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অনু বাদেকর কথা
যাবতীয় �শংসা আ�াহ্র জনয্। দরূ ও সালাম বিষর্ত
েহাক আমােদর ি�য় নবী মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম), তাঁর পিরবার-পিরজন, ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহু
‘আনহু) এবং িকয়ামত পযর্� তাঁেদর পেথর পিথকেদর উপর।
অতঃপর আরয এই েয, আ�ীদা ইসলােমর সবেচেয় গুরু� পূণ
িবষয়, একজন মুসিলেমর জীবেন যার �েয়াজন সদা-সবর্দা। িক�
বাংলােদেশ আমােদর মাতৃভাষা বাংলায় সহীহ আ�ীদা িবষয়ক
বই-পু�ক িনতা�ই অ�তুল। তাছাড়া বাংলা ভাষাভাষী অেনক
মুসিলেমর এ সং�া� জ্ঞােনর অভাবও যেথ�। েসজনয্ আম
ّ  � َ ْﺴﻬﻴْ ُﻞ َﻌَﻠُّﻢবা ‘সহজ তাওহীদ িশক্’ বইিট অনু বােদর
ﻟَ ْﻮ ِﺣﻴْ ِﺪ
ِ
ِ
কােজ হাত েদই। বইিটর নােমর মােঝই তার পিরচয় লু কািয়ত
আেছ। বইিটেত একিদেক েযমন তাওহীেদর েমৗিলক িবষয়গুিল
তুেল ধরা হেয়েছ, অনয্িদেক েতমিন িবষয়গুিলেক �ে�া�
আকাের খুব সহজ ও সাবলীলভােব ফুিটেয় েতালার েচ�া করা
হেয়েছ। লক্ষণীয় , বইিটর �েতয্কিট ব�েবয্র েপছেকুরআন
ও সহীহ হাদীস েথেক এক বা একািধক দলীল েপশ করা
হেয়েছ।
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বইিটর অনু বােদর কােজ আমােক সহেযািগতা করার জনয্
আিম মদীনা ইসলামী িব�িবদয্ালেয়র ছা� আ�ু�ািহল কাফী এবং
আ�ু ল গিণর �িত আ�িরক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিছ। ব
অনু বাদ এবং �কােশর েপছেন যােদর �তয্ক্ষ বা পেরাক্ষ
রেয়েছ, আ�াহ তােদর সবাইেক উ�ম �িতদান দান করুন।
আশা কির, স�ািনত পাঠকগণ বইিট পেড় উপকৃত হেবন।
আমরা বইিটর ভুল�াি� সংেশাধন এবং এিটর মােনা�য়েনর জনয্
িবজ্ঞ পাঠকগেণর �েয়াজনীয় পরাম, িনেদর্শনা ও সহেযািগতা
কামনা করিছ। মহান আ�াহ আমােদর এই ক্ষু� �য়াসটুকু কবূ
করুন। আমী!
িবনীত
আ�ু ল আলীম ইবেন কাওসার
abdulalim.kawsar@yahoo.com
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ভূিমকা
িবসিম�ািহর রহমািনর রহীম

যাবতীয় �শংসা মহান র�ু ল আলামীেনর জনয। দরূদ ও
সালাম বিষর্ত েহাক নবগেণর সরদার আমােদর েশষ নবী
মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং তাঁর পিরবার-পিরজন ও
সকল সাহাবীর উপর।
এই েছা� পুি�কািট একজন মুসিলেমর জানা অতীব যরূরী
িবষয় ‘তাওহীদ’-এর উপর �ণীত হেয়েছ। তাওহীেদর িবষয়গুিল
িবখয্াত চার ইমাম এবং তাঁেদর অনুসারীগেণর আ�ীদা িবষয়ক
বই-পু�ক েথেক সংগৃহীত হেয়েছ। উে�খয্ ে, আ�ীদার েকে�
চার ইমােমর ব�বয্ এক, তাঁেদর মেধয্েকােনা মতাৈনকয্ েন।
অতএব, আপিন যিদ চার মাযহােবর েকােনা একিটর অনু সারী
হেয় থােকন, তাহেল মেন রাখেবন, এই পুি�কার আ�ীদাই হে�
আপনার ইমােমর আ�ীদা। আপিন নানািবধ িবিধ-িবধােনর েক্ষে
েযমন তাঁেক অনু সরণ কেরন, আ�ীদার েক্ষে�ও েতমিন তাঁ
অনু সরণ করেবন। পুি�কািটেক �ে�া�র আকাের সাজােনা
হেয়েছ।
মহান আ�াহ্র কােছ �াথর্না কি, িতিন সবাইেক হ�
�হেণর তাওফী� দান করু। আমােদরেক িতিন �েতয্কটা
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আমল আ�াহ্র স�ি�র জনয্ এবং রাসূলসা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামএর প�িতেত পালন করার তাওফী� িদন।
মহান আ�াহ আমােদর েশষ নবী মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
এবং তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর উপর
দরূদ ও সালাম বষর্ণ ক।
ওয়াসা�াম
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�ে�া�র
�� ১: আপনার রব েক?
উ�রঃ আমার রব হে�ন আ�াহ।
�� ২: রব অথর্িক?
উ�রঃ রব �ারা উে�শয, মািলক, সৃ ি�কতর্, িরিয�দাতা,
িনয়�ণকারী, আকৃিতদানকারী ও �িতপালনকারী। তাঁর অনু মিত
বয্তীত িকছুই হয় না এবং তাঁর অনুমিত ও ই�া বয্তীেকােনা
িকছু সামানয্তম নড়াচড়াও ন।
�� ৩: আ�াহ অথর্ ি?
উ�রঃ যাবতীয় ইবাদত এবং উপাসনা পাওয়ার েযাগয্
একমা� স�া-ই হে�ন আ�াহ।
�� ৪: আ�াহ েকাথায়?
উ�রঃ আমার �ভু আ�াহ উে�র, আরেশর উপের আেছন।
মহান আ�াহ িনেজর স�েকর্ বেল,

ََ ُ َ ۡ ّ
ۡ � ۡٱل َع ۡر ِش
ٰ ٱس َت َو
  [٥ : ﴾ ]ﻃﻪ٥ ى
﴿ لرَح�ٰن

“পরম দয়াময় আ�াহ আরেশর উপর উেঠেছন” (�া-হা ৫)।

সিতয্কার অেথই আ�াহ্র স�ার সােথ সাম�সয্পূণ এমনভােব
িতিন আরেশর উপর উেঠেছন; তাঁর আরেশর উপর উঠার
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িবষয়িটেক েকােনারূপ পিরবতর-পিরবধর্ন করা যােব না এবং
এিটর কি�ত েকােনা আকৃিত েযমন ি�র করা যােব না, েতমিন
েকােনা সৃ ি�র সােথ এর েকােনারূপ সাদৃশয্ িবনও করা চলেব
না।
অতএব, আপিন েকােনা অব�ােতই বলেত পােরন না েয,

আ�াহ সবর্� িবরাজমা। েকননা সেবর্াে� অব�ান মহান আ�াহর
একিট �শংসনীয় িবেশষণ। আর েস কারেণই েতা আমরা
েসজদােত বেল থািক, ‘আমার �ভু সেবর্া’। ইমামগণ একমত
েপাষণ কেরেছন েয, মহান আ�াহ যমীেন অবতরণ কেরন না। েয
বয্ি� এই আ�ীদা েপাষণ কের ে, আ�াহ তাঁর েকােনা সৃ ি�র

মেধয্�িব� হন, েস বয্ি�র কুফরীেত িনপিতত হওয়ার বয্াপাের
তাঁরা একমত েপাষণ কেরেছন। বরং মহান আ�াহ দু িনয়ার
িনকটতম েশষ আসমােন এমনভােব অবতরণ কেরন, েযমন
অবতরণ করা তাঁর মহে�র সােথ মানানসই। রােতর েশষাংেশ
আ�াহ্র েশষ আসমােন অবতরণ এবং অব�ােনর ধরণ স�েকর্
েকউ িকছু ই জােন না। এই সময় িতিন বেলন,
ُ َ َ»َﻞْ ﻣِﻦْ دَاعٍﻓَﺄَ ﺳ ﺘَْﺠِﻴﺐ
« ﻪﻟ
“েকােনা �াথর্নাকারী আেছ ি? আিম তার �াথর্না ম� র

করব” (বুখারী ও মুসিলম)।
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েকউ �� করেত পাের, তাহেল িনে�া� আয়াতিটর অথর্
িক?

َ ُ َ
ُ ُ َ َۡ ۡ ُ َ َ ُ َ
ُ ّ نت ۡم
  [٤ : ﴾ ]ﺤﻟﺪﻳﺪ٤ ٞ�َٱ�َ ب ِ َما � ۡع َملون بَ ِص
ۚ ﴿وه َو مع�م �� َن ما ك
“িতিন েতামােদর সােথ আেছন, েতামরা েযখােনই থাক”

(হাদীদ ৪)। েতামরা যা কর, আ�াহ তা েদেখন। জবােব বলব,
এখােন সবার সে� থাকার অথর্ হে, আ�াহ্র ইলম এবং শি�।
কারণ তাঁর পিব� স�া সেবর্া� আরেশ আেছ; িক� তাঁর জ্ঞা
এবং শি� সবার সােথ আেছ। েকােনা িকছু ই তাঁর শি� এবং
জানার বাইের েনই।
�� ৫: আপিন িকভােব আপনার �ভুেক িচেনন?
উ�রঃ আ�াহ্র নানা িনদশর্ন এবং তাঁর সৃি�সমূহ েদেখ
আিম তাঁেক িচিন। মহান আ�াহ বেলন,
ُ ّۡ َٰ َ ۡ َ
ّ ُ َّ
َۡ
[٣٧ :ار َٱلشَ ۡم ُس َوٱلق َم ُر ۚ ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ
�َل َٱ�َه
ِ﴿ ومِن ءا�تِه
“তাঁর িনদশর্নসমূেহর মেধয্ রেয়েছ র, িদন, সূযর্ ও চ”

(ফু ছিছলাত ৩৭)।

তাঁর সৃ ি�সমূ েহর মেধয্ সাত আসমা, সাত যমীন এবং
এতদু ভেয়র মধয্বতর্ী সবিক অনয্ত। এরশাদ হে�,
ّ َي
ََ ٰ ََ ۡ ّ
َ َۡ
ُ ّ �َ ّ
َ ّ �َ ّ�َِي َخلَ َق
ُ ّ � ُم
�ى
ِتَةِ َّا ٖ� ُمَ ٱستو
�ِ ت َوٱ��ض
َ َ﴿ ِن
ِ ٰ �َ ٰ �َلس
ُۡ َۡۡ
� َ َ ُ ّ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ّ ّ ۡ َ ّ َ َ َ ۡ ُ ُ ُ َ ٗ َٱ
َٰۢت
� ِ ٱلعر
ِ ّش �غ ِ� �َل �َهار �طلبهۥ حث ِيثا لشَمس وٱلقمر َٱ�ُجوم سَخ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ �ُ �� ٓبأَ ۡمره ِۦ
َ �َ َب ُّ ٱل َ�ٰلم
ُ ّ ار َك
َ ٱ�ل ُق َوٱ� ۡم ُر ۗ َ� َب
  [٥٤ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف٥ �
ِ
ِۗ ِ
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“িন�য়ই েতামােদর �িতপালক আ�াহ, িযিন আসমানসমূ হ
ও যমীন ছয় িদেন সৃ ি� কেরেছন। অতঃপর আরেশর উপর
আেরাহন কেরেছন। িতিন রােতর েভতর িদনেক �েবশ করান
এমনভােব েয, িদন েদৗেড় রােতর েপছেন আেস। িতিন সূ যর, চ�
ও নক্ষ�রািজ সৃি� কেরে; েসগুিল তাঁর আেদেশর অনুগাম।
েজেন েরেখা, তাঁরই কাজ সৃ ি� করা এবং আেদশ দান করা।
িব�জগেতর �িতপালক আ�াহ বরকতময়” (আ‘রাফ ৫৪)।
�� ৬: আ�াহ আপনােক েকন সৃ ি� কেরেছন?
উ�রঃ সবর্ কার িশকর বজর্ন কের যাবতীয় ইবাদত
েকবলমা� তাঁর উে�েশয্ স�াদন এবং তাঁর আিদ� িবষয়সমূেহর
বা�বায়ন ও িনিষ� িবষয়সমূ হেক পিরতয্ােগর মাধয্েম তাঁ
আনু গেতযর জনয্ই িতিন আমােক সৃি� কেরেছ। এরশাদ হে�,
ّ
ُُۡ
ُ ﴿ َو َما َخلَ ۡق
َ ۡ ِنَ َو
ّ ۡ� ت
  [٥٦ :﴾ ]ﺬﻟار�ﺎت٥ ون
ِ ٱ��س ِ�َ ِ�َعبد
ِ

“শুধুমা� আমার ইবাদত করার জনয্ই আিম মানব ও িজন জাি
সৃ ি� কেরিছ” (যািরয়াত ৫৬)।
অনয্ েঘািষত হেয়েছ,

ْ ُ ُۡ ََ َّ ْ ُ ُ ۡ َ
ٗۡ َ
  [٣٦ :��وا بِهِۦ ش�ٔاۖ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ِ � �﴿۞وٱ�بدوا �َ و

“আর েতামরা আ�াহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সােথ কাউেক

শরীক কেরা না” (িনসা ৩৬)।
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�� ৭: আ�াহ্র িনকট সবেচেয় বড় পাপ েকান্িট?
উ�রঃ েয গুনাহ িদেয় আ�াহ্র নাফরমািন করা হয়, তার

সবেচেয় বড়িট হে�, িশকর। মহান আ�াহ বেলন,
ّ ُْٓ َ َ ّ َ َ َ ۡ ََ
ُ ِِيح ۡٱ� ُن َم ۡر َ� َمۖ َوقَ َال ٱل ۡ َمس
ُ �َ ُه َو ٱل ۡ َمس
َ ّ َِن
ٓ ِ يح َ� ٰ َب
�
﴿ لقد �فر �َِين قالوا
َۡ َ ُ ّ َ ّ سۡ� ٓ ٰ َ ۡ ُ ُ ْ ّ َ َ ّ َرَ� ّ ُ ۡ ّ ُ َ ُ ۡ ۡ ّ َ َ ۡ َر
ِ�ك ِٱ�َِ �قد َم �َ عليه
ِ � ِ َءِيل ٱ�بدوا �َ ر ِ� َ�مۖ ِنَهۥ من
ّ َ َ ُ ّ ُٰ َۡ َ َ َ ّ
َ َ� م ِۡن أ
َ ِل�َٰلِم
  [٧٢ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٧ ٖنصار
�َۡنَة ومأوٮه �َار ۖ وما
ِ
“যারা বেল েয, মািরয়াম-তনয় মাসীহ-ই আ�াহ, তারা

কােফর। অথচ মাসীহ বেলন, েহ বনী ইসরাঈল! েতামরা আমার
পালনকতর্া এবং েতামােদর পালনকতর্া আ�ার ইবাদত কর।
িন�য় েয বয্ি� আ�াহর সােথ িশকর কের, আ�াহ তার জনয্
জা�াত হারাম কের িদেয়েছন; তার বাস�ান হে� জাহা�াম। আর
অতয্াচারীেদর েকােন সাহাযয্কারী েন” (মােয়দাহ ৭২)।
আর িশকর হে�, আ�াহ্র সমকক্ সাবয্ করা, চাই তা
েহাক েকােনা বাদশাহ, িকংবা নবী-রাসূ ল বা েকােনা অলী। আ�াহ
বয্তীত অথবা আ�াহর সােথ তােক ডাকা, বা তােক ভয় করা বা
তার উপর ভরসা করা বা তার কােছ েকােনা িকছু চাওয়া অথবা
অনয্েকােনা ইবাদত তার জনয্ স�াদন কর।
�� ৮: ইবাদত অথর্ ি?
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উ�রঃ আ�াহ ভালবােসন এবং স�� হন �কাশয্ ও
অ�কাশয্ এমন যাবতীয় কথা ও কাজেক ইবাদত বে। েযমনঃ
েদা‘আ করা। আ�াহ বেলন,

ْ
ّ
َ ََ ّ
ٗ َ ّ
ٰ َ َأَنَ ٱل ۡ َم
  [١٨ : ﴾ ]ﺠﻟﻦ١ ج َد َِ ِ ف� ت ۡد ُعوا َم َع �َِ أ َحدا
﴿
ِ �

“আর (এই অিহও করা হেয়েছ েয,) মসিজদসমূহ আ�াহেক
�রণ করার জনয। অতএব, েতামরা আ�াহ্র সােথ কাউেক
েডেকা না” (িজন ১৮)।
আর আ�াহ ছাড়া অনয কাউেক ডাকেল েয কােফর হয়, তার
�মাণ হে�,
َ َ ً َٰ ّ َ َ ُ ۡ َ َ َ
َ اخ َر َ� بُ ۡر َ�ٰ َن َ ُ�ۥ بهِۦ َإِ َّ َما ح َِسابُ ُهۥ ع
ِٓند َر ّ�هِۚۦ
﴿ ومن يدع مع �َِ إِ�ها ء
ِ
�
ِ
َ ۡ
ۡ َ ّ
َ
  [١١٧ : ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن١ ِنَ ُهۥ � ُ�فل ُِح ٱل�ٰف ُِرون
“েয বয্ি� আ�াহর সােথ অনয্ উপাসয্েক ডা, েয ডাকার
পেক্ষ েকােনা �মাণ ে, তার িহসাব েতা তার পালনকতর্ার
কােছই। িন�য়ই কােফররা সফলকাম হেব না” (মুিমনূ ন ১১৭)।
�� ৯: েদা‘আ িক ইবাদেতর অ�ভু্
র ?
উ�রঃ েদা‘আ শুধু ইবাদেতর অ�ভুর্�ই , বরং তা
গুরু� পূণর্ ইবাদতসমূেহর অন। মহান আ�াহ বেলন,
َ َ ُ ۡ َ َۡ َ ّ ّ ۡ ُ َ ۡ َ َۡ ٓ ُ ۡ ُ ُ ّ َ ََ
َ
�ِ �ون � ۡن ع َِباد
ِ جب ل� ۚم ِنَ �َِين �ستك
ِ و� أست
ِ ﴿ وقال َ�ُ�م ٱدع
َ ُ ُ َۡ َ
ّ َ ون
َ هَنَ َم َداخِر
  [٦٠ : ﴾ ]ﻏﻓﺮ٦ �ن
سيدخل
ِ
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“আর েতামােদর পালনকতর্া বেল, েতামরা আমােক ডাক,
আিম েতামােদর ডােক সাড়া েদব। িন�য়ই যারা আমার ইবাদেতর
েক্ষে� অহংকার ক, তারা অিচেরই লাি�ত অব�ায় জাহা�ােম
�েবশ করেব” (গািফর ৬০)।
তাছাড়া

হাদীেস

এেসেছ,

ওয়াসা�াম বেলন,

রাসূ ল

সা�া�াহু ‘আলাইিহ
َُ ْ ُ
» ﺎ
«ُّ َﻋ ُء ﻫ َﻮ اﻟ ِﻌﺒَﺎدة

“েদা‘আই হে� ইবাদত” (িতরিমযী, শায়খ আলবানী

হাদীসিটেক ‘সহীহ’ বেলেছন)।

�� ১০: আ�াহ তাঁর বা�ার উপর সবর্�থম েকা িবষয়িট
ফরয কেরেছন?
উ�রঃ আ�াহ কতৃর্ক তাঁর বা�ার �িত ফরযকৃত বর্�থম
িবষয়িট হে�, আ�াহ্র �িত ঈমান আনা এবং তাগূতেক অ�ীকার
করা। মহান আ�াহ বেলন,
َ َ ُٰ ّ ْ ُ َ ۡ َ َّ ْ ُ ُ ۡ َ ً ُ ّ ّ ُّ
َََۡ ۡ َََ
وت ۖ ف ِم ۡن ُهم َّ ۡن
� ُمَةٖ َسو� أ ِن ٱ�بدوا �َ وٱجتن ِبوا ل�َغ
ِ �ِ ﴿ ولقد �عثنا
َۡ
ْ ُ َ ُ َ َٰ ّ
َ َ ۡ ّ ۡ ّ ُۡ َ ُّ
َ َ ْ ُ َ
َ
ِ ��وا ِ� ٱ
�ض فٱنظ ُروا ك ۡيف
س
َه َدى �َ ومِنهم َن َق
ِ ت عل ۡيهِ لضَ�لة ۚ ف
َ ُۡ َُ َ َ َ
َ �ِك ّذ
  [٣٦ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٣ �
ِ �ن �ٰقِبة ٱلم

“আিম �েতয্ক উ�েতর মেধয্ই রাসূল ে�রণ কেরিছ এ

িনেদর্শ িদেয় ে, েতামরা আ�াহ্র ইবাদত কর এবং �াগূ ত েথেক
েবঁেচ থাক। অতঃপর তােদর মেধয্ িকছু সখয্কেক আ�াহ
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েহদায়াত কেরেছন। পক্ষা� িকছু সংখয্েকর জেনয্ পথ��ত
অবধািরত হেয় েগেছ। সু তরাং েতামরা পৃিথবীেত �মণ কর এবং
েদখ, িমথয্ােরাপকারীেদর িকরূপ পিরণিত হেয়” (নাহ্ল ৩৬)।
আর �াগুত হে, বা�া যােক িনেয় তার সীমা অিত�ম
কেরেছ। চাই তা উপাসনার মাধয্েম েহা, বা অনু সৃত হওয়ার
1
িদক েথেক েহাক, অথবা আনু গেতয্র েক্ষে�ই ে ।

অথবা বলা যায়, আ�াহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয়, েস-ই
হে� �াগূত- যিদ েস ঐ ইবাদেত রাযী-খুশী থােক।
�� ১১: আপনার �ীন েকান্িট?
উ�রঃ আমার �ীন হে�, ইসলাম।
আর ‘ইসলাম’-এর অথর্ ে�, তাওহীদ �িত�ার মাধয্েম
আ�াহ্র িনকট আ�সমপর্ণ কর, আনু গেতয্র মাধয্েম তাঁর িনক

1

অথর্াৎ েকােনা িকছেক তার সীমা অিত�ম কের ��ার �ােন েপৗঁেছ

েদওয়া। েসটা কেয়কভােব হেত পাের, েস ব�র ইবাদেতর মাধয্ে, অথবা
েসটার অনু সরেণর েক্ষে� আ�াহর অনুসরেণর কােছ িনেয় যাও, অথবা
েসটার আনু গতয্ করার েক্ষে� এমনভােব আনুগতয্ কর, েসটা আ�াহর
আনু গেতয্র পযর্ােয়েল যায়।
তেব েস ব�িট তাগুত হওয়ার জনয্ শতর্ হ ে� েস ঐ ইবা, িকংবা
আনু গেতয্ অথবা অনুসরেণ রায-খুশী থাকা।
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নত হওয়া এবং িশকর ও িশকরপ�ীেদর েথেক িনেজেক মু� করা।
েযমন আ�াহ বেলন,
ّ َ َ ۡ ْ ُ ُ َ ّ َََۡ ََ ُ َ ۡ ۡ ّ َ
َ ّ ّ
ٰ�ِٱ�س�ٰمۗ وما ٱختلف �َِين أوتوا ٱلك
ب ِ�َ ِم ۢن َ� ۡع ِد
ِ َِ� ﴿ ِنَ ٱ�ِين عِند
ّ ّ َإ
ُ ۡ
َ
َۡ ۡ ۡ ۡ ُ ٓ
َ ۡ ُ َ َ�
َ ّ َِن
اب
َِ� ت
ِ ٰ �� َما َجا َءه ُم ٱلعِل ُم َ�غ َيۢ� بَين ُه ۡمۗ َو َمن يَ�ف ۡر
ِ ��ع ٱ� ِس
ِ
  [١٩ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١

“িনঃসে�েহ আ�াহ্র িনকট একমা� �হণেযাগয্ �ীন হে�
ইসলাম। আর যারা িকতাব �া� হেয়েছ, তােদর িনকট �কৃত
জ্ঞান আসার পরও শুধুমা�

পর�র িবে�ষবশ তঃ তা

মতিবেরােধ িল� হেয়েছ। যারা আ�াহ্র িনদশর্নসমূেহর সােথ
কুফরী কের, (তােদর জানা উিচত েয,) িন�য়ই আ�াহ িহসাব
�হেণ অতয্� �” (আেল ইমরান ১৯)।

অনয্ এরশাদ হে�,
َ ۡ َۡ َ ََۡ َ َ
َ ۡ ََ
َ ۡ َ َِ
ُ
َ �ِ ٰ�
�ن
ٱ� ۡس� ٰ ِم د ِٗينا فلن ُ�ق َبل م ِۡن ُه َوه َو ِ� ٱ�خِرة مِن ٱل
ِ �� ِ﴿ ومن يبتغ
ِ
  [٨٥ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٨

“েয বয্ি� ইসলাম ছাড়া অনয্ েকা �ীন তালাশ কের,
কি�নকােলও তা তার পক্ষ েথেক �হণ করা হেব না এব
আেখরােত েস ক্ষিত��েদর অ�ভুর্� ” (আেল ইমরান ৮৫)।

রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ّ َ َ
 َ أَنْ �َﺸْﻬَﺪ
َ َ ّ  َﺗُﻘِﻴﻢ
َ
ُ وَأَنّ �َُﻤَّﺪًارَﺳُﻮلُ ا�َِّ وَ الﺼَﻼة
َ�أَنْ ﻻَ إِﻪﻟَ ِ إﻻّ ا
ُ»م
َ
َ
ﺘﻄ
ّ ُ َ وَﺗَﺼُﻮمَ رَمَﻀﺎن
َ ﻟْﻪ
َ
َ �َِ ال ﺰ
« ً ﺳ ِبﻴﻼ
َّﺎﻛَة
ِ  وَﺤﺗَﺞ اﺒﻟَْﻴْﺖَ إِنِ  اﺳََْﻌْﺖَ إِﻴ
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“ইসলাম হে� একথা সাক্ষয্ েদওয়া, আ�াহ ছাড়া েকােনা
হ� মা‘বূদ েনই ও মুহা�াদ আ�াহ্র রাসূ ল-একথার সাক্ষ
েদওয়া, ছালাত �ােয়ম করা, যাকাত েদওয়া, রামাযান মােস িছয়াম

পালন করা এবং সামথর্য্ থাকেল ‘বায় হ� করা” (মুসিলম)।

�� ১২: ‘আ�াহ ছাড়া সতয েকােনা মা‘বূ দ েনই এবং মুহা�াদ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর রাসূ ল’- একথার সাক্
েদওয়ার অথর িক?

