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উত্তম নাহিিা 

শায়খ িাহরি ইর্দন গাজী আন-নাযারী (রি.) 

অষ্টম উপদেশ: হিজরত ও হজিাদে অগ্রগামীদের ফযীলত 

িমস্ত প্রশংিা আল্লাির জনয, হযহন জগতিমূদির প্রহতপালক। িালাত ও িালাম র্হষবত 

হিাক আমাদের নর্ী মুিাম্মাে, তাাঁর পহরর্ারর্গব ও তাাঁর িঙ্গীিাহিদের উপর।  

আল্লাি তা’আলা র্দলন:  

“মুিাহজর ও আনিারদের মদযয যারা প্রিদম ঈমান এদনদে ও যারা হনষ্ঠার িাদি 

তাদের অনুিরণ কদরদে আল্লাি তাদের িকদলর প্রহত িন্তুষ্ট িদয়দেন এর্ং তারাও 

তাাঁর প্রহত িন্তুষ্ট িদয়দে।  

আল্লাি তাদের জনয এমন উেযানরাজী প্রস্তুত কদর হরদখদেন, যার তলদেদশ নির 

র্িমান। তাদত তারা ির্বো িাকদর্। এটাই মিা িাফলয ।” 

আল্লাি তা’আলা জাহনদয় হেদলন: হতহন তাদের প্রহত িন্তুষ্ট, তারাও তার প্রহত িন্তুষ্ট এর্ং 

হতহন তাদের জনয প্রস্তুত কদর হরদখদেন জান্নাত।  

তারা কারা? মুিাহজর ও আনিারদের মদযয যারা অগ্রগামী র্া পূর্বর্তবী। 

আল্লাি তা’আলা আদরক আয়াদত র্দলন:  

“হতামাদের মদযয যারা (মক্কা) হর্জদয়র আদগ র্যয় কদরদে ও যুদ্ধ কদরদে তারা 

(পরর্তবীদের) িমান নয়।  

মযবাোয় তারা হিই িকল হলাক অদপক্ষা হেষ্ঠ, যারা (মক্কা হর্জদয়র) পদর র্যয় 

কদরদে ও যুদ্ধ কদরদে। তদর্ আল্লাি কলযাদণর প্রহতশ্রুহত হেদয়দেন িকলদকই। 

হতামরা যা র্যয় কর আল্লাি হি িম্পদকব পহরপূণব অর্গত।” 



 | হি জ র ত  ও  হজ িা দে  অ গ্র গা মী দে র  ফ যী ল ত  

 

উস্তাে আবু্দল্লাি আযযাম র্দলন,  

এ েুহট আয়াদতর মদযয আল্লাির পদি অগ্রগামীদের হেষ্ঠত্ব এর্ং আল্লাির হনকট তাদের 

মিান মযবাো ও িুউচ্চ স্তর লাদের েলীল রদয়দে। 

অগ্রগামীগণ িদলন তাদের পরর্তবীদের জনয অনুিরণীয়। হি তাদের িমু্মদখ এর্ং তাদের 

ইমাম, যার অনুিরণ করা িদর্। 

যারা ইিলাদমর মদযয অগ্রগামী, হিজরদতর মদযয অগ্রগামী, হজিাদের মদযয অগ্রগামী, র্যয় ও 

োদনর মদযয অগ্রগামী, কুরর্ানী ও পরীক্ষার মদযয অগ্রগামী, উপরন্তু এ ির্ হকেু হি িময়, 

যখন হকান িািাযযকারী পাওয়া েুস্কর হেল, িিদযাগীতাকারী এদকর্াদর নগণয হেল এর্ং 

হিতাকাঙ্খী হপ্রহমদকর অহস্তত্ত্ব না িাকার মত হেল,  

যাদের অর্স্থা এমন, কখদনা িম্ভর্ নয় হয, তাদেরদক অনয িমস্ত মানুদষর িমান স্তদর রাখা 

