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সূরিপত্র 
 

 

ক্রম রবষয় পৃষ্ঠা 
1.  ভূরমকা  
2.  শাইখ ইবন উসাইমীন রহ.-এর সাংরিপ্ত জীবনী  
   অধ্যায়: ঈমানاإليمان كتاب  .3

4.  তাওহীদ কালক বলল? উহা কত প্রকার ও কী কী?  
5.  মক্কার কারফরলদর রশকক ককান ধ্রলের রিল?  
6.  আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আলতর মূলনীরত কী?  
7.  আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত কারা?  
8.  জান্নাতী দললর পররিয়  
9.  নাজাত প্রাপ্ত দললর ববরশষ্ট্য কী?   
10.  দীলনর মলধ্য মধ্যম পন্থা বললত কী বুঝায়?  
11.  আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আলতর রনকট ঈমান অর্ক কী? ঈমান রক বালে 

এবাং কলম? 
 

12.  হাদীলস রজবরীল এবাং আবদুল কালয়লসর হাদীলসর মলধ্য সমন্বয়  
13.  ঈমালনর সত্তলরর অরধ্ক শাখা-প্রশাখা রলয়লি  
14.  মসরজলদ আসার অভযাস আলি, এমন বযরিলক রক আমরা মুরমন রহলসলব 

সািয রদলত পারর? 
 

15.  আল্লাহ সম্পলকক শয়তালনর ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রনা)   
16.  কালফলরর ওপর রক ইসলাম গ্রহে করা ওয়ারজব?  
17.  কয বযরি ইললম গালয়ব দাবী করলব, তার হুকুম কী?   
18.  মাতৃগলভক কী আলি তা আল্লাহই ভাললা জালনন।  
19.  সূযক ঘুলর না পৃরর্বী?  
20.  আল্লাহলক এক বলল সািয কদওয়া এবাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ  
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ওয়াসাল্লামলক আল্লাহর রাসূল রহসালব সািয কদওয়ার অর্ক কী? 
21.  লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কীভালব তাওহীলদর সকল প্রকারলক অন্তভুকি করলত 

পালর? 
 

22.  মানুষ এবাং রজন্ন সৃরষ্ট্র উলেশয কী?  
23.  আল্লাহর কালি কদা‘আ কবূল হওয়ার শতক  
24.  ইবাদলত ইখলাস এবাং জান্নাত লালভর কামনা  
25.  আশা এবাং ভলয়র বযাপালর আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আলতর মতামত কী?  
26.  উপায় গ্রহে আল্লাহর ওপর ভরসা করার পররপন্থী নয়   
27.  ইসলালম উপায়-উপকরে অবলম্বন করার হুকুম কী?  
28.  ঝাে-ফুুঁলকর রবধ্ান কী? কুরআলনর আয়াত রললখ গলায় ঝুরললয় রাখার 

হুকুম কী? 
 

29.  ঝাে-ফুুঁক করা রক আল্লাহর ওপর (তাওয়াকু্কল) ভরসার পররপন্থী?  
30.  তাবীজ বযবহার করার হুকুম কী?  
31.  পানাহালরর পালত্র রিরকৎসাস্বরূপ আয়াতুল কুরসী বা কুরআলনর অনয 

ককালনা আয়াত রললখ রাখা জালয়য আলি কী? 
 

32.  ককালনা প্রকার পররবতকন, অস্বীকার রকাংবা দৃষ্ট্ান্ত কপশ করা িাোই 
আল্লাহর নাম ও গুোবলীলত রবশ্বাস স্থাপন করা।  

 

33.  আল্লাহর নাম ও গুোবলীর কিলত্র আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আলতর 
আকীদা 

 

34.  আল্লাহর নাম রক রনরদকষ্ট্ সাংখযায় সীরমত?  
35.  আল্লাহ রাবু্বল আলামীন উপলর আলিন। একজন নারীর সািয  
36.  তা‘আলা সুউচ্চ ‘আরলশর উপলর আলিন  
37.  ‘আল্লাহ ‘আরলশর উপলর উলেলিন’ এ কর্ারটর রবস্তাররত বযাখযা  
38.  কখন ইনশা-আল্লাহ বললত হলব?   
39.  ইরাদাহ বা আল্লাহর ইচ্ছা কত প্রকার?  
40.  আল্লাহর নালমর রভতলর ইলহাদ কালক বলল? তা কত প্রকার ও কী কী?  
41.  আল্লাহর ‘কিহারা’, আল্লাহর ‘হাত’ ইতযারদ সম্পলকক  
42.  আল্লাহর ককালনা নাম বা গুে অস্বীকার করার হুকুম কী?  
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43.  আল্লাহর গুোবলী রক মানুলষর গুোবলীর মলতাই?  
44.  কশষ রালত আল্লাহ দুরনয়ার আকালশ কনলম আলসন -একর্ার বযাখযা   
45.  আল্লাহলক কদখার মাসআলায় সালালফ সাললহীলনর অরভমত কী?   
46.  রজলন্নর আক্রমে কর্লক বাুঁিার উপায় কী?  
47.  রজলন্নরা রক গালয়ব জালন?  
48.  আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক হাবীবুল্লাহ বলার রবধ্ান  
49.  দুরনয়ার স্বার্ক হারসললর জনয নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর প্রশাংসা 

করার হুকুম কী? 
 

50.  নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রক নূলরর বতরর?  
51.  ইমাম মাহদীর আগমে সাংক্রান্ত হাদীসগুললা রক সহীহ?  
52.  ইয়াজুজ-মাজুজ কারা?  
53.  নবীগে ককন উম্মাতলক দাজ্জাললর রফতনা কর্লক সাবধ্ান কলরলিন?   
54.  যারা পরকাললর জীবনলক অরবশ্বাস কলর, তালদর কীভালব বুঝালনা সম্ভব?  
55.  কবলরর আযাব রক সতয?  
56.  স্বাভারবক দাফন না হললও কবলর আযাব হলব  
57.  কবলরর আযাব অস্বীকার করার রবধ্ান।  
58.  পাপী মুরমলনর কবলরর আযাব রক হালকা করা হলব?  
59.  শাফা‘আত কালক বলল? তা কত প্রকার ও কী কী?  
60.  মুরমন ও মুশররকলদর রশশু সন্তানলদর পররোম কী?  
61.  জান্নালত পুরুষলদর জনয হুর র্াকার কর্া বলা হলয়লি। প্রশ্ন হললা মরহলালদর 

জনয রক আলি? 
 

62.  জাহান্নালমর অরধ্কাাংশ সাংখযা মরহলা হওয়ার কারে কী?  
63.  তাকদীলরর মাসআলা এরেলয় িলার রবধ্ান  
64.  মানুষ রক রনজ কমক সম্পাদলনর বযাপালর স্বাধ্ীন?   
65.  সৃরষ্ট্র পূলবক মানুলষর ভালগয যা কলখা হলয়লি, তা রক কদা‘আর মাধ্যলম 

পররবতকন করা সম্ভব? 
 

66.  রররযক এবাং রববাহ রক লাওলহ মাহফুলজ রলরখত আলি?  
67.  মুরসবত নারযল হলল কয বযরি অস্তুষষ্ট্ হয়, তার হুকুম কী?  
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68.  করাগ রক এক জলনর শরীর কর্লক অনযজলনর শরীলর স্থানান্তররত হয়? ককালনা 
রকিু কদলখ বা শুলন কলযাে-অকলযাে রনধ্কারে করার রবধ্ান 

 

69.  বদ নজলরর প্রকৃরত রক এবাং তার রিরকৎসা কী?   
70.  আকীদার মাসআলায় রক অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহে করা হলব?  
71.  আল্লাহর আইন কিলে মানব ররিত আইন দ্বারা রাষ্ট্র পররিালনা করার হুকুম 

কী?  
 

72.  গাইরুল্লাহ-এর বনকটয হারসললর জনয পশু কুরবানী করা বে রশকক  
73.  আল্লাহ তা‘আলা বা তাুঁর রাসূল অর্বা দীন রনলয় হারস োট্টা করার হুকুম কী?  
74.  কবরবাসীর কালি কদা‘আ করার রবধ্ান কী?  
75.  আল্লাহর ওলী হওয়ার সরেক আলামত কী?  
76.  জাদু কালক বলল? জাদু রশিার হুকুম কী?  
77.  জাদুর মাধ্যলম স্বামী-স্ত্রীর মালঝ রমল-রমলশর বযবস্থা করার হুকুম কী?  
78.  গেক কালক বলল? গেলকর কালি যাওয়ার হুকুম কী?  
79.  ররয়া বা মানুষলক কদখালনা বা শুনালনার রনয়লত ইবাদাত করার হুকুম কী?  
80.  কুরআলনর শপর্ করার হুকুম কী?  
81.  গাইরুল্লাহর নালম শপর্ করার হুকুম কী?  
82.  কবলরর তাওয়াফ, কবরবাসীর কালি কদা‘আ এবাং তালদর জনয নযর-মানত 

করার হুকুম কী? 
 

83.  নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কবর মসরজলদর রভতলর হওয়ার 
জবাব 

 

84.  কবলরর উপলর গমু্বজ রনমকালের করা কী?  
85.  মসরজলদ দাফন করার হুকুম কী?  
86.  নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কবর রযয়ারলতর রনয়লত সফর করার 

হুকুম কী? 
 

87.  কবলরর মাধ্যলম বরকত কামনা এবাং তার িার পালশ্বক তাওয়াফ করা হারাম।  
88.  প্রােী অর্বা মানুলষর িরব রবরশষ্ট্ কাপে পররধ্ান কলর সালাত পোর হুকুম 

কী?  
 

89.  ঘলরর কদওয়ালল িরব ঝুলালনার রবধ্ান কী?  
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90.  কযালমরার মাধ্যলম িরব উোলনার রবধ্ান কী?  
91.  ইসলালম রবদ‘আলতর ককালনা স্থান কনই।  
92.  ঈলদ মীলাদুন নবী পাললনর হুকুম কী?  
93.  মাতৃ রদবলসর উৎসব পালন করার হুকুম কী?  
94.  সন্তানলদর জম্ম রদবস, রববাহ রদবস পালন করার হুকুম কী?  
95.  ককান ঘলর বসবাস করালক অমঙ্গল মলন করা প্রসলঙ্গ।  
96.  উসীলার হুকুম কী?  
97.  কাউলক বনু্ধ বা শত্রু রহলসলব গ্রহে করার মূলনীরত কী?  
98.  অমুসরলম কদলশ ভ্রমে করার হুকুম কী?   
99. যারা কারফরলদর সালর্ িাকুরী কলর, তালদর জনয উপলদশ কী?  
100.  কালফরলদর কালি কয সমস্ত প্রযুরি রলয়লি তা দ্বারা কীভালব আমরা উপকৃত 

হব? 
 

101.  আরব উপ-দ্বীলপ অমুসরলমলদর প্রলবশ করালনার হুকুম কী?  
102.  ধ্মক প্রতযাখযান-ই রক উন্নরতর িারবকারে?  
103.  কতক কলাক বলল কয, অন্তর রেক র্াকলল শলব্দর উচ্চারে রেক করার কবরশ 

গুরুত্ব কনই। এ বযাপালর আপরন কী বললন? 
 

104.  আল্লাহ আপনালক রিরস্থায়ী করুন -একর্ারট বলা রক রেক?  
105.  আল্লাহর কিহারার কদাহাই রদলয় ককালনা রকিু িাওয়া জালয়য আলি কী?  
106.  আপরন দীঘকজীরব কহান, একর্া বলার হুকুম কী?  
107.  একলত্র (اهلل) এবাং (حممد) কলখার রবধ্ান কী?   

108.  আল্লাহ আপনার অবস্থা রজজ্ঞাসা কলরন, এ বাকযরট বলা যালব রক না?  
109.  মৃত বযরিলক মরহুম বলার হুকুম কী?  
110.  ভাষলের শুরুলত কদশ ও জারতর পি কর্লক বলরি- এরূপ বলা রক রেক?  
111.  অলনক মানুষ বলল র্ালক “আপরন আমালদর জনয বরকতস্বরূপ” এভালব 

বলার হুকুম কী?” 
 

112.  মানুষ বলল র্ালক “তাকদীলরর অনুপ্রলবশ ঘলটলি এবাং আল্লাহর অনুগ্রলহর 
অনুপ্রলবশ ঘলটলি” এধ্রলের কর্া বলার রবধ্ান কী? 

 

113.  “রিন্তার স্বাধ্ীনতা” কর্ারট কতটুকু সরেক?  
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114.  মুফতীর রনকট “এ রবষলয় ইসলালমর হুকুম কী” এ ধ্রলের বাকয রদলয় প্রশ্ন 
করার রবধ্ান কী? 

 

115.  “পরররস্থরতর ইচ্ছানুপালত এ রকম হলয়লি” “তাকদীলরর ইচ্ছানুপালত এ রকম 
হলয়লি” এধ্রলের কর্া বলার হুকুম কী? 

 

116.  কাউলক শহীদ বলার হুকুম কী?  
117.  ‘হোৎ সািাত হলয় কগল’, ‘হোৎ এলস কগলাম’- এজাতীয় কর্া বলা জালয়য 

রক না 
 

118.  ইসলামী রিন্তাধ্ারা, ইসলামী রিন্তারবদ- এধ্রলের কর্া বলা সম্পলকক আপনার 
মতামত কী? 

 

119.  দীনলক কখাসা এবাং মূল এভালব ভাগ করা রক রেক?  
120.  “তালক সবকলশষ রবিানায় দাফন করা হললা” মৃত বযরিলক লিয কলর 

একর্ারট বলার হুকুম কী?  
 

121.  নাসারালদরলক মাসীহী বলা রক রেক?  
122.  ‘আল্লাহ না কলরন’ এ কর্ারট বলার হুকুম কী?  
123.  মানুষ মারা কগলল تَُها يَّ

َ
َمرِْضيَّة َراِضَية   َربِِّك  إَِل  ارِْجِع  الُْمْطَمِئنَّةُ  انلَّْفُس  يَاأ  এ আয়াত 

পাে করা রক রেক? 
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ভূরমকা 
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم ىلع أرشف األنبياء واملرسلني وىلع آهل 
 :بعد أما حسان إل يوم ادلين،وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإ

আল্লাহ তা‘আলা বললন, “রনশ্চয় আল্লাহর রনকট মলনারনত দীন হলচ্ছ 

ইসলাম।” [সূরা আলল ইমরান, আয়াত: ১৯] 

রতরন আলরা বললন, “কয বযরি ইসলাম িাো অনয ককালনা দীন অনুসন্ধান 

করলব, ওটা তার রনকট কর্লক গ্রহে করা হলব না। আর কস পরকালল 

িরতগ্রস্তলদর অন্তভুকি হলব।” [সূরা আলল ইমরান, আয়াত: ৮৫] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, “দীন ইসলালমর রভরত্ত 

হলচ্ছ পাুঁিরট রবষলয়র ওপর। ১) এ কর্ার স্বািয কদওয়া কয, আল্লাহ বযতীত 

প্রকৃত ককালনা উপাসয কনই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

আল্লাহর রাসূল। ২) সালাত প্ররতষ্ঠা করা। ৩) যাকাত প্রদান করা। ৪) মালহ 

রামাযালন রসয়াম পালন করা এবাং ৫) সাধ্য র্াককল আল্লাহর ঘলরর হজ 

পালন করা।” (সহীহ বুখারী ও মুসরলম) 

ইসলালমর এ পাুঁিরট রভরত্ত সম্পলকক মানুলষর প্রলশ্নর অন্ত কনই, রজজ্ঞাসার 

কশষ কনই। তাই রনভকরলযাগয প্রখযাত আরললম দীন, যুলগর অনযতম কসরা 

গলবষক আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সাললহ আল-উসাইমীন রহ. ঐ 

সকল রজজ্ঞাসার দলীল রভরত্তক রনভকরলযাগয জবাব প্রদান কলরলিন। 

প্ররতরট জবাব পরবত্র কুরআন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
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ওয়াসাল্লালমর রবশুদ্ধ হাদীস ও পূবকসূরী রনভকরলযাগয আললমলদর মতামত 

কর্লক কদওয়া হলয়লি। কসই জবাবগুললালক একরত্রত কলর বই আকালর 

রবনযস্ত কলরলিন জনাব ‘ফাহাদ ইবন নালসর ইবন ইবরাহীম আল-

সুলাইমান’। নাম রদলয়লিন ‘ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম’। ইসলামী 

জ্ঞালনর জগলত বইরট অতযন্ত মূলযবান হওয়ায় বাাংলা ভাষায় আমরা তা 

অনুবাদ করার প্রলয়াজন অনুভব করর। তািাো বাাংলা ভাষী মুসরলমলদর 

জনয এধ্রলের দলীল রনভকর পুস্তলকর খুবই অভাব। তাই বইরটলক 

সম্মারনত পােক-পারেকালদর হালত তুলল রদলত কপলর আমরা আল্লাহর 

শুকররয়া আদায় কররি। ধ্নযবাদ জ্ঞাপন কররি জুবাইল দা‘ওয়া কসন্টালরর 

দা‘ওয়া রবভালগর পররিালক শাইখ খাললদ নালসর আল-উমাইররর। রতরন 

বইরট প্রকাশ করার বযাপালর যাবতীয় রনলদকশনা প্রদান কলরলিন।  

সুরবজ্ঞ পােক সমালজর প্ররত রবলশষ রনলবদন, ককালনা প্রকার ভুল-ত্রুরট 

নজলর আসলল আমালদরলক জারনলয় বারধ্ত করলবন। যালত কলর 

পরবতকী সাংস্করলে তা সাংলশাধ্ন করা যায়। কহ আল্লাহ এ বইলয়র 

কলখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও িাপালনার কালজ সহলযারগতাকারী, 

তত্বাবধ্ানকারী এবাং পােক-পারেকালদর সবাইলক উত্তম রবরনময় দান 

কর। সকললক মাজকনা কর এবাং এ কাজরটলক কতামার স্তুষরষ্ট্র উলেলশয 

কবূল কর।  

আবু্দল্লাহ শালহদ আল-মাদানী  
মুহাম্মাদ আবু্দল্লাহ আল-কাফী 
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শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সাললহ আল-উসাইমীন রহ.-এর সাংরিপ্ত জীবনী 

নাম ও জন্ম তাররখ: 

তার নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন সাললহ ইবন মুহাম্মাদ আত-

তামীমী। রতরন রহজরী ১৩৪৭ সাললর ২৭ রামাযালনর রারত্রলত সঊদী 

আরলবর আল-ক্বাসীম প্রলদলশর উনাইযা শহলর জন্মগ্রহে কলরন। 

রশিা জীবন:  

রশিা জীবলনর শুরুলত রতরন তার নানার কাি কর্লক কুরআন রশিা 

কলরন। অতঃপর আরবী ভাষা ও অনযানয রবষলয় প্রার্রমক রশিা অজকলনর 

পর মাদ্রাসায় ভরতক হন। রতরন অরত অল্প বয়লসই কুরআন মজীদ মুখস্থ 

কলরন এবাং হাদীস ও রফকহসহ করতপয় পুরস্তকাও মুখস্থ কলরন।  

অতঃপর রতরন তাওহীদ, রফকহ এবাং নাহু শালস্ত্রর জ্ঞান অজকন করার 

পর শাইখ আবদুর রাহমান ইবন নারসর আল-সা‘দী রহ.-এর পােশালায় 

কযাগদান কলরন। কসখালন রতরন তাফসীর, হাদীস, ফারালয়য, রফকহ, 

উসূলল রফকহ এবাং আরবী বযকরে অধ্যয়ন কলরন। কয সমস্ত শাইখলদর 

ইলম, আকীদা এবাং পােদান পদ্ধরতর দ্বারা রতরন সবলিলয় কবরশ 

প্রভারবত হলয়লিন, তালদর মলধ্য শাইখ আবু্দর রাহমান ইবন নালসর 

আল-সা‘দী রহ. সবকপ্রর্ম। 

উনাইযালত র্াকাবস্থায় রতরন শাইখ আবু্দর রাহমান ইবন আলী ইবন 

আওদান রহ.-এর রনকট ইললম ফারালয়য এবাং শাইখ আবু্দর রাযযাক 



 

 

 
 10  

আফীফী রহ. এর রনকট ইললম নাহু এবাং ইললম বালাগাত রশিা 

কলরন। 

ররয়াদ শহলর ইসলারমক রশিা ইন্সরটরটউট কখালা হলল রতরন বনু্ধলদর 

পরামশকক্রলম এবাং তাুঁর উস্তাদ শাইখ আবু্দর রাহমান সা‘দীর অনুমরতক্রলম 

তর্ায় ভরতক হন। কসখালন রতরন দু’বির অধ্যয়ন কালল শাইখ মুহাম্মাদ 

আল-আমীন শানকীতী, আবু্দল আযীয ইবন নালসর আর-রাশীদ এবাং 

শাইখ আবু্দর রাহমান আল-আরিকীসহ অনযানয উস্তাদলদর রনকট কর্লক 

রশিা অজকলনর সুলযাগ পান। এ সময়ই আল্লামা ইবন বায রহ.-এর কালি 

উপরস্থত হলয় সহীহ বুখারী এবাং ইমাম ইবন তাইমীয়া রহ.-এর রলরখত 

রবরভন্ন রকতাব অধ্যয়ন কলরন। রতরন তার কাি কর্লক হাদীস এবাং রফকহী 

মাযহাব সম্পলকক রবলশষ জ্ঞান অজকন কলরন। ইলম অজকলনর কিলত্র যালদর 

দ্বারা রবলশষভালব প্রভারবত হলয়লিন ইবন বায রহ. রিললন তালদর মলধ্য 

রদ্বতীয়।  

অতঃপর রতরন ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সঊদ ইসলামী রবশ্বরবদযাললয় ভরতক 

হলয় একালডরমক রশিা সমাপ্ত কলরন। রবশ্বরবদযাললয়র উচ্চ রশিা সমাপ্ত 

কলর উনাইযায় কফরত এলস উনাইযা জালম মসরজলদ পাে দান শুরু 

কলরন। তার উস্তাদ আবু্দর রাহমান আস-সা‘দী মারা যাবার পর উনায়যা 

জালম মসরজলদর ইমাম ও খতীলবর দারয়ত্ব পালনসহ উস্তালদর প্ররতরষ্ঠত 

উনাইযা ককন্দ্রীয় লাইলেরীলত রশিা দালনর দারয়ত্ব পালন কলরন। িালত্রর 

সাংখযা বৃরদ্ধ কপলত র্াকলল লাইলেররলত স্থান কদওয়া অসম্ভব হওয়ায় 

মসরজলদই ক্লাশ কনওয়া শুরু কলরন। এ পযকালয় সঊদী আরলবর বাইলর 
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কর্লকও রবপুল সাংখক িালত্রর আগমে ঘটলত র্ালক। জীবলনর কশষ কাল 

পযকন্ত রতরন অত্র মসরজলদ রশিা দালন বযস্ত রিললন। সাঊদী সরকালরর 

সলবকাচ্চ উলামা পররষলদরও রতরন সদসয রিললন। 

বযরিগত আমল-আখলাক: 

শাইখ একজন উুঁিু মালনর আরলম হওয়ার সালর্ সালর্ উন্নত িররলত্রর 

অরধ্কারী রিললন। রতরন রিললন অতযন্ত বধ্যকযশীল, রবনয়ী, নম্র এবাং 

আল্লাহ ভীরু। জীবলনর প্ররতরট কালজ রতরন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর সুন্নাত বাস্তবায়লন সলিষ্ট্ র্াকলতন। ফাতওয়া দালনর কিলত্র 

রতরন তাোহুো না কলর ধ্ীরস্থীরতা অবলম্বন করলতন। রতরন মানুলষর 

অভাব-অরভলযালগর কর্া শুনলতন এবাং সাধ্যানুসালর তালদর প্রলয়াজন 

পূরে করলত সলিষ্ট্ র্াকলতন। রবরভন্ন সমাজ কসবা মূলক সাংগেনলক 

রতরন রবলশষভালব সহলযারগতা প্রদান করলতন। 

দাওয়াতী কমকতৎপরতা: 

রতরন রিললন রবশ্বরবখযাত একজন আরলম এবাং দাঈ‘। পৃরর্বীলত এমন 

ককালনা তালললব ইলম পাওয়া যালব না, কয শাইখ ইবন উিাইমীন 

সম্পলকক অবগত নয়। প্রিণ্ড করালগ আক্রান্ত অবস্থায়ও রতরন মক্কা শরীলফ 

দারস এবাং তা‘লীলমর কাজ আঞ্জাম রদলতন। মৃতুযর িয়মাস পূলবক রতরন 

রিরকৎসার জনয আলমররকা সফলর রগলয় রবরভন্ন ইসলামী কসন্টালর 

উপরস্থত হলয় কলকিার প্রদান কলরন। তর্ায় রতরন জুমু‘আর খুৎবা কদন 

এবাং ইমামরত কলরন। সাঊদী আরব আল কুরআন কররডওলতও রতরন 

রনয়রমত করাতালদর প্রলশ্নর উত্তর প্রদান করলতন। 
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ইলমী রখদমত: 

‘ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম’ িাোও তার ররিত রকতাব ও পুরস্তকার 

সাংখযা অলনক। তার কলখনীর মলধ্য রলয়লিঃ 

১) শারহুল আকীদা আল-ওয়ারসতীয়যাহ। ২) শারহু কাশফুশ শুবহাত। 

৩) আল কাওয়ালয়দুল মুিলা ৪) শারহুল আরবাঈন আন নাবুবীয়যাহ। ৫) 

রকতাবুল ইলম। ৬) আশ-শারহুল মুমরত‘ (সাত ভরলওম) ৭) শারহু 

িালািাতুল উসূল ৮) আল উিূল রমন ঈলরমল উিূল। এিাো রলয়লি 

তার আলরা অসাংখয কযালসট ও কিাট কিাট পুরস্তকা, যা তার নালম 

প্ররতরষ্ঠত ইবন উসাইমীন কলযাে সাংস্থা রবলশষ গুরুত্ব সহকালর প্রিার 

কলর র্ালক। বতকমালন তার ইসলালমর রখদমতসমূহ ওলয়ব সাইলটও 

পাওয়া যায়।  

রেকানা: www.binothaimeen.com  

মৃতুয: 

এ স্বনামধ্নয ও রবশ্ববলরেয আরললম দীন দীঘক রদন ইসলালমর কখদমত 

আঞ্জাম কদওয়ার পর ১৪২১ রহজরী শাওয়াল মালসর ১৫ তাররখ 

মাগররলবর সালালতর সামানয পূলবক ইলন্তকাল কলরন। তার মৃতুযলত সঊদী 

আরলবর বাদশাহসহ রাজ পররবালরর সকল সদসয, কস কদলশর সকল 

আরলম এবাং সবকস্তলরর জনগে কশাকাহত হন। রবশ্ব এক অপূরেীয় িরত 

অনুভব কলর।  

আল্লাহর কালি কদা‘আ করর রতরন কযন শাইলখর সমস্ত দীরন কখদমত 
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কবূল কলরন এবাং তালক জান্নাতুল রফরদাউলস স্থান প্রদান কলরন। 

আমীন। 
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  অধ্যায়: ঈমানاإليمان كتاب

প্রশ্ন: (১) তাওহীদ কালক বলল? তা কত প্রকার ও কী কী? 

উত্তর: তাওহীদ শব্দরট (وحد) রক্রয়ামূল কর্লক উৎপরত্ত হলয়লি। এর 

আরভধ্ারনক অর্ক ককালনা রজরনসলক একক রহলসলব রনধ্কারে করা। ‘না’ 

বািক ও ‘হযাুঁ’ বািক উরি বযতীত এরটর বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব নয়। অর্কাৎ 

একককৃত বস্তু বযতীত অনয বস্তু হলত ককালনা রবধ্ানলক অস্বীকার কলর 

একককৃত বস্তুর জনয তা সাবযস্ত করা। উদাহরেস্বরূপ আমরা বলব, 

“আল্লাহ িাো সতয ককালনা মা‘বূদ কনই” একর্ার সািয কদওয়া বযতীত 

ককালনা বযরির তাওহীদ পূেক হলব না। কয বযরি এ সািয প্রদান করলব, কস 

আল্লাহ িাো অনযানয সকল বস্তু হলত উলুরহয়যাতলক (ইবাদাত) অস্বীকার 

কলর শুধু্মাত্র আল্লাহর জনয তা সাবযস্ত করলব। কারে, শুধু্মাত্র নাফী বা ‘না’ 

বািক বালকযর মাধ্যলম ককালনা বস্তুলক গুোগুে কর্লক মুি করা হয়। আর 

শুধু্মাত্র ‘হযাুঁ’ বািক বালকযর মাধ্যলম ককালনা বস্তুর জনয ককালনা রবধ্ান 

সাবযস্ত করলল কসই রবধ্ালন অলনযর অাংশ গ্রহেলক বাধ্া প্রদান কলর না। 

কযমন. উদাহরেস্বরূপ যরদ আপরন বললন, ‘অমুক বযরি দাুঁোলনা’। এ বালকয 

আপরন তার জনয দণ্ডায়মান হওয়ালক সাবযস্ত করললন। তলব আপরন তালক 

দণ্ডায়মান গুলের মাধ্যলম একক রহসালব সাবযস্ত করললন না। হলত পালর এ 

গুলের মালঝ অনযরাও শরীক আলি। অর্কাৎ অমুক বযরির সালর্ অনযানয 

বযরিগেও দাুঁরেলয় র্াকলত পালর। আর যরদ বল, “যালয়দ বযতীত আর 

ককউ দাুঁোলনা কনই” তলব আপরন দণ্ডায়মান হওয়ালক শুধু্মাত্র যালয়লদর 
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সালর্ সীরমত কলর রদললন। এ বালকয আপরন দন্ডায়মালনর মাধ্যলম 

যালয়দলক একক কলর রদললন এবাং দাুঁোলনা গুেরটলক যালয়দ বযতীত 

অলনযর জনয হওয়ালক অস্বীকার করললন। এভালবই তাওহীলদর প্রকৃত রূপ 

বাস্তবায়ন হলয় র্ালক। অর্কাৎ নাফী (না কবাধ্ক) ও ইসবাত (হযাুঁ কবাধ্ক) 

বালকযর সমন্বয় বযতীত তাওহীদ কখলনা প্রকৃত তাওহীদ রহলসলব গেয হলব 

না। মুসরলম রবদ্বানগে তাওহীদলক রতনভালগ রবভি কলরলিন:  

1) তাওহীদুর রুবূবীয়যাহ 

2) তাওহীদুল উলুরহয়যাহ 

3) তাওহীদুল আসমা ওয়াস রসফাত 

কুরআন ও হাদীস গভীরভালব গলবষো কলর আরলমগে এ রসদ্ধালন্ত 

উপনীত হলয়লিন কয, তাওহীদ উপলরাি রতন প্রকালরর মালঝ সীরমত। 

প্রর্মত: তাওহীলদ রুবূবীয়যার রবস্তাররত পররিয় 

সৃরষ্ট্, রাজত্ব, কতৃকত্ব ও পররিালনায় আল্লাহলক এক রহসালব রবশ্বাস 

করার নাম তাওহীলদ রুবূবীয়যাহ।  

১- সৃরষ্ট্লত আল্লাহর একত্ব: আল্লাহ একাই সব রকিুর সৃরষ্ট্কতকা। রতরন 

িাো অনয ককালনা সৃরষ্ট্কতকা কনই। আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

ۡرَۡخَٰلِقۡ ِۡمنۡ َۡهل ۡ﴿ ُر ۡٱّلَلَِۡۡغي  ر ُُر  ۡ ِرنَۡۡيَر ء ِۡۡم  ٓ ََ ۡرِضۡ ۡٱلَسر
َ رَ  ۡۡإَِلۡۡإَِلَٰر ََۡۡلءَۡۡوٱۡل  َٰۡۡهر َّ ۡفَرََ

فَكر نَۡ  [٣: فاطر] ﴾ترؤ 
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“আল্লাহ িাো ককালনা স্রষ্ট্া আলি কী? কয কতামালদরলক আকাশ ও জরমন 

হলত জীরবকা প্রদান কলর। প্রকৃতপলি আল্লাহ িাো সতয ককালনা মা‘বূদ 

কনই।” [সূরা ফারতর, আয়াত: ৩] 

কারফরলদর অন্তসার শুনয মা‘বূদলদরলক রমর্যা প্ররতপন্ন কলর আল্লাহ 

তা‘আলা বললন,  

ََن﴿ َف
َ
نََۡي لرقۡرۡأ ََ فََلََۡۡي لرقر َۡۡلَۡۡك

َ
ونَۡۡأ ۡر  [٧١: انلحل] ﴾١٧ۡتََذَك

“সুতরাাং রযরন সৃরষ্ট্ কলরন, রতরন রক তারই মলতা, কয সৃরষ্ট্ কলর না? 

তবুও রক কতামরা রশিা গ্রহে করলব না?” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: 

১৭] 

সুতরাাং আল্লাহ তা‘আলাই একমাত্র সৃরষ্ট্কতকা। রতরন সকল বস্তু সৃরষ্ট্ 

কলরলিন এবাং সুরবনযস্ত কলরলিন। আল্লাহ তা‘আলার কমক এবাং 

মাখলুকালতর কমক সবই আল্লাহর সৃরষ্ট্র অন্তভুকি। তাই আল্লাহ তা‘আলা 

মানুলষর কমকসমূহও সৃরষ্ট্ কলরলিন- একর্ার ওপর ঈমান আনললই 

তাকদীলরর ওপর ঈমান আনা পূেকতা লাভ করলব। কযমন, আল্লাহ 

তা‘আলা বলললিন, 

ُر ۡ َۡوٱّلَلۡر﴿ لر نََۡۡوَمَٓۡخلََق ََ  [٦٩: الصافات] ﴾٩٦َۡتع 

“আল্লাহ কতামালদরলক এবাং কতামালদর কমকসমূহলকও সৃরষ্ট্ কলরলিন।” 

[সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৯৬] 
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মানুলষর কাজসমূহ মানুলষর গুলের অন্তভুকি। আর মানুষ আল্লাহর সৃরষ্ট্। 

ককালনা রজরনলসর স্রষ্ট্া উি রজরনলসর গুোবলীরও স্রষ্ট্া।  

যরদ বলা হয় আল্লাহ িাো অলনযর কিলত্রও কতা সৃরষ্ট্ কর্ারট বযবহার 

করা হলয়লি। কযমন, আল্লাহ তা‘আলা বলললিন, 

َسنۡرۡٱّلَلۡرَۡفَتَبَٓركَۡ﴿ ح 
َ
 [٧١: املؤمنون] ﴾ٱل َخَٰلِقِيَۡۡأ

“আল্লাহ সৃরষ্ট্কতকালদর মলধ্য উত্তম সৃরষ্ট্কতকা।” [সূরা আল-মুরমনূন 

আয়াত: ১৪] 

অনুরূপভালব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন, 

“রকয়ামলতর রদন িরব অাংকনকারীলদরলক বলা হলব, কতামরা দুরনয়ালত 

যা সৃরষ্ট্ কলররিলল, তালত রূলহর সঞ্চার কর”।1 

উপলরাি প্রলশ্নর উত্তর এই কয, আল্লাহর মলতা কলর ককালনা মানুষ রকিু 

সৃরষ্ট্ করলত অিম। মানুলষর পলি ককালনা অরস্তত্বহীনলক অরস্তত্ব কদওয়া 

সম্ভব নয়। ককালনা মৃত প্রােীলকও জীবন দান করা সম্ভব নয়। আল্লাহ 

িাো অলনযর বতরর করার অর্ক হললা, রনিক পররবতকন করা এবাং এক 

অবস্থা কর্লক অনয অবস্থায় রূপান্তররত করা মাত্র। মূলতঃ তা আল্লাহরই 

সৃরষ্ট্। ফলটাগ্রাফার যখন ককালনা বস্তুর িরব তুলল, তখন কস কসটালক সৃরষ্ট্ 

কলর না; বরাং বস্তুরটলক এক অবস্থা কর্লক অনয অবস্থায় পররবতকন কলর 

মাত্র। কযমন, মানুষ মারট রদলয় পারখর আকৃরত বতরর কলর এবাং অনযানয 

                                                           
1 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল বুয়ূ‘।  
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জীব-জ্তুষ বানায়। সাদা কাগজলক রঙ্গীন কাগলজ পররেত কলর। এখালন 

মূল বস্তু তর্া কারল, রাং ও সাদা কাগজ সবই কতা আল্লাহর সৃরষ্ট্। 

এখালনই আল্লাহর সৃরষ্ট্ এবাং মানুলষর সৃরষ্ট্র মলধ্য পার্ককয সুস্পষ্ট্ হলয় 

উলে। 

২- রাজলত্ব আল্লাহর একত্ব: 

মহান রাজারধ্রাজ একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। বললন, 

َۡكَۡ﴿ ِۡۡٱََّلِيۡتََبَٰ ل كرۡۡبَِيِده َر ََٰۡۡوهر َۡۡٱل  ۡۡ ََۡش   ۡۡكر ََِۡۡعَ  [٧: امللك] ﴾١َُِۡدي

“কসই মহান সত্বা অতীব বরকতময়, যার হালত রলয়লি সকল রাজত্ব। 

আর রতরন প্ররতরট রবষলয়র ওপর িমতাবান।” [সূরা আল-মুলক, 

আয়াত: ১] 

আল্লাহ আলরা বললন,  

ِيۡرَۡوهر َََۡۡش   ۡۡكر َِۡۡملَكر ترۡۡبَِيِدهِۦَۡمنۡ ُۡرل ۡ﴿ َٓرۡرَۡوَلُۡۡير  [٨٨: املؤمنون] ﴾َعلَي  ُِۡۡير

“কহ নবী! আপরন রজজ্ঞাসা করুন, সব রকিুর কতৃকত্ব কার হালত? রযরন 

আরয় দান কলরন এবাং যার ওপর ককালনা আরয় দাতা কনই।” [সূরা 

আল-মুরমনূন, আয়াত: ৮৮] 

সুতরাাং সবক সাধ্ারলের বাদশাহ একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। কাউলক 

বাদশাহ বলা হলল তা সীরমত অলর্ক বুঝলত হলব। আল্লাহ তা‘আলা 

অলনযর জলনযও রাজত্ব ও কতৃকত্ব সাবযস্ত কলরলিন। তলব তা সীরমত 

অলর্ক। কযমন, রতরন বললন,  
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وۡ ﴿
َ
تر َۡمٓۡأ ۡۥءَۡملَك   [٩٧: انلور] ﴾َمَفِِٓتَ ر

“অর্বা কতামরা যার িারব-কারের (রনয়ন্ত্রলনর) মারলক হলয়লিা।” [সূরা 

আন-নূর, আয়াত: ৬১]  

আল্লাহ আলরা বললন, 

ۡىۡإَِلۡ﴿ َوَِٰجِه ۡ ََۡعَ  ُ
َ
وۡ ۡأ

َ
َۡۡمٓۡأ ي َمَٰنرهر ۡ َۡملََكت 

َ
 [٩: املؤمنون] ﴾ۡأ

“তলব কতামালদর স্ত্রীগে অর্বা কতামালদর আয়ত্বধ্ীন দাসীগে বযতীত।” 

[সূরা আল-মুরমনূন, আয়াত: ৬] 

আলরা অলনক দলীললর মাধ্যলম জানা যায় কয, আল্লাহ িাো অনযলদরও 

রাজত্ব রলয়লি। তলব এ রাজত্ব আল্লাহর রাজলত্বর মলতা নয়। কসটা 

অসমূ্পেক রাজত্ব। তা বযাপক রাজত্ব নয়; বরাং তা একটা রনরদকষ্ট্ 

সীমালরখার কভতলর। তাই উদাহরেস্বরূপ বলা যায় কয, যালয়লদর 

বােীলত রলয়লি একমাত্র যালয়লদরই কতৃকত্ব ও রাজত্ব। তালত আমলরর 

হস্তলিপ করার ককালনা িমতা কনই এবাং রবপরীত পলি আমলরর 

বােীলত যালয়দও ককালনা হস্তলিপ করলত পালর না। তারপরও মানুষ 

আপন মারলকানাধ্ীন বস্তুর ওপর আল্লাহ প্রদত্ত রনধ্কাররত সীমালরখার 

রভতলর কর্লক তাুঁর আইন-কানুন কমলনই রাজত্ব কলর র্ালক। এজনযই 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম অকারলে সম্পদ রবনষ্ট্ করলত 

রনলষধ্ কলরলিন। আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

تر ا َۡۡوَلۡ﴿ ء َۡۡترؤ  َفَهٓ ُر ۡرۡٱلسُّ َٰلَ َو م 
َ
ُر ۡ ۡٱّلَلۡرَۡجَعَلۡۡٱَلِتۡۡأ ٓۡلَ َٗ  [٥: النساء] ﴾َُِيَٰ
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“কয সমস্ত ধ্ন-সম্পদ আল্লাহ কতামালদর জীবন ধ্ারলের উপকরে স্বরূপ 

দান কলরলিন, তা কতামরা রনলবকাধ্ কলাকলদর হালত তুলল রদও না।” 

[সূরা আন-রনসা, আয়াত: ৫] 

মানুলষর রাজত্ব ও মুলূরকয়ত খুবই সীরমত। আর আল্লাহর মারলকান ও 

রাজত্ব সবকবযাপী এবাং সকল বস্তুলক কবষ্ট্নকারী। রতরন তাুঁর রাজলত্ব যা 

ইচ্ছা, তাই কলরন। তাুঁর কলমকর বকরফয়ত তলব করার মলতা ককউ 

কনই। অর্ি সকল মানুষ তালদর কৃতকমক সম্পলকক রজজ্ঞারসত হলব। 

৩- পররিালনায় আল্লাহর একত্ব:  

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন এক ও অরদ্বতীয় বযবস্থাপক এবাং পররিালক। 

রতরন সকল মাখলূকাত এবাং আসমান-যরমলনর সব রকিু পররিালনা 

কলরন। আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

َلۡ﴿
َ
ۡر ۡۡل قۡرٱل ََۡۡلۡرۡأ م 

َ ۡۡٱّلَلۡرَۡتَبَٓركََۡۡوٱۡل  َِيََۡۡربُّ  [٥١: االعراف] ﴾ٱل َعَٰلَ

“সৃরষ্ট্ করা ও আলদশ দালনর মারলক একমাত্র রতরন। সৃষ্ট্কুললর রব 

আল্লাহ তা‘আলা অতীব বরকতময়।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪] 

আল্লাহর এ পররিালনা সবকবযাপী। ককালনা শরিই আল্লাহর পররিালনালক 

রুলখ রদলত পালর না। ককালনা ককালনা মাখলূলকর জনযও রকিু রকিু 

পররিালনার অরধ্কার র্ালক। কযমন, মানুষ তার ধ্ন-সম্পদ, সন্তান-

সন্তরত এবাং কমকিারীলদর ওপর কতৃকত্ব কলর র্ালক; রক্তুষ এ কতৃকত্ব রনরদকষ্ট্ 

একরট সীমার রভতলর। উপলরাি আললািনার মাধ্যলম আমালদর বিলবযর 
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সতযতা প্রমারেত হললা কয, তাওহীলদ রুবূবীয়যালতর অর্ক সৃরষ্ট্, রাজত্ব 

এবাং পররিালনায় আল্লাহলক একক রহসালব রবশ্বাস করা। 

রদ্বতীয়ত: তাওহীদুল উলুরহয়যাহ  

এককভালব আল্লাহর ইবাদাত করার নাম তাওহীলদ উলুরহয়যাহ। মানুষ 

কযভালব আল্লাহর ইবাদাত কলর এবাং বনকটয হারসললর কিষ্ট্া কলর, 

অনুরূপ অনয কাউলক ইবাদালতর জনয গ্রহে না করা। তাওহীলদ 

উলুহীয়যালতর রভতলরই রিল আরলবর মুশররকলদর কগামরাহী। এ 

তাওহীলদ উলূরহয়ালক ককন্দ্র কলরই তালদর সালর্ রজহাদ কলর আল্লাহর 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তালদর জান-মাল, ঘরবােী ও 

জরম-জায়গা হরে হালাল মলন কলররিললন। তালদর নারী-রশশুলদরলক 

দাস-দাসীলত পররেত কলররিললন। এ প্রকার তাওহীদ রদলয়ই আল্লাহ 

তা‘আলা রাসূলগেলক কপ্ররে কলররিললন এবাং সমস্ত আসমানী রকতাব 

নারযল কলরলিন। যরদও তাওহীলদ রুবূরবয়যাত এবাং তাওহীলদ আসমা 

ওয়াস্ রসফাতও নবীলদর দাওয়ালতর রবষয়বস্তু রিল; রক্তুষ অরধ্কাাংশ 

সময়ই নবীগে তালদর স্বজাতীয় কলাকলদরলক তাওহীলদ উলুহীয়যার প্ররত 

আহ্বান জানালতন। মানুষ যালত আল্লাহ িাো অনয কারও জনয 

ইবাদালতর ককালনা অাংশই কপশ না কলর, সদাসবকদা রাসূলগে তালদর 

উম্মতলদরলক এ আলদশই রদলতন। িাই কস কহাক বনকটযশীল রফররশতা, 

আল্লাহর কপ্রররত নবী, আল্লাহর সৎকমকপরায়ে ওলী বা অনয ককালনা 

মাখলুক। ককননা আল্লাহ িাো অনয কারও ইবাদাত করা ববধ্ নয়। কয 

বযরি এ প্রকার তাওহীলদ ত্রুরট করলব, কস কারফর মুশররক। যরদও কস 
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তাওহীলদ রুবূবীয়যাহ এবাং তাওহীলদ আসমা ওয়াস রসফালতর স্বীকৃরত 

প্রদান কলর র্ালক। সুতরাাং ককালনা মানুষ যরদ এ রবশ্বাস কলর কয, 

আল্লাহই একমাত্র সৃরষ্ট্কারী, একমাত্র মারলক এবাং সব রকিুর পররিালক, 

রক্তুষ আল্লাহর ইবাদালত যরদ অনয কাউলক শরীক কলর, তলব তার এ 

স্বীকৃরত ও রবশ্বাস ককালনা কালজ আসলব না। যরদ ধ্লর কনওয়া হয় কয, 

একজন মানুষ তাওহীলদ রুবূবীয়যালত এবাং তাওহীলদ আসমা ওয়াস 

রসফালত পূেক রবশ্বাস কলর; রক্তুষ কস কবলরর কালি যায় এবাং কবরবাসীর 

ইবাদাত কলর রকাংবা তার জনয কুরবানী কপশ কলর বা পশু জলবহ কলর 

তাহলল কস কারফর এবাং মুশররক। মৃতুযর পর কস হলব রিরস্থায়ী 

জাহান্নামী। আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

ۥ﴿ ِكۡ َۡمنۡإِنَ ر رۡش  مََۡۡفَقدۡ ۡبِٱّلَلِۡۡي َۡ ََنةََۡۡعلَي  ِۡۡٱّلَلۡرَۡح وَۡۡٱۡل 
 
َٰ ۡرَوَمأ َِيََۡۡوَمٓۡٱنلَٓرر ۡۡى ِۡمرنۡ ۡلِلَظَٰلِ

نَصٓر ۡ
َ
 [١٧: دةاملائ] ﴾ۡأ

“রনশ্চয় কয বযরি রশলকক রলপ্ত হলব, আল্লাহ তার জনয জান্নাত হারাম কলর 

রদলয়লিন। তার রেকানা জাহান্নাম। আর যাললমলদর জনয ককালনা 

সাহাযযকারী কনই।” [সূরা আল-মালয়দা, আয়াত: ৭২] কুরআলনর প্ররতরট 

পােকই একর্া অবগত আলি কয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কয 

সমস্ত কারফরলদর সালর্ যুদ্ধ কলরলিন, তালদর জান-মাল হালাল মলন 

কলরলিন এবাং তালদর নারী-রশশুলক বন্দী কলরলিন ও তালদর কদশলক 

গেীমত রহলসলব দখল কলরলিন, তারা সবাই একর্া স্বীকার করত কয, 

আল্লাহই একমাত্র সৃরষ্ট্কতকা ও প্ররতপালক। তারা এলত ককালনা সলন্দহ 

কপাষে করত না; রক্তুষ কযলহতু তারা আল্লাহর সালর্ অলনযরও উপাসনা 
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করত, তাই তারা মুশররক রহলসলব গেয হলয়লি এবাং তালদর জান-মাল 

হরে হালাল রবলবরিত হলয়লি।  

তৃতীয়ত: তাওহীদুল আসমা ওয়াস রসফাত 

তাওহীদুল আসমা ওয়াস রসফালতর অর্ক হললা, আল্লাহ রনলজলক কয সমস্ত 

নালম নামকরে কলরলিন এবাং তাুঁর রকতালব রনলজলক কয সমস্ত গুলে 

গুোরম্বত কলরলিন কস সমস্ত নাম ও গুোবলীলত আল্লাহলক একক ও 

অরদ্বতীয় রহলসলব কমলন কনওয়া। আল্লাহ রনলজর জনয যা সাবযস্ত 

কলরলিন, তালত ককালনা পররবতকন, পররবধ্কন, তার ধ্রে বেকনা এবাং 

ককালনা রূপ উদাহরে কপশ করা বযতীত আল্লাহর জনয তা সাবযস্ত করার 

মাধ্যলমই এ তাওহীদ বাস্তবায়ন হলত পালর। সুতরাাং আল্লাহ রনলজলক কয 

নালম পররিয় রদলয়লিন বা রনলজলক কয গুোবলীলত গুোরন্বত কলরলিন, 

তাুঁর ওপর ঈমান আনয়ন করা আবশযক। এ সমস্ত নাম ও গুোবলীর 

আসল অর্ক আল্লাহর জনয সাবযস্ত কলর তার ওপর ঈমান আনলত হলব- 

ককালনা প্রকার ধ্রে বেকনা করা বা দৃষ্ট্ান্ত কপশ করা যালব না। এ 

প্রকালরর তাওহীলদ আহলল রকবলা তর্া মুসরলমলদর রবরাট একরট অাংশ 

কগামরাহীলত পরতত হলয়লি। এক কররের কলাক আল্লাহর রসফাতলক 

অস্বীকালরর কিলত্র এতই বাোবারে কলরলি কয, এর কারলে তারা 

ইসলাম কর্লক কবর হলয় কগলি। আর এক কররের কলাক মধ্যম পন্থা 

অবলম্বন কলরলি। আর এক কররের কলাক আহলল সুন্নাহ ওয়াল 
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জামা‘আলতর কািাকারি; রক্তুষ সালালফ সাললহীলনর2 মানহাজ3 হললা, 

আল্লাহ রনলজর জনয কয নাম রনধ্কারে কলরলিন এবাং রনলজলক কয 

সবগুলে গুোরন্বত কলরলিন, কস সব নাম ও গুোবলীরর ওপর ঈমান 

আনয়ন করলত হলব।  

আল্লাহর করতপয় নালমর দৃষ্ট্ান্ত: 

১) ( القيوم اليح ) আল্লাহ তা‘আলার অনযতম নাম হলচ্ছ, “আল হাইয়ুযল 

কাইয়ুযম” এ নালমর ওপর ঈমান রাখা আমালদর ওপর ওয়ারজব। এ 

নামরট আল্লাহর একরট রবলশষ গুলেরও প্রমাে বহন কলর। তা হলচ্ছ, 

আল্লাহর পররপূেক হায়াত। যা ককালনা সময় অবতকমান রিলনা এবাং 

ককালনা রদন কশষও হলব না। অর্কাৎ আল্লাহ তা‘আলা রিরঞ্জীব। রতরন 

সবসময় আলিন এবাং সমস্ত মাখলুকাত ধ্বাংস হলয় যাওয়ার পরও 

অবরশষ্ট্ র্াকলবন। তাুঁর ককালনা ধ্বাংস বা িয় কনই।  

২) আল্লাহ রনলজলক السميع (আস-সামীউ‘) রবেকারী নালম অরভরহত 

কলরলিন। তার ওপর ঈমান আনা আবশযক। রবে করা আল্লাহর একরট 

গুে। রতরন মাখলুকালতর সকল আওয়াজ রবে কলরন। তা যতই কগাপন 

ও অস্পষ্ট্ কহাক না ককন। 

                                                           
2 এ রকতালবর কযখালনই ‘‘সালালফ সাললহীন’’ বা শুধু্ ‘‘সালাফ’’ কর্ারট উলল্লখ হলব 
তার দ্বারা উলেশয হলব সাহাবী, তালবঈ এবাং তালব তালবঈগে।  

3 মানহাজ বললত আকীদা ও আমললর কিলত্র সালালফ সাললহীলনর গৃহীত রনলভকজাল 
নীরতলক বুঝালনা হলয়লি। 
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আল্লাহর করতপয় রসফালতর দৃষ্ট্ান্ত 

আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

َهر دۡرَۡوَُٓلَِتۡ﴿ لر لَة  ۡۡٱّلَلِۡۡيَدۡرۡٱۡل  َۡۡمغ  َلت  ي ِديِه ۡ ۡغر
َ
َٓۡولرعِنر ا ۡۡأ ََ ِ ر ا ۡ ۡب َۡمب سر َطَتٓنِۡۡيََداهرۡۡبَل َُۡۡٓل

ء ر َۡۡكي َفۡۡيرنفِقۡر  [٩١: دةاملائ] ﴾يََشٓ

“ইয়াহূদীরা বলল, আল্লাহর হাত বন্ধ হলয় কগলি, বরাং তালদর হাতই বন্ধ। 

তালদর উরির দরুন তারা আল্লাহর রহমত হলত বরঞ্চত হলয়লি, বরাং 

আল্লাহর উভয় হাত সদা উমু্মি, কযরূপ ইচ্ছা বযয় কলরন।” [সূরা আল-

মালয়দা, আয়াত: ৬৪] 

এখালন আল্লাহ তা‘আলা রনলজর জনয দু’রট হাত সাবযস্ত কলরলিন। যা 

দালনর জনয সদা প্রসাররত। সুতরাাং আল্লাহর দু’রট হাত আলি। এর 

ওপর ঈমান আনলত হলব; রক্তুষ আমালদর উরিৎ আমরা কযন অন্তলর 

আল্লাহর হাত ককমন হলব কস সম্পলকক ককালনা কল্পনা না করর এবাং 

কর্ার মাধ্যলম কযন তার ধ্রে বেকনা না করর ও মানুলষর হালতর সালর্ 

তুলনা না করর। ককননা আল্লাহ বলললিন,  

َِث لِ ِۦۡلَي َسۡ﴿ َِيعۡرَۡوهر َََۡۡش    َۡۡك َِصيۡرۡٱلَس  [٧٧: الشورا] ﴾ٱۡل 

“ককালনা রকিুই তাুঁর সদৃশ নয়, রতরন সবকলরাতা, সবকদ্রষ্ট্া।” [সূরা আশ-

শূরা, আয়াত: ১১] 

আল্লাহ আলরা বললন, 
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ُٓۡرل ۡ﴿ ََ مَۡۡإَِن َۡ ََۡۡح ِ َِٰحَشَۡۡرب  ََۡۡۡمٓۡٱل َفَو ث  ََۡۡبَطنََۡۡوَمِٓۡمن َهَٓۡظَه ِ
ََۡۡوٱۡل  َر   َِۡۡوٱۡل  َرق ِۡۡبَِغري  ۡٱۡل 

ن
َ
ِكر ا َۡۡوأ ۡش 

ر ِل ۡۡلَ ۡ َۡمٓۡبِٱّلَلِۡۡت َن  ل َطَٰٗنٓۡبِ ِۦۡير نۡسر
َ
ر ا َۡۡوأ َۡۡتقر ل ر نََۡۡلَۡۡمٓۡٱّلَلََِۡۡعَ َر لَ  ﴾٣٣َۡتع 

 [٣٣: العرافا]

“কহ মুহাম্মাদ! আপরন বলল রদন কয, আমার রব প্রকাশয ও অপ্রকাশয 

অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অনযায় ও অসঙ্গত রবলদ্রাহ ও রবলরারধ্তা এবাং 

আল্লাহর সালর্ ককালনা রকিুলক শরীক করা, যার পলি আল্লাহ ককালনা 

দলীল-প্রমাে অবতীেক কলরন রন, আর আল্লাহ সম্বলন্ধ এমন রকিু বলা কয 

সম্বলন্ধ কতামালদর ককালনা জ্ঞান কনই, (ইতযারদ কাজ ও রবষয়সমূহ) 

হারাম কলরলিন।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৩৩] 

আল্লাহ আলরা বললন,  

َۡۡوَلۡ﴿ فر ۡ ۡبِ ِۦۡلََكۡۡلَي َسَۡۡمَٓۡتق  عَۡۡإِنَِۡۡعل     َ ََصَۡۡٱلَس َؤادََۡۡوٱۡل  َُّۡۡوٱل فر َلىئَِكۡۡكر و 
ر
َۡعن  ۡرََۡكنَۡۡأ

ۡ  [٣٩: االرساء] ﴾٣٦ۡ ٗلَۡمس 

“কয রবষলয় কতামার ককালনা জ্ঞান কনই, কসই রবষলয় অনুমান দ্বারা 

পররিারলত হলয়া না, রনশ্চয় কেক, িিু, অন্তর ওলদর প্রলতযলকর রনকট 

বকরফয়ত তলব করা হলব।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৬] 

সুতরাাং কয বযরি আল্লাহর হাত দু’রটলক মানুলষর হালতর সালর্ তুলনা 

করল, কস আল্লাহর বােী “ককালনা রকিুই তাুঁর সদৃশ নয়” একর্ালক রমর্যা 

প্ররতপন্ন করল এবাং আল্লাহর বােী, 

ِبر ا ۡۡفََلۡۡ﴿ ِۡۡتَۡض  َثَٓل ّۡۡلِلَ م 
َ  [١١: انلحل] ﴾ٱۡل 
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“কতামরা আল্লাহর জনয দৃষ্ট্ান্ত কপশ কলরা না”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: 

৭৪]- এর রবরুদ্ধািরে করল। আর কয বযরি আল্লাহর গুোবলীর রনরদকষ্ট্ 

ককালনা কাইরফয়ত4 তর্া ধ্রে বেকনা করল, কস আল্লাহর বযাপালর রবনা 

ইললম কর্া বলল এবাং এমন রবষলয়র অনুসরে করল, কয সম্পলকক তার 

ককালনা জ্ঞান কনই।  

আল্লাহর রসফালতর5 আলরকরট উদাহরে কপশ করব –তা হললা আল্লাহ 

‘আরলশর উপলর উো। কুরআলনর সাতরট স্থালন আল্লাহ তা‘আলা উলল্লখ 

কলরলিন কয, রতরন ‘আরলশর উপলর উলেলিন। প্রলতযক স্থালনই 

‘ইসতাওয়া’ (استوى) আর প্রলতযক স্থালনই ‘আলাল আররশ’ ( العرش ىلع ) 
“আলাল ‘আররশ” শব্দদ্বয় বযবহার কলরলিন। আমরা যরদ আরবী ভাষায় 

ইসরতওয়া শব্দরট অনুসন্ধান করলত যাই তলব কদখলত পাই কয, (استوى) 
শব্দরট যখনই (على) অবযলয়র মাধ্যলম বযবহার হলয়লি তখনই তার অর্ক 

হলয়লি ‘(االرتفاع) বা (العلو) অর্কাৎ ‘উপলর উো’।  এটা বযতীত অনয 
ককালনা অলর্ক তখন তার বযবহার হয় না। সুতরাাং َُن ىلع الَعرمِش استوى  الرَّْحم
এবাং এর মলতা অনযানয আয়ালতর মাধ্যলম প্রমারেত হয় কয, আল্লাহ 

তা‘আলা রতরন তাুঁর আরলশর উপর রলয়লিন রবলশষ একপ্রকার উপলর 

                                                           
4 আল্লাহর গুনাবলীর রবলশষ ককালনা ধ্রে, গেে বা পদ্ধরত বেকনা করালক ‘‘তাকয়ীফ’’ 
বা ‘‘কাইরফয়াত’’ বলা হয়। কযমন, ককউ বলল ‘আল্লাহর হাত এরকম এ 
রকম’এভালব আল্লাহর রসফাতসমূলহর কাইরফয়াত (ধ্রে-গেন) বেকনা করা হারাম। 

5 আল্লাহর গুোবলী এবাং আল্লাহর কমকসমূহলক আল্লাহর রসফাত বলল বযাখযা করা 
হলয়লি। 
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র্াকা, যা তার সৃরষ্ট্ জগলতর উপলর সাধ্ারেভালব উপলর র্াকার কিলয় 

রভন্নতর। আর এ উপলর র্াকার রবষয়রট হান আল্লাহর জনয প্রকৃত 

অলর্কই সাবযস্ত। সুতরাাং আল্লাহ তা‘আলার জনয কযমনভালব উপযুি, 

কসভালবই রতরন ‘আরলশর উপলর উলেলিন। আল্লাহর ‘আরলশর উপলর 

হওয়া এবাং মানুলষর খাট-পালাং ও কনৌকায় আলরাহলনর সালর্ ককালনা 

সামঞ্জসযতা কনই। কয আলরাহলনর কর্া আল্লাহ তা‘আলা উলল্লখ কলর 

বললন,  

ُر ۡوََجَعَلۡ﴿ ِنَۡۡلَ ل ِكۡۡم  ن َعَٰر ِۡۡٱل فر
َ َكبرر نََۡۡمرَٓۡوٱۡل   ۡ ا ١٢ۡۡۡتَ رَت ۥر َٰۡۡلِتَس  ر رِهِۦََۡعَ هر ۡثرر َۡۡظر

وا ۡ ۡر كر ةَۡۡتَذ  ََ ُر ۡ ۡنِع  ِ َت َۡۡإَِذاَۡرب  ر ا َۡۡعلَي  ِۡۡي تر ۡ ٱس  ب َحَٰنََۡۡوَتقر ل َۡۡۡٱََّلِيۡسر َۡوَمرَٓۡهََٰذاۡنَلََٓۡسَخ
َنٓ ِۡنِيََۡۡلرۥۡكر ق  ء١٣ۡۡۡمر نَقلِبر نََۡۡرب َِنٓۡإَِلَِٰۡۡإَوَنٓ َر َ  [٧١ ،٧٧: الزخرف] ﴾١٤ۡل

“রতরন কতামালদর আলরাহলনর জনয সৃরষ্ট্ কলরন কনৌযান ও িতুষ্পদ জ্তুষ; 

যালত কতামরা তার উপর আলরাহে করলত পার, তারপর কতামালদর 

রলবর অনুগ্রহ স্মরে কর যখন কতামরা এর উপর রস্থর হলয় বস এবাং 

বল, পরবত্র ও মহান রতরন, রযরন এলদরলক আমালদর জনয বশীভূত 

কলরলিন, যরদও আমরা সমর্ক রিলাম না এলদরলক বশীভূত করলত। 

আর আমরা আমালদর রলবর রনকট প্রতযাবতকন করলবা।” [সূরা আয-

যুখরুফ, আয়াত: ১২-১৪] 

সুতরাাং মানুলষর ককালনা রজরনলসর উপলর উো ককালনা ক্রলমই আল্লাহর 

‘আরলশর উপলর হওয়ার সদৃশ হলত পালর না। ককননা আল্লাহর মলতা 

ককালনা রকিু কনই। 
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কয বযরি বলল কয, ‘আরলশর উপলর আল্লাহর উোর অর্ক ‘আরলশর 

অরধ্কারী হলয় যাওয়া, কস প্রকাশয ভুললর মালঝ রলয়লি। ককননা এটা 

আল্লাহর কালামলক আপন স্থান কর্লক পররবকতন করার শারমল এবাং 

সাহাবী এবাং তালব‘ঈলদর ইজমার সমূ্পেক রবলরাধ্ী। এ ধ্রলের কর্া 

এমন রকিু বারতল রবষয়লক আবশযক কলর, যা ককালনা মুরমলনর মুখ 

কর্লক উচ্চাররত হওয়া সাংগত নয়। কুরআন মাজীদ আরবী ভাষায় 

অবতীেক হলয়লি। আল্লাহ বললন, 

ۡۡ َۡجَعل َنَٰ ۡرۡإِنَٓ﴿ بِي َٰٗٓۡءنًُٓر َۡ ُر ۡ َۡع قِلر نََۡۡلَعَل  [٣: الزخرف] ﴾٣َۡتع 

“রনশ্চয় আমরা এ কুরআনলক আরবী ভাষায় অবতীেক কলররি যালত 

কতামরা বুঝলত পার।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৩] আরবী ভাষায় 

ইসতাওয়া শলব্দর অর্ক ‘উপলর ওো’ এবাং ‘রবরাজমান র্াকা’। আর এটাই 

হললা ইসরতওয়া শলব্দর আসল অর্ক। সুতরাাং ‘রতরন আরলশর উপলর 

উলেলিন’ এর অর্ক, রতরন আরলশর উপর উলেলিন, রবলশষ প্রকার উপলর 

উো, আল্লাহর বেলত্বর শালন ‘আরলশর উপর কযভালব উপলর উো’ 

প্রলযাজয, কসভালবই রতরন উপলর উলেলিন। যরদ ইসরতওয়ার (উপলর 

উোর) অর্ক ইসতাওলা (অরধ্কারী) হওয়ার মাধ্যলম করা হয়, তলব তা 

হলব আল্লাহর কালামলক পররবতকন করার শারমল। আর কয বযরি এরূপ 

করল, কস কুরআলনর ভাষা কয অলর্কর উপর প্রমাে বহে কলর (তা 

হলচ্ছ, উপলর উো), তা অস্বীকার করল এবাং অনয একরট বারতল অর্ক 

সাবযস্ত করল।  
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তািাো “ইসরতওয়া” এর কয অর্ক আমরা বেকনা করলাম, তার ওপর 

সালালফ সাললহীন ঐকমতয (ইজমা) কপাষে কলরলিন। কারে, উি 

অলর্কর রবপরীত অর্ক তালদর কর্লক বরেকত হয় রন। কুরআন এবাং সুন্নালত 

যরদ এমন ককালনা শব্দ আলস সালালফ সাললহীন কর্লক যার প্রকাশয অর্ক 

রবলরাধ্ী ককালনা বযাখযা না পাওয়া যায়, তলব কস কিলত্র মূলনীরত হললা 

উি শব্দলক তার প্রকাশয অলর্কর ওপর অবরশষ্ট্ রাখলত হলব এবাং তার 

মমকালর্কর উপর ঈমান রাখলত হলব।  

যরদ প্রশ্ন করা হয় কয, সালালফ সাললহীন কর্লক রক এমন ককালনা কর্া 

বরেকত হলয়লি যা প্রমাে কলর কয, “ইসতাওয়া” অর্ক “আলা” (‘আরলশর 

উপলর উলেলিন)? উত্তলর আমরা বলব হযাুঁ, অবশযই তা বরেকত হলয়লি। 

যরদ একর্া ধ্লর কনওয়া হয় কয, তালদর কর্লক এ তাফসীর স্পষ্ট্ভালব 

বরেকত হয় রন, তাহললও এ সব কিলত্র সালালফ সাললহীলনর মানহাজ 

(নীরত) হললা, কুরআন এবাং সুন্নাহর শব্দ কয অর্ক রনলদকশ করলব, আরবী 

ভাষার দাবী অনুযায়ী শলব্দর কস অর্কই গ্রহে করলত হলব।  

‘ইসরতওয়া’র অর্ক ইসতাওলা দ্বারা করা হলল কয সব সমসযা কদখা কদয় 

১) ‘ইসতাওলা’ অর্ক ককালনা বস্তুর মারলকানা হারসল করা বা ককালনা 

রকিুর উপর কতৃকত্ব প্ররতষ্ঠা করা। তাই ‘ইসরতওয়া’র অর্ক ইসতাওলার 

মাধ্যলম করা হলল অর্ক দাুঁোয়, আকাশ-জরমন সৃরষ্ট্র আলগ আল্লাহ 

‘আরলশর মারলক রিললন না, পলর মারলক হলয়লিন। কারে আল্লাহ 

তা‘আলা বললন,  
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ُر ۡرۡإِنَۡۡ﴿ ۡرَضۡۡٱلَسَمََٰوَٰتَِۡۡخلَقَۡۡٱََّلِيۡٱّلَلۡرَۡرَب
َ يَٓمۡ ِۡسَتةِِۡفَۡۡوٱۡل 

َ
َتَ ىَٰۡۡثر َۡۡأ ۡۡٱس  ۡ ِشۡ ََۡعَ ۡۡٱل َع

 [  ٥٣: االعراف] ﴾

“রনশ্চয় কতামালদর রব হললন কসই আল্লাহ রযরন িয় রদলন আকাশ এবাং 

জরমন সৃরষ্ট্ কলরলিন। অতঃপর ‘আরলশর উপলর ‘ইলস্তওয়া’ করললন।” 

[সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪] তখন তালদর কর্া অনুসালর অর্ক 

দাুঁোলব, আসমান সৃরষ্ট্র পূলবক এবাং আসমান যমীন সৃরষ্ট্র প্রাক্কালল রতরন 

আরলশর অরধ্কারী রিললন না। (নাউযুরবল্লাহ) 

২) “আর-রাহমানু আলাল ‘আররশস তাওয়া” অর্ক যরদ ‘ইস্তাওলা’র 

মাধ্যলম করা শুদ্ধ হয় তাহলল এ কর্া বলাও শুদ্ধ হলত হয় কয, আল্লাহ 

তা‘আলা যমীলনর কতৃকত্ববান হললন, রতরন তার সৃরষ্ট্কুললর কয ককালনা 

রকিুর উপর কতৃকত্বশীল হললন। অর্ি এলত ককালনা সলন্দহ কনই কয এটা 

একরট বারতল অর্ক। এ ধ্রলের অর্ক মহান আল্লাহর শালন কশাভনীয় 

নয়।6  

                                                           
১ আল্লাহ তা‘আলা সকল রকিুর সৃরষ্ট্কতকা এবাং সকল বস্তুর রতরন একমাত্র মারলক। 
সূিনা কর্লকই সকল বস্তুর ওপর তাুঁর মারলকানা প্ররতরষ্ঠত এবাং সকল বস্তু রবলীন 
হলয় যাওয়ার পরও আল্লাহ এবাং তাুঁর মারলকানা বহাল র্াকলব। আল্লাহর কিলত্র 
এমন রবশ্বাস কপাষে করা রেক হলব না কয, আল্লাহ পূলবক অমুক বস্তুর মারলক রিললন 
না। পলর মারলক হলয় কগললন। এ ধ্রলের অর্ক গ্রহে করা হলল, আল্লাহ কয মহান 
িমতাবান তালত রবশ্বাস পররপূেক হলব না এবাং মহান আল্লাহলক মানুলষর সালর্ তুলনা 
করা হলব। (নাউযুরবল্লাহ) 
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৩) এরট আল্লাহর কালামলক তার আপন স্থান কর্লক সররলয় কদওয়ার 

শারমল।  

৪) এ ধ্রলের অর্ক করা সালালফ সাললহীলনর ইজমার পররপন্থী। 

তাওহীদুল আসমা ওয়াস রসফালতর কিলত্র সারকর্া এই কয, আল্লাহ 

রনলজর জনয কয সমস্ত নাম ও গুোবলী সাবযস্ত কলরলিন, ককালনা 

পররবতকন, বারতল বা ধ্রে-গেন রকাংবা দৃষ্ট্ান্ত কপশ করা িাোই তার 

প্রকৃত অলর্কর ওপর ঈমান আনয়ন করা আমালদর ওপর ওয়ারজব।  
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মক্কার কারফরলদর রশকক ককান ধ্রলের রিল? 

প্রশ্ন: (২) যালদর কালি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক কপ্ররে 

করা হলয়রিল, তালদর রশকক কী ধ্রলের রিল? 

উত্তর: যালদর রনকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক কপ্ররে করা 

হলয়রিল, তারা তাওহীলদ রুবূরবয়যালত আল্লাহর সালর্ কাউলক রশকক করত 

না। কুরআলন কারীলমর ভাষয অনুযায়ী জানা যায় কয, তারা ককবল 

তাওহীলদ উলুরহয়যালত আল্লাহর সালর্ রশকক করত। 

রুবূরবয়যালতর কিলত্র তালদর রবশ্বাস রিল কয, আল্লাহই একমাত্র রব আর 

রতরনই রবপদগ্রলস্তর আহ্বালন সাোদানকারী, আর রতরনই রবপদাপদ 

দূরকারী; ইতযারদ কয সব রবষয় আল্লাহ তা‘আলা তালদর কর্লক 

জারনলয়লিন কয, তারা কসগুললার রুবুরবয়যাত ককবল আল্লাহর জনয 

স্বীকৃরত রদত।  

রক্তুষ তারা ইবাদালতর কিলত্র আল্লাহর সালর্ শরীক করত, আল্লাহর 

সালর্ অলনযর ইবাদতও করত। এ ধ্রলের রশকক মুসরলমলক ইসলাম 

কর্লক কবর কলর কদয়। ককননা তাওহীলদর শারব্দক অর্ক হললা, ককালনা 

রকিু একক কলর রনরদকষ্ট্ করা। আর আল্লাহ তা‘আলার করতপয় রনরদকষ্ট্ 

হক রলয়লি, যা এককভালব আল্লাহর জনয রনরদকষ্ট্ করা ওয়ারজব। এ 

হকগুললা রতন প্রকার: 

1) মারলকানা ও কতৃকলত্বর অরধ্কার  
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2) ইবাদাত পাওয়ার অরধ্কার 

3) নাম ও গুোবলীর অরধ্কার 

এজনযই আললমগে তাওহীদলক রতনভালগ রবভি কলরলিন। তাওহীদুর 

রুবূবীয়যাহ, তাওহীদুল আসমা ওয়াস রসফাত এবাং তাওহীদুল 

উলুরহয়যাহ।  

আরলবর মুশররকরা ককবল ইবাদত অাংলশই আল্লাহর সালর্ শরীক করত, 

তারা আল্লাহর সালর্ অলনযরও ইবাদত করত। আর এ জলনযই আল্লাহ 

তা‘আলা বললন,  

وا ۡۡ﴿ بردر ِكر ا َۡۡوَلۡۡٱّلَلَۡۡ۞َوٱع  ۡش 
ر ۡۡبِ ِۦۡت  [٣٩: النساء] ﴾ٓ َۡشي 

“কতামরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবাং তাুঁর সালর্ কাউলক শরীক কলরা 

না।” [সূরা আন-রনসা, আয়াত: ৩৬] অর্কাৎ তাুঁর ইবাদলত কাউলক শরীক 

করলব না। 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বললন,  

ۥ﴿ ِكۡ َۡمنۡإِنَ ر رۡش  مََۡۡفَقدۡ ۡبِٱّلَلِۡۡي َۡ ََنةََۡۡعلَي  ِۡۡٱّلَلۡرَۡح َٰ ۡرۡٱۡل  َوى
 
َِيََۡۡوَمٓۡٱنلَٓرر َۡۡوَمأ ِۡمنۡ ۡلِلَظَٰلِ

نَصٓر ۡ
َ
 [١٧: دةاملائ] ﴾أ

“কয বযরি আল্লাহর সালর্ শরীক করলব, আল্লাহ তার জনয জান্নাতলক 

হারাম কলর রদলয়লিন, তার রেকানা হলব জাহান্নাম এবাং যাললমলদর জনয 

ককালনা সাহাযযকারী র্াকলব না।” [সূরা আল-মালয়দা, আয়াত: ৭২] 

আল্লাহ আলরা বললন,  
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ۡۡرَۡلۡۡٱّلَلَۡۡإِنَۡ﴿ فِ نَۡيغ 
َ
َكَۡۡأ رۡش  ۡۡرۡبِ ِۦۡي فِ َٰلَِكۡۡدرونََۡۡمَٓۡوَيغ  نَۡذ ََ ِ ء ر ۡۡل  [١٨: النساء] ﴾يََشٓ

“রনশ্চয় আল্লাহ তাুঁর সালর্ রশকক করালক িমা কলরন না। তলব এর কিলয় 

রনম্ন পযকালয়র গুনাহ যালক ইচ্ছা রতরন িমা কলর কদন।” (সূরা আন-রনসা, 

আয়াত: ৪৮]  

আল্লাহ তা‘আলা আলরা বললন,  

ُر ۡرَۡوََُٓلۡ﴿ عر ِنۡءَۡربُّ ۡۡٱد  َتِجب  س 
َ
ۡ ۡأ ُر   ونَۡۡٱََّلِينَۡۡإِنَۡۡلَ ِِبر َتك  لر نَِۡۡعَبَٓدِتَۡۡعنۡ ۡيَس  خر َۡسَيد 

 [٩٦: اغفر] ﴾٦٠َۡداِخِۡينََۡۡجَهَن َۡ

“এবাং কতামালদর রব বললন, কতামরা আমালক ডাক, আরম কতামালদর 

ডালক সাো রদব। রনশ্চয় যারা আমার ইবাদাত করলত অহাংকার করলব, 

তারা অরিলরই অপমারনত অবস্থায় জাহান্নালম প্রলবশ করলব।” [সূরা 

গারফর, আয়াত: ৬০] 

আল্লাহ তা‘আলা ইখলাস বা রনষ্ঠার সূরায় বললন,  

َهُٓۡرل ۡ﴿ يُّ
َ
َ ونََۡۡيى ۡر َٰفِ بردۡرَۡلء١ۡۡۡٱل َك ع 

َ
بردۡرَۡمٓۡأ نتر ۡ َۡوَلء٢ۡۡۡونََۡتع 

َ
ونَۡۡأ َٰبِدر ءَۡۡع بردۡرَۡمٓ ع 

َ
َۡوَلء٣ۡۡۡأ

نَٓ ۡ
َ
نتر ۡ َۡوَلء٤َۡۡۡعَبدتُّ ۡ َۡمََٓۡعبِدۡ ۡأ

َ
ونَۡۡأ َٰبِدر ءَۡۡع بردۡرَۡمٓ ع 

َ
 [٥ ،٧: الاكفرون] ﴾٥ۡأ

“বলুন, কহ কারফররা! আরম তার ইবাদাত করর না, যার ইবাদাত কতামরা 

কর, এবাং কতামরাও তার ইবাদাতকারী নও, যার ইবাদাত আরম করর 

এবাং আরম ইবাদাতকারী নই তার, যার ইবাদাত কতামরা কলর 

আসলিা।” [সূরা কারফরূন, আয়াত: ১-৫] 
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লিয করুন, এখালন আরম সূরা আল-কারফরূনলক সূরা ইখলাস নাম 

রদলয়রি। কারে এ সূরা আমল বা কলমক ইখলাস রশিা কদয়। যরদও 

সূরারটর নাম সূরা আল-কারফরূন। রক্তুষ এ সূরারট আমরল ইখলালসর 

সূরা, কযমনরট সূরা ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’ ইলরম বা আকীদা রবষয়ক 

ইখলালসর সূরা।  

আল্লাহই হলচ্ছন সরতযকালরর তাওফীকদাতা।   
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আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আলতর মূলনীরত কী? 

প্রশ্ন: (৩) আকীদা ও অনযানয দীরন রবষলয়র কিলত্র আহলল সুন্নাত ওয়াল 

জামা‘আলতর মূলনীরতগুললা কী কী? 

উত্তর: আকীদা ও দীলনর অনযানয রবষলয় আহলল সুন্নাত ওয়াল 

জামা‘আলতর মূলনীরত হললা আল্লাহর রকতাব ও রাসূললর সুন্নাত এবাং 

কখালাফালয় রালশদীলনর আদশক ও সুন্নাতলক পররপূেকরূলপ আুঁকলে ধ্রা। 

কারে আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

نتر ۡ ۡإِنُۡرل ۡ﴿ ِبُّ نَۡۡكر  [٣٧: عمران ال] ﴾ٱّلَلۡرُۡر ۡرُير بِبۡ ۡفَٱتَبِعر ِنۡۡٱّلَلَِۡۡتر

“কহ নবী! আপরন বলুন কয, কতামরা যরদ আল্লাহর ভাললাবাসা কপলত 

িাও, তাহলল আমার অনুসরে কর। তলবই আল্লাহ কতামালদরলক 

ভাললাবাসলবন।”[সূরা আলল ইমরান, আয়াত: ৩১] 

তািাো আল্লাহ তা‘আলা আলরা বললন,  

َۡسر َلۡۡيرِطعَِۡۡمن﴿ َطٓعََۡۡفَقدۡ ۡٱل
َ
ءۡۡتََ َّلَٰۡۡنَومَۡۡٱّلَلَ ۡۡأ ٓ ََ ر َسل َنََٰكَۡۡف

َ
 ﴾٨٠َۡحفِيٗظَٓۡعلَي ِه ۡ ۡأ

 [٨٦: النساء]

“কয বযরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর অনুসরে করল কস 

স্বয়াং আল্লাহর অনুসরে করল। আর যারা মুখ রফররলয় রনলব, আরম 

তালদর জনয আপনালক সাংরিেকারী রহসালব কপ্ররে করর রন।” [সূরা 

আন-রনসা, আয়াত: ৮০] 
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আল্লাহ আলরা বললন,  

ءۡ﴿ ُر ۡرَۡوَمٓ َٰ َۡسر لرَۡۡ اتَى وهرۡۡٱل ذر ُر ۡ َۡوَمٓۡفَخر َٰ  [١: احلرش] ﴾فَٱنَتهر ا  َۡۡعن  ۡرَۡنَهى

“এবাং আল্লাহর রাসূল কতামালদরলক যা প্রদান কলরন, তা কতামরা গ্রহে 

কর আর যা কর্লক কতামালদরলক রনলষধ্ কলরন, তা কর্লক কতামরা 

রবরত র্াক।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭] যরদও আয়াতরট গেীমলতর 

মাল বন্টলনর কিলত্র নারযল হলয়লি, তলব শরী‘আলতর অনযানয 

মাসালয়ললর কিলত্রও উত্তমভালব প্রলযাজয হলব।  

তািাো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম জুমু‘আর সালালতর 

খুৎবায় বললতন,  

ا َبْعُد فَإِنَّ َخْْيَ احْلَِديِث كِ » مَّ
َ
د  أ ِ وََخْْيُ الُْهَدى ُهَدى حُمَمَّ ُموِر  تَاُب اَّللَّ

ُ
َورَشُّ اأْل

 «وُك ضاللة ىف انلار حُمَْدثَاُتَها َوُُكُّ بِْدَعة  َضاَللَة  
“অতঃপর সলবকাত্তম বােী হলচ্ছ আল্লাহর রকতাব, সলবকাত্তম রনলদকশনা 

হলচ্ছ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর রনলদকশনা। সবলিলয় 

রনকৃষ্ট্ রবষয় হলচ্ছ দীলনর রভতলর নতুন রবষয় আরবষ্কার করা। প্ররতরট 

রবদ‘আতই কগামরাহী। আর প্ররতরট কগামরাহীর পররোম জাহান্নাম।”7  

অনুরূপভালব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন,  

                                                           
7 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: সালাতুল জুমু‘আ 
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اِشِدينَ » وا َعلَيَْها  َعلَيُْكْم بُِسنَِِّت وَُسنَِّة اْْلُلََفاِء الَْمْهِديِّنَي الرَّ ُكوا بَِها وََعضُّ َتَمسَّ
ُموِر فَإِنَّ ُُكَّ حُمَْدثَة  بِْدَعة  

ُ
 «َضاَللَة  َوُُكَّ بِْدَعة   بِانلََّواِجِذ َوإِيَّاُكْم َوحُمَْدثَاِت اأْل

“কতামরা আমার সুন্নাত এবাং আমার পলর রহদায়াত প্রাপ্ত কখালাফালয় 

রালশদার সুন্নালতর অনুসরে করলব এবাং কসটালক দৃঢ়ভালব আুঁকলে 

ধ্রলব। আর কতামরা দীলনর রবষলয় নতুন আরবসৃ্কত রবষয় কর্লক সাবধ্ান 

র্াকলব। কারে, প্ররতরট নব আরবসৃ্কত রবষয়ই রবদ‘আত আর প্ররতরট 

রবদ‘আতই কগামরাহী।”8 এ সম্পলকক আলরা অসাংখয দলীল-প্রমাে 

রলয়লি।  

সুতরাাং আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আলতর পর্ হললা, আল্লাহর রকতাব, 

রাসূললর সুন্নাত এবাং কখালাফালয় রালশদীলনর পর্লক আকুঁলে ধ্রা। 

তািাো তালদর পলর্র অনযতম রদক হললা, তারা সদাসবকদা দীন 

কালয়লমর প্রলিষ্ট্া কলরন, এর রভতর রবলভদ সৃরষ্ট্ কলরন না। এর 

মাধ্যলম তারা আল্লাহর রনলম্নাি রনলদকশনা পালন কলর র্ালকন,  

عَۡ﴿ ُر ََۡشَ ِنَۡۡلَ ِينِۡۡم  َِۡۡوَّصََٰۡۡمٓۡٱل  ءَۡۡوٱََّلِيۡءۡنر ٗحٓۡ ِۦب و َحي َنٓ
َ
ۡۦءَۡوَصي َنَٓۡوَمٓۡإَِۡل َكۡۡأ ۡبِ ِ

نۡ ۡوَِعيَسى َۡۡومر َسَٰۡۡإِب َرَٰهِي َۡ
َ
َر ا ۡۡأ قِي

َ
ِينَۡۡأ ُر ا َۡۡوَلۡۡٱل  َۡ  [٧٣: الشورا] ﴾فِي ِۡ َۡتَتَف

“রতরন কতামালদর জনয রবরধ্বদ্ধ কলরলিন এমন দীনলক, যার রনলদকশ 

রদলয়রিললন রতরন নূহলক আর যা আরম অহী কলররিলাম কতামালক এবাং 

যার রনলদকশ রদলয়রিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসালক এই বলল কয, কতামরা 

                                                           
8 আবু দাউদ, অধ্যায়: রকতাবুস সুন্নাহ। 
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দীনলক প্ররতরষ্ঠত কর এবাং ওলত রবলভদ সৃরষ্ট্ কলরা না।” [সূরা আশ-

শূরা, আয়াত: ১৩] আর তালদর মালঝ কখলনা মতরবলরাধ্ হলয় র্াকলল 

তা হলয়লি ককবল এমন কিলত্র, যালত ইজলতহাদ9 করা ববধ্ আলি। এ 

ধ্রলের মতরবলরাধ্ অন্তলর রবলভদ সৃরষ্ট্ কলর না। ইজলতহাদী রবষলয় 

আরলমলদর মালঝ মতরবলরাধ্ হওয়া সলত্বও আপরন তালদর মালঝ একতা 

এবাং এলক অপলরর প্ররত ভাললাবাসা কদখলত পালবন।  

প্রশ্ন: (৪) আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত কারা? 

উত্তর: আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত তারাই, যারা আকীদা ও 

আমললর কিলত্র সুন্নাতলক আুঁকলে ধ্লর এবাং তার ওপর ঐকযবদ্ধ র্ালক 

এবাং অনয ককালনা রদলক দৃরষ্ট্ কদয় না। এ কারলেই তালদরলক আহলল 

সুন্নাত রূলপ নামকরে করা হলয়লি। ককননা তারা সুন্নাহর ধ্ারক ও 

বাহক। তালদরলক আহলল জামা‘আতও বলা হয়। কারে, তাুঁরা সুন্নাহর 

উপর জামাতবদ্ধ বা ঐকযবদ্ধ।  

অপররদলক আপরন যরদ রবদ‘আতীলদর অবস্থার প্ররত দৃরষ্ট্পাত কলরন, 

তলব কদখলত পালবন কয, তারা আকীদা ও আমললর কিলত্র রবরভন্ন দলল 

রবভি। তালদর এ অবস্থা এটাই প্রমাে কলর কয, তারা কয পররমাে 

রবদ‘আত বতরর কলরলি কস পররমাে সুন্নাত কর্লক দূলর সলর কগলি। 

জান্নাতী দললর পররিয়: 
                                                           
9 কুরআন ও সুন্নাহ কর্লক মাসআলা কবর করার জনয প্রলিষ্ট্া িালালনালক ইজলতহাদ 
বলল। আর কয আললম ইজলতহাদ করার কযাগয, তাুঁলক মুজতালহদ বলা হয়। 
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প্রশ্ন: (৫) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ভরবষযৎ বােী কলর কগলিন 

কয, তাুঁর মৃতুযর পর উম্মত রবরভন্ন দলল রবভি হলব। সম্মারনত শাইলখর 

কালি এর বযাখযা জানলত িাই। 

উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সহীহ হাদীলসর10 মাধ্যলম 

সাংবাদ রদলয়লিন কয, ইয়াহূদীরা ৭১ দলল রবভি হলয়লি, নাসারারা 

রবভি হলয়লি ৭২ দলল, আর এ উম্মালত মুহাম্মাদী রবভি হলব ৭৩ 

দলল। একরট দল বযতীত সমস্ত দলই জাহান্নালম প্রলবশ করলব। এরট 

হললা কসই দল, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এবাং তাুঁর 

সাহাবীগলের সুন্নাহর ওপর প্ররতরষ্ঠত র্াকলব। এ দলরট দুরনয়ালত 

রবদ‘আলত রলপ্ত হওয়া কর্লক সুররিত র্াকলব এবাং পরকালল জাহান্নালমর 

শারস্ত কর্লক মুরি পালব। এরটই হললা সাহাযযপ্রাপ্ত দল, যা রকয়ামত 

পযকন্ত হলকর ওপর রবজয়ী র্াকলব।  

এ রতয়াত্তর কফককার মলধ্য কলবল একরটই হলকর ওপর রলয়লি, বাকীরা 

সবাই বারতল পলর্ রলয়লি। ককালনা ককালনা আরলম এ জাহান্নামী ৭২ 

রফরকার পররিয় রনধ্কারে করার প্রয়াস কপলয়লিন। প্রর্মত: 

রবদ‘আতীলদরলক পাুঁিভালগ ভাগ কলরলিন এবাং প্রলতযক ভাগ কর্লক 

শাখা-প্রশাখা কবর কলর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কতৃকক 

কঘারষত ৭২ রট রফরকা রনধ্কারে কলর রদলয়লিন। রকিু রকিু আরলম 

                                                           
10 আবু দাউদ, রকতাবুস সুন্নাহ, রতররমযী, রকতাবুল ঈমান, ইবন মাজাহ, রকতাবুল 
রফতান। 
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রফরকাগুললা রনধ্কারে না করাই উত্তম মলন কলরলিন। কারে, যারা গেনা 

কলরলিন তালদর গেনাকৃত রফরকার বাইলরও বহু রফরকা রলয়লি যারা 

পূলবক পর্ভ্রষ্ট্ হওয়া কলাকলদর কর্লকও কবরশ পর্ভ্রষ্ট্ হলয়লিন। আর এ 

বাহাত্তর রফরকা গেনার পলরও অলনক রফরকার উৎপরত্ত হলয়লি। তারা 

আরও বললন, এ সাংখযা কশষ হবার নয়। বরাং কশষ যামানায় রকয়ামত 

প্ররতরষ্ঠত হওয়ার পূলবক এর সবকলশষ সাংখযা সম্পলকক জানা সম্ভব নয়। 

সুতরাাং উত্তম হললা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যা সাংরিপ্তভালব 

বেকনা কলরলিন, তা সাংরিপ্তভালবই রাখা। আমরা এভালব বলব কয, এ 

উম্মত ৭৩ দলল রবভি হলব। ৭২ দল জাহান্নালম যালব এবাং মাত্র একদল 

জান্নালত যালব। অতঃপর বলব, কয দলরট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম এবাং তাুঁর সাহাবীলদর সুন্নাহর রবলরারধ্তা করলব, কস এ ৭২ 

দললর অন্তভুকি হলব। হয়ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

এতদসাংক্রান্ত এমন রকিু মূলনীরতর রদলক ইরঙ্গত কলরলিন তন্মলধ্য আমরা 

ককবল দশরটই জারন। আবার হলত পালর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম এমন রকিু মূলনীরতর প্ররত ইরঙ্গত কলরলিন যার সালর্ বহু 

শাখা-প্রশাখা জরেত; যা কারও কারও মত রহলসলব রবলবরিত হলয়লি।  

আল্লাহই সবলিলয় ভাললা জালনন।    

প্রশ্ন: (৬) নাজাত প্রাপ্ত দললর ববরশষ্ট্য কী? ককালনা বযরির মালঝ উি 

ববরশষ্ট্যসমূলহর ককালনা একরট অবতকমান র্াকলল কস বযরি রক নাজাত 

প্রাপ্ত দল হলত কবর হলয় যালব?  
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উত্তর: নাজাতপ্রাপ্ত দললর প্রধ্ান ববরশষ্ট্য হললা, আকীদা, ইবাদাত, িররত্র 

ও আিার বযবহালর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নাতলক 

আকুঁলে ধ্রা। 

আপরন কদখলত পালবন কয, আকীদার কিলত্র তারা আল্লাহর রকতাব এবাং 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নাহর অনুসারী। উলুরহয়যাত, 

রুবূরবয়যাত এবাং আসমা ওয়াস রসফালতর11 কিলত্র তারা কুরআন-সুন্নাহর 

আললালক সরেক রবশ্বাস কপাষে কলর র্ালকন। 

ইবাদালতর কিলত্র আপরন কদখলত পালবন কয, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নাহর পররপূেক বাস্তবায়নকারী। ইবাদালতর 

প্রকার, পদ্ধরত, পররমাে, সময়, স্থান এবাং ইবাদালতর কারে ইতযারদ 

সকল কিলত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নাহর অনুসরে 

করাই তালদর ববরশষ্ট্য। আপরন তালদর রনকট দীলনর বযাপালর ককালনা 

রবদ‘আত খুুঁলজ পালবন না। তারা আল্লাহ এবাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর সালর্ সলবকাচ্চ আদব রিা কলর িললন। আল্লাহ অনুমরত 

কদন রন, ইবাদালতর কিলত্র এমন রবষলয়র অনুপ্রলবশ ঘরটলয় তারা 

আল্লাহ এবাং রাসূললর অগ্রেী হয় না। 

                                                           
11 সকল প্রকার ইবাদাত এককভালব আল্লাহর জনয রনধ্কারে করালক তাওহীদুল 
উলুরহয়যাহ বলা হয়। আল্লাহর সৃরষ্ট্, রাজত্ব, কতৃকত্ব ও পররিালনায় আল্লাহলক একক 
রহসালব রবশ্বাস করার নাম তাওহীদুর রুবূবীয়যাহ। আর কুরআন ও সুন্নায় আল্লাহর 
কয সমস্ত নাম ও গুোবলীর বেকনা রলয়লি, কসগুললার প্ররত রবশ্বাস করালক তাওহীদুল 
আসমা ওয়াস রসফাত বলা হয়। 
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আখলাক-িররলত্রর কিলত্রও আপরন তালদরলক অনযলদর কিলয় স্বতন্ত্র 

ববরশলষ্ট্যর অরধ্কারী কদখলত পালবন। মুসরলমলদর কলযাে কামনা করা, 

অপলরর জনয উদার মলনর পররিয় কদওয়া, মানুলষর সালর্ হারস মুলখ 

কর্া বলা, উত্তম কর্া বলা, বদানযতা, বীরত্ব এবাং অনযানয মহান 

গুোবলী তালদর িররলত্রর অনযতম ববরশষ্ট্য।  

দুরনয়াবী কলনলদলনর রবষয়ারদলত আপরন তালদরলক কদখলত পালবন কয, 

তারা সততার সালর্ সকল প্রকার কলন-কদন সম্পন্ন কলর র্ালকন। 

কাউলক কধ্াকা কদন না। ক্রয়-রবক্রলয়র সময় তারা দ্রলবযর আসল অবস্থা 

বেকনা কলর কদন। এরদলক ইরঙ্গত কলরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম বলললিন,  

قَا لَمْ  َما بِاْْلِيَارِ  اْْلَيَِّعانِ »  َوَكَذبَا َكتََما َوإِنْ  َبيِْعِهَما يِف  لَُهَما بُورِكَ  َوبَيَّنَا َصَدقَا فَإِنْ  َيتََفرَّ
 «َبيِْعِهَما بََرَكةُ  حُمَِقْت 

“পৃর্ক হওয়ার পূবক পযকন্ত কক্রতা-রবলক্রতা উভলয়রই ক্রয়-রবক্রয় বারতল 

করার অরধ্কার রলয়লি। যরদ তারা উভলয়ই সতয বলল এবাং কদাষ-ত্রুরট 

বেকনা কলর, আল্লাহ তালদর কবিা-ককনায় বরকত দান কলরন। আর যরদ 

রমর্যা বলল এবাং কদাষ-ত্রুরট কগাপন কলর, তলব তালদর ক্রয়-রবক্রলয়র 

রভতর কর্লক বরকত উরেলয় কনওয়া হয়”।12  

                                                           
12 সহীহ বুখারী ও মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুল বুয়ূ‘ (ক্রয়-রবক্রয়)। 
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উপলর কয সমস্ত গুোবলীর আললািনা করা হললা, ককালনা বযরির মালঝ 

উি গুোবলীর ককালনা ববরশষ্ট্য অবতকমান র্াকলল এ কর্া বলা যালব না 

কয, কস নাজাত প্রাপ্ত দল হলত কবর হলয় কগলি। প্রলতযলকই আপন আপন 

আমল অনুযায়ী মযকাদা লাভ করলব। তলব তাওহীলদর কিলত্র ত্রুরট করলল 

নাজাত প্রাপ্ত দল হলত কবর হলয় যাওয়ার আশঙ্কা রলয়লি। রবদ‘আলতর 

রবষয়রটও অনুরূপ। রকিু রকিু রবদ‘আত এমন আলি, যা মানুষলক 

নাজাতপ্রাপ্ত দল কর্লক কবর কলর কদয়। তলব িররত্র ও কলন-কদলনর 

রভতলর ককউ ত্রুরট করলল কস নাজাত প্রাপ্ত দল কর্লক কবর হলব না, বরাং 

মযকাদা করমলয় রদলব।  

সম্ভবত আখলালকর রবষয়রট একটু দীঘক কলর বেকনা করা দরকার। 

িররলত্রর সবলিলয় গুরুত্বপূেক রদক হললা পরস্পলর একতাবদ্ধ র্াকা যায় 

এবাং আল্লাহ তা‘আলা কয হলকর ওপর ঐকযবদ্ধ র্াকার আলদশ 

রদলয়লিন, তার ওপর অটুট র্াকা বাস্তবারয়ত হয়। আল্লাহ তা‘আলা 

বললন,  

عَۡ﴿ ُر ََۡشَ ِنَۡۡلَ ِينِۡۡم  و َحيۡ َۡوٱََّلِيۡءۡنر ٗحٓۡبِ ِۦَۡوَّصََٰۡۡمٓۡٱل 
َ
ءۡأ ۡۦءَۡوَصي َنَٓۡوَمٓۡإَِۡل َكَۡۡنٓ ۡبِ ِ

نۡ ۡوَِعيَسى َۡۡومر َسَٰۡۡإِب َرَٰهِي َۡ
َ
َر ا ۡۡأ قِي

َ
ِينَۡۡأ ُر ا َۡۡوَلۡۡٱل  َۡ  [٧٣: الشورى] ﴾فِي ِۡ َۡتَتَف

“রতরন (আল্লাহ) কতামালদর জনয রবরধ্বদ্ধ কলরলিন এমন দীনলক, যার 

রনলদকশ রদলয়রিললন রতরন নূহলক। আর যা আমরা অহী কলররিলাম 

কতামালক এবাং যার রনলদকশ রদলয়রিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসালক এই 

বলল কয, কতামরা দীনলক প্ররতরষ্ঠত কর এবাং তালত মতলভদ কলরা না।” 

[সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১৩] আল্লাহ তা‘আলা সাংবাদ রদলয়লিন কয, 
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যারা রনলজলদর দীনলক রবভি কলরলি এবাং রবরভন্ন দলল উপদলল রবভি 

হলয়লি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তালদর কর্লক সমূ্পেক 

মুি। আল্লাহ বললন, 

ُر ا ۡۡٱََّلِينَۡۡإِنَۡ﴿ َۡ َتِۡۡشَيٗعَٓۡوََكنر ا ۡۡدِيَنهر ۡ ۡفَ  [٧٥٦: االنعام] ﴾ََش    ِۡۡفِۡۡمن هر ۡ َۡلس 

“রনশ্চয় যারা দীনলক রবভি কলরলি এবাং রবরভন্ন দলল রবভি হলয়লি 

আপরন ককালনা বযাপালরই তালদর অন্তভুকি নন।” [সূরা আল-আন‘আম, 

আয়াত: ১৫৯]  

সুতরাাং ঐকযবদ্ধ র্াকা নাজী রফরকার (আহলল সুন্নাত ওয়াল জামালতর) 

অনযতম প্রধ্ান ববরশষ্ট্য। তালদর মালঝ ককালনা ইজলতহাদী রবষলয় 

মতরবলরাধ্ কদখা রদলল তালদর এ মতরবলরাধ্ পরস্পলরর মালঝ রহাংসা-

রবলদ্বষ এবাং শত্রুতার সৃরষ্ট্ কলর না; বরাং তারা রবশ্বাস কলর কয, তারা 

পরস্পলর ভাই। যরদও তালদর মালঝ এ মতলভলদর সৃরষ্ট্ হলয়লি। এমনরক 

তালদর একজন এমন ইমালমর রপিলনও সালাত আদায় কলর র্ালক, তার 

দৃরষ্ট্লত কসই ইমাম অযু রবহীন। আর ইমাম রবশ্বাস কলর কয, কস অযু 

অবস্থায় রলয়লি। উদাহরেস্বরূপ বলা যায় কয, আহলল সুন্নাত ওয়াল 

জামা‘আলতর কলালকরা উলটর কগাশত কখলয় অযু কলর রন এমন ইমালমর 

রপিলনও সালাত আদায় কলর র্ালক। ইমাম মলন কলর কয, উলটর কগাশত 

কখলল অযু ভঙ্গ হয় না। আর মুিাদী মলন কলর কয, অযু ভঙ্গ হলয় যায়। 

তা সলত্বও কস মলন কলর উি ইমালমর রপিলন সালাত আদায় করা 

জালয়য আলি। এমনরট তারা এ জনযই কলর কয, কযখালন ইজলতহালদর 

সুলযাগ রলয়লি কসখালন ইজলতহালদর কারলে কয সকল মতলভদ সৃরষ্ট্ হয়, 
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তা প্রকৃতপলি মতলভদ নয়। ককননা প্রলতযলকই আপন আপন দলীললর 

অনুসরে কলর র্ালক, কয সব দলীললর অনুসরে করা রতরন আবশযক মলন 

কলর র্ালকন এবাং কয দলীল কর্লক রবমুখ হওয়া রতরন জালয়য মলন 

কলরন না। তারা মলন কলরন তালদর ককালনা দীরন ভাই দলীললর অনুসরে 

করলত রগলয় যরদ ককালনা আমলল তালদর রবলরারধ্তা কলরন প্রকৃতপলি 

তারা রবলরারধ্তা কলরন রন; বরাং তালদর অনুরূপই কলরলিন। কারে, 

তারাও দলীললর অনুসরে করার প্ররত আহ্বান জানান। কযখালনই তা 

পাওয়া যাক না ককন। সুতরাাং রতরন যরদ তার কালি র্াকা ককালনা দলীল 

অনুযায়ী আমল করার কারলে তালদর রবলরারধ্তাও কলরন তবুন রতরন 

প্রকৃতপলি তালদর সালর্ একাত্মতাই কপাষে করললন। ককননা রতরন কতা 

কস পলর্ই িলললন কয পলর্র রদলক তারা আহ্বান কলর এবাং পর্রনলদকশ 

কলর, আর তা হলচ্ছ আল্লাহর রকতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর সুন্নাতলক ফয়সালাকারী রহলসলব গ্রহে করা। 

অরধ্কাাংশ আরললমর কালি এ রবষয়রট অস্পষ্ট্ নয় কয, রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ সাহাবীগলের রভতলর এরকম অলনক রবষলয় 

মতরবলরাধ্ কদখা রদলয়রিল। রতরন কাউলক ধ্মক কদন রন বা কারও ওপর 

কলোরতা আলরাপ কলরন রন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

যখন খন্দলকর যুদ্ধ হলত কফরত আসললন, তখন রজবরীল আলাইরহস 

সালাম এলস অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বানু কুরায়যায় অরভযান পররিালনার প্ররত 

ইরঙ্গত করললন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সাহাবীগেলক 
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বলললন, কতামালদর ককউ কযন বানু কুরায়যায় না রগলয় আসলরর সালাত 

না পলে।13 সাহাবীগে এ কর্া শুলন মদীনা হলত কবর হলয় বানু কুরায়যার 

রদলক রওনা রদললন। পরর্মলধ্য আসলরর সালালতর সময় হলয় কগল। 

তালদর ককউ সালাত না পলেই বানু কুরায়যায় কপৌঁলি কগললন। এরদলক 

সালালতর সময় কশষ হলয় কগল। তারা বলললন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম বলললিন, আসলরর সালাত অবশযই বানী কুরায়যায় রগলয় 

পেলত হলব। তালদর ককউ সালাত রেক সমলয়ই পলে রনল। তালদর কর্া 

হললা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদরলক তাোতারে কবর 

হলত বলললিন। তাুঁর কর্ার অর্ক এটা নয় কয, আমরা সময় মত সালাত 

না পলে রপরিলয় রনব। এরাই সরেক রিল। তদুপরর রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম দু’দললর কাউলক ধ্মক কদন রন। সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর বিবয বুঝার কিলত্র রভন্নমত হওয়া সলত্বও তালদর মালঝ 

রবলদ্বষ সৃরষ্ট্ হয় রন।  

এ হাদীসরট বুঝলত রগলয় কয মতলভলদর সূিনা হলয়রিল, তার কারলে 

তালদর মলধ্য শত্রুতা বা দলাদরলর সৃরষ্ট্ হয় রন। আর কসজনয আরম মলন 

করর দলীললর রভরত্তলত ইজলতহাদী ককালনা মাসআলায় মতলভদ হওয়া 

সলত্বও, আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আলতর অনুসারীলদর ঐকযবদ্ধ হওয়া 

উরিৎ। তালদর মলধ্য দলাদরল র্াকলব না। এমন হলব না কয তালদর 

একদল অমুলকর রদলক সম্পককযুি, রদ্বতীয়দল অলনযর রদলক সম্পককযুি 

হলব আর তৃতীয়দল অলনযর রদলক রনলজলক সম্পককযুি করলব, পরস্পর 
                                                           
13 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল খাওফ।  
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হানাহারনলত, বাকযুলদ্ধ রলপ্ত হলব, পরস্পর শত্রুতা কপাষে করলব, রহাংসা-

রবলদ্বষ করলব এমনসব রবষলয় কযখালন ইজরতহাদ করা গ্রহেলযাগয। 

এখালন আরম রবরভন্ন কগাষ্ঠীলক রবলশষ কলর নাম ধ্লর বলার দরকার মলন 

কররি না, রক্তুষ রবলবকবান মাত্রই সহলজ বুঝলত পারলব এবাং তার তার 

জনয তা স্পষ্ট্ হলব।  

সুতরাাং আমার মত হলচ্ছ, আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আলতর ওপর 

কতকবয হলচ্ছ ঐকযবদ্ধ র্াকা, এমনরক যরদও ককালনা রবষলয় কুরআন ও 

হাদীলসর ভাষয বুঝার কিলত্র তালদর মলধ্য মতলভদ হলয়ও যায়। কারে 

আল্লাহর জনযই সকল প্রশাংসা এরট এমন এক রবষয়, যালত বযাপক 

উদারতা রলয়লি।  

সুতরাাং সবলিলয় গুরুত্বপূেক রবষয় হললা, মুসরলমলদর ঐকযবদ্ধ হওয়া। 

আর এলত ককালনা সলন্দহ কনই কয, ইসলাম ও মুসরলমলদর শত্রুরা িায় 

কয, মুসরলমগে পরস্পলর রবভি কহাক। তালদর কারও শত্রুতা প্রকারশত, 

আবার তালদর ককউ ককউ ইসলাম ও মুসরলমলদর বনু্ধলত্বর বরহঃপ্রকাশ 

ঘরটলয় র্ালক, অর্ি তারা প্রকৃতই শত্রু। সুতরাাং আমালদর ওপর কতবকয 

হলব ‘নাজী রফককা’ তর্া নাজাতপ্রাপ্ত কগাষ্ঠীর ববরশলষ্ট্য ববরশষ্ট্যমরণ্ডত হলয় 

হলকর ওপর ঐকযবদ্ধ র্াকা। 

প্রশ্ন: (৭) দীলনর রভতলর ‘মধ্যমপন্থা’ বললত কী বুঝায়? 

