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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ভূর্মকা 
 

প্রর্তর্ি মুসর্লশ্লমর জেশ্লন রাখা উর্িত জয, আল-কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর্ভর্ত্তক 
র্বশুদ্ধ ‘আমল ছাড়া অনযর্কছু আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা‘আলার র্নকি গৃহীত 
হশ্লব না; আর র্বশুদ্ধ ‘আমশ্ললর অপর্রহাযি পূবিশতি ‘‘ইসলাহুল ‘আকীদাহ বা 
‘আকীদাহ্ সংশ্লশাধন করা। কারর্ র্বশুদ্ধ ‘আকীদাহ সম্পর্কিত জ্ঞানােিন এবং 
তা মশ্লন-প্রাশ্লর্ লালন করা বযতীত একেন মুসর্লম আপাদমস্তক খাাঁর্ি মুর্মন 
হশ্লত পারশ্লব না। এিা অর্প্রয় সতয জয, বাংলাশ্লদশসহ ভারতীয় উপমহাশ্লদশ্লশর 
মুসর্লমগর্ তাওহীদ তর্া একত্ববাদ, আল্লাহর পর্রিয় ও অবস্থান এবং 
র্রসালাত ও ইসলাশ্লমর অনযানয হুকুম-আহকাম সম্পশ্লকি ভ্রান্ত ‘আকীদাহ্ জপাষর্ 
কশ্লর র্াশ্লকন: তাশ্লদর এ ভ্রান্ত ধারর্া জকাশ্লনা জকাশ্লনা জেশ্লত্র এমন পযিাশ্লয় 
জপৌশ্লছশ্লছ জয, ঈমাশ্লনর অর্স্তত্বই হুমর্কর মুশ্লখ র্নপর্তত হশ্লয়শ্লছ। জস সকল 
র্বভ্রান্ত মুসর্লম উম্মাহশ্লক সর্িক পশ্লর্র র্দশা র্দশ্লত ঈমানী দার্য়ত্বশ্লবাধ জর্শ্লকই 
আমাশ্লদর এ েুদ্র প্রশ্লিষ্টা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আমাশ্লদর এ 
প্রয়াসশ্লক কবুল করুন এবং পর্হারা পর্র্কশ্লক র্সরাশ্লত মুস্তার্কশ্লমর র্দশা দান 
করুন। আমীন। 
‘আকীদার শার্িক র্বশ্লেষর্: 
لكمة "عقيدة" مأخوذة من العقد والربط والشّد بقوة، ومنه اإلحاكم واإلبرام، واتلماسك 

  (1/4واملراصة. )بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة ولزوم اتباعها 
‘আকীদাহ্ শির্ি ‘আক্দ মূলধাতু জর্শ্লক গৃহীত। যার অর্ি হশ্লে, সূদৃঢ়করর্, 
মেবুত কশ্লর বাাঁধা। (বায়ানু আকীদাতু আহর্লস সুন্নাহ ওয়াল োমা‘আহ, ১/৪) 
‘আকীদার পার্রভার্ষক অর্ি:  
العقيدة اإلسالمية: يه اإليمان اجلازم باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، وايلوم اآلخر، 
والقدر خريه ورشه، وبكل ما جاء يف القرآن الكريم، والسنة الصحيحة من أصول ادلين، 

 (. 7/2وأموره، وأخباره. )رسائل الشيخ حممد بن إبراهيم يف العقيدة 
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“শারী‘আশ্লতর পর্রভাষায় ‘আকীদাহ্ হশ্লে, মহান আল্লাহ তা‘আলা, তাাঁর 
জেশ্লরশতাকুল, তাাঁর র্কতাবসমূহ, তাাঁর রাসূলগর্, জশস র্দবস তর্া মৃতুয পরবতিী 
যাবতীয় র্বষয় ও তাকদীশ্লরর ভাল-মশ্লের প্রর্ত এবং আল-কুরআনুল হাকীম ও 
সহীহ হাদীশ্লস উশ্লল্লর্খত দীশ্লনর সকল জমৌর্লক র্বষশ্লয়র প্রর্ত অন্তশ্লরর সুদৃঢ় 
মেবুত ও র্বশুদ্ধ র্বশ্বাশ্লসর নাম ‘আকীদাহ।” (র্রসালাতুম শাইখ মুহাম্মাদ ইবন 
ইবরাহীম র্েল ‘আকীদাহ্ ৭/২) 
‘আকীদার গুরুত্ব: 
আকীদার গুরুত্ব অপর্রসীম। র্নশ্লে এর গুরুত্ব বহনকারী কশ্লয়কর্ি র্দক তুশ্লল 
ধরা হশ্ললা: 
 ১. এক আল্লাহর অর্স্তশ্লত্ব র্বশ্বাসীগর্ প্রশান্তর্িশ্লত্তর অর্ধকারী, র্বপশ্লদ-
আপশ্লদ, হশ্লযি-র্বষাশ্লদ তারা শুধু তাাঁশ্লকই আহ্বান কশ্লর, পোন্তশ্লর বহু-
ঈশ্বরবাদীরা র্বপদেশ্লর্ কাশ্লক ডাকশ্লব, এ র্সদ্ধান্ত র্নশ্লতই র্কংকতিবয র্বমুঢ়। 
 ২. মহান আল্লাহ সশ্লবিাজ্ঞ, সবিশ্লরাতা, সবিদ্রষ্টা সুতরাং র্তর্ন সব োশ্লনন, 
সব জদশ্লখন এবং সব জশাশ্লনন। জকাশ্লনা র্কছুই তাাঁর র্নকি জগাপন নয়-এমন 
র্বশ্বাস র্যর্ন করশ্লবন, র্তর্ন আল্লাহর ইোয় প্রকাশয-অপ্রকাশয সকল পাপ হশ্লত 
মুক্ত র্াকশ্লত পারশ্লবন। 
 ৩. র্নশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা জ্ঞান, রবর্, দশিন ইতযার্দর মাধযশ্লম 
মানুশ্লষর অর্ত র্নকিবতিী। র্তর্ন জদা‘আকারীর জদা‘আ কবুল কশ্লরন, 
র্বপদগ্রস্তশ্লক র্বপদমুক্ত কশ্লরন। র্বশুদ্ধ ‘আকীদাহ্ র্বশ্বাস লালনকারীগর্ এর্ি 
মশ্লনপ্রাশ্লর্ গ্রহর্ কশ্লর সবিাবস্থায় তাাঁর কাশ্লছই সাহাযয প্রার্িনা কশ্লর। পোন্তশ্লর 
একার্ধক মা‘বুশ্লদ র্বশ্বাসীগর্ জদাদুলযমান অবস্থায় অর্স্থর-অশান্ত মশ্লন এর্দক-
ওর্দক ছুশ্লিাছুর্ি কশ্লর। 
আমরা এ েুদ্র পুর্স্তকায় মহান আল্লাহর সত্তা সংক্রান্ত এবং র্তর্ন তাাঁর র্নশ্লের 
সম্পশ্লকি জয সকল সুের নাম উন্নত গুর্াবলী ও কশ্লমির কর্া বযক্ত কশ্লরশ্লছন,  
তার সংর্েপ্ত র্ববরর্ উপস্থাপন করার প্রয়াস পাব ইনশা-আল্লাহ। 
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প্রশ্লনাত্তর 
১. প্রন: আল্লাহ জকার্ায়? 
উত্তর: মহান আল্লাহ স্ব-সত্তায় সপ্ত আসমাশ্লনর উপর অবর্স্থত মহান আরশ্লশর 
উপশ্লর আশ্লছন। দলীল: কুরআন, সুন্নাহ ও প্রর্সদ্ধ িার ইমাশ্লমর উর্ক্ত- মহান 
আল্লাহর বার্ী:  

َٰنُ ﴿ ُُٱلرَّۡحم  َُُع   ىَُُٰٱۡلع ۡرش    [  ٥: طه] ﴾٥ُٱۡست و 
“রহমান (পরম দয়াময় আল্লাহ) ‘‘আরশ্লশর উপর উশ্লিশ্লছন।” [সূরা ত্বা-হা: ২০: 
৫] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম একেন দাসীশ্লক জডশ্লক র্েশ্লজ্ঞস 
করশ্ললন:  

ْينَ »
َ
َماِء، يِف : قَالَْت  «اهلُل؟ أ نَا؟ َمنْ »: قَاَل  السَّ

َ
نَْت : قَالَْت  «أ

َ
ْعِتْقَها،»: قَاَل  اهلِل، رَُسوُل  أ

َ
َها أ  فَإِنَّ

 «ُمْؤِمنَة  
“আল্লাহ জকার্ায়? দাসী বলল: আসমাশ্লনর উপশ্লর। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বলশ্ললন: আর্ম জক? দাসী বলল: আপর্ন আল্লাহর রাসূল। 
অতঃপর র্তর্ন সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বলশ্ললন: এশ্লক আোদ (মুক্ত) 
কশ্লর দাও, জকননা জস একেন মুর্মনা নারী।” (সহীহ মুসর্লম: ১২২৭) 
ইমাম আবু হানীোহ (র)-এর উর্ক্ত: 

ইমাম আবু হানীোহ রহ. বশ্ললন,  

من قال: ال أعرف ريب يف السماء أو يف األرض فقد كفر، وكذا من قال: إنه ىلع العرش وال »
]الفقه األكرب « أدري العرش أيف السماء أو يف األرض، واهلل تعاىل يُدىع من أىلع ال من أسفل

(1/13٥ ]) 

“জয বযর্ক্ত বলশ্লব, আর্ম োর্ন না, আমার রব আসমাশ্লন না ের্মশ্লন - জস 
কার্ের। অনুরূপ (জসও কার্ের) জয বলশ্লব, র্তর্ন আরশ্লশ আশ্লছন, তশ্লব আর্ম 
োর্ন না, ‘আরশ আসমাশ্লন না ের্মশ্লন। (আল র্েকহুল আকবার: ১/১৩৫) 
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ইমাম মার্লক (র)-এর উর্ক্ত: 
তার ছাত্র ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া বশ্ললন, একদা আমরা ইমাম মার্লক ইবন 
আনাস রহ. এর কাশ্লছ বসা র্ছলাম, এমন সময় তার কাশ্লছ এক জলাক এশ্লস 
বলল,  

(، كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه، حىت الرمحن ىلع العرش استوىأبا عبد اهلل، )يا »
عاله الرحضاء، ثم قال: االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، واإليمان به واجب، 
والسؤال عنه بدعة، وما أراك إال مبتداعً، فأمر به أن خيرج. ويف رواية: االستواء معلوم 

(، 1/77واإليمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ]االعتقاد للبيهيق )والكيف غري معلوم، 
(، مرقاة 7/33(، حاشية السندي ىلع النسايئ )1/177حاشية السندي ىلع ابن ماجه )

 ([13/38، و2/17املفاتيح رشح مشاكة املصابيح )
“জহ আবু ‘আিুল্লাহ! (মহান আল্লাহ বশ্ললন) ‘‘রহমান (পরম দয়াময় আল্লাহ) 
‘আরশ্লশর উপর উশ্লিশ্লছন” (সূরা ত্বাহা: ২০:৫)। এই উপশ্লর উিা কীভাশ্লব? এর 
রূপ ও ধরর্ জকমন?  প্রনর্ি জশানামাত্র ইমাম মার্লক (র) মার্া নীিু করশ্ললন, 
এমনর্ক র্তর্ন ঘমিাক্ত হশ্ললন: অতঃপর র্তর্ন বলশ্ললন: ইসর্তওয়া শির্ির অর্ি 
(উপশ্লর উিা) সকশ্ললর োনা, র্কন্তু এর ধরর্ বা রূপ অোনা, এর উপর ঈমান 
আনা ওয়ার্েব এবং এর ধরর্ সম্পশ্লকি র্েশ্লজ্ঞস করা র্বদ‘আত। আর আর্ম 
জতামাশ্লক র্বদ‘আতী ছাড়া অনয র্কছু মশ্লন কর্র না। অতঃপর র্তর্ন (র) তাশ্লক 
মের্লস জর্শ্লক জবর কশ্লর জদওয়ার র্নশ্লদিশ প্রদান কশ্লরন। (ইর্তকাদ র্লল 
বাইহাকী ১/৬৭, হার্শয়াতুস র্সন্ধী ‘আলা ইবর্ন মাোহ ১/১৬৭, র্মরকাতুল 
মাোতীহ ২/১৭, ১৩/৮৯)। 
ইমাম শার্ে‘ঈ (র)-এর উর্ক্ত:  

 (. 2/407تهذيب سنن أيب داود، وإيضاح مشالكته )« وأن اهلل ىلع عرشه يف سمائه»

আর র্নশ্চয় আল্লাহ আসমাশ্লনর উপশ্লর স্বীয় আরশ্লশর উপর উশ্লিশ্লছন। (তাহযীবু 
সুনাশ্লন আবী দাউদ ২/৪০৬) 
ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (র)-এর উর্ক্ত: 
মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আল-কাইসী বশ্ললন, আর্ম ইমাম আহমাদ ইবন 
হাম্বলশ্লক র্েশ্লজ্ঞস করলাম,   
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ُُيىك عن ابن املبارك أنه قيل هل: كيف يُعرف ربنا؟ قال: يف السماء السابعة ىلع عرشه، قال »
 (. 2/407تهذيب سنن أيب داود وإيضاح مشالكته )« أمحد: هكذا هو عندنا

“এ মশ্লমি ইবনুল মুবারাক (র)-জক র্েশ্লজ্ঞস করা হল, ‘‘আমাশ্লদর রশ্লবর পর্রিয় 
কীভাশ্লব োনশ্লবা? উত্তশ্লর র্তর্ন বলশ্ললন, ‘‘সাত আসমাশ্লনর উপর ‘আরশ্লশ। (এ 
বযাপাশ্লর আপনার মতামত কী?) ইমাম আহমাদ (র) বলশ্ললন, ‘‘র্বষয়র্ি 
আমাশ্লদর র্নকি এ রকমই। (তাহযীবু সুনাশ্লন আবী দাউদ ২/৪০৬) 
উর্ল্লর্খত দলীল-প্রমার্ার্দ দ্বারা মহান আল্লাহ তা‘আলার পর্রিয় সম্পশ্লকি সুস্পষ্ট 
ধারর্া পাওয়া যায়। 
 
