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পিরিশ�ঃ ১. আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
উ�মযর্াদা �স� । 

 
সূচনাঃ এই অধয্ায়িট অতয্� গর�পূণর্ িবষয় “আমােদর নবী  মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদা �সে�র” উপর আেলাচনা করা হেব । এই অধয্ায়িট অ� গে�র (০৩ নং 
মতিবেরােধর কারণ)>> “মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত পিরপূণর্ ঈমান 
না থাকা” (পৃ�া নং-২২২)<< �সে�র” সােথ সংি�� িবষয় । আমােদর নবী  মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদা স�েকর্  সিঠক �ান ও ধারণা িনেয় তাঁেক  ٌإِتِّبَاع 
(ইিত্তবাউন) তথা অনুসরন-অনুকরন করা ফরজ । আমােদর নবী  মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদা স�েকর্  �িটপূণর্ �ান ও ধারণা িনেয় তাঁেক  ٌإِتِّبَاع (ইিত্তবাউন) 
তথা অনুসরন-অনুকরন করা  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل" " (আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ 
শতা�ী েথেক শর কের িকয়ামত সংঘটন পযর্� শতা�ীসমেূহর) অ�ভুর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম  মানেুষর মুনািফিক 
তথা কপট আচরণ। এই মুনািফিক তথা কপট আচরণ েথেক মু� হেয় সিঠক �ান ও ধারণা িনেয় 
আমােদর নবী  মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক  ٌإِتِّبَاع (ইিত্তবাউন) তথা 
অনুসরন-অনুকরন করেত হেল তাঁর উ�মযর্াদা স�েকর্  সময্ক অবিহত হওয়া ও �ান রাখা মুসিলম 
দাবীদার মানুেষর উপর ফরজ। িনে� আমােদর নবী  মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার উ�মযর্াদা স�েকর্  িব�ািরত িববরণ েদওয়া হল । েযেহতু অ� অধয্ায়িট (০৩ নং 
মতিবেরােধর কারণ)>> “মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত পিরপূণর্ ঈমান 
না থাকা” (পৃ�া নং-২২২)<< �সে�র” সােথ সংি�� িবষয় েসেহতু আিম সবর্ �থেম উ� িবষয়িটর 
অবিশ�াংেশর আেলাচনার মধয্ িদেয়ই আমােদর নবী  মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার উ�মযর্াদা স�েকর্  িব�ািরত িববরণ েদওয়া শর করব ইনশাআ�া্হ তাআ’লা।                                                   
আমােদর নবী  মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদার গণাবলীসমূহ 
যথা�েম চারিট(০৪িট)। 
১. اْلغُیُْوبِ  ْیحُ تِ َمَفا   (মাফািতহল গয়ুিব) তথা অদশৃয্িবষয়সমূেহর চািব হ�গত হওয়া ।                      
২.  ُاْألَْرِض  َخَزائِنِ  َمفَاتِْیح   (মাফািতহ খাযািয়িনল  আরিদ) তথা জিমেনর ভা�ারসমূেহর চািব হ�গত 
হওয়া ।                                                                                                                  
৩. সৃজনশীল গণস�� হওয়া । 
৪. মুিজযা বা অেলৗিকক �মতাস�� হওয়া।                                                                                    
(০৩ নং মতিবেরােধর কারণ)>> “মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
পিরপূণর্ ঈমান না থাকা” (পৃ�া নং-২২২ এ বিণর্ত হািদস শরীেফর মাধয্েম আিম এই কথা বুঝােত 
েচ�া কেরিছ েয, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ঈমান 
আনার বা ঈমান থাকার িবষয়িট স�ূণর্টাই আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �িত পূণর্ ভালবাসার উপর িনভর্ শ�ল । েয বয্াি�ই বলেব েয আিম নবী মহুা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িব�াস কির, তার এই ঈমান তত�ণ পযর্� �হণীয় হেব 
না যত�ণ পযর্� না েস বলেব আিম নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক 
আমার িপতা-মাতা, স�ান-স�িত, ভাই-েবান, �ী-পিরজন, েগা�-বংশ, আত্নীয়-�জন, অিজর্ ত ধন-
স�দ,বয্বসা-বািনজয্ এবং পছে�র বাড়ী-ঘর এমনিক সবিকছুর েচেয় েবশী ভালবািস । েযমন পিব� 
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কুরআেনর সুরা তাওবা, ২৪ নং আয়ােত বেলনঃ------------------------------
قُلْ  إِنْ  َكانَ  أَبَاُؤُكمْ  َوأْبناَُؤكُمْ  َوإِْخَوانُكُمْ  َوأَْزَواُجكُمْ  َوَعِشْیَرتُكُمْ  َوأَ ْمَوالُ  نِ  اْقتََرْفتُُمْوَھا َوتَِجاَرةٌ  تَْخَشْونَ  َكَشاَدَھا َوَمَشاِكنَ  

 اْلقَْومَ  یَْھِدى الَ  َوَ�ُ  ـ بِأَْمِرهِ  َ�ُ  يَ یَأْتِ  َحتَّى فَتََربَُّصْوا َسبِْیِلھِ  فِى َھادٍ َوجِ  َوَرسُْوِلھِ  َ�ِ  ِمنَ  ْیُكمْ اِلَ  أََحبَّ  تَْرَضْونََھا
)24(  التَّْوبَةِ  سُْوَرةُ  ــ اْلفَاِسِقْینَ                                                              

অথর্ঃ-বলুন, েতামােদর িপতা,েতামােদর স�ান,েতামােদর ভাই,েতামােদর �ী,েতামােদর েগা�, েতামােদর 
অিজর্ ত ধন-স�দ,েতামােদর বয্বসা-বািনজয্ ,যার ম�ার আশ�া কর(যা ব� হেয় যাওয়ার ভয় 
কর) এবং েতামােদর বাস�ান যােক েতামরা পছ� কর(পছে�র বাড়ী-ঘর) েতামােদর িনকট যিদ 
আ�াহ,তাঁর রাসুল এবং তাঁর পেথ েজহাদ করা েথেক(�ণা�কর সং�াম করার েচেয়)অিধক ি�য় 
হয়,তেব অেপ�া কর, আ�াহর িবধান আসা পযর্� েস িদন পযর্� যখন আ�াহর চুড়া� ফয়সালা 
েতামােদর সামেন উপি�ত হেব)।(েজেন রােখা)আর অ�াহ ফােসক স�দায়েক েহদায়াত কেরন 
না(আ�াহ সতয্তয্াগীেদরেক সৎপথ �দশর্ন কেরন না)সুরা তাওবা, আয়াত নং-২৪।                           
উপেরা� আয়ােত কািরমােত মহান আ�াহ তাআ’লা সকল মুসিলম মানুষেক এই আেদশ কেরেছন েয, 
আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ভালবাসােক এমন �ের রাখা 
ফরজ েযই �র অনয্ কােরা ভালবাসা অিত�ম করেব না । ফেল যার ভালবাসা এই �ের নয় েস 
আযােবর েযাগয্। কারণ েস বাহয্ত মুসিলম সমােজ মুসিলম, মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁর রাসুল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট বা�েব েস ফািসক-মুনািফক । কারণ, মুনািফক মুসিলগণ 
আ�াহ তাআ’লার এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার আেদশ-িনেষধ বা�বায়েনর �িত 
গর� িদেব । িক� তারা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
ভালবাসা �দশর্েনর �িত েতমন গর� িদেবনা । নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �িত ভালবাসা, আদব-িশ�াচািরতা, তাঁর উ�মযর্াদার �িত আনুগতয্ ও অনুসরণ করার  
মত আেরা ইতয্ািদ িবষয়গেলার আেলাচনা উপি�ত হেল তারা তখন আইন তালাশ করেব । তারা 
এটা জােননা েয, ভালবাসা, আদব তথা িশ�াচািরতা, তাঁর উ�মযর্াদার �িত আনুগতয্ ও অনুসরণ 
করার  মত আেরা ইতয্ািদ িবষয়গেলা আইেনর িনয়�ণ বিহভূর্ ত, সহজাত �বৃিত্তর অ�ভুর্ � ভি�-
��া,মেনর আ�িরক অনুভুিত ও আেবগ তািড়ত িবষয়। এই সহজাত �বৃিত্তর অ�ভুর্ � ভালবাসা, 
ভি�-��াজিনত আদব তথা িশ�াচািরতা, তাঁর উ�মযর্াদার �িত আনুগতয্ ও অনুসরণ করার  মত 
আেরা ইতয্ািদ িবষয়গেলা  ُُسْولِ  إِتِّبَاع  ইিতয্বাউর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া)  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى الرَّ
সা�ামা)তথা রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক অনুসরন-অনুকরেনর মাধয্েম �য়ংি�য়ভােব-
�তঃ�ুতর্ ভােব(আপনা-আপিন)ৈতরী হয় । মুনািফক মসুিলেমর মেধয্ সহজাত �বৃিত্তর অ�ভুর্ � 
ভালবাসা, ভি�-��াজিনত আদব তথা িশ�াচািরতা, তাঁর উ�মযর্াদার �িত আনুগতয্ ও অনুসরণ 
করার  মত আেরা ইতয্ািদ িবষয়গেলা �য়ংি�য়ভােব-�তঃ�ুতর্ ভােব(আপনা-আপিন)ৈতরী হয় না 
।আমােদরেক জানেত হেব েয, মহান আ�াহ তাআ’লার এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার আেদশ-িনেষধ ও শতর্ াবলী বা�বায়েনর নাম হে�  ٌإَِطاَعة (ইতাআ’তুন)তথা আনুগতয্।                                                                           
িনে�  َةٌ إَِطاع  (ইতাআ’তুন) তথা আনুগতয্ ও  ٌإِتِّبَاع (ইিত্তবাউন) তথা অনুসরন-অনুকরন শ� দিুটর 
বয্াখয্া েদওয়া হল।-------------------------------------------------- 
                                                 তথা আনুগেতয্র উৎপিত্তঃ (ইতাআ’তুন) إَِطاَعةٌ 
মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআেনর বাণী--------------------------------

)59 ـ ـاْألََیةُ  النَِّساءِ  ُسْوَرةُ ( ُسْولَ  أَِطعُواالَّھَ   َوأَِطعُواالرَّ آَمنُْوا الَِّذْینَ  یَاآیَُّھا   (অথর্ঃ-েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আ�াহেক 
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মান এবং রাসুলেক মান,সুরা-িনসা,আয়াত নং-৫৯)বাকয্ েথেক  َةٌ إَِطاع  (ইতাআ’তুন)তথা আনুগতয্ 
শ�িট এেসেছ। মহান আ�াহ তাআ’লার এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার আেদশ-
িনেষধ ও শতর্ াবলী বা�বায়েনর জেনয্ এই শ�িটই বহল বয্বহৃত হেয় থােক।  
                                                                
                                                             তথা আনুগতয্ বা�বায়েনর প�িতঃ (ইতাআ’তুন)     إِطَ اَعةٌ 
মহান আ�াহ তাআলা েযেহতু সৃি� কতর্ া এবং িতিন অদশৃয্সত্তা েসেহতু তাঁর কথার আওয়াজ মাখলুেকর 
মত আওয়াজ েযাগয্ নয়। তাই তাঁেক সরাসির আনুগতয্ করা যায় না। েসই জেনয্ই মহান আ�াহ 
তাআলা তাঁর সকল আেদশ-িনেষধ বা�বায়েনর জেনয্ িতিন তাঁর দশৃয্মান েকান এক ি�য় সৃি�েক 
আনুগতয্ করেত সকল মানুষেক িবেশষকের মুসিলম মানুষেক িনেদর্শ িদেয় থােকন এবং েসই ি�য়সৃি�র 
আনুগতয্েকই তাঁর িনেজর আনুগতয্ গণয্ কেরন। েযমন মহান আ�াহ তাআ’লােক িসজদা করার আেদশ 
েদওয়া হেয়েছ । এই আেদশিট ব�বায়ন করেত হেল মহান আ�াহ তাআ’লােক মাখলুেকর সামেন 
উপি�ত হওয়া �েয়াজন হয় । েযেহতু মহান আ�াহ তাআলা অদশৃয্সত্তা েসেহতু িসজদা করার মত 
তাঁর এই আেদশখানা বা�বায়েনর জেনয্ তাঁর দশৃয্মান েকান এক ি�য় সৃি�র �েয়াজন হল । েসই 
জেনয্ই িতিন বায়তু�াহ বা কাবা শরীেফর মত এক ি�য় ব� সৃি� করেলন । কাবা শরীফেকই মহান 
আ�াহ তাআ’লা তাঁর িসজদার েক��ল বানােলন। এখন েকান মুসিলম কাবা শরীেফর িদেক মুখ কের 
িসজদার িনয়ত কের জিমেন ম�ক অবনত করেল তার এই িসজদােক মহান আ�াহ তাআ’লােক েস 
িসজদা কেরেছ বেল মহান আ�াহ তাআ’লা গণয্ কেরন। িঠক ত�পই মহান আ�াহ তাআ’লার 
িনেদর্ িশত ও িনিদর্� ি�য়সিৃ�র আনুগতয্েকই তাঁর িনেজেক আনুগতয্ গণয্ কেরন। েসইজেনয্ মুসিলম 
মানুেষর জেনয্ মহান আ�াহ তাআ’লা ইসলাম ধেমর্র সকল কাযর্াবলীেক বা�বায়েনর জেনয্ আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক আনুগেতয্র েক� বািনেয় িদেলন । 
ইসলাম ধেমর্র সকল িবষেয় ও কােজ েকান মুসিলম মানুষ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক আনুগতয্ করেলই তার এই আনুগতয্েকই মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর িনেজেক 
েস(মুসিলম মানুষিট) আনুগতয্ কেরেছ গণয্ কেরন। আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত যার যতটুকু আনুগতয্ ও ভালবাসা মহান আ�াহ তাআ’লার �িতও তার 
ততটুকু আনুগতয্ ও ভালবাসা, আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�িত মুসিলম মানুেষর  আনুগতয্ ও ভালবাসার অনূরাগ ও আকষর্ণ িদেয়ই মহান আ�াহ তাআ’লার 
�িত মুসিলম মানুেষর  আনুগতয্ ও ভালবাসা এবং ঈমােনর দবূর্লতা ও সবলতা পিরমাপ করেত হেব। 
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত েযই মুসিলম মানুেষর কম 
আনুগতয্ ও ভালবাসা আেছ েস মুনািফক মুসিলম। েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন 
বেলনঃ----------------------------------------------------------

)80 ـ ـاْألَیَةُ  النَِّساءِ  ُسْوَرةُ (               ّ�َ  اََطاعَ  فَقَدْ  سُْولَ الرَّ  یُِّطْیعِ  َمنْ                             
অথর্ঃ েয রাসুলেক আনুগতয্ করেব েস আ�াহেকই আনুগতয্ করল, (সুরা-িনসা,আয়াত নং-৮০)। 
উপেরা� আয়ােতর মাধয্েম  মহান আ�াহ তাআ’লা মুসিলম মানুষেক জানাইয়া িদেলন, আমােদর নবী 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার আনুগতয্েক তাঁর িনেজর আনুগতয্ গণয্ কেরন। 
এই আয়ােতর মাধয্েম আেরা বুঝা েগল েয, যিদ েকই বেল আিম আ�াহেক মািন, আিম আ�াহর 
আনুগতয্ কির, আিম আ�াহেক ভালবািস তা হেল তার এই মানা , আনুগতয্ ও ভালবাসা �হণীয় 
নয় যত�ণ না েস বলেব েয আিম আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
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সা�ামােক মািন ও আনুগতয্ কির এবং ভালবািস । কারণ, দশৃয্মান সত্তার �িত আনুগতয্ ও ভালবাসাই 
মহান আ�াহ তাআ’লার �িত আনুগতয্ ও ভালবাসা ।       
আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআেনর বাণী------------------------------  ةُ ُسْورَ ( -

)59 ـ ـاْألَیَةُ  النَِّساءِ  سُْولَ  أَِطعُواالَّھَ   ــ ِمْنكٌمْ  اْألَْمرِ  َوأُوِلى َوأَِطعُواالرَّ آَمنُْوا الَِّذْینَ  یَاآیَُّھا   (অথর্ঃ-েহ ঈমানদারগণ! 
েতামরা আ�াহেক মান এবং রাসুলেক মান আর েতামােদর মধয্ হেত দািয়�শীলেদরেক মান, সুরা-
িনসা, আয়াত নং-৫৯ বােকয্ বিণর্ত বালী েমাতােবক  ٌإَِطاَعة (ইতাআ’তুন) তথা আনুগতয্ করার প�িত 
িনে� বিণর্ত হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন। হািদস শরীফখানা হে� এই----------------------------------- 

ثَھُ، ُعَمرَ  ْبنِ  َ�ِ  َعْبدَ  أَنَّ  َ�ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َساِلمٍ  َعنْ   نَفَرٍ  َمعَ  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرسُْولِ  ِعْندَ  یَْومٍ  ذَاتَ  َكانَ  أَنَّھُ  َحدَّ
 إِلَْیكُمْ  َ�ِ  َرسُْولُ  أَنِّي تَْعلَُمْونَ  ْستُمْ لَ أَ  َھُؤالَءِ  یَا: فَقَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرُسْولُ   َعلَْیِھمْ  فَأَْقبَلَ  أَْصَحابِِھ، ِمنْ 

 بَلَى ٌ◌قَالُوا ّ�َ، اََطاعَ  فَقَدْ  أََطاَعنِي َمنْ  ِكتَابِھِ  فِى أَْنَزلَ  َ�َ  أَنَّ  تَْعلَُمْونَ  أَلَْستُمْ  قَالَ  َ�ِ  َرُسْولُ  أَنَّكَ  نَْشَھدُ  بَلَى ٌ◌قَالُوا
 ِمنْ  ّوإِنَّ  تُِطْیعُونِي، أَنْ  َ�ِ  َطاَعةِ  ِمنْ  فَِإنَّ  قَالَ  َطاَعتََك، َ�ِ  َطاَعةِ  ِمنْ  ّ�َ،َوأَنَّ  اََطاعَ  قَدْ فَ  أََطاَعكَ  َمنْ  أَنَّھُ  نَْشَھد

تَُكْم، تُِطْیعُوا أَنْ  يْ َطاَعتِ  تَُكْم، أَِطْیعُوا أَئِمَّ )5783(ــ \أحمد مسند ــ ــ قُعُْوًدا فََصلُّوا قُعُوًدا َصلُّوا فِإنْ  أَئِمَّ     
অথর্ঃ- হযরত সািলম িবন আ�ু�াহ েথেক বিণর্ত, আ�ু�াহ িবন ওমর (রািদআ�াহ আনহ)তাঁর িনকট 
বণর্না কেরেছন, একিদন িতিন রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট তাঁর সাহাবীেদর 
দেলর সােথ িছেলন, তােদর সামেন রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা অ�সর হেয় বলেলন: 
েতামরা িক জাননা েয, আিম িন�য় েতামােদর িনকট আ�হর রাসুল ? তারা বলেলন, হা! আমরা 
সা�য্ িদি� েয, িন�য়ই আপিন আ�হর রাসুল । িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) 
বলেলন, েতামরা িক জাননা েয, িন�য়ই আ�াহ তাঁর িকতােব অবতীণর্ কেরেছন “েয আমােক 
আনুগতয্ করল েস আ�াহরই আনুগতয্ করল”, তারা বলেলন, হা! আমরা সা�য্ িদি� েয, িন�য়ই 
“েয আপনার আনুগতয্ করল েস আ�াহরই আনুগতয্ করল”, আর “আপনার আনুগতয্ই হে� 
আ�াহরই আনুগতয্”, িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন, িন�য়ই আ�াহর 
আনুগতয্ হে� এই েয, েতামরা আমার আনুগতয্ করেব, আমার আনুগতয্ হে� এই েয, েতামরা 
েতামােদর ইমাম বা েনতােদর আনুগতয্ করেব ।েতামরা েতামােদর ইমাম বা েনতােদর আনুগতয্ কেরা, 
তারা যিদ বেস নামাজ পেড় তেব েতামরাও বেস নামাজ পেড়া । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-৫৭৮৩।                  
উপেরা� হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা মহান 
আ�াহ তাআলােক এবং নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক   ٌإَِطاَعة (ইতাআ’তুন) তথা আনুগতয্ 
করার প�িত িশ�া িদেয়েছন । উপেরা� হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার আনুগতয্েকই আ�াহর আনুগতয্ এবং মুসলমানেদর ইমাম বা  েনতার 
আনুগতয্েকই আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার আনুগতয্  বলা 
হেয়েছ ।             
এখােন আর একিট সু� ও গর�পণূর্ িবষয় হেলা এই েয, হািদস শরীেফর ভাষয্ “আমার আনুগতয্ 
হে� এই েয,  েতামরা েতামােদর েনতােদর আনুগতয্ করেব” ।                                                                             
উপেরা� হািদস শরীেফ মুসলমানেদর ইমাম বা  েনতােক  ٌإَِطاَعة (ইতাআ’তুন)তথা আনুগতয্ করা শতর্  
বা ফরজ  করা হেয়েছ । কারণ, তার  ٌِإَطاَعة (ইতাআ’তুন)তথা আনুগতয্েকই আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার আনুগতয্ বলা হেয়েছ । হািদস শরীেফর ভাষয্ েমাতােবক 
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এখন �� হল, “েকান সুিনিদর্ � ইমাম বা েনতােক মানেত হেব” ? ইমাম বা  েনতা েতা শত শত, 
হাজার হাজার বা ল� ল�। এর উত্তর এই েয, আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ওহী�া� একমা� একিট েবেহ�ীদল “  আহলুসসু�াহ ওআল)     اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
জামাআ’ত)” নােম দলিটর ইমাম বা েনতােক মানেত হেব তথা  ٌإَِطاَعة (ইতাআ’তুন) তথা আনুগতয্ 
করেত হেব । এখন আেরা একিট �� হেত পাের েয, “  আহলুসসু�াহ ওআল)  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
জামাআ’ত)” নােম দলিটরও েতা বতর্ মােন সুিনিদর্� ইমাম বা েনতা েনই । এমতাব�ায় মুসিলম 
মানুেষর করনীয় হে� �থেম তারা িনেজরা “  ”(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)     اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  ْھلُ أَ 
নােম নাম িদেয় একিট দল ৈতরী করেবন এবং েসই দেলর একজন দািয়�শীল পিরচালক িনবর্াচন 
করেবন । েসই পিরচালকই হেবন,“  নােম ”(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)     اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
দলিটর ইমাম বা েনতা । এখােনও একিট সমসয্া েদখা িদেত পাের । আর তা হে� বৃহৎভােব ইমাম 
বা েনতা িনবর্াচন করা নানাহ কারেণ অস�ব হেত পাের । এমতাব�ায় মুসিলম মানুেষর করনীয় 
হে� বৃহৎভােব ইমাম বা েনতা িনবর্াচন করার বয্থর্তায় আ�িলকভােব ইমাম বা েনতা িনবর্াচন কের 
তােক অনুসরণ করা । আর এও যিদ অস�ব হয় তা হেল আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােকই অদশৃয্ অব�ায় “  আহলুসসু�াহ ওআল)     اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
জামাআ’ত)” নােম দলিটর ইমাম বা েনতা েমেন তাঁেকই আনুগতয্ করেত হেব। েকান অব�ােতই 
ইমাম বা েনতার “ ٌِإَطاَعة (ইতাআ’তুন) তথা আনুগতয্” েথেক েকান মুসিলম মু� থাকেত পারেব না। 
এরই নাম “ ٌِإَطاَعة (ইতাআ’তুন) তথা আনুগতয্  । আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক “  নােম দলিটর ”(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)     اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
ইমাম বা েনতা েমেন তাঁেকই আনুগতয্ করেল এখােন  “ ٌإَِطاَعة (ইতাআ’তুন) তথা আনুগতয্”  দইু 
�কার হয় ।                                                                                                               
(১) আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক নবী ও রাসুল িহেসেব  ٌإَِطاَعة 
(ইতাআ’তুন) তথা আনুগতয্  করা ।                                                                                                
(২) “  নােম দলিটর ইমাম বা েনতা িহেসেব ”(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)     اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
                                                                                                 তথা আনুগতয্  করা । (ইতাআ’তুন) إَِطاَعةٌ 
এমতাব�ায়  ٌِإَطاَعة (ইতাআ’তুন) তথা আনুগতয্ করেত হেল -তথা অনুসরণ (ইিত্তবাউন)  إِتِّبَاعٌ 
অনুকরনসহ  ٌإَِطاَعة (ইতাআ’তুন) তথা আনুগতয্ করেত হেব । 
মুসিলম সমােজ আিলম িহেসেব পিরিচত িকছু পথ�� মুনািফক আিলম রেয়েছ যারা আমােদর নবী 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত মুসিলম মানুেষর  আনুগতয্ ও ভালবাসােক 
িশরক বেল েবড়ায় । এরা জােনই না েয, দশৃয্মান সত্তার �িত আনুগতয্ ও ভালবাসা ছাড়া অদশৃয্মান 
সত্তার �িত আনুগতয্ ও ভালবাসা হেব না এবং আনুগতয্ ও ভালবাসা �দশর্ন করা যােব না । মহান 
আ�াহ তাআ’লার �িত মুসিলম মানুেষর  আনুগতয্ ও ভালবাসা এবং ঈমােনর দবূর্লতা ও সবলতা 
পিরমাপ করার একমা� মানদ� হে� আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �িত মুসিলম মানুেষর  আনুগতয্ ও ভালবাসা । আ�াহ পাক আমােদরেক পথ�� মুনািফক 
আিলম েথেক িহফাজত করন। আিমন! আ�াহ�া আিমন । 
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                             তথা অনুসরণ-অনুকরেনর উৎপিত্তঃ (ইিত্তবাউন)  إِتِّبَاعٌ  
পিব� কুরআেনর  ) ُ31ـ اْألَیَةُ  ـ ِعْمَرانَ  أَلْ   سْوَرة(  অথর্ঃ-অতএব,আমােক অনুসরণ-অনুকরন)َفاتَّبِعُونِي 
কর,সুরা-আল ইমরান,আয়াত নং-৩১)শ� েথেক  ٌإِتِّبَاع (ইিত্তবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরন করা 
শ�িটর উৎপিত্ত হেয়েছ । আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পালনেযাগয্ সিবর্ক কাযর্াবলী, 
আচার-আচরণ,চাল-চলন এবং স�ি�-অস�ি� ইতয্ািদ িবেবচনা কের অতয্� সতকর্ তার সােথ আদব-
িশ�াচািরতা র�া কের ��াভের- মেনর আেবেগ অনূরােগর মধয্ িদেয় অনুসরণ-অনুকরন করার নাম 
হে�                                              তথা অনুসরণ-অনুকরন । (ইিত্তবাউন)   إِتِّبَاعٌ  
                       তথা অনুসরণ-অনুকরন বা�বায়েনর প�িতঃ (ইিত্তবাউন) إِتِّبَاعٌ 
মহান আ�াহ তাআ’লার এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার আেদশগেলা দইু �কার। 
১. একক আেদশ । ২. বয্াপক আেদশ ।                                                   
মহান আ�াহ তাআ’লার এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার একক আেদশ-িনেষধ ও 
শতর্ াবলী বা�বায়েনর জেনয্ েযমন  ٌإَِطاَعة (ইতাআ’তুন)তথা আনুগতয্ করা নামক শ� বয্বহৃত হয় 
িঠক েতমিনভােব বয্াপক আেদশ পালন ও বা�বায়েনর জেনয্  ٌإِتِّبَاع(ইিত্তবাউন) তথা অনুসরণ-অনুসরণ 
নামক শ� বয্বহার হয়। পিব� কিরআেনর সুরা আল ইমরােনর ৩১ নং আয়াতখানায় বয্বহৃত 
اتَّبِعُونِيفَ  “  ”(অথর্ঃ-অতএব,আমােক অনুসরণ-অনুকরন কর,)শ�িটও হে� একিট বয্াপক আেদশমূলক 
আয়াত । মহান আ�াহ তাআ’লার এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বয্াপক 
আেদশগেলােত সংি�� িবিভ� িবষয় অ�ভুর্ � থােক । এইরপ আেদশ পালন করেত একজন মুসিলম 
মানুষেক  আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পালনেযাগয্ সিবর্ক কাযর্াবলী, আচার-
আচরণ, আচার-বয্বহার, চাল-চলন এবং স�ি�-অস�ি� ইতয্ািদসহ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক উ�মযর্াদাস�� নবী িবেবচনা কের অতয্� সতকর্ তার সােথ আদব-িশ�াচািরতা র�া 
কের ��াভের-মেনর আেবেগ অনূরােগর মধয্ িদেয় অনুসরণ-অনুকরন করার মাধয্েম পালন করেত 
হেব। েযমন িকছু েলাক দাবী কেরিছল আমরা আ�াহেক ভালবািস । মহান আ�াহ তাআ’লা তােদর 
এই অসার দাবী নাকচ কের পিব� কুরআেন তাঁর �িত ভালবাসােক আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার  ٌإِتِّبَاع (ইিত্তবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরেনর মেধয্ সীমাব� কের িদেয় িনে� বিণর্ত 
আয়ােত(সুরা আল ইমরান,আয়াত নং-৩১) বেলন যার সারসংে�প হে�>> “আমার রাসুেলর 
অনুসরণ-অনুকরেনই হে� আমার �িত েতামােদর ভালবাসা, যার িনকট আমার রাসুেলর 
অনসুরণ-অনুকরন েনই আমার �িত তার ভালবাসাও েনই”<<। তাই, এই  ٌإِتِّبَاع (ইিত্তবাউন) তথা 
অনুসরণ-অনুকরেনর মাধয্েমই আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�িত ভালবাসা ৈতরী হয় । আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�িত এই ভালবাসাই হে� মহান আ�াহ তাআ’লার �িত ভালবাসা । আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ভালবাসা ও অনূরাগই হে� ঈমান । েসই জেনয্ই মহান আ�াহ 
তাআ’লা পিব� কুরআেন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক তাঁর উ�তেক বলেত বেলনঃ----

