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িকছু কথা
বক্ষমান পুিস্তকািট শাইখ মুহাম্মাদ সািলহ আল-মুনািজ্জদ (আল্লাহ তাঁর মুিক্তর বয্বস্থা করুন) পিরচািলত ইসলাম
িজজ্ঞাসা ও জবাব (islamqa.info) নামক ওেয়বসাইেট পৰ্কািশত একিট পৰ্েশ্নাত্তেরর বাংলা অনুবাদ। ইংেরিজ
েথেক পুিস্তকািট অনুবাদ করা হেয়েছ। যথাসম্ভব িনভুর্ল অনুবাদ করার েচষ্টা করা হেয়েছ। তারপরও অনূিদত
পুিস্তকািটেত অনাকািঙ্ক্ষত তৰ্ুিট থাকা অসম্ভব নয়। েকােনা ভুল নজের পড়েল অনুগৰ্হপূব র্ক আমােক জানােবন। আর
দব্ীেনর েখদমেতর সব্ােথ র্ পুিস্তকািটর পৰ্চার করেবন আশা কির ইনশাআল্লাহ।
আল্লাহ এই ক্ষুদৰ্ পৰ্েচষ্টােক কবুল করুন, এর িবিনমেয় দুিনয়া ও আিখরােত আমার পথচলা সহজ কের িদন, আিমন।
—অনুবাদক
tanjilurrahman313@gmail.com
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ভূিমকা
সকল পৰ্শংসা আল্লাহ রাবব্ ুল আলািমেনর জনয্, সালাত ও সালাম বিষ র্ত েহাক আল্লাহর রাসূেলর উপর।
সফর, িহজির বােরা মােসর মধয্ হেত একিট মাস। মুহাররেমর পের এ মােসর আগমন ঘেট। সফর অথ র্ শূনয্, িরক্ত,
খািল ইতয্ািদ। িকছু আেলম বেলেছন, এ মােস মক্কাবাসী ভৰ্মেণ েবর হওয়ার ফেল মক্কা খািল হেয় েযত। আর এ
কারেণই মাসিটর নাম রাখা হেয়েছ সফর। তেব এই মােসর নাম সফর রাখার আরও একিট কারণ বিণ র্ত আেছ। এই
মােস আরেবর এক েগাতৰ্ অনয্ েগােতৰ্র উপর হামলা চালাত। এরপর েগােতৰ্র েলাকেদর েথেক সম্পিত্ত িছিনেয় িনেয়
তােদরেক িনঃসব্ বািনেয় ছাড়ত। এ কারেণও মাসিটেক সফর বলা হয়। 1
আমােদর আেলাচয্ িবষয়সমূহ:
১. সফর মাস সমব্েন্ধ জািহল আরবেদর দৃিষ্টভিঙ্গ
২. ইসলােমর দৃিষ্টেত সফর মাস: জািহিল সমােজর িচন্তার সােথ সংঘাত েযখােন
৩. সফর মাস িনেয় মুসিলম দািবদারেদর মেধয্ িবদয্মান িবদআত এবং ভৰ্ান্ত িবশব্াস
৪. সফর মােস সংঘিটত হওয়া নবী-জীবেনর সামিরক অিভযান এবং গুরুতব্পূণ র্ ঘটনাবিল
৫. সফর মাস সমব্েন্ধ বিণ র্ত জাল হািদস
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সফর মাস সমব্েন্ধ জািহল আরবেদর দৃিষ্টভিঙ্গ
জািহিল যুেগর আরববাসী সফর মাস িনেয় দুিট মারাত্মক অপরাধ করত। পৰ্থম অপরাধ, এ মাস িনেয় তারা েহলােফলা
করত; এ মাসেক তার সব্স্থান েথেক আেগ িনেয় আসত অথবা এটােক স্থিগত কের িদত। আর িদব্তীয় অপরাধ হেলা,
এ মাস িনেয় তােদর মােঝ নানা পৰ্কার কুসংস্কার িছল।
ক.
আল্লাহ তা’য়ালা বছর সৃিষ্ট কেরেছন, আর পৰ্িত বছের মাস হয় বােরািট। বােরা মােসর মেধয্ চারিট মাসেক আল্লাহ
সম্মািনত েরেখেছন। এ মাসগুেলার সম্মান বজায় রাখার জনয্ মাসগুেলােত যুদ্ধ করা িনিষদ্ধ িছল। মাসগুেলা হেলা,
িজলকদ, িজলহজ, মুহাররম এবং রজব।
এ িবষয়িট আল্লাহর িকতােব স্পষ্টভােব উেল্লখ করা হেয়েছ। আল্লাহ তা’য়ালা পিবতৰ্ কুরআেন বেলন,
‘িনশ্চয় আল্লাহর িবধান ও গণনায় মাস বােরািট, আসমানসমূহ ও পৃিথবী সৃিষ্টর িদন েথেক। তন্মেধয্ চারিট সম্মািনত।
এিটই সুপৰ্িতিষ্ঠত িবধান; সুতরাং এর মেধয্ েতামরা িনেজেদর পৰ্িত অতয্াচার কেরা না…’ 2
এ িবষেয় মুশিরকেদর জানা িছল। তবুও তারা িনেজেদর ইচ্ছামেতা এ মাস বাদ িদেয় িদত িকংবা এিগেয় িনেয়
আসত, েযমন: মুহাররেমর জায়গায় তারা িহসাব করত সফর মাস।
i) ইবেন আবব্াস রািদয়াল্লাহু আনহু েথেক বিণ র্ত আেছ,
‘জািহিল যুেগ েলােকরা হেজর মাসসমূেহ উমরাহ পালন করােক পৃিথবীর বুেক সব র্ােপক্ষা বেড়া অপরাধ মেন করত
এবং মুহাররম মাসেক সফর মাস িহেসেব গণনা করত। তারা বলত, যখন (হজ েথেক েফরার পর) উেটর িপঠ ভােলা
হেয় যােব এবং উেটর পদিচহ্ন লুপ্ত হেয় যােব, আর সফর মাস অিতবািহত হেব, তখন েয বয্িক্ত উমরাহ করেত চায়,
তার জনয্ তা করা জািয়য হেব।’ 3
ii) ইবনুল আরাবী বেলন, “িদব্তীয় িবষয়: েযভােব সফর মাস স্থিগত করা হেতা,
১. ইবেন আবব্াস েথেক বিণ র্ত, জুনাদাহ ইবেন আউফ ইবেন উমাইয়া আল-িকনানী পৰ্িত বছর এই উপলেক্ষয্
আসত এবং বেল েবড়াত, কােরারই উিচত নয় আবু ছুমামােক িনেয় সমােলাচনা করা অথবা েস যা বেল তা পিরতয্াগ
করা। আেরা বলত, পৰ্থম বছের সফর মাস সম্মািনত হেত পােরিন; তাই আমরা এটােক এক বছর সম্মািনত েরেখিছ
এবং পেরর বছর রািখিন।
তােদর সােথ িছল হাওয়ািজন, গাতফান এবং বিন সুলাইম েগাতৰ্।
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আেরক মতানুসাের েস বেল েবড়াত, “আমরা মুহাররমেক এিগেয় এেনিছ আর সফরেক স্থিগত কেরিছ।” পরবত�
বছর েস বলত, “আমরা সফরেক সম্মািনত কেরিছ এবং মুহাররমেক িবলিমব্ত কেরিছ।”
এই িছল তােদর স্থিগতকরণ।
২. কাতাদাহ বেলন, িকছু েগামরাহ বয্িক্ত েভেবিচেন্ত সফরেক সম্মািনত মাসসমূেহর মেধয্ েযাগ কেরেছ।
তােদর মুখপাতৰ্ এ উপলেক্ষয্ দাঁিড়েয় বেল, “আপনােদর রব এই বছর মুহাররমেক সম্মািনত মাস বািনেয়েছন।” আর
েলাকজন ঐ বছর মুহাররম মাসেক সম্মািনত মাস িহেসেব কদর কের। আবার পরবত� বছর েস দাঁিড়েয় বেল,
“আপনােদর রব সফরেক সম্মািনত মাস বািনেয়েছন।” তাই েলােকরা ঐ বছর সফরেক সম্মািনত মাস িহেসেব কদর
কের। আর তারা বলত েয, সফর মাস দুিট। ইবেন ওয়াহাব এবং ইবনুল কািসমও মািলক েথেক এমনই বণ র্না
কেরেছন। মািলক বেলিছেলন, জািহিল যুেগর েলােকরা দুিট সফর মাস িহসাব করত, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়া সাল্লাম বেলিছেলন, “েকােনা সফর েনই।” আশ-হাবও তার েথেক এমনই বণ র্না কেরেছন।
3. িভন্ন এক সনেদ মুজািহদ বণ র্না কেরেছন,
‘ “এই মাস িপিছেয় েদয়ার কাজ েকবল কুফিরর মাতৰ্া বৃিদ্ধ কের…” 4
তারা দুই বছর িজলহজ মােস হজ পালন করত, তারপেরর দুই বছর মুহাররেম হজ পালন করত, এরপেরর দুই বছর
হজ পালন করত সফর মােস। এভােব তারা দুই বছর পর পর মাস পিরবতর্ন কের পৰ্িত মােস হজ আদায় করত।
এরপর আবু বকর িযলকদ মােস হজ আদায় কেরন, সবেশেষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম িযলহজ
মােস হজ আদায় কেরন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম তাঁর খুতবায় বেলন, সিহহ হািদস অনুযায়ী,
‘সমেয়র একিট চকৰ্ সম্পন্ন হেয়েছ এবং আল্লাহ েযিদন আসমান ও জিমন সৃিষ্ট কেরেছন েসিদেনর গঠেন িফের
েগেছ।’
হািদসিট ইবেন আবব্াস এবং অনয্ানয্রা বণ র্না কেরেছন।
িনেম্নাক্ত হািদসিটও তাঁর েথেক বিণ র্ত। িতিন বেলেছন,
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম বেলন, েহ েলাকসকল, আিম কী বিল তা েশানুন। আিম জািন না এ
িদেনর পের আর কখনও এই স্থােন আপনােদর সােথ িমিলত হেত পারব িক না।
েহ েলাকসকল, আপনােদর রক্ত ও আপনােদর সম্পদ িকয়ামেতর িদন পয র্ন্ত পিবতৰ্, েযমিনভােব আজেকর এই িদেন,
এই মােস এবং এই শহের পিবতৰ্। আপনারা আপনােদর রেবর সােথ সাক্ষাত করেবন, আর িতিন আপনােদর আমল
সম্পেকর্ িজজ্ঞাসাবাদ করেবন।
কােরা কােছ যিদ েকােনা আমানত রিক্ষত থােক, তাহেল েস েযন তা আমানতকারীর কােছ েপৗঁেছ েদয়। আজ েথেক
সব ধরেনর সুদ রিহত করা হেলা। েকবল মূলধেনর ওপর আপনােদর অিধকার থাকেব। আপনারা অেনয্র ওপর
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অতয্াচার করেবন না, িনেজরাও অতয্াচািরত হেবন না। আল্লাহর হুকুম হেলা, েকােনা সুদ থাকেব না। সব র্পৰ্থম আিম
আবব্াস ইবেন আবদুল মুত্তািলেবর সুদ রিহত করিছ।
জািহিল যুেগর সােথ সম্পিকর্ত সব রক্তমূলয্ িনিষদ্ধ করা হেলা। পৰ্থেম আিম আমার বংেশর পক্ষ েথেক রিবয়া িবন
হােরস িবন আবদুল মুত্তািলেবর রেক্তর দাবী পৰ্তয্াহার কের িনিচ্ছ। েস বিন লাইস েগােতৰ্ দুধ পান কেরিছল, আর
হুযাইল তােক হতয্া কেরেছ।
েহ েলাকসকল! আজেকর পর আপনােদর ভূখেণ্ড শয়তান তার উপাসনার বয্াপাের িনরাশ হেয় েগেছ। িকন্তু িকছু
বয্াপার, েযগুেলােক আপনারা বেড়া পাপ মেনই কেরন না, েসগুেলােতও শয়তােনর অনুসরণ করেল েস খুিশ হেব।
তাই আপনােদর দব্ীন িনেয় শয়তােনর বয্াপাের সেচতন থাকেবন।
(সম্মািনত মােসর) স্থিগতকরণ পৰ্কৃতপেক্ষ কুফুিরর মাতৰ্া বৃিদ্ধ কের, যার দব্ারা কািফররা পথভৰ্ষ্ট হয়…সময় একিট
চকৰ্ সম্পন্ন কেরেছ এবং আল্লাহ েযিদন পৃিথবী ও আসমান সৃিষ্ট কেরেছন, েসিদেনর অবস্থায় িফের েগেছ। আল্লাহর
কােছ মাস বােরািট। এর মেধয্ চারিট হেলা সম্মািনত। পরপর িতনিট মাস এবং রজব মাস, রজব মাসিট জুমাদা এবং
শা’বান মােসর মাঝামািঝেত আেস…”
…এরপর িতিন হািদেসর বািক অংশ উেল্লখ কেরেছন। 5

