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১.ভূিমকা  

ঈমাচ হে� একজচ মুসিলেমর জচয সবেচেয় মূলযবাচ স�দ� 

তাওহীদ ও এক�বাদ হে� এই ঈমােচর মূল িভি�� আর িশকর ও 

িবদ‘আত হে� এই মূল িভি� িব�ংসী� আমােদর  েদেশ এই 

ভয়াবহ িশকর স�েকর ্� �ারাার ব  ড়ভাব� েসজচয সম  

সমােজ রেয়েছ িশেকরর ছ াছি � ড়েচক েকেষ িবদ‘আত বেল 

িশকরেক আ াল করার েচচা করা হয়� এর কারা হেলা িশকর ও 

িবদ‘আত স�েকর ্� �ারাা চা থাকা� মুসিলম ড়�ুযিিত এই 

েদশিটেক িশকর ও িবদ‘আত মু� করার গু দািয়� আমােদর 

সকেলরই� আর এ জচয সবেচেয় ব  �েয়াজচ িশকর ও িবদ‘আত 

স�েকর ড়্� �ারাা� েসই ে�কাপেট এখােচ বাংলােদেশ �চিলত 

িশকর ও িবদ‘আত স�েকর একিট পযরােলাচচা তুেল �রার �য়াস 

চালােচা হেয়েছ�  

 

২.িশেকরর  পিরািত 

িশকর তাওহীেদর িবপরীত� ইসলাম েয সব মূলচীিতেক েক� কের 

আবিতরত হেয়েছ, তাওহীদ বা এক�বাদই হে� তার মূলসার� 

আ�াহ সুবাহাচাহ ওয়া তা‘আলােক ইবাদােতর (উলুিহয়াত)০ F

1 েকেষ, 
                                                             
1 . েযমন কুরবনী, মবনত, েদব‘আ, ভুসব (তবওয়ব�ুল), ভয়, আশব, িরনয় অরনত হওয়ব, আ�য় 
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সৃচ িবিয়ক ও সবিকছু িচয়�োর (রবুিবয়াত)১

2 েকেষ, চাম ও 

িবেশিোর (আসমা ওয়াসিসফাত)২

3 েকেষ েকাচও ড়ংশীদার ছা াই 

এক ও একক িব�াস করােকই তাওহীদ বেল�৩

4  �িতপালচ, আইচ, 

িব�াচ ও ইবাদেতর েকেষ আ�াহর সাবরেভ্ম� ও এক�ষ 

ড়ি�কাের কাউেক শরীক করা বা ড়ংশীদার বাচােচাই হে� িশকর�৪

5 

ইসলামী জীবচ িব�ােচর �িতিট ড়চু-পরমাাু িবে�িা করেল েদখা 

যায়, ইসলােম এমচ েকােচা িচয়মচীিত েচই, েযখােচ এই িশেকরর 

                                                                                                                  
�বথরনব কুব �ভৃিত। আল-রবিলহী, ছবিলহ ইরন ই�বহীম, আকীদবতুল মসুিলমীন অু-ু�ু ু

আলবল মলুিহদীন অল- মরুতবিদ‘ঈন, আল- মবতবিরঈ আল- আহবিলয়বহ, িুয়বদ ১৮০৯ 

িহজুী, ৩য় ম�ুণ, ১ম খ. পৃ. ৩২৯-৩৩০।  
2 . েযমন সিৃ�, জীিরকব, দবন, হবয়বত ও মবউত, কলযবণ ও অকলযবণ, পৃিথরীু সরিকছু িনয়�ণকবুী 

ইতযবিদ। �বগ�ু, ১ম খ. পৃ. ৩২৭। 
3 . মহবন আ�বহু নবম শধুমুব� িনুবন�ই েত িনিদর� নয়। �বগ�ু, ১ম খ, পৃ. ৩৩১। 
4 . তবওহীেদু উপেু উে�িখত যথব: তবওহীদুু  ুবররুীয়যবহ, তবওহীদলু উলিুহয়যবহ, ও তবওহীদলু আসমব 

ওয়বস িসফবত স�েকর  ির�বিুত েদখুন- আদ-দআুইশ, আহমবদ ইরন আ�ুু  ুব�বু সংকিলত, 

ফবতবওআ আল-লবজনবতু�বিয়মবহ িলল রহুিছল ইসলবিময়ব অল-ইফতব, দবুলূ ইফতব, িুয়বদ, 

১৪১১ িহজুী, ১ম �কবশ, ১ম খ, পৃ. ২০। 
5 . ড. সবিলহ আল-ফবওযবন, আল ইুশবদ ইলব সহীিহল ই‘িতকবদ ওয়বু-ুব�ু ‘আলব আহিলশ িশিকর  

ওয়বল-ইলহবদ, আু-িুয়বসবতুল আ�বহ িল ইদবুবিতল রহুসলু ইসলবিময়যব অল ইফতব 

অদদব’ওয়বিত অল-ইুশবদ, িুয়বদ, ১৪১৩ িহ: ১ম ম�ুণ, পৃ. ৩১। িশেকর ু ির�বিুত 

�কবুেভদ েদখুন ইরন তবইিময়বহ, শবইখুল ইসলবম আহমবদ, মবজম’ুআ ফবতবওআ, দবু ু

আলবিমল কতুর, িুয়বদ ১৯৯১, ১ম খ, পৃ. ৯৭-৯৯।  



 

5 

সামাচয  গও খুুেজ পাওয়া যােব� ইসলােম িশকর হে� একিট 

ভয়াবহ কিবরা গচাহ�  

আমােদর সমােজর ড়েচক আিলম ও িব�াচ াও জােচর সীমাবাতা, 

চা বুেঝ, ড়লেকয িকংবা আ�ুিচক ইসলােমর �ব�া েসেজ 

মুসিলমেদর আকীদা িব�ােসর মূল সার- এই তাওহীদেক উেপকা 

কের িশেকর িচমিিত হে�চ� মহাচ আ�াহর ভািায়- 

�ۡ  مِنُ يُؤۡ  َوَما ﴿
َ
ِ  َ�ُُهمأ ِ ٱب َّ  َّ ِ ]  ١٠٦: يوسف[ ﴾ ١ ُ�ونَ ّمۡ�ِ  َوُهم ِ  

ড়েচক মাচুি আ�াহর উপর ঈমাচ আচার পরও তারা মুশিরক�৫F

6  

তাওহীদ ও িশকর পররের সাংংিিরক� েয তাওহীদ লালচ করেব, েস 

এক�বাদী মুসিলম� আর েয িশকর চচরা করেব েস মুশিরক� মুসিলম 

বেল দাবী করার তার েকােচা ড়ি�কার েচই�  

িশেকরর পাপিট জংায পাপ� যারা এই পােপর �ুুজােল জি েয় যায়, 

তারা মহাচ আ�াহর কমা েথেক িচরতের বি�ত হয়� মহাচ আ�াহ 

বেলচ- 

                                                             
6 . সূু ব ইউসফু: ১০৬। 
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َ ٱ ِِنّ  ﴿ ن فِرُ َ�غۡ  ََ  َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َوَ�غۡ ۦ بِهِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لَِمن لَِك َ� ۚ �ََشا ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َوَمن ُء ِ ٱب َّ 

ٰٓ �ۡ ٱ َ�َقدِ  َ  ]  ٤٨: النسيء[ ﴾ ٤ َعِظيًما ًماِِ�ۡ  ََ

‘‘েয আ�াহর সােথ কাউেক শরীক বাচায়, আ�াহ িচঃসে�েহ তােক 

কমা করেবচ চা� এ ছা া যােক িতিচ চাচ কমা করেবচ�’’6F

7 

িশকর সকল ভাল আমলেক �ংস কের েদয়� ইরশাদ হে�: 

وِ�َ  َولََقدۡ  ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َ�  َك َِِ�ۡ  أ ۡ�َ  لَ�ِنۡ  لَِك َ�بۡ  مِن َّ

َ
نّ َ�َحۡ  َت �ۡ أ ََ  َ�َملَُك  َب

ََنّ  و ُُ َ ََ  ]  ٦٥: الزمر[ ﴾ ٦ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  َو

‘‘আপচার ও আপচার  পূবরবতরীেদর �িত �তযােদশ হেয়েছ, যিদ 

আ�াহর সােথ িশকর কেরচ, তেব আপচার কমর িচ�ল হেব এবং 

আপিচ কিত তেদর একজচ বেল  ায হেবচ�’’7F

8 

িশকর জাহাাামেক ড়িচবাযর কের: আ�াহ বেলচ,  

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َمن ۥَِِّهُ  ﴿  ِ ٱب ّرمَ  َ�َقدۡ  َّ ُ ٱ ََ   َّةَ �َۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َّ
ۡ
ٰ َوَمأ ۖ ٱ هُ َوٮ ٰ  َوَما َّاُر َّ  لِِم�َ لِل

ََصارٖ  مِنۡ 
َ
 ]  ٧٢: ع  اليئ[ ﴾ ٧ أ

                                                             
7 . সূু ব আন িনছব: ৪৮। 
8 . সূু ব আয যমুবু:৬৫। 
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‘‘িচ�য় েয বযি� আ�াহর সােথ ড়ংশীদার  াপচ কের, আ�াহ তার 

জচয জাাাত হারাম কেরেছচ; তার বাস াচ হে� জাহাাাম� আর 

ড়তযাচারীেদর েকােচা সাহাযযকারী েচই�’’9 

যারা িশকর চচরা কের, তােদর র� মুসিলমেদর জচয হালাল, 

হতযােযা য� আ�াহর ভািায়- 

ْ �ۡ ٱفَ  ﴿ ۡ ٱ ُتلُوا يۡ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل ُموُهمۡ  ُث ََ ُّ د ََ وُهمۡ َۡ ٱوَ  َوُخُذوُهمۡ  َو ْ �ۡ ٱوَ  ُ�ُ ّ  لَُهمۡ  ُعُدوا ُُ 
 ]  ٥: الو� [ ﴾ ٥  َصٖد� َمرۡ 

‘‘ড়তঃপর িশকরকারীেদর েযখােচ পােব তােদরেক হতযা কর, 

তােদরেক পাক াও কর ও ড়বুা কর� আর তােদর ংািটেত 

তােদর সগােচ ওুৎেপেত বেস থােকা�’’9F

10 

িশকর একিট ব  গচাহ� রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলচ: 

اَتنبوا  :عن أ� هر�رة ر� اَ عَه ِن رسول اَ ص� اَ عليه وسلم قال
 ...ا��اك باَ ....مو�قاتال

                                                             
9 . সূু ব আল  মবিয়দবহ: ৭২। 
10 . সূু ব আত তবওরবহ: ০৫। 
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রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলচ- �ংসকারী িবিয়গেলা 

হেত েবুেচ থাক, আর তা হে�, আ�াহর সােথ িশকর করা�...১০

11 

সুতরাং িশকর ড়তযয জংচয� মুসিলম জীবেচর েকােচা ড়ংেশ এই 

িশকর ড়চু�েবেশর সুেযা  েচই� �িতিট মুসিলেমর সবেচেয় মূলযবাচ 

স�দ ঈমাচ� আর এই ঈমাচ িব�ংসী িশকর হেত েবুেচ থাকা হে� 

তার ঈমােচর ড়িচবাযর দাবী� আমরা ড়েচেকই এই িশেকর লেকয 

ড়লেকয িচমিিত হই� ই�ায় ড়িচ�ায় এর �বল েলােত েভেস 

যাই� ভয়াল িবভীিিকাময় এই িশকর েথেক েবুেচ থাকার জচয িশকর 

স�েকর জাচা খুবই �েয়াজচ� 

৩. বাংলােদেশ িশকর ও িবদ‘আেতর ভয়াবহতা 

বাংলােদশ ইসলােমর মূল ভূখ� মা�াহ মুকাররামাহ ও মদীচা 

মুচাওয়ারাহ হেত ড়েচক দূের ড়বি ত� ইসলাম এই ভূখে� �েবশ 

করার পূেবর এই উপমহােদেশর ড়চযাচয ড়�েলর মত এই ভূখ�ও 

বহ ঈ�রবাদী আকীদার লালচভূিম িছল� ইসলামী জীবচ বযব া 

মূলত তাওহীদবাদী জীবচ বযব া� এক�বাদেক েক� কেরই 

ইসলামী সং�ৃিত আবিতরত হয়� এই ভূখে�র যারা এই জীবচ 

বযব ােক  হা কেরিছেলচ, মূলতঃ তারা িছেলচ ড়চয �মরাবলবী� 

                                                             
11 . রখুবুী, আর ুআি��বহ মহুব�দ ইরন ইসমবঈল, সহীহুল রখুবুী, আলবমলু কতুর, রবইুতূ, �থম 