উত্তর: দীলনর রভতলর মধ্যম পন্থা অবলম্বলনর অর্ক এই কয, মানুষ দীলনর 

মলধ্য ককালনা রকিু বাোলব না; যালত কস আল্লাহর রনধ্কাররত সীমা 

অরতক্রম কলর কফলল। এমরনভালব দীলনর ককালনা অাংশ কমালব না; 
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যালত কস আল্লাহর রনধ্কাররত দীলনর রকিু অাংশ রবলুপ্ত কলর কদয়।  

দীলনর মলধ্য মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার অর্ক হলচ্ছ নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর জীবনী অনুসরে করা। তাুঁর জীবনাদশক অরতক্রম 

করা দীলনর রভতলর অরতরঞ্জলনর শারমল। তাুঁর জীবন িররলতর পূেক 

অনুসরে না করা তালত কমরত করার শারমল। উদাহরেস্বরূপ বলা যায় 

কয, একললাক বলল আরম আজীবন রারত্র কজলগ তাহাজু্জলদর সালাত 

পেব। রারত্রলত কখনই রনদ্রা যাব না। কারে, সালাত অনযতম উত্তম 

ইবাদাত। তাই সালালতর মাধ্যলম বাকী জীবলনর রারত্রগুললা জাগরে 

করলত িাই। আমরা তার উত্তলর বলব কয, এ বযরি দীলনর মালঝ 

অরতরঞ্জনকারী। কস হলকর উপর নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর যুলগ এরকম হলয়রিল। রতনজন কলাক একরত্রত হলয় 

একজন বলল, আরম সারা রারত্র সালাত আদায় করলবা, ঘুমালবা না। 

অনযজন বলল আরম সারা বির সাওম রাখলবা এবাং কখলনা তা িােব 

না। তৃতীয়জন বলল আরম রবলয়ই করলবা না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর কালি এ সাংবাদ কপৌঁিলল রতরন বলললন “একদল কলালকর 

রক হললা তারা এ রকম কর্া বলল র্ালক? অর্ি আরম সাওম রারখ এবাং 

কখলনা সাওম কর্লক রবরত র্ারক। রারত্রর রকয়াম করর ও ঘুমাই। স্ত্রীলদর 

সালর্ও রমরলত হই। এরট আমার সুন্নাত। সুতরাাং কয বযরি আমার সুন্নাহ 

কর্লক রবমুখ র্াকলব কস আমার উম্মলতর অন্তভুকি নয়।” এ কলালকরা 

দীলনর বযাপালর বাোবারে করার কারলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম তালদর সালর্ সম্পকক রিন্নতার কর্া কঘাষো করললন। ককননা 
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তারা সাওম রাখা না রাখা, রারত্র জাগরে করা, ঘুমালনা এবাং রবলয় করার 

কিলত্র তাুঁর সুন্নাতলক প্রতযাখযান করলত কিলয়রিল।  

আর দীনী রবষলয় কমরতকারী, কস হলচ্ছ এমন বযরি কয বলল, আমার 

নফল ইবাদালতর দরকার কনই। শুধু্ ফরয ইবাদতগুললাই পালন করব। 

কখনও কখনও কস বযরি ফরয আমললও ত্রুরট কলর র্ালক। কস অবশযই 

ত্রুরটকারী।  

আর মধ্যম পলর্র অনুসারী হললা কসই বযরি, কয রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এবাং কখালাফালয় রালশদার সুন্নাহর উপর িললব। 

অনয একরট দৃষ্ট্ান্ত হললা, মলন করুন রতনজন ভাললা কলালকর পালশ 

রলয়লি একজন ফারসক বযরি। রতনজলনর একজন বলল, আরম এ 

ফারসকলক সালাম রদব না। তার কর্লক দূলর র্াকব এবাং তার সালর্ কর্া 

বলব না।  

অপর জন বলল, আরম এর সালর্ িলব, তালক সালাম রদব, হারস মুলখ 

তার সালর্ কর্া বলব, তালক দাওয়াত রদব এবাং তার দাওয়ালত আরমও 

শরীক হব। আমার রনকট কস অনযানয সৎ কলালকর মতই। 

তৃতীয়জন বলল, আরম এ ফারসক বযরিলক তার পাপািাররতার কারলে 

ঘৃো করর। তার রভতলর ঈমান র্াকার কারলে আরম তালক ভাললাবারস। 

তার সালর্ কযাগালযাগ বন্ধ করব না। তলব তালক সাংলশাধ্লনর কারলে 

বজকন করা হলল তা রভন্ন কর্া। তালক বজকন করলল যরদ তার পাপািাররতা 

আলরা কবলে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তলব আরম তালক বজকন করব না। এ 



 

 

 
 52  

রতনজলনর প্রর্ম বযরি কবরশ বাোবারে করল। রদ্বতীয়জন ত্রুরট করল 

এবাং তৃতীয়জন মধ্যম পন্থা ও সরেক পলর্র অনুসরে করল। 

অনযানয সকল ইবাদাত ও মানুলষর মু‘আমালালতর14 কিলত্রও অনুরূপরট 

ঘলট র্ালক। মানুষ এলত ত্রুরটকারী, বাোবারেকারী ও মধ্যম পন্থা 

অবলম্বনকারী হলয় র্ালক। 

তৃতীয় আলরকরট উদাহরে, মলন করুন একজন কলাক তার স্ত্রীর কর্ায় 

িলল। তার স্ত্রী তালক কযখালন পাোয় কসখালন যায়। কস তার স্ত্রীলক 

অনযায় কাজ হলত বাধ্া প্রদান কলর না এবাং স্ত্রীলক ককালনা ভাললা কালজ 

উৎসাহ কদয় না। সকল কিলত্রই স্ত্রী তার উপর কতৃকত্ব করলি এবাং তার 

মারলক হলয় বলসলি। 

আলরক বযরি তার স্ত্রীর ককালনা বযাপালরই গুরুত্ব কদয়না। তার স্ত্রীর 

সালর্ অহাংকার কলর িলল। কযন তার স্ত্রী তার কালি িাকরানীর কিলয় 

অবলহরলত।  

                                                           
14 মানুষ পরস্পলর কয কলন-কদন, কবিা-ককনা, িুরি, ওয়াদা-অঙ্গীকার ও পারর্কব বযবসা-
বারেজযসহ অনযানয দুরনয়াবী কাজ-কমক কলর র্ালক, তালক ইসলালমর পররভাষায় 
মু‘আমালাত বলা হয়। এসলবর সালর্ ইবাদলতর ককালনা সম্পকক কনই। তলব এগুললা 
যরদ ইসলামী নীরতমালার রভতলর হয় এবাং তালত আল্লাহর স্তুষরষ্ট্ কামনা করা হয়, 
তলব তাও ইবাদালত পররেত হয়। 



 

 

 
 53  

অনয বযরি মধ্যম পন্থা অবলম্বন কলর এবাং আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম প্রদত্ব সীমা অনুযায়ী স্ত্রীর সালর্ আিরে কলর 

র্ালক। আল্লাহ বললন, 

نَۡ﴿ وِفۡ َۡعلَي ِهنَۡۡٱََّلِيِۡمث لرَۡۡولَهر ۡر ع  ََ   [٧٧٨: اْلقرة] ﴾بِٱل 

“তালদর (স্ত্রীলদর) জনয কতামালদর ওপর হক রলয়লি, কযমন তালদর 

ওপর কতামালদর হক রলয়লি।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২৮] 

ককালনা পুরুষ তার স্ত্রীলক কহয় প্ররতপন্ন করলব না। স্ত্রীর ককালনা একরট 

িররত্রলক অপিন্দ করলল হয়ত অনয একরট গুে কদলখ কস স্তুষষ্ট্ হলয় 

যালব।15 কশষ বযরি মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী, প্রর্ম বযরি স্ত্রীর সালর্ 

বযবহালরর কিলত্র অরতমাত্রায় রশরর্ল এবাং রদ্বতীয় বযরি ত্রুরটকারী 

(অবলহলাকারী ও অবজ্ঞাকারী)। কহ রপ্রয় পােক! আপরন সকল ইবাদাত 

ও আিার-আিরেলক উি উদাহরেগুললার উপলর অনুমান করুন। 

 

প্রশ্ন: (৮) আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আলতর রনকট ঈমান অর্ক কী? ঈমান 

রক বালে এবাং কলম? 

উত্তর: আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আলতর মলত ঈমান হলচ্ছ, অন্তলরর 

স্বীকৃরত, কমৌরখক উচ্চারে এবাং অঙ্গপ্রতযলঙ্গর মাধ্যলম কলমক আনয়ন। 

সুতরাাং ঈমান রতনরট রবষয়লক অন্তভুকি কলর, 

                                                           
15 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুর রাদা। 
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১- অন্তলরর স্বীকৃরত,  

২- কমৌরখক উচ্চারে এবাং  

৩- অঙ্গ-প্রতযলঙ্গর আমল।  

কযলহতু উি রবষয়সমূলহর সমরষ্ট্র নাম ঈমান, কস রহসালব তা বােলব 

এবাং কমলব এরটই স্বাভারবক। কারে, অন্তলরর স্বীকৃরতর তারতময হলয় 

র্ালক। অতএব, সাংবাদ শুলন ককালনা রকিু স্বীকার করা আর আপন 

কিালখ কদলখ স্বীকার করা এক কর্া নয়। অনুরূপভালব একজলনর কদওয়া 

সাংবাদ স্বীকার করা আর দু’জলনর সাংবাদ স্বীকার কলর কনওয়া এক কর্া 

নয়। এ জনযই ইবরাহীম আলাইরহস সালাম বললরিললন,  

﴿ِۡ رِِنَۡۡرب 
َ
َِۡۡكي َفۡۡأ َتَٰ ۡۡترح    ََ وَََُۡۡٓلۡۡٱل 

َ
ِمنۡ ۡلَ ۡ ۡأ نۡبََلَََُٰۡۡٓلۡۡترؤ  ُِ ئِنََۡۡوَلَٰ ََ َط  ِ  ﴾َُل ِب ۡۡۡل 

 [٧٩٦: اْلقرة]

“কহ আমার রব! আমালক কদখান আপরন কীভালব মৃতলক জীরবত কলরন। 

আল্লাহ বলললন, তুরম রক ঈমান আন রন? ইবরাহীম বলললন, ঈমান কতা 

অবশযই এলনরি, রক্তুষ আমার অন্তর যালত পররতৃপ্ত হয় এজনয আরম 

স্বিলি কদখলত িাই।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৬০] 

কালজই অন্তলরর স্বীকৃরত এবাং তার স্থীরতা ও প্রশারন্তর রদক কর্লক 

ঈমান বৃরদ্ধ পায়। মানুষ তার অন্তলর তা সহলজই অনুভব কলর র্ালক। 

কস যখন ইসলামী অনুষ্ঠান বা ওয়াজ মাহরফলল উপরস্থত হলয় নসীহত 

শুলন বা জান্নাত ও জাহান্নালমর আললািনা শুলন, তখন তার ঈমান বৃরদ্ধ 

পায়। এমন রক কস কযন জান্নাত- জাহান্নাম স্বিলি কদখলত পালচ্ছ। 
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অতঃপর যখন গারফলরত িলল আলস এবাং যখন মজরলস কর্লক উলে 

যায়, তখন তার অন্তলর কস দৃঢ়রবশ্বাস হালকা হলয় যায়। 

এমরনভালব মুলখর আমললর (রযরকর) কারলেও ঈমান বৃরদ্ধ পায়। ককননা 

কয বযরি দশবার আল্লাহর রযরকর করল, কস একশতবার রযরকরকারীর 

সমান নয়। রদ্বতীয় বযরির আমল প্রর্ম বযরির আমললর কিলয় অলনক 

কবরশ। কবরশ হওয়াই স্বাভারবক।  

এমরনভালব কয বযরি পররপূেকভালব ইবাদাত সম্পন্ন করলব আর কয বযরি 

ত্রুরটপূেকভালব সম্পন্ন করলব- উভলয় সমান নয়।  

এমরনভালব আমললর মাধ্যলমও ঈমান বালে। কয বযরি অঙ্গ-প্রতযলঙ্গর 

মাধ্যলম কবরশ আমল কলর তার ঈমান কম আমলকারীর কিলয় কবরশ। 

কবরশ-কম হওয়ার বযাপালর যলর্ষ্ট্ দলীল-প্রমাে রলয়লি। আল্লাহ তা‘আলা 

বললন,  

َحََٰبَۡۡجَعل َنٓءَۡۡوَمٓ﴿ ص 
َ
ئَِكٗة ۡۡإَِلۡۡٱنلَٓرِۡۡأ وا ۡۡل ََِّلِينَۡۡفِت َنةٗۡۡإَِلِۡۡعَدَتهر ۡ َۡجَعل َنَٓۡوَمَٓۡمَلى ۡر َۡكَف

تَي قِنَۡ وتر ا ۡۡٱََّلِينَۡۡلِيَس 
ر
َدادَۡۡٱل ِكَتََٰبۡۡأ  [٣٧: املدثر] ﴾إِيَمَٰٗنٓۡاَمنر ءا ۡ َۡۡٱََّلِينََۡۡوَيز 

“আমরা জাহান্নালমর তত্বাবধ্ায়ক রহলসলব রফররশতাগেলকই করলখরি। 

আমরা কারফরলদরলক পরীিা করার জনযই তালদর এ সাংখযা রনধ্কারে 

কলররি, যালত রকতাবধ্ারীরা দৃঢ় রবশ্বাসী হয় এবাং মুরমনলদর ঈমান বৃরদ্ধ 

পায়।” [সূরা আল-মুোসরসর, আয়াত: ৩১] 

আল্লাহ তা‘আলা আলরা বললন, 
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ءِۡۡإَوَذا﴿ َۡۡمٓ نزِلَت 
ر
َِن هر ۡسر َرة ۡۡأ ُر ۡ َۡيقر لرَۡۡمنۡفَ يُّ

َ
َمٓۡإِيَمَٰٗنٓ َۡۡهَِٰذهِۦءَُۡۡاَدت  ۡرۡأ

َ
َۡ اَمنر ا ۡۡٱََّلِينَۡۡفَأ

ونََۡۡوهر ۡ ۡإِيَمَٰٗنٓۡفََزاَدت هر ۡ  َتب ِۡشر َم١٢٤ۡٓۡيَس 
َ
ُۡۡرلر بِِه ِۡفۡۡٱََّلِينََۡۡوأ َۡض  ۡإَِلًَٰۡۡسٓرِجۡ ۡفََزاَدت هر ۡ َۡم

ِسِه ۡ  ونَۡۡوَهر ۡ َۡوَمٓتر ا ۡۡرِج  ۡر  [٧٧٥ ،٧٧١: اتلوبة] ﴾١٢٥َۡكَٰفِ

“আর যখন ককালনা সূরা অবতীেক হয়, তখন তালদর ককউ ককউ বলল, এ 

সূরা কতামালদর মলধ্য কার ঈমান কতটা বৃরদ্ধ করল? তলব যারা 

ঈমানদার, এ সূরা তালদর ঈমান বৃরদ্ধ কলরলি এবাং তারা আনরন্দত 

হলয়লি। বস্তুতঃ যালদর অন্তলর বযারধ্ রলয়লি এরট তালদর অন্তলর কলুলষর 

সালর্ আলরা কলুষ বৃরদ্ধ কলরলি এবাং তারা কারফর অবস্থায়ই মৃতুয 

করল।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৪-২৫] 

সহীহ হাদীলস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কর্লক বরেকত আলি,  

يُْت  َما»
َ
ْذَهَب  وَِدين   َعْقل   نَاقَِصاِت  ِمنْ  َرأ

َ
 «إِْحَداُكنَّ  ِمنْ  احْلَاِزمِ  الرَُّجِل  لِلُبِّ  أ

“দীন ও জ্ঞালন অপূেক হওয়া সলত্বও জ্ঞানী পুরুষলদর জ্ঞানলক কতামালদর 

কিলয় অরধ্ক হরেকারী আর কাউলক কদরখ রন।”16 সুতরাাং ঈমান বালে 

এবাং কলম। রক্তুষ প্রশ্ন হললা ঈমান বাোর কারে কী?  

ঈমান বৃরদ্ধ হওয়ার উপায়সমূহ 

প্রর্ম উপায়: আল্লাহর সমস্ত নাম ও গুোবলীসহ আল্লাহ তা‘আলার 

পররিয় সম্পলকক জ্ঞান অজকন করা। আল্লাহ তা‘আলা এবাং তাুঁর নাম ও 

গুোবলী সম্পলকক মানুলষর জ্ঞান যতই বৃরদ্ধ পালব, রনঃসলন্দলহ তার 
                                                           
16 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল হাঈদ। 
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ঈমানও তত বৃরদ্ধ পালব। এ জনযই কয সমস্ত আরলম আল্লাহর নাম ও 

গুোবলী সম্পলকক জ্ঞান রালখন তারা এ সম্পলকক জ্ঞানহীন আরলমলদর 

কিলয় ঈমালনর রদক কর্লক অরধ্ক শরিশালী। 

রদ্বতীয় উপায়: সৃরষ্ট্র রভতলর আল্লাহর রনদশকনসমূহ সম্পলকক গলবষো করা 

এবাং আল্লাহ মানব জারতলক কয জীবন রবধ্ান রদলয়লিন, তার রভতলর 

গভীরভালব রিন্তা-ভাবনা করা। মানুষ আল্লাহর সৃরষ্ট্রারজ রনলয় যতই রিন্তা 

করলব, ততই তার ঈমান বৃরদ্ধ পালব। আল্লাহ তাআলা বললন, 

ۡرِضَۡۡوِفۡۡ﴿
َ ِنِيََۡۡ اَيَٰتۡ ۡٱۡل   ُ َر ۡ َۡوِفۡء٢٠ۡۡل ِل  ُر   ِس نفر

َ
فََلۡۡأ

َ
ونَۡۡأ  ،٧٦: اذلاريات] ﴾٢١ۡترب ِصر

٧٧] 

“দৃঢ়রবশ্বাসীলদর জনয পৃরর্বীলত রনদশকনাবলী রলয়লি এবাং কতামালদর 

রনলজলদর মলধ্যও, কতামরা রক িিুষ্মান হলব না?” [সূরা আয-যাররয়াত, 

আয়াত: ২০-২১] আল্লাহর সৃরষ্ট্রারজর মলধ্য রিন্তা-ভাবনা ও গলবষো 

করলল কয ঈমান বৃরদ্ধ পায়, এ মলমক অলনক দলীল-প্রমাে রলয়লি।  

তৃতীয় উপায়: কবরশ কবরশ সৎ কাজ সম্পাদন করা। সৎ আমল যতই 

বৃরদ্ধ পালব, ঈমান ততই বৃরদ্ধ পালব। এ সৎ আমল মুলখর কর্ার মাধ্যলম 

কহাক, রকাংবা কালজর মাধ্যলম কহাক কযমন রযকর আযকার, সালাত, 

সাওম এবাং হজ্জ। এসব রকিুই ঈমান বৃরদ্ধর মাধ্যম।  

ঈমান কলম যাওয়ার কারেসমূহ 
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প্রর্ম কারে: আল্লাহর নাম ও গুোবলী সম্পলকক অজ্ঞ র্াকা ঈমান কলম 

যাওয়ার অনযতম কারে। ককননা আল্লাহর নাম ও গুোবলী সম্পলকক 

মানুলষর জ্ঞান যতই কমলব, ঈমানও তত কমলত র্াকলব।  

রদ্বতীয় কারে: সৃরষ্ট্লত ও শরী‘আলত আল্লাহর আয়াত সম্পলকক গলবষো 

করা কর্লক রবরত র্াকা। ককননা আল্লাহর সৃরষ্ট্লত রিন্তা-ভাবনা না করা 

ঈমালনর ঘাটরত হওয়ার অনযতম কারে।  

তৃতীয় কারে: গুনালহর কালজ রলপ্ত হওয়া। ককননা গুনালহর কাজ করলল 

অন্তলর এবাং ঈমালনর উপর রবরাট প্রভাব পলে। এ জনযই নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন, 

ايِن  يَْزِن  اَل »  «ُمْؤِمن   وَُهوَ  يَْزِن  ِحنيَ  الزَّ
“বযরভিারী ঈমান র্াকা অবস্থায় বযরভিালর রলপ্ত হলত পালর না।”17  

িতুর্ক কারে: সৎ আমল না করা ঈমান হ্রাস পাওয়ার অনযতম কারে। 

রক্তুষ যরদ রবনা কারলে ককালনা ওয়ারজব কাজ কিলে কদয় তাহলল ঈমান 

কমার সালর্ সালর্ কস রতরস্কার ও শারস্তর সমু্মখীন হলব। অবশয 

গ্রহেলযাগয কারলে ওয়ারজব কিলে রদলল অর্বা ওয়ারজব নয় এমন কাজ 

কিলে রদলল ঈমালনর ঘাটরত হলব, রক্তুষ রতরস্কালরর সমু্মখীন হলব না। এ 

জনযই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মরহলালদরলক জ্ঞান ও 

দীলনর কিলত্র অপূেক বলললিন। এর কারে রহলসলব রতরন উলল্লখ কলরলিন 

                                                           
17 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল হুদূদ; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুল ঈমান।  
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কয, তালদর যখন মারসলকর রি কবর হয়, তখন তারা সালাত-সাওম 

কর্লক রবরত র্ালক। অর্ি মারসক অবস্থায় সালাত-সাওম কর্লক রবরত 

র্াকার কারলে তালদরলক কদাষালরাপ করা হয় না; বরাং তা কর্লক রবরত 

র্াকার আলদশ কদওয়া হলয়লি; রক্তুষ কযলহতু পুরুষলদর তুলনায় তালদর 

আমল কম হলয় কগল, কস রহলসলব তারা পুরুলষর কিলয় কম ঈমালনর 

অরধ্কারী।  
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হাদীলস রজবরীল এবাং আবদুল কালয়লসর হাদীলসর মলধ্য সমন্বয়: 

প্রশ্ন: (৯) হাদীলস রজবরীলল ঈমালনর বযাখযায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম বলললিন, ঈমান হললা ‘আল্লাহর উপর ঈমান রাখা, তাুঁর 

রফররশতা, আসমানী রকতাব এবাং তাুঁর রাসূলগলের উপর রবশ্বাস রাখা, 

পরকাললর প্ররত রবশ্বাস এবাং ভালগযর ভাললা-মলন্দর ওপর রবশ্বাস রাখার 

নাম’।18 অর্ি আবদুল কালয়স কগালত্রর প্ররতরনরধ্ দললর হাদীলস নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ঈমালনর বযাখযায় বলললিন, ঈমান হললা 

‘আল্লাহ িাো সতয ককালনা উপাসয কনই রতরন এক ও অরদ্বতীয়, একর্ার 

সািয কদওয়া, সালাত কালয়ম করা, যাকাত কদওয়া এবাং গেীমলতর 

মাললর এক পঞ্চমাাংশ প্রদান করা।’ উপলরর উভয় হাদীলসর মলধ্য 

আমরা কীভালব সমন্বয় করব? 

উত্তর: এ প্রলশ্নর উত্তর কদওয়ার পূলবক আরম বললত িাই কয, আল্লাহর 

রকতাব এবাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নাহর রভতলর 

ককালনা পারস্পররক দ্বন্দ্ব কনই। কুরআলনর এক অাংশ অনয অাংলশর 

রবলরাধ্ী নয়। এমরনভালব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর 

সুন্নাহর কিলত্রও একই কর্া। কুরআন ও সুন্নালত পরস্পর রবলরাধ্ী 

ককালনা রজরনস কনই। এ মূলনীরতরট মলন রাখলল কুরআন-হাদীস বুঝার 

অলনক সমসযার সমাধ্ান হলয় যালব। আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

                                                           
18 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল ঈমান। 
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فََلۡ﴿
َ
ونَۡۡأ ۡر ۡ َ اَنۡ َۡيَتَدبَ ِِۡۡعندِۡۡمِنۡ ََۡكنََۡۡولَ ۡ ۡٱل قر وۡٱّلَلَِۡۡغي  َٰٗفٓۡفِي ِۡۡا ۡلَ ََجدر تَِل  ﴾٨٢َۡكثِٗياۡٱخ 

 [٨٧: النساء]

“তারা রক কুরআন গলবষো কলর না? এরট যরদ আল্লাহ িাো অনয 

কারও রনকট কর্লক হত, তাহলল তারা উহালত অলনক মতলভদ কদখলত 

কপত।” [সূরা আন-রনসা, আয়াত: ৮২] 

কুরআলনর রভতলর কযলহতু মতরবলরাধ্ কনই, রাসূললর সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম হাদীলসর কিলত্রও তাই। এক হাদীস অনয হাদীলসর রবলরাধ্ী 

নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যরদ এক স্থালন ঈমানলক 

একভালব বযাখযা কলরন এবাং অনয স্থালন অনযভালব বযাখযা কলরন, যা 

আপনার দৃরষ্ট্লত প্রর্ম বযাখযার রবলরাধ্ী মলন হয়, রক্তুষ আপরন যরদ 

গভীরভালব রিন্তা কলরন, তাহলল আপরন ককালনা দ্বন্দ্ব পালবন না।  

হাদীলস রজবরীলল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম দীনলক ইসলাম, 

ঈমান, ইহসান এ রতনভালগ ভাগ কলরলিন। আর আবদুল কালয়স 

কগালত্রর প্ররতরনরধ্ দললর হাদীলস শুধু্মাত্র দীলনর একরট মাত্র প্রকার 

তর্া ইসলালমর কর্া উলল্লখ কলরলিন। কযখালন শুধু্মাত্র ইসলালমর কর্া 

উলল্লখ হলব, কসখালন ঈমানলকও অন্তভুকি করা হলব। কারে, মুরমন হওয়া 

বযতীত ইসলালমর যাবতীয় রবরধ্-রবধ্ান পালন করা সম্ভব নয়। আবার 

কযখালন শুধু্মাত্র ঈমালনর আললািনা হলব, কসখালন ইসলামও অন্তভুকি 

হলব। কারে, প্রলতযক মুরমনলক ইসলালমর রবরধ্-রবধ্ান কমলন িললত 

হলব। আর কযখালন ঈমান ও ইসলাম একই সালর্ উলল্লখ হলব, কসখালন 

ঈমান দ্বারা উলেশয হলব অন্তলরর রবষয়সমূহ। আর ইসলাম দ্বারা উলেশয 
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হলব বারহযক আমলসমূহ। ইলম অজকনকারীলদর জনয এরট একরট 

গুরুত্বপূেক মাসআলা। শুধু্মাত্র ইসলালমর আললািনা আসলল ঈমানও তার 

রভতলর প্রলবশ করলব। আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

ِينَۡۡإِنَۡ﴿ َلَٰ ر ۡۡٱّلَلِِۡۡعندَۡۡٱل  ِس 
 [٧٦: عمران ال] ﴾ٱۡل 

“ইসলামই আল্লাহর কালি একমাত্র মলনানীত দীন”। [সূরা আলল ইমরান, 

আয়াত: ১৯] 

আর এটা জানা রবষয় কয, ইসলাম আকীদা, ঈমান ও বারহযক আমললর 

সমরষ্ট্। এককভালব ঈমালনর উলল্লখ হলল ইসলামলক তার রভতলর 

অন্তভুকি করলত হলব। দু’রট একসালর্ উলল্লখ হলল ঈমালনর অর্ক হলব 

অন্তলর রবশ্বাস করার রবষয়সমূহ আর ইসলালমর অর্ক হলব অঙ্গ-প্রতযলঙ্গর 

বারহযক আমলসমূহ। এ জনযই পূবকবতকী যুলগর ককালনা ককালনা আরলম 

বলললিন, ইসলাম প্রকাশয রবষয় এবাং ঈমান কগাপনীয় রবষয়। কারে, তা 

অন্তলরর সালর্ সাংরশ্লষ্ট্। আপরন কখলনা কদখলত পালবন কয, মুনারফক 

বযরি সালাত পেলি, সাওম রাখলি এবাং সাদকা করলি। এ বযরি 

প্রকাশযভালব মুসরলম রক্তুষ মুরমন নয়। আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

َ  مِۡۡبِٱّلَلَِۡۡ اَمَنَٓۡيقر لرَۡۡمنۡٱنلَِٓسَۡۡوِمنَۡ﴿ َۡرۡهر َۡوَمٓۡٱٓأۡلِخَِۡۡۡوبِٱۡل  ِ ِمنِيَۡب  [٨: اْلقرة] ﴾٨ۡؤ 

“মানুলষর মলধ্য রকিু মানুষ এমন আলি, যারা বলল আমরা আল্লাহর 

ওপর এবাং পরকাললর ওপর ঈমান আনয়ন কলররি, অর্ি তারা মুরমন 

নয়”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৮] 
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ঈমালনর সত্তলরর অরধ্ক শাখা-প্রশাখা রলয়লি 

প্রশ্ন: (১০) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম হাদীলস রজবরাঈলল 

বলললিন, ঈমান হললা আল্লাহর প্ররত রবশ্বাস, রফররশতালদর প্ররত রবশ্বাস, 

আল্লাহর রকতালবর ওপর রবশ্বাস, রাসূললদর ওপর রবশ্বাস, পরকাললর 

ওপর রবশ্বাস এবাং ভালগযর ভাললা-মলন্দর ওপর রবশ্বাস স্থাপন। অনয 

হাদীলস রলয়লি, ঈমালনর সত্তলরর অরধ্ক শাখা-প্রশাখা রলয়লি। উভয় 

হাদীলসর মলধ্য আমরা কীভালব সমন্বয় করব? 

উত্তর: কয ঈমালনর মাধ্যলম আকীদাহ19 উলেশয, তার রুকন কমাট িয়রট। 

কসগুললা হাদীলস রজবরীলল উলল্লখ হলয়লি। রজবরীল আলাইরহস সালাম 

যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক ঈমান সম্পলকক রজজ্ঞাসা 

করললন, উত্তলর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, ঈমান 

হললা তুরম রবশ্বাস করলব আল্লাহর প্ররত, রফররশতালদর প্ররত, আসমানী 

রকতাবসমূলহর প্ররত, রাসূলগলের প্ররত, পরকাললর প্ররত এবাং ভালগযর 

ভাললা-মলন্দর প্ররত। অপর পলি কযখালন ঈমালনর সত্তলরর অরধ্ক শাখা-

প্রশাখা র্াকার কর্া বলা হলয়লি, কসখালন ঈমালনর মাধ্যলম রবরভন্ন প্রকার 

সৎ আমল উলেশয। এ জনয সালাতলক ঈমালনর মাধ্যলম বযাখযা করা 

                                                           
19 ইসলালমর কমৌরলক রবশ্বাস সম্পরককত রবষয়গুরললক আকীদা বলা হয়। কযমন, 
আল্লাহর সত্বা ও গুোবলীলত রবশ্বাস নবী-রাসূললদর ওপর রবশ্বাস ও অনযানয 
রবষয়সমূহ। 
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হলয়লি। আল্লাহ বললন, 

ۡ ِۡۡلرِضيعَۡۡٱّلَلۡرََۡكنََۡۡوَمٓ﴿ ُر   ۡۡبِٱنلَِٓسۡۡٱّلَلَۡۡإِنَۡۡإِيَمََٰن َۡ روف  َ  [٧١٣: اْلقرة] ﴾رَِحي ۡ ۡل

“আল্লাহ কতামালদর ঈমানলক রবনষ্ট্ করলবন না। রনশ্চয় আল্লাহ মানুলষর 

প্ররত অতীব দয়ালু”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪৩] 

তাফসীরকারকগে বলললিন, এখালন ঈমান দ্বারা বায়তুল মাকদালসর 

রদলক রফলর আদায় করা সালাত উলেশয। ককননা সাহাবীগে কা‘বার 

রদলক মুখ কলর সালাত আদালয়র পূলবক বাইতুল মাকদালসর রদলক রফলর 

সালাত আদায় করলতন।  

প্রশ্ন: (১১) মসরজলদ আসার অভযাস আলি এমন বযরিলক রক আমরা 
মুরমন রহলসলব সািয রদলত পারর? 

উত্তর: ককালনা সলন্দহ কনই কয, ককালনা বযরি যরদ সালালতর জনয 

মসরজলদ আলস, তার মসরজলদ আসাটাই তার ঈমালনর পররিয় বহন 

কলর। কারে, তা না হলল রকলস তালক ঘর কর্লক কবর কলর মসরজলদ 

যাওয়ার কষ্ট্ স্বীকার করলত বাধ্য করল?  

প্রশ্নকারী কয হাদীসরটর রদলক ইরঙ্গত কলরলিন তা হললা, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন, 

ْيتُمُ  إَِذا»
َ
يَمانِ  هَلُ  فَاْشَهُدوا الَْمْسِجدَ  َيْعتَادُ  الرَُّجَل  َرأ  «بِاْْلِ
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“কতামরা যরদ ককালনা বযরিলক মসরজলদ আসলত অভযস্ত কদখ, তলব তার 

ঈমান আলি বলল সািয প্রদান কর”।20 রক্তুষ এ হাদীসরট দূবকল। রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কর্লক এ হাদীসরট সহীহ সূলত্র বরেকত হয় 

রন। 

                                                           
20 রতররমযী, রকতাবুল ঈমান, সালালতর মযকাদা অনুলচ্ছদ 
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আল্লাহ সম্পলকক শয়তালনর ওয়াস ওয়াসা (কুমন্ত্রনা) 

প্রশ্ন: (১২) আল্লাহ তা‘আলা সম্পলকক শয়তান একজন মানুষলক এমন 

ওয়াস ওয়াসা (কুমন্ত্রনা) প্রদান কলর কয, কস ঈমান িলল যাওয়ার আশঙ্কা 

কলর। এ সম্পলকক আপনার উপলদশ কী? 

উত্তর: প্রশ্নকারী কয সমসযার কর্া বযি করললন এবাং যার পররেরতলক 

ভয় করলিন, আরম তালক বলব কয, কহ ভি! আপরন সুসাংবাদ গ্রহে 

করুন। উি সমসযার ভাললা ফলাফল বযতীত মন্দ ককালনা ফল হলব না। 

ককননা এ ওয়াস ওয়াসাগুললা শয়তান মুরমনলদর মালঝ প্রলবশ করায়, 

যালত কস মানুলষর ঈমানলক দূবকল কলর রদলত পালর এবাং তালদরলক 

মানরষক অরস্থরতায় কফলল রদলয় ঈমানী শরিলক দুবকল কলর রদলত পালর। 

শুধু্ তাই নয় অলনক সময় মুরমনলদর সাধ্ারে জীবনলক রবপন্ন কলর 

তুলল। 

প্রশ্নকারী বযরির সমসযাই মুরমনলদর প্রর্ম সমসযা নয় এবাং কশষ 

সমসযাও নয়; বরাং দুরনয়ালত একজন মুরমন অবরশষ্ট্ র্াকললও এ সমসযা 

বতকমান র্াকলব। সাহাবীগেও এ সমসযার সমু্মখীন হলয়রিললন। আবু 

হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কর্লক বরেকত, 

ْصَحاِب َجاَء نَاس  مِ » 
َ
لُوهُ إِ   اَّللَّ َعلَيْهِ َصّلَّ  انلَِّبِّ  ْن أ

َ
ُْْفسِ ُد يِف نَّا َنِ وََسلََّم فََسأ نَا َما  أَ

َم بِ 
ْن َيتَََكَّ

َ
َحُدنَا أ

َ
ََْعْم قَاَل َذاَك َصِ  هِ َيتََعاَظُم أ يَمانِ يُح قَاَل َوقَْد وََجْدُتُموُه قَالُوا   «اْْلِ

“সাহাবীগলের একদল কলাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর 

কালি আগমে কলর রজজ্ঞাসা করল, আমরা আমালদর অন্তলর কখলনা 
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কখলনা এমন রবষয় অনুভব করর, যা মুখ রদলয় উচ্চারে করা আমালদর 

কালি খুব করেন মলন হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

বলললন কয, সরতযই রক কতামরা এরকম কপলয় র্াক? তাুঁরা বলললন হযাুঁ, 

আমরা এরকম অনুভব কলর র্ারক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম বলললন, এরট কতামালদর ঈমালনর স্পষ্ট্ প্রমাে”।21  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আলরা বললন, 

ِت »
ْ
يَْطانُ  يَأ َحَدُكمْ  الشَّ

َ
 فَإِذَا َربََّك  َخلََق  َمنْ  َيُقوَل  َحّتَّ  َكَذا َخلََق  َمنْ  َكَذا َخلََق  َمنْ  َفيَُقوُل  أ

ِ  لْيَْستَِعذْ فَ  بَلََغهُ   «َوْْلَنْتَهِ  بِاَّللَّ
“কতামালদর কালরা কালি শয়তান আগমে কলর বলল, কক এরট সৃরষ্ট্ 

কলরলি? কক ঐরট সৃরষ্ট্ কলরলি? এক পযকালয় বলল কক কতামার 

প্ররতপালকলক সৃরষ্ট্ কলরলি? কতামালদর কারও অবস্থা এরকম হলল কস 

কযন শয়তালনর কুমন্ত্রনা হলত আল্লাহর কালি আরয় িায় এবাং এরকম 

রিন্তা-ভাবনা করা হলত রবরত র্ালক।”22  

ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কর্লক বরেকত,  

ُث  إّنِّ  َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اَّللَّ  َصّلَّ  انلَِّبِّ  إَِل  رَُجل   َجاءَ » ءِ  َْْفِس  اَُحدِّ ْ نْ  بِالَّشَّ
َ
 أَل

َحبُّ  ُُحََمة   يَُكونَ 
َ
ن ِمنْ  إَِْلْهِ  أ

َ
ِ  احْلَْمدُ  وسلم عليه اهلل صّل انلب َفَقاَل  بِهِ  َيتَََكَّمَ ْْ  أ  َّلِلَّ

ي ِ ْمَرهُ  رَدَّ  اذلَّ
َ
 «الْوَْسوََسةِ  إَِل  أ

                                                           
21 সহীহ মুসরলম, রকতাবুল ঈমান, অনুলচ্ছদ: অন্তলরর ওয়াস ওয়াসা  
22 সহীহ বুখারী, রকতাবু বাদইল খালক, অনুলচ্ছদ: ইবরলস ও তার বসনযলদর 
আললািনা 
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“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কালি একজন কলাক আগমে 

কলর বলল, আমার মলন কখলনা এমন কর্ার উদয় হয়, যা উচ্চারে 

করার কিলয় আগুলন পুলে কয়লা হলয় যাওয়া আমার কালি কবরশ ভাললা 

মলন হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, সমস্ত প্রশাংসা 

আল্লাহর জনয রযরন এ রবষয়রটলক রনিক একরট মলনর ওয়াস ওয়াসা 

রহসালব রনধ্কারে কলরলিন।”23  

 শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমীয়া রহ. তার রকতাবুল ঈমালন 

বলললিন, মুরমন বযরি শয়তালনর প্রলরািনায় কখলনা কুফুরীর ওয়াস 

ওয়াসায় পরতত হয়। এলত তালদর অন্তর সাংকুরিত হলয় যায়। সাহাবীগে 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কালি বযি করললন কয, কহ 

আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদর ককউ ককউ 

তার অন্তলর এমন রবষয় অনুভব কলর, যা মুলখ উচ্চারে করার কিলয় 

আকাশ কর্লক জরমলন পলে যাওয়ালক অরধ্ক করয় মলন কলর। এটা শুলন 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, ইহা ঈমালনর সুস্পষ্ট্ 

আলামত। অনয বেকনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন, 

সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহর জনয রযরন শয়তালনর কুমন্ত্রোলক রনিক একরট 

মলনর ওয়াস ওয়াসা রহসালব রনধ্কারে কলরলিন। মুরমন বযরি এ ধ্রলের 

ওয়াস ওয়াসালক অপিন্দ করা সলত্বও তার মলন এর উদয় হওয়া এবাং 

তা প্ররতহত করলত প্রােপন কিষ্ট্া করা তার ঈমানদার হওয়ার প্রমাে 
বহন কলর। কযমন ককালনা মুজারহলদর সামলন শত্রু এলস উপরস্থত হললা। 
                                                           
23 আবু দাউদ, রকতাবুল আদব, অনুলচ্ছদ: ওয়াস ওয়াসা প্ররতলরাধ্  
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মুজাহিদ শত্রুকে প্রহিিি েরল এবং পরাজর ত করল। এরট 

একরট রবরাট রজহাদ।24 এ জনযই ইলম অজকনকারী ও ইবাদালত রলপ্ত 

বযরিগে কবরশ কবরশ ওয়াস ওয়াসা এবাং সলন্দলহ পরতত হলয় র্ালক। 

অর্ি অনযলদর এ রকম হয় না। শয়তালনর উলেশযও তাই। অপর পলি 

যারা ইলম অজকন এবাং ইবাদালতর মাধ্যলম তালদর প্ররতপাললকর পলর্ 

িলল, শয়তান তালদর শত্রু। কস তালদরলক আল্লাহর পর্ কর্লক দূলর 

রাখলত িায়। 

 প্রশ্নকারীলক আরম বলব কয, যখন আপরন বুঝলত পারলবন, এটা 

শয়তালনর কুমন্ত্রনা, তখন তার রবরুলদ্ধ সাংগ্রালম রলপ্ত কহান। আর কজলন 

রাখুন কয, আপরন যরদ তার সালর্ সদা-সবকদা যুলদ্ধ রলপ্ত র্ালকন, তার 

রপিলন না িুলটন, তাহলল কস আপনার ককালনা িরত করলত পারলব না। 

কযমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন,  

َ  إِنَّ » ِِت  َعنْ  ِل  ََتَاَوزَ  اَّللَّ مَّ
ُ
وْ  َتْعَمْل  لَمْ  َما ُصُدورَُها بِهِ  وَْسوََسْت  َما أ

َ
 «تََكلَّمْ  أ

“আমলল পররেত করা অর্বা মুলখ উচ্চারে না করা পযকন্ত আল্লাহ 

তা‘আলা আমার উম্মলতর মলনর ওয়াস ওয়াসালক িমা কলর 

রদলয়লিন।”25  

                                                           
24 অনুরূপভালব শয়তালনর ওয়াস ওয়াসালক প্ররতহত করাও একরট বে রজহাদ। 
25 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কগালাম আযাদ করা, অনুলচ্ছদ: তালাক এবাং আযাদ করার 
কিলত্র ভুল-ত্রুরট প্রসলঙ্গ; সহীহ মুসরলম, রকতাবুল ঈমান, অনুলচ্ছদ: মলনর 
কুমন্ত্রনা...। 
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আপনালক যরদ বলা হয় শয়তান মলনর রভতলর ওয়াস ওয়াসা কদয় তা 

রক আপরন রবশ্বাস কলরন? কসটালক আপরন রক সতয মলন কলরন? 

আপনার মলন আল্লাহ সম্পলকক কয ধ্রলের ওয়াস ওয়াসার উদয় হয়, তার 

বযাপালর আপনার ধ্ারো রক তাই? উত্তলর আপরন অবশযই বললবন, এ 

বযাপালর আমালদর কর্া বলা সমূ্পেক অনুরিত। কহ আল্লাহ! আপরন পাক-

পরবত্র। এরট একরট রবরাট অপবাদ। আপরন অন্তর রদলয় মলনর এ সব 

ওয়াস ওয়াসালক ঘৃো করলবন এবাং জবালনর মাধ্যলম প্ররতবাদ করলবন। 

আর আপরন এ কর্লক দূলর র্াকলবন। সুতরাাং এগুললা শুধু্মাত্র মলনর 

কল্পনা এবাং ওয়াস ওয়াসা, যা আপনার অন্তলর প্রলবশ কলর র্ালক। এরট 

একরট শয়তালনর ফাুঁদ। মানুষলক রশলকক রলপ্ত করার জনযই কস এ ধ্রলের 

ফাুঁদ কপলত করলখলি। মানুষলক কগামরাহ করার জনয শয়তান তালদর 

রশরা-উপরশরায় িলািল কলর র্ালক। 

সামানয ককালনা রজরনলসর কিলত্র শয়তান মানুলষর মলন কুমন্ত্রনা কদয় না। 

আপরন পৃরর্বীর রবরভন্ন স্থালন জনবসরতপূেক বে বে শহলরর কর্া রবে 

কলর র্ালকন। এ সমস্ত শহলরর অরস্তত্ব সম্পলকক আপনার অন্তলর 

রবনু্দমাত্র সলন্দলহর উলদ্রক হয় না অর্বা এ ধ্রলের সলন্দহ হয় না কয, 

শহররট বসবালসর উপলযাগী নয় অর্বা শহলর ককালনা জন-মানুষ কনই। 

এ কিলত্র সলন্দহ না হওয়ার কারে হললা শয়তালনর এলত ককালনা লাভ 

কনই। কদওয়ার রভতলর শয়তালনর রবরাট স্বার্ক রলয়লি। জ্ঞালনর আললা 

এবাং রহদায়ালতর নূরলক মানুলষর অন্তর কর্লক রনরভলয় কদওয়ার জনয ও 

তালক সলন্দহ এবাং কপলরশানীর অন্ধকার গরললত রনলিপ করার জনয 

শয়তান তার অশ্বালরাহী এবাং পদারতক বারহনী রনলয় সদা প্রলিষ্ট্া িারললয় 
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যালচ্ছ।  

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম শয়তালনর ওয়াস ওয়াসা কর্লক বাুঁিার 

উপযুি ঔষধ্ও আমালদর জনয বেকনা কলরলিন। এসব ধ্ারো কর্লক 

রবরত র্াকা এবাং শয়তালনর কধ্াকা কর্লক আল্লাহর কালি আরয় প্রার্কনা 

করলত হলব। মুরমন বযরি যরদ ওয়াস ওয়াসা কর্লক রবরত কর্লক আল্লাহর 

স্তুষরষ্ট্ কামনায় ইবাদালত রলপ্ত হয়, আল্লাহর ইচ্ছায় অন্তর কর্লক উহা 

িলল যালব। সুতরাাং আপনার অন্তলর এ জাতীয় যা রকিু উদয় হয়, তা 

কর্লক সমূ্পেক রবমুখ র্াকুন। আপরন কতা আল্লাহর ইবাদাত কলরন, তাুঁর 

কালি কদা‘আ কলরন এবাং তাুঁর বেত্ব কঘাষো কলরন। আপনার অন্তলর কয 

সমস্ত কুধ্ারোর উদয় হয়, তার বেকনা যরদ অলনযর কাি কর্লক শুলনন, 

তাহলল আপরন তালক হতযা কলর কফললত ইচ্ছা করলবন। তাই কয সমস্ত 

ওয়াস ওয়াসা মলনর মলধ্য জালগ, তার প্রকৃত ককালনা অরস্তত্ব কনই; বরাং 

তা রভরত্তহীন মলনর কল্পনা মাত্র। এমরনভালব পররস্কার-পররচ্ছন্ন পরবত্র 

কাপে পররধ্ানকারী ককালনা বযরির মলন যরদ এমন ওয়াস্ওয়ার জাগ্রত 

হয় কয, হয়লতাবা কাপেরট নাপাক হলয় কগলি, হয়লতাবা এ কাপে 

পররধ্ান কলর সালাত আদায় করলল সালাত রবশুদ্ধ হলব না, এমতাবস্থায় 

কস উি ওয়াস ওয়াসার রদলক ভ্রুলিপ করলব না। উপলরাি আললািনার 

পর আমার সাংরিপ্ত নসীহত এই কয, 

1) ওয়াস ওয়াসার করালগ আক্রান্ত বযরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লালমর আলদশ কমাতালবক ওয়াস ওয়াসা কর্লক সমূ্পেক 
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রবরত র্াকলব এবাং আল্লাহর কালি শয়তালনর প্রলরািনা কর্লক 
আরয় প্রার্কনা করলব।  

2) কবশী কলর আল্লাহর রযরকর করলব। 

3) আল্লাহর স্তুষরষ্ট্ অজকলনর ললিয অরধ্ক হালর ইবাদালত রলপ্ত 
র্াকলব। যখনই বান্দা পররপূেকরূলপ ইবাদালত মশগুল র্াকলব, 
ইনশাআল্লাহ এধ্রলের কুরিন্তা দূর হলয় যালব।  

4) এই করাগ কর্লক আল্লাহর কালি আলরাগয লালভর জনয আল্লাহর 
কালি কবরশ কবরশ কদা‘আ করলব। 

 

প্রশ্ন: (১৩) কারফলরর ওপর রক ইসলাম গ্রহে করা ওয়ারজব? 

উত্তর: প্রলতযক কারফলরর ওপরই ইসলাম গ্রহে করা ওয়ারজব। িাই কস 

কারফর ইয়াহূদী কহাক বা খৃষ্ট্ান কহাক। আল্লাহ তা‘আলা কুরআন মজীলদ 

বললন, 

َهُٓۡرل ۡ﴿ يُّ
َ
َ َۡۡيى ۡۡٱنلَٓسر ِ ّ ِ ُر ۡ ۡٱّلَلِۡۡرَسر لرۡۡإ ل كرَۡۡلرۥۡٱََّلِيََۡجِيًعٓۡإَِۡل  ۡرِضۡ ۡٱلَسَمََٰوَٰتِۡۡمر

َ َۡوٱۡل 
ۦۡهر ََۡۡلۡإِۡۡإَِلَٰ ََۡۡلءۡ ِ ۡ ۡيرح  َِيتر ِ ِۡۡٱنلَِب َِۡۡورَسر ِلِۡۡبِٱّلَلِِۡۡٓمنر ا َۡفَۡۡوير م 

ر ِمنۡرۡٱََّلِيۡٱۡل  ۡبِٱّلَلِۡۡيرؤ 
ُر ۡ َۡوٱتَبِعر هرَۡۡوََكَِمَٰتِ ِۦ ونَۡۡلََعَل َتدر  [٧٥٨: االعراف] ﴾١٥٨َۡته 

“(কহ নবী!) আপরন বলল রদন, কহ মানবমণ্ডলী! আরম আকাশ-জরমলনর 

রাজলত্বর মারলক আল্লাহর পি কর্লক কতামালদর সবার রনকট কপ্রররত 

রাসূল। রতরন বযতীত সতয ককালনা উপাসয কনই। কতামরা সবাই আল্লাহর 

ওপর রবশ্বাস স্থাপন কর এবাং তাুঁর কপ্রররত রনরির নবীর ওপর, রযরন 

রবশ্বাস রালখন আল্লাহ এবাং তাুঁর সমস্ত কালালমর ওপর। তাুঁর অনুসরে 
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কর যালত সরল পর্প্রাপ্ত হলত পার।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: 

১৫৮] 

সুতরাাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর ওপর ঈমান আনয়ন 

করা সমস্ত মানুলষর ওপর ওয়ারজব। তলব আল্লাহ রাবু্বল আলামীন 

রবলশষ অনুগ্রহ কলর অমুসরলমলদরলক মুসরলমলদর আইন-কানুন কমলন 

মুসরলম কদলশ বসবাস করার অনুমরত রদলয়লিন। 

َٰتِلر ا ۡ﴿  ِمنر نََۡۡلۡۡٱََّلِينََۡۡق َ  مَِۡۡوَلۡۡبِٱّلَلِۡۡيرؤ  ِمر نََۡۡوَلۡۡٱٓأۡلِخِۡۡۡبِٱۡل   ۡ َ مََۡۡمُٓۡير َۡ رۥۡٱّلَلۡرَۡح َۡورَسر لر
َق ِۡۡدِينَۡۡيَِدينر نََۡۡوَلۡ وتر ا ۡۡٱََّلِينَِۡۡمنَۡۡٱۡل 

ر
طر ا َۡۡحَتَٰۡۡٱل ِكَتََٰبۡۡأ ع  َيةَۡۡير ز  ِ

ۡوَهر ۡ ۡيَدۡ َۡعنۡٱۡل 
ونَۡ ۡر  [٧٦: اتلوبة] ﴾٢٩َۡصَٰغِ

“কতামরা যুদ্ধ কর আহলল রকতালবর ঐ কলাকলদর সালর্, যারা আল্লাহ 

এবাং করাজ হাশলরর উপর ঈমান রালখ না। আল্লাহ ও তাুঁর রাসূল যা 

হারাম কলর রদলয়লিন, তা হারাম কলর না এবাং গ্রহে কলর না সতয ধ্মক, 

যতিে না করলজালে তারা রজরযয়া (রনরাপত্তা কর) প্রদান কলর।” [সূরা 

আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৯] 

সহীহ মুসরললম বুরায়দা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কর্লক বরেকত আলি, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যখন ককালনা যুলদ্ধ কাউলক আমীর 

রনবকািন করলতন, তখন তালক আল্লাহলক ভয় করার উপলদশ রদলতন। 

আলরা উপলদশ রদলতন সার্ীলদর সালর্ ভাললা বযবহার করার। আর 

বললতন, তালদর সামলন রতনরট রবষয় কপশ করলব, রতনরটর কয ককালনা 
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একরট গ্রহে করলল তালদর সালর্ যুদ্ধ করা কর্লক রবরত র্াকলব।26 এ 

সমস্ত রবষয়সমূলহর মলধ্য রজরযয়া গ্রহে অনযতম। অলনক আরলম 

ইয়াহূদী-খৃষ্ট্ান িাোও অনযানয কারফর-মুশররকলদর কাি কর্লক রজরযয়া 

গ্রহে ববধ্ বলললিন। 

কমাটকর্া অমুসরলমলদর ওপর আবশযক হললা, হয় তারা ইসলাম গ্রহে 

করলব অর্বা ইসলামী শরী‘আলতর কালি নরত স্বীকার কলর কর রদলয় 

ইসলামী শাসলনর অধ্ীলন বসবাস করলব।  

প্রশ্ন: (১৪) কয বযরি ইললম গালয়ব দাবী করলব, তার হুকুম কী? 

উত্তর: কয বযরি ইললম গালয়ব দাবী করলব কস কারফর। তা‘আলালক 

রমর্যাবাদী সাবযস্ত করল। আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

لَ ۡرَۡلُۡۡرل﴿ ۡرِضۡۡٱلَسَمََٰوَٰتِِۡۡفَۡۡمنَۡيع 
َ ۡ ۡإَِلۡۡٱل َغي َبَۡۡوٱۡل  ونََۡۡوَمٓۡٱّلَلر ۡر عر يَٓنَۡۡيَش 

َ
ب َعثر نَۡۡأ ۡير

 [٩٥: انلمل] ﴾٦٥

“কহ নবী আপরন বলল রদন! আকাশ এবাং জরমলন আল্লাহ বযতীত অনয 

ককউ গালয়লবর সাংবাদ জালন না এবাং তারা জালন না কয, কখন 

পুনরুরিত হলব।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬৫] 

কযলহতু আল্লাহ তাুঁর নবীলক এ মলমক কঘাষো করার আলদশ রদলয়লিন, 

আকাশ-জরমলন আল্লাহ িাো গালয়লবর খবর আর ককউ জালন না, 

এরপরও কয বযরি গালয়লবর খবর জানার দাবী করলব, কস আল্লাহলক এ 
                                                           
26 সহীহ মুরলম শরীফ, রকতাবুল রজহাদ, অনুলচ্ছদ: আমীর রনবকািন 
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বযাপালর রমর্যাবাদী প্ররতপন্ন করল। যারা ইললম গালয়লবর দাবী কলর, 

তালদরলক আমরা বলব, কতামরা কীভালব এটা দাবী কর অর্ি রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তা জানলতন না। কতামরা কবরশ মযকাদাবান 

না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম? যরদ তারা বলল আমরা রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম হলত কবরশ মযকাদাবান, তাহলল তারা এ 

কর্ার কারলে কারফর হলয় যালব। আর যরদ বলল রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কবরশ মযকাদাবান, তাহলল আমরা বলব ককন রতরন 

গালয়লবর সাংবাদ জালনন না? অর্ি কতামরা তা জান বলল দাবী করি? 

আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

َٰلِ ۡر﴿ ۡۡرۡفََلۡۡٱل َغي بَِۡۡع ِه ظ  َٰۡۡير َحًداَۡغي بِ ِۦءََۡۡعَ
َ
تََضََٰۡۡمنِۡۡإَِل٢٦ۡۡۡأ ۥۡرَسر لۡ ِۡمنۡٱر  لركرۡۡفَإِنَ ر ۡيَس 

ِِۡۡمنۡ   [٧١ ،٧٩: اجلن] ﴾٢٧ۡرََصٗداَۡخل فِ ِۦَۡوِمنۡ ۡيََدي  َِۡۡبي 

“রতরন অদৃশয সম্পলকক সমযকভালব পররজ্ঞাত। রতরন অদৃশয রবষয় কারও 

কালি প্রকাশ কলরন না- তাুঁর মলনানীত রাসূল বযতীত। তখন রতরন তার 

অলগ্র ও পশ্চালত প্রহরী রনযুি কলরন।” [সূরা আল-রজন্ন, আয়াত: ২৬-

২৭] 

ইললম গালয়লবর দাবীদারলদর কারফর হওয়ার এরট রদ্বতীয় দলীল। 

আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর নবীলক মানুলষর জনয কঘাষো করলত বললন কয,  

ُر لرَۡۡلءُۡۡرل﴿
َ
ُر ۡ ۡأ ءئِنۡرِۡعنِديۡلَ لَ ۡرَۡوَلءۡۡٱّلَلَِۡۡخَزا ع 

َ
ُر لرَۡۡوَلءۡۡٱل َغي َبۡۡأ

َ
ُر ۡ ۡأ ۡۡلَ ِ ّ ِ َۡملَك  ۡۡإ

تَبِعۡرۡإِنۡ 
َ
 [٥٦: االنعام] ﴾إَِلَ ۡۡير َحۡىَۡمٓۡإَِلۡۡأ
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“আপরন বলুন, আরম কতামালদরলক বরল না কয, আমার কালি আল্লাহর 

ভাণ্ডার আলি। তািাো আরম অদৃশয জগলতর রবষয় অবগতও নই। আরম 

এমনও বরল না কয, আরম রফররশতা। আরম কতা শুধু্ ঐ অহীর অনুসরে 

করর, যা আমার রনকট কপ্ররে করা হয়।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: 

৫০] 
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মাতৃগলভক কী আলি তা আল্লাহই ভাললা জালনন: 

প্রশ্ন: (১৫) বতকমান কাললর ডািারগে মাতৃগলভক পুত্র সন্তান আলি না 

কনযা সন্তান বলল রদলত পালর। আর কুরআলন আলি,  لَُم َما ِفم حمَاا ِ َويَعم
َ
  اَ

অর্ক: “মাতৃগলভক কী আলি তা আল্লাহই জালনন।” ইবন জারীর মুজারহদ 

কর্লক বেকনা কলরন কয, একজন কলাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লামলক রজজ্ঞাসা করল, আমার স্ত্রী রক সন্তান প্রসব করলব? তখন 

উি আয়াত নারযল হয়। কাতাদা কর্লকও অনুরূপ তাফসীর বরেকত 

আলি। আল্লাহর বােী,  حمَاا ِ  َما ِفم
َ
اَ  “গলভক যা আলি” এ কর্ারট বযাপক। 

এ বযাপকতা ভঙ্গকারী রবলশষ ককালনা দলীল আলি কী? অর্কাৎ ককালনা 

অবস্থালত আল্লাহ িাো অনযরাও রক মাতৃগলভকর অবস্থা সম্পলকক খবর 

রাখলত পালর? 

উত্তর: উপলরর প্রলশ্নর উত্তর কদওয়ার আলগ আরম বললত িাই কয, 

কুরআলনর ককালনা আয়াত কখনই বাস্তব সতয ককালনা ঘটনার রবলরাধ্ী 

হলত পালর না। যরদও কখলনা ককালনা বযাপালর প্রকাশযভালব এ রকম 

রকিু কদখা যায়, তলব হয়লতা এটা হলব রনিক অবাস্তব দাবী অর্বা 

কুরআলনর আয়াতরট কস বযাপালর সুস্পষ্ট্ নয়। ককননা কুরআলনর প্রকাশয 

আয়াত এবাং প্রকৃত বাস্তব ঘটনা উভয়রটই অকাটয। দু’রট অকাটয 

রবষলয়র মলধ্য কখলনা রবলরাধ্ হলত পালর না।  
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প্রলশ্নারল্লরখত রবষয়রট সতয হলয় র্াকলল বলব কয, অতযাধু্রনক যলন্ত্রর 

সাহালযয তারা এখন জানলত কপলরলি কয, মাতৃগলভক রক আলি। বতকমালন 

ডািারগে কিলল সন্তান বা কমলয় সন্তান হওয়া সম্পলকক কয আগাম খবর 

প্রদান কলর, তা যরদ রমর্যা হয় তাহলল ককালনা কর্া কনই। আর যরদ 

সতয হলয় র্ালক তাহললও আয়ালতর সালর্ ককালনা দ্বন্দ্ব কনই। আয়াতরট 

গালয়বী রবষয় সাংক্রান্ত। এখালন পাুঁিরট রবষয় উলল্লখ করা হলয়লি যা 

আল্লাহর জ্ঞালনর সালর্ সমৃ্পি। তম্মলধ্য মাতৃগলভক রক আলি তা একরট। 

রশশু মাতৃগলভক র্াকাবস্থায় গালয়বী রবষয়গুললা হললা কস কত রদন মালয়র 

কপলট র্াকলব, কত রদন দুরনয়ালত কবুঁলি র্াকলব, রক রকম আমল করলব, 

কস কতটুকু রররযক গ্রহে করলব, কসৌভাগযবান হলব না দুভকাগযবান হলব। 

গেন পূেক হওয়ার পূলবক কিলল না কমলয় হলব এ সম্পলকক অবগত হওয়া। 

আর গেন পূেক হওয়ার পলর মাতৃগলভক কিলল না কমলয় এ সম্পলকক 

অবগত হওয়া ইললম গালয়লবর অন্তভুকি নয়। ককননা গেন পূেক হওয়ার 

মাধ্যলম প্রতযি রবষলয়র জ্ঞালনর মতই হলয় কগল। তলব রশশুরট রতনরট 

অন্ধকালরর রভতলর লুকারয়ত অবস্থায় রলয়লি। যরদ অন্ধকালরর 

আবরেগুললা অপসারে করা হয়, তাহলল রবষয়রট পররস্কার হলয় যালব। 

ইহা অসম্ভব নয় কয, আল্লাহর সৃরষ্ট্সমূলহর মলধ্য এমন শরিশালী যন্ত্র 

রলয়লি, যা এ রতনরট অন্ধকার কভদ করলত সিম। যালত কলর রশশুরট 

কিলল না কমলয়, তা জানা যায়। আর আয়ালত মাতৃগলভক কিলল সন্তান বা 

কমলয় সন্তান হওয়ার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কালি- একর্া বলা হয় রন। 

হাদীলসও এ মলমক ককালনা সুস্পষ্ট্ ইরঙ্গত কনই।  
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আয়ালতর শালন নুযুললর কিলত্র মুজারহদ কর্লক কয বেকনা পাওয়া যায়, তা 

মুনকালত।27 কারে রতরন তালবঈলদর অন্তভুকি।  

কাতাদার তাফসীলরর অর্ক এ কয, গেন হওয়ার পূলবক আল্লাহ িাো ককউ 

জালন না কয, কিলল হলব না কমলয় হলব। গেন পূেক হওয়ার পর আল্লাহ 

বযতীত অনযরাও জানলত পালর। ইবন কািীর সূরা লুকমালনর আয়ালতর 

তাফসীলর বললন, মাতৃগলভক যা আলি তা রদলয় আল্লাহ তা‘আলা রক সৃরষ্ট্ 

করলত িান, রতরন বযতীত অনয ককউ জালন না। রক্তুষ যখন কিলল বা 

কমলয় হওয়ার রকাংবা কসৌভাগযবান বা দুভকাগযবান হওয়ার আলদশ রদলয় 

কদন, তখন রফররশতাগে এবাং অনযানয সৃরষ্ট্ জীলবরাও জালন। আল্লাহর 

বােী, 

لَ ۡر﴿ ر َحِٓمۡ ِۡفَۡۡمَٓۡوَيع 
َ  [٣١: لقمان] ﴾ٱۡل 

“মাতৃগলভক যা আলি তা একমাত্র আল্লাহই জালনন।” [সূরা লুকমান, 

আয়াত: ৩৪] 

এ কর্লক মানুষ ককালনা রকিু জানলত পালর রকনা। জানলল তা রকলসর 

মাধ্যলম? এ প্রলশ্নর জবালব আমরা বলব কয, আয়ালতর মাধ্যলম যরদ গেন 

প্রোলী পূেক হওয়ার পর কিলল সন্তান বা কমলয় সন্তান উলেশয হয়, 

তাহলল বাস্তব উপলরির মাধ্যলম তা রনেকয় করা সম্ভব। আয়ালতর মাধ্যলম 

আমরা বুরঝ কয, মাতৃগলভকর কিাট-বে যাবতীয় অবস্থা আল্লাহ তা‘আলা 
                                                           
27 মুনকালত কসই হাদীসলক বলা হয়, যার সনদ হলত ককালনা বেকনাকারী বাদ পলে 
যায়। হাদীলসর সনদ হলত বেকনাকারী বাদ পোর কারলে হাদীস দূবকল হলয় যায়। 
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রবস্তাররতভালব অবগত আলিন। মানুষ শুধু্মাত্র গেন পূেক হওয়ার পর 

কিলল না কমলয় এ একরট মাত্র অবস্থা জানলত পালর। আলরা অসাংখয 

অবস্থা এখনও রহসযময় রলয় কগলি। উসূলরবদগে28 উলল্লখ কলরলিন কয, 

কুরআন ও সুন্নাহর বযাপকার্কক রবষয়গুললা কর্লক ককালনা রজরনসলক 

আলাদা করার জনয কুরআন-সুন্নাহর ককালনা দলীল রকাংবা ইজমা29 বা 

রকয়াস30 বা বাস্তব উপললারি অর্বা রবশুদ্ধ রবলবলকর31 দরকার। এ 

বযাপালর আরলমলদর আললািনা অতযন্ত পররস্কার। 

আর আয়ালতর মাধ্লম যরদ সন্তান সৃরষ্ট্র পূলবকর অবস্থা উলেশয হয়, 

তাহলল ডািারলদর কর্া এবাং কুরআলনর আয়ালতর মলধ্য ককালনা দ্বন্দ্ব 

কনই। ডািাররা সন্তান সৃরষ্ট্র হওয়ার পূলবক বললত পালর না কয, কিলল 

হলব না কমলয় হলব। 

আল্লাহর জনয সমস্ত প্রশাংসা কয, পৃরর্বীলত কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট্ 

দলীল রবলরাধ্ী ককালনা বাস্তব ঘটনা পাওয়া যায় রন। ইসলালমর শত্রুরা 

রকিু রকিু বাস্তব রবষলয় বারহযকভালব কুরআন-সুন্নাহ রবলরাধ্ী কভলব তালত 

আঘাত কলরলি। আল্লাহর রকতাব বুঝলত অিম হওয়ার কারলে অর্বা 
                                                           
28 কুরআন-সন্নাহর কর্লক গলবষো কলর যারা দীলনর মাসালয়ল কবর করার মূলনীরত 
রনধ্কারে কলরন তালদরলক উসূলরবদ (উসূলী) বলা হয়। 

29 কুরআন-সুন্নার ককান রবধ্ালনর উপর মুসরলম উম্মাহর সকল আললমলদর একমত 
হওয়ালক ইজমা বলা হয়। 

30 দীলনর ককান মাসআলায় কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট্ দলীল না র্াকলল কসখালন রবশুদ্ধ 
রকয়াসলক দলীল রহলসলব গ্রহে করা কযলত পালর। 

31 রবশুদ্ধ রবলবক ও বাস্তব সতয কখনও কুরআন-সুন্নাহর রবলরাধ্ী হলত পালর না। 
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তালদর উলেশয অসৎ হওয়ার কারলেই তারা এমনরট কলর র্ালক; রক্তুষ 

মুসরলম উম্মাহর আরলমগে তালদর এ সমস্ত ভ্রান্ত ধ্ারোর মূললাৎপাটন 

কলর রদলয়লিন।  

এ বযাপালর মানুষ রতনভালগ রবভি: 

প্রর্ম কররের কলালকরা কুরআলনর আয়ালতর প্রকাশয অর্করটলক গ্রহে 

কলরলি এবাং এর রবপরীলত প্ররতরট বাস্তব সতয রবষয়লক গ্রহে করলত 

অস্বীকার কলরলি। অর্ি আয়াতরট উি অলর্ক সুস্পষ্ট্ নয়। এলত কলর 

কস রনলজর অিমতার কারলে রনলজর ওপর রকাংবা কুরআলনর ওপর 

কদাষ কটলন এলনলি।  

অনয একরট দল কুরআলনর রশিা কর্লক সমূ্পেক রবমুখ হলয় পারর্কব 

রবষয়লকই গ্রহে করার কারলে নারস্তলক পররেত হলয়লি। 

অনয রদলক মধ্যমপন্থী দললর কলালকরা কুরআলনর রশিালক গ্রহে কলরলি 

এবাং বাস্তব সতয রবষয়াবলীলকই সতয বলল স্বীকৃরত রদলয়লি এবাং তারা 

জালন কয, উভয়রটই সতয। কারে, কুরআলনর সুস্পষ্ট্ আয়াতগুললা িািুষ 

বস্তুগুললার রবলরাধ্ী হলত পালর না। তারা দলীল এবাং রবলবক সম্মত 

রবষয়, উভয়রটর ওপরই আমল কলর। এর মাধ্যলম তালদর দীন এবাং 

রবলবক উভয়রটই রনরাপদ র্াকল। ঈমানদারগে যখন সলতযর বযাপালর 

মতরবলরাধ্ কলরন, তখন আল্লাহ তালদরলক রহদায়াত দান কলরন। 

আল্লাহ যালক িান সরেক পলর্র রদলক পর্ প্রদশকন কলরন। 
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আল্লাহ আমালদরলক এবাং আমালদর দীনী ভাইলদরলক তাওফীক দান 

করুন এবাং সরেক পর্প্রাপ্ত এবাং সরেক পলর্র রদলক আহ্বানকারী ও 

উম্মলতর জনয সাংলশাধ্নকারী কনতা রহসালব রনধ্কারে করুন। আরম 

আল্লাহর কালি তাওফীক িাই, তারই ওপর ভরসা করর এবাং তারই 

রদলক রফলর যাব। 
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সূযক ঘুলর না পৃরর্বী? 

প্রশ্ন: (১৬) সূযক রক পৃরর্বীর িার রদলক ঘুলর? 

উত্তর: মানযবর শাইখ উত্তলর বললন কয, শরী‘আলতর প্রকাশয দলীলগুললা 

প্রমাে কলর কয, সূযকই পৃরর্বীর িতুরদকলক ঘুলর। এ ঘুরার কারলেই 

পৃরর্বীলত রদবা-রারত্রর আগমে ঘলট। আমালদর হালত এ দলীলগুললার 

কিলয় কবরশ শরিশালী এমন ককালনা দলীল কনই, যার মাধ্যলম আমরা সূযক 

ঘূরার দলীলগুললালক বযাখযা করলত পারর। সূযক ঘুরার দলীলগুললা হললা 

আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

ِتۡۡٱّلَلَۡۡفَإِنَۡ﴿
 
ِسۡۡيَأ  َ ِقِِۡۡمنَۡۡبِٱلَش ََۡش  تِۡۡٱل 

 
ِِۡبِۡۡمنَۡۡبَِهٓۡفَأ غ  ََ  [٧٥٨: اْلقرة] ﴾ٱل 

“আল্লাহ তা‘আলা সূযকলক পূবক রদক কর্লক উরদত কলরন। তুরম পারলল 

পরশ্চম রদক কর্লক উরদত কর।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৮] সূযক 

পূবক রদক কর্লক উোর মাধ্যলম প্রকাশয দলীল পাওয়া যায় কয, সূযক 

পৃরর্বীর উপর পররভ্রমে কলর।  

২) আল্লাহ বললন,  

﴿ٓ ََ َسۡۡرََ اۡفَلَ  َ َُِغةٗۡۡٱلَش َۡۡهََٰذاََُۡٓلۡۡبَٓ ِ ءَۡۡرب  َِبر َۡۡهََٰذا ك 
َ
ءۡۡأ ٓ ََ ۡۡفَلَ فَلَت 

َ
ََٰق ۡ ََُۡٓلۡۡأ ۡۡمَِۡي ِ ّ ِ ۡبَِۡيء  ۡۡإ

ٓ ََ ِ ِكر نَۡۡم  ۡش 
ر  [١٨: االنعام] ﴾٧٨ۡت

“অতঃপর যখন সূযকলক িকিলক অবস্থায় উেলত কদখললন তখন বলললন, 

এরট আমার রব, এরট বৃহত্তর। অতপর যখন তা ডুলব কগল, তখন বলল 
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কহ আমার সম্প্রদায়! কতামরা কযসব রবষলয় শরীক কর আরম ওসব 

কর্লক মুি।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৭৮] 

এখালন রনধ্কারে হলয় কগল কয, সূযক অদৃশয হলয় যায়। একর্া বলা হয় রন 

কয, সূযক কর্লক পৃরর্বী ডুলব কগল। পৃরর্বী যরদ ঘূরত তাহলল অবশযই তা 

বলা হত।  

৩) আল্লাহ বললন,  

َۡى﴿ َسَۡۡوتَ  َ ََٰورۡرَۡطلََعتۡإَِذاۡٱلَش فِِه ۡ َۡعنۡتََز َِيَِۡۡذاَتَۡۡكه  َ َبتِۡإَوَذاۡٱۡل  َۡ َِۡۡۡغ هر ۡ َتق  ۡضر
ٓلَِۡۡذاَتۡ ََ ِ  [٧١: الكهف] ﴾ٱلش 

“তুরম সূযকলক কদখলব, যখন উরদত হয়, তালদর গুহা কর্লক পাশ ককলট 

ডান রদলক িলল যায় এবাং যখন অস্ত যায়, তালদর কর্লক পাশ ককলট বাম 

রদলক িলল যায়।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ১৭] পাশ ককলট ডান রদলক বা 

বাম রদলক িলল যাওয়া প্রমাে কলর কয, নোিো সূযক কর্লকই হলয় 

র্ালক। পৃরর্বী যরদনোিো করত তাহলল অবশযই বললতন সূযক কর্লক 

গুহা পাশ ককলট যায়। উদয় হওয়া এবাং অস্ত যাওয়ালক সূলযকর রদলক 

সমৃ্পি করা হলয়লি। এটা কর্লক বুঝা যায় কয, সূযকই ঘুলর। পৃরর্বী নয়। 

৪) আল্লাহ বললন,  

َسۡۡرََۡوٱنلََهٓۡٱَۡل َلَۡۡخلَقَۡۡٱََّلِيَۡوهر َۡ﴿  َ َۡ َۡۡوٱلَش ََ ۡ َۡوٱل َق َبحر نَۡۡفَلَكۡ ِۡفۡۡكر   ﴾٣٣ۡيَس 
 [٣٣: االنبياء]
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“এবাং রতরনই রদবা-রনরশ এবাং িন্দ্র-সূযক সৃরষ্ট্ কলরলিন। সবাই আপন 

আপন কি পলর্ রবিরে কলর।” [সূরা আল-আরম্বয়া, আয়াত: ৩৩] 

ইবন আব্বাস বললন, লারটম কযমন তার ককন্দ্র রবনু্দর িার রদলক ঘুরলত 

র্ালক, সূযকও কতমরনভালব ঘুলর। 

৫) আল্লাহ বললন, 

ِشۡ﴿ غ  ۥۡٱنلََهٓرَۡۡٱَۡل َلۡۡير لربر ر  [٥١: االعراف] ﴾َحثِيٗثَٓۡيط 

“রতরন রাতলক আচ্ছারদত কলরন রদলনর মাধ্যলম, রদন কদৌলে কদৌলে 

রালতর রপিলন আলস।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪] 

আয়ালত রাতলক রদলনর অনুসন্ধানকারী বলল বযাখযা করা হলয়লি। 

অনুসন্ধানকারী রপিলন রপিলন দ্রুত অনুসন্ধান কলর র্ালক। এটা জানা 

কর্া কয, রদবা-রারত্র সূলযকর অনুসারী।  

৬) আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

ۡرَضۡۡٱلَسَمََٰوَٰتَِۡۡخلَقَۡ﴿
َ ۡ َۡوٱۡل  ِ َق 

ِرۡرۡبِٱۡل    َُ ۡۡٱَۡل َلۡۡير ِرۡرۡٱنلََهٓرََِۡۡعَ   َُ ۡۡٱنلََهٓرََۡۡوير ۡٱَۡل ِلۡ ََۡعَ
َسََۡۡۡۡوَسخَۡ  َ َۡ ۡۡٱلَش ََ ۡ َۡوٱل َق َجلۡ َُۡي ِۡيۡكر 

َ
َسًّمۡىِۡۡل َلۡۡمُّ

َ
ۡۡرۡٱل َعزِيزۡرۡهر َۡۡأ  [٥: الزمر] ﴾٥ۡٱل َغَفَٰ

“রতরন আসমান ও জরমন সৃরষ্ট্ কলরলিন যর্াযর্ভালব। রতরন রারত্রলক 

রদবস দ্বারা আচ্ছারদত কলরন এবাং রদবসলক রারত্র দ্বারা আচ্ছারদত 

কলরন এবাং রতরন সূযক ও িন্দ্রলক কালজ রনযুি কলরলিন। প্রলতযলকই 

রবিরে কলর রনরদকষ্ট্ সময়কাল পযকন্ত। কজলন রাখুন, রতরন পরাক্রমশালী, 

িমাশীল।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫]  
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আয়ালতর মাধ্যলম আমরা জানলত পারলাম কয, পৃরর্বীর উপলর রদবা-

রারত্র িলমান রলয়লি। পৃরর্বী যরদ ঘুরলতা তাহলল রতরন বললতন, রদবা-

রারত্রর উপর পৃরর্বীলক ঘূরান। আল্লাহ তা‘আলা বললন, “সূযক এবাং 

িলন্দ্রর প্রলতযলকই িলমান”। এ সমস্ত দলীললর মাধ্যলম জানা কগল কয, 

সুস্পষ্ট্ভালবই সূযক ও িন্দ্র এক স্থান কর্লক অনয স্থালন িলািল করলি। এ 

কর্া সুস্পষ্ট্ কয, িলমান বস্তুলক বশীভুত করা এবাং কালজ লাগালনা 

একস্থালন অবস্থানকারী বস্তুলক কালজ লাগালনার কিলয় অরধ্ক যুরিসঙ্গত। 

৭) আল্লাহ বললন, 

ِسۡ﴿  َ ََٰهَٓۡوٱلَش َحى ١َِۡۡۡۡوضر ََ َق
ََٰهٓۡإَِذاَۡوٱل   [٧ ،٧: الشمس] ﴾٢ۡتَلَى

“শপর্ সূলযকর ও তার রকরলের, শপর্ িলন্দ্রর যখন তা সূলযকর পশ্চালত 

আলস।” [সূরা আশ-শামস, আয়াত: ১-২] 

এখালন বলা হলয়লি কয, িন্দ্র সূলযকর পলর আলস। এলত প্রমাে পাওয়া 

যায় কয, সূযক এবাং িন্দ্র িলািল কলর এবাং পৃরর্বীর উপর ঘুলর। পৃরর্বী 

যরদ িন্দ্র বা সূলযকর িার রদলক ঘুরত, তাহলল িন্দ্র সূযকলক অনুসরে 

করতনা। বরাং িন্দ্র একবার সূযকলক, আর একবার সূযক িন্দ্রলক অনুসরে 

করত। ককননা সূযক িলন্দ্রর অলনক উপলর। এ আয়াত রদলয় পৃরর্বী স্থীর 

র্াকার বযাপালর দলীল গ্রহে করার রভতলর রিন্তা-ভাবনার রবষয় রলয়লি। 

৮) মহান আল্লাহ বললন,  
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﴿ۡ َ سر ۡ ََۡت ِۡيَۡوٱلَش  ۡ َتَق س  َر ِ َٰلَِكۡۡلََهٓ ۡۡل ۡۡرَۡذ ِدي َعزِيزَِۡۡتق 
٣٨َۡۡۡۡٱل َعلِي ِۡۡٱل  ََ َنَٰ ۡرَۡوٱل َق َۡمَنَُِٓلََُۡۡدر 

ۡ جر نََِۡۡعدََۡۡحَتَٰۡ َۡۡل٣٩ۡۡۡٱل َقِدي َِۡۡكٱل عر َ سر ءۡۡيَۢنَبِ ۡۡٱلَش نۡلََهٓ
َ
رِكَۡۡأ َۡۡۡترد  ََ ۡٱَۡل لرَۡۡوَلۡۡٱل َق

ۡ ۡٱنلََهٓرِ َۡۡسٓبِقۡر َبحر نَۡۡفَلَك ِۡۡفَۡۡوكر   [١٦ ،٣٨: يس] ﴾٤٠ۡيَس 

“সূযক তার রনরদকষ্ট্ অবস্থালন আবতকন কলর। এটা পরাক্রমশালী, সবকজ্ঞ 

আল্লাহর রনধ্কারে। িলন্দ্রর জলনয আরম রবরভন্ন মরঞ্জল রনধ্কাররত কলররি। 

অবলশলষ কস পুরাতন খজুকর শাখার অনুরূপ হলয় যায়। সূলযকর পলি 

িন্দ্রলক নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। রালতর পলিও রদলনর অগ্রবতী হওয়া 

সম্ভব নয়। প্রলতযলকই আপন আপন কিপলর্ পররভ্রমে কলর।” [সূরা 

ইয়াসীন, আয়াত: ৩৮-৪০] 

সূলযকর িলা এবাং এ িলালক মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর রনধ্কারে বলল 

বযাখযা করা এটাই প্রমাে কলর কয, সূযক প্রকৃতভালবই িলমান। আর এ 

িলািললর কারলেই রদবা-রারত্র এবাং ঋতুর পররবতকন হয়। িলন্দ্রর জনয 

মরঞ্জল রনধ্কারে করার অর্ক এ কয, কস তার মরঞ্জলসমূলহ স্থানান্তররত হয়। 

যরদ পৃরর্বী ঘুরত, তাহলল পৃরর্বীর জনয মরঞ্জল রনধ্কারে করা হত। 

িলন্দ্রর জনয নয়। সূযক কতৃকক িন্দ্রলক ধ্রলত না পারা এবাং রদলনর অলগ্র 

রাত র্াকা সূযক, িন্দ্র, রদন এবাং রালতর িলািললর প্রমাে বহন কলর। 

৯) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সূযক অস্ত যাওয়ার সময় আবু 

যরলক বলললিন, 
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تَْدرِي»
َ
ْينَ  أ

َ
ُ  قُلُْت  تَْذَهُب  أ ْعلَمُ  َورَُسوهُلُ  اَّللَّ

َ
ََّْها قَاَل  أ  ََتَْت  تَْسُجدَ  َحّتَّ  تَْذَهُب  فَإِ

ِذنَ  الَْعْرِش 
ْ
نْ  َوُيوِشُك  لََها َفيُؤَْذنُ  فَتَْستَأ

َ
ِذنَ  ِمنَْها ُيْقبََل  فاََل  تَْسُجدَ  أ

ْ
 لََها يُؤَْذنَ  فَاَل  َوتَْستَأ

َ  ُيَقاُل   «َمْغِربَِها ِمنْ  َفتَْطلُعُ  ِجئِْت  َحيُْث  ِمنْ  ارِْجِع  َهال

“কহ আবু যর! তুরম রক জান সূযক যখন অস্ত যায় তখন ককার্ায় যায়? 

আবু যার বলললন, আল্লাহ এবাং তাুঁর রাসূলই ভাললা জালনন। রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, সূযক অস্ত যাওয়ার সময় 

‘আরলশর রনলি রগলয় কসজদায় লুরটলয় পলে এবাং পুনরায় উরদত হওয়ার 

অনুমরত িায়। অতঃপর তালক অনুমরত কদওয়া হয়। কস রদন কবরশ দূলর 

নয়, কয রদন অনুমরত িালব রক্তুষ তালক অনুমরত কদওয়া হলব না। তালক 

বলা হলব কযখান কর্লক এলসি, কসখালন কফরত যাও। অতঃপর সূযক 

পরশ্চম রদক কর্লকই উরদত হলব।”32  

এরট হলব রকয়ামলতর পূবক মুহূলতক। আল্লাহ সূযকলক বললবন, কযখান কর্লক 

এলসি কসখালন কফরত যাও, অতঃপর সূযক পরশ্চম রদক কর্লক উরদত 

হওয়ার রবষয়রট সুস্পষ্ট্ভালব প্রমাে কলর কয, সূযক পৃরর্বীর উপলর ঘুরলি 

এবাং তার এ ঘুরার মাধ্যলমই উদয়-অস্ত সাংঘরটত হলচ্ছ। 

১০) অসাংখয হাদীলসর মাধ্যলম জানা যায় কয, উদয় হওয়া, অস্ত যাওয়া 

এবাং ঢলল যাওয়া এ কাজগুললা সূলযকর সালর্ সমৃ্পি। এগুললা সূযক কর্লক 

প্রকারশত হওয়া খুবই সুস্পষ্ট্। পৃরর্বী হলত নয়। 

                                                           
32 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: বাদউল খালক; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: ঈমান 
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হয়লতা এ বযাপালর আলরা দলীল-প্রমাে রলয়লি। কসগুললা আমার এ 

মুহূলতক মলন আসলিনা। তলব আরম যা উলল্লখ করলাম, এ রবষয়রটর দ্বার 

উমু্মি করলব এবাং আরম যা উলেশয কলররি, তা পূরলে যলর্ষ্ট্ হলব। 

আল্লাহর তাওফীক িারচ্ছ! 

প্রশ্ন: (১৭) আল্লাহলক এক বলল সািয কদওয়া এবাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক আল্লাহর রাসূল রহসালব সািয কদওয়ার অর্ক কী? 

উত্তর: আল্লাহ িাো সতয ককালনা মা‘বূদ কনই এবাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ কর্ার কঘাষো কদওয়া ইসলালম 

প্রলবলশর িারবকারে স্বরূপ। এ সািয কদওয়া বযতীত ইসলালম প্রলবশ 

করা সম্ভব নয়। এ জনযই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মুয়া’য 

রারদয়াল্লাহু ‘আনহুলক ইয়ামান কদলশ পাোলনার সময় আলদশ রদলয়রিললন 

কয, তুরম সবকপ্রর্ম এ কর্ার সািয কদওয়ার আহ্বান জানালব কয, আল্লাহ 

িাো সতয ককালনা মা‘বূদ কনই সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর 

রাসূল।33  

প্রর্ম বাকযরট অর্কাৎ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর অর্ক হলচ্ছ, মানুষ অন্তর 

রদলয় রবশ্বাস করলব কয, আল্লাহ বযতীত সতয ককালনা উপাসয কনই। কসই 

সালর্ মুলখ এ কাললমারটর উচ্চারে করলব।  

                                                           
33 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল মাগাযী; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুল ঈমান। 
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যার দাসত্ব ও উপাসনা করা হয় তার নাম ইলাহ। ( ُ -লা“ (الَ اََِلَ ااِلَّ اّللَّ
ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এ বাকযরটর দু’রট অাংশ। একরট ‘না’ বািক অাংশ 

অপররট ‘হযাুঁ’ বািক অাংশ। “লা-ইলাহা” কর্ারট ‘না’ বািক এবাং 

“ইল্লাল্লাহ” কর্ারট ‘হযাুঁ’ বািক। প্রর্লম সমস্ত বারতল মা’বূলদর জনয কৃত 

সকল প্রকার ইবাদাতলক অস্বীকার কলর রদ্বতীয় বালকয তা একমাত্র হক্ক 

মা‘বূদ আল্লাহর জনয সাবযস্ত করা হলয়লি।  

“লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ” এর অর্ক ‘আল্লাহ িাো ককালনা মা‘বূদ কনই।’ যরদ 

ককউ প্রশ্ন কলর কয, আপরন কীভালব বলললন আল্লাহ িাো ককালনা মা‘বূদ 

কনই? অর্ি আমরা কদখলত পারচ্ছ কয, বাস্তলব আল্লাহ বযতীত অসাংখয 

মা’বূলদর উপাসনা করা হলচ্ছ। আল্লাহ বযতীত যালদর ইবাদাত করা 

হলচ্ছ আল্লাহও তালদরলক মা‘বূদ রহসালব নাম করলখলিন। আল্লাহ বললন,  

ءۡ﴿ ٓ ََ َۡۡف َنت  غ 
َ
عر نَۡۡٱَلِتۡۡهر ۡرَ الَِهتۡرَۡعن هر ۡ ۡأ ََٓۡش   ِۡۡمنۡٱّلَلِۡۡدرونِِۡۡمنۡيَد  ََ َ ء َۡۡل ۡۡرَۡجٓ م 

َ
 ﴾َرب َِك ۡۡأ

 [٧٦٧: هود]

“আল্লাহলক বাদ রদলয় তারা কযসব মা‘বূদলক ডাকত, আপনার রবর হুকুম 

যখন এলস পেলব, তখন ককউ ককালনা কালজ আসলবনা।” [সূরা হূদ, 

আয়াত: ১০১] 

আল্লাহ আলরা বললন,  

َۡۡۡإَِلًَٰهٓۡٱّلَلَِۡۡمعَََۡۡت َعل َۡۡوَلۡ﴿  [٣٦: االرساء] ﴾َ اَخ

“আল্লাহর সালর্ অনয ককালনা মা‘বূদ রস্থর করলবন না”। (সূরা আল-

ইসরা, আয়াত: ৩৯] 
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আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

عۡرَۡوَلۡ﴿ َۡ ۡۡإَِلًَٰهٓۡٱّلَلَِۡۡمعَۡۡتَد   [٨٨: القصص] ﴾َ اَخ

“আল্লাহর সালর্ অনয কাউলক মা‘বূদ কডলকা না।” [সূরা আল-কাসাস, 

আয়াত: ৮৮] 

আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

َ ا ۡۡلَن﴿ عر  [٧١: الكهف] ﴾إَِلَٰٗهٓ ۡۡدرونِ ِۦءِۡۡمنۡنَد 

“আল্লাহ বযতীত অনয ককালনা মা‘বূদলক আমরা কখনই আহ্বান করব না।” 

[সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১৪]  

এখন আমরা কীভালব বললত পারর কয, আল্লাহ িাো ককালনা মা‘বূদ 

কনই। অর্ি কদখা যালচ্ছ গাইরুল্লাহর জনয উলুরহয়যাত উলল্লখ করা 

হলয়লি। আর আমরাই বা কীভালব গাইরুল্লাহর জনয ইবাদাত সাবযস্ত 

করলত পারর? অর্ি রাসূলগে তালদর সম্প্রদালয়র কলাকলদরলক বলললিন,  

وا ۡ﴿ بردر ُر َۡمٓۡٱّلَلَۡۡٱع  ِنۡ ۡلَ ۡۥءۡإَِلَٰ ۡ ۡم  رهر  [٥٦: االعراف] ﴾َغي 

“কতামরা এক আল্লাহর ইবাদাত কর। রতরন বযতীত কতামালদর অনয 

ককালনা মা‘বূদ কনই।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৯]  

উপলরাি সমসযার উত্তর এ কয, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বাকযরটর মলধ্য 

ইলাহা কর্ারটর পলর হাকু্কন শব্দ উহয রলয়লি। আসলল বাকযরট এরকম 

হলব, ( اهلل اال حق اهل ال ) (লা-ইলাহা হাকু্কন ইল্লাল্লাহ) হাকু্কন শব্দরট উহয 
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মানললই সমসযা দূর হলয় যালব। তাই আমরা বলব আল্লাহ িাো যালদর 

ইবাদাত করা হয়, তারাও মা‘বূদ রক্তুষ এগুললা বারতল মা‘বূদ। ইবাদাত 

বা দাসত্ব পাওয়ার তালদর ককালনা অরধ্কার কনই। ,  

َٰلَِكۡ﴿ نََۡۡذ
َ
َقُّۡۡهر َۡۡٱّلَلَۡۡبِأ نَۡۡٱۡل 

َ
عر نََۡۡمَٓۡوأ ونِ ِِۡۡمنۡيَد  نَۡۡٱل َبَِٰطلرۡۡدر

َ
ۡٱل َكبِيۡرۡٱل َعِلُّۡۡهر َۡۡٱّلَلََۡۡوأ

 [٣٦: لقمان] ﴾٣٠

“এরটই প্রমারেত কয, আল্লাহ-ই সতয এবাং আল্লাহ বযতীত তারা যালদর 

উপাসনা কলর তারা সবাই রমর্যা। আল্লাহ সলবকাচ্চ সুমহান।” [সূরা 

লুকমান, আয়াত: ৩০] 

আল্লাহ আলরা বললন,  

تر ۡر﴿ ََۡ ي  فَ
َ
َزىَٰۡۡٱلَلََٰتۡۡأ ةََۡوَمن١٩ََۡۡۡوٱل عر ىۡىۡٱثلَٓثِلَةَۡۡ َٰ َۡ خ 

ر ُر ۡر٢٠ۡۡٱۡل  لَ
َ
ۡۡرۡأ نَثََٰۡۡوَلۡرۡٱََّلَك

ر ٢١ۡۡٱۡل 
ة ۡۡإِٗذاۡتِل َكۡ ََ ء  ۡۡإَِلءِۡۡهَۡۡإِنۡ ٢٢ِۡۡضزَيىۡىُِۡس  ٓ ََ س 

َ
ءۡۡأ َر َهٓ ي تر ََ نتر ۡ َۡس

َ
ءؤركر ۡأ نَزَلَۡۡمٓءَۡۡوَ ابَٓ

َ
ۡٱّلَلۡرۡأ

ۡ ِۡمنۡبَِهٓ َطَٰن 
ل   [٧٣ ،٧٦: انلجم] ﴾٢٣ۡسر

“কতামরা রক কভলব কদলখি লাত ও ওযযা সম্পলকক এবাং তৃতীয় আলরকরট 

মানাত সম্পলকক? পুত্র সন্তান রক কতামালদর জনয এবাং কনযা সন্তান 

আল্লাহর জলনয? এমতাবস্থায় এটা কতা হলব খুবই অসাংগত বন্টন। 

এগুললা কতগুললা নাম িাো অনয রকিু নয়, যা কতামরা রনলজরা করলখি 

এবাং কতামালদর পূবক-পুরুলষরা করলখলি। এর সমর্কলন আল্লাহ ককালনা 

দলীল নারযল কলরন রন।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ১৯-২৩] 
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আল্লাহ তা‘আলা কুরআলন ইউসুফ আলাইরহস সালালমর কর্া উলল্লখ 

কলর বললন,  

ونََۡۡمٓ﴿ بردر ء ٗۡۡإَِلءۡۡدرونِ ِۦءِۡۡمنَۡتع  ٓ ََ س 
َ
ءۡۡأ َر َهٓ ي تر ََ نتر ۡ َۡس

َ
ءؤركر ۡأ ءَۡۡوَ ابَٓ نَزَلَۡۡمٓ

َ
ِۡمنۡبَِهٓۡٱّلَلۡرۡأ

 ۡ َطَٰن 
ل   [١٦: يوسف] ﴾سر

“কতামরা আল্লাহলক কিলে রনিক কতগুললা নালমর ইবাদাত কর, 

কসগুললা কতামরা এবাং কতামালদর বাপ-দাদারা নাম করে কলর রনলয়লিা। 

আল্লাহ এলদর পলি ককালনা প্রমাে অবতীেক কলরন রন।” [সূরা ইউসুফ, 

আয়াত: ৪০] 

সুতরাাং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্ক আল্লাহ িাো সতয ককালনা উপাসয কনই। 

মা‘বূদগুললা সতয মা‘বূদ নয়। বরাং তা বারতল উপাসয।  

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ কর্ার সািয 

কদওয়ার অর্ক এই কয, অন্তলর রবশ্বাস এবাং মুলখ এ কর্ার স্বীকৃরত প্রদান 

করা কয, মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ সমস্ত রজন্ন ও মানুলষর জনয রাসূল 

রহলসলব কপ্রররত হলয়লিন। আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

َهُٓۡرل ۡ﴿ يُّ
َ
َ َۡۡيى ۡۡٱنلَٓسر ِ ّ ِ ُر ۡ ۡٱّلَلِۡۡرَسر لرۡۡإ ل كرَۡۡلرۥۡٱََّلِيََۡجِيًعٓۡإَِۡل  ۡرِضۡ ۡٱلَسَمََٰوَٰتِۡۡمر

َ َۡوٱۡل 
ۦۡهر َۡۡإَِلۡۡإَِلَٰ ََۡۡلءۡ ِ ۡ ۡيرح  َِيتر ِ ِۡۡٱنلَِب َِۡۡورَسر ِلِۡۡبِٱّلَلِِۡۡٓمنر ا َۡفَۡۡوير م 

ر ِمنۡرۡٱََّلِيۡٱۡل  ۡبِٱّلَلِۡۡيرؤ 
ُر ۡ َۡوٱتَبِعر هرَۡۡوََكَِمَٰتِ ِۦ ونَۡۡلََعَل َتدر  [٧٥٨: االعراف] ﴾١٥٨َۡته 

“কহ মুহাম্মাদ! আপরন বলল রদন কয, কহ মানবমণ্ডলী কতামালদর প্ররত 

আরম আল্লাহ কপ্রররত রাসূল, সমগ্র আসমান ও জরমলনর রাজত তাুঁর। 
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একমাত্র তাুঁলক িাো আর কালরা উপাসনা নয়। রতরন জীবন ও মৃতুয দান 

কলরন। সুতরাাং কতামরা সবাই রবশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর ওপর, তার 

কপ্রররত উম্মী নবীর ওপর, রযরন রবশ্বাস রালখন আল্লাহর ওপর এবাং তাুঁর 

সমস্ত কালালমর ওপর। তাুঁর অনুসরে কর, যালত কতামরা সরল পর্ 

কপলত পার।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৮] 

আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

َُٓنَۡۡنََزَلۡۡٱََّلِيَۡتَبَٓركَۡ﴿  ۡ َٰۡۡٱل فر َِيَِۡۡۡلَكر نََۡۡعب ِدهِۦََۡعَ اۡلِل َعَٰلَ ًۡ  [٧: الفرقان] ﴾١ۡنَِذي

“পরম কলযােময় রতরন রযরন তাুঁর বান্দার প্ররত ফায়সালার গ্রন্থ অবতীেক 

কলরলিন যালত রতরন রবশ্ব জগলতর জলনয সতকককারী হলত পালরন।” 

[সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ১] 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক রাসূল রহসালব সািয কদওয়ার 

অর্ক হললা,  

(১) রতরন কয রবষলয়র সাংবাদ রদলয়লিন, তা রবশ্বাস করা,  

(২) তাুঁর আলদশ মানয করা,  

(৩) রতরন কয রবষয় রনলষধ্ কলরলিন, তা কর্লক দূলর র্াকা  

(৪) তাুঁর রনলদকরশত শরী‘আত অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদাত করা। 

(৫) তাুঁর শরী‘আলত নতুন ককালনা রবদ‘আত সৃরষ্ট্ না করা।  
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এ রবষলয়র সািয কদওয়ার অনযতম দাবী হললা সৃরষ্ট্ বা পররিালনায় এবাং 

প্রভুলত্ব রকাংবা ইবাদালত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর ককালনা 

অরধ্কার কনই; বরাং রতরন আবদ বা আল্লাহর দাস ও বান্দা। মা‘বূদ নন। 

রতরন সতয রাসূল। তাুঁলক রমর্যা প্ররতপন্ন করা যালব না। রতরন রনলজর 

জনয রকাংবা অপলরর জনয কলযাে-অকলযালের ককালনা িমতা রালখন না। 

মানুলষর কলযাে-অকলযালের একমাত্র মারলক আল্লাহ। আল্লাহ তা‘আলা 

বললন,  

ُر لرَۡۡلءُۡۡرل﴿
َ
ُر ۡ ۡأ ءئِنۡرِۡعنِديۡلَ لَ ۡرَۡوَلءۡۡٱّلَلَِۡۡخَزا ع 

َ
ُر لرَۡۡوَلءۡۡٱل َغي َبۡۡأ

َ
ُر ۡ ۡأ ۡۡلَ ِ ّ ِ َۡملَك  ۡۡإ

تَبِعۡرۡإِنۡ 
َ
 [٥٦: االنعام] ﴾إَِلَ ۡۡير َحۡىَۡمٓۡإَِلۡۡأ

“আপরন বলুন, আরম কতামালদরলক বরল না কয, আমার কালি আল্লাহর 

ভান্ডার রলয়লি। তািাো আরম অদৃশয রবষয় অবগতও নই। আরম এমনও 

বরল না কয, আরম রফররশতা। , যা আমার কালি আলস।” [সূরা আল-

আন‘আম, আয়াত: ৫০] 

সুতরাাং রতরন একজন আলদশপ্রাপ্ত বান্দা মাত্র। তাুঁর প্ররত যা আলদশ 

করা হয় রতরন ককবল মাত্র তারই অনুসরে কলর র্ালকন। আল্লাহ বললন,  

ُۡۡرل ۡ﴿ ِ ّ ِ لِكرَۡۡلءۡۡإ م 
َ
ُر ۡ ۡأ اۡلَ ُۡۡرل ٢١ۡۡۡرََشٗداَۡوَلَۡۡض ٗ ِ ّ ِ َِيِنۡۡلَنۡإ َحدۡ ۡٱّلَلِِۡۡمنَُۡۡير

َ
ِجدََۡۡولَنۡ ۡأ

َ
ۡأ

ل َتَحًداۡدرونِ ِۦِۡمن  [٧٧ ،٧٧: اجلن] ﴾٢٢ۡمر

“বলুন, আরম কতামালদর িরত সাধ্ন করার ও সুপলর্ আনয়ন করার 

মারলক নই। বলুন, আল্লাহ তা‘আলার কবল কর্লক আমালক ককউ রিা 

করলত পারলব না এবাং রতরন বযতীত আরম আরয়স্থল পালবা না।” [সূরা 
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আল-রজন্ন, আয়াত: ২১-২২] 

আল্লাহ তা‘আলা আলরা বললন, 

لِكرَۡۡلءُۡۡرل﴿ م 
َ
ِسۡۡأ ٗعٓۡنِلَف  اَۡوَلَۡۡنف  ء ََۡۡمٓۡإَِلَۡۡضً َۡۡولَ ۡ ۡٱّلَلر َۡۡشٓ نتر لَ ۡرۡكر ع 

َ
ۡٱل َغي َبۡۡأ

ََث ترۡ َتك  ِِۡۡمنَََۡۡلس  َي 
نَٓ ۡۡإِنۡ ۡٱلسُّ ء ر َۡۡمَسِنََۡۡوَمٓۡٱل 

َ
ۡۡ ۡإَِلۡۡأ مۡ َۡوبَِشي ۡۡنَِذي  ﴾١٨٨ِۡمنر نَۡيرؤۡ ۡل َِق  

 [٧٨٨: االعراف]

“আপরন বলল রদন, আরম আমার রনলজর কলযাে সাধ্লনর এবাং অকলযাে 

সাধ্লনর মারলক নই। রক্তুষ আল্লাহ যা িান। আর আরম যরদ গালয়লবর 

খবর কজলন রনলত পারতাম, তাহলল বহু মঙ্গল অজকন কলর রনলত 

পারতাম। ফলল আমার কখলনা ককালনা অমঙ্গল হতনা। আরম কতা 

শুধু্মাত্র একজন ভীরত প্রদশকক এবাং সুসাংবাদদাতা ঈমানদারলদর জনয।” 

[সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮৮] এটাই হললা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ 

মুহাম্মাদূর রাসূলুল্লাহ এর প্রকৃত অর্ক।  

কহ রপ্রয় পােক! এ অলর্কর মাধ্যলমই আপরন জানলত পারললন কয, রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বা অনয ককালনা মাখলুক ইবাদালতর 

অরধ্কারী নয়। ইবাদালতর মারলক একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। বললন, 

ِكَۡۡصَلِتۡۡإِنَُۡۡرل ۡ﴿ رسر ِٓتَۡۡوََم َيٓيََۡۡون ََ َِۡۡوَم ِّۡۡلِلَ َِيََۡۡرب  ۡۥ ََۡشِيَكَۡۡل١٦٢ۡۡۡٱل َعَٰلَ َٰلَِكَۡۡلر َۡوبَِذ
ۡ ترۡ ِم

ر
نَٓ ۡۡأ

َ
َولرَۡۡوأ

َ
َِيَۡۡأ لِ س  َر  [٧٩٣ ،٧٩٧: االنعام] ﴾١٦٣ۡٱل 

“আপরন বলুন, আমার সালাত, আমার ককারবানী এবাং আমার জীবন ও 

মরে রবশ্ব-প্ররতপালক আল্লাহর জলনয। তাুঁর ককালনা শরীক কনই। আরম 
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তাই আরদষ্ট্ হলয়রি এবাং আরম প্রর্ম আনুগতযশীল মুসরলম।” [সূরা 

আল-আন‘আম, আয়াত: ১৬২-১৬৩] 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক আল্লাহ তা‘আলা কয সম্মান দান 

কলরলিন, তালত অরধ্রষ্ঠত করাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর 

জনয যলর্ষ্ট্। রতরন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। মযকাদাবান হওয়ার জনয 

এতটুকুই যলর্ষ্ট্। তাুঁর ওপর আল্লাহর পি কর্লক সীমাহীন শারন্তর ধ্ারা 

বরষকত কহাক। 
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প্রশ্ন: (১৮) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কীভালব তাওহীলদর সকল প্রকারলক 

অন্তভুকি করলত পালর? 

