
শাইখ আব্দুল আযীয  |  শাইখ বাহাউদ্ীন উকাইল



সালাফদের জীবনকথা
শাইখ আব্দুল আযীয, শাইখ বাহাউদ্ীন উকাইল

প্রথম প্রকাশ
অদ্াবর ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃ ক সংরক্ষিত

ক্লক্খত অনুমক্ত ব্যতীত বইটির ককাদনা অংশ ফদ�াকক্ি, মুদ্রণ, বই, ম্াগাক্জন বা িক্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাে 
ক্নক্িদ্ধ। গদবিণা, ক্শষিা বা সদেতনতার উদদ্শ্য ব্যতীত বইদয়র অংশক্বদশি ককাদনা ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওদয়বসাইদ� 

প্রকাশ, ফাইল ট্ান্সফার ও ই-কমইল অববধ এবং আইনত েণ্ডনীয়। 

অনলাইন পরিবেশক
www.sijdah.com

www.rokomari.com
www.wafilife.com 

www.alfurqanshop.com
www.oneummahbd.com
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র্তীয় অধ্ায়

সুনাম-সুখ্াক্তর প্রক্ত সালাফগদণর অনীহা

এক
হাবীব ইবনু আক্ব সাক্বত রাক্হমাহুল্াহ বদলন, আবদুল্াহ ইবনু মাসঊে রাক্যয়াল্াহু 
আনহু একবার ককাথাও যাক্ছিদলন। ক্কছু মানুি তার কিছদন কিছদন হাঁ�ক্ছল। ক্তক্ন 
তাদের উদদ্শ্য কদর বলদলন, আমার কাদছ কতামাদের ককাদনা প্রদয়াজন আদছ? 
তারা বলল, না; ক্কন্তু আমরা আিনার সাদথ ক্কছুষিণ হাঁ�দত োই। ক্তক্ন বলদলন, 
কতামরা ক্ফদর যাও। কারও কিছদন কিছদন হাঁ�া, এ�া অনুসারীদের জন্য অিমান। 
আর অনুসৃত ব্যক্তির জন্য ক্ফতনা।[1][2]

দুই
হাক্রস ইবনু সুওয়াইে রাক্হমাহুল্াহ বদলন—আব্দুল্াহ ইবনু মাসঊে বলদতন, আক্ম 
আমার সম্পদকতৃ  যা জাক্ন, কতামরা যক্ে তা জানদত, তাহদল (আমার প্রক্ত ঘৃণাবশত) 
কতামরা আমার মাথায় মাটি ছুদে মারদত।[3]

[1]  ক্বিদের কারণ/িরীষিার বস্তু।
[2] ক্সফাতুস সাফওয়া : ১/৪০৬
[3] ক্সফাতুস সাফওয়া : ১/৪০৬, ৪০৭
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রিন 
ক্বসতম ইবনু মুসক্লম রাক্হমাহুল্াহ বদলন, মুহাম্াে ইবনু সীরীন রাক্হমাহুল্াহ 
যখন কেখদতন, ককউ তার সাদথ সাদথ হাঁ�দছ, তখন ক্তক্ন োঁক্েদয় কযদতন। আর 
বলদতন, ভাই, আমার কাদছ ক্ক আিনার ককাদনা প্রদয়াজন আদছ?

যক্ে ককাদনা প্রদয়াজন থাকত, তাহদল ক্তক্ন তা পূরণ করদতন। এরিরও যক্ে কলাকটি 
তার সাদথ হা�ঁদত থাকত, তখন বলদতন, আিনার আর ককাদনা প্রদয়াজন আদছ ক্ক?[1]

চাি 
হাসান[2] রাক্হমাহুল্াহ বদলন, একক্েন আক্ম আবদুল্াহ ইবনুল মুবারদকর সাদথ 
ক্ছলাম। ক্তক্ন আমাদক ক্নদয় একটি কূদির ক্নক� আদসন। মানুি কসখান কথদক িাক্ন 
উঠিদয় িান করক্ছল। আবদুল্াহ ইবনুল মুবারকও িাক্ন িান করার জন্য কূদির 
ক্নকদ� যান; ক্কন্তু কলাদকরা তাদক ক্েনদত না িারায় তার সাদথও ধাক্াধাক্ক্ কদর। 

অতঃির ক্তক্ন ক্ভে কথদক কবর হদয় এদস বদলন, এ�াই জীবন। অথতৃ াৎ কযখাদন 
আমাদের ককউ ক্েনদব না, কসখাদন আমাদের ককউ সম্ানও করদব না। 

