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(২ নং মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়) 
২ নং "  ِعِ لْ مُ  الْ غَیْ ب " তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” িক? আমােদর নবীমহুা�াদরু 
রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার "  ِعِ لْ مُ  الْ غَیْ بতথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
আেছ িক ? 

بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "  "(ইলমলু গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  �াতবয্ িবষয়ঃ 

সচূনাঃ"  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع  "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” �স�িট ইসলািম শরীয়েতর 
�ান ও আিকদা-িব�ােসর ে�ে� এক িবেশষ গর�পণূর্ িবষয়।"  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع  "(ইলমুল গায়িব) তথা 
“অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  সিঠক �ান অজর্ ন না কের েয েকান নবী আলাইিহসসালাম বা 
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার "  ِبِ یْ غَالْ  مُ لْ ع "(ইলমুল গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  েয েকহ িনজ েথেক ভুল ম�বয্ করেল ভুলম�বয্কারী 
মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা কপট মুসিলম বা তােদর সােথ স�কর্ �াপনকারী 
কপট মসুিলম বা " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن "(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর”অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� 
মসুিলম  মানুষ িহেসেব গণয্ হেব এবং তারা িনঃসে�েহ েবঈমান। তাই, " ِعِ لْ مُ  اْلغَ یْ ب "(ইলমলু 
গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  সিঠক �ান অজর্ ন করা মসুিলম মানুেষর উপর 
ফরজ বা অতয্াবশয্ক দািয়� ও কতর্ বয্।"  ْبِ یْ ْلغَ ا مُ ِعل "(ইলমলু গায়িব)তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
স�েকর্  পিব� কুরআেন বাহয্ত পর�র িবেরাধী কিতপয় আয়াত আেছ। 
পর�র িবেরাধী আয়াতগেলার েকানিট এমন েয,মাখলেুকর পে� "  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع  "(ইলমলু গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” অজর্ ন করা স�ব বেল �মান কের আর অনয্ িদেক পর�র িবেরাধী 
আয়াতগেলার েকানিট এমন েয,মাখলেুকর পে� "  ِبِ یْ غَالْ  ْلمُ ع "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র 
�ান” অজর্ ন করা অস�ব বেল �মান কের।  
উপেরা� আেলাচনা েথেক এ কথা বুঝা েগল েয, মাখলেুকর পে� "  ِغَْیبِ الْ  مُ لْ ع "(ইলমুল গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” থাকা না থাকার পে�-িবপে� পিব� কুরআেনর িবিভ� আয়াত 
রেয়েছ। 
(১) মাখলুেকর পে� "  ِعِ لْ مُ  اْلغَیْ ب " (ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” থাকার 
পে�র পিব� কুরআেনর িবিভ� আয়াতগেলােক ইিতবাচক আয়াত বেল।  
(২) মাখলেুকর পে� "  ِعِ لْ مُ  الْ غَیْ ب "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” না থাকার  
�-পে�র পিব� কুরআেনর িবিভ� আয়াতগেলােক েনিতবাচক আয়াত বেল।                                                                                      
িনে� ইিতবাচক আয়াতগেলােক ও েনিতবাচক আয়াতগেলােক পৃথকভােব উে�খ করা হল ।  
(১) ইিতবাচক আয়াতসমূহঃ 

(ক) "  َنَ اكَ  ام  ُ َ  نَّ كِ لَ وَ  بِ یْ غَالْ  ىَعلَ  مْ كُ عَ لِ طْ یُ لِ  �َّ ءاشَ یَ  نْ مَ  ھِ لِ سُ رُ  نْ مِ  ىبِ ْجتَ یَ  �َّ "  
(অথর্ঃ-“আ�াহ তাআ’লা এমন নন েয, েতামােদরেক (সাধারন মানুষেদরেক) " بِ یْ غَالْ  مُ لْ عِ   " তথা 
“অদশৃয্ িবষেয়র �ান” অবিহত করেবন, তেব তাঁর মেনানীত রাসলুগণ এর বয্িত�ম”(অথর্াৎ 
তাঁর রাসলুগণেক"  ِبِ یْ غَالْ  مُ لْ ع  "তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” অবিহত করেবন”, সরুা আল ইমরান 
-১৭৯ নং আয়াত )।  
(খ) " لٍ وْ سُ رَ  نْ مِ  َضىتَ ارْ  نِ مَ  اِالَّ  ًداأَحَ  ھِ بِ یْ غَ  ىلَ عَ  ِھرُ ظْ یُ  الَ فَ  بِ غَیْ الْ  مُ لِ  اعَ  "  
(অথর্ঃ- ”আ�াহ তাআ’লা আিলমলু গায়ব(অদশৃয্ িবষেয় �ানী, ) "  ِبِ یْ غَ الْ  مُ لْ ع  "(ইলমলু গায়িব) 
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তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  িতিন কাউেক অবিহত করেবন না। তেব েকান একজন 
মেনানীত রাসুল এর বয্িত�ম ”, সরুা িজন, আয়াত নং- ২৭)। এখােন ”েকান একজন মেনানীত 
রাসলু” বলেত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা েক বঝুােনা 
হেয়েছ। 
(২) েনিতবাচক আয়াতসমূহঃ 
(ক) " وَ ھُ  الَّ اِ  اھَ مُ لَ عْ یَ  ال بِ یْ غَلْ ا حُ تِ  افَ مَ  هُ دَ نْ عِ  وَ  "  
(অথর্ঃ- "  ْبِ یْ غَ لْ ا مُ ِعل  " (ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” এর চািবসমহূ তাঁরই হােত 
আেছ, তঁেক ছাড়া অনয্ েকহ তা জােন না”,সুরা আনআ’ম,আয়াত  নং-৫৯)। 
(খ) " ّ�ُ  الَّ ا بِ یْ غَلْ ا ِض رْ ْالَ ا وَ  تِ اوَ مالسَّ ا ىفِ  َمنْ  لَمُ عْ یَ  الَ  قُلْ   "  
(অথর্ঃ-(েহ নবী) বলনু, আ�াহ ছাড়া আকাশ ও জিমনসমেূহ যারা আেছ তারা "  ِْیبِ غَلْ ا مُ لْ ع  " 
(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” জােন না, সুরা নমল,আয়াত নং-১৫”)। 
(গ) "  ُبِ یْ عَ لا مُ لَ عْ اَ  الَ  وَ  ّ�ِ  نُ ئِ ازَ خَ  ىدِ نْ عِ  مْ كُ لَ  ْولُ قُ اَ  الَ  لْ ق  ""  
(অথর্ঃ-” (েহ নবী) বলুন, আিম েতামােদরেক এ কথা বিলনা েয, আমার িনকট আ�াহর 
(তাআ’লার) ধনভা�ার আেছ,আর আিম "  ِبِ یْ غَلْ ا ْلمُ ع  " (ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র 
�ান” জািন না’, সরুা আনআ’ম,আয়াত  নং-৫০”। 
(ঘ)"" ءُ وْ سُّ لا ىنِ َمسَّ  امَ  وَ رِ یْ خَ الْ  نَ مِ  تُ رْ سَ كْ تَ سْ الَ  بَ یْ غَلْ ا مُ لَ عْ اَ  تُ نْ كُ  وْ لَ  "  
(অথর্ঃ- যিদ আিম "  ِْیبِ غَلْ ا ْلمُ ع  " (ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” জানতাম তা 
জ্হেল অেনক অেনক কলয্ান লাভ করতাম এবং আমােক েকান অকলয্ান �শর্ করত না,ছূরা 
আ’রাফ”,আয়াত নং -১৮৮  । 
মাখলেুকর পে� " بِ یْ غَ لْ ا مُ لْ عِ   "(ইলমলু গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” �ান অজর্ েনর পে�-
িবপে�র (ইিতবাচক- েনিতবাচক ) পিব� কুরআেনর িবিভ� আয়াতসমেূহর উদাহরণ উপের উে�খ 
কেরিছ। 