উত্তর: “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এ পরবত্র বাকযরট তাওহীলদর সকল 

প্রকারলক অন্তভুকি কলর। কখলনা প্রকাশযভালব আবার কখলনা 

অপ্রকাশযভালব। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার সালর্ সালর্ বারহযকভালব 

তাওহীলদ উলুরহয়যাতলকই বুঝায়। তলব তা তাওহীলদ রুবুরবয়যাতলকও 

শামীল কলর। ককননা যারা আল্লাহর ইবাদাত কলর তারা আল্লাহর 

রুবুরবয়াতলক স্বীকার কলর বললই তা কলর র্ালক। এমরনভালব তাওহীলদ 

আসমা ওয়াস রসফাতলকও অন্তভুকি কলর। কারে, যার ককালনা ভাললা নাম 

ও গুোবলী কনই মানুষ কখনই তার ইবাদাত করলত রারজ হলব না। এ 

জনযই ইবরাহীম আলাইরহস সালাম তার রপতালক বলললিন, 

بَِتۡ﴿
َ
َ بردۡرۡلِ ََۡۡيى عۡرَۡلَۡۡمَٓۡتع  ََ ب ِصۡرَۡوَلۡۡيَس  ِنَۡۡوَلۡۡير غ  َۡۡعنَكۡۡير  [١٧: مريم] ﴾َٓشي 

“কহ আমার রপতা! কয শুলন না, কদলখ না এবাং কতামার ককালনা উপকালর 

আলসনা, তার ইবাদাত ককন কর?” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৪২] 

সুতরাাং তাওহীলদ উলুরহয়যালতর স্বীকৃরত তাওহীলদ রুবুরবয়যাত ও 

তাওহীলদ আসমা ওয়াস রসফাতলকও অন্তভুকি কলর।  

প্রশ্ন: (১৯) মানুষ এবাং রজন্ন সৃরষ্ট্র উলদশয কী? 
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উত্তর: উি প্রলশ্নর উত্তর কদওয়ার পূলবক আল্লাহর সৃরষ্ট্র সাধ্ারে রনয়ম এবাং 

আল্লাহর শরী‘আত সম্পলকক আললািনা করলত িাই। আল্লাহর সৃরষ্ট্র রনয়মরট 

রবধৃ্ত হলয়লি আল্লাহর রনলম্মাি বােীসমূলহ 

َِكي ۡرۡٱل َعلِي ۡرَۡوهر َۡ﴿  [٧: اتلحريم] ﴾ٱۡل 

“রতরন সবকজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ২] 

আল্লাহর বােী,  
ََٓۡكنَۡۡٱّلَلَۡۡإِنَۡ﴿ ًَ َٓۡعلِي َٗ  [٧١: النساء] ﴾َحِكي

“রনশ্চয় আল্লাহ সবকজ্ঞ এবাং প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আন-রনসা, আয়াত: ২৪] 

এিাো আলরা অসাংখয দলীল-প্রমাে রলয়লি। এগুললা প্রমাে কলর কয, 

আল্লাহ যা সৃরষ্ট্ কলরন এবাং যার আলদশ প্রদান কলরন তালত রতরন মহা 

ককৌশলী। রতরন যাই সৃরষ্ট্ কলরন না ককন, তার রপিলন রলয়লি এক 

রবরাট উলেশয। রতরন আমালদর জনয কয শরী‘আত রদলয়লিন, তার 

রভতলরও রলয়লি এক রবরাট রহকমত। িাই ককালনা বস্তু ওয়ারজব করার 

রভতলর কহাক রকাংবা হারাম করার রভতলর কহাক। অর্বা ববধ্ করার 

মালঝই কহাক না ককন। এ রহকমত আমরা কখলনা জানলত পারর আবার 

কখলনা জানলত পাররনা। আল্লাহ প্রদত্ব জ্ঞালনর মাধ্যলম কখলনা রকিু 

কলালক জালন আবার অলনলক জালনই না। তাই আমরা বলব কয, আল্লাহ 

তা‘আলা রজন্ন এবাং মানুষলক এক রবরাট উলেলশয সৃরষ্ট্ কলরলিন। তা 

হললা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা। আল্লাহ বললন, 
َۡۡوَمٓ﴿ تر نََۡۡخلَق  ِ

نَسۡۡٱۡل  ِ
ونِۡۡإَِلَۡۡوٱۡل  بردر  [٥٩: اذلاريات] ﴾٥٦ِۡۡلَع 
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“আরম রজন্ন এবাং মানুষলক আমার ইবাদালতর জনয সৃরষ্ট্ কলররি।” [সূরা 

আয-যাররয়াত, আয়াত: ৫৬] 

আল্লাহ আলরা বললন,  
فََحِسب تر ۡ ﴿
َ
ٓۡأ ََ َن

َ
ُر ۡ ۡأ َنَٰ ُر ۡ َۡعَبٗثَٓۡخلَق  نَ

َ
ۡ َجعر نََۡۡلۡۡإَِۡل َنَٓۡوأ  [٧٧٥: املؤمنون] ﴾١١٥ۡتر

“কতামরা রক ধ্ারো কলরি কয, আরম কতামালদরলক এমরনই সৃরষ্ট্ কলররি? 

আর কতামরা আমার রদলক প্রতযাবরতকত হলব না?” [সূরা আল-মুরমনূন, 

আয়াত: ১১৫] আল্লাহ আলরা বললন,  

﴿ۡ َُي َسبر
َ
نَسَٰنۡرۡأ ِ

نۡٱۡل 
َ
َكَۡۡأ ًدىۡيرۡت   [٣٩: القيامة] ﴾٣٦ۡسر

“মানুষ রক ধ্ারো কলর কয, তালদরলক এমরনলতই কিলে কদওয়া হলব?” 

[সূরা আল-রকয়ামাহ, আয়াত ৩৬]  

এিাো আলরা অলনক আয়াত প্রমাে কলর কয, রজন্ন-ইনসালনর সৃরষ্ট্লত 

আল্লাহ তা‘আলার এক মহান উলেশয রলয়লি। তা হললা আল্লাহর 

ইবাদাত করা। ভাললাবাসা ও সম্মালনর সালর্ আল্লাহর আলদশসমূহ 

বাস্তবায়ন করা এবাং রনলষধ্সমূহ কর্লক রবরত র্াকার মাধ্যলম আল্লাহর 

জনয রনলবরদত হওয়ার নাম ইবাদাত। তা‘আলা বললন,  

ءۡ﴿ ا َۡۡوَمٓ وء ۡر ِم
ر
وا ۡۡإَِلۡۡأ بردر ِينََۡۡلۡرُۡمر لِِصيَۡۡٱّلَلَِۡۡۡلَع  ء َۡۡٱل  َنَفٓ  [٥: اْلينة] ﴾حر

“তালদরলক এিাো ককালনা রনলদকশ কদওয়া হয় রন কয, তারা খাুঁরট মলন 

আল্লাহর ইবাদাত করলব।” [সূরা আল-বাইরয়যনাহ, আয়াত: ৫]  

এ হললা মানুষ সৃরষ্ট্র উলেশয। সুতরাাং কয বযরি আল্লাহর ইবাদাত 

করলত অহাংকার করলব, কস বযরি এ রহকমত প্রতযাখযানকারী রহসালব 
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গেয হলব। যার জনয আল্লাহ তা‘আলা মানুষ সৃরষ্ট্ কলরলিন। সুস্পষ্ট্ভালব 

কঘাষো না করলল রক হলব তালদর কমকসমূহ প্রমাে বহন কলর কয, 

আল্লাহ কযন তালদরলক অযর্া সৃরষ্ট্ কলরলিন। 

আল্লাহর কালি কদা‘আ কবূল হওয়ার শতক 

প্রশ্ন: (২০) রকিু রকিু মানুষ আল্লাহর কালি কদা‘আ কলর র্ালক; রক্তুষ 

কদা‘আ কবূল হওয়ার ককালনা লিে কদখা যায় না। অর্ি আল্লাহ 

তা‘আলা বলললিন, “কতামরা আমালক ডাক, আরম কতামালদর ডালক সাো 

রদব”। তাহলল মানুষ কীভালব আল্লাহর কালি কদা‘আ করলল তা কবূল 

হলব? 

উত্তর: রবশ্ব প্ররতপালক আল্লাহর জনয সমস্ত প্রশাংসা। দরূদ ও সালাম 

কপশ কররি আমালদর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম, তাুঁর 

পররবার এবাং সকল সাহাবীর ওপর। মুসরলম ভাইলদর জনয আল্লাহর 

কালি আকীদা ও আমললর কিলত্র সরেক পলর্র তাওফীক প্রার্কনা কররি। 

আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

ُر ۡرَۡوََُٓلۡ﴿ عر ِنۡءَۡربُّ ۡۡٱد  َتِجب  س 
َ
ۡ ۡأ ُر   ونَۡۡٱََّلِينَۡۡإِنَۡۡلَ ِِبر َتك  لر نَِۡۡعَبَٓدِتَۡۡعنۡ ۡيَس  خر َۡسَيد 

 [٩٦: اغفر] ﴾٦٠َۡداِخِۡينََۡۡجَهَن َۡ

“কতামালদর রব বললন, কতামরা আমালক ডাক, আরম সাো কদব। যারা 

আমার ইবাদালত অহাংকার কলর তারা সত্বরই জাহান্নালম প্রলবশ করলব 

লারিত হলয়”। [সূরা গারফর, আয়াত: ৬০] 
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প্রশ্নকারী বলললিন কয, রতরন আল্লাহর কালি কদা‘আ কলর র্ালকন। অর্ি 

আল্লাহ তার কদা‘আ কবূল কলরন না। ফলল তার কালি এ অবস্থা করেন 

বলল মলন হয়। রবলশষ কলর আল্লাহ কতা ওয়াদা কলরলিন, কয বযরি 

আল্লাহর কালি কদা‘আ কলর, আল্লাহ তার কদা‘আ কবূল কলরন। আল্লাহ 

কখনই ওয়াদা কখলাফ কলরন না। উি প্রলশ্নর জবালব আমরা বলব কয, 

কদা‘আ কবূললর জনয করতপয় শতক রলয়লি। তা সবকবস্থায় কদা‘আর কিলত্র 

বতকমান র্াকলত হলব। 

প্রর্ম শতক: একাগ্ররিলত্ত আল্লাহর কালি কদা‘আ করা। অন্তরলক আল্লাহর 

রদলক রফররলয়, এ রবশ্বালসর সালর্ আল্লাহর কালি কদা‘আ করা কয, 

আল্লাহ কবূল করলত সিম। কদা‘আ করার সময় এ আশা রাখলব কয, 

আল্লাহ তা কবূল করলবন।  

রদ্বতীয় শতক: কদা‘আ করার সময় এ কর্া অনুভব করলব কয, কদা‘আ 

কবূললর রদলক কস খুবই মুখালপিী। শুধু্ তাই নয় বরাং এ কর্াও অনুভব 

করলব কয, একমাত্র আল্লাহই রবপদগ্রস্থ ফররয়াদকারীর ফররয়াদ রবে 

কলরন এবাং রতরনই রবপদ কর্লক উদ্ধার কলরন। যরদ এ কর্া অনুভব 

কলর কয, কস আল্লাহর রদলক মুখালপিী নয় এবাং আল্লাহর কালি তার 

ককালনা প্রলয়াজনও কনই; বরাং কদা‘আ করাটা কযন একটা অভযাসমাত্র 

তাহলল এ ধ্রলের কদা‘আ কবূল না হওয়ারই উপলযাগী। 

তৃতীয় শতক: হারাম খাওয়া কর্লক দূলর র্াকলব। কারে, বান্দা এবাং তার 

কদা‘আ কবূল হওয়ার মলধ্য হারাম রুযী প্ররতবন্ধক হলয় র্ালক। সহীহ 

হাদীলস প্রমারেত আলি কয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন,  



 

 

 
 103  

َها» يُّ
َ
َ  ِإنَّ  انلَّاُس  أ َ  َوإِنَّ  َطيِّب ا إِالَّ  َيْقبَُل  اَل  َطيِّب   اَّللَّ َمرَ  اَّللَّ

َ
 الُْمْؤِمِننيَ  أ

َمرَ  بَِما
َ
َهٓ﴿ َفَقاَل  ِلنيَ الُْمرْسَ  بِهِ  أ يُّ

َ
َ لرَۡۡيى ُّۡسر ر ا ۡۡٱل لر ا ۡۡٱلَطي َِبَِٰتِۡۡمنَُۡۡكر ََ َۡصَٰلًِحٓ َۡۡوٱع 

ۡ ِ ّ ِ ٓۡإ ََ ِ لر نَۡۡب ََ َهٓ﴿ َوقَاَل  [٥٧: املؤمنون] ﴾٥١َۡعلِي ۡ َۡتع  يُّ
َ
َ ر ا َۡۡ اَمنر ا ۡۡٱََّلِينََۡۡيى ِۡمنُۡكر

ُر ۡ َۡمَٓۡطي َِبَِٰتۡ ُ َنَٰ َُ َفرَ  يُِطيُل  ُجَل الرَّ  َذَكرَ  ُثمَّ [ ٧١٧: اْلقرة] ﴾َر ْشَعَث  السَّ
َ
 أ

ْغَبَ 
َ
َماءِ  إَِل  يََديْهِ  َيُمدُّ  أ ُبهُ  َحَرام   َوَمْطَعُمهُ  رَبِّ  يَا رَبِّ  يَا السَّ  َوَمرْشَ

ّنَّ  بِاحْلََرامِ  وَُغِذَي  َحَرام   َوَملْبَُسهُ  َحَرام  
َ
لَِك  يُْستََجاُب  َفأ  «ذِلَ

“রনঃসলন্দলহ মহান আল্লাহ পরবত্র রতরন পরবত্র বযতীত অনয রকিু গ্রহে 

কলরন না। আল্লাহ তা‘আলা রাসূললদর প্ররত যা রনলদকশ রদলয়লিন, 

মুরমনলদর প্ররতও তাই রনলদকশ রদলয়লিন।” রতরন বললন,  

َهٓ﴿ يُّ
َ
َ لرَۡۡيى ُّۡسر ر ا ۡۡٱل لر ا ۡۡٱلَطي َِبَِٰتِۡۡمنَُۡۡكر ََ َۡۡصَٰلًِحٓ َۡۡوٱع  ِ ّ ِ ٓۡإ ََ ِ لر نَۡۡب ََ  ﴾٥١َۡعلِي ۡ َۡتع 

  [٥٧: املؤمنون]

“কহ রাসূলগে! কতামরা পরবত্র বস্তু কর্লক আহাযক গ্রহে কর এবাং সৎ কমক 

কর।” [সুরা আল-মুরমনূন, আযাত: ৫১] আল্লাহ বললন, 

َهٓ﴿ يُّ
َ
َ ر ا َۡۡ اَمنر ا ۡۡٱََّلِينََۡۡيى ُر ۡ َۡمَٓۡطي َِبَِٰتِۡۡمنُۡكر ُ َنَٰ َُ  [ ٧١٧: اْلقرة] ﴾َر

“কহ ঈমানদারগে! কতামরা পরবত্র বস্তু সামগ্রী কর্লক আহার গ্রহে কর, 

কযগুললা আরম কতামালদরলক রুযী রহলসলব দান কলররি।” [সূরা আল-

বাকারা, আয়াত: ১৭২]  

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কসই বযরির কর্া উলল্লখ 
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করললন, কয দীঘক সফর কলর এলারয়ত ককশ ও ধু্লারমররত কপাশাক 

রনলয় অতযন্ত বযাকুলভালব আকালশর রদলক দু’হাত তুলল ডাকলত র্ালক 

কহ, রব! কহ রব!! অর্ি কস বযরির পানাহার সামগ্রী হারাম উপাজকলনর, 

কপাশাক-পররচ্ছদ হারাম পয়সায় সাংগৃহীত, এমতাবস্থায় রক কলর তার 

কদা‘আ কবূল হলত পালর?”34  

কদা‘আ কবূললর সকল মাধ্যম অবলম্বন করা সলত্বও নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এ কলালকর কদা‘আ কবূল হওয়ালক অসম্ভব মলন 

করললন। কদা‘আ কবূললর কারেগুললা রনম্নরূপঃ 

১) আকালশর রদলক হাত উলত্তালন করা। ককননা আল্লাহ তা‘আলা 

আকালশ ‘আরলশর উপলর। আল্লাহর রদলক হাত উোলনা কদা‘আ কবূললর 

অনযতম কারে। হাদীলস এলসলি,  

َ  إِنَّ » نْ  يََديْهِ  هِ إَِْلْ  الرَُّجُل  َرَفعَ  إَِذا يَْستَْحِي  َكِريم   َحِيي  اَّللَّ
َ
ُهَما أ ا يَُردَّ   «ِصْفر 

“রনশ্চয় আল্লাহ অতযন্ত লজ্জাশীল ও সম্মানী। বান্দা যখন তাুঁর রদলক 

দু’হাত উরেলয় কদা‘আ কলর, তখন রতরন হাত দু’রটলক খারল অবস্থায় 

কফরত রদলত লজ্জা কবাধ্ কলরন।”35
 

২) এ কলাকরট আল্লাহর একরট নাম (رب) ‘পালনকতকা’ উচ্চারে কলর 
কলর কদা‘আ কলরলি। এ নালমর উসীলা গ্রহে করা কদা‘আ কবূললর 

                                                           
34 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুয যাকাত 
35 রতররমযী, অধ্যায়: রকতাবুদ দাওয়াত 
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অনযতম কারে। ককননা রব অর্ক রব, সমস্ত মাখলুকালতর সৃরষ্ট্কারী ও 

পররিালনাকারী। তাুঁর হালতই আকাশ-জরমলনর িারব-কারে। এ জনযই 

আপরন কুরআন মজীলদর অরধ্কাাংশ কদা‘আলতই কদখলত পালবন, ‘রব’ বা 

রব শব্দরট উলল্লখ হলয়লি। আল্লাহ বললন, 

َنٓۡإَِنَنَٓۡبَنٓءۡرَۡۡ﴿ َِع  َنٓدِٗيَٓۡس َنٓدِيۡمر يَمَٰنِۡۡير ِ
نۡ ۡلِۡل 

َ
ُر ۡ َۡ اِمنر ا ۡۡأ ِ ب  َۡ ِ ۡۡ َۡرَبَنَٓۡٓمَنٓ َۡفۡۡب فِ ۡنَلَٓۡفَٱغ 

ۡۡ ۡذرنر َبَنٓ ِ َۡۡعَنَٓۡوَكف  ِ ارَِۡۡمعََۡۡوتَ ََفَنٓۡٓتَِنَٓسي  َۡ ب 
َ َٰۡۡوََعدَتَنَٓۡمَٓۡوَ اتَِنَٓۡرَبَن١٩٣ۡٓۡٱۡل  لَِكََۡۡعَ َۡوَلۡۡررسر

 زِنَٓ
ةِۡ ۡيَ  مَُۡۡتر ََ َۡۡلۡۡإِنََكۡۡٱل قَِيَٰ َِيَعٓدَُۡۡتر لِفر َتَجَٓب١٩٤ۡۡۡٱل  َۡۡربُّهر ۡ ۡلَهر ۡ ۡفَٱس  ِ ّ

َ
ِضيعۡرَۡلءۡۡأ

ر
َلۡۡأ ََ َۡع

َِلۡ  َٰ ُر َۡع ِن ِنۡم  ۡۡ ۡم  وۡ َۡذَك
َ
نَثَٰ ۡۡأ

ر
ُر ۡأ ِنۡ َۡبع ضر ۡ ۡم   [٧٦٥ ،٧٦٣: عمران ال] ﴾١٩٥َۡبع ض 

“কহ আমালদর রব! আমরা রনরশ্চতরূলপ শুলনরি একজন আহ্বানকারীলক 

ঈমালনর প্ররত আহ্বান করলত কয, কতামালদর রবর প্ররত ঈমান আন। 

তাই আমরা ঈমান এলনরি। কহ আমালদর রব! অতঃপর আমালদর সকল 

গুনাহ মাফ কর এবাং আমালদর সকল কদাষত্রুরট দূর কলর দাও, আর 

আমালদর মৃতুয দাও কনক কলাকলদর সালর্। কহ আমালদর রব! 

আমালদরলক দাও, যা তুরম ওয়াদা কলরি কতামার রাসূলগলের মাধ্যলম 

এবাং রকয়ামলতর রদন তুরম আমারদগলক অপমারনত কলরা না। রনশ্চয় 

তুরম ওয়াদা কখলাফ কলরা না। অতঃপর তালদর রব তালদর কদা‘আ এ 

বলল কবূল কলর রনললন কয, আরম কতামালদর ককালনা পরররমকারীর 

পরররমই রবনষ্ট্ করর না, কস পুরুষ কহাক বা নারী কলাক কহাক। কতামরা 

সকল নারী-পুরুষই সমান।” [সূরা আলল ইমরান, আয়াত: ১৯৩-১৯৫] 

সুতরাাং আল্লাহর এ নালমর (রব) মাধ্যলম উসীলা কদওয়া কদা‘আ কবূললর 

অনযতম কারে।  
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৩) এ কলাকরট মুসারফর রিল। সফর করালক অরধ্কাাংশ সময় কদা‘আ 

কবূললর কারে রহলসলব গেয করা হয়। ককননা সফর অবস্থায় মানুষ 

আল্লাহর প্ররত মুখালপিী হলয় র্ালক। স্বলদলশ অবস্থানকারীর কিলয় 

মুসারফর আল্লাহর অনুগ্রলহর প্ররত অরধ্ক মুখালপিী হলয় র্ালক। 

মুসারফর এললালমললা ককশ রবরশষ্ট্ ও ময়লাযুি কাপে পররধ্ানকারী 

হয়। ককালনা গুরুত্বই রদলচ্ছ না। আল্লাহর কালি কদা‘আ করা বযতীত তার 

অনয ককালনা উপায় কনই। সফলর কর্লক এললালকশ রবরশষ্ট্ হলয় ও 

ময়লাযুি কপাশাক পরররহত অবস্থায় কদা‘আ করা কদা‘আ কবূললর পলি 

খুবই সহায়ক। হাদীলস আলি, আল্লাহ তা‘আলা আরাফার রদন রবকাল 

কবলা দুরনয়ার আকালশ কনলম আলসন এবাং আরাফালত 

অবস্থানকারীলদরলক রনলয় রফররশতালদর সালর্ গবক কলর বললন, “প্ররতরট 

অঞ্চল হলত তারা আমার কালি এলসলি, ধু্লা-মরলন কপাষাক রনলয় এবাং 

এললালকশ রবরশষ্ট্ অবস্থায়।36  

যাই কহাক কদা‘আ কবূললর উপলরাি কারেগুললা র্াকা সলত্বও ককালনা 

কাজ হললা না। কারে, একটাই তার খাদয-পানীয় রিল হারাম, কপাষাক 

রিল হারাম এবাং হারাম কখলয় তার কদহ গরেত হলয়লি। এ জনযই নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন, রক ভালব তার কদা‘আ কবূল 

করা হলব? কদা‘আ কবূললর এ শতকগুললা পাওয়া না কগলল কদা‘আ 

কবূললর ককানই সম্ভাবনা কনই। শতকগুললা বতকমান র্াকার পরও যরদ 

কদা‘আ কবূল না হয়, তাহলল বুঝলত হলব রক কারলে কদা‘আ কবূল হয় 
                                                           
36 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুল হজ। 
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রন, তা আল্লাহই ভাললা জালনন। কদা‘আকারী এ রবষলয় জানার ককালনা 

সুলযাগ কনই। কদা‘আ কবূললর সকল শতক বতকমান র্াকার পরও কদা‘আ 

কবূল না হলল হলত পালর আল্লাহ তার ওপর কর্লক কদা‘আ কবূললর 

কিলয় বে ককালনা মুসীবত দূর করলবন অর্বা এও হলত পালর কয, 

রকয়ামলতর রদলনর জনয তার কদা‘আলক সঞ্চয় কলর রাখলবন এবাং 

কসরদন তালক অরধ্ক পররমালে রবরনময় দান করলবন। ককননা বযরি 

কদা‘আ কবূললর সকল শতক বাস্তবায়ন কলর আল্লাহর কালি কদা‘আ করার 

পরও কদা‘আ কবূল করা হয় রন এবাং তার উপর কর্লক বে ককালনা 

মুরসবতও দূর করা হয় রন। কদা‘আ কবূললর সকল শতক পূরে কলর 

কদা‘আ কলরলি। রক্তুষ রদ্বগুে পুরস্কার কদওয়ার জনয তার কদা‘আ কবূল 

করা হয় রন। কদা‘আ করার কারলে এবাং অনয একরট পুরস্কার মুসীবত 

দূর না করার কারলে। সুতরাাং তার জনয কদা‘আ কবূললর কিলয় মহান 

রজরনস তার জনয রকয়ামলতর রদন সঞ্চয় কলর রাখা হলব। 

মানুলষর উরিৎ হললা কদা‘আর ফলাফললর জনয তাোহুো না করা। 

ককননা তাোহুো করা কদা‘আ কবূল না হওয়ার অনযতম কারে। হাদীলস 

এলসলি, 

َحِدُكمْ  اُب يُْستَجَ »
َ
؟ رَُسوُل  يَا َيْعَجُل  َكيَْف  قَالُْوا َيْعَجْل  لَمْ  َما أِل ِ  َدَعوُْت  َيُقوُل  قَاَل  اَّللَّ

 «ِل  يُْستََجْب  فَلَمْ  َدَعوُْت  وَ  وَدَعوُْت 

“কতামালদর ককউ কদা‘আয় তাোহুো না করলল তার কদা‘আ কবূল হলয় 

র্ালক। সাহাবীগে রজজ্ঞাসা করললন, কীভালব তাোহুো করা হলয় র্ালক? 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, বান্দা বলল র্ালক কত 
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কদা‘আ করলাম, কত কদা‘আ করলাম, কত কদা‘আ করলাম, রক্তুষ কবূল 

কতা হলচ্ছ না।”37 তাই কারও জনয কদা‘আলত তাোহুো এবাং কদা‘আ 

করলত করলত ক্লারন্ত কবাধ্ কলর কদা‘আ করা কিলে কদওয়া রেক নয়; 

বরাং কবরশ কবরশ কদা‘আ করা উরিৎ। কারে, কদা‘আ একরট ইবাদাত। 

দীনী ভাই! কিাট-বে এবাং করেন-সহজ সকল রবষলয় আপনালক কবরশ 

কবরশ কদা‘আ করার উপলদশ রদরচ্ছ। আল্লাহ সবাইলক তাওফীক রদন। 

                                                           
37 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুদ দাওয়াত 
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ইবাদলত ইখলাি এবাং জান্নাত লালভর কামনা 

প্রশ্ন: (২১) ইখলাি অর্ক কী? ককালনা মানুষ যরদ ইবাদালতর মাধ্যলম 

আল্লাহর স্তুষরষ্ট্ িাো অনয রকিুর রনয়ত কলর, তলব তার রবধ্ান কী?  

উত্তর: বান্দা তার আমললর মাধ্যলম একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার বনকটয 

কামনা করলব এবাং জান্নালত কপৌঁিার কিষ্ট্া করলব। 

আর যরদ বান্দা তার আমলল অনয রকিুর রনয়ত কলর, তলব তালত রনম্ন 

রলরখত বযাখযা রলয়লি।  

১) যরদ আল্লাহর স্তুষরষ্ট্ িাো অলনযর বনকটয লালভর রনয়ত কলর এবাং 

ইবাদালতর মাধ্যলম মানুলষর প্রশাংসা অজকলনর রনয়ত কলর, তাহলল তার 

আমল বারতল হলয় যালব। এটা রশলককর অন্তভুকি। হাদীলস কুদসীলত 

বরেকত আলি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, আল্লাহ বললন,  

« َ ْغََن الرشُّ
َ
نَا أ

َ
َك ِفيِه َمِع َغْْيِي تََرْكتُ ءاََكِء أ رْشَ

َ
ِْك َمْن َعِمَل َعَمال  أ َكهُ  هُ َعِن الرشِّ  « َورِشْ

“আরম সমস্ত শরীকলদর কিলয় রশকক কর্লক অরধ্ক মুি। সুতরাাং কয বযরি 

এমন ককালনা আমল করল, যালত কস আমার সালর্ অনয ককালনা কাউলক 

শরীক করল, আরম তালক এবাং কস যা শরীক করল, তালক প্রতযাখযান 

করব।”38  

                                                           
38 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুয জুহদ ওয়ার রাকালয়ক।  
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২) যরদ আমললর মাধ্যলম আল্লাহর বনকটয লালভর উলেশয বযতীত দুরনয়ার 

ককালনা স্বার্ক হারসললর রনয়ত কলর কযমন, কনতৃত্ব লাভ, সম্মান লাভ ইতযারদ 

তাহলল তার আমল বারতল হলয় যালব। এ ধ্রলের আমল তালক আল্লাহর 

বনকটয দান করলব না। আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

ةَِۡۡۡيدۡريرََۡۡكنََۡۡمن﴿ ََي َٰ ن َيٓۡٱۡل  َۡۡوُِينََتَهٓۡٱلُّ ِ َمَٰلَهر ۡ ۡإَِۡل ِه ۡ ۡنر َف  ع 
َ
َۡلۡۡفِيَهَٓۡوهر ۡ ۡفِيَهٓۡأ

ب َخسر نَۡ َلىئَِك١٥ۡۡۡير و 
ر
ةِِۡۡفۡۡلَهر ۡ ۡلَي َسۡۡٱََّلِينَۡۡأ َۡ ۡفِيَهَٓۡصَنعر ا َۡۡمٓۡوََحبَِطۡۡٱنلَٓرر ۡۡإَِلۡۡٱٓأۡلِخ

لر نَََۡۡكنر ا َۡۡمَٓۡوَبَِٰطلۡ  ََ  [٧٩ ،٧٥: هود] ﴾١٦َۡيع 

“কয বযরি পারর্কব জীবন ও তার িাকরিকয কামনা কলর, হয় আমরা তালদর 

দুরনয়ালতই তালদর আমললর প্ররতফল কভাগ কররলয় কদব এবাং তালত তালদর 

প্ররত রকিুমাত্র কমরত করা হলব না। এরাই হললা কসসব কলাক যালদর জনয 

আলখরালত আগুন িাো অনয রকিু কনই। তারা দুরনয়ালত যা রকিু কলররিল, 

সবই বরবাদ কলরলি, আর যা রকিু উপাজকন কলররিল, সবই রবনষ্ট্।” [সূরা 

হূদ, আয়াত: ১৫-১৬] 

প্রর্ম প্রকার রশকক এবাং এ প্রকার রশলককর মালঝ পার্ককয এ কয, প্রর্ম 

কলাকরট আল্লাহর ইবাদাতকাvরী রহলসলব মানুলষর প্রশাংসা অজকলনর 

রনয়ত কলরলি। আর রদ্বতীয় কলাকরট আল্লাহর ইবাদাতকারী রহলসলব 

মানুলষর প্রশাংসা অজকলনর রনয়ত কলর রন। মানুলষর প্রশাংসার প্ররত তার 

ককালনা ভ্রুলিপও কনই।  

৩) আমল শুরু করার সময় আল্লাহর বনকটয লালভর রনয়ত কলরলি; রক্তুষ 

পারর্কব স্বার্ক এমরনলতই িলল আসার সম্ভাবনা র্ালক। কযমন, পরবত্রতা 
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অজকলনর মাধ্যলম ইবাদালতর রনয়লতর সালর্ সালর্ শারীররক পররচ্ছন্নতা 

অজকলনর রনয়ত করা, সালালতর মাধ্যলম শরীর িিকার রনয়ত করা, সাওলমর 

মাধ্যলম শরীলরর ওজন কমালনা ও িরবক দূর করা এবাং হলজর মাধ্যলম 

পরবত্র স্থান এবাং হাজীলদরলক কদখার রনয়ত করা। এ রকম করালত 

ইবাদালত ইখলালির িাওয়াব কলম যালব। আর যরদ ইবাদালতর রনয়তটাই 

প্রবল হয়, তা হলল পররপূেক প্ররতদান কর্লক বরঞ্চত হলব। আর ঐ 

পররমাে রমররত রনয়ত তার ককালনা িরত করলব না- রমর্যা ও গুনাহ 

করার দ্বারা কযমন হয়। হলজর কিলত্র আল্লাহ তা‘আলা বলললিন, 

ُر ۡ ۡلَي َسۡ﴿ َنٓحۡ َۡعلَي  نۡجر
َ
ٗلۡۡتَب َتغر ا ۡۡأ ِنۡفَض  ۡ ۡم  ُر   ِ  [٧٦٨: اْلقرة] ﴾َرب 

“কতামালদর ওপর কতামালদর রলবর অনুগ্রহ অলন্বষে করায় ককালনা পাপ 

কনই।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৮] 

আর যরদ ইবাদালতর রনয়ত িাো অনয ককালনা রনয়ত প্রবল র্ালক 

তাহলল দুরনয়ালত যা অজকন করল িাওয়াব রহলসলব ককবল তাই পালব, 

পরকালল িাওয়াব কর্লক বরঞ্চত হলব। এ রকম করার কারলে কস বযরি 

পাপী হওয়ার আশাংকা রলয়লি। ককননা কস আল্লাহর ইবাদালতর মাধ্যলম 

দুরনয়ার নগেয স্বালর্কর রনয়ত কলরলি। এ রকম বযরির কিলত্র আল্লাহ 

তা‘আলা বললন,  

َِزركََۡۡمنَۡوِمن هر ﴿ َِٰتِۡۡفۡۡيَل  طر ا ۡۡفَإِنۡ ۡٱلَصَدَق ع 
ر
ا َۡۡل ۡ ِۡإَونۡرَضر ا ِۡۡمن َهٓۡأ َط   ع  ءۡۡير ۡهر ۡ ۡاإِذَِۡۡمن َهٓ

َخطر نَۡ  [٥٨: اتلوبة] ﴾٥٨ۡيَس 



 

 

 
 112  

“তালদর মলধ্য এমন কলাকও রলয়লি, যারা সাদ্কা বন্টলন আপনালক 

কদাষালরাপ কলর। সদকা কর্লক রকিু কপলল তারা স্তুষষ্ট্ হয় এবাং না 

কপলল অস্তুষষ্ট্ হয়।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫৮] 

আবু দাউদ শরীলফ আবু হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কর্লক বরেকত আলি, 

একজন কলাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কালি বলল, 

কহ আল্লাহর রাসূল! ককালনা কলাক যরদ দুরনয়ার ককালনা সম্পদ লালভর 

আশায় রজহালদ যায় তলব তার বযাপালর আপনার মন্তবয কী? নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, কস প্ররতদান কর্লক বরঞ্চত হলব। 

কলাকরট কলয়কবার প্রশ্ন করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

প্ররতবারই বলললন, কস বযরি িাওয়াব কর্লক বরঞ্চত হলব। 

সহীহ বুখারী ও মুসরললম উমার ইবনুল খাত্তাব রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কর্লক 

বরেকত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন, 

ْْيَ  إَِل  ِهْجَرتُهُ  ََكنَْت  َفَمنْ » وْ  يُِصيبَُها اُد
َ
ة   إَِل  أ

َ
 «إَِْلْهِ  َهاَجرَ  َما إَِل  فَِهْجَرتُهُ  َينِْكُحَها اْمَرأ

“কয বযরি দুরনয়ার ককালনা স্বার্ক হারসললর জনয রহজরত করলব অর্বা 

ককালনা মরহলালক রববাহ করার জনয রহজরত করলব, তার রহজরত তার 

রনয়ত অনুযায়ীই হলব।”39  

                                                           
39 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবু বাদউল অহী; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুল 
ইমারাত। 
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আর যরদ তার কালি উভয়রট সমান হয় অর্কাৎ ইবাদালতর রনয়ত রকাংবা 

অনয ককালনা রনয়লতর ককালনারটই প্রবল না হয়, তাহললও রবশুদ্ধ কর্া 

হললা কস িাওয়াব কর্লক বরঞ্চত হলব। কযমরনভালব ককালনা বযরি 

আল্লাহর জনয এবাং অলনযর জনয ইবাদাত করলল িাওয়াব কর্লক বরঞ্চত 

হলয় র্ালক।  

কমাটকর্া অন্তলরর রনয়লতর বযাপাররট খুবই গুরুত্বপূেক। এর মাধ্যলমই 

বান্দা কখলনা রসেীকীলনর স্তলর কপৌঁলি যায় আবার কখলনা রনকৃষ্ট্তম 

পযকালয় কপৌঁলি যায়। এ জনযই ককালনা ককালনা সালালফ সাললহীন 

বলললিন, এখলালির বযাপালর আরম যতটুকু নাফলসর সালর্ রজহাদ 

কলররি, অনয ককালনা বযাপালর আমার নাফলসর সালর্ ততটুকু রজহাদ 

করর রন। 

আমরা আল্লাহর কালি রনয়ত ও আমলল ইখলাস কামনা করর। 

প্রশ্ন: (২২) আশা এবাং ভলয়র বযাপালর আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আলতর 

মতামত কী? 

উত্তর: মানুষ আশালক ভলয়র উপর প্রাধ্ানয রদলব? না ভয়লক আশার 

ওপর? এ বযাপালর আরলমলদর মলধ্য মত পার্ককয রলয়লি। 

ইমাম আহমাদ ইবন হান্বল রহ. বলললিন, মানুলষর রনকট আশা এবাং 

ভয় সমান সমান হওয়া উরিৎ। একরটলক অনযরটর ওপর প্রাধ্ানয কদওয়া 

উরিৎ নয়। রতরন আলরা বললন, একরট অনযরটর ওপর প্রাধ্ানয রদলল 

রবপর্গামী হলব। ককননা আশালক প্রাধ্ানয রদলল মানুষ আল্লাহর পাকোও 
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কর্লক রনলজলক রনরাপদ মলন করলব। আর ভয়লক প্রাধ্ানয রদলল 

আল্লাহর রহমত কর্লক রনরাশ হলয় পেলব।  

ককালনা ককান আরলম বললন, সৎ আমললর কিলত্র আল্লাহর রহমত 

পাওয়ার আশালক প্রাধ্ানয রদলব এবাং পাপ কালজর প্ররত ধ্ারবত হওয়ার 

সময় আল্লাহর ভয়লক সামলন রাখলব। ককননা বান্দা আনুগলতযর কালজর 

দ্বারা আল্লাহর প্ররত ভাললা ধ্ারো আবশযক হওয়ার কাজ কলর র্ালক। 

তাই আশার রদকলক অর্কাৎ আমলরট প্রাধ্ানয কদওয়া উরিৎ। আর মলনর 

রভতলর যরদ পাপ কালজর ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তখন আল্লাহর ভয়লক 

প্রাধ্ানয কদওয়া উরিৎ। যালত পাপ কালজ রলপ্ত না হয়।  

রকিু রকিু আরলম বলললিন, সুস্থ বযরির ভয়লক প্রাধ্ানয কদওয়া উরিৎ। 

আর অসুস্থ বযরির জনয আশার আললা র্াকা দরকার। ককননা সুস্থ 

বযরির রনকলট ভয় কবরশ র্াকলল পালপর কালজ অগ্রসর হওয়া কর্লক 

রবরত র্াকলব। আর করাগী বযরি আশালক প্রাধ্ানয রদলব। কারে, কস যরদ 

আশালক প্রাধ্ানয কদয়, তা হলল আল্লাহর সালর্ ভাললা ধ্ারো রাখা 

অবস্থায় আল্লাহর সালর্ সািাৎ করলব।  

এ মাসআলালত আমার কালি গ্রহে কযাগয কর্া হললা মানুলষর অবস্থালভলদ 

হুকুম রবরভন্ন হলব। ভলয়র রদকলক প্রাধ্ানয রদলত কগলল যরদ আল্লাহর 

রহমত হলত রনরাশ হওয়ার আশঙ্ককা র্ালক, তা হলল মন কর্লক এ 

ধ্রলের ভয় দূর কলর রদলয় আশার রদকলক স্থান রদলব। আর যরদ 

আশঙ্ককা র্ালক কয, আশার রদকলক প্রাধ্ানয রদলত কগলল আল্লাহর পাকোও 

কর্লক রনলজলক মুি ভাবার ভয় রলয়লি, তা হলল ভয়লকই প্রাধ্ানয রদলব। 
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মানুষ তার অন্তলরর ডািার। যরদ তার অন্তর জীরবত র্ালক। আর যরদ 

অন্তর মৃত হলয় র্ালক, তা হলল তার ককালনা রিরকৎসা কনই।  



 

 

 
 116  

 

উপায় গ্রহে আল্লাহর ওপর ভরসা করার পররপন্থী নয় 

প্রশ্ন: (২৩) উপায় গ্রহে করা রক আল্লাহর ওপর ভরসা করার পররপন্থী 

উপসাগরীয় যুলদ্ধর সময় ককউ ককউ উপায় অবলম্বন কলরলি। আবার 

কতক কলাক এ বলল উপায় অবলম্বন করা বাদ রদলয়লি কয, আমরা 

আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম -এ বযাপালর আপনার মতামত কী?  

উত্তর: মুরমলনর ওপর কতকবয হললা অন্তরলক আল্লাহর সালর্ সমৃ্পি রাখা 

এবাং কলযাে অজকন এবাং অকলযাে দূর করলে আল্লাহর ওপর ভরসা 

করা। ককননা আকাশ-জরমলনর িারব কারে আল্লাহর হালত। তাুঁর হালতই 

মানুলষর সকল রবষয়। আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

﴿ِۡ َۡۡوّلِلَ ۡرِضۡۡٱلَسَمََٰوَٰتَِۡۡغي بر
َ ۡ َجعۡرِۡإَوَۡل  َِۡۡوٱۡل  ۡۡرۡير م 

َ ۥۡٱۡل  ُّ ر هرُۡۡكر برد  َۡوَمَٓۡعلَي  ِۡ ۡتََ َك ۡوَۡۡفَٱع 
ٓۡبَِغَٰفِلۡ َۡربَُّكۡ ََ لر نََۡۡع ََ  [٧٧٣: هود] ﴾١٢٣َۡتع 

“আল্লাহর রনকলটই আলি আকাশ ও জরমলনর কগাপন তর্য, আর 

প্রলতযকরট রবষয় প্রতযাবতকন করলব তাুঁরই রদলক। অতএব, তাুঁর-ই 

বলন্দগী কর এবাং তাুঁর-ই ওপর ভরসা রাখ, আর কতামালদর কাযককলাপ 

সম্বলন্ধ কতামার রব কব-খবর নন।” [সূরা হূদ, আয়াত: ১২৩] 

মূসা আলাইরহস সালাম স্বজারতলক লিয কলর বললন,  
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ََٰق  مِۡۡمر َسََٰۡۡوََُٓلۡ﴿ نتر ۡ ۡإِنَۡي نتر ۡإِنۡتََ ََكر ءا َۡۡفَعلَي  ِۡۡبِٱّلَلَِۡۡ اَمنتر ۡكر َِيَۡۡكر لِ س  ر ا ٨٤ۡۡۡمُّ َۡفَقٓل
ۡ َِيَۡۡل ِل َق  مِۡۡفِت َنةَٗۡۡنََٓت َعلۡ َۡلَۡۡرَبَنٓۡتََ ََك َنٓۡٱّلَلََِۡۡعَ َتَِكَۡۡوَن َِن٨٥ۡٓۡٱلَظَٰلِ ۡٱل َق  مِِۡۡمنَۡۡبَِۡۡح 

َٰفِِۡينَۡ  [٨٩ ،٨١: يونس] ﴾٨٦ۡٱل َك

“আর মূসা বলললন, কহ আমার সম্প্রদায়! কতামরা যরদ আল্লাহর ওপর 

ঈমান এলন র্াক, তলব তার-ই ওপর ভরসা কর যরদ কতামরা মুসরলম 

হলয় র্াক। তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম। কহ 

আমালদর রব, আমালদরলক এ যাললম সম্প্রদালয়র রফতনার রবষলয় 

পররেত কলরা না। আর আমালদরলক অনুগ্রহ কলর এ কারফরলদর কবল 

হলত উদ্ধার করুন”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮৪-৮৬] 

আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

﴿ۡ ِمنر نَۡۡفَل َيَتَ َكِۡۡٱّلَلَِۡۡوََعَ ؤ  َر  [٧٩٦: عمران ال] ﴾ٱل 

“মুরমনলদর ওপর আবশযক হলচ্ছ আল্লাহর প্ররত ভরসা করা”। [সূরা 

আলল ইমরান, আয়াত: ১৬০] 

আল্লাহ তা‘আলা আলরা বললন,  

َۡۡيَتَ َك َۡۡوَمن﴿ َۡۡفهر َۡۡٱّلَلََِۡۡعَ ۥء  بر ر َۡۡبَٰلِغۡرۡٱّلَلَۡۡإِنََۡۡحس  ِۦ  ِۡه م 
َ
ََۡش   ۡۡلِكر ِۡۡٱّلَلۡرَۡجَعَلَُۡۡدۡ ۡأ

ٗرا  [٣: الطالق] ﴾َُد 

“কয বযরি আল্লাহর ওপর ভরসা কলর তার জনয রতরনই যলর্ষ্ট্। আল্লাহ 

তার কাজ পূেক করলবন। আল্লাহ সবরকিুর জনয একরট পররমাে রস্থর 

কলর করলখলিন”। [সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ৩] 
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সুতরাাং বান্দার ওপর আবশযক হললা তার মারলক এবাং আকাশ-জরমলনর 

মারললকর ওপর ভরসা করলব এবাং তাুঁর প্ররত ভাললা ধ্ারো রাখলব। 

সালর্ সালর্ বারহযক উপায়-উপকরে গ্রহে করলব এবাং আত্মরিামূলক 

সতককতা অবলম্বন করলব। ককননা কলযাে সাংগ্রলহর উপকরে গ্রহে করা 

এবাং অকলযাে কর্লক কবুঁলি র্াকার উপায় অবলম্ভন করা আল্লাহর ওপর 

ঈমান আনা এবাং তাুঁর ওপর ভরসা করার পররপন্থী নয়। কদখুন সবকলরষ্ঠ 

ভরসাকারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রনলজও রবরভন্ন সময় 

রবরভন্ন উপায় ও সতককতামূলক বযবস্থা গ্রহে কলরলিন। রনদ্রায় যাওয়ার 

পূলবক রতরন সূরা ইখলাস, ফালাক এবাং নাস পাে করার মাধ্যলম করাগ-

বযারধ্ কর্লক বাুঁিার জনয শরীলর ফুুঁক রদলতন। যুদ্ধলিলত্র শত্রুলদর 

আঘাত কর্লক শরীর রহফাযত করার জনয কলাহার কপাষাক পররধ্ান 

করলতন। যখন মুশররক সম্প্রদায় মদীনা আক্রমে করার জনয তার 

িারপালশ একরত্রত হললা, তখন মদীনালক সাংরিে করার জনয তার 

িতুপকালশ্বক খন্দক খনন কলরলিন। যুলদ্ধর সময় আত্মরিার জনয আল্লাহ 

কয সমস্ত হারতয়ার সৃরষ্ট্ কলরলিন, তার জনয আল্লাহর শুকররয়া আদায় 

করা উরিৎ। আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর নবী দাউদ আলাইরহস সালালমর 

সম্পলকক বললন, 

َنَٰ ۡر﴿  َ َۡۡصن َعةَۡۡوََعَل ُر ۡ َۡۡلر س  ُر َۡل ِصَن ِنۡ ِِۡلرح  ۡ ۡم  ُر   ِس
 
نتر ۡ َۡفَهل ۡۡبَأ

َ
ونَۡۡأ ۡر  ﴾٨٠َۡشَِٰك

 [٨٦: االنبياء]

“আরম তাুঁলক কতামালদর জলনয বমক রনমকাে রশিা রদলয়রিলাম, যালত তা 

যুলদ্ধ কতামালদরলক রিা কলর। অতএব, কতামরা রক কৃতজ্ঞ হলব? [সূরা 
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আরম্বয়া, আয়াত: ৮০] 

আল্লাহ তা‘আলা দাউদ আলাইরহস সালামলক ভাললাভালব যুলদ্ধর বমক 

বতরর করার আলদশ রদলয়লিন এবাং তা লম্বা কলর বতরর করলত 

বলললিন। কারে, আত্মরিার কিলত্র অরধ্ক শরিশালী।  

উপলরর আললািনার ওপর রভরত্ত কলর বলা যায় কয, যুলদ্ধর স্থালনর 

কািাকারি অঞ্চললর কলাকলদর জনয িরতকারক গযাস শরীলর প্রলবলশর ভয় 

র্াকলল তারা যরদ উপযুি কপাষাক পররধ্ান কলর, তা হলল ককালনা অসুরবধ্া 

কনই। ককননা এ সমস্ত উপকরে শরীরলক রহফাযত করলব। এমরনভালব 

খাদয দ্রবয সাংগ্রহ কলর রাখালতও ককালনা অসুরবধ্া কনই। রবলশষ কলর যরদ 

প্রলয়াজলনর সময় এগুললা না পাওয়ার ভয় র্ালক। সলবকাপুরর ভরসা র্াকলব 

আল্লাহর ওপর। তা‘আলা এ সমস্ত আসবাব40 গ্রহে করার অনুমরত 

রদলয়লিন তাই এ সমস্ত আসবাব-উপকরে গ্রহে করা ববধ্। এ জনয নয় 

কয, এগুললার রভতলর কলযাে-অকলযাে বলয় আনার িমতা আলি।  

পৃরর্বীলত মানুলষর িলার জনয আল্লাহ তা‘আলা কযসমস্ত রন‘আমত সৃরষ্ট্ 

কলরলিন, তার জনয আল্লাহর শুকররয়া আদায় করা উরিৎ। আল্লাহর 

কালি প্রার্কনা এ কয, রতরন কযন আমালদর সকললক ধ্বাংলসর হাত কর্লক 

রিা কলরন এবাং আমালদর ও আমালদর মুরমন ভাইলদরলক তাুঁর প্ররত 

                                                           
40 জীবন ধ্ারলের জনয প্রলয়াজনীয় রজরনস পত্র এবাং রবপদাপদ হলত উদ্ধালরর জনয 
কযসমস্ত উপায় উপকরে সাংগ্রহ করা দরকার, তালক সবাব বা আসবাব বলা হলয় 
র্ালক। 
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জনয ঈমান এবাং তাুঁর ওপর ভরসার বলল বরলয়ান কলরন এবাং এমন 

সব উপায় উপকরে গ্রহে সহজ কলরন যা তাুঁর পি কর্লক অনুমরদত ও 

মলনারনত।  

প্রশ্ন: (২৪) ইসলালম উপায়-উপকরে অবলম্বন করার হুকুম কী?  

উত্তর: উপায়-উপকরে গ্রহে করা কলয়ক প্রকার হলত পালর:  

১) যা মূলতই তাওহীলদর পররপন্থী। তা এই কয, ককালনা বযরি আল্লাহলক 

বাদ রদলয় এমন রজরনলসর উপর পররপূেকভালব ভরসা করল, বাস্তলব যার 

ককালনা প্রভাবই কনই। মুরসবলত পলে কবর পূজারীরা এমনরট কলর 

র্ালক। এরট বে রশকক। যারা এ ধ্রলের রশলকক রলপ্ত হলব তালদর বযাপালর 

আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

ۥ﴿ ِكۡ َۡمنۡإِنَ ر رۡش  مََۡۡفَقدۡ ۡبِٱّلَلِۡۡي َۡ ََنةََۡۡعلَي  ِۡۡٱّلَلۡرَۡح َٰ ۡرۡٱۡل  َوى
 
َِيََۡۡوَمٓۡٱنلَٓرر َۡۡوَمأ ِۡمنۡ ۡلِلَظَٰلِ

نَصٓر ۡ
َ
 [١٧: دةاملائ] ﴾أ

“কয বযরি আল্লাহর সালর্ রশকক করলব, আল্লাহ তার জনয জান্নাত হারাম 

কলর রদলয়লিন। তার রেকানা জাহান্নাম। আর যাললমলদর জনয ককালনা 

সাহাযযকারী র্াকলব না।” [সূরা আল-মালয়দা, আয়াত: ৭২]  

২) শরী‘আত সম্মত উপায়-উপকরলের ওপর ভরসা করা এবাং আল্লাহ 

তা‘আলাই কয এগুললার সৃরষ্ট্কারী, তা এলকবালর ভুলল যাওয়া। এটাও 

এক প্রকার রশকক। তালব এটা মানুষলক ইসলাম কর্লক কবর কলর কদয় 

না।  
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(৩) মানুষ উপায়-উপকরে অবলম্বন করার সালর্ সালর্ আল্লাহর ওপর 

পররপূেকভালব ভরসা করলব এবাং রবশ্বাস করলব কয, এ উপকরে আল্লাহর 

পি কর্লকই। রতরন ইচ্ছা করলল এরট রিন্ন কলর রদলত পালরন এবাং 

ইচ্ছা করলল অবরশষ্ট্ রাখলত পালরন। এ ধ্রলের বযবস্থা গ্রহে করা 

ককানভালবই তাওহীলদর পররপন্থী নয়। 

কমাটকর্া এ কয, শরী‘আত সম্মত উপায়-উপকরে বতকমান র্াকা সলত্বও 

এগুললার উপর পররপূেকরূলপ ভরসা করা রেক নয়। বরাং সমূ্পেকরূলপ 

ভরসা একমাত্র আল্লাহর ওপরই করলত হলব। সুতরাাং ককালনা 

িাকরীজীরব যরদ তার কবতলনর ওপর সমূ্পেকরূলপ রনভকর কলর এবাং 

সকল বস্তুর সৃরষ্ট্কারী আল্লাহর ওপর ভরসা করলত ভুলল যায়, তাহলল 

কস এক প্রকার রশলকক রলপ্ত হলব। আর কয কমকিারী এ রবশ্বাস রালখ কয, 

কবতন ককবল একরট মাধ্যম মাত্র তাহলল এটা আল্লাহর ওপর ভরসার 

রবলরাধ্ী হলব না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহর ওপর 

ভরসা করার সালর্ সালর্ আসবাব গ্রহে করলতন 

প্রশ্ন: (২৫) ঝাে-ফুুঁলকর হুকুম কী? কুরআলনর আয়াত রললখ গলায় 

ঝুরললয় রাখার হুকুম কী? 

উত্তর: জাদু বা অনয ককালনা করালগ আক্রান্ত বযরিলক ঝাে-ফুুঁক করালত 

ককালনা অসুরবধ্া কনই। যরদ তা কুরআলনর আয়াত বা অনয ককালনা ববধ্ 

কদা‘আর মাধ্যলম হলয় র্ালক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কর্লক 

প্রমারেত আলি কয, রতরন সাহাবীগেলক ঝাে-ফুুঁক কলরলিন। নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কর্লক ঝাে-ফুুঁলকর রবরভন্ন কদা‘আও 
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প্রমারেত আলি। তম্মলধ্য কলয়করট কদা‘আ রনলম্ন উলল্লখ করা হললা:  

ُ  َربَّنَا» ِي اَّللَّ َماءِ  يِف  اذلَّ َس  السَّ ْمُركَ  اْسُمَك  َتَقدَّ
َ
َماءِ  يِف  أ رِْض  السَّ

َ
 يِف  رَُْحَتَُك  َكَما َواأْل

رِْض  يِف  رَُْحَتََك  فَاْجَعْل  َماءِ السَّ 
َ
نَْت  وََخَطايَانَا ُحوبَنَا نَلَا اْغِفرْ  اأْل

َ
يِِّبنيَ  رَبُّ  أ نِْزْل  الطَّ

َ
 أ

  الْوََجعِ  َهَذا ىلَعَ  ِشَفائَِك  ِمنْ  وَِشَفاء   رَُْحَِتَك  ِمنْ  رَُْحَة  
َ
 «َفيَْبَأ

“কহ আমালদর রব! আপনার নাম অরত পরবত্র। আকাশ এবাং জরমলন 

আপনার আলদশ বাস্তবারয়ত হয়। আকালশ কযমন আপনার রহমত রবসৃ্তত 

রলয়লি, জরমলনও অনুরূপভালব আপনার রহমত রবস্তার করুন। আপরন 

আমালদর গুনাহ ও অপরাধ্সমূহ িমা করুন। আপরন পরবত্রলদর প্রভু, 

এ করাগীর ওপর আপনার রহমত ও রশফা অবতীেক করুন। এ ভালব 

ঝাে-ফুুঁক করলল করাগী সুস্থ হলয় উেত।”41  

ِ  اْسمِ بِ » ْرِقيَك  اَّللَّ
َ
ء   ُُكِّ  ِمنْ  أ وْ  َْْفس   ُُكِّ  رَشِّ  ِمنْ  يُؤِْذيَك  ََشْ

َ
ُ  َحاِسد   َعنْيِ  أ  يَْشِفيَك  اَّللَّ

ِ  بِاْسمِ  ْرِقيَك  اَّللَّ
َ
 «أ

“আল্লাহর নালম কতামালক ঝাে-ফুুঁক কররি। প্ররতরট এমন করাগ 

আলরালগযর জলনয, যা কতামালক কষ্ট্ কদয়। প্ররতরট মানুলষর অকলযাে 

কর্লক এবাং রহাংসুলকর বদ নজর কর্লক আল্লাহ কতামালক রশফা দান 

করুন। আল্লাহর নালম কতামালক ঝাে-ফুুঁক কররি।”42  

ُعوذُ »
َ
ِ  أ ِجدُ  َما رَشِّ  ِمنْ  َوقُْدَرتِهِ  بِاَّللَّ

َ
َحاِذرُ  أ

ُ
 «َوأ

                                                           
41 আবু দাউদ, অধ্যায়: রকতাবুত রতবব। 
42 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুস্ সালাম। 



 

 

 
 123  

“আরম আল্লাহ এবাং তাুঁর কুদরলতর উসীলায় আমার কালি উপরস্থত ও 

আশাংরকতকারী অরনষ্ট্তা কর্লক আরয় প্রার্কনা কররি”।43 

করাগী বযরি শরীলরর কযখালন বযর্া অনুভব করলব, কসখালন হাত করলখ 

উপলরাি কদা‘আরট পাে করলব। উপলরর কদা‘আগুললা িাোও হাদীলস 

আলরা অলনক কদা‘আ বরেকত হলয়লি।  

কুরআলনর আয়াত অর্বা হাদীলস বরেকত কদা‘আ বা রযরকর রললখ গলায় 

ঝুরললয় রাখার বযাপালর আললালমগলের মলধ্য মতরবলরাধ্ রলয়লি। ককউ 

বলললিন ববধ্। আবার ককউ বলললিন অববধ্, তলব অববধ্ হওয়াটাই 

সলতযর অরধ্ক রনকটবতকী। কারে, এসব ঝুরললয় রাখার পলি ককালনা 

প্রমাে পাওয়া যায় না। এটাই সবকারধ্ক সরেক কর্া; বরাং এ কাজরট 

একরট রশককী কাজ বলল গেয হলব। কারে, এখালন এমন রজরনসলক 

মাধ্যম রহসালব গ্রহে করা হলয়লি আল্লাহ যালক শরী‘আত সম্মত মাধ্যম 

রহসালব স্বীকৃরত কদন রন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কর্লক 

ককালনা দলীল পাওয়া যায়না। কুরআন বা অনয কদা‘আ পলে করাগীর 

শরীলর ফুুঁক কদওয়ার কর্া হাদীলস বরেকত হলয়লি। রক্তুষ করাগীর গলায় 

বা হালত কুরআলনর আয়াত রললখ ঝুরললয় রাখা রকাংবা কুরআলনর আয়াত 

রললখ বারললশর রনলি করলখ কদওয়া সমূ্পেক রনলষধ্। 

প্রশ্ন: (২৬) ঝাে-ফুুঁক করা রক আল্লাহর ওপর (তাওয়াকু্কল) ভরসা করার 

পররপন্থী? 

                                                           
43 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুস সালাম। 
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উত্তর: তাওয়াকু্কল অর্ক হললা কলযাে অজকন এবাং অকলযাে প্ররতহত 

করার জনয প্রলয়াজনীয় বযবস্থা গ্রহে করার সালর্ সালর্ আল্লাহর ওপর 

পূেক আস্থা রাখা এবাং তাুঁর ওপর রনভকর করা। কিষ্ট্া করা বাদ রদলয় 

আল্লাহর ওপর ভরসা কলর বলস র্াকার নাম তাওয়াকু্কল নয়।  

যরদ প্রশ্ন করা হয়, মানুলষর মালঝ সব কিলয় কবরশ আল্লাহর ওপর 

ভরসাকারী কক? তলব উত্তর হলব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম। রতরন রক িরত ও অকলযাে দূর করার জনয প্রলয়াজনীয় 

সতককতা অবলম্বন করলতন না? উত্তর হললা হযাুঁ অবশযই করলতন। রতরন 

যখন যুলদ্ধ কবর হলতন, তখন তীর-তরবারীর আঘাত হলত আত্মরিার 

জনয যুলদ্ধর কপাষাক পররধ্ান করলতন। উহুদ যুলদ্ধর রদন রতরন দু’রট 

কলাহার বমক পলর কবর হলয়লিন। সম্ভাবয রবপদাপদ হলত বাুঁিার জনয 

প্রস্ত্ত্তরত স্বরূপ এ বযবস্থা অবলম্বন কলরলিন। সুতরাাং সতককতামূলক 

বযবস্থা গ্রহে করা আল্লাহর ওপর ভরসা করার পররপন্থী নয়। -ফুুঁক করা 

বা অনযানয অসুস্থ ভাইলদর ঝাে-ফুুঁক করা তাওয়াকু্কললর44 পররপন্থী নয়। 

হাদীলস প্রমারেত আলি কয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সূরা আ-

ফালাক ও নাস পলে রনলজর উপর এবাং সাহাবীগলের উপর ফুুঁক 

রদলতন। 

প্রশ্ন: (২৭) তাবীজ বযবহার করার হুকুম কী? 

উত্তর: তাবীজ বযবহার দু’ধ্রলের হলত পালর।  

                                                           
44 আল্লাহর ওপর ভরসা করালক তাওয়াকু্কল বলা হয়। 
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প্রর্মতঃ কুরআলনর আয়াত রললখ তাবীলজ ভরতক কলর বযবহার করা। 

কুরআলনর আয়াত রললখ তাবীজ বযবহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম কর্লক প্রমারেত নয়। কুরআন পলে করাগীলক ঝাে-ফুুঁক করা 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কর্লক প্রমারেত আলি।  

রদ্বতীয়ত: কুরআন িাো এমন রকিু রললখ গলায় ঝুরললয় রাখা, যার অর্ক 

কবাধ্গময নয়। এধ্রলের রকিু বযবহার করা ককালনা ক্রলমই ববধ্ নয়। 

ককননা কস রলরখত বস্তুর অর্ক অবগত নয়। রকিু করবরাজ রলয়লি, যারা 

অস্পষ্ট্ এবাং দূলবকাধ্য ভাষায় রললখ র্ালক। যা আপনার পলি বুঝা বা পাে 

করা সম্ভব নয়। এ ধ্রলের তাবীজ রলখা ও বযবহার করা সমূ্পেক হারাম 

এবাং রশকক। 

প্রশ্ন: (২৮) পানাহালরর পালত্র রিরকৎসা স্বরূপ আয়াতুল কুরসী বা 

কুরআলনর অনয ককালনা আয়াত রললখ রাখা জালয়য আলি রক? 

উত্তর: জানা আবশযক কয, আল্লাহর রকতাবলক এত রনম্নস্তলর নারমলয় 

আনা ককালনা ক্রলমই জালয়য নয়। একজন মুরমন বযরি কুরআলনর সব 

কিলয় মহান আয়াতরট কীভালব পানাহালরর পালত্র রললখ রাখলত পালর? যা 

ঘলরর রভতলর কফলল রাখা হয়, রশশুরা তা রনলয় কখলা-ধু্লা কলর র্ালক। 

সুতরাাং এ কাজরট ববধ্ নয়। যার ঘলর পানাহালরর পালত্র এরকম রকিু 

কলখা আলি, তার উরিৎ এ আয়াতগুললা মুলি কফলা। কারে, এইভালব 

কুরআলনর আয়াত রললখ রিরকৎসা করার কর্া সালালফ সাললহীন কর্লক 

প্রমারেত নয়। 
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ককালনা প্রকার পররবতকন, অস্বীকার রকাংবা দৃষ্ট্ান্ত কপশ করা িাোই 

আল্লাহর নাম ও গুোবলীলত রবশ্বাস স্থাপন করা 

প্রশ্ন: (২৯) ককালনা ককালনা ইসলামী কদলশ মাদরাসার িাত্ররা রশিা গ্রহে 

কলর র্ালক কয, আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আলতর মাযহাব হললা ককালনা 

প্রকার পররবতকন, পররবদ্ধকন, অস্বীকার রকাংবা দৃষ্ট্ান্ত কপশ করা িাোই 

আল্লাহর নাম ও গুোবলীলত রবশ্বাস স্থাপন করা। আহলল সুন্নাত ওয়াল 

জামা‘আলতর কলালকরা জ্ঞানাজকলনর মাদরাসালক ইবন তাইরময়া ও তার 

িাত্রলদর মাদরাসা এবাং আশ‘আরীলদর মাদরাসা, এ দুই ভালগ রবভি 

কলর র্ালক। এভালব রবভি করা রক সরেক? কয সমস্ত আরলমরা 

আল্লাহর নাম ও গুোবলীর অপবযাখযা কলর র্ালক, তালদর বযাপালর 

একজন মুসরললমর অবস্থান রক রকম হওয়া দরকার? 

উত্তর: কয িাত্ররা এ রশিা গ্রহে কলর কয, আহলল সুন্নাত ওয়াল 

জামা‘আলতর মাযহাব হললা ককালনা প্রকার পররবতকন, পররবদ্ধকন, 

অস্বীকার রকাংবা দৃষ্ট্ান্ত কপশ করা িাোই আল্লাহর নাম ও গুোবলীলত 

রবশ্বাস স্থাপন করা। প্রকৃত পলি এরটই আহলল সুন্নাত ওয়াল 

জামা‘আলতর মূলনীরত। এ মাযহাব তালদর রকতাবগুললালত রবস্তাররতভালব 

বরেকত হলয়লি। আল্লাহর রকতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর সুন্নাত অনুযায়ী এ মাযহাবই সতয। সালালফ সাললহীলনর 

বিবযও তাই। সুস্থ রবলবক এ মাযহাবলকই সমর্কন কলর।  
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আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আলতর কলালকরা জ্ঞানাজকলনর মাদরাসালক 

দু’ভালগ ভাগ কলর র্ালকন। একরট আল্লামা ইবন তাইরময়া ও তাুঁর 

িাত্রলদর মাদরাসা এবাং অনযরট আশআরী ও মাতুররদীয়ালদর মাদরাসা। 

ইবন তাইরময়ার মাদরাসার িাত্রগে কুরআন ও সুন্নাহর বিবযলক তার 

বারহযক অর্ক বাদ রদলয় অনয অর্ক গ্রহে করার রবলরাধ্ীতা কলরন। আর 

আশআরী ও মাতুররদীয়া রফরকার কলালকরা আল্লাহর নাম ও গুোবলীলক 

অপবযাখযা কলর র্ালক।  

সুতরাাং আল্লাহর নাম ও গুোবলীর কিলত্র উভয় মাদরাসার মালঝ সুস্পষ্ট্ 

পার্ককয রলয়লি। আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আলতর কলালকরা আল্লাহর 

নাম ও গুোবলীর কিলত্র যত আয়াত ও হাদীস এলসলি, ককালনা প্রকার 

পররবতকন করা িাোই কসগুললার কিলত্র ঈমান আনয়ন কলর র্ালকন। 

আর রদ্বতীয় মাদরাসার কলালকরা আল্লাহর নাম ও গুোবলী সম্পন্ন 

আয়াতগুললালক তার আসল অলর্ক বযবহার না কলর অনয অলর্ক বযবহার 

কলর র্ালক। রনলম্নর উদাহরেরটর মাধ্যলম উভয় মাযহালবর মালঝ পার্ককয 

সুস্পষ্ট্ হলয় যালব ইনশাআল্লাহ।  

আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

ء ر َۡۡكي َفۡۡيرنفِقۡرَۡمب سر َطَتٓنِۡۡيََداهرۡۡبَل ۡ﴿  [٩١: دةاملائ] ﴾يََشٓ

“বরাং তাুঁর হাত দু’রট সদা প্রসাররত। রতরন কযভালব ইচ্ছা খরি কলরন।” 

[সূরা আল-মালয়দা, আয়াত: ৬৪] 

ইবলীস যখন আল্লাহর আলদশ অমানয কলর আদমলক কসজদা করলত 
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অস্বীকার করল তখন আল্লাহ তালক ভৎসকনা করলত রগলয় বললন,  

ََُۡۡٓلۡ﴿ إِب لِيسر نَۡمَنَعَكَۡۡمَٓۡيى
َ
دَۡۡأ جر ٓۡتَس  ََ ِ ۡۡل تر  [١٥: ص] ﴾بَِيَدَيۡ َۡخلَق 

“আল্লাহ বলললন, কহ ইবলীস! আরম যালক আমার দু’রট হাত রদলয় সৃরষ্ট্ 

কলররি, তালক সাজদাহ করলত রকলস কতালক বারে করল?” [সূরা 

সুয়াদ, আয়াত: ৭৫] 

উপলর বরেকত দুই মাদরাসার রশিকরা আল্লাহর দুই হাত দ্বারা কী 

উলেশয, তা রনলয় মতরবলরাধ্ কলরলিন। প্রর্ম মাদরাসার কলালকরা 

বললন, আয়ালতর প্রকাশয অর্ক গ্রহে করলত হলব এবাং আল্লাহর কিলত্র 

কযরকম হাত প্রলযাজয, আল্লাহর জনয কসরকম হাতই সাবযস্ত করলত 

হলব। আর রদ্বতীয় মাদরাসার িাত্ররা বলল র্ালক, হাতলক তার আসল 

অলর্ক বযবহার করা যালবনা। তালদর মলত আল্লাহর জনয প্রকৃত হাত 

সাবযস্ত করা হারাম। তালদর মলত হালতর উলেশয হললা কুদরাত (শরি) 

অর্বা রন‘আমত। 

সুতরাাং উভয় মাযহালবর রভতলর এলতা পার্ককয র্াকা সলত্বও মাযহাব 

দু’রটলক একই কাতালর শারমল করা যায়না। উি দু’মলতর ককালনা 

একরটলক বললত হলব কয, তারা আহলল সুন্নাত বা সুন্নালত উপর 

প্ররতরষ্ঠত। অনযরটলক তা বলা যালব না। এতদুভলয়র মলধ্য অবশযই 

ইনসালফর রভরত্তলত রসদ্ধালন্ত কপৌঁিলত হলব। অতএব, তালদর 

মতামতগুললালক নযালয়র মানদলন্ড কমলপ কদখা কতকবয। আর কস নযালয়র 

মানদন্ডরট হললা আল্লাহর রকতাব, রাসূললর সুন্নাত এবাং সাহাবী, তালবঈ 
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ও তালদর পূেযবান অনুসারী এবাং মুসরলমলদর ইমামগলের বিবয। 

আতএব, উি মানদলণ্ডর পররমাপ অনুযায়ী এ কর্া সুস্পষ্ট্ কয, আল্লাহর 

নাম ও গুোবলীর কিলত্র ইবন তাইরময়া এবাং তার িাত্রলদর মাযহাবরট 

হলকর ওপর প্ররতরষ্ঠত। তা আল্লাহর রকতাব ও রাসূললর সুন্নাত এবাং 

সালালফ সাললহীনলদর মাযহালবর অনুরূপ। পিান্তলর আশআরী 

সম্প্রদালয়র মাযহাব কুরআন-সুন্নাহ এবাং সালালফ সাললহীনলদর 

মাযহালবর পররপন্থী। তারা বলল র্ালকন আল্লাহর নাম ও গুোবলী সম্পন্ন 

আয়াতগুললালক যরদ এমন অলর্কর মাধ্যলম তাবীল (অপবযাখযা) করা হয়, 

যালত অনয ককালনা দলীললর রবলরাধ্ীতা হলব না, তাহলল ককালনা অসুরবধ্া 

কনই।  

আমরা তালদর উত্তলর বলব কয, কুরআলনর ককালনা শব্দলক রবনা দলীলল 

প্রকাশয অর্ক কর্লক সররলয় অনয অলর্ক বযবহার করাই কুরআন-সুন্নাহর 

রবলরাধ্ীতা করার নামান্তর এবাং আল্লাহ সম্পলকক রবনা দলীলল কর্া বলা 

িাো অনয রকিু নয়। আল্লাহর বযাপালর রবনা ইললম কর্া বলা হারাম। 

আল্লাহ তায়া,লা বললন,  

ُٓۡرل ۡ﴿ ََ مَۡۡإَِن َۡ ََۡۡح ِ َِٰحَشَۡۡرب  ََۡۡۡمٓۡٱل َفَو ث  ََۡۡبَطنََۡۡوَمِٓۡمن َهَٓۡظَه ِ
ََۡۡوٱۡل    َ َِۡۡوٱۡل  َق ِۡۡبَِغي  نۡٱۡل 

َ
َۡوأ

ِكر ا ۡ ۡش 
ر ِل ۡۡلَ ۡ َۡمٓۡبِٱّلَلِۡۡت َن  ل َطَٰٗنٓۡبِ ِۦۡير نۡسر

َ
ر ا َۡۡوأ َۡۡتقر ل َر نََۡۡلَۡۡمٓۡٱّلَلََِۡۡعَ لَ  ﴾٣٣َۡتع 

 [٣٣: االعراف]

“আপরন বলল রদন, আমার রব ককবল অশ্লীল রবষয়সমূহ হারাম 

কলরলিন- যা প্রকাশয ও অপ্রকাশয এবাং হারাম কলরলিন গুনাহ, অনযায়, 

অতযািার, আল্লাহর সালর্ এমন বস্তুলক অাংশীদার করা, রতরন যার পলি 
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ককালনা দলীল-প্রমাে অবতীেক কলরন রন এবাং আল্লাহ সম্পলকক এমন 

কর্া বলাও হারাম, কয সম্পলকক কতামালদর ককালনা জ্ঞান কনই”। [সূরা 

আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৩৩]  

আল্লাহ আলরা বললন, 

َۡۡوَلۡ﴿ فر ۡ ۡبِ ِۦۡلََكۡۡلَي َسَۡۡمَٓۡتق  عَۡۡإِنَِۡۡعل     َ ََصَۡۡٱلَس َؤادََۡۡوٱۡل  َُّۡۡوٱل فر َلىئَِكۡۡكر و 
ر
َۡعن  ۡرََۡكنَۡۡأ

ۡ  [٣٩: االرساء] ﴾٣٦ۡ ٗلَۡمس 

“কয রবষলয় কতামার ককালনা জ্ঞান কনই তার রপিলন পলো না। রনশ্চয় 

কান, িিু ও অন্তর এলদর প্রলতযকরটই রজজ্ঞারসত হলব”। [সূরা ইসরা, 

আয়াত: ৩৬] যারা আল্লাহর নাম ও গুোবলীর অপবযাখযা কলর, তালদর 

কালি শরী‘আলতর ককালনা জ্ঞান কনই। এমন রক তারা সুস্থ রবলবক 

সম্পন্নও নয়।  

বলা হয় কয, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. রনম্ন রলরখত রতনরট স্থালন 

তাবীল কলরলিন: 

(১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর হাদীস “বনী আদলমর অন্তর 

আল্লাহর দুই আঙু্গললর মাঝখালন” 

(২) হাজলর আসওয়াদ পৃরর্বীলত আল্লাহর ডান হাত এবাং 

(৩) আল্লাহর বােী, ﴿َۡ ُر ۡ َۡوهر نََۡۡمَع ي 
َ
ۡ َۡمٓۡأ نتر   [١: احلديد] ﴾كر  “কতামরা 

কযখালনই র্াক না ককন আল্লাহ কতামালদর সালর্ আলিন। [সূরা আল-

হাদীদ, আয়াত: ৪]  
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উত্তলর আমরা বলব কয, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল কর্লক এধ্রলের 

কর্া সহীহ সূলত্র প্রমারেত নয়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইরময়া 

রহ. বললন, আবু হালমদ ইমাম গাজালী আহমাদ ইবন হাম্বললর নালম 

বেকনা কলরলিন কয, রতরন মাত্র রতনরট স্থালন তাবীল কলরলিন। স্থান 

রতনরট হললা, “হাজলর আসওয়াদ পৃরর্বীলত আল্লাহর ডান হাত”, “বনী 

আদলমর অন্তর আল্লাহর দুই আঙু্গললর মাঝখালন” এবাং “আরম কযন 

ইয়ামালনর রদক কর্লক আল্লাহর রনঃশ্বাস পারচ্ছ”। এ ধ্রলের কর্া সমূ্পেক 

বালনায়াট।  

আর আল্লাহর বােী, ﴿َۡ ُر ۡ َۡوهر نََۡۡمَع ي 
َ
ۡ َۡمٓۡأ نتر   [١: احلديد] ﴾كر  “কতামরা 

কযখালনই র্াক না ককন আল্লাহ কতামালদর সালর্ আলিন। [সূরা আল-

হাদীদ, আয়াত: ৪] আহমাদ ইবন হাম্বাল রহ. এ আয়াতরটর তাবীল 

কলরন রন; বরাং রতরন আয়াত কর্লক সাবযস্ত করতপয় অতযাবশযকীয় রবষয় 

বেকনা কলরলিন। রতরন জাহরময়যাহ রফরকার প্ররতবালদ আল্লাহর ইলমলক 

সাবযস্ত কলরলিন। জাহরময়যাহ রফরকার কলালকরা বলল আল্লাহ যরদ সবকত্র 

র্ালকন, তাহলল আল্লাহ স্বশরীলর র্াকা আবশযক হয়। এ জনযই তারা 

উি আয়ালতর উল্টা বযাখযা কলরলিন। আমরা বরল কয, আল্লাহ সালর্ 

আলিন এ কর্ার অর্ক হললা জ্ঞালনর মাধ্যলম সমস্ত মাখলুকাতলক কবষ্ট্ন 

কলর আলিন। এটা নয় কয, সৃরষ্ট্কুললর সালর্ রমলশ আলিন। সালর্ 

র্াকার অর্ক স্থানলভলদ রবরভন্ন হলয় র্ালক। এ জনযই বলা হলয় র্ালক, কস 

আমালক দুলধ্র সালর্ পারন পান কররলয়লি, আরম জামা‘আলতর সালর্ই 

সালাত আদায় কলররি, তার স্ত্রী তার সালর্ আলি।  



 

 

 
 132  

উপলরর উদাহরে গুললার প্রর্ম উদাহরলে দুলধ্র সালর্ পারনর সাংরমরন 

বুঝায়। রদ্বতীয় উদাহরলে এলক অপলরর সালর্ রমলশ যাওয়া বযতীত 

একই স্থালন এক সালর্ কাজ করা বুঝায় এবাং তৃতীয় উদাহরলে সালর্ 

র্াকার অর্ক একই স্থালন বা একই কালজ র্াকালক আবশযক কলর না। 

সুতরাাং আল্লাহ বান্দার সালর্ আলিন- একর্ার অর্ক এ নয় কয, আল্লাহ 

বান্দার সালর্ রমলশ আলিন অর্বা একই স্থালন আলিন। এটা আল্লাহর 

কিলত্র প্রলযাজয নয়। কারে, আল্লাহ রলয়লিন সমস্ত মাখলুকালতর উপলর। 

আল্লাহ আমালদর সালর্ র্াকার অর্ক এ কয, রতরন সাত আকালশর উপলর 

‘আরলশ আযীলম কর্লকও শরি, িমতা, জ্ঞান, রাজত্ব, রবে, কদখা এবাং 

পররিালনার মাধ্যলম সমস্ত সৃরষ্ট্জীবলক কবষ্ট্ন কলর আলিন। সুতরাাং 

সালর্ র্াকালক ককালনা বযাখযাকারী যরদ জ্ঞালনর মাধ্যলম বযাখযা কলর, 

তাহলল আয়ালতর দাবী কর্লক কবর হলয় আসলব না এবাং কস 

অপবযাখযাকারীও হলব না। তলব কয বযরি সালর্ র্াকালক একসালর্ 

সবকস্থালন, সবসময় রবরাজমান র্াকা বুঝলব কস অপবযাখযাকারী রহসালব 

গেয হলব।  

সমস্ত বানী আদলমর অন্তর আল্লাহর দুই আঙু্গললর মাঝখালন, কযভালব 

ইচ্ছা রতরন তা ঘুরান- হাদীসরট মুসরলম শরীলফ রলয়লি। আহলল সুন্নাত 

ওয়াল জামা‘আলতর কলালকরা এ হাদীলসর অপ বযাখযা কলরন রন। তারা 

আল্লাহর শালন কয ধ্রলের আঙু্গল প্রলযাজয তা সাবযস্ত কলরন। এ কর্ার 

অর্ক এ নয় কয, আমালদর অন্তরগুললা আল্লাহর আঙু্গললর সালর্ কললগ 

আলি। কমঘমালা আকাশ এবাং যরমলনর মাঝখালন র্ালক রক্তুষ তা 
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আকালশর সালর্ রমলশ র্ালকনা, যরমলনর সালর্ও নয়। তাই বানী 

আদলমর অন্তর আল্লাহর আঙু্গললর সালর্ রমলশ র্াকা জরুরর নয়।  

হাজলর আসওয়াদ পৃরর্বীলত আল্লাহর ডান হাত, কয তালত স্পশক করল 

অর্বা িুম্বন করল, কস কযন আল্লাহর হালত স্পশক করল বা িুম্বন করল, 

এ হাদীসরট সম্পলকক ইমাম ইবন তাইমীয়া রহ. মাজমূ ইবন কালসর 

উদৃ্ধরত রদলয় বললন, এ হাদীসরট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

কর্লক প্রমারেত নয়; বরাং এ সম্পলকক প্ররসদ্ধ কর্া হললা এরট ইবন 

আববালসর রনজস্ব উরি। উপলরাি গ্রলন্থ (৪৪/৩) সুস্পষ্ট্ভালব বরেকত 

হলয়লি কয, হাজলর আসওয়াদ আল্লাহর ককালনা গুে নয় বা তাুঁর ডান 

হাতও নয়। কযলহতু বলা হলয়লি “পৃরর্বীলত তাুঁর ডান হাত” শুধু্ ডান 

হাত বলা হয় রন। সাধ্ারে অর্ক কর্লক আলাদা হলব। তাই হাজলর 

আসওয়াদলক আল্লাহর ডান হাত বলা যালবনা। সুতরাাং তালক তাবীল বা 

বযাখযা করার প্রশ্নই আলস না।  

সহীহ আকীদা ও ইলম রশিার মাদরাসালক ইবন তাইরময়ার মাদরাসা 

রহসালব বযাখযা করা রেক নয়। কারে, রতরন নতুন ককালনা মাদরাসা বতরর 

কলরন রন। রতরন সালালফ সাললহীলনর পর্ই অনুসরে কলরলিন।  

যারা আল্লাহর গুোবলী সম্বরলত আয়াতসমূলক বযাখযা কলর, তালদর 

বযাপালর আমরা বলব কয, তালদর রনয়ত যরদ ভাললা হয় এবাং দীলনর 

প্ররত আনুগতযশীল বলল জানা যায়, তলব তালদর অপরাধ্ িমা করা 

হলব; রক্তুষ তার কর্া কয সালালফ সাললহীলনর মাযহাব রবলরাধ্ী তালত 

ককালনা সলন্দহ কনই। ককননা তাুঁরা সবকলিলত্র আয়ালতর প্রকাশয অর্ক 
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গ্রহে কলরলিন এবাং তার উপর ঈমান এলনলিন। রনয়ত ভাললা র্াকা 

সলত্বও ককালনা মানুষ যরদ ইজলতহাদ করলত রগলয় ভুল রসদ্ধান্ত রনলয় 

কফলল, তলব তালক রতরস্কার করা যালব না; বরাং এলত কস ইজরতহালদর 

িাওয়াব প্রাপ্ত হলব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, 

َصاَب  ُثمَّ  فَاْجتََهدَ  احْلَاِكمُ  َحَكمَ  إَِذا»
َ
ْجَرانِ  فَلَهُ  أ

َ
  ُثمَّ  فَاْجتََهدَ  َحَكمَ  َوإَِذا أ

َ
ْخَطأ

َ
 فَلَهُ  أ

ْجر  
َ
 «أ

“রবিারক যরদ ইজরতহাদ কলর সরেক ফায়সালা কদয়, তার জনয রদ্বগুে 

পুরস্কার রলয়লি, আর যরদ ইজরতহাদ কলর ফায়সালা রদলত রগলয় ভুল 

কলর, তাহলল তার জনয একরট পুরস্কার রলয়লি”।  

কালজই আকীদার কিলত্র ইজরতহাদ কলর যারা ভুল কলরলিন, তালদরলক 

কগামরাহ বলা যালব না। রবলশষ কলর যখন জানা যালব কয, তার রনয়ত 

ভাললা রিল, কস দীলনর প্ররত আনুগতযশীল রিল এবাং কস সুন্নাহর 

অনুসরেকারী রিল। অবশয তার মতামতলক কগামরাহী মতামত বললত 

ককালনা অসুরবধ্া কনই।  
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আল্লাহর নাম ও গুোবলীর কিলত্র আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আলতর 

আকীদা 

প্রশ্ন: (৩০) আল্লাহর নাম ও গুোবলীর কিলত্র আহলল সুন্নাত ওয়াল 

জামা‘আলতর আকীদা কী? নাম ও গুলের মলধ্য পার্ককয কী? আল্লাহর 

প্ররতরট নাম রক একরট কলর গুেলক আবশযক কলর? অনুরূপভালব 

রসফাতও রক নামলক আবশযক কলর? 

উত্তর: আল্লাহর নাম ও গুোবলীর কিলত্র আহলল সুন্নাত ওয়াল 

জামা‘আলতর আকীদা হললা আল্লাহ তা‘আলা রনলজর জনয কয সমস্ত নাম 

ও গুোবলী সাবযস্ত কলরলিন, ককালনা প্রকার পররবতকন, অস্বীকার, ধ্রে 

বেকনা এবাং উপমা কপশ করা িাোই তার ওপর রবশ্বাস করা। নাম ও 

গুোবলীর মলধ্য পার্ককয এই কয, নাম হললা আল্লাহ রনলজলক কয নালম 

নামকরে কলরলিন এবাং গুে হললা আল্লাহ রনলজলক কয সমস্ত 

গুোবলীলত ভূরষত কলরলিন। সুতরাাং উভলয়র মলধ্য পার্ককয সুস্পষ্ট্।  

আল্লাহর প্ররতরট নাম একরট কলর গুেলক আবশযক কলর। উদাহরে 

স্বরূপ বলা যায় কয,  

 [٧٨٧: اْلقرة] ﴾رَِحي ۡ َۡغفر ر ۡۡٱّلَلَۡۡإِنَۡ﴿

“রনশ্চয় আল্লাহ িমাশীল ও দয়াময়”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮২]  

এখালন (গাফুর) আল্লাহর একরট নাম। অর্ক িমাশীল। এ নামরটর 
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মাধ্যলম আল্লাহর িমা করা গুে প্রমারেত হয়। অনুরূপ ভালব (রাহীম) 

নামরট রাহমত গুেরটলক আবশযক কলর।  

রক্তুষ আল্লাহ তা‘আলা কুরআন মাজীলদ কযসমস্ত গুোবলীর উলল্লখ 

কলরলিন, তা কর্লক নাম রনবকািন করা আবশযক নয়। উদাহরে স্বরূপ 

বলা যায় কয, কর্া বলা আল্লাহর একরট গুে। এ কর্লক মুতাকারল্লম 

(বিা) নাম কবর করা ববধ্ নয়। সুতরাাং নালমর তুলনায় গুে অরধ্ক 

প্রশস্ত। কারে, প্ররতরট নামই একরট কলর রসফাতলক সাবযস্ত কলর। রক্তুষ 

প্ররতরট রিফালতর কিলত্র এমনরট নয়। 

প্রশ্ন: (৩১) আল্লাহর নাম রক রনরদকষ্ট্ সাংখযায় সীরমত? 

উত্তর: আল্লাহর নামগুললা রনরদকষ্ট্ সাংখযায় সীরমত নয়। সহীহ হাদীলস এর 

দলীল হললা, 

َمِتَك  َوابْنُ  َعبِْدكَ  َواْبنُ  َعبُْدكَ  إيِنِّ  اللَُّهمَّ »
َ
 يِفَّ  َعْدل   ُحْكُمَك  يِفَّ  َماض   بِيَِدكَ  نَاِصيَِِت  أ

لَُك  قََضاُؤكَ 
َ
ْسأ

َ
يَْت  لََك  ُهوَ  اْسم   لِّ بِكُ  أ وْ  َْْفَسَك  بِهِ  َسمَّ

َ
ا َعلَّْمتَهُ  أ َحد 

َ
وْ  َخلِْقَك  ِمنْ  أ

َ
 أ

نَْزتْلَهُ 
َ
وِ  ِكتَابَِك  يِف  أ

َ
ثَْرَت  أ

ْ
 «ِعنَْدكَ  الَْغيِْب  ِعلْمِ  يِف  بِهِ  اْستَأ

“কহ আল্লাহ! আরম আপনার বান্দা এবাং আপনার এক বান্দা ও বান্দীর 

সন্তান। আমার কপাল আপনার হালত। আমার বযাপালর আপনার হুকুম 

বাস্তবারয়ত হলয় র্ালক। আপনার ফায়সালাই নযায় সম্মত। আপনার 

প্ররতরট নালমর উসীলা রদলয় আপনার কালি কদা‘আ কররি। কয নালমর 

মাধ্যলম আপরন রনলজর নাম কারে কলরলিন বা আপনার ককালনা সৃরষ্ট্লক 

(বান্দালক) রশিা রদলয়লিন অর্বা আপনার রকতালব অবতীেক কলরলিন 
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অর্বা কয নামগুললালক আপরন রনলজর জ্ঞান ভান্ডালর সাংররিত কলর 

করলখলিন”।45
 

আর এ কর্া শতরসদ্ধ কয, আল্লাহর জ্ঞান ভাণ্ডালর কয সমস্ত নাম 

সাংররিত করলখলিন, তা একমাত্র আল্লহ িাো ককউ জালন না। আর যা 

অজ্ঞাত তা সীরমত হলত পালর না। 

ِ  إِنَّ » ا إاِلَّ  ِمائَة   ااْسم   َوتِْسِعنيَ  تِْسَعة   َّلِلَّ ْحَصاَها َمنْ  َواِحد 
َ
 «اجْلَنَّةَ  َدَخَل  أ

“আল্লাহর এমন রনরানব্বইরট নাম রলয়লি কয বযরি এগুললা মুখস্ত 

করলব, কস বযরি জান্নালত প্রলবশ করলব।”46  

হাদীলস এটা বুঝা যালচ্ছ না কয, আল্লাহর নাম মাত্র রনরানব্বইরট; বরাং 

হাদীলসর অর্ক এই কয, আল্লাহর নামসমূলহর মলধ্য এমন রনরানববইরট 

নাম রলয়লি, যা মুখস্ত করলল জান্নালত যাওয়া যালব। এলত বুঝা যায় কয, 

এ রনরানববইরট বযতীত আল্লাহর আলরা নাম রলয়লি। এখালন (  َمنْ 
ْحَصاَها

َ
 ,বাকযরট পূলবকর বালকযর পররপূরক। নতুন বাকয নয়। কযমন (أ

আরবরা বলল র্ালক আমার এমন একশরট কঘাো রলয়লি, যা আরম 

আল্লাহর রাস্তায় রজহালদর জনয প্রস্তুত কলর করলখরি। বাকযরটর অর্ক এই 

নয় কয, তার কালি কঘাোর সাংখযা মাত্র একশরট; বরাং তার কালি এমন 

একশরট কঘাো আলি, যা আল্লাহর রাস্তায় রজহালদর জনয প্রস্তুত রলয়লি। 

অনয কালজর জনয আলরা কঘাো র্াকলত পালর। 

                                                           
45 মুনালদ আহমাদ 
46 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুশ শুরূত 



 

 

 
 138  

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইরময়া রহ. এ মলমক হাদীস রবশারদগলের 

ঐকযমত বেকনা কলরলিন কয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কর্লক 

আল্লাহর নামসমূলহর রনরদকষ্ট্ সাংখযার বেকনা সহীহ সূলত্র সাবযস্ত হয় রন। 

রতরন সতযই বলললিন। এর প্রমাে উলামালদর এলত রবরাট ধ্রলের 

ইখলতলাফ রবদযমান রলয়লি। কারে, যারা রতররমযীলত ৯৯রট নাম 

সম্বরলত হাদীসরটলক সহীহ বলার কিষ্ট্া কলরলিন, তারা বললন, এ 

রবষয়রট অতযন্ত রবরাট। কারে, তা জান্নালত কপৌঁরিলয় রদলব বলা হলয়লি। 

সাহাবীগে এ রবষয়রট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক রনধ্কারে 

করলত বললবন না -এটা হলত পালর না। সুতরাাং বুঝা কগল কয, আল্লাহর 

রনরানব্বইরট নাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কর্লকই রনধ্কাররত। 

এর উত্তলর বলা কযলত পালর কয, এরট আবশযক নয়। কারে, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কর্লক যরদ রনধ্কাররত হত, তাহলল 

পররস্কারভালব নামগুললা জানা র্াকত এবাং বুখারী-মুসরলম এবাং অনযানয 

হাদীলসর রকতালব উলল্লখ র্াকত। কারে, এরট এমন রবষয়, যা বেকনা 

এবাং রহফাযত করার প্রলয়াজন। সুতরাাং কীভালব তা সহীহ সূলত্র বরেকত 

না হলয় দূবকল এবাং পরস্পর রবলরাধ্ী সূলত্র বরেকত হলত পালর? নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম নামগুললা রবলশষ এক উলেলশয বেকনা 

কলরন রন। তাহললা মানুষ কযন আল্লাহর রকতাব এবাং রাসূললর সুন্নাত 

হলত কখাুঁলজ কবর কলর। এলত কলরই সৎকালজর প্ররত কক প্রকৃত আগ্রহী 

এবাং কক আগ্রহী নয়, তা প্রকারশত হলয় যালব। 
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আল্লাহর নামগুললা শুধু্ কাগলজ রললখ মুখস্ত করা উলেশয নয়, বরাং 

উলেশয হললা: 

1) ভাললাভালব নামগুললা মুখস্থ করা। 

2) নামগুললার অর্ক অনুধ্াবন করা। 

3) নামগুললার দাবী অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদাত করা। আর তা 
দু’ভালব হলত পালর:  

(ক) আল্লাহর নামসমূলহর উসীলা রদলয় তাুঁর রনকট কদা‘আ করা। আল্লাহ 

তা‘আলা বললন, 

﴿ِۡ ء ۡرَۡوّلِلَ ٓ ََ س 
َ َنَٰۡۡٱۡل  رس  عر هرۡۡٱۡل   [٧٨٦: االعراف] ﴾بَِهٓ ۡۡفَٱد 

“আল্লাহর অলনক সুন্দর সুন্দর নাম রলয়লি, কসই নামগুললার উসীলায় তাুঁর 

কালি কদা‘আ কর।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮০] 

আপরন যা কামনা কলরন তার সালর্ সাদৃশযপূেক একরট নাম রনবকািন কলর 

কসই নামরট উলল্লখ কলর কদা‘আ করলবন। কযমন, িমা িাওয়ার সময় 

আপরন বললবন, ل اغفر غفور يا   (ইয়া গাফুর! ইয়াগরফরলী) “কহ িমাশীল! 