ِحْیمٌ  َوَ�ُ  ـ ذُنُْوبَكُمْ  َویَْغِفْرلَكُمْ  َ�ُ  یُْحبِْبُكمُ  فَاتَّبِعُونِي َ�َ  تُِحبُّْونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  قُلْ  )31ـ اْألَیَةُ  ـ ِعْمَرانَ  أَلْ  سْوَرةُ (ـ َغفُْوٌررَّ  
অথর্ঃ-বলুন, যিদ েতামরা আ�াহেক ভালবাস, তা হেল েতামরা আমােক(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক) অনুসরন কর,তেবই আ�াহ েতামােদরেক ভালবাসেবন এবং েতামােদর পাপ মাজর্ না করেবন। 
আর আ�াহ �মাশীল,দয়ালু।সুরা আল ইমরান,আয়াত নং-৩১ ।                                            
উপেরা� আয়ােত কািরমােত মহান আ�াহ তাআ’লা একিট সু� আেদশ িদেয়েছন । আর তা হে� এই 
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েয, “যিদ েতামরা আ�াহেক ভালবাস, তা হেল েতামরা আমােক(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক) অনুসরন কর” । আয়ােতর বণর্না �স� অনুসাের আয়ােতর বণর্নাভি� “যিদ েতামরা 
আ�াহেক ভালবাস, তা হেল েতামরা �থেম আমােক(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক) 
ভালবাস” এইরপ হওয়া দাবী । িক� এখােন একক আেদশ “�থেম আমােক ভালবাস” না িদেয় 
সািবর্ক আেদশ “আমােক অনুসরন কর” েদওয়া হেয়েছ । “�থেম আমােক ভালবাস” আেদশখানা 
হে� একক আর “আমােক অনুসরন কর” আেদশখানা হে� বয্পক। এই বয্পক আেদেশর মাধয্েম 
মহান আ�াহ তাআ’লা সাফ-পির�ার ভাষায় জািনেয় িদেলন েয, েকান ব�ার জনয্  আমার ভালবাসা 
সরাসির অজর্ ন হেবনা যত�ণ পযর্� না েকহ আমার রাসুলেক আদব-িশ�াচািরতা র�া কের, তাঁর 
উ�মযর্াদার �িত আনুগতয্ ও অনুসরণ করার  মত আেরা ইতয্ািদ িবষয়গেলা ��াভের- মেনর 
আেবেগ অনূরােগর মধয্ িদেয় অনুসরণ-অনুকরন করেব । আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার পালনেযাগয্ সিবর্ক কাযর্াবলী, আচার-আচরণ,চাল-চলন এবং স�ি�-অস�ি� ইতয্ািদসহ 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক উ�মযর্াদাস�� নবী িবেবচনা কের অতয্� সতকর্ তার 
সােথ আদব-িশ�াচািরতা র�া কের ��াভের- মেনর আেবেগ অনূরােগর মধয্ িদেয় অনুসরণ-অনুকরন 
করার মত কাজিট বা িবষয়িট একমা� আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
ভালবাসার মাধয্েমই স�ব, অনয্ েকানভােবই স�ব নয়। তাই, মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর ভালবাসা 
অজর্ ন করার �থম শতর্  িহেসেব আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পালনেযাগয্ সািবর্ক 
কাযর্াবলী, আচার-আচরণ, চাল-চলন এবং স�ি�-অস�ি� ইতয্ািদসহ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক উ�মযর্াদাস�� নবী িবেবচনা কের অতয্� সতকর্ তার সােথ আদব-িশ�াচািরতা র�া 
কের ��াভের- মেনর আেবেগ অনূরােগর মধয্ িদেয় অনুসরণ-অনুকরন করােক ফরজ কের িদেয়েছন। 
িবিভ� আয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লা মুিমন-মুসিলমেক মহান আ�াহ তাআ’লার এবং তাঁর রাসুল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার আেদশ-িনেষধ ও শতর্ াবলী বা�বায়েনর ও পালেনর কথা বেলেছন। 
িক� এখােন মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর ভালবাসা অজর্ ন করার �ে� �থম শতর্  িহেসেব আমােদর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পালনেযাগয্ সিবর্ক কাযর্াবলী, আচার-আচরণ, চাল-চলন এবং 
স�ি�-অস�ি� ইতয্ািদসহ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক উ�মযর্াদাস�� নবী 
িবেবচনা কের অতয্� সতকর্ তার সােথ আদব-িশ�াচািরতা র�া কের  ��াভের- মেনর আেবেগ 
অনূরােগর মধয্ িদেয় অনুসরণ-অনুকরন করার কথা বেলেছন। উে�শয্ এই েয, মহান আ�াহ তাআ’লার 
এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার আেদশ-িনেষধ ও শতর্ াবলী বা�বায়েনর ও পালেনর 
মাধয্েম  ٌإَِطاَعة (ইতাআ’তুন)তথা আনুগেতয্র মত কাজিট স�� হেলও িক� মহান আ�াহ তাআ’লার 
ভালবাসা অজর্ ন হেবনা ।মহান আ�াহ তাআ’লার ভালবাসা অজর্ ন করার �থম শতর্  হল আমােদর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ভালবাসা অজর্ ন করা । আর আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার ভালবাসা অজর্ ন করার �থম শতর্  হল আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
পালনেযাগয্ সািবর্ক কাযর্াবলী, আচার-আচরণ, চাল-চলন এবং স�ি�-অস�ি� ইতয্ািদসহ আমােদর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক উ�মযর্াদাস�� নবী িবেবচনা কের অতয্� সতকর্ তার সােথ 
আদব-িশ�াচািরতা র�া কের ��াভের-মেনর আেবেগ অনূরােগর মধয্ িদেয় অনুসরণ-অনুকরন করা। 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ভালবাসার মাধয্েমই একজন মুসিলম মানুেষর েযমন  
মহান আ�াহ তাআ’লার ভালবাসা অজর্ ন হয় েতমিনভােব েসই মুসিলম মানুষিটর পাপরািশ, গনাহসমূহও 
মাফ হয়। েযমনিট উপের বিণর্ত আয়ােত কািরমােত> )31ـ اْألَیَةُ  ـ ِعْمَرانَ  أَلْ  سْوَرةُ  ـ  ذُنُْوبَُكمْ  َویَْغِفْرلَُكمْ (   এবং 
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েতামােদর পাপ মাজর্ না করেবন, দয়ালু।সুরা আল ইমরান,আয়াত নং-৩১)< মহান আ�াহ বেলেছন।
                                                          

"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ  " (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভুর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলম  মানুষ মেন 
করেত পােরন েয, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােতা এখন এই পৃিথবীেত দশৃয্মান 
অব�ায় িবদয্মান েনই তা হেল আমরা তাঁেক উপেরা� গণাবলীসহ েকমেন  ٌإِتِّبَاع (ইিত্তবাউন) তথা 
অনুসরণ-অনুকরন করব ?                                                            
এর উত্তর এই েয, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনে� বিণর্ত হািদস শরীফখানা 
অধয্য়ন করেল িবষয়িট ভালকের বুঝা যােব। 

ْحَمنِ  َعْبدِ  أَبِي َعنْ  ا َراِكبَاِن، َطلَعَ  َ�ِ  َرُسْولِ  ِعْندَ  نَْحنُ  بَْینَا: قَالَ  اْلُجْھنِّيِ، الرَّ  َحتَّى ،انِ ِجیّ َمْذحِ  ِكْنِدیَانِ : قَالَ  َرآھَُما فَلَمَّ
ا: قَالَ  ِلیُبَایُعَھُ، أََحُدھَُما إِلَْیھِ  فََدنَا: قَالَ  َمْذِحجٍ، ِمنْ  ِرَجالٌ  فَِإذَا أَتَیَاهُ،  َرآكَ  َمنْ  أََرأَْیتَ  َ�ِ، َرسُْولَ  یَا: قَالَ  بِیَِدِه، أََخذَ  فَلَمَّ
قَكَ  بِكَ  فَآَمنَ   بِیَِدهِ  أََخذَ  َحتَّى اْألََخُر، أَْقبَلَ  ثُمَّ  َف،فَاْنَصرَ  یَِدهِ  َعلَى فََمَسحَ : قَالَ  لَھُ، ُطْوبَى: قَالَ  ؟ لَھُ  َماذَا َواتَّبَعَكَ  َوَصدَّ

قَكَ  بِكَ  آَمنَ  َمنْ  أََرأَْیتَ  َ�ِ، َرسُْولَ  یَا: قَالَ  ِلیُبَایُعَھُ،  ثُمَّ   لَھُ، ُطْوبَى ثُمَّ  لَھُ، طُْوبَى: قَالَ   ؟ یََركَ  َولَمْ  َواتَّبَعَكَ  َوَصدَّ
)17662(ــ \أحمد مسند ــ فَاْنَصَرفَ  یَِدهِ  َعلَى فََمَسحَ : قَالَ  لَھُ  ُطْوبَى                                                               

অথর্ঃ- হযরত আবু আ�ুর রহমান জহুিন েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আমরা রাসুলু�াহর িনকট থাকা 
অব�ায় দজুন আেরাহী উপি�ত হল। িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)েদেখই বলেলন: 
িকনিদয়ািন মাজিহিজয়য্ািন, েশষ পযর্� তারা তাঁর িনকট অসেলন, এমিন সমেয় মাজিহজেদর একজন 
তাঁর কােছ বাইআ’ত হওয়ার জনয্ তাঁর িনকটবত� হল, িতিন (আবু আ�ুর রহমান জহুিন)বলেলন: 
যখন েস তাঁর হাত ধের বলল: ইয়া রাসুলু�ািহ, আপিন েকমন মেন কেরন েয আপনােক েদেখ ঈমান 
এেন সতয্ েজেন আপনার  ٌإِتِّبَاع (ইিত্তবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরন কের, তার জনয্ িক রেয়েছ ? 
িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: তার জনয্ েখাশখবরী, িতিন (আব ুআ�ুর 
রহমান জহুিন)বলেলন: অতপর িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)তার হােতর উপর 
েমােসহ করেল েস চেল েগল, তারপর, অপরজন এেস তাঁর কােছ বাইআ’ত হওয়ার জনয্ তাঁর হাত 
হাত ধের বলল: ইয়া রাসুলু�ািহ, আপিন েকমন েকমন কেরন েয আপনােক না েদেখ ঈমান এেন 
সতয্ েজেন আপনার  ٌإِتِّبَاع (ইিত্তবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরন কের ? িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: তার জনয্ েখাশখবরী, তারপর তার জনয্ েখাশখবরী, তারপর তার 
জনয্ েখাশখবরী, িতিন (আবু আ�ুর রহমান জহুিন)বলেলন: অতপর িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা)তার হােতর উপর েমােসহ করেল েস চেল েগল । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-১৭৬৬২।                                            
উপেরা� হািদস শরীফ েথেক এই কথা বুঝা েগল েয, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােতা 
এখন এই পৃিথবীেত দশৃয্মান অব�ায় িবদয্মান না থাকেলও তাঁেক উপেরা� গণাবলী স�েকর্  িব�ািরত 
েজেন তাঁেক  ٌإِتِّبَاع (ইিত্তবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরন করা লাগেব ।                         
উপেরা� গণাবলীর মেধয্ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
উ�মযর্াদাও একিট িবেশষ গণ । আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
উ�মযর্াদাস�িলত গণিট িনে� িব�ািরত আেলাচনা করা হল । 
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#আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদাস�িলত গণ ০৪িট 
(চারিট) ।                                                        
েযমন- ---------------------------------------------------                                                           
১.  ُاْلغُیُْوبِ  َمَفاتِْیح   (মাফািতহল গয়ুিব) তথা অদশৃয্িবষয়সমূেহর চািব হ�গত হওয়া ।                      
২.  ُاْألَْرِض  َخَزائِنِ  َمفَاتِْیح   (মাফািতহ খাযািয়িনল  আরিদ) তথা জিমেনর ভা�ারসমূেহর চািব হ�গত 
হওয়া ।                                                                                                                  
৩. সৃজনশীল গণ ও �মতাস�� হওয়া । 
৪. মুিজযা বা অেলৗিকক �মতাস�� হওয়া ।                                                                                 
উপের বিণর্ত আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদাস�িলত 
০৪িট (চারিট) গণ স�েকর্  পযর্ায়�েম ধারাবািহকভােব িনে� িব�ািরত আেলাচনা করা হেব ইনশাআ�াহ 
তাআ’লা ।  
 
এখন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদাস�িলত ০৪িট 
(চারিট) গণাবলীর অ�ভুর্ � ১ নং গণ>> “ اْلغُیُْوبِ  َمفَاتِْیحُ   (মাফািতহল গয়ুিব) তথা অদশৃয্িবষয়সমূেহর 
চািব হ�গত হওয়।” গণিট স�েকর্  সবর্ �থম িনে� িব�ািরত আেলাচনা করা হে� ।  
 
১.  ُاْلغُیُْوبِ  َمفَاتِْیح   (মাফািতহল গয়ুিব)তথা অদশৃয্িবষয়সমূেহর চািব হ�গত হওয়া।  
 
উপের উে�িখত -তথা অনুসরণ অেথর্ বািহয্ক পালনেযাগয্ সিবর্ক কাযর্াবলী, আচার (ইিত্তবাউন) إِتِّبَاعٌ  
আচরণ, আচার-বয্বহার, চাল-চলনেক বুঝােনা হেয়েছ। িক� মুনািফক চিরে�র িকছু মুসিলম এমন 
থাকেত পাের েয, তারা তােদর অ�েরর ব�তার কারেণ (মুািনািফিক তথা কপটতার কারেণ) এই  
 তথা েগাপনীয় বা অভয্�রীন িবষয় অনসুরণ  اتِ ْورَ اْلعَ  إِتِّبَاعُ  তথা অনুসরণ �ারা (ইিত্তবাউন)  إِتِّبَاعٌ 
করা বুেঝ িনেত পাের । কারণ, তারা তােদর অ�েরর ব�তার কারেণ (মুািনািফিক তথা কপটতার 
কারেণ) সব িবষেয়ই সহজ-সরল অথর্ না বুেঝ ব� অথর্ই বুেঝ থােক। েযমন  ُاْلَغْیبِ  ِعْلم  তথা অদশৃয্ 
িবষেয়র �ান স�েকর্  আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ধম�য় �েয়াজন পিরমাণ  ُِعْلم 
-তথা অদশৃয্ িবষেয়র �ান আেছ । এখােনও তারা তােদর অ�েরর ব�তার কারেণ আদব اْلغَْیبِ 
িশ�াচািরতার অভাব থাকায় আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ধম�য় �েয়াজন পিরমাণ  
তথা অদশৃয্ িবষেয়র �ান আেছ িবষয়িট অ�ীকার কের । কারণ, তারা মাখলুেকর জনয্  তথা 
অদশৃয্ িবষেয়র �ান না থাকার িবষেয় পিব� কুরআেনর েনিতবাচক আয়াতগেলা �মাণ িহেসেব 
উপ�াপন কের । িক� আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ধম�য় �েয়াজন পিরমাণ  তথা 
অদশৃয্ িবষেয়র �ান আেছ মেমর্ পিব� কুরআেনর ইিতবাচক আয়াতগেলার �িত চ�ু ব� কের 
থােক ।  
পিব� কুরআেনর েনিতবাচক আয়াতগেলা এইঃ-------------------------------- 
(১) " ُھوَ  ِاالَّ  یَْعَلُمَھا ال اْلغَْیبِ  تِحُ  َمَفا ِعْنَدهُ  وَ  " (অথর্ঃ- “  ِِعْلُم اْلغَْیب “ (ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র 
�ান” এর চািবসমূহ তাঁরই হােত আেছ,তাঁেক ছাড়া অনয্ েকহ তা জােন না(সুরা আনআ’ম,আয়াত 
নং-৫৯। অনয্� এ স�েকর্  মহান আ�াহ তাআ’লা  বেলন-                                   
(২) " ّ�ُ  االَّ  اْلغَْیبِ  اْالَْرِض  وَ  السَّماَواتِ  فِى َمنْ  یَْعلَمُ  الَ  قُلْ   "  
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(অথর্ঃ-(েহ নবী) বলুন, আ�াহ ছাড়া আকাশ ও জিমনসমূেহ যারা আেছ তারা "  "(ইলমুল গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” জােন না, সুরা নমল,আয়াত নং-১৫”)।  
(৩) "" السُّْوءُ  َمسَّنِى َما اْلَخْیِروَ  ِمنَ  الَْستَْكَسْرتُ  اْلغَْیبَ  اَْعلَمُ  ُكْنتُ  لَوْ  "  
(অথর্ঃ- যিদ আিম "  ُاْلَغْیبِ  ِعْلم  "(ইলমলু 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-১৮৮। 
অথচ সাধারন মানুেষর মধয্ হেত নবী-রাসুল আলাইিহমুসসালামগন আলাদা ে�িণর িবেশষ অসাধারন 
মযর্াদা স�� মানুষ িবধায় "  ُاْلغَْیبِ  ِعْلم "(ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” লােভর বয্াপাের 
মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁেদরেক বয্িত�ম িহেসেব পিব� কুরআেন উে�খ কের নবুওয়ত ও িরসালােতর 
শান উপেযাগী তাঁেদরেক �েয়াজন পিরমান " اْلغَْیبِ  ِعْلمُ  "(ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
দান কেরেছন। যােত এ কথা �মান হয় এবং সাধারন মানুষ বুেঝ িনেত পাের েয, নবী-রাসুল 
আলাইিহমুস সালামগন আলাদা ে�িণর িবেশষ অসাধারন মযর্াদা স�� মানুষ এবং তাঁেদর �িতিট কথা 
সতয্। এটা নবী-রাসুল আলাইিহমুস সালামগেণর �িত মহান আ�াহ তাআ’লার মহা অন�ূহ ও িবেশষ 
কৃপা দিৃ�। তাঁেদর "  ُاْلغَْیبِ  ِعْلم  "(ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” অবিহত হওয়া স�েকর্  
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদার গণাবলীসমূেহর 
অ�ভুর্ � ১নং গণ “ غُیُْوبِ لْ ا َمفَاتِْیحُ  (মাফািতহল গয়ুিব)তথা “অদশৃয্িবষয়সমূেহর চািব হ�গত হওয়া” 
�সে� বিণর্ত পিব� কুরআেনর ইিতবাচক আয়াতগেলােত মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ-  
পিব� কুরআেনর ইিতবাচক আয়াতগেলা এইঃ---------------------------------  
(ক) " َكانَ  َما  ُ َ  َولَِكنَّ  اْلغَْیبِ  ىلَ عَ  ِلیُْطِلعَُكمْ  �َّ یََشاء َمنْ  ُرسُِلھِ  نْ مِ  یَْجتَبِى �َّ "  
(অথর্ঃ-”আ�াহ তাআ’লা এমন নন েয, েতামােদরেক (সাধারন মানুষেদরেক) “  ِِعْلُم اْلغَْیب “ (ইলমুল 
গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” অবিহত করেবন, তেব িতিন তাঁর মেনানীত রাসুলগণেক 
 ,তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” অবিহত করেবন,(সুরা আল ইমরান (ইলমুল গায়িব) “ ِعْلُم اْلغَْیبِ  “
আয়াত নং -১৭৯ )। 
এ আয়াত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লা "  ُاْلغَْیبِ  ِعْلم "(ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
দান করার বয্াপাের সকল মেনানীত নবী-রাসুল আলাইিহমুস সালামগণেক সাধারন ে�িণর মানুষ েথেক 
আলাদা কেরেছন। অতএব, �মািণত হল েয, মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর সকল মেনানীত নবী-রাসুল 
আলাইিহমুস সালামগণেক নবুওয়েতর শান উপেযাগী �েয়াজন পিরমান " اْلغَْیبِ  ِعْلمُ  " (ইলমুল গায়িব) 
তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” দান করেবন। এ হে� সকল নবী-রাসুল আলাইিহমুস সালামগণেক "  ِعْلمُ 
তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” দান স�েকর্ (ইলমুল গায়িব)"اْلغَْیبِ   পিব� কুরআেনর বাণী। 
আর আমােদর নবী সাইিয়য্দলু মুরসািলন রাহমাতুি�ল আলািমনেক " اْلغَْیبِ  ِعْلمُ  "(ইলমুল গায়িব) তথা 
“অদশৃয্ িবষেয়র �ান” দান করেবন মেমর্ সুরা ি�েন আর একিট পৃথক আয়াত অবতীণর্ কের সকল 
নবী আলাইিহমুস সালামগণ েথেক তাঁর �ত� ৈবিশ�য্িট মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন ফুিটেয় 
তুেলেছন। 
সুরা ি�েন আ�াহ তাআ’লা  বেলনঃ- 
(খ) " َرسُْولٍ  ِمنْ  اْرتََضى َمنِ  اِالَّ  أََحًدا َغْیبِھِ  َعلَى یُْظِھرُ  فَالَ  اْلغَْیبِ  ِلمُ  َعا "  
(অথর্ঃ- ”আ�াহ তাআ’লা আিলমুল গায়ব তথা অদশৃয্ িবষেয় �ানী, " اْلغَْیبِ  ِعْلمُ  "(ইলমুল গায়িব) তথা 
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“অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  “েকান একজন মেনানীত রাসুল” ছাড়া কাউেক অবিহত করেবন 
না। (সুরা িজন, আয়াত নং- ২৭)।  
এখােন “েকান একজন মেনানীত রাসুল” বলেত আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামা েক বুঝােনা হেয়েছ। কারণ, তাঁর পের েতা আর েকান নবী এ পৃিথবীেত আসেবন না। 
িতিনই েশষ নবী। েযমন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা দিুট দীঘর্ 
হািদস শরীেফর একিট খ� বােকয্র বাণীেত বেলনঃ--------------------------------

)14864( ـ أحمد مسند ــ نِيٌّ  بَْعِدي یَكُْونُ  الَ  أَوْ  ، نِيٌّ  يبَْعدِ  لَْیسَ  أَنَّھُ  إِالَّ "  ---- -------  অথর্ঃ “িক� 
আমার পের েকান নবী েনই অথবা আমার পের েকান নবী হেব না”। মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং- ১৪৮৬৪। 

ةَ قَد اْنقََطعَْت، فَالَ َرسُْوَل بَْعِدي، َوالَ نَبِيَّ : َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرسُْولُ  قَالَ : قَالَ  َعْن أَنٍَس  َسالَةَ و النُّبُوَّ إِنَّ الّرِ
)03214( ـ أحمد مسندـــ   

অথর্- হযরত আনাস রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামা বেলেছন: িরসালাত ও নবুয়য্ত েশষ হেয়েছ, আমার পের রসুলও েনই, আর নবীও েনই। 
মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ১৪০৩২। 
তাই এখােন “েকান একজন মেনানীত রাসুল” বলেত আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামােকই বুঝােনা হেয়েছ। নবুওয়ত ও িরসালােতর শােনর উপেযাগী �েয়াজন পিরমান 
اْلغَْیبِ  ِعْلمُ  " "(ইলমুল 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। েস মুসিলম নয় বরং েস মুনািফক। মহান আ�াহ তাআ’লার মেনানীত নবী-
রাসুল আলাইিহমুস সালামগণ নবুওয়ত ও িরসালােতর শােনর উপেযাগী �েয়াজন পিরমান "  ِعْلمُ 
 তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” রােখন না বেল বেল েবড়ােনা েবয়াদবী ,কুফুরী(ইলমুল গায়িব)"اْلغَْیبِ 
এবং িবেশষ কের আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার নবুওয়ত ও 
িরসালােতর শােনর উপেযাগী �েয়াজন পিরমান "  ُاْلغَْیبِ  ِعْلم "(ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র 
�ান” রােখন না বেল বেল েবড়ােনা েবয়াদবী ও কুফুরীেতা বেটই । আেরা এটা হে� মুনািফকেদর 
�জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদর ল�ণ ও িনদশর্ন অথবা মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর 
মাধয্েম আসা মুসিলমেদর সােথ স�িকর্ ত অিধকাংশ মুসিলমগেণর এবং "اْلقُُرْونِ  أَْرَذلُ  "(আরযালুল 
কুরিন)তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভুর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলম  মানুেষর ল�ণ ও িনদশর্ন। 
 
 তথা অদশৃয্িবষয়সমূেহর চািব হ�গত হওয়ার বয্াখয্াঃ(মাফািতহল গয়ুিব) َمفَاتِ ْیحُ  اْلغُیُْوبِ 
 
 َمفَاتِْیحُ  তথা অদশৃয্িবষয়সমূহ মহান আ�াহ তাআ’লার সংি��িবষয় িবধায়(গয়ুিব) اْلغُیُْوبِ 
 তথা অদশৃয্িবষয়সমূেহর পাঁচিট চািব মহান আ�াহ তাআ’লার হােত থাকাই(মাফািতহল গয়ুিব)اْلغُیُْوبِ 
মহান আ�াহ তাআ’লার শান ।  َاْلغُیُْوبِ  اتِْیحُ َمف  (মাফািতহল গয়ুিব)তথা অদশৃয্িবষয়সমূেহর পাঁচিট চািব 
েকান মাখলুেকর জনয্ থাকেত পাের না বরং েকান মাখলুেকর জনয্   ُاْلغُیُْوبِ  َمَفاتِْیح  (মাফািতহল 
গয়ুিব)তথা অদশৃয্িবষয়সমূেহর চািব থাকা সবর্াব�ায়ই অস�ব । তেব,   ُاْلغُیُْوبِ  َمفَاتِْیح (মাফািতহল 
গয়ুিব)তথা অদশৃয্িবষয়সমূেহর পাঁচিট চািব  বয্াতীত অনয্ানয্ চািবসমূহ আমােদর নবী সা�া�াহ 
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আলাইিহ ওয়াসা�ামােক েদওয়া হেয়েছ মেমর্ হািদস শরীফসমূেহ বাণী রেয়েছ । েযমন হািদস শরীফসমূেহ 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা বেলনঃ----------------------- 
(০১)  ِعْنَدهُ  َ�َ  إِنَّ ((  اْلَخْمسَ  َغْیرَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َمفَاتِْیحَ  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى  ُكمْ بِیُّ نَ  أُْوتِيَ  یَقُْولُ  َمْسعُْودٍ  اْبنِ  َعنْ  

ِ  نَْفسٌ  تَْدِرى َوَما َغًدا تَْكِسبْ  اذَامَ  نَْفسٌ  تَْدِرى اَومَ  اْألَْرَحامِ  فِى َما یَْعلَمُ  وَ  اْلغَْیثَ  َویُْنِزلُ  السَّاَعةِ  ِعْلمُ   أَْرٍض  بِأَّي
اْلَخْمِس  َغْیرَ +( )4252(ـ أحمد مسند ــ)34ـ ااْألَیَةُ  ــ لُْقَمانَ  ُسْوَرةُ (  َخبِْیرٌ  َعِلْیمٌ  َ�َ  إِنَّ  ،تَُمْوتُ   ــ 

3733(                                                                                                                                       
অথর্ঃ- হযরত ইবনু মাসউদ রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: পাঁচিট"  ُاْلغَْیبِ  ِعْلم "(ইলমুল 
গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” বয্াতীত সব িকছুর চািব েতামােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামােক েদওয়া হেয়েছ ।(িন�য় আ�াহর কােছই িকয়ামেতর �ান রেয়েছ।িতিনই বৃি� বষর্ণ 
কেরন এবং গভর্ াশেয় যা থােক িতিন তা জােনন । েকউ জােননা আগামী কাল িক উপাজর্ ন করেব 
এবং েকউ জােননা েকান েদেশ েস মৃতয্ বরণ করেব। আ�াহ সবর্�, সবর্িবষেয় সময্ক �াত )। 
(সুরা লুকমান,আয়াত নং-৩৪)। মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ৪২৫২+৩৭৩৩।      
(২)  َْعنِ  عَُمرَ  اْبنِ  َعن  ِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  َ�َ  إِنَّ ((  ْمسَ خَ الْ  إالَّ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َمفَاتِْیحَ  أَْوتِْیتُ : قَالَ  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِّي

ِ  نَْفسٌ  تَْدِرى َوَما َغًدا تَْكِسبْ  َماذَا نَْفسٌ  تَْدِرى َوَما اْألَْرَحامِ  فِى َما یَْعلَمُ  وَ  اْلغَْیثَ  َویُْنِزلُ  اَعةِ السَّ   تَُمْوتث، أَْرٍض  بِأَّي
 ـ أحمد مسند ــ )  34ـ یَةُ ااْألَ  ــ لُْقَمانَ  ُسْوَرةُ (   َخبِْیرٌ  َعِلْیمٌ  َ�َ  إِنَّ 

)5684(                                                          
অথর্ঃ-হযরত ইবনু ওমর রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, নবী বেলন: পাঁচিট" اْلغَْیبِ  ِعْلمُ  "(ইলমুল 
গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” বয্াতীত সব িকছুর চািব আমােক েদওয়া হেয়েছ । (িন�য় 
আ�াহর কােছই িকয়ামেতর �ান রেয়েছ।িতিনই বৃি� বষর্ণ কেরন এবং গভর্ াশেয় যা থােক িতিন তা 
জােনন ।েকউ জােননা আগামী কাল িক উপাজর্ ন করেব এবং েকউ জােননা েকান েদেশ েস মৃতয্ 
বরণ করেব। আ�াহ সবর্�,সবর্িবষেয় সময্ক �াত)।(সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪)। মুসনাদ ু
আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ৫৬৮৪।                               
উপেরা� হািদস শরীফ দখুনা েথেক একথা বুঝা েগল েয, হযরত আ�ু�াহ িবন ওমর ও হযরত 
আ�ু�াহ িবন মাসউদ রািদআ�াহ আনহমা উপেরা� হািদস শরীফ�েয় বিণর্ত িবষয়গেলা িব�াস 
কেরইেতা তাঁরা উভেয়ই উপেরা� হািদস শরীফ�য় বণর্না কেরেছন । হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ 
রািদআ�াহ আনহ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা েথেক েজেন িব�াস কের িনেজ উি� কের 
বেলেছন- পাঁচিট " "(ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” বয্াতীত “সব িকছুর চািব 
েতামােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামােক েদওয়া হেয়েছ” আর হযরত আ�ু�াহ িবন ওমর 
রািদআ�াহ আনহ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা েথেকই সরাসির বণর্না কেরেছন - “ পাঁচিট 
""(ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” বয্াতীত “সব িকছুর চািব আমােক েদওয়া হেয়েছ” 
। উপেরা� হািদস শরীফ দখুনা েথেক একথা বুঝা েগল েয, পাঁচিট ""(ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ 
িবষেয়র �ান” বয্াতীত আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার সবিকছুরই 
�ান রেয়েছ । উপেরা� �নামধনয্ সাহাবী�েয়র অনুরপ ঈমান রাখাই হে� মুিমন আর অনুরপ 
ঈমান না রাখাই হে� মুনািফক । েসই জেনয্ মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন 
সাহাবীগেনর(রািদআ�াহ আনহম)অনুরপ ঈমান আনার িনেদর্শ িদেয় বেলন: ---------"  آَمنُْوا فَِانْ 

، ِشقَاقٍ  فِىْ  ُھمْ  فَِأنََّما تََولَّْوا َوأِنْ  فَقَِدْھَدْوا بِھِ  َماآَمْنتُمْ  بِِمثْلِ  " (অথর্ঃ- “যিদ তারা েতামােদর নয্য় িব�াস কের 
তেব তারাই হেব েহদায়াত �া�,যিদ তারা মখু িফের েনয় তেব তারা িন�য়ই িবর�ভাবাপ�”, সুরা 
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আল বাকারা, আয়াত নং- ১৩৭)।                                       
উপেরা� হািদস শরীফ দখুনা েথেক আেরা বুঝা েগল েয,   ِاْلغُیُْوب (গয়ুিব)তথা অদশৃয্িবষয়সমূহও 
দইু �কার ।  
(১) ভিবষয্েত সংঘিটতবয্  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় ।                         
(২.) চলমান ��ত ও িবদয্মান    ِاْلغَیُب  (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় ।                                          
 
উপের বিণর্ত উভয় �কােরর  ْیُبِ غَ ال  (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র জেনয্ িভ� িভ�  َُمفَاتِْیح (মাফািতহ) 
তথা চািব রেয়েছ ।িনে�  ُاْلغَْیبِ  ِمْفتَاح  (িমফাতাহল গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র চািব হ�গত হওয়ার 
িবষয়িট িব�ািরত আেলাচনা করা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । 
 

اْلغُیُْوبِ  َمفَاتِْیحُ    (মাফািতহল গয়ুিব) তথা অদশৃয্িবষয়সমূেহর চািব হ�গত হওয়াঃ 
দইু �কােরর  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র �থমিট হে� মহান তাআ’লার হােত করতলগত 
ভিবষয্েত সংঘিটতবয্  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় ।        
আর ি�তীয়িট হে� মহান আ�াহর প� হেত আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামােক �দত্ত 
চলমান ��ত ও িবদয্মান    ِاْلغَیُب  (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় । 
 
এখন মহান তাআ’লার হােত করতলগত ভিবষয্েত সংঘিটতবয্  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় স�েকর্  
িনে� িব�ািরত আেলাচনা হে� । 
দইু �কার  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র মেধয্ �থম �কার  হে� >> ভিবষয্েত সংঘিটতবয্ 
 (িমফাতাহ)ِمْفتَاحُ   তথা অদশৃয্িবষেয়র (গায়ব) اْلغَیُبِ  তথা অদশৃয্িবষয় । �থম �কার (গায়ব) اْلغَیُبِ 
চািব মহান তাআ’লার হােত করতলগত িবধায় এই সম�  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র 
مٌ ِعلْ  (ইলম)বা �ান মাখলুেকর অজানা বা মাখলুেকর েবাধগময্ বিহভূর্ ত িবষয় এবং অতয্ািধক গর�পূণর্ 