َ
উ�রঃ ‘আ�াহ ছাড়া েকােনা মা‘বূ দ েনই’-এর অথর হে�, ﻻ
ّ
 ْﺒُﻮْدَ ﺤﺑَِﻖٍّ إِﻻَ  اﷲঅথর্া: ‘আ�াহ ছাড়া েকােনা হ� মা‘বূ দ েনই’।
এরশাদ হে�,

َٗ َ َ َ َََ َ َ
َ
َ
َۡ ۡ ُّ
  [٢٨ : ﴾ ]الﺰﺧﺮف٢ ج ُعون
ِ ﴿ وجعلها � ِم� با�ِية ِ� عقِبِهِۦ َعَلَهم ير

“এ কথািটেক িতিন (ইবরাহীম ‘আলাইিহস সালাম) অক্ষ
বাণী রূেপ তাঁর পরবতর্ীেদর মেধয্ ের েখ েগ, যােত তারা
আ�াহ্র িদেকই িফের েযেত পাের” (যু খরুখ২৮)।

আর ‘মুহা�াদ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) আ�াহর
রাসূ ল’-এর অথর হে�, মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম

আ�াহর বা�া ও রাসূ ল। িতিন আ�াহ্র এমন একজন বা�া, যার
ইবাদত করা যােব না এবং এমন একজন নবী, যাঁেক িমথয্া
�িতপ� করা যােব না; বরং তাঁর িনেদর্িশত িবষেয় তাঁেক অনুসরণ
করেত হেব, তাঁর েথেক বিণর্ত িবষয়সমূহেক সতয্ �িতপ
16

করেত হেব এবং তাঁর িনিষ� িবষয়সমূহ েথেক িবরত থাকেত
হেব। অনু রূপভােব তাঁর িনেদর্িশত প�িতেত আ�ার ইবাদত
করেত হেব। েসজনয্ িতিন সবধরেনর িবদ‘আতেক িনিষ�
কেরেছন। ফেল ইসলােম ‘উ�ম িবদ‘আত’ বলেত িকছু েনই।
রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ কেরন,
ٌََ َ َ ْ َّ�
َ
«ٍ ﺿﻼﻟﺔ
»ﺎ�ُﻢْ وَ�ُْﺪَﺛَﺎتِ اﻷُمُﻮرِ  ﻓَﺈِنّ ﻞﻛَُّ �ُْﺪَﺛَﺔٍﺑِﺪْﻋَﺔٌ وَُ ﺑِﺪﻋﺔ
“েতামরা শরী‘আেত নবািব�ার েথেক েবঁেচ থােকা। েকননা
নবািব�ৃ ত �েতয্কটা বই হে� িবদ‘আত এবং �েতয্কিট

িবদ‘আতই হে� পথ��তা” (মুসনােদ আহমাদ)।
িতিন আেরা বেলন,

ﻟَي ﺲ
ّ
«ٌ»َﻦْ ﻋَﻤِﻞَ �َﻤَﻼً َْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ أَمْﺮُﻧ َﺎ �َﻬُﻮَ رَد

“েয বয্ি� আমেদর িনেদর্েশর বাইেরেকােনা আমল করেলা,

তার েসই আমল �তয্াখয্” (মুসিলম)।

আেয়শা (রািদয়া�াহু ‘আনহা) েথেক বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ﺬ ا ﻣَﺎ ﻟَي ﺲ
ّ
َ
«ٌﻦْ أَﺣْﺪَث ﻰﻓِ أَمْﺮِﻧ َﺎ ﻫََ َْ ﻣِﻨْﻪُ �َﻬُﻮَ رَد
»

“েয বয্ি� আমেদর এই শরী‘আেত নতুন িকছু সৃ ি� করল-

যা তার অ�ভুর্� ন, তেব তা �তয্াখয্” (বুখারী ও মুসিলম)।

�� ১৩: ছালাত, যাকাত, িছয়াম এবং হ� ফরয হওয়ার
দলীল িক?
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উ�রঃ ছালাত এবং যাকাত ফরয হওয়ার দলীল হে�,
ْ ُ ۡ ُ َ َ َٰ ّ ْ ُ ُ َ َ ٓ ََ ُ َ ّ َُ َ
ُۡ َّ ْ ُ َُۡ ّ ْٓ ُ ُ ََٓ
�َ �ل ِِص� � ٱ�ِين حنفاء و�قِيموا لصَلوة و�ؤتوا
﴿ وما أمِروا ِ�َ ِ�عبدوا
َ ۡ ُ َ َٰ َ َ ٰ َ ّ
[٥ : ﴾ ]ﺒﻟيﻨﺔ٥ ِِين ٱلق ّي ِ َمة
لزَكوة ۚ و�ل ِك د
“তােদরেক েকবলমা� এই িনেদর্শ করা হেয়েছ ে, তারা
খাঁিট িব�ােসর সােথ এবং একিন�ভােব আ�াহ্র ইবাদত করেব,
ছালাত কােয়ম করেব এবং যাকাত আদায় করেব। এিটই সিঠক
�ীন”। (বাইেয়য্নাহ ৫)। উ� আয়ােত সবর্�থম তাওহীদ �িত�া
এবং িশকর েথেক মু� হওয়ার কথা বলা হেয়েছ। েসকারেণ
আ�াহ্র সবেচেয় গুরু� পূণর্ আেদশ , তাওহীদ আর সবেচেয়
বড় িনেষধ হে�, িশকর। অতঃপর আ�াহ ছালাত �িত�া এবং
যাকাত �দােনর আেদশ কেরেছন।
আর িছয়াম ফরয হওয়ার দলীল হে�, আ�াহর বাণী,
ََ َ ُ َ َ ُ َ ّ ُ ُ َۡ َ َ ُ ْ َُ َ َ ّ َ ّ
َ َ�ّ �
�ٰ ﴿
ِين مِن
ٱلصيام كما كت ِب
ِ َٓ�ُها �َِين ءامنوا كت ِب علي�م
َ
َي
َ َٰ ُ ۡ ّ ٗ ّ
َ َ
َ ُّ ُ ّ
ً ّ ُ
ُ َۡ
ٰ َ َ �ضا أ ۡو
�
ت � َمن �ن مِن�م َ ِر
� ٖ � َاما َعدو١ �بل ِ� ۡم َعَلَ� ۡم َتَقون
َ
َ َ
ۡ ُ َ َ ٞ َ ۡ ُ َ ُ ُ َ ّ َ َ َ َ َ ُ ّ  ّ ۡ َيٞ ّ
ِ�� � َمن
ٖ سف ٖر َعِدَة مِن َا ٍ� أخر ۚ و� �َِين ي ِطيقونهۥ ف ِدية طعام مِسك
َ
َ َ َ ُ ُ
ُ ّ َ ْ ُ ُ َ ََ ُّ ٞ ۡ َ َ ُ َ ٗۡ َ َ ّ
 ش ۡه ُر١ نت ۡم � ۡعل ُمون
 َ� ۡم إِن كٞ�ۡ وموا خ
َطَوَع خ�� �هو خ� َ ۚۥ وأن تص
َ ُ ٓ ّ َ َ ََ
َ ۡ ُۡ َ ٰ َ ُۡ َ ّ َٰ َّ َ
ُ ُۡ
ٗ
ُ
ّ
ِ َنزل �ِيهِ ٱلق ۡر َءان هدى ِّلن
ان
� ِ ت مِن ٱلهدى وٱلفرق
ٖ �ِاس و�ي
ِ رمضان �َِي أ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ ٰ ۡ ً َ َ
ٞ ّ
ُ
َعِدَة ّم ِۡن
� َسف ٖر
� َمن ش ِه َد مِن� ُم لشَ ۡه َر فل َي ُص ۡم ُهۖ َو َمن �ن م ِر�ضا أو
ْ ُ ۡ ُ َ َ ۡ ُۡ ُ ُ
ُ
َلۡعِدَة
ّ
ُ � َو َ� يُر
ُ ّ ُ ُ َ َ ُ ّ َي
َ ۡ ُ� ُم ۡٱلي
�د بِ�م ٱلع� و ِ�ك ِملوا
ِ َا ٍ� أخر ۗ ي ِر�د �َ ب
ِ
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َ ُ َ
َ ُ َۡ ُ ّ
ُ
َ
َ ّ ْ �وا
ُّك
ٰ َ َ َ�
  ،١٨٣ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ � َما ه َدٮٰ� ۡم َلَعَلَ� ۡم �شك ُرون
ِ ِ�و
    [١٨٥

“েহ মুিমনগণ! েতামােদর জনয িসয়ােমর িবধান েদয়া হল,
েযমন িবধান েতামােদর পূবর্বতর্ীেদর েদয়া হেয়িছল , যােত
েতামরা তাকওয়ার অিধকারী হেত পার। এগুেল েগানা কেয়ক
িদন। অতঃপর েতামােদর মেধয েকউ অসু � হেল বা সফের

থাকেল অনয িদনগুেলাে এ সংখয্ পূ রণ কের িনেত হেব । আর
যােদর জনয িসয়াম ক�সাধয তােদর কতর্ব এর পিরবেতর
িফদ্ইয়- একজন িমসকীনেক খাদয দান করা। যিদ েকউ
�তঃ�ূ তর্ভাে সৎকাজ কের তেব তা তার জনয কলয্াণকর আর
িসয়াম পালন করাই েতামােদর জনয অিধকতর কলয্ােণ যিদ
েতামরা জানেত। রমাদান মাস, এেত কুরআন নািযল করা হেয়েছ
মানু েষর েহদায়ােতর জনয এবং িহদায়ােতর �� িনদশর্ ও
সতয্াসেতয পাথর্কয্কারীরূ কােজই েতামােদর মেধয েয এ
মাস পােব েস েযন এ মােস িসয়াম পালন কের । তেব েতামােদর
েকউ অসু � থাকেল বা সফের থাকেল অনয িদনগুেলাে এ সংখয্

পূ রণ করেব । আ�াহ েতামােদর জনয সহজ চান এবং েতামােদর
জনয ক� চান না। আর যােত েতামরা সংখয্ পূণর কর এবং িতিন
েতামােদরেক েয িহদায়াত িদেয়েছন েস জনয েতামরা আ�াহর
19

মিহমা েঘাষণা কর এবং যােত েতামরা কৃতজ্ঞ �কাশ কর।”

[সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৩-১৮৫]
আর হ� ফরয হওয়ার দলীল হে�,
ََ
َ َ َ
ُ َ ّ ٞ َ ّ َ ۢ ُ ٰ �﴿�ِيهِ َء َا
ّ اس
َ ام إبۡ َ�ٰه
ِ َّ� � ِ ّ َِ�َ ِۗيمۖ َو َمن َد َخل ُهۥ �ن َءام ِٗنا
ُِج
ِ ت �يِ�ٰت َق
ٗ
َ َ
ّ َ َ َ َإ
ۡ ۡٱ�َ ۡيت َمن
َ �َ َ ّ َعن ۡٱل َ�ٰلَم
َ ّ َِن
﴾٩�
ٱس َت َطاع إ ِ ۡ�هِ َسبِي� ۚ َو َمن �فر
ِ
ٌِ�
ِ
ِ ِ
  [٩٧ :]ال ﻋﻤﺮان
“আ�াহ্র উে�েশয্ এ ঘেরর হ� করা মানুেষর উপর ফর,
যার এ পযর্� েপৗঁছার সামথর্য্ র। আর েয বয্ি� তা মােন ন,
(তার েক্ষে� ব�বয্ হ) আ�াহ সৃ ি�কুেলর েকােনা িকছু রই
মুখােপক্ষী ” (আেল ইমরান ৯৭)।

�� ১৪: নবী মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
�ীন বয্তীত অনযেকােনা ধমর্ িক গৃহীত হে?
উ�রঃ মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �ীন

বয্তীত অনয েকােনা ধমর্ গৃহীত হেব ন। এর �মাণ আ�াহর

বাণী,
َ ۡ َۡ َ ََۡ َ َ
َ ۡ َ َِ
ُ ۡ َ ۡ ََ ٗ
َ �ِ ٰ�
�ن
خرة مِن ٱل
ِ �ٱ� ۡس� ٰ ِم دِينا فلن ُ�ق َبل مِن ُه َوه َو ِ� ٱ
ِ �� ِ﴿ ومن يبتغ
ِ
  [٨٥ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٨

“েয বয্ি� ইসলাম ছাড়া অনয্ েকান ধমর্ তালাশ ,
কি�নকােলও তা তার পক্ষ েথেক �হণ করা হেব না এব
আেখরােত েস ক্ষিত��েদর অ�ভুর্� ” (আেল ইমরান ৮৫)।
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�� ১৫: ‘আ�ঃধমর্ীয় ঐকয ( ’)وﺣﺪة اﻷدﻳﺎنমতবাদ জােয়য
িক?
উ�রঃ উ� মতবাদ জােয়য নয়। েকননা �ীন ইসলাম
পিরপূণর। মহান আ�াহ বেলন,
ُ َ ُ
ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ۡ ُ َ َ ُ � ۡم َو َ� ۡ� َم ۡم
يت ل� ُم
﴿ٱ�وم أ�ملت ل�م دِين
ِت عل ۡي� ۡم ن ِع َم ِ� َو َرض
َ ۡ
  [٣ :ٱ� ۡس� ٰ َم د ِٗينا ۚ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
ِ

“আজ আিম েতামােদর জনয্ েতামােদর �ীনেক পিরপণর্ কের

িদলাম, েতামােদর �িত আমার েন'মতসমূ হ স�ূণর্ করলাম এবং
েতামােদর জনয্ ইসলামেক �ীন িহসােব পছ� করলা” (মােয়দাহ

৩)। অতএব, ইসলােমর সােথ অনয্ েকােনা �ীনেক যু � করার

েকােনাই �েয়াজন েনই। তাছাড়া মহান আ�াহ �ীন ইসলাম
বয্তীত অনয েকােনা �ীন কি�নকােলও �হণ করেবন না। এর
�মাণ হে� আ�াহর বাণী,
َ ۡ َۡ َ ََۡ َ َ
َ ۡ ََ
َ ۡ َ َِ
ُ
َ �ِ ٰ�
�ن
ٱ� ۡس� ٰ ِم د ِٗينا فلن ُ�ق َبل م ِۡن ُه َوه َو ِ� ٱ�خِرة مِن ٱل
ِ �� ِ﴿ ومن يبتغ
ِ
  [٨٥ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٨

“েয বয্ি� ইসলাম ছাড়া অনয্ েকান ধমর্ তালাশ ,
কি�নকােলও তা তার পক্ষ েথ �হণ করা হেব না এবং

আেখরােত েস ক্ষিত��েদর অ�ভুর্� ” (আেল ইমরান ৮৫)।
তাছাড়া রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
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َ ٌّ»ى �َﻔْﺲُ �َُﻤَّﺪٍ �ِﻴَﺪِهِ ﻻَ �َﺴْﻤَ ﻊُ ﻰﺑ ِ أَﺣَﺪٌ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِهِ ا ﻷُﻣَّﺔِ �َﻬُﻮدِى
ّ ْوَﻻ ﻧَﺮﺼ
ِ�َا
ٌ
َْ  ﻣِﻦْ أَﺻ
ْ
َُ ّ
ّ
«ﺎر
َاﻨﻟ
َِﺎب
ﺤ
ى أُرْﺳِﻠﺖُ ﺑِﻪِ إِﻻَّ ﺎﻛَن
َُِّﻢَ �ﻤلَﻢْ ﻳُﺆْﻣِﻦْ ﺑِﺎﺬﻟ
ِ

“মুহা�ােদর জীবন েয স�ার হােত, তার কসম কের বলিছ,

এই উ�েতর েয েকউ ইয়াহূ দী েহাক বা নাছারা েহাক আমার
কথা েশােন অথচ আমার িরসালােতর �িত ঈমান না আনা
অব�ায় মৃতুয্বরণ কে, েস হেব জাহা�ামীেদর অ�ভুর্”

(মুসিলম)।

�� ১৬: ঈমােনর রুকন কয়িট ও িক ি?
উ�রঃ ঈমােনর রুকন ৬িট। েসগুিল হে, আ�াহ্র �িত
ঈমান, তাঁর েফেরশতাম�লীর �িত ঈমান, তাঁর িকতাবসমূ েহর
�িত ঈমান, তাঁর রাসূ লগেণর �িত ঈমান, আেখরােতর �িত
ঈমান এবং তা�দীেরর ভাল-মে�র �িত ঈমান। কুরআনু ল
কারীম এবং সহীহ হাদীেসর ব�বয্ অনুযায়ী উ� রুকনসমূেহ
�েতয্কিটর �িত ঈমান না আনা পযর্� কােরা ঈমান পূণর্ হেব।
েয বয্ি� এগুিলেকােনা একিটেক অ�ীকার করেব, েস ঈমােনর
গি� েথেক েবর হেয় যােব। মহান আ�াহ বেলন,
َ َ ُ َٓ ُ ُ ّ َ َ َ
َ ٰ ٓ �َّ ّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ٌُ ّ َ َ َ ّ َم
َ�ِكتِهِۦ
َِ�ون ءامن ِٱ
ۚ نزل إ ِ ۡ�هِ مِن َ�ِهِۦ وٱلمؤمِن
ِ ﴿ ءامن لرَسول بِما أ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ َ ُۡ
َ ۡ �َ َو ُ� ُتبهِۦ َو ُر ُسلِهِۦ َ� ُ� َف ّر ُق
� أ َح ٖد ّمِن ُّ ُسلِهِۚۦ َوقالوا َس ِم ۡع َنا َوأ َط ۡع َناۖ �ف َرانك
ِ
ِ
ۡ
َ
َ
ُ ��ك ٱل َم ِص
ۡ َ� َّ َنا
  [٢٨٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ �
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“রাসূ েলর িনকট তাঁর �িতপালেকর পক্ষ েথেক েয অি
অবতীণর্ হেয়ে, তােক িতিন এবং মুিমনগণ মেন�ােণ িব�াস
কেরেছন। তাঁরা সবাই ঈমান এেনেছন আ�াহর �িত, তাঁর
েফেরশতাম�লীর �িত, তাঁর িকতাবসমূেহর �িত এবং তাঁর
রাসূ লগেণর �িত। (তাঁরা বেল,) আমরা তাঁর রাসূ লগেণর মেধয্
েকান তারতময্ কি না। তাঁরা বেল, আমরা শুেনিছ এবং েমেন
িনেয়িছ। েহ আমােদর পালনকতর্! আমরা আপনার কােছ ক্ষম
চাই এবং আপনারই িনকট �তয্াবতর্ন করেত হ” (বা�ারাহ

২৮৫)।

তাছাড়া রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক ঈমান
স�েকর্ িজেজ্ঞস করা হেল িতিন ব,
ْ
ْ َ َ َْ َ َُْ
ِ»نْ ﺗُﺆْﻣِﻦَ ﺑِﺎ�َِّ وَمَﻼَﺋِ�َﺘِﻪِ وَ�ُﺘُﺒِﻪِ وَرُﺳُﻠِﻪِ وَاﻴﻟَ ْﻮم
ِ�ه
ِ
ِ  اﻵﺧ ِﺮ  وﺗﺆ ِﻣﻦ  ﺑِﺎﻟﻘﺪ ِر ﺧ
ّ ِ ﺮﺷ
«َِه
“ঈমান হে�, আ�াহ্র �িত, তাঁর েফেরশতাম�লীর �িত,
তাঁর িকতাবসমূ েহর �িত, তাঁর রাসূ লগেণর �িত এবং তা�দীেরর
ভাল-মে�র �িত িব�াস �াপন করা” (মুসিলম)।

�� ১৭: ঈমােনর এই ৬িট মূ লনীিতর দাবী িক?
উ�রঃ আ�াহ্র �িত ঈমােনর দাবী হে�, িতিন আরেশর
উপর আেছন তার �ীকৃিত িদেত হেব। তাঁর রুবূিবইয়া,
উলূ িহইয়াত এবং সু �রতম নামসমূ হ ও গুণবলীরও �ীকৃিত িদেত
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হেব। েফেরশতাম�লীর �িত ঈমান আনার অথর্ হে, তাঁেদর
িবদয্মানতা এবং নানািবধ কমর্কা� স�েকর্ িব�াস েপাষণ ।
িকতাবসমূ েহর �িত ঈমান আনার অথর্ হে, এই িব�াস করেত
হেব েয, আ�াহ তাঁর রাসূ লগেণর উপর আসমানী িকতাবসমূ হ
অবতীণর্ কেরেন। েযমনঃ তাওরাত, ই�ীল, যাবূ র, ছু হুেফ
ইবরাহীম এবং কুরআন। আমােদরেক আেরা িব�াস করেত হেব
েয, কুরআন বয্তীত অনয্ানয্ েমৗিলক আসমানী িকতাবসমূ

পিরবতর্-পিরবধর্ন সািধত হেয়ে। রাসূ লগেণর �িত ঈমান
আনার অথর্ হে, আমােদরেক এই িব�াস করেত হেব েয,

আ�াহ মানব জািতর েহদায়ােতর জনয্ অেনক রাসূল ে�রণ
কেরেছন, আল-কুরআনু ল কারীেম তাঁেদর অেনেকর নাম উে�খ
করা হেয়েছ। সবর্�থম রাসূল হেল, নূ হ আলাইিহস সালাম এবং
সবর্েশষ ও সেবর্া�ম হে, মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম। আেখরােতর �িত ঈমান আনার অথর্ হে,
আেখরােতর িহসাব-িন�াশ, �িতদান, জা�াত-জাহা�াম এবং এই
িদন স�েকর্ কুরআ-হাদীেসর ব�েবয্র �িত িব�াস �াপন
করা। আর তা�দীেরর �িত ঈমান আনার অথর্ হে, আমােদরেক
এই িব�াস করেত হেব েয, সবিকছু েক আ�াহ সৃ ি� কেরেছন,
েসগুিল সৃি� হওয়ার আেগই িতিন েস সেকর্ জ্ঞান রাখ,
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িতিন তা লাওেহ মাহফূেয িলেখ েরেখেছন এবং সবিকছু তাঁর
ই�ােতই সংঘিটত হেয়েছ। মহান আ�াহ বেলন,
ۡ َ َ ۡ َ ّ َُ ّ
َ
  [٤٩ : ﴾ ]اﻟﻘﻤﺮ٤ ٖ� ٍء خلق َ�ٰ ُه بِق َدر
﴿ ِنَا

“িন�য় �েতয্কিট িজিনসেক আমর পিরিমতরূেপ সৃি�

কেরিছ” (আল-�ামার ৪৯)। অনয্ এেসেছ,
ۡ َّۡ
َ ُ َ ۡ َ َ َ ُ ّ ٓ َ ُ َ ۡ َ َ ِندهُۥ َم َفات ُِح ۡٱل َغ ۡي
َ ۞وع
َ ﴿
� َوٱ�َ ۡح ِر� َو َما
ِ
ِ ب � �علمها ِ�َ هوۚ و�علم ما ِ� ٱل
َ
َُ ُ
ۡ َ َ َ ِ َ�ت ۡٱ
ّ �َ � َ ۡس ُق ُط مِن َو َرقَة ِّ�َ َ� ۡعلَ ُم َها َو
ب َو� يَا� ِ ٍس
ِ ٰ �َبَةٖ ِ� ظل
ٍ
ٖ �ض و� رط
ّ ٰ�َِ ِّ�َ � ك
[٥٩ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم٥ �
ِ
ٖ ِ ب ُب
ٖ
“তাঁর কােছই গােয়বী জগেতর চািব রেয়েছ; এগিল িতিন

বয্তীত েকউ জােন ন। �েল ও জেল যা িকছু আেছ, িতিনই
জােনন। তাঁর জানার বাইের (গােছর) েকান পাতাও ঝের না।
তা�দীেরর িলখন বয্তীতেকান শসয্কণা মৃি�কার অ�কার অংেশ
পিতত হয় না এবং েকান আ�র্ ও শ� �বযও পিতত হয় না”

(আন‘আম ৫৯)। মহান আ�াহ আেরা বেলন,

َ َ ّ
َ
َ َ ّ ِ َۡ َ َِٓ ّ
َ َ ۡ َ َّ ّ َ َۡ ََ
ب ِنَ �ٰل ِك
� �﴿ �ل ۡم �عل ۡم َنَ �َ �عل ُم ما ِ� لسَماء وٱ
� ٍ ٰ�ِ�ض ِنَ �ٰل ِك ِ� ك
ّ ََ
  [٧٠ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٧ ٞ� ِ� �َِ �َس
“তুিম িক জােনা না েয, আসমান ও যমীেন যা িকছু আেছ,

েস স�েকর্ আ�াহ সময্ক অব। এসবই িকতােব িলিখত

আেছ। িন�য়ই তা আ�াহ্র কােছ সহজ” (হ� ৭০)। িতিন
আেরা এরশাদ কেরন,
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َ ُٓ ََ ََ
َ �َ َب ُّ ۡٱل َ�ٰلَم
ُ ّ ون ِّ�َٓ أَن � َ َشا ٓ َء
  [٢٩ : ﴾ ]ﺘﻟﻜﻮ�ﺮ٢ �
﴿وما �شاء
ِ
“েতামরা আ�াহ র�ু ল আলামীেনর ই�ার বাইের েকােনা

িকছু ই ই�া করেত পার না” (তাকভীর ২৯)। তাছাড়া রাসূ ল

সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ َ َّ
ْﻔَﻆ
َ ْ ََْ َّ
ﺄ
 إِذَا ﺳَﺄ،َ اﻆِ ا�ََّ ﺠﺗَِﺪْهُ ﺠﺗَُﺎﻫَﻚ،ﻚ
  و�ِذا
،َ�َﻟْﺖَ ﻓَﺎﺳَْلِ  ا
»ا ِ ا�َ �ﻔﻈ
َ ْ َ
ّ ُ َ َﻤ
َ
َ
ﺸءٍ ل ْﻢ
 وَاﻋْﻠَﻢْ أَنَ  اﻷَ ل ﻮْ اﺟْﺘ َﻌَﺖْ ﻰﻠﻋَ أَنْ �َﻨْﻔَﻌُﻮكَ �ِ ﻲ،َِّ�ْﺘَﻌﻨْﺖَ ﻓَﺎﺳْﺘَﻌِﻦْ ﺑِﺎ
َ ْ َ
َ
َ
ُ
ﺸءٍ ل ْﻢ
ُُ وَلَﻮْ اﺟْﺘَﻤَﻌُﻮا ﻰﻠﻋََ أ نْ ﻳَﺮﻀ،َﻮكَ إِﻻَّ �ِﻲﺸَْءٍ ﻗﺪْ ﻛَﺘَﺒَﻪُ ا�َّ  لَﻚ
ّوكَ �ِ ﻲ
ُ ُ ّ  َْ ْ َ ُ َ َ ّﺖ
َ ُ َ ْ َ َ ُ ّ  ُﺪْ ﻛَﺘ ﺒَﻪ
«ﺤﻒ
ُﺖ اﻷﻗﻼم وﺟ الﺼ
ِ  ر ِﻓﻌ،ُّوكَ إِﻻَّ �ِﻲﺸَْءٍﻗَ َ ا�َ ﻋﻠﻴﻚ
“আ�াহ্র আেদশ-িনেষেধর েহফাযত কর, তাহেল িতিন
েতামােক েহফাযত করেবন। আ�াহ্র অিধকার রক্ষা , তাহেল
তুিম তাঁেক েতামার সামেন পােব। যখন েকােনা িকছু চাইেব,
তখন আ�াহ্র কােছই চাও। অনু রূপভােব যখন সাহাযয্ �াথর্
করেব, তখন আ�াহ্র কােছই সাহাযয �াথর্না ক। েজেন েরেখা,
যিদ পৃিথবীর সবাই একি�ত হেয় েতামার উপকার করেত চায়,
তাহেল আ�াহ যতটুকু িলেখ েরেখেছন, তার েচেয় সামানয্তম
েবশী উপকার করেত পারেব না। পক্ষা�ের যিদ তারা সবা
একি�ত হেয় েতামার ক্ষিত সাধন করেত চ, তাহেল আ�াহ
যতটুকু িলেখ েরেখেছন, তার েচেয় েবশী ক্ষিত করেত পারেব ।
তা�দীেরর িলখন েশষ হেয় েগেছ” (িতরিমযী, িতিন হাদীসিটেক

‘হাসান-সহীহ’ বেলেছন)। িতরিমযী ছাড়া অনয্ বণর্নায় এেস,
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“তুিম আ�াহ্র অিধকার রক্ষা , তাহেল তাঁেক তুিম েতামার
সামেন পােব। েতামার সু খ-�া�ে�র সময় আ�াহেক িচেনা,
তাহেল ক�-কািঠেনয্র সময় িতিন েতামােক িচনেব। েজেন
েরেখা, তা�দীের যিদ েলখা থােক, েতামার িকছু ভুল হেব, তাহেল
তা কখনই সিঠক হেত পাের না। পক্ষা�ের তা�দীের যিদ েলখ
থােক, েতামার সিঠক িকছু হেব, তাহেল তা কখনই ভুল হেত
পাের না। েজেন েরেখা, ৈধেযর্য্র সােথই রেয়েছকৃত িবজয়,
দু ঃখ-কে�র সােথই রেয়েছ আন� এবং জিটলতার সােথই রেয়েছ
সহজতা”।
�� ১৮: কবের সু খ-শাি�র িবষয়িট িক কুরআন-সু �াহ �ারা
�মািণত?
উ�রঃ হয্া, মহান আ�াহ বেলন,
َ ۡ َ ۡ َ َ ْ ٓ ُ ۡ َ ُ َ ّ ُ ُ َ َ ۡ َ َ ّٗ َ َ ّٗ ُ ُ َ ۡ َ َ َ ُ َ ۡ ُ ُ ّ
﴿ �َار �عرضون عليها غدو� وعشِ يا ۚ و�وم �قوم لسَاعة أدخِلوا ءال ف ِرعون
َ َۡ ّ
  [٤٦ : ﴾ ]ﻏﻓﺮ٤ اب
ِ َشَدَ ٱلعذ
“সকােল ও স�য্ায় তােদরেক আগুেনর সামেন েপশ কর
হয়। আর িকয়ামেতর িদন আেদশ করা হেব, েফরাউন েগা�েক
কিঠনতর আযােব দািখল কর” (গািফর ৪৬)। অনয্ আয়ােত
এেসেছ,
ۡ ّ ٰ َ َۡ
َۡ ْ ُ
ّ
ُّ ت
ُ ﴿يُثَ ّب
َ َ�ّ َ�
ِ ت ِ� ٱ�يوة
﴾�ِ�ُ� َيا َو ِ� ٱ�خ َِرة
ِ ِ ِين َء َامنوا بِٱلق ۡو ِل �َاب
ِ
  [٢٧ :]اﺑﺮاﻫﻴﻢ
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“মহান আ�াহ মুিমনেদরেক পািথর্ব জীবেন এবং আেখরােত

মজবুত বাকয্ �ারা অিবচল রােখ” (ইবরাহীম ২৭)।

হাদীেস �ুদসীেত এরশাদ হেয়েছ, “আসমান েথেক একজন
েঘাষণাকারী েঘাষণা েদন েয, আমার বা�া সতয্ বেলে। অতএব,
তার জনয্ জা�ােতর িবছানা িবিছেয় দা, তােক জা�ােতর েপাষাক
পিরেয় দাও এবং তার জনয্ জা�াত পযর্� একিট দরজা খুে
দাও, েযিদক িদেয় তার কােছ জা�ােতর সু বাতাস ও সু �াণ
আসেব। আর যত দূ র তার েচাখ যায়, তত দূ র পযর্� তার
কবরেক স�সািরত করা হেব। পক্ষা�ের মৃত বয্ি� কােফর হ
েস েফেরশতা�েয়র

�ে�া�ের

বয্থর্ হ।

ফেল একজন

েঘাষণাকারী এমেমর্ েঘাষণা িদেবন ে, েস িমথয্া বেলে। অতএব,
তার জনয্ জাহা�ােমরর িবছানা িবিছেয় দা, তােক জাহা�ােমর
েপাষাক পিরেয় দাও এবং তার জনয্ জাহা�াম পয� একিট দরজা
খুেল দাও, েযিদক িদেয় তার কােছ জাহা�ােমর তাপ ও িবষ
আসেব। আর তার কবরেক তার জনয্ এমন সংকীণর্ করা হে
েয, তার পাজেরর হাড়-হাি� একটা আেরকটার মেধয্ ঢুেক
যােব” (িতরিমযী, ‘সহীহ’)।

অনয্ বণর্নায় এেস, “অতঃপর কােফেরর জনয্ েলাহার
হাতুিড় িদেয় একজন অ� এবং বিধর েফেরশতা িনযু � করা
হেব; ঐ হাতুিড় িদেয় যিদ পাহাড়েকও মারা হয়, তবুও পাহাড়
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মািট হেয় যােব। েফেরশতা ঐ হাতুিড় িদেয় তােক এমন আঘাত
করেবন, মানু ষ ও িজন বয্তীত সবাই তার িচৎকার শুনেত পা।
অতঃপর েস মািটর সােথ িমেশ যােব, তারপর তার মেধয্ আবার
রূহ �দান করা েব” (আবূ দাঊদ)। 2

�� ১৯: কুরআন িক আ�াহ্র পক্ষ েথেক নািযলকৃত নাি
আ�াহ্র সৃ �?
উ�রঃ কুরআন সৃ � নয়; বরং তা আ�াহ্র পক্ষ েথে
নািযলকৃত। এর �মাণ আ�াহর বাণী,
ٗ َ َ َ ۡ ُۡ َ َۡ َ َّّۡ َۡ ُ ز
  [٢٣ : ﴾ ]اﻻ�ﺴﺎن٢ ���
ِ ﴿ ِنَا �ن ََ�ا عليك ٱلقرءان ت
“িন�য়ই আমরা আপনার �িত কুরআনেক সু ��ভােব

অবতীণর্ কেরি” (ইনসান ২৩)। অনয্ আয়ােত বলা হেয়ে,
َ ُ َ َ َُ ّ َ ۡ ّ َۡ ّّ َۡ ُ ز
  [٩ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٩ �ٰفِظون
﴿ ِنَا �ن ََ�ا ٱ�ِكر نَا �ۥ ل
“িন�য়ই আমরা কুরআন অবতীণর্ কেরিছ এবং আরা

িনেজরাই এর সংরক্” (িহজর ৯)।

�� ২০: আমল ছাড়া ঈমান িক েকােনা কােজ আসেব?
2

অনয হাদীেস এেসেছ, রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েচাগলেখা

ও েপশাব েথেক েয েবঁেচ থাকত না তার স�েকর্ বেল, তারা দু ’জন আযাব
�া� হে�, (অথর্াৎ কবে) তেব তারা বড় েকােনা িকছু েত আযাব পাে� না।
তােদর একজন েপশাব েথেক েবঁেচ থাকেতা না, অপরজন েচাগলখুরী করত।
[বু খারী]
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উ�রঃ একজন মুিমেনর েভতর অবশয্ই ঈমান এবং আমল
উভেয়র সম�য় থাকেত হেব। �মাণ আ�াহর বাণী,
ۡ
ۡ ُ ٰ َ َ ّ ُ ُ َ َ ٓ �ُْ ۡ ٗ َ ۡ َ َ ّ ٰ َ ٰ َأُو
ٰ َ ت ٱل ُع
﴾٧�
�َٰ�ِك لهم �َر
ت
ِ �ِ ﴿ َو َمن يَأتِهِۦ مؤمِنا قد ع ِمل ل�َل
  [٧٥ :]ﻃﻪ

১T

“আর যারা ঈমানদার হেয় এবং সৎকমর্ কের তাঁর কােছ

হািযর হেব, তােদর জনয্ই রেয়েছ সুউ� মযর্া” (�-হা ৭৫)।

१T

উ� আয়ােত মহান আ�াহ জা�ােত �েবেশর জনয্ ঈমান এবং
আমল উভেয়র শতর্ােরাপ কেরেছ।

�� ২১: 'ইহ্সান' কােক বেল?
উ�রঃ 'ইহ্সান'-এর সংজ্ঞায় রাসূ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,

َ
َ ْ �َﻌْﺒُﺪَ ا�ََّ ﻛَ� َﻧّﻚَ ﺗَﺮَاهُ ﻓَﺈِنْ لَﻢْ ﺗَ�ُﻦْ ﺗَﺮَاهُ ﻓَ َّ ُﻪ ﻳَ َﺮ
«اك
»
ﺈِﻧ

“ইহ্সান অথর: এমনভােব আ�াহ্র ইবাদত করা, েযন তুিম
তাঁেক েদখছ। যিদ তুিম তাঁেক েদখেত সক্ষম না , তাহেল মেন
করেব, িতিন েতামােক েদখেছন” (বুখারী)।
�� ২২: একজন মুিমেনর আমল কখন ব� হেয় যায়?

