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 M   %  $  #  "       !L ١: الفاتحة 

�থম অধযায় 
ইসলাম ও ঈমােনর অথর । কােলমা লা-ইলাহা ই�া�াহ মুহা�াদর রাসূল�ুাহ এর 

তাৎপযর  

ইসলােমর িভিৎসমূহ 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ  ইসলােমর িভিৎ পাচঁিটঃ 
১। কােলমা ‘লা-ইলাহা ই�া�াহ ওয়া আ�া মুহা�াদার রাসূল�ুাহ এর সাকয েদয়া। 

অথরাৎ আ�াহ ছাড়া সিতযকােরর অেথর েকান উপাসয েনই। আর মুহা�দ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম এর ঐ সম� কথা ও কােজর উপর ‘আমল করা ওয়ািজব যা 

িতিন আ�াহর পক হেত েপৗঁিছেয়েছন। 
২। সালাত কােয়ম করাঃ এর মেধয আেছ উহার েরাকন ও ওয়িজবসমূহ পুেরাপুির 

আদায় করা এবং সালােতর মেধয খুশ (আ�াহর ভয়) বজায় রাখা। 
৩। যাকাত �দান করাঃ যখন েকান মুসিলম ৮৫ �াম পিরমাণ েসানা অথবা ৫৯৫ 

�াম েরৗপয বা ঐ পিরমাণ অেথরর মািলক হয় তখন তার উপর যাকাত আদায় করা 

ওয়ািজব হেব। �েতযক বৎসেরর েশেষ েস যাকাত িহসােব শতকরা ২.৫০% 
(চি�শ ভােুর এক ভাু) হাের আদায় করেব। নুদ টাকা বযিতত অনযানয িজিনেসর 

যাকাত আদােয়র িনিদর� িহসাব আেছ।  

৪। বাইত�ুাহেত হজ আদায় করাঃ যার সামথর আেছ উহা তার উপের ফরজ।  

৫। রমজােন িসয়াম পালন করাঃ উহা হল খাদয, পানীয় এবং অনযানয েয সব 

কারেণ িসয়াম (েরাজা) ভ� হয় উহা হেত িসয়ােমর (েরাজার) িনয়েত ফজর হেত 

মাুিরব পযর� িবরত থাকা।        (বণরনায় বখুাির ও মুসিলম)  

 
ঈমােনর িভিৎসমহূ 
১। আ�াহপােকর উপর ঈমান আনাঃ এেত অ�ভরুিআেছ তারঁ অি�ের ও 

একরবােদ িব�াস করা। তারঁ গণাবলীেত িব�াস করা এবং িব�াস করা সকল 

�কার ইবাদত তারঁই �াপয। 
২। তারঁ েফের�ােদর (মালাইকােদর) উপর ঈমান আনাঃ তারা হে�ন নূেরর ৈতরী। 

তােদও সৃি� করা হেয়েছ আ�াহপােকর হকুমসমূহেক বা�েব ুপ েদয়ার জনয।  

৩। তারঁ িকতাবসমূেহর উপর ঈমান আনাঃ উহােদর মেধয আেছ তাওরাত, ইিনজল, 
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যাবরু, েকারআন।   ত�েধয েকারআন পাক সেবরাৎম।  

৪। তারঁ রাসূলেদর উপর ঈমান আনাঃ তােঁদর মেধয �থম হে�ন নূহ (আঃ) এবং 

সবরেশষ হে�ন মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম।                                   

৫। আিখরােতর উপর ঈমান আনাঃ উহা হে� িহসাব িনকােশর িদন। েযিদন 

মানুেষর ‘আমলসমূেহর িবচার হেব।  

৬। তকদীর বা ভেুযর ভাল মে�র উপর ঈমান আনাঃ তার মেধয আেছ আসবাব বা 

উপকরণ বযবহার করা, আর ভােুযর ভাল, ম� যাই ঘটকু না েকন তােত রাজী 

থাকা, কারণ উহা আ�াহ হেত �দৎ।    (বণরনায় মুসিলম) 

 

ইসলাম, ঈমান ও ইহসােনর অথর 
ওমর রা. হেত বিণরত আেছ িতিন বেলনঃ একদা আমরা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�ােমর িনকেট উপিব� িছলাম। এমন সময় আমােদর সামেন এক বযিি 

উপি�ত হেলন। তারঁ েপাশাক িছল ধবধেব সাদা আর চুল িছল কুচকুেচ কােলা। দরূ 

হেত �মণ কের আসার েকান লকণও তারঁ মেধয েদখা যাি�ল না, অথচ িতিন 

আমােদর পিরিচতও িছেলন না। িতিন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এর 

িনকটবতরী হেলন, তারঁ হাটুঁেত হাটঁ ুলাুােলন এবং তারঁ দ‘হােতর তাল ুিনেজর উরর 

উপর েরেখ বসেলন। তারপর বলেলনঃ েহ মুহা�দ! আমােক ইসলাম স�েকর 

বলনু।  
উৎের রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বলেলনঃ ইসলাম হে� এই সাকয 

েদয়া েয, আ�াহ ছাড়া সিতযকােরর েকান মা‘বদু েনই এবং মুহা�দ তারঁ রাসূল, 

সালাত কােয়ম করা, যাকাত আদায় করা, রমযােন িসয়াম পালন করা এবং সামথর 

থাকেল আ�াহর ঘেরর হজ করা। উৎর শেন িতিন বলেলনঃ সতয বেলেছন। আমরা 

অবাক হেয় েুলাম-�� ও িতিন করেছন, আবার িতিনই উৎরেক সতয বেল 

মানেছন।  

িতিন আবার বলেলনঃ এখন আমােক ঈমান স�েকর বলনু। উৎের রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম বলেলনঃ উহা হে� আ�াহপােকর উপর, তারঁ েফের�ােদর 

(মালাইকােদর) উপর, তারঁ িকতাবসমূেহর উপর, তারঁ রাসূলেদর উপর এবং 

আিখরােতর উপর এবং �দেরর ভাল মে�র উপর দঢ়ৃ িব�াস �াপন করা। উৎর 

শেন উিন বলেলনঃ সতয বেলেছন। তারপর আবার �� করেলনঃ এখন আমােক 

ইহসান স�েকর বলনু। উৎের রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বলেলনঃ  

এমনভােব আ�াহ তাআলার ইবাদত কর েযন তিুম তােঁক েদখছ, আর যিদ তােঁক 
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নাও েদখ, িতিনেতা েতামােক অবশযই েদখেছন। তারপর িতিন বলেলনঃ আমােক 

িকয়ামত স�েকর বলনু। উৎের রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বলেলনঃ 

��কারী হেত জবাব দানকারী এ স�েকর অিধক �াত নয়। তারপর িতিন বলেলনঃ 

তেব আমােক তার আলামত বা িনদশরন স�েকর িকছু বলনু। িতিন বলেলন দাসী 

তার মিনবেক �সব করেব। এরপর আু�ক চেল েুেলন। তারপর রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম অেনকণ িন�ুপ েথেক আমােক �� করেলনঃ  েহ উমার ! 

তিুম িক জান ��কারী েক? উৎের বললামঃ  আ�াহ ও তার রাসূলই অিধক �াত 

আেছন। িতিন বলেলনঃ  ইিন িছেলন িজবরীল। িতিন েতামােদর �ীন িশকা িদেত 

এেসিছেলন। (বণরনায় মুসিলম) 

 
লা ইলাহা ই�া�াহ এর অথর 
আ�াহ ছাড়া সিতযকােরর েকান উপাসয েনই। এই কােলমার মাধযেম আ�াহ বযতীত 

অনয সকেলর উপাসনা, আরাধনা অ�ীকার করা হয় এবং আ�াহই েয সিতযকােরর 

মা‘বদু তা �ীকার করা হয়।    

১। আ�াহ পাক বেলন  
    ë    á   à   ß     Þ     Ý  ÜL ١٩: محمد 

েজেন রাখ, িন�য় আ�াহ ছাড়া সিতযকােরর েকান মা’বদু েনই। (সূরা মুহা�দ, ১৯) 
২। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন   

 )للبلر صحيح(  للغة دخل �ةصي ل  إال ال� قيل م 
েয বযিি ইখলােসর সােথ লা-ইলাহা ই�া�াহ পড়েব েস অবশযই জা�ােত �েবশ 

করেব  (বণরনায় সিহহ বা�ার)। 
 
মখুিলস েক ? 

িযিন কােলমার অথর বেুঝন, তার উপর আমল কেরন এবং সবর�থেম কােলমার 

দাওয়াত েদন আএর সকল িকছ ুআ�াহ তাআলার স�ি� অজরেনর জনয কেরন িতিনই 

মুখেলস। কারণ এর িভতের ঐ তাওহীদ রেয়েছ যার জনয আ�াহ তাআলা ি�ন ও 

ইনসানেক সৃি� কেরেছন। 
৩। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তারঁ চাচা আব ূতািলেবর যখন মৃতযু মুহতর 

উপি�ত হয় তখন তােক দাওয়াত িদেয় বেলনঃ (েহ আমার চাচা ! লা ইলাহা 

ই�া�াহ বলনু, উহা বলেল আিম আ�াহর িনকট আপনার জনয আেবদন করেত 
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পারব। িক� িতিন কােলমা বলেত অ�ীকার করেলন । (বণরনায় বখুাির ও মুসিলম)  

৪। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ম�ােত ১৩ বছর যাবত মুশিরকেদর এই 

দাওয়াত িদেয়েছন েয, েতামরা বল, আ�াহ ছাড়া সিতযকােরর েকান মাবদু েনই। 

তারা উৎের যা বলত েস স�েকর েকারআন পােক আ�াহ েতআলা বেলনঃ 

M :   9   IH       G     F  E   D       C  B  A  @  ?  >=  <  ;

  [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q           P  O  N  M  L  K      J

  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ̂ ]   \L ٧ - ٤: ص   
এবং যখন তােদর িনকট তােদর মধয হেত ভয় �দশরক আসেলন তখন তারা অবাক 

হেয় েুল এবং কািফররা বললঃ  ইিন েতা যাদকর ও িমথযাবাদী। েস িক আমােদর 

সম� মা‘বদুেক এক মা‘বদু বানােত চায়। ইহােতা বড়ই অবাক হওয়ার কথা। তখন 

তােদর েনতারা তােদরেক ঘুের ঘুের বঝুালঃ েতামরা েতামােদর মা‘বদু িনেয়ই 

চলেত থাক, তােত যত সবরই করেত েহাক না েকন। এটাই চাওয়া হে�। আমরা 

েতা আেুর জামানার েলাকেদর িনকট এটাকখনও শিনিন। বর� এটা বানােনা কথা। 

(সূরা েছায়াদ আয়াত ৪-৭) 

কারণ আরবরা কােলমার অথর বেুঝিছল। েয বযিি উহা মুেখ উ�ারণ করেব িকংবা 

�ীকার করেব েস আ�াহ ছাড়া অেনযর িনকট দ‘আ করেত পারেব না। ফেল তােদর 

েবশীর ভাুই কােলমা পড়েত অ�ীকৃিত জানাল। আ�াহপাক তােদর তােদর স�েকর 

বেলনঃ 

M    q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d         c  b

  y  x  w  v  u  t  s    rL ٣٧ - ٣٥: الصافات   
যখন তােদর বলা হত লা ইলাহা ই�া�াহ, তখনই তারা অহংকার করত আর বলতঃ 

আমরা িক এক পাুল কিবর কথায় আমােদর মা‘বদুেদর পিরতযাু 
 করব? িক� িতিন সতয িনেয় এেসিছেলন এবং পূেবরর নবীেদর ও সতয বেল েমেন 

িছেলন। (সূরা সাফফাত ৩৫-৩৭)  
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 

 ع وحسيله ودمه ميل حمم ل  دون م  يعدد لدي و�فم ل  إال � ال قيل م 
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 )مسةم روله( بزوجل ل 
েয বযিি লা-ইলাহা ই�া�াহ বেল এবং আ�াহ ছাড়া অনয েকান মা‘বেুদর ইবাদত 

করােক অ�ীকার কের তার স�দ, রি অেনযর জনয হারাম আর তার িহসাব 

িনপিতত হয় আ�াহ পােকর উপর। (বণরনায় মুসিলম) 
এই হািদেসর অথরঃ যখনই েকউ কােলমা পড়েব তখনই তার উপর জররী হেয় 

যােব আ�াহ ছাড়া অেনযর ইবাদত, উপাসনা অ�ীকার করা ও তার িবর�াচরণ 

করা। েযমন মৃতেদর িনকট দ‘আকরা বা এই জাতীয় অনযানয ইবাদত। সিতযই 

অবাক লােু, েকান েকান মুসিলম এই কােলমা পেড়, িক� তােদর কােজ কেমর এর 

িবর�াচরণ কের। এমনিক আ�াহেক েছেড় অেনযর িনকট দ‘আ ও কের।  
৫। কােলমা (লা ইলাহা ই�াহ�াহ) হে� তাওহীদ (একরবাদ) ও ইসলােমর িভিৎ। 

জীবেনর �িতিট েকে� তা পিরপূণর িদক িনেদরশনা েদয়, যােত আেছ সম� ধরেণর 

ইবাদত একমা� আ�াহর জনয হেব। কারণ, যখন েকান মুসিলম আ�াহর সামেন 

িনেজেক  অবনত করেব, একমা� তারঁ িনকট দ‘আ করেব এবং তারঁ �দৎ শরীয়ত 

অনুযায়ী িবচার করেবব তখনই তার জীবন পূণরভােব আ�াহ �দৎ হেব।  

৬। ইবেন রজব (রঃ) বেলনঃ ইলাহ হে�ন ঐ সরা যার আনুুতয করা হয় এবং তারঁ 

িবর�াচরণ করা হয় না তারঁ �িত ভেয় ও স�েম। তারঁ �িত থাকেব ভালবাসা, ভয় 

ও আশা। তারঁ উপর ভরসা কের তারঁ িনকট অনুক�া চাওয়া হয় দ‘আ কের। 

এগেলা েদবার েযাুযতা একমা� আ�াহ পােকর। একমা� মা‘বেুদর জনযই �েযাজয 

উপেরাি ইবাদতসমূহ। েকান সৃি�েক শরীক করেল কােলমার মেধয েয ইখলাস 

থাকার কথা তা ন� হেয় যায়। ফেল তা মাখলেুকর ইবাদত িহসােব শািমল হয়।  

৭। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ 
 للغة دخل ل  إال � ال كمه خمآ كن م  فإنه ل  إال � ال موري�م لقغول

 ) مسةم روله( أصيله   مي ذغك قدل أصيله و�ن للهم م  يومي
 মৃতরু সময় েতামরা মৃতযুপথ যা�ীেদর কােলমার তালকীন (বাের বাের পড়া) দাও। 

কারণ, েয বযিির েশষ কথা হেব   ال � إال ل (লা ইলাহা ই�া�াহ) েস, একিদন 

না একিদন জা�ােত �েবশ করেবই, এর পূেবর তার যত শাি�ই েহাক না েকন। 

(বণরনায় সিহহ ইবেন িহ�ান) 

 তালকীন শধমুা� মৃতযুর সময় কােলমা পড়ার নাম নয়, বর� অেনযরা যিদ েকান 

বদ ধারণা কের তার িবর�াচরণ করাও এেত শামীল। এর দলীল হে� আনাস 
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ইবেন মােলক (রাঃ) এর হািদসঃ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েকান এক 

আনসারী সাহািবর েরাু েদখেত যান। তােঁক বলেলনঃ েহ মামা! বলঃ লা ইলাহা 

ই�া�াহ। িতিন বলেলনঃ মামা না চাচা? উৎের রাসূল বলেলন বরং মামা। িতিন 

বলেলনঃ তেবেতা আমার জনয উৎম হে� কােলমা পড়া। উৎের রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম বলেলনঃ হা,ঁ অবশযই। (বণরনায় সিহহ, মসনেদ আহমদ)  
৮। কােলমা 

 ل  إال ال�
তার পাঠকেক উপকারর েদয় যিদ েস উহা তার জীবেন �িতফিলত কের। আর 

েকান িশরকী কাজ না কের, যা কােলমার িবর�াচরণ বেল ুণয। েযমনঃ মৃত েকান 

বযিি অথবা অনুপি�ত েকান বযিির িনকট দ‘আ করা। এটা হে� অযরু নযায়, যা 

অয ু ভে�র েয েকান কারণ ঘটেল ন� হেয় যায়। েতমিন কােলমা ভে�র েকান 

কারণ ঘটেল কােলমা ন� হেয় যায়। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 

েয বযিি লা ইলাহা ই�া�াহ পড়েব উহা তােক একিদন না একিদন সম� ধরেণর 

শাি� (জাহা�ােমর) হেত উ�ার করেব। (বণরনায় সিহহ বায়হািক) 

 

মহুা�াদর রাসলূ�ুাহ  বােকযর অথর 
এই ঈমান েপাষণ করা েয িতিন অবশযই আ�াহ কতরৃক ে�িরত, অতএব তারঁ সম� 

কথােক সতয বেল �ীকার করা আর িতিন যা করেত িনেদরশ িদেয়েছন তা পালন 

করা। েয কথা বা কাজ করেত িনেষধ কেরেছন বা ধমিক িদেয়েছন তা েথেক িবরত 

থাকা। আর আমরা আ�াহ তাআলার ইবাদত েস ভােবই করব েযভােব িতিন করেত 

বেলেছন।  

১। শায়খ আবলু হাসান আন-নদভী তার “নবওুয়ত”�ে� বেলনঃ �েতযক যামানায় 

ও এলাকায় সম� নবী (আলাই িহমুসসালম) েদর �থম দাওয়াত আর সবেচেয় বড় 

েয উে�শয িছল তা হল আ�াহ তাআলার বযাপাের আ�ীদা সহীহ করা। সােথ সােথ 

বা�া ও তার রেবর  মেধযর স�কর সহীহ করা। আর ইখলােছর সােথ আ�াহর 

ইবাদেতর �িত দাওয়াত েদয়া, এক আ�াহর ইবাদত করা। কারণ, ভাল ও ম� 

করার অিধকারী একমা� িতিনই। অতএব, ইবাদত পাওয়ার হকদার িতিনই। দ‘আ, 

িবপেদ আ�য়, পশ যেবহ ইতযািদ সবই তারই জনয হেত হেব। �েতযেকই তােদর 

যামানায় েয ধরেনর েপৗৎিলকতা ও িশরক �চিলত িছল তার িবরে� দাওয়াত 

িদেতন। এর মেধয থাকত েকান মূিতর, ুাছ বা পাথেরর পুজা। আর তােদর যামানায় 
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উৎম ও েনককার েলাক, চাই েস মৃতই েহান বা জীিবত, তােদর ইবদত করা হেত 

িবরত রাখেতন। 
আমােদর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেকও আ�াহ রাববলু ই�ত বেলনঃ 

M0  /              .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #    "  !    1

  ?  >  =       <   ;    :  9     8  76  5  4  3  2L ١٨٨: األعراف 
 েহ নবী!  আপিন বলনু, আিম আমার িনেজর ভাল বা ম� করার কমতার অিধকারী 

পযর� নই। একমা� আ�াহ তাআলা যা চান তাই হেব। যিদ আিম ুােয়ব  জানতাম, 

তাহেল েবশী েবশী ভাল কাজ করতাম, আর খারাবী কখেনা আমােক �শর করেতা 

না। বরং, আিম হলাম যারা ঈমান এেনেছ, তােদর জনয ভয় �দশরনকারী ও 

সুসংবাদ দাতা। (সূরা ‘আ’রাফ ১৮৮) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 
 ورسول ل  بدد فقوغول بدد أني فإندي مم�م لل  للصيرى أطمت كدي الرطمو�

 )يلنخير روله(
েতামরা আমার �শংসার েকে� ঐ রকম সীমা অিত�ম কর না, েযমন খৃ�ােনরা 

ঈসা ইবেন মিরয়ম এর েকে� কেরেছ। আিম আ�হর বা�া। তাই বলেব আ�াহর 

বা�া ও তার রাসূল। 

(বণরনায় বখুারী) 

 আরবীেত “এতরা” হে� �শংসার েকে� সীমা অিত�ম করা। আমরা কখনই 

আ�াহেক েছেড় অেনযর কােছ দ‘আ করব না, েযমন নাসারারা ঈসা ইবেন মিরয়ম 

এর েকে� কেরেছ। ফেল তারা িশরেক িল� হেয়েছ। তাই িতিন আমােদর 

িশিখেয়েছন তােক আবদ�াহ ও তারঁ রাসূল বলেত।  

৩। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক মহ�ত-এ মেধয শািমল হে� এক 

আ�াহর িনকট দ‘আর েকে� তার অনুসরণ করা এবং েকান অব�েতই অেনযর 

িনকট দ‘আ না করা, যিদও েস বযিি েকান নবী, রাসূল বা অলীই েহান না েকন। 
আ�াহর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 

 )يللتمذ روله (لي  فيستع  لستعغت و�ذل ل  فسأل سألت إذل
যখন েকান িকছু চাও একমাএ আ�াহর িনকেটই চাও, আর যখন িবপেদ সাহাযয 

চাও তখনও আমা� তারঁ িনকেটই সাহাযয চাও।  (বণরনায় সহীহ িতরিমিয) 
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যখন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উপর েকান দঃখ েপেরশানী অবতীণর 

হত তখন িতিন বলেতনঃ   
 )حس  حديث وقيل يللتمذ روله (أستايث لمحتك قيوم يي ح يي

েহ িচর�ীব! েহ িচর�ায়ী! েতামার দয়ার অিসলায় সাহাযয চাি�। (বণরনায় িতরিমিয, 

হাসান) 

তাই কিব যথরাথই বেলেছনঃ  

 ألن لهح  ه  �  مطيع  - غو كن حدك صيدقي ألطعته  
যিদ তারঁ �িত েতামার  ভালবাসা সতয হত তেব অবশযই তারঁ অনুসরণ করেত। 

কারণ, মহ�তকারী যােক মহ�ত কের তােক মানযও কের। রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সােথ সিতযকােরর মহ�েতর মেধয এাটও আেছ েয, েস 

তাওহীেদর িদেক দাওয়াত েদয়ােক ভালবাসেব। কারণ িতিন সবর�থম উহার �িতই 

দাওয়াত েদন। আর যারা তাওহীেদর িদেক মানুষেদর ডােক তােদর ও ভালবাসেব। 

সােথ সােথ িশরক এবং উহার িদেক যারা ডােক তােদর অপছ� করেব।  

আ�াহ তাআলা েকাথায় ?  
মা’য়ািবয়া ইবনুল হাকাম আসসুলামী রা. বেলনঃ আমার একজন �ীতদাসী িছল। 

েস আমার বকরীসমূহ অহদ ও েজায়ািনয়া পাহাড়র িনকটবতরী এলাকায় চড়াত। 

একিদন েস এেস বলল েয, একটা েনকেড় এেস একটা ছাুল িনেয় েুেছ। েযেহত ু

আিম একজন মানুষ এবং েয েয কারেণ মানুষ রাুাি�ত হয় আিমও তা েথেক মুি 

নই, তাই রােু তােক একটা চড় িদেয় বিস। তারপর রাসূেলর সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�ােমর িনকেট উপি�ত হলাম। িক� ঐ ঘটনা আমােক খুবই ক� িদি�ল। 

আিম বললামঃ েহ আ�াহর রাসূল! আিম িক তােক মুি কের েদব? িতিন বলেলনঃ 

তােক আমার িনকট উপি�ত কর? িতিন দাসীেক িজে�স করেলন, বলত আ�হ 

েকাথায়? েস উৎের বললঃ আসমােন। তারপর িতিন বলেলনঃ বলত আিম েক? েস 

বললঃ আপিন আ�াহ তাআলার রাসূল। তখন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�াম বলেলনঃ তােক মুি কের দাও। কারণ েস মুিমন। (বণরনায় মুসিলম আব ু

দাউদ) 

হািদসিটর িশকা 
১। সাহাবােয় েকরাম  তােদর েয েকান অসুিবধােতই, তা যতই েছাট েহাক না েকন, 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িনকেট উপি�ত হেতন, ঐ বযাপাের 

আ�াহ তাআলার  িক িনেদরশ  তা জানেত চাইেতন।  
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২। �ীেনর েয েকান বযাপাের আ�াহ ও তারঁ রাসূেলর হকুম মত িবচার করার 

বযাপাের আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
M  º      ¹  ¸  ¶    µ   ́  ³  ²  ±      °    ̄  ®  ¬

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »L ٦٥: النساء 

 
না, কখেনা নয়, আপনার রেবর কসম! তারা কখেনা ঈমানদার হেব না, যতকণ 

পযর� না তােদর মেধয েয মতেভদ ঘেটেছ তার িবচােরর ভার আপনার উপর না 

েদয়, তারপর আপিন েয িবচার কের েদন তােত েকান মনঃক� না পায়। বরং তােক 

উৎমভােব �হণ কের েনয়। (সূরা িনসা, ৬৫) 

৩। সাহাবী িযিন তার দাসীেক েমেরিছেলন, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 

তার আচরণেক অনযায় িহসােব �হণ কের তার দাসীেকই মযরাদা িদেলন।  

৪। কখনও �ীতদাস মুি করেত হেল শধমুা� মুিমনেদর মুি করেত হেব, 

কােফরেদর নয়। কারণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তােক পরীকা 

কেরিছেলন। যখন বঝুেলন েয, িতিন ঈমানদার তখন তােক মুি করেত বলেলন। 

যিদ েস কােফর হত তেব তােক মুি করেত হকুম িদেতন না।  

৫। আ�াহপােকর একরবাদ সমে� �� করা ওয়ােজব। তার মেধয, আ�াহ তাআলা 

েয আরেশর উপর এটা গররপূণর। আর এ স�েকর �াত হওয়া ওয়ািজব।  

৬। আ�হ েকাথায়? এই �� করা শরীয়ত স�ত ও সু�ত। কারণ,  রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম এটা কেরিছেলন। 
৭। আ�াহ তাআলা আসমােনর উপর আেছন এ রকম েদয়াও শিরয়ত স�ত। কারণ 

এই উৎরেক রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সিঠক বেল �ীকৃিত িদেয়েছন। 

মহা�� আল-েকারআন এর সমথরেন বেলঃ 

 M  O  K  J  I  H  G  F  E  DL ١٦: الملك 
  েতামরা িক তারঁ বযাপাের িনভরয় হেয় েুছ িযিন আসমােন আেছন, িতিন 

েতামােদরেক জিমেন �িসেয় িদেবন না। (সূরা আল-মুলক, ১৬) 

ইবেন আ�াস (রাঃ) এই আয়ােতর তফসীের বেলন, িতিন হে�ন আ�াহ। আর 

আসমােন আেছন- এর অথরআসমােনর উপের আেছন।  

৮। ঈমান তখনই পূণরতা লাভ করেব যখন কােলমা লা ইলাহা ই�া�াহর সােথ সােথ 
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রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েয আ�াহর রাসূল তার সাকয েদয়া হেব। 
৯। আ�াহ তাআলা েয আসমােনর উপর, এই সাকয েদয়াটা ঈমােনর সতযতার 

�মাণ েদয়। আর এই সাকয েদয়া �েতযক ঈমানদােরর জনয ওয়ািজব। 
১০। যারা বেল েয আ�াহ কাআলা সশরীের সবর� িবরাজমান তােদ এই মত খ�ণ 

করেছ এই হািদস। সতয হল, আ�াহ তাআলা তারঁ ইলেমর �ারা সবর� ও সবর সমেয় 

আমােদর সােথ আেছন।  

১১। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ঐ �ীতদাসীেক েয পরীকা কেরিছেলন 

তােত �মািণত হয় েয, �ীতদাসী ঈমানদার িছল িকনা এটা িতিন জানেতন না এবং 

উহা �ারা ঐ সম� সুফীেদর কথােক খ�ন করা হেয়েছ যারা বেল েয, রাসূল�ুাহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ুােয়ব জানেতন।  

সালােতর ফিজলত ও উহা পিরতযাুকারী পিরণাম 
১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  ÄL ٣٥ - ٣٤: المعارج 
  এবং যারা তােদর সালাতসমূহেক েহফাজত কের তারােতা জা�ােত স�ােনর 

আসন পােব। (সূরা আল-মায়ািজয ৩৪-৩৫)  

২। আ�াহ তাআলা আেরা বেলনঃ 
M        Ä  »º     ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³²  ±L العنكبوت :

٤٥ 
এবং সালাত কােয়ম কর, িন�য়ই সালাত সম� ধরেণর ম� ও ুিহরত কাজ হেত 

মানুষেক িবরত রােখ। (সূরা আল- আনকাবতু ৪৫)  ِ
৩। আ�াহ তাআলা আেরা বেলনঃ  

 M  N   M  L  K  J  I  H  G  FL ٥ - ٤: الماعون 
ঐ সম� সালাত আদায়কারীর জনয �ংস যারা তােদর সালােত অমেনােযাুী। (সূরা 

আল-মা‘উন ৪-৫) 

অথরাৎ উহা হেত ুােফল এবং িনিদর� সমেয় উহা আদায় কের না, অথবা অযথা েদরী 

কের আদায় কের) 

৪। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

 M   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L ٢ - ١: المؤمنون 
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িন�য়ই ঐ মুিমনুণ সফলকাম হেয়েছ যারা তােদর সালােতর মেধয খুশ (আ�াহর 

ভয়) অবল�ন কের। (সূরা আল মুিমনুন ১-২)  

৫। আ�াহ তাআলা আেরা বেলনঃ  

 M {  z     y  x  w   ¤   £  ¢  ¡  ے~  }  |L مريم :
٥٩ 

 

তারপর তােদর পের পরবতরীুণ আসেলা যারা সালাতসমূহেক ন� করল এবং 

িনেজেদর েখয়াল খুশীমত (কু�বিৃৎ অনুযায়ী ) চলেত শর করল, শী�ই তারা 

কিত��েদর অ�ভুরি হেব। (সূরা মারইয়াম, ৫৯)  

৬। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 م  يدق هل مملت خس يوم ك فيه ياتسل أحد�م لديب ننمل أن غو أرئيتم

 يدحو للدس مثل لغصةولت فكذغك قيل شء درنه م  يدق ال قيغول شء درنه

 )بةيه متفق( للطييي   لن  ل 
েতামরা বেলােতা যিদ কােরা বাড়ীর দরজার িনকট েকান নহর (নদী) �বািহত হেত 

থােক, আর তােত েস �তযহ পাচঁবার েুাসল কের তেব িক তার শরীের েকান ময়লা 

থাকেব? সাহাবােয় েকরাম (রাঃ) বলেলনঃ না, কখেনা েকান িকছু অবিশ� থাকেব 

না। উৎের িতিন বলেলনঃ এই রকমই পাচঁ ওয়াি সালােতর উদাহরণ যার �ারা 

আ�াহ তাআলা বা�ার গনাহসমূহেক দরূীভতু কেরন। (বণরনায় বখুািরও  মুসিলম) 
৭। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আেরা বেলনঃ 

 )وغ�ه لحد روله صحيح(�فم فقد رم�ني فد  لغصالة و�يغنم ليغغي للى للعند
তােদর (কােফরেদর) সােথ আমােদর পাথরকয হল সালাত। েয তােক পিরতযাু 

করল েস েযন কািফর হেয় েুল। (বণরনায় সিহহ আহমদ)  

৮। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আরও বেলনঃ  

 )مسةم روله( لغصالة   رمك ولل�فم لغشك و�� لغمجل ل�
 েকান বযিি এবং িশরক ও কুফিরর মেধয পাথরকয হল সালােক পিরতযাু করা। 

(বণরনায় মুসিলম) 

ওয ুও সালাত িশকা 
ওযঃু িবসিম�াহ বেল �থেম দই জামার হাতা কুনুই পযর� গটান, এরপর- 
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১। িতনবার কের দই হােতর ক�ী পযর� েধৗত করন �থেম ডান হাত, পের বাম 

হাত তারপর িতনবার কের কুিল করন এবং নােক পািন িদেয় নাক ঝাড়া িদন।  

২। তারপর িতন বার কের মুখম�ল েধৗত করন।  

৩। িতনবার কের দই হাত কনুই পযর� েধৗত করন, �থেম ডান হাত এবং পের বাম 

হাত। 
৪। তারপর স�ূণর মাথােক দকানসহ মেসহ করন। 
৫। তারপ ৩ বার কের দই পা টাখনু পযর� েধৗত করন। পথেম ডান পা, পের বাম 

পা। 
ফজেরর সালাত 
সকােলর (ফজেরর) সালােত ফরজ হে� দই রাকা‘আত। িনয়ত করেত হেব মেন 

মেন।  

১। �থেম ি�বলার িদেক মুখ করেত হেব। তারপর হ��য়েক কান পযর� উঠােয় 

বলেত হেব ”আ�াহ আকবার” 
২। তারপর বেুকর উপর ডান হাতেক বাম হােতর উপর �াপন করেত হেব। তারপর 

পড়নু  

 غ�ك � وال جدك ورعيل لسدك ورديرك وبددك ل� سدحينك
“সুবহানাকা আ�াহ�া ওয়া িবহামিদকা ওয়াতাবারাকাসমুকা, ওয়াতা আলা জা�কুা, 

ওয়া লা-ইলাহা ুাইরকা”। অথরাৎ েহ আ�াহ! আিম আপনার পিব�তা বণরনা করিছ 

�শংসার সােথ সােথ। আপনার নাম অতয� বরকতময়, আপনার স�ান অিত উ� 

এবং আপিন ছাড়া সিতযকােরর েকান মা‘বদু েনই। (ইহা ছাড়া সহীহ সু�েত আেরা 

েয েয দ‘আ আেছ তার েয েকান একটা পড়া যায়)। 
তারপর �থম রাক’আেত 

 K J I H G 

 M   %  $  #  "       !L ١: الفاتحة 
আউজুিব�ািহ িমনাশশায়তােনর রজীম,  
িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম, মেন মেন পড়েত হেব।  

তারপর সূরা ফােতহাঃ  

 M K J I H G 8 7   *  )  (  '  &   %  $  #  "       !
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   7  6  5  4  3  2   1  0    /  .  -  ,  +  9  8

   D  C  B   A  @  ?  >   =  <  ;  :L ٧ - ١: الفاتحة 
আলহামদ িল�ািহ রা�ীল আলািমন। আররাহমািনর রাহীম। মািলিক ইয়াওিম�ীন। 

ইয়া কানা‘বদু ওয়া ইয়া কানা�া‘ইন। ইহিদনাস িসরাতল মু�া�ীম, িসরাত�ািযনা 

আন‘আমতা ‘আলাইিহম, ুাইিরল মাুদিব ‘আলাইিহম ওয়ালাদ ে�ায়া�ীন। 

আমীন!  

তারপর িবসিম�ািহর রাহমািনর বাহীম বেল েয েকান একটা সূরা পড়েত হেব। 
১। তারপর আ�হ আকবর বেল দই হাত কাঁধ পযর� উঁচু কের রকুেত েযেত হেব 

এবং হােতর তাল ুিদেয় দই হাটু শি কের আকঁেড় ধরেত হেব। তারপর বলেত হেব 
 للعظيم ر� سدحين

“সুবহান রািববয়াল আজীম” (অথরাৎ আিম আমার মহান রেবর পিব�তা েঘাষণা 

করিছ) কমপেক ৩ বার।  

২। তারপর েসাজা হেয় দািড়েয় দই হাত কাধঁ পযর� তেুল বলেত হেব 
 سدع ل  ه  حده ل� ر�غي غك للدد

“সািমআ�াহ িলমান হািমদাহ আ�াহ�া রা�ানা ওয়া লাকাল হামদ”।  
 েয েকউ আ�াহ তাআলার �শংসা কের িতিন তা শনেত পান। (েহ আ�াহ, েহ 

আমােদর রব! সম� �শংসা একমা� আপনারই �াপয)।  
৩। তারপর তাকবীর িদেয় িসজদােত েযেত হেব। িসজদােত দ‘হােতর পাতা, 

হাটু�য়, কপাল, নাক ও দ’পােয়র আ�লসমূহ েকবলামুখী হেয় মািটেত থাকেব, 

তেব কনুই�য় মািট �শর করেব না। তারপর বলনু : 

 علأل ر� سدحين
 “সুবহান রাি�য়াল আ‘লা” ৩ বার অথরাৎ (আিম আমার মহান �ভরু পিব�তা 

েঘাষণা করিছ) 

৪। তারপর আ�াহ আকবার বেল �থম িসজদা হেত মাথা তলুনু এবং হােতর তাল ু

হাটুর উপর রাখুন। তারপর বলনু-  
 ق�ولرز وعف� ولهد� ولرح� لغفم� رب

“রাি�ুিফরলী ওয়ার হামনী ওয়াহিদনী ওয়া‘আফীনী ওয়ারযকুনী” অথরাৎ েহ আমার 
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রব! আমােক কমা করন, আমার উপর দয়া বষরণ করন, আমােক েহদােয়ত দান 

করন, আমােক েদাষ মুি করণ এবং উৎম িরিযক দান করন। 
৫। তারপর একইভােব ি�তীয় িসজদা করন এবং বলনু : 

 علأل ر� سدحين
 “সুবহান রাি�য়াল আ‘লা” িতনবার।  

৬। তারপর ি�তীয় িসজদা হেত আ�াহ আকবার বেল দাড়ান। 
ি�তীয় রাকা‘আত   
১। তারপর আউযিুব�াহ, িবসিম�াহ পেড় সূরা ফােতহা পডুন। তার সােথ েয েকান 

সূরা িমলান অথবা িকছু আয়াত িতলাওয়াত করন।  

২। তারপর �থম রাক‘আেতর অনুুপ রকু িসজদা করন। ি�তীয় িসজদার পের 

আৎািহয়াত ুপড়েত বসুন। ডান হােতর আ�ুলগেলা মুি�ব� করন এবং তজরনীেক 

উিঠেয় নাড়ােত থাকুন এবং পডুনঃ 
 ،و�م�ره ل  ورحة لبل ينيأ بةيك لغسالم ،وللطيديت ولغصةولت   للحييت
 لمددً  أن وأهند ل  الإ � الأ أهند ،لغصيل� ل  بديد وع بةيغي لغسالم
  ،ورسول بدده
، إنك إلملهيم لآ وع إلملهيم ع صةيت كدي مدد لآ وع مدد ع صل ل�

 .حيد ييد
 إنك إلملهيم لآ وع إلملهيم ع لير�ت كدي مدد لآ وع مدد ع ليرك ل�

 .ييد حيد
 সম� শভ স�াষণ একমা� আ�াহ তাআলার জনয। সম� সালাত ও উৎম 

িজিনসও তারঁই। েহ নবী! আপনার উপর আ�াহ তাআলার সালাম, রহমত ও 

বরকত বিষরত েহাক। আমােদর উপর এবং আ�াহর েনক বা�ােদর উপরও আ�াহ 

তাআলার শাি� বিষরত েহাক। আিম এই সাকয িদি� েয, আ�াহ ছাড়া সিতযকােরর 

েকান মা‘বদু েনই। আিম আরও সাকয িদি� েয, িন�য়ই মুহা�দ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম তারঁ বা�াও ে�িরত পুরষ।  

েহ আ�াহ! আপিন মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এবং তারঁ বংশধরেদর 

উপর সালাত বষরণ করন েযমিন ভােব ই�াহীম (আঃ) এবং তারঁ বংশধরেদর উপর 
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সালাত (কমা) বষরণ কেরিছেলন। আর মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ও 

তারঁ বংশধরেদর উপর বরকত দান করণ েযমন ই�াহীম (আঃ) এবং তারঁ 

বংশধরেদর উপর বরকত দান কেরিছেলন। িন�য়ই আপিন পরম �শংিসত ও 

উ�ত। 
তারপর বলনু-  

 ولهديت لهحيي فتغة وم  للقب بذلب وم  جنغم بذلب م  أبوذلك إ� ل�

 للجيل لهسيح فتغة وم 
(আ�াহ�া ইি� আউযিুবকা িমন আযািব জাহা�াম, ওয়া িমন আযািনল কবির, ওয়া 

িমন িফতনািতল মাহইয়া ওয়াল মামাত, ওয়া িমন িফতনািতল মািসিহদ দা�াল) েহ 

আ�াহ! আিম আপনার িনকট আ�য় চাই জাহা�ােমর আযাব ও কবেরর আযাব হেত 

এবং দিনয়ার জীবেনর িফৎনা, মৃতযুর পেরর িফৎনা ও মিসহ দ�ােলর িফৎনা হেত।  

৩। তারপর ডান পােশ মুখ ঘুিরেয় বলনু “আসসালমু আলাইকুম ওয়া রাহমাত�ুাহ” 
একইভােব বাম পাে�রও মুখ ঘুিরেয় সালাম করন। 
সালােতর রাকাআত সংখযা 
সালাত ফরেজর  পূেবরর 

সু�াত 
ফরজ ফরেজর  পেরর সু�াত 

ফজর ২ রাকাআত ২ রাকাআত - 
েজাহর ২+২ = ৪ 

রাকাআত 
৪ রাকাআত ২ রাকাআত 

আছর ২+২ = ৪ 

রাকাআত 
৪ রাকাআত - 

মাুিরব ২ রাকাআত ৩ রাকাআত ২ রাকাআত 
এশা ২ রাকাআত ৪ রাকাআত ২ রাকাআত + িবিতর 

জুমুআ ২ রাকাআত 

তািহয়যাতলু মসিজদ 
২ রাকাআত ২+২ = ৪ রাকাআত। 

আর ঘের আদায় করেল 

শধ ু২ রাকাআত 
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সালােতর িকছ ুআহকাম 
১। পূেবরর সু�তঃ ইহা ফরেযর পূেবর আদায় করেত হয় আর ফরেযর পেরর সু�ত 

ফরেযর পের আদায় করেত হয়।  

২। সালােত দাড়ঁােত হেব ধীরি�র ভােব। িসজদার জায়ুােত দিৃ� িনব� করেত 

হেব। এিদেক ও িদেক  তাকােনা িনেষধ।  

৩। যখন ইমাম সােহেবর ি�রাত শনা যায় তখন খুব েখয়ােলর সােথ তা শনেত 

হেব। আর যিদ তা শনা না যায়, তেব িনেজ মেন মেন ি�রাত পড়েত হেব।  

৪। জুম‘আ এর ফরয ২ রাকা‘আত। আর ইহা মসিজদ ছাড়া অনয� পড়া যােব না। 

মসিজেদ খুতবার পর তা পড়েত হেব। 
৫। মাুিরেবর ফরয ৩ রাকাত । �থম ২ রাক‘আত ফজেরর ২ রাকা‘আেতর মতই 

পড়েত হেব ২ রাকা‘আত েশেষ আৎািহয়াত ু পেড় আ�াহ আকবার বেল দাড়ঁােত 

হেব ততৃীয় ততৃীয় রাকা‘আত পড়ার জনয। তখন দই হাত কাধ পযর� উঠােত হেব। 

তারপর সূরা ফািতহা পেড় পূবর বিণরত িনয়েম রকু, িসজদা কের �তীয় বােরর জনয 

তাশাহেদর আসেন বসেত হেব। এভােব সালাত পুরা কের ডােন ও বােম সালাম 

িফরােত হেব।  

৬। েজাহর, আসর ও এশােরর ফরয ৪ রাকা‘আত কের। �থম ২ রাকা‘আত 

ফজেরর ২ রাক‘আেতর মত আদায় কের আৎািহয়াত ু পড়েত হেব। সালাম না 

িফিরেয় আ�াহ আকবার বেল দতৃীয় রাক‘আেতর জনয উেঠ দাড়ঁােত হেব এবং শধ ু

সূরা ফােতহা পড়েত হেব। সালাম না িফিরেয় আ�াহ আকবার বেল ততৃীয় 

রাক‘আেতর জনয উেঠ দাড়ঁােত হেব এবং শধ ু সূরা ফােতহা পড়েত হেব। এমিন 

ভােব চতথুর রাকা‘আত পেড় একইভােব আৎািহয়াত ুস�ুণর পেড় ও অনযানয দ‘আ 

পেড় সালাম িফরােত হেব ডােন ও বােম।  

৭। িবতেরর নামাজ ৩ রাকাত। �থেম ২ রাক‘আত আদায় কের সালাম িফরােত 

হেব। (�থম রাকা‘আেত সূরা ফািতহার সােথ সূরা আ‘লা এবং ি�তীয় রাকা‘আেত 

সূরা ফািতহার সােথ সূরা কািফরন পড়ার বযাপাের সিহহ হািদসসমূেহ বিণরত আেছ। 

অত:পর ১ রাকা‘আত কের সালাম িফরােত হেব। উৎম হে� রকুেত যাবার পূেবর 

িনে�র দআেয় কুনুত পড়াঃ 
 فيدي ل و�يرك رولت د يف ورول� عفيت فيد  وعف� هديت فيد  هد�ل ل�

 وللت م  اليذل إنه بةيك ضيق وال رقض نكإف ضيتق شمي �قو أبطيت



 

23 
 

 )ألودلؤد روله( ورعيلت   ر�غي ردير�ت عديت م  واليعز
(আ�াহ�া ইহিদনী ফীমান হাদাইতা, ওয়া ‘আিফনী ফীমান ‘আফাইতা, ওয়া 

তাওয়া�ানী ফীমান তাও�াইতা, ওয়া বািরকলী ফীমা আ‘ফাইতা, ওয়াি�নী শাররা 

মা �দাইতা, ফা ই�াকা তা�দী ওয়ালা ইয়া�াদা আলাইকা। ওয়া ই�াহ লা ইয়ািয�ু 

মান ওয়ালাইতা, ওয়ালা ইয়া‘ইযযু মান ‘আদাইতা, তাবারাকতা রা�ানা ওয়াতা 

আলাইতা)। (বণরনায় আব ুদাউদ) 

 (েহ আ�াহ ! আমােক ও ঐ সম� েলাকেদর মােঝ সািমল করন যােদর আপিন 

েহদােয়ত িদেয়েছন। যােদর সু� েরেখেছন আমােকও ঐ দেল সািমল করন। আপিন 

যােদরেক িনজ দািয়ের িনেয়েছন আমােকও তােদর দেল সািমল করন। আর 

আমােক যা দান কেরেছন তােত বরকত দান করন। আর আমার স�েকর যিদ েকান 

খারাবী িলেখ থাকুন তা েথেক আমােক অবযাহিত দান করন। কারণ, আপিনই 

এগেলা িনিদর� কেরন, অনয েকউ আপনার উপর তা আেরাপ করেত পাের না। 

আপিন যােক ব� ু িহসােব �হণ কেরন তােক েকউ অপমান করেত পাের না। আর 

যার সােথ শ�তা েপাষণ কেরন েস কখনও স�ািন হেত পাের না। েহ আমােদর রব 

! তিুম বরকতময় এবং সুমহান ও উচু। 
৮। সালােত ইমােমর সােথ েযাু িদেত তাড়াহড়া করেল চলেব না। বরং সালােত 

দািঁড়েয় তকবীর িদেয় তারপর রকুেত েযেত হেব, যিদও ইমাম রকুেত থাকুন না 

েকন। তারপর রকুেত যান। ইমাম রকু হেত উঠার পূেবরই যিদ আপিন রকুেত েযেত 

পােরন তেবই ঐ রাক‘আত ইমােমর সােথ েপেলন। আর রকু না েপেল আপিন ঐ 

রাকাআত েপেলন না। 
৯। যিদ ইমােমর সােথ সালােত েযাু িদেয় েদেখন েয, ২/১ রাক‘আত ছেুট েুেছ 

তেব ইমােমর িপছেন বাকী সালােত শরীক হন। িতিন সালাম িফরােল আপিন 

সালাম না িফিরেয় উেঠ বাকী রাক‘আতগেলা আদায় করন। 
১০। সালােত তাড়াহড়া করেবন না। কারণ তােত সালাত ন� হেয় যায়। একদা 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এক সাহাবীেক সালােত তাড়াহড়া করেত 

েদখেলন। তােক েডেক বলেলনঃ (েফরত েযেয় আবার সালাত আদায় কর। কারণ, 

তিুম সালাত আদায় কেরািন। িতিন এভােব িতনবার বলেলন। ততৃীয় বার ঐ সাহাবী 

বলেলনঃ েহ আ�াহর রাসূল! আমােক সালাত িশিখেয় িদন। িতিন বলেলনঃ  
কুকু‘েত েযেয় পুণর মা�ায় ি�র হেব। তারপর রকুর দ‘আ েশেষ রকু হেত উেঠ 

িঠকভােব েসাজা হেয় দাড়ােব। তারপর িসজদা করেব পূণর ি�রতার সােথ। অতঃপর 
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স�ূণর েসাজা হেয় বসেব। ( বণরনায় বখুারী ও মুসিলম)   
১১। যিদ সালােতর েকান ওয়ািজব ছেুট যায়। েযমন �থম ৈবঠেক না বেস থােকন 

অথবা কত রাক‘আত আদায় কেরেছন তােত সে�হ থােক, তখন কম সংখযক 

রাক‘আত ধের বাকী সালাত পূণর করন। তারপর সালােতর েশেষ ২টা িসজদা িদেয় 

সালাম িফরােবন। এেক বলা হয় সাহ িসজদা।  

সালােতর উপর িকছু হাদীস। 
  )يلنخير روله ( .ص�أ يتدو�أصةول كدي ر 

েতামরা ঐভােব সালাত আদায় কর েযভােব আমােক আদায় করেত েদেখেছা 

(বখুারী)                      
 )لنخيري روله( .   �ةس أن قدل ر�عت� فة��ع لهسجد حد�مأ  دخل إذل 

েতামােদর েকহ যখন মসিজেদ �েবশ কের তখন বসার পূেবর েযন েস অবশযই দ 

রাকআত সালাত আদায় কের েনয়। (বণরনায় বখুারী)। 
 (এই সালাতেক তাহাইয়াতলু মসিজদ বেল)   

     )            روله لنخيري(  إلني رصةول وال للقدور ع التةسول            
েতামরা কবেরর উপর উপেবশন কর না, এমনিক তার িদেক সালাতও আদায় কর 

না। (বণরনায় মুসিলম) 
  )  مسةم روله ( لهكتو�ة إال صالة فال لغصةوة أقيدت إذل     

 যখন ই�ামত হেয় যায় তখন ফরজ সালাত ছাড়া অনয সালাত েনই। (বণরনায় 

মুসিলম) 

        
 )مسةم روله     (ثو�ي �فأ ال نأ أممت

  সালােত আমােক হকুম করা হেয়েছ েপাশাক  না গটােত  (বণরনায় মুসিলম)  

 لورملصو صفوف�م أقيدول

েতামরা েতামােদর কাতার েসাজা কর, এেকর পা অপেরর সােথ িমিলেয় দাড়াও। 

অনয েরওয়ায়ােত আেছ (সাহাবাুণ বেলনঃ) আমরা সালােত এেক অপেরর কাধ 

এবং পােয়র সােথ পা িমিলেয় দাড়াতাম।  
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وأروهي ردشون وبةي�م لغسكيغة فدي  �سعون وأنتم رأروهي فالإذل أقيدت لغصالة 
 أدر�تم فصةول ومي فير�م فأردول

যখন ই�ামত হেয় যায় তখন েতামরা তাড়াহড়া কের উপি�ত হেয়ানা। বরং 

�াভািবক ও ধীরি�র ভােব েহট আসেব। ইমােমর সােথ যা পাও তা আদায় কর, 

আর যা ছেুট েুেছ তা পূণর কর। (বখুারী ও মুসিলম) 

 

سيجدل رطدئ حت�ستوي قيئدي ، ثم لسجد  حت، ثم لرفع  رلكعي رطدئ حت لر�ع  
এমনভােব রকু কর যােত ি�রতা আেস, তারপর রকু হেত পিরপূণর েসাজা হেয় 

দাড়াও। এরপর িসজদা কর ি�রতার সােথ)।  
 لرفع ممفقيككفيك ، و فضع سجدت إذل

যখন িসজদা কর, হােতর পাতা�য় মািটেত িবিছেয় কনুই�য় খাড়া রাখ।  (বণরনায়: 
মুসিলম) 

 )مسةم روله       ( ولغسجود ليغم�وع �سدقو� فال إميم�م إ� 
আিম েতামােদর ইমাম, তাই রকু ও িসজদােত আমার আেু আেু যােব না। 

(বণরনায় মুসিলম) 
للعدد يوم للقييمة م  بدةه صالره ، فإن صةحت فقد أفةح  له �يس  مي أولإن 

 وأحح ، و�ن فسدت فقد خيب وخس
িকয়ামেতর মােঠ সবর�থম মানুেষর েয িহসাব েনয়া হেব তা হে� সালাত। যিদ উহা 

�হণীয় হয় তেব সম� আমলই িঠক হেব। আর যিদ তােত েদাষ �িট িমেল, তেব 

সম� আমেলই েদাষ �িট পাওয়া যােব।  
وهم ألغيء سدع س � ول��وهم بةيني وهم ألغيء بش  ليغصالة أوالد�م ممول

 وفمقول ليغنم   لهضيجع
েতামরা েতামােদর স�ানেদর সাত বৎসর বয়স হেতই সালােতর আেদশ িদেত 

থাক। যখন দশ বৎসর পদাপরণ করেব তখন (সালাত না আদায় করেল) �হার 

করেব। আর তখন হেতই তােদর িবছানা আলাদা কের েদেব। (আহমদ, হাসান) 

সালাতলু জুমআু এবং জামাআত ওয়ািজব 
সালাতলু জুমুআ এবং জামাআেত সালাত আদায় করা েয ওয়ািজব িনে� তার িকছু 
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দিলল েপশ করা হে�ঃ-  

১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
M  "  !  0/  .  -  ,  +  *      )  (  '  &  %    $  #

  7  6                  5  4  3  2  1L ٩: الجمعة 
েহ ঈমানদানুণ ! জুম‘আর িদন যখন েতামােদর সালােতর জনয ডাকা হয় তখন 

েবচা-েকনােক পিরতযাু কের তাড়াতািড় আ�াহেক �রণ করেত েদৗেড় আেসা। 

উহাই েতামােদর জনয উৎম, যিদ েতামরা জানেত। (সূরাতলু জুম‘আ ৯) 

রাসূল . বেলনঃ 
 )         أحد روله  (قةده ع ل  طدع رنيونيلنيم  رمك ثال  جع 

েয বযিি অলসতা কের পর পর িতন জুম‘আেত উপি�ত হেব না, আ�াহপাক তার 

অ�ের েমাহর (েমানােফেকর) লািুেয় িদেবন। (বণরনায় সহীহ আহমদ) 

৩। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আেরা বেলনঃ 
فيجدعول حزمي م  حط  ثم آي قومي يصةون   ليورنم  فتيت آمم أن هددت لقد

 )روله مسةم. (ليست لنم بةة فأحمقني بةينم
একবার আমার ই�া হেয়িছল িকছু যবুকেক আমার জনয লাকিড় েযাুাড় করেত 

বিল। তারপর ঐ সম� েলাকেদর ঘের যাব যারা েকান ওযর বযতীত জামােত 

উপি�ত হয় না তােদরেক িভতের েরেখই তােদর ঘরগেলােত আগন লািুেয় েদই। 

(বণরনায় মুসিলম) 

৪। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আেরা বেলনঃ েয বযিি আযান েশানার 

পেরও িবনা ওযের মসিজেদ উপি�ত হয় না, তার সালাত আদায় হেব না। (বণরনায় 

সহীহ ইবেন মাজা) (ওযর হে� ভয় ও অসু�তা)  

৫। এক অ� সাহাবী (রাঃ) রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কােছ উপি�ত 

হেয় বলল: েহ আ�াহর রাসূল! আমার ঘের এমন েকউ েনই েয আমােক হাত ধের 

মসিজেদ েপৗঁেছেত পাের। তাই িতিন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম-েক 

অনুেরাধ করেলন যােত জামােত না আসার বযাপাের অনুমিত েদয়া হয়। তাখন 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তােক অনুমিত িদেলন। তারপর যখন িতিন 

চেল যাি�েলন তখন তােক েডেক বলেলনঃ তিুম িক আযান শনেত পাও? বেলনঃ হা ঁ

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তখন বলেলনঃ তাহেল অবশযই জামােত 
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উপি�ত হও। (বণরনায় মুসিলম) 

৬। আবদ�াহ ইবেন মাসউদ (রাঃ) বেলনঃ েয বযিি এটা চায় েয, আুামীকাল 

(িকয়ামেতর িদন) েস মুসিলম িহসােব আ�াহ তালার সােথ সাকাৎ করেব তেব েস 

েযন পাচঁ ওয়াি সালােতর েহফাজত কের এবং েযখােন আযান েদয়া হয় েসখােন 

আদায় কের। িন�য়ই আ�াহ তাআলা েতামােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�ােমর জনয েয সু�াতগেলা িনিদর� কেরেছন তা েহদােয়ত �ুপ। যিদ েতামরা 

ঘেরই সালাত আদায় করেত থাক, েযমন ভােব প�াৎপদরা কের থােক, তেব 

েতামরা েতামােদর নবীর সু�তেক তযাু করেত শর করেব। আর যখনই েতামরা 

েতামােদর নবীর সু�াতেক তযাু করেত থাকেব তখনই েুামরাহ হেত থাকেব। 

আমরা আমােদর যামানায় েদেখিছ, �াকাশয মুনািফক ছাড়া েকউ জামা‘আত তরক 

করত না। যিদ েকউ সালােত না আসেত পারত তেব তােক দই বযিি সাহাযয কের 

কাতাের দাড় কিরেয় িদত। (বণরনায় মুসিলম) 

 
জুমআু ও জামাআেতর ফিজলত 
১। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 

 ثم. خطدته  م أنصت حت يفمغ  ثم. ، فص  مي قدر ل  للدعة أت ثم،  لغتسل م 
 )روله مسةم( لألخمى ، وفضل ثالثة أييم للدعةيص� معه ، غفم ل مي ليغه و�� 

 

েয বযিি জুমু‘আর িদেন উৎম ুেপ েুাসল কের জুম‘আ পড়েত আেস তারপর 

যতটুকু স�ব নফল সালাত আদায় কের, অতঃপর ইমােমর খুতবা শেন খুবই 

মেনােযােুর সােথ এবং তার িপছেন সালাত আদায় কের, তেব এক জুম‘আ হেত 

অনয জুম‘আ পযর� তার গনাহসমূহ এবং অিধক আরও িতনিদেনর গনাহ কমা কের 

েদয়া হয়। (বণরনায় মুসিলম) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আেরা বেলনঃ  

رلح    وم ثم رلح ، فكأندي قمب لدنة ،  للغيلة غسل للدعة يوم لغتسل م 
رلح   لليلة ، فكأندي قمب كبشي أقمن ،  وم لغسيبة للينية ، فكأندي قمب لقمة ، 

رلح   لغسيبة لليمسة ،  وم رلح   لغسيبة لغمللعة ، فكأندي قمب دجيجة ،  وم 
 ح ت لهالئ�ة سستدعون للكمفكأندي قمب ليضة ، فإذل خمج لإلميم 
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েয বযিি জুমু‘আর িদেন ফরজ েুাসেলর মত উৎরমুেপ েুাসল কের, তারপর 

মসিজেদ ুমন কের, েস েযন একটা উট েকারবানী িদল। তার পের েয বযিি 

মসিজেদ ুমন কের েস েযন একটা ুর েকারবানী করল। তার পের েয ুমন করল 

েস েযন িশংওয়লা একটা েভড়া েকারবানী করল। তার পের েয ুমন করল েস েযন 

একটা মুরুী েকারবানী করল। তার পেরর জন েযন একটা িডম দান করল। তারপর 

যখন ইমাম খুতবা িদেত েবর হন তাখন েফের�ারা (মালাইকা) খুতবা শনেত চেল 

যায়। (বণরনায় : বখুারী ও মুসিলম) 
৩। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 جيبة  لغصدح  ص  وم . فكأندي قيم نصف لغةيل  جيبة   للعشيء ص  م 
 لغةيل كه ص فكأندي 

েয বযিি এশা জামােত আদায় কের েস েযন অধররা� ইবাদেত কাটাল। আর েয 

বযিি ফজেরর সালাত জামােত আদায় করল েস েযন পুরা রা� ইবাদেত কাটাল। 

(বণরনায় মুসিলম)  

৪। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ েয বযিি জামােত সালাত আদায় 

কের েস ঘের বা বাজাের উহা আদায় করেল েয সওয়াব েপত তার েচেয় পঁিচশ গণ 

েবশী সওয়াব পােব। তার কারণ হল, যখন েতামােদর েকউ উৎম ুেপ ওয ুকের 

তারপর মসিজেদ ুমন কের, (আর এেত তার িনয়ত যিদ সালাত আদায় করা ছাড়া 

আর িকছু না হয়) তেব তার �িত পদেকেপ একটা কের জা�ােতর মযরাদার �র উঁচু 

হেত থােক আর তার একটা কের গনাহ মাফ হেত থােক, যতকণ পযর� না েস 

মসিজেদ �েবশ কের। তারপর যতকণ মসিজেদ সালােতর জনয অেপকা করেত 

থােক ততকণ েস সালােত রত আেছ ুণয হেব। যতকণ পযর� েস ওখােন বসা 

থােক েফের�ারা (মালাইকারা) তার জনয মাুেফরাত চাইেত থােক। তারঁা বলেত 

থােকঃ েহ আ�াহ ! তার উপর দয়া কর। তােক কমা কর। েহ আ�াহ! তারঁ তাওবা 

কবলু কর। এটা ততকণ পযর� চলেত থােক যতকণ পযর� না েস অনযেক ক� েদয় 

বা ওয ুেভে� না যায়।  (বণরনায় বখুাির ও মুসিলম) 

আদেবর সােথ িকভােব জুম‘ুআর সালাত আদায় করব 
১। জুমু‘আর িদেন নখ কাটব। ওজু কের উৎমভােব েুাসল করব। উৎম েপাশাক 

পিরধান কের আতর-সুুি� বযবহার করব।  

২। ঐ িদন কাচঁা েপয়াজ বা রসুন খাব না। ধমুপান করব না। দাতঁেক পির�ার করব 

েমসওয়াক বা �াশ  িদেয়।  
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৩। মসিজেদ �েবশ কেরই দই রাকা‘আত তািহয়াতলু মসিজেদর সালাত আদায় 

করব, এমনিক ইমাম খতবা িদেত দাড়ঁােলও 
 কারণ, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ 

 ولإلميم طط  فةيصل ر�عت� ولخففندي للدعةيوم  أحد�م جيء فإذل
যিদ েতামােদর েকউ জুমু‘আর িদন মসিজেদ �েবশ কের ঐ সময়, যখন ইমাম 

খুতবা িদেত থােক তখন েস েযন সংেকেপ দ রাক‘আত সালাত আদায় কের। 

(বণরনায় বখুাির ও মুসিলম) 

৪। তারপর ইমাম খুতবা িদেত শর করেল উহা মন িদেয় শনব, অনয েকান 

কথাবতরা বলব না। 
৫। তারপর ইমােমর সােথ দ রাক‘আত জুমু‘আর ফরজ আদায় করব।  

৬। তারপর চার রাক‘আত বাদাল জুমু‘আ সু�াত আদায় করব। অথবা ঘের িফের 

িুেয় দ রাক‘আত আদায় করব। আর এটাই উৎম। 
৭। অনযানয িদেনর তলুনায় আজ েবশী েবশী কের নবীর উপর দরদ পড়েব।  

৮। জুমু‘আর িদেন েবশী েবশী কের দ‘আ করব। কারণ, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�াম বেলেছন: জুমু‘আর িদেন এমন একিট মুহতর আেছ যখন েকান মুসিলম 

আ�াহর িনকট উৎম েকান দ‘আ কের অবশযই তা তােক িদেয় েদন। (বণরনায় 

বখুাির ও মুসিলম) 

৯। জুমু‘আর িদেন সূরা কাহাফ িতলাওয়াত করা মু�াহাব। কারণ, রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ েয বযিি জুমু‘আর িদেন সূরা কাহাফ িতলাওয়াত 

কের, তার জনয দই জুমু‘আর মােঝর সময়টা নূর িদেয় ভের েদন। (বণরনায়, সহীহ 

হােকম) 

১০। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আেরা বেলনঃ েয বযিি জুমু‘আর িদেন 

সূরা কাহাফ িতলাওয়াত করেব, উহা তার জনয নূর হেব তার িনকট হেত আ�াহর 

ঘর পয�। (সহীহ জােম‘ আসসুীর) 

 
অস�ু বযিিেদর জনয সালাত আদায় করা ওয়ািজব 
েহ আমার মুসিলম ভাই ! েরাুা�া� অব�ােতও সালাত তযাু করার বযাপাের 

সাবধান েহান। কারণ, উহা আদায় করা আপনার উপর ওয়ািজব। এমনিক আ�াহ 

তাআলা যেু�র ময়দােনও সালাত আদায় করা  ওয়ািজব কেরেছন। 
েজেন রাখুন, সালাত আদােয় রুীর মেন শাি� উে�ক করেব, আর উহা তার সু�তা 
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আনয়েন সহায়তা করেব।  আ�হপাক বেলনঃ 
 M  ª  ¤£  ¢  ¡L ٤٥: البقرة 
 

েতামরা আ�াহর িনকট সবর ও সালােতর মাধযেম সাহাযয �াথরনা কর। (সূরা আল-

বা�ারা, ৪৫) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম �ায়ই িবলাল (রাঃ) েক বলেতনঃ  

 )لسغيده حس  و للودلؤد روله (  أرحغيلني لغصالة أقم لالل يي
েহ িবলাল! সালােতর জনয ই�ামত দাও যােত আমরা শাি� পাই। (আব ুদাউদ, 

হানান সনদ) রুী যিদ মৃতযু পথযা�ী হয় তেব তার জনয উৎম  হল সালােতর 

অব�ায় মৃতযু বরণ করা, আর সালাত তযাু কের পাপী হেয় মৃতযু বরণ না করা।  

আ�াহ তাআলা রুীেদর জনয সালাতেক সহজ কেরেছন। পািন বযবহার করেত 

অপারু হেল ওয ু বা ফরজ েুাসেলর পিরবেতর তায়া�ুম কের পাক হেয় সালাত 

আদায় করেব। তবওু সালাত তযাু করেব না। 
আ�াহ তাআলা বেলন : 

D   C  B  A  @  ?  >  =  <    ;  :           9  8   7    H  G  F  E
  U   T  S  R  QP  O  N  M   L  K  J  I
  _   ̂  ]  \    [  Z  Y  X  W  V

   a  `L ٦: المائدة 
যিদ েতামরা অসু� হও অথবা সফের থাক অথবা েতামােদর েকউ মল তযাু কের 

আেস, অথবা েকউ �ী সহবাসকারী হও এবং তারপর পািন না পাও তেব পাক মািট 

�ারা তায়া�ুম কের নাও। উহা �ারা েতামােদর মুখম�ল ও হ�সমূহ মেসহ কের 

নাও। আ�াহ তাআলা কখেনা েতামােদর কে� েফলেত চান না। িক� িতিন চান 

েতামােদর পিব� করেত এবং তারঁ িনয়ামতসমূহ েতামােদর উপর পূণর করেত, যােত 

েতামারা তারঁ শকিরয়া আদায় করেত পার। (সূরা আল-মােয়দা, ৬) 

 
িকভােব রুীরা পিব�তা হািসল করেব 
১। রুীর উপর ওয়ািজব হে�, েস েছাট নাপাকী হেত পিব�তা অজরন করেব ওযরু 
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মাধযেম এবং বড় নাপাকী হেত পিব�তা হািসল করেব েুাসেলর মাধযেম।  

২। যিদ পািন িদেয় পিব�তা হািসল করেত েস অসমথর হয়, পািনর অভােব, বা েরাু 

বিৃ�র ভেয়, অথবা েরাু িনরামেয় েদরী হেত পাের এই আশ�ায়, তখন েস 

তায়া�ুম করেব।  

৩। তায়া�ুম করার প�িতঃ পিব� মািটেত দ‘হাত িদেয় একবার আঘাত করেব, 

তারপর তাল ুিদেয় স�ূণর মুখম�ল একবার মেসহ করেব। এরপর এক হােতর তাল ু

িদেয় অনয হােতর কনুইসহ মেসহ করেব, �থেম ডান হাত ও পের বাম হাত।  

৪। যিদ েস িনেজ িনেজ ওয ূকরেত বা তায়া�ুম করেত অসমথর হয়, তেব অনয েকউ 

তােক ওয ুবা তায়া�ুম কিরেয় েদেব। 
৫। যিদ তার ওযরু েকান অ� কাটা থােক তেব েস উহা পািন �ারা েধৗত করেব। 

যিদ পািনেত উহার কিত হওয়ার স�াবনা থােক তেব হাত িভিজেয় তা ঐ �ােন 

বলুােব। যিদ তােতও তার কিত হবার স�াবনা থােক, তেব েস তায়া�ুম করেব।  

৬। যিদ তার ওযরু েকান অে�র উপর বযাে�জ বাধঁা থােক, তেব েস উি অে�র 

উপর পািন িদেয় মেসহ করেব, ধেুব না। তখন আর তায়া�ুেমর �েয়াজন নাই। 

কারণ, েধৗত করার পিরবেতর মেসহ করা হেয়েছ। 
৭। েদয়াল বা অনয েকান পাক জায়ুায় েযখােন ধলুাবািল েলেু আেছ, েসখােন হাত 

েমের তায়া�ুম করা যায়। িক� েদওয়ােল যিদ ৈতলাি েকান পদাথর থােক তেব 

তােত তায়া�ুম করা যােব না।  

৮। যিদ মািটেত বা েদওয়ােল বা অনয� তায়া�ুম করার জনয ধলুা না িমেল, তেব 

েকান পাে� বা রমােল ধলুা িনেয় তােত হাত েমের তায়া�ুম করা যােব। 
৯। যিদ েকউ এক ওয়ােির জেনয তায়া�ুম কের, তারপর পাক অব�ায় অনয 

ওয়াি এেস যায় তেব �থম বােরর তায়া�ুমই যেথ�। নূতন কের আর তায়া�ুম 

করেত হেব না। কারণ েস তায়া�ুেমর �ারা পাক পিব� অব�ায় আেছ এবং এমন 

েকান ঘটনা ঘেটিন েয জনয তা ন� হেয় েুেছ। 
১০। রুীর উপর ওয়ািজব হে� নাপাকী হেত তার শরীরেক পিব� করা। যিদ উহা 

করেত অসমথর হয় তেব ঐ অব�ােতই সালাত আদায় করেব। ঐ অব�ার সালাত 

তার জনয সহীহ হেব, নূতন কের আর আদায় করেত হেব না। 
১১। রুীর উপর ওয়ািজব হে� পাক কাপড় পের সালাত আদায় করা। যিদ 

েপাশােক নাপািক লােু তেব তােক পাক করা তার উপর ওয়ািজব। অথবা অনয 

েকান পাক েপাশাক পিরধান করেব। যিদ তাও স�বপর না হয় তেব ঐ অব�ােতই 

সালাত আদায় করেব। এেক আর পের নতনু কের আদায় করেত হেব না। 
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১২। রুীর উপর ওয়ািজব হে� েকান পাক �ােন সালাত আদায় করা। যিদ ঐ 

জায়ুা নাপাক হেয় যায় তেব তােক েধৗত করা ওয়ািজব। অথবা পাক েকান 

িজিনেসর উপর সালাত আদায় করেত হেব। যিদ এগেলার েকানটা স�বপর না হয় 

তেব েয ভােব আেছ েসভােবই সালাত আদায় করেব। এেতই তার সালাত সহীহ 

হেব, নতনু কের আর আদায় করেত হেব না।  

১৩। রুী েকান অব�ােত পিব�তা হািসল করেত অসমথর হেলও ওয়ােির সালাত 

েদরী কের পড়েব না।  

সাধযমত পাক হেত েচ�া করেব। তারপর িনিদর� ওয়ােিই সালাত আদায় করেব। 

এমনিক যিদ তার শরীর, েপাশাক বা সালাত আদােয়র �ােন েকান নাপাকী থােক যা 

দরীভুত করেত েস অসমথর হয় তবওু।  

 

রুী িকভােব সালাত আদায় করেব 
১। রুীর উপর ওয়ািজব হে� ফরজ সালাত দািড়েয় আদায় করা, যিদও তা ঝেুক 

আদায় কের বা েকান েদওয়ােল বা লািঠেত ভর কের আদায় করেত হয়।  

২। যিদ েকান মেতই দাড়ােত সমথর না হয়, তেব েযন বেসই আদায় কের। তেব 

রকু ও িসজদার সময় মাথা েবশী ঝকুােত েচ�া করেব।  

৩। যিদ বেস ও পড়েত সমথর না হয়, তেব েযন শযযায় কাত হেয় েকবলামুখী হেয় 

সালাত আদায় কের। ডান কাত উৎম। যিদ েকান �েমই েস েকবলা মুখী হেত না 

পাের তেব েযিদেক মুখ কের স�ব েসিদেকই সালাত আদায় করেব। এেতই তার 

সালাত সহীহ হেব নতনু কের আর আদায় করেত হেব না।  

৪। যিদ কাত হেয় সালাত আদায় করাও তার পেক স�ব না হয় তেব িচৎ হেয় শেয় 

েকবলার িদেক পা িদেয় সালাত আদায় করেব। এই আব�ায় উৎম হে� মাথা 

িকছটুা উঁচু কের েকবলার িদেক েফরা। যিদ তার পা  েকবলার িদেক িফরান 

স�বপর না হয়, তেব েযভােব স�ব েসভােবই েযন আদায় কের। এ সালাত আর 

নতনু কের আদায় করেত হেব না।  

৫। রুীর জনয ওয়ািজব হে� সালােতর মেধয রকু ও িসজদা করা। যিদ েস তা 

করেত সমথর না হয় তেব মাথা �ারা ইশারা কের উহা আদায় করেব। িসজদার সময় 

মাথােক েবশী িনচু করেব। যিদ রকু করেত সমথর হয় তেব তা করেব এবং িসজদা 

করেব ইশারােত। যিদ শধ ু িসজদা করেত সমথর হয়, তেব তাই করেব এবং রকু 

ইশারায় করেব। এই অব�ায় েকান বািলেশর উপর িসজদা করার �েয়াজন েনই।  

৬। যিদ অব�া এমন হয় েয, রকু ও িসজদােত মাথা িদেয় ইশারাও করেত না 
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পাের, তেব েযন েচাখ িদেয় ইশারা কের। রকুর সময় অ� কের চকু ব� করেব 

আর িসজদার সময় েবশী কের েচাখ ব� করেব। েকান েকান রুী আ�ুল িদেয় 

ইশারা কের। তা সহীহ নয়। এই বযাপাের �রুআন ও হদীেস েকান দিলল েনই। 

অথবা েকান আেলেমর ফেতায়াও েনই এ বযাপাের।  

৭। যিদ মাথা িদেয় বা েচাখ িদেয় ইশারা করেতও েস অসমথর হয় তেব েস অ�ের 

অ�ের সালাত আদায় করেব। তকবীর বলেব এবং সুরা পড়েব, রকু িসজদােত 

দাড়ান ও বসার িনয়ত করেব। কারণ, �েতযেক তাই পােব যা েস িনয়ত করেব।  

৮। রুীেদর উপর ওয়িজব হে�, �িতিট সালাত সিঠক সমেয় আদায় করেব এবং 

সােথ সােথ েয সম� ওয়ািজবসমূহ আেছ তাও তার সাধযতম আদায় করেত েচ�া 

করেব। যিদ তার জনয �িতিট সালাত ওয়াি মত আদায় করা কিঠন হেয় দাড়ায়, 

তখন েজাহর ও আসর এবং মাুিরব ও এশা আক� কের পড়েব। হয় আসরেক 

েজাহেরর সােথ এবং এশােক মাুিরেবর সােথ িমিলেয়“জামা তাকদীম” পড়েব। 

অথবা েজাহরেক আসেরর সােথ পড়েব এবং মাুিরবেক এশার সােথ িমিলেয় “জমা 

তাখীর ” পড়েব। েযটা তার জনয সহজ েসটাই করেব। িক� ফজেরর সালােতর 

েকান জমা েনই আেু বা পেরর সালােতর সােথ।  

৯। যিদ েকান রুী িচিকৎসার জনয তার এলাকার বাইের সফের থােক তখন েস 

চার রাক‘আেতর সালাত দই রাক‘আত কের পড়েব (এশা, েযাহর ও আসর) 

যতকণ পযর� না তার েদেশ বা শহের েফরত আেস। েসই সফেরর সময় দীঘর েহাক 

বা অ� িদেনর জনযই েহাক। (শাইখ মহা�দ সােলহ আল-উসাইিমন) 

 
সালােতর শরেত দআসমহূ 
১। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সাধারণতঃ ফরয সালােতর শরেত 

বলেতনঃ 
نق� م   ل�ل� لهش  ولهامب ،  ليبدتخطيييي ، كدي  و�� لي� ليبد ل�

لغسل خطيييي ليهيء وللةج  ل�للطييي كدي يغق للوب لأللي  م  لل�س ، 
 وللبد

 েহ আ�াহ ! আমার গনাহগেলা আমার েথেক এত দেূর কের িদন েযমন ভােব পূবর 

ও পি�েমর মেধয দরূর বািনেয়েছন। েহ আ�াহ! আমার গনাহসমূহ হেত আমােক 

ঐভােব পিব� করন, েযমন ভােব সাদা েপাশাকেক ময়লা নাপািক হেত পাক করা 
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হয়। েহ আ�াহ ! আমার গনাহসমূহেক পািন, বরফ ও শীল �ারা েধৗত কের পাক 

কের িদন। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

২। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সাধারণতঃ ফরয ও নফল সালােত 

িনে�াি দ‘আ পড়েতনঃ 
ر� وأني بددك ، تةدت نفو ولبتفت لذنب  أنت أنتال � إال  لهةك أنت ل�
، ولهد� ألحس  لألخال  ، ال  أنتفيغفم ل ذنو� جيعي إنه ال يافم للنوب إال ، 

،  أنت، ولفف ب� سيئني ، ال يصف ب� سيئني إال  أنتيندي ألحسغني إال 
نيك وسعديك ولل� كه   يديك ولغش ليس إلك ، أني لك و�لك ردير�ت 

 ورعيلت ، أستافمك وأروب إلك
  েহ আ�াহ ! আপিন আমার �ভ।ু আপিন ছাড়া সিতযকােরর েকান মা‘বদু েনই, 

আপিনই আমার রব এবং আিম আপনার দাস। িনেজর উপর জুলম কেরিছ এবং 

আমার গনাহও �ীকার করিছ। তাই েমেহরবানী কের আমার সম� গনাহ মাফ কের 

িদন। কারণ, আপিন ছাড়া েকউ গনাহ কমা করেত পাের না। েহ আ�াহ ! 

েমেহরবানী কের আমােক উৎম চির�গেণ িবভিূষত করন। কারণ, আপিন ছাড়া 

কােরা এ কমতা েনই। আপনার কােছই আিম উপি�ত। আপনার হােত সকল 

কলযাণ। আপনার �িত েকান ম� ধািবত নয়। আিম আপনার সােথ আপনার 

িদেকই। আপিন বরকতময় ও মহান। আপনার কােছ কমা চাি� ও তওবা করিছ। 

(বণরনায় : মুসিলম) 
 
সালােতর েশেষর দআ 
১। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম িনে�াি দ‘আ সালােতর েশেষ সালাম 

েফরােনার পূেবর পড়েতন। 
 وم .  ولهديت لهحيي فتغة وم . بذلب للقب  وم . بذلب جنغم  م إ� أبوذ لك 

 لهسيح للجيل فتغةش 
অথরাৎ েহ আ�াহ ! আিম আপনার িনকট জাহা�াম ও কবেরর আযাব হেত আ�য় 

চাই। আর দিনয়ার জীবেনর ও মৃতযুর পেরর িফতনা হেত আ�য় চাই। সােথ সােথ 

দ�ােলর িনকৃ� িফতনা হেত আ�য় চাই চাই।  
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(বণরনায় মুসিলম) 

২। এছাড়া িতিন আরও পড়েতনঃ  

 " .غم أبدل  مي وش،  بدةت مي ش م إ� أبوذ لك ! ل� 

েহ আ�াহ ! আিম েয সম� খারাপ কাজ কেরিছ তা হেত কমা চাই, আর েয সম� 

খারাবী কিরিন, তা হেতও বাচঁেত চাই। (বণরনায় নাসায়ী) 

 

মতৃেদর জনয সালাত আদায় করার প�িত 
(সালাতলু জানাযা) 

�থেম মেন মেন িনয়ত করেত হেব। তারপর চার বার তকবীর িদেয় সালাত আদায় 

করেত হেব।  

১। �থম বার তাকবীর বলার পর আউযিুব�াহ, িবসিম�াহ স�ুণর পেড় সূরা 

ফােতহা পড়েত হেব। 
২। ি�তীয় তাকবীেরর পর দুেদ ই�াহীম পড়েত হেব।  

৩। ততৃীয় তাকবীেরর পর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম হেত েয দ‘আ 

বিণরত আেছ তা পড়েত হেব। আর তা হল- 

 ل�وصا�ني و�د�ني ، وذكمني وأنثيني ،  وميتغي ، وهيهدني وغئبغي ، ليغي لغفم ل�
 م  أحييته مغي فأحيه ع لإلسالم ، وم  روفيته مغي فتوفه ع لإليدين ، 

 “আ�াহ�াাফীর িলহাইেয়যনা ওয়া মাইেয়যিতনা ওয়া শািহিদনা ওয়া ুািয়িবনা, ওয়া 

ছাুীিরনা ওয়া কবীিরনা, ওয়া যাকািরনা ওয়া উনছানা, আ�াহ�া মান আহইয়াতাহ 

িম�া ফা-আিহয়িহ’ আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহ িম�া ফাতাওফফাহ 

আলাল ঈমান। 
 েহ আ�াহ ! দয়া কের আমােদর জীবিত ও মৃত, উপি�ত ও অনুপি�ত, েছাট ও 

বড়, পুরষ ও �ী সকলেকই কমা করন। েহ আ�াহ ! আপিন আমােদর যােদরেক 

জীিবত েরেখেছন তােদর ইসলােমর উপর জীিবত রাখুন আর আমােদর যােদর মৃতযু 

দান কেরন তােদর ঈমােনর উপর মৃতযু দান করন। 
তারপর বলেতনঃ 

 ال تممغي أجمه وال رضةغي لعده ل�

েহ আ�াহ ! তােদর সওয়াব হেত আমােদর বি�ত করেবন না এবং তােদর পর 

আমােদর িফৎনােত িল� করেবন না। 
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৪। চতথুর তা�বীেরর পর মেন যা চায় েসইভােব দ‘আ করেত হেব এবং ডান িদেক 

সালাম িফরােত হেব। 
 
মতৃযুর ভয় �দশরন 
আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

M   |  {   z  y  xw  v  u  t  s   rq  p  o  n
 ١٨٥: آل عمران L{  ~  ے  ¡¢  £  ¤  ¥      ¦  §  ¨  ©  

  �েতযক �াণীই মৃতযুর �াদ �হণ করেব। আর েতামরা েতামােদর পুর�ার ও 

�িতদান পােব িকয়ামেতর িদন। যােক জাহা�ােমর আগন হেত িন�িৃত েদয়া হেব 

এবং জা�ােত �েবশ করান হেব, েসই সফলকাম হেব। িন�য়ই দিনয়ার জীবন 

েধাকার সাম�ী। (সূরা আল-‘ইমরান, ১৮৫) 

কিব বেলনঃ ঐ িজিনস, যার েথেক িন�িৃত েনই, তার জনয অবশযই ৈতরী হেত হেব। 

কারণ, মৃতযুই হে� বা�ার েশষ িঠকানা। েহ আ�াহ ! আপিন েতা িচর�ীব, আিম যা 

গনাহ কেরিছ তা হেত তওবা করিছ, আপিন কবলু করন। ি�র হেয় যাবার পূেবরই 

(মৃতযু আসার পূেবরই) সাবধান হউন! আপিন যিদ �েয়াজনীয় েকান িজিনস ছাড়াই 

সফের েবর হন তেব অবশযই আফেসাস করেবন। যখনই আপনার ডাক পড়েব 

তখনই দভরাুােদর মেধয অ�ভরুি হেয় যােবন। আপিন িক ঐ সম� ব�েুদর সাথী 

হেত চান যারা তােদর �েয়াজনীয় িজিনস সােথ িনেয়েছন। আর শধমুা� আপনার 

হাতই থাকেব শনূয?। 
দই ঈেদর সালাত ঈদুােহ আদায় করা 
১। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ঈদল িফতর ও ঈদল আযহােত 

ঈদুােহর উে�েশয েবর হেতন। ঐ িদন দেটােত �থম েয কাজ করেতন তা হল 

ঈেদর সালাত আদায় করা। 
 ( বণরনায় বখুারী ) 

২। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ ঈদল িফতেরর সালােত �থম 

রাক‘আেত সাত বার এবং ি�তীয় রাক‘আেত ৫ বার তকবীর িদেত হেব। আর এই 

রাক‘আেতই তকবীেরর পর ি�রাত পড়েত হেব। (হাসান, আবদুাউদ) 

৩। এক সাহবী (রাঃ) বেলনঃ  

أممني رسول ل  ص  ل  بةيه وسةم أن  مج   للفطم ولألح،، للعولرق وللي  
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: وذولت للدر، فأمي للي  فيعنل  لغصالة وسشندن لل� ودبوة لهسةد�، قيلت 
 . لةبسني أختني م  جةديلني: إحدلني ال ي�ون لي جةديب، قيليي رسول ل  

আ�হর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আমােদর মিহলােদর িনেয় ঈদল 

িফতর ও ঈদল আযহােত েবর হেত িনেদরশ িদেতন। তার মেধয থাকত �াধীন 

মিহলা, ঋতবুিত মিহলারা ও পদরানশী মিহলারা। তেব ঋত ুআ�া� েমেয়রা দেূর 

বেস থাকত, সালােত শরীক হত না। তারা কলযাণকর কাজ এবং মুসিলমেদর 

দ‘আেত শরীক হত। আিম বললামঃ আমােদর অেনেকর পিরধান করার মত চাদর 

েনই, েস িক করেব? িতিন বলেলন,  তােদর েবােনরা তােদর চাদর পিরধান করােব। 

(বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

   

হাদীেসর িশকণীয় িবষয়সমহূ 
১। দ ঈেদর সালােতর বযাপাের শরীয়েতর িবধান রেয়েছ। উহা ২ রাক‘আত। �থম 

রাক‘আেতর শরেত মুসি�ুণ ৭ বার তকবীর বলেব। তারপর ি�তীয় রাক‘আেতর 

শরেত ৫ বার তকবীর বলেব। তারপর সূরা ফািতহা ও অনয েকান সূরা বা িকছু 

আয়াত পড়েব।  

২। ঈেদর সালাত ঈদুােহ আদায় করার হকুম। আর তা িছল মদীনা শরীেফর 

িনকটবতরী এক িনিদর� �ান। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সবরাদা ঐ �ােন 

েযেয় সাহাবীেদর িনেয় দ ঈেদর সালাত আদায় করেতন। তােদর সােথ েবর হেতন 

বািলকারা এবং যবুতী েমেয়রা, এমনিক ঋতবুিত মিহলাুণও। হােফজ ইবেন হজার 

আসকালানী রহ. বেলনঃ এর েথেক এই মাস‘আলা সােবত হল েয, মুস�ােত এই 

সালাত আদায় করেত হেব। খুব জররী ওযর বযতীত ইহা মসিজেদ আদায় করা 

িঠক নয়। 
 
ঈেদর িদেন �রুবানী েদয়ার বযাপাের তািকদ 
১। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

غغحم ، م  فعةه فقد أصيب نص� ، ثم نمجع ف أن  يومغي هذل  له نددأ مي أول إن
 )هو لم قدمه ألهةه ، ليس م  لل سك   شء  فإنديس تغي ، وم  ذلح قدل 

 ঈেদর িদেন আমােদর সবর�থম আমল হে� সালাত আদায় করা। তারপর ঘের 

িফের �রুবানী করা। েয বযিি এই আমল করল েস আমােদর সু�াতেক পালন 
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করল। আর েয সালােতর পূেবর �রুবানী করল েস েযন তার পিরবােরর জনয েুা� 