এখন িবেবচয্ িবষয় হে� িকভােব পিব� কুরআেনর িবিভ� ইিতবাচক- েনিতবাচক আয়াতসমূেহর 
মেধয্ সম�য় সাধন করা যায় বা সমাধান েদয়া যায়। সিঠক সমাধােন েপৗঁছেত বয্থর্ হেল মসুিলম 
মানেুষর মােঝ "  ِبِ یْ غَالْ  ْلمُ ع  " (ইলমুল গায়িব) তথা“অদশৃয্ িবষেয়র �ান” এর বয্াপাের ভুল 
বঝুাবিুঝ সৃি� হেয় অিধক বাড়াবািড় শর হওয়ার স�াবনা রেয়েছ। ফল�িতেত সিঠক সমাধােনর 
বয্থর্তার কারেণ কােরা হয়ত ঈমানও চেল েযেত পাের। পিরনােম েস কুফুিরেত িনমি�ত হেয় 
েদাযেখ �েবশ কের েফলেব। তাই , "  ِبِ یْ غَ لْ ا مُ لْ ع  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
এর বয্াপাের পর�র িবেরাধী পিব� কুরআেনর িবিভ� ইিতবাচক- েনিতবাচক আয়াতগেলােক �� 
অব�ায় যথা�ােন �েয়াগ কের সিঠক সমাধােন েপৗঁছবার জনয্ সিঠক প�িত বয্বহার করেত েচ�া 
করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা।  
ইিতবাচক আয়াত ও েনিতবাচক আয়াতসমূেহর �েয়ােগর প�িতঃইিতবাচক আয়াত ও েনিতবাচক 
আয়াতসমেূহর �েয়ােগর প�িত দিুট।  
(১)�লু প�িত   (২)স�ূ প�িত।                                                                                                                             
�লু প�িত �েয়ােগর সময় আিম এখােন " بِ یْ غَالْ  مُ لْ عِ  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
সং�া� ইিতবাচক আয়াত ও েনিতবাচক আয়াতসমেূহর বািহয্ক িদক িনেয় আেলাচনা করব। আর 
স�ূ প�িত �েয়ােগর সময় আিম উ� অয়াতসমেূহর আভয্�রীন িদক িনেয় আেলাচনা করব 
ইনশাআ�াহ তাআ’লা।  
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(১) " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ   "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” �মােণ �লু প�িতর �েয়াগঃ 
মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর সৃি� জগেত অনভুবেযাগয্, দশৃয্মান অসংখয্ ব�, কাজ ও িবষয় সৃি� 
কেরেছন। তাঁর এ সৃিজত কাজ ও িবষয়গিল দিুট িবষেয়র সােথ  স�কর্ শীল। 
ক.মানেুষর প�ইি�েয়র সােথ স�কর্ শীল।  
খ. মানুেষর ে�ন বা মি�ে�র সােথ স�কর্ শীল।                                                                                              
মানুেষর প� ইি�েয়র সােথ স�কর্ শীল কাজ ও িবষয়গিলর দিুট অব�া।  
ক.প�ইি�েয়র আওতাভু� িবষয়।  
খ.প�ইি�েয়র আওতাবিহভুর্ ত িবষয়।  
ক. প� ইি�েয়র আওতাভু� িবষয়ঃ প� ইি�েয়র আওতাভু� িবষয় স�েকর্  �ান �িতিট মানেুষর 
জনয্ আপনাআপিন অিজর্ ত হয়। এর জনয্ েকান েচ�া-সাধনার �েয়াজন হয় না। এমনিক েকান 
িশ�েকরও �েয়াজন হয় না। বরং এটা অনায়াসল�, অনভূবেযাগয্, �শর্েযাগয্ ও দশৃয্মানিবষয়। 
ক. প� ইি�েয়র আওতাবিহভুর্ ত িবষয়ঃ প� ইি�েয়র আওতাবিহভুর্ ত অজানা িবষয়েক بِ یْ غَلْ ا  
" ”(আল গায়ব) তথা ”অদশৃয্ িবষয়” বেল। যা েচােখ েদখা যায় না,কােন শনা যায় না,িজ�া 
িদেয় �াদ অনভূব করা যায় না,নােক �াণ েনয়া যায় না ও �ক �ারা অনভূব করা যায় না 
তাই بِ یْ غَلْ ا  "(আল গায়ব) তথা ”অদশৃয্ িবষয়” । এই بِ یْ غَلْ ا ” (আল গায়ব) তথা ”অদশৃয্ 
িবষয়” এত বয্াপক েয, এর পিরমাণ স�েকর্  মহান আ�াহ তাআ’লা বয্ািতত েকউ জােন না। এ 

بِ یْ غَلْ ا ” (আল গায়ব) তথা ”অদশৃয্ িবষয়িট” মানেুষর ে�েন বা মি�ে�র সােথ স�কর্ শীল না 
হওয়ায় এটা মানেুষর িবেবক-বুি�, ধী-শি�, ধরণা, িচ�া ও গেবষণা িবষেয়র আওতাধীন নেহ। 
তাই এই بِ یْ غَ لْ ا ”(আল গায়ব) তথা ”অদশৃয্ িবষয়” স�েকর্  �ান অজর্ ন করা বা অবিহত হওয়া 
মানেুষর জনয্ িন�েয়াজন । তেব েকান েকৗশেলর কারেণ বা অনয্ েকান উপেযািগতার �েয়াজেন 
মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর ি�য় বা�া তথা নবী-রাসলু আলাইিহস সালামগণেক নবওুয়ত ও 
িরসালােতর উপেযাগী �েয়াজন পিরমান এই غَْیبِ لْ ا ” (আল গায়ব) তথা“অদশৃয্ িবষয়” স�েকর্  
অবিহত কের থােকন। সাধারণ মানুেষর পে� এই بِ یْ غَ لْ ا ” (আল গায়ব) তথা “অদশৃয্ িবষয়” 
�ান অজর্ ন করা অস�ব। 
মানেুষর ে�ন বা মি�ে�র সােথ স�কর্ শীল কাজ ও িবষয়গিলর দিুট অব�া।  
ক.ে�েনর আওতাভু� িবষয়।  
খ.ে�েনর আওতাব িহভূর্ ত িবষয়।  
ক. ে�েনর আওতাভু� িবষয়ঃ ে�েনর আওতাভূ� িবষয়েক �াত িবষয় বেল। েচ�া-সাধনার 
মাধয্েম একজন মানুষ ে�েনর আওতাভূ� িবষয়েক আয়� কের িনেত পাের। ে�ন বা মি�ে�র 
শি�র �র অনযুায়ী মানষু িনজ েচ�ায় বা �-সাধনায় অথবা িশ�েকর মাধয্েম ে�ন বা মি�ে�র 
আওতাভূ� িবষয়েক িশেখ িনেত  পাের। 
খ. ে�েনর আওতাবিহভূর্ ত িবষয়ঃ ে�েনর আওতাবিহভূর্ ত অজানা িবষয়েক অ�াত িবষয় বেল।এক 
জন মানষু িশ�েকর িশ�াদান বয্তীত ে�ন বা মি�ে�র আওতাবিহভূর্ ত িবষয়েক আয়� কের িনেত 
পাের না বা আয়� করেত অ�ম । ে�ন বা মি�ে�র আওতাবিহভূর্ ত িবষয় স�েকর্  �ান অজর্ ন 
করেত হেল একজন ছা�/ে�াতা এবং এক জন িশ�ক/ব�ার �েয়াজন। কারণ, ে�ন বা মি�ে�র 
আওতাবিহভূর্ ত িবষয় স�েকর্  িশ�ক/ব�া তার ছা�/ে�াতােক িক িশ�া েদেবন / ব�বয্ েদেবন 
একজন ছা�/ে�াতা তা �িত মহূেতর্  িশ�াদােনর পূবর্ মহূেতর্  স�ূণর্ অনবিহত থােক বা 
অ�াত থােক। 
এ অনবিহত অব�ার বা অ�াত অব�ার সমেয় একজন ছা�/ে�াতােক ে�ন বা মি�ে�র 
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আওতাবিহভূর্ ত িবষয় স�েকর্  �ান না থাকার কারেণ উ� ছা�/ে�াতােক উ� সমেয় মূখর্ বলা 
হেব। 
উপেরা� আেলাচনা েথেক এ পাথর্কয্ �� হেয় উেঠেছ েয, মানেুষর প� ইি�েয়র আওতাবিহভুর্ ত 
অজানা িবষয়েক  ْبِ یْ غَال  "”(আল গায়ব) তথা ”অদশৃয্ িবষয়” বেল। আর ে�েনর আওতাবিহভূর্ ত 
অজানা িবষয়েক অ�াত িবষয় বেল। অথর্াৎ প� ইি�েয়র আওতাবিহভুর্ ত িবষয় এবং ে�ন বা 
মি�ে�র আওতাবিহভূর্ ত িবষয় এক নেহ। বরং উভয় িবষয় পর�র পর�র েথেক আলাদা িবষয়। 
ে�ন বা মি�ে�র আওতাবিহভূর্ ত িবষয়েক ْیبِ غَلْ ا  "(আল গায়ব) তথা ”অদশৃয্ িবষয়” বলা হয় 
না। বরং প� ইি�েয়র আওতাবিহভুর্ ত িবষয়েক بِ یْ غَلْ ا  "(আল গায়ব) তথা ”অদশৃয্ িবষয়” বেল। 
প� ইি�েয়র আওতাবিহভুর্ ত িবষয়েক জানার জনয্ “অবিহত করণ/ অবিহত হওয়া বা জানা 
/জানােনা” শ� বয্বহার হয়। আর ে�ন বা মি�ে�র আওতাবিহভূর্ ত িবষয়েক জানার জনয্ “িশ�া 
গহণ /িশ�া দান” শ� বয্বহার হয়। 
েযমন- অজানা িবষয়েক জানার জনয্ “িশ�াদান ” শে�র বয্বহােরর িবষয়িট বঝুােনার জনয্ 
পিব� কুরআন শরীেফর অেনকগেলা অয়াতসমেূহর মেধয্ মা� দিুট আয়াত এখােন উদাহরণ িহেসেব 
উে�খ করলাম। 
مْ لَ عْ تَ  نْ كُ تَ  مْ لَ  امَ  كَ مَ َعلَّ  " "  
( অথর্ঃ-”আপিন যা জানেতন না (আ�াহ তাআ’লা) তা আপনােক জািনেয় িদেয়েছন”,সরুা 
িনসা,আয়াত  নং-১১৩।) 
مْ لَ عْ یَ  مْ الَ مَ  نَ اسَ نْ اْال  مَ لَّ عَ  "  "  
(অথর্ঃ- ”মানুষ যা জানেতা না (আ�াহ তাআ’লা) তা মানুষেক জািনেয় িদেয়েছন”।) 