২. প্রন: মহান আল্লাহ ‘আরশ্লশ আযীশ্লমর উপশ্লর আশ্লছন-এিা আল-কুরআশ্লনর 
জকান সূরায় বলা হশ্লয়শ্লছ? 
উত্তর: এ বযাপাশ্লর পর্বত্র কুরআশ্লন সুস্পষ্ট সাতর্ি আয়াত রশ্লয়শ্লছ:  
 ১. সূরা আল-‘আরাে ৭:৫৪ 
 ২. সূরা ইউনুস ১০:৩ 
 ৩. সূরা আর-রা‘দ ১৩:২ 
 ৪. সূরা ত্বা-হা ২০:৫ 
 ৫. সূরা আল-েুরকান ২৫:৫৯ 
 ৬. সূরা আস-সােদাহ্ ৩২:৪ 
 ৭. সূরা আল-হাদীদ ৫৭:৪ 
 
৩. প্রন : পর্বত্র কুরআশ্লন বলা হশ্লয়শ্লছ জয, ‘‘আল্লাহ ধধযিশীলশ্লদর সাশ্লর্ 
আশ্লছন”-[সূরা আল বাকারাহ্ ২:১৫৩], ‘‘আল্লাহ মুত্তাকীশ্লদর সাশ্লর্ আশ্লছ-[সূরা 
আল-বাকারাহ্ ২:১৯৪), ‘‘আর আমরা গ্রীবাশ্লদশ/শাহারশ্লগর জর্শ্লকও র্নকশ্লি”- 
[সূরা ক্ব-ে :১৬], ‘‘জযখাশ্লন র্তনেন িুশ্লপ িুশ্লপ কর্া বশ্ললন জসখাশ্লন িতুর্িেন 
আল্লাহ” [সূরা আল-মুোদালাহ্:৭] -তাহশ্লল এই আয়াতগুশ্ললার সর্িক বযাখযা 
কী? 
উত্তর: মহান আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর জ্ঞান, রবর্, দশিন ও েমতার মাধযশ্লম সকল 
সৃর্ষ্টর সাশ্লর্ আশ্লছন। অর্িাৎ র্তর্ন সপ্ত আসমাশ্লনর উপর অবর্স্থত ‘আরশ্লশর 
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উপর জর্শ্লকই সব র্কছু জদখশ্লছন, সব র্কছু শুনশ্লছন, সকল র্বষশ্লয় জ্ঞাত 
আশ্লছন। সুতরাং র্তর্ন দূশ্লর জর্শ্লকও জযন কাশ্লছই আশ্লছন।   
সাশ্লর্ র্াকার অর্ি, গাশ্লয় গাশ্লয় জলশ্লগ র্াকা নয়। মহান আল্লাহ মূসা ও হারূন 
আলাইর্হমাস সালামশ্লক র্ের‘আওশ্লনর র্নকি জযশ্লত বলশ্ললন, তারা 
র্ের‘আওশ্লনর অতযািাশ্লরর আশংকা বযক্ত করশ্ললন। আল্লাহ তাশ্লদর সশ্লম্বাধন 
কশ্লর বলশ্ললন,  

ُُق ال ُ﴿ َُُت  اف ا  ُُل  ا ُُإ نَّن  م  ع ك  عُ ُم  ۡسم 
 
ىَُُٰأ ر 

 
أ  [  47: طه] ﴾٤٦ُو 

‘‘জতামরা ভয় জপও না। র্নশ্চয় আর্ম জতামাশ্লদর সাশ্লর্ আর্ছ। (অর্িাৎ) শুনর্ছ 
এবং জদখর্ছ।” [সূরা ত্ব-হা ২০:৪৬] 
এখাশ্লন ‘‘সাশ্লর্ র্াকার অর্ি এিা নয় জয, মূসা আলাইর্হস সালাম-এর সাশ্লর্ 
মহান আল্লাহ তা‘আলাও র্ের‘আওশ্লনর দরবাশ্লর র্গশ্লয়র্ছশ্ললন। বরং ‘‘সাশ্লর্ 
র্াকার বযাখযা র্তর্ন র্নশ্লেই করশ্লছন এই বশ্লল জয, ‘‘শুনর্ছ এবং জদখর্ছ।” 
অতএব আল্লাহর সাশ্লর্ ও কাশ্লছ র্াকার অর্ি হশ্ললা জ্ঞান, রবর্, দশিন ও 
েমতার মাধযশ্লম, আর স্ব-সত্তায় র্তর্ন ‘আরশ্লশর উপর রশ্লয়শ্লছন। 
 
০৪. প্রন : ‘‘মুর্মশ্লনর কলশ্লব আল্লাহ র্াশ্লকন বা মুর্মশ্লনর কলব আল্লাহর ‘আরশ’ 
কর্ার্ির র্ভর্ত্ত কী? 
উত্তর: কর্ার্ি র্ভর্ত্তহীন, মগেপ্রসূত, কশ্লপালকর্িত। এর সপশ্লে একর্িও 
আয়াত বা সহীহ হাদীস জনই। 
আশ্লছ েননক কর্র্ত বুেুশ্লগির উর্ক্ত, )قلب املؤمن عرش اهلل( ‘‘মুর্মশ্লনর কলব 
আল্লাহর ‘আরশ। (আল মাওযূ‘আত র্লস্ সাগানী বা সাগানী প্রর্ীত োল 
হাদীশ্লসর সমাহার/ভান্ডার- ১/৫০, তাযর্করাতুল মাউযূ‘আত র্লল-মাকর্দসী 
১/৫০) 
সাবধান!!! আরবী হশ্ললই কুরআন-হাদীস হয় না। মশ্লন রাখশ্লবন, দীশ্লনর বযাপাশ্লর 
কুরআন-সুন্নাহ বযতীত বুেুশ্লগির কর্া মূলযহীন-অিল। 
উপশ্লরাক্ত উর্ক্তকারীশ্লদর মহান আল্লাহ ও তাাঁর মহান ‘আরশ্লশর র্বশালতা 
সম্পশ্লকি নূযনতমও ধারর্াও জনই। তারা োশ্লনন না জয,  স্রষ্টা সৃর্ষ্টর মাশ্লে 
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প্রশ্লবশ কশ্লরন না এবং স্রষ্টাশ্লক ধারর্ করার মত এত র্বশাল জকাশ্লনা সৃর্ষ্টও 
জনই। বতিমান পৃর্র্বীশ্লত জদড়শত জকার্ি মুর্মশ্লনর জদড়শত জকার্ি কলব আশ্লছ। 
প্রর্ত কলশ্লব আল্লাহ র্াকশ্লল আল্লাহর সংখযা কত হশ্লব? যর্দ বলা হয় মুর্মশ্লনর 
কলব আয়নার মত। তাহশ্লল বলব,  আয়নায় জতা বযর্ক্ত র্াশ্লক না, বযর্ক্তর 
প্রর্তের্ব র্াশ্লক। বযর্ক্ত র্াকার োয়গা আয়না বযতীত অপর একর্ি স্থান। 
তশ্লব এ কর্া অশ্লমাঘ সতয জয, মুর্মশ্লনর কলশ্লব মহান আল্লাহর প্রর্ত ভালবাসা 
আর আনুগতয ও বশযতা স্বীকাশ্লরর অদময জমাহ সৃ্পহা র্াশ্লক।  

نَُّ﴿ َٰك  ل  ُ ُو  ُُٱّللَّ بَّب  مُ ُح  ۡك  َٰنُ ُإ َل  يم  ۥُٱۡۡل  يَّن ه  ز  ُُو  مُُۡف  وب ك 
 [  7: احلجرات] ﴾ق ل 

‘‘বরং মহান আল্লাহ জতামাশ্লদর র্নকি ঈমানশ্লক র্প্রয় কশ্লর তুশ্ললশ্লছন এবং 
জসিাশ্লক জসৌেযি মর্ন্ডত কশ্লরশ্লছন জতামাশ্লদর হৃদশ্লয়র গহীশ্লন।” [সূরা আল-
হুেুরাত ৪৯:৭] 
 
০৫. প্রন : “মহান আল্লাহ সবিত্র র্বরােমান” কর্ািা র্ক সর্িক? 
উত্তর: কর্ার্ি বযাখযাসাশ্লপে, যর্দ এর দ্বারা উশ্লেশয করা হয় জয, ‘‘স্বয়ং আল্লাহ 
সবিত্র র্বরােমান” তাহশ্লল সর্িক নয়। আর যর্দ এর দ্বারা বুোশ্লনা হয় জয, 
‘‘মহান আল্লাহর েমতা সবিত্র র্বরােমান” তাহশ্লল সর্িক; জকননা আমরা োর্ন 
আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম-এর র্নকি ওহী জপ্ররর্ 
করশ্লত মাধযম র্হশ্লসশ্লব র্েবরীল আলাইর্হস সালামশ্লক বযবহার কশ্লরশ্লছন।  

ل ُ﴿ وحُ ُب ه ُُن ز  م يُ ُٱلرُّ
 
١٩٣َُُُٰٱۡۡل  [ 184  ،183: الشعراء] ﴾ق ۡلب ك َُُع  

‘‘এিাশ্লক (কুরআনশ্লক) রুহুল আমীন (র্েবরীল) আলাইর্হস সালাম আপনার 
হৃদশ্লয় অবতীর্ি কশ্লরশ্লছন।” [সূরা আশ-শু‘আরা: ১৯৩-১৯৪] 
র্তর্ন র্নশ্লেই সবিত্র র্বরাে করশ্লল মাধযশ্লমর দরকার হল জকন? 
আমরা আরও োর্ন জয, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার সাশ্লর্ অতযন্ত র্নকি জর্শ্লক কশ্লর্াপকর্ন করার েনয 
র্ম‘রাে রেনীশ্লত সাত আসমাশ্লনর উপর আশ্লরাহর্ কশ্লরর্ছশ্ললন। [সূরা আন-
নােম ৫৩:০১-১৮] 
মহান আল্লাহ যর্দ সবিত্রই র্াকশ্লবন, তাহশ্লল র্মরাশ্লে যাওয়ার প্রশ্লয়ােন কী? 
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অতএব ‘‘মহান আল্লাহ স্ব-সত্তায় সবিত্র র্বরােমান”এ কর্ার্ি বার্তল, কুরআন-
হাদীস পর্রপন্থী ও আল্লাহর েনয মানহানীকর। বরং তাাঁর জ্ঞান, রবর্, দশিন ও 
েমতা সবিত্র র্বরােমান। 
 
০৬. প্রন: মহান আল্লাহর অবয়ব সম্পশ্লকি একেন খাাঁর্ি মুসর্লশ্লমর ‘‘আকীদাহ্-
র্বশ্বাস কীরূপ হশ্লব। অর্িাৎ মহান আল্লাহর জিহারা বা মুখমন্ডল, হাত, িেু 
আশ্লছ র্ক? র্াকশ্লল তার দলীল প্রমার্ কী? 
উত্তর: মহান আল্লাহ মানব োর্তশ্লক আল-কুরআশ্লনর মাধযশ্লমই পশ্লর্র র্দশা দান 
কশ্লরশ্লছন। আল্লাহ বশ্ললন:  

﴿ُُّ نُُۡك  اُم  ل ۡيه  ٢٦َُُُٰف انُ ُع  ي ۡبق  ب  ك ُُو ۡجهُ ُو  َٰلُ ُذ وُر 
امُ ُٱۡۡل ل  ۡكر   [  27  ،27: الرمحن] ﴾٢٧ُو ٱۡۡل 

‘‘(র্কয়ামাশ্লতর র্দন) ভূপৃশ্লষ্ঠ সবর্কছু ধ্বংস হশ্লয় যাশ্লব। (জহ রাসূল) আপনার 
রশ্লবর মর্হমাময় ও মহানুভব জিহারা (সত্তাই) একমাত্র অবর্শষ্ট র্াকশ্লব।” [সূরা 
আর-রহমান ৫৫: ২৬-২৭]  
এ আয়াশ্লত মহান আল্লাহর জিহারা প্রমার্র্ত হয়।  
মহান আল্লাহর হাত আশ্লছ। এর স্বপশ্লে আল কুরআশ্লনর দলীল:  

ُُق ال ُ﴿ إ بۡل يس  َٰٓ اُي  ن ع ك ُُم  نُم 
 
دُ ُأ اُت ۡسج  ُُل م  ل ۡقت  ُ ُخ  يَّ  [  7٥: ص] ﴾ب ي د 

‘‘আল্লাহ বলশ্ললন, জহ ইবলীস! আর্ম র্নে দু’হাশ্লত (আদমশ্লক যাশ্লক সৃর্ষ্ট কশ্লরর্ছ, 
তার সামশ্লন সােদাহ্ করশ্লত জতামাশ্লক র্কশ্লস বাধা র্দশ্ললা?” [সূরা সাদ ৩৮:৭৫] 
অনুরূপ ভাশ্লব মহান আল্লাহর িেু আশ্লছ। জযমন: আল্লাহ নবী মূসা আলাইর্হস 
সালামশ্লক লেয কশ্লর বশ্ললর্ছশ্ললন:  

﴿ُ ۡيت  ۡلق 
 
أ ل ۡيك ُُو  َُُم  بَّةُ ُع  ِل  ۡصن عُ ُم  ن   َُُٰو  ُ َُع   ۡين   [ 38: طه] ﴾٣٩ُُع 

“আর আর্ম আমার পে হশ্লত জতামার প্রর্ত ভাশ্ললাবাসা বষির্ কশ্লরর্ছলাম, যাশ্লত 
তুর্ম আমার জিাশ্লখর সামশ্লন প্রর্তপার্লত হও।” [সূরা ত্বাহা ২০:৩৯]  
জতমর্নভাশ্লব আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লামশ্লক 
সান্ত্বনা র্দশ্লয় বশ্ললন:  

