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ভূমিকা

প্ররতরি মুসরলয়মর জজয়ন রাখা উরচত জয, আল-কুরআন ও সহীহ সুন্াহরভরত্তক 

রবশুদ্ধ ‘আমল ছাড়া অন্যরকছু আল্াহ সুবহানাহূ ওয়া তা‘আলার রনকি গৃহীত 

হয়ব না; আর রবশুদ্ধ ‘আময়লর অপররহাযকি পূবকিশতকি ‘‘ইসলাহুল ‘আকীদাহ 

বা ‘আকীদাহ্ সংয়শাধন করা। কারর রবশুদ্ধ ‘আকীদাহ সম্পরককিত জ্ানাজকিন 

এবং তা ময়ন-প্রায়র লালন করা ব্যতীত একজন মুসরলম আপাদমস্তক 

খাঁরি মুরমন হয়ত পারয়ব না। এিা অরপ্রয় সত্য জয, বাংলায়দশসহ ভারতীয় 

উপমহায়দয়শর মুসরলমগর তাওহীদ তরা একত্ববাদ, আল্াহর পররচয় ও 

অবস্ান এবং ররসালাত ও ইসলায়মর অন্যান্য হুকুম-আহকাম সম্পয়ককি 

ভ্ান্ত ‘আকীদাহ্ জপাষর কয়র রায়কন: তায়দর এ ভ্ান্ত ধাররা জকায়না জকায়না 

জক্ষয়ত্র এমন পযকিায়য় জপৌঁয়ছয়ছ জয, ঈমায়নর অরস্তত্বই হুমরকর মুয়খ রনপরতত 

হয়য়য়ছ। য়স সকল রবভ্ান্ত মুসরলম উম্াহয়ক সরিক পয়রর রদশা রদয়ত 

ঈমানী দারয়ত্বয়বাধ জরয়কই আমায়দর এ ক্ষুদ্র প্রয়চষ্া। আল্াহ সুবহানাহু 

ওয়া তা‘আলা আমায়দর এ প্রয়াসয়ক কবুল করুন এবং পরহারা পররকয়ক 

রসরায়ত মুস্তারকয়মর রদশা দান করুন। আমীন।

 ‘আকীদার শামদিক মবশ্লেষণ:
كلمة “عقيدة” مأخوذة من العقد والربط والشّد بقوة، ومنه اإلحكام واإلبرام، 

والتماسك واملراصة. )بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة ولزوم اتباعها 4/1( 
‘আকীদাহ্ শদিরি ‘আকদ মূলধাতু জরয়ক গৃহীত। যার অরকি হয়ছে, সূদৃঢ়করর, 

মজবুত কয়র বাঁধা। (বায়ানু আকীদাতু আহরলস সুন্াহ ওয়াল জামা‘আহ, ১/৪)
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 ‘আকীদার পামরভামষক অর্থ: 
العقيدة اإلسالمية: هي اإلميان اجلازم بالله، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم 
اآلخر، والقدر خيره وشره، وبكل ما جاء في القرآن الكرمي، والسنة الصحيحة 
في  إبراهيم  بن  محمد  الشيخ  )رسائل  وأخباره.  وأموره،  الدين،  أصول  من 

العقيدة 2/7(. 
“শারী‘আয়তর পররভাষায় ‘আকীদাহ্ হয়ছে, মহান আল্াহ তা‘আলা, তাঁর 

জেয়রশতাকুল, তাঁর রকতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগর, য়শস রদবস তরা মৃতু্য 

পরবতকিী যাবতীয় রবষয় ও তাকদীয়রর ভাল-ময়দের প্ররত এবং আল-

কুরআনুল হাকীম ও সহীহ হাদীয়স উয়ল্রখত দীয়নর সকল জমৌরলক 

রবষয়য়র প্ররত অন্তয়রর সুদৃঢ় মজবুত ও রবশুদ্ধ রবশ্ায়সর নাম ‘আকীদাহ।” 

(ররসালাতুম শাইখ মুহাম্াদ ইবন ইবরাহীম রেল ‘আকীদাহ্ ৭/২)

 ‘আকীদার গুরুত্ব:
আকীদার গুরুত্ব অপররসীম। রনয়নে এর গুরুত্ব বহনকারী কয়য়করি রদক 

তুয়ল ধরা হয়লা:

 এক আল্াহর অরস্তয়ত্ব রবশ্াসীগর প্রশান্তরচয়ত্তর অরধকারী, রবপয়দ-

আপয়দ, হয়যকি-রবষায়দ তারা শুধু তাঁয়কই আহ্ান কয়র, পক্ষান্তয়র বহু-

ঈশ্রবাদীরা রবপদক্ষয়র কায়ক ডাকয়ব, এ রসদ্ধান্ত রনয়তই রকংকতকিব্য 

রবমুঢ়।

 মহান আল্াহ সয়বকিাজ্, সবকিয়্াতা, সবকিদ্রষ্া সুতরাং রতরন সব জায়নন, 

সব জদয়খন এবং সব জশায়নন। য়কায়না রকছুই তাঁর রনকি জগাপন নয়-

এমন রবশ্াস রযরন করয়বন, রতরন আল্াহর ইছোয় প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য 

সকল পাপ হয়ত মুক্ত রাকয়ত পারয়বন।

 রনশ্চয় আল্াহ তা‘আলা জ্ান, ্বর, দশকিন ইত্যারদর মাধ্যয়ম মানুয়ষর 
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অরত রনকিবতকিী। রতরন জদা‘আকারীর জদা‘আ কবুল কয়রন, রবপদগ্রস্তয়ক 

রবপদমুক্ত কয়রন। রবশুদ্ধ ‘আকীদাহ্ রবশ্াস লালনকারীগর এরি 

ময়নপ্রায়র গ্রহর কয়র সবকিাবস্ায় তাঁর কায়ছই সাহায্য প্রারকিনা কয়র। 

পক্ষান্তয়র একারধক মা‘বুয়দ রবশ্াসীগর জদাদুল্যমান অবস্ায় অরস্র-

অশান্ত ময়ন এরদক-ওরদক ছুয়িাছুরি কয়র।

আমরা এ ক্ষুদ্র পুরস্তকায় মহান আল্াহর সত্তা সংক্ান্ত এবং রতরন তাঁর 

রনয়জর সম্পয়ককি জয সকল সুদের নাম উন্ত গুরাবলী ও কয়মকির করা ব্যক্ত 

কয়রয়ছন,  তার সংরক্ষপ্ত রববরর উপস্াপন করার প্রয়াস করয়বা ইনশা-

আল্াহ।

   





13

আকীদাহ্ সম্পরককিত করতপয় গুরুত্বপূরকি মাস’আলাহ্

প্রশ্্াত্তর

 ০১ প্র্ 

আল্াহ জকারায়?

উত্তর: মহান আল্াহ স্ব-সত্তায় সপ্ত আসমায়নর উপর অবরস্ত মহান 

আরয়শর উপয়র আয়ছন। দলীল: কুরআন, সুন্াহ ও প্ররসদ্ধ চার ইমায়মর 

উরক্ত- মহান আল্াহর বারী: 

)ڈ     ژ  ژ  ڑ( ]طه: ٥[

“রহমান (পরম দয়াময় আল্াহ) ‘‘আরয়শর উপর উয়িয়ছন।” [সূরা ত্বা-হা: 

২০: ৫]

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম একজন দাসীয়ক জডয়ক রজয়জ্স 

করয়লন: 

َقاَل:  اللِه،  َرُسوُل  أَنَْت  َقالَْت:  أََنا؟«  »َمْن  َقاَل:  َماِء،  السَّ ِفي  َقالَْت:  اللُه؟«  »أَْيَن 
َها ُمْؤِمَنٌة«. »أَْعِتْقَها، َفِإنَّ

“আল্াহ জকারায়? দাসী বলল: আসমায়নর উপয়র। রসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 

‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম বলয়লন: আরম জক? দাসী বলল: আপরন আল্াহর 

রাসূল। অতঃপর রতরন সাল্াল্াহু আলাইরহ ওয়াসাল্াম বলয়লন: এয়ক 

আজাদ (মুক্ত) কয়র দাও, য়কননা জস একজন মুরমনা নারী।” (সহীহ 

মুসরলম: ১২২৭)
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 ইিাি আবু হানীফাহ (র)-এর উমতি:

ইমাম আবু হানীোহ রহ. বয়লন, 

»من قال: ال أعرف ربي في السماء أو في األرض فقد كفر، وكذا من قال: إنه على 
العرش وال أدري العرش أفي السماء أو في األرض، والله تعالى يُدعى من أعلى ال 

من أسفل«. ]الفقه األكبر )1/13٥([

“য়য ব্যরক্ত বলয়ব, আরম জারন না, আমার রব আসমায়ন না জরময়ন - জস 

কারের। অনুরূপ (জসও কারের) য়য বলয়ব, রতরন আরয়শ আয়ছন, তয়ব আরম 

জারন না, ‘আরশ আসমায়ন না জরময়ন। (আল রেকহুল আকবার: ১/১৩৫)

 ইিাি িামলক (র)-এর উমতি:

তার ছাত্র ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া বয়লন, একদা আমরা ইমাম মারলক 

ইবন আনাস রহ. এর কায়ছ বয়স রছলাম, এমন সময় তার কায়ছ এক জলাক 

এয়স বলল, 

»يا أبا عبدالله، )الرحمن على العرش استوى(، كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك 
رأسه، حتى عاله الرحضاء، ثم قال: االستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، 
واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إال مبتدعاً، فأمر به أن يخرج. 
وفي رواية: االستواء معلوم والكيف غير معلوم، واإلميان به واجب، والسؤال عنه 
 ،)167/1( ماجه  ابن  على  السندي  حاشية   ،)67/1( للبيهقي  ]االعتقاد  بدعة. 
املصابيح.  املفاتيح شرح مشكاة  مرقاة   ،)38/6( النسائي  على  السندي  حاشية 

)17/2، و89/13([

“য়হ আবু ‘আদিুল্াহ! (মহান আল্াহ বয়লন) ‘‘রহমান (পরম দয়াময় 

আল্াহ) ‘আরয়শর উপর উয়িয়ছন” (সূরা ত্বাহা: ২০:৫)। এই উপয়র উিা 

কীভায়ব? এর রূপ ও ধরর জকমন?  প্র্রি জশানামাত্র ইমাম মারলক (র) 

মারা নীচু করয়লন, এমনরক রতরন ঘমকিাক্ত হয়লন: অতঃপর রতরন বলয়লন: 
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ইসরতওয়া শদিরির অরকি (উপয়র উিা) সকয়লর জানা, রকন্তু এর ধরর বা 

রূপ অজানা, এর উপর ঈমান আনা ওয়ারজব এবং এর ধরর সম্পয়ককি 

রজয়জ্স করা রবদ‘আত। আর আরম জতামায়ক রবদ‘আতী ছাড়া অন্য রকছু 

ময়ন করর না। অতঃপর রতরন (র) তায়ক মজরলস জরয়ক জবর কয়র জদওয়ার 

রনয়দকিশ প্রদান কয়রন। (ইরতকাদ রলল বাইহাকী ১/৬৭, হারশয়াতুস রসন্ী 

‘আলা ইবরন মাজাহ ১/১৬৭, রমরকাতুল মাোতীহ ২/১৭, ১৩/৮৯)।

 ইিাি শামফ‘ঈ (র)-এর উমতি: 