উ�রঃ েকবলমা� মৃতুয্র মাধয্েম একজন মুিমেনর আম
ব� হেয় যায়। মহান আ�াহ বেলন,

َ َ ۡ َ ٰ ّ َ ّ �َ ۡ ُ ۡ َ
ُ ك ۡٱ�َق
  [٩٩ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٩ �ِ
﴿ وٱ�بد َك َ�َ يأ�ِي
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“মৃতুয অবিধ আপিন আপনার পালনকতর্ার ইবাদত কর।”
হাদীেস এেসেছ,
َ
ُ َ
َ َ َ َ ْ ّ
ََ
ﺎر َ�ﺔٍ أ ْو
ِ » ِإا ﻣَﺎتَ اﻹِ�ْﺴَﺎنُ ا�ْﻘَﻄﻊ �َﻨْﻪُ �َﻤﻠُﻪ إِﻻَّ ﻣِﻦْ ﺛَﻼَﺛَﺔٍ إِﻻَ ِﻣﻦ  ﺻﺪﻗﺔٍ ﺟ
ٍٍَ َ  أَوْ وَﺪﻟ
َُ
«ﻳَﺪْﻋُﻮ ﻪﻟ
ٍﺻَﺎﻟِﺢ
ِﻠْ ﻢ ﻳُنْﺘَﻔﻊُ ﺑِﻪ
“মানু ষ যখন মারা যায়, তখন িতনিট আমল বয্তীত তার
সম� আমল িবি�� হেয় যায়ঃ ছাদা�ােয় জািরয়াহ, তার েরেখ
যাওয়া এমন ইলম, য�ারা উপকার সািধত হয় এবং এমন সৎ

স�ান, েয তার জনয্ েদা‘আ কের” (মুসিলম)। তাছাড়া নবী
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর জীব�শায় কখনই আমল
পিরতয্াগ কের িন।
�� ২৩: মানু ষ িক বাধয্গত জীব নািক �াধী?
উ�রঃ এধরেনর শ� বয্বহর করা উিচৎ নয়। েকননা এ
দু ’িটই ভুল। কুরআনু ল কারীম ও সহীহ হাদীেসর ব�বয্ অনুযায়ী
�মািণত হয়, মানু েষর ই�াশি� রেয়েছ এবং েস তার ই�াশি�
�েয়ােগর মাধয্েমই আমল কের থাে। তেব এসবিকছু ই আ�াহ্র
ইলম এবং ই�ার অধীন। এরশাদ হে�,
ٓ َ
َ ُٓ ََ ََ
ُ
َ �َ َب ُّ ۡٱل َ�ٰلَم
ُ ّ ون ِّ�َٓ أَن � َ َشا ٓ َء
َ ِن� ۡم أَن � َ ۡس َتق
�
 وما �شاء٢ ِيم
﴿ل َِمن شا َء م
ِ
  [٢٩  ،٢٨ : ﴾ ]ﺘﻟﻜﻮ�ﺮ٢
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“(এই উপেদশ) তার জনয, েতামােদর মেধয্ েয সরল পেথ
চলেত চায়। েতামরা আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর ই�ার বাইের
অনয্ িকছুই ই�া করেত পার ন” (তাকভীর ২৮-২৯)।
�� ২৪: তাওহীদ কয় �কার ও িক িক?
উ�রঃ তাওহীদ বা আ�াহ্র এক�বাদ িতন �কারঃ
১. ইবাদেতর েক্ষেআ�াহ্র এক�বাদঃ এর অথর্ হে,
আমােদরেক এমেমর্ অকাটয িব�াস েপাষণ করেত হেব েয,
একমা� আ�াহই এককভােব ইবাদত পাওয়ার েযাগয, এেত তাঁর
েকােনা অংশীদার েনই। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َٓ
ُۡ َّ ْ ُ َُۡ ّ ْٓ ُ ُ ََٓ
َ �ل ِص
ّ �ُ َ �
َ �ٱ
[٥ :ِين ُح َنفا َء﴾ ]ﺒﻟيﻨﺔ
َ� ﴿ وما أمِروا ِ�َ ِ�عبدوا
ِ
“তােদরেক েকবলমা� এই িনেদর্শ করা হেয়েছ ে, তারা
খাঁিট িব�ােসর সিহত এবং একিন�ভােব আ�াহ্র ইবাদত করেব”

(বাইেয়য্নাহ৫)।

২. রবুিবয়াত তথা �িতপালেনর েক্ষে� আ�ার
এক�বাদঃ অথর্াৎ আমােদরেক এই অকাটয্ িব�াস েপাষণ করে
হেব েয, একমা� আ�াহই সবিকছু র সৃ ি�কতর্, িরিয�দাতা এবং
পিরচালক; এেক্ষে� তােকােনা অংশীদার েনই এবং েনই েকােনা
সহেযাগীও। মহান আ�াহ বেলন,
�
َۡ ٓ ّ
ّ
َ
َۡ
َ
ّ ُ ُُ َ ّ ُۡ َ
ٰ ّ َ�َ ۖ �ض �ٓ إ ِ َ� ٰ َه ِ�َ ُه َو
َ
� ِ �﴿هل م ِۡن �ٰل ٍِق �� �َِ ي ۡرزق�م م َِن لسَ َماءِ َوٱ
َ ُ َُۡ
  [٣ :تؤفكون﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ
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“আ�াহ বয্তীত এমন েকান ��া আেছ ি, েয েতামােদরেক
আসমান ও যমীন েথেক িরিয� দান কের? িতিন বয্তীত সতয
েকান উপাসয্ েন। অতএব, েতামরা িকভােব (তাঁর তাওহীদ
েথেক) িফের যা�?” (ফািতর ৩)। িতিন আেরা বেলন,
ّ
ّ �َ ُه َو
ُ لۡقُوَة ِ ٱل ۡ َمت
َ ّ َِن
ّ رَّزَ ُاق ُذو
  [٥٨ : ﴾ ]ﺬﻟار�ﺎت٥ �ِ
﴿
“িন�য় মহান আ�াহই একমা� িরিয�দাতা, মহাশি�মান

এবং পরা�া�” (যািরয়াত ৫৮)। িতিন আেরা বেলন,
َۡ َ ٓ ّ َ َۡۡ َُّ
ِ �لسَ َماءِ إِ� ٱ
  [٥ :�ض﴾ ]الﺴﺠﺪة
﴿ يدب ِ ُر ٱ�م َر مِن

“িতিন আকাশ েথেক পৃিথবী পযর্� সবিকছু পিরচালনা

কেরন” (সাজদাহ ৫)।

৩. আ�াহ্র সু �রতম নামসমূ হ এবং গুণাবলীর েক্ষ
এক�বাদঃ অথর্াৎ এই িব�াস করেত হেব ে, মহান আ�াহ্র
সু �রতম নামসমূ হ এবং পিরপূণর্ গুণাবলী রেয়, েযগুিল
কুরআনু ল কারীম ও সহীহ হাদীস �ারা �মািণত। মহান আ�াহ
বেলন,

ۡ َ ٰ َ ۡ ُۡ ُ ٓ َ ۡ َ ۡ ّ
  [١٨٠ :� فٱد ُعوهُ ب ِ َهاۖ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
﴿ َ�َِ ِ ٱ�سماء ٱ�س

“আর আ�াহ্র রেয়েছ সু �রতম নামসমূ হ।

অতএব,

েসগুিলর মাধয্েমই তাঁেক ডাে” (আ'রাফ ১৮০)। এই নামসমূহ
এবং গুণাবলীেত েকােনারূপ পিরবতর-পিরবধর্ন করা যােব না
এবং এগুিলর কি�ত েকােনা আকৃিত েযমন ি�র করা যােব না,
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েতমিন েকােনা সৃ ি�র সােথ েসগুিলর েকােনারূপ সাদৃশয্ িবধান
করা চলেব না। আমােদরেক আেরা িব�াস করেত হেব েয, মহান
আ�াহ্র মত আর েকউ েনই। আ�াহ বেলন,
َ
ۡ َ
َۡ
ّ  َو ُه َوٞ�ء
ُ يع ۡٱ�َ ِص
ُ لسَ ِم
  [١١ : ﴾ ]الﺸﻮرا١ �
ۖ ۡ ﴿لي َس ك ِمثلِهِۦ

“েকান িকছু ই তাঁর অনু রূপ ন। িতিন সবর্ে�াতা এবং

সবর্��” (শূ রা ১১)।

�� ২৫: নেভাম�ল ও ভূম�ল এবং এতদু ভেয়র মধয্বতর্
ব�সমূ হেক পিরচালনা কেরন?
উ�রঃ নেভাম�ল ও ভূম�ল এবং এতদু ভেয়র মধয্বতর্
সকল ব� একমা� আ�াহই পিরচালনা কেরন; এসব পিরচালনার
েক্ষে� তা েকােনা অংশীদার েনই এবং েনই েকােনা সহেযাগী।
এরশাদ হে�,

َ
َ
ۡ ِ ﴿ َو َما ل َ ُه ۡم �ِيه َما مِن
  [٢٢ :� ٖك َو َما ُ�ۥ م ِۡن ُهم ّمِن ظ ِه�ٖ ﴾ ]ﺳﺒﺎ
ِ

“এেত তােদর েকান অংশও েনই এবং তােদর েকউ

আ�াহ্র সহেযাগীও নয়” (সাবা ২২)।

�� ২৬: েকােনা বয্ি� যিদ িব�াস কে, সম� পৃিথবী চার
কুতুব বা চারিট মূ ল শি� �ারা িনয়ি�ত হয়, তাহেল আমরা তার
বয্াপাের িক বলেত পাি?
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উ�রঃ েকােনা বয্ি� যিদ এই ধরেনর িব�াস েপাষণ কে,
তাহেল সকল আেলেমর ঐকমেতযর িভি�েত েস কােফর। েকননা
েস এই �া� আ�ীদা েপাষেণর মাধয্েম মূলতঃ আ�াহর িনে�া�
বাণীেক অ�ীকার কেরঃ

َ ّ ُ ۡ َُ َ َ ۡ
َ
ۡ َُ َ َ
  [٢٢ : ﴾ ]ﺳﺒﺎ٢ �
ٖ ﴿وما لهم �ِي ِهما مِن ِ� ٖك وما �ۥ مِنهم مِن ظ ِه

“এেত তােদর েকান অংশও েনই এবং তােদর েকউ

আ�াহ্র সহেযাগীও নয়” (সাবা ২২)। উপর� েস িব�-জগত
পিরচালনার েক্ষে� আ�ার উপর অপারগতার অপবাদ েদয়।
�� ২৭: আপনার নবী েক?
উ�রঃ আমার নবী মুহা�াদ ইবেন আ�ু �াহ ইবেন আ�ু ল
মু�ািলব ইবেন হােশম ইবেন আবেদ মানাফ। তাঁেক আ�াহ
ইসমাঈল-এর উ�রসূ রী কুরাইশ বংশ েথেক মেনানীত কের মানব
এবং িজন জািতর িনকট নবী িহসােব ে�রণ কেরন। আর তার
উপর অবতীণর্ কেরন অি। ফেল িতিন মানু ষেক একমা�
আ�াহ্র ইবাদত করার উদা� আ�ান জানান। পক্ষা�ের আ�া
ছাড়া তারা েযসব �িতমা, পাথর, গাছ-গাছািল, নবী-রাসূ ল,
েনককার বয্ি, েফেরশতা ইতয্িদর ইবাদত করত, তা েছেড়
িদেত আ�ান জানান। এক কথায় িতিন িশকর বজর্ন কের খােলছ
তাওহীদ �িত�ার আ�ান জানান। সােথ সােথ িতিন একথাও
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েঘাষণা কেরন েয, আ�াহ ছাড়া আর েকউ কলয্াণ সাধন বা
অকলয্াণ দূরীকরেণ সক্ষন। মহান আ�াহ বেলন,
َۡ ٓ ََ ُ ۡ ُ ُ َ ۡ ََ ّ
ُ ۡ َ َ ُ َ َ َ ّ ُ ُ ۡمُضۡطَر
�ض
�يب ل
� ِ �َّ إ ِذا د�ه و��شِ ف لسُ ٓو َء و�جعل�م خلفا َء ٱ
ِ ﴿ َمَن
ٗ
ّ
َ َ
َ
َ
ّ
  [٦٢ : ﴾ ]ﻨﻟﻤﻞ٦  َّ َع �َِۚ قل ِي� َّا َذَكَ ُرونٞأءِ�ٰه
“েক িনরূপােয়র ডােক সাড়া েদ, যখন েস ডােক এবং েক
ক� দূ রীভূ ত কেরন? আর েক েতামােদরেক পৃিথবীেত পূবর্বতর্ীেদ
�লািভিষ� কেরন? সু তরাং আ�াহ্র সােথ অনয্ েকান উপাসয
আেছ িক? েতামরা অিত সামানয্ই উপেদশ �হণ ক” (নামল

৬২)। অনু রূপভােব িতিন মানু ষেক একথাও অবগত কেরেছন েয,

কলয্ণ সাধন এবং অদৃ েশয্র জ্ঞান একমা� আ�র িনকেটই।
এেক্ষে� ন-রাসূ ল, েফেরশতাম�লী, অলী-আউিলয়া কােরা
েকােনা ক্ষমতা ে। এরশাদ হে�,
ّ ُ َ ُ َُ َٓ َ َۡۡ ُ َ ۡ َ ََٓ ّ ُ َٓ َ
ُ َ ُ َُ ٓ ّ ُ
�ِ ِ ب َو� أقول ل� ۡم إ
﴿ قل َ أقول ل� ۡم عِندِي خزا�ِن �َِ و� أعلم ٱلغي
ٌ ََمل
  [٥٠ :ك ۖ ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم
“আপিন বলু ন, আিম েতামােদরেক বিল না েয, আমার কােছ
আ�াহ্র ভা�ার রেয়েছ। তাছাড়া আিম অদৃ শয িবষয়ও অবগত
নই। আিম এমনও বিল না েয, আিম েফেরশতা”(আন‘আম ৫০)।
�� ২৮: অলী-আওিলয়ারা িক গােয়েবর খবর জােনন? তারা
িক মৃতেক জীিবত করেত পােরন?
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উ�রঃ একমা� আ�াহ ছাড়া গােয়েবর খবর আর েকউই
জােন না। মহান আ�াহ বেলন,
ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ ُ َۡ َ
ُ �
ۡ �ٱ
َ ۡ ت م َِن
َۡك
ّ �
َ ِ َّ � َو َما َس
﴾ۚ لسُ ٓو ُء
﴿ولو كنت أعلم ٱلغيب �ست
ِ
  [١٨٨ :]اﻻﻋﺮاف

“আর আিম যিদ গায়েবর কথা জানতাম, তাহেল বহু কলয্া
অজর্ন কের িনেত পারতাম এবং েকােনা অকলয্াণ আমােক

�শর

করেত পারত না” (আ'রাফ ১৮৮)। অনু রূপভােব একমা� আ�াহ
ছাড়া মৃতেক আর েকউই জীিবত করেত পাের না। আ�াহ বেলন,
ُ
ُ ُ ََۡ ّ ۡ ُ ُ ُ ّ ۡ ُ ُۡ ُّ
َ �ۡ � ۡم إ َ ٰ� يَ ۡو ِم ۡٱلق َِ�ٰ َمةِ َ� َر
ِب �ِيه
﴿ق ِل �َ �يِي�م ُمَ ي ِميت�م ُمَ �مع
ِ
َ
َ َ
ۡ َ ّ
ََ�
ِ َّ� �
  [٢٦ : ﴾ ]ﺠﻟﺎﺛﻴﺔ٢ اس � َ� ۡعل ُمون
َ�َٰ�ِنَ أ
“আপিন বলু ন, আ�াহই েতামােদরেক জীবন দান কেরন,
অতঃপর মৃতুয্ েদ। অতঃপর িতিনই েতামােদরেক িকয়ামেতর
িদন একি�ত করেবন, েয িদেনর বয্াপাের েকােন সে�হ েনই।
িক� অিধকাংশ মানু ষ বুেঝ না” (জািছয়াহ ২৬)।
চার ইমােমর সকেলই এ মেমর্ একমত েপাষণ কেরেছন, েয
বয্ি� দািব করেব রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
গােয়েবর খবর রােখন অথবা মৃতেক জীিবত কেরন, েস মুরতাদ
অথর্াৎ ইসলােমর গি�র বাইে। েকননা েস এর মাধয্েম আ�াহর
উপর িমথয্ােরাপ কে। কারণ আ�াহ তাঁর রাসূ লেক মানু ষ এবং
িজন জািতেক িনে�া� বাণী েপৗঁেছ েদওয়ার িনেদর্শ িদেয়েছ
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ّ ُ َ ُ َُ َٓ َ َۡۡ ُ َ ۡ َ ََٓ ّ ُ َٓ َ
ُ َ ُ َُ ٓ ّ ُ
�ِ ِ ب َو� أقول ل� ۡم إ
﴿ قل َ أقول ل� ۡم عِندِي خزا�ِن �َِ و� أعلم ٱلغي
ٌ ََمل
  [٥٠ :ك ۖ ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم
“আপিন বলু ন, আিম েতামােদরেক বিল না েয, আমার কােছ
আ�াহ্র ভা�ার রেয়েছ। তাছাড়া আিম অদৃ শয্ িবষয়ও অবগত
নই। আিম এমনও বিল না েয, আিম েফেরশতা” (আন‘আম

৫০)। ইমাম বুখারী তাঁর �ীয় সহীহ �ে� আ�ু �াহ ইবেন ওমর

(রািদয়া�াহু ‘আনহ)-এর সূে� বণর্না কের, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, ‘অদৃ েশয্রচািব পাঁচিট, যা আ�াহ
ছাড়া েকউই জােনন না:
َۡ
َ
َ
َ َۡۡ ََُُّ َ ّ ُ ۡ ُ َ َّ ّ
ِ ث َو َ� ۡعل ُم َما ِ� ٱ� ۡر َح
ام� َو َما ت ۡدرِي
�ل ٱلغي
ِ �﴿ ِنَ �َ عِندهۥ عِلم لسَاعةِ و
َ
َ
ۡ
ّ
َ
َ
ۡ َ َ
ّ
َ
ُ
ٞ َ� ۡف
َ َ�ض � ُموتۚ ِن
ُ س
ٌ �َ عل
ۢ ُ ب َغ ٗد�ۖ َو َما تَ ۡدري �ف
ِيم
ِ �س َّاذا ت
ٖ س بِأ ِّي أ
ِ
ُ َخب
[٣٤ : ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن٣ ۢ �
ِ
“িন�য় আ�াহ্র কােছই িকয়ামেতর জ্ঞান রেয়। িতিনই বৃ ি�
বষর্ণ কেরন এবং গভর্াশেয় যা থা, তা িতিন জােনন। েকউ
জােন না েয, েস আগামীকাল িক উপাজর্ন করেব এবং েকউ জােন
না েয, েস েকান েদেশ মৃতুয্বরণ করে। িন�য়ই আ�াহ সবর্,
সবর্িবষেয় সময্ক জ” (লু �মান ৩৪)'।
তেব নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অদৃ েশয্র খবর িঠক
ততটুকুই জােনন, যতটুকু আ�াহ রা�ু ল আলামীন তাঁেক জানান।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কখেনা এই দািব কেরন
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িন েয, িতিন তাঁর েকােনা সাহাবীেক অথবা তাঁর �য়াত েকােনা
স�ানেক জীিবত কেরেছন। আর যিদ সবর্ে�� নবী ও অলীর
�ারা এিট স�ব না হয়, তাহেল যারা তাঁর েথেক িন� পযর্েয়র,
তােদর �ারা এগুিল িকভােব স�ব হেত পাে?!
�� ২৯: ঈসা আলাইিহস সালাম মৃতেদরেক জীিবত করেত
পারেতন এবং মানু ষ তােদর বািড়েত যা িকছু স�য় করত, তা
জানেতন। �� হে�, তাহেল অনয্ানয্ আউিলয়ােদর �ারা ি
এমনিট স�ব?
উ�রঃ এিট আ�াহ তা‘আলা তাঁর রাসূ ল ঈসা আলাইিহস
সালাম-এর জনয্ একিট �ত�য্ অেলৗিকক ঘটনা িহসােব িনধর্া
কেরেছন, েযিট অনয্ কােরা জনয্ কে িন। আর নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ঈসা আলাইিহস সালাম-এর েচেয় মযর্াদাবান
হওয়া সে�ও উ� দািব কেরন িন। তাহেল িকভােব েকউ দািব
করেত পাের েয, আ�াহ্র ি�য় বা�ারা মৃতেদরেক জীিবত করেত
সক্?!
�� ৩০: আ�াহ্র অলী হওয়ার িবষয়িট িক শুধু কিতপয়
মুিমেনর সােথ িনিদর্� নািক সকল মুিমেনর েক্ষে�ই তা ?
উ�রঃ �েতয্ক �কৃত মুিম-মু�া�ী বয্ি�ই আ�াহর অলী।
মহান আ�াহ বেলন,
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ْ ُ ََ ْ ُ َ َ َ ّ
َ
ٌ َ َ ّ ٓ َ ّ ٓ ََ
َ ُ َۡ ُ َ
 �َِين ءامنوا و�نوا٦ ﴿ �� ِنَ أ ۡو ِ�َا َء �َِ � خ ۡوف َعل ۡي ِه ۡم َو� ه ۡم � َزنون
َ ُّ
[٦٣  ،٦٢ : ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٦ َتَقون
“মেন েরেখা, যারা আ�াহ্র অলী, তােদর েকান ভয় েনই
এবং তারা িচি�তও হেব না। তারা হে�, যারা ঈমান এেনেছ
এবং তা�ওয়া অজরন কেরেছ” (ইউনু স ৬২-৬৩)। আর তা�ওয়া
হে�, আ�াহ এবং তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামএর যাবতীয় আেদশ-িনেষধ েমেন চলা। অতএব, আ�াহ্র অলী
হওয়ার িবষয়িট সকল মুিমন নর-নারীর জনয্ উ�ু; িবেশষ কােরা
জনয্ তা িনিদর্� ।

ٌ َ َ ّ
�� ৩১: আ�াহ তা‘আলা বেলন, ﴿َ إِنَّ أَوْﻴﻟ َِﺎءَ ا�َِ ﻻ ﺧ ْﻮف
َْ َ
َ ُ َْ ُ َ
﴾‘ ﻋﻠﻴ ِﻬ ْﻢ َوﻻ ﻫ ْﻢ � َﺰﻧﻮنমেন েরেখা, যারা আ�াহ্র অলী, তােদর

েকান ভয় েনই এবং তারা িচি�তও হেব না’ (ইউনু স ৬২)। উ�
আয়াত িক অলী-আউিলয়ােদর িনকট �াথর্না করার ৈবধতা িনেদর্
কের?
উ�রঃ আয়াতিট অলী-আউিলয়ােদর িনকট �াথর্না করা
অথবা সাহাযয্ চাওয়ার ৈবধতা িনেদর্শ কের ; বরং আউিলয়ােদর

মযর্াদা িনেদর্শ ক। েকননা দু িনয়ােত তাঁেদর েকােনা ভয় েনই

এবং আেখরােতও তাঁরা িচি�ত হেবন না। মেন রাখেত হেব,
আ�াহ বয্তীত অেনয্র কােছ �াথর্না কিশকর।
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�� ৩২: মুিমনগণ জা�ােত তাঁেদর �িতপালকেক েদখেত
পােবন িক?
উ�রঃ হয্া, মুিমনগণ জা�ােত তাঁেদর �িতপালকেক েদখেত
পােবন। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ
ٞ َ
َ ِ َّ  يَ ۡو َم� ٖذٞ ﴿ ُو ُجوه
[٢٣  ،٢٢ : ﴾ ]اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ٢  إ ِ ٰ� َر ّ� ِ َها ناظ َِرة٢ ٌا�ة
ِ
“েসিদন অেনক মুখম�ল উ�ল হেব। তারা তােদর

পালনকতর্ার িদেক তািকেয় থাকে” (িকয়ামাহ ২২-২৩)। নবী
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
“িন�য়ই

েতামরা

েতামােদর

েদখেব” (বুখারী ও মুসিলম)।

ُ ّ
«ﻧَّ�ُﻢْ ﺗَﺮَوْنَ رَ�َ� ْﻢ
»
�িতপালকেক

(জা�ােত)

�� ৩৩: নবী-রাসূ ল বােদ আ�াহ্র অনয্ানয্ অ-আউিলয়া
িক ছগীরা এবং কাবীরা েগানােহ পিতত হওয়া েথেক মু�?
উ�রঃ নবী-রাসূ লগণ ছাড়া েকােনা অলী-আউিলয়া ছগীরা
এবং কাবীরা েগানােহ পিতত হওয়া েথেক মু� নন।
�� ৩৪: িখিযর িক এখেনা জীিবত?
উ�রঃ নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম পৃিথবীেত ে�িরত
হওয়ার আেগই িখিযর মারা েগেছন। কারণ, আ�াহ তা‘আলা
এরশাদ কেরন,
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َ َ َۡ ُۡ َ ۡ َ ّ َ َ َ ۡ َ َ َ َ
َ ُ َٰ ۡ ُ َُ ّ
﴾ ٣ �ون
ِ �� ۖ أفإِيْن ِّتَ �هم ٱل
�� مِن �بل ِك ٱ
ٖ ﴿ وما جعلنا ل ِب
[٣٤ :]اﻻﻧبﻴﺎء
“আপনার পূ েবর্ েকান মানুষেক আিম অন� জীবন দান
কিরিন। সু তরাং আপনার মৃতুয্ হেল তারা িক িচর�ীব হে?”

