িবসিমlািহর রাহমািনর রািহম

1

ওয়াহাবীেদর সৃ/ সংশেয়র অপেনাদন
( িশয়া পিরিচিত ও সংশেয়র জবাব gn হেত িনব2ািচত)

মূল : আলী আসগার 7রজওয়ানী
অnবাদ : আবুল কােসম

pকাশকাল : মুহররম ১৪২৭, 7ফbrয়ারী ২০০৬

pকাশক : ইসলামী 7সবা দpর, 7কাম, ইরান

ই. 7মইল : iso110@gmail.com
pকাশক কতৃ2ক সব2সt সংরিkত

The elimination of the confusions created by Wahabis
Writer: Ali Asgar Rezwani,Translator: Abul Kasem,Publisher: Islamilc Services Office,
Qom,Iran. Published on February 2006.

2

pকাশেকর কথা
মহানবী (সা.)- এর ইেnকােলর পরপরই যখন ইমামীয়া িশয়ারা একিট sতnt ধারা িহেসেব
আিবভূ2ত হেয়েছ, তখন 7থেকই এই িচnা ও িবVােসর ধারািট সmেক2 িবিভn rপ সেnহ সৃি[ ও
অপযুিk উপsাপেনর মাধ`েম pেaর সmুখীন কের তােক িনিch করার pেচ[া 7নয়া হেয়েছ।
শতাbীর পর শতাbী ধের এ অপেচ[া অব`াহত রেয়েছ এবং কখেনা তা তীb, আবার কখেনা তা
িকছুটা িsিমত হেয়েছ।
উমাইয়া ও আbাসীয় খিলফােদর সময় দরবারী আেলমরা যারা ঐ অত`াচারী শাসকেদর
7থেক পৃkেপাষকতা 7পত তারা আহেল বাইেতর পিবt ইমামগণ ও তাঁেদর দৃি[ভিpর িবrেd
অপযুিk উপsাপন করত এবং সেnহ সৃি[র অপেচ[া চালােতা। এমনিক তারা তাঁেদর
7মাকািবলায় কৃিtম মাজহাব সৃি[ কের িবকৃত িবVাস ও দৃি[ভিp pচার করা এবং এর মাধ`েম
সব2সাধারণেক আহেল বাইেতর ইমামেদর হেত দূের সিরেয় রাখার 7চ[া চািলেয়েছ।
িdতীয় ও তৃতীয় শতাbীেত kমতাসীন শাসকেদর পk 7থেক pকৃত ইমামীয়া িশয়া িবVাসেক
dব2ল করার লেk` িবিভn rপ 7কৗশল গৃহীত হয়। অ[ম িহজরীেত এেস ইবেন তাইিময়ার
আিবভ2ােবর মাধ`েম সেnহ সৃি[র ধারায় নতুন মাtা 7যাগ হয়। ইবেন তাইিময়া সবেচেয় 7বিশ
7চ[া কেরেছন িশয়ােদর তাওহীেদর িবVাসেক (dব2ল হাদীসসমূেহর িভিtেত) pেaর সmুখীন
করেত। এমনিক িতিন মহানবী (সা.) ও তাঁর পিবt আহেল বাইেতর সদsেদর pিত িশয়ােদর
িবেশষ সmান pদশ2েনর িবষয়িটরও সমােলাচনা কেরেছন।
ইবেন তাইিময়ার অnসৃত পnািট িdতীয় বােরর মেতা dাদশ িহজরী শতাbীেত ওয়াহাবী িফক2ার
pিতkাতা আবdল ওয়াহাব নজদীর মাধ`েম পুনজ2ীিবত ও গিতশীলতা লাভ কের। িবগত কেয়ক
শতাbী ধের, িবেশষত 7শষ d’শতক ধের িশয়া আকীদায় িবVাসীেদর পk হেত তােদর উtািপত
সেnেহর জবােব অসংখ` gn রিচত হেয়েছ। dঃখজনকভােব এ সেttও িশয়ােদর িবrেd
অপpচার ও সেnহ সৃি[র pয়াস বn হয় িন। িবিভn কারেণই তারা এrপ সেnেহর সৃি[
কেরেছ। তnেধ` এই সকল ব`িkর বkিচnা, 7বাঝার অkমতা, িশয়ােদর সিঠক দৃি[ভিp
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সmেক2 অjতা, তােদর িনভ2রেযাগ` gnসমূহ অধ`য়ন না করা, pথম 7"ণীর িশয়া উৎসসমূেহর
সেp অপিরিচিত, িহংসাপরায়ণ মেনাবৃিt, মহানবী (সা.)- এর আহেল বাইেতর সেp শtrতা
7পাষণ, dিনয়ােলাভ, সমসামিয়ক শাসকেদর সেp আঁতাত, িশয়ােদর িবrেd িলখেত তােদর
শtrেদর রিচত বইেয়র সাহায` 7নয়া ইত`ািদ উেlখেযাগ`।
বত2মান সমেয় pিত বছরই আমরা লk` করিছ িশয়া আকীদা- িবVাসেক খNন করার উেdে(
িবিভn ভাষায় শত শত gn রিচত ও pকািশত হে) যার অিধকাংশই ওয়াহাবী আকীদায়
িবVাসীেদর রিচত। এ gngেলার সবই একই ধাঁেচর। িবগত একশ বছের তােদর 7লখনীেত
7তমন 7কান পিরবত2ন আেস িন, বরং তারা তােদর পূব2বত2ীেদর কথারই পূনরাবৃিt কের আসেছ।
এর িবপরীেত িশয়ােদর পk হেতও শত শত gn রিচত হেয়েছ যার ইিতবাচক pভাব সব2tই
লkণীয়। এ gngেলা মহানবী (সা.)- এর আহেল বাইেতর ধারার পিবt িবVাসসমূেহর উপর
আেরািপত সেnহসমূেহর অপেনাদেন বিলk ভূিমকা 7রেখেছ। সmpিত রিচত gnসমূেহর মেধ`
hjাতুল ইসলাম ওয়াল মুসিলমীন আলী আসগার 7রজওয়ানী রিচত ‘িশয়া পিরিচিত ও সংশেয়র
জবাব’শীষ2ক gnিট উেlখেযাগ` যা d’খেN pকািশত হেয়েছ। অt gnিট উk gেnর িনব2ািচত
আটিট অধ`ােয়র অnবাদ। আমরা আশা করিছ এিট pকােশর মাধ`েম মহানবী (সা.) ও তাঁর
পিবt আহেল বাইেতর িচnাধারার pসাের kুd একিট পদেkপ হেলও িনেত 7পেরিছ। সবেশেষ
সmািনত আেলম আয়াতুlাh আল উজমা সাইেয়দ আবdল কিরম মুসাভী আরেদিবলীর
(মুdািজlুhল আলী) দpেরর পk 7থেক এই বইিট pকােশর 7kেt 7য সব2াtক সহেযািগতা 7দয়া
হেয়েছ তার জn তাঁর pিত কৃতjতা jাপন করিছ এবং তাঁর ssতা ও দীঘ2ায়ু কামনা করিছ।
যিদ 7কান আgহী ব`িk এই মহান ফকীহর মূল`বান ফেতায়াসমূহ হেত উপকৃত হেত
চান, তাহেল িনেmাk িঠকানায় 7যাগােযাগ করেত পােরন।
ই- 7মইল : iso110@gmail.com
ইসলামী 7সবা দpর
7কাম, ইরান
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snাত ও িবদআত

ওয়াহাবীেদর বhল ব`বhত একিট শb হেলা ‘িবদআত’। ওয়াহাবী আেলমেদর ফেতায়াসমূহ
7থেক 7বাঝা যায় এমন অেনক আমলই যা মুসলমানেদর সব2 সাধারেণর কােছ snাত ও জােয়য
বেল পিরগিণত ওয়াহাবীেদর পk 7থেক তা িবদআত বেল 7ঘািষত হেয়েছ। এর pধান কারণ
হেলা শরীয়েতর িবধান 7বাঝার 7kেt তােদর দৃি[ভিpর সংকীণ2তা ও sিবরতা। (তােদর 7গাঁড়ামী
ও kপমNূকতার কারেণই এক সময় তারা সাইেকলেকও শয়তােনর বাহন বেল আখ`ািয়ত
কেরিছল। অব( এখন তােদর আেলমরা 7সৗিদ সরকােরর সব2াধুিনক যানবাহেন আেরাহণ কেরন
এবং তােক িবদআত বেলন না) তােদর এrপ িচnা- ভাবনার িপছেন িবেশষ 7কান রাজৈনিতক
উেd(ও থাকেত পাের।
আমরা জািন ইসলােমর িবধানসমূহ যা মহানবী (সা.)- এর মাধ`েম বিণ2ত হেয়েছ তােক সহজ
শরীয়ত বেল অিভিহত করা হেয়েছ। তdপির ওয়াহািবগণ অসংখ` জােয়য িবষয়েক িবদআেতর
7"ণীেত 7ফেল তা হারাম বেল 7ঘাষণা কেরেছ। তাই আমরা pথেমই snাত ও িবদআেতর সংjা
ও তৎসংি;[ িবষয় িনেয় আেলাচনা করব।

শািbক ও পািরভািষক অেথA snাত
snাত শbগতভােব িনয়ম বা পdিত অেথ2 ব`বhত হয়। এর বhবচন হেলা sনান। snাত
শbিট পিবt 7কারআেন আlাহর জn 7যমন ব`বhত হেয়েছ 7তমিন পূবব
2 ত2ী জািতসমূেহর
7kেtও এেসেছ, 7যমন :

ِ
﴾ ﺖ ِﻣﻦ ﻗَـْﺒ ُﻞ َوﻟَﻦ َِﲡ َﺪ ﻟِ ُﺴﻨ ِﱠﺔ اﻟﻠﱠ ِـﻪ ﺗَـْﺒ ِﺪ ًﻳﻼ
ْ َ﴿ ُﺳﻨﱠﺔَ اﻟﻠﱠـﻪ اﻟﱠِﱵ ﻗَ ْﺪ َﺧﻠ

“আlাহর নীিত পূব, হেতই এrপ (1য, সত4 িমথ4ার উপর িবজয়ী হেব) এবং আlাহর নীিতেত

1কান পিরবত,ন 1নই।”১
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ِ
অnt বেলেছন : ﴾ﲔ
ْﻀ
َ  (“ ﴿ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﻣতােদর জnও) পূব,বত,ীেদর পথ (পূব,বত,ীেদর
َ ﱠﺖ ْاﻷَﱠوﻟ
ُ ﺖ ُﺳﻨ
জn আlাহর অnসৃত রীিত) িনধ,ািরত হেয় 1গেছ।” ২
snাতুlাh বা আlাহর নীিত বলেত তাঁর গৃহীত pjাময় রীিত ও পdিত 7বাঝােনা হেয়েছ।
আlাহর িচরাচিরত নীিত বা রীিত এটাই 7য, সমেয়র পিরkমায় িতিন জািতর পর জািতেক সৃি[
কেরন, তােদর উেdেশ নবী, ধম2gn ও শরীয়ত (িবিধিবধান) 7pরণ কেরন, তােদর আlাহর
আnগেত`র পথ 7দখান এবং এভােব তােদর পরীkা কেরন যােত কের তারা sাধীনভােব িনেজই
িনেজর পথেক 7বেছ িনেয় ঈমান ও সৎকেম2র পেথ অgসর হেয় কািkত লেk` (আlাহর সntি[)
7পৗঁছেত পাের। িকnt পূব2বত2ী অিধকাংশ জািতর অnসৃত রীিত এটা িছল 7য, তারা আlাহর
7pিরত নবীেক িমথ`া pিতপn কের অnায় ও সীমা ল?েনর পথ gহণ করত। এভােব িনেজেদর
আlাহর জn একিট নীিতর উপযুk করত আর তা হেলা আlাহর শািsর উপেযাগী হওয়া। তারা
আlাহর 7pিরত নবীেদর িমথ`া pিতপn করার কারেণ আlাহর িনধ2ািরত আজােব পিরণত হেয়
@ংস হেতা। 7যমন আlাহ বেলেছন :

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴾اب ﻗُـﺒُ ًﻼ
َ ﱠﺎس أَن ﻳـُ ْﺆﻣﻨُﻮا إِ ْذ َﺟﺎءَ ُﻫ ُﻢ ا ْﳍَُﺪ ٰى َوﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻐﻔ ُﺮوا َرﺑـﱠ ُﻬ ْﻢ إِﱠﻻ أَن ﺗَﺄْﺗﻴَـ ُﻬ ْﻢ ُﺳﻨﱠﺔُ ْاﻷَﱠوﻟ
ُ ﲔ أ َْو ﻳَﺄْﺗﻴَـ ُﻬ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺬ
َ ﴿ َوَﻣﺎ َﻣﻨَ َﻊ اﻟﻨ
“1হদােয়ত আসার পর এ pতীkাই Hধু মাnষেক িবKাস sাপন করেত এবং তােদর

পালনকত,ার কােছ kমা pাথ,না করেত িবরত রােখ 1য, কখন আসেব তােদর কােছ পূব,বত,ীেদর
জn (আlাহর) অnসৃত রীিত অথবা কখন আসেব তােদর কােছ সরাসির আজাব।”

৩

মহানবী (সা.) ও আহেল বাইেতর ইমামগেণর হাদীেস snাত শbিট d’িট অেথ2 ব`বhত
হেয়েছ :
ক) 7কারআন ব`তীত যা িকছু মহানবী (সা.) আlাহর পk 7থেক মাnেষর উnত জীবেনর জn
এেনেছন। এ অেথ2 snাত একিট ব`াপক অেথ2 ব`বhত হেয়েছ। ধম2ীয় সকল িবধান- ইবাদত ও
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7লনেদনসহ যাবতীয় িবধান (ফরজ, মুsাহাব, হারাম, মাকrহ, মুবাহ, চুিkসমূহ Bবধ বা অৈবধ
হওয়া pভৃিত)- এর অnভু2k।
খ) হাদীসসমূেহ snাত শbিট Cধু পছnনীয় ও মুsাহাব কেম2র ব`াপােরও ব`বhত হেয়েছ।
যিদ ‘snাত’শbিট ‘িকতাব’শেbর পাশাপািশ আেস তার অথ2 হেলা pথমিট। 7যমন ইমাম
সািদক (আ.) হেত বিণ2ত হেয়েছ :

ٍ
ٌﮐﺘﺎب أو ُﺳﻨّﺔ
ٌ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﯽء إﻻ و ﻓﻴﻪ
‘এমন 7কান িবষয় 7নই যার িবধান ‘িকতাব’অথবা ‘snােত’বিণ2ত হয় িন।৪
হাদীসসমূেহ ‘snাত’শbিট িdতীয় অেথ2ও ব`াপকভােব ব`বhত হেয়েছ। 7যমন হাদীেস
এেসেছ- ‘ اﻟﺴﻮاک ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨّﺔ و ﻣﻄﻬﺮة ﻟﻠﻔﻢিমসওয়াক একিট snাত। তা মুখিববরেক পির)n
রােখ।’৫
অnt হাদীেস এেসেছ-

ﮐﻞ ﲨﻌﺔ أﻟﻒ ﻣﺮة
ﻣﻦ اﻟﺴﻨّﺔ أن ﺗُﺼﻠّﯽ ﻋﻠﯽ ﳏﻤﺪ و أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﯽ ﱢ
‘এিট snাত বেল গণ` 7য, pিত Ckবাের 7তামরা এক হাজার বার রাসূল ও তাঁর আহেল (.সা)
‘বাইেতর উপর দrদ পড়েব।৬
িফকাহিবদেদর পিরভাষায় snাত হেলা মহানবী (সা.) ও পিবt ইমামগেণর বাণী
(কাওল), কম2 (7ফল) এবং নীরব সমথ2েনর (তাকরীর) িবষয়সমূহ। সকল মুসলমানই মহানবীর
িনEাপেt িবVাস কের। তাই তাঁর বাণী, কম2 ও নীরব সমথ2েনর সকল িবষয়ই snােতর
অnভু2k। 7যেহতু িশয়ারা রাসূেলর আহেল বাইেতর পিবt ইমামগণেকও িনEাপ বেল িবVাস
কের 7সেহতু তাঁেদর বাণী ()ﻗﻮل, কম2 ( )ﻓﻌﻞএবং নীরব সমথ2েনর ( )ﺗﻘﺮﻳﺮিবষয়সমূহও snােতর
অnভু2k মেন কের। 7কান িবষয় snােতর অnভু2k িকনা তার জn d’িট পথ রেয়েছ (১)
মুতওয়ািতর (বhল বিণ2ত) হওয়া ও (২) গাইির মুতাওয়ািতর (অেপkাকৃত কম বিণ2ত এবং একক
সূেt বিণ2ত হাদীসসমূহ)। মুতাওয়ািতর সূেt বিণ2ত হাদীস হেত মাnষ িনিcত িবVাস লাভ কের
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7য, তা রাসূল ও ইমামগণ হেত pকৃতই বিণ2ত হেয়েছ। তাই এrপ হাদীেসর িবষেয় 7কান সেnহ
7নই। গাইির মুতাওয়ািতর হাদীসসমূহ d’ভােগ ভাগ করা যায়। কখেনা কখেনা তার সেp এমন
িকছু সমথ2ক ইিpত থােক যা মাnষেক হাদীসিট ইমাম হেত বিণ2ত হওয়ােকই pিতিkত কের।
এইrপ সহায়ক উপাদান িবদ`মান থাকেল 7সrপ হাদীসও িনভ2রেযাগ` ও পালনীয় বেল গণ`।
িকnt যিদ 7কান হাদীেসর সেp সমথ2নকারী ইিpত না থােক ও হাদীসিট ইমাম হেত বিণ2ত হওয়ার
জn পয2াp pমাণ না থােক তেব তা িনিcত বিণ2ত বলা যায় না, বরং তা সmাব` বিণ2ত বেল গণ`
এবং এেkেt যিদ বণ2নাকারী nায়পরায়ণ (আেদল অথ2াৎ িশয়া ইমামী িনভ2রেযাগ` রাবী) ও
িবVs হয় তেবই Cধু তা gহণেযাগ` হেব।
শািbক অেথA িবদআত (ﺪﻋﺖ
َ ِ)ﺑ
িবদআেতর শািbক অথ2 হেলা অভূতপূব2 ও নতুন 7কান িবষয়। এ শbিট শািbক অেথ2
সাধারণত কত2ার পূণ2তা ও সৃি[শীল Bবিশে[র ইিpতবহ। ( )ﺑَ ِﺪﻳﻊশেbর অথ2 হেলা অিভনব ও
নজীরিবহীন, এ শbিট যখন মহান আlাহর 7kেt ব`বhত হয় তখন তার অথ2 হেলা মহান আlাহ
িবVেক 7কান পূব2বত2ী নজীর ছাড়াই কােরা সাহায` ব`তীত ও 7কান pাথিমক উপাদান িভnই সৃি[
কেরেছন অথ2াৎ িতিন সৃি[র 7kেt 7কান নমুনারই অnসরণ কেরন িন।৭
িবদআত শbিট হাদীস gnসমূেহ সাধারণত শরীয়ত ও snােতর িবপরীেত ব`বhত হেয়েছ।
এর অথ2 এমন িকছু করা যা ইসলামী শরীয়ত ও মহানবী (সা.)- এর snােতর পিরপnী বেল গণ`।
হযরত আলী (আ.) বেলেছন :

إّﳕﺎ اﻟﻨّﺎس رﺟﻼن ﻣﺘﺒﻊ ﺷﺮﻋﺔ و ﻣﺒﺘﺪع ﺑﺪﻋﺔ
অথ2াৎ ‘মাnষ d’ধরেনর হয় শরীয়েতর অnসারী :, নতুবা ধেম2র মেধ` নতুন িকছুর উdাবক’।৮
অnt িতিন মহানবীর নবুওয়াত সmেক2 বেলেছন :

ﻌﻮﻟﺔ و ﻗﻤﻊ ﺑﻪ اﻟﺒﺪع اﳌﺪﺧﻮﻟﺔwإﻇﻬﺮ ﺑﻪ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ا
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‘মহান আlাহ মহানবীর মাধ`েম মানব জািতেক তােদর অজানা ও ভুেল যাওয়া শরীয়েতর
সােথ পিরিচত কিরেয়েছন এবং পূব2বত2ী (অজানা িবধানসমূহেক তােদর সামেন pকাশ কেরেছন)
শরীয়তসমূেহর মেধ` 7যিবদআত ও নব উdািবত িবষয়সমূহ সংেযািজত হেয়িছল তা হেত
পিরCd কেরেছন।’৯
অnt আমীrল মুিমনীন আলী (আ.) বেলেছন :

ﻣﺎ أﺣﺪﺛﺖ ﺑﺪﻋﺔ إﻻ ﺗﺮک {ﺎ ﺳﻨّﺔ
‘এমন 7কান িবদআতই (নব উdািবত িবষয়ই) শরীয়েত pেবশ কের িন যার dারা 7কান না
7কান snাত উেপিkত ও পদদিলত না হেয়েছ।’১০

পািরভািষক অেথA িবদআত

িফকাJশাstিবদ এবং মুহািdসগণ িবিভnভােব িবদআতেক সংjািয়ত কেরেছন। এখােন আমরা
এrপ কেয়কিট সংjা উপsাপন করিছ :
১। ইবেন রাজাব হাmালী বেলেছন : ‘িবদআত হেলা নব উdািবত িবষয় যার শরীয়তগত 7কান
িভিt ও দিলল- pমাণ 7নই। যিদ 7কান িকছুর শারয়ী দিলল থােক তেব তা িবদআত বেল গণ`
নয়, যিদও শািbক অেথ2 তা িবদআত হেয় থােক।’১১
২। ইবেন হাজার আসকালানী বেলেছন : ‘িবদআত হেলা নব উdািবত এমন িবষয় যার 7কান
শরীয়তগত pমাণ ও দিলল 7নই। যিদ শরীয়েত তার সপেk 7কান দিলল থােক তেব তা িবদআত
বেল গণ` হেব না।’১২
৩। সাইেয়`দ মুত2াজা বেলেছন : ‘িবদআত হেলা ধেম2 িকছু সংেযাজন বা িবেয়াজন কের তােক
ধেম2র সােথ সmিক2ত করা।’১৩
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৪। আlামা মাজিলসী বেলেছন : ‘শরীয়েতর 7kেt িবদআত হেলা এমন িবষয় যা রাসূেলর
মৃতু`র পর ধেম2 সংেযাজন করা হেয়েছ এবং এর সপেk 7কান pমাণ 7কারআন ও snাহয় 7নই।
তেব তা সাধারণ 7কান িবষেয়র অnr2ভুk হেল িবদআত হেব না।’১৪
হাদীসশাst ও িফকাহিবদেদর বিণ2ত সংjাসমূহ হেত এ িসdােn আসা যায় 7য, িবদআত
পািরভািষক অেথ2 ধেম2 7কারআন ও snাহর দিলল ব`িতেরেক 7কান নতুন িবধান সংেযাজন বা
িবেয়াজন।
sতরাং এমন 7কান িবষয় (বাণী ও কম2) যার শরীয়েত পূব2 নজীর 7নই িকnt 7কারআন ও
snাহয় তার সপেk দিলল- pমাণ রেয়েছ অথবা তার ইিpত রেয়েছ তেব তা িবদআত বেল গণ`
হেব না। যিদও মুজতািহদ 7কারআন ও snাহ হেত িবধান 7বর করেত ভুল কের থােকন এবং
হাদীস হেত সিঠক অথ2 উOঘাটেন ব`থ2 হেয় থােকন। কারণ ইজিতহােদর 7kেt আlাহ
অিন)াকৃত ভুেলর কারেণ শািs িদেবন না।
এখােন উেlখ` 7য, বুিdবৃিtক অকাট` িবধানও 7কারআন ও snাহ কতৃ2ক সমিথ2ত হেয়েছ।
অকাট` বুিdবৃিt শরীয়েতর িবধােনর অnতম উৎস। যিদ বুিdবৃিtক অকাট` দিলেলর িভিtেত
7কান নতুন ধম2ীয় িবধান হsগত হয়, তেব তা িবদআেতর অnভু2k হেব না।

িবদআত হারাম
ধেম2র মেধ` নতুন িকছুর সংেযাজন বা িবেয়াজন এ অেথ2 িবদআত হারাম কম2 বেল িবেবিচত।
কারণ শরীয়েতর িবধান pণয়েনর দািয়t এককভােব Cধুই আlাহর এবং তাঁর ই)া ও অnমিত
ব`তীত শরীয়েতর িবষেয় হsেkেপর অিধকার কােরা 7নই। পিবt 7কারআন ধম2ীয় পুেরািহতেদর
অn অnসরেণর কারেণ ইhদী ও িP[ানেদর তীb সমােলাচনা কেরেছ এবং তােদর িনরuশ
কম2িবধায়ক িনধ2ারণ করার কারেণ ভৎ2সনা কের বেলেছ,

ِ ﴿ ﱠاﲣَ ُﺬوا أَﺣﺒﺎرﻫﻢ ورﻫﺒﺎﻧـَﻬﻢ أَرﺑﺎﺑﺎ ﱢﻣﻦ د
﴾ ون اﻟﻠﱠ ِـﻪ
ُ ً َ ْ ْ ُ َْ َُ ْ ُ َ َْ
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“তারা আlাহর পিরবেত, তােদর ধম,যাজক ও সংসার িবরাগী পুেরািহতেদর িনেজেদর

পালনকত,া বেল gহণ কেরেছ।” ১৫
যিদও ইhদী আেলমরা তাঁেদর অnসারীেদর িনেজেদর উপাসনার িদেক আhান করেতন না
িকংবা তাঁেদর অnসারীরাও তাঁেদর উপাসনা করত না, িকnt তাঁরা আlাহর হালাল করা বstেক
হারাম এবং হারাম করা বstেক হালাল বেল 7ঘাষণা করেতন। জনসাধারণ তা জানা সেttও
তাঁেদর আnগত` করত ও তাঁেদর কথা Cনত। এ কারেণই এ আnগত`েক আlাহ তােদরেক
pিতপালক গণ`কারী বেলেছন যা pকৃতপেk একrপ উপাসনার নামাnর।’১৬
িP[ানেদর ব`াপাের আlাহ বেলেছন,

ِ
﴾ ﻮﻫﺎ َﻣﺎ َﻛﺘَْﺒـﻨَﺎ َﻫﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ
َ ُ﴿ َوَر ْﻫﺒَﺎﻧﻴﱠﺔً اﺑْـﺘَ َﺪﻋ
“আর Qবরাগ4, তারা িনেজরাই উdাবন কেরিছল যা আlাহ তােদর জn িনধ,ারণ কেরন

িন।”১৭
সহীহ হাদীসসমূেহও কেঠারভােব িবদআতেক হারাম 7ঘাষণা করা হেয়েছ। মহানবী (সা.)

ٍ
বেলেছন, ﮐﻞ ﺿﻼﻟﺔ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﻓﯽ اﻟﻨﺎر
ّ  و،‘ ﮐﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔpিতিট িবদআতই s[ িবচু`িত এবং pিতিট
িবচু`িতর পিরণিতই জাহাnাম।’১৮

িবদআেতর উপাদানসমূহ
হাদীস ও িফকাJশাstিবদেদর উপsািপত সংjা হেত আমরা বলেত পাির, িবদআেতর িতনিট
7মৗিলক উপাদান রেয়েছ :
১। যিদ 7কউ 7কান িবধান বা আেদশেক ধেম2র উপর আেরাপ কের অথবা 7কান ধম2ীয় িবিধেক
ধম2 বিহভূ2ত বেল 7ঘাষণা কের তা িবদআত হেব। 7যমন যিদ 7কউ اﻟﺼﻠﻮة ﺧﲑٌﻣﻦ اﻟﻨﻮم- 7ক
আজােনর অংশ বেল 7ঘাষণা কের অথবা ‘মুতা িববাহ’যা রাসূেলর যুেগ Bবধ 7ঘািষত িছল তা
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অৈবধ বেল 7ঘাষণা কের। মহান আlাহ মুশিরকেদর এ জn িতরsার কেরেছন 7য, তারা তাঁর
pিত িমথ`া আেরাপ করত।

﴾ “ ﴿ ﻗُ ْﻞ آﻟﻠﱠـﻪُ أَ ِذ َن ﻟَ ُﻜ ْﻢ أ َْم َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠ ِـﻪ ﺗَـ ْﻔﺘَـ ُﺮو َنবলুন, আlাহ িক 1তামােদর অnমিত িদেয়েছন নািক
1তামরা আlাহর উপর অnায় িমথ4ােরাপ কের থাক।” ১৯
অnt বেলেছন,

ِ ﴿ﻓَـﻮﻳﻞ ﻟﱢﻠﱠ ِﺬﻳﻦ ﻳﻜْﺘﺒﻮ َن اﻟْ ِﻜﺘﺎب ﺑِﺄَﻳ ِﺪﻳ ِﻬﻢ ﰒُﱠ ﻳـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن ﻫـٰ َﺬا ِﻣﻦ ِﻋ
﴾ﻨﺪ اﻟﻠﱠ ِـﻪ ﻟِﻴَ ْﺸﺘَـ ُﺮوا ﺑِِﻪ َﲦَﻨًﺎ ﻗَﻠِ ًﻴﻼ
ْ َ
َ ْ ْ َ َ
ُُ َ َ ٌ ْ َ
“তােদর জn dেভ,াগ যারা িনজ হােত gn িলেখ, অতঃপর বেল, এটা আlাহর পk 1থেক

অবতীণ,। যােত কের এর িবিনমেয় সামাn অথ, gহণ করেত পাের।” ২০
২। িবদআত তখনই িনnনীয় ও হারাম হেব যখন তার pণনয়নকারী তার ন[ ও িবকৃত িবVাস
অথবা শরীয়েত অৈবধ 7ঘািষত 7কান কম2 সমােজ pচার করেব। 7কবল এrপ িবVাস 7পাষণ বা
7গাপেন এrপ কম2 সmাদন 7কান িবষয় িবদআত হওয়ার জn যেথ[ নয়।
মুসিলম িনজ সূেt মহানবী (সা.) হেত বণ2না কেরেছন,

ﻣﻦ دﻋﺎ أﻟﯽ ﺿﻼﻟﺔ ﮐﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﰒ ﻣﺜﻞ آﺛﺎم ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ذﻟﮏ ﻣﻦ آﺛﺎﻣﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎ
‘7য 7কউ িবচু`িতর িদেক আhান করেব, তার gনাহ ঐ সকল ব`িkর gনােহর সমান যারা ঐ
কােজ তােক অnসরণ করেব অব( ঐ gনােহর অnসরণকারীেদর পাপ হেত এেত িকছুই কম
করা হেব না।’২১
এই হাদীসিটেত িবদআেতর pিত আhােনর উেlখ রেয়েছ যা তা pচােরর িদকিটর pিত ইশারা
করেছ।
৩। dীেনর মেধ` উdািবত িবষয়িট িবদআত হেত হেল এর 7কারআন ও snািJভিtক 7কান
দিলল থাকা চলেব না। িবদআেতর পািরভািষক 7য সংjা আমরা উেlখ কেরিছ তা হেত s[
7বাঝা যায় 7কান িবষয় িবদআত হওয়ার এিট অnতম শত2। তাই d’িট িবষয় িবদআেতর অnভু2k
নয় :
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ক) নব উdািবত িবষয়িট অিভনব হেলও তার জn শরীয়েত িবেশষ দিলল িবদ`মান
রেয়েছ, যিদও তা রাসূেলর জীবdশায় না ঘেট থােক। 7যমন রাসূেলর জীবdশায় মদীনায়
কখেনাই ভূিমকm হয় িন। তাই ‘সালাতুল আয়াত’যা ভীিতকর 7য 7কান কারেণ পড়া হয়
এেkেt পড়া হয় িন, িকnt পরবত2ীেত kফায় একবার ভূিমকm হেল ইবেন আbাস ভূিমকেmর
জn আয়ােতর নামায পেড়ন।
খ) এমন সকল িবষয় যা ইসলােমর সব2জনীন নীিতর অধীন। ঐ সব2জনীন িবধানই ইসলামী
শরীয়েতর রkক ও িনcয়তা দানকারী ঐ অেথ2 7য, শরীয়েত িবদ`মান সব2জনীন দিললসমূহই
নতুন উdািবত িবেশষ 7kেt pেয়াগ করা হয়। এিটই ইসলামী িবধােনর গিতশীলতার িটেক
থাকার রহs। এ কারেণই শরীয়েত উdূত নতুন 7কান িবষয়েক এ নীিতর িভিtেত ধম2ীয় বেল
7ঘাষণা করা হেল যিদ তার জn িবেশষ 7কান িবধান শরীয়েত (7কারআন ও snাহেত) পাওয়া না
যায়, িকnt তা ঐ সব2জনীন দিললসমূেহর আওতায় পেড়, তেব তা িবদআত বেল গণ` হেব না।
7যমন আল 7কারআেনর এ আয়াতিট :

ِ
﴾ٍاﺳﺘَﻄَ ْﻌﺘُﻢ ﱢﻣﻦ ﻗُـ ﱠﻮة
ْ ﴿ َوأَﻋ ﱡﺪوا َﳍُﻢ ﱠﻣﺎ
“1তামােদর শtrেদর জn 1তামােদর সাধ4মত সরZাম pstত রাখ।” ২২
ইসলােমর pাথিমক যুেগ অবতীণ2 হেলও 7যেহতু এর আhান সব2জনীন ও সাধ`মত সরWাম
pstত রাখার িবষয়িট বত2মােন তৎকালীন সমেয়র হেত িভnrপ। তাই এখন 7কান মুসিলম
7দেশর উিচত হেব শtrেদর সnts রাখেত আধুিনক যুd সরWাম, 7যমন, ট`াংক, যুd
িবমান, 7নৗবহর ও অnাn যুdাst pstত রাখা। সহীহ বুখারীেত রাসূল (সা.) হেত বিণ2ত হেয়েছ
7য, িতিন বেলেছন : ‘7তামােদর মেধ` 7স- ই উtম 7য িনেজ 7কারআন িশkা লাভ কের এবং
অnেক তা িশkাদান কের।’এখন যিদ 7কউ আধুিনক পdিতেত 7কারআন িশkা কের তেব তা ঐ
িনেদ2েশর বিহভূ2ত বেল গণ` হেব না। কারণ তা এই সব2জনীন িনেদ2েশর অnগ2ত। এ যুিkেত
ইবেন তাইিময়া ও ওয়াহাবীেদর 7ঘািষত অেনক িবষয়ই িবদাআেতর সীমার বাইের পড়েব।
7যমন, কবেরর উপর 7সৗধ িনম2াণ, আlাহর ওলীেদর জn 7শাক পালন, তাঁেদর জnিদেন
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উৎসব পালন ইত`ািদ। কারণ এর সবgেলাই মহান আlাহর সব2জনীন িবধান িনেmাk আয়ােতর
অnভু2k হেব :

ِ ُ﴿وﻣﻦ ﻳـﻌﻈﱢﻢ َﺷﻌﺎﺋِﺮ اﻟﻠﱠ ِـﻪ ﻓَِﺈﻧـﱠﻬﺎ ِﻣﻦ ﺗَـ ْﻘﻮى اﻟْ ُﻘﻠ
﴾ﻮب
َ
َ
َ َ ْ َُ َ َ
“এবং 1কউ আlাহর নামযুk বstসমূেহর pিত সmান pদশ,ন করেল তা 1তা তার hদেয়র

আlা_ভীিত pসূত।”

২৩
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আহেল snােতর দৃি/েত িবদআেত হাসানাহ ও িবদআেত কািবহ

পূব2বত2ী আেলাচনা হেত এ িবষয়িট ss[ হেয়েছ 7য শরীয়েতর দৃি[েত িবদআত িনnনীয়
(অপছnনীয়) একিট িবষয় এবং তা শরীয়েতর িবধান মেত হারােমর অnভু2k। sতরাং
িবদআতেক হাসান (পছnনীয়) ও কািবহ (অপছnনীয়) এ d’ভােগ ভাগ করা সিঠক নয়। িকnt
আহেল snােতর আেলমেদর মেত িবদআত ‘হাসান’ও ‘কািবহ’এ d’ভােগ িবভk। ২৪
িবদআতেক Bবধ ও অৈবধ অথ2াৎ পছnনীয় ও অপছnনীয় এrপ িবভাজেনর 7কান Bবধতা
7নই। কারণ িবদআত হেলা এমন িবষয় যার 7কান শরীয়তগত িভিt 7নই অথ2াৎ এমন 7কান
িবধান সৃি[ করা যার উৎস 7কারআন ও snােত খুঁেজ পাওয়া যায় না, তা- ই িবদআত। তাই
এrপ িবধান িনঃসেnেহ আlাহর িনকট অপছnনীয় ও হারাম বেল গণ`।

Cকান িবষয় বা কেমA Cমাবােহর কমAগত িবধান
( 7য 7kেt শরীয়ত 7কান িবষয়েক ss[ভােব হারাম 7ঘাষণা কের িন 7সেkেt ঐ িবষয়িট
Bবধ হওয়ার সািব2ত নীিত)
উসূলশােstর পিNতগণ বেল থােকন, ‘7কান িবষয় বা কেম2র 7kেt মূলনীিত হেলা Bবধতার
নীিত অথ2াৎ যিদ 7কান িবষেয় ss[ভােব িনেষধাjা না থােক তেব 7সেkেt Bবধতার অথবা
sাধীনতার সব2জনীন নীিত কায2কর হেব। যােক উসূলশােstর পিরভাষায় আসালাতুল িহিlয়াত
(Bবধতার সব2জনীন নীিত) অথবা আসালাতুল জাওয়ায বলা হয়। sাধীনতার সব2জনীন নীিত
(আসালাতুল বারায়াত) হেতও এ িবষয়িট pমািণত হয়। এ নীিত মেত 7য িবষেয় শরীয়েতর
pবত2ক করণীয় ও বজ2নীয় িবষয়েক বণ2না কেরন িন 7স িবষয়িট শরীয়েতর দৃি[েত Bবধ বেল গণ`
অথ2াৎ 7সেkেt শরীয়েতর অnসারীেদর sাধীনতা রেয়েছ। মহান আlাহ বেলেছন :
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ِ
ِ
ِ ﴿ﻗُﻞ ﱠﻻ أ َِﺟ ُﺪ ِﰲ ﻣﺎ أ
ِ
ُوﺣ َﻲ إِ َﱠ
ُﻮﺣﺎ أ َْو َﳊْ َﻢ ﺧﻨ ِﺰﻳ ٍﺮ ﻓَِﺈﻧﱠﻪ
ً ﱄ ُﳏَﱠﺮ ًﻣﺎ َﻋﻠَ ٰﻰ ﻃَﺎﻋ ٍﻢ ﻳَﻄْ َﻌ ُﻤﻪُ إﱠﻻ أَن ﻳَ ُﻜﻮ َن َﻣْﻴﺘَﺔً أ َْو َد ًﻣﺎ ﱠﻣ ْﺴ ُﻔ
َ

ِ
﴾ﺲ أ َْو ﻓِ ْﺴ ًﻘﺎ أ ُِﻫ ﱠﻞ ﻟِﻐَ ِْﲑ اﻟﻠﱠ ِـﻪ
ٌ ر ْﺟ

“আপিন বেল িদন ; যা িকছু িবধান ওহীর মাধ4েম আমার কােছ 1পৗঁেছেছ, তnেধ4 আিম 1কান

হারাম খাদ4 পাই না 1কান ভkণকারীর জn যা 1স ভkণ কের; িকnt মৃত অথবা pবািহত রk
অথবা Hকেরর মাংস- এটা অপিবt ও অৈবধ- অথবা যেবহ করা জnt যা আlাহ ছাড়া অেnর
নােম উৎসগ, করা হয় 1স কারেণ।”২৫
ড. ইউsফ কারdাভী বেলেছন, ‘ইসলাম সব2pথম 7য নীিত pবত2ন কেরেছ তা হেলা সকল বst
ও কল`াণকর িবষেয়র 7kেt Bবধতার সব2জনীন নীিত এবং 7য িবষয়gেলা শরীয়েতর pবত2ক
ss[ভােব হারাম 7ঘাষণা কেরন িন, তার 7kেt বাধ`বাধকতা হেত মুিkর নীিত।’২৬
রাসূল (সা.)- এর আহেল বাইেতর অnসৃত নীিতও snাত বেল গণ` এবং তা শরীয়েতর নীিত
িনধ2ারক।
এমন অেনক িবষয় রেয়েছ 7যgেলােক ওয়াহাবীরা এজn িবদআত বেল থােক 7য, তারা
রাসূেলর আহেল বাইেতর snাতেক শরীয়েতর জn নীিত িনধ2ারক ও snােতর অnভু2k মেন কের
না। অথচ সহীহ হাদীসসমূেহ তােদর অnসৃত কম2 ও নীিতও শরীয়েতর িনধ2ারক ও snােতর
অnভু2k 7ঘািষত হেয়েছ। এখােন আমরা এrপ কেয়কিট দিলেল pিত ইশারা করিছ।

১। আয়ােত তাtহীর
মহান আlাহ বেলেছন :

ِ ﻳﺪ اﻟﻠﱠـﻪ ﻟِﻴ ْﺬ ِﻫﺐ ﻋﻨ ُﻜﻢ اﻟﱢﺮﺟﺲ أَﻫﻞ اﻟْﺒـﻴ
﴾ ﺖ َوﻳُﻄَ ﱢﻬَﺮ ُﻛ ْﻢ ﺗَﻄْ ِﻬ ًﲑا
ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ُ ﴿إِﱠﳕَﺎ ﻳُِﺮ
“িনhয় আlাহ চান 1হ 1তামােদর হেত সকল অপিবtতা দূর করেত !আহেল বাইত (নবীর)

এবং 1তামােদরেক পূণ,rেপ পিবt করেত।” ২৭
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সহীহ মুসিলম হযরত আেয়শা সূেt বণ2না কেরেছ 7য, একিদন সকােল মহানবী (সা.) গৃহ হেত
7বর হেলন এবং তখন তাঁর কাঁেধ 7সলাইিবহীন িবেশষ চাদর িছল। (অতঃপর যখন িতিন
বসেলন) তখন হাসান ইবেন আলী এেস ঐ চাদেরর িভতর pেবশ করল, তারপর hসাইন তােত
pেবশ করল, তারপর ফােতমা আসেল তাঁেকও চাদের আবৃত করেলন, অতঃপর আলী আসেল
তাঁেকও তােত আবৃত করেলন। তাঁরা সকেল pেবশ করেল রাসূল এ আয়াতিট পাঠ করেলন,

২৮

ِ ﻳﺪ اﻟﻠﱠـﻪ ﻟِﻴ ْﺬ ِﻫﺐ ﻋﻨ ُﻜﻢ اﻟﱢﺮﺟﺲ أَﻫﻞ اﻟْﺒـﻴ
﴾ﺖ َوﻳُﻄَ ﱢﻬَﺮ ُﻛ ْﻢ ﺗَﻄْ ِﻬ ًﲑا
ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ُ ﴿إِﱠﳕَﺎ ﻳُِﺮ
আয়াতিটর লkণীয় িবষয়সমূহ :

pথমত আয়াতিটেত (( ))إّﳕﺎশbিট ব`বhত হেয়েছ যা dারা িবধানেক িনিদ2[ িবষয়বstর জn
সীিমত করা হয় এবং এিট সীিমতকরেণর একিট শিkশালী মাধ`ম িহেসেব ব`করণশােst ব`বhত
হেয় থােক। আয়াতিটেত আlাহর ই)া িবেশষ ব`িkবেগ2র (আহেল বাইেতর) জn িনিদ2[
7ঘািষত হেয়েছ।
িdতীয়ত আয়াতিটেত আlাহর ই)া অব(mাবী ই)ার (ইরাদােয় তাকভীিন) অnভু2k যার
7কান ব`ত`য় হয় না, “ إّﳕﺎ أﻣﺮﻩ اذا أراد ﺷﻴﺌﺎً أن ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﮐﻦ ﻓﻴﮑﻦিকছু করার ই)া কেরন তখন বেলন
: ‘হও’, অতঃপর তা হেয় যায়।”
আয়াতিটেত (আয়ােত তাtহীের) আlাহর অব(mাবী ই)ার (ইরাদােয় তাকভীনী) pিত
ইিpত করা হেয়েছ, 7কননা তা শরীয়েতর িবধানগত ই)ার (ইরাদােয় তাশরীয়ী) অnভু2k হেল
যােত বাnার sাধীনতা রেয়েছ সকল বাnাই তার অnভু2k হেতা ও এrপ পিবtতার আকাkা
সবার জn pেযাজ` হেতা। 7সেkেt আলাদাভােব আহেল বাইতেক উেlখ মূল`হীন হেয় পড়ত।
অথ2াৎ এ আয়ােত িবেশষ ব`িkেদর জn আlাহর িবেশষ অল?নীয় ই)ার pিতফলেনর কথা
বলা হেয়েছ।
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তৃতীয়ত আয়াতিটেত 7য  رﺟﺲবা অপিবtতার কথা বলা হেয়েছ তার অথ2 এমন অপিবtতা যা
বstর pিত অnেদর ঘৃণার উেdক কের। তাই 7কারআন  رﺟﺲশbিট বািhক ও অভ`nরীণ অথ2াৎ
বstগত ও আধ`ািtক উভয় অপিবtতার 7kেtই ব`বহার কেরেছ। 7যমন :
“অথবা Cকেরর মাংস, িনcয়ই তা অপিবt” এবং

ِ ِ ٍِ ِ
﴾ﺲ
ٌ ﴿أَْو َﳊْ َﻢ ﺧﻨﺰﻳﺮ ﻓَﺈﻧﱠﻪُ ر ْﺟ

ِﱠ
ِِ
﴾ض ﻓَـَﺰ َادﺗْـ ُﻬ ْﻢ ِر ْﺟ ًﺴﺎ إِ َ ٰﱃ ِر ْﺟ ِﺴ ِﻬ ْﻢ َوَﻣﺎﺗُﻮا َوُﻫ ْﻢ َﻛﺎﻓُِﺮو َن
ٌ ﻳﻦ ِﰲ ﻗُـﻠُﻮ{ﻢ ﱠﻣَﺮ
َ ﴿ َوأَﱠﻣﺎ اﻟﺬ
“এবং যােদর অnের ব4ািধ রেয়েছ তা তােদর অপিবtতার উপর (সেnহ ও কপটতার)

অপিবtতা বৃিd করেত থােক এবং তারা কােফর অবsায় মৃতু4বরণ কের।” ( সূরা তওবা:
১২৫)
এর িবপরীেত পিবtতাও বstগত ও আধ`ািtক উভয় িবষেয় হেত পাের। আlামা
তাবাতাবায়ী বেলেছন: িরজস বা অপিবtতা হেলা এমন আিtক অnভূিত ও pভাব যা িবZাn ও
িবচু`ত িবVাস এবং িনকৃ[ কম2 হেত উdূত। আেলাচ` আয়ােত  رﺟﺲশbিটর পূেব2  الএেসেছ যা
‘আিলফ ওয়া লােম িজn’নােম অিভিহত তা সকল pকৃিতর অপিবtতােক শািমল কের। তাই
আয়ােত আিtক অপিবtতা অথ2াৎ িবVােসর 7kেt বা কেম2র 7kেt ভুেলর কারণ হেত পাের
এমন সকল অপিবtতা হেতও মুিk ও পিবtতার 7ঘাষণা 7দয়া হেয়েছ। এবং এrপ পিবtতা
7কবল ঐশী িনEাপেtর (s[া pদt পিবtতার) 7kেtই pেযাজ` অথ2াৎ ব`িkর মেধ` এমন
আিtক অবsার সৃি[ করা হেয়েছ যা তােক Zাn িবVাস ও অসৎ কম2 হেত িনবৃত রােখ।’২৯
7য িবিশ[ ব`িk আlাহর অল?নীয় ই)ার অধীেন সকল pকার trিট ও পাপ- পি]লতা হেত
মুk 7ঘািষত হেয়েছন, িনঃসেnেহ তাঁরা িনEাপ ও পিবt এবং 7য 7কান পিবt ও িনEাপ
ব`িkর কম2 ও নীিত আlাহর ই)ার অধীেন হওয়ায় snাত ও সকেলর জn pামাণ` দিলল
িহেসেব গণ`। তাই আlাহর নবীর আহেল বাইেতর সদsেদর অnসৃত নীিতও snােতর অnভু2k
ও pামাণ` দিলল বেল গণ`।
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২। হাদীেস সাকালাইন
িতরিমযী তাঁর সহীহ gেn হযরত জািবর ইবেন আবdlাh আনসারী হেত বণ2না কেরেছন
7য, মহানবী (সা.)- 7ক িবদায় হেjjর সময় উেটর িপেঠ বেস বkব` িদেত 7দখলাম ও তাঁেক
বলেত Cনলাম :
‘7হ 7লাকসকল! আিম 7তামােদর মােঝ d’িট মূল`বান ও ভারী বst 7রেখ যাি)। যিদ 7তামরা
তা আঁকেড় ধর, তাহেল কখেনাই িবZাn হেব না : আlাহর িকতাব ও আমার রk সmক2ীয়
আহেল বাইত।’৩০
হাদীসিট হেত িবিভnভােব মহানবীর আহেল বাইেতর িনEাপt pমাণ করা যায়। হাদীসিটেত
7কারআন ও আহেল বাইতেক একেt উেlখ কের উভয়েক আঁকেড় ধরেত বলা হেয়েছ। তাই
7কারআন 7যrপ সকল pকার ভুল- trিটর ঊে@2, আহেল বাইতও 7সrপ সকল ভুল- trিটর
ঊে@2।
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বারজােখর জীবন
( মৃতু` ও পুনrtােনর অnব2ত2ীকালীন জীবন)

ওয়াহাবীেদর সেp সাধারণ মুসলমানেদর grtপূণ2 মতপাথ2েক`র একিট িবষয় হেলা বারজাখ
বা মৃতু` পরবত2ী কবেরর জীবন। আlাহর আউিলয়ার (ওলীেদর) rহ হেত সাহায`
চাওয়া, তাঁেদর মৃতু`র পর তাঁেদর উিসলা িদেয় আlাহর িনকট চাওয়া (তাওয়াসsল) ইত`ািদ
িবষেয় অnাn মুসলমােনর সােথ ওয়াহাবীেদর মতপাথ2ক` উপিরউk মতিভnতারই
ফলrিতেতই ঘেটেছ। অnাn সকল মুসলমানই িবVাস রােখন dিনয়া ও আেখরােতর মধ`বত2ী
সমেয় অথ2াৎ বারজােখ মাnেষর, িবেশষত আlাহর ওলীেদর িবেশষ জীবন রেয়েছ। িকnt
ওহািবগণ মাnেষর মৃতু` পরবত2ী জীবেন, এমনিক আlাহর ওলীেদর 7kেtও িবVাসী নয়। এ
কারেণই তাঁেদর িনকট সাহায` চাওয়া, তাঁেদরেক মাধ`ম বা উিসলা িহেসেব gহণেক জােয়য মেন
কের না, বরং এক pকার িশরক বেল িবVাস কের। pকৃতপেk তারা আlাহর ওলীেদর pিত
(মৃতু`র পের) আhানেক পাথেরর nায় pাণহীন বstর pিত আhান মেন কের। কারণ তারা িবVাস
কের আlাহর ওিলগণ মৃতু`র পর অদৃে(র jান রােখন না এবং পৃিথবীর উপর তাঁেদর 7কান
pভবই 7নই। আমরা এখন এ িবVাস িনেয় 7মৗিলক আেলাচনা করব।

ওয়াহাবীেদর ফেতায়াসমূহ
১। িবন বায বেলেছন, ‘dীেনর অপিরহায2 ও sীকৃত িবVাসসমূহ এবং শরীয়তী দিলেলর
িভিtেত pমািণত 7য, আlাহর রাসূল (সা.) সকল sােন িবদ`মান নন বরং তাঁর 7দহ (7মাবারক)
মদীনায় রেয়েছ তেব তাঁর rহ 7বেহেa ময2াদাপূণ2 sােন রেয়েছ। ৩১
িতিন অnt বেলেছন, ‘আহেল snােতর এক বৃহৎ অংশ মৃতু`র পর কবেরর জীবেন
(বারজাখী জীবেন) িবVাসী । িকnt এর অথ2 এই নয় 7য, কবের শািয়তরা ‘গাইব’বা অদৃে(র
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jান রােখন অথবা পৃিথবীর ঘটনা pবাহ সmেক2 খবর পান বরং এ িবষয়gেলা হেত তাঁরা মৃতু`র
সেp সেp িবি)n হেয় িগেয়েছন।
একই gেn অn sােন িতিন বেলেছন, ‘মহানবী (সা.) তাঁেক সালামকারী ব`িkেক 7দখেত
পান- এ কথািটর আেদৗ 7কান িভিt 7নই। 7কারআন ও হাদীেস এর সপেk 7কান দিলল 7নই।
রাসূল (সা.) dিনয়াবাসীর এবং পৃিথবীর উপর যা িকছু ঘটেছ 7স সmেক2 7কান িকছুই জােনন না।
কারণ মৃত ব`িkর সােথ এ পৃিথবীর সmক2 িছn হেয় যায়। ৩২
২। িবিশ[ ওহাবী হাদীসিবদ নািসরউিdন আলবানী তাঁর ‘আল আয়াতুল বাইেয়`নাh আলা
আদােম িসমােয়ল আসওয়াত’gেnর ভূিমকায় বেলেছন, ‘আেলাচ` িবষয়িটর grt এবং এ
সmেক2 সাধারণ মাnষেদর জানােনার pেয়াজনীয়তার িবষয়িট আশা কির িকছু jানী ব`িkর
িনকট s[ হেয়েছ, িবেশষত যারা সবসময় অjতার অnকাের বাস কের তােদর জn িনেমাk
িবষয়সমূহ, 7যমন আlাহ ব`তীত অn কােরা িনকট সাহায` pাথ2না, নিবগণ, আlাহর ওলী ও
সৎকম2শীল বাnােদর rেহর িনকট মুিk কামনা করা, এrপ ধারণা ও িবVাস রাখা 7য, তাঁরা
তােদর কথা Cনেত পারেছন ইত`ািদ িবষয় আেলাচনার pেয়াজনীয়তা s[ হেব।

মাnষ rহ ও Cদেহর সমnেয় সৃ/
কালামিবদগণ মাnষেক dই সtার সমnয় বেল িবVাস কেরন, যথা rহ (আtা) ও 7দহ।
এই dইেয়র অিst pমাণ করেত তাঁরা 7বশ িকছু pমাণ উপsাপন কেরেছন। এখােন আমরা তার
কেয়কিট উেlখ করিছ :
১। pেত`ক মাnষই িনজ কম2েক এক বাsব অিstসmn সtার সােথ সmিক2ত কের যােক
‘আিম’বেল অিভিহত কের থােক এবং দাবী কের ‘আিম অমুক কাজিট কেরিছ, ‘আিম অমুকেক
7মেরিছ’ইত`ািদ। এই ‘আিম’সtািট িক? এিট িক মানেবর 7সই সtা নয় যােক ‘rহ’বা
‘আtা’নােম অিভিহত করা হয়, অnrপ pেত`ক ব`িkই তার Bদিহক অp- pত`pgেলােক এক
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বাsব সtার সােথ সmিকত2 কের বেল, আমার hদয়, আমার উদর, আমার পদযুগল ইত`ািদ।
এই ‘আিম’সtািট িক rহ বা নাcস ব`তীত অn িকছু?
২। pেত`ক মাnষ এই অnভূিতিট ধারণ কের 7য, তার ব`িkt ও সtা সমেয়র পিরবত2েন
অপিরবিত2ত রেয়েছ যােত 7কানrপ পিরবত2ন ও পিরবধ2ন সািধত হয় না, অথচ তার 7দেহ
pিতিনয়ত পিরবত2ন সািধত হে)। এই অপিরবিত2ত সtাই িক তার আtা বা নাcস নয়?
৩। কখেনা কখেনা মাnষ সবিকছু, এমনিক তার 7দহ ও অp- pত`p সmেক2ও অসেচতন হেয়
যায়; িকnt 7স মুহূেত2ও 7স তার ‘আিম’ সtা সmেক2 অসেচতন নয়। এিট িক তার আtা বা
নাcস নয়?

