ন্র্ী a-এে ক্ষোলন্া
র্াণী ক্ষপৌঁছত ন্া, যাে োেলণ তালদে নর্পেীলত নর্নভন্ন মতামত
ক্ষদখ্া ক্ষযত। েলে েেযাণোমী হলয় অন্য ছাহার্ী তালে সতেব
েলে নদলতন্।

c-এে

েয়সাোয় নন্লজে মত প্রোর্ েলেলছন্। আেী cও তাে
এই েমবপদ্ধনতলে ভুে, পথভ্রষ্টতা র্া ক্ষর্য়াদর্ী নহসালর্ উলল্লখ্
েলেন্নন্। র্েং পনেষ্কাে ভাষায় নতনন্ ইর্ন্ু আব্বাস hএে েথালে সাদলে সতযায়ন্ েলেলছন্।

(চেলর্)

৪. ছাহার্ীগণ োসূ েু ল্লাহ a-এে নর্পেীলত অন্য োেও
র্ক্তর্যলে দেীে নহসালর্ গ্রহণ েেলতন্ ন্া : এলেলে আেী
c-এে মান্হাজও এেই নছে। নতনন্ও ওই এেই
মূ ে ন্ীনতে অন্ু সােী নছলেন্। যত র্ড়ই র্যনক্তে ক্ষহাে ন্া
3. ছহীহ র্ু খ্ােী, হা/৬৯২২।
4. সু ন্ালন্ নতেনমযী, হা/১৪৫৮।
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5. ছহীহ র্ু খ্ােী, হা/১৫৬৩।
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mvjvdx জামাআত বনাম ভ্রান্ত দলসমূহ
-মাহবূ বুর রহমান মাদানী*

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জনয, যিযন আসমান ও
িমীন সৃযি করররেন। সাথে আরও সৃযি করররেন অন্ধকার ও
আর া। এতদসরেও িারা কুফরী করররে, তারা তারদর প্রযতপা রকর
সমকক্ষ দাাঁড় কযররেরে। দরূদ ও সা াম বযষিত হহাক হেষ্ঠ ও হশষ
নবী মু হাম্মাদ a-এর উপর, তাাঁর পযরবারবর্ি ও সক োহাবী,
তারবঈন, তারব-তারবঈন এবং ক্বিোমত পিিন্ত তাাঁরদর পদাঙ্ক
অনু সরণকারী মু যমনরদর উপর।



সা াফ সম্পরকি যকেু য খার হেিা কররযে, িারত করর যনরজ তা
হেরক উপকার যনরত পাযর এবং সম্মাযনত পাঠকর্ণও উপকৃত
হরত পাররন।
মানহাজ শরের অেি হর া- পে, পন্থা, পদ্ধযত। আর সা াফ
শরের অেি হর া- অতীত, অগ্রর্ামী, পূবিবতিী। সা াফ শরের
যদরক সম্বন্ধ করর সা াফী ব া হে। হিমন ইমাম মার রকর
যদরক সম্বন্ধ করর মার কী ব া হে। সা াফী মানহাজ অেি
হর া- পূবিবতিীরদর পে বা মতাদশি। পযবত্র কুরআরনর েে
জাের্াে সা াফ শে এরসরে। িো- সূ রা আ -বাক্বারা, ২/২৭৫;
আন-যনসা, ৪/২২, ২৩; আল-মারেদা, ৫/৯৫; আল-আনফা , ৮/৩৮
َ َو َمثَ اًل ل ِ آْل ِخر
ও আ -িু খরুফ, ৪৩/৫৬। মহান আল্লাহ বর ন, ين
ِ
َا
ُ َج َعلآن
َ َ‘ فআযম ওরদররক (রফরআউন ও তার দ রক)
اه آم َسلفا
পরবতিীরদর জনয অতীত নমু না ও দৃ িান্ত করর রাখ াম (আযিুখরুফ, ৪৩/৫৬)। স্বেং রাসূ
a সা াফ শে বযবহার
করররেন। একদা যতযন তাাঁর হমরে ফারতমা g-হক
َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ِ آ
বর যের ন, السلف أنا لك
‘ ف ِإّن ِنعمআযম হতামার জনয উত্তম
অগ্রর্ামী’।1 অেিাৎ আযম হতামার পূরবি র্মনকারী, তুযম পরর
আমার কারে আর্মন কররব।
পযরভাযষক অরেি,
َ َ
َ آَ آ آ
َ َّ َ َ َّ َ آ ُ آ
ُ
َّ اد به
ُ حابَ ُة الآك َر
َ الص
ام َوالَّابِ ُع آون ل ُه آم
السل ِف ِعند
أن مفهوم
ِ
ِ ِ الطًل ِق يُ َر
ِ
َ َ َّ
آ َ ََآ
ُ َّ آ َ آ َ آ آ
َ
آ
ُ
ِ بِإِحسان وأتب
اع الابِ ِعي ِمن أه ِل القرو ِن الًلثة
‘পযরভাষাে সা াফ ব রত সাধারণভারব যতন হসানায

িু রর্র

োহাবারে হকরাম, তারবঈন এবং তাথে-তাথেঈনথে বু ঝাে’।2
 যশক্ষক, আ -জাযম‘আহ আস-সা াযফেযাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

َ ُ َّ َ َ َّ ُ َ آ
َ ون م َِن ال آ ُم َهاجر
হিমন মহান আল্লাহ বর ন, ين
والسابِقون اْلول
ِ
ِ
َ آ َ آ َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ آ آ
ُ َّ ِض
اَّلل َعنآ ُه آم َو َر ُضوا َعنآ ُه َوأَ َع َّد ل َ ُهمآ
َ ِ ح َسان َر
ِار واَّلِين اتبعوهم بِإ
ِ واْلنص
َ َ َ َ ََ ا
َ ُ ََآََ آَآ
َآ
َّ
َ
ُك الآ َف آو ُز الآ َعظيم
ِ ‘ جنات َت ِري َتتها اْلنهار خ ِاِلِين ِفيها أبدا ذلআর
ِ
মু হাযজর ও আনোররদর মরধয িারা প্রেম সাযরর অগ্রর্ামী আর
িারা তারদররক িাবতীে সৎকরমি (কোে, কারজ ও আক্বীদাে
একযনষ্ঠভারব) অনু সরণ করররে, আল্লাহ তারদর প্রযত সন্তুি
আর তারাও তাাঁর প্রযত সন্তুি। তারদর জনয যতযন প্রস্তুত করর
হররখরেন জান্নাত, িার ত রদরশ ঝরনাধারা প্রবাযহত। হসখারন
তারা যেরকা োকরব। এটাই হর া মহান সফ তা’ (আত-তাওবা,
َ  ثُ َّم َّاَّل،اس قَ آرِن
ُ َخ آ
৯/১০০)। রাসূ ু ল্লাহ a বর রেন, ِين
ِ َّْي انل
ِ
َ
َ
َ ُ َ َ َّ َّ ُ َ ُ َ ُ آ
َ ام ت َ آسب ُق َش َه
ٌ  ثُ َّم يَِج ُء أقآ َو،ون ُه آم
،ادةُ أ َح ِد ِه آم يَ ِمينَ ُه
َّلين يل
ِ  ثم ا،يلونهم
ِ
ِ
ُادتَه
َ ‘ َويَمينُ ُه َش َهসরবিাত্তম মানুষ হর া আমার িু রর্র মানু ষ।
ِ
অতঃপর তার পররর িুরর্র। অতঃপর তার পররর িু রর্র।
অতঃপর তারদর পর এমন সম্প্রদারের আর্মন ঘটরব, িারদর
এক জরনর শপরের আরর্ সাক্ষয হরব, আবার সারক্ষযর আরর্
শপে হরব’।3
উপযরউক্ত আোত ও হাদীে হেরক জানা হর্ হি, রাসূ aএর োহাবীর্ণ, তারবঈন ও তাথে-তাথেঈনথে প্রকৃতপরক্ষ সা াফ
বা অগ্রর্ামী দ ব া হে। কারণ রাসূ ু ল্লাহ a-এর পরর তারাই
যের ন উম্মরতর সবিরেষ্ঠ মানুষ। এজনয তারদররক ব া হে, ‘আসসা াফু ে োর হ’ বা হনক্কার অগ্রবতিী দ । এর মাধযরম ‘আসসা াফু ত্ব ত্বর হ’ তো খারাপ অগ্রবতিী দ হবর হরে িাে।
সা াফরদর পে হর া সবিাযধক যনরাপদ, সবিাযধক জ্ঞানসম্পন্ন,
অতযযধক সুস্পি এবং অযধক সু দৃঢ়, শক্ত ও মিবূ ত।
বতিমান সা াফী কারা : বতিমান সা াফী ব রত িারা কুরআনহাদীে বু ঝার হক্ষরত্র তা আক্বীদার যবষে হহাক বা আমর র
যবষে হহাক হসানায যতন িু রর্র হ াকরদর কমিপদ্ধযত ও
মতাদরশির অনু সারী হরব, তারাই সা াফী বা আহ ুস সা াফ
নারম অবযহত হরবন। আহ অেি ধারক-বাহক ও অনু সারী
অেিাৎ িারা সা াফরদর মতাদশি ধারণ ও অনু সরণ কররন,
তারাই আহ ু স সা াফ।
হকন আমরা সা াফী পযরেে যদব? : িখন পৃযেবীরত ররেরে
যবযভন্ন যবদআতী দর র েড়ােযড়। হিমন খাররজী, শীআ-

1. েহীহ বু খারী, হা/৬২৮৬; ছহীহ মু সয ম, হা/২৪৫০; ক্বিশোত, হা/৬১২৯।
2. মাওসূ‘আতু

যফরাযক মু নতাযসবাযত য

ইস াম, ১/১০২।

3. েহীহ বু খারী, হা/২৬৫২; ছহীহ মু সয ম, হা/২৫৩৩; ক্বিশোত, হা/৩৭৬৭।
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রারফিী, জাহযমেযা, মু তাযি ী, আশআরী, মাতুযরদী, িাদাযরেযা,
জাবযরেযা, নকশাবান্দীো, হদওবান্দী, হে ভী, েূফী, পীর-মুযরদী
আর তারদর সকর র দাবীই হর া হস মু সয ম। তখন সযঠক
মতাদরশির তো যতন হসানায িুরর্র হ াকরদর মানহারজর
উপর প্রযতযষ্ঠত মু সয রমর একটা সতন্ত্র পযরেে োকাটা একান্ত
জরুরী। িারত উক্ত সযঠক পরে প্রযতযষ্ঠত দ রক সকর র মারধয
সহরজ হেনা িাে।

কুরআনরকও হাদীছ বর রেন, অপরপরক্ষ রাসূ

a-এর
ُ َّ
কো, কমি ও সমেিনরকও হাদীে ব া হে। আল্লাহ বর ন, اَّلل
َ َّ َ َ آ َ َ آ
يث
ِ ‘ نزل أحسن اْلَ ِدআল্লাহ উত্তম হাদীে অবতীণি করররেন’ (আযিুমার, ৩৯/২৩; মুরসা াত, ৭৭/৫০)।

ফর

উভে অেি তারদর মরধয

পাওোর কাররণ তারদররক আহ ু হাদীে ব া হে। রাসূ a
َ
َّ َ َ َ ُ آ َ آ آ َ آ َ ُّ َ َ َ َّ آ ُ آ
ُ َ آ
বর রেন, اَّلل َو ُسنَّة
ِ  لن ت ِضلوا ما تمسكتم ِب ِهما ِكتاب،ت َركت ِفيكم أم َري ِن
َ
‘ ن ِبيِ ِهআযম হতামারদর মারঝ দু যট যজযনস হেরড় িাযি, িতক্ষণ

আহ ু স সা াফ-এর সমােিক নামসমূ হ : অরেির যদক যদরে এ
সক নারমর মমিােি এক ও অযভন্ন।

ওই দু যট আাঁকরড় ধরর রাখরব, ততক্ষণ পিিন্ত যবভ্রান্ত বা পেভ্রি
হরব না। আর তা হর া আল্লাহর যকতাব ও তাাঁর রাসূর র সু ন্নাত’।7

(১) আ -জামাআতুস সা াক্বিয়্যাহ : হিরহতু তারা ঐকযবদ্ধভারব
সা াফরদর মানহাজরক অনুসরণ কররন, তাই তারা উক্ত নারম
َ َّ َ ا
َآ
ُ َآ
َج
অযভযহত। মহান আল্লাহ বর ন, يعا َوَل
ِ اَّلل
ِ َواعت ِصموا ِِبب ِل
ُ ََ
‘ تف َّرقواহতামরা সবাই যমর আল্লাহর রজ্জু রক শক্তভারব ধররা

আহ ু হাদীে বাং ারদশ, পাযকস্তান, হনপা , মা দ্বীপ ও ইযিোরত
পযরযেত।8
(৪) আ -জামইযেযতু মুহাম্মাযদেযাহ : িারা একমাত্র মু হাম্মাদ

এবং দ াদয কররা না’ (আর -ইমরান, ৩/১০৩)। জামাআতুস
সা াযফেযাহ নাম আরব হদশসমূ রহ হবযশ পযরযেত। জামাআত
ব া হে মানু রষর ঐকযবদ্ধ একযট দ রক। মূ ত জামাআত ব রত
হরক্বর উপর ঐকযবদ্ধ হ াকরদররক বু ঝাে, সংখযা কম হহাক বা হবযশ
হহাক। হিমন ইবরাহীম e যের ন একাই একযট উম্মাত বা
জামাআরতর সমান (আন-নাহ , ১৬/১২০)। সংখযা হবযশ হর ও
িারা আল্লাহর যকতাব ও রাসূ a-এর সু ন্নাত হেরক দূ রর
োরক, তারদররক শরীআরতর পযরভাষাে জামাআত ব া হে না।
এজনয রাসূ a জামাআরতর সংজ্ঞাে বর ন, ‘আযম ও
আমার োহাবীর্ণ িার উপর আযে, তার উপর িারা োকরব
তারাই জামাআত’।4

a-এর কোরক সবার উপরর প্রাধানয হদে, যনযদিি হকারনা

(২) আহ ু স সু ন্নাহ ওো জামাআত : ইমাম ইবরন তােযমেযা
p বর ন, আহ ুস সু ন্নাহ ওো জামাআত হর া পু ররনা
মািহাব, িা ইমাম আবূ হানীফা, মার ক, শারফঈ ও আহমাদ
ইবরন হাম্বা o-হক আল্লাহ তাআ া সৃযি করার পূরবিই
পযরযেত যে ।5 যতযন আরও বর ন, যবদআত হিমন যবযিন্নতার

প্রযতযষ্ঠত োকরব’।10

মািহাব মারন না এবং যবদআতরক প্রেে হদে না। উক্ত নাম
পাযকস্তান, ইযিো, হনপা , মা দ্বীপ ও বাং ারদরশ হবযশ পযরযেত।9
(৫) আহ ু

আোর : আোর অেি হাদীে আবার োহাবীরদর
কো ও কাজরকও আোর ব া হে। হিরহতু তারা প্রকারশযঅপ্রকারশয রাসূ

আাঁকরড় ধররন, তাই তারা উক্ত নারম পযরযেত। রাসূ ুল্লাহ a
آ
ُ َف َعلَيآ
َ ِين ال آ َم آهدي
َ اش ِد
َّ اْلُلَ َفا ِء
বর রেন,  َع ُّضوا،ي
 َو ُسنَّ ِة،ك آم ب ِ ُسنَّ ِت
ِ
ِ الر
َََآ
َ َّ
اج ِذ
ِ ‘ عليها بِانلوহতামরা আমার সু ন্নাত এবং খু ািাথয়্
রারশদীরনর সু ন্নাতরক দৃ ঢ়ভারব আাঁকরড় ধররব এবং তার উপর
(৬) জামাআতু আনোযরস সু ন্নাহ বা সু ন্নাহর সাহািযকারী দ

জামাআত যমসর, যসযরো, সু দান, মররক্কা, নাইরজযরো, োই যাি
ও াইরবযরোরত পযরযেত।11
(৭) আত-ত্বযেফাহ আ -মানেূ রাহ বা সাহািযপ্রাপ্ত দ : রাসূ
ََ َ
ُّ ُ َََل تَ َز ُال َطائِ َف ٌة م آِن أُ َّمت َمنآ ُصوري َن ََل ي
a বর রেন, ض ُه آم َم آن خذل ُه آم
ِ
ِ
ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ
‘ حَّت تقوم الساعةআমার উম্মরতর মরধয একযট দ যেরকা

হাদীে : িারা কুরআন ও সু ন্নাহরক সা াফরদর বু ঝ

অনু িােী বু রঝন, তারাই আহ ু

হাদীছ। আল্লাহ তাআ া

7. মু ওোো মার ক, হা/৩।
8. আল-মাওসূ‘আতু

মু ই োসসারাহ যফ আদোন, ১/১৬৯।

4. যতরযমিী, হা/২৬৪১; ক্বসলক্বসলা ছহীহা, হা/১৩৪৮।

9. আল-মাওসূ‘আতু

মু ই োসসারাহ যফ আদোন, ১/১৮২।

5. মাজমূ আ ফতওো, ৪/৯৫।

10. ইবনু মাজাহ, হা/৪২; যতরযমিী, হা/২৮৯১।

6. আ -ইযস্তক্বামাহ, ১/৪২।

11. আল-মাওসূ‘আতু

5g el© 3q msL¨v

:

িারা একযনষ্ঠ তাওহীদ ও েহীহ সু ন্নাহর উপর প্রযতযষ্ঠত। উক্ত

সারে সংিু ক্ত, হতমযন সু ন্নাহ হর া জামাআরতর সারে সংিু ক্ত।6
রাসূ a এবং তাাঁর োহাবীর্ণ িার উপর যের ন তার উপর
িারা আক্বীদাে, কোে ও আমর োকরবন তারাই আহ ু স
সু ন্নাহ ওো জামাআত।
(৩) আহ ু

a-এর সু ন্নাতরক ও োহাবীরদর পেরক
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মু ই োসসারাহ যফ আদোন, ১/১৮২।

গুনাহকারী মু সয মরক কারফর বর । আর কাবীরা গুনাহকারী
িযদ তওবা না করর মারা িাে, তাহর তারা তারক যেরস্থােী
জাহান্নামী বর মত হদে। আ ী c তারদর সারে ড়াই
করররেন।

সাহািযপ্রাপ্ত হরে োকরব। িারা তারদর (যবররাযধতা) অপমাযনত
কররত োে, তারা যক্বোমত পিিন্ত তারদর হকারনাই ক্ষযত কররত
পাররব না’।12
(৮) আ -গুরাবা : গুরাবা শেযট র্রীব শরের বহুবেন। র্রীব
আরবী শরের অেি হর া অপযরযেত (মুসাযফর) মানু ষ।
َ
َ ُ َُ ََ آ َ َ َََ َ ا
َّ
রাসূ ু ল্লাহ a বর রেন, ود غ ِريباا ك َما
السًلم بدأ غ ِريبا وسيع
ِ ِإِن
َ
ََُ َُ َ آ
وَب لِلغ َربَا ِء
 فط،‘ بدأদ্বীন ইস াম যনঃসঙ্গ অপযরযেত মু সাযফররর

শীআ ও রারফিী দ

: শীআ অেি- দ , সম্প্রদাে ও ভক্তবৃন্দ।

শীআরা যনরজরা দাবী করর হি, তারা আ ী c-এর
অনু সারীবৃন্দ। রফি আরবী শে, অেি হর া বজিন করা,
পযরতযার্ করা। শীআরদররক রারফিী ব া হে। কারণ তারা
িারেদ ইবরন আ ী ইবরন হুসাইন cহক ব , আপযন আবূ
বকর ও উমার n-এর নাম উচ্চাররণর পর ‘রাযিোল্লাহু
আনহু’ ব া পযরতযার্ করুন। তখন যতযন ব র ন, এরূপ করা
হেরক আযম আল্লাহর যনকট আেে োই। এরত তারা তারক
বজিন কর । হসখান হেরকই তারদররক রারফিী বা
পযরতযার্কারী দ ব া হে। তারা আ ী ইবরন আবূ তার ব

নযাে অল্প সংখযক হ াক দ্বারা িাত্রা শুরু কররযে , আবার হসভারবই
প্রতযাবতিন কররব, হিভারব িাত্রা শুরু কররযে । অতএব হসসক
অল্প সংখযক মু সাযফর হ াকরদর জনয সু সংবাদ ররেরে’।13 অেিাৎ
প্রােযমক িু রর্ ইস ারমর জেিাত্রা অল্প সংখযক হ াক যনরে
মদীনা হেরক শুরু হরেযে । যক্বোমরতর পূরবি আবার একই
অবস্থাে মদীনাে যফরর িারব।
(৯) আ -যফরকাতুন নাযজোহ বা মুযক্তপ্রাপ্ত দ : রাসূ ুল্লাহ
َّ آ َ َ آ َ َ َ آ َ َ آ َ َ َ آ َ َ ا
َّ
a বর রেন,  َو ِإن،ي فِ آرقة
ِإن بَ ِِن ِإْسا ِئيل افَتقت لَع ِإحدى وسب ِع
َّ
ََ ُ ََ َآ
َّ ُ
َ لَع ثنآتَ آي َو َسبآع
َ ِ  ِإَل َوا ِح َدةا َو، ُُكُّ َها ِِف انلَّار،ي فِ آرقَ اة
:ِه
َتق
ِ
ِ ِ
ِ
ِ أم ِت ستف
ُ َ َ َآ
اعة
‘ المবনী ইসরাঈ রা (িূসা e-এর জাযতরক বনী

এবং আহর বােরতর ফিী রতর বযাপারর অতযযধক বাড়াবাযড়
করররে এবং তারদররক অনযানয োহাবীরদর উপর প্রাধানয যদরে
োরক। এমনযক বাকী সব োহাবীরদর সারে শত্রুতা হপাষণ
করর। তারা যতন খ ীফা আবূ বকর, উমার, উেমান nএর হখ াফতরক প্রতযাখযান করর এবং তারদররক শত্রু মরন
করর ও র্ায হদে। পাাঁে জন োহাবী হিমন আ ী, যমক্বদাদ,
আবূ িার, সা মান ফাররসী ও আম্মার ইবরন ইোযসর n
বারদ সবাইরক কারফর মরন করর। শীআরা কুরআরনর প্রযত
যবশ্বাস করর না। তারা হাদীরের যকতাবরক প্রতযাখযান করর।
তারদর ধারণা মরত এর রাবীর্ণ কারফর।

ইসরাঈ ব া হে) ৭২ দর যবভক্ত হরেযে । আর আমার
উম্মত ৭৩ দর যবভক্ত হরব। এক দ বযতীত সক দ ই
জাহান্নারম িারব। োহাবীরা যজরজ্ঞস করর ন, হহ আল্লাহর রসূ !
হস দ হকানযট (িারা জান্নারত িারব)? যতযন ব র ন, আযম ও
আমার োহাবীর্ণ িার উপর আযে তার উপর িারা োকরব’।14
তারা হর া মু যক্তপ্রাপ্ত দ , আহর সু ন্নাত ওো জামাআত।

মুতাযি া দ : ওোযে ইবরন আতার অনু সারীরদররক
মু তাযি া ব া হে। মু সয মরদর হকউ কাবীরা গুনাহরত পযতত

সা াফী মানহারজর বা মতাদরশির যবররাধী প্রধান করেকযট
দর র পযরেে : প্ররতযক দর র সংযক্ষপ্ত পযরেে যনরে আর ােনা
করা হর া।

হর তার যবধান কী হরব, উক্ত যবষরে তার মারঝ এবং তারবঈ
হাসান বােরী p-এর মরধয মতরভদ হওোর কাররণ
ওোযে ইবরন আতা হাসান বােরীর মজয স তযার্ কররযে ।
অতঃপর ওোযের র অনু সারীরাও হাসান বােরীর দারস তযার্
করর তার সারে হিার্ হদে। এরত হাসান বােরী বর যের ন,
ওোযে আমারদররক পযরতযার্ করররে। এ হেরক তারদররক
মু তাযি া ব া হে। ই‘যতিা হেরক মু তাযি া অেি হর া
পযরতযার্ করা। তারা কাবীরা গুনাহকারী বযযক্ত সম্পরকি বর
হি, হস উক্ত গুনাহ করার কাররণ ঈমান হেরক বাযহর হরে
হর্রে এবং কুফরীরত প্ররবশ কররযন, বরং হস দু রের মারঝ

খাররজী সম্প্রদাে : তারদররক হারূরীও ব া হে। হারূরা নামক
স্থারনর যদরক সম্বন্ধ করর তারদররক হারূরী ব া হে। হারূরা
ইরারকর একযট গ্রারমর নাম। এরদর আররা নাম ররেরে। আ ী
c-এর পক্ষ তযার্ করর তারা উক্ত গ্রারম একযত্রত হরেযে ।
তারা আ ী c, উেমান c এবং তারদর সারে িারা সম্পকি
রারখ, তারদররক কারফর বর রে, তারদর যবরুরদ্ধ অস্ত্রধারণ করররে
ও তারদর জান-মা হা া করর যনরেরে। তারা আেু ল্লাহ
ইবরন খাব্বাব c-হক হতযা কররযে । তারা সাধারণ

অবস্থান কররে। তরব তারা তারক ফারসক্ব বর রে। তারদর
যনকট ফারসরক্বর বযাখযা হর া, দু রের মারঝর অবস্থান। তারা
আল্লাহর সক যেফাত বা গুণরক অস্বীকার করর। তারা

12. যতরযমিী, হা/২১৯২।
13. যতরযমিী, হা/২৬২৯; যমশকাত, হা/১৬২।
14. ইবনু মাজাহ, হা/৩৯৯৩; যতরযমিী, হা/১৫৪০; যমশকাত, হা/১৬৩।
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কুরআনরক আল্লাহর বাণী বর
কুরআনরক আল্লাহর সৃযি বর ।

যবশ্বাস করর না; বরং তারা

সৎকাজ করর তা হিমন হকারনা উপকারর আরস না, তদ্রুপ
ঈমান যঠক োকর গুনাহর কারজ পযতত হর তা ঈমারনর
হকারনা ক্ষযত করর না। ফর তারদর যনকট কাবীরা গুনারহর
করমি য প্ত বযযক্ত পূ ণি ঈমানদার। এমনযক হস শাযস্তরও সম্মু খীন
হরব না। তারদর মরত আনু র্রতযর মাধযরম ঈমান বরড় না এবং
পাপাোররর মাধযরম করম না।

জাহযমেযা দ : তারদর ইমাম জাহম ইরবন েফওোরনর যদরক
সম্বন্ধ করর জাহযমেযা সম্প্রদারের নামকরণ করা হরেরে। তারক
উমাইো খ ীফার হশষ িুরর্ খুরাসারনর আমীর সা ামা বা সা াম
ইবরন আহওোি হতযা কররন। তারা আল্লাহর নাম ও তার গুণাগুণরক
পযবত্র কররত যর্রে বাড়াবাযড় ও করঠারতা করররে। তারা বর ,
আল্লাহর নাম ও তাাঁর গুণাগুণরক সাবযস্ত করা হর সৃযির সারে
আল্লাহর সাদৃ শয হরে িাে। তাই তারা আল্লাহর সমস্ত নাম ও
গুণাগুণরক বাযত ও অস্বীকার করর। এ কাররণ তারদররক
মু ‘আযত্ত া বা আল্লাহর নাম ও যেফাতরক বাযত কারী দ ও ব া
হে। তারা বর , পরকার আল্লাহ তাআ ারক হদখা িারব না
এবং যতযন বান্দার সারে কোও ব রবন না। অনযযদরক মু শাযব্বহা
সম্প্রদাে আল্লাহর গুণাগুণরক সাবযস্ত কররত যর্রে অযধক বাড়াবাযড়
ও শশযে য প্রদশিন করররে। তারা আল্লাহর গুণাগুণরক মানু রষর
গুরণর সারে তু না করররে। এজনয তারদররক মু শাযব্বহা বা
সাদৃ শয প্রদানকারী দ ব া হে।

উযল্লযখত সম্প্রদারের মরধয সবরেরে হবযশ ক্ষযতকর হর া,
খাররজী-রারফিী ও জাহযমেযা। তরব মুরযজআ দ তারদর
তু নাে কম ক্ষযতকর। আশাআযরো ও মাতুযরযদেযারা মু রযজআ
সম্প্রদারের অন্তভুক্ত
ি । কারণ তারা ঈমারনর সংজ্ঞা হেরক
িবারনর দ্বারা স্বীকাররাযক্ত, অন্তররর আম

আম রক বাযহর করর যদরেরে। শুধু অন্তরর স্বীকৃযত হদওোরক
ঈমান বর ।
[উযল্লযখত ভ্রান্ত দ গুর া সম্পরকি যবস্তাযরত জানরত হদখু ন : শারহু
আক্বীদাযত ওোযসযতেযা, শােখ োর হ আ -ফাওিান, পৃ. ৯৪-৯৬।]

উযল্লযখত যবদআতী যবযভন্ন সম্প্রদারের মরধয আহ ু স সা াফরদর
অবস্থান : আহ ু স সা াফরদর অবস্থান হরি মধযমপন্থা। (১)

জাবযরেযা দ : জাবর শরের যদরক সম্বন্ধ করর তারদর জাবযরেযা
নাম রাখা হরেরে। তারা বর , বান্দা তার করমির উপর বাধয। তার
হকারনা স্বাধীনতা হনই। তারদর ধারণাে আল্লাহ তাআ াই
একমাত্র কতিা এবং বান্দার কমিও আল্লাহই কররন (নাঊিু যবল্লাহ)।
বান্দার কমিগুর া বান্দার যদরক রূপক অরেিই সম্বন্ধ করা হে।

তারা আল্লাহর নাম ও গুণরক সাবযস্ত কররন এবং সৃযির সারে
তু না কররন না (২) আল্লাহর আররশর উপর অবস্থানরক
স্বীকার কররন (৩) তারা হকারনা মু সয মরক তার হকারনা
কাবীরা গুনারহর কাররণ কারফর বর ন না; বরং তারা বর ন
হি, হস অপরাধী ও শাযস্তর হক্বদার। তওবা না করর মারা হর্র

ক্বাদাযরেযা দ : ক্বদর শরের যদরক সস্বন্ধ করর তারদররক
ক্বাদাযরেযা ব া হে। তারা তাক্বদীররক অস্বীকার করর। তারা
জাহযমেযা সম্প্রদারের যবপরীত। তারা বর হি, বান্দাই তার

পরকার

হস আল্লাহর ইিাধীরন োকরব। (৪) তারদর যনকট

ঈমান হর া অন্তরর যবশ্বাস, হমৌযখক স্বীকৃযত ও অঙ্গ-পতযরঙ্গর
মাধযরম আম

যনরজর করমির স্রিা। তারদর ধারণাে বান্দারদর কমিসমূ হ
আল্লাহর ইিাধীন নে। বরং বান্দারা যনরজরদর ইিামরতাই
তারদর কমিসমূ হ সম্পাদন করর। তারা আল্লাহর ই ম বা
জ্ঞানরক অস্বীকার করর। তারা বর , আল্লাহ তাাঁর বান্দার কমি
সংঘযটত হওোর পূরবি তা জারনন না; বরং উক্ত কমি
সম্পাদরনর পর জারনন (নাঊিুযবল্লাহ)।

এবং আনু র্রতযর মাধযরম ঈমান বারড় ও খারাপ

করমির দ্বারা ঈমান করম। (৫) তারা সক

োহাবীরক

ভার াবারসন এবং মরন কররন হি, োহাবীরা এই উম্মরতর
সবিরেষ্ঠ মানুষ। (৬) তারা কুরআনরক আল্লাহর বাণী বর
যবশ্বাস কররন। (৭) তারা কুরআন ও সু ন্নাহরক যতন হসানায
িু রর্র হ ারকর বু ঝ অনু িােী বুরঝন এবং (৮) তারা দ াদয ও
মতরভরদর সমে কুরআন ও সু ন্নাহরক আঁেথে ধররন। এজনয

মুরযজআ দ : ইরজা শরের যদরক সম্বন্ধ করর তারদররক
মু রযজআ ব া হে। ইরজা আরবী শে, অেি হর া যপযেরে
হদওো বা হবর করর হদওো। তারদর যনকট অন্তরর শুধু যবশ্বাস

তারদররক আহ ুস সু ন্নাহ ওো জামাআত ব া হে।
পযররশরষ আল্লাহর যনকট প্রােিনা এই হি, যতযন হিন আমারদর
সক রক হরক্বর পরে পযরোয ত কররন এবং যবদআতী

করার নাম ঈমান। তারা আম রক ঈমান হেরক হবর করর হদে
এবং আম রক ঈমারনর অন্তভুক্ত
ি
মরন করর না। তাই
তারদররক মু রযজআ ব া হে। তারা মরন করর, কাবীরা বা বড়
গুনাহর কারজ য প্ত বযযক্ত ফারসক্ব নে। কারফর অবস্থাে
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ও অঙ্গ-প্রতযরঙ্গর

সম্প্রদাে হেরক রক্ষা কররন- আমীন!
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ভূ মিকা : সম্প্রমি ভাস্কর্য মিয়ে আবারও মবিকয উয়েয়ে। মকেু

যর্য়হিু ইসোয়ি এভায়ব ভাস্কর্য তিমর করা হারাি, যসয়হিু

িািু ষ দাবী করয়েি যর্, ভাস্কর্য তিমর করা র্ায়ব। এিিমক

বাাংোয়দয়ের ‘িজািয়ের রাষ্ট্রধিয ইসোি’ যিািায়বক এভায়ব

দরবারী মকেু আয়েি (?)ও বেয়েি যর্, ভাস্কর্য রাখা র্ায়ব।

যকায়িা িূমিয-ভাস্কর্য রাখা তবধ িে।

ইয়িাপূ য়বয মেমেে সু মিি যকায়টযর িূ ে ভবয়ির সািয়ি মেমে
য াোরাে স্থামপি ভাস্কর্য রাখা ইসোয়ি জায়ের্ বয়ে এক
ভদ্রয়োক দাবী কয়র একমট িবন্ধ রচিা কয়রমেয়েি। যর্মট
িৎকােীি সিয়ে বযাপক জিমিেিা োভ করাে আিরা
যসমটর জবাব মেখয়ি অগ্রসর হই। বিযিায়ি আবারও এ
মবষেমট মিয়ে আয়োচিা-পর্যায়োচিা চেয়ে মবধাে যসমট পত্রস্থ

২.

হাসাি

িাহিু দ

সায়হব

মেয়খয়েি,

‘মবষেমটর

সয়ে

যহ াজমিরা ইসোিয়ক জমিয়ে য য়েয়ে’।
জবাব : ইসোিয়ক জমিয়ে য য়েয়ে। কারণ এটা ইসোয়ির
মবমধ-মবধায়ির সায়থ সম্পৃক্ত। িাোিাও শুধু যহ াজয়ি ইসোি
িে; বরাং যদয়ের সবযস্তয়রর আয়েি, ধিযিাণ িু সমেি এয়ক

করা হয়ো।-

বজযি কয়রয়েি।

‘হাসাি িাহিু দ’ িায়ির ভদ্রয়োকমটর বক্তয়বযর িিয হয়ো,

৩. হাসাি িাহিু দ সায়হব মেয়খয়েি, ‘িাই চেু ি আিরা সূ ত্র

‘সু মিি যকায়টযর িূ ে ভবয়ির সািয়ি মেমে য াোরাে স্থামপি
ভাস্কর্যমট রাখা ইসোিসম্মি। সু িরাাং এটা মিয়ে িমিবাদ
করার মকেু যিই’।



জবাব : মবিীিভায়ব জািায়ি চাই, হাসাি সায়হয়বর উক্ত দাবী
সমেয়কর মিকটবিযী ও িে। িার বক্তবযসিূ য়হর পর্যায়োচিা
মিম্নরূপ১. মিমি বয়েয়েি, ‘যদয়ে এখি িূ মিয ও ভাস্কর্য মিয়ে
উয়েজিা চেয়ে’।

ধয়র যদমখ এ বযাপায়র যকারাি, হামদস, মসরাি (ইবয়ি মহোি
ইবয়ি ইবয়ি ইসহাক), িামরখ আে িারামর ও অিযািয দমেে
কী বয়ে’।
জবাব : বাস্তয়ব মিমি যকায়িা আোি, হাদীয়ের আরবী পাে
িদাি করয়ি সক্ষি হিমি। যে

মকেু অিুবাদ যপে কয়রয়েি।

হেয়িা মিমি আরবী ভাষাে অজ্ঞ হবার কারয়ণই এিিটা
হয়েয়ে। আর আরবী ভাষাে অজ্ঞ হয়ে ইসোয়ির যকায়িা
মবষয়ে িিািি িদাি করা ঝুুঁমকপূ ণয কাজ। িার পরবিযী
যেখিীই এর িিাণ। মিমি বয়েয়েি, ‘িামরখ আে-িারামর’।

জবাব : উয়েজিা আর িমিবাদ করা এক িে। িার
কথািু পায়ি, উয়েজিা (?) হবার কারণ দু মট(ক) এটা ইসোি মবয়রাধী কাজ। িাই যদয়ের সাংখযাগমরষ্ঠ
ইসোিপমি জিসাধারণ এয়ক যিয়ি মিয়ি িা পারাে মকেু টা
উয়েজিা (?) হয়িই পায়র। র্মদও িারা োমিপূ ণযভায়বই এর

বাস্তয়ব এ িায়ি যকায়িা গ্রি মবয়ের বু য়ক যিই। সমেক হয়ো
‘িারীখুি িবারী’ (িারীয়খ িবারী)। যর্মট ইিাি ইবয়ি জারীর
আি-িবারী p (িৃ. ৩১০ মহ.) আরবী ভাষাে রচিা
কয়রয়েি। মর্মি গ্রয়ির িাি মেখয়িই ভুে কয়রি, মিমি যকি এ
মবষয়ে মেখয়ি িিস্থ করয়েি িা যবাধগিয িে।

িমিবাদ অবযাহি যরয়খয়েি।

৪. হাসাি সায়হব মেয়খয়েি, ‘িথয়িই মিিয়ট েব্দ বু য়ঝ যিওো

(খ) এটা সাংমবধাি মবয়রাধী। কারণ সাংমবধায়ি আয়ে,

র্াক: িমিিা, ভাস্কর্য ও িূ মিয। িমিিা হে িািু ষ র্ার আরাধিা
উপাসিা কয়র, ইহকায়ে-পরকায়ে িেে চাে, ভুয়ের ক্ষিা চাে

‘িজািয়ের রাষ্ট্রধিয ইসোি...’।1

ইিযামদ। ভাস্কর্যয হে িািু ষসহ যকায়িা িাণী বা যকায়িা মকেু র
িূ মিয র্ায়ক িািু ষ রায়খ সম্মাি যদখয়ি বা যসৌন্দর্যয বধযি করয়ি,

 তসেদপুর, িীে

ািারী।

র্ার িািুষ আরাধিা বা উপাসিা কয়র িা’।

1. বাাংোয়দয়ের সাংমবধাি (য়িয়রা পাবমেয়কেন্স, ঢাকা), পৃ . ৯।
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জবাব : ‘িথয়িই মিিয়ট েব্দ বু য়ঝ যিওো র্াক’- হাসাি
সায়হব! আপিার বু ঝ দো কয়র আপিার কায়েই রাখুি।

দেীে-২ : (খ) সমহ আবু দাউদ বুক ৪১ হামদস িাং ৪৯১৪ :
মবোসীয়দর িািা আয়েো (রা.) বমেোয়েি, র্খি আল্লাহর

আপিার বু ঝ মদয়ে যিা হাোে-হারাি িিামণি হয়ব িা।

রাসুে (সা.) িাবুক অথবা খাইবার র্ু দ্ধ হইয়ি ম মরয়েি িখি

হাোে বা হারাি িিামণি হয়ব ইসোি মদয়ে। সু িরাাং

বািায়স িাুঁহার কয়ক্ষর সািয়ির পদযা সমরয়ে যগয়ে িাুঁহার মকেু
পু িুে যদখা যগে। মিমি [(রাসু ে (সা.)] বমেয়েি, ‘এইগুমে

আপিার মিজস্ব বু ঝ অিযয়দর উপর চাপায়িার যকায়িাই
দরকার যিই।

কী?’ মিমি বমেয়েি, ‘আিার পু িুে’। ওইগুমের িয়ধয মিমি

আসয়ে মিমি সাংজ্ঞার িারপযাুঁয়চ পয়িয়েি। সাংজ্ঞা মহয়সয়ব

যদমখয়েি একমট যঘািা র্াহার ডািা কাপি মদো বািায়িা

যর্টাই িদাি করা যহাক িা যকি, সবই ইসোয়ির দৃ মিয়ি

হইোয়ে এবাং মজজ্ঞাসা কমরয়েি, ‘ইহা মক র্াহা উহার উপর

হারাি। যে

িদেযিীর জিয হয়েও যকায়িা িািু য়ষর ভাস্কর্য

রমহোয়ে?’ মিমি উেয়র বমেয়েি, ‘দু ইমট ডািা’। মিমি মজজ্ঞাসা

বািায়িা হারাি, সম্মাি িদেযি করা যিা বহু দূ য়রর কথা।

কমরয়েি, ‘ডািাওোো যঘািা?’ মিমি উেয়র বমেয়েি, ‘আপমি

এিিমক যেস মদয়ে বসার জিয েমবর্ু ক্ত কাপি মদয়ে কুেি

মক যোয়িিমি যর্ সু য়েিায়ির ডািাওোো যঘািা মেে?’ মিমি

বািায়িাও হারাি। অথচ এয়ি েমবর সু স্পি অবিািিা হে।

বমেয়েয়েি, ‘ইহায়ি আল্লাহর রাসুে (সা.) এিি অট্টহামস

আিায়দর এই িবয়ন্ধর আসন্ন আয়োচিাে এ মবষয়ে দেীেসহ

হামসয়েি যর্ আমি উিার িামির দাুঁি যদমখয়ি পাইোি’।

আয়োকপাি করা হয়ব ইিো-আল্লাহ।

দেীে-৩ : (গ) সমহ িুসমেি বু ক ০০৮, িাং ৩৩১১ :

৫. হাসাি সায়হব মেয়খয়েি, ‘এবায়র অিযািয দমেয়ের মদয়ক

আয়েো (রা.) বমেোয়েি যর্ আল্লাহর রাসু ে (সা.) িাুঁহায়ক সাি

িাকায়িা র্াক, যসখায়ি আিরা যদখব হর্রি িু হাম্ময়দর (সা.)