ম�ুণ, ১৯৮৬, �বগ�ু, পৃ. ২৫০। 
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িচ�লুি এক�বাদ েকি�ক ইসলাম এই ভূখে�র জচসা�ারা যখচ 

 হা কেরিছেলচ তখচ তারা সরাসির বহ ঈ�রবাদী দশরচেক 

িচেজেদর মচ-মিত� েথেক স�ূারভােব েঝে  েফলেলও তােদর 

সমাজ-সামািজকতা, আচার ড়চু�াচ, কৃিচ-সভযতার সবিকছু বহ 

ঈ�রবাদী দশরচ মু� হেত পােরিচ�১১

12 তাছা া এ ভূখে�র ড়েচেকই 

তােদর পূবর পুুেির �মর পিরতযা  কের মুসিলমও হয়িচ� েসজচয 

তােদর বহ ঈ�রবাদী িশকর এ ভূখে� িছল েবশ েজারদার� েস জচয 

বলা যায়, এখােচর ড়েচেকই মুসিলম হেলও এ ভূখ� িশকর ও 

িবদআতী আকীদা িব�ােসর ড়ে�াপাশ হেত কখেচা পিরপূার মু� 

হয়িচ� আমােদর সমােজ েয িশেকরর ছ াছি  পিরলিকত হে�, তার 

একটা ব  ড়ংশ আমােদর আেশপােশ িবদযমাচ এই বহ ঈ�রবাদ ও 

িশেকরর �ভােবরই ফল� পারেসযর ড়িঅ উপাসকেদর ও িহমালয় 

উপমহােদেশর েব্া �মরাবলবীেদর মে�য �চিলত িশেকরর �ভাবও এ 

ড়�েলর মুসিলম সং�ৃিতেত লকাীয়�  

এক িদেক চািরপাে�র বহ ঈ�রবাদী িশকর আিকদা িব�াস �ভািবত 

আচার আচরা, সমাজ সামািজকতা, িচয়ম পািত; ড়পরিদেক 

মুসিলম বাদশাহেদর পৃ�েপািকতায় পুরাতচ যু  েথেক বাংলােদেশর 

                                                             
12 . আকুম খব,ঁ মওলবনব েমবছেলম রে�ু সবমবিজক ইিতহবস, আজবদ এ� পবরিলেস�, ঢবকব ১৯৬৫, 

�থম ম�ুণ, পৃ. ৯৮।  
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মুসিলম সমােজর একটা ব   াচ িশকর দখল কের িচেয়েছ�১২

13 

িবশা ইসলামী জােচর ্ তা, মাচুি িহসােব ্ীয় মযরাদার বযাপাের 

উদাসীচতা, পূবর পুুিেদর ড়ৈচসলািমক কমরকাে�র �িত ড়গ 

ড়চুকরা, �মরীয় বযি�েদর �িত তাা �দশরেচ ড়িতরিচ, ড়থরৈচিতক 

ও রাজৈচিতক উে�শয হািসল, �ায �ারাার �িত ড়সেচতচতা 

�ভৃিত কারো বাংলােদেশর রে� রে� এই িশেকরর ড়চু�েবশ 

ংেটেছ� িবতািরত এ িবিয়িটর িবেশি গু�পূার কেয়কিট িদক 

সংেকেপ আেলািচত হল: 

৩.১ মাচুিেক িব�াচ �ায়েচর উ�ু� ড়ি�কার �দাচ:  

বাংলােদেশ েয সব িশকর লালচ হে�, এিট ত�ে�য একিট 

উে�খেযা য িশকর� েকচচা চলার পথ পািত, িচয়ম-চীিত, ড়চয 

কথায় িব�াচ �ায়েচর ড়ি�কার ইসলােম মহাচ আ�াহর জচযই 

সংরিকত� ইসলােমর দৃিচেত এ িবিেয় ড়চয কােরা সামাচয চাক 

 লােচার ড়ি�কার েচই� উদা� কে� এরশাদ হল: 

﴿ ََ  ٱوَ  ُق لۡ �َۡ ٱ َ�ُ  �َ
َ
ۗ مۡ ۡ�   ]  ٥٤: االعراف[ ﴾ ٥ ُر

                                                             
13 . রবংলবু তদবনী�ন মসুিলম শবসক আলবউি�ন েহবেসন শবহ (মতৃ. ১৫১৯ খৃ.) এরং দীেন ইলবিহ নেম 

অৈনসলবমী জীরন িরধবন �রতর ক রবদশবহ আকুর (মতৃ ১৬০৫ খৃ.) এু সুবসিু সহেযবিগতবয় 
মসুলমবনেদু মেধয মিূতর পুজব ও অি�পূজবু �বদভুর বর শুু  ুহয়। ির�বিুত েদখুন, আকুবম খব,ঁ 

মবওলবনব, �বগ�ু, পৃ. ৫৬ ও ৯৮।  
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সাব�াচ! সৃিচ যার, িচেদরশ দােচর একমাষ ড়ি�কারও তার�১৩

14 

সুতরাং শরীয়াত �ায়েচ ড়বাি�ত হতেকপ ড়থবা ড়চয কাউেক এ 

িবিেয় সামাচয ড়ি�কার দাচ িশেকরর ড়যভুর��  

যারা আ�াহেক বাদ িদেয় ড়চযেক সািবরক িব�াচ �োতা েমেচ েচয়, 

তােদর স�েকর আ�াহ বেলচ: 

مۡ ﴿
َ
ٰ  لَُهمۡ  أ ََ َ�ُ ْ ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّ�ِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َ�َُعوا

ۡ
ۚ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ ُ  ] ٢١: ىالشور[ ﴾َّ

“তারা িক আ�াহর এমচ িকছু ড়ংশীদার ৈতরী কের িচেয়েছ, যারা 

তােদর জচয েসই জীবচ বযব া �ায়চ কের, যার ড়চুমিত আ�াহ 

েদচিচ?”১৪F

15 

আ�াহেক বাদ িদেয় মাচুিেক িব�াচ �ায়েচর এই িশকর চচরা 

আমােদর মুসিলম জচপদেকও  াস কের বেসেছ� সংসদেক 

আ�াহর িব�াচ িবেরা�ী িব�াচ �ায়েচর ড়ি�কার দাচও এই িশকর 

চচরারই শািমল� আ�াহ’র হারামকৃত সুদ এখােচ ৈব�, মদ এখােচ 

পিরপূারভােব ড়ৈব� চয়, েবশযালেয়র লাইেসস পাওয়াও আইচ ত 

                                                             
14 . সূু ব আল- আ’ুবফ: ৫৪। 
15 . সূু ব আশ-শুু ব: ২১। 
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বা�া েচই, ইতযািদ ড়সংখয কাজ- যা আ�াহ হারাম কেরেছচ, তা 

আজ এখােচ ৈব� কের রাখা হেয়েছ�১৫

16 

তেব দুিচয়ার েয সকল িবিেয় সরাসির আ�াহ িব�াচ েদচ িচ, 

েসগেলােত যিদ শরীয়ত িবেরাি�তা চা থােক তেব তা �ায়চ 

করােত েকােচা েদাি েচই� িক� মাচুি আ�াহর িব�াচেক 

স�ূার্েপ পিরতযা  কের শরীয়ত িবেরা�ী মাচুেির ৈতরী িব�াচেক 

িচেয় স�িচ �কাশ করেছ, যা িচঃসে�েহ িশকর ও কুফরী�   

৩.২ েজযািতি িবদযা ও ভা য াচা: 

আমােদর েদেশ মাচুি ভিবিযত ভােলা ম� জাচার জচয ভা য  াচা 

করেত েজািতিিবদ ও  ােকর কােছ  মচ কের� ড়থচ ড়দৃশয ব� 

ও ভিবিযত িবিয় জাচা একমাষ আ�াহ সুবাহাচাহ তা’আলার জচযই 

িচ�রািরত, আ�াহ বেলচ: 

                                                             
16 . সূু ব আত-তবওরবু ৩১ নং আয়বেতু রযবখযবয় এ িরষেয়ু হবদীসসমহূ েদখুন, আল-কুতুরী, আর ু

আ��ুবহ মহুব�বদ, আল-জবিম’ িল আহবকবিময়ব কুআন, দবুলু ইহইয়ব িলত-তুুবিছল আুবরী, 

ৈরুতু, ১৯৮৫, ৮খ, পৃ. ১১৯-১২০; আত-তবরবুী, ইরন জবুীু, জবিম’উল রবয়বন ফী 

তব’রীিল আিয়ল কুআন, দবুলু-কতুিরল ইসলবিময়যব, ৈরুতু, ১৯৯২, ৬খ, পৃ. ৩৫৩-
৩৫৬।  
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َ�ٰ ٱ ِ�  َمن لَمُ َ�عۡ  َّ  قُل ﴿ َّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َ�
َ
َّ  َب َغيۡ لۡ ٱ ِض �ۡ� ِ ۚ ٱ ِ ُ ]  ٦٥: المل[ ﴾ ٦  َّ

আপিচ বলুচ, একমাষ আ�াহ বযতীত আসমাচ ও যমীেচর েকউ 

ড়দৃেশযর সংবাদ জােচচ চা�১৬ F

17 

ড়চয েকউ এ িবিেয় জাচার দাবী করা, বা জাচার েচচা করা, মুলত: 

আ�াহর সংরিকত ড়ি�কারেক খবর করার শািমল, যা মুলত: 

িশেকররই ড়ংশিবেশি� আমােদর েদেশ েজযািতি িবদযা, রািশ িচারয়, 

ভা য  াচা, পাখীর মা�যেম ভা য পরীকার চােম েয সকল কাজ 

কেমরর ছ াছি  পিরলিকত হয়, তা ভিবিযত জাচারই ড়পেচচা মাষ� 

এিট মুলত: িশকর� ব   ব  সাইচ েবাডর টািােয় ভা য  াচা ও রািশ 

িচারেয়র জচয �িত�াচ েখালা হেয়েছ� পিষকায় ংটা কের রািশ 

িচ�রারাপূবরক ভিবিযতবাাী করা হয়� েকাথাও ভা য িচ�রারোর জচয 

য�ও বসােচা হেয়েছ� শহেরর রাতাংােট পািখ িদেয়ও ভা য 

িচ�রারোর িমথযা ড়পেচচা চেল� এ িবিেয় রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর বাাী ড়তযয পির�ার, িতিচ বেলচ: 

 »ر�ع  لغ أل صال   قبليُ لم  ،ءعن ش سهل عرافي فتأمن «

েয বযি� েকােচা  ােকর কােছ আেস এবং তােক েকােচা িবিেয় 

িজজাসা কের, ৪০ িদচ পযরয তার েকােচা সালাত কবুল হয় চা�১৭F

18 

                                                             
17 . সূু ব নবমল: ৬৫।  
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هغي ا اهللا عغ و بسغم ليم من ات كعن الب ص رض اهللاعن اب هر�ر  
 نزم ع �مع صا اهللا عغ و بسغمأع �فر نمي ققوم ففصعلو نمي ي

েয বযি� েজযািতিীর কােছ আসেলা এবং েস যা বলল তা সতয মেচ 

করেলা, েস মূলত: মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উপর 

যা ড়বতীার করা হেয়েছ তা ড়িব�াস করেলা�’’18F

19  

এর ড়থর হে� েস কািফর� আর তা এ জচয েয, মুহা�দ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�ােমর �িত চািযল হেয়েছ েয,  ায়ব েকবলমাষ 

আ�াহ ই জােচচ� কুরআচ মাজীেদ ইরশাদ হেয়েছ: 

ٓ  قُل ﴿ قُوُل  َّ
َ
ٓ  ِعَِدي لَُ�مۡ  أ ِ ٱ �ِنُ َخَزا َّ  ٓ ََ عۡ  َو

َ
ٓ  َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ ََ قُوُل  َو

َ
 ِِّ�ِ  لَُ�مۡ  أ

َّبِعُ  ِِنۡ  َملٌَكۖ 
َ
�  َّ ِ ۚ  يُوَ�ٰ  َما ِ َۡ  َهۡل  قُۡل  َِِ�ّ َ  ٱ َتوِي�

َ
فََ�  ِصُ�ۚ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ �ۡ ۡ�

َ
ُرونَ  أ ُّ َتَف َُ 

   ]  ٥٠: االنعيم[ ﴾ ٥

বল, আিম বলিছ চা েয, আমার কােছ আ�াহর ভা�ারসমূহ রেয়েছ, 

আিম  ােয়বও জািচ চা� আিম েতামােদর এ কথাও বলিছ চা েয , 

                                                                                                                  
18 . আল-ইমবম মসুিলম ইরনলু হব�বজ আন-িনসবপূুী, সহীহ মসুিলম, আল-মবকতবরলু ইসলবিময়বহ, 

ইসতব�লু, তব.ির, ৪ খ, পৃ. ১৭৫১।  
19 . আর ু দবউদ, েসবলবইমবন ইরন আশ’আছ, সনুবন আরী দবউদ, দবুলু জীল, ৈরুতু ১৯৯২, ৪খ, পৃ. 