(আি�য়া ৩৪)।
আর যিদ িতিন জীিবত থাকেতন, তাহেল িতিন নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর অনু সরণ করেতন এবং তাঁর সােথ
িজহােদ শরীক হেতন। েকননা আমােদর নবী মুহা�াদ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সকল মানু ষ এবং িজন জািতর িনকট
ে�িরত হেয়িছেলন। মহান আ�াহ বেলন,
ُ ۡ َ ّ ُ ُ َ ّ ُ ّ َ ّ َ ٰ َٓ ۡ ُ
ً �َ � ۡم
  [١٥٨ :ِيعا﴾ ]اﻻﻋﺮاف
�ِ﴿ قل �ُها �َاس إ ِ ِ� رسول �َِ إ
“বলু ন, েহ মানবম�লী! েতামােদর সবার িনকেট আিম

আ�াহ ে�িরত রাসূল” (আ'রাফ ১৫৮)।

ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু‘আনহ) বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম

তাঁর

জীবেনর

েশষাংেশ

একবার

আমােদরেক িনেয় এশার ছালাত আদায় করেলন। িতিন সালাম
িফের উেঠ দাঁড়ােলন এবং বলেলনঃ
َ أْسِ ﻣ
ْ َ ََ
َ
ِﻤَّﻦْ ﻫُﻮَ ﻰﻠﻋ ﻇﻬ ِﺮ
ﺎﺋَﺔِ ﺳَﻨَﺔٍ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻻَ �َﺒْﻰﻘَ م
ِ نَّ ﻰﻠﻋََ ر
»ﺘُﻢْ ﻴﻟَْﻠَﺘَ�ُﻢْ ﻫَﺬِهِ ﻓ ِﺈ
َ
ٌ َ
«اﻷ ْر ِض أ َﺣﺪ
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“েতামরা আজেকর রাত স�েকর্ িকছু জােন িক? (মেন
েরেখা) বতর্মােন যারা ভ -পৃে� রেয়েছ, তােদর েকউ এই রাত
েথেক িনেয় একশত বৎসেরর মাথায় েবঁেচ থাকেব না” (বুখারী ও

মুসিলম)। উ� হাদীসও �মাণ কের েয, িখিযর মৃতুয্বরণ
কেরেছন। অতএব, িতিন কােরা ডােক সাড়া েদন না এবং
কাউেক পথ �দশর্নও কেরন ন।
�� ৩৫: িশকর কত �কার?
উ�রঃ িশকর দু ই �কার। যথাঃ
১. বড় িশকর্ েযমন: মৃত বয্ি�র িনকট সাহাযয্ চাও,
আ�াহ ছাড়া আর েকউ বা�বায়েন অক্- এমন েকােনা িবষেয়
অেনয্র কােছ সাহাযয্ �াথর্না , আ�াহ ছাড়া অেনয্র উপর
ভরসা করা, আ�াহ বয্তীত অেনয্র উে�েশয্ যেবরা ইতয্াি।
িশেকরর েগানাহ আ�াহ ক্ষমা কেরন । আ�াহ বেলন,
َ
ّ
َ ّ َِن
َ ۡ ُ � �َ َ� َ� ۡغف ُِر أن
[٤٨ :� َك بِهِۦ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
﴿
“িন�য়ই আ�াহ িশেকরর েগানাহ ক্ষমা কের ন ” (িনসা

১১৬)। নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,

َ
ﺎ د
َ َ
ُ
ُ ْ »ْ ﻟَﻰﻘَِ ا�ََّ ﻻَ �ُﺮ
ّ
«ﺎر
ِ
ِ َﺸك ﺷَيْﺌً َﺧَﻞَ اﺠﻟَْﻨَّﺔَ وﻣَﻦْ ﻟَﻘِﻴَﻪُ �ﺮﺸِْكُ ﺑِﻪِ دَﺧﻞ اﻨﻟ
“েয বয্ি� আ�াহর সােথ িশকর না কের মৃতুয্বরণ করে, েস

জা�ােত �েবশ করেব। পক্ষা�ের েয বয্ি� আর সােথ িশকর
কের মৃতুয্বরণ করে, েস জাহা�ােম �েবশ করেব” (মুসিলম)।
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২. েছাট িশকর্ েযমন: েলাক েদখােনা ইবাদত। নবী
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ
ُ َ َ َْ ْ ّ
َ َْ ْ ّ
ُ
َ
َ
 ﺎ الﺮﺸِ ُك  اﻷ ْﺻﻐ ُﺮ ﻳَﺎ
 َﻣ:الﺮﺸِ ُك  اﻷ ْﺻﻐ ُﺮ " ﻗﺎلﻮا
ﺎفُ ﻋَﻠﻴْ�ُﻢ
َّ أَﺧْﻮَف ﻣَﺎ أَﺧ
»
َ
َ
َ
َُ
ّ " :ﷲ ؟ ﻗﺎل
ُ �َ ِلﺮ
«ﺎء
ِ رﺳﻮل ا
“েয িবষেয় আিম েতামােদর উপের সবেচেয় েবিশ ভয় কির,

তা হল েছাট িশকর”। ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহু ‘আনহু)

তাঁেক িজেজ্ঞস করে, েহ আ�াহ্র রাসূ ল! েছাট িশকর িক? িতিন
বলেলন, “েছাট িশকর হে� েলাক েদখােনা ইবাদত” (মুসিলম)।
অনু রূপভােব আ�াহ ছাড়া অেনয্র নােম শপথ করাও েছািশেকরর

অ�ভুর্। নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ َ
َ ْ
«ِ �َﻘَﺪْ �َﻔَﺮَ أَوْ أَﺮﺷ َك
َّ�ﻦْ ﺣَﻠﻒ ﺑِﻐَ�ِْ ا
»
“েয বয্ি� আ�াহ ছাড়া অেনয্র নােম শপথ ক, েস কুফরী

কের অথবা িশকর কের” (িতরিমযী)।

�� ৩৬: মৃত বয্ি�রা িক �বণ কের এবং আ�ানকারীর
আ�ােন সাড়া েদয়?
উ�রঃ মৃত বয্ি�রা �বণ কের না এবং আ�ানকারীর
আ�ােন সাড়াও েদয় না। আ�াহ বেলন,
ُۡ
َ َ ﴿ َو َما ٓ أ
  [٢٢ : ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ٢ ِنت ب ِ ُم ۡس ِم ٖع َّن ِ� ٱلق ُبور
“আপিন কবের শািয়তেদরেক শুনােত সক্ষম” (ফািতর

২২)। িতিন আেরা বেলন,
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َ َ ّ
ۡ
ٰ َ ك � � ُ ۡس ِم ُع ٱل َم ۡو
  [٨٠ :�﴾ ]ﻨﻟﻤﻞ
َ﴿ ِن
“আপিন মৃতেদরেক আ�ান েশানােত পারেবন না” (নামল

৮০)। িতিন অনয্� বেল,
ْ َُ َۡ َ ۡ ُ ُ َۡ
َ ُ َۡ َ
َ ُ َۡ َ ّ
ُ
ۡ
 إِن تدعوهم � �سمعوا١ �
ٍ ﴿َٱ�َِين تدعون مِن دونِهِۦ ما �مل ِكون مِن ق ِط ِم
ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َٰ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ْ ُ َ َ ۡ َ ْ ُ َ َۡ َ ۡ ُ َ َٓ ُ
�كِ� ۡ ۚم
ِ ِ � د�ء�م ولو س ِمعوا ما ٱستجابوا ل�مۖ و�وم ٱلقِ�مةِ ي�فرون
َ ُۡ َ ُ َُّ ََ
  [١٤  ،١٣ : ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ١ �
ٖ ِ و� ينبِئك مِثل خب
“তাঁর পিরবেতর্ েতামরা যােদরেক ডা, তারা তু� েখজুর
বীিচর আবরেণরও অিধকারী নয়। েতামরা তােদরেক ডাকেল
তারা েতামােদর েস ডাক শুেন ন। আর শুনেলও েতামােদর ডােক
সাড়া েদয় না। িকয়ামেতর িদন তারা েতামােদর িশকর অ�ীকার
করেব। ব�তঃ আ�াহর নয্ায় েক েতামােক অবিহত করেত
পারেব না” (ফািতর ১৩-১৪)।
�� ৩৭: মূখর্ বয্রা েযসব কবরবাসীেক স�ান কের,
তােদর কবের মােঝ মােঝ িকেসর শ� েশানা যায়?
উ�রঃ মূখর্ বয্ি�েদর িনকেট িব�াি�  ি�র উে�েশয্
শয়তানরূপী িজেনরা এমন শ� কের থাে। েকননা সরাসির
কুরআেনর

বাণী

�ারা

�মািণত

েয,

কবরবাসীরা

েকােনা

আ�ানকারীর আ�ােন সাড়া িদেত পাের না। পূবর্বতর �ে�র
উ�েরর দলীলগুিল ��ব।
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�� ৩৮: আ�াহর অলী-আউিলয়া এবং অনয্ানয্ মৃতবয িক
েকােনা সাহাযয্ �াথর্নাকারীর ডােক সাড়া ে?
উ�রঃ আ�াহর অলী-আউিলয়া এবং অনয্ানয্ মৃতবয্

েকােনা সাহাযয্ �াথর্নাকারী বা আ�ানকারীর ডােক সাড়া েদন ।

েকননা মহান আ�াহ বেলন,
ْ َُ َۡ َ ۡ ُ ُ َۡ
َ ُ َۡ َ
َ ُ َۡ َ ّ
ُ
ۡ
 إِن تدعوهم � �سمعوا١ �
ٍ ﴿َٱ�َِين تدعون مِن دونِهِۦ ما �مل ِكون مِن ق ِط ِم
ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َٰ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ْ ُ َ َ ۡ َ ْ ُ َ َۡ َ ۡ ُ َ َٓ ُ
�كِ� ۡ ۚم
ِ ِ � د�ء�م ولو س ِمعوا ما ٱستجابوا ل�مۖ و�وم ٱلقِ�مةِ ي�فرون
َ ُۡ َ ُ َُّ ََ
  [١٤  ،١٣ : ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ١ �
ٖ ِ و� ينبِئك مِثل خب
“তাঁর পিরবেতর্ েতামরা যােদরেক ডা, তারা তু� েখজুর

বীিচর আবরেণরও অিধকারী নয়। েতামরা তােদরেক ডাকেল
তারা েতামােদর েস ডাক শুেন ন। আর শুনেলও েতামােদর ডােক
সাড়া েদয় না। িকয়ামেতর িদন তারা েতামােদর িশকর অ�ীকার
করেব। ব�তঃ আ�াহর নয্ায় েক েতামােক অবিহত করেত
পারেব না” (ফািতর ১৩-১৪)। উ� আয়ােত তােদর িনকট �াথর্না
করােক িশকর আখয্ািয়ত করা হেয়ে।
ِ َ ّ ّ َ َ َ ﺴَ ﺒ
ب
ّ
�� ৩৯: আ�াহ বেলন, َِ�ِﻳﻦ ﺘﻠُﻮا ﻲﻓِ ﺳَِﻴﻞِ ا
َ﴿وﻻ ْﻦَ ﻟ
َ َُ ُْ ْ َّ َ ٌ َ ْ َ َْ ً َ َْ
﴾‘ أمﻮاﺗﺎ ﺑﻞ أﺣﻴﺎء ﻋِﻨﺪ ر� ِ ِﻬﻢ ﻳﺮزﻗﻮنআর যারা আ�াহ্র রােহ িনহত
হয়, তােদরেক তুিম কখেনা মৃত মেন কেরা না। বরং তারা
তােদর পালনকতর্র িনকট জীিবত এবং িরিয��া�’ (আেল
46

َ
ٌ  )أ ْﺣ َﻴশে�র অথর্
ইমরান ১৬৯)। উ� আয়ােত বিণর্ ‘আহইয়া’ (ﺎء
িক?
উ�রঃ

উ�

আয়ােত

‘আহ্ইয়া’

বলেত

শহীদগেণর

�া��য্ময় জীবেনর কথা বুঝােনা হেয়ে। েকননা আ�াহ্র
রা�ায় শহীদগেণর রূহসমূহ জা�ােত পরম সু-শাি� েভাগ কের
থােক। আর েসজনয্ই েতা বলা হেয়ে,

َ ُ
َ ﴿ع
  [١٦٩ :ِند َر ّ� ِ ِه ۡم يُ ۡر َزقون﴾ ]ال ﻋﻤﺮان

“তারা তােদর পালনকতর্ার িনকট িরিয��া” (আেল

ইমরান ১৬৯)। তেব মেন রাখেত হেব, তােদর মৃতুয্ পরবতর্
বারযাখী জীবন বা কবেরর জীবন দু িনয়ার জীবেনর মত নয়;
উভয় জীবেনর মেধয্ েকােনা �কার তুলনা চলেব না। তাছাড়া
বারযাখী জীবেন তারা কােরা ডাক েশােন এবং জবাব েদয় মেমর্
েকােনা �মাণই েনই।
�� ৪০: নাম রাখার েক্ষে� আ�াহ ছাড়া অনয্ কােরা িদ
আরবী ‘আবদ’ (দাস) শে�র স�� েযমনঃ আ�ু �বী, আ�ু ল
হুসাইন ইতয্ািদ ৈবধ হেব ?
উ�রঃ নাম রাখার েক্ষে� আ�াহ ছাড়া অনয্ কােরা িদ
আরবী ‘আবদ’ (দাস) শে�র স�� হারাম হওয়ার িবষেয়
ইমামগণ একমত েপাষণ কেরেছন। তাঁেদর মেত, এই ধরেনর
নাম পিরবতর্ন করা ওয়ািজ। েকননা ঐ নামগুিলর অথর্ হ,
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নবীর বা�া, হুসাইেনর বা�া। আর মানুষ আ�াহ বয্তীত অন
কােরা বা�া হেত পাের না।
উে�খয্ ে, আ�াহ্র কােছ সবেচেয় ি�য় নাম হে�,
আ�ু �াহ এবং আ�ু র রহমান- যার অথর্ হে, আ�াহ্র বা�া ও
রহমােনর বা�া। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ
َ
ّ  ُﺒْﺪ
َ ْ  و َ�ﺒْ الﺮَّﻤ
َ َ�ا
«ﺣ ِﻦ
َ� َ»ُّ اﻷَﺳْﻤﺎءِ إِﻰﻟَ ا�َِّ �َﻌﺎﻰﻟ
ِ
“আ�াহ্র কােছ সবেচেয় ি�য় নাম হে� আ�ু �াহ এবং

আ�ু র রহমান” (মুসিলম)। তেব মৃত বয্ি�েদর নাম পিরবতর্
করেত হেব না।
�� ৪১: িহংসা ও বদনযর �িতেরােধর জনয্ ির, সূ তা
ইতয্ািদ হাে, গলায় বা যানবাহেন ঝুিলেয় রাখার হুকুম ি?
উ�রঃ িহংসা ও বদ নযর �িতেরােধর জনয্ ির, সূ তা

ইতয্ািদ হাে, গলায় বা যানবাহেন ঝুিলেয় রাখা িশকর। রাসূলু�াহ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,

َ
َ ْ
«�َﻘَﺪْ أَﺮﺷ َك
ًﻦْ ﻋَﻠّﻖَ ﺗَﻤِﻴﻤَﺔ
»

“েয বয্ি� মাদুিল বা তািবজ ঝুলা, েস িশকর করল”

(মুসনােদ আহমাদ)। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
আেরা বেলন,

ّ
َ
ْ وَﻻَ ﻗِﻼَدَةٌ إِﻻَ ﻗُﻄ َﻌ
«ﺖ
ٍ»�ُﺒْﻘَ�َّ ﻰﻓِ رَ� َﺒَﺔِ ﺑَﻌِ�ٍﻗِﻼَدَةٌ ﻣِﻦْ وَﺗَﺮ
ِ
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“েকােনা উেটর গলায় যিদ মালা বা বালা জাতীয় িকছু থােক,

তাহেল তা েকেট েফলেত হেব” (বুখারী)। িতিন আেরা বেলন,
ْ َ َ
ّ
َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ﻘَ� ّ َ َ َ ْ ت ﻨْﻰ
ّ ََﺈِن
َُﻤَﺪًا
، ٍﻴﻊ َاﺑَّﺔٍ  أ ْو �ﻈﻢ
ِ  أو ﺳَْ ﺠ ﺑِ َﺮ ِﺟ،أو َ َ َوﺗﺮًا، »ﻣﻦ �ﻘﺪ ِﻟْﻴﺘﻪ
ُْ ٌ َ
«يء ِﻣﻨﻪ
ﺑ ِﺮ
“েয বয্ি� তার দািড়েত িগঁঠ িদল (েপঁিচেয় রাখল) অথবা

সূ তার মালা পিরধান করল অথবা পশুর মল বা হাি� িদেয়
ইে�নজা করল, মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তার

িজ�াদারী েথেক মু�” (আহমাদ)। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম আেরা বেলন,

ّ
ْ
َ
«اﺘﻟِّﻮَﻟَﺔَ ﺮﺷ ٌك
ﺘﻟَّﻤَﺎﺋِﻢَ و
»لﺮُ�َ وَ ا
ِ

“ঝাড়-ফুঁক এবং মাদু িল ও েতওয়ালা বয্বহার করা িশকর”

(আবু দাউদ)। অনয হাদীেস িতিন আেরা বেলন,

َ
ّ َ ﻤِﻴ
ُ َ َّ�ﻤَﺔً ﻓَﻼَ أ�َﻢ َّ ا
«ُ ﻪﻟ
»َﻦْ ﻋَﻠَﺗ

“েয বয্ি� মাদুিল বয্বহার কর, আ�াহ তা'আলা তার

উে�শয্ পূণর্ করেবন ” (ইবেন িহ�ান)।
َ ّ
হাদীেস ‘েতওয়ালা’ ()ﻟِ َﻮﻟﺔ
বলেত এমন ব�েক বুঝােনা
হেয়েছ, যা �ামীেক �ীর িনকেট অিধকতর ি�য় কের বেল ধারণা
করা হয়। এিট স�ূণর্ িমথয্া এবং বােনায়।
َ  )ﺗَﻤবা ‘তামােয়ম’ ()ﺗﻤﺎﺋﻢ
َ বলেত এমন
আর ‘তামীমাহ’ (ﻴﻤﺔ
ِ
ِ
িজিনসেক বুঝােনা হেয়েছ, যা সাধারণতঃ বা�ােদর গলায় িহংসা,
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বদনযর ইতয্ািদ �িতেরােধর জনয্ ঝুলােনা । এিট িনছক
িশকর। েকননা আ�াহ ছাড়া আর েকউ েরাগ �িতেরােধর ক্ষমত
রােখ না।
�� ৪২: মািট, পাথর বা গাছ-গাছািলর মাধয্েম বরকত
কামনা করা জােয়য আেছ িক?

উ�রঃ এিট িশেকরর অ�ভুর্।

আবু ওয়াি�দ লাইছী

(রািদয়া�াহু ‘আনহ) েথেক বিণর্, িতিন বেলন, আমরা রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ হুনাইন যুে�র উে�েশয
রওয়ানা হলাম। আমরা তখন সেবমা� ইসলাম �হণ কেরিছ।
মুশিরকেদর একিট কুলগাছ িছল, যার চারপােশ তারা অব�ান
�হণ করত এবং তােত তারা তােদর সমরা� ঝুিলেয় রাখেতা।
গাছিটেক ‘যাতু আনওয়া�’ বলা হত। সাহাবী (রািদয়া�াহু‘আনহ)
বেলন, আমরা ঐ কুলগােছর পা�র্ িদেয় অিত�ম করর সময়
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক বললাম, েহ আ�াহ্র
রাসূ ল! মুশিরকেদর েযমন ‘যাতু আনওয়া�’ আেছ, আমােদর
জনয্ও অনুর ‘যাতু আনওয়া�’ িনধর্ারণ কের িদ। তখন রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, “আ�াহু আকবা,
েতামােদর এই দাবীিট পূ বর্বতর েলাকেদর রীিত-নীিত ৈব আর
িকছু ই নয়। যার হােত আমার জীবন, তাঁর কসম কের বলিছ,
েতামরা এমন কথাই বেলছ, েযমন কথা বনী ইসরাইল মূ সােক
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বেলিছল। তারা বেলিছেলা, েহ মূসা, মুশিরকেদর েযমন ইলাহ
আেছ, আমােদর জনয্ও েতমন ইলাহ বািনেয় দা। মূসা বলেলন,
েতামরা মূ েখর্র মেতা কথাবাতর্া বলে (আ‘রাফ ১৩৮)। েতামরা
অবশয্ই েতামােদর পূবর্বতর্ী েলাকেদর রীিতনীিতই অবল�ন ”

(আহমাদ ও িতরিমযী)।

�� ৪৩: কাউেক স�� করার জনয্ আ�াহ বয্তী ত তা
নােম যেবহ করার হুকুম ি?
উ�রঃ আ�াহ বয্তীত অনয্ কাউেক স�� করার জনয্ ত

নােম যেবহ করা িশকর। মহান আ�াহ,

ۡ َ
ّ َ
[٢ : ﴾ ]الﻜﻮﺛﺮ٢ ﴿ ف َص ِل ل َِر ّ�ِك َوٱ�َ ۡر

“অতএব, আপনার পালনকতর্ার উে�েশয্ ছালাত আদা

করুন এবং �ুরবানী কর” (কাওছার ২)। অনয্ আয়ােত এরশাদ
হেয়েছ,

َ ّ ُۡ
ُ
َۡ َ
َ اي َو َم َما� َِ ّ ِ َر ّب ۡٱل َ�ٰلَم
َ � َي
: ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم١ �
﴿ قل ِنَ َص� ِ� َو� ُس ِ� و
ِ
ِ
ِ
[١٦٢

“আপিন বলু ন, আমার ছালাত, আমার �ুরবানী এবং আমার
জীবন ও মরণ িব�-�িতপালক আ�াহ্রই জনয” (আন‘আম ১৬২-

১৬৩)। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,

ّ
ََ
«َ�ا
ِ  ِْ�َ»ﻌﻦ ا�َُّ ﻣَﻦْ ذَﺑَﺢَ ﻟِﻐ
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“আ�াহ ছাড়া অেনয্র উে�েশয্ েয বয্ি� য কের, তার

উপর আ�াহ্র অিভশাপ” (মুসিলম)।

�� ৪৪: আ�াহ বয্তীত অনয্ কােরা উে�েশয্ মানত কর
হুকুম ি?
উ�রঃ আ�াহ ছাড়া অনয্ কােরা উে�েশয্ মানত করা ব

িশকর। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘েয বয্ি�
আ�াহ্র আনু গেতয্র মানত কে, েস েযন তাঁর আনু গতয্ কে।
পক্ষা�ের েয বয্ি� তাঁর অবাধয্ হওয়ার মানত, েস েযন তার
অবাধয্ না হ' (বুখারী)। এর অথর্ হেল, মানত একমা� আ�াহ্র

জনয্ই করেত হে, অনয্ কােরা জনয্ করেল তিশকর হেব।
�� ৪৫: আ�াহ ছাড়া অনয্ কােরা কােছ আ�য় চাওয়ার
হুকুম ি?

উ�রঃ আ�াহ ছাড়া অনয্ কােরা কােছ আ�য় চাওয়া িশকর।

মহান আ�াহ বেলন,
ۡ َ ّ ٞ َ َ َ ُ ّ َ�َن
َٗ ُ ُ َ ۡ َ ّ َ َ ُ َُ
﴾ ٦ ٱ� ِّن ف َزادوه ۡم َرهقا
ِ �ٱ
ِ �س �عوذون ب ِ ِرجا ٖل مِن
ِ ﴿ َهۥ �ن رِجال مِن
[٦ :]ﺠﻟﻦ

“িকছু মানু ষ কিতপয় িজেনর আ�য় িনত। ফেল িজেনরা
মানু ষেদর ভয়-ভীিত বািড়েয় িদত” (িজন ৬)। েকননা আ�য়

�াথর্না করা ইবাদ। আর ইবাদত একমা� আ�াহর উে�েশয্ই
হেত হেব। মহান আ�াহ বেলন,
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ۡ َ ۡ َ ٞ َۡ
ّ
ّ
َۡ ّ َ َ ّ
ٌ �َِ َِّ ُهۥ َس ِم
ٌ يع َعل
﴾٢ ِيم
﴿مَا َ�َ�َنَك مِن لشَي�ٰ ِن نزغ فٱستعِذ ِٱ ۚ ن
[٢٠٠ :]اﻻﻋﺮاف
“যিদ শয়তােনর পক্ষ েথেক আপিন িকছ কুম�ণা অনু ভব

কেরন, তাহেল আ�াহর িনকট আ�য় �াথর্না কর। িন�য় িতিন
সবর্ে�াত, সবর্” (ফু ছিছলাত ৩৬)।

তেব জীিবত এবং উপি�ত বয্ি�র কােছ েস েয িবষেয়
ক্ষমতা রা, েস িবষেয় আ�য় চাওয়া যােব।
�� ৪৬: (েকােনা �ােন ক্ষিতকারক েপা-মাকড় ইতয্ািদ
ভয় থাকেল) েসখােন অব�ান �হেণর েদা‘আ িক?
উ�রঃ রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, ‘েয
বয্ি�েকােনা �ােন অব�ান �হণ করেব, েস বলেব,
َ َ
ّ ِ
« اﺘﻟَّﺎﻣَّﺎتِ ﻣِﻦْ ﺮﺷَ َﻣﺎ ﺧﻠ َﻖ
َّ�ُ ﺑِ�َﻠِﻤَﺎتِ ا
»
ِ
“আিম আ�াহ্র পিরপূণর্ কািলমা �ারা তা সৃ ি�র অিন�
েথেক আ�য় �াথর্না করি”, তাহেল যতক্ষণ পযর্� েস ঐ �
তয্াগ না করে, ততক্ষণ পযরেকােনা িকছু ্ই তার ক্ষিত করে
পারেব না” (মুসিলম)।

�� ৪৭: কলয্াণ সাধ, অিন� দূরীকরণ সহ েযসব িবষেয়
আ�াহ ছাড়া অনয্ েকউ সহেযািগতা করেত সক্ষম, েসসব
িবষেয় অনয্ কােরা কােছ সহেযািগতা চাওয়া যােব ি?