﴿ُۡ ب  ك ُُِل  ۡكمُ ُو ٱۡصب  ۡعي ن ن ا ُُف إ نَّك ُُر 
 
 [ 43: الطور] ﴾ُب أ
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“(জহ রাসূল!) আপর্ন আপনার রশ্লবর র্নশ্লদিশ্লশর কারশ্লর্ ধধযিধারর্ করুন, 
র্নশ্চয়ই আপর্ন আমার জিাশ্লখন সামশ্লনই রশ্লয়শ্লছন।” [সূরা আত-তূর  ৫২:৪৮] 
মহান আল্লাহ আশ্লরা বশ্ললন:  

ُ ُإ نَُّ﴿ م يع  ُُٱّللَّ يُرُس   [  1: املجادلة] ﴾١ُب ص 
‘‘র্নশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা রবর্ কশ্লরন ও জদশ্লখন।” [সূরা আল-মুো-দালাহ্ 
৫৮:১] 
উর্ল্লর্খত আয়াতসমূহ দ্বারা এিাই প্রমার্র্ত হয় জয, মহান আল্লাহর জিহারা, 
হাত, জিাখ, আশ্লছ; র্তর্ন অবয়বহীন নন; বরং তাাঁর অবয়ব রশ্লয়শ্লছ যর্দও আমরা 
জসিার ধরর্ বা রূপ সম্পশ্লকি জকাশ্লনা র্কছুই োর্ন না। তশ্লব আমাশ্লদরশ্লক 
অবশযই র্বশ্বাস করশ্লত হশ্লব জয, মহান আল্লাহর রবর্-দশিন ইতযার্দ মানুশ্লষর 
রবর্-দশিশ্লনর অনুরূপ নয়। মহান আল্লাহ বশ্ললন:  

﴿ُ م ۡثل هۦ ُل ۡيس  ء  ُُك  ۡ وُ َُش  م يعُ ُو ه  يُ ُٱلسَّ  [  11: الشورا] ﴾١١ُٱۡۡل ص 
‘‘আল্লাহর সাদৃশয জকাশ্লনা বস্তুই জনই এবং র্তর্ন শুশ্লনন ও জদশ্লখন।” [সূরা আশ্-
শূরা ৪২:১১] 
মহান আল্লাহর এ র্তনর্ি গুর্াবলীসহ যাবতীয় গুর্াবলীর জেশ্লত্র িারর্ি র্বষয় 
মশ্লন রাখশ্লত হশ্লব:  
 ১. এগুশ্ললা অস্বীকার করা যাশ্লব না  
 ২. অপবযাখযা করা যাশ্লব না 
 ৩. সৃর্ষ্টর সাশ্লর্ সাদৃশয জদয়া যাশ্লব না এবং  
 ৪. কিনায় ধরর্, গিন আাঁকা যাশ্লব না। 
০৭. প্রন : একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া অনয জকউ গাশ্লয়শ্লবর খবর বলশ্লত পাশ্লর 
কী? 
উত্তর: অবশযই না; একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সৃর্ষ্টর আর জকউ গাশ্লয়ব এর খবর 
রাশ্লখ না। আল্লাহ তা‘আলা বশ্ললন:  

﴿ ُ ۡعل مُ ُإ ن  
 
ُُأ ۡيب  َٰتُ ُغ  َٰو  م  ُُٱلسَّ ۡرض 

 
ۡعل مُ ُو ٱۡۡل

 
أ اُو  ونُ ُم  اُت ۡبد  نت مُُۡو م  ونُ ُك   [ 33: ابلقرة] ﴾٣٣ُت ۡكت م 
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‘‘র্নশ্চয়ই আর্ম (আল্লাহ) আসমান ও ের্মশ্লনর যাবতীয় গাশ্লয়বী র্বষয় সম্পশ্লকি 
খুব ভালভাশ্লবই অবগত আর্ছ এবং জস সকল র্বষশ্লয়ও োর্ন যা জতামরা প্রকাশ 
কশ্লরা, আর যা জতামার জগাপন রাশ্লখা।” [সূরা আল-বাকারাহ্ ২:৩৩] 
আল্লাহ তা‘আলা আশ্লরা বশ্ললন:  

هۥ ُ﴿ ات حُ ُ۞و ع ند  ف  ۡيبُ ُم  ُُٱۡلغ  ا ُُل  ه  ۡعل م  ُُي  و  ُُإ لَّ  [ ٥8: االنعام] ﴾ُه 
‘‘জস মহান আল্লাহর কাশ্লছ গাশ্লয়বী েগশ্লতর সকল িার্বকার্ি রশ্লয়শ্লছ।” 
জসগুশ্ললা একমাত্র র্তর্ন (আল্লাহ) ছাড়া আর জকউই োশ্লন না।” [সূরা আল-
আন‘আম ৬:৫৯] 
 
০৮. প্রন : আমাশ্লদর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম কী গাশ্লয়ব 
এর খবর বলশ্লত পারশ্লতন?  
উত্তর: আমাশ্লদর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম গাশ্লয়শ্লবর খবর োনশ্লতন 
না। তশ্লব মহান আল্লাহ ওয়াহীর মাধযশ্লম যা তাাঁশ্লক োর্নশ্লয়শ্লছন- তা বযতীত। 
আল্লাহ তা‘আলা বশ্ললন:  

ۡمل ك ُُلَّ ُُق لُ﴿
 
ُُأ اُِل  ۡفس  ُُن ۡفع  ل  اُو  ًّ َُُض  اُإ لَّ ا ءُ ُم  ل وُُۡٱّللَّ  ُُش  ُُو  نت  ۡعل مُ ُك 

 
ُُأ ۡيب  ۡت ُُٱۡلغ  ۡست ۡكَث  ُم نُ َُل 

اُٱۡۡل ۡي ُ ُ ُو م  ن  سَّ و ء  ُُم  ن ا ُُإ نُُۡٱلسُّ
 
ُُأ يرُ ُإ لَّ ي ُُن ذ  ب ش  ۡومُ ُو   [  133: االعراف] ﴾١٨٨ُُي ۡؤم ن ونُ ُل  ق 

‘‘(জহ মুহাম্মাদ!) আপর্ন জঘাষর্া করুর্, একমাত্র আল্লাহর ইো ছাড়া আমার 
র্নশ্লের ভাল-মে, লাভ-ের্ত, কলযার্-অকলযার্ ইতযার্দ র্বষশ্লয় একমাত্র আল্লাহ 
ছাড়া আমার জকাশ্লনাই হাত জনই। আর আর্ম যর্দ গাশ্লয়ব োনতাম, তাহশ্লল বহু 
কলযার্ লাভ করশ্লত পারতাম, আর জকাশ্লনা প্রকার অকলযার্ আমাশ্লক স্পশি 
করশ্লত পারত না।” [সূরা আল-আ‘রাে ৭:১৮৮] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম-এর নবূওয়ার্ত েীবশ্লনই এ কর্ার 
প্রমার্ জমশ্লল। র্তর্ন (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম) যর্দ গাশ্লয়ব োনশ্লতন, 
তাহশ্লল অবশযই উহুশ্লদর যুু্দ্ধ এবং তাশ্লয়েসহ অনযানয জেশ্লত্র কর্িন র্বপশ্লদর 
সমু্মখীন হশ্লতন না। 
 জযখাশ্লন সবিকাশ্ললর সবিশ্লরষ্ট মহামানব রাসূলুল্লাহ (সা) গাশ্লয়ব োনশ্লতন না, 
জসখাশ্লন অনয কাশ্লরা পশ্লেই গাশ্লয়ব োনা অসম্ভব। সুতরাং আল্লাহ বযতীত অনয 
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জকউ গাশ্লয়ব োশ্লন না- আর এ সম্পশ্লকি কাশ্লরা মশ্লন র্বেুমাত্রও সংশয় র্াকশ্লল, 
জস স্পষ্ট র্শশ্লকির গুনাশ্লহ র্নমর্িত হশ্লব, যা আন্তর্রক তাওবাহ্ ছাড়া েমার 
অশ্লযাগয। 
 
০৯. প্রন: ইহ-েীবশ্লন মুর্মন বাোশ্লদর পশ্লে স্বপ্নশ্লযাশ্লগ বা স্বিশ্লে মহান 
আল্লাহর দশিন লাভ করা সম্ভব র্ক? 
উত্তর: আল-কুরআশ্লনর আয়াত দ্বারা এিা প্রমার্র্ত জয, দুর্নয়ার েীবশ্লন একর্নষ্ঠ 
মুর্মন বাোগর্ও স্বিশ্লে মহান আল্লাহশ্লক জদখশ্লত পাশ্লবন না।  
আল্লাহ বশ্ললন:  

ُ ُر ب  ُُق ال ُُ﴿ ر ن 
 
رُُۡأ نظ 

 
ۡك  ُُأ ُُل نُق ال ُُإ َل  َٰن  ى [ 143: االعراف] ﴾ت ر   

‘‘র্তর্ন (মুসা আলাইর্হস সালাম) আল্লাহশ্লক লেয কশ্লর বশ্ললর্ছশ্ললন, জহ আমার 
রব! জতামার দীদার আমাশ্লক দাও; জযন আর্ম জতামার র্দশ্লক তাকাব। মহান 
আল্লাহ (মূসাশ্লক) বশ্ললর্ছশ্ললন, জহ মূসা! তুর্ম আমাশ্লক কখশ্লনা জদখশ্লত পাশ্লব 
না।” [সূরা আল-আ‘রাে ৭:১৪৩] 
এ আয়াতসহ অনযানয আয়াত দ্বারা এিাই প্রমার্র্ত হয় জয, সৃর্ষ্টেীশ্লবর জকউ 
এমনর্ক নবী রাসূলগর্ও আল্লাহশ্লক িমিিেু দ্বারা দুর্নয়ার েীবশ্লন জদখশ্লত পান 
র্ন। তশ্লব নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম স্বপ্নশ্লযাশ্লগ মহান আল্লাহশ্লক 
জদশ্লখশ্লছন। (র্সলর্সলা সহীহাহ্ ৩১৬৯) 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম-এর স্বপ্ন জদখাশ্লক পুাঁর্ে কশ্লর জয সকল 
কর্র্ত পীর-েকীর মহান আল্লাহশ্লক মুহুমূিহু দশিন করার দাবী কশ্লরন তা র্মর্যা 
ধব র্কছু নয়। 
আর যারা তাশ্লদর এ কর্ার উপর অরু্ পর্রমার্ও র্বশ্বাস স্থাপন করশ্লব, তারাও 
জধাাঁকা ও প্রতারর্ার সাগশ্লর র্নমর্িত।  
 
১০. প্রন: কর্র্ত আশ্লছ জয, আমাশ্লদর নবী মুহাম্মাদ আলাইর্হস সালাম নূশ্লরর 
ধতর্র। এ কর্ার জকাশ্লনা র্ভর্ত্ত-প্রমার্ আশ্লছ র্ক? 
উত্তর: আমাশ্লদর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম নূশ্লরর নয়, বরং 
অনযানয মানুষ জযভাশ্লব েন্মলাভ কশ্লরন জসভাশ্লব র্তর্নও েন্মলাভ কশ্লরশ্লছন। আর 
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প্রর্ম মানুষশ্লক আল্লাহ তা‘আলা মার্ি দ্বারা ধতরী কশ্লরশ্লছন একেন প্রকৃত 
মুসর্লমশ্লক অবশযই এ র্বশ্বাস জপাষর্ করশ্লত হশ্লব। আল্লাহ বশ্ললন:  

ا ُُق ۡلُُ﴿ ن ا ُُإ نَّم 
 
ُ ُأ مُُۡب ش  َُُٰٓم  ۡثل ك  َُُّي وح  ا ُُإ ل  نَّم 

 
مُُۡأ َٰه ك  َٰه ُُإ ل  ُ ُإ ل  د  َٰح  [ 110: الكهف] ﴾و   

‘‘(জহ রাসূল! আপনার উম্মাতশ্লক) আপর্ন বশ্লল র্দন জয, র্নশ্চয়ই আর্ম 
জতামাশ্লদর মতই একেন মানুষ, আমার প্রর্ত ওয়াহী নার্যল হয় জয, র্নশ্চয় 
জতামাশ্লদর ইলাহ বা উপাসয একেনই।” [সূরা আল-কাহাে ১৮:১১০] 
একেন মানুশ্লষর জয ধদর্হক বা মানর্সক িার্হদা রশ্লয়শ্লছ, নবী মুহাু্ম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম এরও জতমর্ন ধদর্হক বা মানর্সক িার্হদা র্ছল। তাই র্তর্ন 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম খাওয়া-দাওয়া, প্রাকৃর্তক প্রশ্লয়ােন, র্ববাহ-শাদী, 
ঘর-সংসার সবই আমাশ্লদর মতই করশ্লতন। পার্িকয শুধু এখাশ্লনই জয, র্তর্ন 
আল্লাহর জপ্রর্রত নবী ও রাসূল র্ছশ্ললন: তাাঁর কাশ্লছ আল্লাহর পে জর্শ্লক মানুশ্লষর 
র্হদায়াশ্লতর েনয ওয়াহী নার্যল হত। আর যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম-এর অর্ত প্রশংসা করশ্লত র্গশ্লয় তাাঁশ্লক নূশ্লরর নবী বশ্লল আখযার্য়ত 
করল, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম-এর প্রর্ত র্মর্যা অপবাদ 
র্দশ্ললা। 
এভাশ্লবই একশ্লরর্ীর মানুষ বশ্লল র্াশ্লকন জয, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লামশ্লক সৃর্ষ্ট না করশ্লল আল্লাহ তা‘আলা আসমান-ের্মন, ‘আরশ কুরসী 
র্কছুই সৃর্ষ্ট করশ্লতন না। এ কর্াগুর্লও সমূ্পর্ি র্ভর্ত্তহীন, বাশ্লনায়াি ও সনবিব 
র্মর্যা। কারর্, কুরআন ও সহীহ হাদীশ্লস এর সপশ্লে জকাশ্লনাই দলীল-প্রমার্ 
জনই বরং এ সকল অবান্তর কর্াবাতিা আল-কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর পর্রপন্থী। 
অপরর্দশ্লক আল্লাহ তা‘আলা বশ্ললশ্লছন জয,  