ে�রণ করল। ইহােত েকারবানীর েকান ইবাদত হল না। 
 (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম)  

২। অনয� রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ েহ েলাকসকল! িন�য় 

�েতযক বািড়েত �রুবানী েদওয়া জররী (বণরনায় আহমদ, হাসান) 

৩। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আেরা বেলনঃ  

 مصالنيفةم يضح فال �   يضح ألن سعة وجد م 
যার কুরবানী করার সামথর আেছ, তৎসে� ও েস যিদ তা না কের, তেব েস েযন 

আমােদর ঈদুাহেত উপি�ত না হয়। (বণরনায় আহমদ, হাসান) 
 
এসেতসকা বা বিৃ�র জনয সালাত 
১। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম একদা ঈদুােহ েবর হন বিৃ�র 

সালােতর জনয। তারপর বিৃ�র জনয দ‘আ করেলন। এরপর ি�বলার িদেক মুখ কের 

২ রাকা‘আত সালাত আদায় করেলন। তারপর চাদর উি�েয় ডান পা�রেক বােম 

�াপন করেলন। (বণরনায় বখুারী) 

২। আনাস ইবেন মােলক রা. বেলনঃ ওমর ইবেন খাৎাব রা. এর যামানায় যখন 

অনাবিৃ� হেয়িছল, তখন আ�াস রা. এর অিসলায় (দ‘আর মাধযেম) বিৃ� 

েচেয়িছেলন। িতিন বেলিছেলনঃ েহ আ�াহ! (নবীর যামানায়) আমরা নবীর অিসলায় 

আপনার িনকট বিৃ� চাইতাম আর আপিনও উহা িদেতন। আর আজ আমরা নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এর চাচা আ�াস রা. এর অিসলায় (দ‘আয়) বিৃ� 

চাি�, দয়া কের বিৃ� দান কর। সােথ সােথ বিৃ�পাত শর হয়। (বণরনায় বখুারী)  

এই হাদীস েথেক আমরা এই দলীল পাি� েয, সাহাবােয় েকরাম রা. রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এর যামানায় তারঁ িনকট দ“আ চাইেতন বিৃ�র 

জনয। যখন িতিন আ�াহ তাআলার িনকট চেল েুেলন, তখন আর তারা তারঁ 

অসীলায় দ‘আ করেতন না। বরং রাসূল  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর চাচা 

আ�াস রা. এর িনকট দ‘আ চাইেলন, িযিন জীিবত িছেলন।  

তখন আ�াস রা. তােদর জনয আ�াহপােকর িনকট দ‘আ করেলন। 
 

খসুফূ ও কসুেুফর সালাত    
(চ� �হণ ও সযূর �হেণর নামাজ) 
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১। আেয়শা (রাঃ) বেলনঃ রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর যামানায় 

একদা সূযর �হণ হেয়িছল। তখন িতিন এক েঘাষকেক পাঠােলন এই েঘাষণা িদেত 

েয, সালােতর জনয একি�ত হও। িতিন সালােত দাড়ঁােলন এবং ২ রাকা‘আত 

সালােত ৪ বার রকু ও ৪ বার িসজদা করেলন। (বণরনায় বখুারী) 

২। আেয়শা (রাঃ) বেলনঃ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর যামানায় 

একবার সূযর�হণ হেয়িছল। তখন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সাহাবীেদর 

িনেয় সালােত ম� হন। খুব ল�া কের িকরাত পড়েলন। তারপর খুব ল�া কের রকু 

করেলন। তারপর রকু হেত মাথা উঠােলন। তারপর আবার দীঘর িকরাত পড়েলন, 

তারপর আবার রকুেত েযেয় দীঘর সময় অিতবািহত করেলন। তারপর রকু হেত 

েসাজা হেয় দািড়েয় িসজদােত েুেলন। তারপর দ‘বার িসজদা করেলন। তারপর 

িসজদা হেত দািড়েয় ি�তীয় রাকা‘আত আদায় করেলন �থম রাকা‘আেতর অনুুপ। 

সালাম িফরােলন। ততকেণ সূযর �হণ েশষ হেয় েুেছ। এরপর খুতবা িদেলন এবং 

বলেলনঃ িন�য়ই সূযর ও চ� �হণ কােরা মৃতযু বা জে�র কারেণ ঘেট না। তারা 

আ�াহপােকর িনদশরনসমূেহর অ�ুরত যা আ�াহ তাআলা তারঁ বা�ােদর েদখান। 

যখনই েতামরা ইহা েদখেত পােব তখনই সােথ সােথ সালােত িল� হেয় যােব। 

আ�াহ তাআলার িনকট দ‘আ করেত থাক, সালাত আদায় করেত থাক এবং দান 

সাদকাহ করেত থাক।  

েহ মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উ�ত ! েকান পুরষ বা নারী যখন 

িযনা কের তখন আ�াহ তাআলার েচেয় েবশী কােরা আৎস�েম আঘাত লােু না। 

ওেহ উ�েত মুহা�াদী! আ�াহর কসম, আিম যা �াত আিছ তা যিদ েতামরা জানেত 

তেব খুব কমই হাসেত আর েবশী েবশী কের কাদঁেত। ওেহ, আিম িক (আমার কথা) 

েপৗঁিছেয়িছ? (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম)  

এে�খারার সালাত 
জােবর রা. বেলন রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আমািদুেক সবরদা সবর 

কােজ এমিন ভােব এে�খারা িশখােতন েযমিন ভােব িশখােতন েকারআেনর সূরা। 

িতিন বলেতন যখন েতামােদর েকউ েকান কাজ করেত উদযত হও তখন দ 

রাকা‘আত নফল নামায আদায় কর। অতঃপর বলঃ  

، وأستقدرك لقدررك ، وأسأغك م  فضةك للعظيم ،  لعةدك أستخ�ك إ� ل�
إن كغت رعةم  ل�ك رقدر وال أقدر ، ورعةم وال أبةم ، وأنت بالم للايوب ، فإن
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  عجل أممي : أو قيل  -أن هذل لألمم خ� ل   دي� ومعيش وعقدة أممي 
فيقدره ل ، و�ن كغت رعةم أن هذل لألمم ش ل   دي� ومعيش وعقدة  -وآجةه 
ففه ب� ولفف� بغه ، ولقدر ل في -  عجل أممي وآجةه : أو قيل  -أممي 

 لل� حيث كن ، ثم رح� له

আ�াহ�া ইি� আ�ািখরকা িব‘ইলিমকা, ওয়া আসতাকিদরকা িবকুদরািতকা, ওয়া 

আসআলকুা িমন ফাজিলকাল আযীম। ফাই�াকা তাকিদর ওয়ালা আকিদর। ওয়া 

তা‘লামু ওয়ালা আ‘লামু ওয়া আ�া আ�ামুল-গয়ুউব। আ�াহ�া ইন কুনতা তা‘লামু 

আ�া হাযাল আমর খাইরন লী ফীদীনী ওয়া মাআশী ওয়া ‘আিকবািত আমির (আও 

কালা ফী আ‘িজিল আমির ওয়া আিজিল) ফাকিদরহ লী, ওয়া ইয়াসিসরহ লী, ছ�ুা 

বািরকলী ফীিহ, ওয়া ইন কুনতা তা‘লামু আ�া হাযাল আমরা শাররন লী ফী দীনী 

ওয়া মাআ‘শী ওয়া ‘আিকবািত আমির। ফাসিরফহ আনিন ওয়াসিরফনী আনহ। 

ওয়াকদরিল আলখাইরা হাইসু কানা, সু�া রাি�নী িবিহ। (বণরনায় বখুাির) 

  েহ আ�াহ! িন�য় আিম আপনার িনকট কলযাণ চাি� আপনার ইলেমর অিসলায়, 

আর আপনার কুদরতী সাহাযয চাি� আপনার কুদরেতর অিসলায় আর আপনার 

িনকট চাি� আপনার মহান ফজেলর অিসলায়। িন�য়ই আপিন কমরকম আর আিম 

অকম। আপিন �াত আেছন, আিম �াত নই। িন�য় ুােয়েবর সম� িকছ ুআপিন 

�াত আেছন। েহ আ�াহ! যিদ আপিন মেন কেরন, এই কাজ (এখােন িনেজর 

কাজটা উে�খ করেত হেব) আমার জনয উৎম �ীেনর িদক িদেয়, দিনয়ার িদক 

িদেয় ও পরবতরী জীবেনর জনয তেব উহােক আমার জনয সহজ কের িদন। তারপর 

উি কােজ আমােক বরকত দান করন। আর যিদ মেন কেরন এই কাজ (কাজ 

উে�খ করেত হেব) আমার জনয কিতকর আমার �ীন, দিনয়া ও আেখরােতর জনয 

তেব উহােক আমা হেত দেূর সিরেয় রাখেবন এবং আমােকও উহা হেত দেূর রাখুন। 

আর েয কােজ আমার ম�ল আেছ আমােক িদেয় তা স�� করন। তারপর আমার 

�িত স�� হেয় যান।  

সিহ হিদস মেত এই সালাত আদােয় উৎম হেলা �থম রাক‘আেত সূরা ফািতহার 

সােথ সূরা কািফরণ এবং ি�তীয় রক‘আেত সূরা ফিতহার সােথ সূরা ইখলাস 

িমিলেয় পড়া। এই সালাত ও দ‘আ �েতযেক তার িনেজর জনয করেব যমন ঔষুধ 

িনেজই পান কের, এই িনয়েত েয িন�য়ই আ�াহ তাআলা ঐ কােজ তােক সিঠক 

রা�া েদখােবন। আর কবেুলর িনদশরন হে� তার জনয আসবাব (উপকরণ) সমূহ 
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সহজ কের েদেবন। আর ঐ েবদআতী এে�খারা হেত িনজেক েহফাজত করন যােত 

আেছ �ে�র উপর িনভরর করা এবং �ামী �ীর নােম িহসাব করা বা অনযানয িজিনস 

যার স�ে� �ীেনর েকান িনেদরশ নাই।  

 

 
সালাত আদায়কারীর স�খু িদেয় যাওয়ার বযাপাের ভয় �দশরন 
১। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 

أن يدم  ل� يدي لهص� ميذل بةيه ، غنن أن يقف أر�ع� خ�ل ل م  لهير يعةم غو
 ل� يديه

যিদ েকউ জানত েয, সালাত অব�ায় েকান বযিির স�ুখ িদেয় যাওয়াটা কত বড় 

অনযায়, তাহেল তার জনয উৎম হত ৪০ (িদন বা বছর) অেপকা করা। (বণরনায় 

বখুারী) 

ইবেন খুযাইমার েরওয়ােয়েত আেছ ৪০ বছর।  

এই হাদীস সালাত আদায়কারীর িসজদার জায়ুার িভতর িদেয় যাওয়ার কথা 

বঝুাে�। তােত আেছ পাপ ও ভয় �দশরন। স�ুখ িদেয় অিত�মকারী যিদ জানত 

এেত িক ধরেণর পাপ হয় তাহেল ৪০ বছর পযর� অেপকা করত। িক� যিদ েস 

িসজদার জায়ুার বাইের িদেয় অিত�ম কের, তেব তােত িকছু হেব না এটাই 

হাদীেসর ভাষয।  

আর মুসুি�র জনয জররী হে�, েস তার স�ুেখ সুতরার বযাব�া করেব, যােত কের 

তার স�ুখ িদেয় যাবার সময় অিত�মকারী সাবধান হেয় যায়।  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ েতামােদর মেধয যখন েকউ 

সালােত দাড়ায় তখন েযন মানুষ হেত সুতরা কের েনয়। তারপর ও যিদ েকউ 

সুতরার িভতর িদেয় েযেত চায় তেব েস েযন তােক ুলা ধা�া েদয়। যিদ বাধা না 

মােন তেব েযন তার সােথ য�ু কের। কারণ েস বযিি শয়তান। (বণরনায় বখুারী ও 

মুসিলম)  

এটা সহীহ হাদীস যা বখুারীেত আেছ। আর এই হাদীস মসিজদলূ হারাম ও 

মসিজেদ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম উভয়েকই শািমল কের। কারণ, 

যখন িতিন এই হাদীস বেলন তা হয় ম�ায়, না হয় মদীনায় বেলিছেলন। এর দিলল 

হে�ঃ ফতহল বারীেত আেছঃ ইবেন ওমর (রাঃ) কা‘বা শরীেফ বেস আৎািহয়াতু 

পড়ার সময় তার স�ুখ িদেয় অিত�মকারী বযিিেক বাধা েদন। তারপর বেলনঃ 
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যিদ েস বাধা না মানত তেব অবশযই তার সােথ য�ু করতাম। হেফজ ইবেন হাজার 

আসকালানী (রঃ) বেলনঃ এখােন কা‘বা শরীেফর ঘটনা এজনয উে�খ করা হল 

যােত কের েলােকরা এই ধারণা না কের েয, �চ� ভীেড়র কারেণ ঐ�ােন মুস�ীর 

সামেন িদেয় ুমন করা কমা েযাুয। 
২। িক� েয হাদীেস আেছ েয, কা‘বা শরীেফ সুতরা ছাড়া সালাত আদায় করেল 

এবং তার সামেন িদেয় অিত�ম করেল েকান গনাহ হেব না, তা সিঠক নয়।  

৩। বখুারীেত আেছ, জুহাইফা (রাঃ) বেলনঃ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 

িহজরত করেত েবর হন এবং ম�ার বাতহা নামক �ােন েযাহর ও আসর আদায় 

কেরন ২ রাক‘আত কের। তখন তারঁ সামেন েছাট লািঠ িছল সুতরা িহসােব।  

মূল কথাঃ েয �ােন মুসি� িসজদা কের েসই �ান িদেয় যাতায়াত করা হারাম। তােত 

পাপ হয় এবং শি আযােবর ভয়ও আেছ যিদ মুসি�র সামেন সুতরা থােক। তেব 

েকউ যিদ �চ� ভীেড়র কারেণ অপারু হয় তেব তার জনয অিত�ম করা জােয়য 

আেছ।  

রাসলূ�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িকরাত ও সালাত 
১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

  5  4    3  2L ٤: المزمل 
আর আপিন েকারআনেক ধীের ধীের পড়নু। (সূরা আল মুযযাি�ল ৪) 

২। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম কখনও িতনিদেনর কম সমেয় পুরা 

েকারআন খতম িদেতন না। (বণরনায় িতরিমিয) 

৩। রাসূল�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম িতলাওয়ােতর সময় �েতযক 

আয়ােতর েশেষ থামেতন। েযমনঃ    আলহামদ িল�ািহ রাববীল আলামীন বেল 

থামেতন তারপর আর রাহমািনর রাহীম বলেতন। (বণরনায় িতরিমিয) 

৪। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, েকারআনেক সু�র কের 

িতলাওয়াত কর। কারণ, সু�র ক��র েকারআন িতলাওয়াতেক আেরা সু�র কের 

তেুল। (বণরনায় আব ুদাউদ) 

৫। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েকারআনেক েবশ েটেন েটেন 

পড়েতন। (বণরনায় আহমদ)  

৬। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েমারেুর আওয়াজ শনেল ঘুম হেত 

উঠেতন। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

৭। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম মােঝ মােঝ জুতা পােঁয় িদেয় সালাত 
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আদায় করেতন। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

৮। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ডান হাত িদেয় তাসবীহ গনেতন। 

(বণরনায় িতরিমিয ও আব ুদাউদ) 

৯। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর স�ুেখ যখন েকান কিঠন িবষয় 

উপি�ত হত, তখনই িতিন সালােত ম� হেতন। (বণরনায় আহমদ ও আব ুদাউদ) 

১০। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম যখন সালােতর মেধয বসেতন, 

তখন হাটু�েয়র উপর হেতর পাতা�য় �াপন করেতন। তারপর তজরনী উিঠেয় 

রাখেতন, উহা �ারা দ‘আ করেতন। (বণরনায় মুসিলম) 

১১। কখনও তজরনী েনেড় দ‘আ করেতন। (বণরনায় নাসায়ী)  

আর িতিন বলেলনঃ উহা শয়তােনর জনয েলাহা �ারা আঘাত করা হেতও শি। 

(বণরনায় আহমদ) 

১২। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সালােতর মেধয বেুকর উপর, বাম 

হেতর উপর ডান হাত �াপন করেতন। (বণরনায় ইবেন খুযাইমা)   
ইমাম নবভী রহ. মুসিলেম বিণরত হািদেসর বযাখযায় বেলেছনঃ নাভীর নীেচ হাত 

বাধঁার হাদীস দবরল। 
১৩। চার মাযহােবর ইমামুণই বেলেছন, যিদ হাদীস সহীহ হয় তেব উহাই আমার 

মাযহাব। এর েথেক এটা সােবত হল েয, সালােত তজরনী নাড়ান, বেুকর উপর হাত 

বাধঁা তােদর মাযহাব। আর উহা সালােতর সু�াত।  

১৪। সালােত আ�ুল নাড়ােনার আমল �হণ কেরেছন ইমাম মােলক (রঃ) ইমাম 

আহমদ িবন হা�ল (রঃ) এবং িকছু িকছু শােফয়ী মাযহােবর েলােকরা। আর আেুর 

হাদীেস রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আ�ুল নাড়ােনার িহকমত উে�খ 

কেরেছন। কারণ, এই নাড়া আ�াহর তাওহীেদর িদেক ইশারা কের। আর এই 

নড়াচড়া শয়তােনর জনয েলাহার আঘাত হেতও শি। কারণ, েস তাওহীদেক 

অপছ� কের। তাই �েতযক মুসিলেমর জনয জররী হল, েস রাসুল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�ামেক অনুসরণ করেব। তারঁ েকান সু�তেক অ�ীকার করেব না।  

কারণ, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ েতামরা ঐভােব সালাত 

আদায় কর েযভােব আমেক আদায় করেত েদখছ। (বণরনায় বখুারী) 

রাসলূ�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এর ইবাদত 
১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
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  েহ ক�ল আবতৃ বযিি ! উঠুন ইবাদত করন, রাি�র েবশীর ভাু সমেয়। (সূরা 

আল-মুযযাে�ল ১.২) 

২। আেয়শা (রাঃ) বেলনঃ রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম রমযান বা 

অনয েকান সমেয় রাে� ১১ রাক‘আেতর েবশী তাহা�ুদ আদায় করেতন না। �থেম 

৪ রাক‘আত পড়েতন। তা েয কত সু�র ও ল�া হত তা বলার মত নয়। তারপর 

আরও ৪ রাক‘আত পড়েতন। তার েসৗ�যর ও দীঘরতা বলার ভাষা েনই। তারপর ৩ 

রাক‘আত পড়েতন। আিম বললামঃ আপিন িক িবতর পড়ার পূেবরই িন�া যান। িতিন 

বলেলনঃ েহ আেয়শা ! আমার চকু�য় িন�া যায় িক� অ�র জা�ত থােক। (বণরনায় 

বখুারী ও মুসিলম) 

৩। আসওয়াদ ইবেন ইয়াযীদ রহ. বেলনঃ 
 

  :ل  ص  ل  بةيه وسةم قيلـت رسول صةولة ب  بغني ل  رض ع�شة سألت
ل  كنم  لغسحم أورم ، ثم أت فملهه ، فإذل  كن، ثم يقوم ، فإذل  لغةيل أول يغيم كن

جغدي أفي  بةيه م  لهيء ، و�ال  كن، فإن حيجة أغم لأهةه ، فإذل سدع لألذلن وث  
 روحأ ، ثم خمج إل لغصالة

একদা আিম আেয়শা (রাঃ) েক রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর রাি�র 

সালাত স�ে� �� কির। উৎের িতিন বেলনঃ রাি�র �থমাংেশ িতিন িন�া েযেতন। 

তারপর জা�ত হেতন। েশষ রাত হেল িবতর আদায় করেতন। এরপর িবছানায় 

েযেতন। অতঃপর যিদ ফরয েুাসেলর �েয়াজন হত তেব েুাসল করেতন। তা না 

হেল, ওয ুকরেতন এবং সকােলর সালােতর জনয েবর হেতন। (বণরনায় বখুারী ও 

মুসিলম) 

৪। আব ুহরাইরাহ (রাঃ) বেলনঃ রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সালােত 

এত অিধক সময় দািড়েয় থাকেতন েয দ‘পা ফুেল উঠত। তখন তােঁক বলা হলঃ েহ 

আ�াহর রাসূল ! আপিন এত ইবাদত কেরন, অথচ আ�াহপাক আপনার পূেবরর ও 

পেরর সম� গণাহ কমা কের িদেয়েছন। উৎের িতিন বলেলনঃ আিম িক কৃত� 

বা� হব না?। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

৫। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ েতামােদর দিনয়ার িনে�াি 

িজিনসসমূহ আমার ি�য় কের েদয়া হেয়েছঃ েমেয় মানুষ, আতর এবং আমার 

েচােখর শীতলতা েদওয়া হেয়েছ সালােতর মেধয। (বণরনায় আহমদ) 



 

45 
 

যাকাত ও ইসলােম তার গরর 
িকছু সংখযক েলােকর উপর শতর সােপেক ও িনিদ� সমেয় যাকাত ওয়ািজব। যাকাত 

হে� ইসলােমর েরাকনসমূেহর একটা েরাকন এবং তার িভিৎ �ুপ আ�হ তাআলা 

েকারআেনর বহ আয়ােত সালােতর সােথ সােথ যাকােতর কথা উে�খ কেরেছন। 

উহা েয ফরয তার উপর মুসলমানেদর ইজমা তথা ঐকযমত কােয়ম হেয়েছ। েয 

বযিি েজেন বেুঝ তােক অ�ীকার করেব, েস কােফর। ইসলাম হেত েবর হেয় 

যােব। আর েয বযিি উহা আদােয়র েকে� কৃপণতা করেব, বা কম করেব েস 

ঐসম� জােলমেদর অ�ভুরি হেব যােদর স�ে� কিঠন আযাব ও শাি�র কথা বলা 

হেয়েছ।  

উপেরাি কথার দলীলসমহূঃ 
আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

 M  ̧   §¦  ¥  ¤  £L ١١٠: البقرة 
 
সালাত কােয়ম কর এবং যাকাত আদায় কর। (সূরা আল-বা�ারা ১১০) 

আ�াহ তাআলা আেরা বেলন : 

M   w  v  ut  s   r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h

  y  xL ٥: البينة 
তােদরেক েতা এ হকুম করা হেয়েছ েয তারা সিঠক ভােব ইখলােসর সােথ আ�াহ 

তাআলার ইবাদত করেত এবং সালাত কােয়ম করেত ও যাকাত আদায় করেত। 

আর এটাই �িতি�ত �ীন। (সূরা আল-বাইেয়�াহ) 

মায়ায িবন জাবাল রাঃ েক রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম যখন 

ইয়ামােন পাঠান তখন তােক েয উপেদশ েদন তার মেধয আেছঃ যিদ তারা েতামার 

ঐ কথা েমেন েনয় তেব তােদর জানােব, আ�াহ তােদর উপর িকছু সাদা�াহ ফরয 

কেরেছন। তা ধনীেদর কাছ েথেক �হণ করা হেব এবং ুরীেদর মেধয িবতরণ করা 

হেব। (বণরনায় বখুারী) 

যারা যাকাত আদায় করেব না, তারা েয কুফির  করল এ স�ে� আ�াহপাক বেলনঃ 

 M  v  qp  o   n  m  l  k  j  i  hL ١١: التوبة 
যিদ তারা তওবা কের এবং সালাত কােয়ম কের এবং যাকাত আদায় কের তেব 
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তারা েতামােদর �ীিন ভাই।  (সূরা আত-তাওবাহ ১১) 

এই আয়াত হেত এ কথা পির�ার হে� েয, যারা সালাত আদায় করেব না এবং 

যাকাত �দান করেব না তারা েতামােদর �ীিন ভাই নয়। বরং তারা কািফর। এজনয 

আব ু বকর (রাঃ) ঐ সম� েলাকেদর িবরে� িজহাদ কেরিছেলন যারা সালাত ও 

যাকাতেক আলাদা কেরিছল এবং সালাত কােয়ম েরেখিছল িক� যাকাত িদেত 

অ�ীকার কেরিছল। আর সম� সাহাবােয় েকরাম তারঁ ঐ িজহাদেক �ীকৃিত 

িদেয়িছেলন।  

 
যাকােতর িহকমত 
যাকাতেক েয �বতরন করা হেয়েছ তােত বহ িহকমত রেয়েছ। আর তার উে�শয 

অেনক বড়, মানব কলযাণও �চুর। যখন আমরা েকারআন ও হাদীস পযরােলাচলনা 

করব তখন এগেলা আমােদর স�ুেখ পির�টু হেব। যাকাত কােক কােক িদেত হেব 

এ স�েকর সূরা তাওবা এবং অনযানয আয়ােত ও হাদীেসর িদেক লক করেল েদখা 

যায় েয, সাদা�াহ (যাকাত) েদয়ার বযাপাের এবং অনযানয সম� ধরেণর ভাল কােজ 

বযয় করার বযাপাের উৎসািহত করা হেয়েছ। এেতই আ�াহ তাআলার িহকমতগেলা 

পির�ার হেয় উেঠ। 
১। উহা মুিমনেদর অ�রেক নানা ধারেণর পাপ-গনাহ হেত পির�ার কের এবং 

খারাপ কােজর �ভাব হেত অ�রেক পির�র কের। আর তার রহেক কৃপণতার 

খারািব এবং টাকা পয়সার �িত অতযািধক েলাভ এবং এই েলােভর কারেণ অনযানয 

েয খারািব হয় তা হেত অ�রেক পিব� কের।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  |  p  o  n  m  l  k  jL ١٠٣: التوبة 
তিুম তােদর মাল েদৗলত হেত সাদা�াহ �হণ কের তােদরেক পিব� কর এবং 

তােদর অ�রেক সংেশাধন কর। (সূরা তাওবা ১০৩) 

২। ুরীব মুসিলমেদর সাহাযয করা, তােদর চািহদা পূণর করা, তােদর সহায়তা ও 

স�ান করা যােত তারা আ�াহ ছাড়া অনযেদর িনকট সাহাযয েচেয় িনেজেদরেক 

অপমান না কের।  

৩। ঋণ�� মুসিলেমর ঋণ েশাধ কের িদেয় তার মেনর েপেরশানী দরূ করা এবং 

যারা ঋণভাের ভারা�া� তােদর েবাঝা লাঘব করা।  

৪। অ�রেক ঈমান ও ইসলােমর উপর শিিশালী করা, যােত তারা িবিভ� ধরেণর 
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সে�হ ও মেনর েধাকা হেত বাচঁেত পাের (ঈমােনর দঢ়ৃতা আসার পূবর পযর�)। ফেল 

আে� আে� তােদর ঈমােনর মেধয দঢ়ৃতা আসেব এবং পিরপূণর ইয়া�ীন পয়দা 

হেব।  

৫। যারা আ�াহর রা�ায় য�ু করেব তােদর ��ত করা। তােদর �েয়াজনীয় িজিনস 

ও হািতয়ােরর বযব�া করা। যােত তারা ইসলাম �চার করেত পাের। আর কুফির ও 

িফৎনা ফাসাদেক সমূেল উে�দ করেত পাের। সােথ সােথ নযােয়র পতাকােক 

মানুেষর মােঝ সমু�ত করেত পাের। ফেল সমােজ েকান িফৎনা েদখা েদেব না, 

বর� �ীন স�ূণরভােব এক আ�াহর জনযই হেব।  

৬। যখন েকান মুসিলম মুসািফর, যা�া পেথ িবপেদ পেড় এবং তার যা�ার েশেষ 

ঘের িফরার মত টাকা পয়সা না থােক তখন তােক ঐ পিরমাণ যাকােতর মাল েদয়া 

যােব যা িদেয় েস ঘের েপৗঁছেত পাের।  

৭। স�দেক পিব� করা তােক বিৃ� ও েহফাজত করা এবং তােক নানা ধরেণর 

িবপদ আপদ েথেক বািঁচেয় কাখা। আর এটা তখনই স�ব হেব যখন আ�াহ 

তাআলার আনুুতয ও তারঁ হকুেমর উপর চলার বরকত পাওয়া যােব এবং তারঁ 

সৃি�র �িত ইহসান করা হেব।   

এগেলা হে� যাকাত আদােয়র িহকমত এবং মহান উে�েশযর কেয়কিট। এ ছাড়া 

উহা আদােয় আরও অেনক উপকার আেছ। কারণ, শরীয়েতর হকুেমর েুাপন রহসয 

ও িহকমত পিরপূণর ভােব আ�াহ ছাড়া েকউ জােন না। 
েয সম� মােলর যাকাত েদয়া ওয়ািজব 
চার �কার মােলর যাকাত েদয়া ওয়ািজবঃ  

�থমঃ- জিমেনর িভতর হেত েয সম� ফল ও ফসল েবর হয় উহার যাকাত।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ  
Ml  k  j  i  h  g  f  e   d  c     q  po  n  m

  £     |{  z  y  x  w   v  u  t  s  rL ٢٦٧: البقرة 
     

েহ ঈমানদারুণ! েতামরা েয সম� পিব� িজিনস উপাজরন করছ তা হেত দান কর। 

আর জিমন েথেক আিম েয িজিনস েবর কেরিছ তা হেতও। তেব এর মধয হেত শধ ু

খারাপ িজিনসগেলা দান কেরা না। যিদ এ বযাপাের ুািফলতী না কর তেব েতামরা 

আর েদাষী হেব না। (সূরা আল-বা�ারাহ ২৬৭) 
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আ�াহ তাআলা আেরা বেলনঃ  

   ²  ©̈      §  ¦  ¥L ١٤١: األنعام 
আর েতামরা ফসেলর হকসমূহ আদায় কর েযিদন ফসল কতরন কর েসিদনই। (সূরা 

আল-আন‘আম১৪১)  

মােলর সবেচেয় বড় হক হে� যাকাত। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 

বেলেছনঃ েয ফসল বিৃ�র পািনেত ও ভূু ভর� পািনেত উৎপ� হয় তার উপর দশ 

ভােুর এক ভাু যাকাত িদেত হেব। আর েয ফসল েসেচর �ারা উৎপ� হয় তােত 

িবশ ভােুর এক ভাু যাকাত িদেত হেব। (বণরনায় বখুারী)  

ি�তীয়ঃ েসান, ুপা ও নুদ টকার যাকাত।  

মাহান আ�হ তাআলা বেলনঃ 
  \  [  Z  Y  X     W  V  U  T  S  R

  ^  ]L ٣٤: التوبة 
যারা েসানা, ুপা জমা কের রােখ এবং তা আ�াহর রা�ায় বযয় কের না, তােদর 

কিঠন আযােবর সংবাদ দাও। (সূরা তাওবা ৩৪) 

আব ুহরাইরাহ (রাঃ) হেত বিণরত রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 
حقني ، إال إذل كن يوم للقييمة ،  مغني، ال يؤدي  فضة الو ذه  صيح  م  مي

فيكوى لني جغده وجديغه . نير ، فأح  بةيني   نير جنغم  م صفحت ل صفيئح 
حت يقض .   يوم كن مقدلره خس� ألف سغة . لمدت أبيدت ل  كدي. وتنمه 

 .ل� للعديد 
যিদ েসানা বা ুপর অিধকারী েকান বযিি উহােদর হক (যাকাত) িঠকমত আদায় 

না কের তেব িকয়ামেতর িদন ঐ সম� ধাতেুক পাত বািনেয় জাহা�ােমর আগেন 

ুরম করা হেব, তারপর তা িদেয় তার কপােল, শরীেরর পাে�র ও িপেঠ েছক েদয়া 

হেব। যতবারই ঠা�া হেয় আসেব, ততবারই উহা ুরম কের েছক েদয়া হেব, এমন 

এক িদেন যা হেব প�াশ হাজার বছেরর সমান। এভােবই এ আযাব চলেব যতকণ 

না বা�ােদর িবচার েশষ হয়। (বণরনায় সহীহ মুসিলম) 

ততৃীয়ঃ বযবসার মােলর যাকাত। 
উহা হে� ঐ সম� মাল যা বযবসা বািনেজযর জনয িনিদর� করা হেয়েছ। েযমন, 
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জায়ুা জিমন, পশ, খাদয, পািনয়, ুাড়ী ও এই জাতীয় অনযানয স�দ। বযবসায়ী 

যখন তার বছর েশষ হেব তখন সম� মােলর দাম িহসাব করেব। তারপর েয দাম 

আেস তার চি�শ ভােুর এক অংশ েবর করেব, খিরদা দােম েহাক বা তার েচেয় 

কমেবশী যাই েহাক ঐ িজিনেসর মূলয িনধরারণ করেব। ঐ সম� মুিদ, ুাড়ী, টায়ার 

িটউব ইতযািদ সব িহসাব করেব। �েতযক েদাকানদােরর উপর ওয়ািজব হে� 

তােদর, েদাকােন েছাট বড় িজিনস যা আেছ তার তািলকা উৎমুেপ ��ত করা। 

তারপর ঐ িহসাব মত যাকাত আদায় করা। তেব হা,ঁ যিদ এই কাজ তার উপর খুবই 

ক� দায়ক হয় তেব একটা পিরমাপ কের তার উপর যাকাত িদেত হেব। 
চতথুরঃ ুবািদ পশ               
উহােদর মেধয শািমল হল ুর, ছাুল, উট ইতযািদ ুহৃপািলত পশ। তেব এেত শতর 

হল, এগেলা মােঠ চরা পশ হেত হেব এবং এগেলার দধ িকংবা আিথরক লােভর জনয 

পালন করা হেব। আর তােদর েনসাব পূণর হেত হেব। মােঠ চরার শতর হল, সম� 

বছর বা বছেরর েবশীর ভাু সময় চরেত হেব। তা যিদ না হয় তেব আর যাকাত 

িদেত হেব না। িক� যিদ বযবসােয়র জেনয �িতপালন করা হয়, তেব যাকাত িদেত 

হেব। যিদ তােদর পালন করা হয় বযবসার জনয তেব তা মােঠই চরােনা েহাক িকংবা 

ঘেরই ঘাস খাক, তার যাকাত হেব বযবসার িজিনেসর মতই। বযবসার এই েনসাব 

হয় হবহু ঐ মােলই হেব অথবা অনয িজিনেসর সােথ িমিলেয় হেত হেব। 
  

যাকােতর েনসােবর পিরমাণ 
১। ফসল ও ফলঃ এর েনসাব হল পাচঁ আওসাক বা ৬১২ েকিজ (িকেলা�াম)। যিদ 

েসচ ছাড়াই উৎপািদত হয় তখন দশ ভােুর এক ভাু যাকাত িদেত হেব। আর েসচ 

�ারা উৎপ� হেল ২০ ভােুর এক ভাু যাকাত িদেত হেব।  

২। নুদ টাকা বা েসানা, ুপা ইতযািদর যাকাতঃ-  

(ক) েসানাঃ- ২০ িদনার বা ৮৫ �াম পিরমাণ ওজন হেল তােত ৪০ ভােুর এক 

ভাু অথরাত শতকরা ২.৫০ (আড়াই) ভাু হাের যাকাত িদেত হেব। (খ) ুপাঃ- উহা 

যখন ৫৯৫ �াম হেব তখন শতকরা ২.৫০ (আড়াই) ভাু যাকাত িদেত হেব।  

(ু) নুদ টাকাঃ- উহা েসানা বা ুপা েয েকান একটার েনসােবর সমান নুদ টাকা 

থাকেলই যাকাত িদেত হেব শতকরা আড়াই ভাু। 
 
৩। বযবসার মালঃ- েসানা ুপার িহসােব দাম িহসাব কের শতকরা আড়াই টাকা 

িদেত হেব।  
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৪। ুবাদী পশঃ-  

(ক) উটঃ- উহার সবর িন� পিরমাণ হল ৫ টা উহােত যাকাত িদেত হেব ১টা ছাুল।  

(খ) ুরঃ- উহার সবর পিরমাণ হল ৩০ টা। উহােত যাকাত িদেত হেব ১ বছেরর 

একিট বাছরু।  

(ু) ছাুলঃ- উহার সবর পিরমাণ হল ৪০ টা উহােত িদেত হেব ১ টা ছাুল।  

  এসম� পশর েনসাব ও যাকাত স�ে� িব�ািরত জানেত হেল িফকাহ এর িকতাব 

েদখেত হেব।  

পশর উপর তখন যাকাত ওয়ািজব হেব যখন এগেলা পুেরা বছর মােঠ চের খােব।  

 
যাকাত ওয়ািজব হওয়ার শতরসমহূ 
১। ইসলামঃ- যাকাত কািফর বা মুরতােদর উপর ওয়ািজব নয়।  

২। েয মােলর যাকাত িদেত হেব তােত তার পূণর মািলকানা থাকেত হেব। তা তার 

হােতর মেধয থাকেত হেব আর তা খরচ করার পূণর অিধকার থাকেত হেব অথবা 

েকউ িনেলও তা েফরত পাবার পূণর অিধকার থাকেব। 
৩। েনসাব পূণর হেত হেবঃ- শরীয়েত িবিভ� মােলর জনয েয েনসাব েদয়া হেয়েছ তা 

পূণর হেত হেব।  

৪। বছর পূণর হেত হেবঃ- েযিদন েথেক েস েনসােবর মািলক হল েসিদন হেত এক 

বছর পূণর হেত হেব।   তেব ুবািদ পশর বংশ বিৃ�  েপেল এবং বযবসার লাভ হেল 

তা মূেলর সােথ সংযিু হেব।  

৫। �াধীনতাঃ- েকান দােসর উপর যাকাত ওয়ািজব নয়। কারণ েস েকান স�েদর 

অিধকারী নয়, বরং েস তার মািলেকর স�দ েদখাশনা কের।  

 ৬। ঐ ুবািদ পশর উপর যাকাত ওয়ািজব হেব না যা মািলক িনজ স�দ �ারা 

�িতপালন কেরন। েযমন, পশেক যিদ তার খাদয িকেন খাওয়ােত হয় তাহেল ঐ 

পশর উপর যাকাত হেব না।  

 
যাকাত েকাথায় ও কােক িদেত হেব 
যাকাত েকাথায় বযয় করেত হেব এ স�েকর আ�াহ তাআলা বেলনঃ- 
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  ªL ٦٠: التوبة 
সদ�া পাবার েযাুয শধমুা� ফকীর, িমসকীন, যাকাত সং�হকারী, যােদর অ�র 

(ইসলােম) ঝেুক পড়ার স�াবনা আেছ, আর �ীতদাস মুিিেত, ঋণ��রা, আর 

যারা আ�াহ তাআলার রা�ায় আেছ, আর রা�ার পিথক (মুসাফীর)। ইহা আ�াহর 

তরফ হেত ফরয। আ�াহ তাআলা সম� িকছু �াত আেছন, আর িতিন িহকমত 

ওলা। (সূরা তাওবা ৬০) 

(সদ�াহ বলেত এ আয়ােত ফরয যাকাতেক বঝুাে�) আ�াহ তাআলা এ আয়ােত ৮ 

ধরেণর েলােকর কথা উে�খ কেরেছন যােদর �েতযেকই যাকাত পাওয়ার অিধকার 

রােখ।  

১। ফিকরঃ- ঐ বযিি, তার যা �েয়াজন, তার অেধরকরও িতিন মািলক নন। অথবা 

তার েথেকও কম। িতিন িমসকীেনর েচেয়ও েবশী অভাবী। 
২। িমসকীনঃ- এমন অভাবী বযিি যার অব�া ফিকেরর েচেয় ভাল। েযমন তার 

�েয়াজন ১০ টাকার, তার িনকট আেছ ৭ টাকা। ফিকর তােক বলা হয়, েয 

িমসকীেনর েথেকও েবশী অভাবী।  এর দিলল হে� আ�াহ তাআলার বাণী- 

 M  t              i  h  g  f  e  d   cL ٧٩: الكهف 
আর ঐ েনৗকা যা িছল কেয়কজন িমসিকেনর, যারা সমুে� কাজ করত। (সূরা 

কাহাফ ৭৯) 

আ�াহ তাআলা এ আয়ােত তােদরেক িমসিকন বেলেছন যিদও তারা একটা েনৗকার 

মিলক িছল। ফিকর ও িমসিকনেদর এই পিরমাণ স�দ িদেত হেব যােত তােদর 

পুরা বছর চেল যায়। কারণ, যাকাত �েতযক বছরই ওয়ািজব হয়, তাই েস পূণর এক 

বছেরর মাল েনেব। 
কতটা সাহাযয �েয়াজনঃ- উহােত শািমল হল খানা, েপাশাক, বাস�ান এবং অনযানয 

িজিনস যা ছাড়া বাচঁা স�বপর নয়, তেব েকান অিতিরি খরচ করা চলেব না। আর 

যার িনকট হেত েস যাকাত পােব তার উপর েস েবাঝা �ুপ হেত পারেব না। এ 

জনয এই পিরমাণ এক এক যামানায়, এক এক এলাকায় ও বযিি হেত বযিিেত 

পাথরকয হয়। যা এখােন এক বযিির চেল অনয� হয়ত অনয বযিির তােত চলেব 

না। যা হয়ত অেনেকর ১০ িদেনর জনয যেথ�, তা হয়ত অনয কােরা এক িদেনর 

খরচ। যােত এই বযিির চেল তােত অেনযর চলেব না। কারণ তার পািরবািরক খরচ 

েবশী।  
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আেলমুণ ফেতায়া েদন েয, পূণর �েয়াজনীয়তার মেধয শািমল আেছ, রুীর 

িচিকৎসা, অিববািহেতর িববাহ, িকতাব প� খিরদ ইতযািদ। 
ফিকর ও িমসিকনেদর মেধয যারা যাকাত িনেব তােদর অবশযই মুসিলম হেত হেব। 

বনু হােশম এবং তােদর সােথ সংযিু েলােকরা যাকাত িনেত পারেব না। আর 

যােদর উপর খরচ করা তার জনয লােযম তােদর যাকাত েদয়া যােব না। েযমন 

িপতা-মাতা, স�ান, �ামী-�ী। আর যার পেক উপাজরন করার মত শিি আেছ, তার 

জনয যাকাত েনয়া জােয়য নয়। কারণ রাসূল  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 

বেলনঃ ধনী বা কমরকম যারা তােদর এেত েকান অংশ েনই। (বণরনায় আহমদ, আব ু

দাউদ, নাসায়ী) 

যাকাত আদায়কারীঃ- তারা হে�ন ঐ বযিিব�ৃ যােদরেক েদেশর রা��ধান বা 

তার নােয়ব িনিদ� কের িদেয়েছন যাকােতর মাল স�দ সং�হ করা, েহফাজত করা 

এবং তা ব�ন করার জনয। তােদর মেধয আেছ যাকােতর স�দ সং�হকারী, 

েহফাজতকারী, েলখক, িহসাবরকক, পাহারাদার, এক�ান হেত অনয �ােন 

পিরবহনকারী, এবং যারা উহা িবিল-ব�ন কের তারাও।  

তােদরেক তােদর কাজ অনুযায়ী েবতন েদয়া হয়, েস ধনী হেলও। যিদ েস মুসিলম, 

�া� বয়�, বিু�মান, িব�াসী এবং কমরপট ুহয়। যিদ িতিন বনু হােশম েুাে�র হন 

তেব তােক যাকাত েদয়া যােব না। কারণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 

বেলেছনঃ “িন�য়ই যাকাত ও সদ�াহ মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এর 

বংশধরেদর জনয নয়। (বণরনায়:  মুসিলম) 

৪। যােদর অ�র ইসলােমর িদেক ঝকুেছঃ তারা হে�ন ঐ সম� েনত�ৃানীয় 

েলােকরা যােদরেক বংেশর েলােকরা মানয কের এবং আশা করা যায় েয, তারা 

ইসলাম ধমর �হণ করেব। অথবা তার ঈমানী শিি এবং ইসলাম �হণ  উদাহরণ 

হেব অনযেদর স�ুেখ, অথবা মুসিলেদর রকা বা তার কিত হেত বাচঁােনার েচ�া 

করেব। তােদর সাহাযয করা এখনও চলেছ, এটা মনসুখ (বািতল) হয়িন। তােদরেক 

যাকাত হেত এই পিরমাণ মাল েদয়া হেব যােত তারা ইসলােমর �িত ঝেুক পেড়, 

তােক সাহাযয কের এবং েকউ িবর�াচরণ করেল তার িবেরািধতা কের। এই অংশ 

কােফরেক ও েদয়া চেল। কারণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সাফওয়ান 