ফখrdীন রাজী বেলেছন, ‘কখেনা কখেনা আিম িনেজর অিst সmেক2

সেচতন, অথচ আমার Bদিহক সtা সmেক2 অবেচতন থািক। আমার ঐ আtসেচতনতাই আমার
আtা ও নাcস।’৩৩
পিবt 7কারআনও এই সেত`র pিত ইিpত কের বেলেছ :

ِ
ِ ﻚر
ِ
ِ ِِ
﴾ اﺿﻴَﺔً ﱠﻣ ْﺮ ِﺿﻴﱠﺔً ﻓَ ْﺎد ُﺧﻠِﻲ ِﰲ ِﻋﺒَ ِﺎدي َو ْاد ُﺧﻠِﻲ َﺟﻨ ِﱠﱵ
َ ﺲ اﻟْ ُﻤﻄْ َﻤﺌﻨﱠﺔُ ْارﺟﻌﻲ إ َ ٰﱃ َرﺑﱢ
ُ ﴿ﻳَﺎ أَﻳـﱠﺘُـ َﻬﺎ اﻟﻨﱠـ ْﻔ
‘1হ pশাn আtা! তুিম 1তামার pভুর িদেক pত4াবত,ন কর এমন অবsায় 1য, তুিম 1তামার

pিতপালেকর pিত সnto এবং িতিনও 1তামার pিত সnto; আমার িবেশষ বাnােদর (Qনকট4pাp)
অnভু,k হও এবং আমার 1বেহেq pেবশ কর।’ ৩৪
অnt বেলেছন :

ِ َ﴿ﻓَـﻠَﻮَﻻ إِذَا ﺑـﻠَﻐ
﴾ﻮم َوأَﻧﺘُ ْﻢ ِﺣﻴﻨَﺌِ ٍﺬ ﺗَﻨﻈُُﺮو َن
ْ ﺖ
َ اﳊُْﻠ ُﻘ
َ
ْ
‘অতঃপর যখন তার pাণ ওrাগত হয় 1তামরা তা pত4k কর। (তার িশয়ের দাঁিড়েয়)’ ( সূরা
ওয়ােকয়া : ৮৩- ৮৪)
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পৃিথবী হেত িবদায় Cনয়ার পরও জীবেনর অবSাহত থাকা

পিবt 7কারআেনর আয়াত হেত ss[ 7বাঝা যায় 7য, মাnেষর মৃতু` তার জীবেনর 7শষ
নয়, বরং 7স অn এক জীবেন pেবশ কের ও sানাnিরত হয়। মাnষ মৃতু`র পর বstগত জগেতর
ঊে@2 এক নতুন জগেত অিধকতর িবsৃত জীবন লাভ কের। 7যমন :
১। মহান আlাহ বেলেছন :

ِ ﴿اﻟﻠﱠـﻪ ﻳـﺘـﻮ ﱠﰱ ْاﻷَﻧ ُﻔﺲ ِﺣ
ِ
ُﺧَﺮ ٰى إِ َ ٰﱃ
ُ ﺖ ِﰲ َﻣﻨَ ِﺎﻣ َﻬﺎ ﻓَـﻴُ ْﻤ ِﺴ
َ َﻚ اﻟﱠِﱵ ﻗ
ْ َُﲔ َﻣ ْﻮ@َﺎ َواﻟﱠِﱵ َﱂْ ﲤ
ْ ت َوﻳـُْﺮﺳ ُﻞ ْاﻷ
َ ﻀ ٰﻰ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ اﻟْ َﻤ ْﻮ
َ َ
َ ََ ُ

ٍ ﻤﻰ إِ ﱠن ِﰲ َٰذﻟِﻚ َﻵﻳD أَﺟ ٍﻞ ﱡﻣﺴ
﴾ﺎت ﻟﱢَﻘ ْﻮٍم ﻳـَﺘَـ َﻔ ﱠﻜ ُﺮو َن
َ َ
َ َ

‘আlাহ মৃতু4র সময় pাণেক পূণ,rেপ হরণ কেরন এবং (তার pাণেক)1য ঘুমn অবsায় রেয়েছ

ও মৃতু4বরণ কের িন। অতঃপর যার মৃতু4 অবধািরত হেয়েছ তার pাণেক আবd রােখন এবং
অnাnেদরেক (pাণ)িনিদ,o সমেয়র জn িফিরেয় 1দন। িনhয় এেত িচnাশীল 1লাকেদর জn
িনদশ,নাবলী (আlাহর kমতার) রেয়েছ।’৩৫
২। অnt বলা হেয়েছ :

ِ
ِ ﱭ اﻟﱠ ِﺬ
﴾ﻨﺪ َر ﱢ{ِ ْﻢ ﻳـُْﺮ َزﻗُﻮ َن
َ َﺣﻴَﺎءٌ ِﻋ
ْ ﻳﻦ ﻗُﺘﻠُﻮا ِﰲ َﺳﺒِ ِﻴﻞ اﻟﻠﱠـﻪ أ َْﻣ َﻮاﺗًﺎ ﺑَ ْﻞ أ
َ ﴿ َوَﻻ َْﲢ َﺴ َ ﱠ
‘যারা আlাহর রাsায় িনহত হেয়েছ তােদর 1তামরা মৃত 1ভেবা না, বরং তারা জীিবত এবং

তােদর pিতপালেকর িনকট হেত জীিবকাpাp।’৩৬
অn একিট আয়াত হেত জানা যায় এই িবেশষ জীবন (বারজােখর জীবন) Cধু শহীদেদর
জnই নয়, বরং আlাহর সকল অnগত ও সৎকম2শীল বাnার জn িনধ2ািরত।
মহান আlাহ বেলেছন :

ِ ﻮل ﻓَﺄُوﻟَـٰﺌِﻚ ﻣﻊ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ أَﻧْـﻌﻢ اﻟﻠﱠـﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻬﻢ ﱢﻣﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻴﱢﲔ واﻟ ﱢ
ِِ ﱢﻳﻘﲔ واﻟﺸﱡﻬ َﺪ ِاء واﻟ ﱠ
ﲔ َو َﺣ ُﺴ َﻦ
َ ﴿ َوَﻣﻦ ﻳُ ِﻄ ِﻊ اﻟﻠﱠ َـﻪ َواﻟﱠﺮ ُﺳ
َ ﺼﺎﳊ
َ َ َ َ ﺼﺪ
ََ
َ ْ َ ُ ََ َ ََ َ
﴾ﻚ َرﻓِﻴ ًﻘﺎ
َ ِأُوﻟَـٰﺌ
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‘যারা আlাহ ও তাঁর 1pিরত পুrেষর আnগত4 করেব তারা 1সই সকল ব4িkর সেv থাকেব

নিবগণ, সত4বািদগণ, শহীদগণ ও সৎকম,শীলেদর মধ4 হেত যােদর িতিন িনয়ামত িদেয়েছন।
তারা কতই না উtম সvী!’ ৩৭
যিদ শহীদগণ আlাহর িনকট জীিবত থােকন ও জীিবকা লাভ কেরন তেব 7য 7কউ আlাহ ও
তাঁর রাসূেলর অnগত হেব- 7যেহতু রাসূল িনেজও তাঁর আনীত িনেদ2েশর আnগত`কারী, 7সেহতু
িতিনও এর অnভু2k- 7সও শহীদেদর সােথ থাকেব, কারণ উপিরউk আয়ােত আlাহ ও তাঁর
রাসূেলর আnগত`কারী শহীদেদর সেp থাকেব বলা হেয়েছ। যিদ শহীদরা মৃতু`র পর আlাহর
িনকট জীিবত থােক তেব তারাও আlাহর িনকট জীিবত রেয়েছ ও বারজাখী জীবেনর অিধকারী।
যিদ িবন বােযর মেতা 7কউ বেলন, ‘তাঁরা আlাহর িনকট 7বেহেa রেয়েছন এবং এই পৃিথবীর
7কান খবর রােখন না’, এর জবােব বলব, ‘আlাহ িনেজর সmেক2 বেলেছন :
‘1তামরা 1যখােনই থাক না 1কন, িতিন 1তামােদর সেv রেয়েছন।’৩৮

﴾﴿ َوُﻫ َﻮ َﻣ َﻌ ُﻜ ْﻢ أَﻳْ َﻦ َﻣﺎ ُﻛﻨﺘُ ْﻢ

﴾ ﴿ﻓَﺄَﻳْـﻨَ َﻤﺎ ﺗـُ َﻮﻟﱡﻮا ﻓَـﺜَ ﱠﻢ َو ْﺟﻪُ اﻟﻠﱠ ِـﻪ

‘1তামরা 1যিদেকই মুখ িফরাও না 1কন, 1সিদেকই িতিন আেছন।’৩৯
‘আমরা তার শাহরগ হেতও তার িনকটবত,ী।’৪০

ِ ﴿ َﳓﻦ أَﻗْـﺮب إِﻟَﻴ ِﻪ ِﻣﻦ ﺣﺒ ِﻞ اﻟْﻮِر
﴾ﻳﺪ
َ َْ ْ ْ ُ َ ُ ْ

যিদ আlাহ সকল sােন সকেলর সােথ থােকন তেব 7যেহতু শহীদগণ তাঁর িনকেট অবsান
করেছন তাঁরাও তাঁর Bনকট`pাp িহেসেব সকল sােনর উপর পূণ2 দৃি[ লাভ কেরেছন এবং
অদৃে(র jান রােখন। আlাহর অলী ও অnগত সৎকম2শীল বাnারাও তdrপ। 7কারআন বলেছ
:

ِ ُ َﻋ
﴾ور
ﲔ َوَﻣﺎ ُﲣْ ِﻔﻲ اﻟ ﱡ
ْ ﴿ﻳـَ ْﻌﻠَ ُﻢ َﺧﺎﺋِﻨَﺔَ ْاﻷ
ُ ﺼ ُﺪ

‘িতিন চkুসমূেহর িবKাসঘাতকতা ও অnরসমূহ যা 1গাপন কের 1স সmেক, (আlাহ)

অবিহত।’৪১
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7য সব2j আlাহ সবিকছু জােনন িতিনই তােদরেক অদৃ( সmেক2 অবগত কেরন। িতিনই
তাঁর রাসূলেক অদৃ( সmেক2 অবিহত কেরন।

ِ ﴿ﻋ
ِِ
ِ ِ ِ ﻚ ِﻣﻦ ﺑـ
ِ
ٍ ﻀ ٰﻰ ِﻣﻦ ﱠرﺳ
ِ ﺎﱂُ اﻟْﻐَْﻴ
﴾ﺻ ًﺪا
َ ََﺣ ًﺪا إِﱠﻻ َﻣ ِﻦ ْارﺗ
ْ َ ُ ُﻮل ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻳَ ْﺴﻠ
َ
َ ﲔ ﻳَ َﺪﻳْﻪ َوﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠﻔﻪ َر
َ ﺐ ﻓَ َﻼ ﻳُﻈْ ِﻬ ُﺮ َﻋﻠَ ٰﻰ َﻏْﻴﺒِﻪ أ
ُ
‘িতিন অদৃেyর jানী এবং িতিন অদৃy িবষয় কােরা কােছ pকাশ কেরন না। তাঁর মেনানীত

রাসূল ব4তীত। তখন িতিন তার অgপhােত pহরী িনযুk কেরন।’৪২
িবিভn হাদীেসও এ grtপূণ2 িবষেয়র pিত ইিpত রেয়েছ। বদর যুেdর পর মহানবী (সা.)
যখন মুশিরকেদর মৃতেদহgেলা একিট গেত2 িনেkপ করেলন তখন 7সই মৃত মুশিরকেদর pিত
লk` কের বলেলন, ‘িনcয়ই 7তামরা আlাহর রাসূেলর মn pিতেবশী িছেল, তােক 7তামরা তার
গৃহ হেত বিহeার ও তােক pত`াখ`ান কেরই kাn হও িন বরং তার িবrেd সমেবতভােব যুেd
িলp হেয়িছেল। আমােক আমার pিতপালক 7য pিতrিত িদেয়িছেলন তা সত` 7পেয়িছ।’এক
ব`িk মহানবীেক উেd( কের বলল, ‘7হ আlাহর নবী! আপিন িকrেপ 7দহ 7থেক িবি)n
মাথাgেলার সােথ কথা বলেছন?’মহানবী তােক বলেলন, ‘তুিম তােদর হেত অিধক Cনেত পাও
না।’৪৩
আনাস ইবেন মািলক মহানবী (সা.) হেত বণ2না কেরেছন, ‘যখন 7কান ব`িkেক মৃতু`র পর
কবের Cইেয় তার সpীরা তােক ত`াগ কের চেল যায়, তখন 7স তােদর পদ@িন Cনেত পায়।’৪৪
মুtাকী িহnী sীয় সূেt নবী কিরম (সা.) হেত বণ2না কেরেছন, 7য ব`িk মৃতু`র পূেব2 অিসয়ত
না কের যায়, তােক মৃতেদর সােথ কথা বলার অnমিত 7দয়া হেব না।’বলা হেলা : ‘7হ আlাহর
রাসূল! মৃতরা িক কথা বেল?’িতিন বলেলন, ‘hাঁ, তারা পরsেরর সােথ সাkাৎ কের।’৪৫

25

পৃিথবীর জীবন ও মৃতSু পরবতAী কবেরর জীবেনর মেধS সংেযাগ
পিবt 7কারআেনর আয়াতসমূহ ও হাদীস হেত জানা যায় 7য, পৃিথবীর অিধবাসী জীিবত মাnষ
ও কবরবাসী মৃত মাnেষর মেধ` 7যাগােযাগ রেয়েছ এ অেথ2 7য, যখন জীিবত 7কান মাnষ
তােদরেক ডােক ও সেmাধন কের িকছু বেল অথবা চায় তারা আlাহর অnমিত সােপেk তার
উtর িদেয় থােক। এখােন আমরা এ সmিক2ত িকছু আয়াত ও হাদীেসর pিত ইশারা করিছ।
ক) আয়াতসমূহ :
মহান আlাহ হযরত সািলহ (আ.)- এর জািত সmেক2 বেলেছন,

ِ
ِِ ِ
ﺖ
َ َﲔ ۞ ﻓَـﺘَـ َﻮﱠ ٰﱃ َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ َوﻗ
َ َﺻﺒَ ُﺤﻮا ِﰲ َدا ِرﻫ ْﻢ َﺟﺎﲦ
ُ ﺼ ْﺤ
ْ َﺧ َﺬﺗْـ ُﻬ ُﻢ اﻟﱠﺮ ْﺟ َﻔﺔُ ﻓَﺄ
َ ﴿ﻓَﺄ
َ َﺎل ﻳَﺎ ﻗَـ ْﻮم ﻟََﻘ ْﺪ أَﺑْـﻠَ ْﻐﺘُ ُﻜ ْﻢ ِر َﺳﺎﻟَﺔَ َر ﱢﰊ َوﻧ
ِِ
ِ
ِ
﴾ﲔ
َ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َوﻟَـٰﻜﻦ ﱠﻻ ُﲢﺒﱡﻮ َن اﻟﻨﱠﺎﺻﺤ
অতঃপর ভূিমকm তােদর পাকড়াও করল। ফেল তারা তােদর গৃেহ উপুড় হেয় পেড় রইল।

(হযরত সােলহ) তােদর (মৃতেদহgেলা) হেত মুখ িফিরেয় িনেলন ও বলেলন : 1হ আমার

সmpদায়! আিম 1তামােদর কােছ আমার pিতপালেকর িনেদ,শ ও বাণী 1পৗঁিছেয়িছ এবং 1তামােদর
মvল কামনা কেরিছ, িকnt 1তামরা মvলাকাkীেদর ভােলাবাস না।’ ৪৬
২। হযরত Cয়াইব (আ.)- এর উmত সmেক2ও অnrপ বণ2না এেসেছ।
৩। অnt বলা হেয়েছ :

ِ
ِ ﻚ ِﻣﻦ ﱡرﺳﻠِﻨَﺎ أَﺟﻌ ْﻠﻨَﺎ ِﻣﻦ د
﴾ون اﻟﱠﺮ ْﲪَـٰ ِﻦ ِآﳍَﺔً ﻳـُ ْﻌﺒَ ُﺪو َن
َ اﺳﺄ َْل َﻣ ْﻦ أ َْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣﻦ ﻗَـْﺒﻠ
ُ
ْ ﴿ َو
ََ ُ
‘আপনার পূেব, 1য সকল রাসূল 1pরণ কেরিছ তােদর িজjাসা কrন, পরম কrণাময়
(আlাহ) ছাড়া িক অn 1কান উপাs আিম ইবাদেতর জn িনধ,ারণ কেরিছলাম।’ ৪৭
৪। অnt কেয়কিট আয়ােত িবিভn নবীর উপর দrদ ও সালাম 7pরণ কের বেলেছন :

ِ
﴾ﲔ
ٍ ُ﴿ َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠَ ٰﻰ ﻧ
َ ﻮح ِﰲ اﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ

‘িবKবাসীেদর মেধ4 নূেহর উপর সালাম।’৪৮

ِ ِ
﴾ﻴﻢ
َ ﴿ َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠَ ٰﻰ إﺑْـَﺮاﻫ

‘ইবরািহেমর উপর শািn বিষ,ত 1হাক।’৪৯
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﴾ﻮﺳ ٰﻰ َوَﻫ ُﺎرو َن
َ ﴿ َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠَ ٰﻰ ُﻣ

‘মূসা ও হাrেনর উপর শািn বিষ,ত 1হাক।’৫০

ِ
﴾ﲔ
َ ﴿ َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠَ ٰﻰ إِ ْل ﻳَﺎﺳ

‘ইল ইয়ািসেনর উপর শািn বিষ,ত 1হাক।’৫১

ِ
﴾ﲔ
َ ﴿ َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠ

নিবগেণর উপর শািn বিষ,ত 1হাক।৫২

উপিরউk আয়াতসমূহ হেত 7বাঝা যায় পৃিথবীর জীবন ও মৃতু` পরবত2ী জীবেনর মেধ`
7যাগােযাগ রেয়েছ এবং কবের মাnষ ভূপৃেkর অিধবাসীেদর কেথাপকথন Cনেত পায় ও তােদর
সালােমর জবাব দান কের ।
7শখ মাহমুদ শালতুত বেলেছন, ‘7কারআন ও হাদীস হেত জানা যায় যখন মাnেষর 7দহ হেত
আtা িবিচছn হয় তখন 7স মৃতু`বরণ কের, িকnt তখনও তার অnধাবন kমতা থােক (ও
অnrপ জীবন িনেয় 7স 7বঁেচ থােক) এবং তােক 7কউ সালাম িদেল 7স তা Cনেত পায়, তার
কবর িজয়ারতকারীেক িচনেত পাের ও কবের 7বেহaী িনয়ামত ও 7দাযেখর আজাবেক অnভব
কের।৫৩
শাইখুল

ইসলাম

ইjুdীন

ইবেন

আবdস

সালাম

তাঁর

ফেতায়া

gেn

উেlখ

কেরেছন, ‘বািhকভােব 7বাঝা যায় মৃত ব`িk তার িজয়ারতকারীেক (সাkাৎকারী জীিবত
ব`িkেক) িচনেত পাের । কারণ শরীয়ত আমােদর িনেদ2শ িদেয়েছ মৃত ব`িkেক সালাম 7দয়ার
এবং শরীয়েতর pবkা কখেনাই এমন ব`িkেক সেmাধন করার িনেদ2শ 7দন িন 7য Cনেত পায়
না।’৫৪
খ) হাদীসসমূহ :
১। মহানবী বেলেছন, ‘যিদ 7কান ব`িk মুিমন ভাইেয়র কবেরর পাশ িদেয় যায় এবং 7স ব`িk
পৃিথবীেত ঐ মৃত ব`িkর পিরিচতেদর অnভু2k হয়, তেব মহান আlাহ মৃত ব`িkর আtােক তার
সালাম ও কািkত িবষেয়র জবাব দােনর জn সজাগ কেরন।’৫৫
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২। মহানবী হেত বিণ2ত হেয়েছ 7য, মৃত ব`িk তার জানাযায় অংশgহণকারীেদর পদ@িন
Cনেত পায়। ৫৬
৩। ইবেন কাইেয়`ম জাওযীয়া তাঁর আরrহ gেn বেলেছন, ‘সাহািবগণ ও pাচীন আেলমেদর
মেধ` এ িবষেয় ঐকমত` রেয়েছ 7য, মৃত ব`িk তার িজয়ারতকারী ব`িkেক িচনেত পাের এবং
তার আগমেন আনিnত হয়। ৫৭
৪। ইবেন আিবদ dিনয়া তাঁর ‘আল kবুর’

gেn হযরত আেয়শা হেত বণ2না

কেরেছন, মহানবী বেলেছন, ‘যিদ 7কান ব`িk তার মুিমন Zাতােক িজয়ারত কের অথ2াৎ তার
করেরর িনকেট যায় ও 7সখােন বেস, তেব মৃত ব`িk তার সাহচেয2 আনিnত হয় ও তার
সালােমর উtর 7দয়, ততkণ তার সাহচয2 অnভব কের যতkণ না 7স 7সখান হেত উেঠ চেল
যায়।৫৮
৫। আবু hরাইরা মহানবী (সা.) হেত বণ2না কেরেছন, যখন 7কান ব`িk মৃেতর কবেরর পাশ
িদেয় যায় ও তােক সালাম 7দয় তখন মৃত ব`িk তােক িচনেত পাের ও তার সালােমর জবাব দান
কের। ৫৯
৬। বায়হাকী সাঈদ ইবেন মুসাইেয়র হেত বণ2না কেরেছন, িতিন বেলেছন, আমরা আলী ইবেন
আিব তািলব (আ.)- এর সেp মদীনায় কবরsােন 7পৗঁছেল িতিন উৈfঃsের বলেলন, ‘7হ
কবরবাসী! 7তামােদর উপর আlাহর রহমত ও শািn বিষ2ত 7হাক। 7তামােদর সংবাদ আমােদর
জানাও নতুবা আমােদর খবর 7শান।’সাঈদ বেলন, ‘তখন তােদর কN Cনেত 7পলাম : ওয়া
আলাইkমুs সালাম ওয়া রাহমাতুlািহ ওয়া বারাকাতুh ইয়া আমীরাল মুিমনীন! আমােদরেক
আপনােদর সংবাদ জানান। হযরত আলী (আ.) বলেলন, ‘7তামােদর stীরা অn sামী gহণ
কেরেছ, 7তামােদর সmদ উtরসূিরেদর মেধ` বিNত হেয়েছ। 7তামােদর সnানরা ইয়াতীমেদর
অnভু2k হেয়েছ। 7তামােদর িনিম2ত গৃহgেলােত 7তামােদর শtrরা বাস করেছ। আমােদর িনকট
এই হেলা খবর। 7তামােদর কী খবর?’সাঈদ বেলন, ‘এক মৃত ব`িk বলল 7য, তার কাফেনর
কাপড় িছnিভn হেয়েছ, তার চুলgেলা ঝের পেড়েছ, চম2 7দহ হেত িবি)n হেয়েছ, চkু
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অিkেকাটর হেত 7বিরেয় মুেখর উপর ঝুেল পেড়েছ, নােকর িছd হেত গিলত রস 7বিরেয়
আসেছ। যা এখানকার জn 7pরণ কেরিছলাম তা 7পেয়িছ এবং করণীয় যা কির িন তার kিতর
সmুখীন হেয়িছ।৬০
ইবেন কাইেয়`ম জাওিযয়া মৃত ব`িkরা জীিবত ব`িk কতৃ2ক তার কবর িজয়ারতেক অnভব
করেত পাের িকনা pসেp বেলন, ‘মৃত ব`িkর কবর িজয়ারতকারীেক ‘জােয়র’( সাkাৎকারী)
বলা হয়, এর অথ2 মৃত ব`িk তার সাkাৎকারীেক িচেন নতুবা তােক ‘জােয়র’ বলা হেতা না।৬১
৭। বুখারী ও মুসিলম শরীেফ বিণ2ত হেয়েছ, ‘যখন মৃত ব`িkেক কবেরর িভতর 7শায়ােনা
হয়, তখন 7স তােক দাফন করেত আসা ব`িkেদর পদ@িন Cনেত পায়।’৬২
৮। আবু hরাইরা বেলেছন, ‘মহানবী (সা.) যখনই কবর িজয়ারেত 7যেতন এrেপ
কবরবাসীেদর সেmাধন করেতন ,

৬৩

اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ اﻫﻞ اﻟﺪﻳﺎر ﻣﻦ اﳌﻮﻣﻨﲔ و اﳌﺴﻠﻤﲔ و اﻧﺎ ان ﺷﺎءاﷲ ﺑﮑﻢ ﻻﺣﻘﻮن اﺳﺎل اﷲ ﻟﻨﺎ وﻟﮑﻢ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
৯। ইবেন আbাস বেলেছন, ‘এক সাহাবী একিট কবেরর িনকট তাঁবু পাতেলন, িকnt জানেতন
না 7সিট একিট মৃত ব`িkর কবর। হঠাৎ কের তাঁর কােন ‘সূরা মুl’ 7তলাওয়ােতর শb আসল।
সূরা পাঠ 7শষ হওয়া পয2n তা তাঁর কােন 7ভেস আসিছল। পরবত2ীেত িতিন রাসূল (সা.)- এর
িনকট 7পৗঁেছ ঘটনািট খুেল বলেলন। মহানবী বলেলন, ‘সূরা মুl কবেরর আজােবর pিতেরাধক
এবং মাnষেক কবেরর আজাব হেত মুিk 7দয়।৬৪
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কবের বা বারজােখ নিবগেণর জীবন
নিবগেণর বারজাখী জীবন সmেক2 আহেল snােতর হাদীস gnসমূেহ বিণ2ত কেয়কিট হাদীস :
১. আনাস ইবেন মািলক মহানবী (সা.) হেত বণ2না কেরেছন, ‘নিবগণ তাঁেদর কবের জীিবত
রেয়েছন এবং নামায পেড়ন।’এই হাদীসিট হািফজ হাইসামী তাঁর ‘মাজমায়ুজ জাওয়ািয়দ’৬৫
gেn এবং আlামা মানাভী তাঁর ‘ফাইজুল kাদীর’৬৬ gেn বণ2না কেরেছন। মুহািdস আলবানী৬৭
হাদীসিটর িবCdতার sীকৃিত িদেয়েছন।
২. মহানবী (সা.) বেলেছন : ‘মৃতু`র পর আমার অবগিত আমার জীিবতাবsার nায়।’৬৮
৩. হযরত আলী (আ.) বণ2না কেরেছন : ‘এক বছর এক আরব 7বdইন রাসূেলর কবেরর িনকট
এেস বলল : 7হ আlাহর রাসূল! আমার জn kমা pাথ2না কrন। কবেরর িভতর হেত জবাব এল
: আlাহ 7তামােক kমা কেরেছন।’৬৯
৪. দােরমী তাঁর sনান gেn সাঈদ ইবেন আবdল আিজজ সূেt বণ2না কেরেছন 7য, িতিন
রাসূল (সা.)- এর কবেরর মেধ` হেত িজকেরর শb Cেন নামােজর ওয়াk হেয়েছ বুঝেত
পারেতন।৭০
দােরমী সাঈদ ইবেন মুসাইেয়`ব হেত বণ2না কেরেছন 7য, ইয়াযীেদর Bসnবািহনী কতৃ2ক
মদীনার হত`া ও লুNেনর িদনgেলােত িতিন মহানবীর কবর হেত আজান Cেনেছন, আর মসিজদ
তখন 7লাকশূn িছল।৭১
৫। হািফজ হাইসামী সহীহ সূেt আবূ hরাইরা হেত বণ2না কেরেছন 7য, মহানবী (সা.)
বেলেছন : ‘7সই সtার কসম আবুল কােসম মুহাmেদর জীবন যাঁর হােত িনবd, ঈসা ইবেন
মািরয়াম nায়িবচারক ও nােয়র pিতkাকারী িহেসেব আিবভূ2ত হেবন। িতিন kুশসমূহ িনিch
করেবন, Cকরসমূহ হত`া করেবন, সকল িকছুর সংsার সাধন করেবন, মাnেষর মেধ` িবদ`মান
শtrতার অবসান ঘটােবন, pচুর সmদ দান করেবন, িকnt যতkণ পয2n িতিন আমার কবের
এেস আমােক সেmাধন কের জবাব না পােবন, ততkণ তাঁেক 7কউ gহণ করেব না।’৭২
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৬. হািফজ হাইসামী সহীহ হাদীস সূেt আবdlাh ইবেন মাসউদ হেত বণ2না কেরেছন 7য,
রাসূল (সা.) বেলেছন : ‘আমার জীিবতাবsা 7তামােদর জn কল`াণকর এ জn 7য, আমার হেত
হাদীস 7শান ও বণ2না কর। আমার মৃতু` 7তামােদর জn কল`াণকর এ কারেণ 7য, 7তামােদর
কম2সমূহ (আমলনামা) আমার কােছ উপsাপন করা হেব এবং আিম 7তামােদর সৎকম2 7দেখ
আlাহর 7শাকর আদায় করব এবং 7তামােদর মn কেম2র জn আlাহর িনকট kমা pাথ2না
করব।’৭৩
ইউsফ ইবেন আলী জানানী মদীনাবাসী হােশমী বংেশর এক নারী হেত বণ2না কেরেছন
7য, মসিজেদর 7কান 7কান খােদম তােক jালাতন করত। িতিন মহানবীর সাহায` pাথ2না করেল
তাঁর পিবt কবর হেত Cনেত 7পেলন : ‘আিম Bধেয2র 7kেt 7তামার আদশ2। তাই Bধয2ধারণ
কর।’ কেয়কিদন পর আপনা আপিনই সমsািটর সমাধান হেয় 7গল এভােব 7য, তারা সকেলই
মারা 7গল।৭৪

বারজাখী জীবেন আlাহর ওলীেদর মযAাদা
হািকম িনশাবুরী ইবেন আbাস হেত বণ2না কেরেছন: একিদন মহানবী (সা.) বেসিছেলন এবং
আসমা িবনেত উমাইস তখন তাঁর িনকেটই িছেলন। হঠাৎ কের মহানবী (সা.) কােরা সালােমর
জবাব িদেলন। (আসমা আcয2ািnত হেল) িতিন বলেলন : ‘7হ আসমা! জাফর, জীবরাঈল ও
িমকাঈেলর সােথ আমােদর সামেন িদেয় যাওয়ার সময় সালাম িদেয়িছেলন।’৭৫
কাজী sবুকী বেলেছন : ‘আlাহর ওিলগণ তাঁেদর জীবdশায় ও মৃতু`র পর আlাহর ই)ায় ও
শিkেত 7কান িকছুর উপর pভাব রােখন। মহান আlাহ তাঁেদরেক এ ময2াদা িদেয়েছন ও তাঁেদর
হাত ও মুেখর মাধ`েম িবিভn (অেলৗিকক) কম2 সmাদন করান।’৭৬
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মৃতেদর জn Cকারআন পাঠ করা
ইবেন কাইেয়`ম জাওিযয়া বেলেছন : ‘পূব2বত2ীেদর (সাহাবী, তােবয়ীন ও অgবত2ী
আেলমেদর) হেত বিণ2ত হেয়েছ 7য, তাঁরা মৃতু`র পূেব2 তাঁেদর কবেরর পােশ 7কারআন
7তলাওয়ােতর অিসয়ত করেতন।’৭৭
বিণ2ত হেয়েছ আবdlাh ইবেন উমর অিসয়ত কের যান তাঁর কবেরর পােশ সূরা বাকারা পাঠ
করার। আহমাদ ইবেন হাmাল pথমিদেক এ কম2েক Bবধ মেন করেতন না, পরবত2ীকােল িতিন
তাঁর মত পিরবত2ন কেরন।
খাlাল তাঁর ‘আল িkরাআত ইনদাল kবুর’ gেn sীয় সূেt আলা ইবেন লাহলাজ হেত বণ2না
কেরেছন, তাঁর িপতা অিসয়ত কের যান : ‘যখন আমােক কবের রাখেব তখন বলেব

ﺑﺴﻢ اﷲ وﻋﻠﻲ ﺳﻨّﺔ رﺳﻮل اﷲ
অতঃপর যখন আমােক মািট dারা আবৃত করেব তখন আমার িশয়ের বেস সূরা বাকারা পাঠ
কর, 7যমনিট আবdlাh ইবেন উমর বেলেছন।’৭৮
হাসান ইেবন সাbাহ জাফারানী বেলেছন : ‘জনাব শােফয়ীর কােছ মৃত ব`িkর কবেরর িনকট
7কারআন 7তলাওয়াত সmেক2 িজjাসা করেল িতিন বেলন 7য, এেত 7কান সমsা 7নই।’৭৯
খাlাল শা’বী হেত বণ2না কেরেছন: ‘যখন আনসারেদর 7কউ মৃতু`বরণ করত তারা তার
কবেরর িনকেট 7যেতন ও 7কারআন পাঠ করেতন।’৮০
হাসান ইবেন জারভী বেলেছন : ‘আমার ভgীর কবেরর িনকেট িগেয় সূরা মুl পেড়িছলাম।
কেয়কিদন পর এক ব`িk এেস আমােক বলল 7য, আমার ভgীেক sেp 7দেখেছ, 7স
বলেছ, ‘আমার Zাতােক আlাহ উtম িবিনময় দান কrন। 7স আমার কবেরর িনকেট 7কারআন
পাঠ কেরেছ, তা হেত আিম লাভবান হেয়িছ।’৮১
এক ব`িk জুমআ
ু র িদন তার মাতার কবেরর িনকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করত। একিদন সূরা
পাঠ ইয়াসীন পাঠ কের সকল কবরবাসীর rেহর উেdে( উৎসগ2 করল। কেয়কিদন পর এক
ব`িk তার িনকট এেস বলল: ‘তুিম িক অমুক ব`িk?’7স বলল : ‘hাঁ’। তখন ঐ ব`িk বলল :
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‘আমার এক কnা মৃতু`বরণ কেরেছ। তােক sেp 7দখলাম 7স তার কবের অত`n আনিnত
অবsায় বেস আেছ। আিম তােক তার আনেnর কারণ িজjাসা করেল 7স বলল 7য, অমুক ব`িk
সকল কবরবাসীর উেdেশ সূরা ইয়াসীন পাঠ করার কারেণ আমরা আlাহর শািs হেত মুিk লাভ
কেরিছ।’৮২
ইয়াসায়ী বণ2না কেরেছন রাসূল (সা.) বেলেছন, ‘7তামােদর মৃতেদর উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ
কর।’৮৩
মুফাjাল ইবেন মুয়াcফাক বেলেছন : ‘আিম pিতিদন আমার িপতার কবর িজয়ারত
করতাম। একিদন িবেশষ ব`sতার কারেণ তাঁর কবর িজয়ারেত 7যেত পাির িন। ঐিদন রােত
তাঁেক sেp 7দখলাম 7য, িতিন আমােক বলেছন : 7হ পুt! 7কন আমার িজয়ারেত আস িন? আিম
বললাম : আপিন িক আপনার কবর িজয়ারেত আসেল বুঝেত পােরন? িতিন বলেলন : আlাহর
শপথ! যখন তুিম আমার কবেরর উেdেশ ঘর 7থেক 7বর হও তখন হেত িফের যাওয়া পয2n আিম
7তামােক পয2েবkণ কির।’৮৪
মুজািহদ সহীহ সূেt বণ2না কেরেছন, ‘মৃত ব`িkেক কবের তার সnােনর সৎকম2 সmেক2
জানােনা হয়।’৮৫
ইবেন কাইেয়ম জাওিযয়া বেলেছন, ‘উপিরউk িবষেয়র সপেk একিট উtম দিলল হেলা
pাচীনকাল হেতই মাnষ মৃতেদর কবের শয়ন করােনার পর তালkীন (ঈমােনর িবষয়সমূহ
আবৃিtর মাধ`েম sরণ কিরেয় 7দয়া) কের আসেছ। যিদ মৃতরা Cনেত না 7পত ও এর মাধ`েম
লাভবান না হেতা তেব তালkীন অনথ2ক পিরগিণত হেতা।৮৬
আহমাদ ইবেন হাmালেক এ িবষেয় pa করা হেল িতিন তা করার িনেদ2শ 7দন ও এিট উtম
বেল উেlখ কেরন।
sয়ূতী তাঁর ‘িশফাউs sdর’ gেn বেলন : ‘7কারআন 7তলাওয়ােতর সওয়াব মৃত ব`িkর
িনকট 7পৗঁেছ িকনা এ িবষেয় মতৈdততা রেয়েছ। পূেব2কার আেলমগেণর অিধকাংশ এবং চার
মাযহােবর pবkােদর হেত িতনজন এ িবষেয় একমত 7য, 7সই সওয়াব তােদর িনকট 7পৗঁেছ।
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7কবল ইমাম শােফয়ী এ ব`াপাের িভnমত 7পাষণ কেরেছন এ যুিkেত 7য, পিবt 7কারআন
বলেছ :
“মাnষ তাই পায় যা 1স কের।”

৮৭

ِ ﴿وأَن ﻟﱠﻴﺲ ﻟِ ِْﻺﻧﺴ
﴾ ﺎن إِﱠﻻ َﻣﺎ َﺳ َﻌ ٰﻰ
َ َ ْ َ

িকnt অnরা এর জবােব িনেmাk দিললসমূহ উপsাপন

কেরন :
pথমত উপিরউk আয়াত িনেmাk এ আয়ােতর

ٍ َ﴿واﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮا واﺗـﱠﺒـﻌْﺘـﻬﻢ ذُﱢرﻳـﱠﺘُـﻬﻢ ﺑِِﺈﳝ
﴾ﺎن
ُ
ْ ُ ََ َ َ َ َ

“এবং যারা ঈমান এেনেছ ও তােদর সnানেদর মেধ4 যারা ঈমােন তােদর অnগামীমাধ4েম -

রিহত হেয় িগেয়েছ।” ৮৮
িdতীয়ত পূেব2াk আয়াতিটেত হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত মূসা (আ.)- এর জািত সmেক2
বলা হেয়েছ ও তােদর মেধ`ই িনিদ2[।
তৃতীয়ত আয়াতিটেত  اﻧﺴﺎنবলেত Cধু কােফরেক বুঝােনা হেয়েছ। িকnt মুিমনগণ িনেজেদর
সৎকম2 ছাড়াও তার জn 7pিরত 7দায়ার dারা লাভবান হেয় থােক।
চতুথ2ত আয়াতিটর উেd( হল মাnষেক তার pেচ[া ও কম2 অnযায়ী ফলদান যা nায়
িবচােরর দাবী। িকnt মহান আlাহ তাঁর অসীম অngেহর কারেণ অnভােবও মৃতব`িkর pিত
সওয়াব 7পৗঁিছেয় িদেয় থােকন।
পqমত  ﻟﻼﻧﺴﺎنশbিটেত ‘ ‘ ﻻم ’ ’ﻋﻠﯽঅেথ2 এেসেছ অথ2াৎ অসৎকেম2র 7kেt এেকর শািs
অপর 7কউ পােব না িকnt সৎকেম2র 7kেt 7কান 7কান িবষেয় আlাহর অnমিতkেম িনয়েতর
অnবত2ী। ৮৯

মৃেতর উপকৃত হওয়া
পিবt 7কারআেনর আয়াত ও হাদীসসমূহ হেত 7বাঝা যায় মৃত ব`িkর জn 7কারআন
7তলাওয়াত ও kমা pাথ2না করেল তা হেত তারা লাভবান হয়।

34

১। আয়াতসমূহ

মহান আlাহ বেলেছন :

ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ﴿اﻟﱠ ِﺬ
ﺖ ُﻛ ﱠﻞ َﺷ ْﻲ ٍء
َ ش َوَﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟَﻪُ ﻳُ َﺴﺒﱢ ُﺤﻮ َن ﲝَ ْﻤﺪ َرﱢ{ ْﻢ َوﻳـُ ْﺆﻣﻨُﻮ َن ﺑِﻪ َوﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻐﻔ ُﺮو َن ﻟﻠﱠﺬﻳ َﻦ َآﻣﻨُﻮا َرﺑـﱠﻨَﺎ َوﺳ ْﻌ
َ ﻳﻦ َْﳛﻤﻠُﻮ َن اﻟْ َﻌ ْﺮ
َ
ِ َر ْﲪﺔً و ِﻋ ْﻠﻤﺎ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔﺮ ﻟِﻠﱠ ِﺬﻳﻦ ﺗَﺎﺑﻮا واﺗـﱠﺒـﻌﻮا ﺳﺒِﻴﻠ
﴾اﳉَ ِﺤﻴ ِﻢ
ْ اب
َ َ َُ َ ُ َ ْ
َ ﻚ َوﻗ ِﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
ً َ ََ
“যারা আরশ বহন কের এবং যারা তার চারপােশ আেছ তারা তাঁেদর পালনকত,ার সpশংস

পিবtতা বণ,না কের তাঁর pিত িবKাস sাপন কের এবং মুিমনেদর জn kমা pাথ,না কের
বেল, 1হ আমােদর পালনকত,াআপনার রহমত ও jান সবিকছুেক পিরেবoন কের আেছ। !
অতএব, যারা তওবা কের এবং আপনার পথ অnসরণ কের তােদরেক kমা কrন এবং
জাহাnােমর শািs হেত রkা কrন।” ৯০
অnt বেলেছন :

ِ ات ﻳـَﺘَـ َﻔﻄﱠْﺮ َن ِﻣ ْﻦ ﻓَـ ْﻮﻗِ ِﻬ ﱠﻦ َواﻟْ َﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔُ ﻳُ َﺴﺒﱢ ُﺤﻮ َن ِﲝَ ْﻤ ِﺪ َرﱢ{ِ ْﻢ َوﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔ ُﺮو َن ﻟِ َﻤ ْﻦ ِﰲ ْاﻷ َْر
﴾ض
ُ ﴿ﺗَ َﻜ
ُ ﺎد اﻟ ﱠﺴ َﻤ َﺎو
“যখন িনকট আকাশ উপর হেত 1ফেট পড়ার উপkম হয় তখন 1ফেরশতাগণ তােদর

পালনকত,ার সpশংস পিবtতা বণ,না কের এবং পৃিথবীবাসীেদর জn kমা pাথ,না কের।” ৯১
মহান আlাহ আেরা বেলন :

ِِ ﱠ
ِ
ِِ ِ
ِﱠ
ِ َﺎﻹﳝ
ِْ ِﻳﻦ َﺳﺒَـ ُﻘﻮﻧَﺎ ﺑ
﴾ﺎن
َ ﻳﻦ َﺟﺎءُوا ﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌﺪﻫ ْﻢ ﻳـَ ُﻘﻮﻟُﻮ َن َرﺑـﱠﻨَﺎ ا ْﻏﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ َوِِﻹ ْﺧ َﻮاﻧﻨَﺎ اﻟﺬ
َ ﴿ َواﻟﺬ
“যারা তােদর পের আগমন কেরেছ তােদর জn 1দায়া কের তারা (আনসাররা) বেল : 1হ

আমােদর পালনকত,া!, আমােদরেক এবং ঈমােন অgণী আমােদর "াতােদরেক kমা কrন।” ৯২

২। হাদীসসমূহ

িবিভn হাদীস হেতও জানা যায় মৃতগণ জীিবতেদর সৎকেম2র 7pিরত সওয়াব হেত লাভবান
হেয় থােক। সহীহ বুখারী ও মুসিলম হযরত আেয়শা হেত বণ2না কেরেছ রাসূল (সা.) বেলেছন :
‘যিদ 7কান মৃত ব`িkর 7রাজা কাযা থােক তেব তার পেk তার ওয়ালী (সnান বা এrপ অn
7কউ) কাযা আদায় করেব।’৯৩
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ইবেন আbাস হেত বিণ2ত হেয়েছ 7য, িতিন বেলেছন, ‘এক ব`িk মহানবী (সা.)- এর িনকট
এেস বলল : 7হ আlাহর রাসূল! আমার মাতা মৃতু`বরণ কেরেছন এবং তার উপর এক মােসর
কাযা 7রাজা ফরজ িছল। আিম িক তার পেk তা আদায় করেত পারব? মহানবী (সা.)
বলেলন, ‘hাঁ, dীেনর িবধান আদায় করাটাই বািrত।’৯৪
অn এক হাদীেস এেসেছ এক নারী মহানবীর িনকট pa করল : আমার মাতা হjj না কেরই
পৃিথবী 7থেক িবদায় িনেয়েছন। আিম িক তার পেk তা আদায় করেত পারব? িতিন বলেলন :
‘hাঁ, তার পেk তা আদায় কর।’৯৫
আতা ইবেন িরবাহ বণ2না কেরেছন : এক ব`িk মহানবীেক িজেjস করল, ‘7হ আlাহর
রাসূল! আিম িক আমার মৃত মাতার পেk দাস মুk করেত পারব? মহানবী (সা.) বলেলন :
‘hাঁ, পুনরায় 7স বলল, ‘এই দাস মুিkর সওয়াব হেত 7স িক লাভবান হেব?’িতিন
বলেলন, ‘hাঁ’।
সাদ ইবেন উবাদা রাসূলেক pa করেলন, ‘আমার মাতা জীিবতাবsায় মানত কেরিছেলন িকnt
পালন করেত পােরন িন। আিম িক তার মানতিট পালন করব? িতিন বলেলন, ‘hাঁ’। সাদ
পুনরায় বলেলন, ‘এর মাধ`েম িতিন িক লাভবান হেবন? িতিন বলেলন, ‘hাঁ’।
আবু hরাইরা বণ2না কেরেছন 7য, এক ব`িk রাsেলর িনকট এেস বলল, ‘আমার িপতা
মৃতু`বরণ কেরেছন। িকnt তার সmেদর জn 7কান ওিসয়ত কের যানিন। আিম যিদ তার পেk
সাদকা দান কির তেব তা িক তার gনােহর কাcফারা িহেসেব পিরগিণত হেব? িতিন বলেলন :
‘hাঁ।’মহানবী আেরা বলেলন : ‘7তামােদর মৃতেদর জn সূরা ইয়াসীন পাঠ কর।’৯৬
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ওয়াহাবীেদর উপsািপত দিলেলর পযAােলাচনা
pথম দিলল
পূেব2 আমরা উেlখ কেরিছ ওয়াহাবীরা তােদর মেতর সপেk িনেmাk হাদীসিট উপsাপন কের
থােক 7য, মহানবী (সা.) বেলেছন : ‘যখন 7কান ব`িk মৃতু`বরণ কের তখন তার সকল সৎকম2
বn

হেয়

যায়

িতনিট

ব`তীত

যথা

সাদকােয়

জারীয়া

(মসিজদ, মাdাসা, sুল, হাসপাতাল, ইয়ািতম খানা ইত`ািদ pিতkা), তার 7রেখ যাওয়া 7য jান
হেত অnাnরা লাভবান হয় এবং সৎকম2শীল (7নক) সnান 7য তার জn 7দায়া কের।
তারা উপিরউk হাদীেসর মাধ`েম pমাণ করেত চায় মৃতু`র মাধ`েম এ পৃিথবীর সেp মাnেষর
সmক2 িছn হেয় যায়। এর ফেল তারা এ পৃিথবী হেত 7কান কল`াণ pাp হয় না এবং এ পৃিথবীেত
তারা 7কান pভাবও রাখেত সkম নন।
আমােদর উtর
উপিরউk হাদীসিটেত িতনিট কম2 ব`তীত মৃতব`িk িনেজর জn অn 7কান কম2 করেত পাের
না বলা হেয়েছ অথ2াৎ 7য কম2সমূহ মৃতব`িk তার জীবdশায় পরবত2ী জীবেনর জn করেত পারত
তা উেlখ কের বলা হেয়েছ ঐ িতনিট ব`তীত অn 7কান কেম2র সওয়াব 7স অনবরত লাভ
করেত পারেব না। িকnt এর অথ2 এই নয় 7য, অn 7কান ব`িk তার পেk 7কান কাজ করেল তা
হেত 7স লাভবান হেব না বরং অn 7কান ব`িk তার মৃতু`র পর তার িনয়েত 7কান সৎকম2 করেল
7স সওয়াব 7পেত পাের। কারণ তা তার িনজ কেম2র উপর িনভ2রশীল নয়।৯৭
িdতীয় দিলল

পিবt 7কারআেনর 7কান 7কান আয়াত হেত বািhকভােব 7বাঝা যায় মৃতরা Cনেত পায় না।
7যমন মহান আlাহ বেলেছন :

ِ ﺼ ﱠﻢ اﻟﺪ َ ِ ﱠ
﴾ﻳﻦ
ﱠﻚ َﻻ ﺗُ ْﺴ ِﻤ ُﻊ اﻟْ َﻤ ْﻮﺗَﻰ َوَﻻ ﺗُ ْﺴ ِﻤ ُﻊ اﻟ ﱡ
َ ﴿ﻓَِﺈﻧ
َ ﱡﻋﺎءَ إ َذا َوﻟ ْﻮا ُﻣ ْﺪﺑ ِﺮ
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“sতরাং িনhয়ই (1হ নবী!) তুিম মৃতেদর (যােদর অnর মৃত) 1শানােত সkম নও এবং

বিধরেদর কেণ,ও তা 1পৗঁছােত সkম নও যখন তারা( িনেজরাই) পৃr pদশ,ন কের।” ৯৮
অn আয়ােত এেসেছ :

ِ
﴾ﺖ ِﲟُ ْﺴ ِﻤ ٍﻊ َﻣ ْﻦ ِﰲ اﻟْ ُﻘﺒُﻮِر
ُ َﺣﻴَﺎءُ َوَﻻ ْاﻷ َْﻣ َﻮ
َ ْات إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻳُ ْﺴﻤ ُﻊ َﻣ ْﻦ ﻳَ َﺸﺎءُ َوَﻣﺎ أَﻧ
ْ ﴿ َوَﻣﺎ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻮي ْاﻷ

“অবyই জীিবত ও মৃত সমান নয়। িনhয়ই আlাহ যােক চান 1শানান। তুিম 1য ব4িk কবের

আেছ তােক 1শানােত সkম নও।” ৯৯
আমােদর উtর

pথমত উপিরউk আয়ােতর লk` কবের শািয়ত pাণহীন 7দহ হেত পাের যা মািটেত পিরণত
হেয়েছ ফেল 7কান িকছু বুঝেত সkম নয়।
িdতীয়ত Cনেত সkম নয় অথ2 7কান কল`াণ অজ2েন সkম নয় হেত পাের যা বিধরতার
সমাথ2ক বলা হেয়েছ। ফেল আয়ােতর অথ2 দাঁড়ায় এই মুশিরক 7পৗtিলকরা 7কারআেনর আয়াত
7শােন িকnt তা হেত 7কান কল`াণ লাভ কের না 7যমন কবের শািয়তরা 7তামার কথা Cেন িকnt
7কান কল`াণ pাp হয় না। কারণ তােদর সময় (কল`াণ লােভর sেযাগ) 7শষ হেয় 7গেছ।
ইবেন কাইেয়`ম জাওিযয়া أﻧﺖ ِﲟُﺴﻤ ٍﻊ ﻣﻦ ﻓﯽ اﻟﻘﺒﻮر
َ  وﻣﺎআয়াতিটর তাফসীের বেলেছন :
আয়াতিটর লk` 7স সকল কােফর যােদর অnর মৃত, ফেল (7হ নবী!) তুিম তােদর কেণ2 সত`েক
7পৗঁছােত সkম নও যা হেত তারা লাভবান হেত পাের। 7যমন কবের শািয়তেদর এমনভােব
7শানােত সkম নও যা হেত কল`াণ লাভ করেত পাের।

ِ ﺼ ﱠﻢ اﻟﺪ َ ِ ﱠ
ﻳﻦ
ﱠﻚ َﻻ ﺗُ ْﺴ ِﻤ ُﻊ اﻟْ َﻤ ْﻮﺗَﻰ َوَﻻ ﺗُ ْﺴ ِﻤ ُﻊ اﻟ ﱡ
َ ﻓَِﺈﻧ
َ ﱡﻋﺎءَ إ َذا َوﻟ ْﻮا ُﻣ ْﺪﺑ ِﺮ

ইবেন কাইেয়`ম এ আয়ােতর তাফসীের বেলেছন তােদর "বেণর অkমতা এ অেথ2

:

7য, 7যেহতু মুশিরকেদর অnর মৃত 7সেহতু তুিম সত`েক তােদর িনকট 7পৗঁছােত সkম নও
7যমনিট মৃত ব`িkর 7kেt হেয় থােক।’১০০
হাসান ইবেন আলী সাkাফ আশশােফয়ী  و ﻣﺎ أﻧﺖ ﲟﺴﻤ ٍﻊ ﻣﻦ ﻓﯽ اﻟﻘﺒﻮرআয়াতিটর তাফসীের
বেলেছন : ‘আয়াতিটর লk` 7স সকল কােফর যারা বািতেলর পেথ একgেয়িম pদশ2ন কের।
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ফেল 7তামার উপেদশ হেত লাভবান হয় না 7যমন কবের শািয়তরা 7তামার উপেদশ হেত কল`াণ
পায় না। অতঃপর িতিন তাফসীের সাবুনী 7থেক বণ2না কেরেছন 7য, আয়াতিটর অথ2 হল
7যমনভােব মৃত কািফররা 7তামার 7হদােয়ত ও আhান হেত কল`াণ pাp হয় না দূভ2াগা
মুশিরকরাও 7তমিন 7তামার সৎপথ pদশ2ন হেত লাভবান হয় না।১০১

﴾﴿إﻧﮏ ﻻ ﺗﺴﻤﻊ اﳌﻮﺗﯽ وﻻ ﺗﺴﻤﻊ اﻟﺼﻢ اﻟﺪﻋﺎء
আয়াতিটর তাফসীের িতিন বেলেছন : ‘এর অথ2 7হ নবী! যার অnের বািতেলর 7মাহর অি]ত
হেয়েছ তার িনকট তুিম সত` 7পৗঁছােত সkম নও, কারণ তারা িনেজরাই সত` হেত মুখ িফিরেয়
িনেয়েছ।১০২
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কবর িজয়ারত
ইসলামী ইিতহােসর পিরkমায় মুসলমানগণ কবর িজয়ারতেক Cধু Bবধই মেন কেরন িন; বরং
আlাহর ওলীেদর কবর িজয়ারেতর উেdেশ সফরেক মুsাহাব জােনন এবং এ িবষেয় তােদর
মেধ` ইজমা শারয়ী) ঐকমত`রেয়েছ। িকnt pথমবােরর মেতা এ িবষয়িটেক ইবেন তাইিময়া (
িনিষd ও অৈবধ 7ঘাষণা কেরন এবং এর িবrেd 7সাfার হেয় হারাম বেল ফেতায়া 7দন। তার
পরবত2ীকােল তার িশt ও িচnার pচারকগণ এ ফেতায়ার পkাবলmন কেরন এবং তা pিতkার
আবdল bত 7নন। মুহাmদ ইবেন ওয়াহাব ও তার অnসারীরা কবর িজয়ারতেক হারাম বেল মেন
কের এবং এ ধারা এখনও অব`াহত রেয়েছ। 7যেহতু এ িবষয়িটর িবেশষ ধম2ীয় pভাব রেয়েছ
7সেহতু িবষয়িটর Bবধতার িবষেয় আমরা এখােন পয2ােলাচনা করব।