বৎসর বেয়স মববাহ কমরোমেয়েি (র্মদও অিয যরওোয়ি

বামিয়ি িূ মিয মেে িাুঁর সম্মমিক্রয়িই’।

আিরা পাই েে বের : হাসাি িাহিু দ) এবাং িাুঁহায়ক িে

জবাব : ভাইজাি! দো কয়র যকাথাও িাকায়িার দরকার যিই।
চারপায়ে যবমে ির্র মদয়ে যচায়খর বায়রাটা বাজয়ব। িখি

বৎসর বেয়স কয়ি মহয়সয়ব িাুঁহার বাসাে েইো র্াওো হে,
এবাং িাুঁহার পু িুেগুমে িাুঁহার সায়থ মেে এবাং র্খি মিমি

আকােয়ক িামট িয়ি হয়ব আর িামটয়ক িয়ি হয়ব আকাে।

যদহিযাগ কমরয়েি িখি িাুঁহার বেস মেে আোয়রা।

িারীয়ক পু রুষ যদখয়বি আর পু রুষয়ক িারী। সু িরাাং এয়িা

দেীে-৪ : (ঘ) সমহ িুসমেি বুক ০৩১ িাং ৫৯৮১ :

িাকায়ি হয়ব িা।

আয়েো (রা.) বমেোয়েি যর্ মিমি আল্লাহর রাসু য়ের (সা.)
উপমস্থমিয়ি পু িুে েইো যখমেয়িি এবাং র্খি িাুঁহার সমেিীরা

আসয়ে এখায়ি মিমি ভ্রামিয়ি পমিি হয়েয়েি। িা বু য়ঝই
মিমি এয়ক দেীে (?) মহসায়ব গ্রহণ কয়রয়েি। দেীে কী

িাুঁহার কায়ে আমসি িখি িাহারা চমেো র্াইি। কারণ

মজমিস এবাং কীভায়ব িার িয়োগ করয়ি হে িা সম্পয়কয িার

িাহারা আল্লাহর রাসুয়ের (সা.) জিয েজ্জা পাইি। র্মদও

িূ যিিি জ্ঞাি যিই, যর্টা আিরা সািয়ি যদখয়ি পায়বা।

আল্লাহর রাসুে (সা.) িাহামদগয়ক িাুঁহার কায়ে পাোইো

মিমি কমিপে দেীে যপে কয়রয়েি। র্মদও যসগুয়োর সমেক

মদয়িি।”

িিয বু ঝয়ি মিমি বযথয হয়েয়েি। মিয়ম্ন আিরা যসগুয়ো সম্পয়কয

জবাব :

আয়োকপাি করোি“দেীে-১ : (ক) সমহ বু খামর ৮ি খন্ড হামদস ১৫১ :

িথিি : এটা মেে খুবই সীমিি পমরসয়র যোট বাচ্চার জিয,
মবয়েষ কয়র যিয়ে মেশুর জিয এবাং িা মেে িুো বা কাপয়ির

আয়েো বমেোয়েি, আমি রাসু য়ের (সা.) উপমস্থমিয়ি
পু িুেগুমে েইো যখমেিাি এবাং আিার বান্ধবীরাও আিার

তিমর। পু য়রাপুমর িািু য়ষর অবেব িায়ি দৃ েযিাি মেে িা।
আজও গ্রািবাাংোর মেশুয়দরয়ক কাপয়ির তিমর পু িুে মদয়ে

সমহি যখমেি। র্খি আল্লাহর রাসু ে (সা.) আিার যখোঘয়র

যখেয়ি যদখা র্াে, র্ায়ি িািু য়ষর িয়িা িু খ, যচাখ, িাক, কাি,

িয়বে কমরয়িি, িাহারা েু কাইো র্াইি, মকন্তু রাসু ে (সা.)

হাি, পা যকায়িা মকেুই স্পি থায়ক িা। যকাথাে বিযিাি র্ুয়গর
এসব িূমিয-ভাস্কর্য আর যকাথাে িযাকিার তিমর যসই পু িুে?!

িাহামদগয়ক ডামকো আিার সমহি যখমেয়ি বমেয়িি’।
5g el© 3q msL¨v
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মিিীেি : আয়েো g-যক অিুিমি যদওোর ঘটিামট

হাদীে-৩ : আয়েো g যথয়ক অিয বণযিাে এয়সয়ে, আমি

েমবিূ মিয মিমষদ্ধ হওোর এবাং এগুয়োয়ক মিমিহ্ন করার

রাসূ েু ল্লাহ a-এর জিয বামেে বািাোি, র্ায়ি েমব মেে

সাধারণ মিয়দযয়ের পূ য়বযর ঘটিা বয়ে একদে আয়েি িি

এবাং যদখয়ি কুেয়ির মত া িয়ি হমিে। অিঃপর রাসূ ে a

মদয়েয়েি। এ কারয়ণ পরবিযীয়ি িবী a িার যকায়িা

এয়স দু ই দরজার িায়ঝ দাুঁমিয়ে যগয়েি। এ সিে িাুঁর যচহারা

িািী-িািিীয়ক এসব যখেয়ি অিু ি মি মদয়েয়েি বয়েও

(রায়গ) পমরবমিযি হয়ে যগে। আমি বেোি, আিার কী যদাষ

যকায়িা িিাণ যিই। আয়েো g মিয়জও বি হয়ে যকায়িা
বাচ্চায়ক এভায়ব পু িুে বামিয়ে যখোর অিু ি মি মদয়েয়েি িয়িয

যহ আল্লাহর রাসূ ে a! মিমি বেয়েি, এই বামেে যকি?

িিাণ যিই।
িৃ িীেি : বাচ্চায়দর হাি মদয়ে মিমিযি অস্থােী পু িুে আর
জিগয়ণর রক্ত পামি করা উপাজযয়ির টাকাে মিমিযি েক্ষযকামট টাকা দায়ির িূ মিয কখয়িাই এক িে।
চিুথযি : ইসোয়ি অপচে করা হারাি। আর এভায়ব িূ মিয িমিিা বািায়ে বযাপক টাকার অপচে হে। সিয়ের অপচে
যিা হেই। অিযমদয়ক মেশুরা যখেিার পু িুে বামিয়ে যখেয়ে
এর জিয যকায়িা টাকার অপচে হে িা।
পঞ্চিি : স্বোং আয়েো g মিয়জই এর মবয়রামধিা কয়র
হাদীে বণযিা কয়রয়েি। যর্িি-

আমি বেোি, এই বামেে আপিার জিয বামিয়েমে, র্ায়ি
আপমি এয়ি েেি করয়ি পায়রি। মিমি বেয়েি, িুমি মক
জায়িা িা যর্, ওই ঘয়র য য়রেিা িয়বে কয়র িা, যর্ ঘয়র েমব
থায়ক? আর যর্ বযমক্ত েমব বািাে, িায়ক মকোিয়ির মদি োমস্ত
যদওো হয়ব এবাং আল্লাহ বেয়বি, িুমি র্া সৃমি কয়রমেয়ে,
িায়ি জীবি দাও।4
হাদীে-৪ : আয়েো g যথয়ক অপর একমট বণযিাে এয়সয়ে,
একবার মিমি ঘয়রর জািাোে একমট পদযা টামেয়েমেয়েি, র্ায়ি
িাণীর েমব মেে। রাসূে a পদযামটয়ক মেুঁয়ি য েয়েি। িখি
আয়েো g যসই কাপয়ির টুকরা মদয়ে কুেি তিমর কয়রি,
র্া ঘয়রই থাকি এবাং রাসূে a িায়ি যহোি মদয়ে
বসয়িি।5

হাদীে-১ : রাসূ েু ল্লাহ a মিয়জর বামিয়ি েমবর্ু ক্ত যকায়িা
বস্তুই রাখয়িি িা। যদখয়েই িা যভয়ে চূ ণয কয়র মদয়িি।2

হাদীে-৫ : রাসূে a একদা এক স র যথয়ক ঘয়র য য়রি।
ওই সিে আমি দরজাে একমট পেিী কাপয়ির পদযা

হাদীে-২ : আয়েো g বয়েি, একবার মিমি একমট কু েি

টামেয়েমেোি, র্ায়ি ডািাওোো যঘািার েমব মেে। অিঃপর

খরীদ করয়েি, র্ায়ি িাণীর েমব মেে। এিিাবস্থাে

মিমি আিায়ক মিয়দযে মদয়েি এবাং আমি পদযামটয়ক সমরয়ে

রাসূ েু ল্লাহ a গৃ য়হ িয়বে করয়ি মগয়ে দরজাে দাুঁমিয়ে

মদোি। অিয বণযিাে এয়সয়ে, রাসূে a উক্ত পদযামটয়ক যটয়ি

যগয়েি। ঘয়র িয়বে করয়েি িা। আমি িাুঁর যচহারাে

মেুঁয়ি য য়েি এবাং বয়েি, ‘মিিেই আল্লাহ আিায়দর এই

অসন্তুমি েক্ষ করোি। িখি আমি বেোি, আমি আল্লাহ ও

মিয়দযে যদিমি যর্, আিরা পাথর বা ইটয়ক কাপি পমরধাি

িাুঁর রাসূ য়ের মিকট িওবা করমে। যহ আল্লাহর রাসূ ে ! আমি

করাই। আয়েো g বয়েি, অিঃপর আমি ওটা যকয়ট দু মট

মক গুিাহ কয়রমে? জবায়ব রাসূ েু ল্লাহ a বেয়েি, এই

বামেে বািাই ও িায়ি যখজু র গায়ের যখাসা মদয়ে ভমিয কয়র

কু েি যকি? আমি বেোি, আপিার বসার জিয ও বামেে

মদই। এয়ি মিমি আিায়ক যদাষায়রাপ কয়রিমি।6

মহসায়ব বযবহার করার জিয এমট মকয়িমে। িখি মিমি

(আগািী সাংখযাে সিাপয)

বেয়েি এই সিস্ত েমব র্ারা তিমর কয়রয়ে, মকোিয়ির মদি
িায়দর োমস্ত যদওো হয়ব ও িায়দরয়ক বো হয়ব, র্া যিািরা
সৃ মি কয়রে, িায়ি জীবি দাও। অিঃপর মিমি বেয়েি, যর্
গৃ য়হ (িাণীর) েমবসিূ হ থায়ক, যস গৃ য়হ (রহিয়ির) য য়রেিা
িয়বে কয়র িা।3
4. েহীহ বু খারী, হা/৩২২৪।
2. েহীহ বু খারী, হা/৫৯৫২।

5. েহীহ বু খারী, হা/২৪৭৯।

3. েহীহ বু খারী, হা/৫৯৬১।

6. েহীহ িু সমেি, হা/২১০৭।
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ইসলামে প াশামের গুরুত্ব অ ররসীে। প াশাে- ররচ্ছদ

পশাভাবধ্তে হছে হছব। সু ন্দর প াশাে

োনু মের সতর আবৃত েরা এবং পদহ সরজ্জত েরার োধ্যে।

রাসূলুল্লাহ a বমলন,
َي
َ َ
َ َ ي ُ ي
َ
َ ُ َي
َّ ر
َ َ
قال َر ُجل إِن ال َّر ُجل. ل يَد ُخل اْلَنَّة َم ين َكن ِف قلبِ ِه مِثقال ذ َّرة م يِن ِك يب
َ ي
ُ َ ي َ ُ ي َ َ ي ُ ُ َ َ ً َ َ ي ُ ُ َ َ َ ً َ َ َّ َ َ ي ر
ُ
ُيب اْلَ َمال
ِ َجيل
ِ  قال ان الل.ُيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة
ِ
ي
ي
َ ي
ُكي
اس
ِ َّب َب َط ُر اْلَق َوغم ُط اْل
ِ ال

এর দ্বারা লজ্জা রনবারমের

াশা ারশ এটা বযরিত্ব প্রোমশর

অনযতে োধ্যে। সাধ্ারেত প াশামের োধ্যমে বযরির প্রেৃরত
অনু ভব েরা যায়। আোমদর পদমশ বততোমন ‘সু ন্নাতী পলবাস’
বমল এে ধ্রমনর রবমশে োরটং ও রবমশে
পোততা

ররোমের লম্বা

ররধ্ান েরা হমচ্ছ। প্রচার েরা হমচ্ছ পয, এটাই হমচ্ছ

সু ন্নাতী প াশাে। রেন্তু প্রশ্ন হমলা, সু ন্নাতী প াশাে বলমত েী
পবাঝায়? পোমনা রবমশে োরটং বা রবমশে লম্বা োম র জাো
রা রে সরতযই সু ন্নাত? পস সু ন্নাত পোন দলীমলর রভরিমত
প্রোরেত হমলা? েুরআন পেমে? হাদীছ পেমে? আসু ন! েুরআন

‘যার অন্তমর অেু ররোে অহংোর রময়মছ, পস জান্নামত প্রমবশ
েরমব না। এে বযরি বলমলন, োনু ে পতা ছন্দ েমর পয, তার
প াশাে সু ন্দর পহাে এবং তার জু তা সুন্দর পহাে। রাসূ লুল্লাহ
a বলমলন, আল্লাহ সু ন্দর, রতরন পসৌন্দযত

ছন্দ েমরন।
অহংোর হমলা হক্বমে অস্বীোর েরা এবং োনুেমে তুচ্ছ জ্ঞান

ও হাদীছের আমলামে আেরা রবেয়রটমে বু ঝার পচষ্টা েরর।

েরা’।1

আল্লাহ তাআলা আোমদরমে পসই তাওফীক্ব দান েরুন-

প াশামের প্রোরমভদ :

আেীন!



ররধ্ান সম্পমেত

ইসলােী শরীআমত প াশাে রতন প্রোর। যো- ওয়ারজব,

প াশামের গুরুত্ব :

েু স্তাহাব ও হারাে।

েহান আল্লাহ তাাঁর বান্দামদরমে পযসব পনয়ােত দান েমরমছন,
َ َ ي َ َي
প াশাে তার েমধ্য অনযতে। আল্লাহ তাআলা বমলন, آد َم قد
يا ب ِن
َ
َ
ي
َ
ً
ي
َ
ُ
ُ
ي
يي
ُ
َ
َ
ي
ً
 َو ِِلَاس اتلَّق َوى ذلِك خ ر،أَني َز يْلَا عليك يم ِِلَاسا يُ َواري س يوآتِك يم َوريشا
ِ
ِ
َ َ
َ َ َ َّ ُ ي َ َّ َّ ُ ي
َ
ي
لل لعلهم يذكرون
ِ ات ا
ِ ‘ ذلِك مِن آيপহ আদে সন্তান! আমি

ওয়ারজব প াশাে : পয প াশাে সতর আবৃত েমর, গরে ও

পতাোমদরমে প াশাে- ররচ্ছদ রদময়রছ পতাোমদর লজ্জাস্থান
আবৃত েরার জনয এবং পশাভা বধ্তমনর জনয। আর তাক্বওয়ার
প াশাে হমচ্ছ সমবতািে। ওটা আল্লাহর রনদশতনসেূ মহর েমধ্য
এেরট, যামত তারা উ মদশ গ্রহে েমর’ (আল-আ‘রাফ, ৭/২৬)।
এই আয়াত পেমে বু ঝা যায় যয, প াশাে োনু মের জনয আল্লাহ
তাআলার এে রবমশে দান।
অতএব প াশাে সম্পমেত সতেততা অবলম্বন েরমত হমব। পস
প াশাে েী রেমের হমত হমব, পস রবেময় এ আয়াত পেমে
দু রট েো জানমত ারা যায়। এেরট হমলা, প াশাে এেন হমত
হমব, যা অবশযই োনু মের লজ্জাস্থানমে আবৃত েমর রাখমব। পয
প াশাে োনুমের লজ্জাস্থানমে আবৃত েমর না, তা োনু মের
প াশাে হমত ামর না। আর রদ্বতীয় েো হমলা, পস প াশােমে
‘ভূ েে’

হমত

হমব।

অর্থাৎ

পমিষ্কাি-পমিচ্ছন্ন,

চােরচেয,

শীত পেমে শরীরমে রক্ষা েমর এবং ক্ষরত পেমে পদহমে
পহফাযত েমর, পস প াশাে ওয়ারজব।
َ َ ي
َ َُ َ ُ َ ي َ َ َ ُي
ُ
َ
َ ي ي
لل َع يو َراتنَا َما
ِ ع ين َبه ِز ب ِن ح
ِ كيم عن أ ِبي ِه عن جدهِ قال قلت يا رسول ا
ي
َ
َ َ َ َ ي َ َ َ َ َ ُ َ َ ي َ ي َ ي َ َ َ َّ ي َ ي َ َ ي
َ
َ
ك ي
ت يَ ِمينُك
نأ ِت مِنها وما نذر قال احفظ عورتك ِإل مِن زوج ِتك أو ما مل
َي َ َ ي َ ي
َ َ
َ َُ َ ُ َ َ ُي
ُ ول الل إ َذا ََك َن الي َق يو ُم َب يع
ض ُه يم ِف َب يعض قال إِ ِن استطعت أن
قال قلت يا رس
ِ ِ
َ َ ً َ َُ َ َ َ َ َ
َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ ر َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ي
لل إِذا َكن أحدنا خ ِاِلا قال
ِ ل يرينها أحد فل يرينها قال قلت يا رسول ا
ُُ َ َ َ ي ُ َ ي ي
اس
ِ َّالل أحق أن ي يستحيَا مِنه م َِن اْل
বাহয ইবন হােীে c তার র তা হমত, রতরন তার দাদা
হমত বেতনা েমরন। রতরন বমলন, আরে বললাে, পহ আল্লাহর
রাসূল! আোমদর আবরেীয় অঙ্গসেূ হ োর সােমন আবৃত রাখব
এবং োর সােমন অনাবৃত েরমত

ারর? রতরন বলমলন,

‘পতাোর স্ত্রী ও দাসী বযতীত সেমলর সােমন তা আবৃত রামখা’।
রাবী বমলন, আরে রজমজ্ঞস েরলাে, যহ আল্লাহি িাসূল! অমনে
পলাে যখন

রস্পর এেসামে োমে? রতরন বমলন, ‘যতদূ র

সম্ভব পেউ পযন অমনযর পগা ন অমঙ্গর রদমে না তাোয়’। রাবী
1. েহীহ েু সরলে, হা/৯১; আবূ দাঊদ, হা/৪০৯২; রতররেযী, হা/১৯৯৯;

 এে. এ., ইসলারেে স্টামিজ মবভাগ, জাতীয় মবশ্বমবদযালয়, গাজী ু র।
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রেশোত, হা/৫১০৮।
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বমলন, আরে আবার রজমজ্ঞস েরলাে, যহ আল্লাহি িাসূ ল!

অর্থাৎ অহংকািিুক্ত সুন্দি ও ভদ্রো-িামজথে মিছলিালা যপাশাক

আোমদর পেউ যখন রনজতমন োমে? রতরন বমলন, ‘লজ্জার

পমিধান কিা একজন পুরুছেি জনয আবশযক।

বযা ামর আল্লাহ োনুমের চাইমত পবরশ হক্বদার’।2

েরহলামদর প াশামের শততাবরল : েরহলামদর প াশামের

েুস্তাহাব প াশাে : রবরভন্ন ইবাদমতর সেয়, জু েআ, দু ই ঈদ ও

শততাবরল রনমম্ন আমলাচনা েরা হমলা-

জনসোমবমশ সুন্দর প াশাে রার গুরুত্ব অতযরধ্ে। রাসূ লুল্লাহ
يُ َ ي
َ ََ َ َ ُ ي ي َ َ َ َي َ ََ َ َ ُ ي
a বমলন, ك يم إِن َو َجدت يم أن
ما َع أح ِدكم إِن وجد أو ما َع أح ِد
َ َّ َ َ ي َ ي َ ي ي
َ َيَي َ ي
َ
َ
ُ
ُ
ي ِِلومِ اْلمع ِة ِسوى ثوب مهنتِ ِه
ِ ‘ يت ِخذ ثوبপতাোমদর োরও সােেতয
োেমল পস পযন তার প শাগত োমজ বযবহৃত প াশাে বযতীত

(১) পলবাস পযন পদমহর সবতাঙ্গমে পেমে রামখ। পদমহর যকাছনা

জু েআর রদমনর জনয এে পজাড়া প াশাে ততরর েমর’।3

(মগা নীয়)। আর পস যখন পবর হয়, তখন শয়তান তামে

অঙ্গ বা পসৌন্দযত পযন যকাছনা পবগানা (যার সামে পোমনাও
সেময় রববাহ তবধ্ নয় এেন) ুরুমের সােমন প্রোশ না

ায়।

পেননা েহানবী a বমলন, ‘পেময় োনুমের সবটাই লজ্জাস্থান
ু রুমের দৃ রষ্টমত সু মশারভত েমর পতামল’।6

হারাে প াশাে : রবরভন্ন োরমে ইসলামে েরত য় প াশাে
রনরেদ্ধ েরা হময়মছ। তন্মমধ্য উমল্লখমযাগয েময়েরট রনম্নরূ :

(৩) পলবাস পযন এেন

(১) ু রুমের জনয েরহলামদর প াশাে।

পেমেও রভতমরর চােড়া নযমর আমস। নমচৎ োো োেমলও

(২) েরহলামদর জনয ু রুেমদর প াশাে।

পখালার যতায়ভুি।7

(৩) খযারত বা প্ররসরদ্ধর প াশাে।

(৪) প াশাে পযন এেন আাঁটসাাঁট (টাইট রফট) না হয়, যামত

(৫) রভন্ন ধ্েতীয় বা রবজাতীয় প াশাে।

পদমহর উাঁচু-রনচু ফু মট ওমে। োরে এেন োোও পখালার
যতায়ভুি এবং দৃ রষ্ট-আেেতী।

(৬) আাঁটসাাঁট প াশাে ও াতলা ো ড়।

াতলা না হয়, যামত ো মড়র উ র

(৫) প াশাে পযন পোমনা োমফর েরহলার অনু েৃত না হয়।

(৭) ছরব বা ধ্েতীয় প্রতীে সম্বরলত প াশাে।

রপ্রয় নবী a বমলন, ‘পয বযরি পয জারতর সাদৃ শয অবলম্বন

(৮) পয প াশাে রমলও উলঙ্গ েমন হয়।
ু রুমের প াশামের শততাবরল : ু রুেমদর পলবাস বা প াশামের
শততাবরল রনমম্ন আমলাচনা েরা হমলা(১) পলবাস পযন নারভ পেমে হাাঁটু যতন্ত অংশ অবশযই আবৃত
রামখ। পযমহতু ঐটুেু অঙ্গ ু রুমের লজ্জাস্থান।4

(মলবামস-প াশামে, চাল-চলমন অনু েরে) েরমব পস তামদরই
দলভুি’।8
(৬) তা পযন

ু রুেমদর প াশামের অনু রূ

না হয়। েহানবী

a পসই নারীমদরমে অরভশা রদময়মছন, যারা ু রুেমদর পবশ
ধ্ারে েমর এবং পসই ুরুেমদরমেও অরভশা রদময়মছন, যারা

(২) এেন াতলা না হয়, যামত রভতমরর চােড়া নযমর আমস।

নারীমদর পবশ ধ্ারে েমর।9 রতরন পসই

ু রুেমে অরভশা

(৩) এেন আাঁটসাাঁট না হয়, যামত পদমহর উাঁচু-রনচু ফু মট ওমে।

রদময়মছন, পয েরহলার েমতা প াশাে

মর এবং পসই

(৪) োমফরমদর পলবামসর অনুেৃত না হয়।

েরহলামেও অরভশা

ু রুমের েমতা পলবাস

রদময়মছন, পয

মর।

10

(৫) েরহলামদর পলবামসর অনু রূ না হয়।

(আগােী সংখযায় সো য)

(৬) জাাঁেজেে ূ েত প্ররসরদ্ধজনে না হয়।
(৭)

রররহত পলবাস ( ায়জাো,

যান্ট, লুরঙ্গ, োেীছ প্রভৃ রত)

পযন

াময়র পগাড়ারলর রনমচ না যায়। েহানবী a বমলন,

‘পগাড়ারলর রনমচর অংশ লুরঙ্গ জাহান্নামে’।5

5. েহীহ বু খারী, হা/৫৭৮৭; রেশোত, হা/৪৩১৪।
6. রতররেযী, হা/১১৭৩; রেশোত, হা/৩১০৯।
7. েু ওয়াত্ত্বা োমলে, হ/৩৩৮৩; রেশোত, হা/৪৩৭৫।

2. আবূ দাঊদ, হা/৪০১৭; ইবনু োজাহ, হা/১৯২০; রতররেযী, হা/২৭৬৯।

8. আবূ দাঊদ, হ/৪০৩১; রেশোত, হা/৪৩৪৭।

3. আবূ দাঊদ, হা/১০৭৪; ইবনু োজাহ, হা/১০৯৬।

9. আবূ দাঊদ, ৪০৯৭; ইবমন োজাহ, হা/১৯০৪।

4. েহীহুল জামে‘, হা/৫৫৮৩।

10. আবূ দাঊদ, ৪০৯৮, ইবমন োজাহ, হা/১৯০৩।
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হারামাইদনর জমম্বার সথদে

cvc I ZIevi gv‡S ev›`vi
Ae¯’vb †Kgb nIqv DwPZ
তখন প্রহতপালক বলবলন, আ ার বান্দা হক একথা জাবন মে
তার এেিন প্রজতপালে রদয়দছ, হেহন পাপ ক্ষ া কবর মদন

[১৯ রবীউছ ছানী, ১৪৪২ হি. ম াতাববক ৪ হিবেম্বর, ২০২০।
পহবত্র মদীনা মু নাওয়ারার (মসজিদদ নববী) জু আর খুৎবা
প্রদান কবরন শায়খ আব্দু ল বারী আছ-ছু বায়তী (হাজি.)। উক্ত
খুৎবা বাাংলা ভাষায় অনুবাদ কবরন আল-জাহ ‘আি আেোলাহিয়যাি, িাঙ্গীপাড়া, রাজশািীর েম্মাহনত ু িাহিছ ও ‘আলইহতছা
গববষণা পষষদ’-এর গববষণা েিকারী শায়খ
আখতারুজ্জা ান হবন হতউর রি ান। খুৎবাহি ‘ াহেক আলইহতছা ’-এর েু ধী পাঠকবদর উবিবশয প্রকাশ করা িবলা।]

এবাং এর কারবণ শাহিও মদন? (হঠক আবছ) আ ার বান্দাবক
আহ
াি কবর হদলা । অতঃপর আল্লাি েতহদন চান বান্দা
পাপ মথবক হবরত থাবক। তারপর আবার পাবপ জহড়বয় োয়।
তখন আবার মে ববল, মি আ ার প্রজতপালে! আহ

আবরক

পাপ কবর মিবলহছ, আ াবক ক্ষ া কবর হদন। তখন প্রহতপালক
বলবলন, আ ার বান্দা হক একথা জাবন মে তার এেিন
প্রজতপালে রদয়দছ, হেহন পাপ ক্ষ া কবর মদন এবাং এর কারবণ

প্রথম খুতবা

শাহিও মদন? (হঠক আবছ) আ ার বান্দাবক আহ

াি কবর

হদলা । অতঃপর আল্লাি েতহদন চান বান্দা পাপ মথবক হবরত
থাবক। তারপর আবার পাবপ জহড়বয় োয়। তখন আবার মে

সমস্ত প্রশংসা সসই আল্লাহর িনয জিজন অন্তরসমূ হদে েদরদছন
প্রশস্ত এবং হৃদয়সমূ হদে েদরদছন প্রশান্ত। েৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

ববল, মি আ ার প্রজতপালে! আহ আবরক পাপ কবর মিবলহছ,

েরজছ সসই পূ ত-পজবত্র সত্তার জিজন অপরাধীদে তওবা েদর

আ াবক ক্ষ া কবর হদন। তখন প্রহতপালক বলবলন, আ ার

তার োদছ জিদর আসা পিযন্ত অবোশ সদন। আজম সাক্ষ্য প্রদান

বান্দা হক একথা জাবন মে তার এেিন প্রজতপালে রদয়দছ,
হেহন পাপ ক্ষ া কবর মদন এবাং এর কারবণ শাহিও মদন?

েরজছ সি, আল্লাহ বযতীত সতয সোদনা ইলাহ সনই। জতজন
এেে তার সোদনা শরীে সনই। জিজন বান্দার সদাষ-ত্রুজি

(হঠক আবছ) আ ার বান্দাবক আহ

স াপন রাদখন এবং পাপসমূ হ ক্ষ্মা েদর সদন। আজম আদরা

াি কবর হদলা । এরক

সাক্ষ্য প্রদান েরজছ সি, আমাদদর সনতা, আমাদদর নবী মু হাম্মাদ

হতনবার বলবলন। সস িা ইিা েরুে না সেন’।1

a তাাঁর বান্দা ও রাসূ ল। আল্লাহর জনদদযশ অনু িায়ী জতজন

উজল্লজখত হাদীছজি পাদপর সাদথ ও বান্দার অবস্থান েী এবং

আমাদদরদে

পজরচাজলত েদরদছন।

পাপীদদর সক্ষ্দত্র ইসলাম নীজতর সম্পদেয সুস্পষ্ট আদলােপাত

জচরশাজন্ত বজষযত সহাে তার প্রজত এবং তার সম্মাজনত পজরবার

েদরদছ। আমরা প্রদতযদেই পাপী। জেন্তু উক্ত হাদীছজি আমাদদর

ও ছাহাবীদদর প্রজত।

আশার দ্বারদে উন্মুক্ত েদর। অনু রূপভাদব প্রদতযে পাপীর িনয
আল্লাহর সবযবযাপী রহমত, বন্ধুদদর িনয তাাঁর প্রজতদান এবং
বান্দার প্রজত তাাঁর অনু গ্রদহর এেজি জচত্র তুদল ধদরদছ।

সজিে

পদথর

উপর

আম্মা বা‘দ : আজম আপনাদদর সেলদে সসইসাদথ জনদিদে
তাক্বওয়া অবলম্বদনর উপদদশ জদজি। সিই তাক্বওয়ার েথা

উক্ত হাদীছজি আরম্ভ হদয়দছ সি, ‘জনশ্চয় বান্দা পাপ েদর’ বােয
দ্বারা। মানুদষর স্বভাব হদলা, সস সিদন না সিদন েুপ্রবৃজত্তর

মহান আল্লাহ বদলদছন, ‘দহ ঈমানদার ণ! সতামরা আল্লাহদে
িথািথভাদব ভয় েদরা এবং সতামরা প্রেৃত মুসজলম না হদয়

তাড়নায় ও শয়তাদনর সধাাঁোয় পদড় পাপ েরদব, রাসূ লুল্লাহ
a বদলদছন, ‘ইবলীে তার রববক ববলবছ, আপনার ইজ্জত ও

মৃতুয বরণ েদরা না’ (আদল-ইমরান, ৩/১০২)। নবী a-এর পথ
েলযাদণর ঝরনাধারা, আদলার বাজরধারা ও িীবন প্রদীদপর
নযায়। িা ভুল-পদস্খলদনর সময়ও আপনাদে সঙ্গ সদয়।

বড়বের কে ! আহ
েতক্ষণ তাবদর

পাপীর সাদথ আল্লাহর আচরদণর দৃ ষ্টান্ত :

সন্তানদে পথভ্রষ্ট করবতই থাকব
বধয রূি থাবক। প্রতুযত্তদর আল্লাি ববলন,

আ ার ইজ্জত ও বড়বের কে ! আহ

ইমাম বুখারী p আবু হুরায়রা c হদত বণযনা েদরন,

তাবদর ক্ষ া করবত

থাকব েতক্ষণ তারা আ ার হনকি ক্ষ া প্রাথষনা কবর’।2

নবী a বদলদছন, ‘বান্দা পাপ কবর অতঃপর ববল, মি আ ার
প্রজতপালে! আহ পাপ কবর মিবলহছ, আ াবক ক্ষ া কবর হদন।

আদ

1. ছহীহ বু খারী, হা/৭৫০৭; জমশোত, হা/২৩৩৩।
2. মু সনাদদ আহমাদ, হা/১১২৫৫; জসলজসলা ছহীহা, হা/১০৪।
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বান্দা বদল, ‘আহ পাপ কবর মিবলহছ’ পাদপর স্বীেৃজত বান্দার

আর আল্লাি তা মগাপন মরবখ হদবয়বছন। হকন্তু মে েকাল িবল

বীরদের পজরচায়ে এবং ভুদলর স্বীোদরাজক্ত তার জবনয় ও

ববল মবড়াবত লাগল, মি অ ুক! আহ

নজতর জনদদযশে। আর আত্মাদে পজরশুদ্ধ েরার এিাই

অপক ষ কবর মিবলহছ। রাবত আল্লাি হকন্তু তার পাপ লুহকবয়

পদদক্ষ্প। মহান আল্লাহ বদলন, ‘আর েতে সলাে রদয়দছ িারা

মরবখহছবলন, আর মে মভাবর উবঠ তার উপর আল্লাির মদওয়া

জনদিদদর অপরাধসমূ হ স্বীোর েদর। তারা সৎেদমযর সাদথ

আবরণ খুবল মিলল’।4

অসৎেময জমজিত েদরদছ। আশা রদয়দছ সি, আল্লাহ তাদদর

বান্দা িখন বদল, ‘দহ আমার প্রজতপালে! আজম পাপ েদর

তওবা েবু ল েরদবন। জনিঃসদন্দদহ আল্লাহ অজতশয় ক্ষ্মাশীল,
পরম দয়ালু ’ (আত-তওবা, ৯/১০২)।

আজ রাবত এই এই

সিদলজছ’, আর আল্লাহ অ জণত সনয়ামদতর বদদল সস ঘৃণয
অবাধযতার োরদণ তার মন-প্রাণ লজ্জায় সহি হদয় িায়, তখন

মুসজলম বযজক্তর ববজশষ্টয :

এই লজ্জাদবাধ তার ঈমানদে আরও শজক্তশালী েদর এবং

মু জমদনর ববজশষ্টয হদলা, সস দু জনয়াদত তার পাপ স্বীোর েদর
সনওয়া এবং আদখরাদত তার স্বীেৃজত সদওয়া। বান্দা এিা
েরদত পারদল আল্লাহ তাদে ক্ষ্মা েদর সদন। রাসূ লুল্লাহ a
বদলদছন, ‘(জক্বয়ামদতর জদন) আল্লাি তাআলা ু হ ন বান্দাবক

আল্লাহর রহমদতর হেদার েদর সদয়। পাদপর পদর তওবা
আল্লাহর অজত বড় েরুণা। মহান আল্লাহ বদলন, ‘জনশ্চয় িারা
তাক্বওয়াবান, তাদদরদে শয়তান িখন েুমন্ত্রনা সদয়, তখন
তারা আত্মসদচতন হয় এবং তৎক্ষ্ণাৎ তাদদর চক্ষ্ু খুদল িায়’

হনবজর কাবছ হনবয় আেববন এবাং তার উপর স্বীয় আবরণ দ্বারা

(আল-আ‘রাি, ৭/২০১)।

তাবক মেবক হনববন। তারপর বলববন, অ ুক পাবপর কথা হক
তুহ স্বীকার করছ? অ ু ক পাবপর কথা হক তুহ স্বীকার করছ?

