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�থম অধয্া
ইসলাম ও ঈমােনর অথর । কােলমা লা-ইলাহা ই�া�াহ মুহা�াদু রাসূল�
ু াহ এর
তাৎপযর
ইসলােমর িভিৎতসমূ
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ামবেলেছনঃ ইসলােমর িভিৎ পাঁচিটঃ
১। কােলমা ‘লা-ইলাহা ই�া�াহ ওয়া আ�া মুহা�াদার রাসূলু�াহ এর সাক্ েদয়া।
অথর্া আ�াহ ছাড়া সিতয্কাের অেথর েকান উপাসয েনই। আর মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম এর ঐ সম� কথা ও কােজর উপর ‘আমল করা ওয়ািজব যা
িতিন আ�াহর পক হেত েপৗঁিছেয়েছন।
২। সালাত কােয়ম করাঃ এর মেধয আেছ উহার েরাকন ও ওয়িজবসমূহ পুেরাপুির
আদায় করা এবং সালােতর মেধয খুশ (আ�াহর ভয়) বজায় রাখা।
৩। যাকাত �দান করাঃ যখন েকান মুসিলম ৮৫ �াম পিরমাণ েসানা অথবা ৫৯৫
�াম েরৗপয্বা ঐ পিরমাণ অেথর্ মািলক হয় তখন তার উপর যাকাত আদায় করা
ওয়ািজব হেব। �েতয্ বৎসেরর েশেষ েস যাকাত িহসােব শতকরা ২.৫০%
(চি�শ ভােগর এক ভাগ) হাের আদায় করেব। নগদ টাকা বয্িত অনয্ান িজিনেসর
যাকাত আদােয়র িনিদর্ িহসাব আেছ।
৪। বাইতু�াহেত হজ আদায় করাঃ যার সামথর আেছ উহা তার উপের ফরজ।
৫। রমজােন িসয়াম পালন করাঃ উহা হল খাদয, পানীয় এবং অনয্ান েয সব
কারেণ িসয়াম (েরাজা) ভ� হয় উহা হেত িসয়ােমর (েরাজার) িনয়েত ফজর হেত
মাগিরব পযর্ িবরত থাকা।
(বণর্না বুখাির ও মুসিলম)
ঈমােনর িভিৎতসমূ
১। আ�াহপােকর উপর ঈমান আনাঃ এেত অ�ভুর্�আে তাঁর অি�ে� ও
এক�বােদ িব�াস করা। তাঁর গুণাবলীেত িব�াস কর এবং িব�াস করা সকল
�কার ইবাদত তাঁরই �াপয।
২। তাঁর েফের�ােদর (মালাইকােদর) উপর ঈমান আনাঃ তারা হে�ন নূেরর ৈতরী।
তােদও সৃি� করা হেয়েছ আ�াহপােকর হুকুমসমূহে বা�েব রূ েদয়ার জনয।
৩। তাঁর িকতাবসমূেহর উপর ঈমান আনাঃ উহােদর মেধয আেছ তাওরাত, ইিন্জ,
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যাবুর, েকারআন। ত�েধয েকারআন পাক সেবর্াৎ।
৪। তাঁর রাসূলেদর উপর ঈমান আনাঃ তাঁেদর মেধয �থম হে�ন নূহ (আঃ) এবং
সবর্েষ হে�ন মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম
৫। আিখরােতর উপর ঈমান আনাঃ উহা হে� িহসাব িনকােশর িদন। েযিদন
মানুেষর ‘আমলসমূেহর িবচার হেব।
৬। তকদীর বা ভেগয্ ভাল মে�র উপর ঈমান আনাঃ তার মেধয আেছ আসবাব বা
উপকরণ বয্বহর করা, আর ভােগয্ ভাল, ম� যাই ঘটুক না েকন তােত রাজী
থাকা, কারণ উহা আ�াহ হেত �দৎ। (বণর্না মুসিলম)
ইসলাম, ঈমান ও ইহসােনর অথর
ওমর রা. হেত বিণর্ আেছ িতিন বেলনঃ একদা আমরা রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�ােমর িনকেট উপিব� িছলাম। এমন সময় আমােদর সামেন এক বয্ি
উপি�ত হেলন। তাঁর েপাশাক িছল ধবধেব সাদা আর চুল িছল কুচকুেচ কােলা। দূর
হেত �মণ কের আসার েকান লক্ষ তাঁর মেধয েদখা যাি�ল না, অথচ িতিন
আমােদর পিরিচতও িছেলন না। িতিন রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া এর
িনকটবতর্ হেলন, তাঁর হাঁটুেত হাঁটু লাগােলন এবং তাঁর দ‘হােতর তালু িনেজর উরু
উপর েরেখ বসেলন। তারপর বলেলনঃ েহ মুহা�দ! আমােক ইসলাম স�েকর্
বলুন।
উৎতে রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া বলেলনঃ ইসলাম হে� এই সাক্
েদয়া েয, আ�াহ ছাড়া সিতয্কাের েকান মা‘বুদ েনই এবং মুহা�দ তাঁর রাসূল,
সালাত কােয়ম করা, যাকাত আদায় করা, রমযােন িসয়াম পালন করা এবং সামথর
থাকেল আ�াহর ঘেরর হজ করা। উৎত শুে িতিন বলেলনঃ সতয বেলেছন। আমরা
অবাক হেয় েগলাম-�� ও িতিন করেছন, আবার িতিনই উৎতরে সতয বেল
মানেছন।
িতিন আবার বলেলনঃ এখন আমােক ঈমান স�েকর বলুন। উৎতে রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম বলেলনঃ উহা হে� আ�াহপােকর উপর, তাঁর েফের�ােদর
(মালাইকােদর) উপর, তাঁর িকতাবসমূেহর উপর, তাঁর রাসূলেদর উপর এবং
আিখরােতর উপর এবং �দেরর ভাল মে�র উপর দৃঢ় িব�াস �াপন করা। উৎত
শুে উিন বলেলনঃ সতয বেলেছন। তারপর আবার �� করেলনঃ এখন আমােক
ইহসান স�েকর্ বলুন। উৎতে রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া বলেলনঃ
এমনভােব আ�াহ তাআলার ইবাদত কর েযন তুিম তাঁেক েদখছ, আর যিদ তাঁেক
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নাও েদখ, িতিনেতা েতামােক অবশয্ েদখেছন। তারপর িতিন বলেলনঃ আমােক
িকয়ামত স�েকর বলুন। উৎতে রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বলেলনঃ
��কারী হেত জবাব দানকারী এ স�েকর অিধক �াত নয়। তারপর িতিন বলেলনঃ
তেব আমােক তার আলামত বা িনদশর্ স�েকর িকছু বলুন। িতিন বলেলন দাসী
তার মিনবেক �সব করেব। এরপর আগ�ক চেল েগেলন। তারপর রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম অেনক্ িন�ুপ েথেক আমােক �� করেলনঃ েহ উমার !
তুিম িক জান ��কারী েক? উৎের বললামঃ আ�াহ ও তার রাসূলই অিধক �াত
আেছন। িতিন বলেলনঃ ইিন িছেলন িজবরীল। িতিন েতামােদর �ীন িশক্ িদেত
এেসিছেলন। (বণর্না মুসিলম)
লা ইলাহা ই�া�াহ এর অথর
আ�াহ ছাড়া সিতয্কাের েকান উপাসয েনই। এই কােলমার মাধয্েম আ�াহ বয্তী
অনয্ সকেলর উপাসন, আরাধনা অ�ীকার করা হয় এবং আ�াহই েয সিতয্কাের
মা‘বুদ তা �ীকার করা হয়।
১। আ�াহ পাক বেলন
١٩ : ﻣﺤﻤﺪL ë á à ß Þ Ý Ü
েজেন রাখ, িন�য় আ�াহ ছাড়া সিতয্কাের েকান মা’বুদ েনই। (সূরা মুহা�দ, ১৯)
২। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া বেলন
(ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ� إﻻ اﷲ �ﻠﺼﺎ دﺧﻞ ﺠﻟﻨﺔ )ﺻﺤﻴﺢ ﻟﺰﺒار
েয বয্ি ইখলােসর সােথ লা-ইলাহা ই�া�াহ পড়েব েস অবশয্ জা�ােত �েবশ
করেব (বণর্না সিহহ বা�ার)।

মুখিলস েক ?
িযিন কােলমার অথর বুেঝন, তার উপর আমল কেরন এবং সবর্�থে কােলমার
দাওয়াত েদন আএর্ সকল িকছু আ�াহ তাআলার স�ি� অজর্েনর জনয্ ক িতিনই
মুখেলস। কারণ এর িভতের ঐ তাওহীদ রেয়েছ যার জনয আ�াহ তাআলা ি�ন ও
ইনসানেক সৃি� কেরেছন।
৩। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া তাঁর চাচা আবূ তািলেবর যখন মৃতুয মুহুত
উপি�ত হয় তখন তােক দাওয়াত িদেয় বেলনঃ (েহ আমার চাচা ! লা ইলাহা
ই�া�াহ বলুন, উহা বলেল আিম আ�াহর িনকট আপনার জনয আেবদন করেত
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পারব। িক� িতিন কােলমা বলেত অ�ীকার করেলন । (বণর্না বুখাির ও মুসিলম)
৪। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া ম�ােত ১৩ বছর যাবত মুশিরকেদর এই
দাওয়াত িদেয়েছন েয, েতামরা বল, আ�াহ ছাড়া সিতয্কাের েকান মাবুদ েনই।
তারা উৎতে যা বলত েস স�েকর েকারআন পােক আ�াহ েতআলা বেলনঃ
IH G F E D C B A @ ? >= < ; : 9M
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٧ - ٤ : ﺹL g f e d c b a ` _ ^ ] \
এবং যখন তােদর িনকট তােদর মধয হেত ভয় �দশর্ আসেলন তখন তারা অবাক
হেয় েগল এবং কািফররা বললঃ ইিন েতা যাদুক ও িমথয্াবাদ। েস িক আমােদর
সম� মা‘বুদেক এক মা‘বুদ বানােত চায়। ইহােতা বড়ই অবাক হওয়ার কথা। তখন
তােদর েনতারা তােদরেক ঘুের ঘুের বুঝালঃ েতামরা েতামােদর মা‘বুদ িনেয়ই
চলেত থাক, তােত যত সবরই করেত েহাক না েকন। এটাই চাওয়া হে�। আমরা
েতা আেগর জামানার েলাকেদর িনকট এটাকখনও শুিনি। বর� এটা বানােনা কথা।
(সূরা েছায়াদ আয়াত ৪-৭)
কারণ আরবরা কােলমার অথর বুেঝিছল। েয বয্ি উহা মুেখ উ�ারণ করেব িকংবা
�ীকার করেব েস আ�াহ ছাড়া অেনয্ িনকট দ‘আ করেত পারেব না। ফেল তােদর
েবশীর ভাগই কােলমা পড়েত অ�ীকৃিত জানাল। আ�াহপাক তােদর তােদর স�েকর
বেলনঃ
q p o n m l k j i h g f e d c bM

٣٧ - ٣٥ : ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕL y x w v u t s r
যখন তােদর বলা হত লা ইলাহা ই�া�াহ, তখনই তারা অহংকার করত আর বলতঃ
আমরা িক এক পাগল কিবর কথায় আমােদর মা‘বুদেদর পিরতয্া
করব? িক� িতিন সতয িনেয় এেসিছেলন এবং পূেবর্ নবীেদর ও সতয বেল েমেন
িছেলন। (সূরা সাফফাত ৩৫-৩৭)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া বেলনঃ
ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ � إﻻ اﷲ و�ﻔﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺒﺪ ﻣﻦ دون اﷲ ﺣﺮم ﺎﻪﻟ ودﻣﻪ وﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋ
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(اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ )رواه مﺴﻠﻢ
েয বয্ি লা-ইলাহা ই�া�াহ বেল এবং আ�াহ ছাড়া অনয েকান মা‘বুেদর ইবাদত
করােক অ�ীকার কের তার স�দ, র� অেনয্ জনয হারাম আর তার িহসাব
িনপিতত হয় আ�াহ পােকর উপর। (বণর্না মুসিলম)
এই হািদেসর অথর্ যখনই েকউ কােলমা পড়েব তখনই তার উপর জরুর হেয়
যােব আ�াহ ছাড়া অেনয্ ইবাদত, উপাসনা অ�ীকার করা ও তার িবরু�াচর
করা। েযমন মৃতেদর িনকট দ‘আকরা বা এই জাতীয় অনয্ান ইবাদত। সিতয্
অবাক লােগ, েকান েকান মুসিলম এই কােলমা পেড়, িক� তােদর কােজ কেমর এর
িবরু�াচর কের। এমনিক আ�াহেক েছেড় অেনয্ িনকট দ‘আ ও কের।
৫। কােলমা (লা ইলাহা ই�াহ�াহ) হে� তাওহীদ (এক�বাদ) ও ইসলােমর িভিৎ।
জীবেনর �িতিট েক্ষ তা পিরপূণর িদক িনেদর্শন েদয়, যােত আেছ সম� ধরেণর
ইবাদত একমা� আ�াহর জনয হেব। কারণ, যখন েকান মুসিলম আ�াহর সামেন
িনেজেক অবনত করেব, একমা� তাঁর িনকট দ‘আ করেব এবং তাঁর �দৎ শরীয়ত
অনুযায়ী িবচার করেবব তখনই তার জীবন পূণর্ভাে আ�াহ �দৎ হেব।
৬। ইবেন রজব (রঃ) বেলনঃ ইলাহ হে�ন ঐ স�া যার আনুগতয করা হয় এবং তাঁর
িবরু�াচর করা হয় না তাঁর �িত ভেয় ও স�েম। তাঁর �িত থাকেব ভালবাসা, ভয়
ও আশা। তাঁর উপর ভরসা কের তাঁর িনকট অনুক�া চাওয়া হয় দ‘আ কের।
এগুেল েদবার েযাগয্ত একমা� আ�াহ পােকর। একমা� মা‘বুেদর জনয্ �েযাজয
উপেরা� ইবাদতসমূহ। েকান সৃি�েক শরীক করেল কােলমার মেধয েয ইখলাস
থাকার কথা তা ন� হেয় যায়। ফেল তা মাখলুেকর ইবাদত িহসােব শািমল হয়।
৭। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ামবেলেছনঃ
ﻟﻘﻨﻮا مﻮﺗﺎ�ﻢ ﻻ � إﻻ اﷲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻛن آﺧﺮ ﻛﻣﻪ ﻻ � إﻻ اﷲ دﺧﻞ ﺠﻟﻨﺔ
(ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺪﻟﻫﺮ و�ن أﺻﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ذلﻚ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ ) رواه مﺴﻠﻢ
মৃতুর সময় েতামরা মৃতুযপথ যা�ীেদর কােলমার তালকীন (বাের বাের পড়া) দাও।
কারণ, েয বয্ি� েশষ কথা হেব ( ﻻ � إﻻ اﷲলা ইলাহা ই�া�াহ) েস, একিদন
না একিদন জা�ােত �েবশ করেবই, এর পূেবর তার যত শাি�ই েহাক না েকন।
(বণর্না সিহহ ইবেন িহ�ান)
তালকীন শুধুমা মৃতুয্ সময় কােলমা পড়ার নাম নয়, বর� অেনয্র যিদ েকান
বদ ধারণা কের তার িবরু�াচর করাও এেত শামীল। এর দলীল হে� আনাস
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ইবেন মােলক (রাঃ) এর হািদসঃ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া েকান এক
আনসারী সাহািবর েরাগ েদখেত যান। তাঁেক বলেলনঃ েহ মামা! বলঃ লা ইলাহা
ই�া�াহ। িতিন বলেলনঃ মামা না চাচা? উৎতে রাসূল বলেলন বরং মামা। িতিন
বলেলনঃ তেবেতা আমার জনয উৎত হে� কােলমা পড়া। উৎতে রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম বলেলনঃ হাঁ, অবশয্। (বণর্না সিহহ, মসনেদ আহমদ)
৮। কােলমা
ﻻ� إﻻ اﷲ
তার পাঠকেক উপকারর েদয় যিদ েস উহা তার জীবেন �িতফিলত কের। আর
েকান িশরকী কাজ না কের, যা কােলমার িবরু�াচর বেল গণয। েযমনঃ মৃত েকান
বয্ি অথবা অনুপি�ত েকান বয্ি� িনকট দ‘আ করা। এটা হে� অযুর নয্া, যা
অযু ভে�র েয েকান কারণ ঘটেল ন� হেয় যায়। েতমিন কােলমা ভে�র েকান
কারণ ঘটেল কােলমা ন� হেয় যায়। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ামবেলনঃ
েয বয্ি লা ইলাহা ই�া�াহ পড়েব উহা তােক একিদন না একিদন সম� ধরেণর
শাি� (জাহা�ােমর) হেত উ�ার করেব। (বণর্না সিহহ বায়হািক)
মুহা�াদু রাসূল�
ু াহ বােকয্ অথর
এই ঈমান েপাষণ করা েয িতিন অবশয্ আ�াহ কতৃর্ ে�িরত, অতএব তাঁর সম�
কথােক সতয বেল �ীকার করা আর িতিন যা করেত িনেদর্ িদেয়েছন তা পালন
করা। েয কথা বা কাজ করেত িনেষধ কেরেছন বা ধমিক িদেয়েছন তা েথেক িবরত
থাকা। আর আমরা আ�াহ তাআলার ইবাদত েস ভােবই করব েযভােব িতিন করেত
বেলেছন।
১। শায়খ আবুল হাসান আন-নদভী তার “নবুওয়ত”�ে� বেলনঃ �েতযক যামানায়
ও এলাকায় সম� নবী (আলাই িহমুস্সাল) েদর �থম দাওয়াত আর সবেচেয় বড়
েয উে�শয িছল তা হল আ�াহ তাআলার বয্াপাে আ�ীদা সহীহ করা। সােথ সােথ
বা�া ও তার রেবর মেধয্ স�কর সহীহ করা। আর ইখলােছর সােথ আ�াহর
ইবাদেতর �িত দাওয়াত েদয়া, এক আ�াহর ইবাদত করা। কারণ, ভাল ও ম�
করার অিধকারী একমা� িতিনই। অতএব, ইবাদত পাওয়ার হকদার িতিনই। দ‘আ,
িবপেদ আ�য়, পশুযেবহ ইতয্াি সবই তারই জনয হেত হেব। �েতয্েক তােদর
যামানায় েয ধরেনর েপৗৎতিলকত ও িশরক �চিলত িছল তার িবরুে দাওয়াত
িদেতন। এর মেধয থাকত েকান মূিতর, গাছ বা পাথেরর পুজা। আর তােদর যামানায়
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উৎত ও েনককার েলাক, চাই েস মৃতই েহান বা জীিবত, তােদর ইবদত করা হেত
িবরত রাখেতন।
আমােদর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ামেক আ�াহ রাববুল ই�ত বেলনঃ
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েহ নবী! আপিন বলুন, আিম আমার িনেজর ভাল বা ম� করার ক্ষমত অিধকারী
পযর্ নই। একমা� আ�াহ তাআলা যা চান তাই হেব। যিদ আিম গােয়ব জানতাম,
তাহেল েবশী েবশী ভাল কাজ করতাম, আর খারাবী কখেনা আমােক �শর করেতা
না। বরং, আিম হলাম যারা ঈমান এেনেছ, তােদর জনয ভয় �দশরনকারী ও
সুসংবাদ দাতা। (সূরা ‘আ’রাফ ১৮৮)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া বেলনঃ
ﻻﺗﻄﺮو� ﻛﻤﺎ أﻃﺮت ﻨﻟﺼﺎرى اﺑﻦ مﺮ�ﻢ ﻓﺈﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﻓﻘﻮلﻮا ﻋﺒﺪ اﷲ رﺳﻮﻪﻟ
()رواه ﺒﻟﺨﺎري
েতামরা আমার �শংসার েক্ষ ঐ রকম সীমা অিত�ম কর না, েযমন খৃ�ােনরা
ঈসা ইবেন মিরয়ম এর েক্ষ কেরেছ। আিম আ�হর বা�া। তাই বলেব আ�াহর
বা�া ও তার রাসূল।
(বণর্না বুখারী)
আরবীেত “এতরা” হে� �শংসার েক্ষ সীমা অিত�ম করা। আমরা কখনই
আ�াহেক েছেড় অেনযর কােছ দ‘আ করব না, েযমন নাসারারা ঈসা ইবেন মিরয়ম
এর েক্ষ কেরেছ। ফেল তারা িশরেক িল� হেয়েছ। তাই িতিন আমােদর
িশিখেয়েছন তােক আবদু�া ও তাঁর রাসূল বলেত।
৩। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােক মহ�ত-এ মেধয শািমল হে� এক
আ�াহর িনকট দ‘আর েক্ষ তার অনুসরণ করা এবং েকান অব�েতই অেনয্
িনকট দ‘আ না করা, যিদও েস বয্ি েকান নবী, রাসূল বা অলীই েহান না েকন।
আ�াহর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া বেলনঃ
(إذا ﺳﺄﻟﺖ ﻓﺴﺄل اﷲ و�ذا اﺳﺘﻌﻨﺖ ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ )رواه ﻟﺮﺘﻣﺬي
যখন েকান িকছু চাও একমাএ আ�াহর িনকেটই চাও, আর যখন িবপেদ সাহাযয
চাও তখনও আমা� তাঁর িনকেটই সাহাযয চাও। (বণর্না সহীহ িতরিমিয)
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যখন নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােম উপর েকান দুঃ েপেরশানী অবতীণর
হত তখন িতিন বলেতনঃ
(ﻳﺎ ﺣ ﻳﺎ ﻗﻴﻮم ﺮﻤﺣﺘﻚ أﺳﺘﻐﻴﺚ )رواه ﻟﺮﺘﻣﺬي وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ
েহ িচর�ীব! েহ িচর�ায়ী! েতামার দয়ার অিসলায় সাহাযয চাি�। (বণর্না িতরিমিয,
হাসান)
তাই কিব যথর্াথ বেলেছনঃ
  اﻤﻟﺤﺐ ﻤﻟﻦ �ﺐ ﻣﻄﻴﻊ- ﻮ ﺎﻛن ﺣﺒﻚ ﺻﺎدﻗﺎ ﻷﻃﻌﺘﻪ
যিদ তাঁর �িত েতামার ভালবাসা সতয হত তেব অবশয্ তাঁর অনুসরণ করেত।
কারণ, মহ�তকারী যােক মহ�ত কের তােক মানয্ কের। রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সােথ সিতয্কাের মহ�েতর মেধয এাটও আেছ েয, েস
তাওহীেদর িদেক দাওয়াত েদয়ােক ভালবাসেব। কারণ িতিন সবর্�থ উহার �িতই
দাওয়াত েদন। আর যারা তাওহীেদর িদেক মানুষেদর ডােক তােদর ও ভালবাসেব।
সােথ সােথ িশরক এবং উহার িদেক যারা ডােক তােদর অপছ� করেব।
আ�াহ তাআলা েকাথায় ?
মা’য়ািবয়া ইবনুল হাকাম আসসুলামী রা. বেলনঃ আমার একজন �ীতদাসী িছল।
েস আমার বকরীসমূহ অহু ও েজায়ািনয়া পাহাড়র িনকটবতর্ এলাকায় চড়াত।
একিদন েস এেস বলল েয, একটা েনকেড় এেস একটা ছাগল িনেয় েগেছ। েযেহতু
আিম একজন মানুষ এবং েয েয কারেণ মানুষ রাগাি�ত হয় আিমও তা েথেক মু�
নই, তাই রােগ তােক একটা চড় িদেয় বিস। তারপর রাসূেলর সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�ােমর িনকেট উপি�ত হলাম। িক� ঐ ঘটনা আমােক খুবই ক� িদি�ল।
আিম বললামঃ েহ আ�াহর রাসূল! আিম িক তােক মু� কের েদব? িতিন বলেলনঃ
তােক আমার িনকট উপি�ত কর? িতিন দাসীেক িজে�স করেলন, বলত আ�হ
েকাথায়? েস উৎতে বললঃ আসমােন। তারপর িতিন বলেলনঃ বলত আিম েক? েস
বললঃ আপিন আ�াহ তাআলার রাসূল। তখন রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম বলেলনঃ তােক মু� কের দাও। কারণ েস মুিমন। (বণর্না মুসিলম আবু
দাউদ)
হািদসিটর িশক্
১। সাহাবােয় েকরাম তােদর েয েকান অসুিবধােতই, তা যতই েছাট েহাক না েকন,
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােম িনকেট উপি�ত হেতন, ঐ বয্াপাে
আ�াহ তাআলার িক িনেদর্শ তা জানেত চাইেতন।
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২। �ীেনর েয েকান বয্াপাে আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর হুকু মত িবচার করার
বয্াপাে আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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না, কখেনা নয়, আপনার রেবর কসম! তারা কখেনা ঈমানদার হেব না, যতকণ
পযর্ না তােদর মেধয েয মতেভদ ঘেটেছ তার িবচােরর ভার আপনার উপর না
েদয়, তারপর আপিন েয িবচার কের েদন তােত েকান মনঃক� না পায়। বরং তােক
উৎতমভাে �হণ কের েনয়। (সূরা িনসা, ৬৫)
৩। সাহাবী িযিন তার দাসীেক েমেরিছেলন, রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম
তার আচরণেক অনয্া িহসােব �হণ কের তার দাসীেকই মযর্াদা িদেল।
৪। কখনও �ীতদাস মু� করেত হেল শুধুমা মুিমনেদর মু� করেত হেব,
কােফরেদর নয়। কারণ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া তােক পরীক্
কেরিছেলন। যখন বুঝেলন েয, িতিন ঈমানদার তখন তােক মু� করেত বলেলন।
যিদ েস কােফর হত তেব তােক মু� করেত হুকু িদেতন না।
৫। আ�াহপােকর এক�বাদ সমে� �� করা ওয়ােজব। তার মেধয, আ�াহ তাআলা
েয আরেশর উপর এটা গুরু�পূণরআর এ স�েকর �াত হওয়া ওয়ািজব।
৬। আ�হ েকাথায়? এই �� করা শরীয়ত স�ত ও সু�ত। কারণ, রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম এটা কেরিছেলন।
৭। আ�াহ তাআলা আসমােনর উপর আেছন এ রকম েদয়াও শিরয়ত স�ত। কারণ
এই উৎতরে রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া সিঠক বেল �ীকৃিত িদেয়েছন।
মহা�� আল-েকারআন এর সমথর্ে বেলঃ

١٦ : ﺍﻟﻤﻠﻚL O K J I H G F E D M
েতামরা িক তাঁর বয্পাের িনভর্ হেয় েগছ িযিন আসমােন আেছন, িতিন
েতামােদরেক জিমেন �িসেয় িদেবন না। (সূরা আল-মুলক, ১৬)
ইবেন আ�াস (রাঃ) এই আয়ােতর তফসীের বেলন, িতিন হে�ন আ�াহ। আর
আসমােন আেছন- এর অথ্আসমােনর উপের আেছন।
৮। ঈমান তখনই পূণর্ত লাভ করেব যখন কােলমা লা ইলাহা ই�া�াহর সােথ সােথ
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রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া েয আ�াহর রাসূল তার সাক্ েদয়া হেব।
৯। আ�াহ তাআলা েয আসমােনর উপর, এই সাক্ েদয়াটা ঈমােনর সতয্তা
�মাণ েদয়। আর এই সাক্ েদয়া �েতয্ ঈমানদােরর জনয ওয়ািজব।
১০। যারা বেল েয আ�াহ কাআলা সশরীের সবর্ িবরাজমান তােদ এই মত খ�ণ
করেছ এই হািদস। সতয হল, আ�াহ তাআলা তাঁর ইলেমর �ারা সবর্ ও সবর সমেয়
আমােদর সােথ আেছন।
১১। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া ঐ �ীতদাসীেক েয পরীক্ কেরিছেলন
তােত �মািণত হয় েয, �ীতদাসী ঈমানদার িছল িকনা এটা িতিন জানেতন না এবং
উহা �ারা ঐ সম� সুফীেদর কথােক খ�ন করা হেয়েছ যারা বেল েয, রাসূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া গােয়ব জানেতন।
সালােতর ফিজলত ও উহা পিরতয্াগকার পিরণাম
১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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এবং যারা তােদর সালাতসমূহেক েহফাজত কের তারােতা জা�ােত স�ােনর
আসন পােব। (সূরা আল-মায়ািজয ৩৪-৩৫)
২। আ�াহ তাআলা আেরা বেলনঃ
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٤٥
এবং সালাত কােয়ম কর, িন�য়ই সালাত সম� ধরেণর ম� ও গিহর্ কাজ হেত
মানুষেক িবরত রােখ। (সূরা আল- আনকাবুত ৪৫) ِ
৩। আ�াহ তাআলা আেরা বেলনঃ
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ঐ সম� সালাত আদায়কারীর জনয �ংস যারা তােদর সালােত অমেনােযাগী। (সূরা
আল-মা‘উন ৪-৫)
অথর্া উহা হেত গােফল এবং িনিদর্ সমেয় উহা আদায় কের না, অথবা অযথা েদরী
কের আদায় কের)
৪। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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িন�য়ই ঐ মুিমনগণ সফলকাম হেয়েছ যারা তােদর সালােতর মেধয খুশ (আ�াহর
ভয়) অবল�ন কের। (সূরা আল মুিমনুন ১-২)
৫। আ�াহ তাআলা আেরা বেলনঃ
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তারপর তােদর পের পরবতর্ীগ আসেলা যারা সালাতসমূহেক ন� করল এবং
িনেজেদর েখয়াল খুশীমত (কু�বৃিৎ অনুযায়ী ) চলেত শু করল, শী�ই তারা
ক্ষিত��ে অ�ভুর্ হেব। (সূরা মারইয়াম, ৫৯)
৬। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ম বেলনঃ
أرﺋيﺘﻢ لﻮ أن ﻧﻬﺮا ﺑﺒﺎب أﺣﺪ�ﻢ ﻳﻐتﺴﻞ ﻓﻴﻪ ﻛ ﻳﻮم ﺧﺲ مﺮات ﻫﻞ ﺒﻰﻘ ﻣﻦ
درﻧﻪ ﺷء ﻗﺎلﻮا ﻻ ﺒﻰﻘ ﻣﻦ درﻧﻪ ﺷء ﻗﺎل ﻓﻜﺬلﻚ ﻣﺜﻞ الﺼﻠﻮات ﺨﻟﻤﺲ ﻳﻤﺤﻮ
(اﷲ ﺑﻬﻦ ﺨﻟﻄﺎﻳﺎ ) ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
েতামরা বেলােতা যিদ কােরা বাড়ীর দরজার িনকট েকান নহর (নদী) �বািহত হেত
থােক, আর তােত েস �তয্ পাঁচবার েগাসল কের তেব িক তার শরীের েকান ময়লা
থাকেব? সাহাবােয় েকরাম (রাঃ) বলেলনঃ না, কখেনা েকান িকছু অবিশ� থাকেব
না। উৎতে িতিন বলেলনঃ এই রকমই পাঁচ ওয়া� সালােতর উদাহরণ যার �ারা
আ�াহ তাআলা বা�ার গুনাহসমূহে দূরীভুত কেরন। (বণর্না বুখািরও মুসিলম)
৭। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া আেরা বেলনঃ
(اﻟﻌﻬﺪ ﺬﻟى ﺑيﻨﻨﺎ و�يﻨﻬﻢ الﺼﻼة ﻓﻤﻦ ﺗﺮ�ﻬﺎ ﻓﻘﺪ �ﻔﺮ)ﺻﺤﻴﺢ رواه ﻤﺣﺪ وﻏ�ه
তােদর (কােফরেদর) সােথ আমােদর পাথর্ক হল সালাত। েয তােক পিরতয্া
করল েস েযন কািফর হেয় েগল। (বণর্না সিহহ আহমদ)
৮। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া আরও বেলনঃ
(ﺑ� الﺮﺟﻞ و�� لﺮﺸك واﻟ�ﻔﺮ ﺗﺮك الﺼﻼة ) رواه مﺴﻠﻢ
েকান বয্ি এবং িশরক ও কুফিরর মেধয পাথর্ক হল সালােক পিরতয্া করা।
(বণর্না মুসিলম)
ওযু ও সালাত িশক্
ওযুঃ িবসিম�াহ বেল �থেম দু জামার হাতা কুনুই পযর্ গটান, এরপর17

১। িতনবার কের দু হােতর ক�ী পযর্ েধৗত করু �থেম ডান হাত, পের বাম
হাত তারপর িতনবার কের কুিল করু এবং নােক পািন িদেয় নাক ঝাড়া িদন।
২। তারপর িতন বার কের মুখম�ল েধৗত করু।
৩। িতনবার কের দু হাত কনুই পযর্ েধৗত করু, �থেম ডান হাত এবং পের বাম
হাত।
৪। তারপর স�ূণর মাথােক দকানসহ মেসহ করু।
৫। তারপ ৩ বার কের দু পা টাখনু পযর্ েধৗত করু। পথেম ডান পা, পের বাম
পা।
ফজেরর সালাত
সকােলর (ফজেরর) সালােত ফরজ হে� দু রাকা‘আত। িনয়ত করেত হেব মেন
মেন।
১। �থেম ি�বলার িদেক মুখ করেত হেব। তারপর হ��য়েক কান পযর্ উঠােয়
বলেত হেব ”আ�াহ আকবার”
২। তারপর বুেকর উপর ডান হাতেক বাম হােতর উপর �াপন করেত হেব। তারপর
পড়ুন
ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ا� ﺤﺑﻤﺪك وﺗﺒﺎرك اﺳﻤﻚ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﺟﺪك وﻻ � ﻏ�ك
“সুবহানাকা আ�াহু� ওয়া িবহামিদকা ওয়াতাবারাকাসমুকা, ওয়াতা আলা জা�ুকা,
ওয়া লা-ইলাহা গাইরুক”। অথর্া েহ আ�াহ! আিম আপনার পিব�তা বণর্ন করিছ
�শংসার সােথ সােথ। আপনার নাম অতয্ বরকতময়, আপনার স�ান অিত উ�
এবং আপিন ছাড়া সিতয্কাের েকান মা‘বুদ েনই। (ইহা ছাড়া সহীহ সু�েত আেরা
েয েয দ‘আ আেছ তার েয েকান একটা পড়া যায়)।
তারপর �থম রাক’আেত
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আউজুিব�ািহ িমনাশ্শায়তােন রজীম,
িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম, মেন মেন পড়েত হেব।
তারপর সূরা ফােতহাঃ
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আলহামদ িল�ািহ রা�ীল আলািমন। আররাহমািনর রাহীম। মািলিক ইয়াওিম�ীন।
ইয়া কানা‘বুদ ওয়া ইয়া কানা�া‘ইন। ইহিদনাস িসরাতল মু�া�ীম, িসরাত�ািযনা
আন‘আমতা ‘আলাইিহম, গাইিরল মাগদুি ‘আলাইিহম ওয়ালাদ ে�ায়া�ীন।
আমীন!
তারপর িবসিম�ািহর রাহমািনর বাহীম বেল েয েকান একটা সূরা পড়েত হেব।
১। তারপর আ�হ আকবর বেল দু হাত কাঁধ পযর্ উঁচু কের রুকুে েযেত হেব
এবং হােতর তালু িদেয় দু হাটু শ� কের আঁকেড় ধরেত হেব। তারপর বলেত হেব
ﺳﺒﺤﺎن ر� اﻟﻌﻈﻴﻢ
“সুবহান রািববয়াল আজীম” (অথর্া আিম আমার মহান রেবর পিব�তা েঘাষণা
করিছ) কমপেক ৩ বার।
২। তারপর েসাজা হেয় দািড়েয় দু হাত কাঁধ পযর্ তুেল বলেত হেব
 اﷲ ﻤﻟﻦ ﻤﺣﺪه ا� ر�ﻨﺎ لﻚ اﺤﻟﻤﺪ
“সািমআ�াহ িলমান হািমদাহ আ�াহু� রা�ানা ওয়া লাকাল হামদ”।
েয েকউ আ�াহ তাআলার �শংসা কের িতিন তা শুনে পান। (েহ আ�াহ, েহ
আমােদর রব! সম� �শংসা একমা� আপনারই �াপয)।
৩। তারপর তাকবীর িদেয় িসজদােত েযেত হেব। িসজদােত দ‘হােতর পাতা,
হাটু�য়, কপাল, নাক ও দ’পােয়র আ�লসমূহ েকবলামুখী হেয় মািটেত থাকেব,
তেব কনুই�য় মািট �শর করেব না। তারপর বলুন :
ﺳﺒﺤﺎن ر� اﻷﻋ
“সুবহান রাি�য়াল আ‘লা” ৩ বার অথর্া (আিম আমার মহান �ভুর পিব�তা
েঘাষণা করিছ)
৪। তারপর আ�াহ আকবার বেল �থম িসজদা হেত মাথা তুলুন এবং হােতর তালু
হাটুর উপর রাখুন। তারপর বলুন�رب اﻏﻔﺮ� ارﻤﺣ� واﻫﺪ� ﺎﻋﻓ� وارزﻗ
“রাি�গিফরলী ওয়ার হামনী ওয়াহিদনী ওয়া‘আফীনী ওয়ারযুকনী” অথর্া েহ আমার
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রব! আমােক ক্ষ করু, আমার উপর দয়া বষর্ করু, আমােক েহদােয়ত দান
করু, আমােক েদাষ মু� করু এবং উৎত িরিযক দান করু।
৫। তারপর একইভােব ি�তীয় িসজদা করু এবং বলুন :
ﺳﺒﺤﺎن ر� اﻷﻋ
“সুবহান রাি�য়াল আ‘লা” িতনবার।
৬। তারপর ি�তীয় িসজদা হেত আ�াহ আকবার বেল দাড়ান।
ি�তীয় রাকা‘আত
১। তারপর আউযুিব�াহ, িবসিম�াহ পেড় সূরা ফােতহা পডুন। তার সােথ েয েকান
সূরা িমলান অথবা িকছু আয়াত িতলাওয়াত করু।
২। তারপর �থম রাক‘আেতর অনুরূ রুক িসজদা করু। ি�তীয় িসজদার পের
আৎতািহয়াত পড়েত বসুন। ডান হােতর আ�ুলগুেল মুি�ব� করু এবং তজর্নীে
উিঠেয় নাড়ােত থাকুন এবং পডুনঃ
، الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ أﻳﻬﺎ اﻲﺒ رﻤﺣﺔ اﷲ و�ﺮ�ﺗﻪ،ﺘﻟﺤﻴﺎت ﷲ والﺼﻠﻮات واﻟﻄﻴﺒﺎت
ً
�ﻤﺪا
 أﺷﻬﺪ أﻻ � إﻻ اﷲ وأﺷﻬﺪ أن،�الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻠﻋ ﻋﺒﺎد اﷲ لﺼﺎﺤﻟ
،ﻋﺒﺪه رﺳﻮﻪﻟ
 إﻧﻚ،ا� ﺻﻞ ﻋ �ﻤﺪ ﻠﻋ آل �ﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻋ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻠﻋ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ
.ﺣﻴﺪ �ﻴﺪ
ا� ﺑﺎرك ﻋ �ﻤﺪ ﻠﻋ آل �ﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺑﺎر�ﺖ ﻋ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻠﻋ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻧﻚ
.ﺣﻴﺪ �ﻴﺪ
সম� শু স�াষণ একমা� আ�াহ তাআলার জনয। সম� সালাত ও উৎত
িজিনসও তাঁরই। েহ নবী! আপনার উপর আ�াহ তাআলার সালাম, রহমত ও
বরকত বিষর্ েহাক। আমােদর উপর এবং আ�াহর েনক বা�ােদর উপরও আ�াহ
তাআলার শাি� বিষর্ েহাক। আিম এই সাক্ িদি� েয, আ�াহ ছাড়া সিতয্কাের
েকান মা‘বুদ েনই। আিম আরও সাক্ িদি� েয, িন�য়ই মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম তাঁর বা�াও ে�িরত পুরু।
েহ আ�াহ! আপিন মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া এবং তাঁর বংশধরেদর
উপর সালাত বষর্ করু েযমিন ভােব ই�াহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরেদর উপর
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সালাত (ক্ষ) বষর্ কেরিছেলন। আর মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া ও
তাঁর বংশধরেদর উপর বরকত দান করু েযমন ই�াহীম (আঃ) এবং তাঁর
বংশধরেদর উপর বরকত দান কেরিছেলন। িন�য়ই আপিন পরম �শংিসত ও
উ�ত।
তারপর বলুনا� إ� أﻋﻮذﺑﻚ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ وﻣﻦ ﻋﺬاب ﻟﻘﺮﺒ وﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻤﻟﺤﻴﺎ اﻤﻟﻤﺎت
وﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻤﻟﺴﻴﺢ ﺪﻟﺟﺎل
(আ�াহু� ইি� আউযুিবকা িমন আযািব জাহা�াম, ওয়া িমন আযািনল কবির, ওয়া
িমন িফতনািতল মাহইয়া ওয়াল মামাত, ওয়া িমন িফতনািতল মািসিহদ দা�াল) েহ
আ�াহ! আিম আপনার িনকট আ�য় চাই জাহা�ােমর আযাব ও কবেরর আযাব হেত
এবং দুিনয়া জীবেনর িফৎনা, মৃতুযর পেরর িফৎনা ও মিসহ দ�ােলর িফৎনা হেত।
৩। তারপর ডান পােশ মুখ ঘুিরেয় বলুন “আস্সালম আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�াহ”
একইভােব বাম পাে�র্ মুখ ঘুিরেয় সালাম করু।
সালােতর রাকাআত সংখয্
সালাত
ফরেজর
পূেবর্র ফরজ
ফরেজর পেরর সু�াত
সু�াত
ফজর
২ রাকাআত
২ রাকাআত
েজাহর
২+২
=
৪ ৪ রাকাআত
২ রাকাআত
রাকাআত
আছর
২+২
=
৪ ৪ রাকাআত
রাকাআত
মাগিরব
২ রাকাআত
৩ রাকাআত
২ রাকাআত
এশা
২ রাকাআত
৪ রাকাআত
২ রাকাআত + িবিতর
জুমুআ
২
রাকাআত ২ রাকাআত
২+২ = ৪ রাকাআত।
তািহয়য্াতুল মসিজ
আর ঘের আদায় করেল
শুধু২ রাকাআত
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সালােতর িকছু আহ্কা
১। পূেবর্ সু�তঃ ইহা ফরেযর পূেবর আদায় করেত হয় আর ফরেযর পেরর সু�ত
ফরেযর পের আদায় করেত হয়।
২। সালােত দাঁড়ােত হেব ধীরি�র ভােব। িসজদার জায়গােত দৃি� িনব� করেত
হেব। এিদেক ও িদেক তাকােনা িনেষধ।
৩। যখন ইমাম সােহেবর ি�রাত শুন যায় তখন খুব েখয়ােলর সােথ তা শুনে
হেব। আর যিদ তা শুন না যায়, তেব িনেজ মেন মেন ি�রাত পড়েত হেব।
৪। জুম‘আ এর ফরয ২ রাকা‘আত। আর ইহা মসিজদ ছাড়া অনয্ পড়া যােব না।
মসিজেদ খুতবার পর তা পড়েত হেব।
৫। মাগিরেবর ফরয ৩ রাকাত । �থম ২ রাক‘আত ফজেরর ২ রাকা‘আেতর মতই
পড়েত হেব ২ রাকা‘আত েশেষ আৎতািহয়াত পেড় আ�াহ আকবার বেল দাঁড়ােত
হেব তৃতীয় তৃতীয় রাকা‘আত পড়ার জনয। তখন দু হাত কাধ পযর্ উঠােত হেব।
তারপর সূরা ফািতহা পেড় পূবর বিণর্ িনয়েম রুক, িসজদা কের �তীয় বােরর জনয
তাশাহুেদ আসেন বসেত হেব। এভােব সালাত পুরা কের ডােন ও বােম সালাম
িফরােত হেব।
৬। েজাহর, আসর ও এশােরর ফরয ৪ রাকা‘আত কের। �থম ২ রাকা‘আত
ফজেরর ২ রাক‘আেতর মত আদায় কের আৎতািহয়াত পড়েত হেব। সালাম না
িফিরেয় আ�াহ আকবার বেল দৃতীয় রাক‘আেতর জনয উেঠ দাঁড়ােত হেব এবং শুধ
সূরা ফােতহা পড়েত হেব। সালাম না িফিরেয় আ�াহ আকবার বেল তৃতীয়
রাক‘আেতর জনয উেঠ দাঁড়ােত হেব এবং শুধ সূরা ফােতহা পড়েত হেব। এমিন
ভােব চতুথর রাকা‘আত পেড় একইভােব আৎতািহয়াত স�ুণর পেড় ও অনয্ান দ‘আ
পেড় সালাম িফরােত হেব ডােন ও বােম।
৭। িবতেরর নামাজ ৩ রাকাত। �থেম ২ রাক‘আত আদায় কের সালাম িফরােত
হেব। (�থম রাকা‘আেত সূরা ফািতহার সােথ সূরা আ‘লা এবং ি�তীয় রাকা‘আেত
সূরা ফািতহার সােথ সূরা কািফরন পড়ার বয্াপাে সিহহ হািদসসমূেহ বিণর্ আেছ।
অত:পর ১ রাকা‘আত কের সালাম িফরােত হেব। উৎত হে� রুকুে যাবার পূেবর
িনে�র দআেয় কুনুত পড়াঃ
ا� اﻫﺪ� ﻓﻴﻤﻦ ﻫﺪﻳﺖ ﺎﻋﻓ� ﻓﻴﻤﻦ ﻋﻓﻴﺖ وﺗﻮﻟ� ﻓﻴﻤﻦ ﻮﻴﻟﺖ و�ﺎرك ﻟ ﻓﻴﻤﺎ
أﻋﻄﻴﺖ وﻗ� ﺷﻣﺎ ﻗﻀﻴﺖ ﻓﺈﻧﻚ ﻘﻲﻀ وﻻ ﻳﻘﻀ ﻋﻠﻴﻚ إﻧﻪ ﻻﻳﺬل ﻣﻦ اﻴﻟﺖ
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(وﻻﻳﻌﺰ ﻣﻦ ﻋدﻳﺖ ﺗﺒﺎر�ﺖ ر�ﻨﺎ ﺗﻌﺎﻴﻟﺖ ) رواه أﺑﻮداؤد
(আ�াহু� ইহিদনী ফীমান হাদাইতা, ওয়া ‘আিফনী ফীমান ‘আফাইতা, ওয়া
তাওয়া�ানী ফীমান তাও�াইতা, ওয়া বািরকলী ফীমা আ‘ফাইতা, ওয়াি�নী শাররা
মা �দাইতা, ফা ই�াকা তা�দী ওয়ালা ইয়া�াদা আলাইকা। ওয়া ই�াহ লা ইয়ািয�ু
মান ওয়ালাইতা, ওয়ালা ইয়া‘ইযুয মান ‘আদাইতা, তাবারাকতা রা�ানা ওয়াতা
আলাইতা)। (বণর্না আবু দাউদ)
(েহ আ�াহ ! আমােক ও ঐ সম� েলাকেদর মােঝ সািমল করন যােদর আপিন
েহদােয়ত িদেয়েছন। যােদর সু� েরেখেছন আমােকও ঐ দেল সািমল করন। আপিন
যােদরেক িনজ দািয়ে� িনেয়েছন আমােকও তােদর দেল সািমল করন। আর
আমােক যা দান কেরেছন তােত বরকত দান করু। আর আমার স�েকর যিদ েকান
খারাবী িলেখ থাকুন তা েথেক আমােক অবয্াহিত দান কর। কারণ, আপিনই
এগুেল িনিদর্ কেরন, অনয েকউ আপনার উপর তা আেরাপ করেত পাের না।
আপিন যােক ব�ু িহসােব �হণ কেরন তােক েকউ অপমান করেত পাের না। আর
যার সােথ শ�তা েপাষণ কেরন েস কখনও স�ািন হেত পাের না। েহ আমােদর রব
! তুিম বরকতময় এবং সুমহান ও উচু।
৮। সালােত ইমােমর সােথ েযাগ িদেত তাড়াহুড় করেল চলেব না। বরং সালােত
দাঁিড়েয় তকবীর িদেয় তারপর রুকুে েযেত হেব, যিদও ইমাম রুকুে থাকুন না
েকন। তারপর রুকুে যান। ইমাম রুক হেত উঠার পূেবর্ যিদ আপিন রুকুে েযেত
পােরন তেবই ঐ রাক‘আত ইমােমর সােথ েপেলন। আর রুক না েপেল আপিন ঐ
রাকাআত েপেলন না।
৯। যিদ ইমােমর সােথ সালােত েযাগ িদেয় েদেখন েয, ২/১ রাক‘আত ছুেট েগেছ
তেব ইমােমর িপছেন বাকী সালােত শরীক হন। িতিন সালাম িফরােল আপিন
সালাম না িফিরেয় উেঠ বাকী রাক‘আতগুেলা আদা করু।
১০। সালােত তাড়াহুড় করেবন না। কারণ তােত সালাত ন� হেয় যায়। একদা
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এক সাহাবীেক সালােত তাড়াহুড় করেত
েদখেলন। তােক েডেক বলেলনঃ (েফরত েযেয় আবার সালাত আদায় কর। কারণ,
তুিম সালাত আদায় কেরািন। িতিন এভােব িতনবার বলেলন। তৃতীয় বার ঐ সাহাবী
বলেলনঃ েহ আ�াহর রাসূল! আমােক সালাত িশিখেয় িদন। িতিন বলেলনঃ
কুকু‘েত েযেয় পুণর্ মা�ায় ি�র হেব। তারপর রুকু দ‘আ েশেষ রুক হেত উেঠ
িঠকভােব েসাজা হেয় দাড়ােব। তারপর িসজদা করেব পূণর্ ি�রতা সােথ। অতঃপর
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স�ূণ্ েসাজা হেয় বসেব।
র
( বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
১১। যিদ সালােতর েকান ওয়ািজব ছুেট যায়। েযমন �থম ৈবঠেক না বেস থােকন
অথবা কত রাক‘আত আদায় কেরেছন তােত সে�হ থােক, তখন কম সংখয্
রাক‘আত ধের বাকী সালাত পূণর করু। তারপর সালােতর েশেষ ২টা িসজদা িদেয়
সালাম িফরােবন। এেক বলা হয় সাহ িসজদা।
সালােতর উপর িকছু হাদীস।
( ) رواه ﺒﻟﺨﺎري.�ﺻﻠﻮا ﻛﻤﺎ رأﻳﺘﻤﻮ� أﺻ
েতামরা ঐভােব সালাত আদায় কর েযভােব আমােক আদায় করেত েদেখেছা
(বুখারী)
( ) رواه ﺒﻟﺨﺎري. إذا دﺧﻞ أﺣﺪ�ﻢ ﻤﻟﺴﺠﺪ ﻓﻠ��ﻊ ر�ﻌﺘ� ﻗﺒﻞ أن �ﻠﺲ
েতামােদর েকহ যখন মসিজেদ �েবশ কের তখন বসার পূেবর েযন েস অবশয্ দু
রাকআত সালাত আদায় কের েনয়। (বণরনায় বুখারী)।
(এই সালাতেক তাহাইয়াতুল মসিজদ বেল)
(ﺠﺗﻠﺴﻮا ﻋ اﻟﻘﺒﻮر وﻻ ﺗﺼﻠﻮا ﻴﻟﻬﺎ )واه اﺒﻟﺨﺎري
েতামরা কবেরর উপর উপেবশন কর না, এমনিক তার িদেক সালাতও আদায় কর
না। (বণর্না মুসিলম)
( إذا أﻗﻴﻤﺖ الﺼﻠﻮة ﻓﻼ ﺻﻼة إﻻ ﻤﻟﻜﺘﻮ�ﺔ ) رواه مﺴﻠﻢ
যখন ই�ামত হেয় যায় তখন ফরজ সালাত ছাড়া অনয সালাত েনই। (বণর্না
মুসিলম)
(أمﺮت أن ﻻ أ�ﻒ ﺛﻮ�ﺎ )رواه مﺴﻠﻢ
সালােত আমােক হুকু করা হেয়েছ েপাশাক না গুটাে (বণর্না মুসিলম)
أﻗﻴﻤﻮا ﺻﻔﻮﻓ�ﻢ وﺗﺮاﺻﻮا
েতামরা েতামােদর কাতার েসাজা কর, এেকর পা অপেরর সােথ িমিলেয় দাড়াও।
অনয েরওয়ায়ােত আেছ (সাহাবাগণ বেলনঃ) আমরা সালােত এেক অপেরর কাধ
এবং পােয়র সােথ পা িমিলেয় দাড়াতাম।
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إذا أﻗﻴﻤﺖ الﺼﻼة ﻓﻼ ﺗﺄﺗﻮﻫﺎ وأﻧﺘﻢ �ﺴﻌﻮن وأﺗﻮﻫﺎ ﺗﻤﺸﻮن وﻋﻠﻴ�ﻢ الﺴﻜﻴﻨﺔ ﻓﻤﺎ
أدر�ﺘﻢ ﻓﺼﻠﻮا وﻣﺎ ﻓﺎﺗ�ﻢ ﻓﺄﺗﻤﻮا
যখন ই�ামত হেয় যায় তখন েতামরা তাড়াহুড় কের উপি�ত হেয়ানা। বরং
�াভািবক ও ধীরি�র ভােব েহট আসেব। ইমােমর সােথ যা পাও তা আদায় কর,
আর যা ছুেট েগেছ তা পূণর কর। (বুখারী ও মুসিলম)
 ﺛﻢ اﺳﺠﺪ ﻰﺘ ﻄﻤﻦﺌ ﺳﺎﺟﺪا،  ﺛﻢ ارﻓﻊ ﻰﺘ �ﺴﺘﻮي ﻗﺎﺋﻤﺎ، ار�ﻊ ﻰﺘ ﻄﻤﻦﺌ راﻛﻌﺎ
এমনভােব রুক কর যােত ি�রতা আেস, তারপর রুক হেত পিরপূণর েসাজা হেয়
দাড়াও। এরপর িসজদা কর ি�রতার সােথ)।
 وارﻓﻊ مﺮﻓﻘﻴﻚ، إذا ﺳﺠﺪت ﻓﻀﻊ ﻛﻔﻴﻚ
যখন িসজদা কর, হােতর পাতা�য় মািটেত িবিছেয় কনুই�য় খাড়া রাখ। (বণর্না:
মুসিলম)
() رواه مﺴﻠﻢ
إ� إﻣﺎﻣ�ﻢ ﻓﻼ �ﺴﺒﻘﻮ� ﺑﺎلﺮ�ﻮع والﺴﺠﻮد
আিম েতামােদর ইমাম, তাই রুক ও িসজদােত আমার আেগ আেগ যােব না।
(বণর্না মুসিলম)
 ﻓﺈن ﺻﻠﺤﺖ ﻓﻘﺪ أﻓﻠﺢ، إن أول ﻣﺎ �ﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺻﻼﺗﻪ
 و�ن ﻓﺴﺪت ﻓﻘﺪ ﺧﺎب وﺧﺮﺴ، أ�ﺢ
িকয়ামেতর মােঠ সবর্�থ মানুেষর েয িহসাব েনয়া হেব তা হে� সালাত। যিদ উহা
�হণীয় হয় তেব সম� আমলই িঠক হেব। আর যিদ তােত েদাষ �িট িমেল, তেব
সম� আমেলই েদাষ �িট পাওয়া যােব।
مﺮوا أوﻻد�ﻢ ﺑﺎلﺼﻼة ﻢ أﺑﻨﺎء ﺳﺒﻊ ﺳن� واﺮﺿ�ﻮﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻢ أﺑﻨﺎء ﻋﺮﺸ
ﺮﻗﻮا ﺑيﻨﻬﻢ ﻲﻓ اﻤﻟﻀﺎﺟﻊ
েতামরা েতামােদর স�ানেদর সাত বৎসর বয়স হেতই সালােতর আেদশ িদেত
থাক। যখন দশ বৎসর পদাপর্ করেব তখন (সালাত না আদায় করেল) �হার
করেব। আর তখন হেতই তােদর িবছানা আলাদা কের েদেব। (আহমদ, হাসান)
সালাতুল জুমআ
ু এবং জামাআত ওয়ািজব
সালাতুল জুমুআ এবং জামাআেত সালাত আদায় করা েয ওয়ািজব িনে� তার িকছু
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দিলল েপশ করা হে�ঃ১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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েহ ঈমানদানগণ ! জুম‘আর িদন যখন েতামােদর সালােতর জনয ডাকা হয় তখন
েবচা-েকনােক পিরতয্া কের তাড়াতািড় আ�াহেক �রণ করেত েদৗেড় আেসা।
উহাই েতামােদর জনয উৎত, যিদ েতামরা জানেত। (সূরাতুল জুম‘আ ৯)
রাসূল . বেলনঃ
(ﻦ ﺗﺮك ﺛﻼث ﻤﺟﻊ ﺗﻬﺎوﻧﺎﺑﻬﺎ ﻃﺒﻊ اﷲ ﻋ ﻗﻠﺒﻪ )رواه ﻤﺣﺪ
েয বয্ি অলসতা কের পর পর িতন জুম‘আেত উপি�ত হেব না, আ�াহপাক তার
অ�ের েমাহর (েমানােফেকর) লািগেয় িদেবন। (বণর্না সহীহ আহমদ)
৩। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আেরা বেলনঃ
ﻟﻘﺪ ﻫﻤﻤﺖ أن آمﺮ ﺘيﻲﺘ ﻴﺠﻤﻌﻮا ﺣﺰﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻄﺐ ﺛﻢ آي ﻗﻮﻣﺎ ﻳﺼﻠﻮن ﻲﻓ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ
( )رواه مﺴﻠﻢ.ﻟيﺴﺖ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﺔ ﻓﺄﺣﺮﻗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ
একবার আমার ই�া হেয়িছল িকছু যুবকেক আমার জনয লাকিড় েযাগাড় করেত
বিল। তারপর ঐ সম� েলাকেদর ঘের যাব যারা েকান ওযর বয্তী জামােত
উপি�ত হয় না তােদরেক িভতের েরেখই তােদর ঘরগুেলাে আগু লািগেয় েদই।
(বণর্না মুসিলম)
৪। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আেরা বেলনঃ েয বয্ি আযান েশানার
পেরও িবনা ওযের মসিজেদ উপি�ত হয় না, তার সালাত আদায় হেব না। (বণর্না
সহীহ ইবেন মাজা) (ওযর হে� ভয় ও অসু�তা)
৫। এক অ� সাহাবী (রাঃ) রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কােছ উপি�ত
হেয় বলল: েহ আ�াহর রাসূল! আমার ঘের এমন েকউ েনই েয আমােক হাত ধের
মসিজেদ েপৗঁেছেত পাের। তাই িতিন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম-েক
অনুেরাধ করেলন যােত জামােত না আসার বয্াপাে অনুমিত েদয়া হয়। তাখন
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তােক অনুমিত িদেলন। তারপর যখন িতিন
চেল যাি�েলন তখন তােক েডেক বলেলনঃ তুিম িক আযান শুনে পাও? বেলনঃ হাঁ
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তখন বলেলনঃ তাহেল অবশয্ জামােত
26