িদর্ এর্ং কখদনা িম্ভর্ নয় হয, তাদেরদকও ঐ িমস্ত হলাকদের িমস্তদর রাখা িদর্, যারা 

তাদের পদর এদিদে, তাদের পোঙ্ক অনুিরণ কদরদে, তাদের নীহতর উপর চদলদে ও 

তাদের আেশবদক হনদজদের আেশব হিিাদর্ গ্রিণ কদরদে। িযাাঁ, এহটও হিই যরদণর একহট 

আয়াত। এর মাযযদমও েহলল হেওয়া িহিক। 

শায়খুল ইিলাম তার ফাতাওয়ায় হিজরত িম্বদে আদলাচনা করদত হগদয় র্দলন:  

আল্লাি তা’আলা র্লদেন:  

“যারা পদর ঈমান এদনদে, হিজরত কদরদে ও হতামাদের িাদি হজিাে কদরদে 

তারাও হতামাদের অন্তেূবক্ত।” 

িালাদফর একেল র্দলন, এর মদযয অন্তেূবক্ত িদর্ হকয়ামত পযবন্ত যারা ঈমান 

আনদর্, হিজরত করদর্ ও হজিাে করদর্। তাই তারাও ফযীলত পাদর্। হজিাে, 

হিজরত ও নুিরাদতর ফযীলত। 
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মানুদষর মদযয একজদনর আদরকজদনর উপর প্রাযানয, অিবাৎ হিজরত ও হজিাদে 

অগ্রগামীতার হর্দশষ ফযীলত, এহট একহট শরীয়তহিদ্ধ হর্ষয়। নর্ী করীম িা: তার 

িািার্াদের মাদে প্রাযানয হেদতন তাদের প্রর্ীনত্ব, অগ্রগামীতা ও মযবাোর হেক লক্ষয কদর। 

রু্খারীর মদযয এদিদে, (এহট খুর্ গুরুত্বপূণব একহট ঘটনা) িযরত আরু্ দ্দারো রা: হিদক। 

অিবাৎ ঘটনাহট র্ণবনা করদেন আরু্দ্দারো রা:। হতহন র্দলন:  

আহম রািূল িা: এর হনকট র্িা হেলাম। ইতযর্িদর আরু্ র্কর রা: আিদলন। হতহন 

কাপদের এক প্রান্ত িাদত যদর আদেন। যার ফদল তার িাটুদ্বয় পযবন্ত প্রকাহশত িদয় 

পেল।  

রািূল িা: র্লদলন: হতামাদের িািী গেীর আচ্ছন্নতার মদযয আদেন। (অিবাৎ হকান িমিযা 

িদয়দে।) অত:পর হতহন িালাম হেদলন। (অিবাৎ আরু্ র্কর রা: প্রদর্শ কদর িালাম 

হেদলন।) তারপর র্লদলন, আমার মাদে ও ওমর ইর্নুল খাত্তাদর্র মাদে একহট িমিযা 

িদয়হেল। আহম আদগ তাদক হকেু র্দল হফদলহে।  

অত:পর আহম অনুতপ্ত িদয় আমাদক মাফ কদর হেওয়ার জনয তার কাদে অনুদরায কদরহে। 

হকন্তু হতহন মাফ করদলন না। (অিবাৎ আরু্ র্কর রা: রািূলুল্লাি িা: এর হনকট ওমদরর 

হর্রুদদ্ধ অহেদযাগ করদলন হয, আহম তাদক হরাযাহিত কদর হফদলহেলাম।  

অত:পর আহম তার কাদে অনুদরায কহর আমাদক মাফ কদর হেদত, হকন্তু হতহন মাফ 

কদরনহন। হতহন (আরু্দ্দারো রা:) র্দলন, আহম রািূলুল্লাি িা: এর প্রহত মদনাদযাগী িলাম: 

রািূল িা: র্লদলন, আল্লাি আপনাদক ক্ষমা করুন হি আরু্ র্কর!  