তওবা অপরাধীর িনয সম্মান বৃ জদ্ধর োরণ :

তখন মে বলবব, িযাাঁ, মি আ ার প্রহতপালক! এভাবব েখন হতহন

অপরাধ অপরাধীদে তওবা েরার সুদিা

তার কাছ িবত তার পাপগুবলা স্বীকার কহরবয় হনববন আর
বান্দা

বন

বন ভাববত থাকবব তার ধ্বাংে অহনবােষ। তখন

আল্লাি তাআলা বলববন, আহ

পৃহথবীবত মতা ার পাপ মগাপন

কবর মরবখহছলা । আর আজ আহ

তা

াি কবর হদব।

তারপর তার সনেীর আ লনা া তাবক মদওয়া িবব’। অথযাৎ
3

িথাসমদয় পাপ স্বীোর সনওয়াই বু জদ্ধমাদনর োি। িখন সসই
সময় পার হদয় িায়, তখন অপরাধীর উপর পাদপর শাজস্ত
অবধাজরত হদয় িায়। শাজস্তর পাওয়ার আদ িারা পাদপর েথা
স্বীোর েদর না, সসই সেল িাহান্নামীদদর সম্পদেয মহান

েতে পাপ পাপীদে অবনত অন্তর উপহার সদয়। েতে
েদর সদয়, িা তার

মিযাদাদে আরও বাজড়দয় সদয়, তার আখলাে-চজরত্রদে সুন্দর
সথদে সু ন্দরতম েদর সদয়। ছহীহ হাদীদছ বজণযত হদয়দছ,
এেিন জবজশষ্ট ছাহাবী মহাপাপ েদর বদস। অতিঃপর সস এমন
তওবা েদর, িার জববরণ জ দয় নবী a বদলন, ‘দস এমন
তওবা েদরদছ, িজদ সেল উম্মদতর মাদঝ বণ্টন েদর সদওয়া
হয়, তাহদল তা িদথষ্ট হদব’।5 হাদীদছ আদরা বজণযত হদয়দছ,
(বান্দা িখন বদল) ‘সহ আমার প্রজতপালে! আজম অপরাধ
েদরজছ আমাদে ক্ষ্মা েদরা’ আর আল্লাহ বযতীত ক্ষ্মাোরী সে
আদছ? তখন আল্লাহ বদলন, ‘আমার বান্দাদে িাজনদয় দাও

আল্লাহ বদলন, ‘...অতিঃপর তারা তাদদর পাপ স্বীোর েরদব।

জনশ্চয়ই আজম পরম ক্ষ্মাশীল ও অজত দয়ালু’ (আল-জহির,

জেন্তু িাহান্নামীরা (আল্লাহর রহমত হদত) দূ র সহাে! (আল-মুলে,

১৫/৪৯)।

৬৭/১১)।

অথবা জনদির প্রজত অজবচার েদর; অতিঃপর আল্লাহর জনেি

পাপ সমাচদন ইসলাদম জনদদযশনা :

ক্ষ্মা চায়, সস আল্লাহদে ক্ষ্মাশীল, দয়ালু জহসাদব পাদব’ (আনজনসা, ৪/১১০)। হাদীদছ েুদসীদত বজণযত হদয়দছ, (আল্লাহ বদলন)

ইসলাম মু সজলমদদরদে অপরাধ স্বীোর েরার আদদশ জদদয়দছ।
পাশাপাজশ মহান আল্লাহ সি পাপ স াপন সরদখ জদদয়দছন তা
প্রোশ েরা সথদে সতেয েদরদছ। রাসূলুল্লাহ a বদলদছন,
‘আ ার েকল উম্মতবক ক্ষ্মা করা িবব, প্রকাশকারী বযতীত।
প্রকাশ করার অথষ িবলা, রাবতর মবলা মকউ অপরাধ করল;

মহান আল্লাহ আদরা বদলন, ‘দি বযজক্ত পাপ েদর

‘সহ আমার বান্দা ণ! সতামরা জদন-রাত অপরাধ েদর থাে,
আর আজম সতামাদদর সেল অপরাধ ক্ষ্মা েদর থাজে। সু তরাং
আমার জনেি ক্ষ্মা চাও, আজম সতামাদদর ক্ষ্মা েদর জদব’।6
4. ছিীি বু খারী, িা/৬০৬৯।
5. ছহীহ মু সজলম, হা/১৬৯৫; জমশোত, হা/৩৫৬২।

3. ছহীহ বু খারী, হা/২৪৪১।

6. ছহীহ মু সজলম, হা/২৫৭৭; জমশোত, হা/২৩২৬।
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সহ আল্লাহর বান্দা ণ! ক্ষ্মা প্রাথযনা েরািা নবী ও সৎ

বাজহেযভাদব আল্লাহর এেিন প্রেৃত বান্দা। তার, তার

বযজক্তদদর ববজশষ্টয। তওবা সেল ওষুদধর মহা ওষু ধ। অন্তরদে

পজরবার ও ছাহাবীদদর প্রজত শাজন্ত বজষযত সহাে!

পজরষ্কার ও পজরিন্ন েদর সদয়। তওবা হল সসই আদলার

আল্লাহর সহনশীলতার পজরচয় হদলা জতজন অপরাধীদে তওবা

সিযাজত, িা সেল পাপদে জনজশ্চহ্ন েদর সিদল এবং অসু স্থ
মনদে সু স্থ েদর সতাদল। পাদপর ভাদর নু যব্জ অন্তরদে
শজক্তশালী েদর সতাদল। তাই তওবার জনদদযশ জদদয় মহান
আল্লাহ বদলন, ‘আর সতামরা জনদিদদর পালনেতযার জনেি ক্ষ্মা
প্রাথযনা েদরা। অতিঃপর তাাঁর জদদে প্রতযাবতযন েদরা। তাহদল
জতজন সতামাদদরদে জনজদযষ্ট সময় পিযন্ত উৎেৃষ্ট িীবদনাপেরণ
দান েরদবন এবং প্রদতযে মিযাদাবান বযজক্তদে তার িথািথ
মিযাদা দান েরদবন’ (হূ দ, ১১/৩)। রাসূ লুল্লাহ a বদলন,
‘আল্লাির শপথ! আহ

প্রহতহদন আল্লাির কাবছ েত্তরবাবররও

অহধক ইহিগিার ও তওবা কবর থাহক’।

েরার অবোশ সদন। িজদ পু নরায় পাদপ িজড়দয় পদড়
অতিঃপর তওবা েদর, তাহদল আল্লাহও তার প্রজত অনু গ্রহ
েদরন। আল্লাহ ক্ষ্মা েদর জবরক্ত হন না, িতক্ষ্ণ না বান্দা
জবরক্ত হয়। সহ আল্লাহ! তুজম আমাদদর প্রজতপালে আর তুজম
আমাদদরদে সৃজষ্ট েদরছ এবং আমরা সতামার ন ণয বান্দা।
আমাদদর সাধয অনু িায়ী আমরা সতামার ওয়াদার উপর
রদয়জছ। আমরা আমাদদর েৃ তেদমযর অজনষ্ট হদত আিয়
প্রাথযনা েরজছ। আমরা আপনার োদছ আমাদদর গুনাদহর েথা
স্বীোর েরজছ। আপজন আমাদদর ক্ষ্মা েদর জদন। বস্তুত
আপজন বযতীত পাপ ক্ষ্মাোরী আর সেউ সনই।

সি বযজক্ত তার রবদে জচদন এবং তাাঁর সামদন জনদিদে
উপজস্থত েদর; তার রবদে ভয় েদর, তাাঁর জদদে ছু দি আদস
এবং তাাঁর ভদয় অশ্রু ঝরায় আল্লাহ তাদে ক্ষ্মা েদর সদন।
মহান আল্লাহ বদলন, ‘তারা সেন আল্লাহর োদছ তওবা েদর
না ও প্রাথযনা েদর না? বস্তুত আল্লাহ ক্ষ্মাশীল এবং পরম
দয়ালু ’ (আল-মাদয়দা, ৫/৭৪) ।
মহান আল্লাহ অনযত্র বদলন, ‘বলু ন, সহ আমার বান্দা ণ! িারা
জনদিদদর উপর িু লুম েদরছ সতামরা আল্লাহর রহমত হদত
জনরাশ হদয়া না। জনশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাি েদর জদদবন।
জতজন ক্ষ্মাশীল, পরম দয়ালু ’ (আি-িুমার, ৩৯/৫৩)। মজহমাজিত
েুরআদনর মাধযদম আল্লাহ আমাদে ও আপনাদদরদে বরেত
দান েরুন এবং এর মূ লযবান উপদদশ ও আয়াদতর মাধযদম
উপোর দান েরুন! এই েথা বদল আজম আল্লাহর োদছ
আমার ও আপনাদদর িনয ক্ষ্মা প্রাথযনা েরজছ, আপনারাও তাাঁর
োদছ ক্ষ্মা জভক্ষ্া চান। সেননা জতজন অজত ক্ষ্মাশীল, পরম
দয়ালু ।

সহ আল্লাহ! আমরা আপনার জনেি িান্নাত চাজি এবং সি
সেল েথা ও েময িান্নাদতর জনেিবতযী েদর সদয় তা চাজি।
আমরা আপনার জনেি িাহান্নাম সথদে পজরত্রাণ চাজি এবং
সি সেল েথা ও েময িাহান্নাদমর জনেিবতযী েদর সদয় তা
সথদে পজরত্রাণ চাজি।
‘সহ আমাদদর পালনেতযা! আমাদদর ক্ষ্মা েদর জদন এবং ক্ষ্মা
েদর জদন সসই সেল ভাইদদর, িারা জবশ্বাদসর সক্ষ্দত্র
আমাদদর সচদয় অগ্রগ্রামী জছদলন। আর মু জমনদদর সম্পদেয
আমাদদর অন্তদর জহংসা-জবদদ্বষ রাজখদয়ন না’ (আল-হাশর,
৫৯/১০) ।

সহ আমাদদর রব! দু জনয়া ও আদখরাদত আমাদদর

েলযাণ দান েরুন এবং আগুদনর শাজস্ত হদত আমাদদরদে
বাাঁচান!
‘মি আল্লাি! আপহন

ু িাম্মাদ a-এর উপর এবাং

ু িাম্মাদ

a-এর বাংশধরবদর উপর রি ত বষষণ করুন, মেরূপ
আপহন ইবরািী e এবাং তাাঁর বাংশধরবদর উপর রি ত

ছানী খুতবা

বষষণ কবরবছন। হনশ্চয়ই আপহন অহত প্রশাংহেত, অতযন্ত
েষাদার অহধকারী। মি আল্লাি! ু িাম্মাদ a এবাং ু িাম্মাদ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। জিজন আমাদদরদে তাাঁর অনু গ্রদহর

a-এর বাংশধরবদর উপর মত হন বরকত দান করুন,

শুেজরয়া আদায় েরার তাওিীক্ব দান েদরদছন। আজম সাক্ষ্য

মে হন বরকত দান কবরবছন ইবরািী e এবাং ইবরািী

প্রদান েরজছ সি, আল্লাহ বযতীত সতয সোদনা ইলাহ সনই। জতজন

e-এর

এেে ও অজদ্বতীয়। তাাঁর আদদশ-জনদষদধ তাাঁর সোদনা শরীে

প্রশাংহেত, অহত েষাদার অহধকারী।

সনই এবং আজম সাক্ষ্য দান েরজছ সি, আমাদদর সনতা আমাদদর
নবী মু হাম্মাদ a তাাঁর বান্দা ও রাসূ ল। জতজন আন্তজরে ও
5g el© 3q msL¨v
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বাংশধরবদর

উপর।

হনশ্চয়ই

আপহন

অহত

তরুণ প্রনতভা

ওযূর গুরুত্ব ও ফযীলত
-ম ো. মেল োয়োর ম োলেন*

আল্লো তোআ ো তোর ইবোেলতর জনয আ োলের েৃষ্টি কলরলেন।
েো োত ইবোেলতর

লযয অনযত

মেষ্ঠ ইবোেত, যোর জনয

পষ্টবত্রতো অপষ্টর োযয। পষ্টবত্রতো অজযলনর অনযত

োযয

ল ো

ওযূ। এর অলনক গুরুত্ব ও ফযী ত রলয়লে। নিম্নে েংষ্টিপ্তভোলব
তো তুল যরো ল ো। 
ওযূ র গুরুত্ব ও ফযী ত :
(১) ওযূ কোরীলক আল্লো

ভোল োবোলেন : ওযূর

োযযল

ুষ্ট ন

বযষ্টি আল্লোহর ভোল োবোেো অজযন কলর। এ প্রেলে আল্লো
َّ
ُّ ني َو حُي
َ ب اتلَّ َّواب
ُّ اهلل حُي
َ ب ال ْ حمتَ َط ِّهر
তোআ ো বল ন, ين
ِ
ِ َ ‘ ِإنষ্টনশ্চয়
ِ
ِ
আল্লো ি ো প্রোর্যীগণলক এবং যোরো পষ্টবত্র র্োলক তোলেরলক
পেন্দ কলরন’ (আল-বোক্বোরো, ২/২২২)।
(২) ওযূ ঈ োলনর অলযযক : এ ল য োেীলে এলেলে,
َ ْ َ ِّ َ َ َ َ َ ح ح
َ َ ْ َ
َ
ْح ح ح َ ْ ح
.ان
ِ عن أ ِِب مال ِ ٍك األشع ِرى قال قال رسول ا
ِ اإليم
ِ هلل ﷺ الوضوء شطر
আবু

োষ্ট ক আ -আশ‘আরী c বল ন, রোেূ ু ল্লো

a
ْ َ ح
বল লেন, ‘ওযূ ঈ োলনর অলযযক’। অনয বণযনোয় এলেলে, إِسباغ
َ
2
ْح ح َ ْ ح
ان
ِ اإليم
ِ ‘ الوضو ِء شطرেু ষ্ঠুভোলব ওযূ করো ঈ োলনর অলযযক’।
1

(৩) ওযূ েো োলতর চোষ্টব : ওযূ েোড়ো েো োত আল্লো র ষ্টনকট
কবু লব নো।
ور َو ََتْر ح
الط حه ح
ُّ
يم َها
ِ

োেীলে এলেলে,
َ َّ ْ َ ح
َ َ َ َ َح ح
َع ْن َ ى
هلل ﷺ مِفتاح الصل ِة
ِ  قال قال رسول ا َع
ِ
ْ َّ
ح.ي َو ََتْ ِليلح َها التَّ ْس ِليم
كب ح
ِ اتل

আ ী c বল ন, রোেূ ুল্লো

a বল লেন, ‘েো োলতর চোষ্টব

ল ো ওযূ আর েো োলতর ‘তো রী ’
আকবোর ব ো) এবং তোর ‘তো

ী ’

ল ো ‘তোকবীর’ (আল্লোহু
ল ো (েো োলতর মশলে)

েো ো ষ্টফরোলনো’।3
(৪) ওযূ র

োযযল

মেোট পোপ ঝলর যোয় :

ু ষ্ট ন বোন্দো যখন

েো োলতর জনয ওযূ কলর, তখন ওযূর েোলর্ তোর মেোট
পোপে ূ মবর লয় যোয়। োেীলে এলেলে,
 আষ্ট

২য় বেয, চরবোটো ইে োঈষ্ট য়ো আষ্ট

োেরোেো, েু বণযচর, মনোয়োখো ী।

َ ْ حَْ َ َ َ َ َ َح ح
ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ
ْ وء َخ َر َج
َ ح َس َن ال ْ حو حض
ت
هلل ﷺ من توضأ فأ
ِ عن عثمان قال قال رسول ا
َ
َ ْ
َْ ْ َ َْ َ ى
َ َ ْ َ َ َ
.ت أظفا ِره
ِ خطاياهح مِن جس ِده حّت َت حرج مِن َت
উে োন c লত বষ্টণযত, রোেূ ু ল্লো a বল লেন, ‘ময
বযষ্টি ওযূ কলর এবং উত্ত ভোলব ওযূ কলর, তোর শরীর লত
তোর েক গুনো মবর লয় যোয়, এ নষ্টক তোর নলখর ষ্টনচ
লতও তো মবর লয় যোয়’।4
ْ
ْ َ َ َ
َ ْ َ ح ْ َ َ َ َ َ َح ح
ْ ْ َ
هلل ﷺ إِذا ت َو َّضأ ال َعبْ حد ال حم ْس ِل حم أ ِو ال حمؤم حِن
ِ عن أ ِِب ه َري َرة قال قال رسول ا
ُّ َ َ َ َ َ ْ َ ح َ َ َ ْ َ ْ ح
َ ُك َخطيئَة َن َظ َر إ ََلْ َها ب َعيْنَيْه َم َع
الماء َم َع
فغسل وجهه خرج مِن وج ِه ِه
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
آ ِخر َق ْطر ال ْ َما ِء فَإ َذا َغ َس َل يَ َديْ ِه خرجت من يَ َديْ ِه ُك َخ ِطيئَة َب َط َشتْ َها يَ َداهح
ِ
َِ ْ ِ
ُّ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ح
َُك َخطيئَة َم َشتْها
َم َع ال َما ِء أ ْو َم َع آ ِخ ِر قط ِر الما ِء فإِذا غسل ِرجلي ِه خرج
ٍ ِ
َ ْ
ْ
َ ْ
َ
ُّ
َ َْ
.ِرجلهح َم َع ال َما ِء أ ْو َم َع آ ِخ ِر ق ْط ِر ال َما ِء َح َّّت َي حر َج ن ِقيًّا م َِن اذلنحوب
আবু হুরোয়রো c লত বষ্টণযত, ষ্টতষ্টন বল ন, রোেূ ু ল্লো a
বল লেন, ‘যখন মকোলনো ু েষ্ট
অর্বো ু ষ্ট ন বোন্দো ওযূ কলর
এবং তোর মচ োরো যু লয় মনয়, তখন তোর মচ োরো লত পোষ্টনর
েোলর্ অর্বো পোষ্টনর মশে ষ্টবন্দু র েোলর্ তোর মচোলখর দ্বোরো কৃত
েক গুনো মবর লয় যোয়, যো মে মচোখ ষ্টেলয় মেলখলে। যখন
মে তোর েু ই োত মযৌত কলর, তখন তোর েু ই োত ষ্টেলয় করো
গুনো পোষ্টনর েোলর্ বো পোষ্টনর মশে ষ্টবন্দু র েোলর্ মবর লয় যোয়,
যো তোর েু ই োত ষ্টেলয় যরোর কোরলণ সংঘষ্টটত লয়লে।
অনু রূপভোলব মে যখন তোর েু ই পো মযৌত কলর, তখন তোর পো
দ্বোরো কৃত গুনো পোষ্টনর েোলর্ অর্বো পোষ্টনর মশে ষ্টবন্দু র েোলর্
মবর লয় যোয় ময পোলপর জনয মে েু ই পোলয় ম েঁলটলে। ফল মে
(ওযূর জোয়গো লত উঠোর ে য়) েক গুনো লত পোক-পষ্টবত্র
লয় যোয়’।5
(৫) ওযূ বোন্দোর যযোেো বৃ ষ্টি কলর : এ ল য োেীলে এলেলে,
َ َ ََََْ ْ َ ح
ال قَ َال َر حس ْو حل اهلل ﷺ أَالَ أَ حدلُّ ح
حو ى ح
ك ْم ََع َما َي ْم ح
اّلل بِ ِه
عن أ ِِب هريرة ق
ِ
ْ َ َ ْ َ ح
َ َ ح َ َ َح
ََ
ح
َ
َْ َ َ َ ْ َ ح
َ
َّ
ح
هلل قال إِسباغ الوضو ِء َع
ِ ات؟ قالوا بىل يا رسول ا
ِ اْلطايا َويرفع بِه ادلرج
َ َّ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ح
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ح ْح
.ِالصلة
اج ِد وانتِظار الصلةِ بعد
ِ المَك ِره وكْثة اْلطا إَِل المس
আবু হুরোয়রো c বল ন, রোেূ ু ল্লো a বল লেন, ‘আষ্ট
ষ্টক মতো োলেরলক এ ন একষ্টট কর্ো ষ্টবেলয়র ব ব নো, যো ষ্টেলয়
আল্লো তোআ ো মতো োলের গুনো ে ূ
োফ কলর ষ্টেলবন এবং

1. ষ্টতরষ্ট যী, ো/৩৫১৭; ে ী জোল ‘ েোগীর, ো/৭১৫২।
2. ইবলন োজো , ো/২৮০; নোেোঈ, ো/২৪৩৭; ে ী তোরগীব, ো/১।

4. ে ী

ু েষ্ট

, ো/২৪৫; ষ্ট শকোত, ো/২৮৪।

3. আবু েোঊে, ো/৬১৮; ষ্টতরষ্ট যী, ো/৩; ষ্ট শকোত, ো/৩১২।

5. ে ী

ু েষ্ট

, ো/২৪৪; ষ্ট শকোত, ো/২৮৫।
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(৯) ওযূ লত শয়তোলনর ষ্টগটেঁ খুল যোয় : ঘু মর্লক উলঠ ওযূ
করল শয়তোলনর ষ্টগেঁট খুল যোয়। োেীলে এলেলে,
ْ
َ َ َّ َ ح
َ َ َ َ َ ْ ح َّ ْ َ ح
َ ْ َ ْ َ ح
ان ََع قا ِفيَ ِة َرأ ِس
هلل ﷺ قال يع ِقد الشيط
ِ  أن رسول ا عن أ ِِب ه َري َرة
ْ َ َ ح ْ َ ح َ َ َ َ َ َ ح َ َ ْ ح ح َّ ح ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ٌ َ ٌ َ ْ ح
ارقد
ْضب ُك عقدةٍ عليك َلل ط ِويل ف
ِ أح ِدكم ِإذا هو نام ثلث عق ٍد ي
َّ َ ْ َ ٌ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َّ ْ ح ْ َ ٌ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َّ ْ ح
َ
ف ِإ ِن استيقظ فذكر اّلل اْنلت عقدة ف ِإن توضأ اْنلت عقدة ف ِإن صىل
َ
َ
ْ
َّ
ْ
ْ
َ َ
ْ َّاْنَل
َ ِّيطا َطي
ً ت حع ْق َدةٌ فَأ ْصبَ َح نَش
ب انلَّف ِس َو ِإال أ ْصبَ َح خ ِبيث انلَّف ِس
ِ
َ َ َ
.ك ْسلن

যযোেো বোষ্টড়লয় ষ্টেলবন? েো োবীগণ আলবেন করল ন, যোেঁ, ম
আল্লো র রোেূ a! অবশযই। তখন ষ্টতষ্টন ব ল ন, ‘কি
ল ও c পূ ণভ
য োলব ওযূ করো, েষ্টজলের ষ্টেলক অষ্টযক
পেলিপ রোখো এবং এক ওয়োি েো োত আেোলয়র পর আর
এক ওয়োি েো োলতর প্রতীিোয় র্োকো।6
ু ষ্ট ন বোন্দো
(৬) ওযূ জোন্নোত োলভর োযয : ওযূর োযযল
জোন্নোত োভ কলর। রোেূ a বল ন, ‘মতো োলের লযয ময
বযষ্টি ওযূ করলব এবং উত্ত ভোলব ওযূ করলব, এরপর ব লবح
َ َ ْ َ ح َ ْ َّ َ َّ ى ح َ َّ ح
اّلل َوأن ُم َّم ًدا َعبْ حده َو َر حسوهل
أشهد أن ال ِإهل اِال
উচ্চোরণ : আশ োেু আ
ো ই ো- ো ইল্লোল্লো-হু ওয়ো আন্নো
ু োম্মোেোন ‘আব্দু ূ ওয়ো রোেূ ুহু। অর্য : ‘আষ্ট েোিয ষ্টেষ্টি,
আল্লো েোড়ো প্রকৃত মকোলনো ই ো মনই, ু োম্মোে a তোেঁর
বোন্দো ও রোেূ ’; তো ল তোর জনয জোন্নোলতর আটষ্টট েরজো
খুল যোলব। এেব েরজোর মযটো ষ্টেলয় খুষ্টশ মে মেই েরজো
ষ্টেলয় জোন্নোলত প্রলবশ করলত পোরলব’।7
(৭) ওযূ র স্থোন মেলখ ষ্টক্বয়ো লতর ষ্টেন রোেূ
a তোর
উম্মতলক ষ্টচনলবন : ষ্টক্বয়ো লতর ষ্টেন রোেূ a ে স্ত োনু লের
লযয তোর উম্মতলক ষ্টচনলবন। এ বযোপোলর েো োবীগণ রোেূ
a-মক ষ্টজলেে করল ন, ম আল্লো র রোেূ a! কীভোলব
আপষ্টন নূ e মর্লক আপনোর উম্মত পযযন্ত এলতো ম োলকর
লযয আপনোর উম্মতলক ষ্টচলন ষ্টনলবন? উত্তলর রোেূ a ব ল ন,
‘আ োর উম্মত ওযূর কোরলণ যবযলব েোেো কপো ও যবযলব োত-পো
ষ্টবষ্টশি লব, অনয মকোলনো উম্মলতর লযয এরূপ লব নো’।8
(৮) ওযূ কলর ষ্টনদ্রো যোপনকোরীর জনয মফলরশতোরো মেো‘আ কলর
: োেীলে এলেলে,
َ ًبات طاهرا
َ  قال قال رسول اهلل ﷺ َمن عن ابن عمر
بات يف ِشعاره
ٌ َ
َ ح
َ  امهلل اغف ْر لعبدك فلن فإنىه:ك
ح
بات
يستيقظ إال قال املل
 فل،َملك
ِ
ِ
ٍ
ً
.طاهرا
ইবলন উ োর h বল ন, রোেূ a বল লেন, ‘ময বযষ্টি
পষ্টবত্র অবস্থোয় ষ্টনদ্রো যোপন করলব, তোর েোলর্ একজন
মফলরশতো ষ্টনযু ি র্োলক। যখন মে পোর্শ্য পষ্টরবতযন কলর, তখন
মফলরশতো বল , আল্লো ! এই বোন্দোলক ি ো করুন! মকননো মে
পষ্টবত্র অবস্থোয় ষ্টনদ্রো যোপন কলরলে’।9
6. ে ী
7. ে ী
8. আ

ু েষ্ট

, ো/২৫১; ষ্ট শকোত, ো/২৮২।

ু েষ্ট

, ো/২৩৪; ষ্টতরষ্ট যী, ো/৫৫; ষ্ট শকোত, ো/২৮৯।

োে, ো/৩১২৩০; ষ্ট শকোত, ো/২৯৯।

9. ে ী তোরগীব, ো/৫৯৭।
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আবু হুরোয়রো c মর্লক বষ্টণযত, রোেূ
a বল ন,
‘মতো োলের মকোলনো ম োক যখন (রোলত) ঘু ষ্ট লয় যোয়, শয়তোন
তোর োর্োর মপেলনর ষ্টেলক ষ্টতনষ্টট ষ্টগরো োগোয়। প্রলতযক ষ্টগরোয়
শয়তোন তোর লন এ কর্োর উম্নেক কলর মেয় ময, এখলনো
অলনক রোত বোকী, কোলজই ঘুষ্ট লয় র্োলকো। মে যষ্টে রোলত মজলগ
উলঠ এবং আল্লো র নো স্মরণ কলর, তো ল তোর (গোফ ষ্টতর)
একষ্টট ষ্টগরো খুল যোয়। তোরপর মে যষ্টে ওযূ কলর (গোফ ষ্টতর)
আরও একষ্টট ষ্টগরো খুল যোয়। যষ্টে মে েো োত আরম্ভ কলর,
তখন তোর তৃ তীয় ষ্টগরোষ্টটও খুল যোয়। বস্তুত এই ম োক পোকপষ্টবত্র লয় মভোলরর ু খ মেলখ, নতুবো অপষ্টবত্র লয় মভোলরর
ষ্টেলক ক ুে অন্তর ও অ ে ন ষ্টনলয় উলঠ’।10
(১০) ওযূ কলর ষ্টনদ্রো যোপনকোরীর মেো‘আ কবু
য় : োেীলে
এলেলে,
ْ
َ ْ ح َ ْ ََ َ َ َ َ َح ح ى
اّلل ﷺ َما م ِْن حم ْسلم يَب ح
يت ََع ِذك ٍر
ِ عن معا ِذ ب ِن جب ٍل قال قال رسول
ِ ٍِ
ْ َ َّ ً ْ َ َ َ ً َ َ َ َ َّ َ َّ ْ َ َ ْ َ ح ى
.يا إِال أع َطاهح إِيَّاه
طا ِهرا فيتعار ِمن الليل فيسأل اّلل خ
ু আয ইবলন জোবো
c মর্লক বষ্টণযত, ষ্টতষ্টন বল ন,
রোেূ ু ল্লো a বল লেন, ‘ময ুেষ্ট
রোলত্র পোক-পষ্টবত্র
অবস্থোয় আল্লো র ষ্টযষ্টকর কলর ঘু ষ্ট লয় যোয়, তোরপর রোলত্র মজলগ
উলঠ আল্লো র ষ্টনকট ক যোণ কো নো কলর, আল্লো তোলক (েু ষ্টনয়ো
ও আম্নেরোলত) অবশযই ক যোণ েোন কলরন’।11
উপনরউক্ত আল োচনো মর্লক আ রো বু ঝলত পোষ্টর ময, ওযূর
ফযী ত অলনক। পষ্টরপূ ণযভোলব ওযূ করল েু ষ্টনয়ো ও আম্নেরোলত
অলশে ক যোলণর অষ্টযকোরী
ওয়ো যোয়। আল্লো
মযন
আ োলেরলক েু ন্দরভোলব ওযূ কলর এই ফযী তগুল ো অজযলনর
তোওফীক্ব েোন কলরন- আ ীন!

10. ে ী বু খোরী, ো/১১৪২; ে ী
11. আবু েোঊে, ো/৫০৪২; ষ্ট শকোত,
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ু েষ্ট

, ো/৭৭৬; ষ্ট শকোত, ো/১২১৯।
ো/১২১৫।
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ভূ মিকা : দেশে এখন িূ মতি ও ভাস্কর্ি মনশ়ে উশেজনা চলশে।

পৃমেবী মবখযাত িূ মতিগুশলার অনযতি হশলা র্ুিরাশষ্ট্রর স্ট্যাচু অব

ঢাকার দ ালাইরপাড় চত্বশর রাষ্ট্রপমত দেখ িু মজবু র রহিাশনর

মলবামিি, ইতামলর িাইশকল অযাশেশলার দিমভি, ব্রামজশলর

একমি ভাস্কর্ি ততমরর পমরকল্পনার খবর প্রকামেত হও়োর পর

মরওমি দজমনশরার মিস্ট্ েয মরমিমির এবং মিেশরর দেি

দেশকই দেে বশরণ্য েীর্ি আশলিগণ্ দেই পমরকল্পনার

মিমনক্স অব মগজা।

মবশরাম তা়ে দোচ্চার হশ়েশেন। একজন বযমিিানুশর্র অমবকল

ভাস্কর্ি িামি, পাের, াতু প্রভৃ মতশত দখাোই বা দলপশনর িা যশি

অব়েশব প্রস্তুতকৃত িূমতি বযমিমির স্মৃমতশক

ারণ্ এবং শ্রদ্ধার

মদ্বিামিক অেবা মিিামিক প্রমতমনম ত্বিূলক বা মবিূ তভ
ি াশব

বমহিঃপ্রকাশে প্রস্তুত কশর দেশে-মবশেশের মবমভন্ন স্থান দর্িন-

উপস্থাপনকৃত মেল্পকিি। দর্েব ভাস্কশর্ি িানু র্ অেবা প্রাণ্ীর

েড়কদ্বীপ, ভবশনর োিশনর চত্বর, ভবশনর অভযন্তর প্রভৃ মতশত

বমহিঃপ্রকাে োশক, দেগুশলাশক বলা হ়ে িূ মতি। অপরমেশক দর্েব

স্থাপন করা হ়ে। বযমিশক উপলক্ষ্য কশর মনমিি ত িূ মতি দেবিূ মতি
না হশলও দকাশনা মবশের্ মেন দর্িন- বযমিমির জন্ম অেবা িৃতুয

মেল্পকিি িূমতিহীন বা ভাবনািূলক বা অনব়েব, দেগুশলা হশলা

মেবে

অেবা

বযমিমির

অবোশনর

স্বীকৃমতস্বরূপ

শ্রদ্ধার

ভাস্কর্ি। েব িূ মতিশক ভাস্কর্িরূশপ আখযাম়েত করা দগশলও েব
ভাস্কর্িশক িূ মতিরূশপ আখযাম়েত করা র্া়ে না।

বমহিঃপ্রকাশে বযমিিূমতিশত পু ষ্পস্তবক অপিণ্পূবক
ি মকেু েি়ে এর

দর্েব িূ মতিশক োিশন দরশখ পূজা-অচিনা করা হ়ে, দেগুশলাশক

োিশন নীরশব োাঁমড়শ়ে োকার ঘিনা প্রতযক্ষ্ করা র্া়ে।

বলা হ়ে দেবিূমতি। দেবিূমতি মবমভন্ন দেব-দেবীর কমল্পত অব়েব।

বযমিিূ মতির প্রমত এভাশব শ্রদ্ধা জানাশনা অনযানয শিি মনমর্দ্ধ না

পােশর দখাোইকৃত বা াতব বস্তুর িা যশি প্রস্তুতকৃত দেবিূ মতি

হশলও ইেলাি

শিি এমি েম্পূ ণ্িরূশপ মনমর্দ্ধ। আবার অশনক

স্থা়েীভাশব েংরক্ষ্ণ্ করা হ়ে। িামি দলপশনর িা যশি প্রস্তুতকৃত

েি়ে দেখা র্া়ে এরূপ বযমির প্রমতকৃমতশত ফু ল মেশ়ে শ্রদ্ধা

দেবিূ মতি মবশের্ রশনর পূজা উপলশক্ষ্য প্রস্তুত করা হ়ে এবং

জানাশনা হ়ে। ইেলাি দর্শকাশনা প্রমতকৃমতশত এরূপ ফু ল মেশ়ে

পূ জা েিাপনাশন্ত তা পু কুর, নেী বা েিু শদ্রর পামনশত মবেজিন

শ্রদ্ধা জানাশনা অনু শিােন দে়ে না।

দেও়ো হ়ে। আবার দক্ষ্িমবশেশর্ দেখা র্া়ে, িামি মেশ়ে

িূ মতি ও ভাস্কর্ি পমরমচমত : িূ মতি ও ভাস্কর্ি উভ়েই মবশের্য।

প্রস্তুতকৃত দেবিূ মতি মবমভন্ন উপােনালশ়ে বা গৃশহ পরবতিী পূ জার

িূ মতির েিােিক হশলা প্রমতিা, আকার, আকৃমত, দেহ, দচহারা
প্রভৃ মত। অপরমেশক ভাস্কশর্ির েিােিক হশলা প্রমতিা বা কাষ্ঠ,
প্রস্তর, িিির, তাম্র, িৃন্ম়ে, িমণ্ প্রভৃ মতর িূমতি। িূ মতির ইংশরমজ
statue, body, incarnation. embodiment, image,
form, shape, figure, idol, appearance প্রভৃ মত আর
ভাস্কশর্ির ইংশরমজ sculpture.
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িূ মতি হশলা দকাশনা বযমি বা প্রাণ্ীর দখাোইকৃত অেবা োাঁশচ
ঢালা অব়েব, র্া বযমি বা প্রাণ্ীর আকৃমতেি অেবা
বৃহোকৃমতর। এমি েচরাচর মিিামিকরূশপ উপস্থাপন করা হ়ে।
েহশজ বহনশর্াগয িূমতিগুশলাশক বলা হ়ে ক্ষ্ুদ্রাকৃমতর িূমতি।

 খত্বীব, গোহার দবগ পাড়া জাশি িেমজে (১২ নং আশলাকমিমহ ইউমন়েন),
গোহার, মচমররবন্দর, মেনাজপু র।
1. Bangla Academy English-Bengali Dictionary (33rd Reprint :

আগিন অবম েংরক্ষ্ণ্ করা হ়ে।
আিাশের দেশে ভাস্কশর্ির প্রমতমনম ত্বিূলক ও মবিূ তি উভ়ে
রশনর উপস্থাপন রশ়েশে। দর্িন- িু মজবনগশর োত বীরশশ্রশষ্ঠর
অমবকল অব়েশবর প্রমতমনম ত্বিূলক উপস্থাপশনর িা যশি দর্
ভাস্কর্ি স্থাপন করা হশ়েশে, তা েিভাশব ভাস্কর্ি ও িূ মতি। আবার
স্বা ীনতা র্ু শদ্ধ েহীেশের স্মৃমতর উশেশেয মনমিিত জাতী়ে
স্মৃমতশেৌ

একমি স্মারক স্থাপনা ও ভাস্কর্ি। এ ভাস্কর্িমিশত
োতমি মিভুজাকৃমতর মিনাশরর মেখর র্ো বা়োন্নর ভার্া
আশন্দালন, চু ়োন্ন, আিান্ন, বার্মি, দের্মি, ঊনেেশরর
গণ্অভুযত্থান ও একােশরর িুমি েংোশির িা যশি স্বা ীনতা
েংোশির চূ ড়ান্ত মবজশ়ের প্রমতমি এক ভাববযেনা়ে প্রবাশহর
বমহিঃপ্রকাে দেখাশনা হশ়েশে, র্া ভাস্কশর্ির মবিূ তি উপস্থাপন।
অনু রূপ দকন্দ্রী়ে েহীে মিনাশরর ি যস্থশলর েু উচ্চ কাঠাশিা
দেহি়েী িাশ়ের আনত িস্তক এবং এর েু ’পাশের েু ’মি কশর

Magh 1416/January 2010), P. 685.
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িিহ্রস্বতর কাঠাশিা েন্তাশনর প্রতীকস্বরূপ স্মারক স্থাপনা ও

মেশব’। অেিাৎ িূ মতির প্রমত ভমি মনশবেশনর মপেশন আিাশের

ভাস্কশর্ির মবিূ তি উপস্থাপন।

উশেেয অতযন্ত িহৎ। তা হশে আল্লাহর তনকিয অশের্ণ্।

িূ মতি ও ভাস্কশর্ির েূ চনা ও মবকাে : শু ু পূ জার জনয ন়ে; িৃত

বলাবাহুলয, এিা এক মনজিলা মিেযা এবং মভমেহীন কুেংস্কার।
দকননা আল্লাহর তনকিয অজিশনর জনয অনয দকাশনা মকেু র

বযমির স্মারক মহোশবও িূ মতি মনিিাণ্ আরব জাশহলী েংস্কৃমতর
একিা অংে মেল। িৃত বযমির কবশরর উপর তারা স্মারক স্তম্ভ
মনিিাণ্ করত। দকাশনা দকাশনািাশত িৃত বযমির েমবও অঙ্কন করা
হশতা। আবার মকেু মকেু স্মারক ভাস্কর্ি আকাশরও ততমর করা হশতা।
দেেব স্তশম্ভর গাশ়ে িৃশতর নাি াি ইতযামে মলমখত োকত।
আরশবর অন্ধকার র্ু শগর মবখযাত একমি িূমতি হশলা ‘লাত’। এই
িূ মতি ও তার িমন্দর তাশ়েফ অঞ্চশল প্রমতমষ্ঠত মেল। মবমভন্ন

ি যস্থতার প্রশ়োজন দনই। এিা এক অোর র্ু মি, র্া আল্লাহর
তনকিয অজিশনর জনয ন়ে; বরং িূ মতিপূজার দর্ৌমিক তব তা
অশের্শণ্র জনযই ততমর করা হশ়েশে।
তদ্রূপ িূ মতিপূজার মেশক র্ারা অনযশের আহ্বান কশরশে দেখা
র্া়ে, তারাও মিেযারই আশ্র়ে মনশ়েশে। কুরআন িাজীশে িূো
e-এর ঘিনা উশল্লমখত হশ়েশে দর্, মতমন র্খন ‘তাওরাত’

ঐমতহামেক মববরণ্ দেশক জানা র্া়ে, দর্ স্থাশন িূ মতি ও িমন্দর

েহশণ্র জনয তূ র পাহাশড় দগশলন, তখন োশিরী একিা স্বশণ্ির

স্থামপত হ়ে, দেিা িূলত এক বযমির েিাম । িিী়েভাশব তার
গুরুত্ব মেল। ‘লাত’ তারই উপা ী। িৃতুযর পর তার েিাম র