উপি�ত হও। (বণরনায় মুসিলম)
৬। আবদু�া ইবেন মাসউদ (রাঃ) বেলনঃ েয বয্ি এটা চায় েয, আগামীকাল
(িকয়ামেতর িদন) েস মুসিলম িহসােব আ�াহ তালার সােথ সাক্ষ করেব তেব েস
েযন পাঁচ ওয়া� সালােতর েহফাজত কের এবং েযখােন আযান েদয়া হয় েসখােন
আদায় কের। িন�য়ই আ�াহ তাআলা েতামােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ােমর জনয েয সু�াতগুেল িনিদর্ কেরেছন তা েহদােয়ত �রূ। যিদ েতামরা
ঘেরই সালাত আদায় করেত থাক, েযমন ভােব প�াৎপদরা কের থােক, তেব
েতামরা েতামােদর নবীর সু�তেক তয্া করেত শু করেব। আর যখনই েতামরা
েতামােদর নবীর সু�াতেক তয্গ করেত থাকেব তখনই েগামরাহ হেত থাকেব।
আমরা আমােদর যামানায় েদেখিছ, �াকাশয মুনািফক ছাড়া েকউ জামা‘আত তরক
করত না। যিদ েকউ সালােত না আসেত পারত তেব তােক দু বয্ি সাহাযয কের
কাতাের দাড় কিরেয় িদত। (বণর্না মুসিলম)
জুমআ
ু ও জামাআেতর ফিজলত
১। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
 ﺛﻢ.  ﺛﻢ ﻧﺼﺖ ﺣﻰﺘ ﻳﻔﺮغ ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺘﻪ.  ﺛﻢ ﻰﺗ ﺠﻟﻤﻌﺔ  ﻓﺼ� ﻣﺎ ﻗﺪر ﻪﻟ، ﻣﻦ اﻏتﺴﻞ
( وﻓﻀﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم )رواه مﺴﻠﻢ،  ﻏﻔﺮ ﻪﻟ ﻣﺎ ﺑيﻨﻪ و�� ﺠﻟﻤﻌﺔ اﻷﺧﺮى، ﺼ� ﻣﻌﻪ
েয বয্ি জুমু‘আর িদেন উৎত রূে েগাসল কের জুম‘আ পড়েত আেস তারপর
যতটুকু স�ব নফল সালাত আদায় কের, অতঃপর ইমােমর খুতবা শুে খুবই
মেনােযােগর সােথ এবং তার িপছেন সালাত আদায় কের, তেব এক জুম‘আ হেত
অনয জুম‘আ পযর্ তার গুনাহসমহ এবং অিধক আরও িতনিদেনর গুনা ক্ষ কের
েদয়া হয়। (বণর্না মুসিলম)
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আেরা বেলনঃ
 وﻣﻦ اح ﻲﻓ،  ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻗﺮب ﺑﺪﻧﺔ، ﻣﻦ اﻏتﺴﻞ ﻳﻮم ﺠﻟﻤﻌﺔ ﻏﺴﻞ ﺠﻟﻨﺎﺑﺔ ﺛﻢ راح
،  ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻗﺮب ﻛبﺸﺎ أﻗﺮن،  وﻣﻦ  ﻲﻓ اﺜﻟﺎﺜﻟﺔ،  ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻗﺮب ﺑﻘﺮة، لﺴﺎﻋﺔ اﺜﻟﺎﻧﻴﺔ
،  وﻣﻦ ح ﻲﻓ الﺴﺎﻋﺔ اﺨﻟﺎمﺴﺔ،  ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻗﺮب دﺟﺎﺟﺔ، وﻣﻦ اح ﻲﻓ الﺴﺎﻋﺔ الﺮاﺑﻌﺔ
 ﻓﺈذا ﺧﺮج اﻹﻣﺎم ت اﻤﻟﻼﺋ�ﺔ �ﺴﺘﻤﻌﻮن اﺬﻟﻛﺮ، ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻗﺮب ﺑﻴﻀﺔ
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েয বয্ি জুমু‘আর িদেন ফরজ েগাসেলর মত উৎতরমরূ েগাসল কের, তারপর
মসিজেদ গমন কের, েস েযন একটা উট েকারবানী িদল। তার পের েয বয্ি
মসিজেদ গমন কের েস েযন একটা গর েকারবানী করল। তার পের েয গমন করল
েস েযন িশংওয়লা একটা েভড়া েকারবানী করল। তার পের েয গমন করল েস েযন
একটা মুরগী েকারবানী করল। তার পেরর জন েযন একটা িডম দান করল। তারপর
যখন ইমাম খুতবা িদেত েবর হন তাখন েফের�ারা (মালাইকা) খুতবা শুনে চেল
যায়। (বণর্নায়: বুখারী ও মুসিলম)
৩। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
 وﻣﻦ ﺻ� الﺼﺒﺢ ﻓ ﺟﺎﻋﺔ. ﻣﻦ ﺻ� اﻟﻌﺸﺎء ﻓ ﺟﺎﻋﺔ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻗﺎم ﻧﺼﻒ الﻠﻴﻞ
ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺻ� لﻠﻴﻞ ﻠﻛﻪ
েয বয্ি এশা জামােত আদায় কের েস েযন অধর্রা ইবাদেত কাটাল। আর েয
বয্ি ফজেরর সালাত জামােত আদায় করল েস েযন পুরা রা� ইবাদেত কাটাল।
(বণর্না মুসিলম)
৪। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ েয বয্ি জামােত সালাত আদায়
কের েস ঘের বা বাজাের উহা আদায় করেল েয সওয়াব েপত তার েচেয় পঁিচশ গু
েবশী সওয়াব পােব। তার কারণ হল, যখন েতামােদর েকউ উৎত রূে ওযু কের
তারপর মসিজেদ গমন কের, (আর এেত তার িনয়ত যিদ সালাত আদায় করা ছাড়া
আর িকছু না হয়) তেব তার �িত পদেক্ষ একটা কের জা�ােতর মযর্াদা �র উঁচু
হেত থােক আর তার একটা কের গুনা মাফ হেত থােক, যতক্ পযর্ না েস
মসিজেদ �েবশ কের। তারপর যতক্ মসিজেদ সালােতর জনয অেপক্ করেত
থােক ততক্ েস সালােত রত আেছ গণয্ হে। যতক্ পযর্ েস ওখােন বসা
থােক েফের�ারা (মালাইকারা) তার জনয মাগেফরাত চাইেত থােক। তাঁরা বলেত
থােকঃ েহ আ�াহ ! তার উপর দয়া কর। তােক ক্ষ কর। েহ আ�াহ! তাঁর তাওবা
কবুল কর। এটা ততক্ পযর্ চলেত থােক যতক্ পযর্ না েস অনয্ে ক� েদয়
বা ওযু েভে� না যায়। (বণর্না বুখাির ও মুসিলম)
আদেবর সােথ িকভােব জুম‘ু আর সালাত আদায় করব
১। জুমু‘আর িদেন নখ কাটব। ওজু কের উৎতমভাে েগাসল করব। উৎত েপাশাক
পিরধান কের আতর-সুগি� বয্বহা করব।
২। ঐ িদন কাঁচা েপয়াজ বা রসুন খাব না। ধুমপান করব না। দাঁতেক পির�ার করব
েমসওয়াক বা �াশ িদেয়।
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৩। মসিজেদ �েবশ কেরই দু রাকা‘আত তািহয়াতুল মসিজেদর সালাত আদায়
করব, এমনিক ইমাম খতবা িদেত দাঁড়ােলও
কারণ, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ
ﻓﺈذا ﺟﺎء أﺣﺪ�ﻢ ﻳﻮم ﺠﻟﻤﻌﺔ اﻹﻣﺎم �ﻄﺐ ﻓﻠﻴﺼﻞ ر�ﻌﺘ� وﻴﻟﺨﻔﻔﻬﻤﺎ
যিদ েতামােদর েকউ জুমু‘আর িদন মসিজেদ �েবশ কের ঐ সময়, যখন ইমাম
খুতবা িদেত থােক তখন েস েযন সংেক্ষ দ রাক‘আত সালাত আদায় কের।
(বণর্না বুখাির ও মুসিলম)
৪। তারপর ইমাম খুতবা িদেত শু করেল উহা মন িদেয় শুন, অনয েকান
কথাবতর্ বলব না।
৫। তারপর ইমােমর সােথ দ রাক‘আত জুমু‘আর ফরজ আদায় করব।
৬। তারপর চার রাক‘আত বাদাল জুমু‘আ সু�াত আদায় করব। অথবা ঘের িফের
িগেয় দ রাক‘আত আদায় করব। আর এটাই উৎত।
৭। অনয্ান িদেনর তুলনায় আজ েবশী েবশী কের নবীর উপর দরু পড়েব।
৮। জুমু‘আর িদেন েবশী েবশী কের দ‘আ করব। কারণ, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�াম বেলেছন: জুমু‘আর িদেন এমন একিট মুহুত আেছ যখন েকান মুসিলম
আ�াহর িনকট উৎত েকান দ‘আ কের অবশয্ তা তােক িদেয় েদন। (বণর্না
বুখাির ও মুসিলম)
৯। জুম‘ু আর িদেন সূরা কাহাফ িতলাওয়াত করা মু�াহাব। কারণ, রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ েয বয্ি জুমু‘আর িদেন সূরা কাহাফ িতলাওয়াত
কের, তার জনয দু জুমু‘আর মােঝর সময়টা নূর িদেয় ভের েদন। (বণর্না, সহীহ
হােকম)
১০। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আেরা বেলনঃ েয বয্ি জুম‘ু আর িদেন
সূরা কাহাফ িতলাওয়াত করেব, উহা তার জনয নূর হেব তার িনকট হেত আ�াহর
ঘর পয�। (সহীহ জােম‘ আসসগীর)
অসু� বয্ি�েদ জনয সালাত আদায় করা ওয়ািজব
েহ আমার মুসিলম ভাই ! েরাগা�া� অব�ােতও সালাত তয্া করার বয্াপাে
সাবধান েহান। কারণ, উহা আদায় করা আপনার উপর ওয়ািজব। এমনিক আ�াহ
তাআলা যুে�র ময়দােনও সালাত আদায় করা ওয়ািজব কেরেছন।
েজেন রাখুন, সালাত আদােয় রুগী মেন শাি� উে�ক করেব, আর উহা তার সু�তা
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আনয়েন সহায়তা করেব। আ�হপাক বেলনঃ
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েতামরা আ�াহর িনকট সবর ও সালােতর মাধয্ে সাহাযয �াথর্ন কর। (সূরা আলবা�ারা, ৪৫)
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম �ায়ই িবলাল (রাঃ) েক বলেতনঃ
(ﻳﺎ ﺑﻼل أﻗﻢ الﺼﻼة أرﺣﻨﺎﺑﻬﺎ ) رواه اﺑﻮداؤد و ﺣﺴﻦ اﺳﻨﺎده
েহ িবলাল! সালােতর জনয ই�ামত দাও যােত আমরা শাি� পাই। (আবু দাউদ,
হানান সনদ) রুগ যিদ মৃতুয পথযা�ী হয় তেব তার জনয উৎত হল সালােতর
অব�ায় মৃতুয বরণ করা, আর সালাত তয্া কের পাপী হেয় মৃতুয বরণ না করা।
আ�াহ তাআলা রুগীেদ জনয সালাতেক সহজ কেরেছন। পািন বয্বহা করেত
অপারগ হেল ওযু বা ফরজ েগাসেলর পিরবেতর তায়া�ুম কের পাক হেয় সালাত
আদায় করেব। তবুও সালাত তয্া করেব না।
আ�াহ তাআলা বেলন :
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যিদ েতামরা অসু� হও অথবা সফের থাক অথবা েতামােদর েকউ মল তয্া কের
আেস, অথবা েকউ �ী সহবাসকারী হও এবং তারপর পািন না পাও তেব পাক মািট
�ারা তায়া�ুম কের নাও। উহা �ারা েতামােদর মুখম�ল ও হ�সমূহ মেসহ কের
নাও। আ�াহ তাআলা কখেনা েতামােদর কে� েফলেত চান না। িক� িতিন চান
েতামােদর পিব� করেত এবং তাঁর িনয়ামতসমূহ েতামােদর উপর পূণর করেত, যােত
েতামারা তাঁর শুকিরয় আদায় করেত পার। (সূরা আল-মােয়দা, ৬)
িকভােব রগীরা পিব�তা হািসল করেব
১। রুগী উপর ওয়ািজব হে�, েস েছাট নাপাকী হেত পিব�তা অজর্ করেব ওযুর
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মাধয্ে এবং বড় নাপাকী হেত পিব�তা হািসল করেব েগাসেলর মাধয্ে।
২। যিদ পািন িদেয় পিব�তা হািসল করেত েস অসমথর হয়, পািনর অভােব, বা েরাগ
বৃি�র ভেয়, অথবা েরাগ িনরামেয় েদরী হেত পাের এই আশ�ায়, তখন েস
তায়া�ুম করেব।
৩। তায়া�ুম করার প�িতঃ পিব� মািটেত দ‘হাত িদেয় একবার আঘাত করেব,
তারপর তালু িদেয় স�ূণর মুখম�ল একবার মেসহ করেব। এরপর এক হােতর তালু
িদেয় অনয হােতর কনুইসহ মেসহ করেব, �থেম ডান হাত ও পের বাম হাত।
৪। যিদ েস িনেজ িনেজ ওযূ করেত বা তায়া�ুম করেত অসমথর হয়, তেব অনয েকউ
তােক ওযু বা তায়া�ুম কিরেয় েদেব।
৫। যিদ তার ওযুর েকান অ� কাটা থােক তেব েস উহা পািন �ারা েধৗত করেব।
যিদ পািনেত উহার ক্ষ হওয়ার স�াবনা থােক তেব হাত িভিজেয় তা ঐ �ােন
বুলােব। যিদ তােতও তার ক্ষ হবার স�াবনা থােক, তেব েস তায়া�ুম করেব।
৬। যিদ তার ওযুর েকান অে�র উপর বয্াে� বাঁধা থােক, তেব েস উ� অে�র
উপর পািন িদেয় মেসহ করেব, ধুেব না। তখন আর তায়া�ুেমর �েয়াজন নাই।
কারণ, েধৗত করার পিরবেতর মেসহ করা হেয়েছ।
৭। েদয়াল বা অনয েকান পাক জায়গায় েযখােন ধুলাবািল েলেগ আেছ, েসখােন হাত
েমের তায়া�ুম করা যায়। িক� েদওয়ােল যিদ ৈতলা� েকান পদাথর থােক তেব
তােত তায়া�ুম করা যােব না।
৮। যিদ মািটেত বা েদওয়ােল বা অনয্ তায়া�ুম করার জনয ধুলা না িমেল, তেব
েকান পাে� বা রুমাে ধুলা িনেয় তােত হাত েমের তায়া�ুম করা যােব।
৯। যিদ েকউ এক ওয়াে�র জেনয তায়া�ুম কের, তারপর পাক অব�ায় অনয
ওয়া� এেস যায় তেব �থম বােরর তায়া�ুমই যেথ�। নূতন কের আর তায়া�ুম
করেত হেব না। কারণ েস তায়া�ুেমর �ারা পাক পিব� অব�ায় আেছ এবং এমন
েকান ঘটনা ঘেটিন েয জনয তা ন� হেয় েগেছ।
১০। রুগী উপর ওয়ািজব হে� নাপাকী হেত তার শরীরেক পিব� করা। যিদ উহা
করেত অসমথর হয় তেব ঐ অব�ােতই সালাত আদায় করেব। ঐ অব�ার সালাত
তার জনয সহীহ হেব, নূতন কের আর আদায় করেত হেব না।
১১। রুগী উপর ওয়ািজব হে� পাক কাপড় পের সালাত আদায় করা। যিদ
েপাশােক নাপািক লােগ তেব তােক পাক করা তার উপর ওয়ািজব। অথবা অনয
েকান পাক েপাশাক পিরধান করেব। যিদ তাও স�বপর না হয় তেব ঐ অব�ােতই
সালাত আদায় করেব। এেক আর পের নতুন কের আদায় করেত হেব না।
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১২। রুগী উপর ওয়ািজব হে� েকান পাক �ােন সালাত আদায় করা। যিদ ঐ
জায়গা নাপাক হেয় যায় তেব তােক েধৗত করা ওয়ািজব। অথবা পাক েকান
িজিনেসর উপর সালাত আদায় করেত হেব। যিদ এগুেলা েকানটা স�বপর না হয়
তেব েয ভােব আেছ েসভােবই সালাত আদায় করেব। এেতই তার সালাত সহীহ
হেব, নতুন কের আর আদায় করেত হেব না।
১৩। রুগ েকান অব�ােত পিব�তা হািসল করেত অসমথর হেলও ওয়াে�র সালাত
েদরী কের পড়েব না।
সাধয্ম পাক হেত েচ�া করেব। তারপর িনিদর্ ওয়াে�ই সালাত আদায় করেব।
এমনিক যিদ তার শরীর, েপাশাক বা সালাত আদােয়র �ােন েকান নাপাকী থােক যা
দুরীভু করেত েস অসমথর হয় তবুও।
রুগ িকভােব সালাত আদায় করেব
১। রুগী উপর ওয়ািজব হে� ফরজ সালাত দািড়েয় আদায় করা, যিদও তা ঝুেক
আদায় কের বা েকান েদওয়ােল বা লািঠেত ভর কের আদায় করেত হয়।
২। যিদ েকান মেতই দাড়ােত সমথর না হয়, তেব েযন বেসই আদায় কের। তেব
রুক ও িসজদার সময় মাথা েবশী ঝুকােত েচ�া করেব।
৩। যিদ বেস ও পড়েত সমথর না হয়, তেব েযন শযয্া কাত হেয় েকবলামুখী হেয়
সালাত আদায় কের। ডান কাত উৎত। যিদ েকান �েমই েস েকবলা মুখী হেত না
পাের তেব েযিদেক মুখ কের স�ব েসিদেকই সালাত আদায় করেব। এেতই তার
সালাত সহীহ হেব নতুন কের আর আদায় করেত হেব না।
৪। যিদ কাত হেয় সালাত আদায় করাও তার পেক স�ব না হয় তেব িচৎ হেয় শুে
েকবলার িদেক পা িদেয় সালাত আদায় করেব। এই আব�ায় উৎত হে� মাথা
িকছুটা উঁচু কের েকবলার িদেক েফরা। যিদ তার পা েকবলার িদেক িফরান
স�বপর না হয়, তেব েযভােব স�ব েসভােবই েযন আদায় কের। এ সালাত আর
নতুন কের আদায় করেত হেব না।
৫। রুগী জনয ওয়ািজব হে� সালােতর মেধয রুক ও িসজদা করা। যিদ েস তা
করেত সমথর না হয় তেব মাথা �ারা ইশারা কের উহা আদায় করেব। িসজদার সময়
মাথােক েবশী িনচু করেব। যিদ রুক করেত সমথর হয় তেব তা করেব এবং িসজদা
করেব ইশারােত। যিদ শুধ িসজদা করেত সমথর হয়, তেব তাই করেব এবং রুক
ইশারায় করেব। এই অব�ায় েকান বািলেশর উপর িসজদা করার �েয়াজন েনই।
৬। যিদ অব�া এমন হয় েয, রুক ও িসজদােত মাথা িদেয় ইশারাও করেত না
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পাের, তেব েযন েচাখ িদেয় ইশারা কের। রুকু সময় অ� কের চক্ ব� করেব
আর িসজদার সময় েবশী কের েচাখ ব� করেব। েকান েকান রুগ আ�ুল িদেয়
ইশারা কের। তা সহীহ নয়। এই বয্াপাে �ুরআন ও হদীেস েকান দিলল েনই।
অথবা েকান আেলেমর ফেতায়াও েনই এ বয্াপাে।
৭। যিদ মাথা িদেয় বা েচাখ িদেয় ইশারা করেতও েস অসমথর হয় তেব েস অ�ের
অ�ের সালাত আদায় করেব। তকবীর বলেব এবং সুরা পড়েব, রুক িসজদােত
দাড়ান ও বসার িনয়ত করেব। কারণ, �েতয্ে তাই পােব যা েস িনয়ত করেব।
৮। রুগীেদ উপর ওয়িজব হে�, �িতিট সালাত সিঠক সমেয় আদায় করেব এবং
সােথ সােথ েয সম� ওয়ািজবসমূহ আেছ তাও তার সাধয্ত আদায় করেত েচ�া
করেব। যিদ তার জনয �িতিট সালাত ওয়া� মত আদায় করা কিঠন হেয় দাড়ায়,
তখন েজাহর ও আসর এবং মাগিরব ও এশা আক� কের পড়েব। হয় আসরেক
েজাহেরর সােথ এবং এশােক মাগিরেবর সােথ িমিলেয়“জামা তাকদীম” পড়েব।
অথবা েজাহরেক আসেরর সােথ পড়েব এবং মাগিরবেক এশার সােথ িমিলেয় “জমা
তাখীর ” পড়েব। েযটা তার জনয সহজ েসটাই করেব। িক� ফজেরর সালােতর
েকান জমা েনই আেগ বা পেরর সালােতর সােথ।
৯। যিদ েকান রুগ িচিকৎসার জনয তার এলাকার বাইের সফের থােক তখন েস
চার রাক‘আেতর সালাত দু রাক‘আত কের পড়েব (এশা, েযাহর ও আসর)
যতক্ পযর্ না তার েদেশ বা শহের েফরত আেস। েসই সফেরর সময় দীঘর েহাক
বা অ� িদেনর জনযই েহাক। (শাইখ মহা�দ সােলহ আল-উসাইিমন)
সালােতর শুরু দুআসমূ
১। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সাধারণতঃ ফরয সালােতর শুরু
বলেতনঃ
 ا� ﻧﻘ� ﻣﻦ،  ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻋﺪت اﻤﻟﺮﺸق واﻤﻟﻐﺮب، ا� ﺑﺎﻋﺪ ﺑي� و�� ﺧﻄﺎﻳﺎي
 ا� ﺴﻞ ﺧﻄﺎﻳﺎي ﺑﺎﻤﻟﺎء واﺜﻟﻠﺞ، ﻣﻦ اﺪﻟ�ﺲ

ﺎﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻰﻘ اﺜﻟﻮب اﻷﺑﻴﺾ

اﻟﺮﺒد
েহ আ�াহ ! আমার গুনাগুেলাআমার েথেক এত দূের কের িদন েযমন ভােব পূবর
ও পি�েমর মেধয দূর� বািনেয়েছন। েহ আ�াহ! আমার গুনাসমূহ হেত আমােক
ঐভােব পিব� করু, েযমন ভােব সাদা েপাশাকেক ময়লা নাপািক হেত পাক করা
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হয়। েহ আ�াহ ! আমার গুনাহসমূহে পািন, বরফ ও শীল �ারা েধৗত কের পাক
কের িদন। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
২। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সাধারণতঃ ফরয ও নফল সালােত
িনে�া� দ‘আ পড়েতনঃ
 ﻇﻠﻤﺖ ﻧﻔﻲﺴ واﻋﺮﺘﻓﺖ ﺑﺬﻧﻲﺒ، ا� أﻧﺖ ﻤﻟﻠﻚ ﻻ � إﻻ أﻧﺖ أﻧﺖ وأﻧﺎ ﻋﺒﺪك
 ﻻ،  واﻫﺪ� ﻷﺣﺴﻦ اﻷﺧﻼق،  ﻔﺮ ﻲﻟ ذﻧﻮ� ﻤﺟﻴﻌﺎ إﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ اﺬﻟﻧﻮب إﻻ أﻧﺖ،
،  ﻻ ﻳﺮﺼف ﻋ� ﺳيﺌﻬﺎ إﻻ أﻧﺖ، ﻳﻬﺪي ﻷﺣﺴﻨﻬﺎ إﻻ أﻧﺖ واﺮﺻف ﻋ� ﺳيﺌﻬﺎ
 أﻧﺎ ﺑﻚ و�ﻴﻟﻚ ﺗﺒﺎر�ﺖ، ﻌﺪﻳﻚ واﺨﻟ� ﻠﻛﻪ ﻲﻓ ﻳﺪﻳﻚ والﺮﺸ ﻟيﺲ إﻴﻟﻚ
 أﺳﺘﻐﻔﺮك وأﺗﻮب إﻴﻟﻚ، ﻌﺎﻴﻟﺖ
েহ আ�াহ ! আপিন আমার �ভু। আপিন ছাড়া সিতয্কাের েকান মা‘বুদ েনই,
আপিনই আমার রব এবং আিম আপনার দাস। িনেজর উপর জুলম কেরিছ এবং
আমার গুনাহ �ীকার করিছ। তাই েমেহরবানী কের আমার সম� গুনা মাফ কের
িদন। কারণ, আপিন ছাড়া েকউ গুনা ক্ষ করেত পাের না। েহ আ�াহ !
েমেহরবানী কের আমােক উৎত চির�গুে িবভূিষত করু। কারণ, আপিন ছাড়া
কােরা এ ক্ষম েনই। আপনার কােছই আিম উপি�ত। আপনার হােত সকল
কলয্াণ। আপনার �িত েকান ম� ধািবত নয়। আিম আপনার সােথ আপনার
িদেকই। আপিন বরকতময় ও মহান। আপনার কােছ ক্ষমা চাি� ও তওবা করিছ
(বণর্নায়: মুসিলম)
সালােতর েশেষর দু
১। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম িনে�া� দ‘আ সালােতর েশেষ সালাম
েফরােনার পূেবর পড়েতন।
 وﻣﻦ.  وﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻤﻟﺤﻴﺎ اﻤﻟﻤﺎت.  وﻣﻦ ﺬاب اﻟﻘﺮﺒ. إ� أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ
ﺷ ﻓﺘﻨﺔ ﻟﺴﻴﺢ اﺪﻟﺟﺎل
অথর্া েহ আ�াহ ! আিম আপনার িনকট জাহা�াম ও কবেরর আযাব হেত আ�য়
চাই। আর দুিনয়া জীবেনর ও মৃতুয্ পেরর িফতনা হেত আ�য় চাই। সােথ সােথ
দ�ােলর িনকৃ� িফতনা হেত আ�য় চাই চাই।
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(বণর্না মুসিলম)
২। এছাড়া িতিন আরও পড়েতনঃ
. "  ﺮﺷ ﻣﺎ لﻢ أﻋﻤﻞ، ا� ! إ� أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ
েহ আ�াহ ! আিম েয সম� খারাপ কাজ কেরিছ তা হেত ক্ষ চাই, আর েয সম�
খারাবী কিরিন, তা হেতও বাঁচেত চাই। (বণর্না নাসায়ী)
মৃতেদর জনয সালাত আদায় করার প�িত
(সালাতুল জানাযা)
�থেম মেন মেন িনয়ত করেত হেব। তারপর চার বার তকবীর িদেয় সালাত আদায়
করেত হেব।
১। �থম বার তাকবীর বলার পর আউযুিব�াহ, িবসিম�াহ স�ুণর পেড় সূরা
ফােতহা পড়েত হেব।
২। ি�তীয় তাকবীেরর পর দরূে ই�াহীম পড়েত হেব।
৩। তৃতীয় তাকবীেরর পর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম হেত েয দ‘আ
বিণর্ আেছ তা পড়েত হেব। আর তা হল� ا،  وذﻛﺮﻧﺎ وأﻧﺜﺎﻧﺎ،  وﺻﻐ�ﻧﺎ و�ﺒ�ﻧﺎ،  وﺷﺎﻫﺪﻧﺎ وﺎﻏﺋبﻨﺎ، ا� اﻏﻔﺮ ﻟﻴﻨﺎ ﻣﻴتﻨﺎ
،  وﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺘﻪ ﻣﻨﺎ ﻓﺘﻮﻓﻪ ﻰﻠﻋ اﻹﻳﻤﺎن، ﺣﻴيﺘﻪ ﻣﻨﺎ ﻓﺄﺣﻴﻪ ﻰﻠﻋ اﻹﺳﻼم
“আ�াহু�াগ্ফ িলহাইেয়য্ন ওয়া মাইেয়য্িতন ওয়া শািহিদনা ওয়া গািয়িবনা, ওয়া
ছাগীিরনা ওয়া কবীিরনা, ওয়া যাকািরনা ওয়া উনছানা, আ�াহু� মান আহইয়াতাহ
িম�া ফা-আিহ্য়ি’ আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্ফাইতা িম�া ফাতাওফ্ফা
আলাল ঈমান।
েহ আ�াহ ! দয়া কের আমােদর জীবিত ও মৃত, উপি�ত ও অনুপি�ত, েছাট ও
বড়, পুরু ও �ী সকলেকই ক্ষ করু। েহ আ�াহ ! আপিন আমােদর যােদরেক
জীিবত েরেখেছন তােদর ইসলােমর উপর জীিবত রাখুন আর আমােদর যােদর মৃতুয
দান কেরন তােদর ঈমােনর উপর মৃতযু দান করু।
তারপর বলেতনঃ
ا�  ﺤﺗﺮﻣﻨﺎ أﺟﺮه وﻻ ﺗﻀﻠﻨﺎ ﺑﻌﺪه
েহ আ�াহ ! তােদর সওয়াব হেত আমােদর বি�ত করেবন না এবং তােদর পর
আমােদর িফৎনােত িল� করেবন না।
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৪। চতুথর তা�বীেরর পর মেন যা চায় েসইভােব দ‘আ করেত হেব এবং ডান িদেক
সালাম িফরােত হেব।
মৃতযু ্ ভয় �দশর্
আ�াহ তাআলা বেলনঃ

| { z y xw v u t s rq p o nM

١٨٥ : ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥL © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ } ~ ﮯ
�েতয্ �াণীই মৃতুয্ �াদ �হণ করেব। আর েতামরা েতামােদর পুর�ার ও
�িতদান পােব িকয়ামেতর িদন। যােক জাহা�ােমর আগু হেত িন�ৃিত েদয়া হেব
এবং জা�ােত �েবশ করান হেব, েসই সফলকাম হেব। িন�য়ই দুিনয়া জীবন
েধাকার সাম�ী। (সূরা আল-‘ইমরান, ১৮৫)
কিব বেলনঃ ঐ িজিনস, যার েথেক িন�ৃিত েনই, তার জনয অবশয্ ৈতরী হেত হেব।
কারণ, মৃতুয্ হে� বা�ার েশষ িঠকানা। েহ আ�াহ ! আপিন েতা িচর�ীব, আিম যা
গুনা কেরিছ তা হেত তওবা করিছ, আপিন কবুল করু। ি�র হেয় যাবার পূেবর্
(মৃতুয আসার পূেবর্) সাবধান হউন! আপিন যিদ �েয়াজনীয় েকান িজিনস ছাড়াই
সফের েবর হন তেব অবশয্ আফেসাস করেবন। যখনই আপনার ডাক পড়েব
তখনই দুভর্াগাে মেধয অ�ভুর্ হেয় যােবন। আপিন িক ঐ সম� ব�ুেদর সাথী
হেত চান যারা তােদর �েয়াজনীয় িজিনস সােথ িনেয়েছন। আর শুধুমা আপনার
হাতই থাকেব শূনয?।
দু ঈেদর সালাত ঈদগােহ আদায় করা
১। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ঈদু িফতর ও ঈদু আযহােত
ঈদগােহর উে�েশয েবর হেতন। ঐ িদন দুেটাে �থম েয কাজ করেতন তা হল
ঈেদর সালাত আদায় করা।
( বণর্না বুখারী )
২। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ ঈদু িফতেরর সালােত �থম
রাক‘আেত সাত বার এবং ি�তীয় রাক‘আেত ৫ বার তকবীর িদেত হেব। আর এই
রাক‘আেতই তকবীেরর পর ি�রাত পড়েত হেব। (হাসান, আবুদাউদ)
৩। এক সাহবী (রাঃ) বেলনঃ
 اﻟﻌﻮاﺗﻖ واﺤﻟﻴﺾ،ﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن �ﺮج ﻲﻓ اﻟﻔﻄﺮ واﻷﺿﻰﺤ
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:  ﻗﺎﻟﺖ،� ﻓﺄﻣﺎ اﺤﻟﻴﺾ ﻓﻴﻌﺰﺘﻟﻦ الﺼﻼة و�ﺸﻬﺪن اﺨﻟ� ودﻋﻮة اﻤﻟﺴﻠﻤ، اﺨﻟﺪر
. ﻟﻠبﺴﻬﺎ أﺧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻠﺒﺎﺑﻬﺎ: ﻗﺎل،ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺣﺪاﻧﺎ ﻻ ﻳ�ﻮن ﻬﻟﺎ ﺟﻠﺒﺎب
আ�হর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আমােদর মিহলােদর িনেয় ঈদু
িফতর ও ঈদু আযহােত েবর হেত িনেদর্ িদেতন। তার মেধয থাকত �াধীন
মিহলা, ঋতুবিত মিহলারা ও পদর্ানশ মিহলারা। তেব ঋতু আ�া� েমেয়রা দূের
বেস থাকত, সালােত শরীক হত না। তারা কলয্াণকর কা এবং মুসিলমেদর
দ‘আেত শরীক হত। আিম বললামঃ আমােদর অেনেকর পিরধান করার মত চাদর
েনই, েস িক করেব? িতিন বলেলন, তােদর েবােনরা তােদর চাদর পিরধান করােব।
(বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
হাদীেসর িশক্ষণ িবষয়সমূহ
১। দ ঈেদর সালােতর বয্াপাে শরীয়েতর িবধান রেয়েছ। উহা ২ রাক‘আত। �থম
রাক‘আেতর শুরু মুসি�গণ ৭ বার তকবীর বলেব। তারপর ি�তীয় রাক‘আেতর
শুরু ৫ বার তকবীর বলেব। তারপর সূরা ফািতহা ও অনয েকান সূরা বা িকছু
আয়াত পড়েব।
২। ঈেদর সালাত ঈদগােহ আদায় করার হুকু। আর তা িছল মদীনা শরীেফর
িনকটবতর্ এক িনিদর্ �ান। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সবর্াদ ঐ �ােন
েযেয় সাহাবীেদর িনেয় দ ঈেদর সালাত আদায় করেতন। তােদর সােথ েবর হেতন
বািলকারা এবং যুবতী েমেয়রা, এমনিক ঋতুবিত মিহলাগণও। হােফজ ইবেন হজার
আসকালানী রহ. বেলনঃ এর েথেক এই মাস‘আলা সােবত হল েয, মুস�ােত এই
সালাত আদায় করেত হেব। খুব জরুর ওযর বয্তী ইহা মসিজেদ আদায় করা
িঠক নয়।
ঈেদর িদেন �ুরবানী েদয়ার বয্াপাে তািকদ
১। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
 ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻘﺪ أﺻﺎب،  ﺛﻢ ﻧﺮﺟﻊ ﻓﻨﻨﺤﺮ، �إن أول ﻣﺎ ﻧﺒﺪأ ﺑﻪ ﻓ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا أن ﻧﺼ
(  ﻟيﺲ ﻣﻦ اﻟنﺴﻚ ﻲﻓ ﻲﺷء،  وﻣﻦ ذﺑﺢ ﻗﺒﻞ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺤﻟﻢ ﻗﺪﻣﻪ ﻷﻫﻠﻪ، ﺳنﺘﻨﺎ
ঈেদর িদেন আমােদর সবর্�থ আমল হে� সালাত আদায় করা। তারপর ঘের
িফের �ুরবানী করা। েয বয্ি এই আমল করল েস আমােদর সু�াতেক পালন
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করল। আর েয সালােতর পূেবর �ুরবানী করল েস েযন তার পিরবােরর জনয েগা�
ে�রণ করল। ইহােত েকারবানীর েকান ইবাদত হল না।
(বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
২। অনয্ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ েহ েলাকসকল! িন�য়
�েতয্ বািড়েত �ুরবানী েদওয়া জরুর (বণর্না আহমদ, হাসান)
৩। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আেরা বেলনঃ
ﻣﻦ وﺟﺪ ﺳﻌﺔ ﻷن ﻀﻲﺤ ﻠﻢ ﻳﻀﺢ ﻓﻼ �ﺮﻀ مﺼﻼﻧﺎ
যার কুরবানী করার সামথর্ আে, তৎসে� ও েস যিদ তা না কের, তেব েস েযন
আমােদর ঈদগাহেত উপি�ত না হয়। (বণর্না আহমদ, হাসান)
এসেতসকা বা বৃি�র জনয্সালাত
১। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম একদা ঈদগােহ েবর হন বৃি�র
সালােতর জনয। তারপর বৃি�র জনয দ‘আ করেলন। এরপর ি�বলার িদেক মুখ কের
২ রাকা‘আত সালাত আদায় করেলন। তারপর চাদর উি�েয় ডান পা�র্ে বােম
�াপন করেলন। (বণর্না বুখারী)
২। আনাস ইবেন মােলক রা. বেলনঃ ওমর ইবেন খাৎতা রা. এর যামানায় যখন
অনাবৃি� হেয়িছল, তখন আ�াস রা. এর অিসলায় (দ‘আর মাধয্ে) বৃি�
েচেয়িছেলন। িতিন বেলিছেলনঃ েহ আ�াহ! (নবীর যামানায়) আমরা নবীর অিসলায়
আপনার িনকট বৃি� চাইতাম আর আপিনও উহা িদেতন। আর আজ আমরা নবী
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এর চাচা আ�াস রা. এর অিসলায় (দ‘আয়) বৃি�
চাি�, দয়া কের বৃি� দান কর। সােথ সােথ বৃি�পাত শু হয়। (বণর্না বুখারী)
এই হাদীস েথেক আমরা এই দলীল পাি� েয, সাহাবােয় েকরাম রা. রাসূল
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এর যামানায় তাঁর িনকট দ“আ চাইেতন বৃি�র
জনয। যখন িতিন আ�াহ তাআলার িনকট চেল েগেলন, তখন আর তারা তাঁর
অসীলায় দ‘আ করেতন না। বরং রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর চাচা
আ�াস রা. এর িনকট দ‘আ চাইেলন, িযিন জীিবত িছেলন।
তখন আ�াস রা. তােদর জনয আ�াহপােকর িনকট দ‘আ করেলন।
খুসফ
ূ ও কুসেু ফর সালাত
(চ� �হণ ও সূয্ �হেণর নামা
র
)
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১। আেয়শা (রাঃ) বেলনঃ রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর যামানায়
একদা সূযর �হণ হেয়িছল। তখন িতিন এক েঘাষকেক পাঠােলন এই েঘাষণা িদেত
েয, সালােতর জনয একি�ত হও। িতিন সালােত দাঁড়ােলন এবং ২ রাকা‘আত
সালােত ৪ বার রুক ও ৪ বার িসজদা করেলন। (বণর্না বুখারী)
২। আেয়শা (রাঃ) বেলনঃ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর যামানায়
একবার সূযর্�হ হেয়িছল। তখন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সাহাবীেদর
িনেয় সালােত ম� হন। খুব ল�া কের িকরাত পড়েলন। তারপর খুব ল�া কের রুক
করেলন। তারপর রুক হেত মাথা উঠােলন। তারপর আবার দীঘর িকরাত পড়েলন,
তারপর আবার রুকুে েযেয় দীঘর সময় অিতবািহত করেলন। তারপর রুক হেত
েসাজা হেয় দািড়েয় িসজদােত েগেলন। তারপর দ‘বার িসজদা করেলন। তারপর
িসজদা হেত দািড়েয় ি�তীয় রাকা‘আত আদায় করেলন �থম রাকা‘আেতর অনুরূ।
সালাম িফরােলন। ততক্ষ সূযর �হণ েশষ হেয় েগেছ। এরপর খুতবা িদেলন এবং
বলেলনঃ িন�য়ই সূযর ও চ� �হণ কােরা মৃতুয বা জে�র কারেণ ঘেট না। তারা
আ�াহপােকর িনদশর্নসমূেহ অ�গর্ যা আ�াহ তাআলা তাঁর বা�ােদর েদখান।
যখনই েতামরা ইহা েদখেত পােব তখনই সােথ সােথ সালােত িল� হেয় যােব।
আ�াহ তাআলার িনকট দ‘আ করেত থাক, সালাত আদায় করেত থাক এবং দান
সাদকাহ করেত থাক।
েহ মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উ�ত ! েকান পুরু বা নারী যখন
িযনা কের তখন আ�াহ তাআলার েচেয় েবশী কােরা আৎনস�ে আঘাত লােগ না।
ওেহ উ�েত মুহা�াদী! আ�াহর কসম, আিম যা �াত আিছ তা যিদ েতামরা জানেত
তেব খুব কমই হাসেত আর েবশী েবশী কের কাঁদেত। ওেহ, আিম িক (আমার কথা)
েপৗঁিছেয়িছ? (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
এে�খারার সালাত
জােবর রা. বেলন রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আমািদগেক সবর্দ সবর
কােজ এমিন ভােব এে�খারা িশখােতন েযমিন ভােব িশখােতন েকারআেনর সূরা।
িতিন বলেতন যখন েতামােদর েকউ েকান কাজ করেত উদয্ হও তখন দ
রাকা‘আত নফল নামায আদায় কর। অতঃপর বলঃ
،  وأﺳﺄلﻚ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ اﻟﻌﻈﻴﻢ،  وأﺳﺘﻘﺪرك ﺑﻘﺪرﺗﻚ، ا� إ� أﺳﺘﺨ�ك ﺑﻌﻠﻤﻚ
 ا� إن ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻠﻢ،  وأﻧﺖ ﻋﻼم اﻟﻐﻴﻮب،  وﺗﻌﻠﻢ وﻻ أﻋﻠﻢ، ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻘﺪر وﻻ أﻗﺪر
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ﺎﻋﺟﻞ أمﺮي

:  أو ﻗﺎل- ﺬا اﻷمﺮ ﺧ� ﻲﻟ ﻲﻓ دﻳ� وﻣﻌﺎﻲﺷ وﺎﻋﻗﺒﺔ أمﺮي

 و�ن ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻠﻢ أن ﻫﺬا اﻷمﺮ ﺮﺷ ﻲﻟ ﻲﻓ دﻳ� وﻣﻌﺎﻲﺷ وﺎﻋﻗﺒﺔ،   ﻲﻟ- وآﺟﻠﻪ
 واﻗﺪر ﻲﻟ،  ﻓﺎﻪ ﻋ� واﺮﺻﻓ� ﻋﻨﻪ-  ﺎﻋﺟﻞ أمﺮي وآﺟﻠﻪ:  أو ﻗﺎل- أمﺮي
 ﺛﻢ رﺿ� ﺑﻪ، ﻟ� ﺣﻴﺚ ﺎﻛن
আ�াহু� ইি� আ�ািখরুক িব‘ইলিমকা, ওয়া আসতাকিদরুক িবকুদরািতকা, ওয়া
আসআলুকা িমন ফাজিলকাল আযীম। ফাই�াকা তাকিদর ওয়ালা আকিদর। ওয়া
তা‘লামু ওয়ালা আ‘লামু ওয়া আ�া আ�ামুল-গুয়ুউ। আ�াহু� ইন কুনতা তা‘লামু
আ�া হাযাল আমর খাইরু লী ফীদীনী ওয়া মাআশী ওয়া ‘আিকবািত আমির (আও
কালা ফী আ‘িজিল আমির ওয়া আিজিল) ফাকিদরহ লী, ওয়া ইয়াসিসরহ লী, ছু�া
বািরকলী ফীিহ, ওয়া ইন কুনতা তা‘লামু আ�া হাযাল আমরা শাররু লী ফী দীনী
ওয়া মাআ‘শী ওয়া ‘আিকবািত আমির। ফাসিরফহ আনিন ওয়াসিরফনী আনহ।
ওয়াকদরিল আলখাইরা হাইসু কানা, সু�া রাি�নী িবিহ। (বণর্না বুখাির)
েহ আ�াহ! িন�য় আিম আপনার িনকট কলয্া চাি� আপনার ইলেমর অিসলায়,
আর আপনার কুদরতী সাহাযয চাি� আপনার কুদরেতর অিসলায় আর আপনার
িনকট চাি� আপনার মহান ফজেলর অিসলায়। িন�য়ই আপিন কমর্ক আর আিম
অক্। আপিন �াত আেছন, আিম �াত নই। িন�য় গােয়েবর সম� িকছু আপিন
�াত আেছন। েহ আ�াহ! যিদ আপিন মেন কেরন, এই কাজ (এখােন িনেজর
কাজটা উে�খ করেত হেব) আমার জনয উৎত �ীেনর িদক িদেয়, দুিনয়া িদক
িদেয় ও পরবতর্ জীবেনর জনয তেব উহােক আমার জনয সহজ কের িদন। তারপর
উ� কােজ আমােক বরকত দান করু। আর যিদ মেন কেরন এই কাজ (কাজ
উে�খ করেত হেব) আমার জনয ক্ষিত আমার �ীন, দুিনয় ও আেখরােতর জনয
তেব উহােক আমা হেত দূের সিরেয় রাখেবন এবং আমােকও উহা হেত দূের রাখুন।
আর েয কােজ আমার ম�ল আেছ আমােক িদেয় তা স�� করু। তারপর আমার
�িত স�� হেয় যান।
সিহ হিদস মেত এই সালাত আদােয় উৎত হেলা �থম রাক‘আেত সূরা ফািতহার
সােথ সূরা কািফরু এবং ি�তীয় রক‘আেত সূরা ফিতহার সােথ সূরা ইখলাস
িমিলেয় পড়া। এই সালাত ও দ‘আ �েতয্ে তার িনেজর জনয করেব যমন ঔষুধ
িনেজই পান কের, এই িনয়েত েয িন�য়ই আ�াহ তাআলা ঐ কােজ তােক সিঠক
রা�া েদখােবন। আর কবুেলর িনদশর্ হে� তার জনয আসবাব (উপকরণ) সমূহ
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সহজ কের েদেবন। আর ঐ েবদআতী এে�খারা হেত িনজেক েহফাজত করু যােত
আেছ �ে�র উপর িনভর্ করা এবং �ামী �ীর নােম িহসাব করা বা অনয্ান িজিনস
যার স�ে� �ীেনর েকান িনেদর্ নাই।
সালাত আদায়কারীর স�ুখ িদেয় যাওয়ার বয্াপাে ভয় �দশর্
১। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
 لﺎﻜن أن ﻳﻘﻒ أر�ﻌ� ﺧ�ا ﻪﻟ ﻣﻦ أن ﻳﻤﺮ، لﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﻤﻟﺎر ﻳﺪي اﻤﻟﺼ� ﻣﺎذا ﻋﻠﻴﻪ
ﺑ� ﻳﺪﻳﻪ
যিদ েকউ জানত েয, সালাত অব�ায় েকান বয্ি� স�ুখ িদেয় যাওয়াটা কত বড়
অনয্া, তাহেল তার জনয উৎত হত ৪০ (িদন বা বছর) অেপক্ করা। (বণর্না
বুখারী)
ইবেন খুযাইমার েরওয়ােয়েত আেছ ৪০ বছর।
এই হাদীস সালাত আদায়কারীর িসজদার জায়গার িভতর িদেয় যাওয়ার কথা
বুঝাে�। তােত আেছ পাপ ও ভয় �দশর্। স�ুখ িদেয় অিত�মকারী যিদ জানত
এেত িক ধরেণর পাপ হয় তাহেল ৪০ বছর পযর্ অেপক্ করত। িক� যিদ েস
িসজদার জায়গার বাইের িদেয় অিত�ম কের, তেব তােত িকছু হেব না এটাই
হাদীেসর ভাষয।
আর মুসুি�র জনয জরুর হে�, েস তার স�ুেখ সুতরার বয্াব� করেব, যােত কের
তার স�ুখ িদেয় যাবার সময় অিত�মকারী সাবধান হেয় যায়।
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ েতামােদর মেধয যখন েকউ
সালােত দাড়ায় তখন েযন মানুষ হেত সুতরা কের েনয়। তারপর ও যিদ েকউ
সুতরার িভতর িদেয় েযেত চায় তেব েস েযন তােক গলা ধা�া েদয়। যিদ বাধা না
মােন তেব েযন তার সােথ যু� কের। কারণ েস বয্ি শয়তান। (বণর্না বুখারী ও
মুসিলম)
এটা সহীহ হাদীস যা বুখারীেত আেছ। আর এই হাদীস মসিজদূল হারাম ও
মসিজেদ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম উভয়েকই শািমল কের। কারণ,
যখন িতিন এই হাদীস বেলন তা হয় ম�ায়, না হয় মদীনায় বেলিছেলন। এর দিলল
হে�ঃ ফতহু বারীেত আেছঃ ইবেন ওমর (রাঃ) কা‘বা শরীেফ বেস আৎতািহয়াত
পড়ার সময় তার স�ুখ িদেয় অিত�মকারী বয্ি�ে বাধা েদন। তারপর বেলনঃ
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যিদ েস বাধা না মানত তেব অবশয্ তার সােথ যু� করতাম। হেফজ ইবেন হাজার
আসকালানী (রঃ) বেলনঃ এখােন কা‘বা শরীেফর ঘটনা এজনয উে�খ করা হল
যােত কের েলােকরা এই ধারণা না কের েয, �চ� ভীেড়র কারেণ ঐ�ােন মুস�ীর
সামেন িদেয় গমন করা ক্ষ েযাগয্
২। িক� েয হাদীেস আেছ েয, কা‘বা শরীেফ সুতরা ছাড়া সালাত আদায় করেল
এবং তার সামেন িদেয় অিত�ম করেল েকান গুনা হেব না, তা সিঠক নয়।
৩। বুখারীেত আেছ, জুহাইফা (রাঃ) বেলনঃ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম
িহজরত করেত েবর হন এবং ম�ার বাতহা নামক �ােন েযাহর ও আসর আদায়
কেরন ২ রাক‘আত কের। তখন তাঁর সামেন েছাট লািঠ িছল সুতরা িহসােব।
মূল কথাঃ েয �ােন মুসি� িসজদা কের েসই �ান িদেয় যাতায়াত করা হারাম। তােত
পাপ হয় এবং শ� আযােবর ভয়ও আেছ যিদ মুসি�র সামেন সুতরা থােক। তেব
েকউ যিদ �চ� ভীেড়র কারেণ অপারগ হয় তেব তার জনয অিত�ম করা জােয়য
আেছ।
রাসূল�ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িকরাত ও সালাত
১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ

٤ : ﺍﻟﻤﺰﻣﻞL 5 4 3 2
আর আপিন েকারআনেক ধীের ধীের পড়ুন। (সূরা আল মুযযাি�ল ৪)
২। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম কখনও িতনিদেনর কম সমেয় পুরা
েকারআন খতম িদেতন না। (বণর্না িতরিমিয)
৩। রাসূল�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম িতলাওয়ােতর সময় �েতয্
আয়ােতর েশেষ থামেতন। েযমনঃ আলহামদ িল�ািহ রাববীল আলামীন বেল
থামেতন তারপর আর রাহমািনর রাহীম বলেতন। (বণর্না িতরিমিয)
৪। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, েকারআনেক সু�র কের
িতলাওয়াত কর। কারণ, সু�র ক��র েকারআন িতলাওয়াতেক আেরা সু�র কের
তুেল। (বণর্না আবু দাউদ)
৫। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েকারআনেক েবশ েটেন েটেন
পড়েতন। (বণর্না আহমদ)
৬। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েমারেগর আওয়াজ শুনে ঘুম হেত
উঠেতন। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
৭। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম মােঝ মােঝ জুতা পাঁেয় িদেয় সালাত
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আদায় করেতন। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
৮। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ডান হাত িদেয় তাসবীহ গুনেত।
(বণর্না িতরিমিয ও আবু দাউদ)
৯। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর স�ুেখ যখন েকান কিঠন িবষয়
উপি�ত হত, তখনই িতিন সালােত ম� হেতন। (বণর্না আহমদ ও আবু দাউদ)
১০। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম যখন সালােতর মেধয বসেতন,
তখন হাটু�েয়র উপর হেতর পাতা�য় �াপন করেতন। তারপর তজর্ন উিঠেয়
রাখেতন, উহা �ারা দ‘আ করেতন। (বণর্না মুসিলম)
১১। কখনও তজর্ন েনেড় দ‘আ করেতন। (বণর্না নাসায়ী)
আর িতিন বলেলনঃ উহা শয়তােনর জনয েলাহা �ারা আঘাত করা হেতও শ�।
(বণর্না আহমদ)
১২। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সালােতর মেধয বুেকর উপর, বাম
হেতর উপর ডান হাত �াপন করেতন। (বণর্না ইবেন খুযাইমা)
ইমাম নবভী রহ. মুসিলেম বিণর্ হািদেসর বয্াখয্ বেলেছনঃ নাভীর নীেচ হাত
বাঁধার হাদীস দুবর।
১৩। চার মাযহােবর ইমামগণই বেলেছন, যিদ হাদীস সহীহ হয় তেব উহাই আমার
মাযহাব। এর েথেক এটা সােবত হল েয, সালােত তজর্ন নাড়ান, বুেকর উপর হাত
বাঁধা তােদর মাযহাব। আর উহা সালােতর সু�াত।
১৪। সালােত আ�ুল নাড়ােনার আমল �হণ কেরেছন ইমাম মােলক (রঃ) ইমাম
আহমদ িবন হা�ল (রঃ) এবং িকছু িকছু শােফয়ী মাযহােবর েলােকরা। আর আেগর
হাদীেস রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আ�ুল নাড়ােনার িহকমত উে�খ
কেরেছন। কারণ, এই নাড়া আ�াহর তাওহীেদর িদেক ইশারা কের। আর এই
নড়াচড়া শয়তােনর জনয েলাহার আঘাত হেতও শ�। কারণ, েস তাওহীদেক
অপছ� কের। তাই �েতয্ মুসিলেমর জনয জরুর হল, েস রাসুল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামেক অনুসরণ করেব। তাঁর েকান সু�তেক অ�ীকার করেব না।
কারণ, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ েতামরা ঐভােব সালাত
আদায় কর েযভােব আমেক আদায় করেত েদখছ। (বণর্না বুখারী)
রাসূল�ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এর ইবাদত
১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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েহ ক�ল আবৃত বয্ি ! উঠুন ইবাদত করু, রাি�র েবশীর ভাগ সমেয়। (সূরা
আল-মুযয্াে� ১.২)
২। আেয়শা (রাঃ) বেলনঃ রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম রমযান বা
অনয েকান সমেয় রাে� ১১ রাক‘আেতর েবশী তাহা�ুদ আদায় করেতন না। �থেম
৪ রাক‘আত পড়েতন। তা েয কত সু�র ও ল�া হত তা বলার মত নয়। তারপর
আরও ৪ রাক‘আত পড়েতন। তার েসৗ�যর ও দীঘর্ত বলার ভাষা েনই। তারপর ৩
রাক‘আত পড়েতন। আিম বললামঃ আপিন িক িবতর পড়ার পূেবর্ িন�া যান। িতিন
বলেলনঃ েহ আেয়শা ! আমার চক্ষু িন�া যায় িক� অ�র জা�ত থােক। (বণর্না
বুখারী ও মুসিলম)
৩। আসওয়াদ ইবেন ইয়াযীদ রহ. বেলনঃ
:ﺳﺄﻟﺖ ﻋ�ﺸﺔ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺻﻠﻮاة رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎﻟـﺖ
 ﻓﺈذا ﻛن ﻟ،  ﺛﻢ أﻰﺗ ﻓﺮاﺷﻪ،  ﻓﺈذا ﻛن ﻦ الﺴﺤﺮ أوﺗﺮ،  ﺛﻢ ﻳﻘﻮم، ﻛن ﻳﻨﺎم أول الﻠﻴﻞ
 و�ﻻ، ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻤﻟﺎء

 ﻓﺈن ﻛن ﻨﺒﺎ أﻓﺎض،  ﻓﺈذا ﺳﻤﻊ اﻷذان وﺛﺐ، ﺣﺎﺟﺔ ألﻢ ﺑﺄﻫﻠﻪ

 ﺛﻢ ﺧﺮج إﻰﻟ الﺼﻼة، ﻮﺿﺄ
একদা আিম আেয়শা (রাঃ) েক রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর রাি�র
সালাত স�ে� �� কির। উৎতে িতিন বেলনঃ রাি�র �থমাংেশ িতিন িন�া েযেতন।
তারপর জা�ত হেতন। েশষ রাত হেল িবতর আদায় করেতন। এরপর িবছানায়
েযেতন। অতঃপর যিদ ফরয েগাসেলর �েয়াজন হত তেব েগাসল করেতন। তা না
হেল, ওযু করেতন এবং সকােলর সালােতর জনয েবর হেতন। (বণর্না বুখারী ও
মুসিলম)
৪। আবু হুরাইরা (রাঃ) বেলনঃ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সালােত
এত অিধক সময় দািড়েয় থাকেতন েয দ‘পা ফুেল উঠত। তখন তাঁেক বলা হলঃ েহ
আ�াহর রাসূল ! আপিন এত ইবাদত কেরন, অথচ আ�াহপাক আপনার পূেবর্ ও
পেরর সম� গুণা ক্ষ কের িদেয়েছন। উৎতে িতিন বলেলনঃ আিম িক কৃত�
বা� হব না?। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
৫। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ েতামােদর দুিনয়া িনে�া�
িজিনসসমূহ আমার ি�য় কের েদয়া হেয়েছঃ েমেয় মানুষ, আতর এবং আমার
েচােখর শীতলতা েদওয়া হেয়েছ সালােতর মেধয। (বণর্না আহমদ)
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যাকাত ও ইসলােম তার গুর
িকছু সংখয্ েলােকর উপর শতর সােপেক ও িনিদ� সমেয় যাকাত ওয়ািজব। যাকাত
হে� ইসলােমর েরাকনসমূেহর একটা েরাকন এবং তার িভিৎ �রূ আ�হ তাআলা
েকারআেনর বহ আয়ােত সালােতর সােথ সােথ যাকােতর কথা উে�খ কেরেছন।
উহা েয ফরয তার উপর মুসলমানেদর ইজমা তথা ঐকয্ম কােয়ম হেয়েছ। েয
বয্ি েজেন বুেঝ তােক অ�ীকার করেব, েস কােফর। ইসলাম হেত েবর হেয়
যােব। আর েয বয্ি উহা আদােয়র েক্ষ কৃপণতা করেব, বা কম করেব েস
ঐসম� জােলমেদর অ�ভুর্ হেব যােদর স�ে� কিঠন আযাব ও শাি�র কথা বলা
হেয়েছ।
উপেরা� কথার দলীলসমূহঃ
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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সালাত কােয়ম কর এবং যাকাত আদায় কর। (সূরা আল-বা�ারা ১১০)
আ�াহ তাআলা আেরা বেলন :
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তােদরেক েতা এ হুকু করা হেয়েছ েয তারা সিঠক ভােব ইখলােসর সােথ আ�াহ
তাআলার ইবাদত করেত এবং সালাত কােয়ম করেত ও যাকাত আদায় করেত।
আর এটাই �িতি�ত �ীন। (সূরা আল-বাইেয়�াহ)
মায়ায িবন জাবাল রাঃ েক রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম যখন
ইয়ামােন পাঠান তখন তােক েয উপেদশ েদন তার মেধয আেছঃ যিদ তারা েতামার
ঐ কথা েমেন েনয় তেব তােদর জানােব, আ�াহ তােদর উপর িকছু সাদা�াহ ফরয
কেরেছন। তা ধনীেদর কাছ েথেক �হণ করা হেব এবং গরীেদর মেধয িবতরণ করা
হেব। (বণর্না বুখারী)
যারা যাকাত আদায় করেব না, তারা েয কুফির করল এ স�ে� আ�াহপাক বেলনঃ
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যিদ তারা তওবা কের এবং সালাত কােয়ম কের এবং যাকাত আদায় কের তেব
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তারা েতামােদর �ীিন ভাই। (সূরা আত-তাওবাহ ১১)
এই আয়াত হেত এ কথা পির�ার হে� েয, যারা সালাত আদায় করেব না এবং
যাকাত �দান করেব না তারা েতামােদর �ীিন ভাই নয়। বরং তারা কািফর। এজনয
আবু বকর (রাঃ) ঐ সম� েলাকেদর িবরুে িজহাদ কেরিছেলন যারা সালাত ও
যাকাতেক আলাদা কেরিছল এবং সালাত কােয়ম েরেখিছল িক� যাকাত িদেত
অ�ীকার কেরিছল। আর সম� সাহাবােয় েকরাম তাঁর ঐ িজহাদেক �ীকৃিত
িদেয়িছেলন।
যাকােতর িহকমত
যাকাতেক েয �বতর্ করা হেয়েছ তােত বহ িহকমত রেয়েছ। আর তার উে�শয
অেনক বড়, মানব কলয্াও �চুর। যখন আমরা েকারআন ও হাদীস পযর্ােলাচলন
করব তখন এগুেল আমােদর স�ুেখ পির�ুট হেব। যাকাত কােক কােক িদেত হেব
এ স�েকর সূরা তাওবা এবং অনয্ান আয়ােত ও হাদীেসর িদেক লক করেল েদখা
যায় েয, সাদা�াহ (যাকাত) েদয়ার বয্াপাে এবং অনয্ান সম� ধরেণর ভাল কােজ
বয্ করার বয্াপাে উৎসািহত করা হেয়েছ। এেতই আ�াহ তাআলার িহকমতগুেল
পির�ার হেয় উেঠ।
১। উহা মুিমনেদর অ�রেক নানা ধারেণর পাপ-গুনা হেত পির�ার কের এবং
খারাপ কােজর �ভাব হেত অ�রেক পির�র কের। আর তার রুহে কৃপণতার
খারািব এবং টাকা পয়সার �িত অতয্ািধ েলাভ এবং এই েলােভর কারেণ অনয্ান
েয খারািব হয় তা হেত অ�রেক পিব� কের।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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তুিম তােদর মাল েদৗলত হেত সাদা�াহ �হণ কের তােদরেক পিব� কর এবং
তােদর অ�রেক সংেশাধন কর। (সূরা তাওবা ১০৩)
২। গরীব মুসিলমেদর সাহাযয করা, তােদর চািহদা পূণর্ কর, তােদর সহায়তা ও
স�ান করা যােত তারা আ�াহ ছাড়া অনয্েদ িনকট সাহাযয েচেয় িনেজেদরেক
অপমান না কের।
৩। ঋণ�� মুসিলেমর ঋণ েশাধ কের িদেয় তার মেনর েপেরশানী দূর করা এবং
যারা ঋণভাের ভারা�া� তােদর েবাঝা লাঘব করা।
৪। অ�রেক ঈমান ও ইসলােমর উপর শি�শালী করা, যােত তারা িবিভ� ধরেণর
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সে�হ ও মেনর েধাকা হেত বাঁচেত পাের (ঈমােনর দৃঢ়তা আসার পূবর পযর্)। ফেল
আে� আে� তােদর ঈমােনর মেধয দৃঢ়তা আসেব এবং পিরপূণর ইয়া�ীন পয়দা
হেব।
৫। যারা আ�াহর রা�ায় যু� করেব তােদর ��ত করা। তােদর �েয়াজনীয় িজিনস
ও হািতয়ােরর বযব�া করা। যােত তারা ইসলাম �চার করেত পাের। আর কুফির ও
িফৎনা ফাসাদেক সমূেল উে�দ করেত পাের। সােথ সােথ নয্ােয় পতাকােক
মানুেষর মােঝ সমু�ত করেত পাের। ফেল সমােজ েকান িফৎনা েদখা েদেব না,
বর� �ীন স�ূণ্ভাে
র
এক আ�াহর জনয্ হেব।
৬। যখন েকান মুসিলম মুসািফর, যা�া পেথ িবপেদ পেড় এবং তার যা�ার েশেষ
ঘের িফরার মত টাকা পয়সা না থােক তখন তােক ঐ পিরমাণ যাকােতর মাল েদয়া
যােব যা িদেয় েস ঘের েপৗঁছেত পাের।
৭। স�দেক পিব� করা তােক বৃি� ও েহফাজত করা এবং তােক নানা ধরেণর
িবপদ আপদ েথেক বাঁিচেয় কাখা। আর এটা তখনই স�ব হেব যখন আ�াহ
তাআলার আনুগতয ও তাঁর হুকুেম উপর চলার বরকত পাওয়া যােব এবং তাঁর
সৃি�র �িত ইহসান করা হেব।
এগুেল হে� যাকাত আদােয়র িহকমত এবং মহান উে�েশয্ কেয়কিট। এ ছাড়া
উহা আদােয় আরও অেনক উপকার আেছ। কারণ, শরীয়েতর হুকুেম েগাপন রহসয
ও িহকমত পিরপূণর ভােব আ�াহ ছাড়া েকউ জােন না।
েয সম� মােলর যাকাত েদয়া ওয়ািজব
চার �কার মােলর যাকাত েদয়া ওয়ািজবঃ
�থমঃ- জিমেনর িভতর হেত েয সম� ফল ও ফসল েবর হয় উহার যাকাত।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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েহ ঈমানদারগণ! েতামরা েয সম� পিব� িজিনস উপাজর্ করছ তা হেত দান কর।
আর জিমন েথেক আিম েয িজিনস েবর কেরিছ তা হেতও। তেব এর মধয হেত শুধ
খারাপ িজিনসগুেল দান কেরা না। যিদ এ বয্াপাে গািফলতী না কর তেব েতামরা
আর েদাষী হেব না। (সূরা আল-বা�ারাহ ২৬৭)
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আর েতামরা ফসেলর হকসমূহ আদায় কর েযিদন ফসল কতর্ কর েসিদনই। (সূরা
আল-আন‘আম১৪১)
মােলর সবেচেয় বড় হক হে� যাকাত। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম
বেলেছনঃ েয ফসল বৃি�র পািনেত ও ভূগভর্ পািনেত উৎপ� হয় তার উপর দশ
ভােগর এক ভাগ যাকাত িদেত হেব। আর েয ফসল েসেচর �ারা উৎপ� হয় তােত
িবশ ভােগর এক ভাগ যাকাত িদেত হেব। (বণর্না বুখারী)
ি�তীয়ঃ েসান, রূপ ও নগদ টকার যাকাত।
মাহান আ�হ তাআলা বেলনঃ
\[ZYX WVUTSR
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যারা েসানা, রূপ জমা কের রােখ এবং তা আ�াহর রা�ায় বয্ কের না, তােদর
কিঠন আযােবর সংবাদ দাও। (সূরা তাওবা ৩৪)
আবু হুরাইরা (রাঃ) হেত বিণর্ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
،  إﻻ إذا ﺎﻛن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ،  ﻻ ﻳﺆدي ﻣﻨﻬﺎ ﻘﻬﺎ، ﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ذﻫﺐ وﻻ ﻓﻀﺔ
 ﻓﻴﻜﻮى ﺑﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ وﺟﺒيﻨﻪ.  ﻓﺄﺣ� ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻲﻓ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ، ﻔﺤﺖ ﻪﻟ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻣﻦ ﺎر
 ﺘ ﻳﻘﻰﻀ.  ﻳﻮم ﺎﻛن ﻣﻘﺪاره ﻤﺧﺴ� أﻟﻒ ﺳﻨﺔ.  ﻛﻤﺎ ﺮدت أﻋﻴﺪت ﻪﻟ. وﻇﻬﺮه
. ﺑ� اﻟﻌﺒﺎد
যিদ েসানা বা রূপ অিধকারী েকান বয্ি উহােদর হক (যাকাত) িঠকমত আদায়
না কের তেব িকয়ামেতর িদন ঐ সম� ধাতুেক পাত বািনেয় জাহা�ােমর আগুে
গরম করা হেব, তারপর তা িদেয় তার কপােল, শরীেরর পাে�র ও িপেঠ েছক েদয়া
হেব। যতবারই ঠা�া হেয় আসেব, ততবারই উহা গরম কের েছক েদয়া হেব, এমন
এক িদেন যা হেব প�াশ হাজার বছেরর সমান। এভােবই এ আযাব চলেব যতক্
না বা�ােদর িবচার েশষ হয়। (বণর্না সহীহ মুসিলম)
তৃতীয়ঃ বয্বসা মােলর যাকাত।
উহা হে� ঐ সম� মাল যা বয্বস বািনেজয্ জনয িনিদর্ করা হেয়েছ। েযমন,
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জায়গা জিমন, পশ, খাদয, পািনয়, গাড়ী ও এই জাতীয় অনয্ান স�দ। বয্বসায়
যখন তার বছর েশষ হেব তখন সম� মােলর দাম িহসাব করেব। তারপর েয দাম
আেস তার চি�শ ভােগর এক অংশ েবর করেব, খিরদা দােম েহাক বা তার েচেয়
কমেবশী যাই েহাক ঐ িজিনেসর মূলয িনধর্ার করেব। ঐ সম� মুিদ, গাড়ী, টায়ার
িটউব ইতয্াি সব িহসাব করেব। �েতয্ েদাকানদােরর উপর ওয়ািজব হে�
তােদর, েদাকােন েছাট বড় িজিনস যা আেছ তার তািলকা উৎতমরূ ��ত করা।
তারপর ঐ িহসাব মত যাকাত আদায় করা। তেব হাঁ, যিদ এই কাজ তার উপর খুবই
ক� দায়ক হয় তেব একটা পিরমাপ কের তার উপর যাকাত িদেত হেব।
চতুথর্ গবািদ পশ
উহােদর মেধয শািমল হল গর, ছাগল, উট ইতয্াি গৃহপািলত পশ। তেব এেত শতর
হল, এগুেল মােঠ চরা পশ হেত হেব এবং এগুেলা দু িকংবা আিথর্ লােভর জনয
পালন করা হেব। আর তােদর েনসাব পূণর হেত হেব। মােঠ চরার শতর হল, সম�
বছর বা বছেরর েবশীর ভাগ সময় চরেত হেব। তা যিদ না হয় তেব আর যাকাত
িদেত হেব না। িক� যিদ বয্বসােয় জেনয �িতপালন করা হয়, তেব যাকাত িদেত
হেব। যিদ তােদর পালন করা হয় বয্বসা জনয তেব তা মােঠই চরােনা েহাক িকংবা
ঘেরই ঘাস খাক, তার যাকাত হেব বয্বসা িজিনেসর মতই। বয্বসা এই েনসাব
হয় হুবু ঐ মােলই হেব অথবা অনয িজিনেসর সােথ িমিলেয় হেত হেব।
যাকােতর েনসােবর পিরমাণ
১। ফসল ও ফলঃ এর েনসাব হল পাঁচ আওসাক বা ৬১২ েকিজ (িকেলা�াম)। যিদ
েসচ ছাড়াই উৎপািদত হয় তখন দশ ভােগর এক ভাগ যাকাত িদেত হেব। আর েসচ
�ারা উৎপ� হেল ২০ ভােগর এক ভাগ যাকাত িদেত হেব।
২। নগদ টাকা বা েসানা, রূপ ইতয্ািদ যাকাতঃ(ক) েসানাঃ- ২০ িদনার বা ৮৫ �াম পিরমাণ ওজন হেল তােত ৪০ ভােগর এক
ভাগ অথর্া শতকরা ২.৫০ (আড়াই) ভাগ হাের যাকাত িদেত হেব। (খ) রূপা- উহা
যখন ৫৯৫ �াম হেব তখন শতকরা ২.৫০ (আড়াই) ভাগ যাকাত িদেত হেব।
(গ) নগদ টাকাঃ- উহা েসানা বা রূপ েয েকান একটার েনসােবর সমান নগদ টাকা
থাকেলই যাকাত িদেত হেব শতকরা আড়াই ভাগ।
৩। বয্বসা মালঃ- েসানা রূপা িহসােব দাম িহসাব কের শতকরা আড়াই টাকা
িদেত হেব।
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৪। গবাদী পশু(ক) উটঃ- উহার সবর িন� পিরমাণ হল ৫ টা উহােত যাকাত িদেত হেব ১টা ছাগল।
(খ) গরু- উহার সবর পিরমাণ হল ৩০ টা। উহােত যাকাত িদেত হেব ১ বছেরর
একিট বাছুর।
(গ) ছাগলঃ- উহার সবর পিরমাণ হল ৪০ টা উহােত িদেত হেব ১ টা ছাগল।
এসম� পশু েনসাব ও যাকাত স�ে� িব�ািরত জানেত হেল িফকাহ এর িকতাব
েদখেত হেব।
পশু উপর তখন যাকাত ওয়ািজব হেব যখন এগুেল পুেরা বছর মােঠ চের খােব।
যাকাত ওয়ািজব হওয়ার শতর্সমূ
১। ইসলামঃ- যাকাত কািফর বা মুরতােদর উপর ওয়ািজব নয়।
২। েয মােলর যাকাত িদেত হেব তােত তার পূণর মািলকানা থাকেত হেব। তা তার
হােতর মেধয থাকেত হেব আর তা খরচ করার পূণর অিধকার থাকেত হেব অথবা
েকউ িনেলও তা েফরত পাবার পূণর অিধকার থাকেব।
৩। েনসাব পূণর হেত হেবঃ- শরীয়েত িবিভ� মােলর জনয েয েনসাব েদয়া হেয়েছ তা
পূণর হেত হেব।
৪। বছর পূণর হেত হেবঃ- েযিদন েথেক েস েনসােবর মািলক হল েসিদন হেত এক
বছর পূণর হেত হেব। তেব গবািদ পশু বংশ বৃি� েপেল এবং বয্বসা লাভ হেল
তা মূেলর সােথ সংযু� হেব।
৫। �াধীনতাঃ- েকান দােসর উপর যাকাত ওয়ািজব নয়। কারণ েস েকান স�েদর
অিধকারী নয়, বরং েস তার মািলেকর স�দ েদখাশুন কের।
৬। ঐ গবািদ পশু উপর যাকাত ওয়ািজব হেব না যা মািলক িনজ স�দ �ারা
�িতপালন কেরন। েযমন, পশুে যিদ তার খাদয িকেন খাওয়ােত হয় তাহেল ঐ
পশু উপর যাকাত হেব না।
যাকাত েকাথায় ও কােক িদেত হেব
যাকাত েকাথায় বয্ করেত হেব এ স�েকর আ�াহ তাআলা বেলনঃ-
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সদ�া পাবার েযাগয শুধুমা ফকীর, িমসকীন, যাকাত সং�হকারী, যােদর অ�র
(ইসলােম) ঝুেক পড়ার স�াবনা আেছ, আর �ীতদাস মুি�েত, ঋণ��রা, আর
যারা আ�াহ তাআলার রা�ায় আেছ, আর রা�ার পিথক (মুসাফীর)। ইহা আ�াহর
তরফ হেত ফরয। আ�াহ তাআলা সম� িকছু �াত আেছন, আর িতিন িহকমত
ওলা। (সূরা তাওবা ৬০)
(সদ�াহ বলেত এ আয়ােত ফরয যাকাতেক বুঝাে�) আ�াহ তাআলা এ আয়ােত ৮
ধরেণর েলােকর কথা উে�খ কেরেছন যােদর �েতয্েক যাকাত পাওয়ার অিধকার
রােখ।
১। ফিকরঃ- ঐ বয্ি, তার যা �েয়াজন, তার অেধর্কর িতিন মািলক নন। অথবা
তার েথেকও কম। িতিন িমসকীেনর েচেয়ও েবশী অভাবী।
২। িমসকীনঃ- এমন অভাবী বয্ি� যার অব�া ফিকেরর েচেয় ভাল। েযমন তার
�েয়াজন ১০ টাকার, তার িনকট আেছ ৭ টাকা। ফিকর তােক বলা হয়, েয
িমসকীেনর েথেকও েবশী অভাবী। এর দিলল হে� আ�াহ তাআলার বাণী-
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আর ঐ েনৗকা যা িছল কেয়কজন িমসিকেনর, যারা সমুে� কাজ করত। (সূরা
কাহাফ ৭৯)
আ�াহ তাআলা এ আয়ােত তােদরেক িমসিকন বেলেছন যিদও তারা একটা েনৗকার
মিলক িছল। ফিকর ও িমসিকনেদর এই পিরমাণ স�দ িদেত হেব যােত তােদর
পুরা বছর চেল যায়। কারণ, যাকাত �েতয্ বছরই ওয়ািজব হয়, তাই েস পূণর এক
বছেরর মাল েনেব।
কতটা সাহাযয �েয়াজনঃ- উহােত শািমল হল খানা, েপাশাক, বাস�ান এবং অনয্ান
িজিনস যা ছাড়া বাঁচা স�বপর নয়, তেব েকান অিতির� খরচ করা চলেব না। আর
যার িনকট হেত েস যাকাত পােব তার উপর েস েবাঝা �রূ হেত পারেব না। এ
জনয এই পিরমাণ এক এক যামানায়, এক এক এলাকায় ও বয্ি হেত বয্ি�ে
পাথর্ক হয়। যা এখােন এক বয্ি� চেল অনয্ হয়ত অনয বয্ি� তােত চলেব
না। যা হয়ত অেনেকর ১০ িদেনর জনয যেথ�, তা হয়ত অনয কােরা এক িদেনর
খরচ। যােত এই বয্ি� চেল তােত অেনয্ চলেব না। কারণ তার পািরবািরক খরচ
েবশী।
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আেলমগণ ফেতায়া েদন েয, পূণর �েয়াজনীয়তার মেধয শািমল আেছ, রুগী
িচিকৎসা, অিববািহেতর িববাহ, িকতাব প� খিরদ ইতয্াি।
ফিকর ও িমসিকনেদর মেধয যারা যাকাত িনেব তােদর অবশয্ মুসিলম হেত হেব।
বনু হােশম এবং তােদর সােথ সংযু� েলােকরা যাকাত িনেত পারেব না। আর
যােদর উপর খরচ করা তার জনয লােযম তােদর যাকাত েদয়া যােব না। েযমন
িপতা-মাতা, স�ান, �ামী-�ী। আর যার পেক উপাজর্ করার মত শি� আেছ, তার
জনয যাকাত েনয়া জােয়য নয়। কারণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম
বেলনঃ ধনী বা কমর্ক যারা তােদর এেত েকান অংশ েনই। (বণর্না আহমদ, আবু
দাউদ, নাসায়ী)
যাকাত আদায়কারীঃ- তারা হে�ন ঐ বয্ি�বৃ যােদরেক েদেশর রা��ধান বা
তার নােয়ব িনিদ� কের িদেয়েছন যাকােতর মাল স�দ সং�হ করা, েহফাজত করা
এবং তা ব�ন করার জনয। তােদর মেধয আেছ যাকােতর স�দ সং�হকারী,
েহফাজতকারী, েলখক, িহসাবরক্, পাহারাদার, এক�ান হেত অনয �ােন
পিরবহনকারী, এবং যারা উহা িবিল-ব�ন কের তারাও।
তােদরেক তােদর কাজ অনুযায়ী েবতন েদয়া হয়, েস ধনী হেলও। যিদ েস মুসিলম,
�া� বয়�, বুি�মান, িব�াসী এবং কমর্পট হয়। যিদ িতিন বনু হােশম েগাে�র হন
তেব তােক যাকাত েদয়া যােব না। কারণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম
বেলেছনঃ “িন�য়ই যাকাত ও সদ�াহ মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এর
বংশধরেদর জনয নয়। (বণর্না: মুসিলম)
৪। যােদর অ�র ইসলােমর িদেক ঝুকেছঃ তারা হে�ন ঐ সম� েনতৃ�ানীয়
েলােকরা যােদরেক বংেশর েলােকরা মানয কের এবং আশা করা যায় েয, তারা
ইসলাম ধমর �হণ করেব। অথবা তার ঈমানী শি� এবং ইসলাম �হণ উদাহরণ
হেব অনয্েদ স�ুেখ, অথবা মুসিলেদর রক্ বা তার ক্ষ হেত বাঁচােনার েচ�া
করেব। তােদর সাহাযয করা এখনও চলেছ, এটা মনসুখ (বািতল) হয়িন। তােদরেক
যাকাত হেত এই পিরমাণ মাল েদয়া হেব যােত তারা ইসলােমর �িত ঝুেক পেড়,
তােক সাহাযয কের এবং েকউ িবরু�াচর করেল তার িবেরািধতা কের। এই অংশ
কােফরেক ও েদয়া চেল। কারণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সাফওয়ান
িবন উমাইয়ােক হুনাই যুে�র গিনমত িদেয়িছেলন। আর এটা মুসিলমেকও েদয়া
চেল। কারণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আবু সূফইয়ান ইবেন হারবেক
িদেয়িছেলন। এমিন ভােব আকরা িবন হােবসেকও িদেয়িছেলন। তারপর উয়াইনাহ
ইবেন িহসানেকও িদেয়িছেলন। তাঁেদর �েতয্কে িতিন একশত কের উট
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িদেয়িছেলন। (বণর্না মুসিলম)
৫। �ীতদাস মুি�েতঃ- এর মেধয শািমল আেছ দাসেদর মু� করা। যারা মুি�র
বয্াপাে চুি�নামা িলেখেছ তােদর ও সাহাযয করা। তারপর যারা শ�র হােত ব�ী
হেয়েছ, তােদর মু� করা। কারণ, এ বয্ি ঐ ঋণ��েদর দেল শািমল হেব যােক
ঋেণর েবাঝা হেত মু� করা হয়। তােক আেরা েবশী সাহাযয করা উিচত, এজনয
েয, হয়ত শ�রা তােক হতয্ করেব অথবা অতয্াচাের কারেণ েস ইসলাম তয্া
করেব।
৬। ঋণ��ঃ- তারা হে�ন ঐ বয্ি�র যারা েদনা কেরেছন এবং েশাধ করার ওয়াদা
কেরেছন। েদনা দু রকেমর হেত পােরঃ(১)েকান বয্ি তার জােয়য �েয়াজেনর জনয ঋণ �হণ কেরেছন। েযমন তার খরচ
চালােনার অথবা েপাষাক �য় বা িবেয় বা িচিকৎসার জনয, অথবা বাড়ী িনমর্া বা
আসবাবপ� �েয়র জনয ঋণ কেরেছ। অথবা অনয েকান িজিনস ভূল�েম অথবা
েবেখয়ােল ন� কেরেছ। তখন তােক ঐ পিরমাণ টাকা েদয়া হেব। যােত েস ঋণমু�
হেত পাের। হয়ত েস আ�াহ তাআলার েকান হুকু পালেনর জনয মুবাহ েকান কাজ
করার জনয ঋণ কেরেছ।
এই দেল শািমল হেত হেল তােক মুসিলম হেত হেব, এমন ধনী হওয়া চলেব না
যােত েস তার ঋণ িনেজই েশাধ করেত পাের। তার ঋণ �হণ েকান পাপ কােজর
জনয হয়িন।
(২) অপেরর উপকার করেত ঋণ�� হওয়াঃ েযমন দু বয্ি� মেধয
আেপাষ করেত। আর এই েক্ষ যাকােতর টাকা েনয়া যােব। কারণ
কুবাইসাহ িবন িহলালী (রাঃ) বেলনঃ আিম েকান বয্ি� ঋেণর েবাঝা
�হণ কেরিছলাম। তারপর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িনকট
এেস তােক েস স�ে� �� করলাম। িতিন বলেলনঃ তুিম এখােনই েথেক
যাও যতক্ না আমােদর িনকট যাকাত সাদা�ার টাকা আেস। তখন
েতামার ঋণ েশােধর জনয মাল িদেত বলব।
তারপর বলেলনঃ েহ কুবাইসাহ! অেনয্র কাে িভক্ করা িতন ধরেণর
েলাক ছাড়া অেনয্ জনয জােয়য নয়। যখন েকান বয্ি অনয্ে উপকার
করার উে�েশয ঋণ �হণ কের তখন তার জনয অেনয্ িনকট চাওয়া ৈবধ।
যখন উহা েশাধ হেয় যােব, তখন আর চাইেব না।
(ি�তীয়) ঐ বয্ি যার এত েবশী �েয়াজন পেড়িছল েয, টাকা ধার ছাড়া
চেল না, তখন তার জনয িভক্ করা হালাল যােত কের েস েকান�েম
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বাঁচেত পাের।
(তৃতীয়) ঐ বয্ি যােক অভাব পাকড়াও কেরেছ। তারপর অব�া এমন
দািড়েয়েছ েয, তার কাওেমর কমপেক িতন জন েলাক বেলেছ সিতয্ ঐ
বয্ি অ�কে� পেড়েছ। তখন বাঁচার তািগেদ তার জনয সাওয়াল করা
জােয়য হেব। এর বাইের েয সম� িভক্ করা হেব, কুবাইসা! তা হারাম।
এ ধরেণর সাওয়ালকারী হারাম �ারা েপট পূণর কের। (বণর্না মুসিলম ও
আহমদ)
যাকােতর মাল িদেয় মৃত বয্ি� ঋণও েশাধ করা যায়। কারণ এেক্ষ
মািলক� শতর নয়। এ েক্ষ তার পক েথেক আদায় করেত হেব। কারণ,
আ�াহ তাআলা তােদর পেক যাকাত িনিদর্ কেরেছন, তােদর জনয নয়।
৭। আ�াহর রা�ায়ঃ- ঐ সম� েলাক যারা �ীেনর কাজ কের, সরকারী
তহিবল হেত েকান েবতন পায় না। এই দেল গরীব ও ধনী উভেয়ই শিরক
হেব। এেত আেরা আেছ, যারা আ�াহর রা�ায় িজহাদ করেব তারাও। এেত
অনয্ান উৎত কাজ শািমল হেব না। কারণ, আয়ােত এই দলেক আলাদা
করার উে�শয হে� তােত পূেবর্ দলগুেল অ�ভুর্ হেব না।
আ�াহর রা�ায় সম� ধরেণর িজহাদ শািমল হেব। েযমন িচ�াভাবনার
�ারা িজহাদ, যারা ইসলােমর িবরু�াচার করেছ তােদর িবরুে �িতবাদ
ইতয্াি। আর যারা নানা ধরেণর সে�েহর েদালায় দুলে তােদর সে�হ
দূর করার জনয যারা েচ�া-�েচ�া চালায় তারাও। েয সম� �ংসকারী দল
ইসলােমর ক্ষ করেছ তােদর িবরুে যারা কাজ কের তারাও িজহাদ
কের বেল গণয। েযমন �েয়াজনীয় ইসলামী �� ছািপেয় িবিল করা, ভাল
িব�াসী ও মুখিলস েলাকেদর িনযু� করা যার খৃ�ান ও নাি�কেদর
কাযর্কলােপ িবরু�াচর করেব।
কারণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ েতামরা
মুশিরকেদর িবরুে িজহাদ কর জান, মাল এবং কথার �ারা।
(বণর্না আবু দাউদ)
৮। রা�ার পিথকঃ- ঐ মুসািফর, েয তার েদশ হেত অনয েদেশ েগেছ, িক�
টাকার অভােব িনজ গৃেহ েফরত েযেত পারেছ না। তােক ঐ পিরমাণ
যাকাত েদয়া যােব যা �ারা েস িনজ েদেশ �তয্াবতর করেত পাের। তেব
শতর হে�, তার এই সফর েকান পােপর জনয হেত পারেব না।
বরং েকান ওয়ািজব, মু�াহাব বা মুবাহ কােজর জনয হেত হেব। আরও শতর
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হল, যিদ েস েকাথাও েথেক কজর পায় তেব েস যাকাত িনেত পারেব না। ঐ
ধরেণর মুসািফর যারা বহুিদ অনয েদেশ থােক, তার েকান �েয়াজেন,
তােকও যাকােতর মাল েদয়া যােব।
পিরিশ�ঃ
যাকাত েদয়ার েক্ষ উপর� সম� ধরেণর েলাকেদরই িদেত হেব তা শতর
নয়। বর� মু�াহাব হে� �েয়াজনীয়তা এবং উপকািরতা েদেখ আদায়
করা। এটা লক্ করেবন েদেশর সরকার �ধান, তার �িতিনিধ বা িযিন
যাকাত িদেবন িতিন।
কারা যাকাত পাবার েযাগয নয় ?
১। ধনী ও যারা কমর্ক।
২। যাকাত দানকারীর বাপ, দাদা স�ান-স�তী এবং �ী।
৩। অমুসিলম
৪। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর বংশধর
যিদ বাপ, মা এবং স�ান-স�তী দির� হন এবং তারা আলাদা বসবাস
কেরন তেব তােদর যাকাত েদয়া যােব। আর িতিন যিদ তােদর ভরণ
েপাষেণ অসমথর হন তখন তােদর খরচ চালান তার উপর ওয়ািজব নয়।
সম� ধরেণর আ�ীয়-�জনেদর যাকাত েদয়া যােব তেব শতর হল তার
মূল। (বাপ, দাদা) ও শাখা �শাখা (স�ান-স�তী) হেত পারেব না।
আর বনী হােশমেদর তখন েদয়া যােব যখন তারা গনীমেতর মাল পােব
না। তখন তােদর হাজত ও জরুর েদেখ েদয়া হেব।
যাকাত আদােয়র উপকািরতা
১। আ�াহ ও তার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর হুকু
�িতপালন করা। আর আ�াহ ও তার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�াম যা ভালবােসন তােক মােলর �িত েয নফেসর ভালবাসা আেছ তার
উপর �ধানয েদয়া।
২। এই আমেলর িবিনময় বহুগ েবেড় যায়। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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যারা আ�াহর রা�ায় ধন-স�দ খরচ কের তােদর উদাহরণ হে� ঐ শষয
দানার মেতা যার েথেক সাত টা শীষ েবর হয় আর �িতিট শীেষ শতািধক
দানা হয় আর আ�াহ যােক ই�া তােক আরও বািড়েয় েদন। (সূরা আলবা�ারাহ ২৬১)
৩। সাদা�াহ তার ঈমােনর �মাণ �রূ এবং তার ঈমােনর িনদশর্।
হািদস শরীেফ আেছঃ
( الﺼﺪﻗﺔ ﺑﺮﻫﺎن ) رواه مﺴﻠﻢ
“সাদা�াহ েবারহান (দলীল) �রূ (বণর্না মুসিলম)
৪। ইহা মানুষেক পােপর ও চিরে�র খারাবী হেত পিব� কের। মহান
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আপিন তােদর মাল স�দ হেত সাদা�াহ �হণ করু যােত তারা পাক
পিব� হয়। (সূরা তাওবা ১০৩)
৫। স�েদর বৃি�, বরকত হওয়া, েহফাজত ও খারাবী েথেক েবঁেচ থাকা
সম�ই ঘেট যাকাত আদােয়র কারেণ। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�াম বেলেছনঃ “সাদা�াহ েদয়ার কারেণ স�দ কেমনা”। (বণর্না
মুসিলম)
মহান আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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েতামরা যা দান করনা েকন তা েফরত পােব, কারণ আ�াহ তাআলা
সেবর্াৎ িরিযকদাতা। (সুরা সাবা ৩৯)
৬। িকয়ামেতর িদন সাদ�াহকারী তার ছায়াতেল থাকেব। ঐ হািদেস
উে�খ হেয়েছঃ সাত ধরেণর েলাক আ�াহর আরেশর নীেচ ছায়া পােব,
েযিদন ঐ ছায়া ছাড়া অনয েকান ছায়া থাকেব না, তােত আেছঃ ঐ বয্ি
িযিন দান খয়রাত কেরন এত েগাপেন েয ডান হ� যা দান কের বাম হ�
ও তা জােন না। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
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৭। উহার কারেণ আ�াহর রহমত পাওয়া যায়। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আমার রহমত সম� িজিনেসর উে�র, আর আিম উহা িলখব ঐ সম�
েলাকেদর জনয যারা আ�াহেক ভয় কের এবং যাকাত আদায় কের। (সূরা
আল-আ‘রাফ ১৫৬)
যারা যাকাত েদয় না তােদর স�ে� সতকর্বাণ
১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ

J IHGFE DC BAM
T S R QP O N M L K

`_^]\[ZYX WVU
l k ji h g f e d c b a
٣٥ - ٣٤ : ﺍﻟﺘﻮﺑﺔL s r q p o n m
যারা েসানা, রূপাে জমা কের রােখ এবং তা আ�াহর রা�ায় বয্ কের
না তােদর কিঠন আযােবর সংবাদ দাও। িকয়ামেতর িদন ঐ সম� ধাতুেক
গরম কের উহা �ারা তােদর কপােল, শরীের পাে�র ও িপেঠ েছক েদয়া
হেব। (আর বলা হেব) ইহা হে� ঐ স�দ জমােনার শাি� যা েতামরা
স�য় কের েরেখিছেল িনেজেদর জেনয। আর ঐ িজিনস স�য় রাখার শাি�
�হণ কর।
(সূরা তাওবা ৩৪-৩৫)
২। আবু হুরাইরা (রাঃ) হেত বিণর্ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�াম বেলনঃ
 ﻓﻴﺠﻌﻞ. ﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻛ� ﻻ ﻳﺆدي ز�ﻪ إﻻ أﺣ� ﻋﻠﻴﻪ ﻲﻓ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ
 ﻓ ﻳﻮم.  ﻰﺘ ��ﻢ اﷲ ﺑ� ﻋﺒﺎده.  ﻓﻴﻜﻮى ﺑﻬﺎ ﺟﻨﺒﺎه وﺟﺒيﻨﻪ. ﺻﻔﺎﺋﺢ
57

.  ﺛﻢ ﻳﺮى ﺳبﻴﻠﻪ إﻣﺎ ﻟ اﺠﻟﻨﺔ و�ﻣﺎ ﻟ اﻨﻟﺎر. ن ﻣﻘﺪاره ﻤﺧﺴ� أﻟﻒ ﺳﻨﺔ
 ﻛﺄوﻓﺮ ﻣﺎ. وﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻞ ﻻ ﻳﺆدي ز�ﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﻄﺢ ﻬﻟﺎ ﺑﻘﺎع ﻗﺮﻗﺮ
 ﻰﺘ.  ﻛﻤﺎ ﻰﻀ ﻋﻠﻴﻪ أﺧﺮاﻫﺎ ردت ﻋﻠﻴﻪ أوﻻﻫﺎ.  ﺴﻦﺘ ﻋﻠﻴﻪ. ﻛﻧﺖ
 ﺛﻢ ﻳﺮى.  ﻳﻮم ﺎﻛن ﻣﻘﺪاره ﻤﺧﺴ� أﻟﻒ ﺳﻨﺔ. ��ﻢ اﷲ ﺑ� ﻋﺒﺎده
. ﺳبﻴﻠﻪ إﻣﺎ ﻟ اﺠﻟﻨﺔ و�ﻣﺎ ﻟ اﻨﻟﺎر
স�েদর অিধকারী েকান বয্ি যিদ যাকাত না েদয় তেব িকয়ামেতর িদন
ঐ সম� িজিনসেক জাহা�ােমর আগুে গরম কের পাত বানান হেব।
তারপর উহা �ারা তার পা�রেদশ, কপাল ও অনয্ান অে� েছক েদয়া চলেত
থাকেব যতক্ পযর্ না আ�াহ তাআলা িবচার েশষ কেরন। আর ঐ িদন
হেব প�াশ হাজার বছেরর সমান। তারপর তার িনিদ� �ান হেব হয়
জা�াত না হয় জাহা�াম।
৩। বুখারী শরীেফ বিণর্ আেছ, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম
বেলনঃ েয বয্ি�ে আ�াহ তাআলা স�েদর অিধকারী কেরেছন, িতিন
যিদ যাকাত আদায় না কেরন তেব ঐ স�দেক এক শি�শালী টাক মাথা,
দুইিশ ওয়ালা সাপ রূে উঠান হেব, যা তােক িকয়ামেতর িদন আঘাত
করেত থাকেব। তারপর তােক দাঁত িদেয় কামড়ােব ও বলেবঃ আিম
েতামার মাল, আিম েতামার গু স�দ। তারপর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�াম িতলাওয়াত কেরনঃ
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তুিম কক্ষ ধারণা করনা েয, যােদর আ�াহ স�দ দান কেরেছন
তারা যিদ তােত কৃপণতা কের তেব তা তােদর জনয উৎত। বরং
উহা তােদর জনয িনকৃ�। উহা তার ঘােড় ঝুলান হেব িকয়ামােতর
িদন, েস েয বিখলী কেরেছ তার শাি� �রূ। (সূরা আেল ইমরান
১৮০)
৪। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আরও বেলনঃ যােদরেক উট,
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গর বা ছাগেলর অিধকারী করা হেয়িছল, িক� তারা তােদর যাকাত আদায়
কেরিন, তখন ঐ পশুেদ িকয়ামেতর িদন উপি�ত করা হেব আরও বড় ও
েমাটা কের। তখন তারা তােদর মািলকেক িশং �ারা ও পা �ারা আঘাত
করেত থাকেব। যখন একিট �া� হেয় যােব তখন অনয্ি শু করেব।
আর এটা চলেত থাকেব ততক্ পযর্ যতক্ না িবচার েশষ হয়।
(বণর্না মুসিলম)
যাকাত স�কর্ িকছু�েয়াজনীয় কথা
�থমঃ উপের উি�িখত আট দেলর েয েকান এক দলেক যাকাত িদেলও
উহা সহীহ হেব। যিদও তােদর �িতিট দলই পাওয়ার েযাগয তবু তােদর
�েতয্ দলেক যাকাত েদয়াটা ওয়ািজব নয়।
ি�তীয়ঃ- েয ঋণভাের জজর্ির তােক এমন পিরমােণ যাকাত েদয়া চেল
যােত েস পূণর্ভাে বা আংিশক ভােব ঋণমু� হেত পাের।
তৃতীয়ঃ- যাকাত েকান কােফরেক েদয়া যােব না। েস মূেলই কােফর েহাক
বা মুরতাদ (ধমর্তয্া) েহাক। েতমিনভােব সালাত তয্াগকারেক যাকাত
েদয়া যােব না। কারণ তার বয্াপাে সিঠক ফেতায়া হল েস কােফর। তেব
েস যিদ সালাত আদায় করেত রাজী হয় তেব তেক যাকাত েদয়া েযেত
পাের।
চতুথর্- েকান ধনী বয্ি�ে যাকাত েদয়া জােয়য নয়। রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ (উহােত (যাকােত) েকান ধনী বা কমর্ক
বয্ি� অংশ েনই) (বণর্না আবু দাউদ)
প�মঃ- ঐ সম� বয্ি�েদ যাকাত েদয়া জােয়য হেব না যােদর ভরণ
েপাষেণর ওয়ািজব দািয়� তার উপর আেছ। েযমন িপতা-মাতা, স�ান ও
�ী।
ষ�ঃ - যিদ �ামী দির� হন তেব ধনী �ী তােক যাকাত িদেত পাের। কারণ
সাহাবী আ�ু�াহ িবন মাসউদ (রাঃ) এর �ী তাঁেক যাকােতর মাল �দান
কেরিছেলন। আর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তা অনুেমাদন
কেরিছেলন।
স�মঃ- এক েদেশর যাকাত অনয েদেশ েদয়া উিচত নয়। অবশয যিদ েসই
রকম �েয়াজনীয়তা েদখা েদয় তেব েদয়া েযেত পাের।
েযমনঃ দুিভর অথবা ঐ েদেশ েকান দির� বয্ি না িমলেল অথবা
মুজািহদেদর সাহেযয্ করার �েয়াজন হেল। অথবা েদেশর শাসক েকান
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জরুর �েয়াজেনর খািতের উহা করেত পাের।
অ�মঃ- যিদ েকউ অনয েকান েদেশ েযেয় স�েদর অিধকারী হয় তেব
েসই েদেশই যাকাত আদায় করা তার উপর ওয়ািজব। িতিন উহা তার
িনেজর েদেশ ে�রণ করেত পারেবন যিদ উপেরা� জরুর কারণসমূেহর
েকানটা েদখা েদয়।
নমবঃ- েকান ফিকরেক ঐ পিরমাণ যাকাত েদয়া জােয়য যােত তার পুেরা
বছর বা কেয়ক মােসর চািহদা িমেট।
দশমঃ- েসানা ও রূপা উপর যাকাত ওয়ািজব হেব সবর্াব�ােত যিদও
উহা টাকা িহসােব বা অলংকার িহসােব বয্বহ হউক বা অনয্ে ধার
েদয়া হউক অথবা অনয েকান অব�ােতই উহা থাকুক না েকন। কারণ,
সাধারণভােব েয সম� দিলল �মাণ পাওয়া যায় তােত উহাই �মািণত
হয়। তােব েকান েকান আেলম বেলেছন, েয গহনা পিরধান করা বা ধার
েদয়ার জনয ��ত করা হয় তােত যাকাত নাই। তেব �থম দেলর কথাই
অিধক �হণেযাগয আর তার উপর আমল করাই সিঠক হেব।
একাদশঃ- ঐ সম� িজিনস যা েকহ েকান িনজ �েয়াজেনর জনয জেড়া
কের তােত যাকাত েনই। েযমন খাদয, পানীয়, িবছানা, বাড়ী, গবািদ পশ,
েপাশাক পির�দ, গাড়ী ইতয্াি। কারণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�াম বেলনঃ মুসিলেমর উপর তার দাস ও েঘাড়ার যাকাত েদয়া
ওয়ািজব নয়। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম) আর এর বয্িত� হল শুধুমা
পিরধান করার েসানার ও রূপা গহনা প�।
�াদশঃ- েয সম� বাড়ী-ঘর, গাড়ী, েঘাড়া ইতয্াি ভাড়ায় খাটান হয়
তােদর যাকাত হেব তােদর ভাড়ার মেধয যিদ উহা নগদ টাকায় িমেল এবং
তােত এক বছর পূণর হয়, যিদ উহার পিরমাণ িনেজ িনেজ েনসাব পিরমাণ
হয় অথবা ঐ টাকা অনয টাকর সােথ িমেশ েনসাব পিরমাণ হয়।
( িবঃ �ঃ যাকােতর এই অংশ িকছুটা পিরবতর্ কের েশখ আবদু�া িবন
সােলহ এর িকতাব হেত �হণ কেরিছ ) - িলখক
িসয়াম ও তার উপকািরতা
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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١٨٣ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓL A @ ? >
েহ ঈমানদারগণ! িসয়ামেক েতামােদর উপর েতমিনভােব ফরজ করা
হেয়েছ েযমিনভােব েতামােদর পূেবরর যামানার েলাকেদর উপর করা
হেয়িছল, যােত কের েতামরা মুৎতা� (আ�াহভীর) হেত পার। (সূরা আলবা�ারাহ ১৮৩)
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(الﺼﻴﺎم ﺟﻨﺔ ) وﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻨﻟﺎر
িসয়াম হে� ঢাল �রূ অথর্া জাহা�াম হেত রক্ষাকা। (বণর্না বুখারী ও
মুসিলম)
১। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আরও বেলনঃ
:  ﺒﻟﺨﺎري.ﻦ ﺻﺎم رمﻀﺎن إﻳﻤﺎﻧﺎ واﺣتﺴﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﻪﻟ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ
١٨١٧ : مﺴﻠﻢ،٢٠١٤
েয বয্ি ঈমােনর সােথ ও পূেণয্ আশায় িসয়াম পালন কের তার পূেবর্
গুনা ক্ষ কের েদয়া হয়। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
২। িতিন আরও বেলনঃ
. ﺻﺎم رمﻀﺎن ﺛﻢ أﺗﺒﻌﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻦ ﺷﻮال ﺎﻛن ﻛﺼﻴﺎم اﺪﻟﻫﺮ
١٩٨٤:مﺴﻠﻢ
েয বয্ি রমযােনর িসয়াম পালন কের অতঃপর শাওয়ােল ও ছয়িট েরাযা
রােখ েস েযন পুরা বছর েরাযা রাখল। (বণর্না মুসিলম)
৩। িতিন আরও বেলনঃ
١٧٣: مﺴﻠﻢ. ﻦ ﻗﺎم رمﻀﺎن إﻳﻤﺎﻧﺎ واﺣتﺴﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﻪﻟ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ
েয বয্ি রমযােন তারািবহর সালাত আদায় কের ঈমােনর সিহত পূেনয্
আশায়, তার পূেবর্ গুনা ক্ষ কের েদয়া হয়। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
েহ আমার মুসিলম ভাই ! েজেন রাখুন, িসয়াম একিট ইবাদত এবং এর
রেয়েছ নানা �কােরর উপকািরতা। ত�েধয(১) সাওম হজেমর য� ও পাক�লীেক সবর্দ কােযর িল� হওয়া হেত
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িবরিত দান কের এবং শরীেরর েয বজর্ পদাথর আেছ তােক িনঃসরণ কের।
শরীের শি� েযাগায় আর উহা নানা ধরেণর েরােগর ও িনরাময় দান কের।
আর ধূমপায়ীেক ধূমপান হেত িদবেসর সময়টা িবরত রােখ। এইভােব
আে� আে� তােক উহা তয্া করেত সাহাযয কের।
(২) উহা নফস বা আৎমাে সু� কের েতােল। ফেল উহা নানা ধরেণর
িনয়ম শৃংখলা ও িনয়মানুবতর্ীতা মেধয চলেত অভয্ হেয় যায়। েযমন
আনুগতয, সবর, ইখলাস।
(৩) সােথ সােথ আদায়কারী িনেজেক তার অনয্ান িসয়াম আদায়কারী
ভাইেদর সমকক মেন কের। কারণ তােদর সােথ একে�ই িসয়াম শু
কের এবং ইফতার ও কের। ফেল সবাই ইসলােমর এক�বােদর উপর
এেস যায়। সােথ সােথ েস েয ক্ষু তৃ�া অনুভব কের তােত তার
অনয্নয ক্ষুধা ও অভাবী ভাইেদর ক� অনুভব করেত পাের।
রমযােন আপনার উপর জরুর ওয়ািজবসমূহ
েহ মুসিলম ভাই! েজেন রাখুন, আ�াহ তাআলা আমােদর উপর
িসয়ামেক ফরয কেরেছন এজনয েয, উহা আদােয়র মাধয্ে আমরা তাঁর
ইবাদত করব। যােত কের আপনার িসয়াম কবুল ও উপকারী হয় ত�নয
িনে�া� আমলসমূহ আদায় করুন১। সালাতেক েহফাজত করু। বহ িসয়াম পালনকারী আেছ যারা
সালাতেক অবেহলা কের। উহা হে� �ীেনর িভিৎ। উহােক তয্া করা
কুফুির তূলয।
২। আপিন উৎত চিরে�র অিধকারী েহান এবং কুফির ও �ীেনর �িত
গািলগালাজ করা হেত সাবধান েহান। আর সােথ সােথ অনয্েদ সােথ
খারাপ বয্বহা করা হেত িবরত েহান এই কথা বেল েয, আিম িসয়াম
পালনকারী। এভােবই িসয়াম নফসেক সুসাম�সয কের তুেল। আর
চিরে�র খারাপ িদকটা দূরীভূত কের। আর কুফির কাজ করা হেতও
িবরত রােখ যা মুসিলমেদর �ীন হেত েবর কের েদয়।
৩। িসয়াম অব�ায় েকান আেজ বােজ কথা বলেবন না, যিদও উহা
হাসয্�েল বলা েহাক না েকন, কারণ উহা আপনার িসয়ামেক ন� কের।
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ যিদ েকহ িসয়াম
পালনকারী হও তেব েস েযন আেজ বােজ কথা বলা হেত িবরত থােক
আর েযন ককর্শভাষ না হয়। যিদ েকহ তােক গািল েদয় বা হতয্ করেত
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উদয্ হয় তেব েস েযন বেল আিম িসয়াম পালনকারী, আিম িসয়াম
পালনকারী। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
৪। িসয়ােমর �ারা ধূমপান তয্াে অ�ণী েহান। কারণ উহা কয্া�া,
হাপানী ইতয্াি েরােগর কারণ। িনজেক আে� আে� দৃঢ় ই�ার মািলক
কের তুলুন। েযমিনভােব উহােক িদবেস পিরহার কেরেছন েতমিনভােব
রাি�েতও পিরতয্া করু। আর এর ফল�িতেত আপনার শরীর ও
স�দ উভয়ই রক্ পােব।
৫। আর যখন ইফতার করেবন তখন অিত েভাজন করেবন না। এটা
িসয়ােমর উপকািরতা ন� কের েদয়। আর আপনার �া�য এেত ক্ষিত
হেব।
৬। িসেনমা ও েটিলিভশন েদখা হেত িবরত েহান। কারণ উহােত চির�
ন� হয় আর িসয়ােমর উপকািরতাও ন� কের।
৭। েবশী েবশী রাি� জাগরণ করেবন না। ফেল হয়ত েসেহরী খাওয়া ও
ফজেরর সালাত আদায় করা হেত বাদ পেড় যােবন। আর আপনার উপর
জরুর হে� সকাল সকাল সব কাজ শু করা। রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�াম দ‘আ কেরনঃ (েহ আ�াহ ! আমার উ�েতর
সকােলর সমেয় বরকত দান করু। (বণর্না আহমদ ও িতরিয)
৮। েবশী েবশী কের িনেজর আৎমীয় �জন  অভাবীেদর দান সদ�াহ
করু। আর িনকট আৎমীয়েদ বাড়ী েবড়ােত যান এবং শ�তা
েপাষণকারীেদর মেধয স�িত সৃি� করুন
৯। েবশী েবশী কের আ�হর িজিকর করু, িতলাওয়াত করু বা �বন
করু। আর উহার অথর অনুধাবন করেত সেচ� েহান। তার উপর আমল
করু। আর মসিজেদ েযেয় উপকারী দরসসমূহ �বণ করু।
আর রমজােনর েশষ দশিদন মসিজেদ এেতকাফ করু।
১০। সােথ সােথ িসয়ােমর উপর িলিখত িকতাবসমূহ ও অনয্ান িকতাব
ও পাঠ করন। যােত উহার হুকু আহকাম িশক্ করেত পােরন। তখন
িশখেত পারেবন, ভুল�েম খানা �হণ করেল বা পানীয় পান করেল
িসয়াম ন� হয় না। আর রাে� েগাসল ফরজ হেল উহা িসয়ােমর েকান
ক্ষ কের না। যিদও ওয়ািজব হল পিব�তা হােসল করা ও সালােতর
জনয েগাসল করা।
১১। রমজােন িসয়ােমর েহফাজত করু। আর আপনার স�ানেদর
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যখনই সামথর্ হেব তখন হেতই িসয়াম আদােয় অভয্ কের তুলুন।
রমজােন িবনা ওযের িসয়াম তয্া করার বয্াপাের তােদর সাবধান
করু। েয বয্ি ই�াকৃতভােব একিদন িসয়াম ভ� করেব তার জনয
ওয়ািজব হল উহার কাজা আদায় করা ও তওবা করা। আর েয বযি�
রমজােনর িদবেস �ী সহবাস করেব েস তার কাফ্ফার আদায় করেব
�ম অনুযায়ী। �থেম েকান �ীতদাস মু� করা, আর েয উহা করেত
সমথর হেব না েস েযন একাধাের দুইমাস িসয়াম আদায় কের। আর েয
উহােতও সমথর হেব না েস েযন ষাট জন িমসিকনেক খাদয দান কের।
১২। েহ মুসিলম ভাই! রমজােন িসয়াম ভ� করা হেত সাবধান েহান।
আর েকান ওযর বশতঃ করেলও অনয্েদ সামেন �কাশ করেবন না।
কারণ, িসয়াম ভ� করা আ�াহর সামেন বাহাদুর েদখােনারই সমতূলয।
আর ইসলামেক করা হয় েহয় �িতপ�। আর মানুষেদর মেধয খারাপ
�ভাব ছড়ায়। েজেন রাখুন, েয িসয়াম আদায় করল না তার ঈদও নাই।
কারণ, িসয়াম পূণর্করা পর ঈদ হল আনে�র িদবস। আর উহা এবাদত
কবুেলর িদবসও বেট।
িসয়াম স�েকর্িকছু হাদীস
ফাজােয়েল রমযান
১। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
 وﺻﻔﺪت، وأﻏﻠﻘﺖ أﺑﻮاب اﻨﻟﺎر،ا ﺟﺎء رمﻀﺎن ﻓﺘﺤﺖ أﺑﻮاب اﺠﻟﻨﺔ
٢٥٤٧ : رواه مﺴﻠﻢ.(� و� ﻟﻔﻆ )وﺳﻠﺴﻠﺖ الﺸﻴﺎﻃ.�الﺸﻴﺎﻃ
“যখন রমজান মাস শু হয় তখন আসমােনর দরজাসমূহ খুেল েদয়া
হয়। আর জাহা�ােমর দরজাগুেল ব� কের েদয়া হয়। আর
শয়তানেদরেক িজি�ের আব� করা হয়।“
অনয েরওয়ােত আেছঃ “যখন রমযান মাস আেস তখন জা�ােতর
দরজাসমূহ খুেল েদয়া হয়।”
অনয েরওয়ােত আেছ - “তখন রহমেতর দরজাসমূহ খুেল েদয়া হয়”।
(বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
২। িতরিমিযর েরওয়ােত আেছঃ
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ﻨﺎدي ﻣﻨﺎد  ﻳﺎ ﺑﺎﻲﻏ اﺨﻟ� أﻗﺒﻞ!  ﺑﺎﻲﻏ الﺮﺸ أﻗﺮﺼ! وﷲ ﻋﺘﻘﺎء ﻣﻦ
. وذلﻚ ﻲﻓ ﻞﻛ ﻴﻟﻠﺔ،ر
“এক েঘাষক এই বেল ডাকেত থােক, েহ ভাল কাযর স�াদনকারীগণ
তাড়াতািড় এিগেয় এেসা। আরও বেল, েহ খারাপ কাযর আমলকারীরা
িপিছেয় যাও। আর আ�াহপাক জাহা�াম হেত বা�ােদর মুি� িদেত
থােকন। উহা �েতয্ রাে�ই হেত থােক যতক্ পযর্ না রমযান েশষ
হয়। (হাসান)
৩। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
 ﻗﺎل.ﻛ ﻋﻤﻞ اﺑﻦ آدﻀﺎﻋﻒ اﺤﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺮﺸ أﻣﺜﺎﻟـﻬﺎ إﻰﻟ ﺳﺒﻊ ﻣﺌﺔ ﺿﻌﻒ
١١٥١: مﺴﻠﻢ. . .  ﻻ الﺼﻮم ﻓﺈﻧﻪ ﻲﻟ وأﻧﺎ أﺟﺰى ﺑﻪ:اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
আদম স�ােনর �িতিট আমলেকই বিধর্ করা হয়। �িতিট েনক আমলেক
দশগু হেত সাতশত গু পযর্ বিধর্ করা হয়। আর আ�াহ তাআলা
বেলনঃ “একমা� িসয়াম বযতীত। কারণ উহা একমা� আমার জনয এবং
উহার বদলা আিমই েদব। বা�া তার শাহওয়াত এবং খাদয �হণেক
একমা� আমার জনয তয্া কের। িসয়ামকারীর জনয দিট আনে�র সময়
আেসঃ ইফতার করার সময় এবং তার �িতপালেকর সােথ সাক্ষাে
সময়। আ�হর কসম! িসয়াম পালনকারীর মুেখর দুগর আ�াহর িনকট
েমশেকর সুগ�ী হেতও ি�য়। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
িজ�ােক সংযত রাখা
১। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
ﻦ لﻢ ﻳﺪع ﻗﻮل الﺰور واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ واﺠﻟﻬﻞ ﻓﻠيﺲ ﷲ ﺣﺎﺟﺔ أن ﻳﺪع ﻃﻌﺎﻣﻪ
٦٠٥٧:ﺒﻟﺨﺎري. ﺮﺷاﺑﻪ
েয বয্ি িমথয্ বলা, অনয্া কাজ ও মূখর্ত হেত িবরত হয় না, তার
খানািপনােক তয্া করায় আ�াহর েকান �েয়াজন েনই। (বণর্না বুখারী)
ইফতার, দ‘আ ও েসহরী খাওয়া
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
১। যখন েতামরা ইফতার কর তখন েখজুর �ারা ইফতার করেব। কারণ,
উহা বরকতময়। যিদ উহা না িমেল তেব পািন পান করেব। কারণ, উহা
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হে� পিব�। (বণর্না িতরিমিয)
২।রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ইফতােরর সময় বলেতনঃ
ّ
ْ َ َ َََ ُ ْ ُُ
ُ ﺎء
َ ﺟ ُﺮ إ ْن َﺷ
٢٣٥٧: أﺑﻮ داود. اﷲ
ِ َ وَا�ْﺘَﻠ،َُﻫَﺐَ اﻟﻈَﻤَﺄ
ِ  و�ﺒﺖ اﻷ،ﺖ اﻟﻌﺮوق
“যাহাবা�ামাআ ওয়াবত�ািতল ওরু� ওয়া সাবাতাল আজর
ইনশাআ�াহ।। তৃ�া দূরীভুত হেয়েছ আর রগেরষাসমূহ পািন �ারা পূণর
হেয়েছ আর আ�াহ চােহত, ছওয়াবও িনিদর্ হেয়েছ। (বণর্না আবু
দাউদ)
৩। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আরও বেলনঃ
(ﻻ ﻳﺰال ﻨﻟﺎس ﺑ� ﻣﺎ ﻋﺠﻠﻮا ﻟﻔﻄﺮ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
যখন পযর্ েলােকরা ওয়া� হওয়া মা� তাড়াতািড় ইফতার করেব
ততক্ পযর্ তারা কলয্েণর মেধয থাকেব। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
৪। অনয্ বেলন
(�ﺴﺤﺮوا ﻓﺈن ﻓ الﺴﺤﻮر ﺑﺮ�ﺔ ) ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
েতামরা েসহরী েখেত থাক। কারণ, উহােত বরকত আেছ। (বণর্না
বুখারী ও মুসিলম)
রাসূল�ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িসয়াম
১। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ “�েতয্ মােস
িতন িদন এবং রমযান মােস িসয়াম পালন করা সম� বছর িসয়ােমর
সমতূলয। আরাফার িদন (হাজী বযতীত অনয্েদ) িসয়ম পালন করেল
আিম এই আশা কির েয, আ�াহ তার পূেবর্ বছেরর গুনা আর পেরর
বছেরর গুনা ক্ষ কের িদেবন। আর আশুরা িসয়াম পালন করেল
আ�হ তার পূেবর্ বছেরর গুনা ক্ষ কের িদেবন। (বণর্না মুসিলম)
২। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আরও বেলনঃ “যিদ আিম
আগামী বছর েবঁেচ থািক তেব মুহাররােমর নবম িদেনও িসয়াম পালন
করব”। (বণর্না মুসিলম)
৩। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম-েক েসামবার ও
বৃহ�িতবােরর িসয়ােমর বয্াপাে �� করা হেল বেলনঃ “ঐ দ‘িদন
বা�ার আমলসমূহ আ�াহ রাববুল আলামীেনর িনকট েপশ করা হয়।
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আর আিম এটা পছ� কির েয, িসয়ামরত অব�ায় আমার আমল তাঁর
স�ুেখ েপশ করা হেব”। (বণর্না নাসায়ী)
৪। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ঈদু িফতের ও ঈদু
আযহার িদেন িসয়াম পালন করেত িনেষধ কেরেছন। (বণর্না বুখারী ও
মুসিলম)
৫। আেয়শা (রাঃ) বেলনঃ “রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম
রমযান ছাড়া অনয েকান মােস সম� মাস বয্াি িসয়াম সাধনা কেরনিন।
” (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
৬। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম শা‘বান মাস বয্তী অনয
েকান মােস এত অিধক সাওম সাধনা করেতন না। (বণর্না বুখারী)
হজ ও উমরার ফিজলত
১। আ�হ তাআলা বেলনঃ
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আ�াহর ঘের যাওয়ার মত সামথর্ যােদর আেছ তােদর জনয জরুর হল
আ�াহর ঘেরর হজ আদায় করা। আর েয তােক (আ�াহ তা‘লার
হুকুমে) অ�ীকার করেব িন�য়ই আ�াহ তাঁর িব� জগত হেত
মুখােপক্ষীহ। (সূরা আল‘ইমরান, ৯৭)
২। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
اﻟﻌﻤﺮة ﻰﻟ اﻟﻌﻤﺮة  ﻤﻟﺎ ﺑيﻨﻬﻤﺎ واﺤﻟﺞ اﻤﻟﺮﺒور ﻟيﺲ ﻪﻟ ﺟﺰاء
ﻻ اﺠﻟﻨﺔ
এক ওমরাহ হেত পরবতর্ আর এক ওমরাহ, এই দু ওমরাহ পালন
করা মধয্বতর সমেয়র জনয কাফফারা (মুেছ যাওয়া) �রূ আর কবুল
হে�র বদলা একমা� জা�াত। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
৩। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আরও বেলনঃ
ﻣﻦ ﺣﺞ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺚ ولﻢ ﻳﻔﺴﻖ رﺟﻊ ﻣﻦ ذﻧﻮ�ﻪ ﻛﻴﻮم وﺪﻟﺗﻪ أﻣﻪ
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েয বয্ি এমন ভােব হ� আদায় করল যােত েকান অ�ীল কথা বা কাজ
বা ফােস�ী েকান কমর করল না, েস েযন তার পাপ হেত এমনভােব পিব�
হল েযন এই মা�ই তার মা তােক �সব করল। (বণর্না বুখারী ও
মুসিলম)
৪। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আরও বেলনঃ
(ﺧﺬوا ﻋ� ﻣﻨﺎ ﺳﻜ�ﻢ ) رواه ﻤﻟﺴﻠﻢ
েতামরা আমার িনকট হেত হেজর িনয়মাবলী িশেখ লও। (বণর্না মুসিলম)
৫। েহ মুসিলম ভাই! যখনই আপনার িনকট ঐ পিরমাণ অথর জেম যা �ারা
ম�া শরীফ আসা যাওয়ার বয্ব� হয় তখনই সােথ সােথ ফরজ হজ
আদায় করু। আর এটা জরুর নয় েয, হেজর পর অনয্েদ জনয হাদীয়া
েতাহ্ফ আনার মত খরচ আপনার নাই, তাই িকভােব হজ করেবন। কারণ,
আ�াহ এই ওযর কবুল করেবন না। তাই অসু� হওয়া, দির�তা আসা বা
পাপী হেয় মৃতুয মুেখ পিতত হওয়ার পূেবর হজ করু। কারণ, হজ হে�
ইসলােমর েরাকনসমূেহর একিট েরাকন।
৬। আর ওমরা ও হেজর জনয েয অথর বয্ করা হেব তােত ওয়ািজব হে�
উহা হালাল কামাই হেত হেব যােত কের আ�াহ তাআলা উহা কবুল
কেরন।
৭। েকান মিহলার জনয্ মাহােরম পুরুষ বয্তীত একাকী হে�র সফর
েয েকান সফর করা হারাম। কারণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম
বেলনঃ “েকান মিহলা কক্ষণই েকান মাহােরম পুরুষ বয্তীত সফর ক
না”। (বণর্নায় বুখারী ও মুসিল)
৮। কােরা সােথ েকান শ�তা থাকেল িমটমাট কের িনন। আর ধার েদনা
থাকেল তা েশাধ করু। �ীেক উপেদশ িদন েসেজগুে েবর না হেত। আর
গাড়ী হাকােনা, ঈেদর িদেনর িমি� িবতরণ, েকারবাণী ইতয্ািদ বয্াপাের
উপদশ িদন। কারণ আ�াহপাক বেলন
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েতামরা খাও, পান কর, িক� অপচয় কর না। (সূরা আ’রাফ ৩১)
৯। হজ হেলা মুসিলেমর জনয িবরাট এক সে�লন েক্। এেত তারা এেক
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অনয্ে জানেত পাের, ভালবাসার স�কর �াপন করেত পাের। আর এেক
অপরেক সহেযািগতা করেত পাের তােদর সমসয্াবল সমধােনর জনয।
আর সােথ সােথ দুিনয় ও আেখরােতর লােভর কাযর্সমূ করেত পাের।
১০। এর েচেয়ও বড় কথা হল, আপিন আপনার িনেজর সমসয্াবলী
সমাধােনর জনয একমা� আ�াহ তাআলার িনকট কায়মেনাবােকয সাহাযয
চাইেত পােরন। সকলেক েছেড় একমা� তার িনকেটই দ’আ করেত
পােরন। কারণ আ�াহ তাআলা বেলন
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(েহ নবী) বলুন, আিমত একমা� আমার রবেক ডািক আর তার সােথ
কাউেক শরীক কির না। (সূরা িজন, ২০)
১১। বছেরর েয েকান সময় ওমরাহ করা জােয়য। তেব রমযােন উৎত।
কারণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন
(ﻤﺮة ﻰﻓ رمﻀﺎن ﺗﻌﺪل ﺣﺠﺔ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“রমযােন ওমরা করা হেজর সমতুলয।’’ (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
১২। আর মসিজদু হারােম সালাত আদায় করেল অনয েয েকান মসিজেদ
সালাত আদায় করা হেত একলক গু েবশী সওয়াব পাওয়া যায়। কারণ
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ আমার এই মসিজেদ
(মসিজেদ নববী) এক রাক’আত সালাত আদায় করা মসিজদু-হারাম
বয্তী অনয েয েকান মসিজেদ হাজার রাক’আত আদায় করা হেত উৎত।
(বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
অনয্ িতিন বেলনঃ মসিজেদ হারােম সালাত আদায় করা আমার এই
মসিজেদ সালাত আদায় করা হেত একশত গু েবশী উৎত। (বণর্না
আহমদ)
১৩। আপনার জনয উৎত হল হেজ তামাৎত করা। উহা হে� �থেম ওমরাহ
করা, তারপর এহরাম হেত হালাল হেয় তারপর হজ আদায় করা।
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ েহ মুহা�েদর বংশধর !
েতামােদর মেধয েয েকহ হজ আদায় কের েস েযন হেজর সােথ ওমরাহ
আদায় কের। (বণর্না ইবেন িহ�ান)
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ওমরাহর আমলসমূহ
এহরাম, তাওয়াফ, সা’য়ী, হলক, তাহা�ুল।
১। আল এহরামঃ- িমকােত �েবেশর পূেবর এহরােমর কাপড় পিরধান
করু। আর বলুন “লা�ােয়ক আ�াহু� িবওমরাহ” েহ আ�াহ, উপি�ত
ওমরাহ করেত।
তারপর উ� �ের তলবীয়া “লা�ািয়ক আ�াহু� লা�ািয়ক, লা�ািয়কা
লা-শারীকালাকা লা�ািয়ক ই�াল হামদা ওয়ানেনমাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকালাক” অথর্া, উপি�ত হেয়িছ, েহ আ�াহ আপনার সাি�েধয
উপি�ত হেয়িছ। এমন এক স�ার িনকট উপি�ত হেয়িছ েহ আ�াহ,
আপনার েকান অংশীদার েনই। িন�য়ই সম� �শংসা এবং িনয়ামত
সম�ই আপনার িনকট হেত এবং সম� রাজ�ও আপনারই। আর আপনার
েকান শরীক েনই।
২। তওয়াফঃ- যখন ম�াশরীফ েপৗঁছেবন, তখনই হারাম শরীফ চেল যান,
তারপর কা’বা ঘেরর চতুিদর্ে সাত বার �দিক্ করু। শু করেবন
হজের আসওয়াদ হেত। শুরু বলেবনঃ িবসিম�াহ, আ�াহ আকবার।
যিদ সমথর হন তেব পাথের চুমা খান, তা না হেল ডান হাত �ারা ইশারাহ
করু। যিদ সমথর হন তাহেল �িতবারই ডান হাত �ারা েরাকেন
ইয়ামানীেত �শর করু। এখােন ইশারাও করা যােব না, চুমাও খাওয়া
যােব না। আর এই দু েরাকেনর মধয্বতর জায়গায় বলুন “রা�ানা
আিতনা িফ�ুিনয়া হাসানাতান, ওয়া িফল আিখরােত হাসানাতান, ওয়াি�না
আযাবা�ার” অথর্া েহ আমােদর �িতপালক! আমােদর দুিনয়াে কলয্া
িদন এবং আিখরােতও। আর আমােদর জাহা�াম হেত মুি� দান করু।
তারপর তওয়াফ েশেষ মাকােম ই�াহীেমর িপছেন দ’রাক’আত সালাত
আদায় করু। �থম রাক’আেত পডুন সূরা কািফরু আর ি�তীয়
রাক’আেত পডুন সূরা ইখলাস।
৩। সা’য়ীঃ- তারপর সাফা পাহােড় আেরাহণ। করু। তারপর কা’বার
িদেক মুখ কের দ’হাত আকােশর িদেক উিঠেয় পডুনঃ
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“ই�াসসাফা ওয়াল মারওয়াতা িমন শা’য়ািয়ির�াহ।’’
“িন�য়ই সাফা ও মারওয়া আ�াহ তাআলার িনদশর্নসমূেহ অ�ভুর্।
70

সাফা িদেয় সায়ী শুরু করুন। েযমন আ�াহ সাফার কথা িদেয়
কেরেছন।
তারপর েকান ইশারা বয্তীত িতনবার “আ�াহ আকবার” বলুন। তারপর
বলুন “লা ইলাহা ই�া�াহ অহদাহ লা শারীকা লাহ, লাহু মুলকু ওয়া
লাহু, হামদ, ওয়া হুয় আলা কুি� শাইিয়ন �াদীর। লা ইলাহা ই�া�াহ
অহদাহ, আনজাযা ওয়াদাহ, ওয়া সাদা�া’আবদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাব
ওয়াহদাহ” িতনবার। অথর্া আ�াহ ছাড়া সিতয্কা েকান মা’বুদ েনই।
িতিন এক ও অি�তীয়। সম� রাজ� তাঁরই আর সম� �শংসাও তাঁর। আর
িতিন সম� িকছুর উপর ক্ষমতাব। আ�াহ ছাড়া অনয েকান মা’বুদ েনই।
িতিন তাঁর ওয়াদা পূণর কেরেছন। তাঁর বা�ােক সেতয্ উপর �িতি�ত
কেরেছন, িতিন একাই সম� দলেক পরািজত কেরেছন।
তারপর �িতবার সাফা ও মারওয়ােত উেঠ একই িনয়ম পালন করু। আর
সােথ সােথ দ’আ করু। সাফা ও মারওয়ার মােঝর সবুজ বািতর অংশটুকু
�ত অিত�ম করু। সায়ী করেত হেব সাতবার। যাওয়ায় একবার ও
আসায় একবার, েমাট দুইবা িহসাব কের সাতবার পূণর করেত হেব।
৪। এটা েশষ হেল পূণর্ভাে মাথামূ�ন করু অথবা চুল খােটা করু।
মিহলারা তােদর চুেলর অ�ভাগ সামানয কাটেব।
৫। এই ভােবই আপিন ওমরাহর সম� আমল েশষ করেলন এবং এহরাম
অব�া হেত হালাল হেয় �াভািবক হেলন।
হেজর আমলসমূহ
এহরাম, িমনােত রাি� যাপন, আরাফােত অকুফ করা, মুযদালাফােত রাি�
যাপন করা, রমী, যেবহ, চুল মু�ান, তওয়াফ, সায়ী, হালাল হওয়াঃ১। ি�লহে�র অ�ম িদবেস ম�ােত এহরােমর কাপড় পিরধান করু।
তারপর বলুন “ লা�ািয়ক আ�াহু� িবহা�ািত” (েহ আ�াহ, আিম হেজর
িনয়ত করলাম। তারপর িমনােত গমন কের েসখেন রাি� অিতবািহত
করু। ঐ �ােন পাঁচ ওয়াে�র সালাত কসর কের আদায় করু। েযাহর,
আসর এশা এই িতন সালাত িনিদর্ ওয়াে� কসর কের আদায় করু।
২। তারপর িজলহেজর নবম িদবেস সুযর উদেয়র পের িমনা হেত
আরাফােত গমন করু। েসখােন েযাহর ও আসরেক “জমা তাক্দী” কের
আদায় করু এক আযান ও দু একামেত। তখন েকান সু�ত আদায়
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করার �েয়াজন েনই। তেব একটা বয্াপাে সাবধান হেবন। তা হল
আরাফােতর সীমার মেধয থাকেবন, খাওয়া দাওয়া করেবন, তালবীয়া পাঠ
করেবন আর এক আ�াহর িনকট দ’আ করেত থাকেবন। কারণ,
আরাফােত অকুফ (অব�ান) করা হেজর েরাকনসমূেহর মূল। আর
মসিজেদ নািমরার েবশীরভাগ আরাফােতর বািহের। (তাই সালাত েশেষ
মসিজদ হেত েবর হেয় আবার আরাফাত ময়দােন অকুফ করা উিচত)
৩। সূযর্াে� পর আরাফাত হেত েবর হেয় মুযদালাফার িদেক রাওয়ানা
হউন। েসখােন মাগিরব ও এশােক এক কের “জমা তািখর” সালাত
আদায় করু। তারপর েসখােন রাি� যপন কের ফজেরর সালাত আদায়
করু। তারপর মাশআরু হারােম েবশী কের আ�াহেক �রণ করু। তেব
দুবর্ল এখােন রাি� যাপন না করেলও তা জােয়য হেব।
৪। তারপর সূযর উঠার পূেবর্ মুদালাফা হেত রাওয়ানা হেয় িমনার িদেক
অ�সর হউন। িমনােত েপৗেছঁ বড় জমরােত সাতটা েছাট কংকর আ�াহ
আকবার বেল িনেক্ করু। সূযর উঠার পর এমনিক রা� পযর্ উহা
িনেক্ করা চেল।
৫। তারপর যবহ করু এবং িমনা বা ম�ােত ঐ েগা� আহার করু।
ঈেদর িতন িদন িনেজরাও আহার করু আর ফিকর, িমসিকনেদর মেধয ও
েগা� িবিলেয় িদন। যিদ আপনার িনকট েকারবাণী করার টাকা না থােক
তেব হেজর মেধয িতন িদন িসয়াম পালন করু আর বাকী সাতিদন েদেশ
�তয্াবতর কের আদায় করু। েমেয়েদর জনয্ একই হুকু। তার উপরও
যেবহ করা ওয়ািজব, অসমথর হেল িসয়াম পালন করেবন। এই িনয়ম হেজ
তামাৎতু েবলায় �েযাজয। তারপর আপনার ম�কেক পূণর্ভাে মুি�ত
করু বা সম� মাথার চুল খােটা করু। তেব মু�ন করা উৎত। তারপর
আপনার েপাষাক পিরধান করু। এখন আপনার জনয �ী সহবাস বয্তী
সম� িকছুই হালাল হল।
৭। তারপর ম�ায় �তয্াবতর কের তওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মেধয
সা’য়ী করু। ইহােক ঈেদর েশষ িদন পযর্ েদরী কের আদায় করা চেল।
এরপর আপনার �ীর সােথ সহবাস আপনার জনয হালাল হেয় যােব।
৮। তারপর ঈেদর কেয়ক িদেনর জনয িমনােত �তয্াবতর করু। ওয়ািজব
িহসােব ওখােন রাি� অিতবািহত করু। �তয্ েযাহেরর পর িতনটা
জমারােত ক�র িনেক্ করু। শু করেবন েছাট টা হেত। ইহা রাি�
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পযর্ করা চেল। �িতিটেত ৭ িট কের ক�র িনেক্ করু। �িতবার
পাথর িনেক্ষে সময় আ�াহ আকবার বলুন। েখয়াল রাখেত হেব
ক�রগুেল েযন জমারােত লােগ। েযগুেল লাগেব না তা পুনবর্া িনেক্
করু। সু�াত হে�, েছাট ও মাঝারী জামরােত পাথর িনেক্ কের হাত
উিঠেয় দ’আ করা। পাথর িনেক্ষ অসমথর হেল েমেয়েদর, েরাগীেদর,
েছাটেদর ও দুবর্লে পক হেত অেনয্র ক�র িনেক্ করেত পারেব।
যিদ েকান জরুর পিরি�িত েদখা েদয় তেব ি�তীয় বা দৃতীয় িদেনও উহা
িনেক্ করা যােব।
৯। িবদায়ী তাওয়াফ ওয়ািজব। এই তাওয়াফ করার সােথ সােথ সফর শু
করেত হেব।
হজ ও ওমরাহর আদবসমূহ
১। ইখলােসর সােথ একমা� আ�াহর জনয্ হজ আদায় করু। মেন মেন
বলুনঃ েহ আ�াহ ! এই হজ েকান েলাক েদখােনা আমল বা নােমর নাম
নয়।
২। েনককার েলাকেদর সােথ সফর করু এবং তােদর েখদমত করেত
সেচ� েহান। আর আপনার �িতেবশীর েদয়া ক� সহয করেত সেচ� েহান।
৩। ধুমপান তয্া ও িসগােরট �য় করা হেত সাবধান েহান। কারণ উহা
হারাম। উহা শরীরেক, পা�র্বতর্ীজন ও স�েদর ক্ষ কের। আর উহা
আ�াহ পােকর �� নাফরমানী।
৪। �িতিট সালােতর সময় েমসওয়াক করেত তৎপর েহান। েসখান েথেক
যমযেমর পািন ও েখজুর হািদয়া িহসােব বহন করু। কারণ এগুেলা
ফিজলত স�ে� সহীহ হাদীস বিণর্ হেয়ছ।
৫। েমেয় মানুষ �শর করা হেত সাবধান েহান। তােদর �িত অেহতুক দৃি�
িনেক্ করেবন না। আর আপনার সাথী েমেয়েদর সবর্দ পদর্া মেধয
রাখেত সেচ� েহান।
৬। কখেনা মুসি�েদর কাধ িডি�েয়, তােদর ক� িদেয় চলােফরা করেবন
না। বরং েযখােন �ান পান েসখােনই বসেত সেচ� েহান।
৭।দু মািজদু-হারােমও সালাতরত বয্ি� স�ুখ িদেয় চলাচল করেবন
না। কারণ উহা শয়তােনর কাযর।
৮। সালাত আদােয় ধীর ি�রতা �দশর্ করু। েকান সুতরা েযমন
েদওয়াল, কােরা িপছেন সালাত আদায় করু। ইমােমর সুতরাই িপছেনর
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বয্ি�েদ জনয যেথ�।
৯। তাওয়াফ, সায়ী, পাথর িনেক্, হজের আসওয়ােদ চুমা খাওয়া ইতয্াি
কােজর সময় আপনার আশপােশর েলাকেদর �িত েখয়াল করেবন যােত
তারা েকান ক� না পায়। ইহা অতয্ �েয়াজনীয় কাজ।
১০। গাইরু�াহ িনকট দু করা হেত সাবধান থাকেবন। কারণ, উহা ঐ
িশরেকর অ�ভর্, যােত হ� ও তার সম� আমলই বািতল হেয় যায়।
কারণ আ�াহ তালা বেলনঃ
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যিদ তুিম িশরক কর তেব েতামার সম� আমল ন� হেয় যােব আর
অবশয্ তুিম ক্ষিত��ে অ�ভর্ হেয় পড়েব। (সূরা যুমার ৬৫)
মসিজেদ নববীর িকছু আদব কায়দা
১। যখন মসিজেদ �েবশ করেবন তখন ডান পা �থেম এিগেয় িদেয়
িভতের �েবশ করু এবং বলুনঃ
�ﺴﻢ اﷲ والﺼﻼة ﻼم ﻰﻠﻋ رﺳﻮل اﷲ ا� اﻓﺘﺢ ﻰﻟ أﺑﻮاب رﻤﺣﺘﻚ
“িবসিম�ািহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূিল�াহ,
আ�াহু�াফতাহল আবওয়াবা রাহমািতকা” অথর্া আ�াহর নােম শু
করিছ, তাঁর রাসূেলর উপর সালাত ও সালাম । েহ আ�াহ! আমার জনয
আপনার রহমেতর �ারসমূহ খুেল িদন।
২। তারপর দু রাকআত তাহইয়াতুল মসিজেদর সালাত আদায় করু।
তারপর রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উপর এই বেল
সালাম েপশ করু- “আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলা�াহ, আসসালামু
আলাইকা ইয়া আবা বাকর, আসসালামু আলাইকা ইয়া ওমার । তারপর
েকবলার িদেক মুখ কের দ’আ করু। কারণ, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�াম বেলেছনঃ “যখন েকান িকছু চাও একমা� আ�াহর িনকট
চাও, যিদ েকান সাহাযয চাও তেব একমা� তাঁর িনকটই সাহাযয চাও”।
(বণর্না িতরিমিয)
৩। মসিজেদ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িযয়ারত এবং তাঁর
উপর সালাম েদয়া মু�াহাব। এর সােথ হজ সহীহ হওয়া বা না হওয়ার
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েকান স�কর েনই। এর জনয িনিদর্ েকান সময়ও িঠক করা েনই।
৪। িযয়ারেতর সময় রওজা শরীেফর জানালা বা েদয়াল �শর করা বা চুমা
খাওয়া হেত িনজেক বাঁচান। কারণ, উহা হে� িবদআত।
৫। যখন মসিজদ হেত েবর হন তখন কবরেক সামেন েরেখ এবং কবেরর
িদেক মুখ কের িপিছেয় আসা িবদআত। এর পেক েকান দিলল েনই।
৬। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উপর েবশী েবশী দরু পাঠ
করু। কারণ, রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ
( ﺻ� ﻰﻠﻋ ﺻﻼة واﺣﺪة ﺻ� ا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺸا )رواه مﺴﻠﻢ
েয বয্ি আমার উপর একবার দরু পাঠ করেব, আ�াহ তাআলা তার
উপর দশবার রহমত ে�রণ করেবন। (বণর্না মুসিলম)
৭। জা�ােত বাকী কবর�ান এবং অহুেদ শহীদেদর কবর িযয়ারত করাও
মু�াহাব। তেব সাত মসিজেদর বয্াপাে েকান দিলল েনই।
৮। মদীনা শরীফ সফর করার সময় িনয়ত হেব মসিজেদ নববীর িযয়ারত।
তারপর ওখােন েপৗঁছেল পের রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর
উপর সালাম করার িনয়ত করেত হেব। কারণ, তাঁর মসিজেদ সালাত
আদায় করা অনয্ান মসিজেদ সালাত আদায় করা হেত হাজার গু েবশী
সাওয়াব পাওয়া যায়। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ
িতন মসিজদ বয্িত অনয্ ক� কের সাওয়ােবর আশায় িযয়ারেত যােব
না। মসিজদু হারাম, মসিজদু আকসা, আর আমার এই মসিজদ।
(বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
মুজতািহদগেণর হাদীস অনুযায়ী চলার ঘটনা
চার ইমাম-েক আমােদর তরফ হেত আ�াহ তাআলা উৎত �িতদান দান
করু। তােদর �েতয্েক তােদর িনকট েয হাদীসসমূহ েপৗেছিছল তার
উপর ইজেতহাদ কের িছেলন। তােদর এেক অপেরর সােথ েয মত পাথর্ক
ঘেটিছল তার িবেশষ কারণ হে�, কােরা িনকট েকান হাদীস েপৗেছঁ িছল যা
িকনা অেনয্ িনকট েপৗেছঁ নাই। কারণ, েসই যামানায় হাদীেসর খুব েবশী
�সার ঘেটিন। আর হাদীেসর হােফজগণ নানা এলাকায় ছিড়েয় িছিটেয়
িছেলন। েকহ িছেলন িহজােয, েকহ শােম, েকহ ইরােক, েকহ িমসের বা
অনয্ান মুসিলম েদেশ। তােদর যামানায় এক �ান হেত অনয �ােন
যাতায়াত িছল খুবই কিঠন ও ক�বহু। েস কারেণ েদখেত পাই, ইমাম
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শােফয়ী (রঃ) যখন ইরাক েছেড় িমসের েগেলন তখন ইরােক তার েয
পুরাতন মাযহাব িছল তা তয্া কেরন। কারণ, তখন তাঁর স�ুেখ নুতন
নুতন বহ সহীহ হাদীস উপ�ািপত হয়।
তাই েদখেত পাই ইমাম শােফয়ী (রঃ) এর মাযহাব হে� েকান মিহলােক
�শর করেল ওযু ছুেট যায় িক� অনয্িদে ইমাম আবু হািনফাহ (রঃ) এর
মেত ছুেট না। এমত অব�ায় আমােদর উপর ওয়ািজব হল �ুরআন ও
সহীহ সু�াতেক তালাশ করা। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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অথর্া যিদ েতামরা েকান িবষেয় মতেভদ কর তেব তার িবচােরর ভার
আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর উপর েছেড় দাও যিদ েতামরা সিতয্ আ�াহ ও
আেখরােতর উপর ঈমান এেন থাক। উহাই হে� উৎত এবং সিঠক বয্াখয।
(সূরা িনসা ৫৯)
আর আমােদরেক েতা হুকু করাই হেয়েছ আ�াহ তাআলার িনকট হেত েয
কুরআন অবতীণর হেয়েছ তােক অনুসরণ করার জনয। আর রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�াম আমােদরেক সহীহ হাদীেসর মাধয্ে উহার বয্াখয
দান কেরেছন। কারণ আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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েতামােদর রেবর তরফ হেত যা েতামােদর উপর অবতীণর হেয়েছ তােক
অনুসরণ কর। তােক েছেড় অনয েকান আউিলয়ােদর অনুসরণ কর না।
েতামরা খুব কমই ইহা �রণ কর। (সূরা আ’রাফ ৩)
তাই েকান মুসিলেমর সামেন েকান সহীহ হাদীস েপশ করেল তােক এই
বেল তয্া করা জােয়য েনই েয, উহা আমােদর মাযহাব িবেরাধী। কারণ
সম� ইমামগেণর এজমা হে� সবর্দ সহীহ হাদীস �হণ করা, আর
উহােদর েখলাফ তােদর েয মতবাদ তা পিরহার করা।
হাদীস স�ে� ইমামগেণর মতামত
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িনে� ইমামগেণর িকছু ব�বয তুেল ধরা হে�। তােদর উে�িখত ব�েবয্
মাধয্ে, তােদর উপর েযসব েদাষােরাপ করা হয়, তা দূরীভুত হেব এবং
তােদর অনুসারীেদর িনকট সতয উদঘািটত হেব।
ইমাম আবু হািনফা (রঃ) -�েতয্ বয্ি� তাঁর েফকহার িনকট ঋনীবেলনঃ
১। েকান বয্ি� জনয হালাল হেব না আমােদর েকান কথােক �হণ করা,
যতক্ পযর্ না েস �াত হেব ইহা আমরা েকাথা হেত �হণ কেরিছ।
২। ঐ বয্ি� জনয হারাম, েয আমার দলীল না েজেন, শুধ কথার উপর
ফেতায়া েদয়। কারণ আমরা মানুষ। আজ এক কথা বিল আগামীকাল
আবার উহা হেত �তয্াবতর কির।
৩। যিদ আিম এমন েকান কথা বিল, যা আ�াহর িকতাব িকংবা রাসূেলর
কথার সােথ িবেরাধপূণর হয়, তখন আমার কথােক তয্া করেব।
৪। ইমাম ইবেন আেবদীন তার িকতােব বেলনঃ যিদ েকান হাদীস সহীহ
হয় আর উহা মাযহােবর িবেরাধী হয় তথািপ ঐ হাদীেসর উপর আমল
করেত হেব। উহাই হেব তার জনয মাযহাব। েকান েমাকাে�দ উহার উপর
আমেলর �ারা হানাফী মাযহাব হেত েবর হেয় যােবন না। কারণ সহীহ
েরওয়ােত ইমাম ইমাম আবু হািনফা (রাঃ) হেত বিণর্ আেছঃ যিদ হাদীস
সিহহ হয় তেব উহাই আমার মযহাব।
ইমাম মােলক (রঃ) িযিন মদীনা মেনায়ারার ইমাম বেল খয্া িছেলন,
িতিন বেলনঃ
১। আিমেতা একজন মানুষ মা�। ভুলও কির, শু� কির। তাই আমার
রায়েক উৎতমভাে পযর্েবক কর। তার মেধয েযগুেল েকারআন-হাদীেসর
সােথ িমেল তােদর �হণ কর। আর েযগুেল েকারআন ও হাদীেসর সােথ
িমেল না তােক তয্া কর।
২। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর পের এমন েকান বয্ি েনই
যার িকছু কথা �হণ করাও চেল, আর িকছু তয্া করাও চেল। শুধুমা নবী
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সব কথা �হণেযাগয।
ইমাম শােফয়ী (রঃ) িযিন আহেল বাইেতর (নবীর বংশধর) একজন, িতিন
বেলনঃ
১- এমন েকহ েনই যার িনকট রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর
িকছু সু�াত আেছ আর িকছু গােয়ব আেছ। তাই আিম যত কথাই বিল না
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েকন, আর যত উসূলী কথাই বিল না েকন, যিদ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�াম হেত তার িবপরীত েকান কথা আমার �ারা বলা হেয় থােক
তেব রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কথাই �হণেযাগয, আর
উহাই আমার মত বেল ধরা হেব।
২-মুসলমানেদর ইজমা হেয়েছ েয যিদ কারও িনকট রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর েকান সু�াত �কািশত হয় তাঁর কথােক বাদ িদেয়
অনয কােরা কথা �হণ করা তার জনয জােয়য হেব না।
৩-যিদ আমার েকান িকতােব রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর
সু�ােতর পিরপ�ী েকান কথা েদখেত পাও তেব েতামরা রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কথােকই �হণ করেব। উহাই আমার কথা
৪- যিদ েকান হাদীস সহীহ হয় তেব উহাই আমার মাযহাব।
৫- একদা ইমাম আহেমদ িবন হা�লেক সে�াধন কের বেলনঃ েতামরা
আমার েথেক হাদীস ও তার বণর্নাকারীেদ িবষেয় অিধক �াত আছ। যিদ
েকান সহীহ হাদীস পাও তেব সােথ সােথ আমােক �াত করেব যােত আিম
তার উপর মাযহাব বানােত পাির।
৬। ঐ সম� মাসআলা যােত �মািণত হেয়েছ েয, আিম যা বেলিছ তা
সহীহ হাদীেসর িবপরীত তেব আিম আমার জীিবত অব�ায় ও মৃতুয্ পরও
উহা হেত িবরত হি�।
ইমাম আহমদ িবন হা�ল (রঃ) যােক ইমামু আহেল সু�াত বলা হয়, িতিন
বেলনঃ
১। আমােক তাকলীদ (অ�অনুসরণ) কর না, আর না মােলক বা শােফয়ী
(রঃ) বা আওযায়ী (রঃ) অথবা সাওরী (রঃ) েক অনুসরণ কর। বরং তারা
েযখান হেত �হণ কেরেছ েসখান হেত �হণ কর। (যারা বুেঝেছ ও িশেখেছ
তােদর হেত)
২। েয বয্ি রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর েকান হাদীসেক
অ�ীকার করেব েসেতা ধংেসর মুখামুিখ এেস দািড়েয়েছ।
�দেরর ভাল ও মে�র উপর ঈমান আনা
ইহা হে� ঈমােনর িভিৎতসমূেহ ষ� িভিৎ। এর অথর স�েকর ইমাম নবভী
রহ. তার আরবাইন হাদীেসর বয্খয �ে� বেলেছনঃ িন�য়ই আ�াহ
তাআলা �িতিট িজিনেসর ভাগয অতীেত িলিপব� কেরেছন। আর ঐ সম�
িজিনসগুেলা জনয যা িতিন িলিপব� কেরেছন তা কখন, িকভােব অবগত
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আেছন। েকান �ােন ঘটেব তাও িতিন অবগত আেছন। আর অবশযই উহা
ঘটেব ঐ ভােবই েযভােব তাঁর িনকট উহা িলিপব� আেছ।
�দর বা ভাগয্ উপর কেয়ক ধরেনর ঈমান আনেত হেব১। �ােনর েক্ষ �দর (িনিদর্�কর) উহা হে� ঐ ঈমান েপাষণ করা েয,
আ�াহপাক পূবর হেতই �াত আেছন বা�ারা ভাল ও ম� কায, িকভােব
করেব। তােদর সৃি� ও দুিনয়াে পয়দা করার পূেবর্ িতিন �াত আেছন
তারা িক তার আনুগতয করেব নািক িবেরািধতা করেব। আর তােদর মেধয
কারা জা�াতী হেবন আর কারা জাহা�ামী হেব। আর তােদর সৃি� ও
গঠেনর পূেবর্ িতিন তােদর জনয উৎত বদলা বা শাি�র বয্ব� কের
েরেখেছন তােদর ভাল বা ম� আমেলর জনয। আর �িতিট িজিনসই
উৎতমভাে িলিপ� কের তাঁর িনকেট েরেখেছন। আর বা�ার �িতিট কাযই
ঐ ভােব ঘেটেত থােক েযভােব উহা তাঁর এেলেমর মেধয ও িকতােবর
মেধয িলিপব� আেছ।
(এই অংশটুকু রজব হা�লী (রঃ) এর জােময়ুল উলুম ওয়াল েহকাম
িকতাবহেত েনয়া হেযেছ)
২। লওেহ মাহফুেয েয তকদীর িলিপব� আেছঃ ইবেন কািসর (রঃ) তাঁর
তফসীের, আ�ুর রহমান ইবেন সালমানঃ আ�াহপাক যা িকছুই িনিদর্
কেরেছন, েকারআনপাক বা তার পূেবর্ বা পেরর ঘটনা সম� িকছুই লওেহ
মাহফুেয িলিপব� কেরেছন অথর্া উহা “মালাউল আ’লােত” আেছ।
(তফসীের ইবেন ইবেন কাসীর চতুথর পৃঃ ৪৯৭)
৩। মােয়র গেভর ভাগয িলখাঃ হাদীেস বিণর্ আেছ (....তারপর মােয়র
গেভর্ এই নবজাতেকর িনকট আ�াহপাক এক েফেরশতা (মালাইকা )
পাঠান, িযিন তার মেধয আৎম ফুিকেয় েদন এবং তােক চারটা কথা িলখেত
বেলন. যথাঃ তার িরিযক, আয়ু, আমল দুভর্া ও েসৗভাগয িলিপব�
কেরন। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
৪। সময় িনিদর্ করার তকদীরঃ উহা হে� িনিদর্ সমেয় ভাগয
িলিপব�করণ। আ�াহপাক ভাল ও ম�েক সৃি� কেরেছন। আর উহা কখন
িকভােব বা�ার িনকট উপি�ত হেব তারও িনিদর্ সময় িতিন িলিপব�
কেরেছন। (শরেহ আরবাইন)
তাকদীেরর উপর ঈমান আনার লাভসমূহ
১। আ�াহর উপর রাজী খুশী থাকা, ইয়ািকন, আর উৎত �িতদান অজর্ন
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করা আ�াহ তাআলা বেলনঃ