খ.
সফর মাস িনেয় িকছু কুসংস্কার জািহিল যুেগর েলাকেদর মােঝ পৰ্চিলত িছল। এখনও মুসিলম দািবদার িকছু েলােকর
মােঝ এগুেলা িবদয্মান।
আবু হুরাইরাহ রািদয়াল্লাহু আনহু েথেক বিণ র্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম বেলেছন,
“েছাঁয়ােচ েরাগ (েকােনা েরাগ িনেজর ক্ষমতায় সংকৰ্িমত হেত পাের না) বলেত িকছু েনই, কুলক্ষণ বলেত িকছু েনই,
েপঁচার ডােক ও সফর মােসও অশুভ িকছু েনই। আর কুষ্ঠেরাগী েথেক দূের থাক, েযভােব েতামরা িসংহ েথেক দূের
থাক।” 6
শাইখ ইবেন উসাইিমন রিহমাহুল্লাহ বেলেছন, “‘সফর’ শব্দিট িবিভন্নভােব বয্াখয্া করা যায়,
১. শব্দিট তারা সুপিরিচত সফর মাস উেদ্দশয্ হেত পাের, েয মাসিট িনেয় আরবরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন িছল।
২. শব্দটা উেটর পাকস্থলীর েরাগেক িনেদ র্শ করেত পাের; েয েরাগ এক উট েথেক আেরক উেট ছিড়েয় পেড়। হেত
পাের এটা েছাঁয়ােচ েরােগর সােথ সম্পিকর্ত কের সাধারণভােব উেল্লখ করার পাশাপািশ, িবেশষভােব উেল্লখ করা
হেয়েছ।
5
6