اُ﴿ ُُو م  ل ۡقت  نَُُّخ  ُُٱۡۡل  نس  ُُو ٱۡۡل  ونُ ُإ لَّ [  ٥7: اذلاريات] ﴾٥٦َُُل  ۡعب د   
‘‘আর্ম র্েন এবং মানুষশ্লক সৃর্ষ্ট কশ্লরর্ছ একমাত্র আমার ‘ইবাদত করার েনয।” 
[সূরা আয-যার্রয়াত ৫১:৫৬)] 
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১১. প্রন: অশ্লনশ্লকই এ ‘আকীদাহ্ র্বশ্বাস জপাষর্ কশ্লরন জয, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম মারা যান র্ন বরং র্তর্ন েীর্বত; এ সম্পর্কিত শার‘ঈ 
র্বধান কী? 
উত্তর: রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম মারা জগশ্লছন। এ সম্পশ্লকি আল্লাহ 
বশ্ললন:  

ي  تُ ُإ نَّك ُُ﴿ مُم  ي  ت ونُ ُِإَونَّه  [  30: الزمر] ﴾٣٠ُمَّ  
“র্নশ্চয় আপর্ন মরর্শীল এবং তারাও মরর্শীল।” 
 
১২. প্রন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম-এর উপর জয সালাত 
পাি কর্র, তা-র্ক তাাঁর র্নকি জপৌঁশ্লছ? 
উত্তর: আমাশ্লদর পর্িত সালাত আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা জেশ্লরশতার 
মাধযশ্লম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম-এর র্নকশ্লি জপৌছান। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বশ্ললন: জতামরা জতামাশ্লদর ঘরশ্লক 
কবর বার্নও না এবং আমার কবরশ্লক উৎসবস্থশ্লল পর্রর্ত কশ্লরা না; আর 
আমার উপর সালাত পাি কশ্লরা; জকননা, জতামরা জযখাশ্লনই র্াশ্লকা না জকন, 
জতামাশ্লদর পর্িত সালাত আমার কাশ্লছ জপৌঁশ্লছ জদওয়া হয়। 
 
১৩. প্রন:  রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম অর্বা জকাশ্লনা মৃত বা 
অনুপর্স্থত ওলী-আওর্লয়াশ্লক মাধযম কশ্লর আল্লাহর র্নকি প্রার্িনা করা বা 
র্বপদাপশ্লদ সাহাযয িাওয়া যাশ্লব র্ক? 
উত্তর: নবী-রাসূল, ওলী-আওর্লয়াসহ সকল সৃর্ষ্টর একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার কাশ্লছই মানুষ যাবতীয় িাওয়া-পাওয়ার প্রার্িনা করশ্লব। 
আল্লাহ বশ্ললন:  

وا ُ﴿ وه ُُٱلر  ۡزق ُُٱّللَّ ُُع ندُ ُف ٱۡبت غ  [  17: العنكبوت] ﴾و ٱۡعب د   
“জতামরা আল্লাহর কাশ্লছ (সরাসর্র) র্রর্যক িাও এবং তাাঁরই ‘ইবাদাত কশ্লরা।” 
[সূরা আল-‘আনকাবূত ২৯:১৭] 

نُ﴿ مَّ
 
ُُأ رَُُُّي  يب  ۡضط  ه ُُإ ذ اُٱلۡم  ُُد َع  ف  ي ۡكش  و ءُ ُو  [  72: انلمل] ﴾ٱلسُّ  
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“র্বপদগ্রস্ত বযর্ক্তর ডাশ্লক (আল্লাহ ছাড়া) জক সাড়া জদয়,  যখন জস ডাশ্লক; আর 
(আল্লাহ ছাড়া) জক তার কষ্ট দূর কশ্লর?” [সূরা আন্-নামল ২৭:৬২] 
উর্ল্লর্খত আয়াতদ্বয় ছাড়াও আল-কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা এিা সুস্পষ্টভাশ্লব 
প্রমার্র্ত জয, আল্লাহ ছাড়া মৃত বা অনুপর্স্থত জকাশ্লনা ওলী-আওর্লয়া, পীর-
মাশাশ্লয়খ এমনর্ক সবিকাশ্ললর সবিশ্লরষ্ঠ মানুষ, নবীকুল র্শশ্লরামর্র্ মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লামশ্লকও মাধযম কশ্লর আল্লাহর কাশ্লছ র্কছু িাওয়া 
োশ্লয়য নয়। পোন্তশ্লর মানুশ্লষর যা র্কছু িাওয়া-পাওয়া রশ্লয়শ্লছ, তা সরাসর্র 
আল্লাহর কাশ্লছই িাইশ্লত হশ্লব। 
মহান আল্লাহ আশ্লরা বশ্ললন:  

ونُ ُٱَّلَّ ينُ ُإ نَُُّ﴿ ۡمُ ُع ب ادُرُٱّللَّ ُُد ونُ ُم نُت ۡدع  ۡمث ال ك 
 
[  184: االعراف] ﴾ُأ  

‘‘আল্লাহশ্লক বাদ র্দশ্লয় জতামরা যাশ্লদরশ্লক ডাশ্লকা, তারা জতা সবাই জতামাশ্লদর 
মতই বাো।” [সূরা আল-আ‘রাে ৭:১৯৪] 

َٰترُُ﴿ ۡمو 
 
ۡيُ ُأ ۡحي ا ء  ُُغ 

 
اُأ ونُ ُو م  ر  يَّانُ ُي ۡشع 

 
ث ونُ ُأ ۡبع  [  21: انلحل] ﴾٢١ُُي   

‘‘তারা জতা মৃত, প্রার্হীন এবং তাশ্লদরশ্লক কশ্লব পুনরূত্থান করা হশ্লব তারা তাও 
োশ্লন না।” [সূরা আন-নাহল ১৬:২১] 
এ মশ্লমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম তাাঁর িািাশ্লতা ভাই ‘আিুল্লাহ 
ইবনু ‘আব্বাসশ্লক লেয কশ্লর বশ্ললন, ‘যখন তুর্ম জকাশ্লনা র্কছু িাইশ্লব, তখন 
একমাত্র আল্লাহর কাশ্লছ িাইশ্লব। আর যখন তুর্ম জকাশ্লনা সাহাযয িাইশ্লব, তখনও 
একমাত্র মহান আল্লাহর কাশ্লছই সাহাযয িাইশ্লব।” এমনর্ক েুতার র্েতা র্ছাঁশ্লড় 
জগশ্ললও আল্লাহর কাশ্লছই তা িাইশ্লত বলা হশ্লয়শ্লছ। 
 
১৪. প্রন: উপর্স্থত েীর্বত বযর্ক্তশ্লদর কাশ্লছ সাহাযয িাওয়া সম্পর্কিত 
শরী‘আশ্লতর র্বধান কী? 
উত্তর: উপর্স্থত েীর্বত বযর্ক্ত জয সমস্ত র্বষশ্লয় সাহাযয করার েমতা রাশ্লখন, জস 
সমস্ত র্বষশ্লয় তার কাশ্লছ িাওয়া যাশ্লব। এশ্লত জকাশ্লনা অসুর্বধা জনই। মহান 
আল্লাহ বশ্ললন:  
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َٰث هُ ﴿ ت هۦ ُم نُٱَّلَّ يُف ٱۡست غ  يع  ُُش  ۦ ُم نُُۡٱَّلَّ يَُع   و  ه د  ز هۥ ُع  ك  َُُٰف و  وس  َُُٰم  ل يُُۡف ق ض   ﴾ه ُ ع 
[  1٥: القصص]  

‘‘মূসা (আ)-এর দশ্ললর জলাকর্ি তার শত্রুর র্বরুশ্লদ্ধ মূসা আলাইর্হস সালাম-এর 
কাশ্লছ সাহাযয প্রার্িনা করল, তখন মূসা আলাইর্হস সালাম তাশ্লক ঘুর্ষ মারশ্ললন, 
এভাশ্লব র্তর্ন তাশ্লক হতযা করশ্ললন।” [সূরা আল-ক্বাসাস ২৮:১৫] 
আল্লাহ তা‘আলা আশ্লরা বশ্ললন,  

ن وا ُ﴿ او  ت ع  ُُو  ُ ُٱۡلب   َُُع   ُُو ٱِلَّۡقو ىَٰ ل  ن وا ُُو  او  ُُت ع  ثۡمُ َُع   ُ ُٱۡۡل  َٰن  ۡدو  [  2: دةاملائ] ﴾ُو ٱۡلع   
“জতামরা পূর্য তাক্বওয়ার কাশ্লে পরস্পরশ্লক সাহাযয কশ্লরা। তশ্লব পাপকাশ্লযি ও 
সীমালঙ্ঘশ্লনর বযাপাশ্লর জতামরা এশ্লক অপরশ্লক সাহাযয কশ্লরা না।” [সূরা আল 
মার্য়দাহ্ ৫:২] 
এ মশ্লমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বশ্ললন, ‘‘জকাশ্লনা বাো 
যতের্ তার ভাইশ্লদর সাহাশ্লযয র্নশ্লয়ার্েত র্াকশ্লব, ততের্ আল্লাহ জস  বাোর 
সাহাশ্লযয র্নশ্লয়ার্েত র্াকশ্লবন।” (মুসর্লম) 
উশ্লল্লর্খত দলীল-প্রমার্ার্দ দ্বারা বুো যায় জয, েীর্বত বযর্ক্তগর্ পারস্পর্রক 
সাহাযয িাইশ্লল, তা শরীয়াসম্মত। 
 
১৫. প্রন : মহান আল্লাহ তা‘আলা এবং তাাঁর র্প্রয় বাো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম-জক মশ্লন প্রাশ্লর্ ভাশ্ললাবাসা ও আনুগতয করার উত্তম 
পদ্ধর্ত কী? 
উত্তর: মহান আল্লাহশ্লক মশ্লনপ্রাশ্লর্ ভাশ্ললাবাসার উত্তম পদ্ধর্ত হশ্ললা-খাশ্ললস 
অন্তশ্লর আল্লাহ তা‘আলার যাবতীয় হুকুম-আহকাম র্দ্বধাহীনর্িশ্লত্ত জমশ্লন র্নশ্লয় তাাঁর 
আনুগতয করা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম-এর পর্রপূর্ি অনুসরর্ 
করা। মহান আল্লাহ বশ্ললন:  

نت مُُۡإ نُق ۡلُُ﴿ ُ ُُت  بُّونُ ُك  ُُٱّللَّ ون  مُ ُف ٱتَّب ع  ۡب ۡبك  ُ ُُي  ي ۡغف رُُۡٱّللَّ مُُۡو  ۡمُ ُل ك  ُ وُ ُذ ن وب ك  ور ُُٱّللَّ ف  ُغ 
يمُ  [ 31: عمران ال] ﴾٣١ُُرَّح   

“(জহ রাসূল! আপনার উম্মাতশ্লক) আপর্ন বশ্লল র্দন, জতামরা যর্দ আল্লাহশ্লক 
ভালবাসশ্লত িাও, তশ্লব আমারই অনুসরর্ কশ্লরা: তাহশ্লল আল্লাহ জতামাশ্লদরশ্লক 
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ভাশ্ললাবাসশ্লবন, আর জতামাশ্লদর অপরাধও েমা কশ্লর জদশ্লবন। আর আল্লাহ 
অতীব েমাশীল ও পরম দয়ালু।” [সূরা আল-‘ইমরান ৩:৩১] 
র্প্রয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লামশ্লক মশ্লনপ্রাশ্লর্ ভাশ্ললাবাসার 
উত্তম পদ্ধর্ত হশ্ললা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লাশ্লমর প্রশ্লতযকর্ি 
সুন্নাতশ্লক র্দ্বধাহীনর্িশ্লত্ত যর্াযর্ভাশ্লব অন্তর র্দশ্লয় ভাশ্ললাবাসা, আর সাধযানুযায়ী 
‘আমল করার জিষ্টা করা। মহান আল্লাহ বশ্ললন:  

﴿ُُ ب  ك ُُف ل  ر  ُُو  َُُٰي ۡؤم ن ونُ ُل  ّتَّ وكُ ُح  اُُي  ك  م  رُ ُف يم  ج  مُُۡش  ُُث مَُُّب ۡين ه  وا ُُل  ُ ُُي  د  نفُ ُف 
 
ه مُۡأ اُس  ر ج  ُح 

ا ُُم  مَّ ۡيت  وا ُُق ض  ل  م  ي س  اُو  [ 7٥: النساء] ﴾٦٥ُُت ۡسل يم    
‘‘অতএব (জহ মুহাম্মাদ!) আপনার রশ্লবর কসম! তারা কখনই ঈমানদার হশ্লত 
পারশ্লব না, যতের্ না তাশ্লদর মাশ্লে সৃষ্ট জকাশ্লনা েগড়া-র্ববাশ্লদর বযাপাশ্লর তারা 
আপনাশ্লক নযায়র্বিারক র্হশ্লসশ্লব জমশ্লন র্নশ্লব। অতঃপর তারা আপনার 
োয়সালার বযাপাশ্লর র্নশ্লেশ্লদর মশ্লন জকাশ্লনা রকম সংকীর্িতা রাখশ্লব না এবং তা 
শার্ন্তপূর্িভাশ্লব কবূল কশ্লর র্নশ্লব।” [সূরা আন্-র্নসা ৪:৬৫] 
 