১৪। 
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আিম একজচ েফেরশতা। আিম ড়চুসরা কির শ�ু তাই যা আমার 

কােছ ওহী হেয় আেস�১৯

20 

িচিদরচ তারকা িচ�রািরত  ােচ উিদত হেল তার �ভােব এই এই 

কলযাা বা ড়কলযাা হেত পাের, িচ�রািরত েম্সুেমর �ভােব বৃিচ বা 

ঝ  হেত পাের২০

21 �ভৃিত েয সব কথা বাতরা আমােদর সমােজ 

ড়হরহ �চিলত রেয়েছ তা পূেবরাে�িখত িশেকররই ড়ংশ িবেশি�  

 

৩.৩ জাদু: 

পৃিথবীেত আ�াহ মাচুেির কলযাোই সব িকছুর িচয়মচীিত িচ�রারা 

কেরেছচ� আগচ েপা ােচার কােজ বযবহার হয়� পািচ সব িকছু 

িভিজেয় েদয়, বাতাস  াছপালােক েদালা েদয়, এগেলা আ�াহরই 

িচ�রািরত িচয়মচীিত। এ েকেষ েকােচা িকছুর বযিততম হেলই 
মাচুেির মেচ �� সৃিচ হয়� েযমচ- আগচ ছা াই যখচ েকউ 

েকােচা িকছু পু েত েদখেব তখচ েকচ পু েছ? এ ��িট ্ াভািবক� 

তখচ মেচর িভতের েপা ার কারা িচেয়ই েতালপা  শু হয়� 

আ�াহ সবরশি�মাচ, িতিচ আগচেক েপা ােচার গা িদেলও আগচ 
                                                             
20 সূু ব আল আনআম:৫০। 
21 . � �সে� রখুবুী শুীেফ রিণরত হেয়েছ: 
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ছা াই েকােচা িকছু েপা ােচার এক�ষ কমতার ড়ি�কারী িক� 

িতিচই� িচ�রািরত িচয়ম লংংচ কের েকােচা িকছু সংংিটত হেল এিট 

কার �ারা হেলা, যার �ভােব হেলা তার সুষ উাার করার একিট 

পযরায় আমরা যখচ আ�াহেক বাদ িদেয় ড়চয িকছুেক তার  ােচ 

বসাই, তখচই ড়লেকযই িশেকরর ড়চু�েবশ ংেট� েযমচ যি� �রা 

যায়, রশর করা যায়, ড়চুভব করা যায়� আ�াহ এেক েরা  

সারােচার গাাগচ বা কমতা দাচ কেরেছচ�  জাদু �রা যায় চা, 

রশর করা যায় চা, তারপেরও এর গাাগচ যখচ মাচুেির উপর 

�ভাব েফেল তখচই এই ড়দৃশয বতর �ভাব ও কমতা িচেয় 

মাচুেির মেচ সৃিচ হয় িবিভা েতালপা , যার ড়িচবাযর পিরািতেত 

আ�াহেতা বেটই এমচিক জাদুরও যেথচ কমতা রেয়েছ, এই �ারাা 

মাচুেির মেচ বামূল হয়, যা মূলত: িশেকরর চামাযর� েস জচয 

ইসলােম জাদু কেঠার ভািায় িচিিা েংািাা করা হেয়েছ� সাতিট 

�ংসা�ক কােজর মে�য রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

জাদুেকও উে�খ কেরেছচ�  

صا اهللا عغ و بسغم ليم اجغشبوا السبع  بو عن الغرض اهللا ع هر�ر  باعن 
--- سحرلالو نقي  ليلوا ييرسوم اهللا بمي هن  ليم ال و يي� با
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সাতিট �ংসা�ক কাজ েথেক বাুেচা� তারা বলল- েসগেলা িক িক? 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলচ, িশকর ও জাদু ....।२१

22  

জাদুকরেদর কােছ েকােচা েরাে র িচিকসযা বা সমসযা সমা�ােচর 

আতয়  হােকও ইসলাম স�ূার হারাম কের িদয়েছ� শ�ু তাই চয়, 

কুরআচ মাজীদ আমােদর িশকা িদেয়েছ জাদুকরেদর দু�ৃিত ও কিত 

েথেক আ�াহর কােছ পাচাহ চাওয়ার� মহাচ আ�াহ বেলচ, “বেলা, 

.... ফুু িদেয় ি ের কেস বাুে� েযসব চারী, তােদর দু�ৃিত ও কিত 

েথেক, েহ আ�াহ েতামার কােছ পাচা চাই�” 

জাদুেত রেয়েছ িশকরী কথাবাতরা� জাদু যার জচয করা হয়, তােকও 

িশকর করেত বা�য করা হয়� েসজচয জাদু িশেকররই ড়ংশ� 

বাংলােদেশ জাদু িশকার �িত�াচ রেয়েছ� পিষকায় এ িবিেয় 

িবজিঞ েদওয়া হয়� জাদু �ারা ড়সংখয সমসযা সমা�ােচর েচচা করা 

হয়� ড়েচেকই জাদুকর চােমই খযািত ড়জরচ কেরেছ�  

 

৩.৪ কবর পূজা: 

                                                             
22 . আল-ইমবম আল-রখুবুী, �বগ�ু, ৭খ, পৃ. ৩৫০। 
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ইসলাম কবেরর পিবষতা রকা ও মৃতুযেক েরা ও মৃত বযি�র জচয 

মা িফরাত কামচা ৈব� মেচ কের� তেব কবের িসজদাহ, মাচত, 

রশর কের বরকত হািছল, চুমুদাচ, �দীপ �ালাচ, �েয়াজচািতির� 

স�াচ �দশরচ �ভৃিতেক ইসলাম িশেকরর ড়ংশ মেচ কের� কবর 

স�েকর ইসলােমর বাাী ড়তযয পির�ার� বিারত হেয়েছ: 

ن يقعذ أالقب ب صن �صأهللا عغ و بسغم ار ليم ن� رسوم اهللا صا نعن جي
 ن يب� عغ وأعغ و ب

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কবর পাকা করেত, তার উপর 

বসেত এবং তার উপর ংর বাচােত িচেি� কেরেছচ� ২২F

23 

ড়চয বারচায় এেসেছ: 

ص ص عن جينر ر  اهللا عغو ليم ن� رسوم اهللا صا اهللا عغ و بسغم عن ت
 القبور

হযরত জািবর রািদয়া�াহ ‘আচহ হেত বিারত, িতিচ বেলচ, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কবরসমূহ চুচকাম কের 

                                                             
23 . আর-ুদবউদ, �বগ�ু, ৩ খ, পৃ. ২১৩।  
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বাু�াই করেত িচেি� কেরেছচ� ২৩

24 এ িবিেয় ড়সংখয হাদীস বিারত 

হেয়েছ। 

মূলত: এর কারা হে�, িযিচ কবেরর মে�য রেয়েছচ, তােক েযচ 

েকউ ইবাদত চা কের, েস পথ বগকরা� েযমচ কুরতুবী (রহ.) 

বেলেছচ: 

 ل عبيد  من ف هيإق ع ارر يع  الؤدي  ل  ذلكب�

এ সবিকছু এ জচয েয, কবের িযিচ রেয়েছচ, যােত িতিচ ইবাদেতর 

মা�যেম চা হচ তার দরজা বগ করা�২৪ F

25  

কবরবাসীর কােছও েকােচা িকছু চাওয়া েযচ আজ ড়েচকটা 

আমােদর সং�ৃিতরই ড়ংশ িহসােব পিরাত হেত যাে�� এিটও 

পির�ার িশকর, এ েথেক মুসিলমেদর মু� হওয়া বা�চীয়� কবর 

 াুথা, কবরবাসীেক স�াচ েদখােচার লেকয কবের বািত দাচ, 

পু�মালয ড়পরা পািথরব িবচােরও পা লামী ছা া িকছু চয়� এর 

সামাচয িকছুও িক ড়ি  মিা িবলুঞ এই মৃতবযি� উপেভা  করেত 

পাের? ককোা চয়� এইসব কমরকা� মূলত মৃতবযি�র �িত এমচ 

                                                             
24 . ইমবম মসুিলম, �বগ�ু,১ম খ, পৃ. ৬৬৭।  
25 . শবঈখ, সলুবইমবন ইরন আি��বহ ইরন আি�ল ওয়বহহবর, তবয়সীরলু আযীিযল হবদীস িফ শবুিহ 

িকতবিরত তবওহীদ, আল-মবকতবরলু ইসলবমী,  রবয়ুপূত ও দবিমশক, ৩য় ম�ুণ, ১৩৯৭ িহ। 
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ড়িতরিিত স�াচ �দশরেচর জচয হেয় থােক, যা ইসলাম ককোা 

ড়চুেমাদচ কের চা� এ �রেচর ড়কু� ভালবাসা িমিতত স�াচ শ�ু 

মহাচ আ�াহই েপেত পােরচ, যা মূলত তােক ছা া ড়চয কাউেক 

িচেবদচ করা িশেকররই চামাযর। খবন রবহবদুু  আহসবন উ�বহ, 

শাহাজালাল, খাচ জাহাচ আলী, বােয়জীদ েবাতামী �মুখ আ�াহর 

ড়লীেদর কবরেক লক লক টাকা খরচ কের পূজার ব�েত পিরাত 

করা হেয়েছ� এ সমত জায় ায় যাওয়ােক মাচুি পুোযর কাজ মেচ 

কের� এেদেশর কবর ােচ পাকা কবেরর সংখয েবিশ� এ েদেশর 

পেথ ংােট পীর, সুফী ও ড়লীেদর ড়�ুত ড়�ুত চাম েযমচ: বদচা 

শাহ, ডাল চাল শাহ, েশয়াল শাহ, িমসিকচ শাহ �ভৃিত চােম  িজেয় 

উেঠেছ হাজার হাজার মাজার� এগেলা মূলত: এ েদেশর মাচুিেদর 

িশেকর িচমিিত হওয়ার পথেক আেরা উ�ু� কেরেছ�  

 

৩.৫ মূিতর: 
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 আদম আলাইিহস সালাম হেত চূহ আলাইিহস সালাম পযরয সকল 

মাচুিই এক�বােদ িব�াসী িছেলচ� ইবেচ আ�াস রািদয়া�াহ আচহ 

اليس ام  باحع  كن  ২৫ F

26আয়ােতর বযাখযায় বেলচ- 

-�ن ب� ادم وَوح ع�ة قرون �هم � ا�س�م  

‘‘আদম ও চূহ এর মে�য দশিট শতা�ী সকেলই ইসলােমর উপর 

ড়ি�ি�ত িছল�’’26F

27 

এরপর চূহ আলাইিহস সালাম-এর স�দােয়র �ারা িশকর চচরা শু 

হয়� তারা তােদর সমােজর �িসা ইসলামী বযি��েদর মৃতূযর পের 

তােদর েরাােথর তােদরই �িতকৃিত বা মূিতর  াপচ কের� �থমতঃ 

এগেলােক তারা এমিচেতই ৈতরী কেরিছল। তারা এগেলােক 
স�াচও েদখাত চা, পূজাও করত চা� তােদর সা�ু সিচেদর মূিতর 

বা �িতকৃিত বাচােয় এ সব সা�ুজচেদর চােমই তারা এগেলার 

চামকরা কেরিছল� িকছুিদচ পর শু হয় এগেলার �িত 

মাষািতির� স�াচ �দশরচ, যার ড়িচবাযর পিরািতেত িকছুিদেচর 

মে�য এগেলা পূজার ব�েত পিরাত হয়� এ িবিেয় বলা হে�: 

                                                             
26 . সূু ব আল-রবকবুব: ২১৩। 
27 . ড. ছবিলহ আল-ফবওযবন, �বগ�ু, ১ম ম�ুণ, পৃ. ৩১। 
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﴿  ْ ََ  َءالَِهَتُ�مۡ  َََذُرنّ  ََ  َوقَالُوا ََ  اَودّٗ  َََذُرنّ  َو ََ  ُسَواٗ�  َو  �َو�َۡ�ٗ  وَق َوَ�عُ  َ�ُغوَث  َو
 ]  ٢٣: نوح[ ﴾ ٢

‘‘তারা (চূেহর স�দায়) বলল- েতামরা কখেচা েতামােদর 

উপাসযেদরেক পিরতযা  কর চা� আ�, সূওআ, ইয়াগছ এবং য়া‘উক 

ও চসরেকও পিরতযা  করচা�’’27F

28 

এ আয়ােতর বযাখযায় ইমাম বুখারী (র.) ইবচ আ�াস (রা.) সূেষ 

বারচা কেরচ: 