েনিতবাচক আয়াতসমূহ �ারা উে�শয্ঃ  
بِ یْ غَلْ ا ” বা অদশৃয্ িবষয়” হে� এমন এক িবশাল ভা�ার েয, এর পিরমাণ একমা� মহান আ�াহ 

তাআ’লাই ভাল জােনন। মহান আ�াহ তাআ’লার মেনানীত রাসলুগনেক ছাড়া অনয্ কাউেক মহান 
আ�াহ তাআ’লা "  ِبِ یْ غَ الْ  مُ لْ ع  "(ইলমলু গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান”দান করেবন না। 
েযমন এ �সে� পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লা বেলন-                             
(১) " وَ ھُ  الَّ اِ  اُمھَ لَ عْ یَ  ال بِ یْ غَلْ ا حُ تِ  افَ مَ  هُ دَ نْ عِ  وَ  " (অথর্ঃ- "  ِبِ یْ غَالْ  مُ لْ ع  " (ইলমলু গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” এর চািবসমূহ তাঁরই হােত আেছ,তাঁেক ছাড়া অনয্ েকহ তা জােন 
না(সরুা আনআ’ম,আয়াত নং-৫৯। অনয্� এ স�েকর্  মহান আ�াহ তাআ’লা  বেলন-      
(২) " ّ�ُ  الَّ ا بِ یْ ْلغَ ا ِض رْ اْالَ  وَ  تِ اوَ املسَّ ا ىفِ  نْ مَ  لَمُ عْ یَ  الَ  لْ قُ   "  
(অথর্ঃ-(েহ নবী) বলুন, আ�াহ ছাড়া আকাশ ও জিমনসমেূহ যারা আেছ তারা "  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع  
"(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” জােন না, সুরা নমল,আয়াত নং-১৫”)।  
(৩)"" ْوءُ لسُّ ا ىنِ َمسَّ  امَ  وَ ْیرِ اْلخَ  نَ مِ  ْرتُ سَ كْ تَ سْ الَ  ْیبَ غَلْ ا مُ لَ عْ اَ  تُ نْ كُ  وْ لَ  "  
(অথর্ঃ- যিদ আিম "  ِبِ غَیْ الْ  مُ لْ ع  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” জানতাম তা 
হেল অেনক অেনক কলয্াণ লাভ করতাম এবং আমােক েকান অকলয্াণ �শর্ করত না, ছূরা 
আ’রাফ”, আয়াত নং-। 

بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  অবিহত হওয়া বা �ান লাভ 
করা েকান মাখলেুকরই সাধয্ নাই এ মেমর্ই এবং েয েকউ যােত এ কথা দাবী করেত না পাের 
েয, েস " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” রােখ তা খ�ন করার লে�য্ই 
উপেরা� েনিতবাচক আয়াতসমূহ অবতািরত হেয়েছ। উপেরা� েনিতবাচক আয়াতসমূহ েথেক এ 
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কথা বুঝা েগল েয,সাধারন ে�িণর মেধয্ েয েকহ েযমন �ানী-গনী,,ওলী,গাউস-কুতুব এমন িক 
েয েকান মাখলুক মাে�ই " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” দাবীকারী েস 
মসুিলম নয় কািফর বেল গণয্। 
েনিতবাচক আয়াত, উ�ৃিত ও ঘটনাবলী �ারা আেরা উে�শয্ এই েয, আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার মানবীয় িদকিট ফুিটেয় েতালা, আ�াহ তাআ’লা ও 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা একই �েরর নন, মহান আ�াহ 
হেলন সৃি�কতর্ া আর আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা হেলন মহান 
আ�াহ তাআ’লার সবর্ ে�� সৃি� ও মহান মানষু। মহান আ�াহ তাআ’লার সবর্িবধ ঐশিরক 
গণাবলীর তুলনায় মহান আ�াহ তাআ’লার সবর্ ে�� সৃি� ও মহান মানষু আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা হেলন শধ ু"  ِبِ یْ غَ الْ  ْلمُ ع "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ 
িবষেয়র �ান” এর িদক িদেয় নয় বরং সবর্ �কার গেনর িদক িদেয় অপণূর্া� ।এটা সিতয্ই 
িঠক ! িক� তথািপও আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েবলায় তাঁর অধ�ন জন 
উ�েতর জনয্ এরপ সতয্ কথািট  বলা েবয়াদবী ও কুফুরী । আমােদরেক এ কথা বঝুেত হেব 
েয, েয েকান িবষেয় মহা আ�াহ তাআ’লা সােথ  আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
েকন বরং েয েকান নবীেক তুলনা কের কথা বলা েবয়াদবী ও কুফুরী ।তুলনা করেত হেব এক 
মাখলুকেক অনয্ মাখলুকেক িনেয় । আ�াহ তাআ’লার সােথ নয় ।েয েকান মাখলুেকর সােথ তুলনা 
করেল তেবই মানবীয় গণাবলীর িদক িদেয় আপিন  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামােক  সবর্িদক িদেয় পণূর্া� পােবন  । েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা স�েকর্  পিব� কুরআেন বেলন------- 