১৬. প্রন: র্বদ‘আশ্লতর পর্রিয় এবং র্বদ‘আতী কাশ্লের পর্রর্র্ত সম্পশ্লকি 
শরী‘আশ্লতর োয়সালা কী? 
উত্তর: সাধারর্ অশ্লর্ি সুন্নাশ্লতর র্বপরীত র্বষয়শ্লক র্বদ‘আত বলা হয়। আর 
শার‘ঈ অশ্লর্ি র্বদআত হশ্ললা: ‘‘আল্লাহর ধনকিয হার্সশ্ললর উশ্লেশ্লশয ধশ্লমির নাশ্লম 
নতুন জকাশ্লনা প্রর্া বা ‘ইবাদাশ্লতর প্রিলন করা, যা শরী‘আশ্লতর জকাশ্লনা সহীহ 
দলীল-প্রমাশ্লর্র উপর র্ভর্ত্তশীল নয়।” (আল ই‘র্তসাম ১/১৩ পৃষ্ঠা)। 
র্বদ‘আতীর কাশ্লের পর্রর্র্ত ৩র্ি: 
 ১. ঐ র্বদ‘আতী কাে বা আমল আল্লাহর দরবাশ্লর কখশ্লনাই গৃহীত হশ্লব 
না। 
 ২. র্বদ‘আতী কাে বা আমশ্ললর েশ্লল মুসর্লম সমাশ্লে জগামরাহী র্বস্তার 
লাভ কশ্লর এবং 
 ৩. এ জগামরাহীর িূড়ান্ত েলােল বা পর্রর্র্ত হশ্ললা, র্বদ‘আত কাযি 
সম্পাদনকারীশ্লক োহান্নাশ্লমর শার্স্ত জভাগ করশ্লত হশ্লব।  
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এ প্রসশ্লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বশ্ললন, “জয বযর্ক্ত আমাশ্লদর 
শারী‘আশ্লত এমন নতুন র্কছু সৃর্ষ্ট করল, যা তার মশ্লধয জনই, তা প্রতযাখযাত।” 
(বুখারী ও মুসর্লম) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম আশ্লরা বশ্ললশ্লছন, “আর জতামরা 
দীশ্লনর মশ্লধয নতুন র্কছু সংশ্লযােন করা হশ্লত সাবধান জর্শ্লকা! র্নশ্চয়ই প্রশ্লতযক 
নতুন সংশ্লযােন র্বদ‘আত, আর প্রশ্লতযকর্ি র্বদ‘আত জগামরাহীর পর্র্নশ্লদিশ 
কশ্লর, আর প্রশ্লতযক জগামরাহীর পর্রর্াম হশ্ললা োহান্নাম।” (আহমাদ, আবূ 
দাঊদ, আত্ র্তরর্মযী) 
 
১৭. প্রন : আমাশ্লদর জদশ্লশ বড় ধরশ্লনর এমন র্ক র্বদ‘আতী কাে সংঘর্িত 
হশ্লে-যার সাশ্লর্ শরী‘আশ্লতর জকাশ্লনা সম্পকি জনই? 
উত্তর: একেন খাাঁর্ি মুসর্লম জকাশ্লনা আমল সম্পাদশ্লনর পূশ্লবি অবশযই পরীো-
নীর্রো কশ্লর জদখশ্লব জয, তার কৃত আমলর্ি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা 
প্রমার্র্ত র্ক-না। র্কন্তু আমাশ্লদর জদশ্লশর সহে-সরল ধমিপ্রার্ মানুষ এমন 
অশ্লনক কাে বা আমশ্ললর সাশ্লর্ র্নশ্লেশ্লক সমৃ্পক্ত কশ্লর জরশ্লখশ্লছন, যার সাশ্লর্ 
শরী‘আশ্লত মুহাম্মাদীর জকাশ্লনাই সম্পশ্লকি জনই। এমন উশ্লল্লখশ্লযাগয র্বদ‘আত 
হশ্ললা:  
 ১. ‘মীলাদ মাহর্েল-এর অনুষ্ঠান করা। 
 ২. ‘শশ্লব বরাত’ পালন করা। 
 ৩. ‘শশ্লব র্মরাে উদযাপন করা।  
 ৪. মৃত বযর্ক্তর কাযা বা ছুশ্লি যাওয়া নামাযসমূশ্লহর কাফ্োরা আদায় 
করা। 
 ৫. মৃতুযর পর তৃতীয়, সপ্তম, দশম এবং ির্ল্লশতম র্দশ্লন খাওয়া-দাওয়া 
ও জদা‘আর অনুষ্ঠাশ্লনর আশ্লয়ােন করা।  
 ৬. ইসাশ্লল সাওযাব বা সাওয়াব জরসানী বা সাওয়াব বখশ্লশ জদওয়ার 
অনুষ্ঠান করা।  
 ৭. মৃত বযর্ক্তর রূশ্লহর মাগর্েরাশ্লতর েনয অর্বা জকাশ্লনা র্বপদ জর্শ্লক 
রো পাওয়ার উশ্লেশ্লশ খতশ্লম কুরআন অর্বা খতশ্লম োলালীর অনুষ্ঠান করা। 
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 ৮. উচ্চকশ্লে বা র্িৎকার কশ্লর র্যকর করা। 
 ৯. হালকাশ্লয় র্যকশ্লরর অনুষ্ঠান করা। 
 ১০. মনগড়া তরীকায় পীশ্লরর মূরীদ হওয়া। 
 ১১. েরয, সুন্নাত, নেল ইতযার্দ সালাত শুরু করার পূশ্লবি মুশ্লখ উচ্চারর্ 
কশ্লর র্নয়যাত পড়া।  
 ১২. প্রস্রাব করার পশ্লর পার্ন র্াকা সশ্লেও অর্ধকতর পর্বত্রতা অেিশ্লনর 
উশ্লেশ্লশয কুলুখ র্নশ্লয় ২০/৪০/৭০ কদম হাাঁিাহাাঁর্ি করা বা জোশ্লর কার্শ জদয়া 
অর্বা উভয় পাশ্লয় জকাঁর্ি জদওয়া, যা র্বদ‘আত হওয়ার পাশাপার্শ জবহায়াপনাও 
বশ্লি।  
 ১৩. ৩র্ি অর্বা ৭র্ি র্িল্লা র্দশ্লল ১ হাশ্লির সাওয়াব হশ্লব- এমনর্ি মশ্লন 
করা।  
 ১৪. সর্ম্মর্লত র্যকর ও র্যকশ্লর নানা অেভর্ে করা। 
 ১৫. সশ্লবিাত্তম র্যকর ‘‘লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ”-জক সংকুর্িত কশ্লর শুধু 
আল্লাহ, আল্লাহ বা হু, হু করা ইতযার্দ।  
উর্ল্লর্খত কাযিসমূহ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাশ্লয় র্করাম 
এমনর্ক মহামর্ত ইমাম িতুষ্টশ্লয়রও আমশ্ললর অন্তভুিক্ত র্ছল না এবং কুরআন-
সুন্নাহ দ্বারা প্রমার্র্তও নয়। সুতরাং এ সবই র্বদ‘আত, যা মানুষশ্লক পর্ভ্রষ্টতার 
র্দশ্লক পর্রিার্লত কশ্লর- যার িূড়ান্ত পর্রর্র্ত োহান্নাশ্লমর আযাব জভাগ করা। 
আল্লাহ তা‘আলা আমাশ্লদর এসব র্বদ্আতী কমিকাণ্ড হশ্লত র্হোযত করুন-
আমীন। 
 
১৮. প্রন: র্মর্যা, বাশ্লনায়াি ও মনগড়া কর্া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বশ্লল মানুশ্লষর মাশ্লে বর্িনা করা বা বই-পুস্তশ্লক র্লশ্লখ 
প্রিার করার পর্রর্র্ত কী? 
উত্তর: জয বযর্ক্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম-এর নাশ্লম র্মর্যা 
হাদীস রিনা কশ্লর মানুশ্লষর কাশ্লছ বর্িনা কশ্লর তার পর্রর্র্ত োহান্নাম। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বশ্ললন: “জয বযর্ক্ত জস্বোয় আমার নাশ্লম র্মর্যা 
বলশ্লব, তার আবাসস্থল হশ্লব োহান্নাম।” (বুখারী ১/৫২, মুসর্লম-১/৯) 
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১৯. প্রন: আমরা সাধারর্ত ‘ইবাদাত বলশ্লত বুর্ে কাশ্ললমাহ্, সালাত, যাকাত, 
সওম ও হাি ইতযার্দ। মূলত ‘ইবাদাশ্লতর সীমা-পর্রসীমা কতিুকু? 
উত্তর: ‘‘ইবাদাত অর্িই হশ্লে প্রকাশয এবং জগাপনীয় ঐ সকল কাে ও কর্া, যা 
আল্লাহ তা‘আলা ভাশ্ললাবাশ্লসন বা যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুর্ষ্ট অেিন করা যায়। 
ইবাদাশ্লতর উর্ল্লর্খত সংজ্ঞা জর্শ্লকই বুো যায় জয, ‘‘ইবাদাত শুধুমাত্র কাশ্ললমাহ, 
সালাত, যাকাত, সওম ও হাি ইতযার্দর মশ্লধয সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুশ্লষর েন্ম 
জর্শ্লক মৃতুয পযিন্ত সমশ্লয়র প্রর্তর্ি মুহূতি, প্রর্তর্ি েশ্লর্ আল্লাহর ‘ইবাদাত র্নর্হত 
রশ্লয়শ্লছ। আল্লাহ বশ্ললন:  

ُُإ نَُُّق ۡلُ﴿ ت  ل  ُُص  ك  ن س  ۡي ايُ ُو  َم  ُُو  ات  م  م  َّ ُُو  َٰل م يُ ُر ب  ُُّلل  [ 172: االنعام] ﴾١٦٢ُُٱۡلع   
“(জহ রাসূল !) আপর্ন বশ্লল র্দন জয, র্নশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী 
এবং আমর েীবন ও মরর্ সবর্কছুই মহান আল্লাহর েনয র্নশ্লবর্দত র্যর্ন সমগ্র 
র্বশ্লশ্বর রব্ব।” [সূরা আল-আন‘আম ৬:১৬২] 
এ আয়াত এিাই প্রমার্ কশ্লর জয, মানব েীবশ্লনর প্রর্তর্ি মুহুশ্লতির ভাল কর্া বা 
কাে ‘ইবাদাশ্লতর মশ্লধয গর্য। জযমন- জদা‘আ করা, র্বনয় ও নম্রতার সাশ্লর্ 
‘ইবাদাত করা, হালাল উপােিন করা ও হালাল খাওয়া, দান-খায়রাত করা, 
র্পতা-মাতার জসবা করা, প্রর্তশ্লবশী ও আত্মীয়-স্বেশ্লনর সাশ্লর্ সদািরর্ করা, 
সবিাবস্থায় সতযারয়ী হওয়া, র্মর্যা বেিন করা ইতযার্দ ‘ইবাদাশ্লতর অন্তভুিক্ত। 
 

২০. প্রন : জকান পাপ কমির্ি মহান আল্লাহুর কাশ্লছ সবশ্লিশ্লয় জবর্শ অপছেনীয় 
এবং সবিবৃহৎ পাপ বশ্লল গর্য হশ্লব? 
উত্তর: মহান আল্লাহর কাশ্লছ সবশ্লিশ্লয় জবর্শ অপছেনীয় এবং সবিবৃহৎ পাপ বশ্লল 
গর্য হশ্লব র্শশ্লকির গুনাহসমূহ। মহান আল্লাহ এ গুনাহ জর্শ্লক র্বরত র্াকশ্লত তাাঁর 
বাোশ্লক বারংবার সতকি কশ্লরশ্লছন।  

َٰنُ ُق ال ُُِإَوذُُۡ﴿ بۡن هۦ ُل ۡقم  وُ َُل  ۥُو ه  ه  َُُّي ع ظ  َٰب ن  ُُي  ۡش كُُۡل 
كُ ُإ نَُُّب ٱّللَّ  ُُت  ۡ ۡلمُرُٱلش   يُل ظ  ظ   ﴾١٣ُمُ ع 

[  13: لقمان]  
‘‘জলাকমান আলাইর্হস সালাম তাাঁর জছাট্ট জছশ্ললর্িশ্লক উপশ্লদশ র্দশ্লত র্গশ্লয় 
বশ্ললর্ছশ্ললন, জহ আমার জছশ্লল! তুর্ম আল্লাহর সাশ্লর্ কাউশ্লক অংশীদার স্থাপন 
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করশ্লব না। জকননা র্শরক হশ্ললা সবশ্লিশ্লয় বড় যুলম (অর্িাৎ বড় পাশ্লপর কাে)।” 
[সূরা লুকমান: ৩১:১৩] 
 
২১. প্রন : র্শরক কী? বড় র্শরশ্লকর অন্তভুিক্ত এমন কােসমূহই বা কী? 
উত্তর: আরবী র্শরক শশ্লির অর্ি অংশী স্থাপন করা। পার্রভার্ষক অশ্লর্ি র্শরক 
বলা হয়- জকাশ্লনা বযর্ক্ত বা বস্তুশ্লক আল্লাহর সমকে মশ্লন করা বা তাাঁর ইবাদাশ্লত 
অনয কাউশ্লক শরীক করা। বড় র্শরক হশ্ললা: সকলপ্রকার ইবাদাত একমাত্র 
আল্লাহর েশ্লনযই র্নশ্লবর্দত; র্কন্তু জস ইবাদাশ্লত জকাশ্লনা বযর্ক্ত বা বস্তুশ্লক শরীক 
করা বড় র্শশ্লকির অন্তভুিক্ত। জযমন আল্লাহ ছাড়া জকাশ্লনা পীর-েকীর বা ওলী-
আওর্লয়াশ্লদর কাশ্লছ সন্তান িাওয়া, বযবসায়-বার্র্শ্লেয আয়-উন্নর্তর েশ্লনয অর্বা 
জকাশ্লনা র্বপদ জর্শ্লক মুর্ক্ত লাশ্লভর উশ্লেশ্লশয জকাশ্লনা পীর-েকীশ্লরর নাশ্লম বা 
মাযাশ্লর মান্নত জদওয়া, সােদাহ করা, পশু যশ্লবহ করা ইতযার্দ বড় র্শরক বশ্লল 
গর্য হশ্লব। আল্লাহ বশ্ললন:  

﴿ُُ ل  اُٱّللَّ ُُد ونُ ُم نُت ۡدعُ ُو  ُُم  ع ك ُُل  ُُي نف  ل  ك  ُُو  ُّ ُُف إ نُي ُض  ۡلت  ع  اُف إ نَّك ُُف  َٰل م يُ ُم  نُ ُإ ذ  ١٠٦ُُٱلظَّ
[  107: يونس] ﴾  