١١ : ﺍﻟﺘﻐﺎﺑﻦL @ 54 3 2 1 0 / . M
েয সম� িবপদ আপদই (েতামােদর) �শর করু না েকন উহা আ�াহর
অনুমিত িনেয়ই আেস। (সুরা আৎতাগাবু, ১১)
এর বয্াখয্ উবেন আ�াস (রাঃ) বেলনঃ অথর্া আ�াহর হুকুেম ঘেট
অথর্া তাঁর েদয়া ত�দীর ও িবচােরর মাধয্েম এটা ঘেট।
অনয্ আ�াহ তাআলা বেলনঃ
;: 9 8 7 6
আর েয আ�াহর উপর ঈমান আনেব আ�াহ তার অ�ের েহদােয়ত িদেয়
িদেবন। (সূরা তাগাবুণ ১১)
ইবেন কাসীর (রঃ) তাঁর তফসীের বেলনঃ আর যােক েকান মুিসবেত
পাকড়াও কের তার অবশয্ বুঝা উিচত েয, এটা আ�াহর িবচাের হেয়েছ
এবং উহা তার জনয িনিদর্ িছল। ফেল েস ৈধযর ধারণ কের সাওয়ােবর
আশায়। আর তারপর যখন আ�হর িবচারেক েমেন েনয় তখন আ�াহ
তাআলা তার অ�ের েহদায়াত, সিতয্কেরর এিকন দান কেরন। আর তার
িনকট হেত যা িছিনেয় েনয়া হয় তা অথবা তার েথেক উৎত িজিনস তােক
িফিরেয় েদন।
ইবেন আ�াস (রাঃ) বেলনঃ তার অ�ের এমন েহদােয়ত েদন যােত
এিকন এেস যায়। তখন েস বুঝেত পাের, তােক েয িবপদ �শর কেরেছ তা
ভুল�েম নয়। আর েস েয ভূল কেরেছ তা শু করার ক্ষম তার িছল না।
আল কামাহ (রঃ) বেলনঃ েসই বয্ি�ে যখন েকান মুিসবত �শর কের
তখন েস বুঝেত পাের, উহা আ�াহর িনকট হেতই এেসেছ।
২। গুণা মাফ হওয়াঃ রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
 ﺣﻰﺘ اﻬﻟﻢ، وﻻ ﺣﺰ،  وﻻ ﺳﻘﻢ،  وﻻ ﻧﺼﺐ، ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ ﻤﻟﺆﻣﻦ ﻣﻦ وﺻﺐ
 إﻻ �ﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳيﺌﺎﺗﻪ، ﻳﻬﻤﻪ
েকান মুিমন বা�া যত রকেমর মুিসবত, ক�, অসু�তা, েপেরশানী,
এমনিক েয দুঃি��য় পিতত হয় তার �ারা আ�াহ তার পাপসমূহ দুরীভূ
কেরন। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
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৩। উৎত বদলা দানঃ আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আর ঐ সম� সবরকারীেদর সুসংবাদ দান করু যখন তােদর েকান
মুিসবত �শর কের তখন তারা বেল িন�য়ই আমরা আ�াহ হেত আর
িন�য়ই তার িনকটই �তয্াবতর করব। তােদর উপর তােদর রেবর িনকট
হেত মাগিফরাত ও রহমত বিষর্ হেব। আর তারাই হে� েহদােয়ত �া�।
(সূরা আল বা�ারা ১৫৫-১৫৭)
৪। অ�র ধনী হওয়াঃ রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
আ�াহ তাআলা েতামার জনয যা িনিদর্ কেরেছন যিদ তােত খুশী থাক তেব
তুিম সবার েচেয় ধনী হেয় যােব। (বণর্না আহমদ িতরিমিয)
অনয্ রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ (শুধুমা
স�েদর �াচুযর থাকেলই েস ধনী হয় না, বরং ধনী েসই বয্ি যার অ�র
ধনী। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
এটা লক্ করা যায় েয, যারা �চুর স�েদর অিধকারী তারা তােত স��
নয়। ফেল তারা অ�েরর িদক িদেয় দির�। আর েয বযি� সামানয িবৎ
স�েদর মািলক, িক� তার যথাসাধয েচ�ার পর, আ�াহ তার জনয যা
িনিদর্ কেরেছন েস খুশী থােক তখনই িতিন অ�র ধনী হেয় উেঠন।
৫। অিতির� খুশী ও হয় না, আর দুঃিখত হয় নাঃ আ�াহ তাআলা
বেলনঃ
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অথর্া েয েকান মুিছবতই যা দুিনয়াে অবতীণর হয় বা েতামােদর �শর
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কের তা পূবর হেতই িলিপব� আেছ তােদর সৃি�র পূেবর্। আর উহা
আ�াহর জনয খুবই সহজ। আর এটা এজনয বলা হেলা যােত েতামােদর যা
নাগােল আেস না তােত দুঃিখ না হও, আর যা �াি� ঘেট তােত অিতির�
খুশী না হও । কারণ আ�াহ েকান অহংকারী েলাকেক পছ� কেরন না।
(সূরা আল হাদীদ ২২-২৩)
ইবেন কািছর রহ. বেলনঃ আ�াহ তাআলা েতামােদর েয িনয়ামত িদেয়েছন
তার জনয েলাকেদর স�ুেখ িনেজর অহংকার �কাশ করেব না। কারণ, উহা
েতামােদর �েচ�ার কারেণ নয়। বরং উহা আ�াহ েতামােদর জনয িনিদর্
কেরেছন এবং িতিনই িরিযক িনিদর্ কের িদেয়েছন। তাই আ�াহ তাআলার
িনয়ামতসমূহেক েতামােদর অহংকার �কােশর রা�া বানােব না। একরামাহ
(রঃ) বেলনঃ েকান বয্ি�র অিতির� খুশী বা দুঃিখ হওয়া উিচত নয়।
বরং, যখন খুশীর েকান ঘটনা ঘেট তখন শুকিরয় আদায় করেব, আর
যখন দুঃেখ েকান ঘটনা ঘটেব তখন সবর করেব। (তফসীের ইবেন
কািছর, চতুথর খ�)
৬। িনভর্ীকত ও সাহিসকতাঃ েয বয্ি �দেরর উপর িব�াস কেরন িতিন
অবশয্ সাহসী হেবন। আর আ�াহ বয্তী কাউেক ভয় পােবন না। কারণ
িতিন জােনন, মৃতুয্ সময় িনিদর্ হেয় আেছ। আর িতিন যা ভুল করেবন
তা কখেনা শু হওয়ার িছল না। আর তােক েয িবপদ �শর কের তা ভুল
কের নয়। আর সবরকারীেদর জনয্ আ�াহর সাহাযয আসেব। আর দুঃ
কে�র পর �শাি� আসেব। আর িবপেদর পরই সুখ।
৭। মানুষ কতৃর্ ক্ষ হওয়া হেত িনভর্ী হওয়াঃ রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ
 ﻢ ﻳﻨﻔﻌﻮك إﻻ �ﻲﺸء ﻗﺪ،واﻋﻠﻢ أن اﻷﻣﺔ لﻮ ﺘﻤﻌﺖ ﻰﻠﻋ أن ﻨﻔﻌﻮك �ﻲﺸء
  ﻳﺮﻀوك إﻻ �ﻲﺸء ﻗﺪ، و�ن اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋ أن ﻀوك �ﻲﺸء،ﻛﺘﺒﻪ اﷲ لﻚ
 رﻓﻌﺖ اﻷﻗﻼم وﺟﻔﺖ الﺼﺤﻒ،ﻛﺘﺒﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻚ
অথর্া েজেন রাখ, যিদ সম� মানুষ িমেলও েতামার েকান ভাল করেত চায়
তেব তা কখেনা স�বপর হেব না, যিদ না আ�াহ তা েতামার ভােগয িলেখ
রােখন। আবার তারা যিদ সকেল িমেলও েতামার েকান ক্ষ করেত চায়
আর আ�াহ যিদ ঐ ক্ষ করার কথা না িলেখ রােখন তেব েকহই েকান
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ক্ষ করেত পারেব না। কলম উিঠেয় েনয়া হেয়েছ আর পৃ�াও শিকেয়
েগেছ। (বণর্না িতরিমিয।)
৮।মৃতুয হেত িনভর্ী হওয়াঃ
আলী (রাঃ) এক কিবতার মাধয্ে বেলনঃ
আিম েকান িদন মৃতুয্ হাত হেত পলায়ন করব, েযিদন আমার ভােগয
মওত েলখা আেছ েসিদন, না েযিদন েলখা েনই, েস িদন? েস িদনেতা
ভয়ই পাবনা। আর েযিদন েলখা আেছ, ঐিদন েতা বাঁচার েকান রা�া েনই।
৯। যা িকছু ন� হেয় েগেছ তােত অনথর্ অনুেশাচনা না আসাঃ রাসূল�
ু াহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
. � � ﻞﻛ ﺧ. ﻤﻟﺆﻣﻦ اﻟﻘﻮي ﺧ� أﺣﺐ إﻰﻟ اﷲ ﻣﻦ ﻤﻟﺆﻣﻦ الﻀﻌﻴﻒ
 �ن أﺻﺎﺑﻚ ﻲﺷء ﻓﻼ.  وﻻ ﺗﻌﺠﺰ. ﺮص ﻰﻠﻋ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻚ واﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ
.  وﻣﺎ ﺷﺎء ﻓﻌﻞ.  ﻗﺪر اﷲ:  وﻟ�ﻦ ﻗﻞ.  ﻮ أ� ﻓﻌﻠﺖ ﺎﻛن ﻛﺬا و�ﺬا: ﺗﻘﻞ
ﻓﺈن لﻮ ﺗﻔﺘﺢ ﻋﻤﻞ الﺸﻴﻄﺎن
শি�শালী মুিমন দবর্ মুিমন হেত আ�াহ তাআলার িনকট উৎত ও অিধক
ভালবাসার পা�। তেব তােদর উভেয়র মেধয্ কলয্া রেয়েছ। তাই সবর্দ
ঐ কােজ সেচ� হও যা েতামার উপকাের আসেব। আর সবর্দ আ�াহর
িনকট সাহাযয �াথর্ন করেব, কখনও িনেজেক অক্ষম ভাবেব ন যিদ
েতামােক েকান িবপদ �শর কের তেব এই বলেবন না েয, যিদ আিম
এভােব বা ওভােব করতাম তেব তার ফল এ রকম হত। বরং বলেব,
আ�াহ তাআলা যা ত�দীেরেরেখিছেলন ও ই�া কেরিছেলন তাই ঘেটেছ।
কারণ, “যিদ” কথািট শয়তােনর রা�া খুেল েদয়। (বণর্না বুখারী ও
মুসিলম)
১০। আর আ�াহ তাআলা যা িনিদর্ কেরেছন তার মেধয্ কলয্াণরেয়েছঃ
ধরু, েকান মুসিলেমর হাত িকছুটা েকেটেছ। েস এই বেল আ�াহর
�শংসা করেব েয, হাতটা ভাে�িন। আর যিদ ভাে� তেব এই বেল
েশাকিরয়া আদায় করেব েয, উহা কাটা পেড়িন। অথবা তার িপঠ েয
ভাে�িন তােত শুকিরয় আদায় করেব। কারণ তা আরও ভয়�র।
একিট ঘটনাঃ এক বয্বসায় একদা েকান বয্বসািক কারেণ িবমােন
আেরাহেণর জনয িবমান ব�ের অেপক্ করিছেলন। এমিন সময় মুয়াযিযন
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আযান েদন সালােতর জনয। ফেল িতিন জামােত সালাত আদায় করেত
চেল যান। যখন সালাত েশষ হল তখন জানেত পারেলন েয, িবমান চেল
েগেছ। ফেল খুব েপেরশান হেয় বেস রইেলন। িকছুক্ পর খবর আসেলা
েয, ে�নিট আকােশ আগু েলেগ �ংস হেয় িগেয়েছ। তৎক্ষন িতিন
িসজদায় পেড় আ�াহর শুকিরয় আদায় করেলন িনেজ েবঁেচ যাওয়ার
কারেণ ও সালােতর কারেণ েদরী হওয়ােত। তাই আ�াহর ঐ কথা �রণ
করুন
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আর েতামরা হয়ত েকান িজিনসেক অপছ� কর িক� উহা েতামােদর জনয
উৎত। আর হয়ত েকান িজিনসেক পছ� কর যা িকনা েতামােদর ক্ষকর।
আ�াহ তাআলা সবর্�া আর েতামরা িকছুই �াত নও। (সূরা বাকারাহ,
২১৬)
কদর িনেয় তকর করেত েনই
�েতয্ মুসিলেমর জনয ওয়ািজব হল, েস এই আ�ীদা েপাষণ করেব েয,
ভাল ও ম� সম� িকছুই আ�াহ কতৃর্ িনয়ি�ত ও িনধর্াির। আর উহা
তাঁর এেলেম ও ই�ােত আেছ। িক� ভাল ও ম� করার সামথর বা�ার
ই�া অনুসােরই হয়। আর তার উপর ওয়ািজব হল আেদশ ও িনেষধ
পালেন তৎপর হওয়া। তার জনয এটা জােয়য হেব না েকান পাপ কমর কের
এ কথা বলা েয, আ�াহ আমার জনয এই পাপেক িনিদর্ কেরিছেলন তাই
কেরিছ। নাইযুিব�াহ!
আ�াহ তাআলা রাসূলেদরেক ে�রণ কেরেছন। আর তােদর উপর
িকতবসমূহ অবতীণর কেরেছন। যােত িব�ািরত ভােব বণর্ন করা হেয়েছ
সুেখর রা�া ও দুঃ কে�র রা�া। আর মানুষেক স�ানীত কেরেছন বুি�,
�ান ও িচ�াশি� �ারা। আর সােথ সােথ তােক েগামরাহী ও েহদােয়েতর
রা�া িশিখেয়েছন।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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অথর্া িন�য়ই আিম তােক েহদােয়েতর রা�া েদিখেয়িছ। এরপর হয় েস
শুকু গুজা বা�া হেব, না হয় কুফিরর রা�া এখিতয়ার করেব। (সূরা
আল ইনসান ৩)
মানুষ যিদ সালাত তয্া কের বা মদয্পা কের তেব েস অবশয্ শাি�
পােব আ�াহর হুকু ও িনেষধ অমােনয্ কারেণ। তখন তার উপর কতর্ব
হল তওবা করা এবং অনুত� হওয়া। তখন কদের েলখা আেছ বেল েরহাই
েপেত পাের না।
ঈমান ও ইসলাম ভে�র কারণসমূহ
িন�য় ঈমান ভ�কারী কারণ রেয়েছ, েযমন অজু ভে�র কারণসমূহ আেছ।
যিদ েকান ওযুকারী ওযু ভে�র েকান একটা আমলও কেরন তেব তার ওযু
ভ� হেয় যােব। তখন তার উপের ওয়ািজব হল িতিন উহােক নতুন কের
করেবন, েসই রকম ঈমােনর েকে�ও।
ঈমান ন�কারী কারণসমূহ চার ভােগ িবভ�ঃ
�থম ভাগঃ এেত সািমল আেছ আ�াহ তাআলার অি��েক অ�ীকার করা
বা তােত েকান সে�হ করা।
ি�তীয় ভাগঃ আ�াহ তাআলা েয সিতয্কা মা’বুদ তা অ�ীকার করা অথবা
তাঁর সােথ েকান িশিরক করা।
তৃতীয় ভাগঃ আ�াহ তাআলার সু�র নামসমূহ অ�ীকার করা অথবা তাঁর
িসফাতসমূহ অ�ীকার করা অথবা তােত েকান সে�হ �কাশ করা।
চতুথর ভাগঃ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িরসালাতেক
অ�ীকার করা অথবা তাঁর িরসালােতর বয্াপাে সে�হ েপাষণ করা।
�থম ভাগ
আ�াহর অি�� অ�ীকার করা
এর কেয়কটা ক্ষ �কারেভদ রেয়েছ।
১। আ�াহ রা�ুল ই�েতর অি�� অ�ীকার করা। েযমন নাি�করা কের
থােক এই বেল েয, ��া বেল েকান িজিনেসর অি�� েনই। আর তারা
বেলঃ েকান উপাসয েনই। বরং জীবন হে� পদাথর হেত। তারা �মাণ
েদখায় েয, সৃি� হওয়া এই সম� কাজকমর হঠাৎ হেয় যায় এবং �াকৃিতক
কারেণই এগুেল ঘেট থােক। তারা �কৃিত ও হঠাৎ হওয়ার িযিন মািলক
তার কথা ভুেল েগেছ। কারণ আ�াহ তাআলা বেলনঃ আ�াহ �িতিট
িজিনেসর ��া, আর িতিন এই সম� িজিনেসর অিভভাবক ও ত�াবধায়ক।
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(সূরা যুমার, ৬২)
এই দল ইসলােমর পূেবর্ যামানার কািফরেদর হেতও ক�র কািফর।
এমনিক শয়তান হেতও । কারণ, তারা উভেয়ই তােদর ��ার অি��
�ীকার করত। তােদর স�েকর আ�াহ তাআলা েকারআেন বেলনঃ

٨٧ : ﺍﻟﺰﺧﺮﻑL Ë ÈÇ Æ Å Ä Ã Â M
যিদ তােদরেক �� কেরন েক তােদর সৃি� কেরেছ, তারা অবশয্ বলেব
আ�াহ। (সূরা যুখরু ৮৭)
ُশয়তান স�েকর আল-েকারআেন বলা হেয়েছঃ
٧٦ : ﺹL É È Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ M
েস বলল, আিম তাঁর (আদম) েচেয় উৎত, আমােক আগু হেত সৃি�
কেরেছনর আর তােক মৃিৎতক হেত সৃি� কেরেছন। (সূরা েছায়াদ ৭৬)
তাই এ জাতীয় কুফিরর মেধয পড়েব যিদ েকান মুসিলম বেল েয , ইহােক
�কৃিত সৃি� কেরেছ অথবা বেল ইহার অি�� িনজ েথেকই হেয়েছ,
েযমনভােব নাি�ক বা অনয্র বেল থােক।
২। যিদ েকহ িনজেক েফর’আউেনর মত দাবী কের। েযমন েস বেলিছলঃ

٢٤ : ﺍﻟﻨﺎﺯﻋﺎﺕL L K J I H M
অথর্া আিমই েতামােদর সেবর্া �ভূ। (সূরা নািযয়াত ২৪)
৩। এই দাবী করা েয, দুিনয়াে অলীেদর মেধয িকছু কুতুব আেছন যারা
দুিনয়া কাযর্সমূ িনয়�ণ কেরন, যিদও তারা আ�াহ রা�ুল ই�েতর
অি�� �ীকার কের। তারা এই আ�ীদার েক্ষ ইসলােমর পূেবর্
কািফরেদর হেতও অধম। কারণ, তারা (কািফররা) সবর্দই �ীকার করত
েয, দুিনয়া সম� কমর পিরচালনাকারী একমা� আ�াহ। মহান আ�াহ
তােদর স�ে� বেলনঃ
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٣١ : ﻳﻮﻧﺲL É
অথর্া েহ নবী ! তােদর �� করু, েক েতামােদর িরিযক সরবরাহ কেরন
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দুিনয় ও আসমান হেত? আর েক �বেণর ও দশর্েন ক্ষমত মািলক?
আর েক জীিবতেক মৃত হেত েবর কেরন? আর মৃতেক জীিবত হেত িনগর্
কেরন? আর েক সম� কাযর িনয়�ণ কেরন? তারা সােথ সােথ উৎত েদেবঃ
আ�াহ। েহ নবী! আপিন তােদর বলুনঃ েতামরা িক আ�াহেক ভয় করেব
না। (সূরা ইউনুস ৩১)
৪। িকছু িকছু সুফী পীেররা বেলঃ আ�াহ তাআলা েকান েকান সৃি�র মেধয
আেছন। েযমন, ইবেন আরাবী বেল এক সুফী, যােক দােমে� কবর েদয়া
হেয়েছ, েস বলতঃ
রবও বা�া, আর বা�াও রব।
হায় আমার বুেঝ আেস না! েক কােক ইবাদত করেব?
চরমপ�ী সুফীরা আেরা বেলঃ
কুকুর আর শুক তারােতা আমােদর মাবুদ ছাড়া েকউ না, আর আ�াহ েতা
গীজর্াে উপাসনা রত যাজক বয্তী েকহ নেহ।
হা�াজ বলতঃ আিমই েস (আ�াহ) আর িতিনই আিম। ওলামারা তােক
মুরতাদ বেল েঘাষণা িদেয় তার কতেলর রায় িদেয়িছেলন। ফেল তােক
হতয্ করা হয়। তারা েয এই ধরেণর সাংঘািতক কথাসমূহ বেল আ�াহ তা
হেত স�ুণর পাক ও পিব�।
ইবাদেত িশরেকর মাধয্ে ঈমান ন�
ি�তীয় ভাগঃ এেত আেছ আ�াহ তাআলা েয মাবুদ তােক অ�ীকার করা বা
তাঁর ইবাদেত েকান িশরক করা। এর মেধয অ�ভুর্ হেলাঃ
তারা, যারা সূযর, চ�, নক্, গাছগাছািল, শয়তান ও অনয্ান মাখলুেকর
ইবাদতকারী। আর তারা, েয আ�াহ এই সম� িজিনেসর ��া, তাঁর
ইবাদত হেত িবরত থােক। আর এই সম� িজিনস না কােরা ভাল করেত
পাের আর না পাের ক্ষ করেত। এ স�েকর আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আর তার িনদশর্েন মেধয আেছ রা�, িদবস, সূযর, চ�। েতামরা সূযর্ে
িসজদা কর না, চ�েকও নয়, বরং ঐ আ�াহর িসজদা কর িযিন এেদর
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সৃি� কেরেছন। যিদ েতামরা সিতয্কা ভােব তারই ইবাদত করেত চাও।
(সূরা ফুিসসলাত ৩৭)
২। ঐ সম� বয্ি যারা এক আ�াহর ইবাদত কের এবং তার ইবাদত
করার সােথ সােথ অনয মাখলুেকর ও ইবাদত কের থােক -েযমন
আউিলয়ােদর ইবাদত কের তােদর ছিব বা কবরেক সামেন েরেখ- তারা
ইসলােমর পূেবর্ মুশিরকেদর সমতুলয। কারণ তারাও আ�াহর ইবাদত
করত এবং যখনই �চ� িবপেদ পড়ত একমা� তােকঁই ডাকত। আর
সুেখর সময় অথবা িবপদ েকেট েগেল অনয্েদ ডাকত। তােদর স�েকর
আ�াহ তাআলা আল-েকারআেন বেলনঃ
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٦٥ : ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕL C B
আর যখন তারা েকান েনৗকায় আেরাহণ করত তখন ইখলােসর সােথ
তাঁেক ডাকত। আর যখন িতিন তােদর রক্ কের তীের েপৗিছেয় িদেতন,
তখনই তারা তাঁর সােথ িশরক করত। (সূরা আনকাবুত ৬৫)
আ�াহ তাআলা এেদরেক মুশিরক বেল বণর্ন কেরেছন যিদও তারা যখন
েনৗকােত ডুেব যাওয়ার ভয় েপত তখন এক আ�াহেক মেন �ােণ ডাকত।
িক� তারা এ নীিতর উপর সবর্দ চলত না। বরং যখন িতিন তােদর উ�ার
করেতন তখন তারা অনয্েক তাঁর সােথ ডাকত।
৩। আ�াহ তাআলা ইসলােমর পূেবর্ আরবেদর অব�া স�েকর রাজী খুশী
িছেলন না, আর িবপেদর সমেয় তাঁেক েয তারা ডাকত ঐ ইখলাসেকও
�হণ করেত রাজী িছেলন না। ফেল তােদরেক িতিন মুশিরক বেল সে�াধন
কেরিছেলন। তাহেল বতর্মা যামানার িকছু সংখয্ মুসিলম নামধারী েলাক
আজকাল সুেখরও দুঃেখ উভয় সময় আউিলয়া বেল কিথত েলাকেদর
কবের আ�য় ও িবপদমুি� চায় তােদর স�ে� আপনােদর িক ধারণা? আর
তােদর এমন সব িজিনস চায় যা আ�াহ বয্তী অনয কােরা েদবার ক্ষম
েনই। েযমন েরাগ মুি�, িরিযক চাওয়া, েহদায়াত চাওয়া ও এই জাতীয়
অনয্ান িজিনস। আর তারা এই সম� অলী-আ�াহেদর িযিন ��া, তােক
তারা ভুেল থােক। িযিন হে�ন েরােগ সু�তা দানকারী, িরিযকদাতা,
েহদায়াত দানকারী। ঐ সম� মৃত বয্ি�েদ হােত েকান ক্ষমত েনই।
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তার অনয্েদ কা�াকািট শুনেত পায় না। যােদর স�েকর আ�াহ তাআলা
বেলনঃ
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আর েতামরা তােক েছেড় অনয্েদ েয ডাকছ তারােতা সামানয্ত
িজিনেসরও অিধকারী নয়। যিদ তােদর কােছ দুআ কের তারােতা েতামার
দ’আ শুনেত পায় না। আর যিদ শুন, কক্ষ েতামােদর উৎত িদত না।
আর েতামরা েয িশরক করছ তােক িকয়ামেতর িদন তারা পুরাপুির
অ�ীকার কের বসেব। আর আমার মত এইরকম খবরদার ছাড়া অনয েকহ
েতামােক এইরকম সাবধানও করেব না। (সুরা ফািতর ১৩-১৪)
২। এই আয়ােত আ�াহ তাআলা �� কের বুিঝেয়েছন েয, মৃত বয্ি�েদ
েয ডাকা হয় তা তারা শুনেত পায় না। আর এটাও �� কের বেলেছন
েয, তােদর িনকট দ’আ করা বড় িশরেকর অ�ভুর্।
হয়ত েকহ বলেবনঃ আমরা েতা এই ধারণা েপাষণ কির না েয, এই সম�
আউিলয়া ও েনককারগণ েকান ভাল বা ম� করার ক্ষম রােখ। বরং
তােদরেক মধয্�তাকার বা শাফায়াতকারী িহসােব �হণ করিছ যােদর
অিসলায় আ�াহর ৈনকটয হািছল কির। তােদর উৎতে আমরা বলবঃ
ইসলােমর পূেবর্ মুশিরকরাও এই ধারনাই েপাষণ করেতা। তােদর স�ে�
আল-েকারআন বেলেছঃ
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١٨ : ﻳﻮﻧﺲL ³ ² ± ° ¯
আর তারা আ�াহ ছাড়া অনয্েদ েয ইবাদত করত তােদর না েকান ক্ষ করেত
পারত, আর না ভাল করেত পারত। তারা বলত, এরা হে� আমােদর জনয আ�াহর
িনকট শাফায়াতকারী। েহ নবী আপিন বলুনঃ েতামরা িক আ�াহেক এমন েকান কথা
বলেত চাও যা আসমান ও জিমেনর েকহ জােন না? সম� পিব�তােতা আ�াহর।
89

আর এরা েয িশরক কেরেছ িতিন তার অেনক উে�র। (সূরা ইউনুস ১৮)
এই আয়াত হেত এটা ��ই �িতয়মান হে� েয, যারা আ�াহ ছাড়া অেনয্ ইবাদত
কের ও দ’আ কের তারা মুশিরকেদর অ�ভুর্। যিদ ও তােদর অ�ের এটা থােক
েয, তারা ভাল বা ম� িকছুই করেত পাের না, বরং তারা শুধুমা শাফায়াত করার
অিধকারী।
আ�াহ তাআলা মুশিরকেদর স�েকর্বেলনঃ
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আর যারা তােক েছেড় অনয্েদ আউিলয়া িহসােব �হণ কের, তারা বেল
েয, আমরােতা তােদর ইবাদত কির এজনয েয, তারা আমােদর আ�াহর
ৈনকটয হািছল করােয় েদেব। আ�াহ তাআলা, তারা েয সম� বয্াপাে
মতািবেরাধ করেছ তার িবচার অবশয্ করেবন। আ�াহ তাআলা কখেনা
েকান িমথয্াবাদ কািফরেদর েহদােয়ত দান করেবন না। (সূরা যুমার ৩)
এই আয়ােত ��ভােব এটাই বলা হেয়েছ েয, যারা আ�াহর ৈনকটয
হািছেলর জনয গাইরু�াহ িনকট দ’আ করেব তারা কািফর। কারণ, রাসূল
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ (িন�য়ই দ’আ হে� ইবাদত)।
(বণর্না িতরিমিয)
৪। ঈমান ভ�কারী আমেলর মেধয আেছ, যিদ এই ধারণা েপাষণ করা হয়
েয, আ�াহ তাআলা যা অবতীণর কেরেছন তার �ারা িবচার করা বতর্মা
যামানায় স�ব নয়। অথবা অনয্ান েয মানুেষর বানােনা িনয়ম কানুন
আেছ তােক যিদ সহীহ মেন করা হয় তাহেলও েস কািফর। কারণ এই
হুকু েদওয়াটা হে� ইবাদত। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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٤٠ : ﻳﻮﺳﻒL k j i h
হুকু েদওয়ার মািলক ত একমা� আ�াহ। িতিন হুকু কেরেছন তােক
ছাড়া অেনয্ ইবাদত করেব না। এটাই হে� �িতি�ত �ীন। িক� েবশীর
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ভাগ েলােকরাই এটা জােন না। (সূরা ইউসূফ ৪০)
অনয্ আ�াহ তাআলা বেলনঃ

٤٤ : ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓL } | { z y x w v u t M
অথর্া আর যারা আ�াহ তাআলা কতৃর্ নািজলকৃত আয়াত �ারা িবচার করেব না
তারাই হে� কািফর। (সূরা মােয়দা ৪৪)
আর যিদ েকহ আ�াহ কতৃর্ নািজলকৃত কানূন ছাড়া অনয আইন �ারা িবচার কের
এই ধারণা কের েয, আ�াহ �দৎ আইনই সিঠক, িক� মানুেষর আইেন িবচার কের
িনেজর নফসািনয়াত অনুযায়ী অথবা কােরা অিপর্ত দািয়� পালেনর জন, তেব েস
জািলম ও ফািসক। ইবেন আ�াস (রাঃ) এর কাওল অনুযায়ী েস কািফর নয়। িতিন
বেলেছনঃ েয বয্ি আ�াহ কতৃর্ অবতীণর েকান হুকুমে অ�ীকার কের েস
কািফর। আর েয উহােক �ীকার কের অথচ েসই অনুযায়ী িবচার কের না েস জািলম
ও ফািসক। ইহােক ইবেন জরীর তবারী (রঃ) �হণ কেরেছন। আর আতা (রঃ)
বেলনঃ (কুফর এর েছাট কুফিরও আেছ)।
িক� যিদ েকহ আ�াহর শরীয়তেক বািতল কের ঐ �ােন মানুেষর বানােনা েকান
আইন কানুেনর �চলন কের এই িব�ােস েয, উহা এই যামানার জনয উৎকৃ�, তােব
েস কািফর হেয় ইসলাম েথেক েবর হেয় যােব। এেত েকান ি�মত েনই।
৫। ঈমান ন�কারী আমেলর মেধয আেছঃ আ�াহ �দৎ িবচাের খুশী না থাকা অথবা
এতটুকুও ধারনা করা েয, ঐ িবচার বড়ই সংকীণর ও ক�দায়ক। কারণ আ�াহ
তাআলা বেলনঃ
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬M
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না, কখেনা নয়, েতামর রেবর কসম ! তারা কখেনা ঈমানদার হেত পারেব না
যতক্ পযর্ না তােদর মেধয েয িবেরাধ েদখা েদয় তােত েতামােক িবচারক না
কের। তারপর তুিম েয িবচার করেব তােত তােদর অ�ের েকান ক� অনুভব করেব
না বরং তােক পূণর্ভাে �হণ কের েনেব। (সূরা িনসা ৬৫)
অথবা আ�াহ কতৃর্ অবতীণর িবচারেক অপছ� করা। কারণ আ�াহ তাআলা বেলনঃ

¿¾ ½¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° M
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٩ - ٨ : ﻣﺤﻤﺪL À
আর যারা কুফির কের তােদর জনয �ংস, আর তােদর আমলসমূহ েগামরাহীেত
পিরণত হেব। আ�াহ যা নািযল কেরেছন তা তারা অপছ� কেরেছ। ফেল তােদর
আমলসমূহেক িতিন ন� কের িদেয়েছন। (সূরা মুহা�দ ৮-৯)
ঈমান ন�কারী আমেলর মেধয
আ�াহর িসফাতসমূেহ িশরক করা
তৃতীয় ভাগঃ এেত আেছ আ�াহ তাআলার িসফাত সমূহেক বা সু�র নামসমূহ
অ�ীকার করা বা তােত েকান সে�হ েপাষণ করা।
১। ঈমান ন�কারী আমেলর মেধয আেছ, েকান মুিমন কতৃর্ আ�াহ তাআলার সু�র
নাম বা িসফাত সমূহেক অ�ীকার করা যা েকারআন ও সহীহ হাদীস �রা �মািণত।
েযমন- আ�াহ তাআলা েয সবর্�া তা অ�ীকার করা, অথবা তার কুদরতেক বা
তার জীবনেক বা েশানা বা েদখােক বা তার রহমতেক অথবা িতিন েয আরেশর
উপর আেছন তােক অথবা িতিন েয দুিনয়া আসমােন অবতীণর হন তােক অথবা
তার হাতেক অথবা চক্�য়েক অথবা অনয্ন েয িসফাতসমূহ সােবত আেছ তা
েকানিট অ�ীকার করা। আবার তা �ীকার করেত েযেয় তার েকান িবষয়েক েকান
মাখলুেকর সােথ তুলনা করা যােব না। কারণ আ�াহ তাআলা বেলনঃ
١١ : ﺍﻟﺸﻮﺭﻯL 8 7 6 5 43 2 1

তার মত িকছু েনই, িক� িতিন শুেন ও েদেখন। (সূরা েশারা ১১)
আ�াহ তাআলা ��ভােব এই আয়ােত বেলেছন েয, তার সােথ েকান সৃি�র েকান
িমল েনই। িক� তার েয েশানার ও েদখার ক্ষম আেছ তা িতিন বণর্ন কেরেছন।
অনয্ন িসফাত ও একই রকম।
২। িবেশষ কের িকছু িকছু িসফাতেক ঘুিরেয় অনয্ভাে বলাও িবেশষ ভুল ও
েগামরািহর অ�ভুর্। উহােদর �কাশয অথর হেত অনয অেথর িনেয় যাওয়াও এর মেধয
শািমল। েযমন এসেতায়ােক এসতাওলা বলা। এসেতায়া অথর হল উ�র্ােরাহ এবং
উচু হওয়া যা ইমাম বুখারী (রঃ) তার সহীহ িকতােব বেলেছন। ইমাম মুজািহদ ও
আবুল আিলয়া হেত বণর্ন কেরন -তারা উভেয় িছেলন সালােফ সােলহীনেদর
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অ�ভুর্, কারণ তারা িছেলন তােবয়ীন- যখন েকান িসফাতেক ঘুিরেয় বয্াখয করা
হয় তখন তা অ�ীকােরর পযর্াে পেড়। কারণ এসেতায়ােক যখন এসতাওলা বলা
হয় তখন আ�াহ তাআলার এক িসফাতেক অ�ীকার করা হয়। উহা হল, আ�াহ েয
আরেশর উপর আেছন েসই িসফাতেক অ�ীকার করা, যার কথা েকারআন ও
হাদীেস উে�খ করা হেয়েছ।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ

٥ : ﻃﻪL ] \ [ Z Y M
(আ�াহ তাআলা) রহমান আরেশ অব�ান িনেলন। (উঠেলন ও উ�র্ােরাহ
করেলন)। (সূরা �াহা ৫)
অনয্ আ�াহ তাআলা বেলনঃ

١٦ : ﺍﻟﻤﻠﻚL O N M L K J I H G F E D M
েতামরা িক ঐ স�া হেত িনভর্ হেয় েগেল িযিন আসমােনর উপর আেছন আর
িযিন েতামােদর পৃিথবীেত �িসেয় িদেত পােরন। (সূরা মুলুক ১৬)
আর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ আ�াহ তাআলা এক িকতাব
িলেখেছন... উহা তার িনকট আেছ আরেশর উপর। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
যখন েকান িসফােতর ঘুিরেয় বয্াখয েদয়া হয়, উহা সােথ সােথ িবকৃত বয্াখয্
পিরণত হয়।
শাইখ মুহা�দ আিমন আ�ানিকিত “আদ্ওয়াউ বয়ান” নামক তফসীেরর েলখক
তার “মানহাজ ওয়া েদরাসাত িফল আসমা ওয়ািস্সফা” নামক �ে� ২৩ নং
পৃ�ায় বেলনঃ আিম এই �ব�েক েশষ করেত চাি� ২িট িবষেয় আেলাচনা কেরঃ
�থমতঃ যারা এভােব ঘুিরেয় বয্াখয কের তােদর েখয়াল করা উিচত আ�াহ
তাআলার ঐ কথার �িত যােত িতিন ইহুদীেদ বেলিছেলনঃ

٥٨ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓL 6 / . M
এবং েতামরা বল, িহততাহ (সূরা আল-বা�ারাহ ৫৮)
তারা এই শে�র মেধয নুন অক্ষর বািড়েয় বেলিছল “িহনতা” আর ইহােক আ�াহ
তাআলা বেলেছন, তার কথা বদল কেরিছল। এই স�েকর িতিন বেলনঃ
D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7M
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٥٩ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓL I H G F E
আর যারা যািলম িছল তারা ঐ কথা, যা তােদর বলেত বলা হেয়িছল, তা বদিলেয়
বলল। ফেল আিম ঐ যািলমেদর উপর তােদর ফািসকী কােযর্ জনয আসমান হেত
আযাব বষর্ কির। (সূরা আল বা�ারাহ ৫৯)
িঠক েতমিন আ�াহ বেলন ‘এসেতায়া’ বলেত, আর তারা বলেছ এসতা’লা।
েখয়াল কের েদখুন এরা এখােন “লামেক” বািড়েয়েছ েযমন কের ইহুদীর “নুনেক”
বািড়েয়িছল। (ইহা ইবেন কাইয়ুম রহ. উে�খ কেরেছন।
আ�াহ তাআলা তার িনেজর জনয খাস কের এমন িকছু িসফাত েরেখেছন যা তার
মাখলুেকর কােরা মেধয্ েনই। েযমন গােয়েবর এেলম।
এ স�েকর আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আর তার িনকট আেছ সম� গােয়েবর চািব কািঠ যা অনয েকহ জােন না। (সূরা
আন’আম৫৯)
আর আ�াহ তাআলা তার রাসূলেদর মােঝ মােঝ িকছু গােয়েবর কথা জািনেয়েছন
ওহীর মাধয্ে। এ স�েকর আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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িতিন হে�ন গােয়ব স�ে� �াত। অনয কােরা কােছ উহা িতিন �র্র্র্ কেরনিন।
তেব রাসূলেদর মেধয কাউেক কাউেক খুশী হেয় (িজিনেয়েছন)। (সূরা িজন, ২৬)
বুরদাহ নামক কিবতায় বুছাইির রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম স�েকর যা
বেলেছন তােত কুফির ও েগামরাহী �কাশ পায়।
িতিন বেলনঃ িন�য়ই আপনার দয়ােতই দুিনয় সৃি� হেয়েছ এবং চলমান।
আর আপনার এেলম হেতই ল্ওে মাহ্ফু ও কলেমর এেলম।
িক�, সিতয্কারভাে দুিনয় ও আিখরােতর সৃি� হেয়েছ আ�াহ তাআলা কতৃর্ ও
তারই দয়ায়। উহা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর দয়ায় বা তার সৃি�র
কারেণ হয়িন, েযমন ভােব উ� কিব বেলেছন।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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িন�য়ই আমার জনয্ আিখরাত ও দুিনয় । (সূরা লাইল, আয়াত১৩)
িন�য়ই রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম লওেহ মাহফুেজ িক আেছ
তা জােনন না, আর কলম �ারা িক েলখা হেয়েছ তাও িতিন জােনন না।
িক� এই কিব তার িবপরীত বেলেছন।
কারণ এগুেল হে� এমন গােয়ব যা আ�াহ ছাড়া অনয েকহ জােন না। এই
স�েকর আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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েহ নবী! আপিন বলুন, আসমান ও জিনেনর গােয়ব েকহ জােন না আ�াহ
বয্তী। (সূরা নমল ৬৫)
আর ওলী-আ�াহেদর েতা ��ই উেঠ না েয, তারা গােয়ব জানেব। আর
ওহীর মাধয্ে আ�াহ তাআলা রাসূলেদর েয গােয়েবর খবর িদেতন তাও
তারা জানেত পাের না। কারণ, ওহী কখনও আউিলয়ােদর উপর অবতীণর
হয় না। উহা শুধ নবী-রাসূলেদর উপর অবতীণর হত। তাই, েয বয্ি� দাবী
করেব েয, েস এলেম গােয়ব জােন আর যারা তােদর িব�াস করেব, উভয়
দেলরই ঈমান ন� হেয় যােব।
এ স�েকর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ েয বয্ি েকান
গােয়ব জানার দাবীদার বয্ি বা গণক (যারা হাত েদেখ) এর িনকট যােব
এবং তারা যা বেল তা িব�াস করেব তেব েস েযন মুহা�দ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উপর যা অবতীণর হেয়েছ তােক অ�ীকার কের
কুফির করল। (বণর্না আহমদ)
এই জাতীয় এলেম গােয়ব জানার দাবীদার ও চরম িমথয্াবাদ দ�ালরা
যা বেল উহা হে� তােদর ধারনা, এবং শয়তােনর েধাকাবাজী। যিদ তারা
সিতযই সতয্বাদ হত তেব ইহুদীেদ েগাপন কথাগুেল আমােদর জািনেয়
িদত। আর জিমেনর গু�ধনসমূ েবর কের িদত। আর এভােবই তারা
মানুষেদর উপর েবাঝা হেয় পেড়েছ আর ভ�ামীর মাধয্েমতােদর পয়সা
�হণ করেছ।
রাসূল�ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর বয্াপাে েকান খারাপ ধারণা
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ঈমান ন� কের
চতুথর ভাগঃ ঈমান ন�কারী আমলসমূেহর মেধয আেছ েকান একজন
রাসূলেক অ�ীকার করা বা তােদর স�ে� েকান খারাপ ধারনা েপাষণ
করা। এর মেধয অ�ভুর্ আেছঃ
১। আমােদর রাসূেলর সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম িরসালাতেক
অ�ীকার করা। কারণ, মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েয
আ�াহর রাসূল এই সাক্ েদয়া ইসলােমর েরাকেনর এক েরাকন।
২। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম স�েকর েকান খারাপ ধারনা
েপাষণ করা বা সতয্বািদত স�েকর বা আমানত বা পিব�তা স�েকর
সে�হ েপাষণ করা। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক গািল েদয়া,
অথবা েকান ঠা�া িব�প করা, অথবা তার অবমূলয্ায় করা অথবা তার
কাযর সমূহ যা সােবত আেছ েস স�েকর েকান আেজ বােজ কথা বলা।
৩। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর েকান সহীহ হাদীস স�েকর
খারাপ কথা বলা বা তােক িমথয্ সাবয্ করা অথবা িতিন যািদ েকান সতয
খবর িদেয় থােকন তােক অ�ীকার করা। েযমনঃ দ�ােলর �কাশ পাওয়া
অথবা ঈসা (আঃ) েক আসমান হেত অবতীণর হেয় তার শরীয়ত মত িবচার
করেবন একথা অ�ীকার করা। এ জাতীয় আেরা অেনক কথা যা েকারআন
�ার �মািনত তা অ�ীকার করা।
৪। অথবা েকান একজন রাসূলেক অ�ীকার করা যােদর আ�াহ তাআলা
ে�রণ কেরিছেলন আমােদর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর পূেবর
অথবা তােদর সমেয় তােদর সম�দােয়র সােথ েয ঘটনা ঘেটিছল যা
আ�াহ তাআলা েকারআেন বণর্ন কেরেছন বা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�াম সহীহ হাদীেস বণর্ন কেরেছন তা অ�ীকার করা।
৫। যারা রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর পের িমথয্
নবুয়েতর দাবী কের। েযমন- িমজর্ েগালাম আহমদ কািদয়ানী কেরেছ
েকারআন তার দাবীর িবেরািধতা কের বেলেছঃ
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মুহা�দ েতামাদর মেধয েকান পুরুেষ িপতা নন। িক� িতিন আ�াহর
রাসূল এবং সম� নবীেদর েশষ নবী। (সূরা আল আহযাব, আয়াত ৪০)
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এ �সে� রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(أﻧﺎ اﻟﻌﺎﻗﺐ ﺬﻟي ﻟيﺲ ﺑﻌﺪه ﻲﺒ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
আিমই েশষ, আমার পর আর েকান নবী েনই। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
যিদ েকহ িব�াস কের েয, মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর পর
অনয েকান নবী আেছ, েস কািদয়ানীই হউক বা অনয েকহ, তেব েস কুফির
করল এবং তার ঈমান ন� হেয় েগল।
৬। যারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক এমন সব গুে
িবভূিষত কের যা আ�াহ তাআলা কেরনিন । েযমনঃ সবর ধরেনর এলেম
গােয়ব িতিন জানেতন। েযমনঃ অেনক সুফী পীেররা বেল থােক। রাসূল�
ু াহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম -েক সে�াধন কের তােদর এক কিব বেলঃ
েহ সম� গােয়ব জানেনওয়ালা! আপনার উপর দরূ বিষর্ হউক।
৭। যারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম হেত এমন িজিনস
েপেত ই�া কের যা েদবার মািলক আ�াহ ছাড়া অনয েকহ নয়। েযমনঃ
সাহাযয চাওয়া, িবজেয়র সাহাযয চাওয়া, েরাগমুি� অথবা এই জাতীয়
কাযর্সমূ, যা আজ মুসিলমেদর মেধয বহ েদখেত পাওয়া যাে�। িবেশষ
কের সুফীেদর মেধয। তােদর কিব বুসাইরী বেলনঃ এমনিক গভীর জ�েল
েকান িসংহ যিদ কারও স�ুেখ এেস আ�মণ করেত উদয্ হয় এবং এমন
মুহুেত যিদ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িনকট সাহাযয
চাওয়া হয় তেব িতিন তােক িবপদ েথেক উ�ার করেবন। যতবারই
সমেয়র চ� আমােক কে� েফেলেছ আর আিম তার িনকট আ�য় েচেয়িছ
ততবারই উহা তার িনকট হেত েপেয়িছ।
আল েকার-আেনর দৃি�েত এই জাতীয় কথাগুেল িশরক �ারা পূণ।র কারণ
আ�াহ তাআলা বেলন।
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সাহাযয কখেনা আসেত পাের না আ�াহ বয্তী অনয েকহ হেত। (সূরা
আনফাল ১০)
আর রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম িনেজও উপেরা� ধরেণর
কিবতার িবেরািধতা কের বেলনঃ
“যিদ িকছু চাও আ�াহর িনকট চাও। আর িযিদ সাহাযয চাও তার িনকেটই
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চাও (বণর্না িতরিমিয)
তাহেল িকভােব এটা স�ব েয, েলােকরা বেল থােক, আউিলয়াগণ
গােয়েবর এেলম জােনন অথবা তােদর জীিবত অব�ায় বা মৃতুয্ পর নজর
েনয়াজ মানত েদয়। আর তােদর জনয পশ যেবহ কর। আর তােদর কােছ
এমন সব িজিনেসর দাবী কের যা আ�াহ ছাড়া কােরা িনকট পাওয়ার আশা
নাই। েযমনঃ িরিযক চাওয়া, েরাগ মুি� চাওয়া ও িবপেদ উ�ার চাওয়া ও
এই জাতীয় অনয্ান সাহাযয্ �াথর্! এেত েকান সে�হ েনই েয, এই
আমলগুেল বড় িশরেকর অ�ভুর্।
৮। তেব আমরা রাসূলগেণর েকান েমােজযােক অ�ীকার কির না। আর না
আউিলয়াগেণর কারামতসমূহ অ�ীকার কির। তেব েযটা আমরা অ�ীকার
কির তা হল তােদরেক আ�াহর শরীক ি�র করা।
আ�াহর িনকট েযভােব দ’আ কির তােদর িনকট ও একই ভােব দ’আ
করা িকংবা তােদর জনয যেবহ করা অথবা তেদর জনয নজর েনয়াজ মানত
েপশ করা। এমনিক তােদর কােরা কােরা মাজার টাকা পয়সা �ারা পূণর হেয়
যায়। আর উহা ঐ মাজােরর খােদম ও পুজারীরা �হণ কের অনয্া ভােব
ভক্ কের। আর অনয্িদে কত ফিকর িমসিকন রেয়েছ যােদর এক মুি�
আহার েজােট না।
এক কিব বেলনঃ
আমােদর কত জীিবত বয্ি আেছন যারা এক পয়সাও পায় না। আর
অেনক মৃতরা লাখ লাখ টাকা কামাই কের।
অনয্িদে অেনক ধরেনর মাজার, (কবর) িজয়ারেতর পিব� জায়গার মূল
বেল িকছুই েনই। বরং ওগুেল িমথয্াবাদীেদ বানান। এই সম�
েধাকাবাজরা ঐগুেল �াপন কেরেছ যােত কের মানত, নজরানার নােম
তােদর িনকট টাকা পয়সা আেস। এর দলীল িনে� েপশ করিছ।
�থম ঘটনা
ِআমার এক ব�ু, যার সােথ আিম একে� পড়াশুন কেরিছ িতিন বেলনঃ
সুফীেদর একপীর একদা আমার মা’র বাড়ীেত আেসন এবং তার িনকেট
চাঁদা চায় একটা িনিদর্ রা�ায় এক ওিলর কবের সবুজ পাতাকা �াপন
করার জনয। তখন িতিন তােক িকছু টাকা েদন। েস ইহা �ারা একটা সবুজ
কাপড় খিরদ কের এবং উহা কবেরর উপর �াপন কের। তারপর েলাকেদর
েডেক েডেক বলেত থােকঃ ইিন আ�াহর অিলেদর একজন। আিম �ে�
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তার েদখা পাই। এইভােব েস টাকা পয়সা জমােত শু কের। তারপর
যখন সরকােরর তরফ হেত রা�া �শ� করেত চায় এবং কবরেক উে�দ
করেত চায় তখন ঐ বয্ি, েয এই িমথয্ কবরেক �াপন কেরিছল, এই
বেল চতুিদর্ে গুব ছড়ােত লাগল েয, েয য� �ারা এই মাজার উে�দ
করেত েচেয়িছল উহা েভে� িগেয়েছ। িকছু িকছু েলাক উহা িব�াসও কের।
চতুিদর্ে এ কথা ছিড়েয় পেড়। ফেল সরকারী েলাকজন ও এ বয্াপাে ভয়
েপেত শু কের। এই েদেশর এক মুফিত সােহব আমােক বেলন েয,
হুকুমেত েলােকরা এক মধয্রাি�ে তার িনকেট এেস বলল, ওমুক অলীর
কবরেক অপসারণ করেত হেব। িতিন েসখােন েযেয় েদেখন ৈসনয্র ঐ
জায়গা িঘের েরেখেছ। তারপর য�পািত এেন কবরেক উে�দ কারা হয়।
এই মুফতী কবর�ােন �েবশ করেলন িভতের িক আেছ তা েদখার জনয,
িক� িতিন িভতের িকছুই েদখেত েপেলন না। তখন বুঝােত পারেলন এই
কবর িমথয্ ও বানান।
ি�তীয় ঘটনা
আমরা ম�ার হারাম শরীেফর এক িশক্ষে িনকট এই ঘটনা
শেনিছলাম। একদা এক ফিকর বয্ি তার মত আর এক ফিকেরর সােথ
সাক্ষ কের। �েতয্েক তােদর দািরে�র বয্পাের বহ কথা বেল।
তারপর তারা এক অলীর কবেরর �িত েখয়াল কের েদেখ েয, উহা টাকা
পয়সা, স�দ �ারা পিরপূণ।র তখন তােদর একজন অনয্জনে বেল েয,
এেসা, আমরা একটা কবর বািনেয় তা এক অলীর নােম �চার কির,
ফেল আমরা অেনক টাকার মািলক হেয় যাব
তার ব�ু তােত স�ত হয় এবং তারা একে� রা�া িদেয় হাটেত শু কের।
রা�ায় েদেখ, এক গাধা িচৎকার করেছ। তখন তারা তােক যেবহ কের এবং
এক গেতর তােক পুেত রােখ। আর তার উপের এক কবর ও গু�ু ৈতরী
কের। তখন তােদর �েতয্ে ঐ কবের মাথা ঘষেত থােক, িসজদা করেত
থােক বরকেতর জনয। রা�া িদেয় যারা যাি�ল তারা এ স�েকর
িজ�াসাবাদ করেত থােক। তারা বেল, ইহা হে� আ�াহর অলী হুবাই
ইবেন তুবাইেশর কবর। তার েয কত েকরামত িছল তা ভাষায় বয্ করা
যায় না। ফেল, কবেরর িনকেট েলােকরা নজর মানত িহসােব টাকা পয়সা,
সদকাহ ও অনয্ান দান খয়রাত করেত শু কের। এভােব আে� আে�
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�চুর টাকা জমা হয়। একিদন এই ফিকর�য় বেস বেস তােদর টাকা পয়সা
ভাগ করেত শু কের। ভাগ করেত েযেয় তােদর মেধয মত িবেরাধ েদখা
েদয়। তােদর েচচােমিচ শুে েলােকরা জড় হেত শু করল। তখন তােদর
একজন বললঃ এই অলীর কসম আিম েতামার িনকট হেত েকান টাকা �হণ
কিরিন। তখন অনয্জ বললঃ তুিম এই অলীর কসম খা�! তুিম ও আিম
এটা ভাল কেরই জািন েয, এই কবের এক গাধা আেছ যােক আমরাই
দাফন কেরিছলাম। েলােকরা তার কথা শুে িব�েয় অবাক হেয় েগল। আর
তারা েয নজর েনয়াজ িদেয়িছল তার জনয আফেসাস করেত শু করল।
তখন তােদর ধমিকেয় ও িতর�ার কের েলােকরা তােদর মালামাল েফরত
িনেয় েগল!!
বািতল আ�ীদা যা কুফিরর দরজােত েপৗেছ েদয়
১। েযমন অেনেক বেলন েয, আ�াহ তাআলা রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ােমর কারেণ দুিনয় সৃি� কেরেছন। তারা দলীল িহসােব এই
বােনায়াট িমথয্ হাদীেস কুদসী েপশ কের। উহা হলঃ যিদ না তুিম হেত
তেব দুিনয় সৃি� করতাম না।
ইবেন জাওযী রহ. বেলন ইহা মাউজু বা বােনায়াট হাদীস। আর বুছাইরী
যখন এই কিবতা বেল তখন তা িমথয্ই বেলঃ
যিদ িতিন (মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) না হেতন তেব
দুিনয়াে অনি�� হেত অি�ে� আনা হত না।
উপেরা� আ�ীদা-িব�াস আ�াহর িনে�া� কথার েখলাফ।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
٥٦ : ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕL I H G F E D C M
িন�য় আিম �ীন ও ইনসানেক সৃি� কেরিছ একমা� আমার ইবাদেতর
জনয। (সূরা যািরয়াত ৫৬)
এমনিক নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক পযর্ িতিন তার
ইবাদেতর জনয সৃি� কেরন। কারণ তার �িতপালক তােক বেলনঃ

٩٩ : ﺍﻟﺤﺠﺮL W V U T S R M
আপিন আপনার রেবর ইবাদত করেত থাকুন যতক্ না আপনার মৃতুয
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এেস উপি�ত হয়। (সূরা িহজর ৯৯)
আর আ�াহ তাআলা সম� রাসূলেদর সৃি� কেরেছন একমা� তার
ইবাদেতর িদেক দাওয়াত েদয়ার জনয।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ

M LKJIHGFED M

٣٦ : ﺍﻟﻨﺤﻞL b ON
আর িন�য় আিম �েতয্ উ�তেদর িনকট এই বেল রাসূল ে�রণ
কেরিছলাম েয, েতামরা এক আ�াহর ইবাদত কর এবং তাগুেতেদ হেত
দূের থাক। (সূরা নাহল ৩৬)
“তাগু” হে� তারা, যােদর ইবাদত করা হয় আ�াহেক বাদ িদেয়, আর
তারা তােত রাজী খুশী থােক।
তাই এখন িচ�া কের বলুন, িকভােব েকান মুসিলম ঐ আ�ীদা েপাষণ
করেব যা েকারআেনর িবেরাধী ও সম� রাসূলেদর কথার িবেরাধী?
২। এই কথা বলা েয, আ�াহ তাআলা সবর �থম রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ােমর নূরেক সৃি� কেরন। আর তার নূর হেতই সম� িকছু সৃি�
করা হয়। এই আ�ীদা ও বািতল আ�ীদা। এর �পেক েকান দলীল েনই।
সিতয্ অবাক লােগ, এই কথা যখন িমশেরর এক �িস� আেলম বেলন।
িতিন হেলন শাইখ মুহা�াদ েমাতাওয়া�ী আশশারাভী। তার িবখয্া ��
“আনতা তাসআলু ওয়াল ইসলামু ইয়াজীব” (আপিন �� করুন ইসলাম
উৎতর িদ)। এেত িতিন মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এর নূর
এবং সৃি�র শু নামক অধয্ােয় বেল:
��ঃ হাদীস শরীেফ আেছঃ সাহািব জােবর িবন আ�ু�াহ (রাঃ) রাসূল
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম-েক �� কেরনঃ আ�াহ তাআলা সবর্�থ
িক সৃি� কেরন? উৎতে িতিন বেলনঃ েহ জােবর, েতামার নবীর নূর।
এই হাদীেস িকভােব েকারআেনর ঐ আয়ােতর িবেরাধী হেত পাের যােত
বলা হেয়েছ সবর্�থ সৃি� হল আদম (আঃ) এবং তােক সৃি� করা হেয়েছ
মািট হেত?
উৎতর েকান িজিনেসর পূণর্ত এবং �াভািবক িনয়মই হে� সবর্দা
েকান উ�মােনর িজিনস �থম সৃি� করা। তারপর উহা হেত িনেচর িদেক
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যা�া করা। তাই এটা বুি�র েবাধগাময িবষয় হল এই েয, মািটর ৈতরী
িজিনস আেগ সৃি� করা হেব এবং তারপর উহা হেত মুহা�দ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�াম-েক সৃি� করা হেব। কারণ মানুষেদর মেধয সেবর্াৎ
হেলন রাসূলগণ (আঃ) আর সম� রাসূলেদর মেধয উৎত হেলন মুহা�দ
ইবেন আ�ু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম । তাই �থেম মািট �ারা
েকান সৃি� হেয় পের মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সৃি� হেত
পাের না। তাই অবয্শয মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর নূরেক
আেগ সৃি� করা হেয়িছল। এভােবই জােবর (রাঃ) এর হাদীস সতয বেল
�মািণত হল।
এই ভােবই িতিন তার অপিরপ� বুি� �ারা উপেরা� হাদীেসর বয্াখয েদন
েয, নবীর নূরই �থম, তারপর অনয্ান ব�।
�থমতঃ শা’রাভীর কথা আ�াহপ তাআলার কথার িবেরাধী। শারাভী
বেলেছন, �থম মানুষ হেলন মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম
আ�াহ তাআলা বেলনঃ

٧١ : ﺹL t s r q p o n m l k M
আর যখন েতামার রব েফেরশতােদর (মালােয়কােদর) বলেলনঃ িন�য়ই
আিম মািট হেত মানুষ সৃি� করব। (সূরা েসায়াদ ৭১)
অনয্ িতিন বেলনঃ
٦٧ : ﻏﺎﻓﺮL A ( ' & % $ # " ! M

িতিনই েতামােদর সৃি� কেরেছন �থেম মািট হেত তারপর বীযর হেত।
(সূরা গািফর ৬৭)
এর তাফসীের ইবেন জরীর (রঃ) বেলনঃ আ�াহ তাআলা েতামােদর িপতা
আদম (আঃ) েক মািট হেত সৃি� কেরন, তারপর েতামােদর সৃি� কেরন
বীযর হেত। (মুখতাসার ইবেন জারীর, ি�তীয় ভাগ, পৃ�া ৩০০)
আর শা’রাভীর কথাও ঐ হাদীেসর িবপরীত যােত বলা হেয়েছঃ েতামরা
�েতয্ে আদেমর স�ান। আর আদম (আঃ) েক মািট হেত সৃি� করা
হেয়েছ। (বা�ার)
শা’রাভী বেলেছনঃ �াকৃিতক িনয়ম হে�, �থেম উ�ু �েরর েকান িকছু
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সৃি� কের তা হেত নীচু �েরর িজিনস সৃি� করা। এমনিক েকারআন
পােকও এই জাতীয় মতবাদ েপশ কেরেছ ইবিলস, যখন েস আদমেক
িসজদা করেত অ�ীকার করল।

٧٦ : ﺹL É È Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ M

আিম তার েথেক উৎত। আমােক সৃি� কেরেছন আগু হেত আর তােক
মািট হেত। (সূরা েসায়াদ ৭৬)
ইবেন কািসর (রঃ) বেলনঃ েস এই দাবী কেরিছল েয, েস আদম হেত
উৎত। কারণ তােক সৃি� করা হয় আগু হেত আর আদমেক সৃি� করা হয়
মািট হেত। আর তার ধারনা মেত আগু মািট হেত উৎত। (তাফসীের
কািসর, চতুথর খ�, পৃঃ৪৩)
ইবেন জরীর তবারী (রহঃ) বেলনঃ ইবিলস তার রবেক বেল (আিম কখেনা
আদমেক িসজদা করব না, কারণ আিম তার েথেক ে��। আপিন আমােক
আগু হেত সৃি� কেরেছন। আর আদম েক মৃিৎতক হেত সৃি� কেরেছন।
আর আগু মািটেক েপাড়ায় এবং তার উপর ে��� রােখ। (মুখতাসার
ইবেন জরীর, ি�তীয় অংশ, পৃঃ ২৭০)
এর েথেক �মািনত হল সবর্�থে আদম েক মািট হেত সৃি� করা হয় এবং
তার েথেক পের মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম-েক সৃি� করা
হয়। আর তা হল মািট, যা হেত আদম েক সৃি� করা হেয়েছ। আর মুহা�াদ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আদম (আঃ) এর বংশ ও পু�। এ স�েকর্
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ (আিম আদেমর
স�ানেদর সদর্া। (বণর্না মুসিলম)
তৃতীয়তঃ শা’রাভী আরও বেলেছনঃ িন�য়ই মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ােমর নূরেক �থেম সৃি� করা হেয়েছ।
আসেল এ কথার পেক েকান দলীল েনই। বরং েকারআেন �মািণত আেছ,
�থম মানুষ হেলন আদম। সৃি�র মেধয আরশ ও কলম সৃি�র পরই তােক
সৃি� করা হয়)।
কারণ রাসূলল
ু আহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ সবর �থেম
আ�াহ তাআলা কলম সৃি� কেরন। (বণর্না িতরিমিয)
েকান দলীল বা বুি� �ারাও �মাণ হয় না েয, নূের মুহা�দীেক �থেম সৃি�
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করা হেয়েছ। কারণ, আল েকারআন আ�াহ্ তাল রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�াম-েক বলেত বেলনঃ

LïÜÛÚÙØ×Ö M K J I H G 8 7
١١٠ :ﺍﻟﻜﻬﻒ
েহ নবী!আপিন বলুনঃ আিমেতা েতামাদর মত মানুষ, আর আমার কােছ
ওহী ে�রণ করা হয়। (সূরা কাহাফ ১১০)
আর রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামও বা�েব তাই বেলনঃ
(إﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﺮﺸ ﻣﺜﻠ�ﻢ )رواه ﻤﺣﺪ
আিম েতামােদর মতই মানুষ (বণর্না আহমদ)
সিতয্কা অেথর মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বাপ ও মা হেত
জ� �হণ কেরিছেলন। তার আ�া িছেলন আ�ু�াহ আর মা িছেলন
আেমনা িবনেত ওহাব। অনয্র েযমিন ভােব জ� �হণ কের িতিনও
েতমিনভােব জ� �হণ কেরেছন। তার দাদার নাম আ�ুল মুৎতািল।
েকারআন ও হাদীেসর উপেরা� আেলাচনা হেত এটা �মািণত হয় েয,
মানুষেদর মেধয �থম সৃি� হেলন আদম (আঃ) আর পদােথর্ মেধয কলম।
এগেলা ঐ কথার িবেরািধতা কের েয, আ�াহ তাআলার �থম সৃি� হল
মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম । কারণ, উহা েকারআন ও সহীহ
হাদীেসর িবেরাধী। তেব হাদীেস যা আেছ তা হলঃ আদম (আঃ) েক সৃি�র
পূেবর্ আ�াহ তাআলার িনকট েলখা িছল েয, মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�াম হেলন েশষ নবী। কারণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম
বেলনঃ “িন�য়ই আিম আ�াহ তাআলার িনকট েশষ নবী বেল িলিখত
িছলাম তখন, যখন আদম (আঃ) মািটেতই িছেলন। (বণর্না হােকম)
এই হাদীেস আেছঃ িলিখত িছলাম। এেত বলা হয়িন েয, সৃি� করা
হেয়িছল।
অনয হাদীেস রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ আিম তখনও
নবী বেল পিরগিণত হই যখন আদম (আঃ) রু ও শরীর উভেয়র মােঝ
িছেলন। (অথর্া সৃি� হন নাই)। (বণর্না আহমদ)
অনয এক হাদীেস বিণর্ আেছ “সৃি�র িদক িদেয় আিম �থম নবী, আর
ে�রেণর িদক িদেয় সবর্েশ নবী” । এ হাদীসিট দুবর হাদীস- বেলেছন
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ইবেন কািসর ও শায়খ আলবানী।
উহা আল েকারআন ও পূেবর্া সহীহ হাদীেসর সােথ িবেরাধপূণর কথা।
সােথ সােথ উহা বুি�ও িবেবেকর িবপরীত। কারণ আদম (আঃ) এর পূেবর
েকান মানূষেক সৃি� করা হয়িন।
চতুথর্ত শা’রাভী বেলনঃ মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর নূর
হেতই সম� িজিনস সৃি� করা হেয়েছ। তার কথায় বুঝা যায়, আদম
(আঃ), শয়তান, মানুষ, িজন, পশুপক, েপাকা মাকড়, জীবাণুও অনয্ান
সম� িজিনসই উহা হেত সৃি�। িক� উহা েকারআেন েয কথা বলা আেছ
তার িবপরীত কথা। কারণ আদম (আঃ) েক মািট হেত সৃি� করা হেয়েছ।
শয়তানেক আগু হেত, আর মানুষেদরেক বীযর হেত। শা’রাভীর কথা
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমনর ঐ কথার িবেরাধী যােত
িতিন বেলনঃ
 وﺧﻠﻖ آدم مﺎ.  ﺧﻠﻖ اﺠﻟﺎن ﻣﻦ ﻣﺎرج ﻣﻦ ﻧﺎر. ﺧﻠﻘﺖ ﻤﻟﻼﺋ�ﺔ ﻣﻦ ﻧﻮر
وﺻﻒ ﻟ�ﻢ
েফেরশতােদর (মালাইকােদর) সৃি� করা হেয়েছ নূর হেত। আর �ীনেদর
সৃি� করা হেয়েছ আগুেন িশখা হেত। আর আদম েক ঐ িজিনস হেত সৃি�
করা হেয়েছ যা হেত েতামােদর সৃি�র কথা বলা হেয়েছ। (বণর্না মুসিলম)
এেত েদখা যাে�, শারাভীর কথা বুি�, িবেবক ও বতর্মা পিরি�িত সব
িকছুরই িবপরীত। কারণ মানুষ, জীবজ� সৃি� হয় গভর্ধরণ এবং স�ান
�সেবর মাধয্ে। যিদ ধরা হয় েয, জীবাণু, িবষা� ও ক�দায়ক েপাকা
মাকড় এবং এই জাতীয় সম� িকছু মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�াম এর নূর হেত সৃি� হেয়েছ তেব েকন আমরা ঐ সব ক্ষিত
জীবাণুেক হতয্ কির। বরং আমােদর হুকু করা হেয়েছ সাপ, মশা, মািছও
অনয্ান ক্ষিত জীবজ� হতয্ করেত।
প�মতঃ শা’রাভী আরও বেলনঃ জােবর (রাঃ) এর ঐ হাদীস, যােত বলা
হেয়েছঃ “েহ জােবর ! সবর �থম আ�াহ তাআলা েতামার নবীর নূরেক সৃি�
কেরন।”
এই হাদীসিট নবীর নােম িমথয্ বানান হেয়েছ। শা’রাভীর কথা মত ইহা
সতয নয়। কারণ, উহােত েকারআেনর িবেরাধী কথা বলা হেয়েছ। আ�াহ
তাআলা সবর্�থ েয মানুষ সৃি� কেরন িতিন হেলন আদম। আর ব�র
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মেধয কলম। আর মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আদেমর
স�ান। যােক নূর হেত সৃি� করা হয়িন। বরং িতিন আমােদর মত মানুষ যা
েকারআেন বিণর্ হেয়েছ। তার িবেশষ� হল িতিন নবী িছেলন এবং তার
িনকট ওহী আসত। েলােকরা তােক নূর িহসােব েদেখিন বরং মানুষ িহসােব
েদেখেছ।
অবশয্ এ িবষেয় েয হাদীসিট েক শা’রাভী সহীহ বেলেছন তা হাদীস
িবশারদেদর িনকট িমথয্, মাউদ ও বািতল হাদীস।
৩। আরও বিতল আ�ীদার মেধয হে� আ�াহ তাআলা সম� িজিনস তার
(নবীর) নূর হেত সৃি� কেরেছন, যা বহ সুফীই বেল থােক। আর শা’রাভী
উপের উ�িখত তার িকতােবও উহা ��ভােব বেলেছন।
তার কথা যিদ সতয হয় তেব বলেত হয়, আ�াহ তাআলা সম� িজিনস
তার নূর হেত সৃি� কেরেছন। অথর্া তার নূেরর র�ী হেতই সম� পদাথর
সৃি� করা হেয়েছ। আিম বিল, এই কথার �মােণ েকারআন, সু�াহ বা
�ােনর েকান দলীল েনই। আেগই বলা হেয়েছ, আ�াহ তাআলা আদমেক
মািট হেত, শয়তানেক আগু হেত এবং মানুষেদরেক বীযর হেত সৃি�
কেরেছন। ইহা শা’রাভীর কথার িবেরািধতা কের আর তােক বািতলও
বেল। আর শা’রাভীর কথার মেধয্ প�র িবরাধীতা রেয়েছ। �থেম
বেলনঃ সম� িজিনস মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর নূর হেত
সৃি� হেয়েছ। অনয্ বেলনঃ সম� িজিনস আ�াহ তাআলার নূর হেত সৃি�
হেয়েছ। এই দু নূেরর মেধয বহ পাথর্ক আেছ। েয সম� িজিনস আ�াহর
নূর হেত সৃি� হেয়েছ তােত আেছ বানর , শুক, সাপ, িবছা, জীবাণু ও
অনয্ান ক্ষিতকা জীব। তেব েকন আমরা তােদর হতয্ কির?
�ীন হে� কলয্াণ কামন
েহ মুসিলম ভাই ! আ�াহ তাআলা আমােদর ও আপনােক েহদােয়ত দান
করু এই জাতীয় কথা হেত যা সুফী পীেররা বেল থােক। আর এগুেল
েকারআন ও রাসূেলর সু�ােতর িবেরাধী। সােথ সােথ উহা বুি�,
িবেবচনারও িবেরাধী। আর উহা কুফির পযর্ েপৗেছ েদয়।
 وأرﻧﺎ ﺒﻟﺎﻃﻞ ﺑﺎﻃﻼ،أ� أرﻧﺎ ﺤﻟﻖ ﺣﻘﺎ وارزﻗﻨﺎ اﺗﺒﺎﻋﻪ وﺣﺒﺒﻪ ﻴﻟﻨﺎ
� وأرزﻗﻨﺎ إﺗﺒﺎع ﻫﺪي رﺳﻮل رب اﻟﻌﻠﻤ،وارزﻗﻨﺎ اﺟﺘﻨﺎﺑﻪ و�ﺮﻫﻪ ﻴﻟﻨﺎ
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“আ�াহু� আিরনাল হা�া হা�ান, ওয়ার যুকনা ইেৎতব’আ ওয়া হািবববহ
ইলাইনা ওয়া আিরনাল বািতলা বািতলান ওয়ার যুকনা ইজিতনাবান। ওয়া
কািররহ ইলাইনা। ওয়ার যুকনা ইিৎতব’আ হাদইয়া রাসূলু রাি�ল
আলামীন”।
েহ আ�াহ ! আমােদর হকেক হক িহসােব বুঝেত িদন আর আমােদর এই
েতৗিফক িদন যােত তা অনুসরণ করেত পাির। আর তা আমােদর িনকট
ি�য় কের িদন। আর বািতলেক বািতল বেল বুঝেত িদন এবং আমােদর
উহা হেত িবরত থাকেত েতৗিফক দান করু। আর উহােক আমাদর িনকট
অপছ�নীয় করু। আর আমােদরেক রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ােমনর েহদােয়ত অনুসরণ করেত িদন িযিন হেলন রা�ুল আ’লামীেনর
রাসূল। আমীন!
েহ আমার মা’বুদ ! আপিনই আমার সাহাযয্কার
েহ আমার মা’বুদ ! আপিন ছাড়া আমার সাহাযয্কার েকহ েনই। তাই দয়া
কের এই যামানায় আমার সাহাযয্কার বেন যান। েহ আমার মা’বুদ !
আপিন ছাড়া আমার েকান গু�ধ েনই। তাই দয়া কের, আমার হ��য়
যখন খািল হেয় যায় তখন আপিন আমার গু�ধের বয্ব�া কর। েহ
আমার মা’বুদ ! আপিন ছাড়া আমার েকান রক্ষাকা েনই। তাই যিদ েকহ
আমােক িবপেদ িনেক্ কের তখন আপিন আমার রক্ষাকা হেয় যান। েহ
আমার মা’বুদ ! আপিন ছাড়া আমার েকান স�েমর ব� েনই। তাই যখন
েকহ আমােক ঠা�া িব�প কের তখন আপিন আমার স�েমর বয্ব�
করু।
েহ আমার মা’বুদ ! আপিন ভালমতই অবগত আেছন আমার অ�ের িক
আেছ। আমার অ� �তয্� কখন, িক কের তা আপিন উৎতমভাে অবগত
আেছন। তাই েহ দয়ালু ! েমেহরবানী কের আমার মেধয রাজী খুশী ও ৈধযর্
দান করু। যিদ কদািচৎ আমার অ�র বা িজ�া �ারা েকান ভুল হয়,
তাহেল ক্ষমা কর েহ আমার মা’বুদ ! আপিন ছাড়া আমার েকহ
স�ানকারী নাই। তাই দয়া কের আমার স�ান ও অ�েরর আশা আকাংখার
দুগ বেন যান।
আল-আ�ীদাহ আল-ইসলািময়াহ বা ইসলামী আকীদা িব�াস
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ইসলাম ও ঈমােনর অথর
��ঃ ইসলাম িক?
উৎতর ইসলাম হে� তাওহীদ িকংবা আ�াহর এক�বােদর কথা মেন �ােণ �ীকার
কের তার িনকট িনজেক স�ূণ্ভাে
র
সমপর্ করা। আর সােথ সেথ তার আনুগতয
করা এবং িশরেকর যাবতীয় কাযর্বল হেত দূের থাকা। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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বরং েয বয্ি স�ূণরূে
র
িনজেক আ�াহ তাআলার িনকট উৎতমভাে
সমপর্ কের আর েস সু�রভােব সৎকমর্ স�াদনকার তার পুর�ার িমলেব
তার রেবর িনকট েথেক। তােদর েকান ভয় থাকেব না, আর না হেব তারা
দুঃিখ। (সূরা আল-বা�ারাহ ১১২)
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
� وﺗﺆ،  وﺗﻘﻴﻢ الﺼﻼة، اﻹﺳﻼم أن �ﺸﻬﺪ أن ﻻ � إﻻ اﷲ وأن �ﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ
.  وﺤﺗﺞ اﺒﻟﻴﺖ إن ﺳﺘﻄﻌﺖ إﻴﻟﻪ ﺳبﻴﻼ،  وﺗﺼﻮم رمﻀﺎن، ﺰ�ة
ইসলাম হে� মেন �ােণ এই �াক্ েদয়া েয, আ�াহ বয্তী সিতয্কাের েকান
মা’বুদ েনই এবং িন�য়ই মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তার ে�িরত
পুরু, সালাত কােয়ম করা, যাকাত �দান করা, রমযান মােস িসয়াম পালন করা,
আর যিদ সামথর্ থােক তেব আ�াহর ঘের হজ করা।(বণর্না মুসিলম)
��ঃ ঈমান িক?
উৎতর ঈমান হে� অ�েরর দৃঢ় িব�াস এবং সােথ সােথ উহা মুেখ উ�ারণ করা
এবং অ� �ত� �ারা আমল করা। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আরেবর েবদুইেনর বেল, আমরা ঈমান এেনিছ। েহ নবী (তােদর) বলুনঃ েতামরা
এখন পযর্ ঈমান আনিন, বরং বলঃ আমরা িনেজেদর আশা আকাংখােক আ�াহর
উপর সমর্প কেরিছ। কারণ ঈমান এখন পযর্ েতামেদর অ�ের �েবশ কেরিন।
(সূরা হুজুরা ১৪)
আর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
108

 وﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﺧ�ه.  واﻴﻟﻮم اﻵﺧﺮ،  ورﺳﻠﻪ،  و�ﺘﺒﻪ، أن ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ  ومﻼﺋ�ﺘﻪ
ﺮﺷه
ঈমান হল আ�াহর উপর, তার মালাইকােদর উপর (িফিরশাতােদর) উপর, তার
িকতাবসমূেহর উপর, তার রাসূলেদর উপর, আিখরােতর উপর, এবং �দর বা
ভােগয্ ভালমে�র উপর আ�া বা িব�াস �াপন করা। (বণর্না মুসিলম)
ইমাম হাসান আল বসরী (রঃ) (মৃতুয১১০ িহজরী) বেলনঃ শুধুমা মেনর ই�া
িকংবা বাইেরর সাজ েপাশাকই ঈমান নয়, বরং উহা হে� অ�েরর দৃঢ়তা এবং
আমল উহােক সতয্িয়ত কের।
��ঃ আপনার রব েক?
উৎতর আমার রব হে� ঐ আ�াহ, িযিন আমােক সৃি� কেরেছন এবং
�িতপালনও করেছন, আর সােথ সােথ সম� মাখলুকেকও সৃি� কেরেছন এবং তার
িনয়ামত �ারা লালন পালন করেছন। িতিনই আমার মা’বুদ, িতিন বয্তী আমার
অনয েকান মা’বুদ বা উপাসয েনই। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
٢ : ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔL * ) ( ' & M

সম� �শংসা একমা� আ�াহর জনয িযিন িব� জগেতর �িতপালক।
(সূরা ফািতহা ২)
��ঃ আপনার �ীন বা ধমর িক?
উৎতর আমার �ীন হে� আ�াহ মেনানীত একমা� ধমর ইসলাম, আর উহা
ইবাদত ও আনুগেতয্ ঐ সম� কথা ও কাজ যা েকারআন ও হাদীস �ারা
�মািণত। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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িন�য়ই আ�াহর িনকট একমা� �ীন হে� ইসলাম। (সূরা আল ইমরান ১৯)
��ঃ আপনার নবী েক?
উৎতর আমার নবী হে�ন মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম । িতিন মুহা�দ
ইবেন আবদু�া ইবেন আ�ুল মুৎতািল ইবেন হািশম। িতিন ম�া শরীেফ জ� �হণ
কেরন। তার মা হেলন আিমনা িবনেত ওয়াহাব। িতিন সম� মানব জিতর জনয
আ�াহর পক হেত ে�িরত নবী ও রাসূল। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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মুহা�দ েতামােদর মেধয্ েকান পুরুেষ িপতা নন। বরং িতিন আ�াহর রাসূল
এবং সম� নবীেদর েশষ নবী। (সূরা আহযাব ৪০)
যখন তার উপর এই আয়াত নািযল হয় তখন িতিন নবী রূে পিরগিণত হনঃ
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পড় েতামার ঐ রেবর নােম িযিন (সম� িকছু) সৃি� কেরেছন। (সূরা আলাক ১)
অতঃপর িতিন রাসূল রূে �কাশ পান ঐ সময়, যখন তার উপর নািজল হয় আ�াহ
তাআলার ঐ বাণীঃ
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েহ চাদের আবৃত বয্ি ! উঠুন এবং ভয় �দশর্ করু। (সূরা মু�ােসসর ১-২)
আ�াহ তাআলা আরও বেলনঃ
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আপিন বলুন, েহ মানবম�লী ! আিম েতামােদর সকেলর �িত আ�াহর ে�িরত
রাসূল। (সূরা আল আ’রাফ ১৫৮)
িতিন েশষ নবী, তারপর আর েকান নবী ও রাসূল েনই।
তার বয়স যখন চি�শ বছর তখন তার উপর ওহী নািজল হয়। নবূয়ত �াি�র েতর
বছর পর িতিন মদীনায় িহজরত কেরন। এরপর িতিন েসখােন দশ বছর অব�ান
কেরন এবং যখন তার বয়স েতষি� বছর তখন িতিন মদীনায় ইে�কাল কেরন।
িতিন �থেম েয কথার িদেক দাওয়াত িদেয়েছন তা হে� তাওহীদ বা আ�াহর
এক�বাদ। উহা হে� “লা ইলাহা ই�া�াহ” বলা। অথর্া, আ�াহ ছাড়া সিতয্কাের
েকান মা’বুদ বা উপাসয েনই। তার �ভূ তােক িনেদর্ েদন একমা� তার িনকটই
দ’আ করেত এবং উহােত কাউেক শিরক না করেত। তার যামানায় মুশিরকরা
দ’আর িভতের েয িশরক করত তা হেত তােক িবরত থাকেত বলা হেয়েছ। আ�াহ
তাআলা তােক বেলনঃ
٢٠ : ﺍﻟﺠﻦL c b a ` _ ^ ] \ [ M
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েহ নবী আপিন বলুন, আিমেতা একমা� আমার রেবর �াথর্ন কির এবং তার সােথ
অনয কাউেক শিরক কির না। (সূরা িজন, ২০)
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
( ﻟﺎﻋء ﻫﻮ اﻟﻌﺒﺎدة ) رواه ﻟﺮﺘﻣﺬى
দ’আ হে� ইবাদত। (বণর্না িতরিমযী)
তাই মুসিলমেদর জনয ওয়ািজব হে�, একমা� আ�াহেক ডাকা এবং তার সােথ
অনয কাউেক না ডাকা। তা িতিন নবী হউন বা ওলীই হউন, কাউেক দ’আ �াথর্নায়
চশিরক না করা। েকননা, একমা� আ�াহই সম� িকছু করার ক্ষম রােখন। অনয
েয মৃতরা কবের শেয় আেছন তারা তােদর িনেজেদর ক�ই দূর করেত অপারগ।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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যারা আ�াহেক েছেড় অনয্েদ ডােক তারা েকান িজিনস সৃি� করার ক্ষম রােখ না
বরং তােদরেকই সৃি� করা হেয়েছ। তারা জীিবত নয়, বরং মৃত। এমনিক তােদর ঐ
খবরও েনই েয, কেব তােদর পুনজর্ীিব করা হেব।
(সূরা নাহাল ২০-২১)
��ঃ আিখরােত পূণজর্ীব স�ে� আপনার আ�ীদা িব�াস বা ধারণা িক? আর
উহােক অ�ীকারকারীর হুকু িক?
উৎতর আিখরােত পূণজর্ীব স�ে� আমার আ�ীদা হে�ঃ উহার উপর ঈমান আনা
ওয়ািজব। উহা আ�াহর উপর ঈমান আনার বয্াপাে এমন একিট অংশ যা কখনই
পৃথক করা যায় না। িযিন সম� সৃি�েক অনি�� েথেক অি�� দান কেরেছন।
িতিনই সম� িকছু �ংস হওয়ার পের ঐ সম� সৃি�েক আবার একই অবয়েব
জীিবত করেতও সক্। এই কথােক অ�ীকার করা কুফির এবং ঐ অ�ীকারকারী
িচর�ায়ীভােব জাহা�ােম অব�ান করেব। এর দিলল হল আ�াহ তাআলার ঐ বাণীঃ
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এবং আমােদর সামেন উদাহরণ েপশ কের, িক� েস তার িনেজর সৃি�
হওয়ােক ভুেল েগেছ। আর বেল, হাড়, অিস্হসমূ,যা টুকেরা টুকেরা
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হেয় েগেছ, তােক আবার েক জীিবত করেব? বলুনঃ িতিনই আবার
তােদর জীিবত করেবন িযিন �থমবার তােদর সৃি� কেরেছন। আর
িতিন
�িতিট সৃি� স�ে�ই সময্ �াত। (সূরা
ইয়ািছন,আয়াত৭৮ও৭৯)।
��ঃ মৃত বয্ি� উৎতমভাে মৃতযু হওয়ার িনদশর্ িক?
উৎতর উৎতমভাে মৃতুয হওয়ার বহ িনদশর্ রেয়েছ। উহার েকান একিটও
যিদ মৃতুয্কাে কারও ভােগয েজােট তেব উহা তার জনয েসৗভােগয্র
িবষয়।
এ গুি হে�ঃ
১। মৃতুয্কাে কােলমা পড়া।
২।জুম’আর রােত বা িদেন মৃতুয হওয়া।
৩।মৃতুয্কাে ঘােম কপাল িস� হওয়া।
৪।ধমর্ী যুে� বা িজহােদর ময়দােন শহীদ হওয়া।
৫।আ�াহর রা�ায় গাজী হেয় মৃতুয বরণ করা। এর অ�র্ভু হেলাঃ ে�েগ
মৃতুয বরণ করা, েপেটর পীড়া, বিম, েপট ফাপা, অথবা কেলরায় মারা
যাওয়া।
৬।পািনেত ডুেব অথবা আগুে পুেড় মারা েগেল।
৭। �সবকালীন অব�ায় েকান মিহলা মৃতুয বরণ করেল।
৮। পক্ষাঘ (অধর্া অবশ) েরােগ মারা েগেল।
৯। িপেঠর পীড়া, েযমন পাঁজের বয্াথা কারেণ মারা েগেল।
১০। িনেজর �ীন, জীবন, িকংবা স�দেদর েহফাজত করেত েযেয় মারা
েগেল।
১১। িজহােদর ময়দােন পাহারারত অব�ায় মারা েগেল।
১২। েকান েনক কাজ করার সময় মারা েগেল। েযমন, কেলমা পড়ার
সময়, িসয়াম পালন অব�ায়, দান খয়রাত করার সময় ইতয্াি।
এ সবকিট িবষেয় িবশু� হাদীেসর �মাণ আে
অনয একিট েরওয়ােত আেছ, শহীদ সাত ে�ণীরঃ ে�গ েরােগ আ�া� হেয়
মৃত বয্ি, পািনেত ডুেব মৃতুয্বরণকার, িনওেমািনয়া েরােগ মৃতুয �া�
বয্ি, েপেটর পীড়ায় মৃত বয্ি, আগুে পুেড় মৃত বয্ি, েকান িকছু
চাপা পেড় মৃতুয �া� বয্ি এবং �সব কালীন মৃত মুিহলা। (হাদীসিট
ইমাম হােকম সহীহ বেলেছন এবং হােফজ যাহাবী হােকেমর সহীহ বলােক
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সমথর্ কেরেছন।)
বা�ার উপর আ�াহর হক
��ঃ আ�াহ তাআলা েকন আমােদর সৃি� কেরেছন?
উৎতর আ�াহ তাআলা আমােদর সৃি� কেরেছন তার ইবাদেতর (দাসে�র)
জনয এবং আমরা েযন তার সােথ েকান িকছুেক শিরক বা অংশীদার না
কির। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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এবং িন�য়ই �ীন ও মানুষেক সৃি� কেরিছ আমার ইবাদেতর
জনয। (সূরা যািরয়াত ৫৬)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ বা�ার উপর আ�াহর
হক হে� এই েয, তারা তার ইবাদত করেব এবং তার সােথ কাউেক
শিরক করেব না। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
��ঃ ইবাদত বলেত িক বুঝায়?
উৎতর ইবাদত হল ঐ সব কথা ও কােজর সমি�র নাম যা আ�াহ তাআলা
ভালবােসন। েযমনঃ দু, সালাত, খুশ বা আ�াহর ভয় এবং এই জাতীয়
অনয্ান আমল। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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েহ রাসূল আপিন বলুনঃ িন�য়ই আমার সালাত, আমার হজ, আমার
হায়াত এবং আমার মৃতুয একমা� ঐ আ�াহর জনয িযিন িব� জগেতর
�িতপালক। (সূরা আন’আম ১৬
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, আ�াহ তাআলা বেলন:
، وﻣﺎ ﺗﻘﺮب ﻲﻟ ﻋﺒﺪي ﻲﺸء أﺣﺐ ﻲﻟ ﺎ اﻓﺮﺘﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ
আমার বা�া সবর্ািধ ৈনকটয হািসল কের আমার পছ�নীয় ঐ সম�
আমেলর �ারা যা আিম তার উপর ফরয কেরিছ। (হাদীেস কুদসী বণর্া
বুখাির)
��ঃ ইবাদেতর ে�ণী িক িক?
উৎতর ইবাদেতর অেনক িবভাগ রেয়েছঃ তার মেধয আেছ দু, ভয়,
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আশা, তাওয়া�ুল বা ভরসা করা। েকান িকছু পাবার আশা, যেবহ, নজর বা
মানত, রকু, িসজদা, তাওয়াফ, দান-সদকা ইতয্ি। এছাড়া আেরা নানা
ধরেনর শিরয়ত স�ত ইবাদত রেয়েছ।
��ঃ আমরা িক ভােব আ�াহ তাআলার ইবাদত করেবা?
উৎতর আমরা ঐ ভােবই ইবাদত করব েযভােব আ�াহ ও তার রাসূল
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আমােদর ইবাদত করেত িনেদর্
িদেয়েছন। সােথ সােথ তারা আমােদর অনয্ান যা িনেদর্ িদেয়েছন তাও
অনূসরণ করব। েকননা, আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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েহ ঈমানদারগণ, েতামরা আ�াহ ও রাসূেলর আনুগতয কর আর েতামােদর
আমলসমূহ ন� করনা। (সূরা মুহা�দ ৩৩)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟيﺲ ﻋﻠﻴﻪ أمﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ رد )رواه مﺴﻠﻢ
েয েকহ এমন েকান আমল করেব যা �িত আমার হুকু েনই, উহা
�হণেযাগয নয়। (বণর্না মুসিলম)
��ঃ আমরা িক আ�াহর ইবাদত করব ভয় ও আশা িনেয়?
উৎতর হাঁ, আমরা ঐভােবই তার ইবাদত করব। েযমন, আ�াহ তাআলা
বেলনঃ
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েতামরা আ�াহেক ডাক ভয় ও আশার সােথ। (সূরা আ’রাফ ৫৬)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(أﺳﺄل اﷲ ﺠﻟﻨﺔ وأﻋﻮذ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻨﻟﺎر )رواه أﺑﻮداود
আিম আ�াহর িনকট জা�াত �াথর্ন কির এবং জাহা�াম হেত মুি� চাই।
(আবু দাউদ)
��ঃ �ীেনর েক্ষ ইহসান িক?
উৎতর উহা হে�, সবর্দ মেন এই েখয়াল রাখা েয, আ�াহ তাআলা একাই
আমােদর সম� িকছু সবর্দাপযর্েবক করেছন। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
114

- ٢١٨ : ﺍﻟﺸﻌﺮﺍءL o n m l k j i h g M
٢١٩
তুিম যখন (সালােত) দাড়াও তখন িতিন েতামােক েদেখন এবং রুক
িসজদার মেধয্ িতিন েতামার উঠা-বসা েখয়াল কেরন। (সূরা শূয়ারা
২১৮-২১৯)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
ﻹﺣﺴﺎن أن ﺗﻌﺒﺪ اﷲ ﺎﻛﻧﻚ ﺗﺮه ﻓﺎن لﻢ ﺗ�ﻦ ﺗﺮاه ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺮاك )رواه
(مﺴﻠﻢ
ইহসান হে� েতামার �ভুর ইবাদত কর এমন ভােব েযন তােক েদখেত
পা�, আর যিদ েদখেত নাও পাও তেব িতিন অবশয্ েতামােক েদখেত
পাে�ন। (বণর্না মুসিলম)
��ঃ আ�াহ ও তার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এর হেকর পর
কার হক সবেচেয় বড়?
উৎতর মাতািপতার হক। আ�াহ তাআলা এ বয্াপাে িনেদর্ িদেয় বেলনঃ
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আর েতামার রব িনেদর্ িদে�ন, তােক ছাড়া অনয কারও ইবাদত করেব
না এবং মাতা-িপতার সােথ স�য্বহা করেব। যখন তােদর একজন অথবা
উভেয়ই বাধর্েক েপৗেছন তখন তােদর সামেন উহ শ�িট পযর্ উ�ারণ
করেব না। আর তােদর ধমকও িদেব না, আর তােদর সােথ ন�ভােব কথা
বলেব। (সূরা ইসরা ২৩)
আবু হুরাইরা (রাঃ) হেত বিণর্ আেছঃ একজন েলাক রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�াম এর িনকট এেস বে�নঃ েহ আ�াহর রাসূল !
মানুেষর মেধয স�য্বহা পাওয়ার সবেচেয় বড় হকদার েক? িতিন
বলেলনঃ েতামার মা। তারপর িতিন �� করেলনঃ তারপর েক! উৎতে
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বলেলন, েতামার মা। েলাকিট
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আবার �� করেলন। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম উৎতে
বলেলন, েতামার মা। অতঃপর েলাকিট েশষ বার �ে�র উৎতে বলেলনঃ
েতামার িপতা। (বণর্না বুখাির ও মুসিলম)
তাওহীেদর ে�ণী িবভাগ ও তৎপযর
��ঃ আ�াহ তাআলা রাসূলেদর েকন ে�রণ কেরিছেলন?
উৎতর আ�াহ তাআলা তােদর ে�রণ কেরিছেলন একমা� তার ইবাদেতর
�িত দাওয়াত িদেত এবং তার সােথ যাবতীয় িশরক করা হেত িবরত
থাকেত। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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٣٦ : ﺍﻟﻨﺤﻞL
িন�য় আিম �েতয্ উ�েতর িনকট রাসূলেদর ে�রণ কেরিছ এ জনয েয,
তারা এক আ�াহর ইবাদত করেব এবং তাগুতেদ (শয়তান) ইবাদত হেত
িবরত থাকেব। (সূরা নাহাল ৩৬)
তাগু হে�, মানুষ যােদর ইবাদত কের এবং আ�াহেক েছেড় তার িনকেট
দু কের এবং েস তােত রাজী খুিশ থােক।
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(واﻷﻧبﻴﺎء إﺧﻮة ودﻳﻨﻬﻢ واﺣﺪ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
আি�য়াগণ (আঃ) �েতয্ে এেক অেনয্ ৈবমাে�য় ভাই। (সৎ ভাই), আর
তােদর �ীনও এক। (বণর্না বুখাির ও মুসীিলম)
অথর্া �েতয্ রাসূলই আ�াহর এক�বােদর িদেক ডাকেছন।
��ঃ আ�াহ েয রব, তার এক�বাদ িক?
উৎতর উহা হল আ�াহেক তার কােজ একক মেন করা। েযমন সৃি�, মহাজগত পিরচালনা করা, বয্ব�াপনসহ ও অনয্ান কাযর্সমূে তােক একক
বেল জানা।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
٢ : ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔL * ) ( ' & M
সম� �শংসা আ�াহ তাআলার জনয িযিন িব�জগেতর �িতপালক (সূরা
ফািতহা ২)
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রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(أﻧﺖ رب الﺴﻤﻮات واﻷرض)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
আপিন আসমানসমূহ ও পৃিথবীর �িতপালক। (বণর্না বুখাির ও মুসিলম)
��ঃ আ�াহ েয উপাসয তার এক�বাদ িক?
উৎতর তা হে� তার ইবাদেত এক�বাদ �কাশ করা। েযমন দ’আ, িবপেদ
আপেদ আ�াহেক ডাকা আর তারই নােম যেবহ করা, েকবল তারই নােম
নযর (মানত) মানা, তারই িনকট িবচার �াথর্ হওয়া এবং তারই িবচার
�হণ করা, তারই জনয সালাত আদায় করা সব কােজ তারই উপর আশা
ভরসা করা, সব িবষেয় তােকই ভয় করা, সম� কােজ তারই সাহযয
�াথর্ন করা ইতয্াি। আ�াহ তাআলা বেলনঃ

١٦٣ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓL Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï M
আর েতামােদর মাবুদ এক। িতিন ছাড়া সিতয্কাের েকান উপাসয েনই।
িতিন দয়ালু ও সবদর্ দয়াবান। (সূরা বা�ারাহ,আয়াত-১৬৩)
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
ﻓﻠﻴ�ﻦ اول ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ ﻴﻟﻪ ﺷﻬﺎدة أن ﻻ ﻪﻟ إﻻ اﷲ )ﻣﺘﻔﻖ

(ﻋﻠﻴﻪ
“সবর �থম েয কথার �িত তুিম তােদর দাওয়াত িদেব তা হেলা কােলমা
লা ইলাহা ই�া�াহ”। (বুখারী ও মুসিলম)
বুখারীর অনয এক েরওয়ােয়েত আেছঃ তােদরেক আ�াহর এক�বােদর
�িত দাওয়াত িদেব।
��ঃ ইবাদত ও রব হওয়ার বয্াপাে এক�বােদর উে�শয িক?
উৎতর এর মূল উে�শয হেলা, মানুষ তােদর �িতপালক এবং মা’বুেদর
মহে�র পিরচয় েপেয় তােদর ইবাদেত একমা� তােকই একক ভােব �হণ
ও �চার করেব। আর সােথ সােথ তােদর চলার পেথ েসই রেবরই
আনুগতয করেব েযন ঈমান তােদর অ�ের দৃঢ়ভােব েগেথ যায়। মানুষ ভূপৃে� তার উপরই আমল করেব, ফেল ইসলামী রা� গিঠত হেব।
��ঃ আ�াহ তাআলার িসফাত (গু) ও উৎম নামসমূেহর েক্ষ তাওহীদ
িক?
উৎতর উহা হে� ঐ সম� গুণাবলীে েমেন েনয়া যা আ�াহ তাআলা
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িনেজর স�েকর তার িকতােব এবং রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম
তার সহীহ হাদীেস বণর্ন কেরেছন। উহা েযমন ভােব বলা হেয়েছ
েসভােবই িব�াস করেত হেব। েকান িবকৃত বয্খয্, উদাহরণ, তুলনা,
অ�ীকার অথবা েকান �রূ (িনজ�) ক�না বয্তী। েযমনঃ এসেতায়া
(বসা), নযুল (অবতীণর হওয়া), ইতয্াি। উহােদর �িতিটই আ�াহ
তাআলার পিরপূণ্তা
র
সােথ সম�সয পূণ।র
আ�াহ তাআলা বেলনঃ

١١ : ﺍﻟﺸﻮﺭﻯL 8 7 6 5 43 2 1 0
তার মেতা েকউ নয় এবং িতিন সম� িকছু েদেখন ও শুেন। (সূরা শুর
১১)
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
( اﷲ ﻲﻓ ﻞﻛ ﻴﻟﻠﺔ ﻟ الﺴﻤﺎء اﺪﻟﻧﻴﺎ )رواه مﺴﻠﻢ
আ�াহ তাআলা �িত রােত �থম আসমােন অবতীণর্ হ। (বণর্নায়
মুসিলম)
িতিন েয অবতরণ কেরন তা তাঁর মহান স�ার জনয্ েযমন
�েযাজয্ েসঅনুযায়ী। উহা তাঁর েকান সৃি�র সােথ তুলনীয় হেত
পের না।
��ঃ আ�াহ তাআলা েকাথায় আেছন?
উৎতরঃ আ�া তাআলা আসমানসমূেহর উে�র্ আেশর উপর
আেছন। আ�াহ তাআলা েযমন িনেজই বেলনঃ
٥ : ﻃﻪL ] \ [ Z Y M
রহমান (আ�াহ তাআলা) আরেশর উপর আেছন। (সূরা �াহা, ৫)
“উপের” এবং “উে�” আেছন েযমন বুখারী শরীেফ তােবয়ীনগণ
হেত বিণর্ত হেয়ে। এর সতয্ায়নপাই আমরা রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর বিণর্ত হািদে।
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(إن اﷲ ﻛﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪه ﻓﻮق اﻟﻌﺮش )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
িন�য় আ�াহ তাআলা এক িকতাব িলেখেছন, আর উহা তাঁর
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িনকট আরেশর উপর আেছ। (বণর্নায় বুখারী ও মুসিল)
আ�াহ েয আরেশর উপর আেছন এ কথা েয বয্ি� অ�ীকার
করেলা েস েযন আ�াহেক িমথয্াবাদী সাবয্� করে। আর
আ�াহেক িমথয্াবাদী সাবয্� করাই ফরী করা।
��ঃ আ�াহ তাআলা িক আমােদর সােথ সব জায়গায় আেছন?
উৎতরঃ আ�াহ্ আমােদর স অব�া সব সময় জােনন, শুেনন ও
েদেখন। িতিন আেছন আমােদর েদখার মাধয্েম এবং শুনা
মাধয্ে।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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িতিন (আ�াহ) মুসা ও হারুনেক  বেলন, েতামরা ভয় েপয় না, আিম
েতামােদর সােথ আিছ। েতামােদর কথা শুিন ও েদি। (সূরা �াহা, ৪৬)
(إﻧ�ﻢ ﺗﺪﻋﻮن ﺳﻤﻴﻊ ﻗﺮ�ﺒﺎ وﻫﻮﻣﻌ�ﻢ )رواه مﺴﻠﻢ
িন�য় েতামরা এমন স�ােক ডাকছ িযিন খুবই িনকেট েতামােদর কথা
শুেন এবং িতিন েতামােদর সােথ আেছন। অথর্া ইলেমর মাধয্ে।
(বণর্না মুসিলম)
��ঃ তাওহীেদর উপকািরতা িক?
উৎতর তাওহীেদর উপকািরতা হল আিখরােতর িচর�ায়ী আযাব হেত
িন�ৃিত পাওয়া যায়, আর দুিনয়াে িহদায়াত �া� হওয়া এবং গুনাহখাে
মাফ হেয় যাওয়া। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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٨٢ :ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ
যারা ঈমান আনেব এবং তার সােথ েকান জুলম (িশরক) িমি�ত করেব না
তােদর জনয রেয়েছ িনরাপৎত এবং তারাই হে�ন িহদায়াত �া�। (সূরা
আন’আম ৮৩)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺎد ﻋ اﷲ أن ﻻﻳﻌﺬب ﻣﻦ ﻻ ﺮﺸك ﺑﻪ ﺷيﺌﺎ ك)ﻣﺘﻔﻖ
(ﻋﻠﻴﻪ
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আ�াহর উপর বা�ার হক হল এই েয, বা�া েকান িশরক করেব না,
তাহেল আ�াহর তরফ েথেক তােক েকান আযাব না েদয়া। (বণর্না বুখাির
ও মুসিলম)
লা ইলাহা ই�া�াহ এর অথর ও শতর্সমূ
��ঃ লা ইলাহা ই�া�াহ এর অথর এবং এর শতর্সমূ িক িক ?
উৎতর েজেন রাখুন, আ�াহ তাআলা আমােদর এবং আপনােকও িহদােয়ত
দান করু. িন�য়ই লা ইলাহা ই�া�াহ হেলা জা�ােতর চািব। িক� �িতিট
চািবরই দাঁত থােক। যিদ এমন েকান চািব িনেয় আেসন যার দাঁত আেছ
তেব তা �ারা (তালা)খুলেত পারেবন, উহা বয্তী খুলেতই পারেবন না।
লা ইলাহা ই�া�াহ এর দাঁতসমূহ হেলা িন� িলিখত শতর্সমূহ
১।ইলমঃ ইহার অথর হেলা আ�াহ বয্তী অনয সম� গাইরু�াহে মাবুদ
বেল অ�ীকার করা এবং একমা� আ�াহেক মা বুদ বেল �ীকার করা।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আর েজেন েরেখা, আ�াহ ছাড়া সিতয্কাের েকান মা বুদ েনই। (সূরা
মুহা�দ,আয়াত ১৯)
আ�াহর বাণীর মমর্াথ যথাথই অনুধাবন কের নবী কারীম সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�াম তাই বেলনঃ
(ﻣﻦ ﻣﺎت وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ اﻧﻪ ﻻ� دﺧﻞ ﺠﻟﻨﺔ ) رواه مﺴﻠﻢ
েয বয্ি এমন অবস্হা মারা েগেলা েয, জীিবত অবস্হয় েস জানত,
আ�াহ ছাড়া সিতয্কাের েকান মা বুদ েনই, েস অবশয্ জা�ােত �েবশ
করেব । (মুসিলম)
২।ইয়ািকন, যা সে�হেক দূর কের অথর্া অ�ের লা ইলাহা ই�া�াহ এর
ইয়ািকন পূণর্ভাে থাকেত হেব, েকানরু সে�হ থাকেল হেব না।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ

: ﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕL ± ¥ ¤ £ ¢ ¡  | } ~ ﮯM
١٥
সিতয্কাের মুিমন হে� তারাই,যারা আ�াহ ও তার রাসূেলর উপর ঈমান
এেনেছ এবং ঈমান আনার পর তােত েকানরু সে�হ েপাষণ কের না ।
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(সূরা হুজুরা,আয়াত-১৫)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আ�াহর বাণীর �িত�নী কের
বেলনঃ
،  ﻻ ﻠﻲﻘ اﷲ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﺒﺪ. أﺷﻬﺪ أن ﻻ � إﻻ اﷲ وأ� رﺳﻮل اﷲ
. "  إﻻ ﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ، ﻏ� ﺷﺎك ﻓﻴﻬﻤﺎ
আিম এই �াক্ িদি� েয, আ�াহ ছাড়া সিতয্কাের েকােনা মাবুদ েনই
এবং আিমই তার রাসূল”- েয বয্াি এেত েকান রকম সে�হ েপাষন না
কের আ�াহর িনকট উপিস্হ হেব েস অবশযই জা�ােত �েবশ করেব)।
(মুসিলম)
৩।কবুল করাঃ তােত আেছ, উহা অ�র ও িজ�ার �ারা �ীকার করা।
আ�াহ তাআলা মুশিরকেদর অবস্হ বণর্ন কের কেলনঃ

onmlkjihg fed cb M

٣٦ - ٣٥ : ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕL s r q p
যখনই তােদর বলেত বলা হেতা লা ইলাহা ই�া�াহ তখনই তারা সােথ
সােথ অহংকাের মুখ ঘুিরেয় িনত এবং বলেতা-আমরা িক এক পাগল কিবর
কথায় আমােদর মা বুদেদর পিরতয্া করেবা । (সুরা ছাফফাত, আয়াত৩৫ও৩৬)
ইবেন কািসর এ আয়ােতর তফসীের বেলনঃ েযমন ভােব মুিমনগণ উহা
উ�ারণ করেতন িঠক তার িবপরীত ভােব কািফররা উহা বলেত অ�ীকার
করত অহ�ােরর কারেণ। কােলমার গুর েয কতখািন তার আরও বয্াখ
পাই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সু�াহ চচর্ করেল। নবী কারীম
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
 ﻓﻤﻦ ﻗﺎل ﻻ � إﻻ اﷲ، أمﺮت أن أﻗﺎﺗﻞ ﻨﻟﺎس ﻰﺘ ﻳﻘﻮلﻮا ﻻ � إﻻ اﷲ

 وﺣﺴﺎﺑﻪ ﻰﻠﻋ اﷲ، ﻋﺼﻢ ﻣ� ﻧﻔﺴﻪ وﻣﺎﻪﻟ إﻻ ﺤﺑﻘﻪ
আমােক হুকু করা হেয়েছ,যতক্ পযর্ না েলােকরা লা ইলাহা ই�া�াহ
বলেব ততকণ পযর্ তােদর সােথ যু� করেত। আর যখন েকউ তা েমেন
েনেব ও মুেখ উ�ারণ করেব তখন সােথ সােথ তার জান ও মাল আমার
পক েথেক রক্ েপল। তেব ইসলােমর েয হকসমূহ আেছ তা আদায়
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করেত হেব। আর তার িহসাব িনকাশ করেবন �য়ং আ�াহ তাআলা )।
(বুখারীও মুসিলম)
৪। আৎমসমর্ ও অনুসরণ করাঃ ঐ ভােব পূণর আৎমসমপর ও অনুসরণ
করত হেব িঠক েয ভােব িনেদর্ েদয়া হেয়েছ। আ�াহ তাআলা বেলনঃ

٥٤ : ﺍﻟﺰﻣﺮL » ± ° ¯ ® ¬ M
আর েতামরা েতামােদর রেবর িদেক �তয্াবতর কেরা এবং তার িনকট
স�ুণর্রূ আৎমসমপর কেরা। (সূরা যুমার আয়াত-৫৪)
৫। সতয্বািদত,যা িমথয্া িবপরীতঃ উহা হে� খািট দীেল সবর্া�ঃকরে
কােলমােক উ�ারণ করেত হেব । আ�াহ তাআলা মানুষেক সাবধান কের
বেলনঃ
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আিলফ, লাম,িমম। তারা িক এ ধারণা কেরেছ েয,লা ইলাহা ই�া�াহ বলেলই ছাড়া
েপেয় যােব এবং তােদরেক পরীক্ করা হেব না? িন�য়ই আিম পূেবর্ যামানার
েলাকেদর পরীক্ কেরিছ। আ�াহ িন�য়ই জােনন কারা সতয্বাদ আর কারা
িমেথয্বাদ)। (সূরা আনকাবুত,আয়াত১-৩)
এরই �পেক আমােদর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সা�না িদেয় বেলনঃ
وﻣﺎ ﻣﻦ اﺣﺪ �ﺸﻬﺪ ان ﻻ � إﻻ اﷲ وأن �ﻤﺪا ﻋﺒﺪه رﺳﻮﻪﻟ ﺻﺪﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ
(إﻻ ﺣﺮﻣﻪ اﷲ ﻋ اﻟﺎر )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
যিদ েকহ অ�ের হেত খািট ভােব সাক্ েদয় েয, আ�াহ ছাড়া সিতয্কাের েকান
মাবুদ েনই এবং মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তার বা�া ও রাসূল, তেব
আ�াহ তাআলা তার জনয জাহা�ােমর আগুনে হারাম কের িদেবন। (বুখারী ও
মুসিলম)
৬। ইখলাসঃ উহা হে� িনয়তেক শু কের সম� ধরেনর িশরক হেত িনজেক
বািচেয় েরেখ েনক আমল করা। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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ّ
َ ِ�ُْﻠِﺼِ�َ ﻪﻟَُ اﺪﻟ
(٥ : ﻳﻦ )ﻮرة اﺒﻟيﻨﺔ
ََّ�أُمِﺮُوا إِﻻَّ ﻴﻟَِﻌْﺒُﺪُوا ا
আর তােদর হুকু করা হেয়েছ ইখলােসর সােথ আ�াহর ইবাদত করেত । (সূরা
বাইিয়নাহ, আয়াত ৫)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
اﺳﻌﺪ ﻨﻟﺎس ﺸﻔﺎﻋﻰﺘ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ � إﻻ اﷲ ﺧﺎلﺼﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ او ﻧﻔﺴﻪ
()رواه ﺒﻟﺨﺎري
িকয়ামেতর িদন আমার শাফায়াত পাওয়ার বয্াপাে সবেচেয় েসৗভাগযবান ঐ
বয্ি েয লা ইলাহা ই�া�াহ �ীকার কেরন অ�র িদেয় ইখলােসর সােথ। (বুখারী)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আরও বেলনঃ
ان اﷲ ﺣﺮم ﻋ ﻨﻟﺎر ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ � اﻻ اﷲ بﺘﻲﻐ ﺑﺬالﻚ وﺟﻪ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
()رواه مﺴﻠﻢ
িন�য়ই আ�াহ তাআলা ঐ বয্ি� জনয জহা�ােমর আগুনে হারাম কের িদেয়েছন
িযিন লা ইলাহা ই�া�াহ বলেবন একমা� আ�াহেক রাজী খুশী করার জনয।
(মুসিলম)
৭। কােলমা ৈতেয়বার �িত ভালবাসাঃ মানুেষর কােছ কােলমার দাবী হল এই েয,
েয সম� মুিমন উপেরা� শতর্সমূ মানয করেব শুধ তােদরেকই মানুষ ভালবাসেব
এবং যারা উহা অমানয করেব তােদরেক ঘৃণা করেব।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
\ [ Z Y XW V U T S R Q P O N M M
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এবং মানুষেদর মেধয এমন এক দল আেছ, যারা আ�াহেক েছেড় অনয মা’বুদেক
(শিরক) এমিনভােব ভালবােস েযমন ভােব আ�াহেক ভালবাসা উিচৎ। আর যারা
ঈমান এেনেছ তােদর সেবর্া ভালবাসা হে� আ�াহর জনয। (সূরা বা�ারাহ ১৬৫)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
 ان ﻳ�ﻮن اﷲ رﺳﻮﻪﻟ اﺣﺐ ﻴﻟﻪ: ﺛﻼث ﻣﻦ �ﻦ ﻓﻴﻪ وﺟﺪ ﺑﻬﻦ ﺣﻼوة اﻻﻳﻤﺎن
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مﺎ ﺳﻮاﻫﻤﺎ وأن �ﺐ ﻤﻟﺮء ﻻ �ﺒﻪ إﻻ ﷲ وان ﻳ�ﺮه ان ﻳﻌﻮد ﻓ اﻟ�ﻔﺮ ﺑﻌﺪ إذ
(اﻧﻘﺬه اﷲ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻳ�ﺮه ان ﻳﻘﺬف ﻓ ﻨﻟﺎر )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
িতনিট গণ যার মেধয আেছ েস বয্ি ঐ গেণর কারেণ ঈমােনর �াদ পােব।
�থমতঃ আ�াহ ও তার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তার িনকট সম�
িকছু হেত সবর্ািধ ভালবাসার পা� হেবন।
ি�তীয়তঃ েকান বয্ি�ে ভালবাসেব একমা� আ�াহ তাআলার স�ি� অজর্ন ছাড়া
অনয েকান কারেণ নয়।
তৃতীয়তঃ আ�াহ তাআলা তােক কুফরী হেত িন�ৃিত েদয়ার পর আবার তােত
�তয্াবতর করা তার িনকট এ রকম অপছ�নীয় েয রূ অপছ�নীয় আগুে
িনিক্ হওয়া। (বণরনায় বুখারী ও মুসিলম)
(এই অংশিট ডঃ মুহা�দ সা’য়ীদ আল কাহ-তানীর “আল ওলা ওয়াল বারা” হেত
উ�ৃত)।
৮। তাগুেত �িত কুফরী করাঃ তাগু হে� ঐ সম� বািতল উপাসয যােদরেক
ইবাদত করা হয় আ�াহেক েছেড়, যিদও েস অব�ায় একমা� আ�াহেক রব এবং
সিতয্কাের মাবুদ বেল �ীকার কের। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
ì èç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û
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আর েয বয্ি তাগুতেদ অ�ীকার করেব এবং আ�াহর �িত ঈমান আনেব
িন�য়ই েস এমন এক মজবুত ব�নেক আকেড় ধরল যা ছুটবার নয়। (সূরা আলবা�ারাহ ২৫৬)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এরই আেলােক েঘাষণা কেরনঃ
(ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ � إﻻ اﷲ و�ﻔﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺒﺪ ﻣﻦ دون اﷲ ﺣﺮم ﺎﻪﻟ و دﻣﻪ ) رواه مﺴﻠﻢ
েয বয্ি অ�র হেত বেল “লা ইলাহা ই�া�াহ” এবং আ�াহেক েছেড় অনয
মা’বুেদর ইবাদতেক অ�ীকার কের তার �াণ ও স�দ (ন� করা) অেনযর উপর
হারাম। (বণর্না মুসিলম)
আ�ীদাও তাওহীেদর গুর
��ঃ �ীেনর অনয্ান কাজ হেত আমরা তাওহীেদর গুর েকন েবশী েদই ?
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উৎতর আমরা েয তাওহীেদর িবেশষ গুর েদই তার অেনকগুেল কারণ রেয়েছ।
১। তাওহীদ হে� িশরেকর িবপরীত। উহা হে� �ীেনর িভিৎ সমূেহর মেধয িবেশষ
িভিৎ যার উপর ইসলাম �িতি�ত। আর তা কােলমা লা ইলাহা ই�া�াহ মুহা�াদু
রাসূলু�াহর �াক্ষ মেধয �কাশ পায়।
২। তাওহীদ হে� ঐ িজিনস যা উ�ারেণর কারেণ একজন কািফর ইসলােম দািখল
হয়, ফেল তােক হতয্ করা যােব না। আর যিদ েকান মুসিলম উহা (তাওহীদ)
অ�ীকার কের অথবা ঠা�া তামাশা কের তখন েস �ীন হেত েবর হেয় যায়।
৩। তাওহীদ হে� সম� রাসূলেদর দাওয়ােতর মূল কথা যার িদেক তাঁরা তােদর
উ�তেদর দাওয়াত িদেয়েছন।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ

: ﺍﻟﻨﺤﻞL b ON M L K J I H G F E D M
٣٦
এবং িন�য় আিম �েতয্ উ�েতর িনকট এই বাতর্ িনেয় রাসূলেদর ে�রণ কেরিছ
েয, েতামরা একমা� আ�াহর ইবাদত কর এবং তাগুতেদ হেত দূের থাক। (সূরা
নাহাল ৩৬)
৪। এই তাওহীেদর কারেণই আ�াহ তাআলা সম� জগতেক সৃি� কেরেছন। মহান
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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িন�য়ই আিম �ীন এবং ইনসানেক একমা� আমার ইবাদেতর জনয সৃি� কেরিছ।
(সূরা যািরয়াত ৫৬)
আয়ােত ইবাদত অথর আ�াহর এক�বাদ ও অি�তীয়তা �কাশ করােক বুঝােনা
হেয়েছ।
৫। তাওহীদ এমন এক বয্াপ অথর স�িলত শ� যার মেধয সািমল আেছ রবুিবয়াত,
উবুিদয়াত, হুকম আহকাম, আ�াহ তাআলার সু�র নামসমূহ এবং পিরপূণর িসফাত,
আর সম� ধরেণর ইবাদত।
৬। তার গুণিবিশ নাম ও গণাবলী স�কর্ী তাওহীেদর গুর অেনক েবশী। েলখক
বেলনঃ একদা এক মুসিলম যুবেকর সােথ আমার সাক্ষ হয়। েস বেলিছলঃ আ�াহ
তাআলা �েতয্ �ােন এবং �েতযক ব�র মেধয িবরাজমান। আিম তােক ব�ামঃ
যিদ মেন কর, তার জাত সবর্ িবরাজমান তেব ইহা বড় ভুল ধারণা। েকননা আ�াহ
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তাআলা বেলনঃ