আমালক িমা করুন”। বলা কখনই উপলযাগী নয় কয,  العقاب شديد يا 
 কহ কলোর শারস্ত দাতা! আমালক িমা করুন”। এটা এক“ اغفرىل

ধ্রলের োট্টা করার শারমল; বরাং বললত হলব, কহ কলোর শারস্ত দাতা! 

আমালক আপনার শারস্ত হলত করহাই রদন। 

২) আপনার ইবাদালত এমন রকিু র্াকা িাই, যা আল্লাহর নামগুললার 

দাবীলক আবশযক কলর। রাহীম নালমর দাবী হললা রহমত করা। সুতরাাং 
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আপরন এমন আমল করলবন, যা আল্লাহর রহমত নারযল হওয়ার কারে 

হয়। এটাই আল্লাহর নামসমূহ মুখস্থ করার অর্ক। আল্লাহর নামসমূলহর 

দাবীলক আবশযক করার মত আমলই জান্নালত প্রলবলশর মূলয হলত পালর।  
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আল্লাহ রাবু্বল আলামীন উপলর আলিন –এ মলমক একজন নারীর সািয 

প্রশ্ন: (৩২) আল্লাহ রাবু্বল আলামীন কয উপলর আলিন, কস বযাপালর 

সালাফলদর মাযহাব কী? কয বযরি বলল কয, আল্লাহ িয়রট রদক কর্লক 

মুি এবাং কয বযরি বলল কয, রতরন প্রলতযক মুরমলনর অন্তলর আলিন, 

তার হুকুম কী? 

উত্তর: সালফলদর মাযহাব এ কয, আল্লাহ স্বীয় সত্বায় মাখলুকালতর 

উপলর আলিন। আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

تر ۡ ۡفَإِن﴿ وهرََۡۡش   ِۡۡفۡۡتََنَٰزَع  دُّ ۡر َۡسر لِۡۡٱّلَلِۡۡإَِلۡۡفَ نتر ۡ ۡإِنَۡوٱل ِمنر نَۡۡكر َ  مِۡۡبِٱّلَلِۡۡترؤ  ِۡ َۡۡوٱۡل  ۡٱٓأۡلِخ
َٰلَِكۡ َسنۡرَۡخي  َۡۡذ ح 

َ
وِيًلَۡۡوأ

 
 [٥٦: نساءال] ﴾تَأ

“কতামরা যরদ ককালনা রবষলয় মতরবলরাধ্ কলর র্াক, তাহলল রবতরককত 

রবষয়রট আল্লাহ এবাং রাসূললর রদলক রফররলয় দাও। যরদ কতামরা আল্লাহর 

প্ররত এবাং পরকাললর প্ররত ঈমান এলন র্াক। আর এটাই কলযােকর এবাং 

পররেরতর রদক রদলয় উত্তম।” [সূরা আন-রনসা, আয়াত: ৫৯] 

আল্লাহ বললন, 

تر ۡ ٱخۡ َۡوَمٓ﴿ ۡۥءََۡش   ِۡۡمنۡفِي َِۡۡتلَف  َر ر ك   [٧٦: الشورا] ﴾ٱّلَلِ ۡۡإَِلۡۡفَحر

“কতামরা কয রবষলয় মতরবলরাধ্ কর, তার ফায়সালা আল্লাহর রনকলট।” 

[সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১০] 
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আল্লাহ আলরা বললন, 

﴿ٓ ََ َلََۡۡكنَۡۡإَِن ِمنِيََُۡۡ   ؤ  َر ُۡرَۡورَسر ِلِۦۡٱّلَلِۡۡإَِلۡۡدرعر ءا ۡۡإَِذاۡٱل  نۡبَي َنهر ۡ ۡ َِۡۡلَح 
َ
ر ا ۡۡأ نََٓۡيقر ل َِع  َۡس

َنٓ ۡ َطع 
َ
َلىئَِكَۡۡوأ و 

ر
لِحر نَۡۡهر ۡرَۡوأ ف  َر َشَۡۡورَسر َلرۥۡٱّلَلَۡۡيرِطعَِۡۡوَمن٥١ۡۡٱل  َۡوَيَتق  ِۡٱّلَلََۡۡوَيخ 
َلىئَِكۡ و 

ر
ونَۡۡهر ۡرۡفَأ ءئِزر  [٥٧ ،٥٧: انلور] ﴾٥٢ۡٱل َفٓ

“মুরমনলদর বিবয ককবল এ কর্াই যখন তালদর মলধ্য ফায়সালা করার 

জনয আল্লাহ ও তাুঁর রাসূললর রদলক তালদরলক আহ্বান করা হয়, তখন 

তারা বলল, আমরা শুনলাম ও আলদশ মানয করলাম। মূলতঃ তারাই 

সফলকাম এবাং যারা আল্লাহ ও রাসূললর আনুগতয কলর, আল্লাহলক ভয় 

কলর এবাং তাুঁর শারস্ত কর্লক কবুঁলি র্ালক, তারাই কৃতকাযক।” [সূরা আন-

নূর, আয়াত: ৫১-৫২] 

আল্লাহ আলরা বললন, 

ِمنۡ ََۡكنََۡۡوَمٓ﴿
ؤ  َر ِ ِمَنةۡ َۡوَلۡۡل ؤ  ۡۥءۡٱّلَلۡرََُۡضۡۡإَِذاۡمر ر اَۡورَسر لر ًۡ م 

َ
نۡأ

َ
ُر نَۡۡأ َِيَةرۡۡلَهر ۡرۡيَ ِۡمنۡ ۡٱل 

ِۡهِ   ۡ م 
َ
بِيٗنَٓۡضَلَٰٗلَۡۡضَلَۡۡفَقدۡ َۡورَسر َلرۥۡٱّلَلََۡۡيع ِصَۡۡوَمنۡأ  [٣٩: االحزاب] ﴾٣٦ۡمُّ

“আল্লাহ এবাং তাুঁর রাসূল ককালনা কালজর আলদশ করলল ককালনা 

ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর কস রবষলয় রদ্বমত কপাষে করার 

অরধ্কার কনই। আর কয বযরি আল্লাহ এবাং তাুঁর রাসূললর রবলরাধ্ীতা 

করলব, কস সুস্পষ্ট্ কগামরাহীলত পরতত হলব।” [সূরা আল-আহযাব, 

আয়াত: ৩৬] 

আল্লাহ তা‘আলা আলরা বললন, 
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ِمنر نََۡۡلَۡۡوَرب َِكۡۡفََلۡ﴿ َر كََۡۡحَتَٰۡۡيرؤ  ِ َك  ُٓۡير ََ َۡۡۡفِي وا َۡۡلۡۡثر َۡۡبَي َنهر ۡ َۡشَج ِسِه ۡ ِۡفۡءَُۡيِدر نفر
َ
ۡأ

َٗۡجٓ َٓۡح ََ ِ َر ا ََُۡۡضي َتۡۡم  ِ رَسل  َٓۡوي َٗ لِي  [٩٥: النساء] ﴾٦٥ۡتَس 

“অতএব, কতামার রলবর কসম, তারা ঈমানদার হলব না, যতিে না 

তালদর মলধ্য সৃষ্ট্ রববালদর বযাপালর আপনালক নযায়রবিারক বলল কমলন 

কনয়। অতঃপর আপনার মীমাাংসার বযাপালর রনলজর মলন ককালনা রকম 

সাংকীেকতা কবাধ্ না কলর এবাং তা স্তুষষ্ট্ রিলত্ত কবূল কলর কনলব।” [সূরা 

আন-রনসা, আয়াত: ৬৫] 

সুতরাাং জানা কগল কয, মতলভলদর সময় ঈমানদালরর পর্ হললা আল্লাহর 

রকতাব ও তাুঁর রাসূললর সুন্নাহর রদলক কফরত যাওয়া এবাং তালদর কর্া 

রবে করা ও আনুগতয করা। সালর্ সালর্ আল্লাহ এবাং রাসূললর কর্ার 

বাইলর অনয কারও কর্া গ্রহে করার বযাপালর রনলজর কালি ককানরূপ 

স্বাধ্ীনতা না রাখা। এ িাো ককউ ঈমানদার হলত পারলব না। 

পররপূেকরূলপ রনলজলক কুরআন ও সুন্নাহর কালি কসাপদক করলত হলব 

এবাং অন্তর কর্লক সাংকীেকতা অবশযই দূর হলত হলব। এর রবপরীত 

করলল আল্লাহর আযালবর সমু্মখীন হলত হলব। আল্লাহ বললন, 

رَشُِٓقَِۡۡوَمن﴿ َۡسر َلۡۡي دِِۡۡمنۡ ۡٱل َدىََٰۡۡلۡرۡتَبََيََۡۡمَٓۡبع  ََۡۡوَيَتبِعۡ ۡٱل هر ِمنِيََۡۡسبِيلَِۡۡغي  ؤ  َر ِۦۡٱل  ِ ۡنرَ ل 
لِ ِۦۡتََ َّلََٰۡۡمٓ ءَ ت َۡۡ ۡ َجَهنََۡۡونرص   [٧٧٥: النساء] ﴾١١٥َۡمِصًياَۡوَسٓ

“রহদায়ালতর পর্ সুস্পষ্ট্ হওয়ার পর কয ককউ রাসূললর রবলরাধ্ীতা করলব 

এবাং ঈমানদারলদর অনুসৃত পলর্র রবরুলদ্ধ িললব, আরম তালক ঐ রদলকই 

কফরাব কয রদক কস অবলম্বন কলরলি এবাং তালক জাহান্নালম রনলিপ 
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করব। আর তা কতই না রনকৃষ্ট্ গন্তবযস্থান।” [সূরা আন-রনসা, আয়াত: 

১১৫)] 

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় সত্বায় মাখলুলকর উপলর র্াকার মাসআলারট 

আল্লাহর রকতাব ও রাসূললর সুন্নাহর রদলক কফরালনার পর তা রনলয় 

গলবষোকারী অবশযই জানলত পারলব কয, আল্লাহ তা‘আলা স্বসত্বায় সমস্ত 

মাখলুকালতর উপলর আলিন। রবরভন্ন বালকযর মাধ্যলম কুরআন ও সুন্নায় 

এ রবষয়রট অরত সুন্দর ও সুস্পষ্ট্ ভাষায় বযি করা হলয়লি। 

১) সুস্পষ্ট্ কলর বলা হলয়লি কয, আল্লাহ আকালশর উপলর আলিন। 

আল্লাহ বললন, 

مۡ ﴿
َ
ِمنتر ۡأ

َ
ء ِِۡۡفَۡۡمنۡأ ٓ ََ نۡٱلَس

َ
ۡ ِسَلۡۡأ ُر ۡ ۡير َر نََۡۡحِٓصٗبٓ َۡۡعلَي  لَ  ﴾١٧ۡنَِذيَِۡۡۡكي َفۡۡفََسَتع 

 [٧١: امللك]

“কতামরা রক রনরাপদ হলয় কগি কয, রযরন আকালশ আলিন রতরন কতামালদর 

উপর প্রস্তর বৃরষ্ট্ বষকে করলবন না, অতঃপর কতামরা জানলত পারলব ককমন 

রিল আমার সতককবােী।” [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৭]  

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম করাগীলক ঝাে-ফুুঁক করার হাদীলস 

বললন, 

ُ بُّنَ رَ » ِ  ا اَّللَّ َماءِ ي يِف اذلَّ  « السَّ
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“আমালদর রব আল্লাহ। রযরন আকালশ আলিন।”47  

রতরন আলরা বললন, 

ِي» تَهُ  يَْدُعو رَُجل   ِمنْ  َما بِيَِدهِ  َْْفِس  َواذلَّ
َ
َب  فَِراِشَها إَِل  اْمَرأ

ْ
ِي ََكنَ  إاِلَّ  َعلَيْهِ  َفتَأ  اذلَّ

َماءِ  يِف  ا السَّ  «اَعنْهَ  يَْرَض  َحّتَّ  َعلَيَْها َساِخط 
“ঐ সত্বার কসম, যার হালত আমার প্রাে রলয়লি, ককালনা পুরুষ তার 

স্ত্রীলক রবিানায় আসার জনয ডাক রদলল স্ত্রী যরদ রবিানায় কযলত অস্বীকার 

কলর তাহলল রযরন আকালশ আলিন, স্বামী স্তুষষ্ট্ হওয়ার পূবক পযকন্ত রতরন 

অস্তুষষ্ট্ র্ালকন।”48  

২) আল্লাহ উপলর আলিন -এ কর্া উলল্লখ কলর আল্লাহ বললন, 

ۡۡرَۡوهر َۡ﴿ َقۡۡٱل َقٓهِ ِۡۡفَ    [٧٨: االنعام] ﴾ِعَبٓدِه

“রতরনই মহাপ্রতাপশালী স্বীয় বান্দালদর উপলর আলিন।” [সূরা আল-

আন‘আম, আয়াত: ১৮] 

আল্লাহ আলরা বললন, 

ِنَۡرَبهر ََۡيَٓفر نَۡ﴿  [٥٦: انلحل] ﴾فَ  ُِِه ۡ ۡم 

“তারা তালদর রবলক ভয় কলর িলল। রযরন তালদর উপলর আলিন।” 

[সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫০] 
                                                           
47 আবু দাঊদ, অধ্যায়: রকতাবুত রতবব।  
48 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুন রনকাহ। 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর বােী,  

ا» ُ  قََض  لَمَّ  «َغَضِب  َغلَبَْت  رَُْحَِِت  إِنَّ  الَْعْرِش  فَْوَق  ِعنَْدهُ  َفُهوَ  ِكتَابِهِ  يِف  َكتََب  اْْلَلَْق  اَّللَّ

“আল্লাহ তা‘আলা যখন সৃরষ্ট্ সমাপ্ত করললন, তখন রতরন একরট রকতালব 

রললখ রাখললন, রনশ্চয় আমার রহমত আমার কক্রালধ্র ওপর জয়লাভ 

কলরলি। রকতাবরট তাুঁর রনকলট ‘আরলশর উপলর রলয়লি।”49  

৩) আল্লাহর রদলক রবরভন্ন রবষয় উো এবাং তাুঁর কাি কর্লক রবরভন্ন 

রজরনস অবতীেক হওয়ার কর্া উলল্লখ হলয়লি। উপলরর রদলক উো সব 

সময় রনলির রদক কর্লকই হলয় র্ালক। এমরনভালব অবতরে করা 

সাধ্ারেত উপলরর রদক কর্লক রনলির রদলকই হলয় র্ালক। আল্লাহ 

তা‘আলা বললন, 

َعدۡرۡإَِۡل  ِۡ﴿ ۡۡٱل ََكِ ۡرۡيَص  لرۡۡٱلَطي ِبر ََ َفعر ۡرۡٱلَصَٰلِحۡرَۡوٱل َع  ۡ  [٧٦: فاطر] ﴾يَ

“তাুঁরই রদলক পরবত্র বাকযসমূহ উলে র্ালক এবাং সৎ আমল তালক 

উপলরর রদলক তুলল কনয়।” [সূরা ফারতর, আয়াত: ১০] 

আল্লাহ বললন, 

جۡر﴿ ۡر َلىئَِكةۡرَۡتع  ََ وحۡرۡٱل  ُّۡ  [١: املعارج] ﴾إَِۡل  َِۡۡوٱل

“রফররশতাগে এবাং রূহ আল্লাহ তা‘আলার রদলক উধ্বকগামী হয়।” [সূরা 

আল-মা‘আররজ, আয়াত: ৪] 

                                                           
49 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবু বাদইল খালক (সৃরষ্ট্র সূিনা)। 



 

 

 
 147  

আল্লাহ বললন, 

ۡۡر﴿ ِ َۡۡۡيرَدب  م 
َ ء ِِۡۡمنَۡۡٱۡل  ٓ ََ ۡرِضۡۡإَِلۡۡٱلَس

َ جۡرۡثر َۡۡٱۡل  ۡر  [٥: السجدة] ﴾إَِۡل  َِۡۡيع 

“রতরন আকালশ কর্লকই জরমলন সকল কমক পররিালনা কলরন।” [সূরা আস-

সাজদাহ, আয়াত: ৫] 

আল্লাহর বােী, 

تِي َِۡۡلۡ﴿
 
ِِۡۡمنۡ ۡٱل َبَِٰطلرۡۡيَأ ِۡۡمنۡ َۡوَلۡۡيََدي  َِۡۡبي  ِنۡ ۡتَنِيلۡ َۡخل فِ ِۦ   ﴾٤٢َۡۡحِيدۡ َۡحِكيمۡ ۡم 

 [١٧: فصلت]

“এলত রমর্যার প্রভাব কনই, সামলনর রদক কর্লকও কনই এবাং কপিন রদক 

কর্লকও কনই। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশাংরসত আল্লাহর পি কর্লক অবতীেক।” 

[সূরা ফুসরসলাত, আয়াত: ৪২] 

আল্লাহ বললন, 

َحدۡ ِۡإَونۡ ﴿
َ
ِنَۡۡأ ِكِيَۡۡم  َرۡش  َتَجَٓركَۡۡٱل  هرۡۡٱس   ۡ ِج

َ
عََۡۡحَتَٰۡۡفَأ ََ  [٩: اتلوبة] ﴾ٱّلَلَِۡۡكَلَٰ َۡۡيَس 

“আর মুশররকলদর ককউ যরদ কতামার কালি আরয় িায়, তলব তালক 

আরয় কদলব যালত কস যালত আল্লাহর কালাম শুনলত পায়।” [সূরা আত-

তাওবাহ, আয়াত: ৬] 

(কুরআন) কযলহতু আল্লাহর কালাম এবাং তা আল্লাহর পি কর্লক অবতীেক 

হলয়লি তাই এর দ্বারা আমরা জানলত পারলাম কয, আল্লাহ রাবু্বল 
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আলামীন স্বীয় সত্বায় উপলর রলয়লিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম বললন, 

ْْيَا ِحنَي َيبََْق ثُلُُث اللَّيِْل اْْلِخُر » َماِء ادلُّ ُل َربُّنَا َتبَارََك َوَتَعاَل ُُكَّ َْلْلَة  إَِل السَّ يَتَََنَّ
ْغِفرَ 

َ
ْعِطيَُه َمْن يَْستَْغِفُرِن فَأ

ُ
لُِِن فَأ

َ
ْستَِجيَب هَلُ َمْن يَْسأ

َ
 «هَلُ  َيُقوُل َمْن يَْدُعوِن فَأ

“আমালদর বর আল্লাহ তা‘আলা প্ররতরদন রালত্রর একতৃতীয়াাংশ অবরশষ্ট্ 

র্াকলত দুরনয়ার আকালশ কনলম আলসন এবাং বললত র্ালকন কক আলি 

আমার কালি কদা‘আ করলব? আরম তার কদা‘আ কবূল করব। কক আলি 

আমার কালি িাইলব? আরম তালক প্রদান করলবা। কক আলি আমার কালি 

িমা প্রার্কনা করলব? আরম তালক িমা করার জনয প্রস্তুত আরি।”50 

বারা ইবন আরযব রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীলস আলি, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তালক রবিানায় শয়নকালল পাে করার কদা‘আ রশিা 

রদলয়লিন। কসই কদা‘আর মলধ্য এটাও আলি,  

ِي بِِكتَابَِك  آَمنُْت » نَْزلَْت  اذلَّ
َ
ِي َوبِنَبِيَِّك  أ   اذلَّ

َ
 «الِْفْطَرةِ  ىلَعَ  ُمتَّ  ُمتَّ  فَإِنْ  رَْسلَْت أ

“আরম আপনার অবতাররত রকতালবর প্ররত ঈমান আনয়ন কলররি এবাং 

আপনার কপ্রররত নবীর ওপর রবশ্বাস স্থাপন কলররি। এ কদা‘আ পাে 

করার পর যরদ তুরম মারা যাও, তাহলল তুরম রফতরালতর (ইসলালমর) 

ওপর মারা যালব।”51  

                                                           
50 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুদ্ দাওয়াত। 
51 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুদ্ দাওয়াত। 
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৪) আল্লাহ তা‘আলা উপলর হওয়ার গুলে রনলজলক গুোরম্বত করা। আল্লাহ 

তা‘আলা বললন, 

َۡۡرب َِكۡۡٱس  ََۡۡسب ِحِۡ﴿ َ َع 
َ  [٧: االعال] ﴾١ۡٱۡل 

“আপরন আপনার সলবকাচ্চ ও সবকমহান রলবর নালমর পরবত্রতা বেকনা 

করুন।” [সূরা আল-‘আলা, আয়াত: ১] 

আল্লাহ বললন, 

هۥرَيَۡۡوَلۡ﴿ ٓ ۡۡ در ََ هر ظر  [٧٥٥: اْلقرة] ﴾َعِظي ۡرٱلۡ ۡٱل َعِلَُّۡۡوهر َِۡۡحف 

“কসগুললালক (ভূমণ্ডল ও নভমণ্ডললক) সাংরিে করা তাুঁলক পরররান্ত কলর 

না। রতরনই সলবকাচ্চ এবাং সবকালপিা মহান।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: 

২৫৫] 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর বােী,  

 «األىلع ريب سبحان»
“আরম পরবত্রতা বেকনা কররি আমার সুমহান রলবর।”52  

৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আরাফার মালে ভাষে কদওয়ার 

সময় আল্লাহলক স্বািী করলখ আকালশর রদলক ইরঙ্গত কলরলিন। রতরন 

উপরস্থত সাহাবীগেলক লিয কলর বলললিন, ( بلغت؟ هل أال ) “আরম রক 

                                                           
52 - আবু দাউদ, রকতাবুছ্ সালাত। 
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কতামালদর কালি দাওয়াত কপৌঁরিলয় রদলয়রি?” উপরস্থত জনতা এক বালকয 

স্বীকার করল, হযাুঁ আপরন আপনার দারয়ত্ব যর্াযর্ভালব কপৌঁরিলয় 

রদলয়লিন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, ( اشهد أمهلل ) 

“কহ আল্লাহ! আপরন স্বািী র্াকুন।” এ কর্া বললত বললত রতরন উপলরর 

রদলক আঙু্গল উরেলয় ইশারা করলত লাগললন এবাং মানুলষর রদলক তা 

নামালত লাগললন। এ হাদীসরট মুসরলম শরীলফ যালবর রারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

কর্লক বরেকত হলয়লি। এ হাদীসরটলত প্রমারেত হয় কয, আল্লাহ আকালশ। 

তা নাহলল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর উপলরর রদলক হাত 

উরেলয় ইশারা করা অনর্কক বলল সাবযস্ত হলব। 

৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম জবনক দাসীলক প্রশ্ন কলরলিন, 

আল্লাহ ককার্ায়? দাসী বলল, আকালশ। একর্া শুলন নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, 

ْعِتْقَها»
َ
َها أ َّْ  «ُمْؤِمنَة   فَإِ

“তালক মুি কলর দাও। ককননা কস ঈমানদার।”53  

হাদীসরট সহীহ মুসরললম বরেকত মু‘আরবয়া ইবন হাকাম আস-সুলামী 

রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর দীঘক হাদীলসর অাংশ রবলশষ। এরট আল্লাহ রাবু্বল 

আলামীন স্বীয় সত্বায় উপলর হওয়ার বযাপালর সুস্পষ্ট্ দলীল। ককননা 

 শব্দরট রদলয় ককালনা বস্তুর অবস্থান সম্পলককই রজজ্ঞাসা করা হলয় (أين)

                                                           
53 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুল মাসারজদ। 
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র্ালক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যখন মরহলারটলক আল্লাহ 

ককার্ায় -এ কর্া রজজ্ঞাসা করললন, তখন মরহলারট বলল, রতরন 

আকালশ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তার এ কর্ালক কমলন 

রনললন এবাং বলললন, এটাই ঈমালনর পররিয়। তালক মুি কলর দাও। 

কারে, কস ঈমানদার। সুতরাাং যতিে ককালনা মানুষ আল্লাহ উপলর 

হওয়ার রবশ্বাস না করলব এবাং এ কর্ার কঘাষো না রদলব ততিে কস 

ঈমানদার হলত পারলব না। 

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় সত্বায় মাখলুলকর উপলর হওয়ার বযাপালর কুরআন 

এবাং সুন্নাহ কর্লক উপলরাি দলীলগুললা উলল্লখ করা হললা। যা এখালন 

উলল্লখ করা সম্ভব নয়। এ সমস্ত দলীললর ওপর রবশ্বাস স্থাপন কলর 

সালালফ সাললহীন এ বযাপালর একমত হলয়লিন কয, আল্লাহ স্বীয় সত্বায় 

মাখলুলকর উপলর রলয়লিন। এমরনভালব তারা আল্লাহর গুোবলী সুউচ্চ 

হওয়ার ওপরও একমত হলয়লিন।  

َثلرَۡۡوَلۡر﴿ ََ َٰۡۡٱل  َ َع 
َ ۡرِضۡ ۡٱلَسَمََٰوَٰتِِۡۡفۡۡٱۡل 

َ َِكي ۡرۡٱل َعزِيزۡرَۡوهر ََۡۡوٱۡل   [٧١: الروم] ﴾ٱۡل 

“আকাশ ও জরমলন সলবকাচ্চ মযকদা তাুঁরই এবাং রতরনই পরাক্রমশালী, 

প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২৭]  

﴿ِۡ ء ۡرَۡوّلِلَ ٓ ََ س 
َ َنَٰۡۡٱۡل  رس  عر هرۡۡٱۡل   [٧٨٦: االعراف] ﴾بَِهٓۡفَٱد 

“আল্লাহর রলয়লি উত্তম নামসমূহ। কালজই কসই নামসমূহ ধ্লরই 

(অসীলায়) তাুঁলক ডাক।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮০]  

  ل  ف  َ  ِ  ُمون  ْعل   َ  ْنتُْم ل  أ  ُم و  ْعل  ي   ّللَا   إِنَ  ال  ْمث   اْأ  ْضِربُوا لِِلَ
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“কতামরা আল্লাহর জনয দৃষ্ট্ান্ত স্থাপন কলরা না। রনশ্চয় আল্লাহ অবগত 

আলিন আর কতামরা অবগত নও।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৭৪]  

ِبر ا ۡۡفََلۡ﴿ ِۡۡتَۡض  َثَٓل ّۡۡلِلَ م 
َ لَ ۡرۡٱّلَلَۡۡإِنَۡۡٱۡل  نتر ۡ َۡيع 

َ
َر نََۡۡلَۡۡوأ لَ  [١١: انلحل] ﴾٧٤َۡتع 

“কতামরা কজলন বুলঝ আল্লাহর জনয অাংশীদার সাবযস্ত কলরানা।” [সূরা 

আল-বাকারা, আয়াত: ২২] 

এমরনভালব আলরা অলনক আয়ালতর মাধ্যলম আল্লাহর সত্বা, গুোগুে এবাং 

কমকসমূহ পররপূেক এবাং সলবকাচ্চ হওয়ার কর্া প্রমারেত হয়।  

অনুরূপভালব কুরআন, সুন্নাহ এবাং পূবকবতকী সালালফ সাললহীলনর 

সবকসম্মত ঐকমতয, সুস্থ রবলবক এবাং রফতরাতও54 আল্লাহ উপলর 

হওয়ার কর্া স্বীকার কলর কনয়।  

রবলবক এ কর্া স্বীকার কলর কনয় কয, উলচ্চ হওয়া একরট পররপূেক ও 

উত্তম গুে। অপর পলি উপলর হওয়ার রবপরীলত রলয়লি ত্রুরটপূেক গুে। 

আল্লাহর জনয সকল পররপূেক ববরশষ্ট্য সাবযস্ত। তাই আল্লাহর জনয সুউলচ্চ 

হওয়া রবলবক সম্মত। তাই উপলর হওয়ালত ত্রুরটপূেক ককালনা গুে সাবযস্ত 

হওয়ার সুলযাগ কনই। আমরা বলব কয, উপলর হওয়া সৃরষ্ট্জীব দ্বারা 

কবরষ্ট্ত হওয়ালক আবশযক কলর না। আর কয বযরি এরূপ ধ্ারো করলব, 

কস রনিক ধ্ারো করল এবাং রবলবকভ্রষ্ট্ রহসালব পররগরেত হল।  

                                                           
54 আল্লাহ তা‘আলা সকল মানুষলক কয সৃরষ্ট্গত স্বভাব এবাং দীন ইসলাম কবুল 
করার কয কযাগযতা রদলয় সৃরষ্ট্ কলরলিন, তালক রফতরাত বলা হয়।  
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মানুলষর স্বভাব জাত ধ্লমকর মাধ্যলম আল্লাহ মাখলুলকর উপলর প্রমারেত 

হয়। মানুষ যখন আল্লাহর কালি কদা‘আ কলর, তখন অন্তরলক আকালশর 

রদলক ধ্ারবত কলর। এ জনযই মানুষ যখন আল্লাহর কালি কদা‘আ কলর 

তখন রফতরালতর দাবী অনুযায়ী আকালশর রদলক হাত উলত্তালন কলর। 

একদা হামদানী নামক জবনক বযরি ইমাম আবুল মা‘আলী আল-

জুওয়াইনীলক বলল, আপরন কতা আল্লাহ উপলর হওয়ালক অস্বীকার 

কলরন। আপরন আমালক বলুন, আল্লাহ যরদ উপলর না র্ালকন, তা হলল 

আল্লাহ ভি ককালনা মানুষ যখনই আল্লাহর কালি কদা‘আ কলর, তখন 

তার অন্তরলক উপলরর রদলক কফরালনার প্রলয়াজনীয়তা অনুভব কলর 

ককন? এ কর্া শুলন জুওয়াইনী মার্ায় হাত মারলত মারলত বললত র্াকল 

হামদানী আমালক রদলশহারা কলর রদলয়লি! আমালক হামদানী রদলশহারা 

কলর রদলয়লি!  

ঘটনারট এভালবই বরেকত হলয়লি। ঘটনার সূত্র সরেক কহাক রকাংবা ভুল 

কহাক, তালত রকিু আলস যায় না। প্ররতরট বযরির অনুভূরতও হামদানীর 

মলতাই। কদা‘আ করার সময় সবাই উপলরর রদলক অন্তর ও হাত 

উোলনার প্রলয়াজনীয়তা অনুভব কলর র্ালক। এ কর্া ককউ অস্বীকার 

করলত পারলব না।  

সহীহ মুসরললম আবু হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কর্লক বরেকত আলি, 

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এমন এক বযরির 

কর্া উলল্লখ কলরন, কয দীঘক সফর কলর এললালমললা ককশ ও ধু্লামরলন 

কপাষাক রনলয় অন্ততয বযকুলভালব আকালশর রদলক দু’হাত তুলল ডাকলত 
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র্ালক কহ আমার প্ররতপালক! কহ রব!! অর্ি কস বযরির পানাহার সামগ্রী 

হারাম উপাজকলনর, কপাষাক পররচ্ছদ হারাম পয়সায় সাংগৃহীত, 

এমতাবস্থায় রক কলর তার কদা‘আ কবূল হলত পালর ?55 এমরনভালব 

সালালত বান্দা তার অন্তরলক আকালশর রদলক কফরায়। রবলশষ কলর কস 

যখন সাজদাহয় যায় তখন বলল, األىلع ريب سبحان  “আরম পরবত্রতা বেকনা 

কররি আমার সুউচ্চ প্রভুর”। মা‘বূদ আকালশ তাই কস এভালব বলল 

র্ালক। 

যারা আল্লাহ ‘আরলশর উপলর হওয়ালক অস্বীকার কলর তারা বলল র্ালক, 

আল্লাহ তা‘আলা িয়রট রদক কর্লক মুি অর্কাৎ আল্লাহ তা‘আলা ককালনা 

রনরদকষ্ট্ রদলক অবস্থান কলরন না; বরাং রতরন সবকরদলক সবকত্র সদা 

রবরারজত। আমরা বলব এ কর্ারট একরট বারতল কর্া। ককননা এটা 

এমন কর্া যা আল্লাহ রনলজর জনয সাবযস্তকৃত রবষয়লক অস্বীকার করার 

নামান্তর। আর সৃরষ্ট্কুললর মলধ্য সবকারধ্ক জ্ঞানী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জনয কয সমস্ত গুোবলী সাবযস্ত কলরলিন, তাও 

বারতল করার আহ্বান জানায়। তা এই কয, মহান আল্লাহ তা‘আলা 

উপলরর রদলক রলয়লিন। আল্লাহ উপলর আলিন এ কর্া অস্বীকার করা 

হলল আল্লাহলক অরস্তত্বহীন বস্তুর সালর্ তুলনা করা হলয় যায়। ককননা 

রদক হললা িয়রট। উপর, রনি, ডান, বাম, পশ্চাৎ এবাং সমু্মখ। অরস্তত্ব 

সম্পন্ন কয ককালনা বস্তুলক এ িয়রট রজরনলসর সালর্ সম্পরককত রাখলত 

হলব। এ রবষয়রট সুস্পষ্ট্ভালব রবলবক সম্মত ও গ্রহেলযাগয। আল্লাহ 
                                                           
55 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুদ দাওয়াত। 
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তা‘আলার কিলত্র যরদ িয়রট রদকলক সমানভালব অস্বীকার করা হয়, তা 

হলল আল্লাহ কনই এ কর্াই আবশযক হলয় যায়। (নাউযুরবল্লাহ) ককালনা 

মানুলষর সুস্থ মরস্তস্ক এ িয়রট রদলকর বাইলর ককালনা রজরনলসর অরস্তত্বলক 

সম্ভব মলন করলত পালর কী? ককননা বাস্তলব আমরা এ ধ্রলের ককালনা 

রজরনলসর অরস্তত্ব কখাুঁলজ পাই রন। আমরা কদখলত পাই কয, প্ররতরট মুরমন 

বযরি রবশ্বাস কলর কয, আল্লাহ উপলর। আল্লাহর রকতাব, রাসূললর সুন্নাত, 

সালালফ সাললহীলনর ইজমা, সুস্থ রবলবক এবাং রফতরাতও তা সমর্কন 

কলর। কযমন আমরা ইলতাপূলবক বেকনা কলররি। আমরা এও রবশ্বাস করর 

কয, আল্লাহ তা‘আলা সকল বস্তুলক কবষ্ট্ন কলর আলিন; রক্তুষ আল্লাহলক 

ককালনা বস্তুই পররলবষ্ট্ন করলত পালর না। ককালনা মুরমলনর জনযই এটা 

ববধ্ নয় কয, কস মানুলষর কর্ালক গ্রহে করলত রগলয় কুরআন-সুন্নাহলক 

প্রতযাখযান করলব। কস মানুষরট যত বেই কহাক না ককন। আমরা 

ইরতঃপূলবক দলীলগুললা রবস্তাররতভালব আললািনা কলররি। 

যারা বলল আল্লাহ মুরমন বযরির অন্তলর আলিন, তালদর কর্ার পলি 

আমালদর জানামলত কুরআন, সুন্নাহ রকাংবা সালালফ সাললহীলনর ককালনা 

উরি পাওয়া যায় না। কর্ারটর অর্ক যরদ এ হয় কয, আল্লাহ বান্দার 

অন্তলর অবতীেক হলয় আলিন, তাহলল কর্ারট সমূ্পেক রমর্যা ও 

বালনাওয়াট। আল্লাহ তা‘আলা এ কর্লক অলনক পরবত্র। বে আশ্চলযকর 

কর্া এই কয, কীভালব একজন মানুষ কুরআন-সুন্নাহর ভাষয মলত আল্লাহ 

তা‘আলা আকালশ হওয়ালক প্রতযাখযান কলর এবাং আল্লাহ তা‘আলা 

মুরমলনর অন্তলর র্ালকন একর্া কমলন রনলত পালর?! অর্ি এর পলি 

কুরআন-সুন্নাহর একরট দলীলও রমলল না।  
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আল্লাহ মুরমন বান্দার অন্তলর আলিন -এ কর্ার অর্ক যরদ এই হয় কয, 

মুরমন বযরি সদা-সবকদা অন্তলর আল্লাহলক স্মরে কলর, তাহলল এ কর্া 

সতয। তলব বাকযরট পররবতকন করা দরকার, যালত বারতল অলর্কর 

সম্ভাবনা দূর হলয় যায়। এভালব বলা উরিৎ কয, মুরমন বান্দার অন্তলর 

সবসময় আল্লাহর রযরকর রবদযমান রলয়লি। তলব যারা এ কর্া বলল 

তালদর কর্া কর্লক পররস্কার বুঝা যায় কয, তালদর উলেশয হললা আল্লাহ 

আকালশ আলিন এ কর্ালক অস্বীকার করা এবাং মুরমলনর অন্তলর 

আল্লাহর অবস্থানলক সাবযস্ত করা, অর্ি এটা বারতল। 

সুতরাাং আল্লাহর রকতাব, রাসূললর সুন্নাত এবাং সালালফ সাললহীলনর 

ইজমা বাদ রদলয় এমন বাকয বযবহার কর্লক সাবধ্ান র্াকা উরিৎ, যা 

সতয-রমর্যা উভলয়রই সম্ভাবনা রালখ। মুরমনলদর উরিৎ প্রর্ম যুলগর 

আনসার-মুহারজর সাহাবীলদর পর্ অনুসরে করা। তলবই তারা আল্লাহর 

স্তুষরষ্ট্ অজকলন সিম হলবন। আল্লাহ বললন, 

ر نََۡۡوٱلَسَٰبِقر نَۡ﴿ َول
َ ِۡينَِۡۡمنَۡۡٱۡل  َهَِٰج َر

نَصٓرِۡۡٱل 
َ َسَٰنۡ ۡٱَتَبعر هر َۡوٱََّلِينََۡۡوٱۡل  ۡٱّلَلۡرَۡرِضَۡۡبِإِح 

َعدََۡۡعن  ۡرَۡورَضر ا َۡۡعن هر ۡ 
َ
ۡۡرَِۡت َتَهََٓۡت ِۡيَۡجَنَٰت ۡۡلَهر ۡ َۡوأ ن َهَٰ

َ ءَۡۡخَِِٰلِينَۡۡٱۡل  بَٗدا ۡۡفِيَهٓ
َ
َٰلَِكۡۡأ َۡذ

ُۡر  [٧٦٦: اتلوبة] ﴾١٠٠ۡٱل َعِظي ۡرۡٱل َف  

“আর যারা সবকপ্রর্ম রহজরতকারী ও আনসারলদর মালঝ অগ্রগামী এবাং 

যারা তালদর অনুসরে কলরলি, আল্লাহ তালদর প্ররত স্তুষষ্ট্ হলয়লিন এবাং 

তারাও তাুঁর প্ররত স্তুষষ্ট্ হলয়লিন। আর তালদর জনয প্রস্তুত করলখলিন এমন 

জান্নাত, যার তললদশ রদলয় নদীসমূহ প্রবারহত রলয়লি। কসখালন তারা 
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র্াকলব রিরকাল। এটাই হললা মহান সফলতা।” [সূরা আত-তাওবাহ, 

আয়াত: ১০০] 

আল্লাহ আমালদরলক এবাং আপনালদরলক তালদর অন্তভুকি করুন। আল্লাহ 

আমালদর সকললক তাুঁর রহমত দান করুন। রতরনই মহান দাতা। 
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আল্লাহ তা‘আলা সুউচ্চ ‘আরলশর উপলর আলিন 

প্রশ্ন: (৩৩) আল্লাহ তা‘আলার শালন কযভালব প্রলযাজয, রতরন কসভালবই 

‘আরলশর উপলর আলিন -এটাই রক সালালফ সাললহীলনর বযাখযা?  

উত্তর: আল্লাহর িমতা ও মযকাদা অনুযায়ী কযভালব ‘আরলশর উপলর 

সমুন্নত হওয়া কশাভাপায়, রতরন কসভালবই ‘আরলশর উপর প্ররতরষ্ঠত।  

 মুফাসরসরগলের ইমাম আল্লামা ইবন জারীর বললন, ইসরতওয়া অর্ক 

হললা সমুন্নত হওয়া, উপলর হওয়া। আল্লাহর বােী, ﴿َمَٰنۡر َۡح  ۡۡٱل ۡ ِشََۡۡعَ ۡٱل َع
َتَ ىَٰۡ [٥ :طه] ﴾٥ۡٱس   এর অর্ক বেকনা করলত রগলয় রতরন বললন কয, “আল্লাহ 

‘আরলশর উপলর সমুন্নত।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৫] এ অর্ক বযতীত 

সালালফ সাললহীন কর্লক অনয ককালনা অর্ক বরেকত হয় রন।  

১) অনয ককালনা শলব্দর সালর্ যুি না হলয় এককভালব বযবহার হলল অর্ক 

হলব, পররপূেক হওয়া। আল্লাহ বললন, 

﴿ٓ ََ َ َدهۥرۡبَلَغََۡۡول شر
َ
َتَ ىۡىۡأ  [٧١: القصص] ﴾َوٱس 

“যখন রতরন প্রাপ্ত বয়স্ক হললন এবাং পররপূেকতায় কপৌঁিললন।” [সূরা 

আল-কসাস, আয়াত: ১৪]  

২) ইসরতওয়া শব্দরট আরবী অির (واو) এর সালর্ রমরলত হলয় বযবহার 
হলল অর্ক হলব সমান সমান হওয়া, একরট রজরনস অনযরটর বরাবর 
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হওয়া। কযমন, বলা হয় ( بةتوالع املاء وىتاس ) পারন কালষ্ঠর সমান হলয় 
কগলি।  

৩) আরবী অবযয় (إل) এর সালর্ রমরলত হলয় আসলল অর্ক হলব, ইচ্ছা 

করা, মলনারনলবশ করা। কযমন আল্লাহ বললন, 

َتَ ىۡىۡثر َۡ﴿ ء ِۡۡإَِلۡۡٱس  ٓ ََ  [٧٦: اْلقرة] ﴾ٱلَس

“অতঃপর রতরন আকালশর রদলক মলনারনলবশ করললন।” [সূরা আল-

বাকারা, আয়াত: ২৯]  

৪) আরবী অবযয় (ىلع) এর সালর্ রমরলত হলয় আসলল অর্ক হলব, সমুন্নত 

হওয়া, উপলর হওয়া। কযমন, আল্লাহ বললন, 

َمَٰنۡر﴿ َۡح  ۡۡٱل ۡ ِشََۡۡعَ َتَ ىَٰۡۡٱل َع   [٥: طه] ﴾٥ۡٱس 

“আল্লাহ ‘আরলশর উপলর সমুন্নত।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৫]  

আবার ককালনা ককালনা সালাফ বললন ইসরতওয়া শব্দরট إل এবাং ىلع এর 

মলধ্য কর্লক কয ককালনা একরটর সালর্ই রমরলত হলয় আসুক না ককন, 

অলর্কর রদক কর্লক ককালনা পার্ককয কনই। একরট অনযরটর অলর্ক বযবহার 

হয়। তাই উভয় কিলত্র অর্ক হলব আল্লাহ ‘আরলশর উপর সমুন্নত।  



 

 

 
 160  

 

‘আল্লাহ ‘আরলশর উপলর সমুন্নত’ এ কর্ারটর রবস্তাররত বযাখযা। 

প্রশ্ন: (৩৪) সম্মারনত শাইখ! আল্লাহ আপনালক রহফাযত করুন! আপরন 

বলললিন, ‘আরলশর উপলর আল্লাহর সমুন্নত হওয়া রবলশষ এক ধ্রলের 

সমুন্নত হওয়া, যা ককবল আল্লাহর বেত্ব ও মযকাদার শালন প্রলযাজয। 

আমরা কর্ারটর রবস্তাররত বযাখযা জানলত িাই। 

উত্তর: আমরা বরল কয, ‘আরলশর উপলর আল্লাহর সমুন্নত হওয়া একরট 

রবলশষ ধ্রলের সমুন্নত হওয়া। যা আল্লাহর বেত্ব ও সম্মালনর কিলত্র 

প্রলযাজয। আল্লাহ সমস্ত মাখলুলকর উপলর হওয়ার সালর্ ‘আরলশর উপলর 

সমুন্নত হওয়ার ককালনা সম্পকক কনই। এ জনযই এ রকম বলা রেক হলব 

না কয, আল্লাহ মাখলুকালতর উপর সমুন্নত হললন অর্বা আকালশর 

উপলর রকাংবা জরমলনর উপলর। অর্ি রতরন সকল বস্তুর উপলর। অনযানয 

মাখলুকালতর কিলত্র আমরা বরল আল্লাহ তা‘আলা আকাশ-জরমনসহ 

সকল মাখলুলকর উপলর আলিন। আর ‘আরলশর কিলত্র বলব কয, 

আল্লাহ ‘আরলশর উপলর সমুন্নত (مستوي)। সুতরাাং ইসরতওয়া (সমুন্নত 

হওয়া) গুেরট সাধ্ারেভালব উপলর হওয়া কর্লক রভন্ন প্রকৃরতর। এ জনযই 

‘আরলশর উপলর আল্লাহর সমুন্নত হওয়া গুেরট আল্লাহর ইচ্ছার সালর্ 

সমৃ্পি এবাং তা আল্লাহর কমকগত গুোবলীর অন্তভুকি। আর মাখলুলকর 

উপলর হওয়া আল্লাহর সত্বার সালর্ সম্পরককত গুে, যা আল্লাহর সত্বা 

হলত কখলনা রবরচ্ছন্ন হওয়ার নয়। আল্লামা ইবন তাইরময়া দুরনয়ার 
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আকালশ আল্লাহর অবতরে সাংক্রান্ত হাদীলস এরূপ বযাখযাই প্রদান 

কলরলিন।  

যরদ বলা হয় আল্লাহ িয়রদলন আকাশ-জরমন সৃরষ্ট্ করার পর ‘আরলশর 

উপলর সমুন্নত হলয়লিন। তার পূলবক রতরন ‘আরলশর উপলর রিললন না। 

ইসরতওয়া অর্ক রবলশষ এক ধ্রলের উপলর হওয়া। তাই ককালনা বস্তু 

অনয বস্তুর উপলর সমুন্নত হওয়ার অর্ক বস্তুরট তার উপলর আলি; রক্তুষ 

উপলর র্াকললই সমুন্নত হওয়া জরুরর নয়। এজনযই প্ররতরট উপলরর 

বস্তুলক সমুন্নত বলা যায় না। তার রবপরীলত প্ররতরট সমুন্নত বস্তুই অপর 

বস্তুর উপলর রবরাজমান।  

আমালদর কর্া, আল্লাহর শালন কয ধ্রলের সমুন্নত হওয়া প্রলযাজয রতরন 

কস রকমভালবই ‘আরলশ আযীলম সমুন্নত -এর অর্ক এই কয, ‘আরলশর 

উপলর আল্লাহর সমুন্নত হওয়া আল্লাহর অনযানয রসফালতর মলতাই। 

আল্লাহর যাবতীয় গুোবলী আল্লাহর িমতা ও বেত্ব অনুযায়ী তাুঁর সালর্ 

প্ররতরষ্ঠত। ‘আরলশর উপলর তাুঁর সমুন্নত অনয ককালনা মাখলুকালতর 

সমুন্নত হওয়ার মত নয়। আল্লাহর সত্বা কযলহতু অনয ককালনা সত্বার মত 

নয়, তাই তাুঁর রসফাতও অনয ককালনা রসফালতর মত নয়। বললন, 

َِث لِ ِۦۡلَي َسۡ﴿ َِيعۡرَۡوهر َََۡۡش    َۡۡك َِصيۡرۡٱلَس  [٧٧: الشورا] ﴾ٱۡل 

“তাুঁর অনুরূপ ককালনা রকিু কনই। রতরন সব রকিু কদলখন এবাং শুলনন।” 

[সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] 
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আল্লাহর সত্বার মত ককালনা সত্বা কনই এবাং আল্লাহর গুোবলীর মলতা 

ককালনা গুোবলীও কনই। একজন রবদ‘আতী কলাক ইমাম মাললক রহ.-

কক রজজ্ঞাসা করল কয, আল্লাহ ‘আরলশর উপলর রক অবস্থায় সমুন্নত 

আলিন? উত্তলর মহামানয ইমাম বলললন, ‘আরলশর উপলর আল্লাহর 

সমুন্নত হওয়া একরট জানা রবষয়। এর পদ্ধরত ককউ অবগত নয়। তার 

উপলর ঈমান আনয়ন করা ওয়ারজব। তলব এবযাপালর রজজ্ঞাসা করা 

রবদ‘আত।’ পরবতকী রবদযানগে সকল রসফালতর কিলত্র ইমাম মাললক 

রহ.-এর এ উরিরটলক একরট মূলনীরত রহলসলব গ্রহে কলরলিন।  
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কখন ইনশাআল্লাহ বললত হলব? 

প্রশ্ন: (৩৫) ককান কিলত্র ইনশাআল্লাহ বললত হলব এবাং ককান ককান কিলত্র 

বললত হলব না?  

উত্তর: ভরবষযলতর সালর্ সমৃ্পি প্ররতরট রবষলয়র কিলত্র ইনশাআল্লাহ বলা 

উত্তম। আল্লাহ বললন, 

ۡۡلَِشٓ ي  ۡ َۡتقر لَنََۡۡوَلۡ﴿ ِ ّ ِ َٰلَِكۡۡفَِٓعلۡ ۡإ  [٧٣: الكهف] ﴾٢٣َۡغًداَۡذ

“কখনই তুরম ককালনা রবষলয় বললানা, আরম ওটা আগামীকাল করলবা। 

তলব এভালব বললব কয, যরদ আল্লাহ িান।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: 

২৩-২৪]  

অতীত হলয় কগলি এমন রবষলয়র কিলত্র ইনশাআল্লাহ বলার দরকার 

কনই। কযমন, ককালনা কলাক যরদ বলল গত ররববালর রামাযান মাস এলসলি 

ইনশাআল্লাহ। এখালন ইনশাআল্লাহ বলার প্রলয়াজন কনই। কারে, তা 

অতীত হলয় কগলি। অনুরূপভালব ইনশাআল্লাহ আরম কাপে পররধ্ান 

কলররি। এখালনও ইনশাআল্লাহ বলার দরকার কনই। কারে, কাপে 

পররধ্ান করা কশষ হলয় কগলি। সালাত আদায় করার পর ইনশাআল্লাহ 

সালাত পলেরি বলার দরকার কনই; রক্তুষ যরদ বলল ইনশাআল্লাহ মাকবূল 

সালাত পলেরি তাহলল ককালনা অসুরবধ্া কনই। কারে, সালাত কবূল হললা 

রক না তা আল্লাহ িাো ককউ জালন না।  
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প্রশ্ন: (৩৬) ইরাদাহ বা আল্লাহর ইচ্ছা কত প্রকার? 

উত্তর: ইরাদাহ (ইচ্ছা) দু’প্রকার  

1) ইরাদাহ কাওনীয়া (সৃরষ্ট্ গত ইচ্ছা) 
2) ইরাদা শারঈয়া (শরী‘আত গত ইচ্ছা) 

আল্লাহর কয ইচ্ছা সৃরষ্ট্ করার সালর্ সমৃ্পি তাই ইরাদাহ কাওনীয়া। 

আর কয ইচ্ছা ভাললাবাসার সালর্ সমৃ্পি তালক ইরাদাহ শারঈয়া বলা 

হয়। অর্কাৎ আল্লাহ তা‘আলা ককালনা রজরনসলক ভাললালবলস কয ইচ্ছা 

কপাষাে কলরন তালক ইরাদাহ শরঈয়া বলা হয়। ইরাদাহ শরঈয়ার 

উদাহরে হললা, আল্লাহর বােী 

ِيدۡرَۡوٱّلَلۡر﴿ نۡيۡر
َ
ُر ۡ َۡيتر َبۡۡأ  [٧١: النساء] ﴾َعلَي 

“আল্লাহ কতামালদরলক িমা করলত ইচ্ছা কলরন।” [সূরা আন-রনসা, 

আয়াত: ২৭] 

এখালন ইচ্ছা কলরন অর্ক ভাললাবালসন। এখালন সৃরষ্ট্গত ইচ্ছা অলর্ক 

বযবহার হয় রন; বরাং বযবহৃত হলয়লি শরী‘আতগত ইচ্ছায়। যরদ সৃরষ্ট্গত 

অলর্ক হত তাহলল সকল মানুষলক িমা কলর রদলতন; রক্তুষ তা কতা 

কলরন রন। ককননা অরধ্কাাংশ বনী আদমই কারফর। সুতরাাং আল্লাহ 

কতামালদরলক িমা করলত ইচ্ছা কলরন অর্ক আল্লাহ কতামালদরলক িমা 

করা পিন্দ কলরন। আল্লাহ ককালনা রজরনসলক ভাললাবাসার অর্ক এই নয় 
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কয, তা অবশযই কাযককরী হলব। তা কাযককরী না হওয়ার রপিলন রনশ্চয় 

ককালনা রহসয রলয়লি।  

ইরাদাহ কাওনীয়া তর্া সৃরষ্ট্র সালর্ সাংরলষ্ট্ ইচ্ছার দৃষ্ট্ান্ত হললা, 

ِيدۡرۡٱّلَلۡرََۡكنَۡۡإِن﴿ نۡيۡر
َ
ۡ ۡأ ُر   غ  َِي  [٣١: هود] ﴾ير

“যরদ আল্লাহই কতামালদরলক পর্ভ্রষ্ট্ করার ইচ্ছা কলরন।” [সূরা হূদ, 

আয়াত: ৩৪] 

এখালন কয ইচ্ছার কর্া বলা হলয়লি, তালত আল্লাহর ভাললাবাসা র্াকা 

জরুরর নয়।  

যরদ বলা হয় কাযককরী হওয়া বা না হওয়ার রদক কর্লক ইরাদাহ 

কাওনীয়া এবাং ইরাদাহ শরঈয়ার মলধ্য পার্ককয কী? উত্তলর আমরা বলব 

কয, ইরাদাহ কাওনীয়ালত উরেষ্ট্ বস্তু অবশযই কাযককরী হলব। আল্লাহ 

ককালনা বস্তু সৃরষ্ট্ করলত িাইলল তা অবশযই করলবন। আল্লাহ তা‘আলা 

বললন, 

ءۡ﴿ ٓ ََ ۡۥءۡإَِن هر ۡر م 
َ
ءۡۡأ رَۡۡإَِذا

َ
ۡۡادَۡأ نَۡٓشي 

َ
نَۡلرۥَۡيقر َلۡۡأ  [٨٧: يس] ﴾٨٢َۡفَيكر نۡرۡكر

“আল্লাহর আলদশ কতা এমনই কয, রতরন যখন ককালনা রকিু সৃরষ্ট্ করলত 

িান, তখন রতরন বললন, হলয় যাও। আর সালর্ সালর্ তা হলয় যায়।” [সূরা 

ইউনুি, আয়াত: ৮২] 
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আর ইরাদা শারঈয়া বাস্তবারয়ত হওয়া আবশযক নয়। কখলনা তা কাযককরী 

হয় আবার কখলনা কাযককরী হয় না। তা‘আলা শরী‘আতগতভালব রজরনসরট 

বাস্তবারয়ত হওয়ালক পিন্দ কলরন।  

যরদ ককালনা কলাক রজজ্ঞাসা কলর কয, আল্লাহ রক পাপ কালজর ইচ্ছা 

কপাষে কলরন? উত্তর হললা সাংঘরটত হওয়ার রদক কর্লক পাপ কাজও 

আল্লাহর ইচ্ছালতই হয়; রক্তুষ আল্লাহ তা পিন্দ কলরন না এবাং 

ভাললাবালসন না, তলব আকাশ-জরমলন যা রকিু হয়, তা আল্লাহর ইচ্ছালতই 

হয়। 

প্রশ্ন: (৩৭) আল্লাহর নালমর কিলত্র ইলহাদ (إحلاد) কালক বলল? উহা কত 
প্রকার ও কী কী? 

উত্তর: ইলহালদর আরভধ্ারনক অর্ক বাুঁকা হলয় যাওয়া বা এক রদলক ঝুলক 

পো। আল্লাহর বােী, 

لَ ۡرَۡولََقدۡ ﴿ َنهر ۡ َۡنع 
َ
رۡۡأ ٓۡ نََۡيقر ل ََ ۥۡإَِن َر ر ِ َعل  ونَۡۡٱََّلِيۡل َِسٓنۡرۡبََۡش  ۡۡير ۡ ۡإَِۡل  ِۡۡيرل ِحدر َجِّم  ع 

َ
َۡوَهََٰذاۡأ

ِب  ۡۡلَِسٓنۡ  َۡ بِيۡ َۡع  [٧٦٣: انلحل] ﴾١٠٣ۡمُّ

“যার রদলক তারা ইরঙ্গত কলর, তার ভাষা কতা আরবী নয় এবাং এ কুরআন 

পররস্কার আরবী ভাষায়।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১০৩] 

লাহাদ কবর কযলহতু এক পাশ রদলয় বাুঁকা কলর রভতলরর রদলক প্রলবশ 

করালনা র্ালক, তাই তালক লাহাদ বলা হয়। সরেক রবষয় জানা না র্াকলল 

ইলহাদ জানা সম্ভব নয়। আল্লাহর নাম এবাং গুোবলীর কিলত্র সরেক কর্া 

হললা এগুললালক আমরা আহলল সুন্নাতলদর মূলনীরত অনুযায়ী ককালনা 
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প্রকার পররবতকন, পররবধ্কন, রবকৃরত, বারতল এবাং উপমা-দৃষ্ট্ান্ত বেকনা 

িাোই আল্লাহর শালন প্রলযাজয অলর্ক বযবহার করব। সুতরাাং আমরা যখন 

সরেক পর্ জানলত পারলাম, তখন তার রবপরীত পলর্ যাওয়ার নামই 

ইলহাদ বা আল্লাহর নাম ও গুোবলীর কিলত্র বক্রপর্ অবলম্বন। আরলমগে 

ইলহাদলক কলয়ক ভালগ রবভি কলরলিন:  

১) আল্লাহর ককালনা নাম বা ককালনা গুেলক সরাসরর অস্বীকার করা: 

কযমন, জালহলী যুলগর কলালকরা আল্লাহর ‘রহমান’ নামরট অস্বীকার করত 

রকাংবা নামরটর প্ররত ঈমান আনয়ন করল; রক্তুষ নামরট কয গুলের প্ররত 

প্রমাে বহে কলর, তা অস্বীকার করল। কযমন, ককালনা ককালনা রবদ‘আতী 

বলল র্ালক, আল্লাহ দয়ারবহীন দয়ালু, রবেশরিহীন রবেকারী।  

২) আল্লাহ রনলজলক কয নালম নামকরে কলরন রন, কস নালম তাুঁলক 

নামকরে করা: এভালব নাম রাখা ইলহাদ হওয়ার কারে হললা আল্লাহর 

নামসমূহ কুরআন এবাং সুন্নাহলত কযভালব এলসলি কসভালবই মানলত 

হলব। কারও পলি জালয়য কনই কয, রনজ কর্লক আল্লাহর নাম রাখলব। 

কারে, এরট আল্লাহর বযাপালর অজ্ঞতা বশতঃ কর্া বলার শারমল। কযমন 

খৃষ্ট্ানরা আল্লাহলক রপতা বলল এবাং দাশকরনকরা রক্রয়াশীল কারে বলল 

র্ালক।56  

                                                           
56 অলনলক কযমন আল্লাহলক ‘কখাদা’ বলল র্ালক, এটাও মারাত্মক একরট ভুল। 
ককননা এটাও ইলহালদর অন্তভূকি হলব। 
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৩) আল্লাহর নামসমূহলক সৃরষ্ট্কুললর গুোবলীর প্ররত রনলদকশ দানকারী মলন 

কলর উপমা স্বরূপ রবশ্বাস করাও ইলহালদর অন্তভুকি। ইলহাদ হওয়ার 

কারে হললা, কয বযরি রবশ্বাস করলব কয, আল্লাহর নাম ও গুোবলী 

মানুলষর নালমর মতই, কস তালক তার আপন অর্ক হলত সররলয় কফলল 

এবাং সরেক অর্ক বজকন কলর অনয অর্ক গ্রহে করল। এ রকম করা কুফুরী। 

বললন, 

َِث لِ ِۦۡلَي َسۡ﴿ َِيعۡرَۡوهر َََۡۡش    َۡۡك َِصيۡرۡٱلَس  [٧٧: الشورا] ﴾ٱۡل 

“তাুঁর অনুরূপ আর ককউ কনই। রতরন সব রকিু জালনন এবাং শুলনন।” 

[সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] 

আল্লাহ আলরা বললন,  

لَ ۡرَۡهل ۡ﴿ َٓۡلرۥَۡتع  َِي ٗ  [٩٥: مريم] ﴾َس

“তাুঁর সমকি ককউ আলি রক?” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৬৫] 

ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তাদ নাঈম ইবন হাম্মাদ রহ. বললন, কয বযরি 

আল্লাহলক মাখলুলকর সালর্ তুলনা করল, কস কুফুরী করল। কয বযরি 

আল্লাহর ককালনা গুেলক অস্বীকার করল, কসও কুফুরী করল। আল্লাহ 

রনলজলক কয সমস্ত গুলে গুোরম্বত কলরলিন, তালত মাখলুলকর সালর্ 

ককালনা তুলনা কনই। 

৪) আল্লাহর নাম কর্লক মূরতকর নাম কবর করা: কযমন, ইলাহ কর্লক লাত 

নাম কবর করা, আজীজ কর্লক উজ্জা এবাং মান্নান কর্লক মানাত ইতযারদ। 
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এখালন ইলহাদ হওয়ার কারে এ কয, আল্লাহর নামগুললা শুধু্ তার জনযই 

রনরদকষ্ট্। অনয ককালনা মাখলুকলক আল্লাহর জনয রনধ্কাররত ইবাদালতর অাংশ 

প্রদান করার উলেলশয এগুললার অর্ক স্থানান্তর করা জালয়য কনই।  



 

 

 
 170  

 

আল্লাহর ‘কিহারা’, আল্লাহর ‘হাত’ ইতযারদ সম্পলকক 

প্রশ্ন: (৩৮) আল্লাহর ‘কিহারা’, আল্লাহর ‘হাত’ এ জাতীয় কয সমস্ত রবষয় 

আল্লাহ রনলজর রদলক সম্বন্ধ কলরলিন তা কত প্রকার?  

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা রনলজর রদলক কযসমস্ত রবষয় সম্বন্ধ কলরলিন তা 

রতন প্রকার। যর্া: 

(১) স্বয়াং সমূ্পেক ককালনা বস্তুলক আল্লাহর রদলক সমৃ্পি করা। এরট হললা 

সৃরষ্ট্লক তার স্রষ্ট্ার রদলক সমৃ্পি করার কররেভুি। এরট কখলনা সাধ্ারে 

ভরঙ্গলত হয়। কযমন, আল্লাহ বললন,  

ۡرِضۡۡإِنَۡ﴿
َ
َٰيََۡۡوَِٰسَعة ۡۡأ ونِۡۡفَإَِي بردر  [٥٩: العنكبوت] ﴾فَٱع 

“আমার জরমন অরত প্রশস্ত।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৫৬] 

কখলনা ককালনা রজরনলসর মযকাদা বৃরদ্ধর জনয আল্লাহর রদলক সম্বন্ধ করা 

হয়। কযমন, বলা হয়, ( اهلل بيت ) ‘আল্লাহর ঘর’, ( اهلل ناقة ) ‘আল্লাহর 

উটনী’ ইতযারদ। আল্লাহ বললন,  

﴿ ۡۡ ِ ءئِفِيَۡۡبَي ِتََۡۡوَطه  َِيَۡۡلِلَطٓ ِ ئ
ء َكعَِۡۡوٱل َقٓ ُّۡ جر دَِۡۡوٱل  [٧٩: احلج] ﴾ٱلسُّ

“এবাং আমার ঘরলক পরবত্র করলখা তালদর জলনয যারা তাওয়াফ কলর 

এবাং যারা দাুঁোয়, রুকু কলর ও সাজদাহ কলর।” [সূরা আল-হাজ, 

আয়াত: ২৬] 
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আল্লাহ আলরা বললন,  

َيََٰهٓۡٱّلَلِۡۡنََُٓةَۡ﴿ ق   [٧٣: الشمس] ﴾َوسر

“আল্লাহর উষ্ট্রী ও তালক পারন পান করাবার রবষলয় সাবধ্ান হও।” [সূরা 

আশ-শামস, আয়াত: ১৩] 

(২) অলনযর ওপর রনভকরশীল ককালনা বস্তুলক আল্লাহর প্ররত সম্বন্ধ করা। 

সাধ্ারেত সম্বালনর জনযই তালক আল্লাহর রদলক সম্বন্ধ করা হয়। আল্লাহ 

ঈসা আলাইরহস সালাম-এর বযাপালর বললন,  

وحۡ ﴿ ِن  ۡرَۡورر  [٧١٧: النساء] ﴾م 

“রতরন আল্লাহর রূহ।” [সূরা আন-রনসা, আয়াত: ১৭১] 

এখালন ঈসা আলাইরহস সালাম-এর সম্মান বৃরদ্ধর জনয তালক আল্লাহর 

রদলক সম্বরন্ধত করা হলয়লি। রতরন আল্লাহর রূহ-এর অর্ক হললা, আল্লাহ 

কয সমস্ত রূহ সৃরষ্ট্ কলরলিন, তাুঁর রূহও কস সমস্ত রূলহর অন্তভুকি; রক্তুষ 

এ রূহ অনযানয রূলহর তুলনায় অরধ্ক মযকাদা সম্পন্ন। এই নয় কয, 

আল্লাহর রূহ ঈসা আলাইরহস সালাম-এর রূলহর রভতলর প্রলবশ কলর 

আলি।  

৩) আল্লাহর রসফাতলক আল্লাহর রদলক সমৃ্পি করা: কুরআলন 

বযাপকভালব এ ভরঙ্গলত আল্লাহর রসফালতর রববরে এলসলি। আল্লাহর 

ককালনা রসফাতই তাুঁর সৃরষ্ট্র অন্তভুকি নয়। কযমন, اهلل وجه  আল্লাহর 
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কিহারা, اهلل يد  আল্লাহর হাত, اهلل قدرة  আল্লাহর শরি বা িমতা, اهلل عزة  

আল্লাহর ইজ্জত বা সম্মান।  

প্রশ্ন: (৩৯) আল্লাহর ককালনা নাম বা গুে অস্বীকার করার হুকুম কী?  

উত্তর: আল্লাহর নাম ও গুে অস্বীকার করা দু‘ধ্রলের হলত পালর: 

(১) রমর্যা প্ররতপন্ন করার মাধ্যলম অস্বীকার করা। এটা রনঃসলন্দলহ 

কুফুরী। সুতরাাং যরদ ককালনা বযরি আল্লাহর ককালনা নামলক অস্বীকার 

কলর অর্বা কুরআন ও সুন্নাহয় বরেকত আল্লাহর ককালনা গুেলক অস্বীকার 

কলর, কযমন বলল, আল্লাহর ককালনা হাত কনই, এ ধ্রলের কর্া 

মুসরলমর ঐকযমলত সমূ্পেক কুফুরী। ককননা আল্লাহ ও তাুঁর রাসূললর 

সাংবাদলক রমর্যা প্ররতপন্ন করা কুফুরী এবাং তা ইসলাম কর্লক মানুষলক 

কবর কলর কদয়। 

(২) বযাখযার মাধ্যলম অস্বীকার করা। তা হললা সরাসরর অস্বীকার না কলর 

বযাখযা কলর অস্বীকার করা। এরট আবার দু‘প্রকার।  

(ক) বযাখযারট আরবী ভাষা অনুপালত হওয়া। এরট কুফুরী নয়।  

(খ) আরবী ভাষালত বযাখযারটর পলি ককালনা প্রকার যুরি না র্াকা। এরট 

কুফুরীলক আবশযক কলর। বযাখযার ককালনা সুলযাগ না র্াকলল রমর্যা 

প্ররতপন্নকারী রহসালব সাবযস্ত হলব। কযমন, ককউ বলল, প্রকৃত পলি 

আল্লাহর ককালনা ‘হাত’ কনই। এমনরক ‘রন‘আমত’ রকাংবা ‘শরি’ অলর্কও 

কনই। এ রকম রবশ্বাস কপাষেকারী কারফর। ককননা কস সমূ্পেকভালব 

আল্লাহর নাম ও গুোবলীলক অস্বীকার করল। আর যরদ আল্লাহর বােী, 
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[٩١: دةاملائ] ﴾َمب سر َطَتٓنِۡۡيََداهرۡۡبَل ۡ﴿  “বরাং তাুঁর দু’হাত প্রসাররত।” [সূরা 
আল-মালয়দা, আয়াত: ৬৪]-এর বযাখযায় ককউ বলল এখালন আল্লাহর 

দু’হাত দ্বারা আকাশ-জরমন উলেশয, কস কারফর রহলসলব গেয হলব। 

কারে, আরবী ভাষালত এধ্রলের বযাখযা রেক নয় এবাং শরঈ বাস্তবতারও 

পররপন্থী; রক্তুষ হাতলক যরদ রন‘আমলতর মাধ্যলম বযাখযা কলর রকাংবা 

শরির মাধ্যলম বযাখযা কলর, তাহলল কারফর হলব না। কারে, ‘হাত’ 

কখলনা কখলনা ‘রন‘আমত’ অলর্ক বযবহার হয়; রক্তুষ হালতর প্রকৃত অর্ক 

পররতযাগ করলল অবশযই রবদ‘আতীলদর দলভুি হলব। 

প্রশ্ন: (৪০) আল্লাহর গুোবলী রক মানুলষর গুোবলীর মলতাই? 

উত্তর: কয বযরি এ রবশ্বাস কপাষে করলব কয, আল্লাহর রসফাত তর্া 

গুোবলী মানুলষর গুোবলীর মতই কস পর্ভ্রষ্ট্ হলয় যালব। ককননা 

কুরআলনর ভাষয অনুযায়ী আল্লাহর গুোবলী মানুলষর গুোবলীর সালর্ 

সাদৃশযপূেক নয়। আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

َِث لِ ِۦۡلَي َسۡ﴿ َِيعۡرَۡوهر َََۡۡش    َۡۡك َِصيۡرۡٱلَس  [٧٧: الشورا] ﴾ٱۡل 

“তাুঁর অনুরূপ আর ককউ কনই রতরন সবকলরাতা ও সবকদ্রষ্ট্া।” [সূরা আশ-

শূরা, আয়াত: ১১]  

দু’রট রজরনলসর নাম ও গুে এক হললই রজরনস দু’রট সকল রদক কর্লক 

এক হওয়া জরুরর নয়। এরট একরট গুরুত্বপূেক মূলনীরত। মানুলষর 

মুখমণ্ডল আলি। উলটরও মুখমণ্ডল আলি। মুখ দু’রট রক একই রকম? 

কখনই নয়। অনুরূপভালব উলটর হাত আলি রপরপরলকারও হাত আলি। 
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হাত দু‘রট রক সমান? তাহলল ককন আমরা বলব না কয, আল্লাহর কিহারা 

আলি। তা মাখলুকালতর কিহারার অনুরূপ নয়। আল্লাহর হাত আলি। 

রক্তুষ তা মানুলষর হালতর মত নয়। আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

وا َۡۡوَمٓ﴿ رِهِۦَۡحَقۡۡٱّلَلَََُۡۡدرر َُۡۡد  ۡرضر
َ ۥََۡجِيٗعَٓۡوٱۡل  ةِۡۡيَ  مََۡۡقب َضتر ر ََ َٰترۡۡٱل قَِيَٰ ۡ َۡوٱلَسَمََٰو َٰتر َۡمط  َِي

َِينِ ِۡ  [٩١: الزمر] ﴾بَِي

“তারা যর্ার্কভালব আল্লাহর িমতা ও সম্মান বুঝলত পালর রন। 

রকয়ামলতর রদন কগাটা পৃরর্বী র্াকলব তাুঁর হালতর মুলোলত এবাং 

আসমানসমূহ ভাুঁজ করা অবস্থায় র্াকলব তাুঁর ডান হালত।” [সূরা আয-

যুমার, আয়াত: ৬৭] 

আল্লাহ আলরা বললন, 

ء ََۡۡنط  ِيۡيَ  مَۡ﴿ ٓ ََ ۡۡٱلَس َِۡۡكَطي ِ ِجل  ِ ترِبۡ ۡٱلس   [٧٦١: االنبياء] ﴾لِل كر

“কসরদন আমরা আকাশলক গুরটলয় কনব, কযভালব গুটালনা হয় রলরখত 

কাগজপত্র।” [সূরা আল-আরম্বয়া, আয়াত: ১০৪] ককালনা মাখলুলকর রক 

এ ধ্রলের হাত রলয়লি? কখনই নয়। সুতরাাং আমালদর কজলন রাখা 

উরিৎ কয, রযরন সৃরষ্ট্কতকা রতরন সৃরষ্ট্জীলবর মলতা নন। না সত্বায় না 

গুোবলীলত। ﴿َِۡثۡ ۡلَي َس َِيعۡرَۡوهر َََۡۡش    ۡۡلِ ِۦَك َِصيۡرۡٱلَس [٧٧: الشورا] ﴾ٱۡل   “তাুঁর 
মলতা আর ককউ কনই রতরন সবকলরাতা ও সবকদ্রষ্ট্া।” [সূরা আশ-শূরা, 

আয়াত: ১১] এ জনযই আল্লাহর ককালনা রসফালতর ধ্রে গেন বা প্রকৃরত 

অনুসন্ধান করা রেক নয় রকাংবা এ রকম ধ্ারো করা রেক নয় কয, 

আল্লাহর গুেসমূহ মানুলষর গুোবলীর মলতাই। 
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‘কশষ রালত আল্লাহ দুরনয়ার আকালশ কনলম আলসন’ এ কর্ার বযাখযা।  

প্রশ্ন: (৪১) আমরা জারন কয, রাত ভূপৃলষ্ঠর উপলর ঘুেকায়মান। আর 

আল্লাহ রালতর রতন ভালগর এক ভাগ অবরশষ্ট্ র্াকলত দুরনয়ার আকালশ 

কনলম আলসন। এ রহলসলব আল্লাহ তা‘আলা রাতভর দুরনয়ার আকালশই 

র্ালকন -এর উত্তর কী?  

উত্তর: আল্লাহ কুরআন মজীলদ রনলজলক কযসমস্ত গুলে গুোরম্বত কলরলিন 

এবাং কযসমস্ত নালম রনলজলক নামকরে কলরলিন তাুঁর ওপর ঈমান 

আনয়ন করা আমালদর ওপর ওয়ারজব। এমরনভালব রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কয সমস্ত নাম ও গুোবলী বেকনা কলরলিন 

ককালনা প্রকার পররবতকন, পররবধ্কন অস্বীকৃরত, পররিলয়র জনয ধ্রে 

রনধ্কারে করা বা উপমা কপশ করা বযতীত তার উপর ঈমান আনা 

আবশযক। পররবতকন সাধ্ারেতঃ হলয় র্ালক আয়াত ও হাদীসসমূলহ। 

আর অস্বীকার হলয় র্ালক আকীদার রভতলর। , পদ্ধরত ও উপমা বেকনা 

করা হয় রসফাত তর্া গুলের রভতলর। সুতরাাং উপলরাি িাররট কদাষ 

হলত আমালদর ধ্মকীয় রবশ্বাস পররস্কার করলত হলব। আল্লাহর নাম ও 

গুোবলীর কিলত্র ককন, ককমন? এ ধ্রলের প্রশ্ন করা যালব না। 

এমরনভালব আল্লাহর গুোবলীর বযাপালর ধ্রে বেকনার রিন্তা করা কর্লক 

মানুষ সমূ্পেক রবরত র্াকলত হলব। এ পদ্ধরত অবলম্বন করলল অলনক 

রবষয় সহজ হলয় যালব। এটাই রিল সালালফ সাললহীলনর আদশক। ইমাম 

মালললকর রহ. কালি এক কলাক এলস বলল, কহ আবু আবদুর রহমান! 

আল্লাহ কতা ‘আরলশর উপলর আলিন, তলব কীভালব? উত্তলর ইমাম 
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মাললক রহ. বলললন, ‘আরলশর উপলর র্াকার রবষয়রট জ্ঞাত আলি। 

কীভালব আলিন তা আমালদর জানার বাইলর। এ রবষলয় ঈমান রাখা 

ওয়ারজব। আর এ রবষলয় প্রশ্ন করা রবদ‘আত। ‘  

কয বযরি বলল কযলহতু রাত সারা পৃরর্বীলত পররভ্রমে কলর আর আল্লাহ 

তা‘আলা রালতর এক তৃতীয়াাংশ বাকী র্াকলত দুরনয়ার আকালশ কনলম 

আলসন, তাই আল্লাহ সারা রাতই এ আকালশ র্ালকন। কারে, কশষ 

তৃতীয়াাংশ কতা এক স্থান হলত অনয স্থালন প্ররতরনয়ত স্থানান্তররত হলয় 

র্ালক।  

উত্তলর আমরা বলব কয, এ প্রশ্নরট ককালনা সাহাবী কলরন রন। যরদ প্রশ্নরট 

ককালনা মুসরললমর অন্তলর হওয়ার সম্ভাবনা র্াকলতা, তাহলল আল্লাহ এবাং 

তাুঁর রাসূল অবশযই তা বেকনা করলতন। আমরা বলব পৃরর্বীর ককালনা 

অাংলশ যতিে রালতর এক তৃতীয়াাংশ র্াকলব, ততিে কসখালন আল্লাহর 

অবতরলের রবষয়রট রনরশ্চতভালব বাস্তবারয়ত হলব। রাত কশষ হলয় কগলল 

তা কশষ হলয় যালব। তলব আল্লাহর অবতরলের ধ্রে আমরা জারননা। 

তার সরেক জ্ঞানও আমালদর কালি কনই। আর আমরা জারন আল্লাহর 

মত আর ককউ কনই। আমালদর উরিৎ হলব আল্লাহর রকতালবর সামলন 

আত্মসমপকে করা এবাং এ কর্া বলা কয, আমরা শুনলাম এবাং ঈমান 

আনয়ন করলাম ও অনুসরে করলাম। এটাই আমালদর করেীয়। 
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আল্লাহলক কদখার মাসআলায় সালালফ সাললহীলনর অরভমত কী? 

প্রশ্ন: (৪২) আল্লাহলক কদখার বযাপালর সালালফ সাললহীলনর অরভমত কী? 

যারা বলল কয, িমকিিু রদলয় আল্লাহলক কদখা সম্ভব নয় বরাং আল্লাহলক 

কদখার অর্ক পররপূেক ঈমালনর নামান্তর, তালদর হুকুম কী? 

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা কুরআন মজীলদ রকয়ামলতর আললািনা করলত 

রগলয় বললন, 

ة ۡۡيَ  َمئِذۡ ۡورجر ه ۡۡ﴿ ة َۡۡرب َِهٓۡإَِل٢٢َٰۡۡۡنَِٓضَ َۡ  [٧٣ ،٧٧: القيامة] ﴾٢٣ۡنَِٓظ

“কসরদন অলনক মুখমণ্ডল উজ্জল হলব। তারা তালদর রবর রদলক তারকলয় 

র্াকলব।” [সূরা আল-রকয়ামাহ, আয়াত: ২২-২৩] 

আয়ালত সুস্পষ্ট্ দলীল পাওয়া যায় কয, রকয়ামত রদবলস জান্নালত 

আল্লাহলক িমকিিু রদলয় কদখা যালব। এর অর্ক এই নয় কয, আল্লাহর 

সমগ্র সত্ত্বালক দশকন করা সম্ভব হলব।  

ِيطر نََۡۡوَلۡ﴿ ٓۡبِ ِۦُۡير َٗ  [٧٧٦: طه] ﴾ِعل 

“তারা তাুঁলক জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ব করলত পালর না।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: 

১১০] 

জ্ঞালনর মাধ্যলম ককালনা রজরনসলক আয়ত্ব করার রবষয়রট কিালখর মাধ্যলম 

কদলখ আত্তব করার কিলয় অরধ্কতর বযাপক। যখন জ্ঞালনর মাধ্যলম 
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আল্লাহলক পররপূেকভালব জানা সম্ভব নয় তাহলল প্রমারেত হলচ্ছ কয 

িমকিিু দ্বারা পররপূেকভালব দশকন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

رِكر ۡرَۡلۡ﴿ ۡۡرۡترد  ب َصَٰ
َ رِكۡرَۡوهر َۡۡٱۡل  َۡ ۡۡيرد  ب َصَٰ

َ  [٧٦٣: االنعام] ﴾ٱۡل 

“দৃরষ্ট্সমূহ তাুঁলক পালর না, অবশয রতরন দৃরষ্ট্সমূহলক কপলত পালরন।” 

[সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১০৩] 

প্রকৃত পলিই মানুষ আল্লাহলক স্বিলি কদখলব; রক্তুষ পররপূেকভালব তাুঁলক 

কবষ্ট্ন করলত পারলব না। কারে, আল্লাহ তা‘আলা এর অলনক উলধ্ক। টাই 

সালালফ সাললহীলনর মাযহাব। তারা রবশ্বাস কলরন কয, আল্লাহর রদলক 

তারকলয় র্াকা জান্নাতীলদর জনয হলব সবলিলয় বে রন‘আমত। এ জনযই 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কদা‘আয় বললতন, 

لَُك »
َ
ْسأ

َ
ةَ  َوأ  «وَْجِهَك  إَِل  انلََّظرِ  ذَلَّ

উচ্ছারে: আস-আলুকা লাযযাতান নাযরর ইলা ওয়াজরহকা। অর্ক: “কহ 

আল্লাহ আরম আপনার কিহারার রদলক তারকলয় র্াকার পররতৃরপ্ত প্রার্কনা 

কররি।” 57 

আল্লাহর কিহারার রদলক তাকালনার স্বাদ খুবই রবরাট। কয বযরি আল্লাহর 

রন‘আমত ও অনুগ্রহ লাভ কলরলি, কসই ককবল তা অনুভব করলত সিম 

হলব। আল্লাহর কালি কদা‘আ করর রতরন কযন আমালক এবাং 

আপনালদরলক তাুঁর রদদার লালভ ধ্নয কলরন।  
                                                           
57 নাসাঈ, অধ্যায়: রকতাবুস সাহু। 
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যারা ধ্ারো কলর কয, আল্লাহলক িমকিিু দ্বারা কদখা সম্ভব নয়; বরাং 

আল্লাহলক কদখার অর্ক পররপূেকভালব অন্তর রদলয় আল্লাহলক রবশ্বাস করার 

নামান্তর, তালদর কর্া বারতল এবাং দলীল রবলরাধ্ী। প্রকৃত অবস্থা এ 

ধ্ারোলক রমর্যা প্ররতপন্ন কলর। কারে, অন্তলরর পররপূেক রবশ্বাস দুরনয়ালতই 

বতকমান রলয়লি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ইহসালনর বযাখযায় 

বললন, 

« 
َ
َ  ْعبُدَ ْن تَ أ  كَ  اَّللَّ

َ
َ اُه فَ رَ تَ  َك نَّ أ  «اكَ رَ ُه يَ إِنَّ اُه فَ رَ ُكْن تَ ْم تَ إِْن ل

“ইহসান হললা তুরম এমনভালব আল্লাহর ইবাদাত করলব কয, কযন তুরম 

আল্লাহলক কদখি। তা যরদ সম্ভব না হয়, তাহলল রবশ্বাস করলব কয, 

আল্লাহ কতামালক কদখলিন।”58 তুরম এমন ঈমান রনলয় আল্লাহর ইবাদাত 

করলব, কযন তুরম আল্লাহলক কদখি। এরটই পররপূেক ঈমালনর পররিয়। কয 

সমস্ত আয়াত ও হাদীলস আল্লাহলক কদখার কর্া আলি, কসগুললালক 

অন্তলরর রবশ্বালসর মাধ্যলম বযাখযা করা সমূ্পেক ভুল এবাং কুরআলনর 

আয়াতলক তার আসল অর্ক হলত পররবতকন করার শারমল। করা ওয়ারজব। 

প্রশ্ন: (৪৩) রজলন্নর আক্রমে কর্লক বাুঁিার উপায় কী? 

উত্তর: সলন্দহ কনই কয, রজলন্নরা মানুলষর ওপর প্রভাব রবস্তার কলর এবাং 

কষ্ট্ রদলত পালর। কখলনা রজলন্নরা মানুষলক কমলর কফলল। কখলনা বা 

পার্র রনলিপ কলর এবাং রবরভন্নভালব ভয় কদখায়। রজন্নলদর এ সকল 

                                                           
58 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল ঈমান।  
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কমক হাদীস এবাং রবরভন্ন বাস্তব ঘটনার মাধ্যলম প্রমারেত। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কর্লক প্রমারেত আলি কয, রতরন খন্দলকর যুলদ্ধর 

রদন জবনক সাহাবীলক তার স্ত্রীর কালি যাওয়ার অনুমরত রদলয় রদললন। 

কারে, রতরন নতুন রববারহত যুবক রিললন। ঘলর রফলর যুবক কদখললন, 

স্ত্রী ঘলরর দরজায় দাুঁরেলয় আলি। এ কদলখ রতরন তার প্ররত মনিুন্ন 

হললন। স্ত্রী বলললন, ঘলর প্রলবশ করুন। ঘলর প্রলবশ কলর কদখললন 

রবিানার উপলর একরট সাপ বযাে রদলয় বলস রলয়লি। হালতই রিল বশকা। 

বশকা রদলয় সাপলক আঘাত করার সালর্ সালর্ সাপরট মারা কগল এবাং 

উি সাহাবীও মারা কগললন। সাপ এবাং সাহাবীর মলধ্য কক আলগ মারা 

কগল, তা জানা যায় রন। এ সাংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর 

কালি কপৌঁিার পর রতরন ঘলরর মলধ্য বসবাসকারী সাপগুললা মারলত 

রনলষধ্ করললন। তলব রপলের উপলর করখা রবরশষ্ট্ এবাং কলজহীন কিাট 

কিাট সাপগুললা বযতীত।59 এ ঘটনা কর্লক আমরা জানলত পারলাম কয, 

রজলন্নরা মানুলষর উপলর আক্রমে কলর এবাং কষ্ট্ কদয়। মুতাওয়ালতর 

এবাং মাশহুর সনলদ বরেকত হাদীলস আলি কয, মানুষ কখলনা কখলনা 

পুরাতন এবাং ধ্বাংস প্রাপ্ত বােী-ঘলর প্রলবশ করলল পার্র রনরিপ্ত হয়। 

অর্ি কসখালন ককালনা মানুষ কদখলত পায় না। কখলনা কখলনা আওয়াজ 

এবাং গালির পাতার নাোিাো শুনলত পায়। এলত মানুষ ভয় পায়। 

এমরনভালব আসি হলয় রকাংবা কষ্ট্ কদওয়ার জনয অর্বা অনয ককালনা 
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কারলে রজন্ন মানুলষর শরীলরও প্রলবশ কলর। এ রদলক ইরঙ্গত কলরই 

আল্লাহ বললন,  

لر نَۡۡٱََّلِينَۡ﴿ كر
 
ا ۡۡيَأ َِب َٰ  ۡ ٓۡإَِلَۡۡيقر مر نََۡۡلۡۡٱل ََ ِۡمنَۡۡٱلَشي َطَٰنۡرَۡيَتَخَبطر ۡرۡٱََّلِيَۡيقر مۡرَۡك

 ۡ ِ ََس   [٧١٥: اْلقرة] ﴾ٱل 

“যারা সুদ খায়, তারা রকয়ামলত দণ্ডায়মান হলব কযভালব দণ্ডায়মান হয় ঐ 

বযরি, যালক শয়তান (রজন্ন) আির কলর ভারসামযহীন পাগললর মলতা 

কলর কদয়।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫] কখলনা রজলন্নরা মানুলষর 

শরীলর রমলশ রগলয় তার মুখ রদলয় কর্া বলল। রজলন্ন ধ্রা করাগীর কালি 

করবরাজ যখন কুরআলনর আয়াত পাে কলর, তখন রজন্ন তার সালর্ কর্া 

বলল। করবরাজ রজলন্নর কাি কর্লক পুনরায় না আসার অঙ্গীকার গ্রহে 

কলর। এ ধ্রলের আলরা কর্া হাদীলস বরেকত আলি এবাং জনসমালজ 

প্রিরলত রলয়লি। এর ওপর রভরত্ত কলর আমরা বললত পারর কয, রজলন্নর 

িরত কর্লক বাুঁিার জনয সুন্নাহলত বরেকত কদা‘আগুললা পাে করলত হলব। 

তার মলধ্য আয়াতুল কুরসী অনযতম। ককালনা কলাক রারত্রলত আয়াতুল 

কুরসী পাে করলল সারা রাত আল্লাহর পি হলত একজন রহফাযতকারী 

র্ালক। সকাল পযকন্ত শয়তান তার রনকলটও আসলত পালর না। 

প্রশ্ন: (৪৪) রজলন্নরা রক গালয়ব জালন?  

উত্তর: রজলন্নরা গালয়ব জালন না। আল্লাহ বযতীত আকাশ-জরমলনর 

ককালনা মাখলুকই গালয়লবর খবর রালখ না। আল্লাহ বললন, 
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﴿ٓ ََ ََ  َتَۡۡعلَي  ََُِۡۡضي َنٓۡفَلَ ََٰۡۡدلَهر ۡ َۡمٓۡٱل  تِ ِۦءََۡۡعَ ۡرِضَۡۡدٓابَةۡرۡإَِلَۡۡم  
َ لرۡۡٱۡل  كر

 
ۡۥ ۡتَأ تَ ر

َ
ِٓۡمنَسَ ََ ۡفَلَ

َۡۡ نُّۡۡتَبََيَنِتَۡۡخ ِ
نۡٱۡل 

َ
َر نَََۡۡكنر ا َۡۡل ۡ ۡأ لَ ِهيِۡۡٱل َعَذاِبِۡۡفَۡۡۡلِثر ا َۡۡمٓۡٱل َغي َبَۡۡيع  َر : سبا] ﴾١٤ۡٱل 

٧١] 

“যখন আরম তাুঁর (সুলাইমালনর) মৃতুয ঘটালাম, তখন ঘুে কপাকাই 

রজন্নলদরলক তাুঁর মৃতুয সম্পলকক অবরহত করল। সুলায়মালনর লারে কখলয় 

যারচ্ছল। যখন রতরন মারটলত পলে কগললন, তখন রজলন্নরা বুঝলত পারল কয, 

অদৃশয রবষলয়র জ্ঞান র্াকলল তারা এ লাঞ্চনাপূেক শারস্তলত আবদ্ধ র্াকলতা 

না।” [সূরা সাবা, আয়াত: ১৪] 

সুতরাাং কয বযরি ইললম গালয়লবর দাবী করলব কস কারফর হলয় যালব। আর 

কয বযরি কাউলক ইললম গালয়ব জালন বলল রবশ্বাস করলব, কসও কারফর। 

কারে, আল্লাহ িাো অনয ককউ গালয়লবর খবর জালন না। আল্লাহ বললন, 

لَ ۡرَۡلُۡۡرل﴿ ۡرِضۡۡٱلَسَمََٰوَٰتِِۡۡفَۡۡمنَۡيع 
َ  [٩٥: انلمل] ﴾ٱّلَلر ۡۡإَِلۡۡٱل َغي َبَۡۡوٱۡل 

“বলুন আসমান-জরমলন আল্লাহ বযতীত অনয ককউ গালয়লবর খবর জালন 

না।” [সূরা আন-নামল. আয়াত: ৬৫] 

যারা ভরবষযলতর সাংবাদ জালন বলল দাবী কলর, তালদরলক গেক বলা 

হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন, 

َت  َمنْ »
َ
اف ا أ هَلُ  َعرَّ

َ
ء   َعنْ  فََسأ ْرَبِعنيَ  َصاَلة   هَلُ  ُتْقبَْل  لَمْ  ََشْ

َ
 «َْلْلَة   أ
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“কয বযরি ককালনা গেলকর কালি এলস ককালনা রকিু রজজ্ঞাসা করল, 

িরল্লশ রদন পযকন্ত তার সালাত কবূল হলব না।60 গেলকর কর্া রবশ্বাস 

করলল কারফলর পররেত হলব। কারে, গেলকর কর্া রবশ্বালসর মাধ্যলম কস 

আল্লাহর রনম্নরলরখত বােীলক রমর্যাপ্ররতপন্ন করল। আল্লাহ বললন, 

لَ ۡرَۡلُۡۡرل﴿ ۡرِضۡۡٱلَسَمََٰوَٰتِِۡۡفَۡۡمنَۡيع 
َ  [٩٥: انلمل] ﴾ٱّلَلر ۡۡإَِلۡۡٱل َغي َبَۡۡوٱۡل 

“আসমান-জরমলন আল্লাহ বযতীত অনয ককউ গালয়লবর খবর জালন না।” 

[সূরা আন-নামল. আয়াত: ৬৫] 

প্রশ্ন: (৪৫) যারা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক 

হাবীবুল্লাহ (আল্লাহর হাবীব) বলল তালদর হুকুম কী? 

উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বনু্ধ। এলত ককালনা 

সলন্দহ কনই। আল্লাহলক রতরন খুব ভাললাবাসলতন আল্লাহও তালক খুব 

ভাললাবালসন; রক্তুষ এর কিলয় উত্তম শব্দ দ্বারা তাুঁর প্রশাংসা করা যায়। 

তাহললা খালীলুল্লাহ বা আল্লাহর রনকটতম বনু্ধ। সুতরাাং রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বনু্ধ। রতরন বললন,  

َ  ِانَّ » ََذيِن  اَّللَّ َذَ  َكَما َخِليال   اَّتَّ  «َخِليال   إِبَْراِهيمَ  اَّتَّ

                                                           
60 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুস সালাম। 
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“আল্লাহ তা‘আলা আমালক রনকটতম বনু্ধ রহসালব গ্রহে কলরলিন। 

কযমনভালব আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম আলাইরহস সালামলক রনকটতম 

বনু্ধ রহলসলব গ্রহে কলরলিন।”61 

কয বযরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক হাবীবুল্লাহ গুলে 

গুোরম্বত করল, কস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর মযকাদা করমলয় 

রদল। হাবীবুল্লাহর কিলয় খলীলুল্লাহর মযকাদা কবরশ। প্ররতরট মুরমনই 

আল্লাহর হাবীব; রক্তুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর মযকাদা এর 

কিলয় কবরশ। আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম আলাইরহস সালাম ও মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক খলীল বা বনু্ধ রহসালব গ্রহে কলরলিন। 

এ জনযই আমরা বরল কয, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

খলীলুল্লাহ। কারে, হাবীবুল্লাহর কিলয় খলীলুল্লাহর রভতলর বনু্ধলত্বর অর্ক 

কবরশ পররমালে বতকমান রলয়লি।  

প্রশ্ন: (৪৬) দুরনয়ার স্বার্ক হারসললর জনয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর প্রশাংসা করার হুকুম কী? 

উত্তর: দুরনয়ার সম্পদ অজকলনর জনয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর প্রশাংসা করা হারাম। এখালন জানা দরকার কয, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর প্রশাংসাকারীগে দু’ভালগ রবভি। 

                                                           
61 ইবন মাজাহ, অধ্যায়: মুকাোমাহ। 
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১) বাোবারে বযতীত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর প্রশাংসা 

করালত অসুরবধ্া কনই। অর্কাৎ তাুঁর িররলত্র কয সমস্ত সৎ গুোবলী 

রলয়লি, তা বেকনা করালত ককালনা কদাষ কনই।  

২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর প্রশাংসায় বাোবারে করা। 

রতরন এটা রনলষধ্ কলরলিন। রতরন বলললিন,  

ْطَرِت  َكَما ُتْطُروِن  اَل »
َ
ََّْما َيمَ َمرْ  ابْنَ  انلََّصارَى أ نَا فَإِ

َ
ِ  َعبْدُ  َفُقولُوا َعبُْدهُ  أ  «َورَُسوهُلُ  اَّللَّ

“নাসারা সম্প্রদায় কযমনভালব ঈসা ইবন মারইয়ালমর বযাপালর বাোবারে 

কলররিল, কতামরা কসভালব আমার প্রশাংসায় বাোবারে কলরা না। আরম 

একজন আল্লাহর বান্দা। সুতরাাং কতামরা আমালক আল্লাহর বান্দা এবাং 

রাসূল বল”।62 

অতএব, কয বযরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর প্রশাংসা এভালব 

করলব কয, রতরন আরয় প্রার্কীলদর আরয় দাতা, রবপদ গ্রলস্থর আহ্বালন 

সাো দানকারী, রতরন দুরনয়া ও আলখরালতর মারলক, রতরন গালয়লবর 

খবর জালনন ইতযারদ বাকয দ্বারা প্রশাংসা করা হারাম; বরাং কখলনা 

ইসলাম কর্লক বরহস্কারকারী রশকক পযকন্ত কপৌঁলি যায়। সুতরাাং কবরশ 

বাোবারে কলর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর প্রশাংসা করা রেক 

নয়।  

                                                           
62 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবু আহাদীসুল আরম্বয়া। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর প্রশাংসালক কপশা রহসালব গ্রহে 

কলর দুরনয়ার স্বার্ক অজকন করা হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম কয সমস্ত উন্নত িারররত্রক গুোবলী ও প্রশাংরসত ববরশলষ্ট্যর 

অরধ্কারী রিললন, তা বেকনা করা ইবাদালতর অন্তভুকি। আর কয রজরনস 

ইবাদালতর অন্তভুকি তালক দুরনয়া অজকলনর মাধ্যম রহসালব গ্রহে করা 

জালয়য নয়।  

ِيدۡرََۡكنََۡۡمن﴿ ةَۡۡيۡر ََي َٰ ن َيٓۡٱۡل  ۡۡنََتَهَٓوُِيۡٱلُّ ِ َمَٰلَهر ۡ ۡإَِۡل ِه ۡ ۡنر َف  ع 
َ
َۡلۡۡفِيَهَٓۡوهر ۡ ۡفِيَهٓۡأ

ب َخسر نَۡ َلىئَِك١٥ۡۡۡير و 
ر
ةِِۡۡفۡۡلَهر ۡ ۡلَي َسۡۡٱََّلِينَۡۡأ َۡ ۡفِيَهَٓۡصَنعر ا َۡۡمٓۡوََحبَِطۡۡٱنلَٓرر ۡۡإَِلۡۡٱٓأۡلِخ

لر نَََۡۡكنر ا َۡۡمَٓۡوَبَِٰطلۡ  ََ  [٧٩ ،٧٥: هود] ﴾١٦َۡيع 

“কয বযরি পারর্কব জীবন ও তার িাকরিকয কামনা কলর আরম তালদরলক 

দুরনয়ালতই তালদর আমললর প্ররতফল কভাগ কররলয় কদব এবাং তালত 

তালদর প্ররত রকিুমাত্র কমরত করা হলবনা। এরাই হললা কসসব কলাক, 

আলখরালত যালদর জনয আগুন িাো অনয রকিু কনই। তারা দুরনয়ালত যা 

রকিু কলররিল সবই বরবাদ কলরলি আর যা রকিু উপাজকন কলররিল, 

সবই রবনষ্ট্ হলয়লি।” [সূরা হূদ, আয়াত: ১৫-১৬] আল্লাহই সরেক পলর্র 

সন্ধান দাতা।  
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রক নূলরর বতরর? 

প্রশ্ন: (৪৭) কয বযরি রবশ্বাস কলর কয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম মানুষ নন; বরাং রতরন আল্লাহর নূর। অতঃপর কস নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কালি আরয় প্রার্কনা কলর এই রবশ্বালস 

কয, রতরন কলযাে-অকলযালের মারলক, তার হুকুম কী? এ ধ্রলের 

কলালকর রপিলন সালাত আদায় করা জালয়য আলি রক? 