কশর বলল, ‘এিাই হশে দতািাশের এবং িূ োর উপােয, মকন্তু

উপর ভাস্কর্ি মনিিাণ্ করা হ়ে এবং ীশর ীশর দেখাশন িমন্দর
প্রমতমষ্ঠত হ়ে।

2

িূ মতি েম্পশকি জাশহলী কুেংস্কার এত বযাপক ও গভীর মেল দর্,
তাশের দচতনা-মবশ্বাে এবং কিি ও উপােনা েবমকেু এশক
দকন্দ্র কশরই আবমতিত হশতা। এই িূমতিগুশলাশক মবমভন্ন
অশলৌমকক ক্ষ্িতার অম কারী িশন করা হশতা। আ়েু , েু স্থতা,
মবপোপে দেশক িুমি, বৃমি, ফল-ফেল ইতযামে তাশের কাশে
প্রােিনা করা হশতা। এশের নাশি িানত করা হশতা এবং পশু
বমল দেও়ো হশতা।
এিনমক িূমতির নাশি িানব বমলর দরও়োর্ও ওই েংস্কৃমতর
অংে মেল। মহরা অঞ্চশলর োেকরা িূ মতির নাশি িানু র্ জবাই
করত। ইমতহাশে এশেশে, আরশবর মবখযাত িূমতি ‘ওর্যা’র নাশি
িু নমর্র ইবশন িাউে োিা চারে’ পাদ্রীশক জবাই কশরমেল।3
িূ মতি ও ভাস্কশর্ির েশে মিেযার েম্পকি : িূ মতি বা ভাস্কশর্ির েশে
মিেযার েম্পকিিা অতযন্ত গভীর। মবগত হাজার বেশর এই েতয
অেংখযবার প্রিামণ্ত হশ়েশে। িূ মতিপূজক েম্প্রো়ে েম্পশকি
কুরআন িাজীে দর্ স্পি ও পমরষ্কার ারণ্া োন কশরশে, তাশত
এই েতযই প্রমতভাত হ়ে।
আরশবর িূ মতিপূজারী েম্প্রো়ে তাশের িূমতিপূজার দর্ৌমিক মভমে
অশের্ণ্ করশত মগশ়ে বলত, ‘আিরা এশের উপােনা শু ু
এজনযই কমর দর্, এরা আিাশেরশক আল্লাহর মনকিবতিী কশর

দগা-বৎে প্রস্তুত করল এবং িূ ো e-এর ক্বওিশক আহ্বান
িূ ো তাশক মবস্মৃত হশ়ে অনযি অশের্ণ্ কশর চশলশেন’।
ইেলািপূবি আরশবর অন্ধকার র্ু শগ মবমভন্ন িূ মতি ও দেগুশলার
পূ জা-অচিনার দর্ ইমতহাে পাও়ো র্া়ে, তাশতও দেখা র্া়ে দর্,
এগুশলার প্রমতষ্ঠা ও প্রচলশনর দক্ষ্শি মিেযারই আশ্র়ে দনও়ো
হশ়েশে। দিািকো, িূ মতিমভমেক েংস্কৃমতর প্রমতষ্ঠা ও মবকাশের
দক্ষ্শি মিেযা ও প্রতারণ্া এবং মবভ্রামন্ত ও কুেংস্কারই হশে
প্র ান মন়োিক।
বতিিাশনও িুেমলি েিাশজ ভাস্কর্ি প্রীমতর আবহ েৃমির দর্
অপপ্র়োে পমরচামলত হশে, তাশতও অপমরহার্িভাশবই মিেযাচার
ও কপিতার চচিাই প্রকিভাশব পমরলমক্ষ্ত হশ়েশে। অনযো দক
না জাশন দর্, মেল্পচচিার পশক্ষ্ িূমতি ও ভাস্কর্ি দকাশনা অপমরহার্ি
ু দজাশর-দোশর প্রচার করা
উপাোন ন়ে? অেচ এ কোিাই খব
হশে এবং এই ারণ্াশক প্রমতমষ্ঠত করার দচিা করা হশে দর্,
িূ মতির প্রমত নিনী়ে হও়ো োড়া মেল্পচচিাই েম্ভব ন়ে এবং িূমতি ও
মেল্প এ েু শিা অোমেভাশব জমড়ত! বলা বাহুলয, এিা এক জঘনয
মিেযাচার। আর এ মিেযাচারও কপিতাপূ ণ্ি। মেশল্পর প্রমত দপ্রি ন়ে;
বরং একমি মবশের্ োম্প্রোম়েক িশনাভাব দেশকই এর উৎপমে।
কুরআন িাজীশের উপমরউি আ়োশত আল্লাহমবিু খ েম্প্রোশ়ের
িূ মতিশপ্রশির অনযতি প্র ান কারণ্মির প্রমত ইমেত করা হশ়েশে।
ইেলািী আেশেির মবরুশদ্ধ দজািবদ্ধতা েৃমি এবং তা অক্ষ্ুণ্ণ
রাখার পশক্ষ্ িূ মতি হশলা অনযতি প্র ান উপকরণ্। অতএব,
এশক্ষ্শি বাহযত মেল্প রক্ষ্া, প্রগমতেীলতা রক্ষ্া ইতযামে
র্তমকেুই বলা দহাক, প্রকৃত মবর়্েিা ইেলািী আেশেির প্রমত

2. আেু ররুল িানেূ র, ৬/১২৬।

অনীহা ও ইেলািী আেশেির মবশরাম তা দেশকই উৎোমরত।

3. আল-িু ফােোল, ৬/২২৮, ২৩৭, ২৩৮, ২৪৭।
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এজনয ইেলািী আেশেির প্রমত র্ারা আস্থােীল, এই মবর্শ়ে

অেি-েম্পমের মবরাি অংে িূ মতিপূজা়ে বয়ে করত, র্া অলশক্ষ্য

তাশের দকাশনা মবভ্রামন্ত োকা উমচত ন়ে।

দগািপমতশের পশকশিই চশল দর্ত।

আশলামচত প্রেশে এ পর্িন্ত দর্েব প্রচার-প্রচারণ্া হশ়েশে, তাশত

িহাকাশলর িূ মতিেংিান্ত

েু ’ রশনর প্র়োে লক্ষ্য করা দগশে : (১) মেল্পকলার প্রমত

মভন্ন রূশপ দেে, কাল, েিাজশক অশটাপাশের িশতা আাঁকশড়

েহানু ভূমত প্রকাে। (২) ভাস্কর্ি মনিিাণ্ ইেলাি মবশরা ী ন়ে বশল

শর এবং ো ারণ্ িানুশর্র জীবন-জীমবকার মনর্িাশের একমি

ারণ্া োশনর অপশচিা। এই েু ’শিা প্র়োশের েততা পরীক্ষ্া

মবরাি অংে শুশর্ দন়ে। রাজনীমত-অেিনীমত, দপ্রি-ভাশলাবাো,

করা কমঠন মকেু ন়ে। মেল্পকলার প্রমত েহানু ভূমতই র্মে
েরকাশরর ওই মেদ্ধাশন্তর মবশরাম তা করার িূ ল কারণ্ হশ়ে

দর্ৌনতা দেশক শুরু কশর র্ু দ্ধ-মবেহ এিনমক আনন্দ-উল্লাশেও
ান্দাবাজরা িূমতিপূজাশক ঢুমকশ়ে দে়ে।

োশক, তশব েরকার ওই স্থাশন এিন মকেু মনিিাশণ্র মেদ্ধান্ত

োরা েু মন়ো়ে দেই অতীতকাল দেশক আজ অবম

মনশত পাশরন, র্া হশব এ দেশের ো ারণ্ জনগশণ্র ঈিান,

র্ত আমেশখযতা এবং অনােৃমি হশ়েশে, তা অনয মকেু মনশ়ে

আক্বীো এবং মবশ্বাে ও িূ লযশবাশ র েশে েেমতপূ ণ্ি আর একই

হ়েমন। িূমতির জনয র্ত র্ু দ্ধ হশ়েশে অেবা িূমতির জনয র্ত

েশে মনিিাণ্মেশল্পরও েু ন্দর েৃ িান্ত। এরপরও র্মে তারা

িানু র্ িশরশে তা দকাশনা ো ারণ্ র্ু দ্ধ মকংবা দকাশনা ভ়েংকর

মবশরাম তা কশরন, তশব বু ঝশত হশব, মেল্পকলার কোিা বামহযক

িহািারী-দরাগবালাই অেবা প্রাকৃমতক েু শর্িাশগর কারশণ্ হ়েমন।

আচরণ্ িাি এবং এই দেেশক িু েমলশির দেে মহশেশব পমরচ়ে

িূ মতিশক দকন্দ্র কশর র্ত অপরাজনীমত, র্ত অপেংস্কৃমত এবং

মেশতই তারা অনােহী।

র্তরকি অবব দলনশেন হশ়েশে, তা অনয দকাশনা পাপাচাশরর

ভাস্কর্ি ও িূ মতিপূজার দনপশেয : আই়োশি জাশহমল়োশতর পতন
ঘমিশ়ে দর্শহতু ইেলাি প্রমতমষ্ঠত হশ়েমেল, দেশহতু মক্ব়োিত

োশে তুলনী়ে ন়ে। একমি উোহরণ্ মেশলই মবর়্েমি অশনশকর

পর্িন্ত ইেলাশির প্র ান েত্রু জাশহমল়োত বা অজ্ঞানতা তো
একত্ববােী

িিিশতর প্রমতকূশল িূ মতিপূজা। এই কারশণ্ গত

দচৌেে বের শর তািাি েু মন়োর িুেমলিরা একোশে মেংশহর
িশতা গজিন কশর ওশঠন র্খন তারা দেশখন, ইেলাি এবং
িু েলিামনশত্বর দবে শর েু শকৌেশল িহল মবশের্ িূ মতিপূজাশক
পু াঁমজ কশর দেই আবু জাহশলর বংে রশের িশতা অপশচিা
চালা়ে।
জাশহলী র্ু শগর িূমতিপূজা মনশ়ে র্ারা গশবর্ণ্া কশরন, তাশের
িশত, দকবল স্বােিমেমদ্ধ এবং

ান্দাবামজর জনয দগািগুশলা

িনগড়া িূ মতি উদ্ভাবন করত। িূমতিশক দকন্দ্র কশর নানা
অশলৌমকক গল্প ফাাঁো হশতা এবং দভলমকবামজ কশর মকেু চালাক
দলাক র্ারা দগািপমতশের খশ়ের খাাঁ মেল, তারা ো ারণ্
িানু র্শক দবকুব বানাত। িূ মতির িাো দেশক ক্ষ্শণ্ ক্ষ্শণ্ আগুন
দবর হও়ো অেবা গভীর রাশত িূ মতির নড়াচড়া বা উশড়

ান্ধাবামজ স্থান-কাল-পািশভশে মভন্ন

িূ মতি মনশ়ে

কাশে পমরষ্কার হশ়ে র্াশব। োম্প্রমতককাশল িহানবী a-এর
একমি বযেমচিশক দকন্দ্র কশর গত কশ়েক িাশে ফ্রাশের দর্
ক্ষ্মত হশ়েশে, তা ‘ও়োিার লু ’র র্ু শদ্ধর ক্ষ্মতর দচশ়েও দবমে
বশল অেিনীমতমবেরা িশন করশেন।
এ কারশণ্ েবিকাশলর দেরা

িি ইেলাি দর্শকাশনা িূমতির

মবর্শ়েই অতযন্ত কশঠার। এই

শিির অনুোরীরা র্খন দেশখন

দর্, দকাোও আেরাফু ল িাখলূকাতরূপী জীবন্ত িানু শর্র
পমরবশতি িামি-পাের বা দকাশনা াতুর ততমর পু তমলশক দবমে
গুরুত্ব দেও়ো হ়ে, পু তমলর কাশে িাো নত করা হ়ে, পু তমলর
গলা়ে িালা পমরশ়ে দেই োনব জড় পোশেির চতুমেিশক মকেু
মড়বাজ িানুর্ ান্ধা হামেশলর উশেশেয নাচন-কুেিন কশর এবং
জাশহমল র্ু শগর িশতা মবশ্বজাহাশনর িামলশকর ঐেী মন়েশির
বযতয়ে ঘিা়ে তখন তারা আপন

শিির দলাকশেরশক েতকি

করার জনয বশল ওশঠ, হুাঁমে়োর! োব ান! মেরক কশরা না।4
বেবন্ধুর ভাস্কর্ি মকংবা িূমতি মনশ়ে দর্ এক দশ্রমণ্র চািুকাররা

দবড়াশনার িশতা জােু র দকৌেল জানা দলাকজনশক ভাড়া কশর

ক্ষ্ণ্স্থা়েী েু মন়ো়ে স্বােি হামেল করশব তাশত দকাশনা েশন্দহ

এশন দগািপমতরা ো ারণ্ িানুর্শক প্রেশি িূ মতি েম্পশকি
ভীতেন্ত্রস্ত কশর তুলত এবং বলত, িূ মতিশক ইলাহ দিশন পূজা

িাকা হামতশ়ে দনও়োর খবর েংবাে িা যশি চাউর হশ়েশে।

না করশল েবিনাে হশ়ে র্াশব। অমেমক্ষ্ত দবেু ঈনরা দকাশনা প্রশ্ন

দনই। ইশতািশ যই বেবন্ধুর ভাস্কর্িশক দকন্দ্র কশর লাখ লাখ
অশনশক িূ মতিশক িুমির্ু শদ্ধর দচতনার অংে বশল োমব করশত

োড়াই দগািপমতশের ফাাঁশে রা পড়ত এবং মনশজশের কিামজিত
4. উপেম্পােকী়ে : জাশহমল র্ু শগর িূ ম তি পূজার দনপশেয, (োশবক েংেে েেেয)
দগালাি িাওলা রমন, তেমনক ন়ো মেগন্ত, ২৭ নশভম্বর ২০২০।
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চা়ে এবং তার মবশরাম তাকারীশের বাংলাশেশের স্বা ীনতা

িূ মতি ও ভাস্কশর্ির িশ য পােিকয করা চরি ভুল : দকউ দকউ

মবশরা ী িযাগ মেশত চা়ে। মকন্তু বাংলাশেশের স্বা ীনতা র্ুদ্ধ মনশ়ে

িূ মতি ও ভাস্কশর্ির িশ য মব ানগত পােিকয দেখাশত চান। এিা

প্রেি িূ মতি মনিিাণ্ হ়ে ১৯৭৩ োশল গাজীপু শর। িাশন িু মির্ু দ্ধ

চরি ভুল। ইেলাশির েৃ মিশত িূমতি ও ভাস্কর্ি েু শিাই পমরতযাজয।

দের্ হও়োর েু ই বের পর। দর্ই িূ মতি মনিিাণ্ শুরু হ়ে িু মির্ু দ্ধ

দকাশনা প্রাণ্ীর িূ মতি মনিিাণ্ করা ইেলািী েরীআশত কবীরা

দের্ হও়োর েু ই বের পর, দেিা কীভাশব িু মির্ু শদ্ধর দচতনার

গুনাহ ও হারাি। িূ মতি েংেহ, িূমতি েংরক্ষ্ণ্ এবং িূমতির

অংে হ়ে, তা আিার িাো়ে আশে না।

দবচাশকনা ইতযামে েকল মবর়্ে কমঠনভাশব মনমর্দ্ধ। িূ মতিপূজার

বেবন্ধু র্খন দেবতা : দকউ দকউ োমব করশে, িূ মতি আর

কো দতা বলাই বাহুলয, িূ মতি মনিিাশণ্রও মকেু মকেু পর্িা়ে এিন

ভাস্কর্ি নামক এক মজমনে না। তাশের োমব, িূমতিশক দেব/শেবী
দিশন পূ জা-অচিনা করা হ়ে। পক্ষ্ান্তশর ভাস্কর্িশক পূ জা-অচিনা
করা হ়ে না। তাশের োমব র্মে দিশনও মনই, তারপরও মক
তারা মনমিতভাশব বলশত পারশব দর্, বেবন্ধুর ভাস্কর্িশক পূজা
করা হশব না? কখশনাই না। কারণ্, বেবন্ধুশক অশনশকই দেবতা
িশন কশর পূজা-অচিনা ও ভমি কশর োশক। দর্িন : বমরোশলর
বানারীপাড়ার কাজলাহার োশির বামেন্দা মহন্দু

িিাবলম্বী ৭৯

রশ়েশে, র্া কুফরী।
কুরআন িাজীে ও হােীশে এ প্রেশে দর্ েব্দগুশলা বযবহৃত
হশ়েশে, দেগুশলা িূ মতি ও ভাস্কর্ি েু শিাশকই মনশেিে কশর। এ
ْ ِّ
ُ َْ َ
প্রেশে কুরআন িাজীশের স্পি মনশেিে, الرج َس م َِن
ِ فاجتنِبوا
ْ
ُّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ‘ اْلَ ْوثদতািরা পমরহার কশরা অপমবি বস্তু
ور
ِ
ِ ان واجت ِنبوا قول الز
অেিাৎ িূ মতিেিূ হ এবং পমরহার কশরা মিেযাকেন’ (আল-হজ্জ,
২২/৩০)।

এই আ়োশত পমরষ্কারভাশব েব রশনর িূ মতি পমরতযাগ

বের ব়েেী েু খরেন ঘরািী দপো়ে আইনজীবী েহকারী। মতমন

করার এবং িূ মতিশকমন্দ্রক েকল কিিকাণ্ড বজিন করার আশেে

বেবন্ধুশক ো ারণ্ িানু র্ িশন কশরন না। বেবন্ধুশক মতমন

দেও়ো হশ়েশে।

িু মির দেবতা িশন কশরন।

আরও লক্ষ্ণ্ী়ে মবর়্ে এই দর্, উপশরর আ়োশত েকল রশনর

তার মবশ্বাে, দ্বাপর র্ুশগ পােমবক েমি র্খন েতয, েুন্দর ও

িূ মতিশক ‘মরজে’ েশব্দ উশল্লখ করা হশ়েশে। ‘মরজে’ অেি দনাংরা

পমবিতাশক োে করশত উেযত হশ়েমেল, তখন দেই অেু ন্দর,

ও অপমবি বস্তু। দবাঝা র্াশে দর্, িূ মতির েংশ্রব পমরহার করা

অেু র ও োনবী়ে পােমবক েমিশক েিন কশর িানবজামতশক

পমরেন্ন ও পমরেীমলত রুমচশবাশ র পমরচা়েক। অনয আ়োশত
َ ُ َ
কাশফর েম্প্রোশ়ের অবস্থা তুশল রা হশ়েশে এভাশব, َو قال ْوا ْل
َ ِّ َِّ َ َ َ
َْ َ َ َ َُ َ
ُ َ‘ تَ َذ ُر َِّن اٰل َهتআর
ك ْم َو ْل تذ ُرن َودا َِّو ْل ُس َواع َِّو ْل یغ ْوث َو ی ُع ْوق َو نْسا
ِ

রক্ষ্া এবং শুভেমিশক পু নিঃপ্রমতষ্ঠার লশক্ষ্য ভগবান শ্রী কৃশের
আমবভিাব ঘশিমেল। একইভাশব পামকস্তানী হানাোরশের হাত
দেশক বাঙামল জামতশক রক্ষ্া করশত এই রা াশি অবতীণ্ি হন
বেবন্ধু। মতমনই মেশলন বাঙামল জামতর উদ্ধার কতিা। তাই
বেবন্ধুশক মতমন দেবতার আেশন বমেশ়েশেন। প্রমতমেন ভগবান
শ্রী কৃশের আরা না ও পূ জা কশরন। এরপর পূ জা দেন
বেবন্ধুর েমবশত। েীঘি পাাঁচ েেশকর দবমে েি়ে শর েু খরেন
ঘরািী বেবন্ধুর েমবশত পূজা মেশেন। েু খরেন ঘরািী বশলন,
বেবন্ধু আিার কাশে িু মির দেবতা।5 ভগবান শ্রীকৃশের িশতা
মতমনও শুভেমিশক পু নিঃপ্রমতষ্ঠার লশক্ষ্য পৃমেবীশত আমবভূ িত
হশ়েমেশলন। শু ু মক তাই? ভারশতর বতিিান প্র ানিন্ত্রী নশরন্দ্র
দিামে কীভাশব বেবন্ধুর প্রমতকৃমতশত পূ জা কশর, তা মবশ্বাে না
হশল প্রেে মলংকমিশত মভমজি কশর মনজ দচাশখ দেশখ আেশত
পাশরন।6
5. https://www.jagonews24.com/amp/623811.
6.https://tbsnews.net/bangladesh/mujib-year/modi-paystribute-bangabandhu-birth-anniversary-57619.
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তারা বশলমেল, দতািরা কখশনা পমরতযাগ কশরা না দতািাশের
উপােযশেরশক এবং কখশনা পমরতযাগ কশরা না ও়োে, েু ও়ো,
ই়োগূ ে, ই়োঊক ও নােরশক’ (নূহ, ৭১/২৩)।
এখাশন কাশফর েম্প্রোশ়ের েু শিা তবমেিয উশল্লমখত হশ়েশে : (১)
মিেযা উপােযশের পমরতযাগ না করা। (২) িূ মতি ও ভাস্কর্ি
পমরহার না করা। তাহশল মিেযা উপাশেযর উপােনার িশতা
ভাস্কর্িপ্রীমতও কুরআন িাজীশে কাশফরশের তবমেিয মহোশব
মচমিত। অতএব, এিা দর্ ইেলাশি গমহিত ও পমরতযাজয তা
দতা বলাই বাহুলয।
উপশরর আ়োশত উশল্লমখত িূমতিগুশলা েম্পশকি আবেু ল্লাহ ইবশন
আব্বাে c বশলন, এগুশলা হশে নূ হ e-এর
েম্প্রোশ়ের মকেু পু ণ্যবান দলাশকর নাি। তারা র্খন িৃতুযবরণ্
কশরশে, তখন ে়েতান তাশের েম্প্রো়েশক এই কুিন্ত্রণ্া
মেশ়েশে দর্, তাশের স্মৃমত মবজমড়ত স্থানগুশলাশত িূমতি স্থাপন
করা দহাক এবং তাশের নাশি দেগুশলাশক নািকরণ্ করা দহাক।
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দলাশকরা এিনই করল। ওই প্রজন্ম র্মেও এেব িূমতির পূজা
কশরমন, মকন্তু ীশর ীশর প্রকৃত মবর়্ে অস্পি হশ়ে দগল এবং
পরবতিী প্রজন্ম তাশের পূ জা়ে মলপ্ত হশলা।7
কুরআন িাজীশে িূমতি ও ভাস্কর্িশক পেভ্রিতার কারণ্ মহোশব
ْ َ ْ َ ْ َ َِّ
মচমিত করা হশ়েশে। এক আ়োশত এশেশে, َر ِِّب اِن ُه َِّن اضلل َن ك ِثْیا
ِّ
اس
ِ َِّ‘ ِم َن الদহ রব! এরা (িূ মতি ও ভাস্কর্ি) অেংখয িানু র্শক
ُ َ
পেভ্রি কশরশে’ (ইবরাহীি, ১৪/৩৬)। অনয আ়োশত এশেশে, َوقالوا
َ ًّ
َ َ َ ُ ََ
َ َ َ
َ َُ َ
َْ َ
َْ
 َوقد- ك ْم َوْل تذ ُرن َودا َوْل ُس َواع َوْل یغوث َويَ ُعوق َونْسا
ْل تذ ُرن آلِهت
َ
َ ُّ
‘ أ َضلوا كثِْیاআর তারা বশলমেল, দতািরা পমরতযাগ কশরা না

দতািাশের উপােযশের এবং পমরতযাগ কশরা না ও়োে,
েু ও়োশক, ই়োগূ ে, ই়োঊক ও নােরশক। অেচ এগুশলা
অশনকশক পেভ্রি কশরশে’ (নূহ, ৭১/২৩-২৪)। কুরআন িাজীশে
একমি বস্তুশক ভ্রিতার কারণ্ মহোশব মচমিত করা হশব, এরপর
ইেলািী েরীআশত তা তব ও েহণ্শর্াগয োকশব- এর দচশ়ে
হােযকর কো আর কী হশত পাশর।
কুরআশনর ভার্া়ে িূমতি ও ভাস্কর্ি হশলা বহুমব মিেযার উৎে।
ْ َ َُُْ
َ َ ٰ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َِّ
আল্লাহ তাআলা বশলন, اّلل ا ْوثانا َِّو َتلق ْون اِفك
ِ اِنما تعبدون مِن دو ِن
‘শতািরা দতা আল্লাহ বযতীত শু ু িূ মতিপূজা করশো এবং মিেযা
উদ্ভাবন করশো’ (আনকাবূত, ২৯/১৭)।
িূ মতি ও ভাস্কর্ি দর্শহতু অেংখয মিেযার উদ্ভব ও মবকাশের উৎে,

তাই উপশরর আ়োশত এশক ‘মিেযা’ বশল উশল্লখ করা হশ়েশে।
এই আ়োতগুশলা দেশক পমরষ্কার জানা র্াশে দর্, িূ মতি ও ভাস্কর্ি
েু শিাই েম্পূ ণ্িরূশপ পমরতযাজয। হােীশেও নবী করীি a িূ মতি
ও ভাস্কর্ি েম্পশকি পমরষ্কার মব ান োন কশরশেন।
(১) নবী করীি a বশলন, ‘আল্লাহ তাআলা আিাশক দপ্ররণ্
কশরশেন আত্মী়েতার েম্পিক বজা়ে রাখার, িূ মতিেিূ হ দভশঙ
দফলার এবং এক আল্লাহর ইবােত করার ও তাাঁর েশে অনয
দকাশনা মকেু শক েরীক না করার মব ান মেশ়ে’।8
(২) আবু ল হাই়োজ আোেী বশলন, আলী ইবশন আবূ তাশলব
c আিাশক বলশলন, ‘আমি মক দতািাশক ওই কাশজর োম়েত্ব
মেশ়ে দপ্ররণ্ করব না, দর্ কাশজর জনয নবী a আিাশক দপ্ররণ্
কশরমেশলন? তা এই দর্, তুমি েকল প্রাণ্ীর িূ মতি মবলুপ্ত করশব
এবং েকল েিাম -দেৌ ভূ মিোৎ কশর মেশব’। অনয বণ্িনা়ে
এশেশে, ...আর েকল মচি িু শে দফলশব’।9
(৩) আলী ইবশন আবূ তাশলব c বশলন, নবী করীি a
একমি
জানার্া়ে
উপমস্থত
মেশলন।
তখন
মতমন

বলশলন, ‘দতািাশের িশ য দক আশে, দর্ িেীনা়ে র্াশব এবং
দর্খাশনই দকাশনা প্রাণ্ীর িূ মতি পাশব তা দভশঙ দফলশব, দর্খাশনই
দকাশনা েিাম -দেৌ পাশব, তা ভূ মিোৎ কশর মেশব এবং
দর্খাশনই দকাশনা মচি পাশব, তা িুশে মেশব?’ আলী c এই
োম়েত্ব পালশনর জনয প্রস্তুত হশলন। এরপর নবী a
বশলশেন, ‘দর্ দকউ পু নরা়ে উপমরউি দকাশনা মকেু ততমর
করশত প্রবৃে হশব, দে িু হাম্মাে a-এর প্রমত নামর্লকৃত
দ্বীনশক অস্বীকারকারী’।10
এই হােীেগুশলা দেশক স্পি জানা র্াশে, দর্ দকাশনা প্রাণ্ীর
িূ মতিই ইেলাশি পমরতযাজয এবং তা মবলু প্ত করাই হল ইেলাশির
মব ান। আর এগুশলা মনিিাণ্ করা ইেলািশক অস্বীকারকারী
েম্প্রোশ়ের তবমেিয।
(৪) আব্দু ল্লাহ ইবশন িােঊে c দেশক বমণ্িত, রােূ লুল্লাহ
ْ َ َ ْ َ َْ
َ
َ
َِّ
ِّ َ َ
a বশলন, ام ِة ال ُم َص ِِّو ُر ْون
اس َعذابا يوم ال ِقي
ِ َِّإِن م ِْن أش ِد ال
‘প্রমতকৃমত ততমরকারী (ভাস্কর, মচিকর) দশ্রমণ্ হশলা ওই েব
দলাকশের অন্তভুি
ি র্াশেরশক মক্ব়োিত মেবশে েবশচশ়ে কমঠন
োমস্ত প্রোন করা হশব’।11
(৫) আবু হুরা়েরা c নবী করীি a দেশক বণ্িনা
َ َِّ ُ
ُِّ اب َهذه
َ ح
َ إ َِّن أَ ْص
কশরশেন, আল্লাহ তাআলা বশলন, الص َو ِر ی َعذبُ ْون
ِِ
ِ
ْ َ ْ َُ ُ ََُ َ َ ْ َ َْ
ْحيُ ْوا َما َخلَ ْقتُم
 أ:  ويقال لهم،‘ يوم ال ِقيام ِةওই দলাশকর দচশ়ে বড়

র্াশলি আর দক দর্ আিার েৃমির িশতা েৃমি করার ইো কশর।
তাশের র্মে োিেিয োশক, তশব তারা েৃজন করুক একমি কণ্া
এবং একমি ের্য মকংবা একমি র্ব’।12
এই হােীেমি বতিিান েিশ়ের জনয অতযন্ত প্রােমেক, র্খন
ভাস্কর-মচিকর, এিনমক গল্পকার ও ঔপনযামেকশেরশক
পর্িন্ত ‘স্রিা’ বলশত এবং তাশের কিিকাণ্ডশক ‘েৃমি’ বলশত
োিানযতিও মদ্ব াশবা
করা হ়ে না। দকাশনা দকাশনা
আশলাচশকর আশলাচনা দেশক এতিা ঔদ্ধতযও প্রকামেত হ়ে দর্,
দর্ন তারা েমতয েমতযই স্রিার আেশন আেীন হশ়ে মগশ়েশেন!
েহীহ বু খারীর মবখযাত ভার্যকার হাশফর্ ইবশন হাজার
আেক্বালানী

p

দলশখন,

এই

ভাস্কর

ও

মচিকর

েবিাবস্থাশতই হারাি কাশজর িশ য মলপ্ত। আর দর্ এিন মকেু
মনিিাণ্ কশর র্ার পূ জা করা হ়ে, তার পমরণ্াি অতযন্ত ভ়োবহ।
আর দর্ স্রিার োিেেয েহশণ্র িানমেকতা দপার্ণ্ কশর, দে
কাশফর’।13
10. িু েনাশে আহিাে, হা/৬৫৭।

7. েহীহ বু খারী, হা/৪৯২০।

11. েহীহ বু খারী, হা/৫৯৫০।

8. েহীহ িু েমলি, হা/৮৩২।

12. েহীহ বু খারী, হা/৫৯৫৩।

9. েহীহ িু েমলি, হা/৯৬৯।

13. ফাতহুল বারী, ১০/৩৯৭।
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(৬) উম্মু ল িু মিনীন আশ়েো g ও আব্দু ল্লাহ ইবশন উিার
َ َْ
c দেশক বমণ্িত, নবী করীি a বশলশেন, َو َم ْن أظل ُم م َِِّم ْن
ْ َ ْ َ َِّ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َِّ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ
َ ْ خلُ ُق ْوا َش ِع
ْیة
ذهب َيلق خلقا كخل ِِق؟ فليخلقوا ذرة وْلخلقوا حبة أو ِْل

(১১) আব্দু ল্লাহ ইবশন আব্বাে c বশলন, ‘(িক্কা মবজশ়ের
েি়ে) নবী করীি a র্খন বা়েতুল্লা়ে মবমভন্ন প্রমতকৃমত

মেবশে আর্াশব মনশক্ষ্প করা হশব এবং তাশেরশক েশম্বা ন

কশরনমন’।19

‘এই প্রমতকৃমত মনিিাতাশের (ভাস্কর, মচিকরশের) মক্ব়োিত
কশর বলা হশব, র্া দতািরা ‘েৃমি’ কশরমেশল তাশত প্রাণ্েঞ্চার
কশরা!’14
(৭) আব্দু ল্লাহ ইবশন আব্বাে c বশলন, আমি িু হাম্মাে
a-দক বলশত শুশনমে, ‘দর্ দকউ েু মন়োশত দকাশনা প্রমতকৃমত
ততমর কশর, মক্ব়োিত মেবশে তাশক আশেে করা হশব, দে দর্ন
তাশত প্রাণ্েঞ্চার কশর অেচ দে তা করশত েক্ষ্ি হশব না’।15
(৮) আউন ইবশন আবু জু হা়েফা তার মপতা দেশক বণ্িনা কশরন

দেখশলন,

তখন

তা

িু শে

দফলার

আশেে

মেশলন।

প্রমতকৃমতগুশলা িু শে দফলার আগ পর্িন্ত মতমন তাশত প্রশবে
েৃ িান্তস্বরূপ ১১মি হােীে দপে করা হশলা। আশলামচত প্রেশে
ইেলািী মব ান দবাঝার জনয এিুকুই র্শেি। কুরআন িাজীশে
দর্ দকাশনা

রশনর িূ মতির েংশ্রব ও েংমিিতা পমরহাশরর দর্

আশেে িু মিনশেরশক করা হশ়েশে, দে েম্পশকি একিা মবস্তামরত
ারণ্াও উপশরাি হােীেগুশলা দেশক জানা দগল।
কুরআন ও েু ন্নাহর এই েুস্পি মব াশনর কারশণ্ িূ মতি বা ভাস্কর্ি
মনিিাণ্, েংেহ, েংরক্ষ্ণ্ ইতযামে েকল মবর্শ়ের অবব তার

দর্, নবী a েূ ে ভক্ষ্ণ্কারী ও েূ ে প্রোনকারী, উমি

উপর দগািা িুেমলি উম্মাহর ইজিা প্রমতমষ্ঠত হশ়েশে।

অঙ্কনকারী ও উমি েহণ্কারী এবং প্রমতকৃমত প্রস্তুতকারীশের

স্বােিাশের্ী িহশলর মবভ্রামন্ত ও অপশচিা : ো়েখ আব্দু র রার্র্াক

(ভাস্কর, মচিকরশের) উপর লা‘নত কশরশেন।16

মবন ইউেু ফ t-এর ভাস্কর্িমবশরা ী কড়া বিশবয একমি

এই হােীেগুশলা দেশক প্রিামণ্ত হ়ে দর্, ভাস্কর্ি মনিিাণ্ অতযন্ত

িহল দবে দবজার! মকন্তু তাশেরশক একমি মবমেন্ন স্বােিাশের্ী

কমঠন কবীরা গুনাহ। আর দকাশনা দকাশনা দক্ষ্শি তা কুফরীরও

িহশলর দবমে মকেু িশন হশে না। তারা একমি মবভ্রামন্ত েৃমির

পর্িাশ়ে দপৌঁশে র্া়ে। িূমতি ও ভাস্কশর্ির দবচাশকনাও হােীশে

অপশচিাও

েম্পূ ণ্ি হারাি োবযস্ত করা হশ়েশে।

মবশরাম তাশক বেবন্ধুর মবশরাম তা মহোশব মচমিত করা। এরা

(৯) জাশবর ইবশন আব্দু ল্লাহ c বশলন, নবী করীি a

চাশে েরকারশক ইেলাশির িু শখািু মখ োাঁড় কমরশ়ে মেশত। এরা

িক্কা মবজশ়ের েি়ে িক্কা়ে োকা অবস্থা়ে এই দঘার্ণ্া মেশ়েশেন
দর্, আল্লাহ ও তাাঁর রােূ ল িে ও িূ মতি এবং েূকর ও িৃত প্রাণ্ী

এই েংঘাতশক োরা দেশেও েমড়শ়ে মেশত চাশে। আমি একমি
ু পমরষ্কার ভার্া়ে বলমে দর্, হােীশের আশলাশক দবাঝা
কো খব

মবমি করা হারাি কশরশেন’।17

র্া়ে, বেবন্ধুর িূ মতি/ভস্কর্ি ততমরর কারশণ্ তার কবশর আল্লাহর

(১০) উম্মু ল িু মিনীন আশ়েো g বশলন, নবী করীি a-

পক্ষ্ দেশক আর্াব হশত পাশর। লক্ষ্ করমে, র্ারা প্রকৃত অশেি

এর অেু স্থতার েি়ে তার জবনক স্ত্রী একমি মগজিার কো উশল্লখ

বেবন্ধুশক ভাশলাবাশেন, তাশের িশন কোমি োগ কািশে।

করশলন। উশম্ম োলািা ও উশম্ম হাবীবা h ইশতাপূ শবি

তাশের িন বযোতুর হশে। তারা েতয বু ঝশত পারশে। এিা

হাবাো়ে মগশ়েমেশলন। তারা মগজিামির কারুকাজ ও তাশত

িূ মতিশপ্রিীশের কাশে দিাশিই ভাশলা লাগার কো না। আিরা

মবেযিান প্রমতকৃমতেিূশহর কো আশলাচনা করশলন। নবী করীি
a ের্যা দেশক িাো তুশল বলশলন, ওই জামতর দকাশনা

কখশনাই হঠকামরতার পশে পা বাড়াশবা না ইনোআল্লাহ! তশব

পু ণ্যবান দলাক র্খন িারা দর্ত, তখন তারা তার কবশরর উপর

োশক, ক্ষ্িতার দজাশর র্মে ইেলািী ঐমতহযশক এভাশবই ধ্বংে

ইবােতখানা মনিিাণ্ করত এবং তাশত প্রমতকৃমত স্থাপন করত।

করশত োশক, তাহশল বহু কাঠখমড় পু মড়শ়ে ইেলািী িহশলর
োশে র্তিুকু েূ রত্ব কমিশ়েশে, ভাস্কর্ি ইেু যশত েরকাশরর

এরা হশে আল্লাহর মনকৃিতি েৃমি’।

18

করশে।

দেমি

হশলা,

ভাস্কর্ি

তো

িূ মতির

েরকার র্মে ভাস্কর্ি নাশি িূ মতিেংস্কৃমত এভাশবই েমড়শ়ে মেশত

িশনাভাব অনড় োকশল দেই েূ রত্ব আরও বাড়শব।
আিাশের েশচতনতা ও করণ্ী়ে : িূ মতিশকমন্দ্রক মেল্প আর নাচ-

14. েহীহ বু খারী, হা/৭৫৫৭, ৭৫৫৮।

গানশকমন্দ্রক েংস্কৃমত আর র্াই দহাক িু েমলশির মেল্প-েংস্কৃমত

15. েহীহ বু খারী, হা/৫৯৬৩।
16. েহীহ বু খারী, হা/৫৯৬২।
17. েহীহ বু খারী, হা/২২৩৬।
18. েহীহ বু খারী, হা/১৩৪১; েহীহ িু েমলি, হা/৫২৮; নাোঈ, হা/৭০৪।
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19. েহীহ বু খারী, হা/৩৩৫২।
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হশত পাশর না। মেল্প ও েংস্কৃমতর িশতা এত বযাপক মবর়্েশক
দকন একশশ্রমণ্র বুমদ্ধজীবী এত েংমক্ষ্প্ত েংজ্ঞা়ে েীিাবদ্ধ কশর
দেন, তা খুব েশচতনভাশব দভশব দেখা েরকার। দর্ ভূ খশণ্ডর
িানু র্ এক লা-েরীক আল্লাহর প্রমত গভীরভাশব মবশ্বােী এবং
দের্ নবী িু হাম্মাে a-এর মেক্ষ্া ও আেশেির প্রমত পূ ণ্ি
আস্থােীল, তাশের মেল্প-েংস্কৃমতর উপর এই আশরামপত েংজ্ঞা
ু ই
শু ু কলশির দজাশর চামপশ়ে দেও়ো হশল তা হশব খব
েু িঃখজনক। তোমপ এই মবর়্েশক ইেু য বামনশ়ে মব িিী ও
নামস্তকযবােী েমি একশজাি হশ়ে মগশ়েশে। মকেু তেমনক পমিকা
দেে ও জামতর অনয েব েিেযা মেশক়ে তুশল পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা
এই মবর্শ়ে বরাে কশর চশলশে।
মবর়্েিা আিরা েবাই জামন দর্, েরীআশত দর্ মবর়্েগুশলা হারাি
করা হশ়েশে, দেগুশলা পমরহার করা ফরর্ এবং ওই হারািশক
হারাি বশল মবশ্বাে করা হশলা আরও গুরুত্বপূ ণ্ি ফরর্। হারাি
কাশজ মলপ্ত হও়োর ফশল িানুর্ অতযন্ত ক্ষ্মতেস্ত হ়ে, মকন্তু
ইেলাশির গমণ্ড দেশক দে খামরজ হশ়ে র্া়ে না। মকন্তু হারািশক
হালাল িশন করশল, মকংবা েরীআশতর দকাশনা মব াশনর প্রমত
কিাক্ষ্ করশল দে কাশফর হশ়ে র্া়ে। বতিিান েিশ়ে েরীআশতর
মবম -মব াশনর প্রমত এই কুফরী িশনাভাব েৃমি করার অপশচিা
অতযন্ত েু চারুভাশব েম্পন্ন হশে। তাই িু মিশনর প্রেি কতিবয
হশলা, মনশজর ঈিান রক্ষ্া়ে েশচি হও়ো এবং মদ্বতী়ে কতিবয
হশলা, এেব অপপ্র়োশের প্রমতবাে-প্রমতশরা করা।