“(জহ মুহাম্মাদ) আপর্ন আল্লাহ বযতীত এমন জকাশ্লনা র্কছুর র্নকি প্রার্িনা 
করশ্লবন না, যা আপনার জকাশ্লনা প্রকার ভাশ্ললা বা মে করার েমতা রাশ্লখ না। 
কাশ্লেই জহ নবী! আপর্ন যর্দ এমন কাে কশ্লরন, তাহশ্লল আপর্নও যার্লমশ্লদর 
অন্তভুিক্ত হশ্লয় যাশ্লবন।” ([সূরা ইউনুস ১০:১০৬] 
বড় র্শরশ্লকর সংখযা র্নধিার্রত জনই; তশ্লব বড় র্শরশ্লকর শাখা-প্রশাখা অশ্লনক। 
তন্মশ্লধয কশ্লয়কর্ি র্নশ্লে উশ্লল্লখ করা হশ্ললা:  
 ১. আল্লাহর পর্রবশ্লতি অশ্লনযর কাশ্লছ সাহাযয িাওয়া। 
 ২. একক আল্লাহ ছাড়া অশ্লনযর সন্তুর্ষ্টর েনয পশু যশ্লবহ করা। 
 ৩. আল্লাহ ছাড়া অশ্লনযর নাশ্লম মানৎ করা। 
 ৪. কবরবাসীর সন্তুর্ষ্ট লাশ্লভর েনয কবশ্লরর িারপাশ্লশ তাওয়াে করা ও 
কবশ্লরর পাশ্লশ বসা। 
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 ৫. র্বপশ্লদ-আপশ্লদ আল্লাহ ছাড়া অশ্লনযর অশ্লনযর উপর ভরসা করা। 
ইতযার্দ ছাড়াও এ োতীয় আশ্লরা অশ্লনক র্শরক রশ্লয়শ্লছ। যা বড় র্শরক র্হশ্লসশ্লব 
গর্য হশ্লব। 
 
২২. প্রন: বড় র্শরশ্লকর পর্রর্র্ত কী হশ্লত পাশ্লর? 
উত্তর: বড় র্শরশ্লকর দ্বারা মানুশ্লষর সৎ ‘আমলসমূহ নষ্ট হশ্লয় যায়, োন্নাত হারাম 
হশ্লয় যায় এবং র্িরস্থায়ী র্িকানা োহান্নাশ্লম র্নধিার্রত হয়। আর তার েশ্লনয 
পরকাশ্লল জকাশ্লনা সাহাযযকারী র্াশ্লক না। আল্লাহ বশ্ললন:  

دُۡ﴿ ل ق  ُ ُو  وح 
 
ۡك ُُأ ُُإ َل  ۡبل ك ُُم نُٱَّلَّ ينُ ُِإَول  ُُل ئ نُُۡق  ۡكت  ۡۡش 

 
نَُُّأ ل ك َُُل  ۡحب ط  م  ون نَُُّع  ِل  ك  ُم نُ ُو 

َِٰس  ينُ  [ 7٥: الزمر] ﴾٦٥ُُٱۡلخ    
“(জহ নবী! আপর্ন যর্দ র্শরক কশ্লরন তাহশ্লল র্নশ্চয়ই আপনার ‘আমলসমূহ নষ্ট 
হশ্লয় যাশ্লব। আর আপর্ন অবশযই ের্তগ্রস্তশ্লদর অন্তভুিক্ত হশ্লয় যাশ্লবন।” [সূরা 
আয-যুমার ৩৯:৬৫] 
আল্লাহ তা‘আলা আশ্লরা বশ্ললন:  

ۥ﴿ نُإ نَّه  دُُۡب ٱّللَّ ُُي ۡش كُُۡم  ق  مُ ُف  رَّ ُ ُح  ل ۡيه ُُٱّللَّ َٰهُ ُٱۡۡل نَّةُ ُع  ى و 
ۡ
أ اُٱِلَّار  ُُو م  َٰل م يُ ُو م  نُم نُُۡل لظَّ

 
ار ُأ ُص 

[ 72: دةاملائ] ﴾٧٢ُ  
“র্নশ্চয়ই জয আল্লাহর সাশ্লর্ অনযশ্লক অংশীদার বানায়, আল্লাহ তার েনয োন্নাত 
হারাম কশ্লর জদন, তার র্িরস্থায়ী বাসস্থান হশ্লব োহান্নাম। এ সমস্ত যার্লম তর্া 
মুশর্রকশ্লদর েনয র্কয়ামাশ্লতর র্দন জকাশ্লনা সাহাযযকারী র্াকশ্লব না।” [সূরা 
আল-মার্য়দাহ্ ৫:৭২] 
আল্লাহ ইো করশ্লল জয জকাশ্লনা গুনাহ েমা কশ্লর র্দশ্লবন, র্কন্তু র্শরশ্লকর গুনাহ 
(তাওবাহ বযতীত মৃতুযবরর্ করশ্লল) কখশ্লনা মাে করশ্লবন না। র্শশ্লকির গুনাশ্লহর 
িূড়ান্ত পর্রর্র্ত স্থায়ীভাশ্লব োহান্নাশ্লমর আগুশ্লন দর্িভূত হওয়া। 
 
২৩. প্রন:  আল্লাহ ছাড়া অশ্লনযর নাশ্লম অর্িাৎ পীর-েকীর, ওলী-আওর্লয়ার নাশ্লম 
বা মাযাশ্লর মানৎ করার শার‘ঈ র্বধান কী? 



 

 

আকীদাহ্ সম্পর্কিত কর্তপয় গুরুত্বপূর্ি মাস’আলাহ্  23 

 

উত্তর: একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অনয কাশ্লরা নাশ্লম মানৎ করা যাশ্লব না। কারর্ 
নযর বা মানৎ একর্ি ইবাদাত আর সকল প্রকার ইবাদাত জকবলমাত্র আল্লাহর 
উশ্লেশ্লশয র্নশ্লবর্দত; জকাশ্লনা নবী-রাসূল আলাইর্হমুস সালাম বা পীর-েকীর, 
ওলী-আওর্লয়া অর্বা মাযাশ্লর নযর বা মান্নত করা যাশ্লব না, করশ্লল তা র্শরকী 
কাে র্হশ্লসশ্লব র্বশ্লবর্িত হশ্লব। উশ্লল্লখয জয, আল্লাহর নাশ্লম নযর বা মান্নত করশ্লল 
তা পূর্ি করা ওয়ার্েব। মহান আল্লাহ বশ্ললন: 

ت ُُق ال ت ُُإ ذُُۡ﴿
 
أ َٰنُ ُٱۡمر  ُُر ب  ُُع ۡمر  ۡرت ُُإ ن   اُل ك ُُن ذ  ُُم  ُُف  اُب ۡطن  ر  بَّۡلَُُم  رَّ ت ق  نُإ نَّك ُُم ن    ُُف 

 
ُأ ُت 

م يعُ  ل يمُ ُٱلسَّ [ 3٥: عمران ال] ﴾٣٥ُٱۡلع    
‘‘(ইমরাশ্লনর স্ত্রী র্বর্ব হান্নাহ) আল্লাহশ্লক লেয কশ্লর বশ্ললন, ‘জহ আমার রব! 
আমার জপশ্লি জয সন্তান আশ্লছ তা আর্ম কুক্ত কশ্লর আপনার উশ্লেশ্লশয মান্নত 
কশ্লরর্ছ।” [সূরা আল-‘ইমরান ৩:৩৫] 
আল্লাহ তা‘আলা আশ্লরা বশ্ললন:  

اف ونُ ُب ٱِلَّۡذر ُُي وف ونُ ُ﴿ ي خ  اُو  نُ ُي ۡوم  هۥ َُك  ُّ اُۡش  ۡست ط ي  [ 7: االنسان] ﴾٧ُُم   
“তারা জযন মান্নত পূর্ি কশ্লর এবং জসর্দশ্লনর ভয় কশ্লর জযর্দশ্লনর র্বপযিয় অতযন্ত 
বযাপক।” [সূরা আদ্-দাহর ৭৬:৭] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বশ্ললশ্লছন: “জয বযর্ক্ত আল্লাহর 
আনুগশ্লতযর কাশ্লে মান্নত কশ্লর জস জযন তা পূর্ি করার মাধযশ্লম তাাঁর আনুগতয 
প্রকাশ কশ্লর। আর জয বযর্ক্ত আল্লাহর নােরমানীমূলক কাশ্লে মান্নত কশ্লর জস 
জযন তাাঁর নােরমানী না কশ্লর- (অর্িাৎ মান্নত জযন আদায় না কশ্লর)।” (বুখারী 
৬৬৯৬, ৬৭০০; আবু দাঊদ ৩২৮৯) 
আল্লাহ বযতীত গাইরুল্লাহ বা অশ্লনযর নাশ্লম মান্নত করার অর্ি হশ্ললা, 
গাইরুল্লাহরই ইবাদাত করা যা বড় র্শরক বশ্লল গর্য হশ্লব। 
 
২৪. প্রন: কবর বা মাযাশ্লর র্গশ্লয় কবরবাসীর কাশ্লছ র্কছু প্রার্িনা করা যাশ্লব কী? 
উত্তর: কবশ্লর বা মাযাশ্লর র্গশ্লয় র্কছু প্রার্িনা করা র্শকি। কারর্, কবরবাসীর 
জকাশ্লনাই েমতা জনই জয, জস কাশ্লরা জকাশ্লনা উপকার করশ্লব। বরং দুর্নয়ার 
জকাশ্লনা আহ্বানই জস শুনশ্লত পায় না। আল্লাহ বশ্ললন:  
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ُُف إ نَّك ُُ﴿ َُُٰت ۡسم عُ ُل  ۡوت  [  ٥2: الروم] ﴾ٱلۡم   
‘‘(জহ নবী!) র্নশ্চয়ই আপর্ন মৃতশ্লক শুনাশ্লত পারশ্লবন না।”[সূরা আর-রূম 
৩০:৫২] 
 
২৫. প্রন : কবরমুখী হশ্লয় অর্বা কবশ্লরর পাশ্লশ সালাত আদায় করার শার‘ঈ 
হুকুম কী? 
উত্তর: কবরমুখী হশ্লয় অর্বা কবরশ্লক জকন্দ্র কশ্লর তার পাশ্লশ্বি সালাত আদায় 
করা র্শকি এবং তা কখশ্লনাই আল্লাহর দরবাশ্লর গৃহীত হশ্লব না। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বশ্ললন:  

«وال تصلوا إىل القبور»    
“জতামরা কবশ্লরর র্দশ্লক মুখ কশ্লর সালাত আদায় করশ্লব না।” (সহীহ মুসর্লম 
হা: ৯৮) 
বাংলাশ্লদশ্লশ ওলী-আওর্লয়াশ্লদর কবরশ্লক জকন্দ্র কশ্লর অশ্লনক মসর্েশ্লদ র্নর্মিত 
হশ্লয়শ্লছ। ঐ সকল কবরশ্লকন্দ্রীক মসর্েশ্লদ সালাত আদায় করশ্লল তা আল্লাহর 
দরবাশ্লর গৃহীত হশ্লব না। রাসূলুু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম মৃতুযর 
পূবিমুহুশ্লতি বশ্ললশ্লছন: “ইয়াহূদী নাসারাশ্লদর উপর আল্লাহ অর্ভসম্পাত। কারর্ 
তারা তাশ্লদর নবীশ্লদর কবরশ্লক মসর্েদ বার্নশ্লয়শ্লছ। (বুখারী-৩৪৫৩, ১৩৯০; 
মুসর্লম- ৫২৯) 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম কবর র্যয়ারতকারী মর্হলাশ্লদরশ্লক এবং 
যারা কবরশ্লক  মসর্েশ্লদ পর্রর্ত কশ্লর, আর তাশ্লত বার্ত জ্বালায়, তাশ্লদর উপর 
অর্ভসম্পাত কশ্লরশ্লছন। (আবু দাউদ ৩২৩৬; র্তরর্মযী-৩২; নাসায়ী-২০৪) 
অনযানয দলীল প্রমার্ একর্ত্রত করশ্লল মর্হলাশ্লদর কবর র্যয়ারশ্লতর র্বষয় দাাঁড়ায় 
র্নেরূপ: 
 ১. যর্দ মর্হলাশ্লদর কবর র্যয়ারশ্লতর উশ্লেশয হয়, মৃতুযর কর্া ও 
আর্খরাশ্লতর কর্া স্মরর্ করা এবং যাবতীয় হারাম কমি জর্শ্লক র্বরত র্াকা 
তাহশ্লল োশ্লয়য। 
 ২. আর যর্দ এমন হয় জয, র্দন-তার্রখ র্নর্দিষ্ট কশ্লর জযমন-প্রর্ত ঈশ্লদ, 
প্রর্ত জসামবার, প্রর্ত শুক্রবার র্যয়ারত করা র্বদ‘আত। জসখাশ্লন র্গশ্লয় তারা 
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র্বলাপ করশ্লব, উাঁিু আওয়াশ্লে কান্না-কার্ি করশ্লব, পদিার জখলাে কাে করশ্লব, 
সুগর্ন্ধ বা সুগন্ধযুক্ত কসশ্লমর্িক বযবহার কশ্লর জবপদিা জবশ্লশ কবর র্যয়ারত 
হারাম। র্শরক-র্বদ‘আশ্লত ের্ড়শ্লয় পড়শ্লব, অেম, অসহায়, অপারগ মৃত কর্র্ত 
অলী-আওর্লয়াশ্লদর কাশ্লছ র্বপদ মুর্ক্ত িাইশ্লল। মশ্লনর কামনা-বাসনা পূরর্ 
করর্াশ্লর্ি িাইশ্লব তাহশ্লল তাশ্লদর েনয কবর র্যয়ারত হারাম। দলীলসহ র্বস্তার্রত 
জদখুন সহীহ র্েক্বহুস সুন্নাহ ১/৬৬৮-৬৬৯ পৃষ্ঠা। 
 
২৬. প্রন: আল্লাহ বযতীত অশ্লনযর র্নকি সন্তান কামনা করা যাশ্লব কী? 
উত্তর: সন্তান জদওয়া, না জদওয়ার মার্লক একমাত্র আল্লাহ। এশ্লত অনয কাশ্লরাও 
জকাশ্লনা েমতা জনই। সন্তান লাশ্লভর উশ্লেশ্লশয জকাশ্লনা পীর-েকীর, দরশ্লবশ, 
ওলী-আওর্লয়া বা মাযাশ্লর র্গশ্লয় আশ্লবদন র্নশ্লবদন করা, নযর মানা ইতযার্দ 
র্শশ্লকির অন্তভুিক্ত; যা (েমা না িাইশ্লল) সাধারর্ েমার অশ্লযাগয পাপ। সন্তান 
দাশ্লনর মার্লক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা। আল-কুরআন সােয র্দশ্লে:  