কবর িজয়ারত সmেকA ওয়াহাবীেদর ফেতায়া
১। ইবেন তাইিময়া বেলেছন, ‘মহানবী (সা.) হেত বিণ2ত কবর িজয়ারত সmিক2ত সকল
হাদীস Cধু জাইফই (dব2ল) নয় বরং জাল ও বােনায়াট।’১০৩
আসকালানী ইবেন তাইিময়া হেত বণ2না কেরেছন 7য, ‘িতিন একেচিটয়াভােব নবী ও ওলীেদর
কবর িজয়ারতেক হারাম বেল 7ঘাষণা কেরেছন। এমনিক নবী ও ওলীেদর কবর িজয়ারেতর
উেdে( যাtা করা ও এজn pstিত gহণেকও িনিষd বেলেছন।’১০৪
ইবেন তাইিময়া তাঁর ‘আত তাওয়াসsল ওয়াল ওয়ািসলাহ’ gেn বেলেছন, ‘কবর িজয়ারত
সmিক2ত মহানবী (সা.) হেত বিণ2ত হাদীস dব2ল ও অgহণেযাগ`। এ কারেণই িসহাh িসtাh ও
sনান 7লখকেদর 7কউই এই হাদীসgিল বণ2না কেরন িন। তাঁেদর মেধ` যারা জাইফ (dব2ল)
হাদীস বণ2নায় অভ`s তাঁরাই 7কবল এমন হাদীস বণ2না কেরেছন 7যমন দাের kতনী, বাjার ও
অnাnরা।’১০৫
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িতিন অnt বেলেছন, ‘কবর িজয়ারত সmিক2ত মহানবীর সকল হাদীস dব2লই Cধু নয় িমথ`া
ও বােনায়াটও বেট।’১০৬
২। আবdল আজীজ ইবেন িবজবায বেলেছন, ‘সকেলর জn িজয়ারত িবেশষত মহানবী (সা.)
ও তাঁর সেp শািয়ত dই সpীঁর (সাহাবী) কবর িজয়ারত করা মুsাহাব। িকnt িজয়ারেতর িনয়ত
করা এবং িজয়ারেতর িনয়েত সফর ও সফেরর pstিত gহণ করা Bবধ নয়। কারণ মহানবী (সা.)
বেলেছন, ‘7তামরা কবর িজয়ারত কর, কারণ তা 7তামােদর আেখরােতর (ও মৃতু`র) কথা sরণ
কিরেয় 7দয়, িকnt িজয়ারেতর উেdে( যাtা করা Bবধ নয়।’১০৭
৩। ওয়াহাবীেদর ফেতায়া ও ধম2ীয় িবিধ- িবধান সmিক2ত pেaর উtর pদােনর জn গিঠত
sায়ী কিমিট তােদর একিট ফেতায়ায় এভােব বেলেছন, ‘আlাহর নিবগণ ও সৎকম2শীল বাnাসহ
অnাn মুসলমােনর কবর িজয়ারেতর উেdে( যাtা Bবধ নয়। বরং তা িবদআত বেল
পিরগিণত।’১০৮
উপিরউk ফেতায়াসমূহ হেত 7বাঝা যায়, কবর িজয়ারেতর Bবধতার িবষেয় ওয়াহাবীেদর
মেধ` মত পাথ2ক` রেয়েছ। ওয়াহাবী িচnাধারার পিথকৃত ইবেন তাইিময়া সmূণ2rেপ কবর
িজয়ারতেক িনিষd বেলেছন। িকnt একই ধারার সাmpিতক আেলমগণ কবর িজয়ারতেক ঐ 7kেt
অৈবধ ও িবদআত বেলেছন যখন 7কউ তার বাসsান হেত কবর িজয়ারেতর িনয়েত 7বর হেব।
িকnt যিদ 7কউ হjj করেত 7যেয় মহানবীর কবরও িজয়ারত কের আেস তেব 7সেkেt 7কান
অsিবধা 7নই।
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পিবt Cকারআন ও কবর িজয়ারত
পিবt 7কারআেনর িবিভn আয়ােত বিণ2ত িববরণ হেত আlাহর ওলীেদর কবর িজয়ারত Bবধ
ও মুsাহাব হওয়ার িবষয়িট pমাণ করা যায়। আমরা এখােন এrপ কেয়কিট আয়ােতর pিত
ইশারা করব।
১। মহান আlাহ মহানবীেক মুনািফকেদর কবেরর িনকট দNায়মান হেত িনেষধ কের
বেলেছন: “ َو ﻻ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﯽ ﻗﱪﻩআপিন তােদর (মুনািফকেদর) কবেরর িনকট দNায়মান হেবন না।”
উপিরউk আয়াতিটেত মুনািফকেদর ব`িkt ও মূল`হীনতার িদেক লk` কের তােদর মৃতু`র
পর দাফেনর মুহূেত2 অথবা পরবত2ীকােল তােদর কবেরর িনকট িজয়ারেতর উেdে( দাঁড়ােত
িনেষধ করা হেয়েছ।
বাইdাভী তাঁর ‘আনওয়াrত্ তানযীল’১০৯ gেn এবং আলূসী তাঁর ‘rhল মায়ানী’১১০ তাফসীের
উপিরউk আয়ােতর তাফসীের বেলেছন তােদর কবেরর িনকট দাঁড়ােনার অথ2 দাফেনর সময়
অথবা িজয়ারেতর উেdে(।
মুনািফক ও কািফেরর কবেরর িনকট িজয়ারেতর উেdে( দাঁড়ােনা িনিষd হওয়া হেত 7বাঝা
যায় মুিমন ও মুসলমােনর কবেরর িনকট দাঁড়ােনা ও তােদর িজয়ারত করা Bবধ এবং এেত 7কান
অsিবধা 7নই।
২। মহান আlাহ আসহােব কাহেফর িবষেয় ও তাঁেদর pিত মাnষেদর সmান pদশ2েনর ধরণ
কী হওয়া উিচত তা িনেয় 7য dnd হেয়েছ তার উেlখ কের বেলেছন,

ِ ﺎل اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ َﻏﻠَﺒﻮا ﻋﻠَﻰ أَﻣ ِﺮِﻫﻢ ﻟَﻨَﺘ
ﱠﺨ َﺬ ﱠن َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ
َ َ﴿إِ ْذ ﻳـَﺘَـﻨَ َﺎزﻋُﻮ َن ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ أ َْﻣَﺮُﻫ ْﻢ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا اﺑْـﻨُﻮا َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﺑـُْﻨـﻴَﺎﻧًﺎ َرﺑـﱡ ُﻬ ْﻢ أ َْﻋﻠَ ُﻢ {ِِ ْﻢ ﻗ
ْ ْ َ ُ َ
﴾َﻣ ْﺴ ِﺠ ًﺪا
“যখন তারা িনেজেদর মেধ4 তােদর (সmান pদশ,েনর) িবষেয় পরsর িবতেক, িলp হল এবং

তারা (একদল) বেলিছল : তােদর (কবেরর) উপর 1সৗধ িনম,াণ করব। তােদর pিতপালক তােদর
িবষেয় অিধক অবগত। তােদর কত,ব4 িবষেয় যােদর মত pবল হল তারা বলল : আমরা অবyই
তােদর উপর (কবরsােন) মসিজদ িনম,াণ করব।” ( সূরা কাJফ : ২১)
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মুফাসিসরগণ বেলেছন, ‘অেনেকর মসিজদ িনম2ােণর psাব হেত 7বাঝা যায় তারা মুসলমান ও
একtবাদী িছল। তােদর মসিজদ িনম2ােণর psাবও এ লেk` িছল 7য, সবসময় 7যন 7লাকজন
7সখােন যায় এবং তােদর (আসহােব কাJফ) মাজারও িজয়ারেতর sােন পিরণত হয়।’
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কবর িযয়ারত সmিকAত হাদীসসমূহ
মহানবী (সা.) কবর িজয়ারেতর 7কবল িনেদ2শই দান কেরন িন, বরং িতিন িনেজও কবর
িজয়ারেত 7যেতন যােত কের এ িবষয়িট জােয়য ও মুsাহাব হওয়ার িবষয়িট ব`বহািরক 7kেtও
pমািণত হয়। আমরা তাই কবর িজয়ারেতর Bবধতার িবষয়িট হাদীস এবং মহানবীর অnসৃত কম2
(সীরাত) উভয় দৃি[েকাণ 7থেকই পয2ােলাচনা করিছ।
ক) হাদীসসমূেহ কবর িজয়ারেতর ^বধতার দিলল : ইসলামী শরীয়েত কবর িজয়ারত Bবধ
হওয়ার িবষয়িটেত িতনিট পয2ায় লkণীয়।
pথম পযAায় : এ পয2ােয় পূব2বত2ী শিরয়েতর Bবধতার িবষয়িটই বহাল িছল।
িdতীয় পযAায় : ইসলােমর pাথিমক যুেগ 7কান 7কান 7গাkী িবেশষত আহেল িকতােবর

অnসারীেদর িশরক বা অংশীবাদিমি"ত িবVাস যা তারা তােদর মৃত ঐশী ব`িkবেগ2র িবষেয়
7পাষণ করত (7যমন কবেরর উপর িসজদা করা) 7রাধ করার লেk` তৎকালীন সমেয়র জn তা
িনিষd করা হয়।
তৃতীয় পযAায় : এই পয2ােয় পুনরায় কবর িজয়ারতেক Bবধ (জােয়য) করা হয়। মহানবী (সা.)

বেলেছন, ‘আিম 7তামােদর জn কবর িজয়ারতেক িনিষd কেরিছ, িকnt এখন হেত তা 7তামােদর
জn Bবধ করা হল তেব িজয়ারেতর সময় এমন কথা বেলা না যােত আlাহ অসnt[ হন।’১১১

খ) মহানবী (সা.)- এর অnসৃত কমAপdিতেত কবর িজয়ারত:
১। বুরাইদা আসলামী মহানবী (সা.) হেত বণ2না কেরেছন 7য, িতিন বেলেছন : ‘আিম
7তামােদর কবর িজয়ারত করেত িনেষধ কেরিছলাম। িকnt আমােক আমার মাতার কবর
িজয়ারেতর অnমিত 7দয়া হেয়েছ। 7তামরা 7তামােদর মৃতেদর কবর িজয়ারত কর। কারণ তা
7তামােদর আেখরােতর কথা sরণ কিরেয় 7দয়।১১২
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২। হািকম িনশাবুরী বুরাইদাহ হেত বণ2না কেরেছন 7য, মহানবী সহs 7ফেরশতাসহ তাঁর
মাতার কবর িজয়ারত কেরন। 7সিদেনর nায় এত অিধক knন করেত আিম তাঁেক কখেনাই
7দিখ িন।১১৩
আবু hরাইরা বেলেছন, ‘মহানবী (সা.) তাঁর মাতার কবর িজয়ারত করার সময় এতটা knন
কেরিছেলন 7য, অnরা তাঁর কাnায় pভািবত হেয় কাঁদেত Cr কেরিছল।’১১৪
৩। তালহা ইবেন উবাইdlাh বেলেছন, ‘আমরা রাsেলর সােথ শহীদেদর কবর িজয়ারেতর
উেdে( মদীনা হেত 7বর হলাম। যখন আমরা ‘হারের ওয়ািকম’ নামক sােন 7পৗঁছালাম
কেয়কিট কবর লk` কের তাঁেক বললাম : 7হ আlাহর নবী! এgেলা িক আমােদর মুসিলম
Zাতােদর কবর? িতিন বলেলন : এ কবরgেলা আমার সাহাবীেদর। যখন আমরা শহীদেদর
কবেরর িনকট 7পৗঁছালাম িতিন বলেলন : এ কবরgেলা আমােদর Zাতৃবেগ2র।’১১৫
৪। মুসিলম হযরত আেয়শা হেত বণ2না কেরেছন 7য, মহানবী (সা.) 7শষ রােt জাnাতুল
বাকীর 7গারsােন 7যেয় এভােব সালাম করেতন ‘আs সালামু আলা দাের কাওিম মুিমনীন।’১১৬
৫। ইবেন আিব শাইবাহ বেলেছন, ‘মহানবী (সা.) pিত বছেরর Crেত ওhেদর শহীদেদর
কবেরর িনকেট িগেয় এভােব সালাম িদেতন, ‘আসসালামু আলাইkম িবমা সাবারতুম ফািন’ মা
উকবাdার।’১১৭
গ) পূবAবতAীগেণর জীবন ও কমAধারায় কবর িজয়ারত : সাহাবী, তােবয়ী ও ইসলামী উmাহর
আেলমগেণর জীবন ও কম2ধারায় আমরা কবর িজয়ারেতর pচলন লk` কির। এখােন আমরা
এrপ ব`িkবেগ2র এrপ কেম2র নমুনা 7পশ করিছ।
১। হযরত ফািতমাতুয যাহরা (আ.) ও কবর িজয়ারত : হািকম িনশাবুরী তাঁর িনজs সনদ সূেt

বণ2না কেরেছন 7য, িতিন মহানবীর জীবdশায় pিত Ckবার হযরত হামজা ইবেন আবdল
মুtািলেবর (ওhেদর যুেd শহীদ রাসূেলর চাচা) কবর িজয়ারেত 7যেতন। 7সখােন নামাজ
পড়েতন এবং knন করেতন।১১৮
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২। খিলফা উমর ইবেন খাtাব এবং কবর িজয়ারত : মুিহবুিdন তাবারী বণ2না কেরেছন
7য, হযরত উমর কেয়কজন সাহাবীেক সেp িনেয় হেjj যাওয়ার সময় পেথ একজন বৃd ব`িk
তার কােছ সাহায` চাইল। িতিন হjj হেত 7ফরার সময় ঐ sােন 7পৗঁেছ উপিরউk ব`িkর 7খাঁজ
খবর জানেত চাইেলন। তােক বলা হেলা 7স মৃতু`বরণ কেরেছ। এ কথা Cেন িতিন drত তার
কবেরর িনকট 7যেয় নামাজ পড়েলন ও 7সখােন বেস knন করেলন।১১৯
৩। হযরত আেয়শা ও কবর িজয়ারত : ইবেন আিব মািলকা বেলেছন : একিদন হযরত আেয়শা
কবরsােন pেবশ করেলন আিম তাঁেক pa করলাম : 7কন কবরsােন pেবশ করেছন? িতিন
বলেলন : আমার ভাই আবdর রহমােনর কবর িজয়ারত করেত। আিম বললাম : মহানবী (সা.)
িক কবর িজয়ারত করেত িনেষধ কেরন িন? িতিন বলেলন : িতিন িনেষধ কেরিছেলন, িকnt পের
অnমিত িদেয়েছন।১২০
৪। হযরত আলী (আ.) ও কবর িজয়ারত : খাbাব ইবেন আরত pাথিমক মুসলমানেদর একজন

িতিন kফায় বসবাসকালীন সমেয় grতর অssতার কারেণ হযরত আলীর সেp িসিcফেনর
যুেd অংশgহণ করেত পােরন িন। যখন ইমাম আলী (আ.) িসিcফন হেত িফের এেস তাঁর মৃতু`র
সংবাদ Cনেলন তখন তাঁর কবেরর িনকট িগেয় িজয়ারত করেলন।১২১
৫। মুহাmদ ইবেন হানাফীয়াহ ও কবর িজয়ারত: ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.) শাহাদাত বরেণর
পর মুহাmদ ইবেন হানাফীয়াহ তাঁর কবেরর িনকট 7পৗঁছেল তাঁর কNেরাধ হেয় আসল। িকছুkণ
পর sাভািবক হেল িতিন ইমাম হাসােনর pশংসা করেত লাগেলন।১২২
৬। আবু খাlাল ও কবর িজয়ারত : sীয়যুেগ হাmলী িফকাহর ইমাম আবু খাlাল
বেলেছন, ‘যখনই আিম 7কান সমsায় পড়তাম হযরত মূসা ইবেন জাফেরর (আ.) িনয়ত
করতাম এবং তাঁর উিসলায় আlাহর িনকট চাইতাম। আlাহর ই)ায় আমার সমsার সমাধান
হেয় 7যত।’১২৩
৭। ইবেন Cখাজাইমা ও কবর িজয়ারত : আবু বকর ইবেন মুহাmদ ইবেন মুয়াmাল বেলেছন :
আহেল হাদীেসর ইমাম আিব বাকর ইবেন 7খাজাইমা, ইবেন আলী সাকতী ও sনামধn
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কেয়কজন আেলেমর সেp হযরত আলী ইবেন মূসা আর 7রজার কবর িজয়ারেতর উেdে( যাtা
করলাম। লk` করলাম ইবেন 7খাজাইমা এমনভােব আলী ইবেন মূসার কবেরর pিত সmান ও
িবনয় pদশ2ন করেলন 7য, আমরা হতভm হলাম।১২৪

আহেল snােতর আেলমেদর ফেতায়া
১। ইবেন ইিdস শােফয়ী বেলেছন : ‘কবর িজয়ারেত 7কান সমsা 7নই। তেব িজয়ারেতর
মুহূেত2 এমন িকছু বলা যােব না যােত মহান আlাহ অসnt[ হন।’১২৫
২। হািকম িনশাবুরী বেলেছন : ‘কবর িজয়ারত মুsাহাব snােতর অnভু2k।’১২৬
৩। 7শখ মাnসর আলী নােসফ বেলেছন : ‘আহেল snােতর আেলমেদর দৃি[েত কবর
িজয়ারত করা মুsাহাব।১২৭
৪। ইবেন হাজম, আবু হািমদ গাjালী এবং আবdর রহমান জািয়রী হেত বিণ2ত হেয়েছ তাঁরা
মৃত ব`িkর িজয়ারতেক মুsাহাব মেন করেতন।১২৮
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আল Cকারআেনর দৃি/েত মহানবীর কবর িজয়ারত
মহানবীর কবর িজয়ারেতর Bবধতার িবষয়িট pমাণকারী কেয়কিট আয়াত রেয়েছ, 7যমন :

ِ
﴾ﻴﻤﺎ
ُ اﺳﺘَـ ْﻐ َﻔَﺮ َﳍُ ُﻢ اﻟﱠﺮ ُﺳ
َ ُ﴿ َوﻟَ ْﻮ أَﻧـ ُﱠﻬ ْﻢ إِ ْذ ﻇَﻠَ ُﻤﻮا أَﻧْـ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ َﺟﺎء
ْ ﺎﺳﺘَـ ْﻐ َﻔ ُﺮوا اﻟﻠﱠﻪَ َو
ْ َوك ﻓ
ً ﻮل ﻟََﻮ َﺟ ُﺪوا اﻟﻠﱠﻪَ ﺗَـ ﱠﻮاﺑًﺎ َرﺣ

“আর যিদ তারা (মুনািফকরা) িনেজেদর উপর জুলুম করার পর 1তামার (রাসূেলর) িনকট

আসত এবং আlাহর কােছ kমা pাথ,না করত 1সই সােথ রাসূলও তােদর জn kমা pাথ,না
করেতন তেব তারা আlাহেক kমাকারী ও দয়াবান িহেসেব 1পত।”

১২৯

অব( 7কান 7কান

মুফাসিসেরর মেত উপিরউk আয়াত মহানবীর জীবdশার সােথ জিড়ত অথ2াৎ 7যসব ব`িk
িনেজর উপর অnায় করার পর তাঁর জীবdশায় তাঁর িনকট উপিsত হেয় অnায় (gনাহ) sীকার
কের তাঁেক তােদর জn আlাহর িনকট kমা pাথ2নার আhান জানাত এবং িতিন তােদর জn
kমা pাথ2না করেতন তখন আlাহ তােদরেক kমা কের িদেতন। িকnt এ িবষয়িট মহানবীর
মৃতু`র পরও pমাণেযাগ`।
সাবকী তাঁর ‘িশফাউস িসকাম’ gেn বেলেছন, ‘যিদও আয়াতিট রাসূল (সা.)- এর জীবdশার
সােথ সmিক2ত তdপির মৃতু`র সােথ সােথ তাঁর এ ময2াদার পিরসমািp ঘেট িন। এ কারেণ বলা
যায় সকেলর জnই আlাহর িনকট kমা pাথ2নার এ পdিতর সব2জনীনতা রেয়েছ, তাই
আেলমগণ উপিরউk আয়াত হেত সব2জনীনতা বুেঝ থােকন এবং রাসূেলর কবেরর িনকট উk
আয়াত পাঠ করা মুsাহাব।১৩০
সাবকীর বkেব` সব2জনীনতার 7য কারণিট উেlখ করা হেয়েছ তার ব`াখ`ায় বলেত চাই
gনাহকারী ব`িkেক রাসূেলর শরণাপn হওয়ার পরামশ2িট তাঁর শাফায়ােতর সােথ সংি;[ এবং
িনঃসেnেহ তাঁর মৃতু`র পরও gনাহকারীেদর জn এrপ মাধ`েমর (sয়ং নবী অথবা আlাহর
7কান ওলীর শাফায়ােতর) pেয়াজনীয়তা রেয়েছ। তাই তাঁর মৃতু`র পর তাঁর কবর িজয়ারেত
যাওয়া ও তাঁর মধ`sতায় আlাহর িনকট চাওয়ায় 7কান সমsা 7নই।
sিফয়ান ইবেন আmার উতবা হেত (যাঁরা উভেয়ই ইমাম শােফয়ীর হাদীেসর িশkক) বণ2না
কেরেছন : আিম মহানবীর কবেরর িনকট বেসিছলাম এ সময় একজন 7বdইন আরব রাসূল
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(সা.)- এর কবেরর িনকট এেস বলল : 7হ আlাহর রাসূল! আপনার উপর আমার সালাম।
অতঃপর সূরা িনসার উপিরউk আয়াতিট পাঠ কের বলল : 7হ নবী! আিম আপনার িনকট এেস
আমার gনাহর জn kমা pাথ2না করিছ এবং আlাহর িনকট আপনােক শািফ (মধ`sতা ও
sপািরশকারী) িহেসেব 7পশ করিছ। এ কথা বেল 7স knন করেত লাগল এবং রাসূেলর শােন
কিবতা আবৃিt করল।১৩১
সামআনী একই রকম ঘটনা হযরত আলী হেত বণ2না কেরেছন।১৩২ িতিন বেলেছন, ‘যিদ এই
কম2 সিঠক ও Bবধ না হেতা তেব সাহািবগণ, িবেশষত হযরত আলী (আ.) ঐ sােন উপিsত থাকা
সেttও 7কন িনেষধ করেলন না?১৩৩
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হাদীেসর দৃি/েত মহানবী (সা.)- এর কবর িজয়ারত

আহেল snােতর হাদীস gnসমূহ অধ`য়ন করেল উেlখেযাগ` সংখ`ক সহীh হাদীস পাওয়া
যায় যা রাসূেলর কবর িজয়ারত মুsাহাব হওয়ােক pমাণ কের। এখােন এrপ কেয়কিট হাদীেসর
উেlখ করিছ।
১। দাের kতনী সহীh সূেt আবdlাh ইবেন উমর হেত বণ2না কেরেছন 7য, মহানবী (সা.)
বেলেছন, ‘7য 7কউ আমার কবর িজয়ারত করেব তার জn শাফায়াত (sপািরশ) করা আমার
জn আব(ক হেব।’১৩৪
২। দাের kতনী সহীh সূেt রাসূল (সা.) হেত বণ2না কেরেছন 7য, িতিন বেলেছন, ‘7য 7কউ
হjj করার পর আমার কবর িজয়ারত করেত আসেব 7স 7যন আমার জীবdশায় আমার সােথ
সাkাৎ করল।১৩৫
৩। বায়হাকী সহীh সূেt আনাস ইবেন মািলক হেত বণ2না কেরেছন, মহানবী (সা.)
বেলেছন, ‘7য 7কউ dই হারােম (মkা ও মদীনায়) মৃতু`বরণ করেব 7স িনরাপtা লাভকারীেদর
(আlাহর আজাব হেত) অnভু2k িহেসেব িকয়ামত িদবেস পুনrিtত হেব এবং 7য 7কউ আমােক
ইখলােসর সােথ (িনkার সােথ আlাহর উেdে() িজয়ারত করেব, 7স িকয়ামেতর িদন আমার
সােথ থাকেব।’১৩৬
৪। ইবেন আদী আবdlাh ইবেন উমর 7থেক বণ2না কেরেছন 7য, মহানবী (সা.) বেলেছন, ‘7য
7কহ আlাহর ঘর (কাবা) িজয়ারত করল ও হjj সmাদন করল, িকnt আমার কবর িজয়ারত
করল না, 7স আমার pিত অিবচার করল (অথ2াৎ আমার pিত দািয়t সিঠকভােব পালন করল
না।’১৩৭
৫। আনাস ইবেন মািলক মহানবী (সা.) হেত বণ2না কেরেছন 7য, িতিন বেলেছন, ‘7য 7কউ
আমার মৃতু`র পর আমােক িজয়ারত করল 7স 7যন আমার জীবdশায় আমােক িজয়ারত করল।
7য 7কউ আমার কবর িজয়ারত করল তার শাফায়াত (sপািরশ) করা আমার জn িকয়ামেতর িদন
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অপিরহায2 হেয় পড়েব এবং 7কান s)ল ব`িk ও ss ব`িk আমার কবর িজয়ারত হেত িবরত
থাকেল তার জn িকয়ামেত 7কান ওজরই গৃহীত হেব না।১৩৮
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সাহাবীেদর জীবন ও কেমA রাসূল (সা.)- এর কবর িজয়ারত

আমরা সাহাবী, তােবয়ী ও ইসলােমর pথম সািরর অnাn ব`িkবেগ2র কম2ধারায় মহানবীর
কবর িজয়ারেতর রীিত লk` কির। এrপ কেয়কিট নমুনা এখােন উপsাপন করিছ।
১। হযরত ফািতমাতুজ যাহরা (.আ) : হযরত আলী (আ.) বেলেছন : মহানবীর দাফন সmn
হওয়ার পর ফািতমা জাহরা (আ.) তাঁর িপতার কবেরর পােশ দাঁিড়েয় এক মুেঠা কবেরর মািট
িনেয় িনজ 7চােখ sশ2 করেলন এবং knনরত অবsায় িনেmাk কিবতািট আবৃিt করেলন ১৩৯ :

ﺷﻢ ﺗﺮﺑﺔ اﲪﺪ
ّ ﻣﺎذا ﻋﻠﯽ ﻣﻦ
ﻳﺸﻢ ﻋﻠﯽ اﻟﺰﻣﺎن ﻏﻮاﻟﻴﺎ
ّ ان ﻻ
ﻋﻠﯽ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻟﻮ أ\ﺎ
ﺻﺒﺖ ﱠ
ﺻﺒﱠﺖ ﻋﻠﯽ اﻻﻳﺎم ﻋﺪن ﻟﻴﺎﻟﻴﺎ
২। হযরত Cবলাল (.রা) : হযরত 7বলাল রাসূল (সা.)- এর ইেnকােলর পর িসিরয়ায় িহজরত
কেরন। একরােt িতিন মহানবী (সা.)- 7ক sেp 7দখেলন 7য, িতিন তাঁেক বলেছন, ‘7হ 7বলাল!
আমার pিত দািয়েtর 7kেt এিট 7তামার িকrপ অবেহলা? 7তামার িক আমােক িজয়ারেতর
সময় আেস িন? হযরত 7বলাল অিsর হেয় ঘুম 7থেক জাগেলন ও drত pstত হেয় বাহেন
আেরাহণ কের মদীনার িদেক যাtা করেলন। মদীনায় 7পৗঁেছই িতিন রাসূেলর কবেরর িনকট িগেয়
knন করেত লাগেলন ও িনেজর গNেদশ কবেরর উপর রাখেলন।১৪০
৩। আবdlাh ইবেন উমর : সামhদী বণ2না কেরেছন, ‘আবdlাh ইবেন উমর যখনই 7কান
সফর হেত িফরেতন রাসূেলর কবেরর িনকট িগেয় সালাম িদেতন।১৪১
৪। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী : হািকম িনশাবুরী বণ2না কেরেছন, ‘একিদন মারওয়ান
ইবেন হাকাম মহানবীর কবেরর িনকট িগেয় 7দখল এক ব`িk রাসূেলর কবেরর উপর উপুড় হেয়
Cেয় রেয়েছ (ও knন করেছ)। মারওয়ান ঐ ব`িkর ঘাড় ধের উিঠেয় বলল, ‘জান তুিম িক
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করছ?’ িকnt পরkেণই তািকেয় 7দখল িতিন রাসূেলর pিসd সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারী।
আবু আইয়ুব আনসারী তার িদেক তািকেয় বলেলন, ‘আিম 7কান পাথেরর িনকট আিস িন, আিম
আlাহর রাসূেলর িনকট এেসিছ।১৪২
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আহেল বাইেতর পিবt ইমামগেণর কবর িজয়ারত মুsাহাব হওয়ার দিলল

রাসূেলর পিবt আহেল বাইেতর ইমামগণ তাঁেদর অnসারীেদর তাঁেদর কবরসমূহ িজয়ারত
করেত বেলেছন। এrপ কেয়কিট হাদীস এখােন উেlখ করিছ।
১। 7শখ তূসী ইমাম আলী ইবেন মূসা (আ.) হেত বণ2না কেরেছন 7য, িতিন বেলেছন, ‘pেত`ক
ইমােমরই তাঁর অnসারীেদর উপর অিধকার ও pিতrিত রেয়েছ। এই pিতrিত তাঁেদর কবর
িজয়ারেতর মাধ`েম পূণ2rেপ পািলত হয়।১৪৩
২। মুহাmাদ ইবেন মুসিলম ইমাম বািকর (আ.) হেত বণ2না কেরেছন 7য, িতিন
বেলেছন, ‘আমােদর অnসারীেদর ইমাম hসাইন ইবেন আলীর কবর িজয়ারেতর উপেদশ িদি)।
কারণ pিতিট মুিমেনর জn ইমাম hসাইেনর ইমামেতর সাk` pদান ও তাঁর sীকােরািk মহান
আlাহর পk হেত ওয়ািজব করা হেয়েছ।’১৪৪
৩। আলী ইবেন মাইমুন বেলেছন, ‘ইমাম সািদক (আ.) হেত Cেনিছ, ‘যিদ 7তামােদর মধ`
হেত 7কান ব`িk এক হাজার বার হjj পালন কের, িকnt ইমাম hসাইেনর কবর িজয়ারত না
কের, আlাহর অিধকারসমূেহর একিট অিধকারেক পালন কের িন (অথ2াৎ ত`াগ কেরছ)।’এrপ
7কন হেব 7স সmেক2 তাঁেক িজjাসা করেল িতিন বলেলন, ‘pিতিট মুসলমােনর উপর ইমাম
hসাইেনর অিধকার রেয়েছ।’১৪৫
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কবর িজয়ারেতর িনয়েত সফেরর শরীয়তগত ^বধতা

পূেব2 আমরা ওয়াহাবী আেলমেদর ফেতায়ার আেলাচনায় উেlখ কেরিছ তােদর সাmpিতক
আেলমগণ কবর িজয়ারতেক Bবধ মেন করেলও কবর িজয়ারেতর িনয়েত যাtােক Bবধ ও জােয়য
মেন কেরন না, বরং এেক ‘িবদআত’ বেল অিভিহত কেরেছন, এমনিক যিদ তা রাসূল (সা.)এর কবর িজয়ারেতর িনয়েতও হয়। তেব ইবেন তাইিময়া কবর িজয়ারতেকও িনিষd 7ঘাষণা
কের ফেতায়া িদেয়েছন।
এখন আমরা কবর িজয়ারেতর িনয়েত (িবেশষত রাসূেলর কবর িজয়ারত) সফেরর শরীয়তগত
(শারয়ী) Bবধতােক pমাণ করব :
১। মহান আlাহ বেলেছন :

ِ
﴾ﻴﻤﺎ
ُ اﺳﺘَـ ْﻐ َﻔَﺮ َﳍُ ُﻢ اﻟﱠﺮ ُﺳ
َ ُ﴿ َوﻟَ ْﻮ أَﻧـ ُﱠﻬ ْﻢ إِ ْذ ﻇَﻠَ ُﻤﻮا أَﻧْـ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ َﺟﺎء
ْ ﺎﺳﺘَـ ْﻐ َﻔ ُﺮوا اﻟﻠﱠﻪَ َو
ْ َوك ﻓ
ً ﻮل ﻟََﻮ َﺟ ُﺪوا اﻟﻠﱠﻪَ ﺗَـ ﱠﻮاﺑًﺎ َرﺣ
আয়াতিটেত১৪৬ ‘ ’ﺟﺎءوکবলা হেয়েছ যােত িনকটবত2ী ও দূরবত2ী সকল sান হেত রাসূেলর
িনকট গমেনর িবষয়িট pমািণত হয়।
২। 7য হাদীসিটেত মহানবী (সা.) বেলেছন  ﻣﻦ زار ﻗﱪیতােত িজয়ারেতর শbিটও িনকট ও
দূরবত2ী উভয় sানেক শািমল করেব। িবেশষত 7য হাদীসিটেত ইবnস সাকান সহীহ সনেদ বণ2না
কেরেছন তােত উেlখও হেয়েছ ً ﻣﻦ ﺟﺎﺋﻨﯽ زاﺋﺮاঅথ2াৎ 7য আমার িনকেট আসেব িজয়ারতকারী
িহেসেব যা িজয়ারেতর সফেরর pিতই ইিpত করেছ। বািhকভােব তা হেত িজয়ারেতর উেdে(
সফর 7বাঝা যায়।
৩। 7কান 7কান হাদীস হেত s[ভােব অথবা বােক`র ধরন হেত িজয়ারত মুsাহাব ও জােয়য
হওয়ার িবষয়িট pমািণত হয়, এমনিক িজয়ারেতর িনয়ত করা ও িজয়ারেতর িনয়েত সফেরর
pstিত gহণ এবং 7স উেdে( যাtার িবষয়িটও pমািণত হয়।
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মুসিলম ও অnাnরা সহীহ সনেদ বুরাইদা আসলামী হেত বণ2না কেরেছন মহানবী (সা.)
বেলেছন : ‘আিম 7তামােদরেক আমার কবর িজয়ারত করেত িনেষধ কেরিছলাম, িকnt আমােক
আমার মাতার কবর িজয়ারেতর অnমিত 7দয়া হেয়েছ। এখন হেত 7তামরাও কবর িজয়ারত
কর, তা 7তামােদর আেখরােতর কথা sরণ কিরেয় 7দেব।’১৪৭
মহানবী (সা.) বেলেছন, ‘আমােক আমার মাতার কবর িজয়ারত করার অnমিত 7দয়া
হেয়েছ’- বাক`িট হেত 7বাঝা যায় 7কান sান হেত িজয়ারেতর িনয়েত 7বর হেত 7কান অsিবধা
7নই।
সামআনী ইমাম আলী (আ.) হেত বণ2না কেরেছন 7য, এক আরব 7বdইন রাসূলl
ু াh (সা.)এর দাফেনর িতনিদন পর মদীনায় pেবশ কের সরাসির তাঁর কবেরর িনকট িগেয় তাঁর কবেরর
উপর উপুড় হেয় মািট উিঠেয় িনেজর মাথার উপর 7ফলেত লাগল এবং তাঁর উেdেশ বলল, ‘7হ
আlাহর রাসূল! আপিন আমােদর উেdেশ বেলেছন এবং আমরাও আপনার কথা Cেনিছ। আপিন
আlাহর িনকট হেত 7কারআেনর আয়াত gহণ কেরেছন এবং আমরা আপনার িনকট 7থেক তা
gহণ কেরিছ। আপনার উপর অবতীণ2 আয়ােতর একিট হেলা وﻟﻮ أ ّ\ﻢ إذ ﻇﻠﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺟﺎءوک...
আিম আমার উপর জুলম
ু (অিন[ সাধন) কেরিছ। এখন আপনার িনকট এেসিছ, আমার জn
আlাহর িনকট kমা pাথ2না কrন। ১৪৮
হযরত 7বলােলর sp 7দখা এবং িসিরয়া 7থেক মদীনার উেdেশ রাসূেলর িজয়ারেতর লেk`
যাtার িবষয়িট যা আমরা পূেব2 উেlখ কেরিছ, কবর িজয়ারেতর উেdে( যাtার Bবধতােক
ভােলাভােবই pমাণ কের।১৪৯
সাবকী বণ2না কেরেছন, ‘খিলফা উমর ইবেন আবdল আিজজ pায়শই িসিরয়া হেত কাউেক না
কাউেক মদীনায় তাঁর পk হেত িজয়ারত করেত ও রাসূেলর pিত সালাম 7দয়ার উেdে( 7pরণ
করেতন।১৫০
খািতব বাগদাদী হাmালী িফকাহর শীষ2sানীয় আেলম আিব আল খাlাল হেত বণ2না কেরেছন
7য, িতিন তাঁর সমেয় 7য 7কান grtপূণ2 সমsায় হযরত মূসা ইবেন জাফর (আ.)- এর কবর
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িজয়ারেতর িনয়ত করেতন ও 7স উেdে( যাtা করেতন। িতিন তাঁর pিত তাওয়াসsল করেতন
(অথ2াৎ তাঁর মধ`sতায় ও ময2াদার শােন আlাহর িনকট চাইেতন)। ফেল তাঁর সমsার সমাধান
হেয় 7যত।১৫১
পূেব2 উিlিখত আবু বকর মুহাmদ ইবেন মুয়াmােলর বণ2না হেতও আlাহর ওলীেদর কবর
িজয়ারেতর উেdে( যাtার Bবধতা pমািণত হয়।১৫২
তালহা ইবেন উবাইdlাhও বণ2না কেরেছন 7য, রাসূল (সা.) সাহাবীেদর িনেয় ওhেদর
শহীদেদর কবর িজয়ারেতর উেdে( িগেয়েছন।১৫৩
হযরত আেয়শা বেলেছন, ‘7য রাতgেলােত আমার পালা থাকত এবং রাসূল (সা.) আমার ঘের
থাকেতন 7শষ রািtেত তাঁেক জাnাতুল বাকীেত কবর িজয়ারেত 7যেত 7দখতাম।১৫৪
উপিরউk হাদীসgেলা 7থেক কবর িজয়ারেতর িনয়েত যাtা Cধু জােয়যই নয়, এমনিক
মুsাহাব হওয়ার িবষয়িটও pমািণত হয়।
৪। মুসলমানেদর ইিতহােসর ধারায় এ িবষয়িট ss[ 7য, তারা আlাহর ওলীেদর কবর
িজয়ারেতর উেdে( যাtা করেতন।
৫। আহেল snােতর সহীহ হাদীস gnসমূেহ রাসূল (সা.) হেত অসংখ` বণ2নায় বলা
হেয়েছ, যিদ 7কউ মসিজেদ যাওয়ার উেdে( পদেkপ 7ফেল তার pিত পেদ ময2াদা বৃিd পায় ও
তার gনাহসমূহ kমা করা হয়।১৫৫
এই সওয়াব লােভর িবষয়িট মসিজেদ অবsােনর মাধ`েম আlাহর Bনকট` অজ2েনর উেdে(
যাtা ও পদেkপ gহেণর কারেণই ঘেট থােক, তাই আlাহর সntি[ ও Bনকট` অজ2েনর উেdে(
তাঁর ওলীেদর কবর িজয়ারেতর pstিত gহণ ও এজn যাtাও আlাহর িনকট পছnনীয়।
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কবর িজয়ারত হারাম হওয়ার িবষেয় [এমনিক রাসূল (সা.)- এর কবরও] ওয়াহাবীেদর pধান
দিলল হেলা আবু hরাইরা বিণ2ত এ হাদীসিট : রাসূল (সা.) বেলেছন : ‘িতনিট মসিজদ, যথা
মসিজdল হারাম, মসিজdন নবী ও মসিজdল আকসা ব`তীত অn 7কান sােনর উেdে( যাtা
কর না।’১৫৬
তােদর উপsািপত এই দিলেলর জবােব বলব, এই হাদীেস িতনিট sানেক ব`িতkম ধরা
হেয়েছ অথ2াৎ আরবী ব`করেণর ভাষায় ‘মুসতাসনা িমনh’র অnবত2ী। ‘মুসতাসনা িমনh’ অথ2াৎ
যার হেত ব`িতkম করা হেয়েছ তা d’ধরেনর হেত পাের।
pথমত মুসতাসনা িমনh ‘ ’ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺟﺪঅথ2াৎ মসিজদসমূেহর মেধ` িতনিট মসিজদ
ব`িতkম। 7সেkেt হাদীসিটর অথ2 হেব : মসিজদgেলার মেধ` িতনিট মসিজদ ব`তীত
অngেলার উেdে( যাtা করা Bবধ ও জােয়য নয়।
িdতীয়ত যিদ ‘মুসতাসনা িমনh’ sানসমূহ হয়, 7সেkেt sানসমূেহর মেধ` িতনিট মসিজেদর
উেdে( ছাড়া যাtা করা জােয়য নয়।
pথম অেথ2 মহানবী (সা.)- এর কবর িজয়ারেতর উেdে( যাtার 7kেt 7কান িনেষধাjা
7নই। কারণ মহানবীর কবর মসিজেদর অnভু2k নয়।
িdতীয় অেথ2 িনেষধাjা সািব2ক হেয় পেড়, 7সেkেt 7য 7কান ধরেনর সফরই িনিষd হেয়
যায়, এমনিক যিদ তা িজয়ারেতর উেdে( নাও হয়। 7কান ব`িkই এrপ িনেষধাjায় িবVাসী
নয়।
তাই আমরা বলেত পাির, যিদ হাদীসিট সহীহ ও সিঠক হেয় থােক তেব রাসূেলর ঐ িনেষধ
িনিষd 7ঘাষক নয়, বরং উপেদশমূলক এ অেথ2 7য, 7যেহতু pেত`ক শহেরই মসিজদ রেয়েছ তাই
অn শহেরর মসিজেদর উেdে( যাtা বাrনীয় নয় ও অpেয়াজনীয়। িকnt আlাহর ওলীগেণর
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কবর িজয়ারত এrপ নয়। উপরnt তাঁেদর কবর িজয়ারেতর বরকত ও আধ`ািtক ব`াপক pভাব
রেয়েছ। আমরা পরবত2ীেত এ িবষেয়র pিত ইিpত করব।
গাjালী এ িবষয়িটর pিত দৃি[ আকষ2ণ কের বেলেছন : ‘সফর করা একিট মুsাহাব ইবাদত।
7যমন আlাহর নবী, সাহাবী, তােবয়ী, ওলীগণ ও আেলমেদর কবর িজয়ারত। সািব2কভােব 7য
সকল ব`িkর জীবdশায় তাঁেদর হেত বরকত ও আধ`ািtক ফায়দা লাভ করা যায় তাঁেদর মৃতু`র
পরও কবর িজয়ারেতর মাধ`েম তাঁেদর হেত বরকত ও ফায়দা লাভ করা যায়। তাই এ উেdে(
যাtা Bবধ ও জােয়য। এ িবষয়িটর সােথ মহানবী (সা.) হেত উdৃত হাদীসিটর- িতনিট মসিজদ
ব`তীত অn 7কান sােনর উেdে( যাtা কেরা না- 7কান Bবপরীত` 7নই। কারণ হাদীসিট মসিজদ
সmিক2ত এবং সকল মসিজদ ময2াদার িদক 7থেক পরsর সমান। তাই একিটর উপর অপরিটর
7কান pাধাn 7নই 7য, তার উেdে( যাtা করেত হেব। তেব এেkেt িতনিট মসিজেদর 7"kt
ও িবেশষt রেযেছ, তাই 7সgেলার উেdে( যাtার 7kেt 7কান অsিবধা 7নই। আlাহর
ওলীেদর কবর িজয়ারেতর উেdে( যাtা এ িবষয়িট হেত সmূণ2 িভn।১৫৭
ডkর আবdল মািলক সাদী বেলেছন : ‘অn সকল মসিজেদর উেdে( যাtা করা িনেষধ
এজn 7য, এrপ কম2 অথ2হীন 7যেহতু সকল মসিজেদর সওয়াব সমান, িতনিট মসিজদ
ব`তীত।’১৫৮
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কবর িজয়ারত ও নািরগণ

ওয়াহাবীরা যিদও িজয়ারেতর িনয়েত যাtা ব`তীত কবর িজয়ারতেক পুrষেদর জn জােয়য
মেন কের, িকnt নারীেদর জn 7কানভােবই কবর িজয়ারত জােয়য মেন কের না।
dীিন মাসয়ালার জবাব দােনর জn গিঠত ওয়াহাবীেদর sায়ী সদs কিমিট 7ঘাষণা কেরেছ
‘কবর িজয়ারত 7কবল পুrষেদর জn জােয়য, তdপির তা 7স উেdে( যাtার িনয়ত ব`তীত
হেত হেব। িকnt নারীেদর জn 7কান কবর িজয়ারত সmূণ2 িনিষd।১৫৯
7শখ আবdল আিজজ িবন বায বেলেছন : ‘কবর িজয়ারত নারীেদর জn জােয়য নয়। কারণ
রাসূল (সা.) 7য সকল নারী কবর িজয়ারেত যায় তােদর উপর অিভশাপ কামনা কেরেছন।’১৬০
অnt এই িনেষধাjার কারণ িহেসেব বেলেছ, ‘7যেহতু নারীেদর Bধয2শিk কম, 7সেহতু তারা
কবেরর িনকট আেবগতািড়ত হেয় মিস2য়া পাঠ কের ও তােদর মুখ হেত Bধেয2র পিরপnী কথা
7বিরেয় আেস।’১৬১
এই আপিtর জবােব আমরা বলব : pথমত এই ফেতায়া রাসূেলর সাহাবীেদর ফেতায়া ও
আচরণনীিতর পিরপnী। কারণ হযরত ফািতমা (আ.) রাসূেলর জীবdশায় pিত Ckবার (জুমআর
িদেন) হযরত হামজা (রা.)- এর কবর িজয়ারেত 7যেতন। িতিন তাঁর িপতা রাসূেলর ইেnকােলর
পর sীয় িপতার কবর িজয়ারেত িনয়িমত 7যেতন। pথম 7kেt sয়ং রাসূল (সা.) তাঁর এ কেম2
বাধা 7দন িন। িdতীয় 7kেt হযরত আলী (আ.) ও অnাn সাহাবী তাঁেক িনেষধ কেরন িন।
ইবেন আিব মািলকা বেলেছন, ‘আিম হযরত আেয়শােক তাঁর Zাতা আবdর রহমান ইবেন আবু
বকেরর কবর িজয়ারেত িনয়িমত 7যেত 7দখতাম।’১৬২
িdতীয়ত ‘7হ আlাহ কবর িজয়ারতকারী নারীর উপর অিভশাপ বষ2ণ কর’-

এ হাদীসিট

সনেদর িদক 7থেক dব2ল। 7য িতনিট সনেদ, যথা: হাসসান ইবেন সােবত, ইবেন আbাস ও আবু
hরাইরা হেত হাদীসিট বিণ2ত হেয়েছ িতনিট সূেtই dব2ল রাবী (হাদীস বণ2নাকারী) রেয়েছন।

60

তৃতীয়ত এ হাদীস হযরত আেয়শা হেত বিণ2ত হাদীেসর (রাসূল কবর িজয়ারত িনেষধ
কেরিছেলন, িকnt পের অnমিত িদেয়েছন) পিরপnী।
চতুথ2ত যিদ নারীেদর কম Bধেয2র কারেণ কবর িজয়ারত হেত তােদর িনেষধ করা হেয় থােক
তেব 7য সকল নারীর Bধয2 অিধক ও আপিtজনক কথা তােদর মুখ হেত 7বর হয় না, তােদর
7kেt িজয়ারত িনিষd নয়। কারণ হারাম হওয়ার pাথিমক শত2 তােদর মেধ` 7নই। হারাম তখনই
হেব যখন 7কান জােয়য কম2 িনিcতrেপ মাnষেক হারােম 7ফেল। তাই আহেল snােতর অেনক
pিসd ব`িkই নারীেদর কবর িজয়ারেক Bধয2ধারেণর শেত2 জােয়য বেলেছন।
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কবর িজয়ারেতর ইিতবাচক pভাবসমূহ

কবর িজয়ারত মাnষেক 7কান অnােয় 7তা 7ফেলই না, বরং 7কান 7কান হাদীেস এর
কল`াণমূলক pভােবর কথা উিlিখত হেয়েছ। এখােন আমরা এrপ কেয়কিটর pিত ইশারা করিছ
:
১। িজয়ারতকারীর মেধ` িবনয় সৃি[ কের এবং মৃতু` ও আেখরােতর sরণ করায়; সেnহ 7নই
মৃত ব`িkেদর কবর িজয়ারেতর সবেচেয় grtপূণ2 উেd( হেলা আেখরােতর sরণ।
মুসিলম, আহমাদ ইবেন হাmাল, ইবেন মাজা এবং অnাn হাদীসgn pেণতা িনজ িনজ সূেt
রাসূল (সা.) হেত বণ2না কেরেছন, ‘7তামরা কবর িজয়ারেত যাও, 7কননা তা 7তামােদর মৃতু`র
কথা sরণ কিরেয় 7দয়।’১৬৩
২। মৃত ব`িkর জn 7দায়া : এ িবষয়িট একিট উnত Bনিতক পdিত যা মৃতু`র পরও সমােজ
একজন মুসলমােনর ময2াদােক রkা ও সমুnত রাখার pমাণ বহন কের। উপরnt সমােজ
Zাতৃtেবাধ, ভােলাবাসা, পারsিরক সmpীিত ও অিধকার রkার মেনাবৃিtেক জাগrক রােখ।
মহানবী (সা.) বেলেছন, ‘7তামােদরেক আিম কবর িজয়ারত করেত িনেষধ কেরিছলাম। িকnt
এখন হেত 7তামরা কবর িজয়ারত কর এবং তােদর জn 7দায়া ও kমা pাথ2না কর।’১৬৪
৩। মৃেতর অিধকার রkা : িনঃসেnেহ 7কান 7কান মৃত ব`িk জীিবতেদর উপর িবেশষ
অিধকার রােখন। এই অিধকােরর দাবী হেলা জীিবতরা তাঁেদর কবর িজয়ারত করেব। ইমাম
7রজা (আ.) বেলেছন, ‘pিত ইমােমর তাঁেদর অnসারীেদর উপর অিধকার ও pিতrিত রেয়েছ যা
পালেনর সেব2াtম পnা হেলা তাঁেদর কবর িজয়ারত।’১৬৫
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আlাহর ওলীেদর কবর িজয়ারেতর দশAন
আlাহর ওলীেদর িবেশষত মহানবী (সা.) ও তাঁর পিবt আহেল বাইেতর ইমামেদর কবর
িজয়ারেতর িবেশষ আধ`ািtক pভাব ও বরকত রেয়েছ। এখােন আমরা আlাহর ওলীেদর কবর
িজয়ারেতর িকছু আিtক pভােবর উেlখ করিছ:
১। আlাহর ওলী ও ধম2ীয় ব`িkগণ pকৃতপেk সকেলর আদশ2 যােদর অnসরেণর মাধ`েম
dিনয়া ও আেখরােতর সাফল` লাভ ও পূণ2তায় 7পৗঁছা যায়। Cধু মুসিলম সমােজই নয়, বরং 7য
7কান সমােজই তাঁেদর অnসরণীয় ব`িkেদর মহৎ িহেসেব উপsাপেনর pয়াস চালায় যােত কের
অnরাও তাঁেদর অnসরেণর মাধ`েম পূণ2তা ও সাফেল`র পেথ পা রাখেত পাের। যিদও এই
অnসরণীয় ব`িkবগ2 জীিবত 7নই িকnt তাঁেদর কবর ও sৃিত 7সৗেধ গমেনর আhান তাঁেদর পেথ
চলেত অnেদর অnpািণত কের।
অেনক 7দেশই 7কান িবেশষ চtর বা ভাsয2েক নাম না জানা আtত`াগী Bসিনকেদর নােম
নামকরণ করা হয়। কারণ তারা 7দশ 7pেমর pতীক এবং এ পেথ িনজ জীবনেক িবিলেয়
িদেয়েছ। এ কেম2র মাধ`েম ঐ জািত চায় নতুন pজnেক তােদর অবদােনর কথা sরণ কিরেয়
িদেয় বিহঃশtrর হাত হেত 7দশ রkার মহান bত িনেত উdুd কের।
জািতর মহান ব`িkবগ2 ও আদশ2 7নতােদর কবেরর িনকট যাওয়ার িবেশষ আিtক pভাব
রেয়েছ মনsttিবদগণ এ িবষেয়র উপর িবেশষ দৃি[ িদেয়েছন।
আbাস মাহমুদ আkাদ বেলেছন : সমেয়র পিরkমায় এমন িদন আসল যখন hসাইন (আ.)এর জn সকল পথ rd কের কারবালার িদেক 7যেত তাঁেক বাধ` করা হল। আজ পয2n
কারবালার ইিতহাস ইসলােমর ইিতহােসর সেp এমনভােব জিড়েয় রেয়েছ 7য, pকৃত psােব তা
মানবজািতর ইিতহােসর অংেশ পিরণত হেয়েছ।
কারবালা বত2মােন এমন এক sােন পিরণত হেয়েছ, 7যখােন মুসলমানগণ িশkা gহেণর
উেdে( িজয়ারেত যায়। এমনিক অমুসলমানরাও 7সখােন Zমণ ও দশ2েনর উেdে( যায়। িকnt
কারবালার অিধকার তখনই আদায় হেব যখন তা মাnেষর জn পিবtতা ও ময2াদায় িবVাসী
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pিতিট ব`িkর িজয়ারেতর sােন পিরণত হেব। কারণ আমার এমন 7কান sােনর কথা জানা 7নই
যা কারবালার nায় মানবতার সকল ময2াদাপূণ2 ও ইিতবাচক snর িদেকর sৃিত বহন করেছ
এবং এ Bবিশ[` 7সিট ইমাম hসাইেনর শাহাদােতর মাধ`েম অজ2ন কেরেছ।১৬৬
২। িজয়ারত ভালবাসার pকাশ ও pিত)িব সেnহ 7নই। আহেল বাইেতর ভালবাসা িবিভn
দৃি[েকাণ 7থেক আমােদর উপর ওয়ািজব। মহানবী (সা.) বেলেছন : ‘ أﺣﺒﱡﻮا اﻫﻞ ﺑﻴﺘﯽ ِﳊُﺒّﯽআমার
আহেল বাইতেক আমার ভালবাসার কারেণ ভালবাস।’১৬৭
এ কারেণই রাসূলl
ু াh (সা.)- এর ভালবাসা 7যমিন ওয়ািজব তাঁর পিবt আহেল বাইেতর
ভালবাসাও তdrপ ওয়ািজব। আমরা জািন ভালবাসার অব(ই pকাশ আেছ যা Cধু তাঁেদর
আnগত` ও আnিরক ভােলাবাসা 7পাষেণর মেধ`ই সীমাবd নয়। তাঁেদর কবর িজয়ারতও ঐ
আnিরক ভােলাবাসার pকাশ।
৩। মহানবী (সা.) আহেল বাইেতর পিবt ব`িkেদর কবর িজয়ারত তাঁর 7রসালেতর দািয়েt
একrপ িবিনময় srপ। মহান আlাহ বেলেছন,

ِ
﴾َﺟًﺮا إِﱠﻻ اﻟْ َﻤ َﻮﱠد َة ِﰲ اﻟْ ُﻘ ْﺮَﰉ
ْ َﺳﺄَﻟُ ُﻜ ْﻢ َﻋﻠَْﻴﻪ أ
ْ ﴿ﻗُ ْﻞ َﻻ أ

“( 1হ নবী!) বলুন, আিম আমার 1রসালেতর দািয়েtর িবিনময় srপ আমার িনকটাtীেয়র

ভালবাসা ব4তীত িকছুই চাই না।” ১৬৮
রাসূেলর িনকটাtীয়েদর pিত ভােলাবাসা 7পাষেণর অnতম pকাশ হেলা তাঁেদর কবর
িজয়ারত।
৪। আlাহর ওলীেদর কবর িজয়ারত তাঁেদর অnসৃত পেথর সেp মাnেষর সmেক2র গভীরতার
িনদশ2ন।
৫। আlাহর ওিলগেণর কবর িজয়ারত বাsিবক ভােব তাঁেদর সেp নতুন কের pিতrিত বd
হওয়া 7য, তাঁেদর আদশ2 ও পথেক আমরা িচরজাগrক রাখব। আমরা জািন আহেল বাইেতর
ইমামগণ আমােদর উপর অিধকার ও অিভভাবকt রােখন। তাই আমােদরও উিচত তাঁেদর
অিভভাবকt ও আমােদর উপর অিধকারেক 7মেন িনেয় তােদর সােথ pিতrিতবd হওয়া। এই
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pিতrিত Cধু মুেখ 7ঘাষণার মাধ`েম নয়, বরং িনেজেদর কেম2র মাধ`েম এই আnিরক
pিতrিতর pকাশ ঘটাব। তাঁর মৃতু`র পর তাঁেদর কবর িজয়ারত ও তাঁেদর রওজায় উপিsিতর
মাধ`েম এই pিতrিতর পুনরাবৃিt ঘটাব। এ কারেণই ইমাম 7রজা (আ.)- এর হাদীেস এেসেছিনcয়ই pিত ইমােমর তাঁেদর অnসারীেদর উপর অিধকার ও pিতrিত রেয়েছ যা রkা ও
পালেনর সেব2াtম পnা হেলা তাঁেদর কবর িজয়ারত করা।’১৬৯
৬। আlাহর ওলীেদর কবর িজয়ারত মাnেষর আধ`ািtকতােক বৃিd কের ও hদেয় নতুন pাণ
সqার কের।
৭। আlাহর ওলীেদর কবর িজয়ারত তাঁেদর সntি[র কারণ হয় এবং তাঁেদর 7দায়ার ফেল
ঐশী বরকত িজয়ারতকারীর উপর অবতীণ2 হয়।
৮। ওিলগেণর কবেরর িনকেট 7গেল তাঁেদর ঐিতহািসক অবদান ও আtত`ােগর কথা
সকেলর sরণ হয় যা তাঁেদর অnসৃত পেথ চলার দৃঢ় পদেkপ িনেত তােদর উdুd কের।
৯। সেব2াপির তাঁেদর কবর িজয়ারত তাঁেদর সেp বnুt ও সিnর এবং তাঁেদর শtrেদর সেp
সmক2ে)েদর 7ঘাষণা srপ।
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ইমাম hসাইন (আ.)- এর কবর িজয়ারেতর ফিজলত
আহেল বাইেতর ইমামগেণর হাদীসসমূেহ ইমাম hসাইেনর কবর িজয়ারেতর িবষেয় িবেশষ
তািগদ 7দয়া হেয়েছ। 7যমন :
১। ইমাম বািকর (আ.) বেলেছন : ‘আমােদর অnসারীেদর অব(ই ইমাম hসাইেনর কবর
িজয়ারত করেত বল। কারণ ইমাম hসাইেনর ইমামেত িবVাসী 7য 7কান ব`িkর জn আlাহ তাঁর
কবর িজয়ারত ওয়ািজব কেরেছন।’১৭০
২। ইমাম সািদক (আ.) বেলেছন : ‘আমােদর অnসারীেদর মেধ` 7য ব`িk ইমাম hসাইেনর
কবর িজয়ারত করেব িফের আসার পূেব2ই তার সকল gনাহ kমা কের 7দয়া হেব।’১৭১
৩। ইমাম 7রজা (আ.) তাঁর িপতা মূসা কািজেমর সূেt ইমাম সািদক (আ.) হেত বণ2না
কেরেছন : ‘ইমাম hসাইেনর িজয়ারতকারীর িজয়ারেতর সময় তার জীবনকাল িহেসেব পিরগিণত
হেব না।’১৭২
৪। ইমাম সািদক (আ.) বেলেছন : ‘7য ব`িk মহানবী (সা.), হযরত আলী (আ.) ও হযরত
ফািতমা জাহরার (আ.) pিতেবশী িহেসেব 7বেহশেত থাকেত চায়, 7স ইমাম hসাইেনর িজয়ারত
ত`াগ করেত পাের না।’১৭৩
৫। ইমাম সািদক (আ.) বেলেছন : ‘7য 7কউ ইমাম hসাইেনর িজয়ারেত যােব এমতাবsায় 7স
ইমাম hসাইেনর সিত`কার অবsান ও ময2াদােক অnধাবন কেরেছ তেব তার সকল gনাহ (পূেব2র
ও পেরর) kমা কের 7দয়া হেব।’১৭৪
৬। আহমদ ইবেন মুহাmদ ইবেন আিব নাসর বেলেছন : ‘আমােদর িকছু িনভ2রেযাগ` রাবী
ইমাম 7রজােক (আ.) ইমাম hসাইেনর কবর িজয়ারেতর সওয়াব সmেক2 িজেjস কেরন। িতিন
জবােব বেলন, ‘এর সওয়াব এক উমরাহর সমান।১৭৫
৭। মুহাmদ ইবেন িসনান বেলেছন : ‘আিম ইমাম 7রজােক বলেত Cেনিছ 7য, িতিন
বেলেছন, ‘7য 7কউ ইমাম hসাইেনর কবর িজয়ারত করেব আlাহ তার আমলনামায় মকবুল
হেjjর সওয়াব িলেখ িদেবন।’১৭৬
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৮। ইমাম সািদক (আ.) বেলেছন : ‘ইমাম hসাইেনর কবর িজয়ারেতর সওয়াব িবশিট হেjjর
সমান অথবা তার হেতও উtম।’১৭৭
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Cকন ইমাম hসাইন (আ.)- এর কবর িজয়ারত কাবা ঘেরর িজয়ারত হেত উtম?