হাসান বদলন, আমরা একবার কুফায় অবস্ান করক্ছলাম। তখন আব্দুল্াহ ইবনুল 
মুবারদকর সামদন ‘ক্কতাবুল মানাক্সক’ িো হক্ছিল। একিযতৃ াদয় এমন একটি হােীস 
সামদন আদস কযটির কশদি কলখা ক্ছল—আব্দুল্াহ ইবনুল মুবারক বদলন, ‘এটিই 
আমাদের মত।’ তখন আব্দুল্াহ ইবনুল মুবারক ক্জদঞেস কদরন, ‘আমার এই উক্তি 
কক ক্লদখদছ?’ আক্ম বললাম, ‘এই ক্কতাব যার—ক্তক্নই ক্লদখদছন।’ আমার এ 
কথা শুদন ক্তক্ন িাঠোন কশি হওয়া িযতৃন্ত তার হাত ক্েদয় খঁদ� খঁদ� কসই কলখাটুকু 
তুলদত থাদকন। কসই সদঙ্ িাঠোনও অব্যাহত রাদখন। এরির বদলন, ‘আক্ম 
এমন কক কয, আমার কথা ক্কতাদব ক্লখদত হদব?’[3]

[1] ক্সফাতুস সাফওয়া : ৩/২৪৩
[2]  ক্তক্ন আব্দুল্াহ ইবনুল মুবারদকর ছারি। সাহান ইবনু রবী‘আ, সাহান ইবনু আরাফা, হাসান ইবনু ঈসা, 
এদের ককাদনা একজন হদবন। কেখন—ক্সয়ারু আলাক্মন নুবালা : ৮/৩৮০
[3] ক্সফাতুস সাফওয়া : ১/৪০৬ ৪/১৩৫
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পাঁচ 
হুসাইন ইবনুল হাসান আল-মাররুযী রাক্হমাহুল্াহ বদলন—আব্দুল্াহ ইবনুল মুবারক 
বদলন, ক্নদজদক সবসময় সুনাম-সুখ্াক্তর আোদল রাখার কেষ্া করদব। কসই সদঙ্ 
তুক্ম কয সুনাম-সুখ্াক্ত িছন্দ কদরা না—কস�া বদল কবোদনা কথদক ক্বরত থাকদব। 
ক্নশ্চয় কয ক্নদজদক ‘যাক্হে[1]’ বদল োক্ব কদর, কস ‘যুহ্ ে’-এর কেৌহক্দ্ কথদক 
কবক্রদয় যায়। ককননা, ‘যাক্হে’ বদল কবোদনার অথতৃ ই হদলা মানুদির প্রশংসা ও 
স্তুক্তবাকযে কামনা করা![2]

ছয় 
ইবনু মুহাইক্রয রাক্হমাহুল্াহ বদলন, একক্েন আক্ম ফুযালা ইবনু উবাইেদক বললাম, 
আমাদক উিদেশ ক্েন। ক্তক্ন বলদলন, ক্কছু গুণ আদছ, কসগুদলা অজতৃ ন করদত 
িারদল আল্াহ এর বিারা কতামাদক উিকৃত করদবন। 

(1) সম্ভব হদল এমনভাদব থাকার কেষ্া করদব কয, তুক্ম মানুিদক ক্েনদব; ক্কন্তু 
মানুি কতামাদক ক্েনদব না। 
(2) তুক্ম শুধু শুনদব, ক্কছু বলদব না। 
(3) তুক্ম অদন্যর মজক্লদস বসদব, ক্কন্তু কতামার মজক্লদস ককউ বসদব না।[3]

সাি 
জবনক ব্যক্তি কথদক বক্ণতৃ ত, ক্তক্ন বদলন, একো আক্ম আবু আক্দিল্াহ[4]-এর কেহারায় 
দুক্শ্চন্তার ছাি কেখদত িাই। কারণ, ক্জদঞেস করদল জানা যায়, ককউ একজন তাঁর 
প্রশংসা কদর বদলক্ছল, আল্াহ তাআলা ইসলাদমর িষি কথদক আিনাদক উত্তম 
প্রক্তোন োন করুন’। তার এই দুআর উত্তদর ক্তক্ন বদলক্ছদলন, বরং আল্াহ 
তাআলা আমার িষি কথদক ইসলামদক উত্তম ক্বক্নময় োন করুন। আক্ম এমন কক 

[1]  কমাহক্বমুখ
[2] ক্সফাতুস সাফওয়া : ৪/১৩৭
[3] ক্সয়ারু আলাক্মন নুবালা : ৩/১১৬
[4]  ইমাম আহমাে ইবনু হাম্াল রাক্হমাহুল্াহ
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কয, মহান আল্াহ আমাদক ইসলাদমর িষি কথদক প্রক্তোন কেদবন![1]