مٍ یْ ظِ عَ  قلُ خُ  ىعَلَ لَ  كَ نَّ اِ  "” (অথর্ঃ- ”িন�য়ই আপিন মহান চিরে�র উপর িবদয্মান আেছন”)। আর 
মহান আ�াহ তাআ’লা শধ ু" بِ یْ ْلغَا مُ لْ عِ  "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” এর িদক 
িদেয় নয় বরং সবর্ �কার গেনর িদক িদেয় পণূর্া� গণাবলীর অিধকারী। এটা মহান আ�াহ 
তাআ’লার একক গণ। এ গেণ কােরা শরীক েনই। েকান িবষেয়ই েকহ পণূর্া�তা দাবীও কেরনা। 
বাংলা, ইংেরজী,ভূেগাল, রসায়ন, পদাথর্,পিব� কুরআন,হািদস শরীফ, িফক্হ ইতয্ািদ েয েকান িবষেয় 
পণূর্া� �ান অজর্ ন না করা সে�ও শধ ুআংিশক �ান অজর্ ন করেলই এমন িক আধিুনক পরী�া 
প�িত অনযুায়ী িনধর্ািরত িসেলবাস অনসুরেন েয েকহ পরী�ায় পাশ করেলই তােক মানষু আিলম 
বা �ানী বেল। েতমিনভােব নবী-রাসলু আলাইিহমসু সালামগণেকও " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ   " (ইলমুল গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  পণূর্া� �ান অজর্ ন না করা সে�ও শধু আংিশক �ান তথা 
নবওুয়েতর শান উপেযাগী �েয়াজন পিরমান "  ِبِ یْ ْلغَا مُ لْ ع  " (ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র 
�ান” অজর্ ন করেলই তাঁেদরেক "  ِبِ یْ غَلْ ا اْ ُمولْ اع  " তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ানী” বলা হয়। আর 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার েবলায়েতা তাঁেক অিত 
�ত�ভােবই " بِ یْ غَلْ ا مُ الِ عَ  " (আিলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ানী” বলা হয়, বলেত হেব। 

ইিতবাচক আয়াতসমহূ �ারা  উে�শয্ঃ 
তেব হাঁ, সাধারন মানেুষর মধয্ হেত নবী-রাসলু আলাইিহমুস সালামগন আলাদা ে�িণর িবেশষ 
অসাধারন মযর্াদা স�� মানষু িবধায় "  ِبِ یْ اْلغَ مُ لْ ع "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
লােভর বয্াপাের মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁেদরেক বয্িত�ম িহেসেব পিব� কুরআেন উে�খ কের 
নবওুয়ত ও িরসালােতর শান উপেযাগী তাঁেক �েয়াজন পিরমান "  ِبِ یْ غَالْ  مُ لْ ع  " (ইলমলু গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” দান কেরেছন। যােত এ কথা �মান হয় এবং সাধারন মানষু বেুঝ 
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িনেত পাের েয, নবী-রাসলু আলাইিহমসু সালামগন আলাদা ে�িণর িবেশষ অসাধারন মযর্াদা স�� 
মানষু এবং তাঁেদর �িতিট কথা সতয্। এটা নবী-রাসলু আলাইিহমসু সালামগেণর �িত মহান আ�াহ 
তাআ’লার মহা অন�ূহ ও িবেশষ কৃপা দিৃ�। তাঁেদর "  ِبِ یْ غَ لْ ا مُ لْ ع  "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ 
িবষেয়র �ান” অবিহত হওয়া স�েকর্  মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ- (ক) "  َانَ كَ  ام  ُ َّ� 

َ  نَّ كِ َولَ  بِ یْ غَ الْ  ىلَ عَ  مْ كُ عَ لِ طْ یُ لِ  اءشَ یَ  نْ مَ  ھِ لِ سُ رُ  نْ مِ  ىبِ تَ جْ یَ  �َّ "  
(অথর্ঃ-”আ�াহ তাআ’লা এমন নন েয, েতামােদরেক (সাধারন মানষুেদরেক ) "  ِبِ یْ غَالْ  مُ لْ ع  " 
(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” অবিহত করেবন, তেব তাঁর মেনানীত রাসুলগণ 
এর বয্িত�ম”(অথর্াৎ তাঁর রাসুলগণেক "  ْبِ یْ غَلْ ا مُ ِعل  " (ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র 
�ান” অবিহত করেবন,(সরুা আল ইমরান, আয়াত নং -১৭৯ )। 
এ আয়াত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লা "  ِبِ یْ ْلغَا مُ لْ ع "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র 
�ান” দান করার বয্াপাের সকল মেনানীত নবী-রাসুল আলাইিহমসু সালামগণেক সাধারন ে�িণর 
মানষু েথেক আলাদা কেরেছন। অতএব, �মািণত হল েয, মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর সকল 
মেনানীত নবী-রাসলু আলাইিহমুস সালামগণেক নবওুয়েতর শান উপেযাগী �েয়াজন পিরমান "  مُ ِعلْ 

بِ یْ غَالْ  ৎ" (ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” দান করেবন। এ হে� সকল নবী-রাসলু 
আলাইিহমসু সালামগণেক " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” দান স�েকর্  
পিব� কুরআেনর বানী। 
আর আমােদর নবী সাইিয়য্দলু মরুসািলন রাহমাতুি�ল আলািমনেক " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "(ইলমুল গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” দান করেবন মেমর্ সরুা ি�েন আর একিট পৃথক আয়াত অবতীণর্ 
কের সকল নবী আলাইিহমসু সালামগণ েথেক তাঁর �ত� ৈবিশ�য্িট মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� 
কুরআেন ফুিটেয় তুেলেছন। 
সরুা ি�েন আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ- 
(খ) " لٍ وْ سُ رَ  نْ مِ  ىضَ تَ رْ ا نِ مَ  الَّ اِ  ًداحَ أَ  ھِ بِ یْ غَ  ىلَ عَ  رُ ھِ یُظْ  الَ فَ  بِ یْ غَلْ ا مُ لِ  اعَ  "  
(অথর্ঃ- ”আ�াহ তাআ’লা আিলমলু গায়ব তথা অদশৃয্ িবষেয় �ানী, " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "(ইলমলু গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  িতিন কাউেক অবিহত করেবন না। তেব েকান একজন 
মেনানীত রাসুল এর বয্িত�ম (সরুা িজন, আয়াত নং- ২৭)। এখােন ”েকান একজন মেনানীত 
রাসলু” বলেত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা েক বঝুােনা 
হেয়েছ। কারণ, তাঁর পের েতা আর েকান নবী এ পৃিথবীেত আসেবন না। িতিনই েশষ নবী। তাই 
এখােন ”েকান একজন মেনানীত রাসুল” বলেত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামােকই বঝুােনা হেয়েছ। নবওুয়ত ও িরসালােতর শােনর উপেযাগী �েয়াজন পিরমান 
بِ غَیْ لْ ا مُ لْ عِ  " "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর সকল 
মেনানীত নবী-রাসুল আলাইিহমুস সালামগণেক দান কেরেছন। কােজই, এটা অ�ীকার করা কুফুরী 
এবং এটা অ�ীকারকারী কািফর। মহান আ�াহ তাআ’লার মেনানীত নবী-রাসলু আলাইিহমসু 
সালামগণ নবওুয়ত ও িরসালােতর শােনর উপেযাগী �েয়াজন পিরমান " بِ یْ غَلْ ا ْلمُ عِ   "(ইলমুল গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” রােখন না বেল বেল েবড়ােনা েবয়াদবী ,কুফুরী এবং িবেশষ কের 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার নবওুয়ত ও িরসালােতর শােনর 
উপেযাগী �েয়াজন পিরমান "  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” রােখন না 
বেল বেল েবড়ােনা েবয়াদবী ও কুফুরীেতা বেটই ।আেরা এটা হে� মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর 
মাধয্েম আসা মসুিলমেদর ল�ণ ও িনদশর্ন অথবা মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা 
মসুিলমেদর সােথ স�িকর্ ত অিধকাংশ মসুিলমগেণর এবং "نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   " (আরযাললু কুরিন) তথা 
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সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম  মানেুষর ল�ণ ও িনদশর্ন।  
অতএব, েয েকহ েকান একজন নবী আলাইিহস সালাম স�েকর্  িবেশষ কের আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা স�েকর্  এমন িব�াস কের েয, িতিন নবওুয়ত 
ও িরসালােতর শােনর উপেযাগী �েয়াজন পিরমান " بِ یْ غَ لْ ا ْلمُ عِ  "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ 
িবষেয়র �ান” রােখন েস হে� মিুমন আর এরপ িব�াস করাই হে� ঈমান এবং এটা সাহাবীেদর 
�জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মিুমন-মসুিলেমর তথা" ثَةَال لثَّ ا  نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    "(খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ 
ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-
মতামত , মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ 
সমথর্নকারী এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া�   আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা� একিট েবেহ�ী দল " ةُ عَ امَ جَ الْ  " (আল-জামাআ’ত)দল তথা  