উ�রঃ এিট িশেকরর অ�ভুর্। মহান আ�াহ বেলন,
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َۡ ٓ ََ ُ ۡ ُ ُ َ ۡ ََ ّ
ُ ۡ َ َ ُ َ َ َ ّ ُ ُ ۡمُضۡطَر
�ض
�يب ل
� ِ �َّ إِذا د�ه و��شِ ف لسُ ٓو َء و�جعل�م خلفا َء ٱ
ِ ﴿ َمَن
ٗ
ّ
َ َ
َ
َ
ّ
[٦٢ : ﴾ ]ﻨﻟﻤﻞ٦  َّ َع �َِۚ قل ِي� َّا َذَكَ ُرونٞأءِ�ٰه
“েক িনরূপােয়র ডােক সাড়া েদ, যখন েস ডােক এবং ক�

দূ রীভূ ত কেরন?” (নামল ৬২)।। অথর্াৎ আ�াহ ছাড়া তার ডােক
েকউ সাড়া িদেব না এবং ক�ও দূ র করেব না। আর এিট িশকর
এ কারেণ েয, আ�াহ্র কােছ সাহাযয্ চাওয়া ইবাদ। আর
ইবাদত একমা� আ�াহ্র জনয্ই হেতহেব। মহান আ�াহ বেলন,
ُ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ّ �َ َ ُ َ ۡ َ ۡ
  [٩ :اب ل� ۡم﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل
﴿ إِذ �ستغِيثون َ�م فٱستج
“েতামরা যখন েতামােদর �িতপালেকর সাহাযয্ �াথর্ন
কেরিছেল, তখন িতিন েতামােদর ডােক সাড়া িদেলন” (আনফাল

৯)। আবু হুরায়রাহ (রািদয়া�াহু ‘আনহ) েথেক বিণর্, রাসূ ল

সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ َ َ ُ ُ َ ٌ َ َ َ  ﺑَﻌِ�ٌ ﻪﻟَُ رُﺎ
ﺎ ر ُﺳﻮل
ﻏء  �ﻘﻮل ﻳ
ﺘِﻪ
ََ»ْﻔِ�ََّ أَﺣَﺪَ�ُﻢْ ﻳَﻰﺠِءُ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻰﻠﻋ
ِ  رَ�ﺒ
َ َْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َْ َ ُ ََُ ْ َ ّ
  أُﻟْﻔِ�ََّ أَﺣَﺪَ�ُﻢْ ﻳَﻰ ِﺠ ُء ﻳَ ْﻮ َم. ﻓﺄﻗﻮل ﻻ أم ِﻠﻚ لﻚ ﺷيﺌًﺎ ﻗﺪ أﺑْﻠﻐﺘُﻚ.�ِ �َ أ ِﻏﺜ
ِ
َ
ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ّ  َﻴَﻘُﻮلُ ﻳَﺎ رَﺳُﻮل
 ﻓﺄﻗﻮل ﻻ أم ِﻠﻚ.�ِ ا�َ أ ِﻏﺜ
َ� ٌﻴَﺎﻣَﺔِ ﻰﻠﻋََ ر �َﺒ َﺘِﻪِ ﻓَﺮَسٌ ﻪﻟَُ ﻤﺣَْﺤَﻤَﺔ
ِ
َ َْ َ َْ ْ َ َ َ
«لﻚ ﺷيﺌًﺎ ﻗﺪ أﺑْﻠﻐﺘُﻚ
“আিম েতামােদর কাউেক িকয়ামেতর িদন েযন এ অব�ায়
না পাই েয, েস তার কাঁেধ উট বেয় েবড়াে� আর তা িচৎকার
িদে�। ঐ বয্ি� আমােক বলে, েহ আ�াহ্র রাসূ ল! আমােক
সাহাযয্ কর। আিম বলব, আিমেতা (দু িনয়ায়) েতামােক জািনেয়
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িদেয়িছলাম েয, আিম েতামার জনয্ িকছু করেত পারব ন। আিম
েতামােদর কাউেক িকয়ামেতর িদন েযন এ অব�ায় না পাই েয,
েস তার কাঁেধ েঘাড়া বেয় েবড়াে� আর তা িচৎকার করেছ। ঐ
বয্ি� আমােক বলে, েহ আ�াহ্র রাসূ ল! আমােক সাহাযয্ কর।
আিম বলব, আিমেতা (দু িনয়ায়) েতামােক জািনেয় িদেয়িছলাম েয,
আিম েতামার জনয্ িকছু করেত পারব ন” (বুখারী ও মুসিলম)।

তেব জীিবত এবং উপি�ত বয্ি� েয িবষেয় সহেযািগতা
করেত সক্, েস িবষেয় তার সহেযািগতা চাওয়া যােব।
েযমনভােব মূ সা আলাইিহস সালােমর �েগা�ীয় এক বয্ি� তাঁ
কােছ তােদর শ�র িবরুে� সাহাযয্ েচেয়িছে। এরশাদ হে�,
ّ ََ
َ ٱس َت َ� ٰ َث ُه ّ�َِي مِن ش
ۡ َ﴿ ف
  [١٥ :ِيعتِهِۦ � �َِي م ِۡن َع ُد ّوِه ِۦ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ

“অতঃপর েয তাঁর িনজ দেলর, েস তার শ� পেক্ষ

েলাকিটর িবরুে� তাঁর কােছ সাহাযয্ �াথর্না ” (�াছাছ ১৫)।

আেগই বলা হেয়েছ, মৃত ও অনু পি�ত বয্ি�র কােছ সাহাযয
চাওয়া িশকর। চার ইমাম এ িবষেয় ঐকয্মত েপাষণ কেরেছ।
�� ৪৮: মুনােফ�ী কত �কার?
উ�রঃ মুনােফ�ী দু ই �কারঃ
১. বড় মুনােফ�ীঃ বড় মুনােফ�ী হে�, বাইের ঈমান �কাশ
করা এবং িভতের কুফরী লু িকেয় রাখা।
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২. েছাট মুনােফ�ীঃ েছাট মুনােফ�ী হে�, িভতের কুফরী
েগাপন না েরেখ অথর্াৎ মুসিলম হওয়ার পর মুনােফ�েদর
চিরে�র সােথ সাদৃ শয্ রাখ। েযমনঃ িমথয্া বল, ওয়াদা ভ� করা,
আমানেতর েখয়ানত করা। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন,

 َُﺔ
ََ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُْ َ َ َ َ َ َ ّ
«ا وﻋ َﺪ أﺧﻠﻒ
»ﻳ الْﻤُﻨَﺎﻓِﻖِ ﺛَﻼَثٌ إِذَا ﺣَﺪَث ﻛﺬب و�ِذا اؤﺗ ِﻤﻦ ﺧﺎن و ِ�ذ

“মুনােফে�র িনদশর্ন িতনিটঃ যখন েস কথা বে, িমথয্া
বেল; যখন তার কােছ আমানত রাখা হয়, তখন েস তার েখয়ানত
কের এবং যখন ওয়াদা কের, তখন েস তা ভ� কের” (বুখারী)।
�� ৪৯: কুফরী কত �কার?
উ�রঃ কুফরী দু ই �কারঃ
১. বড় কুফরীঃ যা মানু ষেক �ীন েথেক েবর কের েদয়।
েযমনঃ আ�াহ, তাঁর রাসূ ল এবং তাঁর মেনানীত ধমর্ ইসলামেক
গািল েদওয়া অথবা ইসলােমর রুকনসমূহ সহ আ�াহ কতৃর্
ফরযকৃত �ীেনর অনয্ানয্ যরূরী িবষেেকােনা িকছু েক অ�ীকার
করা। মহান আ�াহ বেলন,
َ ُ ُ
ُۡ
َ ْ
َ َ
َ
ُ ََ
ّ
ِ �َِ َو َء َا�ٰتِهِۦ َو َر ُس
 � � ۡع َتذ ُِروا ق ۡد �ف ۡرتم٦ نت ۡم � ۡس َت ۡه ِز ُءون
و� ِۦ ك
﴿قل َبِٱ
ُ َ َ َۡ
  [٦٦  ،٦٥ :ي�ٰن ِ� ۡ ۚم﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
ِ �ع د إ
“আপিন বলু ন, েতামরা িক আ�াহ্র সােথ, তাঁর আয়ােতর
সােথ এবং তাঁর রাসূ েলর সােথ ঠা�া করেত? ওযর েপশ কেরা
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না, িন�য় েতামরা ঈমান আনার পর (ঠা�-িব�েপর কারেণ)
কােফর হেয় েগছ” (তাওবাহ ৬৫-৬৬)।

২. েছাট কুফরীঃ েযমনঃ আ�াহ্র েন‘মত অ�ীকার করা
অথবা েকােনা মুসিলম বয্ি�র সােথ অনয্ায়ভােব ক-িববাদ ও
মারামাির করা। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ْ ُ ُُ
 ُ»ِﺒَﺎب
«َﺎﻪﻟ �ﻔ ٌﺮ
الْﻤُﺴْﻠِﻢِ ﻓُﺴُﻮقٌ وَﻗِﺘ
“মুসিলম বয্ি�েক গািল েদওয়া ফােস�ী এবং তার সােথ

কলহ-িববাদ ও মারামাির করা কুফরী” (বুখারী)।
�� ৫০: শাফা‘আত কত �কার?
উ�রঃ শাফা‘আত দু ই �কারঃ

১. িকয়ামত িদবেসর শাফা‘আতঃ যা আ�াহ ছাড়া অনয্
কােরা কােছ চাওয়া যােব না। মহান আ�াহ বেলন,
ّ ّ ُ
ٗ �َ لشَ َ�ٰ َع ُة
  [٤٤ :ِيعاۖ ﴾ ]الﺰمﺮ
ِ َِّ ﴿ قل
“বলু ন, সম� সু পািরশ আ�াহরই ক্ষমতাধ” (যু মার ৪৪)।

এই �কার শাফা‘আেতর দু ‘িট শতর্ রেয়েছ
ক. আ�াহ্র পক্ষ েথে শাফা‘আতকারীর জনয্ শাফা‘আত
করার অনু মিত থাকেত হেব। েযমন মহান আ�াহ বেলন,
ّ َ
ۡ ّ َ ُ َ َۡ
  [٢٥٥ :ِندهُ ٓۥ ِ�َ �ِإِذنِهِۚۦ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
﴿ َمن ذا �َِي �شفع ع
“েক আছ এমন, েয তাঁর কােছ তাঁর অনু মিত ছাড়া সু পািরশ

করেব?” (বা�ারাহ ২৫৫)।
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খ. যার জনয্ শাফ‘আত করা হেব, তার উপর আ�াহ্র
স�ি� থাকেত হেব। মহান আ�াহ বেলন,
َ ُ َ َۡ ََ
ۡ ون ِّ�َ ل َِمن
ٰ َ َٱرت
  [٢٨ :�﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء
﴿و� �شفع
ِ
“তারা শুধমা� তােদর জনয্ সুপািরশ কে, যােদর �িত

আ�াহ স��” (আি�য়া ২৮)। সু তরাং িকয়ামত িদবেস েকউ যিদ
তার িনেজর জনয্ শাফ‘আত কামনা কের, তাহেল েস েযন
একমা� আ�াহ্র কােছ তা �াথর্না কে; অনয্ কােরা কােছ ন।

েকননা রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
ﺄ
َ ّ ََْﻟْﺖَ ﻓَﺎﺳ
»ِذَا ﺳَﺄ
«َ�ا
 ِل

“তুিম যখন চাইেব, তখন আ�াহর কােছই চাও” (িতরিমযী)।

েসজনয্ িনে�া� প�িতেত �াথর্না করা যা: েহ আ�াহ! আমােক
তােদর অ�ভুর্� ক, যােদর জনয্ িকয়ামত িদবেস শাফ‘আত
করা হেব অথবা েহ আ�াহ! িকয়ামত িদবেস আপিন আমার
ভােগয্ মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর শাফা‘আত
নছীব করু। তেব িনে�া�ভােব �াথর্না করা হারা: েহ রাসূল!
আপিন আমার জনয্ িকয়ামেতর িদন শাফ‘আত করু।
২. দু িনয়ার জীবেন মানু েষর পর�েরর মেধয্ শাফ‘আতঃ
এই �কার শাফা‘আত ভাল কােজর জনয্ হেল েমা�াহাব আর
ম� কােজর জনয্ হেল হারা। মহান আ�াহ বেলন,
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ٗ
ٗ َ َ َ ۡ
ُ َ ٗ َ َ َ ً َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ ّ
ٞ �ن ّ َُۥ نَص
يب ّم ِۡن َهاۖ َو َمن �َشف ۡع ش�ٰ َعة َس ّي ِ َئة
﴿َن �شفع ش�عة حسنة ي
ِ
ّ ُ
ٞ ۡ
  [٨٥ :يَ�ن َُۥ كِفل ّم ِۡن َهاۗ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
“েয বয্ি সৎকােজর জনয্ েকান সুপািরশ করে, তা েথেক
েসও একিট অংশ পােব। আর েয বয্ি� ম� কােজর জনয্
সু পািরশ করেব, েস তার েবাঝারও একিট অংশ পােব” (িনসা

৮৫)।

�� ৫১: রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েযেহতু
িকয়ামেতর িদন শাফা‘আত করেবন, েসেহতু তাঁর কােছ িক
শাফা‘আত চাওয়া যােব?
উ�রঃ সম� শাফা‘আত আ�াহর একক মািলকানায়। মহান
আ�াহ বেলন,

ّ ّ ُ
ٗ �َ لشَ َ�ٰ َع ُة
[٤٤ :ِيعاۖ ﴾ ]الﺰمﺮ
ِ َِّ ﴿ قل

“বলু ন, সম� সু পািরশ আ�াহরই ক্ষমতাধ” (যু মার ৪৪)।
অতএব, রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনেদর্শ “যখন
চাইেব, তখন আ�াহ্র কােছই চাইেব” পালন করেত হেল

আ�াহ্র কােছই শাফা'আত চাইেত হেব। েসজনয্ আমােদর
এভােব �াথর্না করা উিচত ে, েহ আ�াহ! িকয়ামত িদবেস রাসূল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যােদর জনয্ শাফ‘আত করেবন,
আমােক আপিন তােদর অ�ভু্� কের িদ
র
।
�� ৫২: অসীলা কত �কার?
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উ�রঃ অসীলা বা মাধয্ম ধরা দুই �কারঃ
১. ৈবধ অসীলাঃ সৎ আমলেক আ�াহ্র ৈনকটয্ লােভর
অসীলা বা মাধয্ম িহসােব �হণ করা নাম ৈবধ অসীলা। আর েয
েকােনা আমল সৎ হওয়ার জনয্ শতর্ হ, শুধুমা� আ�াহর
স�ি�র জনয্ তা স�াদন করা এবং তােত রাসূল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �দিশর্ত প�ি তথা সু �ােতর অনু সরণ
থাকা। েযমন, আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর �িত িব�াস �াপনেক
অসীলা িহসােব �হণ, রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
সু �ােতর অনু সরণেক অসীলা িহসােব �হণ অথবা আ�াহ্র জনয্
একিন� েয েকােনা আমলেক অসীলা িহসােব �হণ। এই অসীলা
স�েকর্ই মহান আ�াহ বেল,

ََ ۡ َ ْ ُ
  [٣٥ :﴿ َو ۡٱ� َتغ ٓوا إِ�ۡهِ ٱل َوسِيلة﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة

“আর েতামরা তাঁর অসীলা অে�ষন কর” (মােয়দাহ ৩৫)।
সু তরাং েকউ এভােব �াথর্না করেত পাে, “েহ আ�াহ! আপনার

�িত আমার একিন�তা এবং আমা কতৃর্ক আপনার রাসূল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর আনু গেতযর মাধয্েম আপিন
আমােক সু �তা ও িরিয� দান করু। েযমনিট পাহােড়র গুহা
আ�য় েনওয়া িতন বয্ি�েক একখ� পাথর এেস গুহায় আটিকে
িদেল তারা তােদর সৎ আমলেক মাধয্ম িহসােব �হণ কের গুহা
মুখ েথেক পাথর সিরেয় েদওয়ার জনয্ মহান আ�াহর িনকট
60

�াথর্না কেরিছেলন এবং আ�াহ তােদর �াথর্না কবূল কেরিছে”

(বুখারী)।

অনু রূপভােব েকােনা সৎ বযি�র েদা‘আেক অসীলা বা মাধয্ম
িহসােব �হণ করা ৈবধ। েযমিনভােব সাহাবীগণ (রািদয়া�াহু
‘আনহু) বৃ ি� �াথর্নার জনয্ আ�া (রািদয়া�াহু ‘আনহ)-এর
েদা‘আর শরণাপ� হেয়িছেলন এবং আ�াহ তাঁেদর জনয বৃ ি� বষর্ণ
কেরিছেলন (বুখারী)।

২. অৈবধ অসীলাঃ আ�াহ বা তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম েথেক �মািণত নয়- এমন অসীলােক অৈবধ অসীলা
বেল। েযমনঃ মৃত বয্ি�েক অসীলা িহসােব �হণ কের তার কােছ
সাহাযয্ ও শাফ‘আত চাওয়া। আর এই অসীলা হারাম হওয়ার
বয্াপাের ইমামগণ ঐমতয েপাষণ কেরেছন- যিদও গৃহীত েসই
অসীলা নবী িকংবা অলী হন।
�� ৫৩: ইবাদত কবূল হওয়ার শতর্ কয়িট ও িক ি?
উ�রঃ ইবাদত কবূল হওয়ার শতর্ দ 'িটঃ
১. ইবাদত একমা� আ�াহ্র স�ি�র জনয্ হওয়। মহান
আ�াহ বেলন,

َٓ
ُۡ َّ ْ ُ َُۡ ّ ْٓ ُ ُ ََٓ
َ �ل ِص
ّ �ُ َ �
َ �ٱ
  [٥ :ِين ُح َنفا َء﴾ ]ﺒﻟيﻨﺔ
َ� ﴿وما أمِروا ِ�َ ِ�عبدوا
ِ
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“তােদরেক েকবলমা� এই িনেদর্শ করা হেয়েছ ে, তারা
খাঁিট িব�ােসর সােথ এবং একিন�ভােব আ�াহ্র ইবাদত করেব”

(বাইেয়য্নাহ৫)।

২. ইবাদত রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম

�দিশর্ত প�িতেত হওয়। মহান আ�াহ বেলন,
ُۡ
ُ ۡ ُۡ
ُ ّ َ َّ َ ّ ُۡ ُ
ُ ّ � ُم
  [٣١ :�َ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
و� �بِب
ِ ﴿قل إِن كنتم ُِبُون �َ فٱَبِع
“বলু ন, যিদ েতামরা আ�াহেক ভালবাস, তাহেল আমােক

অনু সরণ কর, তাহেল আ�াহও েতামােদরেক ভালবাসেবন”

(আেল ইমরান ৩১)। রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন,

َ َ َْ َ
َْ
ّ
َ َ
«ٌ» َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤﻞ � َﻤﻼً ﻟي َﺲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ أم ُﺮﻧﺎ �ُﻮَ رَد

“েয বয্ি� আমােদর িনেদর্েশর বাইেেকােনা আমল করেলা,

তার েসই আমল �তয্াখয্” (মুসিলম)।

�� ৫৪: েকােনা আমল ছাড়াই িনয়য্ত িবশু� হওয়া ি
যেথ�?
উ�রঃ েয েকােনা আমল কবূল হওয়ার জনয্ িনয়য্ত িবশ
হওয়ার সােথ সােথ তা রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
�দিশর্ত প�িতেত হওয়া যরূ। মহান আ�াহ বেলন,
َ َ ۡ ُۡ ََ ٗ ٰ َ َٗ َ َۡ ََۡۡ َّ َٓ َ ْ ُ َۡ َ َ َ َ
ٓادة ِ َر ّ�هِۦ
�ك بِعِب
ِ � �﴿�من �ن يرجوا ل ِقاء ر�ِهِۦ فليعمل �م� �ل ِحا و
ِ
َ
  [١١٠ : ﴾ ]الﻜﻬﻒ١ �أ َح َ ۢد
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“অতএব, েয বয্ি� তার পালনকতর্ার সাক্ষাত কামনা,
েস েযন সৎকমর্ স�াদন কের এবং তার পালনকতর্ার ইবাদে
কাউেক শরীক না কের” (কাহ্ফ ১১০)। উ� আয়ােত মহান

আ�াহ আমল কবূল হওয়ার জনয্ িবশু� িনয়য্ত এবং রাস
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �দিশর্ত প�িতর শতর্ােরা
কেরেছন। মেন রাখেত হেব, খাঁিট িনয়য্ত উপকাের আসেলও
ঈমােনর অনয্তম শতর্ হ, আমল।
�� ৫৫: পুরুষেদর জনয্ কবর িযয়ারত কত �ক?
উ�রঃ দু ই �কারঃ
১. ৈবধ িযয়ারতঃ আেখরাত ও মৃতুয্েক �রণ করা এবং মৃত
বয্ি�র জনয েদা‘আ করার উে�েশয্ কবর িযয়ারত করাই হে,
ৈবধ িযয়ারত। এই িযয়ারেতর মাধয্েম িযয়ারতকারী ছওয়ােবর
অিধকারী হয়। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
ّ َ ﻓَﺰُورُوﻫ ﺎ ﻓَﺈِ�َّﻬَﺎ َﺗُﺬ
ُ
َ
َْ ُﻢ
« اﻵﺧ َﺮة
َ
»ﻨْﺖُ �َﻬﻴْﺘُ� ﻋَﻦِ زِ�َﺎرَةِ اﻟْﻘُﺒﻮرِ أَﻻ
ِ َﻛِ ُﺮ
“আিম

েতামােদরেক

কবর

িযয়ারত

করেত

িনেষধ

কেরিছলাম িক� এখন েতামরা কবর িযয়ারত কর। েকননা তা
আেখরাতেক �রণ কিরেয় েদয়” (মুসিলম)।
২. িনিষ� িযয়ারতঃ েয িযয়ারেতর মাধয্েম মৃত বয্ি�
িনকেট সাহাযয্ �াথর্না করা , সু পািরশ চাওয়া হয়, তা-ই িনিষ�
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িযয়ারত। এই িযয়ারেতর মাধয্েম িযয়ারতকারী েগানাহগার হ;
বরং এরূ আমল বড় িশেকরর অ�ভুর্। মহান আ�াহ বেলন,
ْ َُ َۡ َ ۡ ُ ُ َۡ
َ ُ َۡ َ
َ ُ َۡ َ ّ
ُ
ۡ
 إِن تدعوهم � �سمعوا١ �
ٍ ﴿َٱ�َِين تدعون مِن دونِهِۦ ما �مل ِكون مِن ق ِط ِم
ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َٰ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ْ ُ َ َ ۡ َ ْ ُ َ َۡ َ ۡ ُ َ َٓ ُ
�كِ� ۡ ۚم
ِ ِ � د�ء�م ولو س ِمعوا ما ٱستجابوا ل�مۖ و�وم ٱلقِ�مةِ ي�فرون
َ ُۡ َ ُ َُّ ََ
  [١٤  ،١٣ : ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ١ �
ب
خ
و� ينبِئك مِثل
ِ
ٖ
“তাঁর পিরবেতর্ েতামরা যােদরেক ডা, তারা তু� েখজুর
বীিচর আবরেণরও অিধকারী নয়। েতামরা তােদরেক ডাকেল
তারা েতামােদর ডাক শুেন ন। আর শুনেলও েতামােদর ডােক
সাড়া েদয় না। িকয়ামেতর িদন তারা েতামােদর িশকর অ�ীকার
করেব। ব�তঃ আ�াহর নয্ায় েক েতামােক অবিহত করেত
পারেব না” (ফািতর ১৩-১৪)।
�� ৫৬: কবর িযয়ারেতর সময় েকান েদা‘আ পড়েত হয়?
উ�রঃ কবর িযয়ারেতর সময় িন�িলিখত েদা‘আ পড়েত হয়,
যা রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর সাহাবীগণেক িশক্ষ
িদেতনঃ
ََّﻼَمُ َﻴْ�ُﻢْ أَﻫْﻞ
ُ ّ  َ وال ْ ُﻤ ْﺴﻤ�َ وَ�ِﻧَّﺎ إِنْ ﺷَﺎء
َ اﺪﻟِﻳَﺎر ﻣ َﻦ  ال ْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
ّ
َ �
َ�ا
ﻋَﻠ
»
ِ ِ
ِ
ِِ
َ
ََ َْ ُ ُ ََ ََ
«ﺎ�ﻴﺔ
ِ ﻼﺣِﻘُﻮنَ أَﺳْﺄَلُ ا�ََّ ﻨﻟﺎ وﻟ�ﻢ اﻟﻌ
“েহ মুিমন-মুসিলম কবরবাসীগণ! আপনােদর উপর শাি�

বিষর্ত েহা। িন�য়ই আমরা (আপনােদর) সােথ িমিলত হব
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ইনশাআ�াহ। আমরা আ�াহর িনকট আমােদর এবং আপনােদর
জনয্ মুি-িনরাপ�া �াথর্না করি” (মুসিলম)।
�� ৫৭: েনককার েলােকর কবেরর িনকট িগেয় আ�াহর
কােছ �াথর্না করার হুকুম ?
উ�রঃ েনককার েলােকর কবেরর িনকট িগেয় আ�াহর
কােছ �াথর্না করা িবদ‘আত। যা মানু ষেক িশেকরর িদেক ধািবত
কের। আলী ইবেন হুসাইন েথেক বিণর, িতিন এক বয্ি�েক
রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কবেরর িনকট আ�াহ্র
কােছ �াথর্না করেত েদেখ তােক িনেষধ কেরন এবং বেল,
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “েতামরা আমার
কবরেক ঈেদ পিরণত কর না” (িযয়া মা�েদসী, আল-মুখতারাহ,

হা/৪২৮)।

�� ৫৮: আ�াহ্র কােছ েকােনা িকছু চাওয়ার েক্ষে� মৃ
বয্ি�েক সুপািরশকারী িহসােব �হণ করার হুকুম ?

উ�রঃ এিট বড় িশেকরর অ�ভুর্। েকননা মহান আ�াহ

তােদরেক িতর�ার কের বেলন,

َ ُ ٰ ٓ �ََ َ ُ ُ َ ٓ ٰ ُ َ ٓ ُف
ّ َ
ِ﴿و�قولون َؤ�ء
  [١٨ :ِند �َِۚ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ
َؤنا ع

“তারা

বেল,

এরা

েতা

আ�াহ্র

কােছ

আমােদর

সু পািরশকারী” (ইউনু স ১৮)। িতিন তােদর স�েকর্ আেরা বেল,
�َۡ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ ّ ُ َ ّ ُ َ ٓ َ ّ ُل
ٰ ٓ َِ�
  [٣ :َ﴾ ]الﺰمﺮ
�ِ﴿ما �عبدهم ِ�َ ِ�ق ِر�ونا إ
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“তারা বেল, আমরা তােদর এবাদত এজনয্ই কির ে, তারা

েযন আমােদরেক আ�াহ্র িনকটবতর্ী কের েয়” (যু মার ৩)।

�� ৫৯: কা‘বা ছাড়া অনয্ িকছুেক �ওয়াফ করা িক ৈব?
উ�রঃ কা‘বা ছাড়া অনয্ িকছুেক �ওয়াফ করা ৈবধ ন।
েকননা মহান আ�াহ কা‘বােকই �ওয়াফ করার জনয্ িনিদর্� কে
িদেয়েছন, অনয্ িকছুেক �ওয়ােফর অনুমিত িতিন েদ িন।
এরশাদ হে�,

ۡ ْ ُ ّ َ �ۡ ط
َ ۡ ِ ٱ�َ ۡي
  [٢٩ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٢ ِيق
ِ ﴿ َّوَفوا ب
ِ ت ٱلعت

“তারা েযন এই সু সংরিক্ষত গৃেহ র �ওয়াফ ক” (হ�

২৯)। এ �ওয়াফ �ারা যিদ জীিবত িকংবা মৃত েকােনা বয্ি�র
ৈনকটয্ লাভ উে�শয্ , তেব তা বড় িশেকরর অ�ভুর্�হেয় যােব
এবং �ওয়াফকারী �ীন েথেক েবর হেয় যােব। েকননা �ওয়াফ
হে� ইবাদত। আর আ�াহ ছাড়া অনয্ কােরা জনয্ ইবাদত কর
িশকর।
�� ৬০: হাদীেস বিণর্ত িতন মসিজদ ছাড়া ইবাদেতর
উে�েশয্ অনযেকােনা �ােন সফর করার িবধান িক?
উ�রঃ িতন মসিজদ ছাড়া ইবাদেতর উে�েশয্ অনয্ �াে
সফর করা ৈবধ নয়। উ� িতনিট মসিজদ হে�, মসিজেদ হারাম,
মসিজেদ নববী এবং মসিজেদ আকছা।
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
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রাসূ ল সা�া�াহু

ْ
َ
ﺬ مَﺴْﺠ
َ ﺛَﻼَﺛَﺔِ مَﺴَﺎﺟِﺪَ مَﺴْﺠ
َ ِاﺤﻟ َ َﺮام
 و َم ْﺴ ِﺠ ِﺪ
 ِِﺪِى ﻫََا وَ ِﺪ
»ﺸﺪُّ الﺮِّﺣَﺎلُ إِﻻَّ إِﻰﻟ
َ ﻷَﻗْﻰ
«ﺼ
“িতনিট মসিজদ ছাড়া অনয্েকােনা �ােন ইবাদেতর উে�েশয্
সফর করা যােব না। আমার এই মসিজদ (মসিজেদ নববী),
মসিজেদ হারাম এবং মসিজেদ আ�ছা” (মুসিলম)।
�� ৬১: িন�বিণর্ত হাদীসগুিল িক সহীহ নািক রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উপর েসগুিল িমথয্াের?
“েতামরা যখন সংকীণর্ অব�ায় পিতত হ, তখন কবর িযয়ারত
কর”, “েয বয্ি� হ� করল অথচ আমার কবর িযয়ারত করল
না, েস আমার সােথ শ�তা েপাষণ করল”, “েয বয্ি� একই
বছের আমােক এবং আমার িপতা ইবরাহীমেক িযয়ারত কের,
আিম তার জনয্ জা�ােতর িয�াদার হেয় যােব”, “েয বয্ি�
আমার মৃতুয্র পর আমার কবর িযয়ারত কর, েস েযন আমার
জীব�শায় আমার সােথ সাক্ষাত ক”, “আ�াহ্র েকােনা অলী
যিদ েকােনা িকছু েক বেল, ‘হও’, তাহেল তা হেয় যায়”, “েকােনা
বয্ি� যিদ িকছুেত দৃঢ় িব�াস �াপন কে, তেব তা তার
উপকাের আেস।”
উ�রঃ উপেরা� সবগুিলহাদীসই জাল এবং রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর নােম িমথয্চািরতা। এগুিল িব‘আতী ও
কবর পূ জারীেদর সৃ ি�। মেন রাখেত হেব, িযিন েকােনা িকছু হেয়
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েযেত বলেল হেয় যায়, িতিন হে�ন একমা� আ�াহ; েকােনা
নবী-রাসূ ল বা অলী-আউিলয়া কখনই এিট করেত সক্ষম ।
মহান আ�াহ বেলন,

َ َ ُ َ ً ۡ َ َ ََ َٓ ُُٓ َۡ ٓ َ ّ
ُ ُ َ ُ
  [٨٢ : ﴾ ]�ﺲ٨ �ٔا أن َ�قول ُ�ۥ �ن � َيكون
﴿ ِ�َما أمرهۥ إِذا أراد ش
“িতিন যখন েকান িকছু করেত ই�া কেরন, তখন তােক

েকবল বেল েদন, ‘হও’, তখনই তা হেয় যায়” (ইয়াসীন ৮২)।

�� ৬২: েনককার েলাকেদর পুরাতন িচ� ও িনদশর্নাবলী
অনু স�ান করা এবং েসগুিলর মাধয্ে বরকত কামনা করা িক
ইবাদত নািক িবদ‘আত?
উ�রঃ

এমন

কমর্কা� িবদ‘আত।

েকননা

সাহাবীগণ

(রািদয়া�াহু ‘আনহু) আবু বকর, ওমর, উছমান ও আলী
(রািদয়া�াহু‘আনহু)-এর িনদশর্নাবলী অনুস�ান ও েসগুিল�ারা
বরকত কামনা কেরন িন; অথচ নবীগেণর পের তাঁরা িছেলন এই
উ�েতর মেধয্ সবর্ে�� মান। েকননা সাহাবীগণ (রািদয়া�াহু
‘আনহু)