7কান 7কান ওয়াহাবী আেলম উপিরউk হাদীসসমূহ 7দেখ ইমামীয়া শীয়ােদর উপর 7kাধািnত
হেয়েছ এবং তােদর উপর pচN হামলা কেরেছ। তারা দাবী কেরেছন 7য, এ ধরেনর হাদীসসমূহ
মুসলমানেদর হjj করা হেত িবরত রােখ এবং হেjjর pিত তােদর িবVাসেক dব2ল কের। Cধু
তাই নয় (নাউজুিবlাh) ইমাম hসাইনেক আlাহর উপর pাধাn 7দয়া হেয়েছ। তাই এrপ িচnা
িবVােসর pচারেক pিতহত করেত হেব। কারণ তা একrপ অিতরWন। এই আপিtর জবােব
আমরা কেয়কিট িবষয় ব`াখ`া করা pেয়াজন মেন করিছ :
১। সmাবনা রেয়েছ এই হাদীসসমূহ িবেশষ দৃি[েকাণ হেত বিণ2ত হেয়েছ অথ2াৎ যখনই
ইসলাম hমিকর সmুখীন এবং মুসলমানরা নামায, 7রাজা, হjj pভৃিতর মত ইবাদতgেলার
বািhকতার pিতই 7কবল লk` করেব িকnt ইবাদত তার pকৃত মম2 ও অথ2 হািরেয় অnঃসারশূn
হেয় পড়েব তখন অব(ই শাহাদােতর রিkম পেথ অgসর হেত হেব। কারণ pথেম ইসলামী
সমাজ ও শরীয়েতর 7দেহ pকৃত pােণর সqার করেত হেব তারপর শরীয়েতর বািhকতার িদেক
দৃি[ িদেত হেব। (৬০ িহজরীর িজলহjj মােসর ৮ তািরেখ ইমাম hসাইন (আ.) হেjjর জn
আরাফার িদেক যাtা না কের kফার িদেক যাtা কেরন। তাঁর এ কেম2র উেd( িছল সবাইেক
বলা 7য, ইসলােমর pােণর অিst না থাকেল, তা Cধুই সামািজক আচাের পিরণত হেল ও
সমােজ তার িশরক, kফর, ও িবদআত pিতেরাধকারী ভূিমকা না থাকেল িজহাদ ও শাহাদােতর
পথ 7বেছ িনেত হেব- 7সেkেt িনছক আচারিভিtক ইবাদত মূল`হীন। যিদ 7কান মুসিলম 7দেশ
ইসলােমর Cধু নাম থােক, িকnt তার শরীয়েতর 7কান pাণ না থােক তখন উিচত হেব ইমাম
hসাইেনর পথ অবলmন কের জািতেক pকৃত ইসলােমর সােথ পিরিচত করােনা। অতঃপর
শরীয়েতর বািhকতার pিত দৃি[ 7দয়া, 7যমনিট ইমাম hসাইন কেরেছন। যখন সবাই হjj করার
জn মkায় আসিছল তখন িতিন হেjjর অnkান অসমাp 7রেখ তার 7চেয় grtপূণ2 কাজ
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‘সৎকােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষেধ’ রত হন। মুসিলম উmতেক জাগিরত করেত ও
শরীয়তেক পুনজ2ীবন দােনর লেk` sীয় জীবন িবিলেয় 7দন।
২। কাবার সmান এ কারেণই 7য, তা আlাহর িনেদ2েশ তাঁর 7pিরত এক রাসূেলর মাধ`েম
িনিম2ত হেয়েছ। 7কান 7কান হাদীেসর বণ2নামেত কাবা আlাহর pিতপালক ও মাবুদ হওয়ার
Bবিশে[`র pিতপালক, িকnt আlাহর রাসূল (সা.) ও তাঁর পিবt আহেল বাইেতর ইমামগণ
আlাহর সকল gেণর pিত)ায়া ও pকাশ। এ কারেণই আমরা িজয়ারেত জােমেয় কািবরােত
পেড় থািক

ُوﺣﺪﻩُ ﻗﺒﻞ ﻋﻨﮑﻢ و ﻣﻦ ﻗﺼﺪﻩ ﺗﻮ ﱠﺟﻪ
ّ ﻣﻦ أراد اﷲ ﺑﺪأ ﺑﮑﻢ و ﻣﻦ
অথ2াৎ যারা আlাহেক চায়, তারা আপনােদর 7থেক Cr কের, 7য 7কউ আlাহেক এক
জােন, 7স আপনােদর 7থেক gহণ কের, 7য 7কউ আlাহর pিত যাtা কের, আপনােদর pিত দৃি[
7দয়। 7দায়া nদবােতও আমরা পিড়

أﻳﻦ وﺟﻪُ اﷲ اﻟّﺬی إﻟﻴﻪ ﻳﺘﻮ ﱠﺟﻪُ اﻻوﻟﻴﺎء
7কাথায় আlাহ িবরাজমান যার pিত তাঁর ওলীরা মুখ 7ফরায়।
৩। pিত মুসলমােনর জn ওয়ািজব হেলা শরীয়েতর িবিধ- িবধান িশkা করা, তারপর তা
পালন করা, 7যমন হjj ও হjj সmিক2ত মাসলা- মাসােয়ল িশkা করা অপিরহায2। অতঃপর
হেjj গমেনর পর তা আদায় করেত হেব। 7যেহতু ইমামগণ মহানবী (সা.)- এর শরীয়েতর ব`াখ`া
দানকারী 7সেহতু pথেম তাঁেদর শরণাপn হেয় তাঁেদর ঐশী ও শরীয়তগত 7বলােয়তেক
(অিভভাবকt) 7মেন িনেয় তাঁেদর িনেদ2শাnযায়ী হjj পালন করেত হেব। এেkেt ইমামেদর
7বলােয়ত শরীয়েতর িবধান, 7যমন হেjjর উপর pাধাn রােখ।
৪। সmবত ইমােমর ময2াদা ও সিঠক পিরচয়সহ িজয়ারত করেল তেবই তা মুsাহাব হেjjর
উপর 7"kt রাখেব এবং এ হাদীেসর উেd( ওয়ািজব হjj নয়। কারণ িজয়ারেতর মেতা
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মুsাহাব কম2 কখেনাই হেjjর মেতা ওয়ািজব কেম2র উপর pাধাn রাখেত পাের না। িকnt মুsাহাব
িজয়ারত ও মুsাহাব হেjjর মেধ` মুsাহাব িজয়ারেতর pাধাn রেয়েছ।
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কবেরর উপর Cসৗধ িনমAাণ

মুসলমানেদর সােথ ওয়াহাবীেদর িবেরােধর অnতম িবষয় হেলা কবেরর উপর গmুজ ও 7সৗধ
িনম2াণ সmিক2ত। ইিতহােসর 7pkাপেট মুসলমানগণ এই রীিতিট অnসরণ কের এেসেছ এবং এ
িবষয়িট জােয়য ও মুsাহাব হওয়ার সপেk 7কারআন ও হাদীস হেত দিলল pমাণ উপsাপন
কেরেছ। উপরnt এ কম2িট 7যৗিkক এবং তা বুিdবৃিt সmn ব`িkেদর অnসৃত রীিতর সােথ
সামWsশীল। িকnt ইবেন তাইিময়ার সময় হেত এই রীিতর িবেরািধতা Cr হয়। িতিন কবেরর
উপর 7সৗধ ও গmুজ Bতিরেক িশরক বেল 7ঘাষণা কেরন। িহজােয আেল সউেদর আিধপেত`র
সময় এই িবVাস তুেp 7পৗঁছায় ও সউদী শাসকগণ এই ফেতায়ার ব`বহািরক বাsবায়েন রত হয়।
ওয়াহাবী আেলমেদর ফেতায়ার পিরেpিkেত তারা সকল মাজার, কবেরর উপের িনিম2ত 7সৗধ ও
গmুজ @ংসকােয2 রত হয়। মহানবীর কবর ব`তীত সকল 7সৗধ তারা @ংস কের। তাঁর পিবt
রওজা @ংেসর ই)া থাকেলও মুসলমানেদর pিতেরােধর ভেয় তারা তা করেত পাের িন। তারা
তােদর এ @ংসযেjর মাধ`েম ইসলাম ও মুসিলম উmাহর ব`াপক kিত সাধন কেরেছ এ pবেn
আমরা এই িবষয়িট িনেয় পয2ােলাচনা করব।
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ওয়াহাবীেদর ফেতায়া
১। ইবেন তাইিময়া বেলেছন : ‘আlাহর নিবগণ তাঁেদর আহেল বাইেতর সদs ও অnাn
সৎকম2শীল বাnােদর কবেরর উপর 7য সকল 7সৗধ িনিম2ত হেয়েছ তা হারাম ও িবদআত। যা
অn sান হেত ইসলােম pেবশ কেরেছ।১৭৮
২। িতিন অnt বেলেছন : ‘িশয়ারা কবরসমূেহর উপর 7য 7সৗধ িনম2াণ কের তার সামেন
সmান pদশ2েনর জn নত হেয় থােক তা মুশিরকেদর মূিত2পূজার nায়। তারা কাবা ঘেরর হেjjর
nায় ঐ সকল কবর ও 7সৗেধর উেdে( হjj কের থােক।১৭৯
৩। 7সনআনী বেলেছন : ‘ওলীেদর কবেরর উপর িনিম2ত 7সৗধ মূিত2র nায় এবং তারা জােহলী
যুেগর মুশিরকেদর nায় ওলীেদর কবেরর সামেন িবিভn আচার পালন কের।’১৮০
৪। ওয়াহাবীেদর ফেতায়া pদােনর sায়ী পিরষদ এক pেaর জবােব বেলেছ, ‘কবেরর উপর
7সৗধ িনম2াণ িনিষd িবদআত যা কবরবাসীর pিত অিতমানবীয় িবVাস ও তার pিত অিতরিWত
সmান pদশ2েনর মাধ`েম হেয় থােক এবং তা মাnষেক িশরেকর িদেক পিরচািলত কের। তাই
মুসলমানেদর (দািয়tশীল) 7নতা অথবা তার pিতিনিধর কবেরর উপর িনিম2ত এrপ 7সৗধসমূহ
@ংস কের মািটর সােথ িমিশেয় 7দয়ার িনেদ2শ দান করা উিচত। এর মাধ`েম কম2গত িবদআেতর
মূেলাৎপাটন কের িশরেকর পথ িচরতের rd করেত হেব।’১৮১
৫। নািসrdীন আলবানী সউদ বংেশর শাসকেদর psাব কেরেছ মহানবীর পিবt রওজার
সবুজ গmুজিট 7ভেp 7ফলার। 7স বেলেছ, ‘এিট আফেসােসর িবষয় 7য, দীঘ2িদন হল রাসূেলর
কবেরর উপর একিট গmুজ pstত হেয়েছ… আমার িবVাস সউদী সরকােরর একtবােদর দাবী
যিদ সত` হেয় থােক তেব তােদর উিচত তা চূণ2 কের মসিজেদ নববীেক তার পূব2াবsায় িফিরেয়
আনা।’১৮২
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কবেরর উপর Cসৗধ িনমAাণ ও পিবt Cকারআন
পিবt 7কারআন কবেরর উপর 7সৗধ িনম2ােণর িবষয়িট িনেয় ss[ িকছু না বলেলও
7কারআেনর আয়াত হেত এ সmিক2ত িবধান পাওয়া যায়। এ যুিkেত 7য১। কবেরর উপর 7সৗধ িনম2াণ আlাহর িনদশ2নসমূেহর pিত সmান pদশ2েনর শািমল। মহান
আlাহ পিবt 7কারআেন তাঁর িনদশ2নসমূেহর pিত সmান pদশ2ন করেত িনেদ2শ িদেয়েছন, কারণ
তা অnেরর পরেহজগারীর (আtসংযম) pমাণ। 7যমন বলা হেয়েছ,

ِ ُ﴿وﻣﻦ ﻳـﻌﻈﱢﻢ َﺷﻌﺎﺋِﺮ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَِﺈﻧـﱠﻬﺎ ِﻣﻦ ﺗَـ ْﻘﻮى اﻟْ ُﻘﻠ
﴾ ﻮب
َ ْ َ
َ َ ْ َُ ْ َ َ

“যারা আlাহর িনদশ,নসমূেহর সmান কের তা অnেরর পরেহজগারীর (dীেনর)

pমাণsrপ।”১৮৩
‘ ’ﺷﻌﺎﺋﺮশbিট ‘ ’ﺷﻌﲑﻩশেbর বhবচন যার অথ2 িনদশ2ন ও pমাণ। ‘আlাহর িনদশ2ন’( ﺷﻌﺎﺋﺮ

 )اﷲহেলা এমন 7কান pতীক যা আlাহর িদক িনেদ2শক। যিদ 7কউ আlাহর িনকট 7পৗঁছােত চায়
তেব ঐ pতীেকর মাধ`েম তােত 7পৗঁছােত পাের। অব( (Bনকট` 7পেত চায়)‘আlাহর িনদশ2ন’
অথ2 যিদ তাঁর dীেনর িনদশ2ন বুঝায় তেব আয়াতিটর অথ2 হেব যিদ 7কউ আlাহর সntি[ লাভ
করেত চায় তেব তাঁর dীেনর িনদশ2নসমূেহর sান pদশ2েনর মাধ`েম তা অজ2ন করেত হেব।

পিবt Cকারআেন সাফা ও মারওয়ােক আlাহর িনদশAন ও িচh বলা হেয়েছ:

﴾ﺼ َﻔﺎ َواﻟْ َﻤ ْﺮَوَة ِﻣ ْﻦ َﺷ َﻌﺎﺋِِﺮ اﻟﻠﱠ ِﻪ
﴿إِ ﱠن اﻟ ﱠ

“িনhয়ই সাফা ও মারওয়া (পব,ত d’িট) আlাহর (dীেনর) িনদ,শন।” ১৮৪

7কারবানীর উেdে( 7য উটেক িমনায় িনেয় যাওয়া হয় তােকও আlাহর িনদশ2ন বলা হেয়েছ,

﴾ﺎﻫﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺷ َﻌﺎﺋِِﺮ
َ َ﴿ َواﻟْﺒُ ْﺪ َن َﺟ َﻌ ْﻠﻨ

“আমরা 1কারবানীর hoপুo উTেক 1তামােদর জn আlাহর িনদশ,ন বািনেয়িছ। (dীেনর)” ১৮৫

73

এ

িবষয়gেলা

ইবরাহীেমর

ধেম2র

(dীেন

হািনেফর)

িনদশ2নসমূহের

অntভু2k।

মুজদািলফােকﺸﻌﺮ
َ  َﻣবলা হয়, কারণ তা আlাহর dীেনর িনদশ2ন ও pতীক srপ। হেjjর সকল
আচারই আlাহর dীেনর িনদশ2ন কারণ তা একtবাদী ও অিবকৃত ধেম2র pতীকsrপ।
7যেহতু এই আচারসমূহ আlাহর dীেনর িনদশ2নsrপ এবং মানবজািতেক একtবাদী ও
অিবকৃত ঐশী dীেনর কথা sরণ কিরেয় 7দয়, 7সেহতু িনঃসেnেহ বলা যায়, আlাহর নবী ও
ওিলগণ তাঁর dীেনর সেব2াf িনদশ2ন। কারণ তারা হেলন িনEাপ, কখেনাই অnায়কম2 কেরন না
এবং তােদর বাণী ও কম2 সেত`র অnরণন। তাঁরা এমন এক আদশ2 যােদর অnসরেণ একtবাদ
ও মহাসেত`র পথ খুঁেজ পাওয়া যায়।
যখন মহানবী (সা.), তাঁর sলািভিষk pিতিনিধ (পিবt ইমামগণ) ও আlাহর অnাn ওিলগণ
এrপ িবেশষ Bবিশে[`র অিধকারী তখন তােদর সকল sৃিত সংরkন 7যমন তাঁেদর কবর, তা
সংরkেনর িনিমেt তার উপর 7সৗধ ও gmুজ িনম2াণ আlাহর িনদশ2েনর pিত সmােনরই নমুনা
srপ। কারণ এrপ কম2 7সই ব`িkবেগ2র pিত সmান pদশ2েনর উেdে( করা হয়, যােদর
কম2, বাণী ও িনেদ2শনা মাnষেক আlাহর িদেক পিরচািলত কের।
kরতুবী তাঁর তাফসীর gেn উেlখ কেরেছন, ‘আlাহর িনদশ2ন হেলা এমন িকছু যা তাঁর
dীেনর িচh ও sৃিত বহন কের িবেশষত 7য সকল িবষয় dীেনর আচােরর পেথ সংি;[।১৮৬
িমশরীয় 7লখক pেফসর আbাস মাহমুদ আল আkাদ কারবালা ও ইমাম hসাইেনর মাজার
সmেক2 বেলেছন : ‘কারাবালা এমন একsান 7যখােন মুসলমানরা িশkাgহণ ও ইমাম hসাইেনর
sরেণর জn যায়। অমুসলমানরাও 7সখােন দশ2েনর জn যায়। িকnt যিদ ঐ ভূিমর pকৃত ময2াদা
ও অিধকার pিতkা করেত হয় তেব অব(ই তা 7সই সব ব`িkেদর িজয়ারেতর sান হওয়া উিচত
যারা sজািতর জn িবেশষ পিবtতা ও ময2াদায় িবVাসী। কারণ িজয়ারেতর sানgেলার মেধ`
ইমাম hসাইেনর মাজার হেত উtম 7কান sােনর কথা আমার জানা 7নই।’
২। মহানবীর পিবt আহেল বাইেতর সদsেদর কবরসমূেহর উপর 7সৗধ িনম2াণ মহানবীর
িনকটাtীয়েদর pিত ভােলাবাসার pকাশ srপ।
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পিবt 7কারআন ss[rেপ আlাহর নবীর রkসmক2ীয় িনকটাtীয়েদর pিত ভালবাসা
7পাষেণর িনেদ2শ িদেয়েছ-

ِ
﴾َﺟًﺮا إِﱠﻻ اﻟْ َﻤ َﻮﱠدة
ْ َﺳﺄَﻟُ ُﻜ ْﻢ َﻋﻠَْﻴﻪ أ
ْ ﴿ﻗُ ْﻞ َﻻ أ

“1তামােদর হেত আিম আমার 1কান িবিনময় চাই না 1কবল আমার (িরসালােতর দািয়েtর)

অিতিনকটাtীয়েদর pিত ভােলাবাসা ছাড়া।১৮৭
িনঃসেnেহ মহানবীর অিতিনকটাtীয়েদর কবর সংরkেণর িনিমেt তার উপর 7সৗধ িনম2াণ
কের িজয়ারতকারীেদর জn তা িচh িহেসেব উপsাপন তাঁেদর pিত ভােলাবাসার pকাশ srপ।
কারণ pিতিট ভােলাবাসারই pকাশ আেছ এবং Cধু তাঁেদর আnগত` করা ও তাঁেদর pিত
আnিরক ভালবাসা 7পাষণ করাই ভােলাবাসার িনদশ2ন নয়, বরং 7সৗধ িনম2ােণর মাধ`েম তাঁেদর
কবর সংরkণও তাঁেদর pিত ভােলাবাসার িনদশ2ন, 7যেহতু এrপ কম2 7কান সূেtই িনিষd করা
হয় িন। (আবুশ Cহাদা, পৃ. ৫৬)
৩। আlাহর ওলীেদর কবেরর উপর 7সৗধ িনম2াণ পিবt গৃহসমূহেক সমুnত রাখার িনেদ2েশর
অnভু2k, মহান আlাহ পিবt 7কারআেন অnমিত িদেয়েছন 7যসকল গৃেহ আlাহর নাম sরণ
করা হয় তা সমুnত করার।

ٍ ﴿ ِﰲ ﺑـﻴ
ِ ِ
ﺎل َﻻ ﺗـُْﻠ ِﻬﻴ ِﻬ ْﻢ ِﲡَ َﺎرةٌ َوَﻻ ﺑـَْﻴ ٌﻊ
ٌ ﺻ ِﺎل﴾ ﴿ ِر َﺟ
ْ ﻮت أ َِذ َن اﻟﻠﱠﻪُ أَ ْن ﺗـُ ْﺮﻓَ َﻊ َوﻳُ ْﺬ َﻛَﺮ ﻓِ َﻴﻬﺎ
َ اﲰُﻪُ ﻳُ َﺴﺒﱢ ُﺢ ﻟَﻪُ ﻓ َﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟْﻐُ ُﺪ ﱢو َو ْاﻵ
ُُ
﴾َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮ اﻟﻠﱠ ِﻪ
“আlাহ 1যসব গৃহেক (যােত তাঁর নূর রেয়েছ) ময,াদায় উnীত করার এবং 1সgেলােত তাঁর

নাম উ)ারণ করার আেদশ িদেয়েছন, 1সখােন সকাল ও সn4ায় তাঁর পিবtতা ও মিহমা 1ঘাষণা
কের এমন 1লােকরা যােদর ব4বসা- বািণজ4 ও kয়- িবkয় আlাহর sরণ 1থেক, নামাজ pিতrা
করা 1থেক এবং জাকাত pদান করা 1থেক িবরত রােখ না।” ( সূরা নূর : ৩৬- ৩৭)
উপিরউk আয়াত হেত আমােদর বkেব`র সপেk d’িট pমাণ উপsাপন করা যায়।
pথমত উপিরউk আয়ােত গৃহ বলেত Cধু মসিজদ বুঝােনা হয়িন, বরং আয়ােতর উেd(
মসিজদসহ 7য 7কান sান 7যখােন আlাহর নাম sরণ করা হয়, 7যমন নিবগণ ও তাঁেদর
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sলািভিষk পিবt pিতিনিধেদর গৃহ। এমনিক এ দাবীও সত` 7য, উপিরউk আয়াতিটেত
মসিজদ িভn অn গৃেহর বা গৃহসমূেহর কথা বলা হেয়েছ। কারণ গৃহ বলেত 7য 7কান চার 7দয়াল
ও ছাদ িবিশ[ sানেক বুঝােনা হয়। 7যমন পিবt 7কারআেন বলা হেয়েছ :

ِِ ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
﴾ِج َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ﻳَﻈْ َﻬ ُﺮو َن
َ ﱠﺎس أُﱠﻣﺔً َواﺣ َﺪ ًة َﳉَ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ﻟ َﻤ ْﻦ ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ﺑﺎﻟﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﻟﺒُـﻴُﻮ@ ْﻢ ُﺳ ُﻘ ًﻔﺎ ﻣ ْﻦ ﻓﻀﱠﺔ َوَﻣ َﻌﺎر
ُ ﴿ َوﻟَ ْﻮَﻻ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮ َن اﻟﻨ

“যিদ সব মাnেষর এক মতাবলmী (কােফর) হেয় যাওয়ার আশংকা না থাকত তেব যারা

দয়াময়েক (আlাহেক) অsীকার কের তােদর গৃহসমূেহর ছাদ ও িসঁিড়েক যা dারা তারা উপের
1যত আিম 1রৗপ4 িনিম,ত কের িদতাম।” ১৮৮
উপিরউk আয়াত হেত 7বাঝা যায় আরবী ভাষায় 7য, 7কান ছাদ িবিশ[ কkেকই গৃহ (())ﺑﻴﺖ
বলা হয়। তdপির হাদীসসমূেহ বলা হেয়েছ মসিজদ ছাদিবহীন হওয়া মুsাহাব। তাই উিlিখত
আয়ােত গৃহ বলেত মসিজদ িভn অn গৃেহর কথা বলা হেয়েছ। উপরnt রাসূেলর আহেল বাইেতর
সূেt ইমাম বািকর (আ.) হেত বিণ2ত হেয়েছ 7য, উপিরউk আয়ােত গৃহ বলেত নিবগণ ও হযরত
আলীর গৃেহর pিত ইিpত করা হেয়েছ। ১৮৯
পিবt কাবাগৃহেক বাইতুlাh বলা হয়, কারণ তার ছাদ রেয়েছ।
িdতীয়ত আয়ােত 7য সমুnত করার কথা বলা হেয়েছ তার d’রকম অথ2 হেত পাের :
ক) গৃেহর pিত সmান pদশ2ন ও আধ`ািtক ময2াদা দান 7যমনিট আমরা এ আয়াতিটেত পিড়

﴾ﺎD﴿وَرﻓَـ ْﻌﻨَﺎﻩُ َﻣ َﻜﺎﻧًﺎ َﻋﻠِﻴ
َ

“আমরা তার ময,াদােক সমুnত কেরিছ।” ১৯০

খ) আয়ােতর লk` বািhক ও বstগত উnয়ন অথ2াৎ ঐrপ গৃহ বা sােনর 7যমন ওলীেদর
কবেরর উপর 7সৗধ িনম2ােণর মাধ`েম গৃহ বা কবরেক উnীত করা।
জামাখশারী তাঁর তাফসীর gেn বেলেছন : গৃহেক উnীত করার অথ2 গৃেহর কাঠােমােক উf
করা 7যমনিট িনেmাk আয়ােত বলা হেয়েছ-

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
﴾ﻴﻞ
ُ ﴿ َوإ ْذ ﻳـَ ْﺮﻓَ ُﻊ إﺑْـَﺮاﻫ
ُ ﻴﻢ اﻟْ َﻘ َﻮاﻋ َﺪ ﻣ َﻦ اﻟْﺒَـْﻴﺖ َوإ ْﲰَﺎﻋ
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“( sরণ কর) যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃেহর িভিtেক উnীত কেরিছল।” অথবা
কাবাগৃেহর pিত ময2াদা 7দখােনাও সmান pদশ2ন।" ১৯১
তাফসীের rhল বায়ােন বলা হেয়েছ ( )أن ﺗﺮﻓﻊউnীত করার অথ2 উf করা অথবা 7সgেলার
ময2াদােক বৃিd করা।১৯২
যিদ আয়াতিটেত উnীত করার অথ2 বািhক ও কাঠােমাগত উnয়েনর কথা বলা হেয় থােক
তেব তা ss[ভােব আlাহর নবী ও ওলীেদর কবরেক উnীত করেণর দিলল হেব। িবেশষত
যখন মহানবী (সা.) সহ তাঁর আহেল বাইেতর কেয়কজন ইমাম তাঁেদর গৃেহই সমািধs
হেয়িছেলন। আর যিদ উnীত করেণর অথ2 ময2াদা দান ও অবstগত উnয়ন হেয় থােক তেব তার
অথ2 হেব নবী ও আlাহর ওলীেদর গৃহ ও কবরসমূেহর pিত সmান pদশ2েনর িনিমেt তা
সংরkন করা, 7সৗধ িনম2াণ ও তার 7মরামত করার অnমিত 7দয়া হেয়েছ। আlামা sয়ূতী আনাস
ইবেন মািলক ও kরাইদা হেত বণ2না কেরেছন 7য, মহানবী (সা.)  ﻓﯽ ﺑﻴﻮت اذن أن ﺗﺮﻓﻊআয়াতিট
পাঠ করেল একব`িk তাঁেক িজেjস করল : ‘এখােন 7কান গৃহসমূেহর কথা বলা হেয়েছ?’
রাসূল (সা.) বলেলন : ‘নিবগেণর গৃহসমূহ’। হযরত আবু বকর রাসূলেক তখন হযরত আলী ও
ফািতমার গৃেহর িদেক ইিpত কের িজেjস করেলন : ‘7হ আlাহর রাসূল! এই গৃহিটও িক ঐসব
গৃেহর অnভু2k, আlাহ ও আপনার দৃি[েত যার pিত ময2াদা pদশ2ন করা উিচত।’িতিন বলেলন :
‘এই গৃহিট ঐ গৃহসমূেহর মেধ` সব2ে"k।’১৯৩
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pাথিমক যুেগর অnসরণীয় মুসলমানেদর কমA ধারায় কবেরর উপর sৃিতেসৗধ
িনমAাণ
ইসলােমর ইিতহােসর pিত লk` করেল আমরা 7দিখ, ইসলােমর আিবভ2ােবর যুগ 7থেকই
মুসলমানেদর মেধ` কবেরর উপর 7সৗধ িনম2ােণর pচলন িছল এবং এ িবষয়িট কখেনাই সাহাবী
ও তােবয়ীেদর pিতবােদর মুেখামুিখ হয় িন। ইিতহােসর পিরkমায় pথমবােরর মত ওয়াহাবীরা
এ রীিতর িবrেd 7মৗিখক ও ব`বহািরকভােব pিতবাদ Cr কের। মুসলমানেদর মেধ` pচিলত এ
রীিতর িকছু উদাহরণ এখােন উেlখ করিছ :
১। মুসলমানগণ রাসূেলর পিবt 7দহ 7মাবারকেক ছাদ িবিশ[ গৃেহ দাফন কেরন। তখন
7থেকই তা সাহাবােদর সmােনর sান িহেসেব পিরগিণত হেতা।
hসাইন ইবেন আহমান ইবেন মুহাmদ িযিন আিবল খাjাজ বাগদাদী নােম pিসd তৃতীয় ও
চতুথ2 শতাbীর একজন কিব িযিন হযরত আলীর pশংসায় রিচত উfমােনর কাসীদা যা িতিন তাঁর
পিবt রওজার সিnকেট রচনা কেরেছন তােত আিমrল মুিমিনেনর কবেরর উপর িনিম2ত সাদা
gmুেজর pিত ইিpত কের বেলেছন :

ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﻒ
ﻣﻦ زار ﻗﱪك واﺳﺘﺸﻔﻰ ﻟﺪﻳﻚ ﺷﻔﻰ
زوروا اﺑﺎ اﳊﺴﻦ اﳍﺎدى ﻟﻌﻠﻜﻢ
ﲢﻈﻮن ﺑﺎﻻﺟﺮ و اﻻﻗﺒﺎل و اﻟﺰﻟﻒ
‘7হ নাজােফর সাদা গmুেজর অিধকারী,
7য আপনােক িজয়ারত কের শাফা (আেরাগ`) চায় 7স শাফা লাভ কের,
7তামরা 7হদােয়তকারী আবুল হাসােনর (আলীর) কবর িজয়ারত কর,
যােত পুরsার, 7সৗভাগ` ও Bনকেট`র অিধকারী হেত পার।’১৯৪
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৩। বুখারী তাঁর সহীেJত বণ2না কেরেছন 7য, হাসান ইবেন হাসান ইবেন আলী (আঃ) মৃতু`বরণ
করেল তাঁর stী তাঁর কবেরর উপর ছাউনী িদেয় তাঁর িনকট বেস একবছর িনয়িমত knন
কেরিছল।১৯৫
7মাlা আলী কারী উk হাদীেসর ব`াখ`ায় বেলেছন: ‘বািhকভােব 7বাঝা যায় কবেরর উপর
ছাউনী এ উেdে( 7দয়া হেয়িছল 7য, যােত কের তার বnু ও Cভাকাkীরা তার কবেরর িনকট
এেস 7কারআন 7তলাওয়াত, িজিকর করেত পাের এবং তার সpীরা তার জn 7দায়া ও
মাগেফরাত কামনার জn 7সখােন যায়।’
৪। সাইেয়`দ বাকরী বেলেছন : ‘কবেরর উপর 7সৗধ িনম2ােণর িনেষধাjা হেত নিবগণ, শহীদ
ও সৎকম2শীল বাnারা বিহভূ2ত।’১৯৬
৫। ইবেন শাবাহ বণ2না কেরেছন, ‘আকীল ইবেন আিব তািলব তার িনজগৃেহ kপ খনন করার
সময় একিট পাথেরর সnান পান যােত 7লখা িছল : এই কবরিট সাখর ইবেন হারেবর কnা
হাবীবার। আকীল তখন কবরিট 7ঢেক িদেয় তার উপর একিট গৃহ িনম2াণ করেলন।’১৯৭
৬। সামhদী হযরত হামজা ইবেন আবdল মুtািলেবর কবেরর বণ2না িদেয় বেলন : ‘তার
কবেরর উপর snর, মজবুত ও উঁচু একিট গmুজ রেয়েছ. আbাসীয় খিলফা নািসrdীেনর
(৫৭৫- ৬২২) শাসনামেল তা িনিম2ত হেয়েছ। ১৯৮
৭। ইবেন সা’দ তার তাবাকাত gেn বণ2না কেরেছন, ‘উসমান ইবেন মাজউেনর মৃতু`র পর
জাnাতুল বাকীেত তােক দাফেনর পর রাসূল (সা.) তার কবেরর উপর sায়ী িকছু sাপন করেলন
এবং বলেলন : ‘এিট তার কবেরর িচh।’১৯৯
আমর ইবেন হাজম বেলেছন : ‘উসমান ইবেন মাজউেনর কবেরর িনকট উঁচু িকছু sািপত
7দখলাম যা pতীেকর মত িছল।’২০০
মুতাlাব বণ2না কেরেছন, ‘উসমান ইবেন মাজউেনর মৃতু` ও দাফেনর পর মহানবী (সা.)
িনেদ2শ িদেলন পাথর জাতীয় িকছু আনার। একব`িk ভারী একিট পাথর আনার 7চ[া কের ব`থ2
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হেল মহানবী (সা.) আিsন gিটেয় পাথরিট উঠােলন ও উসমান ইবেন মাজউেনর কবেরর িনকট
sাপন করেলন এবং বলেলন : ‘তার কবেরর িচh রাখেত চাই।’২০১
৮। ইবেন সা’দ ইমাম বািকর (আ.) হেত বণ2না কেরেছ, ‘রাসূেলর কnা ফািতমা হযরত
হামজার কবেরর িনকট 7যেতন ও তা পিরপািট ও সংsার করেতন।’২০২
৯। বুখারী বণ2না কেরেছন 7য, আবdর রহমান ইবেন আিব বাকেরর মৃতু`র পর হযরত আেয়শা
িনেদ2শ িদেয়িছেলন তার কবেরর উপর তাঁবু sাপেনর এবং একজেনর উপর তা 7দখােশানার
দািয়t আেরাপ কেরন।২০৩
১০। হযরত উমর রাসূেলর stী জয়নাব িবনেত জাহােশর কবেরর উপর তাঁবু িনম2ােণর িনেদ2শ
7দন এবং 7কউ তার এ কােজ বাধা 7দয় িন।২০৪
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ওয়াহাবীেদর দিলল সমূেহর পযAােলাচনা
ওয়াহািবগণ কবেরর উপর 7সৗধ িনম2াণ হারাম হওয়ার সপেk 7য দিলল উপsাপন কেরেছ
আমরা এখােন তার উtর দান করব।
১। কবেরর উপর Cসৗধ িনমAাণ িশরেকর অnতম দৃ/াn অথবা িশরেকর িদেক মাnষেক ধািবত কের।

আমরা তােদর এ কথার জবােব বলব : pথমত আমরা অnt তাওহীদ ও িশরেকর
আেলাচনায় উেlখ কেরিছ িশরেকর d’িট িদক রেয়েছ- মাnষ এমন 7কান কাজ করেব যা কােরা
pিত অবনত হওয়ার পিরচায়ক এবং যার pিত অবনত হয় তার উপাs ও pিতপালক হওয়ার
িবVাস রােখ। িশরেকর এই d’িট sm ও িদক িশরক সmিক2ত আয়াত ও তার সংjা হেত জানা
যায়। এই d’িট িদেকর উপিsিত কবেরর উপর 7সৗধ িনম2ােণর মেধ` 7নই। কারণ 7য ব`িk নবী
ও আlাহর ওলীেদর মাজার ও 7সৗধেক সmান pদশ2ন কের 7স তাঁেদর উপাs ও pিতপালক
হওয়ার িবVাস রােখ না।
িdতীয়ত আমরা পূেব2 উেlখ কেরিছ 7য 7কান হারােমর সকল pাথিমক pstিতমূলক কম2 হারাম
নয়, বরং 7য pstিত তােক িনিcত ভােব হারােম 7ফেল তাই Cধু হারাম। অথ2াৎ যিদ 7কউ িশরক
করার উেdে(ই কবেরর উপর 7সৗধ িনম2াণ কের তেবই তা হারাম হেব। িকnt 7কউ যিদ আlাহর
িনদশ2নসমূেহর pিত সmান pদশ2েনর লেk` কবেরর উপর 7সৗধ িনম2াণ কের তেব তা হারাম 7তা
হেবই না, বরং মুsাহাব বেল পিরগিণত হেব।

২। কবেরর উপর Cসৗধ িনমAাণ মুশিরকেদর কাজ!

২০৫

উtর : pথমত মূিত2পূজকরা (মুশিরকরা) তােদর সmািনত ব`িkবেগ2র কবেরর উপর 7সৗধ

িনম2াণ করত এ িবVােস 7য তারা তােদর pভু ও pিতপালক। (আমরা অnt এ িবষেয় আেলাচনা
কেরিছ) এ কারেণই ইসলাম তােদর সমােলাচনা কেরেছ িকnt মুসলমানরা এrপ িবVাস িনেয়
তােদর মৃতেদর কবেরর উপর 7সৗধ িনম2াণ কের না।২০৬
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িdতীয়ত কােফর বা মুশিরকেদর সােথ 7য 7কান pকার িমল থাকেলই তা হারাম হেত পাের
না। যিদ তা এমন 7কান িবষয় হয় যা 7কবলমাt তােদর মেধ`ই pচিলত এবং তােদর ধম2 ও
আচারসমূহেক পুনজ2ীবন দােনর লেk` করা হয় তেবই তা হারাম বেল িবেবিচত। আমরা ‘উৎসব
পালন’ সmিক2ত পরবত2ী আেলাচনায় এ িবষয় িনেয় িবsািরত আেলাচনা করব।

৩। কবেরর উপর Cসৗধ িনমAাণ িনিষd িবদআতী কাজ?
উtর : আমরা অnt snাত ও িবদআেতর মধ`কার পাথ2েক`র আেলাচনায় উেlখ কেরিছ

িবদআেতর d’িট 7মৗিলক িদক রেয়েছ তা হেলা ধেম2র মেধ` কম বা 7বিশ করা এবং 7স িবষয়িট
নতুন িকছু হওয়া যার সপেk সাধারণ বা িবেশষ 7কান শারয়ী দিলল 7নই। িকnt কবেরর উপর
7সৗধ িনম2ােণর Bবধতার িবষেয় একিদেক িবেশষ দিলল রেয়েছ 7যমন snাত ও মুসলমানেদর
মেধ` pচিলত রীিত অnিদেক সব2জনীন Bবধতার দিললও রেয়েছ।

৪। কবেরর উপর Cসৗধ িনমAােণর িনিষdতার িবষেয় আেলমেদর মেধS সবAজনীন ঐকমতS রেয়েছ:

জাnাতুল বাকীেত িবদ`মান 7সৗধসমূেহর ব`াপাের 7সৗদী রাজদরবােরর pেaর জবােব মদীনা
শরীেফর ওয়াহাবী আেলমগণ বেলেছন : ‘আেলমেদর সব2সmত মত হে) কবেরর উপর 7সৗধ
িনম2াণ িনিষd। কারণ তার িনিষdতার িবষেয় সহীh হাদীসসমূহ রেয়েছ.।’২০৭
উtর : pথমত দাবীকৃত ইজমা বা আেলমেদর ঐকমেত`র িবষয়িট হাদীস িনভ2র। আমরা

পরবত2ীেত এ সmিক2ত হাদীসgেলা িনেয় আেলাচনা করব। হাদীস িনভ2র ইজমার 7kেt যিদ
উপsািপত হাদীস dব2ল হয় তেব 7সই ইজমার 7কান মূল` থােক না।

িdতীয়ত দাবীকৃত ইজমােক আমরা সmাবS িতন ভােগ ভাগ করেত পাির :
ক) ইজমােয় তাকদীির (িবষয়বst িভিtক ইজমা) : এrপ ইজমায় কেয়কিট হাদীেসর িবষয়বst

হেত ধারণার িভিtেত ফেতায়া 7দওয়া হয়। এrপ ইজমা অgহণেযাগ`। কারণ 7য সকল
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হাদীেসর িভিtেত ফেতায়া 7দওয়া হেব তার সনদ ও দালালােতর (সূt ও িবষয়বst) িবCdতার
উপরও ফেতায়া িনভ2রশীল। িকnt এ 7kেt উভয় দৃি[েতই তা অসmূণ2 ও trিটযুk।
খ) ইজমােয় মুহাkাক (pিতিtত ইজমা) : pিতিkত ইজমা হেলা সকল আেলম ঐ িবষেয় একমত

7য, তা হারাম ও িনিষd। কবেরর উপর 7সৗধ িনম2াণ 7যমন হারাম তা িবদ`মান রাখাও হারাম এ
উভয় 7kেt তারা একমত। pিতিkত ইজমার সmাবনাও এেkেt অgহণেযাগ`। কারণ
অিধকাংশ আেলম সব2জনীনভােব কবেরর উপর 7সৗধ িনম2ােণর িবষেয় কথা বেলেছন অথবা
আমােদর আেলাচনার িবষয়বst আlাহর ওলীেদর কবর িনেয়।
আমরাও আlাহর ওলী িভn সাধারণ মুিমনেদর কবেরর উপর 7সৗধ িনম2ােণর িবষয়িট মাকrহ
হওয়ায় িবVাসী। িdতীয়ত অিধকাংশ আেলম 7সৗধ িনম2ােণর িবষয়িটেক িনিষd বেলন না, বরং
তারা মাকrহ বেল মেন কেরন এমনিক 7কউ 7কউ মাকrহ হওয়ার িবষয়িট সমথ2ন কেরন না।

যারা হারাম হওয়ার িবষয়িট সমথAন কেরন না :১। আবdর রহমান জািযরী বেলেছন : ‘কবেরর উপর গmুজ বা 7সৗধ িনম2াণ মাকrহ।’২০৮
২। নাভাভী শারেহ সহীহ মুসিলম gেn বেলেছন, ‘যিদ 7কান কবর ঐ ব`িkর মািলকানাধীন
sােন হয় তেব তার উপর 7সৗধ িনম2ান মাকrহ। যিদ জনসাধারেণর চলার পেথ অবিsত হয় তেব
তা িনম2াণ হারাম।’২০৯
৩। মািলকী মাজহােবর pধান জনাব মািলক ইবেন আনাস হেত বিণ2ত হেয়েছ, ‘কবেরর উপর
7সৗধ িনম2াণ ও চুনকাম করা আমার মেত মাকrহ।’২১০
৪। শােফয়ী বেলেছন, ‘আিম পছn কির কবেরর উপর 7সৗধ িনিম2ত ও তােত চুনকাম করা না
7হাক। কারণ এিট কবেরর 7সৗnয2 বধ2েনর উেdে( করা হয় অথচ কবর 7সৗnয2 ও অলংকৃত
করার sান নয়।’
৫। ইবেন হাজাম বেলেছন, ‘যিদ 7কান কবেরর উপর 7সৗধ বা sm িনম2াণ করা হয় তােত
7কান অsিবধা 7নই।’২১১
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৬। জনাব নাভাভী কবেরর উপর 7সৗধ িনম2াণ মাকrহ বেলেছন িকnt িতিন বেলেছন, আবু
হািনফার উdৃিত িদেয় বলা হেয়েছ, িতিন মাকrহ মেন কেরন না।২১২
কবেরর উপর 7সৗধ িনম2ােণর িবষেয় 7য মাকrহ ফেতায়া 7দয়া হেয়েছ তা মূলত সাধারণ
মুিমনেদর কবেরর 7kেt বলা হেয়েছ িকnt আlাহর ওিলগেণর কবর এ সাধারণ নীিতর
ব`িতkম।
আবdল গিণ নাবলসী তাঁর ‘আল হাদীকাতুnাদীয়া’ gেn বেলেছন, ‘কবেরর িনকট 7মামবািত
jালােনা ও তা আেলািকত করা মাকrহ এজn 7য, তা িনরথ2ক তেব তা যিদ 7কান ভাল উেdে(
7যমন... 7কান আlাহর ওলী বা সmািনত িবেশষ আেলেমর rেহর pিত "dা িনেবদেনর লেk`
করা হয় তেব তােত অsিবধা 7নই।’২১৩
গ) ইজমার অথ2 এখােন মুসলমানেদর অnসৃত সব2জনীন রীিত যা রাসূেলর ইেnকােলর সময়
হেত বত2মান পয2n pচিলত রেয়েছ। আমরা পূেব2ই pমাণ কেরিছ মুসলমানেদর সব2জনীন অnসৃত
রীিত এর িবপরীত িবষয়েক pমাণ কের। কারণ মুসলমানেদর ইিতহােসর উপর 7চাখ বুলােল
আমরা 7দিখ কবেরর উপর 7সৗধ িনম2াণ তােদর সব2কালীন অnসৃত রীিত।