আহকামুল কুরআন, ২/৫০৩-৫০৪
সিহহ বুখারী, ৫৩৮৭; সিহহ মুসিলম, ২২২০
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৩. ‘সফর’ শব্দিট দব্ারা সফর মাস বুঝােনা হেয়েছ; আর এখােন এিট সম্মািনত মাসসমূেহর স্থিগতকরেণর উেদ্দেশয্
বয্বহৃত হেয়েছ। কািফররা সম্মািনত মাসসমূহ অদলবদল করত; এক বছর যিদ সফরেক রাখত সম্মািনত মাস
িহেসেব, েতা পেরর বছর আর রাখত না।
উপেরাক্ত এই মতগুেলার মেধয্ সবেচেয় গৰ্হণেযাগয্ মতিট হেলা, সফর দব্ারা এখােন সফর মাস উেদ্দশয্। এ মাস
িনেয় জািহিল যুেগ নানা কুসংস্কার পৰ্চিলত িছল। অথচ সময় (মানুেষর জীবেন) েকােনা পৰ্ভাব েফেল না এবং এর
েকােনা পৰ্ভাব আেছ মেমর্ আল্লাহ তা’য়ালা কখনও িনেদ র্শও েদনিন। অনয্ েযেকােনা মােসর মেতা, সফর মােসও
ভােলা িকংবা মন্দ িকছু হেত পাের।
যিদ সফর মােসর ২৫ তািরেখ িবেশষ েকােনা কাজ সম্পন্ন হয়, তেব িকছু েলাক এই িদনেক েনাট কের েরেখ বেল,
“উত্তম মাস সফেরর ২৫ তািরেখ এটা েশষ হেয়েছ।” এই কাজিট হেব একিট িবদআত দূর করেত িগেয় আেরকিট
িবদআত িনেয় আসার মেতা। েকননা, ভােলা অথবা খারাপ েকােনা মাস েনই।
তাই সালাফেদর কেয়কজন ঐ বয্িক্তেদর সমােলাচনা কেরেছন যারা েকােনা েপঁচার ডাক শুনেল বেল, “এটা ভােলা
ইনশাআল্লাহ।” অথচ এটা অনয্ েযেকােনা পািখর মেতাই একিট পািখর আওয়াজ মাতৰ্। এখােন ভােলা িকংবা
খারােপর িকছু েনই।
উপেরািল্লিখত হািদেস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম েয চারিট িবষয় পৰ্তয্াখয্ান কেরেছন, তা েথেক বুঝা
যায় েয, আমােদরেক অবশয্ই আল্লাহ তা’য়ালার উপর িবশব্াস রাখেত হেব। আর এ বয্াপাের সতয্বাদী ও দৃঢ়পৰ্িতজ্ঞ
হেত হেব।
যিদ েকােনা মুসিলম েপঁচার ডােকর মেতা এ ধরেনর েকােনা িবষেয় মেনােযাগ েদয়, তেব িনেম্নাক্ত ঘটনার েকােনা
একটা তার েক্ষেতৰ্ ঘটেব:
হয় েস সামেন আগােব না-িক িবরত থাকেব, এই িসদ্ধান্ত েনওয়ার জনয্ এগুেলােত মেনােযাগ েদেব। এর মােন হেলা,
েস তার কােজর বয্াপাের এমন িকছুর উপর িনভর্র করল যা সতয্ নয়।
অথবা েস সামেন আগােব না-িক িবরত থাকেব, এই িসদ্ধান্ত েনওয়ার জনয্ এগুেলােত মেনােযাগ েদেব না। তেব এ
অবস্থােতও েস দুঃিশ্চন্তা বা িবষণ্নতা অনুভব করেব। যিদও এটা পৰ্থম ঘটনার মেতা খারাপ নয়; তেব এ
িজিনসগুেলােত এেকবােরই মেনােযাগ েদওয়া উিচত নয়। বরং তার উিচত েকবল আল্লাহর উপর ভরসা করা।
এই চারিট িজিনসেক অসব্ীকার করার মােন এই না েয এগুেলার অিস্ততব্েক অসব্ীকার করা হেচ্ছ; েকননা এেদর অিস্ততব্
েতা অবশয্ই আেছ। এখােন বরং েকােনা িকছুর উপর এেদর েকােনা পৰ্কার পৰ্ভাবেক অসব্ীকার করা হেচ্ছ। কারণ
েকবল একজনই সবিকছুেক পৰ্ভািবত করেত পােরন; আর িতিন হেলন আল্লাহ। যিদ এমন েকােনা কারণ থােক যার
পৰ্ভাব রেয়েছ বেল জানা যায়, তেব েসটা হেলা পৰ্কৃত কারণ; আর িনছক অনুমানিনভর্র েকােনা কারণ হেলা িমথয্া
কারণ। তাই, আমরা এর পৰ্ভাবেক অসব্ীকার কির এবং এর েকােনা পৰ্ভাব েনই বেল েঘাষণা িদই।” 7