٥ : ﻃﻪL ] \ [ Z Y M
িন�য়ই আ�াহ রহমান আরেশর উপর সমাসীন।। (সূরা �াহা ৫)
আর যিদ ধারনা কের থাক েয, আ�াহ তাআলা আমােদর সােথই আেছন, আমােদর
কথা �বন কেরন, আমােদর অব�া জােনন ও েদেখন। তাহেল ইহা সিঠক কথা।
আমার এই িবে�ষেণ ঐ যুবক খুিশ হেয় তা েমেন িনল।
৭। তাওহীেদর উপরই িনভর্ করেছ মানুেষর ইহজগত ও পরজগেতর েসৗভাগয ও
দুভর্া।
৮। তাওহীেদর কারেণই আরেবর েলােকরা িশরক, জুলুম, মূখরতা ও দলাদিল হেত
েবর হেয় নয্া-পরায়ণতা, স�ান, �ান-গিরমা, ঐকয ও সাময অজর্ কেরিছল।
৯। তাওহীেদর মাধয্েম মুসিলমগণ রাজয্সমূ জয় কেরিছল। যারা িছল অতয্াচার,
শয়তােনর দাস ও তাগুতেদ ইবাদতকারী তার হেয়িছল এক আ�াহ তাআলার
ইবাদতকারী। সােথ সােথ তারা িবকৃত �ীন ধেমর্ জুলুম হেত েবর হেয় �েবশ
কেরিছল ইসলােমর নয্াপরায়ণতার �ণর্যুে।
১০ তাওহীেদর মাধয্েম মুসিলমগণ িজহাদ, আেৎমাৎসগ এবং জানমাল েকারবান
করায় উ�ু� হেত েপেরিছল।
১১। তাওহীদ আরব ও অনারবেক একসূে� �িথত কের একই কাতাের সািমল
কের। তাই েদখেত পাই, তাওহীেদর েয পুনঃ দাওয়াত িদেয়িছেলন মুজাে�েদ ইমাম
মুহা�দ ইবেন আ�ুল ওয়াহাব, তা হাজীেদর মাধয্ে যখন পাক-ভারেত েপৗেছ
তখন ইংেরেজরা খুবই ভয় েপেয় যায়। কারণ ইংেরেজরা বুেঝিছল েয, এ দাওয়াত
পৃিথবীর িবিভ� এলাকার সম� মুসিলমেদর একতাব� কের েদেব এবং েযসব েদশ
তারা জবর দখল কের আিধপতয কােয়ম কেরিছ ঐ সম� েদশ হেত মুসিলমরা
ইংেরজেদর তািড়েয় েদেব। তাই ইংেরজরা তােদর অনুসারীেদর িনেয় এই
তাওহীেদর দাওয়াতর মুকািবলা করেত থাকল। আর তারা এই তাওহীেদর
দাওয়ােতর নাম পাি�েয় �চারণা চালােত থাকল “ওহাবী মতবাদ” বেল। যােত
মুসিলমরা তাওহীদী দাওয়াত হেত দূের সের থােক। শােয়খ আলী আত তানতাভী
তার “শহীদ আহ�দ ওরফান” এবং “মুহ�দ ইবেন আ�ুল ওয়াহব” নামক িকতােব
এ বয্াপাে িব�ািরত বণর্ন কেরেছন।
১২। তাওহীদ মানুেষর েশষ অবস্হা েকাথায় হেব তা িনধর্ার কের। যিদ েস
এক�বাদী হয় তেব তার িঠকানা হেব জা�াত। আর যিদ মুশিরকেদর অ�ভুর্ হয়
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তেব েস হেব জাহা�ামী।
১৩। তাওহীেদর কারেণই যু�, িজহাদ ঘেট। ঐ রা�ােতই মুসিলমরা শাহাদাৎ বরণ
কেরন। উহার কারেণই তারা সাহাযয �া� হয়। আর তাওহীেদর কারেণই
মুসিলমগণ আজও পযর্ যু�, িজহাদ করেছ। তােদর েকান ই�ত লাভ হেব না
অথবা সাহাযয আসেব না যতক্ পযর্ না তারা তাওহীদেক পুেরাপুির �িত�া
কের। ইসলােমর উষালে� এই তাওহীদই মুসিলমেদর একি�ত কেরিছল এবং
িবশাল ইসলামীরা� �িত�া করেত সাহাযয কেরিছল।
বতর্মােন মুসিলমগণ তােদর পূবর েগৗরব-স�ান এবং রা�েক িফের েপেত পাের
যিদ তারা তাওহীেদর িদেক �তয্াবতর কের। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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েহ ঈমানদারগণ, যিদ েতামরা আ�াহেক (আ�াহর �ীনেক) সাহাযয কর তেব িতিন
েতামােদর অবশয্ সাহাযয করেবন এবং েতামােদর পা েক দৃঢ় রাখেবন। (সূরা
মুহা�দ ৭)
��ঃ �ীন ও আ�ীদা মানুেষর জনয েকন আবশয্কী?
উৎতর মানুষ �কৃিতগত কারেণই সীমাব� ক্তার অিধকারী। তােক সম� ধরেণর
ইবাদত করেত হেব একমা� আ�াহ তাআলার খুিশর জনয। মানুষ তার �ভাবজাত
অভয্া অনুযায়ী কখনও চায় না েয, সামানয অবেহিলত ব�- পদােথর্ মত েবেচ
থাকুক। এজনয অবশয্ তার আ�াহ �দৎ আ�ীদার �ান থাকা দরকার যা তােক
তার চতু�াে�র্ িজিনেসর বয্াখয েদেব এবং তার অব�ান ও শি�েক িনিদর্ কের
েদেব এবং তার সম� কাযর্কলাপে িনয়েমর মেধয এেন েদেব। সােথ সােথ তার
জনয সরল সিঠক এক রা�া েবর কের েদেব যা তার দুিনয় ও আিখরােত সুখসমৃি�র কারণ হেব। এই আ�ীদাই হে� তার জনয �� আেলাকবিতর্ক �রূ, যার
েথেক েবর হয়েছ হুকু আহকাম ও শিরয়েতর িনয়মাবলী। যােত কের মানুষ চলার
রা�ােক িনিদর্ কের খুেজ পায় এবং তােক েপৗছায় এমন এক িনরাপৎত ও দৃঢ়তায়
যােত আেছ তার জনয িহদায়াত ও নূর আর িবজয় ও কািময়াবী।
আ�াহ তালা বেলনঃ
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আমরা আ�াহর রং �হণ করলাম । আ�াহর রং অেপক্ অিধক সু�র আর েক
আছ? আমরা সকেলই তার বা�া।। (সূরা বা�ারাহ ১৩৮)
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��ঃ আ�াহর �ীেনর �িত দাওয়াত দাতা (দায়ী) এবং ইসলামী দলগুেলা উপর
ওয়ািজব িক?
উৎতর আ�াহর �িত আহবানকারী ইসলামী জামাআেতর উপর ওয়ািজব হে�,
আ�াহ তাআলার িকতাব ও সহী সু�াত মুতােবক জীবন যাপন করা। আর তােদর
দাওয়ােতর কাজ ঐ ভােব শু করা েযভােব সম� নবী ও রাসূলগণ শু
কেরিছেলন। তােদর মেধয সেবর্াৎ আমােদর নবী সােয়য্দান মুহ�দ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�াম সবর �থম তাওহীেদর িদেক দাওয়াত িদেয়িছেলন “লাইলাহা ই�া�াহ” কবুল করার জনয। এই কােলমার অথর হে� –আ�াহ ছাড়া অনয
েকান উপাসয েনই। িতিন েতর বছর যাবত ম�ায় এই কােলমার িদেকই দাওয়াত
িদেয়িছেলন। এ ভােবই আে� আে� তার সাহাবা (রাঃ) িকরােমর মেধয ইবাদত িক
িজিনস েস ধারণা দৃঢ়ভােব তােদর অ�ের েগেথ যায়। তারা বুঝেত পােরন, দু, যা
আ�াহ ছাড়া অেনয্ কােছ িনেবদন করা চলেব না। কারণ একমা� িতিনই সব িকছু
করার মািলক, অেনয্র অসমথর। আর শিরয়েতর হুকু আহকাম �বতর্ করা এবং
িবচার করার মািলক আ�াহ তাআলা। কারণ, িতিনই হে�ন ��া। আর বা�ার
ম�লও উপেযাগী কমর স�েকর িতিনই অিধক �াত। তারপর িতিন মদীনায় িহজরত
কেরন এবং ইসলামী রা� গঠন কেরন এবং েলাকেদর িজহাদ ও যুে�র জনয
আহবান কেরন, যােত আ�াহ তাআলার কােলমা ও বাণী সমু�ত হয়।
মুসিলম হওয়ার শতর্সমূহ
��ঃ মুসিলম হওয়ার শতর িক?
উৎতর েকান বয্ি সিতয্কা ভােব মুসিলম হেত পাের না যিদ না তার মেধয
িনে�া� শতর্সমূ পাওয়া যায়ঃ১। ইবাদেতর েক্ষ আ�াহ তাআলার এক�বাদ স�ে� সিঠক �ান অজর্ করেত
হেব এবং এক�বােদর েয ওয়ািজবসমূহ আেছ তার উপর আমল করেত হেব।
২। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আ�াহর বা�ােদর জনয েয দাওয়াত
িনেয় এেসেছন তােক সতয বেল মানেত হেব এবং িতিন যা হুকু কেরেছন তার ও
আনুগতয করেত হেব। আর যা িনেষধ কেরেছন তা হেত িবরত থাকেত হেব।
৩। মুশিরক ও কািফরেদর সােথ শ�তা েপাষণ করেত হেব। এমন িকছু মুসিলম
আেছ যারা িনেজরা িশরক কের না বেট, িক� মুশিরকেদর সােথ ধমর্ী বয্াপাে
শ�তাও েপাষণ কের না। ফেল, উ� কারেণ েস মুসিলমও হেত পাের না। কারণ
�র্েতয রাসূলেদর (আঃ) েয মূল কথা িছল, তা েস বাদ িদেয়েছ। ই�াহীম (আঃ)
তার কাওেমর েলাকেদর বেলনঃ
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আমরা েতামােদর সােথ কুফরী করিছ আর আমােদর সােথ েতামােদর শ�তা ও
িবে�ষ শু হেয়েছ এবং তা চলেত থাকেব যতক্ পযর্ না েতামরা এক আ�াহর
উপর ঈমান আনেব। (সূরা মুমতািহনাহ ৪)
উপেরর আয়ােত আ�াহ বেলেছন, েতামােদর সােথ শ�তা শু হেয়েছ বা �কাশ
েপেয়েছ। এখােন �থেম শ�তা করাটাই আমল। েদখা যায়, অেনক মুসিলম
কািফরেদর সােথ িবে�ষ েপাষণ কের, িক� শ�তা েপাষণ কের না। মুসিলম
িহসােব তার উপর যা ওয়ািজব িছল তা েস পালন কের না। এজনয শ�তা ও িবে�ষ
উভয়েকই �কাশ করেত হেব। শুধ মেন মেন িবে�ষ েপাষণ করেলই চলেব না বরং
কাজ-কেমর্ মাধয্েম �কাশয ভােব শ�তা ও স�কর েছদ করেত হেব। আর যিদ
তােদর সােথ ব�ু� ও স�কর বজায় রাখা হয় তেব বুঝেত হেব তােদর অ�ের
মুশিরকেদর �িত েকান িবে�ষ েনই।
৪। উপেদশ দানঃ েয বয্ি বেল েয, মুসিলেমেদর মেধয েকউ যিদ িশরক, কুফর
িকংবা যত পাপই করু না েকন তার সােথ শ�তা েপাষণ করব না। তাহেল েস
�কৃত মুসিলম নয়। বরং তােদর জনয ওয়ািজব হল মুসিলমেদর উপেদশ েদয়া আর
িশরক, কুফর আবং পাপ কােযর্ িবষেয় তােদর সাবধান করা, ভ� ও ন� ভােব।
কারণ আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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তুিম েতামার রেবর রা�ায় েলাকেদর দাওয়াত িদেত থােকা িহকমেতর সােথ এবং
উৎত উপেদেশর মাধয্ে। আর তােদর সােথ তকর কেরা উৎত ভােব ।
(সূরা নাহল, আয়াত ১২৫)
আমল কবুল হওয়ার শতর্সমূ
��ঃ আমল কবুল হওয়ার শতর্সমূ িক িক ?
উৎতর আ�াহ তাআলার িনকট আমল কবুল হওয়ার শতর হে� চারিট।
১। আ�াহ তাআলার উপর ঈমান আনা এবং তাওহীদেক �ীকার করা। আ�াহ তা
আলা বেলনঃ
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িন�য় যারা ঈমান এেনেছ এবং সৎ কাজ কেরেছ তােদর িঠকানা হেব জা�াতুল
িফরদাউস। (সূরা কাহাফ ১০৭)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আ�াহর বাণীর �িত�িন কের বেলনঃ
(ﻗﻞ اﻣﻨﺖ ﺑﺎﷲ ﺛﻢ اﺳﺘﻘﻢ )رواه مﺴﻠﻢ
বল, আিম আ�াহর উপর ঈমান এেনিছ এবং তার উপর �িতি�ত থােকা। (বণর্না
মুসিলম)
২। ইখলাসঃ উহা হে�, শুধুমা েলাক েদখােনা অথবা সুনাম আদােয়র জনয কাজ
না কের একমা� আ�াহর জনয কাজ করা। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
٢ : ﺍﻟﺰﻣﺮL U T S R Q P O N M L K M
আ�াহর ইবাদত কেরা, �ীেনর �িত ইখলাস েরেখ। (সূরা যুমার ২)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ইখলাসওয়ালােদর �িত সুসংবাদ িদেয়
বেলনঃ
(ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ � إﻻ اﷲ �ﻠﺼﺎ دﺧﻞ ﺠﻟﻨﺔ )رواه ﻟﺰﺒار
েয বয্ি ইখলােসর সােথ “লা-ইলাহা ই�া�াহ” বলেব, েস জা�ােত �েবশ করেব।
(বণর্না বা�ার )
৩। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েয তরীকা বা প�িত িনেয় এেসেছন
শুধুমা� েস অনুযায় আমল করেত হেব। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েতামােদর যা করেত বেলন তােক
আঁকেড় ধর। আর যা করেত িনেষধ কেরন তা হেত িবরত হও। (সূরা হাশর ৭)
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ েয েকউ ঐ সম� ‘আমল করেব
যােত আমােদর হুকু েনই উহা বিতল বেল গণয হেব। (বণর্না মুসিলম)
৪। ঈমানদার বয্ি এমন েকান িশরক বা কুফর ‘আমল করেব না যােত তার ঈমান
ন� হেয় যায়। েকান অব�ােতই তার ইবাদেতর েকান অংশ গাইরু�াহ জনয বয্
করেব না। েস নবী, রাসূল, অিল (তােদর মৃতুয্ পর) অথবা অনয েকান মৃত বয্ি�
িনকট দ’আ করেব না বা সাহাযয চােব না। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম
বেলনঃ দ’আ হে� ইবাদত। (বণর্না িতিমযী )
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আ�াহ ছাড়া এমন কােরা িনকট দ’আ করনা যারা না পাের েতামার উপকার করেত,
আর না পাের ক্ষ করেত। আর যিদ উহা কর তেব অবশয্ তুিম জািলমেদর
(মুশিরকেদর) অ�ভূর্ হেয় যােব। (সূরা ইউনুস ১০৬)
আ�াহ তাআলা আরও বেলনঃ
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তুিম যিদ েকান িশরক কর তেব েতামার সৎ কমর্ বািত হেয় যােব আর অবশয্
তুিম ক্ষিত��ে অ�ভূর্ হেয় যােব। (সূরা যুমার ৬৫)
��ঃ িনয়ত বলেত িক বুঝায়?
উৎতর িনয়ত হে� উে�শয বা সংক�। আর এর �ান হে� অ�র। মুেখ উহা
উ�ারণ করা জােয়য েনই। েকননা, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এবং
সাহাবাগণ কখনও উহা জবােন বেলনিন। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আর েতামরা েতামােদর কথা েগাপন কর অথবা �কােশয্ বল না েকন, িতিন
(আ�াহ) অবশয্ অ�েরর কথাও �াত আেছন। (সূরা মুলক ১৩)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(إﻧﻤﺎ اﻻﻋﻤﺎل ﺎﻨﻟﻴﺎت و�ﻧﻤﺎ ﻞﻜ مﺮئ ﻣﺎ ﻧﻮى )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
িন�য় সম� ‘আমলই িনয়েতর উপর িনভর্ কের। আর �িতিট বয্ি তাই পােব যা
েস িনয়ত কের। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
এই হািদেসর অথর্ ‘আমল সহীহ হওয়ার অথবা কবুল হওয়া িকংবা পূণর্ত লাভ
করার জনয িনয়ত হল শতর । (ইমাম নববী রহ. এর ‘হািদেস আরবাইন েদখুন)
��ঃ িকছু েলাক বেলঃ “�ীন হে� অ�েরর ব�” –এ কথার অথর িক?
উৎতর এ ধরেণর কথা ঐ সম� েলােকরাই বেল থােক যারা শিরয়েতর দািয়�
(হুকু আহকাম) হেত মু� হেয় দূের পািলেয় বাঁচেত চায়। �ীেনর মেধয অ�ভূর্
আেছ আ�ীদা, ইবাদত, মুয়ামালাতসহ সব িকছু।
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১। আ�ােয়দঃ অ�ের ঈমােনর েরাকেনর �িত দৃঢ় িব�াস। ইহার িবে�ষেণ
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর বাণীঃ
اﻻﻳﻤﺎن ان ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ومﻼﺋ�ﺘﻪ و ﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ اﻴﻟﻮم اﻻﺧﺮ و�ﺎﻟﻘﺪر ﺧ�ه
(ﺮﺷه )رواه مﺴﻠﻢ
ঈমান হে� আ�াহর উপর, তার মালাইকােদর (িফেরশতার) উপর, তার পক হেত
অবতীণর িকতাবসমূেহর উপর, রাসূলেদর উপর, আিখরােতর উপর, এবং তকিদেরর
ভালমে�র উপর িব�াস �াপন করা। (বণর্না মুসিলম)
২। ইবাদতঃ উহা হেব অং� �তে�র �ারা। তেব িনয়ত থাকেব অ�ের, েযমন
ইসলােমর েরাকন সমূহ। এ স�ে� রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(ইসলােমর িভিৎ পাচিটঃ একমা� আ�াহর ইবাদত করা এবং িতিন ছাড়া অনয্েদ
সােথ কুফরী করা, সালাতেক উহার যথা িনয়েম আদায় করা, যাকাত আদায় করা,
আ�াহর ঘের হজ করা এবং রমযান মােস িসয়াম পালন করা। (বণর্না মুসিলম)
এই সম� েরাকন (িভিৎ) সমূহেক পালন করেত হেব অ�েরর দৃঢ় িব�ােসর সােথ
এবং অ� �তয্ে� �ারা কমর্ স�াদেন মাধয্ে।
ওমর (রাঃ) এর মেতা আমরাও বলেত চাই েয, আমরা েয েকান মুসিলেমর
বয্াপাে রায় েদব তার বািহয্ক কমর্ েদে আর অ�ের িক আেছ তা আ�াহ ছাড়া
আর েকউ জােন না। যিদ ঐ বয্ি� অ�র শু হেতা তেব তা তার শািররীক আমল
যথাঃ সালাত, যাকাত ও অনয্ান ফরয ইবাদেতর মাধয্ে �কাশ েপেতা এবং িহ�ু,
খৃ�ান, েবৗ�, ৈজন ও অনয্ান মুশিরক জািত হেত পৃথক-মুসিলম জািতর �তীক
তার মুখম�ল ও শরীের �কাশ েপত। এেদর িদেকই ইি�ত কের রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�াম যথাথর্ বেলেছনঃ ওেহ, িন�য় শরীেরর মেধয এমন একিট
অ� আেছ, যিদ উহা সহীহ শু হয় তেব সম� শরীরই শু হেব, আর যিদ উহা ন�
হেয় যায় তেব সম� শরীরই ন� হেয় যােব আর উহা হে� �লব বা িদল। (বণর্না
বুখারী ও মুসিলম)
হাসান বসরী রহ. বেলনঃ ঈমান েকবল অ�েরর আশা িকংবা বািহয্ পির�দ
�দশর্নী নাম নয় বরং ঈমান হে� অ�েরর দৃঢ় িব�াস। আর উহার সতয্তা
�িতফলন ঘেট কমর্ স�াদেন মাধয্ে। (বণর্না বুখারী)
ইমাম শােয়য়ী রহ. বেলনঃ ঈমান হে� কথা ও কাজ। যা বৃি� পায় ও কেম যায়।
সালােফ সােলহীনরা বেলনঃ ঈমান হে� অ�ের দৃঢ় িব�াস, মুেখ উ�ারণ করা এবং
অ� �ত� �ারা আমল করা। (ফত হু বারী ১/৪৬)
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ইমাম বুখারী (রঃ) (১৯৪-২৫৬ িহঃ) বেলনঃ ঈমানদারেদর স�ােনর তারতময ঘেট
‘আমেলর কারেণ। (বণর্না বুখারী ১/১১)
��ঃ তাওবা কবুল হওয়ার শতর্সমূ িক িক?
উৎতর তাওবা কবুল হওয়ার শতর্সমূ হে� িন�রূপ
১। ইখলাসঃ গুনাহগা বয্ি তাওবা করেব একমা� আ�াহ তাআলার কােছ, অনয
কােরা উে�েশয নয়।
২। অনুেশাচনাঃ েয সম� পাপ কাজ কেরেছ তার জনয লি�ত ও অনুত� হেব।
৩। পাপ কাজ হেত িবরত থাকাঃ েয েগানাহ তার �ারা সংগিঠত হেয়েছ ঐ কাজ েস
পুেরাপুির ভােব তয্া করেব।
৪। পােপর কােযর �তয্াবতর না করাঃ একজন মুসিলেমর মেন এতখািন দৃঢ়তা
আনেত হেব যােত েস আর উ� কাজ পূনবর্া না কের।
৫। ইে�গফারঃ আ�াহ তাআলার হেকর বয্াপাে েস েয অনয্া করেছ, েস জেনয
আ�াহর িনকট ক্ষ িভক্ করেব।
৬। হক বা অিধকারসমূহ আদায় করাঃ েস েলাকেদর েয হক ন� কেরেছ ঐ হক
�াপয েলাকেদর কােছ িফিরেয় িদেব অথবা ঐ সব হক তােদর কাছ েথেক মাফ
কিরেয় িনেব।
৭। তাওবা কবুেলর সময়ঃ গুনাহগা তাওবা করেব তার জীব�শায়। মৃতুয হািজর
হওয়ার পূেবর তওবা করেত হেব।
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(إن اﷲ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﻮ�ﺔ ﻋﺒﺪه ﻣﺎلﻢ ﻳﻐﺮﻏﺮ)رواه ﻟﺮﺘﻣﺬي
িন�য় আ�াহ তার বা�ার তাওবা কবুল কেরন তার মৃতুয্ ক� শু হওয়ার পূবর
পযর্। (বণর্না িতরিমিয)
ইসলােম ব�ু� ও শ�তা
��ঃ ইসলােম শ�তা এবং ব�ু�-এর তাৎপযর িক?
উৎতর ব�ু� হে� আ�াহ, তার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম, সাহাবােয়
েকরাম ও মুিমন এক�বাদীেদর ভালবাসা এবং তােদর সাহাযয করা। আর শ�তা
হে� আ�াহ, তার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সাহাবােয় িকরাম ও
এক�বাদী মুিমনেদর সােথ েয সম� কািফর, মুশিরক, িবদ’আতী, যারা আ�াহেক
েছেড় অেনয্ িনকট েরাগমুি�, িরিযক, িহদােয়ত চায়, তােদর সােথ শ�তা েপাষণ
করেত হেব।
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আমােদর উপর ওয়ািজব হল ঐ সম� এক�বাদী মুিমনেদর ভালবাসা, তােদর
সােথ ব�ু� করা এবং সাহাযয করা, যারা েকান ধরেণর কুফির কেরন না।
আর অনয িদেক যারা এর উ�া চেল, তােদর বয্াপাে আমােদর উপর ওয়ািজব হল
তােদর সােথ িবে�ষ এবং শ�তা েপাষণ কের আ�াহর ৈনকটয হািসল করা। তােদর
িবরুে কথার �ারা ও অ�েরর �ারা যথাসাধয িজহাদ করেত হেব।
িবেশষ কের, যারা আ�াহ ছাড়া অেনয্ িনকট সাহাযয �াথর্ন কের তােদর সােথ
শ�তা েপাষণ করা।
১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
ْ ُ َ َالْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮنَ وَالْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎتُ �َﻌْﻀُﻬُﻢْ أَوْﻴ
(٧١ : ﺎء َ�ﻌ ٍﺾ )ﻮرة اﺘﻟﻮ�ﺔ
ِﻟ
মুিমন পুরু ও মিহলাগণ এেক অপেরর ব�ু। (সূরা তাওবা ৭১)
২। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন:
أوﺛﻖ ﻋﺮى اﻹﻳﻤﺎن ﺤﻟﺐ ﻓ اﷲ اﺒﻟﻐﺾ ﻓ اﷲ
ঈমােনর সেবর্াৎ হাতল হে�, আ�াহর জনয ভালবাসা এবং আ�াহর জনয্ শ�
তা েপাষণ করা । (হাসান)
৩। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আেরা বেলনঃ
ﻣﻦ أﺣﺐ ﷲ وأﺑﻐﺾ ﷲ وأﻋﻄﻰ ﷲ وﻣﻨﻊ ﷲ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻜﻤﻞ اﻹﻳﻤﺎن )رواه
(أﺑﻮداود
েয বয্ি আ�াহর জনয ভােলাবােস এবং তার কারেণই শ� তা েপাষণ কের,
আ�াহর জনয্ দান কের িকংবা তার খুিশর জনয্ দান করা হেত িবরত থােক, েস
েযন তার ঈমানেক পূণর করল । (বণর্না আবু দাউদ)
৪। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তার উ�তেদর েখাশ খবর জািনেয়
বেলেছনঃ ন�য়ই আ�াহর বা�ােদর মেধয এমন িকছু েলাক আেছ যারা নবীও নয়,
আর শহীদও নয়। িক� িকয়ামত িদবেস নবী ও শহীদগণ তােদর সােথ িগবতা
(ঈষর্) করেবন, আ�াহর পক্ষ েথ তােদর উচু মযর্দা লাভ করার কারেণ।
সাহাবাগণ (রাঃ) বলেলনঃ েহ আ�াহর রাসূল! আমােদরেক বলুন, তারা কারা?
উৎতে িতিন বে�নঃ তারা হে�ন ঐ সকল বয্ি যারা অনাৎমী হওয়া সে�ও এেক
অপরেক ভালবােস আ�াহর িকতােবর কারেণ। েকান রকম আিথর্ েলনেদেনর
কারেণ এেক অপরেক ভালবেস না। আ�াহর কসম ! অবশয্ তােদর মুখম�ল দী�
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েজয্ািতমর হেব এবং তারা নূেরর উপর অব�ান করেব। যখন িকয়ামেতর
িবভীিষকাময় অব�ায় েলাকজন ভীত স�� হেব তখনও তারা ভীত হেব না। আর
েলােকরা যখন েপেরশান হেব তখন তারা েপেরশান হেবনা। তারপর এই আয়াত
পাঠ কেরনঃ

٦٢ : ﻳﻮﻧﺲL + * ) ( ' & % $ # " ! M
ওেহ, িন�য় আ�াহর অিলগেণর েকান ভয় েনই ভীতও আর তারা দ:িখত হেব না।
(সূরা ইউনুস৬২)
অ� হাদীসিট আবু দাউদ বণর্ন কেরেছন এবং জােমউল উসুেলর িটকায় উহার
সনদেক হাসান বেলেছন।
৫। ইবেন আ�াস (রাঃ) বেলনঃ েয বয্ি একমা� আ�াহর কারেণ ভালবােস এবং
আ�াহর কারেণই িবে�ষ েপাষণ কের, আর আ�াহর কারেণই ব�ু� কের এবং তার
কারেণই শ�তা েপাষণ কের, েস তার এই ‘আমেলর মাধয্ে আ�াহ তাআলার
ৈনকটর �া� হয়। বা�া যতই সালাত, িসয়াম আদায়কারী েহাক না েকন, কখেনা
ঈমােনর �াদ পােব না যতক্ পযর্ না েস ৈনকটয �া� হয়। েদখা যায়, েবশীর
ভাগ �াতৃ�ই চালু থােক দিনয়ার েকান �ােথর্ জনয। িক� তা তােদর আিখরােত
েকানই উপকার করেব না।
৬। ঐ সব এক�বাদী মুিমনেদর ভালবাসেত েচ�া করু, যারা সবর কােজ একমা�
আ�াহর সাহযয কামনা কের। যিদও েলােকরা তােদরেক নানা ধরেনর অি�য়
উপািধেত ভুিষত কের থােক। আর যারা আ�াহ ছাড়া অনয্ের ডােক তােদর েথেক
িনেজেদর দূের সিরেয় রাখুন। আর েয সব েলাক আ�াহ তাআলা েয আরেশর উপর
আেছন একথা অ�ীকার কের তােদর কথা শুন হেত দূের থাকুন। কারণ তারা
িবদ’আতী।
আ�াহর অিল ও শয়তােনর অিল
��ঃ কারা আ�াহ তাআলার অিল?
উৎতর তারা হে�ন ঐ সম� মুিমন মুৎতাকগণ যারা সবর্াস�ােত আ�াহেক ভয়
কের এবং (আ�ীদা’আমেল) আ�াহর িকতাব ও রাসূেলর সু�াতেক আকেড় ধের
থােক। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
- , + * ) ( ' & % $ # " !M
٦٣ - ٦٢ : ﻳﻮﻧﺲL 0 / .
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ওেহ, িন�য় আ�াহর অিলগেণর েকান ভয় েনই আর তারা িচি�ত হেব না। (সূরা
ইউনুস ৬২-৬৩)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(إﻧﻤﺎ وﻟي اﷲ وﺻﺎﻟﺢ ﻤﻟﺆﻣﻨ� )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
িন�য় আমার ব�ু হে�ন আ�াহ এবং সৎ কাজ স�াদনকারী মুিমনগণ। (বণর্না
বুখারী ও মুসিলম)
��ঃ শয়তােনর অিল কারা?
উৎতর তারা হে� আ�াহর িবেরািধতাকারীরা তারা �ুরআন ও সু�াহরর অনুসরণ
করা জরুর মেন কের না এবং িবদ’আত ও িনেজর �বৃিৎ অনুযায়ী চেল।
আ�াহ ছাড়া গাইরু�াহ িনকট দ’আ কের। আ�াহ েয আরেশর উপর আেছন তা
অ�ীকার কের। তারা যাদ �ারা িনেজেদর শরীের েলাহা �েবশ করায়, তারা যাদু
মাধয্ে আগু গলঃধরন কের ইতয্াি। এছাড়া অনয্ান অি� উপাসক এবং
শয়তানেদর কাযর্সমূহ তারা কের থােক।
আ�হ তাআলা বেলনঃ
D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6M

٣٧ - ٣٦ : ﺍﻟﺰﺧﺮﻑL I H G F E
আর যারা আ�াহর �রণ হেত গািফল, তােদর জনয আিম শয়তানেক িনিদর্ কের
েদই েযন সবর্াব�া েস তােদর সাথী হেয় যায়। আর িন�য় তারা তােদরেক সিঠক
রা�া হেত দূের সিরেয় েদয়। যিদও তারা ধারণা েপাষণ কের, েয তারা িহদােয়েতর
উপর আেছ। (সূরা যুখরু ৩৬-৩৭)
��ঃ হক ও বািতেলর মােঝ িক এমন েকান মধয্ পথ আেছ যােক মানুষ �হণ
করেত পাের ?
উৎতর না, মধয্ পথ বলেত েকান পথ েনই যােক মানুষ �হণ করেত পাের। কারণ
আ�াহ তাআলা বািতল ও েগামরাহীেকও ঐ ভােবই �� কের বণর্ন কেরেছন। তাই
হেকর রা�া বয্তী অনয েকান (ি�তীয়) উৎত ও সিঠক রা�া েনই।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
٣٢ : ﻳﻮﻧﺲL × ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î M
হেকর পর েগামরাহী ছাড়া আর িক আেছ? (সূরা ইউনুস ৩২)
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বড় িশরক ও তার ে�ণী িবভাগ
��ঃ বড় িশরক িক?
উৎতর উহা হে�, েয েকান ধরেনর ইবাদত আ�াহ ছাড়া গাইরু�াহ জেনয িনেবদন
করা। েযমনঃ দ’আ, যেবহ, েরাগমুি�, িবপদাপদ েথেক রক্, নজর েনওয়াজ,
মানত ইতয্াি।
আ�াহ তাআলা মানুষেক সাবধান কের বেলনঃ

L ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î M
١٠٦ :ﻳﻮﻧﺲ
আ�াহ ছাড়া অনয এমন কােরা িনকট দ’আ কর না, যারা না পাের েতামােদর
উপকার করেত, আর না পাের ক্ষ করেত। যিদ এরূ কর তেব িন�য় েতামরা
জািলমেদর অ�ভুর্ হেব। (সূরা ইউনুস ১০৬)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(أﺮﺒ الﻜﺒﺎﺋﺮ اﻹﺷاك ﺑﺎﷲ وﻋﻘﻮق لﻮاﺪﻟﻳﻦ وﺷﻬﺎدة الﺰور )رواه مﺴﻠﻢ
সবেচেয় বড় গুনা হে� আ�াহর সােথ িশরক করা এবং মাতা-িপতার সােথ
খারাপ বয্বহা করা আর িমথয্ সাক্ েদয়া। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
��ঃ আ�াহর িনকট িনকৃ�তম গুনা িক?
উৎতর উহা হে� বড় িশরক। উহার দিলল হে� আ�াহর বাণীঃ
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েহ বৎস! আ�াহর সােথ েকান িশরক কর না। িন�য় িশরক হে� সবেচেয় বড়
জুলুম। (সূরা লু�মান ১২)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম-েক �� করা হলঃ সবর িনকৃ� গুনা িক?
উৎতে িতিন বেলনঃ
(أن ﺗﻌﻞ ﷲ ﻧﺪا وﻫﻮ ﺧﻠﻘﻚ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
আ�াহর সােথ কাউেক শিরক বানােনা, অথচ একমা� আ�াহই েতামােক সৃি�
কেরেছন। (বণর্া বুখারী ও মুসিলম)
��ঃ বতরমান উ�েতর মেধয িক েকান িশরক িবদয্মা আেছ?
উৎতর হয্া আেছ। এর দিলল হল আ�াহ তাআলার উি�ঃ
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আর তােদর েবশীর ভাগই আ�াহর উপর ঈমান আেনিন। (সূরা ইউসুফ ১০৬)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
 ﺣﻰﺘ ﺗﻌﺒﺪ ﺒﺎﺋﻞ ﻣﻦ أﻣﻲﺘ، ��ﻻ ﺗﻘﻮم الﺴﺎﻋﺔ ﻰﺘ ﻖ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﻦ أﻣﻲﺘ ﺑﺎﻤﻟﺮﺸ
اﻷوﺛﺎن
িকয়ামত আসেব না যতক্ পযর্ আমার উ�েতর িকছু েগা� মুশিরকেদর সােথ
িমিলত হেয় না যােব এবং পূজা না করেব। (বণর্না িতরিমযী)
��ঃ আ�াহ ছাড়া মৃত ও অনুপি�ত বয্ি�বেগর (গাইর�াহ) িনকট দ’আ চাওয়ার
হুকু িক?
উৎতর তােদর কােছ দ’আ চাওয়াটা বড় িশরেকর অ�ভুর্। যার কারেণ মানুষ
জাহা�ােম �েবশ করেব।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
l k j ih g f e d c b a ` _M
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যিদ তােদর িনকট দ’আও কর তেব তা তারা শুেত পায় না। আর যিদ শুনেত
েপত তেব েতামােদর েকান জবাব িদতনা। আর িকয়ামেতর িদন েতামারা েয তােদর
সােথ িশরক কেরছ তা তারা অ�ীকার করেব। (সূরা ফািতর ১৪)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(ﻣﻦ ﻣﺎت وﻫﻮ ﻳﺪﻋﻮ ﻣﻦ دون اﷲ ﻧﺪا دﺧﻞ ﻨﻟﺎر )رواه ﺒﻟﺨﺎري
েকান বযি� যিদ ঐ অব�ায় মারা যায় েয, েস আ�াহ ছাড়া অেনয্ িনকট দ’আ
করত, তেব েস জাহা�ােম �েবশ করেব। (বণর্না বুখারী)
��ঃ দ’আ িক ইবাদত?
উৎতর হয্, দ’আ হে� ইবাদত। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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েতামােদর রব (�িতপালক) বেলনঃ আমার িনকট দ’আ কর, আিম উহা কবুল
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করব। আর যারা অহংকার কের আমার ইবাদেত (দআ করার বয্াপাে) তারা শী�ই
লাি�ত হেয় জাহা�ােম �েবশ করেব। (সূরা গািফর ৬০)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ দুআ ইবাদত। (বণর্না
িতরিমিয)
��ঃ মৃতরা িক দু শুনে পায়?
উৎতর না, তারা দু শুনে পায় না।
১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
٢٢ : ﻓﺎﻃﺮL B A @ ? > = < ;

আর আপিন কখনও ঐ বয্ি�ে িকছু শুনাে পারেবন না েয কবের আেছ।
(সূরা ফািতর ২২)
২। িতিন আরও বেলনঃ
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একমা� তারাই উৎত িদেত পাের যারা শুনে পায়। মৃতেদর আ�াহ তাআলা
পূণজর্ীিব করেবন। তারপর তারা তার িনকট �তয্াবতর করেব। (সূরা আন’আম
৩৬)
এই আয়ােত আ�াহ তাআলা কািফরেদর �িত ইশারা কেরেছন। কারণ তােদর অ�র
মৃত। তাই তােদরেক আ�াহ তাআলা মৃতেদর সােথ তুলনা কেরেছন। (বণর্না ইবেন
কািসর (রঃ))َ
৩। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(إن ﷲ مﻼﺋ�ﺔ ﺳﻴﺎﺣ� ﻓ اﻷرض ﻳﺒﻠﻐﻮن ﻋﻦ ﻣﻲﺘ الﺴﻼم )رواه ﺤﻟﺎ�ﻢ
িন�য় আ�াহ তাআলার এমন একদল মালাইকা (িফির�া) আেছন যারা দুিনয়া
ঘুের েবড়ান। তারা উ�েতর পক হেত তােদর সালাম (দরু) আমার িনকট
েপৗছান। (বণর্না হােকম)
যিদ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম উ�েতর সালাম িনেজ িনেজ শুনে
না পান, মালাইকােদর েপৗেছ েদয়া বয্তী, তাহেল অনয্েদরেত তা শুনা ��ই
উেঠ না।
৪। ইবেন ওমর (রঃ) হেত বিণর্ত রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম
বদেরর িদবেস কািফর মুশিরকেদর লাশ েয কুয়ায় িনিক্ হেয়িছল, েসই “কুলাইব”
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নামক �ােন দািড়েয় বেলনঃ েতামােদর রব েয ওয়াদা কেরিছেলন তা িক েতামরা
এখন বুঝেত পারছ? তারপর বলেলন, িন�য় তারা আিম যা বলিছ তা শুনে
পাে�। উ�ল মু’িমনীন আেয়শা (রাঃ) এর িনকট এ হাদীস উে�খ কের জানেত
চাওয়া হেল িতিন বেলনঃ রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তার উি� �ারা
এটা বুঝােত েচেয়েছন েয, তারা অবশয্ একথা জানেত পারেছ েয, িতিন যা
বেলেছন তা সতয। তারপর িতিন িতলাওয়াত করেলনঃ
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িন�য় আপিন মৃতেদরেক শুনাে পারেবন না। (সূরা নামল,৮০)
কাতাদাহ (রাঃ) এই হাদীেসর বণর্নাকার আবু তালহা (রাঃ) হেত বণর্ন কেরনঃ
أﺣﻴﺎﻫﻢ اﷲ ﻰﺘ اﺳﻤﻌﻬﻢ ﻮﻪﻟ ﺗﻮ�ﻴﺨﺎ وﺗﺼﻐ�ا وﻧﻘﻤﺔ ﺣﺮﺴة وﻧﺪاﻣﺔ )رواه

(ﺒﻟﺨﺎري
আ�াহ তাআলা উ� কািফরেদর িকছু সমেয়র জনয জীিবত কেরিছেলন তােদর
কৃতকেমর্ �িত ভৎসর্ন ও েহয় করার জনয। আর পােপর শাি�, আফেসাস,
অনুেশাচনা এবং লি�ত হওয়ার জনয। (বণর্না বুখারী)
এই হািদস হেত িশক্ষন িবষয়
১। মৃত মুশিরকরা েয কথা শুনে েপেয়িছল তা িছল িনধর্াির �� সমেয়র জনয।
এর �মাণ রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর ম�বয্ িন�য় তারা এখন
আমার কথা শুনে পাে�। এ েথেক এটাই বুঝা যাে� েয, এই সময় অিত�া�
হওয়ার পর তারা আর শুনে পােব না। ঐ হািদস বণর্নাকার কাতাদাহ (রাঃ)
বেলনঃ আ�াহ তাআলা তােদর এ জনয জীিবত কেরিছেলন যােত তারা তােদর
িনকট ে�িরত রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কথা শুনে পায় এবং
ঠা�া-িব�েপর শাি�র কারেণ আফেসাস ও অনুেশাচনা কের।
২।আেয়শা রা. ইবেন ওমেরর েরওয়ােয়তেক অ�ীকার কের বেলনঃ রাসূল�
ু াহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম একথা বেলনিন েয, তারা শুনে পাে� বরং
বেলেছন, জানেত পারেছ। এর �পেক দিলল �রূ িতিন আ�াহপােকর ঐ কথা
বেলনঃ
َ ْ
ُ َ َ ّ
�ِﻧَﻚ ﻻ � ْﺴ ِﻤ ُﻊ ال َﻤ ْﻮ
িন�য়ই আপিন মৃতেদর কথা শুনাে পােরন না। (সূরা নামল, ৮০)
৩।ইবেন ওমর (রাঃ) এবং আেয়শা (রাঃ) এর দু েরওয়ােয়েতর সম�য় িন� উপােয়
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করা েযেত পােরঃ মূল কথা হল, মৃতরা কথা শুনে পায় না। যা �ুরআেন ��ভােব
বিণর্ হেয়েছ। িক� আ�াহ তাআলা রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর
মুেজযা �রূ মুশিরকেদর জীিবত কেরিছেলন, যােত তারা শুনে পায়। হাদীেসর
বণর্নাকার কাতাদাহ (রাঃ) ��ভােব ঐ ম�বয্ কেরেছন। আ�াহ তাআলাই অিধক
�াত আেছন।
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম কতৃর্ সাহাবীেদর অনুভূিত-েক �ীকৃিত
দান
কুলাইেবর উপেরা� হাদীস হেত এটাই বুঝা েগল েয, মৃতরা শুনে পায় না। উহা
��ভােব বুঝা যায় সাহবীেদর মতামত েথেকও। তােদর �থম সািরেত আেছন
ওমর (রাঃ) এর মত সাহবী। িতিন বেলনঃ েয েদেহর মেধয আৎম েনই েস কথা
শুনে পায় না। এই আ�ীদা েয তােদর হৃদে দৃঢ়ভােব গাথা িছল তা উ�
ব�েবয্ �তীয়মান হয়। আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েয
তােদর কথা �ীকার কেরিছেলন তা উহােকই দৃঢ়ভােব সমথর্ কের। িক� উ�
ঘটনা, েয রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েথেক বণর্ন কেরেছন, উহা
শুধুমা বদর যুে� িনহত কুলাইব কূেপর মুশিরকেদর েবলায় �েযাজয।
ইমাম আহ�দ (রঃ) েয েরওয়ােয়ত বণর্ন কেরেছন তােত একথা আরও ��ভােব
�তীয়মান হেয়েছঃ “ওমর (রাঃ) তার কথা শুনে েপেলন। িতিন বলেলনঃ েহ
আ�াহর রাসূল! আপিন িক তােদর িতনবােরর পেরও ডাকেবন? আর তারা িক
শুনে পাে�? কারণ, আ�াহ তালা বেলনঃ (িন�য় আপিন মৃতেদর কথা শুনাে
পােরন না)। তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ ঐ আ�াহর
কসম যার হেত আমার জীবন! তারা আমার কথা েতামােদর েথেক কম শুনে
পাে� না। িক� তারা েকান জবাব িদেত পারেছনা। “(বণর্না আহ�দ)
এ কথার দিলল �রূ ওমর (রাঃ) �ুরআেনর আয়াত েপশ কেরন। যিদ এই কথােক
িতিন বুঝেত না পারেতন তেব রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম অবশয্
তােক অ�ীকার করেতন। আর বলেতন, েয এই আয়াত �ারা এটা বুঝাে� না েয,
মৃতরা কখনও শুনে পায় না। েযেহতু িতিন উহা অ�ীকার কেরনিন, ফেল তােত
বুঝা যায় েয, ওমর (রাঃ) যা বেলেছন তা সতয। আ�াহই ভাল জােনন।
বড় িশরেকর ে�ণী িবভাগ
��ঃ আমরা িক মৃত অথবা অনুপি�ত বয্ি�েদ িনকট িবপেদ উ�ার �াথর্ন করব?
উৎতর না, কখেনা নয়। বরং সবর্ব�ােতই আমরা। িচর�ীব আ�াহর িনকট সাহাযয
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�াথর্ন করব।
১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আর যারা আ�াহ ছাড়া অেনয্ িনকট দু কের, যারা েকান িকছুই সৃি� কের না
বরং তােদরেকই সৃি� করা হেয়েছ। তারা মৃত, জীিবত নয়। আর তােদর একথাও
জানা েনই েয, কখন তােদর পূনজর্ীিব করা হেব। (সূরা নাহাল ২০-২১)
২। আ�াহ তাআলা আরও বেলনঃ
٩ : ﺍﻷﻧﻔﺎﻝL % $ # " ! M
আর যখন (বদেরর �াে� েতামরা েতামােদর রেবর িনকট সাহাযয েচেয়িছেল তখন
িতিন েতামােদর দু কবুল কেরন। (সূরা আনফাল ৯)
৩। রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(ﻳﺎ ﺣ ﻳﺎ ﻗﻴﻮم ﺮﻤﺣﺘﻚ أﺳﺘﻐﻴﺚ )رواه ﻟﺮﺘﻣﺬي
েহ িচরজীব ! িচর�ায়ী, আমরা একমা� আপনার রহমেতর উিসলায় সাহাযয িভক্
চাি�। (বণর্না িতরিমিয হাসান)
��ঃ আমরা িক জীিবতেদর িনকট িবপদাপেদ সাহাযয িভক্ করব?
উৎতর হয্া, েয সম� েক্ষ তারা সাহাযয করার ক্ষম রােখ েকবল মা� েস সব
েক্ষ তােদর িনকট সাহাযয চােবা। েযমন আ�াহ তাআলা মুসা (আঃ) স�েকর
বেলনঃ
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ঐ বয্ি, িযিন তার (মুসার) দেলর িছল। েস তার িনকট সাহাযয চাইল তার শ�র
িবরুে। তখন মূসা তােক এমন এক ঘুিষ মারল যার কারেণ তার মৃতুয হয়। (সূরা
�াসাস ১৫)
��ঃ আ�াহ ছাড়া অেনয্ কােছ সাহাযয চাওয়া িক ৈবধ (জােয়য)?
উৎতর ঐ সম� কাজ যা আ�াহ ছাড়া অনয কােরা �ারা সমাধান করা স�ব নয়
তােত সাহাযয চাওয়া জােয়য েনই।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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َ َ ّ
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َإِﻳَّﺎكَ �َﻌْﺒُﺪُ وَ�ِﻳ
আমরা একমা� েতামারই ইবাদত কির এবং একমা� েতামার কােছ সাহাযয �াথর্ন
কির। (সূরা ফািতহা ৫)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(إذا ﺳﺄﻟﺖ ﻓﺎﺳﺄل اﷲ و�ذا اﺳﺘﻌﻨﺖ ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ )رواه ﻟﺮﺘﻣﺬي
যখন �াথর্ন কর তখন একমা� আ�াহর িনকটই কর। আর যখন সাহাযয চাও তখন
একমা� তারই িনকট সাহাযয চাও। (বণর্না িতরিমযী হাসান সহীহ)
��ঃ আমরা জীিবতেদর িনকট েকান ধরেণর সাহাযয িভক্ করব?
উৎতর েয সম� কােজ জীিবত বয্ি সাহাযয করেত সমথর েযমনঃ কজর েদয়া,
আিথর্ বা ৈদিহকভােব সাহাযয করা ইতয্ি।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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এবং েতামরা এেক অপরেক সাহাযয কর উৎত কাজ ও তাকওয়ার েক্ষ।
(সূরা মািয়দা ২)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(واﷲ ﻓ ﻋﻮن اﻟﻌﺒﺪ ﺎﺎﻛن اﻟﻌﺒﺪ ﻓ ﻋﻮن اﺧﻴﻪ )رواه مﺴﻠﻢ
আ�াহ তাআলা তার বা�ােক ততক্ পযর্ সাহাযয কেরন যতক্ পযর্ েস তার
ভাইেক সাহাযয কের। (বণর্না মুসিলম)
আর েরাগ মুি�, িরিযক, িহদােয়ত এবং এই জাতীয় িজিনসগুেল আ�াহ ছাড়া
অেনয্ িনকট চাওয়া যােব না। জীিবত বয্াি�র এই জাতীয় কাযর করেত েযমন
সামথর রােখ না েতমিন মৃতুয্েদরেত তা করার ��ই আেস না।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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িযিন আমােক সৃি� কেরেছন িতিনই আমােক িহদােয়ত দান কেরন। িতিন আমােক
খাওয়ান এবং পান করান। আর যখন অসু� হই তখন িতিনই আমােক সু� কেরন।
(সূরা শআরা ৭৮-৮০)
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��ঃ আ�াহ ছাড়া অনয কাউেক নযর (মানত) েদয়া জােয়য আছ িক?
উৎতর আ�াহ ছাড়া অনয্ে মানত েদয়া আেদৗ জােয়য েনই বরং ইহা বড় িশরেকর
অ�ভু্
র । আ�াহ তাআলা এমরান িবিবর জবানীেত বেলনঃ
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েহ আমার রব, আমার েপেট েয স�ান আেছ তা আিম েতামার নােম মানত কের
মু� কের িদলাম। (�ীেনর কােজ)। (সুরা আল ইমরান ৩৫)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(ﻣﻦ ﻧﺬر ان ﻳﻄﻴﻊ اﷲ ﻓﻠﻴﻄﻴﻌﻪ وﻣﻦ ﻧﺬران ﻳﻌﺼﻴﻪ ﻓﻼﻳﻌﺼﻴﻪ )رواه ﺒﻟﺨﺎري
েয বয্ি আ�াহর আনুগতয করার জনয েকান মানত কের েস েযন অবশয্ তা
পালন কের। আর েয মানত কের আ�াহর সােথ অবাধয্তা েকান কাজ, তেব েস
েযন তা আদায় না কের। (বণর্না বুখারী)
��ঃ আ�াহ ছাড়া অেনয্ নােম যেবহ করা জােয়য আেছ িক?
উৎতর না জােয়য েনই। কারণ, আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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তুিম েতামার রেবর জনয সালাত আদায় কর এবং যেবহ কর। (সূরা কাওসার ২)
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(ﻟﻌﻦ اﷲ ﻣﻦ ذﺑﺢ ﻟﻐ� اﷲ )رواه مﺴﻠﻢ
েয বয্ি আ�াহ ছাড়া অেনয্ নােম যেবহ কের তার উপর আ�াহর লানত বিষর্
হয়। (বণর্না মুসিলম)
এ জনয কবর, মাজার, দরগাহ জাতীয় েকান জায়গা অথবা দশর্নী েকান ব�র
িনকট যেবহ করা জােয়য নয়, যিদও তা আ�াহর নােম যেবহ করা হয়। উহা
মুশিরকেদর কাজ।
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(ﻣﻦ �ﺸﺒﻪ ﺑﻘﻮم ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﻢ )رواه أﺑﻮ داود
েয বয্ি েকান স�দােয়র অনুসরণ করেব েস তােদর অ�ভুর্। (বণর্না
আবুদাউদ)
��ঃ আমরা িক আ�াহর ৈনকটয হািসল করার জনয কবেরর চািরিদেক তাওয়াফ
করব?
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উৎতর না, আ�াহর ঘর কাবা বয্তী অনয েকান �ােনর চািরিদেক তাওয়াফ করব
না। কারণ উহা আ�াহর হুকু। েযমন আ�াহ বেলনঃ
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এবং তারা েযন আ�াহর ঘের (চতুিদর্ে) তাওয়াফ কের। (সূরা হজ ২৯)
আর রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(ﻣﻦ ﻃﺎف ﺎﺒﻟﻴﺖ ﺳﺒﻌﺎ وﺻ� ر�ﻌﺘ� ﻛن ﻛﻌﺘﻖ رﻗﺒﺔ )رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
েয বয্ি আ�াহর ঘের তাওয়াফ কের এবং তাওয়াফ েশেষ দু রাকাআত সালাত
আদায় কের েস েযন একিট েগালাম আযাদ করল। (ইবেন মাজাহ, ছহীহ)
��ঃ যাদু হুকু িক?
উৎতর যাদ কিবরা গুনােহ অ�ভর্। অেনক েক্ষ উহা কুফরী পযর্ােয় চেল
যায়।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ

١٠٢ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓL s 1 0 / . - ,
িক� শয়তােনরা কুফরী কেরিছেলা এবং মানুষেদর যাদ িশক্ িদত।
( সূরা বা�ারাহ,১০২)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(لﺮﺸك ﺑﺎﷲ والﺴﺤﺮ )رواه مﺴﻠﻢ: اﺟﺘنﺒﻮا الﺴﺒﻊ ﻤﻟﻮ�ﻘﺎت
েতামরা সাতিট �ংসকারী কাজ হেত িনেজেদরেক িবরত রাখ- আ�াহর সােথ িশরক
করা, যাদ ... (বণর্না মুসিলম)
কখেনা কখেনা যাদু কারেণ মুশিরক িকংবা কািফর হেয় যায় অথবা ফাসাদ
সৃি�কারী হয়। তখন আমােদর উপর ওয়ািজব হল তার িবচার কের হতয্াকরা। তার
যাদু কমর তৎপরতা েমাতােবক শাি� েদয়া যােব। কারণ যাদুকর যাদুর মাধয
িব�াি� সৃি� করেত চায়। অথবা �ামী-�ীর মেধয িবেভদ সৃি� করেত চায়, অথবা
কারও জীবন নাশ করেত চায়। িবংবা কারও বুি� �া� কের পাগল বানােত চায়। এ
কারেণ তােক শাি� েদয়া হেব।
��ঃ আমরা েজয্িতষী ও ভিবষয্ ব�ােদর (গণক, হ�েরখািবদ) কথােক িব�াস
করব?
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উৎতর না, কখেনা নয়। আমরা তােদর কথােক আেদৗ িব�াস করব না। গােয়বী
সংবাদ েযন েকউ িব�াস না কের। এ বয্াপাে আ�াহ তালা তার েকারআেন বেলনঃ
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আপিন বলুন, আ�াহ বয্তীে গােয়বী খবর আসমান ও যমীেনর েকউ জান না।
(সূরা নামাল ৬৫)
ঐ ধরেণর কথা িব�াস করা িনেজেদর উপর কত বড় জুলুম তারই �িত ঈি�ত কের
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
ﻣﻦ ﻰﺗ ﻋﺮاﻓﺎ او ﻛﻫﻨﺎ ﻓﺼﺪﻗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻓﻘﺪ �ﻔﺮ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل ﻋ �ﻤﺪ
()رواه ﻤﺣﺪ
েয বয্ি েজয্ািষী (গণক) অথবা ি�ন পূজারীেদর কােছ যাতায়াত কের এবং তারা
যা বেল উহা িব�াস কের িন�য় েস বয্ি মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম
এর উপর যা অবতীণর হেয়েছ তা �তয্াখয্ করল। (বণর্না আহমদ)
��ঃ গােয়েবর খবর েকউ জােন িক?
উৎতর আ�াহ ছাড়া কােরা গােয়েবর খবর জানা েনই। এ বয্াপাে আ�াহ তাআলা
বেলনঃ
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আ�হর িনকট গােয়েবর চািবসমূহ রেয়েছ, উহা আ�াহ বয্তী েকউ জােন না।
(সূরা আনআম ৫৭)
��ঃ ইসলাম পিরপ�ী আইন েমাতােবক িবচারকারীর হুকু িক?
উৎতর েয বা যারা আ�াহ �দৎ আইেন িবচার-ফয়সালা করা বতর্মা
সমেয়াপেযাগী না হওয়ার আ�ীদা েপাষণ কের অথবা ইসলামী আইনেক অনুপযু�
হওয়ার �িত িব�াস রােখ তারা েযন কুফরী করল এবং ইসলাম েথেক েবর হেয়
েগল। তােদর �িত কেঠার হুিশয়ার উ�ারণ কের আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আ�াহ তাআলা যা অবতীণর কেরেছন ঐ েমাতােবক যারা িবচার কের না তারা
কািফর (সূরা মািয়দাহ ৪৪)
আ�াহর আইেনর অবাধয্কারীেদ পরবতর্ পিরণাম স�েকর সাবধান কের িদেয় নবী
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
ﻣﺎ لﻢ ﺤﺗ�ﻢ أﺋﻤﺘﻬﻢ ﺑ�ﺘﺎب اﷲ و�ﺘﺨ�وا مﺎ أﻧﺰل اﷲ إﻻ ﺟﻌﻞ ﺑﺄﺳﻬﻢ ﺑيﻨﻬﻢ
আর যখন তােদর েনতা ও �ধানরা আ�াহর আইন মুতােবক িবচার কের না অথবা
আ�াহ যা অবতীণর কেরেছন উহার িকছু �হণ করেব এবং িকছু েছেড় েদেব তখনই
তােদর মেধয আেপােষর স�াস সৃি� কের েদেবন। (বণর্না ইবেন মাজাহ)
��ঃ ইলহাদ িক এবং ইলহােদর বয্াপাে ইসলােমর মতামত িক?
উৎতর ইলহাদ, যানদাকার মােন হে� ধমর্ে�াহীতা। তা হ, আ�াহ �দৎ পথ, নীিত
ও আদশর বজর্ কের িব�া� ও েমকী আদেশর্ �িত ঝুেকঁ যাওয়া এবং নানা
অজুহােত আ�াহ তাআলার হুকুেম উে�া পেথ িনপিতত হওয়া। তাই আ�াহ
তাআলা �দৎ তাওহীেদর পথেক উেপক্ কের যারা সে�হজনক কথা বেল এবং
�ীন স�েকর যারা িবকৃত বয্াখয �দান কের তােদরেক বলা হয় নাি�ক। এর িবিভ�
শাখা �শাখার মেধয আেছ-আ�াহ রা�ুলআলামীেনর অি��েক অ�ীকার করা
অথবা অনয কাউেক আ�াহর সমতুলয মেন কের তােক উপাসয কের িকছু চাওয়া ও
স�ান করা, অথবা ঐ গাইরু�াহ পক হেত আ�াহর শরীয়ত িবেরাধী রিচত
আহবান িকংবা বয্াখয্া কবুল করা। েয বয্ি তার িব�া� িশক্ অথবা সীিমত
�ান ও েখয়াল খুিশমেত েকারআন এবং হাদীেসর �কাশয অথর িবকৃত করল েসও
তােদর অ�ভুর্। েয বয্ি আ�াহ তালার গুণবাচ নাম ও গুণাবলী মেধয এবং
েকারআেনর আয়াত ও রাসূেলর হাদীেসর বয্াপাে সীমা লংঘন করল েসই নাি�ক।
এেদর বয্াপাে কেঠার বাণী উ�ারণ কের আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আ�াহর সু�র সু�র নাম রেয়েছ। ঐ সম� নােমর উিসলায় তার িনকট দ’আ কর।
যারা তার নামসমূহেক অ�ীকার কের তােদরেক েতামরা পিরতয্গ কর। তােদর ঐ
কৃতকেমর্ �িতফল অিত স�রই েদয়া হেব। (সূরা আ’রাফ১৮০)
ইমাম কাতাদাহ (রঃ) বেলনঃ “ইলহাদ” অথর আ�াহর সােথ িশরক করা। ইবেন
আ�াস (রাঃ) বেলনঃ “ইলহাদ” অথর িমথয্।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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িন�য় যারা আমার আয়াতসমূহেক (ইলহাদ) অ�ীকার কের তারা আমার কাছ
েথেক েগাপন নয়। (সূরা ফুসিসলাত ৪০)
ইবেন আ�াস (রাঃ) বেলনঃ “ইলহাদ” হে� আ�াহর বাণীর মমর ঘুিরেয় বলা।
ইমাম কাতাদাহ (রঃ) এবং অনয্ান তাফসীরকারকগণ বেলনঃ উহার অথর হে�
কুফরী করা এবং সিঠক নীিত হেত মুখ ঘুিরেয় েনয়া। (তাফসীের ইবেন কািসর)
অনুরূপভাে, মুলিহদ ঐ বয্ি, েয মেন কের েয, ইসলামী শরীয়া সব ধরেণর
সমসয্া সমাধান করেত সক্ নয় এবং এ ধারণার বশবতর্ হেয় তারা তােদর
িনেজেদর �া� িবেবক �সূত আইন ধারা সমসয্া েমাকািবলা করেত চায়। েস এ
েক্ষ তার বুি� িবেবকেক ইসলােমর তথা আ�াহর আইেনর উপের �াধানয িদল।
উপেরা� পযর্ােলাচন েথেক আমরা েদখেত পাই েয, ইলহাদ বা নাি�কতা িবিভ�
ধরেণর, তােদর িবিভ� নাি�কতা মুলত আমেলর কারেণ। তারা হল১। এক ধরেণর নাি�ক হে� তারা, যারা জগেতর �িতপালক এবং বযব�াপকেক
অ�ীকার কের এবং আ�াহ তাআলার সু�র সু�র নাম ও গুণাবলীেক অ�ীকার
কের। এ ধরেণর নাি�ক কািফর।
২। আর এক ধরেণর নাি�ক হল ঐ বয্ি, েয আ�াহেক েছেড় গাইরু�াহে ডােক,
মৃেতর িনকট সাহাযয কামনা কের- যা �কৃত পেক �কাশয িশরক এবং ইসলােমর
অনয্ান সৎ আমল সমূহেক �ংস কের েদয়। এ ধরেণর েলাকেদর জনয জাহা�াম
অবধািরত যিদ তারা মৃতুয্ পূেবর আ�াহর কােছ তাওবা না কের এবং খািট �ীেনর
রা�ায় �তয্াবতর না কের।
৩। অনয আর এক ে�ণীর নাি�ক হল তারা, যারা আ�াহর িকতাব এবং সহীহ
সু�ােত সুসাবয্ থাকা সে� ও আ�াহর নাম ও িসফতেক িবকৃত অেথর বয্বহা কের
থােক এ ধরেণর েলাক �কাশয েগামরাহীর মেধয আেছ।
েহ আ�াহ! আপিন আমােদর সম� ধরেণর নাি�কতা েথেক রক্ করু।
��ঃ আ�াহেক েক সৃি� কেরেছ?
উৎতর যিদ এধরেণর �� মেন উদয় হয় তাহেল মেন করেব, শয়তােনর কু�েরাচনার কারেণ এ �� উদয় হেয়েছ। তখন আউযুিব�ািহ িমনাশ শাই�ািনর
রাজীম বলেব।
আ�াহ তাআলা উপেদশ িদেয় বেলনঃ
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আর যিদ শয়তােনর পক েথেক আপিন িকছু কু-ম�ণা অনুভব কেরন,তেব আ�াহর
শরণাপ� হউন। িন�য়ই িতিন সব িকছু শুেন ও জােনন)। (সূরা ফুিসসলাত,৩৬)
আ�াহর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আমােদর িশক্ িদেয়েছন িকভােব
আমরা শয়তােনর কু মতলব মন েথেক দূর করেবা। িতিন বলেত বেলেছন-আমানতু
িব�ািহ ওয়া রুসুিলি, আ�াহ আহাদ, আ�াহ সামাদ, লাম ইয়ািলদ ওয়া লাম
ইয়ুলাদ, ওয়া লাম ইয়া কু�াহ কুফুওয়ান আহাদ। তারপর বাম িদেক িতনবার থুতু
েফলেবা এবং আউযুিব�ািহ িমনাশ শাইতা িনর রাজীম বলব এবং ঐ রূ কু-ধারণা
েথেক িবরত থাকব। এভােব মন েথেক শয়তােনর কুম�ণা দূর হেয় যােব। (বণর্না
বুখারী ও মুসিলম)
আবু দাউদ, আহমােদ বিণর্ সহীহ হাদীেসর সংেক্ সার হল এই েয, ঐ সােথ এ
কথাও বলা �েয়াজন- আ�াহ আমােদর ��া, সব িকছুর ��া-আ�াহ খােলকুন।
িতিন এক, তার পূেবর েকান িকছুই েনই।
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
( )رواه مﺴﻠﻢ: ا� اﻧﺖ اﻻول ﻓﻼ ﺷﺊ ﻗﺒﻠﻚ
েহ আ�াহ! আপিন �থম। আপনার পূেবর েকান িকছু িছল না। (বণর্না মুসিলম)
��ঃ ইসলাম পূবর যুেগ মুশিরকেদর আ�ীদা িক িছল?
উৎতর জােহলীয়াত যুেগ আ�াহর ৈনকটয লাভ এবং আ�াহর কােছ সুপািরশ করার
জনয তারা তােদর মেনানীত অিলেদর (তােদর ধারণায়) িনকট �থর্ন করত।
আ�াহর িকতােবর অনুসারী না হেয় বরং িনছক িনেজেদর েখয়াল খুিশ মত তারা
িবিভ� িজিনেসর পূজা করত আর বলত েয, এরাই আ�াহর তরফ েথেক েকান
িবপদ এেল তখন সাহাযয করেব।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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যারা আ�াহ বয্তী অনয্েদ উপাসয্রূ �হণ কেরেছ এবং বেল েয, আমরা
তােদের ইবাদত কির এইজনয েযন তারা আমােদরেক আ�াহর িনকটবতর্ কের
েদয়। (সূরা যুমার ২)
আ�াহ অনয্ বেলনঃ
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তারা আ�াহেক েছেড় এমন কাউেক ডােক েয না পাের তােদর েকান ক্ষ করেত,
আর না পাের েকান উপকার করেত। তারা বেল, এরা আ�াহর িনকট আমােদর
সুপািরশকারী। (সুরা ইউনূস ১৮)
বতর্মা যামানায় িকছু িকছু মুসিলম নামধারী মুশিরকেদর অনুকরণ কের কবেরর
কােছ িদেয় মৃতেদর এই উে�েশয ডােক েয, তারা (মৃতরা) তােদর উপকার করেব,
আ�াহর ৈনকটয লাভ করােব, িকংবা যা একমা� আ�াহর অিধকাের যথাঃ েরাগ
মু�, িবপদাপদ েথেক উ�ার ইতয্াি, তা তারা দান করেব।
��ঃ ভয় িক ? উহার ে�ণী িবভাগ িক িক?
উৎতর উহা হে� হৃদেয় মধয্ি� এক ধরেণর অনুভূিত। উহা দু ে�ণীর – (১)
আ�িরকভােব িব�াস �াপন করতঃ ভয় করা। (২) �াভািবক বা বািহয্ক কারে
ভয়।
�থমটােক বলা যায় আ�ীদাগত বা িব�ােসর কারেণ ভয়ঃ উহা হল এ ধরেণর েয,
মৃত বয্ি�র ক্ষ করেব, িবপেদ েফলেব, জানমােলর ক্ষ করেব এরূ িব�াস
দৃঢ়ভােব মেন েপাষণ করা। ইহা বড় িশরেকর পযর্ায়ভূ এবং শয়তােনর
কাযর্কলা। আ�াহ তাআলা বেলনঃ

 ﺁﻝL = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 M
١٧٥ :ﻋﻤﺮﺍﻥ

উহা েতা একমা� শয়তােনর কাজ, েয তার ব�ুেদর ভয় �দশর্ কের। তাই, েতামরা
যিদ সিতয্কারভাে মুিমন হেয় থাক তাহেল তােদরেক ভয় কেরানা বরং আমােকই
ভয় কর। (সূরা আল-ইমরা ১৭৫)
অথর্া শয়তােনর পূজারীরা েতামােদর এ বেল ভয় েদখায় েয, ঐ সব মৃত বয্ি�র
বড় ভয়ানক ও শ� ক্ষমত অিধকারী। যখন েতামােদর মন মি�� ও িচ�া ধারায়
শয়তান এইরূ কথা সাজােব এবং কু-ধারণায় িনপিতত করেব তখন েতামরা
একমা� আমার উপর ভরসা কর এবং আমারই সাহযয চাও। িন�য় আিম
েতামােদর জনয যেথ� এবং ঐ সম� শয়তানী দেলর িবরুে আিম েতামােদর
সাহাযয্কার। (ইবেন কািসর)
মৃতেদর পক েথেক ক্ষি আশংকা মেন ব�মূল হয় শয়তােনর �েরাচনার কারেণ।
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আ�াহ তাআলা বেলনঃ

٣٦ : ﺍﻟﺰﻣﺮL e ]\ [ Z Y XW V U T M

আ�াহ িক তার বা�ার জনয যেথ� নন? অথচ তারা েতামােক অনয মা’বুদেদর
(গাইরু�া) ভয় েদখায়। (সূরা যুমার ৩৬)
অথর্া মুশিরকরা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক তােদর ঐ সম� মূিতর ও
েদবতােদর ভয় েদখােতা, যারা িছল মৃত, আর যােদরেক তারা অ�তা ও
েগামরাহীর কারেণ ডাকেতা।
(ইবেন কািসর)
অনয্ আ�াহ তাআলা বেলনঃ

٥٤ : ﻫﻮﺩL 2 (' & % $ # " ! M
আমরা েতা মেন কির েয, আমােদর মা’বুদগুেলা েকউ েতামার মাথা খারাপ কের
িদেয়েছ। তাই তুিম আমােদর ধেমর্ িবপরীত কথা বলেছা। (সূরা হু ৫৪)
অথর্া, কািফররা মেন করত েয, তােদর মাবুদেদর অ�ীকার করার কারেণ েকান
মাবুদ হু (আঃ) এর িবেবেকর মেধয েগালমাল ও পাগল কের িদেয়েছ। এর উৎতে
হু (আঃ) বেলনঃ
9 8 7 6 54 3 2 1 0 / . - , + * ) (
٥٥ - ٥٤ : ﻫﻮﺩL ; :
আিম আ�াহেক �াক্ রাখিছ এবং েতামরাও �াক্ েথক েয, েতামরা েয
গাইরু�াহ ইবাদত করছ উহা হেত আিম মু�। সুতরাং েতামরা সকেল িমেল
(গাইরু�াহস) আমার িবরুে ষড়য� করেত থাক এবং আমােক িকছুমা� অবকাশ
িদওনা। (সূরা হু ৫৪-৫৫)
েলখক বেলনঃ মৃত বয্ি েকান ক্ষমত অিধকারী-একথা ধারণা করা বড় িশরক।
এর দিলল উপেরা� আয়াত। িকছু িকছু মুসিলম িশরেক পিতত হেয়েছ মৃতেদরেক
ভয় করার কারেণ। অথচ ঐ মৃতরা িনেজেদর রক্ করেতই অক্, তারা আবার
অেনয্ ক্ষ করেব এটা েতা অবা�ব ধারণা। মৃত বয্ি�েদ অব�া এরূ েয,
তােদর অব�ােনর �েল যিদ আগু েলেগ যায় তেব েসখান েথেক পালােত ও সক্
হেব না, বরং পুেড় যােব।
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�াভািবক ভয়ঃ �াভািবক ভয় বলেত েকান যািলম অতয্াচারীে ভয় করা অথবা
েকান িহং� পশুে ভয় করা ইতয্াি বুঝায়। ইহা িশরেকর অ�ভূর্ নয়। আ�হ
তালা বেলনঃ

٦٧ : ﻃﻪL @ ? > = < ; M
(যাদুকরেদ যাদ েদেখ) মূসা ভয় েপেয় েগল। (সূরা �াহা ৬৭)
অনয্ েদখেত পাই েয, মূসা (আঃ) েক যখন আ�াহ তাআলা িফরাউনেক
িহদােয়েতর জনয পাঠােলন তখন মূসা (আঃ) বেলনঃ

١٤ : ﺍﻟﺸﻌﺮﺍءL ³ ² ± ° ¯ ® ¬ M
আমার উপর তােদর এক অনয্া দাবী আেছ, েয কারেণ আিম ভয় করিছ েয, তারা
আমায় েমের েফলেত পাের। (সূরা শ’আরা ১৪)
��ঃ মৃতেদর মসিজেদ দাফন করার বয্াপাে হুকু িক?
উৎতর মসিজদ হে� আ�াহর ঘর। েসখােন কাউেক দাফন করা হারাম। আ�াহ
তাআলা বেলনঃ