 তথা অদশৃয্িবষয় বয্াতীত (গায়ব) اْلغَیُبِ   তথা অদশৃয্িবষয় । �থম �কােরর (গায়ব) اْلغَیُبِ 
নবুওয়ােতর কাযর্�ম এেকবােরই অচল ।  ُاْلغَْیبِ  أَْنبَاء  (আনবাউল গায়ব) অদশৃয্ িবষেয়র সংবাদ বয্াতীত 
একজন নবীর পে� নবুয়ত ও িরসালােতর কায�ম পিরচালনা করা স�ব নয় । একজন নবী �িত 
মূহেতর্  জনগেণর প� হেত নানািবধ �� ও সমসয্ার স�ুখীন হেয় থাকেবন । এই সম� �� ও 
সমসয্ার সমাধােনর জেনয্ একজন নবীেক “ওহী” বা �তয্ােদেশর অেপ�ায় থাকেত হয় । “ওহী” বা 
�তয্ােদেশর মাধয্েম ে�িরত সকল সংবাদই �কারা�ের " اْلغَْیبُ   "( আল-গায়বু) তথা “অদশৃয্ িবষয় । 
এইরপ " اْلغَْیبُ   "( আল-গায়বু) তথা  “অদশৃয্ িবষয় ভিবষয্েত সংঘিটতবয্ িবধায় এইরপ " 
بِ غَیُ الْ  তথা  “অদশৃয্ িবষয়িট দইু �কার (আল-গায়বু )"اْلغَْیبُ   (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র মেধয্ 
�থম �কােরর অ�ভুর্ � । আর তা হে�>> ভিবষয্েত সংঘিটতবয্  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় 
। ভিবষয্েত সংঘিটতবয্  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র  ُاْلغَْیبِ  ِمْفتَاح  (িমফাতাহল গায়ব) তথা 
অদশৃয্িবষেয়র চািব  হে� েমাট পাঁচিট । মহান আ�াহ তাআ’লা কাউেক অবিহত না করেল 
েকহই(সাধারণ মুসিলম) এমনিক নবী-রাসুল আলাইিহম ু সসালামগণও ভিবষয্ত কােল সংঘিটতবয্ 
পাঁচিট  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় অবিহত হেত পােরন না।                     
েযমন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামাই বেলেছন------------------------ 

 اْلغَْیثَ  َویُْنِزلُ  السَّاَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  َ�َ  إِنَّ : ( اْألَیَةَ  َھِذهِ  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى  َ�ِ  َرُسْولُ  تَالَ  ثُمَّ  َ�ُ  إِالَّ  یَْعلَُمُھنَّ  الَ  َخْمٍس  فِى" 
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ِ  نَْفسٌ  تَْدِرى َوَما َغًدا تَْكِسبْ  َماذَا نَْفسٌ  تَْدِرى َوَما اْألَْرَحامِ  فِى َما یَْعلَمُ  وَ   َخبِْیرٌ  َعِلْیمٌ  َ�َ  إِنَّ  تَُمْوتث، أَْرٍض  بِأَّي
                                                     ।   ))9632+23452( ـ أحمد مسند ــ )  34ـ ااْألَیَةُ  ــ لُْقَمانَ  سُْوَرةُ (  

অথর্ঃ পাঁচিট িবষেয় আ�াহ ছাড়া েকউ জােন না, তারপর রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা 
এই আয়াত েতলাওয়াত কেরন (িন�য় আ�াহর কােছই িকয়ামেতর �ান রেয়েছ।িতিনই বৃি� বষর্ণ 
কেরন এবং গভর্ াশেয় যা থােক িতিন তা জােনন । েকউ জােননা আগামী কাল িক উপাজর্ ন করেব 
এবং েকউ জােননা েকান েদেশ েস মৃতয্ বরণ করেব। আ�াহ সবর্�, সবর্িবষেয় সময্ক �াত )। 
(সুরা লকুমান,আয়াত নং-৩৪)। মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ৯৬৩২+২৩৪৫২।) 
েসই জেনয্ই, এই পাঁচ �কার  َیُبِ اْلغ  (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় না জানার কারেণই হউক অথবা  ِاْلغَیُب 
(গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় জানাসে�ও  ُأَْلقََدر  (আল-কাদার) তথা ভাগয্িলিপেত িলিপব� িস�াে�র 
কারেণই হউক মােঝ-মেধয্ নবী আলাইিহমুসসালামগণ িকছু দ:ুখ,ক�,েরাগ,েবদনা,বালা-মুিসবত এবং 
নানািবধ অসুিবধা ও সমসয্ার স�ুখীন হেয় থােকন । এইরপ অজানা  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা 
অদশৃয্িবষেয়র অ�ভুর্ � একিট গর�পূণর্ িবষয় হে�   َْلقََدرُ أ   (আল-কাদার) তথা ভাগয্িলিপ । আর 
 তথা ভাগয্িলিপ হে� পািথর্ব উদাহরণ�রপ একিট দ�র বা খাতা । এেত মহান (আল-কাদার)  أَْلقََدرُ 
আ�াহ তাআ’লার  িস�া�সমূহ িলিপব� আেছ ।এই িস�া�সমূহ হে� অতয্ািধক েগাপনীয় এবং তা 
মহান আ�াহ তাআ’লার   َّةُ أُلُْوِھی  (উলুিহয়য্াতু) তথা আ�াহর ৈবিশ� ও (রবুিবয়য্াতু) তথা �ভুে�র 
কাযর্�েমর অ�ভুর্ � । এ িবষেয় আ�াহর িস�া�ই িস�া� , এেত েকান মাখলুেকর হ�ে�প েনই । 
অতএব, েকান িকছুই  ُأَْلَقَدر  (আল-কাদার) তথা ভাগয্িলিপেত িলিপব� িস�াে�র বািহের ঘেট না 
বা ঘটেব না । তাই,  নবী আলাইিহমুসসালামগেণর েবলায় দ:ুখ,ক�,েরাগ,েবদনা,বালা-মুিসবত এবং 
নানািবধ অসুিবধা ও সমসয্ার মত ঘটনাবলী ঘেট েগেল তখন তা  ُأَْلقََدر  (আল-কাদার) তথা 
ভাগয্িলিপর অ�ভুর্ � ঘটনাবলী মেন করেত হেব ।এইরপ ঘটনাবলী নবী আলাইিহমসুসালামগেণর েবলায় 
ঘটল েকন? তাঁরা যিদ " اْلغَْیبِ  ِعْلمُ  "(ইলমুল গায়িব) তথা  “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” রাখেতন তেব েতা 
তােদর েবলায় এইরপ ঘটনাবলী ঘটত না ।েকান মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক এইরপ িবরপ সমােলাচনা, 
তকর্ -িবতকর্  করা  ُأُلُْوِھیَّة (উলুিহয়য্াতু) তথা আ�াহর ৈবিশ� ও (রবুিবয়য্াতু) তথা �ভুে�র কাযর্�েমর 
িবেরাধী ম�বয্ হওয়ায় মহান আ�াহর সােথই তার েবয়াদবী তথা অিশ�াচািরতা ও কুফরী হেয়েছ 
িবধায় তার (মুসিলম মানুষিটর) এইরপ ম�েবয্র কারেণ েস কািফর হেয় যােব, তখন েস আর 
মুসিলম থাকেব না । েস হে� বা�েব মুনািফক ও েদাযখী। কারণ, েস তখন  ِْھیَّةُ أُلُو  (উলুিহয়য্াতু) 
তথা আ�াহর ৈবিশ� ও (রবুিবয়য্াতু) তথা �ভুে�র কাযর্�েম হ�ে�প কেরেছ  ।                                                    
েযমন হািদস শরীেফ আেছ------------------------------------------

ِ  اْبنِ  َعنْ  ْیلَِمّي ثْنِيْ  اْلقََدِر، َھذَا ِمنْ  َشْيءٌ  قَْلبِيْ  فِى َوقَعَ  قَدْ  إِنَّھُ  اْلُمْنِذِر، أَبَا یَا:  فَقُْلتُ  َكْعٍب، ْبنَ  أُبَيَّ  ْیتُ لَقِ : قَالَ  ، الدَّ  فََحّدِ
 َولَوْ  لَُھْم، َظاِلمِ  َغْیرُ  َوھُوَ  بَُھمْ لَعَذَّ  أَْرِضھِ  أَْھلَ  وَ  َسَمَواتِھِ  أَْھلَ  َعذَّبَ  َ�َ  أَنَّ  لَوْ : قَالَ  ، قَْلبِيْ  ِمنْ  یَْذَھبُ  لَعَلَّھُ  بَِشْيءٍ 
 َجلَّ، وَ  َ�ِ،َعزَّ  َسبِْیلِ  فِى ذََھبًا أُُحدٍ  َجبَلِ  ِمثْلَ  أَوْ  أُُحٍد، َجبَلَ  أَْنفَْقتَ  َولَوْ  أَْعَماِلِھْم، ِمنْ  َخْیًرا لَُھمْ  َرْحَمتُھُ  َكانَتْ  َرِحَمُھمْ 

 ُمتَّ  ِلیبُِصْیبََك،َولَوْ  یَُكنْ  لَمْ  َوَماأَْخَطأَكَ  ِلیُْخِطیََك، یَُكنْ  لَمْ  َماأََصابَكَ  أَنَّ  تَْعلَمَ  وَ  بِاْلقََدِر، ْؤِمنَ تُ  ِمْنَك،َحتَّى َ�ُ  قَبِلَھُ  َما
 أَتَْیتُ  و  ذَِلَك، ِمثْلَ  ِلي الَ فَقَ  َمْسعُْوٍد، اْبنَ  أَتَْیتُ  ذَِلَك،و لَ ِمثْ  ِلي فَقَالَ  ُحذَْیفَةَ، فَأَتَْیتُ : قَالَ  النَّاَر، لََدَخْلتَ  ذَِلكَ  َغْیرِ  َعلَى

ثَنِيْ  ثَابِتٍ  َزْیَدْبنَ  ِ  َعنِ  فََحدَّ )22055+22012+2199( ـ أحمد مسند ــ ــ ذَِلكَ  ِمثْلَ  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى  النَّبِّي  
অথর্ঃ-হযরত ইবনু দায়লামী(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম উবাই ইবনু কা’েবর 
সােথ সা�াৎ কের বললাম: েহ আবুল মুনিজর, এই  ُأَْلَقَدر  (আল-কাদার) তথা ভাগয্িলিপর িবষেয় 
আমার হৃদেয় িকছু ঘটেছ, আপিন আমােক এমন িকছু বলুন যােত আমার হৃদেয় ঘিটত িবষয়িট দরূ 
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হেয় যায় , িতিন(উবাই ইবনু কা’ব)বলেলন: যিদ আ�াহ আকাশবাসী ও পৃিথবীবাসীেক শাি� েদন 
তা হেল িতিন তােদরেক অতয্াচারীিবহীন অব�ায় শাি� িদেয়েছন আর যিদ িতিন তােদরেক দয়া কেরন 
তা হেল তােদর �িত তাঁর দয়া-করনা তােদর আমল েথেক উত্তম । যিদ তুিম উহেদর পাহাড় অথবা 
উহদপাহাড় সমপিরমাণ �নর্ আ�াহ আযয্া ওয়া জা�ার পেথ বয্য় কের থাক তা হেল তুিম  ُأَْلقََدر  
(আল-কাদার) তথা ভাগয্িলিপেত িব�াস না করা পযর্� এবং েতামার যা ঘেটেছ তা বয্থর্ হবার নয় 
ও যা বয্থর্ হেয়েছ তা ঘটার নয় এই িবষয়িট না জানা পযর্� িতিন তা �হন করেবন না । আর 
যিদ তুিম এর িবপরীত িব�ােস মৃতুয্ বরণ কর তেব তুিম েদাযেখ �েবশ কের েফলেব । িতিন (ইবনু 
দায়লামী) বেলন: অতপর আিম হজাইফার িনকট আসলাম, িতিন অনূরপই বলেলন, ইবনু মাসউেদর 
িনকট আসেল িতিন অনূরপই বলেলন, আর আিম যায়দ িবন ছােবেতর িনকট অসেল িতিন নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা েথেক িতিন অনূরপই বলেলন । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ,হািদস শরীফ 
নং-২১৯৯+ শে�র অ�-প�ােতর সামানয্ পাথর্কয্সহ মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
২২০১২+ ২২০৫৫ । 

ْرَداِء ، يَعْن أَبَ  ِ  َعنِ  الدَّ ْیَماِن َحتَّ یَْعلََم َحِقیْ ِلكُّلِ َشْيٍء َحِقْیقَةٌ َوَما بَلََغ َعْبٌد  :قَالَ  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى  النَّبِّي قَةَ اْإلِ
)71352( ـ أحمد مسند َماأََصابَھُ لَْم یَكُْن ِلیُْخِطیَھُ َوَما أَْخَطأَهُ لَْم یَُكْن ِلیُِصْیبَھُ ـــ أَنَّ   

অথর্ঃ- হযরত আবু দারদা রািদআ�াহ আনহ েথরক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা 
বেলন : “�েতয্কিট ব�র হািককত বা �কৃত অব�া আেছ, েকান বা�ই ঈমােনর হািককত বা �কৃত 
অব�ােত েপৗঁছােত পারেব না যত�ণ না পয� েস জানেব েয, িন�য় যা ঘেটেছ তা বয্থর্ হবার 
নয়(তা ঘটেবই), আর যা বয্থর্ হেয়েছ(ঘেটিন) তা কখেনা ঘটেবনা” । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-২৭১৩৫ ।  
উপেরা� হািদস শরীফ�য় েথেক এই কথা বুঝা েগল েয,  ُأَْلَقَدر  (আল-কাদার) তথা ভাগয্িলিপেত 
েযই িস�া� িলখা আেছ তা ঘটেবই, তা কখেনা বয্থর্ হেব না। অতএব,  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা 
অদশৃয্িবষেয়র অ�ভুর্  তথা ভাগয্িলিপেত িলিপব� িস�া�সমূহ “ওহী” বা (আল-কাদার)  أَْلقََدرُ  �
�তয্ােদশ মারফত নবী-রাসুল আলাইিহমুসসালামগণেক অবিহত করা সে�ও  ُأَْلقََدر  (আল-কাদার) 
তথা ভাগয্িলিপেত িলিপব� িস�া� েমাতােবক তাঁেদর িনেজেদর েবলায় েযমন ঘটেব েতমিনভােব 
তাঁেদর উ�েতর েবলায়ও তা ঘটেব।  ُأَْلقََدر  (আল-কাদার) তথা ভাগয্িলিপেত  িব�াস করা ( ُاألْإِْیِمان) 
বা িব�ােসর অ�ভুর্ � এবং ( ُاألْإِْیِمان) বা িব�ােসর শতর্ । েয  ُأَْلَقَدر  (আল-কাদার) তথা ভাগয্িলিপেত  
িব�াস করেব না েস মুিমন নয়, েস কািফর । أَْلَقَدرُ     (আল-কাদার) তথা ভাগয্িলিপেত  িব�াস 
করা েয ( ُاألْإِْیِمان) বা িব�ােসর অ�ভুর্ � এবং ( ُاألْإِْیِمان) বা িব�ােসর শতর্   তা িনে� বিণর্ত একিট 
হািদস শরীেফর খ� বােকয্ হযরত িজবরাইল আলাইিহসসালাম ( ُاألْإِْیِمان) বা িব�াস স�েকর্  আমােদর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামােক িজ�াসা করা হেল তার উত্তের আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামা বেলনঃ 

ثْنِي  َ�ِ، لَ َرسُوْ  یَا: قَالَ  ْیَمانُ  فََحّدِ ْیَمانُ : قَالَ  ؟ َمااْإلِ  َوالنَّبِیِّْینَ  َواْلِكتَابِ  َواْلَمالَئَِكةِ  اْألَِخرِ  َواْلیَْومِ  بِا�َِ  تَْؤِمنُ  أَنْ  اْإلِ
هِ  َخْیِرهِ  ُكلِّھِ  بِاْلقََدرِ  َوتُْؤِمنُ  اْلِمْیَزانِ  وَ  َواْلِحَسابِ  والنَّارِ  بِاْلَجنَّةِ  ِمنُ َوتُؤْ  اْلَمْوتِ  بَْعدَ  واْلَحیَاةِ  بِاْلَمْوتِ  َوتُْؤِمنُ   ــ َوَشّرِ

)7292( ـ أحمد مسند                                                    
অথর্ঃ- িতিন(হযরত িজবরাইল আলাইিহসসালাম)বলেলন: ইয়া রাসুলা�ািহ ! আপিন আমার িনকট 
বণর্না করন, ( ُاألْإِْیِمان) বা িব�াস িক? িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা)বলেলন: ( ُاألْإِْیِمان) 
বা িব�াস হে� আ�াহ, তুিম েশষ িদবস, েফের�া, িকতাবও নবীেদর �িত িব�াস করেব, আর তুিম 
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মৃতুয্ ও মৃতুয্র পর জীবেনর �িত িব�াস করেব, আেরা িব�াস করেব জা�াত,েদাযখ, িহসাব ও 
িমজােনর �িত এবং আেরা তুিম িব�াস করেব পূণর্  ُأَْلقََدر (আল-কাদার) তথা ভাগয্িলিপর ভাল-
মে�র �িত । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ,হািদস শরীফ নং-২৯৭২। 
তেব, এখােন একিট কথা আেছ,  ُأَْلَقَدر  (আল-কাদার) তথা ভাগয্িলিপেত িলিপব� িস�া� েকান 
েকান সমেয় মহান আ�াহ তাআ’লা িনকট দআু’ করার মাধয্েম পিরবতর্ ন হেত পাের । েযমন হািদস 
শরীেফর একিট খ� বােকয্ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা বেলনঃ আেছ--------

)22874( ـ أحمد ندمسـ ــ الدَُّعاءُ  إِالَّ  اْلقََدرَ  یَُردُّ  الَ :  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى  �َِ  َرسُْولُ  قَالَ : قَالَ  ثَْوبَاَن، َعنْ      
অথর্ঃ-হযরত ছাওবান (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামা বেলন:“ দআু’ ছাড়া  ُأَْلقََدر (আল-কাদার) তথা ভাগয্িলিপ খ�ন করা যায় না” । মুসনাদ ু
আহমাদ শরীফ,হািদস শরীফ নং-২২৮৭৪। 
অনয্থায়,  َرُ أَْلقَد  (আল-কাদার) তথা ভাগয্িলিপেত িলিপব� িস�া� েমাতােবক ঘটনাবলী ঘটেতই 
থাকেব । িনে� হািদস শরীেফর বাণী িদেয় িবষয়িট পির�ার কের বুঝােনা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা।  
যােহাক, এরপরও মহান আ�াহ তাআ’লা িবেশষ �েয়াজনীয়তা ও উপেযািগতার কারেণ এবং িবেশষ 
উপকািরতা ও িবেশষ ঘটনা উপলে�য্ নবী-রাসুল আলাইিহমুসসালামগণেক “ওহী” বা �তয্ােদশ মারফত 
 তথা অদশৃয্িবষয় েথেকও নবুওয়ত ও (গায়ব) اْلغَیُبِ  তথা ভাগয্িলিপস�িলত (আল-কাদার)  أَْلقََدرُ 
িরসালােতর শােনর উপেযাগী �েয়াজন পিরমান সীিমত " اْلغَْیبِ  ِعْلمُ  "(ইলমুল গায়িব) তথা  “অদশৃয্ 
িবষেয়র �ান” অবিহত কের থােকন । এতটুকু  ُاْلغَْیبِ  ِعْلم "(ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র 
�ান” নবী আলাইিহমুসসালামগেণর জনয্  থাকা অতয্� জররী ও আবশয্ক । তা না হেল েকান 
মানুষই নবী আলাইিহমুসসালামগণেক নবী বেল �ীকার করেব না । েসই জেনয্ই মহান আ�াহ 
তাআ’লা" اْلغَْیبِ  ِعْلمُ  "(ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান”  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র 
চািব হ�গত হওয়া �সে� উপের বিণর্ত পিব� কুরআেনর ইিতবাচক আয়াতগেলা অবতীণর্ কের নবী 
আলাইিহমুস সালামগেণর জনয্ নবুওয়ত ও িরসালােতর শােনর উপেযাগী �েয়াজন পিরমান সীিমত "  ِعْلمُ 
  তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” থাকেব মেমর্ মানুষেক অবিহত কের িদেলন। (ইলমুল গায়িব)"اْلغَْیبِ 
দইু �কার  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র মেধয্ �থম �কার হে� ভিবষয্েত সংঘিটতবয্  ِاْلغَیُب 
(গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় আর ি�তীয় �কার হে� চলমান ��ত ও িবদয্মান    ِاْلغَیُب  (গায়ব) তথা 
অদশৃয্িবষয় । এখন দইু �কার  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় মেধয্ �থম �কােরর  ِاْلغَیُب (গায়ব) 
তথা অদশৃয্িবষয় >>  তথা (গায়ব) اْلغَیُبِ  তথা ভাগয্িলিপস�িলত (আল-কাদার) أَْلقََدرُ  
অদশৃয্িবষয়<< বা�ব উদাহরণ িদেয় িনে� েদখােনা হেলা । 

 َجْیشَ  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى  َ�ِ  َرسُْولُ  بَعَثَ : قَالَ  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى  �َِ  َرُسْولِ  فَاِرسُ  ، قَتَاَدةَ  أَبِي َعنْ 
 َرَواَحةَاْألَْنَصاِريُّ  ْبنُ  َ�ِ  َجْعفَُر،فَعَْبدُ  أُِصْیبَ  نْ فَإِ  فََجْعفَُر، َزْیٌد، أَِصْیبَ  فَِإنْ  ، َحاِرثَةَ  ْبنُ  َزْیدُ  َعلَْیُكمْ : َوقَالَ  ، اْألَُمَراءِ 

ي َ�ِ  نَبِيَّ  یَا أَْنتَ  بِأَیِي: فَقَالَ  َجْعفَُر، فََوثَبَ  ،  تَْدِري الَ  ِإنَّكَ فَ  ، اْمُضوا: قَالَ  َزْیًدا، َعلَيَّ  تَْستَْعِملَ  أَنْ  أَْرَھبُ  َماُكْنتُ  ،َوأُّمِ
 اْلِمْنبََر، َصِعدَ  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى  �َِ  َرسُْولَ   إِنَّ  ثُمَّ  َ�ُ، َشاءَ  َما فَلَبِثُوا اْلَجْیُش، فَاْنَطلَقَ : الَ قَ  َخْیٌر، ذَِلكَ  أَيُّ 

 الَّْحَمنِ  َعْبدُ  َشكَّ  َخبٌَر، ثَابَ  أَوْ  َخبٌَر، نَابَ :   َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى  َ�ِ  َرسُْولُ  فَقَالَ  َجاِمعَةٌ، الصَّالَةُ : يیُنَادِ  أَنْ  َوأََمرَ 
، لَقُوا ، اْنَطلَقُوا إِنَُّھمْ   اْلغَاِزي؟ َھذَا َجْیِشكُمْ  َعنْ  أُْخبُِركُمْ  أَالَ  ،  فَاْستَْغفَرَ  لَھُ، فَاْستَْغِفُروا  َشِھْیًدا، َزْیدٌ  فَأَِصْیبَ  اْلعَُدوَّ

 فَاْستَْغِفُروا ، بِالشََّھاَدةِ  لَھُ  أَْشَھد َشِھْیًدا، قُتِلَ  َحتَّى اْلقَْوِم، َعلَى فََشدَّ  َطاِلٍب، أَبِي ْعفَُرْبنُ جَ  اللَِّواءَ  أََخذَ  ثُمَّ  النَّاُس، لَھُ 
 ْبنُ    َخاِلدُ  اللَِّواءَ  أََخذَ  ثُمَّ  لَھُ، فَاْستَْغِفُروا َشِھْیًدا، ْیبَ ِص أُ  َحتَّى قََدَمْیِھ، فَأَثْبَتَ  َرَواَحةَ، ْبنُ  َ�  َعْبدُ  اللَِّواءَ  أََخذَ  ثُمَّ  لَھُ،
رَ  ھُوَ  اْألَُمَراِء، ِمنَ  یَكُنْ  َولَمْ  ِد،یْ اْلَولْ   ھُوَ  اللَُّھمَّ : ،َوقَالَ  إِْصبَعَْیھِ  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  ىَصلَّ   َ�ِ  َرسُْولُ  فََرفَعَ  نَْفَسھُ، أَمَّ
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ةً  الَّْحَمنِ  َعْبدُ  َوقَالَ  فَاْنُصْرهُ، ُسیُْوفَِك، نْ مِ  َسْیفٌ  يَ  فَیَْوَمئِذٍ  بِِھ، فَاْنتَِصرْ : َمرَّ  َصلَّى  النَّبِيُّ  قَالَ  َ�ِ،ثُمَّ  َسْیفَ  َخاِلدُ  ُسّمِ
 مسندـ ـــ َوُرْكبَانًا ُمَشاةً، َشِدْیٍد، َحرٍّ  فِى النَّاسُ  رَ فَ فَنَ  أََحٌد، یَتََخلَّفَنَّ  َوالَ  إِْخَوانَُكْم، فَأَِمدُّوا ، اْنِفُروا:  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ 

)22989( ـ أحمد  
অথর্ঃ- রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার অ�ােরাহী আব ুকাতাদা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক 
বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা আিমরেদর েসনাবািহনী ে�রণ কের 
বলেলন: েতামােদরেক যায়দ িবন হািরছেক(আিমর) মানেত হেব, েস যিদ আঘাত�া� হয় তা হেল 
জা’ফরেক(আিমর)মানেত হেব, েস যিদ আঘাত�া� হয় তা হেল আ�ু�াহ িবন রওয়াহা আনসারীেক 
(আিমর)মানেত হেব, এেত জা’ফর লাফ িদেয় উেঠ বলেলন: ইয়া নাবী আ�াহ, আমার মা-বাবা 
আপনার জেনয্ উৎসিগর্ত হউক,যায়দেক আমার উপর (আিমর)িনেয়াগ করােত আিম ভয় করিছনা, 
িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা)বলেলন: চেলা, িন�য় তুিম জান না উহার েকানিট 
উত্তম, িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা)বলেলন: েসনা বািহনী চেল েগল, আ�া্হ 
যত�ণ চাইেলন তারা অব�ান করল, অতপর, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা িম�ের উেঠ 
আহবান করেত আেদশ করেলন:  ُالَة َجاِمَعةٌ  الصَّ  “ নামােজ সমেবত হও”, অতপর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামা বলেলন্: সংবাদ এেসেছ(দসুংবাদ এেসেছ), আ�ুর রহমান সে�হ কেরেছন(কথাটা 
এইরকম হেব) “আিম িক েতামােদরেক এই গাজী বািহনীর সংবাদ িদব” ? তারা চেল েগেছ এবং 
শ�র সা�াৎ লাভ কেরেছ, যায়দ শহীদ হেয়েছ, েতামরা তার জেনয্ ইি�গফার কেরা(�মা চাও), 
জনগন ইি�গফার করেলা(�মা চাইেলা), তারপর জা’ফর িবন আবু তািলব পতাকা ধারণ করেলা, 
শ� স�দােয়র উপর কেঠার হল, েশষ পযর্� েস শহীদ হল,আিম তার শাহাদােতর �া�য্ িদি�, 
েতামরা তার জেনয্ ইি�গফার কেরা(�মা চাও), তারপর আ�ু�াহ িবন রওয়াহা পতাকা ধারণ 
করেলা, েস তার পা দ ুখানা শ� করল, েশষ পযর্� েস শহীদ হল, েতামরা তার জেনয্ ইি�গফার 
কেরা(�মা চাও), তারপর খািলদ িবন ওলীদ পতাকা ধারণ করেলা, েস আিমরেদর অ�ভুর্ � িছলনা 
। েস িনেজ িনেজেক আিমর বািনেয়েছ, অতপর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা তাঁর 
আঙ্ আ�লু�য় উেত্তালন কের বলেলন: আ�াহ�া, েস েতা আপনার তরবারীসমূেহর মেধয্ একিট 
তরবারী , তােক আপিন সাহাযয্ করন, আ�ুর রহমান একবার বলেলন: “তােক িদেয় �িতেশাধ 
িনন” । েসই িদন েথেক খািলদেক “  ََسْیف  َِ�  (সাইফু�াহ) তথা আ�াহর তরবারী” নাম রাখা হল । 
তারপর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা বলেলন: েতামরা  েবিরেয় পেড়া, েতামরা েতামােদর 
ভাইেদরেক সাহাযয্ কেরা, েকউ িপছেন েথেক েযেয়ানা । জনগণ পদািতক ও আেরাহী হেয় তী� 
গরেমর িভতর েবর হেয় েগল । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ,হািদস শরীফ নং-২২৯৮৯। 
উপেরর হািদস শরীফখানার �িত ল�য্ করন, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা (তাবুক 
যুে�) তাঁর মেনানীত িতনজন েসনাপিত যথা�েম> যায়দ িবন হািরছ, জা’ফর িবন আবু তািলব ও 
আ�ু�াহ িবন রওয়াহার আঘাত�া� হওয়ার এবং শহীদ ওহয়ার িবষয়িট যুে� যাওয়ার পুেবর্ই “ওহী” 
বা �তয্ােদশ মারফত জানেত েপেরেছন ও তাঁর সাহাবীগণেকও (রািদআ�াহ আনহমগণেক)অবিহত 
কেরেছন । এই িতনজন েসনাপিতর আঘাত�া� হওয়ার এবং শহীদ ওহয়ার িবষয়িট েতা  ُأَْلَقَدر  (আল-
কাদার) তথা ভাগয্িলিপস�িলত  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র অ�ভুর্ � ঘটনাবলী । মেন রাখেবন, 

بِ اْلغَیُ   (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র অ�ভুর্ � ঘটনাবলী “ওহী” বা �তয্ােদশ মারফত জানা েগেলও  ََدرُ أَْلق  
(আল-কাদার) তথা ভাগয্িলিপেত িলিপব� িস�াে�র কারেণ যুে� িগেয় আঘাত�া� এবং শহীদ হেত 
হেবই । েসই জেনয্ই এই যুে� �থেম েয সম� সাহাবােকরাম যুে� অংশ �হন কেরিন তােদরেকও নবী 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার িনেদর্শ�েম পরবত�েত যুে� েযেত হেয়েছ ।িঠক ত�পই  ُأَْلقََدر  (আল-
কাদার) তথা ভাগয্িলিপস�িলত  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র অ�ভুর্ � ঘটনাবলী পুেবর্ই “ওহী” 
বা �তয্ােদশ মারফত অবিহত হওয়াসে�ও আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা এবং তাঁর 
সাহাবীগণেকও (রািদআ�াহ আনহমগণেক) িবিভ� যুে� অংশ �হন করেত হেয়েছ ও েযেত হেয়েছ 
এবং  ُأَْلقََدر  (আল-কাদার) তথা ভাগয্িলিপেত িলিপব� িস�াে�র কারেণ যুে� িগেয় নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামােক আঘাত�া� এবং সাহাবীগণেক(রািদআ�াহ আনহমগণেক) শহীদ হেতও হেয়েছ 
। এমতাব�ায় েকউ  َْدرُ قَ أَل  (আল-কাদার) তথা ভাগয্িলিপেত িলিপব� িস�াে�র িবপরীত কথা বলেল 
েস মুসিলম নেহ,েস হে� কািফর ও মুনািফক এবং েদাযখী। এখােন একিট হািদস শরীেফর একিট 
ঘটনার উদাহরণ িদেয়  তথা অদশৃয্িবষেয়র (গায়ব) اْلغَیُبِ  তথা ভাগয্িলিপস�িলত (আল-কাদার)  أَْلقََدرُ 
অ�ভুর্ � ঘটনাবলী বুঝােত েচ�া কেরিছ । এই ঘটনািটেক মেডল িহেসেব �হন কের পরবত�েত 
ভিবষয্েত সংঘিটতবয্  তথা অদশৃয্িবষেয়র (গায়ব) اْلغَیُبِ  তথা ভাগয্িলিপস�িলত (আল-কাদার)  أَْلَقَدرُ  
অ�ভুর্ � হািদস শরীেফ বিণর্ত এইরপ অসংখয্ ঘটনাবলী এভােব িবচার-িবে�ষণ করেত স�ািণত 
পাঠকবগর্েক অনুেরাধ করিছ ।  
দইু �কার ْلغَیُبِ ا  (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র মেধয্ �থম �কার >> ভিবষয্েত সংঘিটতবয্  ِاْلغَیُب 
(গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় << স�েকর্  উপের িব�ািরত আেলাচনা করা হল ।   
এখন দইু �কার  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র মেধয্ ি�তীয় �কার >> চলমান ��ত ও 
িবদয্মান    ْغَیُبِ ال  (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয়<< স�েকর্  িনে� িব�ািরত আেলাচনা হে� । 
 