7

মাজমু ফাতওয়া আল-শাইখ ইবেন উসাইিমন, ২/১১৩, ১১৫
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ইসলােমর দৃিষ্টেত সফর মাস: জািহিল সমােজর িচন্তার সােথ সংঘাত েযখােন
িবগত অধয্ােয় আমরা আবু হুরাইরাহ রািদয়াল্লাহু আনহু েথেক বিণ র্ত একিট হািদস সিহহাইেনর সনেদ উেল্লখ কেরিছ।
েযখােন বয্াখয্া করা হেয়েছ েয, সফর মাস িনেয় জািহিল যুেগর মানুেষর েয িবশব্াস তা িনন্দনীয়। আেরা বলা হেয়েছ,
এিট আল্লাহর মাসসমূেহর মেধয্ একিট মাস েকবল এবং এর েকােনা আলাদা িবেশষতব্ েনই, আল্লাহর িনয়ন্তৰ্ণ সােপেক্ষ
এটা সব্াভািবকভােবই চেল যায়।
[আশা করা যায়, গত অধয্ােয়র আেলাচনােতই সফর মাস িনেয় জািহিল সমােজর িচন্তার সােথ ইসলােমর িচন্তার
পাথ র্কয্ সুস্পষ্ট হেয়েছ। তাই েলখক এ অধয্ােয় আর িবস্তািরত আেলাচনা কেরনিন।—অনুবাদক]

সফর মাস িনেয় মুসিলম দািবদারেদর মেধয্ িবদয্মান িবদআত এবং ভৰ্ান্ত িবশব্াস
ক. স্থায়ী কিমিটেক িজজ্ঞাসা করা হেয়িছল:
আমােদর েদেশর িকছু আেলমগেণর দািব হেলা, সফর মােসর েশষ বুধবাের সালাতুত েদাহার সময় নফল
সালাত আদায় করেত হেব। এ সালাত এক তাসিলেমর (সালাম) সােথ চার রাকআত আদায় করেত হয়।
পৰ্েতয্ক রাকআেত সূরা ফািতহা, সূরা কাউসার ১৭ বার, সূরা ইখলাস ৫০ বার, িম’ওয়াযাতাইন (কুরআেনর
েশষ দুই সূরা) একবার কের েতলাওয়াত করেত হেব। পৰ্েতয্ক রাকআেতই এভােব পড়েত হেব, তারপর
সালাম েফরােত হেব। আর সালাম েফরােনার সময় িনেম্নাক্ত আয়াতিট ৩৬০ বার পড়েত বলা হয়:
َ َ واﻟﻠَّـﻪ �َﺎ ﻟِﺐ ﻋ ََ� أَﻣﺮهِ و ﻟَـﻜ
ﻮن
ُ َ
ِ ِﻦ أ ْﻛﺜ ََﺮ اﻟ َّﻨ
ّ ٰ َ ِ ْ ٰ ٌ
َ ﺎس َﻻ َﻳ ْﻌﻠ َُﻤ
অথ র্: আল্লাহ িনজ কােজ পৰ্বল থােকন, িকন্তু অিধকাংশ েলাক তা জােন না। 8
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এরপর িতনবার জাওহার আল-কামাল পেড় িনেম্নাক্ত আয়াতগুেলা েতলাওয়াত করার মাধয্েম েশষ করেব,
َب ْاﻟﻌَﺎﻟَ ِﻤﯿﻦ
ُ
ِ ّ ﺳﻠِﯿﻦَ َو ْاﻟ َﺤ ْﻤﺪُ ِﻟﻠﱠـ ِﮫ َر
ِ ّ ﺳ ْﺒ َﺤﺎنَ َر ِﺑّﻚَ َر
َ ﺳ َﻼ ٌم
َ ِب ْاﻟ ِﻌ ﱠﺰة
ِ َﻋ ﱠﻤﺎ ﯾ
َ ﻋﻠَﻰ ْاﻟ ُﻤ ْﺮ
َ ﺼﻔُﻮنَ َو
অথ র্: পিবতৰ্ আপনার পরওয়ারেদগােরর সত্তা, িতিন সম্মািনত ও পিবতৰ্ যা তারা বণ র্না কের তা েথেক।
পয়গমব্রগেণর পৰ্িত সালাম বিষ র্ত েহাক। সমস্ত পৰ্শংসা িবশব্পালক আল্লাহর িনিমত্ত। 9
8