م من لوم نوح فغمي هغاوا أب  الش  ين إل لومهم هذ  أسميء رجيم صيل
أن أنصبوا إل ليلسهم ال  كنوا �غسون ف هي انصيني بسموهي نهسميئهم ففعغوا 

- فغم دعبع ح  إذا هغك أبكك بىس العغم عبع 

‘‘এগেলা (উি�িখত আয়ােত বিারত চাম) চূহ আলাইিহস সালাম-এর 

স�দােয়র সিচ বযি�েদর চাম� যখচ তাুরা মৃতুযবরা কেরচ, 

শয়তাচ তােদর স�দায়েক তােদর বসার  াচসমূেহ তােদর 

�িতকৃিত বাচােত এবং এগেলােক তােদর   বযি�েদর চােম 

চামকরা করেত উপেদশ িদল� তারাও তা পালচ করল� এরপর 

                                                             
28 .সূু ব নহূ: ২৩।  
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এই �জ� মৃতুযবরা করল এবং এ স�েকর �কৃত তথয সকেল 

ভুেল ে ল, তারপরই এগেলার পূজা শু হল�’’29  

আ�াহর এক�বাদেক ড়পসারা করার কুট-েক্শল িহসােব শয়তাচ 

মূিতরেকই বযবহার কেরিছল এবং এই পৃিথবীেত িশেকরর উে�া�চ 

হেয়িছল এই মূিতরর মা�যেম, এ িবিয়িট এখােচ পির�ারভােব ফুেট 

উেঠেছ� সুতরাং িশকর হে� মূিতর ড়পসং�ৃিতরই ফসল� মূিতর েয 

চােমই েহাক, েয উে�েশযই েহাক তা জংচয িশেকররই ড়ংশ� েকােচা 

িবখযাত বযি�র �ের রাখা �ভৃিত েয েকােচা উপলেকই মূিতর েহাক 

চা েকচ, এিট জা�লয িশকর� ইসলাম মূিতর সং�ৃিতর সােথ কখেচা 

আেপাি কেরিচ� বিারত হেয়েছ: 

عثك ف مي نعث� ن عغ ي رض اهللا عغو ليم أنأعن جر�ر نن حبين  عن أن و 
- رسوم اهللا صا اهللا عغ و بسغم بأمرأ أن أسوى ك لب  بأن أمم  ك صغم

‘‘জািরর ইবচ িহববাচ তার িপতা হেত বারচা কেরেছচ, িচ�য় আলী 

(রা:) বেলেছচ, আিম েতামােক   কােজ পাঠাব, েযই কােজ রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােক পািঠেয়িছেলচ� িতিচ 

                                                             
29 . আল-ইমবম আল-রখুবুী, �বগ�ু, পৃ. ২৮১। 
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আমােক িচেদরশ িদেয়িছেলচ েয, আিম যােত সকল কবর সমতল 

কের েদই, আর সকল মূিতর িচি�� কের েদই�’’30  

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�া িবজেয়র িদচ সবর 

�থেমই কাবাংের সংরিকত মূিতরগেলা েভো চুরমার কের 

েফেলিছেলচ� 

صا اهللا عغ و بسغم �ش   فلعل الب.... عن انن عبيس رض اهللا عغهمي
جيء الب بزهب اديمل إن اديمل كن : نقب ى   يع  إل األصغيم ب�قوم

زهولي فمي أاير إل صغم مغهي ن  بجهو إال بلع لقفي ، بال أاير إل لفي  إال بلع 
- هو ح  مي ن  مغهي صغم إال بلعجلو

‘‘রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাুর হােতর তীর �ারা 

মূিতরগেলােক ইিইত করিছেলচ এবং বলিছেলচ-সতয সমা ত িমথযা 

ড়পসৃত, িচ�য় িমথযা �ংসশীল,30F

31 িতিচ েয েকােচা মূিতরর েচহারা 

ইিইত করিছেলচ আর তাুর ংা  েভেই প িছেলা� এমিচভােব 

েকােচা একিট মূিতরও ড়বিশচ রইল চা�’’31F

32 িবিভা জায় ায় িতিচ 

                                                             
30 . আহমদ ইরন হব�ল, আল-মসুনবদ, দবুলু কতুিরল ইসলবিময়যবহ, ৈরুতু, ১৯৯৩, �থম ম�ুণ, ১ম 

খ, পৃ. ১১২।  
31 . সূু ব রনী ইসুবঈল: ৮১।  
32 . ইরন িহশবম, আস-সীুবহ আন নরিরয়যবহ, দবুলু িফকু, কবয়েুব,তব. ির, ৩খ, পৃ. ১২৫৯। 
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মূিতর ভাাার জচয সাহাবীেদর পািঠেয়িছেলচ�৩ ২

33 আমােদর েদেশ 

্া�ীচতার ভা�েযরর চােম, জাতীয় েচতােদর �িত স�াচ �দশরেচর 

চােম েয সব মূিতর সং�ৃিত চচরা শু হেয়েছ, তা হারাম কাজ হওয়ার 

পাশাপািশ েয েকােচা সময় মাচুিেদরেক িশেকর িচমিিত করেত 

পাের�  

েৃিতেস্ে� ফুলদাচ, তার সামেচ তাা �দশরেচর জচয দাি েয় 

থাকাও রচ িশকর� েকচচা এ �ারা এমচ স�ােচর বিহঃ�কাশ 

ংেট, যা শ�ুমাষ আ�াহর জচযই হওয়া বা�চীয়� ইসলােম েকউ 

মারা ে েল বা শহীদ হেল তার কবর িজয়ারত কের তার জচয দু‘আ 

করা বযতীত তােক তাা জাচােচা বা তার েৃিত �ের রাখার জচয 

েকােচা িকছু করার সুেযা  েচই� এমচিক �িতকৃিতও ইসলােম ৈব� 

চয়� 

ليم ليم ل ع رض اهللا عغو األأنعثك ع مي نعث� : عن أب ال يج األسعى
ممسههي بال لبا إال عغ و رسوم اهللا صا اهللا عغ و بسغم أال دعع صور  

- م في إال سو�ههي

‘‘আবুল হাইয়াজ আল-আসাদী (রা:) বেলচ, আমােক আলী (রা:) 

বেলিছেলচ আিম িক েতামােক এমচ কােজ পাঠােবা চা েয কােজ 

                                                             
33 . েদখুন হযুত আলী রিণরত হবদীস, আহমবদ ইরন হব�ল, �বগ�ু,  পৃ. ১১২। 
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রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলচ, আমােক আলী (রা:) 

পািঠেয়িছেলচ? আর তা হে�, েকােচা �িতকৃিতর িচ� মুেছ েফলা 

এবং েকােচা উচু কবর সমতল চা করা পযরয তুিম কায হেব চা�৩৩

34 

সুতরাং, বাংলােদেশ মূিতর, �িতকৃিত ও েৃিতেস্� �ভৃিত িশেকরর 

ড়চযতম মা�যম� এগেলা সবই হারাম�৩৪

35 িবিভা িব�িবদযালয় 

কযা�ােস েদখেলই এ িবিেয় পির�ার হয় েয, আমােদর এই জািত 

িবিভা চােম িকভােব মূিতরর মেতা এই িশেকরর িদেক �ািবত হে�� 

এিট মূলতঃ �া�াযবািদ সং�ৃিতর রচ �ভাব� বাসা বাি র েশা-

েকস গেলােতও িবিভা মূিতরর �িত ভালবাসারই বিহঃ�কাশ, যা 

মূলতঃ হারাম হেলও িশেকররই মা�যম িহেসেব িবেবিচত� 

 

৩.৬ আগেচর �িত স�াচ �দশরচ: 

একিট বারচায় রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর জ� 

লােভর সময় পৃিথবীেত েয পিরবতরচ সাি�ত হয় েস স�েকর বলা 

হেয়েছ: 

                                                             
34 . আল-ইমবম মসুিলম, �বগ�ু, ২  খ, পৃ. ৬৬৬; আহমদ ইরেন হব�বল, �বগ�ু, ১ম খ�, পৃ. ১১৯; 

ঈষ� পিুরতর নসহ আর ুদবউদ, েসবলবইমবন ইরন আশ’আছ, �বগ�ু, ৩খ, পৃ. ২১২। 
35 . আদ-দআুইশ আহমদ আ�ুু  ুব�বক সংকিলত, �বগ�ু, ১খ, পৃ. ৪৭৯। 
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 -ت اَار ال� يعبدها المجوسدو�

‘‘ড়িঅ উপাসকরা েয আগচেক পূজা করত তা িচবরািপত হয়�’’35F36 এ 

বারচায় এই কথাই েবাঝা যাে� েয, দীংরিদচ �ের ড়িঅেক ড়িবরত 

��িলত েরেখ তােক পূজা করা ড়িঅ উপাসকেদরই কাজ� মহাচ 

আ�াহেক বাদ িদেয় আগেচর সােথ এই আচরা মূলত িশেকরর 

িদেকই মাচুিেক িচেয় যাে�� আমােদর েদেশ ইদািচং ‘িশখা 

িচরযচ’ ‘িশখা ড়িচবরাা’ চােম েয ড়িঅ সং�ৃিতর উ�ব হেয়েছ, তা 

মূলতঃ ড়িঅ উপাসকেদর পক েথেক আগেচর �িত েয আচরা করা 

হয়, তারই চামাযর� উে�খয েয, ‘িচরযচ’ শ�িটও শ�ুমাষ মহাচ 

আ�াহর েকেষই বযবহার হেত পাের� ইসলােমর দৃিচেত মহাচ 

আ�াহই িচরযচ, ড়চযিকছু ককেচা িচরযচ চয়� এরশাদ হে�: 

﴿  ّ َۡ  َ�ٰ َوَ�بۡ  ٢ فَانٖ  َهاَعَليۡ  َمنۡ  ُُ : الرحن[ ﴾ ٢ َرامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ُذو َرّ�َِك  هُ َو
٢٧  ،٢٦  [ 

‘‘পৃিথবীর �িতিট িজিচসই �ংসশীল এবং শ�ুমাষ েতামার মিহমাময় 

মহাচুভব রেবর স�াই ড়বিশচ থাকেব�’’36F

37 আ�াহর জচয িচ�রািরত 

                                                             
36 . আ�লু ওয়বহহবর আত-তবমীমী আন-নবজদী, মখুতবিছু ুসীুবিতু ুবসলূ, মবকতবরবতুল স�ুবহ 

মহুব�বিদয়ব, কবয়েুব, ১৯৫৬, পৃ. ১২।  
37 . সূু ব আু ুহমবন: ২৬-২৭। 



 

28 

েকােচা গো তাুরই সৃচ েকােচা িকছু গাািিত করাও িশেকরর 

ড়যভুর�� েসই ে�িকেত ড়িঅিশখােক িচরযচ চামকরাও �কাশয 

িশকর� সগযাবািত �ালােচা, জ�িদচ উদযাপেচ েমামবািতর আগচ, 

িবেয়র হলুেদও বািতর বযবহার, কবর, দর াহ �ভৃিত  ােচ আগচ 

�ালােচা, এগেলা িবদ‘আত ও হারাম হওয়ার সােথ সােথ িশেকররই 

িদেক মাচুিেদর পিরচািলত করেছ� েকােচা েকাচ জায় ায় মৃত 

বযি�র ে াসেলর  ােচও রািষেত দীংরিদচ বািত �ািলেয় রাখাও এই 

ড়পসং�ৃিতরই ড়যভুর�। 

 

৩.৭ �দশরেচ�া: 

কাউেক খুশী করা, কােরা �শংসা বা বাহ বাহ কু ােচার জচয 

ড়েচেকই ড়েচক ভাল কাজ কের থােক� ইসলােমর দৃিচেত 

ছাওয়ােবর িচয়েত েয েকােচা ভাল কাজ করা ইবাদেতরই ড়ংশ� 

আর ইবাদত পাওয়ার একমাষ েযা য স�াই হে�চ, মহাচ  রা�ুল 

আলামীচ� েয জচয েয সকল ভাল কােজর সামাচয হেলও 

�দশরেচ�া িবদযমাচ থােক, তা মূলত: পিরপূারভােব একমাষ 

আ�াহর উে�েশয িচেবিদত হয় চা বরং ড়চযেক খুশী করা, ড়েচযর 

েথেক �শংসা পাওয়া �ভৃিত উে�শয েসখােচ িকি�ত হেলও থােক 
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বেল �দশরেচ�া জি ত েয েকােচা কাজই িশেকরর ড়যভুর�� এ 

�সেই রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম একিট সু�র উদাহরা 

উপ াপচ কের বেলচ: 

ليم  فب �م نمي هو افوف عغ �م عغعم من الس   الجيم ليلوا ناأاال 
 .من نظر رجل ف��ن صالدو لي يرى يقوم الرجل ف صا ال و اىف