িবন উমাইয়ােক হনাইন যেু�র ুিনমত িদেয়িছেলন। আর এটা মুসিলমেকও েদয়া 

চেল। কারণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আব ুসূফইয়ান ইবেন হারবেক 

িদেয়িছেলন। এমিন ভােব আকরা িবন হােবসেকও িদেয়িছেলন। তারপর উয়াইনাহ 

ইবেন িহসানেকও িদেয়িছেলন। তােঁদর �েতযকেক িতিন একশত কের উট 
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িদেয়িছেলন। (বণরনায় মুসিলম) 

৫। �ীতদাস মুিিেতঃ- এর মেধয শািমল আেছ দাসেদর মুি করা। যারা মুিির 

বযাপাের চুিিনামা িলেখেছ তােদর ও সাহাযয করা। তারপর যারা শ�র হােত ব�ী 

হেয়েছ, তােদর মুি করা। কারণ, এ বযিি ঐ ঋণ��েদর দেল শািমল হেব যােক 

ঋেণর েবাঝা হেত মুি করা হয়। তােক আেরা েবশী সাহাযয করা উিচত, এজনয 

েয, হয়ত শ�রা তােক হতযা করেব অথবা অতযাচােরর কারেণ েস ইসলাম তযাু 

করেব।  

৬। ঋণ��ঃ- তারা হে�ন ঐ বযিিরা যারা েদনা কেরেছন এবং েশাধ করার ওয়াদা 

কেরেছন। েদনা দই রকেমর হেত পােরঃ-  

 (১)েকান বযিি তার জােয়য �েয়াজেনর জনয ঋণ �হণ কেরেছন। েযমন তার খরচ 

চালােনার অথবা েপাষাক �য় বা িবেয় বা িচিকৎসার জনয, অথবা বাড়ী িনমরাণ বা 

আসবাবপ� �েয়র জনয ঋণ কেরেছ। অথবা অনয েকান িজিনস ভূল�েম অথবা 

েবেখয়ােল ন� কেরেছ। তখন তােক ঐ পিরমাণ টাকা েদয়া হেব। যােত েস ঋণমুি 

হেত পাের। হয়ত েস আ�াহ তাআলার েকান হকুম পালেনর জনয মুবাহ েকান কাজ 

করার জনয ঋণ কেরেছ।   
এই দেল শািমল হেত হেল তােক মুসিলম হেত হেব, এমন ধনী হওয়া চলেব না 

যােত েস তার ঋণ িনেজই েশাধ করেত পাের। তার ঋণ �হণ েকান পাপ কােজর 

জনয হয়িন।  
(২) অপেরর উপকার করেত ঋণ�� হওয়াঃ েযমন দই বযিির মেধয 

আেপাষ করেত। আর এই েকে� যাকােতর টাকা েনয়া যােব। কারণ 

কুবাইসাহ িবন িহলালী (রাঃ) বেলনঃ আিম েকান বযিির ঋেণর েবাঝা 

�হণ কেরিছলাম। তারপর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িনকট 

এেস তােক েস স�ে� �� করলাম। িতিন বলেলনঃ তিুম এখােনই েথেক 

যাও যতকণ না আমােদর িনকট যাকাত সাদা�ার টাকা আেস। তখন 

েতামার ঋণ েশােধর জনয মাল িদেত বলব। 
তারপর বলেলনঃ েহ কুবাইসাহ! অেনযর কােছ িভকা করা িতন ধরেণর 

েলাক ছাড়া অেনযর জনয জােয়য নয়। যখন েকান বযিি অনযেক উপকার 

করার উে�েশয ঋণ �হণ কের তখন তার জনয অেনযর িনকট চাওয়া ৈবধ। 

যখন উহা েশাধ হেয় যােব, তখন আর চাইেব না। 

(ি�তীয়) ঐ বযিি যার এত েবশী �েয়াজন পেড়িছল েয, টাকা ধার ছাড়া 

চেল না, তখন তার জনয িভকা করা হালাল যােত কের েস েকান�েম 
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বাচঁেত পাের।  

(ততৃীয়) ঐ বযিি যােক অভাব পাকড়াও কেরেছ। তারপর অব�া এমন 

দািড়েয়েছ েয, তার কাওেমর কমপেক িতন জন েলাক বেলেছ সিতযই ঐ 

বযিি অ�কে� পেড়েছ। তখন বাচঁার তািুেদ তার জনয সাওয়াল করা 

জােয়য হেব। এর বাইের েয সম� িভকা করা হেব, কুবাইসা! তা হারাম। 

এ ধরেণর সাওয়ালকারী হারাম �ারা েপট পূণর কের। (বণরনায় মুসিলম ও 

আহমদ) 

যাকােতর মাল িদেয় মৃত বযিির ঋণও েশাধ করা যায়। কারণ এেকে� 

মািলকর শতর নয়। এ েকে� তার পক েথেক আদায় করেত হেব। কারণ, 

আ�াহ তাআলা তােদর পেক যাকাত িনিদর� কেরেছন, তােদর জনয নয়।  

৭। আ�াহর রা�ায়ঃ-  ঐ সম� েলাক যারা �ীেনর কাজ কের, সরকারী 

তহিবল হেত েকান েবতন পায় না। এই দেল ুরীব ও ধনী উভেয়ই শিরক 

হেব। এেত আেরা আেছ, যারা আ�াহর রা�ায় িজহাদ করেব তারাও। এেত 

অনযানয উৎম কাজ শািমল হেব না। কারণ, আয়ােত এই দলেক আলাদা 

করার উে�শয হে� তােত পূেবরর দলগেলা অ�ভরুি হেব না।                          
আ�াহর রা�ায় সম� ধরেণর িজহাদ শািমল হেব। েযমন িচ�াভাবনার 

�ারা িজহাদ, যারা ইসলােমর িবর�াচারণ করেছ তােদর িবরে� �িতবাদ 

ইতযািদ। আর যারা নানা ধরেণর সে�েহর েদালায় দলেছ তােদর সে�হ 

দরূ করার জনয যারা েচ�া-�েচ�া চালায় তারাও। েয সম� �ংসকারী দল 

ইসলােমর কিত করেছ তােদর িবরে� যারা কাজ কের তারাও িজহাদ 

কের বেল ুণয। েযমন �েয়াজনীয় ইসলামী �� ছািপেয় িবিল করা, ভাল 

িব�াসী ও মুখিলস েলাকেদর িনযিু করা যার খৃ�ান ও নাি�কেদর 

কাযরকলােপর িবর�াচরণ করেব।  

কারণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ েতামরা 

মুশিরকেদর িবরে� িজহাদ কর জান, মাল এবং কথার �ারা।  

(বণরনায় আব ুদাউদ)  

৮। রা�ার পিথকঃ- ঐ মুসািফর, েয তার েদশ হেত অনয েদেশ েুেছ, িক� 

টাকার অভােব িনজ ুেৃহ েফরত েযেত পারেছ না। তােক ঐ পিরমাণ 

যাকাত েদয়া যােব যা �ারা েস িনজ েদেশ �তযাবতরন করেত পাের। তেব 

শতর হে�, তার এই সফর েকান পােপর জনয হেত পারেব না।  

বরং েকান ওয়ািজব, মু�াহাব বা মুবাহ কােজর জনয হেত হেব। আরও শতর 
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হল, যিদ েস েকাথাও েথেক কজর পায় তেব েস যাকাত িনেত পারেব না। ঐ 

ধরেণর মুসািফর যারা বহিদন অনয েদেশ থােক, তার েকান �েয়াজেন, 

তােকও যাকােতর মাল েদয়া যােব।  

পিরিশ�ঃ 
যাকাত েদয়ার েকে� উপরি সম� ধরেণর েলাকেদরই িদেত হেব তা শতর 

নয়। বর� মু�াহাব হে� �েয়াজনীয়তা এবং উপকািরতা েদেখ আদায় 

করা। এটা লকয করেবন েদেশর সরকার �ধান, তার �িতিনিধ বা িযিন 

যাকাত িদেবন িতিন।  

কারা যাকাত পাবার েযাুয নয় ? 

১। ধনী ও যারা কমরকম।  

২। যাকাত দানকারীর বাপ, দাদা স�ান-স�তী এবং �ী।  

৩। অমুসিলম    
৪। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর বংশধর  

যিদ বাপ, মা এবং স�ান-স�তী দির� হন এবং তারা আলাদা বসবাস 

কেরন তেব তােদর যাকাত েদয়া যােব। আর িতিন যিদ তােদর ভরণ 

েপাষেণ অসমথর হন তখন তােদর খরচ চালান তার উপর ওয়ািজব নয়। 

সম� ধরেণর আরীয়-�জনেদর যাকাত েদয়া যােব তেব শতর হল তার 

মূল। (বাপ, দাদা) ও শাখা �শাখা (স�ান-স�তী) হেত পারেব না।  

আর বনী হােশমেদর তখন েদয়া যােব যখন তারা ুনীমেতর মাল পােব 

না। তখন তােদর হাজত ও জররত েদেখ েদয়া হেব।  

যাকাত আদােয়র উপকািরতা 
১। আ�াহ ও তার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর হকুম 

�িতপালন করা। আর আ�াহ ও তার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�াম যা ভালবােসন তােক মােলর �িত েয নফেসর ভালবাসা আেছ তার 

উপর �ধানয েদয়া।  

২। এই আমেলর িবিনময় বহগণ েবেড় যায়। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
M  Y  X  W  V   U    T  S  R  Q  P  O  N  M
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261 



 

56 
 

যারা আ�াহর রা�ায় ধন-স�দ খরচ কের তােদর উদাহরণ হে� ঐ শষয 

দানার মেতা যার েথেক সাত টা শীষ েবর হয় আর �িতিট শীেষ শতািধক 

দানা হয় আর আ�াহ যােক ই�া তােক আরও বািড়েয় েদন। (সূরা আল-

বা�ারাহ ২৬১)  

৩। সাদা�াহ তার ঈমােনর �মাণ �ুপ এবং তার ঈমােনর িনদশরন। 

হািদস শরীেফ আেছঃ  

  )مسةم روله  ( لمهين لغصدقة

“সাদা�াহ েবারহান (দলীল) �ুপ (বণরনায় মুসিলম) 

৪। ইহা মানুষেক পােপর ও চিরে�র খারাবী হেত পিব� কের। মহান 

আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M  |  p  o  n  m  l  k  jL ١٠٣: التوبة 

 
আপিন তােদর মাল স�দ হেত সাদা�াহ �হণ করন যােত তারা পাক 

পিব� হয়। (সূরা তাওবা ১০৩)  

৫। স�েদর বিৃ�, বরকত হওয়া, েহফাজত ও খারাবী েথেক েবেঁচ থাকা 

সম�ই ঘেট যাকাত আদােয়র কারেণ। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�াম বেলেছনঃ “সাদা�াহ েদয়ার কারেণ স�দ কেমনা”। (বণরনায় 

মুসিলম) 

মহান আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
   Ø    ×        Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   ÎL سبأ :
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েতামরা যা দান করনা েকন তা েফরত পােব, কারণ আ�াহ তাআলা 

সেবরাৎম িরিযকদাতা। (সুরা সাবা ৩৯) 

৬। িকয়ামেতর িদন সাদ�াহকারী তার ছায়াতেল থাকেব। ঐ হািদেস 

উে�খ হেয়েছঃ সাত ধরেণর েলাক আ�াহর আরেশর নীেচ ছায়া পােব, 

েযিদন ঐ ছায়া ছাড়া অনয েকান ছায়া থাকেব না, তােত আেছঃ  ঐ বযিি 

িযিন দান খয়রাত কেরন এত েুাপেন েয ডান হ� যা দান কের বাম হ� 

ও তা জােন না। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 
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৭। উহার কারেণ আ�াহর রহমত পাওয়া যায়। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

M  >   =  <    ;  :  98           7  6   5
  CL ١٥٦: األعراف 

আমার রহমত সম� িজিনেসর উে�র, আর আিম উহা িলখব ঐ সম� 

েলাকেদর জনয যারা আ�াহেক ভয় কের এবং যাকাত আদায় কের। (সূরা 

আল-আ‘রাফ ১৫৬) 

  

যারা যাকাত েদয় না তােদর স�ে� সতকরবাণী 
১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

M    J   I  H  G  F  E    D  C   B  A
  T  S  R   QP  O  N  M  L  K

    ̀ _  ^  ]  \  [  Z  Y  X     W  V  U
  g  f  e  d  c  b  a  l  k  ji   h

  s  r                  q  p  o  n  mL ٣٥ - ٣٤: التوبة 
যারা েসানা, ুপােক জমা কের রােখ এবং তা আ�াহর রা�ায় বযয় কের 

না তােদর কিঠন আযােবর সংবাদ দাও। িকয়ামেতর িদন ঐ সম� ধাতেুক 

ুরম কের উহা �ারা তােদর কপােল, শরীের পাে�র ও িপেঠ েছক েদয়া 

হেব। (আর বলা হেব) ইহা হে� ঐ স�দ জমােনার শাি� যা েতামরা 

স�য় কের েরেখিছেল িনেজেদর জেনয। আর ঐ িজিনস স�য় রাখার শাি� 

�হণ কর। 
(সূরা তাওবা ৩৪-৩৫) 

২। আব ু হরাইরাহ (রাঃ) হেত বিণরত রাসূল  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�াম বেলনঃ  
فيجعل . ره إال أح  بةيه   نير جنغم ال يؤدي ز� ك� صيح  م  مي

  يوم . حت ��م ل  ل� بديده . فيكوى لني جغديه وجديغه . صفيئح 
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. إل للير  و�ميإل للغة  إميثم يمى سبيةه . كن مقدلره خس� ألف سغة 
 ميكأوفم . إلل ال يؤدي ز�رني إال لطح لي لقيع قمقم  صيح  م  ومي

حت . مض بةيه أخملهي ردت بةيه أوالهي  كدي .�ست بةيه . كنت 
ثم يمى .   يوم كن مقدلره خس� ألف سغة . ��م ل  ل� بديده 

 .إل للير  و�ميإل للغة  إميسبيةه 
 

স�েদর অিধকারী েকান বযিি যিদ যাকাত না েদয় তেব িকয়ামেতর িদন 

ঐ সম� িজিনসেক জাহা�ােমর আগেন ুরম কের পাত বানান হেব। 

তারপর উহা �ারা তার পা�রেদশ, কপাল ও অনযানয অে� েছক েদয়া চলেত 

থাকেব যতকণ পযর� না আ�াহ তাআলা িবচার েশষ কেরন। আর ঐ িদন 

হেব প�াশ হাজার বছেরর সমান। তারপর তার িনিদ� �ান হেব হয় 

জা�াত না হয় জাহা�াম।  

৩। বখুারী শরীেফ বিণরত আেছ, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 

বেলনঃ েয বযিিেক আ�াহ তাআলা স�েদর অিধকারী কেরেছন, িতিন 

যিদ যাকাত আদায় না কেরন তেব ঐ স�দেক এক শিিশালী টাক মাথা, 

দইিশং ওয়ালা সাপ ুেপ উঠান হেব, যা তােক িকয়ামেতর িদন আঘাত 

করেত থাকেব। তারপর তােক দাতঁ িদেয় কামড়ােব ও বলেবঃ আিম 

েতামার মাল, আিম েতামার গ� স�দ। তারপর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�াম িতলাওয়াত কেরনঃ 

M                 Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä
   æ     ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔL ١٨٠: آل عمران 

তিুম ককণই ধারণা করনা েয, যােদর আ�াহ স�দ দান কেরেছন 

তারা যিদ তােত কৃপণতা কের তেব তা তােদর জনয উৎম। বরং 

উহা তােদর জনয িনকৃ�। উহা তার ঘােড় ঝলুান হেব িকয়ামােতর 

িদন, েস েয বিখলী কেরেছ তার শাি� �ুপ। (সূরা আেল ইমরান 

১৮০)  

৪। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আরও বেলনঃ যােদরেক উট, 
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ুর বা ছাুেলর অিধকারী করা হেয়িছল, িক� তারা তােদর যাকাত আদায় 

কেরিন, তখন ঐ পশেদর িকয়ামেতর িদন উপি�ত করা হেব আরও বড় ও 

েমাটা কের। তখন তারা তােদর মািলকেক িশং �ারা ও পা �ারা আঘাত 

করেত থাকেব। যখন একিট �া� হেয় যােব তখন অনযিট শর করেব। 

আর এটা চলেত থাকেব ততকণ পযর� যতকণ না িবচার েশষ হয়। 

(বণরনায় মুসিলম) 

যাকাত স�কর িকছ ু�েয়াজনীয় কথা 

�থমঃ উপের উি�িখত আট দেলর েয েকান এক দলেক যাকাত িদেলও 

উহা সহীহ হেব। যিদও  তােদর �িতিট দলই পাওয়ার েযাুয তব ুতােদর 

�েতযক দলেক যাকাত েদয়াটা ওয়ািজব নয়। 
ি�তীয়ঃ- েয ঋণভাের জজরিরত তােক এমন পিরমােণ যাকাত েদয়া চেল 

যােত েস পূণরভােব বা আংিশক ভােব ঋণমুি হেত পাের।  

ততৃীয়ঃ- যাকাত েকান কােফরেক েদয়া যােব না। েস মূেলই কােফর েহাক 

বা মুরতাদ (ধমরতযাুী) েহাক। েতমিনভােব সালাত তযাুকারীেক যাকাত 

েদয়া যােব না। কারণ তার বযাপাের সিঠক ফেতায়া হল েস কােফর। তেব 

েস যিদ সালাত আদায় করেত রাজী হয় তেব তেক যাকাত েদয়া েযেত 

পাের।  

চতথুরঃ- েকান ধনী বযিিেক যাকাত েদয়া জােয়য নয়। রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ (উহােত (যাকােত) েকান ধনী বা কমরকম 

বযিির অংশ েনই) (বণরনায় আব ুদাউদ)       
প�মঃ- ঐ সম� বযিিেদর যাকাত েদয়া জােয়য হেব না যােদর ভরণ 

েপাষেণর ওয়ািজব দািয়র তার উপর আেছ। েযমন িপতা-মাতা, স�ান ও 

�ী।  

ষ�ঃ - যিদ �ামী দির� হন তেব ধনী �ী তােক যাকাত িদেত পাের। কারণ 

সাহাবী আ�ু�াহ িবন মাসউদ (রাঃ) এর �ী তােঁক যাকােতর মাল �দান 

কেরিছেলন। আর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তা অনুেমাদন 

কেরিছেলন।   

স�মঃ- এক েদেশর যাকাত অনয েদেশ েদয়া উিচত নয়। অবশয যিদ েসই 

রকম �েয়াজনীয়তা েদখা েদয় তেব েদয়া েযেত পাের।  

েযমনঃ দিভরক অথবা ঐ েদেশ েকান দির� বযিি না িমলেল অথবা 

মুজািহদেদর সাহেযযর করার �েয়াজন হেল। অথবা েদেশর শাসক েকান 
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জররী �েয়াজেনর খািতের উহা করেত পাের।  

অ�মঃ- যিদ েকউ অনয েকান েদেশ েযেয় স�েদর অিধকারী হয় তেব 

েসই েদেশই যাকাত আদায় করা তার উপর ওয়ািজব। িতিন উহা তার 

িনেজর েদেশ ে�রণ করেত পারেবন যিদ উপেরাি জররী কারণসমূেহর 

েকানটা েদখা েদয়।  

নমবঃ- েকান ফিকরেক ঐ পিরমাণ যাকাত েদয়া জােয়য যােত তার পুেরা 

বছর বা কেয়ক মােসর চািহদা িমেট।  

দশমঃ- েসানা ও ুপার উপর যাকাত ওয়ািজব হেব সবরাব�ােতই যিদও 

উহা টাকা িহসােব বা অলংকার িহসােব বযববত হউক বা অনযেক ধার 

েদয়া হউক অথবা অনয েকান অব�ােতই উহা থাকুক না েকন। কারণ, 

সাধারণভােব েয সম� দিলল �মাণ পাওয়া যায় তােত উহাই �মািণত 

হয়। তােব েকান েকান আেলম বেলেছন, েয ুহনা পিরধান করা বা ধার 

েদয়ার জনয ��ত করা হয় তােত যাকাত নাই। তেব �থম দেলর কথাই 

অিধক �হণেযাুয আর তার উপর আমল করাই সিঠক হেব।  

একাদশঃ- ঐ সম� িজিনস যা েকহ েকান িনজ �েয়াজেনর জনয জেড়া 

কের তােত যাকাত েনই। েযমন খাদয, পানীয়, িবছানা, বাড়ী, ুবািদ পশ, 

েপাশাক পির�দ, ুাড়ী ইতযািদ। কারণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�াম বেলনঃ মুসিলেমর উপর তার দাস ও েঘাড়ার যাকাত েদয়া 

ওয়ািজব নয়। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) আর এর বযিত�ম হল শধমুা� 

পিরধান করার েসানার ও ুপার ুহনা প�।  

�াদশঃ- েয সম� বাড়ী-ঘর, ুাড়ী, েঘাড়া ইতযািদ ভাড়ায় খাটান হয় 

তােদর যাকাত হেব তােদর ভাড়ার মেধয যিদ উহা নুদ টাকায় িমেল এবং 

তােত এক বছর পূণর হয়, যিদ উহার পিরমাণ িনেজ িনেজ েনসাব পিরমাণ 

হয় অথবা ঐ টাকা অনয টাকর সােথ িমেশ েনসাব পিরমাণ হয়।  

( িবঃ �ঃ যাকােতর এই অংশ িকছটুা পিরবতরন কের েশখ আবদ�াহ িবন 

সােলহ এর িকতাব হেত �হণ কেরিছ ) - িলখক 

 

িসয়াম  ও তার উপকািরতা 

 
আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
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M     :    9  8  7       6  5  4  3    =  <  ;

  A  @  ?   >L ١٨٣: البقرة 
েহ ঈমানদারুণ! িসয়ামেক েতামােদর উপর েতমিনভােব ফরজ করা 

হেয়েছ েযমিনভােব েতামােদর পূেবরর যামানার েলাকেদর উপর করা 

হেয়িছল, যােত কের েতামরা মুৎা�ী (আ�াহভীর) হেত পার। (সূরা আল-

বা�ারাহ ১৮৩) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 )للير م  وقيية ( جغة لغصييم

িসয়াম হে� ঢাল �ুপ অথরাৎ জাহা�াম হেত রকাকারী। (বণরনায় বখুারী ও 

মুসিলম) 

১। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আরও বেলনঃ  

 : لنخيري. م  صيم رمضين إيديني ولحتسيلي غفم ل مي رقدم م  ذنده
 ١٨١٧ : مسةم،٢٠١٤

েয বযিি ঈমােনর সােথ ও পূেণযর আশায় িসয়াম পালন কের তার পূেবরর 

গনাহ কমা কের েদয়া হয়। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

২। িতিন আরও বেলনঃ 

 .م  صيم رمضين ثم أردعه ستي م  هولل كن كصييم للهم
 ١٩٨٤:مسةم

েয বযিি রমযােনর িসয়াম পালন কের অতঃপর শাওয়ােল ও ছয়িট েরাযা 

রােখ েস েযন পুরা বছর েরাযা রাখল। (বণরনায় মুসিলম) 

৩। িতিন আরও বেলনঃ  

 ١٧٣:مسةم  .م  قيم رمضين إيديني ولحتسيلي غفم ل مي رقدم م  ذنده

েয বযিি রমযােন তারািবহর সালাত আদায় কের ঈমােনর সিহত পূেনযর 

আশায়, তার পূেবরর গনাহ কমা কের েদয়া হয়। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম)  

েহ আমার মুসিলম ভাই ! েজেন রাখুন, িসয়াম একিট ইবাদত এবং এর 

রেয়েছ নানা �কােরর উপকািরতা। ত�েধয- 

 (১) সাওম হজেমর য� ও পাক�লীেক সবরদা কােযর িল� হওয়া হেত 
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িবরিত দান কের এবং শরীেরর েয বজরয পদাথর আেছ তােক িনঃসরণ কের। 

শরীের শিি েযাুায় আর উহা নানা ধরেণর েরােুর ও িনরাময় দান কের। 

আর ধমূপায়ীেক ধমূপান হেত িদবেসর সময়টা িবরত রােখ। এইভােব 

আে� আে� তােক উহা তযাু করেত সাহাযয কের। 
(২) উহা নফস বা আৎােক সু� কের েতােল। ফেল উহা নানা ধরেণর 

িনয়ম শংৃখলা ও িনয়মানুবতরীতার মেধয চলেত অভয� হেয় যায়। েযমন 

আনুুতয, সবর, ইখলাস।  

(৩) সােথ সােথ আদায়কারী িনেজেক তার অনযানয িসয়াম আদায়কারী 

ভাইেদর সমকক মেন কের। কারণ তােদর সােথ একে�ই িসয়াম শর 

কের এবং ইফতার ও কের। ফেল সবাই ইসলােমর একরবােদর উপর 

এেস যায়। সােথ সােথ েস েয কুধা ত�ৃা অনুভব কের তােত তার 

অনযানয কুধাতর ও অভাবী ভাইেদর ক� অনুভব করেত পাের।  

রমযােন আপনার উপর জররী ওয়ািজবসমহূ 
েহ মুসিলম ভাই! েজেন রাখুন, আ�াহ তাআলা আমােদর উপর 

িসয়ামেক ফরয কেরেছন এজনয েয, উহা আদােয়র মাধযেম আমরা তারঁ 

ইবাদত করব। যােত কের আপনার িসয়াম কবলু ও উপকারী হয় ত�নয 

িনে�াি আমলসমূহ আদায় করনঃ-  

১। সালাতেক েহফাজত করন। বহ িসয়াম পালনকারী আেছ যারা 

সালাতেক অবেহলা কের। উহা হে� �ীেনর িভিৎ। উহােক তযাু করা 

কুফুির তলূয।  

২। আপিন উৎম চিরে�র অিধকারী েহান এবং কুফির ও �ীেনর �িত 

ুািলুালাজ করা হেত সাবধান েহান। আর সােথ সােথ অনযেদর সােথ 

খারাপ বযবহার করা হেত িবরত েহান এই কথা বেল েয, আিম িসয়াম 

পালনকারী। এভােবই িসয়াম নফসেক সুসাম�সয কের তেুল। আর 

চিরে�র খারাপ িদকটা দরূীভতূ কের। আর কুফির কাজ করা হেতও 

িবরত রােখ যা মুসিলমেদর �ীন হেত েবর কের েদয়।  

৩। িসয়াম অব�ায় েকান আেজ বােজ কথা বলেবন না, যিদও উহা 

হাসয�েলই বলা েহাক না েকন, কারণ উহা আপনার িসয়ামেক ন� কের।  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ যিদ েকহ িসয়াম 

পালনকারী হও তেব েস েযন আেজ বােজ কথা বলা হেত িবরত থােক 

আর েযন ককরশভাষী না হয়। যিদ েকহ তােক ুািল েদয় বা হতযা করেত 
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উদযত হয় তেব েস েযন বেল আিম িসয়াম পালনকারী, আিম িসয়াম 

পালনকারী। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

৪। িসয়ােমর �ারা ধমূপান তযােু অ�ণী েহান। কারণ উহা কযাাার, 

হাপানী ইতযািদ েরােুর কারণ। িনজেক আে� আে� দঢ়ৃ ই�ার মািলক 

কের তলুনু। েযমিনভােব উহােক িদবেস পিরহার কেরেছন েতমিনভােব 

রাি�েতও পিরতযাু করন। আর এর ফল�িতেত আপনার শরীর ও 

স�দ উভয়ই রকা পােব।  

৫। আর যখন ইফতার করেবন তখন অিত েভাজন করেবন না। এটা 

িসয়ােমর উপকািরতা ন� কের েদয়। আর আপনার �া�য এেত কিত�� 

হেব।  

৬। িসেনমা ও েটিলিভশন েদখা হেত িবরত েহান। কারণ উহােত চির� 

ন� হয় আর িসয়ােমর উপকািরতাও ন� কের।  

৭। েবশী েবশী রাি� জাুরণ করেবন না। ফেল হয়ত েসেহরী খাওয়া ও 

ফজেরর সালাত আদায় করা হেত বাদ পেড় যােবন। আর আপনার উপর 

জররী হে� সকাল সকাল সব কাজ শর করা। রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম দ‘আ কেরনঃ (েহ আ�াহ ! আমার উ�েতর 

সকােলর সমেয় বরকত দান করন। (বণরনায় আহমদ ও িতরিয) 

৮। েবশী েবশী কের িনেজর আৎীয় �জন ও অভাবীেদর দান সদ�াহ 

করন। আর িনকট আৎীয়েদর বাড়ী েবড়ােত যান এবং শ�তা 

েপাষণকারীেদর মেধয স�িত সৃি� করন।  

৯। েবশী েবশী কের আ�হর িজিকর করন, িতলাওয়াত করন বা �বন 

করন। আর উহার অথর অনুধাবন করেত সেচ� েহান। তার উপর আমল 

করন। আর মসিজেদ েযেয় উপকারী দরসসমূহ �বণ করন।  

আর রমজােনর েশষ দশিদন মসিজেদ এেতকাফ করন।  

১০। সােথ সােথ িসয়ােমর উপর িলিখত িকতাবসমূহ ও অনযানয িকতাব 

ও পাঠ করন। যােত উহার হকুম আহকাম িশকা করেত পােরন। তখন 

িশখেত পারেবন, ভুল�েম খানা �হণ করেল বা পানীয় পান করেল 

িসয়াম ন� হয় না। আর রাে� েুাসল ফরজ হেল উহা িসয়ােমর েকান 

কিত কের না। যিদও ওয়ািজব হল পিব�তা হােসল করা ও সালােতর 

জনয েুাসল করা।  

১১। রমজােন িসয়ােমর েহফাজত করন। আর আপনার স�ানেদর 
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যখনই সামথরয হেব তখন হেতই িসয়াম আদােয় অভয� কের তলুনু। 

রমজােন িবনা ওযের িসয়াম তযাু করার বযাপােরও তােদর সাবধান 

করন। েয বযিি ই�াকৃতভােব একিদন িসয়াম ভ� করেব তার জনয 

ওয়ািজব হল উহার কাজা আদায় করা ও তওবা করা। আর েয বযিি 

রমজােনর িদবেস �ী সহবাস করেব েস তার কাফফারা আদায় করেব 

�ম অনুযায়ী। �থেম েকান �ীতদাস মুি করা, আর েয উহা করেত 

সমথর হেব না েস েযন একাধাের দই মাস িসয়াম আদায় কের। আর েয 

উহােতও সমথর হেব না েস েযন ষাট জন িমসিকনেক খাদয দান কের।  

১২। েহ মুসিলম ভাই! রমজােন িসয়াম ভ� করা হেত সাবধান েহান। 

আর েকান ওযর বশতঃ করেলও অনযেদর সামেন �কাশ করেবন না। 

কারণ, িসয়াম ভ� করা আ�াহর সামেন বাহাদরী েদখােনারই সমতলূয। 

আর ইসলামেক করা হয় েহয় �িতপ�। আর মানুষেদর মেধয খারাপ 

�ভাব ছড়ায়। েজেন রাখুন, েয িসয়াম আদায় করল না তার ঈদও নাই। 

কারণ, িসয়াম পূণরকরার পর ঈদ হল আনে�র িদবস। আর উহা এবাদত 

কবেুলর িদবসও বেট। 
 
িসয়াম স�েকর িকছ ুহাদীস 
ফাজােয়েল রমযান 

১।  রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম  বেলনঃ 
إذل جيء رمضين فتحت ألولب للغة، وأغةقت ألولب للير، وصفدت 

 ٢٥٤٧: روله مسةم .)وسةسةت لغشييط�(و� لفظ . لغشييط�

“যখন রমজান মাস শর হয় তখন আসমােনর দরজাসমূহ খুেল েদয়া 

হয়। আর জাহা�ােমর দরজাগেলা ব� কের েদয়া হয়। আর 

শয়তানেদরেক িজি�ের আব� করা হয়।“ 
অনয েরওয়ােত আেছঃ “যখন রমযান মাস আেস তখন জা�ােতর 

দরজাসমূহ খুেল েদয়া হয়।” 
অনয েরওয়ােত আেছ - “তখন রহমেতর দরজাসমূহ খুেল েদয়া হয়”। 
(বণরনায় বখুারী ও মুসিলম)  

২। িতরিমিযর েরওয়ােত আেছঃ  
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و  بتقيء م  ! و�ي لي  لغش أقص! و�غيدي مغيد  يي لي  لل� أقدل
 .للير، وذغك   ك لةة

“এক েঘাষক এই বেল ডাকেত থােক, েহ ভাল কাযর স�াদনকারীুণ 

তাড়াতািড় এিুেয় এেসা। আরও বেল, েহ খারাপ কাযর আমলকারীরা 

িপিছেয় যাও। আর আ�াহপাক জাহা�াম হেত বা�ােদর মুিি িদেত 

থােকন। উহা �েতযক রাে�ই হেত থােক যতকণ পযর� না রমযান েশষ 

হয়। (হাসান) 

৩। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

قيل . م يضيبف للسغة لعش أمثيلـني إل سدع مئة حعفك بدل لل  آد
 ١١٥١:مسةم  . . .إال لغصوم فإنه ل وأني أجزى له : ل  بز وجل

আদম স�ােনর �িতিট আমলেকই বিধরত করা হয়। �িতিট েনক আমলেক 

দশগণ হেত সাতশত গণ পযর� বিধরত করা হয়। আর আ�াহ তাআলা 

বেলনঃ “একমা� িসয়াম বযতীত। কারণ উহা একমা� আমার জনয এবং 

উহার বদলা আিমই েদব। বা�া তার শাহওয়াত এবং খাদয �হণেক 

একমা� আমার জনয তযাু কের। িসয়ামকারীর জনয দিট আনে�র সময় 

আেসঃ ইফতার করার সময় এবং তার �িতপালেকর সােথ সাকােতর 

সময়। আ�হর কসম! িসয়াম পালনকারীর মুেখর দুর� আ�াহর িনকট 

েমশেকর সুু�ী হেতও ি�য়। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

িজ�ােক সংযত রাখা 
১। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

م  غم يدع قول لغزور وللعدل له وللنل فةيس   حيجة أن يدع طعيمه 
 ٦٠٥٧:لنخيري .وشلله

েয বযিি িমথযা বলা, অনযায় কাজ ও মূখরতা হেত িবরত হয় না, তার 

খানািপনােক তযাু করায় আ�াহর েকান �েয়াজন েনই। (বণরনায় বখুারী) 

ইফতার, দ‘আ ও েসহরী খাওয়া 
রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 
১। যখন েতামরা ইফতার কর তখন েখজুর �ারা ইফতার করেব। কারণ, 

উহা বরকতময়। যিদ উহা না িমেল তেব পািন পান করেব। কারণ, উহা 
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হে� পিব�। (বণরনায় িতরিমিয) 

২।রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ইফতােরর সময় বলেতনঃ  

ْجُم إِْن َهيَء ل ُ 
َ
ْْتَةِّت للُعُمْوُ ، َوَ�دََت لأل ، َول

ُ
 ٢٣٥٧:ألو دلود  .َذَهَ  للَظَدأ

 “যাহাবা�ামাআ ওয়াবত�ািতল ওর� ু ওয়া সাবাতাল আজর 

ইনশাআ�াহ।। ত�ৃা দরূীভুত হেয়েছ আর রুেরষাসমূহ পািন �ারা পূণর 

হেয়েছ আর আ�াহ চােহত, ছওয়াবও িনিদর� হেয়েছ। (বণরনায় আব ু

দাউদ) 

৩। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আরও বেলনঃ  

 )هبةي متفق  (لفطم بجةول مي ب� للي  يزلل ال

যখন পযর� েলােকরা ওয়াি হওয়া মা� তাড়াতািড় ইফতার করেব 

ততকণ পযর� তারা কলযােণর মেধয থাকেব। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

৪। অনয� বেলন  

 )بةيه متفق    ( لم�ة لغسحور ف فإن �سحمول

 েতামরা েসহরী েখেত থাক। কারণ, উহােত বরকত আেছ। (বণরনায় 

বখুারী ও মুসিলম) 

 
রাসলূ�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িসয়াম 

১। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ “�েতযক মােস 

িতন িদন এবং রমযান মােস িসয়াম পালন করা সম� বছর িসয়ােমর 

সমতলূয। আরাফার িদন (হাজী বযতীত অনযেদর) িসয়ম পালন করেল 

আিম এই আশা কির েয, আ�াহ তার পূেবরর বছেরর গনাহ আর পেরর 

বছেরর গনাহ কমা কের িদেবন। আর আশরার িসয়াম পালন করেল 

আ�হ তার পূেবরর বছেরর গনাহ কমা কের িদেবন। (বণরনায় মুসিলম) 

২। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আরও বেলনঃ “যিদ আিম 

আুামী বছর েবেঁচ থািক তেব মুহাররােমর নবম িদেনও িসয়াম পালন 

করব”। (বণরনায় মুসিলম) 

৩। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম-েক েসামবার ও 

বহৃ�িতবােরর িসয়ােমর বযাপাের �� করা হেল বেলনঃ “ঐ দ‘িদন 

বা�ার আমলসমূহ আ�াহ রাববলু আলামীেনর িনকট েপশ করা হয়। 
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আর আিম এটা পছ� কির েয, িসয়ামরত অব�ায় আমার আমল তারঁ 

স�ুেখ েপশ করা হেব”। (বণরনায় নাসায়ী) 

৪। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ঈদল িফতের ও ঈদল 

আযহার িদেন িসয়াম পালন করেত িনেষধ কেরেছন। (বণরনায় বখুারী ও 

মুসিলম) 

৫। আেয়শা (রাঃ) বেলনঃ “রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 

রমযান ছাড়া অনয েকান মােস সম� মাস বযািপ িসয়াম সাধনা কেরনিন। 

” (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

৬। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম শা‘বান মাস বযতীত অনয 

েকান মােস এত অিধক সাওম সাধনা করেতন না। (বণরনায় বখুারী) 

হজ ও উমরার ফিজলত 

১। আ�হ তাআলা বেলনঃ 
 M  s  r  q   ~  }  |  {z   y  x  w  vu    t

       ®  ¬  «  ª  ©         ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  ے

  ¯L ٩٧: آل عمران 
আ�াহর ঘের যাওয়ার মত সামথর যােদর আেছ তােদর জনয জররী হল 

আ�াহর ঘেরর হজ আদায় করা। আর েয তােক (আ�াহ তা‘লার 

হকুমেক) অ�ীকার করেব িন�য়ই আ�াহ তারঁ িব� জুত হেত 

মুখােপকীহীন। (সূরা আল‘ইমরান, ৯৭) 

২। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 
كفيرة هي ليغندي وللج لهبور ليس ل جزلء  للعدمة إل للعدمة

 إال للغة

এক ওমরাহ হেত পরবতরী আর এক ওমরাহ, এই দই ওমরাহ পালন 

করা মধযবতরী সমেয়র জনয কাফফারা (মুেছ যাওয়া) �ুপ আর কবলু 

হে�র বদলা একমা� জা�াত। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

৩। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আরও বেলনঃ  

 فث وغم يفسق رجع م  ذنو�ه كيوم ولره أمهيم فةم حج م 
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েয বযিি এমন ভােব হ� আদায় করল যােত েকান অ�ীল কথা বা কাজ 

বা ফােস�ী েকান কমর করল না, েস েযন তার পাপ হেত এমনভােব পিব� 

হল েযন এই মা�ই তার মা তােক �সব করল। (বণরনায় বখুারী ও 

মুসিলম) 

৪। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আরও বেলনঃ                                  
 )ملهسة روله   ( سك�م مغي ب� خذول

েতামরা আমার িনকট হেত হেজর িনয়মাবলী িশেখ লও। (বণরনায় মুসিলম) 

৫। েহ মুসিলম ভাই! যখনই আপনার িনকট ঐ পিরমাণ অথর জেম যা �ারা 

ম�া শরীফ আসা যাওয়ার বযব�া হয় তখনই সােথ সােথ ফরজ হজ 

আদায় করন। আর এটা জররী নয় েয, হেজর পর অনযেদর জনয হাদীয়া 

েতাহফা আনার মত খরচ আপনার নাই, তাই িকভােব হজ করেবন। কারণ, 

আ�াহ এই ওযর কবলু করেবন না। তাই অসু� হওয়া, দির�তা আসা বা 

পাপী হেয় মৃতযু মুেখ পিতত হওয়ার পূেবর হজ করন। কারণ, হজ হে� 

ইসলােমর েরাকনসমূেহর  একিট েরাকন।  

৬। আর ওমরা ও হেজর জনয েয অথর বযয় করা হেব তােত ওয়ািজব হে� 

উহা হালাল কামাই হেত হেব যােত কের আ�াহ তাআলা উহা কবলু 

কেরন।  

৭। েকান মিহলার জনয মাহােরম পুরষ বযতীত একাকী হে�র সফর বা 

েয েকান সফর করা হারাম। কারণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 

বেলনঃ “েকান মিহলা ককণই েকান মাহােরম পুরষ বযতীত সফর করেব 

না”। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 
৮। কােরা সােথ েকান শ�তা থাকেল িমটমাট কের িনন। আর ধার েদনা 

থাকেল তা েশাধ করন। �ীেক উপেদশ িদন েসেজগেজ েবর না হেত। আর 

ুাড়ী হাকােনা, ঈেদর িদেনর িমি� িবতরণ, েকারবাণী ইতযািদর বযাপােরও 

উপদশ িদন। কারণ আ�াহপাক বেলন  

 M+   *  )    !      2  -,L ٣١: األعراف 
  

 েতামরা খাও, পান কর, িক� অপচয় কর না। (সূরা আ’রাফ ৩১) 

৯। হজ হেলা মুসিলেমর জনয িবরাট এক সে�লন েক�। এেত তারা এেক 
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অনযেক জানেত পাের, ভালবাসার স�কর �াপন করেত পাের। আর এেক 

অপরেক সহেযািুতা করেত পাের তােদর সমসযাবলী সমধােনর জনয। 

আর সােথ সােথ দিনয়া ও আেখরােতর লােভর কাযরসমূহ করেত পাের।  

১০। এর েচেয়ও বড় কথা হল, আপিন আপনার িনেজর সমসযাবলীর 

সমাধােনর জনয একমা� আ�াহ তাআলার িনকট কায়মেনাবােকয সাহাযয 

চাইেত পােরন। সকলেক েছেড় একমা� তার িনকেটই দ’আ করেত 

পােরন। কারণ আ�াহ তাআলা বেলন  

 M  c  b  a   `     _  ̂   ]         \  [L ٢٠: الجن 

 
(েহ নবী) বলনু, আিমত একমা� আমার রবেক ডািক আর তার সােথ 

কাউেক শরীক কির না। (সূরা িজন, ২০)  

১১। বছেরর েয েকান সময় ওমরাহ করা জােয়য। তেব রমযােন উৎম। 

কারণ রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন  

 )متفق بةيه(بدمة ف رمضين رعدل حجة 
“রমযােন ওমরা করা হেজর সমতলুয।’’ (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম)  

১২। আর মসিজদল হারােম সালাত আদায় করেল অনয েয েকান মসিজেদ 

সালাত আদায় করা হেত একলক গণ েবশী সওয়াব পাওয়া যায়। কারণ 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ আমার এই মসিজেদ 

(মসিজেদ নববী) এক রাক’আত সালাত আদায় করা মসিজদল-হারাম 

বযতীত অনয েয েকান মসিজেদ হাজার রাক’আত আদায় করা হেত উৎম। 

(বণরনায় বখুারী ও মুসিলম)  

অনয� িতিন বেলনঃ মসিজেদ হারােম সালাত আদায় করা আমার এই 

মসিজেদ সালাত আদায় করা হেত একশত গণ েবশী উৎম। (বণরনায় 

আহমদ)  

১৩। আপনার জনয উৎম হল হেজ তামাৎ ুকরা। উহা হে� �থেম ওমরাহ 

করা, তারপর এহরাম হেত হালাল হেয় তারপর হজ আদায় করা। 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ েহ মুহা�েদর বংশধর ! 