তারা বেলন েয, সফর মােসর েশষ বুধবাের েয িবপয র্য় েনেম আেস, তা পৰ্িতেরােধই িবেশষভােব এই আয়াত
নািযল হেয়েছ। এিদন তারা গিরবেদরেক দানও কের থােকন।
8

সূরা ইউসুফ, ১২:২১

9

সূরা সাফফাত, ৩৭:১৮০-১৮২

9

তারা বেলন, পৰ্িত বছর ৩২০০০০ িবপয র্য় েনেম আেস; আর এসবগুেলাই নােম সফর মােসর েশষ বুধবাের।
তাই এিদনিট সমগৰ্ বছেরর মেধয্ সবেচেয় খারাপ িদন। তেব েয বয্িক্ত উপেরাক্ত পদ্ধিতেত সালাত আদায়
করেব, আল্লাহ তাঁর কুদরেতর মাধয্েম ঐ বয্িক্তেক এসকল িবপয র্য় েথেক েহফাজত করেবন। এসব িবপয র্য়
ঐ বয্িক্তর ধাের-কােছও আসেব না। আর েছােটা বাচ্চােদর মেতা যারা উপেরাক্ত পদ্ধিতেত সালাত আদায়
করেব না, তােদরেকই এসব িবপয র্য় আকৰ্ান্ত করেব।
এই িবষয়িট িক সিঠক?
জবােব কিমিটর আেলমগণ বেলন:
সকল পৰ্শংসা আল্লাহ তা’য়ালার জনয্। সালাত ও সালাম বিষ র্ত েহাক আল্লাহর রাসূেলর উপর, তাঁর
পিরবারবগ র্ এবং সাহাবীেদর উপর।
কুরআন অথবা সুন্নাহেত পৰ্েশ্ন উেল্লিখত নফল সালাত আদােয়র েকােনা অিস্ততব্ আেছ বেল আমােদর জানা
েনই। এই উম্মাহর সালাফ অথবা পুণয্বান খালাফেদর মধয্ েথেক েকােনা একজনও এই নফল সালাত আদায়
কেরেছন বেল েকােনা পৰ্মাণ আমােদর কােছ েনই। বরং এটা একটা িনন্দনীয় িবদআত।
বিণ র্ত আেছ েয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম বেলেছন:
“েযেকউ এমন েকােনা কাজ করেব, যার বয্াপাের আমােদর দব্ীেনর িনেদ র্শনা েনই, তেব তা পিরতয্াজয্।”
িতিন আেরা বেলেছন:
“েযেকউ আমােদর দব্ীেন নতুন িকছু আিবষ্কার করেব যা এই দব্ীেনর অংশ নয়, তেব তা পিরতয্াজয্।”
এখন েকউ যিদ উিল্লিখত সালাত এবং অনয্ানয্ আমলগুেলােক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম অথবা
সাহাবা রািদয়াল্লাহু আনহুেমর কােরা সােথ সম্পৃক্ত কের, তেব তা হেব একটা মনগড়া গুরুতর িমথয্াচার।
আর আল্লাহ তােক িমথয্াচােরর জনয্ তার পৰ্াপয্ শািস্ত েদেবন।10
খ. শােয়খ মুহাম্মাদ ইবেন আব্দুস সালাম আল-েশাকায়ির বেলেছন:
‘সফর মােসর েশষ বুধবাের অজ্ঞরা সালাম সম্পিকর্ত আয়াতগুেলা, েযমনﲔ
َ ﻮح ِﰲ اﻟ َْﻌﺎ ﻟَ ِﻤ
ٍ َ� ُﻧ
ٰ َ َﺳ َﻼ ٌم ﻋ
অথ র্: িবশব্বাসীর মেধয্ নূেহর পৰ্িত শািন্ত বিষ র্ত েহাক। 11
10

10

ফাতওয়া আল-লাজনাহ আল-দািয়মাহ, ২/৩৫৪
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সূরা সাফফাত, ৩৭:৭৯
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এরকম আয়াতগুেলােক তারা িলেখ; তারপর এটা পািনভিতর্ পােতৰ্ েরেখ পান কের থােক। আর আশা কের
েয, এর েথেক বরকত হািসল হেব। এটা তারা অনয্েদরেক হািদয়াও িদেয় থােক। েকননা তােদর িবশব্াস,
এটা িবপয র্য় েথেক েহফাজত করেব। তােদর এই িবশব্াস একটা ভৰ্ান্ত িবশব্াস। এটা একটা িনকৃষ্ট কুসংস্কার
ও িনন্দনীয় িবদআত। েযেকউ এই িবদআত েদখেত পােব, তােক অবশয্ই এ কােজর সমােলাচনা করেত
হেব।’ 12