জানেতন

েয,

এিট

রাসূ ল

সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর জীব�শায় তাঁর জনয্ িনিদর্� ি। েয গােছর নীেচ
‘বাই‘আতুর েরদওয়ান’ সংঘিটত হেয়িছল, েস গাছিট �ারা বরকত
কামনার

আশ�ায়

ওমর

(রািদয়া�াহু ‘আনহ)

তা

েকেট

েফেলিছেলন। আর েযেহতু সাহাবীগণ (রািদয়া�াহু ‘আনহু)
কলয্ােণর িদেক আমােদর েথেক অেনক েবশী অ�গামী িছেল,
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েসেহতু এগুিল �ারা বরকত �হণ ইবাদত হেল তাঁরা আমােদর
আেগই তা করেতন।
�� ৬৩: েকােনা বয্ি�েক জা�াতী বা জাহা�ামী বেল
আখয্ািয়ত করা যােব ি?
উ�রঃ কুরআনু ল কারীম ও সহীহ হাদীেসর দলীল ছাড়া
কাউেক জা�াতী বা জাহা�ামী বলা যােব না। তেব েনককারমু�া�ী বয্ি�র জনয্ ছওয়ােবর আশা করা যায় এবং অসৎ বয্ি
েক্ষে� শাি�র আশ�া করা য।
�� ৬৪: পাপাচার করার কারেণ েকােনা মুসিলম বয্ি�েক
‘কােফর’ বলা যােব িক?
উ�রঃ অনয্ায় বা অপরাধ করার কারেণ েকােনা মুসিলম
বয্ি�েক কােফর বলা যােব ন; বরং েস তাওহীদপ�ীেদর মেধয্
পাপী মুিমন িহসােব গণয্ হে। তেব বড় কুফরী বা বড় িশকর
অথবা বড় মুনােফ�ীর মেধয্ িল� হেল তা িভ� কথ। অথর্াৎ েস
তখন ঈমানী গি� েথেক েবর হেয় যােব।
�� ৬৫: বা�ার কাজ-কমর্িক আ�াহ্র সৃ ি�?
উ�রঃ হয্া, বা�ার কাজ-কমর্ একিদেক েযমন আ�াহর সৃ ি�,
অনয্িদেক েতমিন তা বা�ার অজর। মহান আ�াহ বেলন,
ُّ ُ َ ُّ
ۡ َ �
  [٦٢ :�ءٖ� ﴾ ]الﺰمﺮ
ِ ﴿ �َ �ٰل ِق
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“আ�াহই সবিকছু র ��া” (যু মার ৬২)। অতএব, মানু ষেক
পরীক্ষা করার জনয্ হ ভাল-ম� দু ’িটই সৃ ি� কেরেছন। আর
বা�ার কাজ-কমর্ েয তার িনজ� উপাজর, তার দলীল হে�,
َ
ۡ
ۡ ٱ�تَ َس َب
ۡ ﴿ل َ َها َما َك َس َب
  [٢٨٦ :تۗ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ت َو َعل ۡي َها َما
“েস তাই পায়, যা েস উপাজর্ন কের এবং তাই তার উপর

বতর্া, যা েস কের” (বা�ারাহ ২৮৬)।

�� ৬৬: মসিজেদর েভতের মৃত দাফন করা অথবা কবেরর
উপের মসিজদ িনমর্াণ করা িক জােয়?
উ�রঃ না, জােয়য নয়; বরং উভয়ই হারাম। যিদ েকউ
আ�াহ বয্তীত েকােনা কবেরর ইবাদত কের বা কবরবাসীর
িনকট েদা‘আ কের অথবা তার িনকট সাহাযয্ �াথর্না ক,

তাহেল তা ‘বড় িশকর’-এর অ�ভুর্� গণয্ হ। পক্ষা�ের যি
কবেরর উপর বা কবরেক েক� কের মসিজদ িনমর্াণ কের বা
মসিজেদর েভতের মৃতেক দাফন কের, িক� কবরবাসীর উে�েশয্
েকােনা �কার ইবাদত না কের, তথািপও তা গিহর্ত কাজ িহসােব
এবং িশেকর পিতত হওয়ার বড় একিট মাধয্ম িহসােব গণয্ হ।
মেন রাখেত হেব, কবেরর উপের িনিমর্ত মসিজেদ ছালাত জােয়য

হেব না; বরং এ জাতীয় িনমর্াণ হারা। আেয়শা (রািদয়া�াহু
‘আনহা) বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর
মৃতুয্শযয্ায় শািয়ত অব�ায় বে,
70

ّ
َْ َ ُُ ُ َّ
َ
 ﻮر أﻧ ِبﻴَﺎﺋِ ِﻬ ْﻢ َﺴَﺎﺟِﺪَ �َُﺬِ ُر َﻣﺎ
اﻴﻟَْﻬُﻮدِ وَاﻨﻟّﺼَﺎرَى اﺨﺗَﺬوا �ﺒ
 ََ» ا�َِّ ﻰﻠﻋ
«َﺻﻨَ ُﻌﻮا
“আ�াহ ইয়াহূ দ এবং নাছারােদর উপর অিভশাপ করু,
কারণ তারা তােদর নবীগেণর কবরসমূহেক মসিজদ িহসােব �হণ
কেরেছ।” আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহা) বেলন, ইয়াহূদী-খৃ�ানেদর
এেহন কমর্কা� েথেক সতকর্ করার জনয্ িতিন একথা বেলে

(বুখারী ও মুসিলম)।

জুনদু ব ইবেন আ�ু �াহ (রািদয়া�াহু ‘আনহ) বেলন, রাসূল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মৃতুয্র পাঁচ িদন আেগ বেল,
َ
َ َ
َ
َ
ﺒْﻠَ�ُﻢْ ﺎﻛَﻧُﻮا �َﺘّﺨ
َ ﺬُونَ �ُﺒُﻮرَ أَﻧْبِﻴَﺎﺋِﻬِﻢْ وَﺻَﺎﺤﻟﻴﻬ ْﻢ َم
ﺎﺟ َﺪ أﻻ
ﺴ
ِ
� َ�ِنَّ ﻣَﻦْ ﺎﻛَن
»و
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ّﺘ
َ َ ْ َ ْ ُ ََْ ّ
«َﻼَ �ََ ِﺨﺬو اﻟْﻘُﺒُﻮرَ مَﺴَﺎﺟِﺪَ إِ�ِ أ�ﻬﺎ�ﻢ �ﻦ ذلِﻚ
“সাবধান! েতামােদর পূবর্বতর্ীরা তােদর নবী এবং েনককা
মুিমনগেণর

কবরসমূহেক

মসিজদ

িহসােব

�হণ

করেতা!

খবরদার! েতামরা কবরসমূহেক মসিজদ িহসােব �হণ কেরা না।
েকননা আিম েতামােদরেক এ েথেক িনেষধ করিছ” (মুসিলম)।
অতএব, মসিজেদর উপর বা মসিজদেক েক� কের িনিমর্ত
কবর েভে� েফলা ওয়ািজব। আর মসিজেদর েভতের মৃতেক
দাফন করা হেল মসিজদ ভাঙেত হেব না; বরং কবর খনন কের
মৃতেক েসখান েথেক সিরেয় সাধারণ কবর�ােন দাফন করেত
হেব।
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�� ৬৭: কবেরর উপর ঘর িনমর্াণ করার িবধান ি?
উ�রঃ কবেরর উপর ঘর িনমর্াণ করা িনকৃ� িবদ‘আত। এর
মাধয্েম দাফনকৃত বয্ি�র স�ােনর েক্ষে� চরম বাড়াবািড়
হয় এবং এমন কমর্কা� িশেকরর অনয্তম একিট মাধয্ম িহসাে
গণয্ হ। অতএব, িনকৃ� িবদ‘আত �িতেরাধ কে� এবং িশেকরর
অনয্তম এই মাধয্মেক �িতহত করেত স�ব হেল কবর উপের

িনিমর্ত ভবন েভে� মািটর সােথ িমিশেয় েদওয়া ওয়ািজ। তেব
এেক্ষে� সরকােরর অনুমিত এবং সহেযািগতা থাকেত হ।
আবুল হাইয়াজ আসাদী (রািদয়া�াহু ‘আনহ) বেলন, আলী
(রািদয়া�াহু‘আনহ) আমােক বেলন,
َ َ َ َْ
ّ  َُ  ﻣَﺎ �َﻌَﺜَ�ِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ رَﺳُﻮل
 أن ﻻ ﺗ َﺪع-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َ�ا
َ»ّ أَ�ْﻌَﺜُﻚَ ﻰﻠﻋ
ِ
ًْﻪُ وَﻻَ �َﺮﺒ
ُ ّ
َ
«إِﻻَّ ﺳَﻮَ�ْﺘَﻪ
ا مُﺮﺸِْﻓًﺎ
َﺎﻻً إِﻻَّ ﻃَﻤَﺴْﺘ
“রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােক েয কােজ

পািঠেয়িছেলন, আিমও িক েতামােক েসই কােজ পাঠাব না? আর
তা হে� এই েয, েকােনা ছিব-মূ িতর্ েপেল তা েভে� চুরমার কের
িদেব এবং েকােনা উঁচু কবর েপেল তা েভে� মািটর সােথ িমিশেয়
িদেব” (মুসিলম)।

�� ৬৮: রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িক
মসিজেদর েভতের দাফন করা হেয়িছল?
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উ�রঃ রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েক মূলতঃ
আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহা)-এর কামরায় দাফন করা হেয়িছল।
দাফেনর পর ৮০ বছেররও েবশী সময় পযর্� রাসূল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কবর মসিজেদর বাইেরই িছল। এরপর
একজন উমাইয়া খলীফা মসিজেদ নববী স�সারণ করেল
আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহা)-এর কামরা মসিজেদর েভতের পেড়
যায়। উে�খয্ ে, তৎকালীন আেলমগণ কতৃর্ক উ� কামরা
মসিজেদর েভতের �েবশ করােনার িবেরািধতা খলীফা �াহয্
কেরন িন। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কবেরর উপের
মসিজদ িনমর্াণ েথেক সতকর্ কের বে, “সাবধান! েতামােদর
পূবর্বতর্ীরা তােদর নবী এবং েনককার মুিমনগেণর কবরসমূহে
মসিজদ িহসােব �হণ করেতা! খবরদার! েতামরা কবরসমূহেক
মসিজদ িহসােব �হণ কেরা না। েকননা আিম েতামােদরেক এ
কাজ েথেক িনেষধ করিছ” (মুসিলম)। রাসূল সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম কবেরর উপের মসিজদ িনমর্াণকারী এবং বািত
��লনকারীেদরেক অিভস�াত কেরেছন (সু নােন আরবা‘আহ)।

�� ৬৯: রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িক তাঁর
কবের জীিবত আেছন? মীলাদু �বী অনু �ােন িক িতিন উপি�ত
হন?
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উ�রঃ চার ইমাম এমেমর্ একমত েপাষণ কেরেছন ে, রাসূল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর পিব� েদহ েথেক রূহ েবর না
হওয়া পযর্� ছাহাবােয় েকরাম(রািদয়া�াহু‘আনহু) তাঁেক দাফন
কেরন িন। তাঁরা তাঁেক জীিবত অব�ায় দাফন কেরেছন- একথা
িক ক�না করা যায়!
চার ইমাম এবং একজন সাহাবী েথেকও বিণর্ত হ িন েয,
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর মৃতুয্ এবং দাফেনর
পর কখনও জনস�ু েখ উপি�ত হেয়েছন। সু তরাং েয বয্ি দাবী
করেব েয, রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মানু েষর জা�ত
অব�ায় তােদর সামেন উপি�ত হন, েস িমথুয্ক এবং রাসূল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উপর িমথয্া আেরাপকার।
�� ৭০: িবদ‘আত কােক বেল ও কত �কার? �েতয্ক
�কােরর হুকুম ি? ইসলােম 'উ�ম িবদ‘আত' বেল িকছু আেছ
িক?
উ�রঃ িবনা দলীেল বা�া কতৃর্ক তার �ভুর ইবাদত করার
নাম িবদ‘আত। িবদ‘আত দু ই �কারঃ
১.

কােফের

পিরণতকারী

িবদ‘আতঃ

েযমনঃ

েকােনা

কবরবাসীর স�ি� অজর্েনর জনয্ তার কবের �ওয়াফ ক।
২. কুফরীেত নয়; বরং পােপ িনমি�তকারী িবদ‘আতঃ

েযমনঃ েকােনা নবী বা সৎ মানু েষর জ�বািষর্কী পালন কর।
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ইসলােম 'উ�ম িবদ‘আত' বলেত িকছু েনই। েকননা
�েতয্কিট িবদ‘আতই

হারাম।

রাসূ ল

সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম বেলন, “েতামরা শরী‘আেত নবািব�ার েথেক েবঁেচ
থােকা। েকননা নবািব�ৃ ত �েতয্কটা ব�ই হে� িবদ‘আত এবং
�েতয্কিট িবদ‘আতই হে� পথ��”; অনয্ বণর্নায় এেস,
“�েতয্কিট পথ��তাই জাহা�ােম যাে” (মুসনােদ আহমাদ)।

রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েকােনা িবদ‘আতেক এই
হুকুম েথেক েবর কের েদ িন। সু তরাং �েতয্কিট িবদ‘আতই
হারাম এবং িবদ‘আতী েগানাহগার। আর তার ঐ আমল
�তয্াখয্। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, “েয
বয্ি� আমােদর িনেদর্েশর বাইেেকােনা আমল করেলা, তার েসই

আমল �তয্াখয্” (মুসিলম)। আেয়শা (রািদয়া�াহু‘আনহা) েথেক
বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, “েয বয্ি�
আমােদর শরী‘আেত নতুন িকছু সৃ ি� করল, তার সৃ � েসই আমল
�তয্াখয্” (বুখারী ও মুসিলম)।

�� ৭১: যিদ েকউ �� কের, তাহেল নীেচর হাদীসিটর অথর্
িক? ‘েয বয্ি� উ�ম সু�াত চালু করেল, েস উ� সু �ােতর এবং
উ� সু �াত বা�বায়নকারীর েনকী পােব’।
উ�রঃ উ� হাদীেস উ�ম সু �াত বলেত এমন আমল
বুঝােনা হেয়েছ, ইসলােম যার িভি� রেয়েছ। েকননা হাদীসিট
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দান-ছাদা�ার েক্ষে� বিণর্ত হে। আর দান-সাদা�ার িবষয়িট
কুরআন-হাদীেস এেসেছ। তাছাড়া েয মহান বয্ি� উ� হাদীসিট
উে�খ কেরেছন, �য়ং িতিনই ‘সবর্�কার িবদ‘আত পথ��’ মেমর্র
হাদীসিটও বণর্না কেরেছ। আেরকিট িবষয় হে�, সু �ােতর িভি�

কুরআনু ল কারীম ও হাদীেস রেয়েছ, িক� িবদ‘আেতর েকােনা
িভি� তােত েনই।
�� ৭২: ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহ) তারাবীহ্র ছালাত
َ ُ َ ْ ْ ﻤﺖ
স�েকর্ বেলেছ, «ِ ‘ »ِﻌَِْ اﺒﻟِﺪﻋﺔ ﻫ ِﺬهএিট উ�ম িবদ‘আত’। আর
উসমান (রািদয়া�াহু ‘আনহ)-এর েখলাফতকােল জুম‘আর ি�তীয়
আযান চালু হয়। এক্ষেণ �� হ, তাহেল উ� িবষয় দু ’িটর
বয্াখয্া ?
উ�রঃ

ওমর

(রািদয়া�াহু ‘আনহ)

উ�

উি�

�ারা

িবদ‘আেতর আিভধািনক অথর্ বুিঝেয়েছ; পািরভািষক অথর্ ন।

েকননা িতিন এমন একিট ইবাদত স�েকর্ এই ম�বয্ কেরে,
যা �য়ং রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বা�বায়ন কের
েগেছন। সু তরাং ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহ)-এর আমল রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর আমেলর সােথ িমেল েগেছ।
আর রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর আমেলর সােথ যা
িমেল যায়, তা িবদ‘আত হওয়ার েকােনা ��ই আেস না।
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উছমান (রািদয়া�াহু‘আনহ)-এর ি�তীয় আযান চালু র িবষেয়
বলব, েয কয়জন খলীফার সু �াত অনু সরেণর জনয্ রাসূল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক আেদশ কেরেছন,
উছমান (রািদয়া�াহু ‘আনহ) তাঁেদর মেধয্ একজ। রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
 ِْ�ُﻢْ  ِﺴُنَّﻲﺘ
َ ُﻠَﻔَﺎءِ الﺮَاﺷﺪ
«ﻳﻦ
ْوَﺳُﻨَّﺔِ اﺨﻟ
� »
ِ ِ ّ
“েতামরা আমার সু �াত এবং েখালাফােয় রােশদীেনর সু �াত
আঁকেড় ধর”। েসজনয্ েখালাফােয় রােশদীেনর সু�াত বয্তীত অন
কােরা সু �াত আমরা �হণ করব না। েকননা নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িনিদর্� কের তাঁর িনেজর সু�াত এবং
েখালাফােয় রােশদীেনর সু �ােতর কথাই বেলেছন; অনয্ কােরা
কথা িতিন উে�খ কেরনিন। তাছাড়া ছাহাবােয় েকরামও িবদ‘আত
েথেক হুিশয়ার কেরেছ। ইবেন মাসঊদ (রািদয়া�াহু ‘আনহ)
একদল েলাকেক দলব�ভােব আ�াহ্র িযক্র করেত েদেখ
বেলন, েতামরা িক মুহা�াদ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং
তাঁর সাহাবীগেণর েচেয় েবশী জ্ঞান রােখা নািক েতামর
অনয্ায়ভােবিবদ‘আত চালু কেরেছা? জবােব তারা যখন বলেলন,
আমরা কলয্াণ ৈব িকছুই উে�শয্ ক িন, তখন িতিন তােদরেক
বেলিছেলন, ‘ভাল িকছু উে�শয্ করেলও সবাই ভাল িজিনস অজর্

করেত পাের না’ (দােরমী)। ইবেন ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহ)
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বেলন, ‘�েতয্কিট িবদ‘আতই পথ��তা, যিদও মানু ষ তা ভাল
েচােখ েদেখ’।
�� ৭৩: মীলাদু �বী অনু �ান উদযাপন করা সু �াত নািক
িবদ‘আত?
উ�রঃ মীলাদু �বী অনু �ান পালন করার েকােনা দলীল
কুরআন ও সহীহ হাদীেস েনই। েকােনা সাহাবী েথেকও এমেমর্
িকছু ই বিণর্ত হ িন। এমনিক চার ইমােমর েকউও এর পেক্
কথা বেলন িন। বরং নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
মৃতুয্র কেয়ক যুগ পেরি��ানেদর অনু সরেণ ফােতমীরা সবর্�থম
এ িবদ‘আত চালু কের। কারণ ি��ানরা ঈসা আলাইিহস সালােমর
জ� বািষর্কী পালন কের থাে। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম িবদ‘আত েথেক হুিশয়ার কের বেল, “েয বয্ি�
আমােদর শরী‘আেত নতুন িকছু সৃ ি� করল, তার সৃ � েসই আমল
�তয্াখয্’ (বুখারী)।

�� ৭৪: জাদু েশখা এবং তদনু যায়ী আমল করার িবধান
িক?
উ�রঃ জাদু েশখা এবং তদনু যায়ী আমল করা কুফরী। মহান
আ�াহ বেলন,
ۡ َٰ َ ُ َ ّ ْ ُ ۡ َ َ ْ ُ َ ّ
َ
َ
ََ
ّ
ََ�َٰ�ِن
ك ُسل ۡي َ� ٰ َنۖ َو َما �ف َر ُسل ۡي َ� ٰ ُن
�﴿ َٱ�َبعوا ما �تلوا لشَ�ٰ ِط
ِ � ُمل
َ ُ ّ َ ُ ْ ُ َ َ َ َٰ ّ
َ َّ� ون
ۡ ٱلس
ّ اس
  [١٠٢ :ِح َر﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
لشَ� ِط� �فروا �عل ِم
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“তারা

ঐ

শাে�র

অনু সরণ

করল,

যা

সু লায়মােনর

রাজ�কােল শয়তানরা আবৃ ি� করত। সু লায়মান কুফরী কেরন িন;
বরং শয়তানরাই কুফরী কেরিছল। তারা মানু ষেক জাদু িবদয্া িশক্
িদত” (বা�ারাহ ১০২)।
অনয্ আয়ােতএেসেছ,

ُ ّ ُ ۡ ُ َ ۡ ۡ َٱ
  [٥١ :وت﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ت
ِ ل�َٰغ
ِ ٱ�ب
ِ ِ ﴿يؤمِنون ب

“তারা জাদু এবং তাগূতেক িব�াস কের” (িনসা ৫১)। উ�
ْ ْ (িজব্ত) শে�র অথর্ হে, জাদু । এখােন আ�াহ
আয়ােত ﺖ
ِ ﺠﻟﺒ
ِ

জাদু েক তাগূ েতর সােথ তুলনা কেরেছন। েসজনয্ তাগূেতর �িত
ঈমান আনা েযমন কুফরী, জাদু েক িব�াস করাও েতমিন কুফরী।
মহান আ�াহ অনয্ আয়ােত বেল,
“(আ�য়

َ ۡ
َ ّ ّ َ
َ
[٤ : ﴾ ]اﻟﻔﻠﻖ٤ ت ِ� ٱل ُعق ِد
ِ ٰ�َٰ�َّ �
ِ ﴿ ومِن

�াথর্না করি)

�ি�েত

ফুঁৎকার

িদেয়

জাদু কািরণীেদর অিন� েথেক” (ফালা� ৪)। রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,

َ ُْ َْ ّ
ﺟْﺘ
«ﺎت
ِ » َنِﺒُﻮا الﺴَﺒﻊ الﻤﻮ�ِﻘ

“েতামরা সাতিট �ংসা�ক িবষয় েথেক েবঁেচ থােকা...'।

সাতিট �ংসা�ক ব�র মেধয্ িতিন জাদু র কথাও উে�খ
কেরেছন। জুনদু ব (রািদয়া�াহু‘আনহ) েথেক মারফূ‘ সূে� বিণর্ত
হেয়েছ, “জাদু কারীর শাি� হে�, তােক তরবারী িদেয় আঘাত
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করেত হেব”। অথর্াৎ মুসিলম সরকার তােক হতয্া করেব। রাসূ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ َ �ُﻘْﺪَةً �ُﻢَّ �َﻔَﺚ
َ ْ
« �ِﻴﻬَﺎ �َﻘَﺪْ ﺳَﺤَﺮَ وَﻣَﻦْ ﺳَﺤَﺮَ �َﻘَﺪْ أَﺮﺷ َك
َ
»ﻦْ �َﻘﺪ
“েয িগঁঠ িদল এবং িগরায় ফুঁক িদল, েস জাদু করল। আর
েয জাদু করল, েস িশকর করল” (মুসিলম)। রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেরা বেলন,
َْ
َ  أَوْ ﺗ،ََُ َ وْ �ُﻄُ�َِّ ﻪﻟ
َُ
َ
« أَوْ ﺳَﺤَﺮَ أَوْ ﺳُﺤِﺮَ ﻪﻟ،َُوْ ﺗُ�ُﻬِّﻦَ ﻪﻟ
ّﻦَ أ
َ�َﻬ
»ﻟيﺎ ﻣَﻦْ �َﻄ�ََّ أ
“েসই বয্ি� আমােদর অ�ভুর্� , েয মে�র লক্ষণ �হ
কের, বা লক্ষণ েবকরায়, অনু রূপভাে েয ভিবষয্�াণী কের বা
করায় অথবা েয জাদু কের বা করায়” (বাযযার)। ওমর

(রািদয়া�াহু ‘আনহ) তাঁর গভণর্রগণেক িনেদর্শ িদেয় িলেখিছেল
েয,

َ َ  ﺳﺎﺣ
َ ّ َُ»ْﺘُﻠُﻮا ﻞﻛ
« ٍﺎﺣ َﺮة
ِ ﺮٍ وﺳ
ِ
“েতামরা �েতয্কি জাদু কর এবং জাদু করীেক হতয্া ক”

(বুখারী)।

�� ৭৫: জাদু কেরর কােছ িক েকােনা উপকার বা কলয্াণ
আেছ?
উ�রঃ জাদু কেরর কােছ না আেছ েকােনা কলয্া, আর না
আেছ েকােনা উপকার। এরশাদ হে�,

َ ُ َۡ
ّ ﴿ َو َ� ُ� ۡفل ُِح
َٰ �ث
  [٦٩ : ﴾ ]ﻃﻪ٦ �
لسَاح ُِر حي
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“জাদু কর েযখােনই থাকুক, সফল হেব না” (�-হা ৬৯)।
�� ৭৬: িনেজেদর েদেহ আঘাত করা, শ� েকােনা ব�
খাওয়া ইতয্ািদ েযসব কমর্কা� েভলিকবাজরা কের েক, েসগুিল
িক জাদু ও েভলিকবািজ নািক বা�ব ও কারামত?
উ�রঃ েভলিকবাজরা এ জাতীয় েযসব কাজ কের থােক, তা
জাদু এবং এর মাধয্েম মানুেষর েচােখজাদু করা হয়। ফেল তারা
বা�ব িজিনসটা আর েদখেত পায় না। েযমনিট মূ সা আলাইিহস
সালাম-এর সমেয় ঘেটিছল; িতিন েদখেত পাি�েলন েয,
জাদু করেদর রিশগুিল চলে, অথচ সিতয্কার অেথর্ েসগুিল চলি
না। মহান আ�াহ বেলন,

�َ
ۡ َيَ ُل إ َ ۡ�هِ مِن س
ّ
ٰ َ ِح ِره ِۡم َّ َها � َ ۡس
  [٦٦ : ﴾ ]ﻃﻪ٦ �
ِ ُ﴿

“তােদর জাদু র �ভােব তাঁর মেন হি�ল, েযন েসগুিল
(জাদু করেদর রিশগুেলা ও লািঠগুে) ছু টাছু িট করেছ” (�-হা

৬৬)। যিদ েভলিকবাজেদর িনকেট আয়াতুল কুরসী এবং সূ রা
ফালা� ও সূ রা নাস পড়া হয়, তাহেল আ�াহ্র ই�ায় জাদু এবং
েভলিকবািজ ন� হেয় যােব। মেন রাখেত হেব, কারামত বা
অেলৗিকক ঘটনা েনককার, তাওহীদপ�ী এবং িশকর-িবদ‘আত মু�
বয্ি� বয্তীত অনয্ কােরা �ারা ঘটা স�ব। েকােনা মুিমেনর
কলয্াণােথর্ বা তার েথেক অকলয্াণ দূর করার জনয্ কারামত
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থােক। কারামত অথর্ এই নয় ে, েস অনয্ানয্ মুিমেনর েচে
উ�ম।
�� ৭৭: িচিকৎসার জনয্ জাদু কেরর কােছ যাওয়া জােয়য
আেছ িক?
উ�রঃ েকােনা অব�ােতই জাদু কর বা জাদু করীর কােছ
যাওয়া জােয়য েনই। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
জাদু িদেয় জাদু ন� করার িবষেয় িজেজ্ঞস করা হেল িতিন বে,
َْ ّ
«ﺎن
ِ»
ِ َ ﻣِﻦْ �َﻤَﻞِ  الﺸَﻴﻄ
“এিট হে� শয়তােনর কাজ” (আবূ দাঊদ)।
�� ৭৮: েজয্ািতষ, গণক, ভিবষয্��া ইতয্ািদর কােছ যাওয়
িক ৈবধ?
উ�রঃ তােদর কােছ যাওয়া এবং তােদরেক িজেজ্ঞস কর
হারাম। এেদর েথেক মানু ষেক সাবধান করা ওয়ািজব। রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
وْ ﺎﻛ
ّ ﻰﺗَ ﻋَﺮ
َ
ُ
ّ َ �َﻘَﺪْ �َﻔَﺮَ ﺑِﻤَﺎ أُﻧْﺰِلَ ﻰﻠﻋ
َ
« ٍ �َُﻤَﺪ
» َاﻓًﺎ أَ َﻫِﻨًﺎ ﻓَﺼَﺪّﻗَﻪُ ﺑِﻤَﺎ �َﻘُﻮل
“েয বয্ি� গণক বা েজয্ািতষীর কােছ ল এবং তার কথা
িব�াস করল, েস মুহা�ােদর উপর অবতীণর্ িবষেয়র সােথ কুফরী

করল” (আবূ দাঊদ, িতরিমযী, নাসাঈ ও ইবেন মাজাহ)। অনয্
হাদীেস রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ
ﻰﺗَ ﻋ
َ َ َ َْ َ ٌَ َ َُ
« ً� ﻟْﻠﺔ
ْءٍلَﻢْ �ُﻘْﺒَﻞْ ﻪﻟ ﺻﻼة أر� ِﻌ
َ» َأ َﺮَّاﻓًﺎ ﻓَﺴَﺄَﻪﻟُ �َﻦْ ﻰﺷ
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“েয বয্ি� গণেকর কােছ আেস এবং তার কােছ িকছু
িজেজ্ঞস ক, চি�শ িদন পযর্� তার ছালাত কবূল হয় ন”