েতামােদর মেধয েয েকহ হজ আদায় কের েস েযন হেজর সােথ ওমরাহ  

আদায় কের। (বণরনায় ইবেন িহ�ান) 
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ওমরাহর আমলসমহূ 
এহরাম, তাওয়াফ, সা’য়ী, হলক, তাহা�ুল।  
 ১। আল এহরামঃ- িমকােত �েবেশর পূেবর এহরােমর কাপড় পিরধান 

করন। আর বলনু “লা�ােয়ক আ�াহ�া িবওমরাহ” েহ আ�াহ, উপি�ত 

ওমরাহ করেত।  

তারপর উ� �ের তলবীয়া “লা�ািয়ক আ�াহ�া লা�ািয়ক, লা�ািয়কা 

লা-শারীকালাকা লা�ািয়ক ই�াল হামদা ওয়ানেনমাতা লাকা ওয়াল মুলক 

লা-শারীকালাক” অথরাৎ, উপি�ত হেয়িছ, েহ আ�াহ আপনার সাি�েধয 

উপি�ত হেয়িছ। এমন এক সরার িনকট উপি�ত হেয়িছ েহ আ�াহ, 

আপনার েকান অংশীদার েনই। িন�য়ই সম� �শংসা এবং িনয়ামত 

সম�ই আপনার িনকট হেত এবং সম� রাজরও আপনারই। আর আপনার 

েকান শরীক েনই।  

২। তওয়াফঃ- যখন ম�াশরীফ েপৗঁছেবন, তখনই হারাম শরীফ চেল যান, 

তারপর কা’বা ঘেরর চতিুদরেক সাত বার �দিকণ করন। শর করেবন 

হজের আসওয়াদ হেত। শরেত বলেবনঃ িবসিম�াহ, আ�াহ আকবার। 

যিদ সমথর হন তেব পাথের চুমা খান, তা না হেল ডান হাত �ারা ইশারাহ 

করন। যিদ সমথর হন তাহেল �িতবারই ডান হাত �ারা েরাকেন 

ইয়ামানীেত �শর করন। এখােন ইশারাও করা যােব না, চুমাও খাওয়া 

যােব না। আর এই দই েরাকেনর মধযবতরী জায়ুায় বলনু “রা�ানা 

আিতনা িফ�িুনয়া হাসানাতান, ওয়া িফল আিখরােত হাসানাতান, ওয়াি�না 

আযাবা�ার” অথরাৎ েহ আমােদর �িতপালক! আমােদর দিনয়ােত কলযাণ 

িদন এবং আিখরােতও। আর আমােদর জাহা�াম হেত মুিি দান করন।  

তারপর তওয়াফ েশেষ মাকােম ই�াহীেমর িপছেন দ’রাক’আত সালাত 

আদায় করন। �থম রাক’আেত পডুন সূরা কািফরন আর ি�তীয় 

রাক’আেত পডুন সূরা ইখলাস।  

৩। সা’য়ীঃ- তারপর সাফা পাহােড় আেরাহণ। করন। তারপর কা’বার 

িদেক মুখ কের দ’হাত আকােশর িদেক উিঠেয় পডুনঃ  

 M  o     [Z  Y  X  W  V   U  TL ١٥٨: البقرة 

 “ই�াসসাফা ওয়াল মারওয়াতা িমন শা’য়ািয়ির�াহ।’’ 
“িন�য়ই সাফা ও মারওয়া আ�াহ তাআলার িনদশরনসমূেহর অ�ভরুি। 
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সাফা িদেয় সায়ী শর করন। েযমন আ�াহ সাফার কথা িদেয় শর 

কেরেছন। 
তারপর েকান ইশারা বযতীতই িতনবার “আ�াহ আকবার” বলনু। তারপর 

বলনু “লা ইলাহা ই�া�াহ অহদাহ লা শারীকা লাহ, লাহল মুলকু ওয়া 

লাহল, হামদ, ওয়া হয়া আলা কুি� শাইিয়ন �াদীর। লা ইলাহা ই�া�াহ 

অহদাহ, আনজাযা ওয়াদাহ, ওয়া সাদা�া’আবদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাব 

ওয়াহদাহ” িতনবার। অথরাৎ আ�াহ ছাড়া সিতযকার েকান মা’বদু েনই। 

িতিন এক ও অি�তীয়। সম� রাজর তারঁই আর সম� �শংসাও তারঁ। আর 

িতিন সম� িকছরু উপর কমতাবান। আ�াহ ছাড়া অনয েকান মা’বদু েনই। 

িতিন তারঁ ওয়াদা পূণর কেরেছন। তারঁ বা�ােক সেতযর উপর �িতি�ত 

কেরেছন, িতিন একাই সম� দলেক পরািজত কেরেছন।  

তারপর �িতবার সাফা ও মারওয়ােত উেঠ একই িনয়ম পালন করন। আর 

সােথ সােথ দ’আ করন। সাফা ও মারওয়ার মােঝর সবজু বািতর অংশটুকু 

�ত অিত�ম করন। সায়ী করেত হেব সাতবার। যাওয়ায় একবার ও 

আসায় একবার, েমাট দইবার িহসাব কের সাতবার পূণর করেত হেব।  

৪। এটা েশষ হেল পূণরভােব মাথামূ�ন করন অথবা চুল খােটা করন। 

মিহলারা তােদর চুেলর অ�ভাু সামানয কাটেব। 
৫। এই ভােবই আপিন ওমরাহর সম� আমল েশষ করেলন এবং এহরাম 

অব�া হেত হালাল হেয় �াভািবক হেলন। 
হেজর আমলসমহূ 
এহরাম, িমনােত রাি� যাপন, আরাফােত অকুফ করা, মুযদালাফােত রাি� 

যাপন করা, রমী, যেবহ, চুল মু�ান, তওয়াফ, সায়ী, হালাল হওয়াঃ- 

১। ি�লহে�র অ�ম িদবেস ম�ােত এহরােমর কাপড় পিরধান করন। 

তারপর বলনু “ লা�ািয়ক আ�াহ�া িবহা�ািত” (েহ আ�াহ, আিম হেজর 

িনয়ত করলাম। তারপর িমনােত ুমন কের েসখেন রাি� অিতবািহত 

করন। ঐ �ােন পাচঁ ওয়ােির সালাত কসর কের আদায় করন। েযাহর, 

আসর এশা এই িতন সালাত িনিদর� ওয়ােি কসর কের আদায় করন।  

২। তারপর িজলহেজর নবম িদবেস সুযর উদেয়র পের িমনা হেত 

আরাফােত ুমন করন। েসখােন েযাহর ও আসরেক “জমা তাকদীম” কের 

আদায় করন এক আযান ও দই একামেত। তখন েকান সু�ত আদায় 
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করার �েয়াজন েনই। তেব একটা বযাপাের সাবধান হেবন। তা হল 

আরাফােতর সীমার মেধয থাকেবন, খাওয়া দাওয়া করেবন, তালবীয়া পাঠ 

করেবন আর এক আ�াহর িনকট দ’আ করেত থাকেবন। কারণ, 

আরাফােত অকুফ (অব�ান) করা হেজর েরাকনসমূেহর মূল। আর 

মসিজেদ নািমরার েবশীরভাু আরাফােতর বািহের। (তাই সালাত েশেষ 

মসিজদ হেত েবর হেয় আবার আরাফাত ময়দােন অকুফ করা উিচত) 

৩। সূযরাে�র পর আরাফাত হেত েবর হেয় মুযদালাফার িদেক রাওয়ানা 

হউন। েসখােন মাুিরব ও এশােক এক কের “জমা তািখর” সালাত 

আদায় করন। তারপর েসখােন রাি� যপন কের ফজেরর সালাত আদায় 

করন। তারপর মাশআরল হারােম েবশী কের আ�াহেক �রণ করন। তেব 

দবরলরা এখােন রাি� যাপন না করেলও তা জােয়য হেব।  

৪। তারপর সূযর উঠার পূেবরই মুদালাফা হেত রাওয়ানা হেয় িমনার িদেক 

অ�সর হউন। িমনােত েপৗেছ ঁ বড় জমরােত সাতটা েছাট কংকর আ�াহ 

আকবার বেল িনেকপ করন। সূযর উঠার পর এমনিক রা� পযর� উহা 

িনেকপ করা চেল।  

৫। তারপর যবহ করন এবং িমনা বা ম�ােত ঐ েুা� আহার করন। 

ঈেদর িতন িদন িনেজরাও আহার করন আর ফিকর, িমসিকনেদর মেধয ও 

েুা� িবিলেয় িদন। যিদ আপনার িনকট েকারবাণী করার টাকা না থােক 

তেব হেজর মেধয িতন িদন িসয়াম পালন করন আর বাকী সাতিদন েদেশ 

�তযাবতরন কের আদায় করন। েমেয়েদর জনযও একই হকুম। তার উপরও 

যেবহ করা ওয়ািজব, অসমথর হেল িসয়াম পালন করেবন। এই িনয়ম হেজ 

তামাৎরু েবলায় �েযাজয। তারপর আপনার ম�কেক পূণরভােব মুি�ত 

করন বা সম� মাথার চুল খােটা করন। তেব মু�ন করা উৎম। তারপর 

আপনার েপাষাক পিরধান করন। এখন আপনার জনয �ী সহবাস বযতীত 

সম� িকছইু হালাল হল।  

৭। তারপর ম�ায় �তযাবতরন কের তওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মেধয 

সা’য়ী করন। ইহােক ঈেদর েশষ িদন পযর� েদরী কের আদায় করা চেল। 

এরপর আপনার �ীর সােথ সহবাস আপনার জনয হালাল হেয় যােব।  

৮। তারপর ঈেদর কেয়ক িদেনর জনয িমনােত �তযাবতরন করন। ওয়ািজব 

িহসােব ওখােন রাি� অিতবািহত করন। �তযহ েযাহেরর পর িতনটা 

জমারােত ক�র িনেকপ করন। শর করেবন েছাট টা হেত। ইহা রাি� 
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পযর� করা চেল। �িতিটেত ৭ িট কের ক�র িনেকপ করন। �িতবার 

পাথর িনেকেপর সময় আ�াহ আকবার বলনু। েখয়াল রাখেত হেব 

ক�রগেলা েযন জমারােত লােু। েযগেলা লাুেব না তা পুনবরার িনেকপ 

করন। সু�াত হে�, েছাট ও মাঝারী জামরােত পাথর িনেকপ কের হাত 

উিঠেয় দ’আ করা। পাথর িনেকেপ অসমথর হেল েমেয়েদর, েরাুীেদর, 

েছাটেদর ও দবরলেদর পক হেত অেনযরা ক�র িনেকপ করেত পারেব। 

যিদ েকান জররী পিরি�িত েদখা েদয় তেব ি�তীয় বা দতৃীয় িদেনও উহা 

িনেকপ করা যােব।  

৯। িবদায়ী তাওয়াফ ওয়ািজব। এই তাওয়াফ করার সােথ সােথ সফর শর 

করেত হেব।  

হজ ও ওমরাহর আদবসমহূ 
১। ইখলােসর সােথ একমা� আ�াহর জনযই হজ আদায় করন। মেন মেন 

বলনুঃ েহ আ�াহ ! এই হজ েকান েলাক েদখােনা আমল বা নােমর নাম 

নয়।  

২। েনককার েলাকেদর সােথ সফর করন এবং তােদর েখদমত করেত 

সেচ� েহান। আর আপনার �িতেবশীর েদয়া ক� সহয করেত সেচ� েহান।  

৩। ধমুপান তযাু ও িসুােরট �য় করা হেত সাবধান েহান। কারণ উহা 

হারাম। উহা শরীরেক, পা�রবতরীজনেক ও স�েদর কিত কের। আর উহা 

আ�াহ পােকর �� নাফরমানী।  

৪। �িতিট সালােতর সময় েমসওয়াক করেত তৎপর েহান। েসখান েথেক 

যমযেমর পািন ও েখজুর হািদয়া িহসােব বহন করন। কারণ এগেলার 

ফিজলত স�ে� সহীহ হাদীস বিণরত হেয়ছ। 
 ৫। েমেয় মানুষ �শর করা হেত সাবধান েহান। তােদর �িত অেহতকু দিৃ� 

িনেকপ করেবন না। আর আপনার সাথী েমেয়েদর সবরদা পদরার মেধয 

রাখেত সেচ� েহান।  

৬। কখেনা মুসি�েদর কাধ িডি�েয়, তােদর ক� িদেয় চলােফরা করেবন 

না। বরং েযখােন �ান পান েসখােনই বসেত সেচ� েহান।  

৭।দই মািজদল-হারােমও সালাতরত বযিির স�ুখ িদেয় চলাচল করেবন 

না। কারণ উহা শয়তােনর কাযর।  

৮। সালাত আদােয় ধীর ি�রতা �দশরন করন। েকান সুতরা েযমন 

েদওয়াল, কােরা িপছেন সালাত আদায় করন। ইমােমর সুতরাই িপছেনর 
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বযিিেদর জনয যেথ�।  

৯। তাওয়াফ, সায়ী, পাথর িনেকপ, হজের আসওয়ােদ চুমা খাওয়া ইতযািদ 

কােজর সময় আপনার আশপােশর েলাকেদর �িত েখয়াল করেবন যােত 

তারা েকান ক� না পায়। ইহা অতয� �েয়াজনীয় কাজ।  

১০। ুাইর�াহর িনকট দআ করা হেত সাবধান থাকেবন। কারণ, উহা ঐ 

িশরেকর অ�ভরি, যােত হ� ও তার সম� আমলই বািতল হেয় যায়। 

কারণ আ�াহ তালা বেলনঃ  

 M     §    ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ¨L ٦٥: الزمر 
যিদ তিুম িশরক কর তেব েতামার সম� আমল ন� হেয় যােব আর 

অবশযই তিুম কিত��েদর অ�ভরি হেয় পড়েব। (সূরা যমুার ৬৫) 

 

মসিজেদ নববীর িকছ ুআদব কায়দা 
 ১। যখন মসিজেদ �েবশ করেবন তখন ডান পা �থেম এিুেয় িদেয় 

িভতের �েবশ করন এবং বলনুঃ  

 ولغسالم ع رسول ل  ل� لفتح ل ألولب رحتك ولغصالة �سم ل 
“িবসিম�ািহ ওয়াসসালাত ু ওয়াসসালামু আলা রাসূিল�াহ,       
আ�াহ�াফতাহলী আবওয়াবা রাহমািতকা” অথরাৎ আ�াহর নােম শর 

করিছ, তারঁ রাসূেলর উপর সালাত ও সালাম । েহ আ�াহ! আমার জনয 

আপনার রহমেতর �ারসমূহ খুেল িদন।  

২। তারপর দই রাকআত তাহইয়াতলু মসিজেদর সালাত আদায় করন। 

তারপর রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উপর এই বেল 

সালাম েপশ করন- “আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলা�াহ, আসসালামু 

আলাইকা ইয়া আবা বাকর, আসসালামু আলাইকা ইয়া ওমার । তারপর 

েকবলার িদেক মুখ কের দ’আ করন। কারণ, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�াম বেলেছনঃ “যখন েকান িকছু চাও একমা� আ�াহর িনকট 

চাও, যিদ েকান সাহাযয চাও তেব একমা� তারঁ িনকটই সাহাযয চাও”। 

(বণরনায় িতরিমিয) 

৩। মসিজেদ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িযয়ারত এবং তারঁ 

উপর সালাম েদয়া মু�াহাব। এর সােথ হজ সহীহ হওয়া বা না হওয়ার 
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েকান স�কর েনই। এর জনয িনিদর� েকান সময়ও িঠক করা েনই।  

৪। িযয়ারেতর সময় রওজা শরীেফর জানালা বা েদয়াল �শর করা বা চুমা 

খাওয়া হেত িনজেক বাচঁান। কারণ, উহা হে� িবদআত।  

৫। যখন মসিজদ হেত েবর হন তখন কবরেক সামেন েরেখ এবং কবেরর 

িদেক মুখ কের িপিছেয় আসা িবদআত। এর পেক েকান দিলল েনই।  

৬। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উপর েবশী েবশী দরদ পাঠ 

করন। কারণ, রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ  

 )روله مسةم(  بةيه لني بشل م  ص  ع صالة ولحدة ص  ل

েয বযিি আমার উপর একবার দরদ পাঠ করেব, আ�াহ তাআলা তার 

উপর দশবার রহমত ে�রণ করেবন। (বণরনায় মুসিলম)  

৭। জা�ােত বাকী কবর�ান এবং অহেদর শহীদেদর কবর িযয়ারত করাও 

মু�াহাব। তেব সাত মসিজেদর বযাপাের েকান দিলল েনই।  

৮। মদীনা শরীফ সফর করার সময় িনয়ত হেব মসিজেদ নববীর িযয়ারত। 

তারপর ওখােন েপৗঁছেল পের রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর 

উপর সালাম করার িনয়ত করেত হেব। কারণ, তারঁ মসিজেদ সালাত 

আদায় করা অনযানয মসিজেদ সালাত আদায় করা হেত হাজার গণ েবশী 

সাওয়াব পাওয়া যায়। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ 

িতন মসিজদ বযিতত অনয� ক� কের সাওয়ােবর আশায় িযয়ারেত যােব 

না। মসিজদল হারাম, মসিজদল আকসা, আর আমার এই মসিজদ।  

(বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

মজুতািহদুেণর হাদীস অনযুায়ী চলার ঘটনা 
চার ইমাম-েক আমােদর তরফ হেত আ�াহ তাআলা উৎম �িতদান দান 

করন। তােদর �েতযেকই তােদর িনকট েয হাদীসসমূহ েপৗেছিছল তার 

উপর ইজেতহাদ কের িছেলন। তােদর এেক অপেরর সােথ েয মত পাথরকয 

ঘেটিছল তার িবেশষ কারণ হে�, কােরা িনকট েকান হাদীস েপৗেছ ঁিছল যা 

িকনা অেনযর িনকট েপৗেছ ঁনাই। কারণ, েসই যামানায় হাদীেসর খুব েবশী 

�সার ঘেটিন। আর হাদীেসর হােফজুণ নানা এলাকায় ছিড়েয় িছিটেয় 

িছেলন। েকহ িছেলন িহজােয, েকহ শােম, েকহ ইরােক, েকহ িমসের বা 

অনযানয মুসিলম েদেশ। তােদর যামানায় এক �ান হেত অনয �ােন 

যাতায়াত িছল খুবই কিঠন ও ক�বহল। েস কারেণ েদখেত পাই, ইমাম 
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শােফয়ী (রঃ) যখন ইরাক েছেড় িমসের েুেলন তখন ইরােক তার েয 

পুরাতন মাযহাব িছল তা তযাু কেরন। কারণ, তখন তারঁ স�ুেখ নুতন 

নুতন বহ সহীহ হাদীস উপ�ািপত হয়।  

তাই েদখেত পাই ইমাম শােফয়ী (রঃ) এর মাযহাব হে� েকান মিহলােক 

�শর করেল ওয ুছেুট যায় িক� অনযিদেক ইমাম আব ুহািনফাহ (রঃ) এর 

মেত ছেুট না। এমত অব�ায় আমােদর উপর ওয়ািজব হল �রুআন ও 

সহীহ সু�াতেক তালাশ করা।  আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò

   å  ä  ã  âL ٥٩: النساء 
অথরাৎ যিদ েতামরা েকান িবষেয় মতেভদ কর তেব তার িবচােরর ভার 

আ�াহ ও তারঁ রাসূেলর উপর েছেড় দাও যিদ েতামরা সিতযই আ�াহ ও 

আেখরােতর উপর ঈমান এেন থাক। উহাই হে� উৎম এবং সিঠক বযাখযা। 

(সূরা িনসা ৫৯) 

আর আমােদরেক েতা হকুম করাই হেয়েছ আ�াহ তাআলার িনকট হেত েয 

কুরআন অবতীণর হেয়েছ তােক অনুসরণ করার জনয। আর রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম আমােদরেক সহীহ হাদীেসর মাধযেম উহার বযাখযা 

দান কেরেছন। কারণ আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  ?  >  =  <;  :                 9  8  7  6  5      4  3  2  1

   @L ٣: األعراف 
 

েতামােদর রেবর তরফ হেত যা েতামােদর উপর অবতীণর হেয়েছ তােক 

অনুসরণ কর। তােক েছেড় অনয েকান আউিলয়ােদর অনুসরণ কর না। 

েতামরা খুব কমই ইহা �রণ কর। (সূরা আ’রাফ ৩) 

তাই েকান মুসিলেমর সামেন েকান সহীহ হাদীস েপশ করেল তােক এই 

বেল তযাু করা জােয়য েনই েয, উহা আমােদর মাযহাব িবেরাধী। কারণ 

সম� ইমামুেণর এজমা হে� সবরদা সহীহ হাদীস �হণ করা, আর 

উহােদর েখলাফ তােদর েয মতবাদ তা পিরহার করা। 
হাদীস স�ে� ইমামুেণর মতামত 
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িনে�  ইমামুেণর িকছু বিবয তেুল ধরা হে�। তােদর উে�িখত বিেবযর 

মাধযেম, তােদর উপর েযসব েদাষােরাপ করা হয়, তা দরূীভতু হেব এবং 

তােদর অনুসারীেদর িনকট সতয উদঘািটত হেব।  

ইমাম আব ু হািনফা (রঃ) -�েতযক বযিিই তারঁ েফকহার িনকট ঋনী-

বেলনঃ  

১। েকান বযিির জনয হালাল হেব না আমােদর েকান কথােক �হণ করা, 

যতকণ পযর� না েস �াত হেব ইহা আমরা েকাথা হেত �হণ কেরিছ।  

২। ঐ বযিির জনয হারাম, েয আমার দলীল না েজেন, শধ ুকথার উপর 

ফেতায়া েদয়। কারণ আমরা মানুষ। আজ এক কথা বিল আুামীকাল 

আবার উহা হেত �তযাবতরন কির।  

৩। যিদ আিম এমন েকান কথা বিল, যা আ�াহর িকতাব িকংবা রাসূেলর 

কথার সােথ িবেরাধপূণর হয়, তখন আমার কথােক তযাু করেব।  

৪। ইমাম ইবেন আেবদীন তার িকতােব বেলনঃ যিদ েকান হাদীস সহীহ 

হয় আর উহা মাযহােবর িবেরাধী হয় তথািপ ঐ হাদীেসর উপর আমল 

করেত হেব। উহাই হেব তার জনয মাযহাব। েকান েমাকাে�দ উহার উপর 

আমেলর �ারা হানাফী মাযহাব হেত েবর হেয় যােবন না। কারণ সহীহ 

েরওয়ােত ইমাম ইমাম আব ুহািনফা (রাঃ) হেত বিণরত আেছঃ যিদ হাদীস 

সিহহ হয় তেব উহাই আমার মযহাব।  

ইমাম মােলক (রঃ) িযিন মদীনা মেনায়ারার ইমাম বেল খযাত িছেলন, 

িতিন বেলনঃ 
১। আিমেতা একজন মানুষ মা�। ভলুও কির, শ�ও কির। তাই আমার 

রায়েক উৎমভােব পযরেবকণ কর। তার মেধয েযগেলা েকারআন-হাদীেসর 

সােথ িমেল তােদর �হণ কর। আর েযগেলা েকারআন ও হাদীেসর সােথ 

িমেল না তােক তযাু কর।  

২। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর পের এমন েকান বযিি েনই 

যার িকছু কথা �হণ করাও চেল, আর িকছু তযাু করাও চেল। শধমুা� নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সব কথা �হণেযাুয।  

ইমাম শােফয়ী (রঃ) িযিন আহেল বাইেতর (নবীর বংশধর) একজন, িতিন 

বেলনঃ  

১- এমন েকহ েনই যার িনকট রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর  

িকছু সু�াত আেছ আর িকছু ুােয়ব আেছ। তাই আিম যত কথাই বিল না 
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েকন, আর যত উসূলী কথাই বিল না েকন, যিদ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�াম হেত তার িবপরীত েকান কথা আমার �ারা বলা হেয় থােক 

তেব রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কথাই �হণেযাুয, আর 

উহাই আমার মত বেল ধরা হেব।  

২-মুসলমানেদর ইজমা হেয়েছ েয যিদ কারও িনকট রাসূল�ুাহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�ােমর েকান সু�াত �কািশত হয় তারঁ কথােক বাদ িদেয় 

অনয কােরা কথা �হণ করা তার জনয জােয়য হেব না। 
৩-যিদ আমার েকান িকতােব রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর 

সু�ােতর পিরপ�ী েকান কথা েদখেত পাও তেব েতামরা রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কথােকই �হণ করেব। উহাই আমার কথা 
৪- যিদ েকান হাদীস সহীহ হয় তেব উহাই আমার মাযহাব।  

৫- একদা ইমাম আহেমদ িবন হা�লেক সে�াধন কের বেলনঃ েতামরা 

আমার েথেক হাদীস ও তার বণরনাকারীেদর িবষেয় অিধক �াত আছ। যিদ 

েকান সহীহ হাদীস পাও তেব সােথ সােথ আমােক �াত করেব যােত আিম 

তার উপর মাযহাব বানােত পাির।  

৬। ঐ সম� মাসআলা যােত �মািণত হেয়েছ েয, আিম যা বেলিছ তা 

সহীহ হাদীেসর িবপরীত তেব আিম আমার জীিবত অব�ায় ও মৃতযুর পরও 

উহা হেত িবরত হি�। 
ইমাম আহমদ িবন হা�ল (রঃ) যােক ইমামু আহেল সু�াত বলা হয়, িতিন 

বেলনঃ 
১। আমােক তাকলীদ (অ�অনুসরণ) কর না, আর না মােলক বা শােফয়ী 

(রঃ) বা আওযায়ী (রঃ) অথবা সাওরী (রঃ) েক অনুসরণ কর। বরং তারা 

েযখান হেত �হণ কেরেছ েসখান হেত �হণ কর। (যারা বেুঝেছ ও িশেখেছ 

তােদর হেত) 

২। েয বযিি রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর েকান হাদীসেক 

অ�ীকার করেব েসেতা ধংেসর মুখামুিখ এেস দািড়েয়েছ।  

�দেরর ভাল ও মে�র উপর ঈমান আনা 
ইহা হে� ঈমােনর িভিৎসমূেহর ষ� িভিৎ। এর অথর স�েকর ইমাম নবভী 

রহ. তার আরবাইন হাদীেসর বযখযা �ে� বেলেছনঃ িন�য়ই আ�াহ 

তাআলা �িতিট িজিনেসর ভাুয অতীেত িলিপব� কেরেছন। আর ঐ সম� 

িজিনসগেলার জনয যা িতিন িলিপব� কেরেছন তা কখন, িকভােব অবুত 
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আেছন। েকান �ােন ঘটেব তাও িতিন অবুত আেছন। আর অবশযই উহা 

ঘটেব ঐ ভােবই েযভােব তারঁ িনকট উহা িলিপব� আেছ।  

�দর বা ভাুযর উপর কেয়ক ধরেনর ঈমান আনেত হেব- 

১। �ােনর েকে� �দর (িনিদর�করণ) উহা হে� ঐ ঈমান েপাষণ করা েয, 

আ�াহপাক পূবর হেতই �াত আেছন বা�ারা ভাল ও ম� কায, িকভােব 

করেব। তােদর সৃি� ও দিনয়ােত পয়দা করার পূেবরই িতিন �াত আেছন 

তারা িক তার আনুুতয করেব নািক িবেরািধতা করেব। আর তােদর মেধয 

কারা জা�াতী হেবন আর কারা জাহা�ামী হেব। আর তােদর সৃি� ও 

ুঠেনর পূেবরই িতিন তােদর জনয উৎম বদলা বা শাি�র বযব�া কের 

েরেখেছন তােদর ভাল বা ম� আমেলর জনয। আর �িতিট িজিনসই 

উৎমভােব িলিপ� কের তারঁ িনকেট েরেখেছন। আর বা�ার �িতিট কাযই 

ঐ ভােব ঘেটেত থােক েযভােব উহা তারঁ এেলেমর মেধয ও িকতােবর 

মেধয িলিপব� আেছ।  

(এই অংশটুকু রজব হা�লী (রঃ) এর জােময়ুল উলমু ওয়াল েহকাম 

িকতাবহেত েনয়া হেযেছ) 

২। লওেহ মাহফুেয েয তকদীর িলিপব� আেছঃ ইবেন কািসর (রঃ) তারঁ 

তফসীের, আ�ুর রহমান ইবেন সালমানঃ আ�াহপাক যা িকছইু িনিদর� 

কেরেছন, েকারআনপাক বা তার পূেবরর বা পেরর ঘটনা সম� িকছইু লওেহ 

মাহফুেয িলিপব� কেরেছন অথরাৎ উহা “মালাউল আ’লােত” আেছ। 

(তফসীের ইবেন ইবেন কাসীর চতথুর পৃঃ ৪৯৭) 

৩। মােয়র ুেভর ভাুয িলখাঃ হাদীেস বিণরত আেছ (....তারপর মােয়র 

ুেভরর এই নবজাতেকর িনকট আ�াহপাক এক েফেরশতা (মালাইকা ) 

পাঠান, িযিন তার মেধয আৎা ফুিকেয় েদন এবং তােক চারটা কথা িলখেত 

বেলন. যথাঃ তার িরিযক, আয়ু, আমল দভরাুয ও েসৗভাুয িলিপব� 

কেরন। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

৪। সময় িনিদর� করার তকদীরঃ  উহা হে� িনিদর� সমেয় ভাুয 

িলিপব�করণ। আ�াহপাক ভাল ও ম�েক সৃি� কেরেছন। আর উহা কখন 

িকভােব বা�ার িনকট উপি�ত হেব তারও িনিদর� সময় িতিন িলিপব� 

কেরেছন। (শরেহ আরবাইন)  

তাকদীেরর উপর ঈমান আনার লাভসমহূ 
১। আ�াহর উপর রাজী খুশী থাকা, ইয়ািকন, আর উৎম �িতদান অজরন 
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করা আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M  @  54  3        2  1   0  /  .L ١١: التغابن 

েয সম� িবপদ আপদই (েতামােদর) �শর করক না েকন উহা আ�াহর 

অনুমিত িনেয়ই আেস। (সুরা আৎাুাবনু, ১১) 

এর বযাখযায় উবেন আ�াস (রাঃ) বেলনঃ অথরাৎ আ�াহর হকুেমই ঘেট 

অথরাৎ তারঁ েদয়া ত�দীর ও িবচােরর মাধযেমই এটা ঘেট। 
অনয� আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

  ;:  9  8  7  6 
আর েয আ�াহর উপর ঈমান আনেব আ�াহ তার অ�ের েহদােয়ত িদেয় 

িদেবন। (সূরা তাুাবণু ১১) 

ইবেন কাসীর (রঃ) তারঁ তফসীের বেলনঃ আর যােক েকান মুিসবেত 

পাকড়াও কের তার অবশযই বঝুা উিচত েয, এটা আ�াহর িবচাের হেয়েছ 

এবং উহা তার জনয িনিদর� িছল। ফেল েস ৈধযর ধারণ কের সাওয়ােবর 

আশায়। আর তারপর যখন আ�হর িবচারেক েমেন েনয় তখন আ�াহ 

তাআলা তার অ�ের েহদায়াত, সিতযকােরর এিকন দান কেরন। আর তার 

িনকট হেত যা িছিনেয় েনয়া হয় তা অথবা তার েথেক উৎম িজিনস তােক 

িফিরেয় েদন।  

ইবেন আ�াস (রাঃ) বেলনঃ তার অ�ের এমন েহদােয়ত েদন যােত 

এিকন এেস যায়। তখন েস বঝুেত পাের, তােক েয িবপদ �শর কেরেছ তা 

ভুল�েম নয়। আর েস েয ভূল কেরেছ তা শ� করার কমতা তার িছল না। 

আল কামাহ (রঃ) বেলনঃ েসই বযিিেক যখন েকান মুিসবত �শর কের 

তখন েস বঝুেত পাের, উহা আ�াহর িনকট হেতই এেসেছ।  

২। গণাহ মাফ হওয়াঃ রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

ن ، حت للم ، وال نص  ، وال سقم ، وال حز وص  م  لهؤم  يصي  مي
 سيئيره م ينده ، إال �فم له 

েকান মুিমন বা�া যত রকেমর মুিসবত, ক�, অসু�তা, েপেরশানী, 

এমনিক েয দঃি��ায় পিতত হয় তার �ারা আ�াহ তার পাপসমূহ দরীভতূ 

কেরন। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম)  
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৩। উৎম বদলা দানঃ আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

  =    <   ;  :  H     G       F    E  D     C  B  A  @       ?  >
  S  R  Q   P  ON  M  L  K  J  IL البقرة :

١٥٧ 
 

আর ঐ সম� সবরকারীেদর সুসংবাদ দান করন যখন তােদর েকান 

মুিসবত �শর কের তখন তারা বেল িন�য়ই আমরা আ�াহ হেত আর 

িন�য়ই তার িনকটই �তযাবতরন করব। তােদর উপর তােদর রেবর িনকট 

হেত মাুিফরাত ও রহমত বিষরত হেব। আর তারাই হে� েহদােয়ত �া�। 

(সূরা আল বা�ারা ১৫৫-১৫৭)   

    

৪। অ�র ধনী হওয়াঃ রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 

আ�াহ তাআলা েতামার জনয যা িনিদর� কেরেছন যিদ তােত খুশী থাক তেব 

তিুম সবার েচেয় ধনী হেয় যােব। (বণরনায় আহমদ িতরিমিয)  

অনয� রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ (শধমুা� 

স�েদর �াচুযর থাকেলই েস ধনী হয় না, বরং ধনী েসই বযিি যার অ�র 

ধনী। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

এটা লকয করা যায় েয, যারা �চুর স�েদর অিধকারী তারা তােত স�� 

নয়। ফেল তারা অ�েরর িদক িদেয় দির�। আর েয বযিি সামানয িবৎ 

স�েদর মািলক, িক� তার যথাসাধয েচ�ার পর, আ�াহ তার জনয যা 

িনিদর� কেরেছন েস খুশী থােক তখনই িতিন অ�র ধনী হেয় উেঠন। 
৫। অিতিরি খুশী ও হয় না, আর দঃিখতও হয় নাঃ আ�াহ তাআলা 

বেলনঃ 

 M   ̄  ®  ¬    «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  ے
  ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹   ̧      ¶  µ  ´  ³  ²  ±°

  É  È  Ç            Æ  Å  Ä   Ã  ÂÁ  ÀL ٢٣ - ٢٢: الحديد 
অথরাৎ েয েকান মুিছবতই যা দিনয়ােত অবতীণর হয় বা েতামােদর �শর 
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কের তা পূবর হেতই িলিপব� আেছ তােদর সৃি�র পূেবরই। আর উহা 

আ�াহর জনয খুবই সহজ। আর এটা এজনয বলা হেলা যােত েতামােদর যা 

নাুােল আেস না তােত দঃিখত না হও, আর যা �াি� ঘেট তােত অিতিরি 

খুশী না হও । কারণ আ�াহ  েকান অহংকারী েলাকেক পছ� কেরন না। 

(সূরা আল হাদীদ ২২-২৩)  

ইবেন কািছর রহ. বেলনঃ আ�াহ তাআলা েতামােদর েয িনয়ামত িদেয়েছন 

তার জনয েলাকেদর স�ুেখ িনেজর অহংকার �কাশ করেব না। কারণ, উহা 

েতামােদর �েচ�ার কারেণ নয়। বরং উহা আ�াহ েতামােদর জনয িনিদর� 

কেরেছন এবং িতিনই িরিযক িনিদর� কের িদেয়েছন। তাই আ�াহ তাআলার 

িনয়ামতসমূহেক েতামােদর অহংকার �কােশর রা�া বানােব না। একরামাহ 

(রঃ) বেলনঃ েকান বযিিরই অিতিরি খুশী বা দঃিখত হওয়া উিচত নয়। 

বরং, যখন খুশীর েকান ঘটনা ঘেট তখন শকিরয়া আদায় করেব, আর 

যখন দঃেখর েকান ঘটনা ঘটেব তখন সবর করেব। (তফসীের ইবেন 

কািছর, চতথুর খ�) 

৬। িনভরীকতা ও সাহিসকতাঃ েয বযিি �দেরর উপর িব�াস কেরন িতিন 

অবশযই সাহসী হেবন। আর আ�াহ বযতীত কাউেক ভয় পােবন না। কারণ 

িতিন জােনন, মৃতযুর সময় িনিদর� হেয় আেছ। আর িতিন যা ভলু করেবন 

তা কখেনা শ� হওয়ার িছল না। আর তােক েয িবপদ �শর কের তা ভলু 

কের নয়। আর সবরকারীেদর জনযই আ�াহর সাহাযয আসেব। আর দঃখ 

কে�র পর �শাি� আসেব। আর িবপেদর পরই সুখ।  

৭। মানুষ কতরৃক কিত হওয়া হেত িনভরীক হওয়াঃ রাসূল�ুাহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম  বেলেছনঃ  

ء قد غم يغفعوك إال �ش، يغفعوك �شء أنلجتدعت ع  غو لألمة أن ولبةم
غم ي وك إال �شء قد ، ي وك �شء أنع  لجتدعول و�ن، كتده ل  غك

 رفعت لألقالم وجفت لغصحف، كتده ل  بةيك

অথরাৎ েজেন রাখ, যিদ সম� মানুষ িমেলও েতামার েকান ভাল করেত চায় 

তেব তা কখেনা স�বপর হেব না, যিদ না আ�াহ  তা েতামার ভােুয িলেখ 

রােখন। আবার তারা যিদ সকেল িমেলও েতামার েকান কিত করেত চায় 

আর আ�াহ যিদ ঐ কিত করার কথা না িলেখ রােখন তেব েকহই েকান 



 

83 
 

কিত করেত পারেব না। কলম উিঠেয় েনয়া হেয়েছ আর পৃ�াও শিকেয় 

েুেছ। (বণরনায় িতরিমিয।)  

৮।মৃতযু হেত িনভরীক হওয়াঃ  

আলী (রাঃ) এক কিবতার মাধযেম বেলনঃ  

আিম েকান িদন মৃতযুর হাত হেত পলায়ন করব, েযিদন আমার ভােুয 

মওত েলখা আেছ েসিদন, না েযিদন েলখা েনই, েস িদন? েস িদনেতা 

ভয়ই পাবনা। আর েযিদন েলখা আেছ, ঐিদন েতা বাচঁার েকান রা�া েনই।  

৯। যা িকছু ন� হেয় েুেছ তােত অনথরক অনুেশাচনা না আসাঃ রাসূল�ুাহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

.  خ�و� ك . لغضعيف  لهؤم وأح  إل ل  م   خ� للقوي لهؤم 
و�ن أصيلك شء فال . وال رعجز . لحمى ع مي يغفعك ولستع  لي  

. ومي هيء فعل . قدر ل  : ول�  قل . غو أ� فعةت كن كذل و�ذل : رقل 
 فإن غو رفتح بدل لغشيطين
শিিশালী মুিমন দবরল মুিমন হেত আ�াহ তাআলার িনকট উৎম ও অিধক 

ভালবাসার পা�। তেব তােদর উভেয়র মেধযই কলযাণ রেয়েছ। তাই সবরদা 

ঐ কােজ সেচ� হও যা েতামার উপকাের আসেব। আর সবরদা আ�াহর 

িনকট সাহাযয �াথরনা করেব, কখনও িনেজেক অকম ভাবেব না। যিদ 

েতামােক েকান িবপদ �শর কের তেব এই বলেবন না েয, যিদ আিম 

এভােব বা ওভােব করতাম তেব তার ফল এ রকম হত। বরং বলেব,  

আ�াহ তাআলা যা ত�দীেরেরেখিছেলন ও ই�া কেরিছেলন তাই ঘেটেছ। 

কারণ, “যিদ” কথািট শয়তােনর রা�া খুেল েদয়। (বণরনায় বখুারী ও 

মুসিলম) 

১০। আর আ�াহ তাআলা যা িনিদর� কেরেছন তার মেধযই কলযাণ রেয়েছঃ 

ধরণ, েকান মুসিলেমর হাত িকছটুা েকেটেছ। েস এই বেল আ�াহর 

�শংসা করেব েয, হাতটা ভাে�িন। আর যিদ ভাে� তেব এই বেল 

েশাকিরয়া আদায় করেব েয, উহা কাটা পেড়িন। অথবা তার িপঠ েয 

ভাে�িন তােত শকিরয়া আদায় করেব। কারণ তা আরও ভয়�র।  

একিট ঘটনাঃ এক বযবসায়ী একদা েকান বযবসািয়ক কারেণ িবমােন 

আেরাহেণর জনয িবমান ব�ের অেপকা করিছেলন। এমিন সময় মুয়াযিযন 
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আযান েদন সালােতর জনয। ফেল িতিন জামােত সালাত আদায় করেত 

চেল যান। যখন সালাত েশষ হল তখন জানেত পারেলন েয, িবমান চেল 

েুেছ। ফেল খুব েপেরশান হেয় বেস রইেলন। িকছকুণ পর খবর আসেলা 

েয, ে�নিট আকােশ আগন েলেু �ংস হেয় িুেয়েছ। তৎকনাৎ িতিন 

িসজদায় পেড় আ�াহর শকিরয়া আদায় করেলন িনেজ েবেঁচ যাওয়ার 

কারেণ ও সালােতর কারেণ েদরী হওয়ােত। তাই আ�াহর ঐ কথা �রণ 

করনঃ 

 M  8   76   5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +   *  )  (

 <     ;  :  9   =L ٢١٦: البقرة   

আর েতামরা হয়ত েকান িজিনসেক অপছ� কর িক� উহা েতামােদর জনয 

উৎম। আর হয়ত েকান িজিনসেক পছ� কর যা িকনা েতামােদর কিতকর। 

আ�াহ তাআলা সবর�াত আর েতামরা িকছইু �াত নও। (সূরা বাকারাহ, 

২১৬)  

 
কদর িনেয় তকর করেত েনই    
�েতযক মুসিলেমর জনয ওয়ািজব হল, েস এই আ�ীদা েপাষণ করেব েয, 

ভাল ও ম� সম� িকছইু আ�াহ কতরৃক িনয়ি�ত ও িনধরািরত। আর উহা 

তারঁ এেলেম ও ই�ােত আেছ। িক� ভাল ও ম� করার সামথর বা�ার 

ই�া অনুসােরই হয়। আর তার উপর ওয়ািজব হল আেদশ ও িনেষধ 

পালেন তৎপর হওয়া। তার জনয এটা জােয়য হেব না েকান পাপ কমর কের 

এ কথা বলা েয, আ�াহ আমার জনয এই পাপেক িনিদর� কেরিছেলন তাই 

কেরিছ। নাইযিুব�াহ! 