﴿ُ ه ب  نُي  ا ءُ ُل م  اُي ش  َٰث  ُُإ ن  ي ه ب  نُو  ا ءُ ُل م  ورُ ُي ش  ك  و٤٩ُُُۡٱَّلُّ
 
مُُۡأ ه  و  ج  ان اُي ز  ا ُُذ ۡكر  َٰث  ي ۡجع ل ُُِإَون  نُو  ُم 

ا ءُ  ق يًما ُُي ش  [٥0  ،48: الشورا] ﴾ع   
‘‘আল্লাহ যাশ্লক ইো কনযা সন্তান দান কশ্লরন, যাশ্লক ইো পুত্র সন্তান দান 
কশ্লরন অর্বা জছশ্লল-জমশ্লয় উভয়ই দান কশ্লরন। আবার যাশ্লক ইশ্লে বন্ধযা 
কশ্লরন।” [সূরা আশ্শূরা ৪২:৫০] 
তাই নবী-রাসূলগর্ জযমন; োর্তর র্পতা ইবরাহীম আলাইর্হস সালাম ও 
যাকার্রয়া আলাইর্হস সালাম একমাত্র আল্লাহর কাশ্লছই সন্তাশ্লনর প্রার্িনা করশ্লত 
করাশ্লত সুদীঘি র্দন পর তাশ্লদরশ্লক আল্লাহ সন্তান দান কশ্লরন। সন্তান না হশ্লল 
সুদীঘিকাল যাবৎ নবীগর্ আল্লাহর কাশ্লছ িান, আর উম্মাতগর্ পীর-েকীর নাশ্লম 
তর্াকর্র্ত মানুশ্লষর কাশ্লছ িায়। এরা র্ক নবীগশ্লর্র আদশি জর্শ্লক র্বিুযত নয়? 
 
২৭. প্রন : আল্লাহ বযতীত অশ্লনযর নাশ্লম কুরবানী বা পশু যশ্লবহ করশ্লল, তার 
শার‘ঈ হুকুম কী? 
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উত্তর: আল্লাহ বযতীত অশ্লনযর নাশ্লম কুরবানী করা সুস্পষ্ট র্শকি। আল্লাহর নাশ্লমর 
সাশ্লর্ জকাশ্লনা পীর-ওলী, গাউস-কুতুশ্লবর নাম উচ্চারর্ করাও র্শরক। কুরবানী 
বা পশু যশ্লবহ করশ্লত হশ্লব একমাত্র আল্লাহর নাশ্লম। আল্লাহ বশ্ললন  

﴿ُ ُ
ل  ب  ك ُُف ص  [ 2: الكوثر] ﴾٢ُُو ٱۡۡن رُُۡل ر    

‘‘আপর্ন আপনার রশ্লবর উশ্লেশ্লশ সালাত আদায় করুন এবং নাহর (কুরবানী) 
করুন।” [সূরা আল-কাওসার ১০৮:২)] 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বশ্ললন: “ঐ বযর্ক্তর উপর আল্লাহ 
অর্ভশাপ, জয আল্লাহ বযতীত গাইরুল্লাহর নাশ্লম যশ্লবহ কশ্লর।” (সহীহ মুসর্লম 
হা: ১৯৭৮) 
“আল্লাহ বযতীত গাইরুল্লাহর নাশ্লম যশ্লবহকৃত পশুর জগাশত খাওয়া হারাম।”
[সূরা আল-মার্য়দাহ ৫:৩] 
 
২৮. প্রন : আল্লাহর র্যকশ্লরর সাশ্লর্ অনয কাশ্লরা নাম যুক্ত করার শার‘ঈ হুকুম 
কী? 
উত্তর: আল্লাহর র্যকশ্লরর সাশ্লর্ অনয কাশ্লরা নাম যুক্ত করা র্শকি। জযমন, অশ্লনক 
মাযারভক্ত ‘‘ইয়া রাসূলুল্লাহ” ইয়া নূশ্লর জখাদা অর্বা হক্ক বাবা, হায়শ্লর খাো 
বশ্লল র্যকর কশ্লর- যা সমূ্পর্িরূশ্লপ র্শকি। কারর্ ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর 
উশ্লেশ্লশযই হশ্লত হশ্লব। আল্লাহ বশ্ললন:  

نُۡ﴿ لُُُّو م  ض 
 
نُأ وا ُُم مَّ نُٱّللَّ ُُد ونُ ُم نُي ۡدع  ُُم  ُُلَّ يب  ُۥ ُي ۡست ج  ََُُٰل   ة ُي ۡومُ ُإ ل  َٰم  مُُۡٱۡلق ي  نُو ه  ئ ه مُُۡع 

ُد َع  
َٰف ل ونُ   [ ٥: االحقاف] ﴾٥ُُغ 

“তার জিশ্লয় অর্ধক ভ্রান্ত আর জক হশ্লত পাশ্লর, জয আল্লাহশ্লক জছশ্লড় এমন 
সত্তাশ্লক ডাশ্লক, জয র্কয়ামাত পযিন্ত তার ডাশ্লক সাড়া র্দশ্লত পারশ্লব না।” [সূরা 
আল-আহকাে ৪৬:৫] 
উশ্লল্লখয জয, আল্লাহর র্যকশ্লরর সাশ্লর্ অনয কাশ্লরা নাম যুক্ত করার অর্ি হশ্ললা: 
তাশ্লকও আল্লাহর সমকে মশ্লন করা। র্কন্তু একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা‘আলা এবং সকল র্কছুই তাাঁর সৃর্ষ্ট। সুতরাং সৃর্ষ্ট ও স্রষ্টা কখশ্লনাই এক হশ্লত 
পাশ্লর না। আল কুরআন সােী র্দশ্লে:  
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ل مُُۡ﴿ نُو  ًواَُلَّ ۥُي ك  ف  د  ُُك  ح 
 
[  4: االخالص] ﴾٤ُُأ  

‘‘এবং জকউই তাাঁর সমকে নয়।” [সূরা আল-ইখলাস ১১২:৪] 
  
২৯. প্রন: একেন প্রকৃত মুসর্লশ্লমর একমাত্র ভরসাস্থল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা‘আলা- এ ‘আকীদাহ্-র্বশ্বাশ্লসর র্বপরীত জকাশ্লনা র্িন্তার সুশ্লযাগ আশ্লছ কী? 
উত্তর: একেন প্রকৃত মুসর্লম সুশ্লখ-দুঃশ্লখ সবিাবস্থায় একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা‘আলার উপর তাওয়াকু্কল করশ্লব, আল কুরআন জস র্শোই র্দশ্লে। এ 
র্বপরীত র্িন্তা লালন করা র্শরশ্লকর পযিায়ভুক্ত। আল্লাহ বশ্ললন:  

﴿ُ َّكَّ و ا ُُٱّللَّ ُُو َع   ت و  نت مُإ نُف  ۡؤم ن يُ ُك  [  23: دةاملائ] ﴾٢٣ُُمُّ  
‘‘জতামরা যর্দ মুর্মন হশ্লয় র্াশ্লকা, তাহশ্লল একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা 
কশ্লরা।” [সূরা আল-মার্য়দাহ্ ৫:২৩] 

ُُۡو م ن﴿ ّكَّ ت و  ُُي  وُ ُٱّللَّ َُُع   ه  ُُف  ۥ   ۡسب ه  [ 3: الطالق] ﴾ح    
‘‘জয বযর্ক্ত আল্লাহর উপর ভরসা কশ্লর, তার েশ্লনয আল্লাহই যশ্লর্ষ্ট।” [সূরা 
আত-ত্বালাক ৬৫:৩] 

﴿ُُۡ ّكَّ ت و  ُُو  ُُٱَّلَّ يُٱۡلح  ُ َُع   وت ُُل  م  [  ٥7: الفرقان] ﴾ي   
‘‘তুর্ম ভরসা কশ্লরা জসই র্িরঞ্জীশ্লবর উপর, যার মৃতুয জনই।” [সূরা আল েুরকান 
২৫:৫৮] 
 
৩০. প্রন: যাদু সম্পর্কিত শার‘ঈ হুকুম কী এবং যাদুকশ্লরর শার্স্ত কী? 
উত্তর: যাদু সম্পর্কিত র্বধান হশ্ললা: এর্ি কাবীরাহ্ গুনাহ এবং জেত্র র্বশ্লশশ্লষ 
কুেরী। অবস্থার পর্রশ্লপ্রর্েশ্লত োদুকর কখশ্লনা মুশর্রক, কখশ্লনা কার্ের, আবার 
কখশ্লনা র্েতনাহ সৃর্ষ্টকারী র্হশ্লসশ্লব গর্য হশ্লয় র্াশ্লক। এ প্রসশ্লে আল্লাহ তা‘আলা 
বশ্ললন: 
 

نَُّ﴿ َٰك  ل  َٰط يُ ُو  ي  وا ُُٱلشَّ ر  ف  ونُ ُك  ل  م  ع  ُُي  ۡحرُ ُٱِلَّاس  [ 102: ابلقرة] ﴾ٱلس     
‘‘র্কন্তু শয়তান কুেরী কশ্লরর্ছল, তারা মানুষশ্লদরশ্লক োদুর্বদযা র্শো র্দত।” 
[সূরা আল-বাকারাহ্ ২:১০২] 
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উমার রার্দয়াল্লাহু ‘আনহু মুসর্লম গভনিরশ্লদর কাশ্লছ পািাশ্লনা র্নশ্লদিশনামায় 
র্লশ্লখশ্লছন: ‘‘জতামরা প্রশ্লতযক যাদুকর পুরুষ এবং যাদুকর নারীশ্লক হতযা কশ্লরা।” 
(সহীহ বুখারী হা: ৩১৫৬; সুনান আবু দাউদ হা: ৩০৪৩) 
েুনদুব রার্দয়াল্লাহু ‘আনহু জর্শ্লক মারেূ হাদীশ্লস বর্র্িত আশ্লছ- “যাদুকশ্লরর শার্স্ত 
মৃতুযদন্ড।” (োশ্লম র্তরর্মযী হা: ১৪৬) 
 
৩১. প্রন : গর্ক ও জেযার্তষীরা গাশ্লয়শ্লবর খবর সম্পশ্লকি অশ্লনক কর্া বশ্লল 
র্াশ্লক; গর্ক ও জেযার্তষীশ্লদর ঐসব কর্া র্বশ্বাস করা যাশ্লব কী এবং এর 
শার‘ঈ র্বধান কী? 
উত্তর: গর্ক বা জেযার্তষী জতা দূশ্লরর কর্া, নবী-রাসূলগর্ও গাশ্লয়ব সম্পশ্লকি 
র্কছুই োশ্লনন না। আল্লাহ তা‘আলা বশ্ললন: 

ُُق ل﴿ ۡعل مُ ُلَّ نُي  ُُم  َٰتُ ُف  َٰو  م  ُُٱلسَّ ۡرض 
 
ُُو ٱۡۡل ۡيب  ُُٱۡلغ  [ 7٥: انلمل] ﴾ٱّللَّ  ُُإ لَّ  

“(জহ রাসূল!) আপর্ন বশ্লল র্দন, একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমীশ্লন 
আর যারা আশ্লছ তাশ্লদর জকউই গাশ্লয়শ্লবর খবর োশ্লন না।” [সূরা আন-নামল 
২৭:৬৫] 
এ প্রসশ্লে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বশ্ললশ্লছন, ‘‘জয বযর্ক্ত গর্ক ও 
জেযার্তষীশ্লদর র্নকি জগল অতঃপর তারা যা বলল, তা র্বশ্বাস করল, জস 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম-এর উপর যা অবতীর্ি হশ্লয়শ্লছ অর্িাৎ 
কুরআনুল হাকীশ্লমর সাশ্লর্ কুেরী করল (পোন্তশ্লর জস আল্লাশ্লকই অস্বীকার 
করল)। (সুনান আবূ দাঊদ ৩৯০৪) 
“জয বযর্ক্ত জকাশ্লনা গর্ক তর্া ভর্বষযদ্বক্তার কাশ্লছ জগল,  অতঃপর তাশ্লক (ভাগয 
সম্পশ্লকি) র্কছু র্েশ্লজ্ঞস করল- ির্ল্লশ র্দন পযিন্ত তার সালাত কবূল হশ্লব না।” 
(সহীহ মুসর্লম ২২৩; মুসনাদ আহমাদ ৪/৬৭)  
গর্ক বা জেযর্তষীশ্লদর কর্া র্বশ্বাস করা আল্লাহর সাশ্লর্ কুেরী করার নামান্তর। 
 
৩২.  প্রন: আল্লাহ ছাড়া অশ্লনযর নাশ্লম শপর্ করা সম্পর্কিত ইসলাশ্লমর হুকুম 
কী? 
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উত্তর: আল্লাহ ছাড়া আর কাশ্লরা নাশ্লম কসম বা শপর্ করা োর্য়য নয়। বরং 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম অর্বা জকাশ্লনা পীর-েকীর, বাবা-মা, ওলী-
আওর্লয়া, সন্তান-সন্তর্ত র্কংবা জকাশ্লনা বস্তুর নাশ্লম শপর্ করা র্শকি। শপর্ 
করশ্লত হশ্লব একমাত্র আল্লাহর নাশ্লম।  
এ প্রসশ্লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বশ্ললন, “জয বযর্ক্ত আল্লাহ 
ছাড়া অশ্লনযর নাশ্লম শপর্ করল, জস আল্লাহর সাশ্লর্ র্শকি করল।” (আহমাদ) 
 