উত্তর: কয বযরি এ রবশ্বাস করলব কয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূর (বা আল্লাহর যাতী নূর) মানুষ নন, রতরন 

গালয়লবর খবর জালনন, কস আল্লাহ এবাং রাসূললর সালর্ কুফুরী করল। 

কস আল্লাহ ও তাুঁর রাসূললর শত্রু, বনু্ধ নয়। ককননা তার কর্া আল্লাহ ও 

রাসূললক রমর্যা প্ররতপন্ন কলর। আর কয বযরি আল্লাহ এবাং তাুঁর 

রাসূললক রমর্যা প্ররতপন্ন করল, কস কারফর। বললন, 

ءُۡۡرل ۡۡ﴿ ٓ ََ نَٓ ۡۡإَِن
َ
ُر ۡ ۡبََۡشۡ ۡأ ِث لر  [٧٧٦: الكهف] ﴾م 

“আপরন বলুন, আরম কতামালদর মলতাই একজন মানুষ।” [সূরা কাহাফ, 

আয়াত: ১১০] 

আল্লাহ বললন, 

لَ ۡرَۡلُۡۡرل﴿ ۡرِضۡۡٱلَسَمََٰوَٰتِِۡۡفَۡۡمنَۡيع 
َ  [٩٥: انلمل] ﴾ٱّلَلر ۡۡإَِلۡۡٱل َغي َبَۡۡوٱۡل 

“আসমান-জরমলন আল্লাহ বযতীত অনয ককউ গালয়লবর খবর জালন না”। 
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[সূরা আন-নামল. আয়াত: ৬৫] 

আল্লাহ আলরা বললন, 

ُر لرَۡۡلءُۡۡرل﴿
َ
ُر ۡ ۡأ ءئِنۡرِۡعنِديۡلَ لَ ۡرَۡوَلءۡۡٱّلَلَِۡۡخَزا ع 

َ
ُر لرَۡۡوَلءۡۡٱل َغي َبۡۡأ

َ
ُر ۡ ۡأ ۡۡلَ ِ ّ ِ َۡملَك  ۡۡإ

تَبِعۡرۡإِنۡ 
َ
 [٥٦: االنعام] ﴾إَِلَۡۡير َحۡىَۡمٓۡإَِلۡۡأ

“আপরন বলুন, আরম কতামালদরলক বরল না কয, আমার কালি আল্লাহর 

ভান্ডার রলয়লি। তািাো আরম অদৃশয রবষয় অবগতও নই। আরম এমনও 

বরল না কয আরম রফররশতা। আরম কতা শুধু্ ঐ অহীর অনুসরে করর, যা 

আমার কালি আলস।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫০] 

আল্লাহ আলরা বললন, 

لِكرَۡۡلءُۡۡرل﴿ م 
َ
ِسۡۡأ اَۡوَلۡۡٗعَٓنفۡ ۡنِلَف  ء ََۡۡمٓۡإَِلَۡۡضً َۡۡولَ ۡ ۡٱّلَلر َۡۡشٓ نتر لَ ۡرۡكر ع 

َ
ۡٱل َغي َبۡۡأ

ََث ترۡ َتك  ِِۡۡمنَََۡۡلس  َي 
نَٓ ۡۡإِنۡ ۡٱلسُّ ء ر َۡۡمَسِنََۡۡوَمٓۡٱل 

َ
ۡۡ ۡإَِلۡۡأ مۡ َۡوبَِشي ۡۡنَِذي ِمنر نَۡۡل َِق    ﴾١٨٨ۡيرؤ 

 [٧٨٨: االعراف]

“আপরন বলল রদন, আরম আমার রনলজর কলযাে এবাং অকলযাে সাধ্লনর 

মারলক নই, রক্তুষ যা আল্লাহ িান। আর আরম যরদ গালয়লবর কর্া কজলন 

রনলত পারতাম, তাহলল বহু কলযাে অজকন কলর রনলত পারতাম। ফলল 

আমার ককালনা অমঙ্গল কখলনা হলত পারত না। আরম কতা শুধু্মাত্র 

একজন ভীরত প্রদশকক ও ঈমানদারলদর জনয সুসাংবাদদাতা।” [সূরা 

আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮৮] 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, 
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ََّْما» نَا إِ
َ
نَْس  ِمثْلُُكمْ  برََش   أ

َ
ُروِن  نَِسيُت  فَإَِذا تَنَْسْونَ  َكَما أ  «فََذكِّ

“আরম কতামালদর মলতাই একজন মানুষ। কতামরা কযমন ভুলল যাও 

আরমও কতমরন ভুলল যাই। আরম ভুল করলল কতামরা আমালক স্মরে 

কররলয় রদও।”63 

কয বযরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কালি সাহাযয প্রার্কনা 

করল এ রবশ্বালস কয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ভাললা-মলন্দর 

মারলক, কস কারফর রহলসলব গেয হলব। আল্লাহ বললন,  

ُر ۡرَۡوََُٓلۡ﴿ عر ِنۡءَۡربُّ ۡۡٱد  َتِجب  س 
َ
ۡ ۡأ ُر   ِِبۡرۡٱََّلِينَۡۡإِنَۡۡلَ َتك  لر نَِۡۡعَبَٓدِتَۡۡعنۡ ۡونَۡيَس  خر َۡسَيد 

 [٩٦: اغفر] ﴾٦٠َۡداِخِۡينََۡۡجَهَن َۡ

“কতামালদর রব বললন, কতামরা আমালক ডাক, আরম সাো কদব। যারা 

আমার ইবাদালত অহাংকার কলর তারা সত্বরই জাহান্নালম প্রলবশ করলব 

অপমারনত অবস্থায়।” [সূরা গারফর, আয়াত: ৬০] 

আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

ُۡۡرل ۡ﴿ ِ ّ ِ لِكرَۡۡلءۡۡإ م 
َ
ُر ۡ ۡأ اۡلَ ُۡۡرل ٢١ۡۡۡرََشٗداَۡوَلَۡۡض ٗ ِ ّ ِ َِيِنۡۡلَنۡإ َحدۡ ۡٱّلَلِِۡۡمنَُۡۡير

َ
ِجدََۡۡولَنۡ ۡأ

َ
ۡأ

ل َتَحًداۡدرونِ ِۦِۡمن  [٧٧ ،٧٧: اجلن] ﴾٢٢ۡۡمر

“বলুন, আরম কতামালদর িরত সাধ্ন করার ও সুপলর্ আনয়ন করার 

মারলক নই। বলুন, আল্লাহর কবল কর্লক আমালক ককউ রিা করলত 

                                                           
63 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুস্ সালাহ। 
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পারলব না এবাং রতরন বযতীত আরম ককালনা আরয়স্থল পাবনা।” [সূরা 

রজন্ন, আয়াত: ২১-২২] 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাুঁর রনকটাত্মীয়লদরলক বলললিন, 

ْغِِن  اَل »
ُ
ِ  ِمنَ  َعنُْكمْ  أ  «َشيْئ ا اَّللَّ

“আরম কতামালদরলক আল্লাহর পাকোও কর্লক রিা করলত পারব না।”64 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম (তাুঁর বাংশধ্র) তাুঁর কনযা ফালতমা 

ও ফুফু সারফয়ালক একই কর্া বলললিন।  

কয বযরি তালক নূলরর বতরর বলল রবশ্বাস কলর, তালক ইমাম রনলয়াগ 

করা এবাং তার রপিলন সালাত আদায় করা ববধ্ নয়।  

প্রশ্ন: (৪৮) ইমাম মাহদীর আগমে সাংক্রান্ত হাদীসগুললা রক সহীহ? 

উত্তর: মাহদী সম্পলকক বরেকত হাদীসগুললা িারভালগ রবভি।  

১) রমর্যা ও বালনায়াট হাদীস 

২) দঈফ হাদীস 

৩) হাসান হাদীস,  

৪) সহীহ হাদীলসও ইমাম মাহদীর আগমলের কর্া বরেকত হলয়লি, তলব 

ইরালকর রসরদাব নামক স্থালন লুকারয়ত রালফজীলদর করল্পত মাহদীর 

                                                           
64 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল ওসায়া। 
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সালর্ হাদীলস বরেকত মাহদীর ককালনা সম্পকক কনই। এরট রালফজীলদর 

পি কর্লক একরট বালনায়াট কারহনী। সহীহ হাদীলস কয মাহদীর কর্া 

বলা হলয়লি, রতরন অনযানয বনী আদলমর মতই একজন কলাক হলবন। 

রতরন যর্া সমলয় জন্ম গ্রহে করলবন এবাং মানব সমালজ আত্মপ্রকাশ 

করলবন। এরটই ইমাম মাহদীর প্রকৃত ঘটনা। সুতরাাং ইরালকর রসরদাব 

অঞ্চলল লুকারয়ত মাহদীর আগমলে রবশ্বাস করা মারাত্মক ভুল এবাং 

রবলবক বরহভূকত ও রভরত্তহীন বযাপার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর হাদীলস বরেকত ইমাম মাহদীর আগমে সতয। 

প্রশ্ন: (৪৯) ইয়াজুজ-মাজুজ কারা? 

উত্তর: ইয়াজুজ মাজুজ বনী আদলমর অন্তভুকি দু’রট জারত। তারা 

বতকমালন রবদযমান রলয়লি। আল্লাহ তা‘আলা যুল-কারনাইলনর ঘটনায় 

বললন, 

َۡۡبَلَغَۡۡإَِذاَۡحَتۡى﴿ ِٓۡمنۡوََجدَۡۡٱلَسَدي نَِۡۡبي  ََ ٓدرونََۡۡلَُۡۡ  ٗمٓۡدرونِِه َُ َقهر نَۡۡيَ ٗلَۡۡيف  ر ا ٩٣َُۡۡۡ   َُۡٓل
ََٰذا َِۡۡي َني   ۡ جر جَۡۡإِنَۡۡٱل َق

 
جر جَۡۡيَأ

 
ونََۡۡوَمأ ِسدر ف  ۡرِضِۡۡفۡۡمر

َ ۡ ًجٓۡلََكَۡۡن َعلرَۡۡفَهل ۡۡٱۡل  ۡىَۡخ نََۡعَ
َ
ۡأ

اَۡوَبي َنهر ۡ ۡبَي َنَنََٓۡت َعَلۡ َۡۡمََُٓۡٓل٩٤َۡۡۡسد ٗ ِ ۡۡفِي َِۡۡمَكن  ِ ِعينر ِنَۡۡخي  َۡۡرب 
َ
َ ةۡ ۡفَأ َعل ۡۡبِقر ج 

َ
ُر ۡ ۡأ ۡبَي نَ

ًمَٓۡوَبي َنهر ۡ  ََۡۡۡ اتر ِن٩٥َۡۡۡرد  َب َِديدِۡ ُۡر ََۡۡسَٓوىَٰۡۡإَِذاَۡحَتۡىۡٱۡل  ِۡٱلَصَۡۡبي  خر ا ۡ ََُۡٓلَۡۡدَفي  َۡحَتۡىۡٱنفر
ۥۡإَِذا ف ِۡغۡ َۡ اتر ِنۡءََُۡٓلۡۡنَٓٗراَۡجَعلَ ر

ر
اَۡعلَي  ِۡۡأ ٗۡ ٩٦ُِۡٓۡط  ََ َطَٰعر ءا َۡۡف نۡٱس 

َ
وهرۡۡأ ۡر َه َۡوَمَٓۡيظ 

َتَطَٰعر ا ۡ ٗبَٓۡلرۥۡٱس  َة َۡۡهََٰذاََُۡٓل٩٧َۡۡۡنق  ِنۡرَۡح  ِ ۡۡم  ء َۡۡفَإَِذاَۡرب  دۡرَۡجٓ ۡۡوَع  ِ ۥَۡرب  ءَۡۡجَعلَ ر َۡوََكنََۡۡ  َۡدََك
دۡر ۡۡوَع  ِ َٓۡرب   [٦٨ ،٦٣: الكهف] ﴾٩٨َۡحق ٗ
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“অবলশলষ যখন রতরন দুই পবকত প্রািীলরর মধ্যস্থলল কপৌঁিললন, তখন 

রতরন কসখালন এক জারতলক কপললন, যারা তাুঁর কর্া এলকবালরই বুঝলত 

পাররিল না। তারা বলল, কহ যুল-কারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ কদলশ 

অশারন্ত সৃরষ্ট্ করলি। আপরন বললল আমরা আপনার জনয রকিু কর ধ্াযক 

করব এ শলতক কয, আপরন আমালদর ও তালদর মলধ্য একরট প্রিীর 

রনমকাে কলর রদলবন। রতরন বলললন, আমার রব আমালক কয সামর্কয 

রদলয়লিন, তাই যলর্ষ্ট্। অতএব, কতামরা আমালক রম রদলয় সাহাযয 

কর। আরম কতামালদর ও তালদর মালঝ একরট সুদৃঢ় প্রািীর রনমকাে কলর 

রদব। কতামরা আমালক কলাহার পাত এলন দাও। অবলশলষ যখন 

পাহালের মধ্যবতকী ফাুঁকা স্থান পূেক হলয় কগল, তখন রতরন বলললন, 

কতামরা হাুঁপলর ফুুঁক রদলত র্াক। অবলশলষ যখন তা আগুলন পররেত 

হললা, তখন রতরন বলললন, কতামরা গরলত তামা রনলয় আস। আরম তা 

এর উপর কঢলল কদই। অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুলজর দল তার উপলর 

আলরাহে করলত পারল না এবাং তা কভদ করলতও সিম হললা না। -

কারনাইন বলললন, এটা আমার রলবর অনুগ্রহ। যখন আমার রবর 

প্ররতশ্রুত সময় আসলব, তখন রতরন এলক িূেক-রবিূেক কলর কদলবন এবাং 

আমার রলবর প্ররতশ্রুরত সতয।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ৯৩-৯৮] 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, 

ُ  َيُقوُل » ْخِرجْ  َفيَُقوُل  يََديَْك  يِف  َواْْلَْْيُ  وََسْعَديَْك  َْلَّيَْك  َفيَُقوُل  آَدمُ  يَا َتَعاَل  اَّللَّ
َ
 َبْعَث  أ

لْف   ُُكِّ  ِمنْ  قَاَل  ارِ انلَّ  َبْعُث  َوَما قَاَل  انلَّارِ 
َ
 يَِشيُب  فَِعنَْدهُ  َوتِْسِعنيَ  َوتِْسَعة   ِمائَة   تِْسعَ  أ

ِغْيُ   َولَِكنَّ  بُِساَكرَى ُهمْ  َوَما ُساَكرَى انلَّاَس  َوتََرى َُحْلََها َُحْل   َذاِت  ُُكُّ  َوتََضعُ (  الصَّ
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ِ  َعَذاَب  ِ  رَُسوَل  يَا قَالُوا)  َشِديد   اَّللَّ يُّ  اَّللَّ
َ
وا قَاَل  الَْواِحدُ  َذلَِك  نَاَوأ برِْشُ

َ
 ِمنُْكمْ  فَإِنَّ  أ

ُجوجَ  َوِمنْ  رَُجال  
ْ
ُجوجَ  يَأ

ْ
ا َوَمأ لْف 

َ
 «أ

“আল্লাহ তা‘আলা রকয়ামলতর রদন আদম আলাইরহস সালামলক ডাক 

রদলবন। আদম আলাইরহস সালাম বললবন, কহ আল্লাহ! আরম আপনার 

দরবালর হারযর আরি। তখন আল্লাহ বললবন, কতামার বাংশধ্র কর্লক 

জাহান্নামী দললক পৃর্ক কর। আদম আলাইরহস সালাম বললবন, 

জাহান্নালমর দল কারা? আল্লাহ বললবন, প্রলতযক এক হাজালরর মলধ্য 

কর্লক নয়শত রনরানব্বই জন। তখন ককাললর রশশু বৃদ্ধ হলয় যালব। 

গভকবতী মরহলারা সন্তান প্রসব কলর কদলব। মানুষলদরলক আপরন মাতাল 

অবস্থায় কদখলবন। অর্ি তারা মাতাল নয়। আল্লাহর আযাব খুবই 

করেন। সাহাবীগে বলললন, আমালদর মলধ্য কর্লক কক হলব কসই এক 

বযরি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, সুসাংবাদ গ্রহে কর, 

কতামালদর মলধ্য কর্লক হলব কসই এক বযরি। আর বাকীরা হলব 

ইয়াজুজ-মাজুলজর দল।”65 

ইয়াজুজ-মাজুলজর দল কবর হলয় আসা রকয়ামলতর অনযতম আলামত। নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর যুলগই ইয়াজুজ-মাজুজ কবর হওয়ার লিে 

প্রকারশত হলয়লি। উলম্ম হাবীবা রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীলস আলি, রতরন 

বললন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম একদা কপলরশান ও ররিম 

কিহারা রনলয় আমালদর কালি উপরস্থত হললন। রতরন বলরিললন, 
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ُ  إاِلَّ  إهَِلَ  اَل » ُجوجَ  رَْدمِ  ِمنْ  اْْلَْومَ  فُِتحَ  اْقََتََب  قَدِ  رَشر  ِمنْ  لِلَْعَرِب  َويْل   اَّللَّ
ْ
ُجوجَ  يَأ

ْ
 َوَمأ

ْبَهامِ  بِإِْصبََعيْهِ  وََحلََّق  َهِذهِ  ِمثُْل   «تَِليَها َوالَِِّت  اْْلِ

“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আরবলদর জনয ধ্বাংস অরনবাযক। অকলযাে 

রনকটবতকী হলয় কগলি। ইয়াজুজ-মাজুলজর প্রািীর এ পররমাে খুলল 

কদওয়া হলয়লি। এ বলল রতরন হালতর বৃদ্ধাঙু্গরল ও তজকরন আঙু্গরল রদলয় 

কগালাকৃরত কলর কদখাললন।”66 

প্রশ্ন: (৫০) নবীগে ককন তালদর উম্মতলক দাজ্জাললর রফতনা কর্লক 

সাবধ্ান কলরলিন? অর্ি দাজ্জাল কতা কশষ যামানালতই কবর হলব। 

উত্তর: আদম সৃরষ্ট্ কর্লক রনলয় রকয়ামত পযকন্ত পৃরর্বীলত দাজ্জাললর 

রফতনা হলচ্ছ সবলিলয় বে রফতনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

এ সাংবাদ রদলয়লিন। এজনয নূহ আলাইরহস সালাম কর্লক আরম্ভ কলর 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম পযকন্ত সকল নবীই তালদর 

সম্প্রদায়লক দাজ্জাললর ভয় কদরখলয়লিন। যালত তারা সাবধ্ান র্াকলত 

পালর এবাং দাজ্জাললর রবষয়রট তালদর কালি সুস্পষ্ট্ হলয় যায়। 

রাসূললদর দারয়ত্ব রিল উম্মতলক সকল প্রকার অরনষ্ট্ কর্লক সাবধ্ান 

করা। সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন, 

نَا ِفيُكْم فَ »
َ
نَا َحِجيُجهُ ُدونَُكْم َوإِْن ََيُْرْج َولَْسُت ِفيُكمْ فَاْمُرؤ  َحِجيُج إِْن ََيُْرْج َوأ

َ
أ

ُ َخِليَفِِت ىلَعَ ُُكِّ ُمْسِلم    «َْْفِسِه َواَّللَّ

                                                           
66 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল রফতান। 



 

 

 
 195  

“আরম কতামালদর মলধ্য বতকমান র্াকাবস্থায় যরদ দাজ্জাল কবর হয়, 

তাহলল আরম একাই তার সালর্ যুদ্ধ করব এবাং তালক প্ররতহত করব। 

আরম িলল কগলল যরদ তার আগমে ঘলট, তাহলল প্ররতরট বযরিই 

রনলজলক তার রফতনা কর্লক রিা করলব। আমার পলর আল্লাহই প্ররতরট 

মুসরলমলক রহফাযত করলবন।”67
 

হাদীলস বরেকত হলয়লি কয আদম সৃরষ্ট্র পর কর্লক রকয়ামত পযকন্ত 

দাজ্জাললর রফতনা পৃরর্বীর বুলক সবলিলয় বে রফতনা, তাই রবলশষভালব 

সালালতর মলধ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম দাজ্জাললর রফতনা 

কর্লক আরয় প্রার্কনা করলতন। রতরন কশষ ববেলক এ কদা‘আরটও পাে 

করলতন, 

ُعوذُ بِ ينِّ اللَُّهمَّ إِ »
َ
ُعوذُ بِ  الَْقْبِ  ْن َعَذاِب َجَهنََّم َومِ  ْن َعَذاِب َك مِ  أ

َ
 يِح الَْمسِ  تْنَةِ ْن فِ َك مِ َوأ

الِ  جَّ  «ادلَّ

“কহ আল্লাহ! আরম আপনার কালি জাহান্নাম এবাং কবলরর আযাব কর্লক 

আরয় প্রার্কনা কররি। আলরা আরয় প্রার্কনা কররি দাজ্জাললর রফতনা 

হলত।”  

দাজ্জাল শব্দরট (دجل) কর্লক কনওয়া হলয়লি। এর অর্ক রমর্যা বলা, 
প্রতারো করা ইতযারদ। দাজ্জাল কযলহতু সবলিলয় বে রমর্যাবাদী এবাং 

সবলিলয় বে প্রতারক। তাই তালক দাজ্জাল বলল নাম রাখা হলয়লি। 
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প্রশ্ন: (৫১) যারা পরকাললর জীবনলক অরবশ্বাস কলর এবাং বলল এ 

রবশ্বাস মধ্যযুলগর একরট কল্পকারহনী ও কুসাংস্কার মাত্র- এ ধ্রলের 

মানুষলক কীভালব বুঝালনা সম্ভব?  

উত্তর: কয বযরি পরকালীন জীবনলক অস্বীকার করলব এবাং বললব এরট 

মধ্যযুলগর করল্পত কারহনী মাত্র, কস কারফর। আল্লাহ বললন, 

ر ءا ۡ﴿ ن َيَٓۡحَيٓترَنٓۡإَِلِۡۡهَۡۡإِنۡ َۡوَُٓل ب عر ثِيَََۡۡن نۡرَۡوَمٓۡٱلُّ ََ ِ ىۡىَۡولَ ۡ ٢٩ۡۡب َۡ َٰۡۡورُِفر ا ۡۡإِذۡ ۡتَ ۡ ََۡعَ َۡرب ِِه  
لَي َسََُۡۡٓلۡ
َ
ۡ َۡهََٰذاۡأ ِ َق 

ر ا ۡۡبِٱۡل  ر ا ََُۡۡٓلَۡۡوَرب َِنٓ ۡۡبََلََُٰۡۡٓل ُو ٓۡٱل َعَذاَبۡۡفَذر ََ ِ نتر ۡ ۡب ونَۡۡكر ۡر فر  ُ  ﴾٣٠ۡتَ
 [٣٦ ،٧٦: االنعام]

“তারা বলল, আমালদর এ পারর্কব জীবনই জীবন। আমালদরলক পুনরায় 

জীরবত হলত হলব না। আর যরদ আপরন তালদরলক কদলখন, যখন 

তালদরলক রলবর সামলন দাুঁে করালনা হলব। রতরন বললবন, এটা রক 

বাস্তব সতয নয়? তারা বললব, হযাুঁ, আমালদর রলবর কসম। রতরন 

বললবন, অতএব, স্বীয় কুফুরীর কারলে শারস্ত আস্বাদন কর।” [সূরা 

আল-আন‘আম, আয়াত: ২৯-৩০] 

আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

بِيَۡۡيَ  َمئِذۡ َۡوي لۡ ﴿ ِ َكذ  َر بر نَۡۡٱََّلِين١٠َۡۡۡل ِل  ِ ذ  َُ ِينِۡۡبَِي  مِۡۡير َۡۡوَم١١ۡٓۡٱل  بر ِ ذ  َُ ُّۡۡإَِلۡۡبِ ِۦءۡۡير ۡكر
َتدۡ  ع  ثِيۡمر
َ
َٰترَنَٓۡعلَي  ِۡۡترت َلَٰۡۡإَِذا١٢ۡۡمۡ أ َسَِٰطيۡرََُۡٓلَۡۡ اَي

َ
َولِيَۡۡأ

َ ََٰۡۡرانَۡۡبَل  ۡۡلََكَ ١٣ۡۡۡٱۡل  ُۡرلر بِِه ََۡعَ
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ِسبر نَََۡۡكنر ا َۡۡمٓ  ُ ء١٤ۡۡۡيَ جر بر نَۡۡيَ  َمئِذۡ َۡرب ِِه ۡ َۡعنۡإَِنهر ۡ ۡلََكَ ََح  َ ر ا ۡۡإَِنهر ۡ ۡثر ١٥َۡۡۡل ۡلََصٓل
َِحي ِۡ قَۡۡثر ١٦َۡۡۡٱۡل  نتر ۡٱََّلِيَۡهََٰذاۡٓلرۡير بر نَۡۡبِ ِۦۡكر ِ ذ  َُ  [٧١ ،٧٦: املطففني] ﴾١٧ۡتر

“কস রদন দুলভকাগ রমর্যালরাপকারীলদর। যারা প্ররতফল রদবসলক রমর্যা 

প্ররতপন্ন কলর। প্রলতযক সীমালাংঘনকারী পাপীই ককবল এলক রমর্যালরাপ 

কলর। তার কালি আমার আয়াতসমূহ পাে করা হলল কস বলল, ইহা 

পুরাতনকাললর রূপকর্া। কখলনা না, বরাং তারা যা কলর, তাই তালদর 

অন্তলর মররিা ধ্ররলয় রদলয়লি। কখলনা না তারা কসরদন তালদর রব কর্লক 

পদকার অন্তরালল র্াকলব। অতঃপর তারা জাহান্নালম প্রলবশ করলব। 

এরপর বলা হলব, এলকই কতা কতামরা রমর্যালরাপ করলত।” [সূরা আল-

মুতাফরফফীন, আয়াত: ১০-১৭] 

আল্লাহ তা‘আলা আলরা বললন, 

نَٓۡبِٱلَسَٓعةِۡ َۡكَذبر ا ۡۡبَل ۡ﴿ َتد  ع 
َ
نَۡوأ ََ ِ  [٧٧: الفرقان] ﴾١١َۡسعًِياۡبِٱلَسَٓعةَِۡكَذَبۡۡل

“বরাং তারা রকয়ামতলক অস্বীকার কলর। কয রকয়ামতলক অস্বীকার কলর, 

আমরা তার জনয অরি প্রস্তুত কলররি।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: 

১১] 

আল্লাহ আলরা বললন, 

وا ۡۡينََۡوٱََّلِۡ﴿ ۡر ءئِ ِۦءۡۡٱّلَلَِۡۡيَٰتِۡأَِبَۡكَف َلىئَِكَۡۡولَِقٓ و 
ر
َِتِۡۡمنۡيَئِسر ا ۡۡأ َلىئَِكۡۡرَۡح  و 

ر
ۡۡلَهر ۡ َۡوأ َۡعَذاب 

ِۡل ۡ 
َ
 [٧٣: العنكبوت] ﴾٢٣ۡأ
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“যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ এবাং তাুঁর সািাৎ অস্বীকার কলর, তারাই 

আমার রহমত হলত রনরাশ হলব। তালদর জনযই যন্ত্রনাদায়ক শারস্ত 

রলয়লি।” [সূরা আল-‘আনকাবুত, আয়াত: ২৩] 

যারা পরকাললক অরবশ্বাস কলর তালদর কালি রনম্নবরেকত দলীলসমূহ কপশ 

করা হলব: 

প্রর্মত: রকয়ামত এবাং পরকাললর রবষয়রট যুলগ যুলগ নবী ও রাসূললদর 

মাধ্যলম আসমানী রকতাবসমূলহ মুতাওয়ালতর সূলত্র বরেকত হলয়লি এবাং 

পূবকবতকী জারতসমূহ তা কবূল কলর রনলয়লি। অতএব, কতামরা কীভালব 

নবী-রাসূললদর কর্া অমানয কলর পরকাললক অস্বীকার করলত পার? অর্ি 

কতামরা দাশকরনক রকাংবা ককালনা বারতল রফরকার প্রবতকলকর কর্া রবশ্বাস 

কলর র্াক।  

রদ্বতীয়ত: রকয়ামত হওয়ার রবষয়রট রবলবক দ্বারাও স্বীকৃত এবাং সমরর্কত। 

তা কলয়কভালব হলত পালর: 

১) প্রলতযলকই স্বীকার কলর কয, কস অরস্তত্বহীন কর্লক অরস্তলত্ব এলসলি। রযরন 

প্রর্মবার অরস্তত্বহীন কর্লক সৃরষ্ট্ কলরলিন, রতরন রদ্বতীয়বার সৃরষ্ট্ করলত 

সিম। আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

ا ۡۡٱََّلِيَۡوهر َۡ﴿ َل قََۡۡيب َدؤر هۥرۡثر َۡۡٱل  َ نۡرَۡوهر َۡۡيرعِيدر ه 
َ
 [٧١ :الروم] ﴾َعلَي  ِۡ ۡأ

“রতরনই প্রর্মবার সৃরষ্ট্লক অরস্তলত্ব আনয়ন কলরন, অতঃপর পুনবকার রতরন 

সৃরষ্ট্ করলবন। এটা তাুঁর জনয তুলনামূলক কবরশ সহজ।” [সূরা আর-রূম, 

আয়াত: ২৭] 
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আল্লাহ তা‘আলা আলরা বললন, 

ء ََۡۡنط  ِيۡيَ  مَۡ﴿ ٓ ََ ۡۡٱلَس َِۡۡكَطي ِ ِجل  ِ ترِبۡ ۡٱلس  ٓۡلِل كر ََ ءَۡۡك نَٓ
 
َوَلۡۡبََدأ

َ
ۡۡقۡ َخلۡ ۡأ ۥ  هر ًداۡنُّعِيدر ء ۡۡوَع  َۡعلَي َنٓ

َنٓۡإِنَٓ َٰعِلِيَۡۡكر  [٧٦١: االنبياء] ﴾١٠٤َۡف

“কযভালব আরম প্রর্মবার সৃরষ্ট্ কলররিলাম, কসভালব পুনরায় সৃরষ্ট্ করব।” 

[সূরা আল-আরম্বয়া, আয়াত: ১০৪]  

২) আকাশ-জরমলনর সৃরষ্ট্র বেত্ব ও অরভনবত্বলক ককউ অস্বীকার করলত 

পারলব না। রযরন এ দু’রটলক সৃরষ্ট্ কলরলিন, রতরন মানুষ সৃরষ্ট্ করলত 

এবাং পুনরায় তালদর প্রর্মবালরর মলতা সৃরষ্ট্ করলত সিম। আল্লাহ 

বললন, 

ۡرِضۡۡٱلَسَمََٰوَٰتَِۡۡلَل قۡر﴿
َ َِبۡرَۡوٱۡل  ك 

َ
 [٥١: اغفر] ﴾ٱنلَِٓسَۡۡخل قِِۡۡمنۡ ۡأ

“রনশ্চয় আকাশ-জরমলনর সৃরষ্ট্ মানুষ সৃরষ্ট্র কিলয় অলনক বে।” [সূরা 

গারফর, আয়াত: ৫৭] 

আল্লাহ আলরা বললন, 

وَۡ﴿
َ
ا ۡۡلَ ۡ ۡأ و  َۡ نَۡۡيَ

َ
ۡرَضۡۡٱلَسَمََٰوَٰتَِۡۡخلَقَۡۡٱََّلِيۡٱّلَلَۡۡأ

َ ََۡۡولَ ۡ َۡوٱۡل  ۡىۡبَِقَِٰدرۡ ِِۡبَل قِِهنََۡۡيع  نََۡعَ
َ
ۡأ

َتَٰ ُۡۡير ر ِيَۡ   ََ ۥۡبََلى ۡۡٱل  َٰۡۡإِنَ ر ۡۡ ََۡش   ۡۡكر ََِۡۡعَ  [٣٣: االحقاف] ﴾٣٣َُِۡدي

“তারা রক জালন না কয, রতরনই আল্লাহ, রযরন নলভামণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃরষ্ট্ 

কলরলিন রতরন এবাং এ গুললার সৃরষ্ট্লত ককালনা ক্লারন্তলবাধ্ কলরন রন, 

রতরন মৃতলক জীরবত করলত সিম? ককন নয়, রনশ্চয় রতরন সকল রবষলয় 

সবকশরিমান।” [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৩৩] 
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আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

وَۡ﴿
َ
ۡرَضۡۡلَسَمََٰوَٰتِۡٱَۡخلَقَۡۡٱََّلِيۡلَي َسۡۡأ

َ ۡىۡبَِقَِٰدرۡ َۡوٱۡل  نََۡعَ
َ
ََلَٰقرۡۡوَهر َۡۡبََلَِٰۡۡمث لَهر ۡ ََۡي لرقَۡۡأ ۡٱل 

ء٨١ۡۡۡٱل َعلِي ۡر ٓ ََ ۡۥءۡإَِن هر ۡر م 
َ
ءۡۡأ َرادَۡۡإَِذا

َ
ۡۡأ نَۡٓشي 

َ
نَۡلرۥَۡيقر َلۡۡأ  [٨٧ ،٨٧: يس] ﴾٨٢َۡفَيكر نۡرۡكر

“রযরন নলভামণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃরষ্ট্ কলরলিন, রতরন রক তালদর অনুরূপ 

সৃরষ্ট্ করলত সিম নন? হযাুঁ, রতরন মহাস্রষ্ট্া, সবকজ্ঞ। রতরন যখন ককালনা 

রকিু করলত ইচ্ছা কলরন, তখন তালক বলল কদন, হও তখনই তা হলয় 

যায়।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৮১-৮২]  

৩) প্রলতযক দৃরষ্ট্ সম্পন্ন বযরি জরমনলক মৃত অবস্থায় কদলখ। বৃরষ্ট্ বরষকত 

হওয়ার সালর্ সালর্ তা উবকর হলয় উলে এবাং কসখালন নানা প্রকার উরিদ 

উৎপন্ন হয়। রযরন মৃত জরমনলক জীরবত করলত পালরন, রতরন মৃত 

মানুষলকও পুনরায় সৃরষ্ট্ করলত সিম। আল্লাহ বললন, 

َٰتِ ِۦءَۡۡوِمنۡ ﴿ نََكَۡۡ اَي
َ
ىۡأ َۡ ۡرَضۡۡتَ

َ ءَۡۡخَِٰشَعةٗۡۡٱۡل  َٓۡفَإَِذا نَزنل 
َ
َهٓۡأ ء ََۡۡعلَي  ٓ ََ ََتَت ۡۡٱل  ۡ َورَۡۡٱه  ۡإِنََۡۡبت 

َيَٓهٓۡٱََّلِيۡء ح 
َ
ِۡۡأ َرح  َ َتى ۡۡل   ََ ۥۡٱل  َٰۡۡإِنَ ر ۡۡ ََۡش   ۡۡكر ََِۡۡعَ  [٣٦: فصلت] ﴾٣٩َُِۡدي

“তাুঁর এক রনদশকন এ কয, তুরম ভূরমলক কদখলব অনুবকর অবস্থায় পলে 

আলি। অতঃপর আরম যখন তার উপর বৃরষ্ট্ বষকে করর, তখন 

শসযশযামল ও স্ফীত হলয় উলে। রনশ্চয় রযরন এলক জীরবত কলরন, রতরন 

জীরবত করলবন মৃতলদরলকও। রনশ্চয় রতরন সব রকিু করলত সিম।” 

[সূরা ফুসরসলাত, আয়াত: ৩৯]  

৪) রবরভন্ন বাস্তব ঘটনা, যা আল্লাহ তা‘আলা আমালদর জনয বেকনা 

কলরলিন, তা পুনরুিান সম্ভব হওয়ার সতযতা প্রমাে বহন কলর। সূরা 
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আল-বাকারালত এ ধ্রলের পাুঁিরট ঘটনা উলল্লখ করা হলয়লি। আল্লাহ 

বললন, 

وۡ ﴿
َ
ََۡۡۡكٱََّلِيۡأ ََٰۡۡم َية ََۡۡعَ  ۡ ََٰۡۡخٓوَِيةۡ َۡوِهََُۡۡ وِشَهََٓۡعَ ۡر َََُٰۡۡٓلۡۡعر َّ

َ
ۦۡأ ِ ِۡۡيرح  دَۡۡٱّلَلۡرَۡهَِٰذه َۡبع 

تَِهٓ ۡ َمٓتَ ۡرَۡم  
َ
ۡۥ ۡثر َََۡۡعمۡ ِۡمٓ ئَةَۡۡٱّلَلۡرۡفَأ ََُۡۡٓلَۡۡۡلِث َتۡ َۡك ۡ ََُۡٓلَۡۡبَعَث ر وۡ ًۡمٓيَ ۡ َۡۡلِث تر

َ
م ۡ َۡبع َضۡۡأ ۡيَ  

ۡۡ ََۡعمۡ ِۡمٓ ئَةََۡۡۡلِث َتۡۡبَلََُۡٓلۡ ابَِكَۡۡطَعِٓمَكۡۡإَِلَٰۡۡفَٱنظر ۡ ۡلَ ۡ َۡوََشَ ۡۡ ۡيَتََسَن   ِۡۡحَٓرِكَۡۡإَِلََٰۡۡوٱنظر
َعلََكۡ ۡۡ ۡل ِلَنِٓسۡ َۡ ايَةَٗۡۡونِلَج  سر َهٓۡثر َۡۡنرنِِشرَهَٓۡكي َفۡۡٱل عَِظٓمِۡۡإَِلَۡۡوٱنظر  ُ ٓ ۡۡنَ َٗ َٓۡۡل  ََ ۡبََيَۡتَۡۡفَلَ

لَ ۡرََُۡٓلَۡۡلرۥ ع 
َ
نَۡۡأ

َ
َٰۡۡٱّلَلَۡۡأ ۡۡ ََۡش   ۡۡكر ََِۡۡعَ  [٧٥٦: اْلقرة] ﴾٢٥٩َُِۡدي

“তুরম রক কস কলাকলক কদখ রন কয এমন এক জনপদ রদলয় যারচ্ছল, যা 

রিল জনমানব শুেয, কদওয়ালগুললা রবধ্বস্ত িালদ পলে রিল? বলল, 

ককমন কলর আল্লাহ মরলের পর এ জনপদলক পুনরায় জীরবত করলবন? 

অতঃপর আল্লাহ তালক মৃত অবস্থায় রাখললন একশ বির। তারপর 

তালক উোললন। বলললন, কত কাল এভালব রিলল? বলল, আরম রিলাম 

একরদন রকাংবা একরদলনর রকিু সময়। বলললন, তা নয়, বরাং তুরম কতা 

একশ বির রিলল। এবার কিলয় কদখ রনলজর খাবার ও পানীলয়র রদলক। 

কসগুললা পলি যায় রন এবাং কদখ রনলজর গাধ্ারটর রদলক। আর আরম 

কতামালক মানুলষর জনয দৃষ্ট্ান্ত বানালত কিলয়রি। আর হােগুললার রদলক 

কিলয় কদখ, আরম এগুললালক ককমন কলর জুলে কদই এবাং কসগুললার 

উপর মাাংলসর আবরে পররলয় কদই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা 

প্রকারশত হললা, তখন বলল উেল আরম জারন, রনঃসলন্দলহ আল্লাহ সবক 

রবষলয় িমতাশীল।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৯]  
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৫) প্ররতরট বযরি স্বীয় কলমকর যর্াযর্ প্ররতদান পাওয়ার জনয পুনরুিান 

আবশযক। তা না হলল মানুষ সৃরষ্ট্র ককালনা মূলয র্ালক না এবাং পারর্কব 

জীবলন মানুষ ও পশুর মালঝও ককালনা পার্ককয র্ালক না। আল্লাহ 

তা‘আলা বললন, 

فََحِسب تر ۡ ﴿
َ
نَۡۡأ

َ
ٓأ ُر ۡ ََۡ َنَٰ ُر ۡ َۡعَبٗثَٓۡخلَق  نَ

َ
ۡ َجعر نََۡۡلۡۡإَِۡل َنَٓۡوأ لِكرۡۡٱّلَلۡرَۡفَتَعََٰل١١٥ۡۡۡتر ََ ۡٱل 

َقُّ ۡ ۡۡهر َۡۡإَِلۡۡإَِلَٰ ََۡۡلءۡۡٱۡل  ۡ ِشَۡۡربُّ  [٧٧٩ ،٧٧٥: املؤمنون] ﴾١١٦ۡٱل َكِۡي ِۡۡٱل َع

“কতামরা রক ধ্ারো কর কয, আমরা কতামালদরলক অনর্কক সৃরষ্ট্ কলররি 

এবাং কতামরা আমালদর কালি রফলর আসলব না। অতএব, মরহমারন্বত 

আল্লাহ, রতরন সরতযকার মারলক, রতরন বযতীত সতয ককালনা মা‘বূদ কনই। 

রতরন সম্মারনত ‘আরলশর মারলক।” [সূরা আল-মুরমনূন, আয়াত: ১১৫-

১১৬] 

আল্লাহ আলরা বললন, 

َكٓدۡرَۡ اتَِيةۡ ۡٱلَسَٓعةَۡۡإِنَۡ﴿
َ
فِيَهٓۡأ خ 

ر
َزىَٰۡۡأ ُِِّۡۡلرج  ِۢسۡكر َٓۡنف  ََ ِ َعَٰۡۡب  [٧٥: طه] ﴾١٥ۡتَس 

“রকয়ামত অবশযই আসলব, আরম তা কগাপন রাখলত িাই যালত 

প্রলতযলকই তার কমকানুযায়ী ফল লাভ কলর।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৫] 

আল্লাহ আলরা বললন, 

َر ا ۡ﴿ ُ َس
َ
دَۡۡبِٱّلَلَِۡۡوأ ي َمَٰنِِه ۡ َۡجه 

َ
َر تر َۡۡمنۡٱّلَلۡرَۡيب َعثرَۡۡلۡۡأ ًداۡبََلََٰۡۡي ٓۡي  َِۡعلَۡۡوَع  نََۡۡحق ٗ ُِ َۡوَلَٰ

ََثَۡ ك 
َ
َر نََۡۡلۡۡٱنلَِٓسۡۡأ لَ ٣٨ََۡۡۡيع  ِ لَ َۡۡفِي ََِۡۡي َتلِفر نَۡۡٱََّلِيۡلَهر ۡرِۡۡلربَي  ا ۡۡٱََّلِينََۡۡوِۡلَع  وء ۡر َۡكَف

َنهر ۡ 
َ
٣٩َۡٓۡكَِٰذبِيَََۡۡكنر ا ۡۡأ ََ َٓۡإَِن نلر ءۡۡلَِش  ۡ َُۡ   َنَٰ ۡرۡإَِذا َرد 

َ
نۡأ

َ
نَۡلرۥَۡنقر َلۡۡأ  ﴾٤٠َۡفَيكر نۡرۡكر
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 [١٦ ،٣٨: انلحل]

“তারা আল্লাহর নালম কলোর শপর্ কলর কয, যার মৃতুয হয় আল্লাহ 

তালক পুনরুজ্জীরবত করলবন না। অবশযই এর পাকালপাি ওয়াদা হলয় 

কগলি; রক্তুষ অরধ্কাাংশ কলাক জালন না। রতরন পুনরুজ্জীরবত করলবনই, 

যালত কয রবষলয় তালদর মলধ্য মতাবনকয রিল তা প্রকাশ করা যায় এবাং 

কারফররা কজলন কনয় কয, তারা রমর্যাবাদী রিল। আরম যখন ককালনা রকিু 

করার ইচ্ছা করর, তখন তালক ককবল এতটুকুই বরল কয, হলয় যাও, 

তখনই তা হলয় যায়।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৮-৪০] 

আল্লাহ বললন, 
ا ۡۡٱََّلِينَََُۡۡع َۡ﴿ وء ۡر نَۡكَف

َ
ب َعثر ا  َۡۡلنۡأ ۡۡبََلَُٰۡۡرل ۡۡير ِ ََۡۡوَرب  نَۡۡثر ََِۡۡلرب َعثر َِٓۡلرنََبؤر ََ ِ ۡ ۡب َِل تر   َٰلَِكَۡۡع َۡوَذ

ۡ  [١: اتلغابن] ﴾٧ۡيَِسي ۡۡٱّلَلََِۡۡعَ
“কারফররা দাবী কলর কয, তারা কখলনা পুনরুরিত হলব না। বলুন, 

অবশযই হলব, আমার রলবর কসম, কতামরা রনশ্চয় পুনরুরিত হলব। 

অতঃপর কতামালদরলক অবরহত করা হলব যা কতামরা করলত। এটা 

আল্লাহর পলি সহজ।” [সূরা আত-তাগাবূন, আয়াত: ৭]  

পুনরুিান অস্বীকারকারীলদর জনয উপলরাি প্রমােগুললা কপশ করার 

পরও যরদ তারা অস্বীকার কলর, তাহলল তারা অরতসত্বরই তালদর 

পররেরত সম্পলকক অবরহত হলব। 

প্রশ্ন: (৫২) কবলরর আযাব রক সতয?  
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উত্তর: কুরআলনর প্রকাশয আয়াত, সুস্পষ্ট্ সুন্নাত এবাং মুসরলমলদর 

ঐকমলতয কবলরর আযাব সতয। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

বলললিন, 

ِ  َتَعوَُّذوا» ِ  َتَعوَُّذوا الَْقْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  بِاَّللَّ ِ  َتَعوَُّذوا الَْقْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  بِاَّللَّ  َعَذاِب  ِمنْ  بِاَّللَّ
 «الَْقْبِ 

“কতামরা কবর আযাব কর্লক আল্লাহর কালি আরয় প্রার্কনা কর। কতামরা 

কবর আযাব কর্লক আল্লাহর কালি আরয় প্রার্কনা কর। কতামরা কবর 

আযাব কর্লক আল্লাহর কালি আরয় প্রার্কনা কর। কর্ারট নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রতনবার বলললিন।”68  

 সকল মুসরলমই সালালত বলল, 

ُعوْذُ »
َ
ِ  أ  «الَقْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  وَ  مَ َجَهنَّ  َعَذاِب  ِمنْ  بِاَّللَّ

“আরম আল্লাহর কালি জাহান্নালমর আযাব এবাং কবলরর আযাব কর্লক 

আরয় প্রার্কনা কররি।” সাধ্ারে মানুষ এবাং আরলম-উলামা সবাই এ 

কদা‘আরট পাে কলর র্ালক।  

আল্লাহ তা‘আলা কুরআলন বললন,  

َۡضر نَۡۡٱنلَٓرۡر﴿ ع  اَۡعلَي َهٓۡير و ٗ در ٓ ۡۡغر ِخلر ءا ۡۡٱلَسَٓعةۡرۡقر مۡرتََۡۡوَي  مَۡۡوََعِشي ٗ د 
َ
نََۡۡ اَلۡۡأ ۡ َع   َشدَۡۡفِ

َ
ۡأ

 [١٩: اغفر] ﴾٤٦ۡٱل َعَذاِبۡ

                                                           
68 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুল জান্নাত। 
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“সকাল-সন্ধযায় তালদরলক আগুলনর সামলন কপশ করা হয় এবাং কযরদন 

রকয়ামত সাংঘরটত হলব, কসরদন আলদশ করা হলব, কফরাউন কগাত্রলক 

করেনতম আযালব প্রলবশ করাও।” [সূরা গারফর, আয়াত: ৪৬] 

ককালনা সলন্দহ কনই কয, তালদরলক আনন্দ-ফুরতক করার জনয জাহান্নালমর 

আগুলনর উপলর কপশ করা হলব না; বরাং তার আযাব কভাগ করার জনয। 

আল্লাহ বললন, 

ىۡىَۡولَ ۡ ﴿ َۡ َر نَۡۡإِذِۡۡتَ َرَٰتِِۡۡفۡۡٱلَظَٰلِ ََ ََ  تَِۡۡغ َلىئَِكةۡرۡٱل  ََ ي ِديِه ۡ ۡبَِٓسطر ءا َۡۡوٱل 
َ
ِۡجر ءا ۡۡأ خ 

َ
ۡأ

 ۡ ُر ر َس نفر
َ
َ  مَۡۡأ ۡ ۡٱۡل  نََۡتر ٓۡٱل هر نَِۡۡعَذاَبَۡۡزو  ََ ِ نتر ۡ ۡب ر نَۡۡكر َۡۡتقر ل َۡۡٱّلَلََِۡۡعَ َق َِۡۡغي  نتر ۡ ۡٱۡل  َۡوكر

ونََۡۡ اَيَٰتِ ِۦَۡعنۡ  ِِبر َتك   [٦٣: االنعام] ﴾تَس 

“আপরন যরদ যারলমলদরলক ঐ সমলয় কদখলত কপলতন, যখন তারা মৃতুয 

যন্ত্রনায় র্াকলব এবাং রফররশতাগে তালদর হাত বারেলয় বললবন, কতামরা 

রনলজরাই রনলজলদর প্রাে কবর কলর আন। কতামালদর আমললর কারলে 

আজ কতামালদরলক অবমাননাকর আযাব কদওয়া হলব। কারে, কতামরা 

আল্লাহর ওপর রমর্যালরাপ কলররিলল এবাং কতামরা তাুঁর আয়ালতর 

রবরুলদ্ধ অহাংকার কলররিলল।” [সুরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৯৩] আর 

এ আয়ালতর মলধ্য ‘আজ’ বললত মৃতুযর রদনলক বুঝালনা হলয়লি। সুতরাাং 

প্রমারেত হললা কয, কুরআন, সুন্নাহ এবাং মুসরলমলদর ঐকযমলত কবলরর 

আযাব সতয। 
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স্বাভারবক দাফন না হললও কবলর আযাব হলব। 

প্রশ্ন: (৫৩) মৃত লাশলক যরদ রহাংস্র পশুরা কখলয় কফলল রকাংবা আগুলন 

পুরেলয় িাই কলর বাতালস উরেলয় কদওয়া হয় তলবও রক কবলরর আযাব 

হলব? 

উত্তর: অবশযই হলব। কারে, আযাব হলব রূলহর। , তাই এ কর্া বলা 

যালব না কয, কদলহর ককালনা আযাবই হলব না। যরদও তা নষ্ট্ হলয় কগলি 

বা পুলে িাই হলয় কগলি। রবষয়রট পরকাললর সালর্ সমৃ্পি। দুরনয়ালত 

দৃশযমান ককালনা বস্তুর সালর্ পরকাললর গালয়বী রবষলয়র তুলনা িলল না। 
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কবলরর আযাব অস্বীকার করার রবধ্ান। 

প্রশ্ন: (৫৪) এক কররের কলাক কবলরর আযাব অস্বীকার করার পলি 

দলীল কপশ কলর কয, কবর খনন করলল কদখা যায় লাশ রলয় কগলি, 

ককালনা পররবতকন হয় রন এবাং কবর সাংকীেক অর্বা প্রশস্তও হয় রন। 

কীভালব তালদর উত্তর রদব? 

উত্তর: আমরা বলব কবলরর আযাব কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যলম সতয 

বলল প্রমারেত। আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

َۡضر نَۡۡٱنلَٓرۡر﴿ ع  اَۡعلَي َهٓۡير و ٗ در ٓ ۡۡغر ِخلر ءا ۡۡٱلَسَٓعةۡرَۡتقر مۡرَۡوَي  مَۡۡوََعِشي ٗ د 
َ
نََۡۡ اَلۡۡأ ۡ َع   َشدَۡۡفِ

َ
ۡأ

 [١٩: اغفر] ﴾٤٦ۡٱل َعَذاِبۡ

“সকালল ও সন্ধযায় তালদরলক আগুলনর সামলন কপশ করা হয় এবাং 

কযরদন রকয়ামত সাংঘরটত হলব, কসরদন আলদশ করা হলব, রফর‘আউন 

কগাত্রলক করেনতম আযালব প্রলবশ করাও।” [সূরা গারফর, আয়াত: ৪৬] 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন, 

ْن يُْسمِ »
َ
َ أ َعوُْت اَّللَّ ْن ال تََداَفنُوا دَلَ

َ
ِ  الَْقْبِ  ْن َعَذاِب َعُكْم مِ فَلَْوال أ ْسَمُع مِ اذلَّ

َ
 نُْه ُثمَّ ي أ

ْقبََل َعلَيْنَا بِ 
َ
ِ َفَقاَل َتَعوَُّذوا بِ  هِ وَْجهِ أ َُْعوُذ بِ  انلَّارِ  ْن َعَذاِب مِ  اَّللَّ ِ قَالُوا   َعَذاِب  ِمنْ  اَّللَّ

ِ َفَقاَل َتَعوَُّذوا بِ  انلَّارِ  َُْعوُذ بِ  الَْقْبِ  ْن َعَذاِب مِ  اَّللَّ ِ قَالُوا   «الَْقْبِ  ْن َعَذاِب مِ  اَّللَّ

“কতামরা যরদ দাফন না করলত, তাহলল আরম কতামালদরলক কবলরর 

আযাব শুনালনার জনয আল্লাহর কালি কদা‘আ করতাম, যা আরম রনলজ 
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রবে কলর র্ারক। অর্কাৎ কতামরা কযলহতু এলক অপরলক দাফন কলর 

র্াক, তাই আরম কতামালদরলক কবলরর আযাব শুনালনার জনয আল্লাহর 

কালি কদা‘আ করা বাদ রদলাম। কারে, কতামরা কবলরর আযাব শুনলত 

কপলল দাফন করা বাদ রদলব। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম আমালদর রদলক মুখ রফররলয় বলললন, কতামরা আল্লাহর কালি 

জাহান্নালমর আযাব কর্লক আরয় প্রার্কনা কর। সাহাবীগে বলললন,  َُُْعوذ 
 ِ انلَّار َعَذاِب  ِمنْ  بِاَّللَّ  ‘আমরা আল্লাহর কালি কবলরর আযাব কর্লক আরয় 

প্রার্কনা কররি’। সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, কতামরা কবলরর 

আযাব কর্লক আল্লাহর কালি আরয় প্রার্কনা কর। সাহাবীগে বলললন, 

ِ  َُْعوذُ  انلَّار َعَذاِب  ِمنْ  بِاَّللَّ  ‘আমরা আল্লাহর কালি কবলরর আযাব কর্লক 

আরয় প্রার্কনা কররি।”69 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মুরমন বযরি সম্পলকক বলললিন, 

 «بَََصِهِ  َمدَّ  َقْبِهِ  ىِف  هَلُ  ُيْفَسحُ »
“তার কবরলক কিালখর দৃরষ্ট্ সীমা পযকন্ত প্রশস্ত কলর কদওয়া হয়।”70 

এমরন আলরা অলনক দলীল রলয়লি, যা শুধু্মাত্র ধ্ারোর ওপর রভরত্ত কলর 

প্রতযাখযান করা কমালটই জালয়য নয়; বরাং তা রনরদ্বকধ্ায় রবশ্বাস কলর কনওয়া 

আবশযক। তািাো কবলরর আযাব হলব রূলহর উপলর। শরীলরর উপলর 

                                                           
69 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুল জান্নাহ। 
70 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: জানাযা। 
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নয়। শরীলরর উপলর হলল তা কদখা কযত, তখন রবষয়রট গালয়লবর ওপর 

ঈমালনর অন্তভুকি হলতা না; রক্তুষ কবলরর আযালবর রবষয়রট আললম 

বরযলখর তর্া মৃতুয পরবতকী জীবলনর সালর্ সমৃ্পি। দুরনয়ার প্রকাশয 

রবষয়ারদ দ্বারা এটালক উপলরি করা যালব না।  

কবলরর আযাব, শারন্ত, কবলরর প্রশস্ততা এবাং সাংকীেকতা এসব রবষয় 

ককবল মৃত বযরিই অনুভব করলত পালর, অনয ককউ নয়। কখলনা 

কখলনা মানুষ স্বলে কদলখ কয, কস ককার্াও যালচ্ছ, আকালশ উেলি, 

কাউলক প্রহার করলি রকাংবা তালক ককউ প্রহার করলি। আলরা কদলখ 

কয, কস এক সাংকীেকময় স্থালন আলি অর্বা প্রশস্ত ককালনা স্থালন 

আনন্দময় জীবন যাপন করলি। অর্ি ঘুমন্ত বযরির পালশর কলালকরা 

রকিুই অনুভব করলত পালর না। সুতরাাং আমালদর উরিৎ এ সমস্ত রবষলয় 

রবে করা, রবশ্বাস করা এবাং কসগুললার আনুগতয করা। 

প্রশ্ন: (৫৫) পাপী মুরমলনর কবলরর আযাব রক হালকা করা হলব? 

উত্তর: হযাুঁ, কখলনা কখলনা কবলরর আযাব হালকা করা হলব। কারে, 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম একদা দু’রট কবলরর পাশ রদলয় 

অরতক্রম কররিললন। রতরন বলললন, এ দু’জনলক কবলরর মলধ্য আযাব 

কদওয়া হলচ্ছ, তলব বে ককালনা অপরালধ্র কারলে আযাব কদওয়া হলচ্ছ 

না। তালদর একজন কপশাব কর্লক ভাললারূলপ পরবত্রতা অজকন করত না, 

আর রদ্বতীয়জন িুগললখারী করত অর্কাৎ একজলনর কর্া অনয জলনর 

কালি লাগালতা। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম একরট 

তাজা কখজুলরর শাখা রনলয় দু’ভালগ ভাগ কলর প্রলতযক কবলরর উপলর 
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একরট কলর পুুঁলত রদলয় বলললন, সম্ভবত কখজুলরর শাখা দু’রট শুকালনার 

পূবক পযকন্ত তালদর কবলরর আযাব হালকা করা হলব। এ হাদীলসর 

মাধ্যলম জানা যায় কয, আযাব কখলনা হালকা করা হয়। তলব প্রশ্ন রলয় 

যায় কয, আযাব হালকা হওয়ার সালর্ কখজুলরর শাখার সম্পকক কী? 

উত্তলর বলা যায় কয, কখজুলরর শাখা তাজা র্াকাকালল আল্লাহর তাসবীহ 

পাে করলব। তাসবীহ মৃলতর কবলরর আযাব হালকা কলর র্ালক। এর 

ওপর রভরত্ত কলর আযাব হালকা হওয়ার আশায় ককউ যরদ কবলরর পালশ 

তাসবীহ পাে কলর, তাহলল জালয়য হলব না। ককালনা ককালনা আরলম 

বলললিন, তাজা কখজুলরর শাখা তাসবীহ পাে কলর বলল আযাব হালকা 

করা হয়, এ কারেরট দুবকল। তাজা বা শুকলনা সকল বস্তুই আল্লাহর 

তাসবীহ পাে কলর র্ালক। আল্লাহ বললন, 

ِحۡر﴿ رَسب  ۡۡٱلَسب عۡرۡٱلَسَمََٰوَٰترَۡۡلۡرۡت ۡرضر
َ ِنِۡإَونۡفِيِهَن َۡۡوَمنَۡوٱۡل  رَسب ِحۡرۡإَِلََۡۡش  ۡ ۡم  ِدهِۦۡي  َ ِِۡبَ

ن ُِ َقهر نََۡۡلَۡۡوَلَٰ ۡ َۡتف  بِيَحهر    [١١: االرساء] ﴾تَس 

“সপ্ত আকাশ ও পৃরর্বী এবাং এগুললার মলধ্য যা রকিু আলি সব রকিু 

তাুঁরই তাসবীহ পাে কলর অর্কাৎ পরবত্রতা ও মরহমা কঘাষো কলর। এমন 

রকিু কনই যা তাুঁর প্রশাংসা ও মরহমা কঘাষো কলর না।” [সূরা আল-

ইসরা, আয়াত: ৪৪] 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম পার্লরর তাসবীহ শুনলত কপলতন। 

অর্ি পার্র জে পদালর্কর অন্তভুকি। তাহলল আযাব হালকা করার মূল 

কারে কী?  
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উত্তলর বলা যায় কয, রতরন কখজুলরর শাখা দু’রট সরজব র্াকা পযকন্ত কবলরর 

আযাব হালকা করার জনয কদা‘আ কলররিললন। বুঝা কগল শারস্ত মুলতবী 

র্াকার সময়সীমা কবরশ রদন দীঘক রিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম তালদর এ দু’রট কমক মানুষলক সাবধ্ান করার জনযই এরকম 

কলররিললন। কারে, তালদর কাজ দু’রট কবীরা গুনালহর অন্তভুকি রিল। 

তালদর একজন কপশাব কর্লক ভাললারূলপ পরবত্রতা অজকন করতনা। 

অনযজন মানুলষর মালঝ ঝগো-ফাসাদ সৃরষ্ট্র উলেলশয একজলনর কর্া 

অনযজলনর কালি লাগালতা। এটা করা কবীরা গুনাহ। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাুঁর উম্মতলক সতকক করার জনয সামরয়ক সুপাররশ 

কলরলিন। 

কতক আরলম বলললিন, কবলরর আযাব হালকা করার জনয কবলরর 

উপলর কখজুলরর শাখা অর্বা গাি পুুঁলত রাখা সুন্নাত; রক্তুষ এ ধ্রলের 

দলীল গ্রহে সরেক নয়। কারে, 

১) এ কবরবাসীলক আযাব কদওয়া হলচ্ছ রক না তা আমরা জারন না, 

রক্তুষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তা জানলত কপলরিন। 

২) আমরা যরদ কবলরর উপলর তা রারখ, তাহলল আমরা মৃলতর ওপলর 

খারাপ আিরে ও মন্দ ধ্ারো কপাষে করলাম। আমরা জারন না হলত 

পালর কস শারন্তলত আলি। হলত পালর আল্লাহ তা‘আলা অনুগ্রহ কলর 

মৃতুযর পূলবক তালক তাওবা করার তাওফীক রদলয়লিন। আল্লাহ তালক 

িমা কলর রদলয়লিন। তাই কস আযাব কর্লক করহাই কপলয় কগলি।  
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৩) সালালফ িাললহীলনর ককউ ককালনা কবলরর উপলর কখজুলরর শাখা 

রাখলতন না। অর্ি তারা আল্লাহর শরী‘আত সম্পলকক সবকারধ্ক জ্ঞানী 

রিললন। 

৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদরলক কখজুলরর শাখা পুুঁলত 

রাখার কিলয় ভাললা রজরনস রশিা রদলয়লিন। মৃত বযরির দাফন সমাধ্া 

করার পর রতরন বললতন, 

ِخيُكمْ  اْستَْغِفُروا»
َ
ُل  اْْلنَ  فَإِنَّهُ  بِاتلَّثْبِيِت  هَلُ  وََسلُوا أِل

َ
 «يُْسأ

“কতামরা কতামালদর ভাইলয়র জনয আল্লাহর কালি িমা প্রার্কনা কর এবাং 

তার জনয ঈমালনর ওপর অটল র্াকার তাওফীক কামনা কর। ককননা 

তালক এখনই রজজ্ঞাসা করা হলব”।71  

প্রশ্ন: (৫৬) শাফা‘আত কালক বলল? তা কত প্রকার ও কী কী? 

উত্তর: শাফা‘আত শব্দরটর আরভধ্ারনক অর্ক রমরললয় কনওয়া, রনলজর 

সালর্ একরত্রত কলর কনওয়া। শরী‘আলতর পররভাষায় কলযাে লাভ অর্বা 

অকলযাে প্ররতহত করার আশায় অপলরর জনয মধ্যস্থতা করালক 

শাফা‘আত বলল। শাফা‘আত দু’প্রকার। যর্া: 

প্রর্মত: শরী‘আত সম্মত শাফা‘আত। কুরআন ও সুন্নাহয় এ প্রকার 

শাফা‘আলতর বেকনা এলসলি। তাওহীদপন্থীগে এ ধ্রলের শাফা‘আলতর 

                                                           
71 আবু দাউদ, অধ্যায়: রকতাবুল জানালয়য। 
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হকদার হলব। আবু হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লামলক রজজ্ঞাসা করললন, 

ْسَعدُ  َمنْ »
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  بَِشَفاَعِتَك  انلَّاِس  أ  لََقدْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اَّللَّ  َصّلَّ  اَّللَّ
بَا يَا َظنَنُْت 

َ
نْ  ُهَريَْرةَ  أ

َ
لُِِن  اَل  أ

َ
َحد   احْلَِديِث  َهَذا َعنْ  يَْسأ

َ
ُل  أ وَّ

َ
يُْت  لَِما ِمنَْك  أ

َ
 ِمنْ  َرأ

ْسَعدُ  احْلَِديِث  ىلَعَ  ِحرِْصَك 
َ
ُ  إاِلَّ  إهَِلَ  اَل  قَاَل  َمنْ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  بَِشَفاَعِِت  انلَّاِس  أ  اَّللَّ

ا وْ  قَلِْبهِ  ِمنْ  َخالِص 
َ
 «َْْفِسهِ  أ

“রকয়ামলতর রদন ককান বযরি আপনার শাফা‘আলতর কবরশ হকদার 

হলব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, কহ আবু হুরায়রা! 

কতামার হাদীস কশখার আগ্রহ কদলখ আমার ধ্ারো রিল কয, কতামার পূলবক 

এ রবষয় সম্পলকক ককউ রজজ্ঞাসা করলব না। কয বযরি অন্তর কর্লক 

ইখলালসর সালর্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাে করলব, রকয়ামলতর রদন কস 

বযরি আমার শাফা‘আলতর সবলিলয় কবরশ হকদার হলব।72 এ প্রকার 

শাফা‘আলতর জনয ৩রট শতক রলয়লি।  

১- শাফা‘আতকারীর ওপর আল্লাহর স্তুষরষ্ট্ র্াকা। 

২- যার জনয সুপাররশ করা হলব, তার উপরও আল্লাহর স্তুষরষ্ট্ র্াকা। 

৩- শাফা‘আতকারীর জনয আল্লাহর পি কর্লক শাফা‘আত করার 

অনুমরত র্াকা। 

                                                           
72 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল ইলম। 
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আল্লাহ তা‘আলা এ শতকগুললা কুরআন মজীলদ উলল্লখ কলরলিন। আল্লাহ 

বললন, 

ِنَۡوَك ﴿ ِنَۡۡلۡۡٱلَسَمََٰوَٰتِِۡۡفَۡۡملَك ۡۡم  َۡۡشَفََٰعترهر ۡ ۡترغ  دِِۡۡمنۡ ۡإَِلَۡۡٓشي  نَۡبع 
َ
َذنَۡۡأ

 
نۡٱّلَلۡرۡيَأ ََ ِ ۡل

ء ۡر ۡ َضۡىۡيََشٓ  [٧٩: انلجم] ﴾٢٦َۡوَي

“আকালশ অলনক রফররশতা রলয়লিন, যালদর ককালনা সুপাররশ ফলপ্রসু 

হয় না। রক্তুষ আল্লাহ যার জনয ইচ্ছা ও যালক পিন্দ কলরন এবাং যালক 

শাফা‘আত করার অনুমরত কদন তার কর্া রভন্ন।” [সূরা আন-নাজম, 

আয়াত: ২৬] 

আল্লাহ বললন,  

َفعۡرۡٱََّلِيَۡذاَۡمن﴿ ۡۥءۡيَش  ۡۡإَِلِۡۡعنَدهر نِ ۦِ   [٧٥٥: اْلقرة] ﴾بِإِذ 

“কক এমন আলি কয, সুপাররশ করলব তাুঁর কালি তাুঁর অনুমরত িাো?” 

[সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৫] 

আল্লাহ বললন, 

ذِنََۡۡمنۡ ۡإَِلۡۡٱلَشَفََٰعةۡرۡتَنَفعۡرَۡلۡۡيَ  َمئِذۡ ﴿
َ
َمَٰنۡرَۡلۡرۡأ َۡح  ٗلَۡۡلرۥَۡورَِضَۡۡٱل  [٧٦٦: طه] ﴾١٠٩َُۡ  

“দয়াময় আল্লাহ যালক অনুমরত কদলবন এবাং যার কর্ায় স্তুষষ্ট্ হলবন কস 

িাো কারও সুপাররশ কসরদন ককালনা উপকালর আসলব না।” [সূরা ত্বাহা, 

আয়াত: ১০৯] আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

َفعر نََۡۡوَلۡ﴿ نِۡۡإَِلۡۡيَش  ََ ِ تََضَٰۡۡل  [٧٨: االنبياء] ﴾ٱر 
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“তারা শুধু্ তালদর জলনয সুপাররশ করলবন, যালদর প্ররত আল্লাহ স্তুষষ্ট্।” 

[সূরা আল-আরম্বয়া, আয়াত: ২৮] 

সুতরাাং শাফা‘আত পাওয়ার জনয উপলরাি রতনরট শতক র্াকা আবশযক। এ 

শাফা‘আত আবার দু’প্রকার  

১) সাধ্ারে শাফা‘আত: সাধ্ারে শাফা‘আলতর অর্ক হললা, সৎ বান্দালদর 

মলধ্য যালক ইচ্ছা এবাং যার জনয ইচ্ছা আল্লাহ শাফা‘আত করার অনুমরত 

রদলবন। এ ধ্রলের শাফা‘আত আল্লাহর অনুমরত কপলয় আমালদর নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম, অনযানয নবী-রাসূল, সতযবাদীগে, 

শহীদগে এবাং কনককারগে করলবন। তাুঁরা পাপী মুরমনলদলরলক 

জাহান্নালমর আগুন কর্লক কবর কলর আনার বযাপালর সুপাররশ করলবন।  

২) রবলশষ ও রনরদকষ্ট্ সুপাররশ: এ ধ্রলের শাফা‘আত নবী মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর জনয রনরদকষ্ট্। এ শাফা‘আলতর মলধ্য 

সবলিলয় বে হললা হাশলরর মালের শাফা‘আত। হাশলরর মালে মানুষ 

যখন রবপলদ পলে যালব এবাং অসহনীয় আযালব কগ্রপ্তার হলব, তখন 

তারা একজন সুপাররশকারী খুুঁলজ রফরলব। যালত কলর তারা এ ভীষে 

সাংকট কর্লক করহাই কপলত পালর। প্রর্লম তারা আদম আলাইরহস 

সালালমর কালি গমে করলব। অতঃপর পযকায়ক্রলম নূহ, ইবরাহীম, মূসা, 

ঈসা আলাইরহমুস সালালমর কালি যালব। তারা ককউ সুপাররশ করলত 

সাহস করলবন না। অবলশলষ তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর 

কালি আসলব। রতরন মানুষলক এ রবপদজনক অবস্থা কর্লক মুি করার 

জনয আল্লাহর কালি সুপাররশ করলবন। আল্লাহ তাুঁর কদা‘আ এবাং 
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শাফা‘আত কবূল করলবন। এরটই হললা সুমহান মযকাদা, যা আল্লাহ তালক 

দান কলরলিন। আল্লাহ বললন, 

نَۡعَسۡىَۡلَكۡۡنَٓفِلَةٗۡۡبِ ِۦَۡفَتَهَجدۡ ۡٱَۡل لَِۡۡوِمنَۡ﴿
َ
َر ٗداَۡمَقٓٗمَٓۡربَُّكَۡۡيب َعَثَكۡۡأ  ﴾٧٩ََۡم 

 [١٦: االرساء]

“আপরন রারত্রর রকিু অাংশ জাগ্রত কর্লক আল্লাহর ইবাদালত মশগুল 

র্াকুন। এটা আপনার জনয অরতররি (নফল ইবাদাত)। আপনার রব 

অরিলরই আপনালক সুমহান মযকাদায় অরধ্রষ্ঠত করলবন।” [সূরা আল-

ইসরা, আয়াত: ৭৯]  

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কয সমস্ত সুপাররশ করলবন, তার 

মলধ্য জান্নাতবাসীলদর জনয জান্নালত প্রলবশ করালনার সুপাররশ অনযতম। 

জান্নাতবাসীগে যখন পুলরসরাত পার হলব, তখন জান্নাত ও জাহান্নালমর 

মাঝখালন একরট কসতুর উপলর আটকালনা হলব। কসখালন তালদর 

পারস্পররক যুলুম-রনযকাতলনর প্ররতলশাধ্ কনওয়ার সুলযাগ কদওয়া হলব। -

রনযকাতন কর্লক পরবত্র করার পর জান্নালত প্রলবলশর অনুমরত কদওয়া হলব 

এবাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সুপাররশক্রলম জান্নালতর 

দরজা কখালা হলব। 

রদ্বতীয়ত: শরী‘আত রবলরাধ্ী শাফা‘আত: এধ্রলের শাফা‘আত ককালনা 

কালজ আসলব না। মুশররকরা আল্লাহর রনকলট তালদর বারতল মা‘বূদলদর 

কাি কর্লক এধ্রলের শাফা‘আলতর আশা কলর র্ালক। অর্ি এ শাফা‘আত 

তালদর ককালনা কালজ আসলব না। আল্লাহ তা‘আলা বললন, 
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﴿ٓ ََ هر ۡ َۡف  [١٨: املدثر] ﴾٤٨ۡٱلَشَٰفِعِيََۡۡشَفََٰعةۡرۡتَنَفعر

“ককালনা সুপাররশকারীর সুপাররশ তালদর উপকালর আসলব না।” [সূরা 

মুোসরসর, আয়াত: ৪৮] কারে, আল্লাহ তা‘আলা মুশররকলদর রশলককর 

ওপর স্তুষষ্ট্ নন। তালদর জনয শাফা‘আলতর অনুমরত কদওয়াও সম্ভব 

নয়। আল্লাহ যার উপর স্তুষষ্ট্ হলবন, ককবল তার জনযই সুপাররশ ববধ্। 

আল্লাহ তাুঁর বান্দালদর জনয ফাসাদ ও কুফুরী পিন্দ কলরন না। 

মুশররকরা কী যুরিলত মূরতক পূজা করত তা উলল্লখ কলর আল্লাহ বললন, 

َلء ِۡ﴿ ؤر نََٓۡهى َفَعىؤر  [٧٨: يونس] ﴾ٱّلَلِِۡۡعندَۡۡشر

“এরা আমালদর জনয আল্লাহর কালি সুপাররশ করলব।” [সূরা ইউনুস, 

আয়াত: ১৮] 

সুতরাাং মুশররকরা তালদর বালনায়াট মূরতকলদর উপাসনা করার রপিলন 

যুরি রিল কয, মূরতকরা তালদর জনয আল্লাহর কালি সুপাররশ করলব। এটা 

তালদর মূখকতার পররিয়। কারে, তারা এমন রজরনলসর মাধ্যলম আল্লাহর 

বনকটয হারসললর কিষ্ট্া কলর, যা তালদরলক আল্লাহ কর্লক আলরা দূলর 

সররলয় কদয়।  

প্রশ্ন: (৫৭) মুরমনলদর রশশু বাচ্চালদর পররোম কী? মুশররকলদর কয 

সমস্ত রশশু প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূলবক মারা যায়, তালদর অবস্থা কী হলব? 

উত্তর: মুরমনলদর রশশু সন্তানগে তালদর রপতালদর অনুসরে কলর 

জান্নালত প্রলবশ করলব। আল্লাহ বললন, 
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َِيترهر َۡوٱَتَبَعت هر ۡ َۡ اَمنر ا ۡۡينََۡوٱََّلِۡ﴿ َنٓۡبِإِيَمَٰنۡ ۡذرر  َق  ۡل 
َ
َِيَتهر ۡ ۡبِِه ۡ ۡأ ءۡۡذرر  َِل َنَٰهر َۡوَمٓ

َ
ِنۡ ۡأ لِِه ۡم  ََ َۡع

ِن ََُّۡۡش    ۡۡم  ِِٕۡۢيۡكر ٓۡٱم  ََ ِ  [٧٧: الطور] ﴾٢١ۡرَهِيۡ َۡكَسَبۡۡب

“যারা ঈমানদার এবাং তালদর সন্তানরা ঈমালন তালদর অনুগামী, আরম 

তালদরলক তালদর রপতৃপুরুষলদর সালর্ রমরলত কলর কদব এবাং তালদর 

আমল রবনু্দমাত্রও হ্রাস করব না। প্রলতযক বযরি রনজ কলমকর জনয দায়ী 

হলব।” [সূরা আত-তূর, আয়াত: ২১]  

অমুসরলমলদর নাবালক রশশুলদর কিলত্র রবশুদ্ধ কর্া হললা, আমরা বলব 

আল্লাহই ভাললা জালনন বে হলল তারা কী আমল করত? দুরনয়ার রবরধ্-

রবধ্ালনর কিলত্র তারা তালদর রপতা-মাতালদর অন্তভুকি হলব। আর 

আলখরালত তালদর অবস্থা রক হলব আল্লাহই ভাললা জালনন। নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কর্লক এ কর্াই বরেকত হলয়লি।73 

পরকালল তালদর কী হলব কসটা জানার রভতলর আমালদর ককালনা লাভ 

কনই। দুরনয়ালত তালদর রবধ্ান হললা, তারা প্রাপ্ত বয়স্ক মুশররকলদর মতই 

হলব। মারা কগলল তালদরলক কগাসল কদওয়া হলব না, কাফন পরালনা হলব 

না, তালদর উপর জানাযার সালাত পো হলব না এবাং মুসরলমলদর 

কগারস্থালন দাফন করা হলব না। 

প্রশ্ন: (৫৮) জান্নালত পুরুষলদর জনয হুর র্াকার কর্া বলা হলয়লি। প্রশ্ন 

হললা মরহলালদর জনয কী আলি? 
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উত্তর: জান্নাতীলদর রন‘আমত বেকনা করলত রগলয় আল্লাহ বললন, 

ُر ۡ ﴿ َتِهۡءَۡمٓۡفِيَهَٓۡولَ ُر ۡ ۡتَش  سر نفر
َ
ُر ۡ ۡأ  [٣٧: فصلت] ﴾تََدعر نََۡۡمٓۡفِيَهَٓۡولَ

“কসখালন কতামালদর জনয আলি যা কতামালদর মন িায় এবাং কসখালন 

কতামালদর জনয আলি, যা কতামরা দাবী কর।” [সূরা ফুসরসলাত, আয়াত: 

৩১] 

আল্লাহ আলরা বললন, 

َتِهي َِۡۡمَٓۡوفِيَهٓ﴿ ۡۡتَش  سر نفر
َ ر َۡۡوتَََّلُّۡۡٱۡل  ير ع 

َ نتر ۡ ۡٱۡل 
َ
ونَۡۡفِيَهَٓۡوأ  [١٧: الزخرف] ﴾َخَِِٰلر

“এবাং তর্ায় রলয়লি মন যা িায় এবাং নয়ন যালত তৃপ্ত হয়। কতামরা 

কসখালন রিরকাল র্াকলব।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৭১]  

ইহা জানা কর্া কয, মন যা িায়, তার মলধ্য সলবকাত্তম হললা রববাহ করার 

মলনাবাসনা। তা জান্নাতীলদর জনয অরজকত হলব। িাই পুরুষ কহাক রকাংবা 

মরহলা কহাক। মরহলালক আল্লাহ তা‘আলা জান্নালত তাুঁলক তাুঁর দুরনয়ার 

স্বামীর সালর্ রববাহ রদলয় রদলবন। কযমন, আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

ِخلۡ َۡرَبَنٓ﴿ د 
َ
نۡ َۡجَنَِٰتۡۡهر ۡ َوأ ءئِِه ۡ ِۡمنۡ َۡصلَحََۡۡوَمنۡوََعدَتهر ۡ ۡٱَلِتَۡۡعد  َوَِٰجِه ۡ َۡ ابَٓ  ُ

َ
َۡوأ

 ۡ َٰتِِه   َِي نَتۡۡإِنََكَۡۡوذرر 
َ
َِكي ۡرۡٱل َعزِيزۡرۡأ  [٨: اغفر] ﴾٨ۡٱۡل 

“কহ আমালদর রব! আর তালদরলক প্রলবশ করাও রিরকাল বসবালসর 

জান্নালত, যার ওয়াদা আপরন তালদরলক রদলয়লিন এবাং তালদর বাপ-

দাদা, পরত-পত্নী ও সন্তানলদর মলধ্য যারা সৎকমক কলর তালদরলক। 

রনশ্চয় আপরন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা গারফর, আয়াত: ৮] আর 
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দুরনয়ালত যরদ অরববারহত র্ালক তাহলল জান্নালত তার নয় জুোলনা 

ককালনা পুরুলষর সালর্ রববালহর বযবস্থা করলবন 

প্রশ্ন: (৫৯) জাহান্নালমর অরধ্কাাংশ অরধ্বাসী হলব মরহলা -কর্ারট রক রেক? 

রেক হলয় র্াকলল কারে কী? 

উত্তর: জাহান্নালমর অরধ্কাাংশ অরধ্বাসী হলব মরহলা -কর্ারট রেক। 

ককননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম একদা খুৎবা প্রদালনর সময় 

তালদরলক উলেশয কলর বলললিন, 

ْقنَ  النَِّساءِ  َمْعرَشَ  يَا» ِريتُُكنَّ  فَإِينِّ  تََصدَّ
ُ
ْكَثَ  أ

َ
ْهِل  أ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َوبِمَ  َفُقلْنَ  انلَّارِ  أ  قَاَل  اَّللَّ

 «الَْعِشْيَ  َوتَْكُفْرنَ  اللَّْعنَ  تُْكِثْنَ 

“কহ নারী সমাজ! কতামরা কবরশ কলর সাদকা কর। কারে, আরম 

জাহান্নালমর অরধ্কাাংশলকই কদলখরি কতামালদর মলধ্য কর্লক। জাহান্নালমর 

অরধ্কাংশ অরধ্বাসী ককন মরহলালদর মলধ্য কর্লক হলব -এ প্রশ্ন নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক করা হলয়রিল। রতরন বলললিন, কতামরা 

কবরশ পররমালে মানুলষর ওপর অরভশাপ কলর র্াক এবাং স্বামীর সদািরে 

অস্বীকার কর।”74 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এ হাদীলস নারীলদর কবরশ হালর 

জাহান্নালম যাওয়ার কারে বেকনা কলরলিন। তারা কবরশ পররমালে 

মানুষলক গারল-গালাজ কলর, অরভশাপ কলর এবাং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়। 
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তাকদীলরর মাসআলা এরেলয় িলার রবধ্ান। 

প্রশ্ন: (৬০) পর্ভ্রষ্ট্ হলয় যাওয়ার আশঙ্কায় যারা তাকদীলরর মাসআলাসহ 

আকীদার রবরভন্ন রবষয় পাে করা পিন্দ কলরন না, তালদর জনয 

আপনার উপলদশ কী?  

উত্তর: তাকদীলরর রবষয়রট আকীদার অনযানয মাসআলার মলতাই 

গুরুত্বপূেক। মানুলষর উরিৎ এ মাসআলারট সম্পলকক পররচ্ছন্ন ধ্ারো অজকন 

করা। ককননা এ ধ্রলের গুরুত্বপূেক রবষলয় সলন্দলহর ওপর র্াকা রেক 

নয়; রক্তুষ কয সমস্ত রবষয় না রশখলল অর্বা রবললম্ব রশখলল পর্ ভ্রষ্ট্ 

হওয়ার ভয় রলয়লি, তা অবশযই রশখলত হলব। তাকদীলরর মাসআলারট 

এমন একরট গুরুত্বপূেক রবষয়, যা ভাললাভালব রশিা করা প্ররতরট বান্দার 

ওপর আবশযক। মূলতঃ তাকদীলরর মাসআলায় ককালনা সমসযা কনই। 

মানুলষর কালি আকীদার আললািনা করেন হওয়ার অনযতম কারে হললা, 

তারা আকীদা রশখলত রগলয় ‘কীভালব’ কর্ারটলক ‘ককন’ কর্ার ওপর 

প্রাধ্ানয রদলয় র্ালক। অর্ি মানুষলক তার আমললর বযাপালর দু’রট 

প্রশ্নলবাধ্ক শব্দ রদলয় রজজ্ঞাসা করা হলব। ককন করলল এবাং কীভালব 

করলল। আমলরট ককন কলরলিা এরট হললা ইখলাি সম্পলকক রজজ্ঞাসা। 

আর কীভালব কলরলিা এরট হললা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর 

অনুসরে সম্পলকক রজজ্ঞাসা করা। বতকমালন অরধ্কাাংশ মানুষ কীভালব 

কলরলিা এরটর ওপর কবরশ গুরুত্ব রদলয় র্ালক। ককন করলত হলব এ 

রবষয়রটর প্ররত কতমন ককালনা গুরুত্বই কদয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
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আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর অনুসরলের বযাপালর খুুঁরটনারট রবষয় জানলত িায়; 

রক্তুষ আকীদার রবষয়রটর উপলর ককালনা গুরুত্ব কদয় না। দুরনয়াবী রবষলয় 

মানুষ খুুঁরটনারট রবষয় সম্পলকক রজজ্ঞাসা কলর। অর্ি তার অন্তর আল্লাহ 

(আকীদা, ইখলাি ও তাওহীলদর রবষয়) সম্পলকক সমূ্পেক গালফল। মূলতঃ 

কদখা যায় করতপয় মানুষ বতকমালন দুরনয়া পূজারী হলয় কগলি। অর্ি কস 

কটরও পালচ্ছ না। অলনক মানুষ আল্লাহর সালর্ রশলকক রলপ্ত হলয়লি। 

অর্ি কস অনুভবও করলত পালর না। আকীদার রবষয়রট সম্পলকক সাধ্ারে 

মানুষ কর্লক শুরু কলর আরলম সমাজ পযকন্ত অলনলকই গুরুত্ব প্রদান 

কলর না। এ রবষয়রট খুবই ভয়াবহ। অবশয রবনা আমলল শুধু্ মাত্র 

আকীদার উপলর গুরুত্ব কদওয়াও ভুল। কারে, আমল হললা আকীদা 

সাংরিলের জনয প্রািীর স্বরূপ। আমরা কররডও-রটরভ এবাং পত্র-পরত্রকায় 

শুনলত পাই কয, পররচ্ছন্ন আকীদাই হললা দীন। আকীদার ওপর গুরুত্ব 

কদওয়ালত দীলনর রকিু রকিু হারাম রবষয়লক হালাল কলর কনওয়ার 

আশাংকা রলয়লি। এই যুরিলত কয, আকীদা রেক আলি।  

কমাটকর্া এ কয, মানুলষর উপর আকীদার রবষয়গুললা রশিা করা 

আবশযক। যালত কলর তারা আল্লাহর নাম, গুোবলী এবাং কমকিমতা ও 

তাুঁর রবধ্ানাবলী সম্পলকক সুস্পষ্ট্ ধ্ারো রাখলত পালর। রনলজ রবভ্রান্ত না 

হয় এবাং অপরলক রবভ্রান্ত না কলর। তাওহীলদর জ্ঞান সবকলরষ্ঠ জ্ঞান। এ 
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জনয রবদ্বানগে ইললম তাওহীদলক ‘রফকলহ আকবার’ বা সবকলরষ্ঠ রফকহ 

বলল নাম করলখলিন।75 নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন, 
ُ  يُرِدِ  َمنْ » ْههُ  َخْْي ا بِهِ  اَّللَّ يِن  يِف  ُيَفقِّ  «ادلِّ

“আল্লাহ যার কলযাে িান, তালক দীলনর জ্ঞান দান কলরন।”76 
দীলনর জ্ঞালনর মলধ্য তাওহীলদর জ্ঞালনর গুরুত্ব সবকপ্রর্ম। তাই মানুলষর 
ওপর আবশযক হললা, এ রবষয়রটর ওপর গুরুত্ব প্রদান করলব কয, 
কীভালব কস তাওহীলদর জ্ঞান অলন্বষে করলব এবাং ককালনা উৎস কর্লক 
তা অজকন করলব। প্রর্লম সলন্দহ মুি ও সুস্পষ্ট্ রবষয়গুললার জ্ঞান 
অজকন করলব। অতঃপর রবদ‘আত ও সলন্দহ পূেক রবষয়গুললার রশিা 
অজকন করার পর সরেক আকীদার আললালক তার উত্তর রদলব। আকীদার 
সালর্ সমৃ্পি রবষয়গুললার জ্ঞান অবশযই কুরআন, সুন্নাহ এবাং 
সাহাবীগলের বিবয অতঃপর তালবয়ী, তালব তালবয়ীলন ককরাম এবাং 
পরবতকী যুলগর রনভকরলযাগয আরলমগলনর কলখনী ও বিবয কর্লক গ্রহে 
করলত হলব। তালদর মলধ্য কর্লক শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইরময়া 
এবাং তাুঁর সুলযাগয িাত্র ইবনুল কাইরয়যলমর নাম রবলশষভালব 

                                                           
75 ইমাম আবু হানীফা (রঃ) কতৃকক ররিত একরট গ্রন্থ রলয়লি, যার নাম ‘‘আল রফকহুল 
আক্বার’’। গ্রন্থরটলত প্রিরলত রফকহী মাসআলা সম্পলকক ককানই আললািনা কনই। 
বইরটলত ককবলমাত্র সবকলরষ্ঠ রফক্হ তর্া তাওহীলদর রবষয় (আল্লাহর নাম ও গুোবলী 
সম্পলকক) আললািনা করা হলয়লি।  
আফলসালসর রবষয় এই কয, আমরা রনলজলদরলক হানাফী তর্া ইমাম আবু হানীফার 
মাযহালবর অনুসারী বলল দাবী করর। অর্ি আমরা তাুঁর গৃহীত আকীদার সালর্ 
আমালদর সমালজর অরধ্কাাংশ মানুলষর আকীদার ককান সম্পকক কনই। -অনুবাদক। 

76 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল ইলম।  
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উলল্লখলযাগয।  
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মানুষ রক রনজ কমক সম্পাদলনর বযাপালর স্বাধ্ীন? 

প্রশ্ন: (৬১) সম্মারনত শাইখ! আশা করর তাকদীলরর মাসআলা সম্পলকক 

রবস্তাররত আললািনা করলবন। মানুলষর মূল কাজ রক পূবক রনধ্কাররত এবাং 

কাজরট পালন করার রনয়লমর কিলত্র মানুষ রক স্বাধ্ীন? উদাহরে স্বরূপ 

বলা যায় কয, ককালনা মানুলষর জনয যরদ কলখা র্ালক কয, কস একরট 

মসরজদ বানালব। কস অবশযই মসরজদ বানালব। তলব কীভালব বানালব এ 

বযাপালর কস স্বাধ্ীন। এমরনভালব পাপ কাজ রনধ্কাররত র্াকলল তা অবশযই 

করলব। কীভালব করলব তা রনধ্কাররত হয় রন। কমাটকর্া মানুলষর 

তাকদীলরর কয সমস্ত কমক রনধ্কাররত আলি, তা বাস্তবায়লনর বযাপালর 

মানুষ সমূ্পেক স্বাধ্ীন কর্ারট রক রেক?  

উত্তর: তাকদীলরর মাসআলা রনলয় বহু রদন যাবৎ মানুলষর মালঝ দ্বন্দ্ব 

িলল আসলি। এ জনযই মানুষ তাকদীলরর মাসআলালক ককন্দ্র কলর 

রতনভালগ রবভি হলয়লি।  

১. এক কররের কলাক বলল র্ালক সব রকিু পূবক রনধ্কাররত ভাগয অনুযায়ী 

সাংঘরটত হয়। এলত মানুলষর বযরিগত ককালনা স্বাধ্ীনতা কনই। এলদর 

মলত প্রিণ্ড বাতালসর কারলে িালদ কর্লক ককালনা মানুষ রনলি পলে 

যাওয়া এবাং কস্বচ্ছায় রসরে কবলয় কনলম আসা একই রকম।  

২. অনয একদললর মলত মানুষ তার কলমক সমূ্পেক স্বাধ্ীন। আল্লাহ রাবু্বল 

আলামীন কতৃকক রলরখত ভাগযলক তারা সরাসরর অস্বীকার কলর। 

তালদর মলত মানুষ সমূ্পেক স্বাধ্ীন রূলপ কমক সম্পাদন কলর র্ালক। 

ভাগয বললত রকিু কনই।  
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৩. উভয় দললর মাঝখালন আহলল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আলতর আকীদা 

হললা, তাুঁরা আল্লাহ তা‘আলার রনধ্কাররত তাকদীলর রবশ্বাস কলরন। সালর্ 

সালর্ তারা কমক রনবকািলনর কিলত্র বান্দার স্বাধ্ীনতালক স্বীকার কলরন। 

বান্দার কমক আল্লাহর রনধ্কারে এবাং বান্দার রনবকািলনর মাধ্যলম সম্পারদত 

হলয় র্ালক। িালদ কর্লক বাতালসর িালপ মারটলত পলে যাওয়া এবাং 

কস্বচ্ছায় রসুঁরে রদলয় কনলম আসার মালঝ মানুষ অবশযই পার্ককয করলত 

জালন। প্রর্মরটলত তার ককালনা ইচ্ছা রিলনা এবাং রদ্বতীয়রট তার ইচ্ছা 

অনুযায়ী সাংঘরটত হলয়লি। রক্তুষ উভয় কাজ আল্লাহর ফায়সালা 

অনুযায়ীই সাংঘরটত হলয়লি। আল্লাহর রাজলত্ব তাুঁর ইচ্ছার বাইলর রকিুই 

সাংঘরটত হয় না। , তা সম্পলককই তালক রজজ্ঞাসা করা হলব। শরী‘আলতর 

আলদশ-রনলষধ্ অমানয কলর তাকদীলরর মাধ্যলম দলীল কপশ করার 

ককালনা সুলযাগ কনই। ককননা শরী‘আত রবলরাধ্ী কলমকর রদলক অগ্রসর 

হওয়ার সময় কস আল্লাহর রনধ্কারে সম্পলকক অবগত র্ালক না। কস্বচ্ছায় 

পাপ কালজর প্ররত অগ্রসর হওয়ার কারলেই দুরনয়া বা আলখরালত শারস্তর 

সমু্মখীন হলব। কাউলক পাপ কালজ বাধ্য করা হলল তালক শারস্ত কদওয়া 

যালব না। কযমন, একজন অনয জনলক কজারপুবকক মদ পান কররলয় রদলল 

মদপানকারীলক শারস্ত কদওয়া যালব না। কারে, এলিলত্র কস্বচ্ছায় কস পান 

কলর রন। মানুষ ভাললা কলরই জালন কয, আগুন কর্লক পারললয় রনরাপদ 

স্থালন আরয় গ্রহে করা এবাং বসবালসর জনয সুন্দর ঘরবারে রনবকািন 

করা তার আপন পিন্দ অনুযায়ী হলয় র্ালক। সুন্দর ঘরবারে রনধ্কারে 

এবাং আগুন কর্লক বাুঁিার সুলযাগ র্াকা সলত্বও কয মানুষ কস সুলযাগ 

গ্রহে কলর রন, তালক সুলযাগ নষ্ট্ করার জনয রতরস্কার করা হয়। তলব 
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কী জলনয কস পরকাললর আযাব কর্লক করহাই পাওয়ার এবাং জান্নাত 

আবশযককারী আমলগুললা কিলে কদওয়ালক রনলজর অপরাধ্ মলন করলব 

না?  

বরেকত প্রলশ্ন বলা হলয়লি কয, আল্লাহ যরদ কারও তাকদীলর রললখ রালখন 

কয, কস একরট মসরজদ বানালব, কস অবশযই মসরজদরট বানালব, রক্তুষ 

কীভালব বানালব কস বযাপালর কস সমূ্পেক স্বাধ্ীন এ উদাহরেরট রেক নয়। 

ককননা তালত ধ্ারো করা হয় কয, রনমকালের পদ্ধরত সমূ্পেক বান্দার হালত। 

এলত আল্লাহর ককালনা হাত কনই। সরেক কর্া এই কয, রনমকাে করা এবাং 

রনমকালের পদ্ধরত সবই তাকদীলর রনধ্কাররত। উভয়রট রনবকািলন বান্দার 

স্বাধ্ীনতা রলয়লি। তলব তালক বাধ্য করা হয় রন। কযমনভালব তালক 

আপন ঘরবারে রনমকাে বা কমরামত করলত বাধ্য করা হয় রন। তাকদীর 

সমূ্পেক কগাপন রবষয়। অহীর মাধ্যলম যালক আল্লাহ অবগত করান কসই 

ককবল জানলত পালর। এমরনভালব রনমকালের পদ্ধরতও আল্লাহর রনধ্কারলের 

মাধ্যলমই হলয় র্ালক। সমস্ত রজরনলসর রববরে রবস্তাররতভালব এবাং 

সাংরিপ্তভালব তাকদীলর রলরখত আলি।  

আল্লাহ কয রবষলয়র ইচ্ছা কলরন বা রনধ্কারে কলরন, তা বযতীত বান্দার 

পলি অনয রকিু রনবকািন করা সম্ভব নয়; বরাং বান্দা যখন ককালনা রকিু 

কলর, তখন কস ভাললা কলরই জালন কয, এটা আল্লাহর পি কর্লক 

রনধ্কাররত। আল্লাহ তাুঁর বান্দালদর সকল কমক সৃরষ্ট্ ও রনধ্কারে কলরন আর 

বান্দা প্রকাশযভালব তা সম্পাদন কলর। বান্দা যখন কমক সম্পাদন কলর, 

তখন কস অনুভবই করলত পালর না কয, ককউ তালক কাজরট করলত বাধ্য 
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করলি। বারহযক উপকরলের মাধ্যলম বান্দা যখন কাজরট কলর কফলল, 

তখন কস দৃঢ়ভালব রবশ্বাস কলর কয, আল্লাহই তার ভালগয রলরপবদ্ধ কলর 

করলখলিন।  

প্রলশ্ন বরেকত মানুলষর পাপ কালজর কয উদাহরে কদওয়া হলয়লি, তালত 

আমরা তাই বলব, যা আমরা মসরজদ রনমকালের কিলত্র বললরি। বান্দা 

কতৃকক কস্বচ্ছায় ককালনা কাজ রনবকািন করা আল্লাহর রনধ্কারলের পররপন্থী 

নয়। ককননা কাজ করার জনয বান্দা যখন অগ্রসর হয়, তখন কস কসচ্ছায় 

কাজরট রনবকািন কলরই অগ্রসর হয় এবাং কস জালন না কয, ককউ তালক 

কাজ করার জনয বাধ্য করলি। রক্তুষ যখন কস কলর কফলল, তখন কস 

জানলত পালর কয, আল্লাহ তার জলনয কাজরট রনধ্কারে কলরলিন। 

এমরনভালব পাপকালজ রলপ্ত হওয়া এবাং তার প্ররত অগ্রসর হওয়া বান্দার 

রনবকািলনর মাধ্যলমই হলয় র্ালক। এরট তাকদীলরর কখলাফ নয়। আল্লাহই 

সকল রকিুর একমাত্র সৃরষ্ট্কতকা। সকল কমক বাস্তবায়লনর উপকরেও 

রতরন সৃরষ্ট্ কলরলিন। বান্দার পি কর্লক ইচ্ছায় বা অরনচ্ছায় কয সকল 

কাজ সাংঘরটত হয়, তা সবই আল্লাহর পি হলত রনধ্কাররত। আল্লাহ 

বললন, 

لَ ۡ ﴿
َ
لَ ۡ ۡأ نََۡۡتع 

َ
لَ ۡرۡٱّلَلَۡۡأ ء ِِۡۡفَۡۡمَٓۡيع  ٓ ََ ۡرِضۡ ۡٱلَس

َ َٰلَِكۡۡإِنََۡۡوٱۡل  ۡ ِۡفَۡۡذ َٰلَِكۡۡإِنَۡۡكَِتَٰب  َۡۡذ ۡٱّلَلََِۡۡعَ
 [١٦: احلج] ﴾٧٠ۡيَِسي ۡ

“তুরম রক জান না কয, আল্লাহ জালনন যা আকালশ ও জরমলন আলি। 

এসব রকতালব রলরখত আলি। এটা আল্লাহর কালি সহজ।” [সূরা আল-

হজ, আয়াত: ৭০] 
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আল্লাহ বললন, 

اۡنَِب ۡ ۡلِكر َِۡۡجَعل َنَٓۡوَكَذَٰلَِكۡ﴿ و ٗ نِسَۡۡشَيَِٰطيََۡۡعدر ِ
ن ِۡۡٱۡل  ِ

هر ۡ ۡير ِحَۡۡوٱۡل  ۡۡإَِلََٰۡۡبع ضر َۡبع ض 
ۡرَفۡ لُِۡۡرخ  وٗراۡ ۡٱل َق   ۡر ء ََۡۡولَ ۡ ۡغر َۡترونََۡۡوَمٓۡفََذر هر ۡ َۡفَعلر هر َۡۡمَٓۡربَُّكَۡۡشٓ  [٧٧٧: االنعام] ﴾١١٢َۡيف 

“এমরনভালব আরম প্রলতযক নবীর জলনয শত্রু রহলসলব সৃরষ্ট্ কলররি মানুষ 

ও রজন্ন শয়তানলদর। তারা কধ্াুঁকা কদওয়ার জলনয এলক অপরলক 

িাকরিকযপূেক প্রবঞ্চনা মূলক কর্া-বাতকা রশিা কদয়। যরদ আপনার রব 

িাইলতন, তলব তারা এ কাজ করত না।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: 

১১২] 

আল্লাহ আলরা বললন,  

َينََۡۡوَكَذَٰلَِكۡ﴿ ِنَۡۡلَِكثِي َُۡۡ ِكِيَۡۡم  َرۡش  َلَِٰدهِ ۡ َۡقت َلۡۡٱل  و 
َ
ءؤرهر ۡ ۡأ ََك َ َۡوِۡلَل بِسر ا ۡۡلِير دروهر ۡ َۡشر

ۡ َۡعلَي ِه ۡ  ء ََۡۡولَ ۡ ۡدِيَنهر   ونََۡۡوَمٓۡفََذر هر ۡ َۡفَعلر هر َۡۡمٓۡٱّلَلۡرَۡشٓ َۡتر  [٧٣١: االنعام] ﴾١٣٧َۡيف 

“এমরনভালব অলনক মুশলরলকর দৃরষ্ট্লত তালদর উপাসযরা সন্তান হতযালক 

সুলশারভত কলর রদলয়লি। কযন তারা তালদরলক রবনষ্ট্ কলর কদয় এবাং 

তালদর ধ্মকমতলক তালদর কালি রবভ্রান্ত কলর কদয়। যরদ আল্লাহ িাইলতন, 

তলব তারা এ কাজ করত না। অতএব, আপরন তালদরলক এবাং তালদর 

রমর্যািাররতালক পররতযাগ করুন।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৩৭] 

আল্লাহ আলরা বললন, 
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ء ََۡۡولَ ۡ ﴿ َتَتَلَۡۡمٓۡٱّلَلۡرَۡشٓ ِدهِ ِۡمنۡ ۡٱََّلِينَۡۡٱق  ِنۡ َۡبع  دِۡۡم  ءَ ت هر ۡرَۡمَٓۡبع  َۡۡجٓ َي َِنَٰتر نِۡۡٱۡل  ُِ َۡوَلَٰ
َتلَفر ا ۡ َِن هر ۡٱخ  َۡ َۡۡمنَۡوِمن هر َۡ اَمنََۡۡمنۡ ۡفَ ء ََۡۡولَ ۡ َۡكَف َتَتلر ا َۡۡمٓۡٱّلَلۡرَۡشٓ نَۡۡٱق  ُِ ۡٱّلَلََۡۡوَلَٰ
َعلرۡ ِيدۡرَۡمَٓۡيف   [٧٥٣: اْلقرة] ﴾يۡر

“আর আল্লাহ যরদ ইচ্ছা করলতন, তাহলল পররস্কার রনলদকশ এলস যাবার 

পর পয়গাম্বরলদর কপিলন যারা রিল তারা লোই করত না; রক্তুষ তালদর 

মলধ্য মতরবলরাধ্ হলয় কগলি। অতঃপর তালদর ককউ কতা ঈমান এলনলি, 

আর ককউ হলয়লি কারফর। আল্লাহ যরদ ইচ্ছা করলতন, তাহলল তারা 

পরস্পলর লোই করলতা না, রক্তুষ আল্লাহ তাই কলরন, যা রতরন ইচ্ছা 

কলরন।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫২]  

ককালনা মানুলষর উরিৎ নয় কয, রনলজর রভতলর বা অলনযর রভতলর এমন 

ককালনা রজরনলসর অনুসন্ধান করা, যা অপলরর জনয সমসযার কারে হলত 

পালর এবাং তাকদীলরর মাধ্যলম শরী‘আলতর রবলরাধ্ীতা করার ধ্ারো সৃরষ্ট্ 

হলত পালর। সাহাবীলদর আমল এ রকম রিলনা। ইবন আবু তাললব 

রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কর্লক বরেকত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

বলললিন, 

َُْها ُكِتَب  إاِلَّ  َمنُْفوَسة   َْْفس   ِمنْ  ِمنُْكمْ  َما» وْ  َشِقيَّة   ُكتَِب  قَدْ  َوإاِلَّ  َوانلَّارِ  اجْلَنَّةِ  ِمنَ  َماَك
َ
 أ

ِ  رَُسوَل  يَا رَُجل   َفَقاَل  َسِعيَدة   فاََل  اَّللَّ
َ
ْهِل  ِمنْ  ِمنَّا ََكنَ  َفَمنْ  الَْعَمَل  َونََدعُ  ِكتَابِنَا ىلَعَ  َْتَِّكُ  أ

َ
 أ

َعاَدةِ  ْهِل  َعَمِل  إَِل  فََسيَِصْيُ  السَّ
َ
َعاَدةِ  أ ا السَّ مَّ

َ
ْهِل  ِمنْ  ِمنَّا ََكنَ  َمنْ  َوأ

َ
َقاَوةِ  أ  إَِل  فََسيَِصْيُ  الشَّ

ْهِل  َعَمِل 
َ
َقاَوةِ  أ ا قَاَل  الشَّ مَّ

َ
ْهُل  أ

َ
َعاَدةِ  أ ونَ  السَّ ُ َعاَدةِ  ِلَعَمِل  َفيُيََّسَّ ا السَّ مَّ

َ
ْهُل  َوأ

َ
َقاَوةِ  أ  الشَّ

ونَ  ُ َقاَوةِ  ِلَعَمِل  َفيُيََّسَّ   ُثمَّ  الشَّ
َ
َمٓ﴿ قََرأ

َ
َطيََٰۡۡمنۡ ۡفَأ ع 

َ
َنََٰۡۡدَقَۡوَص٥َۡۡۡوٱَتَقَٰۡۡأ رس   «اْْليَةَ ۡبِٱۡل 
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“কতামালদর মলধ্য এমন ককালনা কলাক কনই, যার রেকানা জান্নালত অর্বা 

জাহান্নালম রললখ কদওয়া হয় রন। সাহাবীগে বলললন, কহ আল্লাহর রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমরা রক ভালগযর কলখার ওপর ভরসা কলর 

বলস র্াকব না এবাং আমল বজকন করব না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম বলললন, ‘না বরাং কতামরা আমল কর। কারে, প্রলতযক বযরিলক 

কয কালজর জনয সৃরষ্ট্ করা হলয়লি, তার জনয কস কাজ সহজ কলর কদওয়া 

হলব। কয বযরি কসৌভাগযশীললদর অন্তভুকি হলব, তার জনয কসৌভাগযশীললদর 

আমল সহজ কলর কদওয়া হলব আর কয বযরি দুভকাগযশীললদর অন্তভুকি 

হলব, তার জনয দুভকাগযশীললদর আমল সহজ কলর কদওয়া হলব।’ অতঃপর 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কুরআলনর এ আয়াতরট পাে করললন, 

َمٓ﴿
َ
َطيََٰۡۡمنۡ ۡفَأ ع 

َ
َنََٰۡۡوَصَدَق٥َۡۡۡوٱَتَقَٰۡۡأ رس  هۥر٦ۡۡبِٱۡل  ر ِ ىَٰۡۡفََسنريَّس  َ َم٧ۡٓۡلِل يرّس 

َ
َۡمنۡ َۡوأ

َنََٰۡۡلَِۡبِۡ َتغ  َنََٰۡۡوَكَذَب٨َۡۡۡوٱس  رس  هۥر٩ۡۡبِٱۡل  ر ِ ىَٰۡۡفََسنريَّس  َ  [ ٧٦ ،٥: الليل] ﴾١٠ۡلِل عرّس 

“অতএব, কয দান কলর, আল্লাহ ভীরু হয় এবাং উত্তম রবষয়লক সতযায়ন 

কলর। আরম তালক সুলখর রবষলয়র (জান্নালতর) জলনয সহজ পর্ দান 

করব। আর কয কৃপেতা কলর ও কবপরওয়া হয় এবাং উত্তম রবষয়লক 

রমর্যা মলন কলর। আরম তালক কলষ্ট্র রবষলয়র (জাহান্নালমর) জলনয সহজ 

পর্ দান করব”। [সূরা আল-লাইল, আয়াত: ৫-১০]”77  

উপলরাি হাদীলস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ভালগযর রলখলনর 

ওপর রনভকর কলর আমল কিলে রদলত রনলষধ্ কলরলিন। কারে, 
                                                           
77 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: তাফসীরুল কুরআন; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: তক্বদীর। 
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কসৌভাগযবান না দুভকাগযবান, তা জানার ককালনা উপায় কনই এবাং মানুষলক 

তার সাধ্যানুযায়ী আমল করার আলদশ কদওয়া হলয়লি। কুরআলনর 

আয়াত রদলয় প্রমাে করা হলয়লি কয, কয বযরি ঈমান আনলব এবাং সৎ 

আমল করলব, তার জনয কলযালের সহজ পর্লক আলরা সহজ কলর 

রদলবন। এরটই ফলদায়ক ঔষধ্। এর মাধ্যলমই বান্দা তার কসৌভালগযর 

উচ্চ রশখলর আলরাহে করলত সিম হলব এবাং ঈমান আনার সালর্ সালর্ 

সৎ আমল করার জলনয সদা স্বলিষ্ট্ র্াকলব।  

আল্লাহর কালি প্রার্কনা, রতরন কযন সৎআমল করার তাওফীক কদন, 

ভাললা পর্ সহজ কলর কদন, করেন পর্ কর্লক আমালদরলক দূলর রালখন 

এবাং দুরনয়া-আলখরালত িমা কলরন।  

প্রশ্ন: (৬২) সৃরষ্ট্র পূলবক মানুলষর ভালগয যা কলখা হলয়লি, তা রক কদা‘আর 

মাধ্যলম পররবতকন করা সম্ভব? 