হতহন ক্ষমা কামনা করহেদলন ওমর ইর্নুল খাত্তার্ রা: হিদক। ফদল রািূলুল্লাি িা: র্লদলন, 

আল্লাি আপনাদক ক্ষমা করুন হি আরু্ র্রক! হতহন এটা হতনর্ার র্লদলন।  

এরপর ওমর রা: অনুতপ্ত িদলন। কারণ আরু্ র্কর আমাদক িন্তুষ্ট করাদত চাদচ্ছন, অিচ 

আহম... তাই হতহন অনুতপ্ত িদলন।  
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অত:পর হতহন আরু্ র্কর রা: এর র্াহেদত আিদলন। হজদেি করদলন, এখাদন আরু্ র্কর 

আদেন? পহরর্াদরর হলাকজন র্লদলন, না।  

অত:পর হতহন রািূলুল্লাি িা: এর হনকট আিদলন। র্ণবনাকারী িািার্ী র্দলন: নর্ী িা: এর 

হচিারায় হরায ফুদট উিহেল। এদত আরু্ র্কর রা: এর েয়া িৃহষ্ট িল।  

হতহন িাটু হগদে র্দি হগদলন। অত:পর র্লদলন, হি আল্লাির রািূল! আল্লাির শপি, আহম 

অহযক অনযায়কারী হেলাম। আহমই োয়ী। হতহন এটা েু’র্ার র্লদলন।   

তখন রািূল িা: র্লদলন, আল্লাি আমাদক হতামাদের মাদে হপ্ররণ করদলন, তখন হতামরা 

র্দলহেদল, আপহন হমিযা র্দলদেন, আর আরু্ র্কর র্দলহেল, আপহন িতয র্দলদেন। হতহন 

তার জান ও মাল দ্বারা আমার হিতকামনা কদরদেন।  

তাই হতামরা হক আমার জনয আমার িািীদক হেদে হেদর্?! হতহন এটা েু’র্ার র্লদলন। 

এরপর আর কখদনা আরু্ র্কর রা: হক হকউ কষ্ট হেয়হন।  

রািূল িা: আরু্ র্কর রা: এর জনয হরাযাহিত িদলন এর্ং তার অগ্রগামীতার কারদণ তার 

হেষ্ঠত্ব র্ণবনা করদলন। 

িাদফজ ইর্দন িাজার রি: ফাতহুল র্ারীদত এই িাহেদির িংদযাজদন র্দলন: 

আরু্ র্কর রা: এর মযবাো িমস্ত িািার্াদের উপদর। আর িম্মাহনত র্যহক্তর উহচত 

নয়, তার হিদক অহযক িম্মাহনত র্যহক্তদক রাগাহিত করা। 

রু্খারীর মদযয এদিদে, রািূল িা: র্দলদেন,  

হতামরা আমার িািার্াদেরদক গাহল হেও না, কারণ হতামাদের হকউ যহে উহুে 

পহরমাণ স্বণবও িেকা কদর, তা তাদের একজদনর িমপহরমাণও িদর্ না র্া তার 

অদযবকও িদর্ না।  
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এখাদন হতহন ঐ িমস্ত িািার্াদেরদক িদম্বাযন করদেন, যারা ইিলাম গ্রিণ কদরদেন 

পরর্তবীদত।  

অিবাৎ এখাদন িািার্াদেরদকই িদম্ভাযন কদরদেন। অিবাৎ আমার িািার্াদেরদক গাহল হেও 

না, কিাহট িািার্াদেরদকই িদম্ভাযন কদর র্লা িদয়দে, তদর্ ঐ িমস্ত িািার্া, যারা পদর 

ইিলাম গ্রিণ কদরদেন ও পদর হজিাে কদরদেন।  

রািূলুল্লাি িা: তাদেরদক েৎবিনা করদেন, অগ্রগামী ও পূর্বর্তবী িািার্াদের র্যাপাদর তাদের 