مشكالته  وإيضاح  داود،  أبي  سنن  تهذيب  سمائه«.  في  عرشه  على  الله  »وأن 
 .)406/2(

আর রনশ্চয় আল্াহ আসমায়নর উপয়র স্বীয় আরয়শর উপর উয়িয়ছন। 

(তাহযীবু সুনায়ন আবী দাউদ ২/৪০৬)

 ইিাি আহিাদ ইবন হাম্াল (র)-এর উমতি:

মুহাম্াদ ইবন ইবরাহীম আল-কাইসী বয়লন, আরম ইমাম আহমাদ ইবন 

হাম্বলয়ক রজয়জ্স করলাম, 

»يُحكى عن ابن املبارك أنه قيل له: كيف يُعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة 
وإيضاح  داود  أبي  سنن  تهذيب  عندنا«  هو  هكذا  أحمد:  قال  عرشه،  على 

مشكالته )406/2(. 
“এ ময়মকি ইবনুল মুবারাক (র)-য়ক রজয়জ্স করা হল, ‘‘আমায়দর রয়বর 

পররচয় কীভায়ব জানয়বা? উত্তয়র রতরন বলয়লন, ‘‘সাত আসমায়নর উপর 

‘আরয়শ। (এ ব্যাপায়র আপনার মতামত কী?) ইমাম আহমাদ (র) বলয়লন, 

‘‘রবষয়রি আমায়দর রনকি এ রকমই। (তাহযীবু সুনায়ন আবী দাউদ ২/৪০৬)

উরল্রখত দলীল-প্রমারারদ দ্ারা মহান আল্াহ তা‘আলার পররচয় সম্পয়ককি 

সুস্পষ্ ধাররা পাওয়া যায়।



16

আকীদাহ্ সম্পরককিত করতপয় গুরুত্বপূরকি মাস’আলাহ্

 ০২ প্র্ 

মহান আল্াহ ‘আরয়শ আযীয়মর উপয়র আয়ছন-এিা আল-কুরআয়নর জকান 

সূরায় বলা হয়য়য়ছ?

উত্তর: এ ব্যাপায়র পরবত্র কুরআয়ন সুস্পষ্ সাতরি আয়াত রয়য়য়ছ: 

 সূরা আল-‘আরাে ৭:৫৪

 সূরা ইউনুস ১০:৩

 সূরা আর-রা‘দ ১৩:২

 সূরা ত্বা-হা ২০:৫

 সূরা আল-েুরকান ২৫:৫৯

 সূরা আস-সাজদাহ্ ৩২:৪

 সূরা আল-হাদীদ ৫৭:৪

 ০৩ প্র্ 

পরবত্র কুরআয়ন বলা হয়য়য়ছ জয, ‘‘আল্াহ ধধযকিশীলয়দর সায়র আয়ছন”-

[সূরা আল বাকারাহ্ ২:১৫৩], ‘‘আল্াহ মুত্তাকীয়দর সায়র আয়ছ-[সূরা 

আল-বাকারাহ্ ২:১৯৪), ‘‘আর আরম গ্রীবায়দশ/শাহারয়গর জরয়কও 

রনকয়ি”- [সূরা ক্ব-ে :১৬], ‘‘জযখায়ন রতনজন চুয়প চুয়প করা বয়লন 

জসখায়ন চতুরকিজন আল্াহ” [সূরা আল-মুজাদালাহ্:৭] -তাহয়ল এই 

আয়াতগুয়লার সরিক ব্যাখ্যা কী?

উত্তর: মহান আল্াহ তা‘আলা তাঁর জ্ান, ্বর, দশকিন ও ক্ষমতার মাধ্যয়ম 

সকল সৃরষ্র সায়র আয়ছন। অরকিাৎ রতরন সপ্ত আসমায়নর উপর অবরস্ত 
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‘আরয়শর উপর জরয়কই সব রকছু জদখয়ছন, সব রকছু শুনয়ছন, সকল রবষয়য় 

জ্াত আয়ছন। সুতরাং রতরন দূয়র জরয়কও জযন কায়ছই আয়ছন।  

সায়র রাকার অরকি, গায়য় গায়য় জলয়গ রাকা নয়। মহান আল্াহ মূসা ও 

হারূন আলাইরহমাস সালাময়ক রের‘আওয়নর রনকি জযয়ত বলয়লন, 

তারা রের‘আওয়নর অত্যাচায়রর আশংকা ব্যক্ত করয়লন। আল্াহ তায়দর 

সয়ম্বাধন কয়র বলয়লন,

)ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې( ]طه: 46[

‘‘য়তামরা ভয় জপও না। রনশ্চয় আরম জতামায়দর সায়র আরছ। (অরকিাৎ) শুনরছ 

এবং জদখরছ।” [সূরা ত্ব-হা ২০:৪৬]

এখায়ন ‘‘সায়র রাকার অরকি এিা নয় জয, মূসা আলাইরহস সালাম-এর সায়র 

মহান আল্াহ তা‘আলাও রের‘আওয়নর দরবায়র রগয়য়রছয়লন। বরং ‘‘সায়র 

রাকার ব্যাখ্যা রতরন রনয়জই করয়ছন এই বয়ল জয, ‘‘শুনরছ এবং জদখরছ।”

অতএব আল্াহর সায়র ও কায়ছ রাকার অরকি হয়লা জ্ান, ্বর, দশকিন ও 

ক্ষমতার মাধ্যয়ম, আর স্ব-সত্তায় রতরন ‘আরয়শর উপর রয়য়য়ছন।

 ০৪ প্র্ 

‘‘মুরময়নর কলয়ব আল্াহ রায়কন বা মুরময়নর কলব আল্াহর ‘আরশ’ 

করারির রভরত্ত কী?

উত্তর: করারি রভরত্তহীন, মগজপ্রসূত, কয়পালকরপিত। এর সপয়ক্ষ একরিও 

আয়াত বা সহীহ হাদীস জনই।

আয়ছ জননক কররত বুজুয়গকির উরক্ত, (الله عرش  املؤمن   মুরময়নর‘‘ (قلب 

কলব আল্াহর ‘আরশ। (আল মাওযূ‘আত রলস্ সাগানী বা সাগানী প্ররীত 
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জাল হাদীয়সর সমাহার/ভান্ার- ১/৫০, তাযরকরাতুল মাউযূ‘আত রলল-

মাকরদসী ১/৫০)

সাবধান!!! আরবী হয়লই কুরআন-হাদীস হয় না। ময়ন রাখয়বন, দীয়নর 

ব্যাপায়র কুরআন-সুন্াহ ব্যতীত বুজুয়গকির করা মূল্যহীন-অচল।

উপয়রাক্ত উরক্তকারীয়দর মহান আল্াহ ও তাঁর মহান ‘আরয়শর রবশালতা 

সম্পয়ককি নূ্যনতমও ধাররাও জনই। তারা জায়নন না জয,  স্রষ্া সৃরষ্র মায়ে 

প্রয়বশ কয়রন না এবং স্রষ্ায়ক ধারর করার মত এত রবশাল জকায়না সৃরষ্ও 

জনই। বতকিমান পৃররবীয়ত জদড়শত জকারি মুরময়নর জদড়শত জকারি কলব আয়ছ। 

প্ররত কলয়ব আল্াহ রাকয়ল আল্াহর সংখ্যা কত হয়ব? যরদ বলা হয় মুরময়নর 

কলব আয়নার মত। তাহয়ল বলব,  আয়নায় জতা ব্যরক্ত রায়ক না, ব্যরক্তর 

প্ররতছেরব রায়ক। ব্যরক্ত রাকার জায়গা আয়না ব্যতীত অপর একরি স্ান।

তয়ব এ করা অয়মাঘ সত্য জয, মুরময়নর কলয়ব মহান আল্াহর প্ররত 

ভালবাসা আর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকায়রর অদম্য স্পৃহা রায়ক।

)ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ( ]احلجرات: 7[

‘‘বরং মহান আল্াহ জতামায়দর রনকি ঈমানয়ক রপ্রয় কয়র তুয়লয়ছন এবং 

জসিায়ক জসৌদেযকি মরন্ত কয়রয়ছন জতামায়দর হৃদয়য়র গহীয়ন।” [সূরা আল-

হুজুরাত ৪৯:৭]

 ০৫ প্র্ 

“মহান আল্াহ সবকিত্র রবরাজমান” করািা রক সরিক?

উত্তর: করারি ব্যাখ্যাসায়পক্ষ, যরদ এর দ্ারা উয়দেশ্য করা হয় জয, ‘‘স্বয়ং 

আল্াহ সবকিত্র রবরাজমান” তাহয়ল সরিক নয়। আর যরদ এর দ্ারা বুোয়না 

হয় জয, ‘‘মহান আল্াহর ক্ষমতা সবকিত্র রবরাজমান” তাহয়ল সরিক; য়কননা 
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আমরা জারন আল্াহ তা‘আলা মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইরহ ওয়াসাল্াম-এর 

রনকি ওহী জপ্ররর করয়ত মাধ্যম রহয়সয়ব রজবরীল আলাইরহস সালাময়ক 

ব্যবহার কয়রয়ছন।

)ڳ  ڳ     ڱ     ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ( ]الشعراء: 194-193[

‘‘এিায়ক (কুরআনয়ক) রুহুল আমীন (রজবরীল) আলাইরহস সালাম 

আপনার হৃদয়য় অবতীরকি কয়রয়ছন।” [সূরা আশ-শু‘আরা: ১৯৩-১৯৪]

রতরন রনয়জই সবকিত্র রবরাজ করয়ল মাধ্যয়মর দরকার হল জকন?

আমরা আরও জারন জয, মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইরহ ওয়াসাল্াম আল্াহ 

সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার সায়র অত্যন্ত রনকি জরয়ক কয়রাপকরন করার 

জন্য রম‘রাজ রজনীয়ত সাত আসমায়নর উপর আয়রাহর কয়ররছয়লন। [সূরা 

আন-নাজম ৫৩:০১-১৮]

মহান আল্াহ যরদ সবকিত্রই রাকয়বন, তাহয়ল রমরায়জ যাওয়ার প্রয়য়াজন কী?

অতএব ‘‘মহান আল্াহ স্ব-সত্তায় সবকিত্র রবরাজমান”এ করারি বারতল, 

কুরআন-হাদীস পররপন্ী ও আল্াহর জন্য মানহানীকর। বরং তাঁর জ্ান, 

্বর, দশকিন ও ক্ষমতা সবকিত্র রবরাজমান।

 ০৬ প্র্ 

মহান আল্াহ সম্পয়ককি একজন খাঁরি মুসরলয়মর ‘‘আকীদাহ্-রবশ্াস কীরূপ 

হয়ব। অরকিাৎ মহান আল্াহর জচহারা বা মুখমণ্ডল, হাত, চক্ষু আয়ছ রক? 

রাকয়ল তার দলীল প্রমার কী?