২. চলমান ��ত ও িবদয্মান সকল  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র সকল    َُمفَاِتْیح (মাফািতহ) 
তথা চািবসমূহ  আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামােক েদওয়া হেয়েছ । এইটা তাঁর িবেশষ 
উ�মযর্াদার �তীক । চলমান ও িবদয্মান  সকল   ِاْلغَیُب  (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয়   ٌِعْلم(ইলম)বা 
�ান মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার সহজাত �বৃিত্তর অ�ভুর্ � 
কের সাবর্�িণকভােব �য়ংি�য় ও িবদয্মান কের িদেয়েছন । চলমান ��ত ও িবদয্মান সকল   ِاْلغَیُب  
(গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র সকল   َُمفَاتِْیح (মাফািতহ)তথা চািবসমূহ মহান আ�াহ তাআ’লারই 
অনু�েহ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার হ�গত িবধায় এইরপ " ِِعْلُم اْلغَْیب"(ইলমুল 
গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” �কােশর জেনয্ �িতমূহ্েতর্  বার বার “ওহী” বা �তয্ােদেশর 
�েয়াজন হয়না এবং “ওহী” বা �তয্ােদেশর অেপ�ায় থাকা হয় না। । একজন মানুেষর চ�ু,কান,  
হাত ও পা ইতয্ািদ নানািবধ অ�-�ত� েযমন সাবর্ক্ণিণক িবদয্মান থােক িঠক েতমিনভােব চলমান 
��ত ও িবদয্মান  সকল   ْغَیُبِ ال  (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র   ٌِعْلم(ইলম)বা �ান একজন নবী-রাসুল 
আলাইিহমুস সালােমর সােথ উত্তম সহজাত �বৃিত্তর স�ৃ�তা ও �য়ংি�য়তার মত সাবর্�িণক িবদয্মান 
থােক। চলমান ��ত ও িবদয্মান  সকল   ِاْلغَیُب  (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় আকাশ-জিমন বয্� হেয় 
আেছ িবধায় আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা তাঁর সৃজনশীলগণ ও �মতার মাধয্েম 
চলমান ��ত ও িবদয্মান     ِاْلغَیُب  (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র মধয্ েথেক �েয়াজন উপেযাগী  "  ِعْلمُ 
 তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” তাঁর িনেজর আেছ মেমর্ িতিন তাঁর ি�য় উ�তেক (ইলমুল গায়িব)"اْلغَْیبِ 
অবিহত কের তােদর িনকট িনেজর অব�ান েতােল ধেরেছন যােত তাঁর ি�য় উ�েতরা তাঁর সিঠক 
অব�ান ও উ�পদ মযর্াদা েজেন তাঁেক অতয্� সতকর্ তার সােথ আদব-িশ�াচািরতা র�া কের  
��াভের- মেনর আেবেগ অনূরােগর মধয্ িদেয় অনুসরণ-অনুকরন কের । দইু �কার  ِاْلغَیُب (গায়ব) 
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তথা অদশৃয্িবষেয়র মেধয্ ি�তীয় �কার >> চলমান ��ত ও িবদয্মান    ِاْلغَیُب  (গায়ব) তথা 
অদশৃয্িবষয়<< স�েকর্  বয্াখয্াসহ ভালভােব হৃদয়�ম করেত িনে� বিণর্ত হািদস শরীফ�েয়র দিুট খ� 
বাণী িবেশষভােব অধয্য়ন করা লাগেব । দিুট খ� বাণী হে� এই----------------------                                                
(১)   َأَْوتِْیتُ  َمَفاتِْیحَ  ُكلَّ  َشْيءٍ  ِ◌إالَّ  اْلَخْمس  অথর্ঃ- পাঁচিট""(ইলমুল গায়িব) তথা” অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
বয্াতীত সব িকছুর চািব আমােক েদওয়া হেয়েছ ।                                
(২)  َوإِنِّي قَدْ  أُْعِطْیتُ  َمَفاتِْیحَ  َخَزائِنَ  اْألَْرِض অথর্ঃ-িন�য় আমােক জিমেনর ভা�ারসমূেহর চািবসমূহ েদওয়া 
হেয়েছ ।                                                            
মূল হািদস শরীফ�য় হে� এই--- 
(ক)  َُصلَّى َ�ُ  َعلَْیھِ  وَ  َسلَّمَ  قَالَ : أَوْ تِْیتُ  َمفَاتِْیحَ  كُلَّ  َشْيءٍ  إالَّ  اْلَخْمسَ  (( إِنَّ  َ�َ  ِعْنَده  ِ  َعنْ  اْبنِ  ُعَمرَ  َعنِ  النَّبِّي

ِ  نَْفسٌ  تَْدِرى َوَما َغًدا تَْكِسبْ  َماذَا نَْفسٌ  تَْدِرى َوَما اْألَْرَحامِ  فِى َما یَْعلَمُ  وَ  اْلغَْیثَ  َویُْنِزلُ  السَّاَعةِ  ِعْلمُ   أَْرٍض  بِأَّي
)5684( ـ أحمد مسند ــ )  34ـ ااْألَیَةُ  ــ لُْقَمانَ  سُْوَرةُ (   َخبِْیرٌ  َعِلْیمٌ  َ�َ  إِنَّ  تَُمْوتث،  

অথর্ঃ-হযরত ইবনু ওমর রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, নবী বেলন: পাঁচিট (1) বয্াতীত সব িকছুর 
চািব আমােক েদওয়া হেয়েছ । ((িন�য় আ�াহর কােছই িকয়ামেতর �ান রেয়েছ।িতিনই বৃি� বষর্ণ 

                                                           
(1 ) এখােন পাচঁ�ট বলেত পাচঁ�ট  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় বঝুােনা হেয়েছ। েযমন একিট দীঘর্ শরীেফর 
একিট খ� অংেশ হযরত িজবরাইল আলাইিহসসালাম কতৃর্ ক নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামােক িকয়ামেতর 
সময় কাল স�েকর্  িজ�াসা করা হেল তার উত্তের আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা বেলনঃ 
ثْنِي َمتَى السَّاَعةُ   قَالَ   رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم: ُسْبَحاَن َ�ِ فِى َخْمٍس ِمَن اْلغَْیِب الَ یَْعلَُمُھنَّ إِالَّ ُھَو((إِنَّ َ�َ  قَاَل: یَا َرُسْوَل َ�ِ ،  فََحّدِ

تَْدِرى نَْفٌس بِأَّيِ أَْرٍض تَُمْوتث، إِنَّ َ�َ َعِلْیٌم َخبِْیٌر  نَْفٌس َماذَا تَْكِسْب َغًدا َوَما اْألَْرَحاِم َوَما تَْدِرىِعْنَدهُ ِعْلُم السَّاَعِة َویُْنِزُل اْلغَْیَث َو یَْعلَُم َما فِى 
) )) 2972ــ مسند أحمد ـ ( )  34(  ُسْوَرةُ لُْقَماَن ــ ااْألَیَةُ ـ                                                                  

অথর্ঃ-িতিন(হযরত িজবরাইল আলাইিহসসালাম) বলেলন: ইয়া রাসুলা�ািহ, আমার িনকট বণর্না করন, কখন 
িকয়ামত হেব ? রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা বলেলন: সুবহানা�াহ ! পাঁচিট িবষয়  ِاْلغَیُب (গায়ব) 
তথা অদশৃয্িবষেয়র অ�ভুর্ � । এগেলােক িতিন ছাড়া েকউ জােন না ।((িন�য় আ�াহর কােছই িকয়ামেতর �ান 
রেয়েছ।িতিনই বিৃ� বষর্ণ কেরন এবং গভর্ াশেয় যা থােক িতিন তা জােনন ।েকউ জােননা আগামীকাল িক উপাজর্ ন 
করেব এবং েকউ জােননা েকান েদেশ েস মতৃয্ বরণ করেব। আ�াহ সবর্�, সবর্িবষেয় সময্ক �াত)) । সুরা 
লকুমান, আয়াত নং-৩৪, মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৯৭২।                                                          
অনয্ একিট দীঘর্ শরীেফর একিট খ� অংেশ পাচঁ�ট  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় বলেত পাচঁ�ট  ِِعْلمُ  اْلغَیُب(ইলমুল 
গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র �ান বঝুােনা হেয়েছ । েযমন--------------------------  

النَّبِّيِ َصلَّى َ�ُ َعلَْیِھ َو َسلََّم، فَقَاَل: فََھْل بَِقَي ِمَن اْلِعْلِم َشْيٌء الَ تَْعلَُمھُ قَاَل قَْد  اٍش، َعْن َرُجٍل ِمْن بَنِي َعاِمٍر أَنَّھُ اْستَأَذََن َعلَىَعْن ِرْبِعّيِ ْبِن ِحرَ 
اَعِة َویُْنِزُل اْلغَْیَث َو یَْعلَُم َما فِى اْألَْرَحاِم َوَما تَْدِرى ((إِنَّ َ�َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّ  ھُ إِالَّ َ�ُ اْلَخْمَس:نَّ ِمَن اْلِعْلِم َماالَ یَْعلَمُ َوإِ َعِلَم َ�ُ َعزَّ َو َجلَّ َخْیًرا، 

))23597ــ مسند أحمد ـ ( )  34لُْقَماَن ــ ااْألَیَةُ ـ َعِلْیٌم َخبِْیٌر (  ُسْوَرةُ نَْفٌس َماذَا تَْكِسْب َغًدا َوَما تَْدِرى نَْفٌس بِأَّيِ أَْرٍض تَُمْوتث، إِنَّ َ�َ   

অথর্ঃ-হযরত িরবিয়’ িবন িহরাশ(রািদআ�াহ আনহ) বনী আেমেরর একজন েলাক েথেক বণর্না 
কেরন, েস নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার িনকট �েবেশর জেনয্ অনুমিত েচেয় বলল: �ােনর 
এমন িকছু অবিশ� আেছ িক যা আপিন জােনন না? িতিন(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা) 
বলেলন: “আ�াহই ভাল জােনন” (1)।তেব �ােনর ০৫িট(পাঁচিট)িবষয় রেয়েছ যা আ�াহ ছাড়া েকউ 
জােন না । ((িন�য় আ�াহর কােছই িকয়ামেতর �ান রেয়েছ।িতিনই বিৃ� বষর্ণ কেরন এবং গভর্ াশেয় যা থােক 
িতিন তা জােনন ।েকউ জােননা আগামীকাল িক উপাজর্ ন করেব এবং েকউ জােননা েকান েদেশ েস মতৃয্ বরণ 
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কেরন এবং গভর্ াশেয় যা থােক িতিন তা জােনন ।েকউ জােননা আগামীকাল িক উপাজর্ ন করেব এবং 
েকউ জােননা েকান েদেশ েস মৃতয্ বরণ করেব। আ�াহ সবর্�, সবর্িবষেয় সময্ক �াত)) । সুরা 
লুকমান, আয়াত নং-৩৪, মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ,হািদস শরীফ নং-৫৬৮৪। 
(খ)  َصالَتَھُ  أُُحدٍ  أَْھلِ  َعلَى فََصلَّى ، یَْوًما َخَرجَ   َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى  �َِ  َرسُْولَ  أَنَّ  اْلُجْھنِّيِ، َعاِمرِ  ْبنِ  عُْقبَةَ  َعنْ  
َعلَى اْلَمیِِّت، ثُمَّ  َخَرجَ  إِلَ ى اْلِمْنبَرِ  فَقَالَ : إِنِّي فََرطٌ  لَكُمْ  ،َوأَنَا َشِھْیدٌ  َعلَْیُكْم، َوإِنِّي َو�َِ  َألَْنُظرُ  إِلَى َحْوِضي اْآلنَ ، َوإِنِّي 
قَدْ  أُْعِطْیتُ  َمفَاتِْیحَ  َخَزائِنَ  اْألَْرِض ، َوإِنِّي َو�َِ  َماأََخافُ  َعلَْیكُمْ  أَنْ  تُْشِركُوا بَْعِدي، َولَِكنِّ ي أََخافُ  َعلَْیكُمْ  أَنْ  تَنَافَسُوا 

)17671( ـ أحمد ـمسند  ــ َھافِیْ  " الثََّالثَة   
অথর্ঃ- ওকবা িবন আেমর আল-জহুাইিন েথেক বিণর্ত, িন�য় রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা 
একিদন েবর হেলন, তারপর উহেদ মৃতবয্াি�েদর উপর তার নামাজ পড়েলন ।অতপর িম�েরর িদেক 
িগেয় বলেলন: আিম েতামােদর অ�গামী, আিম েতামােদর সা�ী, িন�য় আ�াহর শপথ ,আিম এখন 
আমার হাউজ (হাউজ ুকাওছার)েদখিছ, িন�য় আমােক জিমেনর ভা�ারসমূেহর চািবসমূহ েদওয়া 
হেয়েছ, িন�য় আ�াহর শপথ,আিম েঅামার পের েতামরা মুশিরক হেয় যােব এই ভয় করিছনা, িক� 
আিম ভয় করিছ েতামরা (দিুনয় িনেয়)�িতেযােযািগতা করেব। মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ,হািদস শরীফ 
নং-১৭৬৭১।  

الثَّالَثَةِ  اْلقُُرْون َخْیرُ   " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর 
(রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভুর্ � উৎকৃ� মুসিলম 
উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত ,  ُْجتَِھاد نَّةُ  �তথা গেবষণাল اْالِ  ,তথা িনয়ম (আসসু�াহ)ألسُّ
�ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী  ُاْلَجَماَعة (আল-
জামাআ’ত)দল তথা  নােম একমা� একিট (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)      اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
েবেহ�ী দলিটর উপের বিণর্ত আিকদাসমূহ বয্াতীত এই রকম আেরা অেনক অেনক আকীদা স�ক�য় 
িবষয় আেছ েযগেলােত আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা গণ-�শংসাই 
বৃি� পায় েস সব িবষয়গেলা এেদর( "اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ  " (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
অ�ভুর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলম  মানুেষর) গােয় আগন ধের । েযমন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা নুর েথেক সৃ� । তারা তােদর অ�েরর ব�তা(মুািনািফিক তথা 
কপটতা)থাকায় ও �ােনর অভােবর কারেণ এ সব িবষয় অ�ীকার কের থােক ।  
উপের আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদার গণাবলীসমূেহর 
অ�ভুর্ � ১নং গণ >>ভিবষয্েত সংঘিটতবয্  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় এবং চলমান ��ত ও 
িবদয্মান  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় স�িলত  َِمَفاتِْیحُ  اْلغُیُْوب (মাফািতহল গয়ুিব) তথা 

                                                           
করেব। আ�াহ সবর্�, সবর্িবষেয় সময্ক �াত)) । সুরা লকুমান, আয়াত নং-৩৪, মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-২৩৫৯৭।                                                      
অ� হািদস শরীেফ পাঁচিট িবষয়েক “�ােনর ০৫িট(পাঁচিট)িবষয়” বুঝােনা হেয়েছ । 
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অদশৃয্িবষয়সমূেহর চািব হ�গত হওয়া <<স�েকর্  ১ম অংশ > ভিবষয্েত সংঘিটতবয্  ِاْلغَیُب (গায়ব) 
তথা অদশৃয্িবষয়< িব�ািরত আেলাচনা করা হেয়েছ । 
 
এখন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদার গণাবলীসমূেহর 
অ�ভুর্ � ২নং গণ >> “ َمَفاتِْیحُ  َخَزائِنِ  اْألَْرِض (মাফািতহ খাযািয়িনল আরিদ) তথা জিমেনর 
ভা�ারসমূেহর চািব” স�েকর্  িনে�র আেলাচনায় আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদার গণাবলীসমূেহর অ�ভুর্ � ১নং গণ >>ভিবষয্েত সংঘিটতবয্  ِاْلغَیُب (গায়ব) 
তথা অদশৃয্িবষয় এবং চলমান ��ত ও িবদয্মান  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় স�িলত  ِاْلغُیُْوب 
তথা অদশৃয্িবষয়সমূেহর চািব হ�গত হওয়া << <<স�েকর্ (মাফািতহল গয়ুিব) َمفَاتِْیحُ   ২য় অংশ > 
চলমান ��ত ও িবদয্মান  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয়< এর অবিশ�াংশ িব�ািরত আেলাচনা করা 
হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । 
২.  َمفَاتِْیحُ  َخَزائِنِ  اْألَْرِض (মাফািতহ খাযািয়িনল  আরিদ)তথা জিমেনর ভা�ারসমূেহর চািব 
হ�গত হওয়ার বয্াখয্াঃ  
 
দইু �কার  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র মেধয্ �থম �কার >> ভিবষয্েত সংঘিটতবয্  ِاْلغَیُب 
(গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র পাঁচিট চািব <<বয্াতীত মহান আ�াহ তাঅ’লা আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামােক েযমন দইু �কার  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র মেধয্ 
ি�তীয় �কার >>চলমান ��ত ও িবদয্মান   ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র চািবসমূহ<<(1F

2) 

                                                           
(2 ) (ক) েযমন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামাই বেলেছন--------------------  فِى "

َخْمٍس الَ یَْعلَُمُھنَّ إِالَّ َ�ُ  ثُمَّ تَالَ َرُسْوُل َ�ِ  َصلَّى َ�ُ َعلَْیِھ َو َسلََّم َھِذِه اْألَیَةَ : (إِنَّ َ�َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّاَعِة َویُْنِزُل اْلغَْیَث َو یَْعلَُم َما ِفى اْألَْرَحاِم 
ِ أَْرٍض  ــ مسند أحمد ـ  )  34یَةُ ـْیٌر (  ُسْوَرةُ لُْقَماَن ــ ااْألَ تَُمْوتث، إِنَّ َ�َ َعِلْیٌم َخبِ  َوَما تَْدِرى نَْفٌس َماذَا تَْكِسْب َغًدا َوَما تَْدِرى نَْفٌس بِأَّي

)23452+9632 ((   ।                                                     
অথর্ঃ পাঁচিট িবষেয় আ�াহ ছাড়া েকউ জােন না, তারপর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা এই আয়াত 
েতলাওয়াত কেরন (িন�য় আ�াহর কােছই িকয়ামেতর �ান রেয়েছ।িতিনই বিৃ� বষর্ণ কেরন এবং গভর্ াশেয় যা 
থােক িতিন তা জােনন । েকউ জােননা আগামী কাল িক উপাজর্ ন করেব এবং েকউ জােননা েকান েদেশ েস 
মতৃয্ বরণ করেব। আ�াহ সবর্�, সবর্িবষেয় সময্ক �াত )। (সুরা লকুমান,আয়াত নং-৩৪)। মসুনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং- ৯৬৩২+২৩৪৫২।) 

(খ) েযমন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামাই বেলেছন--- -------------------------  
َعْن اْبِن ُعَمَر َعِن النَّبِّيِ َصلَّى َ�ُ َعلَْیِھ َو َسلََّم قَاَل: أَْوتِْیُت َمفَاتِْیَح ُكلَّ َشْيٍء ِإالَّ اْلَخْمسَ  (( إِنَّ َ�َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّ اَعِة َویُْنِزُل اْلغَْیَث َو یَْعلَُم َما 

ــ مسند  )  34َ�َ َعِلْیٌم َخبِْیٌر (  ُسْوَرةُ لُْقَماَن ــ ااْألَیَةُ ـفِى اْألَْرَحاِم َوَما تَْدِرى نَْفٌس َماذَا تَْكِسْب َغًدا َوَما تَْدِرى نَْفٌس بِأَّيِ أَْرٍض تَُمْوتث، إِنَّ 
)5684أحمد ـ (  

অথর্ঃ-হযরত ইবন ুওমর রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, নবী বেলন: পাঁচিট" ِِعْلمُ  اْلغَْیب"(ইলমলু গায়িব) তথা” 
অদশৃয্ িবষেয়র �ান” বয্াতীত সব িকছুর চািব আমােক েদওয়া হেয়েছ । ((িন�য় আ�াহর কােছই িকয়ামেতর 
�ান রেয়েছ।িতিনই বিৃ� বষর্ণ কেরন এবং গভর্ াশেয় যা থােক িতিন তা জােনন ।েকউ জােননা আগামীকাল িক 
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�দান কেরেছন েতমিনভােব আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
উ�মযর্াদার গণাবলীসমূেহর অ�ভুর্ � ২নং গণ >>  ُاْألَْرِض  َخَزائِنِ  َمفَاتِْیح  (মাফািতহ খাযািয়িনল  
আরিদ)তথা জিমেনর ভা�ারসমূেহর চািবও �দান কেরেছন । এইটা তাঁর উ�মযর্াদার ি�তীয় িবষয় 
ও িদক।  আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা তাঁর এই উ�মযর্াদার 
কারেণ জিমেনর উপর-নীেচর চলমান ��ত ও িবদয্মান  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র ঘটনাবলীর 
িববরণ �াত হেত পােরন এবং েকান উপকারীতার কারেণ, েকান উপেযািগতার কারেণ ও েকান 
িবেশষ উপলে�য্ তাঁর উ�তেক তা বলেতও পােরন, িশ�াও িদেত পােরন বা সতকর্  করেত পােরন 
।িনে� দ/ুএকিট ঘটনা উে�খ কের িবষয়িট বুঝােত েচ�া করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা।                                                          
(১)  َكبِْیرٍ  َغْیرِ  فِى بُ یَعَذَ  اْلقَْبرِ  َھذَا َصاِحبَ  إِنَّ : قَالَ فَ  بِقَْبرٍ  َمرَّ  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  أَنَّ  َسبَابَةَ، ْبنِ  یَْعلَى َعنْ  

  )17834( ـ أحمد مسند ــ َرْطبَةً  َداَمتْ  َما َعْنھُ  أَْنیَُّخفَّفُ  فَلَعَلَّھُ  فَقَالَ  قَْبِرِه،  َعلَى  َضعََھافَوُ  بَِجِرْیَدةٍ  َدَعا ثُمَّ  ،
অথর্ঃ- ইয়া’লা িবন সাবাবা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা 
একিট কবেরর পাশর্ িদেয় যাবার কােল বলেলন: িন�য় এই কবরবাসী েকান বড় গনাহর কারেন নেহ 
তার কবের তার অযাব বা শাি� হে�, তাই, িতিন েখজেুরর ডাল আনার জেনয্(েডেক) আেদশ 
িদেল তা তার(কবরবাসীর)কবের �াপন কের বলেলন: এই ডালিট তাজা থাকা পযর্� কবরবাসীর 
শাি� হালকা কের েদওয়া হেব। মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৭৮৩৪ ।  
(২)  َصالَتَھُ  أُُحدٍ  أَْھلِ  َعلَى فََصلَّى ، یَْوًما َخَرجَ   َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى  �َِ  َرسُْولَ  أَنَّ  اْلُجْھنِّيِ، َعاِمرِ  ْبنِ  ُعْقبَةَ  َعنْ  
) ،َوأَنَا َشِھْیدٌ  َعلَْیُكْم، َوإِنِّي َو�َِ  َألَْنظُرُ  إِلَى َحْوِضي اْآلَن، 3َعلَى اْلَمیِِّت، ثُمَّ  َخَرجَ  إِلَى اْلِمْنبَرِ  فَقَالَ : إِنِّي فََرطٌ  لَكُمْ   (

 أَنْ  َعلَْیُكمْ  أََخافُ  َولَِكنِّي بَْعِدي، تُْشِركُوا أَنْ  َعلَْیُكمْ  افُ أَخَ َما َوَ�ِ  َوإِنِّي اْألَْرِض، َخَزائِنَ  َمفَاتِْیحَ  أُْعِطْیتُ  قَدْ  َوإِنِّي
)17671( ـ أحمد ـمسند  ــ فِْیَھا تَنَافَسُوا   

অথর্ঃ- হযরত ওকবা িবন আেমর (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, িন�য় রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামা একিদন েবর হেয় মৃতবয্াি�র উপর তাঁর নামােজর মত উহদবাসীেদর উপর 
নামাজ পড়েলন ।তারপর িম�েরর িদেক েবর হেয় বলেলন: আিম েতামােদর অ�গামী, আিম এখন 
আমার “হাউজ”(হা্উজ ুকাউসার)েদখিছ, আমােক জিমেনর ভা�ােরর চািবসমূহ েদওয়া হেয়েছ, আ�াহর 
শপথ, আিম েতামােদর বয্াপাের এই ভয় করিছনা েয, েতামরা আমার পের মুশিরক হেয় যােব, িক� 
আিম ভয় করিছ েতামরা (দিুনয়া িনেয়)�িতেযািগতায় েলেগ যােব । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-১৭৬৭১ ।  
 
(৩) عِ  ثََمانَ  بَْعدَ  أُُحدٍ  قَتْلَى َعلَى َصلَّى  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى  �َِ  َرسُْولَ  أَنَّ  ، َعاِمرِ  ْبنِ  ُعْقبَةَ  َعنْ    ِسنِْیَن،َكاْلُمَوّدِ

 إِلَْىھِ  َألَْنُظرُ  َوإِنِّي اْلَحْوضُ  َمْوِعَدُكمْ  ،َوإِنَّ  َشِھْیدٌ  َعلَْیكُمْ  ،َوأَنَا  فََرٌطُكمْ  إِنِّي: فَقَالَ  اْلِمْنبَرَ  َطلَعَ  ثُمَّ   َواْألَْمَواِت، اءِ ِلْألَْحیَ 
ْنیَا  َولَِكنَّ  تَْكفُُروا،: قَالَ  وْ أَ  تُْشِركُوا أَنْ  َعلَْیكُمْ  أَْخَشى َولَْستُ  ، )17674( ـ أحمد ـمسند  ــ فِْیَھا تَنَافَسُوا أَنْ  الدُّ    

                                                           
উপাজর্ ন করেব এবং েকউ জােননা েকান েদেশ েস মতৃয্ বরণ করেব। আ�াহ সবর্�, সবর্িবষেয় সময্ক �াত)) 
। সুরা লকুমান, আয়াত নং-৩৪, মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৬৮৪। 

 
 َوإِنِّي أَیَُّھا النَّاُس فََرٌط لَُكْم َعلَى اْلَحْوِض   ( ــ مسند أحمد ـ (11769)) এর বয্াখয্াঃ(আিম েতামােদর অ�গামী)إِنِّي فََرٌط لَُكمْ (3)
(েহ মানষু িন�য় আিম হাউেজ েতামােদর অ�গামী, মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১১৭৬৯।) 
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অথর্ঃ- হযরত ওকবা িবন আেমর (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, িন�য় রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামা জীিবত ও মৃতেদর িবদায়দানকারীর মত আট বছর পর উহেদর িনহতেদর উপর 
নামাজ পড়েলন। তারপর িম�েরর উপর উেঠ বলেলন: আিম েতামােদর অ�গামী,আিম েতামােদর 
�া�ী, িন�য় েতামােদরেক “হাউজ”(হা্উজ ুকাউসার)েদওয়ার �িত�িত েদওয়া হেয়েছ,   আিম 
উহার িদেক (“হাউজ”(হা্উজ ুকাউসার)েদখিছ, আর আিম েতামােদর বয্াপাের এই ভয় করিছনা েয, 
েতামরা মুশিরক হেয় যােব অথবা কািফর হেয় যােব, িক� (আিম ভয় করিছ)দিুনয়া িনেয় েতামরা 
�িতেযািগতায় েলেগ যােব । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৭৬৭৪ ।  
(৪) ا: قَالَ  َصلَّى  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى  َ�ِ  َرُسْولَ  أَنَّ  َماِلٍك، ْبنِ  أَنَِس  َعنْ     وَ  ُموَسى َعلَى َمَرْرتُ  بِيْ  ْسِريَ أُ  لَمَّ

)13800( ـ أحمد ـمسند  ــ اْألَْحَمرِ  اْلَكثِْیبِ  ِعْندَ  قَْبِرهِ  فِى یَُصلِّى قَائِمٌ  ُھوَ   
অথর্ঃ- হযরত আনাস িবন মািলক(রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, িন�য় রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামা বেলেছন: যখন আমােক িনেয় �মন করা হল(িমরাজ �মেন েনওয়া হল)তখন 
আিম লাল িটলার িনকেট মুসা তার কবের দাঁিড়েয় নামাজ পড়া অব�ায় আিম তার  পাশ িদেয় 
েগলাম । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৩৮০০ । 
উপের ১নং হািদস শরীেফ বিণর্ত কবেরর আযাব েদখা,২ নং ও ৩নং হািদস শরীেফ বিণর্ত হাউজ ু
কাউসার অবেলাকন করা এবং ৪ নং হািদস শরীেফ বিণর্ত মসুা আলাইিহস সালামেক তাঁর কবের 
নামাজ পড়েত েদখা ইতয্ািদ  ঘটনাসমূহ  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র দিুট �কােরর ি�তীয়িটর 
অ�ভুর্ � । ি�তীয় �কার হে�>>.চলমান ��ত ও িবদয্মান    ِاْلغَیُب  (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় <<। 
এই অব�ার  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় নবী আলাইিহমুসসালামগেণর জেনয্ পূবর্ হেতই ��ত ও 
িবদয্মান থােক এবং উত্তম সহজাত �বৃিত্তর মত নবী আলাইিহমুসসালামগেণর �ােনর সােথ সাবর্�িণক 
স�ৃ� থােক । নবী আলাইিহমুসসালামগণেক এই ধরেণর   ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় িদেয় পূবর্ 
হেতই ��ত ও েযাগয্ কের রাখা হেয় থােক । এইটা নবী আলাইিহমুসসালামগেণর িবেশষ� । এই 
غَیُبِ الْ  তথা অদশৃয্িবষয় তাৎ�িণকভােব ৈতরী হয় না এবং এই (গায়ব) اْلغَیُبِ   (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় 
জানার জেনয্  “ওহী” বা �তয্ােদেশর �েয়াজন হয়না এবং “ওহী” বা �তয্ােদেশর অেপ�ায় থাকা 
হয় না । তাই,  এই  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় নবী আলাইিহমুসসালামগণ �য়ংি�ভােব তারা 
েদখেত পােরন ও বলেত পােরন। আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা 
েশষ নবী ও ে�� নবী িবধায় তাঁেক অনয্ানয্ নবীগেনর েচেয় েবশী এই ধরেণর ْلغَیُبِ ا  (গায়ব) তথা 
অদশৃয্িবষয় �ারা পিরপূণর্ ��ত ও েযাগয্ কের রাখা হেয়িছল ।  
এই ধরেণর  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র �ান আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদার গণাবলীসমূেহর অ�ভুর্ � ৩ নং গণ>> সৃজনশীল গণ ও 
�মতাস�� হওয়া<< েথেক উৎসিরত হয় । নবী আলাইিহমুসসালামগণেক উত্তম সহজাত �বৃিত্তর 
মত উ�মযর্াদার গণাবলীসমূেহর তৃতীয় এই গণিট িদেয়ও পূবর্ হেতই ��ত কের মহান আ�াহ তাআ’লা 
নবী-রাসুল েঘাষণা েদন । েযমন হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলনঃ--------- ---------------------------------- 
(৫)  قَْبلَ  َعلَيَّ  یَُسلِّمُ  َكانَ  ةَ بَِمكَّ  َحَجًرا ألَْعِرفُ  إِنِّي:  َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرُسْولُ  قَالَ : قَالَ  َسُمَرةَ  َجابٍِرْبنِ  َعنْ 