আট 
মুহাম্াে ইবনুল মুনকাক্ের রাক্হমাহুল্াহ বদলন, মসক্জদে নববীদত একটি খঁটি ক্ছল। 
আক্ম রাদতর কবলা খঁটিটির িাদশ সালাত িেতাম। তাদত কহলান ক্েদয় ক্বশ্াম 
ক্নতাম। একবাদরর ঘ�না, মেীনায় কস-বছর মারাত্মক খরা কেখা কেয়। বৃক্ষ্র জন্য 
কখালা মাদঠ এদস মানুি প্রাথতৃ না কদর; ক্কন্তু বৃক্ষ্ নাদম না। এরির কসই রাদত আক্ম 
ইশার সালাত আোয় কদর মসক্জদে নববীর ওই খঁটির ক্নক� এদস কহলান ক্েদয় 
বক্স। এমন সময় একদলাক আদসন। কেখদত কাদলা। এক�া হলদে রদের োের 
জোদনা। কছা� এক�া কািে তার কাঁদধ োিাদনা। কস আমার এবং আমার সামদন 
থাকা খঁটির মাদে এদস োঁোয় এবং আমাদক কিছদন কফদল দুই রাকাত সালাত 
আোয় কদর। এরির ওিদরর ক্েদক দু’হাত তুদল কায়মদনাবাদকযে বদল— 

হে আমাি প্রভু, আজ হিামাি নেীি সম্ারনি শেবিি মানুবেিা ময়দাবন 
হনবমরছল, বৃরটি প্রাথ্থ না কবিরছল; রকন্তু তুরম বৃরটি েে্থ ণ কবিারন। আরম হিামাবক 
হদাোই রদবয় েলরছ, তুরম িাবদি ওপি অেশ্যই বৃরটি েে্থ ণ কবিা! 

ইবনুল মুনকাক্ের বদলন, আক্ম মদন মদন বললাম, কলাক�া িাগল নাক্ক! অতঃির 
কস হাত নামাদতই আকাদশ কমদঘর গজতৃ ন শুনদত কিলাম। আর এমন মুিলধাদর 
বিতৃ ণ হদলা কয, বাক্েদত িক্রবাদরর কলাকদের জন্য দুক্শ্চন্তা হক্ছিল। 

এক্েদক কলাক�া বৃক্ষ্র আওয়াজ শুনদত কিদয় আল্াহ তাআলার প্রশংসায় এমন 
ক্কছু বাকযে বদল—যা আক্ম ইক্তপূদবতৃ  কখনও শুক্নক্ন। এরির কস বদল, কহ আমার 
রব, আক্ম এমন কক কয, আমার আহ্াদন সাো ক্েদল? ক্কন্তু হযোঁ, আক্ম ককবল 
কতামার প্রশংসা কদরক্ছ এবং কতামারই আশ্য় কেদয়ক্ছ। 

অতঃির কস উদঠ োঁোয়। কয-কািে�া কস লুক্ঙ্ ক্হদসদব ব্যবহার কদরক্ছল কস�াদক 
খদল কগা�া শরীদর জক্েদয় কনয় এবং তার ক্িদঠ ঝুদল থাকা কািে�া ক্বক্ছদয় তার 
ওির সালাত িেদত শুরু কদর। এভাদব ফজদরর আগ িযতৃন্ত সালাত িেদত থাদক। 

[1] ক্সয়ারু আলাক্মন নুবালা : ১১/২২৫



51সুনাম-সুখ্াক্তর প্রক্ত সালাফগদণর অনীহা

সুবদহ সাক্েদকর আগ ক্েদয় ক্বতদরর সালাত িদে।

এরির ফজদরর দুই রাকাত সুন্াত আোয় কদর এবং সবদশদি সাধারণ মানুদির সাদথ 
সাদথ ফজদরর জামাআদত অংশগ্রহণ কদর। তার সাদথ আক্মও জামাআদত অংশগ্রহণ কক্র। 

ইমাম সাদহব সালাম কফরাদনার ির কস উদঠ কবক্রদয় যায়। আক্মও তার ক্িছু ক্িছু 
হাঁ�দত থাক্ক। একিযতৃ াদয় কস মসক্জদের কগই� িযতৃন্ত েদল আদস এবং কািে ক্কছু�া 
ওিদর উঠিদয় িাক্নর ওির ক্েদয় েলদত থাদক। আক্মও তার মদতা েলদত থাক্ক; 
ক্কন্তু ক্কছুষিণ ির হঠাৎ কস ককাথায় কযন হাক্রদয় যায়; তাদক আর খঁদজ িাই না। 