উত্তর: সলন্দহ কনই কয, ভালগযর রলখন পররবতকলন কদা‘আর প্রভাব 

রলয়লি। তলব কজলন রাখা দরকার, পররবতকনটাও পূলবক কলখা আলি কয, 

কদা‘আর মাধ্যলম অমুলকর ভালগযর পররবতকন হলব। এ ধ্ারো কযন না হয় 

কয, আপরন ভালগযর ককালনা অরলরখত বস্তু পররবতকলনর জলনয কদা‘আ 

করলিন। সুতরাাং কদা‘আ করলবন এটাও কলখা আলি। আর কদা‘আর 

মাধ্যলম যা অরজকত হলব, তাও রলরখত আলি। এ জনযই আমরা কদখলত 

পাই কয, করাগীলক ঝাে-ফুুঁক করা হলল করাগী সুস্থ হলয় উলে। নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম একদল বসরনক ককালনা একরদলক কপ্ররে 

করললন। তারা ককালনা এক কগালত্রর রনকলট কমহমান রহসালব উপরস্থত 
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হলল কগালত্রর কলালকরা কমহমানদারী করলত অস্বীকার করল। রালতর 

কবলা কসই কগালত্রর কনতালক রবষাি সাুঁলপ দাংশন করল। তালক ঝাোর 

জনয করবরাজ অনুসন্ধান করা হললা, রক্তুষ ককালনা করবরাজ পাওয়া কগল 

না। অবলশলষ কলালকরা সাহাবীগলের রনকট এলস করবরাজ অলন্বষে 

করল। একজন সাহাবী বলললন, আরম ঝাে-ফুুঁক করলত রারজ আরি, 

তলব আমালক রবরনময় রদলত হলব। তারা একশরট িাগল রদলত রারজ হলল 

উি সাহাবী করাগীলক সূরা আল-ফারতহা পলে ঝাে-ফুুঁক করললন। ফলল 

করাগী এমনভালব সুস্থ হলয় উেল মলন হয় কযন ররশর বাুঁধ্ন হলত মুি 

করা হল। 

উি হাদীস কর্লক কদখা যালচ্ছ কয, করাগ মুির জনয ঝাে-ফুুঁক যলর্ষ্ট্ 

কাযককর। কদা‘আর প্রভাব রলয়লি। তলব তালত ভালগযর পররবতকন হয় না; 

বরাং ভালগয এটাও কলখা রলয়লি কয কদা‘আ করলব তার ভালগযর 

পররবতকন হলব। সব রকিুই সাংঘরটত হয় ভালগযর রলখন অনুযায়ী।  

প্রশ্ন: (৬৩) রররযক এবাং রববাহ রক লাওলহ মাহফুলজ রলরখত আলি? 

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা কযরদন কলম সৃরষ্ট্ কলরলিন, কসরদন কর্লক 

রকয়ামত পযকন্ত যত মাখলুকাত সৃরষ্ট্ হলব, সবই লাওলহ মাহফূলজ 

রলরপবদ্ধ আলি। আল্লাহ তা‘আলা কলম সৃরষ্ট্ কলর বলললন, রলখ। কলম 

বলল, কহ আমার প্ররতপালক! আরম রক রলখব? আল্লাহ তা‘আলা 

বলললন, রকয়ামত পযকন্ত যা রকিু হলব সব রললখ কফল। কস সময় 
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রকয়ামত পযকন্ত যা রকিু পৃরর্বীর বুলক সাংঘরটত হলব, কলম সব রকিুই 

রললখ কফলল।78  

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কর্লক সহীহ সূলত্র বরেকত হলয়লি, 

ভ্রুন মাতৃগলভক িার মাস অরতবারহত হওয়ার পর আল্লাহ তা‘আলা 

একজন রফররশতা কপ্ররে কলরন। রফররশতা তার মলধ্য রূহ ফুুঁলক কদন 

এবাং রললখ কদন তার রররযক, বয়স এবাং তার কাজ অর্কাৎ কসৌভাগযবান 

হলব না দুভকাগা হলব। রররযক রলখা আলি এবাং কীভালব অজকন করলব, 

তাও রলখা আলি। রররযক অলন্বষলের সার্ সালর্ রররযক অলন্বষলের 

উপকরেও রলরপবদ্ধ আলি। আল্লাহ বললন,  

ُر ۡرَۡجَعَلۡۡٱََّلِيۡهر َۡ﴿ ۡرَضۡۡلَ
َ ر ٗلۡۡٱۡل  شر ا َۡۡذل ر ا َۡۡمَنٓكِبَِهِٓۡفۡۡفَٱم  ُ ُِ ِۦ ِۡۡمنَۡوَكر ِ ِۡإَوَۡل  ِۡۡر 

 [٧٥: امللك] ﴾١٥ۡٱلنُّشر رۡر

“রতরন কতামালদর জলনয পৃরর্বীলক সুগম কলরলিন, অতএব, কতামরা তালত 

রবিরে কর এবাং তার কদওয়া রররযক আহার কর। তাুঁরই কালি 

পুনরুজ্জীবন হলব।” [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৫]  

রররযক পাওয়ার এবাং তা বৃরদ্ধ হওয়ার অনযতম মাধ্যম হললা, রপতা-মাতার 

সালর্ সৎ বযবহার করা এবাং আত্মীয়তার সম্পকক বজায় রাখা। নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন, 

هُ  َمنْ » نْ  رَسَّ
َ
وْ  ِرْزقِهِ  يِف  هَلُ  يُبَْسَط  أ

َ
  أ

َ
ثَِرهِ  يِف  هَلُ  يُنَْسأ

َ
 «رَُِحَه فَلْيَِصْل  أ

                                                           
78 মুসনালদ আহমাদ। 
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“কয বযরি িায় কয, তার রররযক বারেলয় কদওয়া কহাক এবাং বয়স বারেলয় 

কদওয়া কহাক, কস কযন আত্মীয়তার সম্পকক বজায় রালখ।”79 

রররযক বৃরদ্ধর আলরা মাধ্যম হললা তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়। আল্লাহ 

তা‘আলা বললন, 

َٗۡجَٓۡلرۥَُۡي َعلۡٱّلَلََۡۡيَتقِۡۡنَومَۡ﴿ ُ  ۡر٢َُۡۡم  ُر  ۡ ۡ َۡلَۡۡحي ثرِۡۡمنۡ َۡوَي  ،٧: الطالق] ﴾٣َُۡي تَِسبر
٣] 

“আর কয বযরি আল্লাহলক ভয় কলর, আল্লাহ তার জলনয রনসৃ্করতর পর্ 

কবর কলর রদলবন এবাং তালক তার ধ্ারোতীত জায়গা কর্লক রররযক দান 

করলবন।” [সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ২-৩]  

এমন বলা যালব না কয, রররযক কযলহতু রনধ্কাররত আলি সুতরাাং আরম এর 

উপকরে অনুসন্ধান করব না। এটা কবাকামীর পররিয়। বুরদ্ধমালনর 

পররিয় হললা রররযক এর জনয এবাং দীন-দুরনয়ার কলযাে অজকলনর জনয 

প্রলিষ্ট্া িালালনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন, 

ْتبَعَ  َمنْ  َوالَْعاِجزُ  الَْموِْت  َبْعدَ  لَِما وََعِمَل  َْْفَسهُ  َدانَ  نْ مَ  الَْكيُِّس »
َ
 َوَتَمَنَّ  َهَواَها َْْفَسهُ  أ

ِ  ىلَعَ   «اَّللَّ

                                                           
79 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: আল রবর ওয়াস রসলাহ। 
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“বুরদ্ধমান কসই বযরি, কয রনলজর রহসাব রনল এবাং পরকাললর জনয 

আমল করল। অিম ও রনলবকাধ্ কসই বযরি, কয রনলজর কুপ্রবৃরত্তর 

অনুসরে করল এবাং আল্লাহর ওপর ভরসা কলর বলস র্াকল।”80 

রররযক কযভালব রলরপবদ্ধ আলি, রববাহ করাও রনধ্কাররত রলয়লি। এ 

পৃরর্বীলত কক কার স্বামী বা স্ত্রী হলব, তাও রনরদকষ্ট্ রলয়লি। আসমান-

জরমলনর ককালনা রকিুই আল্লাহর কালি কগাপন নয়। 

প্রশ্ন: (৬৪) মুসীবত নারযল হলল কয বযরি অস্তুষষ্ট্ হয়, তার হুকুম কী? 

উত্তর: বালা-মুসীবত নারযল হওয়ার সময় মানুষ িার স্তলর রবভি হলয় 

যায়। যর্া: 

প্রর্ম স্তর: অস্তুষষ প্রকাশ করা। এরট আবার কলয়ক প্রকার।  

১ম প্রকার: আল্লাহ কয রবষয় রনধ্কারে কলরলিন, তার কারলে অন্তর রদলয় 

আল্লাহর ওপর অস্তুষষ্ট্ হলয় যাওয়া। এটা হারাম। কারে, এধ্রলের 

অস্তুষরষ্ট্ কখলনা কুফুরীর রদলক রনলয় যায়। আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

بردۡرَۡمنۡٱنلَِٓسَۡۡوِمنَۡ﴿ َٰۡۡٱّلَلََۡۡيع  ۡ ََۡعَ ۡ ف  ۥۡفَإِنۡ َۡح َصٓبَ ر
َ
ۡ ۡأ نََۡۡخي 

َ
أ ََ ۡۡٱط  َصَٓبت  ۡرِۡإَونۡ ۡبِ ِۦ 

َ
ۡأ

َٰۡۡٱنَقلََبۡۡفِت َنةۡ  ِه ِۦََۡعَ ن َيَٓۡخِّسَۡۡوَج  ةَ ۡۡٱلُّ َۡ  [٧٧: احلج] ﴾َوٱٓأۡلِخ

“মানুলষর মলধ্য ককউ ককউ রদ্বধ্া-সাংলকাি রনলয় আল্লাহর ইবাদাত কলর। 

যরদ কস কলযাে প্রাপ্ত হয়, তলব ইবাদালতর উপর কালয়ম র্ালক এবাং যরদ 

                                                           
80 রতররমযী, অধ্যায়: রকতাবু রসফারতল রকয়ামাহ। 



 

 

 
 237  

ককালনা পরীিায় পলে, তলব পূবকাবস্থায় রফলর যায়। কস ইহকালল ও 

পরকালল িরতগ্রস্থ।” [সূরা আল-হজ, আয়াত: ১১]  

২য় প্রকার: কখলনা অস্তুষরষ্ট্ কর্ার মাধ্যলম হলয় র্ালক। কযমন, হতাশা 

প্রকাশ করা এবাং ধ্বাংস হলয় যাওয়ার কদা‘আ করা। এটাও হারাম।  

তৃতীয় প্রকার: কখলনা অঙ্গ-প্রতযলঙ্গর মাধ্যলম হলয় র্ালক। কযমন, গাল 

িাপোলনা, জামা-কাপে কিো, মার্ার িুল কটলন রিুঁলে কফলা ইতযারদ সবই 

হারাম এবাং বধ্যকয ধ্ারলের পররপন্থী।  

রদ্বতীয় স্তর: রবপলদর সময় বধ্যকয ধ্ারে করা। কযমন, ককালনা আরবী করব 

বলললিন ‘রবপলদর সময় বধ্যক ধ্ারে করা খুবই করেন, রক্তুষ এর কশষ 

পররোম খুবই সুমধু্র।’ ককননা এ সবর করাটা তার রনকট খুবই করেন 

তবুও কস সবর কলর। রবপদগ্রস্ত হওয়াটা কযমন অপিন্দ কলর কতমরন 

তালত অস্তুষরষ্ট্ প্রকাশ করাটাও তার রনকট অপিন্দনীয়। রক্তুষ তার 

ঈমান তালক অস্তুষরষ্ট্ প্রকাশ কর্লক রবরত রালখ। কমাটকর্া কস রবপলদ 

আপরতত হওয়া এবাং না হওয়ালক এক মলন কলর না। এলিলত্র বধ্যক 

ধ্ারে করা ওয়ারজব। কারে, আল্লাহ তায়ালা রবপদাপলদ বধ্যক ধ্ারে 

করার আলদশ রদলয়লিন। রতরন বললন, 

ا  ۡ﴿ وء ِِبر  [١٩: االنفال] ﴾ٱلَصَِِٰبِينََۡۡمعَۡۡٱّلَلَۡۡنَۡإَِۡۡوٱص 

“কতামরা বধ্যকযধ্ারে কর। রনশ্চয় আল্লাহ বধ্যকশীললদর সালর্ আলিন।” 

[সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৬] 
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তৃতীয় স্তর: রবপদ আসার পর স্তুষষ্ট্ র্াকা এবাং মুসীবত আসা ও না 

আসা উভয়লকই সমান মলন করা। তাই রবপদ আসললও তার কালি 

রবপদ সহয করা কবরশ করেন মলন হয় না। গ্রহেলযাগযমলত এ ধ্রলের 

িবর মুস্তাহাব। ওয়ারজব নয়। এটা এবাং পূবকবতকী স্তলরর মালঝ পার্ককয 

অরত সুস্পষ্ট্। রবপদ হওয়া এবাং না হওয়া সমান মলন হওয়া স্তুষষ্ট্ 

র্াকার কিলত্রই হলয় র্ালক। এ প্রকালরর এবাং পূলবকর প্রকালরর মালঝ 

পার্ককয এ কয, পূলবকর প্রকালর রবপলদ আপরতত বযরি রবপদলক করেন 

মলন এবাং বধ্যকয ধ্ারে কলর। 

িতুর্ক স্তর: শুকররয়া আদায় করা। এটা সলবকাচ্চ স্তর। তা এই কয, 

রবপলদর সময় আল্লাহর প্রশাংসা করা। কারে, কস ভাললা কলরই জালন 

কয, এ সমস্ত রবপদাপদ গুনাহ কমািন এবাং িাওয়াব বৃরদ্ধর কারে হলত 

পালর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, 
رَ  إاِلَّ  الُْمْسِلمَ  تُِصيُب  ُمِصيبَة   ِمنْ  َما» ُ  َكفَّ ْوَكةِ  َحّتَّ  َعنْهُ  بَِها اَّللَّ  «يَُشاُكَها الشَّ

“ককালনা মুসরলম রবপদাপলদ পরতত হলল রবরনমলয় আল্লাহ তা‘আলা তার 

গুনাহ কমািন কলরন। এমন রক শরীলর একরট কাুঁটা রবধ্ললও তার 

রবরনমলয় গুনাহ মাফ করা হয়”।81  

                                                           
81 সহীহ বুখারী, রকতাবুল মারাজ্ব ওয়াত রতব্ব। 
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করাগ রক একজলনর শরীর কর্লক অনযজলনর শরীলর সাংক্ররমত হয়? 

প্রশ্ন: (৬৫) সম্মারনত শাইখ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর বােী, 

( صفر وال هامة وال والطرية عدوى ال ) “একজলনর করাগ অনযজলনর শরীলর 

সাংক্ররমত হয় না। পাখী উরেলয় বা পাখীর ডাক শুলন কলযাে-অকলযাে 

রনধ্কারলের রনয়ম ইসলালম কনই। সফর মাসলকও অশুভ মলন করাও রেক 

নয়। এর সুস্পষ্ট্ বযাখযা জানলত িাই। হাদীলস বরেকত রজরনসগুললার 

প্রভাবলক অস্বীকার করা হলয়লি। এগুললা ককালনা ধ্রলের অস্বীকার? নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর বােী, “কুষ্ঠ করাগী কর্লক পলায়ন কর 

কযভালব তুরম বাঘ কর্লক ভলয় পলায়ন কর”। এ হাদীস ও প্রর্লমাি 

হাদীলসর মলধ্য কীভালব সমন্বয় করব?  

উত্তর: একজলনর করাগ অনযজলনর শরীলর সাংক্ররমত হওয়ালক আদওয়া 

বলা হয়। শারীররক করালগ কযমন এটা হয়, কতমরন িারররত্রক করালগর 

কিলত্রও এমন হলয় র্ালক। এ জনযই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

বলললিন, অসৎ বনু্ধ কামালরর নযায়। কস হয়ত কতামার জামা পুরেলয় 

কফললব। তা না হলল কমপলি তুরম তার কাি কর্লক দুগকন্ধ পালব।  

ককালনা রজরনস কদলখ, ককালনা কর্া শুলন বা জানার মাধ্যলম কুলিে মলন 

করালক ‘রত্বয়ারা’ বলা হয়।  

‘হামাহ’ এর বযাখযা দু’ধ্রে হলত পালর। 
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ক) এমন করাগ, যা একজনলক আক্রমে কলর অনযজলনর রনকট 

সাংক্ররমত হয়। 

খ) ‘হামাহ’ বলা হয়, আরবলদর ধ্ারোমলত এমন এক কররের পারখলক, 

কয গভীর রালত রনহত বযরির বারেলত উপরস্থত হলয় তার পররবালরর 

কলাকলদরলক ডাকাডারক কলর এবাং প্ররতলশাধ্ কনওয়ার উৎসাহ কদয়। 

ককউ ককউ ধ্ারো কলর কয, এরট রনহত বযরির রূহ পারখর আকৃরত ধ্লর 

উপরস্থত হলয়লি। এ পারখরটলক আমালদর পররভাষায় হুতুম কপুঁিা বলা 

হয়। তৎকারলন আরবরা এ পারখর ডাকলক কুলিে মলন করত। কালরা 

ঘলরর পালশ এলস এ পারখ ডাকলল তারা রবশ্বাস করত কয, কস মৃতুয 

বরে করলব।  

‘সফর’ এর রবরভন্ন বযাখযা করা হলয়লি।  

(১) আরবী সফর মাস। আরবরা এ মাসলক অকলযালের মাস মলন 

করত।  

(২) এরট উলটর এক ধ্রলের করালগর নাম, যা এক উলটর শরীর কর্লক 

অনয উলটর শরীলর সাংক্ররমত হয়।  

(৩) সফর মাসলক আরবরা কখলনা হারাম মালসর সালর্ গেনা করত। 

আবার কখলনা হালাল মাস রহসালব গেয করত। এরট আরবলদর 

কগামরাহী মূলক একরট আিরে।  

 তলব উরল্লরখত বযাখযাগুরলর মলধ্য গ্রহেলযাগয কর্া হললা, জালহলী 

সমালজর কলালকরা সফর মাসলক অমঙ্গললর মাস মলন করত। মূলতঃ 
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কলযাে-অকলযাে রনধ্কারলে সময় বা মালসর ককালনা প্রভাব কনই। িফর 

মাস অনযানয মালসর মতই। তালত কলযাে-অকলযাে আল্লাহর রনধ্কারে 

অনুযায়ীই হলয় র্ালক।  

উপলর বরেকত ভ্রান্ত রবশ্বাস খন্ডন করলত রগলয় ককালনা ককালনা মানুষ 

যখন িফর মালস ককালনা কাজ সমাধ্া কলর, তখন কসই তাররখ রললখ 

রালখ এবাং বলল কলযালের মাস িফর মালসর অমুক তাররলখ কাজরট 

সমাধ্া হল। এরট এক রবদ‘আত দ্বারা অনয রবদ‘আলতর এবাং এক 

অজ্ঞতা দ্বারা অনয অজ্ঞতার রিরকৎসা করার শারমল। এরট কলযালের 

মাসও নয় এবাং অকলযালের মাসও নয়। এ জনযই ককালনা ককালনা রবদ্বান 

কপুঁিার ডাক শুলন ( اهلل شاء ان خْيا ) “আল্লাহ িালহলতা ভাললা হলব” এ 

কর্া বলার প্ররতবাদ কলরলিন। ভাললা বা খারাপ ককালনা রকিুই বলা 

যালব না। কস অনযানয পারখর মলতাই ডালক।  

উপলরর িাররট রবষলয়র প্রভাবলক হাদীলস সমূ্পেকরূলপ অস্বীকার করা 

হলয়লি। এলত প্রমারেত হয় আল্লাহর ওপর ভরসা করা সকল মুরমলনর 

ওপর আবশযক। এলত ঈমান মজবুত হলব। এ সমস্ত কুসাংস্কালরর 

সামলন মুরমন বযরি কখলনা দুবকল হলব না।  

ককালনা মুসরলম বযরি যখন এ সমস্ত রবষলয়র প্রভাবলক রবশ্বাস করলব, 

তখন রনম্নরলরখত দু’অবস্থার এক অবস্থা হলত পালরঃ 
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 (১) কস হয়ত রবশ্বাস কলর সামলনর রদলক অগ্রসর হলব অর্বা কর্লম 

যালব। এ অবস্থায় তার কমকসমূহ এমন রবষলয়র সালর্ সমৃ্পি 

করল, যার ককালনা প্রভাব কনই।  

(২) ককালনা রকিু পরওয়া না কলর কালজর প্ররত অগ্রসর হলব, রক্তুষ 

মলনর রভতলর দুবকলতা ও দুরশ্চন্তা কর্লকই যালব। রক্তুষ এরট 

প্রর্মরটর কিলয় হালকা। কারে, কস এ সমস্ত রবষলয় আল্লাহর ওপর 

ভরসা কলর র্ালক।  

 রকিু রকিু মানুষ শুভ-অশুভ রনধ্কারে করার জনয কুরআন মাজীদ খুলল 

র্ালক। খুলল জাহান্নালমর আললািনা কদখলত কপলল লিে ভাললা নয় বলল 

মলন কলর। আর জান্নালতর আললািনা কদখলত কপলল খুশী হয়। এরট 

জালহলী যামানার কলাকলদর কালজর মতই। যারা জুয়ার তীর দ্বারা ভাগয 

রনধ্কারে করত। 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম উি রজরনসগুললার অরস্তত্বলক 

অস্বীকার কলরন রন। কারে, এগুললার অরস্তত্ব রলয়লি। তলব এগুললার 

প্রভাবলক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কমলন কনন রন। আল্লাহই 

সকল বস্তুর ওপর প্রভাব রবস্তারকারী। সুতরাাং যরদ জানা যায় কয, 

ককালনা বস্তু সাংঘরটত হওয়ালত সরেক কারে রলয়লি, তাহলল তালক 

কারে রহসালব রবশ্বাস করা ববধ্। রক্তুষ রনিক ধ্ারো কলর ককালনা 

ঘটনায় অনয বস্তুর প্রভাব রলয়লি বলল রবশ্বাস করা রেক নয়। ককালনা 

বস্তু রনলজ রনলজই অনয ঘটনার কারে হলত পালর না। সাংক্রামক করালগর 

অরস্তত্ব রলয়লি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন, “অসুস্থ 
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উলটর মারলক কযন সুস্থ উলটর মারললকর উলটর কালি অসুস্থ উটগুললা 

রনলয় না যায়।”82 সুস্থ উটগুললা অসুস্থ হলয় যাওয়ার ভলয় নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এ রকম বলললিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম আলরা বললন, 

َسدِ  ِمنَ  تَِفرُّ  َكَما الَْمْجُذومِ  ِمنَ  فِرَّ »
َ
 «اأْل

“রসাংলহর ভলয় তুরম কযমন পলায়ন কর, জুযাম (কুষ্ঠ) করাগী কদলখও তুরম 

কসভালব পলায়ন কর”।83 

আক্রান্ত হওয়ার ভলয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কুষ্ঠ করাগী 

কর্লক দূলর র্াকলত বলললিন। এখালন করালগর িলমান শরির কর্া 

স্বীকার করা হলয়লি। সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সতককতা অবলম্বলনর 

আলদশ রদলয়লিন। আল্লাহ বললন, 

يِْديُكمْ  تُلُْقوا َواَل »
َ
 «اتلَّْهلَُكةِ  إَِل  بِأ

“কতামরা রনলজলদরলক ধ্বাংলসর রদলক কেলল রদও না। [সূরা আল-বাকারা, 

আয়াত: ১৯৫] এটা বলা যালব না কয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম করালগর সাংক্রমন হওয়ালক অস্বীকার কলরলিন। ককননা বাস্তব 

অবস্থা ও অনযানয হাদীলসর মাধ্যলম এ রকম ধ্ারোলক খন্ডন করা 

হলয়লি।  

                                                           
82 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুত্ রতবব। 
83 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুত্ রতবব। 
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যরদ বলা হয় কয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যখন বলললন, 

করাগ সাংক্রারমত হয় না, তখন একজন কলাক বলল, কহ আল্লাহর রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম! মরুভূরমলত সমূ্পেক সুস্থ উট রবিরে 

কলর। উটগুললার কালি যখন একরট খুরললযুি উট আলস, তখন সব 

উটই খুরললযুি হলয় যায়। রতরন বলললন, প্রর্ম উটরটলক কক খুরললযুি 

করল?84  

উত্তর হললা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর উরি “প্রর্মরটলক কক 

খুজরলযুি করল?” এর মাধ্যলমই জবাব রদলয়লিন। আল্লাহর ইচ্ছালতই 

করালগর জীবানু অসুস্থ বযরির রনকট কর্লক সুস্থ বযরির রনকট গমে কলর 

র্ালক। তাই আমরা বলব কয, প্রর্ম উলটর উপলর সাংক্রামক বযতীত 

আল্লাহর ইচ্ছালতই করাগ নারযল হলয়লি। ককালনা ঘটনার রপিলন কখলনা 

প্রকাশয কারে র্ালক। আবার কখলনা প্রকাশয ককালনা করে র্ালক না। 

প্রর্ম উট খুরললযুি হওয়ার রপিলন আল্লাহর রনধ্কারে বযতীত অনয ককালনা 

কারে পাওয়া যালচ্ছ না। রদ্বতীয় উট খুজরলযুি হওয়ার কারে যরদও জানা 

যালচ্ছ, তর্ারপ আল্লাহ িাইলল খুজরলযুি হত না। তাই কখলনা খুজরললত 

আক্রান্ত হয় এবাং পরবতকীলত ভাললাও হলয় যায়। , কললরা এবাং অনযানয 

সাংক্রামক করালগর কিলত্রও একই কর্া। একই ঘলরর কলয়কজন আক্রান্ত 

হয়। ককউ মারা যায় আবার ককউ করহাই কপলয় যায়। মানুলষর উরিৎ 

আল্লাহর ওপর ভরসা করা। বরেকত আলি কয, ‘একজন কুষ্ঠ করাগী কলাক 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কালি আসল। রতরন তার হাত ধ্লর 
                                                           
84 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুত্ রতবব। 
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বলললন, আমার সালর্ খাও।’85 আল্লাহর ওপর তাুঁর অগাধ্ রবশ্বাস ও 

ভরসা র্কার কারলেই রতরন তালক খানায় শরীক কলররিললন। 

উপলরর রবলরাধ্পূেক হাদীসগুললার মালঝ সামঞ্জসয রবধ্ালন যা বলা হললা, 

তাই সলবকাৎকৃষ্ট্। ককউ ককউ প্রলশ্নর কশলষাি হাদীসলক মানসুখ বা ররহত 

বলললিন। ররহত হওয়ার দাবী রেক নয়। ককননা ররহত হওয়ার অনযতম 

শতক হললা রবলরাধ্পূেক হাদীলসর মলধ্য সমলঝাতা করা সম্ভব না হওয়া। 

উভয় হাদীলসর মলধ্য রমল কদওয়া সম্ভব হলল উভয় হাদীলসর উপর আমল 

করলত হলব। আর ররহত হওয়ার দাবী করলল এক পলির হাদীলসর 

ওপর আমল বারতল হলয় যায়। এক পলির হাদীসগুললা বারতল করার 

কিলয় উভয় পলির হাদীসগুললার ওপর আমল করাই উত্তম। 

                                                           
85 আবু দাউদ, অধ্যায়: রকতাবুত্ রতবব।  
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বদ নজলরর প্রকৃরত কী এবাং তার রিরকৎসা কী? 

প্রশ্ন: (৬৬) মানুলষর ওপর রক বদ নজর লালগ? লাগলল তার রিরকৎসা 

কী? এ কর্লক কবুঁলি র্াকা রক আল্লাহর ওপর ভরসার পররপন্থী? 

উত্তর: বদ নজলরর প্রভাব সতয। আল্লাহ বললন, 

ٓدۡرِۡإَون﴿ َُ وا ۡۡٱََّلِينَۡۡيَ ۡر لِقر نََكَۡۡكَف ِۡهِ ۡ ۡلَزير  ب َصَٰ
َ
 [٥٧: القلم] ﴾بَِ

“কালফলররা তালদর দৃরষ্ট্র মাধ্যলম আপনালক আিাে রদলয় কফলল রদলত 

িায়।” [সূরা আল-ক্বলম, আয়াত: ৫১] 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,  

ء   ََكنَ  َولَوْ  َحقي  الَْعنْيُ »  «فَاْغِسلُوا اْستُْغِسلْتُمْ  َوإَِذا الَْعنْيُ  َسبََقتْهُ  الَْقَدرَ  َساَبَق  ََشْ

“বদ নজলরর প্রভাব সতয। ককালনা রজরনস যরদ তাকদীরলক অরতক্রম 

করলত পারত, তাহলল বদ নজর তালক অরতক্রম করত। কতামালদরলক 

কগাসল করলত বলা হলল কতামরা কগাসল করলব এবাং কগাসলল বযবহৃত 

পারন রদলয় করাগীর রিরকৎসা করলব।”86 

নাসাঈ এবাং ইবন মাজাহলত বরেকত আলি কয, একদা আলমর ইবন 

রারবয়া সাহল ইবন হুনাইলফর কাি রদলয় অরতক্রম করললন। সাহল 

ইবন হুনাইফ রারদয়াল্লাহু ‘আনহু তখন কগাসল করলত রিললন। আলমর 
                                                           
86 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুস্ সালাম। 
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ইবন রাবীয়া সাহললক কদলখ বলল, আরম আজলকর মত লুকারয়ত সুন্দর 

িামো আর কখলনা কদরখ রন। এ কর্া বলার রকিুিে পর সাহ্ল অসুস্থ 

হলয় পলে কগল। তালক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কালি 

রনলয় এলস বলা হললা, সাহল বদ নজলর আক্রান্ত হলয়লিন। রতরন 

বলললন, কতামরা কালক সলন্দহ করি? তারা বলল, আলমর ইবন 

রাবীয়ালক। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, ককন 

কতামালদর ককউ তার ভাইলক হতযা করলত িায়। ককউ যরদ কালরা মলধ্য 

ভাললা রকিু কদলখ, তাহলল কস কযন তার জনয ভাই এর কলযাে কামনা 

কলর এবাং কদা‘আ কলর। অতঃপর রতরন পারন আনলত বলললন এবাং 

আলমরলক অযু করলত বলললন। অযুলত মুখমণ্ডল, কনুইসহ উভয় হাত 

এবাং হাটু পযকন্ত এমনরক লুঙ্গীর নীি পযকন্ত কধ্ৌত কলর সাহললর শরীলর 

ঢাললত বলললন।87 ককালনা বেকনায় পাওয়া যায় পারনর পাত্র কযন কপিন 

কর্লক ঢালল। এরট বাস্তব ঘটনা, যা অস্বীকার করার ককালনা উপায় কনই।  

 বদ নজলর আক্রান্ত হলল তার রিরকৎসা হললা: 

(১) হাদীলস বরেকত কদা‘আগুললা পাে কলর আক্রান্ত করাগীর উপর ঝাে-

ফুুঁক করলত হলব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,  

وْ  َعنْي   ِمنْ  إاِلَّ  ُرْقيَةَ  اَل »
َ
 «ُُحَة   أ

                                                           
87 ইবন মাজাহ, অধ্যায়: রকতাবুত্ রতবব। 
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“বদ নজর এবাং রবচু্ছর রবষ নামালনার ঝাুঁে-ফুুঁক বযতীত ককালনা ঝাে-

ফুুঁক কনই।”88  

রজবরীল আলাইরহস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক এ 

কদা‘আর মাধ্যলম ঝােলতন, 

ِ  بِاْسمِ » ْرِقيَك  اَّللَّ
َ
ء   ُُكِّ  ِمنْ  أ وْ  َْْفس   ُُكِّ  رَشِّ  ِمنْ  يُؤِْذيَك  ََشْ

َ
ُ  َحاِسد   َعنْيِ  أ  يَْشِفيَك  اَّللَّ

ِ  بِاْسمِ  ْرِقيَك  اَّللَّ
َ
 «أ

“আরম আপনালক আল্লাহর নালম ঝাে-ফুুঁক কররি প্ররতরট এমন 

রজরনস হলত, যা আপনালক কষ্ট্ কদয় এবাং প্রলতযক জীলবর অমঙ্গল 

হলত ও রহাংসুলকর বদ নজর হলত আল্লাহ আপনালক আলরাগয দান 

করুন। আরম আপনালক আল্লাহর নালম ঝাে-ফুুঁক কররি।”89  

(২) যার বদ নজর লাগলি বলল সলন্দহ করা হয়, তালক কগাসল কররলয় 

কগাসললর পারন করাগীর শরীলর ঢাললত হলব। কযমনভালব নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আলমর ইবন রাবীয়ালক কগাসল করলত বললরিললন। 

সলন্দহ যুি বযরির কপশাব-পায়খানা বা অনয ককালনা রকিু রদলয় 

রিরকৎসা করার ককালনা দলীল কনই। অনুরূপভালব তার উরচ্ছষ্ট্ বা অযুর 

পারন ইতযারদ বযবহার করাও রভরত্তহীন। হাদীলস যা পাওয়া যায় তা হললা 

তার অঙ্গ-প্রতযঙ্গ এবাং লুরঙ্গর রনলির অাংশ কধ্ৌত করা এবাং সম্ভবতঃ 

                                                           
88 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুত্ রতবব।  
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মার্ার টুরপ, পাগেী বা পররলধ্য় কাপলের রনলির অাংশ কধ্ৌত করা এবাং 

তা বযবহার করাও ববধ্তার অন্তভুকি হলব।  

বদ নজর লাগার আলগই সতককতামূলক বযবস্থা কনওয়ালত ককালনা কদাষ 

কনই। এটা আল্লাহর ওপর ভরসা করার পররপন্থীও নয়। কারে, আল্লাহর 

ওপর পররপূেকভালব ভরসার স্বরূপ হললা বান্দা ববধ্ উপকরে অবলম্বন 

কলর বদনজর ইতযারদ কর্লক কবুঁলি র্াকার কিষ্ট্া করলব এবাং কসই সালর্ 

আল্লাহর ওপর ভরসা করলব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

হাসান-হুসাইন রারদয়াল্লাহু ‘আনহুলক এ বাকযগুললা রদলয় ঝাে-ফুুঁক 

করলতন: 

ِعيْ »
ُ
ِ  بَِكِلَماِت  ُذُكماَ أ ةِ  اَّللَّ ة   َشيَْطان   ُُكِّ  ِمنْ  اتلَّامَّ ة   َعنْي   ُُكِّ  َوِمنْ  وََهامَّ  «اَلمَّ

“আরম আল্লাহর কালি তাুঁর পররপূেক বালকযর মাধ্যলম প্ররতরট শয়তান 

এবাং রবষধ্র বস্তু ও কষ্ট্ দায়ক নযর হলত কতামালদর জনয আরয় 

িারচ্ছ।”90 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, ইবরাহীম আলাইরহস সালাম 

তার পুত্র ইসহাক এবাং ইসমাঈল আলাইরহস সালামলক এ কদা‘আর 

মাধ্যলম ঝাে-ফুক করলতন।91
 

প্রশ্ন: (৬৭) আকীদার মাসআলায় রক অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহেলযাগয? 

                                                           
90 আবু দাউদ, অধ্যায়: রকতাবুস সুন্নাহ। 
91 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: নবীলদর হাদীস।  
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উত্তর: আকীদার কিলত্র অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহে করা হলব রক না এ 

রবষয়রট অনযানয রফক্হী মাসআলার নযায় মতরবলরাধ্পূেক। বযরি রবলশলষর 

উপর রবধ্ান প্রলয়ালগর কিলত্র কখলনা কখলনা এ মতলভদ শারব্দক হলত 

পালর। অর্কাৎ রবদ্বানগে একমত কয, ককালনা একরট কর্া বা কাজ করা 

বা কিলে কদওয়াটা কুফুরী। কুফুরীলত রলপ্ত হললা, রনরদকষ্ট্ভালব তার ওপর 

রক কুফুরীর রবধ্ান প্রলযাজয হলব? ককননা কসখালন কুফুরীর শতকসমূহ 

রবদযামান এবাং কারফর না হওয়ার প্ররতবন্ধতা কনই। না রক কারফর 

হওয়ার দাবী অবতকমান র্াকায় বা কারফর হওয়ার ককালনা প্ররতবন্ধক 

র্াকায় উি বযরিলক কারফর বলা প্রলযাজয হলব না? এ বযাপালর 

আরলমলদর মালঝ মতলভদ রলয়লি। কযসমস্ত কারলে মানুষ কারফর হলয় 

যায় কসগুললা সম্পলকক অজ্ঞতা দু’ধ্রলের হলত পালর।  

(১) এমন বযরি কর্লক কুফুরী প্রকাশ পাওয়া, কয ইসলাম বযতীত অনয 

ধ্লমকর অনুসারী অর্বা কস ককালনা দীনই রবশ্বাস কলর না এবাং কস 

এটা ককালনা সময় কল্পনাও করলত পালর রন কয, কস কয রবষলয়র 

ওপর রলয়লি, তা ইসলাম বরহভুকত। এ বযরির ওপর দুরনয়ালত 

কারফলরর রবধ্ান প্রলয়াগ করা হলব। আলখরালতর রবষয়রট সমূ্পেক 

আল্লাহর হালত। এ বযাপালর গ্রহেলযাগয মত হললা, আল্লাহ পরকালল 

তালক কযভালব পরীিা করলবন। তালদর আমল সম্পলকক আল্লাহই 

ভাললা জালনন; রক্তুষ আমরা এ কর্া ভাললা কলরই জারন কয, রবনা 

অপরালধ্ ককউ জাহান্নালম প্রলবশ করলব না। আল্লাহ বললন, 

لِ ۡرَۡوَلۡ﴿ َحٗداَۡربَُّكَۡۡيظ 
َ
 [١٦: الكهف] ﴾أ
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“আপনার রব কাউলক যুলুম করলবন না।” [সূরা আল-কাহাফ, 

আয়াত: ৪৯] 

দুরনয়ালত তার ওপর কুফুরীর রবধ্ান প্রলয়াগ হওয়ার কারে এই কয, 

কস ইসলামলক দীন রহলসলব গ্রহে কলর রন। তাই তার ওপর 

ইসলালমর রবধ্ান প্রলয়াগ হলবনা। পিান্তলর আলখরালত তালক পরীিা 

করার বযাপালর অলনক হাদীস বরেকত হলয়লি। ইবনুল কাইলয়যম রহ. 

তার ররিত “তরীকুল রহজরাতাইন” নামক বইলয় মুশররক রশশুলদর 

অবস্থা বেকনা করলত রগলয় হাদীসগুললা উলল্লখ কলরলিন।  

(২) এমন কলাক কর্লক কুফুরী প্রকাশ পাওয়া, যার ধ্মক ইসলাম, রক্তুষ কস 

এ কুফুরী আকীদা রনলয় বসবাস করলি অর্ি কস জালন না কয, এ 

আকীদা ইসলাম রবলরাধ্ী। ককউ তালক সতককও কলর কনই। মুসরলম 

রহলসলব গেয করা হলব। পরকাললর রবষয়রট আল্লাহর হালত। কুরআন, 

সুন্নাহ এবাং আরলমলদর বােী কর্লক এ মলমক অলনক দলীল রলয়লি। 

আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

بِيََۡۡنٓكۡرَۡوَمٓ﴿ ِ َعذ   [٧٥: االرساء] ﴾رَسر ٗلَۡۡنب َعَثَۡۡحَتَٰۡۡمر

“রাসূল না পারেলয় আরম কাউলক শারস্ত কদব না।” [সূরা আল-ইসরা, 

আয়াত: ১৫] 

আল্লাহ আলরা বললন, 

لَِكَۡۡربَُّكََۡۡكنََۡۡوَمٓ﴿ ه  ىَٰۡۡمر َۡ َِهِٓۡفۡءَۡيب َعَثَۡۡحَتَٰۡۡٱل قر م 
ر
َٰتِنََۡۡعلَي ِه ۡ َۡيت لر ا ۡۡرَسر ٗلۡۡأ َۡوَمٓۡٓ َۡ اَي

َنٓ لِِكۡۡكر ه  ىۡىۡمر َۡ لرَهٓۡإَِلۡۡٱل قر ه 
َ
َر نََۡۡوأ  [٥٦: القصص] ﴾٥٩َۡظَٰلِ
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“আপনার রব জনপদ সমূহলক ধ্বাংস কলরন না, কয পযকন্ত তার 

ককন্দ্রস্থলল রাসূল কপ্ররে না কলরন, রযরন তালদর কালি আমার 

আয়াতসমূহ পাে কলরন এবাং আরম জনপদ সমূহলক তখনই ধ্বাংস করর, 

যখন তার বারসন্দারা জুলুম কলর।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫৯] 

আল্লাহ তাআলা বললন, 

ٗلۡ﴿ ِينَۡۡرُّسر ِ بَۡش  نِذرِينَۡۡمُّ ُر نَِِۡۡلََلَۡۡومر ۡۡلِلَنِٓسۡۡيَ َجُۢةۡٱّلَلََِۡۡعَ ِل َۡۡبع دَۡۡحر ُّۡسر : النساء] ﴾ٱل
٧٩٥] 

“সুসাংবাদদাতা ও ভীরত-প্রদশকনকারী রাসূলগেলক কপ্ররে কলররি, যালত 

রাসূলগলের পলর আল্লাহর প্ররত ওজুহাত বা যুরি খাো করার মলতা 

ককালনা অবকাশ মানুলষর জনয না র্ালক।” [সূরা আন-রনসা, আয়াত: 

১৬৫] 

আল্লাহ বললন 

ءۡ﴿ ر َسل َنَٓۡوَمٓ
َ
ََُۡۡ  ِم ِۦۡبِلَِسٓنِۡۡإَِلۡۡرَسر لۡ ِۡمنۡأ ِ ء ۡرَۡمنۡٱّلَلۡرَۡفيرِضلُّۡۡلَهر   ِۡۡۡلربَي  َۡمنَۡويَه ِديۡيََشٓ
ء ر ۡ  [١: ابراهيم] ﴾يََشٓ

“আরম সব রাসূললকই তালদর জারতর ভাষাভাষী কলরই কপ্ররে কলররি, 

যালত তালদরলক পররস্কারভালব কবাঝালত পালরন। অতঃপর আল্লাহ যালক 

ইচ্ছা পর্ভ্রষ্ট্ কলরন এবাং যালক ইচ্ছা সৎপর্ প্রদশকন কলরন।” [সূরা 

ইবরাহীম, আয়াত: ৪] 

আল্লাহ তা‘আলা সূরা তাওবায় বললন, 
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دََُۡۡ  َم اِۡۡلرِضَلّۡۡلَلۡرٱََۡكنََۡۡوَمٓ﴿ َٰهر ۡ ۡإِذۡ َۡبع  ََۡۡحَتََٰۡۡهَدى ِ  [٧٧٥: اتلوبة] ﴾َيَتقر َنۡ َۡمٓۡلَهر ۡيربَي 

“আর আল্লাহ ককালনা জারতলক রহদায়াত করার পর পর্ভ্রষ্ট্ কলরন না 

যতিে না তালদর জনয পররষ্কারভালব বলল কদন কস সব রবষয়, যা কর্লক 

তালদর কবুঁলি র্াকা দরকার।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৫] 

আল্লাহ আলরা বললন, 

َۡۡوَهََٰذا﴿ نَزل َنَٰ ۡرۡكَِتَٰب 
َ
َبَٓركۡ ۡأ ُر ۡ َۡوٱَتقر ا ۡۡفَٱتَبِعر هرۡۡمر ۡ َۡحر نَۡۡلََعَل ن١٥٥ۡۡتر

َ
ر ءا ۡۡأ ءَۡۡتقر ل ٓ ََ ۡإَِن

نزَِلۡ
ر
ۡۡأ َٰۡۡٱل ِكَتَٰبر ََِۡۡعَ ءئَِفَتي  َنِٓۡإَونَۡقب لَِنِٓۡمنَۡطٓ وۡ ١٥٦ۡۡلََغَٰفِلِيَۡۡدَِراَستِِه ۡ َۡعنۡكر

َ
ر ا ۡۡأ ۡتَقر ل

ءۡۡلَ ۡ  َنٓ
َ
نزَِلۡۡأ

ر
َۡۡعلَي َنٓۡأ ءۡۡٱل ِكَتَٰبر َنٓ َدىَٰۡۡلَكر ه 

َ
ۡ ۡأ ِنۡبَي َِنة َۡۡجٓءَ كر َۡفَقدۡ ِۡمن هر   ُر ۡ ۡم  ِ َۡرب 

ٗدى َة  َۡۡوهر  [٧٥١ ،٧٥٥: االنعام] ﴾١٥٧َۡورَۡح 

“এরট এমন একরট বরকতময় গ্রন্থ, যা আমরা অবতীেক কলররি। অতএব, 

কতামরা এর অনুসরে কর এবাং ভয় কর, যালত কতামরা করুোপ্রাপ্ত হও 

এবাং যালত কতামরা এ কর্া বললত না পার কয, গ্রন্থ কতা ককবল 

আমালদর পূবকবতকী দু’রট সম্প্রদালয়র প্ররতই অবতীেক হলয়লি। আমরা 

কসগুললার পাে ও পেন সম্পলকক রকিুই জানতাম না। রকাংবা এ কর্া 

বললত না পার কয, যরদ আমালদর প্ররত ককালনা গ্রন্থ অবতীেক হত, আমরা 

তালদর িাইলত অরধ্ক সরেক পর্প্রাপ্ত হতাম। অবশযই কতামালদর রলবর 

পি কর্লক কতামালদর কালি সুস্পষ্ট্ প্রমাে, রহদায়াত ও রহমত এলস 

কগলি।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫৫-৫৭] 

এমরন আলরা অসাংখয আয়াত রলয়লি, যা প্রমাে কলর কয, মানুলষর কালি 

দীলনর রশিা দান ও তা বেকনা করার পূলবক হুজ্জত কালয়ম হলব না।  
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সহীহ মুসরললম আবু হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কর্লক বরেকত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন, 

ِي» د   َْْفُس  َواذلَّ َحد   ِب  يَْسَمعُ  ال بِيَِدهِ  حُمَمَّ
َ
ةِ  َهِذهِ  ِمنْ  أ مَّ

ُ
ايِني  َوال َيُهوِديي  اأْل  ُثمَّ  نََْصَ

ي يُْؤِمنْ  َولَمْ  ُموُت يَ  ِ رِْسلُْت  بِاذلَّ
ُ
ْصَحاِب  ِمنْ  ََكنَ  إاِل بِهِ  أ

َ
 «انلَّارِ  أ

“ঐ সত্ত্বার শপর্, যার হালত আমার প্রাে রলয়লি, এ উম্মালতর ককালনা 

ইয়াহূদী বা নাসারা আমার কর্া শুলন আমার আরনত রবষয়সমূলহর প্ররত 

ঈমান আনয়ন না কলর মারা কগলল কস জাহান্নালমর অরধ্বাসী হলব।”92  

আললমগে বললন, ককালনা নও মুসরলম বা অমুসরলম কদলশ বসবাসকারী 

বা মুসরলমলদর এলাকা কর্লক দূরবতকী স্থালনর অরধ্বাসী হওয়ার কারলে 

ককউ যরদ কুফুরী কালজ রলপ্ত হয়, তালক কারফর হওয়ার ফাতওয়া 

কদওয়া যালব না।93 শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইরময়া বললন, যারা 

আমালক কিলন, তারা অবশযই জালন কয, রনরদকষ্ট্ভালব কাউলক কারফর বা 

ফারসক বলা কর্লক আরম কলোরভালব রনলষধ্ কলর র্ারক। তলব কয বযরি 

কারফর বা ফারসক হওয়ার কারেসমূহ সম্পলকক অবগত আলি, তার কর্া 

রভন্ন। আরম আবারও বলরি কয, এ উম্মলতর ককউ ভুলক্রলম অনযায় 

কালজ রলপ্ত হলল আল্লাহ তা‘আলা তালক িমা কলর রদলবন। িাই 

আকীদার মাসআলায় ভুল করুক রকাংবা অনয ককালনা মাসআলায়। 

সালালফ সাললহীন অলনক মাসআলায় মতলভদ কলরলিন। তারপরও 

                                                           
92 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুল ঈমান।  
93 মুগনী ৮/১৩১ 
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ককউ কাউলক কারফর বললন রন। তালদর কর্লক এও বরেকত আলি কয, কয 

বযরি এরূপ কর্া বললব, কস কারফর হলয় যালব, এটা রেক, রক্তুষ ককালনা 

রনরদকষ্ট্ কলমকর উপলর হুকুম লাগালনা এবাং বযরির ওপর হুকুম লাগালনার 

মালঝ পার্ককয রলয়লি। শাইখুল ইসলাম আলরা বললন, কাউলক কারফর 

বলা অতযন্ত ভয়ানক রবষয়। করা হলয়লি। , , কস নও মুসরলম অর্বা কস 

আরলম-উলামা কর্লক দূলরর ককালনা জনপলদ বসবাস করলি। যার 

কারলে ইসলালমর রবরধ্-রবধ্ান সম্পলকক জ্ঞানাজকন করলত পালররন। 

কালজই এরূপ কিলত্র দীলনর ককালনা রবষয় অস্বীকার করললই তালক 

কারফর বলা যালব না। যতিে না তার কালি হুজ্জত (কুরআন-সুন্নাহর 

দলীলসমূহ) কপশ করা হলব। এও হলত পালর কয, কস দলীল-প্রমাে শুলন 

রন অর্বা শুলনলি রক্তুষ রবশুদ্ধ সূলত্র তার কালি কপৌঁলি রন। কখলনা এও 

হলত পালর কয, কস একজন আরলম। তার কালি দলীল রলয়লি বা 

দলীললর বযাখযা রলয়লি। যরদও তা সরেক নয়।94  

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহ্হাব রহ. বললন, আরম ঐ 

বযরিলক কারফর বরল, কয দীলন মুহাম্মাদী সম্পলকক অবগত হওয়ার পর 

তালক গারল-গালাজ করল। শুধু্ তাই নয় বরাং মানুষলক আল্লাহর দীন 

কর্লক রবরত রালখ এবাং ধ্ারমকক কলাকলদর সালর্ শত্রুতা কপাষে কলর। 

আরম এ কররের কলাকলদরলক কারফর বলল র্ারক।95 রতরন আলরা বললন, 

যারা বলল আমরা বযাপকভালব মানুষলক কারফর বরল এবাং দীন পাললন 

                                                           
94 মাজমূআলয় ফালতায়া ইবন তাইমীয়াঃ ৩/৩৩৯। 
95 আদ্ দুরারুস সানীয়া ১/৫৬। 
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সিম বযরিলকও আমালদর কালি রহজরত কলর িলল আসলত বরল, তারা 

অপবাদ প্রদানকারী রমরু্যক। তারা মানুষলক আল্লাহর দীন গ্রহে করলত 

বাুঁধ্া রদলয় র্ালক। আবদুল কালদর রজলানী এবাং সালয়যদ আহমদ 

বাদভীর কবলরর উপলর কয মূরতক রলয়লি, তার উপাসকলদরলক যরদ 

অজ্ঞতার কারলে এবাং তালদরলক ককউ সতকক না করার কারলে কারফর 

না বরল, তাহলল কীভালব আমরা এমন রনলদকাষ কলাকলদরলক আমালদর 

রদলক রহজরত না করার কারলে কারফর বলব, যারা কখলনা আল্লাহর 

সালর্ শরীক কলর রন এবাং আমালদরলক কুফর প্ররতপন্ন কলর রন ও 

আমালদর রবরুলদ্ধ যুদ্ধও কলর রন?96 
 

আল্লাহর রকতাব, রাসূললর সুন্নাত এবাং আরলমলদর কর্া অনুযায়ী দলীল-

প্রমাে কপশ করা বযতীত কাউলক কারফর বলা যালব না। আল্লাহর দয়া ও 

অনুগ্রলহর দাবীও তাই। রতরন অযুহাত কপশ করার সুলযাগ দূর না কলর 

কাউলক শারস্ত রদলবন না। রবলবক দ্বারা মানুলষর ওপর আল্লাহর হক 

সাবযস্ত করা সম্ভব নয়। যরদ তাই হত, তাহলল রাসূল কপ্ররলের মাধ্যলম 

হুজ্জত কপশ করা যলর্ষ্ট্ হত না।  

সুতরাাং একজন মুসরলম ততিে পযকন্ত মুসরলম রহলসলবই পররগরেত 

হলব, যতিে না শরী‘আলতর দলীললর মাধ্যলম তার ইসলাম ভঙ্গ হলব। 

কালজই কারফর বলার কিলত্র সাবধ্ানতা অবলম্বন করলত হলব। কারে, 

তা না হলল দু’রট বে ধ্রলের ভলয়র কারে রলয়লি। 

                                                           
96 আদ দুরারুস সানীয়া ১/৬৬।  
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(১) আল্লাহর ওপর রমর্যািাররতার অপবাদ। সালর্ সালর্ যার ওপর হুকুম 

লাগালনা হললা তালকও এমন কদালষ কদাষী সাবযস্ত করা হললা, যা কর্লক 

কস সমূ্পেক মুি। আল্লাহর ওপর রমর্যািাররতার অপবাদ এভালব হয় কয, 

এমন বযরিলক কারফর বলা হলয়লি, যালক আল্লাহ কারফর বললন রন। 

এরট আল্লাহ যা হালাল কলরলিন, তা হারাম করার শারমল। ককননা 

কাউলক কারফর বলা বা না বলা এরট ককবল আল্লাহরই অরধ্কার। 

কযমরনভালব ককালনা রকিু হারাম করা বা হালাল করার দারয়ত্ব আল্লাহর 

উপলর।  

(২) রদ্বতীয় সমসযারট হললা মুসরলম বযরি কয অবস্থার ওপর প্ররতরষ্ঠত, তার 

রবপরীত অবস্থালন রনলয় যাওয়া। ককননা যখন ককালনা মুসরলমলক লিয 

কলর কারফর বললব, তখন কস যরদ কারফর না হয়, তাহলল ফাতওয়া 

দানকারী রনলজই কারফর হলয় যাওয়ার আশঙ্কা রলয়লি। সহীহ মুসরললম 

ইবন উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কর্লক বরেকত আলি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম বলললিন, 

ِخيهِ  الرَُّجُل  قَاَل  إَِذا»
َ
َحُدُهَما بِهِ  بَاءَ  َفَقدْ  ََكفِرُ  يَا أِل

َ
 «أ

“যখন ককালনা বযরি তার মুসরলম ভাইলক কারফর বললব, তখন তালদর 

দু’জলনর একজন কারফলর পররেত হলব।”97 

                                                           
97 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল ঈমান।  



 

 

 
 258  

অনয বেকনায় রলয়লি, যালক কারফর বলা হললা, কস যরদ কারফর হলয় 

র্ালক তাহলল কারফর হলব। অনযর্ায় ফাতওয়া দানকারী রনলজই কালফলর 

পররেত হলব।98  

সহীহ মুসরললম আবু যার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কর্লক বরেকত আলি, 

وْ  بِالُْكْفرِ  رَُجال   َدَع  َوَمنْ »
َ
ِ  َعُدوَّ  قَاَل  أ  «َعلَيْهِ  َحارَ  إاِلَّ  َكَذلَِك  َولَيَْس  اَّللَّ

“কয বযরি ককালনা মুসরলমলক কারফর বললব অর্বা আল্লাহর শত্রু বললব, 

কস অনুরূপ না হলয় র্াকলল কয বলল কস রনলজই কারফর বা আল্লাহর 

শত্রু রহসালব পররেত হলয় যালব।”99  

কয বযরি ককালনা মুসরলমলক কারফর বলল, কস রনলজর আমল রনলয় 

অহাংকার কলর এবাং অপরলক তুচ্ছ জ্ঞান কলর র্ালক। এ ধ্রলের বযরি 

দু’রট সমসযার সমু্মখীন। রনলজর আমললক খুব বে মলন করলল আমল 

ধ্বাংস হলয় যালব এবাং তার মলধ্য অহাংকার আসার কারলে কস জাহান্নালম 

প্রলবশ করলব। আবু হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কর্লক বরেকত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, 

ُ  قَاَل » َياءُ  وََجلَّ  َعزَّ  اَّللَّ ا نَازََعِِن  َفَمنْ  إَِزارِي َوالَْعَظَمةُ  رَِداِئ  الِْكْبِ  قََذْفتُهُ  ِمنُْهَما َواِحد 
 «انلَّارِ  يِف 

                                                           
98 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুল ঈমান। 
99 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুল ঈমান। 



 

 

 
 259  

“আল্লাহ বললন, অহাংকার আমার িাদর। বেত্ব আমার কপাষাক। কয 

বযরি আমার এ দু’রটর কয ককালনা একরট কপাষাক রনলয় টানাটারন করলব 

আরম তালক জাহান্নালম রনলিপ করব।”100 সুতরাাং কাউলক কারফর বলার 

পূলবক দু’রট রবষয় কখয়াল করলত হলব: 

(১) আল্লাহর রকতাব এবাং রাসূললর সুন্নায় কাজরটলক কুফুরী বলা হলয়লি 

রক না। যালত কলর আল্লাহর ওপর রমর্যািাররতায় রলপ্ত না হয়।  

(২) যার রভতলর কারফর হওয়ার কারে ও শতকসমূহ রবদযমান এবাং 

কারফর না হওয়ার যাবতীয় বাুঁধ্ামুি। ককবল তার উপরই কুফুরীর 

রবধ্ান প্রলয়াগ করা। কারফর হওয়ার সবলিলয় গুরুত্বপূেক শতক হললা, 

কজলন-শুলন শরী‘আত রবলরাধ্ী এমন কালজ রলপ্ত হওয়া, যা কুফুরীলক 

আবশযক কলর। আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

رَشُِٓقَِۡۡوَمن﴿ َۡسر َلۡۡي دِِۡۡمنۡ ۡٱل َدىََٰۡۡلۡرۡتَبََيََۡۡمَٓۡبع  ََۡۡوَيَتبِعۡ ۡٱل هر ِمنِيََۡۡسبِيلَِۡۡغي  ؤ  َر ِۦۡٱل  ِ ۡنرَ ل 
لِ ِۦۡتََ َّلََٰۡۡمٓ ءَ ت َۡۡجَهَنَ ۡ َۡونرص   [٧٧٥: النساء] ﴾١١٥َۡمِصًياَۡوَسٓ

“আর সুপর্ প্রকারশত হওয়ার পর কয রাসূললর রবরুদ্ধািরে কলর এবাং 

মুরমনগলের রবপরীত পলর্র অনুগামী হয়, আরম তালক তালতই 

প্রতযাবতকন করালবা, যালত কস প্রতযাবতকন করলত িায় এবাং তালক 

জাহান্নালম রনলিপ করব। আর ওটা কতই না রনকৃষ্ট্ প্রতযাবতকন স্থল।” 

[সূরা আন-রনসা, আয়াত: ১১৫] 

                                                           
100 আবু দাউদ, অধ্যায়: রকতাবুল রলবাস।  
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উি আয়ালত বলা হলয়লি, জাহান্নালমর শারস্ত কভাগ করার শতক হললা 

রহদায়াত সুস্পষ্ট্ হওয়ার পর রাসূললর সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

রবলরারধ্তা করা।  

কাজরট করলল কারফর হলয় যালব, এটা জানা রক জরুরর? নারক কাজরট 

শরী‘আলত রনলষধ্ এতটুকু জানাই যলর্ষ্ট্? যরদও কাজরটর ফলাফল 

সম্পলকক অবগত না র্ালক। 

উত্তর হললা, কাজরট শরী‘আলত রনলষধ্ একর্া কজলন তালত রলপ্ত হললই 

হুকুম লাগালনার জনয যলর্ষ্ট্। ককননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

রামাযান মালস রদলনর কবলায় স্ত্রীর সালর্ সহবাস করার কারলে এক 

কলালকর ওপর কাফফরা ওয়ারজব কলররিললন। কারে, কস জানলতা 

রদলনর কবলায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম; রক্তুষ কাফফরা ওয়ারজব হওয়ার 

কর্া জানলতা না। রববারহত পুরুষ বযরভিারলক হারাম কজলন তালত রলপ্ত 

হলল তালক রজম করলত হলব। যরদও কস রববারহত কযনাকারীর শারস্ত কয 

রজম, তা সম্পলকক অজ্ঞ র্ালক। 

কজার পূবকক কাউলক কুফুরী কালজ বাধ্য করা হলল, তালক কারফর বলা 

যালব না। আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

ََۡۡۡمن﴿ دِِۡۡمنۡ ۡبِٱّلَلَِۡۡكَف ِۡهََۡۡمنۡ ۡإَِلۡۡإِيَمَٰنِ ِۦءَۡۡبع  ك 
ر
ۥۡأ ۡ َۡوَُل بر ر ئِنُّ ََ ط  يَمَٰنِۡۡمر ِ

نۡبِٱۡل  ُِ َۡوَلَٰ
حََۡۡمن ََِۡۡۡشَ ف  ُر

ٗراۡبِٱل  ِنََۡۡغَضب َۡۡفَعلَي ِه ۡ َۡصد  : انلحل] ﴾١٠٦َۡعِظي ۡ َۡعَذاب َۡۡولَهر ۡ ۡٱّلَلِۡۡم 
٧٦٩] 
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“ককউ ঈমান আনার পলর আল্লাহর সালর্ কুফুরীলত রলপ্ত হলল এবাং 

কুফুরীর জনয অন্তরলক খুলল রদলল তার ওপর আপতরত হলব আল্লাহর 

গযব এবাং তার জলনয রলয়লি মহা শারস্ত। তলব তার জলনয নয়, যালক 

কুফুরীর জলনয বাধ্য করা হলয়লি। রক্তুষ তার রিত্ত ঈমালন অরবিল।” 

[সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১০৬]  

অরধ্ক আনন্দ প্রকাশ করলত রগলয় বা রিরন্তত অবস্থায় অর্বা রাগারন্বত 

হলয় অর্বা ভীত অবস্থায় কুফুরী বাকয উচ্চারে করলল কারফর হলয় যালব 

না। আল্লাহর বােী, 

ُر ۡ َۡولَي َسۡ﴿ َنٓحۡ َۡعلَي  ءۡۡجر ٓ ََ تر ۡفِي
 
َطَ خ 

َ
نۡبِ ِۦۡأ ُِ َدت َۡۡمَٓۡوَلَٰ ََ ۡ َۡتَع ُر   ۡٱّلَلۡرَۡوََكنَُۡۡرلر بر

َٓۡغفر ٗرا ًَ  [٥: االحزاب] ﴾رَِحي

“ভুলক্রলম ককালনা অপরাধ্ করলল কতামালদর ককালনা কদাষ কনই। রক্তুষ 

কতামালদর অন্তলর সাংকল্প র্াকলল অপরাধ্ হলব। আর আল্লাহ িমাশীল, 

পরম দয়ালু।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫] 

সহীহ মুসরললম আনাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কর্লক বরেকত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, 

« ُ َشدُّ  َّلَلَّ
َ
َحِدُكمْ  ِمنْ  إَِْلْهِ  َيتُوُب  ِحنيَ  َعبِْدهِ  بِتَْوَبةِ  افَرَح   أ

َ
رِْض  َراِحلَِتهِ  ىلَعَ  ََكنَ  أ

َ
 فاََلة   بِأ

ابُهُ  َطَعاُمهُ  وََعلَيَْها ِمنْهُ  فَاَْْفلَتَْت  يَِس  َورَشَ
َ
َت  ِمنَْها فَأ

َ
يَِس  قَدْ  ِظلَِّها يِف  فَاْضَطَجعَ  َشَجَرة   فَأ

َ
 أ

َخذَ  ِعنَْدهُ  قَائَِمة   بَِها ُهوَ  إَِذا َكَذلَِك  ُهوَ  َفبَيْنَا َراِحلَِتهِ  ِمنْ 
َ
َطاِمَها فَأ ةِ  ِمنْ  قَاَل  ُثمَّ  ِِبِ  ِشدَّ

نَْت  اللَُّهمَّ  الَْفَرِح 
َ
نَا َعبِْدي أ

َ
  َربَُّك  َوأ

َ
ْخَطأ

َ
ةِ  ِمنْ  أ  «الَْفَرِح  ِشدَّ
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“গুনাহ করার পর বান্দা যখন তাওবা কলর, তখন আল্লাহ তা‘আলা ঐ 

বযরির কিলয় কবরশ খুশী হন, কয একরট বাহলনর উপর আলরাহন কলর 

মরুভূরমর উপর রদলয় পর্ িললত রিল। এমন সময় বাহনরট তার খাদয-

পানীয় সব রনলয় পলায়ন করল। এলত কলাকরট রনরাশ হলয় একরট 

গালির রনলি এলস শুলয় পেল। রকিুিে রনদ্রায় র্াকার পর হোৎ উলে 

কদলখ বাহনরট তার সমস্ত আসবাব পত্রসহ মার্ার পালশ দাুঁরেলয় আলি। 

কস বাহনরটর লাগাম ধ্লর আনলন্দ বলল উেল, কহ আল্লাহ! আপরন আমার 

কগালাম, আরম আপনার রব। খুশীলত আত্মহারা হলয়ই কস এ ধ্রলের 

ভুল কলরলি।”101  

কারফর বলার পলর্ আলরকরট বাধ্া হললা কাজরট কুফুরী হওয়ার বযাপালর 

কুফুরীলত রলপ্ত বযরির কালি তাবীল বা বযাখযা র্াকা। কয কারলে কস 

মলন কলর কয, কস সলতযর ওপরই আলি। কালজই কস তার ধ্ারো মলত 

পাপ বা শরী‘আত রবলরাধ্ী কালজ রলপ্ত হয় রন। আয়ালতর অন্তভুকি হলব 

কযখালন আল্লাহ বললন, 

ُر ۡ َۡولَي َسۡ﴿ َنٓحۡ َۡعلَي  ءۡۡجر ٓ ََ تر ۡفِي
 
َطَ خ 

َ
نۡبِ ِۦۡأ ُِ َدت َۡۡمَٓۡوَلَٰ ََ ۡ َۡتَع ُر   ۡٱّلَلۡرَۡوََكنَُۡۡرلر بر

ٓۡاَغفر رٗۡ ًَ  [٥: االحزاب] ﴾رَِحي

“ভুলক্রলম ককালনা অপরাধ্ করলল কতামালদর ককালনা কদাষ কনই। রক্তুষ 

কতামালদর অন্তলর সাংকল্প র্াকলল অপরাধ্ হলব। আর আল্লাহ িমাশীল, 

পরম দয়ালু।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫] 
                                                           
101 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুত তাওবাহ। 
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আল্লাহ আলরা বললন, 

َۡۡلۡۡ﴿ ل ِفر َُ ًسٓۡٱّلَلۡرۡير َعَهٓۡإَِلَۡۡنف   [٧٨٩: اْلقرة] ﴾ورس 

“আল্লাহ কাউলক সালধ্যর অরতররি দারয়ত্ব িারপলয় কদন না।” [সূরা 

আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৬] 

ইমাম ইবন কুদামা আল-মাকলদসী বললন, ককালনা প্রকার সলন্দহ বা 

বযাখযা বযাতীত ককউ যরদ রনরাপরাধ্ মানুষলক হতযা করা হালাল কভলব 

হতযা কলর এবাং তালদর সম্পদ আত্মসাৎ কলর, তাহললও কস কারফর 

হলয় যালব। আর যরদ তাবীল কলর কারফর কভলব হতযা কলর এবাং সম্পদ 

হালাল কজলন আত্মসাৎ কলর, তলব তালদরলক কারফর বলা হলব না। এ 

জলনয খালরজীলদরলক অরধ্কাাংশ আরলমগে কারফর বললন রন। অর্ি 

তারা মুসরলমলদর জান-মাল হালাল মলন কলর এবাং এ কালজর দ্বারা 

তারা আল্লাহর বনকটয অজকন করলত পারলব বলল মলন কলর। তালদরলক 

কারফর না বলার কারে এই কয, তারা তাবীল বা অপবযাখযা কলর 

মুসরলমলদরলক হতযা কলররিল। রতরন আলরা বললন, খালরজীরা অলনক 

িাহাবালয় ককরাম এবাং তালবয়ীলদর রি ও সম্পদ হালাল মলন করত। 

শুধু্ তাই নয় এ কাজলক তারা আল্লাহর বনকটয হারসললর মাধ্যম মলন 

করত। তা সলত্বও আরলমগে তালদরলক কারফর বললন রন। কারে, 

তালদর কালি অপবযাখযা রিল।102  

                                                           
102 খালরজীর রবশ্বাস এই কয, ককান মুসলমান যরদ কবীরা গুনালহ রলপ্ত হয়, কস ইসলাম 
কর্লক কবর হলয় কারফর হলয় যায় এবাং তার জান-মাল হালাল হলয় যায়।  
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ইমাম ইবন তাইরময়া রহ. বললন, কুরআলনর রবলরাধ্ীতা করা 

খালরজীলদর উলেশয রিল না; বরাং কুরআন বুঝলত রগলয় ভুল করার 

কারলে তারা রবদ‘আলত রলপ্ত হলয় পাপী মুরমনলদরলক কারফর মলন 

কলরলি।103 রতরন আলরা বললন, খালরজীরা কুরআলনর রবলরাধ্ীতা কলর 

মুরমনলদরলক কারফর বলললি। অর্ি কুরআলনর ভাষায় মুরমনলদরলক বনু্ধ 

রহসালব গ্রহে করলত বলা হলয়লি। তারা রবনা ইললম, সুন্নার অনুসরে না 

কলর এবাং প্রকৃত জ্ঞানীলদর কালি না রগলয় কুরআলনর অস্পষ্ট্ 

আয়াতগুললার অপবযাখযা কলরলি। রতরন আলরা বললন, ইমামগে 

ঐকযবদ্ধভালব খালরজীলদরলক রনন্দা কলরলিন এবাং কগামরাহ বলললিন। 

তলব তালদরলক কারফর বলার কিলত্র দু’রট বেকনা পাওয়া যায়। রক্তুষ 

রতরন এও উলল্লখ কলরলিন কয, আলী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বা অনয ককালনা 

সাহাবী তালদরলক কারফর বললন রন; বরাং তালদরলক যাললম এবাং সীমা 

লাংঘনকারী মুসরলম রহলসলব আখযা রদলয়লিন। ইমাম আহমাদ ইবন 

হাম্বল ও অনযানয ইমামগে কর্লকও এ ধ্রলের কর্া বরেকত আলি। ইমাম 

ইবন তাইমীয়া আলরা বললন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

খালরজীলদর রবরুলদ্ধ রজহাদ করলত বলললিন। িতুর্ক খলীফা আলী 

রারদয়াল্লাহু ‘আনহু তালদর রবরুলদ্ধ রজহাদ কলরলিন। সাহাবী ও পরবতকী 

উত্তম যুলগর ইমামগে তালদর রবরুলদ্ধ যুলদ্ধর বযাপালর একমত কপাষে 

কলরলিন। আলী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু, সা‘দ ইবন আরব ওয়াক্কাস বা অনয 

ককালনা সাহাবী খালরজীলদরলক কারফর বললন রন; বরাং তালদরলক 

                                                           
103 মাজমূআ‘ ফাতওয়া ইবন তাইরময়া ১৩/৩০। 
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মুসরলম মলন কলরলিন। তারা যখন অনযায়ভালব মানুলষর রিপাত শুরু 

করল এবাং মুসরলমলদর ধ্ন-সম্পলদর ওপর আক্রমে করল তখন আলী 

রারদয়াল্লাহু ‘আনহু তালদর এ যুলুম এবাং রবলদ্রাহ দমন করার জনয যুদ্ধ 

কলরলিন। তালদরলক কারফর মলন কলর যুদ্ধ কলরন রন। তাই রতরন 

তালদর মরহলালদরলক দাসী রহসালব বন্দী কলরন রন এবাং তালদর 

সম্পদলক গেীমত রহলসলব গ্রহে কলরন রন। তালদর কগামরাহী কুরআলনর 

দলীল, মুসরলমলদর ইজমা‘ দ্বারা প্রমারেত। আল্লাহ এবাং তাুঁর রাসূল 

তালদর রবরুলদ্ধ রজহাদ করার আলদশ রদলয়লিন। তর্ারপও আরলমগে 

তালদরলক কারফর বললন রন। তাহলল কীভালব এমন রফরকার 

কলাকলদরলক কারফর বললবন, যালদর কিলয় বে আরলমগে অলনক 

মাসআলায় ভুল কলরলিন। সুতরাাং এক দললর পলি অপর দললক 

কারফর বলা এবাং জান-মাল হালাল মলন করা জালয়য কনই। যরদও 

তালদর রভতলর রবদ‘আত বতকমান রলয়লি। মূল কর্া তারা কয রবষলয় 

মতলভদ কলরলি কস সম্পলকক তারা সকললই অজ্ঞ। ’বীল কলর কারও 

রবরুলদ্ধ যুদ্ধ কলর বা কাউলক কারফর বলল, তলব উি মুসরলমলক কারফর 

বলা যালব না। আল্লাহ ও তাুঁর রাসূললর বােী কর্লক কয হুকুম সাবযস্ত 

হয়, দাওয়াত না কপৌঁরিলয় বান্দার কিলত্র তা প্রলযাজয হওয়ার কিলত্র 

হাম্বলী মাযহালবর আরলমগলের রতন ধ্রলের বিবয রলয়লি। তলব 

এলিলত্র কুরআলনর বিবযই সরেক। আল্লাহ বললন, 

َنَٓۡوَمٓ﴿ بِيَۡۡكر ِ َعذ   [٧٥: االرساء] ﴾رَسر ٗلَۡۡنب َعَثَۡۡحَتَٰۡۡمر
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“রাসূল না পারেলয় আমরা কাউলক শারস্ত কদব না।” [সূরা আল-ইসরা, 

আয়াত: ১৫]  

ٗلۡ﴿ ِينَۡۡرُّسر ِ بَۡش  نِذرِينَۡۡمُّ ُر نَِِۡۡلََلَۡۡومر ۡۡلِلَنِٓسۡۡيَ َجُۢةۡٱّلَلََِۡۡعَ ِل َۡۡبع دَۡۡحر ُّۡسر : النساء] ﴾ٱل
٧٩٥] 

“সুসাংবাদ দাতা ও ভীরত-প্রদশকনকারী রাসূলগেলক কপ্ররে কলররি, যালত 

রাসূলগলের পলর আল্লাহর প্ররত অযুহাত কপশ করার মত ককালনা 

অবকাশ মানুলষর জনয না র্ালক।” [সূরা আন-রনসা, আয়াত: ১৬৫]  

সহীহ বুখারী ও মুসরললম আলি, আল্লাহর কিলয় অরধ্ক ওযর-অযুহাত 

গ্রহেকারী আর ককউ কনই। এ জনযই আল্লাহ তা‘আলা সুসাংবাদ দাতা 

এবাং ভয় প্রদশকনকারী রহসালব রাসূল কপ্ররে কলরলিন।  

কমাটকর্া অজ্ঞতার কারলে ককউ কুফুরী করলল অর্বা কুফুরী বাকয 

উচ্চারে করলল কারফর হলব না। , রাসূললর সুন্নাত এবাং আরলমলদর 

পর্। 

প্রশ্ন: (৬৮) যারা আল্লাহর আইন বাদ রদলয় মানব ররিত আইন দ্বারা রাষ্ট্র 

পররিালনা কলর তালদর হুকুম কী?  

উত্তর: আরম আল্লাহর ওপর ভরসা কলর বলরি কয, আল্লাহ কতৃকক 

নারযলকৃত রবধ্ান রদলয় রাষ্ট্র িালালনা বা রবিার-ফয়সালা করা তাওহীলদ 

রুবূবীয়যালতর অন্তভুকি। ককননা তালত আল্লাহর রুবূরবয়যাত, পররপূেক 

রাজত্ব এবাং পররিালনা িমতার দাবী অনুযায়ী তাুঁর হুকুম কাযককর 

করার নামান্তর। আল্লাহ তা‘আলা বললন, 



 

 

 
 267  

ا ۡ﴿ وء َبٓرَهر ۡ ۡٱَُتَذر ح 
َ
َبََٰنهر ۡ ۡأ َبٓٗبَٓۡورره  ر 

َ
ِنۡأ ِسيحَۡۡٱّلَلِۡۡدرونِۡۡم  ََ َي َۡۡٱب نََۡۡوٱل   ۡ ءَۡۡم ا َۡۡوَمٓ وء ۡر ِم

ر
ۡإَِلۡۡأ

ا ۡ وء بردر َ  ۡۡإَِلۡۡإَِلَٰ ََۡۡلءَۡۡوَِٰحٗدا ۡۡإَِلَٰٗهِٓۡۡلَع  ۥۡهر ب َحََٰن ر ٓۡسر ََ ِكر نََۡۡع رۡش   [٣٧: اتلوبة] ﴾٣١ۡي

“তারা আল্লাহলক বাদ রদলয় রনলজলদর আরলম ও ধ্মক-যাজকলদরলক প্রভু 

বারনলয় রনলয়লি এবাং মারইয়ালমর পুত্র মাসীহলকও অর্ি তালদর প্ররত 

শুধু্ এ আলদশ কদওয়া হলয়লি কয, তারা শুধু্মাত্র এক মা‘বূলদর ইবাদাত 

করলব, রযরন বযতীত মা‘বূদ হওয়ার কযাগয ককউ নয়। রতরন তালদর অাংশী 

স্থাপন করা হলত পরবত্র।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১] 

এখালন আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহূদী-নাসারালদর ধ্মক-যাজকলদরলক রব 

রহলসলব নাম করে কলরলিন। কারে, তারাও আল্লাহর রবধ্ালনর মত 

রবধ্ান রিনা করত। তালদর ররিত রবধ্ালনর অনুসারীলদরলক কগালাম বা 

বান্দা রহলসলব নাম কদওয়া হলয়লি। কারে, তারা আল্লাহর রবধ্ালনর 

রবলরাধ্ীতা কলর ঐ সব পারদ্র ও আরলমলদর কালি নরত স্বীকার করত 

এবাং তালদর অনুসরে করত। আদী ইবন হালতম রারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক বলললন, তারা কতা তালদর 

ইবাদাত কলর না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, তারা 

হালাললক হারাম কলর এবাং হারামলক হালাল কলর। আর সাধ্ারে 

কলালকরা তালদর অনুসরে কলর র্ালক। এটার নামই ইবাদাত।104  

আপরন কজলন রনন, কয বযরি আল্লাহর আইন রদলয় রবিার কলর না; বরাং 

অলনযর রবধ্ান দ্বারা রবিার-ফায়সালা করলত িায়, তালদর বযাপালর 
                                                           
104 রতররমযী, অধ্যায়: তাফসীরুল কুরআন। 
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কুরআলনর আয়াতগুললা দু’ভালগ রবভি। প্রর্ম প্রকালরর আয়ালত 

তালদরলক ঈমানহীন (মুনারফক) রদ্বতীয় প্রকালরর আয়ালত কারফর, 

যাললম ও ফারসক বলা হলয়লি। ,  

لَ ۡ ﴿
َ
َۡۡۡأ َر نَۡۡٱََّلِينَۡۡإَِلۡۡتَ َنهر ۡ ۡيَز عر

َ
ءَۡۡ اَمنر ا ۡۡأ ٓ ََ ِ نزَِلۡۡب

ر
ءۡۡإَِۡل َكۡۡأ نزَِلَۡۡوَمٓ

ر
ونََۡۡقب لَِكِۡۡمنۡأ ِيدر ۡيۡر

ن
َ
َر ءا ۡۡأ ا َۡۡوَُدۡ ۡغر تِۡٱلَطَٰۡۡإَِلَۡۡيَتَحَٓك وء ۡر ِم

ر
نۡأ

َ
وا ۡۡأ ۡر فر  ُ ۡۡيَ نۡٱلَشي َطَٰنۡرَۡويرِۡيدۡرۡبِ ِۦ 

َ
ۡيرِضَلهر ۡ ۡأ

ۡ ََٰل  ا ۡۡلَهر ۡ ۡقِيَلِۡۡإَوَذا٦٠ۡۡبَعِيٗداَۡضَل ءۡۡإَِلََٰۡۡتَعٓلَ   نَزَلَۡۡمٓ
َ
َۡسر لِِۡۡإَوَلۡۡٱّلَلۡرۡأ ي َتۡۡٱل

َ
َنَٰفِقِيََۡۡرأ َر ۡٱل 

ونَۡ دُّ وٗداَۡعنَكۡۡيَصر در ءۡإِۡۡفََكي َف٦١ۡۡۡصر َصََٰبت هر َۡذا
َ
ِصيَبُۢةۡأ ٓۡمُّ ََ ِ ۡۡب ي ِديهِ ۡ ََُۡدَمت 

َ
ء روكَۡۡثر َۡۡأ َۡجٓ

ءۡۡإِنۡ ۡبِٱّلَلَُِۡۡي لِفر نَۡ نَٓ َرد 
َ
َسَٰٗنٓۡإَِلءۡۡأ َلىئَِك٦٢َۡۡۡوتَ  فِيًقٓۡإِح  و 

ر
لَ ۡرۡٱََّلِينَۡۡأ ُۡرلر بِِه ۡ ِۡفَۡۡمٓۡٱّلَلۡرَۡيع 

ۡ ِۡض  ع 
َ
هر ۡ َۡعن هر ۡ ۡفَأ ِسِه ۡ ِۡفۡءۡلَهر ۡ َۡوُرلۡوَِعظ  نفر

َ
َل ۡۡأ ء٦٣ۡۡۡبَلِيٗغَُٓۡ   ر َسل َنَٓۡوَمٓ

َ
ۡإَِلۡۡرَسر لۡ ِۡمنۡأ

َنهر ۡ َۡولَ ۡ ۡٱّلَلِ ۡۡبِإِذ نِِۡۡۡلرَطٓعَۡ
َ
َر ءا ۡۡإِذۡأ َسهر ۡ َۡظلَ نفر

َ
ء روكَۡۡأ وا َۡۡجٓ ۡر َف َتغ  َۡۡۡٱّلَلَۡۡفَٱس  َف َتغ  ۡلَهر ۡرَۡوٱس 

َۡسر لرۡ وا ۡۡٱل ٓۡتََ اٗبٓۡٱّلَلَۡۡلَ ََجدر َٗ ِمنر نََۡۡلَۡۡوَرب َِكۡۡفََل٦٤ۡۡۡرَِحي َر كََۡۡحَتَٰۡۡيرؤ  ِ َك  ُٓۡير ََ َۡۡۡفِي َۡشَج
وا َۡۡلۡۡثر َۡۡبَي َنهر ۡ  ِسِه ۡ ِۡفۡءَُۡيِدر نفر

َ
َٗۡجٓۡأ َٓۡح ََ ِ َر ا ََُۡۡضي َتۡۡم  ِ رَسل  َٓۡوي َٗ لِي  ،٩٦: النساء] ﴾٦٥ۡتَس 

٩٥] 

“আপরন রক তালদরলক কদলখন রন, যারা দাবী কলর কয, আপনার প্ররত 

এবাং আপনার পূলবক যা অবতীেক হলয়লি তারা কস সমস্ত রবষলয়র উপর 

ঈমান এলনলি। তারা রবলরাধ্পূেক রবষয়গুললা সমাধ্ালনর জনয শয়তালনর 

কালি রনলয় কযলত িায়, অর্ি তালদরলক আলদশ কদওয়া হলয়লি, যালত 

তারা ওলক মানয না কলর। পিান্তলর শয়তান তালদরলক প্রতাররত কলর 

পর্ভ্রষ্ট্ কলর কফললত িায়। আর যখন আপরন তালদরলক বললবন, 

কতামরা আল্লাহর নারযলকৃত রবধ্ান এবাং তাুঁর রাসূললর রদলক এলসা 

তখন আপরন মুনারফকরদগলক কদখলবন, ওরা আপনার কাি কর্লক 
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সমূ্পেকভালব সলর যালচ্ছ। এমতাবস্থায় যরদ তালদর কৃতকলমকর দরুন 

রবপদ আলরারপত হয়, তখন ককমন হলব? অতঃপর তারা আল্লাহর নালম 

কসম কখলয় রফলর আসলব কয, কলযাে ও সমলঝাতা িাো আমালদর অনয 

ককালনা উলেশয রিল না। এরা হললা কস সমস্ত কলাক, যালদর মলনর 

কগাপন রবষয় সম্পলকক আল্লাহ তায়ালা অবগত। অতএব, আপরন 

ওলদরলক উলপিা করুন এবাং ওলদরলক সদুপলদশ রদলয় এমন ককালনা 

কর্া বলুন, যা তালদর জনয কলযােকর। বস্তুতঃ আরম একমাত্র এ 

উলেলশযই রাসূল কপ্ররে কলররি, যালত আল্লাহর রনলদকশানুযায়ী তালদর 

(রাসূলগলের) আলদশ-রনলষধ্ মানয করা হয়। আর কসসব কলাক যখন 

রনলজলদর অরনষ্ট্ সাধ্ন কলররিল, তখন যরদ আপনার কালি আসত 

অতঃপর আল্লাহর রনকট িমা প্রার্কনা করত এবাং রাসূলও যরদ তালদর 

জনয িমা প্রার্কনা করলতন, অবশযই তারা আল্লাহলক িমাকারী, 

কমলহরবান রূলপ কপত। অতএব, কতামার রবর কসম, কস কলাক 

ঈমানদার হলব না, যতিে না তালদর মলধ্য সৃষ্ট্ রববালদর বযাপালর 

আপনালক নযায়রবিারক বলল মলন না কলর। অতঃপর আপনার মীমাাংসার 

বযাপালর রনলজর মলন ককালনা রকম সাংকীেকতা পালব না এবাং তা স্তুষষ্ট্ 

রিলত্ত কবূল কলর রনলব।” [সূরা আন-রনসা, আয়াত: ৬০-৬৫]  

এখালন আল্লাহ তা‘আলা ঈমালনর দাবীদার মুনারফকলদর কলয়করট 

ববরশষ্ট্য তুলল ধ্লরলিন: 

(১) মুনারফকলদর প্রর্ম ববরশষ্ট্য হললা, তারা তাগুলতর রনকট রবিার-

ফায়সালার জনয গমে কলর র্ালক। প্রলতযক ঐ রবষয় বা বযরির নামই 
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তাগুত, কয আল্লাহর রবধ্ালনর রবলরাধ্ীতা কলর। সমস্ত রবিার-ফায়সালা 

এবাং হুকুলমর মারলক একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। বললন, 

َلۡ﴿
َ
َل قۡرَۡلۡرۡأ ۡر ۡۡٱل  م 

َ ۡۡٱّلَلۡرَۡتَبَٓركََۡۡوٱۡل  َِيََۡۡربُّ  [٥١: االعراف] ﴾ٱل َعَٰلَ

“কজলন রাখ! তাুঁরই কাজ সৃরষ্ট্ করা এবাং আলদশ করা। আল্লাহ 

বরকতময় রযরন রবশ্বজগলতর রব।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪]  

(২) তালদরলক আল্লাহর নারযলকৃত রবষয় এবাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর রদলক আহ্বান করা হলল তারা অনয রদলক মুখ রফররলয় 

কনয়। 

(৩) তারা ককালনা রবপলদ পেলল অর্বা তালদর কৃতকমক মানুলষর কালি 

প্রকারশত হলয় কগলল শপর্ কলর বলল র্ালক কয, সৎ উলেশয এবাং 

পরররস্থরত শান্ত রাখা বযতীত আমালদর অনয ককালনা উলেশয রিল না। 

বতকমালন যারা ইসলালমর রবধ্ান বাদ রদলয় বানব ররিত রবধ্ান রদলয় রাষ্ট্র 

িালায়, তালদর কর্াও একই রকম। তারা বলল, আমালদর উলেশয হললা 

যুলগাপলযাগী শাসন বযবস্থার মাধ্যলম মানুলষর উপকার সাধ্ন করা।  

আল্লাহ তা‘আলা উপলরাি িররলত্রর অরধ্কারী মুনালফকলদরলক সতকক 

কলর রদলয় বলললিন কয, আল্লাহ তা‘আলা তালদর অন্তলরর খবর জালনন 

এবাং তালদরলক নসীহত করার জনয এবাং কলোর ভাষায় কর্া বলার 

জনয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক আলদশ রদলয়লিন। রাসূল 

পাোলনার উলেশয হললা, যালত শুধু্মাত্র তাুঁলদরই অনুসরে করা হয়। 

অনয মানুলষর অনুসরে নয়। তালদর রিন্তাধ্ারা ও মতবাদ যতই 
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শরিশালী কহাক না ককন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা রনলজর 

রুবূবীয়যালতর শপর্ কলর তাুঁর রাসূললক বললিন কয, রতনরট রবষলয়র 

সমন্বয় বযতীত কারও ঈমান সাংলশাধ্ন হলব না।  

1) সকল প্রকার রবলরাধ্পূেক রবষলয় রাসূললর রদলক রফলর আসা। 

2) রাসূললর রসদ্ধান্ত কমলন কনওয়ার জনয অন্তরলক প্রশস্ত করা। 

3) পররপূেকভালব রাসূললর ফায়সালালক কমলন কনওয়া এবাং ককালনা 
প্রকার শীরর্লতা বযতীত তা বাস্তলব রূপদান করা। 

রদ্বতীয় প্রকালরর আয়াতসমূলহ আল্লাহ বললন, 

ُر َۡل ۡ َۡوَمن﴿ ءَُۡۡي  ٓ ََ ِ نَزَلۡۡب
َ
َلىئَِكۡۡٱّلَلۡرۡأ و 

ر
ونَۡۡهر ۡرۡفَأ ۡر َٰفِ  [١١: دةاملائ] ﴾ٱل َك

“যারা আল্লাহর নারযলকৃত রবধ্ান রদলয় রবিার কলর না, তারা কারফর।” 

[সূরা আল-মালয়দা, আয়াত: ৪৪] 

ُر َۡل ۡ َۡوَمن﴿ ءَُۡۡي  ٓ ََ ِ نَزَلۡۡب
َ
َلىئَِكۡۡٱّلَلۡرۡأ و 

ر
َر نَۡۡهر ۡرۡفَأ  [١٥: دةاملائ] ﴾ٱلَظَٰلِ

“যারা আল্লাহর নারযলকৃত রবধ্ান রদলয় রবিার কলর না, তারা যাললম।” 

[সূরা আল-মালয়দা, আয়াত: ৪৫] 

ُر َۡل ۡ َۡوَمن﴿ ءَُۡۡي  ٓ ََ ِ نَزَلۡۡب
َ
َلىئَِكۡۡٱّلَلۡرۡأ و 

ر
 [١١: دةاملائ] ﴾ٱل َفَِٰسقر نَۡۡهر ۡرۡفَأ

“যারা আল্লাহর নারযলকৃত রবধ্ান রদলয় রবিার কলর না, তারা ফারসক।” 

[সূরা আল-মালয়দা, আয়াত: ৪৭] 

যারা আল্লাহর আইন রদলয় রবিার কলর না তালদরলক আল্লাহ উপলরর 

রতরনরট আয়ালত পরপর কারফর, যাললম এবাং ফারসক বলললিন। রতনরট 
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গুেই রক এক বযরির কিলত্র প্রলযাজয হলত পালর? অর্কাৎ কয বযরি 

আল্লাহর আইন রদলয় রবিার করল না, কস কারফর, ফারসক এবাং 

যাললমও বলট। ককননা আল্লাহ কারফরলদরলক যাললম এবাং ফারসক 

রহলসলবও বেকনা কলরলিন। আল্লাহ বললন, 

ونَۡ﴿ ۡر َٰفِ َر نَۡۡهر ۡرَۡوٱل َك  [٧٥١: اْلقرة] ﴾ٱلَظَٰلِ

“বস্তুতঃ কারফররাই প্রকৃত যাললম।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৪] 

আল্লাহ বললন, 

وا ۡۡإَِنهر ۡ ﴿ ۡر َٰۡۡوَهر ۡ َۡوَمٓتر ا َۡۡورَسر ِلِۦۡبِٱّلَلَِۡۡكَف  [٨١: اتلوبة] ﴾ِسقر نََۡف

“তারা আল্লাহ ও তাুঁর রাসূললর সালর্ কুফুরী কলরলি এবাং ফারসক অবস্থায় 

তালদর মৃতুয হলয়লি।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৮৪] 

প্রলতযক কারফর-ই রক যাললম এবাং ফারসক? নারক আল্লাহর আইন রদলয় 

ফায়সালা না করার কারলে রবরভন্ন প্রকার মানুলষর ওপর অবস্থালভলদ এ 

সমস্ত রবধ্ান প্রলযাজয হলব। রদ্বতীয় মতরট আমার রনকট গ্রহেলযাগয। অর্কাৎ 

আল্লাহর আইন রদলয় রবিার না করলল মানুষ কখলনা কারফর হয়, কখলনা 

যাললম হয় আবার অবস্থালভলদ কখলনা ফারসক হয়।  

সুতরাাং আমরা বলব কয, যারা আল্লাহর নারযলকৃত রবধ্ানলক অবজ্ঞা ও 

তুচ্ছ মলন কলর এবাং অনয রবধ্ানলক অরধ্ক উপলযাগী ও উপকারী মলন 

কলর তার মাধ্যলম মানুলষর রবিার-ফায়সালা কলর, তারা ইসলাম কর্লক 

কবর হলয় কারফর হলয় যালব। এলদর অন্তভুকি ঐ সমস্ত কলাক, যারা 
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মানুলষর জনয পর্ রহসালব ইসলাম রবলরাধ্ী রবধ্ান রিনা কলর। তারা 

তালদর ররিত রবধ্ানলক মানুলষর জনয অরধ্ক উত্তম ও উপলযাগী মলন 

কলরই বতরর কলর র্ালক। এ কর্া স্বাভারবকভালবই জ্ঞাত হওয়া যায় কয, 

মানুষ এক পর্ কিলে রদলয় যখন অনয পলর্ িলল, তখন এটা মলন 

কলরই িলল কয, প্রর্ম পলর্র কিলয় রদ্বতীয় পর্রট উত্তম। 

আর কয বযরি আল্লাহর রবধ্ান বাদ রদলয় অলনযর রবধ্ালনর মাধ্যলম রাষ্ট্র 

পররিালনা কলর এবাং রবিার-ফায়সালা কলর, রক্তুষ কস আল্লাহর রবধ্ানলক 

অবজ্ঞা কলর না এবাং অনয রবধ্ানলক অরধ্ক উপকারী এবাং উপলযাগীও 

মলন কলর না; বরাং কস অলনযর উপর প্রভাব রবস্তার রকাংবা প্ররতলশাধ্ 

গ্রহে করার জনয এরূপ কলর র্ালক, তাহলল কারফর হলব না বরাং 

যাললম রহসালব গেয হলব।  

আর কয বযরি আল্লাহর রবধ্ান বাদ রদলয় অনয রবধ্ালনর মাধ্যলম রাষ্ট্ীয় 

রবিার-ফায়সালা কলর রক্তুষ কস আল্লাহর রবধ্ানলক অবজ্ঞা কলর না এবাং 

অনয রবধ্ানলক অরধ্ক উপকারী এবাং উপলযাগীও মলন কলর না, বরাং 

রবিার প্রার্কীলদর আলবদলনর কপ্ররিলত রকাংবা ঘুষ গ্রহলের জনয রকাংবা 

অনয ককালনা পারর্কব স্বার্ক হারসললর জনয এরূপ কলর র্ালক, তা হলল 

কারফর হলব না; বরাং ফারসক রহলসলব গেয হলব।  

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইরময়া বললন, যারা আল্লাহলক বাদ রদলয় 

রনলজলদর আরলমলদরলক রব (প্রভু) রহলসলব গ্রহে কলর, তারা দু’প্রকার।  

(১) তারা জালন কয, তালদর গুরুরা আল্লাহর দীন পররবতকন কলর 

কফলললি। তারপরও তারা তালদর অনুসরে কলর এবাং তালদর হালাল 
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করা বস্তুলক হালাল ও হারামলক হারাম রহলসলব রবশ্বাস কলর। 

এলিলত্র তালদর কনতালদর অন্ধ অনুসরে কলর র্ালক। তারা ভাললা 

কলরই জালন কয, তালদর কনতারা রাসূললদর আনীত দীনলক পররবতকন 

কলর কফলললি। এটা রনঃসলন্দলহ কুফুরী। এটালক আল্লাহ এবাং তাুঁর 

রাসূল রশকক রহলসলব বযি কলরলিন।  

(২) তারা ককবল হারামলক হালাল এবাং হালাললক হারাম করার কিলত্র 

তালদর অনুসরে কলর। তারা আল্লাহর নাফরমানীলত তালদর কনতালদর 

অনুসরে কলরলি। কযমনভালব মুসরলমগে হারাম কজলনও পাপকালজ রলপ্ত 

হলয় র্ালক। তালদর হুকুম অনযানয পাপীলদর মলতাই।  
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গাইরুল্লাহর বনকটয হারসললর জনয পশু কুরবানী করা বে রশকক। 

প্রশ্ন: (৬৯) গাইরুল্লাহর বনকটয হারসললর জনয পশু কুরবানী করার 

হুকুম কী? গাইরুল্লাহর নালম যবাই করা পশুর কগাশত ভিে করা 

জালয়য আলি কী? 