৫। কবেরর উপর Cসৗধ িনমAােণর িনিষdতার পেk উপsািপত হাদীসসমূহ :
কবেরর উপর 7সৗধ িনম2ােণর িনিষdতার িবষেয় আহেল snােতর সূেt উdৃত ওয়াহাবীেদর
হাদীসিভিtক দিললgেলা িনেয় এখােন আমরা আেলাচনা করব।
১। আিবল হায়ােজর হাদীস : সহীh মুসিলম ইয়ািহয়া ইবেন ইয়ািহয়া, আবু বকর ইবেন আিব
শািব এবং জুহাইর ইবেন হারব ওয়াকী হেত, িতিন sিফয়ান হেত, িতিন হাবীব ইবেন আিব
সািবত হেত, িতিন আিব ওয়ািয়ল হেত িতিন আিবল হায়াজ আসাদী হেত বণ2না কেরেছন, হযরত
আলী ইবেন আিব তািলব (আ.) তােক বেলেছন : ‘7তামােক এমন কােজ পাঠােবা যা করেত
মহানবী (সা.) পািঠেয়িছেলন এবং তা হেলা 7য 7কান মূিত2ই (ভাsয2ই) পাও না 7কন তা @ংস
করেব এবং 7য 7কান অসমতল এবং উf কবর পােব তা সমতল করেব।’২১৪
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হাদীসিট সনদ ও দালালােতর িদক 7থেক dব2ল ও জািয়ফ িহেসেব পিরগিণত।
ক) সনেদর মূল`ায়ন : বণ2নাকারী কেয়কজন রাবী dব2ল বেল 7ঘািষত হেয়েছন। 7যমন, ওয়াকী
ইবেন জাবরা, ইবেন মািলh রাওয়াসী kফীেক অেনেকই dব2ল বণ2নাকারী বেলেছন।২১৫
sিফয়ান ইবেন সাঈদ ইবেন মাসrফ সাওবী kফী যােক ইবেন হাজার ও যাহাবী হাদীেসর
সনদ জালকারী িহেসেব অিভযুk কেরেছন অথ2াৎ 7য বণ2নাকারীেক 7স 7দেখ িন তার নােম
হাদীস বণ2নার দাবী 7স করত।২১৬
হাবীব ইবেন আিব সািবত কাইস ইবেন িদনার সmেক2ও একই অিভেযাগ রেয়েছ।২১৭
আবু ওয়ািয়ল আসাদী হযরত আলীর িবেরাধী িছল।২১৮ 7স kফায় আবdlাহ ইবেন িযয়ােদর
সহেযাগী িছল এবং তার অত`াচার ও লুটপােটর ইিতহাস কােরা িনকট অজানা নয়।
আবুল হায়াজ হাদীস বণ2নার 7kেt pিসd নন। এ কারেণ আlামা sয়ূতী sনােন নাসায়ীর
ব`াখ`াgেnও টীকায় বেলেছন, ‘হাদীস gnসমূেহ এ হাদীসিট ছাড়া অn 7কান হাদীস তার হেত
বিণ2ত হয় িন এবং ইবেন হাbান ব`তীত অn 7কউই তােক িবVs বেলন িন। ইবেন হাbান
সাধারণত অjাত রাবীেদর িবVs বলার 7kেt pিসd।
হাদীসিবদ আজলীও তােক িবVs বেলেছন িযিন তােবয়ীেদর গড়পড়তা হাের িবVs বেলেছন
এ কারেণ 7য, তােদর pিত তার িবেশষ ভাল ধারণা ও sদৃি[ িছল।২১৯
খ) দিলেলর িনভ2রেযাগ`তা : উিlিখত হাদীসিটেত দিলেলর দৃি[েতও অেনকgেলা সমsা
রেয়েছ।
১। হাদীেসর সনদ বণ2নার িবষয়বstেত িভnতা রেয়েছ। 7যমন একিট হাদীেস আিবল হায়াজ
বেলেছ, ‘হযরত আলী আমােক বেলেছন’, অn হাদীেস আিব ওয়ািয়ল বণ2না কেরেছ, ‘আলী
আিবল হায়াজেক বেলন’, অnt বেলেছ, ‘আলী আিবল হায়াজেক বেলন, আিম অব(ই
7তামােক 7pরণ করব। আমরা জািন হাদীেসর সনদ ও িবষয়বst বণ2নার 7kেt িভnতা থাকেল তা
হাদীেসর িনভ2রেযাগ`তােক pেaর সmুখীন কের।
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২। হাদীসিটেত পৃিথবীর সকল পাকা কবর ভাpার ও @ংস করার কথা বলা হয় িন, িবেশষ
িবষেয় তােক এ িনেদ2শ 7দয়া হেয়িছল। সmবত কবরgেলা মুশিরকেদর (মূিত2পূজক) িছল এবং
তারা 7সখােন উপাসনার জn 7যত এ কারেণ এ িনেদ2শ 7দয়া হেয়িছল। যিদ ধেরও 7নই তা
মুসলমানেদর কবর িছল তdপির তার সেp আlাহর ওলীেদর কবেরর 7কান সmক2 7নই; কারণ
তাঁেদর কবর আlাহর িনদশ2েনর pিত সmান pদশ2ন এবং তাঁেদর pিত দৃি[ 7দয়ার মাধ`েম
আlাহর িদেক অিধক মেনােযাগী হওয়ার লেk` িনিম2ত হেয় থােক যার মেধ` িশরক ও
অংশীদািরেtর 7কান সmক2 7নই।
৩। আিভধািনকগণ ( )ﺗﺴﻮﻳﻪশbিট যিদ 7কান সহেযাগী শb ছাড়া একাকী উিlিখত হয় তেব
তার অথ2 Cধুই সমতল করা। এই হাদীসিটেত শbিট এভােবই এেসেছ, ফেল অnrপ অথ2ই Cধু
pকাশ কের না। কারণ হাদীসিটেত বলা হয় িন ভূিম সমতল কর। তাই হাদীসিটর অথ2 হেব
বক, মােছর বা উেটর িপেঠর nায় কবরসমূহেক সমতল কের দাও। কারণ 7কান 7কান হাদীেস
এেসেছ শহীদেদর কবরসমূহ 7স সময় উেটর িপেঠর nায় উঁচু িছল।২২০
৪। হাদীসিটেত কবেরর উপর িনিম2ত ছাদ, 7দয়াল ইত`ািদ @ংস করার 7কান কথাই আেস
িন।
৫। উপরnt উপিরউk হাদীসিট ইসলােমর ইিতহােসর সকল পয2ােয় মুসিলম মনীষী ও
আেলমেদর দৃি[েত অgহণেযাগ` িছল এবং তারা এর উপর আমল কেরন িন। এ কারেণ হাদীসিট
পালনীয় নয়।
২। জািবর হেত বিণ2ত হাদীস : মুসিলম আবু বাকর ইবেন শাইবা হেত, িতিন হাফস ইবেন
িগয়াম হেত, িতিন জািবর হেত বণ2না কেরেছন 7য, মহানবী (সা.) কবেরর উপর চুনকাম
করা, িকছু 7লখা ও 7সৗধ িনম2াণ করেত িনেষধ কেরেছন।২২১ একই ভাবােথ2 কেয়কিট হাদীস
িবিভn সূেt বিণ2ত হেয়েছ। িকnt এ হাদীসgেলােত 7বশ িকছু dব2লতা রেয়েছ 7য কারেণ
িনভ2রেযাগ`তা হািরেয়েছ।
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pথমত এ সmিক2ত হাদীসgেলার মেধ` সবকিটেতই উপিরউk িতন রাবী অথ2াৎ
জািবর, আবুজ জুবাইর ও ইবেন জুরাইহ একেt অথবা এককভােব রেয়েছন অথ2াৎ 7কবল তারাই
এককভােব অথবা এককসূেt হাদীসিট বণ2না কেরেছন। ইবেন হাজার বেলেছন, ইয়ািহয়া ইবেন
মুঈনেক ইবেন জুরাইেহর হাদীসিট সmেক2 pa করা হেল বেলন 7য, তার বিণ2ত সকল হাদীস
জািয়ফ (dব2ল)।’২২২
আহমাদ ইবেন হাmাল হেত ইবেন জুরাইহ সmেক2 বিণ2ত হেয়েছ 7য, 7স মুনকার২২৩ হাদীস
বণ2না কের।২২৪
মািলক ইবেন আনাস তার সmেক2 বেলেছন, ‘ইবেন জুরাইহ ঐ ব`িkর সােথ তুলনীয় 7য
রােt jালানী কাঠ সংgেহ িলp অথ2াৎ 7স সবধরেনর (সহীh ও dব2ল) হাদীস বণ2না কের।’২২৫
আবুজ জুবাইর সmেক2ও বিণ2ত হেয়েছ 7স dব2ল হাদীস বণ2নাকারী। আহমাদ ইবেন হাmাল
আইয়ুব হেত বণ2না কেরেছন 7য, আবুজ জুবাইর dব2ল বণ2নাকারী।
7শাবা বেলেছন, ‘আবুজ জুবাইর িঠক মেতা নামাজ পড়েতা না এবং 7স অnেদর উপর
অপবাদ আেরাপ কের থােক।’
আবু হােতম রাজী বেলেছন, ‘তার বিণ2ত হাদীস িলখেত অsিবধা 7নই তেব তা pমাণ িহসােব
উপsাপন করা যােব না।’২২৬
িdতীয়ত জািবর বিণ2ত হাদীসিটর িবিভn বণ2নায় চরম অিমল রেয়েছ। কারণ জািবর হেত
িবিভnভােব বিণ2ত হেয়েছ। 7কান 7কান বণ2নায় কবের চুনকাম করা ও তার উপর ভর 7দয়া হেত
িনেষধ করা হেয়েছ। 7কান 7কান বণ2নায় কবের চুনকাম করা, 7লখা, 7সৗধ িনম2াণ, হাঁটা- চলা করা
হারাম বলা হেয়েছ। 7কান 7কান বণ2নায় এgেলা ছাড়াও কবর িজয়ারত হারাম বলা হেয়েছ।
িনঃসেnেহ এত ব`াপক িভnতা হাদীেসর িবVাসেযাগ`তােক শূেণ`র 7কাঠায় িনেয় আেস।
তৃতীয়ত যিদ ধের 7নই হাদীেসর সনেদর 7kেt 7কান সমsা 7নই এবং িবষয়বstর 7kেtও
7কান িভnতা 7নই ও হাদীেস 7কবলমাt কবেরর উপর 7সৗধ িনম2াণ করেত িনেষধ কেরেছ িকnt
হাদীেস হারাম হওয়ার িবষেয় ss[ 7ঘাষণা 7নই। কারণ িনেষধ d’pকােরর (১) 7কান কাজ
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অপছnনীয় (মাকrহ) হওয়ার কারেণ িনেষধ করা হেয়েছ যা ইসলােমর অেনক িবধােনর 7kেtই
7দখা যায়। (২) হারােমর িনেষধাjা, যিদও সাধারণত িনেষধাjা হারােমর pিতই ইিpত কের
িকnt উপিরউk হাদীসিট হেত ফকীহ ও আেলমগণ হারাম নয়, বরং মাকrহ হওয়ার
সmাবনােকই gহণ কেরেছন। এ কারেণই আমরা 7দিখ িতরিমযী তাঁর সহীh gেn উপিরউk
হাদীসিটেক ‘কবেরর উপর 7সৗধ িনম2াণ মাকrহ’ িশেরানােমর অধীেন এেনেছন। সহীh ইবেন
মাজার একজন ব`াখ`াকারী হািকম িনশাবুরী হেত বণ2না কেরেছন 7য, এ কারেণই মুসলমানেদর
মেধ` 7কউই এ হাদীসিটর উপর আমল কেরন িন।
যিদ ধেরও িনই এ হাদীস হেত বািhকভােব িবষয়িট মাকrহ হওয়া pমািণত হয় তdপির যখন
িবষয়িট আlাহর ওলীেদর 7kেt হেব তখন তাঁর িনদশ2নেক পুনj2ীিবতকরণ ও সmান pদশ2েনর
আওতায় তা মাকrহ থাকেব না, বরং মুsাহাব হেয় যােব।
এমতাবsায় িক কের ওয়াহাবীরা এ সকল হাদীেসর িভিtেত এ িবষয়িটেক হারাম 7ঘাষণা কের
কবেরর উপর 7সৗধ িনম2াণকারীেক মুশিরক বেল অিভিহত করার সাহস পাে)?
৩। আবু সাঈদ খুদরী ও উেm সালামার হাদীস : ওয়াহাবীরা অপর 7য d’িট হাদীসেক তােদর
ফেতায়ার সপেk pমাণ িহেসেব উপsাপন কের তার একিট হেলা আবু সাঈদ খুদরী
বেলেছন, ‘মহানবী (সা.) কবেরর উপর 7সৗধ িন2মাণ করেত িনেষধ কেরেছন।’২২৭ অপর হাদীসিট
হেলা উেm সালামা বেলেছন, ‘রাসূল (সা.) কবেরর উপর 7সৗধ িনম2াণ চুনকাম করেত িনেষধ
কেরেছন।’
pথম হাদীসিটেত একজন অপিরিচত রাবীর উপিsিতর (যার িবVsতার িবষেয় 7কান pমাণ
7নই) কারেণ তার িনভ2রেযাগ`তা থােক না।
িdতীয় হাদীসিটেত আবdlাh ইবেন লািহয়া রেয়েছ যার সmেক2 যাহাবী ইবেন মুঈন হেত
বেলেছন 7য, 7স dব2ল এবং তার বিণ2ত হাদীেসর উপর িনভ2র করা যায় না। তাছাড়া ইয়ািহয়া
ইবেন সাঈদ হেতও বিণ2ত হেয়েছ 7য, িতিন ইবেন লািহয়ােক gহণেযাগ` মেন কেরন না।
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৬। জাnাতুল বাকীর কবরsানিট ওয়াwফ সmিt :
ওয়াহাবীরা জাnাতুল বাকীেত অবিsত আহেল বাইেতর ইমামেদর কবেরর িচhসমূহেক @ংস
করার সপেk এ যুিk উপsাপন কের 7য, জাnাতুল বাকীর কবরsান ওয়া{ফ সmিt এবং
ইমামেদর কবেরর উপর িনিম2ত গmুজসমূহ ওয়াকেফর নীিতর পিরপিn। তাই মুসলমানেদর
7নতার (কতৃtশীল ব`িkর) উিচত তা @ংস করা।
তােদর এ যুিkর িবrেd আমােদর বkব` হেলা : pথমত 7কান হাদীস ও ইিতহােসর gেnই
উিlিখত হয় িন 7য, বাকীর কবরsান ওয়া{ফ সmিt। কারণ এ সময় মদীনা ও িহজােযর
অnাn sােনর ভূিমর এত মূল` িছল না 7য 7কউ তা ওয়া{ফ করেব।
িdতীয়ত সামhদী হেত বিণ2ত হেয়েছ বাকীেত 7য sােন ইমামেদর কবর রেয়েছ তা হযরত
আলীর Zাতা আকীল ইবেন আিব তািলেবর িনজs ঘর িছল। সামhদী বেলেছন, ‘আbাস ইবেন
আবdল মুtািলেবর কবর ফািতমা িবনেত আসাদ ইবেন হােশেমর কবেরর পােশ অবিsত এবং
িতিন আকীেলর গৃেহ কবরs হেয়িছেলন।’২২৮ এতদসেtও ওয়াহাবীরা সmিtিট ওয়া{ফ হওয়ার
অজুহাত 7দিখেয় আহেল বাইেতর পিবt ইমামেদর কবেরর গmুজgেলােক @ংস কেরেছ।
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আlাহর ওলীেদর Cসৗেধর ইিতবাচক pভাবসমূহ

7যেহতু মহানবীর sলািভিষk ও মেনানীত pিতিনিধগণ আlাহর ওলী এবং ইসলােমর পেথ
সব2pকার আtত`াগ কেরেছন এ কারেণ িকয়ামত পয2n তাঁরা মুসলমানেদর জn আদশ2।
িনঃসেnেহ মনsািttক ও Bশিlক কেম2র মাধ`েম ইসলােমর অnসরণীয় ব`িktেদর জাগিরত
রাখা ইসলােমর সােথ মুসলমানেদর বnনেক দৃঢ় কের। 7য ব`িk জীবেন অnত একবার মkা ও
মদীনায় িজয়ারেত যােব এবং 7সখােন অবিsত ইসলােমর pাথিমক যুেগর িনদশ2নসমূহ ও মহান
ব`িkবেগ2র 7জৗলুসপূণ2 রওজা দশ2ন করেব তাঁেদর মহান আtত`ােগর কথা sরণ করেব ও
তাঁেদর ময2াদা ও সmান তােদর অnরপেট pিতফিলত হেব। ফেল তারা তােদর pভু আlাহর
সােথ pিতrিতবd হেব এই বেল 7য, ঐ মহান ব`িkবেগ2র পেথ চলেব এবং দৃঢ় শপথ 7নেব
তাঁেদর পেথ অিবচল থাকার। এিট ধম2ীয় ব`িktেদর িচর জাগrক রাখার একিট পdিত। 7য
7কউ আlাহর ওলীেদর কবর, গmুজ ও 7সৗধ 7দেখ তাঁেদর িশkার িবষেয় pত`য় অজ2ন কের।
িPsান িবV একিট িবেশষ সময় হযরত ঈসার অিst সmেক2 সেnেহ পিতত হেয়িছল, কারণ
তাঁর sৃিতর 7কান িচhই বত2মান 7নই। একজন মািক2ন ঐিতহািসক তার ‘সভ`তার ইিতহাস’
gেn হযরত ঈসার িবষেয়

িPs িবV 7য d’শ বছর সেnেহ পিতত হেয়িছল তার উেlখ

কেরেছন।
7নেপািলয়ান ১৮০৮ সােল একজন জাম2ান ঐিতহািসক উইেল~ডেক pa কেরন হযরত ঈসা 7য
এক ঐিতহািসক সত` তা 7স িবVাস কের িক না?
িকnt ইিতহােসর পিরkমায় মুসলমানগণ সবসময় মাথা উঁচু কের রেয়েছ। কারণ আমােদর
ঐিতহািসক ব`িkবেগ2র কবরসমূহ এখনও িবদ`মান এবং িকছুিদন পরপরই তাঁেদর কবেরর
িনকট উপিsত হেয় আমরা তাঁেদর সেp সmক2েক ও পথ চলার pিতrিতেক নবায়ন কির 7য পথ
অিতkম করেল িনঃসেnেহ আlাহর সntি[, পূণ2তা ও 7বেহশেত 7পৗঁছা যােব।
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আlাহর ওলীেদর কবেরর িনকট মসিজদ িনমAাণ ও আেলা jালােনা
সাধারণভােব সকল মুসলমানই আlাহর ওলীেদর কবেরর উপর মসিজদ িনম2াণেক জােয়য
মেন কেরন ও তাঁেদর মেধ` এrপ কম2 pচিলত রেয়েছ, এ কাজিট তারা এ কারেণ কেরন
7য, আlাহর ওলীেদর দাফনকৃত sানিট ও তাঁেদর রওজা পিবt sান ও 7সখান 7থেক বরকত
লাভ করা যায়। িকnt ওয়াহাবীগণ আlাহর ওলীেদর কবেরর উপর 7সৗধ িনম2াণ 7যমনভােব হারাম
মেন কের তােদর কবেরর উপর মসিজদ িনম2াণেকও তdrপ িশরক হওয়ার সmাবনায় হারাম মেন
কের। এখােন আমরা এ িবষয়িট িনেয়ই আেলাচনা করব।

ওয়াহাবীেদর ফেতায়াসমূহ
ইবেন তাইিময়া বেলেছন, ‘রাসূল (সা.) তাঁর কবরেক মসিজদ বানােত িনেষধ কেরেছন অথ2াৎ
7কউ 7যন নামােজর সময় 7সখােন িগেয় নামাজ ও 7দায়া না পেড়। যিদও 7কউ আlাহর
ইবাদেতর িনয়েত 7সখােন যায় তা করা উিচত নয়। কারণ ঐ sােন গমন িশরেক পতেনর কারণ
হেত পাের। সmাবনা রেয়েছ কবেরর িনকট মাnষ ঐ মৃত ব`িkর জn নামাজ পড়েব ও 7দায়া
করেব এবং তার pিত সmান pদশ2ন করেব। তাই আlাহর ওলীেদর কবেরর পােশ মসিজদ
বানােনা হারাম। sতরাং মসিজদ িনম2ােণর িবষয়িট মুsাহাব হেলও 7যেহতু এrপ sােন িনিম2ত
মসিজদ মাnষেদর িশরেক 7ফলেত পাের তাই তা সmূণ2 হারাম।’২২৯
অnt বেলেছন, ‘আেলমগণ এ িবVাস রােখন 7য, কবেরর উপর মসিজদ িনম2াণ করা
হারাম।’২৩০
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Cকারআন ও আlাহর ওলীেদর কবেরর িনকট মসিজদ িনমAাণ
মহান আlাহ আসহােব কাহেফর ঘটনায় বণ2না কেরেছন :

ِ
ِ
ِ
ﺐ ﻓِ َﻴﻬﺎ إِ ْذ ﻳـَﺘَـﻨَ َﺎزﻋُﻮ َن ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ أ َْﻣَﺮُﻫ ْﻢ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا اﺑْـﻨُﻮا
َ ﴿ َوَﻛ َﺬﻟ
َ ﻚ أ َْﻋﺜَـ ْﺮﻧَﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻟﻴَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮا أَ ﱠن َو ْﻋ َﺪ اﻟﻠﱠﻪ َﺣ ﱞﻖ َوأَ ﱠن اﻟ ﱠﺴ
َ ْﺎﻋﺔَ َﻻ َرﻳ
ِ ﺎل اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ َﻏﻠَﺒﻮا ﻋﻠَﻰ أَﻣ ِﺮِﻫﻢ ﻟَﻨَﺘ
ِِ
ِ
ﱠﺨ َﺬ ﱠن َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻣ ْﺴ ِﺠ ًﺪ﴾ا
ْ ْ َ ُ َ َ ََﻋﻠَْﻴﻬ ْﻢ ﺑـُْﻨـﻴَﺎﻧًﺎ َرﺑـﱡ ُﻬ ْﻢ أ َْﻋﻠَ ُﻢ { ْﻢ ﻗ
“এবং এমিনভােব তােদর িবষেয় আিম অবিহত করলাম যােত কের তারা জানেত পাের

আlাহর pিতrিত সত4 এবং িকয়ামেতর িবষেয় 1কান সেnহ 1নই। যখন তারা িনেজেদর কত,ব4
িবষেয় পরsর িবতক, করিছল, তখন তারা বলল তাঁেদর উপর 1সৗধ িনম,াণ কর। তােদর
পালনকত,া তােদর িবষেয় অিধকতর অবগত। তােদর কত,ব4 িবষেয় যােদর মত pবল হল তারা
বলল : আমরা অবyই তােদর sােন (কবেরর িনকট) মসিজদ িনম,াণ করব।” ২৩১
মহান আlাহ এই আয়ােত তােদর িবষেয় মাnষেদর অবগিতর ধরন সmেক2 বেলেছন। তারা
তােদর pিত সmান pদশ2েনর pstিত িনেয় িবতেক2 িলp হেলা। 7কউ বলল : ‘তােদর কবেরর
উপর 7সৗধ িনম2াণ করা উিচত’, ‘7কউ বলল : ‘তােদর কবেরর িনকট মসিজদ িনম2াণ
করব’, ফলrিতেত 7শেষাkেদর মতই pবল হেলা।
ফখrdীন রাজী বেলেছন, ‘কােরা কােরা মেত 7য দলিট মসিজদ িনম2ােণর পরামশ2 িদেয়িছল
তারা িছল মুিমনেদর শাসক ও আসহােব কাহেফর সমথ2ক। কােরা কােরা মেত শহেরর
7নতৃsানীয় ব`িkরা এ পরামশ2 িদেয়িছেলন যােত কের 7সখােন ইবাদত করেত পােরন এবং
মসিজদ িনম2ােণর মাধ`েম আসহােব কাহেফর sৃিতেক জাগrক রাখেত পােরন।২৩২
আবু হায়ান আnালুসী বেলেছন, ‘7য ব`িk 7সৗধ িনম2ােণর psাব িদেয়িছল 7স কােফর
অবsায় পৃিথবী 7থেক িবদায় 7নয়। কারণ 7স এ কেম2র মাধ`েম 7চেয়িছল kফেরর 7কnd sাপন
করেত। িকnt মুিমনরা মসিজেদর psাব দােনর মাধ`েম তার উেdে( ও পেথ বাধা হেয়
দাঁড়ায়।’২৩৩

92

আবুস সাউদ ও জামাখশারীও উপেরাk মতিট সমথ2ন কেরেছন অথ2াৎ বেলেছন 7য, আসহােব
কাহেফর কবেরর উপর মসিজদ িনম2ােণর psাব দানকারী মুিমন িছেলন।২৩৪
অব( আমরা অবগত 7য, 7কারআন গেlর gn নয়। তাই 7কান কািহনী বণ2না করেল তার
উেd( হেলা মুসলমানরা 7যন তা হেত িশkা gহণ করেত পাের।
7যেহতু মহান আlাহ আসহােব কাহেফর কবেরর িনকট মসিজদ িনম2ােণর psাবেক pত`াখ`ান
কেরন িন এবং এrপ কম2েক িশরক মেন কেরন িন 7সেহতু আমরা এই িনরব সমথ2নেক আlাহর
পk হেত িনিcত সmিত ধের িনেত পাির।

আlাহর ওলীেদর কবেরর িনকট মসিজদ িনমAাণ : মুসলমানেদর িচরাচিরত রীিত
আমরা মুসলমানেদর ইিতহাস পয2ােলাচনা করেল 7দখব আlাহর ওলীেদর কবেরর িনকট
মসিজদ িনম2াণ করা মুসলমানেদর িচরাচিরত রীিতর অnভু2k।
মুসিলম ঐিতহািসকগণ আবু জাnাল ও আবু বািসেরর একেt যাtার একিট ঘটনা এভােব
বণ2না কেরেছন 7য, আবু বািসর মহানবীর পt আবু জাnােলর িনকট 7পৗঁছােনার পরপরই পৃিথবী
হেত িবদায় 7নন। 7য sােন আবু বািসর আবু জাnালেক পt 7পৗঁিছেয় মৃতু`বরণ কেরন আবু
জাnাল 7সখােনই তােক দাফন কেরন ও তাঁর কবেরর উপর মসিজদ িনম2াণ কেরন।২৩৫
ওয়াহাবীেদর উপsািপত দিললসমূেহর পয2ােলাচনা : আlাহর ওলীেদর কবেরর উপর মসিজদ
িনম2াণ হারাম হওয়ার িবষেয় ওয়াহাবীরা 7য সকল দিলল উপsাপন কেরেছ আমরা এখােন তা
িনেয় আেলাচনা করব।
১। হাদীস িভিtক pমাণ :
ওয়াহাবীরা তােদর দাবীর সপেk িনেmাk হাদীসসমূহ দিলল িহেসেব উপsাপন কেরেছ :
ক) জুনদাব ইবেন আবdlাh বাজালী বেলেছন, ‘মহানবীর মৃতু`র পাঁচিদন পূেব2 তাঁর হেত
Cেনিছ িতিন বেলেছন 7য, 7জেন রাখ, 7তামােদর পূব2বত2ীরা তােদর pিত 7pিরত নবী রাসূলেদর

93

কবরেক মসিজদ বািনেয়িছল, িকnt 7তামরা এrপ কর না। আিম 7তামােদর তা করেত িনেষধ
করিছ।’২৩৬
খ) মহানবী (সা.) হেত বিণ2ত হেয়েছ 7য, িতিন বেলেছন, ‘7হ আlাহ! আমার কবরেক মূিত2
বািনও না। আপিন লানত (অিভসmাত) কrন 7সই সmpদায়gেলােক যারা তােদর নবীেদর
কবরেক মসিজদ বািনেয়িছল।’২৩৭
গ) মুসিলম বণ2না কেরেছন 7য, উেm হাবীবা ও উেm সালামা হাবশায় 7দখা এক মসিজেদর
বা উপাসনালেয়র কথা বলেলন, রাসূল (সা.) তা Cেন বলেলন, ‘ঐ সmpদােয়র রীিত হেলা যখন
তােদর মেধ` 7কান সৎকম2শীল ব`িk মৃতু`বরণ কের তার কবেরর উপর মসিজদ িনম2াণ কের ও
তার মেধ` মূিত2 sাপন কের। তারা িকয়ামেতর িদন িনকৃ[ 7লাক িহেসেব আlাহর িনকট উপিsত
হেব।’২৩৮
ঘ) সহীহ বুখারীেত রাসূল (সা.) হেত বিণ2ত হেয়েছ ‘আlাহ ইhদী ও খৃ[ানেদর উপর
অিভশmাত বষ2ন কrন, কারণ তারা তােদর নবীেদর কবরসমূহেক মসিজদ বািনেয়েছ।’২৩৯
উপিরউk হাদীসসমূেহর pমাণ সmেকA আমােদর বkবS :
pথমত হাদীসgেলার উেd( বুঝেত হেল ওলীেদর কবেরর পােশ ইhদী ও িPsানেদর 7সৗধ
িনম2ােণর কারণিট পয2ােলাচনা ও িবে;ষন করেত হেব। কারণ মহানবী (সা.) ইhদী ও খৃsানরা
7য িবেশষ উেdে( 7সৗধ িনম2াণ করত 7সই কারেণ তা করেত িনেষধ কেরেছন। আমরা
হাদীসgেলা 7থেক বুঝেত পাির ইhদী ও িPsানরা আlাহর ওলীেদর কবরেক িকবলা ও মসিজদ
বানাত এবং তােদর কবেরর উেdে( িসজদা করত অথ2াৎ তারা আlাহর ওলীেদর ইবাদত
করত। এ জnই মহানবী (সা.) তােদর এ কেম2র তীb সমােলাচনা কেরেছন ও মুসলমানেদরেক
অnrপ করেত িনেষধ কেরেছন। তাই যিদ আlাহর ওলীেদর কবেরর িনকট তােদর হেত বরকত
লােভর উেdে( এবং আlাহর pিত মেনােযাগ ও ধ`ানেক গভীর করেত মসিজদ িনম2ােণ 7কান
অsিবধা 7নই। কারণ ইবাদত ও নামােযর িনয়েত তা করা হয় না (তেব যিদ 7কউ তােদর সmান
pদশ2েনর উেdে( তা িনম2াণ কের অব(ই তা হারাম।)। তাই বলা যায় উিlিখত হাদীসgেলা
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আমােদর আেলাচ` িবষয়বst বিহভূ2ত। উেm হাবীবা ও উেm সালামার হাদীেস ইhদী ও
িPsানেদর ঐrপ িনয়ত ও কেম2র কথা উিlিখত হেয়েছ।
বাইdাভী উপিরউk হাদীেসর ব`াখ`ায় বেলেছন, ‘7যেহতু ইhদী ও িPsানরা আlাহর
ওলীেদর কবেরর pিত সmান pদশ2েনর জn িসজদা করত ও তােক িকবলা িহেসেব gহণ
করত, এ কারেণই মুসলমানেদর এrপ করেত িনেষধ করা হেয়েছ। সকেলর িনকট s[ 7য
ঐrপ কম2 ss[ িশরক। িকnt যিদ 7কউ আlাহর ওলীেদর কবর হেত বরকত লােভর িনয়েত
তার িনকট মসিজদ িনম2াণ কের তেব তা উপিরউk িনেষধাjার আওতায় পড়েব না।’
sনােন নাসায়ীর ব`াখ`াকারী িসnী বেলেছন, ‘রাসূল (সা.) িনজ উmতেক আlাহর ওলীেদর
pিত ইhদী ও িPsানেদর nায় আচরণ করেত িনেষধ কেরেছন 7হাক তােদর সামেন সmান
pদশ2েনর িনয়েত িসজদাবনত হওয়া বা তােদর কবরেক িকবলা বািনেয় নামায পড়া উভয়
7kেtই তােত বারণ কেরেছন।’২৪০
িdতীয়ত হাদীসgেলােত আlাহর ওলীেদর কবেরর উপর মসিজদ িনম2াণ করেত িনেষধ করা
হেয়েছ িকnt কবেরর পােশ মসিজদ িনম2ােণর িবষেয় িকছু বলা হয় িন।
তৃতীয়ত হাদীসgেলােত 7য িনেষেধর কথা এেসেছ তা হারাম না হেয় মাকrহও হেত পাের। এ
কারেণই বুখারী ঐ হাদীসgেলােক কবেরর sানেক মসিজদ িহেসেব gহণ মাকrহ হওয়ার
অধ`ােয়র অধীেন এেনেছন এবং এrপ িনেষধেক মাকrেহ তানযীিহ অেথ2 gহণ কেরেছন।২৪১
শাইখ আবdlাh হারভী উিlিখত হাদীসসমূেহর ব`াখ`ায় বেলেছন, ‘উপিরউk িনেষধাjা
তােদর উপর pেযাজ` যারা আlাহর ওলীেদর কবেরর উেdে( নামাজ পেড়, তার pিত সmান
pদশ2ন ও ইবাদেতর লেk` িসজদা কের। যিদ কবেরর sান 7খালা ও pকািশত থােক তেবই
7সখােন নামাজ পড়া হারাম আর যিদ উnুk না থােক তেব 7সখােন নামাজ পড়া হারাম নয়।’২৪২
আবdল গিন নাবলুসী হানাফী বেলেছন, ‘7কান ব`িk যিদ 7কান সৎকম2শীল বাnার কবেরর
িনকট মসিজদ িনম2াণ কের এ উেdে( 7য, তার কবর হেত নামােযর সময় বরকত লাভ করেব
এবং মৃত ব`িkর pিত নামােযর সময় সmান pদশ2েনর 7কান িনয়ত তার না থােক তেব 7কান
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অsিবধা 7নই। কারণ হযরত ইসমাঈেলর কবর মসিজdল হারােম (বায়তুlাহ বা কাবা ঘর)
হািতেমর সিnকেট অবিsত এবং ঐ sানিট নামায পড়ার 7"k sানসমূেহর অnভু2k।’২৪৩
আlামা বদrdীন হাউসী বেলেছন, ‘কবরsানেক মসিজদ বানােনার অথ2 হেলা 7কান নামাজী
তােক িকবলা িহেসেব gহণ কের নামাজ পড়েব।’২৪৪
২। pিতবnকতার নীিতর (কােয়দােয় সােd যারাঈ) দিলল :
আlাহর ওলীেদর কবেরর িনকট মসিজদ িনম2ােণর িনিষdতার সপেk ওয়াহাবীেদর অnতম
দিলল হেলা pিতবnকতার নীিত। এ নীিতিট হেলা যিদ 7কান কম2 বstত 7মাবাহ বা মুsাহাব হয়
িকnt তার মাধ`েম হারােম পিতত হওয়ার সmাবনা রেয়েছ তেব ঐ কম2িট হারাম বেল পিরগিণত
হেব যােত কের 7কউ হারােমর িদেক পিরচািলত না হেত পাের।
ইবেন কাইেয়`ম জাওযীয়া উপিরউk নীিতর সপেk অেনকgেলা দিলল এেনেছন 7যমন পিবt
7কারআেনর আয়াতিট 7য,

ِ ﴿وَﻻ ﺗَﺴﺒﱡﻮا اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻳ ْﺪﻋﻮ َن ِﻣﻦ د
﴾ون اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَـﻴَ ُﺴﺒﱡﻮا اﻟﻠﱠﻪَ َﻋ ْﺪ ًوا ﺑِﻐَ ِْﲑ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ
ُ ْ ُ ََ
ُ َ

“যারা আlাহ ব4তীত অn িকছুর উপাসনা কের তােদরেক (উপাsেদর) গািল িদও না। কারণ

এেত তারা শtrতাবশত jানহীনতার কারেণ আlাহেক গািল িদেব।” ( সূরা আনআম : ১০৮)
এ আয়ােত 7যেহতু মূিত2েক গািল িদেল মুশিরকরা অjতাবশত আlাহেক গািল িদেত পাের
তাই মূিত2েক গািল িদেত িনেষধ করা হেয়েছ।
অnt নারীেদর উেdে( বলা হেয়েছ,

ِ
ِ ِ
﴾ﲔ ِﻣ ْﻦ ِزﻳﻨَﺘِ ِﻬ ﱠﻦ
ْ َ﴿ َوَﻻ ﻳ
َ ﻀ ِﺮﺑْ َﻦ ﺑِﺄ َْر ُﺟﻠ ِﻬ ﱠﻦ ﻟﻴُـ ْﻌﻠَ َﻢ َﻣﺎ ُﳜْﻔ

“( নারীেদর বলুন) তারা 1যন তােদর পদযুগল dারা মািটেত আঘাত না কের (শb না কের

হােট) যােত কের অn 1কউ তােদর অpকািশত 1সৗnয, সmেক, জানেত না পাের।” ( সূরা নূর :
৩১)

96

এ আয়ােত নারীরা তােদর 7য 7সৗnয2 7গাপন রােখ তা pকািশত যােত না হয় ও অnরা 7স
সmেক2 জানেত না পাের 7সজn মািটেত পদাঘাত করেত িনেষধ করা হেয়েছ। তারা উপিরউk
নীিতর সপেk িকছু বুিdবৃিtক যুিkও উপsাপন কেরেছন।২৪৫
আমরা তােদর যুিkর িবrেd বলব :

7কান ওয়ািজেবর pাথিমক শত2 তখনই ওয়ািজব হেব যখন ঐ pাথিমক শত2 ওয়ািজেবর সােথ
সরাসির সmিক2ত হেব এবং অবধািরত ও অিবি)nভােব ঐ শত2 ঐ ওয়ািজেব 7পৗঁছার কারণ
হেব। তাই 7য 7কান pাথিমক শত2ই শত2 হওয়ার কারেণ ওয়ািজব বেল পিরগিণত হয় না। 7যমন
ছােদর উপর উঠা যিদ আমােদর উপর ওয়ািজব হয় তেব 7যেহতু ছােদ উঠার শত2 হল মই বা
িসঁিড় সংেযাজন 7সেহতু ছােদ উঠার জn pেয়াজনীয় মই বা িসিড় সংেযাজন আমােদর জn
ওয়ািজব হেব। 7কান িবষয় হারাম হওয়ার 7kেtও তাই অথ2াৎ 7য শত2িট আমােদর সরাসির
হারােম 7ফেল ও হারােমর অবধািরত শত2 বেল পিরগিণত হয় Cধু 7সrপ শত2ই হারাম।
sতরাং আlাহর ওলীেদর কবেরর পােশ মসিজদ িনম2াণ যিদ িশরক করা ও তােদর উেdে(
সmান pদশ2ন ও নামায আদােয়র িনয়েত না হয় তেব এrপ মসিজদ িনম2ােণ 7কান সমsা ও
বাধা 7নই।
যিদও এমন হয় 7য 7কউ 7কউ নামাজ পড়ার সময় তােদর সmান pদশ2েনর িনয়েতর কথা
িচnা কের ও 7স উেdে( নামাজ পেড় িকnt 7যেহতু মসিজদিট 7সrপ উেdে( িনিম2ত হয়
িন, তাই এ 7kেt 7কান অsিবধা 7নই। যিদ আমরা এ sতঃিসd রীিতিট 7মেন না 7নই, তেব
আমােদর pিতিদেনর 7লনেদেনর অেনক িবষয়বstই হারাম বেল পিরগিণত হেব িবেশষত 7য
মাধ`ম ও িবষয়gেলা হালাল ও হারাম উভয় কােজই ব`বhত হেত পাের 7সgেলা হারাম হেয়
যােব 7যেহতু সmাবনা রেয়েছ তা হারাম পেথ ব`বhত হওয়ার। 7যমন 7কউ চাk বা 7রিডও
অnায় পেথ ব`বহার করেত পাের এই অজুহাত 7দিখেয় আমরা চাk ও 7রিডও িবkয় হারাম
7ঘাষণা কির তেব তা কখেনাই যুিkযুk হেব না। তাই এrপ 7লনেদনেক 7কউই হারাম বা
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বািতল বেল 7ঘাষণা কেরন িন। তেব 7কউ যিদ এই অnায় িনয়েত তা িবkয় কের তেব তা
বািতল বেল গণ` হেব।
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আlাহর ওলীেদর কবেরর পােশ মসিজদ িনমAাণ এবং তা আেলািকত করা
(7মামবািত বা pদীপ jালােনা)
আlাহর ওলীেদর কবেরর িনকট মসিজদ িনম2াণ, নামায পড়া, 7দায়া করা এবং তােদর কবর
িজয়ারত করােক 7যমন হারাম মেন কের 7তমিন কবেরর 7সৗnয2 বধ2ন ও 7সখােন আেলাক সjা
করােকও সেব2াতভােব হারাম মেন কের যিদও তা রাসূল (সা.) ও তাঁর বংশধর ইমামেদর কবর
হেয় থােক। িকnt অnাn মুসলমানগণ উপিরউk কম2gেলােক জােয়য মেন কের। তারা তােদর
এ কেম2র সমথ2েন িকয়ােসর সািব2ক ও সব2জনীনতার নীিতর

২৪৬

িভিtেত বেল 7যেহতু রাসূল

(সা.), সাহািবগণ, তােবয়ীনসহ সকল মুসলমান ইসলােমর ইিতহােসর সকল পয2ােয় কাবাঘেরর
(কাবাগৃেহর) pিত সmান pদশ2েনর লেk` তা মূল`বান বেst সিjত ও তােক রািtেত আেলািকত
রাখােক জােয়য বেলেছন ও কায2ত তা সিjত ও অলংকৃত রাখার িবষেয় তৎপর 7থেকেছন।
অnrপ কারেণ আlাহর ওলীেদর কবেরর 7সৗnয2 বধ2ন ও তােত আেলাকসjা করােত 7কান
অsিবধা 7নই, কারণ কাবাগৃহ আlাহর গৃহ িহেসেব 7য িবেশষt রােখ আlাহর ওিলগণও একই
Bবিশে[`র অিধকারী। যিদ কাবাগৃেহ িশরক ও মূিত2পূজার সmাবনা সেttও এ কম2 Bবধ হেয়
থােক, আlাহর ওলীেদর কবরও অnrপ সmাবনা সেttও সmান pদশ2েনর লেk` সিjত করা
Bবধ বেল পিরগিণত হেব। যখন আমরা এর িবrেd শিkশালী 7কান দিলল pমাণ উপsািপত
হেত 7দিখ না।

আlাহর ওলীেদর কবেরর CসৗnযA বধAন ও আেলািকত করা হারাম হওয়ার সপেk
ওয়াহাবীেদর দিলল
নাসায়ী িনজs সনেদ (সূেt) ইবেন আbাস হেত বণ2না কেরেছন, মহানবী (সা.)
বেলেছন, ‘আlাহ 7স সকল নারীর উপর অিভশmাত বষ2ণ কrন যারা কবর িজয়ারত কের, আর
তােদর উপর অিভশmাত

কrন যারা কবরেক মসিজদ বানায় ও 7সখােন আেলা (pদীপ)

jালায়।’
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আমােদর উtর হেলা : উিlিখত হাদীসিট সনদ ও দালালােতর দৃি[েত trিটপূণ2 এবং

ss[ভােব আlাহর ওলীেদর কবের আেলা jালােনার িনিষdতার pমাণ তােত 7নই। কারণ
১। হাদীসিটর সনদ বা সূtগত সমsা : িবিশ[ ওয়াহাবী হাদীসিবদ নািসরউdীন আলবানী
ইবেন আbােসর হাদীসিট উেlেখর পর বেলেছন, ‘এ হাদীসিট আবু দাউদ ও অnরা বণ2না
কেরেছন িকnt সনেদর িদক 7থেক তা dব2ল (অথ2াৎ তােত কেয়কজন dব2ল বণ2নাকারী রেয়েছন)।
যিদও পূব2বত2ী আেলমেদর অেনেকই উk হাদীেসর িভিtেত কথা বেলেছন িকnt আমােদরেক
অব(ই সত`েক বলেত হেব ও তার অnসরণ করেত হেব।’
এ হাদীসিটেক যারা dব2ল বেলেছন তােদর মেধ` মুসিলমও রেয়েছন। িতিন তার ‘আত
তাফসীল’ gেn বেলেছন : হাদীসিট িনভ2রেযাগ` নয়। 7যেহতু হাদীসিটর সনেদ আবু সািলহ
বাজাম রেয়েছ, হাদীসিবদগণ তা gহেণ আপিt কেরেছন। ইবেন আbাস হেত বণ2নাকারী রাবীর
ব`াপােরও সেnহ রেয়েছ 7য ইবেন আbাস হেত এ হাদীসিট Cেনেছ িকনা বা Cনার সmাবনা
িছল িকনা?
অতঃপর িতিন বেলেছন : উk হাদীসিট 7য dব2ল আিম আমার ‘আল আহািদsজ জািয়ফা
ওয়াল মাওজুয়া ও আসাr হাস সাইিয় িফল উmাহ’ gেn তা pমাণ কেরিছ। হাদীস শাstিবদেদর
7কউই আবু সািলহ বাজােমর বিণ2ত হাদীসসমূহ হেত pমাণ উপsাপন কেরন না। কারণ তােদর
িনকট 7স dব2ল বণ2নাকারী এবং 7কউই তােক িবVs বা িনভ2রেযাগ` বেলন িন। তেব ইবেন
হাbান ও আজলী তােক িনভ2রেযাগ` বলেলও তারা উভেয়ই অিত উদারতার 7দােষ d[। অn
7কান সূেt বিণ2ত 7কান সমথ2ক হাদীসও আমরা এেkেt পাই না যার মাধ`েম উিlিখত
হাদীসিটর dব2লতােক আমরা কািটেয় উঠেত পাির।২৪৭
২। দালালােতর পয2ােলাচনা :
ক) উিlিখত হাদীসিটর লk` নবী ও আlাহর ওলীেদর কবর নয়, কারণ তাঁেদর কবরসমূহেক
অব(ই িবিভnভােব সmান pদশ2ন করেত হেব এবং pদীপ jালােনা ও আেলাকসjার মাধ`েম
তােদর কবরেক সmান 7দখােনা এর অnতম পdিত।
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খ) 7যেহতু নবী ও ওলীেদর কবর ব`তীত অnাnেদর কবেরর 7kেt অযথা অথ2 অপচয় ঘেট
7সেহতু ঐrপ 7kেtই হাদীসিট pেযাজ`। িকnt আlাহর ওলীেদর কবর িজয়ারেতর উেdে( তার
িনকট pদীপ jালােনা, 7সখােন 7কারআন 7তলাওয়াত করা, 7দায়া ও নামায পড়া pভৃিতর
sেযাগ সৃি[র মাধ`েম কবর িজয়ারতকারীেক আিtক ও Bনিতক কল`াণ অজ2েন সাহায` করার
কারেণ এ 7kেt তা হারাম বা মাকrহ নয়, বরং মুsাহাব। কারণ তা সৎকােজ সহেযািগতার
শািমল ও পরেহজগারীর িনকটবত2ী।
আিজজী হাদীসিটর ব`াখ`ায় বেলেছন, ‘হাদীসিট ঐ 7kেtই pেযাজ` যখন আেলা jালােনা
হেত জীিবতরা কল`াণ পায় না। িকnt যিদ তা হেত কল`াণ অজ2ন করা যায় 7সেkেt অsিবধা
7নই।’২৪৮
িসnী sনােন নাসায়ীর ব`াখ`া gেn বেলেছন, ‘কবেরর িনকট pদীপ ও আেলা jালােত
এজnই িনেষধ করা হেয়েছ 7য, তা অেথ2র অপচয় ও 7কান কল`াণই তা 7থেক লাভ করা যায়
না। যিদ 7কান 7kেt লাভ পাওয়া যায় 7সেkেt িনেষধাjার িবধান থাকেব না।’২৪৯
7শখ আলী নােসফ বেলেছন, ‘কবেরর িনকট আেলা jালােনা Bবধ (জােয়য) নয়। কারণ এিট
অেথ2র অপচয়। িকnt যিদ 7কান জীিবত ব`িk কবেরর িনকট উপিsত থােক 7সেkেt আেলা
jািলেয় রাখােত 7কান অsিবধা 7নই।’২৫০
গ) হাদীসিটেক হারাম অেথ2 না িনেয় মাকrহ অেথ2ও 7নয়া সmব।
ঘ) মুসলমানেদর িচরাচিরত রীিত িছল এিট 7য, তারা মৃত ব`িkেদর িবেশষত আlাহর ওলী ও
িবেশষ ব`িkেদর কবেরর িনকট আেলা jািলেয় রাখেতন খিতব বাগদাদী sীয় সূেt িফিলিsনী
এক ব`িk হেত বণ2না কেরেছন 7য, িতিন তুরেsর কনsাি~টেনাপেল একিট 7দয়ােলর পাদেদেশ
pjিলত pদীপ 7দেখ pa কেরন : কবরিট কার? এলাকাবাসী জবাব 7দয় তা রাসূেলর িবিশ[
সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারীর। কবেরর িনকটবত2ী হেয় 7দখেত পান কবেরর উপর ছাদ হেত
িশকেলর সাহােয` বািত ঝুলােনা রেয়েছ।২৫১
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ইবেন জাওযী বেলেছন, ৩৮৬ িহজরী সােলর একিট grtপূণ2 ঘটনা িছল বসরার 7লােকরা
দাবী কেরিছল 7য, একিট পুরাতন কবেরর সnান 7পেয়েছ যা জুবাইর ইবেন আওয়ােমর কবর
বেল জানা যায়। তখন চাটাই, pদীপ ও অnাn সরWাম এেন তা পিরপািট ও সিjত করা হয়
এবং 7স sােনর যt 7নয়ার জn এক ব`িkেক িনেয়াগ দান করা হয়। ঐ sানিটও ওয়া{ফ কের
7দয়া হয়। ২৫২
সাফাদী ইমাম মূসা কািজম (আ.)- এর কবর সmেক2 বেলেছন, ‘তাঁর কবর ঐ sােন
(বাগদােদর িনকটবত2ী কােজমাইেন) pিসd এবং 7লাকজন 7সখােন িজয়ারেতর জn যায়। তার
উপর গmুজ িনিম2ত হেয়েছ যােত sণ2 ও 7রৗপ` িনিম2ত আ)াদনসহ pদীপসমূহ pjিলত িছল।
িবিভn ধরেনর কােপ2ট 7সখােন দৃ(মান িছল।২৫৩
ঙ) ইবেন আbাস হেত বিণ2ত হাদীসিটর িবপরীত হাদীসসমূহ আমােদর হােত রেয়েছ 7যমন
মহানবী (সা.) রািtেত জাnাতুল বাকীেত 7যেতন ও তাঁর সেp এক ব`িk কবেরর িনকট হােত
pদীপ jািলেয় দাঁিড়েয় থাকত।২৫৪
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শাফায়াত

সকল ধম2িবVাসী, িবেশষত সাধারণভােব সকল মুসলমানই শাফায়ােত িবVাসী অথ2াৎ
িকয়ামেতর িদন আlাহর ওিলগণ একদল gনাহগার বাnার জn sপািরশ ও kমা pাথ2না
(শাফায়াত) করেবন এবং এর মাধ`েম তােদরেক 7দাযেখর আgন হেত মুিk িদেবন। আবার
কােরা কােরা মেত শাফায়ােতর অথ2 আlাহর ওিলগণ sপািরেশর মাধ`েম ব`িkর ময2াদা ও
অবsােনর উtরণ ঘটােবন। িকnt এই sপািরেশর Bবিশ[` ও পিরমাণ িনেয় ধম2িবVাসীেদর মেধ`
মতেভদ রেযেছ। 7যমন ইhদীরা তােদর ওলী ও নবীেদর 7kেt শত2হীন sপািরেশর অিধকাের
িবVাসী। 7কারআন এ িবVাসেক ss[ভােব িভিtহীন বেল 7ঘাষণা কেরেছ। মুসলমানেদর মেধ`
ওয়াহাবীরা িবVাস কের Cধু আlাহর িনকট শাফায়াত কামনা করা জােয়য, িতিন ব`তীত অn
7কান ব`িkর িনকট শাফায়াত কামনা করা িশরক বেল গণ`। িকnt সাধারণভােব মুসলমানরা
িবVাস কেরন শাফায়ােতর (আlাহর িনকট sপািরশ ও kমা pাথ2না) অিধকার আlাহ তাঁর 7কান
7কান িবেশষ বাnােক িদেয়েছন এবং মুসলমানরা সরাসির তাঁেদর িনকট শাফায়ােতর আেবদন
করেত পাের। তেব এ িবVাস রাখেত হেব 7য, sপািরশ gহেণর ও kমা করার অিধকার
pকৃতপেk আlাহর এবং তাঁর ওিলগণ তাঁর অnমিত সােপেk এই শাফায়াত করেবন অথ2াৎ
এেkেt তাঁরা sাধীন নন; বরং আlাহর ই)ার অnবত2ী। আমরা এখােন এ িবষয়িট িনেয়
আেলাচনা করব।

মুসিলম উmাহর মৈতকS
ইসলামী উmাহর আেলমগণ শাফায়ােতর Bবধতা এবং মহানবী (সা.) 7য িকয়ামেতর িদন
শাফায়াতকারীেদর অnতম এ িবষেয় একমত, যিদও তাঁেদর মেধ` শাফায়ােতর শাখাগত 7কান
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7কান িবষেয় িকছুটা মতেভদ রেয়েছ। pথেম আমরা িশয়া ও snী উভয় মাজহােবর দৃি[েকাণ
7থেক শাফায়ােতর িবষয়িট আেলাচনা করব।
১। আবু মনsর মােতিরদী২৫৫ (মৃতু` ৩৩৩ িহজরী) পিবt 7কারআেনর সূরা আিmয়ার ২৮ নং
আয়াত :

ِ
﴾ﻀ ﻰ
َ َ﴿ َوَﻻ ﻳَ ْﺸ َﻔﻌُﻮ َن إِﱠﻻ ﻟ َﻤ ِﻦ ْارﺗ

“তারা যার pিত িতিন (আlাহ) সnto তার জn ব4তীত অn কােরা জn শাফায়াত করেব না
” - এর তাফসীের বেলেছন, এ আয়াতিট ইসলােম শাফায়াত gহণেযাগ` হওয়ার িবষয়িট সমথ2ন
কের।

২৫৬

২। তাজুdীন আবু বকর কালাবাজী (মৃতু` ৩৮০ িহ.) বেলেছন, ‘আেলমেদর মেধ` এ

িবষেয় মৈতক` রেয়েছ 7য, মহান আlাহ শাফায়ােতর িবষেয় যা িকছু বেলেছন এবং হাদীসসমূেহ
এ সmেক2 যা এেসেছ তার সবিকছু িবVাস করা ওয়ািজব।’২৫৭
৩। 7শখ মুিফদ (৩৩৬- ৪১৩ িহ.) বেলেছন, ‘ইমামীয়া িশয়ারা এ িবষেয় একমত 7য, মহানবী
(সা.) িকয়ামেতর িদন তাঁর উmেতর একদল gনাহগার বাnার জn শাফায়াত করেবন। 7তমিন
আমীrল মুিমনীন (আ.) ও তাঁর বংশধারার পিবt ইমামগণ তাঁেদর অnসারীেদর মধ` হেত
অেনক gনাহগার বাnার জn sপািরশ ও kমা pাথ2না করেবন এবং মহান আlাহ তাঁেদর
শাফায়ােতর কারেণ অেনক gনাহগার বাnােক জাহাnাম হেত পিরtাণ িদেবন।’২৫৮
৪। 7শখ তূসী (৩৮৫- ৪৬০ িহ.) বেলেছন, ‘িশয়ারা িবVাস কের রাসূল (সা.), তাঁর অেনক
সাহাবী, তাঁর বংেশর ইমামগণ এবং মুিমন বাnােদর অেনেকই শাফায়াত করেবন।’২৫৯
৫। আবু হাফস নাসাফী (মৃতু` ৫৩৮ িহ.) বেলেছন, ‘আlাহর নিবগণ মুসিলম উmাহর
সৎকম2শীল বাnােদর কবীরা gনাহকারীেদর জn শাফায়াত করার অিধকার রেয়েছ যা pমািণত
সত`।’২৬০
৬। তাফতাজানী নাসাফীর মেতর পয2ােলাচনা করেত িগেয় িনিd2ধায় তার মতেক সমথ2ন
কেরেছন।২৬১
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৭। কাজী আয়াজ ইবেন মূসা (জn ৫৪৪ িহ.) বেলেছন, ‘আহেল snাত বুিdবৃিtকভােব
শাফায়াতেক sীকার কের এবং পিবt 7কারআেনর আয়াতসমূহ এবং হাদীস তা ঘটেব বেল সাk`
pদান ও সত`ায়ন কের।’২৬২
৮।

ِ
ٍ ﴿ َواﺗـﱠ ُﻘﻮا ﻳـَ ْﻮًﻣﺎ َﻻ َْﲡ ِﺰي ﻧـَ ْﻔﺲ َﻋ ْﻦ ﻧـَ ْﻔ
﴾ٌﺎﻋﺔ
َ ﺲ َﺷْﻴﺌًﺎ َوَﻻ ﻳـُ ْﻘﺒَ ُﻞ ﻣْﻨـ َﻬﺎ َﺷ َﻔ
ٌ

আয়াতিটর তাফসীের কাজী বাইdাভী বেলেছন, ‘অেনেকই এ আয়াতিটেক কবীরা
gনাহকারীেদর জn শাফায়ােতর িবপেk দিলল িহসােব উপsাপন কেরেছন। িকnt আমােদর
জানেত হেব 7য, আয়াতিট কােফরেদর সmিক2ত। কারণ পিবt 7কারআেনর আয়াতসমূহ ও
অসংখ` 7রওয়ােয়ত রাসূেলর উmেতর জn শাফায়ােতর িবষয়িট সত`ায়ন কেরেছ।’২৬৩
৯। ফাততাল িনশাবুরী বেলেছন, ‘মুসলমানেদর মেধ` এ িবষেয় 7কান মৈতক` 7নই
7য, শাফায়ােতর িবষয়িট সব2িসd এবং এর ফলrিতেত gনাহগার মুিমনেদর হেত শািs দূরীভূত
হেব।’২৬৪
১০। ইবেন তাইিময়া হাররানী (জn ৭২৮ িহ.) বেলেছন, ‘মহানবীর জn িকয়ামেতর িদন
িতন ধরেনর শাফায়াত রেয়েছ... তৃতীয় pকারিট হেলা জাহাnামীেদর জn।’২৬৫
১১। িনজামুdীন kশচী (জn ৮৭৯ িহ.) বেলেছন,

﴾ﻮدا
َ ﻚ َرﺑﱡ
َ َ﴿ﻋ َﺴﻰ أَ ْن ﻳـَْﺒـ َﻌﺜ
ً ﻚ َﻣ َﻘ ًﺎﻣﺎ َْﳏ ُﻤ
َ

আয়াতিটর ২৬৬ িভিtেত মুসলমানগণ শাফায়াত অবধািরত হওয়ার ঐকমত` 7পাষণ কের।
১২। শারানী হানাফী বেলেছন, ‘মুহাmাদ (সাlাlাh আলাইহী ওয়া আিলহী ওয়া সাlাম)
িকয়ামেতর িদন সব2pথম শাফায়াতকারী হেবন।’২৬৭
১৩। আlামা মাজিলসী (জn ১১১০ িহ.) বেলেছন, ‘শাফায়ােতর িবষেয় মুসলমানেদর মেধ`
মতাৈনক` 7নই। কারণ িবষয়িট ইসলােমর অনsীকায2 িবষয়সমূেহর অnভু2k এ অেথ2 7য, মহানবী
(সা.) িকয়ামেতর িদন তাঁর উmেতর জn এমনিক পূব2বত2ী নিবগেণর উmতেদর জnও শাফায়াত
করেবন।’২৬৮
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১৪। মুহাmাদ ইবেন আবdল ওয়াহহাব (১১১৫- ১২০৬ িহ.) বেলেছন, ‘রাসূল (সা.), পূব2বত2ী
নিবগণ, 7ফেরশতামNলী, ওিলগণ ও িনEাপ িশCেদর শাফায়ােতর অিধকার রেয়েছ এ িবষয়িট
বিণ2ত সকল হাদীেসর িভিtেত pমািণত সত`।’২৬৯
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7কারআেনর শাফায়াত সmিক2ত আয়াতসমূহেক কেয়ক ভােগ ভাগ করা যায়।
১। 7য সকল আয়াত শাফায়াতেক pত`াখ`ান কের :