উত্তর: মহান আল্াহ মানব জারতয়ক আল-কুরআয়নর মাধ্যয়মই পয়রর রদশা 

দান কয়রয়ছন। আল্াহ বয়লন:
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)ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ( ]الرحمن: 27-26[

‘‘(রকয়ামায়তর রদন) ভূপৃয়ঠে সবরকছু ধ্ংস হয়য় যায়ব। (য়হ রাসূল) আপনার 

রয়বর মরহমাময় ও মহানুভব জচহারা (সত্তাই) একমাত্র অবরশষ্ রাকয়ব।” 

[সূরা আর-রহমান ৫৫: ২৬-২৭] 

এ আয়ায়ত মহান আল্াহর জচহারা প্রমাররত হয়। 

মহান আল্াহর হাত আয়ছ। এর স্বপয়ক্ষ আল কুরআয়নর দলীল:

)ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې( ]ص: 7٥[

‘‘আল্াহ বলয়লন, য়হ ইবলীস! আরম রনজ দু’হায়ত (আদময়ক যায়ক সৃরষ্ 

কয়ররছ, তার সাময়ন রসজদা করয়ত জতামায়ক রকয়স বাধা রদয়লা?” [সূরা 

সাদ ৩৮:৭৫]

অনুরূপ ভায়ব মহান আল্াহর চক্ষু আয়ছ। য়যমন: আল্াহ নবী মূসা 

আলাইরহস সালাময়ক লক্ষ্য কয়র বয়লরছয়লন:

)ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ( ]طه: 39[

“আর আরম আমার পক্ষ হয়ত জতামার প্ররত ভায়লাবাসা বষকির কয়ররছলাম, 

যায়ত তুরম আমার জচায়খর সাময়ন প্ররতপারলত হও।” [সূরা ত্বাহা ২০:৩৯] 

জতমরনভায়ব আল্াহ তা‘আলা রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইরহ ওয়াসাল্াময়ক 

সান্ত্বনা রদয়য় বয়লন:

)ی  جئ       حئ  مئ  ىئ( ]الطور: 48[

“(য়হ রাসূল!) আপরন আপনার রয়বর রনয়দকিয়শর কারয়র ধধযকিধারর করুন, 

রনশ্চয়ই আপরন আমার জচায়খন সাময়নই রয়য়য়ছন।” [সূরা আত-তূর  ৫২:৪৮]

মহান আল্াহ আয়রা বয়লন:
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)ٺ     ٺ  ٿ  ٿ( ]اجملادلة: 1[

‘‘রনশ্চয়ই আল্াহ তা‘আলা ্বর কয়রন ও জদয়খন।” [সূরা আল-মুজা-দালাহ্ ৫৮:১]

উরল্রখত আয়াতসমূহ দ্ারা এিাই প্রমাররত হয় জয, মহান আল্াহর জচহারা, 

হাত, য়চাখ, আয়ছ; আমরা জসগুরলর ধরর বা রূপ সম্পয়ককি জকায়না রকছুই 

জারন না। তয়ব আমায়দরয়ক অবশ্যই রবশ্াস করয়ত হয়ব জয, মহান 

আল্াহর ্বর-দশকিন ইত্যারদ মানুয়ষর ্বর-দশকিয়নর অনুরূপ নয়। মহান 

আল্াহ বয়লন:

)ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ( ]الشورى: 11[

‘‘আল্াহর সাদৃশ্য জকায়না বস্তুই জনই এবং রতরন শুয়নন ও জদয়খন।” [সূরা 

আশ্-শূরা ৪২:১১]

মহান আল্াহর এ রতনরি গুরাবলীসহ যাবতীয় গুরাবলীর জক্ষয়ত্র চাররি 

রবষয় ময়ন রাখয়ত হয়ব: 

 এগুয়লা অস্বীকার করা যায়ব না 

 অপব্যাখ্যা করা যায়ব না

 সৃরষ্র সায়র সাদৃশ্য জদয়া যায়ব না এবং 

 কপিনায় ধরর, গিন আঁকা যায়ব না।

 ০৭ প্র্ 

একমাত্র মহান আল্াহ ছাড়া অন্য জকউ গায়য়য়বর খবর বলয়ত পায়র কী?

উত্তর: অবশ্যই না; একমাত্র আল্াহ ছাড়া সৃরষ্র আর জকউ গায়য়ব এর 

খবর রায়খ না। আল্াহ তা‘আলা বয়লন:
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)ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       
ۀ( ]البقرة: 33[

‘‘রনশ্চয়ই আরম (আল্াহ) আসমান ও জরময়নর যাবতীয় গায়য়বী রবষয় সম্পয়ককি 

খুব ভালভায়বই অবগত আরছ এবং জস সকল রবষয়য়ও জারন যা জতামরা প্রকাশ 

কয়রা, আর যা জতামার জগাপন রায়খা।” [সূরা আল-বাকারাহ্ ২:৩৩]

আল্াহ তা‘আলা আয়রা বয়লন:

)ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ( ]االنعام: ٥9[

‘‘য়স মহান আল্াহর কায়ছ গায়য়বী জগয়তর সকল চারবকারি রয়য়য়ছ।” 

জসগুয়লা একমাত্র রতরন (আল্াহ) ছাড়া আর জকউই জায়ন না।” [সূরা আল-

আন‘আম ৬:৫৯]

 ০৮ প্র্ 
আমায়দর নবী মুহাম্াদ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম কী গায়য়ব এর 

খবর বলয়ত পারয়তন? 

উত্তর: আমায়দর নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম গায়য়য়বর খবর 

জানয়তন না। তয়ব মহান আল্াহ ওয়াহীর মাধ্যয়ম যা তাঁয়ক জারনয়য়য়ছন- 

তা ব্যতীত। আল্াহ তা‘আলা বয়লন:

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( 

]االعراف: 188[

‘‘(য়হ মুহাম্াদ!) আপরন জঘাষরা করুর, একমাত্র আল্াহর ইছো ছাড়া 

আমার রনয়জর ভাল-মদে, লাভ-ক্ষরত, কল্যার-অকল্যার ইত্যারদ রবষয়য় 

একমাত্র আল্াহ ছাড়া আমার জকায়নাই হাত জনই। আর আরম যরদ গায়য়ব 
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জানতাম, তাহয়ল বহু কল্যার লাভ করয়ত পারতাম, আর জকায়না প্রকার 

অকল্যার আমায়ক স্পশকি করয়ত পারত না।” [সূরা আল-আ‘রাে ৭:১৮৮]

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম-এর নবূওয়ারত জীবয়নই এ 

করার প্রমার জময়ল। রতরন (সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম) যরদ গায়য়ব 

জানয়তন, তাহয়ল অবশ্যই উহুয়দর যু্দ্ধ এবং তায়য়েসহ অন্যান্য জক্ষয়ত্র 

করিন রবপয়দর সম্ুখীন হয়তন না।

জযখায়ন সবকিকায়লর সবকিয়্ষ্ মহামানব রাসূলুল্াহ (সা) গায়য়ব জানয়তন না, 

জসখায়ন অন্য কায়রা পয়ক্ষই গায়য়ব জানা অসম্ভব। সুতরাং আল্াহ ব্যতীত 

অন্য জকউ গায়য়ব জায়ন না- আর এ সম্পয়ককি কায়রা ময়ন রবদেুমাত্রও সংশয় 

রাকয়ল, য়স স্পষ্ রশয়ককির গুনায়হ রনমরজিত হয়ব, যা আন্তররক তাওবাহ্ ছাড়া 

ক্ষমার অয়যাগ্য।

 ০৯ প্র্ 
পাররকিব জীবয়ন মুরমন বাদোয়দর পয়ক্ষ স্বপ্নয়যায়গ বা স্বচয়ক্ষ মহান আল্াহর 

দশকিন লাভ করা সম্ভব রক?

উত্তর: আল-কুরআয়নর আয়াত দ্ারা এিা প্রমাররত জয, দুরনয়ার জীবয়ন 

একরনঠে মুরমন বাদোগরও স্বচয়ক্ষ মহান আল্াহয়ক জদখয়ত পায়বন না। 

আল্াহ বয়লন: 

)ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ( ]االعراف: 143[

‘‘রতরন (মুসা আলাইরহস সালাম) আল্াহয়ক লক্ষ্য কয়র বয়লরছয়লন, য়হ 

আমার রব! আরম জতামায়ক জদখয়ত চাই। আমায়ক জদখা দাও!।  মহান 

আল্াহ (মূসায়ক) বয়লরছয়লন, য়হ মূসা! তুরম আমায়ক কখয়না জদখয়ত 

পায়ব না।” [সূরা আল-আ‘রাে ৭:১৪৩]
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এ আয়াতসহ অন্যান্য আয়াত দ্ারা এিাই প্রমাররত হয় জয, সৃরষ্জীয়বর 

জকউ এমনরক নবী রাসূলগরও আল্াহয়ক চমকিচক্ষু দ্ারা দুরনয়ার জীবয়ন 

জদখয়ত পান রন। তয়ব নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম স্বপ্নয়যায়গ 

মহান আল্াহয়ক জদয়খয়ছন। (রসলরসলা সহীহাহ্ ৩১৬৯)

নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম-এর স্বপ্ন জদখায়ক পুঁরজ কয়র জয সকল 

কররত পীর-েকীর মহান আল্াহয়ক মুহুমূকিহু দশকিন করার দাবী কয়রন তা 

রমর্যা ধব রকছু নয়।

আর যারা তায়দর এ করার উপর অরু পররমারও রবশ্াস স্াপন করয়ব, 

তারাও জধাঁকা ও প্রতাররার সাগয়র রনমরজিত। 

 ১০ প্র্ 

কররত আয়ছ জয, আমায়দর নবী মুহাম্াদ আলাইরহস সালাম নূয়রর ধতরর। 

এ করার জকায়না রভরত্ত-প্রমার আয়ছ রক?

উত্তর: আমায়দর রাসূল মুহাম্াদ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম নূয়রর 

নয়, বরং অন্যান্য মানুষ জযভায়ব জন্মলাভ কয়রন জসভায়ব রতরনও জন্মলাভ 

কয়রয়ছন। আর প্ররম মানুষয়ক আল্াহ তা‘আলা মারি দ্ারা ধতরী কয়রয়ছন 

একজন প্রকৃত মুসরলময়ক অবশ্যই এ রবশ্াস জপাষর করয়ত হয়ব। আল্াহ 

বয়লন:

)يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      مت( ]الكهف: 110[

‘‘(য়হ রাসূল! আপনার উম্াতয়ক) আপরন বয়ল রদন জয, রনশ্চয়ই আরম 

জতামায়দর মতই একজন মানুষ, আমার প্ররত ওয়াহী নারযল হয় জয, রনশ্চয় 

জতামায়দর ইলাহ বা উপাস্য একজনই।” [সূরা আল-কাহাে ১৮:১১০]

একজন মানুয়ষর জয ধদরহক বা মানরসক চারহদা রয়য়য়ছ, নবী মুহা্ম্াদ 

সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম এরও জতমরন ধদরহক বা মানরসক চারহদা 
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রছল। তাই রতরন সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম খাওয়া-দাওয়া, প্রাকৃরতক 

প্রয়য়াজন, রববাহ-শাদী, ঘর-সংসার সবই করয়তন। পারকিক্য শুধু এখায়নই 

জয, রতরন আল্াহর জপ্রররত নবী ও রাসূল রছয়লন: তাঁর কায়ছ আল্াহর পক্ষ 

জরয়ক মানুয়ষর রহদায়ায়তর জন্য ওয়াহী নারযল হত। আর যারা রাসূল 

সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম-এর অরত প্রশংসা করয়ত রগয়য় তাঁয়ক 

নূয়রর নবী বয়ল আখ্যারয়ত করল, তারা রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ 

ওয়াসাল্াম-এর প্ররত রমর্যা অপবাদ রদয়লা।

এভায়বই একয়্রীর মানুষ বয়ল রায়কন জয, মুহাম্াদ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ 

ওয়াসাল্াময়ক সৃরষ্ না করয়ল আল্াহ তা‘আলা আসমান-জরমন, ‘আরশ 

কুরসী রকছুই সৃরষ্ করয়তন না। এ করাগুরলও সম্পূরকি রভরত্তহীন, বায়নায়াি 

ও সনবকিব রমর্যা। কারর, কুরআন ও সহীহ হাদীয়স এর সপয়ক্ষ জকায়নাই 

দলীল-প্রমার জনই বরং এ সকল অবান্তর করাবাতকিা আল-কুরআন ও সহীহ 

সুন্াহর পররপন্ী। অপররদয়ক আল্াহ তা‘আলা বয়লয়ছন জয,

)ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ( ]الذاريات: ٥6[

‘‘আরম রজন এবং মানুষয়ক সৃরষ্ কয়ররছ একমাত্র আমার ‘ইবাদত করার 

জন্য।” [সূরা আয-যাররয়াত ৫১:৫৬]

 ১১ প্র্ 

অয়নয়কই এ ‘আকীদাহ্ জপাষর কয়রন জয, রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ 

ওয়াসাল্াম মারা যান রন বরং রতরন জীরবত; এ সম্পরককিত শার‘ঈ রবধান কী?