উত্তর: গাইরুল্লাহর নালম পশু যবাই করা বে রশলককর অন্তভুকি। ককননা 

যবাই করা একরট ইবাদাত। তা‘আলা এ মলমক আলদশ রদলয় বললন, 

﴿ِۡ ب َِكۡۡفََصل  َۡ ِ ۡۡ ۡل َ  [٧: الكوثر] ﴾٢َۡوٱَن 

“আপনার রলবর জনয সালাত পেুন এবাং কুরবানী করুন।” [সূরা আল-

কাউসার, আয়াত: ২]  

ِكَۡۡصَلِتۡۡإِنَُۡۡرل ۡ﴿ رسر ِٓتَۡۡوََم َيٓيََۡۡون ََ َِۡۡوَم ِّۡۡلِلَ ۡۥ ََۡشِيَكَۡۡل١٦٢َِۡۡۡيَۡٱل َعَٰلََۡۡرب  َٰلَِكَۡۡلر َۡوبَِذ
ۡ ترۡ ِم

ر
نَٓ ۡۡأ

َ
َولرَۡۡوأ

َ
َِيَۡۡأ لِ س  َر  [٧٩٣ ،٧٩٧: االنعام] ﴾١٦٣ۡٱل 

“আপরন বলুন! আমার সালাত, আমার সমস্ত ইবাদাত, আমার জীবন 

এবাং আমার মরে সব রকিু সারা জাহালনর রব আল্লাহর জলনয। তাুঁর 

ককালনা শরীক কনই, আরম এর জলনয আরদষ্ট্ হলয়রি, আর 

আত্মসমপকেকারীলদর মলধ্য আরমই হলাম প্রর্ম।” [সূরা আল-আন‘আম, 

আয়াত: ১৬২-১৬৩] 

সুতরাাং কয বযরি আল্লাহ িাো অলনযর জলনয পশু যবাই করলব, িাই কস 

ককালনা রফররশতার উলেলশয করুক বা নবী-রাসূললর উলেলশয বা ককালনা 
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ওলী বা আরললমর উলেলশয করুক, সবই রশলকক পররেত হলব এবাং এলত 

রলপ্ত বযরি মুশররলক পররেত হলব। সুতরাাং মুসরলম বযরির উরিৎ এ 

ধ্রলের রশলকক রলপ্ত না হওয়া। আল্লাহ বললন, 

ۥ﴿ ِكۡ َۡمنۡإِنَ ر رۡش  مََۡۡفَقدۡ ۡبِٱّلَلِۡۡي َۡ ََنةََۡۡعلَي  ِۡۡٱّلَلۡرَۡح َٰ ۡرۡٱۡل  َوى
 
َِيََۡۡوَمٓۡٱنلَٓرر َۡۡوَمأ ِۡمنۡ ۡلِلَظَٰلِ

نَصٓر ۡ
َ
 [١٧: دةاملائ] ﴾أ

“রনশ্চয় কয বযরি আল্লাহর সালর্ অাংশী স্থাপন করলব, আল্লাহ তার জলনয 

জান্নাত হারাম কলর রদলয়লিন এবাং তার বাসস্থান হলব জাহান্নাম, আর 

এরূপ অতযািারীলদর জলনয ককালনা সাহাযযকারী হলব না।” [সূরা আল-

মালয়দা, আয়াত: ৭২]  

গাইরুল্লাহর জলনয যবাইকৃত পশুর কগাশত খাওয়া হারাম। কযমন, আল্লাহ 

বললন,  

﴿ۡ َِمت   ۡ ُر ۡرۡحر ي َتةۡرَۡعلَي  ََ ِنِيَِۡۡۡوَۡل  ۡرَۡوٱَلمۡرۡٱل 
ءۡۡٱل  هَِلَۡۡوَمٓ

ر
ِۡۡأ ن َخنَِقةۡرۡبِ ِۦۡٱّلَلِۡۡلَِغي  َر َۡوٱل 

ََ  ُر َذةرۡ ِيَةۡرَۡوٱل  َۡتَد  َر ءَۡۡوٱنلَِطيَحةۡرَۡوٱل  َكَلَۡۡوَمٓ
َ
َِۡۡوَمٓۡذََكي تر ۡ َۡمٓۡإَِلۡۡٱلَسبرعۡرۡأ ۡۡحَۡذرب بََِۡۡعَ  ﴾ٱنلُّصر

 [٣: دةاملائ]

“কতামালদর জলনয মৃত, রি, শুকলরর মাাংস, আল্লাহ িাো অপলরর নালম 

উৎসগককৃত পশু, গলারটলপ মারা পশু, প্রহালর মৃত পশু, উপর কর্লক 

পরতত হলয় মারা যাওয়া পশু, অনয পশুর রশাংলয়র আঘালত মৃত পশু 

এবাং রহাংস্র জ্তুষর ভিে করা পশুর কগাশত খাওয়া হারাম করা হলয়লি। 

তলব যা কতামরা যবাই দ্বারা পরবত্র কলরি, তা হালাল। আর কয সমস্ত 
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পশুলক পূজার কবদীর উপর বরল কদওয়া হলয়লি, তাও কতামালদর জনয 

হারাম।” [সূরা আল-মালয়দা, আয়াত: ৩] 

প্রশ্ন: (৭০) আল্লাহ বা তাুঁর রাসূল অর্বা দীন রনলয় হারস োট্টা করার 

হুকুম কী? 

উত্তর: এ কাজরট অর্কাৎ আল্লাহ বা তাুঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম অর্বা কুরআন অর্বা দীন রনলয় হারস-োট্টা করা কুফুরী। 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ এ রকম রবদ্রুলপর ঘটনা 

ঘলটরিল। একদা মুনারফকরা তাুঁলক এবাং সাহাবীগেলক লিয কলর বলল, 

আমরা এ সমস্ত কলাকলদর কিলয় অরধ্ক কপট পূজারী, অরধ্ক রমরু্যক 

এবাং যুদ্ধ কিলত্র এলদর কিলয় অরধ্ক ভীতু আর কাউলক কদরখ রন। 

তালদর বযাপালর আল্লাহ বললন, 

َهر ۡ َۡولَئِن﴿ ِل 
َ
َٓۡۡلَقر لرنََۡۡسَ ََ َنٓۡإَِن ۡۡكر ۡ ََۡنر ضر  [٩٥: اتلوبة] ﴾َونَل َعبر

“আপরন যরদ তালদরলক রজজ্ঞাসা কলরন, উত্তলর তারা অবশযই বললব কয, 

আমরা ককবল হারস-তামাসা কররিলাম।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: 

৬৫] 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কালি যখন অরভলযাগ আসল, 

তখন তারা বলল, পলর্র ক্লারন্ত দূর করার জনয কয সমস্ত কর্া-বাতকা 

বলা হয়, আমরা শুধু্ কতমন রকিু কর্াই বলরিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তালদরলক আল্লাহর বােী শুরনলয় রদললন।  
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بِٱّلَلُِۡۡرل ۡ﴿
َ
َٰتِ ِۦۡأ نتر ۡ َۡورَسر ِلِۦَۡوَ اَي زِ رونَۡۡكر َته  وا َۡۡل٦٥ۡۡۡتَس  َتِذرر تر َُۡدۡ َۡتع   ۡ دََۡۡكَف َۡبع 

 ۡ ُر    [٩٩ ،٩٥: اتلوبة] ﴾٦٦ۡإِيَمَٰنِ

“বলুন! কতামরা রক আল্লাহ তাুঁর আয়াতসমূহ এবাং তাুঁর রাসূললক রনলয় 

হারস-তামাসা কররিলল? কতামরা এখন ওযর কপশ কলরা না। কতামরা 

কতা ঈমান প্রকালশর পর কুফুরী কলরলিা।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: 

৬৫-৬৬] 

কালজই আল্লাহ তা‘আলা, ররসালাত, অহী এবাং দীলনর রবরভন্ন রবষয় 

অতযন্ত পরবত্র। এগুললার ককালনা একরট রনলয় োট্টা করা ববধ্ নয়। কয 

এরূপ করলব, কস কারফর হলয় যালব। কারে, তার কাজরট আল্লাহ, তাুঁর 

রাসূল, রকতাব এবাং শরী‘আতলক কহয় প্ররতপন্ন করার প্রমাে বহন 

কলর। যারা এ ধ্রলের কাজ করলব, তালদর উরিৎ আ,ল্লাহর দরবালর 

তাওবা কলর এবাং িমা কিলয় রনলজলক সাংলশাধ্ন করা। তালদর উরিৎ 

আল্লাহর প্ররত ভয় ও সম্মান রদলয় অন্তরলক পররপূেক করা।  

 

প্রশ্ন: (৭১) কবরবাসীর কালি কদা‘আ করার রবধ্ান কী? 

উত্তর: কদা‘আ করা দু’প্রকারঃ  

(১) ইবাদালতর মাধ্যলম কদা‘আ। , সালাত, সাওম এবাং অনযানয ইবাদাত। 

সালাত আদায় কলর রকাংবা সাওম রালখ, তখন কস প্রভুর কালি উি 

ইবাদালতর মাধ্যলম িমা প্রার্কনা কলর, আল্লাহর আযাব কর্লক আরয় 

প্রার্কনা কলর এবাং আল্লাহর কালি সাহাযয িায়। আল্লাহর বােী,  
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ُر ۡرَۡوََُٓلۡ﴿ عر ِنۡءَۡربُّ ۡۡٱد  َتِجب  س 
َ
ۡ ۡأ ُر   ونَۡۡٱََّلِينَۡۡإِنَۡۡلَ ِِبر َتك  لر نَِۡۡعَبَٓدِتَۡۡعنۡ ۡيَس  خر َۡسَيد 

 [٩٦: اغفر] ﴾٦٠َۡداِخِۡينََۡۡجَهَن َۡ

“কতামালদর রব বললন, কতামরা আমালক ডাক, আরম কতামালদর ডালক 

সাো রদলবা। যারা অহাংকার করতঃ আমার ইবাদাত হলত রবমুখ হলব, 

তারা অবশযই লারিত হলয় জাহান্নালম প্রলবশ করলব।” [সূরা আল-মুরমন, 

আয়াত: ৬০] 

আল্লাহ তা‘আলা কদা‘আলক ইবাদাত রহলসলব আখযা রদলয়লিন। সুতরাাং কয 

বযরি ইবাদালতর ককালনা প্রকার আল্লাহ িাো অলনযর জলনয কপশ করলব, 

কস ইসলাম কর্লক কবর হলয় কারফলর পররেত হলব। সুতরাাং ককউ যরদ 

ককালনা বস্তুলক আল্লাহর মত সম্মারনত কভলব তার সামলন রুকু কলর 

অর্বা কসজদা কলর, কস ইসলাম কর্লক কবর হলয় কারফলর পররেত হলব। 

এ কারলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রশলককর দরজা বন্ধ 

করার জনয পারস্পররক সািালতর সময় কালরা সামলন মার্া নত করলত 

রনলষধ্ কলরলিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক রজজ্ঞাসা করা 

হললা, ককালনা বযরি রক মুসরলম ভাইলয়র সািালত মার্া নত করলব? 

উত্তলর রতরন তা করলত রনলষধ্ কলরলিন। সালাম কদওয়ার সময় অজ্ঞ 

কলালকরা যরদ আপনার সামলন মার্া নত কলর, তলব আপনার উপর 

আবশযক হললা, তালদর কালি রবষয়রট বেকনা কলর কদওয়া এবাং তালক 

রনলষধ্ কলর কদওয়া। 

(২) ককালনা প্রলয়াজলন কালরা রনকট রকিু িাওয়া বা প্রার্কনা করা। এরট 

সকল কিলত্র রশকক নয়।  
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প্রর্মত: যার কালি কদা‘আ করা হলব, কস যরদ জীরবত হলয় র্ালক এবাং 

প্রারর্কত বস্তু প্রদান করলত সিম হলয় র্ালক, তাহলল রশকক হলব না। 

কযমন আপরন কাউলক বলললন, আমালক পারন পান করান, আমালক 

দশরট টাকা রদন, ইতযারদ। এ ধ্রলের কর্া রশকক নয়। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, “কতামালদরলক যখন ককউ আহ্বান কলর, 

তলব কতামরা তার আহ্বালন সাো দাও”।105  

আল্লাহ বললন,  

َََۡۡحَۡضَِۡۡإَوَذا﴿ ر ا ۡۡةَۡٱل قِس  ل و 
ر
َبَٰۡۡأ  ۡ ََتََّٰمَٰۡۡٱل قر َسَِٰكيۡرَۡوٱۡل  ََ ر هر َۡوٱل  ُُر ِن  ۡرۡفَٱر   [٨: النساء] ﴾م 

“সম্পদ বন্টলনর সময় আত্মীয়, ইয়াতীম এবাং রমসকীন উপরস্থত হলল, 

তালদরলক তা কর্লক রররযক রহলসলব রকিু দান কর।” [সূরা আন-রনসা, 

আয়াত: ৮] 

সুতরাাং ফকীর যরদ হাত বাোয় এবাং বলল আমালক রকিু দান করুন, 

তাহলল তা জালয়য হলব। কযলহতু আল্লাহ বলললিন, “কতামরা তালদরলক 

রররযক রররযক রহলসলব রকিু দাও।”  

রদ্বতীয়ত: যার কালি কদা‘আ করা হললা, কস যরদ মৃত হয়, তাহলল রশকক 

হলব এবাং এলত রলপ্ত বযরি মুশররলক পররেত হলব।  

বেই আফলসালসর রবষয় কয, রকিু রকিু মুসরলম অধ্যরষত কদলশ এমন 

অলনক মুসরলম রলয়লি, যারা রবশ্বাস কলর কয, কবলর দাফনকৃত মারটর 
                                                           
105 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুন রনকাহ।  
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সালর্ রমলশ যাওয়া মৃত কলাকরট উপকার বা অপকালরর িমতা রালখ 

অর্বা সন্তানহীনলক সন্তান রদলত সিম। এরট বে রশলককর অন্তভুকি, যা 

মানুষলক ইসলাম কর্লক কবর কলর কদয়। এ ধ্রলের রশককলক সমর্কন 

করা মদয পান, বযরভিার এবাং অনযানয পাপ কাজ সমর্কন করার কিলয়ও 

জঘেয। আল্লাহর কালি কদা‘আ করর রতরন কযন মুসরলমলদর অবস্থা 

সাংলশাধ্ন কলর কদন।  
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আল্লাহর ওলী হওয়ার সরেক আলামত কী? 

প্রশ্ন: (৭২) কাউলক আল্লাহর ওলী কভলব তার কালি রবপলদ উদ্ধার 

কামনা করার জনয ফররয়াদ করা কী? আল্লাহর ওলী হওয়ার সরেক 

আলামত কী? 

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা ওলী হওয়ার গুোগুে বেকনা কলরলিন। রতরন 

বললন, 

َلءۡ﴿
َ
ء َۡۡإِنَۡۡأ ِۡلَٓ و 

َ
َۡۡلۡۡٱّلَلِۡۡأ َۡيَتقر نََۡۡوََكنر ا َۡۡ اَمنر ا ۡۡٱََّلِين٦٢ََُۡۡۡي َزنر نَۡۡهر ۡ َۡوَلَۡۡعلَي ِه ۡ َۡخ  ف 

 [٩٣ ،٩٧: يونس] ﴾٦٣

“মলন করলখা কয, আল্লাহর ওলীলদর না ককালনা আশঙ্কা আলি, আর না 

তারা রবষন্ন হলব। তারা হলচ্ছ কসই সব কলাক, যারা ঈমান এলনলি এবাং 

আল্লাহলক ভয় কলর িলল।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬২-৬৩] 

ঈমান এবাং তাকওয়া আল্লাহর ওলী হওয়ার প্রধ্ান আলামত। সুতরাাং কয 

মুরমন হলব এবাং আল্লাহলক ভয় কলর িললব, কসই আল্লাহর ওলী বা বনু্ধ। 

যারা আল্লাহর সালর্ রশকক করলব, তারা আল্লাহর বনু্ধ নয়; বরাং তারা 

আল্লাহর শত্রু। আলাহ বললন, 

اََۡكنََۡۡمن﴿ و ٗ َِۡۡعدر َ ِ لِ ِۦَۡوَمَلىئَِكتِ ِۦّۡلل  ِيَلَۡۡوررسر ََٰلۡۡوَِجِب  ۡ ۡٱّلَلَۡۡفَإِنََۡۡوِميَكى و  َٰفِِۡينََۡۡعدر ۡل ِل َك
 [٦٨: اْلقرة] ﴾٩٨
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“কয বযরি আল্লাহ, তাুঁর রাসূল, তাুঁর রফররশতাগলের, রজবরীললর এবাং 

রমকাঈললর শত্রু হয়, রনশ্চয় আল্লাহ এরূপ কারফরলদর শত্রু।” [সূরা 

আল-বাকারা, আয়াত: ৯৮] 

সুতরাাং কয ককালনা মুসরলম গাইরুলাহর কালি কদা‘আ করলব অর্বা 

গাইরুলাহর কালি এমন রবষলয় ফররয়াদ করলব, কয রবষলয় তার ককালনা 

িমতা কনই, কস কারফর-মুশররলক পররেত হলব। কস কখনই আল্লাহর 

ওলী হলত পালর না। যরদও কস তা দাবী কলর র্ালক। বরাং তাওহীদ, 

ঈমান এবাং তাকওয়া রবহীন তার এ দাবী সমূ্পেক রমর্যা।  

মুসরলম ভাইলদর প্ররত আমার উপলদশ হললা, তারা কযন ভণ্ড ওলীলদর 

মাধ্যলম প্রতাররত না হয় এবাং সকল কিলত্র আল্লাহর রকতাব এবাং সহীহ 

হাদীলসর দ্বারস্থ হয়। তলবই তালদর আশা-ভরসা একমাত্র আল্লাহর 

ওপরই হলব এবাং মানরসক প্রশারন্ত ও রস্থরতা লাভ করলব। এলত 

ভণ্ডলদর হাত কর্লক তালদর ধ্ন-সম্পদও রহফাযলত র্াকলব। কতমরনভালব 

আল্লাহর রকতাব এবাং রাসূললর সুন্নাতলক আকুঁলে ধ্রার মলধ্য রলয়লি 

তালদরলক কধ্াকার পর্ হলত দূলর রাখার বযবস্থা। যারা কখলনা 

রনলজলদরলক সালয়যদ আবার কখলনা ওলী রহলসলব দাবী কলর, আপরন 

যরদ তালদরলক রনলয় রিন্তা কলরন, তলব কদখলত পালবন কয, তারা 

আল্লাহর ওলী বা সালয়যদ হওয়ার গুোগুে হলত সমূ্পেক দূলর। প্রকৃত 

পলি রযরন আল্লাহর ওলী হলবন, রতরন রনলজলক ওলী রহসালব প্রকাশ 

করা কর্লক দূলর র্াকলবন। আপরন তালক পরলহজগার মুরমন রহলসলব 

কদখলত পালবন। রতরন প্রকাশ করলবন না। রতরন মানুলষর মালঝ ওলী 
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রহসালব প্রকারশত হন বা মানুষ তার রদলক ধ্ারবত কহাক, ককালনাটাই 

পিন্দ করলবন না। ককালনা মানুষ যরদ এতটুকু কামনা কলর কয, 

কলালকরা তালক সম্মান করুক, তার কালি এলস ভীে করুক, তাহলল 

এটা হলব তাকওয়া এবাং ওলী হওয়ার পররপন্থী। কয বযরি মূখকলদর সালর্ 

ঝগো করার জনয অর্বা আরলমলদর সালর্ রবতকক করা রকাংবা 

কলাকলদরলক রনলজর রদলক আকৃষ্ট্ করার জনয ইলম অজকন করলব, তার 

জনয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কর্লক করেন সতকক বােী 

এলসলি। যারা রনলজলদরলক ওলী রহসালব দাবী কলর এবাং মানুষলক 

রনলজর রদলক আকৃষ্ট্ করার কিষ্ট্া কলর, তারা প্রকৃত ওলীর গুোগুে হলত 

অলনক দূলর। 

মুসরলম ভাইলদর প্ররত আমার নসীহত হললা, তারা কযন এ সমস্ত 

ভন্ডলদর কর্লক সাবধ্ান র্ালকন এবাং আল্লাহর রকতাব ও রাসূললর 

সুন্নাহর রদলক রফলর এলস আল্লাহলকই একমাত্র আশা-ভরসার ককন্দ্রস্থল 

রহলসলব গ্রহে কলরন। 

প্রশ্ন: (৭৩) জাদু কালক বলল? জাদু রশিার হুকুম কী? 

উত্তর: আরলমগে বললন, জাদু বলা হয় প্রলতযক এমন রক্রয়া-কলাপলক, 

যার কারে অস্পষ্ট্ ও কগাপন র্ালক, রক্তুষ বাইলর তার প্রভাব কদখা যায়। 

গেক এবাং কজযারতলষর কাযককলাপও যাদূর অন্তভুকি। িাকরিকযময় বিবয 

ও ভাষার প্রভাবলকও জাদু বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম বললন,  

ا اْْلَيَانِ  ِمنَ  إِنَّ »  «لَِسْحر 
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“রনশ্চয় রকিু রকিু বিৃতার মলধ্য জাদু রলয়লি।”106  

সুতরাাং প্ররতরট বস্তুর কগাপন প্রভাবলক জাদু বলা হয়। আর পররভাষায় 

এমন রকিু রগরা এবাং ঝােফুুঁলকর নাম, যা মানুলষর অন্তর, মরস্তস্ক এবাং 

শরীলরর রভতলর প্রভাব রবস্তার করতঃ কখলনা জ্ঞান শুেয কলর কফলল, 

কখলনা ভাললাবাসা বা ঘৃো সৃরষ্ট্ কলর এবাং স্বামী-স্ত্রীর মালঝ রবলচ্ছদ 

ঘটায়। , বরাং তা কখলনা কুফুরী এবাং রশলককর রদলক রনলয় যায়। আল্লাহ 

তা‘আলা বললন, 

َٰۡۡٱلَشَيَِٰطيۡرَۡتت لر ا َۡۡمَٓۡوٱَتَبعر ا ۡ﴿ ل ِكََۡۡعَ لَي َمََٰن ۡۡمر ََۡۡۡوَمٓۡسر لَي َمَٰنۡرَۡكَف ُِنَۡۡسر َٰ ۡٱلَشَيَِٰطيََۡۡوَل
وا ۡ ۡر َر نََۡۡكَف ِ َعل  َۡۡۡٱنلََٓسۡۡير ح  ِ ءۡۡٱلس  نزَِلَۡۡوَمٓ

ر
ۡۡأ ََِۡۡعَ لََكي  ََ وَتۡۡبَِبٓبَِلۡۡٱل  ۡر وَت َۡۡهَٰ ۡر َۡوَمَٓۡوَمَٰ

ٓنِۡ ََ ِ َعل  َحدۡ ِۡمنۡ ۡير
َ
َٓۡيقر َلءَۡۡحَتَٰۡۡأ ََ ۡ  ۡۡفََلۡۡفِت َنة ََۡۡن نۡرۡإَِن فر  ُ َر نَۡۡتَ َٓۡفَيَتَعَل ََ ُِر نََۡۡمِٓۡمن هر  ۡ َف ۡير

َۡۡبِ ِۦ ۡ  َِۡۡبي  ََ ۡۡٱل  و ِج ِۦ  َُ ِينَۡۡهر َۡوَمَٓۡو ءر  َحدۡ ِۡمنۡ ۡبِ ِۦۡبَِضٓ
َ
َر نَۡۡٱّلَلِ ۡۡبِإِذ نِۡۡإَِلۡۡأ َۡمَٓۡوَيَتَعَل

ُّهر ۡ  ۡ َۡوَلۡۡيَۡضر هر   َر ا َۡۡولََقدۡ ۡيَنَفعر نَِۡۡعلِ ََ َ َٰ ۡرۡل ى َۡتَ ةِِۡۡفَۡۡلرۥَۡمٓۡٱش  َۡ ۡ ِۡمنۡ ۡٱٓأۡلِخ : اْلقرة] ﴾َخَلَٰق 
٧٦٧] 

“সুলাইমালনর রাজত্বকালল শয়তানরা যা আবৃরত্ত করলতা, তারা তারই 

অনুসরে করলি এবাং সুলাইমান অরবশ্বাসী হন রন; রক্তুষ শয়তানরাই 

অরবশ্বাস কররিল, তারা কলাকলদরলক জাদু রবদযা এবাং যা বালবল শহলর 

হারূত-মারূত রফররশতাদ্বলয়র প্ররত অবতীেক হলয়রিল, তা রশিা রদলতা 

এবাং উভলয় কাউলক ওটা রশিা কদওয়ার পূলবক তারা বললতা কয, আমরা 

পরীিা িাো রকিুই নই। অতএব, কতামরা কুফুরী কলরা না, অনন্তর 
                                                           
106 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রববাহ। 
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যালত স্বামী ও স্ত্রীর মলধ্য রবলচ্ছদ সাংঘরটত হয়, তারা উভলয়র রনকট 

তাই রশিা করলতা এবাং তারা আল্লাহর আলদশ বযতীত তদ্বারা কারও 

অরনষ্ট্ করলত পারলতা না এবাং তারা ওটাই রশিা করত, যালত তালদর 

িরত হয় এবাং তালদর ককালনা উপকার সারধ্ত না হয়। রনশ্চয় তারা 

জ্ঞাত আলি কয, কয ককউ ওটা ক্রয় করলব, তার জলনয পরকালল ককালনা 

অাংশ কনই।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১০২] 

সুতরাাং শয়তানলক শরীক বানালনার মাধ্যলম এ ধ্রলের জাদু রশিা এবাং 

বযবহার করা কুফুরী এবাং সীমা লাংঘলনর অন্তভুকি। এ জলনযই 

জাদুকলরর শারস্ত হললা মৃতুযদণ্ড। কুফুরী পযকন্ত কপৌঁলি যায়, তাহলল তালক 

কারফর এবাং মুরতাদ রহলসলব হতযা করলত হলব। আর তার জাদু যরদ 

কুফুরী পযকন্ত না কপৌঁলি, তাহলল মুসরলমলদরলক তার িরত হলত রহফাযত 

করার জনয তালক দণ্ড প্রলয়াগ কলর কলর হতযা করলত হলব।  

প্রশ্ন: (৭৪) জাদুর মাধ্যলম স্বামী-স্ত্রীর মালঝ রমল-রমলশর বযবস্থা করার 

হুকুম কী? 

উত্তর: জাদুর মাধ্যলম স্বামী-স্ত্রীর মালঝ ভাললাবাসা বতরর করা হারাম। 

অনুরূপভালব জাদুর মাধ্যলম স্বামী-স্ত্রীর মালঝ রবলভদ সৃরষ্ট্ করাও হারাম। 

কখলনা কখলনা রশলকক পররেত হয়। আল্লাহ বললন, 

ٓنَِۡۡوَمٓ﴿ ََ ِ َعل  َحدۡ ِۡمنۡ ۡير
َ
َٓۡيقر َلءَۡۡحَتَٰۡۡأ ََ ۡ  ۡۡفََلۡۡفِت َنة ََۡۡن نۡرۡإَِن فر  ُ َر نَۡۡتَ َٓۡفَيَتَعَل ََ َۡمِٓۡمن هر

ُِرۡ  ۡ َف َۡۡبِ ِۦۡ نَۡير ۡ  َِۡۡبي  ََ ۡۡٱل  و ِج ۦِ  َُ ِينَۡۡهر َۡوَمَٓۡو ءر  َحدۡ ِۡمنۡ ۡبِ ِۦۡبَِضٓ
َ
ۡٱّلَلِۡ ۡبِإِذ نِۡۡإَِلۡۡأ

َر نَۡ ُّهر ۡ َۡمَٓۡوَيَتَعَل ۡ َۡوَلۡۡيَۡضر هر   َر ا َۡۡولََقدۡ ۡيَنَفعر نَِۡۡعلِ ََ َ َٰ ۡرۡل ى َۡتَ ةِِۡۡفَۡۡلرۥَۡمٓۡٱش  َۡ ِۡمنۡ ۡٱٓأۡلِخ
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 ۡ  [٧٦٧: اْلقرة] ﴾َخَلَٰق 

“এবাং উভলয় কাউলকও ওটা রশিা রদলতা না, এমনরক তারা বললতা কয, 

আমরা পরীিা িাো রকিুই নয়, অতএব, কতামরা কুফুরী কলরা না, 

অনন্তর যালত স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মলধ্য রবলচ্ছদ সাংঘরটত হয়, তারা 

উভলয়র রনকট তাই রশিা করলতা এবাং তারা আল্লাহর আলদশ বযতীত 

তদ্বারা কারও অরনষ্ট্ করলত পারলতা না এবাং তারা ওটাই রশিা করত, 

যালত তালদর িরত হয় এবাং তালদর ককালনা উপকার সারধ্ত না হয়, 

এবাং রনশ্চয় তারা জ্ঞাত আলি আলি কয, অবশয কয ককউ ওটা ক্রয় 

কলরলি তার জলনয পরকালল ককালনা অাংশ কনই। [সূরা আল-বাকারা, 

আয়াত: ১০২] 

প্রশ্ন: (৭৫) গেক কালক বলল? গেলকর কালি যাওয়ার রবধ্ান কী? 

উত্তর: গেক এমন কলাকলক বলা হয়, কয অনুমালনর ওপর রনভকর কলর 

রভরত্তহীন রবষলয়র অনুসন্ধান কলর র্ালক। জালহলী যামানার রকিু 

কপশাদার কলালকর সালর্ শয়তালনর কযাগালযাগ রিল। শয়তালনরা িুরর 

কলর আকালশর সাংবাদ রবে করত এবাং তালদর কালি বলল রদত। 

আকাশ কর্লক যা রবে করত, তার সালর্ আলরা অলনক রমর্যা কর্া 

সাংলযাগ কলর মানুলষর মলধ্য তা প্রকাশ করত। তারা যা বলত, তার 

একরট কর্া সতয হলল মানুষ কধ্াকায় পলে কযত এবাং অনযানয সমসযার 

সমাধ্ালনর জনয ও ভরবষযলত রক হলব, তা জানলত গেকলদর কালি আসা 

শুরু করত। এ জনযই আমরা বরল কয, গেক হলচ্ছ কসই কলাক, কয 



 

 

 
 288 

 

ভরবষযলতর অদৃশয রবষয় সম্পলকক সাংবাদ রদলয় র্ালক। যারা গেলকর 

কালি আলস, তারা রতনভালগ রবভি: 

(১) গেলকর কালি এলস তালক ককালনা রকিু রজজ্ঞাসা করা এবাং তার কর্ায় 

রবশ্বাস না করা। এটা হারাম। এ ধ্রলের কলাক সম্পলকক নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন,  

َت  َمنْ »
َ
اف ا أ هَلُ فَ  َعرَّ

َ
ء   َعنْ  َسأ ْرَبِعنيَ  َصاَلة   هَلُ  ُتْقبَْل  لَمْ  ََشْ

َ
 «َْلْلَة   أ

“কয বযরি গেলকর কালি রগলয় ককালনা রকিু রজজ্ঞাসা করল, িরল্লশ রদন 

পযকন্ত তার সালাত কবূল হলব না।”107  

(২) গেলকর কালি এলস তালক ককালনা রকিু রজজ্ঞাসা করা এবাং তার 

কর্ায় রবশ্বাস করা। এটা আল্লাহর সালর্ কুফুরী করার অন্তভুকি। কারে, 

কস ইললম গালয়লবর দাবীলত গেকলক রবশ্বাস কলরলি। মানুষ ইললম 

গালয়ব জালন বলল রবশ্বাস করলল আল্লাহর কর্ালক অরবশ্বাস করা হলব। 

আল্লাহ বললন, 

لَ ۡرَۡلُۡۡرل﴿ ۡرِضۡۡٱلَسَمََٰوَٰتِِۡۡفَۡۡمنَۡيع 
َ  [٩٥: انلمل] ﴾ٱّلَلر ۡۡإَِلۡۡٱل َغي َبَۡۡوٱۡل 

“বলুন, আকাশ এবাং জরমলন আল্লাহ িাো গালয়লবর সাংবাদ অনয ককউ 

জালন না।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬৫] 

সহীহ হাদীলস এলসলি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, 

                                                           
107 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুস সালাম। 
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َت  َمنْ »
َ
نِْزَل  بَِما َكَفرَ  َفَقدْ  ََكِهن ا أ

ُ
د   ىلَعَ  أ  «وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اَّللَّ  َصّلَّ  حُمَمَّ

“কয বযরি ককালনা গেলকর রনকট গমন কলর তার কর্ায় রবশ্বাস করল, 

কস মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর উপর অবতীেক রবষয় 

(কুরআন ও সুন্নাহ)-এর সালর্ কুফুরী করল।”108 এ ধ্রলের মানুষ 

তাওবা না কলর মারা কগলল কুফুরী অবস্থায় তার মৃতুয হলব। 

(৩) গেকলক পরীিার জনয এবাং মানুলষর সামলন তার কধ্াুঁকাবারজর 

কর্া তুলল ধ্রার জনয তার কালি কযলত ককালনা অসুরবধ্া কনই। ইবন 

সায়যাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কালি আগমে করলল রতরন 

মলনর মলধ্য একরট কর্া কগাপন কলর ইবন সায়যাদলক রজজ্ঞাসা করললন, 

বল কতা আরম রক কগাপন কলররি? ইবন সালয়যদ বলল, আদ-দুখ অর্কাৎ 

আদ-দুখান (লধ্াুঁয়া)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, 

অকলযাে কহাক কতামার! তুরম কতামার সীমা অরতক্রম করলত পারলব না।  

প্রশ্ন: (৭৬) ররয়া বা মানুষলক কদখালনা ও শুনালনার রনয়লত ইবাদাত 

করার রবধ্ান কী? 

উত্তর: কয ইবাদাত ‘ররয়া’ রমররত হয় তা রতন প্রকার: 

প্রর্ম প্রকার: ইবাদাত মূলতঃ কলাক কদখালনার উলেলশযই করা হয়। কযমন 

দৃরষ্ট্ আকষকে এবাং মানুলষর প্রশাংসা পাওয়ার উলেলশয ‘সালাত’ আদায় 

করা। ইহা রশকক এবাং এ প্রকার ইবাদাত বারতল।  

                                                           
108 রতররমযী, অধ্যায়: রকতাবুত তাহারাহ। 
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রদ্বতীয় প্রকার: ইবাদাত করার মধ্যবতকী অবস্থায় ‘ররয়ায়’ পরতত হওয়া। 

অর্কাৎ কযমন ইবাদাত শুরুর সময় একরনষ্ঠভালব আরম্ভ কলর রক্তুষ 

ইবাদালতর মধ্যবতকী সমলয় ‘ররয়া’ সৃরষ্ট্ হয়। এ ধ্রলের ইবাদত দু’অবস্থা 

হলত খারল নয়:  

প্রর্ম অবস্থা: যরদ উি ইবাদলতর প্রর্মাাংশ কশষাাংলশর সালর্ সমৃ্পি না 

র্ালক তাহলল প্রর্মাাংশ শুদ্ধ হলব এবাং রদ্বতীয় অাংশ বারতল হলব। এর 

উদাহরে হললা: কযমন, ককালনা বযরি একশত টাকা দান করার ইচ্ছা 

কপাষে করল। এর মলধ্য ৫০টাকা দান করল খাললস রনয়লত। বাকী 

৫০টাকা দান করল কলাক কদখালনার রনয়লত। পলরর ৫০টাকা দান 

করার সময় ররয়া রমররত হওয়ার কারলে তা বারতল বলল গেয হলব।  

রদ্বতীয় অবস্থা: যরদ ইবাদাতরটর কশষাাংশ প্রর্মাাংলশর ওপর রভরত্তশীল হয় 

তলব এর দু‘রট অবস্থা:  

(ক) ইবাদাতকারী বযরি ‘ররয়া’-কক প্ররতহত করলব এবাং ‘ররয়া’-এর 

ওপর রসহর হলব না। এমতাবস্থায় ‘ররয়া’ ইবাদালত ককালনা প্রকার প্রভাব 

কফললব না অর্বা ককালনা িরতও করলব না। কযমন, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, “রনশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মলতর মলন কয 

সমস্ত কর্া উরদত হয় কসগুললালক িমা কলর রদলবন। যরদ তা কালজ 

পররেত না কলর বা মুলখ তা উচ্চারে না কলর”।109 

                                                           
109 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুত তালাক। 
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(খ) অপর অবস্থারট হললা: ইবাদাতকারী ‘ররয়া’-এর প্ররত তুষ্ট্ র্াকলব 

এবাং ‘ররয়া’-কক অন্তলর প্ররতহত করলব না। এমতাবস্থাহায় তার পূেক 

ইবাদাতরট বারতল হলয় যালব। ককননা ইবাদালতর কশষাাংশ প্রর্মাাংলশর 

ওপর রভরত্তশীল। কযমন, ককালনা বযরি ‘সালালত’ দাোল ইখলালসর 

সালর্, অতঃপর রদ্বতীয় রাকালত তার অন্তলর ‘ররয়া’-এর উদয় হললা এবাং 

উি বযরি ‘ররয়া’-এর প্ররত তুষ্ট্ র্াকল (অন্তলর ‘ররয়া’-কক প্ররতহত 

করল না) এমতাবস্থায় পূেক ‘সালাত’ বারতল হলয় যালব। ককননা 

সালালতর কশষাাংলশর সালর্ প্রর্মাাংশ সমৃ্পি রলয়লি।  

তৃতীয় প্রকার: ইবাদাত সমাপ্ত করার পর যরদ ইবাদাতকারীর অন্তলর 

‘ররয়া’-এর উিব ঘলট, তলব তা ইবাদালত ককালনা প্রকার প্রভাব কফললব 

না বা ইবাদতরট বারতলও হলব না। কারে, রবশুদ্ধভালব তা সম্পারদত 

হলয়লি। সম্পারদত হওয়ার পর ররয়ার কারলে তা নষ্ট্ হলবনা।  

ইবাদাত কদলখ ককউ প্রশাংসা করলল এবাং তালত ইবাদাতকারী খুশী হলল 

তা ররয়ার অন্তগকত হলব না। কারে, এরট ইবাদাত সমাপ্ত হওয়ার পর 

প্রকারশত হলয়লি। আনুগলতযর কাজ করার পর মানুষ খুশী হলব, এটাই 

স্বাভারবক; বরাং এরট তার ঈমালনর প্রমাে বহন কলর। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন, 

تْهُ  َمنْ »  «الُْمْؤِمنُ  فََذِلُكمُ  َسيِّئَتُهُ  وََساَءتْهُ  َحَسنَتُهُ  رَسَّ
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“কনকীর কাজ কলর কয খুশী হয় এবাং পালপর কাজলক কয খারাপ মলন 

কলর, কসই প্রকৃত মুরমন।”110 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, 

 «املْْؤِمِن  برُْشَى َعِجُل  تِلَْك »
“ইহা মুরমনলদর আগাম শুভ সাংবাদ”।111

 

প্রশ্ন: (৭৭) কুরআন রনলয় শপর্ করার হুকুম কী? 

উত্তর: এ প্রলশ্নর উত্তর একটু রবস্তাররতভালব কদওয়া প্রলয়াজন। যখন 

একজন বযরি ককালনা বস্তুর নালম শপর্ কলর, তখন উি বস্তুলক 

সম্মারনত মলন কলরই কলর র্ালক। এ জনযই আল্লাহ বা তাুঁর অনয 

ককালনা নাম অর্বা ককালনা রসফাত (গুোবলী) বযতীত অনয বস্তুর নালম 

শপর্ করা জালয়য কনই। কযমন, ককউ বলল, আল্লাহর শপর্! আরম এ 

কাজরট অবশযই করব অর্বা বলল কাবা ঘলরর প্রভুর শপর্! আল্লাহর 

বেলত্বর শপর্! ইতযারদ।  

 কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম (কর্া)। আল্লাহর কর্া তাুঁর রসফালতর 

অন্তভুকি। কর্া বলা আল্লাহর সত্বাগত রসফাত। রতরন সদাসবকদা এ গুলে 

গুোরন্বত। যখন ইচ্ছা, তখনই রতরন কর্া বললন। কর্া বলার শরি র্াকা 

বা বাকশরি র্াকা একরট পূেকতার গুে। আল্লাহ তা‘আলা সকল রদক 

                                                           
110 রতররমযী, অধ্যায়: রকতাবুল রফতান। 
111 ইবন মাজাহ, অধ্যায়: রকতাবুয জুহদ। 



 

 

 
 293  

কর্লক পররপূেক। তাই কর্া বলা আল্লাহর একরট সত্বাগত গুে। যখন ইচ্ছা, 

তখনই রতরন কর্া বললন, এ দৃরষ্ট্ ককালনা কর্লক কর্া বলা একরট কমকগত 

গুে। আল্লাহ তা‘আলা বললন, 
ءۡ﴿ ٓ ََ ۡۥءۡإَِن هر ۡر م 

َ
ءۡۡأ َرادَۡۡإَِذا

َ
ۡۡأ نَۡٓشي 

َ
نَۡلرۥَۡيقر َلۡۡأ  [٨٧: يس] ﴾٨٢َۡفَيكر نۡرۡكر

“তাুঁর বযাপার শুধু্ এ কয, যখন রতরন ককালনা রকিুর ইচ্ছা কলরন, তখন 

ওলক বললন, হলয় যাও, ফলল তা হলয় যায়।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৮২] 

এখালন কর্া বলালক ইচ্ছার সালর্ সমৃ্পি করা হলয়লি। প্রমারেত হয় 

কয, আল্লাহ যখন ইচ্ছা কর্া বললন। এ বযাপালর আলরা অলনক দলীল 

রলয়লি। যারা বলল আল্লাহ সদাসবকদা কর্া বলার গুলে গুোরন্বত, রক্তুষ 

আল্লাহর কর্া তাুঁর সত্ত্বার সালর্ সমৃ্পি, বাইলর এর ককালনা প্রভাব কনই 

বা ককউ তাুঁর কর্া রবে করলত পালর না, তালদর মতবাদ সমূ্পেক ভুল। 

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইরময়া তালদর মাযহাব বারতল হওয়ার 

বযাপালর ৯০রট যুরি বেকনা কলরলিন।  

কযলহতু কুরআন মাজীলদ আল্লাহর কালাম রলয়লি, আর আল্লাহর কালাম 

তাুঁর রসফালতর অন্তভুকি, তাই কুরআলনর শপর্ করা জালয়য আলি। 

হান্বলী মাযহালবর ফকীহগে এটালক ববধ্ বলললিন। করাতালদর বুঝলত 

অসুরবধ্া হয় এমন শব্দ উচ্চারে কলর শপর্ করা রেক নয়। সাধ্ারে 

কলালকরা যালত বুঝলত পালর, এমন শব্দ দ্বারা শপর্ করা উরিৎ। ককননা 

মানুষ বুঝলত পালর এবাং তালদর অন্তলর স্বরস্ত অরজকত হয়, এমন বিবয 

মানুলষর কালি কপশ করাই উত্তম। শপর্ কযলহতু আল্লাহ, তাুঁর নাম এবাং 

রসফালতর মাধ্যলমই করলত হলব, তাই গাইরুল্লাহ, নবী, রজবরীল 

রফররশতা, কা‘বা বা অনয ককালনা মাখলুলকর নালম শপর্ করা জালয়য 
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নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন,  
ا نَ َكَ  َمنْ » ِ  فَلْيَْحِلْف  َحاِلف  وْ  بِاَّللَّ

َ
 «ِْلَْصُمْت  أ

“কয বযরি শপর্ করলত িায় কস কযন আল্লাহর নালম শপর্ কলর অর্বা 

কযন িুপ র্ালক।”112  

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আলরা বললন, 
ِ  بَِغْْيِ  َحلََف  َمنْ » وْ  َكَفرَ  َفَقدْ  اَّللَّ

َ
رْشَكَ  أ

َ
 «أ

“কয বযরি গাইরুল্লাহর নালম শপর্ করল, কস কুফুরী বা রশকক 

করল।”113 

ককউ যরদ ককালনা মানুষলক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম, তাুঁর 

হায়াত রকাংবা অনয বযরির নালম শপর্ করলত কদলখ, তা হলল কস কযন 

তালক রনলষধ্ কলর এবাং বলল কদয় কয, এটা হারাম। তলব কখয়াল রাখলত 

হলব কয, আলদশ বা রনলষধ্ যালত নম্র ভাষায় হয়। যালত কলর কস 

সহলজই নসীহত কবূল করলত পালর। ককননা অলনক মানুষ রলয়লি, 

যারা রাগারম্বত হলয় মানুষলক আলদশ-রনলষধ্ কলর র্ালক। অলনক সময় 

তালদর কিহারা ররিম হলয় যায়। মলন হয় কস কযন রনলজর প্ররতলশাধ্ 

রনলচ্ছ। এলত কলর শয়তান সুলযাগ কপলয় যায়। মানুষ যরদ পরস্পরলক 

সম্মান করলতা, রহকমত এবাং নম্রতার সালর্ তালক দীলনর রদলক 

দাওয়াত রদলতা, তা হলল তালদর কর্া অরধ্ক গ্রহেলযাগয হলতা। নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,  

                                                           
112 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুশ শাহাদাত। 
113 রতররমযী, অধ্যায়: রকতাবুল আইমান ওয়ান নুযুর। 
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َ  إِنَّ » فِْق  ىلَعَ  ُيْعِطي اَّللَّ  «الُْعنِْف  ىلَعَ  ُيْعِطي اَل  َما الرِّ
“রনশ্চয় আল্লাহ নম্রতার মাধ্যলম যা দান কলরন, কলোরতার মাধ্যলম তা 

দান কলরন না।”114  

একদা জবনক গ্রামযললাক মসরজলদ নববীলত এলস কপশাব কলর রদল। 

কলালকরা তালক ধ্মকালত শুরু করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

তালদরলক ধ্মকালত রনলষধ্ করললন। কলাকরট যখন কপশাব কশষ করল, 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তালক কালি কডলক এলন বলললন, এ 

সকল মসরজদ আল্লাহর ঘর, কপশাব বা ময়লা-আবজকনা কফলার স্থান নয়। 

তা ককবল আল্লাহর বেত্ব বেকনা করা, তাসবীহ পাে করা এবাং কুরআন 

রতলাওয়াত করার জনযই রনরদকষ্ট্। অতঃপর রতরন সাহাবীগেলক কপশালবর 

উপর এক বালরত পারন কঢলল কদওয়ার আলদশ রদললন। এলতই সমসযার 

সমাধ্ান হলয় কগল এবাং মসরজদ পরবত্র হলয় কগল। সালর্ সালর্গ্রাময 

কলাকরটলক উপলদশ কদওয়ার উলেশযও সফল হলয় কগল। আল্লাহর পলর্ 

দাওয়াত কদওয়ার কিলত্র আমালদরলকও এরূপ হওয়া উরিৎ। আমরা 

মানুলষর কালি গ্রহেলযাগয পন্থায় সতযলক তুলল ধ্রব। আল্লাহ সবাইলক 

তাওফীক রদন। 

                                                           
114 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুল রবর্ ওয়াস রসলাহ 
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গাইরুল্লাহর নালম শপর্ করার রবধ্ান কী? 

প্রশ্ন: (৭৮) নবীর নালম, কাবার নালম এবাং মান-মযকাদা ও রজম্মাদারীর 

নালম শপর্ করার রবধ্ান কী? 

উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর নালম শপর্ করা জালয়য নয়, 

বরাং ইহা রশলককর অন্তভুকি। এমরনভালব কাবার নালম শপর্ করা রশকক। 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এবাং কাবা উভয়রটই মাখলুক। আর 

ককালনা মাখলুলকর নালম শপর্ করাই রশকক। এমরনভালব সম্মান এবাং 

রজম্মাদারীর শপর্ করাও রশকক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

বললন, 

ِ  بَِغْْيِ  َحلََف  َمنْ » وْ  َكَفرَ  َفَقدْ  اَّللَّ
َ
رْشَك أ

َ
 «أ

“কয বযরি গাইরুল্লাহর নালম শপর্ করল, কস কুফুরী বা রশকক 

করল।”115 

ইবন উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কর্লক বরেকত,  

نَّهُ »
َ
ْدرَكَ  أ

َ
اِب  بْنَ  ُعَمرَ  أ بِيهِ  ََيِْلُف  وَُهوَ  َرْكب   يِف  اْْلَطَّ

َ
ِ  رَُسوُل  َفنَاَداُهمْ  بِأ  اَّللَّ  َصّلَّ  اَّللَّ

اَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
َ  إِنَّ  أ نْ  َينَْهاُكمْ  اَّللَّ

َ
ا ََكنَ  َفَمنْ  آبَائُِكمْ بِ  ََتِْلُفوا أ ِ  فَلْيَْحِلْف  َحاِلف   بِاَّللَّ

 «فَلْيَْصُمْت  َوإاِلَّ 

                                                           
115 রতররমযী, অধ্যায়: রকতাবুল আইমান ওয়ান্ নুযুর (শপর্ ও মানত)। 
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“রতরন তাুঁর রপতা উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহুলক রপতার নালম শপর্ 

করলত শুনললন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কালফলার 

কলাকজনলক কডলক বলললন, আল্লাহ কতামালদরলক রপতার নালম শপর্ 

করলত রনলষধ্ করলিন। কয বযরি শপর্ করলত িায়, কস কযন আল্লাহর 

নালম শপর্ কলর অর্বা িুপ র্ালক।”116 রক্তুষ “আমার রজম্মায়” একর্ারট 

শপর্ নয়। এর দ্বারা উলেশয হললা অরঙ্গকার।  

প্রশ্ন: (৭৯) কয বযরি কবলরর িতুরদকলক তাওয়াফ কলর, কবরবাসীর 

কালি কদা‘আ কলর এবাং তালদর জনয নযর-মানত কপশসহ অনযানয 

ইবাদাত কলর র্ালক, তার হুকুম কী? 

উত্তর: এরট একরট রবরাট প্রশ্ন। রবস্তাররতভালব এ প্রলশ্নর উত্তর কদওয়া 

দরকার। তাই আমরা বলব কয, কবরবাসীগে দু’প্রকার:  

(১) যারা ইসলালমর ওপর মারা কগলি এবাং মানুষ তালদর প্রশাংসা কলর 

র্ালক, আশা করা যায় এলদর পররেরত ভাললা হলব; রক্তুষ তারা মুসরলম 

ভাইলয়র কদা‘আর মুখালপিী। আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

ۡۡ َۡرَبَنٓ﴿ فِ َٰنَِنٓۡنَلَٓۡٱغ  َو يَمَٰنَِۡۡسَبقر نَٓۡٱََّلِينََۡۡوِۡلِخ  ِ
ُۡۡرلر بَِنِٓۡفََۡۡت َعل َۡۡوَلۡۡبِٱۡل  ۡل ََِّلِينَِۡۡغل ٗ

ءَۡۡ اَمنر ا ۡ ۡۡإِنََكَۡۡرَبَنٓ  [٧٦: احلرش] ﴾رَِحي ۡ ۡرَ روف 

“কহ আমালদর রব! আমালদরলক এবাং ঈমান আনয়লনর কিলত্র আগ্রেী 

আমালদর ভ্রাতাগেলক িমা করুন এবাং ঈমানদারলদর রবরুলদ্ধ আমালদর 

                                                           
116 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল আদব। 



 

 

 
 298  

অন্তলর ককালনা রবলদ্বষ রাখলবন না। কহ আমালদর রব! আপরন অরতশয় 

দয়ালু, পরম করুোময়।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০] 

মৃত বযরি রনলজর অকলযাে দূর করলত বা কলযাে বলয় আনলত সিম 

নয়। কীভালব কস অপলরর কলযাে করলত পারলব অর্বা অপলরর পি 

হলত অকলযাে দূর করলত পারলব? 

(২) যারা ইসলাম রবনষ্ট্কারী রবষয় রশলককর মলতা পাপ রনলয় মারা কগলি তারা 

দাবী করলতা কয, তারা আল্লাহর ওলী, তারা গালয়লবর খবর রালখ। এমনরক 

রুগীর আলরাগয দান, মানুলষর কলযাে-অকলযাে সাধ্লনর দাবীও কলর র্ালক। 

এরা কুফুরী অবস্থায় মারা কগলি। এলদর জনয কদা‘আ করা এবাং আল্লাহর 

কালি তালদর জনয রহমত কামনা করা জালয়য কনই।  

نَۡ اَمنر ءا َۡۡوٱََّلِينَۡۡلِلَنِب ََِۡۡكنََۡۡمٓ﴿
َ
وا ۡۡأ ۡر فِ َتغ  ِكِيَۡۡيَس  َرۡش  ِّلََۡۡكنر ءا َۡۡولَ ۡ ۡلِل  و 

ر
َبَٰۡۡأ  ۡ َۡمٓۡبَع دِۡۡمِنۡ ُۡر

َنهر ۡ ۡلَهر ۡ ۡتَبََيَۡ
َ
ۡۡأ َحَٰبر ص 

َ
َِحي ِۡۡأ َفٓرۡرََۡكنََۡۡوَم١١٣ۡٓۡٱۡل  تِغ  بِي ِۡۡإِب َرَٰهِي َۡۡٱس 

َ
َۡم  ِعَدة َۡۡعنۡإَِلِۡۡۡل

ءۡ ٓۡإِيَٓهرۡۡوََعَدَهٓ ََ ۡۥءۡتَبََيَۡۡفَلَ ۥَۡلر نَ ر
َ
ۡ ۡأ و  َِۡۡعدر َ ِ ّۡۡلل 

َ
أ ۡ َۡتَِبَ َوَٰه ۡۡإِب َرَٰهِي َۡۡإِنَِۡۡمن  ر

َ
: اتلوبة] ﴾١١٤َۡحلِي ۡ َۡۡل

٧٧١ ،٧٧٣] 

“নবী ও মুরমনলদর উরিৎ নয় মুশররকলদর জনয মাগলফরাত কামনা 

করা। যরদও তারা রনকটাত্মীয় কহাক- একর্া সুস্পষ্ট্ হওয়ার পর কয, 

তারা জাহান্নমী। আর ইবরাহীম কতৃকক স্বীয় রপতার মাগরফরাত কামনা 

রিল ককবল কসই প্ররতশ্রুরতর কারলে, যা রতরন তার সালর্ কলররিললন। 

অতঃপর যখন তাুঁর কালি এ কর্া প্রকাশ কপল কয, কস আল্লাহর শত্রু, 
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তখন তার সালর্ সম্পকক রিন্ন কলর রদললন। রনঃসলন্দলহ ইবরাহীম রিললন 

বে ককামল হৃদয়, সহনশীল।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৩-১১৪] 

কবরবাসীগে কালরা িরত বা কলযাে করলত পালর না। তাই 

কবরবাসীলদর কালি এগুললা কামনা করা জালয়য কনই। যরদও ককালনা 

ককালনা কবর কর্লক কারামাত প্রকাশ কপলয় র্ালক। কযমন কবর কর্লক 

আললা কবর হওয়া, সুঘ্রাে কবর হওয়া ইতযারদ। অর্ি তারা রশলককর 

ওপলর মারা কগলি। তালদর কবর কর্লক যরদ এরূপ রকিু কবর হয়, 

তাহলল বুঝলত হলব কয, এরট ইবলীস শয়তালনর কধ্াুঁকা মাত্র। 

মুসরলমলদর উরিৎ শুধু্মাত্র আল্লাহর ওপর সকল প্রকার আশা-ভরসা করা। 

ককননা তাুঁর হালতই আকাশ-জরমলনর একমাত্র রাজত্ব। তাুঁর রদলকই সকলল 

প্রতযাবতকন করলব। রতরনই ফররয়াদকারীর কদা‘আ কবূল কলরন এবাং 

মানুলষর অকলযাে দূর কলরন। আল্লাহ তাআলা বললন, 

ُر َۡوَمٓ﴿ ِ ِنۡب ة ۡۡم  ََ ِع  َِنَۡۡن  ُر ۡرۡإَِذاۡثر َۡۡٱّلَلِ ۡۡفَ َُّۡۡمَس ۡۡفَإَِۡل  ِۡۡٱلۡضُّ ونَۡتَج  : انلحل] ﴾٥٣ۡۡر
٥٣] 

“কতামালদর কালি কয সমস্ত রন‘আমত আলি, তা আল্লাহর পি কর্লক। 

অতঃপর যখন কতামরা দুঃখ-কলষ্ট্ পরতত হও, তখন তাুঁরই রনকট 

কান্নাকারট কর।” [সূরা আর-নাহল, আয়াত: ৫৩] 
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মুসরলমলদর জনয আমার আলরা নসীহত এ কয, তারা কযন দীনী রবষলয় 

কালরা তাকলীদ117 না কলর এবাং একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর রনঃশতক অনুসরে কলর। আল্লাহ বললন, 

ُر ۡ ََۡكنََۡۡلَقدۡ ﴿ َ ة ۡۡٱّلَلِۡۡرَسر لِِۡۡفۡۡلَ س 
ر
نَۡحَسَنة ۡۡأ ََ ِ ۡ جر ا ََۡۡكنَۡۡل  َ  مَۡۡٱّلَلَۡۡيَ ََۡۡۡوٱۡل   ﴾ٱٓأۡلِخ

 [٧٧: االحزاب]

“কতামালদর মলধ্য যারা আল্লাহলক কবরশ কলর স্মরে কলর, পরকাললর 

আশা রালখ এবাং আল্লাহর স্তুষরষ্ট্ কামনা কলর, তালদর জনয রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর মলধ্য রলয়লি সলবকাত্তম আদশক।” [সূরা 

আল-আহযাব, আয়াত: ২১] 

আল্লাহ বললন, 

نتر ۡ ۡإِنُۡرل ۡ﴿ ِبُّ نَۡۡكر ُر ۡرۡ ِنۡفَٱتَبِعۡرۡٱّلَلَِۡۡتر  [٣٧: عمران ال] ﴾ٱّلَلۡرُۡير بِب 

“বলুন যরদ কতামরা আল্লাহলক ভাললাবাস, তাহলল আমার অনুসরে কর। 

তাহলল আল্লাহও কতামালদরলক ভাললাবাসলবন।” [সূরা আলল ইমরান, 

আয়াত: ৩১]  

মুসরলমলদর আবশযক হললা, কয বযরি আল্লাহর ওলী হওয়ার দাবী কলর, 

তারা কযন তার আমলগুললালক কুরআন-সুন্নাহর করষ্ট্ পার্লর যািাই কলর 

কদলখ। তার আমলগুললা যরদ আল্লাহর রকতাব এবাং রাসূললর সুন্নাত 

                                                           
117 রবনা দলীলল কালরা কর্ালক কমলন রনলয় অন্ধভালব তার অনুসরে করালক তাকলীদ 

বলল। -অনুবাদক। 
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কমাতালবক হয়, তাহলল আশা করা যায় কয, কস আল্লাহর ওলী। আর যরদ 

তার রভতলর কুরআন-সুন্নাহ রবলরাধ্ী আমল পাওয়া যায়, তাহলল ককালনা 

ক্রলমই কস আল্লাহর ওলী হলত পালর না। আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর রকতালব 

ওলী হওয়ার মানদণ্ড বেকনা কলরলিন। রতরন বললন, 

َلءۡ﴿
َ
ء َۡۡإِنَۡۡأ ِۡلَٓ و 

َ
َۡۡلۡۡٱّلَلِۡۡأ َۡيَتقر نََۡۡوََكنر ا َۡۡ اَمنر ا ۡۡٱََّلِين٦٢ََُۡۡۡي َزنر نَۡۡهر ۡ َۡوَلَۡۡعلَي ِه ۡ َۡخ  ف 

 [٩٣ ،٩٧: يونس] ﴾٦٣

“কজলন করলখা, যারা আল্লাহর ওলী, তালদর না আলি ককালনা ভয়-ভীরত, 

না তারা রিরন্তত হলব। যারা ঈমান এলনলি এবাং তারা ভয় কলর িলল।” 

[সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬২-৬৩] 

সুতরাাং কয মুরমন-মুত্তাকী, কসই আল্লাহর ওলী। আর কয বযরির রভতলর 

ঈমান এবাং তাকওয়া কনই, কস আল্লাহর ওলী হলত পালর না। যার 

রভতলর যতটুকু ঈমান ও আমল রলয়লি, তার রভতলর ততটুকু আল্লাহর 

বনু্ধত্ব রলয়লি। তলব আমরা রনরদকষ্ট্ কলর কাউলক আল্লাহর ওলী রহসালব 

সারটকরফলকট রদলত পারর না। আমরা বললত পারর, রযরন মুরমন-মুত্তাকী 

হলবন রতরন আল্লাহর ওলী হলবন।  

কবলরর ভিরা কবরবাসীর কালি কদা‘আ করলল অর্বা কবর কর্লক 

মারট রনলল যরদও কখলনা কখলনা তালদর উলেশয হারসল হয়, তর্ারপও 

এটা রবশ্বাস করা যালব না কয, কবরবাসীই উি উলেশয অজকলনর কারে। 

এরট কবরবাসীর কালি কদা‘আকারীর জনয আল্লাহর পি কর্লক রফতনার 

কারেও হলত পালর। কারে, আমরা জারন কয, কবরবাসী কারও কদা‘আ 
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কবূল করার িমতা রালখন না রকাংবা কবলরর মারট কলযাে আনয়ন 

করলত বা িরত দমন করলত সিম নয়। আল্লাহ বললন, 

َضلَُّۡۡوَمنۡ ﴿
َ
نۡأ ََ عر ا ِۡۡم َۡۡلَۡۡمنۡٱّلَلِۡۡدرونِِۡۡمنۡيَد  َتِجيبر ۡۥءۡيَس  ةِۡيَ  مِۡۡإَِلََٰۡۡلر ََ َۡعنۡوَهر ۡ ۡٱل ِقَيَٰ
ََعءئِِه ۡ  ِۡشَِۡۡإَوَذا٥َۡۡغَٰفِلر نَۡۡدر ۡۡحر ء ٗۡۡلَهر ۡ ََۡكنر ا ۡۡٱنلَٓسر َدا ع 

َ
 ﴾٦َۡكَٰفِِۡينَۡۡبِعَِبَٓدتِِه ۡ َۡوََكنر ا ۡۡأ

 [٩ ،٥: االحقاف]

“কয বযরি আল্লাহর পররবলতক এমন বস্তুলক আহ্বান কলর, কয ককয়ামত 

পযকন্তও তার ডালক সাো কদলব না, তার কিলয় অরধ্ক পর্ভ্রষ্ট্ আর কক? 

তারা কতা তালদর আহ্বান সম্পলককও কবখবর। যখন মানুষলক হাশলর 

একরত্রত করা হলব, তখন তারা তালদর শত্রুলত পররেত হলব এবাং 

তালদর ইবাদাত অস্বীকার করলব।” [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৫-৬] 

আল্লাহ বললন, 

عر نََۡۡوٱََّلِينَۡ﴿ ََۡۡي لرقر نََۡۡلۡۡٱّلَلِۡۡدرونِِۡۡمنۡيَد  َوَٰت ٢٠َۡۡۡير لَقر نََۡۡوهر ۡ َۡٓشي  م 
َ
ۡرۡأ ء   َۡۡغي  َيٓ ح 

َ
ۡأ

ونََۡۡوَمٓ ۡر عر يَٓنَۡۡيَش 
َ
ب َعثر نَۡۡأ  [٧٧ ،٧٦: انلحل] ﴾٢١ۡير

“এবাং যারা আল্লাহলক কিলে অনযলদর ডালক ওরা কতা ককালনা বস্তুই সৃরষ্ট্ 

কলর না, বরাং ওরা রনলজরাই সৃরজত। তারা মৃত-প্রােহীন এবাং কলব 

তারা পুনরুরিত হলব, তাও জালন না।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ২০-

২১] 

এ মলমক আলরা অলনক আয়াত রলয়লি, যা প্রমাে কলর কয, আল্লাহ িাো 

যালকই ডাকা কহাক না ককন, ডালক সাো রদলব না এবাং আহ্বানকারীর 

ককালনা উপকারও করলত পারলব না।  
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তলব কখনও কখনও আল্লাহ িাো অলনযর রনকট কদা‘আ করার সময় 

প্রারর্কত বস্তু অরজকত হলয় হলয় র্ালক। আল্লাহর পি কর্লক ইহা একরট 

পরীিা মাত্র। আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর বান্দালদরলক পাপ কালজর মাধ্যলম 

পরীিা কলর র্ালকন। যালত রতরন জানলত পালরন কক আল্লাহর খাুঁরট 

বান্দা আর কক প্রবৃরত্তর অনুসারী।  

আপরন জালনন না কয শরনবালরর রদন আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহূদীলদর 

ওপর মাি রশকার করা হারাম কলররিললন? ঐ রদলক আল্লাহ তা‘আলা 

তালদরলক পরীিা করার জনয শরনবালরর রদন প্রিুর পররমাে মাি 

সাগলরর রকনারায় পারেলয় রদললন। শরনবার িাো অনয রদলন মািগুললা 

লুরকলয় র্াকত। এভালব দীঘক রদন অরতবারহত হললা। য়াহূদীরা বলল, 

কীভালব আমরা এ মািগুললা কর্লক রনলজলদরলক রবরত রাখব? অতঃপর 

তারা রিন্তা ভাবনা কলর রসদ্ধান্ত রনল কয, আমরা জাল বতরর কলর 

শরনবার রদন তা সাগলর কফলল রাখলব আর ররববালরর রদন মাি রশকার 

করব। আল্লাহর হারামকৃত রজরনসলক হালাল করার জনয তারা ককৌশল 

অবলম্ভন করল। পররোলম আল্লাহ তালদরলক বানলর পররেত কলর 

রদললন। আল্লাহ তা‘আলা বললন, 

﴿ۡ َيةَِۡعنِۡۡل هر ۡ َوس   ۡ ۡۡٱَلِتۡۡٱل َق ةَََۡۡكنَت  َِۡۡۡحِٓضَ َح 
ونَۡۡإِذۡ ۡٱۡل  در تِۡۡإِذۡ ۡٱلَسب ِتِۡۡفَۡۡيع 

 
ۡيِه ۡ تَأ

ََٗعَۡۡسب تِِه ۡ ۡيَ  مَِۡۡحيَتٓنرهر ۡ  بِتر نََۡۡلَۡۡوَي  مََۡۡشر ۡ َۡلۡۡيَس  تِيِه  
 
َٓۡنب لر هر َۡكَذَٰلَِكۡۡتَأ ََ ِ ََۡكنر ا ۡۡب

قر نَۡ سر  [٧٩٣: االعراف] ﴾١٦٣َۡيف 

“আর তালদর কালি কস জনপলদর অবস্থা সম্পলকক রজলজ্ঞস করুন যা 

রিল সাগলরর তীলর অবরস্থত। যখন শরনবার রদলনর রনলদকলশর বযাপালর 
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সীমারক্রম করলত লাগল। যখন শরনবালরর রদন মািগুললা আসলত লাগল 

তালদর কালি দলল দলল। আর কয রদন শরনবার হত না, কস রদন আসত 

না। এভালব আমরা তালদরলক পরীিা কলররি। কারে, তারা রিল 

নাফরমান”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৬৩] 

লি করুন! কযরদন তালদর জনয মাি ধ্রা রনলষধ্ রিল কসরদন কীভালব 

আল্লাহ তালদর জনয মািগুললা তালদর আয়লত্ত এলন রদলয়রিল? রক্তুষ তারা 

বধ্যক ধ্ারে করলত পালররন। তাই আল্লাহর হারামকৃত রজরনসলক হালাল 

করার জনয তারা ককৌশল অবলম্ভন করল।  

আলরা লি করুন! নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর 

সার্ীলদর প্ররত, তারা রিললন ইহরাম অবস্থায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ 

তালদর রনকট এমন রকিু রশকারলযাগয প্রােী পারেলয় পরীিা করললন যা 

রিল তালদর জনয হারাম। প্রােীগুললা তালদর হালতর নাগালল রিল; রক্তুষ 

সাহাবীগে ককালনা জ্তুষ রশকার কলরন রন। আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

َهٓ﴿ يُّ
َ
َ ُر ۡرۡنر ا َۡ امَۡۡٱََّلِينََۡۡيى ِنَۡۡبَِش   ۡۡٱّلَلۡرَۡۡلَب لرَ نَ ۡۥءۡٱلَصي دِۡۡم  ر ُر ۡ َۡتَنٓلر ي ِدي

َ
ُر ۡ ۡأ َۡورَِمٓحر

لَ َۡ ۥَۡمنۡٱّلَلۡرِۡۡلَع  نِۡۡبِٱل َغي ِبۡ ََۡيَٓفر ر ََ َتَدىََٰۡۡف دَۡۡٱع  َٰلَِكَۡۡبع  ۥَۡذ ۡۡفَلَ ر ِۡل ۡ َۡعَذاب 
َ
 ﴾٩٤ۡأ

 [٦١: دةاملائ]

“কহ মুরমনগে! আল্লাহ কতামালদরলক এমন রকিু রশকালরর মাধ্যলম 

পরীিা করলবন কয রশকার পযকন্ত কতামালদর হাত ও বশকা সহলজই 

কপৌঁিলত পারলব- যালত আল্লাহ বুঝলত পালরন কয, কক তাুঁলক অদৃশযভালব 
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ভয় কলর। অতএব, কয বযরি এরপরও সীমা অরতক্রম করলব তার জনয 

যন্ত্রনাদায়ক শারস্ত রলয়লি। [সূরা আল-মালয়দা, আয়াত: ৯৪] 

সুতরাাং রশকারগুললা রিল তালদর হালতর নাগালল। মারটলত িলািলকারী 

প্রােীগুললা হালতই ধ্রা কযত। উেন্ত পারখগুললা বশকা রদলয়ই রশকার করা 

কযত। রশকার ধ্রা রিল অতযন্ত সহজ। রক্তুষ সাহাবীগে আল্লাহলক ভয় 

কলরলিন এবাং ককালনা প্রােীই রশকার কলরন রন।  

এমরনভালব ককালনা মানুলষর জনয যখন হারাম কাজ করা সহজ হলয় 

যালব তখন আল্লাহলক ভয় কলর উি হারাম কাজ কর্লক রবরত র্াকলব 

এবাং এটা মলন রাখলব কয, কালরা জনয হারাম কালজ রলপ্ত হওয়ার পর্ 

সহজ কলর কদওয়া তার জনয একরট পরীিা স্বরূপ। কালজই বধ্যক ধ্ারে 

করা উরিৎ। পরলহজগারলদর জনযই উত্তম পররেরত। 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কবর মসরজলদর রভতলর 

হওয়ার জবাব 

প্রশ্ন: (৮০) কয সমস্ত কবর পূজারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর 

কবর মসরজলদর রভতলর হওয়ালক দলীল রহলসলব গ্রহে কলর, আমরা 

কীভালব তালদর উত্তর রদব? 

উত্তর: উি প্রলশ্নর উত্তর আমরা কলয়কভালব রদলত পারর:  

১) মসরজদরট মূলতঃ কবলরর উপর রনমকাে করা হয় রন; বরাং এ মসরজদ 

রনরমকত হলয়লি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর জীবেশায়। 

২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক মসরজলদ দাফন করা হয় রন। 

কালজই একর্া বলার অবকাশ কনই কয ইহাও সৎ বযরিলদরলক 

মসরজলদ দাফন করার কুপ্রর্ার অন্তভুকি; বরাং নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক তাুঁর রনজ ঘলর দাফন করা হলয়লি। 

৩) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর ঘরগুললালক মসরজলদ প্রলবশ 

করালনা সাহাবীগলের কযৌর্ রসদ্ধালন্ত হয় রন; বরাং তালদর অরধ্কাাংলশর 

মৃতুযর পর হলয়লি। তখন তালদর অল্প কলয়কজন মাত্র কবুঁলি রিললন। 

উহা ঘলটরিল ৯৪ রহ. সলন মসরজদ সম্প্রসারে কালল। এ কাজরট 

সাহাবীগলের অনুমরত বা তালদর কযৌর্ রসদ্ধালন্ত হয় রন। সাঈ‘দ ইবন 

মুসাইলয়যব তালদর মলধ্য অনযতম। 
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৪) কবররট মূলতঃ মসরজলদর রভতলর নয়। কারে, উহা মসরজদ হলত 

সমূ্পেক পৃর্ক কলি রলয়লি। আর মসরজদলক এর উপর বানালনা হয় 

রন। এ স্থানরটলক রতনরট প্রািীর দ্বারা সাংররিত ও কবরষ্ট্ত করা 

হলয়লি। আর উত্তর রদলকর প্রািীররট রত্রভুলজর মত কলর রাখা 

হলয়লি। এলত কলর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কবররট 

সরাসরর মুসল্লীর সামলন পলে না। আশা করর কবর পূজারীলদর 

দলীল খণ্ডলন উপলরাি উত্তরগুললাই যলর্ষ্ট্ হলব। 

প্রশ্ন: (৮১) কবলরর উপর রনমকাে কাজ করা কী? 

উত্তর: কবলরর উপর রনমকাে কাজ করা হারাম। কযমন, কবর পাকা করা, 

কবলরর িার পালশ প্রািীর রনমকাে করা, গমু্বজ ইতযারদ বতরর করা 

ইতযারদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করলত রনলষধ্ 

কলরলিন। কারে, এলত কবরবাসীলক অরতররি সম্মান করার রদলক রনলয় 

যাওয়া হলচ্ছ। শুধু্ তাই নয়, কবরবাসীলদরলক উপাসয রহলসলব গ্রহে 

করারও ভয় রলয়লি। বতকমালন অরধ্কাাংশ কবলরর অবস্থাই তাই। 

অরধ্কাাংশ মানুষই কবরবাসীলদরলক আল্লাহর সালর্ শরীক কলর র্ালক। 

আল্লাহর কালি রকিু পাওয়ার আশায় কবরবাসীর উসীলায় কদা‘আ কলর 

র্ালক। কবরবাসীলদর কালি কদা‘আ করা এবাং রবপদাপদ দূর করার জনয 

তালদর কালি ফররয়াদ করা বে রশলককর অন্তভুকি, যা মানুষলক ইসলাম 

কর্লক কবর কলর কদয়। 

প্রশ্ন: (৮২) মসরজলদ দাফন করার রবধ্ান কী?  
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উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মসরজলদ দাফন করলত এবাং 

কবলরর উপর মসরজদ রনমকাে করলত রনলষধ্ কলরলিন। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মৃতুযর পূবক মূহুলতকও কবরলক মসরজলদ 

পররেতকারীলদর ওপর লা‘নত কলরলিন এবাং তাুঁর উম্মতলক সতকক 

কলরলিন। রতরন এটাও উলল্লখ কলরলিন কয, কবরলক মসরজলদ পররেত 

করা ইয়াহূদী-খৃষ্ট্ানালদর কাজ।118 কারে, মসরজলদ দাফন করা এবাং 

কবলরর উপর মসরজদ রনমকাে করা রশলককর মাধ্যম ও বাহন। মসরজলদ 

মৃত বযরিলদরলক দাফন করা হলল মানুষ রবশ্বাস করলব কয, দাফনকৃত 

বযরি কলযাে-অকলযালের িমতা রালখ অর্বা তার এমন ববরশষ্ট্য রলয়লি, 

যা তার আনুগতযলক আবশযক কলর। মুসরলমলদর অপররহাযক কতকবয হলব 

এ ভয়াবহ খারাপ কাজ কর্লক রবরত র্াকা। মসরজদগুললা কযন সকল 

প্রকার রশকক কর্লক মুি হলয় সহীহ আকীদা এবাং রনলভকজাল তাওহীলদর 

প্ররতষ্ঠালন রূপান্তররত হয় কস কিষ্ট্া করা। আল্লাহ বললন, 

نَۡ﴿
َ
َسَِٰجدََۡۡوأ ََ ِۡۡٱل  عر ا ۡۡفََلّۡۡلِلَ َحٗداۡٱّلَلَِۡۡمعَۡۡتَد 

َ
 [٧٨: اجلن] ﴾١٨ۡأ

“এবাং মসরজদসমূহ আল্লাহ তা‘আলার জনয। অতএব, আল্লাহর সালর্ 

অনয কাউলক কডলকা না।” [সূরা আল-রজন্ন, আয়াত: ১৮] 

সুতরাাং মসরজদসমূহ সকল প্রকার রশলককর রিহ্ন কর্লক মুি করলত হলব। 

তালত একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করলত হলব, যাুঁর ককালনা শরীক কনই। 

এটাই মুসরলমলদর ওপর ওয়ারজব। 

                                                           
118 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল জানালয়য। 
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প্রশ্ন: (৮৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কবর রযয়ারলতর 

রনয়লত সফর করার হুকুম কী? 

উত্তর: কয ককালনা কবর রযয়ারলতর রনয়লত সফর করা জালয়য নয়। নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, 

 اَّللَّ  َصّلَّ  الرَُّسولِ  َوَمْسِجدِ  احْلََرامِ  الَْمْسِجدِ  َمَساِجدَ  ثاََلثَةِ  إَِل  إاِلَّ  الرَِّحاُل  تَُشدُّ  اَل »
قَْص  َوَمْسِجدِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 

َ
 «اأْل

“কতামরা রতনরট মসরজদ বযতীত অনয ককালনা মসরজলদর রদলক ভ্রমে 

কলরা না। মসরজদুল হারাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর 

মসরজদ এবাং মসরজদুল আকসা”।119 

হাদীলসর উলেশয হললা ইবাদালতর রনয়লত পৃরর্বীর ককালনা স্থালনর রদলক 

সফর করা যালব না। কারে, এ রতনরট মসরজলদর রদলকই ইবাদালতর 

রনয়লত সফর করা জালয়য। অনয ককালনা মসরজলদর রদলক ভ্রমে করা 

জালয়য কনই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কবলরর উলেলশয 

নয়, বরাং তাুঁর মসরজলদ ইবাদালতর রনয়লত সফর করলত হলব। মসরজলদ 

কপৌঁলি কগলল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কবর রযয়ারত করা 

                                                           
119 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবু ফাযরলস সালারত ফী মাসরজলদ মক্কা ওয়াল 
মদীনা।  
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সুন্নাত। তা শুধু্মাত্র পুরুষলদর জনয। মরহলালদর জনয নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কবর রযয়ারত করা জালয়য কনই।  
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কবলরর মাধ্যলম বরকত কামনা এবাং তার িার পালশ্বক তাওয়াফ করা 

হারাম। 

প্রশ্ন: (৮৪) কবলরর মাধ্যলম বরকত হারসল করা বা উলেশয হারসল 

করার জনয রকাংবা বনকটয হারসললর জনয কবলরর িার পালশ্বক তাওয়াফ 

করা এবাং আল্লাহ িাো অলনযর নালম শপর্ করার হুকুম কী? 

উত্তর: কবর কর্লক বরকত কামনা করা হারাম এবাং উহা রশলককর 

পযকালয়। ককননা এটা এমন এক রবশ্বাস, যার পলি আল্লাহ তা‘আলা 

ককালনা দলীল-প্রমাে অবতীেক কলরন রন। সালালফ সাললহীন কর্লক 

কবলরর বরকত গ্রহে করার কর্া প্রমারেত নয়। এ দৃরষ্ট্লকান কর্লক 

এরট রবদ‘আতও বলট। যরদ ককউ রবশ্বাস কলর কয, কবরবাসী অকলযাে 

প্ররতহত করা এবাং কলযাে আনয়লনর িমতা রালখ, তাহলল এরট বে 

রশলককর অন্তভুকি হলব। এমরনভালব রুকু, সাজদাহ, বনকটয লাভ বা 

সম্মালনর রনয়লত যরদ কবরবাসীর জনয কুরবানী কলর তাও রশলকক 

পররেত হলব। আল্লাহ বললন, 

عۡرَۡوَمن﴿ َۡۡۡإَِلًَٰهٓۡٱّلَلَِۡۡمعَۡۡيَد  َهَٰنََۡۡلَۡۡ اَخ  ۡ ٓۡبِ ِۦَۡلرۥۡبر ََ ۥۡفَإَِن ِۡۡعندَِۡۡحَسٓبر ر ِ ِۦء  ۥَۡرب  َۡلۡۡإِنَ ر
لِحۡر ف  ونَۡٱلۡ ۡير ۡر َٰفِ  [٧٧١: املؤمنون] ﴾١١٧َۡك

“কয ককউ রবনা দলীলল আল্লাহর সালর্ অনয কাউলক ডালক, তার রহসাব 

তার রবর কালি। রনশ্চয় কালফলররা সফলকাম হলব না।” [সূরা আল-

মুরমনূন, আয়াত: ১১৭] 
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আল্লাহ আলরা বললন, 

ََن﴿ ۡ جر ا ََۡۡكنََۡۡف ء َۡۡيَ ََل َۡۡرب ِ ِۦۡلَِقٓ ٗلۡۡفَل َيع  ََ ِكۡ َۡلۡوََۡۡصَٰلِٗحَٓۡع رۡش  َحَد اَۡرب ِ ِۦءۡۡبِعَِبَٓدةِۡۡي
َ
 ﴾أ

 [٧٧٦: الكهف]

“কয বযরি তার রলবর সািাত কামনা কলর, কস কযন সৎকমক কলর এবাং 

তার রবর ইবাদালত কাউলক শরীরক না কলর।” [সূরা আল-কাহাফ, 

আয়াত: ১১০] 

কয বযরি বে রশলকক রলপ্ত হলব কস কারফর হলয় যালব এবাং রিরকাল 

জাহান্নালম র্াকলব। তার জনয জান্নাত হারাম হলয় যালব। আল্লাহ বললন, 

ۥ﴿ ِكۡ َۡمنۡإِنَ ر رۡش  مََۡۡفَقدۡ ۡبِٱّلَلِۡۡي َۡ ََنةََۡۡعلَي  ِۡۡٱّلَلۡرَۡح َٰ ۡرۡٱۡل  َوى
 
َِيََۡۡوَمٓۡٱنلَٓرر َۡۡوَمأ ِۡمنۡ ۡلِلَظَٰلِ

نَصٓر ۡ
َ
 [١٧: دةاملائ] ﴾أ

“রনশ্চয় কয বযরি রশলকক রলপ্ত হলব, আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম কলর 

রদলয়লিন। তার রেকানা জাহান্নাম। আর যাললমলদর জনয ককালনা 

সাহাযযকারী কনই।” [সূরা আল-মালয়দা, আয়াত: ৭২] 

আল্লাহ িাো যার নালম শপর্ করা হললা, তালক যরদ আল্লাহর সম 

পযকালয়র সম্মারনত মলন কলর, তাহলল বে রশলকক পররেত হলব। আর যরদ 

শপর্কারীর অন্তলর শপর্কৃত বস্তুর প্ররত সম্মান র্ালক, রক্তুষ কসই 

সম্মান আল্লাহর সম্মালনর পযকালয় মলন না কলর, তাহলল কিাট রশলকক 

পররেত হলব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন,  

ِ  بَِغْْيِ  َحلََف  َمنْ » وْ  َكَفرَ  َفَقدْ  اَّللَّ
َ
رْشَكَ  أ

َ
 «أ
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“কয বযরি গাইরুল্লাহর নালম শপর্ করল, কস কুফুরী অর্বা রশকক 

করল।”120  

যারা কবর কর্লক বরকত হারসল কলর, কবরবাসীর কালি কদা‘আ কলর 

এবাং আল্লাহ িাো অলনযর নালম শপর্ কলর, তালদর প্ররতবাদ করা 

ওয়ারজব। তালদর যুরি, “আমরা পূবক পুরুষলদরলক এ অবস্থায় 

কপলয়রি”। একর্া আল্লাহর আযাব হলত রিা করলত পারলব না। কয 

সমস্ত কারফর নবী-রাসূললদরলক রমর্যা প্ররতপন্ন কলররিল, তালদরও যুরি 

এরটই রিল। আল্লাহ তাআলা বললন, 

ءَۡۡوَكَذَٰلَِكۡ﴿ ر َسل َنَٓۡمٓ
َ
َية ِۡۡفَۡۡقب لَِكِۡۡمنۡأ  ۡ ِنَُۡ ۡۡ ۡم  ءََُۡۡٓلۡۡإَِلۡۡنَِذي َفر َهٓ ۡت  ءۡۡإِنَٓۡمر نَٓ ءَ نَٓۡوََجد  َۡ ابَٓ

ۡى َمة ََۡۡعَ
ر
ۡىِۡإَونَٓۡأ ِۡهِ ََۡعَ تََۡۡ اَثَٰ ق  ونَۡمُّ  [٧٣: الزخرف] ﴾٢٣ۡدر

“এমরনভালব আপনার পূলবক আরম যখন ককালনা জনপলদ সতকককারী 

কপ্ররে কলররি, তখনই তালদর রবত্তশালীরা বলললি, আমরা আমালদর পূবক 

পুরুষলদরলক এ পলর্র পরর্ক কপলয়রি এবাং আমরা তালদরই পদাঙ্ক 

অনুসরে কলর িলরি।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ২৩]  

তালদর কালি কপ্রররত রাসূল বলললন,  

َولَ ۡ ﴿
َ
ُر ۡأ َدىَِٰۡۡجئ تر ه 

َ
ٓۡبِأ ََ ۡ َۡعلَي  ِۡۡوََجدتُّ ۡ ِۡم ءَ كر   ر ءا َۡۡ ابَٓ ٓءۡۡإِنََُٓۡٓل ََ ِ ر ِسل تر ۡب

ر
ۡبِ ِۦۡأ

ونَۡ ۡر  [٧١: الزخرف] ﴾َكَٰفِ

                                                           
120 রতররমযী, অধ্যায়: রকতাবুল আইমান ওয়ান নুযুর। 
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“কতামরা কতামালদর পূবক পুরুষলদরলক কয রবষলয়র ওপর কপলয়ি, আরম 

যরদ তদালপিা উত্তম রবষয় রনলয় কতামালদর কালি এলস র্ারক, তবুও রক 

কতামরা তাই বললব? তারা বলত কতামরা কয রবষয়সহ কপ্রররত হলয়ি, 

তা আমরা মানব না।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ২৪] 

আল্লাহ তাআলা বললন, 

َنٓ﴿  َ ۡ ۡفَٱنَتَق ۡۡ ِۡمن هر   َٰقَِبةۡرََۡكنََۡۡكي َفۡۡفَٱنظر بِيََۡۡع ِ َكذ  َر  [٧٥: الزخرف] ﴾٢٥ۡٱل 

“অতঃপর আমরা তালদর কাি কর্লক প্ররতলশাধ্ রনলয়রি।” [সূরা আয-

যুখরুফ, আয়াত: ২৫] 

অতএব, কদখুন! রমর্যাবাদীলদর পররোম রকরূপ ভয়াবহ হলয়লি। ভুললর 

ওপর কর্লক কারও পলি বাপ-দাদালদর অর্বা কদশািললর কদাহাই 

কদওয়া ববধ্ নয়। এসব কদাহাই তালদর ককালনা উপকালর আসলব না। 

বরাং তালদর উরিৎ আল্লাহর কালি তাওবা করা এবাং সলতযর অনুসরে 

করা। কদশািল এবাং মানুলষর রতরস্কালরর ভয় কযন তালদরলক সলতযর 

অনুসরলের পলর্ অন্তরায় না হলয় দাুঁোয়। সরতযকালরর মুরমন ককালনা 

প্রকার সমাললািনাকারীর সমাললািনার ভয় কলর না এবাং আল্লাহর দীন 

হলত ককালনা রকিুই বাুঁধ্া রদলত পালর না। 

প্রশ্ন: (৮৫) প্রােী অর্বা মানুলষর িরব রবরশষ্ট্ কাপে পররধ্ান কলর সালাত 

পোর রবধ্ান কী? 

উত্তর: প্রােী অর্বা মানুলষর িরব রবরশষ্ট্ কাপে পররধ্ান করা জালয়য 

কনই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, 
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وَرةُ  ِفيهِ  بَيْت ا تَْدُخُل  اَل  الَْماَلئَِكةَ  إِنَّ »  «الصُّ

“কয ঘলর িরব রলয়লি, কস ঘলর রহমলতর রফররশতা প্রলবশ কলর না।”121 

সৃ্মরত স্বরূপ কারও িরব যত্ন কলর করলখ কদওয়াও জালয়য কনই। কালজই 

যার কালি এ রকম িরব রলয়লি, তার উরিৎ এগুললা নষ্ট্ কলর কদওয়া। 

কদওয়ালল ঝুলন্ত র্াকুক রকাংবা এযালবালমর রভতলর সাংররিত র্াকুক 

অর্বা অনয ককালনা স্থালন র্াকুক। কারে, ঘলরর মলধ্য িরব র্াকলল ঘলরর 

মারলক রহমলতর রফররশতালদর প্রলবশ কর্লক বরঞ্চত হলব।  

প্রশ্ন: (৮৬) ঘলরর কদওয়ালল িরব ঝুলালনার রবধ্ান কী? 

উত্তর: ঘলরর কদওয়ালল িরব ঝুরললয় রাখা সমূ্পেক হারাম। রবলশষ কলর 

বে িরবগুললা। রকম কলর র্ালক। এ ধ্রলের সম্মান কর্লকই রশলককর 

সূিনা হলয়লি। ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কর্লক বরেকত, রতরন 

বললন, নূহ আলাইরহস সালামএর কাওলমর কলালকরা প্রর্লম করতপয় সৎ 

কলালকর িরব উরেলয় করলখরিল। উলেশয রিল তালদরলক কদলখ তালদর 

ইবাদালতর কর্া স্মরে কলর আল্লাহর ইবাদালত উৎসাহ-উেীপনা বৃরদ্ধ 

করা। দীঘক রদন অরতবারহত হওয়ার পর তারা স্বয়াং উি সৎ বযরিলদর 

ইবাদাত শুরু কলর কদয়। 

প্রশ্ন: (৮৭) কযালমরার মাধ্যলম িরব উোলনার রবধ্ান কী? 

                                                           
121 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল রলবাস। 
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উত্তর: কযালমরার মাধ্যলম িরব কতালালত ককালনা অসুরবধ্া কনই। কারে, এ 

জনয হালত ককালনা প্রকার কাজ করলত হয় না। এই কয, িরব কতালার 

উলেশয কী? উলেশয যরদ হয় িরবলক সম্মান করা, তা হলল হারাম হলব। 

কারে, রনরষদ্ধ উলেশয বাস্তবায়লনর জনয মাধ্যম ও উপকরে বযবহার করাও 

হারাম। তাই সৃ্মরত সাংরিলের উলেলশয িরব সাংগ্রহ করা রনলষধ্। নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,  

 «اَل تَْدُخُل الَماَلئَِكُة بَيْت ا ِفيِه ُصوَرة  »

“কয ঘলর িরব রলয়লি, কসই ঘলর আল্লাহর রহমলতর রফররশতা প্রলবশ 

কলর না।”122 

এ হাদীসরট প্রমাে কলর কয, ঘলর িরব রাখা অর্বা কদওয়ালল ঝুরললয় 

রাখা জালয়য নয়।  

                                                           
122 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল রলবাস। 
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ইসলালম রবদ‘আলতর ককালনা স্থান কনই। 

প্রশ্ন: (৮৮) ( ََل ِ  ِف  َسنَّ  َمنم  ِسم
ُرَها فَلَهُ  َاَسَنة   ُسنَّة   اإلم جم

َ
أ ) ‘কয বযরি ইসলালমর 

রভতলর উত্তম ককালনা সুন্নাত িালু করল, তার জনয িাওয়াব রলয়ি’ -এ 

হাদীসলক কয সমস্ত রবদ‘আতী তালদর রবদ‘আলতর পলি দলীল রহলসলব 

গ্রহে কলর, আমরা কীভালব তালদর উত্তর রদব?  

উত্তর: তালদর জবালব আমরা বলব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

বলললিন, 

جْ  فَلَهُ  َحَسنَة   ُسنَّة   اْْلِْساَلمِ  يِف  َسنَّ  َمنْ »
َ
ْجرُ  وَ  ُرَهاأ

َ
 «بَِها َعِمَل  َمنْ  أ

“কয বযরি ইসলালমর রভতলর উত্তম ককালনা সুন্নাত িালু করল, তার জনয 

িাওয়াব রলয়লি।” 

রতরন কতা ইহাও বলললিন কয,  

اِشِدينَ  الَْمْهِديِّنيَ  اْْلُلََفاءِ  وَُسنَّةِ  بُِسنَِِّت  َعلَيُْكمْ » ُكوا الرَّ وا بَِها َتَمسَّ  َعلَيَْها وََعضُّ
ُمورِ  َوحُمَْدثَاِت  َوإِيَّاُكمْ  نلََّواِجذِ بِا

ُ
 ُُكُّ  وَ  َضاَللَة   بِْدَعة   َوُُكَّ  بِْدَعة   حُمَْدثَة   ُُكَّ  فَإِنَّ  اأْل

 «انلَّارِ  ىِف  َضاَلة  

“কতামরা আমার সুন্নাত এবাং আমার পলর রহদায়াতপ্রাপ্ত কখালাফালয় 

রালশদার সুন্নাহর অনুরে করলব এবাং তা দৃঢ়ভালব আুঁকলে ধ্রলব। আর 

কতামরা নতুন আরবসৃ্কত রবষয় কর্লক সাবধ্ান র্াকলব। কারে, প্ররতরট 



 

 

 
 318  

নব আরবসৃ্কত রবষয়ই রবদ‘আত আর প্ররতরট রবদ‘আতই কগামরাহী এবাং 

প্ররতরট কগামরাহীর পররোম জাহান্নাম।”123 

প্রলশ্ন বরেকত কয হাদীসরটলক রবদ‘আতীরা দলীল রহলসলব গ্রহে কলর 

র্ালক, কসই হাদীলসর কপ্রিাপট সমূ্পেক রভন্ন। তা এই কয, মুযার কগালত্রর 

রকিু অভাবী কলাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কালি আগমে 

করলল রতরন সদকা করার প্ররত উৎসাহ রদললন। এক বযরি র্লল ভরতক 

রূপা রনলয় এলস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সামলন হারজর 

হল। তখন রতরন বলললন, 

ْجُرَها فَلَهُ  َحَسنَة   ُسنَّة   مِ اْْلِْساَل  يِف  َسنَّ  َمنْ »
َ
ْجرُ  وَ  أ

َ
ْجرُ  بَِها َعِمَل  َمنْ  أ

َ
 بَِها َعِمَل  َمنْ  َوأ

 «الِقيَاَمةِ  يَْومِ  إِلَ 
“কয বযরি ইসলালম উত্তম ককালনা সুন্নাত িালু করল, তার জনয িাওয়াব 

রলয়লি এবাং তার পলর রকয়ামত পযকন্ত যারা কসই সুন্নাহর ওপর আমল 

করলব, তালদর সমপররমাে িাওয়াব পালব।”124 

হাদীলসর কপ্রিাপট কর্লক আমরা জানলত পারলাম কয, উত্তম সুন্নাত 

বললত সুন্নাহর ওপর নতুনভালব আমল শুরু করালক বুঝালনা হলয়লি। 

নতুনভালব ককালনা আমল বতরর করার কর্া বলা হয় রন। সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বযতীত অনয কালরা জনয শরী‘আলতর ককালনা রবধ্ান 

প্রবতকন করা জালয়য কনই। কালজই হাদীলসর অর্ক এই কয, ককালনা বযরি 
                                                           
123 আবু দাউদ, অধ্যায়: রকতাবুস সুন্নাহ।  
124 ইবন মাজাহ, অধ্যায়: আল-মুকারেমাহ (ভূরমকা) 
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যরদ সুন্নাহর ওপর আমল কলর, তার আমল কদলখ অনযরাও যরদ কসই 

সুন্নাহর ওপর আমল করা শুরু কলর, তাহলল প্রর্ম আমলকারী বযরি 

রনলজ আমল করার িাওয়াব পাওয়ার সালর্ সালর্ তালক কদলখ 

আমলকারীর অনুরূপ সাওয়াবপ্রাপ্ত হলব।  

অর্বা হাদীলসর উলেশয হললা, শরী‘আতসম্মত ককালনা ইবাদাত পাললনর 

মাধ্যম বা উপকরে কযমন ধ্মকীয় রকতাব রিনা করা, ইলম প্রিার করা, 

মাদরাসা রনমকাে করা ইতযারদ। এমন নয় কয, নতুন ইবাদাত বতরর করা। 

মানুলষর ইচ্ছামত যরদ শরী‘আত প্রবতকন করা জালয়য হয়, তাহলল অর্ক 

এই হয় কয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর জীবেশায় ইসলাম 

পররপূেক হয় রন। ককালনা রবদ‘আত প্রবতকন কলর তালক হাসানাহ বা উত্তম 

বলল ধ্ারো করা সমূ্পেক ভুল। কারে, এলত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লামলক রমর্যা প্ররতপন্ন করা হয়। কযলহতু রতরন বললন, প্ররতরট 

রবদ‘আতই কগামরাহী।  

প্রশ্ন: (৮৯) ঈলদ মীলাদুন নবী পাললনর হুকুম কী? 

উত্তর: প্রর্মত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সরেক জন্ম তাররখ 

অকাটযভালব জানা যায় রন। সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ররবউল 

আওয়াল মালসর ৯ তাররলখ জন্ম গ্রহে কলরন। ররবউল আওয়াললর ১২ 

তাররখ নয়। সুতরাাং ১২ ররবউল আওয়াল ঈলদ মীলাদুন নবী পালন করা 

ঐরতহারসক দৃরষ্ট্লকাে কর্লক রভরত্তহীন।  

রদ্বতীয়ত: শরী‘আলতর রদক কর্লক যরদ মীলাদ মাহরফল উদযাপন করা 

সরেক হলতা, তলব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তা করলতন 
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অর্বা তাুঁর উম্মতলক করলত বললতন। আর কুরআলন বা হাদীলস 

অবশযই তা সাংররিত র্াকলতা। আল্লাহ বললন,  

َََٓۡن نۡرۡإِنَٓ﴿ َۡۡۡنََزنل  ِك   [٦: احلجر] ﴾٩ۡلََحَِٰفظر نََۡۡلرۥِۡإَونَٓۡٱَّل 

“আরম স্বয়াং এ উপলদশ গ্রন্থ অবতরে কলররি এবাং আরম রনলজই এর 

সাংরিক।” [সূরা আল-রহজর, আয়াত: ৯] 

কযলহতু মীলালদর রবষয়রট সাংররিত হয় রন, তাই বুঝা কগল কয, মীলাদ 

মাহরফল উদযাপন করা দীলনর ককালনা অাংশ নয়। আর যা দীলনর অাংশ 

নয়, তা দ্বারা আল্লাহর ইবাদাত এবাং বনকটয লালভর কিষ্ট্া করা ববধ্ 

নয়। কীভালব আমরা আল্লাহর বনকটয লাভ করলত পারব, আল্লাহ তা 

বলল রদলয়লিন। তা হললা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কতৃকক 

রনলয় আসা দীন। রবরাট অপরাধ্। আল্লাহর কালামলক রমর্যা প্ররতপন্ন 

করার শারমল। আল্লাহ বললন,  

َ  مَۡ﴿ ۡۡٱۡل  ل تر ََ ك 
َ
ُر ۡ ۡأ ُر ۡ ۡلَ ۡۡدِيَن تر  َ ََ ت 

َ
ُر ۡ َۡوأ ِتَۡۡعلَي  ََ ۡۡنِع  ُر ۡرَۡورَِضيتر َلَٰ ََۡۡل ِس 

ۡٱۡل 
 [٣: دةاملائ] ﴾دِيٗنٓ ۡ

“আজলকর রদলন কতামালদর জনয কতামালদর দীনলক পররপূেক কলর 

রদলাম। কতামালদর উপর আমার রন‘আমতলক পূেক কলর রদলাম এবাং 

ইসলামলক কতামালদর জনয দীন রহসালব মলনানীত করলাম।” [সূরা 

আল-মালয়দা, আয়াত: ৩] 

অতএব, আমরা বলব কয, এ মীলাদ মাহরফল যরদ পররপূেক দীলনর অাংশ 

হলতা, তাহলল অবশযই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মৃতুযর পূলবকই 
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তা বলল কযলতন। আর যরদ তাুঁর দীলনর ককালনা অাংশ না হয় তলব 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর মৃতুযর পর তা দীলনর অাংশ হলত 

পালরনা। যারা বলল মীলাদ মাহরফল পররপূেক দীলনর অাংশ, তলব বললত 

হলব তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর মৃতুযর পলর শরী‘আলতর 

অন্তভুকি হলয়লি, তাহলল এটা হলব আল্লাহর কর্ালক রমর্যা বলার 

শারমল।  

ককালনা সলন্দহ কনই কয, যারা মীলাদ মাহরফল উদযাপন কলর, তারা 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সম্মান এবাং ভাললাবাসার জনযই 

কলর র্ালক। রাসূললক ভাললাবাসা, তালক সম্মান করা সবই ইবাদালতর 

অন্তভুকি। শুধু্ তাই নয়, ককালনা মানুলষর কালি যরদ নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তার সন্তান, রপতামাতা এবাং দুরনয়ার সমস্ত মানুষ 

হলত রপ্রয় না হয়, তা হলল কস পূেক ঈমানদার হলত পারলব না। কযলহতু 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর ভাললাবাসা ইবাদালতর অন্তভুকি, 

তাই এর রভতলর রবদ‘আত বতরর করা জালয়য কনই। তািাো আমরা 

শুনলত পাই কয, এ রমলাদ মাহরফলল এমন বে বে অপিন্দনীয় কাজ 

হয়, যা শরী‘আত বা ককালনা সুস্থ রবলবকও সমর্কন কলর না। এলত এমন 

এমন করবতা পাে করা হয় যালত রলয়লি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর প্রশাংসায় খুবই বাোবারে। অলনক সময় তাুঁলক আল্লাহর 

কিলয়ও বে মযকাদায় অরধ্রষ্ঠত করা হয়। আলরা কদখা যায় মীলাদ 

অনুষ্ঠালনর এক পযকালয় উপরস্থত সবাই একসালর্ দাুঁরেলয় যায়। তারা 

রবশ্বাস কলর কয মীলাদ মাহরফলল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর 

রূহ কমাবারক এলস উপরস্থত হন। সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম জীরবত 
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র্াকাবস্থায় তাুঁর সম্মালনর জনয দাুঁোলনা পিন্দ করলতন না। সাহাবীগেও 

দাুঁোলতন না। অর্ি তারা তাুঁলক আমালদর কিলয় অলনক কবরশ 

ভাললাবাসলতন এবাং সম্মান করলতন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম জীরবতাবস্থায় দাুঁেলনা পিন্দ করলতন না। তাহলল কীভালব 

তাুঁর মৃতুযর পর এ রকম করা কযলত পালর? 