ِ ِ
ِﱠ
ِِ
ِ
ﺎﻋﺔٌ َواﻟْ َﻜﺎﻓُِﺮو َن ُﻫ ُﻢ
َ ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا أَﻧْﻔ ُﻘﻮا ﳑﱠﺎ َرَزﻗْـﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒ ِﻞ أَ ْن ﻳَﺄِْﰐَ ﻳـَ ْﻮٌم َﻻ ﺑـَْﻴ ٌﻊ ﻓﻴﻪ َوَﻻ ُﺧﻠﱠﺔٌ َوَﻻ َﺷ َﻔ
َ ﴿ ﻳَﺎ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﺬ
﴾اﻟﻈﱠﺎﻟِ ُﻤﻮ َن
“1হ ঈমানদারগণ! 1তামােদরেক 1য জীিবকা 1দয়া হেয়েছ তা হেত ব4য় কর 1সিদন আসার

পূেব, 1যিদন 1কান kয় িবkয়, বnুt ও শাফায়াত 1নই এবং কােফররা বুঝেত পারেব তারাই
জুলুমকারী িছল।” ( সূরা বাকারা : ২৫৪)
িকnt অnt 7কারআেন আlাহর অnমিত ব`িতেরেক শাফায়াতেক pত`াখ`ান কেরেছ। sতরাং
উk আয়াতিটেত 7য শাফায়াত আlাহর অnমিত ব`তীত সংঘিটত হেব তােকই অsীকার করা
হেয়েছ।
২। ইhদীেদর িবVােসর শাফায়াতেক বািতল 7ঘাষণা :

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ﺲ َﻋ ْﻦ
َﱐ ﻓَ ﱠ
ﺖ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َوأ ﱢ
َ ﻀ ْﻠﺘُ ُﻜ ْﻢ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ
ُ ﱵ اﻟﱠِﱵ أَﻧْـ َﻌ ْﻤ
ٌ ﲔ ﴾﴿ َواﺗـﱠ ُﻘﻮا ﻳـَ ْﻮًﻣﺎ َﻻ َْﲡﺰي ﻧَـ ْﻔ
َ ﴿ﻳَﺎ ﺑَِﲏ إ ْﺳَﺮاﺋ
َ ﻴﻞ اذْ ُﻛ ُﺮوا ﻧ ْﻌ َﻤ
ِ
ِ
ٍ ﻧـَ ْﻔ
﴾ﺼ ُﺮو َن
َ ﺲ َﺷْﻴﺌًﺎ َوَﻻ ﻳـُ ْﻘﺒَ ُﻞ ﻣْﻨـ َﻬﺎ َﺷ َﻔ
َ ﺎﻋﺔٌ َوَﻻ ﻳـُ ْﺆ َﺧ ُﺬ ﻣْﻨـ َﻬﺎ َﻋ ْﺪ ٌل َوَﻻ ُﻫ ْﻢ ﻳـُْﻨ
“1হ বিন ইসরাঈল (ইসরাঈেলর সnানগণ)! 1তামােদর উপর 1য িনয়ামত িদেয়িছ তা sরণ

কর। এবং িনhয়ই আিম 1তামােদরেক িবKবাসীেদর উপর pাধাn িদেয়িছলাম। 1সিদনেক ভয়
কর (1সিদন হেত িনেজেক রkা কর) 1যিদন একজনেক অপেরর জn শািs 1দয়া হেব না এবং
কােরা শাফায়াত (sপািরশ) gহণ করা হেব না। 1কান িবিনময় গৃহীত হেব না এবং তারা সাহায4
pাpও হেব না।” ২৭০
এ আয়ােত 7কারআন িবেশষ ধরেনর শাফায়াতেক বািতল বেল 7ঘাষণা করা হেয়েছ অথ2াৎ
ইhদীরা 7য শত2হীন শাফায়ােত িবVাসী িছল তা এ আয়ােত pত`াখ`াত হেয়েছ। কারণ এ ধরেনর
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শাফায়ােতর 7kেt অnমিতর pেয়াজন 7নই ধারণা করা হেয়েছ এবং শাফায়াতকারী ও যার জn
শাফায়াত করা হেব উভেয়র জnই 7কান শত2 আেরাপ করা হয় িন।
৩। কােফরেদর জn শাফায়াতেক pত`াখ`ান :

ِ
ِ
ِِ
﴾ﲔ
َ ﴾ ﻓَ َﻤﺎ ﺗَﻨ َﻔﻌُ ُﻬ ْﻢ َﺷ َﻔ٤٧﴿ ﲔ
َ ﺎﻋﺔُ اﻟﺸﱠﺎﻓﻌ
ُ ﴾ َﺣ ﱠ ٰﱴ أَﺗَﺎﻧَﺎ اﻟْﻴَﻘ٤٦﴿ ب ﺑِﻴَـ ْﻮم اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ
ُ ﴿ َوُﻛﻨﱠﺎ ﻧُ َﻜ ﱢﺬ

“( কােফররা বলেব) আমরা pিতদান িদবসেক িমথ4া pিতপn করতাম। এমতাবsায় (মৃতু4র

মাধ4েম) িকয়ামেতর িবষেয় দৃঢ় িবKাস লাভ করলাম। 1সিদন শাফায়াতকারীেদর শাফায়াত
তােদর 1কান কল4াণ বেয় আনেব না।” ২৭১
৪। মূিত2েদর শাফায়ােতর অিধকার pত`াখ`ান

ِ
ِ ِ ﴿ وﻳـﻌﺒ ُﺪو َن ِﻣﻦ د
ﻨﺪ اﻟﻠﱠ ِـﻪ ۚ◌ ﻗُ ْﻞ أَﺗـُﻨَﺒﱢﺌُﻮ َن اﻟﻠﱠ َـﻪ ِﲟَﺎ َﻻ
َ ﻀﱡﺮ ُﻫ ْﻢ َوَﻻ ﻳَﻨ َﻔﻌُ ُﻬ ْﻢ َوﻳـَ ُﻘﻮﻟُﻮ َن َﻫـٰ ُﺆَﻻء ُﺷ َﻔ َﻌ ُﺎؤﻧَﺎ ِﻋ
ُ َون اﻟﻠﱠـﻪ َﻣﺎ َﻻ ﻳ
ُ
ُْ َ َ
ِ ﻳـﻌﻠَﻢ ِﰲ اﻟ ﱠﺴﻤﺎو
ِ ات َوَﻻ ِﰲ ْاﻷ َْر
﴾ ﺎﱃ َﻋ ﱠﻤﺎ ﻳُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮ َن
ٰ َ ض ۚ◌ ُﺳْﺒ َﺤﺎﻧَﻪُ َوﺗَـ َﻌ
ََ
ُ َْ
“তারা (মুশিরকরা) আlাহর পিরবেত, এমন িকছুর উপাসনা কের যা তােদর 1কান অকল4াণ ও

কল4াণই করেত পাের ন। তারা বেল এই মূিত,gেলা আমােদর জn আlাহর িনকট
শাফায়াতকারী, তােদরেক বল 1তামরা িক আlাহেক এমন এমন িবষেয় জানােত চাও
আকাশমNলী ও পৃিথবীেত 1য িবষেয় িতিন অবিহত নন। 1তামরা যােক তাঁর শরীক কর িতিন তা
হেত পিবt ও ঊে3,।” ২৭২
৫। শাফায়াত 7কবল আlাহর জn িনিদ2[ :

ِ ﲨﻴﻌﺎ ﻟﱠﻪ ﻣ ْﻠﻚ اﻟ ﱠﺴﻤﺎو
ِ ﴿ﻗُﻞ ﻟﱢﻠﱠ ِـﻪ اﻟ ﱠﺸ َﻔ
ِ ات َو ْاﻷ َْر
﴾ض ﰒُﱠ إِﻟَْﻴ ِﻪ ﺗـُ ْﺮ َﺟﻌُﻮ َن
َ
َ َ ُ ُ ُ ً َ ُﺎﻋﺔ

“শাফায়াত আlাহর জn িনিদ,o। িতিনই আকাশমNলী ও পৃিথবীর অিধপিত। অতঃপর

1তামরা তার িদেকই pত4াবত,ন করেব।” ২৭৩
৬। শাফায়াত আlাহ ব`তীত অnেদর জn শত2াধীন :
“তাঁর অnমিত ব4তীত 1কান শাফায়াতকারী 1নই।” ২৭৪

﴾﴿ َﻣﺎ ِﻣﻦ َﺷ ِﻔﻴ ٍﻊ إِﱠﻻ ِﻣﻦ ﺑـَ ْﻌ ِﺪ إِ ْذﻧِِﻪ
﴾ُﻨﺪﻩُ إِﱠﻻ ﻟِ َﻤ ْﻦ أ َِذ َن ﻟَﻪ
َ ﺎﻋﺔُ ِﻋ
َ ﴿ َوَﻻ ﺗَﻨ َﻔ ُﻊ اﻟ ﱠﺸ َﻔ
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“কােরা জn তার িনকট শাফায়াত তাঁর িনকট ফলpসূ হেব না 1সই ব4িkর জn ব4তীত যােক

অnমিত 1দয়া হেয়েছ।” ২৭৫
উপিরউk আয়াতসমূহেক সমিnত কের িনেmাk ফল পাওয়া যায় : 7যেহতু কেম2র 7kেt
একtবােদর নীিতর (তাওহীেদ আফআলী) িভিtেত িবেV সকল কেম2র pকৃত pভাবক ও কত2া
হেলন... এবং 7কান কম2ই তাঁর ই)া ও অnমিত ব`িতেরেক সmn হয় না 7সেহতু 7কান 7কান
আয়ােত শাফায়াতেক িনরuশভােব আlাহর জn িনিদ2[ 7ঘািষত হেয়েছ। িকnt এ িবষয়িটর সেp
7য সকল আয়ােত তাঁর অnমিত সােপেk অnেদর শাফায়ােতর sীকৃিত 7দয়া হেয়েছ 7কান
Bবপরীত` 7নই। কারণ িতিনই তাঁর অnমিত সােপেk িবেশষ শত2াধীেন অnেদর তা করার
অিধকার িদেয়েছন 7যমন নবী ও তাঁর ওলীেদর এমনিট িদেয়েছন।
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কেয়কিট কারেণ মানব জািতর জn শাফায়ােতর অপিরহায2তা 7দখা 7দয়।
১। মানব জািতর gনােহ পিতত হওয়া : 7কউ 7কউ বেলন, ‘িকয়ামত িদবেস মাnেষর একমাt
মুিkর উপকরণ হেলা সৎকম2’। 7যমন পিবt 7কারআেন এেসেছ :

ِ ﴿وأَﱠﻣﺎ ﻣﻦ آﻣﻦ وﻋ ِﻤﻞ ﺻ
﴾ اﳊُ ْﺴ َ ٰﲎ
ْ ًﺎﳊًﺎ ﻓَـﻠَﻪُ َﺟَﺰاء
َ َ ََ ََ َْ َ

“এবং 1য ব4িk ঈমান আনেব ও সৎকম, করেব তার জn উtম pিতদান রেয়েছ।” ২৭৬

যিদও সাফল`, 7সৗভাগ` ও pিতদান লােভর িবষয়িট সৎকেম2র উপর অেনকটাই িনভ2র
কের, িকnt অnাn আয়াত হেত 7বাঝা যায়, Cধু সৎকেম2র মাধ`েম মুিk পাওয়া সmব নয় যিদ
না মহান আlাহর অপিরসীম রহমত তার সেp যুk না হয়। 7যমন,

ِ ْ ﻀﻞ اﻟﻠﱠ ِـﻪ ﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ ور ْﲪﺘُﻪ ﻟَ ُﻜﻨﺘُﻢ ﱢﻣﻦ
﴾ﻳﻦ
ُ َ ََ ْ ْ َ
َ اﳋَﺎﺳ ِﺮ
َ
ُ ْ َ﴿ﻓَـﻠَ ْﻮَﻻ ﻓ

“যিদ আlাহর অngহ ও রহমত 1তামােদর উপর না থাকত, তেব অবyই 1তামরা

kিতgsেদর অnভু,k হেত।” ২৭৭

ِ ﱠ
﴾ﱠﺎس ﺑِﻈُْﻠ ِﻤ ِﻬﻢ ﱠﻣﺎ ﺗَـَﺮ َك َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ِﻣﻦ َداﺑﱠٍﺔ
َ ﴿ َوﻟَ ْﻮ ﻳـُ َﺆاﺧ ُﺬ اﻟﻠـﻪُ اﻟﻨ

“যিদ আlাহ মানব জািতেক তােদর অnােয়র জn ধরেতন তেব পৃিথবীর উপর িবচরণশীল

1কান pাণীেকই ছাড়েতন না।” ২৭৮

ِ ﱠ
﴾ﱠﺎس ِﲟَﺎ َﻛ َﺴﺒُﻮا َﻣﺎ ﺗَـَﺮ َك َﻋﻠَ ٰﻰ ﻇَ ْﻬ ِﺮ َﻫﺎ ِﻣﻦ َداﺑﱠٍﺔ
َ ﴿ َوﻟَ ْﻮ ﻳـُ َﺆاﺧ ُﺬ اﻟﻠـﻪُ اﻟﻨ

“যিদ আlাহ মাnষেক তার কৃতকেম,র জn পাকড়াও করেতন তেব ভূপৃেrর উপর চলমান

কাউেক 1ছেড় িদেতন না।” ২৭৯
২। আlাহর রহমেতর ব`াপকতা :

ِ
﴾ ﺖ ُﻛ ﱠﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﱠر ْﲪَ ًﺔ َو ِﻋ ْﻠ ًﻤﺎ
َ ﴿ َرﺑـﱠﻨَﺎ َوﺳ ْﻌ

অথ,াৎ “1হ আমােদর পালনকত,া! আপনার রহমত ও jান সকল িকছুেক পিরেবoন কের
আেছ।”২৮০
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ﻮك ﻓَـ ُﻘﻞ ﱠرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ ذُو َر ْﲪٍَﺔ َو ِاﺳ َﻌ ٍﺔ
َ ُﻓَِﺈن َﻛ ﱠﺬﺑ

“যিদ তারা 1তামার pিতপালকেক িমথ4া pিতপn কের, তেব বল 1তামােদর pভু অসীম

রহমেতর অিধকারী।” ২৮১
শাফায়াত আlাহর ওলীেদর রহমেতর অnতম দৃ[াn।
৩। মাnেষর অnতম 7মৗল আকাkা হেলা মুিk। বুিdবৃিtক যুিk ও অিভjতার আেলােক
এিট pমািণত 7য, মাnেষর অnতম 7মৗল আকাkা হেলা পৃিথবী ও আেখরােতর শািs হেত মুিk
লাভ। 7যেহতু মাnেষর অnতম অভ`nরীণ 7মৗল িদক এিট, 7সেহতু মৃতু`র পর বারজাখ (কবেরর
জীবন) হেত Cr কের িকয়ামেতর িদবস ও জাহাnােম (সীিমত সমেয়র জn) শািs দােনর
মাধ`েম তােক পিবt কের তার সtার কািkত লেk` 7পৗঁছােনার জnই শাফায়াত।
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শাফায়ােতর pভাব
শাফায়ােতর pভাব ও ফলাফল সmেক2 d’িট দৃি[ভিp রেয়েছ
(১) শাফায়াত gনাহেক মুেছ 7দয় ও শািsেক লাঘব কের; ( ২) শাফায়ােতর মাধ`েম পুণ` বৃিd
পায় ও ময2াদার উtরণ ঘেট। অিধকাংশ মুসলমান pথম অেথ2 শাফায়াত gহণ কেরন। িকnt
মুতািজলাগণ িdতীয় অথ2েক sীকার কের ও pথম অথ2েক gহণেযাগ` মেন কের না। আমােদর
মেত pথম অথ2 অিধকতর উপযুk। এ যুিkেত :
১। শাফায়ােতর িবষয়িট ইসলাম পূব2 ইhদী ও মুশিরকেদর িবVােসর অnভু2k িছল। ইসলাম
শাফায়ােতর িবষেয় তােদর মেধ` pচিলত কসংsার মূলক িবVাসসমূহেক পিরCd কের সিঠক
ধারণািট ইসলামী সমােজ উপsাপন কেরন। ইসলাম পূব2 ইhদী ও মুশিরকেদর শাফায়াত
সmিক2ত িবVােসর িবষেয় যােদর ধারণা রেয়েছ তারা জােনন 7য, তারা 7য ধরেনর শাফায়ােত
িবVাসী িছল এবং তােদর নবীেদর ও পূব2 পুrষেদর অিধকার বেল জানত, তা তােদর
gনাহসমূেহর kমার জnই িছল। িকnt তােদর এ িবVােস সবেচেয় grtপূণ2 7য সমsা িছল তা
হেলা তারা শাফায়ােতর অিধকারেক শত2হীন মেন করত। তাই ইসলাম শাফায়ােতর pিত
িবVাসেক আlাহর অnমিতর শত2াধীন বেল 7ঘাষণা কের বেল:

ِ
﴾ﻨﺪﻩُ إِﱠﻻ ﺑِِﺈ ْذﻧِِﻪ
َ ﴿ َﻣﻦ َذا اﻟﱠﺬي ﻳَ ْﺸ َﻔ ُﻊ ِﻋ

“1ক আেছ এমন 1য sপািরশ রেব তাঁর িনকট তাঁর অnমিত ছাড়াক (শাফায়াত)” ২৮২ এবং

ِ
﴾ ﻀ ٰﻰ
َ َ﴿ َوَﻻ ﻳَ ْﺸ َﻔﻌُﻮ َن إِﱠﻻ ﻟ َﻤ ِﻦ ْارﺗ

“যার pিত িতিন সnto তার জn ব4তীত অn কােরা জn শাফায়াতকারীরা শাফায়াত করেত

পাের না।” ( সূরা আিmয়া : ২৮)
২। িশয়া ও snী উভয়সূেt বিণ2ত হাদীসসমূহ শাফায়ােতর সব2জনীনতার pিতই ইিpত
কের, 7যমন মহানবী (সা.) বেলেছন :

ﺧﺮت ﺷﻔﺎﻋﺘﯽ ﻷﻫﻞ اﻟﮑﺒﺎﺋﺮ ﻣﻦ ّاﻣﺘﯽ
ُ ّاذ

‘আমার sপািরশেক আমার উmেতর কবীরা gনাহকারীেদর জn সি4ত 1রেখিছ।’২৮৩
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৩। 7কান 7কান আয়ােতর ইশারা হেত 7বাঝা যায় আlাহ 7কান 7কান 7kেt তওবা ও kমা
pাথ2না ব`তীতই gনাহেক kমা কেরন। এই সকল আয়াত gনাহ 7মাচেনর সােথই অিধক
সংগিতশীল। 7যমন আlাহ বেলেছন :

ِ ﴿وﻫﻮ اﻟﱠ ِﺬي ﻳـ ْﻘﺒﻞ اﻟﺘـﱠﻮﺑﺔَ ﻋﻦ ِﻋﺒ ِﺎدﻩِ وﻳـﻌ ُﻔﻮ ﻋ ِﻦ اﻟ ﱠﺴﻴﱢﺌ
﴾ﺎت
َ
َ ََْ َ ْ َ َْ ُ َ َ
ََُ

“িতিন আlাহ বাnােদর তওবােক gহণ কেরন ও gনাহসমূহেক kমা কেরন।” ২৮৪
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শাফায়াতকারীেদর হেত শাফায়ােতর আেবদন
আমরা পূেব2 উেlখ কেরিছ অেনক gনাহকারীেক আlাহ শাফায়ােতর মাধ`েম kমা কেরন।
পিবt 7কারআন শাফায়ােতর িবষয়িট িনিd2ধায় sীকার কের িনেয় তা আlাহর অnমিত সােপেk
হেব বেল 7ঘাষণা কেরেছ।

ِ
﴾ﻨﺪﻩُ إِﱠﻻ ﺑِِﺈ ْذﻧِِﻪ
َ ﴿ َﻣﻦ َذا اﻟﱠﺬي ﻳَ ْﺸ َﻔ ُﻊ ِﻋ

“1ক আেছ তাঁর অnমিত ব4তীত তাঁর কােছ sপািরশ করেত পাের।” ২৮৫
অnt বেলেছন :

﴾ ﴿ َﻣﺎ ِﻣﻦ َﺷ ِﻔﻴ ٍﻊ إِﱠﻻ ِﻣﻦ ﺑـَ ْﻌ ِﺪ إِ ْذﻧِِﻪ

“1কান sপািরশকারীই তাঁর অnমিতর পূেব, sপািরশ করেত পাের না।” ২৮৬

অnিদেক শাফায়ােতর িবষেয় মূিত2পূজকেদর িবVাসেক এ কারেণ বািতল বেল 7ঘাষণা
কেরেছ 7য, তারা এমন বstেক sপািরশকারী বেল gহণ কেরেছ যার কল`াণ ও অকল`ােণর
kমতা 7নই ও আlাহর পk হেত sপািরেশর 7কান অিধকারও 7নই। তাই বলা হেয়েছ :

ِ
ِ ِ ﴿ وﻳـﻌﺒ ُﺪو َن ِﻣﻦ د
ﻨﺪ اﻟﻠﱠ ِـﻪ ۚ◌ ﻗُ ْﻞ أَﺗـُﻨَﺒﱢﺌُﻮ َن اﻟﻠﱠ َـﻪ ِﲟَﺎ َﻻ
َ ﻀﱡﺮ ُﻫ ْﻢ َوَﻻ ﻳَﻨ َﻔﻌُ ُﻬ ْﻢ َوﻳـَ ُﻘﻮﻟُﻮ َن َﻫـٰ ُﺆَﻻء ُﺷ َﻔ َﻌ ُﺎؤﻧَﺎ ِﻋ
ُ َون اﻟﻠﱠـﻪ َﻣﺎ َﻻ ﻳ
ُ
ُْ َ َ
ِ ﻳـﻌﻠَﻢ ِﰲ اﻟ ﱠﺴﻤﺎو
ِ ات َوَﻻ ِﰲ ْاﻷ َْر
﴾ﺎﱃ َﻋ ﱠﻤﺎ ﻳُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮ َن
ٰ َ ض ۚ◌ ُﺳْﺒ َﺤﺎﻧَﻪُ َوﺗَـ َﻌ
ََ
ُ َْ

“( এই অj ব4িkরা) আlাহর পিরবেত, এমন িকছুর উপাসনা কের যা তােদর 1কান অকল4াণ

ও কল4াণই করেত পাের না এবং তারা বেল এই মূিত,gেলা আlাহর িনকট আমােদর জn
sপািরশকারী। বলুন, ( 1হ নবী!) 1তামরা িক আlাহেক এমন এমন িবষেয় খবর িদেত চাও
আকাশমNলী ও পৃিথবীেত 1য িবষেয় িতিন অবিহত নন। 1তামরা তাঁর সেv যােক শরীক কর
িতিন তা হেত পিবt ও ঊে3,।”২৮৭
sতরাং 7য আয়াতিট মুশিরকেদর মূিত2েক sপািরশকারী িহেসেব gহণেক pত`াখ`ান কেরেছ
তােক শাফায়াতেক সmূণ2rেপ অsীকােরর পেk দিলল িহসােব উপsাপন ss[ অপযুিk।
কারণ ইসলােম sপািরশকারীর উপাs হওয়া ও শত2হীন sপািরেশর িবষয়gেলা আেদৗ 7নই।
পিবt 7কারআন 7ফেরশতা মNলীেক sপািরশকারী িহেসেব 7ঘাষণা কের বেলেছ, তারা যার pিত
আlাহর সntি[ রেয়েছ তার জn ব`তীত sপািরশ কের না।
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ِ
ﲔ أَﻳْ ِﺪﻳ ِﻬ ْﻢ َوَﻣﺎ َﺧ ْﻠ َﻔ ُﻬ ْﻢ َوَﻻ
ٌ َ﴿ﺑَ ْﻞ ِﻋﺒ
َ ْ َ﴾ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ َﻣﺎ ﺑـ٢٧﴿ ﴾ َﻻ ﻳَ ْﺴﺒِ ُﻘﻮﻧَﻪُ ﺑِﺎﻟْ َﻘ ْﻮِل َوُﻫﻢ ﺑِﺄ َْﻣ ِﺮه ﻳـَ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن٢٦﴿ ﺎد ﱡﻣﻜَْﺮ ُﻣﻮ َن
ِ
﴾ﻀ ٰﻰ
َ َﻳَ ْﺸ َﻔﻌُﻮ َن إِﱠﻻ ﻟ َﻤ ِﻦ ْارﺗ
“বরং তারা আlাহর সmািনত বাnা, তারা কখেনাই আlাহর িনেদ,েশর অgগামী হয় না এবং

তাঁর িনেদ,েশই কাজ কের। িতিন (আlাহ) তােদর অg ও পhােত যা আেছ 1স সmেক, অবিহত।
তারা তােদর জnই শাফায়াত কের যােদর pিত িতিন সnto।” ২৮৮
sতরাং মহানবী (সা.) ও অnাnেদর জn িকয়ামেতর িদন শাফায়ােতর িবষয়িট sীকৃত অথ2াৎ
তাঁেদর sপািরেশর অিধকার রেয়েছ তখন মুিমনেদর জn তাঁেদর িনকট sপািরশ কামনা Bবধ ও
জােয়য হেব, 7যমন 7দায়ার 7kেtও রেয়েছ।
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শাফায়াতকারীেদর িনকট শাফায়ােতর িবষেয় ওয়াহাবীেদর মত
ওয়াহািবগণ যিদও শাফায়ােতর িবষয়িটেক অsীকার কেরন না, িকnt শাফায়ােতর িবধান ও
িবিভn Bবিশ[` সmেক2 তােদর িবেশষ দৃি[ভিp রেয়েছ। এ দৃি[ভিpর কারেণ তারা অnাn
মুসলমানেদর শাফায়াত সmিক2ত িবVাসেক িশরকিমি"ত মেন কের। সবেচেয় grtপূণ2 7য
িবষয়িট এ 7kেt উেlখ` তা হেলা শাফায়াতকারীেদর িনকট শাফায়াত কামনা করা সmিক2ত।
মুসলমানেদর সকল মাজহােবর িনকট শাফায়ােতর অিধকারpাp ব`িkর কােছ শাফায়াত কামনা
তাঁর জীিবত ও মৃত উভয় অবsায় জােয়য। িকnt ওয়াহাবীেদর মেত এrপ িবVাস িশরেকর
শািমল। তারা িবVাস কের শাফায়াত কামনার সিঠক পnা হেলা বাnা সরাসির আlাহর িনকট
চাইেব তাঁর রাসূল (সা.) অথবা শাফায়ােতর অিধকারী বাnা 7যন তার জn sপািরশ কের।
ইবেন তাইিময়া বেলেছন, ‘যিদ 7কউ বেল 7য, 7যেহতু রাসূল (সা.) আlাহর Bনকট`pাp
7সেহতু আিম তাঁর িনকট চাই িতিন 7যন এ িবষেয় আlাহর িনকট sপািরশ কেরন’, তেব তার
কাজিট মুশিরকেদর অnrপ বেল গণ` হেব।’২৮৯
মুহাmদ ইবেন আবdল ওয়াহাব বেলেছন, ‘একমাt আlাহর িনকট শাফায়াত চাইেত
হেব, 7কান শাফায়াতকারীর িনকট নয়। অথ2াৎ এভােব বলেত হেব 7য, 7হ আlাহ! রাসূল (সা.)7ক িকয়ামেতর িদন আমার জn শাফায়াতকারী কrন।’২৯০

ওয়াহাবীেদর যুিkসমূহ
ওয়াহাবীরা তােদর দাবীর সপেk িনেmাk pমাণসমূহ উপsাপন কেরেছ :
১। শাফায়ােতর জn 7কান শাফায়াতকারীেক আhান করা আlাহ ছাড়া অn কাউেক ডাকার
শািমল এবং এিট ইবাদেতর 7kেt িশরক বেল পিরগিণত। কারণ মহান আlাহ বেলেছন :

ِ
﴾َﺣ ًﺪا
َ ﴿ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺪﻋُﻮا َﻣ َﻊ اﻟﻠﱠـﻪ أ

“1তামরা আlাহর সােথ অn িকছুেক আhান কেরা না।” ( সূরা িjন: ১৮)
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আlাহ িভn অn িকছুেক ডাকা সািব2কভােব হারাম নয় এবং তার অবধািরত পিরণিত িশরেক
পিতত হওয়া নয়। কারণ যিদ 7কান ব`িkর জn 7কান কাজ করা Bবধ ও শরীয়তসmত হয়, তেব
তার িনকট ঐ কাজ করার আhান জানােনাও Bবধ ও জােয়য হেব। যিদ মহানবী (সা.) ও আlাহর
অnাn ওলীেদর িকয়ামেতর িদন শাফায়ােতর অিধকার থােক, তেব তাঁেদর িনকট শাফায়াত
করার আেবদন জানােনাও শরীয়তসmত হেব। pকৃতপেk শাফায়াত হেলা শাফায়ােতর 7যাগ`
ব`িkর জn শাফায়ােতর অিধকারী ব`িkর 7দায়া ও আlাহর িনকট তার জn kমা pাথ2না।
sতরাং 7যমনভােব pেত`ক মুিমনই তার 7য 7কান মুিমন ভাইেয়র িনকট 7দায়া চাইেত পাের- যা
ওয়াহাবীরাও িবVাস কের- 7তমিন আlাহ ব`তীত অn 7কান (7দায়া করার ও শাফায়ােতর
অিধকারী) ব`িkর িনকট শাফায়াত কামনা করাও জােয়য। তেব শাফায়াত ও কামনা ঐ সকল
ব`িkর িনকট করেত হেব যাঁেদর আlাহর পk 7থেক শাফায়াত করার অিধকার রেয়েছ, 7যমন
নবী, 7ফেরশতা, ওলী ও পুণ`বান ব`িkবগ2।
িতরিমযী আনাস ইবেন মািলক 7থেক বণ2না কেরেছন 7য, িতিন রাসূল (সা.)- এর িনকট
িকয়ামেতর িদন শাফায়ােতর আhান জানান।২৯১
হযরত ইয়াkব (আ.)- এর সnানরা তােদর িপতার িনকট তােদর gনােহর জn kমা pাথ2না
কেরন,

ِ ﴿ﻳﺎ أَﺑﺎﻧَﺎ
ِِ
﴾ﲔ
َ اﺳﺘَـ ْﻐﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ ذُﻧُﻮﺑـَﻨَﺎ إِﻧﱠﺎ ُﻛﻨﱠﺎ َﺧﺎﻃﺌ
ْ َ َ

“( তারা বলল) 1হ আমােদর িপতা! আমােদর জn (আlাহর িনকট) kমা pাথ,না কrন।

িনhয়ই আমরা ভুল কেরিছ।”২৯২
অnt আlাহ তাঁর বাnােদরেক আhান জািনেয়েছন তােদর gনাহসমূেহর kমার জn
মহানবীর শরণাপn হেত, যােত িতিন তােদর জn kমা চান,

ِ
﴾ﻴﻤﺎ
ُ اﺳﺘَـ ْﻐ َﻔَﺮ َﳍُ ُﻢ اﻟﱠﺮ ُﺳ
َ ُ﴿ َوﻟَ ْﻮ أَﻧـ ُﱠﻬ ْﻢ إِذ ﻇﱠﻠَ ُﻤﻮا أَﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ َﺟﺎء
ْ ﺎﺳﺘَـ ْﻐ َﻔ ُﺮوا اﻟﻠﱠ َـﻪ َو
ْ َوك ﻓ
ً ﻮل ﻟََﻮ َﺟ ُﺪوا اﻟﻠﱠ َـﻪ ﺗَـ ﱠﻮاﺑًﺎ ﱠرﺣ
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“যিদ তারা িনেজেদর উপর জুলুম করার পর আlাহর িনকট kমা pাথ,নার জn 1তামার িনকট

আসত এবং রাসূলও তােদর জn kমা pাথ,না করেতন তেব অবyই তারা আlাহেক kমাকারী
ও দয়ালু িহেসেব 1পত।” ২৯৩
যিদ ওয়াহাবীরা আlাহর রাসূেলর িনকট চাওয়ােক তাঁর মৃতু`র পর িশরক মেন কের, তেব
আমরা বলব, 7যেহতু তােদর মেত আlাহ িভn কাউেক আhান করা সব2েতাভােব হারাম ও
িশরক, 7সেহতু তাঁর জীবdশায়ও তা হারাম ও িশরক হওয়া বাrনীয়। অnিদেক pমািণত সত`
7য, রাসূেলর Bদিহক মৃতু` হেয়েছ, িকnt তাঁর আtা জীিবত এবং 7দায়া, শাফায়াত কামনা pভৃিত
সকল িকছু "বণ rহ ও আtার সােথ সmিক2ত, 7দেহর সােথ নয়। আমরা বারজাখী জীবেনর
আেলাচনায় এ িবষয় িনেয় িবsািরত আেলাচনা কেরিছ।
২। 7কারআেনর সাk` অnযায়ী মহান আlাহ রাসূেলর সময়সামিয়ক যুেগর মূিত2পূজকেদর এ
কারেণ মুশিরক বেলেছ 7য, তারা 7খাদা িভn অn িকছুর শাফায়াত কামনা করত।

ِ
ِ ِ ﴿وﻳـﻌﺒ ُﺪو َن ِﻣﻦ د
﴾ﻨﺪ اﻟﻠﱠ ِـﻪ
َ ﻀﱡﺮ ُﻫ ْﻢ َوَﻻ ﻳَﻨ َﻔﻌُ ُﻬ ْﻢ َوﻳـَ ُﻘﻮﻟُﻮ َن َﻫـٰ ُﺆَﻻء ُﺷ َﻔ َﻌ ُﺎؤﻧَﺎ ِﻋ
ُ َون اﻟﻠﱠـﻪ َﻣﺎ َﻻ ﻳ
ُ
ُْ َ َ

“তারা আlাহ িভn অn িকছুর উপাসনা করত যা তােদর 1কান অকল4াণ ও কল4াণ করার

kমতা রােখ না এবং বলত এgেলাই আlাহর িনকট আমােদর জn sপািরশকারী।” ২৯৪

আমােদর জবাব
রাসূেলর যুেগর মুশিরকগণ তােদর উপাs মূিত2gেলােক তােদর শাফায়াতকারী মেন করত এ
িবষেয় 7কান সেnহ 7নই। িকnt আয়াতিটেত এিটও বলা হেয়েছ 7য, তারা ঐ মূিত2gেলার উপাসনা
করত। 7যেহতু তারা তােদর ইবাদত করত ও একই সােথ তােদরেক শাফায়াতকারী মেন করত
7সেহতু আlাহ তােদর তীb ভৎ2সনা কেরেছন।
উপরnt তারা এমন িকছুর জn শত2হীন sপািরেশর অিধকাের িবVাসী িছল 7য, যােদর
sপািরেশর 7কান অিধকারই আlাহ 7দন িন। এ িবষয়gেলাই তােদর শাফায়ােতর িবVাসেক
িশরকিমি"ত কেরেছ। িকnt যিদ 7কউ এমন 7কান ব`িkর জn শাফায়ােতর অিধকার রেয়েছ বেল
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িবVাস কের যাঁেক sয়ং আlাহ এমন অিধকার িদেয়েছন এবং এ শাফায়াত িতিন আlাহর
অnমিত সােপেkই কেরন বেল জােন, পিরেশেষ এ শাফায়ােতর িবVাস শাফায়াতকারীর উপাs
হওয়ােত পয2বিসত হয় না, তেব তা 7কান অবsােতই হারাম হেত পাের না। অথ2াৎ যিদ 7কউ
শাফায়াতকারীেক উপাs মেন না কের এবং এর অিধকারী আlাহর অnমিতpাpেদর মধ` হেত
হয় তেব তা হারাম হেব না।
৩। পিবt 7কারআেন শাফায়াতেক আlাহর জn িনিদ2[ বেলেছ :
“বলুন সকল sপািরশ আlাহর জnই িনিদ,o।” ( সূরা যুমার: ১৮)

َِ ُ﴿ﻗُﻞ ﻟﱢﻠﱠ ِـﻪ اﻟ ﱠﺸ َﻔﺎﻋﺔ
﴾ﲨ ًﻴﻌﺎ
َ

উিlিখত আয়াত হেত 7বাঝা যায় শাফায়াত Cধু আlাহর িনকট চাইেত হেব।

আমােদর জবাব
শাফায়াত 7যেহতু মাnেষর ভােগ`র উপর pভাবশীল একিট িবষয় এবং মহান আlাহর
pিতপালক gেণর একিট pকাশ 7সেহতু সtা ও উৎপিtগত দৃি[েত তা আlাহর জn িনিদ2[।
িকnt এ িবষয়িট তাঁর নিবগণ ও সৎকম2শীল বাnােদর শাফায়ােতর অিধকােরর সেp
অসংগিতশীল নয়। কারণ তাঁরা sাধীনভােব শাফায়ােতর অিধকার রােখন না, বরং আlাহর
ই)ার অধীেন ও অnমিত সােপেk শাফায়াত কেরন। এ িবষয়িট পিবt 7কারআেন ss[ভােব
ইিpত কেরেছ

ِ
﴾ﻨﺪﻩُ إِﱠﻻ ﺑِِﺈ ْذﻧِِﻪ
َ ﴿ َﻣﻦ ذَا اﻟﱠﺬي ﻳَ ْﺸ َﻔ ُﻊ ِﻋ

“1ক তাঁর অnমিত ব4িতেরেক তাঁর িনকট sপািরশ করেত পাের।” এবং

﴾ ﴿ َﻣﺎ ِﻣﻦ َﺷ ِﻔﻴ ٍﻊ إِﱠﻻ ِﻣﻦ ﺑـَ ْﻌ ِﺪ إِ ْذﻧِِﻪ

“তাঁর অnমিত ব4তীত 1কান শাফায়াতকারী থাকেব না।” অথ2াৎ তাঁর অnমিতর পরই 7কউ
শাফায়াত করেত পারেব।
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৪। যিদও শাফায়াত কামনা 7দায়ার শািমল, িকnt মৃত ব`িkর িনকট তা কামনা করা বৃথা।
কারণ মৃত ব`িk কবের িকছু 7শােন না, কারণ তার জীবন 7নই।
উtর : আমরা ‘মৃতু` পরবত2ী কবেরর জীবেন’র আেলাচনায় এ িবষেয় িবsািরত আেলাচনা
কেরিছ এবং pমাণ কেরিছ কবের মাnেষর জীবন রেয়েছ। ‘মৃতরা Cনেত পায় না’- এ সmিক2ত
ওয়াহাবীেদর উপsািপত আয়াতসমূেহর সিঠক ব`াখ`াও আমরা উপsাপন কেরিছ।

শাফায়াত pতSাখSানকারীেদর যুিkসমূেহর পযAােলাচনা

১। শাফায়াত gনাহর pিত উdীপনা সৃি[ কের, কােরা কােরা মেত শাফায়ােতর pিত িবVাস
gনাহ করার সাহস 7যাগায় এবং অnায়কারীেদর ঔdত`েক বািড়েয় 7দয়। তাই তা ইসলামী
শরীয়েতর pােণর সােথ সংগিতশীল নয়।
পযAােলাচনা
pথমত যিদ এমনিটই হেয় থােক, তেব ‘তওবা করার sেযাগ দান ও kমার sসংবাদও
মাnষেক gনাহ করেত উdুd করার কথা ও gনােহর উdীপক বেল গণ` হেব। অথচ তওবা হেলা
ইসলােমর অnতম 7মৗিলক িবVােসর অnভু2k এবং সকল মুসলমান এ িবষেয় একমত।
িdতীয়ত pিতrত শাফায়ােতর িবষয়িট তখনই মাnেষর মেধ` ঔdত` সৃি[ করেব যখন সকল
ধরেনর অপরাধী ও 7য 7কান চরম মn 7কান Bবিশে[`র ও 7য 7কান ধরেনর শািsও উপযুk তার
7kেtও pেযাজ` হেব. িকnt যখন শাফায়ােতর Bবিশ[`িট অিনিদ2[ হেব 7কান ধরেনর অপরাধী ও
7কান 7কান gনােহর 7kেt pেযাজ`, িকয়ামেতর িদন 7কান সময় (7যেহতু িকয়ামেতর pিত িদন
পৃিথবীর ৫০০০০ বছেরর সমান) গৃহীত হেব তা কােরা জানা 7নই এবং 7কউই জােন না তার
ভােগ` ঐ শাফায়াত জুটেব িক না, তাই শাফায়ােতর িবষয়িট gনােহর pিত উৎসািহত করার
sেযাগ 7নই।
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তৃতীয়ত পিবt 7কারআেনর আয়াতসমূহ এবং িনEাপ রাসূল (সা.) ও ইমামেদর বাণীসমূহ
িনেয় একটু িচnা করেলই 7বাঝা যায় শাফায়ােতর জn আlাহ িবেশষ শত2 ও Bবিশে[`র নীিত
gহণ কেরেছন। আlাহ বেলন :

ٍِ
﴾ﺎﻋﺔُ إِﱠﻻ َﻣ ْﻦ أ َِذ َن ﻟَﻪُ اﻟﱠﺮ ْﲪَـٰ ُﻦ َوَر ِﺿ َﻲ ﻟَﻪُ ﻗَـ ْﻮًﻻ
َ ﴿ﻳـَ ْﻮَﻣﺌﺬ ﱠﻻ ﺗَﻨ َﻔ ُﻊ اﻟ ﱠﺸ َﻔ

“1সিদন কােরা sপািরশই ফল বেয় আনেব না তার sপািরশ ব4তীত যােক (িকয়ামেতর িদন)

পরম কrণাময় অnমিত দান করেবন এবং তার কথায় সnto হেবন। ২৯৫
অnt বেলেছন,

َِ ﴿ﻣﺎ ﻟِﻠﻈﱠﺎﻟِ ِﻤﲔ ِﻣﻦ
﴾ ُﲪﻴ ٍﻢ َوَﻻ َﺷ ِﻔﻴ ٍﻊ ﻳُﻄَﺎع
ْ َ
َ

“অথ,াৎ জুলুমকারীেদর 1কান বnু ও sপািরশকারী 1নই যার sপািরশ gাh হেত পাের।” ২৯৬

ইমাম সািদক (আ.) হেত বিণ2ত হেয়েছ, িতিন বেলেছন,

ﺗﻨﺎل ﻣﺴﺘﺨﻔﺎً ﺑﺎﻟﺼﻼة
ُ إ ﱠن ﺷﻔﺎﻋﺘﻨﺎ ﻟﻦ

‘আমােদর শাফায়াত নামােজর 7kেt িশিথলতা pদশ2নকারীেদর জn হেব না।’২৯৭

sতরাং ss[ 7য এ সকল শত2 কাউেক gনাহ করেত উৎসািহত করেত পাের না। বরং
মাnষেক আlাহর আnগত` অজ2েন pেচ[া চালােত উdুd কের যােত কের নবী (সা.) ও আlাহর
ওলীেদর শাফায়ােতর উপযুk হেত পাের।
চতুথ2ত শাফায়ােতর pিতrিত মাnষেক gনাহ করেত উৎসািহত 7তা কেরই না, বরং
gনাহকারীেক ভিবtেতর 7kেt আশাবাদী কের এভােব 7য, তার মেধ` িবVাস জnায় 7স িনেজর
ভাগ`েক পিরবত2ন করেত পারেব। কারণ তার অতীেতর মnকম2 তার ভােগ`র উপর অিবে)দ`
কােলা পদ2া 7টেন 7দয় িন, তাই 7স আlাহর ওলীেদর সাহায` িনেয় এবং আlাহর পেথ চলার দৃঢ়
pত`য় gহণ কের িনেজর ভােগ`র পিরবত2ন ঘিটেয় উjjল ভিবtৎ রচনা করেত পারেব এমন
িবVাস কের। sতরাং শাফায়াত তােদর মেধ` এ আশা জাগrক রােখ 7য, আlাহর ওলীেদর
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7দায়ার বরকেত kমা লােভর মাধ`েম আlাহর অngেহর ছায়ায় আ"য় gহেণর sেযাগ তােদর
রেয়েছ।
২। শাফায়াত পkপািতtমূলক মধ`sতা gহেণর শািমল।
িবে;ষণ ও পয2ােলাচনা
কােরা কােরা মেত শাফায়াত হেলা এক pকার পkপািতt এবং এ লেk` একদল
মধ`sতাকারীর শরণাপn হওয়া। ফেল একদল ব`িkর অিধকার kুণ হয় এবং এর মাধ`েম
আইনেক কলুিষত করা হয়। িকnt বstত শাফায়াত আlাহর ওলীেদর হেত ঐ সকল gনাহগােরর
জn িবেশষ সাহায` যারা আlাহ ও তাঁর ওলীেদর সেp সm2কে)দ কের িন। pকৃত শাফায়াত
তােদর ভােগ`ই জুটেব যােদর hদেয় ও মানেস পিবtতা ও পূণ2তার pিত 7ঝাঁক রেয়েছ। িকnt
যােদর 7কানrপ ইিতবাচক Bবিশ[` 7নই তােদর অnকার hদেয় শাফায়াতকারীেদর ঐশী আেলা
pিতফিলত হেব না ও তােদর hদয় আেলািকতও হেব না।
sতরাং সাধারণ মাnষেদর মােঝ sপািরেশর নােম pচিলত পkপািতেtর সােথ ইসলােমর
শাফায়ােতর ব`াপক পাথ2ক` রেয়েছ। 7যমন,
১) পৃিথবীেত pচিলত sপািরেশর 7kেt অপরাধী ব`িk িনেজ sপািরশকারীেক মেনািনত কের
7কান িবেশষ িবভােগর pধােনর কােছ sপািরশ করেব। 7যেহতু sপািরশকারীর ঐ pিতkােন
িবেশষ pভাব রেয়েছ, 7সেহতু 7স 7যন 7সই pভাবেক কােজ লািগেয় তার অপরাধ kমা কিরেয়
7দয় এবং তার উপর pেযাজ` আইেনর িবধানেক িনিkয় কের 7দয়ার লেk` 7স এ পদেkপ
7নয়। িকnt ইসলামী শরীয়েত শাফায়ােতর মূল চািবকািঠ ও kমতা আlাহর হােত ns এবং
িতিনই শাফায়াতকারীেক মেনানীত কেরন। মহান আlাহ পূণ2তা ও ময2াদার Bবিশে[`র িভিtেত
শাফায়াতকারীেক শাফায়ােতর অিধকার 7দন এবং মেনানীত শাফায়াতকারীর মাধ`েম িনেজর
রহমত ও kমােক বাnােদর মেধ` বNন কেরন।
২) ইসলােমর শাফায়ােতর 7kেt শাফায়াতকারী pভু বা পালনকত2া হেত এই অিধকার লাভ
কেরন। িকnt পৃিথবীেত pচিলত sপািরেশর 7kেt সmূণ2 kমতা sপািরশকারীর হােত ns এবং
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7স আইেনর িবrেd তার ই)ামত অnায় sপািরশ কের। 7স তার pভাবেক কােজ লািগেয়
িবচারকেক তার ই)ার িবrেd অnায় িবচাের বাধ` কের। িকnt ঐশী sপািরেশ মহান আlাহর
jান ও ই)ার িবপরীেত িকছুই ঘেট না, Cধু কািkত িবষয়িটর পিরবত2ন সািধত হয়।
৩) পৃিথবীেত pচিলত sপািরশসমূহ মূলত আইেনর 7kেt Bবষম`েত পয2বিসত হয়। এিট
এভােব ঘেট 7য, sপািরশকারী আইন pণয়নকারী অথবা আইন বাs- বায়নকারীর উপর pভাব
িবsার কের, ফেল আইেনর pেয়াগ Cধু dব2ল ও kমতাহীনেদর উপর কায2কর হয়। এর িবপরীেত
ঐশী শাফায়াত িকয়ামেতর িদন 7কান ব`িkই আlাহর উপর pভাব সৃি[ করেত সkম হেব না
এবং 7কান অবsােতই আইেনর বাsবায়েন বাধা সৃি[ করেত পারেব না। তাই শাফায়াত হেলা
আlাহর অসীম রহমত ও kমার উপযুk ব`িkেক পিবtকরেণর pিkয়া। এ কারেণই একদল
7লাক িকয়ামেতর িদন শাফায়াত হেত বিqত থাকেব, কারণ তারা এতটা পািপk 7য, আlাহর
অসীম রহমেতরও অnভু2k হওয়ার 7যাগ` নয়। pকৃতপেk আlাহর নীিতেত 7কান Bবষম` 7নই।
৪) শাফায়াত লাভকারী ব`িkেক িবেশষ িকছু Bবিশে[`র অিধকারী হেত হেব। 7যমন :
ক) আlাহ তার pিত সnt[ থাকেবন এবং 7সও আlাহর শািsর ভেয় ভীত থাকেব

ِ
﴾ﻀ ٰﻰ َوُﻫﻢ ﱢﻣ ْﻦ َﺧ ْﺸﻴَﺘِ ِﻪ ُﻣ ْﺸ ِﻔ ُﻘﻮ َن
َ َ﴿ َوَﻻ ﻳَ ْﺸ َﻔﻌُﻮ َن إِﱠﻻ ﻟ َﻤ ِﻦ ْارﺗ

“তারা (1ফেরশতারা) আlাহর সntিo pাpেদর ব4তীত অnেদর জn sপািরশ করেব না

এবং তারা তাঁর শািs- র ভেয় ভীত।”২৯৮
খ) আlাহর সেp কৃত pিতrিত রkাকারী হওয়া, 7যমন তাঁর pিত ঈমান আনা ও তাঁর একেt
িবVাসী হওয়া। তাঁর 7pিরত নবীেক সত`ায়ন করা, নবীর sলািভিষk ইমামেদর pিত িবেdষ
7পাষণ না করা এবং সৎকম2শীল হওয়া। আlাহ বেলেছন :

ِ
﴾ﻨﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪَـٰ ِﻦ َﻋ ْﻬ ًﺪا
َ ﺎﻋ َﺔ إِﱠﻻ َﻣ ِﻦ ﱠاﲣَ َﺬ ِﻋ
َ ﴿ﱠﻻ ﳝَْﻠ ُﻜﻮ َن اﻟ ﱠﺸ َﻔ

অথ2াৎ “1য কrণাময় আlাহর কাছ 1থেক pিতrিত gহণ কেরেছন, 1স ব4তীত আর 1কউ

শাফায়ােতর অিধকারী হেব না। (সূরা মািরয়াম : ৮৭)
গ) পািপk ও অত`াচারী হওয়া যােব না :
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َِ ﴿ﻣﺎ ﻟِﻠﻈﱠﺎﻟِ ِﻤﲔ ِﻣﻦ
﴾ ُﲪﻴ ٍﻢ َوَﻻ َﺷ ِﻔﻴ ٍﻊ ﻳُﻄَﺎع
ْ َ
َ

“জুলুমকারীেদর 1কান বnু ও sপািরশকারী 1নই যার কথা 7বণ করা হেব।”
ঘ) নামােজর 7kেt িশিথলতা করেব না :

إ ﱠن ﺷﻔﺎﻋﺘﻨﺎ ﻻ ﺗﻨﺎل ﻣﺴﺘﺨﻔﺎً ﺑﺎﻟﺼﻠﻮة
‘িনcয়ই আমেদর শাফায়াত নামােজর 7kেt িশিথলতা pদশ2নকারীেদর ভােগ` জুটেব না।২৯৯
sতরাং শাফায়াত gনােহর pিত উৎসাহ দানকারীও নয় এবং অnােয়র pিত সবুজ সংেকত
দানও নয়। এিট পkপািতtমূলক মধ`sতাও নয়। নয় সৎকম2 7থেক িফিরেয় রাখার
উপকরণ, বরং এর grtপূণ2 pিশkণমূলক ও গঠনমূলক ভূিমকা রেয়েছ। এভােব এrপ
কেয়কিট িবষেয়র pিত ইিpত করা হে) :
ক) আশােক জাগrক রাখা
pধানত মাnেষর উপর তার মn pবৃিtর pভােবর কারেণ মাnষ বড় ধরেনর gনােহ িলp হয়
এবং এর ফলrিতেত তার hদেয়র উপর হতাশার ছায়া পেড়। এই হতাশাই তােক আেরা
অপরােধ কলুিষত হেত বাধ` কের। এই হতাশার িবপরীেত আlাহর ওলীেদর শাফায়ােতর আশা
তােক আেরা অিধক gনায় পিতত হওয়া হেত রkা কের এভােব 7য, তােক আশা 7দয় যিদ 7স
নতুন কের gনায় পিতত না হয় ও িনেজেক সংsাের bত হয়, তাহেল সmাবনা রেয়েছ মহান
আlাহ কতৃ2ক পিবt ব`িkবগ2েদর শাফায়ােতর বেদৗলেত তার পূব2বত2ী কম2সমূহেক kমা কের
7দয়ার।
খ) আlাহর ওলীেদর সােথ আধSািtক সmকA sাপন :
িনিcতভােব 7য ব`িk শাফায়ােতর আশা রােখ 7স pেচ[া চালায় আlাহর ওলীেদর সােথ
সmক2 sাপেনর। ফেল 7য সকল কাজ তােদর খুশী কের তা করার 7চ[া কের যােত কের এই
সmক2 dব2ল ও িবি)n না হয়।
গ) শাফায়ােতর জn pেয়াজনীয় শতAসমূহ অজAেনর pেচ/া :
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শাফায়ােতর আকাkী ব`িk তার পূব2বত2ী কম2সমূেহর িবষেয় নতুন কের িচnা কের ভিবtেতর
জn উnততর িসdাn gহণ কের। কারণ উপযুk 7kt pstত ব`িতেরেক শাফায়াত লাভ করা যায়
না। বstত শাফায়াত একিট িবেশষ অngহ যা একিদেক শাফায়াত লাভকারী ব`িkর মেধ` 7kt
pstত হওয়া এবং অnিদেক শাফায়াতকারী ব`িkর সৎকম2 ও আlাহর িনকট সmান ও উf
ময2াদার সমnেয় সািধত হেয় থােক।
৩। আমােদর জn sপািরশকারীর pেয়াজন Cকন?
7কউ 7কউ এ pa উtাপন কেরন 7য, 7কন আlাহ সরাসির আমােদর gনাহসমূহেক kমা না
কের sপািরশকারীর মধ`sতায় তা করেবন?
উtর : মহান আlাহ িবVজগতেক সেব2াtমrেপ সৃি[ কেরেছন :
“িযিন সকল িকছুেক সেব,াtমrেপ সৃিo কেরেছন।” ৩০০

ِ
﴾َُﺣ َﺴ َﻦ ُﻛ ﱠﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﺧﻠَ َﻘﻪ
ْ ﴿ اﻟﱠﺬي أ