ইেলাশি প্রশতযক বযমির উপর তার োিশেিযর িশ য আির মবল
িা‘রূফ ও নামহ আমনল িু নকার অেিাৎ করণ্ী়ে মবর্শ়ে আশেে
এবং বজিনী়ে মবর্শ়ে মনশর্ করা ফরর্ করা হশ়েশে। আর
অন্তর দেশক হারািশক হারাি িশন করাশক বলা হশ়েশে
ঈিাশনর েবিমনম্ন পর্িা়ে।
আিাশের প্রশতযশকর কতিবয হশলা মনজ মনজ োিেিয অনু র্া়েী
েরীআত মবশরা ী অপতৎপরতা প্রমতশরাশ েশচি হও়ো, অন্তত
দিৌমখকভাশব বা দলখনীর িা যশি তার প্রমতবাে জানাশনা। র্মে
এশেশের এক-েেিাংে ঈিানোরও ইেলাি মবশরা ী
কাজকশিির োমন্তপূ ণ্ি প্রমতবাে-প্রমতশরাশ
েংকল্পবদ্ধ হন,
তাহশলই প্রিাণ্ হশ়ে র্াশব দর্, ইেলাি মবশরা ী োম্প্রোম়েকতা
দপার্ণ্কারী দলাকগুশলা েংখযা়ে কত নগণ্য। প্রোেশনর মবমভন্ন
পর্িাশ়ে এবং দেশের নীমতমন াি রণ্ী স্থানগুশলাশতও অশনক
ঈিানোর িানু র্ রশ়েশেন। তাশের কতিবয েশচতনভাশব এই
ইেলাি মবশরা ী অপতৎপরতাগুশলা প্রমতশরা করা। হশত পাশর
এ প্রেশে দকাশনা একমি পেশক্ষ্প নাজাশতর জনয র্শেি হশ়ে
দর্শত পাশর। আর দেশের মেমক্ষ্ত ও উশেযাগী দশ্রমণ্র পশক্ষ্
মপ্রন্ট মিমি়ো, ইশলক্ট্রমনক মিমি়ো এবং ইন্টারশনশির
োহার্য দনও়ো কমঠন মকেু ন়ে; প্রশ়োজন শু ু েশচতনতা,
আন্তমরকতা এবং উশেযাগ।
উপেংহার : আিাশের দেশের ৯০ েতাংশের দবমে িানু র্
িু েমলি মব া়ে তাশের িিী়ে অনু ভূমতশত আঘাত লাশগ এিন
দর্শকাশনা মকেু পমরহার দেে ও জামতর উন্নমত, েিৃমদ্ধ, োমন্ত ও
েৃ ঙ্খলার জনয অতযাবেযক।
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দিশ েী

a~gcvb wK nvivg?
-জাবির হ াসেন*

িাম াসে চাসের কাপ ধসর, ডান াসে থাকা লম্বা বেগাসরসের
ধ োঁো হেসন নাক ও মু খ বিসে ছাড়সে ছাড়সে েু রজ িলল,
‘এখন ভারসের পবরবিবে খুিই খারাপ, িু ঝবল’। 

আ মাসির হরসখ হিওো েংিািপত্রবে াসে বনসে মসনাসযাগ
বিল। আমাসির আসলাচনাে হেমন আগ্র হিখাসলা না।

আমরা আজসক এসেবছ আমাসির হমে হথসক বকছু ো িূ সর,
িাপীিার চাসের হিাকাসন। এখাসন খুি ভাসলা চা পাওো যাে
িসল আমরা মাসঝমসধেই আবে। আমার েসে আসছ আ মাি,
েু রজ, কাবিল ও োব ল।

িললাম, ‘গে িছর কলকাোে আমার এক িন্ধুসক িসলবছলাম,

চাসের হিাকানসক অসনসকই িসল থাসক ‘বমবন নিান্ন’ । হকউ

উপলবির। োধারে মানু সষর হিবেরভাগই বিক্বস র এই

হকউ িসল িাঙাবলর হেষ্ঠ বপ.এন.বপ.বে’ -এর জােগা। প্রসেেকবে
নামকরসের হপছসন হয কারেগুসলা রসেসছ, পাঠকসির মসধে
যারা বনেবমে িা অবনেবমে চাসের হিাকাসন পিচারণ কসরন,
বনিঃেসেস আপনারা েকসলই অিগে আসছন।

পবরভাষাগুসলার েবঠক মমথাথথ উপলবি করসে পাসর না। জাবনে,

েু রসজর কথার পবরসপ্রবিসে প্রথসম মু খ খুলল আ মাি। াসে
থাকা দিবনক েংিািপত্রবে হথসক িৃ বি বিবরসে েু রসজর বিসক
োবকসে িলল, ‘হিসের কথা ভািার আসগ বনসজর কথা হভসি
হিখ। ারাম বজবনে মুসখ বিসে বনসজর ও িসের িাসরাো
িাবজসে হিসের পবরবিবের জনে উবিগ্ন বিে’।

‘কী হেই কারে?’ েু রজ িলল।

‘ ারাম’ কথাবে পছে হল
না কাবিসলর। েৎিোৎ
আ মািসক িলল, ‘ধূমপান করা বক ারাম?’

কারে ো অবিধ করার মসো হকাসনা েু বনবিথি কারে পাওো

1

2

‘ োাঁ, বনিঃেসেস । এসে হকাসনা ডাউে হনই’। আ মাি িলল।
‘েসি আমাসির গ্রাসমর মওলানারা হকন িসল হয, ধূমপান করা
মাকরূ ? আর বকছু মওলানাসক হো আবম বনসজই হিসখবছ
ধূ মপান করসে’। কাবিল প্রেুেত্তসর জানাল।
েু রজ কাবিসলর কথাসক েমথথন জাবনসে িলল, ‘আমাসির
গ্রাসমও হো’।
‘ো সল হো এই বিষসের উপর বকছু কথা িলসে ে। যবি
হোসির হোনার মানবেকো থাসক, ো সল আসলাচনা করসে
পাবর’। আ মাি িলল।
আবম হো রাবজ। মাথা নাবড়সে জানালাম। েু রজ ও কাবিল

আবম আ মািসক আমার একবে ঘেনা স্মরে কবরসে বিসে
ধূ মপান ারাম। োসে হে একবে চবে িই হির কসর হিখাসলা
হয, ধূ মপান মাকরূ । আবমও আর েসকথ এসগাইবন’।
আ মাি িলল, ‘বিষেবে েসকথর নে। বিষেবে

ধূ মপানসক মাকরূ

সি েবঠক

িলার হপছসন একবে কারে আসছ। েসি

হেই কারে হিবখসে মাকরূ িলার যু বি এখন আর হনই। োই,
ধূ মপানসক িেথমান আসলমরা ারাম িসল িেওো বিসেসছন’।
‘ধূ মপান রােূলুল্লা
না। প্রাে

a-এর যু সগ োাঁর েমাসজ বিিেমান বছল

াজার িছর পসর ো বিবভন্ন মানি েমাসজ প্রবেবি

লাভ কসরসছ। োমাক ও ধূমপান প্রচবলে ওোর পসর হকাসনা
হকাসনা িক্বী মে প্রকাে কসরন হয, ো ‘মুিা ’ িা দিধ।
যাে না। বকন্তু বকছুবিসনর মসধেই অবধকাংে িক্বী মে প্রকাে
কসরন হয, ধূমপান মাকরূ অথথাৎ েরীআসের িৃ বিসে অনোে
ও অপছেনীে কমথ। এর কারে ব সেসি োরা উসল্লখ কসরন
হয, হিস িা মু সখ িু গথন্ধ েৃবি করসে পাসর এমন খািে ভিে
করসে রাসূলুল্লা a বনসষধ কসরসছন। বিসেষে এইরূপ
খািে ভিে কসর মেবজসি গমন করসে বনসষধ কসর বেবন
িসলন, ‘যবি হকউ রেু ন খাে, েসি হে হযন োর িু গথন্ধ িূ র না
ওো পযথন্ত মেবজসি না আসে িা আমাসির োসথ ছ লাে
আিাে না কসর এিং রেুসনর িু গথন্ধ বিসে আমাসিরসক কি না
হিে। কারে মানু ষ যা হথসক কি পাে, ধেলেেোগেও ো
হথসক কি পান’।3

উভসেই ‘ োাঁ’ েূ চক ইবেে বিল। শুধুমাত্র োব ল, বকছু না িসল

এ

* এম. এ. (অধেেনরে), িাংলা বিভাগ, কলোেী বিশ্ববিিোলে, মু বেথিািাি,

িা পানীে গ্র ে কসর মু সখ িা হিস োর িু গথন্ধ বনসে মেবজসি

সলা পবিমিসের

ািীসছর আসলাসক

িক্বী গে িসলসছন হয, বপোজ, রেু ন িা হকাসনা িু গথন্ধযুি খািে
গমন করা মাকরূ । আর ধূ মপাসনর মাধেসম মুসখ হয িু গথন্ধ ে,

ভারে।
1. ‘নিান্ন’

ািীছ ও এ অসথথর আরও অসনক

াওড়া ে সরর একবে েরকাবর ভিন। িেথমাসন

পবিমিসের মু খেমন্ত্রীর অবিে এখাসন।
2. ‘বপ.এন.বপ.বে’ সলা পরবনো-পরচচথার েংবিপ্ত রূপ।

5g el© 3q msL¨v

3. ছহীহ িু খারী, হ /৮৫৩; ছহীহ মু েবলম, া/১১৩৮-১১৩৯।
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ো বপোজ িা রেুসনর িু গথসন্ধর হচসে অসনক হিবে কিিােক।
বিসেষে অধূ মপােীসির জনে এিং স্বভািেই ধেলেেোগসের
জনে। আর বপোজ, রেু ন ইেোবি হখসে মু সখর িু গথন্ধ িূ র কসর
মেবজসি যাওোর েু সযাগ আসছ, বকন্তু ধূ মপাসনর িু গথসন্ধর হিসত্র
ো হমাসেও েম্ভি নে। এজনে অবধকাংে িক্বী
হয, ধূ মপান েিথািিাে মাকরূ ।
পরিেথীকাসল দিজ্ঞাবনক গসিষোে প্রমাদণে

একমে ন

ে হয, ধূ মপান

মানিসিস র জনে িবেকর। এজনে আধু বনক যু সগর অবধকাংে
আসলম ধূ মপান ারাম িসলসছন।4
কাবিল িলল, ‘এক বমবনে! প্রথসম িলবল হয, ধূ মপান নিী
a-এর যু সগ বছল না। েসি আমার প্রশ্ন

সলা, হয বজবনে

নিীজীর যু সগ বছল না, ো কীভাসি ারাম ে?’
আ মাি িলল, ‘পানা ার ও জাগবেক বিষসে একবে মূলনীবে
সলা, রাসূলুল্লা a-এর যু সগ বিিেমান না থাকার কারসে হয
েকল খািে ও পানীে েম্পসকথ োাঁর হকাসনা েু স্পি বনসিথেনা
হনই, হে বিষসে োাঁর অনোনে বনসিথেনার আসলাসক ইজবে াি
করসে সি।5
‘হিখ, হকাসনা িস্তু

ারাম

ওোর জনে নিী কেীম a-এর

জীবিে থাকা িা না থাকা েেথ নে। এ েম্পসকথ োাঁর প্রিত্ত
মূ লনীবেই প্রসযাজে। হযমন : নিী কেীম a-এর যু সগ অসনক
িস্তুই বছল না, হযগুসলা িেথমাসন আমরা িেি ার করবছ’।
কাবিল িলল, ‘োরপরও আমার মসন ে, ধূ মপান ারাম সল
কুরআন ও ািীসছ স্পিভাসি উসল্লখ থাকে? হযমন : রি,
শূ কর, মৃে জীি, মি প্রভৃ বে বিষে েম্পসকথ উসল্লখ রসেসছ’।

আ মাি িলসে শুরু করল, ‘এইভাসি প্রশ্ন করসে শুরু করসল
অসনক প্রশ্ন আেসি। হযমন : (ক) আল্লা োআলা কুরআসন
এিং নিী করীম a ািীসছ সূ িসক ারাম হঘাষো কসরসছন।
বকন্তু কুরআন ও ািীসছ হকাথাও সূ িী হকাম্পাবনসির নাম
উসল্লখ কে েবন। ো সল বক ব্ াংক, এল.আই.বে6, ইন্সু সরন্স,
বপ.এি ইেোবির সূ িসক দিধ িলসে পারা যাসি? (খ) আল্লা
োআলা কুরআসন এিং নিী কেীম a ািীসছ হযনাসক ারাম
হঘাষো কসরসছন। বকন্তু কুরআন ও ািীসছ হকাথাও হকান
হিসের হমসে, হকান জাসের হমসে, হকান ধসমথর হমসে, হকান
োংলের হমসে, আরাবিোন না ইবিোন? হছাে না িড়? বকছু ই
িলা েবন। ো সল বক হছাে জাসের হমসের েসে হযনা করসল
দিধ িলা যাসি?7
বনিেই নে। এ িোপাসর বকছু মূলনীবে রসেসছ। আর কুরআন
হো হকাসনা খািে োবলকার গ্রন্থ নে হয, এসক এসক নাম ধসর
উসল্লখ করসি এবে ালাল অথিা এবে ারাম। পৃবথিীসে কে
খািেিস্তু, িলমূল, োকেিবজ, েেে, পানীে আসছ। এছাড়াও
রসেসছ অেংখে মানি জীিসনর প্রসোজনীে উপকরে। যবি নাম
ধসর ধসর উসল্লখ করা সো, ো সল কুরআসনর কসলির কে
হিবে সো, জাস্ট একিার হভসি হিখ?’
আবম কাবিসলর মুসখর বিসক চাইলাম। হিখলাম, হে বচন্তার
রাসজে পাবড় বিসেসছ। েসো ভািসছ, এইভাসি কুরআসন এসল
কুরআসনর ভবলেম কে হল ?

িলল।

আ মাি পু নরাে িলসে শুরু করল, ‘এজনেই ইেলামী েরীআে
যািেীে খািেসক খািীছ ও োইসেি (পবিত্র ও অপবিত্র)-এ িু ই
ভাসগ ভাগ কসরসছ। যা োইসেি ো ালাল, আর যা খািীছ ো
ারাম। উসল্লখ সেসছ ‘বেবন োসির জনে পবিত্র িস্তুেমূ
ালাল োিেস্ত কসরন আর অপবিত্র িস্তুেমূ
ারাম োিেস্ত

‘ ালাল’।

কসরন’ (আ -আ‘ে ে, ৭/১৫৭)।8

‘বকন্তু, এগুসলা হয ালাল এ িোপাসর পবিত্র কুরআসনর হকাথাে

‘এখন িল ধ , ধূমপান অথথাৎ বিবড়, বেগাসরে এগুসলা পবিত্র
না অপবিত্র?’

‘েুই হয ভাে-মু বড় খাে, এগুসলা

ালাল না

ারাম?’ আ মাি

স্পিভাসি িলা আসছ? আিার িল হো, ব সরাইন, গাাঁজা এগুসলা
ালাল, ারাম না মাকরূ ?’

েু রজ ও কাবিল কী িলসি ভািসছ! আবম হ সে িললাম, ‘পবিত্র
সল কী হকউ পােখানাসে িসে পান কসর!’

‘ ারাম’।
‘বকন্তু, এগুসলাও হয ারাম ো স্পিভাসি হকাথাে িলা আসছ?’
কাবিল মাথাে াে বিসে কী হযন ভািল। আবম আ মাসির মু খ

6. এল.আই.বে: Life Insurance Corporation of India েংসিসপ LIC িা
এল.আই.বে। িাংলা: ভারেীে জীিন িীমা বনগম। এবে ভারসের মসধে

পাসন হচসে আবছ।

েিসচসে িড় িীমা ও বিবনসোগকারী েংিা।
7. মাবেক েরলপথ (প্রকােনাে : েরলপথ এডু সকেনাল এোি ওসেলসিোর

4. ড. হখােকার আব্দু ল্লা

জা ােীর p, ‘খু েিােু ল ইেলাম, (প্রকােনাে :

আে-েু ন্না পািবলসকেন্স), পৃ . ৩৭১।

ট্রাস্ট, উমারপু র, মু বেথিািাি, আগস্ট-২০১৪), পৃ . ১০।
8. আিু োস র বমছিা , ইেলামসক জানসে

5. প্রাগুি।

সল (প্রকােনী : িারুল কলম

প্রকােনী), পৃ . ৩৩০।
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আ মাি িলল, ‘পসেন্ট েু বি হনাসেড মাই হরা!’

and smokes regularly which may be injurious to

হকাসনা েুি মদিলেে হলাক েেসলসে িসে ভাসলা খািার হখসে
পাসর না। এসির কমথই প্রমাে করসছ হয, এবে অপবিত্র িস্তু

his health, then smoking cigarette is unlawful

েথা খািীছ, যা ারাম।

‘The tobacco which causes intoxication is haram

(haram)’.10

িসলসছন,

as the hadith says: every intoxicant is haram. But,

আবম োর আসলাচনা করি। োর আসগ মাকরূ
বিষসে একেু আসলাচনা কসর বনই, ো সল অসনক েংেে
িূ রীভূ ে সি ইনো-আল্লা !

the tobacco which is smelly (not intoxicant) it is

‘আিা! হোসির মসধে হকউ িলসে পারবি, ‘মাকরূ ’ মাসন
কী?’ আ মাি িলল।

‘যার োরমমথ সলা, বেগাসরে হকউ যবি অভোে ছাড়া
বিসনািসনর জনে পান কসর, হেো মাকরূ । আর যবি হকউ

কাবিল িলল, ‘না। েবঠকভাসি িলসে পারি না। েসি

হরগুলার পান কসর, যা োর স্বাসিের িবে োধন করসি, ো

এখনকার

আসলমগে ধূমপানসক

হকন

ারাম

িলীলে

makrooh (undesirable) while one which is free
from intoxication and bad smell is lawful’.11

ারাম। আিার োমাসকর হিসত্র হযবেসে মািকো রসেসছ, হেবে

পবরভাষাো মওলানাসির মু সখ শুসনবছ। োসে িু সঝবছ হয, ারাম

ারাম। েসি মািকো না থাকসল হেবে সি মাকরূ ’।

নে, হখসল হকাসনা পাপ সি না’।
‘বঠক মাকরূ কাজ করসল হকাসনা পাপ সি না। েসি
বিক্বস র পবরভাষাে মাকরূ কী ো িু বঝসে িলবছ’। আ মি

আবম িললাম, ‘বকন্তু হকউ হো এইভাসি িসল না। ঢালাওভাসি
ধূ মপানসক মাকরূ িসল হিে’।

িলল।

‘ োাঁ, এো মসন ে বনসজসির অপকমথসক চাপা হিওোর জনে

‘মাকরূ

েসব্দর

আবভধাবনক

অথথ

:

ঘৃবেে,

বনেনীে,

অপছেনীে। বিক্বস র পবরভাষাে : ‘েরীআে প্রসেো যা

মােআলাবেসক ালকাভাসি উপিাপন কসর। আিার সে পাসর,
বনসজরা এর োসথ যুি অথিা এই িেিোর োসথ যুি

োধারেভাসি করসে বনসষধ কসরন, আিবেেকভাসি হছসড়
হিওোর জনে নে, োসক মাকরূ িসল’। মাকরূ কাজ

িেবিসির িান োিসর গ্র ে কসর। োই
করসে িাধাপ্রাপ্ত ে’।

আনু গসেের বভবত্তসে িজথনকারী ছওোি পাসি এিং ো

‘হে যাইস াক, িেথমাসন অবধকাংে উ ম লে ধকে ম আমাসির

পালনকােীলক োবস্ত হিওো সি না।

উপম াসিে িা এর িাইসরর কাবির ‘ধূমপান

আিা! এইিার িল হো, হকাসনা ভাসলা মানুষ, হয ধক ল

একাবধক িেওো ইেুে কসরসছ। হেই কারেগুসলা বিসেষে
কসর হোনাবি, ‘োইখ মু াম্মাি ইবল জামীল যাইনু , ‘ইেলামী

9

বনেনীে কাজ ধারািাব কভাসি করসে পাসর?’

ারাম’ মসমথ

জীিন পিবে’12 নাসম একবে পু স্তক বলসখসছন। হেখাসন বেবন

‘না’। আবম িললাম।
‘ো সল যারা বিবড়, বেগাসরে অথথাৎ ধূ মপান কসর, োরা দক
মাসঝ মসধে কসর, নাদক হরগুলার কসর?’

প্রাে ১০বে িলীল উপিাপন কসর ধূ মপান

ারাম, ো প্রমাণ

কসরসছন। আবম োর মসধে হথসক বিসেষ বিসেষ পসেন্টগুসলা
উসল্লখ করি ইনোআল্লা ।

‘হরগুলার কসর’। েুরজ িলল।

(আগামী েংখোে েমাপে)

‘ো সল বনেনীে কাজ যবি হকউ হরগুলার কসর, োসির কী
িলা

ারাম েব্দ ইউজ

সি? এজসনে িারুল উ ূম হিওিে হথসক িেওো

হিওো সেসছ হয, এই িসল আ মাি োাঁর হমািাইল হথসক িু বে
িেওো বলঙ্ক ওসপন কসর হিখাসলা। যাসে ইংসরবজসে হলখা
আসছ, ‘Smoking cigarette for enjoyment without a
habit is makrooh (undesirable), if one insists on it

10.https://darulifta-deoband.com/home/en/Halal--Haram/4803.
11.https://darulifta-deoband.com/home/en/Food--Drinks/8136.
12. ‘োেখ মু াম্মাি বিন জামীল যাইনু ’-এর হলখা ‘ইেলামী জীিন পিবে’
িইবে আরিী ভাষাে হলখা। মূল গ্রসন্থর নাম ‘োওজী াে ইেলাবমো’। িাংলা
অনু িািসকর নাম ‘মেীউর র মান আব্দু ল

9. োেখ মু াম্মাি ইিসন ছাবল

আল-উছােমীন p, বিক্বস র মূ লনীবে

(প্রকােনাে : মাকোিােু ে েু ন্না ), পৃ . ১৮-১৯।
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াকীম োলািী’। ডাউনসলাড

বলংক:
http://islamicmediabd.com/index.php/others book/person-social-civicsbooks/3148-islami-jibon-poddoti.
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-শহীদু ল্লাহ বিন রহমাতু ল্লাহ*

পৃবিিীতত ছবি-মূ বতি ও ভাস্কর্িতে কেন্দ্র েতর সিিপ্রিম বশরতের
সূ চনা হতেতছ। মানু তের ঈমান, আমল ও চবরত্র বিধ্বংসী
র্তগুতলা মাধ্যম রতেতছ তার মতধ্য অনযতম হতে ছবি-মূ বতি ও
ভাস্কর্ি। মানু তের অন্তর সাধ্ারণত অদৃ শয বিেতের কচতে দৃ শযমান
িস্তুর দ্বারা কিবশ প্রভাবিত হে। এই দৃ বিতোণ কিতে মানুতেরা
বিশ্বচরাচতরর প্রবতপালে আল্লাহতে িাদ বদতে ছবি-মূ বতি ও

সমস্ত পু ণযিান কলাতের নাতমই এগুতলার নামেরণ েতরা। তারা
তাই েরল। বেন্তু তখতনাও ওই সি মূ বতির পূ জা েরা হততা না।
অতঃপর র্খন মূবতি স্থাপনোরী ওই কলােগুতলা মারা কগল এিং
মূ বতিগুতলার প্রেৃত িাস্তিতার ধ্ারণা বিলু প্ত হতে কগল, তখন
কলােজন তাতদর পূজা আরম্ভ েতর কদে।1

ভাস্কর্ি পূজা িা ইিাদত শুরু েতরতছ, র্া সম্পূ ণি হারাম ও

ছবি-মূ বতি ও ভাস্কর্ি সম্পতেি িযিহৃত পবরভাোসমূ হ : েুরআতন
মূ বতি ও ভাস্কর্ি সম্পতেি ৪বি শব্দ িযিহৃত হতেতছ। র্িা-

বশরে। বনতে ছবি-মূবতি ও ভাস্কতর্ির শরীআততর বিধ্ান শীেিে

ে. ছানাম ( )الصنم: মূ বতি, প্রবতমা, প্রবতমূ বতি।2

বিেতে নাবতদীর্ি আতলাচনা েরা

হতলা।

ছবি-মূ বতি ও ভাস্কর্ি ততবরর ইবতহাস :
আদম e-এর জীিদ্দশাে কেউ মূবতি-ভাস্কর্ি পূ জাে বলপ্ত
হেবন। তার মৃতুযর পতর নূ হ e-এর আমতল মানুতেরা মূ বতিভাস্কর্ি পূ জার মততা বশরেী োতজ বলপ্ত হতেতছ।
َ
َ َ َّ َ َ
َ  َصَْْعنْْابنْْ َعبَّاس
ْبْ َْبعْ ْد
ْ تْاْلوثانْْالتَْْكنتْْفْْقومْْنوحْْفْْال َع َر
ْ ار
َ
َ
َ
َ
َ َ
ََ
ََ
ْث
ْ أ َّماْْ َو ْدَْْكنتْْْلَكبْْْب َدو َمةْْْاْلَن َدلْْْ َوأ َّمْاْْس َواعَْْْكنتْْْلهذيلْْْ َوأ َّماْْيغو
َ َ
َ
َ َ َ
َ َ َ
ْان
ْ ادْث َّْمِْلَنْْغ َطيفْْباْلَوفْْعن َْدْ َسبَإْْ َوأ َّْماْيعوقْْفَكنتْْل َهم َد
ْ فَكنتْْلم َر
ََ
َ
َ َ َ َ َ
َ لَكعْْأَس َماءْْر َجالْْ َصاِل
ْْيْْمنْْقومْْنوح
يِْللْْذيْال
َْ َ َوأ َّماْنسْْفَكنتِْْلم
َ
َ
َ
ََ
َ َ
َ َّ
َّ
ََ َ
ْل َْمالسهمْ ْالتْ َْكنوْا
ْ ل ْقومهمْ ْأنْ ْانصبوا ْإ
ْ ح ْالشي َطانْ ْإ
ْ َ فل َّما ْ َهلكوا ْأو
َ
َ َ
ََ
َ
ََ
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
ْك
ْ ك ْأوَل
ْ ّت ْإذا ْهل
ْ ن ْأن َصابًا ْ َو َس ُّمو َها ْبأس َمائهمْ ْفف َعلوا ْفلمْ ْتعبدْْح
ْ َيلْسو
َ ََ
ت
ْ خْالعلمْْعب َد
ْ َوتن َّس
ইিনু আব্বাস c কিতে িবণিত, বতবন িতলন, কর্ প্রবতমার
পূ জা নূ হ e-এর ক্বওতমর মাতে চালু বছল, পরিতিী সমতে
আরিতদর মাতেও তার পূজা প্রচবলত হতেবছল। ‘দু মাতুল
জান্দাল’ নামে জােগার োলি কগাতত্রর এেবি কদিমূ বতির নাম
হতে ওোদ, সূ ওোআ হতলা হুর্ােল কগাতত্রর এেবি কদিমূ বতি
এিং ইোগূ ছ বছল মুরাদ কগাতত্রর, অিশয পরিতিীতত তা
গুতােফ কগাতত্রর হতে র্াে। এর আস্তানা বছল ক্বওতম সািার
বনেিিতিী ‘জাওফ’ নামে স্থান। ইোঊে বছল হামাদান কগাতত্রর

োঠ, মাবি, স্বণি, করৌপয, করাঞ্জ প্রভৃ বত দ্বারা িানাতনা কোতনা
বেছু র প্রবতেৃবত িা মূবতি, র্া পূজা েরা হে তাতে ছানাম িতল।
িাংলাে িতল মূ বতি। ইংতরবজতত Idol.3 েুরআতন েতেেবি
জােগাে ছানাম শব্দ িযিহার েরা হতেতছ। কর্মন- মহান আল্লাহ
َ
َ
ইিরাহীম e-এর দু ‘আ সম্পতেি িতলন,ْ ل
َْ َب ْاج َعلْْْ َهذاْْاِل
ْ َر
َ
َ َ َ ََ
َْ َنْْْأنْْْنعب َْدْْاْلصن
ام
ْ ‘ آ َمنًاْْ َواجنبنْْْوبর্খন ইিরাহীম িলতলন, কহ
আমার পালনেতিা! এ শহরতে শাবন্তমে েতর বদন এিং
আমাতে ও আমার সন্তান-সন্তবততে মূ বতি (ছানাম) পূজা কিতে
দূ তর রাখুন’ (ইিরাহীম, ১৪/৩৫)।
খ. বতমছাল ( )اتلمثال: মূ বতি, প্রবতমা, প্রবতেবি, আেৃবত।4
মানু ে অিিা পশুর আেৃবতর অনু েরতণ র্া বেছু ততবর েরা হে,
তাতে বতমছাল িতল। ইংতরবজতত Bust.5 েুরআতন বতমছাল
َ َ َ
َ
শব্দবিও িযিহৃত হতেতছ। মহান আল্লাহ িতলন,ْْالْْلبيهْْ َوقومه
ْ إذْْق
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ون
ْ ‘ ماْْهذهْْْالماثيلْْْالتْْْأنت ْمْْلهاَْْعكفর্খন বতবন তার বপতা ও
তার সম্প্রদােতে িলতলন, এই মূ বতিগুতলা (বতমছাল) েী, র্াতদর
কতামরা পূ জারী হতে িতস আতছা’ (আল-আবিো, ২১/৫২)।
গ. অছান ( )الوثن: প্রবতমা, মূবতি, পু তুল।6
কোতনা বেছু র কচহারা িােুে িা না িােুে সেল ইিাদতেৃত
বজবনসতে অছান িলা হে। ইংতরবজতত Fetish.7 মানুতের

কদিমূ বতি, নাসর বছল র্ু লোলা কগাতত্রর বহমোর শাখার মূবতি।
এগুতলা বছল নূ হ e-এর সম্প্রদাতের েতেেজন সৎ িযবি।
তারা মারা কগতল শেতান তাতদর ক্বওতমর কলােতদর অন্ততর

1. ছহীহ িু খারী, হা/৪৯২০, আ.প্র., ৪৫৫১, ই.ফা., ৪৫৫৫।

এই বচন্তার উতেে েরল কর্, তারা কর্খাতন িতস মজবলস

3. Oxford Advanced Learners Dictionary (Third Edition :

েরত, কসখাতন কতামরা েবতপে মূ বতি স্থাপন েতরা এিং ঐ

2. আল-মু ‘জামু ল ওোফী (৮ম সংস্করণ, কম ২০১১), পৃ . ৬৩৬।
January 2014), P. 430.
4. আল-মু ‘জামু ল ওোফী (৮ম সংস্করণ, কম ২০১১), পৃ . ৩২০।
5. Oxford Advanced Learners Dictionary (Third Edition), p. 127.

* েুবল্লো (তশে িেি), আল-জাবম‘আহ আস-সালাবফেযাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী।

6. আল-মু ‘জামু ল ওোফী (৮ম সংস্করণ, কম ২০১১), পৃ . ১১১৯।
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প্রবতেৃবত, পশুর মূ বতি, েির, গাছ, পাির প্রভৃ বত। এই
আতলাতে ছানাম-বতমছালও অছাতনর অন্তভুিি। মহাগ্রন্থ আলেুরআতন অছান শব্দবিও িযিহৃত হতেতছ। মহান আল্লাহ িতলন,
َ ً َ َ َ
ً َ
َ
َ َ
َك
ْ ونْإف
ْ اللْأوثانْاْ َوَتلق
ْ ْْونْمنْْدون
ْ ‘ إن َماْتعبدততামরা কতা আল্লাহতে

রহমততর কফতরশতা পর্িন্ত প্রতিশ েতর না। আিূ ত্বালহা c
َ
َ لْتَدخلْْال َم ََلئ
হতত িবণিত, বতবন িতলন, নিী a িতলতছন, ْْكة
ْ
َ
َ َ
ير
ْ (‘ بَيتًاْ ْفيهْْ َْكبْْ ْ َولت َصاوরহমততর) কফতরশতাগণ কস র্তর

িাদ বদতে কেিল প্রবতমারই (অছান) পূজা এিং বমিযা উদ্ভািন

প্রতিশ েতরন না র্াতত েুেুর রতেতছ এিং কস র্তরও না র্াতত

েরছ’ (আল-আনোিু ত, ২৯/১৭)।

আতছ (প্রাণীর) ছবি’।12 তসি গেি মকিংিা িৃতযযর যফসরশতা

র্. নাহাত ( )انلحت: ভাস্কর্ি, ভাস্কর্ি ততবর, রূপ প্রদান, েতিন।8

েিখাসনই প্রসিশ কসর। কারণ তারা প্রাপ্ত দাময়ত্ব পােসন েদা
প্রস্তুত (আত-তাহরীি, ৬৬/৬)। ততি প্রােৃবতে পবরতিশ, গাছ-পালা,

প্রস্তুতোরীতদর’।11 এমনবে কর্খাতন মূ বতি-ভাস্কর্ি িাতে কসখাতন

কখাদাইেৃত বচত্র বশল্পতে আরবিতত  حنتিলা হে। র্াতে

পাহাড়-পিিত, নদী-নালা, ফু ল-ফতলর ছবি কতালা ও বনমিাণ েরা

িাংলাে িলা হে ভাস্কর্ি। ইংতরবজতত এতে Sculpture.9 পবিত্র
َ
َ
َ
ََ َ َ
েুরআতন এসেসে, ون
ْ ونْْ َماْْ ْتنحت
ْ الْْأتعبد
ْ ‘ قতস িলল, কতামরা

তিধ্।13
মািাবিহীন প্রাণীর ছবি :

স্বহতস্ত বনবমিত পািতরর (মূ বতি-ভাস্কর্ি) পূজা েতরা কেন?’ (আে-

কর্ কোতনা ধ্রতনর প্রাণীর পূ ণি ছবি অঙ্কন বেংিা বনমিাণ েরা

সাফফাত, ৩৭/৯৫)।

হারাম। ততি মািাবিহীন প্রাণীর ছবি ততবর েরা িা রাখা র্াতি।14

মূ বতি ও ভাস্কর্ি বে বভন্ন বজবনস?

মুসবলতমর জনয মূ বতি ও ভাস্কর্ি পাহারা কদওোর বিধ্ান :

আজ কমতপয় জ্ঞানপাপী দামি করসে যে, ভাস্কেয ও িূ মতয এক

এেজন মু সবলতমর জনয ছবি-মূবতি ও ভাস্কর্ি পাহারা কদওো
হারাম। ততবর, ক্রে-বিক্রে, িাজারজাত েরা কতা িহু দূ তরর

মজমনে নয়। োর উপােনা করা হয় তা িূ মতয। আর ো যেফ
েম্মাসনর জনয ততমর করা হয় তার নাি ভাস্কেয। তাই িূ মতয
ততমর করা হারাি ও পাসপর কাজ হসেও ভাস্কেয ততমর করা

েিা।15 অনয রূপভাসি মবন্দর, গীজিা ইতযাবদ পাহারা কদওোও
হারাম। কেননা আল্লাহ পাপ ও আল্লাহতোবহতার োতজ

জাসয়ে। এটা শরীআসতর উপর চরি মিথ্যাচার। রােূ ে a-

সহতর্াবগতা েরতত বনতেধ্ েতরতছন (আল মাতেদা, ৫/২)। এমনবে

এর র্তরর দরজার সামতন মানুতের প্রবতেৃবত (ভাস্কর্ি) এিং
র্তরর বভততর পাতলা লাল পদিাে বেছু প্রবতেৃবত নেশা িাোে
বজিরীল কসই র্তর প্রতিশ েতরনবন। িরং দরজার সামতন িাো

কেউ র্বদ মতন েতর মূ বতি-ভাস্কর্ি পাহারা কদওো ঈমানী দাবেত্ব,
তাহতল তার ঈমান নি হতে র্াতি (আস-সাজদাহ, ৩২/২২)।

ভাস্কর্িবির মািা কেতি কফতল গাতছর মততা েতর বদতত এিং
পদিাবি বছিঁতড় কফতল অসম্মানজনে িযিহাতরর জনয দু ’তিা গবদ

এতেতত্র তাতে পু নরাে তওিা েতর োতলমা পাঠ েরতত হতি।
কশেেিা :

িানাতত বনতদিশ কদন।

ইসলামী শরীআতত ছবি-মূ বতি ও ভাস্কর্ি ততবর, ক্রে-বিক্রে

10

কর্ সেল জ্ঞানপাপীরা মা আতেশা

g–এর তশশিোতলর কখলনার পু তুল ও কর্াড়া বদতে

বেংিা এতত সহতর্াবগতা েরা স্পি বশরে। অতএি রাষ্ট্রীেভাতি

ভাস্কতর্ির তিধ্তা প্রমাতণর হীন প্রতচিা চালাতে, এই হাদীছগুতলা

অশ্লীল ছবি এিং সি ধ্রতনর মূ বতি ও ভাস্কর্ি বনবেদ্ধ েরার

তাতদর পদতলহতনর রবঙ্গন চশমা কভদ েতর দৃ বিতগাচর হে না?

পাশাপাবশ এর েবতের বদেগুতলা জাবতর সম্মুতখ িারংিার

মূ বতি ও ভাস্কর্ি বনমিাণোরীর বিধ্ান :

উপস্থাপন েতর জনগণতে সতচতন েরার িযিস্থা গ্রহতণর জনয

মূ বতি ও ভাস্কর্ি বনমিাণোরীতে বক্বোমততর বদন েবঠন শাবস্ত

সরোতরর বনেি অনুতরাধ্ রইল। কহ আল্লাহ! আপবন

প্রদান েরা হতি। আিদু ল্লাহ ইিনু মাসঊদ c হতত িবণিত,
বতবন িতলন, আবম রসূ লুল্লাহ a-কে িলতত শুতনবছ, বতবন
َ
ََ
َ
িতলতছন, ون
ْ الل ْالم َص ِّور
ْ َّ ْ (‘ أش ُّْد ْانلَّاسْ ْ َعذابًا ْعن َْدবক্বোমততর বদন)

তাওহীদবভবিে জীিনর্াপন েরার তাওফীক্ব দান েরুন-

আমাতদরতে ছবি-মূ বতি ও ভাস্কর্ি কিতে কহফার্ত েতর
আমীন!

আল্লাহ তাআলার বনেি সিতচতে েবঠন আর্াি হতি ছবি
11. ছহীহ িু খারী, হা/৬১০৯; েহীহ মু সবলম, হা/২১০৯; বমশোত, হা/৪৪৯৭।
7. Oxford Advanced Learners Dictionary (Third Edition), p. 335.