ক্বিতীয় রাদত মসক্জদে নববীদত ইশার সালাত আোয় কদর ওই খঁটির িাদশ এদস বক্স। 
খঁটিটিদক বাক্লদশর মদতা ব্যবহার কদর শুই। এ সময় কলাকটি আবার আগমন কদর। 
কয-কািে�া কস লুক্ঙ্ ক্হদসদব ব্যবহার করক্ছল কস�াদক ভাদলা কদর কগা�া শরীদর 
জক্েদয় কনয়। আর কাদঁধ ঝুক্লদয় রাখা কািে�া ক্বক্ছদয় তার ওির সালাত িেদত 
শুরু কদর। এভাদব ফজদরর আগ িযতৃন্ত সালাত আোয় করদত থাদক। এরির ক্বতদরর 
সালাদতর ির ফজদরর দুই রাকাত সুন্াত আোয় কদর। সবদশদি মানুদির সাদথ সাদথ 
ফজদরর জামাআদত অংশগ্রহণ কদর। তার সাদথ আক্মও জামাআদত অংশগ্রহণ কক্র। 

ইমাম সাদহব সালাম কফরাদনার ির কস উদঠ কবক্রদয় যায়। আক্মও তার ক্িছু ক্িছু 
হা�ঁদত থাক্ক। একিযতৃ াদয় কস একটি ঘদর প্রদবশ কদর। মেীনায় বসবাস করার েরুন 
আক্ম ঘরটি ভাদলা কদরই ক্েনতাম। ঘরটি কেদখ আক্ম মসক্জদে নববীদত ক্ফদর আক্স। 

সূদযতৃ ােদয়র ির নফল সালাত আোয় কক্র। তারির কসই ঘদরর উদদ্দশ্য রওনা কক্র। 
কসখাদন ক্গদয় কেক্খ, কস বদস বদস কমাজা কসলাই করদছ। অথতৃ াৎ কিশায় কস একজন 
মুক্ে। আমাদক কেদখই কস ক্েদন কফলল এবং ঈিৎ কহদস বলল—‘কহ আবু আক্দিল্াহ, 
কতামাদক স্াগতম! কতামার ক্ক কসলাইদযাগ্য ককাদনা কমাজা আদছ? থাকদল ক্েদত িাদরা।’ 

আক্ম তার িাদশ বসদত বসদত বললাম, তুক্ম ক্ক প্রথম রাদত আমার সাদথ থাকা কসই 
ব্যক্তি নও? এ কথা শুনদত-ই তার কেহারা ক্ববণতৃ  হদয় কগল। ক্েৎকার কদর বলল, ওদহ 
ইবনুল মুনকাক্ের! ওই�ার সাদথ কতামার কী সম্পকতৃ ? এ কথা বদল কস প্রেণ্ড করদগ কগল! 
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অতঃির আক্ম তাদক এই বদল কবক্রদয় কগলাম কয, আল্াহর শিথ! আক্ম এখনই 
কতামার এখান কথদক কবক্রদয় যাক্ছি! 

র্তীয় রাত। আক্ম এশার সালাত মসক্জদে নববীদত িদে ওই খঁটির ক্নক� এদস 
কহলান ক্েদয় বদস আক্ছ; ক্কন্তু আজ আর ওই কলাকটি এদলা না। আক্ম মদন মদন 
বললাম, ইন্া ক্লল্াহ! আক্ম ককাদনা সমস্া কদর কফক্লক্ন কতা? সকালদবলা তার 
ঘদর ক্গদয় কেখলাম, ঘদরর েরজা কখালা এবং ঘর এদকবাদরই খাক্ল। কসখাদন মানুি 
কতা দূদরর কথা; ককাদনা ধতজসিরিও কনই। 

ঘদরর মাক্লক আমাদক বলল, কহ আবু আক্দিল্াহ, গতকাল কতামার এবং তার মাদে 
কী হদয়ক্ছল? আক্ম বললাম, ককন? কী হদয়দছ তার? কস বলল, তুক্ম েদল যাওয়ার 
ির কস ঘদর কঢাদক তার োেরটি কমদেদত ক্বছায়। এরির োমো, জুতা, কমাজা 
এবং কসলাইদয়র যন্ত্রিাক্তসহ প্রদয়াজনীয় সবক্কছু কসখাদন রাদখ। অতঃির োেরটি 
কেঁক্েদয় ক্িদঠ কদর ক্নদয় েদল যায়। জাক্ন না, কস ককাথায় কগদছ! 