(মুসিলম)।

�� ৭৯: জাদু েত আ�া� হওয়ার আেগ বা পের তা েথেক
বাঁচার উপায় িক?
উ�রঃ সকাল এবং সা�য্কালীন িযক-আযকােরর �িত
য�শীল হওয়া। িবেশষ কের সকাল-স�য্ায় িতনবার িনে�া�
েদা‘আিট পড়েত হেব,
ُ الﺴَﻤ
ّ  َ»ﻟَِّى ﻻَ ﻳَﺮﻀُُّ ﻣَﻊَ اﺳْﻤِﻪِ ﻰﺷَْءٌ ﻰﻓِ اﻷَرْضِ وَﻻَ ﻰﻓِ الﺴَّﻤَﺎءِ وَﻫُﻮ
ﻴﻊ
ِ
ُ اﻟْ َﻌﻠ
«ﻴﻢ
ِ
“আ�াহ্র নােম শুরু কর, যার নােম শুরু করেল আসমা
ও যমীেনর েকােনা িকছু ই েকােনা ক্ষ করেত পাের না। িতিন
সবর্ে�াতা এবং সবর”। আেরা পড়েত হেব,
َ َ
ّ ِ
« اﺘﻟَّﺎﻣَّﺎتِ ﻣِﻦْ ﺮﺷَ َﻣﺎ ﺧﻠ َﻖ
َّ�ُ ﺑِ�َﻠِﻤَﺎتِ ا
»
ِ
“আিম আ�াহ্র পিরপূণর্ কািলমা �ারা তার সৃি�র অিন�

েথেক আ�য় �াথর্না করি।”

স�ান-স�িতর জনয্ এইেদা‘আ পড়েত হেব,
ُ
َ
ٍْ�
ّ
« ٍ»أ ِ�ﻴَﻠِﻤَﺎتِ ا�َِّ اﺘﻟَّﺎﻣَّﺔِ ﻣِﻦْ ﻞﻛُِّ ﺷَﻴْﻄﺎنٍ وَﻫَﺎﻣَّﺔٍ وَﻣِﻦْ ﻞﻛُِّ �َ ﻻَﻣَﺔ
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“আিম েতামােদর জনয্ আ�াহর পিরপূণর্ কািলমা �ারা �েতয্কি
শয়তান, ক্ষিতকর ক-পত� এবং কুনযর েথেক আ�য় �াথর্না
করিছ।”
এছাড়া সকাল-স�য্ায় সূরা এখলছ, সূ রা ফালা� এবং সূ রা নাস
িতনবার কের পড়েত হেব। আর রােত আয়াতুল কুরসী এবং সূ রা
বা�ারাহ্র েশষ আয়াত দু ’িট পড়েত হেব।
আর জাদু েত আ�া� হেল সােথ সােথ এ মেমর্ কুরআনু ল
কারীম ও সহীহ হাদীেস বিণর্ত আয়াত এবং েদা‘আসমূহ পড়েত
হেব।

َُ َْ َ
ََ
ْ ّ
�� ৮০: “ ﻌﻠّﻤُﻮْا الﺴِﺤ َﺮ َوﻻ �ﻌﻤﻠ ْﻮا ﺑ ِ ِﻪেতামরা জাদু িশখ, িক�

জাদু র �িত আমল কেরা না” উ� হাদীসিট িক সহীহ?
উ�রঃ উ� হাদীসিট সহীহ নয়; বরং তা রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উপর িমথয্ােরা। িতিন জাদু েথেক
সতকর্ কের িকভােব আবার তা েশখার আ�ান করেত পাের?!
�� ৮১: কলয্াণ সাধন বা অকলয্াণ দূরীকরেণ তারকারািজ
েকােনা �ভাব আেছ- এমন িব�াস করা িক জােয়য?
উ�রঃ এমন িব�াস করা জােয়য নয়। েকননা কলয্াণ সাধেন
বা অকলয্াণ দূরীকরেণ েসগুিলর িব�ুমা েকােনা �ভাব েনই।
বরং এমন িব�াস করা িশকর। হাদীেস �ুদসীেত এেসেছ, আ�াহ
বেলন,
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َ
ّ َلِﻚَ مُﺆْﻣِﻦٌ ﻰﺑِ وََﻓِﺮٌ ﺑِﺎﻟْﻜَﻮْﻛَﺐِ و
َ َأَﻣ
�
ﺎ ﻣ ْﻦ
ﻤﺣَْﺘِﻪ ﻓَﺬ
ِ َ» ﻗَﺎلَ ﻣُﻄِﺮْﻧَﺎ ﺑِﻔَﻀْﻞِ ا�َِّ وَر
َ ْ َ ْ ٌ ُْ
َ َ ََ َ َ َْ َْ ُ َ َ
«ﺐ
 ﺬ.ﻗﺎل ﻣ ِﻄﺮﻧﺎ ﺑِﻨﻮ ِء ﻛﺬا و�ﺬا
ِ لِﻚَ ﺎﻛَﻓِﺮٌ ﻰﺑ مﺆ ِﻣﻦ ﺑِﺎﻟﻜﻮﻛ
ِ
“েয বয্ি� বে, আমরা আ�াহ্র অনু �হ এবং রহমেতর

কারেণ বৃ ি� �া� হেয়িছ, েস বয্ি� আমার �িত ঈমান আনল
এবং তারকারািজর �ভাব অ�ীকার করল। পক্ষা�ের েয বয্
বলল, আমরা অমুক অমুক তারকার মাধয্েম বৃি� �া� হেয়ি, েস
আমােক অ�ীকার করল এবং তারকার �িত ঈমান আনল”

(বুখারী ও মুসিলম)। উে�খয্ ে, জােহলী যু েগ মানু েষরা িব�াস
করত েয, বৃ ি�পােতর েক্ষে� তারকারািজর �ভাব রেয়।

�� ৮২: ভিবষয্েত মানুেষর যা ঘটে, েসেক্ষে� িক রািশ
েকােনা �ভাব থােক?
উ�রঃ রািশর েকােনা �ভাব থােক- এই িব�াস েপাষণ করা

জােয়য নয়। েকননা অদৃ েশয্র িবষয় স� ূণর্ আ�ার সােথ িনিদর্।
এরশাদ হে�,

َۡ
َ ّ � ﴿ قُل َّ َ� ۡعلَ ُم َمن
ُ ّ َ�ِّ ب
َ �ض ۡٱل َغ ۡي
ِ �ت َوٱ
  [٦٥ :�َۚ﴾ ]ﻨﻟﻤﻞ
ِ ٰ �َ ٰ �َلس
ِ

“বলু ন, আ�াহ বয্তীত আসমানসমূহ ও যমীেন েকউ

গােয়েবর খবর জােন না” (নামল ৬৫)। তাছাড়া কলয্াণকারী এবং
অকলয্াণ �িতহতকারী একমা� �াহই। সু তরাং েয বয্ি�
িব�াস করেব েয, রািশচে�র েকােনা �ভাব আেছ, েস কুফরী
করেব।
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�� ৮৩: আ�াহ্র িবধান অনু যায়ী সবিকছু পিরচালনা করা
িক আমােদর উপর ওয়ািজব?
উ�রঃ সকল মুসিলেমর আ�াহ্র িবধান অনু যায়ী সবিকছু
পিরচালনা করা ওয়ািজব। মহান আ�াহ বেলন,
َ
َّ ۡ
َ
َ ُ
ۡ ُ ََ
ّ
ّ َ�ۡ� َم ل
﴾ ٥ ون َو َم ۡن أ ۡح َس ُن م َِن �َِ ُحك ٗما ل ِق ۡو ٖ� يُوق ُِنون
﴿ أفح
ۚ ٰهِلِيَةِ َ� ۡبغ
  [٥٠ :]ﻤﻟﺎﺋﺪة

“তারা িক জােহলী যু েগর ফায়ছালা কামনা কের? িব�াসীেদর
জনয্ আ�াহ অেপক্ষা উ�ম ফায়ছালাকারী আর?!” (মােয়দাহ

৫০)।

�� ৮৪: েয বয্ি� আ�হ্র সােথ বা আ�াহ্র েকােনা
আয়ােতর সােথ বা তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামএর সােথ অথবা ইসলােমর সােথ ঠা�া কের, তার হুকুম ি?
উ�রঃ েয বয্ি� এগুিলেকােনা একিটর সােথ ঠা�া করেব,
েস কােফর হেয় যােব। এরশাদ হে�,
َ ُ ُ
ُۡ
َ ْ
َ َ
َ
ُ ََ
ّ
ِ �َِ َو َء َا�ٰتِهِۦ َو َر ُس
 � � ۡع َتذ ُِروا ق ۡد �ف ۡرتم٦ نت ۡم � ۡس َت ۡه ِز ُءون
و� ِۦ ك
﴿قل َبِٱ
ُ َ َ َۡ
  [٦٦  ،٦٥ :ي�ٰن ِ� ۡ ۚم﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
ِ �ع د إ
“আপিন বলু ন, েতামরা িক আ�াহ্র সােথ, তাঁর আয়ােতর
সােথ এবং তাঁর রাসূ েলর সােথ ঠা�া করেত? ওযর েপশ কেরা
না, িন�য় েতামরা ঈমান আনয়েনর পর কােফর হেয় েগছ”

(তাওবাহ ৬৫-৬৬)।
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�� ৮৫: ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’-এর শতর্সমূহ িক ি?
উ�রঃ ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’-এর শতর্৭িট, যথাঃ
১. এই কািলমািটর না-সূচক এবং হয্া-সূচক দু ’িট অথর্ই
এমনভােব জানেত হেব েয, মুেখ যা উ�ািরত হেব, অ�রও তা
উপলি� করেব। মহান আ�াহ বেলন,

ۡ َ
ُ ّ َ�ِّ ٱعلَ ۡم َن َّ ُهۥ َ�ٓ إ َ� ٰ َه
  [١٩ :�َ﴾ ]�ﻤﺪ
﴿ف
ِ

“েজেন রােখা, আ�াহ বয্তীত সতয্ েকাে উপাসয্ েন”

(মুহা�াদ ১৯)। অনয্ আয়ােত এেসে,

ّ
َ
ُ
ُ
َ َ�ّ ﴿ َو َ� َ� ۡمل ُِك
َ ۡ لشَ َ�ٰ َع َة ِّ�َ َمن َشه َد ب
ٱ� ّ ِق َوه ۡم
ِِين يَ ۡد ُعون مِن دونِه
ِ ِ
َ َ
[٨٦ : ﴾ ]الﺰﺧﺮف٨ َ� ۡعل ُمون
“িতিন বয্তীত তারা যােদর পূজা কে, তারা সু পািরেশর

অিধকারী হেব না। তেব যারা েজেনবুেঝ হ� �ীকার করত, (তারা
সু পািরেশর অিধকারী হেবন)” (যু খরুখ ৮৬)। রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ َْ ََْ َُ َ َ ْ َ
َّ
َ َ
« وﻫ َﻮ �ﻌﻠ ُﻢ أن ﻟَ إِﻻَّ ا�َُّ دَﺧﻞ اﺠﻟَْﻨَﺔ
»ﻣﻦ ﻣﺎت
“েয বয্ি� লা ইল-হা ই�া�া-হ জানা অব�ায় মৃতুয্বরণ

করল, েস জা�ােত �েবশ করল” (মুসিলম)। আর এই
ّ
َ
কািলমািটর অথর্ হে,  ﻣ ﻌْﺒُﻮْدَ ﺤﺑَِﻖٍّ إِﻻَ  اﷲআ�াহ ছাড়া েকােনা
হ� মা‘বূদ েনই।
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আর ইবাদেতর সংজ্ হে�, আ�াহ ভালবােসন এবং স��
হন �কাশয্ ও অ�কাশয্ এমন যাবতীয় কথা ও কাজেক ইবাদ
বেল।
২. এই কািলমািটর �িত দৃ ঢ় িব�াস রাখেত হেব, েকােনা
�কার সে�হ-সংশয় থাকা চলেব না। আ�াহ বেলন,
َ ْ
ّ ْ َُ َ َ ّ َ ُ ۡ ُۡ َ ّ
َ ُمَ ل َ ۡم يَ ۡرتَابُوا ْ َو
ّ �َِ َو َر ُسو ِ�ِۦ
� ٰ َه ُدوا بِأ ۡم َ�ٰل ِ ِه ۡم
﴿ ِ�َما ٱلمؤمِنون �َِين ءامنوا ِٱ
ُ ََ
َ ُ ّ
ُ َ ٓ ّ
َ
ۡ ِ نف
[١٥ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮات١ يل �َِۚ ُوْ� َٰ�ِك ه ُم ل�َٰدِقون
وأ
ِ ِ س ِهم ِ� سب
“মুিমন েতা তারাই, যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর �িত

ঈমান আনার পর সে�হ েপাষণ কের িন এবং জান ও মাল িদেয়
আ�াহর পেথ িজহাদ কেরেছ। তারাই হে� সতয্িন” (হুজুরাত

১৫)। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ কেরন,

َ
 ٍّ» أَنْ ﻻَ إِﻪﻟََ إِﻻَّ  ا�َُّ وَ�َ�ِّ رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﻻَ ﻳ ﻠْﻰﻘَ ا�ََّ ﺑِﻬِﻤَﺎ �َﺒْﺪٌ �َ�َْ ﺷَﺎك
َّ
َ َ
«ِﻬﻤَﺎ إِﻻَّ دَﺧﻞ اﺠﻟَْﻨَﺔ
“েয বয্ি� বলে, আিম সাক্ষয্ িদি�, আ�াহ ছাড়া েকােনা
হ� মা’বূদ েনই এবং আিম মুহা�াদ আ�াহ্র রাসূ ল এবং এই
কািলমা দু ’িটেত েকােনা �কার সে�হ েপাষণ না করা অব�ায়
আ�াহ্র সােথ সাক্ষাত কর, েস জা�ােত �েবশ করেব”

(মুসিলম)।

৩. ইখলাছ থাকেত হেব। মহান আ�াহ বেলন,
َ ۡ ِين
ّ ِ ّ َِ �َ �َ ﴿
ُ ٱ�ال
ُ �ٱ
  [٣ :ِص﴾ ]الﺰمﺮ
ۚ
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“আ�াহ্র জনয্ইিশকরমু� ইবাদত” (যু মার ৩)। িতিন আেরা
বেলন,

َٓ
ُۡ َّ ْ ُ َُۡ ّ ْٓ ُ ُ ََٓ
َ �ل ِص
ّ �ُ َ �
َ �ٱ
  [٥ :ِين ُح َنفا َء﴾ ]ﺒﻟيﻨﺔ
َ� ﴿ وما أمِروا ِ�َ ِ�عبدوا
ِ

“তােদরেক েকবলমা� এই িনেদরশ করা হেয়েছ েয, তারা
খাঁিট িব�ােসর সােথ এবং একিন�ভােব আ�াহ্র ইবাদত করেব”

(বাইেয়য্নাহ ৫)। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ

কেরন,
َ ُ ّ  ََّ َ  إِﻪﻟََ إِﻻ
ا�َ ﺧﺎلِﺼًﺎ  ِﻣ ْﻦ  ﻗِﺒَ ِﻞ
ﺸَﻔَﺎﻋَﻲﺘِ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻣَﻦْ ﻗَﺎل ﻻ
ِ� ِ»ﺪُ اﻨﻟَّﺎس
َْ
«�ﻔ ِﺴ ِﻪ
“িকয়ামেতর িদন ঐ বয্ি� আমার শাফ‘আত লােভ সবেচেয়
েবশী ধনয্ হে, পিরপূণর্ ইখলােছর সােথ লা ইল-হা ই�া�া-হ

বেলেছ” (বুখারী)।

৪. এই কািলমা ও তার উে�শয্েক ভালবাসেত হেব এবং
তােত খুশী থাকেত হেব। মহান আ�াহ বেলন,
ّ ّ ّ ُ َ ۡ َُ ّ ٗ َ َ ّ
ُ ّ
ُ
َ ِ َّ� ﴿ َوم َِن
َ َ�َٱ
ِين
َِۖ� ب
ِ اس من َتَخِذ مِن د
ِ ون �َِ أندادا ُِبُو�هم كح
ّ ٗ ّ ْٓ ُ َ َ
  [١٦٥ :َشَدُ ُح ّبا َِّ ِۗ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ءامنوا
“আর িকছু েলাক এমনও রেয়েছ, যারা অনয্ানয্েক আ�ার
সমকক্ষ সাবয্� । তােদরেক েতমিন ভালবােস, েযমন
আ�াহ্র �িত ভালবাসা হেয় থােক। িক� যারা ঈমান এেনেছ,
আ�াহ্র �িত তােদর ভালবাসা ওেদর তুলনায় বহুগুণ েব”
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(বা�ারাহ ১৬৫)। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ
কেরন,
ُ َ
َ َ
ّ ﺳُﻮﻪﻟُ أَﺣَﺐ
َ
 ﻣَﻦْ �ُﻦَّ �ِﻴﻪِ وَﺟَﺪَ ﺑِﻬِﻦَّ ﺣَﻼَوة اﻹِﻳﻤَﺎنِ ﻣَﻦْ ﺎﻛَنَ ا�َُّ وَر
»
َْ
َ َإمِﻤَّﺎ ﺳِﻮ
 ﻻَ �ُِﺒُّﻪُ إِﻻَّ �َِِّ وَأَنْ ﻳَ�ْﺮَهَ أَنْ �َﻌُﻮدَ ﻰﻓ
اﻫُﻤﺎ وَأَنْ �ُِﺐَّ الْﻤَﺮء
ِ
ِ
َ
ْ
ﺬَهُ ا�َُّ ﻣِﻨْﻪُ ﻛَﻤَﺎ ﻳَ�ْﺮَهُ أَنْ �ُﻘْﺬَف
َ
ّ
«ﺎر
ُﻔﺮِ �َﻌْﺪ أَنْ أَ�ْﻘ
ِ ََ ﻰﻓِ اﻨﻟ
“িতনিট িবষয় যার মেধয্ থাকে, েস এগুেলার �ারাঈমােনর

�কৃত �াদ আ�াদন করেব। আ�াহ এবং তাঁর রাসূ ল ঐ বয্ি�র
িনকেট অনয্ সবার েচেয় ি�য়তর হেব। েস কাউেক ভালবাসেল
শুধু আ�াহর উে�েশয্ই ভালবাসে। আর আ�াহ তােক কুফরী
েথেক রক্ষা করার পর তােত পুনরায় িফের যাওয়ােক েতমন ঘৃণ
করেব, েযমন েস জাহা�ােম িনিক� হওয়ােক ঘৃ ণা কের”

(মুসিলম)।

৫. এই কািলমােক সতয্ িহসােব �হণ করেত হে, েকােনা
�কার িমথয্া বা িনফা�ী থাকা চলেব ন। আ�াহ বেলন,
َ ْ ُ
َ ۡ ّ
َ �ِ�ٰذ
ُ ّ ََلَيَعۡلَمَن
ّ
َ َ�ّ َ�
  [٣ : ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت٣ �
ِين َص َدقوا َ� َعۡلَمَنَ ٱل
﴿
ِ
“অতঃপর আ�াহ েজেন িনেবন, (�কাশ কের িদেবন)

তােদর মেধয্ কারা (তােদর ঈমােনর দাবীেত) সতয্বাদ, আর
অবশয্ই েজেন িনেবন (�কাশ কের িদেবন) কারা (তােদর

ঈমােনর দাবীেত) িমথয্াবাদ” (আনকাবূ ত ৩)।
অনয্ আয়ােত এেসে,
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ّ
َٓ
َ ُ ّ ُ ُ َ ٰ ٓ �ّْ َ ٓ ُو
ّ
  [٣٣ : ﴾ ]الﺰمﺮ٣ لۡمُتَقون
ٱلص ۡد ِق َصَدَق بِهِۦ َ�ِك هم
ِ ِ ﴿َٱ�َِي جا َء ب
‘যারা সতয্ িনেয় আগমন কেরেছ এবং সতয্েক সতয্ ব

েমেন িনেয়েছ, তারাইেতা আ�াহভীর” (যু মার ৩৩)।

রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ََ
َْ ْ
ُ َُ ّ
َ  ﻣَﺎتَ وَﻫُﻮ �َﺸْﻬ
َ ﻮل اﷲ
َ
،  ﺻﺎ ِدﻗًﺎ  ِﻣﻦ ﻗﻠ ِﺒ ِﻪ
 وَأنّ �َُﻤَﺪًا رﺳ،ُﺪُ أَنْ ﻻَ إِﻪﻟََ إِﻻَّ اﷲ
»
ِ
َّ
َ َ
«ﺧﻞ اﺠﻟَْﻨَﺔ
“েয বয্ি� মে-�ােণ লা ইলা-হা ই�া�া-হ মুহা�াদু র
রাসূলু�া-হ-এর সােক্ষয্র উপর অটল থাকা অব�ায় মৃতুয্
করেব, েস জা�ােত �েবশ করেব” (আহমাদ)।

৬. এই কািলমার দািবসমূেহর িনকট আ�সমপর্ণ করেত
হেব। এর অথর্ হে, শুধুমা� আ�াহর স�ি�র জনয্ আমল কের
েযেত হেব। আ�াহ বেলন,
َ
َ ّ ُ َ َ ۡ ُ ُ َ َۡ َ َۡ
َ ْ ُ ََ
َ ْ
ُ
� َُم
ِيب ٓوا إ ِ ٰ� َر ّ�ِ� ۡم َوأ ۡسل ُِموا ُ�ۥ مِن �ب ِل أن يأ�ِي�م ٱلعذاب
﴿وأن
َ ُ َ ُ
[٥٤ : ﴾ ]الﺰمﺮ٥ تن�ون
“েতামরা েতামােদর কােছ আযাব আসার পূ েবর্ েতামােদর
পালনকতর্র িদেক �তয্াবতর্ন কর এবং তাঁর কােছই আ�সমপর
কর। (কারণ) এরপর েতামরা সাহাযয্�া� হেব ন” (যু মার ৫৪)।

িতিন আেরা বেলন,
َٰ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ٞ ۡ ُ َ ُ َ ّ َ ٓ ُ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ َ َ
﴾���سن �ق ِد ٱستمسك بِٱلعروة ِ ٱلو
ِ � ﴿۞ومن �سل ِم وجههۥ إِ� �َِ وهو
  [٢٢ :]ﻟﻘﻤﺎن
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“েয বয্ি সৎকমর্পরায়ণ হেয় িনেজেক আ�াহ অিভমুখী

কের, েস এক মজবুত হাতল ধারণ কের” (লু �মান ২২)।

৭. এই কািলমােক মেন-�ােণ �হণ করেত হেব; যােত তা
�তয্াখয্ান না করা । মহান আ�াহ বেলন,
َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ّ ّ َ َٰ ٓ َ ۡ ُ َ َ َ ْ ٓ ُ َ ۡ ُ ّ
[٣٥ : ﴾ ]الﺼﺎﻓﺎت٣ �ون
ِ ﴿ ِ�َهم �نوا إِذا �ِيل لهم � إِ�ه ِ�َ �َ �ستك
“তােদর যখন বলা হত, আ�াহ বয্তীত সতয্ েকাে উপাসয্

েনই, তখন তারা অহংকার �দশর্ন কর” (ছফফাত ৩৫)।

�� ৮৬: ইসলাম িবন�কারী িবষয়সমূহ কয়িট এবং িক িক?
উ�রঃ ইসলাম িবন�কারী িবষয় ১০িট, েসগুিল হে�
১. আ�াহ্র ইবাদেতর েক্ষ অনয্েক শরীক কর। মহান
আ�াহ বেলন,
َ ُ ّ َ ّ ّ ُ َ ُ ۡ ۡ ّ َ َ ۡ َر
ّ َ َ ُ ّ ُٰ َۡ َ َ َ ّ
َ ِل�َٰلِم
�
�َ َعل ۡيهِ �َۡنَة ومأوٮه �َار ۖ وما
�ك ِٱ�َِ �قد َم
ِ
ِ � ﴿ِنَهۥ من
َ َم ِۡن أ
  [٧٢ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٧ ٖنصار

“েয বয্ি� আ�াহর সােথ িশকর করেব, আ�াহ তার জনয্

জা�াত হারাম কের িদেবন। আর তার বাস�ান হেব জাহা�াম।
ব�তঃ অতয্াচারীেদর েকান সাহাযয্কারী ে” (মােয়দাহ ৭২)।
অনয্ আয়ােত এেসে,
َ
ٓ َ
ۡ
ّ
َ َ َ ُ
َ ّ َِن
َ ۡ ُ � �َ َ� َ� ۡغف ُِر أن
:� َك بِهِۦ َو َ�غف ُِر َما دون �ٰل ِك ل َِمن �َشا ُء ۚ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
﴿
  [١١٦
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“িনঃসে�েহ আ�াহ িশেকরর েগানাহ ক্ষমা কের ন । িতিন
িশকর বয্তীত অনয্ েয েেনা েগানাহ যােক ই�া ক্ষমা েবন”

(িনসা ১১৬)।

িশেকরর উদাহরণ হে�, মৃত বয্ি�র িনকট �াথর্না ক, তার
কােছ সাহাযয্ চাওয়, তার জনয্ নযর মান, তার উে�েশয্কুরবানী
করা ইতয্াি।
২. েয বয্ি� আ�াহ বং আ�াহ্র মােঝ অসীলা �হণ
করতঃ তােদর সু পািরশ চায় এবং তােদর উপর ভরসা কের,

সবর্স�িত�েম েস কােফ। আ�াহ বেলন,
ُۡ ََٓ َّ ْ ُ َۡ َٓ ّ ُۡ
ٗ َ
[٢٠ : ﴾ ]ﺠﻟﻦ٢ � ُك بِهِۦٓ أ َحدا
ِ ﴿ قل ِ�َما أدعوا ر ِ� و� أ

“বলু ন, আিম েতা েকবল আমার পালনকতর্ােকই ডািক এবং

তাঁর সােথ কাউেক শরীক কির না”। (িজন ২০)।

৩. েয বয্ি� মুশিরকেদরেক কােফর ভােব না বা তােদর
কুফরীেত সে�হ েপাষণ কের অথবা তােদর মতবাদেক সিঠক
মেন কের, েস কােফর হেয় যায়। েকননা কুফরীর �িত স��
থাকাও কুফরী।
৪. েয বয্ি� িব�াস করেব ে, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর িবধান বয্তীত অনয্ কােরা িবধান অিধক পিরপূণ
অথবা তাঁর ফায়ছালা বয্তীত অনয্ কােরা ফায়ছালা অিধক উ,

েস সবর্স�িত�েম কােফ। েযমন, আ�াহ এবং রাসূ ল সা�া�াহু
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‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ফায়ছালার উপর তাগূ েতর ফায়ছালােক
�াধানয্ েদওয়।
৫. রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যা িনেয় এেসেছন,
তার েকােনা িকছু েক েয বয্ি� ঘৃণা করে, েস বয্ি� কােফর হেয়
যােব- যিদও েস ঐ িবষেয়র উপর আমল কের। এরশাদ হে�,
ََ ُّ ََ َ َٓ ْ ُ َ ۡ ُّ� َ َ
َ ۡ َ
  [٩ : ﴾ ]�ﻤﺪ٩ �َ فأ ۡح َب َط أع َ�ٰل ُه ۡم
﴿ �ٰل ِك ِ�ََهم ك ِرهوا ما أنزل
“এটা এজনয্ েয, আ�াহ যা নািযল কেরেছন, তারা তা

অপছ� কেরেছ। অতএব, আ�াহ তােদর আমল ন� কের
িদেয়েছন” (মুহা�াদ ৯)।
৬. েয বয্ি� রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
�ীেনর েকােনা িবষয় িনেয় অথবা আেখরােতর সু খ বা শাি�র
েকােনা িবষয় িনেয় ঠা�া-িব�প করেব, েস কােফর হেয় যােব।
মহান আ�াহ বেলন,
َ ُ ُ
ُۡ
َ ْ
َ َ
َ
ُ ََ
ّ
ِ �َِ َو َء َا�ٰتِهِۦ َو َر ُس
 � � ۡع َتذ ُِروا ق ۡد �ف ۡرتم٦ نت ۡم � ۡس َت ۡه ِز ُءون
و� ِۦ ك
﴿قل َبِٱ
ُ َ َ َۡ
  [٦٦  ،٦٥ :ي�ٰن ِ� ۡ ۚم﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
ِ �ع د إ
“আপিন বলু ন, েতামরা িক আ�াহ্র সােথ, তাঁর আয়ােতর
সােথ এবং তাঁর রাসূ েলর সােথ ঠা�া করেত? ওযর েপশ কেরা
না, িন�য় েতামরা ঈমান আনায়েনর পর কােফর হেয় েগছ”

(তাওবাহ ৬৫-৬৬)।
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৭. জাদু করা। েয বয্ি� জাদু করেব বা এর �িত খুশী
থাকেব, েস কােফর হেয় যােব। আ�াহ বেলন,
ۡ َٰ َ ُ َ ّ ْ ُ ۡ َ َ ْ ُ َ ّ
َ
َ
ََ
ّ
ََ�َٰ�ِن
ك ُسل ۡي َ� ٰ َنۖ َو َما �ف َر ُسل ۡي َ� ٰ ُن
�﴿ َٱ�َبعوا ما �تلوا لشَ�ٰ ِط
ِ � ُمل
َ ُ ّ َ ُ ْ ُ َ َ َ َٰ ّ
َ َّ� ون
ۡ ٱلس
ّ اس
  [١٠٢ :ِح َر﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
لشَ� ِط� �فروا �عل ِم
“তারা

ঐ

শাে�র

অনু সরণ

করল,

যা

সু লাইমােনর

রাজ�কােল শয়তানরা আবৃ ি� করত। সু লাইমান কুফরী কেরন িন;
বরং শয়তানরাই কুফরী কেরিছল। তারা মানু ষেক জাদু িবদয্া িক্ষ
িদত” (বা�ারাহ ১০২)।
৮. মুসিলমেদর িবরুে� কােফরেদরেক সাহায-সহেযািগতা
করা। এরশাদ হে�,
َ َ ّ ّ ۡ ُ ۡ ُ ّ ّ ُ ّ ُ ۡ َإ
ّ َۡ َۡ
َ ل�َٰلِم
﴾٥�
�َ � َ� ۡهدِي ٱلقوم
َ﴿ َو َمن َتَوَلَهم مِن�م ِنَهۥ مِنهمۗ ِن
ِ
  [٥١ :]ﻤﻟﺎﺋﺪة