 দলব� সেবর্াৎকৃ� সাধারণ মসুিলম ও( আহলু��ুাত ওআল জামাআত)  َعةِ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
সেবর্াৎকৃ� আিলম মসুিলমগেণর ল�ণ ও িনদশর্ন।  
এবং েয েকহ েকান একজন নবী আলাইিহস সালাম স�েকর্  িবেশষ কের আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা স�েকর্  এমন িব�াস কের েয, িতিন নবুওয়ত ও 
িরসালােতর শােনর উপেযাগী �েয়াজন পিরমান "  ِبِ یْ غَالْ  مُ لْ ع "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র 
�ান” রােখন না েস হে� কািফর আর এমন িব�াস করাই হে� কুফুরী এবং এটা মুনািফকেদর 
�জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলেমরতথা  َةثَ َال ثَّ لا نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ     " তথা “সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় 
অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত , মতামত, �ণীত ফতওয়া , 
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবেরাধী "نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ  (আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
অ�ভূর্ � িনকৃ� উলামােকরামগেণর  রায়-মতামত , িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী এবং 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা� একিট 
েবেহ�ী দল " ةُ عَ امَ جَ الْ  "(আল-আল-জামাআ’ত) তথা  আহল�ু�ুাত ওআল) ةِ عَ َماْلجَ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
জামাআত)দলিটর পিরবেতর্ "نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ    "(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”অ�ভূর্ � 
িনকৃ� মসুিলম উলামােকরামগণ কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ স�িকর্ ত 
িভ� িভ� নােম গিঠত েয েকান দল-উপদলব� সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম  ও সবর্িনকৃ� আিলম 
মুসিলমগেণর ল�ণ ও িনদশর্ন।  
" بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” এর অিধকারী বয্াি�ই হে�ন নবী আর 
بِ ْلغَیْ ا ْلمُ عِ  " "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” এর অিধকারী নন এমন বয্াি� নবী 
নন। িতিন হে�ন সাধারন মানুষ। তােক নবী বলা হেবনা, তােক নবী মানা হেবনা। নবী দাবীদার 
একজন মানুেষর জনয্ "  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” থাকা শতর্ । 
এ  ْمُ ِعل (ইলম) তথা �ানিট ” " ىُّ بِ نَ "(নবী) শে�র অথর্ েথেকও পাওয়া যােব। আিম " ىُّ نَبِ  "(নবী) 
শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ এবং অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ বণর্না করব ইনশা আ�াহ 
তাআ’লা। 
" بِىُّ نَ " (নবী) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ঃ ”-"  َنَ مِ  مِ ًھالْ اِ بِ  لِ بِ قْ تَ سْ مُ لْ ا وِ اَ  بِ یْ اْلغَ َعنِ  رُ بِ ُمخْ لْ ا 

 ِ دْنجِ مُ لْ اَ ( �َّ  (অথর্ঃ-মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত অনেু�রণার মাধয্েম ভিবষয্ৎ বা "  ِمُ لْ ع 
بِ یْ غَلْ ا  " তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  সংবাদ দানকারী” হে�ন " ىُّ نَبِ  "(আল-মনুিজদ)।
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" ىُّ نَبِ  " (নবী) শ�িট ” ةوَّ بُ نُ  ”(নবওুয়ত)শ� েথেক এেসেছ। এর আরিব অথর্ হে�ঃ 
: دُ جِ ُمنْ لْ اَ  :  ، ” �َّ  نَ مِ  مِ اھَ لْ بِاِ  بِلِ قْ تَ سْ مُ لْ ا اَوِ  بِ یْ غً لْ ا نِ عَ  رُ ابَ خْ ْال اَ  ”  "( অথর্ঃ- ”আ�াহ তাআ’লার প� 

হেত অনেু�রণার মাধয্েম ভিবষয্ৎ বা "  ِْیبِ غَلْ ا مُ لْ ع  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
স�েকর্  সংবাদ দান করা (অল-মনুিজদ)।                                                 
অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ েথেকও বঝুা েগল েয, নবী-রাসলু আলাইিহমসু সালামগেণর সকেলই 
মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত অনেু�রণার মাধয্েম ভিবষয্ৎ বা " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "(ইলমলু গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  সংবাদ দান কারী”। 

 তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” �মােণ স�ূন প�িতর বয্বহারঃ (ইলমুল গায়িব)"عِ لْ مُ  الْ غَیْ بِ  "

মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর মেনানীত নবী-রাসুল আলাইিহমসু সালামগণেক নবওুয়ত ও িরসালােতর 
শােনর উপেযাগী �েয়াজন পিরমান "  ِْیبِ اْلغَ مُ لْ ع  " (ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
দােনর িবষেয় আিম এত�ণ �লু প�িতর বয্বহার েদখােয়িছ। উ� প�িতেত আিম পিব� কুরআেনর 
বািহয্ক িদকিটই আেলাচনা কেরিছ।  
মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর মেনানীত নবী-রাসুল আলাইিহমসু সালামগণেক নবুওয়ত ও িরসালােতর 
শােনর উপেযাগী �েয়াজন পিরমান " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ   "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
দােনর িবষয়িট �মাণ করেত এখন দিুট স�ূন প�িত বয্বহার করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা। মানব 
জািতেক সিঠকভােব পিরচালনা করার জনয্ এ প�িতিট খবুই গর�পণূর্। িক� পােপ িনমি�ত 
থাকার কারেণ �লু �ােনর অিধকারী সাধারন বয্াি�গণ এমনিক �লু �ােনর অিধকারী সাধারন 
উলামােকরামগণও �ােনর এই উ��ের আেরাহন করেত অ�ম ও অপরাগ িবধায় তারা অেনক 
সময় �ােনর এই উ��রেক অ�ীকার কের থােকন। অথচ ধেমর্র হাদী তথা পথ�দশর্ক হওয়ার 
জনয্ �ােনর ও গেনর এ উ��ের ধােপ ধােপ অ�সর হেত হেবই। 

মানষুেক িহদায়াত করার জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার 
পর দইু ে�িণর েলাকই কাজ কের থােক। সাধারন �েরর েলাকেক ওয়ােয়িজন বা উপেদশ দানকারী 
বলা হয়। তারা �থম ে�িণর েলাক। তারা সাধারণত েলাকিদগেক িবিভ� উেপখয্ান, ইিতহাস 
উপ�াপেনর মাধয্েম পিব� কুরআেনর আয়াত ও হািদস শরীেফর বাণীর উ�ৃিত িদেয় ওয়াজ কের 
থােকন এবং সৎকাজ করেত উ��ু ও অসৎকাজ েথেক িবরত থাকেত ধেমর্র েলাকিদগেক আহবান 
কের থােক। তােদর উপেদেশ জনগণ সামিয়কভােব অনু�ািণত হেয় থেকন। তেব �ায়ী �িতি�য়া 
হয় না। 
আর ি�তীয় �েরর বয্াি�গণেক হাদী বা পথ�দশর্ক বেল। তােদর উপেদশ জনগেণর মেধয্ �ায়ী 
�িতি�য়াশীল হয়। এ েলাকেদর �রিট  হে� স�ূ �র।  
بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” �মােণ দিুটসূ�ন প�িতর বয্বহারঃ 
(১) �থম প�িতঃ 