আিম িক এক েচাখ িবিশচ দািােলর েচেয় আেরা ভয়াবহ একিট 

িবিেয় েতামােদরেক সংবাদ েদব চা? সাহাবী া বলেলচ- হযাু, িতিচ 

বলেলচ, ‘তা হে� ে াপচ িশকর�’ েকােচা বযি� ছালাত আদায় 

করার জচয দাু াল আর তা ড়চয মাচুেির দৃিচেত ভাল �মাোর জচয 

সু�র কের আদায় করল�৩ ৭F

38 ড়থরাৎ িচেজ সা�ারাত: েয ভােব 

ছালাত আদায় করা হয় ড়চয েকউ তা েদখেছ িব�ায় তা আেরা 

সু�র কের, আদায় করা, েছাট িশেকরর ড়যভুর�। এ �সেই একিট 
হাদীেস কুদসীেত মহাচ আ�াহ বেলচ: 

 غغ يء عن ال و فمن عمل عمال ل و ف و غ م در�هو بش�واني اغ� األ

                                                             
38 . ইমবম মসুিলম, �বগ�ু, ৪খ, পৃ. ২২৮৯। 
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আিম িশকরযু� আমল (কাজ) েথেক মুখােপকীহীচ� েয েকউ েকােচা 

কাজ করল এবং তােত আমার সােথ ড়চযেক ড়ংশীদার বাচাল, আিম 

  কাজ ও যােক ড়ংশীদার বাচাল উভয়েকই বজরচ কির�৩৮

39  

আমােদর সমােজ েলাক েদখােচার জচয দাচ করা, �িত�াচ  ে  

েতালা, ড়েচযর উপকার করা, হাজী বলা হেব  বেল হি করা, 

খযািতর জচয েয েকােচা কাজ করা �ভৃিত ড়চবরতই হে�� এ 

গেলা িশেকরর ড়যভুর�। িকয়বমেত এই কবুেণই অেনক দবনরীু, শহীদ ও 
আিলমেক জাহাাােম িচেকপ করা হেব�৩৯

40 

 

৩.৮ আ�াহেক বাদ িদেয় ড়েচযর কােছ েদা‘আ: 

ভাল-ম�, বাুচা-মরা, সযাচ দাচ, চাকুরী পাওয়া, জাাাত �ািঞ, 

ে াচাহ মাফ, এইসব িকছু েদওয়ার একমাষ মািলক হে�চ মহাচ 

আ�াহ রা�ুল আলামীচ� েসজচয এই সব চাওয়া বা এ স�েকর 

                                                             
39. ইরন মবজবহ , মহুব�বদ ইরন য়বযীদ আল-কবযিরনী, সনবন ইরন মবজব, িুয়বদ, ১৯৮৪, ২য় ম�ুণ, 

২খ, পৃ. ৪২৬। 
40 . আত-িতুিমযী, আরু’ ঈসব মহুব�দ, সনুবনতু, িতুিমযী, দবু ুইহইয়বইত তুুবিছল ‘আুবরী’, 

তব.ির, ৪ খ, পৃ. ৫৯১-৫৯৩। 
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ড়চয কােরা কােছ েদা‘আ করােক আল-কুরআেচ কেঠার ভািায় 

িচেি� করা হেয়েছ- মহাচ আ�াহ বেলচ: 

﴿  ََ ِ  ُدونِ  مِن ََۡدعُ  َو َّ ََ  يَََفُعَك  ََ  َما ٱ َكۖ  َو ّ ُُ  ّمِنَ  ِِٗذا فَإََِّك  َعلَۡت �َ  فَإِن يَ
ٰلِِم�َ  َّ  ]  ١٠٦: يوى [ ﴾ ١ ٱل

আ�াহেক বাদ িদেয় যারা েতামার েকােচা মইল বা ড়মইল করার 

কমতা রােখচা তােদর কােছ েকােচা িকছুর �াথরচা করেব চা, যিদ 

তুিম তা কর, তাহেল তুিম যািলমেদর ড়যভুর� হেব�৪ ০F

41  

ড়চযষ বলা হেয়েছ- 

﴿ ِ َّ ونَ  َما ُدوَِهِۦ مِن ََۡدُعونَ  ينَ َوٱ ُُ ِم�ٍ  مِن َ�ۡملِ َۡ ِ  ]  ١٣: فيمر[ ﴾ ١ ق

আ�াহেক বাদ িদেয় যারা ড়েচযর কােছ চায়, তারা েতা েখজুেরর 

িবিচর উপেরর পাতলা আবরোরও মািলক চয়�৪ ১F

42 

সুতরাং সবিকছু েদওয়ার এক�ষ মািলকই হে�চ মহাচ আ�াহ� 

তােক বাদ িদেয় ড়েচযর কােছ চাওয়া মূলত: তারই িচ�রািরত 

ড়ি�কাের ড়চযেক ড়েহতুক ড়ংশীদার বাচােচা হয় বেল আ�াহ 

                                                             
41 . সূু ব ইউনসু: ১০৬। 
42 . সূু ব ফবিতু: ১৩।  
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বযতীত ড়েচযর কােছ িকছু চাওয়া, এমচিক েকােচা চবী রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কােছ চাওয়া বা েদা‘আ করা 

জা�লয িশকর� বিারত হেয়েছ: 

 صا اهللا عغ و بسغم مغيفب هللانو كن   زمن رسوم اإغيد  سإا� نبربى ال 
سوم اهللا صا اهللا عغ و غي ىسها ث نرن لومو ا: فقيم نعبهم مغميؤذم الؤ

�سهاي  ب ال نو إ :فقيم رسوم اهللا صا اهللا عغ و بسغم ،بسغم من هذا الغيفب
 .ب�نمي �سهاي  نيهللا

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সমেয় একজচ 

মুচািফক মুিমচেদরেক কচ িদত� েকউ েকউ বলেলচ, চলুচ আমরা 

রাসূলু�াহর সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কােছ এই মুচািফক হেত 

মুি� পাওয়ার জচয �াথরচা কির� রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলচ, এই �রোর  মুি� আমার েথেক চাওয়া উিচত 

চয়, বরং তা আ�াহর কােছই চাইেত হেব�৪ ২F

43 

আমােদর েদেশ মৃতবযি�, ড়লী, পীর, মুু�ী, খাজা, �মুখ 

বযি�েদর কােছ চাওয়ার েয �বাতা লকয করা যায়, তা রচ 

িশেকররই ড়যভুর�� েকােচা কােরা ড়সীলাহ িদেয় আ�াহর কােছ 

                                                             
43 . আত-তবরবুবনী শুীেফু উ�ৃিত িদেয়, ইরন তবইিময়ব, শবয়খুল ইসলবম আহমবদ, �বগ�ু, ১ খ, পৃ. 

১০১। 
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িকছু চাওয়াও িশকর বেল  ায হয়� েকচচা েকােচা িকছু চাওয়ার 

িচয়ম েযমচিট কুরআেচ বলা হেয়েছ: 

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َرّ�ُ�مُ  َوقَاَل  ﴿
َ
]  ٦٠: غفر[ ﴾ ٦  لَُ�مۚۡ  َتِجۡب أ  

 ‘‘এবং েতামােদর রব বেলেছচ- আমার কােছ চাও, আিম তা 

েদব�’’43F

44 

সুতরাং বা�া তার রেবর কােছই চাইেব� ড়চয কােরা ড়িছলায় 

চাওয়া মূলত: এ �সেই আ�াহর এক�ষ ড়ি�কার েযমচ খবর হয়, 

েতমিচ ড়চযেকও এ কােজ জি েয় েফলা হয়, েস জচয এিট িশেকরই 

চামাযর�  

 

৩.৯ তাবীজ বযবহার 

েরা মুি�, উে�শয হািছল, কােরা কুচজর েথেক েবুেচ থাকা, �ভৃিত 

কারো আমােদর েদেশ েয তাবীজ েঝালােচা হয়, তাও মূলত: এক 

�কার িশকর। উকরবহ ইরন আমেুু সূে� ুবসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছচ: 

                                                             
44 . সূু ব ম’ুিমননু:১৩। 
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 م واَولة من ال�كئماان الر� اَ

িচ�য় ম�, তািবজ ও যা �ীেদরেক তােদর ্ামীর িচকট ি�য় কের 

েতালার জচয েচওয়া হয়, তা বযবহার করা িশকর�৪ ৪ F

45 

সমসযা সমা�াচ, িবপদমুি�, েরা  েথেক আেরা য লাভ, উে�শয 

হািছল �ভৃিত করেত আমােদর েদেশ েয আংিট িরং, সুতা প া,  াছ 

বা তৃোর ড়ংশ, কি  �ভৃিত ঝুলােচা হয় তা মুলত: এই িশেকররই 

ড়যভুর��৪ ৫F

46 রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এক বযি�র হােত 

একিট িরং পরােচা েদেখ বেলিছেলচ: 

 .انز عهي فإنهي ال دز�عو إال بهغي فإنك لو مت ب� عغ ك مي افغحت انعا

তুিম এিট খুেল েফল, েকচচা এিট েতামােক দুবরল েথেক আেরা দুবরল 

করেব, আর যিদ তুিম এ ড়ব ায় মারা যাও, তাহেল তুিম কখেচা 

মুি� পােব চা�৪৬ F

47  

কুরআেচর ড়ংশ িবেশি িলিখত তাবীজ বযবহার ৈব� িকচা এ 

স�েকর আিলমেদর মে�য মতেভদ রেয়েছ� আ�ু�াহ ইবচ আমর 

                                                             
45 .আহ�দ ইরন হব�ল, �বগ�ু, ৪খ, পৃ. ১৫৪।  
46 . ড. ছবিলহ আল-ফবওযবন, �বগ�ু, পৃ. ৮২। 
47 . ইরন মবজবহ, �বগ�ু, ২খ, পৃ. ২৮৫। 
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ইবচুল আস, আিয়শাহ (রা.), আবু জাফর আল বািকর ও ইমাম 

আহমদ(রা.) এর একিট বারচা ড়চুযায়ী এিট বযবহার ৈব�� তারা 

পূেবর উে�িখত েয হাদীেস তাবীজ েক িশকর বলা হেয়েছ তা শ�ু মাষ 

কুরআচ বযতীত ড়চযাচয িশকরী তাবীজেক বুঝাচ হেয়েছ বেল মেচ 

কেরচ� পকাযের আ�ুলাহ ইবচ মাসউদ, ইবচ আ�াস (রা.), 

হযাইফা, উকবাহ ইবচ আিমর, ইবচ আিকম (রা.), তািবঈেদর 

একিট দল, ইবচ মাসউেদর ছাষরা ও ইমাম আহমেদর একিট বারচা 

ড়চুযায়ী কুরআেচর ড়ংশিবেশি িলিখত তাবীজও ড়ৈব�� তােদর 

মেত হাদীেস েযেহতু কুরআেচর ড়ংশ িবেশি ড়থবা ড়ংশিবেশি 

চয়, এমচ েকােচা পাথরকয চা কেরই সকল �কার তাবীজেক িশকর 

বলা হেয়েছ েসেহতু েয েকােচা �কার তাবীজ িশেকরর ড়যভুর�।४७

48  

আমােদর দৃিচেত যিদ েকােচা মুিতরেক পূজা চাও করা হয়, তাহেলও 

তা িশেকরর মা�যম হওয়ার কারো েভেই েফলাই ইসলােমর িচেদরশ� 

েস জচযই তাবীজ িশেকরর মত রশর কাতর িবিেয়র িদেক 

বযবহারকারীেক িচেত পাের, এই কারো কুরআেচর ড়ংশিবেশি 

িলিখত তাবীজও বজরচীয়� ড়চয িদেক েযেহতু এিট সংশয় পূার 

েসেহতু এিট বজরচ করাও হাদীেসর ড়িচবাযর িশকা� বিারত হেয়েছ: 

                                                             
48 . শবইখ সলুবইমবন, �বগ�ু, পৃ. ১৬৭-১৬৮। 
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  دالالم نم بالرام نم ب�نغهمي مششبهي  اليعغمهي ثث  من اليس فمن ا«
رع حوم يع ف الشبهي  ثراع من بل بو، الششبهي  اسشبا ليغو بعرض