সফর মােস সংঘিটত হওয়া নবী-জীবেনর সামিরক অিভযান এবং গুরুতব্পূণ র্ ঘটনাবিল
সফর মােস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম েবশিকছু সামিরক অিভযান পিরচালনা কেরেছন। িকছু েবদনাদায়ক
ঘটনারও সাক্ষী এই সফর মাস। নবী-জীবেনর সফর মােস ঘটা এসব ঘটনার মধয্ েথেক কেয়কিট ঘটনা আমরা িনেচ
উেল্লখ করিছ:
ক.
িহজরেতর পর বােরািট মাস অিতবািহত হেয়েছ। তখন িদব্তীয় িহজিরর সফর মাস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়া সাল্লাম কুরাইশেদর পথেরাধ করার জনয্ একিট অিভযান পিরচালনার িসদ্ধান্ত েনন। িতিন িনেজই এই
অিভযােন মুসিলম বািহনীর সােথ েবিরেয় পেড়ন। এই পৰ্থম িতিন সশরীের েকােনা অিভযােন অংশ িনেলন।
তাঁর অনুপিস্থিতেত সা’দ িবন উবাদাহ রািদয়াল্লাহু আনহুেক মিদনার দািয়েতব্ িনযুক্ত করেলন। এ অিভযােন
মুসিলম বািহনীর পতাকা িছল সাদা, আর তা বহন করিছেলন হামজা িবন আব্দুল মুত্তািলব রািদয়াল্লাহু
আনহু। ইিতহােস এিট গাজওয়ােয় আবওয়া বা ওয়াদ্দান 13 নােম পিরিচত। অবশয্ এ অিভযােন েকােনা যুদ্ধ
সংঘিটত হয়িন।
অিভযােনর সময় মাখিশ ইবেন আমর আল-েদামািরর সােথ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম একিট
শািন্ত চুিক্ত কেরন। মাখিশ িছেলন তৎকালীন বিন েদামরাহ েগােতৰ্র েনতা। চুিক্তর শতর্ িছল, মুসিলমরা বিন
েদামরাহেক আকৰ্মণ করেবন না; আর বিন েদামরাও মুসিলমেদরেক আকৰ্মণ করেব না, মুসিলমেদরেক
আকৰ্মণ করেত কখেনাই েকােনা দেল েযাগ েদেব না এবং মুসিলমেদর িবরুেদ্ধ েকােনা শতৰ্ুেক কখনও
সাহাযয্ করেব না। চুিক্তিট িলিপবদ্ধ করা হয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম ১৫তম রােত ঐ
স্থান তয্াগ কেরন। 14

12

আস-সুনান ওয়াল-মুবতাদাআত, পৃষ্ঠা: ১১১,১১২

ওয়াদ্দান হেচ্ছ মক্কা ও মদীনার মধয্বত� একিট জায়গার নাম। এিট রােবগ হেত মিদনা যাওয়ার পেথ ২৯ মাইল দূরেতব্ অবিস্থত। আবওয়া হেচ্ছ
ওয়াদ্দােনরই িনকটবত� একিট জায়গার নাম।
14 যাদুল মাআদ, ৩/১৬৪,১৬৫
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খ.
৪থ র্ িহজিরর সফর মাস। আদল এবং কারাহ েগােতৰ্র িকছু েলাক এেলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া
সাল্লােমর কােছ। তারা নবীিজেক বলল, তােদর মেধয্ িকছু মুসিলম আেছ। েতা তােদরেক ইসলাম ও কুরআন
িশক্ষা েদওয়ার জনয্ কাউেক তােদর সােথ পাঠােল ভােলা হয়। তাই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম
৬ জন মতান্তের ১০ জন 15 সাহািবেক তােদর সােথ পাঠােলন। আর মারসাদ ইবেন আবু মারসাদ আলগানািভেক তাঁেদর আিমর বািনেয় িদেলন। এ দেলর একজন িছেলন খুবাইব ইবেন আিদ।
সাহািবরা ঐ েলাকেদর সােথ চলেত লাগেলন। চলেত চলেত ‘রািয’ নামক ঝরনার কােছ েপৗঁছােল
েলাকগুেলা সাহািবেদর সােথ িবশব্াসঘাতকতা করল। ‘রািয’ িছল িহজােযর হুজাইল েগােতৰ্র পািনর উৎস।
িবশব্াসঘাতকরা সাহািবেদর িবরুেদ্ধ হুজাইল েগােতৰ্র সাহাযয্ পৰ্াথ র্না করল। তােদর আহব্ােন সাড়া িদেয়
েগাতৰ্িটর েলােকরা এেস সাহািবেদর িঘের েফেল।
তারা সাহািবেদর অিধকাংশেকই শিহদ কের েদয় এবং খুবাইব ইবেন আিদ ও যােয়দ ইবনুল দািছনাহেক
বিন্দ কের। এ দুজনেক িনেয় যায় মক্কায়। েসখােন তাঁেদরেক িবিকৰ্ কের েদয়। েকননা, সাহািবরা বদর যুেদ্ধ
কিতপয় কুরাইশ েনতােক হতয্া কেরিছেলন। 16
গ.
একই মােস তথা ৪থ র্ িহজিরর সফর মােসই িবের মাউনার (মাউনার কূপ) যুদ্ধ সংঘিটত হয়। িনেচ েসই
ঘটনা উেল্লখ করা হেলা:
আবু বারাআ আিমর ইবনুল মািলক মিদনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর কােছ এেসিছেলন।
েলাকিট মুলােয়বুল আিসন্নাহ নােমও পিরিচত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম তােক ইসলােমর
দাওয়াত েদন। িকন্তু িতিন ইসলাম গৰ্হণ কেরনিন, আবার এেকবাের িবমুখও হনিন। িতিন বলেলন, ‘েহ
আল্লাহর রাসূল! আপিন েকন নজদবাসীেদর কােছ দব্ীেনর দাওয়াত েদওয়ার জনয্ আপনার সাহািবেদর
পাঠােচ্ছন না? আিম আশা কির নজদবাসী আপনার দাওয়াত গৰ্হণ করেব।’
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম বলেলন, ‘আমার আশংকা হয়, নজদবাসী তাঁেদর (সাহািবেদর) আঘাত
করেব।’
আবু বারাআ বলেলন, ‘তাঁরা আমার িনরাপত্তায় থাকেবন।’