উত্তর: রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম মারা জগয়ছন। এ সম্পয়ককি 

আল্াহ বয়লন:

)حئ  مئ  ىئ  يئ( ]الزمر: 30[

“রনশ্চয় আপরন মররশীল এবং তারাও মররশীল।”
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 ১২ প্র্ 

আমরা রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম-এর উপর জয সালাত পাি 

করর, তা-রক তাঁর রনকি জপৌঁয়ছ?

উত্তর: আমায়দর পরিত সালাত আল্াহু সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা জেয়রশতার 

মাধ্যয়ম রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম-এর রনকয়ি জপৌঁছান। 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম বয়লন: য়তামরা জতামায়দর 

ঘরয়ক কবর বারনও না এবং আমার কবরয়ক উৎসবস্য়ল পরররত কয়রা না; 

আর আমার উপর সালাত পাি কয়রা; য়কননা, য়তামরা জযখায়নই রায়কা না 

জকন, য়তামায়দর পরিত সালাত আমার কায়ছ জপৌঁয়ছ জদওয়া হয়।

 ১৩ প্র্ 

রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম অরবা জকায়না মৃত বা অনুপরস্ত 

ওলী-আওরলয়ায়ক মাধ্যম কয়র আল্াহর রনকি প্রারকিনা করা বা রবপদাপয়দ 

সাহায্য চাওয়া যায়ব রক?

উত্তর: নবী-রাসূল, ওলী-আওরলয়াসহ সকল সৃরষ্র একমাত্র স্রষ্া আল্াহ 

সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার কায়ছই মানুষ যাবতীয় চাওয়া-পাওয়ার প্রারকিনা 

করয়ব। আল্াহ বয়লন:

)چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ( ]العنكبوت: 17[

“য়তামরা আল্াহর কায়ছ (সরাসরর) রররযক চাও এবং তাঁরই ‘ইবাদাত 

কয়রা।” [সূরা আল-‘আনকাবূত ২৯:১৭]

)ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ( ]النمل: 62[

“রবপদগ্রস্ত ব্যরক্তর ডায়ক (আল্াহ ছাড়া) য়ক সাড়া জদয়,  যখন জস ডায়ক; 

আর (আল্াহ ছাড়া) য়ক তার কষ্ দূর কয়র?” [সূরা আন্-নামল ২৭:৬২]
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উরল্রখত আয়াতদ্য় ছাড়াও আল-কুরআন ও সহীহ সুন্াহ দ্ারা এিা 

সুস্পষ্ভায়ব প্রমাররত জয, আল্াহ ছাড়া মৃত বা অনুপরস্ত জকায়না ওলী-

আওরলয়া, পীর-মাশায়য়খ এমনরক সবকিকায়লর সবকিয়্ঠে মানুষ, নবীকুল 

রশয়রামরর মুহাম্াদ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াময়কও মাধ্যম কয়র 

আল্াহর কায়ছ রকছু চাওয়া জায়য়য নয়। পক্ষান্তয়র মানুয়ষর যা রকছু 

চাওয়া-পাওয়া রয়য়য়ছ, তা সরাসরর আল্াহর কায়ছই চাইয়ত হয়ব।

মহান আল্াহ আয়রা বয়লন: 

)ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې( ]االعراف: 194[

‘‘আল্াহয়ক বাদ রদয়য় জতামরা যায়দরয়ক ডায়কা, তারা জতা সবাই 

জতামায়দর মতই বাদো।” [সূরা আল-আ‘রাে ৭:১৯৪]

)ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک  ک( ]النحل: 21[

‘‘তারা জতা মৃত, প্রারহীন এবং তায়দরয়ক কয়ব পুনরূত্ান করা হয়ব তারা 

তাও জায়ন না।” [সূরা আন-নাহল ১৬:২১]

এ ময়মকি রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম তাঁর চাচায়তা ভাই 

‘আদিুল্াহ ইবনু ‘আব্াসয়ক লক্ষ্য কয়র বয়লন, ‘যখন তুরম জকায়না রকছু 

চাইয়ব, তখন একমাত্র আল্াহর কায়ছ চাইয়ব। আর যখন তুরম জকায়না সাহায্য 

চাইয়ব, তখনও একমাত্র মহান আল্াহর কায়ছই সাহায্য চাইয়ব।” এমনরক 

জুতার রেতা রছঁয়ড় জগয়লও আল্াহর কায়ছই তা চাইয়ত বলা হয়য়য়ছ।

 ১৪ প্র্ 

উপরস্ত জীরবত ব্যরক্তয়দর কায়ছ সাহায্য চাওয়া সম্পরককিত শরী‘আয়তর 

রবধান কী?
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উত্তর: উপরস্ত জীরবত ব্যরক্ত জয সমস্ত রবষয়য় সাহায্য করার ক্ষমতা 

রায়খন, য়স সমস্ত রবষয়য় তার কায়ছ সাহায্য চাওয়া যায়ব। এয়ত জকায়না 

অসুরবধা জনই। মহান আল্াহ বয়লন: 

)ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ( 

]القصص: 1٥[

‘‘মূসা (আ)-এর দয়লর জলাকরি তার শত্রুর রবরুয়দ্ধ মূসা আলাইরহস সালাম-

এর কায়ছ সাহায্য প্রারকিনা করল, তখন মূসা আলাইরহস সালাম তায়ক ঘুরষ 

মারয়লন, এভায়ব রতরন তায়ক হত্যা করয়লন।” [সূরা আল-ক্বাসাস ২৮:১৫]

আল্াহ তা‘আলা আয়রা বয়লন, 

)ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ( ]املائ دة: 2[

“য়তামরা পূর্য তাক্বওয়ার কায়জ পরস্পরয়ক সাহায্য কয়রা। তয়ব পাপকায়যকি 

ও সীমালঙ্ঘয়নর ব্যাপায়র জতামরা এয়ক অপরয়ক সাহায্য কয়রা না।” [সূরা 

আল মারয়দাহ্ ৫:২]

এ ময়মকি রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম বয়লন, ‘‘য়কায়না বাদো 

যতক্ষর তার ভাইয়দর সাহায়য্য রনয়য়ারজত রাকয়ব, ততক্ষর আল্াহ জস  

বাদোর সাহায়য্য রনয়য়ারজত রাকয়বন।” (মুসরলম)

উয়ল্রখত দলীল-প্রমারারদ দ্ারা বুো যায় জয, জীরবত ব্যরক্তগর পারস্পররক 

সাহায্য চাইয়ল, তা শরীয়াসম্ত।

 ১৫ প্র্ 

মহান আল্াহ তা‘আলা এবং তাঁর রপ্রয় বাদো মুহাম্াদ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ 

ওয়াসাল্াম-য়ক ময়ন প্রায়র ভায়লাবাসা ও আনুগত্য করার উত্তম পদ্ধরত কী?
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উত্তর: মহান আল্াহয়ক ময়নপ্রায়র ভায়লাবাসার উত্তম পদ্ধরত হয়লা-খায়লস 

অন্তয়র আল্াহ তা‘আলার যাবতীয় হুকুম-আহকাম রদ্ধাহীনরচয়ত্ত জময়ন 

রনয়য় তাঁর আনুগত্য করা এবং রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম-এর 

পররপূরকি অনুসরর করা। মহান আল্াহ বয়লন:

)ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  

چ( ]ال عمران: 31[
“(য়হ রাসূল! আপনার উম্াতয়ক) আপরন বয়ল রদন, য়তামরা যরদ 

আল্াহয়ক ভালবাসয়ত চাও, তয়ব আমারই অনুসরর কয়রা: তাহয়ল আল্াহ 

জতামায়দরয়ক ভায়লাবাসয়বন, আর জতামায়দর অপরাধও ক্ষমা কয়র জদয়বন। 

আর আল্াহ অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।” [সূরা আল-‘ইমরান ৩:৩১]

রপ্রয় নবী মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইরহ ওয়াসাল্াময়ক ময়নপ্রায়র ভায়লাবাসার 

উত্তম পদ্ধরত হয়লা: রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইরহ ওয়াসাল্ায়মর প্রয়ত্যকরি 

সুন্াতয়ক রদ্ধাহীনরচয়ত্ত যরাযরভায়ব অন্তর রদয়য় ভায়লাবাসা, আর 

সাধ্যানুযায়ী ‘আমল করার জচষ্া করা। মহান আল্াহ বয়লন:

)ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  

ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ( ]النساء: 6٥[

‘‘অতএব (জহ মুহাম্াদ!) আপনার রয়বর কসম! তারা কখনই ঈমানদার 

হয়ত পারয়ব না, যতক্ষর না তায়দর মায়ে সৃষ্ জকায়না েগড়া-রববায়দর 

ব্যাপায়র তারা আপনায়ক ন্যায়রবচারক রহয়সয়ব জময়ন রনয়ব। অতঃপর 

তারা আপনার োয়সালার ব্যাপায়র রনয়জয়দর ময়ন জকায়না রকম 

সংকীরকিতা রাখয়ব না এবং তা শারন্তপূরকিভায়ব কবূল কয়র রনয়ব।” [সূরা 

আন্-রনসা ৪:৬৫]
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 ১৬ প্র্ 

রবদ‘আয়তর পররচয় এবং রবদ‘আতী কায়জর পররররত সম্পয়ককি শরী‘আয়তর 

োয়সালা কী?