মুহাম্াে ইবনুল মুনকাক্ের বদলন, মেীনার এমন ককাদনা ঘর কনই—কয�াদত আক্ম তার 
অনুসন্ান কক্রক্ন; ক্কন্তু তাদক ককাথাও খঁদজ িাইক্ন। আল্াহ তার ওির রহম করুন![1]

[1] ক্সফাতুস সাফওয়া : ২/১৯০-১৯২
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এক 
সাক্বত আল-বুনানী রাক্হমাহুল্াহ কথদক বক্ণতৃ ত—আবু উবাইো রাক্যয়াল্াহু আনহু 
বদলন, কহ কলাকসকল, আক্ম কুরাইশ কগাদরির কলাক। সাো-কাদলা ক্নক্বতৃ দশদি 
সকল রদের মানুিই কখাোভীক্তর কষিদরি আমার কেদয় অগ্রগামী! আক্ম কতা ককবল 
কখাোভীরুদের কবশ-ভূিা ধারণ কক্র।[1]

দুই 
মা’মার রাক্হমাল্াহ আইয়ুব, নাক্ফ ক্কংবা অন্য কারও কথদক বণতৃ না কদরন—একো 
জবনক ব্যক্তি আব্দুল্াহ ইবনু উমার রাক্যয়াল্াহু আনহুদক ‘কহ সদবতৃ াত্তম মানুি’ 
ক্কংবা ‘কহ সদবতৃ াত্তম মানুদির সন্তান!’ বদল সদম্াধন কদর। প্রক্তউত্তদর ইবনু উমার 
রাক্যয়াল্াহু আনহুমা বদলন, আক্ম সদবতৃ াত্তম মানুি নই এবং সদবতৃ াত্তম মানুদির সন্তানও 
নই; বরং আক্ম আল্াহর এক নগণ্য বান্দা। আক্ম আল্াহদক ভয় কক্র এবং তার প্রক্ত 
আশা রাক্খ। আল্াহর শিথ! কতামরা যার ক্িছু নাও, তাদক ধ্ংস কদরই ছাদো।[2]

[1] ক্সয়ারু আলাক্মন নুবালা : ১/৮১
[2] ক্সয়ারু আলাক্মন নুবালা : ৩/২৩৬
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রিন 
জবনক ব্যক্তি কথদক বক্ণতৃ ত, মুতরক্রফ ইবনু আক্দিল্াহ রাক্হমাহুল্াহ বদলন, সারারাত 
ইবােত কদর সকাদল আত্মগবতৃ  করার কেদয় সারারাত ঘুদম কাটিদয় সকাদল অনুতপ্ত 
হওয়া আমার কাদছ অক্ধক িছন্দনীয়। 

ইমাম যাহাবী রাক্হমাহুল্াহ বদলন, আল্াহর শিথ! ওই ব্যক্তি কখনও সফলকাম হদব 
না, কয ক্নদজদক সদবতৃ াত্তম ঞোন কদর ক্কংবা ক্নদজর ইবােত ক্নদয় আত্মতুক্ষ্দত কভাদগ।[1]

চাি 
ওয়াহাব ইবনু মুনাক্বিহ রাক্হমাহুল্াহ বদলন, কতামরা আমার িষি কথদক ক্তনটি 
ক্বিদয়র ওির আমদলর কজার প্রদেষ্া অব্যাহত রাদখা— 

(1) প্রবৃক্ত্তর অনুসরণ কথদক কেঁদে থাদকা। 
(2) অসৎ সঙ্ তযোগ কদরা। 
(3) আত্মমুগ্ধ হওয়া কথদক ক্বরত থাদকা।[2]

পাঁচ 
আবু ওয়াহাব আল-মারওয়াযী রাক্হমাহুল্াহ বদলন, একবার আক্ম আব্দুল্াহ ইবনুল 
মুবারক রাক্হমাহুল্াহদক ক্জদঞেস করলাম, অহংকার কী? 

ক্তক্ন বলদলন, মানুিদক তুছি-তাক্ছিল্ করা। 
আক্ম তাদক ক্জদঞেস করলাম, আত্মগবতৃ  কী? 

ক্তক্ন বলদলন, ‘ককাদনা ব্যািাদর এমন ধারণা কিািণ করা কয, এ�া শুধু কতামারই 
আদছ, অন্য কারও কনই।’ এরির বলদলন, ‘সালাত আোয়কারীদের মদধ্ ক্নদজর 
আমদলর প্রক্ত মুগ্ধ হওয়ার কেদয় মন্দ আর ক্কছু আক্ম কেক্খক্ন।’[3]

[1] ক্সয়ারু আলাক্মন নুবালা : ৪/১৯০
[2] ক্সয়ারু আলাক্মন নুবালা : ৪/৪৪৯
[3] ক্সয়ারু আলাক্মন নুবালা : ৮/৪০৭
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ছয়