হিদক যা িংঘহটত িদয়হেল তার জনয। তদর্ প্রদতযদকর জনয কলাদণর ওয়াো কদরদেন। 

উস্তাে আবু্দল্লাি আযযাম র্দলন, যখন পূর্বর্তবী আদলাচনা হিদক জানা হগল, প্রদতযক র্যহক্তর 

মযবাো তার ইিলাদমর অগ্রগামীতা, হিজরদতর অগ্রগামীতা, হজিাদের অগ্রগামীতা এর্ং র্যয় 

ও কুরর্ানীর মদযয অগ্রগামীতার হেহত্তদত, যখন এ হর্ষয়গুদলা জানা হগল, তখন ির্ার জনয 

আর্শযক িল, প্রদতযক র্যহক্তদক তার উপযুক্ত স্থাদন িমািীন করা।  

হযমন রািূল িা: র্দলদেন, িিীি মুিহলদম রদয়দে:  

হতামরা মানুষদক তার যিাযি মযবাোর স্থাদন রাখ। 

ইমাম নর্র্ী রি: এই িাহেদির িংদযাজদন র্দলন,  

অহযকাদরর হক্ষদে মানুদষর প্রাযানয লাে িদর্ তাদের মযবাো ও স্তর হিিাদর্। এটা 

হকেু হর্যাদনর হক্ষদে র্া অহযকাংশ হর্যাদনর হক্ষদে। িযাাঁ, মানুদষর মাদে স্তর ও 

পযবায় রদয়দে। ইনিাফ অর্শযই কাময, হকন্তু হপতার এমন হকেু িক িাদক, যা 

িন্তাদনর িদকর মত নয়, র্ে’র এমন হকেু িক িাদক, যা হোট’র িদকর মত 

নয়।  

এমহনোদর্ আদলদমরও হর্দশষ মযবাো রদয়দে। একজন র্যহক্ত র্ে, োনী, র্াযবদকয হপৌদে 

হগদেন তার একহট িম্মান আদে, যহেও হোট অহযক ইলদমর অহযকারী িন না হকন, হকন্তু  

র্ে’র একহট িম্মান ও মযবাো আদে। আর আহলদমর হকেু মযবাো ও িম্মান রদয়দে, 
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যহেও হি আপনার হিদক র্য়দি হোট িন। িুতরাং মািআলাহট োরিামযপূণব। প্রদতযদকর ই 

স্ব-স্ব আের্ রদয়দে। 

একারদণ উহচত িল, হয এই পদি তার হিদক অগ্রগামী িদয়দে, তার একহট অহযকার 

িংরক্ষণ করা, তার অগ্রগামীতার মূলযায়ন করা, তাদক হিই মযবাোয় অহযহষ্ঠত করা, যাদত 

আল্লাি তাদক অহযহষ্ঠত কদরদেন এর্ং এদক্ষদে িংদকাচদর্ায না করা।  

কারণ আল্লাি তাদক এই মযবাো হেদয়দেন তার ির্র, কুরর্ানী ও হর্পোপে র্রণ করার 

কারদণ। 

এিকল কলাদণর অগ্রপহিকগণ হিই িময় হজিাদের র্াজারদক প্রহতহষ্ঠত হরদখদেন, যখন 

তা অচল হেল। হিই িময় এরজনয তাদের প্রাণ ও আত্মা হর্িজবন হেদয়দেন, যখন দ্বীদনর 

িািাযয করদত অদনদকই হপেপা িদয়হেল।  

হযহেন িািাযযকারী কম হেল, িিদযাগীর অহস্তত্বই হেল না। তাই হিজরত ও হজিাদের পদি 

অগ্রগামী এ িকল হলাকদক অনযদের উপর প্রাযানয হেওয়া িদর্ এর্ং তাদের অগ্রাহযকার 

র্াস্তর্ায়ন করা িদর্। শুযু তাই না, র্রং তারা মুিলমানদের হনতা, তাদের িরোর। 

ইমাম আশিার্ ইমাম মাদলক রি: হিদক এই উহক্ত র্ণবনা কদরদেন:  