١٨ : ﺍﻟﺠﻦL O N M L K J I H G M
িন�য় মসিজদসমূহ আ�াহর। তাই েসখােন আ�াহ ছাড়া অেনয্ িনকট দ’আ কেরা
না। (সূরা িজন, ১৮)
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এরূ আমলকারীেদর সাবধান বাণী উ�ারণ
কের বেলনঃ
(ﻟﻌﻦ اﷲ ﻴﻟﻬﻮد اﻨﻟﺼﺎرى ﺨﺗﺬوا ﻗﺒﻮر أﻧبﻴﺎﺋﻬﻢ مﺴﺎﺟﺪا )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ইয়াহুদ ও খৃ�ানেদর উপর আ�াহর অিভশাপ বিষর্ হউক। কারণ, তারা নবীেদর
কবরগুেলাে মসিজদ বািনেয়িছল। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
��ঃ করেরর িদেক সালাত আদায় করা জােয়য িক?
উৎতর না, জােয়য নয়। কারণ, আ�াহ তাআলা বেলনঃ
١٤٤ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓL µ |{ z y x w
আপিন আপনার মুখেক মসািজদু হারােমর িদেক িফরান। (সূরা বা�ারাহ ১৪৪)
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ
(ﻻﺗﺼﻠﻮا إﻰﻟ اﻟﻘﺒﻮر وﻻ ﺠﺗﻠﺴﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ )رواه مﺴﻠﻢ
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েতামরা কবেরর িদেক সালাত আদায় কর না, আর না তার উপর উপেবশন কর।
(বণর্না মুসিলম)
আ�াহ তাআলার সােথ িশরক করা
��ঃ আমরা িক ভােব আ�াহ তাআলার সােথ িশরক করা হেত িবরত থাকব?
উৎতর িন� িলিখত আ�ীদা ও িব�াসগুেল যতক্ অ�ের েপাষণ করা হেব
ততক্ষ আ�াহর সােথ িশরক করা হেত েকউ িবরত হেয়েছ বেল িব�াস করা যােব
না।
১। আ�হ তাআলার কাযর্সমূে িশরক করাঃ েকউ েকউ িব�াস কের েয, জগেত
িকছু কুতুব আেছ যারা জগেতর েকান েকান িজিনেসর কাযর-িনবর্াহ বা বয্ব�াপ,
যিদও েকারআেন আ�াহ তাআলা মুশিরকেদর উে�শয কের বেলনঃ
٣١ : ﻳﻮﻧﺲL É È Ç Æ ÅÄ Ã ÂÁ À ¿
আসমান ও যমীেনর সব িকছু েক িনয়�ণ কের? উৎতে তারা সােথ সােথ বলেব,
আ�হ। (সূরা ইউনূস : ৩১)
২। ইবাদেত িশরক করাঃ আ�হেক েছেড় নবী িকংবা আউিলয়ােদর (তােদর মৃতুয্
পর) িনকট দ’আ করা। আ�াহ তাআলা বেলনঃ

٢٠ : ﺍﻟﺠﻦL c b a ` _ ^ ] \ [ M
েহ নবী! বলুন, আিম আমার রবেক ডািক এবং সােথ অনয কাউেক শিরক কির না।
(সূরা িজন: ২০)
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ (দ’আ হে� ইবাদত)। (বণর্না
িতরিমিয, হাসান)
৩। আ�াহর িসফােতর মেধয িশরক করাঃ এ ধরেণর আ�ীদা বা িব�াস েপাষণ কর
েয, িন�য় রাসূল ও আউিলয়াগণ গােয়েবর খবর জানন। আ�াহ তাআলা বেলনঃ

٦٥ : ﺍﻟﻨﻤﻞL F A@ ? > = < ; : 9 8 7 M
আপিন বলুন, আসমান ও যিমেন আ�াহ বয্তী আর েক আেছ েয গায়েবর খবেরর
�ান রােখ। (সূরা নামল, ৬৫)
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ আ�াহ বয্তী েকউ গােয়েবর খবর
জােন না। (বণর্না তাবরানী)
৪। আ�াহর জনয িনিদর্ েকান গুে অনয্ে সাদৃশয করাঃ েযমন এ ধারণা করা েয,
েকান আিমর বা শাসেকর িনকট েযেত হেল েযমন মাধয্ দরকার েতমিন আ�াহর
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কােছ িকছু বলার জনয্ মাধয্ দরকার। এ ধারণা আ�াহর সােথ তার মাখলুেকর
(সৃি�র) সােথ সাদৃশয করা হয়। উহা িশরেকর অ�ভূর্। েকাননা, আ�াহ তাআলা
বেলনঃ

١١ : ﺍﻟﺸﻮﺭﻯL 8 43 2 1 0
তার মত অনয িকছু েনই। (সূরা শূ’রা, ১১)
��ঃ জােহিলয়া যামানার িশরক িক এখনও িবদয্মা আেছ?
উৎতর জােহিলয়া যুেগ েয িশরক এর �চলন িছল উহা বতর্মা যামানায়ও মানুেষর
মােঝ �চিলত আেছ।
১। পূেবর্ যামানার মুশিরকরা যিদও একথা িব�াস করত েয, িন�য় আ�াহ
তাআলা ��া ও িরিজক দাতা, তা সে�ও তারা তােদর অিল আউিলয়ােদর মূিতর
বািনেয়, আ�াহর ৈনকটয হািসল করার মাধয্ িহসােব তােদর পূজা করত। আ�াহ
তােদর এই ৈনকটয হািসল করার ‘আমলেক পছ� কেরনিন, বরং তােদরেক কািফর
বেল সে�াধন কেরেছন। এেদর স�ে� আ�াহ তাআলা বেলনঃ

i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ ZM

Lyx
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٣ :ﺍﻟﺰﻣﺮ
আর যারা আ�াহেক েছেড় অনয্ে তােদর অিল বািনেয় বেলঃ আমরা তােদর
ইবাদত কির এই জনয েয, তারা আমােদরেক আ�াহর িনকটবতর্ কের েদেব।
িন�য় আ�াহ তাআলা তােদর মেধয েয মতিবেরাধ িছল তার অবশয্ িবচার
করেবন। িন�য় আ�াহ ঐ সম� েলাকেদর িহদােয়ত দান কেরন না যারা িমথয্াবাদ
ও কািফর। (সূরা যুমার, ৩)
আ�াহ তাআলা সকেলর �াথর্না সরাসির শুেন খুবই িনকট হেত। তার িনকট
ফিরয়াদ েপৗছােত েকান সৃি�েক অিসলা (মাধয্) িহসােব �হণ করার �েয়াজন
েনই। আ�হ তাআলা বেলনঃ

١٨٦ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓL Î ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » M

আর যখন আমার বা�া েতামােক আমার স�েকর িজে�স কের (তখন বেল দাও)
িন�য় আিম অিত িনকেট আিছ। (সূরা বা�ারাহ, ১৮৬)
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েদখা যায়, বতর্মা যামানায় বহ মুসিলম নামধারী বয্ি�আ�াহর অিলেদর কবেরর
কােছ িগেয় তােদর ডােক। যােত তারা (অিল) ঐ সব েলাকেদর আ�াহর ৈনকটয
হািসল কের েদয়। ঐ যামানায় মুশিরকেদর অিলরা মূিতর্ আকাের িছল আর
বতর্মা যামানার অিলেদর কবর সমূহেক মুসিলম নামধারীরা ঐ ভােবই ভি� কের।
তেব এটা েজেন রাখা দরকার েয, কবেরর িফৎনা মূিতর পূজার িফৎনা হেত অেনক
েবশী মারাৎম িফৎনা।
২। আেগর যামানায় মুশিরকরা যখন িবপেদ পড়ত তখন একমা� আ�াহেক ডাকত,
আর সুসমেয় আ�াহর সােথ িশরক করত। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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অতঃপর তারা যখন েনৗকায় আেরাহন করত তখন, (িবপেদ পড়েল) ইখলােসর
সােথ আ�াহেক ডাকত, আর যখন িতিন তােদর িনরাপেদ িকনাের েপৗঁিছেয় িদেতন
তখন তারা তাঁরা সােথ িশরক করত। (সূরা ‘আনকাবুত ৬৫)
মুশিরকরা শুধুমা, যখন িবপেদ পেড় তখন একমা� আ�াহেকই ইখলােসর সােথ
ডাকত, েস েক্ষ িচ�া কের েদখুন, আজকালকার ইসলােমর দাবীদারেদর জনয
এটা িকভােব জােয়য হেব সুেখ-দুঃে সবর্াব�া গাইর�াহেক ডােক।
ইসলােমর একদল দাবীদাররা মেন কের েয, অিল আউিলয়ােদর উপকার বা
অপকার করার ক্ষম আেছ। তারা পূবর যুেগর মুশিরক অেপক্ ও অিধক েগামরাহ
ও পথ��। েকননা, ঐ যুেগর মুশিরকরা িবপদকােল তােদর সম� মা’বুদেদর
পিরতয্া কের একমা� আ�াহেক ডাকত। আর বতর্মা যামানার মুসিলম
দাবীদাররা িবপদকােলও খাজা বাবা, মাইজভা�ারী, আজানগাসী ইতয্াি মৃত
মানুষগুেলা কােছ অথবা েকউ েকউ ক�নায় েখায়াজ িখিজরেক ডােক। এেদর
িশরক এত জঘনয এবং েঘার অ�কারপূণর েয, েকান সময়ই তারা তাওহীেদর আ�য়
েনয় না। (অনুবাদক)
বড় িশরেকর ক্ষিত িদকসমূহ
��ঃ বড় িশরেকর ক্ষিত িদক িক?
উৎতর মানুেষর িচর�ায়ী জাহা�ামী হবার �ধান কারণ বড় িশরক। আ�াহ তাআলা
বেলনঃ
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আর েয আ�াহর সােথ িশরক কের তার জনয আ�াহ জা�াতেক হারাম কের েদন
এবং তার িচর�ায়ী িঠকানা হেব জাহা�াম। আর ঐ সম� যািলমেদর (মুশিরক)
েকান সাহাযয্কার থাকেব না। (সূরা মােয়দাহ : ৭২)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া বেলনঃ
(ﻣﻦ ﻣﺎت ﺮﺸك ﺑﺎﷲ ﺷيﺌﺎ دﺧﻞ ﻨﻟﺎر )رواه مﺴﻠﻢ
আর েয বয্ি িশরক করা অব�ায় মারা েগল, েস হেব জাহা�ামী। (বণর্না
মসিলম)
��ঃ িশরেকর পাশাপািশ েকান ভাল আমল করেল তা তােক উপকার েদেব িক?
উৎতর না, িশরেকর সােথ েকান ভাল ‘আমল করেলও তা ঐ ‘আমলকারীর েকান
উপকাের আসেব না।
কারণ আ�াহ তাআলা বেলনঃ
٨٨ : ﺍﻷﻧﻌﺎﻡL ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ M
আর যিদ তারা িশরক কের, তেব তারা েয ‘আমল সমূহ কেরেছ তা ন� হেয় যােব।
(সূরা আন’আম ৮৮)
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া বেলনঃ
أﻧﺎ أﻏ� لﺮﺸ�ء ﻋﻦ لﺮﺸك ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ أﺷك ﻲﻌ ﻓﻴﻪ ﻏ�ي ﺗﺮ�ﺘﻪ و ﺷ�ﻪ
( رواه مﺴﻠﻢ،)ﺣﺪﻳﺚ ﺪﻲﺳ
আ�াহ তাআলা বেলন, যারা িশরক কের, আিম তােদর েথেক িবমূখ। আর েয বয্ি
এমন আমল কের যােত েস অনয্ে অংশী করল, তাহেল তােক এবং তার িশরিক
আমল উভয়েক আিম পিরতয্া কির। (বণর্না মুসিলম- হাদীেস কুদসী)
সবর্ �চািরত ক্ষিত িচ�াসমূহ
��ঃ জািতর ফয়সালা জাতীয় ভাবধারার মাধয্েম হেব আর েদেশর সম� স�দ
েদেশর মানুেষরই �াপয – এ বয্াপাে ম�বয িক?
উৎতর ইহা একিট তথাকিথত েগা�ীর বানােনা নীিতকথা। এই জাতীয় কথা ঐ সম�
156

িমথয্াবাদীর বািনেয় থােক যারা উহা িনজেদর জীবেনই �িতফলন ঘটায় না। ফেল
জািতেক তারা অধঃপতেন েঠেল েদয়। িক� তারা তােদর নীিতর েকানটােকই
পিরতয্া কের না। বরং রা�ই স�েদর মািলক, বয্ি মািলকানা বেল িকছু েনই,
ইতয্ি িমথয্ বুিল �ারা জনগণেক েধাকা িদেয় থােক। ওটােতা পথহারা হতভাগয্েদ
কথা। নয্া ও সতয কথা এই েয, মানুষ তার �ান ও সামর্থ অনুযায়ী তার মযর্দা ও
অিধকার সংরক্ করেব।
সিতয্কা অেথর মানব জািত িন�য় তখন স�ান ও েগৗরবজনক অব�া লাভ করেব,
যখন তােদর মেধয নয্া িবচার ও �াধীনতা িবরাজ করেব। তখন আর তােদরেক
পশু নয্া হািকেয় েবড়ােত হেব না। মানুেষর পূণর মযর্দ, নয্া, সদাচার নীিত
সংরক্ করার েক্ষ ঐ ধরেনর বুিল বয্বহাের �েয়াজন পেড় না। ক্ষম ও
স�েদর মূল মািলক মহান রা�ুল আলামীন। হুকু েদয়ার মািলকও একমা�
আ�াহ। আর জািতর পথ �দশর্ করেত হেব অিহর নূর �ারা। আর হুকু হেব আ�হ
�দৎ শরীয়ত অনুযায়ী। তাই একথা বলা িঠক নয় েয, হুকু েদয়ার মািলক জািতই।
যারা জািতেক িনেজেদর েখয়াল খুশী মত চালােব তারা হে� জড়বাদী এবং মূিতর
পূজকেদর নীিতসমূহ বা�বায়নকারী। তারা আ�াহ �দৎ িনয়মাবলীর
িবরু�াচারণকার। তারাই সতয্ে ধামাচাপা িদেয় েধাকাবািজ কথা বেল েজার
জবরদি� কের জািতর উপর নানা ধরেণর েশাষণ চািলেয় থােক। আ�াহ �দৎ
স�দ তাঁর বা�গেণর উপকারােথর বয্ হেব। তাঁর আনুগতয্কারীেদ িনরাপৎতা
জেনয, সীমা� রক্ষ কােজ এবং পূবর ও পি�েম েযখােন যত মুসিলম রেয়েছ
তােদর সব ধরেণর অসুিবধা দূর করার জনয এই স�দ বয্ করেত হেব। আ�াহর
সােথ স�কর �াপেনর পেথ আহবান করার কােজ, ��ার স�েকর িব�াি� সৃি�কারী
ও িমথয্ আেরাপকারীর অপবাদ খ�েনর জনয সব ধরেণর �েচ�া চালােত হেব।
েযসব মুসিলম অনয্েদ �ারা অতয্াচাির হে�, তােদর শ�েদর িবরুে অথবা
অভাবী মুসিলমেদর অভাবসমূহ পূরেণর জনয ঐ স�দ বয্ করেত হেব। তেব
�েয়াজনীয় কােজর মধয েথেক অিধক জরুর বয্াপারে অ�ািধকার িদেত হেব।
এভােবই আ�াহর েদয়া স�দ বয্বহা করেত হেব।
তা কারও বয্ি �ােথর অথবা িবলািসতার কােজ বয্ করা চলেব না। আর সাজস�া, ফােসকী পাপ কাযর যথাঃ িসেনমা, �াব, েমলা ইতয্াি জাতীয় যাবতীয় কােজ
বয্ করার ��ই ওেঠ না। েকান েকান রাজৈনিতক দেলর ভাষায় েদেশর স�দেক
অমুক পািটর্ স�দ বলা চলেব না। যিদ এই কথা েমেন েনয়া হয়, তেব তা তারা
েযভােব খুিশ েসভােবই বয্ করেত পাের। উহা সকল �েরর অভাবী মানুেষর অভাব
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পূরেণর জনয বয্ করা উিচত। যখন পািটর িবেশেষর স�দ বেল েমেন েনয়া হয়
তখন ঐ পািটর্ েলােকরা তােদর ক্ষম িটিকেয় রাখার জনয, গু�চ বৃিৎ, অনয
আদেশর্ েলাকেদর িনেজর দেল িভড়ােনার জনয অথবা এই জাতীয় ক্ষিত কােজ
ঐ স�দ িনঃেশষ করার একেচিটয়া অিধকার �া� হয়। (এই অংশটুকু ইমাম জুহুর
িলিখত “আল ওযুবা আল মুিফদাহ” �� হেত েনয়া হেয়েছ)।
��ঃ সমাজত� বা কিমউিনজন েয িভিৎত উপর �িতি�ত, উহা িক?
উৎতর এ জাতীয় মতবােদর িভিৎ নানািবধ। তার মেধয আেছ১। আ�াহেক অ�ীকার করা। সম� �ীন, রাসূল এবং িরসালাতেক অ�ীকার করা।
তােদর মূল কথা হল, ��া বা মা’বুদ বেল িকছু েনই। আর জীবন হে� পদাথর হেত।
ইহজগেতই ইহা সীমাব�।
২। মানুেষর সৎত, মূলয্েবা, চািরি�ক ৈবিশ�য্গ মযর্দ �ংস করা।
৩। ধনী ও দিরে�র মেধয িহংসা, িবে�ষ সৃি� করা।
৪। বয্ি মািলকানা বািতল কের তা শাসকেদর দখেল আনা। যা মানুেষর অ�েরর
একা� অিভলাষ।
��ঃ কিমউিন�েদর ইসলাম �ংস করার কলােকৗশল িক?
উৎতর তােদর ইসলাম �ংস করার কলােকৗশেলর রা�া অেনক, েযমনঃ
১। যারা সমাজতে�র �বতর্, তারা ইসলাম স�েকর �ান-লাভ কের না এবং
�ীেনর বয্াপাে মানুেষর মেন িহংসা সৃি� কের এবং সামািজক রীিত ও সমাজব�
জীবন স�েকর সে�হ সৃি� কের। আর এর িবপরীেত তারা েয সমাজ গড়েত চায়
েসিদেক আহবান কের ও অ� অনুসারী ৈতরী কের।
২। ইসলাম �ংেসর জনয তারা েমেয়েদর বয্বাহা কের, যােত কের মুসিলম
পিরবােরর পদর্ �থা উে�দ হয়। েকননা, পুরু ও মিহলােদর মেধয অবােধ
েমলােমশা করা ইসলােম কেঠার ভােব িনেষধ কের।
৩। তারা সমােজর শীষর �ানীয় (তথাকিথত বুি�জীিব) েলাকেদর এই কােজ বয্বহা
কের থােক। কারণ ঐ সম� বয্ি�র ঐ সমােজ স�ান ও উঁচু পদ লাভ করার ফেল
সাধারণ মানুেষর মেন অিত সহেজই তােদর কথা েরখাপাত কের।
৪। তােদর কু-মতলব িসি�র জনয িচিকৎসক ে�ণীেকও কােজ লাগায়। েরাগীরা
িনেজেদর েরাগ িনরামেয়র বয্ব� করেত অপারগ, তদুপি তােদর কাছ েথেক
দ’একিট িবনামূেলয্ ঔষুধ েপেয় আরও দুবর হেয় তােদর িদেক ঝুেকঁ পেড়।
৫। এমিনভােব ে�ণী সং�াম তথা িব�েবর স�া বুিল উপর মহল হেত �চািরত হেয়
রা� ক্ষম দখেলর েচ�া কের। তারপর সাধারণ মানুেষর মেধয কিমউিনজম �চার
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কের ও ইসলােমর ক্ষ সাধন কের।
��ঃ কািফরেদর রা�সমূহ িক ইসলােমর িবরুে শ�তায় ঐকয্ব?
উৎতর এ কথা সবার জানা েয, কািফরেদর েদশসমূহ, যিদও িবিভ� বয্াপাে তােদর
দৃি�েকাণ ও িচ�াধারা িভ�তর, তথািপ তারা মুসিলমেদর বয্াপাে শ�তা করেত
একতাব�। ইসলােমর িবরুে তােদর শ�তা কের, মুসিলমেদর ক� েদয়া এবং
ইসলামেক �ংস করার জনয। ি��বাদী খৃ�ানরা ইসলামেক �ংস করার জনয
েগাপেন কাজ কের এবং মুসিলমেদর মেধয তােদর মতামত ছড়ায় যােত তারা
তােদর �ীনেক পিরতয্া কের। আমােদর ভুেল েগেল চলেব না েয, এেদর প�ােদ
আেছ ইহুদ চ�। তােদর উে�শয হল, সম� ধমর্ী আদশর, চির� ও িভিৎতসমূ
�ংস করা। এরা এ সম� কাজ কের থােক মাসুিনয়া, সুহুিনয়, বািবয়া ইতয্াি
দেলর মাধয্ে।
��ঃ খৃ�বাদ িক? তার কিতকর িদক িক িক? আমরা িক ভােব এর মুকািবলা করব।
উৎতর খৃ�বাদ হে� �ংসকারী দল সমূেহর িনিদর্ একিট দল। যারা সবর্দ
ইসলামেক �ংস করেত সেচ�। তােদর মূলনীিত হল ইসলাম স�েকর মানুেষর মেন
সে�হ ও িব�াি� সৃি� করা এবং খৃ�ান ধমর �হণ করার জনয মুসিলমেদর উৎসািহত
করা। তােদর িনকৃ� মতবােদর মেধয একিট দাবী হল এই েয, ঈসা (আঃ) আ�াহর
পু�। নাউযুিব�াহ! তােদর এই িব�া� মতবাদ নানা ধরেণর পি�কাসমূেহ �চার
কের এবং িবেশষ কের দুঃ ও গরীব জািতসমূেহর দুবর্লত সুেযাগ িনেয় মানুেষর
মােঝ �চার চালায়। এেদর ঘৃণয তৎপরতার মুকািবলার রা�া হেলা-আ�াহর িকতাব
ও রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােম সু�াতেক শ� ভােব আকেড় ধরা,
সাহাবাগেণর (রাঃ) আদর্শে জরুরীভাে বা�বায়ন করা এবং ইসলামী বই-প�
অধয্য়ন করা। আর এটাও েজেন েনয়া েয, খৃ�াবাদ হে� িবকৃত ধমর। সােথ সােথ
ধনী মুসিলমগেণর কতর্ব হেলা, তােদর ধন-েদৗলত �ারা গরীব ফিকরেদর সাহাযয
করা।
খৃ�ানেদর ি��বাদীতার জঘনয কথার �িতবাদ করা এবং ইসলােমর সুমহান আদশর
ও েসৗ�যর বণর্ন প�িত অগবিতর জনয শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবেন তাইিময়া
(রাঃ) এর িলিখত “আল জওয়াবুস সহীহ িলমান বা�ালা দীনাল মিসহ” এবং তার
সাগিরদ হািফজ ইবেন কাইয়ূম (রঃ) এর “হািদ ইয়াজুল হায়ারা িফ-রাে� আলাল
ইয়াহু ওয়ান নাসারা ও এগাসাতুল লাহফান” িকতাবগুেল অধয্য়ন করু।
��ঃ ইসলােম িক সুফীবাদ অথবা অনয্ান মতাল�ীেদর (িফরকা ব�ী) েকান �ান
আেছ?
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উৎরঃ না, ইসলােম ঐ জাতীয় েকান মতবােদর �ান ও মূলয েনই।
১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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িন�য় সম� উ�তই একই উ�ত। আর আিম েতামােদর �িতপালক। তাই একমা�
আমারাই ইবাদত করেত থাক। (সূরা আি�য়া , ৯২)
২। অনয্ আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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েতামরা সমেবত ভােব আ�াহর র�ুেক শ�ভােব আঁকেড় ধর এবং দেল দেল
(িবিভ� মাহােব) িবভ� হেয়া না। (সূরা আি�য়া ১০৩) ৩।
আ�াহ তাআলা আেরা বেলনঃ
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আর েতামরা মুশিরকেদর অ�ভূর্ হেয়ানা। যারা �ীনেক টুকেরা টুকেরা কেরেছ
এবং িবিভ� দেল িবভ� হেয়েছ। তােদর �েতয্কি দলই তােদর িনকট যা আেছ তা
িনেয় খুশী। (সূরা রু, ৩১-৩২)
৪। ইবেন মাসউদ (রাঃ) বেলনঃ একদা আ�াহর রাসূল সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম একিট েসাজা েরখা টােনন। তারপর বলেলনঃ ইহা আ�াহর সরল সিঠক
রা�া। তারপর তার ডান ও বােম আরও কেয়কিট দাগ টানেলন। তারপর বলেলনঃ
এগুেল হে� অনয্ান রা�া। এই রা�াসমূেহর মেধয এমন েকান রা�া েনই েয িদেক
শয়তান ডাকেছ না। তারপর েকারআেনর ঐ আয়াত িতলাওয়াত করেলনঃ
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আর অবশয্ এটা আমার সরল সিঠক পথ। এেক অনুসরণ কর এবং অনয পথগুেল
অনুসরণ কর না। তাহেল তারা েতামােদর আ�াহর পথ হেত আলাদা কের েফলেব।
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(সূরা আন’আম, ১৫৩)
এটা আহ�দ, নাসাঈর, সহীহ সনেদ বিণর্ত হাদীের �ীকৃিত �রূ।
৫। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ আ�াহ তাআলা সরল েসাজা
রা�ার একিট উদাহরণ িদেয়েছন। ঐ রা�ার দ’পাে�র দ’িট �াচীর বা েদয়াল রেয়েছ
এবং এেত রেয়েছ েখালা দরজাসমূহ। �েতয্ দরজায় পদর্ ঝুলােনা রেয়েছ। ঐ
সরল সিঠক রা�ার সামেন দািড়েয় এক আহবায়ক এই বেল ডাকেত থােকঃ েহ
মানব ম�লী! েতামরা সকেল সরল সিঠক রা�ায় �েবশ কর এবং দেল দেল ভাগ
হেয় েযওনা। আর একজন ডাকেত থােক রা�ার উপর হেত। এরপরও যখন েকউ ঐ
দরজা সমূেহর পদর্ খুলেত েচ�া কের তখন ঐ আহবায়ক িধ�ার িদেয় বেলঃ
আফেসাস! েতামার িক হেয়েছ, তুিম ঐ পদর্ খুেল েফল না। েকননা, ঐ পদর্ খুলেল
তুিম ওেত ঢুেক যােব, অথর্া আ�াহর রা�া হেত আলাদা হেয় যােব। সরল েসাজা
রা�া হল ইসলাম, আর ঐ �াচীর�য় হে� আ�াহর �ীেনর সীমােরখা। েখালা দরজা
সমুহ হে� আ�াহ কতৃর্ হারামকৃত রা�া। েসাজা রা�ার �েবশ মুেখর েঘাষক হে�
আ�াহর িকতাব, আর রা�ার উপেরর েঘাষক হে� আ�াহর পক হেত �েতয্
মু’িমেনর িদেল তার নিসহতকারী। বা তার িবেবক। (বণর্না, হােকম, সহীহ সনদ)
��ঃ �ীন িক শুধুমা আ�াহর, আর েদশ হে� জনগেণর?
উৎতর ইহা হে� িশরেকর একিট বিহঃ�কাশ, যা ইউেরাপবাসীরা �চলন কেরেছ।
তদানী�ন গীজর্া যািলম পা�ীেদর অতয্াচা হেত দূের থাকার জনয, যােদর
ইলমেক তারা �ান িব�ােনর পেথ বাধা বেল মেন করত। এ ধরেণর মতবাদ �চার
করার উে�শয্যােত তারা ধমর েথেক দূের থাকেত পাের। তার পরবতর্ সমেয় তারা
েচ�া করেত থাকল মুসিলম উ�াহেক �ীন হেত দূের েরেখ অ�কার ও �া� নীিতেত
িনেক্ করেত। তােদর বাচন ভি�েত এটাই পির�ুট েয, �ীন হে� আ�াহর তােক
েযখােন খুিশ িনেক্ কর। জাতীয় কমর্কা� েযমন েদশ পিরচালনা, রাজৈনিতক,
অথর্ৈনিত িকংবা �ান-িব�ান ইতয্ািদ বয্পাের ধেমর্ হ�েক্ করার েকান
অিধকার েনই। উপিনেবশবাদীেদর এ ধরেণর েধাকাবািজ কথা �ারা এ েদেশর
মানুেষর মেধয সে�হ, েগামরািহ ছড়ােত েচেয়িছল যােত েলােকরা আ�াহর আইন
অনুযায়ী শাসন না কের এবং �ীনেক সম� ধরেণর কাজ ও িবিধ বয্ব� হেত
আলাদা করা যায়। আর এ ভােবই তারা েদশেক আ�াহর অংশীদার �রূ বািনেয়
েনয় এবং �ীন হেত রা�েক পৃথক করেত েচ�া কের। েকারআেন আমােদর িনেদর্
িদে�, ঐ জাতীয় কথার আনুগতয িকংবা সহেযািগতা না করেত।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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েহ ঈমানদারগণ! েতামরা যিদ কািফরেদর অনুসরণ কর, তেব তারা েতামােদর
িপছেন িফিরেয় েনেব ফেল েতামরা ক্ষিত হেয় �তয্াবতর করেব। (সূরা আল
ইমরান, ১৪৯)
অনয্ আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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েহ ঈমানদারগণ! েতামরা যিদ ঐ েলাকেদর অনুসরণ কর যােদর িকতাব েদয়া
হেয়িছল (অথর্া ইয়াহুদ ও খৃ�ান) তেব তারা েতামােদর ঈমান হেত েবর কের
কুফরীেত িনেয় যােব। (সূরা আল ইমরান, ১০০)
ইউেরাপবাসীর �চােরর কারেণ খৃ�ান মতবাদ �চারকারীেদর আহবােনর রা�া খুেল
েগেছ। ফেল, আজ মুসিলমেদর ঘের ঘের নাি�কতার দাওয়াত েপৗঁেছ যাে�। আর
ইসলােমর িদেক ডাকা হেত মুসিলমগণ দূের সের যাে� এবং খৃ�বাদ �চােরর
স�ুেখ ইসলাম �চােরর গিত ি�িমত হেয় যাে�। ফেল মুসিলমগণ তােদর েকান
�া� মতবাদ অ�ীকার করেল তারা বেল উেঠ এটা েমৗলবাদ। এটা চরমপ�া। এট
সা�দািয়কতা। এটা জ�ীবাদ ইতয্ািদ।
��ঃ ধমর িক মানুেষর মেধয িবে�ষ ও সা�দািয়কতা সৃি� কের?
উৎতর সিতয্কাের ইসলামী �ীন হে� �র্কৃ ঐেকয্ মূল উৎস। এর উপর ‘আমল
করেল ই�ত, দুিনয়া �িত�া, একতা, িহফাজত, ভালবাসা, �াথর তয্া, অেনযর
�েয়াজনেক অ�ািধকার, অমুসিলমেদর িহফাজত �ভৃিত ‘আমল এেস যায়। এমন
অনয েকান �ীন আেছ িক যারা তােদর অনুসারীেদর েডেক বেলঃ
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েহ নবী বলুন! আমরা আ�াহর �িত এবং আমােদর উপর যা অবতীণর হেয়েছ তার
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�িত ঈমান এেনিছ। এবং ই�ািহম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তােদর
স�ানেদর উপর যা নািযল হেয়েছ এবং যা মুসা, ঈসা এবং অনয্ান নবীগণ আ�াহ
হেত �া� হেয়েছন তার উপর ঈমান এেনিছ। আমারা তােদর মেধয েকান পাথরকয
কির না। আর আমরা আ�াহর িনকট স�ূণর ভােব আৎমসমপর কেরিছ। (সূরা আল
ইমরান, ৮৪)
��ঃ এটা িক বলা িঠক েয, জািতর যা ই�া আ�াহরও ই�া তাই ?
উৎতর এই ধরেণর মনগড়া বানােনা িমথয্ অপবাদ িকছু সংখয্ বুজুিগর ওয়ালারা
(দাশর্িন) আ�াহর উপর আেরাপ করেছ। এরূ কথা আবু জােহেলর মত েলাকও
বলেত সাহস কেরিন। যিদও তারা অতয্ পাপাচারী ও আ�াহে�াহী িছল। সবেচেয়
বড় েয কথা তারা বলত তা হল আ�াহর “ই�ার” কথা।
এ স�ে� আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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মুশিরকরা বলত, যিদ আ�াহ ই�া করেতন, তেব আমরা তাঁেক েছেড় অনয কােরা
ইবাদত করতাম না। না আমরা, আর না আমােদর পূবর পুরেষরা আ�াহর হুকু
ছাড়া েকান িকছুেক হারাম বানাতাম। (সূরা নাহল, ৩৫)
আ�াহ তাআলা তােদর চরম িমথয্াবাদ বেলেছন। অনয্িদে বতর্মা যামানার
িকছুেলাক জািতর ই�ার নােম তােদর অপকমর চালােত চাে�। তারা জািতর নােম
যা খুিশ করেত চাে�। তারা তােদর জীবন এমন ভােব চালাে� যােত আ�াহর
িকতাব ও শিরয়েতর েকান ব�ন েনই, বরং তােদর খােয়শ মািফক ব�গত কমর্কা,
েস�াচািরতা ও শি�গত িদকেকই �াধানয্ েদ। এই জাতীয় কথা ও ম�বয
তােদরেক মা’বুেদর আসেন বসােনা হয়। ফেল জািত আ�াহর সমকক হেয় পেড়।
আর তােদর মেনর ই�াই শরীয়েতর সমতুলয হেয় পেড়। তারা িনেজেদর েখয়াল
খুিশমত িবচার কের আ�াহর আইনেক েছেড় িদেয়, েযন তারাই শিরয়ত ও আইন
িনধর্ার বেন েগেছ। ফেল তারা আ�াহর সীমােরখােক অিত�ম করেছ তােক
�ীকার না কের এবং তার উপর আমল না করার কারেণ।
��ঃ েকউ েকউ বেল �ীন হে� জািতর জনয আিফম �রূ- এ কথা িক সতয?
উৎতর একথা কালর্মাকর নামক এক ইয়াহুদী মতবাদ। েস কিমউিনজেমর পৎত
কের ইসলামেক কবর িদেত েচেয়িছল। েস এ ধরেণর কথা সািজেয় বেলিছল, যােত
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মানুষ ধারণা কের েয, �ীন-ধমর মাদক �েবয্ মত ক্ষিত িজিনস। একথা সিতয
হেত পাের অনয্ান �া� ধেমর্ বয্াপাে। যােত রেয়েছ নানা ধরেণর অ�চিলত
িনয়মকানুন, মূিতর পূজা ইতয্াি। িক� সিতয্কাের �ীেন হািনফ, যা সকল �াি�
েথেক মু�, যা ই�াহীম(আঃ) এর মাধয্ে এেসেছ এবং যােক কােয়ম করেত
আ�াহ তাআলা হুকু কেরেছন, তােদর তা মানুেষর অ�র ও অনুভূিতেক আকৃ�
কের। এ ধমর সম� ধরেণর অনুভূিত ও শি�েক নাড়া েদয় এবং এই ধমর্াল�ীেদ
স�ুখপােন এিগেয় েদয়। েস তার অনুসারীেদর েকান রকম অনয্া, অতয্াচা
ইতয্াি বরদাশত কের না। বরং তােদর উপর সব ধরেনর িজহাদেক ওয়ািজব
কেরেছ যােত কের আ�হর বাণীেক সমু�ত করা যায়। আর নানা ধরেণর অপবাদেক
ঘুচােনা যায়। আর যারা �ীন-ধমর ও নয্া-নীিত হেত দূের েথেক শিরয়েতর িবিধ
িবধানেক অ�ীকার কের িকংবা রদবদল কের তােদর হেত পৃথক থাকেত উপেদশ
েদয়।
��ঃ সমাজতে�র বয্াপাে ইসলােমর দৃি�ভংিগ িক?
উৎতর এ বয্াপাে ইসলামী হুকু �কাশ করার পূেবর মুসিলমেদর জনয ওয়ািজব হল
এই েয, তােদর েখাঁজ েনওয়া দরকার-ঐ বাণী �চারকেদর আদশর ও নীিত তােদর
িনেজেদর কমর্জীবে বা�বািয়ত হে� িকনা। এটা সিতয্ বা�েব পিরণত করা
স�ব িকনা। এই নীিতর �চারকারী দু ইয়াহুদ কালমাকর্ ও েলিনন িকংবা তােদর
অনুসারীরা িক বা�েব রূ িদেত েপেরেছ অথবা তারা িক েকারআন বা হাদীস হেত
উহা �হণ কেরেছ। যার ফেল মুসিলমরা উহা �হণ করেব?
িক� েযেহতু ঐ নীিত েকারআন হাদীস হেত তারা েনয়িন, তাই তােদর কথা �কৃত
মুসিলমগণ কখেনা �হণ করেত পাের না। বরং �থম েথেকই উহা তয্া করা তােদর
জনয্ অপিরহায। যখন েকান বুি�মান তােদর নীিত কথাগুেল পড়েব তখন েস
েদখেত পােব েয, উহা তাগুতেদ কথায় পিরপূণ।র কােলমা ‘লা ইলাহা ই�া�াহ
মুহা�াদু রাসূলু�াহ’ আমােদর িনকট যা চায় তা হেলা ঐ সম� �া� মতবাদেক
পিরতয্া করা। কারণ, এই কােলমা হল মুসিলমগেণর জীবন ও আমেলর মূল ম�।
েলখক বেলনঃ িন�য় ইসলাম সিতয্কা ভােব নয্ায়পরাণ আ�াহ তাআলার তরফ
হেত নািযল হেয়েছ। তাই আ�াহ �দৎ িবধান ছাড়া আমােদর সমাজত�, গণত�
িকংবা এ জাতীয় েকানিটরই �েয়াজন েনই। আর যারা ইসলােমর অনুসারী এবং
কােয়ম কের নয্ায়পরায়ণত, সাময্ও �াধীনতা তারাই হল েসৗভাগয্বা, দুিনয় ও
আিখরােত।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আ�াহর রং, আর েক আেছ রংেয়র িদক িদেয় আ�াহ েথেক উৎত? আমরা সকেলই
তার দাস। (সূরা বা�ারাহ, ১৩৮)
��ঃ মাসুিনয়া িক?
উৎতর মাসুিনয়া হে� ইয়াহুদীেদ একিট েগাপন সংগঠেনর নাম। যার অথর হে�
“েগাপণ শি�। �াথিমক অব�ায় এই সংগঠন �িত�া করা হেয়িছল খৃ�ানেদর
িবরুে, তােদর বাইেবলেক পিরবতর্ কের তােদর ‘আ�ীদাহ ও িচ�া ভাবনােক
যােত পিরবতর্ করা যায় েস উে�েশয। সােথ সােথ তােদর মেধয নানা ধরেণর
িবেভদ ও দলাদিল সৃি� কের তােদরেক িবিভ� দেল িবভ� করা িছল তােদর
উে�শয। অতঃপর যখন ইসলােমর আেলা মানুেষর মােঝ ছড়ােত শু কের তখন
তােদর ঘৃণয তৎপরতার সীমা উহার িদেক �সািরত কের। িবে�র ইয়াহুদ স��ায়
এই মাসুিনয়ােদর সাহাযয কের থােক বুি�জীিব ও কিথত সুশীল বয্ি�েদ মাধয্ে
ও তােদর ষড়য�মূলক েধাকাবািজ ও ছল-চাতুরী �ারা। এরা �েতয্ যুেগ ঐ যুেগর
রংেয় রি�ত হয়। �িতিট জািত, েগা� ও েদেশর েলাকেদর সােথ তারা তাল িমিলেয়
চেল। এমন িক বয্ি�গ ভােবও তারা মানুেষর সােথ িমেশ যায়। ফেল সহেজই
তারা েলাকেদরেক তােদর �া� ধয্া-ধারনায় েফলেত পাের। িবিভ� সমােজ িবিভ�
েদেশ তােদর নানা ধরেণর েয �ীকৃিত িমেল তােত েদখা যায় েয, মাসুিনয়ার মূল
উে�শয হল ইয়াহুদীেদ ঘৃিণত িচ�াধারাগুেলাে বা�বায়ন করা। সােথ সােথ এর
মাধয্ে অনয্ান েদেশর শাসকেদর বুি� িবেবকেক পযর্ তারা িনয়�ণ করেত চায়।
তারা তােদর আৎম, বুি�েক এমনভােব িনয়�ণ কের যােত মাসুিনয়ােদর কথােক
মানয করেত বাধয হয়। এভােবই মাসুিনয়ারা েলাকেদরেক েধাকা েদয় তােদর অ�ের
�চ� রকেম �ভাব িব�ােরর মাধয্ে। এই দেলর সাফলয �রূ পূবর ও পি�েমর
অিধকাংশ েনতা ও শাসকেদর িনজ দেল আনেত সক্ হেয়েছ। তারা ইউেরােপর
বড় বড় শাসক ও উ�পদ� কমর্চারীেদ তােদর দেল িনেয় িনেয়েছ এবং আরব
জগেতর তথাকিথত অেনক িচ�ািবদেক তােদর সংগঠেন িনেয় আসেত সক্
হেয়েছ। যখনই েকান এলাকায় তােদর ঘৃণয কমর তৎপরতার েগামর ফাঁস হেয় যায়
তখনই েসখােন তারা নানা ধরেণর েধাকার রা�া �হণ কের অথবা শাসকেদর
পিরবতর্ করেত সেচ� হেয় ওেঠ। তারা আবার নতুন েকান সং�ার নােম তােদর
কাজ শু কের যা মূলতঃ ঐ মাসুিনয়ােদরই অনয নাম। এভােবই তারা নতুন নােম
ইয়াহুদীেদ িখদমত করেত শু কের। ১৯০০ খৃ�াে� পয্ািরে তােদর েয সে�লন
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হয় তােত তারা এই িস�া� �হণ কের েয, িব�জুেড় তারা ধমর্িনরেপ রা� গঠন
করেব। যার ফেল এই রা�গুি �ারা মাসুিনয়ারা উপকার লাভ করেব। তােদর �ারা
েয সম� ঘৃণয কাজ অতীেত সংঘিটত হেয়েছ তা হল ইি�েলর (বাইেবল) পিরবতর্
ও নানা ধরেণর অপেচ�ার মাধয্ে েলাকেদর িবিভ� দেল ও ধেমর িবভ� করা।
সােথ সােথ জািতেত জািতেত শ�তা ও যু� বাধােনার েচ�া চািলেয় যাওয়া।
ইসলােমর শুরু তারা যা করেত েপেরিছল:
ক. ি�তীয় খিলফা ওমর ইবনুল খাৎতা (রাঃ) েক হতয্া ষড়য� করা।
খ. তৃতীয় খলীফা উসমান (রাঃ) এবং তার কমর্চারীেদ িবরুে নানা ধরেণর িমথয্
অপবাদ েদয়া।
গ. নানা ধরেণর িমথয্ কথা �চার করা এবং সতয্ে আড়াল কের িমথয্ �চারণার
ফেল উসমান (রাঃ) েক শহীদ করা হয়।
ঘ. নানা ধরেণর দেল িবভ� করার েচ�ার ফল হল খােরজী ও নােসবীেদর উৎথা।
ঙ. জাহম ইবেন সফওয়ান এর মাধয্ে জাহিময়ােদর নানা দেলর মতবাদ �চার।
এর মেধয আেছ মুতািজলা, কদিরয়া এবং অনয্ানয্। এ ছাড়াও আেছ কারািমতা, ও
অনয্ান বােতিনয়া স�দায়।
চ. উমাইয়া েখলাফেতর িবরুে নানা ধরেণর িমথয্ রটনা �চার । অনয্ান
অনারবেদর সােথ িমেল িমেশ নানা ধরেণর মতবাদ �িত�া। তারা ঐ যুেগ এই
সম� কেমর্ সােথ সােথ িবিভ� িমথয্াবাদীেদ ৈতরী কেরিছল তােদর মতবাদ
�চােরর জনয। এই স�ে� িবেশষ কের জানেত হেল ‘তািরখ উল জািম’িয়য়ািতস
িসরিরয়া ওয়াল হারাকািতলহা�ামা িফল ইসলাম’ ��িট পড়েত হেব।
ছ. নানা ধরেণর িমথয্ �চারণার �ারা যখন তখন যুে�র আগু �ািলেয় েদয়।
িবেশষ কের �ুেসেডর যু�। সােথ সােথ যারা তােদর অনুগত, তােদর নাম ঘটা
কের �চার করা এবং তােদর মাধয্ে যুে�র �ারা নানা ধরেণর িবেভদ সৃি� করা।
েযমন নািসর আততুসী, ইবনুলআলকামাহ, এবং অনয্ানয্, যারা িছল পূেবর্
খৃ�ানেদর অ�ভুর্। তােদর মাধয্ে খৃ�ানেদর এমন ভােব উ�ু� করা হয় েয, তারা
মুসিলম েযা�ােদর িবরুে একেযােগ ঝাঁিপেয় পেড়। এই সম� খৃ�ানেদর সাহাযয
করেত যত ধরেণর গু�চ বৃিৎ করা এবং েদখােনা দরকার সবই তারা করত।
যুে�র পর ঐ সব ষড়যে�র কথা তােদর খৃ�ান আরবেদর �ীকৃিতেত �কাশ পায়।
এটা �কাশ পায় জজর হাবােসর ব�েবয্। এই জাতীয় জাতীয়তাবাদীরা অ�তাও
েগামরািহর কারেণ এই স�েকর িকছুই অবগত িছল না।
��ঃ সুফীেদর (পীরেদর) বয্াপাে ইসলােমর হুকু িক?
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উৎতর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া, সাহাবােয় েকরাম এবং তােবয়ীেদর
যামানায় পীর নামক বয্ি�েদ েকান অি��ই িছল না। িক� তার পরপরই যখন
�ীকেদর বই-প�গুেলা আরবীেত অনূিদত হয়, তখন হেতই তার �ভাব মানুেষর
মেধয েদখা েদয়। সূফীবাদ “সুিফয়া” শ� হেত েনয়া হেয়েছ। যার অথর (�ীক
ভাষায়) হল “িহকমত”। অেনেক বেলনঃ সুফ বা পশম শ� হেত উহা গৃহীত
হেয়েছ। েয েপাশাক তারা পিরধান করত তােক সুফ বলা হত। অেনেক বেলনঃ
“সাফা” হেত। িক� উহা সিঠক নয়। সুফী বা পীেররা ইসলােমর অেনক হুকু
আহকােমরই িবেরািধতা কের থােক, েযমনঃ
১। গাইরু�াহ িনকট দ’আ করাঃ েবশীর ভাগ সুফীরাই মৃত গাইরু�াহেদ িনকট
দ’আ কের। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ “দ’আ হে� ইবাদত”।
(বণর্না িতরিমিয, হাসান সহীহ)
ইবাদতেক অনয কােরা জনয িনেবদন করা, িবেশষ কের গাইরু�াহ িনকট দ’আ
করা বড় িশরেকর অ�ভূর্। এেত সম� ‘আমল ন� হেয় যায়। আ�াহ তাআলা
বেলনঃ
L ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î M
١٠٦ :ﻳﻮﻧﺲ

আর আ�াহ ছাড়া অনয এমন কাউেক েডক না, েয না েতামার েকান উপকার করেত
পাের বা ক্ষ করেত পাের। যিদ তুিম ইহা কর, তেব অবশয্ মুশিরকেদর অ�ভূর্
হেয় যােব। (সূরা ইউনাস, ১০৬)
অনয্ আ�াহ তাআলা বেলনঃ

٦٥ : ﺍﻟﺰﻣﺮL ¯ ® ¬ « ª © ¨ § M

যিদ তুিম েকান িশরক কর তেব অবশয্ েতামার আমল ন� হেয় যােব। আর তুিম
অবশয্ ক্ষিত��ে অ�ভূর্ হেয় যােব। (সূরা যুমার ৬৫)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ যিদ েকান বয্ি এ অব�ায় মারা যায়
েয, েস আ�হর সােথ অনয্ে শিরক করত তেব েস জাহা�ােম �েবশ করেব।
(বণর্না বুখারী)
২। েবশীর ভাগ সুফীরা এই ধারনা েপাষণ কের েয, আ�াহ তাআলার স�া সবর
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�ােনই িবরাজমান। এই কথা েকারআেনর িবেরাধী, যােত আ�াহ তাআলা বেলনঃ

٥ : ﻃﻪL ] \ [ Z Y M
আ�াহ- রহমান আরেশর উপর আেছন। (সূরা �াহা, ৫)
অনয্ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ
(إن اﷲ ﻛﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪه ﻓﻮق اﻟﻌﺮش ) ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
িন�য় আ�াহ তাআলা এক িকতাব িলেখেছন, যা তাঁর িনকট আরেশর উপর আেছ।
(বণর্না: বুখারী ও মুসিলম)
আর আ�াহ েয বেলেছনঃ
٤ : ﺍﻟﺤﺪﻳﺪL H CB A @ ? >

আর িতিন েতামােদর সােথ আেছন, েযখােনই েতামরা থাকনা েকন । (সূরা হাদীদ,
আয়াত ৪)
এ কথার অথর্ হ, তাঁর ইলেমর �ারা, �বেনর �ারা. েদখার �ারা িতিন সকেলর
সােথ আেছন। এগুেল তফসীর-কারকগন আয়ােতর িবে�ষেণ বেলেছন।
৩। েকান েকান সুফী এই ধারণা েপাষণ কের েয, আ�াহ তার েকান েকান সৃি�র
মেধয িবরাজমান। এমন এক তথাকিথত িবখয্া সুফী ইবেন আরাবী, যার কবর
দােমশেক আেছ। েস বেলেছঃ আ�াহ হকই বা�া, আর বা�াই হক তা আলা। হায়!
তাহেল েক কার ইবাদত করেব!
েস আরও বেলঃ কুকুর আর শূকর সবার েমােদর মাবূদ, আ�াহেতা িগজর্া পা�ী
ছাড়া েকউ নয়। ( নাউযুিব�াহ)!
৪।েবশীর ভাগ সুফীই এই ধারণা েপাষণ কের েয, িন�য় আ�াহ তাআলা দিনয়ােক
সৃি� কেরেছন মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর কারেণ। তােদর এই
ব�বয কুরআেনর ঐ কথার িবপরীত যােত আ�াহ তাআলা বেলনঃ
٥٦ - ٥٤ : ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕL I H G F E D C
িন�য় আিম �ীন ও মানুষেদর সৃি� কেরিছ একমা� আমারই ইবাদেতর জনয।
(সূরা যািরয়াত, ৫৬)
অনয্ আ�াহ তাআলা বেলনঃ

١٣ : ﺍﻟﻠﻴﻞL ¿ ¾ ½ ¼ » M
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আর িন�য় আিখরাত ও দুিনয় আমারই জনয। (সূরা লাইল, ১৩)
৫। েবশীর ভাগ সুফীই এই ধারণা েপাষণ কের েয, আ�াহ তাআলা তার নূর হেত
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক সৃি� কেরেছন। আর অনয্ান িজিনস
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম নূর হেত সৃি� হেয়েছ। আর মুহা�দ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া হেলন �থম সৃি�। এই সম� কথাই েকারআেনর
িবপরীত, যােত বলা হেয়েছঃ

٧١ : ﺹL t s r q p o n m l k M
যখন েতামার রব মালাইকােদর (িফেরশতােদর) বলেলনঃ আিম মানুষ সৃি� করিছ
মািট হেত। (সূরা েসায়াদ, ৭১)
তাই আদম (আঃ) মানুষেদর মেধয �থম সৃি�, যােক িতিন মািট হেত সৃি� কেরেছন।
অনয্ান সৃি�র মেধয আরশ ও পািনর পর কলমেক সৃি� কেরেছন। রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ আ�াহপাক সবর �থম সৃি� কেরন কলম। (বণর্না
আহমদ, িতরিমিয, হাসান সহীহ)
েয হাদীেস বলা হেয়েছঃ “েহ জােবর, সবর্�থ আ�াহ েতামার নবীর নূরেক সৃি�
কেরেছন” –েস স�ে� েবশীর ভাগ হাদীস িবশারদগণ বেলন েয, এর েকান সহীহ
সনদ েনই। উহা বােনায়াট ও বািতল।
৬। সুফীেদর শরীয়েতর মুখােলফ (পিরপ�ী) অনয্ান কােজর মেধয আেছ,
আউিলয়ােদর িনকট নযর বা মানত েদয়া। তােদর কবেরর চতুিদর্ে তাওয়াফ বা
ঘুরা, কবর পাকা করা, এমনভােব িজিকর করা যা আ�াহ ও তাঁর রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম হেত �মািণত নয়। িজিকর করার সময় নৃতয করা, শরীেরর
মেধয েলাহা �েবশ করােনা, আগু িগেল খাওয়া, তািবজ কবজ, যাদ, নানা ধরেণর
বয্িত�ধমর্ কাজ করা, অনয্া ভােব মানুষেদর বুঝ িদেয় তােদর টাকা পয়সা
ভক্ করা, তােদর নানাভােব েধাকা েদয়া ও এই জাতীয় অনয্ান কাজ।
��ঃ েকউ েকউ বেল থােকঃ ইসলাম মানুষেক প�াদপদ কের েতােল- এ বয্াপের
শরীয়েতর হুকু িক?
উৎতর এই ধরেণর ঘৃণয অপবাদ ইসলােমর শ�রাই কের থােক। যােত কের
ইসলােমর অনুসারীরা ইসলাম হেত মুখ ঘুিরেয় েনয়। তােদর কথায় এটাই তারা
বুঝােত চায় েয, �ীন �চীন প�া। বতর্মা যুেগর সভয্তা সােথ তাল িমিলেয় তা
চলেত পাের না।
এগুি িমথয্ ও েধাকাবাজীর কথা। কারণ, ইসলাম সবর্দা ও সমৃি�র বয্াপাে
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হুকু কের। মানুষেদর ে�রণা েদয় এবং উ�ু� কের নতুন নতুন আিব�ার এবং ভাল
কােজর জনয।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ

٦٠ : ﺍﻷﻧﻔﺎﻝL Ì ® ¬ « ª © ¨ M
আর তােদর জনয ৈতরী হও, েতামােদর সাধয্ম সম� ধরেণর শি� িনেয়।
(সূরা আনফাল, ৬০)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ েতামরা দুিনয়া কােযর্ বয্াপাে
েবশী অবগত আছ। (মুসিলম)
ইসলাম সবর্দ হুকু কের, েয েকান কােজ েকারআন, হাদীস ও সাহাবীেদর
আমেলর �িত �তয্াবতর করেত। কারণ, সাহাবীগণ েদেশর পর েদশ জয়
কেরিছেলন তােদর ঈমান, আ�ীদাহ, উৎত চির� ও িজহােদর মাধয্ে। ফেল তাঁরা
আ�াহর বা�ােদর মানুেষর েগালামী হেত েবর কের আ�াহর েগালামীেত িল�
কেরিছেলন। মানুষ নানা ধরেনর িবকৃত ধমর হেত েবর হেয় ইসলােমর নয্া িবচােরর
ছায়াতেল আ�য় েপেয়িছল। মুসিলমেদর েকান ই�ত হেব না, যতক্ না তারা
তােদর ধেমর্ িদেক স�ূণ্ভাে
র
�তয্াবতর কের।
��ঃ আমােদর িক বতর্মা যুেগর মূল চয্ােল�গুে ও সূফীেদর স�ে� �ান লাভ
করা দরকার?
উৎতর হয্া, অবশয্ আমােদর তােদর স�ে� জানা দরকার, যােত কের আমরা
তােদর �া� মতবাদ েজেন িনেয় তােদর েথেক সাবধান হেত পাির।
দিললঃ হুযাইফ (রাঃ) বলেতনঃ েলােকরা সবর্দ রাসূলেক সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম ভাল িজিনস স�েকর �� করত, আর আিম সবর্দ তােক খারাপ স�েকর
িজ�াস করতাম এই ভেয় েয, হয়ত উহা আমােক পাকড়াও করেব। একদা আিম
�� করলামঃ েহ আ�হর রাসূল! এক সময় আমরা জােহিলয়াত ও পাপাচােরর
মেধয িছলাম। তারপর আ�াহ তাআলা আমােদর এই কলয্া দান কেরেছন। এই
কলয্ােণ পের িক আবার অকলয্া আেছ? বলেলনঃ হয্া। আিম বললামঃ ঐ
অকলয্ােণ পর িক আবার কলয্া আেছ? িতিন বলেলনঃ হয্া, তেব ঐ কলয্ােণ
মেধয ফাসাদ ও মতিবেরাধ আেছ। তখন বললামঃ ঐ অকলয্া িক িক? িতিন উৎতে
বলেলনঃ একিট দল আমার সু�তেক েছেড় অনয সু�তেক আঁকেড় ধরেব। আর
আমার িহদােয়তর রা�া েছেড় অনয পথ ধরেব। তােদর েতামরা জানেব এবং
অ�ীকারও করেব। বললামঃ ঐ কলয্ােণ পর িক আবার অকলয্া আেছ? এবাের
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িতিন বলেলনঃ হয্া, জাহা�ােম দরজার িনকট হেত েঘাষক ডাকেব। যারা তােদর
কথা শুনে, তােদরেক তারা উহােত িনেক্ করেব। বললামঃ েহ আ�াহর রাসূল !
আমােদরেক তােদর বণর্ন িদন। িতিন বলেলনঃ ঐ েলােকরা আমােদর মতই র�
মাংেসর হেব এবং আমােদর মতই কথা বলেব। আিম তখন বললামঃ েহ আ�াহর
রাসূল! যিদ আিম ঐ সময় েবেচঁ থািক তেব আমােক উপেদশ িদন তখন আিম িক
করব? বলেলনঃ তখন মুসিলমেদর জামাত (দল) ও তােদর ইমােমর সােথ থাকেব।
আিম বললামঃ যিদ তখন মুসিলমেদর জামাত বা ইমাম না থােক? িতিন বলেলনঃ
তখন ঐ সম� দেলর সকলেক পিরতয্া কর। যিদ দরকার হয়, তেব,গােছর
কা�েক দাঁত িদেয় কামিড়েয় েথক যতক্ পযর্ েতামােদর মৃতুয এেস উপি�ত না
হয়। (বণর্না মুিলম)
এই হাদীস হেত এই িশক্ পাওয়া েগল েয, যারা অকলয্ােণ িদেক ডােক, তারা
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম �দিশর্ পেথ চেল না। না তােদর জীবেনর
চলার পেথ, না আদেশর, না িবচােরর মেধয, না তাঁর জীবেনর আদব, িনয়মকানুন,
তােদর েপাশাক, অভয্া ও চালচলেন। তাই মুসিলমেদর উপর দািয়� হে�,
তােদর বয্াপাে সাবধান হওয়া।
দাওয়াত ও বই-প� �কাশ �চার
��ঃ দাওয়ােতর কাজ ও পু�ক �কােশর লাভ িক, যিদও েকান েকান েদেশ
মুসিলমেদর যেবহ করা হে�?
উৎরঃ �িতিট মুসিলমই ইসলােমর সীমা� রক্ষাকা অত� �হরী। তােদর মেধয
েকউ েকউ যুে�, িজহােদর কলা-েকৗশল উৎতমরূ অবগত আেছ। েকউ েকউ
মুেখর �ারা উৎতমরূ দাওয়াত িদেত পাের আবার েকউ েকউ তােদর স�দ খরচ
করেত পাের। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এই সম� কােযর্ �িতই
ইশারা কের বেলেছনঃ
( وﺟﺎﻫﺪوا ﻟﺮﺸ�� ﺑﺄمﻮاﻟ�ﻢ وأﻧﻔﺴ�ﻢ وألﺴنﺘ�ﻢ ) رواه أﺑﻮداود
েতামরা মুশিরকেদর সােথ িজহাদ করেত থাক েতামােদর ধন-স�দ, জীবন ও
বাক-শি� �ারা। (বণর্না আবু দাউদ)
এই কারেণ হাসসান (রাঃ) ইসলােমর পেক্ষ লড়াই করেতন বাকশ িদেয়। সািহতয্
ও কিবতা িদেয় ইসলাম িবেরাধীেদর মুকােবলা করেতন। েকান মুসিলম এই
বয্াপাে সে�হ �কাশ করেব না েয, অ� ও বাক-শি� �ারা িজহাদ করা �িতিট
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মুসিলেমর উপর ওয়ািজব। আর যিদ বই-প�, সামিয়কী ও �বে�র মাধয্ে
মুসিলমেদর িজহােদর জনয উ�ু� করা যায়, তেব তা িজহােদর এক িবেশষ কাজ
বেল িবেবিচত হেব।
সােথ সােথ ঐ সম� িকতাব যা েকারআন ও সু�াহ হেত েনয়া হেয়েছ, তার
মাধয্ে �ীেনর মেধয েয সম� িবদআত, �াি� �েবশ কেরেছ, তা আ�ীদা-িব�ােসর
মেধয্ েহাক িকংবা ইবাদত বা েমায়ামালােতর মেধয্ েহাক, তােদর দূরীভুত
করাটাও অতয্ দরকারী কাজ। বতর্মা সমেয় বই-প� �কাশ ও �চার করা ঐ
ধরেনর �চার মাধয্েম কাজ করেছ, যােত উপেরা� ক্ষগুেল দূরীভূত হয়। সােথ
সােথ যুবকেদর উৎতমরূ ইসলামী আ�ীদাহ, ইবাদত, হুকু, িজহাদ, েকারবানী
ইতয্ািদ উপর গেড় েতালা দরকার। তার চালচলন, চির� গঠন, �িতপালন, রা�
গঠন সম� িকছুই এর মেধয অ�ভূর্।
��ঃ আ�াহ তাআলা েকন িফতনােক হতয্ হেতও েবশী মারাৎম বেলেছন?
উৎতর মানুেষর জীবন বড়ই উৎত জীবন। এর অ�ভূর্� হ, তার িবশু� ধম, উৎত
চির�, সু� বুি�, এবং এমন এক আ�ীদা যা িশরক মু�। যিদ তােক মানিসক ভােব
হতয্ করা হয়, িবেশষ কের তার বুি� িবেবকেক, তেব এই হতয্ শারীিরকভােব
জীবন নাশ কের হতয্ হেতও জঘনয।
এজনয আ�াহ তালা বেলনঃ
١٩١ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓL > -, + * )