) 212746( ـ أحمد مسند  ــ ــ اْآلَنَ  ألَْعِرفُھُ  إِنِّي ْبعََث،أُ  أَنْ   
অথর্ঃ- হযরত জােবর িবন সামুরা(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : আিম ম�ােত এমন এক পাথরেক িচিন েযই পাথরিট আমােক নবী 
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েঘাষণা িদেয় পাঠােনার পূেবর্ই আমােক সালাম করত, িন�য় আিম উহা এখেনা িচিন। মুসনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১২৭৪৬ । 
উপেরা� হািদস শরীফ েমাতােবক “সৃজনশীল গণ ও �মতাস�� হওয়ার” জেনয্ নবী-রাসুল 
আলাইিহমুসসালামগণেক েকান সাধনা করা লােগ না । এই গণিট নবী-রাসুল আলাইিহমসুসালামগেণর 
জনয্ মহান তাআ’লার প� হেত মহা অনু�হ । েযমন হযরত মুসা ও িখজর আলাইিহমুসসালােমর 
মেধয্ এই “সৃজনশীল গণিট” �কাশ েপেয়িছল । হযরত মুসা আলাইিহমুসসালাম  িছেলন   ُاْلعُلُْوم 
 তথা শিরয়তী �ােন বড় মােপর আিলম আর হযরত িখজর (উলুমুশশারই’য়য্াতু)  الشَّْرِعیَّةُ 
আলাইিহমুসসালাম িছেলন  ُاْلَكْونِیَّةُ  اْلعُلُْوم  (উলুমুল কাউিনয়য্াতু) তথা মহাজাগিতক �ােন বড় মােপর 
আিলম । হযরত িখজর আলাইিহমুসসালােমর �ােনর পিরিচত নাম হে� “সৃজনশীল গণ ও 
�মতাস�� �ান” । “সৃজনশীল গণ ও �মতাস�� �ানিট” স�েকর্  সু� ধারণা মুসিলম মানুেষর 
মেধয্ িকয়ামত পযর্� চলমান রখার জেনয্ই মহান আ�াহ তাআ’লা হযরত মুসা ও িখজর 
আলাইিহমুসসালােমর মেধয্ এই সুদরূ�সারী ঘটনা ঘটােলন ।                                                    
ঘটনার সূ�পাতঃ    
 িনে� দিুট দীঘর্ হািদস শরীেফর িকয়দংশ উে�খ করলাম । উভয় হািদস শরীেফই হযরত মুসা ও 
িখজর আলাইিহমুসসালােমর মেধয্ সংঘিটত ঘটনার িববরণ েদওয়া আেছ । আর উ� ঘটনা মুসিলম 
আিলম-উলামা এবং সাধারণ মুসিলম মানুষ সকেলই কম-েবশী অবগত আেছন । েসই জেনয্ই আিম 
এখােন পূণর্ িববরণ েদইিন । বতর্ মান আেলাচনার সােথ স�িকর্ ত িবষয়টুকুই এখােন উে�খ করা হেয়েছ 
মা� । হযরত মুসা ও িখজর আলাইিহমুসসালােমর মেধয্ সংঘিটত ঘটনাবলী স�ূণর্টাই “সৃজনশীল গণ 
ও �মতাস�� ঘটনা” । তাঁেদর উভেয়র মােঝ উে�খেযাগয্ িতনিট ঘটনা সংঘিটত হেয়িছল ।     
(১) হযরত মুসা ও িখজর আলাইিহমুসসালামেক নদী পারাপারকারী উপকারকারী েনৗকােক িছ� কের 
েদওয়া।                                                                           
বয্াখয্াঃ-ঐ এলাকার অতয্াচারী বাদশাহ ভাল েনৗকাগেলা জবরদি�র সােথ িনেয় যােব ওহীর 
মারফত েজেন হযরত মুসা ও িখজর আলাইিহমুসসালামেক নদী পারাপারকারী উপকারকারী দির� 
েলাকগেলার েনৗকা েহফাজেতর উে�েশয্ হযরত িখজর আলাইিহমুসসালাম েনৗকা িছ� কের িদেয়েছন 
যােত বাদশাহ েনৗকা িনেত না পাের ।                                                                         
(২) হযরত মুসা ও িখজর আলাইিহমুসসালাম �ুদাথর্ ও িপপাসাতর্  থাকা অব�ায় েযই �ােমর 
অিধবাসীগেণর িনকট খাবার চাওয়া হেল তারা খাবার িদেত অ�ীকার করা সে�ও তােদর পেড় েযেত 
উপ�ম �াচীর সং�ার েদওয়া ।           
বয্াখয্াঃ এই �াচীেরর মািলক একজন সৎেলাক িছেলন, িতিন তার স�ানেদর জনয্ �েনর্র টাকা �াচীেরর 
নীেচ সংর�েণর জেনয্ েরেখ েগেছন যােত পরবত� সমেয় স�ানরা কােজ লাগােত পাের, স�ানরা বােলগ 
হেল আ�াহ তাআ’লার হকুেম িনিদ�র্ সমেয় �াচীর েভে� েগেল তার স�ানরা উ� �নর্গেলা সং�হ 
কের তােদর িনেজর উপকাের বয্য় করেব । ওহীর মারফত েজেন সৎেলােকর পড়� �াচীর েহফাজেতর 
উে�েশয্ হযরত িখজর আলাইিহমুসসালাম সং�ার কের েদন ।                                                                                                                           
(৩) বাহয্ত েদখেত িন�াপ সু�র একিট িশশেক হযরত িখজর আলাইিহসসালাম কতৃর্ ক অনথর্ক হতয্া 
কের েফলা ।                                                                        
বয্াখয্াঃ সু�র িশশিটর িপতা-মাতা পরবত�কােল উ� িশশ কতৃর্ ক ক� পােব ওহীর মারফত েজেন 
মহান আ�াহর িনেদর্ েশই উ� িশশেক হযরত িখজর আলাইিহসসালাম হতয্া কের েফেলন । হযরত 
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িখজর আলাইিহসসালাম একজন  সৃজনশীল গণ ও �মতাস�� নবী িছেলন । েসই জেনয্ই িতিন বাহয্ত 
অেবাধগময্ িবপরীতধম� িতনিট ঘটনা ঘিটেয়েছন । তাই, মহান আ�াহ তাআ’লা হযরত মুসা 
আলাইিহসসালামেক   ُْرِعیَّةُ  اْلعُلُْوم اْلَكْونِیَّةُ  اْلعُلُْومُ  তথা শিরয়তী �ােনর বািহের (উলুমুশশারই’য়য্াতু)  الشَّ  
(উলুমুল কাউিনয়য্াতু) তথা মহাজাগিতক �ান িশ�ার জেনয্ সৃজনশীল গণ ও �মতাস�� নবী 
হযরত িখজর আলাইিহসসালােমর িনকট ে�রণ করেলন । এর িববরেণর পুবর্াভাস িহেসেব দীঘর্ হািদস 
শরীেফর িকয়দংশ িনে� উে�খ করা হল ।  
                                                                                        

ِ  َعنْ  ِ  َعنِ  ،بٍ َكعْ  ْبن أُبَّي فَُسئِلَ  ، إِْسَرائِْیل بَنِي فِى َخِطْیبًا السَّالَمُ  َعلَْیھِ  ُموسى قَامَ : الَ قَ  وسلم علیھ هللا صلي◌ِ  النَّبِّي  
 ِمْنكَ  أَْعلَمُ  ھُوَ  اْلبَْحَرْینِ  َمْجَمعَ  ِعْندَ  ِلي َعْبدٌ  بَلْ  قَالَ  ، إِلَْیھِ  اْلِعْلمَ  یَُردَّ  لَمْ  إِذْ  َعلَْیھِ  َ�ُ  فَعَتَبَ  أَنَا،: قَالَ  ؟ أَْعلَمُ  النَّاِس  أَيُّ 
)21504( ـ أحمد مسند ــ ثَمَّ  فَُھوَ  فَقَْدتَھُ  فََحْیثَُما اْنَطِلقْ  ثُمَّ  َمْكتٍَل، فِى فَاْجعَْلھُ  نُْونًا ُخذْ : قَالَ  بِِھ؟ ِلي فََكْیفَ  َربَّ  أَيْ  قَالَ   

 অথর্ঃ- উবাই িবন কা’ব(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা 
বেলন: হযরত মুসা আলাইিহসসালাম বনী ইসরাইলেদর মােঝ ব�া িহেসেব দাঁড়ােলন, (এমিন 
সমেয়)তাঁেক িজ�াসা করা হল মানুেষর মেধয্ েকান মানষিট সবেচেয় েবশী �ানী ?িতিন(হযরত 
মুসা আলাইিহসসালাম)বলেলন: আিম, এেত(এই উত্তেরর জেনয্) আ�াহ তাঁেক িতর�ার করেলন েযেহতু 
িতিন �ােনর উত্তরিট(�ােনর িবষয়িট)আ�াহর িদেক েসাপদর্  কেরন িন। আ�াহ বলেলন, বরং দইু 
সাগেরর সি�লেন আমার এক বা�া আেছ েস েতামার েচেয় েবশী �ানী । হযরত মুসা আলাইিহসসালাম 
বলেলন, েহ আমার �ভূ, আিম িকভােব তােক পাব ?  আ�াহ বলেলন, একিট নুন নােম মাছ িনেয় 
বয্ােগ রাখ, তারপর চল, েযখােন তুিম মাছিট হািরেয় েফলেব েসখােনই েসই বা�ািট । মুসনাদ ু
আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৫০৪ । 

ِ  َعنْ   یَْوًما النَّاسَ  رَ ذَكَّ  السَّالَمُ  َعلَْیھِ  هللا رسول ُموسى إِنَّ : وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول  قَالَ  :قَالَ  َكْعٍب، ْبن أُبَّي
 ؟ ِمْنكَ  أَْعلَمُ  أََحدٌ   اْألَْرِض  فِى َھلْ  هللا، رسولَ  یَا: فَقَالَ  َرُجٌل، فَأَْدَرَكتْھُ  َولَّى، اْلقُلُْوبُ  َرقَّتِ  وَ  اْلعُیُْونُ  فَاَضتِ  إِذَ  َحتَّى،

 : قَالَ  ِمْنَك، أَْعلَمُ  َعْبًدا ِلي أَنَّ : إِلَْیھِ  َ�ُ  فَأَْوَحى ، تَعَالَى وَ  تَبَاَركَ  �َِ  ىإِلَ  اْلِعْلمَ  یَُردَّ  لَمْ  إِذْ  ، َعلَْیھِ  َ�ُ  فَعَتَبَ   الَ، :قَالَ 
)72150( ـ أحمد مسند ــ --------------------، اْلبَْحَرْینِ  َمْجَمعَ : قَالَ  ؟ َوأَْینَ  ، َربَّ  أَيْ   

 অথর্ঃ- উবাই িবন কা’ব (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামা বেলন: আ�াহর রাসুল হযরত মুসা আলাইিহসসালাম একিদন মানুষেদরেক উপেদশ 
িদি�েলন, েশষ পযর্� যখন চ�সমূহ পািন ঝরল আর হৃদয়সমূহ নরম হল িতিন চেল েগেলন, (এমিন 
সমেয়) একজন েলাক তাঁেক েপেয় বলল: ইয়া রাসুলা�াহ, পৃিথবীেত আপনার েচেয় েবশী �ানী েকউ 
আেছ িক? িতিন (হযরত মুসা আলাইিহসসালাম) বলেলন: না, এেত (এই উত্তরখানা) আ�াহ অপছ� 
(4) করেলন েযেহতু িতিন �ােনর উত্তরিট (�ােনর িবষয়িট) আ�াহ তাবারাকা ওয়া তাআ’লার 
িদেক েসাপদর্  কেরন িন। আ�াহ তাঁর িনকট ওহী বা �তয্ােদশ পাঠােলনঃ িন�য় েতামার েচেয় েবশী 
�ানী আমার এক বা�া আেছ । হযরত মুসা আলাইিহসসালাম বলেলন, েহ আমার �ভূ, েস েকথায়?  
আ�াহ বলেলন, দইু সাগেরর সি�লেন । একিট নুন নােম মাছ িনেয় বয্ােগ রাখ, তারপর চল, 
েযখােন তুিম মাছিট হািরেয় েফলেব েসখােনই েসই বা�ািট--------। মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, 

                                                           
(4)  হািদস শরীেফ “ ََعتَب” শ�িট এেসেছ । “ ََعتَب” শ�িটর সােথ “ َعلَي ” হরফু জার েযাগ না হেল তখন এর 
অথর্ হেব “িতর�ার” করা । “ ََعتَب” শ�িটর সােথ  “  হরফু জার েযাগ হেল তখন এর অথর্ হেব ”  َعلَي
“অপছ�” করা । আিম এখােন অপছ� করা অথর্িটই বয্বহার কেরিছ ।  



504 
 

হািদস শরীফ নং-২১৫০৪ ।              
উপেরা� হািদস শরীফ�েয় হযরত মুসা আলাইিহসসালাম অিধক ন�তা �দশর্ন কের তাঁর �ােনর 
িবষেয় উত্তরিট মহান আ�াহর িদেক স�কর্  না করায় নবী িহেসেব তাঁর এরপ উত্তর মহান আ�াহর 
তাআ’লার পছ� হয়িন িবধায় িবেশষ �ান অজর্ েনর জেনয্ সৃজনশীল গণ ও �মতাস�� নবী হযরত 
িখজর আলাইিহসসালােমর িনকট ে�রণ করেলন । যােহাক, উভয় �কার �ােনর পাথর্কয্িট হযরত 
মুসা আলাইিহসসালাম সালােমর পর হযরত িখজর আলাইিহসসালােমর কথা-বাতর্ ার বা কেথাপকথেনর 
মেধয্  ফুেট উেঠেছ । েযমন হািদস শরীেফ আেছ-- ------------------------------
--------------------------- : قَالَ  ؟ إِْسَراْیلَ  بَنِي ُموَسى: قَالَ  ، ُموَسى أَنَا: قَالَ  ؟  أَْنتَ  َمنْ  

ا ِلتُعَلَِّمنِي ِجئْتُ :  قَالَ  ؟ َشأَنُكَ  فََما: قَالَ  نَعَْم،   يَ اْلَوحْ  َوأَنَّ  بِِدكَ  التَّْوَراةِ  أَْنبَاءَ  أَنَّ  یَْكِفْیكَ  أََما: قَالَ  ، ًداُرشْ  عُلِّْمتَ  ِممَّ
 إِنِّي+)21507( ـ أحمد مسند  ــ أْعلمھُ  ن یَْنبَِغي الَ  ِعْلًما لَكَ  َوإِنّ  تَْعلََمھُ، أَنْ  یَْنبَِغي الَ  ِعْلًما ِلي إِن ُمَسى، یا یَأْتِْیكَ 

)21502( ـ أحمد مسند ــ َ�ُ  َعلََّمَكھُ  َ�ِ  ِمنَ   ِعْلمٍ  ىَعلَ  َوأَْنتَ  تَْعلَُمھُ  الَ  َ◌تَعَالَى و اَركَ تَبَ  �َِ  ِمنَ  ِعْلمٍ  َعلَى  
অথর্ঃ- িতিন (হযরত  িখজর আলাইিহসসালাম) বলেলন: আপিন েক? িতিন (হযরত মুসা 
আলাইিহসসালাম) বলেলন: আিম মুসা, িতিন (হযরত িখজর আলাইিহসসালাম) বলেলন: বনী 
ইসরাইেলর মুসা? িতিন (হযরত মুসা আলাইিহসসালাম) বলেলন: হা, িতিন (হযরত িখজর 
আলাইিহসসালাম) বলেলন: িক বয্াপার? িতিন (হযরত মুসা আলাইিহসসালাম) বলেলন: আিম এেসিছ 
আপনােক েযই সিঠক �ান েদওয়া হেয়েছ উহা েথেক আপিন আমােক িশ�া িদেবন । িতিন (হযরত 
িখজর আলাইিহসসালাম) বলেলন: েহ মুসা, আপনার জেনয্ যেথ� নয় িক েয, িন�য় তাওরােতর 
সংবাদ আপনার হােত আেছ আর ওহী বা �তয্ােদশ আপনার িনকট আেস, িন�য় আমার এমন 
 বা �ান আেছ (ইলম)ِعْلمٌ  বা �ান আেছ যা জানা আপনার উিচৎ নয় এবং আপনার এমন (ইলম)ِعْلمٌ 
যা জানা আমার উিচৎ নয় । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৫০৭ + িন�য় আিম আ�াহ 
তাবারাকা ওআ তাআ’লার প� হেত এমন এক  ٌِعْلم (ইলম) বা �ােনর উপর আিছ যা আপিন জােনন না 
আর আপিন আ�াহর প� হেত এমন এক   ٌِعْلم  (ইলম) বা �ােনর উপর আেছন যা আ�াহ আপনােকই 
িশ�া িদেয়েছন, মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৫০২ । 
উপের বিণর্ত হািদস শরীফ�েয় দইু �কার  ٌِعْلم(ইলম) বা �ােনর কথা বলা হেয়েছ । হযরত মুসা 
আলাইিহসসালােমর �ােনর নাম    ُالشَّْرِعیَّةُ  اْلعُلُْوم (উলুমুশশারই’য়য্াতু) তথা শিরয়তী �ান এবং 
হযরত িখজর আলাইিহসসালােমর �ােনর নাম  ُةُ اْلَكْونِیَّ  اْلعُلُْوم  (উলুমুল কাউিনয়য্াতু) তথা মহাজাগিতক 
�ান ।  ُاْلَكْونِیَّةُ  اْلعُلُْوم  (উলুমুল কাউিনয়য্াতু) তথা মহাজাগিতক �ােনর অপর নাম বা পিরিচত নাম 
হে�   সৃজনশীল গণ ও �মতাস�� �ান । হযরত িখজর আলাইিহসসালাম িছেলন এই ি�তীয় 
�কার �ানস�� নবী । 
আর আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা িনে� বিণর্ত চারিট 
উ�মযর্াদাস�� গেণর ((১.  ُاْلغُیُْوبِ  َمَفاتِْیح   (মাফািতহল গয়ুিব) তথা অদশৃয্িবষয়সমূেহর (�ােনর) 
চািবর অিধকারী, ২.  ُاْألَْرِض  َخَزائِنِ  َمفَاتِْیح   (মাফািতহ খাযািয়িনল  আরিদ) তথা জিমেনর 
ভা�ারসমূেহর চািবর অিধকারী , ৩. সৃজনশীল গণ ও �মতাস�� ,৪. মুিজযা বা অেলৗিকক 
�মতাস��)) অিধকারী হওয়া সে�ও তাঁর �ােনর পিরমাপ স�েকর্  বনী আেমেরর একজন েলাক 
কতৃর্ ক িতিন িজ�ািসত হেল িতিন তাঁর �ােনর িবষেয় উত্তরিট একিট দীঘর্ হািদস শরীেফর খ� বােকয্ 
অিধক ন�তা �দশর্ন কের মহান আ�াহর িদেক স�কর্  কের উত্তর িদেয়েছন । হািদস শরীফখানা 
এই--------------------                                                          
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ِ  َعنْ  ِ  َعلَى اْستَأَذَنَ  نَّھُ أَ  َعاِمرٍ  بَنِي ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  ِحَراٍش، ْبنِ  ِرْبِعّي  ِمنَ  بَِقيَ  فََھلْ : فَقَالَ  َسلََّم، وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِّي

 ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  َ�َ  إِنَّ : ((اْلَخْمسَ  َ�ُ  إِالَّ  یَْعلَُمھُ  َماالَ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َوإِنَّ  َخْیًرا، َجلَّ  وَ  َعزَّ  َ�ُ  َعِلمَ  قَدْ  قَالَ  تَْعلَُمھُ  الَ  َشْيءٌ  اْلِعْلمِ 
ِ  نَْفسٌ  تَْدِرى َوَما َغًدا تَْكِسبْ  َماذَا نَْفسٌ  تَْدِرى َوَما اْألَْرَحامِ  فِى َما یَْعلَمُ  وَ  ْیثَ اْلغَ  َویُْنِزلُ  السَّاَعةِ   تَُمْوتث، أَْرٍض  بِأَّي

))23597( ـ أحمد مسند ــ )  34ـ ااْألَیَةُ  ــ لُْقَمانَ  سُْوَرةُ (   َخبِْیرٌ  َعِلْیمٌ  َ�َ  إِنَّ   
অথর্ঃ-হযরত িরবিয়’ িবন িহরাশ (রািদআ�াহ আনহ) বনী আেমেরর একজন েলাক েথেক বণর্না 
কেরন, েস নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার িনকট �েবেশর জেনয্ অনুমিত েচেয় বলল: �ােনর 
এমন িকছু অবিশ� আেছ িক যা আপিন জােনন না? িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা) 
বলেলন: “আ�াহই ভাল জােনন” (5)। তেব �ােনর ০৫িট(পাঁচিট)িবষয় রেয়েছ যা আ�াহ ছাড়া 

                                                           
(5 ) সু� িবষয়ঃ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামােক যখন �� করা হল 
“�ােনর এমন িকছু অবিশ� আেছ িক যা আপিন জােনন না”? নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা বনী আেমেরর 
েলাকিটর �ে�র উত্তের সরসির এই কথা বেলন িন েয, “হা অথবা না” । বরং উত্তেরর িবষয়িট আ�াহ তাআ’লার 
িদেক েসাপদর্ কের িদেয় বলেলন “আ�াহই ভাল জােনন”  । উত্তেরর পাশাপািশ সােথ সােথ এই কথাও বেল 
িদেলন “�ােনর ০৫িট(পাঁচিট)িবষয় রেয়েছ যা আ�া হ ছাড়া েকউ জােন না”। এখােন  �ে�র উত্তের “আ�াহই 
ভাল জােনন”  তেব “�ােনর ০৫িট(পাঁচিট)িবষয় রেয়েছ যা আ�া হ ছাড়া েকউ জােন না” বাণী দিুটর মেধয্ 
সু� িবষয় এই েয, �ােনর ০৫িট(পাঁচিট)িবষয় ছাড়া আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামার জনয্ না জানার মত �ােনর এমন িকছু অবিশ� নাই । বরং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার িনকট জানার মত �ােনর সব িকছুই আেছ। বনী আেমেরর েলাকিটর �ে�র 
উত্তরিট আমােদর সবর্ে�� নবী িহেসেব আ�াহ তাআ’লার িদেক েসাপদর্ কের ন�তা �দশর্ন করায় আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা মহান আ�াহর স�ি� অজর্ েন স�ম হেয়েছন িবধায় আ�াহ তাআ’লা আমােদর 
সবর্ে�� নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামােক েকান মাখলেুকর িনকট িশ�ার জেনয্ ে�রণ 
কেরন িন । িক� হযরত মসুা আলাইিহসসালাম �ে�র উত্তরিট আ�াহ তাআ’লার িদেক েসাপদর্ না কের পািরপািশর্ক 
অব�া িবেবচনা কের �ে�র উত্তের সরাসির “আিম সবেচেয় �ানী” বলায় ন�তা �দিশর্ত না হওয়ায় আ�াহ 
তাআ’লা তাঁেক আ�াহ তাআ’লারই এক ি�য়জন হযরত িখজর আলাইিহসসালােমর  িনকট িশ�ার জেনয্ ে�রণ 
কেরন। অতএব, বতর্ মান  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل" " (আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভূর্ � মসুিলম আিলম 
বা �ানী মাে�ই সকেলরই উপের বিণর্ত িববরণ েথেক িশ�া �হণ কের সবর্িবষেয় ন�তা �দশর্ন করা উিচত। 
িবেশষকের আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার �ান ও গেনর িবষেয় কথা 
বলেত েযই �ানী মসুিলমই ন�তা �দশর্ন কের কথা বলেব না েস িনি�ত মনুািফক মসুিলম । েযমন নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা বেলন: ----------------------------------------------

تِي َعلَى َماأََخافُ  أَْخَوفَ  إِنَّ : قَالَ  وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول أَنَّ  اْلَخطَّاِب، ُعَمَرْبنِ  َعنْ - -  ـ أحمد مسند ــ اللَِّسانِ  َعِليِ  ُمنَافِقٍ  لُّ كُ  أُمَّ
)145+316((  অথর্ঃ-হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িন�য় রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা 

বেলেছন: আিম আমার উ�েতর উপর সবেচেয় েবশী ভয় করিছ “কথায় �ানী মুনািফকেক” ।মসুনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪৫+৩১৬।                                                   
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার বাণী েমাবারক েথেক এই কথা বুঝা েগল 
েয, বতর্ মান  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل" " (আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম আিলমরাই 
মনুািফক হেব । কারণ, তারাই ব�বয্-ভাষণ, কথাবাতর্ ায় �ান-পাি�তয্ �কাশ কের িঠকই িক�  আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার �ান ও গেনর িবষেয় কথা বলেত িগেয় ন�তা �দশর্ন 
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েকউ জােন না । ((িন�য় আ�াহর কােছই িকয়ামেতর �ান রেয়েছ।িতিনই বিৃ� বষর্ণ কেরন এবং গভর্ াশেয় 
যা থােক িতিন তা জােনন । েকউ জােননা আগামীকাল িক উপাজর্ ন করেব এবং েকউ জােননা েকান েদেশ েস 
মতৃয্ বরণ করেব। আ�াহ সবর্�, সবর্িবষেয় সময্ক �াত)) । সুরা লকুমান, আয়াত নং-৩৪, মসুনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৩৫৯৭। 

                                                           
কের না । বরং তারা িনেজেদর �ােনর ৈদনয্তা �ীকার না কের ঔ�তয্ভাব ও অহংকারই �দশর্ন কের থােক । 
এর কারণ হেলা, বতর্ মান  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل" " (আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম 
আিলমরা িনেজেদর দেলর নাম “  নােম নাম েরেখ ইসলােমর ”(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اْلَجَماعَ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
নােম,ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও পিব� হািদস শরীেফর শ� ও বাকয্বলীর নােম গিঠত 
িবিভ� দেল-উপদেল িবভ� হওয়ায় তােদর মেধয্ আদব তথা িশ�াচািরতা েনই, আদব তথা িশ�াচািরতা না 
থাকায় ন�তা ও ভ�তাও েনই । যার ফল�িতেত তারা  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামার �ান ও গেনর িবষেয় কথা বলেত িগেয় ন�তা �দশর্ন কের না । আর “  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)” নােম দলিটর অনসুারীরা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামার �ান ও গেনর িবষেয় কথা বলেত িগেয় সবর্দা ন�তা �দশর্ন কের থােক । কারণ,    
“  নােম দলিটর অনসুারীরা �য়ংি�য়ভােবই আদব তথা ”(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
িশ�াচািরতায় পিরপূণর্ এবং সিঠক আি�দার �ােন পিরপূণর্ িবধায় তারা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার �ান ও গেনর িবষেয় কথা বলেত িগেয় সবর্দা ন�তা �দশর্ন কের থােক । েসই 
জেনয্ই  “  নােম দলিট একমা� একিট দল হওয়ায় এর ”(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
অনসুারীেদর িভতর   ُاْلعُلََماء (উলামা) তথা �ানীেলােকর সংখয্া েবশী িক�    ُاْلُخَطبَاء (খুতাবা) তথা ব�ার সংখয্া 
কম ।  আর   বতর্ মান  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل" " (আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম 
আিলমরা ইসলােমর নােম,ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও পিব� হািদস শরীেফর শ� ও 
বাকয্বলীর নােম গিঠত বহ দেল-উপদেল িবভ� হওয়ায় দলগেলার অনসুারীেদর িভতর     ُاْلعُلََماء (উলামা) তথা 
�ানীেলােকর সংখয্া কম িক�  তথা ব�ার সংখয্া েবশী হওয়ায় তারা পর�র পর�েরর (খুতাবা)  اْلُخَطبَاُء   
গণ ও �ােনর �শংসায় মখুিরত থােক িক� পাশাপািশ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামার গণ ও �ােনর �শংসায় কুি�ত হেয় পেড় । আর “  আহলুসসু�াহ ওআল)   اَعةِ اْلَجمَ     وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
জামাআ’ত)” নােম দলিটর অনসুারীেদর িবেরািধতায় বয্� থােক । বতর্ মান  َاْلقُُرْونِ  ْرذَلُ أ" " (আরযাললু কুরিন) 
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম আিলমেদর স�েকর্ ই  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা হািদস শরীেফ বেলেছনঃ------  َعْن أَبِي ذَّرٍ أََن النَّبِّيِ َصلَّى َ�ُ َعلَْیِھ َو َسلََّم قَاَل: إِنَُّكْم فِى

ُعلََمائُھُ ،َویَْكثُُر ُخَطبَائُھُ ،  ِقلُّ َسیَأْتِي َعلَى النَّاِس َزَماٌن یَ یَْعلَُم َھَوى أَْو قَاَل: َھلََك، وَ َزَماٍن ُعلََمائُھُ َكثِْیٌر، َوُخَطبَائُھُ قَِلْیٌل، َمْن تََرَك فِْیِھ َعِشْیَر َما 
) 21768َمْن تََمسََّك فِْیِھ بِعَِشْیِر َما یَْعلَُم نََجا ــ مسند أحمد ـ(                                             

অথর্ঃ-হযরত আব ুজার  (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা বেলেছন: 
িন�য়ই েতামরা এমন এক জামানায় আছ েয জামানার( সমেয়র)  ُاْلعُلََماء (উলামা) তথা �ানীেলাক েবশী,   
 তথা ব�া কম, এই জামানায়( সমেয়) েযই বয্াি� তার জানা দশভােগর একভাগ (আমল) (খুতাবা)اْلُخَطبَاءُ 
েছেড় েদয় েস �ংস হেয় যােব আর  অিচেরই মানেুষর উপর এমন একিট জামানা আসেব েসই 
জামানার(সমেয়র)    ُاْلعُلََماء (উলামা) তথা �ানীেলাক কম হেব ও اْلُخَطبَاُء      (খুতাবা) তথা ব�া েবশী হেব, ঐ 
জামানায়(সমেয়) েযই বয্াি� তার জানা দশভােগর একভাগ(আমল)ধের রাখেব েস পির�াণ েপেয় যােব । 
মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৭৬৮ ।                                                                            
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বতর্ মান  ُاْلقُُرْونِ  أَْرَذل" " (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভুর্ � কেয়ক সবর্িনকৃ� 
মুসিলম আিলম সামানয্ �ান অজর্ ন কেরই লাফালািফ শর কের েদয়,িনেজেদর �ােনর ভার সহয্ 
করেত না েপের অহংকােরর কারেণ ন�তা �দশর্ন করেত পাের না। অথচ আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা নানািবধ উত্তম গণ ও �ােনর অিধকারী হওয়া সে�ও মহান 
আ�াহ তাআ’লা তাঁেক সবর্িবষেয় এমনিক নবুয়ত ও িরসালােতর িবষেয়ও ন�তা �দশর্েনর কথা 
বেলেছন। েযমন হািদস শরীেফ আেছ------------------------------- 
(১) ِ  إِلَى ِجْبِرْیلُ  َجلَسَ  قَالَ  ھَُرْیَرةَ  أَبِي َعنْ    قَالَ فَ  یَْنِزلُ  َملَكٌ  فَِإذَا ، السََّماءِ  إِلَى فَنََظرَ  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِّي

ا السَّاَعِةن قَْبلَ  ُخِلقَ  یَْومِ  ُمْنذُ  َمانََزلَ  اْلَملَكَ  َھذَا إِنَّ  ِجْبِرْیلُ  دُ  یَا: قَالَ  نََزلَ  فَلَمَّ  یَْجعَلَُك، نَبِی�ا أََمِلًكا َربُّكَ  إِلَْیكَ  أَْرَسلَنِي ُمَحمَّ
)7281( ـ أحمد ـمسند َرسُْوالً  َعْبًدا بَلْ  قَالَ  دُ ُمَحمَّ  یَا ِلَربِّكَ  تََواَضعْ  ِجْبِرْیلُ  قَالَ  َرسُْوالً  َعْبًدا أَوْ   

অথর্ঃ-হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িজবরাইল আলাইিহসসালাম নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার পাে�র্ বেস আকােশর িদেক তাকােতই েদেখন একজন েফের�া অবতরন 
করেছ ।অতপর িজবরাইল আলাইিহসসালাম বলেলন িন�য় এই েফের�া তার সৃি�র পর েথেক এই 
মুহেতর্ র পূেবর্(জিমেন) অবতরন কেরন িন। েফের�া অবতরন কেরই বেলন: েহ মুহা�দ আপনার 
�ভু আমােক আপনার িনকট (এই সংবাদ িদেয়) ে�রণ কেরেছন েয, িতিন আপনােক বাদশাহ নবী 
অথবা সাধারণ উপাসক বা েসবক রাসুল করেবন? িজবরাইল আলাইিহসসালাম বলেলন: েহ মুহা�াদ, 
আপনার �ভুর �িত ন�তা �দশর্ন করন । িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা) বলেলন: 
বরং সাধারণ উপাসক বা েসবক রাসুল । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭২৮১।         
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা মহান আ�াহ তাআ’লার �িত ন�তা 
�দশর্নােথর্ বাদশাহ নবী পছ� না কের বরং সাধারণ উপাসক বা েসবক রাসুল পছ� কেরেছন । 
তাছাড়া, আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা দীঘর্ হািদস শরীেফর একিট 
খ� বােকয্র বাণীেত বেলেছনঃ---------------------------------------- 

: وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول  قَالَ : : قَالَ  اْلبَْصَرةَ، ِمْنبَرِ  اْلِمْنبَرِ  َھذَا َعلَى َعبَّاٍس  لْبنُ  َخَطبَنَا قَالَ  نَْضَرةَ  أَبِي َعنْ 
َزھَ  َدْعَوةٌ  لَھُ  إِالَّ  نَبِيٌّ  یَُكنْ   لَمْ  إِنَّھُ " ْنیَا فِى اتَنَجَّ تِي َشفَاَعةً  َدْعَوتِي اْختَبَأْتُ  َوإِنِّي الدُّ  اْلِقیَاَمِة، یَْومَ  آَدمَ  َولَدِ  َسیِّدُ  َوأَنَا ِألُمَّ