আহমাে ইবনু আক্বল হাওয়ারী রাক্হমাহুল্াহ কথদক বক্ণতৃ ত, আবু আক্দিল্াহ 
আনতাকী রাক্হমাহুল্াহ বদলন, একবার ইমাম সুক্ফয়ান আস-সাওরী ও ইমাম 
ফুযাইল রাক্হমাহুমাল্াহ ককাথাও ক্মক্লত হদয় িরষ্পর আলাি-আদলােনা করক্ছদলন। 
একিযতৃ াদয় সুক্ফয়ান আস-সাওরীর মন গদল যায়। ক্তক্ন কােঁদত থাদকন। এরির 
বদলন, আশা কক্র আজদকর এই মজক্লস আমাদের জন্য রহমত ও বরকত বদয় 
আনদব। তখন ফুযাইল রাক্হমাহুল্াহ বদলন, আল্াহর বান্দা, ক্কন্তু আমার আশঙ্া 
হয়, না-জাক্ন, এ মজক্লস আমাদের জন্য উিকারী হওয়ার কেদয় কবক্শ ষিক্তকর হদয় 
োেঁায়! তুক্ম যা ভাদলা মদন কদরছ, তা-ই বদলছ, আক্মও যা ভাদলা মদন কদরক্ছ, 
তাই বদলক্ছ। এদত ক্ক তুক্ম আমার ক্নক� ক্নদজদক সুন্দর কদর উিস্ািন কদরাক্ন? 
আর আক্মও ক্ক কতামার কাদছ ক্নদজদক সুন্দর কদর উিস্ািন কক্রক্ন?

এ কথা শুদন সুক্ফয়ান আস-সাওরী আবার কেঁদে কফদলন এবং বদলন, তুক্ম আমাদক 
সতকতৃ  কদর (ধ্ংদসর হাত কথদক) বাকঁ্েদয়ছ। আল্াহ কতামাদক বাকঁ্েদয় রাখন।[1]

সাি 

ইমাম শাক্ফয়ী রাক্হমাহুল্াহ বদলন, যক্ে তুক্ম কতামার আমদলর ব্যািাদর গদবতৃ র 
আশঙ্া কদরা, তাহদল ভাদবা—

 ■ যার সন্তুক্ষ্ কামনা করছ, ক্তক্ন ক্ক সাধারণ ককউ? 

 ■ কয ক্নয়ামদতর আশা করছ, তা ক্ক সহজলভযে? 

 ■ কয ভয়াবহ শাক্তির ভয় করছ, তা স্াভাক্বক ক্কছু?

কয এসব ক্নদয় ক্েন্তা করদব, তার কাদছ তার আমলগুদলা খবই নগণ্য মদন হদব।[2]

[1] ক্সয়ারু আলাক্মন নুবালা : ৮/৪৩৯
[2] ক্সয়ারু আলাক্মন নুবালা : ১০/৪২
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আট 

ক্রশেীন ইবনু সাে রাক্হমাহুল্াহ বদলন, হাজ্াজ ইবনু শাদ্াে কথদক বক্ণতৃ ত, ক্তক্ন 
খ্াতনামা ক্ববিান উবাইদুল্াহ ইবনু আক্ব জাফরদক বলদত শুদনদছন, যক্ে ককাদনা 
ব্যক্তি ককাদনা মজক্লদস কথা বদল এবং কথাগুদলা তাদক েমৎকৃত কদর তাহদল কস 
কযন তৎষিণাৎ কথা বলা বন্ কদর কেয় এবং যখন চুি থাকদত ইদছি কদর তখন 
কযন আবার কথা বলা শুরু কদর।[1]

নয় 

সাঈে ইবনু আক্দির রহমান রাক্হমাহুল্াহ আবু হাক্যম রাক্হমাহুল্াহ কথদক বণতৃ না 
কদরন—ক্তক্ন বদলন, বান্দা যক্ে ককাদনা উত্তম আমল করার ির আত্মগবতৃ  অনুভব 
কদর তাহদল বুেদত হদব, আল্াহ তাআলা তার জন্য এরদেদয় ষিক্তকর ককাদনা 
আমলই ধতক্র কদরনক্ন! অিরক্েদক বান্দা যক্ে ককাদনা গুনাহ করার ির অন্তর্তৃালার 
ক্শকার হয়, তাহদল বুেদত হদব, আল্াহ তাআলা তার জন্য এরদেদয় উিকারী ও 
কল্াণকর ককাদনা কাজই সৃক্ষ্ কদরনক্ন। 

ককননা, মানুি যখন ভাদলা ও পুদণ্যর কাজ কদর তখন হয়দতা কস তা ক্নদয় 
আত্মর্ক্প্ত কবাধ কদর অথবা ক্নদজদক অন্যদের তুলনায় কশ্ষ্ মদন কদর। এদত 
আল্াহ তাআলা তার বততৃ মান ভাদলা কাজটির সাদথ সাদথ অতীদতর ভাদলা 
কাজগুদলাও বাক্তল কদর কেন। 