আ�াহ তাআলা রাসূলেদরেক ে�রণ কেরেছন। আর তােদর উপর 

িকতবসমূহ অবতীণর কেরেছন। যােত িব�ািরত ভােব বণরনা করা হেয়েছ 

সুেখর রা�া ও দঃখ কে�র রা�া। আর মানুষেক স�ানীত কেরেছন বিু�, 

�ান ও িচ�াশিি �ারা। আর সােথ সােথ তােক েুামরাহী ও েহদােয়েতর 

রা�া িশিখেয়েছন।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M   Ì           Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL ٣: اإلنسان 
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অথরাৎ িন�য়ই আিম তােক েহদােয়েতর রা�া েদিখেয়িছ। এরপর হয় েস 

শকুর গজার বা�া হেব, না হয় কুফিরর রা�া এখিতয়ার করেব। (সূরা 

আল ইনসান ৩) 

 মানুষ যিদ সালাত তযাু কের বা মদযপান কের তেব েস অবশযই শাি� 

পােব আ�াহর হকুম ও িনেষধ অমােনযর কারেণ। তখন তার উপর কতরবয 

হল তওবা করা এবং অনুত� হওয়া। তখন কদের েলখা আেছ বেল েরহাই 

েপেত পাের না।  

ঈমান ও ইসলাম ভে�র কারণসমহূ 
িন�য় ঈমান ভ�কারী কারণ রেয়েছ, েযমন অজু ভে�র কারণসমূহ আেছ। 

যিদ েকান ওযকুারী ওয ুভে�র েকান একটা আমলও কেরন তেব তার ওয ু

ভ� হেয় যােব। তখন তার উপের ওয়ািজব হল িতিন উহােক নতনু কের 

করেবন, েসই রকম ঈমােনর েকে�ও।  

ঈমান ন�কারী কারণসমূহ চার ভােু িবভিঃ 
�থম ভাুঃ এেত সািমল আেছ আ�াহ তাআলার অি�রেক অ�ীকার করা 

বা তােত েকান সে�হ করা।  

ি�তীয় ভাুঃ আ�াহ তাআলা েয সিতযকার মা’বদু তা অ�ীকার করা অথবা 

তারঁ সােথ েকান িশিরক করা।  

ততৃীয় ভাুঃ আ�াহ তাআলার সু�র নামসমূহ অ�ীকার করা অথবা তারঁ 

িসফাতসমূহ অ�ীকার করা অথবা তােত েকান সে�হ �কাশ করা।  

চতথুর ভাুঃ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িরসালাতেক 

অ�ীকার করা অথবা তারঁ িরসালােতর বযাপাের সে�হ েপাষণ করা।  

�থম ভাু 
আ�াহর অি�র অ�ীকার করা 
এর কেয়কটা কু� �কারেভদ রেয়েছ। 
১। আ�াহ রা�ুল ই�েতর অি�র অ�ীকার করা। েযমন নাি�করা কের 

থােক এই বেল েয, ��া বেল েকান িজিনেসর অি�র েনই। আর তারা 

বেলঃ েকান উপাসয েনই। বরং জীবন হে� পদাথর হেত। তারা �মাণ 

েদখায় েয, সৃি� হওয়া এই সম� কাজকমর হঠাৎ হেয় যায় এবং �াকৃিতক 

কারেণই এগেলা ঘেট থােক। তারা �কৃিত ও হঠাৎ হওয়ার িযিন মািলক 

তার কথা ভুেল েুেছ। কারণ আ�াহ তাআলা বেলনঃ আ�াহ �িতিট 

িজিনেসর ��া, আর িতিন এই সম� িজিনেসর অিভভাবক ও ত�াবধায়ক। 
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(সূরা যমুার, ৬২)  

এই দল ইসলােমর পূেবরর যামানার কািফরেদর হেতও ক�র কািফর। 

এমনিক শয়তান হেতও । কারণ, তারা উভেয়ই তােদর ��ার অি�র 

�ীকার করত। তােদর স�েকর আ�াহ তাআলা েকারআেন বেলনঃ  

 M  Ë    ÈÇ  Æ   Å  Ä  Ã  ÂL ٨٧: الزخرف 
যিদ তােদরেক �� কেরন েক তােদর সৃি� কেরেছ, তারা অবশযই বলেব 

আ�াহ। (সূরা যখুরফ ৮৭) 

 শُয়তান স�েকর আল-েকারআেন বলা হেয়েছঃ  

 M  É   È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  ÂÁ  À   ¿  ¾L ٧٦: ص 
েস বলল, আিম তারঁ (আদম) েচেয় উৎম, আমােক আগন হেত সৃি� 

কেরেছনর আর তােক মৃিৎকা হেত সৃি� কেরেছন। (সূরা েছায়াদ ৭৬) 

তাই এ জাতীয় কুফিরর মেধয পড়েব যিদ েকান মুসিলম বেল েয , ইহােক 

�কৃিত সৃি� কেরেছ অথবা বেল ইহার অি�র িনজ েথেকই হেয়েছ, 

েযমনভােব নাি�ক বা অনযরা বেল থােক। 
২। যিদ েকহ িনজেক েফর’আউেনর মত দাবী কের। েযমন েস বেলিছলঃ  

 M  L  K  J  I  HL ٢٤: النازعات 
অথরাৎ আিমই েতামােদর সেবরা� �ভ।ূ (সূরা নািযয়াত ২৪) 

৩। এই দাবী করা েয, দিনয়ােত অলীেদর মেধয িকছু কুতবু আেছন যারা 

দিনয়ার কাযরসমূহ িনয়�ণ কেরন, যিদও তারা আ�াহ রা�ুল ই�েতর 

অি�র �ীকার কের। তারা এই আ�ীদার েকে� ইসলােমর পূেবরর 

কািফরেদর হেতও অধম। কারণ, তারা (কািফররা) সবরদাই �ীকার করত 

েয, দিনয়ার সম� কমর পিরচালনাকারী একমা� আ�াহ। মহান আ�াহ 

তােদর স�ে� বেলনঃ 
M   ̧   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª

  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

  ÉL ٣١: يونس 
অথরাৎ েহ নবী ! তােদর �� করন, েক েতামােদর িরিযক সরবরাহ কেরন 
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দিনয়া ও আসমান হেত? আর েক �বেণর ও দশরেনর কমতার মািলক? 

আর েক  জীিবতেক মৃত হেত েবর কেরন? আর মৃতেক জীিবত হেত িনুরত 

কেরন? আর েক সম� কাযর িনয়�ণ কেরন? তারা সােথ সােথ উৎর েদেবঃ 

আ�াহ। েহ নবী! আপিন তােদর বলনুঃ েতামরা িক আ�াহেক ভয় করেব 

না। (সূরা ইউনুস ৩১) 

৪। িকছু িকছু সুফী পীেররা বেলঃ আ�াহ তাআলা েকান েকান সৃি�র মেধয 

আেছন। েযমন, ইবেন আরাবী বেল এক সুফী, যােক দােমে� কবর েদয়া 

হেয়েছ, েস বলতঃ  

রবও বা�া, আর বা�াও রব। 
হায় আমার বেুঝ আেস না! েক কােক ইবাদত করেব? 

চরমপ�ী সুফীরা আেরা বেলঃ  

কুকুর আর শকর তারােতা আমােদর মাবদু ছাড়া েকউ না, আর আ�াহ েতা 

ুীজরােত উপাসনা রত যাজক বযতীত েকহ নেহ।  

হা�াজ বলতঃ আিমই েস (আ�াহ) আর িতিনই আিম। ওলামারা তােক 

মুরতাদ বেল েঘাষণা িদেয় তার কতেলর রায় িদেয়িছেলন। ফেল তােক 

হতযা করা হয়। তারা েয এই ধরেণর সাংঘািতক কথাসমূহ বেল আ�াহ তা 

হেত স�ুণর পাক ও পিব�।  

ইবাদেত িশরেকর মাধযেম ঈমান ন� 
ি�তীয় ভাুঃ এেত আেছ আ�াহ তাআলা েয মাবদু তােক অ�ীকার করা বা 

তারঁ ইবাদেত েকান িশরক করা। এর মেধয অ�ভরুি হেলাঃ  

তারা, যারা সূযর, চ�, নক�, ুাছুাছািল, শয়তান ও অনযানয মাখলেুকর 

ইবাদতকারী। আর তারা, েয আ�াহ এই সম� িজিনেসর ��া, তারঁ 

ইবাদত হেত িবরত থােক। আর এই সম� িজিনস না কােরা ভাল করেত 

পাের আর না পাের কিত করেত। এ স�েকর আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

M  ²     ±  °   ̄ ®¬  «   ª  ©     ¨  §

¶  µ          ´       ³         »    º      ¹  ¸

  ½  ¼L ٣٧: فصلت 

আর তার িনদশরেনর মেধয আেছ রা�, িদবস, সূযর, চ�। েতামরা সূযরেক 

িসজদা কর না, চ�েকও নয়, বরং ঐ আ�াহর িসজদা কর িযিন এেদর 



 

88 
 

সৃি� কেরেছন। যিদ েতামরা সিতযকার ভােব তারই ইবাদত করেত চাও। 

(সূরা ফুিসসলাত ৩৭) 

২। ঐ সম� বযিি যারা এক আ�াহর ইবাদত কের এবং তার ইবাদত 

করার সােথ সােথ অনয মাখলেুকর ও ইবাদত কের থােক -েযমন 

আউিলয়ােদর ইবাদত কের তােদর ছিব বা কবরেক সামেন েরেখ- তারা 

ইসলােমর পূেবরর মুশিরকেদর সমতলুয। কারণ তারাও আ�াহর ইবাদত  

করত এবং যখনই �চ� িবপেদ পড়ত একমা� তােকঁই ডাকত। আর 

সুেখর সময় অথবা িবপদ েকেট েুেল অনযেদর ডাকত। তােদর স�েকর  

আ�াহ তাআলা আল-েকারআেন বেলনঃ 

M  A    @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6   5  4  3

  C  BL ٦٥: العنكبوت 
আর যখন তারা েকান েনৗকায় আেরাহণ করত তখন ইখলােসর সােথ 

তােঁক ডাকত। আর যখন িতিন তােদর রকা কের তীের েপৗিছেয় িদেতন, 

তখনই তারা তারঁ সােথ িশরক করত। (সূরা আনকাবতু ৬৫) 

আ�াহ তাআলা এেদরেক মুশিরক বেল বণরনা কেরেছন যিদও তারা যখন 

েনৗকােত ডুেব যাওয়ার ভয় েপত তখন এক আ�াহেক মেন �ােণ ডাকত। 

িক� তারা এ নীিতর উপর সবরদা চলত না। বরং যখন িতিন তােদর উ�ার 

করেতন তখন তারা অনযেকও তারঁ সােথ ডাকত।  

৩। আ�াহ তাআলা ইসলােমর পূেবরর আরবেদর অব�া স�েকর রাজী খুশী 

িছেলন না, আর িবপেদর সমেয় তােঁক েয তারা ডাকত ঐ ইখলাসেকও 

�হণ করেত রাজী িছেলন না। ফেল তােদরেক িতিন মুশিরক বেল সে�াধন 

কেরিছেলন। তাহেল বতরমান যামানার িকছু সংখযক মুসিলম নামধারী েলাক 

আজকাল সুেখরও দঃেখর উভয় সময় আউিলয়া বেল কিথত েলাকেদর 

কবের আ�য় ও িবপদমুিি চায় তােদর স�ে� আপনােদর িক ধারণা? আর 

তােদর এমন সব িজিনস চায় যা আ�াহ বযতীত অনয কােরা েদবার কমতা 

েনই। েযমন েরাু মুিি, িরিযক চাওয়া, েহদায়াত  চাওয়া ও এই জাতীয় 

অনযানয িজিনস। আর তারা এই সম� অলী-আ�াহেদর িযিন ��া, তােক 

তারা ভুেল থােক। িযিন হে�ন েরােু সু�তা দানকারী, িরিযকদাতা, 

েহদায়াত দানকারী। ঐ সম� মৃত বযিিেদর হােত েকান কমতাই েনই। 
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তার অনযেদর কা�াকািট শনেতই পায় না। যােদর স�েকর আ�াহ তাআলা 

বেলনঃ 
M    a  `   _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W   V

  nm  l  k  j   ih  g  f     e   d  c   b
  s   r       q  p  oL ١٤ - ١٣: فاطر 

আর েতামরা তােক েছেড় অনযেদর েয ডাকছ তারােতা সামানযতম 

িজিনেসরও অিধকারী নয়। যিদ তােদর কােছ দআ কেরা তারােতা েতামার 

দ’আ শনেতই পায় না। আর যিদ শনত, ককণই েতামােদর উৎর িদত না। 

আর েতামরা েয িশরক করছ তােক িকয়ামেতর িদন তারা পুরাপুির 

অ�ীকার কের বসেব। আর আমার মত এইরকম খবরদার ছাড়া অনয েকহ 

েতামােক এইরকম সাবধানও করেব না। (সুরা ফািতর ১৩-১৪)    

২। এই আয়ােত আ�াহ তাআলা �� কের বিুঝেয়েছন েয, মৃত বযিিেদর 

েয ডাকা হয় তা তারা শনেতও পায় না। আর এটাও �� কের বেলেছন 

েয, তােদর িনকট দ’আ করা বড় িশরেকর অ�ভরুি।  

হয়ত েকহ বলেবনঃ আমরা েতা এই ধারণা েপাষণ কির না েয, এই সম� 

আউিলয়া ও েনককারুণ েকান ভাল বা ম� করার কমতা রােখ। বরং 

তােদরেক মধয�তাকারী বা শাফায়াতকারী িহসােব �হণ করিছ যােদর 

অিসলায় আ�াহর ৈনকটয হািছল কির। তােদর উৎের আমরা বলবঃ 

ইসলােমর পূেবরর মুশিরকরাও এই ধারনাই েপাষণ করেতা। তােদর স�ে� 

আল-েকারআন বেলেছঃ 

M  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r
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আর তারা আ�াহ ছাড়া অনযেদর েয ইবাদত করত তােদর না েকান কিত করেত 

পারত, আর না ভাল করেত পারত। তারা বলত, এরা হে� আমােদর জনয আ�াহর 

িনকট শাফায়াতকারী। েহ নবী আপিন বলনুঃ েতামরা িক আ�াহেক এমন েকান কথা 

বলেত চাও যা আসমান ও জিমেনর েকহ জােন না? সম� পিব�তােতা আ�াহর। 
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আর এরা েয িশরক কেরেছ িতিন তার অেনক উে�র। (সূরা ইউনুস ১৮) 

এই আয়াত হেত এটা ��ই �িতয়মান হে� েয, যারা আ�াহ ছাড়া অেনযর ইবাদত 

কের ও দ’আ কের তারা মুশিরকেদর অ�ভরুি। যিদ ও তােদর অ�ের এটা থােক 

েয, তারা ভাল বা ম� িকছইু করেত পাের না, বরং তারা শধমুা� শাফায়াত করার 

অিধকারী।  

আ�াহ তাআলা মুশিরকেদর স�েকর বেলনঃ 
M  i  h  g  f  e     d   c  b  a  `    _  ^  ]  \  [

  y  x                  w   v  u  t   s  r     q  po  n  m  l  k   jL 
 ٣: الزمر

 
আর যারা তােক েছেড়  অনযেদর আউিলয়া িহসােব �হণ কের, তারা বেল 

েয, আমরােতা তােদর ইবাদত কির এজনয েয, তারা আমােদর আ�াহর 

ৈনকটয হািছল করােয় েদেব। আ�াহ তাআলা, তারা েয সম� বযাপাের 

মতািবেরাধ করেছ তার িবচার অবশযই করেবন। আ�াহ তাআলা কখেনা 

েকান িমথযাবাদী কািফরেদর েহদােয়ত দান করেবন না। (সূরা যমুার ৩) 

এই আয়ােত ��ভােব এটাই বলা হেয়েছ েয, যারা আ�াহর ৈনকটয 

হািছেলর জনয ুাইর�াহর িনকট দ’আ করেব তারা কািফর। কারণ, রাসূল  

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ (িন�য়ই দ’আ হে� ইবাদত)। 

(বণরনায় িতরিমিয) 

৪। ঈমান ভ�কারী আমেলর মেধয আেছ, যিদ এই ধারণা েপাষণ করা হয় 

েয, আ�াহ তাআলা যা অবতীণর কেরেছন তার �ারা িবচার করা বতরমান 

যামানায় স�ব নয়। অথবা অনযানয েয মানুেষর বানােনা িনয়ম কানুন 

আেছ তােক যিদ সহীহ মেন করা হয় তাহেলও েস কািফর। কারণ এই 

হকুম েদওয়াটা হে� ইবাদত। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
M    g  f  e  d  c  ba        `  _  ^  ]   \[  Z    Y     X
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হকুম েদওয়ার মািলক ত একমা� আ�াহ। িতিন হকুম কেরেছন তােক 

ছাড়া অেনযর ইবাদত করেব না। এটাই হে� �িতি�ত �ীন। িক� েবশীর 
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ভাু েলােকরাই এটা জােন না। (সূরা ইউসূফ ৪০) 

অনয� আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M  }  |  {  z  y  x  w   v  u  tL ٤٤: المائدة 

অথরাৎ আর যারা আ�াহ তাআলা কতরৃক নািজলকৃত আয়াত �ারা িবচার করেব না 

তারাই হে� কািফর। (সূরা মােয়দা ৪৪) 

আর যিদ েকহ আ�াহ কতরৃক নািজলকৃত কানূন ছাড়া অনয আইন �ারা িবচার কের 

এই ধারণা কের েয, আ�াহ �দৎ আইনই সিঠক, িক� মানুেষর আইেন িবচার কের 

িনেজর নফসািনয়াত অনুযায়ী অথবা কােরা অিপরত দািয়র পালেনর জনয, তেব েস 

জািলম ও ফািসক। ইবেন আ�াস (রাঃ) এর কাওল অনুযায়ী েস কািফর নয়। িতিন 

বেলেছনঃ েয বযিি আ�াহ কতরৃক অবতীণর েকান হকুমেক অ�ীকার কের েস 

কািফর। আর েয উহােক �ীকার কের অথচ েসই অনুযায়ী িবচার কের না েস জািলম 

ও ফািসক। ইহােক ইবেন জরীর তবারী (রঃ) �হণ কেরেছন। আর আতা (রঃ) 

বেলনঃ (কুফর এর েছাট কুফিরও আেছ)।  

িক� যিদ েকহ আ�াহর শরীয়তেক বািতল কের ঐ �ােন মানুেষর বানােনা েকান 

আইন কানুেনর �চলন কের এই িব�ােস েয, উহা এই যামানার জনয উৎকৃ�, তােব 

েস কািফর হেয় ইসলাম েথেক েবর হেয় যােব। এেত েকান ি�মত েনই।  

৫। ঈমান ন�কারী আমেলর মেধয আেছঃ আ�াহ �দৎ িবচাের খুশী না থাকা অথবা 

এতটুকুও ধারনা করা েয, ঐ িবচার বড়ই সংকীণর ও ক�দায়ক। কারণ আ�াহ 

তাআলা বেলনঃ 
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   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »L ٦٥: النساء 
 

না, কখেনা নয়, েতামর রেবর কসম ! তারা কখেনা ঈমানদার হেত পারেব না 

যতকণ পযর� না তােদর মেধয েয িবেরাধ েদখা েদয় তােত েতামােক িবচারক না 

কের। তারপর তিুম েয িবচার করেব তােত তােদর অ�ের েকান ক� অনুভব করেব 

না বরং তােক পূণরভােব �হণ কের েনেব। (সূরা িনসা ৬৫)  

অথবা আ�াহ কতরৃক অবতীণর িবচারেক অপছ� করা। কারণ আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M¾   ½  ¼  »        º   ¹  ¸  ¶  µ  ́   ³  ²             ±  °    ¿
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  ÀL ٩ - ٨: محمد 
 

 আর যারা কুফির কের তােদর জনয �ংস, আর তােদর আমলসমূহ েুামরাহীেত 

পিরণত হেব। আ�াহ যা নািযল কেরেছন তা তারা অপছ� কেরেছ। ফেল তােদর 

আমলসমূহেক িতিন ন� কের িদেয়েছন। (সূরা মুহা�দ ৮-৯) 

 

ঈমান ন�কারী আমেলর মেধয 

আ�াহর িসফাতসমেূহ িশরক করা 
ততৃীয় ভাুঃ এেত আেছ আ�াহ তাআলার িসফাত সমূহেক বা সু�র নামসমূহ 

অ�ীকার করা বা তােত েকান সে�হ েপাষণ করা।  

১। ঈমান ন�কারী আমেলর মেধয আেছ, েকান মুিমন কতরৃক আ�াহ তাআলার সু�র 

নাম বা িসফাত সমূহেক অ�ীকার করা যা েকারআন ও সহীহ হাদীস �রা �মািণত। 

েযমন- আ�াহ তাআলা েয সবর�াত তা অ�ীকার করা, অথবা তার কুদরতেক বা 

তার জীবনেক বা েশানা বা েদখােক বা তার রহমতেক অথবা িতিন েয আরেশর 

উপর আেছন তােক অথবা িতিন েয দিনয়ার আসমােন অবতীণর হন তােক অথবা 

তার হাতেক অথবা চকু�য়েক অথবা অনযনয েয িসফাতসমূহ সােবত আেছ তা 

েকানিট অ�ীকার করা। আবার তা �ীকার করেত  েযেয় তার েকান িবষয়েক েকান 

মাখলেুকর সােথ তলুনা করা যােব না। কারণ আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

  8  7  6     5   43        2  1L ١١: الشورى 
 

 তার মত িকছ ুেনই, িক� িতিন শেনন ও েদেখন। (সূরা েশারা ১১)  

আ�াহ তাআলা ��ভােব এই আয়ােত বেলেছন েয, তার সােথ েকান সৃি�র েকান 

িমল েনই। িক� তার েয েশানার ও েদখার কমতা আেছ তা িতিন বণরনা কেরেছন। 

অনযনয িসফাত ও একই রকম।  

২। িবেশষ কের িকছু িকছু িসফাতেক ঘুিরেয় অনযভােব বলাও িবেশষ ভলু ও 

েুামরািহর অ�ভুরি। উহােদর �কাশয অথর হেত অনয অেথর িনেয় যাওয়াও এর মেধয 

শািমল। েযমন এসেতায়ােক এসতাওলা বলা। এসেতায়া অথর হল উ�রােরাহণ এবং 

উচু হওয়া যা ইমাম বখুারী (রঃ) তার সহীহ িকতােব বেলেছন। ইমাম মুজািহদ ও 

আবলু আিলয়া হেত বণরনা কেরন -তারা উভেয় িছেলন সালােফ সােলহীনেদর 
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অ�ভুরি, কারণ তারা িছেলন তােবয়ীন- যখন েকান িসফাতেক ঘুিরেয় বযাখযা করা 

হয় তখন তা অ�ীকােরর পযরােয় পেড়। কারণ এসেতায়ােক যখন এসতাওলা বলা 

হয় তখন আ�াহ তাআলার এক িসফাতেক অ�ীকার করা হয়। উহা হল, আ�াহ েয 

আরেশর উপর আেছন েসই িসফাতেক অ�ীকার করা, যার কথা েকারআন ও 

হাদীেস উে�খ করা হেয়েছ।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  ]  \  [  Z     YL ٥: طه 
(আ�াহ তাআলা) রহমান আরেশ অব�ান িনেলন। (উঠেলন ও উ�রােরাহণ 

করেলন)। (সূরা রাহা ৫) 

অনয� আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  E  DL ١٦: الملك  

েতামরা িক ঐ সরা হেত িনভরয়  হেয় েুেল িযিন আসমােনর উপর আেছন আর 

িযিন েতামােদর পৃিথবীেত �িসেয় িদেত পােরন। (সূরা মুলকু ১৬)  

আর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছনঃ আ�াহ তাআলা এক িকতাব 

িলেখেছন... উহা তার িনকট আেছ আরেশর  উপর। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

যখন েকান িসফােতর ঘুিরেয় বযাখযা েদয়া হয়, উহা সােথ সােথ িবকৃত বযাখযায় 

পিরণত হয়।  

শাইখ মুহা�দ আিমন আ�ানিকিত “আদওয়াউল বয়ান” নামক তফসীেরর েলখক 

তার “মানহাজ ওয়া েদরাসাত িফল আসমা ওয়ািসসফাত” নামক �ে� ২৩ নং 

পৃ�ায় বেলনঃ আিম এই �ব�েক েশষ করেত চাি� ২িট িবষেয় আেলাচনা কেরঃ     
�থমতঃ যারা এভােব ঘুিরেয় বযাখযা কের তােদর েখয়াল করা উিচত আ�াহ 

তাআলার ঐ কথার �িত যােত িতিন ইহদীেদর বেলিছেলনঃ  

M    6  /  .L ٥٨: البقرة 
এবং েতামরা বল, িহততাহ (সূরা আল-বা�ারাহ ৫৮) 
তারা এই শে�র মেধয নুন অকরিট বািড়েয় বেলিছল “িহনতা” আর ইহােক আ�াহ 

তাআলা বেলেছন, তার কথা বদল কেরিছল। এই স�েকর িতিন বেলনঃ  

M   D  C  B   A  @  ?  >  =  <  ;   :  9  8  7
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  I  H     G  F  EL ٥٩: البقرة 
আর যারা যািলম িছল তারা ঐ কথা, যা তােদর বলেত বলা হেয়িছল, তা বদিলেয় 

বলল। ফেল আিম ঐ যািলমেদর উপর তােদর ফািসকী কােযরর জনয আসমান হেত 

আযাব বষরণ কির। (সূরা আল বা�ারাহ ৫৯) 

িঠক েতমিন আ�াহ বেলন ‘এসেতায়া’ বলেত, আর তারা বলেছ এসতা’লা।  

েখয়াল কের েদখুন এরা এখােন “লামেক” বািড়েয়েছ েযমন কের ইহদীরা “নুনেক” 

বািড়েয়িছল। (ইহা ইবেন কাইয়ুম রহ. উে�খ কেরেছন।  

আ�াহ তাআলা তার িনেজর জনয খাস কের এমন িকছু িসফাত েরেখেছন যা তার 

মাখলেুকর কােরা মেধযই েনই। েযমন ুােয়েবর এেলম।  

এ স�েকর আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M   ß    ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½L ٥٩: األنعام 
আর তার িনকট আেছ সম� ুােয়েবর চািব কািঠ যা অনয েকহ জােন না। (সূরা 

আন’আম৫৯)  

আর আ�াহ তাআলা তার রাসূলেদর মােঝ মােঝ িকছু ুােয়েবর কথা জািনেয়েছন 

ওহীর মাধযেম। এ স�েকর আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
M  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç

  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×L ٢٧ - ٢٦: الجن 
 

 িতিন হে�ন ুােয়ব স�ে� �াত। অনয কােরা কােছ উহা িতিন �রররকাশ কেরনিন। 

তেব রাসূলেদর মেধয কাউেক কাউেক খুশী হেয় (িজিনেয়েছন)। (সূরা িজন, ২৬) 

বরুদাহ নামক কিবতায় বছুাইির রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম স�েকর যা 

বেলেছন তােত কুফির ও েুামরাহী �কাশ পায়। 
িতিন বেলনঃ িন�য়ই আপনার দয়ােতই দিনয়া সৃি� হেয়েছ এবং চলমান। 
আর আপনার এেলম হেতই লওেহ মাহফুজ ও কলেমর এেলম। 
িক�, সিতযকারভােব দিনয়া ও আিখরােতর সৃি� হেয়েছ আ�াহ তাআলা কতরৃক ও 

তারই দয়ায়। উহা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর দয়ায় বা তার সৃি�র 

কারেণ হয়িন, েযমন ভােব উি কিব বেলেছন। 
আ�াহ তাআলা  বেলনঃ 
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 M½  ¼  »    ¿  ¾L ١٣: الليل 
িন�য়ই আমার জনযই আিখরাত ও দিনয়া । (সূরা লাইল, আয়াত১৩) 

িন�য়ই রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম লওেহ মাহফুেজ িক আেছ 

তা জােনন না, আর কলম �ারা িক েলখা হেয়েছ তাও িতিন জােনন না। 

িক� এই কিব তার িবপরীত বেলেছন।  

কারণ এগেলা হে� এমন ুােয়ব যা আ�াহ ছাড়া অনয েকহ জােন না। এই 

স�েকর আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M  F  E  D      C  B  A@   ?  >  =  <  ;  :    9   8  7

L ٦٥: النمل 
েহ নবী! আপিন বলনু, আসমান ও জিনেনর ুােয়ব েকহ জােন না আ�াহ 

বযতীত। (সূরা নমল ৬৫) 

আর ওলী-আ�াহেদর েতা ��ই উেঠ না েয, তারা ুােয়ব জানেব। আর 

ওহীর মাধযেম আ�াহ তাআলা রাসূলেদর েয ুােয়েবর খবর িদেতন তাও 

তারা জানেত পাের না। কারণ, ওহী কখনও আউিলয়ােদর উপর অবতীণর 

হয় না। উহা শধ ুনবী-রাসূলেদর উপর অবতীণর হত। তাই, েয বযিিই দাবী 

করেব েয, েস এলেম ুােয়ব জােন আর যারা তােদর িব�াস করেব, উভয় 

দেলরই ঈমান ন� হেয় যােব।  

এ স�েকর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ েয বযিি েকান 

ুােয়ব জানার দাবীদার বযিি বা ুণক (যারা হাত েদেখ) এর িনকট যােব 

এবং তারা যা বেল তা িব�াস করেব তেব েস েযন মুহা�দ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উপর যা অবতীণর হেয়েছ তােক অ�ীকার কের 

কুফির করল। (বণরনায় আহমদ) 

এই জাতীয় এলেম ুােয়ব জানার দাবীদার ও চরম িমথযাবাদী দ�ালরা 

যা বেল উহা হে� তােদর ধারনা, এবং শয়তােনর েধাকাবাজী। যিদ তারা 

সিতযই সতযবাদী হত তেব ইহদীেদর েুাপন কথাগেলা আমােদর জািনেয় 

িদত। আর জিমেনর গ�ধনসমূহ েবর কের িদত। আর এভােবই তারা 

মানুষেদর উপর েবাঝা হেয় পেড়েছ আর ভ�ামীর মাধযেম তােদর পয়সা 

�হণ করেছ।  

রাসলূ�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর বযাপাের েকান খারাপ ধারণা 
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ঈমান ন� কের 
চতথুর ভাুঃ ঈমান ন�কারী আমলসমূেহর মেধয আেছ েকান একজন 

রাসূলেক অ�ীকার করা বা তােদর স�ে� েকান খারাপ ধারনা েপাষণ 

করা। এর মেধয অ�ভুরি আেছঃ  

১। আমােদর রাসূেলর সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম িরসালাতেক 

অ�ীকার করা। কারণ, মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েয 

আ�াহর রাসূল এই সাকয েদয়া ইসলােমর েরাকেনর এক েরাকন। 

২। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম স�েকর েকান খারাপ ধারনা 

েপাষণ  করা বা সতযবািদতা স�েকর বা আমানত বা পিব�তা স�েকর 

সে�হ েপাষণ করা। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক ুািল েদয়া, 

অথবা েকান ঠা�া িব�প করা, অথবা তার অবমূলযায়ন করা অথবা তার 

কাযর সমূহ যা সােবত আেছ েস স�েকর েকান আেজ বােজ কথা বলা।  

৩। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর েকান সহীহ হাদীস স�েকর 

খারাপ কথা বলা বা তােক িমথযা সাবয� করা অথবা িতিন যািদ েকান সতয 

খবর িদেয় থােকন তােক অ�ীকার করা। েযমনঃ দ�ােলর �কাশ পাওয়া 

অথবা ঈসা (আঃ) েক আসমান হেত অবতীণর হেয় তার শরীয়ত মত িবচার 

করেবন একথা অ�ীকার করা। এ জাতীয় আেরা অেনক কথা যা েকারআন 

�ার �মািনত তা অ�ীকার করা।  

৪। অথবা েকান একজন রাসূলেক অ�ীকার করা যােদর আ�াহ তাআলা 

ে�রণ কেরিছেলন আমােদর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর পূেবর 

অথবা তােদর সমেয় তােদর সম�দােয়র সােথ েয ঘটনা ঘেটিছল যা 

আ�াহ তাআলা েকারআেন বণরনা কেরেছন বা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�াম সহীহ হাদীেস বণরনা কেরেছন তা অ�ীকার করা।  

৫। যারা রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর পের িমথযা 

নবয়ুেতর দাবী কের। েযমন- িমজরা েুালাম আহমদ কািদয়ানী কেরেছ 

েকারআন তার দাবীর িবেরািধতা কের বেলেছঃ 
 M   Ë  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹L 

 ٤٠: األحزاب
মুহা�দ েতামাদর মেধয েকান পুরেষর িপতা নন। িক� িতিন আ�াহর 

রাসূল এবং সম� নবীেদর েশষ নবী। (সূরা আল আহযাব, আয়াত ৪০) 
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এ �সে� রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 )بةيه متفق(  نب لعده ليس للي للعيق  أني

আিমই েশষ, আমার পর আর েকান নবী েনই। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম)  

যিদ েকহ িব�াস কের েয, মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর পর 

অনয েকান নবী আেছ, েস কািদয়ানীই হউক বা অনয েকহ, তেব েস কুফির 

করল এবং তার ঈমান ন� হেয় েুল।  

৬। যারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক এমন সব গেণ 

িবভূিষত কের যা আ�াহ তাআলা কেরনিন । েযমনঃ সবর ধরেনর এলেম 

ুােয়ব িতিন জানেতন। েযমনঃ অেনক সুফী পীেররা বেল থােক। রাসূল�ুাহ  

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম -েক সে�াধন কের তােদর এক কিব বেলঃ  

েহ সম� ুােয়ব জানেনওয়ালা! আপনার উপর দুদ বিষরত হউক।  

৭। যারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম হেত এমন িজিনস 

েপেত ই�া কের যা েদবার মািলক আ�াহ ছাড়া অনয েকহ নয়। েযমনঃ 

সাহাযয চাওয়া, িবজেয়র সাহাযয চাওয়া, েরাুমুিি অথবা এই জাতীয় 

কাযরসমূহ, যা আজ মুসিলমেদর মেধয বহ েদখেত পাওয়া যাে�। িবেশষ 

কের সুফীেদর মেধয। তােদর কিব বসুাইরী বেলনঃ এমনিক ুভীর জ�েল 

েকান িসংহ যিদ কারও স�ুেখ এেস আ�মণ করেত উদযত হয় এবং এমন 

মুহেতর যিদ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িনকট সাহাযয 

চাওয়া হয় তেব িতিন তােক িবপদ েথেক উ�ার করেবন। যতবারই 

সমেয়র চ� আমােক কে� েফেলেছ আর আিম তার িনকট আ�য় েচেয়িছ 

ততবারই উহা তার িনকট হেত েপেয়িছ। 
আল েকার-আেনর দিৃ�েত এই জাতীয় কথাগেলা িশরক �ারা পূণর। কারণ 

আ�াহ তাআলা বেলন।  

 

 M  A  <;  :  9  8  7  6L ١٠: األنفال 
সাহাযয কখেনা আসেত পাের না আ�াহ বযতীত অনয েকহ হেত। (সূরা 

আনফাল ১০) 

আর রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম িনেজও উপেরাি ধরেণর 

কিবতার িবেরািধতা কের বেলনঃ 
“যিদ িকছু চাও আ�াহর িনকট চাও। আর িযিদ সাহাযয চাও তার িনকেটই 
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চাও (বণরনায় িতরিমিয)   

তাহেল িকভােব এটা স�ব েয, েলােকরা বেল থােক, আউিলয়াুণ 

ুােয়েবর এেলম জােনন অথবা তােদর জীিবত অব�ায় বা মৃতযুর পর নজর 

েনয়াজ মানত েদয়। আর তােদর জনয পশ যেবহ কর। আর তােদর কােছ 

এমন সব িজিনেসর দাবী কের যা আ�াহ ছাড়া কােরা িনকট পাওয়ার আশা 

নাই। েযমনঃ িরিযক চাওয়া, েরাু মুিি চাওয়া ও িবপেদ উ�ার চাওয়া ও 

এই জাতীয় অনযানয সাহাযয �াথরনা! এেত েকান সে�হ েনই েয, এই 

আমলগেলা বড় িশরেকর অ�ভরুি।  

৮। তেব আমরা রাসূলুেণর েকান েমােজযােক অ�ীকার কির না। আর না 

আউিলয়াুেণর কারামতসমূহ অ�ীকার কির। তেব েযটা আমরা অ�ীকার 

কির তা হল তােদরেক আ�াহর শরীক ি�র করা।  

আ�াহর িনকট েযভােব দ’আ কির তােদর িনকট ও  একই ভােব দ’আ 

করা িকংবা তােদর জনয যেবহ করা অথবা তেদর জনয নজর েনয়াজ মানত 

েপশ করা। এমনিক তােদর কােরা কােরা মাজার টাকা পয়সা �ারা পূণর হেয় 

যায়। আর উহা ঐ মাজােরর খােদম ও পুজারীরা �হণ কের অনযায় ভােব 

ভকণ কের। আর অনযিদেক কত ফিকর িমসিকন রেয়েছ যােদর এক মুি� 

আহার েজােট না।  

এক কিব বেলনঃ  

আমােদর কত জীিবত বযিি আেছন যারা এক পয়সাও পায় না। আর 

অেনক মৃতরা লাখ লাখ টাকা কামাই কের। 
অনযিদেক অেনক ধরেনর মাজার, (কবর) িজয়ারেতর পিব� জায়ুার মূল 

বেল িকছইু েনই। বরং ওগেলা িমথযাবাদীেদর বানান। এই সম� 

েধাকাবাজরা ঐগেলা �াপন কেরেছ যােত কের মানত, নজরানার নােম 

তােদর িনকট টাকা পয়সা আেস। এর দলীল িনে� েপশ করিছ।  

�থম ঘটনা 
আِমার এক ব�,ু যার সােথ আিম একে� পড়াশনা কেরিছ িতিন বেলনঃ 

সুফীেদর একপীর একদা আমার মা’র বাড়ীেত আেসন এবং তার িনকেট 

চাদঁা চায় একটা িনিদর� রা�ায় এক ওিলর কবের সবজু পাতাকা �াপন 

করার জনয। তখন িতিন তােক িকছু টাকা েদন। েস ইহা �ারা একটা সবজু 

কাপড় খিরদ কের এবং উহা কবেরর উপর �াপন কের। তারপর েলাকেদর 

েডেক েডেক বলেত থােকঃ ইিন আ�াহর অিলেদর একজন। আিম �ে� 
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তার েদখা পাই। এইভােব েস টাকা পয়সা জমােত শর কের। তারপর 

যখন সরকােরর তরফ হেত রা�া �শ� করেত চায় এবং কবরেক উে�দ 

করেত চায় তখন ঐ বযিি, েয এই িমথযা কবরেক �াপন কেরিছল, এই 

বেল চতিুদরেক গজব ছড়ােত লাুল েয, েয য� �ারা এই মাজার উে�দ 

করেত েচেয়িছল উহা েভে� িুেয়েছ। িকছু িকছু েলাক উহা িব�াসও কের। 

চতিুদরেক এ কথা ছিড়েয় পেড়। ফেল সরকারী েলাকজন ও এ বযাপাের ভয় 

েপেত শর কের। এই েদেশর এক মুফিত সােহব আমােক বেলন েয, 

হকুমেতর েলােকরা এক মধযরাি�েত তার িনকেট এেস বলল, ওমুক অলীর 

কবরেক অপসারণ করেত হেব। িতিন েসখােন েযেয় েদেখন ৈসনযরা ঐ 

জায়ুা িঘের েরেখেছ। তারপর য�পািত এেন কবরেক উে�দ কারা হয়। 

এই মুফতী কবর�ােন �েবশ করেলন িভতের িক আেছ তা েদখার জনয, 

িক� িতিন িভতের িকছইু েদখেত েপেলন না। তখন বঝুােত পারেলন এই 

কবর িমথযা ও বানান। 
  

ি�তীয় ঘটনা 
আমরা ম�ার হারাম শরীেফর এক িশকেকর িনকট এই ঘটনা 

শেনিছলাম। একদা এক ফিকর বযিি তার মত আর এক ফিকেরর সােথ 

সাকাৎ কের। �েতযেকই তােদর দািরে�র বযাপাের বহ কথা বেল। 

তারপর তারা এক অলীর কবেরর �িত েখয়াল কের েদেখ েয, উহা টাকা 

পয়সা, স�দ �ারা পিরপূণর। তখন তােদর একজন অনযজনেক বেল েয, 

এেসা, আমরা একটা কবর বািনেয় তা এক অলীর নােম �চার কির, 

ফেল আমরা অেনক টাকার মািলক হেয় যাব  

তার ব� ুতােত স�ত হয় এবং তারা একে� রা�া িদেয় হাটেত শর কের। 

রা�ায় েদেখ, এক ুাধা িচৎকার করেছ। তখন তারা তােক যেবহ কের এবং 

এক ুেতর তােক পুেত রােখ। আর তার উপের এক কবর ও গ�জু ৈতরী 

কের। তখন তােদর �েতযেক ঐ কবের মাথা ঘষেত থােক, িসজদা করেত 

থােক বরকেতর জনয। রা�া িদেয় যারা যাি�ল তারা এ স�েকর 

িজ�াসাবাদ করেত থােক। তারা বেল, ইহা হে� আ�াহর অলী হবাইশ 

ইবেন তবুাইেশর কবর। তার েয কত েকরামত িছল তা ভাষায় বযি করা 

যায় না। ফেল, কবেরর িনকেট েলােকরা নজর মানত িহসােব টাকা পয়সা, 

সদকাহ ও অনযানয দান খয়রাত করেত শর কের। এভােব আে� আে� 
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�চুর টাকা জমা হয়। একিদন এই ফিকর�য় বেস বেস তােদর টাকা পয়সা 

ভাু করেত শর কের। ভাু করেত েযেয় তােদর মেধয মত িবেরাধ েদখা 

েদয়। তােদর েচচােমিচ শেন েলােকরা জড় হেত শর করল। তখন তােদর 

একজন বললঃ এই অলীর কসম আিম েতামার িনকট হেত েকান টাকা �হণ 

কিরিন। তখন অনযজন বললঃ তিুম এই অলীর কসম খা�! তিুম ও আিম 

এটা ভাল কেরই জািন েয, এই কবের এক ুাধা আেছ যােক আমরাই 

দাফন কেরিছলাম। েলােকরা তার কথা শেন িব�েয় অবাক হেয় েুল। আর 

তারা েয নজর েনয়াজ িদেয়িছল তার জনয আফেসাস করেত শর করল। 

তখন তােদর ধমিকেয় ও িতর�ার কের েলােকরা তােদর মালামাল েফরত 

িনেয় েুল!! 

 
বািতল আ�ীদা যা কফুিরর দরজােত েপৗেছ েদয়  

১। েযমন অেনেক বেলন েয, আ�াহ তাআলা রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�ােমর কারেণ দিনয়া সৃি� কেরেছন। তারা দলীল িহসােব এই 

বােনায়াট িমথযা হাদীেস কুদসী েপশ কের। উহা হলঃ যিদ না তিুম হেত 

তেব দিনয়া সৃি� করতাম না।  

ইবেন জাওযী রহ. বেলন ইহা মাউজু বা বােনায়াট  হাদীস। আর বছুাইরী 

যখন এই কিবতা বেল তখন তা িমথযাই বেলঃ 
যিদ িতিন (মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) না হেতন তেব 

দিনয়ােক অনি�র হেত অি�ের  আনা হত না। 
উপেরাি আ�ীদা-িব�াস আ�াহর িনে�াি কথার েখলাফ। 

আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  I   H  G  F  E  D   CL ٥٦: الذاريات 
িন�য় আিম �ীন ও ইনসানেক সৃি� কেরিছ একমা� আমার ইবাদেতর 

জনয। (সূরা যািরয়াত ৫৬) 

এমনিক নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক পযর� িতিন তার 

ইবাদেতর জনয সৃি� কেরন। কারণ তার �িতপালক তােক বেলনঃ 

 M   W  V  U  T  S  RL ٩٩: الحجر   

আপিন আপনার রেবর ইবাদত করেত থাকুন যতকণ না আপনার মৃতযু 
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এেস উপি�ত হয়। (সূরা িহজর ৯৯) 

আর আ�াহ তাআলা সম� রাসূলেদর সৃি� কেরেছন একমা� তার 

ইবাদেতর িদেক দাওয়াত েদয়ার জনয।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D

  b    ONL ٣٦: النحل 
আর িন�য় আিম �েতযক উ�তেদর িনকট এই বেল রাসূল ে�রণ 

কেরিছলাম েয, েতামরা এক আ�াহর ইবাদত কর এবং তাগেতেদর হেত 

দেূর থাক। (সূরা নাহল ৩৬) 

“তাগত” হে� তারা, যােদর ইবাদত করা হয় আ�াহেক বাদ িদেয়, আর 

তারা তােত রাজী খুশী থােক।  

তাই এখন িচ�া কের বলনু, িকভােব েকান মুসিলম ঐ আ�ীদা েপাষণ 

করেব যা েকারআেনর  িবেরাধী ও সম� রাসূলেদর  কথার িবেরাধী?  