মযবাোর্ান ও হিম্মতওয়ালা হলাকদেরদক প্রাযানয হেওয়া উহচত। কারণ আল্লাি 

তা’আলা র্দলন: “হতামাদের মদযয যারা (মক্কা) হর্জদয়র আদগ র্যয় কদরদে ও যুদ্ধ 

কদরদে তারা (পরর্তবীদের) িমান নয়”। 

উস্তাে র্দলন,  

এস্থাদন হয হজহনিহট জানা আর্শযক তা িল, (গুরুত্বপূণব কিা) প্রর্ীন র্া অগ্রগামী 

হলাকদের হিদক হয িমস্ত েুল-হর্চুযহত ও পেস্খলিমূি িদর্, যা িদর্ই, এগুদলা হযন 

তাদের কুরর্ানীর ইহতিািদক েুহলদয় না হেয়, যা তারা পূদর্ব হিজরত ও হজিাদের 

ময়োদন রচনা কদর হগদেন, র্রং এগুদলা হতা এমন হকেু েুল-হর্চুযহত, যা তাদের 
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হনককাদজর হর্শাল িমুদে িাহরদয় যাদর্। “পাহন যখন েুই  কুল্লায় (মটকায়) 

হপৌঁদে, তখন তা নাপাকী যারণ কদর না”।  

র্রং উত্তম িল তাদের েুলগুদলাদক স্খলন র্লা, হযমন মুিনাদে আিমদে িযরত 

আদয়শা রা: হিদক র্হণবত, হতহন নর্ী করীম িা: হিদক র্ণবনা কদরন:  

রািূলুল্লাি িা: র্দলন: হতামরা অর্স্থািম্পন্ন হলাকদের স্খলনগুদলাদক ক্ষমা কদর 
োও, তদর্ হুেুে (আল্লাির হনযবাহরত শাহস্ত) র্যহতত।  

ইর্নুল কাহয়যম হর্োউল ফাওয়াদয়দে র্দলন:  

অর্স্থািম্পন্ন হলাক িল, যারা মানুদষর মাদে মযবাোর্ান, িুখযাহত, িম্মান ও 

হনতৃবদত্বর হেক হিদক। কারণ আল্লাি তা’আলা তাদেরদক তাদেরই িমজাতীয়দের 

মাদে একপ্রকার হর্দশষ িম্মান ও মযবাো হেদয়দেন।  

তাই এরূপ যাদের হোষগুদলা ির্ার হিদক ঢাকা এর্ং তাদের গুণগুদলা ির্ার মাদে 

প্রহিদ্ধ, হকন্তু কখদনা তার হঘাো হিাচট হখল, তার ধযযবযদর িাে ফুদল উিল এর্ং 

তার শয়তান তার উপর প্রোর্শালী িল, তখন হযন তাদক শাহস্ত হেওয়ার জনয 

দ্রুত এহগদয় না যাওয়া িয়।  

র্রং তার স্খলনহটদক ক্ষমা করা িদর্, যতক্ষণ পযবন্ত তা আল্লাির ‘িে’ পযবন্ত না 

হপৌঁদে। কারণ এটা (িে) িম্মাহনত হলাকদের হিদকও আোয় করদত িদর্, হযমন 

হনম্ন হেণীর হলাকদের হিদক গ্রিণ করা িয়। 

ইমাম নর্র্ী রি: এই িাহেদির র্যাখযায় র্দলন-  

হয হকান মুিহলদমর হোষ হগাপন কদর, আল্লাি তার হোষ হগাপন করদর্ন- এখাদন 

হয প্রশংিনীয় হগাপন করা উদদ্দশয তা িদচ্ছ, অর্স্থা িম্পন্ন র্া এযরদণ হলাকদের 

হোষ হগাপন করা, যারা িাযারণত অনযায় ও হর্শৃংখলা িৃহষ্টদত প্রহিদ্ধ নয়। 

হতহন আদরকহট িূক্ষ কিা উদল্লখ কদরদেন: শায়খ আবু্দল্লাি আজ্জাম রিঃ, হতহন র্দলন, 
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যার হকান স্খলন ঘদট না, হি িল কমবিীন র্দি িাকা হলাক। কারণ হয কমবিীন 