 »ن يو العوأال� يو اك 

“যা হালাল তা সুরচ� আর যা হারাম তাও সুরচ বিারত হেয়েছ� 

এই দুইেয়র মে�য ড়ব াচ করেছ সে�হপূার িবিয়সমূহ, যা 

ড়েচেকই জােচ চা, েয এই সকল সে�হ পূার িবিয় েথেক েবুেচ 

থাকল, েস তার দীচ ও স�াচেক েহফাজত করল� আর েয এই 

সে�হ পূার িবিেয় পিতত হল, েস   রাখােলর মত েয তার পশেক 

সংরিকত এলাকার পাে�রই চরায়, আর েস কারোই েসখােচ 

�েবেশর আশংকা থােক�৪৮ F

49  

খাদয কু�া িচবৃি�র মা�যম, েতমিচ যি� েরা  মুি�র মা�যম িহসােব 

বযবহার হওয়ােক শিরয়াত ড়চুেমাদচ িদেয়েছ� তেব যি�ই েরা  

মু� কের, এই িব�ােস যি� বযবহারও মূলত: িশেকরর ড়যভুর�� 

যি� বযবহােরর সময় এিট একিট মা�যম মাষ, আেরা য দােচর 

মািলক আ�াহ এই িব�াস লালচ করা ড়পিরহাযর� এজচয যি� 

                                                             
49 . ইমবম আল রখুবুী, �বগ�ু, ১ খ, পৃ. ২৬। 
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খাওয়ার সময় েদা‘আ িশখােচা হেয়েছ যার ড়থর হে� আ�াহই েরা  

মুি�দাতা�৪৯

50  

আমােদর েদেশর পষ-পিষকায় িবিভা সমসযা সমা�ােচ িবিভা 

সা�কেদর চযােলেির চােম ড়হরহ িবজিঞ ছাপা হে�, এসব িবজিঞ 

�ারা এই কথাই েবাঝােচা হয় েয, চাকরী চা পাওয়া, মামলায় 

পরািজত হওয়া, সযাচলাভ চা করা, ্ামী �ীর মে�য কলহ �ভৃিত 

জিটল সমসযাও েযচ   সব সা�ক া সমা�াচ কের থােকচ� 

আসেল এসব সমসযার সমা�াচকারী আ�াহ বযতীত কাউেক মেচ 

করা িশেকররই চামাযর�  

 

৩.১০ বরকত হািছল: 

 াছ, পাথর, কবর, িবেশি  ােচর �ুলা বা মািট, কাবার ে লাফ, 

বা দােদর িবেশি িবেশি িজিচস �ভৃিতর মা�যেম বরকত লােভর 

িচয়ম আমােদর েদেশ েবশ �চলচ রেয়েছ� বরকেতর িব�াস তমশ: 

মাচুিেক উ� িজিচস উপকার ও ড়পকােরর কমতা রােখ, এই 

িব�ােসর িদেক িচেয় যায়, যা মূলত: িশেকরর ড়পর চাম� 

                                                             
50 . ইমবম মসুিলম, �বগ�ু, ৪ খ, পৃ. ১৭২২। 
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বরকতদােচর এক�ষ মািলক হে�চ মহাচ আ�াহ রা�ুল 

আলামীচ� আ�াহেক বাদ িদেয় ড়থবা তার সােথ ড়চয িকছুেক 

বরকেতর মািলক মেচ কের   সব েথেক বরকত হািছল করা 

মূলত: িশেকররই ড়যভুর�। িতুিমযী শুীেফ আরু ওয়ািকদ আল-লায়ছী 

সূেষ বিারত হেয়েছ েয, মুশিরকরা একিট িচ�রািরত বুই বৃক হেত 

িবিভা পািতেত বরকত  হা করত� আমরাও যােত এ্প বরকত 

 হা করেত পাির েসজচয একিট  াছ িচ�রারোর জচয রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক আমরা ড়চুেরা� করলাম� িতিচ 

বলেলচ: 

 »--- السن، إنهي ربأاهللا «

আ�াহই সবেচেয় ব � এটাই রীিত-চীিত, েতামরা তাই বলেল, যা 

বচু ইসরাঈল মুসা আলাইিহস সালামেক বেলিছল� আপিচ ওেদর 

েযমচ ইলাহ রেয়েছ েতমিচ আমােদর জচয ইলাহ িচ�রারা কের 

িদচ�’’ িতিচ বলেলচ, ‘েতামরা মূখর স�দায়�’ েতামরাও েতামােদর 

পূবরবতরী স�দােয়র রীিত-চীিতর উপরই চলছ�’’50F

51 এই হাদীেস 

বরকেতর জচয িকছুেক িচ�রারা করােক রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম কেঠার ভািায় সতকর কেরেছচ� যাই েহাক আ�াহ বযতীত 

                                                             
51 . আত-িতুিমযী, �বগ�ু, ৪খ, পৃ. ৪৭৫। 
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ড়চয িকছু বা ড়চয েকউ হেত বরকত হািছল করা মূলত: িশকর 

করারই শািমল�  

 

৩.১১ শভ ও ড়শভ িব�াস: 

েকােচা কাজ শু করেত, �মো েবর হেত, িববাহ বা ড়চযাচয 

ড়চু�ােচ িদচ িচ�রারা �ভৃিত েকেষ শভ ড়শভ েদখার  �চলচও 

আমােদর েদেশ রেয়েছ� আে  পাখীর মা�যেম এই শভ ড়শভ 

িচ�রারা হত� পাখী ডােচর িদেক উে  ে েল শভ, ড়চযথায় ড়শভ 

�ের েচয়া হত� ইসলােমর দৃিচেত শভ ড়শভ িচ�রারোর এই পািত 

এবং এর �িত ঈমাচ আচা িশকর� েকচচা এিট একিদেক আ�াহর 

�িত মাচুেির আ া ও তাওয়াকুলেক িবি�ত কের, েতমচই মইল ও 

ড়িচচতা করার ড়ি�কার েয একমাষ আ�াহর, েস িবিেয় সে�েহর 

উে�ক কের� আ�ু�াহ ইবচ মাসউদ (রা.) সূেষ বিারত হেয়েছ, 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িতচ িতচ বার বেলচ: 

 يثل    شو ال    شو ثالا
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পাখী উি েয় শভ ড়শভ িচ�রারা িশকর�৫১

52 আসেল মইল ড়মইল 

শভ-ড়শভ মহাচ আ�াহরই িবিয়� েকােচা সৃেচর মা�যেম তা 

িচ�রারা মূলত: তাুরই কতৃরে� ড়চযেক ড়ংশীদার বাচাচ হয়, েসজচয 

এিট িশকর� কােকর ডাক, যাষা পেথ ভাাা বা েছ া েকােচা িকছু 

েদখা, কলা বা িডম েখেয় পরীকা িদেত যাওয়া, বগযার মুখ দশরচ, 

খালী কলস েদখা �ভৃিতেক ড়শভ মেচ করার েয �চলচ আমােদর 

সমােজ রেয়েছ তা িশেকররই চামাযর� 

  

৩.১২ কদমবুিছর হকুম 

আমাদর েদেশ পীর দরেবশ, বাবা মা, �শর শাশ ী, উতাদেক 

স�াচ �দশরেচর জচয কদমবুিছ করা হয়� িক� এটা জােয়য হবার 

িভি� খুবই দুবরল� তাছা া কদমবুিছ হল, স�ােচর মে�য ড়িতরিিত 

করা যা িশেকরর আআায়ক� সবরিসাায মাসআলা হল, ‘স�ােচ 

ড়িতরিিত করা, িশেকরর আআায়ক, আর িশেকরর আআায়ক হারাম, 

আর হারােমর আহবায়কও হারাম� তাই িশকর েযেহতু হারাম, তার 

আআায়কও হারাম, িব�ায় উ� িশকর ও হারাম িমিতত কাজ েথেক 

েবুেচ থাকা �েতযক মুসিলম ও ঈমাচদােরর জচয ড়তযয জুরী তথা 

                                                             
52 . আর ুদবউদ, �বগ�ু, ৪ খ, পৃ. ১৬।  
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ওয়ািজব� ড়চযথায় তমািেয় ইহা িসজদার সােথ সামিসযমাচ হেয় 

যােব, বতরমাচ যমাচায় যার �মাাও পিরলিকত হয়� 

কদবুিছ বা পা চুবচ িকছু িকছু আেলম োর িচকট জােয়য হেলও 

ড়েচক েফকাহিবদ োর িচকট তা জােয়য চয়� েফকাহিবদ োর 

িচয়ম িভি�ক সবরিসাায মাসআলা হল জােয়য এবং চাজােয়েযর 

মে�য মত িবেরা� হেল চাজােয়যই ড় াি�কার েপেয় থােক� সুতরাং 

তােক েকউ জােয়য বলেলও িচয়মিভি�ক িসাায ড়চুসাের তা চা 

করাই ভােলা, বরং তা িবদ‘আেতর েবিশ িচকটবতরী। 

জাচা আবশযক েয, ড়ফেদ আ�ুল কােয়ছ এর হাদীস উপ াপেচ 

যারা কদমবুিছেক জােয়য বেলচ, তার উ�র হল- েসই হাদীসিট 

িবশা হওয়া সােপেক চবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথই 

িচিদরচ� ড়চয কারও জচয তা েকােচা সাহাবী কেরেছচ বেল �মািাত 

হয় িচ� আর শরীয়েত মুহা�দী েযেহতু ড়িবচ�র ও িচরযচ 

শরীয়ত, রাসূেল করীম সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মা�যেম 

েযেহতু চবুওয়ত ও িরসালেতর পিরসমািঞ ংেটেছ এবং তাুর 

শরীয়তই েযেহতু সবরেশি শরীয়ত, েসেহতু এেক িবকৃিত ও মূলচুযিত 

েথেক বাুচাবার এমচ �িতিট িছ� পযরয বগ কের েদওয়া হেয়েছ, 

যােত িশকর ও েপ্�িলকতা �েবশ করেত চা পাের� এ পিরে�িকেত 

েস সব িবিয়ও এ শরীয়েত হারাম কের েদওয়া হেয়েছ, যা পূবরবতরী 
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েকােচা যুে  িশকর ও মূিতরপূজার উৎস বা কারা হেয় দাি েয়িছল� 

ছিব ও িচষা�া এবং তার বযবহারও এজচয হারাম করা হেয়েছ� 

আর এমচ সমেয় চামায প াও িচিিা করা হেয়েছ, েয সমেয় 

মুশিরক ও কািফর া িচেজেদর তথাকিথত উপাসযেদর পূজা ও 

উপাসচা করত� কারা এ বািহযক সাদৃশয পিরাােম েযচ িশেকরর 

সামিসয চা হেয় দাু ায়� একই কারো কদমবুিছও জােয়য হেব চা�  

তাছা া কদমবুিছর মা�যেম শরীয়ত ড়চুেমািদত সালাম বাদ পে  

যায়� কারা একিট িবদ‘আত চালু হেল একিট সুাাত বাদ পে  

যায়�  

 

৩.১৪ জ�িচয়�োর চােম �া হতযা 

আমােদর েদেশ সরকারীভােব জ�িচয়�া  হা করার বযাপাের 

ড়চুমিত রেয়েছ, তাছা া দুিভরকজিচত কারো এবং ড়ভাব ড়চটেচর 

্ীকার হেয় ড়েচেক ইহা ড়বাে�  হা করেছ� ড়থচ পিবষ কুরআচ 

ও হাদীস শরীেফর িচেদরশ েমাতােবক �বেত-তাওলীদ বা 

জ�িচয়�া হারাম� িরিজেকর ্ তার ভেয় চাই পুুি হউক বা 

েমেয়, িববািহত হউক বা ড়িববািহত, েজায়াচ হউক বা বৃা-

ইচেজকশেচর �ারা হউক বা যিুে�র �ারা ড়থবা খািসর �ারা হউক 
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সবরাব ায়ই তা হারাম� তা মহাচ আ�াহর  কুদরেতর মে�য হতেকপ 

করারই চামাযর এবং �ভুর উপর ভরসা চা কের িচেজর বাহ 

বেলর উপর ভরসা করা� মহাচ আ�াহ এরশাদ কেরচ, 

 ٱ ِ�  بّةٖ َدآ مِن َوَما۞ ﴿
َ
َّ  ِض �ۡ� ِ ِ ٱ َ�َ  ِ ]  ٦: هود[ ﴾  ُ�َهارِزۡ  َّ  

‘‘যমীেচ যা িকছু িবচরা করেছ, সব িকছুর িরিজক আ�াহর িচকট 

(সূরা হদ ৬) 

ড়চয জায় ােত আেছ,  

﴿  ََ قۡ  َو ْ ُتلُوٓ َُ وۡ  ا
َ
ۡ  ٖق� َ�ٰ ِِمۡ  ةَ يَ َخشۡ  َدُ�مۡ َ�ٰ أ  ا ٔٗ خِۡ�  َ�نَ  لَُهمۡ َ�تۡ  ِِنّ  �يّاُ�مۚۡ  ُزُ�ُهمۡ ََرۡ  نُ َّ

 ]  ٣١: االساء[ ﴾ ٣ �َكبِ�ٗ 

“আর দাির�তার ভেয় েছেল সযাচ চচ কেরা চা, কারা তােদরেক 

এবং েতামােদরেক িরিজক আিমই দাচ কির� িচ�য় তােদরেক হতযা 

করা মতব  ড়পরা�� (সূরা বচী ইসরাঈল:৩১) 