12. ছহীহ িু খারী, হা/৫৯৪৯; েহীহ মু সবলম, হা/৫৬৩৬।

8. আল-মু ‘জামু ল ওোফী (৮ম সংস্করণ, কম ২০১১), পৃ . ১০৫৮।

13. ছহীহ িু খারী, হা/২২২৫; আহিাদ, হা/৩৩৯৪।

9. Oxford Advanced Learners Dictionary (Third Edition), p. 710.

14. বতরবমর্ী (আল মাদানী প্রোশনী), হা/২৮০৬।

10. বতরবমর্ী (আল মাদানী প্রোশনী), হা/২৮০৬।

15. সূরা আে-োবফরূন, ১০৯/৭; ছহীহ িু খারী, হা/৫৯৬১।
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২৫ মম, ১৯৭৯। ‘হালা আজিক’ িানালা জদয়ে বাইযিি জদযক
িাকাযলা। সাদা িুযলাি মযিা মমঘগুযলা অযনক জনযে মদখা
যাযে। সিাসজি সূ যযেি আযলা়ে েকেক কিযে জবমাযনি পাখা
দু য া। প্রথমবাযিি মযিা মদযেি বাইযি মঘািাি আনন্দ, জবমাযন
েডাি মিা দু য াই িাি ম্লান হয়ে মেযে মায়েি বকুজনযি।
েিকালযক মথযক শুরু কযিযে, এখযনা থাযমজন।
অবেয হালাি মাযকও মদাষ মদও়ো যা়ে না। িাি মময়েি
‘মোোঁডাজম’ ও একগুোঁয়েজমি িনয পু যিা পজিবাযিি ওপি এক
ভ়োবহ জবপদ মনযম এযসযে। িাি হাযিি সব াকা-প়েসা
মেষ, ভজবষযযিি জেন্তা়ে এখন িাি মোযখ অন্ধকাি।
শুরু মথযক বলা যাক। মাসখাযনক আযে হালাি বাবা িাি
দীঘেজদযনি স্বপ্ন পূ িযেি খবি া পান- অযাযমজিকা়ে িাি োকজি
জনজিি হয়েযে। েি জিন সপ্তাহ আযেই জিজন একা েযল
আযসন কমেযেত্র কযাজলয াজনে়োি লস অযাযেলযস বাজক
পজিবাযিি আসাি বযন্দাবস্ত কিযি। জসজি়োযি িাযদি
সম্পজিি মবো-জবজিি মেষ কাি ু কু কযি হালাি মা িওনা
মদন আযমজিকা। সযে িাি জিন মময়ে এবং োি মেযল।
হালাি বাবা যািা়োযিি সব বযন্দাবস্ত কযি মিযখজেযলন।
জসজি়ো মথযক জবমানজ আ লাজিক মহাসােি পাজড জদয়ে
িাযদি নাজময়ে মদ়ে পূবে উপকূযলি জনউই়েকে েহযি, মিএ যক
আন্তিোজিক জবমানবন্দযি। এখাযন প্রথযম িাযদি অজভবাসন
জন়েম অনু যা়েী গ্রীন কার্ে কিযি হযব। এিপি একজ জনজদেষ্ট
জবমাযন েযড িাযদি মযযি হযব জেকাযো। সবেযেষ এখান মথযক
একজ ফ্লাইয িািা মপৌঁোযব লস এযেলস।
ঝাযমলা া বাোঁধল জনউই়েযকে গ্রীন কার্ে কিাি সম়ে। জন়েম অনু যা়েী
হালাি মা এবং িাি দু ই মবান মাথাি কাপড খুযল েজব িুলযলও
১৩ বেি ব়েসী হালা আজিক মবোঁযক বসল। ‘আজম আমাি িযবি
আযদে অমানয কযি মাথাি জহিাব খুযল েজব িুলব না’।
দাজ়েযে থাকা ইজমযগ্রেন কমেকিোিা িাযক মবাঝাযনাি মেষ্টা কিল
ময, জহিাব পযি েজব মিালাি জবধান মনই। অিএব িাযক জহিাব
খুযলই েজব িুলযি হযব। জকন্তু মস অনড। এবাি িাি মা আি দু ই
মবান িাযক মবাঝাযি মেষ্টা কিল; জকন্তু িাযিও কাি হযলা না।
ইজমযগ্রেন কমেকিোিা এবাি িাযক আলাদা কযি মর্যক মপেযন
জনয়ে মেল। িাযক মবাঝাযনা হযলা গ্রীন কাযর্েি িনয এখন
পযেন্ত কাউযকই জহিাবসহ েজব িুলযি মদও়ো হ়েজন। হুমজক
মদও়ো হযলা িাযক জসজি়োযি ম িি পাঠাযনা হযব। ঘ না
িজ ল জদযক মমাড জনযি থাকা়ে ধীযি ধীযি মসখাযন
কমেকিোযদি জভড বাডযি লােল। হালা দৃ ঢ় কযে বলল,
আপনািা যি িনযকই জনয়ে আযসন বা আমাযক জসজি়ো়ে
পাজঠয়ে মদন, আজম জহিাব খুযল েজব িুলব না।

অবযেযষ জিন ঘণ্টা পি ইজমযগ্রেন কমেকিোিা হাল মেযড জদল।
উপযি কথা বযল িািা মাজকেন ইজিহাযস প্রথমবাযিি মযিা
কাউযক জহিাবসহ েজব িুলযি জদল।
জকন্তু িিেযে যা হও়োি িা হয়ে মেযে। জেকাযোোমী ময
ফ্লাইয িাযদি আ িযনি জ জক কিা জেল মসজ ইযিামযধয
েযল মেযে। কালযক োডা যাও়োি মকাযনা বযবস্থা মনই, িাি া
মসখাযনই কা াযি হযব। আি এিগুযলা জ জকয ি মূ লযও কম
ন়ে। মা সািািাি ধযি মযনি মোভ ঝাডযলন হালাি উপি।
ওজদযক মকাযনা খবি না মপয়ে িাি বাবাও জনি়ে অযনক
দু জিন্তা়ে িয়েযেন।
পিজদন অযনক ঝজি-ঝাযমলা মপজিয়ে আ িযনি দলবহি
মপৌঁোযলা লস অযাযেলস জবমানবন্দযি। মসখাযন নামযিই হালাি
বাবা কাোঁদযি কাোঁদযি েু য এযস িাযদিযক এমনভাযব িজডয়ে
ধিযলন মযভাযব আি মকাযনা জদন ধযিনজন। কািে কী? ঘ না হযলা,
মদজি না হযল িাযদি ময ফ্লাইয ওঠাি কথা জেল, আমেজিকান
এ়োিলাইন্স ফ্লাই #১৯১, জেকাযোযি মসজ জবধ্বস্ত হয়ে ২৫৮
িন যাত্রীি সবাই মািা মেযে। মসই মেযন থাকা একজ প্রােীও
বাোঁযেজন। একজ জকযোিী মময়েি ইখলাে এবং আল্লাহি িয
হুকুম পদোি বযাপাযি িাি েক্ত অবস্থাযনি অসীলা়ে আল্লাহ িাি
পু যিা পজিবািযক মহ াযি কিযলন। শুধু িাই না, িাি ভাজিজিি
সু বাযদ এই েল্প েজডয়ে পডাি পি িা অযনক মবাযনি পদোযি
জ যি আসাি অসীলা হয়েযে এবং সবযেয়ে বড জবষ়ে হযলা ১০
িন অমুসজলম িাি ঘ না শুযন ইসলাম কবু ল কযিযেন।
এ ঘ না মথযক মেখাি অযনক জবষ়ে আযে। আমিা শুধু একজ
জবষ়ে উযল্লখ কিব। আল্লাহি সাযথ সিযবাদী হও়ো এবং িাি
উপযি িাও়োিুল কিা। আমিা যজদ আল্লাহি হুকুম পালযনি
মেযত্র সৎ থাজক, জিজনই আমাযদি পযদ পযদ সাহাযয কিযবন।
আপািদৃ জষ্টযি ময জবপদগুযলা সামযন আযস, মসগুযলাি মপেযন
এমন কলযাে থাযক, যা আজলমুল োয়েব আল্লাহ িাযনন, আমিা
িানযি পাজি না। অযনক সম়ে সামযন বাধা মদযখ আমিা
থমযক যাই। দ্বীন পালযনি বযাপাযি জনযিযদি আলসয,
কাপুরুষিা বা অপািেিাি ঢাল জহসাযব মযন আমিা জহকমি
েব্দজ বযবহাি না কজি। আমাযদি মাযঝ অযনযক এ েযব্দি
অপবযবহািযক জনি প্রবৃজিি দাসযেি লাইযসন্স বাজনয়ে
জনয়েযে। দ্বীযনি মকাযনা জবধান পালন কিা আমাযদি সীমাবদ্ধ
দৃ জষ্টযকাে মথযক কজঠন মযন হযলও আল্লাহি উপি িাও়োিুল
কযি এি উপি অ ল থাকা উজেি।

‘যিামাযদি মযধয ময আল্লাহ ও আজখিাি জদবযসি প্রজি ঈমান
আযন, এজ দ্বািা িাযক উপযদে মদও়ো হযে। ময আল্লাহযক
ভ়ে কযি, জিজন িাি িনয উিিযেি পথ তিজি কযি মদন’
(আি-িালাক, ৬৫/২)।

 জেেক, আল-িাজম‘আহ আস-সালাজ ়েযাহ, র্ােীপাডা, পবা, িািোহী।
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তার ভরয়্ শুধু ফকন ফজরগ আছ, বিশ্ব আরছ অতন্দ্র?
ফছাট্ট একবট ফসনার আঘারত অিল যাবিক প্রভু
ফয হরলা এই ফসনা কমান্ডার জারনা বক তারর কভু?

লড়াই!

তার কুরআরনর িযাপারর যবি সরেহ ফতামার িারক
এ রকম বনভুণল একবট সূ রা বলরে ফিোও আরগ!

-আব্দু র রহমান বিন আব্দু র রাযযাক
ফাররগ, আল-জাবম‘আহ আস-সালাবফয়্যাহ,
িানারাস, ভারত।

আমার ফিশ

ফফাোঁটা ফফাোঁটা ররের ছাপ ফররে যাও
আগামীর পবিরকর বিশা ফররে যাও।
রেসাগর সাোঁতরর এরসরছা ফহিা তুবম

-শাবকি হুসাইন
বশক্ষািণী, বিনাজপুর সরকাবর করলজ,
োনসামা, বিনাজপুর।

ঝড়-সাইরলারনর িু রক অপরাবজত ফকতন তুবম।
বনশান ফগোঁরড় যাও শত্রু –আোঁধারর তুবম টুরটাবন

আকাশ নীরল উড়রছ পাবে
বকবিরবমবির ডাকরছ,

বভত-কাোঁপা কলুবিত আঘারত তুবম হাররাবন।

এই অপরূপ ফসানার ফিরশ

ঘু বিরি আোঁধার, ভঙ্গুর গম্বুরজ িু বলরি পতাকা

ফসানাবল ধান পাকরছ।

তি ফগারস্থারন ফফর উত্তীর্ণ হরি বিজয়্ পতাকা।

সিু জ িরন গাছ-গাছাবল
সিু জ পাতা েুলরছ,

একবট সূ রা ফলরো!
-জহুরুল ইসালাম

মৃিু হাওয়্ায়্ সুজন মাবঝ

ফপারশা, নওগাোঁ।

ফেয়্া ফনৌকা িাইরছ।

িু ুঃসাহস িড় ফিরেবছ ফতামার, অরনক সাহসী তুবম

এই অপরূপ ফিশটা আমার
মহান প্রভুর িান,

ক্ষমতার িাপরট িু পবসরয়্ রারো, িাবিরয়্ রারো সবি।
সিাই ফতামারক ভয়্ করর িরল, সাহস িড়ই ফিবশ

বিরন-রারত গাইরিা প্রভু

মসনরি িরস করছ তুবম ক্ষমতার ফরিাররবি।

ফতামার গুর্গান।

িু ুঃসাহস ফতামার িড়ই ফিবশ, পাল্টারত িাও কুরআরনর িার্ী

পবররিশটা েুি ফঘালারট

উপর ফিরক তামাশা বক ফতামার ফিেরিন বতবন?
ফক তুবম সাহসী িুবিমান করতা, কুরআনরক িাও পাল্টারত

-মবহউবিন বিন জু িারয়্ি

মুবহমনগর, চিতনবেলা, ফশরপুর।

ফছাট্ট একবট ফসনার আঘারত হানল ফাটল মসনরি।

মানু িগুরলা অমানুি আজ

ফক িীর তুবম ফরাবধরত িাও পিণা, বহজাি, পাঞ্জাবি?
ফক তুবম সংস্কারক পাল্টারত িাও মু সবলরমর রীবতনীবত?

িযিহাররর গুরর্,
ফলারভ পরড় ফক্ষারভর তরর

নারী-পু রুি সিার পিণায়্ িাও না ফকন ভয়্-ভীবত?
ফক তুবম িরলা ক্ষমতাধর বিশ্ব িাও হারতর মু রে

বহংসা িানা িু রন।
কারও ভারলা ফকউ িারহ না

অসহায়্রির িািারত িাও, ফিরপ ফররে পারয়্র িু রট?
ফক তুবম িরলা প্রভু হরত িাও কারুন, নি ফফরাঊন

ফকমরন িড় হরি,
েরকর িযিসা বনতয করর

বিশ্ব যেন শাবসরত িাও, মসনরি ফতামার আগুন!
ফক তুবম িরলা শবেশালী, শবে আরছ কত ফতামার?
ফমরর ফফরলা তুবম মু সবলম আর ফভরে ফফরলা ঘর প্রািণনার!

বিরচ্ছ ফধাোঁকা সরি।
ু ফঘালারট
পবররিশটা েি
মানু ি যায়্ না ফিনা,

ফক তুবম িরলা ফেরত িাও সি, োওনা তুবম যত পার

অন্ধরমারহ দ্বন্দ্ব ফলরগ

িািু ড় ফেরয়্ কররানার ভরয়্ গবি ফিরক ফকন ফিৌঁড় মার?
তুচ্ছ সৃবি ভাইরাস একবট ক্ষুদ্র অবত ক্ষুদ্র
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িাড়রছ কত ফিনা।
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বাাংলাদেশ সাংবাে

আন্তজশাশতক শবশ্ব

কদরানার প্রভাদব বন্ধ ৮ হাজাদররও ববশশ কারখানা

মহামাশরদত হতেশরদ্র ববদেদে ৪০ শতাাংশ :
জাশতসাংঘ

শ্রম মন্ত্রণালদের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রশতষ্ঠান পশরেশশন
অশধেপ্তদরর (শিআইএফই) তাশলকাে থাকা কারখানার সাংখযা

বকাশভি-১৯ মহামাশরর কারদণ শবশ্ব জু দে হতেশরদ্র মানু দষর

৫৮ হাজার ৮৩৬শি। প্রশতষ্ঠানশির সবশদশষ শহসাব অনু যােী, এর

সাংখযা ৪০ শতাাংশ ববদেদে, যাদের মানশবক সাহাযয প্রদোজন

মদধয বন্ধ হদে বেদে ৮ হাজার ২৯শি। বন্ধ হওোর তাশলকাে

বদল জাশনদেদে জাশতসাংঘ। আোমী বের (২০২১) বথদকই এ

থাকা কারখানার মদধয ততশর বপাশাক খাদতর ৭১৩শি কারখানা

সাহাদযযর প্রদোজন পেদব এবাং এজনয জাশতসাংঘ ৩ হাজার

বন্ধ হদেদে; আর অনয খাদতর রদেদে ৭ হাজার ৩১৬শি। বন্ধ

৫০০ বকাশি মাশকশন িলার বর্দেদে। ১ শিদসম্বর ২০২০,

হওো এসব কারখানার অশধকাাংদশর বেদেই মার্শ মাদস শুরু

মেলবার জাশতসাংদঘর োণশবষেক প্রধান কমশকতশা মাকশ বলাকক

হওো কদরানা ভাইরাদসর প্রভাব পদেদে। শিআইএফইর তথয

বদলন, আোমী বের (২০২১) যাদের মানশবক সাহাদযযর

অনু যােী, বন্ধ হওো এসব কারখানাে শ্রশমক শেল ১৭ লাখ ১০

প্রদোজন পেদব, তারা সবাই যশে একশি বেদশ বাস করদতন

হাজার ২২১ জন। কারখানা বন্ধ হওোে এসব শ্রশমদকরও

তাহদল বসশি শবদশ্বর পঞ্চম বৃহত্তম জনদোষ্ঠীর বেশ হদতা। এই
মহামাশর শবদশ্বর সবদর্দে ভেু র ও ঝুুঁশকপূ ণশ অথশনীশতর

র্াকশর হারাদনার কথা।

ভুিাদনর সাদথ শুরু হদে শুল্কমুক্ত বাশণজয
স্বাধীন বাাংলাদেশদক প্রথম স্বীকৃশত বেওো বেশ ভুিাদনর সাদথ
শুল্কমু ক্ত বাশণজয র্ুশক্ত কদরদে বাাংলাদেশ। এর মাধযদম েু ই
বেদশর ববশ শকেু পণয এদক অপদরর বাজাদর শুল্ক োোই
প্রদবশ করদব। এই র্ুশক্তর ফদল েু ই বেশই শুল্কমু ক্ত আমোশন-

বেশগুদলাদক ধ্বাংস কদর শেদেদে। জাশতসাংঘ ২০২১ সাদল
৫৬শি বেদশ মানশবক োণ বপৌঁদে শেদত ৩৪শি পশরকল্পনা
কদরদে। সাংস্থাশি এর মাধযদম ১৬ বকাশি মানু দষর কাদে
মানশবক সহােতা বপৌঁদে শেদত র্াে। জাশতসাংদঘর পশরসাংখযান
অনু যােী, শবদশ্ব প্রাে সাদে ২৩ বকাশি মানুষদক েুধা, যু দ্ধ,
জলবােু পশরবতশদনর প্রভাব এবাং কদরানা ভাইরাস মহামাশরর

রফতাশনর নানা সু শবধা পাদব। সম্প্রশত বান্দরবান বজলা

প্রভাব বভাে করদত হদে। বলাকক বদলন, এ বের (২০২০)

প্রশাসক কাযশালদের সদেলন কদে এক মতশবশনমে সভাে
বাাংলাদেশ-ভুিাদনর মদধয এই মু ক্তবাশণজয র্ুশক্ত সম্পন্ন হদেদে।

োন কদরদে। যা শেদে শনধশাশরত লদেযর প্রাে ৭০ শতাাংশ

বাশণজয মন্ত্রণালে ও বাাংলাদেশ িযাশরফ কশমশদনর তথয মদত,
বাাংলাদেদশর সদে এখন ১৯৮শি বেদশর বাশণজয রদেদে। এর
মদধয ৭১শি বেদশর সদে রদেদে বাশণজয ঘািশত। শবশাল এ
ঘািশত কমাদত শবশভন্ন বেদশর সদে এফশিএ এবাং শপশিএ
সইদের উদেযাে শনদেদে সরকার।

োতা বেশগুদলা বরকিশ ১ হাজার ৭০০ বকাশি মাশকশন িলার
মানু দষর কাদে োণ সহােতা বপৌঁোদনা সম্ভব হদেদে। শতশন
বদলন, ২০২১ সাদলর জনয আমাদের ৩ হাজার ৫০০ বকাশি
(৩৫ শবশলেন) িলার প্রদোজন; এশি শবশাল অদের অথশ। শকন্তু
ধনী বেশগুদলা তাদের জনেণদক সু রো শেদত বয পশরমাণ বযে
করদে, তার তুলনাে এই অথশ খুবই সামানয।

ভুিাদনর সদে এফশিএ এর শবষদে ববসরকাশর েদবষণা সাংস্থা

কাশ্মীর শনদে ওআইশস শক্ত অবস্থাদন : েুব্ধ ভারত,
খুশশ পাশকস্তান

বসন্টার ফর পশলশস িাোলে- শসশপশির েদবষণা পশরর্ালক
বখান্দকার বোলাম বমাোদেম বদলন, বাাংলাদেশ প্রথম বকাদনা
বেদশর সদে এই ধরদনর র্ুশক্ত করদত যাদে। এিা বথদক
আমরা বু ঝদত পারব, ভশবষযদত অনয বেশগুদলার সদে বকান
বকান জােোে গুরুত্ব শেদত হদব। এই অশভজ্ঞতা অনযানয
বেদশর সদে এফশিএ করদত শেদে কাদজ লাোদনা যাদব।

পশিম আশিকার বেশ নাইজাদর ৫৭শি মুসশলম বেদশর বজাি
ওআইশসর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের েু শেদনর এক তবঠদক সবশসেতভাদব
একশি প্রস্তাব েৃহীত হদেদে, যাদত ভারদতর সাংশবধাদনর ৩৭০
ধারা বাশতল কদর জেু কাশ্মীদরর শবদশষ মযশাো বাশতলদক ববশ
শক্ত ভাষাে শনন্দা করা হদেদে। এমনশক েত বের ৫ আেদের
ঐ শসদ্ধান্ত প্রতযাহাদরর জনযও ভারতদক আহ্বান জানাদনা
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আশম যীশুদক খুজ
ুঁ দত শেদে খুদুঁ জ বপদেশে মুহাোে
a-বক : লদরন বুথ

হদেদে। একই সাদথ ভারত-শাশসত কাশ্মীদর মানবাশধকার
পশরশস্থশত শনদে উদেে প্রকাশ করা হদেদে। ভারত বযভাদব
কাশ্মীদর আন্তজশাশতক এবাং আন্তজশাশতক মানবাশধকার আইন

২০১০ সাদল ইসলাম গ্রহণ কদরন লন্ডদনর প্রখযাত বলখক ও

লঙ্ঘন করদে এবং আন্তজশাশতক প্রস্তাব অগ্রাহয করদে, তার
শবদবর্নাে
আন্তজশাশতক

ভারদতর

সাদথ

সম্প্রোদের

সম্পকশ

পু নশবশদবর্না

করদত

প্রশত আহ্বান জানাদনা

হদেদে

সাাংবাশেক ধমশান্তশরত মু সশলম লদরন বু থ। শতশন বদলন, আশম
বসখাদন যীশুদক খুুঁজদত শেদেশে, শকন্তু মানু দষর আর্রদণর
মদধয আশম মু হাোে a-বক খুুঁদজ বপদেশে। শতশন তার
জীবদনর শবশভন্ন শবষে তুদল ধদরদেন তার আত্মজীবনী

ওআইশসর প্রস্তাদব। ওআইশস আবারও বদলদে কাশ্মীর একশি
অমীমাাংশসত ইসু য এবাং শনদজদের ভােয শনধশারদণ কাশ্মীশরদের

শভশত্তক বই ‘ফাইশন্ডাং শপস ইন েয হশল লযান্ড’ এ। শবশভন্ন প্রশ্ন

অশধকাদরর শবষেশি জাশতসাংদঘর এদজন্ডাদত থাকদলও েত ৭০

উত্থাপন এবাং তার উত্তরও শেদেদেন। এক সাোৎকাদর শতশন

বের ধদর অমীমাাংশসত রদে বেদে। পাশকস্তান েত বেে বের

বদলন, আশম যীশুর উপর বথদক শবশ্বাস হাশরদে বফশলশন; বরাং

ধদর ওআইশসদক কাশ্মীর শনদে একশি শববৃশত বেওোর কথা

শফশলস্তীন সফদরর সমে তা অদনক বৃশদ্ধ বপদেদে। বসখাদন
এমন এক সত্তা খুুঁদজ বপদেশে, যা এর আদে বস সম্পদকশ

বদলশেল আর তার শভশত্তদতই এই প্রস্তাদব বেওো হে। শকন্তু
ভারত সরকার তীব্র বোভ প্রকাশ কদরদে। ওআইশসর প্রস্তাব
ু শক্ত ভাষাে
শনদে ভারদতর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদের পে বথদক খব

আশম শকেু ই জানতাম না। আশম মধযপ্রার্য সম্পদকশ জানতাম
না। কারা আরব ভূ শমগুদলা েখল কদর আদে, বস সম্পদকশও

এই প্রস্তাবনার শবদরাশধতা করা হদেদে।

শকেু জানতাম না। আশম আরবদের সম্পদকশ ভীত শেলাম।

মুসশলম শবশ্ব

শফশলস্তীনীদের শবশভন্ন সমসযা শনদে বলখাদলশখ করদত র্াওোর
কথা জানান লদরন বু থ, যার মাধযদম তাদের বাতশা সারা

শফশলস্তীনী ভূ খদে আরও ৪শি বসশত স্থাপদনর

শবদশ্বর কাদে বপৌঁোে।

অনু দমােন ইসরাঈদলর
অশধকৃত শফশলস্তীনী পশিম তীদর আরও র্ারশি অববধ ইোহূ েী

সাইন্স ওোর্ল্শ

বসশত শনমশাদণর প্রকল্প অনু দমােন শেদেদে বতল আশবব।

শবদশ্বর শেতীে বেশ শহদসদব র্াুঁদে পতাকা ওোদলা র্ীন

এোো পশবে বজরুজাদলম শহদরর উত্তদর আরও নে হাজার

যু ক্তরাদষ্ট্রর ৫০ বেদররও ববশশ সমে পর শবদশ্বর শেতীে বেশ

ইউশনি বসশত শনমশাদণর পশরকল্পনা শনদেদে। ইসরাঈল এবাং

শহসাদব র্াুঁদের পৃদষ্ঠ শনদজদের পতাকা স্থাপন কদরদে র্ীন।

শফশলস্তীদনর েণমাধযম এ খবর শেদেদে। ৬ শিদসম্বর ২০২০,

র্ীদনর পতাকাশি েু ই শমিার র্ওো এবাং ৯০ বসশন্টশমিার লম্বা

রশববার ইসরাঈদলর পশরবহনমন্ত্রী শমশর বরদজভ পশিম তীদর
নতুন র্ারশি বসশত শনমশাদণর প্রকল্প অনু দমােন বেন।

বদল বলাবাল িাইমসদক জাশনদেদেন প্রকল্পশির বনতৃ ত্ব বেওো
শল ইেু নদফাং। মহাকাশযান র্যাাং’ই-৫ র্াুঁদের পৃদষ্ঠর মাশি ও

ইসরাঈদলর র্যাদনল ইদলদভদনর বরাত শেদে শফশলস্তীদনর

পাথদরর নমু না শনদেদে। র্ীদনর প্রথম র্ন্দ্রাশভযাদন যাওো

মা‘আন সাংবাে সাংস্থা জাশনদেদে, বজরুজাদলম শহদরর

মহাকাশযান র্যাাং’ই-৩ বথদক বতালা েশবদত র্াুঁদের পৃদষ্ঠ

বপৌরসভা বসখাদন ইোহূ েীদের জনয নে হাজার বসশত

প্রথমবার র্ীদনর পতাকা বেখা যাে। ২০১৯ সাদল র্যাাং’ই-৪

শনমশাদণর প্রশিো শুরু কদরদে। সূ ে অনু যােী, বজরুজাদলম

মহাকাশযান র্াুঁদের অন্ধকার পৃদষ্ঠও র্ীদনর পতাকা শনদে বযদত

শহদরর পশরতযক্ত শবমানবন্দদরর কাদে কদেক হাজার ইউশনি

সেম হে। তদব ওই েু ’বাদরর বকাদনাবারই আেশরক অদথশ

বসশত শনমশাণ করা হদব। ১৯৬৭ সাদলর আরব-ইসরাঈল

কাপদের ততশর পতাকা শেল না। রাষ্ট্রীেভাদব পশরর্াশলত বলাবাল

যু দদ্ধর সমে ওই এলাকা েখল কদর বনে ইসরাঈল। কদেক

িাইমস পশেকা তাদের খবদর বদলদে, যু ক্তরাদষ্ট্রর অযাদপাদলা

বের আদে বজরুজাদলম শহদরর এ শনমশাণ প্রকল্প শনদে

শমশদনর সমে অনুভূত হওো উদত্তজনা এবাং অনুদপ্ররণার কথা

পশরকল্পনা করা হে, শকন্তু আন্তজশাশতক রাজবনশতক র্াদপর

মদন কশরদে বেে র্ীদনর পতাকাশি।

কারদণ কদেক বার তা স্থশেত কদর বতল আশবব।
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িহীহ যরওয়ার্য়ত ব্লণেত হর্য়র্ি। সু তরাং উি হািীি দ্বারা

ঈমান-আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : অমুসলিম ব্যলি মুসলিম হওয়ার পূ র্ব্ে যে সকি
ভার্িা কাজ করেরে পরকার্ি লক যস তার যেকী পার্ব্?
-আক্বীমুি ইসিাম
জ াতপাড়া, ঠাকুেগাাঁও।

উত্তর : অমুসলিম অব্স্থায় যকউ েলি িাে-খয়রাত, িাস মুিকরণ,

প্রমালণত হয় যে, কার্েরর্ির শালিও কম-যব্লশ হর্ব্।

প্রশ্ন (৩) : সংকেধারনে কনয়রম ‘োাঁকসে দণ্ডারদশপ্রাপ্ত আসামী
োষ্ট্রপকতে কনকরে প্রাণকিক্ষা চাইরত পারে’। এরূপ প্রাণকিক্ষা
চাওয়া কক শেীআত সম্মত?

আত্মীয়তার সম্পকে ব্জায় রাখাসহ সামালজক যকার্ো সৎকমে করে,

-েলরিু ি ইসিাম
োগমাো, ো শাহী।

তাহর্ি ইসিাম গ্রহণ করার পর তার যেকী যস পার্ব্। উরওয়া

উত্তে : পলব্ত্র কুরআে ও িহীহ হািীি অেু োয়ী লসদ্ধান্ত হর্ি

ইব্েু ে েুব্ায়র ব্র্িে, হাকীম ইব্েু যহোম c ব্ির্িে, যহ
আল্লাহর রাসূ ি! আলম জালহিী েু র্ে যে সকি ভার্িা কাজ
কর্রলিিাম যেমে, আত্মীয়তার সম্পকে ব্জায় রাখা, িাস আোি
করা এব্ং িাে-িািাক্বা করা- এ সর্ব্র ব্যাপার্র আপোর কী
মর্ে হয়? আলম লক এগুর্িার িওয়াব্ পাব্? তখে রাসূ িুল্লাহ
a ব্ির্িে, ‘পূ র্ব্ে তুলম যে সকি সৎকমে কর্রি, তার
সব্লকিু লের্য়ই তুলম ইসিাম গ্রহণ কর্রি’ (িহীহ ব্ু খারী, হা/২২২০;
িহীহ মু সলিম, হা/১২৩)।

অেয ব্ণেোয় আর্ি, জালহিী েু র্ে লতলে

১০০ জে িাস আোি কর্রলির্িে এব্ং ১০০ যিাকর্ক
ব্যব্হার্রর জেয ব্াহে িাে কর্রলির্িে

(িহীহ ব্ু খারী, হা/২৫৩৮)।

প্রশ্ন (২) : কারেেরদে পাপ কমমানু যায়ী কক তারদে
াহান্নারমে স্তে কিন্ন হরে?

যকউ ক্ষমা করর্তও পারর্ব্ ো এব্ং যকউ ক্ষমা িাইর্তও
পারর্ব্ ো। উসামা c এক জে মলহিার িু লরর শালি ক্ষমার
ব্যাপার্র রাসূ ি a-এর লেকি সু পালরশ করর্ি, রাসূ ি a
তার কোর্ক অস্বীকার করে ব্র্িে, উসামা! তুলম লক আল্লাহর
লেধোলরত শালির ব্যাপার্র সু পালরশ কেে?
িহীহ মু সলিম, হা/১৬৮৮)।

নয

উত্তর : ঈমােিারেণ েলি পার্পর কারর্ণ জাহান্নার্ম োয়,
তাহর্ি যস তার অপরাধ অেু োয়ী একলি লেলিেষ্ট সময় পেেন্ত
শালি যভাে করার পর জাহান্নাম হর্ত মু লি িাভ কর্র জান্নার্ত
প্রর্ব্শ করর্ব্। তর্ব্ কার্ের্ররা লিরস্থায়ী জাহান্নামী। তারা
কখর্ো তা যের্ক মু লি িাভ করর্ব্ ো। মু লমের্ির মর্তা
তার্িরও পাপ অেু োয়ী জাহান্নার্মর শালিও কম-যব্লশ ও প্রকার
লভন্ন লভন্ন হর্ব্। ইব্েু আব্বাস c হর্ত ব্লণেত, রাসূ িুল্লাহ
a ব্র্ির্িে, (লিরস্থায়ী) জাহান্নামীর্ির মধয হর্ত সব্র্ির্য়

রাষ্ট্রপলত ব্া যকার্ো িালয়ত্বশীি ক্ষমা কর্র লির্ত পার্র। লকন্তু
িণ্ডপ্রাপ্ত ব্যলি যকার্ো মােু র্ের কার্ি প্রাণ লভক্ষা িাইর্ত পার্র
ো। যকেো হায়াত-মউর্তর মালিক আল্লাহ

পলরর্য় যিওয়া হর্ব্, এ িু লি জু তার কারর্ণ তার মেজ পেেন্ত
আব্ূ

তারলে কার্ের লিি আর তার শালি সব্র্ির্য় কম হর্ব্ মর্মে

(আি-ব্াক্বারা, ২/২৫৮)।

প্রশ্ন (৪) : জমাোইল অ্যাপরস কুেআন পড়রল কক ওযূ কো
লাগরে?
-নাঈমু ল ইসলাম
লালমাই, কুকমল্লা।

উত্তে : না, ওযূ কো লাগরে না। সারে সারে কুেআন
জতলাওয়ারতে

নয ওযূ কো শতম নয়। েেং ওযূ োড়াও কুেআন

জতলাওয়াত কো যায়। আরয়শা g জেরক েকণমত, ‘োসূলুল্লাহ
a সেমােস্থায় আল্লাহে কযককে কেরতন’

(িহীহ মু সকলম, হা/৩৭৩;

সু েুলুস সালাম, ১/১০২, হা/৭২)।

প্রশ্ন (৫) : নাকিে কনরচে জলাম পকেষ্কারেে
েযেহাে কো যারে কক?

নয কিে (veet)
-আব্ু ু্ল্লাহ

হািকা শালি হর্ব্ আব্ূ তারলরেে। তার্ক িু লি আগুর্ের জু তা
(িহীহ মু সলিম, হা/২১২; লমশকাত, হা/৫৬৬৮)।

তর্ব্ সামালজকভার্ব্ কারও মৃতুযিণ্ড হর্ি

পকেত্রতা→ওযূ -জগাসল

-মাক দু ল ইসলাম
েতু ল্লা, নাোয়াণগঞ্জ।

উেিার্ত োকর্ব্

(িহীহ ব্ু খারী, হা/৩৪৭৫;

ো োড়ী সদে।

উত্তর : হযাাঁ, োর্ব্। যকেো যক্ষৌরকােে সম্পাির্ের মূ ি উর্েশয হর্ে
পলরষ্কার করা। আর তা যে যকার্ো মাধযর্ম যহাক ো যকে। তর্ব্
যিাঁর্ি যেিা সু ন্নাত। আব্ূ হুরায়রা c ব্র্িে, আলম রাসূি aযক ব্ির্ত শুর্েলি, ইসিার্মর স্বভাব্জাত বব্লশষ্ট্য হর্ে পািাঁলি।
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েো : খাৎো করা, নাকিে কনরচে জলাম পকেষ্কাে কো, যোাঁে
যিাি করা, েখ কািা ও ব্ের্ির যিাম উপর্ে যেিা’ (িহীহ
ব্ু খারী, হা/৫৮৯১; লমশকাত, হা/৪৪২০)।
ইোদত→োলাত

প্রশ্ন (৬) : প্রেম কস দা জেরক উঠাে পে শুধু ‘োকিগকেেলী’
দু ‘আ পড়া যারে কক?
-আব্ু ে েকশদ োরসল
োগমাো, ো শাহী।

উত্তে : হযাাঁ, পড়া যারে। হুযায়ো c জেরক েকণমত, কতকন
েরলন, নেী a দু ই কস দাে মাঝখারন েরস েলরতন, َرب
ي
ي
اغ ِف ير ِ ي
اغ ِف ير ِ ي
ل
ل َرب
উচ্চােণ : েকিগকেেলী েকিগকেেলী।
অ্েমাৎ, জহ প্রিু! আমায় ক্ষমা করুন, যহ প্রিু! আমায় ক্ষমা
করুন (নাসাঈ, হা/১০৬৯, ১১৪৫; আেূ দাঊদ, হা/৮৭৪; মুসোর্ি আহমাদ,
হা/২২৮৬৬; দারেমী, হা/১৩২৪; ইেওয়াউল গালীল, হা/৩৩৫)।

প্রশ্ন (৭) : কেতে িালারতে পে অ্নয জকারনা োলাত আদায়
কো যারে কক?
-আহমাদ আলী
মুকশমদাোদ, িােত।

উত্তে : লব্তর িািাত রার্তর যশে িািাত হর্িও তার পর্র
েেি িািাত আিায় করা োয়। জকননা োসূলুল্লাহ a
কেতরেে পরেও দু ই োকআত োলাত আদায় কেরতন (কতেকমযী,
হা/৪৭১; ইেনু মা াহ, হা/১১৯৫; কমশকাত, হা/১২৮৪)।

প্রশ্ন (৮) : অ্রনক মসক রদ ইমাম ও মুয়াকিরনে নয পৃ েক
ায়নামারযে েযেস্থা োরক। আোে অ্রনরকই কন কন
ায়নামায কেকেরয় োলাত আদায় করে। এরত কেরশষ জকারনা
জনকী আরে কক?
-আব্ু স সামাদ
আয়কে কেিাগ, ো শাহী।

উত্তে : জায়োমাে লব্লির্য় িািাত আিায় করার্ত পৃেক যকার্ো
যেকী যেই। ব্রং ব্যলিেতভার্ব্ জায়োমাে ব্যব্হার করর্ি
তার্ত অর্েক অসু লব্ধা রর্য়র্ি। যেমে, অেযরা তার পার্য় পা
লমিার্ত সংর্কাির্ব্াধ করর্ব্; ব্যলির মর্ধয অহংকার আসর্ব্
ইতযালি। তা িাো জায়োমাে লব্লির্য় যহাক ব্া জায়োমাে িাো
যহাক মসক রদ কারো নয জকারনা ায়গা কনকদমষ্ট করে োখা
কঠক নয়। েেং কযকন আরগ আসরেন, কতকন প্রেম কাতারে
দাাঁড়ারেন (েহীহ মুসকলম, হা/৪৩৮; কমশকাত, হা/১০৯০)। তরে কেচক্ষণ
ও দ্বীকন জ্ঞানসম্পন্ন েযকিগণই ইমারমে কনকেেতমী ও কপেরন
দাাঁড়ারেন। অ্তঃপে অ্নযো দাাঁড়ারে (েহীহ মুসকলম, হা/৪৩২;
কমশকাত, হা/১০৮৮-৮৯) যারত করে তাো ইমারমে িুরলে জক্ষরত্র
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তারক সতকম কেরত পারেন এেং প্ররয়া রন ইমারমে
স্থলাকিকষি হর্ত পারেন (কেক্বহুস সু ন্নাহ, ১/২২৯)। তরে কেরশষ
প্রর্য়াজর্ে সকি মু িল্লীর জেয মসলজর্ি কার্পেি লব্িার্োর্ত
শারঈ যকার্ো ব্াধা যেই।

প্রশ্ন (৯) : ননক েযকি েরলরেন, ৬১৯ কিষ্টারব্ে ২৭রশ ে ে
তাকেখ কমোর ে োকত্ররত যখন পাাঁচ ওয়াি োলাত েেয কো
হয়, তখন জযাহে, আেে ও এশা দু ই োকআত করে আদারয়ে
কেধান কেল। পেেতমীরত ৬২৩ কিষ্টারব্ উি োলাতরক চাে
োকআরত উন্নীত কোে আরদশ জদওয়া হয়। এ ঘেনাে জকারনা
সতযতা আরে কক?
-েয়সাল
োমগকত, লক্ষীপুে।

উত্তর : হযাাঁ, এ লব্ের্য় স্পষ্ট্ িহীহ হািীি আর্ি। আর্য়শা g
যের্ক ব্লণেত, লতলে ব্র্িে, িািাত েরে করা হর্য়লিি িু ই িু ই
রাকআত কর্র। অতঃপর েব্ী a লহজরত করর্িে। তখে তা
িার রাকআত কর্র েরে করা হরলা এব্ং সের্রর িািাতর্ক
পূ র্ব্ের অব্স্থায় ব্হাি যরর্খ যিওয়া হর্িা’ (িহীহ ব্ু খারী, হা/৩৯৩৫)।
আর্য়শা g যের্ক ব্লণেত, লতলে ব্র্িে, মক্কায় িািাত েরে
করা হর্য়লিি িু ই িু ই রাকআত কর্র। অতঃপর রাসূ িুল্লাহ a
লহজরত করর্িে, তখে প্রলত িু ই রাকআর্তর সার্ে িু ই রাকআত
ব্ৃলদ্ধ কর্র লির্িে, মােলরব্ ব্যতীত, কারণ তা লির্ের লব্তর। আর
েজর ব্যতীত, কারণ এর্ত িীর্ে লক্বরাআত করর্ত হয়’ (মুসোর্ি
আহমাি, হা/২৬০৮৪, এই হািীিলির সূত্র দূ েমল হরলও অ্েমগতিারে তা িহীহ)।

প্রশ্ন (১০) : দু ‘আ কুনূ ত পারঠে পূ রেম কক কেসকমল্লাহ পড়রত
হরে?
-আব্ু ে েহমান
োমনগে, কদনা পুে।

উত্তর : ো, িু ‘আ কুেূ ত পার্ের পূ র্ব্ে লব্সলমল্লাহ পের্ত হর্ব্
ো। যকেো এর পর্ক্ষ পলব্ত্র কুরআে ও িহীহ হািীর্ি জকারনা
লব্ব্রণ পাওয়া োয়লে।

প্রশ্ন (১১) : চাে োকআতকেকশষ্ট োলারতে প্রেম বেঠরক
ধীেকস্থেিারে তাশাহুদ পড়াে পরেও অ্রনক সময় জদকখ ইমাম
সারহরেে তাশাহুদ পড়া জশষ হরে না। এমতােস্থায় কেণীয়
কী?
-ে রল আহমাদ
জমাহনপুে, ো শাহী।

উত্তে : ধীরলস্থরভার্ব্ িািাত আিায় করর্ত হর্ব্। এলিই
শরীআর্তর লব্ধাে। ইমার্মর পূ র্ব্ে মুিািীর তাশাহুিসহ যে
যকার্ো িু ‘আ পো যশে হর্িও ইমার্মর অেুসরণ ব্া ইর্িিা
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করার জেয অর্পক্ষা করর্ত হর্ব্। আল্লাহর রাসূি a ব্র্িে,

দ্বাো প্রমাকণত। যারক উরপক্ষা কোে জকারনা সুরযাগ জনই। জকউ

‘ইমামর্ক লেধোরণ করা হরয়রে তার অেু সরণ ও অেু করণ

যকদ জেোয় তা উরপক্ষা করে তাহরল জস সু ন্নাতরক অ্মানয

করার জেয’

কেল

হা/১১৩৯)।

(িহীহ ব্ু খারী, হা/৬৮৯; িহীহ মু সলিম, হা/৪১৪; লমশকাত,

তর্ব্ এ সমর্য় িরূি পের্ত পার্র।

(েহীহ ইেনু খু যায়মা, হা/১৯৭; কসলকসলা েহীহা, হা/২১৩০)।

জয, োলারত োেঊল ইয়াদারয়রনে

প্রশ্ন (১২) : যাো প্রকত সপ্তারহ ঢাকায় যাতায়াত করে তাো কক
ঢাকায় অ্েস্থানকারল োলাত ক্বেে কেরে?
েওশন আলী
োঘা ো শাহী।

হয়

(কসলকসলা েহীহা, হা/৩২৮৬)।

উরল্লখয

নয ১০কে করে জনকী জেকশ

তরে োেঊল ইয়াদারয়ন না

নয ইমাম গুনাহগাে হরে। োসূ লুল্লাহ a েরলন,

কোে

‘ইমাম যকদ কঠক করে তাহরল জতামো জনকী পারে। আে যকদ
িুল করে তাহরলও জতামো জনকী পারে। ককন্তু ইমারমে গুনাহ

উত্তে : এমতােস্থায় তাো োলাত ক্বেে কেরে। জকননা জয

হরে’

জকারনা প্ররয়া রন মানুষ সেরে জেে হরল োলাত ক্বেে কেরত

প্রশ্ন (১৪) : জকারনা মুেল্লীে দু ‘আ কুনূ ত ানা না োকরল
ামাআরত ইমাম যখন কুনূ ত পড়রেন তখন তাে কেণীয় কী?