মহান আ�াহ তাআ’লােক মলূত: " بِ غَیْ لْ ا مُ لِ اعَ  "(আিলমলুগায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ানী” বলা 
যায় না। কারণ, মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট েকান িবষয়ই ” بِ غَیْ الْ   "(গায়ব) তথা ”অদশৃয্” 
নেহ । সব িকছুই তাঁর িনকট িদবােলােকর নয্ায় �� । পৃিথবী সৃি� েথেক শর কের িকয়ামত 
পযর্� এমনিক েবেহ�-েদাযখ ও ওগেলার পরবত� সময় পযর্� সব িকছুই মহান আ�াহ তাআ’লার 
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নখদপর্েন আেছ। িদন-রাি�র পাথর্কয্ তাঁর িনকট নাই। তাই, এ দিৃ�েকান েথেক মহান আ�াহ 
তাআ’লা হেলন  ََدةاھَ لشَّ ا مُ لِ اع (আিলমশু শাহাদাত) তথা ”দশৃয্ িবষেয়র �ানী”। " بِ یْ غَلْ ا ِلمُ اعَ  " 
(আিলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ানী” শ�িট শধ ুশাি�কভােব �েযাজয্ িক� �কৃত 
পে� নেহ। তেব মহান আ�াহ তাআ’লার শােন এ শ�িটর শাি�ক বয্বহার �ারা েয েকান 
মাখলেুকর "  ِْیبِ غَلْ ا ْلمُ ع  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ােনর” দাবীিট খ�ন করা 
হেয়েছ মা�। যােত কের েকহ মহান আ�াহ তাআ’লার অনুমিত বয্ািতত " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ   "(ইলমুল 
গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” দাবী করেত না পাের।                                                                                                                                                             
(২) ি�তীয় প�িতঃ 

بِ یْ ْلغَا ْلمُ عِ  " "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” �মােণ দিুট স�ূ প�িতর একিটর 
বয্বহার উপের আেলাচনা কেরিছ। এখন " بِ یْ غَلْ ا ْلمُ عِ  "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
�মােণ দিুট স�ূ প�িতর ি�তীয়িটর বয্বহার স�েকর্  আেলাচনার �ারে� সবর্�থেমই বুখারী শরীেফ 
হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামার একিট হািদস শরীফ (হািদেস কুদসী) এখােন উে�খ কের উহার িব�ািরত 
বয্াখয্া করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা।                                      
হািদস শরীফখানা এই ----------------------------------------------- 
- ":وسلم ھعلی هللا صلي هللا هللا رسول  الَ قَ  ،لَ اقَ  ةرَ یْ رَ ھُ  يبِ أ نعَ     
" َ  نَّ اِ  امَّ مِ  ىَّ لَّ اِ  بَّ حَ اَ  ئً ىْ شَ بِ  ىْ دِ َعبْ  ىَّ لَ اِ  بَ رَّ قَ تَ  امَ  "بِ رْ حَ لْ ابِ  ھُ تُ نْ ذَ أَ  دْ قَ فَ  ای� لِ وَ  ىْ لِ  دَ اعَ  نْ مَ  :الَ قَ  �َّ   

 هُ رَ بَصَ وَ  بِھِ  عُ مَ سْ یَ  ىْ ذِ الَّ  ھُ عَ مْ سَ  تُ نْ كُ  ھُ تُ بَبْ اَحْ  اذَ فَاِ  ھُ ِحبَّ اُ  ىتَّ حَ  افِلِ وَ لنَّ ابِ  ىَّ لَ اِ  بُ رَّ قَ تَ یَ  ِدىْ بْ عَ  لُ ازَ یَ  امَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  تُ ضْ رَ تَ فْ اِ 
اھَ یْ َعلَ  ىْ شِ مْ یَ  ىْ تِ لَّ ا ھُ لَ جْ رِ وَ  اھَ بِ  شُ طِ بْ یَ  ىْ تِ لَّ ا هُ یَدَ وَ  ھِ بِ  رُ صُ بْ یَ  ىْ ذِ لّ ا  "  