এবং িফৎনা কতল (হতয্) হেতও জঘনয। (সূরা আল-বা�ারাহ, ১৯১)
এখােন িফৎনা বলেত িশরকেক বুঝােনা হেয়েছ।
অনয্ আ�াহ তাআলা বেলনঃ
٢١٧ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓL ~ ]\ [ Z Y M
িফৎনা হতয্ হেতও বড়। (সূরা আল-বা�ারাহ ২১৭)
��ঃ যারা ইসলাম হেত িবচুয্ তােদর �শংসা করা িক জােয়য?
উৎতর না, তােদর �শংসা করা জােয়য নয়। কারণ আ�াহ তাআলা, ঐ সম� েলাক,
যারা ই�াহীম (আঃ) এর ধমর্াদশ এবং মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােের
শিরয়ত হেত দূের সের েগেছ তােদর �ান বুি�র ��তার কথা বেলেছন।
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আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আর েয িনেজেক িনেবর্াধ বািনেয়ে, েস ছাড়া েক ইবরাহীেমর ধমর্াদশর (িম�াত)
ُেথেক িবমুখ হেত পাের। (সুরা বা�ারাহ,১৩০
অনয্ আ�াহ তাআলা, যারা আসমানী িকতাবসমূহ �ারা উপকৃত হেত পাের না,
তােদর গাধার সােথ তুলনা কেরেছন।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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েয সম� েলােকরা তাওরাত বহন করার (আমল করার) পের আর তা বহন কেরিন
তােদর উদাহরণ হে� গাধার মত, যারা শুধ িকতাব বহন কের। (সূরা জুমুআ, ৫)
অনয্, যারা আ�াহর আয়াতসমূহ হেত দূের সের েগেছ তােদরেক কুকুেরর সােথ
তুলনা কের আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আর আপিন তােদর সামেন ঐ খবর পাঠ করন যােদর আিম আমার আয়াত সমূহ
দান কেরিছলাম, তারপর তারা উহা হেত িবচুয্ হয়, আর শয়তান তার অনুসরণ
কের। ফেল েস দুভর্াগাে অ�ভূর্ হেয় যায়। আর যিদ আিম চাই, তেব আিম
উহার �ারা তােক স�ািনত করেত পাির। িক� েস জিমেন িনজেক িচর�ায়ী করেত
চায়, আর েস তার নফসািনয়াত অনুযায়ী চলেত চায়। তার উদাহরণ হে� এক
কুকুেরর মত, যিদ তার উপর েবাঝা চাপােনা হয় তখান েযমন িজহবা েবর কের
হাঁপােত থােক েতমিন েবাঝা না িদেলও হাঁপায়। উহা হে� ঐ কাওেমর েলাকেদর
উদাহরণ, যারা আমার আয়াতসমূহেক অ�ীকার কের। অতএব, তােদর সামেন এই
ঘটনাসমূহ েপশ করু, হয়ত তারা িচ�া করেব। (সূরা আ’রাফ, ১৭৫-১৭৬)
তাই েয সম� বয্ি�র ঐ ধমর্চুয (মুরতাদ) েলাকেদর �শংসা কের, অথচ আ�াহ
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তাআলা তােদর িন�া কেরেছন, তারােতা আ�াহর সীমা অিত�মকারী। ঐ সম�
বয্ি�র, যারা ইসলােমর িশক্ হেত িবচুয্ অথবা তার সীমােক অিত�মকারী
অথবা শরীয়তেক তয্া কের অনয আইেন িবচারকারী তােদর েকান রকম �শংসা
সূচক েকান কথায় ভুিষত করা যােব না। েস েলাক যত বড় স�ািনতই েহাকনা েকন।
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ (মুনািফকেদরেক আমােদর েনতা বেল
সে�াধন কর না। যিদ েস সতয্ েতামার কােছ স�ানীয় হয় তেবেতা েতামারা
েতামােদর রবেক রাগাি�ত করেল। (বণর্না সহীহ আহমদ, আবুদাউদ)
সমাজব�ভােব বসবােসর গুরু
��ঃ সামািজক রক্ষণােবক্ জনয ইসলাম িক িক ধরেণর বয্ব� �হণ কেরেছ?
উৎতর এর জনয নানািবধ প�া আেছ।
১। মুসিলমেদর অব�া পিরবতর্েন েচ�া করা। েযমন, গরীবেদর যাকাত েদয়া।
২। সামািজক জীবনেক �াধানয েদয়া। েযমন, সাদা�াহ, খয়রাত েদয়া এবং উপহার
হাদীয়া েদয়া।
৩। তােদরেক িনেজেদর সকল সদসয্েক রক্ করার েচ�া করা।
৪। ঈমান, সাহাযয উপেদশ, ভালবাসা ইতয্ািদ বয্াপাে এেক অপরেক সহায়তা
করা।
��ঃ ইসলািমক সামািজকতার এর উে�শয িক?
উৎতর উৎত সমাজ গঠন করার মেধয আেছ উ�িত ও সমৃি�। ইসলাম হে� �থম
শরীয়ত যা ঐ সম� েলাকেদর জনয সামািজক অিধকার রক্ কের, যােদর এ
বয্াপাে �েয়াজনীয়তা রেয়েছ। ইসলাম ও মুসিলমগণ েযভােব সামািজক অিধকার
সংরক্ করেছ তা হে� িন�রূপ
১। মানুষেদর সবর্দ উপেদশ দান কের ও সিঠক রা�া েদখায়।
২। �েতয্ অসমথর ও অভাবী েলাকেদর জনয বৃিৎ িনধর্ার কের।
৩। যারা কাজ করেত সমথর তােদর �েতয্কে কােজর বয্ব� কের েদয়।
৪। অসু� ও অসমথর বয্ি এবং মুসািফরেদর জনয সরাইখানায় থাকার বয্ব� করা
৫। এিতম ও িমসিকনেদর যৎন েনয়া
৬। যাকাত ও সাদা�াহ সং�হ কের উহা সিতয্কাের পাওনাদারেদর িনকট েপৗছায়
েছাট িশরক ও তার �কার েভদ
��ঃ েছাট িশরক িক?
উৎতর উহা হে� িরয়া বা েলাক েদখান ‘আমল। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আর েয তার রেবর সিহত সাক্ষ করেত চায় েস েযন েনক ‘আমল কের এবং তার
রেবর ইবাদেত কাউেক শিরক না কের। (সূরা কাহাফ, ১১০)
রাসূল তার উ�তেদর সাবধান কের বেলনঃ
(إن اﺧﻮف ﻣﺎ اﺧﺎف ﻋﻠﻴ�ﻢ لﺮﺸك اﻻﺻﻐﺮ )رواه ﻤﺣﺪ
আিম েতামােদর জনয সবেচেয় যার েবশী ভয় পাই তা হল েছাট িশরক অথর্া িরয়া।
(বণর্না আহমদ)
েছাট িশরেকর মেধয অ�ভূর্ কথাঃ যিদ আ�াহ ও অমুক বয্ি না থাকত। আ�াহ
যা চান এবং তুিম যা চাও। যিদ কুকুরটা না থাকত তেব অবশয্ েচার �েবশ করত
ইতয্াি।
রাসূল সা�া�াহু আলািহ ওয়াসা�াম বেলনঃ েতামরা একথা বল না েয, যা আ�াহ
চান এবং অমুেকও চায়। বরং েতামরা বলঃ আ�াহ যা চান তারপর অমুেক যা চায়।
(বণর্না আহমদ)
��ঃ গাইরু�াহ নােম কসম খাওয়া জােয়য িক?
উৎতর না, উহা জােয়য নয়। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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েহ নবী বলুন, আমার রেবর কসম! অবশয্ েতামােদর পুনজর্ীিব করা হেব। (সূরা
তাগাবুন, ৭)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া সতকর্বাণী উ�ার কের বেলনঃ
(ﻦ ﺣﻠﻒ ﺑﻐ� اﷲ ﻓﻘﺪ اﺮﺷك )واه اﻤﺣﺪ
েয বয্ি গাইরু�াহ নােম কসম খায় েস েযন িশরক করল। (বণর্না আহমদ)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া উপেদশ িদেয় বেলনঃ েয বয্ি কসম করেত
চায়, েস েযন আ�াহর নােম কসম কের অথবা চুপ কের থােক। (বণর্না বুখারী ও
মুসিলম)
এমনিক েকান আউিলয়া বা নবীর নােম কসম করাও বড় িশরেকর পযর্াে পেড়। েস
যিদ এই ধারণা েপাষণ কের েয, এই অিল অকলয্ণ হেত রক্ করেত পাের, আর
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তার নােম েকান িমথয্ কসম করেল কসমকারীর কিত হেব, তাহেল েসটা েয বড়
িশরক তােত েকান সে�হ নাই।
��ঃ সু�তা লােভর জনয আমরা িক হােত বা েকামের সুতা বাঁধাব অথবা েলাহার
িকংবা অনয েকান ধাতুর বালা অথবা িরং পড়ব?
উৎতর না, আমরা বয্বহা করব না।
১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আর যিদ আ�াহ েতামােক েকান ক্ষ করেত চান তেব িতিন বয্তী অনয েকউ উহা
দূর করেত পাের না। (সূরা আন’আম ১৭)
২। সহীহ ইবেন আিব হািতম হেত বিণর্ আেছ েয, একদা হুযাইফ (রাঃ) েকান এক
বয্ি� �েরর কারেণ তার হেত একিট সুতা বাঁধা েদখেত েপেলন। তখন িতিন সােথ
সােথ ঐ সুতার বাঁধন েকেট েফেল িদেলন। তারপর িতলাওয়াত করেলনঃ
١٠٦ : ﻳﻮﺳﻒL @ ? > = < ; : 9 M
আর েবশীর ভাগ েলাকই আ�াহর উপর ঈমান আেন তাঁর সােথ িশরক করা
অব�ায়।
(সূরা ইউসূফ, ১০৬)
��ঃ আমরা িক চক্ লাগা হেত বাঁচার জনয হােত বা অনয্ তািবজ বাঁধব?
উৎতর না, উহার জনয আমরা এমন কাজ করব না। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আর যিদ আ�াহ েতামার েকান ক্ষ করেত চান তেব িতিন ছাড়া অনয েকউ উহা
দূর করেত পের না। (সূরা আন’আম, ১৭)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ
(ﻣﻦ ﻋﻠﻖ ﺗﻤﻴﻤﺔ ﻓﻘﺪ أﺷك )رواه ﻤﺣﺪ
েয বয্ি তািবজ পিরধান করল েস েযন িশরক করল। (বণর্না আহমদ)
��ঃ কখনও কখন িক েছাট িশরক বড় িশরেকর পযর্াে েপৗেছঁ?
উৎতর হয্া, যখন েকান মুসিলম এই আ�ীদা েপাষণ কের েয, তািবজ, সুতা বা
েকান বালা ইতয্াি বয্বহা করেল উহারা িনেজরাই তার উপকার করেব। অথবা
এই ধারণা েপাষণ কের েয, েকান অিলর নােম িমথয্ কসম করেল েস তার ক্ষ
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করেব। তার ভাল বা ম� করার ক্ষম তার আেছ, তেব এগুেল বড় িশরেকর
অ�ভূ্
র হেব।
��ঃ েছাট িশরেকর বয্াপাে হুকু িক?
উৎতর উহােদর বয্াপাে হুকু হল, উহারা কিবরা গুনােহ অ�ভূর্। উহা হেত
তাওবাহ করা ওয়ািজব। েছাট িশরককারী বড় িশরককারীর মেতা িচর�ায়ী জাহা�ােম
যােব না অথবা উহার কারেণ অনয্ান আমলও ন� হেব না।
��ঃ িকভােব মুসিলমগণ বড়ও েছাট িশরক হেত রক্ পােব?
উৎতর মুসিলমেদর উপর ওয়ািজব হল, বড় ও েছাট িশরক আমল করা হেত দূের
থাকা। সােথ সােথ আমােদর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েয উহা হেত
িন�ৃিত পাবার জনয দ’আ িশিখেয়েছন তা পাঠ করা।
আমােদর বলেত হেবঃ েহ আ�াহ আপনার িনকট েয েকান ধরেণর িশরক করা হেত
বাঁচেত চাই। েয সকল িশরক স�েকর �াত আিছ, আর েযগুেল স�েকর �াত নই
উহা হেত ক্ষ �াথর্ন করিছ।
অিসলা ও শাফায়াত চাওয়া
��ঃ িকভােব আমরা আ�াহ তাআলার িনকট অিসলা িভক্ করব?
উৎতর িকছু িকছু অিসলা আেছ যা জােয়য (শিরয়ত স�ত) আর িকছু আেছ িনিষ�।
১। জােয়য ও আকাংিখত অিসলাঃ তা হল আ�াহ তাআলার সু�র নামসমূহ ও উৎত
গুণাবল ও েনক আমল সমূহেক অিসলা করা। আর সােথ সােথ েনককার জীিবত
বযি�েদর িনকট দ’আ চাওয়া। আ�াহ তাআলা বেলনঃ

١٨٠ : ﺍﻷﻋﺮﺍﻑL S HG F E D C M

আর আ�াহ তাআলার সু�র সু�র নামসমূহ আেছ, তােদর অিসলায় তার িনকট
দ’আ কর। (সূরা আ’রাফ ১৮০)
অনয্ আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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েহ ঈমানদারগণ, আ�াহ-েক ভয় কর এবং তাঁর িনকট অিসলা তালাশ কর। (সূরা
মািয়দাহ ৩৫)
অথর্া তাঁর ৈনকটয হািসল কর তাঁর আনুগেতয্ মাধয্ে এবং ঐ সম� আমেলর
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�ারা যা তােকঁ খুশী কের। এ কথা ইবেন কাসীর কাতাদাহ (রাঃ) হেত বণর্ন
কেরেছন। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ
 رواه ﻤﺣﺪ. أﺳﺄلﻚ ﺑ�ﻞ اﺳﻢ ﻫﻮ لﻚ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻚ
আিম আপনার িনকট ঐ সম� নােমর অিসলায় দ’আ করিছ যা �ারা িনেজেক
িবভূিষত কেরেছন। (বণর্না আহমদ)
সাহাবী রািবয়াহ ইবেন কাআব আল আসলামী (রাঃ) যখন রাসূর সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সােথ জা�ােত থাকার ই�া করেলন তখন তার উৎতে বেলনঃ
ﻓﺄﻋ� ﻋ ﻧﻔﺴﻚ �ﺮﺜة الﺴﺠﻮد
তাহেল েবশী কের েসজদার মাধয্েম আমােক েতামার বয্াপাে সাহাযয কর।
(বণর্না মুসিলম)
অথর্া েবশী েবশী সালাত অথর্া েনক আমল �ারা।
একই ভােব েদখা যায়, গুহা আটেক পড়া িতন বয্ি� কািহনীেত। তারা তােদর
েনক আমল বা সৎ কােজর অিসলায় দ’আ কেরিছল। ফেল আ�াহ তাআলা তােদর
িবপদ হেত উ�ার কেরন। আ�াহ তাআলােক েয আমরা ভালবািস, তার অিসলায়
দ’আ করাও জােয়য। সােথ সােথ তাঁর নবী ও অিলেদর �িত েয আমােদর ভালবাসা
আেছ, তার অিসলা করাও জােয়য। কারণ, তােদরেক ভালবাসা েনক আমেলর
শািমল। েযমন বলাঃ েহ আ�াহ, আপনার রাসূল ও আউিলয়ােদর �িত েয আমােদর
ভালবাসা আেছ, েসই অিসলায় আমােদর সাহাযয করু, আর তােদর �িত েয
আমােদর ভালবাসা আেছ েস অিসলায় আমােদর সু�তা দান করু।
২। িনিষ� অিসলাঃ উহা হে� মৃতেদর িনকট দ’আ করা। তােদর িনকট িনেজেদর
�েয়াজনীয় িজিনস চাওয়া যা বতর্মা যামানায় েদখা যায়। উহা বড় িশরেকর
অ�ভূ্
র । আ�াহ তাআলা বেলনঃ
L ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î M
١٠٦ :ﻳﻮﻧﺲ
আর আ�াহেক েছেড় এমন অনয্েদ েডক না, যারা না েতামােদর েকান উপকার
করেত পাের, আর না পাের কিত করেত। যিদ তা কর, তেব িন�য় তুিম
মুশিরকেদর অ�ভূর্ হেয় যােব। (সূরা ইউনুস, ১০৬)
৩। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের স�ােনর অিসলায় েযমন বলাঃ েহ
আমার রব, রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম অিসলায় আমােক সু�তা দান
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করু। ইহা িবদ’আত। কারণ, সাহাবােয় েকরামগণ (রাঃ) েকহই ইহা কেরনিন।
আর ওমর (রাঃ) আ�াস (রাঃ) এর দ’আর �ারা অিসলা কেরিছেলন তাঁর
জীব�শায়। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের মৃতুয্ পর েকহ তাঁর অিসলায়
দ’আ কেরনিন।
এই জাতীয় অিসলা তালাশ করা মানুষেদর িশরক পযর্ েপৗিছেয় েদয়। যখন েকউ
এই ধারনা কের েয, আ�াহ তাআলার ৈনকটয্ েপেত হে মানুষেদর মত
মধয্�তাকারী �েয়াজন, তখন তা �� িশরক। েযমন আমীর বা শাসকবৃে�র
িনকট েযেত হেল মধয্� দরকা েতমিন যিদ আ�াহ তাআলার বয্াপােরও ধারনা
করা হয় তাহেল সৃি�েক ��ার সােথ তুলনা করা হেয় যায়।
আবু হািনফা (রঃ) বেলনঃ আ�াহ তাআলার িনকট েকান িকছু চাইেত, আ�াহ ছাড়া
অেনয্ অিসলা করােক আিম অপছ� কির। (দুরে মুখতার)
��ঃ দ’আেত িক েকান সৃি�র অিসলা করা �েয়াজন?
উৎতর না, এই ধরেণর মধয্�তা �েয়াজন েনই। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
١٨٦ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓL Î ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » M
আর যখন আমার বা�া আপনার িনকট আমার কথা িজে�স কের তখন (তােদর
বলুন) িন�য় আিম অতয্ িনকেট। (সূরা বা�ারাহ, ১৮৬)

রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ
 رواه مﺴﻠﻢ.إﻧ�ﻢ ﺗﺪﻋﻮن ﺳﻤﻴﻌﺎ ﻗﺮ�ﺒﺎ وﻫﻮ ﻣﻌ�ﻢ
িন�য় েতামরা এমন এক স�ােক ডাকছ িযিন অতয্ িনকেট ও সবর্ে�াত এবং
েতামােদর সােথই আেছন। (বণর্না মুসিলম)
��ঃ জীিবত বয্ি�েদ িনকট দ’আ চাওয়া জােয়য আেছ িক?
উৎতর হয্া জীিবত এবং উপি�ত বয্ি�েদ িনকট দ’আ চাওয়া জােয়য। আ�াহ
তালা রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর জীিবত অব�ােতই তােকঁ সে�াধন
কের বেলনঃ

١٩ : ﻣﺤﻤﺪL ë æå ä ã â M
আর আপিন ক্ষ �াথর্ন করু আপনার গুনােহ জনয, আর সােথ সােথ মুিমন
পুরু ও মিহলােদর জনয। (সূরা মুহা�দ ,১৯)
একিদন এক েচাখ কানা এক বয্ি রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম িনকট
179

এেস বেলনঃ েহ আ�াহর রাসূল! আ�াহর িনকট দ’আ করু যােত আমােক সু�
কের েদন। িতিন বেলনঃ যিদ চাও, তেব েতামার জনয দ’আ করব। িক� যিদ পার
তেব সবর কর। উহাই েতামার জনয উৎত।
��ঃ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর মাধয্ িক?
উৎতর তাঁর মাধয্ হল তাবলীগ। আ�াহ তাআলা বেলনঃ

٦٧ : ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓL e RQ P O N M L K J I M
েহ রাসূল ! আপনার রেবর িনকট হেত যা আপনার উপর অবতীণর হেয়েছ তা �চার
করু। (সূরা মািয়দাহ, ৬৭)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ েহ আ�াহ ! আপিন �াক্ থাকুন।
একথা তখন বেলিছেলন, যখন সাহাবােয় িকরাম বেলনঃ আমরা �াক্ িদি� আপিন
িন�য় সিঠকভােব বাতর্ েপৗিছেয়েছন। (বণর্না মুসিলম)
��ঃ কার িনকেট রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম শাফায়াত �াথর্ান করব?
উৎতর তাঁর শাফায়াত একমা� আ�াহ তাআলার িনকট �াথর্ন করব। আ�াহ
তাআলা বেলনঃ

٤٤ : ﺍﻟﺰﻣﺮL q hg f e d M
েহ নবী বলুনঃ সম� শাফায়াত একমা� আ�াহর জনয। (সূরা যুমার, ৪৪)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া সাহাবীেদর বলেত িশিখেয়েছনন:
আ�াহু� শাফিফহ িফইয়া। অথর্া েহ আ�াহ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক আমার জনয শাফায়াতকারী বািনেয় িদন। (বণর্না িতরিমিয, হাসান
সহীহ)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াস�াম বেলনঃ
 ﻣﻦ ﻣﺎت،  إن ﺷﺎء اﷲ،  ﻓ� ﻧﺎﺋﻠﺔ. و�� اﺧﺘﺒﺄت دﻋﻮ� ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻣﻲﺘ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
. أﻣﻲﺘ ﻻ �ﺮﺸك ﺑﺎﷲ ﺷيﺌﺎ
رواه مﺴﻠﻢ
আিম আমার ঐ দ’আেক েগাপন েরেখিছ, েয দ’আ�ারা আিম িকয়ামেতর িদন
আমার উ�েতর জনয্ শাফায়াত করব। আমার ঐ সম� উ�েতর জনয শাফায়াত,
যারা মারা েগেছ িক� েকান িশরক কের নাই। (বণর্না মুসিলম)
��ঃ আমরা িক জীিবতেদর িনকট শাফায়াত �াথর্ন করব?
180

উৎতর দুিনয়া বয্াপাে তােদর িনকট ইসলাম স�ত শাফায়াত (সুপািরশ) তালাশ
করা যােব।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸M

٨٥ : ﺍﻟﻨﺴﺎءL Ð ÉÈ
েয উৎত সুপািরশ করেব, তার ভােগয্ উহার িকছু িমলেব। আর েয িনকৃ�
শাফায়াত করেব তার ভােগয্ ঐ িনকৃ� িজিনসই িমলেব। (সূরা িনসা, ৮৫)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ শাফায়াত কর, �িতদান পােব।
(বণর্না আবুদাউদ)
��ঃ আমরা িক রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর �শংসায় বাড়াবািড়
করব?
উৎতর আমরা রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের �শংসা অবশয্ইকরব। তেব
উহােত আমরা বাড়াবািড় করব না।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
è ç æ å ä ã â áà ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖM

١١٠ : ﺍﻟﻜﻬﻒL ï î í ì ë ê é
েহ নবী বলুন, আিম েতামােদর মতই মানুষ। আমার িনকট ওিহ ে�রণ করা হয়।
িন�য় েতামােদর মাবুদ এক ও অি�তীয়। (সূরা কাহাফ, ১১০)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ আমার �শংসার বয্াপাে বাড়াবািড়
কর না, েযমন ভােব খৃ�ানরা ঈসা ইবেন মিরয়ােমর বয্াপাে বাড়াবািড় কেরেছ।
আিম েতা একমা� আ�াহর ব�া। তাই বল, আ�াহর বা�াও তার রাসূল। (বণর্না
বুখারী)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম �শংসার বয্াপাে যা েকারআন ও সহীহ
হাদীেস বিণর্ আেছ তােক অবশয্ করেত হেব। কারণ উহা তাঁর পাওনা।
��ঃ �থম সৃি� িক িক?
উৎতর মানুষেদর মেধয আদম (আঃ)। আর অনয্েদ মেধয আরশ, তারপর কলম।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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٧١ : ﺹL t s r q p o n m l k M
আর যখন েতামার রব মালাইকােদর (িফেরশতােদর) বলেলনঃ িন�য় আিম মািট
হেত মানুষ সৃি� করব। (সূরা েসায়াদ, ৭১)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ
 رواه ﻟﺰﺒار. ﻛ�ﻢ ﺑﻨﻮ آدم وآدم ﻣﻦ ﺗﺮاب
েতামরা সকেল আদেমর স�ান। আর আদম (আঃ) েক মািট হেত সৃি� করা হেয়েছ।
(বণর্না বা�ার)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ
 رواه أﺑﻮداود ﻟﺮﺘﻣﺬي ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ.إن أول ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ اﻟﻘﻠﻢ
আ�াহ তাআলা �থম সৃি� কেরেছন কলম। অথর্া পািন ও আরেশর সৃি�র পর িতিন
কলম সৃি� কেরেছন।
(বণর্না আবু-দাউদ, িতরিমিয, হাসান সহীহ)
আর েয হাদীেস বলা হেয়েছঃ েহ যােবর ! আ�াহ তাআলা সবর্�থ েতামার নবীর
নূর সৃি� কেরেছন- উহা মউদ বা বােনায়াট হািদস, উহার েকান সনদ েনই।
��ঃ আ�াহ তাআলা িক মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক নূর হেত, না
বীযর হেত সৃি� কেরেছন?
উৎতর আ�াহ তাআলা অনয্ান মানুেষর মতই মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক বীযর হেত সৃি� কেরেছন। এ �সংেগ আ�াহ তাআলা বেলনঃ
٦٧ : ﻏﺎﻓﺮL A ( ' & % $ # " ! M
িতিন েতামােদর সৃি� কেরেছন মািট হেত, তারপর বীযর হেত। (সূরা গািফর, ৬৭)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর জীবনী পাঠ করেল েদখা যায় েয, িতিন
িপতা-মাতান মাধয্ে জ� লাভ কেরেছন। অনয্ান মানুষরা েযমিন ভুিম� হয়,
িতিনও েতমিন ভুিম� হেয়েছন। তােক অনয্ােনয মেতা েরাগ, ক্ধা, িপপাসা ও ক�
�ষর করত। অহুেদ যুে� আহত হেয়েছন, এবং এই জাতীয় অনয্ান সাধারণ
অব�া, যা অনয মানুষেদর বয্াপাে ঘেট থােক তার বয্াপাের ঘেটিছল। আ�াহ
তাআলা আমােদর হুকু কেরেছন তাঁর অনুসরণ করেত। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
٢١ : ﺍﻷﺣﺰﺍﺏL Ò È Ç Æ Å Ä Ã Â Á M
িন�য় েতামােদর জনয আ�াহর রাসূেলর জীবনীেত রেয়েছ উৎত আদশর। (সূরা
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আল আহযাব: ২১)
িজহাদ, ব�ু� এবং িবচার
��ঃ িজহাদ কােক বেল ? উহার ে�ণী িবভাগ িক িক, আর উে�শয্ বা িক ?
উৎতর িজহাদ হে� �ীেনর মেধয সেবর্া স�ানীত একিট আমল। আর যারা সামথর
রােখ, তােদর উপর ইহা অিত অবশয্ ওয়ািজব। আর সামথর থাকা সে�ও েকহ যিদ
উহােত অংশ �হণ না কের, তেব তার ধেমর্ বয্াপাে আশংকা আেছ। এটা
ইমামেদর সবর্স� ব�বয। িবেশষ কের শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া (রঃ)
এর অিভমত হল, সামেথর্ উপর ইহার হুকু িবিবধ হেত পাের। এ জনয েদখা
যায়, ম�ী আয়াতসমূহ উৎসািহত কেরেছ কািফেদর সােথ স�কর েছদ করেত এবং
যুে� ক্ষ �দশর্ করেত। কারণ, তখন মুসিলমগণ সংখয্া ও শি�েত দুবর িছল।
আর মাদানী আয়ােত বলা হেয়েছ ইসলােমর দুশমনেদ সােথ যু� করেত, যখন
মুসিলমেদর শি� েবেড়েছ। তাই এটা িনভর্ কের মুসিলমেদর সািবর্ অব�ার
উপর।
ম�ার জীবেন আ�াহ তাআলা িজহােদর হুকু িদেয়েছন েকারআন �ারা। আ�াহ
তাআলা বেলনঃ
٥٢ : ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥL ª © ¨ § ¦ M
আর (কুরআন) �ারা তােদর সােথ বড় িজহাদ করু। (সূরা ফুরকান, ৫২)
আ�াহ তাআলা আেরা বেলনঃ

٤١ : ﺍﻟﺸﻮﺭﻯL ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ M
িন�য় যারা অতয্াচাির হওয়ার পর �িতেশাধ �হণ কের, তােদর িবরুে েকান
অিভেযাগ েনই। (সূরা শূরা, ৪১)
এগুেলা উপর িনভর্ কের বলা চেল িজহােদর ে�ণী হল চারিট।
১। শয়তােনর সােথ িজহাদ।
২। নফেসর সােথ িজহাদ।
৩। কািফরেদর সােথ িজহাদ।
৪। মুনািফকেদর সােথ িজহাদ।
��ঃ আ�াহ তাআলা েকন িজহাদ �চলন কেরেছন ?
উৎতর িবিভ� কারেণ আ�াহ তাআলা িজহােদ অংশ �হণ করেত হুকু কেরেছন,
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ত�েধয আেছঃ
১। িশরক ও মুশিরকেদর �িতহত করেত। কারণ আ�াহ তাআলা কখনই িশরক
পছ� কেরন না।
২। আ�াহর রা�ায় দাওয়ােতর েক্ষ েয সম� �িতব�কতা আেছ তা দূর করার
জনয।
৩। সম� ধরেণর িবপদাপদ হেত ইসলামী আকীদা িব�াস-েক রক্ করার জনয।
৪। মুসিলমেদর ও তােদর েদশসমূেহর িহফাজত করার জনয।
��ঃ আ�াহর রা�ায় িজহােদর হুকু িক ?
উৎতর সাধয অনুযায়ী জান-মাল ও বাকশি� �ারা িজহাদ করা সকেলর উপর
ওয়ািজব। আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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٤١ : ﺍﻟﺘﻮﺑﺔL 1 0 / .

েতামরা আ�াহর রা�ায় েবর হও ভারী ও অথবা হা�া অব�ায়। আর আ�াহর
রা�ায় িজহাদ কর েতামােদর জীবন ও স�দ �ারা। (সূরা তাওবাহ ৪১)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ মুশিরকেদর সােথ িজহাদ কর
েতামােদর সাধয্মে জান-মাল ও বাকশি� �ারা। (বণর্না আবুদাউদ)
��ঃ মু’িমনেদর জনয ব�ু� িক?
উৎতর ব�ু� হে� অনয্ান মু’িমন ও এক�বাদীেদর ভালবাসা ও সাহাযযসহেযািগতা করা। আ�াহ তাআলা বেলনঃ

٧١ : ﺍﻟﺘﻮﺑﺔL | fe d c b a M
মু’িমন পুরু ও মিহলারা এেক অপেরর ব�ু �রূ। (সূরা তাওবাহ ৭১)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ
 رواه مﺴﻠﻢ. ﻤﻟﺆﻣﻦ لﻠﻤﺆﻣﻨ� ﺒﻟنﻴﺎن �ﺸﺪ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ
একজন মু’িমেনর সােথ অনয মু’িমেনর স�কর হে�, েদয়াল িক�া ইমারেতর
গাথুিনর মত যা এেক অপরেক শ� কের আকেড় ধের। (বণর্না মুসিলম)
��ঃ কািফরেদর সােথ ব�ু� করা ও তােদর সাহাযয করা িক জােয়য ?
উৎতর না, উহা জােয়য নয়। কারণ, আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আর েতামােদর মেধয েয তােদর সােথ ব�ু� করেব েস তােদরই দেল। (সূরা
মািয়দাহ, ৫১)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম বেলনঃ িন�য় আমার বংেশর অমুক আমার
ব�ু নয়। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
��ঃ িকভােব মুসিলমগণ িবচার করেব?
উৎতর মুসিলমগণ িবচার করেব েকারআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী। আ�াহ
তাআলা বেলনঃ

٤٩ : ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓL Ï ° ¯ ® ¬ « ª M
আর আপিন তােদর মেধয আ�াহ �দৎ আইেন িবচার করু। (সূরা মািয়দাহ ৪৯)ُ
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ তারপর ওেহ মানুেষরা ! আিমও
মানুষ। েয েকান সময় আমার রেবর �িতিনিধ আসেব (আমােক িনেত) সােথ সােথ
আিম তার সােথ চেল যাব আিম েতামােদর মেধয দ’িট মূলয্বা িজিনস েরেখ
যাি�। �থমিট হল আ�াহর িকতাব, যােত আেছ িহদােয়ত ও নূর (পথ �দশর্)।
তাই আ�হর িকতাবেক আঁকেড় ধর। তারপর েকারআেনর বয্াপাে তােদর
উৎসািহত কর। তারপর বেলনঃ আর আমার বংশধর। (বণর্না মুসিলম)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া অনয্ বেলনঃ
 رواه.ﺗﺮ�ﺖ ﻓﻴ�ﻢ أمﺮ�ﻦ لﻢ ﺗﻀﻠﻮا ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻜﺘﻢ ﺑﻬﻤﺎ ﻛﺘﺎب اﷲ و ﺳﻨﺔ ﺳﻮﻪﻟ

)ﻣﺎلﻚ
আিম েতামােদর মােঝ দুইট িজিনস েরেখ যাি�। যিদ তােদর আঁকেড় ধর, তেব
কখনই পথ�� হেব না। তা হল আ�াহর িকতাব ও নবীর সু�াত। (বণর্না মুয়াৎত
মােলক)
��ঃ আ�াহ তাআলা েকারআন েকন অবতীণর কেরেছন ?
উৎতর আ�াহ তাআলা েকারআন অতীণর কেরেছন, উহার মােধয যা িকছু আেছ তা
অনুসরণ করার জনয ও েস অনুযায়ী তা কেমর্ বা�বায়ন করার জন। আ�াহ
তাআলা বেলনঃ
٣ : ﺍﻷﻋﺮﺍﻑL @ 6 5 4 3 2 1 M
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েতামােদর �িত েতামােদর রেবর তরফ হেত যা অতীণর হেয়েছ তােক অনুসরণ কর।
(সূরা আ’রাফ, ৩)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ েকারআনেক িতলাওয়াত কর, আর
েস অনুযায়ী কাজ কর। তার �ারা খাওয়া পরার বয্ব� কর না। (বণর্না আহমদ)
��ঃ েকারআন মানুেষর িনকট সবেচেয় গুরু�পূ েকান িজিনস বয্াখয কেরেছ?
উৎতর উহা হে� আ�াহ তাআলার বণর্ন। িযিন সম� িকছু সৃি� কেরেছন মানুেষর
�িত অনু�হ করার জনয্ িতিনই একমা� ইবাদত পাওয়ার েযাগয্ত রােখন। আর
মুশিরকরা েয তােদর আউিলয়ােদর মূিতর বািনেয় পূজা কের, মানুেষরা েযন তার
িবরু�াচর কের।
আ�াহ তাআলা তার রাসূলেক বলেত বেলনঃ
٢٠ : ﺍﻟﺠﻦL c b a ` _ ^ ] \ [ M
েহ নবী বলুন, িন�য় আিম আমার রবেক ডািক, আর তার সােথ অনয কাউেক
শিরক কির না। (সূরা িজন, ২০)
��ঃ েকন আমরা েকারআনুল কারীম িতলাওয়াত কির ?
উৎতর আমরা এ জনয েকারআন পাঠ কির যােত বুঝেত পাির, িচ�াভাবনা করেত
পাির এবং তার উপর আমল করেত পাির।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
٢٩ : ﺹL K J I H G F E D C B M

আিম আপনার িনকট েয িকতাবেক অতীণর কেরিছ তা বরকতময়, যােত কের
মানুেষরা তার আয়াতসমূহেক িনেয় িচ�া ভাবনা কের। আর বুি�মানগণ েযন
উপেদশ �হণ কের। (সুরা েসায়াদ, ২৯)
আলী (রাঃ) হেত দবর্ সনেদ বিণর্ হেয়েছ - যিদও অেথর্ িদক িদেয় সহীহ- িতিন
বেলনঃ ওেহ িন�য় নানা ধরেণর িফৎনা হেব। বললামঃ এর েথেক বাঁচাঁর উপায় িক
? িতিন বলেলনঃ আ�হর িকতাব! তােত আেছ েতামােদর পূেবর্ যুেগর সংবাদ এবং
পেরর যুেগর খবর। আর িনেজেদর মেধয িকভােব িবচার করেব তাও তােত আেছ।
উহা েকান িজিনসেক িনিদর্ কের। উহা েকান কিবতা কািহনী নয়। েকান শি�শালী
বয্ি� যিদ উহােক পিরতয্া কের তেব আ�াহ তাআলা তােক �ংস করেবন। েয
বয্ি েকারআনেক তয্া কের অনয্ িহদােয়ত েখােজঁ, আ�াহ তাআলা তােক
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েগামরাহ করেবন। উহােত বিণর্ হেয়েছ আ�াহ তাআলার েদয়া সিঠক পথ-িনেদর্।
উহা হে� িহকমেত পূণ।র উহাই হে� সিঠক পথ। উহার িবধান অনুযায়ী চলেল
নফেসর েগামরািহ ও মুেখর কথার ক্ষ হেত বাঁচা যায়।
উহা পাঠ কের ওলামারা কখনও পূণর তৃ� হয় না, আকাংখা েথেকই যায়। বাের বাের
িতলাওয়াত করেলও উহা পুরাতন হয় না। তার সু�র সু�র কথাগুেলা �াদ
কখনও েশষ হয় না। উহা �বণ কের িজনরা পযর্ বেল উেঠঃ
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িন�য় আমরা বড়ই আ�যর্ েকারআন �বণ কেরিছ। (সূরা িজন, ১)
েকারআন অনুযায়ী েয কথা বলেব, েস সতয্বাদ। েয উহা অনুযায়ী িবচার করেব,
েস নয্া িবচারকারী। আর েয উহার উপর আমল করেব, েস উৎত �িতদান পােব।
েয তাঁর িদেক ডাকেব, েস সিঠক রা�ায় িহদােয়ত পােব।
��ঃ েকারআন িক জীিবতেদর জনয, নািক মৃতেদর জনয ?
উৎতর িন�য় আ�াহ তাআলা েকারআনেক জীিবতেদর জনয নািযল কেরেছন যােত
তারা জীিবতাব�ায় উহা িনেজর জীবেন বা�বায়ন কের সিঠক রা�ায় চলা ও েনক
আমল করেত পাের। উহা মৃতেদর জনয নয়। কারণ তােদর আমলসমূহ ব� হেয়
যায় তােদর মৃতুয্ সােথ সােথই। না তারা মৃতুয্ পর উহা পড়েত পাের, আর না
পাের আমল করেত। অনয্র িতলাওয়াত করেল তা তার িনকট েপৗঁছােব না,
একমা� তার স�ােনর পাঠকরা বয্তী। কারণ স�ান তার িনেজর ক�ািজর্
উপাজর্।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ

٧٠ : ﻳﺲL Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë M
যারা জীিবত তােদর যােত ভয় �দশর্ করা যায়। আর কািফরেদর বয্াপাে যা বলা
হেয়েছ তা ঘেটই। (সূরা ইয়ািসন, ৭০)
আ�াহ তাআলা অনয্ বেলনঃ

٣٩ : ﺍﻟﻨﺠﻢL Ú Ù Ø × Ö Õ Ô M
মানুষ িনেজ যা উপাজর্ কেরেছ উহা ছাড়া িকছুই পােব না। (সূরা নজম, ৩৯)
এই আয়াত হেত ইমাম শােফয়ী (রঃ) হুকু েবর কেরেছন েয, কুরআন েতলাওয়াত
কের তার সাওয়াব মৃতেদর জনয বখিশস কের িদেল উহা তােদর কােছ েপৗঁছেব না।
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কারণ উহা তার আমলও না উপাজর্। (তফিসর ইবেন কাসীর)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ
إذا ﻣﺎت اﻹ�ﺴﺎن اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎر�ﺔ أو ﻋﻠﻢ ﻳنﺘﻔﻊ ﺑﻪ أو
 رواه مﺴﻠﻢ.ﺪﻟ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟ
যখন েকহ মারা যায় তখন তার সম� আমল ব� হেয় যায়, িতনিট বয্িত� ছাড়া।
সদকােয় জািরয়া, ঐ ইলম যার �ারা মানুষ �ীিন উপকার পায়, আর ঐ েনক স�ান,
েয তার জনয দ’আ করেব। (বণর্না মুসিলম)
আর েকান িবিনময় ছাড়া েয দ’আ বা সাদাকাহ মৃতেদর জনয করা হয়, তা উহােদর
িনকট েপৗেছঁেনার বয্াপাে েকারআন ও হাদীস �ারা দলীল আেছ। (তফসীর ইবেন
কাসীর)
��ঃ সহীহ হাদীেসর উপর আমল করার হুকু িক?
উৎতর সহীহ হাদীেসর উপর আমল করা ওয়ািজব। কারণ, আ�াহ তাআলা বেলনঃ

٧ : ﺍﻟﺤﺸﺮL ¡ xw v u t s r q p M
আর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া যা েতামােদর করেত বেলন তােক
আঁকেড় ধর, আর যা করেত িনেষধ কেরন তা হেত িবরত েথক। (সূরা হাশর,৭)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ
واه اﻤﺣﺪ. �ﻢ �ﺴنﻲﺘ وﺳﻨﺔ اﺨﻟﻠﻔﺎء الﺮاﺷﺪﻳﻦ اﻤﻟﻬﺪﻳ� ﺗﻤﺴﻜﻮا ﺑﻬﺎ
েতামেদর উপর ওয়ািজব হে� আমার সু�াত ও েখালাফােয় রােশদার সু�তেক
শ�ভােব আঁকেড় ধরা। (বণর্না আহমদ)
��ঃ হাদীস বয্তী েকারআন িক একাই যেথ� ?
উৎতর হাদীস হল েকারআেনর পিরপূরক। হাদীস বয্তী েকারআন একাই যেথ�
নয়। আ�াহ তাআলা বেলনঃ

: ﺍﻟﻨﺤﻞL ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 M
٤٤

আর আিম আপনার িনকট এই েকারআনেক এ জনয ে�রণ কেরিছ যােত তােক
মানুেষর িনকট বয্াখয করেত পােরন ঐ সম� কথা, যা তােদর �িত অবতীণর
হেয়েছ। যােত কের তারা েস বয্াপাে িচ�া ভাবনা করেত পাের। (সূরা নাহাল, ৪৪)
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��ঃ আ�াহ ও তাঁর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর কথার িবপরীেত িক
আমরা কথা বলব?
উৎতর না, তােদর কথার উপর আমরা েকান কথা বলব না। কারণ, আ�াহ তাআলা
বেলনঃ

L o n m l k ji h gf e d c b a ` _ ^ M
١ :ﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕ
েহ ঈমানদারগণ, েতামরা আ�াহ ও তার রাসূেলর কথার উপর কথা বল না। (সূরা
হুজরা, ১)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ
رواه ﻤﺣﺪ. ﻻﻃﺎﻋﺔ ﻟﺨﻠﻮق ﻓ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺨﻟﺎﻟﻖ
��ার সােথ পােপর বয্াপাে সৃি�র আনুগতয করা যােব না। (বণর্না আহমদ)
ইবেন আ�াস (রাঃ) বেলনঃ আমার ভয় হয়, েতামােদর উপর আসমান হেত
(আজােবর) পাথর বিষর্ হেব। আিম বলিছ, “রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বেলেছন, আর েতামরা বল আবু বকর (রাঃ) ওমর (রাঃ) বেলেছন।
��ঃ েকারআন ও হাদীস অনূযায়ী িবচার করার হুকু িক ?
উৎতর উহা হে� ওয়ািজব। আ�াহ তাআলা বেলনঃ

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬M

٦٥ : ﺍﻟﻨﺴﺎءL Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
না, েতামরা রেবর কসম ! তারা কক্ষ ঈমানদার হেত পাের না, যতক্ পযর্
তােদর মেধয েয িবেরাধ েদখা েদয়, তার িবচােরর ভার েতামার উপর অপর্ না
কের। তারপর তুিম েয িবচার করেব উহার বয্াপাে অ�ের েকান ক� পােব না এবং
তােক পিরপূণর ভােব �হণ করেব। (সূরা িনসা, ৬৫)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ
وﻣﻦ لﻢ ﺗ�ﻢ اﺋﻤﺘﻬﻢ ﺑ�ﺘﺎب اﷲ و�ﺘﺨ�وا مﺎ اﻧﺰل اﷲ إﻻ ﺟﻌﻞ اﷲ ﺑﺄﺳﻬﻢ
 رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ.ﺑيﻨﻬﻢ
যতক্ পযর্ তােদর শাসকগণ আ�াহর িকতাব �ারা িবচার করেব না এবং আ�াহ
যা অবতীণর কেরেছন তােত কম েবশী করেব, ততক্ পযর্ আ�াহ তাআলা
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তােদর িনেজেদর মেধয যু� িব�হ লািগেয় রাখেবন। (বণর্নয় ইবেন মাজাহ)
��ঃ যিদ আমােদর মেধয েকান বয্াপাে মতিবেরাধ েদখা েদয় তখন আমরা িক
করব ?
উৎতর তখন আমরা েকারআন ও সহীহ হিদেসর িদেক �তয্াবতর করব। কারণ
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
â á àß Þ Ý Ü

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒM
٥٩ : ﺍﻟﻨﺴﺎءL å ä ã

যিদ েতামরা েকান িবষেয় মতিবেরাধ কর তেব উহার িবচােরর ভার আ�াহ ও তাঁর
রাসূেলর উপর েছেড় দাও, যিদ েতামরা সতয্ আ�াহ ও আিখরােতর উপর িব�াস
কের থাক। উহাই হে� উৎত ও সু�র বয্াখয। (সূরা িনসা, ৫৯)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ
 رواه.ﺗﺮ�ﺖ ﻓﻴ�ﻢ أمﺮ�ﻦ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻜﺘﻢ ﺑﻬﻤﺎ ﻛﺘﺎب اﷲ وﺳﻨﺔ ﺳﻮﻪﻟ
ﻣﺎلﻚ
েতামােদর মেধয দুি িজিনস েরেখ যাি�, যিদ তােদর আকেড় ধর, তেব কক্ষ
পথ�� হেব না। উহা হে�, আ�াহর িকতাব ও রাসূেলর সু�াত। (বণর্না মুয়াৎত
ইমাম মােলক)
��ঃ েয বয্ি ধারণা কের েয, শরীয়েতর আেদশ ও িনেষধাবলী মানয করা জরুর
নয়, তার স�ে� শরীয়েতর হুকু িক ?
উৎতর তার হুকু হল। েস কািফর, মুরতাদ। ইসলাম হেত েস েবর হেয় েগেছ।
কারণ, দাস� একমা� আ�াহর জনয �েযাজয। তার বুঝ পাওয়া যায় কােলমার
�াক্ষ মােধয। আর বিহয্কভাে এর বিহঃ�কাশ ঘেট যখন পূণর্ভাে আ�াহর
ইবাদত করা হয় তখন। এর মেধয আেছঃ আ�ীদার মূলনীিত সমূহ, ইবাদেতর
িনেদশর্ সমূহ, শরীয়ত মত িবচার করা ইতয্াি। আর জীবেনর �িতিট েক্ষে
আ�াহপাক �দৎ িনয়ামাবলীেক েমেন চলেত হেব। আ�াহ কতৃর্ অবতীণর হুকু
ছাড়া অনয েকান আইেনর মাধয্ে যিদ হালাল হারাম সাবয্ করা হয় তেব তা এক
ে�ণীর িশরক বেল গণয হেব। উহা ইবাদেতর মেধয িশরক েথেক েকান অংেশ কম
নয়।
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��ঃ িকভােব আমরা আ�াহ ও তার রাসূলেক সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
ভালবাসব ?
উৎতর তােদঁরেক ভালবাসব তােদঁর আনুগেতয্ মাধয্ে। সােথ সােথ তােদর
হুকুমাবল পালেনর মাধয্ে
আ�াহ তাআলা বেলনঃ

L M L K J IH G F E D C B A @ ? > M
٣١ :ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
েহ নবী আপিন বলুন ! যিদ েতামরা আ�াহেক ভালবাসেত চাও তেব আমার
অনুসরণ কর, তেবই আ�াহ েতামােদর ভালবাসেবন, আর েতামােদর গনাহ সমূহ
ক্ষ কের েদেবন। িন�য় আ�াহ খুবই ক্ষমাশ ও দয়ালু। (সূরা আল-ইমরান.
৩১)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ
ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺪ�ﻢ ﺣﻰﺘ أ�ﻮن أﻟﻪ  ﻣﻦ واﺪﻟه ووﺪﻟه واﻨﻟﺎس أﻤﺟﻌ� )ﻣﺘﻔﻖ
(ﻋﻠﻴﻪ
েতামােদর েকহ ততক্ পযর্ ঈমানদার হেত পারেব না যতক্ পযর্ না আিম
তার িনকট তার িপতা, স�ান ও অনয্ান সম� মানুষেদর হেত অিধক ি�য় না হইব।
(বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
��ঃ আ�াহ ও তাঁর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েক ভালবাসার শতর িক
িক ?
উৎতর এই শতর অেনক, ত�েধয আেছ :
তাঁরা যা ভালবােসন ও পছ� কেরন ঐ সম� িজিনসেকও ভালবাসা।
২। তাঁরা যা অপছ� কেরন অথবা যােত রাগাি�ত হন তা হেত িবরত থাকা।
৩। তাঁরা যা ভালবােসন তােক ভালবাসা আর তােদঁর শ�েদর সােথ শ�তা করা।
৪। যারা তােদর ব�ু তােদর সােথ ব�ু� করা, আর যারা শ� তােদর সােথ শ�তা
করা।
৫। তােদঁরেক যারা মানয কের সবর্দ তােদর সাহাযয করেত তৎপর হওয়া, আর
তােদর �দিশর্ পেথ চলার েচ�া করা। আর যারা এর িবরু�াচর করেব তারা েয
আ�াহ ও রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক ভালবাসার দাবী কের তা
িমথয্ার শািম। এ স�ে� কিব বেলনঃ যিদ েতামার ভালাবাসা সতয্ই হত তেব
191

অবশয্ই তার আনুগতয্ কর। কারণ, েয যােক ভালবােস, েস তার আনুগতয কের।
��ঃ ভেয়র সােথ ও অবনত হেয় কােক ভালবাসেত হয়?
উৎতরঃ এই ধরেণর ভালবাসা একমা� আ�াহ তালার জনয্ই হেত হ। আ�াহ্
তাআলা বেলনঃ
\ [ Z Y XW V U T S R Q P O N MM

١٦٥ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓL n ^]
এবং মানুেষর মেধয একদল েলাক আেছ, যারা আ�াহেক েছেড় অনয্েদরে তাঁর
সমকক বািনেয় েনয়, আর তােদরেক ভালবােস আ�াহেক ভালবাসার মতই। আর
যারা ঈমান এেনেছ, তােদর সেবর্� ভালবাসা একমা� আ�াহরই জনয। (সূরা
বা�ারাহ ১৬৫)

সু�াত ও িবদআত
��ঃ �ীেনর মেধয িক িবদাআেত হাসানাহ বেল িকছু আেছ ?
উৎতর না, �ীেনর মেধয িবদআেত হাসানাহ বেল িকছুই েনই। আ�াহ তাআলা
বেলনঃ
N M L K JI H G F E D C B AM
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আজ আিম েতামােদর �ীনেক পূণর কের িদলাম, আর আমার িনয়ামতসমূহেকও পূণর
কের িদলাম। আর ইসলামেকই েতামােদর �ীন িহসােব িনিদর্ কের রাজী হেয়
েগলাম। (সূরা মািয়দাহ , ৩)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামবেলনঃ

إﻳﺎ�ﻢ و�ﺪﺛﺎت اﻷﻮر ﻓﺎن ﻞﻛ �ﺪﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔ و� ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ و  ﺿﻼﻟﺔ ﻰﻓ
( )واه اﺑﻮداؤد و اﻟﺮﺘﻣﺬي ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ.ﻨﻟﺎر
েতামরা �ীেনর মেধয নতুন েকান সংেযাজেনর বয্াপাে সাবধান েথক, কারণ �িতিট
নতুন সংেযাজনই িবদআত। আর �িতিট িবদআতই েগামরািহ। আর �িতিট
েগামরািহর িঠকানা হে� জাহা�াম।
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(বণর্না আবুদাউদ, িতরিমিয,হাসান সিহহ।
��ঃ �ীেনর মেধয িবদআত িক ?
উৎতর �ীেনর মেধয িবদ'আত হে� ঐ সম� আমল যােত শিরয়েতর েকান হুকু বা
দলীল েনই।
আ�াহ তাআলা মুশিরকেদর িবদআত সমূহেক অ�ীকার কের বেলনঃ
٢١ : ﺍﻟﺸﻮﺭﻯL ¸ ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  } ~ ﮯM

তােদর িক এমন শিরক আেছ যারা �ীেনর মেধয এমন সব িজিনেসর �বতর্ কেরেছ
যােদর বয্াপাে আ�াহ অনুমিত েদনিন। (সূরা শুর, ২১)
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ

(ﻣﻦ ﺣﺪث ﻰﻓ أمﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟيﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ رد )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
যারা আমােদর হুকু সমূেহর মেধয নতুন েকান িজিনস �বতর্ করেব যা আমােদর
�ারা �বিতর্ নয়, তা বািতল। (বণর্না বুখারী ও মুসিলম)
��ঃ িবদা'আেতর ে�ণী িবভাগ িক িক ?
উৎতর উহার নানা ভাগ আেছ, ত�েধয১। কুফরী িবদআতঃ মৃতেদর িনকট অথবা অনুপি�ত বয্ি� িনকট দ'আ করা
িকংবা তােদর িনকট সাহাযয �াথর্ন করা। েযমন েলােকরা বেলঃ েহ আ�ুল কােদর
িজলানী, আমােক সাহাযয কর।
২। হারাম িবদআতঃ আ�াহর িনকট েকান মৃতেদর অিসলা কের সাহাযয চাওয়া,
কবেরর িদেক সালাত আদায় করা, তােদর মানত েদয়া, কবেরর উপর গু�ু িনমর্ণ
করা ইতয্াি।
৩। মাকরু িবদআতঃ েযমন জুমআর সালাত আদায় করার পর েজাহেরর সালাত
আদায় করা, আযােনর পূেবর ও পের েজাের েজাের সালাত ও সালাম (দরু) পাঠ
করা ইতয্াি। িনয়ম হল, আজােনর পর মেন মেন দরূ (দ'আ)পড়া।
��ঃ ইসলােম িক সু�ােত হাসানাহ (উৎত সু�াত) বেল িকছু আেছ ?
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উৎতর হয্া, েযমন েকান ভাল কােজ অ�গামী হওয়া। েযমনঃ দান করেত অ�গামী
হওয়া যােত অেনয্রা তােত উ�ু� হয়।
আ�াহ তাআলা বেলনঃ
٧٤ : ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥL ¡ } ~ ﮯ

আর আমােদর মুৎতকীেদ ইমাম িনযু� করু। (সূরা ফুর�ান,৭৫)

রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ েয বয্ি ইসলােম উৎত সু�ত
�বতর্ করেব েস তার �িতদান পােব এবং তার পেরও যারা ঐ আমল করেব
তােদর �িতদানও েস পােব। তেব পের যারা উহা 'আমল করেব তােদর সওয়ােব
েকান কমিত হেব না। (বণর্না মুসিলম)
��ঃ সিতয্কাের দুিনয়া ৈবরাগয িক ?
উৎতর উহা হে� মুসিলমগণ দুিনয়া অজর্নে তার মূল লক্ ি�র করেব না।
অথবা দুিনয়াে আিখরােতর উপর �াধানয েদেব না। আর দুিনয়া উপাজরেন
অহংকার িকংবা েবশী েলাভ করেব না। বর� তার কমর্কাে� উে�শয হেব আ�াহর
�ীনেক সাহাযয করা এবং আিখরােতর বয্াপাে কমর তৎপর হওয়া। এর মেধয
আ�াহর রা�ায় িজহােদর সম� িকছুই শািমল হেব। সােথ সােথ আ�াহ ও তার
বা�ােদর সােথ উৎত বয্বহার অ�ভূর্ হেব।
যুহদ (ৈবরাগয) মােন এ নয় েয, সম� কাজ কমর তয্া কের দুিনয়া সবিকছু হেত
িনেজেক িনবৃৎ েরেখ দরেবশেদর মত জীবন অিতবািহত করেব। উহােত
মূিতর্পূজকেদ িকছুটা িচ� ফেট উেঠ। এজনয ইহােক যুহদ না বেল ভীরুত বলা
েযেত পাের। উহা অ�েরর দুবর্ল আর সু� ক্ষমত ও মনুষয শি�রও িবেলাপও
বেট। উহা হে�, সুফী পীরেদর অধম িবদআতী সং�রণ। এর ফেলই মুসিলমগণ
সাহাবীেদর যুেগ মুসিলমেদর মত স�ুেখ অ�সর না হেয় প�াদপদ হেয় পেড়।
ফেল, তারা তােদর ধমর্ ও িমশনে অনয জািতর িনকট েপৗছােত সমথর হয় না।
এমনিক উে�া কািফররা তােদর েদেশ যু� করেত আেস, তােদর স�দ দখল কের
এবং তােদর টুকরা টুকরা কের েফেল।
��ঃ তাকলীদ বা অ� অনুসরেনর হুকু িক ?
উৎতর আ�ীদা ও তাওহীেদর েক্ষ তকলীদ করা জােয়য নয়। বরং ওয়ািজব হল,
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�ীনেক ঐ ভােব বুঝােত হেব েযমন ভােব রাসূলেদর (আঃ) উপর উহা অবতীণর
হেয়েছ। আর েকারআন ও সহীহ সু�াহ মেত চলেত হেব। সােথ সােথ সালােফ
সােলহীনগণ েযমণ ভােব বুেঝেছন েতমিন ভােব আ�ীদার মাসআলাগুেল �হণ
করেত সেচ� হওয়া দরকার। তেব িফকহর েক্ষ েয েকান এক মাজহাব �হণ করা
জােয়য। তেব েয েকান মাজাহাবেক অনুসরণ না করেল তার জনয জােয়য হেব না
সম� মাজহাব েথেক শুধ সহজ িজিনসগুেলাে খুেজ েবর কের আমল করা।(১)
যখন মাজহােবর মেধয েকান মতিবেরাধ েদখা েদয় তখন আেলমেদর উপর দািয়�
হে�, রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম সহীহ হাদীস েথেক যথা স�ব েখাঁজ
কের দিলল �মাণ সহ আমল করা।
শরীয়তী ইলম িশক্ করা এবং
বতর্মা ৈব�ািনক আিব�ােরর ইলম িশক্ষ হুকু
��ঃ শিরয়েতর ইলম এবং নব আিব�ার উপকারী ইলম িশক্ষ হুকু িক ?
উৎতর শিরয়েতর ইলম দ ভােগ িবভ�।
�থমতঃ এমন ইলম িশক্ করা যা বয্তী আ�ীদা ও ইবাদত সহীহ হেব না। উহা
িশক্ করা �েতয্ মুসিলেমর উপর ফরেয আইন।
ি�তীয়তঃ ইসলাম ধেমর্ িবিভ� সু� িজিনস িনেয় িব�ািরত আেলাচনা করা।
েযমন ফারােয়েযর ইলম, সূ� হুকু আহকাম, উসূেল িফকহ, হাদীেসর উসূল
ইতয্াি। ইহা ফরেয েকফায়াহ। যিদ িকছু সংখযক আেলম এটা িশক্ কেরন, তেব
অনয্েদ উপর আর ইহা ফরয থােক না।
আর েকান িশ� সং�া� িশক্, জরুর আিব�ার ইতয্ািদ ইলম িশক্ করা ফরেজ
েকফায়াহ। যিদ েকান িনিদর্ মুসিলেমর জনয ইহা িশক্ করা অবশয্�াব হেয় পেড়,
তেব তার উপর ইহা িশক্ করা ওয়ািজব।
শাসকগণ ই�া করেল এই ধরেনর েলাকেদর উ� িশক্ �হেণ বাধয করেত
পােরন। যারা েকান আিব�ার, উ�াবন জানা সে�ও উহা বা�বায়ন করেত রাজী
নয়, মুসিলম শাসকগণ তােদর জনয অনয কাযর িনিষ� কের �েয়াজেন শি� �েয়াগ
করেত পােরন।
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আর বাইতুল মাল হেত টাকা খরচ কের হেলও তােদর উৎসিহত করা �েয়াজন।
আর �িতিট মুসিলম কমর্ী জনয নব নব আিব�ােরর েচ�া করা খুবই �েয়াজন।
�িতিট পদাথর্ে পরীক্ িনিরক্ করা দরকার। আ�াহ ও তার রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপেদশেক সামেন েরেখ �ীনেক স�ানীয় মযর্দা উ�ীত
করেত ও মুসিলমেদর শান বাড়ােত আর আ�াহ তাআলার কােলমােক দুিনয়াে উঁচু
করেত এবং শ�েদর িনমূর্ করেত তৎপর হওয়া উিচত।
আ�াহর িদেক দাওয়াত েদয়া ও আরবেদর করণীয় ওয়ািজব সমূহ
��ঃ আ�াহর িদেক দাওয়াত ও ইসলােমর উপর আমেলর হুকু িক ?
উৎতর উহা হে� ঐ সম� মুসিলমেদর কতর্ব যারা আ�াহর িকতাব ও নবীর
সু�াতেক ওয়ািরস িহসােব েপেয়েছন। সাধারণভােব �িতিট মুসিলেমর উপরই
দাওয়ােতর কাজ করা জরুর। কারণ আ�াহ তাআলা বেলনঃ
١٢٥ : ﺍﻟﻨﺤﻞL ± }| { z y x w v M

তুিম েতামার রেবর িদেক ডাক িহকমেতর সােথ এ উৎতমভাে উপেদেশর মাধয্ে।
(সূরা নাহল, ১২৫)অনয্ আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আর আ�াহর রা�ায় িজহাদ করেত থাক, যথাযথ িজহাদ। (সূরা হাজ, ৭৮)

তাই �িতিট মুসিলেমর দািয়� হে�, তােদর সাধয্ম সব ধরেনর িজহােদ শিরক
হওয়া। িবেশষ কের, বতর্মা যামানায় ইসলােমর জনয আমল করাটা �িতিট
মুসিলেমর জনয জরুর হেয় পেড়েছ। এর সােথ সােথ আ�াহর িদেক দাওয়াত েদয়া
এবং তাঁর রা�ায় িজহাদ করাও জরুর। যিদ েকহ তার সামথর থাকা সে�ও এই
হকেক পুেরাপুির পালন করেত সচ� না হয় তেব েস আ�াহ �দৎ দািয়� পালন
করেত অবেহলা করল।
��ঃ মানুেষর জনয এটাই িক যেথ� েয, েস শুধুমা িনেজরই সংেশাধন করেব ?
উৎতর �থেম অবশয্ িনেজর সংেশাধন করেত হেব। তারপর অেনয্ সংেশাধেনর
তৎপর হেত হেব। কারণ আ�াহ তাআলা বেলনঃ
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আর েতামােদর মেধয একদল এমন হেব যারা (মানুষেদর) কলয্ােণ িদেক ডাকেব
এবং সৎ কােজর িনেদর্ েদেব এবং অসৎ কােজর িনেষধ করেব। আর তারাই হে�
কািময়াব। (সূরা আল ইমরান, ১০৪)

রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলনঃ েতামােদর মেধয েয েকহ েকান
খারাপ কাজ হেত েদখেব, েস েযন অবশয্ �েয়াজেন শি� �েয়াগ কের হেলও তা
করেত বাধা েদয়। যিদ তা না পাের, তেব েযন মুখ �ারা �িতবাদ কের। আর যিদ
তাও না পাের তেব েযন অ�র িদেয় ঘৃণা কের। উহাই হে� সবর্িন ঈমান। (বণর্না
মুসিলম)
��ঃ আরবেদর উপর ওয়ািজব িক ?
উৎতর আরবরাই ইসলােমর িরসালােতর বাহক। কারণ, েকারআন তােদর ভাষােতই
অবতীণর হেয়েছ। আর যিদ তারা ইসলাম স�ত ভােব চেল, তেব তারাই হে�
সেবর্াৎ জািত যােদরেক মানুষেদর কলয্ােণ জনয আ�াহ কতৃর্ বাছাই করা
হেয়েছ।
তাই, সম� আরবেদর উপর ওয়ািজবসমূহ হে�ঃ
১। ইসলামেক আ�ীদা, ইবাদত, শরীয়ত, হুকুমতস সম� িদক িদেয়ই �হণ
করেব। আর সােথ সােথ অনয্ জািতেদরেকও ইসলােম িদেক দাওয়াত েদেব।
২। তারা ককেণা ধমর িনরেপক্ষ বা সাম�বাদ, কিমউিনজম বা মাকর্সবা,
ইয়াহুদীবা অথবা এই জাতীয় অনয েকান �ংসকারী মতবাদ, যা ইসলােমর
পিরপ�ী, তােক �হণ করেব না। অথবা এই জাতীয় েগাপনীয় েকান িচ�ােক অ�ের
�ান েদেব না। আর েদশ ও ব�েক সম� িকছুর উপর �াধানয েদেব। এেত যিদ েস
েদেশর সংখয্ালঘুেদ মেধয িবেবিচত হয় তবুও তার পিরণাম বড়ই উৎত। অনয
িদেক উহােক পিরতয্া করা তার জনয মারাৎম ক্ষি কারণ। েস তার রেবর
িরসালাতেক তয্াগকার বেল গণয্ হে, আর অনয উ�তেদর চালনা করার েসৗভাগয্
েথেক বি�ত হল। সােথ সােথ েস অনয মুসিলমেদর ভালবাসা হেতও বি�ত হেব।
তােদর সােথ রূহান ব�ন, যাহা পূবর ও পি�মেক একি�ত কের তা হেতও বি�ত।
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তখন অনয্ান েদেশর েলােকরা আরবেদর স�ে� নানারূ বােজ ও আপিৎকর কথা
রটােব, আর েচ�া করেব অনয আরবেদর ক্ষ সাধন করেত। এমিনভােব অনয্ান
জািতর িনকট তােদর েয একিট স�ানীত �ান রেয়েছ, তা ন� হেয় যােব। সােথ
সােথ রূহান ব�ন কমেত থাকেব। আর এমিনভােবই লক েকািট মুসিলমেদর িনকট
হেত দূের সের িগেয় মা� িকছু সংখয্ িনকৃ� েলােকর িনকট ভালবাসার পা� হেব।
��ঃ জীবেনর সিতয্কা রা�া িক ?
উৎতরঃ উহা হে� আ�া �দৎত িরাতুল মু�ািকেমর উপর চলা। যােক আ�াহ
তাআলা ওয়ািজব কেরেছন। যার উপর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এবং
তাঁর সাহাবীগণ জীবন যাপন কেরেছন। ইসলামেক আমরা সহীহ ভােব �হণ করব,
রুহানী িদক িদেয় এবং িশক্ষার িদক িদেয় আমরা উহােক আঁকেড় ধের উদাহ
সৃি� করব। যারা ইসলাম হেত দূের সের যােব তােদর রা�া আমরা �হণ করব না।
েদশ বা ব�র উ�িতর নােম যা উপিনেবশবাদীরা আমােদর সামেন েরেখেছ তােক
�াধানয্ েব না। আমরা ইসলােমর িশক্ষা হেত িব�ুমা� িবচুয্ৎ হব। অনয্ েকান
উে�েশয্ কােরা সােথ শ�তা বা ব�ু� করব ন। বরং অনয্ানয্ মুসিলম ভ, েস
দুিনয়ার েযখােন থাকুক না েকন, তােক সাহাযয্ কর। েযন আমরা একই গাঁথার
গাথুিন। আর যারা মুসিলমেদর অপমািনত অপদ� করেব তােদর িবরুে আমরা
রুেখ দাঁড়া। আর এভােবই তােদর দুঃেখ আমরা দুঃিখত হব এবং তােদর িবপ
দূর করেত সেচ� হব। আমরা সবর্দাই ইখলােসর সােথ েচ�া করব �েনর িভতর
হেত সব ধরেণর িবদআতেক েবর করেত। আরও সেচ� হেবা, যােত নানা রকম
মতেভদেক দূর কের এক করেত পাির। যা রাজনীিতর কারেণ উ�ব হেয়েছ। �ীন
ছাড়া অনয্ েকান দৃি�েকােণ এক হব ন। আর যারা ইংেরজেদর েপাষয পু�, তারা
আমােদর �ীন ও ইসলামী আইন স�ে� যতই বে�াি�ও আেজ বােজ কথা বলুক
না েকন, তােত �েক্ষপও করব । কারণ, তােদর উে�শয্ হে� মুসিলমেদর �ংস
করা। আর যিদ তােদর কথা মত চিল ও তােদর খুিশ করেত ইসলােমর হুকুেম
অবেহলা কির, তেব তা সিতয্ই আমােদর জনয্ অবনিতর কারণ হ। েকননা, উহা
আমােদর ব�র পূঁজারী বািনেয় ছাড়েব। আর তােদর এই সম� �চার �চারনােক
আমরা কখেনা দূর করেত পারব না যতক্ষ পযর্� না পূণর্ভােব �ীন ��া লাভ
করেব।
তাই আ�াহর কসম ! মুসিলম জািত, িবেশষ কের আরবেদর জনয্ এই জাতীয়
পা�াতয্ িচ�াভাবনা �হণ করা কখনই উৎতম হেব । কারণ, ইউেরােপ েয ব�র
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উ�িত চলেছ তােত মুসিলমেদর স�ান েনই। তােদর েয িমশন, তার সােথও
ইসলামী আদেশর্র িমল েন। বরং, উহােদর মত চলেল, মুসিলমগণ েয আ�াহর
রা�ার িশক্, যারা আ�াহ �দৎত িহদােয়তেক চতুিদর্েক ছািড়েয় েদয়ার দািয়
িনেয়েছ তা হেত বাদ পেড় যােব। বরং তখন তারা ঐ সম� েলাকেদর েপাষয বেন
যােব। আর তােদর িনকট হেত �া� তথয্াবলীেক দুিনয়ায় ছড়া। এভােব আে�
আে� অনয্ জািতেদর মেধয্ তােদর মযদার �ান ন� হেয় যােব আর তােদর
িবেশষ� িবলীন হেয় যােব। এইভােবই ঐ সম� ধমর্িনরেপক্ষ জািতর সােথ িম
িমেশ আ�াহ্ েয তােদর সেবর্াৎতম বেল, েসই সেবর্াৎকৃ�তা ন� কের েফলে।
এই সম� কারেণই আ�াহ তাআলা আমােদরেক অনয্ স�দােয় অনুসরণ করেত
িনেষধ কেরেছন। তােদর েপাষাক পিরে�দ, িচ�াভাবনা, আদশর্ ও িনদশর্ন সমূহে
অনুসরণ করেত িনেষধ কেরেছন যােত কের আমরা অধঃপতেনর মেধয্ পিতত না
হই।
অতীত ও বতর্মােনর জােহিয়াত
��ঃ জােহিলয়াত বা অ�তা িক শুধুমা� পূেবর্র েগ িছল, নািক �েতয্ক যেগ নানা
রূেপ েদখা েদয়?
উৎতরঃ উহা শুধু পূেবর্ই  না, বরং বতর্মােন এবং �িত শতা�ীেত উহা েবেড়ই
চেলেছ। উহােদর কতকগুেলা িনিদর্� রূপে আেছ। যা �ারা �িতিট বয্ি�েক
িচি�ত করা চেল। �িতিট জাত, যারা তােদর রেবর, রাসূেলর িবরু�াচরণ কের
িনেজেদর নফসািনয়াত অনুযায়ী সবর্ কমর্ লন কের তারাই জােহল। এমনিক
বতর্মান সমেয় েয অ�তা চািরিদেক ছিড়েয় পেড়েছ তা আেগর জামানার
সবর্কােলর জািহিলয়াত হেত েবশী ভয়ংকর। কার, বতর্মােন েদখা যাে�
িনয়ামেতর সােথ কুফির করার �বণতা, ��ােক অ�ীকার করা, অথবা তার
স�ানেক অপমািনত করা। অ�ীলতা, ন�তা, পােপর কাযরসমূহ েপেয়েছ সু�র
উপমা। মানুেষর িনকট হেত আৎম স�, ল�া এমনভােব দুরীভূত হেয়েছ যা আবু
জােহল, আবু লাহাব বা তােদর পূেবর্র যুেগর কািফররা পযর্� িচ�া করেত পােরিন।
আর অব�া এখােনই দািড়েয় থাকেব না। বরং মানুেষরা যতই আ�াহর সীমােরখােক
ল�ন করেত থাকেব ও তার িনয়েমর িবরু�াচরণ করেত থাকেব ততই তরা
আ�াহর আযােবর স�ুখীন হেত থাকেব। এটা তখনই ব� হেব, যখন তারা তার
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হুকুম মানেত থাকেবজীবেনর সকল েক্ষেএবং ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী িবচারফয়সালা ও রা�-সমাজ পিরচালনা করেব।
সমা�
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