আেলাচয কুরআেচর আয়াত এর সুরচ �মাা� হাদীস শরীেফর 

মে�য আেছ- দুিভরক আর �শততা, মাচুেির লি �তা আর  ির�তার 

উপর িচভররশীল চয়, বরং তা মাচুেির চাফরমাচী ও আচু েতযর 

উপর িচভররশীল� পূার আচু তয পাওয়া ে েল �শততা েবে  যােব� 
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আর যিদ চাফরমাচী বৃিা পায় তাহেল দুিভরক, ড়িত বৃিচ, ড়চাবৃিচ 

ইতযািদ রকমারী আজাব শু হেয় যােব� 

উপেরাি�িখত আয়াতসমূহ ও হাদীস শরীফ েথেক একথাই 

�তীয়মাচ হয় েয, জ�িচয়�ামূলক চাফরামাচীই দুিভরকজিচত 

আজােবর কারা� েকচচা বযিভচােরর �ার উ�ু� হওয়ার জচয তা 

ব  মা�যম�  ভর�ারাজিচত ভয় েথেক যখচ মাচুি িচরাপদ হেব, 

তখচ বযিভচাের িলঞ হওয়ার জচয েকােচা িচযাই করেব চা� আর এ 

ড়পকেমরর ফল সকেলর সামেচই িদবােলােকর চযায় পির�ার� এ 

কারোই িবিভা ড়�িতেি�ক েরা , খরা, ড়িতবৃিচ বা দুিভরক এেকর 

পর এক মাচুেির জীবচেক ড়ি র কের েরেখেছ� রা�ীয় উািত 

এবং দুিচয়ার চাকিচকয মাচুেির সংখযা ির�তার উপরই িচভরর কের 

সংখযালংুর উপর চয়� িঠক েতমিচভােব আেখরােতর উািত ও পুত 

পিবষ সংখযাি�কয মাচুেির উপর িচভরর কের� তা মাচুেির এক 

িবরাট খিচ সদৃশয�   

আজল এবং জবেত তাওলীদ বা জ�িচয়�োর মে�য ড়েচক 

বযব�াচ� জ�িচয়�া সবরাব ায়ই হারাম আর আজল শরীয়ত স�ত 

জুরেতর কারো জােয়য� আর জুরত বযতীত মাকুহ� হাদীেসর 

আেলােক আজল ে াপচ হতযারই চামাযর�  
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উ� হাদীেসর �ারা আজলও ড়পছ�চীয় বেল মেচ হয়� উ� িচয়ম 

িভি�ক �েয়াজেচর তািকেদ েফাকাহােয় েকরাম া শ�ু আজল 

করােক জােয়য বেলেছচ� �েয়াজচ বযতীত খারাপ উে�েশয আজল 

িবচা সে�েহ মাক্হ�  ভর চচ করা েয চাজােয়য তা িচেনর হাদীস 

শরীফ �ারাও �মািাত হয়� েযমচ- 

“  সমত েমেয়েদর িববাহ কর, যারা িচজ ্ামীেক মুহা�ত কের 

এবং ড়ি�ক �জচচশীল হয়� েকচচা েতামেদর আি�কযতার উপর 

িভি� কের আিম ড়চযাচয উ�েতর েমাকােবলা  বর করেত পারব�” 

সুতরাং সা�ারাভােব জ�িচয়�োর বযাপাের উৎসািহত করা এবং 

তার �চার �সার করা  কুরআচ ও হাদীেসর স�ূার িবেরা�ী�  

 

৩.১৪ িববােহর েকেষ েয্তুক  হচ 

বর বা ড়চযাচয মাচুেির চােপ কেচ পক েথেক িবিভা িজিচসপষ 

েযমচ কেচর েজওর, কাপ , আসবাবপষ ইতযািদসহ ড়িতির� টাকা 

 হচ ৈব� চয়। বরং এিট এক �কার জুলুম� এ �রেচর সং�ৃিত 
িহ�ু স�দােয়র মােঝ েদখা েযত� 
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যিদ বর বা তার  ািজরয়ােচর পক েথেক এমচ শতর করা হয় েয 

কেচ বা তার  ািজরয়ােচর পক েথেক হািদয়া তুহফা বা টাকা-পয়সা 

ইতযািদ উপেে্কচ চা িদেল, উ� কেচেক িববাহই করেব চা, 

তাহেল শতর সােপেক কেচর পক েথেক উ� িজিচসপষ েদওয়া সুদ 

িহেসেব হারাম হেব� চাই তা িচেজর িদক বা ড়চয কােরা কাছ 

েথেক িচেয়ই িদক� েকচচা িববাহ বগচ হল এমচ একিট েবচা-

েকচা েযখােচ িবিচমেয় িকছু পাওয়া যায় চা� েযমচ- ড়চযাচয েবচা-

েকচার টাকার িবিচমেয় কাপ , �াচ ইতযািদ েকােচা ব� পাওয়া 

যায়� তাই িববাহ চামক েবচা-েকচার মে�য শরীয়েতর দাবী (েযমচ 

মহর ইতযািদ) বযতীত েয েকােচা পক েথেক টাকা-পয়সা েদওয়া ও 

েচওয়া ংুি িহসােব হারাম হেব�  

আর িববােহর পূেবর, েমেয়র িপতা েছেলর ড়স�িচেত, তার িচকট 

েথেক দাবীর মা�যেম েয টাকা  হা কের, তাও সুদ�  হযাু েছেলর 

িচকট দাবী করা বযতীত েস স�চিচে� যিদ িদেয় থােক তাহেল েসটা 

জােয়য হেব�  

িববাহ মজিলেস বরেক হািদয়া েতাহফার চােম িবিভা িজিচস 

েদওয়ার েয েরওয়াজ রেয়েছ, যিদও তা শতর বযতীত েহাক চা েকচ, 

মাক্েহ তাহিরমী� েযমচ েমা�া আলী  ারী শরেহ েমশকােতর 

মে�য রচ ভািায় তার  িবতািরত বারচা কেরেছচ�  
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ড়েচক জায় ার মে�য িববােহর �থা রেয়েছ েযমচ িববােহর 

মজিলেস বরেক উপি ত মাচুেির সামেচ দাু  কিরেয় সালাম 

করােচা হয়� ইহাও এক �কার েরওয়াজ ও ে াচাহ� হযাু �থম 

সাকােতর সময় সালাম করা সুাত� িক� আচু�ািচকভােব চয়� 

আবার ড়েচক জায় ােত িববাহ মজিলস েথেক পােচর বাটা ংের 

ে�রা করা হয়� ই�ায় আর ড়িচ�ায় পােচর িবিচমেয় যা টাকা 

উসুল করা হয়, তা আবার বেরর িচকট েফরত েদওয়া হয়� ইহা 

আসেল হািদয়া চয় একিট েরওয়াজ মাষ� হািদয়ার চােম েয টাকা 

েদয়া হয় তা খুশী মেচ েদয়া হয় চা� বরং িচেজর স�াচেক ড়কুষ 

রাখার ভেয়ই েদয়া হয়� তাই জাতীয় কুসং�ার জােয়য হেব চা� 

েকচচা স�চিচ� বযতীত একজেচর মাল-স�দ ড়পেরর জচয 

হালাল চয়� এমিচভােব িববােহর িদচ বরেক খাট পালং, ংি  

ইতযািদ িবিভা আসবাবপষ েদওয়ার �চলচও চা জােয়য� আবার 

বরেক ংের িচেয় ংেরর চতুিদরক েথেক েমেয়রা তািকেয় েদখা, তা 

কিবরাহ ে াচাহ� এমিচভােব ড়পিরিচত বা পিরিচত  ায়ের 

েমাহেরম (যােদরেক িববাহ করা শরীয়েতর দৃিচেত জােয়য) েমেয় 

েলাক বেরর সামেচ আসা, েমেয় েলাক বেরর সামেচ  াচ  াওয়া ও 

মালা পরােচা এবং তার িবিচমেয় টাকা আদায় করা স�ূার গচােহর 

কাজ। েমেয়েদু জনয েমেহিি লা ােচা মুতাহাব� পুুেির জচয হারাম� 

েকচচা তা হল সাজসিার উপকরা� আর সাজসিা হল েমেয়েদর 
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জচয� তা পুুেির জচয চয়� েতমিচভােব ্ োরর আংিট এবং ড়চযাচয 

েজওর পুুেির জচয হারাম� শরীয়েত এ জাতীয় েলচেদেচর েকােচা 

িভি� েচই� আবার যা েদয়া হয় তা খুশীেত চয় বরং স�াচ রকােথর 

এবং েরওয়াজ িটিকেয় রাখার জচযই েদয়া হয়� আর ড়স�িচর 

িভি�েত েজার যরবদিতর মা�যেম যা আদায় করা হয় তা 

সবরস�িততেমই হারাম� কারা তা হেলা এক �কার ডাকািত বরং 

তার েচেয়ও মারা�ক�  

 

৩.১৫ আচু�ািচকতার চােম ড়পবযয় 

আচু�ািচকতার চােম িবিভা উপলেকয েকািট েকািট টাকা খরচ করা 

হয়� তা ড়পবযেয়র মে�য শািমল, আর ড়পবযয় ড়কাটয দিলেলর �ারা 

হারাম �মািাত� েযমচ-মহাচ আ�াহ বেলচ, 

ۡ ٱ ِِنّ  ﴿ رِ�ل ْ َ�َُوٓ  نَ ُمَبّذِ ٰ ِِخۡ  ا  ﴾ ٢ �َكُفورٗ  ۦلَِرّ�ِهِ  نُ َ�ٰ لّشيۡ ٱ َوَ�نَ  َِِ�� لّشَ�ٰ ٱ نَ َ�
 ]  ٢٧: االساء[

“ড়পবযয়কারী শয়তােচর ভাই� আর শয়তাচ তার �ভুর 

ড়্ীকারকারী�” মেচর কু�বৃি�র স�িচর জচয টাকা-পয়সা খরচ 

করা এবং ে াচােহর কােজ খরচ করা ড়পবযেয়র ড়যভুর��  
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ড়েচক জায় ায় বেরর বা ী েথেক, কেচর বা ীেত, আবার কেচর 

বা ী েথেক, বেরর বা ীেত েমেহি� পাঠােচা হয় এবং ড়পিরিচত বা 

পিরিচত  ায়ের মুহেরম েমেয় বেরর হাত �ের েমেহি� লা ায়� যা 

স�ূারভােব হারাম� এ সমত মাচুেির আমালচামায় েজচার ে াচাহ 

েলখা হেব� তাছা া  াচ  াওয়া ও বাদয বাজােচা স�ূার হারাম� 

ব�ত:  াচ বাদয েচফাক সৃিচ কের এবং খােহশ বৃিা কের� এ 

বযাপাের ড়েচক হাদীস হাদীেসর িকতােব িবদযমাচ�  

জাচা আবশযক, িববাহকারী উভয়পেক সমত কথাবাতরা িঠক হওয়ার 

পর �েয়াজেচ কেচেক ড়িত ে াপচীয়তা ড়বলবেচর মা�যেম েদেখ 

িচেত পাের� েদখার বযাপারিট সমােজ �কাশ করা িঠক চয়� কারা, 

হেত পাের েকােচা ড়সুিব�ায় িববাহ চাও হেত পাের� িক� এ 

েদখােক উপলকয কের ড়চয পাষ উ� েমেয়র জচয আসেত চাইেব 

চা� তােত েমেয়র  ািজরয়ােচর ড়েচক কচ েপেত হয়� ি�তীয় 

জায় ায় িববাহ েদওয়ার বযাপাের খুব বুঝা দরকার� িচ�রািরত বর 

বযতীত ড়চয েয েকােচা পুরি উ� েমেয়েক েদখেত পারেব চা� 

কারা, তখচ িতিচ   েমেয়র জচয  ায়ের মুহেরম� েবশীর পেক 

এতটুকু করা েযেত পাের বেরর েকােচা মুহেরম েমেয় মাতা, েবাচ 

বা ফুফু ইতযািদ েমেয়েদরেক, ড়িত ে াপেচ কেচর বা ী পািঠেয় 

েদেখ িচেত পাের� তাও আবার িববােহর পূেবর সমােজ �কাশ করা 

িঠক হেব চা�  
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বরেক ে াসল েদওয়ার সময় কতগিল িহ�ুয়াচী ুছুম করা হয়� 