২। এই কথা বলা েয, আ�াহ তাআলা সবর �থম রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�ােমর নূরেক সৃি� কেরন। আর তার নূর হেতই সম� িকছু সৃি� 

করা হয়। এই আ�ীদা ও বািতল আ�ীদা। এর �পেক েকান দলীল েনই। 

সিতযই অবাক লােু, এই কথা যখন িমশেরর এক �িস� আেলম বেলন। 

িতিন হেলন শাইখ মুহা�াদ েমাতাওয়া�ী আশশারাভী। তার িবখযাত �� 

“আনতা তাসআল ুওয়াল ইসলামু ইয়াজীব” (আপিন �� করন ইসলাম 

উৎর িদ�)। এেত িতিন  মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এর নূর 

এবং সৃি�র শর নামক অধযােয় বেলন: 

��ঃ হাদীস শরীেফ আেছঃ সাহািব জােবর িবন আ�ু�াহ (রাঃ) রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম-েক �� কেরনঃ আ�াহ তাআলা সবর�থম 

িক সৃি� কেরন? উৎের িতিন বেলনঃ েহ জােবর, েতামার নবীর নূর। 
এই হাদীেস িকভােব েকারআেনর ঐ আয়ােতর িবেরাধী হেত পাের যােত 

বলা হেয়েছ সবর�থম সৃি� হল আদম (আঃ) এবং তােক সৃি� করা হেয়েছ 

মািট হেত?  

    উৎরঃ েকান িজিনেসর পূণরতা এবং �াভািবক িনয়মই হে� সবরদাই 

েকান উ�মােনর  িজিনস �থম সৃি� করা। তারপর উহা হেত িনেচর িদেক 
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যা�া করা। তাই এটা বিু�র েবাধুাময িবষয় হল এই েয, মািটর ৈতরী 

িজিনস আেু সৃি� করা হেব এবং তারপর উহা হেত মুহা�দ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম-েক সৃি� করা হেব। কারণ মানুষেদর মেধয সেবরাৎম 

হেলন রাসূলুণ (আঃ) আর সম� রাসূলেদর মেধয উৎম হেলন মুহা�দ 

ইবেন আ�ু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম । তাই �থেম মািট �ারা 

েকান সৃি� হেয় পের মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সৃি� হেত 

পাের না। তাই অবযশযই মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর নূরেক 

আেু সৃি� করা হেয়িছল। এভােবই জােবর (রাঃ) এর হাদীস সতয বেল 

�মািণত হল।  

এই ভােবই িতিন তার অপিরপ� বিু� �ারা উপেরাি হাদীেসর বযাখযা েদন 

েয, নবীর নূরই �থম, তারপর অনযানয ব�।  

�থমতঃ শা’রাভীর কথা আ�াহপ তাআলার কথার িবেরাধী। শারাভী 

বেলেছন, �থম মানুষ হেলন মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 

আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

 M  t  s  r  q  p   o  n   m  l  kL ٧١: ص 
আর যখন েতামার রব েফেরশতােদর (মালােয়কােদর) বলেলনঃ িন�য়ই 

আিম মািট হেত মানুষ সৃি� করব। (সূরা েসায়াদ ৭১) 

অনয� িতিন বেলনঃ  

 M  A    (  '  &  %  $  #  "   !L ٦٧ :غافر  
 

িতিনই েতামােদর সৃি� কেরেছন  �থেম মািট হেত তারপর বীযর হেত। 

(সূরা ুািফর ৬৭)  

এর তাফসীের ইবেন জরীর (রঃ) বেলনঃ আ�াহ তাআলা েতামােদর িপতা 

আদম (আঃ) েক মািট হেত সৃি� কেরন, তারপর েতামােদর সৃি� কেরন 

বীযর হেত। (মুখতাসার ইবেন জারীর, ি�তীয় ভাু, পৃ�া ৩০০) 

আর শা’রাভীর কথাও ঐ হাদীেসর িবপরীত যােত বলা হেয়েছঃ  েতামরা 

�েতযেক আদেমর স�ান। আর আদম (আঃ) েক মািট হেত সৃি� করা 

হেয়েছ। (বা�ার) 

শা’রাভী বেলেছনঃ �াকৃিতক িনয়ম হে�, �থেম উ� ু�েরর েকান িকছু 
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সৃি� কের তা হেত নীচু �েরর িজিনস সৃি� করা। এমনিক েকারআন 

পােকও এই জাতীয় মতবাদ েপশ কেরেছ ইবিলস, যখন েস আদমেক 

িসজদা করেত অ�ীকার করল।  

 M  É   È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  ÂÁ  À   ¿  ¾L ٧٦: ص  
 

আিম তার েথেক উৎম। আমােক সৃি� কেরেছন আগন হেত আর তােক 

মািট হেত। (সূরা েসায়াদ ৭৬)  

ইবেন কািসর (রঃ) বেলনঃ েস এই দাবী কেরিছল েয, েস আদম হেত 

উৎম। কারণ তােক সৃি� করা হয় আগন হেত আর আদমেক  সৃি� করা হয় 

মািট হেত। আর তার ধারনা মেত আগন মািট হেত উৎম। (তাফসীের 

কািসর, চতথুর খ�, পৃঃ৪৩) 

ইবেন জরীর তবারী (রহঃ) বেলনঃ ইবিলস তার রবেক বেল (আিম কখেনা 

আদমেক িসজদা করব না, কারণ আিম তার েথেক ে��। আপিন আমােক 

আগন হেত সৃি� কেরেছন। আর আদম েক মৃিৎকা হেত সৃি� কেরেছন। 

আর আগন মািটেক েপাড়ায় এবং তার উপর ে��র রােখ। (মুখতাসার 

ইবেন জরীর, ি�তীয় অংশ, পৃঃ ২৭০)  

এর েথেক �মািনত হল সবর�থেম আদম েক মািট হেত সৃি� করা হয় এবং 

তার েথেক পের মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম-েক সৃি� করা 

হয়। আর তা হল মািট, যা হেত আদম েক সৃি� করা হেয়েছ। আর মুহা�াদ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম  আদম (আঃ) এর বংশ ও পু�। এ স�েকর 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ (আিম আদেমর 

স�ানেদর সদরার। (বণরনায় মুসিলম) 

ততৃীয়তঃ শা’রাভী আরও বেলেছনঃ িন�য়ই মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�ােমর নূরেক �থেম সৃি� করা হেয়েছ। 
আসেল এ কথার পেক েকান দলীল েনই। বরং েকারআেন �মািণত আেছ, 

�থম মানুষ হেলন আদম। সৃি�র মেধয আরশ ও কলম সৃি�র পরই তােক 

সৃি� করা হয়)।  
কারণ রাসূললুআহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ সবর �থেম 

আ�াহ তাআলা কলম সৃি� কেরন। (বণরনায় িতরিমিয)  

েকান দলীল বা বিু� �ারাও �মাণ হয় না েয, নূের মুহা�দীেক �থেম সৃি� 
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করা হেয়েছ। কারণ, আল েকারআন  আ�াহ তালা রাসূল�ুাহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম-েক বলেত বেলনঃ  

 M K J I H G 8 7   ï  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   ÖL 
 ١١٠: الكهف

েহ নবী!আপিন বলনুঃ আিমেতা েতামাদর মত মানুষ, আর আমার কােছ 

ওহী ে�রণ করা হয়। (সূরা কাহাফ ১১০) 

আর রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামও বা�েব তাই বেলনঃ 
 )أحد روله(  مثة�م �ش نيأ إندي

আিম েতামােদর মতই মানুষ (বণরনায় আহমদ) 

সিতযকার অেথর মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বাপ ও মা হেত 

জ� �হণ কেরিছেলন। তার আ�া িছেলন আ�ু�াহ আর মা িছেলন 

আেমনা িবনেত ওহাব। অনযরা েযমিন ভােব জ� �হণ কের িতিনও 

েতমিনভােব জ� �হণ কেরেছন। তার দাদার নাম আ�ুল মুৎািলব।   

েকারআন ও হাদীেসর উপেরাি আেলাচনা হেত এটা �মািণত হয় েয, 

মানুষেদর মেধয �থম সৃি� হেলন আদম (আঃ) আর পদােথরর মেধয কলম। 

এগেলা ঐ কথার িবেরািধতা কের েয, আ�াহ তাআলার �থম সৃি� হল 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম । কারণ, উহা েকারআন ও সহীহ 

হাদীেসর িবেরাধী। তেব হাদীেস যা আেছ তা হলঃ আদম (আঃ) েক সৃি�র 

পূেবরই আ�াহ তাআলার িনকট েলখা িছল েয, মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�াম হেলন েশষ নবী। কারণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 

বেলনঃ “িন�য়ই আিম আ�াহ তাআলার িনকট েশষ নবী বেল িলিখত 

িছলাম তখন, যখন আদম (আঃ) মািটেতই িছেলন।  (বণরনায় হােকম) 

এই হাদীেস আেছঃ িলিখত িছলাম। এেত বলা হয়িন েয, সৃি� করা 

হেয়িছল।  

অনয হাদীেস রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ আিম তখনও 

নবী বেল পিরুিণত হই যখন আদম (আঃ) রহ ও শরীর উভেয়র মােঝ 

িছেলন। (অথরাৎ সৃি� হন নাই)। (বণরনায় আহমদ)  

অনয এক হাদীেস বিণরত আেছ “সৃি�র িদক িদেয় আিম �থম নবী, আর 

ে�রেণর িদক িদেয় সবরেশষ নবী” । এ হাদীসিট  দবরল হাদীস- বেলেছন 
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ইবেন কািসর ও শায়খ আলবানী।  

উহা আল েকারআন ও পূেবরাি সহীহ হাদীেসর সােথ িবেরাধপূণর কথা। 

সােথ সােথ উহা বিু�ও িবেবেকর িবপরীত। কারণ আদম (আঃ) এর পূেবর 

েকান মানূষেক সৃি� করা হয়িন।  

চতথুরতঃ শা’রাভী বেলনঃ মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর  নূর 

হেতই সম� িজিনস সৃি� করা হেয়েছ। তার কথায় বঝুা যায়, আদম 

(আঃ), শয়তান, মানুষ, িজন, পশপকী, েপাকা মাকড়, জীবাণুও অনযানয 

সম� িজিনসই উহা হেত সৃি�। িক� উহা েকারআেন েয কথা বলা আেছ 

তার িবপরীত কথা। কারণ আদম (আঃ) েক মািট হেত সৃি� করা হেয়েছ। 

শয়তানেক আগন হেত, আর মানুষেদরেক বীযর হেত। শা’রাভীর কথা 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমনর ঐ কথার িবেরাধী যােত 

িতিন বেলনঃ 
وخةق آدم مي . نير  م ميرج  م وخةق للين .  نور م  لهالئ�ة خةقت

 وصف ل�م
েফেরশতােদর (মালাইকােদর) সৃি� করা হেয়েছ নূর হেত। আর �ীনেদর 

সৃি� করা হেয়েছ আগেনর িশখা হেত। আর আদম েক ঐ িজিনস হেত সৃি� 

করা হেয়েছ যা হেত েতামােদর সৃি�র কথা বলা হেয়েছ। (বণরনায় মুসিলম) 

এেত েদখা যাে�, শারাভীর কথা বিু�, িবেবক ও বতরমান পিরি�িত সব 

িকছরুই  িবপরীত। কারণ মানুষ, জীবজ� সৃি� হয় ুভরধারণ এবং স�ান 

�সেবর মাধযেম। যিদ ধরা হয় েয, জীবাণু, িবষাি ও ক�দায়ক েপাকা 

মাকড় এবং এই জাতীয় সম� িকছ ু মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�াম এর নূর হেত সৃি� হেয়েছ তেব েকন আমরা ঐ সব কিতকর 

জীবাণুেক হতযা কির। বরং আমােদর হকুম করা হেয়েছ সাপ, মশা, মািছও 

অনযানয কিতকর জীবজ� হতযা করেত।  

প�মতঃ শা’রাভী আরও বেলনঃ জােবর (রাঃ) এর ঐ হাদীস, যােত বলা 

হেয়েছঃ “েহ জােবর ! সবর �থম আ�াহ তাআলা েতামার নবীর নূরেক সৃি� 

কেরন।”  

এই হাদীসিট নবীর নােম িমথযা বানান হেয়েছ। শা’রাভীর কথা মত ইহা 

সতয নয়। কারণ, উহােত েকারআেনর িবেরাধী কথা বলা হেয়েছ। আ�াহ 

তাআলা সবর�থম েয মানুষ সৃি� কেরন িতিন হেলন আদম। আর ব�র 
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মেধয কলম। আর মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আদেমর 

স�ান। যােক নূর হেত সৃি� করা হয়িন। বরং িতিন আমােদর মত মানুষ যা 

েকারআেন বিণরত হেয়েছ। তার িবেশষর হল  িতিন নবী িছেলন এবং তার 

িনকট ওহী আসত। েলােকরা তােক নূর িহসােব েদেখিন বরং মানুষ িহসােব 

েদেখেছ।  

অবশয এ িবষেয় েয হাদীসিট েক শা’রাভী সহীহ বেলেছন তা হাদীস 

িবশারদেদর িনকট িমথযা, মাউদ ও বািতল হাদীস।  

৩। আরও বিতল আ�ীদার মেধয হে� আ�াহ তাআলা সম� িজিনস তার 

(নবীর) নূর হেত সৃি� কেরেছন, যা বহ সুফীই বেল থােক। আর শা’রাভী 

উপের উ�িখত তার িকতােবও উহা ��ভােব বেলেছন।  

তার কথা যিদ সতয হয় তেব বলেত হয়, আ�াহ তাআলা সম� িজিনস 

তার নূর হেত সৃি� কেরেছন। অথরাৎ তার নূেরর র�ী হেতই সম� পদাথর 

সৃি� করা হেয়েছ। আিম বিল, এই কথার �মােণ েকারআন, সু�াহ বা 

�ােনর েকান দলীল েনই। আেুই বলা হেয়েছ, আ�াহ তাআলা আদমেক 

মািট হেত, শয়তানেক আগন হেত এবং মানুষেদরেক বীযর হেত সৃি� 

কেরেছন। ইহা শা’রাভীর কথার িবেরািধতা কের আর তােক বািতলও 

বেল। আর শা’রাভীর কথার মেধয পর�র িবরাধীতা রেয়েছ। �থেম 

বেলনঃ সম� িজিনস মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর নূর হেত 

সৃি� হেয়েছ। অনয� বেলনঃ সম� িজিনস আ�াহ তাআলার নূর হেত সৃি� 

হেয়েছ। এই দই নূেরর মেধয বহ পাথরকয আেছ। েয সম� িজিনস আ�াহর 

নূর হেত সৃি� হেয়েছ তােত আেছ বানর , শকর, সাপ, িবছা, জীবাণু ও 

অনযানয কিতকারক জীব। তেব েকন আমরা তােদর হতযা কির? 

 
�ীন হে� কলযাণ কামনা 
েহ মুসিলম ভাই ! আ�াহ তাআলা আমােদর ও আপনােক েহদােয়ত দান 

করন এই জাতীয় কথা হেত যা সুফী পীেররা বেল থােক। আর এগেলা 

েকারআন ও রাসূেলর সু�ােতর িবেরাধী। সােথ সােথ উহা বিু�, 

িবেবচনারও িবেরাধী। আর উহা কুফির পযর� েপৗেছ েদয়।  

 ليطال لنيطل وأرني ،إلغي هدوحد رديبهل ولرزقغي حقي للق أرني أ�

  للعةد� رب رسول هدي إرديع وأرزقغي ،إلغي و�مهه جتغيلهل ولرزقغي
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“আ�াহ�া আিরনাল হা�া হা�ান, ওয়ার যকুনা ইেৎবা’আ ওয়া হািবববহ 

ইলাইনা ওয়া আিরনাল বািতলা বািতলান ওয়ার যকুনা ইজিতনাবান। ওয়া 

কািররহ ইলাইনা। ওয়ার যকুনা ইিৎবা’আ হাদইয়া রাসূল ু রাি�ল 

আলামীন”।  
েহ আ�াহ ! আমােদর হকেক হক িহসােব বঝুেত িদন আর আমােদর এই 

েতৗিফক িদন যােত তা অনুসরণ করেত পাির। আর তা আমােদর িনকট 

ি�য় কের িদন। আর বািতলেক বািতল বেল বঝুেত িদন এবং আমােদর 

উহা হেত িবরত থাকেত েতৗিফক দান করন। আর উহােক আমাদর িনকট 

অপছ�নীয় করন। আর আমােদরেক রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�ােমনর েহদােয়ত অনুসরণ করেত িদন িযিন হেলন রা�ুল আ’লামীেনর 

রাসূল। আমীন! 

েহ আমার মা’বদু ! আপিনই আমার সাহাযযকারী 
েহ আমার মা’বদু ! আপিন ছাড়া আমার সাহাযযকারী েকহ েনই। তাই দয়া 

কের এই যামানায় আমার সাহাযযকারী বেন যান। েহ আমার মা’বদু ! 

আপিন ছাড়া আমার েকান গ�ধন েনই। তাই দয়া কের, আমার  হ��য় 

যখন খািল হেয় যায় তখন আপিন আমার গ�ধেনর বযব�া করন। েহ 

আমার মা’বদু ! আপিন ছাড়া আমার েকান রকাকারী েনই। তাই যিদ েকহ 

আমােক িবপেদ িনেকপ কের তখন আপিন আমার রকাকারী হেয় যান। েহ 

আমার মা’বদু ! আপিন ছাড়া আমার েকান স�েমর ব� েনই। তাই যখন 

েকহ আমােক ঠা�া িব�প কের তখন আপিন আমার স�েমর বযব�া 

করন।  

েহ আমার মা’বদু ! আপিন ভালমতই অবুত আেছন আমার অ�ের িক 

আেছ। আমার অ� �তয�ও কখন, িক কের তা আপিন উৎমভােব অবুত 

আেছন। তাই েহ দয়াল ু! েমেহরবানী কের আমার মেধয রাজী খুশী ও ৈধযরয 

দান করন। যিদ কদািচৎ আমার অ�র বা িজ�া �ারা েকান ভলু হয়, 

তাহেল কমা করন। েহ আমার মা’বদু ! আপিন ছাড়া আমার েকহ 

স�ানকারী নাই। তাই দয়া কের আমার স�ান ও অ�েরর আশা আকাংখার 

দুর বেন যান।  
 
আল-আ�ীদাহ আল-ইসলািময়াহ বা ইসলামী আকীদা িব�াস 
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ইসলাম ও ঈমােনর অথর 
��ঃ ইসলাম িক?  

উৎরঃ ইসলাম হে� তাওহীদ িকংবা আ�াহর একরবােদর কথা মেন �ােণ �ীকার 

কের তার িনকট িনজেক স�ূণরভােব সমপরন করা। আর সােথ সেথ তার আনুুতয 

করা এবং িশরেকর যাবতীয় কাযরবলী হেত দেূর থাকা। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

   ß  Þ 

বরং েয বযিি স�ূণরু েপ িনজেক আ�াহ তাআলার িনকট উৎমভােব 

সমপরন কের আর েস সু�রভােব সৎকমর স�াদনকারী তার পুর�ার িমলেব 

তার রেবর িনকট েথেক। তােদর েকান ভয় থাকেব না, আর না হেব তারা 

দঃিখত। (সূরা আল-বা�ারাহ ১১২) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

، ورقيم لغصالة ، ورؤ�  ل وأن مددل رسول  ل  إال � ال أن �شند أنلإلسالم 
.لستطعت إله سبيال  إنلغز�ة ، ورصوم رمضين ، وتج لنيت   

ইসলাম হে� মেন �ােণ এই �াকয েদয়া েয, আ�াহ বযতীত সিতযকােরর েকান 

মা’বদু েনই এবং িন�য়ই মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তার ে�িরত 

পুরষ, সালাত কােয়ম করা, যাকাত �দান করা, রমযান মােস িসয়াম পালন করা, 

আর যিদ সামথরয থােক তেব আ�াহর ঘের হজ করা।(বণরনায় মুসিলম) 

��ঃ ঈমান িক?  

উৎরঃ ঈমান হে� অ�েরর দঢ়ৃ িব�াস এবং সােথ সােথ উহা মুেখ উ�ারণ করা 

এবং অ� �ত� �ারা আমল করা। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M     {    f  e   d  c  b  a  ̀ _   ̂ ]L ١٤: الحجرات 

আরেবর েবদইেনরা বেল, আমরা ঈমান এেনিছ। েহ নবী (তােদর) বলনুঃ েতামরা 

এখন পযর� ঈমান আনিন, বরং বলঃ আমরা িনেজেদর আশা আকাংখােক আ�াহর 

উপর সমরপন কেরিছ। কারণ ঈমান এখন পযর� েতামেদর অ�ের �েবশ কেরিন। 

(সূরা হজুরাত ১৪)  

আর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  
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ورؤم  ليلقدر خ�ه . ، ومالئ�ته ، و�تده ، ورسةه ، وللوم لآلخم  لي  رؤم  أن
 وشه

ঈমান হল আ�াহর উপর, তার মালাইকােদর উপর (িফিরশাতােদর) উপর, তার 

িকতাবসমূেহর উপর, তার রাসূলেদর উপর, আিখরােতর উপর, এবং �দর বা 

ভােুযর ভালমে�র উপর আ�া বা িব�াস �াপন করা। (বণরনায় মুসিলম) 

ইমাম হাসান আল বসরী (রঃ) (মৃতযু১১০ িহজরী) বেলনঃ শধমুা� মেনর ই�া 

িকংবা বাইেরর সাজ েপাশাকই ঈমান নয়, বরং উহা হে� অ�েরর দঢ়ৃতা এবং 

আমল উহােক সতযািয়ত কের।  

��ঃ আপনার রব েক?  

উৎরঃ আমার রব হে� ঐ আ�াহ, িযিন আমােক সৃি� কেরেছন এবং  

�িতপালনও করেছন, আর সােথ সােথ সম� মাখলকুেকও সৃি� কেরেছন এবং তার 

িনয়ামত �ারা লালন পালন করেছন। িতিনই আমার মা’বদু, িতিন বযতীত আমার 

অনয েকান মা’বদু বা উপাসয েনই। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M   *  )  (  '  &L ٢: الفاتحة 

 

সম� �শংসা একমা� আ�াহর জনয িযিন িব� জুেতর �িতপালক।         

(সূরা ফািতহা ২)    
��ঃ আপনার �ীন বা ধমর িক?  

উৎরঃ আমার �ীন হে� আ�াহ মেনানীত একমা� ধমর ইসলাম, আর উহা 

ইবাদত ও আনুুেতযর ঐ সম� কথা ও কাজ যা েকারআন ও হাদীস �ারা 

�মািণত। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M  d  ML  K   J  I  HL ١٩: آل عمران 

িন�য়ই আ�াহর িনকট একমা� �ীন হে� ইসলাম। (সূরা আল ইমরান ১৯) 

��ঃ আপনার নবী েক?  

উৎরঃ আমার নবী হে�ন মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম । িতিন মুহা�দ 

ইবেন আবদ�াহ ইবেন আ�ুল মুৎািলব ইবেন হািশম। িতিন ম�া শরীেফ জ� �হণ 

কেরন। তার মা হেলন আিমনা িবনেত ওয়াহাব। িতিন সম� মানব জিতর জনয 

আ�াহর পক হেত ে�িরত নবী ও রাসূল। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
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MÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹     È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á
   Ë  Ê  ÉL ٤٠: األحزاب 

 
মুহা�দ েতামােদর মেধযর েকান পুরেষর   িপতা নন। বরং িতিন আ�াহর রাসূল 

এবং সম� নবীেদর েশষ নবী। (সূরা আহযাব ৪০)  

যখন তার উপর এই আয়াত নািযল হয় তখন িতিন নবী ুেপ পিরুিণত হনঃ 
 M  P  O  N  M  L  KL ١: العلق 

পড় েতামার ঐ রেবর নােম িযিন (সম� িকছু) সৃি� কেরেছন। (সূরা আলাক ১) 

অতঃপর িতিন রাসূল ুেপ �কাশ পান ঐ সময়, যখন তার উপর নািজল হয় আ�াহ 

তাআলার ঐ বাণীঃ  

 M  ¢      ¡   ے  ~       }  |L ٢ - ١: المدثر 
েহ চাদের আবতৃ বযিি ! উঠুন এবং ভয় �দশরন করন। (সূরা মু�ােসসর ১-২) 

আ�াহ তাআলা আরও বেলনঃ 
 M   µ    y  x  w  v  u  t  s   rL ١٥٨: األعراف 

আপিন বলনু, েহ মানবম�লী ! আিম েতামােদর সকেলর �িত আ�াহর ে�িরত 

রাসূল। (সূরা আল আ’রাফ ১৫৮) 

িতিন েশষ নবী, তারপর আর েকান নবী ও রাসূল েনই।  

তার বয়স যখন চি�শ বছর তখন তার উপর ওহী নািজল হয়। নবয়ূত �াি�র েতর 

বছর পর িতিন মদীনায় িহজরত কেরন। এরপর িতিন েসখােন দশ বছর অব�ান 

কেরন এবং যখন তার বয়স েতষি� বছর তখন িতিন মদীনায় ইে�কাল কেরন।  

িতিন �থেম েয কথার িদেক দাওয়াত িদেয়েছন তা হে� তাওহীদ বা আ�াহর 

একরবাদ। উহা হে� “লা ইলাহা ই�া�াহ” বলা। অথরাৎ, আ�াহ ছাড়া সিতযকােরর 

েকান মা’বদু বা উপাসয েনই। তার �ভ ূতােক িনেদরশ েদন একমা� তার িনকটই 

দ’আ করেত এবং উহােত কাউেক  শিরক না করেত। তার যামানায় মুশিরকরা 

দ’আর িভতের েয িশরক করত তা হেত তােক িবরত থাকেত বলা হেয়েছ। আ�াহ 

তাআলা তােক বেলনঃ 
 M  c  b  a   `     _  ̂   ]         \  [L ٢٠: الجن 
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েহ নবী আপিন বলনু, আিমেতা একমা� আমার রেবর �াথরনা কির এবং তার সােথ 

অনয কাউেক শিরক কির না। (সূরা িজন, ২০) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 
 ) للتمذى روله(    للعديدة هو للعء

দ’আ হে� ইবাদত। (বণরনায় িতরিমযী) 

তাই মুসিলমেদর জনয ওয়ািজব হে�, একমা� আ�াহেক ডাকা এবং তার সােথ 

অনয কাউেক না ডাকা। তা িতিন নবী হউন বা ওলীই হউন, কাউেক দ’আ �াথরনায় 

চশিরক না করা। েকননা, একমা� আ�াহই সম� িকছু করার কমতা রােখন। অনয 

েয মৃতরা কবের শেয় আেছন তারা তােদর িনেজেদর ক�ই দরূ করেত অপারু। 

আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
M   ̂  ]\   [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O

  b   a   ̀ _L ٢١ - ٢٠: النحل 
যারা আ�াহেক েছেড় অনযেদর ডােক তারা েকান িজিনস সৃি� করার কমতা রােখ না 

বরং তােদরেকই সৃি� করা হেয়েছ। তারা জীিবত নয়, বরং মৃত। এমনিক তােদর ঐ 

খবরও  েনই েয, কেব তােদর পুনজরীিবত করা হেব।  

(সূরা নাহাল ২০-২১) 

��ঃ আিখরােত পূণজরীবন স�ে� আপনার আ�ীদা িব�াস বা ধারণা িক? আর 

উহােক অ�ীকারকারীর হকুম িক? 

উৎরঃ আিখরােত পূণজরীবন স�ে� আমার আ�ীদা হে�ঃ উহার উপর ঈমান আনা 

ওয়ািজব। উহা আ�াহর উপর ঈমান আনার বযাপাের এমন একিট অংশ যা কখনই 

পৃথক করা যায় না। িযিন সম� সৃি�েক অনি�র েথেক অি�র দান কেরেছন। 

িতিনই সম� িকছু �ংস হওয়ার পের ঐ সম� সৃি�েক আবার একই  অবয়েব 

জীিবত করেতও সকম। এই কথােক অ�ীকার করা কুফির এবং ঐ অ�ীকারকারী 

িচর�ায়ীভােব জাহা�ােম অব�ান করেব। এর দিলল হল আ�াহ তাআলার ঐ বাণীঃ 

M  s  r  q   p  o  n  m  l  k  j  ih   g  f   e  d

  |   {  z      y  x  wv  u  tL ٧٩ - ٧٨: يس 
এবং আমােদর সামেন উদাহরণ েপশ কের, িক� েস তার িনেজর সৃি�      
  হওয়ােক ভুেল েুেছ। আর বেল, হাড়, অিসহসমূহ,যা টকুেরা টুকেরা 
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হেয়     েুেছ, তােক আবার েক জীিবত করেব? বলনুঃ িতিনই আবার      
    তােদর জীিবত করেবন িযিন �থমবার তােদর সৃি� কেরেছন। আর 

িতিন      �িতিট সৃি� স�ে�ই সমযক �াত। (সূরা 

ইয়ািছন,আয়াত৭৮ও৭৯)। 
��ঃ মতৃ বযিির উৎমভােব মতৃযু হওয়ার িনদশরন িক? 

উৎরঃ উৎমভােব মৃতযু হওয়ার বহ িনদশরন রেয়েছ। উহার েকান একিটও 

যিদ মৃতযুকােল কারও ভােুয েজােট তেব উহা তার জনয েসৗভােুযর 

িবষয়।  

এ গিল হে�ঃ 
১। মৃতযুকােল  কােলমা পড়া। 

২।জুম’আর রােত বা িদেন মৃতযু হওয়া।  

৩।মৃতযুকােল ঘােম কপাল িসি হওয়া। 

৪।ধমরীয় যেু� বা িজহােদর ময়দােন শহীদ হওয়া। 

৫।আ�াহর রা�ায় ুাজী হেয় মৃতযু বরণ করা। এর অ�রভিু হেলাঃ ে�েু 

মৃতযু বরণ করা, েপেটর পীড়া, বিম, েপট ফাপা, অথবা কেলরায় মারা 

যাওয়া। 

৬।পািনেত ডুেব অথবা আগেন পুেড় মারা েুেল। 

৭। �সবকালীন অব�ায় েকান মিহলা মৃতযু বরণ করেল।  

৮। পকাঘাত (অধরা� অবশ) েরােু মারা েুেল।  

৯। িপেঠর পীড়া, েযমন পাজঁের বযাথার কারেণ মারা েুেল।  

১০। িনেজর �ীন, জীবন, িকংবা স�দেদর েহফাজত করেত েযেয় মারা 

েুেল।  

১১। িজহােদর ময়দােন পাহারারত অব�ায় মারা েুেল।  

১২। েকান েনক কাজ করার সময় মারা েুেল। েযমন, কেলমা পড়ার 

সময়, িসয়াম পালন অব�ায়, দান খয়রাত করার সময় ইতযািদ।  

এ সবকিট িবষেয় িবশ� হাদীেসর �মাণ আেছ 

অনয একিট েরওয়ােত আেছ, শহীদ সাত ে�ণীরঃ ে�ু েরােু আ�া� হেয় 

মৃত বযিি, পািনেত ডুেব মৃতযুবরণকারী, িনওেমািনয়া েরােু মৃতযু �া� 

বযিি, েপেটর পীড়ায় মৃত বযিি, আগেন পুেড় মৃত বযিি, েকান িকছু 

চাপা পেড় মৃতযু �া� বযিি এবং �সব কালীন মৃত মুিহলা। (হাদীসিট 

ইমাম হােকম সহীহ বেলেছন এবং হােফজ যাহাবী হােকেমর সহীহ বলােক 
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সমথরন কেরেছন।) 

 

বা�ার উপর আ�াহর হক 
��ঃ আ�াহ তাআলা েকন আমােদর সৃি� কেরেছন?  

উৎরঃ আ�াহ তাআলা আমােদর সৃি� কেরেছন তার ইবাদেতর (দাসেরর) 

জনয এবং আমরা েযন তার সােথ েকান িকছেুক শিরক বা অংশীদার না 

কির। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  I   H  G  F  E  D   C٥٨ - ٥٦: الذاريات 
এবং িন�য়ই �ীন ও মানুষেক সৃি� কেরিছ আমার ইবাদেতর 

জনয। (সূরা যািরয়াত ৫৬) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ বা�ার উপর আ�াহর 

হক হে� এই েয, তারা তার ইবাদত করেব এবং তার সােথ কাউেক 

শিরক করেব না। (বণরনায বখুারী ও মুসিলম)  

��ঃ ইবাদত বলেত িক বঝুায়? 

উৎরঃ ইবাদত হল ঐ সব কথা ও কােজর সমি�র নাম যা আ�াহ তাআলা 

ভালবােসন। েযমনঃ দআ, সালাত, খুশ বা আ�াহর ভয় এবং এই জাতীয় 

অনযানয আমল। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  ¬  «  ª   ©   ̈  - ١٦٢: األنعام£  ¤  ¥  ¦  § 
١٦٣ 

েহ রাসূল আপিন বলনুঃ িন�য়ই আমার সালাত, আমার হজ, আমার 

হায়াত এবং আমার মৃতযু একমা� ঐ আ�াহর জনয িযিন িব� জুেতর 

�িতপালক। (সূরা আন’আম ১৬ 
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, আ�াহ তাআলা বেলন:  

 مي لفتحت بةيه ، إل�شء أح   بددي إل رقمب ومي

আমার বা�া সবরািধক ৈনকটয হািসল কের আমার পছ�নীয় ঐ সম� 

আমেলর �ারা যা আিম  তার উপর ফরয কেরিছ। (হাদীেস কুদসী বণরায় 

বখুাির) 

��ঃ ইবাদেতর ে�ণী িক িক?  

উৎরঃ ইবাদেতর অেনক িবভাু রেয়েছঃ তার মেধয আেছ দআ, ভয়, 



 

114 
 

আশা, তাওয়া�লু বা ভরসা করা। েকান িকছু পাবার আশা, যেবহ, নজর বা 

মানত, রকু, িসজদা, তাওয়াফ, দান-সদকা ইতযিদ। এছাড়া আেরা নানা 

ধরেনর শিরয়ত স�ত ইবাদত রেয়েছ। 
��ঃ আমরা িক ভােব আ�াহ তাআলার ইবাদত করেবা?  

উৎরঃ আমরা ঐ ভােবই ইবাদত করব েযভােব আ�াহ ও তার রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আমােদর ইবাদত করেত িনেদরশ 

িদেয়েছন। সােথ সােথ তারা আমােদর অনযানয যা িনেদরশ িদেয়েছন তাও 

অনূসরণ করব। েকননা, আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

 M    Z  Y   X   W  V  U  T  S  R  Q  PL محمد :
٣٣ 

েহ ঈমানদারুণ, েতামরা আ�াহ ও রাসূেলর আনুুতয কর আর েতামােদর 

আমলসমূহ ন� করনা। (সূরা মুহা�দ ৩৩) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 )مسةم روله( رد فنو أممني بةيه ليس بدال بدل م 

েয েকহ এমন েকান আমল করেব যা �িত আমার হকুম েনই, উহা 

�হণেযাুয নয়। (বণরনায় মুসিলম) 

��ঃ আমরা িক আ�াহর ইবাদত  করব ভয় ও আশা িনেয়?  

উৎরঃ হা,ঁ আমরা ঐভােবই তার ইবাদত করব। েযমন, আ�াহ তাআলা 

বেলনঃ 

M      ́   ¬«  ª  ©L ٥٦: األعراف M 

েতামরা আ�াহেক ডাক ভয় ও আশার সােথ। (সূরা আ’রাফ ৫৬) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 
 )دوألودل روله(  للير م  له وأبوذ للغة ل  أسأل

আিম আ�াহর িনকট জা�াত �াথরনা কির এবং জাহা�াম হেত মুিি চাই। 

(আব ুদাউদ) 

��ঃ �ীেনর েকে� ইহসান িক? 

উৎরঃ উহা হে�, সবরদা মেন এই েখয়াল রাখা েয, আ�াহ তাআলা একাই 

আমােদর সম� িকছু সবরদা পযরেবকণ করেছন। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
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 M  o  n  m  l  k  j  i   h   gL ٢١٨: الشعراء - 
٢١٩ 

তিুম যখন (সালােত) দাড়াও তখন িতিন েতামােক েদেখন এবং রকু 

িসজদার মেধযও িতিন েতামার উঠা-বসা েখয়াল কেরন। (সূরা শয়ূারা 

২১৮-২১৯) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

روله (لإلحسين أن رعدد ل  كنك رمه فين غم ر�  رمله فينه يملك 
 )مسةم

ইহসান হে� েতামার �ভুর ইবাদত কর এমন ভােব েযন তােক েদখেত 

পা�, আর যিদ েদখেত নাও পাও তেব িতিন অবশযই েতামােক েদখেত 

পাে�ন। (বণরনায় মুসিলম) 

��ঃ আ�াহ ও তার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এর হেকর পর 

কার হক সবেচেয় বড়? 

উৎরঃ মাতািপতার হক। আ�াহ তাআলা এ বযাপাের িনেদরশ িদেয় বেলনঃ  

M    s  r  q      p  on  m    l  k  j  i  h  g
z   y  x  w  v   u  t  }  |  {  ~  ے   ¡  ¢  

L ٢٣: اإلسراء 
আর েতামার রব িনেদরশ িদে�ন, তােক ছাড়া অনয কারও ইবাদত  করেব 

না এবং মাতা-িপতার সােথ স�যবহার করেব। যখন তােদর একজন অথবা 

উভেয়ই বাধরেকয েপৗেছন তখন তােদর সামেন উহ শ�িট পযর� উ�ারণ 

করেব না। আর তােদর ধমকও িদেব না, আর তােদর সােথ ন�ভােব কথা 

বলেব। (সূরা ইসরা ২৩) 

আব ুহরাইরাহ (রাঃ) হেত বিণরত আেছঃ একজন েলাক রাসূল�ুাহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম এর িনকট এেস বে�নঃ েহ আ�াহর রাসূল ! 

মানুেষর মেধয স�যবহার পাওয়ার সবেচেয় বড় হকদার েক? িতিন 

বলেলনঃ েতামার মা। তারপর িতিন �� করেলনঃ তারপর েক! উৎের 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বলেলন, েতামার মা। েলাকিট 
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আবার �� করেলন। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম উৎের 

বলেলন, েতামার মা। অতঃপর েলাকিট েশষ বার �ে�র উৎের বলেলনঃ 

েতামার িপতা। (বণরনায় বখুাির ও মুসিলম) 
তাওহীেদর ে�ণী িবভাু ও তৎপযর 

��ঃ আ�াহ তাআলা রাসূলেদর েকন ে�রণ কেরিছেলন?  

উৎরঃ আ�াহ তাআলা তােদর ে�রণ কেরিছেলন একমা� তার ইবাদেতর 

�িত দাওয়াত িদেত এবং তার সােথ যাবতীয় িশরক করা হেত িবরত 

থাকেত। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M  b    ON  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D

L ٣٦: النحل 
িন�য় আিম �েতযক উ�েতর িনকট রাসূলেদর ে�রণ কেরিছ এ জনয েয, 

তারা এক আ�াহর ইবাদত করেব এবং তাগতেদর (শয়তান) ইবাদত হেত 

িবরত থাকেব। (সূরা নাহাল ৩৬)    
তাগত হে�, মানুষ যােদর ইবাদত কের এবং আ�াহেক েছেড় তার িনকেট 

দআ কের এবং েস তােত রাজী খুিশ থােক।  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 
 )بةيه متفق(     ولحد وديغنم إخوة ولألنبييء

আি�য়াুণ (আঃ) �েতযেক এেক অেনযর ৈবমাে�য় ভাই। (সৎ ভাই), আর 

তােদর �ীনও এক। (বণরনায় বখুাির ও মুসীিলম) 

অথরাৎ �েতযক রাসূলই আ�াহর একরবােদর িদেক ডাকেছন। 
��ঃ আ�াহ েয রব, তার একরবাদ িক? 

উৎরঃ উহা হল আ�াহেক তার কােজ একক মেন করা। েযমন সৃি�, মহা-

জুত পিরচালনা করা, বযব�াপনাসহ ও অনযানয কাযরসমূেহ তােক একক 

বেল জানা।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M   *  )  (  '  &L ٢: الفاتحة 
সম� �শংসা আ�াহ তাআলার জনয িযিন িব�জুেতর �িতপালক (সূরা 

ফািতহা ২)  
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রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 )بةيه متفق(ولألر  لغسدولت رب أنت

আপিন আসমানসমূহ ও পৃিথবীর �িতপালক। (বণরনায় বখুাির ও মুসিলম) 

��ঃ আ�াহ েয উপাসয তার একরবাদ িক?  

উৎরঃ তা হে� তার ইবাদেত একরবাদ �কাশ করা। েযমন দ’আ, িবপেদ 

আপেদ আ�াহেক ডাকা আর তারই নােম যেবহ করা, েকবল তারই নােম 

নযর (মানত) মানা, তারই িনকট িবচার �াথরী হওয়া এবং তারই িবচার 

�হণ করা, তারই জনয সালাত আদায় করা সব কােজ তারই উপর আশা 

ভরসা করা, সব িবষেয় তােকই ভয় করা, সম� কােজ তারই সাহযয 

�াথরনা করা ইতযািদ। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M   Ù    Ø  ×    Ö        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  ÏL ١٦٣: البقرة 

আর েতামােদর মাবদু এক। িতিন ছাড়া সিতযকােরর েকান উপাসয েনই। 

িতিন দয়াল ুও সবদরা দয়াবান। (সূরা বা�ারাহ,আয়াত-১৬৩) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 
 متفق( ل  إال أل ال أن هنيدة إله ردبوهم مي لول فةي� 

 )بةيه

“সবর �থম েয কথার �িত তিুম তােদর দাওয়াত িদেব তা হেলা কােলমা 

লা ইলাহা ই�া�াহ”। (বখুারী ও মুসিলম) 

বখুারীর অনয এক েরওয়ােয়েত আেছঃ তােদরেক আ�াহর একরবােদর 

�িত দাওয়াত িদেব। 
��ঃ ইবাদত ও রব হওয়ার বযাপাের একরবােদর উে�শয িক? 

উৎরঃ এর মূল উে�শয হেলা, মানুষ তােদর �িতপালক এবং মা’বেুদর 

মহেরর পিরচয় েপেয় তােদর ইবাদেত একমা� তােকই একক ভােব �হণ 

ও �চার করেব। আর সােথ সােথ তােদর চলার পেথ েসই রেবরই 

আনুুতয করেব েযন ঈমান তােদর অ�ের দঢ়ৃভােব েুেথ যায়। মানুষ ভ-ূ

পৃে� তার উপরই আমল করেব, ফেল ইসলামী রা� ুিঠত হেব। 
��ঃ আ�াহ তাআলার িসফাত (গণ) ও উৎম নামসমূেহর েকে� তাওহীদ 

িক?  

উৎরঃ উহা হে� ঐ সম� গণাবলীেক েমেন েনয়া যা আ�াহ তাআলা 
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িনেজর স�েকর তার িকতােব এবং রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 

তার সহীহ হাদীেস বণরনা কেরেছন। উহা েযমন ভােব বলা হেয়েছ 

েসভােবই িব�াস করেত হেব। েকান িবকৃত বযাখযা, উদাহরণ, তলুনা, 

অ�ীকার অথবা েকান �ুপ (িনজ�) ক�না বযতীত। েযমনঃ এসেতায়া 

(বসা), নযলু (অবতীণর হওয়া), ইতযািদ। উহােদর �িতিটই আ�াহ 

তাআলার পিরপূণরতার  সােথ সম�সয পূণর।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

  8  7  6     5   43        2  1  0L ١١: الشورى 
তার মেতা েকউ নয় এবং িতিন সম� িকছু েদেখন ও শেনন। (সূরা শরা 

১১) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  
 ) روله مسةم(إل لغسديء للنيي  ي�ل ل    ك لةة 

আ�াহ তাআলা �িত রােত �থম আসমােন অবতীণর হন। (বণরনায় 

মুসিলম) 
িতিন েয অবতরণ কেরন তা তারঁ মহান সরার জনয েযমন 

�েযাজয েস অনুযায়ী। উহা তারঁ েকান সৃি�র সােথ তলুনীয় হেত 

পের না।  
��ঃ আ�াহ তাআলা েকাথায় আেছন?  