“েতামােদর মেধয্ েয তােদর সােথ আ�িরক ব�ু� �াপন

করেব, েস তােদরই অ�ভুর্� হে। িন�য়ই আ�াহ যােলম
স�দায়েক পথ �দশর্ন কেরন ন” (মােয়দাহ ৫১)।

৯. েয বয্ি� িব�াস করেব ে, কারও পেক মুহা�াদ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর শরী‘আত েথেক েবর হেয়
যাওয়ার সু েযাগ আেছ, েযমিনভােব িখিযর আলাইিহস সালাম মূসা
আলাইিহস সালাম-এর শরী‘আেতর বাইের িছেলন, েস কােফর
হেয় যােব। আ�াহ বেলন,
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َ ۡ َۡ َ ََۡ َ َ
َ ۡ ََ
َ ۡ َ َِ
ُ
َ �ِ ٰ�
�ن
ٱ� ۡس� ٰ ِم د ِٗينا فلن ُ�ق َبل م ِۡن ُه َوه َو ِ� ٱ�خِرة مِن ٱل
ِ �� ِ﴿ ومن يبتغ
ِ
  [٨٥ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٨

“েয বয্ি� ইসলাম ছাড়া অনয্ েকাে �ীন তালাশ কের,
কি�নকােলও তা তার পক্ষ েথেক �হণ করা হেব না এব
আেখরােত েস ক্ষিত��েদর অ�ভুর্� ” (আেল ইমরান ৮৫)।

১০. আ�াহ্র �ীনেক উেপক্ষা কের চ, �ীন না েশখা এবং
তদনু যায়ী আমলও না করা। মহান আ�াহ বেলন,
َ َ ّ ُ ّ ُ َ َۡ ۡ َ َ
َ ُمَ أَ ۡع َر َض َ� ۡن َها ٓۚ َِّا م َِن ٱل ۡ ُم ۡجرم
ّ ت َر ّ�هِۦ
�ِ
ن
ِ ِ ٰ �� ﴿ومن أظلم ِمَن ذكِر
ِ
َ
َ ُم
[٢٢ : ﴾ ]الﺴﺠﺪة٢ نتق ُِمون
“ঐ বয্ি�র েচেয় বড় যােলম আর েক হেত পাে, যােক
তার �ভুর আয়াতসমূেহর মাধয্েম উপেদশ দান করা হ, অথচ
েস তা েথেক মুখ িফিরেয় েনয়? িন�য়ই আিম অপরাধীেদরেক
শাি� েদব” (সাজদাহ ২২)।

�� ৮৭: সবর্�থম এবং সবর্েশষ রাসূল ? নবীগেণর পের
সেবর্া�ম মানুষ ে?
উ�রঃ সবর্�থম রাসূল হেল, নূহ আলাইিহস সালাম এবং
সবর্েশষ রাসূল হেল, মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম।
নবীগেণর পের সেবর্া�ম মানুষ হেল, ছাহাবােয় েকরাম
(রািদয়া�াহু ‘আনহু)। তাঁেদর মেধয্ সেবর্া�ম হে, আবূ বকর
(রািদয়া�াহু ‘আনহ), অতঃপর ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহ),
96

অতঃপর উছমান (রািদয়া�াহু‘আনহ), অতঃপর আলী (রািদয়া�াহু
‘আনহ), অতঃপর অনয্ানযসাহাবী (রািদয়া�াহু‘আনহু)।
ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহু‘আনহু) সবাই চার খলীফার
েখলাফেত স�� িছেলন। ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহু‘আনহু)
পর�র পর�রেক ভালবাসেতন। েস কারেণ আলী (রািদয়া�াহু
‘আনহ) িতন খলীফার নামানু সাের তাঁর িতন স�ােনর নাম আবূ
বকর, ওমর এবং উছমান রােখন। েয বয্ি� বেল ে, ছাহাবােয়
েকরাম

(রািদয়া�াহু ‘আনহু)

রাসূ ল

সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর পিরবােরর মুিমনগণেক ভালবাসেতন না, েস িমথয্া
বেল।
�� ৮৮: ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহু‘আনহু)-এর �িত
আমােদর কতর্বয্ ? তাঁেদর কাউেক গািল েদওয়ার হুকুম ি?
উ�রঃ সকল সাহাবীেক ভালবাসেত হেব, তাঁেদর �িত
স�ান �দশর্ন করেত হেব এবং তাঁেদর �িত স�� থাকেত হে।
েকননা মহান আ�াহ তাঁেদর সকেলর �িত স�� হেয়েছন;
তাঁেদর কাউেকই িতিন তাঁর স�ি� েথেক বাদ েদন িন। এরশাদ
হে�,

َ ْ ُ
َ ُّ َ ِ َ
  [٢٢ :�َ � ۡن ُه ۡم َو َرضوا � ۡن ُۚه﴾ ]ﻤﻟﺠﺎدﻟﺔ
�﴿ر

“আ�াহ তাঁেদর �িত স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর �িত

স�� হেয়েছন” (মুজাদালাহ ২২)।
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অনু রূপভােব রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
�ীগণেক ভালবাসেত হেব এবং স�ান করেত হেব। মেন রাখেত
হেব, তাঁেদর কাউেক গািল েদওয়া স�ূণর্ হারাম এবং কাবরা
েগানাহ।

রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �ীগণ

মুিমনেদর মাতা। মহান আ�াহ বেলন,

ّ ﴿ َوأَ ۡز َ� ٰ ُج ُه ٓۥ
  [٦ :ُمَ َ� ٰ ُت ُه ۡمۗ﴾ ]اﻻﺣﺰاب

“তাঁর �ীগণ তােদর মা” (আহযাব ৬)। আয়ােত �� বলা
হেয়েছ েয, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সকল �ী
মুিমনেদর মাতা; তাঁেদর কাউেক এই হুকুম েথেক বাদ েদওয়া হ
িন। ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহু ‘আনহু) েক গািল েদওয়া

�সে� আবূ সাঈদ খুদরী (রািদয়া�াহু‘আনহ) বণর্না কের, রাসূল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ ّ ذَﻫ ﺒًﺎ ﻣَﺎ ﺑَﻠَﻎ
َ ّ
َْ ﺴُﺒُّﻮا أَﺻ
َ ﻣُﺪَ أ َﺣ ِﺪ ِﻫ ْﻢ
َ ٍﺤَﺎﻲﺑِ ﻓَﻠَﻮْ أَنَ أَﺪَ�ُﻢْ أَ�ْﻔَﻖَ ﻣِﺜْﻞَ أُﺣُﺪ
�»
َُ َ َ
«َوﻻ ﻧ ِﺼﻴﻔﻪ
“েতামরা

আমার

সাহাবীগণেক গািল

িদওনা।

েকননা

েতামােদর েকউ যিদ উহুদ পাহাড় পিরমাণ �ণর্ আ�ার রা�ায়
বয্য় কে, তথািপও েস তাঁেদর েকােনা একজেনর পূণর্ এক মু

(3)

‘ছা’।

( 3)
৫TP

2F

P5T

‘মু�’ হল এক ‘সা‘-এর চার ভােগর এক ভাগ । অথর্াৎ চার মুে� হয় এক
�ােমর িহসােব �ায় ৬২৫ �াম। -অনু বাদক
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বা অধর্ মু দান সমপিরমাণ পযর্�ও েপৗঁছেত পারেব ” (বুখারী

ও মুসিলম)।

�� ৮৯: েয বয্ি� েকােনা সাহাবীেক বা রাসূল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েকােনা �ীেক গািল েদয়, তার শাি�
িক?
উ�রঃ েয বয্ি� েকােনা সাহাবীেক বা রাসূল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েকােনা �ীেক গািল িদেব, েস আ�াহর
রহমত েথেক বি�ত হেয় তাঁর ে�ােধ িনপিতত হেব। রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ
َ
َ ﺟﻌ
َ ْ  أَﻤ
َ
«�
ِ ِ»َﺐَّ أﺻْﺤَﺎﻲﺑِ �َﻌَﻠﻴْﻪِ ﻟَﻌْﻨﺔُ ا�َِّ وَ الْﻤَﻼَﺋِ�َﺔِ وَ اﻨﻟَّﺎس
“েয বয্ি� আমার সাহাবীেদরেক গািল িদেব, তার উপর
আ�াহর, েফেরশতাম�লীর এবং সকল মানু েষর অিভশাপ বিষর্ত
হেব” (�বারানী)। সু তরাং েয বয্ি� েকােনা সাহাবীেক বা রাসূল

সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েকােনা �ীেক গািল িদেব,
তার এেহন নয্া�ারজনক কমর্কাে�র তী� �িতবাদ করা উি।
ُّ� َ
َ ُ َ ُْ َ ُ َ َُ ّ
�� ৯০: আ�াহ বেলন, ﺎءوك
﴿ َول ْﻮ ََﻬ ْﻢ إِذ َﻠﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺟ
َ
َ ْ
ُ
ً ّ َ
﴾ّاﺑًﺎ رَﺣِﻴﻤﺎ
“ ﺘﻐْﻔَﺮُوا ا�ََّ وَاﺳْﺘَﻐﻔﺮَ لَﻬُﻢُ الﺮَّﺳُﻮل لَﻮَﺟَﺪُوا ا�ََّ ﺗَﻮআর তারা

তেব স�বত, েবিশ িবশু� মত হে, এক মুদ বতর্মান ওজেন ৫১০ �াম
পিরমান। -স�াদক।
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যখন িনেজেদর �িত যু লম কেরিছল, তখন যিদ তারা আপনার
কােছ আসত, অতঃপর আ�াহ্র িনকট কমা �াথর্না করত এবং
রাসূ লও যিদ তােদর জনয্ ক্ষমা �াথর্না ক, তাহেল অবশয্ই
তারা আ�াহেক তওবাহ কবূলকারী এবং েমেহরবানরূেপ েপ”

(িনসা ৬৪)। উ� আয়াত িক �মাণ কের েয, রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মৃতুয্র পেরও তাঁর কাছ েথেক আ�ার
িনকট ক্ষ চাওয়ার আেবদন করা যােব?
উ�রঃ রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কাছ েথেক
আ�াহর িনকট ক্ষমা চাওয়ার আেবদেনর িবষয়িট তাঁর জীিব
অব�ার সােথ িনিদর্; তাঁর মৃতুয্র পের এিট �েযাজয্ । একিট
সহীহ হাদীেসও �মািণত হয় িন েয, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর মৃতুয্র পর ছাহাবােয় েকরাম(রািদয়া�াহু‘আনহু)
তাঁর কাছ েথেক আ�াহর িনকট ক্ষমা �াথর্নার আেব
কেরেছন।

আেয়শা

(রািদয়া�াহু ‘আনহা)

রাসূ ল

সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট েদা‘আ এবং ক্ষমা �াথর্ন
আেবদন করেল রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
আিম যিদ েবঁেচ থািক, তাহেল েতামার জনয্ ক্ষমা �াথর্না

এবং েতামার জনয্ েদা‘আ করব (বুখারী, নং ৫৬৬৬)। এই
হাদীসিট উ� আয়ােতর বয্াখয্া ক। সু তরাং রাসূ ল সা�া�াহু
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‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কােছ আ�াহর িনকট ক্ষমা �াথর্ন
আেবদেনর িবষয়িট তাঁর জীব�শার সােথ িনিদর্; মৃতুয্র পের ন।
পিরেশেষ বলব, চার ইমাম এবং তাঁেদর অনু সারীেদর
ব�েবয্র আেলােক তাঁেদর আ�ীদা সংিক্ষ�াকাের সংকলন ক
হেলা। তাঁেদর এই আ�ীদা নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামএর িদক-িনেদর্শনা সােথ হুবহু িমেল য। সু তরাং েহ মুসিলম
ভাই ও েবান! আপিন সতয্েক আঁকেড় ধর, এ পেথ মানু ষেক
আ�ান করুন এবং যাবতীয় িশকর ও তার উপকরণ েথেক

তােদরেক সতকর্ কর। সাবধান থাকেবন, েযন িনে�া�
হাদীসিটর আওতায় আপিন না পেড় যান, েযখােন রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ُ َ َْ
�ِْﺎلْﻤُﺮﺸ
َ
َ َ
ّ  ُﻘُﻮم
َ
�َ وَﺣﻰﺘ َّ  �ﻌﺒُ َﺪ  �ﺒَﺎﺋِﻞ
ﻦْ أُﻣَّﻰﺘِ ﺑ
ِ»َﻻَ �َ الﺴََﻰﺘَّ ﺗﻠْﺤَﻖَ �ﺒ ﺎﺋِﻞُ ﻣ
ِ
ِ
َ َ َ
«ﻦْ أُﻣَّﻰﺘ اﻷ ْوﺛﺎن
ِ
“ততিদন পযর্� িকয়ামত সংঘিটত হেব ন, যতিদন আমার
উ�েতর িকছু েলাক মুশিরকেদর সােথ েযাগ না িদেব এবং
যতিদন আমার উ�েতর িকছু েলাক মূ িতর্ পূজা ন করেব”

(হাদীসিটর সনদ সহীহ)। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম

তাঁর �ভুর কােছ �াথর্না কেরেছ, েযন তাঁর মৃতুয্র পের তাঁর
কবরেক েদা‘আ করা, সাহাযয্ �াথর্না করা এবং সুপািরশ চাওয়া
�ান িহসােব �হণ না করা হয়; েযমিনভােব িকছু িকছু মূ খর্ েলাক
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তােদর নবী-রাসূেলর কবেরর িনকট কের থােক। রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ কেরন,
ُ ُ َ ّ ٍ ﻗَﻮْم
ُ
َ ُوا �ﺒ
ﻮر
» ﻻَ ﺠﺗَْﻌَﻞْ �َﺮﺒِْي وَ�َﻨًﺎ �ُﻌْﺒَﺪ اﺷْﺘَﺪَّ ﻏَﻀَﺐُ ا� َِّ ﻰﻠﻋََ اﺨﺗَﺬ
َ أَﻧْبﻴَﺎﺋﻬ ْﻢ َم
«ﺎﺟ َﺪ
ﺴ
ِ
ِِ ِ
“েহ আ�াহ! আপিন আমার কবরেক এমন পূজনীয় ব�েত
পিরণত করেবন না, যার ইবাদত করা হয়। ঐ স�দােয়র উপর
আ�াহর ে�াধ �চ� হেয়েছ, যারা তােদর নবীগেণর কবরসমূ হেক

মসিজদ িহসােব �হণ কেরেছ” (মুওয়া�া)। চার ইমাম েয হে�র
অনু সরণ কেরেছন, তার পিরপ�ী যঈফ এবং িমথয্া হাদীসসমূহ
েথেক হুিশয়ার থাকেব।
মহান আ�াহ আমােদর নবী মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর উপর, তাঁর পিরবার-পিরজন এবং সকল সাহাবীর
উপর দরূদ ও সালাম বষর্ণ ক। আমীন!
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সূ চীপ�
��াবলী
অনু বাদেকর কথা
ভূিমকা
�� ১: আপনার রব েক?
�� ২: রব অথর্ ি?
�� ৩: আ�াহ মােন িক?
�� ৪: আ�াহ েকাথায়?
�� ৫: আপিন িকভােব আপনার �ভুেক িচেনন?
�� ৬: আ�াহ আপনােক েকন সৃ ি� কেরেছন?
�� ৭: আ�াহ্র সােথ কৃত সবেচেয় বড় পাপ েকান্িট?
�� ৮: ইবাদত অথর্ ি?
�� ৯: েদা‘আ িক ইবাদেতর অ�ভুর্?
�� ১০: আ�াহ তাঁর বা�ার উপর সবর্�থম েকা িবষয়িট
ফরয কেরেছন?
�� ১১: আপনার �ীন েকান্িট?
�� ১২: ‘আ�াহ ছাড়া েকােনা মা‘বূ দ েনই এবং মুহা�াদ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর রাসূ ল’- একথার
সাক্ েদওয়ার অথর িক?
�� ১৩: ছালাত, যাকাত, িছয়াম এবং হ� ফরয হওয়ার
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পৃ�া

দলীল িক?
�� ১৪: নবী মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
�ীন বয্তীত অনযেকােনা ধমর্ িক গৃহীত হে?
�� ১৫: 'আ�ঃধমর্ীয় ঐকয ( ')وﺣﺪة اﻷدﻳﺎنমতবাদ জােয়য
িক?
�� ১৬: ঈমােনর রুকন কয়িট ও িক ি?
�� ১৭: ঈমােনর এই ৬িট মূ লনীিতর দাবী িক?
�� ১৮: কবের সু খ-শাি�র িবষয়িট িক কুরআন-হাদীস
�ারা �মািণত?
�� ১৯: কুরআন িক আ�াহ্র পক্ষ েথেক নািযলকৃত নাি
আ�াহ কতৃর্ক সৃ?
�� ২০: আমল ছাড়া ঈমান িক েকােনা কােজ আসেব?
�� ২১: 'ইহ্সান' কােক বেল?
�� ২২: একজন মুিমেনর আমল কখন িবি�� হেয় যায়?
�� ২৩: মানু ষ িক বাধয্গত জীব নািক �াধী?
�� ২৪: তাওহীদ কয় �কার ও িক িক?
�� ২৫: নেভাম�ল ও ভূম�ল এবং এতদু ভেয়র মধয্বতর্
ব�সমূহ েক পিরচালনা কেরন?
�� ২৬: েকােনা বয্ি� যিদ িব�স কের, সম� পৃিথবী
চারিট েমরু বা চারিট মূল শি� �ারা িনয়ি�ত হ, তাহেল
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আমরা তার বয্াপাের িক বলেত পাি?
�� ২৭: আপনার নবী েক?
�� ২৮: অলী-আওিলয়ারা িক গােয়েবর খবর জােনন?
তারা িক মৃতেক জীিবত করেত পােরন?
�� ২৯: ঈসা আলাইিহস সালাম মৃতেদরেক জীিবত করেত
পারেতন এবং মানু েষরা তােদর বািড়েত যা িকছু স�য়
করত,

তা

জানেতন।

��

হে�, তাহেল

অনয্ানয

আউিলয়ােদর �ারা িক এমনিট স�ব?
�� ৩০: আ�াহ্র অলী হওয়ার িবষয়িট িক শুধু কিতপয়
মুিমেনর সােথ িনিদর্� নািক সকল মুিমেনর েক্ষে�ই
স�ব?

ٌ َ َ ّ  ََ إِنَّ أَوْﻴﻟَِﺎء
�� ৩১: আ�াহ তা‘আলা বেলন, ا�َ ﻻ ﺧ ْﻮف
﴿
ِ
َ
َ
َ ُ َْ ُ َ ْ ْ َ
﴾ وﻻ  ﻫ ْﻢ � َﺰﻧﻮن
“ ﻋﻠﻴ ِﻬﻢমেন েরেখা, যারা আ�াহ্র অলী,
তােদর েকান ভয় েনই এবং তারা িচি�তও হেব না”

(ইউনু স ৬২)। উ� আয়াত িক অলী-আউিলয়ােদর িনকট
�াথর্না করার ৈবধতা িনেদশ কের?
�� ৩২: মুিমনগণ জা�ােত তাঁেদর �িতপালকেক েদখেত
পােবন িক?
�� ৩৩: নবী-রাসূ ল বােদ আ�াহ্র অনয্ানয্ অ-আউিলয়া
িক ছগীরা এবং কাবীরা েগানােহ পিতত হওয়া েথেক মু�?
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�� ৩৪: িখিযর আলাইিহস সালাম িক এখেনা জীিবত?
�� ৩৫: িশকর কত �কার?
�� ৩৬: মৃত বয্ি�রা িক �বণ কের এবং আ�ান কারীর
আ�ােন সাড়া েদয়?
�� ৩৭: মূখর্ বয্রা েযসব কবরবাসীেক স�ান কের,
তােদর কবের মােঝ মােঝ িকেসর শ� েশানা যায়?
�� ৩৮: আ�াহর অলী-আউিলয়া এবং অনয্ানয্ মৃতবয্
িক েকােনা সাহাযয্ �াথনাকারীর ডােক সাড়া েদন?
ّ
ّ َ ﴿ َو َﻻ ْﺴَﻦﺒ
َ ِّ َ
�� ৩৯: আ�াহ বেলন, َ�ا
ِ  ِﻟَﻳﻦ ﺘِﻠُﻮا ﻲﻓِ ﺳَبِﻴﻞ
َْ
َ ُ
َ ﺎء ﻋ
َْ َ َْ
﴾ﻨﺪ َر ّ�ِ ِﻬ ْﻢ ﻳُ ْﺮ َزﻗﻮن
ِ ٌ “ أم َﻮاﺗًﺎ ﺑﻞ أﺣﻴআর যারা আ�াহ্র রােহ
িনহত হয়, তােদরেক তুিম কখেনা মৃত মেন কেরা না। বরং
তারা তােদর পালনকতর্া িনকট জীিবত এবং িরিয��া�”

(আেল ইমরান ১৬৯)। উ� আয়ােত বিণর্ 'আহইয়া'
ٌ َ )أَ ْﺣﻴশে�র অথর্ ি?
(ﺎء

�� ৪০: নাম রাখার েক্ষে� আ�াহ ছাড়া অনয্ কােরা িদ
আরবী 'আবদ' শে�র স�� েযমনঃ আ�ু �বী, আ�ু ল
হুসাইন ইতয্ািদ ৈবধ ?
�� ৪১: িহংসা ও বদ নযর �িতেরােধর জনয্ বাল, সূতা
ইতয্ািদ হাে, গলায় বা যানবাহেন ঝুিলেয় রাখার হুকুম
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িক?
�� ৪২: মািট, পাথর বা গাছ-গাছািলর মাধয্েম বরকত
কামনা করা জােয়য আেছ িক?
�� ৪৩: কাউেক স�� করার জনয্ আ�াহ বয্তী ত তা
নােম যেবহ করার হুকুম ি?
�� ৪৪: আ�াহ বয্তীত অনয্ কােরা জনয্ মানত কর
হুকুম ি?
�� ৪৫: আ�াহ ছাড়া অনয্ কােরা কােছ আ�য় চাওয়ার
হুকুম ি?
�� ৪৬: (েকােনা �ােন ক্ষিতকারক েপা-মাকড় ইতয্ািদর
ভয় থাকেল) েসখােন অব�ান �হেণর েদা‘আ িক?
�� ৪৭: কলয্াণ সাধ, অিন� দূ রীকরণ সহ েযসব িবষেয়
আ�াহ ছাড়া অনয্ েকউ সহেযািগতা করেত সক্ষম,
েসসব িবষেয় অনয্ কােরা কােছ সহেযািগতা চাওয়া যােব
িক?
�� ৪৮: মুনােফ�ী কত �কার?
�� ৪৯: কুফরী কত �কার?
�� ৫০: শাফা'আত কত �কার?
�� ৫১: রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েযেহতু
িকয়ামেতর িদন শাফা'আত করেবন, েসেহতু তাঁর কােছ িক
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শাফা'আত চাওয়া যােব?
�� ৫২: অসীলা কত �কার?
�� ৫৩: ইবাদত কবূল হওয়ার শতর্ কয়িট ও িক ি?
�� ৫৪: েকােনা আমল ছাড়াই িনয়য্ত িবশু� হওয়া ি
যেথ�?
�� ৫৫: পুরুষেদর জনয্ কবর িযয়ারত কতকার?
�� ৫৬: কবর িযয়ারেতর সময় েকান েদা‘আ পড়েত হয়?
�� ৫৭: েনককার েলােকর কবেরর িনকট আ�াহর কােছ
�াথর্না করার হুকুম ?
�� ৫৮: আ�াহ্র কােছ েকােনা িকছু চাওয়ার েক্ষে� মৃ
বয্ি�েক সুপািরশকারী িহসােব �হণ করার হুকুম ?
�� ৫৯: কা'বা ছাড়া অনয্ িকছুেক �ওয়াফ করা িক ৈব?
�� ৬০: হাদীেস বিণর্ত িতন মসিজদ ছাড়া ইবাদেতর
উে�েশয্ অনযেকােনা �ােন সফর করার িবধান িক?
�� ৬১: রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কবর
িযয়ারত সং�া� হাদীসগুিল িকসহীহ?
�� ৬২: েনককার েলাকেদর পুরাত� ও িনদশর্নাবলী
অনু স�ান করা এবং েসগুিলর মাধয্েবরকত কামনা করা
িক ইবাদত নািক িবদ‘আত?
�� ৬৩: েকােনা বয্ি�েক জা�াতী বা জাহা�ামী বেল
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আখয্ািয়ত করা যােব ি?
�� ৬৪: অনয্া-অপকমর্ করার কারেণ েকােনা মুসিলম
বয্ি�েক‘কােফর’ বলা যােব িক?
�� ৬৫: বা�ার কাজ-কমর্ িক আ�াহর সৃ ি�?
�� ৬৬: মসিজেদর েভতের মৃত দাফন করা অথবা
কবেরর উপের মসিজদ িনমর্াণ করা িক জােয়?
�� ৬৭: কবেরর উপর ভবন িনমর্াণ করার িবধান ি?
�� ৬৮: রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েক
শুরুেতই িক মসিজর েভতের দাফন করা হেয়িছল?
�� ৬৯: রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িক তাঁর
কবের জীিবত আেছন? মীলাদু �বী অনু �ােন িক িতিন
উপি�ত হন?
�� ৭০: িবদ‘আত কােক বেল ও কত �কার? �েতয্ক
�কােরর হুকুম ি? ইসলােম ‘উ�ম িবদ‘আত’ বেল িকছু
আেছ িক?
�� ৭১: যিদ েকউ �� কের, তাহেল নীেচর হাদীসিটর
অথর্ ি? 'েয বয্ি� উ�ম সু�াত চালু করেল, েস উ�
সু �ােতর এবং উ� সু �াত বা�বায়নকারীর েনকী পােব'।
�� ৭২: ওমর (রািদয়া�াহু ‘আনহ) তারাবীহ্র ছালাত
َ ُ ْ ْ
স�েকর্ বেলেছ, «ِاﺒﻟﺪ َﻋﺔ  ﻫ ِﺬه
 ِ‘ »ِﻌْﻤَﺖএিট উ�ম
ِ
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িবদ‘আত’।

আর

উছমান

(রািদয়া�াহু ‘আনহ)-এর

েখলাফতকােল জুম'আর ি�তীয় আযান চালু হয়। এক্ষে
�� হে�, তাহেল উ� িবষয় দু 'িটর বয্াখয্া ?
�� ৭৩: মীলাদু �বী অনু �ান উদযাপন করা সু �াত নািক
িবদ‘আত?
�� ৭৪: জাদু েশখা এবং তদ্নুযায়ী আমল করার িবধান
িক?
�� ৭৫: জাদু কেরর কােছ িক েকােনা উপকার বা কলয্াণ
আেছ?
�� ৭৬: িনেজেদর েদেহ আঘাত করা, শ� েকােনা ব�
খাওয়া ইতয্ািদ েযসব কমর্কা� েভলিকবাজরা েদিখেয় থা,
েসগুিল িকজাদু ও েভলিকবািজ নািক বা�ব ও কারামত?
�� ৭৭: িচিকৎসার জনয জাদু কেরর কােছ যাওয়া জােয়য
আেছ িক?
�� ৭৮: েজয্ািতষ, গণক, ভিবষয্��ার কােছ যাওয়া িক
ৈবধ?
�� ৭৯: জাদু লাগার আেগ বা পের এর �িতেষধক িক?
�� ৮০: “েতামরা জাদু িশখ, িক� জাদু র �িত আমল
কেরা না”- উ� হাদীসিট িক সহীহ?
��

৮১:

কলয্াণ সধেন

বা
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অকলয্াণ দূরীকরেণ

তারকারািজর েকােনা �ভাব আেছ- একথা িব�াস করা িক
জােয়য?
�� ৮২: ভিবষয্েত মানুেষর যা ঘটে, েসেক্ষে� িক রািশ
েকােনা �ভাব থােক?
�� ৮৩: আ�াহ্র িবধান অনু যায়ী সবিকছু পিরচালনা করা
িক আমােদর উপর ওয়ািজব?
�� ৮৪: েয বয্ি আ�াহ্র সােথ বা আ�াহ্র েকােনা
আয়ােতর সােথ বা তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর সােথ অথবা ইসলােমর সােথ ঠা�া কের,
তার হুকুম ি?
�� ৮৫: ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’-এর শতর্সমূহ িক ি?
�� ৮৬: ইসলাম িবন�কারী িবষয়সমূ হ কয়িট এবং িক
িক?
�� ৮৭: সবর্�থম এবং সবর্েশষ রাসূল ? নবীগেণর
পের সেবর্া�ম মানুষ ে?
�� ৮৮: ছাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহু‘আনহু)-এর �িত
আমােদর কতর্বয্ ? তাঁেদর কাউেক গািল েদওয়ার হুকুম
িক?
�� ৮৯: েয বয্ি� েকােনা সাহাবীেক বা রাসূল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েকােনা �ীেক গািল েদয়, তার
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শাি� িক?
�� ৯০: সূ রা িনসার ৬৪ নং আয়াত িক �মাণ কের েয,
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মৃতুয্র পেরও
তাঁর কাছ েথেক আ�াহর িনকট ক্ষমা চাওয়ার আেবদ
করা যােব?
সূ চীপ�
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