স্বীয় ঘদর র্দি িাদক, তার হকান েুল িওয়া িম্ভর্ নয়। যার স্খলন ঘদট, হয েুদলর 

মদযয পদে হিই িল এমন র্যহক্ত, হয নো চো কদর, কাজ কদর। 

এদেরই স্খলন ঘদট, এদেরই েুল িয়। আর ির্ার জানা আদে, মুহমন যখন হকান 

েুল কদর হফদলন আল্লাি তাদের েুল ক্ষমা কদর হেন এর্ং আল্লাি আমাদের 

হিদকও কামনা কদরন, হযন আমরাও অর্স্থািম্পন্ন হলাকদের স্খলনিমূি ক্ষমা কদর 

হেই।  

িিীি িাহেদির মদযয রদয়দে:  

হতামরা অর্স্থািম্পন্ন হলাকদের স্খলনিমূি ক্ষমা কদর োও। 

এখান হিদকই ইমাম ইর্নুল কাহয়যম রি: র্দলন:  

িালাফ (পূর্বর্তবী) ও খালাফগণ (পরর্তবীগণ) একমত হপাষণ কদরদেন হয, যখন 

হকান র্যহক্তর োল গুণগুদলা প্রকাহশত িদয় যায় এর্ং তার উত্তম কমব ও িৎকাদজ 

আদেদশর হর্ষয়গুদলা িমাদজ েহেদয় পদে, এমন র্যহক্তর স্খলন ও হর্চুযহতগুদলার 

হিদক েৃহষ্ট নত করা িদর্, যা অনযদের হিদক নত করা িত না।  

হকননা েুল ও অপরায িল নাপাকী, আর “পাহন যখন েুই কুল্লায় (মটকায়) হপৌঁদে, 

তা নাপাকী র্িন কদর না ।”তাই তার অপরাযগুদলাও নাপাকী, যা তার পূদণযর 

হর্শাল িমুদের মাদে িাহরদয় যাদর্। তার হর্শাল আমল ও হনক কাদজর মদযয 

িাহরদয় যাদর্। 

হমাটকিা, প্রহতহট মানুষদকই তার পূর্বর্তবীর মযবাো ও হেষ্ঠত্ব রু্েদত িদর্। এর প্রহতই 

ইিলাম আমাদেরদক আহ্বান কদর। র্েদেরদক িম্মান করা, অগ্রগমীতা ও মযবাোর 

অহযকারীদেরদক িম্মান করা, যতক্ষণ পযবন্ত তা িে (আল্লাির হনযবাহরত শাহস্ত) না িয়। 
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হকন্তু যখন স্পষ্ট অনযায় কাজ িয়, তখন হতা িৎকাদজর আদেশ করা ও অনযায় কাজ িদত 

হনদষয করা শরীয়দতর স্থায়ী মূলনীহত। হযটা আমাদের প্রহত হকতার্ ও িুন্নাির আহ্বান। 

আমরা আল্লাি তা’আলার হনকট প্রািবনা কহর, আল্লাি তা’আলা আমাদেরদক তার ইর্ােত 

করার তাওফীক োন করুন এর্ং তার অর্াযযতার হর্ষয়গুদলা আমাদের হিদক েূদর রাখুন। 

আমীন!  

ওয়ািিালামু আলাইকুম ওয়া রািমাতুল্লাহি ওয়ার্ারাকাতুি। 