উত্তর: সাধারর অয়রকি সুন্ায়তর রবপরীত রবষয়য়ক রবদ‘আত বলা হয়। আর 

শার‘ঈ অয়রকি রবদআত হয়লা: ‘‘আল্াহর ধনকি্য হারসয়লর উয়দেয়শ্য ধয়মকির 

নায়ম নতুন জকায়না প্ররা বা ‘ইবাদায়তর প্রচলন করা, যা শরী‘আয়তর 

জকায়না সহীহ দলীল-প্রমায়রর উপর রভরত্তশীল নয়।” (আল ই‘রতসাম 

১/১৩ পৃঠো)।

রবদ‘আতীর কায়জর পররররত ৩রি:

 ঐ রবদ‘আতী কাজ বা আমল আল্াহর দরবায়র কখয়নাই গৃহীত হয়ব না।

 রবদ‘আতী কাজ বা আময়লর েয়ল মুসরলম সমায়জ জগামরাহী রবস্তার 

লাভ কয়র এবং

 এ জগামরাহীর চূড়ান্ত েলােল বা পররররত হয়লা, রবদ‘আত কাযকি 

সম্পাদনকারীয়ক জাহান্ায়মর শারস্ত জভাগ করয়ত হয়ব। 

এ প্রসয়গে রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম বয়লন, “য়য ব্যরক্ত 

আমায়দর শারী‘আয়ত এমন নতুন রকছু সৃরষ্ করল, যা তার ময়ধ্য জনই, তা 

প্রত্যাখ্যাত।” (বুখারী ও মুসরলম)

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম আয়রা বয়লয়ছন, “আর জতামরা 

দীয়নর ময়ধ্য নতুন রকছু সংয়যাজন করা হয়ত সাবধান জরয়কা! রনশ্চয়ই 

প্রয়ত্যক নতুন সংয়যাজন রবদ‘আত, আর প্রয়ত্যকরি রবদ‘আত জগামরাহীর 

পররনয়দকিশ কয়র, আর প্রয়ত্যক জগামরাহীর পরররাম হয়লা জাহান্াম।” 

(আহমাদ, আবূ দাঊদ, আত্ রতররমযী)
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 ১৭ প্র্ 

আমায়দর জদয়শ বড় ধরয়নর এমন রক রবদ‘আতী কাজ সংঘরিত হয়ছে-যার 

সায়র শরী‘আয়তর জকায়না সম্পককি জনই?

উত্তর: একজন খাঁরি মুসরলম জকায়না আমল সম্পাদয়নর পূয়বকি অবশ্যই 

পরীক্ষা-নীররক্ষা কয়র জদখয়ব জয, তার কৃত আমলরি কুরআন ও সহীহ 

সুন্াহ দ্ারা প্রমাররত রক-না। রকন্তু আমায়দর জদয়শর সহজ-সরল ধমকিপ্রার 

মানুষ এমন অয়নক কাজ বা আময়লর সায়র রনয়জয়ক সম্পৃক্ত কয়র 

জরয়খয়ছন, যার সায়র শরী‘আয়ত মুহাম্াদীর জকায়নাই সম্পয়ককি জনই। এমন 

উয়ল্খয়যাগ্য রবদ‘আত হয়লা: 

 ‘মীলাদ মাহরেল-এর অনুঠোন করা।

 ‘শয়ব বরাত’ পালন করা।

 ‘শয়ব রমরাজ উদযাপন করা। 

 মৃত ব্যরক্তর কাযা বা ছুয়ি যাওয়া নামাযসমূয়হর কাফোরা আদায় করা।

 মৃতু্যর পর তৃতীয়, সপ্তম, দশম এবং চরল্শতম রদয়ন খাওয়া-দাওয়া 

ও জদা‘আর অনুঠোয়নর আয়য়াজন করা। 

 ইসায়ল সাওযাব বা সাওয়াব জরসানী বা সাওয়াব বখয়শ জদওয়ার 

অনুঠোন করা। 

 মৃত ব্যরক্তর রূয়হর মাগরেরায়তর জন্য অরবা জকায়না রবপদ জরয়ক 

রক্ষা পাওয়ার উয়দেয়শ খতয়ম কুরআন অরবা খতয়ম জালালীর 

অনুঠোন করা।

 উচ্চকয়ঠে বা রচৎকার কয়র রযকর করা।

 হালকায়য় রযকয়রর অনুঠোন করা।
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 মনগড়া তরীকায় পীয়রর মূরীদ হওয়া।

 েরয, সুন্াত, নেল ইত্যারদ সালাত শুরু করার পূয়বকি মুয়খ উচ্চারর 

কয়র রনয়্যাত পড়া। 

 প্রস্রাব করার পয়র পারন রাকা সয়্বেও অরধকতর পরবত্রতা অজকিয়নর 

উয়দেয়শ্য কুলুখ রনয়য় ২০/৪০/৭০ কদম হাঁিাহাঁরি করা বা জজায়র 

কারশ জদয়া অরবা উভয় পায়য় জকঁরচ জদওয়া, যা রবদ‘আত হওয়ার 

পাশাপারশ জবহায়াপনাও বয়ি। 

 ৩রি অরবা ৭রি রচল্া রদয়ল ১ হায়জির সাওয়াব হয়ব- এমনরি ময়ন করা।

 সরম্রলত রযকর ও রযকয়র নানা অগেভরগে করা।

 সয়বকিাত্তম রযকর ‘‘লা-ইলা-হা ইল্াল্া-হ”-য়ক সংকুরচত কয়র শুধু 

আল্াহ, আল্াহ বা হু, হু করা ইত্যারদ। 

উরল্রখত কাযকিসমূহ নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম ও সাহাবায়য় 

রকরাম এমনরক মহামরত ইমাম চতুষ্য়য়রও আময়লর অন্তভুকিক্ত রছল না 

এবং কুরআন-সুন্াহ দ্ারা প্রমাররতও নয়। সুতরাং এ সবই রবদ‘আত, 

যা মানুষয়ক পরভ্ষ্তার রদয়ক পররচারলত কয়র- যার চূড়ান্ত পররররত 

জাহান্ায়মর আযাব জভাগ করা। আল্াহ তা‘আলা আমায়দর এসব রবদ্আতী 

কমকিকাণ্ড হয়ত রহোযত করুন-আমীন।

 ১৮ প্র্ 

রমর্যা, বায়নায়াি ও মনগড়া করা রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ 

ওয়াসাল্াম-এর হাদীস বয়ল মানুয়ষর মায়ে বরকিনা করা বা বই-পুস্তয়ক 

রলয়খ প্রচার করার পররররত কী?
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উত্তর: য়য ব্যরক্ত রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম-এর নায়ম 

রমর্যা হাদীস রচনা কয়র মানুয়ষর কায়ছ বরকিনা কয়র তার পররররত জাহান্াম। 

রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম বয়লন: “য়য ব্যরক্ত জস্বছোয় আমার 

নায়ম রমর্যা বলয়ব, তার আবাসস্ল হয়ব জাহান্াম।” (বুখারী ১/৫২, 

মুসরলম-১/৯)

 ১৯ প্র্ 

আমরা সাধাররত ‘ইবাদাত বলয়ত বুরে কায়লমাহ্, সালাত, যাকাত, সওম 

ও হাজি ইত্যারদ। মূলত ‘ইবাদায়তর সীমা-পররসীমা কতিুকু?

উত্তর: ‘‘ইবাদাত অরকিই হয়ছে প্রকাশ্য এবং জগাপনীয় ঐ সকল কাজ ও 

করা, যা আল্াহ তা‘আলা ভায়লাবায়সন বা যার দ্ারা আল্াহর সন্তুরষ্ অজকিন 

করা যায়।

ইবাদায়তর উরল্রখত সংজ্া জরয়কই বুো যায় জয, ‘‘ইবাদাত শুধুমাত্র 

কায়লমাহ, সালাত, যাকাত, সওম ও হাজি ইত্যারদর ময়ধ্য সীমাবদ্ধ নয়, 

বরং মানুয়ষর জন্ম জরয়ক মৃতু্য পযকিন্ত সময়য়র প্ররতরি মুহূতকি, প্ররতরি ক্ষয়র 

আল্াহর ‘ইবাদাত রনরহত রয়য়য়ছ। আল্াহ বয়লন: 

)ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ( ]االنعام: 162[

“(য়হ রাসূল !) আপরন বয়ল রদন জয, রনশ্চয়ই আমার সালাত, আমার 

কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরর সবরকছুই মহান আল্াহর জন্য 

রনয়বরদত রযরন সমগ্র রবয়শ্র রব্।” [সূরা আল-আন‘আম ৬:১৬২]

এ আয়াত এিাই প্রমার কয়র জয, মানব জীবয়নর প্ররতরি মুহুয়তকির ভাল করা 

বা কাজ ‘ইবাদায়তর ময়ধ্য গর্য। য়যমন- য়দা‘আ করা, রবনয় ও নম্রতার 

সায়র ‘ইবাদাত করা, হালাল উপাজকিন করা ও হালাল খাওয়া, দান-
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খায়রাত করা, রপতা-মাতার জসবা করা, প্ররতয়বশী ও আত্ীয়-স্বজয়নর 

সায়র সদাচরর করা, সবকিাবস্ায় সত্যা্য়ী হওয়া, রমর্যা বজকিন করা ইত্যারদ 

‘ইবাদায়তর অন্তভুকিক্ত।

 ২০ প্র্ 

জকান পাপ কমকিরি মহান আল্াহুর কায়ছ সবয়চয়য় জবরশ অপছদেনীয় এবং 

সবকিবৃহৎ পাপ বয়ল গর্য হয়ব?

উত্তর: মহান আল্াহর কায়ছ সবয়চয়য় জবরশ অপছদেনীয় এবং সবকিবৃহৎ পাপ 

বয়ল গর্য হয়ব রশয়ককির গুনাহসমূহ। মহান আল্াহ এ গুনাহ জরয়ক রবরত 

রাকয়ত তাঁর বাদোয়ক বারংবার সতককি কয়রয়ছন। 

)ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ( 

]لقمان: 13[

‘‘য়লাকমান আলাইরহস সালাম তাঁর জছাট্ট জছয়লরিয়ক উপয়দশ রদয়ত রগয়য় 

বয়লরছয়লন, য়হ আমার জছয়ল! তুরম আল্াহর সায়র কাউয়ক অংশীদার 

স্াপন করয়ব না। য়কননা রশরক হয়লা সবয়চয়য় বড় যুলম (অরকিাৎ বড় 

পায়পর কাজ)।” [সূরা লুকমান: ৩১:১৩]

 ২১ প্র্ 

রশরক কী? বড় রশরয়কর অন্তভুকিক্ত এমন কাজসমূহই বা কী?

উত্তর: আরবী রশরক শয়দির অরকি অংশী স্াপন করা। পাররভারষক অয়রকি 

রশরক বলা হয়- য়কায়না ব্যরক্ত বা বস্তুয়ক আল্াহর সমকক্ষ ময়ন করা বা 

তাঁর ইবাদায়ত অন্য কাউয়ক শরীক করা। বড় রশরক হয়লা: সকলপ্রকার 
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ইবাদাত একমাত্র আল্াহর জয়ন্যই রনয়বরদত; রকন্তু জস ইবাদায়ত জকায়না 

ব্যরক্ত বা বস্তুয়ক শরীক করা বড় রশয়ককির অন্তভুকিক্ত। য়যমন আল্াহ ছাড়া 

জকায়না পীর-েকীর বা ওলী-আওরলয়ায়দর কায়ছ সন্তান চাওয়া, ব্যবসায়-

বাররয়জ্য আয়-উন্রতর জয়ন্য অরবা জকায়না রবপদ জরয়ক মুরক্ত লায়ভর 

উয়দেয়শ্য জকায়না পীর-েকীয়রর নায়ম বা মাযায়র মান্ত জদওয়া, রসজদা 

করা, পশু যয়বহ করা ইত্যারদ বড় রশরক বয়ল গর্য হয়ব। আল্াহ বয়লন:

)ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب  جت    حت( 

]يونس: 106[

“(য়হ মুহাম্াদ) আপরন আল্াহ ব্যতীত এমন জকায়না রকছুর রনকি প্রারকিনা 

করয়বন না, যা আপনার জকায়না প্রকার ভায়লা বা মদে করার ক্ষমতা রায়খ 

না। কায়জই জহ নবী! আপরন যরদ এমন কাজ কয়রন, তাহয়ল আপরনও 

যারলময়দর অন্তভুকিক্ত হয়য় যায়বন।” [সূরা ইউনুস ১০:১০৬]

বড় রশরয়কর সংখ্যা রনধকিাররত জনই; তয়ব বড় রশরয়কর শাখা-প্রশাখা 

অয়নক। তন্ময়ধ্য কয়য়করি রনয়নে উয়ল্খ করা হয়লা: 

 আল্াহর পররবয়তকি অয়ন্যর কায়ছ সাহায্য চাওয়া।

 একক আল্াহ ছাড়া অয়ন্যর সন্তুরষ্র জন্য পশু যয়বহ করা।

 আল্াহ ছাড়া অয়ন্যর নায়ম মানত করা।

 কবরবাসীর সন্তুরষ্ লায়ভর জন্য কবয়রর চারপায়শ তাওয়াে করা ও 

কবয়রর পায়শ বসা।

 রবপয়দ-আপয়দ আল্াহ ছাড়া অয়ন্যর অয়ন্যর উপর ভরসা করা। 

ইত্যারদ ছাড়াও এ জাতীয় আয়রা অয়নক রশরক রয়য়য়ছ। যা বড় রশরক 

রহয়সয়ব গর্য হয়ব।
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 ২২ প্র্ 

বড় রশরয়কর পররররত কী হয়ত পায়র?