(অথর্ঃ-হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামা বেলন: িন�য়ই আ�াহ বেলন :েয আমার ব›�ুর সােথ শ�তা করল 
আিম(আ�াহ) তার সােথ যু� েঘাষণা করলাম, আিম বা�ার উপর যা ফরজ কেরিছ এর েচেয় 
উত্তম ব� িদেয় বা�া আমার িনকট সাি�ধয্ লাভ কের না। আমার বা�া নফল ইবাদেতর মাধয্েম 
আমার সাি�ধয্ লাভ কের বা আপন হয় এমনিক এর ফেল আিম তােক ভালেবেস েফিল। যখন 
আিম তােক ভালেবেস েফিল তখন আিম তার কণর্ হেয় যাই েয কণর্ িদেয় েস শেন, তার চ�ু 
হেয় যাই েয চ�ু িদেয় েস েদেখ, তার হাত হেয় যাই েয হাত িদেয় েস ধের এবং আিম তার পা 
হেয় যাই েয পা িদেয় েস হােট”,।                                                                                  
বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬৫০২।) 
(ক) উপেরা� হািদস শরীেফ েথেক একথািট বুঝা েগল েয, মহান আ�াহ তাআ’লার  َىُّ لِ و  ِ َّ�  
(ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ুর সােথ েকহ শ�তা করেল আ�াহ তাআ’লা উ� 
শ�র সােথ য�ু েঘাষণা কেরন। কতটুকু উ��ের েপৗঁছেল একজন মসুিলম মানষুেক  َىُّ لِ و  ِ َّ�  
(ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ু বলা হয় এবং উ�  َىُّ لِ و  ِ َّ�  (ওয়ািল উ�াহ) তথা 
আ�াহর ওলী বা ব�ুর মযর্াদা ও �মতা কতটুকু তা আমরা িনে� িব�ািরত বণর্না করব ইনশা 
আ�াহ  তাআ’লা। 
(খ) উ� হািদস শরীফ খানা েথেক এটা �মাণ হয় েয, মহান আ�াহ তাআ’লা যখন েকান 
মসুিলম বা�ােক ভালবােসন তখন তাঁর তাজা�ী বা�ার �বন শি�, দশর্ন শি�, ধারন শি�চলন 
শি� হেয়  যায়। 
(গ) উ� হািদস শরীফ খানা েথেক এটাও েবাধগময্ হয় েয, মসুিলম বা�ার জনয্ দইু �কার 
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" برْ قُ  ’‘(কুর্ ব) তথা ৈনকটয্ হািসল হয়। 
(১) " ِض ئِ ارَ فَ لْ ا قُْربُ  " (কুরবুল ফারািয়য) তথা ফরজ ইবাদত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার 
ৈনকটয্ লাভ হয়। 
(২) " لِ افِ وَ نَالْ  بُ رْ قُ  " (কুরবুল নাওয়ািফল) তথা নফল ইবাদত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার 
ৈনকটয্ লাভ হয়। 
উপের বিণর্ত দইু �কার ৈনকটয্ লােভর �ারা একজন মসুিলম মানষু কতদরূ উ��ের েপৗঁছেত পাের 
তা িনে� উে�খ করা হল।                                                                                                                                                          
“কুরবুল নাওয়ািফল” �ারা বাশািরয়য্ােতর িসফাত তথা মানবীয় গণাবলী দরূ হেয় মহান আ�াহ 
তাআ’লার িসফাত তথা ঐশিরক গণাবলী মুসিলম বা�ার উপর �কািশত হেয় থােক। তখন েস 
তার সম� শরীর �ারা দরূ হেত েদখেত ও শনেত পায় এবং তার েদখার ও শনার কাজ শধ ু
েচাখ ও কােনর মেধয্ সীমাব� থােক না। এেক মহান আ�াহ তাআ’লার িসফাত তথা ঐশিরক 
গেণ ফানা তথা িবলীন হওয়া বেল। এটা নফল ইবাদেতর ফল।  
“কুরবলু ফারািয়য” �ারা মুসিলম মানষু বা বা�া স�ূণর্ ফানা িফ�াহ তথা আ�াহ তাআ’লােত 
িবলীন হেয় যায়। তখন তার সম� অি�ে�র েলাপ পায়। এমনিক তার িনেজর অি�ে�র অনভূূিতও 
থােক না। একমা� মহান আ�াহ তাআ’লার অি�� ছাড়া অনয্ িকছুই আর তার েগাচরীভূত হয় 
না। এেক ফানা িফ�াহ তথা আ�াহ তাআ’লােত িবলীন হওয়া বলা হয় এবং এটা ফরজ ইবাদেতর  
ফল।   
সাধারণ মসুিলম বা�ার েবলায় েযেহতু এ �র হািসল হয় তা হেল আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার েবলায় কতটুকু উ��র হািসল হেয়েছ তা আপিন ভাল 
কের গভীরভােব অনধুাবন কের েদখুন। এই কুরবলু ফারািয়য ও কুরবুল নাওয়ািফল তখনই লাভ 
হেয় থােক যখন ফরজ ইবাদত িঠকমত আদায় কের স�ত ও নফল আদায় করা হয়। এখােন 
ইবাদেতর অথর্ শধ ুফরজ নামাজ নেহ।                                                                                                           
ফরেজর অথর্ কুরআেন একমা� মহান আ�াহ তাআ’লা েয সম� আেদশ-িনেষধা�া কেরেছন তা 
িনয়িমত পালন করা। উপের বিণর্ত উ��র অজর্ ন করেত হেল �থেম ফরজেক পণূর্ করা এবং পের 
স�ুাত ও নফেলর অনসুরণ করা । ফরজ িঠক না কের স�ুাত-নফেল িনয�ু হওয়া িনবুর্ি�তার 
ও অ�তারই পিরচায়ক।  
সম� হারাম কাজ েযমন-িশরক, েলাভ, েমাহ,জলুমু, িরয়া, পরিন�া, পরচচর্ া, সনুাম-খয্ািতর 
আকা�া, উজব তথা িনজ আমেল খুিশর মেনাভাব েপাষণ করা, হারাম কমর্ েদখা, ে�াভ �কাশ 
ইতয্ািদ অপরাধ পিতয্াগ করা , আ�াহ তাআ’লার কাজা তথা িস�া� ও ভাগয্িলিপসহ তাঁর যাবতীয় 
কাযর্বলীর উপর স�� থাকা এবং মহান আ�াহ তাআ’লার সম� আেদশ-িনেষেধর িবরে� কােরা 
বশবত� না হওয়া ইতয্ািদ সবই ফরেজর অ�গর্ত। এক কথায় ফরজ বয্ািতরেক স�ুাত-নফল সবই 
িনরথর্ক ও অ�হণীয়।  
 বতর্ মান যেুগ যারা নামােজর ফরজ-স�ুাত আদােয়র পেরও শত শত রাকাত নফল নামাজ পেড় 
মহান আ�াহ তাআ’লার সাি�ধয্ লােভর পিরচয় পান না তার একমা� কারণ এই েয, তারা শধ ু
নামাজই পেড় থােকন। অনয্ েকান ফরজ আদায় করা অথবা হারাম হেত বাঁচার জনয্ তােদর 
েকান েচ�াই নাই এবং এর জনয্ েকান উপায়ও অবল�ন কের না। ফল�িতেত তােদর তাহাে�াদ 
ও অনয্ানয্ নফল নামাজ তািদগেক মহান আ�াহ তাআ’লার ৈনকটয্ লােভর িদেক েকান সাহাযয্ 
কের না। ফরজ ইবাদত সিঠক হওয়ার পর যখন েকহ নফল ইবাদত করেত স�ম হয় তখন 
তার উ�তা েয িক পিরমাণ বৃি� েপেয় থােক উপেরা� হািদেস কুদসীই এর �া�য্।  
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যােহাক, উপেরা� িববরণ হেত পাঠকবগর্ এ কথা িন�য়ই বুঝেত েপেরেছন েয, যখন েকান মুসিলম 
বা�া ”কুরবুল ফারািয়য” ও ”কুরবলু নাওয়ািফল” �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার এরপ ৈনকটয্ 
লাভ কের েয, মহান আ�াহ তাআ’লার তাজা�ী তার �বন শি�, দশর্ন শি�, ধারন শি� ও 
চলন শি� হেয় যায় তখন তার �ান লােভর পেথ �ান, কাল ইতয্ািদর দরূ� েকান �কার অ�রায় 
হেত পাের না।  আমরা েরিডও, িটিভ, তার িবহীন েটিল�াফ, মবুাইল, ই�ারেনট অথবা অনয্ 
েকান ৈব�ািনক �ি�য়ার সাহােযয্ যিদ সুদরূ আেমিরকা, জাপান, ইংলয্া� বা দিুনয়ার অনয্ানয্ 
�ােনর সংবাদ মহূেতর্ র মেধয্ সং�হ কের উহার �ান লাভ করেত পাির, তা হেল মহান আ�াহ 
তাআ’লার তাজা�ী যার কলেবর উপর েরিডও রেপ িবরাজমান িতিন িক উহার (তাজা�ীর) 
সাহােযয্ দিুনয়ার �ান অজর্ ন করেত পােরন না। অবশয্ই পােরন। ৈব�ািনক প�িত িক মহান 
আ�াহ তাআ’লার তাজা�ী হেত অিধক শি�শালী ? কখেনা না। যিদও ৈব�ািনক �ি�য়ায় েয 
�ান হািসল হয় তাও মহান আ�াহ তাআ’লার �দত্ত �ানই বেট। িক� উহা �তয্� �ান নেহ 
আর মহান আ�াহ তাআ’লার তাজা�ীর সাহােযয্ েয �ান অজর্ ন হয় উহা হল �তয্� �ান। 
কােজই ঈমানদার বয্াি� মাে�ই বঝুেত পােরন েয, ৈব�ািনক �ি�য়ায় অিজর্ ত �ান মহান আ�াহ 
তাআ’লার তাজা�ীর সাহােযয্ �া� �ােনর েচেয় শি�শালী নেহ। তাই, মহান আ�াহ তাআ’লার 
তাজা�ীর সাহােযয্ অিজর্ ত শি�র মাধয্েম মসুিলম বা�া সারা িব� জগেতর সব িকছুই অবেলাকন 
করেত, শনেত ও েদখেত পান। এমনিক মহূেতর্ র মেধয্ পৃিথবীর এক জায়গা হেত অনয্� �মন 
করেত স�ম হন। উপেরা� আেলাচনা �ারা এটাই �� হেয় উেঠেছ েয, একজন সাধারন মুসিলম 
মানষু সিঠকভােব ফরজ-নফল ইবাদত আদায় করার মাধয্েম মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত 
অেনক উ��র লাভ করেত স�ম ।                                                                                                               
উপেরা� গণস�ন উ��র অজর্ ন করেলই একজন  মসুিলম মানুষেক �কৃতপে� ও ব�েব  َىُّ لِ و  ِ َّ�  
(ওয়ািলউ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ু বলা হয় । তা হেল,সারা িব� জগেতর সবর্ে�� রাসুল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা ও েকািট েকািট মানেুষর, েফের�ার , েকািট েকািট িজেনর িযিন 
েনতা এবং িযিন মহান আ�াহ তাআ’লার সম� আসমা(নাম) ও িসফােতর(গনাবলী) তাজা�ীর 
আধার তার পে� িক িবে�র �িতিট ব�র দশর্ন ও �বন স�ব নয় িক ? অবশয্ই স�ব। মহুা�দী 
উ�েতর মেধয্ যারা িনেজেদর পােপর কারেণ শি�র এই উ��ের েপৗঁেছন নাই অথবা যারা 
মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমগণ তথা  َةثَ َال ثَّ لا نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     "  
তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈন ও তােব’- 
তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত , �ণীত 
ফতওয়া,িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবেরাধী  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ" (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� উলামােকরামগেণর  রায়-মতামত , মতামত, িস�া� ও মতবােদর 
হবহ অনসূারী এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত 
একমা� একিট েবেহ�ী দল  " اَعةُ مَ جَ لْ ا " (আল-আল-জামাআ’ত) তথা     ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)দলিটর পিরবেতর্ ""نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম উলামােকরামগণ কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর বা ইসলােমর গণাবলীর 
সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত েয েকান দল-উপদলব� সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম  ও 
সবর্িনকৃ� আিলম মসুিলমগণ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার 
এত উ� মযর্াদা বঝুেত অ�ম। কারণ, তারা হয়ত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামার িনে� বিণর্ত  বাণীখানাঃ- ------------------------------
(১)  امنَّ إِ فَ  ةِ الَ صَّ لا يْ فِ  نَ اكَ  اذَ إِ  نَ مِ ُمؤْ لْ ا نَّ إِ "  مَ لَّ سَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  بِيُّ نَّ لا لَ اقَ :  لَ اقَ  كٍ لِ امَ  نْ بِ  ٍس نَأَ  َعنْ  
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                                                                                                                        -- " ھُ َربَّ  يْ جَ انَیُ 
অথর্ঃ-(“ মিুমন যখন নামােজ থােক তখন েস তার রব বা �ভূর সােথ একাে� কথা বেল ” 
বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪১৩) িব�াসই কেরন না অথবা নামােজর মেধয্ তােদর রব বা 
�ভূর সােথ একাে� কথা হয় না। নামােজ যিদ তােদর রব বা �ভূর সােথ একাে� কথা হেতা তা 
হেল তারা  َىُّ لِ و  ِ َّ�  (ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ুর এই উ��রিট অিত সহেজই 
বেুঝ েফলেতন । কারণ, তখন েতা তারা িনেজরাই এই উ��েরর মসুিলম মানুষ বা বা�া। 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার সাহাবােকরাম (রািদআ�াহ 
আনহম) এবং সাহাবােদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমগণ তথা"  ةَالثَ لثَّ ا  رُ یْ خَ  