মীলাদ নালমর রবদ‘আতরট সম্মারনত রতন যুগ িলল যাওয়ার পর 

আরবসৃ্কত হলয়লি। এলত রলয়লি এমন রকিু অনযায় আমল, যা দীলনর 

কমৌরলক রবষয়গুললালত আঘাত হালন। তালত রলয়লি নারী-পুরুলষর 

একলত্র কমলালমশাসহ অনযানয অপকমক।  

প্রশ্ন: (৯০) মাতৃ রদবলসর উৎসব পালন করার হুকুম কী?  

উত্তর: ইসলামী শরী‘আলত কয ঈদ রলয়লি, তা বযতীত সকল প্রকার ঈদ 

বা উৎসব পালন করা রবদ‘আত, যা সালালফ সাললহীলনর যুলগ রিল না। 

হলত পালর এরট অমুসরলমলদর কাি কর্লক আমদানী করা। তাই এলত 

অমুসরলমলদর সালর্ সদৃশয র্াকার সম্ভাবনা রলয়লি। মুসরলমলদর ঈদ 

মাত্র দু’রট। ঈদুল রফতর এবাং ঈদুল আজহা। তািাো সপ্তারহক ঈদ হললা 

শুক্রবার। এ রতনরট ঈদ বযতীত মুসরলমলদর অনয ককালনা ঈদ কনই। 

এিাো যত ঈদ রলয়লি, ইসলামী শরী‘আলত সবই রবদ‘আত এবাং 

প্রতযাখযাত এবাং বারতল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন, 

ْحَدَث  َمنْ »
َ
ْمِرنَا يِف  أ

َ
 «رَدي  َفُهوَ  ِفيهِ  لَيَْس  َما َهَذا أ



 

 

 
 323  

“কয বযরি আমালদর দীলন এমন নতুন রবষয় বতরর করলব, যা তার 

অন্তভুকি নয়, তা প্রতযাখযাত হলব।”125  

রতরন আলরা বললন, 

ْمُرنَا َعلَيْهِ  لَيَْس  َعَمال   َعِمَل  َمنْ »
َ
 «رَدي  َفُهوَ  أ

“কয বযরি এমন ককালনা আমল করলব, কয রবষলয় আমার অনুলমাদন 

কনই, তা প্রতযাখযাত।”126  

সুতরাাং প্রলশ্ন বরেকত উৎসব পালন করা ববধ্ নয়। এলত ঈলদর মলতা 

আনন্দ প্রকাশ এবাং উপহার রবরনময় করাও ববধ্ নয়। মুসলমালদর 

অবশয কতকবয তালদর দীন রনলয় গবকলবাধ্ করা। আল্লাহ এবাং তাুঁর রাসূল 

কতৃকক রনধ্কাররত সীমার মলধ্য র্াকা। আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর বান্দালদর 

জনয কয দীন মলনানীত কলরলিন, ককালনা প্রকার বাোলনা বা কমালনা 

িাোই তার অনুসরে করা। প্রলতযক মতবাদ এবাং আহবায়লকর রপিলন 

িুলট যাওয়া মুসরলমলদর উরিৎ নয়; বরাং তার উরিৎ আল্লাহর দীন 

কমাতালবক জীবন গেন ও পররিালনা করা। অনয ধ্লমকর কাউলক 

অনুসরে না করা; বরাং মানুষই তার অনুসরে করলব এবাং কস হলব 

তালদর জনয আদশক স্বরূপ। কারে, ইসলামী শরী‘আতলক সকল রদক 

কর্লক পূেক কলর কদওয়া হলয়লি। আল্লাহ বললন, 

                                                           
125 সহীহ বুখারী ও মুসরলম। 
126 সহীহ মুসরলম। 
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َ  مَۡ﴿ ۡۡٱۡل  ل تر ََ ك 
َ
ُر ۡ ۡأ ُر ۡ ۡلَ ۡۡدِيَن تر  َ ََ ت 

َ
ُر ۡ َۡوأ ِتَۡۡعلَي  ََ ۡۡنِع  ُر ۡرَۡورَِضيتر َلَٰ ََۡۡل ِس 

ۡٱۡل 
 [٣: دةاملائ] ﴾دِيٗنٓ ۡ

“আজলকর রদলন কতামালদর জনয কতামালদর দীনলক পররপূেক কলর 

রদলাম। কতামালদর উপর আমার রন‘আমতলক পূেক কলর রদলাম এবাং 

ইসলামলক কতামালদর জনয দীন রহসালব মলনানীত করলাম।” [সূরা 

আল-মালয়দা, আয়াত: ৩] 

বিলর মাত্র একবার মাতৃ রদবস পালন করাই যলর্ষ্ট্ নয়; বরাং সন্তালনর 

ওপর মালয়র রলয়লি অলনক হক, যা আদায় করা একান্ত জরুরর। ককালনা 

স্থান বা সময় রনধ্কারে করার প্রলয়াজন কনই।  

প্রশ্ন: (৯১) সন্তানলদর জন্ম রদবস উপললি উৎসব পালন করা এবাং 

রববাহ উপললি উৎসব পালন করার হুকুম কী?  

উত্তল: ঈদুল রফতর, ঈদুল আজহা এবাং সপ্তালহর ঈদ শুক্রবার বযতীত 

ইসলালম ককালনা ঈলদর অরস্তত্ব কনই। অনুরূপভালব আরাফা রদবসলক 

হাজীলদর ঈদ রহলসলব নাম রাখা হলয়লি। ঈদুল আযহার পলরর রতন 

রদনও ঈদ রহলসলব পরররিত ককালনা মানুলষর জম্ম রদবস পালন করা বা 

তার সন্তালনর জম্ম রদবস পালন করা অর্বা রববাহ উপললি প্ররত বির 

ঈদ বা উৎসব পালন করা শরী‘আত সম্মত নয়; বরাং রবদ‘আলতর 

রনটবতকী বরাং এসমস্ত কাজ রবধ্মকী খৃষ্ট্ানলদর অনুসরে িাো অনয রকিু 

নয়। 
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ককালনা ঘলর বসবাস করালক অমঙ্গল মলন করা প্রসলঙ্গ 

প্রশ্ন: (৯২) জবনক কলাক একরট ঘলর বসবাস শুরু করার পর কর্লকই 

করালগ আক্রান্ত হলয়লি। কসই সালর্ আক্রান্ত হলয়লি আলরা বে বে 

কলয়করট মুসীবলত, যার কারলে কস এ ঘলর বসবাস করালক অমঙ্গললর 

কারে রহসালব মলন করলি। তার জনয রক ঘর কিলে কদওয়া জালয়য আলি? 

উত্তর: ককালনা ককালনা ঘর, যানবাহন এবাং স্ত্রী কলালকর রভতলর আল্লাহ 

তা‘আলা রবলশষ ককালনা উলেলশয অমঙ্গল রনধ্কারে কলর র্ালকন। হলত পালর 

িরতর উলেলশয রকাংবা কলযাে প্ররতহত করার উলেলশয বা অনয ককালনা 

উলেলশয। তাই এ ঘর রবরক্র কলর অনয ঘলর িলল যাওয়ালত ককালনা কদাষ 

কনই। হলত পালর অনয ঘলর িলল যাওয়ালতই তার জনয কলযাে রলয়লি। নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললিন, 

ََّْما» ْؤمُ  إِ ةِ  الَْفَرِس  يِف  ثاََلثَة   يِف  الشُّ
َ
ارِ  َوالَْمْرأ  «َوادلَّ

“রতনরট বস্তুর মলধ্য অকলযাে রলয়লি: কঘাো, স্ত্রীললাক এবাং গৃলহ।”127  

ককালনা যানবাহন অকলযােকর হলত পালর, ককালনা ককালনা স্ত্রীললালকর 

মালঝ অকলযাে র্াকলত পালর এবাং ককালনা ককালনা ঘলরও তা র্াকলত 

পালর। মানুষ যখন এ জাতীয় রকিু কদখলত কপলল কযন মলন কলর কয, 

এটা আল্লাহর পি কর্লক রনধ্কাররত। ককালনা না ককালনা উলেলশয আল্লাহ 
                                                           
127 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল রজহাদ।  
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এ জাতীয় অকলযাে রনধ্কারে কলর র্ালকন। যালত কলর মানুষ এক 

জায়গা কর্লক অনয জায়গায় স্থানান্তররত হয়।  

প্রশ্ন: (৯৩) উসীলার হুকুম কী? 

উত্তর: প্রশ্নরট খুবই গুরুত্বপূেক। তাই রবস্তাররতভালব এর উত্তর রদলত িাই। 

উসীলার অর্ক হলচ্ছ ককালনা উলেলশয কপৌঁিার জলনয মাধ্যম গ্রহে করা। 

উসীলা দু’প্রকার।  

(১) শরী‘আত সম্মত সরেক উসীলা। তা হললা শরী‘আত সম্মত সরেক 

পন্থায় লিয-উলেলশয কপৌঁিার কিষ্ট্া করা।  

(২) শরী‘আত বরহভূকত উসীলা: 

প্রর্ম প্রকালরর উসীলা আবার কলয়ক প্রকার।  

(ক) আল্লাহর গুেবািক নামগুললার মাধ্যলম উসীলা গ্রহে করা: এরট 

দু’ভালব হলত পালর।  

(১) সাধ্ারেভালব আল্লাহর নামগুললা উলল্লখ কলর কদা‘আ করা। কযমন, 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম দুঃরশ্চন্তা কর্লক মুরির কদা‘আয় 

বলললিন, 

َمِتَك  َوابْنُ  َعبِْدكَ  َواْبنُ  َعبُْدكَ  إيِنِّ  اللَُّهمَّ »
َ
 يِفَّ  َعْدل   ُحْكُمَك  يِفَّ  َماض   بِيَِدكَ  نَاِصيَِِت  أ

لَُك  قََضاُؤكَ 
َ
ْسأ

َ
يَْت  لََك  ُهوَ  اْسم   بُِكلِّ  أ وْ  َْْفَسَك  بِهِ  َسمَّ

َ
ا َعلَّْمتَهُ  أ َحد 

َ
وْ  َخلِْقَك  ِمنْ  أ

َ
 أ

نَْزتْلَهُ 
َ
وِ  ِكتَابَِك  يِف  أ

َ
ثَْرَت  أ

ْ
نْ  ِعنَْدكَ  الَْغيِْب  ِعلْمِ  يِف  بِهِ  اْستَأ

َ
 «قَلِْب  َربِيعَ  الُْقْرآنَ  ََتَْعَل  أ
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“কহ আল্লাহ আরম আপনার বান্দা এবাং আপনার এক বান্দা ও বান্দীর 

পুত্র। আপনার হালত আমার কতৃকত্ব, আমার প্ররত আপনার রনলদকশ 

প্ররতফলন কযাগয। আমার প্ররত আপনার ফায়সালা নযায়রনষ্ঠ। আপনার 

কসই সমস্ত নালমর প্রলতযকরটর উসীলায় আরম প্রার্কনা জানারচ্ছ, কযগুললা 

আপরন রনলজর জনয রনধ্কারে কলরলিন অর্বা তা আপনার ককালনা 

সৃরষ্ট্লক জারনলয়লিন, অর্বা কুরআলন তা নারযল কলরলিন, অর্বা 

আপনার অদৃশয জ্ঞালন তা সাংররিত কলর করলখলিন। আপরন আমার 

জনয কুরআনলক হৃদলয়র উবকরতা স্বরূপ করুন---------।128 

এখালন আল্লাহর প্ররতরট নালমর উসীলায় আল্লাহর কালি কদা‘আ করা 

হলয়লি।  

(২) আল্লাহর রনরদকষ্ট্ নাম উলল্লখ কলর রনরদকষ্ট্ প্রলয়াজন পূেক হওয়ার জনয 

তাুঁর কালি কদা‘আ করা: কযমন, আবু বকর রারদয়াল্লাহু ‘আনহু নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কালি সালালত পরেতবয কদা‘আ রশিা 

কদওয়ার আলবদন জানালল রতরন রনলম্নর কদা‘আরট রশিা রদললন, 

ا َْْفِس  َظلَْمُت  إيِنِّ  اللَُّهمَّ » نُوَب  َيْغِفرُ  َواَل  َكِثْي ا ُظلْم  نَْت  إاِلَّ  اذلُّ
َ
 ِمنْ  َمْغِفَرة   ِل  فَاْغِفرْ  أ

نَْت  إِنَّك َوارَُْحِِْن  ِعنِْدكَ 
َ
 «الرَِّحيمُ  الَْغُفورُ  أ

“কহ আল্লাহ! আরম আমার আত্মার ওপর অরবিার কলররি। আপরন িাো 

গুনাহ িমা করার ককউ কনই। তাই আপরন আমালক িমা করুন এবাং 

                                                           
128 আহমাদ, হালকম, সনদ সহীহ। 
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রহম করুন। আপরন অতযন্ত িমাশীল ও দয়াময়।”129 

এখালন আল্লাহর দু’রট নাম। যর্া: ‘গাফূর’ এবাং ‘রাহীম’ এর মাধ্যলম 

আল্লাহর কালি িমা ও রহমত কামনা করা হলয়লি। 

(খ) আল্লাহর গুোবলীর মাধ্যলম উসীলা গ্রহে করা: এরট দু’ভালব হলত 

পালর। (১) এভালব বললব কয, কহ আল্লাহ! আপনার সুন্দর নামগুললার 

মাধ্যলম এবাং উন্নত গুোবলীর মাধ্যলম প্রার্কনা কররি। এরপর প্রলতযলকই 

রনজ রনজ প্রলয়াজন উলল্লখ করলব। 

(২) রনরদকষ্ট্ ককালনা গুোবলীর উসীলা রদলয় রনরদকষ্ট্ উলেশয হারসললর জনয 

প্রার্কনা করা। কযমন, হাদীলস এলসলি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম বললন 

ْحيِِِن  اْْلَلِْق  ىلَعَ  َوقُْدَرتَِك  الَْغيَْب  ِمَك بِِعلْ  اللَُّهمَّ »
َ
 َعلِْمَت  إِذَا َوتََوفَِِّن  ِل  َخْْي ا احْلَيَاةَ  َعلِْمَت  َما أ

 «ِل  َخْْي ا الَْوفَاةَ 

“কহ আল্লাহ! আপনার ইলম এবাং মাখলুলকর উপর আপনার িমতার 

উসীলা রদলয় এ কদা‘আ কররি কয, আমার জীরবত র্াকা যরদ আমার জনয 

কলযােকর হয়, তাহলল আমালক জীরবত রাখুন। আর যরদ জালনন কয, 

আমার মৃতুয আমার জনয কলযাের, তাহলল আমালক মৃতুয দান 

করুন।”130 

                                                           
129 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল আজান। 
130 আবু দাউদ, অধ্যায়: রকতাবুস সুন্নাহ। 
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এখালন ইলম ও কুদরত- এ দু’রট গুলের মাধ্যলম উসীলা কদওয়া হলয়লি। 

আর এরট প্রার্কনার সালর্ খুবই সাংগরতপূেক। 

(গ) আল্লাহ এবাং তাুঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর প্ররত 

ঈমান আনয়লনর মাধ্যলম উসীলা কদওয়া: এভালব বললব কয, কহ আল্লাহ! 

আরম আপনার ওপর এবাং আপনার রাসূললর ওপর ঈমান এলনরি। এ 

ঈমালনর উসীলায় আমালক িমা করুন। আল্লাহ তা‘আলা ঈমালনর 

উসীলা রদলয় কদা‘আ করার রনয়ম রশিা রদলত রগলয় বললন, 

ۡرِضَۡۡمََٰوَٰتِۡٱلسََۡۡخل قِِۡۡفۡۡإِنَۡ﴿
َ َِٰفَۡۡوٱۡل  تَِل ِّلۡۡٓأَلَيَٰت َۡۡوٱنلََهٓرِۡۡٱَۡل لَِۡۡوٱخ  و 

ر
ِ ل َبَٰبِۡۡۡل 

َ ١٩٠ۡۡٱۡل 
ونَۡۡٱََّلِينَۡ ۡر كر ٓۡٱّلَلَۡۡيَذ  َٗ عر ٗداَُِۡيَٰ ََٰۡۡوقر نر بِِه ۡ َۡوََعَ ونَۡۡجر ۡر َِٰتَۡۡخل قِِۡۡفَۡۡوَيَتَفَك ۡٱلَسَمََٰو

ۡرِضۡ
َ َتَۡۡمَٓۡرَبَنَٓۡوٱۡل  ب َحََٰنَكَۡۡبَِٰطٗلَۡۡهََٰذاَۡخلَق  ء١٩١ۡۡۡٱنلَٓرَِۡۡعَذاَبۡۡفَقَِنٓۡسر َۡمنۡإِنََكَۡۡرَبَنٓ

ِخلِۡ ۡۥ َۡفَقدۡ ۡٱنلَٓرَۡۡترد  َزي َت ر خ 
َ
َِيََۡۡوَمٓۡأ نَصٓر ِۡۡمنۡ ۡلِلَظَٰلِ

َ
ء١٩٢ۡۡۡأ َنٓۡإَِنَنَٓۡرَبَنٓ َِع  َنٓدِٗيَٓۡس َنٓدِيۡمر ۡير

يَمَٰنِۡ ِ
نۡ ۡلِۡل 

َ
ُر ۡ َۡ اِمنر ا ۡۡأ ِ ب  َۡ ِ ۡۡ َۡٓرَبنََۡۡٓمَنٓ َۡفۡۡب فِ ۡۡ ۡذرنر َبَنٓۡنَلَٓۡفَٱغ  ِ َۡۡعَنَٓۡوَكف  ِ َۡوتَ ََفَنٓۡٓتَِنَٓسي 

ارَِۡۡمعَۡ َۡ ب 
َ  [٧٦٣ ،٧٦٦: عمران ال] ﴾١٩٣ۡٱۡل 

“রনশ্চয় আসমান ও জরমন সৃরষ্ট্লত এবাং রারত্র ও রদলনর আবতকলন 

রনদশকন রলয়লি কবাধ্সম্পন্ন কলাকলদর জলনয। যারা দাুঁরেলয়, বলস ও 

শারয়ত অবস্থায় আল্লাহলক স্মরে কলর এবাং রিন্তা-গলবষো কলর আসমান 

ও জরমন সৃরষ্ট্র রবষলয় (তারা বলল) কহ আমালদর প্ররতপালক! এসব 

তুরম অনর্কক সৃরষ্ট্ কলরারন। সকল পরবত্রতা কতামারই, আমালদরলক তুরম 

কদাযলখর শারস্ত কর্লক বাুঁিাও। কহ আমালদর রব! রনশ্চয় তুরম যালক 

জাহান্নলম রনলিপ করলল তালক অপমারনত করলল, আর যাললমলদর 

জলনয কতা ককালনা সাহাযযকারী কনই। কহ আমালদর রব! আমরা 
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রনরশ্চতরূলপ শুলনরি একজন আহ্বানকারীলক ঈমালনর প্ররত আহ্বান 

করলত কয, কতামালদর রলবর প্ররত ঈমান আন, তাই আমরা ঈমান 

এলনরি। কহ আমালদর রব! অতঃপর আমালদর সকল গুনাহ িমা কর 

এবাং আমালদর সকল কদাষ-ত্রুরট দূর কলর দাও, আর আমালদর মৃতুয 

দাও কনক কলাকলদর সালর্।” [সূরা আলল ইমরান, আয়াত ১৯০-১৯৩] 

এখালন গুনাহ মাফ, কদাষ-ত্রুরট দূর করা এবাং কনক কলাকলদর সালর্ কযন 

মৃতুয হয় তার জনয ঈমালনর উসীলা রদলয় কদা‘আ করা হলয়লি।  

(ঘ) সৎ আমললর উসীলা রদলয় আল্লাহর কালি কদা‘আ করা: এখালন রতন 

বযরির ঘটনারট রবলশষভালব উলল্লখলযাগয। তারা রারত্র যাপলনর উলেলশয 

একরট গুহার রভতলর আরয় রনলয়রিল। উপর কর্লক একরট পার্র 

গরেলয় পলে গুহার মুখ বন্ধ হলয় কগলল গুহা কর্লক তালদর কবর হওয়া 

অসম্ভব হলয় কগল। অতঃপর তারা প্রলতযলকই রনজ রনজ সৎ আমল তুলল 

ধ্লর আল্লাহর কালি কদা‘আ কলররিল। একজন রপতা-মাতার প্ররত 

সদািরে করার উসীলা রদল, রদ্বতীয় বযরি অনযায় কাজ কর্লক রবরত 

র্াকার উসীলা রদল এবাং তৃতীয়জন তার িাকলরর কবতন পূেকভালব প্রদান 

করার উসীলা রদলয় আল্লাহর কালি কদা‘আ করা আরম্ভ করল। তারা 

প্রলতযলকই কদা‘আয় বললরিল, কহ আল্লাহ! আরম যরদ এ আমলটুকু 

আপনার স্তুষরষ্ট্র জনয কলর র্ারক, তাহলল আপরন আমালদরলক এ রবপদ 

কর্লক উদ্ধার করুন। এভালব কদা‘আ করার পর পার্ররট সলর কগল এবাং 

তারা গুহা কর্লক কবর হলয় আসল। 
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এ ঘটনারটলত সৎ আমললক উসীলা ধ্লর কদা‘আ করার কর্া প্রমারেত 

হয়।  

(ঙ) রনলজর অবস্থা আল্লাহর কালি তুলল ধ্লর উসীলা কদওয়া: অর্কাৎ 

কদা‘আকারী কয অবস্থায় রলয়লি, তা আল্লাহর কালি তুলল ধ্রলব। কযমন, 

মূসা আলাইরহস সালাম বললরিললন, 

﴿ِۡ َۡۡرب  ِ
 ّ ِ ءۡۡإ ٓ ََ ِ نَزل َتۡۡل

َ
 [٧١: القصص] ﴾فَقِي َۡۡخي  ِۡۡمنۡ ۡإَِلَۡۡأ

“কহ আমার রব! তুরম আমার প্ররত কয অনুগ্রহ নারযল করলব, আরম তার 

মুখালপিী।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ২৪] 

যাকাররয়া আলাইরহস সালাম রনলজর দুবকলতালক তুলল ধ্লর উসীলা 

রদলয়লিন। আল্লাহ তার কর্া উলল্লখ কলর বললন, 

ََُِۡۡٓلۡ﴿ َۡۡرب  ِ
 ّ ِ ۡۡٱل َعظ  ۡرَۡوَهنَۡۡإ ِ َتَعَلِۡۡمن  َۡۡوٱش  سر

 
أ َۡ نۡ َۡولَ ۡ َۡشي ٗبٓۡٱل كر

َ
ََعءئَِكۡۡأ ِۡۡبِدر َٓۡرب  َۡشقِي ٗ

 [١: مريم] ﴾٤

“রতরন বলললন, কহ আমার রব! আমার অরস্থ বয়স-ভারাবনত হলয়লি, 

বাধ্কলকয মস্তক সুশুভ্র হলয়লি, কহ আমার রব আপনালক কডলক আরম 

কখলনা রবফল মলনারর্ হইরন।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৪]  

উসীলার কয সমস্ত প্রকার উপলর বরেকত হলয়লি, তার সবই ববধ্।  

(ি) সৎকমকশীললদর কদা‘আর উসীলা কদওয়া: সাহাবীগে নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কালি কদা‘আ িাইলতন। সহীহ বুখারী ও মুসরললম 

আনাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কর্লক বরেকত হলয়লি, জুমু‘আর রদন নবী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম খুৎবারত অবস্থায় এক বযরি মসরজলদ 

প্রলবশ কলর বলল, কহ আল্লাহর রাসূল! ধ্ন-সম্পদ নষ্ট্ হলয় যালচ্ছ, 

গািপালা শুরকলয় যালচ্ছ, পশুপাল রপপাসায় মারা যালচ্ছ। আল্লাহর কালি 

বৃরষ্ট্র জনয কদা‘আ করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম উভয় 

হাত উোললন এবাং রতনবার বলললন, কহ আল্লাহ! আমালদর জনয বৃরষ্ট্ 

বষকে করুন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রমম্বার কর্লক 

নামার আলগই বৃরষ্ট্ বরষকত হললা এবাং তাুঁর দারে মুবারক কবলয় বৃরষ্ট্র 

পারন ঝরলত র্াকল এবাং এক সপ্তাহ পযকন্ত বৃরষ্ট্ অবযাহত র্াকল। 

পরবতকী জুমু‘আয় কসই বযরি অর্বা অনয এক বযরি বললঃ কহ আল্লাহর 

রাসূল! পারনলত সব রকিু ডুলব যালচ্ছ, ঘরবারে ধ্বাংস হলয় যালচ্ছ, 

আল্লাহর কালি বৃরষ্ট্ বন্ধ হওয়ার জনয কদা‘আ করুন। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম দু’হাত উোললন এবাং বলললন,  َّلّلُهم
َ
 َوالَ  َحَواَْلْنَا أ

 ,কহ আল্লাহ! আমালদর আলশ-পালশর উুঁিু ভূরমলত বৃরষ্ট্ বষকে কর‘ َعلَيْنَا

আমালদর উপলর নয়’ -এ বলল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

আকালশর এক পালশর রদলক ইরঙ্গত করার সালর্ সালর্ আকাশ পররস্কার 

হলয় কগল। মানুলষরা সূলযকর আললালত কবর হলয় আসল।131 

আলরা অলনক কিলত্র সাহাবীগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর 

কালি রবলশষভালব কদা‘আ কিলয়রিললন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম একদা বলললন কয, তাুঁর উম্মলতর সত্তর হাজার কলাক রবনা 

                                                           
131 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: ইরস্তরস্কার সালাত। 
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রহলসলব এবাং রবনা আযালব জান্নালত প্রলবশ করলব। রতরন এও বলললন 

কয, তারা ঐ সমস্ত কলাক, যারা ঝাে-ফুুঁক কলর না, রিরকৎসার জনয কলাহা 

গরম কলর দাগ কদয় না এবাং পারখ উরেলয় রনলজলদর ভাগয পরীিা কলর 

না; বরাং তারা তালদর প্ররতপাললকর ওপর ভরসা কলর। এ কর্া শুলন 

উকাশা ইবন রমহসান রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলললন, কহ আল্লাহর নবী! 

আপরন আল্লাহর কালি কদা‘আ করুন, আল্লাহ কযন আমালক তালদর 

অন্তভুকি কলরন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন, তুরম 

তালদর অন্তভুকি। এটাও এক প্রকার উসীলা। কদা‘আ কবুল হওয়ার আশা 

করা যায় এমন ককালনা সৎ বযরির কালি রগলয় তার কালি কদা‘আ িাওয়া 

এবাং তার কদা‘আর উসীলা গ্রহে করা জালয়য আলি। ককালনা মুসরলম যরদ 

তার মুসরলম ভাইলয়র অনুপরস্থলত তার জনয কদা‘আ কলর, তলব 

রফররশতাগে আমীন বললত র্ালকন। 

(২) অববধ্ উসীলা: 

শরী‘আত সম্মত নয়, এমন রজরনলসর মাধ্যলম উসীলা গ্রহে করা অববধ্। 

ককননা এ সমস্ত রবষলয়র মাধ্যলম উসীলা কদওয়া রবলবক এবাং শরী‘আত 

সম্মত নয়। কযমন মৃত বযরির কালি কদা‘আ িাওয়ার মাধ্যলম উসীলা 

গ্রহে করা। এধ্রলের উসীলা কদওয়া জালয়য কনই। কারে, মৃত বযরির 

কালি কদা‘আ িাওয়া একরট জঘেয মুখকতাপূেক কাজ। ককননা মানুষ যখন 

মারা যায়, তার আমললর দরজা বন্ধ হলয় যায়। ককালনা মৃত বযরির 

পলি কারও জনয কদা‘আ করা সম্ভব নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর পলিও মারা যাওয়ার পর কারও জনয কদা‘আ করা সম্ভব 
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নয়। তাই সাহাবীগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর মৃতুযর পর 

তাুঁর কালি এলস কদা‘আ িান রন। উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর আমলল 

যখন অনাবৃরষ্ট্ কদখা কদয়, তখন রতরন বলললন, কহ আল্লাহ! আপনার নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম জীরবত র্াকাকালল তাুঁর উসীলা রদলয় 

আমরা আপনার কালি বৃরষ্ট্ প্রার্কনা করতাম এবাং আপরন আমালদরলক 

বৃরষ্ট্ প্রদান করলতন। এখন আমরা নবীর িািার উসীলায় আপনার কালি 

বৃরষ্ট্ প্রার্কনা কররি। আমালদরলক বৃরষ্ট্ প্রদান করুন। তারপর আব্বাস 

রারদয়াল্লাহু ‘আনহু দাুঁোললন এবাং কদা‘আ করললন। মৃলতর কালি কদা‘আ 

িাওয়া যরদ ববধ্ হলতা, তা হলল ককালনা ক্রলমই তারা নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক বাদ রদলয় আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর কালি 

কদা‘আ িাওয়া ববধ্ মলন করলতন না। কারে, আব্বাস রারদয়াল্লাহু 

‘আনহুর কদা‘আর কিলয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কদা‘আ 

কবূল হওয়া অরধ্ক উপলযাগী। কমাটকর্া মৃত বযরির উসীলা রদলয় 

কদা‘আ করা জালয়য কনই।  

অনুরূপভালব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সম্মালনর উসীলা 

কদওয়াও জালয়য কনই। কারে, আল্লাহর কালি তাুঁর সম্মান র্াকা 

কদা‘আকারীর জনয ককালনা উপকালর আসলব না। কদা‘আকারীর জনয 

এমন রবষলয়র উসীলা কদওয়া উরিৎ, যা তার কালজ আসলব। সুতরাাং 

এভালব বলা উরিৎ কয, কহ আল্লাহ! আপনার প্ররত এবাং আপনার 

রাসূললর প্ররত আমার ঈমান আনয়লনর রবরনমলয় আমালক িমা করুন। 

এ জাতীয় অনযানয শরী‘আত সম্মত রবষলয়র উসীলা কদওয়া ববধ্। 
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প্রশ্ন: (৯৪) কাউলক বনু্ধ বা শত্রু রহলসলব গ্রহে করার মূলনীরত কী?  

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা কয সমস্ত বযরি বা রবষয় হলত রনলজলক সম্পকক 

মুি কঘাষো কলরলিন, প্রলতযক মুসরললমর উরিৎ তা কর্লক রনলজলক মুি 

কঘাষো করা। আল্লাহ বললন, 

َُۡۡدۡ ﴿ ُر ۡ ََۡكنَت  َ ة ۡۡلَ س 
ر
ۡۥءَۡوٱََّلِينَۡۡإِب َرَٰهِي َِۡۡفۡءَۡحَسَنة ۡۡأ ر ا ۡۡإِذۡ َۡمَع ر ِمِه ۡ َُۡٓل ا ۡۡإِنَٓۡلَِق   َٰٓءؤر َۡ ۡبر

ُر ۡ  ِٓۡمن ََ ونََۡۡوِم بردر نَٓۡٱّلَلِۡۡدرونِِۡۡمنَۡتع   ۡ ُر ۡ َۡكَف ِ ُر ۡرۡبَي َنَنَٓۡوَبَداۡب ۡٱل َعَدََٰوةرَۡۡوَبي َن
ء ۡر َضٓ َغ  َۡۡوٱۡل 
َ
 [١: املمتحنة] ﴾بًَداأ

“কতামালদর জলনয ইবরাহীম ও তার সাংঙ্গীগলের মলধ্য িমৎকার আদশক 

রলয়লি। তারা তালদর সম্প্রদায়লক বললরিল, কতামালদর সালর্ এবাং 

কতামরা আল্লাহ বযাতীত যার ইবাদাত কর, তার সালর্ আমালদর ককালনা 

সম্পকক কনই। আমরা কতামালদরলক মারন না। কতামরা এক আল্লাহর প্ররত 

রবশ্বাস স্থাপন না করলল কতামালদর আমালদর মলধ্য রিরশত্রুতা র্াকলব।” 

[সূরা আল-মুমতাহানাহ, আয়াত: ৪] আর এটা হলব মুশররকলদর সালর্। 

আল্লাহ বললন,  

َٰنۡ ﴿ َذ
َ
ِنََۡۡوأ َج ِۡۡيَ  مَۡۡٱنلَِٓسۡۡإَِلَۡۡورَسر ِلِۦءۡۡٱّلَلِۡۡم  َِبِۡۡٱۡل  ك 

َ نَۡۡٱۡل 
َ
ِنَۡۡبَِۡيء  ۡۡٱّلَلَۡۡأ ِكِيَۡۡم  َرۡش  ۡٱل 

ۡ ۥ  ر  [٣: اتلوبة] ﴾َورَسر لر
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“আর মহান হলজর রদলন আল্লাহ ও তাুঁর রাসূললর পি কর্লক কলাকলদর 

প্ররত কঘাষো কদওয়া হলচ্ছ কয, আল্লাহ মুশররকলদর কর্লক দারয়ত্ব মুি 

এবাং তাুঁর রাসূলও।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩] 

সুতরাাং প্ররতরট মুরমলনর ওপর আবশযক হললা কারফর-মুশররকলদর সালর্ 

সকল প্রকার সম্পকক রিন্ন করা। এমরনভালব আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূললর 

অপিন্দনীয় সকল কাজ কর্লক রবরত র্াকা প্ররতরট মুসরললমর ওপর 

ওয়ারজব। যরদও তা কুফুরীর পযকালয় না যায়। কযমন, পাপািাররতায় রলপ্ত 

হওয়া। আল্লাহ বললন, 

نَۡ﴿ ُِ ُر ۡرَۡحَبَبۡۡٱّلَلََۡۡوَلَٰ يَمَٰنَۡۡإَِۡل  ِ
َينَۡۡٱۡل  َُ ۥَو ُر ۡ ِۡفۡۡ ر ِ  ب

هَُۡۡرلر َۡ ُر ۡرَۡوَك َۡۡۡإَِۡل  ف  ُر ۡٱل 
سر َقۡ َيَٓنۡ َۡوٱل فر َلىئَِكَۡۡوٱل عِص  و 

ر
ونَۡۡهر ۡرۡأ  [١: احلجرات] ﴾ٱلَرَِٰشدر

“রক্তুষ আল্লাহ কতামালদর অন্তলর ঈমালনর প্ররত মহব্বত সৃরষ্ট্ কলর 

রদলয়লিন এবাং তা হৃদয়গ্রাহী কলর রদলয়লিন। পিান্তলর কুফর, পাপািার 

ও নাফরমানীর প্ররত ঘৃো সৃরষ্ট্ কলর রদলয়লিন। তারাই সৎপর্ 

অবলম্বনকারী।” [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৭]  

যরদ ককালনা মুরমলনর কালি ঈমালনর সালর্ সালর্ পাপািাররতা র্ালক, 

তাহলল আমরা মুরমন হওয়ার কারলে তালক ভাললাবাসব এবাং পাপ 

কালজ রলপ্ত হওয়ার কারলে ঘৃো করব। এ ধ্রলের সম্পকক রাখার 

বযাপালর দৃষ্ট্ান্ত হললা, কযমন আমরা অরুিীকর ঔষধ্ গ্রহে করর, অরনচ্ছা 

সলত্বও তা পান করর। কারে, তালত আলরালগযর আশা করা যায়।  
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ককালনা ককান মানুষ পাপী মুরমনলক কারফর-মুশলরলকর কিলয়ও ঘৃো 

কলর। এরট খুবই আশ্চলযকযর রবষয় এবাং বাস্তবতার রবপরীত। কারফর 

আল্লাহর শত্রু, রাসূললর শত্রু এবাং সমস্ত মুরমলনর শত্রু। তালদরলক 

অন্তর কর্লক ঘৃো করা ওয়ারজব।  

َهٓ﴿ يُّ
َ
َ وا َۡۡلَۡۡ اَمنر ا ۡۡٱََّلِينََۡۡيى ِيَۡتَتِخذر و  وَكر ۡ َۡعدر ء َۡۡوََعدر ِۡلَٓ و 

َ
َ َدةِۡۡإَِۡل ِه ۡترل قر نَۡۡأ ََ َۡوَُدۡ ۡبِٱل 

وا ۡ ۡر َٓۡكَف ََ ِ ِنََۡۡجٓءَ كر ۡب َق ِۡۡم  ِۡجر نَۡۡٱۡل  َۡسر َلَۡۡير  نِۡإَويَٓكر ۡ ۡٱل
َ
مِنر ا ۡۡأ ُر ۡ ۡبِٱّلَلِۡۡترؤ  ِ ۡإِنَۡرب 

نتر ۡ  تر ۡ ۡكر َۡج  ء ََۡۡسبِيِلِۡۡفِۡۡجَهَٰٗداَۡخ ۡ َضِٓت َۡۡوٱب تَِغٓ ونََۡۡم رِّسُّ َ َدةِۡۡإَِۡل ِه ۡت ََ نَٓ ۡۡبِٱل 
َ
لَ ۡرَۡوأ ع 

َ
ٓءۡۡأ ََ ِ ۡب

َفي تر ۡ  خ 
َ
ءۡۡأ ۡ َۡوَمٓ لَنتر   ع 

َ
َعل  ۡرَۡوَمنۡأ ُر ۡ َۡيف  ء َۡسََۡۡضَلَۡۡفَقدۡ ِۡمن  [٧: املمتحنة] ﴾١ۡٱلَسبِيلَِۡۡ ا

“কহ মুরমনগে! কতামরা আমার ও কতামালদর শত্রুলদরলক বনু্ধরূলপ গ্রহে 

কলরা না। কতামরা কতা তালদর প্ররত বনু্ধলত্বর বাতকা পাোও, অর্ি 

কতামালদর কালি কয সতয আগমে কলরলি, তারা তা অস্বীকার করলি। 

তারা রাসূললক এবাং কতামালদরলক বরহস্কার কলর, এ অপরালধ্ কয, 

কতামরা কতামালদর রবর প্ররত রবশ্বাস রাখ। যরদ কতামরা আমার স্তুষরষ্ট্ 

লালভর জলনয এবাং আমার পলর্ রজহাদ করার জলনয কবর হলয় র্াক, 

তলব ককন তালদর প্ররত কগাপলন বনু্ধলত্বর পয়গাম কপ্ররে করি? কতামরা 

যা কগাপন কর এবাং যা প্রকাশ কর, তা আরম খুব জারন। কতামালদর 

মলধ্য কয এটা কলর, কস সরল পর্ হলত রবিুযত হলয় যায়।” [সূরা আল-

মুমতাহানাহ, আয়াত: ১] 

আল্লাহ বললন, 
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َهٓ﴿ يُّ
َ
َ وا َۡۡلَۡۡ اَمنر ا ۡۡٱََّلِينََۡۡيى َهر دََۡۡتَتِخذر ىۡىۡٱۡل  َۡ ءَ  َۡۡوٱنلََصَٰ ِۡلَٓ و 

َ
هر ۡ ۡأ ضر ء ۡرَۡبع  ِۡلَٓ و 

َ
ۡ ۡأ َۡوَمنَۡبع ض 

ُر ۡ َۡيَتَ لَهر  ِن ۥۡم  ِديَۡلۡۡٱّلَلَۡۡإِنَِۡۡمن هر   ۡۡفَإِنَ ر َِيَۡۡٱل َق  مََۡۡيه   [٥٧: دةاملائ] ﴾٥١ۡٱلَظَٰلِ

“কহ মুরমনগে! কতামরা ইয়াহূদী ও নাসালদরলক বনু্ধ রহলসলব গ্রহে কলরা 

না। তারা পরস্পলর বনু্ধ। কতামালদর মলধ্য কয তালদর সালর্ বনু্ধত্ব 

করলব, কস তালদরই অন্তভুকি হলব। আল্লাহ যাললমলদরলক পর্ প্রদশকন 

কলরন না।” [সূরা আল-মালয়দা, আয়াত: ৫১] 

আল্লাহ বললন, 

ۡ َضََٰۡۡولَنۡ﴿ َهر دۡرَۡعنَكۡۡتَ ىََٰۡۡوَلۡۡٱۡل  َۡ  [٧٧٦: اْلقرة] ﴾ِمَلَتهر   ۡۡتََتبِعََۡۡحَتَٰۡۡٱنَلَصَٰ

“ইয়াহূদী ও খৃষ্ট্ানরা কখনই আপনার ওপর স্তুষষ্ট্ হলব না, কয পযকন্ত 

আপরন তালদর ধ্লমকর অনুসরে না করলবন।” [সূরা আল-বাকারা, 

আয়াত: ১২০] 

আল্লাহ আলরা বললন, 

ِنۡ َۡكثِي َۡۡودَۡ﴿ لِۡۡم  ه 
َ
ُر ۡلَ ۡ ۡٱل ِكَتَٰبِۡۡأ ونَ دُّ ۡر ِنۡ ۡيَ دِۡۡم  ُر ۡ َۡبع  َفًٓراۡإِيَمَٰنِ  [٧٦٦: اْلقرة] ﴾كر

“আহলল রকতাবলদর অলনলকই প্ররতরহাংসা বশতঃ কামনা কলর কয, 

মুসরলম হওয়ার পর কতামালদরলক কারফর বারনলয় কদয়।” [সূরা আল-

বাকারা, আয়াত: ১০৯]  

এমরনভালব প্ররতরট রনরষদ্ধ কাজ হলত রবরত র্াকা আবশযক। আমালদর 

জলনয হারাম কালজর প্ররত ভাললাবাসা রাখা ববধ্ নয়। আমরা পাপী 
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মুরমলনর পাপকাজলক ঘৃো করর এবাং তা কর্লক আমরা রনলজলদরলক দূলর 

রারখ; রক্তুষ আমরা তালক ঈমালনর কারলে ভাললাবারস। 

প্রশ্ন: (৯৫) অমুসরলম কদলশ ভ্রমে করার হুকুম কী? পযকটলনর উলেলশয 

কদশ ভ্রমলের রবধ্ান কী? 

উত্তর: রতনরট শতক সালপলি অমুসরলম কদলশ ভ্রমে করা ববধ্: 

1) ভ্রমেকারীর কালি প্রলয়াজনীয় ইলম রবদযমান র্াকা, যার মাধ্যলম 
সকল সলন্দহ কর্লক রবরত র্াকা সম্ভব।  

2) তার কালি এমন দীনদারী রবদযমান র্াকা, যার মাধ্যলম কস 
নফলসর প্রবৃরত্ত দমলন সিম হলব।  

3) অমুসরলম কদলশ ভ্রমলের প্রলয়াজনীয়তা রবদযমান র্াকা।  
উপলরর শতকগুললা পাওয়া না কগলল অমুসরলম কদলশ সফর করা ববধ্ 

নয়। ককননা এলত রফতনার ভয় রলয়লি। এলত প্রিুর সম্পদও রবনষ্ট্ 

হলয় র্ালক। তলব যরদ প্রলয়াজন কদখা কদয় কযমন রিরকৎসার জনয অর্বা 

রশিা অজকলনর জনয, যা অনয ককালনা কদলশ পাওয়া যায় না, তা হলল 

ককালনা অসুরবধ্া কনই।  

পযকটলনর উলেলশয অমুসরলম কদলশ ভ্রমে করার ককালনা দরকার কনই; 

বরাং এমন ইসলামী কদলশ যাওয়া যায় কযখালন ইসলালমর রবরধ্রবধ্ান 

পালন করা হয়। আমালদর ইসলামী কদশসমূলহ আল্লাহর কমলহরবােীলত 

যলর্ষ্ট্ পযকটলনর স্থান রলয়লি। কসখালন পযকটলনর জনয যাওয়া এবাং 

কসখালন রগলয় িুরট কাটালনা সম্ভব।  
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প্রশ্ন: (৯৬) কয বযরি কারফরলদর সালর্ িাকুরী কলর, তার জনয আপনার 

উপলদশ কী? 

উত্তর: কয মুসরলম ভাই অমুসরলমলদর সালর্ িাকুরী কলর, তার জনয 

আমার উপলদশ হললা, কস এমন একরট কমকলিত্র তালাশ করলব, যা 

আল্লাহ এবাং তদীয় রাসূললদর শত্রু হলত মুি। যরদ কপলয় যায়, তাহলল 

কতইনা সুন্দর। আর যরদ না পায়, তাহলল কারফরলদর সালর্ একই 

কমকলিলত্র িাকুরী করলত ককালনা অসুরবধ্া কনই। তারা তালদর কাজ 

করলব এবাং কসও আপন কলমক রলপ্ত র্াকলব। তলব শতক র্ালক কয, তার 

অন্তলর কযন কারফরলদর প্ররত ককানরূপ ভাললাবাসা না র্ালক। সালাম 

এবাং তার উত্তর কদওয়ার বযাপালর কস ইসলামী নীরতমালার অনুসরে 

কলর িললব। তালদর জানাযায় শরীক হলব না এবাং তালদর অনুষ্ঠানারদলত 

অাংশ গ্রহে করলব না। রবলশষ কলর তালদর ধ্মকীয় আিার অনুষ্ঠানলক 

কলোরভালব প্রতযাখযান করলব। সাধ্যানুসালর তালদরলক ইসলালমর রদলক 

দাওয়াত কদওয়ার কিষ্ট্া করলব। 

প্রশ্ন: (৯৭) কারফরলদর কালি কয সমস্ত প্রযুরি রলয়লি, অববধ্তায় 

পরতত না হলয় তা দ্বারা কীভালব আমরা উপকৃত হব?  

উত্তর: আল্লাহর শত্রু কারফররা কয সমস্ত কাজ-কমক কলর, তা রতন 

প্রকরঃ-  

১. ইবাদাত ২. অভযাস এবাং ৩. কাররগরর ও রশল্পকলা। ইবাদালতর 

কিলত্র ককালনা ক্রলমই কারফরলদর অনুসরে করা ববধ্ নয়। কয বযরি 

ইবাদালতর কিলত্র তালদর অনুসরে করলব, তার জনয রবরাট ভলয়র 
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কারে রলয়লি। ইহা তালক ইসলাম কর্লক কবরও কলর রদলত পালর। 

কলবাস-কপাষাক, িাল-িলন ও রীরতনীরত ইতযারদর ককালনা কিলত্রই 

কারফরলদর অনুসরে করা ববধ্ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

বললন, 

 «ِمنُْهمْ  َفُهوَ  بَِقْوم   تََشبَّهَ  َمنْ »

“কয বযরি ককালনা জারতর অনুসরে করলব, কস উি জারতর অন্তভুকি 

হলব।”132 তলব যালত জনগলের উপকার রলয়লি, তা কারফরলদর কাি 

কর্লক রশিা করালত ককালনা কদাষ কনই। কারে, তা দীলনর অন্তভুকি নয়। 

তািাো ইবাদালতর কিলত্র মূলনীরত হললা, তালত দলীল র্াকলত হলব। 

আর অভযাস বা পারর্কব রবষলয়র বযাপালর মূলনীরত হললা তা সবই 

হালাল। একমাত্র শরী‘আত সুরনরদকষ্ট্ভালব রকিু হারাম করলল কসটা রভন্ন 

কর্া। 

প্রশ্ন: (৯৮) আরব উপ-দ্বীলপ অমুসরলমলদর প্রলবশ করালনার হুকুম কী? 

উত্তর: অমুসরলমলদরলক আরব উপ-দ্বীলপ প্রলবশ করালনালত নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর বােীর রবলরাধ্ীতা করার আশঙ্কা রলয়লি। রতরন মৃতুয 

শযযায় শারয়ত অবস্থায় বললন, 

ْخرُِجوا»
َ
ِكنيَ  أ  «الَْعَرِب  َجِزيَرةِ  ِمنْ  الُْمرْشِ

                                                           
132 আবু দাউদ, অধ্যায়: রকতাবুল রলবাস।  
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“কতামরা মুশররকলদরলক আরব উপ-দ্বীপ কর্লক কবর কলর দাও।”133 

সহীহ মুসরললম বরেকত হলয়লি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

বললন, 

ْخرَِجنَّ »
ُ
َدعَ  اَل  َحّتَّ  الَْعَرِب  َجِزيَرةِ  ِمنْ  َوانلََّصارَى اْْلَُهودَ  أَل

َ
ا إاِلَّ  أ  «ُمْسِلم 

“আরম অবশযই ইয়াহূদী-নাসারালদরলক আরব উপ-দ্বীপ কর্লক কবর কলর 

কদব। তালত মুসরলম বযতীত অনয ককালনা মানুষলক র্াকলত কদব না।”134
 

তলব যরদ ককালনা প্রলয়াজন কদখা কদয় এবাং উি প্রলয়াজন পূরে করার 

মত ককালনা মুসরলম পাওয়া না যায় তলব তালদরলক আরব উপ-দ্বীলপ 

প্রলবশ করালনালত ককালনা কদাষ কনই। তলব স্থায়ীভালব বসবালসর 

অনুমরত প্রদান করা যালব না। কযখালন শতক সালপলি জালয়য বলা 

হলয়লি, কসখালনও যরদ আকীদা রকাংবা িররত্রগত ককালনা ফাসালদর 

সম্ভাবনা র্ালক, তাহলল তালদরলক আরব উপ-দ্বীলপ প্রলবশ করালনা 

হারাম। ককননা জালয়য বস্তুলত যরদ িরতর সম্ভাবনা র্ালক, তখন তা 

হারালম পররেত হলয় যায়। কারফরলদরলক এখালন আনা হলল কয সমস্ত 

ভলয়র সম্ভাবনা রলয়লি, তা হললা তালদরলক ভাললাবাসা, তালদর 

কুফুরীলত স্তুষষ্ট্ র্াকা এবাং দীলনর প্ররত দৃঢ়তা িলল যাওয়া ইতযারদ। 

আল্লাহর অনুগ্রলহ মুসরলম রবলশ্ব যলর্ষ্ট্ কপশাদার কলাক রলয়লি। আমরা 

তালদরলকই যলর্ষ্ট্ মলন করলত পারর। 

                                                           
133 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল রজহাদ ওয়াস সালয়র।  
134 সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রকতাবুল রজহাদ ওয়াস সালয়র। 
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ধ্মক প্রতযাখযানই রক উন্নরতর িারবকারে? 

প্রশ্ন: (৯৯) রকিু সাংখযক মানুষ দাবী কলর কয, দীলনর অনুসরেই 

মুসরলমলদরলক উন্নরত কর্লক রপরিলয় করলখলি। তালদর দলীল হললা 

পাশ্চাতয কদশসমূহ সকল প্রকার দীনলক প্রতযাখযান কলরই বতকমালন 

উন্নরতর িরম রশখলর আলরাহন করলত সিম হলয়লি। তারা এও বলল 

কয, পাশ্চাতয রবলশ্বই কবরশ কলর বৃরষ্ট্ ও ফসলারদ উৎপন্ন হলয় র্ালক। এ 

বযাপালর আপনার মতামত জানলত িাই? 

উত্তর: দুবকল ঈমানদার, ঈমানহীন এবাং ইরতহাস সম্পলকক অজ্ঞ 

কলালকরাই ককবল এ ধ্রলের কর্া বললত পালর। মুসরলম জারত 

ইসলালমর প্রর্ম যুলগ দীনলক আুঁকলে ধ্লরই সম্মান-মযকাদা এবাং শরি 

অজকন কলর পৃরর্বীর সকল প্রালন্ত তালদর আরধ্পতয রবস্তার কলররিল। 

মুসরলমলদর স্বেক যুলগর জ্ঞান-রবজ্ঞান সাংগ্রহ কলরই বতকমান পাশ্চাতয রবশ্ব 

এলতা উন্নরত করলত সিম হলয়লি। রক্তুষ মুসরলম জারত আজ তালদর 

সরেক দীনলক কিলে রদলয় আকীদা ও আমললর কিলত্র রবরভন্ন রবদ্আলত 

রলপ্ত হওয়ার কারলেই সমস্ত জারতর রপিলন পলে আলি। আমরা দৃঢ় 

রবশ্বাস রারখ কয, মুসলমালনরা যরদ আবার তালদর দীলনর রদলক রফলর 

যায়, তা হলল আমারই সম্মারনত হলবা এবাং সমস্ত জারতর উপলর আমরা 

রাজত্ব করলত সিম হলবা। আবু সুরফয়ান যখন করালমর বাদশা 

রহরারক্লয়ালসর সামলন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর দীলনর 

পররিয় তুলল ধ্রল, তখন করালমর বাদশা মন্তবয কলর বলল কয, তুরম যা 
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বলি, তা সতয হলল অরিলরই তাুঁর রাজত্ব আমার পা রাখার স্থান পযকন্ত 

িলল আসলব।  

পাশ্চাতয কদশসমূলহ কয সমস্ত উন্নরত সারধ্ত হলয়লি, আমালদর দীন তা 

গ্রহে করলত বাধ্া কদয় না। আফলসালসর কর্া হললা মুসরলমগে দীন-

দুরনয়া উভয়রটলকই হাররলয় কফলললি। পারর্কব উন্নরত সাধ্ন করলত 

ইসলাম কখলনা রবলরাধ্ীতা কলর না। আল্লাহ বললন, 

وا ۡ﴿ ِعدُّ
َ
تر َۡمٓۡلَهر َۡوأ َتَطع  ِنۡٱس  َِبِٓطَۡۡوِمنُۡرَ ة ۡۡم  َي لِۡۡر  ۡ هِبر نَۡۡٱل  وَۡۡبِ ِۦۡتر ۡٱّلَلَِۡۡعدر

وَكر ۡ   [٩٦: االنفال] ﴾وََعدر

“আর প্রস্তুত কর তালদর সালর্ যুলদ্ধর জনয যা রকিু সাংগ্রহ করলত পার 

রনলজর শরি সামলর্কর মধ্য কর্লক এবাং পারলত কঘাোর মধ্য কর্লক। তা 

দ্বারা কতামরা ভয় কদখালব আল্লাহর শত্রু এবাং কতামালদর শত্রুলদরলক।” 

[সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬০] 

আল্লাহ বললন,  

ُر ۡرَۡجَعَلۡۡٱََّلِيۡهر َۡ﴿ ۡرَضۡۡلَ
َ ر ٗلۡۡٱۡل  شر ا َۡۡذل ر ا ۡۡٓكِبَِهَٓمنَِۡۡفۡۡفَٱم  ِ ِۦ ِۡۡمنَۡوَكر  ُُ ِ : امللك] ﴾ر 

٧٥] 

“রতরন কতামালদর জনয পৃরর্বীলক সুগম কলরলিন। অতএব, কতামরা তার 

রদক-রদগলন্ত ও রাস্তাসমূলহ িলালফরা কর এবাং তাুঁর কদওয়া রররযক আহার 

কর।” [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৫] 

রতরন আলরা বললন, 
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ُر َۡخلَقَۡۡٱََّلِيۡهر َۡ﴿ ۡرِۡفَۡۡمٓۡلَ
َ  [٧٦: اْلقرة] ﴾ََجِيٗعِٓۡضۡٱۡل 

“রতরন কতামালদর জনয ভূপৃলষ্ট্র সকল বস্তু সৃরষ্ট্ কলরলিন।” [সূরা আল-

বাকারা, আয়াত: ২৯] 

এ অলর্ক আলরা অলনক আয়াত রলয়লি, যা মানুষলক পৃরর্বীর সকল বস্তু 

উপাজকন কলর তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার প্ররত উৎসাহ কযাগায়। দীন 

রহলসলব গ্রহে করার জনয নয় বরাং তা দ্বারা পারর্কব জীবলন উপকৃত 

হওয়ার জনয। অমুসরলম রালষ্ট্রর কলালকরা কমৌরলক রদক কর্লক কারফর। 

দীলনর দাবী কলর র্ালক, তাও বারতল ধ্মক। আল্লাহ বললন, 

َۡۡيَب َتغَِۡۡوَمن﴿ َلَٰ َِۡۡغي  ِس 
َبَلۡۡفَلَنۡدِيٗنٓۡٱۡل  ق   [٨٥: عمران ال] ﴾ِمن  ۡرۡير

“কয বযরি ইসলাম িাো অনয দীন গ্রহে করলব, তার কাি কর্লক তা 

গ্রহে করা হলব না।” [সূরা আলল ইমরান, আয়াত: ৮৫] আহলল 

রকতাবীরা যরদও অনযানয কারফর-মুশররকলদর কর্লক আলাদা, রক্তুষ 

পরকালল ককালনা পার্ককয হলব না। এজনযই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম শপর্ কলর বলললিন, এ উম্মলতর ককালনা ইয়াহূদী-নাসারা 

যরদ তাুঁর দাওয়াত রবে করার পরও ঈমান না এলন মৃতুয বরে কলর, 

তলব কস জাহান্নালমর অরধ্বাসী হলব। তারা রনলজলদরলক ইয়াহূদী বলল 

দাবী করুক বা নাসারা রহলসলব দাবী করুক, সবই সমান। 

অমুসরলমরা বৃরষ্ট্সহ অনযানয কয ধ্রলের রন‘আমতপ্রাপ্ত হলয় র্ালক, তার 

কারে হললা এটা তালদর জনয পরীিা স্বরূপ। তালদর ভাললা কালজর 

রবরনময় দুরনয়ালত প্রদান করা হলয় র্ালক। উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু নবী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর রপলে িাটাইলয়র দাগ পলে কগলি কদলখ 

বলললন, কহ আল্লাহর নবী! পারসয এবাং করালমর বাদশাহগে অসাংখয 

রন‘আমলতর রভতলর রলয়লি। আর আপরন এ জরাজীেক অবস্থায় 

রলয়লিন। উত্তলর রতরন বলললন, কহ উমার এলদরলক পারর্কব জীবলনই 

সমস্ত রন‘আমত কদওয়া হলয়লি। তুরম রক এলত রাজী নও কয, তালদর 

জনয হলব দুরনয়া আর আমালদর জনয হলব আরখরাত।135 

তািাো তুরম রক কদখ না কয, তালদর মলধ্য হলয় র্ালক অনাবৃরষ্ট্, ঝে, 

ভূরমকম্পসহ নানা রবপদাপদ? যা প্রায়ই পত্র-পরত্রকায় কলখা হয় এবাং 

কররডওলত শুনা যায়। উরল্লরখত প্রলশ্নর মত যারা প্রশ্ন কলর, তারা অন্ধ। 

আল্লাহ তালদর অন্তরলকও অন্ধ কলর রদলয়লিন। যার ফলল তারা বাস্তব 

অবস্থা কদখলত পায় না। তালদর জনয আমার নসীহত এ কয, তারা কযন 

মৃতুয আসার পূলবকই তাওবা কলর এবাং এটা রবশ্বাস কলর কয, ইসলালমর 

রদলক রফলর আসললই আমালদর জনয সম্মান, প্ররতপরত্ত ও কনতৃত্ব অরজকত 

হলব। উপলরাি সলন্দহ কপাষেকারীর এটাও রবশ্বাস করা জরুরর কয, 

পাশ্চাতয রবলশ্বর কারফররা বারতললর ওপর রলয়লি। আল্লাহর রকতাব এবাং 

রাসূললর সুন্নাত অনুযায়ী তালদর রেকানা হলব জাহান্নাম। পরকালল 

পূেকভালব শারস্ত প্রদালনর রনরমলত্তই তালদরলক দুরনয়ার রন‘আমত প্রদান করা 

                                                           
135 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল মাযারলম। 
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হলয়লি। যখন তারা দুরনয়া কিলে িলল যালব, তখন তালদর দুঃখ ও হতাশা 

কবলে যালব। তালদরলক রন‘আমত প্রদালনর উলেশয এরটই।136 

প্রশ্ন: (১০০) কতক কলাক বলল কয, অন্তর রেক র্াকলল শলব্দর উচ্চারে 

রেক করার কবরশ গুরুত্ব কনই -এ বযাপালর আপরন কী বললন? 

উত্তর: শলব্দর উচ্চারে বললত যরদ তার উলেশয হয় আরবী ভাষা, তাহলল 

ককালনা অসুরবধ্া কনই। তার কারে এ কয, আকীদা রেক র্াকলল আরবী 

ভাষার সরেক উচ্চারে জরুরর নয়। অর্ক কবাঝা কগললই িললব। আর যরদ 

শলব্দর উচ্চারে বললত এটা উলেশয হয় কয, অন্তলরর আকীদা কযলহতু 

রেক আলি, কালজই মুলখ যা ইচ্ছা তা উচ্চারে করালত ককালনা অসুরবধ্া 

কনই। যরদও তা কুফুরী বাকয হলয় র্ালক। তলব এরট রেক নয়। আমরা 

বলব কয, অন্তলরর রবশ্বালসর সালর্ সালর্ মুলখর ভাষাও রেক করলত 

হলব।  

প্রশ্ন: (১০১) ‘আল্লাহ আপনালক রিরস্থায়ী করুন’- একর্ারট বলা রক 

রেক? 

                                                           
136 আল্লাহর এ বােীরট গভীরভালব লিয করুন, রতরন বললন, ۡوا ۡۡبِ ِۦ ۡر ِ ٓۡنَسر ا َۡۡمٓۡذرك  ََ ﴿فَلَ

َنٓ ب َوََٰبَۡۡعلَي ِه ۡ َۡفَتح 
َ
ِۡۡأ ِۡحر ا ۡۡإَِذاَۡحَتۡىََۡش  ۡ ۡكر  ءۡۡفَ ٓ ََ ِ وتر ءا ۡۡب

ر
َنَٰهر ۡأ َخذ 

َ
َتةٗۡۡأ ب لِسر نَۡۡهر ۡفَإَِذاَۡبغ  : االنعام] ﴾٤٤ۡمُّ

١١]  “যখন ওরা ভুলল কগল ঐ রবষয় যার উপলদশ গ্রহে করার আলদশ তালদরলক 

কদওয়া হলয়লি, তখন আমরা তালদর জনয সকল রকিুর দরজা উমু্মি কলর রদলাম। 
যখন তা রনলয় তারা আনন্দ-খুরশলত মত্ত হলয় পেল, তালদরলক আমরা হোৎ পাকোও 
করলাম, তখন তারা িরতগ্রস্থ হলয় কগল।’’ [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৪৪] 
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উত্তর: প্রলশ্ন বরেকত বাকযরট বলা রেক নয় বরাং এরট কদা‘আর মলধ্য 

সীমালাংঘন করার শারমল। কারে, আল্লাহ বযতীত ককালনা বস্তুই রিরস্থায়ী 

নয়। আল্লাহ বললন,  

﴿ُّۡ ََلَٰلِۡۡذروَۡرب َِكۡۡوَج  ۡرَۡوَيب َق٢٦َٰۡۡۡفَٓنۡ َۡعلَي َهَٓۡمنۡ ۡكر امِۡۡٱۡل  َۡ ك  ِ
 [٧١ ،٧٩: الرُحن] ﴾٢٧َۡوٱۡل 

“ভূপৃলষ্ঠর সবরকিুই ধ্বাংসশীল। একমাত্র আপনার মরহমাময় ও মহানুভব 

রবর কিহারা বযতীত।” [সূরা আর-রহমান, আয়াত: ২৬-২৭] 

আল্লাহ আলরা বললন,  

ِنۡلِبََۡشۡ َۡجَعل َنَٓۡوَمٓ﴿ َ َۡۡقب لَِكۡۡم  رِل  فَإِي نۡٱل 
َ
َِتۡۡأ ونََۡۡفهر ۡرۡم   [٣١: االنبياء] ﴾٣٤ۡٱل َخَِِٰلر

“আপনার পূলবকও ককালনা মানুষলক অনন্ত জীবন দান করররন। সুতরাাং 

আপনার মৃতুয হলল তারা রক রিরঞ্জীব হলব?” [সূরা আল-আরম্বয়া, 

আয়াত: ৩৪] 

প্রশ্ন: (১০২) আল্লাহর কিহারার কদাহাই রদলয় ককালনা রকিু িাওয়া জালয়য 

আলি রক? 

উত্তর: আল্লাহর কিহারার কদাহাই রদলয় মানুষ দুরনয়ার ককালনা রজরনস 

িাইলব, এ কর্লক আল্লাহর কিহারা অলনক বে। আল্লাহর কিহারার কদাহাই 

রদলয় (জান্নাত িাো অনয) ককালনা রকিু িাওয়া ববধ্ নয়। 



 

 

 
 349  

 

প্রশ্ন: (১০৩) আপরন দীঘকজীরব কহান –এ কর্া বলার হুকুম কী? 

উত্তর: সাধ্ারেভালব একর্ারট বলা রেক নয়। কারে, হায়াত দীঘক হওয়া 

কখলনা ভাললা হয় আবার কখলনা মন্দ হয়। ঐ বযরি সবলিলয় রনকৃষ্ট্, 

যার বয়স বােল, রক্তুষ আমল মন্দ হললা। যরদ বলল আল্লাহর আনুগলতযর 

ওপর আপনার হায়াত দীঘক কহাক, তাহলল ককালনা অসুরবধ্া কনই। 
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একলত্র (اهلل) এবাং (حممد) কলখার রবধ্ান কী? 

প্রশ্ন: (১০৪) আমরা অলনক সময় কদরখ কয, গােী বা কদওয়ালল এক 

রদলক (اهلل) এবাং অনয রদলক (حممد) কলখা র্ালক, এমরনভালব কাপলের 

টুকরায়, বইলয়র উপর এবাং কুরআন মযীলদর কগলালফর উপরও কলখা 

হলয় র্ালক। এরকমভালব কলখা রক রেক?  

উত্তর: এভালব কলখা জালয়য কনই। ককননা এধ্রলের কলখালত নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক আল্লাহর সমান কলর কদওয়া হলয় 

র্ালক এবাং অজ্ঞ কলালকরা এভালব কলখা কদলখ উভয় নামলক মযকাদার 

রদক কর্লক সমান মলন করলত পালর। তাই প্রর্লম নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর নাম মুলি কফলা উরিৎ। বাকী র্াকলব শুধু্ 

আল্লাহর নাম। সুফীরা শুধু্ আল্লাহু, আল্লাহু রযরকর কলর র্ালক। এজনয 

আল্লাহু শব্দরটলকও মুলি কফললত হলব। সুতরাাং গােীলত বা কদওয়ালল বা 

কাপলে বা অনয ককার্াও ‘আল্লাহু’ বা ‘মুহাম্মাদ’ ককানরটই কলখা যালব না।  

প্রশ্ন: (১০৫) আল্লাহ আপনার অবস্থা রজজ্ঞাসা কলরন, এ বাকযরট বলা যালব 

রক না? 

উত্তর: এ বাকযরট উচ্চারে করা জালয়য কনই। কারে, এলত ধ্ারো করা 

হয় কয, আল্লাহ তার অবস্থা সম্পলকক অবগত নয়, তাই রতরন প্রশ্ন 

কলরন। এরট একরট রবরাট অপিন্দনীয় বাকয। যরদও বিা এধ্রলের 
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উলেশয কলর না, রক্তুষ বালকযর মাধ্যলম উি অর্ক বুঝা যায়। তাই এভালব 

বলা বজকন করা উরিৎ।  

মৃত বযরিলক মরহুম বলার হুকুম কী? 

প্রশ্ন: (১০৬) মৃত বযরির কিলত্র মরহুম বলা বা আল্লাহ তালক রহমত 

দ্বারা কঢলক রনলয়লিন অর্বা অমুক বযরি আল্লাহর রহমলতর রদলক িলল 

কগলিন –এ ধ্রলের কর্া বলার হুকুম কী? 

উত্তর: উি কর্াগুললা বলালত ককালনা অসুরবধ্া কনই। কারে, এলত 

ককবল তার জনয কলযাে কামনা করা হলয়লি। দৃঢ়তার সালর্ অদৃশয 

রবষলয়র সাংবাদ কদওয়া হয় রন। কারে, তা জালয়য কনই। 

প্রশ্ন: (১০৭) ভাষলের শুরুলত ‘কদশ ও জারতর পি কর্লক বলরি’ –এ 

কর্ারট বলা রক রেক? 

উত্তর: বিার উলেশয যরদ হয় কয, কস কদশ ও জারতর মুখপত্র রহলসলব 

কর্া বললি, তাহলল ককালনা অসুরবধ্া কনই। আর যরদ বরকলতর আশায় 

অর্বা সাহাযয িাওয়ার রনয়লত কর্ারট উচ্চারে কলর, তাহলল রশলকক 

পররেত হলব। বিার অন্তলর কদশ-জারতর সম্মান যরদ আল্লাহর সম্মালনর 

মত হয় তাহলল বে রশলকক পররেত হলত পারর। 

প্রশ্ন: (১০৮) অলনক মানুষ বলল র্ালক “আপরন আমালদর জনয বরকত 

স্বরূপ” এভালব বলার হুকুম কী?” 
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উত্তর: একর্ার দ্বারা যরদ উলেশয হয় কয, আপনার আগমলের কারলে 

আমরা বরকত লাভ করলাম, তাহলল অসুরবধ্া কনই। কারে, বরকতলক 

মানুলষর রদলক সমৃ্পি করা জালয়য আলি। আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

গলার হার হাররলয় যাওয়ার কারলে যখন তায়ামু্মলমর আয়াত নারযল 

হললা, তখন উসাইদ ইবন হুজালয়র রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলললন, কহ আবু 

বকর পররবালরর নারী! এরটই আপনালদর প্রর্ম বরকত নয়।137 

বরকলতর অনুসন্ধান দু’ভালব হলত পালর। 

১) শরী‘আত সম্মত বলল ককালনা রজরনস কর্লক বরকত হারসল করা: 

কযমন, আল-কুরআনুল কারীম। আল্লাহ বললন, 
َۡۡوَهََٰذا﴿ نَزل َنَٰ ۡرۡكَِتَٰب 

َ
َبَٓركۡ ۡأ  [٦٧: االنعام] ﴾مر

“এরট একরট বরকতময় রকতাব, যা আরম অবতীেক কলররি”। [সূরা আল-

আন‘আম, আয়াত: ৯২] 

কুরআলনর বরকত হললা, কয বযরি তালক জীবন রবধ্ান রহলসলব গ্রহে 

করলব এবাং কুরআন রদলয় আল্লাহর পলর্ রজহাদ করলব, তার জনয 

রবজয় অরনবাযক। এর মাধ্যলম আল্লাহ অলনক জারতলক রশকক কর্লক মুরি 

রদলয়লিন। কুরআলনর অনযতম বরকত হললা, কয বযরি কুরআলনর 

একরট অির পাে করলব, কস দশরট কনকী অজকন করলব।  

২) বারহযক ককালনা জানা রজরনস কর্লক বরকত হারসল করা: কযমন, দীরন 

ইলম। ককালনা বযরির ইলম এবাং কলযালের পলর্ দাওয়াত কদওয়ার 

মাধ্যলম বরকত হারসল করা। উসালয়দ ইবন হুজালয়র বললন, কহ আবু 
                                                           
137 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুত তায়ামু্মম। 
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বকলরর বাংশধ্র! এরটই কতামালদর প্রর্ম বরকত নয়। ককননা ককালনা 

ককালনা মানুলষর হালত এমন বরকত প্রকারশত হয়, যা অলনযর হালত 

প্রকারশত হয় রন।  

মৃত বযরি বা রমরু্যকলদর করল্পত ওলী কর্লক বরকত লালভর ধ্ারো করা 

সমূ্পেক বারতল। এর ককালনা অরস্তত্ব কনই। কখলনা বরকলতর নালম 

শয়তালনর সহলযাগীতায় ভন্ডরা মানুষলক কগামরাহ করার জনয রকিু রকিু 

অললৌরকক কাণ্ড কদরখলয় র্ালক। সরেক বরকত এবাং ভণ্ডামীর মলধ্য 

পার্ককয করার মূলনীরত হললা, যার কাি কর্লক কারামাত প্রকারশত হললা, 

তার বযরিলত্বর রদলক দৃরষ্ট্ রদলত হলব। কস যরদ আল্লাহর ওলীলদর 

অন্তভুকি হলয় র্ালক, তাহলল অবশযই সুন্নাহর অনুসারী হলব এবাং 

রবদ‘আত কর্লক মুি হলব, আল্লাহ তার হালত এমন বরকত প্রকাশ 

করলবন, যা অলনযর হালত প্রকাশ করলবন না। আর যরদ কুরআন-

সুন্নাহর রবলরাধ্ীতাকারী হয় অর্বা বারতললর রদলক আহ্বানকারী হয় 

এবাং তা সলত্বও তার হালত বারহযকভালব ককালনা ভাললা রজরনস প্রকারশত 

হয়, তাহলল বুঝলত হলব এরট শয়তালনর পি কর্লক বারতললর 

সহলযারগতা মাত্র। 

প্রশ্ন: (১০৯) মানুষ বলল র্ালক ‘তাকদীলরর অনুপ্রলবশ ঘলটলি এবাং আল্লাহর 

অনুগ্রলহর অনুপ্রলবশ ঘলটলি’ এ ধ্রলের কর্া বলার রবধ্ান কী? 

উত্তর: তাকদীলরর অনুপ্রলবশ ঘলটলি –এ ধ্রলের কর্া বলা রেক নয়। 

কারে, তাকদীর পূবক কর্লকই রনরদকষ্ট্। তাই অনুপ্রলবশ ঘলটলি বলা হলব 

কীভালব? বরাং বলা হলব তাকদীর আগমে কলরলি বা রবজয় লাভ 
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কলরলি। এমরনভালব আল্লাহর অনুগ্রলহর অনুপ্রলবশ ঘলটলি বলাও রেক 

হলব না; বরাং বলা হলব আল্লাহর অনুগ্রহ অবতীেক হলয়লি। 
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‘রিন্তার স্বাধ্ীনতা’ কর্ারট কতটুকু সরেক? 

প্রশ্ন: (১১০) ‘রিন্তার স্বাধ্ীনতা’ সম্পলকক আমরা শুলন র্ারক এবাং পরত্রকায় 

পলে র্ারক। মূলতঃ এরট আকীদা গ্রহলের স্বাধ্ীনতার রদলক আহ্বান মাত্র। 

এ সম্পলকক আপনার মতামত কী? 

উত্তর: এ বযাপালর আমালদর কর্া হললা, কয বযরি আকীদার স্বাধ্ীনতার 

দাবী কলর এবাং কয ককালনা দীলন রবশ্বালসর অরধ্কার রালখ বলল মলন কলর, 

কস কারফর। কারে, কয বযরি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর 

দীন বযতীত অনয দীন গ্রহে করা ববধ্ মলন কলর, কস কারফলর পররেত 

হলব। তালক তাওবা করলত বলা হলব। তাওবা না করলল তালক হতযা করা 

ওয়ারজব।  

দীলনর রবষয় রিন্তাপ্রসূত রবষয় বা ককালনা মতবাদ নয়। এটা আল্লাহর 

অহী, যা আল্লাহ তাুঁর নবীলদর উপর নারযল কলরলিন কযন মানুষ তার 

অনুসরে করলত পালর। ইসলাম একরট রিন্তাধ্ারা, খৃষ্ট্ ধ্মক একরট রিন্তা 

ধ্ারা এবাং ইয়াহূদীবাদ একরট রিন্তা ধ্ারা এভালব বযাখযা করার অর্ক এই 

কয, আসমানী শরী‘আতসমূহ রনিক মানবীয় রিন্তাপ্রসূত রবষয়। আসমানী 

দীনসমূহ আল্লাহর পি কর্লক অহী স্বরূপ আগমে কলরলি।  

কমাটকর্া, কয বযরি এ রবশ্বাস করলব কয, কস রনলজর কখয়াল-খুশী মত 

কয ককালনা দীলন রবশ্বাস করলত পালর, তাহলল কস কারফর হলয় যালব। 

আল্লাহ বললন, 
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َۡۡيَب َتغَِۡۡوَمن﴿ َلَٰ َِۡۡغي  ِس 
َبَلۡۡفَلَنۡدِيٗنٓۡٱۡل  ق   [٨٥: عمران ال] ﴾ِمن  ۡرۡير

“কয বযরি ইসলাম িাো অনয দীন গ্রহে করলব, তার কাি কর্লক তা 

গ্রহে করা হলব না।” [সূরা আলল ইমরান, আয়াত: ৮৫] 

আল্লাহ বললন, 

ِينَۡۡإِنَۡ﴿ َلَٰ ر ۡۡٱّلَلِِۡۡعندَۡۡٱل  ِس 
 [٧٦: عمران ال] ﴾ٱۡل 

“ইসলাম আল্লাহর কালি একমাত্র মলনানীত ধ্মক।” [সূরা আলল ইমরান, 

আয়াত: ১৯] 

সুতরাাং ইসলাম িাো অনয ককালনা দীন গ্রহে করা জালয়য কনই। কয 

বযরি তা করলব আরলমগে তালক সুস্পষ্ট্ কারফর রহলসলব ফাতওয়া 

রদলয়লিন।  

প্রশ্ন: (১১১) মুফতীর রনকট ‘এ রবষলয় ইসলালমর হুকুম কী বা 

ইসলালমর দৃরষ্ট্ ভরঙ্গ কী’ এ ধ্রলের বাকয রদলয় প্রশ্ন করার রবধ্ান কী? 

উত্তর: এভালব বলা উরিৎ নয়। হলত পালর কস ফাতওয়া রদলত ভুল 

করলব। কালজই তার ভুল ফাতওয়া ইসলালমর রবধ্ান হলত পালর না। 

তলব মাসআলালত যরদ সুস্পষ্ট্ বিবয র্ালক, তাহলল ককালনা অসুরবধ্া 

কনই। কযমন, মৃত প্রােীর কগাশত খাওয়ার বযাপালর ইসলালমর রবধ্ান 

কী? উত্তর হলব এ রবষলয় ইসলালমর রবধ্ান হললা হারাম। 

প্রশ্ন: (১১২) ‘পরররস্থরতর ইচ্ছানুপালত এ রকম হলয়লি’ ‘তাকদীলদরর 

ইচ্ছানুপালত এ রকম হলয়লি’ এ ধ্রলের কর্া বলার হুকুম কী? 
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উত্তর: কর্াগুললা অপিন্দনীয় এবাং শরী‘আত সম্মত নয়। কারে, 

পরররস্থরতর ককালনা ইচ্ছা কনই। এমরনভালব তাকদীলররও রনজস্ব ককালনা 

ইচ্ছা কনই। আল্লাহর ইচ্ছালতই সবরকিু হয়। যরদ বলল ‘তাকদীলরর 

রলখন এরকম রিল’, তাহলল ককালনা অসুরবধ্া কনই।  

প্রশ্ন: (১১৩) কাউলক শহীদ বলার হুকুম কী? 

উত্তর: কাউলক শহীদ বলা দু’ভালব হলত পালর।  

(১) রনরদকষ্ট্ ককালনা কাজলক উলল্লখ কলর শহীদ বলা। এভালব বলা, কয 

বযরি আল্লাহর পলর্ রনহত হললা কস শহীদ, রনলজর সম্পদ রিা করলত 

রগলয় মারা কগলল শহীদ, কেগ করালগ মারা কগলল শহীদ---। এভালব বলা 

জালয়য আলি। ককননা এখালন আপরন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লালমর হাদীস অনুযায়ী সািয প্রদান করলিন।  

(২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রনরদকষ্ট্ কলর যালক শহীদ 

বলললিন এবাং সমস্ত মুসরলম যালক শহীদ বলল কঘাষো রদলয়লি, তালক 

বযতীত অনয কাউলক রনরদকষ্ট্ কলর শহীদ বলা জালয়য কনই। ইমাম বুখারী 

এভালব একরট অধ্যায় রিনা কলরলিন কয, “একর্া বলা যালব না কয 

অমুক বযরি শহীদ”। ইবন হাজার আসকালানী রহ. বললন, অর্কাৎ অহীর 

মাধ্যলম অবগত হওয়া বযতীত অকাটযভালব কারও জনয শাহাদালতর 

ফায়সালা কদওয়া যালব না। রতরন সম্ভবত উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

একরট ভাষলের রদলক ইাংরগত কলরলিন। রতরন বলললিন, কতামরা যুদ্ধ 

কিলত্র বলল র্াক অমুক বযরি শহীদ, অমুক শহীদ হলয় মৃতুয বরে 

কলরলি। খবরদার এভালব বললা না। কারে, তার অনয উলেশযও র্াকলত 
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পালর। কতামরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর মলতা বল কয, “কয 

বযরি আল্লাহর রাস্তায় মারা কগল অর্বা জীবন রদল কস শহীদ”।138  

ককালনা রবষলয় সািয রদলত হলল কস রবষলয় ইলম র্াকলত হলব। শহীদ 

হওয়ার শতক হললা আল্লাহর দীনলক সমুন্নত করার জনয রজহাদ করলত রগলয় 

মৃতুয বরে করা। আর এরট অন্তলরর কগাপন অবস্থা। তা জানার ককালনা 

উপায় কনই। এ জনয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, 

ِ  َسِبيِل  يِف  الُْمَجاِهدِ  َمثَُل » ُ  اَّللَّ ْعلَمُ  َواَّللَّ
َ
 «َسِبيِلهِ  يِف  ُُيَاِهدُ  بَِمنْ  أ

“আল্লাহর পলর্ রজহাদকারীর দৃষ্ট্ান্ত হললা, আর আল্লাহই ভাললা জালনন 

কক আল্লাহর পলর্ রজহাদ কলর।”139 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আলরা বললন, 

ِي» َحد   يُْكلَمُ  اَل  بِيَِدهِ  َْْفِس  َواذلَّ
َ
ِ  َسِبيِل  يِف  أ ُ  اَّللَّ ْعلَمُ  َواَّللَّ

َ
 إاِلَّ  َسبِيِلهِ  يِف  يُْكلَمُ  بَِمنْ  أ

مِ  لَْونُ  َواللَّْونُ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  َجاءَ  يحُ  ادلَّ  «الِْمْسِك  ِريحُ  َوالرِّ
“ঐ সত্ত্বার শপর্, যার হালত আমার প্রাে রলয়লি, কয বযরি আল্লাহর 

পলর্ রজহাদ করলত রগলয় শরীলর জখম হলব, আর আল্লাহই ভাললা 

জালনন কক আল্লাহর পলর্ রজহাদ করলত রগলয় আহত হয়, কস 

রকয়ামলতর রদন এমতাবস্থায় উপরস্থত হলব কয, তার িত স্থান হলত রি 

                                                           
138 মসনালদ আহমাদ। 
139 সহীহ বুখারী, রকতাবুল রজহাদ। 
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ঝরলত র্াকলব, রাং হলব রলির, রক্তুষ তার গন্ধ হলব রমসলকর সুঘ্রালের 

নযায়।”140 

যারা রজহাদ কলর রনহত হয়, তালদর বারহযক অবস্থা ভাললা। তালদর জনয 

কলযাে কামনা করর, রক্তুষ তালদরলক জান্নালতর সারটকরফলকট প্রদান করর 

না। তালদর প্ররত খারাপ ধ্ারোও করর না। তলব দুরনয়ালত তালদর উপর 

শহীলদর হুকুম প্রলযাজয হলব। রজহালদর ময়দালন রনহত বযরিলক তার 

পরররহত কাপলেই রি সহকালর দাফন করা হলব এবাং তার জানাযা পো 

হলব না। আর যরদ অনযভালব শহীদ হলয় র্ালক, তলব তালক কগাসল কদওয়া 

হলব, কাফন পরালনা হলব এবাং জানাযার সালাত পো হলব।  

কাউলক ‘শহীদ’ রহলসলব সািয কদওয়ার অর্ক তালক জান্নালতর সািয কদওয়া। 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যালক শহীদ বলললিন, তালক বযতীত অনয 

কাউলক শহীদ বললন না। ইমাম ইবন তাইরময়ার মলত মুসরলমলদর 

সবকসম্মরতক্রলম যালক শহীদ বলা হলয়লি, তালক শহীদ বলা যালব।  

প্রশ্ন: (১১৪) ‘হোৎ সািাত হলয় কগল’, ‘হোৎ এলস কগলাম’ এ ধ্রলনর 

কর্া বলা জালয়য রক না? 

উত্তর: আমরা এলত নাজালয়লযর রকিু মলন করর না। মলন হয় এ ধ্রলের 

রকিু হাদীস পাওয়া যায় কয, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর 

সালর্ হোৎ কদখা হলয় কগল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 

                                                           
140 সহীহ বুখারী, রকতাবুল রজহাদ। 
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আমালদরলক হোৎ কদলখ কফলললন। তলব এ মূহুলতক রনরদকষ্ট্ ককালনা 

হাদীস আমার মলন আসলি না। মানুষ ককালনা কাজলক হোৎ মলন 

করলত পালর। কারে, কস গালয়লবর খবর জালন না। রক্তুষ আল্লাহর কিলত্র 

এমনরট হলত পালর না। কারে, রতরন সকল রবষলয় অবগত আলিন। 

প্ররতরট রবষয় আল্লাহর কালি পূবক কর্লকই রনধ্কাররত। তাই হোৎ কলর 

তাুঁর ককালনা কাজ হলতই পালর না।  

প্রশ্ন: (১১৫) ইসলামী রিন্তাধ্ারা, ইসলামী রিন্তারবদ –এ ধ্রলের কর্া বলা 

সম্পলকক আপনার মতামত কী?  

উত্তর: ইসলামী রিন্তাধ্ারা বা অনুরূপ শব্দ বলা যালব না। ইসলামলক যরদ 

রিন্তাধ্ারা বরল, তাহলল অর্ক দাুঁোয় কয, এরট রিন্তাপ্রসূত রবষয় যা গ্রহে 

বা বজকন করার সম্ভাবনা রালখ। এরট অতযন্ত রনকৃষ্ট্ বাকয, যা ইসলালমর 

শত্রুরা আমালদর রভতলর অনুপ্রলবশ ঘরটলয়লি অর্ি আমরা জারন না।  

কাউলক ইসলামী রিন্তারবদ বলালত ককালনা অসুরবধ্া কনই। একজন 

মুসরলম রিন্তারবদ হলব এলত ককালনা বাধ্া কনই।  

প্রশ্ন: (১১৬) দীনলক কখাসা এবাং মূল এ ভালব ভাগ করা রক রেক? 

উত্তর: দীনলক কখাসা এবাং মূল রহলসলব দু’ভালগ রবভি করা ববধ্ নয়। 

দীলনর সবই মূল এবাং মানব জারতর জনয উপকারী। তা মানুষলক 

আল্লাহর বনকটয দান করলব। কপাষাক এবাং বারহযক কবশ-ভুশার কিলত্রও 

যরদ মানুষ আল্লাহর স্তুষরষ্ট্ এবাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর 

সুন্নাহর অনুসরলের রনয়ত কলর, তাহলল তালতও িাওয়াব রলয়লি। কখাসা 
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এমন রজরনসলক বলা হয়, যা উপকারী নয় বলল কফলল কদওয়া হয়। 

ইসলালমর রভতলর বজকনীয় ককালনা রকিু কনই। সবই মানুলষর জনয 

কলযােকর। যারা এ ধ্রলের কর্ার প্রিলন ঘটায়, তালদর ভাললাভালব 

কভলব কদখা দরকার। যালত কলর তারা সলতযর সন্ধান কপলত পালর এবাং 

তার অনুসরে করলত পালর। তালদর উরিৎ ইসলালমর রবরুলদ্ধ অপবাদ 

কদওয়া বজকন করা। এ কর্া রেক কয, ইসলালমর মলধ্য রকিু রজরনস খুবই 

গুরুত্বপূেক। কযমন, ইসলালমর রুকনসমূহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম বললন, 

نْ  ىلَعَ  ََخَْسة   ىلَعَ  اْْلِْساَلمُ  بُِِنَ »
َ
دَ  أ ُ  يُوَحَّ اَلةِ  مِ َوإِقَا اَّللَّ ََكةِ  َوإِيتَاءِ  الصَّ  َرَمَضانَ  وَِصيَامِ  الزَّ

 «َواحْلَجِّ 

“ইসলালমর রভরত্ত পাুঁিরট রবষলয়র ওপর। আর তা হললা (১) এ কর্ার সািয 

কদওয়া কয, আল্লাহ বযতীত ইবাদালতর কযাগয ককালনা মাবূদ কনই এবাং 

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল (২) সালাত প্ররতষ্ঠা 

করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) রমাযালনর রসয়াম পালন করা এবাং (৫) 

কা‘বা ঘলরর হজ পালন করা।”141 

দীলনর মলধ্য এমন রজরনসও রলয়লি, যা অলপিাকৃত কম গুরুত্বপূেক; রকন্ত 

তালত কখাসার মলতা এমন রকিু কনই যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হলব না, তার 

সমূ্পেকটাই উপকারী।  

                                                           
141 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুল ঈমান। 
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দারে লম্বা করার বযাপালর কর্া হললা রনঃসলন্দলহ তা একরট ইবাদাত। 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তা লম্বা করার আলদশ রদলয়লিন। তাুঁর 

প্ররতরট আলদশ পালন করাই ইবাদাত, যার মাধ্যলম বান্দা আল্লাহর স্তুষরষ্ট্ 

অজকন করলত পালর। দারে রাখা আমালদর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লামসহ পূবকবতকী সমস্ত নবীর সুন্নাত। আল্লাহ তা‘আলা হারুন 

আলাইরহস সালালমর উরি বেকনা কলর বললন, 

مَۡ﴿ ذۡ َۡلۡۡيَب َنؤر خر
 
َيِتۡۡتَأ ۡ َۡوَلۡۡبِلِح  ِسء

 
أ َۡ ِ  [٦١: طه] ﴾ب

“কহ আমার ভাই! আমার দারেলত ও মার্ায় ধ্লর টান রদলবন না।” [সূরা 

ত্বাহা, আয়াত: ৯৪] 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কর্লক বরেকত আলি, দারে লম্বা করা 

স্বভাবগত রবষলয়র অন্তগকত। সুতরাাং দারে লম্বা করা একরট ইবাদাত, 

অভযাস নয় এবাং তা কখাসাও নয়। কযমনরট ধ্ারো কলর র্ালক করতপয় 

কলাক। 

প্রশ্ন: (১১৭) ‘তালক সবকলশষ রবিানায় দাফন করা হললা’ মৃত বযরিলক 

লিয কলর এ কর্ারট বলার হুকুম কী? 

উত্তর: মৃত বযরিলক লিয কলর একর্ারট বলা সমূ্পেক হারাম। যরদ তুরম 

বল কস তার কশষ গন্তলবয িলল কগলি, তার অর্ক হললা কবলরর পলর আর 

রকিু কনই। এ ধ্রলের কর্া পুনরুিান অস্বীকার করার শারমল। ইসলামী 

আকীদার অনযতম রদক হললা কবরই কশষ নয়। যারা পরকালল রবশ্বাস 
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কলর না, তারাই ককবল বলল র্ালক কবরই কশষ। তারপর আর রকিু 

কনই। আল্লাহ তাআলা বললন, 

ُر ۡر﴿ َٰ ل َهى
َ
ۡۡرۡأ تر ۡرَۡحَت١َٰۡۡۡٱَِلََكثر ر  َُۡۡۡر ِ َقٓب ََ

 [٧ ،٧: اتلاكثر] ﴾٢ۡٱل 

“প্রািুলযকর লালসা কতামালদরলক গালফল রালখ। এমনরক কতামরা 

কবরস্থালন কপৌঁলি যাও।” [সূরা তাকািুর, আয়াত: ১-২] 

জবনক গ্রাময কলাক আয়াতরট শুনার পর বলল, আল্লাহর শপর্ ভ্রমেকারী 

কখলনা স্থায়ী বসবাসকারী হলত পালর না। কমাটকর্া কবরলক কশষ 

রনবাস বলা যালব না বরাং কবর কর্লক পুনরুিান হলব এবাং রকয়মালতর 

রদন রবিার ফয়সালা হওয়ার পর জান্নাত বা জাহান্নামই হলব কশষ 

রনবাস।  

প্রশ্ন: (১১৮) নাসারালদরলক ‘মাসীহী’ বলা রক রেক? 

উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর আগমলের পর, 

খৃষ্ট্ানলদরলক মাসীহী বলা রেক নয়। তারা যরদ সরতযকার অলর্ক মাসীহী 

হত, তাহলল অবশযই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর প্ররত ঈমান 

আনয়ন করত। ককননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর ওপর 

ঈমান আনয়ন এবাং ঈসা আলাইরহস সালালমর ওপর ঈমান আনয়ন 

একই কর্া। আল্লাহ বললন, 

َي َۡۡٱب نۡرِۡعيَسََُۡۡٓلِۡۡإَوذۡ ﴿  ۡ ََٰبِنۡءَۡم ى ِيَلَۡۡي َر ۡۡإِس  ِ ّ ِ ُر ۡٱّلَلِۡۡرَسر لرۡۡإ ٓۡإَِۡل  ُٗ ِ َصد  ٓۡمُّ ََ ِ َۡۡل  َۡبي 
َٰةِِۡمنَۡۡيََديَۡ َرى َ اۡٱَِل   ِ بَۡش  َۡسر لۡ َۡومر ِ ِتۡۡب

 
ِديۡنۡ مِۡۡيَأ ۡۥءَۡبع  َر ر ۡ ۡٱس  َدر ۡح 

َ
ٓۡأ ََ ءَ هر ۡفَلَ َي َِنَِٰتَۡۡجٓ ۡبِٱۡل 

ر ا ۡ ۡۡ َۡهََٰذاَُۡٓل بِيۡ ِۡسح   [٩: الصف] ﴾٦ۡمُّ
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“স্মরে কর কসই সমলয়র কর্া, যখন মারইয়ামতনয় ঈসা আলাইরহস সালাম 

বলললন, কহ বনী ইসরাঈল! আরম কতামালদর কালি আল্লাহর কপ্রররত রাসূল, 

আমার পূবকবতকী তাওরালতর সতযায়নকারী এবাং আরম এমন রাসূললর 

সুসাংবাদদাতা, রযরন আমার পলর আগমে করলবন। তাুঁর নাম হলব আহমাদ। 

অতঃপর যখন রতরন সুস্পষ্ট্ প্রমাোরদসহ আগমে কলরন, তখন তারা বলল, 

এ কতা প্রকাশয এক জাদু।” [সূরা আস-সাফ, আয়াত: ৬] 

ঈসা আলাইরহস সালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর আগমলের 

সুসাংবাদ এ জনয রদলয়লিন, যালত তারা তাুঁর আরনত দীন গ্রহে কলর। 

ককননা ককালনা রবষলয়র সুসাংবাদ কদওয়ার অর্কই হললা তা গ্রহে করা। ঈসা 

আলাইরহস সালাম বনী ইসরাঈললক যার আগমলের সুসাংবাদ রদলয়লিন, 

রতরন হললন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম। -প্রমােসহ আগমে 

করললন, তখন তারা তাুঁর সালর্ কুফুরী করল এবাং জাদুকর বলল উরেলয় 

রদল। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সালর্ কুফুরী করার 

মাধ্যলম তারা ঈসার সালর্ও কুফুরী করল। কারে, একজন নবীলক অস্বীকার 

করার অর্ক সকল নবীলক অস্বীকার করা। তাই খৃষ্ট্ানলদর জনয কখলনা ঈসা 

আলাইরহস সালালমর অনুসারী হওয়ার দাবী করা ববধ্ নয়। তারা যরদ 

সরতযকার অলর্ক ঈসা নবীর অনুসারী হত, তাহলল অবশযই তারা তাুঁর প্রদত্ত 

সুসাংবালদর প্ররত ঈমান আনয়ন করত। ঈসাসহ সকল নবীর রনকট কর্লক 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর ওপর ঈমান আনয়লনর অঙ্গীকার 

কনওয়া হলয়রিল। আল্লাহ তা‘আলা বললন,  
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َخذَِۡۡإَوذۡ ﴿
َ
ِۡۡميَثَٰقَۡۡٱّلَلۡرۡأ ِ ءۡۡنَۡٱنلَبِي  ٓ ََ َ ُر ۡل ِنَۡ اتَي تر ة ۡۡكَِتَٰبۡ ۡم  ََ ۡرَسر لۡ َۡجٓءَ كر ۡ ۡثر َۡۡوَِحك 
قۡ  ِ َصد  ٓۡمُّ ََ ِ ُر ۡ ۡل  ََۡۡمَع مِنر ۡۡبِ ِۦَِۡلرؤ  ۥ  نَ ر ر تر ۡ ََُۡٓلَۡۡوَِلَنصر ر  َۡ  ُ

َ
تر ۡ َۡ أ َخذ 

َ
ََٰۡۡوأ ُر ۡ ََۡعَ ِ َٰل َِۡۡذ ۡيۡ إِص 

ر ءا ۡ نَٓ َُۡۡٓل ر  َۡ  ُ
َ
وا ََُۡۡٓلۡۡأ َهدر نَٓ ۡۡفَٱش 

َ
ُر َۡوأ ِنََۡۡمَع  [٨٧: عمران ال] ﴾٨١ۡٱلَشَِٰهِدينَۡۡم 

“এবাং আল্লাহ যখন নবীগলের কাি কর্লক অঙ্গীকার গ্রহে করললন কয, 

আরম যখন কতামালদরলক রকতাব এবাং জ্ঞান দান করব, অতঃপর যরদ 

কতামালদর কালি এমন একজন রাসূল আগমে কলরন, রযরন কতামালদর 

রকতাবলক সতযায়ন কলরন, তখন কস রাসূললর প্ররত ঈমান আনলব এবাং 

তাুঁলক সাহাযয করলব। আল্লাহ বলললন, কতামরা রক অঙ্গীকার করলল এবাং 

এ শলতক আমার ওয়াদা গ্রহে কলর রনলল? তখন তাুঁরা বলললন, আমরা 

অঙ্গীকার করলাম। আল্লাহ বলললন, তাহলল কতামরা সািী র্াক, আরমও 

কতামালদর সালর্ সািী র্াকলাম।” [সূরা আলল ইমরান, আয়াত: ৮১] 

রযরন তালদর রকতাবলক সতযায়নকারী রহলসলব আগমে কলরলিন, রতরন 

হললন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম। 

ءۡ﴿ َٓ نَزنل 
َ
َق ِۡۡٱل ِكَتََٰبۡۡإَِۡل َكَۡۡوأ ُٗٓۡبِٱۡل  ِ َصد  ٓۡمر ََ ِ َۡۡل  ًَِنٓۡٱل ِكَتَٰبِِۡۡمنَۡۡيََدي  َِۡۡبي  َهي  َۡعلَي  ِۡ َۡومر

ُر  ءۡۡبَي َنهر ۡفَٱح  ٓ ََ ِ نَزَلۡۡب
َ
ءَ هر ۡ ۡتَتَبِعۡ َۡوَلۡۡٱّلَلر ۡۡأ َ ا ه 

َ
ٓۡأ ََ ءَ كََۡۡع ۡ ِۡمنََۡۡجٓ ِ َق 

 [١٨: دةاملائ] ﴾ٱۡل 

“আর আমরা এ রকতাবলক নারযল কলররি, যা হলকর সালর্ পূবকবতকী 

রকতাবসমূলহর সতযতা প্রমােবহনকারী এবাং ঐসব রকতালবর সাংরিক। 

অতএব, তুরম তালদর পারস্পররক রবষলয় আল্লাহর অবতাররত এ রকতাব 

অনুযায়ী মীমাাংসা কর। তুরম যা প্রাপ্ত হলয়ি তা কর্লক রবরত হলয় তালদর 

প্রবৃরত্ত অনুযায়ী কাজ কলরা না”। [সূরা আল-মালয়দা, আয়াত: ৪৮] 



 

 

 
 366 

 

অত্র আয়ালত রাসূল বললত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক 

বুঝালনা হলয়লি।  

কমাটকর্া খৃষ্ট্ানলদর জনয ঈসা আলাইরহস সালালমর উম্মত হওয়ার দাবী 

করা রেক নয়। কারে, তারা ঈসা আলাইরহস সালামএর সুসাংবাদ 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর নবুওয়াতলক অস্বীকার 

কলরলি। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক অস্বীকার 

করার অর্ক ঈসা আলাইরহস সালামলক অস্বীকার করা। 

প্রশ্ন: (১১৯) ‘আল্লাহ না কলরন’ এ কর্ারট বলার হুকুম কী? 

উত্তর: আরম এ কর্ারট বলা অপিন্দ করর। কর্ারটলত আল্লাহর ওপর 

ককালনা রকিু িারপলয় কদওয়া হলচ্ছ বলল মলন হয়। আল্লাহর ওপর ককালনা 

রকিুর বাধ্যবাধ্কতা কনই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, 

َحُدُكمُ  لَنَّ َيُقو اَل »
َ
لَةَ  ِْلَْعِزمِ  ِشئَْت  إِنْ  ارَُْحِِْن  اللَُّهمَّ  ِشئَْت  إِنْ  ِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  أ

َ
 الَْمْسأ

 «هَلُ  ُمْكِرهَ  اَل  فَإِنَّهُ 

“কতামালদর ককউ কযন না বলল, কহ আল্লাহ! আপরন িাইলল আমালক িমা 

করুন, আপরন িাইলল আমালক রহম করুন, বরাং দৃঢ়তার সালর্ কযন 

কদা‘আ কলর এবাং কবূললর আশা রনলয় কদা‘আ কলর। আল্লাহলক 

বাধ্যকারী ককউ কনই।”142 আল্লাহ না করুন এর স্থলল আল্লাহ রনধ্কারে না 

করুন বলা অলনকটা সলন্দহ মুি।  

                                                           
142 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রকতাবুত দাওয়াত। 
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প্রশ্ন: (১২০) মানুষ মারা কগলল ُتَها يَّ
َ
ُس  يَاأ َمئِنَّةُ  انلَّفم مُمطم  َيَة  حَاضِ  َحبِِّك  إَِل  احمِجِع  ال

 কহ শারন্তপ্রাপ্ত আত্মা! কতামার রলবর রদলক রফলর যাও স্তুষষ্ট্ ও“ َمرمِضَيَّة

সলন্তাষভাজন হলয়” -এ কর্ারট বলা রক রেক? 

উত্তর: এ ধ্রলের কর্া বলা জালয়য কনই। কক তালক সাংবাদ রদল কয, 

স্তুষষ্ট্ রিলত্ত কস আল্লাহর রদলক কফরত যালচ্ছ? কাউলক এভালব 

সারটকরফলকট প্রদান করা কারও পলি ববধ্ নয়।
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দীন ইসলালমর রভরত্ত হলচ্ছ পাুঁিরট রবষলয়র ওপর। এ পাুঁিরট রভরত্ত 

সম্পলকক মানুলষর প্রলশ্নর অন্ত কনই, রজজ্ঞাসার কশষ কনই। তাই 

রনভকরলযাগয প্রখযাত আরললম দীন, যুলগর অনযতম কসরা গলবষক আল্লামা 

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সাললহ আল-উসাইমীন রহ. ঐ সকল রজজ্ঞাসার 

দলীল রভরত্তক রনভকরলযাগয জবাব প্রদান কলরলিন উি বইরটলত। প্ররতরট 

জবাব পরবত্র কুরআন-সুন্নাহ ও পূবকসূরী রনভকরলযাগয উলামালদর মতামত 

কর্লক কদওয়া হলয়লি। কসই জবাবগুললালক একরত্রত কলর বই আকালর 

রবনযস্ত কলরলিন জনাব ‘ফাহাদ ইবন নালসর ইবন ইবরাহীম আল-

সুলাইমান’। নাম রদলয়লিন ‘ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম’। 
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