অিরক্েদক যক্ে ককাদনা ব্যক্তি মন্দ কাজ করার ির তার মদধ্ অনুদশােনা জাদগ 
তাহদল হদত িাদর, আল্াহ তাআলা এই কাদজর কারদণ তার মদধ্ অনুতাি ও 
অনুদশােনার স্ায়ী প্রভাব সৃক্ষ্ কদর কেদবন। িক্রদশদি কস আল্াহর সাদথ এমন 
অবস্ায় ক্মক্লত হদব কয, কসই অনুতাি ও অনুদশােনা তার হৃেদয় আদগর মদতাই 
রদয় যাদব। (এবং তার অক্সলায় কস মুক্তি কিদয় যাদব! )[2]

[1] ক্সয়ারু আলাক্মন নুবালা : ৬/১০
[2] ক্সফাতুস সাফওয়া : ২/১৬৪
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দশ 
ইমাম যাহাবী রাক্হমাহুল্াহ ইবনু হাযম রাক্হমাহুল্াহর জীবনী আদলােনার একিযতৃ াদয় 
তার একটি উক্তি উদল্খ কদরন। কসখাদন ক্তক্ন বদলদছন—‘আক্ম সদতযের অনুসরণ 
কক্র। ক্নদজই ইজক্তহাে কদর েক্ল। ককাদনা এক মাযহাদবর গক্ণ্ডদত আবদ্ধ থাক্ক না।’

ইমাম যাহাবী রাক্হমাহুল্াহ বদলন, হযো,ঁ ককউ যক্ে ইজক্তহাদের সদবতৃ াচ্চ তিদর কিৌছঁদত 
িাদরন এবং উদল্খদযাগ্য সংখ্ক ইমাম তার এই কযাগ্যতার ব্যািাদর সাষিযে কেন, 
তাহদল এমন ব্যক্তির জন্য তাকলীে তথা ককাদনা মাযহাব অনুসরদণর সুদযাগ কনই। 

িষিান্তদর যাদের এই িযতৃ াদয়র ইজক্তহােী কযাগ্যতা কনই; বরং ককবল ক্ফকদহর 
ককাদনা ক্কতাব মুখস্ কদরদছ ক্কংবা সমগ্র কুরআন অথবা তার ক্কয়োংশ ক্হফয 
কদরদছ তাদের জন্য কতা কখনই ইজক্তহাে করার অনুমক্ত কনই। কস কীভাদব 
ইজক্তহাে করদব? কী সমাধান কেদব? কীদসর ক্ভক্ত্তদত কেদব? যার িাখাই 
গজায়ক্ন, কস কী কদর আকাদশ উেদব?

অবশ্য কয-ফকীহর সতকতৃ তা, ক্বেষিণতা, কবাধগম্তা, কখাোভীক্ত এবং হােীদসর 
ঞোন সবতৃজন স্ীকৃত; কসই সদঙ্ শাখাগত মাসআলার সংক্ষিপ্ত গ্রন্ এবং হােীস ও 
ক্ফকদহর মূলনীক্ত ক্বিয়ক ক্কতাবগুদলা যার মুখস্, িাশািাক্শ ক্হফযুল করআন, 
তাফসীর ও তকতৃ শাদ্রেও কয সমান িারঙ্ম; সদবতৃ ািক্র আরবীভািা সম্পদকতৃ ও 
কয সম্ক অবগত তার জন্য ‘ইজক্তহাদুল মুকায়যোে’ তথা ক্নধতৃ াক্রত িক্রমণ্ডদল 
ইজক্তহাে করার অনুমক্ত রদয়দছ। ক্তক্ন ইমামগদণর েক্লল সম্পদকতৃ  গদবিণা করার 
কযাগ্যতা রাদখন। যখন ককাদনা মাসআলায় তার ক্নক� সতযে উদ্াক্েত হদব এবং এর 
ওির কুরআন-সুন্াহর ককাদনা েক্লল থাকদব, িাশািাক্শ প্রক্সদ্ধ ককাদনা ইমাদমর 
আমলও িাওয়া যাদব[1] তখন ক্তক্ন তার ক্নক� উদ্াক্েত ওই সতযে�ারই অনুসরণ 
করদব। রুখসত বা ছাদের িদথ হাঁ�দবন না। সো সতকতৃ  থাকদবন। এভাদব ককাদনা 
মাসআলার ওির েক্লল িাওয়া কগদল তার জন্য তাকলীদের ককাদনা সুদযাগ কনই। 