15
16

ইবেন ইসহােকর মেত ৬জন, আর বুখারীর মেত ১০ জন সাহািবেক তােদর সােথ পাঠােনা হয়।
যাদুল মাআদ, ৩/২৪৪
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তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম তার সােথ একদল সাহািবেক পাঠােলন। ইবেন ইসহােকর মেত
এ দেল ৪০ জন সাহাবী িছেলন, আর সহীহ মতানুসাের ঐ দেল সাহািব িছেলন ৭০ জন। মুনিজর ইবেন
আমরেক দলিটর আিমর বািনেয় েদওয়া হয়। মুনিজর িছেলন মুআন্নাক নােম পিরিচত বিন সািয়দাহ েগােতৰ্র
েলাক।
দলিটর সবাই িছেলন সেব র্াত্তম, সব র্ািধক গুণািনব্ত এবং শীষ র্স্থানীয় সাহািবেদর অন্তভুর্ক্ত। তাঁরা যাতৰ্া শুরু
কের িবের মাউনা নামক কূেপর কােছ িগেয় থামেলন। এ কূপিট বিন আিমর এবং বিন সুলাইেমর হাররার
মধয্বত� স্থােন অবিস্থত িছল। েসখােন তাঁরা তাবু স্থাপন করেলন।
তারপর উেম্ম সুলাইেমর ভাই হারাম ইবেন িমলহানেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর একিট
িচিঠসহ আল্লাহর শতৰ্ু আিমর ইবনুল তুফােয়েলর কােছ পাঠােনা হয়। আল্লাহর শতৰ্ু আিমর িচিঠিট না পেড়ই
এক বয্িক্তেক হারােমর েপছন িদেক বশর্া দব্ারা আঘাত করেত ইশারা েদয়। তার ইশারায় হারাম রািদয়াল্লাহু
আনহুেক আঘাত করা হয়। িতিন িনজ েদেহর রক্ত েদখেত েপেয় বলেলন, “কাবার রেবর শপথ, আিম সফল
হেয় েগিছ।”
তখন আল্লাহর শতৰ্ু আিমর বািক মুসিলমেদরেকও হতয্া করার জনয্ বনু আিমরেক আহব্ান কের। তেব তারা
তার আহব্ান পৰ্তয্াখয্ান কের। েকননা, সাহািবগণ আবু বারাআর িনরাপত্তায় িছেলন। তারপর েস বিন
সুলাইমেক আহব্ান জানােল আিসয়াহ, ের’ল এবং যাকওয়ান নামক েগাতৰ্গুেলা তার আহব্ােন সাড়া েদয়।
তারা এেস আল্লাহর রাসূেলর সাহািবেদরেক চারিদক েথেক িঘের েফেল। সাহািবরা মৃতুয্র আগ পয র্ন্ত
বীরদেপর্ যুদ্ধ কের যান এবং সবাই একসময় শাহাদাতবরণ কেরন; েকবল কা’ব ইবেন জােয়দ ইবেন নাজ্জার
জীিবত িছেলন। তাঁেক শিহদেদর মেধয্ আহতাবস্থায় পাওয়া যায়। পরবত�েত িতিন খন্দেকর যুেদ্ধ
শাহাদাতবরণ করার আগ পয র্ন্ত জীিবত িছেলন।
ওিদেক আমর ইবেন উমাইয়া আল দুমাির এবং মুনিজর ইবেন উকবা ইবেন আিমর েসখােন মুসিলমেদর
পশুগুেলা েদখােশানা করিছেলন। পািখ উড়েত েদেখ তারা যুেদ্ধর ময়দােন িগেয় েপৗঁছান।
মুনিজর ইবেন মুহাম্মাদ এেস কািফরেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ শুরু কেরন এবং একসময় শাহাদাতবরণ কেরন,
িমিলত হন তাঁর শিহদ সাথীবেগরর্ সােথ। আর আমর ইবেন উমাইয়া আল-দুমািরেক শতৰ্ুরা বন্দী কের িনেয়
যায়। আমর ইবেন উমাইয়া তােদর বলেলন েয, িতিন মুযার েগােতৰ্র েলাক। তখন আল্লাহর শতৰ্ু আিমর তার
মাথামুণ্ডন কের েনয়, আর আমর ইবেন উমাইয়ােক মুক্ত কের িদেয় তার মােয়র পক্ষ েথেক একিট দাস
আজাদ করার অঙ্গীকার পূরণ কের।
মুক্ত হেয় আমর ইবেন উমাইয়া মদীনার িদেক রওয়ানা হন। পিথমেধয্ কানাত উপতয্কার পৰ্ান্তভােগ অবিস্থত
কারকারা নামক স্থােন েপৗঁেছ একিট গােছর ছায়ায় িবশৰ্াম েনন। এসময় বিন িকলােবর দুইজন েলাকও তাঁর
সােথ িবশৰ্াম েনয়। তারা ঘুিমেয় পড়েল আমর ইবেন উমাইয়া রািদয়াল্লাহু আনহু তােদরেক হতয্া কের
েফেলন। িতিন েভেবিছেলন, এেদরেক হতয্া কের তাঁর শিহদ সাথীেদর পক্ষ েথেক পৰ্িতেশাধ িনেয়েছন।
িকন্তু তাঁর জানা িছল না েয, এ বয্িক্তদব্য় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর সােথ চুিক্তবদ্ধ িছল।
িতিন মিদনায় িফের এেস ঘটনািট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লামেক জানান। তখন নবী সাল্লাল্লাহু
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আলাইিহ ওয়া সাল্লাম বেলন, “তুিম এমন দুজনেক হতয্া কেরছ যােদর িদয়য্াত (রক্তমূলয্) অবশয্ই আমােক
পিরেশাধ করেত হেব।” 17
ঘ.
মুহাররম মােসর েশষ িদেক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম খাইবার অিভমুেখ যাতৰ্া কেরন। আর
খাইবার িবজয় কেরন সফর মােস। 18
ঙ.
খাসআম েগােতৰ্র উেদ্দেশ কুতবা ইবেন আিমর ইবেন হািদদার অিভযান। নবম িহজরীর সফর মােস এিট
পিরচািলত হয়। ইবেন সা’দ বেলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম কুতবা ইবেন আিমেরর
েনতৃেতব্ ২০জন সাহািবর একিট দলেক িতবালা অঞ্চেল খাসআম েগােতৰ্র একিট শাখার উেদ্দেশ পাঠান। আর
তাঁেদরেক আকৰ্মেণর আেদশ িদেয় েদন। সাহািবেদর সােথ িছল দশিট উট, যার উপর তাঁরা পালাকৰ্েম
আেরাহণ করেতন।
সাহািবগণ এক েলাকেক েগৰ্ফতার কের িজজ্ঞাসাবাদ কেরন। িকন্তু েলাকিট িকছু না বেল িচৎকার শুরু কের
েদয়। অনয্েদরেক সতকর্বাতর্া জানােত থােক। তাই সাহািবগণ তােক হতয্া কের েফেলন। এরপর কািফররা
ঘুমােত যাওয়ার আগ পয র্ন্ত তাঁরা অেপক্ষা করেত থােকন।
কািফররা ঘুমােত যাওয়ার পরই সাহািবগণ হামলা চালােনা শুরু কেরন। শুরু হেয় যায় তুমুল যুদ্ধ, উভয়
পেক্ষই হতাহেতর ঘটনা ঘেট। কুতবাহ ইবেন আিমরও শাহাদাতবরণ কেরন। তেব মুসিলমগণ িকছু গবািদ
পশু, েভড়া এবং মিহলা িনেয় মিদনায় েপৗঁছােত সক্ষম হন।
বিণ র্ত আেছ েয, কািফররা পুনরায় সংগিঠত হেয় সাহািবেদর িপছু িনেয়িছল। তখন আল্লাহ তা’য়ালা কািফর
এবং মুসিলমেদর মােঝ জলপ্লাবন সৃিষ্ট কের েদন। তাই মুসিলমরা সহেজই েভড়া, বকির এবং বিন্দেদর
িনেয় েযেত সক্ষম হন, আর কািফরেদর তা তািকেয় তািকেয় েদখা ছাড়া েকােনা উপায় িছল না। সাহািবগণ
চেল যাওয়ার আগ পয র্ন্ত কািফররা জলপ্লাবন অিতকৰ্ম করেত পােরিন।19
চ.
নবম িহজরীর সফর মােস উযরাহ েগােতৰ্র একদল পৰ্িতিনিধ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর
কােছ আেসন। এ দেল িছেলন ১২ জন েলাক। জামরাহ ইবনুল নুমানও তাঁেদর একজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
17
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যাদুল মাআদ, ৩/২৪৬-২৪৮
যাদুল মাআদ, ৩/৩৩৯-৩৪০
যাদুল মাআদ, ৩/৫১৪
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আলাইিহ ওয়া সাল্লাম তাঁেদর পিরচয় িজজ্ঞাসা করেলন। জবােব তাঁেদর একজন বলেলন, “আপিন আমােদর
িচনেত পারার কথা। আমরা বিন উযরােহর েলাক। মাতৃসূেতৰ্র িদক েথেক কুসাইেয়র ভাই। আমরা
কুসাইেয়র সমথ র্নকারী, আর খুজাআহ ও বিন বকরেক মক্কা উপতয্কা েথেক উৎখাতকারী। আমােদর
আত্মীয়সব্জন ও পিরবার রেয়েছ।”
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম বলেলন, “আপনােদরেক সব্াগত। আিম আপনােদর
ভােলাভােবই িচিন।”
অতঃপর তাঁরা মুসিলম হেয় যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম তাঁেদরেক শাম (িসিরয়া)
িবজেয়র সুসংবাদ দান কেরন এবং েহরািক্লয়াস তার েদেশর একিট সুগিঠত অংশ েছেড় পলায়ন করেব মেমর্
সুসংবাদ েদন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম তাঁেদরেক গণকেদর কােছ পরামশর্ চাইেত িনেষধ
কেরন, আর ঐসকল কুরবািন করেত িনেষধ কেরন যা তাঁরা (মুশিরক থাকাকালীন) করেতন। তাঁেদরেক
বেল েদন েয, েকবল ঈদুল আযহার কুরবািন করাই তাঁেদর জনয্ ওয়ািজব।
তাঁরা রামলােহ িকছুিদন অবস্থান কেরন, এরপর িনজ েগােতৰ্র কােছ িফের যান। 20