উত্তর: বড় রশরয়কর দ্ারা মানুয়ষর সৎ ‘আমলসমূহ নষ্ হয়য় যায়, জান্াত 

হারাম হয়য় যায় এবং রচরস্ায়ী রিকানা জাহান্ায়ম রনধকিাররত হয়। আর তার 

জয়ন্য পরকায়ল জকায়না সাহায্যকারী রায়ক না। আল্াহ বয়লন:

)ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ( ]الزمر: 6٥[

“(য়হ নবী! আপরন যরদ রশরক কয়রন তাহয়ল রনশ্চয়ই আপনার ‘আমলসমূহ 

নষ্ হয়য় যায়ব। আর আপরন অবশ্যই ক্ষরতগ্রস্তয়দর অন্তভুকিক্ত হয়য় যায়বন।” 

[সূরা আয-যুমার ৩৯:৬৫]

আল্াহ তা‘আলা আয়রা বয়লন:

)چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ( ]املائ دة: 72[

“রনশ্চয়ই জয আল্াহর সায়র অন্যয়ক অংশীদার বানায়, আল্াহ তার জন্য 

জান্াত হারাম কয়র জদন, তার রচরস্ায়ী বাসস্ান হয়ব জাহান্াম। এ সমস্ত 

যারলম তরা মুশররকয়দর জন্য রকয়ামায়তর রদন জকায়না সাহায্যকারী 

রাকয়ব না।” [সূরা আল-মারয়দাহ্ ৫:৭২]

আল্াহ ইছো করয়ল জয জকায়না গুনাহ ক্ষমা কয়র রদয়বন, রকন্তু রশরয়কর 

গুনাহ (তাওবাহ ব্যতীত মৃতু্যবরর করয়ল) কখয়না মাে করয়বন না। রশয়ককির 

গুনায়হর চূড়ান্ত পররররত স্ায়ীভায়ব জাহান্ায়মর আগুয়ন দরধিভূত হওয়া।
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 ২৩ প্র্ 

আল্াহ ছাড়া অয়ন্যর নায়ম অরকিাৎ পীর-েকীর, ওলী-আওরলয়ার নায়ম বা 

মাযায়র মানত করার শার‘ঈ রবধান কী?

উত্তর: একমাত্র আল্াহ ছাড়া অন্য কায়রা নায়ম মানত করা যায়ব না। কারর 

নযর বা মানত একরি ইবাদাত আর সকল প্রকার ইবাদাত জকবলমাত্র 

আল্াহর উয়দেয়শ্য রনয়বরদত; য়কায়না নবী-রাসূল আলাইরহমুস সালাম বা 

পীর-েকীর, ওলী-আওরলয়া অরবা মাযায়র নযর বা মানত করা যায়ব না, 

করয়ল তা রশরকী কাজ রহয়সয়ব রবয়বরচত হয়ব। উয়ল্খ্য জয, আল্াহর নায়ম 

নযর বা মানত করয়ল তা পূরকি করা ওয়ারজব। মহান আল্াহ বয়লন:

)ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  
ڭ( ]ال عمران: 3٥[

‘‘(ইমরায়নর স্তী রবরব হান্াহ) আল্াহয়ক লক্ষ্য কয়র বয়লন, ‘য়হ আমার রব! 

আমার জপয়ি জয সন্তান আয়ছ তা আরম মুক্ত কয়র আপনার উয়দেয়শ্য মানত 

কয়ররছ।” [সূরা আল-‘ইমরান ৩:৩৫]

আল্াহ তা‘আলা আয়রা বয়লন:

)پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( ]االنسان: 7[

“তারা মানত পূরকি কয়র এবং জসরদয়নর ভয় কয়র জযরদয়নর রবপযকিয় অত্যন্ত 

ব্যাপক।” [সূরা আদ্-দাহর ৭৬:৭]

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম বয়লয়ছন: “য়য ব্যরক্ত আল্াহর 

আনুগয়ত্যর কায়জ মানত কয়র জস জযন তা পূরকি করার মাধ্যয়ম তাঁর আনুগত্য 

প্রকাশ কয়র। আর জয ব্যরক্ত আল্াহর নােরমানীমূলক কায়জ মানত কয়র 

জস জযন তাঁর নােরমানী না কয়র- (অরকিাৎ মানত জযন আদায় না কয়র)।” 

(বুখারী ৬৬৯৬, ৬৭০০; আবু দাঊদ ৩২৮৯)
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আল্াহ ব্যতীত গাইরুল্াহ বা অয়ন্যর নায়ম মানত করার অরকি হয়লা, 

গাইরুল্াহরই ইবাদাত করা যা বড় রশরক বয়ল গর্য হয়ব।

 ২৪ প্র্ 

কবর বা মাযায়র রগয়য় কবরবাসীর কায়ছ রকছু প্রারকিনা করা যায়ব কী?

উত্তর: কবয়র বা মাযায়র রগয়য় রকছু প্রারকিনা করা রশককি। কারর, কবরবাসীর 

জকায়নাই ক্ষমতা জনই জয, য়স কায়রা জকায়না উপকার করয়ব। বরং দুরনয়ার 

জকায়না আহ্ানই জস শুনয়ত পায় না। আল্াহ বয়লন:

)ڀ  ڀ  ڀ  ٺ( ]الروم: ٥2[

‘‘(য়হ নবী!) রনশ্চয়ই আপরন মৃতয়ক শুনায়ত পারয়বন না।” [সূরা আর-রূম ৩০:৫২]

 ২৫ প্র্ 

কবরমুখী হয়য় অরবা কবয়রর পায়শ সালাত আদায় করার শার‘ঈ হুকুম কী?

উত্তর: কবরমুখী হয়য় অরবা কবরয়ক জকন্দ্র কয়র তার পায়শ্কি সালাত আদায় 

করা রশককি এবং তা কখয়নাই আল্াহর দরবায়র গৃহীত হয়ব না। রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম বয়লন:

»وال تصلوا إلى القبور«.
“য়তামরা কবয়রর রদয়ক মুখ কয়র সালাত আদায় করয়ব না।” (সহীহ 

মুসরলম হা: ৯৮)

বাংলায়দয়শ ওলী-আওরলয়ায়দর কবরয়ক জকন্দ্র কয়র অয়নক মসরজদ 

রনরমকিত হয়য়য়ছ। ঐ সকল কবরয়কন্দ্রীক মসরজয়দ সালাত আদায় করয়ল 

তা আল্াহর দরবায়র গৃহীত হয়ব না। রাসূলু্ল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ 
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ওয়াসাল্াম মৃতু্যর পূবকিমুহুয়তকি বয়লয়ছন: “ইয়াহূদী নাসারায়দর উপর আল্াহ 

অরভসম্পাত। কারর তারা তায়দর নবীয়দর কবরয়ক মসরজদ বারনয়য়য়ছ। 

(বুখারী-৩৪৫৩, ১৩৯০; মুসরলম- ৫২৯)

রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম কবর রযয়ারতকারী মরহলায়দরয়ক এবং 

যারা কবরয়ক  মসরজয়দ পরররত কয়র, আর তায়ত বারত জ্ালায়, তায়দর উপর 

অরভসম্পাত কয়রয়ছন। (আবু দাউদ ৩২৩৬; রতররমযী-৩২; নাসায়ী-২০৪)

অন্যান্য দলীল প্রমার একরত্রত করয়ল মরহলায়দর কবর রযয়ারয়তর রবষয় 

দাঁড়ায় রননেরূপ:

 যরদ মরহলায়দর কবর রযয়ারয়তর উয়দেশ্য হয়, মৃতু্যর করা ও 

আরখরায়তর করা স্মরর করা এবং যাবতীয় হারাম কমকি জরয়ক রবরত 

রাকা তাহয়ল জায়য়য।

 আর যরদ এমন হয় জয, রদন-তাররখ রনরদকিষ্ কয়র জযমন-প্ররত ঈয়দ, 

প্ররত জসামবার, প্ররত শুক্বার রযয়ারত করা রবদ‘আত। য়সখায়ন রগয়য় 

তারা রবলাপ করয়ব, উঁচু আওয়ায়জ কান্া-কারি করয়ব, পদকিার জখলাে 

কাজ করয়ব, সুগরন্ বা সুগন্যুক্ত কসয়মরিক ব্যবহার কয়র জবপদকিা 

জবয়শ কবর রযয়ারত হারাম। রশরক-রবদ‘আয়ত জরড়য়য় পড়য়ব, অক্ষম, 

অসহায়, অপারগ মৃত কররত অলী-আওরলয়ায়দর কায়ছ রবপদ মুরক্ত 

চায়য়ব। ময়নর কামনা-বাসনা পূরর কররায়রকি চাইয়ব তাহয়ল তায়দর 

জন্য কবর রযয়ারত হারাম। দলীলসহ রবস্তাররত জদখুন সহীহ রেক্বহুস 

সুন্াহ ১/৬৬৮-৬৬৯ পৃঠো।

 ২৬ প্র্ 

আল্াহ ব্যতীত অয়ন্যর রনকি সন্তান কামনা করা যায়ব কী?