لُ  فَْخَرَوأَنَا َوالَ   ـ ــ ــ ِلَوائِي تَْحتَ  ُدْونَھُ  فََمنْ  آَدمُ  فَْخرَ  َوالَ  اْلَحْمِد، ِلَواءِ  َوبِیَِدي فَْخرَ  َوالَ  اْألَْرُض، َعْنھُ  تَْنَشقُّ  َمنْ  أَوَّ
) 2736(ـ أحمد مسند            

অথর্ঃ-হযরত আবু নাদরা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন,  হযরত ইবনু আ�াস 
রািদআ�াহ আনহ বসরার িম�েরর উপর আমােদরেক ভাষণ িদেয় বেলেছনঃ রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামা বেলেছন: �েতয্ক নবীর একিট (িবেশষ)েদায়া িছল ,িতিন তা দিুনয়ােতই পূণর্ 
কের েগেছন, আর আিম আমার েদায়াখানা আমার উ�েতর শাফাআ’েতর জেনয্ েগাপন কেরিছ, আিম 
িকয়ামেতর িদেন আদম স�ােনর েনতা, এেত (আমার) গবর্ েনই, আর আিমই �থম যার পে� 
পৃিথবী(মািট)েফেট যােব(আিমই �থম মািট েথেক(কবর েথেক)েবর হব, এেত (আমার) গবর্ েনই, 
আমার হােতই িলয়াউল হামদ(�শংসার পতাকা)থাকেব, এেত (আমার) গবর্ েনই, আদম(সহ)তার 
িনে� যারা আেছ সবাই আমার পতাকা তেলই থাকেব,--- মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-২৭৩৬ । 

ِ أُ  ْبنِ  الطُّفَْیلِ  َعنِ   إَِمامَ  كُْنتُ  اْلِقیَاَمةِ  یَْومُ  َكانَ  إِذَا: وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول  قَالَ : ،قَالَ  أَبِْیھِ  َعنْ  َكْعٍب، ْبنِ  بَّي
)21647( ـ أحمد ـمسند ــ  فَْخرَ  َوالَ  َشفَاَعتِِھْم، َوَصاِحبَ  َوَخِطْیبَُھْم، النَّبِیِّْینَ          

অথর্ঃ- হযরত তুফাইল িবন উবাই ইবনু কা’ব রািদআ�াহ আনহ িতিন তাঁর িপতা  েথেক বণর্না কের 
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বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা বেলেছন: যখন িকয়ামত িদবস হেব তখন আিম 
নবীেদর ইমাম বা েনতা,মুখপা� ও তাঁেদর শাফাআ’েতর অিধকারী হব, এেত (আমার)গবর্ েনই, 
মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৬৪৭ । 
উপের বিণর্ত হািদস শরীফ�েয়র ভাষয্ েথেক বুঝা েগল েয, আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা সকল নবী ও রাসুল গেণর সরদার, েনতা, মুখপা�, শাফাআ’কারী এবং 
ে�� নবী হওয়া সে�ও ন�তা �দশর্েনর ে�ি�েত তাঁেক িবেশষ েকান নবীর সােথ তুলনা কের ে�� 
েঘাষণা িদেতও িনেষধ কেরেছণ । েযমন হািদস শরীেফ এেসেছঃ---                          
(২)  ْتَْنَشقُّ  َمنْ  لُ أَوَّ  أَنَا اْألَْنبِیَاِء، بَْینَ  تَُخیُِّروا الَ : " وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول  قَالَ :  َقالَ  اْلُخْدِري، َسِعْیدٍ  أَبِي َعن 

 أَوْ  الطُّْوِر، بَِصْعقَةِ  أَُجِزيَ  أَْدِري فَالَ  اْلعَْرِش، قََوائِمِ  ِمنْ  بِقَائَِمةِ  ُمتَعَلِّقًا ُمَسى فَأَِجدُ  إلأُفِْیُق، اْلِقیَاَمةِ  یَْومَ  اْألَْرضُ  َعْنھُ 
                                                                                   )11459( ـ حمدأ ـمسند ــ ْبِليقَ  أَفَاقَ 

অথর্ঃ- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামা বেলন: “েতামরা নবীেদর মেধয্ তুলনা কেরানা (একজনেক অপর জেনর উপর 
�ধানয্ বা ে��তয্ িদওনা),আর আিমই �থম যার পে� পিৃথবী(মািট)েফেট েগেল আিম সং�া িফের 
পাব,  অতপর আিম মুসা আলাইিহসসালামেক আরেশর েকান একিট �ে�র সােথ স�ৃ� পাব, আিম 
জািন না তাঁেক তুেরর(তুর পাহােড়র)সং�াহীনতার পুর�ার েদওয়া হেয়েছ অথবা েস আমার পূেবর্ 
সং�া েপেয়েছ । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১১৪৫৯।                              
উপেরা� হািদস শরীেফ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার অিধক ন�তা 
�দিশর্ত হেয়েছ । "اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   "(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভুর্ � কেয়ক সবর্িনকৃ� 
মুনািফক মুসিলমেদর উিচৎ সিতয্কােরর মুিমন-মুসিলম হওয়ার জেনয্ উপেরা� হািদস শরীফ েথেক 
ন�তা-ভ�তা ও আদব তথা িশ�াচািরতা িশ�া েনওয়া । 
বতর্ মান  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل" " (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভুর্ � কেয়ক সবর্িনকৃ� 
মুনািফক মুসিলম আিলম হেয় আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার 
উ�ত দাবী কের ন�তার পিরবেতর্  ঔ�তয্তার সােথ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামার �ােনর ভুল ধের আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামার   ٌاْلغَیُبِ  ِعْلم  (ইলমু গায়িব) তথা অদশৃয্িবষেয়র �ান নাই বেল অিধকার িবহীন আদব বা  
িশ�াচার িবিজর্ ত ম�বয্ কের । তারা (( "اْلقُُرْونِ  أَْرَذلُ  " (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
অ�ভুর্ � কেয়ক সবর্িনকৃ� মসুিলম উলামারা)) উপের বিণর্ত দিুট হািদস শরীফ চ�ু খুেল েদেখ গেষণামূলক 
িনমর্ল-��-পিব� মন িনেয় পেড় না ও উপলি� কের না । এেদর মেধয্ ন�তা-ভ�তা ও আদব 
তথা িশ�াচািরতা েনই, । কারণ এরা েবয়াদব তথা অিশ� ও মনুািফক মুসিলম । েযখােন আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা িনেজই িনেজর  ٌاْلغَیُبِ  ِعْلم  (ইলমু গায়িব) তথা 
অদশৃয্িবষেয়র �ান আেছ মেমর্ বেলেছন---------------------------------- 
ِ  َصلَّى َ�ُ  عَ لَْیھِ  وَ  َسلَّمَ  قَالَ : أَْوتِْیتُ  َمفَاتِْیحَ  ُكلَّ  َشْيءٍ  إالَّ  اْلَخْمسَ  (( إِنَّ  َ�َ  ِعْنَدهُ  ِعلْمُ   َعنْ  اْبنِ  ُعَمرَ  َعنِ  النَّبِّي

ِ  نَْفسٌ  تَْدِرى َوَما َغًدا تَْكِسبْ  َماذَا نَْفسٌ  تَْدِرى َوَما اْألَْرَحامِ  فِى َما یَْعلَمُ  وَ  اْلغَْیثَ  َویُْنِزلُ  السَّاَعةِ   ْوتث،تَمُ  أَْرٍض  بِأَّي
)5684( ـ أحمد مسند ــ )  34ـ ااْألَیَةُ  ــ لُْقَمانَ  ةُ سُْورَ (   َخبِْیرٌ  َعِلْیمٌ  َ�َ  إِنَّ   

অথর্ঃ-হযরত ইবনু ওমর রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, নবী বেলন: পাঁচিট" ِِعْلمُ  اْلغَْیب"(ইলমুল 
গায়িব) তথা” অদশৃয্ িবষেয়র �ান” বয্াতীত সব িকছুর চািব আমােক েদওয়া হেয়েছ । ((িন�য় 
আ�াহর কােছই িকয়ামেতর �ান রেয়েছ।িতিনই বৃি� বষর্ণ কেরন এবং গভর্ াশেয় যা থােক িতিন তা 
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জােনন ।েকউ জােননা আগামীকাল িক উপাজর্ ন করেব এবং েকউ জােননা েকান েদেশ েস মৃতয্ বরণ 
করেব। আ�াহ সবর্�, সবর্িবষেয় সময্ক �াত)) । সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪, মুসনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৬৮৪। 
উপেরা� হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা ০৫িট 
(পাঁচিট    ٌاْلغَیُبِ  ِعْلم  (ইলমু গায়িব) তথা অদশৃয্িবষেয়র �ান বয্াতীত সব িকছুর �ান তাঁর আেছ 
বেলেছন ।  
আর বতর্ মান  ُاْلقُُرْونِ  أَْرَذل" " (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভুর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলম 
আিলমরা িনেজেদর �ােনর ৈদনয্তা থাকাসে�ও ঔ�তয্ভাব িনেয় বেল আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার  ٌاْلغَیُبِ  ِعْلم  (ইলমু গায়িব) তথা অদশৃয্িবষেয়র �ান নাই ।  
বতর্ মান  َاْلقُُرْونِ  لُ أَْرذ" " (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভুর্ �  সবর্িনকৃ� মুসিলম 
আিলমেদরেক হািদস শরীেফ বিণর্ত আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার 
সােথ তাঁর সাহাবীেকরামগেণর(রািদআ�াহ আনহম)�দিশর্ত আদব তথা িশ�াচািরতা েথেক িশ�া �হণ 
কের অনুরপ আদব তথা িশ�াচািরতা �দশর্ন কের আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামার  ٌاْلغَیُبِ  ِعْلم  (ইলমু গায়িব) তথা অদশৃয্িবষেয়র �ান ও গণ এবং কাযর্াবলী স�েকর্  
কথা বলেত হেব । অনয্থায় বতর্ মান  َاْلقُُرْونِ  ْرذَلُ أ" " (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” 
অ�ভুর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলম আিলমরা মুনািফক আিলম বেল িচি�ত ও অিভিহত হেব । আদব তথা 
িশ�াচািরতা এবং ন�তা �দশর্েনর িচ� ও ল�ণ হে� “  َلَمْ  َوَمنْ  بِِھ، لْ فَْلیَقُ  ِعْلًما َعِلمَ  َمنْ  َ�ِ  َعْبدُ  الَ فَق 

ُجلِ  فِْقھِ  ِمنْ  فَِإنَّ  أَْعلَمُ   َ�ُ  فَْلیَقُلِ  یَْعلَمْ  )3683( ـ أحمد مسند ــ ــ"  أَْعلَمُ  َ�ُ  یَْعلَمُ  الَ  ِلَما یَقُْولَ  أَنْ  الرَّ                                          
অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ রািদআ�াহ আনহ বেলন: েয েকউ েকান িকছু জানেল তাই 
বলেত হেব, আর েয জােননা তােক বলেত হেব “আ�াই ভাল জােনন”, েকননা িন�য় মানুেষর 
�ান হল এই েয, েয িবষেয় েয জােন না েস িবষেয় তােক বলেত হেব “আ�াই ভাল জােনন”,। 
মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৬৮৩।  
তারা উপেরা� হািদস শরীেফর(মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৬৮৪+ ৪২৫২+৩৭৩৩) 
বণীর (6) িবপরীত ম�বয্ কের িকরেপ এরা মুসিলম থাকেত পাের? কখেনা মুসিলম থাকেত পাের না 
। এরা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার জামানার মুনািফকেদর 
েচেয়ও মারাত্নক ঘৃনয্ মুনািফক । কারণ, আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামার জামানার মনুািফকরা েগাপেন মুনািফিক করত । আর বতর্ মান  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل" " (আরযালুল 
কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভুর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলম আিলমরা �কােশয্ মুনািফিক কের । 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার সােথ তাঁর 
সাহাবীেকরামগেণর(রািদআ�াহ আনহম)�দিশর্ত আদব তথা িশ�াচািরতা স�েকর্  জানেত হেল নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার িবদায় হে�র সমেয় কুরনবীর িদেন ভাষণ �দানকােল  

                                                           
(6 )  হযরত ইবন ুওমর রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, নবী বেলন: পাঁচিট" ِِعْلمُ  اْلغَْیب"(ইলমলু গায়িব) তথা” 
অদশৃয্ িবষেয়র �ান” বয্াতীত সব িকছুর চািব আমােক েদওয়া হেয়েছ । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-৫৬৮৪। 
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সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম)�দিশর্ত আদব তথা িশ�াচািরতা েদখুন । িবদায় হে�র 
ভাষেণর সংি�� িববরণ িনে� বিণর্ত হািদস শরীফখানােত েদওয়া হল ।  হািদস শরীফখানা হে� এই- 

 أَيُّ  أَتَْدُرونَ : قَالَ  أَوْ  ؟ َھذَا یَْومِ  أَيُّ : فَقَالَ  لنَّْحِر،ا مَ وْ یَ   وسلم علیھ هللا صلي َ�ِ  َرُسْولُ  اَخَطبَنَ : قَالَ  بَْكَرةَ  أَبِي َعنْ 
ْیھِ  أَنَّھُ  َظنَنَّا َحتَّى فََسَكَت،: قَالَ  أَْعلَُم، َوَرسُْولُھُ  َ�ُ  قُْلنَا قَالَ  ؟ َھذَا یَْومِ   النَّْحرِ  یَْومَ  أَلَْیسَ : الَ قَ  ثُمَّ  إِْسِمِھ، بِغَْیرِ  َسیَُسّمِ

 َحتَّى فََسَكَت،: قَالَ  أَْعلَُم، َوَرسُْولُھُ  َ�ُ  قُْلنَا ؟ َھذَا َشْھرٍ  أَيُّ  تَْدُرونَ  أَوْ : قَالَ  ؟ َھذَا َشْھرٍ  فَأَيُّ : قَالَ  بَلَى، اقُْلنَ  قَالَ  ؟
ْیھِ  أَنَّھُ  َظنَنَّا ةِ  ذا أَلَْیسَ : قَالَ  إِْسِمِھ، بِغَْیرِ  َسیَُسّمِ : قَالَ  أَْعلَُم، َوَرسُْولُھُ  َ�ُ  قُْلنَا ؟ ؟ َھذَا دٍ بَلَ  أَيُّ  قَالَ  بَلَى، قُْلنَا ؟ اْلِحجَّ

ْیھِ  أَنَّھُ  َظنَنَّا َحتَّى فََسَكَت، : قَالَ  إِْسِمِھ، بِغَْیرِ  َسیَُسّمِ  
 بَلَِدكُمْ  فِى َھذَا، َشْھِركُمْ  فِى َھذَا، یَومكُمْ  َكُحْرَمةِ  َعلَْیكُمْ  َحَرامٌ  الَكُمْ َوأَْموَ  َماَءُكمْ دِ  فَِإنَّ : قَالَ  بَلَى، قُْلنَا  ؟ اْلبَْلَدةَ  أَلَْیَستِ 

 ُربَّ فَ  اْلغَائَِب، الَشاِھدُ  ِلیُبَلِّغِ  اْشَھدْ  اللَُّھمَّ : قَالَ  نَعَْم،:  قَالُوا ؟ بَلَّْغتُ  َھلْ  أَالَ  تَعَالَى، وَ  تَبَاَركَ  َربَُّكمْ  تَْلقَْونَ  یَْومِ  إِلَى َھذَا
)20867( ـ أحمد مسند ــ بَْعٍض  ِرقَابَ  بَْعُضكُمْ  یَْضِربُ  ُكفَّاٍرا بَْعِدي تَْرِجعُنَّ  الَ  أَالَ  َساِمعٍ، ِمنْ  أَْوَعى ُمبَلَّغٍ       

অথর্ঃ-হযরত আবু বকর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: নহর বা কুরবানীর িদেন 
আমােদরেক ভাষণ দান করেত িগেয় বলেলন: এিট েকান িদন? অথবা িতিন বলেলন: েতামরা িক 
জান এটা েকান িদন? িতিন (হযরত আবু বকর) বলেলন, আমরা বললাম আ�াহ ও তাঁর রাসুলই 
েবশী জােনন, িতিন (হযরত আবু বকর) বলেলন: িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামা) চুপ বা নীরব রইেলন, েশষ পযর্� আমরা ধারনা করলাম, িতিন উহােক (ঐ িদনিটেক) 
অনয্ নােম নামকরন করেবন, তারপর িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা) বলেলন: 
এটািক: নহর বা কুরবানীর িদন নয়? িতিন (হযরত আবু বকর) বলেলন, আমরা বললাম হা!  
িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা) বলেলন: এটা েকান মাস? অথবা বলেলন: 
েতামরা িক জান এটা েকান মাস? আমরা বললাম আ�াহ ও তাঁর রাসুলই েবশী জােনন, িতিন 
(হযরত আবু বকর) বলেলন: িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা) চুপ বা নীরব 
রইেলন, েশষ পযর্� আমরা ধারনা করলাম, িতিন উহােক (ঐ মাসিটেক) অনয্ নােম নামকরন 
করেবন, িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা) বলেলন: এটািক: িজল হ� মাস 
নয়? আমরা বললাম হা!                                                   
িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা) বলেলন: এটা েকান েদশ? আমরা বললাম 
আ�াহ ও তাঁর রাসুলই েবশী জােনন, িতিন (হযরত আব ুবকর) বলেলন: িতিন (রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা) চুপ বা নীরব রইেলন, েশষ পযর্� আমরা ধারনা করলাম, িতিন 
উহােক (ঐ েদশিটেক) অনয্ নােম নামকরন করেবন, িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামা) বলেলন: এটািক শহর (ম�া নগরী) নয়? আমরা বললাম হা!                                                                                                 
িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা) বলেলন: িন�য় েতামােদর র�, মাল-ধনস�দ 
েতামােদর �ভু তাবারকা ওআ তাআ’লার সােথ েতামােদর সা�ােতর িদন পযর্� এই শহের, এই মােস 
এই িদেনর স�ােনর মত স�ািণত । েজেন েরেখা! আিম িক (আ�াহর বাণী) েপৗঁিছেয় িদেয়িছ? 
তারা বলেলন: হা, আ�হ�া, �া�ী থাকুন, উপি�ত  জন অনুপি�তজনেদর িনকট আমার বাণী 
েপৗঁিছেয় িদেব, অেনক এমন রেয়েছ যার িনকট আমার বাণী েপৗঁছােনা হেয়েছ েস ে�াতার েচেয় েবশী 
মেন রাখেত পাের বা �ানী । সাবধান! েতামরা আমার পের কািফর হেয় েযেয়ানা েয, েতামােদর 
কতকজন কতকজেনর (একজন আেরকজেনর) গদর্ ােন আঘাত করেব। মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-২০৮৬৭।                                                                                                        
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উপেরা� হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা িবদায় 
হে�র  কুরবানীর িদেন ভাষণ �দানকােল তাঁর সাহাবীেকরামগণেক(রািদআ�াহ আনহম)তাঁেদর জানা 
িতনিট িবষেয়(আজেকর িদনিট েকান িদন, আজেকর মাসিট েকান মাস ও এই েদশিট েকান েদশ) 
িজ�াসা করেল তাঁরা আদব তথা িশ�াচািরতার উ��র �দশর্ন কের জানা(�াত) �ে�র উত্তের 
বলেলন “আ�াহ ও তাঁর রাসুলই সবেচেয় েবশী জােনন” । সাহাবীেকরামগেণর(রািদআ�াহ 
আনহম)উত্তের আদব তথা িশ�াচািরতার �কা�াই �দিশর্ত হেয়েছ । এর কারণ হল 
সাহাবীেকরামগণ(রািদআ�াহ আনহম) বনী আেমেরর েলাকিটর �ে�র উত্তের (7) �দত্ত মহান আ�াহ 
তাআ’লার �িত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার অিধক আদব তথা 
িশ�াচািরতাপূণর্ উত্তেরর মত নানািবধ িবষয় েথেক �িশ�ণ েপেয় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার 
সং�েশর্ েথেক  অিধক উত্তম মানুেষ পিরণত হেয়েছন । যার ফল�িতেত তােদর উত্তরও অিধক 
আদব তথা িশ�াচািরতাপূণর্ হেয়েছ। েযখােন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামা �য়ং িনেজই বনী আেমেরর েলাকিটর �ে�র উত্তের সরসির “হা অথবা না”  বেল বরং উত্তেরর 
িবষয়িট আ�াহ তাআ’লার িদেক েসাপদর্ কের িদেয় বলেলন “আ�াহই ভাল জােনন” । আর  
সাহাবীেকরামগণেক(রািদআ�াহ আনহম)তাঁেদর জানা িতনিট িবষেয় তাঁরা আদব তথা িশ�াচািরতার 
উ��র �দশর্ন করেত পােরন েসখােন  َاْلقُُرْونِ  ْرذَلُ أ" " (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” 
অ�ভুর্ � সবর্িনকৃ� কেয়কজন মুসিলম আিলম তােদর অজানা িবষেয় আদব তথা িশ�াচািরতার নূনয্তম 
�রও �দশর্ন করেত পােরন না। এর কাণ হল তারা বা�েব মসুিলমই নয় বরং তারা বা�েব আদব 
তথা িশ�াচািরতা িববিজর্ ত মুনািফক মুসিলম ।                                                                                     
যােহাক,  ُاْلقُُرْونِ  أَْرَذل" " (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভুর্ � কেয়কজন সবর্িনকৃ� 
মুসিলম আিলম তারা তােদর পােপ িনমি�ত থাকার কারেণ “সৃজনশীল গণ ও �মতাস�� হওয়ার” 
গণিট অজর্ েন অ�ম ও বয্থর্ িবধায় তারা গেণর এই �র অ�ীকার কেরই আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার  ٌاْلغَیُبِ  ِعْلم  (ইলমু গায়িব) তথা অদশৃয্িবষেয়র �ান নাই বেল 
অিধকার িবহীন আদব তথা িশ�াচািরতা িববিজর্ ত ম�বয্ কের । অথচ এই “সৃজনশীল গণ ও 
�মতাস�� হওয়ার”  গণিট অজর্ েনর জেনয্ একজন সাধারণ মুসিলমেক অিধক পির�ম ও ইবাদত-
সাধনা করা লােগ । েকান মুসিলম মানুষ সবর্ �কার পাপ েথেক মু� হেয় সৃজনশীল গণ ও 
শি�স�� গণিট অজর্ ন করেত স�ম হেল তখন তােক  ََّوِلي  ِ�َ  বা আ�াহর ওলী বলা হয় । একজন 
মুসিলম মানুষ ধম�য় অনুশাসেনর ফরজ কাযর্াবলী স�াদন করার পর নফল ইবাদেত কেঠার পির�ম 
ও সাধনা কেরই সৃজনশীল গণ ও �মতাস��  ََّوِلي  ِ�َ  বা আ�াহর ওলী হেত পারেব বেল তা বুখারী 
শরীেফর িনে� বিণর্ত হািদস শরীফখানা বয্াখয্সহ অধয্য়ন করেল সময্ক উপলি� করা যােব । হযরত 
আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াি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 علیھ هللا صلي هللا رسول  قَالَ  قَاَل، ُھَرْیَرة أبِي َعن     
" َ  اِنَّ  بَ  َما" َحْربِ بِالْ  أَذَْنتُھُ  فَقَدْ  َوِلی�ا ِلىْ  َعادَ  َمنْ : قَالَ  �َّ ا اِلَّىَّ  اََحبَّ  ئً بَِشىْ  َعْبِدىْ  اِلَىَّ  تَقَرَّ ِممَّ   

بُ  َعْبِدىْ  یََزالُ  َوَما َعلَْیھِ  اِْفتََرْضتُ   الِّذىْ  َوبََصَرهُ  بِھِ  یَْسَمعُ  الَِّذىْ  َسْمعَھُ  ُكْنتُ  اَْحبَْبتُھُ  فَِاذَا اُِحبَّھُ  َحتَّى بِالنََّوافِلِ  اِلَىَّ  یَتَقَرَّ
                                                           
(7) বনী আেমেরর েলাকিটর ��িট িছল, “�ােনর এমন িকছু অবিশ� আেছ িক যা আপিন জােনন না”? , পৃ�া 
নং- ৫০৩ । 
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)6502(البخاري ـــَعلَْیَھا یَْمِشىْ  الَّتِىْ  لَھُ َوِرجْ  بَِھا یَْبِطشُ  الَّتِىْ  َویََدهُ  بِھِ  رُ یَْبصُ   "  
(অথর্ঃ-হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুলু�াি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”,। বুখারী শরীফ, হািদস শরীফ  নং-৬৫০২।)                                        
আল-ম’ুজামুলআওসাত, তাবারানীেত অনুরপ আেরা একিট হািদস শরীফ রেয়েছ তা েদওয়া হল । 

اَربَتِي،   اِْستََحلَّ ُمحَ  فَقَدْ  َوِلی�ا ِلىْ  أََھانَ ع َمنْ  ، قَاَل:إِنَّ َ�َ یَقُْوُل :وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول، َعْن َعْن َعائَِشةَ 
بَ  َما وَ  بُ لَ  َعْبِدىْ  إِنَّ  وَ ِمْن ِعبَاِدي بِِمثِْل أََداِء فََرائِِضي،   َعْبِدىْ  اِلَىَّ  تَقَرَّ  اَْحبَْبتُھُ  فَِاذَا اُِحبَّھُ  َحتَّى بِالنََّوافِلِ  اِلَىَّ  یَتَقَرَّ

) 9352(ــ  َعلَْیَھا یَْمِشىْ  الَّتِىْ  ھُ یْ ْجلَ َورِ  بَِھا یَْبِطشُ  لَّتِىْ ا َویََدهُ  َمابِھِ  یَْسَمعُ  الَّتِىْ أُْذنَْیِھ  َمابِھِ  یَْبُصرُ  الَّتِىْ  ھِ َعْینَیْ   ُكْنتُ 
للطبراني االوسط المعجم في   

অথর্ঃ-হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা)েথেক বিণর্ত,: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা 
বেলন : িন�য়ই আ�াহ বেলন : েয আমার ব�ুেক অপমান করল তার সােথ আমার যু� ৈবধ হেয় 
েগল, আমার ফরজ আদায় বা স�াদেনর অনুরপ িদেয় বা�া আমার িনকট সাি�ধয্ লাভ কের না। 
িন�য় 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 চ�ু হেয় যাই 
েয চ�ু িদেয় েস েদেখ, তার কণর্ হেয় যাই েয কণর্ িদেয় েস শেন, তার হাত হেয় যাই েয হাত 
িদেয় েস ধের এবং আিম তার পা হেয় যাই েয পা িদেয় েস হােট”,।আল-
ম’ুজামুলআওসাত, তাবারানী,হািদস শরীফ নং-৯৩৫২ ।                                                                                               
(ক) উপেরা� হািদস শরীফ�েয়র ভাষয্ েথেক একথািট বুঝা েগল েয, মহান আ�াহ তাআ’লার  َُّوِلى 
 ِ َّ� (ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ুর সােথ েকহ শ�তা করেল বা তাঁেক অপমান করেল 
আ�াহ তাআ’লা উ� শ�র সােথ যু� েঘাষণা কেরন। কতটুকু উ��ের েপৗঁছেল একজন মুসিলম 
মানুষেক  َُّوِلى  َِّ�  (ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ু বলা হয় এবং উ�  َُّوِلى  ِ َّ�  (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�েয়র ভাষয্ েথেক এটা �মাণ হয় েয, মহান আ�াহ তাআ’লা যখন েকান 
মুসিলম বা�ােক ভালবােসন তখন তাঁর তাজা�ী বা�ার �বন শি�, দশর্ন শি�, ধারন শি�চলন
 শি� হেয় যায়। 
(গ) উ� হািদস শরীফ�েয়র ভাষয্ েথেক এটাও েবাধগময্ হয় েয, মুসিলম বা�ার জনয্ দইু �কার 
কুর্) ‘’قُْرب" ব) তথা ৈনকটয্ হািসল হয়। 
(১) " اْلفََرائِِض  قُْربُ  " (কুরবুল ফারািয়য) তথা ফরজ ইবাদত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার ৈনকটয্ 
লাভ হয়। 
(২) " اْلنََوافِلِ  قُْربُ  " (কুরবুল নাওয়ািফল) তথা নফল ইবাদত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার ৈনকটয্ 
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লাভ হয়। 
উপের বিণর্ত দইু �কার ৈনকটয্ লােভর �ারা একজন মুসিলম মানুষ কতদরূ উ��ের েপৗঁছেত পােরতা 
ি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 শধু ে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।  
“কুরবুল ফারািয়য” �ারা মুসিলম মানুষ 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 অনূভূিতও 
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। যখন একজন মুসিলম এই �ের েপৗছেত স�ম হয় তখন েসই মুসিলমিট একজাঢগায় 
অব�ান কের পৃিথবীর সব জায়গায় েযেত পােরন, উপি�ত থাকেত পােরন এবং পৃিথবীর সকল �ােনর 
কথা-বতর্ া,আওয়াজ শনেত পােরন ও পৃিথবীর সব িকছু েদখেত পােরন ।এমতাব�ায় উ� বা�ােক 
সকল �ােন হািজর-নািযর বলা হেয় থােক ।                                                                                                       
সাধারণ মুসিলম বা�ার েবলায় েযেহতু এ �র হািসল হয় তা হেল আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার েবলায় কতটুকু উ��র হািসল হেয়েছ তা আপিন ভাল কের গভীরভােব 
অনুধাবন কের েদখুন। এই কুরবুল ফারািয়য ও কুরবুল নাওয়ািফল তখনই লাভ হেয় থােক যখন 
ফরজ ইবাদত িঠকমত আদায় কের স�ত ও নফল আদায় করা হয়। উপের একজন মুসিলম মানুেষর  
“সৃজনশীল গণ ও �মতাস��” হওয়ার বয্াখয্া িব�ািরত আেলাচনা করা হল । অতীত কােল (আেরা 
অেনক পূেবর্)  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل" "(আরযালুল কুরিন)তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভুর্ � মুসিলম মানুেষরা 
বুখারী শরীফ ও আল-ম’ুজামুলআওসাত, তাবারানী শরীেফর উ� হািদস শরীফ�য় িব�াস কের এবং 
তদানুযায়ী আমল কের হযরত আ�ুল কািদর িজলানী,হযরত খাজা মঈুনুি�ন িচশতী ও শাহ জালাল 
ইয়ািমিন রহমাতু�ািহ আলাইিহমগেণর মত অেনেকই সৃজনশীল গণ ও �মতাস��  ََّوِلي  ِ�َ  বা আ�াহর 
ওলী হেয়েছন । বতর্ মান কােলর "اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ  "(আরযালুল কুরিন)তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী 
চতুথর্ শতা�ী েথেক শর কের িকয়ামত সংঘটন পযর্� সময় কাল) অ�ভুর্ � িনকৃ� মসুিলম মানুষ 
বুখারী শরীফ ও আল-ম’ুজামুলআওসাত, তাবারানী শরীেফর উ� হািদস শরীফ�য় িব�াস কের না 
এবং তদানুযায়ী আমল কের না িবধায় তারা সৃজনশীল গণ ও �মতাস��  ََّوِلي  ِ�َ  বা আ�াহর 
ওলীর উ��র িনেজরা েপৗঁছােত অ�ম িবধায় এই উ��রিট অ�ীকার কের েফেল । এরা হে� 
মুনািফক মুসিলম । কারণ তারা সৃজনশীল গণ ও �মতাস��  ََّوِلي  ِ�َ  বা আ�াহর ওলীর উ��রিট 
অ�ীকার করার পাশাপািশ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
উ�মযর্াদার গণাবলীসমূেহর অ�ভুর্ � ৩ নং গণ>>“সৃজনশীল গণ ও �মতাস�� হওয়া”ও<<অ�ীকার 
কের। ।সৃজনশীল গণ ও �মতাস��  ََّوِلي  ِ�َ  বা আ�াহর ওলীগণ ��পিরসের আর নবী-রাসুল 
আলাইিহমুস সালামগণ িব�ৃত পিরসের িব�জগেতর সকল ব� ও �াণীর ভাষা,কথা-বাতর্ া এবং 
দখুঃ,েবদনা ও আতর্ নাদ সবই বেুঝ থােকন । নবী-রাসুল আলাইিহমুস সালামগেণর িতেরাধােনর 
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পর পরবত�কােল সৃজনশীল গণ ও �মতাস��  ََّوِلي  ِ�َ  বা আ�াহর ওলীগণ নবী-রাসুল 
আলাইিহমুসসালামগেণর সৃজনশীল গণিট ধের রােখন এবং এর ধারাবািহকতার িবকাশ ঘিটেয় থােকন।  