পারে। আল্লাহ তাআল েরলন, ‘যখন জতামো সেে করো, তখন
জতামারদে োলারত ক্বেে কেরল জকারনা জদাষ জনই। যকদ

(েহীহ েু খােী, হা/৬৯৪; কমশকাত, হা/১১৩৩)।

-ইমরু জহারসন
ঠাকুেগাাঁও সদে।

জতামো আশঙ্কা কে জয, কারেেো জতামারদেরক উতযি
(আে-কনসা,

উত্তে : োর িু ‘আ কুেূ ত মু খস্থ যেই যস তা মু খস্থ করার যিষ্ট্া

আনাস c েলরতন, আকম োসূল a-এে সারে

করর্ব্। তর্ব্ লব্তর পের্িই যে িু ‘আ কুেূ ত পের্ত হর্ব্

মদীনায় জযাহরেে োলাত চাে োকআত পরড়কে। আে যু ল

কেরে। কনশ্চয় কারেেো জতামারদে প্রকাশয শত্রু’
৪/১০১)।

হুলাইো কগরয় আেরেে োলাত দু ই োকআত পরড়কে

(েহীহ

একো লেক েয়। যকেো দু ‘আ কুনূ ত োড়াও কেতে োলাত
পড়া যায়। তাোড়া কনয়কমত দু ‘আ কুনূ ত পড়া কেদআত। আব্ূ

েু খােী, হা/১০৮৯; েহীহ মু সকলম, হা/৬৯০; কমশকাত, হা/১৩৩৩)।

োসূ ল

মারলক আল-আশ াঈ p েরলন, আকম আমাে কপতারক

a একোনা ১৯ কদন ক্বেে করেরেন

(েহীহ েু খােী, হা/১৪০০,

েললাম, আপকন োসূ ল a, আব্ূ েকে, উমাে, উেমান এেং

১০৮১; কতেকমযী, হা/৫৪৯; কমশকাত, হা/১৩৩৭)।

অ্েমাৎ, যতকদন কতকন

এখারন কূোয় প্রায় পাাঁচ েৎসেকাল আলী c-এে কপেরন

অ্েস্থান করেরেন ততকদন ক্বেে করেরেন, তাই স্থায়ী না হওয়া

োলাত আদায় করেরেন। তাাঁো কক কুনূ ত পরড়রেন? কতকন
েলরলন, জহ েৎস! এো নতুন আকেষ্কৃত (কতেকমযী, হা/৪০২; নাসাঈ,

পযমন্ত োলাত ক্বেে ও

মা করে পড়া যারে। অ্রনক োহােী

দীঘম কদন সেরে োকরলও ক্বেে কেরতন

(কমেকাত, ৩/২২১;

কেক্বহুস সু ন্নাহ, ১/২১৩-১৪)।

হা/১০৮০; ইেনু মা াহ, হা/১২৪১; কমশকাত, হা/১২৯২)।

প্রশ্ন (১৩) : হানােী ইমারমে কপেরন োেঊল ইয়াদাঈন কো
হরল কক ইমামরক পকেপূ ণম অ্নু সেরণে জখলাে হরে?

প্রশ্ন (১৫) : চাে োকআত োলারতে কনয়রত দাাঁকড়রয় যকদ
িুলক্ররম দু ই োকআত জশরষ সালাম কেোরনা হয়, তাহরল কক
ঐ োলাত পুনোয় শুরু জেরক পড়রত হরে?

- াকমল জহারসন
পুোতন কসো, যরশাে।

-আরনায়াে জহারসন
কাকশমপুে, গা ীপুে।

উত্তে : োলারত ইমারমে অ্নু সেণ কেরত হরে একো কঠক।

উত্তে : না, ঐ োলাত পু নোয় শুরু জেরক পড়রত হরে না। েেং

তরে ইমাম যকদ োেঊল ঈয়াদারয়রনে মরতা এককে গুরুত্বপূ ণম

জয দু ই োকআত েু রে জগরে ঐ দু ই োকআত পূ ণম কেরে।

সু ন্নারতে প্রকত আমল না করে ককংো তা অ্েজ্ঞা করে তাহরল

অ্েমাৎ পরে দু ই োকআত যোযে আদায় জশরষ সালাম

এ জক্ষরত্র মুিাদী তাে অ্নুসেণ কেরত োধয নন। েেং মুিাদী

কেোরনাে পূরেম সাহু কস দা কদরে। আেদু ল্লাহ ইেনু েু হায়না

োসূলুল্লাহ a-এর

োেঊল

c জেরক েকণমত, কতকন েরলন, (এক কদন) োসূলুল্লাহ a

ইয়াদারয়ন করেই োলাত সম্পন্ন কেরে। এরত তাে জপেরন

আমারদে কনরয় দু ই োকআত োলাত আদায় কেরলন। (কদ্বতীয়

োলাত শুদ্ধ হরয় যারে। জকননা োেঊল ইয়াদারয়ন শেীআরতে

োকআরত) কতকন না েরস উরঠ দাাঁড়ারল জলাক ন সোই তাে

এককে গুরুত্বপূ ণম কেধান। এে প্রমারণ চাে শতাকধক হাদীে

সারে সারে উরঠ দাাঁড়াল। কতকন িালাত জশষ কেরল অ্েমাৎ

েকণমত হরয়রে

োসূলুল্লাহ a োলাত প্রায় জশষ কেরল আমো তাে সালাম

সু ন্নার্তর

অেু সরণ

(কসেরুস সাআদাত, পৃ . ১৫),

করত

যা প্রায় ৫০

ন োহােী
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কেোরনাে অ্রপক্ষায় কেলাম। এ সময় কতকন তাকেীে েলরলন

ইোদত→যাকাত

এেং সালাম কেোরনাে পূ রেমই েরস দু কে কস দা কেরলন।

প্রশ্ন (১৮) : আমাে এককে োকড় আরে। জসখারন কনম্ন আরয়ে
মানু ষ েসোস করে। কখরনা এমন হয় জয, জকারনা জকারনা
িাড়াকেয়া িাড়া কদরত পারে না এেং এক সারে ৬-১২ মারসে
িাড়া েরকয়া করে জেরল। এমতােস্থায় আকম কক এসে
িাড়াকেয়ারদে েরকয়া িাড়ারক আমাে যাকাত কহসারে জদকখরয়
তাে ঋরণে জোঝা কমারত পােে? এ জক্ষরত্র তারক ানারনা কক
আেশযক জয তারক যাকারতে অ্েম প্রদান কো হরলা ো েরকয়া
িাড়া সমন্বয় কো হরলা?

এেপে কতকন সালাম কেোরলন (িহীহ

মু সলিম, হা/৫৭০; েহীহ েু খােী,

হা/১২২৪)।

প্রশ্ন (১৬) : োলারতে জকারনা এক োকআরত কস দাে সংখযা
এককে হরলা নাকক দু কে হরলা এমন সরেহ হরল কেণীয় কী?
-মুহাম্মদ কেল্লাল
ওয়ােী, ঢাকা।

উত্তে : োলারত কস দা কম হরয়রে েরল সরেহ হরল কস দা

-লকয়া এম লমরাজ
সািাে, ঢাকা।

করে কনরত হরে। তােপে জশরষ সাহু কস দা কদরয় সালাম
কেোরে। জকননা রুকূ-কস দা েু রে জগরল োকআত োকতল হরয়
যায়

(েহীহ আত-তােগীে ওয়াত-তােহীে, হা/৫৩৯; কসলকসলা েহীহা,

উত্তর : এমতাব্স্থায় যিখর্ত হর্ব্ যে, যস লেঃস্ব লক-ো। েলি লেঃস্ব

ক রজ্ঞস ককে, োসূলুল্লাহ a কক প্ররতযক মারস কতন কদন

হয়, তাহর্ি মালসক ভাো যির্ে লির্ত পার্র। এমে কার্জর
লব্লেমর্য় যস জান্নাত িাভ করর্ব্। হুযায়ো c েরলন, আকম
েলরত শুরনকে, জতামারদে পূেেম তমীরদে মারঝ ননক েযকি কেল।
জেরেশতা তাে কনকে তাে ান ক্বেয কোে নয এরসকেরলন।
তারক ক রজ্ঞস কো হরলা, তুকম কক জকারনা িারলা কা করেে?
জস োে কদল, আমাে ানা জনই। তারক েলা হরলা, একেু কচন্তা
করে জদরখা। জস েলল, এ ক কনসকে েযতীত আমাে আে ককেু ই
ানা জনই জয, দু কনয়ারত আকম মানু রষে সরে েযেসা কেতাম
অ্েমাৎ ঋণ কদতাম। আে তা আদারয়ে নয তারদেরক তাগাদা
কেতাম। আদায় না কেরত পােরল আকম সেল জলাকরক সময়
কদতাম আে অ্িােী জলাকরক ক্ষমা করে কদতাম। তখন আল্লাহ
তারক ান্নারত প্ররেশ কোরলন (েহীহ েু খােী, হা/৩৪৫১)। তরে
যাকাত কহসারে কদরল তারক াকনরয় জদয়াই িারলা। জকননা
যাকাত সোই জখরত চায় না এেং তা সোে নয খাওয়া ারয়যও
নয়। আত্বা ইেনু ইয়াসাে p সূ রত্র েকণমত আরে, োসূলুল্লাহ
a েরলন, ধনীে নয যাকাত গ্রহণ হালাল নয়। তরে পাাঁচ
জেকণে ধনীে নয তা ারয়য। ১. আল্লাহে পরে ক হাদেত েযকি
২. যাকাত আদারয় কনযুি কমমচােী ৩. ঋণগ্রস্ত েযকি ৪. জকারনা
ধনী েযকিে দকেরেে প্রাপ্ত যাকারতে মাল কন অ্রেমে কেকনমরয়
ক্রয় কো এেং ৫. কমসকীন প্রকতরেশী তাে প্রাপ্ত যাকাত হরত
ধনী েযকিরক উপরঢৌকন জদওয়া (আেু দাঊদ, হা/১৬৩৬)।

কেয়াম পালন কেরতন? কতকন েলরলন, হযাাঁ। আকম ক রজ্ঞস ককে,

প্রশ্ন (১৯) : যাকারতে সম্পূ ণম োকা কক গেীে কনকোত্মীয়রক

হা/২৫৩৭)।

কস দা আদায় কোে জক্ষরত্র মু েল্লী তাে ইয়াক্বীন

তো কনকশ্চত জ্ঞারনে উপে কনিমে কেরে। ইয়াক্বীন হরে- জোে
সংখযাকে কহসাে কো। তাই জস শুধু এককে কস দা কদরয়রে ধরে
কনরয় কদ্বতীয় কস দাকে আদায় কেরে। এেপে সালাম কেোরনাে
আরগ সাহু কস দা কদরে

(েহীহ মু সকলম, হা/৫৭১; কমশকাত, হা/১০১৫)।

তরে দাাঁকড়রয় যাওয়াে পরে যকদ কস দা েু রে জগরে েরল সরেহ
হয় ো সালাম কেকেরয় কদরয় োরক তাহরল ঐ স্থারন আরেক
োকআত পরড় কনরয় সাহু কস দা কদরে

(শাইখ কেন োরযে

েরতায়াসমগ্র, ১১/৩০)।

ইোদত→কেয়াম
প্রশ্ন (১৭) : আইয়যারম তাশেীক তো ক লহি মারসে ১৩
তাকেখ কেয়াম পালন কনকষদ্ধ। তাহরল ঐ মারস আইয়যারম েীরযে
কেয়াম পালরনে কেধান কী?
-নাকেে উদ্দীন
মাো, নওগাাঁ।

উত্তর : ১৩, ১৪ ও ১৫-ই লেিহজ্জ লিয়াম পািে করা উত্তম।
তর্ব্ যে যকার্ো লিেও তা পািে করা োয়। মু আযা p
সূ রত্র েকণমত, কতকন েরলন, একদা আকম আরয়শা g-জক

মারসে জকান জকান কদরন কেয়াম োখরতন? কতকন েলরলন, কতকন
কনকদ্ধমধায় জয জকারনা কতন কদন কেয়াম োখরতন
হা/২৪৫৩)।

জদওয়া যারে?

(আব্ূ িাঊি,

- াহােীে আলম

সু তরাং আইয়যার্ম তাশেীরকে কদনগুরলা অ্কতোকহত

গা ীপুে সদে।

হওয়ার পর উি লিয়াম পািে করর্ব্।

উত্তে : আত্মীয়-ে ন যকদ কনঃে হয় এেং ওশে-যাকারতে
হক্বদাে হয়, তাহরল তারদেরক যাকারতে সম্পূ ণম োকা জদওয়া
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যারে। একদা এক আনোেী মকহলা এেং আব্ু ল্লাহ ইেনু

এককে পূ ণম কারলমা (ো কারলমা তাইরয়যো) তা আেও একাকধক

মাসঊদ c-এে স্ত্রী যয়নাে জেলাল c-এে মাধযরম োসূ ল

েহীহ হাদীে দ্বাো প্রমাকণত। জযমন, োসূ লুল্লাহ a েরলন,

a-এে কনকরে ক রজ্ঞস করেন জয, তারদে োমীরদে প্রকত

‘জতামো মু মূষম েযকিরক ‘লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ে তালক্বীন দাও’

এেং োমীরদে জপাষয ইয়াতীমরদে প্রকত যাকাত কদরল এো

মু সকলম, হা/৯১৬-১৭; কমশকাত, হা/১৬১৬)।

তারদে পরক্ষ যরেষ্ট হরে কক? উত্তরে োসূলুল্লাহ a েরলন,

হরত েকণমত, কতকন েরলন, োসূলুল্লাহ a েরলরেন, জয েযকিে

‘তারদে

জশষ কো হরে, ‘লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ’ (অ্েমাৎ আল্লাহ োড়া প্রকৃত

নয কদ্বগুণ জনকী েরয়রে। আত্মীয়তাে জনকী এেং

দারনে জনকী’

(েহীহ েু খােী, হা/১৪৬৬; েহীহ মু সকলম, হা/১০০০;

কমশকাত, হা/১৯৩৪)।

কােণ আল্লাহ তাআলা আে জেকণে জলাকরক

পরক্ষ জকারনা ইলাহ জনই), জস

মু আয ইেনু

(েহীহ

াোল c

ান্নারত প্ররেশ কেরে

(আেূ দাঊদ,

হা/৩১১৬, ; মুসতাদোরক হারকম, হা/১২৯৯; ইেওয়াঊল গালীল, হা/৬৮৭; েহীহ

জদওয়াে আরদশ করেনকন; েেং আে জেকণে জলাক এই

আল- ারম‘ আে-েগীে, হা/৬৪৮০)।

সম্পরদে হক্বদাে েরল উরল্লখ করেরেন

প্রশ্ন (২২) : অ্রনরকই েরলন, হরিে সময় আোোে োরত
মু দাকলোয় যকদ জকউ োোে হক্ব নষ্ট কোে কােরণ আল্লাহে
কারে ক্ষমা চায়, তাহরল কতকন তা ক্ষমা করে কদরেন, এমনকক
কেকনমরয় কতকন তারক আরো অ্রনক জেকশ জনকী কদরেন। এ
কো কক সতয?

(আত-তওোহ, ৯/৬০)।

অ্তএে যখন জযখারন যত ন হক্বদাে োকরে, তারদে হরক্বে
পকেমাণ কেরেচনা করে প্রদান কেরত হরে। সোইরক সমান
জদওয়াও আেশযক নয়। প্ররয়া রন জকারনা হক্বদােরক োদ কদরয়
গুরুত্ব কেরেচনা করে অ্নযরক সম্পূ ণম মাল জদওয়া জযরত পারে।
ইোদত→কযককে ও দু ‘আ

প্রশ্ন (২০) : ‘আল্লাহুম্মা আক েনী কমনান্নাে’ ও ‘েিানা আ-কতনা
কেদ্দু নইয়া হাসানাতাও ওয়া কেল আকখোকত হাসানাতাও ওয়া
কক্বনা আ াোন্নাে’ দু ‘আ দু কে কস দায় পড়া যারে কক?
-শাহা ান োরুক
পােমতীপু ে, কদনা পুে।

উত্তে : হযাাঁ, দু ‘আ দু কে কস দায় পড়া যারে। তরে ‘েিানা আকতনা...... এে পূরেম ‘আল্লা-হুম্মা’ শব্কে জযাগ করে েলরে।
জকননা একে কুেআনী দু ‘আ ো আয়াত। আে রুকূ-কস দায়
কুেআনী দু ‘আ পড়া

ারয়য নয়

(েহীহ মু সকলম, হা/৪৭৯; কমশকাত,

হা/৮৭৩, নায়লু ল আওতাে, ৩/১০৯)।

তরে শুরুরত ‘আল্লাহুম্মা’ যু ি

কেরল তখন দু ‘আকে হাদীেী দু ‘আ েরল গণয হরে এেং
কস দায় তা পড়া যারে

(েহীহ েু খােী, হা/৪৫২২)।

প্রশ্ন (২১) : ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদু ে েসু লুল্লাহ’ এই
কারলমারক কযককে কহসারে পড়া যারে কক?
-আরনায়াে জহারসন
কাকশমপুে, গা ীপুে।

উত্তে : কযককরেে জক্ষরত্র শুধু ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ েলরে। কােণ
কযককে শুধু আল্লাহে হয়। োসূলুল্লাহ a-এে হয় না। েেং তাাঁে
হয় আনু গতয। োসূলুল্লাহ a েরলন, সরেমাত্তম কযককে হরে ‘লা
ইলাহা ইল্লাল্লাহ’

(কতেকমযী, হা/৩৩৮৩; ইেনু মা াহ, হা/৩৮০০; মুসতাদাোরক

-আব্দু র রহীম
পুকঠয়া, ো শাহী।

উত্তর : ো এমে পাপ ক্ষমা হর্ব্ ো। কারণ পাপ িু ই প্রকার।
১. আল্লাহর সার্ে সংলিষ্ট্ পাপ ও ২. ব্ান্দার সার্ে সংলিষ্ট্
পাপ। আল্লাহর সার্ে সংলিষ্ট্ পাপ আল্লাহ োর্ক ইো ক্ষমা
কর্র যিে। তর্ব্ ব্ান্দার সার্ে সংলিষ্ট্ পাপ আল্লাহ ক্ষমা কর্রে
ো, েতক্ষণ ব্ান্দা ক্ষমা ো কর্র। যেমে, ঋর্ণর পাপ (িহীহ
মু সলিম, হা/১৮৮৬; লমশকাত, হা/২৯১২)। আরাোর ময়িার্ে আল্লাহ
তাআিার সার্ে সম্পলকেত সকি পাপ িাইর্ি আল্লাহ ক্ষমা কর্র
লির্ত পার্রে। যকেো আল্লাহ তাআিা এই লির্ে সব্র্ির্য় যব্লশ
মােু ের্ক ক্ষমা কর্র োর্কে (িহীহ মুসলিম, হা/৩৩৫৪)। লকন্তু
ব্ান্দার সার্ে সংলিষ্ট্ পাপ ব্ান্দার কার্িই ক্ষমা লের্ত হর্ব্।
ব্ান্দা েলি ক্ষমা কর্র, তাহর্ি আল্লাহও ক্ষমা করর্ব্ে (কুরতু ব্ী,
১৮/২০)। আেূ হুোয়রা c হরত েকণমত, কতকন েরলন,
োসূলুল্লাহ a েরলরেন, জয েযকি তাে িাইরয়ে সম্ভ্রমহাকন ো
অ্নয যকার্ো কেষরয় যু লুরমে নয দায়ী োরক, জস জযন আ ই
তাে কাে হরত মাে জচরয় জনয়, জস কদন আসাে পূরেম জয কদন
তাে জকারনা দ্বীনাে ো কদেহাম োকরে না। জস কদন তাে
জকারনা সৎকমম না োকরল তাে যু লুরমে পকেমাণ তা তাে কনকে
হরত জনওয়া হরে আে তাে জকারনা সৎকমম না োকরল তাে
প্রকতপরক্ষে পাপ হরত কনরয় তা তাে উপে চাকপরয় জদওয়া হরে
(িহীহ ব্ু খারী, হা/২৪৪৯; লমশকাত, হা/৫১২৬)।

হারকম, হা/১৮৩৪; শুআেূল ঈমান, হা/৪০৬১; ইেনু কহিান, হা/৮৪৬, লসিলসিা
িহীহা, হা/১৪৯৭, সনদ হাসান; কমশকাত, হা/২৩০৬)।

আে এ পযমন্তই জয
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প্রশ্ন (২৩) : োসূ লুল্লাহ a-এে প্রকত দরূদ পারঠে জক্ষরত্র
‘দরূরদ ইেোহীম’ েযতীত অ্নয জকারনা দরূদ আরে কক?

আ‘োে, ৭/২০৫)।

তরে কেকিন্ন হাদীরেে েণমনারলারক েলা যায়

জয, ‘সুেহা-নাল্ল-হী ওয়া কেহামকদহী’ িু ‘আলি একশতব্ার পের্ত

-োকশদু ল ইসলাম আওলাদ
হাকতোন্ধা, লালমকণেহাে।

েত সময় িার্ে ব্া তার যির্য়ও অলধক সময়ব্যাপী সকাল-

উত্তে : োসূলুল্লাহ a-এে প্রকত দরূদ পারঠে জক্ষরত্র সরেমাত্তম

োসূলুল্লাহ a েরলন, ‘জয েযকি সকাল-সন্ধযায় একশতোে

দরূদ হরলা, ‘দরূরদ ইেোহীম’ ো লব্লভন্ন শর্ব্দ উর্ল্লখ হর্য়র্ি।
َ
َٰ ح
আর এ িরূিলিই পো উলিত। যেমে, (১) أمهلل َصل ََع ُم َّمد
ٰ َ َ َ ح َ َّ َ َ َ َّ ي َ َ ٰ ي َ ي
ٰ َ َّ
َّ ي َ ي َ َّ َ َ ي
-َّم ييد
ِ آل ُممد كما صليت َع ِإبرا ِهيم وَع
ِ وَع
ِ آل ِإبرا ِهيم ِإنك َحِيد
َ
ي
َ َح
ٰ
ٰ
ٰ
َي ٰ ح
أمهلل َب ِارك ََع ُم َّمد َّو ََع ِآل ُم َّمد ك َما َب َارك َت ََع ِإ يب َر ِاه يي َم َو ََع ِآل ِإبي َرا ِه يي َم
َّ َّ َ َ ي
َّم ييد
ِ  ِإنك َحِيد. উচ্চােণ : আল্লা-হুম্মা োকল্ল আলা মু হাম্মাকদাঁউ
ওয়া আলা আ-কল মু হাম্মাকদন কামা োল্লায়তা আলা ইেোহীমা

ওয়া আলা আ-কল ইেোহীমা ইন্নাকা হামীদু ম মা ীদ। আল্লাহুম্মা ো-কেক আলা মু হাম্মাকদাঁউ ওয়া আলা আ-কল মু হাম্মাকদন
কামা ো-েিা আলা ইেোহীমা ওয়া আলা আ-কল ইেোহীমা
ইন্নাকা হামীদু ম মা ীদ’

(েহীহ েু খােী, হা/৩৩৭০; িহীহ মু সকলম,

َ َّ ّٰ ح
َ َ َ ح َ َّ َ َ ي
হা/৪০৬; কমশকাত, হা/৯১৯) । (২) اج ِه
ِ اللهم صل َع ُممد وأزو
َ
َ َ َ َ َ َ َّ ي
ح
َ  َوبَ ي َ َ ح َ َّ َ ي، َع آل إبي َرا ِهيي َم
اج ِه
 كما صليت، َوذريَّتِ ِه
ِ ِ
ِ ارك َع ُممد وأزو
ِ
ََ َ َ َ َ َي
َ َّ َ َ ي
َّ َ ح
َيَ ي
َّمييد
ِ  كما باركت َع،  وذريتِ ِهউচ্চারণ :
ِ  إِنك َحِيد، آل إِبرا ِهيم

‘আল্লা-হুম্মা েকল্ল আলা-মু হাম্মাকদওাঁ ওয়া আযওয়া-ক হী ওয়া

সন্ধযায় দু ‘আ পাঠ কো যায়। আেু হুোয়ো c হরত েকণমত,
‘সুেহা-নাল্ল-হী ওয়া কেহামকদহী’ েলরে ককয়ামরতে কদন এে
অ্রপক্ষা জেষ্ঠ আমল কনরয় জকউ উপকস্থত হরত পােরে না। তরে
ঐ েযকি েযতীত জয এই োকয উি েযকিে জচরয় অ্কধকোে
েলরে

(িহীহ মু সকলম, হা/২৬৯২, কতেকমযী, হা/৩৪৬৯; আহমাদ, হা/৮৮৫৫;

িহীহ আত-তােগীে ওয়াত-তােহীে, হা/৬৫৩, িহীহ আল- ারম‘, হা/৬৪২৫;
কমশকাত,

হা/২২৯৭)।

অ্নয এক েণমনায় আরে, জয েযকি

একশতোে উি োকয েলরে, তাে সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে
জদওয়া হরে, যকদও তাে গুনাহ সমু রেে জেনাে নযায় জেকশ হয়’
(িহীহ েু খােী, হা/৬৪০৫; িহীহ মু সকলম, হা/২৬৯১; কমশকাত, হা/২২৯৬)।

উরল্লখয জয, সন্ধযাে কযককরেে সময় হরলা সূ যম জ াোে পূ েম পযমন্ত,
সূ যমারস্তে পরে নয়।

প্রশ্ন (২৫) : ননক আরলম েরলরেন, করয়ক ন কমরল ৪,৪৪৪
োে দরূরদ নাকেয়া পাঠ কো অ্রনক েযীলরতে কা । এ
কোে শােঈ জকারনা কিকত্ত আরে কক?
-মারুে জহারসন
কমেপুে, ঢাকা।

যু েকেইয়যাকতহী, কামা- েল্লায়তা আলা- আ-কল ইেেহীমা, ওয়াোকেক আলা- মু হাম্মাকদওাঁ ওয়া আযওয়া-ক হী ওয়া যুেকেইয়যাকতহী
কামা- ো-েকতা আলা- আ-কল ইেেহীমা, ইন্নাকা হামীদু ম
মা ীদ’

(েহীহ েু খােী, হা/৩৩৬৯; আেু দাঊদ, হা/৯৭৯; মু সনারদ আহমাদ,

হা/২৩৬৬১)।

َص َّّل ح
তর্ব্ অেযভার্ব্ও িরূি যিখা োয়। যেমে, الل

َّ
َ
 َعليي ِه َو َسل َمউচ্চারণ : োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
ব্ু খারী,

হা/৭৮)।

(িহীহ

োহােীগণ নেীে নাম উরল্লখ কেরল এ

শব্/োকয েযেহাে কেরতন। তরে োলারতে মরধয ‘দরূরদ
ইেোহীম’-ই পড়রত হরে।

উত্তে : এমন দরূদ ও তাে েযীলরতে শােঈ জকারনা কিকত্ত
জনই; েেং তা কমেযা ও োরনায়াে। শায়খ ইেরন োয p
েরলন, ‘দরূরদ নাকেয়া’ কী ক কনস তা আকম

দরূদকে যকদ ঐ দরূদ এেং তাে অ্নুকূরল হয় যা োসূল a
কশকখরয়রেন, তাহরল তা গ্রহণরযাগয। মানুষ দরূদ পাঠ কেরে
জসিারে জযিারে োসূল a েেয এেং নেল োলারত পাঠ
করেরেন। যকদ ঐ দরূরদ অ্কতকেি গুণ েণমনা কো হয় যা
োসূল a করেনকন অ্েো উম্মরতে

প্রশ্ন (২৪) : সকাল-সন্ধযায় পকঠতেয কযককে ও দু ‘আসমূ হ আমল
কোে নয কনধমাকেত সময় কতক্ষণ?
-আব্ু ে েহমান
োমনগে, কদনা পুে।

উত্তে : না, এ নয পকেত্র কুেআন ও েহীহ হাদীেসমূ রহ জকারনা

কেনীত ও িীত সন্ত্রস্তিারে স্মেণ করুন, উচ্চ শরব্ নয়’
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(আি-

নয কেধান করেনকন,

তাহরল তা গ্রহণরযাগয নয় (েহীহ মুসকলম, হা/১৭১৮)।

প্রশ্ন (২৬) : কেচাে কদেরস সূ ো মুলরকে সু পাকেশ পাওয়াে নয
জসো কক প্রকতকদন োরত শুধু ঘুমারনাে সময়ই পড়রত হরে নাকক োরতে জয জকারনা সময়ই পড়া যারে?
-আব্ু ে েহমান
োমনগে, কদনা পুে।

সময় কনধমােণ কো হয়কন। জযমন আল্লাহ তাআলা েরলন,
‘আপকন আপনাে প্রিুরক সকাল-সন্ধযায় আপন মরন অ্তযন্ত

াকন না। তরে

উত্তে : সূ রা মু িক প্রলতলিে র্ু মার্োর পূ র্ব্ে যতিাওয়াত
করাই উত্তম।
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ারেে c েরলন, োসূ লু ল্লাহ a সূ ো

কস দা ও মুলক না পরড় কনো জযরতন না

(কতেকমযী, হা/২৮৯২;

দারেমী, হা/৩৪১১, সনদ েহীহ; কমশকাত, হা/২১৫৫)।

তরে সূ ো মুলরকে

প্রশ্ন (২৯) : কেু তে জপাষাে নয মসক রদে োরদে উপে জোে
ঘে কনমমাণ কো যারে কক?

মাধযরম কেরেে শাকস্ত হরে না- মরমম যখন সূ োকে পড়াে কো

-আব্ু ল কুদ্দু স

এরসরে, তখন োরতে কো এরসরে

োণীেেেে, কচকেেেেে, কদনা পুে।

(কতেকমযী, হা/২৮৯০; কমশকাত,

হা/২১৫৪; উরল্লখয জয, হাদীেকেে প্রেমাংশ যঈে)।

তরে যতক্ষণ ক্ষমা না

উত্তে : কেু তে জপাষাে

নয মসক রদে োরদে উপে ঘে

হরে, ততক্ষণ সূো মু লক সুপাকেশ কেরত োকরে- মরমম যখন

কনমমাণ কো যারে না। কােণ কেু তে উপরে োকরল মসক দ

হাদীে এরসরে, তখন সমরয়ে কো উরল্লখ হয়কন

অ্পকেষ্কাে হরে। োসূ লুল্লাহ a মহল্লায় মহল্লায় মসক দ

(কতেকমযী,

কনমমাণ কেরত ও তা পকেষ্কাে োখরত কনরদমশ কদরয়রেন।

হা/২৮৯১; কমশকাত, হা/২১৫৩)।

প্রশ্ন (২৭) : কার্রা সািার্মর জওয়াব্ লির্য় পুেরায় লক তার্ক
সািাম যিওয়া োর্ব্? লব্লভন্ন অঞ্চর্ির যিাকর্িরর্ক যেমেলি
করর্ত যিখা োয়।
-েের্ি মাহমুি
জমাহনপুে, ো শাহী।

উত্তর :

যকউ সািাম লির্ি তার উত্তর যিয়াই জরুরী। তর্ব্

আরয়শা g হরত েকণমত। কতকন েরলন, েসূ লুল্লাহ a
মহল্লায় মসক দ গরড় জতালাে, তা পকেষ্কাে-পকেেন্ন োখাে ও
এরত সু গকন্ধ েড়াোে হুকুম কদরয়রেন
হা/৫৯৪; ইেনু মা াহ, হা/৭৫৮)।

(আেূ দাঊদ, হা/৪৫৫; কতেকমযী,

ননক েযকি মসক রদ জপশাে

কেরল োসূ লুল্লাহ তা পকেষ্কাে কোে কনরদমশ জদন
খু যায়মা, হা/২৯৩)।

তাোড়া দু কনয়ােী জকারনা কার

(েহীহ ইেনু

ককংো েযকি

উত্তর লির্য় আব্ার সািাম যিওয়ার যকার্ো প্রমাণ যেই। ব্রং এ

োরেম মসক দরক েযেহাে কো কঠক নয়। তাোড়া এো

আমি অব্শযই পলরতযাজয। যকেো আর্য়শা g ব্র্িে,

মসক রদে আদরেে জখলাে। আল্লাহ তাআলা েরলন, ‘কনশ্চয়

রাসূি a ব্র্ির্িে, ‘র্ে ব্যলি আমার্ির শরীআর্ত এমে

মসক দসমূ হ আল্লাহে ইোদত সম্পাদরনে

লকিু র েব্উদ্ভাব্ে করি, যে ব্যাপার্র আমার্ির পক্ষ যের্ক

৭২/১৮)।

যকার্ো লের্িেশো যেই, তা পলরতযাজয’

(িহীহ ব্ু খারী, হা/২৬৯৭; িহীহ

মু সলিম, হা/১৭১৮; লমশকাত, হা/১৪০)।

নয...’

(আল-ক ন,

মৃ তুয-কেে- ানাযা
প্রশ্ন (৩০) : কেেস্থারন গাে লাগারনা ও তা কাো যারে কক?

ইোদত→ মসক দ-মুেল্লা
প্রশ্ন (২৮) : মসক রদে সামরন কেে। ককন্তু উিরয়ে মারঝ
জকারনা প্রাচীে জনই। এখন কেণীয় কী?