উত্তর: সন্তান জদওয়া, না জদওয়ার মারলক একমাত্র আল্াহ। এয়ত অন্য কায়রাও 
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জকায়না ক্ষমতা জনই। সন্তান লায়ভর উয়দেয়শ্য জকায়না পীর-েকীর, দরয়বশ, 

ওলী-আওরলয়া বা মাযায়র রগয়য় আয়বদন রনয়বদন করা, নযর মানা ইত্যারদ 

রশয়ককির অন্তভুকিক্ত; যা (ক্ষমা না চাইয়ল) সাধারর ক্ষমার অয়যাগ্য পাপ। সন্তান 

দায়নর মারলক আল্াহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা। আল-কুরআন সাক্ষ্য রদয়ছে: 

)ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ   
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ( ]الشورى: ٥0-49[

‘‘আল্াহ যায়ক ইছো কন্যা সন্তান দান কয়রন, যায়ক ইছো পুত্র সন্তান দান 

কয়রন অরবা জছয়ল-য়ময়য় উভয়ই দান কয়রন। আবার যায়ক ইয়ছে বন্্যা 

কয়রন।” [সূরা আশশূরা ৪২:৫০]

তাই নবী-রাসূলগর জযমন; ইবরাহীম আলাইরহস সালাম ও যাকাররয়া 

আলাইরহস সালাম একমাত্র আল্াহর কায়ছই সন্তায়নর প্রারকিনা করয়ত করয়ত 

সুদীঘকি রদন পর তায়দরয়ক আল্াহ সন্তান দান কয়রন। সন্তান না হয়ল সুদীঘকিকাল 

যাবৎ নবীগর আল্াহর কায়ছ চান, আর উম্াতগর পীর-েকীর নায়ম তরাকররত 

মানুয়ষর কায়ছ চায়। এরা রক নবীগয়রর আদশকি জরয়ক রবচু্যত নয়?

 ২৭ প্র্ 

আল্াহ ব্যতীত অয়ন্যর নায়ম কুরবানী বা পশু যয়বহ করয়ল, তার শার‘ঈ 

হুকুম কী?

উত্তর: আল্াহ ব্যতীত অয়ন্যর নায়ম কুরবানী করা সুস্পষ্ রশককি। আল্াহর 

নায়মর সায়র জকায়না পীর-ওলী, গাউস-কুতুয়বর নাম উচ্চারর করাও রশরক। 

কুরবানী বা পশু যয়বহ করয়ত হয়ব একমাত্র আল্াহর নায়ম। আল্াহ বয়লন 

)ژ  ژ  ڑ( ]الكوثر: 2[

‘‘আপরন আপনার রয়বর উয়দেয়শ সালাত আদায় করুন এবং নাহর 

(কুরবানী) করুন।” [সূরা আল-কাওসার ১০৮:২]



41

আকীদাহ্ সম্পরককিত করতপয় গুরুত্বপূরকি মাস’আলাহ্

রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম বয়লন: “ঐ ব্যরক্তর উপর 

আল্াহর অরভশাপ, য়য আল্াহ ব্যতীত গাইরুল্াহর নায়ম যয়বহ কয়র।” 

(সহীহ মুসরলম হা: ১৯৭৮)

“আল্াহ ব্যতীত গাইরুল্াহর নায়ম যয়বহকৃত পশুর জগাশত খাওয়া 

হারাম।”[সূরা আল-মারয়দাহ ৫:৩]

 ২৮ প্র্ 

আল্াহর রযকয়রর সায়র অন্য কায়রা নাম যুক্ত করার শার‘ঈ হুকুম কী?

উত্তর: আল্াহর রযকয়রর সায়র অন্য কায়রা নাম যুক্ত করা রশককি। য়যমন, 

অয়নক মাযারভক্ত ‘‘ইয়া রাসূলুল্াহ” ইয়া নূয়র জখাদা অরবা হক্ক বাবা, 

হায়য়র খাজা বয়ল রযকর কয়র- যা সম্পূরকিরূয়প রশককি। কারর ইবাদাত 

একমাত্র আল্াহর উয়দেয়শ্যই হয়ত হয়ব। আল্াহ বয়লন: 

)ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ی( ]االحقاف: ٥[

“তার জচয়য় অরধক ভ্ান্ত আর জক হয়ত পায়র, য়য আল্াহয়ক জছয়ড় এমন 

সত্তায়ক ডায়ক, য়য রকয়ামাত পযকিন্ত তার ডায়ক সাড়া রদয়ত পারয়ব না।” 

[সূরা আল-আহকাে ৪৬:৫]

উয়ল্খ্য জয, আল্াহর রযকয়রর সায়র অন্য কায়রা নাম যুক্ত করার অরকি 

হয়লা: তায়কও আল্াহর সমকক্ষ ময়ন করা। রকন্তু একমাত্র স্রষ্া আল্াহ 

সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এবং সকল রকছুই তাঁর সৃরষ্। সুতরাং সৃরষ্ ও স্রষ্া 

কখয়নাই এক হয়ত পায়র না। আল কুরআন সাক্ষী রদয়ছে: 

)ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( ]االخالص: 4[

‘‘এবং জকউই তাঁর সমকক্ষ নয়।” [সূরা আল-ইখলাস ১১২:৪]
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 ২৯ প্র্ 

একজন প্রকৃত মুসরলয়মর একমাত্র ভরসাস্ল আল্াহ সুবহানাহু ওয়া 

তা‘আলা- এ ‘আকীদাহ্-রবশ্ায়সর রবপরীত জকায়না রচন্তার সুয়যাগ আয়ছ কী?

উত্তর: একজন প্রকৃত মুসরলম সুয়খ-দুঃয়খ সবকিাবস্ায় একমাত্র আল্াহ 

সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উপর তাওয়াক্কুল করয়ব, আল কুরআন জস রশক্ষাই 

রদয়ছে। এর রবপরীত রচন্তা লালন করা রশরয়কর পযকিায়ভুক্ত। আল্াহ বয়লন: 

)ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ( ]املائ دة: 23[

‘‘য়তামরা যরদ মুরমন হয়য় রায়কা, তাহয়ল একমাত্র আল্াহর উপরই ভরসা 

কয়রা।” [সূরা আল-মারয়দাহ্ ৫:২৩]

)ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ( ]الطالق: 3[

‘‘জয ব্যরক্ত আল্াহর উপর ভরসা কয়র, তার জয়ন্য আল্াহই যয়রষ্।” [সূরা 

আত-ত্বালাক ৬৫:৩]

)ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ( ]الفرقان: ٥7[

‘‘তুরম ভরসা কয়রা জসই রচরঞ্ীয়বর উপর, যার মৃতু্য জনই।” [সূরা আল 

েুরকান ২৫:৫৮]

 ৩০ প্র্ 

যাদু সম্পরককিত শার‘ঈ হুকুম কী এবং যাদুকয়রর শারস্ত কী?

উত্তর: যাদু সম্পরককিত রবধান হয়লা: এরি কাবীরাহ্ গুনাহ এবং জক্ষত্র রবয়শয়ষ 

কুেরী। অবস্ার পররয়প্ররক্ষয়ত জাদুকর কখয়না মুশররক, কখয়না কারের, 

আবার কখয়না রেতনাহ সৃরষ্কারী রহয়সয়ব গর্য হয়য় রায়ক। এ প্রসয়গে 

আল্াহ তা‘আলা বয়লন:
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)ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ( ]البقرة: 102[

‘‘রকন্তু শয়তান কুেরী কয়ররছল, তারা মানুষয়দরয়ক জাদুরবদ্যা রশক্ষা 

রদত।” [সূরা আল-বাকারাহ্ ২:১০২]

উমার রারদয়াল্াহু ‘আনহু মুসরলম গভনকিরয়দর কায়ছ পািায়না রনয়দকিশনামায় 

রলয়খয়ছন: ‘‘য়তামরা প্রয়ত্যক যাদুকর পুরুষ এবং যাদুকর নারীয়ক হত্যা 

কয়রা।” (সহীহ বুখারী হা: ৩১৫৬; সুনান আবু দাউদ হা: ৩০৪৩)

জুনদুব রারদয়াল্াহু ‘আনহু জরয়ক মারেূ হাদীয়স বররকিত আয়ছ- “যাদুকয়রর 

শারস্ত মৃতু্যদন্।” (জায়ম রতররমযী হা: ১৪৬)

 ৩১ প্র্ 

গরক ও জজ্যারতষীরা গায়য়য়বর খবর সম্পয়ককি অয়নক করা বয়ল রায়ক; 

গরক ও জজ্যারতষীয়দর ঐসব করা রবশ্াস করা যায়ব কী এবং এর শার‘ঈ 

রবধান কী?

উত্তর: গরক বা জজ্যারতষী জতা দূয়রর করা, নবী-রাসূলগরও গায়য়ব সম্পয়ককি 

রকছুই জায়নন না। আল্াহ তা‘আলা বয়লন:

)ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ( ]النمل: 6٥[

“(য়হ রাসূল!) আপরন বয়ল রদন, একমাত্র মহান আল্াহ ছাড়া আসমান 

ও যমীয়ন আর জকউই গায়য়য়বর খবর জায়ন না।” [সূরা আন-নামল ২৭:৬৫]

এ প্রসয়গে নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম বয়লয়ছন, ‘‘য়য ব্যরক্ত গরক 

ও জজ্যারতষীয়দর রনকি জগল অতঃপর তারা যা বলল, তা রবশ্াস করল, 

জস মুহাম্াদ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম-এর উপর যা অবতীরকি হয়য়য়ছ 

অরকিাৎ কুরআনুল হাকীয়মর সায়র কুেরী করল (পক্ষান্তয়র জস আল্ায়কই 

অস্বীকার করল)। (সুনান আবূ দাঊদ ৩৯০৪)
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“জয ব্যরক্ত জকায়না গরক তরা ভরবষ্যদ্ক্তার কায়ছ জগল,  অতঃপর তায়ক 

(ভাগ্য সম্পয়ককি) রকছু রজয়জ্স করল- চরল্শ রদন পযকিন্ত তার সালাত কবূল 

হয়ব না।” (সহীহ মুসরলম ২২৩; মুসনাদ আহমাদ ৪/৬৭) 

গরক বা জজ্যরতষীয়দর করা রবশ্াস করা আল্াহর সায়র কুেরী করার নামান্তর।

 ৩২  প্র্ 

আল্াহ ছাড়া অয়ন্যর নায়ম শপর করা সম্পরককিত ইসলায়মর হুকুম কী?

উত্তর: আল্াহ ছাড়া আর কায়রা নায়ম কসম বা শপর করা জারয়য নয়। বরং 

নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম অরবা জকায়না পীর-েকীর, বাবা-মা, 

ওলী-আওরলয়া, সন্তান-সন্তরত রকংবা জকায়না বস্তুর নায়ম শপর করা রশককি। 

শপর করয়ত হয়ব একমাত্র আল্াহর নায়ম। 

এ প্রসয়গে রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম বয়লন, “য়য ব্যরক্ত 

আল্াহ ছাড়া অয়ন্যর নায়ম শপর করল, য়স আল্াহর সায়র রশককি করল।” 

(আহমাদ)

 ৩৩  প্র্ 

জরাগমুরক্ত বা কল্যার লায়ভর উয়দেয়শ্য রবরভন্ ধরয়নর ধাতু দ্ারা রনরমকিত 

আংরি, মাদুরল, বালা, কাপয়ড়র িুকরা, সুতার কায়তন অরবা কুরআন 

মাজীয়দর আয়ায়তর নম্বর জােরায়নর কারল রদয়য় রলয়খ এবং রবরভন্ ধরয়ন 

নকশা এঁয়ক জদা‘আ, তাবীয-কবয বারনয়য় তা হায়ত, য়কাময়র, গলায় বা 

শরীয়রর জকায়না অয়গে ব্যবহার করা যায়ব কী?