৩৩.  প্রন: জরাগমুর্ক্ত বা কলযার্ লাশ্লভর উশ্লেশ্লশয র্বর্ভন্ন ধরশ্লনর ধাতু দ্বারা 
র্নর্মিত আংর্ি, মাদুর্ল, বালা, কাপশ্লড়র িুকরা, সুতার কায়তন অর্বা কুরআন 
মােীশ্লদর আয়াশ্লতর নম্বর োেরাশ্লনর কার্ল র্দশ্লয় র্লশ্লখ এবং র্বর্ভন্ন ধরশ্লন 
নকশা এাঁশ্লক জদা‘আ, তাবীয-কবয বার্নশ্লয় তা হাশ্লত, জকামশ্লর, গলায় বা 
শরীশ্লরর জকাশ্লনা অশ্লে বযবহার করা যাশ্লব কী? 
উত্তর: জরাগ-বযার্ধ হশ্লত মুর্ক্ত পাওয়ার েশ্লনয, মানুশ্লষর বদনযর হশ্লত রো 
পাওয়ার েশ্লনয অর্বা কলযার্ লাশ্লভর উশ্লেশ্লশয উর্ল্লর্খত বস্তুসমূহ শরীশ্লরর 
জকাশ্লনা অশ্লে েুলাশ্লনা সুস্পষ্ট র্শকি বা তাওবাহ বযতীত অমােিনীয় পাপ। আল্লাহ 
বশ্ললন:  

ۡسك ُُِإَونُ﴿ ۡمس  ُ ُي  ُ ُٱّللَّ ُُب ُض   ُُف ل  ف  ش  ُۥ َُك  َُُل   و  ُُإ لَّ [ 17: االنعام] ﴾ُه   
“আল্লাহ যর্দ আপনার উপর জকাশ্লনা কষ্ট ও র্বপদ-আপদ আশ্লরাপ কশ্লরন, 
তাহশ্লল একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর জকউ তা দূর করশ্লত পাশ্লর না।” [সূরা আল-
আন‘আম ৬:১৭] 
উর্ল্লর্খত র্বপদ-আপশ্লদ আমাশ্লদর করর্ীয় র্বষয় দু’র্ি:  
 ১. ধবধ োড়েুাঁক বা কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমার্র্ত জদা‘আ 
পাি করা।  
 ২. ধবধ বা হালাল ঔষধ জসবন করা। 
এশ্লেশ্লত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বশ্ললন,  

«من علق تميمة فقد أرشك»  
“জয বযর্ক্ত তাবীয েুলাল জস র্শরক (তাওবাহ বযতীত অমােিনীয় পাপ) করল।” 
(মুসনাশ্লদ আহমাদ হা: ১৬৭৮১, র্সলর্সলাহ সহীহাহ হা: ৪৯২, সনদ সহীহ) 
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৩৪. প্রন: আল্লাহর ধনকিয লাশ্লভর উপায় বা পন্থা কী? 
উত্তর: আল্লাহর ধনকিয লাশ্লভর েশ্লনয আমাশ্লদর সামশ্লন জমৌর্লক র্তনর্ি র্বষয় 
রশ্লয়শ্লছ: 
 ১. র্বর্ভন্ন সৎ ‘আমল দ্বারা: আল্লাহ বশ্ললন:  

ا﴿ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ن وا ُُٱَّلَّ ينُ ُي  وا ُُء ام  ُ ُٱتَّق  و ا ُُٱّللَّ ۡه ُُو ٱۡبت غ  يل ةُ ُإ َل  [  3٥: دةاملائ] ﴾ٱلۡو س   

‘‘জহ ঈমানদারগর্! জতামরা আল্লাহশ্লক ভয় কশ্লরা এবং (সৎ আমল দ্বারা) তাাঁর 
সার্ন্নধয অশ্লেষর্ কশ্লরা।” [সূরা আল-মার্য়দাহ্ ৫:৩৫] 
 ২. আল্লাহর সুেরতম ও গুর্বািক নামসমূশ্লহর দ্বারা:  

﴿ُ َّ ّلل  ا ءُ ُو  ۡسم 
 
َُُٰٱۡۡل وه ُُٱِۡل ۡسن  ا ُُف ٱۡدع  [  130: االعراف] ﴾ُب ه   

“আর আল্লাহর েশ্লনয সুের সুের ও ভাশ্ললা নাম রশ্লয়শ্লছ, জতামরা তাাঁশ্লক জস সব 
নাম ধশ্লরই ডাকশ্লব।” [সূরা আল-আ‘রাে ৭:১৮০] 
 ৩. জনক্কার েীর্বত বযর্ক্তশ্লদর জদা‘আর মাধযশ্লম: আল্লাহ তা‘আলা বশ্ললন:  

ۢنب ك ُُو ٱۡست ۡغف رُۡ﴿ ۡؤم ن يُ َُّل   ل ۡلم  ُ ُو  َٰت  ۡؤم ن  [ 18: حممد] ﴾ُو ٱلۡم   
“(জহ রাসূল!) আপর্ন প্রর্শ্লম আপনার ত্রুর্ি-র্বিুযর্তর েনয, এরপর নারী ও 
পুরুষ সকশ্ললর েনয মহান আল্লাহর কাশ্লছ েমা প্রার্িনা করুন।” [সূরা মুহাম্মাদ 
৪৭:১৯] 
উশ্লল্লখয জয, আল্লাহর ধনকিয লাশ্লভর আশায় মৃতবযর্ক্ত বা জকাশ্লনা ওলী-
আওর্লয়ার মাযাশ্লর যাওয়া, আশ্লবদন র্নশ্লবদন করা র্শরক বা অমােিনীয় পাপ। 
 
৩৫. প্রন: ধমিীয় বযাপাশ্লর জকাশ্লনা মতাননকয জদখা র্দশ্লল, তার োয়সালা কীভাশ্লব 
করশ্লত হশ্লব? 
উত্তর: ধমিীয় বযাপাশ্লর জকাশ্লনা মতাননকয জদখা র্দশ্লল, তার োয়সালার েনয 
আল্লাহর পর্বত্র কুরআন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম-এর সহীহ 
হাদীশ্লসর োয়সালার র্দশ্লক র্েশ্লর জযশ্লত হশ্লব। মহান আল্লাহ বশ্ললন:  

َٰز ۡعت مُُۡف إ ن﴿ ُُت ن  ء ُُف  ۡ وه َُُش  دُّ ُُف ر  ولُ ُٱّللَّ ُُإ ل  نت مُُۡإ نُو ٱلرَّس  ر  ُُۡومُ و ٱَۡل ُُب ٱّللَّ ُُت ۡؤم ن ونُ ُك  َٰل ك ُُٱٓأۡلخ  ُذ 
ۡي ُ نُ ُخ  ۡحس 

 
أ و يًلُُو 

ۡ
[ ٥8: النساء] ﴾٥٩ُت أ   
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“অতঃপর যর্দ জতামাশ্লদর মাশ্লে জকাশ্লনা র্বষশ্লয় মতাননকয জদখা জদয়, জসশ্লেশ্লত্র 
োয়সালার েনয আল্লাহ এবং তাাঁর রাসূশ্ললর (োয়সালার) র্দশ্লক র্েশ্লর যাশ্লব, 
যর্দ জতামরা আল্লাহ এবং আর্খরাত র্দবশ্লসর প্রর্ত ঈমান এশ্লন র্াশ্লকা।” [সূরা 
আন-র্নসা ৪:৫৯] 
 
৩৬. প্রন : আল্লাহর অনুমর্ত ছাড়া র্কয়ামাত র্দবশ্লস জকউ কাশ্লরা েশ্লনয 
শাোয়াত বা সুপার্রশ করশ্লত পারশ্লব কী? 
উত্তর: আল্লাহ বশ্ললন, 

عُ ُٱَّلَّ يُذ اُم ن﴿ ُۥ ُي ۡشف  ه  ُُع ند  ُُإ لَّ [ 2٥٥: ابلقرة] ﴾ب إ ۡذن ه ۦ   
“এমন জক আশ্লছ জয, তাাঁর অনুমর্ত বযতীত তাাঁর র্নকি সুপার্রশ করশ্লত পাশ্লর?” 
[সুরা আল-বাক্বারাহ্ ২: ২৫৫] 

َّ ُُق ل﴿ ةُ ُّلل   َٰع  ف  ا ُُٱلشَّ   [ 44: الزمر] ﴾َج  يع 
“বলুন! সমস্ত শাো‘আত জকবলমাত্র আল্লাহরই ইখর্তয়ারভুক্ত।” [সূরা আয-
যুমার ৩৯: ৪৪] 

﴿ُ مُل ۡيس  ون هۦ ُم  نُل ه  ُ ُد  ل   ُُو  ل  ف يعُ ُو  مُُۡش  لَّه  ونُ ُلَّع  تَّق  [ ٥1: االنعام] ﴾٥١ُي   
‘‘জস র্দন তাশ্লদর অবস্থা এমন হশ্লব জয, আল্লাহ ছাড়া তাশ্লদর জকাশ্লনা 
সাহাযযকারী বনু্ধ এবং জকাশ্লনা সুপার্রশকারী র্াকশ্লব না।” [সূরা আল-আন‘আম 
৬:৫১] 
 
৩৭. প্রন : ইোকৃতভাশ্লব জকাশ্লনা মুর্মনশ্লক হতযা করার িূড়ান্ত পর্রর্াম ও 
পর্রর্র্ত কী? 
উত্তর: আল্লাহ বশ্ললন: ‘‘আর জয জকউ জস্বোয় জকাশ্লনা মুর্মনশ্লক হতযা করশ্লব 
তার পর্রর্র্ত হশ্লব োহান্নাম, জসর্ায় জস সদা অবস্থান করশ্লব এবং আল্লাহ তার 
প্রর্ত কু্রদ্ধ ও তাশ্লক অর্ভশপ্ত কশ্লরন এবং তার েশ্লনয ভীষর্ শার্স্ত প্রস্তুত কশ্লর 
জরশ্লখশ্লছন।” [সুরা আন-র্নসা ৪:৯৩] 
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রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বশ্ললশ্লছন: একেন মুর্মন বযর্ক্ত তার 
দীশ্লনর বযাপাশ্লর পূর্িভাশ্লব সুশ্লযাগ-ছাশ্লড়র মশ্লধয র্াশ্লক, যর্দ না জস জকাশ্লনা 
বযর্ক্তশ্লক অনবধভাশ্লব হতযা কশ্লর। (সহীহ বুখারী: ৬৮৬২) 
 
৩৮. প্রন: মানবরর্িত আইন দ্বারা র্বিার-োয়সালা করার শার‘ঈ র্বধান কী? 
উত্তর: মানবরর্িত আইন দ্বারা র্বিার করার অর্ি হশ্ললা: আল্লাহর আইশ্লনর উপর 
মানবরর্িত আইনশ্লক প্রাধানয জদওয়া। েশ্লল তা র্শকি বশ্ললই গর্য হশ্লব। আল্লাহ 
বশ্ললন:  

ا ُ﴿ و  مُُۡٱَتَّ ذ  ۡحب ار ه 
 
مُُۡأ َٰن ه  ر ۡهب  ۡرب اب اُو 

 
يحُ ُٱّللَّ ُُد ونُ ُم  نُأ ۡري مُ ُٱۡبنُ ُو ٱلۡم س  ا ُُم  ا ُُو م  و  م ر 

 
ُُأ ا َُل  عُُۡإ لَّ و  ُب د 

ا َٰه  ا ُُإ ل  د  َٰح  [  31: اتلوبة] ﴾و   
‘‘তারা আল্লাহশ্লক জছশ্লড় র্নশ্লেশ্লদর মধযকার পর্ন্ডত-পুশ্লরার্হতশ্লদরশ্লক প্রভু 
(র্বিারক) বার্নশ্লয় র্নশ্লয়শ্লছ এবং মারইয়াশ্লমর পুত্র ঈসাশ্লকও। অর্ি তাশ্লদরশ্লক 
জকবল এ আশ্লদশ করা হশ্লয়র্ছল জয, তারা একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করশ্লব।” 
[সূরা আত-তাওবাহ্ ৯:৩১] 
এ সম্পশ্লকি সূরা আল-মার্য়দার ৪৪, ৪৫ ও ৪৭ নম্বর আয়াশ্লত আল্লাহ আশ্লরা 
বশ্ললন:  
“আর জয বযর্ক্ত আল্লাহর নার্যলকৃত র্বধান অনুসাশ্লর হুকুম প্রদান কশ্লর না, 
এমন বযর্ক্তরা জতা কার্ের”  
“আর জয বযর্ক্ত আল্লাহর নার্যলকৃত র্বধান অনুসাশ্লর হুকুম প্রদান কশ্লর না,  
এমন বযর্ক্তগর্ জতা অতযািারী।” 
“আর জয বযর্ক্ত আল্লাহর নার্যলকৃত র্বধান অনুসাশ্লর হুকুম প্রদান কশ্লর না, তশ্লব 
জতা এরূপ জলাকই োর্সক।” 
 
৩৯. প্রন: অশ্লনশ্লকই মশ্লন কশ্লর জয, রাষ্ট্রীয় েমতা েনগর্ই প্রদান কশ্লর র্াশ্লক- 
প্রকৃত অশ্লর্ি রাষ্ট্রীয় েমতা জক প্রদান কশ্লর র্াশ্লকন? 
উত্তর: মানুশ্লষর সম্মান-অসম্মান, মান-মযিাদা,কলযার্-অকলযার্ সকল র্কছু 
িার্বকার্ি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া ওয়া তা‘আলার হাশ্লত। র্তর্নই সকল শর্ক্ত ও 
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সাবিশ্লভৌম েমতার আধার এবং র্তর্নই তার বাোশ্লক েমতা প্রদান কশ্লর 
র্াশ্লকন। েনগর্ সকল েমতার উৎস- এমন ধারর্া বা র্বশ্বাস করার অর্ি 
হশ্ললা, র্শকিী পাশ্লপ র্নশ্লেশ্লক র্নমর্িত করা। আল্লাহ বশ্ললন:  

﴿ ُ ُُو ٱّللَّ ۥُي ۡؤت  ه  ۡلك  نُم  ا ء  ُُم  [  247: ابلقرة] ﴾ي ش   
‘‘আল্লাহ যাশ্লক ইো তাাঁর রােত্ব প্রদান কশ্লরন।” [সূরা আল-বাকারা ২:২৪৭] 

 
সমাপ্ত 

 

  

 

 