-েকেউল ইসলাম
জোদা, পঞ্চগড়।

উত্তে : কেেস্থারনে জয অ্ংরশ কেে েরয়রে জসখারন েসলাদী

-আব্দু ল্লাহ আি-আমীে
োগমাো, ো শাহী।

আোদ কো ও গাে লাগারনা কঠক নয়। েেং কাাঁোযুি েৃক্ষ

উত্তর : এমতাব্স্থায় উভর্য়র মার্ে প্রািীর লির্য় কব্রস্থাের্ক
মসলজি যের্ক আিািা করর্ত হর্ব্। যকেো মসক রদে সামরন
কেে োকরল োলাত পড়া যারে না। োসূল a েরলন,
‘জতামো কেরেে উপরে েরসা না এেং জসখারন োলাত আদয়
করো না (েহীহ মুসকলম, হা/৯৭২; কমশকাত, হা/১৬৯৮)। এমনকক পারশ
কেে োকরলও োলাত হরে না (মুসনারদ োযযাে, হা/৪৪১, ৪৪২;
আহকামু ল ানাকয়য, হা/২৭০)। উরল্লখয জয, মসক রদে সামরনে
কেে যকদ মসক রদে পরে হয় তাহরল তা উকঠরয় কেেস্থারন ো
অ্নয জকাোও স্থানান্তে কেরত হরে (োতাওয়া নূরে আলাদ্দােে কল
ইেকন উোয়মীন, ই কতনােু ন না াসাত, ১৭/১২৯)। আে না হরল
মসক দ ও কেরেে মাঝখারন প্রাচীে কদরয় কেে ও মসক রদে
মরধয েযেধান কেরল তারত োলাত আদায় কো যারে (োতাওয়া
আল-মু নাকিদ, পৃ . ৩)।

োকরল মানু ষ প্ররয়া রন-অ্প্ররয়া রন জসখারন যাতায়াত কেরে।

জসখান জেরক দূ ে কো উকচত। জকননা কেেস্থারন গােগাোকল
েরল কেেস্থারনে মান-মযমাদা েক্ষা কো যারে না। অ্েচ
োসূলুল্লাহ a কব্রস্থার্ের উপর ব্সর্ত লের্েধ কর্রর্িে
(েহীহ মু সকলম, হা/৯৭২; কমশকাত, হা/১৬৯৮)।

তরে জয স্থারন কেে

হয়কন অ্েো কেে োকাে জকারনা কচহ্নও পাওয়া যায় না, এমন
ায়গায় কেেস্থারনে উন্নকতে

নয আোদ কো জযরত পারে।

প্রশ্ন (৩১) : কেরে মাকে জদওয়াে সময় কক শুধু

ান হাত কদরয়

কদরত হরে? নাকক উিয় হাত কদরয় জদওয়া যারে?
-আব্ু ল্লাহ
জঘাড়াঘাে, কদনা পুে।

উত্তর : উিয় হাত কদরয়ই কেরে মাকে জদওয়া সু ন্নাত। আেূ
হুোয়ো c হরত েকণমত। কতকন েরলন, েসূলুল্লাহ a
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একোে এককে

ানাযাে োলাত আদায় কোরলন। তােপে

কনরষধ করেরেন ও েরলরেন, ‘আত্মীয়তাে সম্পকম কেন্নকােী
ান্নারত প্ররেশ কেরে না’

কতকন তাে কেরেে কারে এরলন এেং কেরে তাে মাো েোেে
কতন অ্ঞ্জকল মাকে োখরলন

(ইেনু মা াহ, হা/১৫৬৫; কমশকাত,

হা/১৭২০)।

প্রশ্ন (৩২) : মৃ ত ব্যলির্ক োলিোিাজ করা ও তার মন্দ
লিকগুর্িা লের্য় আর্িািো করা োর্ব্ লক?
-আক্বীমুি ইসিাম
জ াতপাড়া, ঠাকুেগাাঁও।

উত্তর : মােুে মারা োওয়ার পর যস তার কৃতকর্মের প্রলতেি
যপর্য় োয়, লব্ধায় তার্ক োলিোিাজ করা লকংব্া তার যিােত্রুলি আর্িািো করা জার্য়ে েয়। আর্য়শা g যের্ক ব্লণেত,
েব্ী a ব্র্ির্িে, ‘র্তামরা মৃতর্ির োলি লির্য়া ো। কারণ
তারা তার্ির কৃতকর্মের কার্ি যপৌঁর্ি যের্ি’
হা/১৩৯৩; লমশকাত, হা/১৬৬৪)।

(িহীহ ব্ু খারী,

তর্ব্ মৃত ব্যলি েলি অেযায়ভার্ব্

কারও মাি আত্মসাৎ কর্র োর্ক ব্া যকার্ো মােুর্ের অলধকার

হা/২৫৫৫;

আেূ

হা/৪৯৪২)।

তাোড়া স্ত্রী জকারনা পারপে কার ে জক্ষরত্র োমীে

যেই। যকেো রাসূ িুল্লাহ িাশর্ক সামর্ে যরর্খ তার ঋর্ণর কো
লজজ্ঞাসা কর্রর্িে

হা/১৬৯৬;

কতকন েরলন,

হা/১৯০৯;

কমশকাত,

ননক আনোেী মকহলা তাে জমরয়রক কেরয়

কদরলন। ককন্তু তাে মাোে চু লগুরলা উরঠ জযরত লাগল। এেপে
জস নেী a-এে কারে এরস এ ঘেনা েণমনা করে েলল, তাে
োমী আমারক েরলরে আকম জযন আমাে জমরয়ে মাোয় কৃকত্রম
চু ল পকেধান কোই। তখন নেী a েলরলন, না, তা করো
না। কােণ আল্লাহ তাআলা এ ধেরনে মকহলারদে ওপে লা‘নত
েষমণ করেন, যাো মাোয় কৃকত্রম চু ল পকেধান করে (িহীহ েু খােী,
হা/৫২০৫)। তর্ব্ আল্লাহর োেরমােী ো হর্ি এমে সময় লপতামাতা কষ্ট্ যপর্িও স্বামীর কোই যমর্ে িির্ত হর্ব্

(লতরলমেী,

হা/১১৫৯; ইেনু মা াহ, হা/১৮৫৩; িহীহ ইব্েু লহব্বাে, হা/৪১৬১; লমশকাত,
হা/৩২৫৫)।

পাকেোকেক কেধান→কেোহ-তালাক
প্রশ্ন (৩৫) : োমী মাো যাওয়াে পে জদেেরক কেোহ কো যারে কক?
-আরনায়াে জহারসন
কাকশমপুে, গা ীপুে।

(িহীহ ব্ু খারী, হা/২২৮৯; লমশকাত, হা/২৯০৯)।

উত্তে : োমী মাো যাওয়াে পে জদেেরক কেোহ কেরত পারে।

হাদীে→তাহক্বীক্ব

প্রশ্ন (৩৩) : ইমাম ত্বহােী তাে ‘শােহু মুশককলু ল আোে’ গ্রর্ে
‘সু োইয়া’ নামক এককে তােকা সম্পরকম েযাপক আর্িািো
কর্রর্িে। োর মূ ি কো হর্িা, উি তােকাকে উদয় হরল
মানু রষে উপে জেরক জোগ-েযাকধ দূ ে হরয় যায়। প্রশ্ন হরলা,
এমরমম েকণমত হাদীেকে কক েহীহ?

উত্তর : এই মর্মে ব্লণেত হািীিলি িু ব্েি

কতেকমযী,

কনরদশম পালন কেরত োধয নয়। আরয়শা g হরত েকণমত।

েষ্ট্ কর্র োর্ক, তাহর্ি যসই অলধকার লেলরর্য় যিওয়ার স্বার্েে
তার কৃত অেযার্য়র কো প্রকাশ করার্ত শারঈ যকার্ো ব্াধা

দাঊদ,

(িহীহ েু খােী, হা/৫৯৮৪; িহীহ মু সকলম,

কােণ যে ১৪ জেয োরীর্ক লব্ব্াহ করা হারাম ভাব্ী তার
অন্তভুি
ে েয় (আে-লেসা, ৪/২৩)। তরে অ্েশযই উি মকহলারক
জশাক পালরনে

নয শেীআত কনধমাকেত সময় তো ৪ মাস ১০

কদন ইদ্দত পালন কেরত হরে।

(আল-োক্বাো, ২/২৩৪; েহীহ েু খােী,

হা/৫৩৩৪-৩৫; িহীহ মু সকলম, হা/১৪৮৬, কমশকাত, হা/৩৩৩০)।

-হৃিয় সরকার
কদনা পুে।

প্রশ্ন (৩৬) : কতন েেে আরগ জমরয়ে পকেোরেে অ্মরত

(মাজমাউে োওয়ার্য়ি, ১/৪৩;

েতমমারন উিরয়ে পকেোে তা জমরন কনরয়রে। এমতােস্থায়
পূ রেমে কেোহ েহাল োকরে নাকক নতুন করে কেোহ পড়ারত

মাউসূ আতু আত্বরােীি হািীি, ১/৬০১১৫)।

পাকেোকেক কেধান→সম্পকম
প্রশ্ন (৩৪) : শােঈ জকারনা কােণ োড়া োমীে কোয় মা-োোে

আমারদে কেোহ হয় এেং এককে সন্তানও হরয়রে। তরে

হরে ও জমাহে কনধমােণ কেরত হরে? আে সন্তানকেে েযাপারে
হুকুম কী?
-েকেউল ইসলাম
পীেগঞ্জ, েংপু ে।

সারে সম্পকম কেন্ন কো যারে কক?
-তামান্না
কমেপুে, ঢাকা।

উত্তর : লব্ব্াহ িহীহ হওয়ার জেয যমর্য়র অলব্ভাব্র্কর অেুমলত

উত্তে : না, শােঈ জকারনা কােণ োড়া োমীে কোয় কপতা-

আব্শযক। েলি যকউ যমর্য়র অলব্ভাব্র্কর অেু মলত ব্যতীত

মাতাে সারে সম্পকম কেন্ন কো যারে না। জকননা আত্মীয়তাে

যকার্ো যমর্য়র্ক লব্ব্াহ কর্র, তাহর্ি যস লব্ব্াহ ব্ালতি লহসার্ব্

সম্পকম কেন্ন কো মহাপারপে কা । যা কেরত নেী কােীম a

েণয হর্ব্। আর্য়শা g জেরক েকণমত। কতকন েরলন,
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োসূলুল্লাহ a েরলরেন, জয নােীরক তাে অ্কিিােক কেোহ

একসার্ে িু ই তািাক যিয়। উি লব্ব্াহ ও তািাক লক বব্ধ

জদয়কন তাে কেোহ োকতল, তাে কেোহ োকতল, তাে কেোহ

হর্ব্? েলি ো হয় তাহর্ি ঐ সন্তােলির ব্যাপার্র করণীয় কী?

োকতল

-জশখ মাকনক জহারসন
মাকনককদয়া, জমরহেপুে।

(ইব্েু মাজাহ, হা/১৮৭৯; আব্ূ িাঊি, হা/২০৮৩; লতরলমেী,

যের্হতু যমর্য়র অলব্ভাব্র্কর অেু মলত ব্যতীত লব্ব্াহ
বব্ধ েয় যসর্হতু েলি যকউ উি লব্ব্ার্হর উপর লভলত্ত কর্র
হা/১১০২)।

উত্তর : প্রেমত, উি লব্ব্াহ বব্ধ হয়লে। সু তরাং তািাক

সংসার কর্র, তাহর্ি তা যেো লহসার্ব্ লব্র্ব্লিত হর্ব্। এমে

কােেকর হওয়ার প্রর্নই আর্স ো। যকেো যমর্য়র অলব্ভাব্র্কর

অোকালিত র্িো েলি র্র্িই োয় তাহর্ি অলব্ভাব্র্কর উলিত
তার্িরর্ক যমর্ে লের্য় েতুেভার্ব্ লব্ব্াহ পোর্ো। প্রর্নালল্ললখত

লব্ব্াহলি অলব্ভাব্র্কর অজার্ন্ত হর্য়র্ি তাই উি লব্ব্াহ ব্ালতি

পলরলস্থলতর্ত যের্হতু লব্ব্াহ হয়লে, তাই েতুেভার্ব্ যমাহর
লেধোরণ কর্র অলব্ভাব্র্কর অেু মলত সার্পর্ক্ষ েতুেভার্ব্ লব্ব্াহ
পোর্ত হর্ব্ এব্ং উি সন্তাে অবব্ধ সন্তাে লহসার্ব্ লব্র্ব্লিত
হর্ব্।

প্রশ্ন (৩৭) : এক ব্যলি তার স্ত্রীর্ক ১৫ ব্ির পূ র্ব্ে এক তািাক
লির্য় র্র-সংসার করর্ত োর্ক। তার ৮ ব্ির পর্র আব্ার এক
তািাক যিয়। ব্তেমার্ে তার্ক তৃ তীয়ব্ার্রর মর্তা আব্ার
তািাক যিয়। লকন্তু তারা পুেরায় র্র-সংসার করর্ত িাইর্ি
জবেক আর্িম তার্িরর্ক েতুে লব্র্য় করার জেয েতওয়া
যিে। এ লব্র্য় লক ইসিাম সমেেে কর্র?
-জু র্য়ি লব্ে মলেরুি ইসিাম
পত্নীতলা, নওগাাঁ।

উত্তর : তৃ তীয় তািাক যিওয়ার পর উি স্ত্রীর সার্ে র্র-সংসার
করার সুর্োে োর্ক ো। তর্ব্ যকার্ো প্রকার পূব্ে িু লি িাোই
েলি উি মলহিার অেয কার্রা সার্ে লব্র্য় হয় এব্ং লদ্বতীয় স্বামী
যস্বোয় তার্ক তািাক লির্য় যিয়, তাহর্ি আব্ার প্রেম স্বামীর

অেু মলত ব্যতীত লব্ব্াহ কােেকর হয় ো। যের্হতু প্রর্নালল্ললখত
ব্র্ি েণয হর্ব্। আর্য়শা g হরত েকণমত। কতকন েরলন,
োসূলুল্লাহ a েরলরেন, ‘অ্কিিােরকে অ্নু মকত েযতীত
জকারনা মকহলা কেরয় কেরল তাে কেরয় োকতল, তাে কেরয়
োকতল, তাে কেরয় োকতল’
লমশকাত,

হা/৩১৩১)।

কনয়মানু যায়ী োখরে, না হয় সহৃদয়তাে সরে ে মন কেরে।
...তােপে যকদ জস স্ত্রীরক (তৃ তীয়োে) তালাক জদয়, তরে জস
স্ত্রী জয পযমন্ত তারক োড়া অ্পে জকারনা োমীে সারে কেরয় করে
না জনরে, তাে

নয হালাল নয়। অ্তঃপে যকদ কদ্বতীয় োমী

তালাক কদরয় জদয়, তাহরল তারদে উিরয়ে
পু নোয় কেরয় কোরত জকারনা পাপ জনই’

এখারন তাো উিরয়ই

স্থলাকিকষি। তরে এ মহাপারপে

শাকস্তপ্রাপ্তরদে

নয তারদেরক তওো কেরত

হরে এেং আল্লাহে কনকে ক্ষমা চাইরত হরে। কদ্বতীয়ত, তারদে
উি সন্তান

াে

সন্তান েরল গণয হরে এেং জস কপতাে

সম্পকত্তে উত্তোকধকােী হরে না। তরে মারয়ে সম্পকত্তে
উত্তোকধকােী হরে

(কেক্বহুস সু ন্নাহ, ৩/৩৭২)।

মার্য়র তত্ত্বাব্ধার্ে োকর্ব্

মাতৃ পলরিয় লের্য়

(োতাওয়া িাজো আি-িার্য়মা, ২০/৩৮৭)।

োসুলুল্লাহ a েরলন, ‘জকারনা েযকি োধীন মকহলাে সারে
জযনা কেরল এেং অ্নেধিারে সন্তান

ন্ম কনরল ঐ সন্তান

কনর ও উত্তোকধকােী হরে না এেং ঐ সন্তারনে সম্পরদও (মা
েযতীত) অ্নয জকউ উত্তোকধকােী হরে না’

(কতেকমযী, হা/২১১৩;

কমশকাত, হা/৩০৫৪)।

সার্ে লব্ব্াহ ব্ন্ধর্ে আব্দ্ধ হর্ত পারর্ব্। মহাে আল্লাহ ব্র্িে,
‘(র্েরতর্োেয) তালাক হরলা দু ’োে পযমন্ত। তােপে হয়

(আব্ূ িাউি, হা/২০৮৩; লতরলমেী, হা/১১০২;

পাকেোকেক কেধান→আক্বীক্বা
প্রশ্ন (৩৯) :

ননক েযকি তাে পূ ে ম কনয়ত অ্নু যায়ী সন্তান

রন্মে সপ্তম কদরন গরু যরেহ করে আক্বীক্বা কদরয়রেন। এো
কক শেীআত সম্মত হরয়রে? যকদ না হরয় োরক তাহরল এখন
কেণীয় কী?

নযই পেস্পেরক

-হাকেেু ে েহমান
ময়মনকসংহ সদে।

(আল-োক্বাো, ২/২২৯-

উত্তে : না, উি আক্বীক্বা শেীআত সম্মত হয়কন। জকননা গরু
কদরয় আক্বীক্বা কো যারে না। েেং োগল তো খাসী ো েকেী

২৩০)।

প্রশ্ন (৩৮) : উভর্য়র অলভভাব্র্কর অজার্ন্ত কাজী অলের্স
িু জে অপলরলিত সাক্ষীর মাধযর্ম যির্ি-যমর্য়র লব্ব্াহ হয়।
একলি সন্তাে হওয়ার পর্র যির্ি যমর্য়র্ক প্রের্ম এক তািাক
যিয় এব্ং তারপর লকিু লিে র্র-সংসার করার পর্র আব্ার

কদরয় আক্বীক্বা কোই যরেষ্ট। োসূলুল্লাহ a েরলন, ‘োগ জহাক
ো োগী জহাক, জেরলে পক্ষ জেরক দু কে ও জমরয়ে পক্ষ জেরক
এককে আক্বীক্বা কদরত হয়’

(নাসাঈ, হা/৪২১৮; কতেকমযী, হা/১৫১৬; আেূ

দাঊদ, হা/২৮৩৫; কমশকাত, হা/৪১৫২, ৪১৫৬; ইেওয়া, হা/১১৬৬)।
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ত্বাোোনীরত উে, গরু ো োগল কদরয় আক্বীক্বা কো সম্পরকম জয

হর্ব্

হাদীে এরসরে, তা মাওযূ‘ অ্েমাৎ

মূ রলয কেক্রয়

হা/১১৬৮)।

াল

(আলোনী, ইেওয়াউল গালীল,

তাোড়া এ কেষরয় োসূল a ও োহাোরয় জকোম

(িহীহ মু সলিম, হা/১০১৭; সু োর্ে দারেমী, হা/৫২১)।

হা/২৮৯২)।

(মু সকলম, হা/১৬০৫; ইেরন মা াহ, হা/২১৫৫; কমশকাত,

৩. হাোরম কনপকতত হওয়াে সরেহ। ইসলাম

জেরক জকারনা আমল জনই। গরু কদরয় জকারনা েযকিে আক্বীক্বা
কো হরয় োকরল েতমমারন তারক আে নতুন করে আক্বীক্বা

সরেহযু ি কেষয়রক সমেমন করে না।

কো লাগরে না। জকননা

ইসলামী আইন েকহিূ মত।

হা/২৭৭৩)।

রন্মে সপ্তম কদরনে পরে আক্বীক্বা

চরল না। ৭ কদরনে পরে ১৪ ও ২১ কদরন আক্বীক্বা জদওয়াে

ককে। যাো

তারদেরক জসো কপ্রন্ট করে জদওয়া কক বেধ হরে?

ীেরন এককদন হরলও আক্বীক্বা

কদরত হরে মরমম েণমনাকেও সকঠক নয়

আকম ককম্পউোরেে জদাকারন কা

পাসরপােম ো স্টযাম্প সাইর ে েকে কপ্রন্ট করে কনরত চায়

g েকণমত হাদীেরক শায়খ আলোনী ‘যঈে’ েরলরেন
(ইেওয়াউল গালীল, হা/১১৭০)।

(কতেকমযী, হা/২৫১৮; কমশকাত,

৪. েমকেহীন কেকনময় এেং কেকনময়কেহীন েম, যা

প্রশ্ন (৪১) :

েযাপারে োয়হাক্বী, ত্বাোোনী, হারকরম েু োয়দা ও আরয়শা

২. েকধমত

-োইযুল ইসলাম
সারহে ো াে, ো শাহী।

(আল্লামা োনআনী, সু েুলুস

সালাম, ৪/৯৭)।

উত্তর : িলব্ অঙ্কে করা, লব্ো প্রর্য়াজর্ে িলব্ লপ্রন্ট করা,
স্মৃলতস্বরূপ অযািব্ার্ম লকংব্া যের্ম ব্াাঁলধর্য় রাখা িরম েলহেত

েযেসা-োকণ য

পাপ। লক্বয়ামর্তর লিে এর্িরর্ক কলেেতর শালির মুর্খামু লখ

প্রশ্ন (৪০) : একেকলরয়ইে মারকমকেং বেধ কক?

হর্ত হর্ব্। আর্য়শা g ব্র্িে, একিা েব্ী a আমার

-মকনরুযযামান শুি
কদনা পুে সদে।

েৃর্হ প্রর্ব্শ করর্িে। ঐ সময় র্র্র একলি পিো েুিার্ো লিি,

উত্তে : একেকলরয়ইে মারকমকেংরক অ্রনরক এযারসাকসরয়ে

তার্ত লকিু লিত্র অলঙ্কত লিি। এিা যির্খ রার্ে তার যিহারা

মারকমকেং, আব্ার যকউব্া জেোরেল মারকমকেং েরল োরকন।

লব্ব্ণে হর্য় যেি। অতঃপর পিোলি যির্ে লিাঁর্ে যেির্িে এব্ং

েতমমারন ইন্টােরনরেে েযাপক প্রচাে ও প্রসারে এই প্রকাে

ব্ির্িে, ‘লক্বয়ামর্তর লিে সব্র্ির্য় ভয়াব্হ শালির সম্মু খীে

মারকমকেং জেশ

হর্ব্ ঐ সকি যিার্করা, োরা এই লিত্রগুর্িা অঙ্কে কর্র’

নকপ্রয় হরয় উরঠরে। এই মারকমকেংরয়ে সােমমম

(িহীহ

হরে SOPS ো Selling Other People’s Stuff. (অ্রনযে

ব্ু খারী, হা/৬১০৯; িহীহ মু সলিম, হা/২১০৭)।

পণয কেক্রয় কো ব্া িািািী করা) অেোৎ একেকলরয়ইে তাে

যতািা একান্ত জরুরী, যসসব্ যক্ষর্ত্র িলব্র উপর্র যকার্ো প্রকার

সাইরে কেরক্রতাে সাইে ো পরণযে কলংক প্রদান করে োরক।

এলিলিং ো কর্র িলব্ লপ্রন্ট করর্ি পাপ হর্ব্ ো। আল্লাহ

জক্রতা ো কাস্টমাে জসই কলংরক কিক করে সহর ই কেরক্রতাে

ব্র্িে, ‘আর লতলে যতামার্ির জেয লেলেদ্ধ কর্রর্িে তা লতলে

সাইরে চরল যায় এেং পণয ক্রয় করে। কেকনমরয় কেরক্রতা

স্পষ্ট্ কর্র লির্য়র্িে। তর্ব্ যেসব্ যক্ষর্ত্র যতামরা লেরুপায়, তা

একেকলরয়ইে সাইেরক শতকো ককেু োকা ো কনকদমষ্ট পকেমাণ

ব্যতীত’

োকা (ককমশন) প্রদান করে। এ সকি পদ্ধলতর্ত কলমশে ব্া

মাধযম িাো অেয যকার্ো মাধযম গ্রহণ করা ভার্িা

যব্তে অলেলিেষ্ট্ ব্া অলেশ্চত। উি ব্যব্সার লকিু পদ্ধলত জার্য়ে

আহমাি, হা/১৭৩৩২)।

হর্িও যব্লশর ভাে স্থার্ে তা ইসিমী অেেেীলতর সার্ে

পলরহার করাই উলিত।

সাংর্লেেক এব্ং তার্ত যধাাঁকা ও হারার্ম পলতত হওয়ার প্রব্ি

তর্ব্ রূেী উপা রম নে জেয এ
(মু সোর্ি

যকেো ো পিন্দেীয় েয় ও িৃ লষ্ট্কিু তা

প্রশ্ন (৪২) : আকম ককম্পউোরেে েযেসা কেতাম, আে

সম্ভব্ো রর্য়র্ি। পদ্ধলতর্ভর্ি শরীআর্তর লব্লভন্ন লব্ধাে

অ্ক ও ও কিক ও গান এব্ং োয়ােকে কদরয় জমরমাকেরত জলা

রর্য়র্ি ো িীর্ে আর্িািো সার্পক্ষ। তর্ব্ লের্ে তার যমৌলিক

কেতাম। পরে এ েযেসা কো হাোম

কর্য়কলি কারণ উর্ল্লখ করা হর্িা ো উি পদ্ধলতগুর্িার

ানরত জপরে তা

জেরড় কদরয়কে। তরে ঐ েযেসাে োকা কদরয় জয পকেরধয়

সকি যক্ষর্ত্র প্রর্োজয। ১. মূ ি সাইর্ি হািাি-হারাম অর্েক

ামা, কাপড়সহ নানা েস্তু ক্রয় করেকেলাম তাও কক পকেহাে

পণয োর্ক, যকউ লেজ সাইর্ি হািাি পর্ণযর লিংক যরোর

কেরত হরে?

করর্িও লদ্বতীয়জর্ের কার্ি হারাম পর্ণযর লিংক ির্ি োয়।

-োককে হাসান
জহারসনপুে, ককরশােগঞ্জ।

তাই হারার্মর পে যিখার্োর কারর্ণ যস যেতার সমাে পাপী
5g el© 3q msL¨v

(আি-আেআম, ৬/১১৯)।
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উত্তর : হারাম উপাজেে লির্য় েয়কৃত খািয-খাব্ার ও যপাশাক-

উত্তে : না, শেীরেে ক্ষতস্থান হরত কনগমত েি পান কো যারে

পলরেি শরীর্র োকর্ি যকার্ো ইব্ািত কব্ু ি হয় ো

না। জকননা তা পান কো হাোম। মহান আল্লাহ েরলন,

মু সলিম, হা/১০১৫; লমশকাত, হা/২৭৬০)।

(িহীহ

হারাম পোয় উপালজেত

‘রতামারদে

নয হাোম কো হরয়রে মৃত প্রাণী, েি ও শূ করেে

সম্পি েলি ‘হাক্কুি ইব্াি তো মােুর্ের পাওো’ ো হয় তাহর্ি

জগাশত এেং যা আল্লাহ োড়া অ্নয কারো নারম যরেহ কো

আল্লাহর কার্ি খার্িি অন্তর্র তওব্া করর্ি এব্ং পু েরায় যসই

হরয়রে....’

পার্প লের্র ো োওয়ার অঙ্গীকার করর্ি উি সম্পি লির্য়
েয়কৃত যপাশাক-পলরেি পলরহার করা জরুরী েয়। মহাে
আল্লাহ ব্র্িে, ‘আে আল্লাহ ক্রয়-কেক্রয়রক বেধ করেরেন এেং
সূ দরক করেরেন হাোম। অ্তঃপে যাে কারে তাে পালনকতমাে

(আল-মারয়দাহ, ৫/৩; আল-োক্বাো, ২/১৭৩)।

প্রশ্ন (৪৫) : িািাক্বার মাি গ্রহণকারী যকার্ো অভাব্ী ব্যলি েলি
তার লব্ব্ার্হ উি মাি যের্ক খরি কর্র ওয়ািীমার ব্যব্স্থা কর্র
তাহর্ি লক ধেী ব্যলিরা তা যখর্ত পারর্ব্?
-আক্বীমুি ইসিাম
জ াতপাড়া, ঠাকুেগাাঁও।

পক্ষ জেরক উপরদশ এরসরে এেং জস কেেত হরয়রে, তাহর্ি
পূ রেম যা হরয় জগরে, তা তােই োকরে এেং তাে কেষয়কে
আল্লাহে কযম্মায় োকরে। পক্ষান্তরে যাো পু নোয় সূরদে
কােোরে কেরে যারে, তাোই

াহান্নারম যারে। তাো জসখারন

কচেকাল অ্েস্থান কেরে’ (আি-ব্াক্বারা, ২/২৭৫)।

উত্তর : এমতাব্স্থায় যখর্ত পার্র। যকেো িািাক্বার মার্ির স্থাে
পলরব্তেে হর্ি হুকুমও পলরব্তেে হর্য় োয়। আর্য়শা g
যের্ক ব্লণেত, একিা েব্ী a ব্ালের্ত প্রর্ব্শ করর্িে, তখে
িু িায় একলি পালতর্ি যোশত রান্না হলেি। অতঃপর তার
সামর্ে রুলি ও ব্ালের্ত োকা তরকালর পলরর্ব্শে করা হর্িা।

হালাল-হাোম
প্রশ্ন (৪৩) : জমাোইল ো অ্নলাইরন জয জকারনা ধেরনে জগমস
জখলা যারে কক?
-েেীউল ইসলাম
চাাঁপাইনোেগঞ্জ।

উত্তে : না, জখলা যারে না। জকননা এরত যরেষ্ট সময় অ্পচয়
হয়। আে জয জখলায় সমরয়ে অ্পচয় হয়, দু কনয়া ও আকখোরত

তখে লতলে ব্ির্িে, যোশর্তর পালতি যিখলি ো যে? ব্িা
হর্িা, এগুর্িা ব্ারীরার্ক িািাক্বা করা হর্য়র্ি। আর আপলে যতা
িািাক্বা খাে ো। তখে রাসূ িুল্লাহ a ব্ির্িে, ‘এিা তার
জেয িািাক্বা, লকন্তু আমার্ির জেয হালিয়া’
হা/৫০৯৭; িহীহ মু সলিম, হা/১০৭৪)।

(িহীহ

ব্ু খারী,

তাই িািাক্বার মাি লের্য়

লব্ব্ার্হর অেু ষ্ঠার্ের আর্য়াজে করা হর্ি যসই অেুষ্ঠার্ে ধেীর্ির

জকারনা কলযাণ কনকহত োরক না এেং আল্লাহে কযককে ও োলাত

যখর্ত যকার্ো ব্াধা যেই।

হরত কেেত োরখ তা হাোম

প্রশ্ন (৪৬) : আকম জপশায় এক ন নাসম। মারঝমরধয জকারনা
জকারনা জোগী আমাে প্রকত খুকশ হরয় ২০০/১০০ োকা হাকদয়া
জদন। আোে কখরনা খাোেও জখরত জদন। এো গ্রহণ কো বেধ
হরে কক?

ওয়া

ওয়াে, ১/১৩৬৬)।

(আল-মাকয়দাহ, ৫/৯১; োতাওয়া সওয়াল

আে জমাোইরল জগম জখলাও এমকন,

কার ই তা অ্নেধ। েু োয়দা c হরত েকণমত। নেী a
েরলরেন, জয েযকি দাো (পাশা/শতেঞ্জ) জখলল, জস জযন তাে
হাতরক শূকরেে েি-জগাশত দ্বাো েকঞ্জত কেল
হা/২২৬০; কমশকাত, হা/৪৫০০)।

তাোড়া কতনকে জখলা োড়া সকল

প্রকারেে জখলা যা জলারকো জখরল োরক তা অ্নযায় ও োকতল।
১. ধনু রকে সাহারযয তীে কনরক্ষপ কো। ২. জঘাড়াে প্রকশক্ষণ ও
৩. স্ত্রীে সরে আরমাদ-প্ররমাদ কো। এগুরলা শেীআরত বেধ ও
েীকৃত

-সালমা খাতু ন
অ্িয়নগে, যরশাে।

(েহীহ মু সকলম,

(মু সনারদ আহমাদ, হা/১৭৩৩৮; দারেমী, হা/২৪০৫ কতেকমযী,

হা/১৮৩৭; ইেনু মা াহ, হা/২৮১১; কমশকাত, হা/৩৮৭২)।

প্রশ্ন (৪৪) : শেীরেে জকারনা স্থারন জকরে জগরল জসই ক্ষত
স্থারনে েি কক খাওয়া যারে?
-শাককে জহাসাইন
খানসামা, কদনা পু ে।

উত্তে : উি জপশা যকদ কন ে তত্ত্বােধারন হরয় োরক তাহর্ি
তা গ্রহণ করা োর্ব্। লকন্তু েলি যকার্ো প্রলতষ্ঠার্ে জেতনিুি
কমমচােী ো কমমকতমা হয় তাহরল ককেু ই গ্রহণ কো যারে না ও
খাওয়া যারে না। আেূ হুমায়দ আস-সাঈদী p হরত েকণমত।
কতকন েরলন, একোে নেী a আযদ জগারত্রে ইেনুল লু তকেয়যা
নামক েযকিরক যাকাত আদায় কোে নয কমমকতমা কনযু ি কো
হরল যাকাত উসূ ল করে মদীনায় কেরে এরস জস েলল, এ
পকেমাণ সম্পদ জতামারদে আে এ পকেমাণ সম্পদ হাকদয়া
কহসারে আমারক জদওয়া হরয়রে। োসূ লুল্লাহ a জলাকরদে
উরদ্দরশ হামদ ও োনা পরড় খুৎো কদরলন। কতকন েলরলন,
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জতামারদে কাউরক আকম আল্লাহ প্রদত্ত দাকয়রত্ব কনরয়াগ জদই।
আেম এরস জস েরল, এো জতামারদে নয, আে এো আমারক
হাকদয়া জদওয়া হরয়রে। জতা জস েযকি তাে কপতা অ্েো মাতাে
োকড়রত েরস েইল না জকন? তখন জস জদখত জকউ তারক তাে
োকড়রতই তুহো জপৌঁরে কদরয় জযত ককনা? (িহীহ েু খােী, হা/৭১৭৪;
িহীহ মু সকলম, হা/১৮৩২; আেূ দাঊদ, হা/২৯৪৬; কমশকাত, হা/১৭৭৯)।
প্রশ্ন (৪৭) : আরমকেকা ও কানা াে অ্রনক প্রোসী ড্রাইিাে
তারদে গাড়ীে গযাোকন্টে জময়াদ কঠক োখাে নয ককেু কদন
পেপে মাইরল ককমরয় জদন। জকননা এ সকল জদরশ পাাঁচ
েেরেে মরধয যকদ গাড়ীে মাইরল ৬০,০০০ ককরলাকমোে
অ্কতক্রম করে তাহরল উি গযাোকন্টে জময়াদ োকতল হরয় যায়।
তাই গাড়ীে মাইরল ৮০,০০০ ককরলাকমোে হরয় োকরল তা
ককমরয় কদরয় ৪০,০০০ ককরলাকমোে করে োরকন। এিারে যাো
ীকেকা কনেমাহ করে তারদে উপা ন
ম কক বেধ হরে?

উসেু ে েং জযরহতু হলরদরে হয় জসরহতু হলু দ েরেে জপাশাক
পকেধান কো জেরকও কেেত োকা উকচত। োেরাে রং লমলিত
কাপে পলরধাে করা পু রুর্ের জেয লেলেদ্ধ ও হারাম। উরল্লখয
জয, উর্ল্ললখত রংগুর্িা ব্যতীত সাদা, কারলা, সেু সহ সকল
েরেে জপাশাক পু রুরষে নয বেধ।
প্রশ্ন (৪৯) : উমাে c তাে এক জেরলরক মদ পারনে
অ্পোরধ ৫০ জেত্রার্াত করেন। এেপে জেরলকে মাো জগরল
োকক ৩০ যব্ত্রার্াত তাে কেরে মারেন। এ ঘেনাে যকার্ো
দলীল আরে লক?
-জমাহাম্মদ সারয়ম
গাইোন্ধা সদে।

উত্তর : উমার c তার এক যির্ির্ক মি পার্ের অপরার্ধ
যব্ত্রার্াত কর্রলির্িে মর্মে ব্লণেত হািীিলি িহীহ। তর্ব্, ৫০লি
যব্ত মারার কারর্ণ মারা যের্ি মৃতুযর পর কব্র্র ৩০লি
যব্ত্রার্াত কর্রলির্িে একো লমেযা (সু োেু ি কুব্রা ব্ায়হাক্বী,

উত্তে : ো, উি উপা মন বেধ হরে না। জকননা এিারে গাড়ীে
মাইরল ককমরয় ীকেকা কনেমাহ কো এক প্রকাে চু কে ও
َّ َ
প্রতােণা, যা ইসলারম কনকষদ্ধ। োসূলুল্লাহ a েরলন, َم ين غشنَا
ََي
‘ فلي َس مِنَّاআে জয েযকি আমারদেরক জধাাঁকা জদয়, জস আমারদে

হা/১৭৯৫৩; জার্মঊি আহািীি, হা/৩০২৪৮; কােেু ি উম্মাি, হা/৩৬০১৪;
মু সান্নার্ে আব্দু র রােোক, হা/১৭০৪৭)।

ইকতহাস-যুদ্ধ-ক হাদ

(েহীহ মু সকলম, হা/১৮৪; কমশকাত, হা/৩৫২০)।

হালাল-হাোম→জপাশাক
প্রশ্ন (৪৮) : পুরুরষে নয লাল ও হলু দ েরেে কাপড়, েুকপ ও
পাগকড় পকেধারনে কেধান কী?
-হাকসেু ল ইসলাম
কশেগঞ্জ, েগুড়া।

উত্তে : জপাশারকে কেষরয় মূ লনীকত হরলা নােীে নয সকল
েরেে জপাশাক ারয়য। ককন্তু পু রুরষে কেষরয় ককেু ককেু েরেে
জক্ষরত্র কনরষধাজ্ঞা এরসরে। যো- ১. লাল েং। ২. উসেু ে েং
কমকেত কাপড়, যা ককেু ো হলু দ েরেে কনকেেতমী। ৩. যােোন
রং লমলিত। তন্মরধয লাল েরেে কেষরয় প্রাধানযপ্রাপ্ত হুকুম হরলা,
অ্কমকেত কনেক লাল েরেে জপাশাক পকেধান কো পুরুরষে
নয হাোম, জকননা তারত নােী ও অ্মু সকলমরদে সারে সাদৃ শয
কেদযমান (িহীহ েু খােী, হা/৫৮৮৬; আেূ দাঊদ হা/৩৫৭৪; নাসাঈ,
হা/৫২৮৩)। একদা নেী a-এে কনকরে দু কে লাল েরেে
কাপড় পকেকহত এক েযকি আসরলা এেং সালাম কদল, ককন্তু
নেী a তাে সালারমে উত্তে কদরলন না (আেূ দাঊদ, হা/৩৫৭৪,
কতেকমযী, হা/২৭৩১)। তরে যকদ অ্নয েরেে সারে লাল েং কমকেত
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(িহীহ েু খােী হা/৫৪০০;

অ্পোধ-দণ্ডকেকধ

-জহাসাইন
কুইরেক, কানা া।

দলিুি নয়’

হয়, তাহরল তা পকেধান কো বেধ হরে
িহীহ মু সকলম হা/৪৩০৮)।

প্রশ্ন (৫০) : ‘শহীদী মৃ তুযযন্ত্রণা না-কক শেীরে কচমকে কাোে
জচরয়ও কম করষ্টে’-কোকে কক সকঠক?
-সাঈদ জহারসন
কলারোয়া, সাতক্ষীো।

উত্তে : হযাাঁ, কোকে সকঠক। আেূ হুোয়ো c হরত েকণমত।
কতকন েরলন, োসূ লুল্লাহ a েরলরেন, ‘শহীদ েযকি মৃতুযে কষ্ট
ততেুকু অ্নু িে করে, জতামারদে কাউরক একোে কচমকে
কােরল জস যতেুকু কষ্ট অ্নু িে করে’ (নাসাঈ, হা/৩১৬১; দাোমী,
হা/২৪৭৫; কতেকমযী, হা/১৬৬৮, ইমাম কতেকমযী হাদীেকেরক হাসান গােীে
েরলরেন)।

gvwmK Avj-BwZQvg cÖkœ Rgv`v‡bi Rb¨ †hvMv‡hvM Kiæb

†gvevBj : 01709-796438
B‡gBj : monthlyalitisam@gmail.com
I‡qe : al-itisam.com
WvK †hvMv‡hvM : m¤úv`K, gvwmK Avj-BwZQvg
Avj-RvwgÔAvn Avm-mvjvwdq¨vn, Wv½xcvov, cev,
ivRkvnx; Zzev cy¯ÍKvjq, bI`vcvov, mcyiv,
ivRkvnx-6203|
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