  
 এখন সৃজনশীল গণ ও শি�স�� আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার উ�মযর্াদার গণাবলীসমূেহর অ�ভুর্ � ৩ নং গণ>> সৃজনশীল গণ ও �মতাস��<< 
কাযর্াবলীর কতগেলা ঘটনার উদাহরণ হািদস শরীফ েথেক িনে� েদওয়া হল ।   
                                                                 
(১) ِ  َمعَ  ُكْنتُ : قَالَ  ، َسبَابَةَ  ْبنِ  یَْعلَى َعنْ    ، َحاَجةً  یَْقِضيْ  أَنْ  فَأََرادَ  ، لَھُ  َمِسْیرٍ  فِى  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِّي

      )17833( ـ أحمد مسند ــ َمنَابِتِِھَما إِلَى تَافََرَجعَ  أََمَرُھَما ثُمَّ  اْألُْخَرى، إِلَى اإِْحَداھُمَ  فَاْنَضمَّتْ  َوِدیّتَْینِ  فَأََمرَ 
অথর্ঃ-হযরত ইয়া’লা িবন সাবাবাহ েথেক বিণর্ত,িতিন বেলনঃ আিম েকান এক �মেন নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামার সােথ িছলাম। এমিন সমেয় িতিন �েয়াজন(বাথরম বা ওয়াসরেমর মত 
�েয়াজন)সারেত ই�া েপাষণ করেলন। এমতাব�ায় িতিন দিুট চারা গাছেক(েছাট গাছেক) আেদশ 
করেল একিট আেরকিটর সােথ িমেল েগল।(�েয়াজন েশেষ পূনরায়)আেদশ করেল উভয়িটই তােদর 
�-��ােন িফের েগল ।মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ১৭৮৩৩।             
(২) ةَ   ْبنِ  ْعلَىیَ  َعنْ     ِ  َمعَ  تُ ُكنْ : قَالَ  أَبِْیِھ، َعنْ  ُمرَّ : ِلي فَقَالَ  َمْنِزالً، فَنََزلَ  َسفٍَر، فِى  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِّي

:  لَُھَما ْلتُ فَقُ  فَأَتَْیتُُھَما تَْجتَِمعَا، أَنْ  ُرُكَمایَأْمُ  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى  َ�ِ  َرُسْولَ  إِنَّ :  لَُھَما فَقُلْ  اْألََشاَءتَْینِ  تِْلكَ  اِئْتِ 
 َوثَبَ  ثُمَّ  ، َحاَجتَھُ  فَقََضى بِِھَما، فَاْستَتَرَ   َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  فََخَرجَ  ، فَاْجتََمعَتَا اْألُْخَرى، إِلَى إِْحَداُھَما فََوثَبَ 

) 17838( ـ أحمد مسند  ــ َمَكانِِھَما لَىإِ  ِمْنُھَما َواِحَدةٍ  ُكلُّ   
অথর্ঃ-হযরত ইয়া’লা িবন মুররাহ (রািদআ�াহ আনহ) িতিন তার িপতা েথেক বণর্না কের বেলনঃ 
আিম েকান এক সফের নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার সােথ িছলাম । অতপর িতিন েকান 
একিট �ােন অবতরণ কের আমােক বলেলন: “তুিম ঐ ব� দিুটর কােছ েযেয় বল: িন�য়  রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা েতামােদর উভয়েক একসােথ িমেল েযেত বেলেছন, আিম তােদর কােছ 
েযেয় উভয়েক বললাম: তােদর উভেয়র একিট অপরিটর িদেক লাফ িদেল উভয়িটই এক সােথ িমেল 
েগল। নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা েবর হেয় উভয়িট িদেয় িনেজেক েঢেক িনেয় তাঁর 
�েয়াজন(বাথরম বা ওয়াসরেমর মত �েয়াজন)সারেলন। অতপর দিুট ব�র �েতয্কিটই তােদর �-
��ােনর িদেক লাফ িদল(চেল েগল) । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং -১৭৮৩৮ ।  
(৩)  ْةَ  ْبنِ  یَْعلَى َعن ِ  ُمرَّ  َمعَھُ  نَِسْیرُ  نَْحنُ  بَْینَا َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  ىَصلَّ  َ�ِ  َرسُْولِ  ِمنْ  َرأَْیتُُھنَّ  یَاءِ أَشْ  ثَالَثَةُ : قَالَ  الثَّقَِفّي

ا ،َعلَْیھِ  یُْسنَى بِبَِعْیرٍ  َمَرْرنَا إِذْ  : فَقَالَ  ، َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  َعلَْیھِ  فََوقَفَ  ِجَرانَھُ، َوَضعَ  َجْرَجرَ  اْلبَِعْیرُ  َرآهُ  فَلَمَّ
 ِألَْھلِ  َوإِنَّھُ  لََك، نََھبُھُ  بَلْ  الَ : قَالَ  بِْعنِْیھِ  الَ : فَقَالَ  لََك، أََھبُھُ  بَلْ  الَ : فَقَالَ  بِْعنِْیِھ،: فَقَالَ  ، فََجاءَ  ؟ بَِعْیرِ الْ  َھذَا َصاِحبُ  أَْینَ 
ا: قَالَ  َغْیُرهُ  َمِعْیَشةٌ  َمالَُھمْ  بَْیتٍ  : قَالَ  إِلَْیِھ، فَأَْحِسنُوا اْلعَلَِف، َوقِلَّةَ  اْلعََملِ  ةَ َكثْر َشَكا فَِإنَّھُ  أَْمِرِه، ِمنْ  َھذَا تَ ذََكرْ  إِذْ  أَمَّ

 إِلَى َرَجعَتْ  َغَشھُ،ثُمَّ  َحتَّىاْألَْرَض، تَُشقُّ  َشَجَرةٌ  فََجاَءتْ  ، َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  فَنَامَ  َمْنِزالً، فَنََزْلنَا ِسْرنَا ثُمَّ 
ا َمَكانَِھا،  َ�ُ  َصلَّى  َ�ِ  َرسُْولِ  َعلَى تَُسلِّمَ  أَنْ  فِى َجلَّ  وَ  َعزَّ  َربََّھا اِْستَأْذَنَتْ  َشَجَرةٌ  ِھيَ : فَقَالَ  لَھُ، ذََكْرتُ  قَظَ اِْستَیْ  فَلَمَّ

 وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  فَأََخذَ  ، ِجنَّةٌ  بِھِ  لََھا بِِاْبنٍ  اْمرأَةٌ  فَأَتَتْھُ  ، َماءٍ بِ  ْرنَافََمرَ  ِسْرنَا ثُمَّ : قَالَ  لََھا فَأَِذنَ  َسلََّم، وَ  َعلَْیھِ 
دٌ  إِنِّي اْخُرجْ : فَقَالَ  بِِمْنَخِرِه، َسلَّمَ  ا ، ِسْرنَا ثُمَّ : قَالَ  ،َ�ِ  لُ َرسُوْ  ُمَحمَّ  فَأَتَتْھُ  َماِء،الْ  بِذَِلكَ  َمَرْرنَا َسفَِرنَا ِمنْ  َرَجْعنَا فَلَمَّ



515 
 

ِ  َعنِ  فََسأَلََھا اللَّبَِن، ِمنَ  فََشِربَ  أَْصَحابَھُ  َوأََمرَ  اْلُجُزَر، تَُردَّ  أَنْ  فَأََمَرَھا ٍن،لَبَ  وَ  بُِجُزرٍ  اْلَمْرأَةُ  بِّي  َوالَِّذي: فَقَالَتْ  الصَّ
    )17839( ـ أحمد مسند  ـــ بَْعَدكَ  َرْیبًا ِمْنھُ  َرأَْینَا َما بِاْلَحقِّ  بَعَثَكَ 

অথর্ঃ- ইয়া’লা িবন মুররা ছাকাফী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক িতনিট িজিনস েদখলাম। ---------------------- 
(ক)  আমরা তাঁর সােথ পথ চলেত চলেত পািন আনীত(বহনকৃত) একিট উেটর পা�র্ িদেয় চেল 
েগলাম, যখন উটিট তাঁেক(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক)েদখল েস গজর্ ন কের তার 
�ীবােদেশর অ�ভাগ অবদিমত করেল নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা দাঁড়ােয়/েথেম বলেলন: এই 
উটিটর মািলক েকাথায় ? েস আসল, অতপর িতিন(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বলেলন: 
তুিম উহা আমার িনকট িবি� কর, েস বলল: না, বরং আিম উহা আপনােক দান করব, িতিন 
বলেলন: না, তুিম উহা আমার িনকট িবি� কর, েস বলল: না, বরং আিম উহা আপনােক দান 
করব, এটা হে� আহিল বাইিতর জেনয্ যােদর এটা ছাড়া অনয্ েকার জীিবকা েনই। িতিন(নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বলেলন: তুিম উেটর িবষয় বলেল িঠকই, উট িক� েবশী কােজর ও 
কম খােদয্র অিভেযাগ করেছ, েতামরা তার সােথ ভাল আচরণ কর,       
(খ) িতিন(ইয়া”লা িবন মুররা ছাকাফী)বলেলন: অতপর আমরা �মন কের এক মনিজেল িগেয় 
অবতরন করলাম, পের নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা ঘুমােল এক গাছ মািট িচেড় এেস তাঁেক 
েঢেক েফলল অতপর গাছিট তার ��ােন িফের েগল । যখন িতিন ঘুম েথেক জা�ত হেলন তাঁর 
িনকট িবষয়িট উে�খ করলাম, িতিন বলেলন: এটা একিট গাছ যা তার �ভূর িনকট রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়ার অনুমিত চাইেল িতিন তােক অনুমিত েদন।      
(গ) িতিন(ইয়া”লা িবন মুররা ছাকাফী)বলেলন: অতপর আমরা �মন কের পািনর পাশ িদেয় চেল 
েগেল একজন মিহলা তার পাগলািম�� একিট েছেল িনেয় তাঁর িনকট আসেল নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামা তার(েছেলিটর)নােক ধের বলেলন: তুিম েবর হও, আিম আ�াহর রাসুল মুহা�দ, 
িতিন(ইয়া”লা িবন মুররা ছাকাফী)বলেলন: অতপর আমরা �মন কের যখন �মন েথেক িফের এেস 
ঐ পািনর পা�র্ িদেয় েগলাম, তখন ঐ মিহলািট উট / েভড়া বা েভড়ার েগা� ও দধু িনেয় আসেল 
িতিন(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা)মিহলািটেক উট / েভড়া বা েভড়ার েগা� েফরত িনেত 
আেদশ করেলন এবং তাঁর সাহাবীগণেক আেদশ করেল তারা দধু পান করেলন, অতপর িতিন(নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) মিহলািটেক তার স�ানিট স�েকর্  িজ�াসা করেল েস বলল: িযিন 
আপনােক সতয্ িদেয় ে�রণ কেরেছন তাঁর শপথ, আমরা এরপর তার(েছেলিটর)েথেক েকান সে�হ 
েদিখিন। মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং -১৭৮৩৯ ।  
(৪)  ، َعلَْیِھمْ  اْستَْعَصتْ  اْلَجَملَ  َوإِنَّ  ، َعلَْیھِ  یَْسنُْونَ  َجَملٌ  لَُھمْ  اْألَْنَصارِ  ِمنَ  بَْیتٍ  أَْھلُ  َكانَ : قَالَ  َماِلٍك، ْبنِ  أَنَِس  َعنْ 

 َعلَْیِھ، نَْسنِي َجَملٌ  لَنَا َكانَ  إِنَّھُ : فَقَالُوا  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرُسْولِ   إِلَى ُؤواَجا اْألَْنَصارَ  َوإِنَّ  َظْھَرهُ، َمنَعَُھمْ فَ 
ْرعُ  َعِطشَ  َوقَدْ  ، َظْھَرَرهُ  َوَمنَعَنَا َعلَْینَا، اْستَْصعَبَ  َوإِنّھُ   َسلَّمَ  وَ  ْیھِ َعلَ  َ�ُ  َصلَّى �َِ  َرسُْولُ  فَقَالَ  ، لُ النَّخْ  وَ  الزَّ

: اْألَْنَصارُ  فَقَالَتِ  نَْحَوهُ، َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  فََمَشى نَاِخیٍَة، فِى َواْلَجَملُ  اْلَحائِطَ  فََدَخلَ  فَقَاُموا قُوُموا: ِألَْصَحابِھِ 
ا بَأٌْس، ِمْنھُ  َعلَيَّ  لَْیسَ : فَقَالَ  َصْولَتَھُ، َعلَْیكَ  نََخافُ  ااْلَكْلِب،َوإِنَّ  اْلَكْلبِ  ِمثْلَ  َصارَ  قَدْ  إِنَّھُ  َ�ِ  نَبِيَّ  یَا  اْلَجَملُ  نََظرَ  فَلَمَّ

 وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرسُْولُ  فَأََخذَ  یََدْیِھ، بَْینَ  َساِجًدا َخرَّ  َحتَّى نَْحَوهُ، أَْقبَلَ  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى �َِ  َرُسْولِ  إِلَى
 لََك، تَْسُجدُ  تَْعِقلُ  الَ  بَِھْیَمةٌ  َھِذهِ  َ�  نَبِيَّ  یَا:  أَْصَحابُھُ  لَھُ  فَقَالَ  اْلعََمِل، فِى أَْدَخلَھُ  َحتَّى قَطٌّ، َماَكانَتْ  أَذَلَّ  بِنَاِصیَتِھِ  َسلَّمَ 

 اْلَمْرأَةَ  َألََمْرتُ  ِلبََشرٍ  یَْسُجدَ  أَنْ  ِلبََشرٍ  َصلَحَ  َولَو یَْسُجَد، أَنْ  َشرٍ ِلبَ  یَْصلُحُ  الَ : فَقَالَ  لَكَ  نَْسُجدَ  أَنْ  أََحقُّ  فَنَْحنُ  نَْعِقلُ  َونَْحنُ 
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 تَْنبَِجسُ  قَْرَحةٌ  َرأِْسھِ  قِ َمْفرَ  لَىإِ  قََدِمھِ  ِمنْ  َكانَ  لَو بِیَِدِه، نَْفِسي َوالَِّذي َعلَْیَھا، َحقِّھِ  َعْظمِ  ِلَزْوِجَھا،ِمنْ  تَْسُجدَ  أَنْ 
ِدْیِد، و بِاْلقَْیحِ  )12809( ـ أحمد مسند ــ َحقَّھُ  أَدَّتْ  َما تَْلَحُسھُ  اْستَْقبَلَتْھُ  ثُمَّ  الصَّ  

অথর্ঃ-হযরত আনাস িবন মািলক রািদআ�াহ আনহেথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আনসার পিরবােরর 
পািন আনীত(বহনকৃত)একিট উট িছল।আর  েস উটিট তােদর অবাধয্ হেয় তােদরেক এর িপঠিট 
িদেত(বয্বহার করেত) অ�ীকার করল,তারা রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার িনকট এেস 
বলল: আমােদর একিট উট আেছ,উহা আমােদর অবাধয্ হেয় আমােদরেক তার িপঠ বয্বহার করেত 
অ�ীকার করল,অথচ শসয্ ও েখজরু গাছ িপপাসাতর্  হেয় পেড়েছ। (এ কথা শেন) রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর সাহাবীেদরেক বলেলন: েতামরা উঠ,তারা উঠল, িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা) উটিট েকান এক েকােন থাকা অব�ায় �াচীের �েবশ করেলন, নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা উহার (উটিটর) িদেক চলেল আনসারগণ বলেলন: েহ আ�াহর নবী, েস(উটিট) 
কুকুেরর মত হেয় েগেছ, আমরা ভয় করিছ উহা আপনার উপর আ�মণ কের েফলেব। 
িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বলেলন:উহার প� েথেক আমার েকান অসুিবধা 
েনই, যখন উটিট রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার িদেক তাকাল তখন উটিট তাঁর(রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার)িদেক অ�সর হেয় তাঁর সামেন েসজদায় পেড় েগল । িতিন(রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)উহার কপালিট ধরেল উহা এতই বশীভূত হয় েগল েয কখেনা উহার 
কপাল এরকম হয় িন। েশষ পযর্� িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা) উটিটেক কােজ 
লািগেয় িদেলন । সাহাবীগণ তাঁেক বলেলন: েহ আ�াহর নবী, এটােতা পশ,বুেঝনা, এটা আপনােক 
েসজদা কেরেছ, আমরােতা বুিঝ, আমরা আপনােক েসজদা করার েবশী অিধকারী, িতিন(রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বলেলন: মানুষ মানুষেক েসজদা করার উপযু� নয়,যিদ মানুষ 
মানুষেক েসজদা করার উপযু� হত, তা হেল আিম মিহলােক তার উপর তার �ামীর মহানে�র 
কারেণ তার �ামীেক েসজদা করেত আেদশ িদতাম । যার হােত আমার �ান তার শপথ,যিদ �ামীর 
পা েথেক মাথার িসিথ পযর্� পুঁজ বািহত �ত থােক অতপর তার �ী সাদের(িজহবা িদেয়) েচেট েদয় 
তা হেলও েস তার �ামীর হক বা অিধকার আদায় কের িন ।মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং -১২৮০৯।  
(৫) ِ  إِلَى أَْعَرابِيٌّ  َجاءَ : قَالَ  ، َعبَّاٍس  اْبنِ  َعنْ   : قَالَ  ؟ �َِ  َرسُْولُ  أَنَّكَ  أَْعِرفُ  بِمَ : الَ فَقَ  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِّي

 ِمنَ  یَْنِزلُ  فََجعَلَ  اْلِعْذَق، فََدَعا نَعَْم،: قَالَ  ؟ �َِ  َرسُْولُ   أَنِّيْ  أَتَْشَھدُ  النَّْخلَةِ  َھذَهِ  ِمنْ  اْلِعْذقَ  َھذَا َدَعْوتُ  إِنْ  أََرأَْیتَ " 
 ثُمَّ  ، فََرَجعَ "  اْرِجعْ : " لَھُ  فَقَالَ  ، َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  ىَصلَّ  النَّبِيَّ  أَتَى َحتَّى یَْنقُرُ  فََجعَلَ  ، اْألَْرِض  فِى َسقَطَ  َحتَّى النَّْخلَةِ 

)5068( اْألَْوَسطُ  اْلُمْعَجمُ  ـــ َ�ِ  َرسُْولُ  َوأَنَّكَ  َ�ُ  إِالَّ  إِلَھَ  الَ  أَنْ  أَْشَھدُ : فَقَالَ  َمَكانِِھ، إِلَى َعادَ    
অথর্ঃ-হযরত ইবনু আ�াস রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: একজন আ’রাবী নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট এেস বলল: আিম িকরেপ িচনব েয, িন�য় আপিন আ�াহর 
রাসুল? িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: তুিম িক মেন কর, যিদ আিম এই 
েখজরু গাছিটর েখজেুরর কাঁিদ বা গ�েক ডািক (আর যিদ উহা আমার ডােক সাড়া েদয় তা হেল 
িক তুিম �া�য্ িদেব েয, িন�য় আিম আ�াহর রাসুল? েস বলল: হা! িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা) েখজেুরর কাঁিদ বা গ�েক ডাক িদেল উহা েখজেুরর গাছ েথেক পড়েত লাগল, অতপর 
েস উহা কঁুড়ােত কুাঁড়ােত নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট আসেল িতিন উহােক (েখজেুরর 
কাঁিদ বা গ�েক) বলেলন: চেল যাও, েস চেল েগল, তারপর উহা পুনরায় তার িনজ যায়গায় িফের 
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েগেল েস(আরাবী) বলল: আিম �া�য্ িদি� েয, আ�াহ ছাড়া েকান উপাসয্ েনই আর িন�য় আপিন 
আ�াহর রাসুল ।আল-ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৫০৬৮।  
 (৬) بِّ  َحِدْیثُ ( اْلَخطَّاِب، ْبنِ  ُعَمرَ  أَبِْیھِ  َعنْ  عَُمرَ  بِنْ  َ�ِ  َعْبدِ  َعنْ      َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرُسْولَ  أَنَّ ) الضَّ

ھِ  فِى َجعَلَھُ  وَ  َصْیًدا، َصادَ  قَدْ  َسِلْیمٍ  نِيبَ  ِمنْ  َرُجلٌ  َجاءَ  إِذْ  ِھ،أَْصَحابِ  ِمنْ  َمْحِفلٍ  فِى َكانَ   َرْحِلِھ، إِلَى بِھِ  فَذََھبَ  ، َكّمِ
، أَنَّھُ  یَْزَعمُ  اللَِّذي َھذَا َعلَى:  فَقَالُوا ؟ اْلَجَماَعةُ  َھِذهِ  َمنْ  َعلَى: فَقَالَ  ، َجَماَعةً  فََرايَ   َعلَى أَْقبَلَ  ثُمَّ  النَاَس، فََشقَّ  نَبِيٌّ

ُد، یَا: فَقَالَ  ، َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرُسْولِ   ، أَْبغَضُ  ،َوالَ  ِمْنكَ  أَْكذَبُ   لَْھَجةٍ  ِذي َعلَى النَِّساءُ  َمااْشتََملَتْ  ُمَحمَّ
ْینِي أَنْ  الَ  َولَو ْلتُ  َعُجوالً  قَْوِمي یَُسّمِ ْرتُ  ،فَقَتَْلتُكَ  َعلَْیَك، لَعَجَّ َ النّ  بِقَتِْلكَ  فََسرَّ  ، �َِ  َرسُْولَ  یَا:  عَُمرُ  فَقَالَ  َجِمْیعًا، سَ ا

؟ نَبِی�ا یَُكْونَ  أَنْ  َكادَ  الَحِلْیمَ  أَنَّ  َعِلْمتَ  أََما َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى �َِ  َرُسْولُ  فَقَالَ  أَْقتُلُھُ، َدْعنِي  
ي وَ  َواللَّالتِ : الَ فَقَ  ، َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرُسْولِ  َعلَى أَْقبَلَ  ثُمَّ   َصلَّى َ�ِ  َرسُْولُ  لَھُ  قَالَ  َوقَدْ  بَِك، آََمْنتُ  الَ  اْلعُزَّ
: فَقَالَ  ؟ َمْجِلِسي تُْكِرمْ  َولَمْ  اْلَحّقِ، َغْیرَ  قُْلتَ  وَ  قُْلَت، َما قُْلتَ  أَنْ  َعلَى َحَملَكَ امَ  أَْعَرابِي، یَا: " َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ 

ي وَ  َواللَّالتِ   ــ َ�ِ  بَِرسُْولِ  اِْستِْخفَافًا ــ أَْیًضا  َوتَُكلُِّمنِي  َضب�ا فَأَْخَرجَ  ؟ الضَّبُّ  َھذَا بِكَ  یُْؤِمنُ  بَِك،أَوْ  آََمْنتُ  الَ  اْلعُزَّ
ھِ  ِمنْ    ــ بِكَ  آََمْنتُ  الضَّبُّ  َھذَا بِكَ  نَ آَمَ  إِنْ : فَقَالَ  َسلََّم، وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرسُْولِ  یََديْ  بَْینَ  َوَطَرَحھُ  ، َكّمِ

بِْیٍن، َعَربِيّ  بَِكَالمِ  الضَّبُّ   فَتََكلَّمَ !"  َضبُّ  یَا" َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َ�ِ  َرُسْولُ  فَقَالَ   كَ لَبَّیْ : َجِمْیعًا اْلقَْومُ  یَْفَھُمھُ  ٍ◌مُّ
 السََّماءِ  فِى الَِّذي: قَالَ  ؟ تَْعبُدُ  َمنْ فَ :  َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرُسْولُ  لَھُ  فَقَالَ !  ْینَ اْلعَالَمِ  َربِّ  َرسُْولَ  یَا وَسْعَدْیَك،

 ّضبُّ  یا أَنَا، نْ فَمَ : " قَالَ .  َعذَابُھُ  رِ االنَّ  َوفِى تُھُ،َرْحمَ  اْلَجنَّةِ  فِى وَ  َسبِْیلُھُ، اْلبَْحرِ  َوفِى ُسْلَطانُھُ، اْألَْرِض  َوفِى َعْرُشھُ،
قََك، َمنْ  أَْفلَحَ  قَدْ  ،بِیِّْینَ النَّ  َوَخاتَمُ  ، اْلعَالَِمْینَ  َربِّ  َرُسْولُ  أَْنتَ : قَالَ  ؟ ـــ َكذَّبَكَ  َمنْ  َخابَ  َوقَدْ  ّصدَّ  

 إِلَيَّ  أَْبغَضُ  ھُوَ  أََحدٌ  اْألَْرِض  َوْجھِ  َعلَى َوَما أَتَْیتُكَ  قَدْ لَ  َحق�ا، �َِ  َرُسْولُ  َوأَنَّكَ  َ�ُ، إِالَّ  ِإلَھَ  الَ  أَنْ  أَْشَھدُ :  اْألَْعَرابِيُّ  فَقَالَ 
 َوَخاِرِجي، ي،ضَداِخلِ , بَِشْعِري،َوبََشِري، بِكَ  آََمْنتُ  َوقَدْ  َواِلِدي، نَْفِسي،َوِمنْ  ِمنْ  إِلَيَّ  أََحبُّ  السَّاَعةَ  َألَْنتَ  َ�ِ  وَ  ، ِمْنكَ 

ي . َوَعالَنِي َوِسّرِ  
ْینِ  َھذَا إِلَى َھَداكَ  اللَِّذي ِلللَھِ  اْلَحْمدُ : "  َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرسُْولُ  فَقَالَ   َ�ُ  یَْقبَلُھُ  الَ  یُْعیَلَى َوالَ  یَْعلُوْ  الَِّذي الّدِ

: فَقَالَ  ،)أََحدٌ  َ�ُ  ھُوَ  قُلْ (و )اْلَحْمدُ ( َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  لَّىصَ  َ�ِ  َرُسْولُ  فَعَلََّمھُ " بِقُْرآنِ  الَّ إِ  الصَّالَةَ  یَْقبَلُ  َوالَ  بَِصالٍَة، إِالَّ 
ْجزِ  َوالَ  اْلبَْسطِ  فِى َسِمْعتُ  َما َ�ِ  َرُسْولَ  یَا  َھذَا إِنَّ :" َسلَّم وَ  لَْیھِ عَ  َ�ُ  َصلَّى �َِ  َرسُْولُ  لَھُ  فَقَالَ  َھذَا، ِمنْ  أَْحَسنَ  الرَّ

ةً،)أََحدٌ  َ�ُ  ھُوَ  قُلْ ( قََرأْتَ  إِذَا بِِشْعٍر، ْیسَ لَ وَ  ْلعَالَِمْیَن،ا َربِّ  َكالَمُ   َ�ُ  ُھوَ  قُلْ ( قََرأْتَ  ،َوإِذَا اْلقُْرآَنِ  ثُلُثَ  قََراْتَ  فََكأَنََّما َمرَّ
تَْیِن،) أََحدٌ  اٍت، ثَالَثَ ) أََحدٌ  َ�ُ  ھُوَ  قُلْ ( قََرأْتَ  َوإِذَا ، اْلقُْرآَنِ  يِ ثُلُثَ  قََراْتَ  فََكأَنََّما  َمرَّ  ،" ُكلَّھُ  اْلقُْرآَنَ  قََراْتَ  فََكأَنََّما  َمرَّ
َلھُ  نِْعمَ :  اْألَْعَرابِيُّ  فَقَالَ   َرُسْولُ  ِعْندِ  ِمنْ  اْألَْعَرابِيُّ  جَ َفَخرَ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ اْلَجِزْیلَ  َویُْعِطي اْلیَِسْیرَ  یَْقبَلُ  إَِلُھنَا، اْإلِ
 تُِرْیُدْونَ  أَْینَ :  لَُھمْ  فَقَالَ  َسْیٍف، َوأَْلفِ  ُرْمحٍ، بِأَْلفِ  َدابٍَّة، أَْلفِ  َعلَى أَْعَرابِيٌّ  أَْلفُ  فَلَِقیَھُ  ، َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ 
، أَنَّھُ  َویَْزَعمُ  بُ یَُكذِّ  اللَِّذي َھذَا نُقَاتِلُ : فَقَالُوا ؟ دً  َوأَنَّ  َ�ُ، ِإالَّ  ِإَلھَ  الَ  أَنْ  أَْشَھدُ :  ْعَرابِيُّ اْألَ  فَقَالَ   نَبِيٌّ  ، �َِ  َرُسْولُ  اُمَحمَّ

دٌ  ،َ�ُ  إِالَّ  إِلَھَ  الَ  :  بِأَْجَمِعِھمْ  فَقَالُوا ، اْلَحِدْیثَ  َوَحدَّثَُھمْ  َماَصبَْوُت،: قَالَ  ؟ َصبَْوتَ  لَھُ  قَالُوا  ذَِلكَ  ،فَبَلَ  َ�ِ  َرُسْولُ  ُمَحمَّ
 إِالَّ  إَِلھَ  الَ   یَقُْولُْونَ  َوُھمْ  ِمْنھُ  َمَولَّوال یُقَبِّلُْونَ  ِرَكابِِھمْ  َعنْ  فَنََزلُوا ِرَداٍء، بِالَ  فَتَلَقَّاُھمْ  ، َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِيَّ 

دٌ  َ�ُ،  َخاِلدِ  َرایَةِ  تَْحتَ  تَُكْونُْونَ " : قَالَ   َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  ْولُ َرسُ   یُِحبُّ  بِأَْمرٍ  ُمْرنَا:  فَقَالُوا ، �َِ  َرُسْولُ  ُمَحمَّ
 ِلَطبََرانِيْ  ْوَسطُ اْألَ  اْلُمْعَجمُ   ـــــ َسِلْیمٍ  بَنِي َغْیرَ  َجِمْیعًا َرُجلٍ  أَْلفُ  ِمْنُھمْ   آََمنَ  اْلعََربِ  ِمنَ  أََحدٌ  فَلَْیسَ : قَالَ " اْلَوِلْیدِ  ْبنِ 

)5996(         
অথর্ঃ-হযরত আ�ু�াহ িবন ওমর (রািদআ�াহ আনহ) িতিন তাঁর িপতা েথেক বণর্না কেরন, িণ�য় 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িতিন তাঁর সাহাবীেদর (রািদআ�াহ আনহম) েকান এক 
মাহিফেল িছেলন ।এমিন সমেয় বনী সািলেমর একজন েলাক আসল েয েকান একিট িশকার কের তা 
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তার আি�েন েরেখ তা িনেয় তার বাস�ােন চেল িগেয় একিট দল েদেখ বলল: কােদর জেনয্ এই দল? 
তারা বলল: এর জেনয্ েয মেন করেছ েয, েস নবী, (এই কথািট) মানুেষর(সাহাবীেদর রািদআ�াহ 
আনহম)ক� লাগল ।অতপর েলাকিট রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট এেস বলল, 
েহ মুহা�দ, কথা জােন এমন েকান মিহলাই েতামার েচেয় েবশী িমথয্াবাদী ও ঘৃনয্ নয়, আমার 
স�দায় যিদ আমােক তাড়াহড়াি�য় বা তিড়ৎ মেন না করত তা হেল আিম েতামােক হতয্ার মাধয্েম 
সম� মানুষেক স�� করতাম ।হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহ বলেলন,ইয়া রাসুলা�ািহ, আমােক তােক 
হতয্া করেত িদন, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন, তুিম িক জাননা িন�য় 
সহনশীলই নবী হয়?  
অতপর েস রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট অ�সর হেয় বলল: লাত, উ�ার 
শপথ, আিম েতামােক িব�াস করব না, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তােক বলেলন, েহ 
আরাবী, িক েস েতামােক বাধয্ কেরেছ তুিম যা বলার বলেত, অসতয্ বলেত ও আমার মজিলসেক 
অস�াণ করেত? েস রাসুলু�িহেক অব�া কের বলল: আবােরা কথা বলছ? লাত, উ�ার শপথ, 
আিম েতা েতামােক িব�াস করব না, আমার েগাসাপও েতামােক িব�াস করেবনা, এই বেল েস তার 
আি�ন েথেক েগাসাপিট েবর কের রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সামেন েরেখ বলল: 
যিদ এই েগাসাপ েতামােক িব�াস কের তা হেল আিমও েতামােক িব�াস করব, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন: েহ েগাসাপ! েগাসাপ এমন �� আরবীেত কথা বলল স�দােয়র 
সকেলই বঝুল: েগাসাপ বলল:   َاْلعَالَِمْینَ  َربِّ  َرسُْولَ  یَا وَسْعَدْیَك، لَبَّْیك !  রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা েগাসাপেক বলেলন : তুিম কার ইবাদত কর ?েস বলল,-------------------
((  فََمنْ   َعذَابُھُ  النَّارِ  َوفِى َرْحَمتُھُ، اْلَجنَّةِ  فِى وَ  َسبِْیلُھُ، اْلبَْحرِ  َوفِى ُسْلَطانُھُ، اْألَْرِض  َوفِى ،َعْرُشھُ  السََّماءِ  فِى الَِّذي 