উত্তর: য়রাগ-ব্যারধ হয়ত মুরক্ত পাওয়ার জয়ন্য, মানুয়ষর বদনযর হয়ত রক্ষা 

পাওয়ার জয়ন্য অরবা কল্যার লায়ভর উয়দেয়শ্য উরল্রখত বস্তুসমূহ শরীয়রর 
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জকায়না অয়গে েুলায়না সুস্পষ্ রশককি বা তাওবাহ ব্যতীত অমাজকিনীয় পাপ। 

আল্াহ বয়লন: 

)وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئ( ]االنعام: 17[

“আল্াহ যরদ আপনার উপর জকায়না কষ্ ও রবপদ-আপদ আয়রাপ কয়রন, 

তাহয়ল একমাত্র আল্াহ ছাড়া আর জকউ তা দূর করয়ত পায়র না।” [সূরা 

আল-আন‘আম ৬:১৭]

উরল্রখত রবপদ-আপয়দ আমায়দর কররীয় রবষয় দু’রি: 

 নবধ োড়েুঁক বা কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্ারা প্রমাররত জদা‘আ পাি 

করা। 

 নবধ বা হালাল ঔষধ জসবন করা।

এয়ক্ষয়ত্র রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম বয়লন, 

»من علق متيمة فقد أشرك«.
“য়য ব্যরক্ত তাবীয েুলাল জস রশরক (তাওবাহ ব্যতীত অমাজকিনীয় পাপ) করল।” 

(মুসনায়দ আহমাদ হা: ১৬৭৮১, রসলরসলাহ সহীহাহ হা: ৪৯২, সনদ সহীহ)

 ৩৪ প্র্ 

আল্াহর ধনকি্য লায়ভর উপায় বা পন্া কী?

উত্তর: আল্াহর ধনকি্য লায়ভর জয়ন্য আমায়দর সাময়ন জমৌরলক রতনরি 

রবষয় রয়য়য়ছ:

 রবরভন্ সৎ ‘আমল দ্ারা: আল্াহ বয়লন: 

)ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ( ]املائ دة: 3٥[

‘‘য়হ ঈমানদারগর! য়তামরা আল্াহয়ক ভয় কয়রা এবং (সৎ আমল দ্ারা) 

তাঁর সারন্ধ্য অয়বেষর কয়রা।” [সূরা আল-মারয়দাহ্ ৫:৩৫]
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 আল্াহর সুদেরতম ও গুরবাচক নামসমূয়হর দ্ারা: 

)ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ( ]االعراف: 180[

“আর আল্াহর জয়ন্য সুদের সুদের ও ভায়লা নাম রয়য়য়ছ, য়তামরা তাঁয়ক 

জস সব নাম ধয়রই ডাকয়ব।” [সূরা আল-আ‘রাে ৭:১৮০]

 জনক্কার জীরবত ব্যরক্তয়দর জদা‘আর মাধ্যয়ম: আল্াহ তা‘আলা বয়লন: 

)يت  جث       مث  ىث( ]محمد: 19[

“(য়হ রাসূল!) আপরন প্ররয়ম আপনার ত্রুরি-রবচু্যরতর জন্য, এরপর নারী 

ও পুরুষ সকল মুরময়নর জন্য মহান আল্াহর কায়ছ ক্ষমা প্রারকিনা করুন।” 

[সূরা মুহাম্াদ ৪৭:১৯]

উয়ল্খ্য জয, আল্াহর ধনকি্য লায়ভর আশায় মৃতব্যরক্ত বা জকায়না ওলী-

আওরলয়ার মাযায়র যাওয়া, আয়বদন রনয়বদন করা রশরক বা অমাজকিনীয় পাপ।

 ৩৫ প্র্ 

ধমকিীয় ব্যাপায়র জকায়না মতাননক্য জদখা রদয়ল, তার োয়সালা কীভায়ব 

করয়ত হয়ব?

উত্তর: ধমকিীয় ব্যাপায়র জকায়না মতাননক্য জদখা রদয়ল, তার োয়সালার জন্য 

আল্াহর পরবত্র কুরআন এবং রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম-এর 

সহীহ হাদীয়সর োয়সালার রদয়ক রেয়র জযয়ত হয়ব। মহান আল্াহ বয়লন: 

)جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  
ىت  يت  جث  مث( ]النساء: ٥9[

“অতঃপর যরদ জতামায়দর মায়ে জকায়না রবষয়য় মতাননক্য জদখা জদয়, 

জসয়ক্ষয়ত্র োয়সালার জন্য আল্াহ এবং তাঁর রাসূয়লর (োয়সালার) রদয়ক 
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রেয়র যায়ব, যরদ জতামরা আল্াহ এবং আরখরাত রদবয়সর প্ররত ঈমান এয়ন 

রায়কা।” [সূরা আন-রনসা ৪:৫৯]

 ৩৬ প্র্ 

আল্াহর অনুমরত ছাড়া রকয়ামাত রদবয়স জকউ কায়রা জয়ন্য শাোয়াত বা 

সুপাররশ করয়ত পারয়ব কী?

উত্তর: আল্াহ বয়লন,

)ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ( ]البقرة: 2٥٥[

“এমন জক আয়ছ জয, তাঁর অনুমরত ব্যতীত তাঁর রনকি সুপাররশ করয়ত 

পায়র?” [সুরা আল-বাক্বারাহ্ ২: ২৫৫]

)گ  گ  ڳ  ڳ( ]الزمر: 44[

“বলুন! সমস্ত শাো‘আত জকবলমাত্র আল্াহরই ইখরতয়ারভুক্ত।” [সূরা 

আয-যুমার ৩৯: ৪৪]

)ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ( ]االنعام: ٥1[

‘‘জস রদন তায়দর অবস্া এমন হয়ব জয, আল্াহ ছাড়া তায়দর জকায়না 

সাহায্যকারী বন্ু এবং জকায়না সুপাররশকারী রাকয়ব না। তায়দরয়ক 

সতককি করুন জযন তারা আল্াহয়ক সরিকভায়ব জময়ন চয়ল।” [সূরা আল-

আন‘আম ৬:৫১]

 ৩৭ প্র্ 

ইছোকৃতভায়ব জকায়না মুরমনয়ক হত্যা করার চূড়ান্ত পরররাম ও পররররত কী?

উত্তর: আল্াহ বয়লন: ‘‘আর জয জকউ জস্বছোয় জকায়না মুরমনয়ক হত্যা 
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করয়ব তার পররররত হয়ব জাহান্াম, য়সরায় জস সদা অবস্ান করয়ব এবং 

আল্াহ তার প্ররত ক্ুদ্ধ ও তায়ক অরভশপ্ত কয়রন এবং তার জয়ন্য ভীষর 

শারস্ত প্রস্তুত কয়র জরয়খয়ছন।” [সুরা আন-রনসা ৪:৯৩]

রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্াম বয়লয়ছন: একজন মুরমন ব্যরক্ত 

তার দীয়নর ব্যাপায়র পূরকিভায়ব সুয়যাগ-ছায়ড়র ময়ধ্য রায়ক, যরদ না জস 

জকায়না ব্যরক্তয়ক অনবধভায়ব হত্যা কয়র। (সহীহ বুখারী: ৬৮৬২)

 ৩৮ প্র্ 

মানবররচত আইন দ্ারা রবচার-োয়সালা করার শার‘ঈ রবধান কী?

উত্তর: মানবররচত আইন দ্ারা রবচার করার অরকি হয়লা: আল্াহর আইয়নর 

উপর মানবররচত আইনয়ক প্রাধান্য জদওয়া। েয়ল তা রশককি বয়লই গর্য 

হয়ব। আল্াহ বয়লন: 

)ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې( ]التوبة: 31[

‘‘তারা আল্াহয়ক জছয়ড় রনয়জয়দর মধ্যকার পরন্ত-পুয়রারহতয়দরয়ক 

প্রভু (রবচারক) বারনয়য় রনয়য়য়ছ এবং মারইয়ায়মর পুত্র ঈসায়কও। অরচ 

তায়দরয়ক জকবল এ আয়দশ করা হয়য়রছল জয, তারা একমাত্র আল্াহর 

উপাসনা করয়ব।” [সূরা আত-তাওবাহ্ ৯:৩১]

এ সম্পয়ককি সূরা আল-মারয়দার ৪৪, ৪৫ ও ৪৭ নম্বর আয়ায়ত আল্াহ 

আয়রা বয়লন: 

“আর জয ব্যরক্ত আল্াহর নারযলকৃত রবধান অনুসায়র হুকুম প্রদান কয়র না, 

এমন ব্যরক্তরা জতা কারের” 

“আর জয ব্যরক্ত আল্াহর নারযলকৃত রবধান অনুসায়র হুকুম প্রদান কয়র না,  

এমন ব্যরক্তগর জতা অত্যাচারী।”
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“আর জয ব্যরক্ত আল্াহর নারযলকৃত রবধান অনুসায়র হুকুম প্রদান কয়র না, 

তয়ব জতা এরূপ জলাকই োরসক।”

 ৩৯ প্র্ 

অয়নয়কই ময়ন কয়র জয, রাষ্টীয় ক্ষমতা জনগরই প্রদান কয়র রায়ক- প্রকৃত 

অয়রকি রাষ্টীয় ক্ষমতা জক প্রদান কয়র রায়কন?

উত্তর: মানুয়ষর সম্ান-অসম্ান, মান-মযকিাদা,কল্যার-অকল্যার সকল রকছু 

চারবকারি আল্াহ সুবহানাহু ওয়া ওয়া তা‘আলার হায়ত। রতরনই সকল শরক্ত 

ও সাবকিয়ভৌম ক্ষমতার আধার এবং রতরনই তার বাদোয়ক ক্ষমতা প্রদান কয়র 

রায়কন। জনগর সকল ক্ষমতার উৎস- এমন ধাররা বা রবশ্াস করার অরকি 

হয়লা, রশককিী পায়প রনয়জয়ক রনমরজিত করা। আল্াহ বয়লন: 

)ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ( ]البقرة: 247[

‘‘আল্াহ যায়ক ইছো তাঁর রাজত্ব প্রদান কয়রন।” [সূরা আল-বাকারা ২:২৪৭](()

সমাপ্ত

  

( তয়ব জজয়ন রাখয়ত হয়ব জয, প্রকৃত ইসলাম ধয়মকি জদয়শর জনতা বা শাসক রনধকিারর করার 

কতককগুরল রনয়ম আয়ছ, য়সই রনয়মগুরল হয়লা:

(। য়কায়না জকায়না সময় জদয়শর বা সমায়জর জনগয়রর বা জনপ্ররতরনরধয়দর গর্যমান্য 

ব্যরক্তয়দর অরভমত ও রসদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসরলম শাসক রনধকিাররত হয় এবং জদয়শর বা 

সমায়জর জনগরয়ক তা জময়ন রনয়ত হয়।

2। য়কায়না জকায়না সময় জদয়শর বা সমায়জর বতকিমানকায়লর পূবকিবতকিী শাসয়কর অরভমত ও 

রসদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসরলম শাসক রনধকিাররত হয় এবং জদয়শর বা সমায়জর জনগরয়ক তা 

জময়ন রনয়ত হয়।

3। আবার জকায়না জকায়না সময় জয জকায়না জদয়শ বা সমায়জ যখন জকায়না ব্যরক্ত রনয়জর শরক্তর 

দ্ারা শাসক রনধকিাররত হয়য় যায় এবং জস শারন্ত স্াপন করয়ত সক্ষম হয়, তখন তায়ক শাসক 

রহয়সয়ব জময়ন রনয়ত হয়। যায়ত জদয়শর ময়ধ্য বা সমায়জর ময়ধ্য বহু জলায়কর রক্তপাত না 

হয়। (রনরীক্ষক ড: মুহাম্াদ মতুকিজা রবন আয়য়শ মুহাম্াদ)।
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