نوْ رُ قُ لْ ا  "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ 
আনহম) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর  
�দত্ত রায়-মতামত ,�ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ 
সমথর্নকারী এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া�  আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা� একিট েবেহ�ী দল " ةُ اعَ مَ جَ الْ  " (আল-জামাআ’ত)দল  তথা 

 দলব� সেবর্াৎকৃ� সাধারণ মসুিলম ও(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)  َعةِ َماْلجَ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
সেবর্াৎকৃ� আিলম মসুিলমগণ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার 
এ বাণীখানা-------------------------------------------------                                                                                             
(১)-  ماإِنَّ فَ  ةِ الَ صَّ ال يْ فِ  نَ اكَ  اذَ إِ  نَ مِ ؤْ مُ لْ ا نَّ إِ  " مَ لَّ سَ وَ  ھِ َلیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يُّ بِ نَّ لا لَ اقَ  : لَ اقَ  كٍ الِ مَ  نْ بِ  ٍس نَأَ  َعنْ 

                                                     -- " ھُ َربَّ  يْ جَ نَایُ 
অথর্ঃ-((“মিুমন যখন নামােজ থােক তখন েস তার রব বা �ভূর সােথ একাে� কথা বেল ” 
বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪১৩)) িব�াস কেরেছন িবধায় তাঁরা তাঁেদর নামােজ িম’রাজ 
অবেলাকন কেরেছন এবং মসুিলম বা�ার এই উ��রিটও িব�াস কেরেছন ।( আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার এ বাণীখানা েক সফুী েকরামগণ   ُأَ لصَّ لَ وة
 বাকয্ িদেয় উপমা িদেয় বঝুাইয়ােছন (”অথর্ঃ-”নামাজ হে� মিুমনেদর িম’রাজ) ”مِ عْ رَ اجُ  الْ مُ ؤْ ِمنِ یْ نَ "
।আবার েকহ এ বাকয্িটেক হািদস শরীফও বেলেছন ।যা েহাক, এ বাকয্িটেক উপমা িহেসেব গণয্ 
কির অথবা হািদস শরীফ িহেসেব ধের েনই তা হেলও এ বাকয্িট আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার উপেরা�  বাণীখানারই বয্খয্ার মতই বলা চেল ।হািদস শরীফ 
খানা এই (১)  ْعَ نْ  أَ نٍَس  بِنْ  مَ الِ كٍ  قَالَ  : قَ الَ  النَّ بِ يُّ  صَ لَّ ى هللاُ  عَ لَ یْ ھِ  وَ سَ لَّ مَ  " إِ نَّ  الْ مُ ؤْ ِمنَ  إِ ذَ ا كَ انَ  ِفي " 
 অথর্ঃ-(“ মিুমন যখন নামােজ থােক তখন েস তার রব বা �ভূর সােথالصَّ الَ ةِ  فَ إِ نَّ ما یُ نَاجَ يْ  رَ بَّ ھُ  " 
একাে� কথা বেল, বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪১৩ ” ।)                                                                                                        
েযমন- হযরত আলী কাররামা�াহ ওয়াজহাহ যেু� িগেয় পােয় তীর ঢুেক েগেল বয্থার কারেণ তা 
েবর করেত না পারায়-মতামত নামােজ দাঁড়ােল পের েলােকরা তা েটেন পা েথেক েবর কের 
েফেলন। িক� হযরত আলী কাররামা�াহ ওয়াজহাহ তা বুঝেতই পােরন িন বা তা েটরই পান িন 
বা অনভূব করেতই পােরন িন। এ িছল আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামার সাহাবীগেণর নামােজর অব�া। কারণ, নামােজ তাঁেদর িম’রােজর মত অব�া হেতা।  
আর এই উ��ের েপৗছেল মসুিলম বা�া দরূ েথেক শনেত পােরন, েদখেত পােরন এবং মহূেতর্ র 
মেধয্ েয েকান �ােন উপি�ত থাকেত পােরন। তখনই এই উ��েরর মসুিলম বা�ােক হািজর-
নািজর িহেসেব অিভিহত করা হয়। িঠক এই স�ূ �রিটর িদেক দিৃ�পাত কেরই আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামােক হািজর-নািজর িহেসেব অিভিহত করা হয়। 
এই উ��েরর মসুিলম বা�ােকই  َىُّ لِ و  ِ َّ�  (ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ু বলা হয়। 
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মহান আ�াহ তাআ’লার এই  َىُّ لِ و  ِ َّ�  (ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ুর সােথ েকহ 
শ�তা করেল আ�াহ তাআ’লা উ� শ�র সােথ য�ু েঘাষণা কেরন। েযমন অ� অধয্ােয় বিণর্ত 
হািদেস কুদসীর �থম অংেশ বুখারী শরীেফ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা বেলন-  
" َ  نَّ اِ  بِ رْ حَ الْ بِ  ھُ تُ ذَنْ أَ  دْ قَ فَ  ای� لِ وَ  ىْ لِ  دَ اعَ  نْ مَ : لَ اقَ  �َّ " (অথর্ঃ-”িন�য়ই আ�াহ বেলন : েয আমার ব�ুর 
সােথ শ�তা করল আিম(আ�াহ) তার সােথ য�ু েঘাষণা করলাম”, বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-৬৫০২)। অতএব, এই উ��েরর মসুিলম (ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ুর সােথ 
েয েকান অব�ােতই আদব তথা িশ�াচার বিহভূর্ ত েকান আচরণ ও কথা বলেলই শ�তা বেল গণয্ 
হেব। এমন শ�তাকারীর সােথই আ�াহ তাআ’লা য�ু েঘাষণা কেরন । আমােদরেক এ িবষেয় 
অিধক সতকর্  হেত হেব।উপেরা� আেলাচনা েথেক এ কথািট ভালভােবই বঝুেত েপেরেছন েয, "  مُ لْ عِ 

بِ یْ غَلْ ا  " (ইলমুল গাইিব) তথা ”অদশৃয্ �ান’’ ও  ِةِ دَ  اھَ شَّ لا مُ لْ ع  (ইলমশু শাহাদািত) তথা ”দশৃয্ 
�ান” িক এবং েকান উ��েরর মসুিলম মানেুষর জনয্ এটা অজর্ ন হয় বা হয় না। মহান আ�াহ 
তাআ’লা সকলেক এই স�ূন �রিট স�েকর্  সিঠক �ান অজর্ ন করার তাওিফক িদন ।     

 

 