قََك، َمنْ  أَْفلَحَ  قَدْ  ،النَّبِیِّْینَ  َوَخاتَمُ  ، اْلعَالَِمْینَ  َربِّ  َرُسْولُ  أَْنتَ : قَالَ  ؟ ّضبُّ  یا أَنَا، ــ َكذَّبَكَ  َمنْ  َخابَ  َوقَدْ  ّصدَّ ))  
যার আরশ আকােশ, যার বাদশাহী পৃিথবীেত, যার পথ সাগের, যার রহমত জা�ােত ও 
যার আযাব েদাযেখ (আিম তাঁরই ইবাদত  কির)। 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা (েগাসাপেক) বলেলন : েহ েগাসাপ, আিম েক? েস বলল: 
আপিন( النَّبِیِّْینَ  َوَخاتَمُ  ، اْلعَالَِمْینَ  َربِّ  َرُسْولُ  )রা�লু আলািমেনর রাসুল, নবীেদর েশষ(েশষ নবী), েয 
আপনােক সতয্ জানেব েস সাথর্ক আর েয আপনােক িমথয্া জানেব েস বয্থর্ ।                                                                                    
আরাবী বলল: ( َحق�ا َ�ِ  َرُسْولُ  َوأَنَّكَ  َ�ُ، ِإالَّ  لَھَ إِ  الَ  أَنْ  أَْشَھدُ   ) আিম সা�য্ িদি� েয, আ�াহ ছাড়া েকান 
উপাসয্ েনই, আর আপিন হে�ন সিতয্ই আ�াহর রাসুল । আিম আপনার িনকট এমন অব�ায় এেসিছ 
যখন আপিন ভুপৃে� আমার িনকট অতয্� ঘৃনয্ বয্াি� আর এখন আপিন আামার িনকট আমার 
নফেসর েচেয় ও আমার িপতার েচেয় ি�য় এবং আিম আপনােক আমার চুল, চামড়া িদেয় ও 
িভতের,বািহের,েগাপেন ও �কােশয্ ঈমান আনলাম । রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বলেলন : (আলহামদ ু িল�ািহ)আ�াহর �শংসা িযিন েতামােক এই �ীন তথা ধেমর্র িদেক পথ 
েদখাইয়ােছন যা উপেরই থাকেব, এর উপের িকছুই উপের উঠেব না, আ�াহ এই ধমর্ নামাজ ছাড়া 
�হন করেবন না আর কুরআন ছাড়া নামাজ �হন করেবন না । রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা তােক   ُاْلَحْمد   এবং   َْحدٌ أَ  َ�ُ  ھُوَ  قُل   সুরা িশ�া িদেলন। তখন ঐ েলাকিট বলল: ইয়া 
রাসুলা�ািহ,  ِْجز  েত এর েচেয় সু�র িকছু শিনিন। রাসুলু�ািহ(বাসত ও রাজিয [8]) اْلبَْسطِ  َوالَ  الرَّ
                                                           
(8 ) বাসত ও রাজিয হে� আরবী ছে�র দিুট প�িত। 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তােক  বলেলন: “িন�য় এটা িব� �ভুর বাণী, এটা েকান কিবতা 
নয়”। যখন তুিম  ْأََحدٌ  َ�ُ  ُھوَ  قُل  একবার পড়েব তা হেল তখন তুিম েযন কুরআেনর এক তৃতীয়াংশ 
পেড় েফলেল, যখন তুিম   ْأََحدٌ  َ�ُ  ھُوَ  قُل     দইুবার পড়েব তা হেল তখন তুিম েযন কুরআেনর দইু 
তৃতীয়াংশ পেড় েফলেল আর  যখন তুিম    ْأََحدٌ  َ�ُ  ُھوَ  قُل    িতনবার পড়েব তা হেল তখন তুিম েযন 
পুরা কুরআন পেড় েফলেল । আরবী বলল: আমােদর উপাসয্ কতই না চমৎকার, কম �হণ কের 
েবশী েদন ।  
আরবী রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক েবর হেল তার সােথ এক হাজার �াণীর 
উপর এক হাজার বশর্া ও এক হাজার তরবারীসহ এক হাজার আরবীর সা�াৎ হেল েস তােদরেক 
বলল: েতামরা েকাথায় ইে� করছ? তারা বলল: এই েয িমথয্া বলেছ ও ধারণা করেছ েস নবী 
তার সােথ যু� করব । আরবী বলল: “ دٌ  َ�ُ، ِإالَّ  ِإَلھَ  الَ  َ�ِ  َرُسْولُ  ُمَحمَّ ”, তারা তােক বলল, তুিম িক 
সাবী হেয় িগেয়ছ? আরবী বলল:  আিম সাবী হয়িন, েস তােদরেক ঘটনা বণর্না করেল তারা সবাই 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পেূবর্ই বেল েফলল- “ دٌ  َ�ُ، إِالَّ  ِإلَھَ  الَ   َرُسْولُ  ُمَحمَّ
 ِ�َ” ,িতিন( রাসুলু�ািহ) তােদর সােথ িবনা চাদেরই সা�াৎ করেল তারা বাহন েথেক েনেম এেসই যা 
েথেক তারা িবমুখ িছল তা তারা �হন করল আর বলিছল- “ دٌ  َ�ُ، إِالَّ  لَھَ إِ  الَ  َ�ِ  َرُسْولُ  ُمَحمَّ ” । অতপর 
তারা বললঃ রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা পছ� কেরন এমন িকছু আমােদরেক আেদশ 
করন,িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বলেলন: েতামরা খািলদ িবন ওলীেদর পতাকা 
তেল থাকেব । িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বলেলন: বনী সািলম ছাড়া আরেবর 
এমন েকউ েনই যােদর েথেক এক সােথ এক হাজার েলাক ঈমান এেনেছ ।আল-ম’ুজামুল আওসাত, 
তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৫৯৯৬। 
(৬)  َحائِطٍ  إِلَى َدفَْعنَا إِذَا تَّىحَ  َسفٍَر، ِمنْ  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  ىَصلَّ  �َِ  َرسُْولِ  َمعَ  أَْقبَْلنَا: قَالَ  �َِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  

اِر، بَنِي ِحْیَطانِ  ِمنْ  ِ   ذَِلكَ  فَذََكُروا: قَالَ  َعلَْیِھ، َشدَّ  إِالَّ  أََحٌد، اْلَحائِطَ  یَْدُخلُ  الَ  َجَملٌ  فِْیھِ  إِذَا النَّجَّ  َعلَیْھِ  َ�ُ  َصلَّى ِللنَّبِّي
 النَّبِيُّ  فَقَالَ : قَالَ  یَدْیِھ، بَْینَ  بََركَ  َحتَّى اْألَْرِض، إِلَى ِمْشفََرهُ  َواِضعًا فََجاءَ  اْلبَِعْیرَ  فََدَعا اْلَحائِطَ  أَتَى َحتَّى فََجاءَ  لََّم،سَ  وَ 

 َشْيءٌ  لَْیسَ  نَّھُ إِ : فَقَالَ  النَّاِس، إِلَى اِْلتَفَتَ  ثُمَّ : قَالَ  َصاِحبِِھ، إِلَى َوَدفَعَھُ  فََخَطَمھُ  ِخَطاًما، َھاتُوا: َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى
ْنِس  اْلِجنِّ  َعاِصيَ  إِالَّ  َ�ِ، َرُسْولُ  أَنِّي یَْعلَمُ  إِالَّ  َواْألَْرِض، السََّماءِ  بَْینَ  )14556( ـ أحمد مسند  ــ واْإلِ                

অথর্ঃ-হযরত জােবর িবন আ��ুাহ (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: আমরা রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সােথ সফর েথেক েশষ পযর্� বনী না�ােরর �াচীরসমূেহর েকান এক 
�াচীেরর িদেক(�েবশ করেত)মেনােযাগ িদলাম । হঠাৎ এেত এমন একিট উট েদখা েগল । েয েকহ 
উ� �াচীের �েবশ করেত চাইেল উ� উট তার উপর কেঠার হেয় যায় । মানুেষরা(সাহাবীরা)িবষয়িট 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার িনকট উে�খ করেল িতিন �াচীেরর িনকট এেস উটিটেক ডাকেল 
উহা তার েঠাটিটেক মািটর িদেক অবদিমত কের এেস তাঁর িনকট এেস বেস পড়ল।িতিন(জােবর িবন 
আ�ু�াহ)বলেলন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা বলেলন: েতামরা নািসকা ব�নী িনেয় আস, 
অতপর িতিন উহােক(উটিটেক)নািসেক ব�নী পড়াইেয় উহার মািলেকর িনকট িদেয় িদেলন । অতপর 
মানুেষর িদেক তািকেয় বলেলন: অবাধয্ িজন-মানুষ ছাড়া আকাশ-জিমেনর সবিকছুই জােন েয, 
িন�য়ই আিম আ�াহর সাসুল( َ�ِ  َرُسْولُ  ) । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং -১৪৫৫৬ ।  
উপের বিণর্ত হািদস শরীফগেলােত এবং অনয্ানয্ হািদস শরীফগেলােত উে�িখত নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক  িনজ�ব পাথেরর সালাম করা, বাথরেমর মত কাজ স�াদেন গাছ-পালা,িবিভ� 
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ব�রািজ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক আড়াল করা, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
িনকট উেটর মত �ানীর দ:ুখ-েবদনা �কাশ করা, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সাবর্�িণক 
অদশৃয্মান �ানী মত েফের�ােদর ও িজেনর সােথ সা�াৎকার েদওয়া ও কথা-বাতর্ া বলা এবং এসম� 
ব�রািজ,�ানীর ভাষা বুঝেত পাড়া ও তােদরই ভাষায় কেথাপকথন করার েযাগয্তা নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামার আেছ এবং এ রকম অনয্ানয্ িবষেয় অবাধয্ িজন-মানুেষর িব�াস না করায় 
আে�প কের মেনর অিভবয্ি� �কাশ কের বলেলন: (  أَنِّي یَْعلَمُ  إِالَّ  ْرِض،َواْألَ  السََّماءِ  بَْینَ  َشْيءٌ  لَْیسَ  إِنَّھُ 

ْنِس  اْلِجنِّ  َعاِصيَ  إِالَّ  ،َ�ِ  َرُسْولُ  واْإلِ ) অবাধয্ িজন-মানুষ ছাড়া আকাশ-জিমেনর সবিকছুই জােন েয, 
িন�য়ই আিম আ�াহর সাসুল( َ�ِ  َرُسْولُ  )। উপের বিণর্ত িবষয়গেলােত এবং এই ধরেনর অনয্ানয্ িবষেয় 
েযই সম� মুসিলম মানুেষর ঈমান েনই পৃকৃত পে� তারা মুসিলম নয় বরং তারা মুনািফক বা কপট 
মুসিলম । 
এখন মুিজযা তথা অেলৗিকক �মতাস�� আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদার গণাবলীসমূেহর অ�ভুর্ � ৪ নং গণ >> মুিজযা তথা অেলৗিকক 
�মতাস�� হওয়া স�েকর্  িনে� আেলাচনা করা হে� ।     
 “মুিজযা তথা অেলৗিকক �মতাস�� হওয়া” গণিটও সকল নবী-রাসুল আলাইহসসালামগেণর জেনয্ 
তাঁেদর উত্তম সহজাত �বৃিত্তর অ�ভুর্ � কের েদওয়া হেয়েছ । েসই জেনয্  সকল নবী-রাসুল আলাইিহমু 
সসালামগণেক তাঁেদর েযাগয্তা অনুসাের কম-েবশী মুিজযা তথা অেলৗিকক �মতাস�� কের মানুেষর 
িহদায়ােতর জেনয্ এই পৃিথবীেত ে�রণ করা হেয়েছ । তেব, আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক অতয্ািধক েবশী মুিজযা তথা অেলৗিকক �মতা িদেয় িব�মানবতার দয়া�রপ 
ও কলয্ােণর জেনয্ এই �িথবীেত ে�রণ করা হেয়েছ । তাই, উ�েতর অভাব, চািহদা ও েযৗি�ক 
দাবী পূরেনর জেনয্ অথবা িবর�বাদীেদর েকান জবােবর ে�ি�েত েকান েকান সমেয় নবী-রাসুল 
আলাইিহমু সসালামগণ মুিজযা তথা অেলৗিকক �মতা  �দশর্ন কের থােকন । ফেল, মুিজযা তথা 
অেলৗিকক �মতার  মাধয্েম তাঁেদর উ�তগেণর  অভাব, চািহদা ও েযৗি�ক দাবী পূরন হেল তাঁেদর 
উ�তগণ �েবাধ ও �শাি� লাভ কেরন ।   
   
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদার গণাবলীসমূেহর 
অ�ভুর্ � ৪ নং গণ>> মুিজযা তথা অেলৗিকক �মতাস�� হওয়ার<< কাযর্াবলীর কতগেলা উদাহরণ 
হািদস শরীফ েথেক িনে� েদওয়া হল ।   
(৬) ُ  َرْكَوةٌ  یََدْیھِ  بَْینَ  َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرُسْولُ  وَ  اْلُحَدْیبِیَِّة، یَْومَ  النَّاسُ  َعِطشَ : قَالَ  َجابِرِ  َعنْ   أ  ِمْنَھا، یَتََوضَّ

ُ  َماءٌ  ،َوالَ  ِمْنھُ  نَْشَربُ  َماءٌ  لَنَا لَْیسَ  إِنَّھُ  َ�ِ، َرسُْولَ  یَا: قَالُوا ؟ ُكمْ َماَشأْنُ : فَقَالَ  نَْحَوهُ، النَّاسُ  َجَھشَ  ذْ إِ  أ  بِِھ، نَتََوضَّ
ْكَوِة،ا فِى یََدهُ  َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى  َ�ِ  َرسُولُ  فََوَضعَ  یََدْیَك، بَْینَ  َما إِالَّ   أََصابِِعھِ  ْینِ بَ  ِمنْ  یَفُْورُ  اْلَماءُ  فََجعَلَ  لرَّ

  ــ ،ـــ ِمئَةً  َعْشَرةَ  َخْمسَ  ُكنَّا َكفَانَا، أَْلفٍ  ِمئَةَ  ُكنَّا لَوْ : قَالَ  ؟ ُكْنتُمْ  َكمْ : ْلتُ فَقُ  َوتََوّضأْنَا، َجِمْیعًا ِرْبنَاشَ ف اْلعُیُْوِن، َكأَْمثَالِ 
)14746( ـ أحمد مسند  

অথর্ঃ- হযরত জােবর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: হদায়িবয়ার িদন(মুসিলম) 
মানুেষরা রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট থাকা পািনর পা� েথেক ওজ ুকরা 
অব�ায় িপপাসাতর্  হেলন। এমিন সমেয় মুসিলম মানুেষরা তাঁর িদেক ��েনর উপ�ম হেল িতিন 
বলেলন, েতামােদর অব�া িক? তারা বলেলন, ইয়া রাসুলা�ািহ, আপনার িনকট থাকা পািন বয্াতীত 
আমােদর পািন পান করার পািন েনই, ওজ ুকরার পািন েনই। রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
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সা�ামা তাঁর হাত(মুবারক)পািনর পাে� রাখেতই ঝনর্ার মত তাঁর আ�লুগেলার মধয্ েথেক পািন 
�বািহত হেত লাগল। আমরা সকেলই পািন পান করলাম ও ওজ ুকরলাম। আিম(জােবর)বললাম: 
েতামরা কতজন িছেল? িতিন বলেল, আমরা পেনর শত িছলাম, আমরা যিদ এক ল�ও হতাম তাও 
যেথ� হত। মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং -১৭৭৪৬ ।  
 
উপসংহারঃ উপের এই পযর্� আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
উ�মযর্াদাস�িলত ০৪িট (চারিট) গণ >> ১.  ُاْلغُیُْوبِ  َمفَاتِْیح   (মাফািতহল গয়ুিব) তথা 
অদশৃয্িবষয়সমূেহর চািব হ�গত হওয়া , ২.  ُاْألَْرِض  َخَزائِنِ  َمَفاتِْیح   (মাফািতহ খাযািয়িনল  আরিদ) 
তথা জিমেনর ভা�ারসমূেহর চািব হ�গত হওয়া ,৩. সৃজনশীল গণ ও �মতাস�� হওয়া । 
৪. মুিজযা বা অেলৗিকক �মতাস�� হওয়া << স�েকর্  পযর্ায়�েম ধারাবািহকভােব িব�ািরত 
আেলাচনা কেরিছ । উপের বিণর্ত আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
উ�মযর্াদাস�িলত ০৪িট (চারিট) গণ মেন-�ােণ িব�াস কের তাঁর (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার) পালনেযাগয্ সািবর্ক কাযর্াবলী, আচার-আচরণ, চাল-চলন   ٌإِتِّبَاع (ইিত্তবাউন) তথা অনুসরন-
অনুকরন কারী হে� মুিমন । আর এর িবপরীত িব�াস কারী বা এর িবেরাধী মত েপাষণ কারী 
হে� মুনািফক বা কপট মুিমন/কপট মুসিলম ।এই ধরেণর মনুািফক বা কপট মুিমন/কপট মুসিলম 
এবং ইয়াহিদ ও নাসরানীেদর(�ী�ানেদর)েবলায়ই আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা িনে� বিণর্ত হািদস শরীেফ বেলেছন:  

، قَاَل: َمْن َسِمَع بِْي ِمْن  لَّمسَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى، َعِن النَّبِّيِ َعْن أَبِي ُموَسى اْألَْشعَِرّيِ  ، أَْو نَْصَرانِيُّ تِْي ، أَْو یَُھْوِديُّ أُمَّ
)19845( ـ أحمد مسندفَلَْم یُْؤِمْن بِي لَْم یَْدُخِل اْلَجنَّةَ  ــ   

অথর্ঃ- হযরত মুসা আল-আশআরী(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন: আমার উ�েতর এবং ইয়াহিদ ও নাসরানীেদর(�ী�ানেদর) েযই আমার স�েকর্  
শেন আমার �িত ঈমান আেনিন েস েবেহে� যােব না । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং 
- ২২৭২৩ ।  উপেরা� হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা তাঁর উ�মযর্াদাস�িলত ০৪িট (চারিট) গণেক মেন-�ােন িব�াস না করায় তাঁর উ�েতর 
অ�ভুর্ � মুসিলমেক ইয়াহিদ ও নাসরানীেদর(�ী�ানেদর)সািরেত েরেখই বেলেছন “আমার উ�েতর 
এবং ইয়াহিদ ও নাসরানীেদর(�ী�ানেদর) েযই আমার স�েকর্  শেন আমার �িত ঈমান আেনিন েস 
েবেহে� যােব না” । উপেরা� হািদস শরীেফ একজন মুসিলমেক আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর উ�ত �ীকার করা সে�ও েবঈমান বেলেছন । এর কারণ হল 
এই েয, েযই মুসিলমই আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক তাঁর 
উ�মযর্াদাস�িলত ০৪িট (চারিট) গণেক মেন-�ােন িব�াস না করেব বা�েব েস �কৃত মুসিলম নয় 
বরং েস বাহয্ত মুসিলম সমােজ মুসিলম বেল পিরিচত, বা�েব েস হে� মুনািফক বা কপট মুিমন/কপট 
মুসিলম । 
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদাস�িলত ০৪িট (চারিট) 
গেণর মেধয্ �থম গণিট>> ১.  ُاْلغُیُْوبِ  َمفَاتِْیح   (মাফািতহল গয়ুিব) তথা অদশৃয্িবষয়সমূেহর চািব 
হ�গত হওয়ার দিুট িবষয় েযমন- ভিবষয্েত সংঘিটতবয্  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় এবং চলমান 
��ত ও িবদয্মান    ِاْلغَیُب  (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় স�েকর্  উভয়িটেক পৃথক পৃথক যায়গায় উভয়িটর 
জেনয্ পৃথক পৃথক উদাহরণ িদেয় িব�ািরতভােব বুঝােত েচ�া কেরিছ । 
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এখন আেরা অিধক েবাধগেময্র জেনয্  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয়>> ভিবষয্েত সংঘিটতবয্  ِاْلغَیُب 
(গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় এবং চলমান ��ত ও িবদয্মান    ِاْلغَیُب  (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষয় স�েকর্  
উভয়িটেকই একসােথ সম�য় কের হািদস শরীেফর মাধয্েম উদাহরণ িদেয় বুঝােত েচ�া করব 
ইনশাআ�াহ তাআ’লা  
েযমন হািদস শরীেফ আেছ----------------------------------------------
(১)  النَّاسُ  فََكانَ : قَالَ  اْلغَْرقَِد، بَِقْیعِ  نَْحوَ  اْلَحرِّ  َشِدْیدِ  یَْومٍ  فِى َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  َمرَّ : قَالَ  ةَ أَُمامَ  أَبِي َعنْ  

ا: قَالَ  َخْلفَھُ، یَْمُشْونَ   نَْفِسھِ  فِى یَقَعَ  أََماَمھُ،ِلئَالَّ  َمُھمْ قَدَّ  ،فََجلََس،َحتَّى نَْفِسھِ  فِى ذَِلكَ  رَّ َوقَ  النِّعَاِل، َصْوتَ  َسِمعَ  فَلَمَّ
ا اْلِكْبِر، ِمنَ  َشْيءٌ   َسلَّمَ  وَ  ھِ َعلَیْ  َ�ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  فََوقَفَ : قَالَ  َرُجلَْیِن، فِْیِھَما َدفَنُوا قَدْ  بِقَْبَرْینِ  إِذَا اْلغَْرقَدِ  بِبَِقْیعِ  َمرَّ  فَلَمَّ
بَانِ  إِنَُّھَما: قَالَ  َوفُالٌَن، فُالَنٌ  َ�ِ، نَبِيَّ  یَا قَالُوا ؟ اْلیَْومَ  اَھاُھنَ  َدفَْنتُمْ  َمنْ : فَقَالَ  :  قَالُوا قَْبِرِھَما، فِى َویُْفتَنَانِ  اْآلَن، لَیُعَذِّ

ا قَالَ  ؟ ذَاكَ  فِْیمَ  َ�ِ، َرسُْولَ  یَا هُ  الَ  فََكانَ  أََحُدُھَما أَمَّ ا اْلبَْوِل، ِمنَ  یَتَنَزَّ  َجِرْیَدةً  َوأََخذَ  بِالنِّمْیَمِة، یَْمِشيْ  فََكانَ  َخرُ اْآل  َوأَمَّ
 َحتَّى وَ  َ�ِ، نَبِيَّ  یَا قَالُوا َعْنُھَما، ِلیَُخفَّفَنَّ  ؟ فَعَْلتَ  َوِلمَ  َ�ِ، نَبِيَّ  یَا قَالُوا ، اْلقَْبَرْینِ  َعلَى َجعَلََھا ثُمَّ  فََشقََّھا، َرْطبَةً 
 ـــ  َماأَْسَمعُ  لََسِمْعتُمْ  اْلَحِدْیثِ  فِى تََزیَُدُكمْ  أَوْ  قُلُْوبُِكمْ  تَْمِرْیجُ  الَ  َولَوْ  َ�ُ، إِالَّ  یَْعلَُمھُ  الَ  َغْیبٌ : الَ قَ  ؟ یُعَذَّبَانِ  ُھَما َمتَى

)22723( ـ أحمد مسند                                                                                                                                     
অথর্- হযরত আবু উমামাতা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা �চ� গরেমর িদেন বািকই’ল গার�ােদর পাশর্ িদেয় চেল েগেলন, িতিন(হযরত আব ু
উমামাতা রািদআ�াহ আনহ) বলেলন: মানুষ তাঁর িপছেন চলিছল িছল, িতিন(হযরত আবু উমামাতা 
রািদআ�াহ আনহ) বেলন: যখন িতিন(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)জতুার আওয়াজ 
শনেলন এবং তা তাঁর অ�ের েলেগ েগল, অতপর িতিন বেস পড়েলন, েশষ পযর্� তােদরেক তাঁর 
সামেন অ�সর করেলন যােত তাঁর অ�ের েকান অহংকার ঢুকেত না পাের, যখন িতিন বািকই’ল 
গার�ােদর পা�র্ িদেয় যাবারকােল দিুট কবর এমনভােব েদখেত েপেলন যাহােত দইুজন েলাকেক 
দাফন করা হেয়েছ।িতিন(হযরত আবু উমামাতা রািদআ�াহ আনহ)বেলন: এখােন(বািকই’ল গার�ােদ) 
এেস েথেম নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন: আজেক এখােন েতামরা কােক দাফন কেরছ ? 
তারা বলেলন, েহ আ�াহর নবী,উমুক,উমকুেক, িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: 
এখন তােদর উভয়েক আযাব েদওয়া হে�, তােদরেক কবের পরী�া েনওয়া হেব, তারা বলেলন: েসটা 
িক েস? িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বলেলন: তােদর উভেয়র একজ ��াব েথেক 
পিব� হেতা না আর অপরজন েচাগলখুরী িনেয় চলত, িতিন(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) 
একিট েখজেুরর ডাল িনেয় ভাগ কের দিুট কবের লািগেয় িদেলন,তারা বলেলন, েহ আ�াহর নবী, 
েকন আপিন এ কাজিট করেলন? িতিন(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বলেলন: তােদর উভেয়র 
েথেক আযাব হালকা করার জেনয্, তারা বলেলন, েহ আ�াহর নবী, তােদর উভয়েক কখন পযর্� 
আযাব েদওয়া হেব?িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বলেলন:(এটা   ِاْلغَیُب  (গায়ব) তথা 
অদশৃয্িবষয়, আ�াহ ছাড়া এটা েকউ জােন না,আর যিদ েতামােদর অ�েরর িবশৃ�লা না থাকেতা ও 
কথা-বাতর্ ায় েতামােদর বৃি� না থাকত তাহেল েতামরাও শনেত আিম যা শিন । মুসনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং -২২৭২৩ ।   
(২)  ْا:قَالَ  َجبٍَل، ْبنِ  ُمعَاذِ  َعن  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرسُْولُ  َمعَھُ  َخَرجَ  یََمِن،الْ  إِلَى َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرُسْولُ  بَعَثَھُ  لَمَّ

افَلَ  َراِحلَتِِھ، تَْحتَ  یَْمِشيْ  َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرسُْولُ  وَ  َراِكٌب، َوُمعَاذُ  یُِصْیِھ، َسلَّم وَ  َعلَْیھِ   یَا: قَالَ  فََرَغ، مَّ
 ِلِفَراقِ  َجَشعًا ُمعَاذُ  فَبََكى قَْبِري، وَ  َھذَا بَِمْسِجِدي تَُمرَّ  أَنْ  َولَعَلَّكَ  ، َھذَا َعاِمي دَ بَعْ  تَْلقَانِي الَ  أَنْ  َعَسي إِنَّكَ  ُمعَاذُ،
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 َمنْ  اْلُمتَّقُْونَ  يبِ  النَّاِس  أَْولَى إِنَّ : فَقَالَ  ،َمِدْینَةِ الْ  نَْحوَ  بَِوْجِھھِ  فَأَْقبَلَ  ، اِْلتَفَتَ  ثُمَّ  ، َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  َ�ُ  َصلَّى َ�ِ  َرُسْولِ 
)22476( ـ أحمد مسند ـــ ــ  َكانُوا َحْیثُ  وَ  َكانُوا  

অথর্ঃ- হযরত মুআ’য িবন জাবাল(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: যখন রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তােক ইয়ািমেন পাঠােলন তখন তােক উপেদশ েদওয়ার জেনয্ তার 
সােথ রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামাও েবর হেলন।মুআ’য(রািদআ�াহ আনহ) আেরাহী 
অব�ায় আর রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তার বাহেনর নীেচ চলিছেলন, যখন উপেদশ 
েদওয়া েথেক অবসর হেলন তখন বলেলন: েহ, মআু’য, খুব স�বত এ বৎসেরর পর তুিম আমার 
সা�াৎ পােবনা, আর তুিম হয়ত আমার মসিজদ ও আমার কবেরর পা�র্ িদেয় যােব, হযরত 
মুআ’য(রািদআ�াহ আনহ) রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িবে�েদর জেনয্  কাঁদেলন। 
তারপর, িতিন মিদনার িদেক মুখ কের েচেয় েথেক বলেলন: িন�য় মুত্তািকন বা আ�হভীররা েয 
েযখােন থাকুন তারা মানুেষর মেধয্ আমার আপনজন । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং 
-২২৪৭৬ ।   
উপের বিণর্ত হািদস শরীফ�েয়র (১) �থম হািদস শরীফখানােত বিণর্ত দইুিট কবেরর আযাব েদেখ 
উভয়িটেত েখজেুরর ডাল েভে� লািগেয় িদেয় আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলন উভয় কবেরর অযাব হালকা করা হেব । সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম)বলেলন, 
কতকাল আযাব েদওয়া হেব, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন: (এটা) اْلغَیُبِ    (গায়ব) 
তথা অদশৃয্িবষয়, আ�াহ ছাড়া এটা েকউ জােন না । অ� হািদস শরীেফ বিণর্ত আযাব েদখার 
িবষয়িট চলমান ��ত ও িবদয্মান    ِاْلغَیُب  (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র সােথ সংি�� িবষয় আর 
কতকাল আযাব েদওয়া হেব িবষয়িট ভিবষয্েত সংঘিটতবয্  ِاْلغَیُب (গায়ব) তথা অদশৃয্িবষেয়র সােথ  
সংি�� িবষয় । ত�পই (২) ি�তীয় হািদস শরীফখানােত হযরত মুআ’য িবন জাবালেক আগাম সংবাদ 
েদওয়া েয, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক এই বৎেরর পর হযরত মুআ’য িবন জাবােলর 
সােথ সা�াৎ না হওয়ার বণর্নার িবষয়িট চলমান ��ত ও িবদয্মান    ِاْلغَیُب  (গায়ব) তথা 
অদশৃয্িবষেয়র সােথ সংি�� িবষয় আর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পৃিথবী েথেক চেল 
যাওয়ার িদন, তািরখ ও সময় অ�াত রাখা বা থাকা িবষয়িট ভিবষয্েত সংঘিটতবয্  ِاْلغَیُب (গায়ব) 
তথা অদশৃয্িবষেয়র সােথ  সংি�� িবষয় । মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন ।  
আলহামদিু�ািহ,  
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদাস�িলত ০৪িট (চারিট) 
গণ >> ১.  ُاْلغُیُْوبِ  َمفَاتِْیح   (মাফািতহল গয়ুিব) তথা অদশৃয্িবষয়সমূেহর চািব হ�গত হওয়া , ২. 

اْألَْرِض  َخَزائِنِ  َمفَاتِْیحُ    (মাফািতহ খাযািয়িনল  আরিদ) তথা জিমেনর ভা�ারসমূেহর চািব হ�গত 
হওয়া ,৩. সৃজনশীল গণ ও �মতাস�� হওয়া । 
৪. মুিজযা বা অেলৗিকক �মতাস�� হওয়া << স�েকর্  পযর্ায়�েম ধারাবািহকভােব িব�ািরত 
আেলাচনা সমা� করেত পারায় মহান আ�াহ তাআ’লার অগিণত �শংসা করিছ>>  ِاْلَحْمدُ ِلللَّھ । আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদাস�িলত ০৪িট (চারিট) গণ 
স�েকর্  পযর্ায়�েম ধারাবািহকভােব িব�ািরত আেলাচনা েথেক আশা করা যায় উলামােকরামগণ উপকৃত 
হেবন। 
 
 