তদব যক্ে এই নব উদ্াক্বত সতযে প্রকাশ করদল অন্যান্য ফকীহ ও মুফতীগদণর 
িষি কথদক কগালদযাগ হওয়ার আশঙ্া থাদক ক্কংবা সমাদজ ক্ফতনা সৃক্ষ্ হওয়ার 

[1]  কযমন, ইমাম আবু হানীফা, মাক্লক, আস-সাওরী, আওযায়ী, শাক্ফয়ী, আবু উবাইে, আহমাে বা 
ইসহাক রাক্হমাহুমুল্াহ।
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আশঙ্া থাদক তাহদল তা কগািন রাখদত হদব। ককাদনাভাদবই তার আমল প্রকাশ 
করা যাদব না। ককননা, কখনও এর কারদণ ক্নদজর মদন গবতৃ দবাধ কজদগ উঠদত 
িাদর এবং তা প্রকাশ করা ক্নদজর কাদছ ক্প্রয় হদয় উঠদত িাদর। 

এমন�া হদল অবশ্যই একক্েন তাদক শাক্তির মুদখামুক্খ হদত হদব। কারণ, তখন 
ওই সতযে�ার মাদে অন্তদরর একটি অবনক্তক োক্হো ঢুদক িদে। এমন কত মানুি 
আদছ, যারা সতযে কথা বদল, সৎ কাদজর আদেশ কদর, এরিরও আল্াহ তাআলা 
ফকীহগণদক ক্েদয় তাদের োক্বদয় রাদখন। 

অদনক সময় অথতৃ োতা, ভূক্মোতা ও সমাজ কসবকদের মদধ্ এই আত্মগবতৃ  সংক্রমক 
ব্যাক্ধর মদতা ছক্েদয় িদে। অদনক কষিদরি ধসক্নক, মুজাক্হে ও শাসকদশ্ক্ণও এই 
ব্যাক্ধ কথদক মুতি হদত িাদর না। ফদল কেখা যায়, তারা শত্রুদের মুদখামুক্খ হদছি, 
অথে তাদের অন্তদর লুক্কদয় আদছ ক্বক্ভন্ কল্পনাক্বলাস ও সুপ্ত বাসনা। কযমন, 
বীরবে প্রকাশ করা, অহক্মকা প্রেশতৃ ন করা, স্ণতৃ খক্েত ক্শর্রোণ, কিাশাক, অশ্ব ও 
যুদ্ধাদ্রে সুসক্জ্ত হওয়া। এর সাদথ আবার কযাগ হয় সালাত িক্রহার করার মন্দ 
প্রবণতা, শাক্সদতর প্রক্ত জুলুম ও মদ্যিাদনর হীন মানক্সকতা। সুতরাং, ককাদথেদক 
তারা আল্াহর সাহায্য িাদব? আর ককনই-বা তারা অিেস্ ও িরাক্জত হদব না! 

কহ আল্াহ, আিক্ন আিনার বিীনদক সাহায্য করুন। আিনার বান্দাদের বিীদনর কাজ 
করার সামর্তৃ ক্েন। 

কয-ব্যক্তি আমদলর উদদ্দশ্য ইলম অদবেিণ কদর, ইলম তার হৃেয়-ভূক্মদক ককামল 
কদর। কস তার ক্নদজর কথা কভদব ক্রন্দন কদর। িষিান্তদর কয-ব্যক্তি মুোরক্রস বা 
মুফক্ত হওয়ার উদদ্দশ্য ক্কংবা োক্ম্ভকতা প্রেশতৃ ন ও অন্যদক কহয় করার মানক্সকতা 
ক্নদয় ইলম কশদখ—কস ক্নদজই ক্নদজদক কধাঁকা কেয়, প্রতাক্রত কদর এবং মানুদির 
সামদন ক্নদজদক কছা� কদর। এই আত্মঅহক্মকা তাদক ধ্ংস কদর ছাদে এবং 
মানুদির ঘৃণার িাদরি িক্রণত কদর। 

আল্াহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বদলন—

ىَها 10 ىَها 9 َوقَْد َخاَب َمن َدسّٰ فْلََح َمن َزكّٰ
َ
قَْد أ
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ওই ব্যক্তি সফলকাম হদয়দছ কয তার আত্মা িক্বরি কদরদছ। আর ওই ব্যক্তি 
ব্যথতৃ  হদয়দছ কয তার আত্মা কলুক্িত কদরদছ।[1]

এখাদন কলুক্িত করার অথতৃ  হদছি—আত্মাদক িািাোর ও অবাধ্তায় ক্লপ্ত রাখা।[2]

[1] সূরা শামস, আয়াত : ৯ ও ১০
[2] ক্সয়ারু আলাক্মন নুবালা : ১৮/১৯১-১৯২