িবVজগৎ মাnেষর পথpািp, পূণ2তা ও িবকােশর লেk` কায2কারেণর নীিতর িভিtেত সৃ[
হেয়েছ। এখােন মাnেষর সকল pাকৃিতক চািহদা সাধারণ উপায় উপকরেণর মাধ`েম পূরণ হেয়
থােক।
আlাহর অবstগত িনয়ামতসমূহ, 7যমন পথ িনেদ2শনা, kমা লাভ pভৃিত িবেশষ pিkয়ায়
মাnেষর উপর অবতীণ2 হেয় থােক। কারণ pjাময় আlাহর ই)া এটাই 7য, তাঁর আধ`ািtক
িনয়ামতgেলা িবেশষ মাধ`েমর dারা মাnেষর জn আসেব। sতরাং বstগত িনয়ামেতর িবষেয়
7যমন pa করা যায় না 7য, 7কন আlাহ পৃিথবীেক সূয2 dারা আেলািকত কেরেছন, 7কন সরাসির
(বstর সাহায` ছাড়া) আেলািকত করেলন না? 7তমিন অবstগত িনয়ামেতর 7kেtও এ pa
সিঠক নয় 7য, 7কন আlাহ তাঁর ওলীেদর মাধ`েম িনজ kমা বাnােদর জn িনিদ2[ কেরেছন?
শহীদ আয়াতুlাh মুত2াজা মুতাJহারী বেলেছন, ‘মহান আlাহর কম2 শৃ$লাপূণ2। যিদ 7কউ
িবেVর শৃ$ল- ব`বsার pিত উেপkার ভাব 7দখায় তেব 7স িবচু`ত। এ কারেণই মহান আlাহ
gনাহকারী ব`িkেক িনেদ2শনা িদেয় িনেজর উপর জুলুম কের থাকেল তার kমার জn রাসূল
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(সা.)- এর dারs হওয়ার কথা বেলেছন যােত কের িতিন তার জn আlাহর িনকট kমা pাথ2না
কেরন। পিবt 7কারআেন আlাহ বেলন :

ِ
﴾ﻴﻤﺎ
ُ اﺳﺘَـ ْﻐ َﻔَﺮ َﳍُ ُﻢ اﻟﱠﺮ ُﺳ
َ ُ﴿ َوﻟَ ْﻮ أَﻧـ ُﱠﻬ ْﻢ إِذ ﻇﱠﻠَ ُﻤﻮا أَﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ َﺟﺎء
ْ ﺎﺳﺘَـ ْﻐ َﻔ ُﺮوا اﻟﻠﱠـﻪَ َو
ْ َوك ﻓ
ً ﻮل ﻟََﻮ َﺟ ُﺪوا اﻟﻠﱠ َـﻪ ﺗَـ ﱠﻮاﺑًﺎ ﱠرﺣ

“যিদ তারা (gনায় পিতত হওয়ার মাধ4েম) িনেজর উপর জুলুম কের আপনার িনকট আেস

এবং রাসূলও তােদর জn kমা pাথ,না কেরন তেব অবyই তারা আlাহেক তওবা gহণকারী ও
দয়ালু িহেসেব 1পত।” ( সূরা িনসা: ৬৪)

৩০১

শাফায়ােতর অnতম কারণ হেলা মহান আlাহ তাঁর নবী ও ওিলগণেক শাফায়ােতর অিধকার
দােনর মাধ`েম সmািনত করেত 7চেয়েছন। তাঁেদর pাথ2না ও আেবদন gহণ তাঁেদর pিত এক
pকার ময2াদা দােনর শািমল। 7যেহতু আlাহর ওলী, সৎকম2শীল বাnা, 7ফেরশতামNলী এবং
আরশ বহনকারী িবেশষ 7ফেরশতাগণ সমg জীবন আlাহর িনেদ2েশর অnগত 7থেক জীবন
কািটেয়েছন এবং কখেনাই আlাহর বেnগী, আnগত` ও উপাসনার গিNর বাইের পা বাড়ান
িন, 7সেহতু তাঁরা সmান পাওয়ার উপযুk। তাঁেদর ময2াদা দােনর 7kেt এর 7চেয় বড় কী হেত
পাের 7য, আlাহর অngহ ও kমা পাওয়ার উপযুk পাপী বাnােদর তাঁেদর 7দায়ার বরকেত
kমা করা হেব ও তাঁেদর pাথ2না আlাহ কতৃ2ক গৃহীত হেব।
৪। শাফায়াত আlাহর jান ও ই)ার মেধ` পিরবত2নকারী অথ2াৎ তাঁর সব2j হওয়ার
পিরপnী।
রিশদ 7রজা বেলেছন, ‘আlাহর িবধানই হেলা nায় এবং ঐশী কল`ােণর নীিতর িভিtেত তা
pিতিkত। অnিদেক শাফায়াত বা sপািরশ বেল 7য িবষয়িট মাnেষর মােঝ pচিলত আেছ তার
অথ2 হেলা মধ`sতা ও sপািরশকারী অপরাধীর উপর pকৃত িবধান কায2কর হওয়ার pিতবnক
িহেসেব কাজ কের। যিদ sপািরেশর পর বাsবািয়ত িবধানিট nােয়র অnrপ হয় তেব 7যেহতু
pথম িবধানিট (sপািরেশর পূেব2র) তার িবপরীত িছল তাই 7সেkেt d’িট অবsা হেত পাের :
১) মহান আlাহেক nায়পরায়ণ নন বলেত হেব, যা অব(ই িঠক নয়।
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২) বলেত হেব আlাহ nায়পরায়ণ, তেব তাঁর jান অপূণ2 িছল। কারণ sপািরশকারীর
sপািরেশর পর তাঁর িসdাn ও jােন পিরবত2ন এেসেছ ও বাsবায়নেযাগ` nায়সpত নতুন িবধান
তাঁর হsগত হেয়েছ।
এইrপ িচnা অgহণেযাগ`। কারণ আlাহর jান তাঁর সtাগত এবং তােত 7কান পিরবত2ন
আসেত পাের না। যিদ ধের িনই pথম িবধানিটই nায় িছল এবং িdতীয় িবধানিট তার
িবপরীত, তাহেল িবষয়িট দাঁড়ােব আlাহ শাফায়াতকারীর pিত ভােলাবাসার কারেণ nায়েক
পদদিলত কের নতুন িবধান কায2কর কেরেছন। এইrপ িচnা আlাহর nায়পরায়ণতার নীিতর
পিরপnী। তাই শাফায়ােতর িবষয়িট িবিভnমুখী pেaর সmুখীন এবং যুিk ও বুিdবৃিt তার
িবপরীেত অবsান িনেয়েছ। ৩০২

আমােদর জবাব
এই সমােলাচনািটর উdব এজn হেয়েছ 7য, সমেলাচক jােনর িবষয়বstর মেধ` পিরবত2নেক
আlাহর jান ও ই)ার মেধ` পিরবত2ন 7ভেব িনেয়েছন। অথ2াৎ এ dেয়র মেধ` পাথ2ক` করেত
ব`থ2 হেয়েছন। আমােদর বুঝেত হেব 7য, িবষয়িটর মেধ` পিরবত2ন হেয়েছ, তা হেলা অপরাধী ও
পাপীর অবsার অথ2াৎ তার অবsার পিরবত2েনর ফেল আlাহর অngেহর উপযুk হেয়েছ। অথ2াৎ
পূেব2 তার মেধ` এ অবsা িবরাজমান িছল না। তাই আlাহর jােন 7কান পিরবত2ন সািধত হয়
িন। sতরাং আlাহর 7kেt পূেব2ই d’ধরেনর ই)া িছল এবং আlাহ পূব2 হেতই জানেতন ঐ
ব`িkর মেধ` পিরবত2ন আসেব এবং তাঁর িdতীয় ই)ার অধীেন 7স রহমেত শািমল হেব। তাই
তাঁর ই)ার মেধ` 7কান পিরবত2ন সািধত হয় িন, বরং d’িট sতnt ই)া d’িট িভn িবষেয়র উপর
কায2কর যার 7কানিটই অপরিটেক pত`াখ`ান কের না। বরং d’িটই তাঁর nােয়র অnগত। এ
কারেণই এেত আlাহর jান ও ই)ার মেধ` 7কান পিরবত2েনর সmাবনা আেস না। বরং নতুন
jান ও ই)া নতুন এক িবষেয়র উপর আেরািপত হয় যা পূব2 হেতই িতিন jাত। 7যমন আমরা
জািন 7য, রািtেত সকল sান অnকাের িনমিjত হেব তাই এই jােনর িভিtেত িসdাn িনই
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7য, তখন Bবd`িতক আেলা ব`বহার করব। আবার জািন 7য, সকােল সূয2 উিদত হেব, তখন
Bবd`িতক আেলা িনিভেয় 7ফলব। এই dই jান পরsর িবপরীত নয়, বরং িবষয়বstর িভnতায়
িভnrপ িবিধ বা নীিতর pেয়াগ হেয়েছ মাt।
শাফায়ােতর 7kেtও আমরা বিল 7য, মহান আlাহ পূব2 হেতই জানেতন 7কান ব`িkর মেধ`
িবিভn অবsার সৃি[ হেব এবং তার িবিভn অবsার পিরেpিkেত আlাহর িবেশষ ই)া তার উপর
pেযাজ` হেব। ফেল অবsা ও িবষেয়র পিরবত2েন তার উপর িবিভn rপ ই)ার pিতফলন ঘটেব।
তাই এেkেt আlাহর আিদ ও অনn jান ও ই)ায় 7কান পিরবত2ন ও ভুেলর িবষয় উtাপেনর
sেযাগ 7নই। কারণ pিতিট jানই তার িনিদ2[ িবষেয়র জn সিঠক এবং pিতিট ই)াই কল`ােণর
নীিতেত তার উপযুk িবষয়বstর জn pjাজেনািচত।

128

আlাহর ওলীেদর কবেরর িনকট নামাজ পড়া ও Cদায়া করা

অnাn মুসলমান ও ওয়াহাবীেদর মেধ` মতপাথ2েক`র অপর একিট িবষয় হেলা এিট।
একিদেক মুসলমানরা আlাহর ওলীেদর জীিবতাবsা ও মৃতু`র পর সকল অবsায় তােদর
অিstেক বরকতময় এবং তােদর সংsেশ2 আসা pিতিট ভূিম, এমনিক তােদর কবর ও
তৎসংলg sানেকও পিবt ও বরকতময় মেন কের। অnিদেক আlাহর ওলীেদর জীিবত ও মৃত
উভয় অবsায় তােদর িনকট 7দায়া চাওয়া ও তােদর মাধ`েম আlাহর িনকট চাওয়ােক জােয়য
মেন কের। ওলীেদর কবেরর িনকট নামাজ পেড় এ উেdে( 7য, আlাহ তাঁেদর pিত অngহ
কেরন ও তাঁেদর বরকেত শয়তান ও শয়তােনর pেরাচনা হেত রkা পায়। 7সই সােথ সমg
মেনােযাগ 7যন আlাহর pিত আকৃ[ হয় ও পূণ2 িনkা ও ইখলাসসহ তাঁর িনকট ইবাদত ও pাথ2না
করেত পাের। এর িবপরীেত ওয়াহাবীরা এrপ িবVােসর িবেরািধতা কের এেক িনিষd বেল
ফেতায়া িদেয়েছ। এখন আমরা িবষয়িট িনেয় আেলাচনা করব।

ওয়াহাবীেদর এ সmিকAত ফেতায়াসমূহ
১। ইবেন তাইিময়া বেলেছন, ‘সাহাবীরা সাধারণত যখন রাসূেলর কবেরর িনকট 7যেতন তখন
তাঁর pিত সালাম বলেতন, িকnt যখন 7দায়া করেতন তখন কবেরর িদেক মুখ কের 7দায়া
করেতন না। বরং কবর হেত মুখ িফিরেয় িকবলার িদেক হেয় 7দায়া করেতন। অথ2াৎ অnাn
sানসমূেহর 7kেt 7যমনিট করেতন রাসূেলর কবেরর 7kেtও তাই করেতন। এ কারেণই
আমােদর অnসরণীয় ইমামেদর 7কউই বেলন িন 7য, আlাহর ওলীেদর শাহাদােতর sান বা
কবেরর িনকট নামায পড়া মুsাহাব বা উtম, বরং তাঁরা এ িবষেয় একমত িছেলন 7য, মসিজদ
অথবা গৃহসমূহ নবী ও সৎকম2শীল বাnােদর কবর হেত উtম, কবেরর sানিটেক িজয়ারেতর
sান বলা 7হাক না 7হাক।’৩০৩
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অnt িতিন বেলেছন, ‘কবেরর িনকট নামাজ পড়া জােয়য নয় এবং ইবাদেতর উেdে(- তা
7য 7কান ইবাদত 7হাক না 7কন, 7যমন নামাজ, ইিতকাফ, আlাহর িনকট সাহায`
pাথ2না, কাnাকািট করা এবং এrপ 7য 7কান িবষয়- 7সখােন িজয়ারেতর sান (মাজার) বানােনা
জােয়য নয় ও মাকrহ বেল গণ`। বরং অেনক (িফকাহর) ইমামই ঐrপ sােন নামাজ পড়েত 7য
িনেষধ করা হেয়েছ, তােক নামাজ বািতলকারী গণ` কেরেছন।’৩০৪
২। ইবেন কাইেয়`ম জাওিযয়া বেলেছন, ‘রাসূল (সা.) কবেরর িনকট নামাজ পড়েত িনেষধ
কেরেছন, িকnt অিধকাংশ মাnষ কবেরর িনকট নামাজ পেড় থােক।’৩০৫
৩। মুহাmদ ইবেন আবdল ওয়াহাব বেলেছন, ‘পূব2বত2ী ইমামেদর (িফকাh িবেশষj) মেধ`
7কউই এ কথা বেলন িন 7য, কবর বা মাজােরর িনকট নামাজ পড়া মুsাহাব বা উtম। বরং
তােদর মেধ` মৈতক` রেয়েছ আlাহর ওলী ও সৎকম2শীল বাnােদর কবেরর িনকট নামাজ পড়া
হেত মসিজদ ও গৃেহ নামাজ পড়া উtম।’৩০৬
৪। 7শখ আবdল আিজজ ইবেন বাজ বেলেছন, ‘কবেরর িনকট নামাজ পড়া িবদআত এবং
িশরেকর অnতম পথ

ًإﺟﻌﻠﻮا ﻣﻦ ﺻﻼﺗﮑﻢ ﻓﯽ ﺑﻴﻮﺗﮑﻢ و ﻻ ﺗﺘّﺨﺬواﻫﺎ ﻗﺒﻮرا
অথাৎ ‘7তামােদর নামাজসমূেহর অংশ 7তামােদর গৃহসমূেহই পড়, তােক কবর বািনও না।’এ
হাদীসিট হেত 7বাঝা যায় কবেরর পােশ নামাজ পড়া উিচত নয় এবং নামাজ মসিজদ অথবা গৃেহ
পড়া উিচত।’৩০৭

130

Cকান Cকান ভূিম ও িবেশষ sােনর বরকতময় হওয়া
পিবt 7কারআেনর আয়াতসমূহ ও িবিভn হাদীস হেত জানা যায় 7কান 7কান ভূিম বা sান
বরকতপূণ2। এ কারেণ ঐ সকল sােনর অnাn sােনর উপর 7"kt রেয়েছ। এর িবপরীেত 7বশ
িকছু ভূিম বরকতশূn ও আlাহর গজব অবতীেণ2র sান হওয়ায় drত 7সখান হেত psােনর
িনেদ2শ রাসূেলর হাদীেস এেসেছ।
ক) আল Cকারআেন বরকতময় sােনর উেlখ :
মহান আlাহ বেলেছন :

ِ ِ ﺖ و ِﺿﻊ ﻟِﻠﻨ
ِ
ٍ
ِ
﴾ﲔ
َ ﱠﺎس ﻟَﻠﱠﺬي ﺑِﺒَ ﱠﻜﺔَ ُﻣﺒَ َﺎر ًﻛﺎ َوُﻫ ًﺪى ﻟﱢْﻠ َﻌﺎﻟَﻤ
َ ُ ﴿إ ﱠن أَﱠو َل ﺑـَْﻴ

“িনhয়ই সব,pথম ঘর যা মাnেষর জn িনধ,ািরত হেয়েছ 1সটা হে8 এ ঘর যা বাkায় (মkায়)

অবিsত এবং সারা িবেKর (মাnেষর) জn বরকতময় ও 1হদােয়েতর উপকরণ।” ৩০৮

ِ ِ ِ
ِ ﴿ َوﳒَﱠْﻴـﻨَﺎﻩُ َوﻟُﻮﻃًﺎ إِ َﱃ ْاﻷ َْر
﴾ﲔ
َ ض اﻟﱠِﱵ ﺑَ َﺎر ْﻛﻨَﺎ ﻓ َﻴﻬﺎ ﻟ ْﻠ َﻌﺎﻟَﻤ

“আিম তাঁেক ও লুতেক উdার কের এমন sােন 1পৗঁেছ িদলাম যােক িবKবাসীর জn

বরকতময় কেরিছলাম।” ৩০৯
মহান আlাহ হযরত মূসা সmেক2 বেলেছন :

ِ ﴿إِ ْذ ﻧَ َﺎداﻩُ َرﺑﱡﻪُ ﺑِﺎﻟْ َﻮ ِاد اﻟْ ُﻤ َﻘﺪ
﴾ﱠس ﻃًُﻮى

“যখন তার pিতপালক পিবt তুবা উপত4কায় তােক আhান কেরিছেলন।” ৩১০
অnt মূসা (আ.)- এর pিত সেmাধন কের বেলেছন :

ِ ﱠﻚ ﺑِﺎﻟْ َﻮ ِاد اﻟْ ُﻤ َﻘﺪ
﴾ﱠس ﻃًُﻮى
َ ﻚ إِﻧ
َ ﺎﺧﻠَ ْﻊ ﻧـَ ْﻌﻠَْﻴ
َ ﴿إِ ﱢﱐ أَﻧَﺎ َرﺑﱡ
ْ َﻚ ﻓ

“তুিম 1তামার পাdকা খুেল 1ফল, িনhয়ই তুিম পিবt উপত4কা তুয়ায় রেয়ছ।” ৩১১
হযরত sলাইমান (আ.) সmেক2 বেলেছন :

ِ ﴿وﻟِﺴﻠَﻴﻤﺎ َن اﻟﱢﺮﻳﺢ ﻋ
ِ ﺎﺻ َﻔﺔً َْﲡ ِﺮي ﺑِﺄ َْﻣ ِﺮ ِه إِ َﱃ ْاﻷ َْر
﴾ض اﻟﱠِﱵ ﺑَ َﺎر ْﻛﻨَﺎ ﻓِ َﻴﻬﺎ
َ َ
َْ ُ َ

“এবং sলাইমােনর অধীন কের িদেয়িছলাম pবল বায়ুেক যা তার িনেদ,েশ এমন এক ভূিমর

িদেক pবািহত হেতা 1যখােন আিম বরকত (কল4াণ) দান কেরিছলাম।” ৩১২
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মহানবী (সা.) সmেক2 আlাহ বেলেছন :

ِِ
ِ ْ ﴿ﺳْﺒﺤﺎ َن اﻟﱠ ِﺬي أَﺳﺮ ٰى ﺑِﻌْﺒ ِﺪﻩِ ﻟَْﻴ ًﻼ ﱢﻣﻦ اﻟْﻤﺴ ِﺠ ِﺪ
﴾ ُﺼﻰ اﻟﱠ ِﺬي ﺑَ َﺎر ْﻛﻨَﺎ َﺣ ْﻮﻟَﻪ
َ ْاﳊََﺮام إِ َﱃ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠﺪ ْاﻷَﻗ
َ َْ
َ ُ
َْ َ

“পরম পিবt 1সই সtা sীয় বাnােক রািtেত "মণ কিরেয়িছেলন মসিজেদ হারাম 1থেক

মসিজেদ আকসা পয,n- যার চািরিদেক আিম পয,াp বরকত দান কেরিছ।” ৩১৩
খ) Cরওয়ােয়তসমূহ : কখেনা কখেনা হাদীেস 7কান 7কান ভূিম ভােলা অথবা মn Bবিশে[`
অিভিহত হেয়েছ।
১) বুখারী আবdlাh ইবেন উমর সূেt বণ2না কেরেছন ‘মহানবী (সা.) যখন সামুদ জািতর
বাসsােনর উপর িদেয় অিতkম করিছেলন তখন বেলিছেলন, ‘7তামরা ঐ সকল ভূিমেত pেবশ
কেরা না 7য ভূিমর অিধবাসীরা িনেজেদর উপর জুলুম কেরেছ ও আlাহর আজােব পিতত
হেয়েছ। কারণ, 7তামােদর উপরই ঐrপ আজাব পিতত হেত পাের (7তামােদর অnrপ
অপরােধর কারেণ), তেব যিদ knনরত অবsায় pেবশ কর তেব িভn কথা।’এ কথা বেল
মহানবী (সা.) িনজ মাথা আবৃত কের drত sানিট অিতkম করেলন।৩১৪
২) বুখারী অnt বণ2না কেরেছ হযরত আলী বােবেলর ভূিমধেস @ংস হওয়া ভূিমেত নামাজ
পড়েত অপছn করেতন।৩১৫
৩) হালাবী তাঁর সীরাত gেn বণ2না কেরেছন, ‘এ িবষেয় মুসলমানেদর মেধ` ঐকমত` রেয়েছ
7য, 7য sানিট মহানবী (সা.)- এর পিবt 7দহ 7মাবারক ধারণ কের আেছ তা পৃিথবীর উপর
সেব2াtম sান। এমনিক পিবt কাবাগৃেহর sান হেতও। 7কউ 7কউ বেলেছন, ‘িবেVর মেধ` তা
সেব2াtম sান, এমনিক আlাহর আরশ হেতও।’৩১৬
৪) সামhদী শােফয়ী মদীনার ভূিম অn সকল ভূিম হেত উtম- এ কথা উেlখ কের
বেলন, ‘এর িdতীয় কারণ হেলা এ ভূিম এমন এক টুকরা ভূিমেক ধারণ কের আেছ যার িবষেয়
মুসিলম উmাহর ঐকমত` রেয়েছ 7য, তা পৃিথবীর উপর 7"k sান। আর 7সিট হেলা ঐ ভূিম যা
মহানবী (সা.)- এর পিবt 7দহ 7মাবারক ধারণ কের আেছ।’৩১৭
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৫) িতিন আেরা বণ2না কেরেছন 7য, মহানবী (সা.)- এর ওফােতর পর 7লাকজন তাঁর কবেরর
িনকট আসত এবং তাঁর পিবt কবেরর মািট বরকত িহেসেব িনেয় 7যত। হযরত আেয়শা রাসূেলর
7দহেক pকািশত হওয়ার হাত হেত রkার pেয়াজেন তাঁর কবেরর চািরিদেক 7দয়াল িনম2ােণর
িনেদ2শ 7দন।৩১৮

কবেরর িনকট নামাজ ও Cদায়া পাঠ মুsাহাব হওয়ার পেk দিলল
১। মহানবী (সা.) অথবা অn 7য 7কান আlাহর ওলীর কবেরর িনকেটর ভূিম অn
sানসমূেহর মেতা ভূিম িহেসেব িবেবিচত। তাই 7য 7কান ভূিম ও sােন 7যrপ নামাজ পড়া জােয়য
ঐ sানgেলা তার হেত ব`িতkম নয়।
২। মহান আlাহ বেলেছন :

ِ
﴾ﻴﻤﺎ
ُ اﺳﺘَـ ْﻐ َﻔَﺮ َﳍُ ُﻢ اﻟﱠﺮ ُﺳ
َ ُ﴿ َوﻟَ ْﻮ أَﻧـ ُﱠﻬ ْﻢ إِذ ﻇﱠﻠَ ُﻤﻮا أَﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ َﺟﺎء
ْ ﺎﺳﺘَـ ْﻐ َﻔ ُﺮوا اﻟﻠﱠـﻪَ َو
ْ َوك ﻓ
ً ﻮل ﻟََﻮ َﺟ ُﺪوا اﻟﻠﱠ َـﻪ ﺗَـ ﱠﻮاﺑًﺎ ﱠرﺣ

“যখন তারা (মুশিরকরা) িনেজেদর উপর জুলুম কেরিছল তখন যিদ রাসূেলর িনকট আসত

এবং আlাহর িনকট kমা pাথ,না করত এবং রাসূলও তােদর জn kমা pাথ,না করেতন তেব
তারা আlাহেক তওবা কবুলকারী ও দয়ালু িহেসেব 1পত।” ( সূরা িনসা: ৬৪)
উপিরউk আয়াতিটেত (( ))ﺟﺎءوکশb এেসেছ যা সকল কালেকই শািমল কের অথ2াৎ
রাসূেলর জীিবত ও মৃত উভয় অবsায়ই আয়ােতর অnভু2k। রাসূেলর জীবdশায় 7যমন মাnষ
gনাহ করত, তাঁর ইেnকােলর পরও তারা gনাহ করেব, এটাই sাভািবক, তাই তারা kমার জn
সবসময়ই এrপ মাধ`েমর মুখােপkী। তারা যাঁর শরণাপn হেব তাঁর kমা pাথ2নার কারেণ
আlাহ তােদর kমা করেবন। তাই নামাজ ও 7দায়া যা kমা pাথ2নার উপকরণ তা রাসূেলর
কবেরর িনকট সmািদত হওয়ােত 7কান অsিবধা 7নই। কারণ এrপ ইবাদত তাঁর কবেরর িনকট
হেল তাঁর বরকেত তারা kমাpাp হেব।
৩) িনঃসেnেহ 7কান 7গারsােন কবরবাসীর ইবাদেতর উেdে( এবং কবরেক িকবলা বািনেয়
নামাজ পড়া হারাম ও িশরক বেল পিরগিণত। িকnt 7কান মুসলমানই এrপ কাজ কের না। এমন
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িনয়েতও 7কউ কবেরর িনকট নামাজ পড়েত যায় না। বরং মুসলমানরা আlাহর ওলীেদর পিবt
7দহ 7মাবারক হেত বরকত লােভর উেdে(ই তাঁেদর কবেরর িনকট নামাজ পেড় ও 7দায়া কের।
কারণ তারা িবVাস কের এrপ sােন নামাজ ও 7দায়ায় অিধক সওয়াব রেয়েছ। যিদ ঐ sােনর
ময2াদা ও বরকত না- ই থাকেব, তেব 7কন pথম ও িdতীয় খিলফা রাসূেলর কবেরর পােশ
িনেজেদর সমািধs করার sপািরশ কেরিছেলন? ঐ sান বরকতময় হওয়ার কারেণই নয় িক?
মুসলমানরাও আlাহর ওলীেদর কবেরর পােশ একই িনয়েত নামাজ পেড় থােক।
পিবt 7কারআেন বিণ2ত আসাহেব কাহেফর sজািত একtবাদী মুিমনরা 7কন তাঁেদর কবেরর
উপর মসিজদ িনম2ােণর psাব িদেয়িছেলন? িনcয়ই তাঁেদর ফরজ নামাজ ও ইবাদতসমূহ
তাঁেদর কবেরর িনকেট সmাদেনর উেdে( যােত কের 7সখান হেত বরকত লাভ করেত পােরন।
এ কারেণই জামাখশারী সূরা কাহেফর ২১ নং আয়ােতর তাফসীের বেলেছন, ‘তােদর psাব এ
লেk`ই িছল 7য, যােত কের মুসলমানরা 7সখােন নামাজ পড়েত পাের ও তাঁেদর কবর হেত
বরকত লাভ করেত পাের।’৩১৯
মহান আlাহ আসহােব কাহেফর s জািতর মুিমন ব`িkেদর psাবেক পিবt 7কারআেন উেlখ
কেরেছন, অথচ তার 7কান pিতবাদ না কের িনরবতা পালন কেরেছন। িবষয়িট জােয়য ও Bবধ
হওয়ার সপেk এিট একিট শিkশালী দিলল।
৪) মহান আlাহ হাজীেদর িনেদ2শ িদেয়েছন হযরত ইবরাহীেমর দাঁড়ােনার sােন (মাকােম
ইবরাহীেম) নামাজ পড়ার। মাকােম ইবরাহীম হেলা ঐ sান 7য পাথরিটর উপর হযরত ইবরাহীম
(আ.) কাবাগৃহ িনম2ােণর সময় দাঁিড়েয়িছেলন।
মহান আlাহ বেলন :

ِ ِِ
ِ ِﱠ
ِ ﺖ َﻣﺜَﺎﺑَﺔً ﻟﱢﻠﻨ
﴾ﻰDﺼﻠ
َ ﴿ َوإِ ْذ َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ اﻟْﺒَـْﻴ
َ ﻴﻢ ُﻣ
َ ﱠﺎس َوأ َْﻣﻨًﺎ َواﲣ ُﺬوا ﻣﻦ ﱠﻣ َﻘﺎم إﺑْـَﺮاﻫ

“( sরণ কর) যখন আিম কাবগৃহেক মাnেষর জn সিmলন sান ও শািnর আলয়

করলাম, আর 1তামরা ইবরাহীেমর দাঁড়ােনার জায়গােক নামােজর sান বানাও।” ( সূরা বাকারা
: ১২৫)
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আমরা অবগত 7য, ঐ sানিটর িনকট নামাজ পড়ার িনেদ2শ এ জn 7য, যােত কের তা হেত
নামাজ আদায়কারী বা হাজী বরকত লাভ করেত পাের।
৫) আlামা sয়ূতী িমরাজ সmিক2ত হাদীেসর আেলাচনায় বেলেছন, ‘মহানবী (সা.)
মদীনা, িসনাই pাnেরর তুর পব2ত, বাইেত লাহাম (7বেথলহাম) সহ 7য sােনই িমরােজর রােt
িগেয়েছন, নামাজ পেড়েছন। pিতিট নামােজর sােন জীবরাইল (আ.) মহানবীেক sানিট পিরচয়
কিরেয় 7দন। 7যমন মদীনায় বেলন, ‘7হ রাসূল! আপিন িক জােনন, 7কাথায় নামাজ পড়েছন?
আপিন এক পিবt শহের নামাজ পড়েছন 7যখােন আপিন িহজরত করেবন।’িসনাইেয়র তুর
পব2েতর িনকট বেলন, ‘এিট 7সই sান 7যখান আlাহ হযরত মূসার সেp কথা
বেলিছেলন।’7বেথলহােম বেলন, ‘এিট হযরত ঈসা (আ.)- এর জnsান।৩২০
sতরাং আমােদর িনকট s[ 7য, 7বেথলহাম হযরত ঈসার জnsান িহেসেব বরকতময় হেয়েছ
এবং এ কারেণই মহানবী (সা.) 7সখােন নামাজ পেড়েছন। হযরত ঈসার জnsােন তাঁর 7কান
শারীিরক উপিsিত না থাকেলও 7কবল sৃিতিচh হওয়ার কারেণ তা সmািনত। এর িবপরীেত
7যখােন আlাহর ওলীেদর কবর রেয়েছ, তা তার 7দেহর উপিsিতর কারেণ অব(ই বরকতময়।
৬) মুসলমানরা হেjjর সময় িহজের ইসমাঈেলর িনকট নামাজ পেড় থােক, অথচ ঐ sানিটেত
হযরত ইসমাঈল ও তাঁর মাতার (হাজরা) কবর অবিsত। হযরত ইসমাঈেলর সেp মহানবী
(সা.)- এর কবেরর িক পাথ2ক` রেয়েছ?
৭) যিদ রাসূেলর কবেরর পােশ নামাজ পড়া িনিষd হয়, তেব 7কন হযরত আেয়শা তাঁর
জীবেনর 7শষ িদন পয2n তাঁর কবেরর িনকট অবsান কেরেছন ও 7সখােন নামাজ পেড়েছন?
নারীkল িশেরামিণ হযরত ফািতমা (আ.) যাঁর ব`াপাের রাসূল (সা.) বেলেছন : ‘ফািতমার
সntি[েত আlাহর সntি[ এবং তার অসntি[েত আlাহর অসntি[’, িতিন 7কন রাসূেলর জীবdশায়
pিত জুমআর িদন (Ckবার) হযরত হামজার কবেরর িনকট 7যেতন ও 7সখােন নামাজ পড়েতন?
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৮) মহানবী (সা.) িক মসিজেদ িখেফ নামাজ পেড়ন িন, অথচ রাসূল (সা.) হেত বিণ2ত হেয়েছ
ঐ মসিজদিট সtরজন নবীর দাফেনর sান

৩২১

- 7য হাদীসিট আবdlাh ইবেন উমর হেত সহীহ

সূেt বিণ2ত হেয়েছ এবং তাবরানী তাঁর হাদীস gেn তা এেনেছন।
৯) মহানবী (সা.) িক হযরত ইবরাহীেমর কবেরর িনকট নামাজ পেড়ন িন?
আবু hরাইরা মহানবী (সা.) হেত বণ2না কেরেছন, িতিন বেলেছন, ‘জীবরাঈল (আ.) যখন
আমােক িমরােজর রািtেত বায়তুল মুকাdােস িনেয় যান, তখন হযরত ইবরাহীেমর কবেরর িনকট
নািমেয় িদেয় বেলন : 7হ আlাহর রাসূল! এখােন d’রাকআত নামাজ পড়ুন। কারণ এখােন
হযরত ইবরাহীেমর কবর। অতঃপর 7বেথলহােম িনেয় যান ও বেলন : 7হ আlাহর নবী! এখােনও
d’রাকআত নামাজ পড়ুন। কারণ আপনার Zাতা ঈসা এখােন জngহণ কেরেছন।’৩২২
১০) ইসলােমর ঐিতহািসক পিরkমায় সবসময় মুসলমানরা 7চ[া কেরেছ আlাহর ওলীেদর
কবেরর িনকট নামাজ পড়ার। িচরাচিরত এ snাতেক জীিবত রাখেত তােদর মাথায় কখেনা এ
কম2 হারাম হওয়ার কথা আেস িন। আbাসীয় খিলফা মানsর দাওয়ােনকী একিদন রাসূেলর
কবেরর িনকট দাঁিড়েয় মািলকী মাজহােবর pবkা মািলক ইবেন আনাসেক pa করেলন, ‘7হ
আবা আবdlাh! িকবলার িদেক মুখ িফিরেয় 7দায়া করব, নািক রাসূেলর কবেরর িদেক মুখ
কের?
মািলক ইবেন আনাস বলেলন, ‘7কন রাসূেলর িদক হেত মুখ িফিরেয় িনেত চাইছ? 7জেন
রাখ, িতিন 7কয়ামত পয2n 7তামার সহ 7তামার িপতা আদেমর মুিkর মাধ`ম। তাই তাঁর িদেক
মুখ িফরাও এবং তাঁেক িনেজর জn আlাহর িনকট শাফায়াতকারী িহেসেব 7পশ কর যােত কের
7তামার 7দায়া গৃহীত হয়।’৩২৩

আহেল snােতর আেলমেদর এ সmিকAত ফেতায়া
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আহেল snােতর িফকাh gnসমূহ অধ`য়ন করেল 7দখা যায় তাঁেদর সকেলই- ওয়াহাবীরা
ব`তীত- এ িবষেয় একমত 7য, আlাহর ওলীেদর কবেরর িনকট নামাজ পড়া ও 7দায়া করা
জােয়য। 7যমন১) আল মুদাবিবনাতুল kবরা gেn বিণ2ত হেয়েছ : মািলক ইবেন আনাস কবরসমূেহর িনকট
নামাজ পড়ােত 7কান অsিবধা আেছ বেল মেন করেতন না। যিদ নামাজী ব`িk ঐ কবরgেলার
িনকট এমনভােব নামাজ পেড় 7য, তার সামেন- 7পছেন এবং ডােন- বােম কবর রেয়েছ। িতিন
আেরা বেলেছন, ‘আিম অেনেকর িনকটই Cেনিছ মহানবী (সা.)- এর

সাহাবীরা কবরsােনর

িনকট নামাজ পড়েতন।’৩২৪
২) আবdল গিণ নাবলুসী তাঁর ‘আল হাদীকাতুন নািদয়া’ gেn বেলেছন, ‘যিদ 7কান ব`িk
7কান সৎকম2শীল বাnার কবর হেত বরকত লােভর উেdে( তাঁর কবেরর িনকট নামাজ পেড়
এবং তার ঐ কবরবাসী ব`িkর pিত অিতিরk সmান pদশ2েনর ই)া ও তাঁর pিত মেনােযাগ না
থােক, তেব তার নামােজ 7কান সমsা 7নই। কারণ মসিজdল হারােমর হািতেমর িনকেট হযরত
ইসমাঈেলর কবর থাকা সেtও 7সিট নামাজ পড়ার অnতম 7"k sান।’৩২৫
৩) খাফফাজী তাঁর ‘শারhশ িশফা’ gেn বেলেছন, ‘রাসূেলর রওজার... মুখ কের কাবােক
িপছেন 7ফেল 7দায়া করা শােফয়ী মাজহাব ও আহেল snােতর সকল আেলেমর মেতই জােয়য।
এ িবষেয় আবু হািনফার মতও তা- ই।৩২৬
৪) ইবnল hমাম হানাফী আেলমেদর একজন pিসd ব`িk। িতিন বেলন, ‘আবু হািনফা
সmেক2 7য বলা হেয় থােক িতিন রাসূেলর কবেরর িদক হেত মুখ িফিরেয় 7দায়া করেতন, তা
সিঠক নয়। কারণ তা snােতর পিরপnী।... 7করমানী এ সmেক2 বেলেছন, ‘আবু হািনফার মতিকবলার িদেক দাঁিড়েয় রাসূেলর কবরেক িপছেন 7রেখ 7দায়া করা- gহণেযাগ` নয়। কারণ
মহানবী (সা.) তাঁর রওজায় এখেনা জীিবত আেছন এবং তাঁর িজয়ারতকারীেক িচেনন।’৩২৭

ওয়াহাবীেদর উপsািপত দিলেলর পযAােলাচনা
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ওয়াহাবীরা আlাহর ওলীেদর কবেরর িনকেট নামাজ পড়া ও 7দায়া করা হারাম ও নাজােয়য
হওয়ার সপেk d’ধরেনর দিলল উপsাপন কেরেছ।
ক) নািসrdীন আলবানী রাসূল (সা.) হেত বণ2না কেরেছন, ‘কবেরর িদেক মুখ কের ও
কবেরর উপর নামাজ পড় না।’৩২৮
উtর : pথমত ওয়াহাবী আেলমগণ Cধু িনেজেদর হাদীসেক অnেদর হাদীসgেলােক
pত`াখ`ােনর দিলল বানােত পােরন না। কারণ িবপরীত পেkর হাদীসgেলাও pমািণত। এ
কারেণই ইবেন হাজাম তাঁর ‘আল িফসাল' gেn বেলেছন, ‘আমরা িশয়ােদর আকীদােক Zাn
pমাণ করেত আমােদর হাদীসgেলা pমাণ িহেসেব উপsাপন করেত পাির না। কারণ তারা তা
gহণ করেব না। 7তমিন িশয়ারাও তােদর বিণ2ত হাদীসেক আমােদর িবপেk pমাণ িহেসেব
উপsাপন করেত পাের না।’৩২৯
িdতীয়ত 7কান 7কান হাদীেস ss[ভােব কবেরর িদেক মুখ কের নামাজ পড়েত ও কবেরর
pিত সmান pদশ2েনর 7kেt অিতরিWত করেত (যা তােক  اﻟﻪবা উপােsর পয2ােয় 7পৗঁছায়)
িনেষধ করা হেয়েছ, কারণ তা ধেম2র 7kেt বাড়াবািড় ও িশরেক পয2বিসত হেত পাের। িকnt যিদ
বরকত লােভর উেdে( তা করা হয় তেব তােত 7কান অsিবধা 7নই।
বাইdাভী তাঁর তাফসীর gেn বেলেছন, ‘রাসূেলর যুেগ ইhদী ও িP[ানরা তােদর নবীেদর
কবেরর pিত সmান 7দখােত িসজদা করত এবং 7সিদেক মুখ কের নামাজ পড়ত। pকৃতপেk
তারা ঐ কবরgেলােক মূিত2র nায় িসজদা করত। এ কারেণই রাসূল (সা.) তােদরেক অিভসmাত
কেরেছন ও এrপ করা হেত মুসলমানেদর িবরত থাকেত বেলেছন।৩৩০
এখন যিদ 7কউ আlাহর ওলীেদর কবেরর িনকট তাঁেদর pিত সmান 7দখােনা ও তাঁেদর দৃি[
আকষ2েণর িনয়েত নামাজ না পেড় বরং তাঁেদর কবর হেত বরকত লােভর উেdে( 7সখােন
নামাজ পেড় ও 7দায়া কের তেব িক তা িশরক হেব? কখেনাই নয়। কারণ মাnষ ঐ পিবt sােন
এ জn নামাজ পেড় 7য, ঐ ব`িk আlাহর িবেশষ িpয় বাnা, 7স তাওহীদ ও একtবােদর
ধারক ও pচারক। তাই তাঁর কবেরর িনকট নামাজ পড়েল নামােজর 7kেt অিধকতর মেনােযাগ
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ও আlাহর pিত অিধক Bনকট` অnভূত হয় এবং ইখলাস অজ2ন করা যায়। তাই এেkেt 7কান
অsিবধা 7তা 7নই, বরং তা পছnনীয়।
খ) িশরেকর পথ 7রােধর মূলনীিত : ওয়াহাবী আেলমেদর 7কউ 7কউ, 7যমন 7শখ আবdল
আজীজ িবন বায উিlিখত মূলনীিতর িভিtেত বেলেছন, ‘7যেহতু আlাহর ওলীেদর কবেরর
িনকট নামাজ পড়া ও 7দায়া করােত িশরেক পিতত হওয়ার সmাবনা রেয়েছ তাই তা হারাম ও
বািতল বেল গণ`।’৩৩১
উtর : উসূলশােstর আেলাচনায় pমািণত হেয়েছ 7য, হারােম 7পৗঁছােত পাের এrপ সকল
মাধ`মই হারাম নয়। বরং 7য মাধ`ম ও কম2 সরাসির মাnষেক হারােম 7ফেল Cধু তা- ই হারাম।
নামাজ ও 7দায়ার 7kেtও যা তােক সরাসির ও িনিcতভােব হারােম 7ফেল তা- ই হারাম, িকnt
7য নামাজ ও 7দায়া এrপ নয়, তা হারাম নয়, বরং জােয়য ও মুsাহাব। pায় সকল মুসলমানই
আlাহর ওলীেদর কবেরর িনকট তাঁেদর ইবাদেতর উেdে( বা তাঁেদর pিত অিতিরk সmান
pদশ2ন- যা তাঁেদর উপােsর পয2ােয় 7পৗঁছায়- করেত 7সখােন নামাজ পেড় না বা 7দায়া কের
না, বরং তারা 7কবল তাঁেদর কবর হেত বরকত লােভর উেdে(ই তা কের।
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আlাহর ওলীেদর জn Cশাক পালেনর দশAন
[ইমাম hসাইন (আ.)- এর জn knন ও 7শাক পালেনর দশ2ন]

7কন আমরা আlাহর ওলীেদর 7শােক মাতম করব? তাঁরা িক আমােদর 7শাক পালেনর
মুখােপkী? 7কন আমরা অতীেতর ঘটনাসমূেহর sরণ করব? ওয়াহাবীরা এrপ কম2েক
‘িবদআত’ বেল জােন এবং িশয়ােদরেক এrপ কেম2র জn সমােলাচনা ও িনnা কের।৩৩২
এখােন আমরা উপিরউk pagেলার জবাব 7দয়ার 7চ[া করব। pথেম আজাদারী বা 7শাক
পালেনর দিললসমূহ উপsাপন করিছ।
১। Cশাক পালন ভােলাবাসা ও ঘৃণার pকাশ
ভােলাবাসা ও িবেdষ- এ d’িট Bবিশ[` মাnেষর মেধ` রেয়েছ। এ d’িট িবষয় কােরা pিত
আকষ2ণ ও কােরা pিত িবকষ2েণর আিtক rপ।

যােদর pিত ভােলাবাসা Cপাষণ করা অপিরহাযA
বুিdবৃিtক ও বণ2নাগত (7কারআন ও হাদীসিভিtক) দিলেলর িভিtেত কােরা কােরা pিত
ভােলাবাসা 7পাষণ করা অপিরহায2। 7যমন :
ক) আlাহ : মহান আlাহ 7যেহতু সকল পূণ2তার gণাবলীেত gণািnত ও সকল trিট হেত মুk
এবং সকল সৃি[ তাঁর উপর সtাগতভােব িনভ2রশীল। তাই তাঁর pিত ভােলাবাসা pকৃিতগত।
ধম2ীয় িনেদ2েশও তাঁর pিত ভােলাবাসা 7পাষেণর ইিpত রেয়েছ। 7যমন পিবt 7কারআেন
এেসেছ-

ِ
ِ
ﻮﻫﺎ َوِﲡَ َﺎرةٌ َﲣْ َﺸ ْﻮ َن َﻛ َﺴ َﺎد َﻫﺎ
َ اﺟ ُﻜ ْﻢ َو َﻋﺸ َﲑﺗُ ُﻜ ْﻢ َوأ َْﻣ َﻮ ٌال اﻗْـﺘَـَﺮﻓْـﺘُ ُﻤ
ُ َوإ ْﺧ َﻮاﻧُ ُﻜ ْﻢ َوأ َْزَو
ٍ ِ ِِ
ِِ
ِ
ﺼﻮا َﺣ ﱠ ٰﱴ ﻳَﺄِْﰐَ اﻟﻠﱠـﻪُ ﺑِﺄ َْﻣ ِﺮ ِه ۗ◌ َواﻟﻠﱠـﻪُ َﻻ ﻳـَ ْﻬ ِﺪي
ُ اﻟﻠﱠـﻪ َوَر ُﺳﻮﻟﻪ َوﺟ َﻬﺎد ِﰲ َﺳﺒِﻴﻠﻪ ﻓَـﺘَـَﺮﺑﱠ
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﴿ﻗُ ْﻞ إِن َﻛﺎ َن آﺑَﺎ ُؤُﻛ ْﻢ َوأَﺑْـﻨَﺎ ُؤُﻛ ْﻢ
ِ
ﺐ إِﻟَْﻴ ُﻜﻢ ﱢﻣ َﻦ
َﺣ ﱠ
َ َوَﻣ َﺴﺎﻛ ُﻦ ﺗَـ ْﺮ
َ ﺿ ْﻮﻧـَ َﻬﺎ أ
ِِ
﴾ﲔ
َ اﻟْ َﻘ ْﻮَم اﻟْ َﻔﺎﺳﻘ

“বল, 1তামােদর িনকট যিদ 1তামােদর িপতা, 1তামােদর সnান, 1তামােদর ভাই, 1তামােদর

stী, 1তামােদর বংশ ও 1গাt, 1তামােদর অিজ,ত ধন- সmদ, 1তামােদর ব4বসা যা বn হেয়
যাওয়ার ভয় কর এবং 1তামােদর বাসsান- যােক 1তামরা পছn কর- আlাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর
পেথ িজহাদ করা 1থেক অিধক িpয় হয়, তেব অেপkা কর আlাহর িবধান আসা পয,n, আর
আlাহ ফােসক সmpদায়েক 1হদােয়ত কেরন না।” ( সূরা তাওবাh : ২৪।)
খ) আlাহর রাসূল (.সা) : অপর যাঁেক আlাহর কারেণ আমােদরেক অব(ই ভােলাবাসেত
হেব িতিন হেলন তাঁর রাসূল। কারণ িতিন হেলন মহান আlাহর অিstগত (তাকভীিন) ও
িবধানগত (তাশরীিয়) উভয় রহমত অবতীেণ2র মাধ`ম। এ কারেণই উk আয়ােত আlাহর
পাশাপািশ তাঁর নাম এেসেছ এবং তাঁর pিত ভােলাবাসা pদশ2েনর িনেদ2শ 7দয়া হেয়েছ।
মহানবী (সা.) বেলেছন :

ﲝﺐ اﷲ
اﺣﺒﱡﻮا اﷲ ﳌﺎ ﻳﻐﺬوﮐﻢ و اﺣﺒّﻮﻧﯽ ﱢ
‘আlাহেক এ জn ভােলাবাস 7য, িতিন 7তামােদর জীিবকা 7দন এবং আমােক আlাহর
কারেণ ভােলাবাস।’৩৩৩
অnিদেক মহানবী (সা.)- এর মেধ` 7য পূণত
2 ামূলক gণাবলী িছল তার কারেণ মাnষ
sাভািবকভােবই তাঁর pিত আকৃ[ হেতা এবং তাঁর ভােলাবাসা তােদর hদেয় 7গঁেথ িগেয়িছল।
গ) মহানবী এর পিবt বংশধর -(.সা) : রাসূেলর পিবt বংশধরেদর pিত ভােলাবাসা 7পাষণ
করাও অপিরহায2। কারণ তাঁরা উnত Bনিতক চিরেtর অিধকারী ও পূণ2তার gণসmn হওয়া
ছাড়াও আlাহর সকল আধ`ািtক ও বstগত িনয়ামেতর মাধ`ম হেলন তাঁরা। এ কারেণই রাসূল
তাঁেদর ভােলাবাসার িনেদ2শ িদেয়েছন।
মহানবী (সা.) পূেব2াk হাদীসিটেত আেরা বেলেছন :
. و اﺣﺒّﻮا اﻫﻞ ﺑﻴﺘﯽ ﳊﺒّﯽআমার বংশধরেদর আমার ভােলাবাসার কারেণ ভােলাবাস।
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আlাহর রাসূল (সা.)- এর বংশধরেদর ভােলাবাসার pেয়াজনীয়তা
আlাহর রাসূেলর বংশধরেদর রাসূেলর nায় ভােলাবাসার সপেk দিলল:
১। রাসূেলর বংশধরগণ রাসূেলর সেp সmিক2ত, যা িবেশষ ময2াদার। এ কারেণই রাসূল (সা.)
বেলেছন, ‘িকয়ামেতর িদন সকল সm2ক িছn হেয় যােব, Cধু আমার সােথ সmক2 ব`তীত।’
২। আlাহর রাসূেলর বংশধরগণ আlাহর িবেশষ ভােলাবাসার পাt। এ িবষয়িট হাদীেস
িকসাসহ৩৩৪ অnাn হাদীেস এেসেছ।
৩। মুহাmদ (সা.)- এর িরসালােতর pিতদান তাঁর আহেল বাইেতর pিত ভােলাবাসা 7পাষেণর
মাধ`েম 7দয়া হয়। 7যমনিট মহান আlাহ বেলেছন-

ِ
﴾َﺟًﺮا إِﱠﻻ اﻟْ َﻤ َﻮﱠد َة ِﰲ اﻟْ ُﻘ ْﺮ َ ٰﰉ
ْ َﺳﺄَﻟُ ُﻜ ْﻢ َﻋﻠَْﻴﻪ أ
ْ ﴿ﻗُﻞ ﱠﻻ أ

“বলুন, আিম আমার িরসালােতর দািয়t পালেনর িবপরীেত 1কান pিতদান চাই না, আমার

রk সmক,ীয় িনকটাtীেয়র pিত ভােলাবাসা 1পাষণ ছাড়া।” ( সূরা Cরা : ২৩)
৪। িকয়ামেতর িদন রাসূেলর আহেল বাইেতর pিত ভােলাবাসার িবষেয় pa করা হেব।
মহান আlাহ বেলন, “ وﻗِ ُﻔﻮﻫﻢ إﻧـّ ُﻬﻢ َﻣﺴﺌﻮﻟﻮنতােদরেক থামাও, তারা িজjািসত হেব।” ৩৩৫
উপিরউk আয়ােতর িবষেয় িসবেত ইবেন জাওযী মুজািহদ হেত বণ2না কেরেছন, ‘িকয়ামেতর
িদন হযরত আলীর pিত ভােলাবাসা 7পাষেণর িবষেয় pa করা হেব।’৩৩৬
৫। মহানবীর আহেল বাইত পিবt 7কারআেনর সমকk িহেসেব সmােনর ও ভােলাবাসার
পাt। 7যমনিট হাদীেস সাকালাইেন বলা হেয়েছ-

 ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﰈ ﲣﻠﻔﻮﻧﯽ ﻓﻴﻬﻤﺎ...ًک ﻓﻴﮑﻢ اﻟﺜﻘﻠﲔ ﮐﺘﺎب اﷲ و ﻋﱰﺗﯽ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﯽ إن ﲤﺴﮑﺘﻢ {ﻤﺎ ﻟﻦ ﺗﻀﻠّﻮا اﺑﺪا
ٌ إﻧّﯽ ﺗﺎر
‘আিম 7তামােদর মােঝ d’িট ভারী (মূল`বান) বst 7রেখ যাি) : আlাহর িকতাব (7কারআন) ও
আমার রk সmক2ীয় িনকটাtীয় (আহেল বাইত)। যিদ 7তামরা এ d’িটেক আঁকেড় ধর কখেনাই
িবZাn ও িবপথগামী হেব না. লk` 7রখ, তােদর 7kেt আমার সmান রkা কর।’
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৬। আহেল বাইেতর pিত ভােলাবাসা snী- িশয়া উভয় সূেt সহীহ হাদীস মেত ঈমােনর শত2।
এ কারেণই মহানবী (সা.) হযরত আলীেক বেলেছন,
‘7হ আলী, 7তামােক মুিমন ব`তীত ভােলাবাসেব না এবং মুনািফক ব`তীত 7তামার pিত 7কউ
িবেdষ 7পাষণ করেব না।’
৭। আহেল বাইত রাসূেলর উmেতর মুিkর তরী। িশয়া- snী উভয় সূেt মহানবী (সা.) হেত
বিণ2ত হেয়েছ, ‘আমার আহেল বাইেতর দৃ[াn 7তামােদর মােঝ নূেহর তরণীর nায়, 7য তােত
আেরাহণ করেব মুিk পােব এবং 7য না উঠেব িনমিjত ও @ংস হেব।’
৮। আহেল বাইেতর pিত ভােলাবাসা আমল কবুেলর শত2। হযরত মুহাmদ (সাlাlাh
আলাইিহ ওয়া আিলহী ওয়া সাlাম) হযরত আলীেক উেd( কের বেলেছন, ‘যিদ আমার উmত
এতটা 7রাজা রােখ 7য, তােত তােদর 7কামর বাঁকা হেয় ধnেকর মেতা হয়, এতটা নামাজ পেড়
7য সূতায় পিরণত হয়, িকnt অnের 7তামার pিত িবেdষ 7পাষণ কের তেব আlাহ তােদর মুেখ
জাহাnােমর আgন 7লেp িদেবন অথ2াৎ তােদর 7দাযেখ িনেkপ করেবন।’৩৩৭
উk হাদীসসমূহ হেত আমরা এ িসdােn উপনীত হেত পাির 7য, 7শাকাnkান পালন তাঁেদর
pিত ভােলাবাসারই pকাশsrপ।
খ) বুিdবৃিtক দৃি/েকাণ Cথেক আlাহর ওলীেদর জn knন:
১। আlাহর নবীর আহেল বাইেতর জn (িবেশষত ইমাম hসাইেনর জn) knন তাঁেদর pিত
ভােলাবাসার pকাশ এবং বুিdবৃিt তা সমথ2ন কের।
২। আহেল বাইেতর জn অr বষ2ণ িবেশষত ইমাম hসাইেনর জn অrত`াগ আlাহর
িনদশ2নেক জাগrক করার ও তার pিত সmান pদশ2েনর pতীক।
৩। ইমাম hসাইেনর জn knন pকৃতপেk পূণ2তার সকল gেণর pিত "dা pদশ2েনর
মাধ`েম আlাহর িনকট pত`াবত2েনর শািমল। কারণ ইমাম hসাইেনর pিত ভােলাবাসা িনছক
ব`িkেকিndক 7কান িবষয় নয়, বরং ইসলােমর পূণ2তার সকল িদক তাঁর মেধ` pিতফিলত
হেয়িছল এবং িতিন আlাহর dীনেক পুনrjীিবত করেত মজলুমভােব শহীদ হেয়েছন। তাঁর জn
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knন মূলত সত` ও nােয়র জnই knন। তাঁর শাহাদােতর মাধ`েমই সত` ও nায় pকািশত
হয়। তাঁর লk` ও কম2পdিতর পিরচয় লােভর মাধ`েমই ইসলােমর পিরচয় লাভ করা যায়। আর
তাই হাদীেস তাঁর শাহাদােতর sরেণ knেনর সওয়াব সmেক2 বলা হেয়েছ, ‘7য 7কউ ইমাম
hসাইেনর জn knন করেব অথবা কাউেক কাঁদােব অথবা অnত কাnার ভাব করেব, তার জn
7বেহশত ওয়ািজব হেব।’কারণ ইমাম hসাইেনর পিরচয় এবং তাঁর অিবsরণীয় কেম2র সােথ
পিরচয় লােভর ফেল মাnষ আlাহর pিত pত`াবত2ন ও তাঁর জn আtত`ােগ উৎসািহত হয়।
৪। মাnষ যতkণ তার অভ`nরীণ সtার িদেক pত`াবত2ন না কের এবং আlাহর িবেশষ
বাnার সােথ িনেজেক সmৃk না কের ততkণ তার অnর নরম হয় না, তার কাnাও আেস না।
তাই ইমাম hসাইেনর মেতা ব`িkর pিত লk` করার মাধ`েম মাnষ যখন িনেজর িদেক
pত`াবত2ন কের তখন 7স মূলত িনজ সীিমত অnেরর সেp অসীম এক অnেরর সmক2 sাপন
কের। ss[ 7য, এrপ সmক2 sাপেনর ফেল মাnষ অসীেমর সােথ সংযুk হয়।
7যমনভােব, 7কান kুd গেত2 জমা পািনেক যিদ অসীম সমুেdর সােথ সংযুk করা না হয় ঐ sl
পািন অসীেমর সংsশ2 ছাড়া dগ2nময় হেয় যায় অথবা 7রৗdতােপ Cিকেয় যায়। িকnt যিদ ঐ kুd
পািনেকই মহাসমুেdর সেp সmৃk করা হয় তেব ঐ kুd পািনটুkই সকল pকার কলুষতা 7থেক
মুk ও @ংস হেত রkা পায়।
৫। মজলুম ব`িkর (যার pিত অিবচার করা হেয়েছ, অnায় করা হেয়েছ ও তার অিধকার
িছিনেয় 7নয়া হেয়েছ) জn knন মাnষেক তার pিত সহাnভূিতশীল কের, ফেল 7স িনেজেক ঐ
মজলুেমর সপk ভােব িবেশষত ঐ মজলুম যিদ 7কান নবী, তাঁর sলািভিষk pিতিনিধ ও িনEাপ
7কান ব`িk হয়, তাহেল তাঁর pিত ভােলাবাসা 7পাষণকারী ব`িk শরীয়ত ও তাঁর আনীত dীেনর
রkক হওয়ার bত 7নয়। মনsttিবদগণ এ িবষয়িট সমথ2ন কেরন। তাই আমরা ইিতহােসর
পিরkমায় লk` কির িশয়ারা ইমাম hসাইেনর শাহাদােতর 7শাকাবহ ঘটনা হেত আtজাগরেণর
সেব2াf িশkা gহেণর কারেণ সবসময়ই িনয2ািতত ও মজলুেমর সমথ2ক িহেসেব আিবভূ2ত
হেয়েছ।
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৬। আlাহর ওলীেদর জn knন িবেশষত ইমাম hসাইেনর জn knন দg hদেয়র জn
pশািnর কারণ। ইমাম hসাইেনর উপর আপিতত মুিসবেতর sরেণ hদেয় 7য অিg pjিলত হয়
(তাঁর ভােলাবাসায় পূণ2 ব`িkর hদেয়) তাঁর জn অr িবসজ2ন ঐ দg hদয়েক উপশেম সাহায`
কের।
৭। আlাহর ওলীেদর জn knন মাnেষর hদয়েক নরম কের তােদর hদয় হেত কলুষতােক
দূর কের। ফেল তার hদয় ঐশী নূের আেলািকত হওয়ার sেযাগ পায়। ঐ অr তার অnেরর
মিরচা দূর করেত সাহায` কের।
৮। ইমাম hসাইেনর জn knন অত`াচারী শাসকেদর িবrেd এক pকার বাsব সংgাম। এর
মাধ`েম 7ঘাষণা করা হয় অত`াচারী শাসকেদর আচরেণর pিত আমরা বীত"d ও knন তােদর
pিত ঘৃণার pকাশ। এ কারেণই মহানবী (সা.)- এর ইেnকােলর পর সাকীফােয় বনী সােয়দায়
হযরত আলী (আ.)- এর অিধকার িছিনেয় 7নয়ার pিত উtের হযরত ফািতমা যাহরা (আ.)
িবরামহীন knেনর মাধ`েম আনসার ও মুহািজরেদর বুিঝেয় িদেয়েছন 7য, িতিন তােদর অnায়
কেম2র pিত অসnt[। যিদও রাসূেলর আহেল বাইত িছেলন Bধয2 ও সিহ'ুতার মূত2 pতীক ও
এেkেt মানব জািতর জn আদশ2, িকnt তাঁরা এ কেম2র মাধ`েম তাঁেদর pিত কৃত অnােয়র
pিতবাদ কেরেছন ও সকলেক তা অবিহত কেরেছন।
৯। িশয়ারা আহেল বাইেতর, িবেশষত শহীদেদর 7নতা ইমাম hসাইেনর জn knেনর
মাধ`েম 7ঘাষণা কের : আমরা ইিতহােসর পিরkমায় ইয়াযীদ ও ইয়াযীেদর অnসারীেদর িবেরাধী
এবং ইমাম hসাইন ও তাঁর মেতা ব`িktেদর পেk আিছ। এ লেk`ই তারা ইমাম hসাইেনর
sরণেক জাগrক রােখ।
গ) আlাহর ওলীেদর জn knন জােয়য হওয়ার সপেk দিলল :
১। knেনর সপেk দিলল : হাদীস ও ইিতহাস gnসমূহ অধ`য়েন আমরা 7দিখ dীেনর
ধারক- বাহকগণ আlাহর ওলীেদর 7শােক knন কেরেছন। এখােন এrপ িকছু নমুনা আমরা
তুেল ধরিছ।
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ক) তাবারী িনজ সূেt হযরত আলী হেত বণ2না কেরেছন 7য, িতিন বেলেছন, ‘যখন কািবল
sীয় Zাতা হািবলেক হত`া কের তখন হযরত আদম (আ.) তার 7শােক knন কেরেছন।’৩৩৮
খতাবারী বণ2না কেরেছন (, ‘হযরত ইয়াkব হেত হযরত ইউsেফর িবি)n থাকার সময়কাল
িছল চিlশ বছর। এই চিlশ বছর হযরত ইয়াkব হযরত ইউsেফর িবে)েদ knন
কেরেছন।’৩৩৯
গ) ইবেন মাসউদ বেলেছন, ‘আমরা রাসূলেক হামজা (রা.)- এর শাহাদােতর িদেনর nায়
knন করেত কখেনাই 7দিখ িন।’৩৪০
৪) ইবেন আিব শাইবা sীয় সূেt ইবেন মাসউদ হেত বণ2না কেরেছন, ‘একিদন আমরা
রাসূেলর িনকট বেসিছলাম। হঠাৎ বনী হািশেমর একদল নারী- পুrষ 7সখােন আসল। মহানবী
তােদরেক 7দখা মাtই কাঁদেত Cr করেলন এবং তাঁর 7চহারা পিরবিত2ত হেয় 7গল। সাহাবীরা
pa করেলন : 7হ আlাহর রাসূল! 7কন আপনার 7চহারায় িবষnতা লk` করিছ?
িতিন বলেলন : আমরা এমন এক বংশ যােদর আেখরাতেক আlাহ dিনয়ার উপর pাধাn
িদেয়েছন। 7বিশ দূের নয়, আমার আহেল বাইেতর উপর িবপদাপদ ও িনব2াসেনর dেয2াগ 7নেম
আসেব।’৩৪১
৫। বুখারী িনজ সূেt বণ2না কেরেছন, ‘যখন হযরত জাফর ইবেন আিব তািলব, যাইদ ইবেন
হােরসা এবং আবdlাh ইবেন রওয়াহার শাহাদােতর সংবাদ রাসূেলর িনকট 7পৗঁছল তখন িতিন
knন কেরিছেলন।’৩৪২
৬। ইবেন আিসর বণ2না কেরেছন, ‘হযরত জাফর (রা.) ও তাঁর সpীেদর শাহাদােতর খবর
7শানার পর রাসূল (সা.) জাফেরর গৃেহ 7গেলন ও তাঁর সnানেদর িনেজর কােছ ডাকেলন।
তােদর 7কােল িনেয় মুেখ চুমু 7খেলন ও knন করেলন। জাফেরর stী আসমা তাঁেক বলেলন : 7হ
নবী! আমার িপতা- মাতা আপনার জn উৎসগ2ীকৃত 7হাক। 7কন আপিন knন করেছন?
আপনার িনকট জাফেরর 7কান খবর এেসেছ িক? িতিন বলেলন, ‘hাঁ, 7স আজ শহীদ হেয়েছ।’
আসমা বেলন, ‘আিম গৃেহর 7ভতের pেবশ কের মিহলােদর সােথ িনেয় knন করেত লাগলাম।
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তখন হযরত ফািতমা (আ.) 7সখােন আসেলন ও ‘7হ চাচা’ বেল knন করেত লাগেলন। রাসূল
(সা.) তখন বলেলন, ‘knনকারীেদর উিচত জাফেরর মেতা ব`িkর জnই knন করা।’৩৪৩
(৭) মুসিলম িনজ সূেt হযরত আবু hরাইরা হেত বণ2না কেরেছন, ‘মহানবী (সা.) একিদন তাঁর
মাতার কবর িজয়ারেত 7গেলন এবং এতটা কাঁদেলন 7য, তাঁর পােশ যাঁরা িছেলন তাঁরাও কাঁদেত
Cr করেলন।’৩৪৪
৮) হািকম িনশাবুরী িনজ সূেt হযরত আেয়শা হেত বণ2ন কেরেছন, ‘মহানবী (সা.) উসমান
ইবেন মাজউেনর মৃতু`র পর তাঁেক চুmন কেরন ও knন কেরন।৩৪৫
৯) ইবেন মাজা আনাস ইবেন মািলক হেত বণ2না কেরেছন, ‘মহানবী (সা.) তাঁর পুt
ইবরাহীেমর মৃতু`র পর আেদশ 7দন তােক না 7দখার পূেব2 7যন কাফেন আবৃত করা না হয়।
অতঃপর ইবরাহীেমর মৃতেদেহর িনকট এেস পুেtর উপর উপুড় হেয় knন করেত লাগেলন।’৩৪৬
১০) ইবেন আbাস মািলকী ইমাম সািদক (আ.) হেত বণ2না কেরন, ‘হযরত ফািতমা যাহরার
ইেnকােলর পর হযরত আলী (আ.) pিতিদন তাঁর কবর িজয়ারেত 7যেতন। একিদন িজয়ারেত
িগেয় কবেরর উপর আপিতত হেয় এ কিবতািট পাঠ কেরন,

৩৪৭

ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮرت ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺒﻮر ﻣﺴﻠَﻤﺎ
ﻳﺎ ﻗﱪ اﳊﺒﻴﺐ ﻓﻠﻢ ﻳﺮد ﺟﻮاﺑﯽ
ﻳﺎ ﻗﱪ ﻣﺎ ﻟﮏ ﻻ ﲡﻴﺐ ﻣﻨﺎدﻳﺎ
أﻣﻠﻠﺖ ﺑﻌﺪی ﺧﻠّﺔ اﻻﺣﺒﺎب
১১) ইবেন kতাইবা বণ2না কেরেছন, িসিcফেনর যুেd হযরত আলী (আ.) আদীেক pa কেরন
: ‘আmার িক িনহত হেয়েছন? ’িতিন বলেলন : ‘hাঁ!’তখন আমীrল মুিমনীন কাঁদেত Cr
করেলন এবং বলেলন : ‘আlাহ তাঁেক রহম কrন।’৩৪৮
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১২) িসবেত ইবেন জাওযী বণ2না কেরেছন, ‘যখন মুহাmদ ইবেন আিব বাকেরর শাহাদােতর
খবর হযরত আলীর িনকট 7পৗছল তখন িতিন dঃখ pকাশ কের knন করেলন এবং তাঁর
হত`াকারীর উপর লানত (অিভসmাত) বষ2ণ করেলন।’৩৪৯
১৩) ইয়াkবী বণ2না কেরেছন, ‘হযরত খািদজা (আ.)- এর ইেnকােলর পর হযরত ফািতমা
(আ.) রাসূেলর িনকট এেস knনরত অবsায় বলেত লাগেলন, ‘আমার মাতা 7কাথায়? আমার
মাতা 7কাথায়?’৩৫০
১৪) ইবেন আিবল হাদীদ বণ2না কেরেছন, ‘7য রােত হযরত আলী (আ.) শহীদ হন পেরর িদন
7ভাের ইমাম হাসান (আ.) kফার মসিজেদর িমmাের দাঁিড়েয় আlাহর pশংসা ও পিবtতা
7ঘাষণার পর হযরত আলীর পিরচয় িদেত িগেয় 7শােক কN আড়[ হেয় পড়েলন এবং কাঁদেত
Cr করেলন। ফেল 7"াতারাও হযরত আলীর 7শােক কাঁদেত Cr করেলন।’৩৫১
১৫) কাndযী হানাফী হযরত আbাস ইবেন আলী (আ.)- এর শাহাদােতর বণ2নায় বেলন, ‘এক
ব`িk 7লৗহিনিম2ত বlম িদেয় তাঁর পিবt মsেক আঘাত হানেল তা িdখিNত হেয় 7গল এবং িতিন
7ঘাড়া হেত মািটেত পেড় 7গেলন এবং িচৎকার কের বেলন, ‘7হ Zাতা! 7হ আবা আবিদlাh! 7হ
hসাইন! আপনার উপর আমার সালাম।’ ইমাম hসাইন drত তাঁর িনকট 7পৗঁছেলন এবং
knনরত অবsায় বলেত লাগেলন : 7হ আমার Zাতা, আbাস! আমার 7দেহর অংশ।’ তাঁর
িনকট দNায়মান শtrেদর সিরেয় িদেয় তাঁর 7দহেক মািট 7থেক উিঠেয় িনেয় তাঁর তাঁবুর িভতর
রাখেলন। কাঁদেত কাঁদেত বলেত লাগেলন, ‘আlাহ 7তামােক উtম িবিনময় দান কrন।’৩৫২
১৬) িতিন আরও উেlখ কেরেছন, ‘hর ইবেন ইয়াযীদ িরয়ািহর শাহাদােতর পর উমর ইবেন
সােদর Bসnরা তাঁর 7দহ হেত মsক িবি)n কের ইমাম hসাইেনর িদেক ছুঁেড় 7ফেল। ইমাম
hসাইন তাঁর মাথািট 7কােল িনেয় knন করেত লাগেলন এবং তাঁর মুেখর উপর 7থেক রkgেলা
পিরeার করেত লাগেলন। অতঃপর তাঁর মsেকর উেdেশ বলেলন, ‘7তামার মাতা 7তামার নাম
ভুল রােখন িন। তুিম hর অথ2াৎ sাধীন। পৃিথবীেতও তুিম sাধীন িছেল, আেখরােতও sাধীন ও
7সৗভাগ`বান হেল।’৩৫৩
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১৭) ইবেন আসািকর তাঁর সূেt ইমাম জাফর সািদক (আ.) হেত বণ2না কেরেছন 7য, ইমাম
সাjাদ (আ.)- 7ক pa করা হেলা : 7কন আপিন ইমাম hসাইেনর জn এত অিধক কাnাকািট
কেরন? িতিন জবােব বলেলন : ‘আমােক এজn সমােলাচনা কেরা না। কারণ ইয়াkব (আ.)
তাঁর এক সnান িনেখাঁজ হওয়ােত এতটা knন কেরন 7য, তাঁর 7চাখ সাদা হেয় যায়। অথচ িতিন
জানেতন তাঁর সnান জীিবত আেছন। আর আিম আমার 7চােখর সামেন আমার পিরবােরর
7চৗdজন সদsেক জেবহ কের হত`া করেত 7দেখিছ। 7তামরা িক চাও এই চরম dঃখ- কে[র
িবষয়িট আমার মন 7থেক মুেছ 7ফলেত?’৩৫৪
১৮) িসবেত ইবেন জাওযী বেলেছন, ‘ইমাম hসাইেনর শাহাদােতর পর ইবেন আbাস (রা.)
এতটা knন করেতন 7য, তাঁর 7চাখ অn হেয় িগেয়িছল।’৩৫৫
১৯) ইবেন আিবdুিনয়া বণ2না কেরেছন, যােয়দ ইবেন আরকাম ইবেন িযয়ােদর উেdেশ
বেলন, ‘তুিম 7তামার লািঠিট hসাইেনর দাঁত 7থেক সরাও। আlাহর শপথ আিম অসংখ`বার
লk` কেরিছ আlাহর রাসূল (সা.) ঐ 7ঠাট d’িটেত চুmন কেরেছন।’ এই বেল িতিন knন
করেত লাগেলন।৩৫৬
২০) ইবেন হাজার হাইসামী বণ2না কেরেছন, ‘উmুল মুিমনীন উেm সালমা (রা.) ইমাম
hসাইেনর শাহাদােতর খবর Cেন আcয2 হেয় pa করেলন : তারা এমন জঘn কাজ কেরেছ?
hসাইনেক হত`া করার কারেণ আlাহ তােদর কবরেক অিgেত পূণ2 কrন। অতঃপর এতটা
knন করেলন 7য, অjান হেয় পড়েলন।’৩৫৭

ঘ) আlাহর ওলীেদর জn Cশাকাntান পালেনর ^বধতার বণAনা ও হাদীসিভিtক দিলল :
হাদীস gnসমূহ এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীেদর জীবন চিরত অধ`য়ন করেল আমরা
7দিখ ঐ মহান ব`িkবগ2 আlাহর সৎকম2শীল বাnােদর জn 7শাক পালেনর িবষেয় িবেশষ দৃি[
িদেতন ও এrপ অnkান পালন করেতন।
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হািকম িনশাবুরী সহীহ সূেt উmুল ফাজল হেত বণ2না কেরেছন, ‘একিদন রাসূল (সা.)- এর
িনকট উপিsত হেয় বললাম : 7হ আlাহর রাসূল! গতরােt আিম একিট dঃsp 7দেখিছ।
রাসূল বলেলন : িক sp?
আিম বললাম : dঃsp।
রাসূল বলেলন : তা বল।
আিম বললাম : ‘7হ রাসূলাlাh! sেp 7দখলাম আপনার 7দেহর একিট টুকরা িবি)n হেয়
আমার 7কােল এেস পেড়েছ।’
নবী (সা.) বলেলন : তুিম ভােলা sp 7দেখছ। আlাহ চাইেল আমার কnা ফািতমা এক
পুtসnান জnদান করেব, 7য 7তামার কােছ pিতপািলত হেব।’
উmুল ফাজল বেলন : ফািতমা (আ.) hসাইন নােমর এক পুtসnান জnদান করেল 7স আমার
7কােল pিতপািলত হয় 7যমনিট রাসূল (সা.) বেলিছেলন। hসাইন (আ.) জngহণ করেল আিম
তােক িনেয় রাসূেলর 7কােল িদেল লk` করলাম িতিন িশCিটেক 7কােল িনেয় knন করেছন।
আিম বললাম, ‘7হ আlাহর রাসূল! আমার িপতামাতা আপনার জn উৎসগ2ীকৃত 7হাক। 7কন
আপিন knন করেছন? রাসূল বলেলন : ‘জীবরাঈল (আ.) আমার কােছ এেস খবর িদেলন
7য, আমার উmত অিত িনকেটই তােক হত`া করেব।’
আিম বললাম : এই িশCেক?
িতিন বলেলন : ‘hাঁ, অতঃপর তাঁর শাহাদােতর ভূিম হেত এক টুকরা মািট আমার হােত
িদেলন।’৩৫৮
হােফজ তাবরানী সহীহ সূেt শাইবান হেত বণ2না কেরেছন, ‘আিম হযরত আলীর সােথ
কারবালায় pেবশ করলাম। তখন িতিন বলেলন : এখােন এমন একদল 7লাক শহীদ হেব যােদর
সেp বদেরর শহীদগণ ব`তীত 7কউই তুলনীয় নয়।’৩৫৯
িতরিমযী সহীহ সূেt হযরত সালমা হেত বণ2না কেরেছন, ‘একিদন উেm সালমার িনকট 7গেল
তাঁেক knনরত অবsায় 7দখলাম। তাঁেক এর কারণ িজjাসা করেল িতিন বলেলন, ‘sেp
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আlাহর রাসূলেক অত`n 7শাকাহত অবsায় 7দখলাম। তাঁর পিবt মsক ও মুখমNল ধুলায়
আবৃত িছল। তাঁেক িজjাসা করলাম, 7হ আlাহর রাসূল! িক হেয়েছ?
িতিন বলেলন : এখনই hসাইনেক শহীদ করা হেয়েছ।’৩৬০

আlাহর ওলীেদর Cশাকাntােন উপিsত হওয়া
আlাহর ওলীেদর, িবেশষত ইমাম hসাইেনর 7শােক 7শাক পালন Cধু জােয়যই
নয়, পছnনীয়ও বেট, 7যমনিট dীেনর মহান ব`িktরা করেতন।
বুখারী sীয় সূেt হযরত আেয়শা হেত বণ2না কেরেছন, ‘যখন হযরত যােয়দ ইবেন
হােরসা, জাফর ইবেন আিব তািলব এবং আবdlাহ ইবেন রাওয়াহার শাহাদােতর সংবাদ
রাসূেলর িনকট 7পৗঁছল তখন িতিন 7শাকা)n হেয় মসিজেদ িগেয় বসেলন।’৩৬১
ইবেন িহশাম তাঁর সীরাত gেn বণ2না কেরেছন, যখন রাসূল (সা.) ওhেদর যুd হেত মদীনায়
pত`াবত2ন কের শহীদেদর গৃহসমূেহ knেনর 7রাল Cনেলন তখন মহানবীর 7চাখ অrিসk
হেলা এবং knনরত অবsায় বলেলন, ‘আফেসাস হামজার জn 7কান knনকারী 7নই। এ কথা
Cেন বনী আশহােলর নারীরা হযরত হামজার গৃেহ এেস knন করেত লাগেলন।’৩৬২

তথSসূt
১। সূরা ফা)হ : ২৩।
২। সূরা আনফাল : ৩৮।
৩। সূরা কাJফ : ৫৫।
৪। উsেল কাফী, ১ম খN, পৃ. ১৭৬, িকতবু ফাজলুল ইলম, বাবুর রাদ ইলাল িকতাব ওয়াস
snাহ, হাদীস নং ৪।
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* 7যসব 7রওয়ােয়েত snাত ও িবদআত শb পাশাপািশ এেসেছ তােতও snাত এ pথম
অেথ2ই ব`বhত হেয়েছ।
৫। ওয়াসািয়লুশ িশয়া, ১ম খN, পৃ. ৩৪৭।
৬। ওয়াসািয়লুশ িশয়া, ১ম খN, পৃ. ৩৪৭।
৭। অিভধান gnসমূহ d[ব`। আল আইন, মুফরাদাত িল রািগব ইসফাহানী, িলসাnল আরাব
pভৃিত, ‘’ﺑﺪع

ধাতু।

৮ । নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ১৭৬।
৯। pাgk, খুতবা নং ১৬১।
১০। pাgk, খুতবা নং ১৪৫।
১১। জােময়ুল উলুম ওয়াল িহকাম, পৃ. ১৬০।
১২। ফাতhল বারী, ১৭তম খN, পৃ. ৯।
১৩। িরসালাতু শািরফ আল মুরতাজা, ২য় খN, পৃ. ২৬৪।
১৪। িবহাrল আনওয়ার, ৭৪তম খN, পৃ. ২০২।
১৫ । সূরা তাওবা : ৩১।
১৬। উসূেল কাফী, ৪থ2 খN, িকতাবুল ঈমান ওয়াল kফর, িশরক অধ`ায়; তাফসীের
তাবারী, ১ম খN, পৃ. ৮০।
১৭। সূরা হাদীদ : ২৭।
১৮। উসূেল কাফী, ১ম খN, পৃ. ১৬৪, িকতাবুল ফাজিলল ইলম, িবদআত অধ`ায়, হাদীস
নং- ৮।
১৯। সূরা ইউnস : ৫৯।
২০। সূরা বাকারা : ৭৯।
২১। সহীহ মুসিলম, ৮ম খN, পৃ. ৬২, িকতাবুল ইলম। সহীহ বুখারী, ৯ম খN, বাবুল ইিতসাম
িবল িকতাব ওয়াস snাহ (7কারআন ও snাহর অnসরেণর অপিরহায2তা অধ`ায়)
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২২। সূরা আনফাল : ৬০।
২৩। সূরা হাjj : ৩২।
২৪। ইবেন আিসর, আন 7নহায়া, ১ম খN, পৃ. ৭৯।
২৫। সূরা আনআম : ১৪৫।
২৬। আল হালাল ওয়াল হারাম, পৃ. ৩৩- ৩৫।
২৭। সূরা আহযাব : ৩৩।
২৮। সহীহ মুসিলম, ৭ম খN, পৃ. ১৩০।
২৯। তাফসীের আল িমযান, ১৬তম খN, পৃ. ৩১২।
৩০। সহীহ িতরিমযী, ৫ম খN, পৃ. ৬২১।
৩১। িবন বায, ফেতায়াসমg, ১ম খN, পৃ. ৪০৮।
৩২। িবন বায, ফেতায়াসমg, পৃ. ৪১৭।
৩৩। মাফািতhল গাইব, ৪থ2 খN, পৃ. ১৪৯।
৩৪। সূরা ফাজর : ২৭
৩৫। সূরা যুমার : ৪২।
৩৬। সূরা আেল ইমরান : ১৬৯।
৩৭। সূরা িনসা : ৬৯।
৩৮। সূরা হাদীদ : ৪।
৩৯। সূরা বাকারা : ১১৫।
৪০। সূরা কাফ : ১৬।
৪১। সূরা মুিমন : ১৬। অnt সূরা তওবার ১০৫ নং আয়ােত বলা হেয়েছ, ‘7তামরা
7তামােদর কম2 কর। অতঃপর আlাh, তাঁর রাসূল ও মুিমনগণ 7তামােদর কম2েক 7দখেবন।’ এ
আয়ােত আlাh ও তাঁর রাসূেলর পাশাপািশ মুিমনেদর কথা বলা হেয়েছ অথ2াৎ তাঁরাও মুনািফক
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ও কােফরেদর কম2 7দেখন। িনঃসেnেহ এ আয়াত Cধু িকয়ামত িদবস সংি;[ নয়, কারণ 7সিদন
সকল মাnষই, এমনিক মn ব`িkরাও মুনািফক ও কােফরেদর আমলনামা 7দখেব।
৪২। সূরা jীন : ২৬- ২৭।
৪৩। সহীহ বুখারী, ৫ম খN, পৃ. ৭৬- ৭৭, ‘আবু জাহেলর হত`া’ অধ`ায় ।
৪৪। সহীহ বুখারী, ২য় খN, পৃ. ১২৩, ‘মৃত ব`িk িজয়ারতকারীর জুতার শb Cনেত পায়’
অধ`ায় d[ব` ।
৪৫। কানজুল উmাল, ১৬তম খN, পৃ. ৬১৯- ৬২০, হাদীস নং ৪৬০৮০।
৪৬। সূরা আরাফ : ৭৮- ৭৯।
৪৭। সূরা যুখrফ : ৪৫।
৪৮। সূরা সাফফাত : ৭৯।
৪৯। সূরা সাফফাত : ১০৯।
৫০। সূরা সাফফাত : ১২০।
৫১। সূরা সাফফাত : ১৩০।
৫২। সূরা সাফফাত : ১৮১।
৫৩। শালাতুত, আল ফাতাওয়া, পৃ. ১৯।
৫৪। শাইখুল ইসলাম ইjুdীন ইবেন আবdস সালােমর ফেতায়া সমg, পৃ. ৩১
৫৫। ইবেন কাইেয়`ম জাওযীয়া, আরrহ, পৃ. ৯।
৫৬। ইবেন কাইেয়`ম জাওযীয়া, আরrহ, পৃ. ৯।
৫৭। আরrহ, পৃ. ৯।
৫৮। pাgk।
৫৯। ফাইজুল kাদীর, ৫ম খN, পৃ. ৪৮৭।
৬০। মূসা মুহাmদ আলী, হাকীকাতু তাওয়াসsল ওয়াল ওয়ািসলাহ, পৃ. ২৪২
৬১। আরrহ, পৃ. ৮।
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৬২। ফাতhল বারী, ৩য় খN, পৃ. ২০৫।
৬৩। তালিখsল হািবর, ২য় খN, পৃ. ১৩৭।
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৬৫। মাজমাউজ জাওয়ািয়দ, ৮ম খN, পৃ. ২১১।
৬৬। ফাইজুল kাদীর, ৩য় খN, পৃ. ১৮৪।
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৬৯। pাgk।
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১০৭। মাজমুয়াতু ফাতওয়া িল িবন বায, ২য় খN, পৃ. ৭৫৪- ৭৫৫।
১০৮। আল লাজনাতুদ দািয়মাহ িলল বুhিসল ইলিময়া ওয়াল ইফতাহ, ফেতায়া নং ৪২৩।
১০৯। আনওয়াrত তানযীল, ১ম খN, পৃ. ৪১৬।
১১০। rhল মায়ানী, ১০ম খN, পৃ. ১৫৫।
১১১। আল 7মাজামুল কািবর, তাবরানী, ১১তম খN, পৃ. ২০২, হাদীস নং ১১৬৫৩।
১১২। সহীহ মুসিলম, ২য় খN, পৃ. ৩৬৬, হাদীস নং ১০৭, িকতাবুল জানািয়য।
১১৩। মুসতাদরােক হািকম, ১ম খN, পৃ. ৫৩১, হাদীস নং ১৩৮৯।
১১৪। pাgk, হাদীস নং ১৩৯০।
১১৫।

sনােন

ইবেন

দাউদ, ২য়

খN, পৃ.. ২১৮, হাদীস

নং

৩৫৭, িকতাবুল

মানািসক, িজয়ারেত কবর অধ`ায়।
১১৬। সহীহ মুসিলম, ২য় খN, পৃ. ৩৬৩, হাদীস নং ১০২, িকতাবুল জানািয়য।
১১৭। মুসতাদরােক হািকম, ১ম খN, পৃ. ৫৩৩, হাদীস নং ১৩৯৬।
১১৮। মুসতাদরােক হািকম, ১ম খN, পৃ. ৫৩৩, হাদীস নং ১৩৯৬।
১১৯। আর িরয়াdন নাdরাহ, ২য় খN, পৃ. ৩৩০।
১২০। মুসতাদরােক হািকম, ১ম খN, পৃ. ৫৩২, হাদীস নং ১৩৯২।
১২১। উসdল গাবাহ, ২য় খN, পৃ. ১৪৩।
১২২। আকdল ফািরদ, ৩য় খN, পৃ. ১৩।
১২৩। তািরখুল বাগদাদ, ১ম খN, পৃ. ১২০।
১২৪। তাহজীবুত তাহজীব, ৭ম খN, পৃ. ৩৩৯।
১২৫। মােরফাতুস sনান ওয়াল আসার, শােফয়ী, ৩য় খN, পৃ. ২০৩, কবর িজয়ারত অধ`ায়।
১২৬। মুসতাদরােক হািকম, ৩য় খN, পৃ. ৩৭৭।
১২৭। মুসতাদরােক হািকম, ৩য় খN, পৃ. ৩৭৭।
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১২৮। আল মুহাlা, ৫ম খN, পৃ১৬০ ., মাসআলা ৬০০; ইহইয়াউল উলুম, ৪থ2 খN, পৃ .
৫২১; আল িফকহ আলা মাযািহিবল আরবায়া, ১ম খN, পৃ ।৫৪০ .
১২৯। সূরা িনসা : ৬৪।
১৩০। িশফাউস িসকাম, পৃ. ৮১- ৮২।
১৩১। ওয়াফা উল ওয়াফা, সামhদী, ৪থ2 খN, পৃ. ১৩৬১।
১৩২ । pাgk, ২য় খN, পৃ. ৬১২।
১৩৩। pাgk।
১৩৪। sনােন দাের kতনী, ২য় খN, পৃ. ২৭৮; sনাnল kবরা, বায়হাকী, ৫ম খN, পৃ. ২৪৫।
১৩৫। sনােন দাের kতনী, ২য় খN, পৃ. ২৭৮, হাদীস নং ১৯২।
১৩৬। আত তাজুল জােম িলল উছুল, ২য় খN, পৃ. ১৯০।
১৩৭। ওয়াফা উল ওয়াফা , ৪থ2 খN, পৃ. ১৩৪২।
১৩৮। িশফাউস িসকাম, পৃ. ৩৭।
১৩৯। সীরােত জাইনী দাহলান, ২য় খN, পৃ. ৩১০। ইরশাdস সারী, ৩য় খN, পৃ. ৩৫২।
১৪০। উসdল গাবাহ, ১ম খN, পৃ. ২৮৯; মুখতাছাr তািরেখ দােমs, ৪থ2 খN, পৃ. ১১৮।
১৪১।ওয়াফাউল ওয়াফা, ৪থ2 খN, পৃ. ১৩৪০।
১৪২। মুsাদরােক হািকম, ৪থ2 খN, পৃ. ৫৬০, হাদীস নং ৮৫৭১।
১৪৩। তাহজীবুল আহকাম, ৬k খN, পৃ. ৭৮- ৭৯, হাদীস নং ৩।
১৪৪। িবহাrল আনওয়ার, ৯৮তম খN, পৃ. ৩; আমালী, 7শখ সাdক, পৃ. ১১৬।
১৪৫। িবহাrল আনওয়ার, ৯৮তম খN, পৃ. ৫।
১৪৬। সূরা িনসা : ৬৪।
১৪৭। সহীহ মুসিলম, ২য় খN, পৃ৩৬৬ ., হাদীস নং ১০৭, িকতাবুল জানাইজ; সহীহ
তীরিমজী, ৩য় খN, পৃ. ৩৭০।
১৪৮। ওয়াফা উল ওয়াফা, সামhদী, ২য় খN, পৃ. ৬১২।

158

১৪৯। উসdল গাবা, ১ম খN, পৃ৩০৮ -৩০৭ .; মুখতাছাের তািরেখ দােমs, ৪থ2 খN, পৃ .
১১৮, তাহজীবুল কামাল, ৪থ2 খN, পৃ।২৮৯ .
১৫০। িশফাউস িসকাম, পৃ. ৫৫।
১৫১। তািরেখ বাগদাদ, ১ম খN, পৃ. ১২০।
১৫২। তাহজীবুত তাহজীব, ৭ম খN, পৃ. ৩৩৯।
১৫৩। sনােন আিব দাউদ, ২য় খN, পৃ. ২১৮, হাদীস নং ৩৫৭।
১৫৪। মুসতাদরােক হািকম, ১ম খN, পৃ. ৫৩৩।
১৫৫। সহীহ মুসিলম।
১৫৬। সহীহ বুখারী, ২য় খN, পৃ১৩৬ ., িকতাবুস সালাত; সহীহ মুসিলম, ৪থ2 খN, পৃ .
১২৬, িকতাবুল হjj।
১৫৭। ইহইয়াউল উলুম, গাjালী, ২য় খN, পৃ. ২৪৭, সফেরর আদব অধ`ায়।
১৫৮ আল িবদআহ, ডkর আবdল মািলক সাদী, পৃ. ৬০।
১৫৯। আল লাজনাতুদ দািয়মাহ, ১ম খN, পৃ. ২৮৮।
১৬০। মাজমুয়াতু ফাতাওয়া, িবন বায, ২য় খN, পৃ. ৭৫৭।
১৬১। pাgk, ২য় খN, পৃ. ৭৫৩, ৭৫৪।
১৬২। আল মুসাnাফ, আbুর রাjাক, ৩য় খN, পৃ. ৫৭২; আস sনান আল kবরা, ৪থ2 খN,
পৃ. ১৩১।
১৬৩। সহীহ মুসিলম, ২য় খN, পৃ. ৩৬৫, হাদীস নং ১০৬; মুসনােদ আহমাদ, ৩য় খN, পৃ.
১৮৬, হাদীস নং ৯৩৯৫; sনােন ইবেন মাজা, ১ম খN, পৃ. ৫০১, হাদীস নং ১৫৭২।
১৬৪। আল 7মাজামুল কািবর, তাবরানী, ২য় খN, পৃ. ৯৪, হাদীস নং ১৪১৯।
১৬৫। তাহজীবুল আহকাম, ৬k খN, পৃ. ৭৮- ৭৯, হাদীস নং ৩।
১৬৬। আবুশ Cহাদা, আbাস মাহমুদ আkাদ, পৃ. ১২৯।
১৬৭। মুসতাদরােক হািকম, ৩য় খN, পৃ. ১৪৯।
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১৬৮। সূরা Cরা : ২৩।
১৬৯। তাহজীবুল আহকাম, ৬k খN, পৃ. ৭৮- ৭৯।
১৭০। কািমলুজ িজয়ারাত, পৃ: ১৩১।
১৭১। pাgk, পৃ. ১৪৫।
১৭২। pাgk, পৃ. ১৪৭।
১৭৩। pাgk, পৃ. ১৪৭।
১৭৪। কািমলুজ িজয়ারাত, পৃ. ১৫১।
১৭৫। pাgk, পৃ. ১৬৭।
১৭৬। pাgk, পৃ. ১৭০।
১৭৭। pাgk, পৃ. ১৭৫।
১৭৮। িমনহাজুস snাহ, ২য় খN, পৃ. ৪৩৭, ৪৩৫।
১৭৯। pাgk, পৃ. ৪৭৪- ৪৭৯।
১৮০। কাশফুল ইরিতয়াব, পৃ. ২৮৬, তাহরীrল ইিতকােদ সানআিনর উdৃিত িদেয় বিণ2ত।
১৮১। আল লাজনাতুদ দািয়মাহ িলল বুহেসল ইলিময়া ওয়াল ইফতা, ফতওয়া নং ৭২১০।
১৮২। তাহযীrল মাসািজিদ িমন ইিtখািযল kবুর মাসািজদা, আলবানী, পৃ. ৬৮- ৬৯
১৮৩। সূরা হাjj : ৩২।
১৮৪। সূরা বাকারা : ১৫৮।
১৮৫। সূরা হাjj : ৩৬।
১৮৬। তাফসীের kরতুবী, ১২তম খN, পৃ. ৫৬।
১৮৭। সূরা Cরা : ২৩।
১৮৮। সূরা যুখrফ : ৩৩।
১৮৯। তাফসীের আল বুরহান, বাহরানী, ৩য় খN, পৃ. ১৩৭।
১৯০। সূরা মারইয়াম : ৫৭।
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১৯১। আল কাশশাফ, ২য় খN, পৃ. ৩৯০।
১৯২। rhল বায়ান, ৬k খN, পৃ. ১৫৮।
১৯৩। dরrল মানসূর, ৫ খN, পৃ. ৫০।
১৯৪। ওয়ািফয়াতুল আইয়ান, ১ম খN, পৃ১৭০ .; আল মুনতাজাম, ৭ম খN, পৃ .
২১৬, রওজাতুল জাnাত, ৩য় খN, পৃ ।১৪৮ .
১৯৫। সহীহ বুখারী, িকতাবুল জানািযয়া, হাদীস নং ৬২।
১৯৬। ইয়ানাতুত তােলবীন, ২য় খN, পৃ. ১২০।
১৯৭। তািরখুল মািদনাতুল মুনাওয়ারাহ, ১ম খN, পৃ. ১২০।
১৯৮। ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খN d[ব`।
১৯৯। তাবাকােত ইবেন সা’দ, ৩য় খN, পৃ. ২৯১।
২০০। তাবাকােত ইবেন সাদ, ৩য় খN, পৃ. ২৮৯।
২০১। sনােন আিব দাউদ, ৩য় খN, পৃ. ২১১; আস িসরাতুল হালাবীয়া, ২য় খN, পৃ. ৯৫।
২০২। তাবাকােত ইবেন সাদ, ২য় খN, পৃ. ১১৯।
২০৩। সহীহ বুখারী, ২য় খN, পৃ. ১১৯।
২০৪। তাবাকােত ইবেন সাদ, ৮ম খN, পৃ. ৮০।
২০৫। িমনহাজুস snাহ, ১ম খN, পৃ. ৪৭৪।
২০৬। আিব মািলকী, মাকালাতুল কাউসারী, পৃ. ১৪৬, শারেহ সহীহ মুসিলম সূেt বিণ2ত ২য়
খN, পৃ. ২৩৪।
২০৭। জারীদাতু উmুল 7কারা, তািরখ ১৭ই শাওয়াল, ১৩৪৪ িহজরী। (উmুল 7কারা পিtকা)
২০৮। আলিফকহ আলা মাজািহিবল আরবায়া, ১ম খN, পৃ. ৪২১।
২০৯। নাভাভী, শারেহ সহীহ মুসিলম, ৭ম খN, পৃ. ২৭, িকতাবুল জানািয়য।
২১০। মাকালাতুল কাউসারী, পৃ. ২৪৭; ( আল মুদাভিভনাতুল kবরা, ১ ম খN, পৃ. ৯০ উdৃিত
িদেয় বিণ2ত)
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২১১। আল মুহাlা, ৫ম খN, পৃ. ১৩৩।
২১২। আল মাজমু, ৫ম খN, পৃ. ২৯৮।
২১৩। আল হািককাতুন নাদীয়া, ২য় খN, পৃ. ৬৩০।
২১৪। সহীহ মুসিলম, ৩য় খN, পৃ. ১, িকতাবুল জানািয়য।
২১৫। তাহজীবুত তাহজীব, ১১তম খN, পৃ. ১২৩।
২১৬। তাহজীবুত তাহজীব, ৪থ2 খN, পৃ. ১১৫।
২১৭। pাgk, ২য় খN, পৃ. ১৭৯।
২১৮। pাgk, ৪থ2 খN, পৃ. ৩৬২।
২১৯। আlামা বাছrdীন হাওসী রিচত িজয়ারাতুর kবুর gn d[ব`।
২২০। কানজুল উmাল, ১৫তম খN, পৃ. ৭৩৬, হাদীস নং ৪২৯৩২।
২২১। সহীহ মুসিলম, ৩য় খN, পৃ. ৬২।
২২২। তাহজীবুত তাহজীব, ৬k খN, পৃ. ৪০৬।
২২৩। মশhর (pিসd) হাদীেসর িবপরীেত অিবVs রাবীেদর হেত বিণ2ত িবরল হাদীস।
২২৪। তাহজীবুত তাহজীব, ৩য় খN, পৃ. ৪০৬।
২২৫। pাgk।
২২৬। তাহজীবুত তাহজীব, আবুজ জুবাইর অনূিদত।
২২৭। sনােন ইবেন মাজা, ১ম খN, পৃ. ৪৭৪।
২২৮। ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খN, পৃ. ৯৬।
২২৯। আল কােয়দাতুল জািললাহ, পৃ. ২২।
২৩০। িজয়ারাতুল kবুর, পৃ. ১০৬।
২৩১। সূরা কাJফ : ২১।
২৩২। মাফািতhল গাইব, ২১তম খN, পৃ. ১০৫।
২৩৩। আল বাহrল মুিহত, উপিরউk আয়ােতর তাফসীের।
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২৩৪। তাফসীের আিবস সাউদ, ৫ম খN, পৃ. ২১৫।
২৩৫। তািরেখ ইবেন আসািকর, ৮ম খN, পৃ. ৩৩৪; আল ইসিতয়াব, ৪থ2 খN, পৃ. ২১- ২৩।
২৩৬। সহীহ মুসিলম, ১ম খN, পৃ. ৩৭৮।
২৩৭। মুসনােদ আহমাদ, ২য় খN, পৃ. ২৪৬।
২৩৮। সহীহ মুসিলম, ২য় খN, পৃ. িকতাবুল মাসিজদ।
২৩৯। সহীহ বুখারী, ২য় খN, পৃ১১১ ., িকতাবুল জানািয়য; sনােন নাসায়ী, ২য় খN, পৃ .
৮৭১, িকতাবুল জানািয়য।
২৪০। sনােন নাসায়ী, ২য় খN, পৃ. ৪১।
২৪১। সহীহ বুখারী, ২য় খN, পৃ. ১১১।
২৪২। আল মাকালাতুস snীয়া, পৃ. ৪২৭।
২৪৩। আল হাদীকাতুস সািনয়া, ২য় খN, পৃ. ৬৩১।
২৪৪। িজয়ারাতুল kবুর, পৃ. ২৮।
২৪৫। ইলামুল মুওয়ািkিয়ন, ৩য় খN, পৃ. ১৪৮।
২৪৬। 7কান িবষেয়র পািরপািV2ক ও িবেশষ Bবিশ[`gেলােক ছাড় িদেয় তা হেত সািব2ক ও
সব2জনীন িবিধ হsগত করা। 7যমন 7কান িবেশষ পিরিsিতেত 7কান িবেশষ ব`িkেক যিদ িবেশষ
7কান ব`িkর শরণাপn হেত বলা হয়, 7যেহতু 7সই ব`িk ঐ িবষেয় িবেশষj অথ2াৎ তােক বলা
হয় তুিম এ িবষেয় না জানেল অমুকেক িজেjস কর। এ বাক` হেত িবেশষ িদকgেলা বাদ িদেয়
আমরা সািব2কভােব বলেত পাির 7য, 7কান িবষেয় 7য 7কউ িকছু না জানেল ঐ িবষেয় িবেশষj
ব`িkর শরণাপn হওয়া উিচত।
২৪৭। তাহজীrল মাসািজদ িমন ইিtখািযল kবুরী মাসািজদা, আলবানী, পৃ. ৪৩- ৪৪।
২৪৮। শারেহ জামুয়ুস সাগীর, ৩য় খN, পৃ. ১৯৮।
২৪৯। শারেহ sনােন নাসায়ী, ৪থ2 খN, পৃ. ৯৫।
২৫০। আত তাজুল জােম িলল উসূল, ১ম খN, পৃ. ৩৮১।

163

২৫১। তািরেখ বাগদাদ, ১ম খN, পৃ. ১৫৪।
২৫২। আল মুনতাজাম, ১৪তম খN, পৃ. ৩৮৩।
২৫৩। ওয়াফাইয়াতুল আইয়ান, ৫ম খN, পৃ. ৩১০।
২৫৪। আল জােম আস সাহীহ, ৩য় খN, ৬২তম অধ`ায়, পৃ. ৩৭২।
২৫৫। মােতিরদী মতবােদ িবVাসী যা আশআরী ও মুতািজলা মতবােদর মধ`পিn একিট
মতবাদ।
২৫৬। তািভলাতু আহিলস snাহ, পৃ. ১৪৮।
২৫৭। আত তাওয়ারrফ িল মাজাহািব আলিহত তাসাউফ, পৃ. ৫৪- ৫৫।
২৫৮। আওয়াইলুল মাকালাত, পৃ. ১৫।
২৫৯। আতিতবইয়ান, ১ম খN, পৃ. ২১৩- ২১৪।
২৬০। আল আকােয়dন নাসাফীয়া, পৃ. ১৪৮।
২৬১। pাgk।
২৬২। নাভাভী, শারেহ সহীহ মুসিলম, ৩য় খN, পৃ. ৩৫।
২৬৩। আনওয়াrত তানযীল, ১ম খN, পৃ. ১৫২।
২৬৪। রওজাতুল ওয়ােয়যীন, পৃ. ৪০৬।
২৬৫। মাজমাতুর রাসাইল আল kবরা, ১ম খN, পৃ. ৪০৩।
২৬৬। সূরা বিন ইসরাঈল : ৭৯।
২৬৭। আল ইয়ািকত ওয়াল জাওয়ািহর, ১ম খN, পৃ. ১৭০।
২৬৮। িবহাrল আনওয়ার, ৮ম খN, পৃ. ২৯।
২৮৯। আল হাদীয়াতুস সানীয়াহ, পৃ. ৪২।
২৭০। সূরা বাকারা : ৪৭- ৪৮।
২৭১। সূরা আল মুদাসিসর : ৪৬- ৪৮।
২৭২। সূরা ইউnস : ১৮।

164

২৭৩। সূরা যুমার : ৪৪।
২৭৪। সূরা ইউnস : ৩।
২৭৫। সূরা সাবা : ২৩।
২৭৬। সূরা কাJফ : ৮৮।
২৭৭। সূরা বাকারা : ৬৪।
২৭৮। সূরা নাহল : ৬১।
২৭৯। সূরা ফািতর : ৪৫।
২৮০। সূরা মুিমন : ৭।
২৮১। সূরা আনআম : ১৪৭।
২৮২। সূরা বাকারা : ২৫৫।
২৮৩। sনােন ইবেন মাজা, ২য় খN, পৃ. ১৪৪১।
২৮৪। সূরা Cরা : ২৫।
২৮৫। সূরা বাকারা : ২৫৫।
২৮৬। সূরা ইউnস : ১৮।
২৮৭। সূরা ইউnস : ১৮।
২৮৮। সূরা আিmয়া : ২৬- ২৮।
২৮৯। িজয়ারাতুল kবুর, পৃ. ১৫৬।
২৯০। আল হািদয়াতুস সািনয়া, পৃ. ৪২।
২৯১। সহীহ িতরিমযী, ৪থ2 খN, পৃ. ৪২, ‘পুল িসরাত সmেক2 যা বিণ2ত হেয়েছ’ অধ`ায়।
২৯২। সূরা ইউsফ : ৯৭।
২৯৩। সূরা িনসা : ৬৪।
২৯৪। সূরা ইউnস : ১৮।
২৯৫। সূরা tাহা : ১০৯।
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২৯৬। সূরা মুিমন : ১৮।
২৯৭। িবহাrল আনওয়ার, ৮২তম খN, পৃ. ২৩৫।
২৯৮। sরা আিmয়া : ২৮।
২৯৯ । িবহাrল আনওয়ার, ১১তম খN, পৃ. ১০৫।
৩০০। সূরা িসজদা : ৭।
৩০১। মাজমুেয় আসার, ১ম খN, পৃ. ২৬৩।
৩০২। তাফসীের আল িমনার, ৪থ2 খN, পৃ. ৩০৭।
৩০৩। িরসালাতু িজয়ারাতুল kবুর, পৃ. ১৫৯।
৩০৪। মাজমুআতুর রাসােয়ল ওয়াল মাসািয়ল, ১ম খN, পৃ. ৬০।
৩০৫। ইগাসাতুল লুহফান, ১ম খN, পৃ. ২১৪।
৩০৬। িজয়ারতুল kবুর , পৃ. ১৫৯- ১৬০।
৩০৭। ফাতাওয়া nrন আলা দারেবন, ১ম খN, পৃ. ৩০২।
৩০৮। সূরা আেল ইমরান : ৯৬।
৩০৯। সূরা আিmয়া : ৭১।
৩১০। সূরা নািযয়াত : ১৬।
৩১১। tাহা : ১২।
৩১২।সূরা আিmয়া : ৮১।
৩১৩। সূরা বিন ইসরাঈল : ১।
৩১৪। সহীহ বুখারী, ৬k খN, পৃ. ৭, িকতাবুল মাগাযী।
৩১৫। সহীহ বুখারী, ১ম খN, পৃ. ৯, িকতাবুস সালাত।
৩১৬। হালাবী, সীরাতুল হালাবী, ৩য় খN, পৃ. ৩০৬।
৩১৭। ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খN, পৃ. ৫২।
৩১৮। ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খN, পৃ. ৩৮৫ ।
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৩১৯। জামাখশারী, আল কাশশাফ, সূরা কাJফ : ২১।
৩২০। আল খাসািয়sল kবরা, ১ম খN, পৃ. ১৫৪।
৩২১। আল 7মাজামুল কািবর, ৩য় খN, পৃ. ২০৪।
৩২২। সহীহ ইবেন হাbান।
৩২৩। ওয়াফাউল ওয়াফা, ৪থ2 খN, পৃ. ১৩৭৬।
৩২৪। আল মুদাভেভনাতুল kবরা, ১ম খN, পৃ: ৯০।
৩২৫। আল হাদীকাতুন নািদয়া, ২য় খN, পৃ. ৬৩১।
৩২৬। শারhশ িশফা, ৩য় খN, পৃ. ৫১৭।
৩২৭। pাgk।
৩২৮। আল মুজামুল কািবর, ৩য় খN, পৃ. ১৪৫।
৩২৯। আল িফসাল, ৪থ2 খN, পৃ. ৯৪।
৩৩০। হাকীকাতুত তাওয়াসsল ওয়াল ওয়ািসলা, পৃ. ১৪৫।
৩৩১। ফাতাওয়া nrন আলা দারব, ১ম খN, পৃ. ৩০২।
৩৩২। ইবেন তাইিময়া, িমনহাজুস snাহ, ১ম খN, পৃ. ৫২- ৫৫।
৩৩৩। মুsাদরােক হািকম, ৩য় খN, পৃ. ১৯৪।
৩৩৪। সূরা আহযােবর ৩৩ নং আয়াত অবতীেণ2র 7pkাপেট 7য হাদীস বিণ2ত হেয়েছ। হাদীেস
‘তীয়ার’ ও ‘রােয়হ' 7তও তার pিত ইিpত রেয়েছ।
৩৩৫। সূরা সাcফাত : ২৪।
৩৩৬। তাযিকরাতুল খাওয়াস, পৃ. ১০।
৩৩৭। তািরেখ দােমs, ১২তম খN, পৃ. ১৪৩।
৩৩৮। সীরােত হালাবী, ২য় খN, পৃ. ৩২৩।
৩৩৯। তািরেখ তাবারী, ১ম খN, পৃ. ৩৭।
৩৪০। তািরেখ তাবারী, ১৩তম খN, পৃ. ৩২।

167

৩৪১। আল মুসািnফ, ৮ম খN, পৃ. ৬৯৭।
৩৪২। সহীহ বুখারী, ২য় খN, পৃ. ২৪০, সাহাবীেদর ফিজলেতর অধ`ায়।
৩৪৩। কািমল, ইবেন আিসর, ২য় খN, পৃ ।৯০ .
৩৪৪। সহীহ মুসিলম, ২য় খN, পৃ ।৯০ .
৩৪৫। মুসতাদরােক হািকম, ১ম খN, পৃ. ৩৬১।
৩৪৬। sনােন ইবেন মাজা, ১ম খN, পৃ. ৪৭৩, িকতাবুল জানািয়য।
৩৪৭। pাgk
৩৪৮। আল ইমামাহ ওয়াস িসয়াসাহ।
৩৪৯। তাযিকরাতুল খাওয়াছ, পৃ. ১০৭।
৩৫০। তািরেখ ইয়াkবী, ২য় খN, পৃ. ৩৫।
৩৫১। ইবেন আিবল হাদীদ, শারেহ নাহজুল বালাগা, ৪থ2 খN, পৃ ১১।
৩৫২। ইয়ানািবউল মুয়াdাহ, পৃ. ৪০৯।
৩৫৩। ইয়ানািবউল মুয়াdাহ, পৃ. ৪১৪।
৩৫৪। তািরেখ দােমs, ইমাম যয়nল আেবদীন (আ.) জীবনী অধ`ায়, পৃ ৫৬।
৩৫৫। তাযিকরাতুল খাওয়াছ, পৃ. ১৫২।
৩৫৬। উসdল গাবাহ, ২য় খN, পৃ. ২১।
৩৫৭। সাওয়ােয়েক মুহিরকা, পৃ. ১৯৬।
৩৫৮। মুsাদরােক হািকম, ৩য় খN, পৃ. ১৭৬; কানজুল উmাল, ৬k খN, পৃ. ২২৩।
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