সফর মাস সমব্েন্ধ বিণ র্ত জাল হািদস
ইবনুল কািয়য্ম রিহমাহুল্লাহ বেলন,
ভিবষয্ত ঘটনার তািরখ সম্পিকর্ত হািদেসর অধয্ায়।
এমনসব হািদসও এখােন আেছ েযগুেলােত েকান িদেন কী ঘটেব তা উেল্লখ করা হেয়েছ। উদাহরণসব্রূপ: “এই বছের
এমন ও এমন ঘটনা ঘটেব।” অথবা “এই মােস এমন ও এমন ঘটনা ঘটেব।”
এমন িকছু চরম িমথয্া কথা হেলা, “যখন মুহাররেম চন্দৰ্গৰ্হণ হেব, তখন দৰ্বয্মূেলয্র দাম বৃিদ্ধ পােব, যুদ্ধ হেব এবং
শাসকরা জনগেণর িবষয়গুেলা েথেক দূের সের যােব। আর যখন সফর মােস চন্দৰ্গৰ্হণ হেব, তখন এই এই ঘটনা
ঘটেব…” িমথয্াবাদীরা সকল মাসসমূহ িনেয়ই এমন আরও কথা বেলেছ। এই ধরেনর সকল হািদস জাল এবং
বােনায়াট।21
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