েযমচ- কুলা ইতযািদেক সািজেয় এর মে�য েমামবাতী �ালােচা, �াচ, 

হলুদ  ইতযািদ েদওয়া সবই চাজােয়য এবং ে াচােহর কাজ� আবার 

কেচেক বেরর বা ী িচেয় চামােচার পূেবর ড়জ মাচুেিরা িকছু 

ুছুমাত কের থােক� েযমচ- কেচর চামেচ পািচ রাখা, কলিস রাখা 

ইতযািদ সবই চাজােয়য এবং িহ�ুেদর তিরকা- 

িববােহর মে�য আেরা একিট কুসং�ার হল কেচর িচকট েথেক 

এজাযত েচয়ার সময় কেয়কজচ  ায়ের মুহেরম পুুিও ড়িলর 

( ািজরয়ােচর) সােথ থােক� যা িঠক চয় এবং এর �েয়াজচও েচই�  

েকচচা িফকহ শাে�র িচভররেযা য িকতােবর মে�য সুরচভােব 

এজাযত েচওয়ার িচয়ম রেয়েছ� আর তা হেলা, কেচ যিদ বােল   

হেয় থােক তাহেল তার ওিল (িপতা, ভাই ড়থবা দাদা) িযিচ হেবচ, 

িতিচ তােক শ�ু শি�েয় িদেবচ েয, আিম েতামােক ড়মুেকর েছেল 

ড়মুেকর িচকট এত টাকার (মাহেরর) িবিচমেয় িববাহ িদেত চাই� 

এটা তবো কেচ যিদ কাুেদ, হােস বা চুপ কের থােক তাহেল তা 

স�িচ িহেসেব �তরবয হেব� উ� ড়ব ায় সাকীর েকােচা �েয়াজচ 

েচই� িববাহ স�াদেচর সময় শ�ু সাকীর �েয়াজচ� সাকী বযতীত 

িববাহ স�াদচ হেব চা� আর যিদ কেচ চাবােল ই হয়, তাহেল 

তার এজাযত বযতীতও তার িপতা ড়থবা দাদা িববাহ িদেত পাের�  
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আেরা একিট কুসং�ার হল, কেচেক �শরালেয় িচেয় যাওয়ার পর 

ংের �েবেশর সময় বর এবং কেচ উভেয়ই কাুচা মািটেত পা েরেখ 

�েবশ করেত হয়� শরীয়েত এ সমত কােজর েকােচা িভি� েচই� 

এছা াও উভেয়র কাপে র মে�য ি রা লা ােচা হয়� দা�তয জীবেচ 

িমল মুহ�ত চািক ইতযািদ সুিবেবক িবেরা�ী কােজর উপর িচভরর 

কের� ি�ক এ সকল ড়জতার উপর� এগেলা সবই িব�মরী ও 

িহ�ুয়াচী �থা ৈব িকছু চয়� েকউ মূখর সমােজর চােপ, আবার েকউ 

আ�ীয়তার আবদার বজায় রাখার জচয কের� �মরীয় সুচ ও সু�র 

িচয়েমর েমাকােবলায় এ সমত কুসং�ার ও িবেবক িবেরা�ী কােজর 

েকােচা  াচ েচই� আ�াহ সকলেক �েমরর সিঠক বুঝ চিছব কুচ 

এবং �মরীয় িচ�রািরত িব�াচ সিঠকভােব পালচ করার তাওিফক চিছব 

কুচ�  

 

 ৩.১৬ আিককার বদ ুছুম 

আমােদর েদেশ আকীকার েকেষ েবশ িকছু কুসং�ার রেয়েছ, 

েযমচ: 

আিককার ে াশত িপতা-মাতা েখেত পাের চা।   িদচ �চিলত 
িমলাদ প ােচা এবং িমলাদ পাঠকারীেদরেক এর িবিচমেয় টাকা-
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পয়সা েদওয়া, আিককার িদচ রােষ বা�ার দীংরায়ূর জচয এবং 

স�েদর উািতর জচয, তার হােত কলম েদওয়া এবং এবং িকছু 

টাকা ও ের্পয ইতযািদ িদেয় তােক েলখােচা েচচা করা হয়। ড়থচ 
এসব আিকদা বা িব�াস েপািা করা স�ূার চাজােয়য এবং এমচ 

আিকদা রাখা কখচও কখচও িশকর হেয় যায় আবার কখচও কখচও 

িচেরট িবদ‘আত�   

আিককার ে াশত কুরবাচীর ে াশেতর চযায়� তাই �চী-দির� 

সকেলই তা ভকা করেত পাের� তেব চাম া ছদকা করা ওয়ািজব� 

আিককা করা সুাত জে�র সঞম িদবেস, েছেল হেল দুিট বকির, 

আর েমেয় হেল একিট বকির �ারা আিককা করেত হয়� আর যিদ 

স�ব চা হয় েছেলর জচয একিট বকির �ারা আিককা করেলও তা 

আদায় হেয় যােব� আকীকার িদচই মাথার চুল কামােচা সুাত� 

চুেলর ওজর পিরমাা ের্পয ছদকা করা মুতাহাব� আকীকার �াাী 

েয েকােচা সময় জেবহ করা যায়, তেব চুল কামােচার পর জেবহ 

করাই উ�ম�  

জ� তািরখ িহসােব �িত বছর   তািরেখ িমলাদ মাহিফল করা 

এবং মাচুিেক খাচা খাওয়ােচা েযমচ কুসং�ার, এ জাতীয় খাচা 

খাওয়াও িঠক চা� েযমচ মৃত বযি�র চােম �িত বছর আেয়াজচকৃত 
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খাচা খাওয়া িঠক চয়� যা মারা�ক িবদ‘আত এবং মাক্হ� যা 

ওুস চােম �িসা�  

এমিচভােব মাচুেির িচকট েথেক চাল, ডাল, টাকা-পয়সা,  ু-ছা ল 

ইতযািদ ফিকেরর মত িভকা  কের খাচা পাকােচা, িশরিচ পাকােচা 

এবং মাচুিেক খাওয়ােচা। আু এ সব কাজ করােক বালা মিছবত 

দূরীভূত হওয়ার িব�াস রাখা� এ জাতীয় শরীয়ত  িহরত কােজর 

�ারা বালা মিসবত িবদূরীত হয় চা; বরং তা শরীয়ত িবেরা�ী কাজ 

হওয়ার কারো বালা-মুিছবত আচার ব  কারা� বালা, মুিছবত, 

িবদুরীত হওয়ার বযাপাের হাদীস শরীেফর বারচা হল-ড়ি�ক পিরমাো 

এেত ফার প া, দ্দ শরীফ প া, চফল ছদকা  করা, ড়ি�ক 

চফল চামায প া, খােলছ তওবা করা ইতযািদ�  

৩.১৭ খতচার বদ ুছুম 

খতচা স�েকর আমােদর েদেশ েয �থা �চিলত আেছ েযমচ 

খতচার সঞম িদেচ তার (েছেলর) মাথার চুল েকেট ে াসল িদেয় 

ভাল ভাল কাপ  পির�াচ কিরেয় দুলার মত সাজােচা হয়� তারপর 

আ�ীয়-্জচেক দাওয়াত েদয়া হয় উ� দাওয়ােত আংিট, কাপ , 

টাকা-পয়সা ইতযািদ আমি�ত বযি�েদর েথেক আদায় করা হয়� 

িবিচমেয় আম�াকারী  ু ছা ল ইতযািদ জবাই কের েমহমাচদারী 
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কেরচ� এগিল সবই শরীয়ত পিরপপী কাজ� েকচচা শরীয়েত এ 

জাতীয় কােজর েকােচা ড়িত� ও িভি� েচই� সাহাবােয় েকরাম (রা.) 

এবং আিয়�ােয় মুজতােহদীচ াও েছেল সযােচর খতচা করােতচ� 

েতমিচভােব ওিল বুজু রাও েছেল সযােচর খতচা করােতচ� িক� 

তােক উপলক কের এ জাতীয় কুসং�ারমূলক কাজ েকােচা িদচই 

কেরচিচ� তােদর েথেক এসেবর �মাা চা হওয়া েবদআত হওয়ার 

বিল� দিলল� তাছা াও এ  জাতীয় কাজগেলা করা হয় শ�ু চাম ও 

যেশর জচয, ইখলােসর পগও তােত পাওয়া যায় চা� আর 

উপেে্কচ িহসােব যা িকছু েপশ করা হয় তা শ�ু িচেজর বযি��েক 

বজায় রাখার িচিমে�ই েপশ করা হয়� এক েপট েখেয়েছ এিদেক 

ড়চযাচযরা ১০০-৫০০০ টাকা কের িদে�� িক� িতিচ কম খাচ িচ 

বা খাইেলও তা েতা আর েকউ েদেখ িচ। নবম ও স�বন রজবয় রাখার 
জচয তােকও কমপেক ২০০ চা হেলও ১০০ িদেয় ইিেতর দরজা 

েখালা রাখেত হেব� আর েয েবচারা ্ে ্রেব ২০ হাজার টাকা 

খরচ কেরেছচ, তারও েতা িকছু লাভ হেত হেব� কারা, েস জােচ 

২০ হাজার টাকা খরচ করেল ১০ হাজার টাকা ড়বশযই লাভ হেব� 

আর এমচ সু�র লােভর সুেযা ও েতা সব সময় পাওয়া যায় চা� 

আর আম�াকারী যিদ জােচ েয, আমার ২০ হাজার টাকা খরচ 

করেতও েস রািজ হেব চা� তাহেল বুঝা ে ল সুেযাে  সৎ বযবহার 

িহসােবই সব িকছ্ুই করা হয়� এ  জাতীয় ড়িচ�াকৃত েলচেদেচর 
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বযাপাের পিবষ কুরআচ ও  হাদীস শরীেফ রচ িচেি�াজা 

িবদযমাচ�  

পিবষ শরীয়েতর মে�য খতচা করা সুাত এবং ছওয়ােবর কাজও 

বেট, িক� ইহােত িবিভা কুসং�ােরর সংিমতা মূখরতা ও ড়জতা ৈব 

িকছু চয়� সা�ারা বযি� আর িবেশি বযি�র মে�য েকােচ পাথরকয 

েচই কুসং�ার সবার েবলায়ই সমাচ� হাদীস শরীফ �ারা �মাা, 

খতচা করা সমত আিবয়া োর সুাত এবং একিট িবেশি ৈবিশচয- 

আবু আয়ুযব (রা.) বেলচ, হজুর সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলচ- চারিট িজিচস চবী োর সুাত  খতচা, আতর, িমছওয়াক 

এবং িববাহ� এ পিবষ �মরীয় ৈবিশেচযর মে�য জা িরত কল�জিচত 

খারাপ উে�েশযর সংিমতা চা করাই িবেবেকর দাবী� িবেশি কের 

বতরমাচ যুে  এ জাতীয় কুসং�ার েথেক শ�ু �মরীয়  িতহয ড়টুট ও 

সবল রাখার জেচয দূের থাকা িবেশি �েয়াজচ�  

 

৪. উপসংহার: 

উদারহা্্প এখােচ আমােদর েদেশ িবদযমাচ িকছু িশকর িবদ‘আত 

ও কুসং�ােরর কথা উে�খ করা হেলা� এমিচভােব আমােদর 

ড়সংখয কাজকেমর আকীদা িব�ােস রে� রে� ঈমাচ িব�বংসী আেরা 
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বহ িশকর এমচভােব ছি েয় িছিটেয় রেয়েছ, যা আমােদর 

ড়সেচতচতার সুেযা  িচেয় ড়হরহ আমােদর তাওহীদবাদী 

আকীদােক �ংস কের িদে�� কমার ড়েযা য এই িশেকরর ভয়াবহ 

েছাবল েথেক আমােদর সমাজ ও েদশেক মু� করার জচয একিট 

িশকর িচমূরল আে�ালেচর খুবই �েয়াজচ�  

 

৫. সুপািরশ মালা: 

1. িশকর ড়পসং�ৃিতর ভয়াবহতা স�েকর সকলেক সেচতচ কের 

তুলেত হেব� 

2. আমােদর �িতিট পদেকপ এমচভােব সতকতরা ড়বলবচ করেত 
হেব যােত ঈমাচ িব�ংসী এ সব িশকরী সং�ৃিত আমােদরেক 

রশর চা করেত পাের� 

3. িশকর ড়পসং�ৃিত িবিেয় েলখা, ব�ৃতা, েসিমচার ও 

িসে�িজয়ােমর েবিশ েবিশ বযব া হওয়া খুবই জুরী�  

4. কুরআচ ও িবশা সুাার আেলােকই িশকর ড়পসং�ৃিত স�েকর 

্� �ারাা লাভ �েয়াজচ, ড়চযেকাচ মা�যম েথেক িব�ায 

হওয়া উিচত চয়�  
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5. এই িশকর ড়পসং�ৃিত েরাে� সািহতয ও সং�ৃিতমচা, ব�া, 
খতীব ও েলখকেদরেক বিল� ভূিমকা পালচ করেত হেব�  

6. েদেশর �িত�াচসমূেহ িশেকরর উপর িবতািরত পাঠ  হোর 
বযব া থাকেত হেব� 

আ�াহ আমােদর সকলেক িশকর ও িবদ‘আত েথেক মু� হওয়ার 

তাওফীক িদচ� (আমীচ) 

 

 