উৎরঃ আ�াহ তাআলা আসমানসমূেহর উে�র আরেশর উপর 

আেছন। আ�াহ তাআলা েযমন িনেজই বেলনঃ 
 M  ]  \  [  Z     YL ٥: طه 

রহমান (আ�াহ তাআলা) আরেশর উপর আেছন। (সূরা রাহা, ৫) 
“উপের” এবং “উে�” আেছন েযমন বখুারী শরীেফ তােবয়ীনুণ 

হেত বিণরত হেয়েছ। এর সতযায়ন পাই আমরা রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�ােমর বিণরত হািদেস।  
রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 )متفق بةيه(فو  للعمش  إن ل  كت  كتيلي  فنو بغده  
িন�য় আ�াহ তাআলা এক িকতাব িলেখেছন, আর উহা তারঁ 
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িনকট আরেশর উপর আেছ। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 
আ�াহ েয আরেশর উপর আেছন এ কথা েয বযিি অ�ীকার 

করেলা েস েযন আ�াহেক িমথযাবাদী সাবয� করেলা। আর 

আ�াহেক িমথযাবাদী সাবয� করাই কুফরী করা।  
��ঃ আ�াহ তাআলা িক আমােদর সােথ সব জায়ুায় আেছন?  
উৎরঃ আ�াহ আমােদর সব অব�া সব সময় জােনন, শেনন ও 

েদেখন। িতিন আেছন আমােদর েদখার মাধযেম এবং শনার 

মাধযেম।  
আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  ¶   µ  ́   ³  ²  ±°   ̄   ®L ٤٦: طه   
িতিন (আ�াহ) মুসা ও হারনেক  বলেলন, েতামরা ভয় েপয় না, আিম 

েতামােদর সােথ আিছ। েতামােদর কথা শিন ও েদিখ।  (সূরা রাহা, ৪৬) 

 )مسةم روله(  وهومع�م قم�دي سديع ردبون إن�م

িন�য় েতামরা এমন সরােক ডাকছ িযিন খুবই িনকেট েতামােদর কথা 

শেনন এবং িতিন েতামােদর সােথ আেছন। অথরাৎ ইলেমর মাধযেম। 

(বণরনায় মুসিলম) 

��ঃ তাওহীেদর উপকািরতা িক?  

উৎরঃ তাওহীেদর উপকািরতা হল আিখরােতর িচর�ায়ী আযাব হেত 

িন�িৃত পাওয়া যায়, আর দিনয়ােত িহদায়াত �া� হওয়া এবং গনাহখােত 

মাফ হেয় যাওয়া। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M  ,  +  *     )  (  '  &    %  $  #  "  !L 

 ٨٢: ماألنعا
যারা ঈমান আনেব এবং তার সােথ েকান জুলম (িশরক) িমি�ত করেব না 

তােদর জনয রেয়েছ িনরাপৎা এবং তারাই হে�ন িহদায়াত �া�। (সূরা 

আন’আম ৮৩) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 
 متفق(ك هيئي له سشك ال م  اليعذب أن  ل  ع للعديد حق

 )بةيه



 

120 
 

আ�াহর উপর বা�ার হক হল এই েয, বা�া েকান িশরক করেব না, 

তাহেল আ�াহর তরফ েথেক তােক েকান আযাব না েদয়া। (বণরনায় বখুাির 

ও মুসিলম) 
লা ইলাহা ই�া�াহ এর অথর ও শতরসমহূ 

��ঃ লা ইলাহা ই�া�াহ এর অথর এবং এর শতরসমূহ িক িক ? 

উৎরঃ েজেন রাখুন, আ�াহ তাআলা আমােদর এবং আপনােকও িহদােয়ত 

দান করন. িন�য়ই লা ইলাহা ই�া�াহ হেলা জা�ােতর চািব। িক� �িতিট 

চািবরই দাঁত থােক। যিদ এমন েকান চািব িনেয় আেসন যার দাঁত আেছ 

তেব তা �ারা (তালা)খুলেত পারেবন, উহা বযতীত খুলেতই পারেবন না। 
লা ইলাহা ই�া�াহ এর দাঁতসমূহ হেলা িন� িলিখত শতরসমূহঃ 
১।ইলমঃ ইহার অথর হেলা আ�াহ বযতীত অনয সম� ুাইর�াহেক মাবদু 

বেল অ�ীকার করা এবং একমা� আ�াহেক মা বদু বেল �ীকার করা। 
আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M   ë  á   à   ß     Þ     Ý  ÜL ١٩: محمد                     
আর েজেন েরেখা, আ�াহ ছাড়া সিতযকােরর েকান মা বদু েনই।    (সূরা 

মুহা�দ,আয়াত ১৯)    

আ�াহর বাণীর মমরাথর যথাথই অনুধাবন কের নবী কারীম সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম তাই বেলনঃ     

 )مسةم روله( للغة  دخل ال� لنه يعةم وهو ميت م 

েয বযিি এমন অবসহায় মারা েুেলা েয, জীিবত অবসহায় েস জানত, 

আ�াহ ছাড়া সিতযকােরর েকান মা বদু েনই, েস অবশযই জা�ােত �েবশ 

করেব । (মুসিলম) 

২।ইয়ািকন, যা সে�হেক দরূ কের  অথরাৎ  অ�ের লা ইলাহা ই�া�াহ এর 

ইয়ািকন পূণরভােব থাকেত হেব, েকানরপ সে�হ থাকেল হেব না। 
আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

 M  ¡  ے  ~  }    |  ±   ¥  ¤  £  ¢L الحجرات :
١٥ 

সিতযকােরর মুিমন হে� তারাই,যারা আ�াহ ও তার রাসূেলর উপর ঈমান 

এেনেছ এবং ঈমান আনার পর তােত েকানরপ সে�হ েপাষণ কের না । 
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(সূরা হজুরাত,আয়াত-১৫) 
রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আ�াহর বাণীর �িত�নী কের 

বেলনঃ 

،  بدد لندي ل  يةق ال.  ل وأ� رسول  ل  إال�  الأن أهند 
 " .دخل للغة  إالغ� هيك فيندي ، 

আিম এই �াকয িদি� েয, আ�াহ ছাড়া সিতযকােরর েকােনা মাবদু েনই 

এবং আিমই তার রাসূল”- েয বযািি এেত েকান রকম সে�হ েপাষন না 

কের আ�াহর িনকট উপিসহত হেব েস অবশযই জা�ােত �েবশ করেব)। 

(মুসিলম) 

৩।কবলু করাঃ  তােত আেছ, উহা অ�র ও িজ�ার �ারা �ীকার করা। 

আ�াহ তাআলা মুশিরকেদর অবসহা বণরনা কের কেলনঃ 
 M  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d         c  b

  s    r    q   pL ٣٦ - ٣٥: الصافات 
যখনই তােদর বলেত বলা হেতা লা ইলাহা ই�া�াহ তখনই তারা সােথ 

সােথ অহংকাের মুখ ঘুিরেয় িনত এবং বলেতা-আমরা িক এক পাুল কিবর 

কথায় আমােদর মা বদুেদর পিরতযাু করেবা । (সুরা ছাফফাত, আয়াত-

৩৫ও৩৬) 

ইবেন কািসর এ আয়ােতর তফসীের বেলনঃ েযমন ভােব মুিমনুণ উহা 

উ�ারণ করেতন িঠক তার িবপরীত ভােব কািফররা উহা বলেত অ�ীকার 

করত অহ�ােরর কারেণ। কােলমার গরর েয কতখািন তার আরও বযাখয 

পাই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সু�াহ চচরা করেল। নবী কারীম 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 
ل  حت يقوغول ال � إال ل  ، فد  قيل ال � إال  للي  أقيرل أن أممت

 فقد بصم م� نفسه وميل إال بقه ، وحسيله ع ل 
আমােক হকুম করা হেয়েছ,যতকণ পযর� না েলােকরা লা ইলাহা ই�া�াহ 
বলেব ততকণ পযর� তােদর সােথ য�ু করেত। আর যখন েকউ তা েমেন 

েনেব ও মুেখ উ�ারণ করেব তখন সােথ সােথ তার জান ও মাল আমার 

পক েথেক রকা েপল। তেব ইসলােমর েয হকসমূহ আেছ তা আদায় 
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করেত হেব। আর তার িহসাব িনকাশ করেবন �য়ং আ�াহ তাআলা )। 

(বখুারীও মুসিলম) 

৪। আৎসমরপণ ও অনুসরণ করাঃ ঐ ভােব পূণর আৎসমপরণ ও অনুসরণ 

করত হেব িঠক েয ভােব িনেদরশ েদয়া হেয়েছ। আ�াহ তাআলা   বেলনঃ 
 M    ±  °   ̄ ®  ¬  »L ٥٤: الزمر 

আর েতামরা েতামােদর রেবর িদেক �তযাবতরন কেরা এবং তার িনকট 

স�ুণরু েপ আৎসমপরন কেরা। (সূরা যমুার আয়াত-৫৪) 

৫। সতযবািদতা,যা িমথযার িবপরীতঃ উহা হে� খািট দীেল সবরা�ঃকরেণ 

কােলমােক উ�ারণ করেত হেব । আ�াহ তাআলা মানুষেক সাবধান কের 

বেলনঃ 
M  ے  ~  }     |    {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q

  «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡L العنكبوت :
٣ - ١ 

  
আিলফ, লাম,িমম। তারা িক এ ধারণা কেরেছ েয,লা ইলাহা ই�া�াহ বলেলই ছাড়া 

েপেয় যােব এবং তােদরেক পরীকা করা হেব না? িন�য়ই আিম পূেবরর যামানার 

েলাকেদর পরীকা কেরিছ। আ�াহ িন�য়ই জােনন কারা সতযবাদী আর কারা 

িমেথযবাদী)। (সূরা আনকাবতু,আয়াত১-৩) 

এরই �পেক আমােদর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সা�না িদেয় বেলনঃ 
 قةده م  صدقي ورسول بدده مددل وأن ل  إال � ال لن سشند لحد م  ومي

 )بةيه متفق( ليرل ع ل  حممه إال

যিদ েকহ অ�ের হেত খািট ভােব সাকয েদয় েয, আ�াহ ছাড়া সিতযকােরর েকান 

মাবদু েনই এবং মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তার বা�া ও রাসূল, তেব 

আ�াহ তাআলা তার জনয জাহা�ােমর আগনেক হারাম কের িদেবন। (বখুারী ও 

মুসিলম) 

৬। ইখলাসঃ উহা হে� িনয়তেক শ� কের সম� ধরেনর িশরক হেত িনজেক 

বািচেয় েরেখ েনক আমল করা। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
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ُ لّليَ  
َ
 ِلَْعدُُدول لّ َ ُ�ِْةِصَ� ل

ّ
ِمُمول إِال

ُ
 )٥: سورة لنيغة (َوَمي أ

 আর তােদর হকুম করা হেয়েছ ইখলােসর সােথ আ�াহর  ইবাদত করেত । (সূরা 

বাইিয়নাহ, আয়াত ৫) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 
            نفسه لو قةده م  خيغصي ل  إال � ال قيل م  �شفيبت للي  لسعد  

 )لنخيري روله(  

 িকয়ামেতর িদন আমার শাফায়াত পাওয়ার বযাপাের সবেচেয় েসৗভাুযবান ঐ 

বযিি েয লা ইলাহা ই�া�াহ �ীকার কেরন অ�র িদেয় ইখলােসর সােথ। (বখুারী) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আরও বেলনঃ 
 وجل بز ل  وجه  لذلغك يبتغ ل  لال � ال قيل م  للير ع حمم ل  لن 

 )مسةم روله(

িন�য়ই আ�াহ তাআলা ঐ বযিির জনয জহা�ােমর আগনেক হারাম কের িদেয়েছন 

িযিন লা ইলাহা ই�া�াহ বলেবন একমা� আ�াহেক রাজী খুশী করার জনয। 

(মুসিলম) 

৭। কােলমা ৈতেয়বার �িত ভালবাসাঃ মানুেষর কােছ কােলমার দাবী হল এই েয, 

েয সম� মুিমন উপেরাি শতরসমূহ মানয করেব শধ ুতােদরেকই মানুষ ভালবাসেব 

এবং যারা উহা অমানয করেব তােদরেক ঘৃণা করেব।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M  \  [  Z  Y   XW       V  U  T  S  R  Q  P  O  N   M

   n  m  l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^]L 
 ١٦٥: البقرة

এবং মানুষেদর মেধয এমন এক দল আেছ, যারা আ�াহেক েছেড় অনয মা’বদুেক 

(শিরক) এমিনভােব ভালবােস েযমন ভােব আ�াহেক ভালবাসা উিচৎ। আর যারা 

ঈমান এেনেছ তােদর সেবরা� ভালবাসা হে� আ�াহর জনয। (সূরা বা�ারাহ ১৬৫) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 إله لح  ورسول  ل  ي�ون لن : لاليدين حالوة لن  وجد فيه �  م  ثال 
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 إذ لعد لل�فم   يعود لن ي�مه ولن   إال �ده ال لهمء �  وأن سولهدي مي

 )بةيه متفق( للير   يقذف لن ي�مه كدي مغه ل  لنقذه

িতনিট গণ যার মেধয আেছ েস বযিি ঐ গেণর কারেণ ঈমােনর �াদ পােব। 

�থমতঃ আ�াহ ও তার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তার িনকট সম� 

িকছু হেত সবরািধক ভালবাসার পা� হেবন। 
ি�তীয়তঃ েকান বযিিেক ভালবাসেব একমা� আ�াহ তাআলার স�ি� অজরন ছাড়া 

অনয েকান কারেণ নয়।  

ততৃীয়তঃ আ�াহ তাআলা তােক কুফরী হেত িন�িৃত েদয়ার পর আবার তােত 

�তযাবতরন করা তার িনকট এ রকম অপছ�নীয় েয ুপ অপছ�নীয় আগেন 

িনিক� হওয়া। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

(এই অংশিট ডঃ মুহা�দ সা’য়ীদ আল কাহ-তানীর “আল ওলা ওয়াল বারা” হেত 

উ�ৃত)। 
৮। তাগেতর �িত কুফরী করাঃ তাগত হে� ঐ সম� বািতল উপাসয যােদরেক 

ইবাদত করা হয় আ�াহেক েছেড়, যিদও েস অব�ায় একমা� আ�াহেক রব এবং 

সিতযকােরর মাবদু বেল �ীকার কের। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

   ì  èç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û

L ٢٥٦: البقرة 
 

আর েয বযিি তাগতেদর অ�ীকার করেব এবং আ�াহর �িত ঈমান আনেব 

িন�য়ই েস এমন এক মজবতু ব�নেক আকেড় ধরল যা ছটুবার নয়। (সূরা আল-

বা�ারাহ ২৫৬)  

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এরই আেলােক েঘাষণা কেরনঃ  

 )مسةم روله ( دمه و ميل حمم ل  دون م  يعدد لدي و�فم ل  إال � ال قيل م 

েয বযিি অ�র হেত বেল “লা ইলাহা ই�া�াহ” এবং আ�াহেক েছেড় অনয 

মা’বেুদর ইবাদতেক অ�ীকার কের তার �াণ ও স�দ (ন� করা) অেনযর উপর 

হারাম। (বণরনায় মুসিলম) 

আ�ীদাও তাওহীেদর গরর 
��ঃ �ীেনর অনযানয কাজ হেত আমরা তাওহীেদর গরর েকন েবশী েদই ? 
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  উৎরঃ আমরা েয তাওহীেদর িবেশষ গরর েদই তার অেনকগেলা কারণ রেয়েছ।  

১। তাওহীদ হে� িশরেকর িবপরীত। উহা হে� �ীেনর িভিৎ সমূেহর মেধয িবেশষ 

িভিৎ যার উপর ইসলাম �িতি�ত। আর তা কােলমা লা ইলাহা ই�া�াহ মুহা�াদর 

রাসূল�ুাহর �াকীর মেধয �কাশ পায়। 
২। তাওহীদ হে� ঐ িজিনস যা উ�ারেণর কারেণ একজন কািফর ইসলােম দািখল 

হয়, ফেল তােক হতযা করা যােব না। আর যিদ েকান মুসিলম উহা (তাওহীদ) 

অ�ীকার কের অথবা ঠা�া তামাশা কের তখন  েস �ীন হেত েবর হেয় যায়। 
৩। তাওহীদ হে� সম� রাসূলেদর দাওয়ােতর মূল কথা যার িদেক তারঁা তােদর 

উ�তেদর দাওয়াত িদেয়েছন। 
আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  b  ON  M   L  K  J  I  H  G  F  E  DL النحل :
٣٦ 

এবং িন�য় আিম �েতযক উ�েতর িনকট এই বাতরা িনেয় রাসূলেদর ে�রণ কেরিছ 

েয, েতামরা একমা� আ�াহর ইবাদত কর এবং তাগতেদর হেত দেূর থাক। (সূরা 

নাহাল ৩৬) 

৪। এই তাওহীেদর কারেণই আ�াহ তাআলা সম� জুতেক সৃি� কেরেছন। মহান 

আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M  I   H  G  F  E  D   CL ٥٦: اتالذاري 

িন�য়ই আিম �ীন এবং ইনসানেক একমা� আমার ইবাদেতর জনয সৃি� কেরিছ।  

(সূরা যািরয়াত ৫৬) 

আয়ােত ইবাদত অথর আ�াহর একরবাদ ও অি�তীয়তা �কাশ করােক বঝুােনা 

হেয়েছ।  

৫। তাওহীদ এমন এক বযাপক অথর স�িলত শ� যার মেধয সািমল আেছ রবিুবয়াত, 

উবিুদয়াত, হকুম আহকাম, আ�াহ তাআলার সু�র নামসমূহ এবং পিরপূণর িসফাত, 

আর সম� ধরেণর ইবাদত।  

৬। তার গণিবিশ� নাম ও গণাবলী স�করীয় তাওহীেদর গরর অেনক েবশী। েলখক 

বেলনঃ একদা এক মুসিলম যবুেকর সােথ আমার সাকাৎ হয়। েস বেলিছলঃ আ�াহ 

তাআলা �েতযক �ােন এবং �েতযক ব�র মেধয িবরাজমান। আিম তােক ব�ামঃ 

যিদ মেন কর, তার জাত সবর� িবরাজমান তেব ইহা বড় ভলু ধারণা। েকননা আ�াহ 
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তাআলা বেলনঃ 
 M  ]  \  [  Z     YL ٥: طه 

িন�য়ই আ�াহ রহমান আরেশর উপর সমাসীন।। (সূরা রাহা ৫) 

আর যিদ ধারনা কের থাক েয, আ�াহ তাআলা আমােদর সােথই আেছন, আমােদর 

কথা �বন কেরন, আমােদর অব�া জােনন ও েদেখন। তাহেল ইহা সিঠক কথা। 

আমার এই িবে�ষেণ ঐ যবুক খুিশ হেয় তা েমেন িনল।  

৭। তাওহীেদর উপরই িনভরর করেছ মানুেষর ইহজুত ও পরজুেতর েসৗভাুয ও 

দভরাুয।  

৮। তাওহীেদর কারেণই আরেবর েলােকরা িশরক, জুলমু, মূখরতা ও দলাদিল হেত 

েবর হেয় নযায়-পরায়ণতা, স�ান, �ান-ুিরমা, ঐকয ও সাময অজরন কেরিছল।  

৯। তাওহীেদর মাধযেমই মুসিলমুণ রাজযসমূহ জয় কেরিছল। যারা িছল অতযাচারী, 

শয়তােনর দাস ও তাগতেদর ইবাদতকারী তার হেয়িছল এক আ�াহ তাআলার 

ইবাদতকারী। সােথ সােথ তারা িবকৃত �ীন ধেমরর জুলমু হেত েবর হেয় �েবশ 

কেরিছল ইসলােমর নযায়পরায়ণতার �ণরযেুু।  

১০ তাওহীেদর মাধযেমই মুসিলমুণ িজহাদ, আেৎাৎসুর এবং জানমাল েকারবান 

করায় উ�ু� হেত েপেরিছল।  

১১। তাওহীদ আরব ও অনারবেক একসূে� �িথত কের একই কাতাের সািমল 

কের। তাই েদখেত পাই, তাওহীেদর েয পুনঃ দাওয়াত িদেয়িছেলন মুজাে�েদ ইমাম 

মুহা�দ ইবেন আ�ুল ওয়াহাব, তা হাজীেদর মাধযেম যখন পাক-ভারেত েপৗেছ 

তখন ইংেরেজরা খুবই ভয় েপেয় যায়। কারণ ইংেরেজরা বেুঝিছল েয, এ দাওয়াত 

পৃিথবীর িবিভ� এলাকার সম� মুসিলমেদর একতাব� কের েদেব এবং েযসব েদশ 

তারা জবর দখল কের আিধপতয কােয়ম কেরিছ ঐ সম� েদশ হেত মুসিলমরা 

ইংেরজেদর তািড়েয় েদেব। তাই ইংেরজরা তােদর অনুসারীেদর িনেয় এই 

তাওহীেদর দাওয়াতর মুকািবলা করেত থাকল। আর তারা এই তাওহীেদর 

দাওয়ােতর নাম পাি�েয় �চারণা চালােত থাকল “ওহাবী মতবাদ” বেল। যােত 

মুসিলমরা তাওহীদী দাওয়াত হেত দেূর সের থােক। শােয়খ আলী আত তানতাভী  

তার “শহীদ আহ�দ ওরফান” এবং “মুহ�দ ইবেন আ�ুল ওয়াহব” নামক িকতােব 

এ বযাপাের িব�ািরত বণরনা কেরেছন।  

১২। তাওহীদ মানুেষর েশষ অবসহান েকাথায় হেব তা িনধরারণ কের। যিদ েস 

একরবাদী হয় তেব তার িঠকানা হেব জা�াত। আর যিদ মুশিরকেদর অ�ভরুি হয় 
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তেব েস হেব জাহা�ামী। 
১৩। তাওহীেদর কারেণই য�ু, িজহাদ ঘেট। ঐ রা�ােতই মুসিলমরা শাহাদাৎ বরণ 

কেরন। উহার কারেণই তারা সাহাযয �া� হয়। আর তাওহীেদর কারেণই 

মুসিলমুণ আজও পযর� য�ু, িজহাদ করেছ। তােদর েকান ই�ত লাভ হেব না 

অথবা সাহাযয আসেব না যতকণ পযর� না তারা তাওহীদেক পুেরাপুির �িত�া 

কের। ইসলােমর উষালে� এই তাওহীদই মুসিলমেদর একি�ত কেরিছল এবং 

িবশাল ইসলামীরা� �িত�া করেত সাহাযয কেরিছল।  

বতরমােনও মুসিলমুণ তােদর পূবর েুৗরব-স�ান এবং রা�েক িফের েপেত পাের 

যিদ তারা তাওহীেদর িদেক �তযাবতরন কের। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

 M  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ̈   §   ¦  ¥L ٧: محمد 
েহ ঈমানদারুণ, যিদ েতামরা আ�াহেক (আ�াহর �ীনেক) সাহাযয কর তেব িতিন 

েতামােদর অবশযই সাহাযয করেবন এবং েতামােদর পা েক দঢ়ৃ রাখেবন। (সূরা 

মুহা�দ ৭) 

��ঃ �ীন ও আ�ীদা মানুেষর জনয েকন আবশযকীয়?  

উৎরঃ মানুষ �কৃিতুত কারেণই সীমাব� কমতার অিধকারী। তােক সম� ধরেণর 

ইবাদত করেত হেব একমা� আ�াহ তাআলার খুিশর জনয। মানুষ তার �ভাবজাত 

অভযাস অনুযায়ী কখনও চায় না েয, সামানয অবেহিলত ব�- পদােথরর মত েবেচ 

থাকুক। এজনয অবশযই তার আ�াহ �দৎ আ�ীদার �ান থাকা দরকার যা তােক 

তার চত�ুাে�রর িজিনেসর বযাখযা েদেব এবং তার অব�ান ও শিিেক িনিদর� কের 

েদেব এবং তার সম� কাযরকলাপেক িনয়েমর মেধয এেন েদেব। সােথ সােথ তার 

জনয সরল সিঠক এক রা�া েবর কের েদেব যা তার দিনয়া ও আিখরােত সুখ-

সমৃি�র কারণ হেব। এই আ�ীদাই হে� তার জনয �� আেলাকবিতরকা �ুপ, যার 

েথেক েবর হয়েছ হকুম আহকাম ও শিরয়েতর িনয়মাবলী। যােত কের মানুষ চলার 

রা�ােক িনিদর� কের খুেজ পায় এবং তােক েপৗছায় এমন এক িনরাপৎা ও দঢ়ৃতায় 

যােত আেছ তার জনয িহদায়াত ও নূর আর িবজয় ও কািময়াবী। 
 আ�াহ তালা বেলনঃ 

 M  v  u      t  s  rq  p  o  n  m  lk  jL ١٣٨: البقرة 
আমরা আ�াহর রং �হণ করলাম । আ�াহর রং অেপকা অিধক সু�র আর েক 

আছ? আমরা সকেলই তার বা�া।। (সূরা বা�ারাহ ১৩৮) 



 

128 
 

��ঃ আ�াহর �ীেনর �িত দাওয়াত দাতা (দায়ী) এবং ইসলামী দলগেলার উপর 

ওয়ািজব িক? 

উৎরঃ আ�াহর �িত আহবানকারী ইসলামী জামাআেতর উপর ওয়ািজব হে�, 

আ�াহ তাআলার িকতাব ও সহী সু�াত মুতােবক জীবন যাপন করা। আর তােদর 

দাওয়ােতর কাজ ঐ ভােব শর করা েযভােব সম� নবী ও রাসূলুণ শর 

কেরিছেলন। তােদর মেধয সেবরাৎম আমােদর নবী সােয়যদানা মুহ�দ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম  সবর �থম তাওহীেদর িদেক দাওয়াত িদেয়িছেলন “লা-

ইলাহা ই�া�াহ” কবলু করার জনয। এই কােলমার অথর হে� –আ�াহ ছাড়া অনয 

েকান উপাসয েনই। িতিন েতর বছর যাবত ম�ায় এই কােলমার িদেকই দাওয়াত 

িদেয়িছেলন। এ ভােবই আে� আে� তার সাহাবা (রাঃ) িকরােমর মেধয ইবাদত িক 

িজিনস েস ধারণা দঢ়ৃভােব তােদর অ�ের েুেথ যায়। তারা বঝুেত পােরন, দআ, যা 

আ�াহ ছাড়া অেনযর কােছ িনেবদন করা চলেব না। কারণ একমা� িতিনই সব িকছু 

করার মািলক, অেনযরা অসমথর। আর শিরয়েতর হকুম আহকাম �বতরন করা এবং 

িবচার করার মািলক আ�াহ তাআলা। কারণ, িতিনই হে�ন ��া। আর বা�ার 

ম�লও উপেযাুী কমর স�েকর িতিনই অিধক �াত। তারপর িতিন মদীনায় িহজরত 

কেরন এবং ইসলামী রা� ুঠন কেরন এবং েলাকেদর িজহাদ ও যেু�র জনয 

আহবান কেরন, যােত আ�াহ তাআলার কােলমা ও বাণী সমু�ত হয়।  

মুসিলম হওয়ার শতরসমূহঃ 
��ঃ মুসিলম হওয়ার শতর িক?  

উৎরঃ েকান বযিি সিতযকার ভােব মুসিলম হেত পাের না যিদ না তার মেধয 

িনে�াি শতরসমূহ পাওয়া যায়ঃ- 

১। ইবাদেতর েকে� আ�াহ তাআলার একরবাদ স�ে� সিঠক �ান অজরন করেত 

হেব এবং একরবােদর েয ওয়ািজবসমূহ আেছ তার উপর আমল করেত হেব। 
২। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম  আ�াহর বা�ােদর জনয েয দাওয়াত 

িনেয় এেসেছন তােক সতয বেল মানেত হেব এবং িতিন যা হকুম কেরেছন তার ও 

আনুুতয করেত হেব। আর যা িনেষধ কেরেছন তা হেত িবরত থাকেত হেব।  

৩। মুশিরক ও কািফরেদর সােথ শ�তা েপাষণ করেত হেব। এমন িকছ ু মুসিলম 

আেছ যারা িনেজরা িশরক কের না বেট, িক� মুশিরকেদর সােথ ধমরীয় বযাপাের 

শ�তাও েপাষণ কের না। ফেল, উি কারেণ েস মুসিলমও হেত পাের না। কারণ 

�রেতযক রাসূলেদর (আঃ) েয মূল কথা িছল, তা েস বাদ িদেয়েছ। ই�াহীম (আঃ) 

তার কাওেমর েলাকেদর বেলনঃ 
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٤ 

আমরা েতামােদর সােথ কুফরী করিছ আর আমােদর সােথ েতামােদর শ�তা ও 

িবে�ষ শর হেয়েছ এবং তা চলেত থাকেব যতকণ পযর� না েতামরা এক আ�াহর 

উপর ঈমান আনেব। (সূরা মুমতািহনাহ ৪) 
 উপেরর আয়ােত আ�াহ বেলেছন, েতামােদর সােথ শ�তা শর হেয়েছ বা �কাশ 

েপেয়েছ। এখােন �থেম শ�তা করাটাই আমল। েদখা যায়, অেনক মুসিলম 

কািফরেদর সােথ িবে�ষ েপাষণ কের, িক� শ�তা েপাষণ কের না। মুসিলম 

িহসােব তার উপর যা ওয়ািজব িছল তা েস পালন কের না। এজনয শ�তা ও িবে�ষ 

উভয়েকই �কাশ করেত হেব। শধ ুমেন মেন িবে�ষ েপাষণ করেলই চলেব না বরং 

কাজ-কেমরর মাধযেমও �কাশয ভােব শ�তা ও স�কর েছদ করেত হেব। আর যিদ 

তােদর সােথ ব�রু ও স�কর বজায় রাখা হয় তেব বঝুেত হেব তােদর অ�ের 

মুশিরকেদর �িত েকান িবে�ষ েনই।  

৪। উপেদশ দানঃ েয বযিি বেল েয, মুসিলেমেদর মেধয েকউ যিদ িশরক, কুফর 

িকংবা যত পাপই করক না েকন তার সােথ শ�তা েপাষণ করব না। তাহেল েস 

�কৃত মুসিলম নয়। বরং তােদর জনয ওয়ািজব হল মুসিলমেদর উপেদশ েদয়া আর 

িশরক, কুফর আবং পাপ কােযরর িবষেয় তােদর সাবধান করা, ভ� ও ন� ভােব। 

কারণ আ�াহ তাআলা বেলনঃ   

 M   ±  £¢  ¡  ے  ~  }|  {   z  y  x   w  vL 
   ١٢٥: النحل

তিুম েতামার রেবর রা�ায় েলাকেদর দাওয়াত িদেত থােকা িহকমেতর সােথ এবং 

উৎম উপেদেশর মাধযেম। আর তােদর সােথ তকর কেরা উৎম ভােব । 
(সূরা নাহল, আয়াত ১২৫) 

আমল কবলু হওয়ার শতরসমহূ 
��ঃ আমল কবলু হওয়ার শতরসমূহ িক িক ? 

উৎরঃ আ�াহ তাআলার িনকট আমল কবলু হওয়ার শতর হে� চারিট। 
১। আ�াহ তাআলার উপর ঈমান আনা এবং তাওহীদেক �ীকার করা। আ�াহ তা 

আলা বেলনঃ 
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 M  »  º   ¹  ¸  ¶          µ   ́ ³   ²   ±  °L ١٠٧: الكهف 
িন�য় যারা ঈমান এেনেছ এবং সৎ কাজ কেরেছ তােদর িঠকানা হেব জা�াতলু 

িফরদাউস। (সূরা কাহাফ ১০৭)  

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম  আ�াহর বাণীর �িত�িন কের বেলনঃ  

 )مسةم روله(  ملستق ثم لي  لمغت قل

বল, আিম আ�াহর উপর ঈমান এেনিছ এবং তার উপর �িতি�ত থােকা। (বণরনায় 

মুসিলম) 

২। ইখলাসঃ উহা হে�, শধমুা� েলাক েদখােনা অথবা সুনাম আদােয়র জনয কাজ 

না কের একমা� আ�াহর জনয কাজ করা। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 MU  T  S  R  Q  P  O  N       M  L  K  L ٢: الزمر 
আ�াহর ইবাদত কেরা, �ীেনর �িত ইখলাস েরেখ। (সূরা যমুার ২) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ইখলাসওয়ালােদর �িত সুসংবাদ িদেয় 

বেলনঃ 
 )للبلر روله(  للغة دخل �ةصي ل  إال � ال قيل م 

েয বযিি ইখলােসর সােথ “লা-ইলাহা ই�া�াহ” বলেব, েস জা�ােত �েবশ করেব। 

(বণরনায় বা�ার ) 

৩। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম  েয তরীকা বা প�িত িনেয় এেসেছন 

শধমুা� েস অনুযায়ী আমল করেত  হেব। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

   ¡    xw  v    u   t  s  r  q  pL ٧: الحشر 
রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম  েতামােদর যা করেত বেলন তােক 

আকঁেড় ধর। আর যা করেত িনেষধ কেরন তা হেত িবরত হও। (সূরা হাশর ৭) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ েয েকউ ঐ সম� ‘আমল করেব 

যােত আমােদর হকুম েনই উহা বিতল বেল ুণয হেব। (বণরনায় মুসিলম) 

৪। ঈমানদার বযিি এমন েকান িশরক বা কুফর ‘আমল করেব না যােত তার ঈমান 

ন� হেয় যায়। েকান অব�ােতই তার ইবাদেতর েকান অংশ ুাইর�াহর জনয বযয় 

করেব না। েস নবী, রাসূল, অিল (তােদর মৃতযুর পর) অথবা অনয েকান মৃত বযিির 

িনকট দ’আ করেব না বা সাহাযয চােব না। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম  

বেলনঃ দ’আ হে� ইবাদত। (বণরনায় িতিমযী ) 
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আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M   ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL 

 ١٠٦: يونس
 

আ�াহ ছাড়া এমন কােরা িনকট দ’আ করনা যারা না পাের েতামার উপকার করেত, 

আর না পাের কিত করেত। আর যিদ উহা কর তেব অবশযই তিুম জািলমেদর 

(মুশিরকেদর) অ�ভূরি হেয় যােব। (সূরা ইউনুস ১০৬) 

আ�াহ তাআলা আরও বেলনঃ  

 M   ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ¨      §L ٦٥: الزمر 
তিুম যিদ েকান িশরক কর তেব েতামার সৎ কমর বািতল হেয় যােব আর অবশযই 

তিুম কিত��েদর অ�ভূরি হেয় যােব। (সূরা যমুার ৬৫) 

��ঃ িনয়ত বলেত িক বঝুায়?  

উৎরঃ  িনয়ত হে� উে�শয বা সংক�। আর এর �ান হে� অ�র। মুেখ উহা 

উ�ারণ করা জােয়য েনই। েকননা, রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম  এবং 

সাহাবাুণ কখনও উহা জবােন বেলনিন। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M   $        #  "  !   +   *  )   (    '  &%L ١٣: الملك 

আর েতামরা েতামােদর কথা েুাপন কর অথবা �কােশযই বল না েকন, িতিন 

(আ�াহ) অবশযই অ�েরর কথাও �াত আেছন। (সূরা মুলক ১৩) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম  বেলনঃ  

 )بةيه متفق( نوى مي ممئ غك و�ندي ليلييت لالبديل إندي

িন�য় সম� ‘আমলই িনয়েতর উপর িনভরর কের। আর �িতিট বযিি তাই পােব যা 

েস িনয়ত কের। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

এই হািদেসর অথরঃ ‘আমল সহীহ হওয়ার অথবা কবলু হওয়া িকংবা পূণরতা লাভ 

করার জনয িনয়ত হল  শতর ।  (ইমাম নববী রহ. এর ‘হািদেস আরবাইন েদখুন) 

��ঃ িকছু েলাক বেলঃ “�ীন হে� অ�েরর ব�” –এ কথার অথর িক?  

উৎরঃ এ ধরেণর কথা ঐ সম� েলােকরাই বেল থােক যারা শিরয়েতর দািয়র 

(হকুম আহকাম) হেত মুি হেয় দেূর পািলেয় বাচঁেত চায়। �ীেনর মেধয অ�ভরূি 

আেছ আ�ীদা, ইবাদত, মুয়ামালাতসহ সব িকছ।ু 
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১। আ�ােয়দঃ অ�ের ঈমােনর েরাকেনর �িত দঢ়ৃ িব�াস। ইহার িবে�ষেণ 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর বাণীঃ  

 خ�ه و�يلقدر لالخم وللوم ورسةه كتده و ومالئ�ته لي  رؤم  لن لاليدين

 )مسةم روله(وشه 

ঈমান হে� আ�াহর উপর, তার মালাইকােদর (িফেরশতার) উপর, তার পক হেত 

অবতীণর িকতাবসমূেহর উপর, রাসূলেদর উপর, আিখরােতর উপর, এবং তকিদেরর 

ভালমে�র উপর িব�াস �াপন করা। (বণরনায় মুসিলম) 

২। ইবাদতঃ উহা হেব অং� �তে�র �ারা। তেব িনয়ত থাকেব অ�ের, েযমন 

ইসলােমর েরাকন সমূহ। এ স�ে� রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম  বেলনঃ 

(ইসলােমর িভিৎ পাচিটঃ একমা� আ�াহর ইবাদত করা এবং িতিন ছাড়া অনযেদর 

সােথ কুফরী করা, সালাতেক উহার যথা িনয়েম আদায় করা, যাকাত আদায় করা, 

আ�াহর ঘের হজ করা এবং রমযান মােস িসয়াম পালন করা। (বণরনায় মুসিলম) 

এই সম� েরাকন (িভিৎ) সমূহেক পালন করেত হেব অ�েরর দঢ়ৃ িব�ােসর সােথ 

এবং অ� �তযে�র �ারা কমর স�াদেনর মাধযেম।  

ওমর (রাঃ) এর মেতা আমরাও বলেত চাই েয, আমরা েয েকান মুসিলেমর 

বযাপাের রায় েদব তার বািহযক কমর েদেখ। আর অ�ের িক আেছ তা আ�াহ ছাড়া 

আর েকউ জােন না। যিদ ঐ বযিির অ�র শ� হেতা তেব তা তার শািররীক আমল 

যথাঃ সালাত, যাকাত ও অনযানয ফরয ইবাদেতর মাধযেম �কাশ েপেতা এবং িহ�,ু 

খৃ�ান, েবৗ�, ৈজন ও অনযানয মুশিরক জািত হেত পৃথক-মুসিলম জািতর �তীক 

তার মুখম�ল ও শরীের �কাশ েপত। এেদর িদেকই ইি�ত কের রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম  যথাথরই বেলেছনঃ ওেহ, িন�য় শরীেরর মেধয এমন একিট 

অ� আেছ, যিদ উহা সহীহ শ� হয় তেব সম� শরীরই শ� হেব, আর যিদ উহা ন� 

হেয় যায় তেব সম� শরীরই ন� হেয় যােব আর উহা হে� �লব বা িদল। (বণরনায় 

বখুারী ও মুসিলম)  
হাসান বসরী রহ. বেলনঃ ঈমান েকবল অ�েরর আশা িকংবা বািহযক পির�দ 

�দশরনীর নাম নয় বরং ঈমান হে� অ�েরর দঢ়ৃ িব�াস। আর উহার সতযতার 

�িতফলন ঘেট কমর স�াদেনর মাধযেম। (বণরনায় বখুারী)  

ইমাম শােয়য়ী রহ. বেলনঃ ঈমান হে� কথা ও কাজ। যা বিৃ� পায় ও কেম যায়।  

সালােফ সােলহীনরা বেলনঃ ঈমান হে� অ�ের দঢ়ৃ িব�াস, মুেখ উ�ারণ করা এবং 

অ� �ত� �ারা আমল করা। (ফত হল বারী ১/৪৬) 
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ইমাম বখুারী (রঃ) (১৯৪-২৫৬ িহঃ) বেলনঃ ঈমানদারেদর স�ােনর তারতময ঘেট 

‘আমেলর কারেণ। (বণরনায় বখুারী ১/১১) 

��ঃ তাওবা কবলু হওয়ার শতরসমূহ িক িক?  

উৎরঃ তাওবা কবলু হওয়ার শতরসমূহ হে� িন�ুপঃ  

১। ইখলাসঃ গনাহুার বযিি তাওবা করেব একমা� আ�াহ তাআলার কােছ, অনয 

কােরা উে�েশয নয়।  

২। অনুেশাচনাঃ েয সম� পাপ কাজ কেরেছ তার জনয লি�ত ও অনুত� হেব।  

৩। পাপ কাজ হেত িবরত থাকাঃ েয েুানাহ তার �ারা সংুিঠত হেয়েছ ঐ কাজ েস 

পুেরাপুির ভােব তযাু করেব।  

৪। পােপর কােযর �তযাবতরন না করাঃ একজন মুসিলেমর মেন এতখািন দঢ়ৃতা 

আনেত হেব যােত েস আর উি কাজ পূনবরার না কের।  

৫। ইে�ুফারঃ আ�াহ তাআলার হেকর বযাপাের েস েয অনযায় করেছ, েস জেনয 

আ�াহর িনকট কমা িভকা করেব।  

৬। হক বা অিধকারসমূহ আদায় করাঃ েস েলাকেদর েয হক ন� কেরেছ ঐ হক 

�াপয েলাকেদর কােছ িফিরেয় িদেব অথবা ঐ সব হক তােদর কাছ েথেক মাফ 

কিরেয় িনেব।  

৭। তাওবা কবেুলর সময়ঃ  গনাহুার তাওবা করেব তার জীব�শায়। মৃতযু হািজর 

হওয়ার পূেবর তওবা করেত হেব। 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম  বেলনঃ  

 )للتمذي روله(يامغم ميغم بدده رو�ة يقدل ل  إن

িন�য় আ�াহ তার বা�ার তাওবা কবলু কেরন তার মৃতযুর ক� শর হওয়ার পূবর 

পযর�। (বণরনায় িতরিমিয) 

ইসলােম ব�রু ও শ�তা 
��ঃ ইসলােম শ�তা এবং ব�রু-এর তাৎপযর িক? 

উৎরঃ ব�রু হে� আ�াহ, তার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম, সাহাবােয় 

েকরাম ও মুিমন একরবাদীেদর ভালবাসা এবং তােদর সাহাযয করা। আর শ�তা 

হে� আ�াহ, তার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম  সাহাবােয় িকরাম ও 

একরবাদী মুিমনেদর সােথ েয সম� কািফর, মুশিরক, িবদ’আতী, যারা আ�াহেক 

েছেড় অেনযর িনকট েরাুমুিি, িরিযক, িহদােয়ত চায়, তােদর সােথ শ�তা েপাষণ 

করেত হেব।  
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আমােদর উপর ওয়ািজব হল ঐ সম� একরবাদী মুিমনেদর ভালবাসা, তােদর 

সােথ ব�রু করা এবং সাহাযয করা, যারা েকান ধরেণর কুফির কেরন না।  

আর অনয িদেক যারা এর উ�া চেল, তােদর বযাপাের আমােদর উপর ওয়ািজব হল 

তােদর সােথ িবে�ষ এবং শ�তা েপাষণ কের আ�াহর ৈনকটয হািসল করা। তােদর 

িবরে� কথার �ারা ও অ�েরর �ারা যথাসাধয িজহাদ করেত হেব।  

িবেশষ কের, যারা আ�াহ ছাড়া অেনযর িনকট সাহাযয �াথরনা কের তােদর সােথ 

শ�তা েপাষণ করা।  

১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 

َْْعٍ   ْوِلَيُء 
َ
َْْعُضُنْم أ  )٧١:  سورة للو�ة (َولغُْدْؤِمغُوَن َولغُْدْؤِمغَيُت 

মুিমন পুরষ ও মিহলাুণ এেক অপেরর ব�।ু (সূরা তাওবা ৭১) 

২। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন: 
  ل    ولنا  ل    لل  يدينلإل بمى وثقأ

ঈমােনর সেবরাৎম হাতল হে�, আ�াহর জনয ভালবাসা এবং আ�াহর জনযই শ� 

তা েপাষণ করা । (হাসান) 

৩। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আেরা বেলনঃ 
 روله( يدينلإل لستكدل فقد   ومغع   بطىأو   لا أو   ح أ م 

 )دوودللأ

 েয বযিি আ�াহর জনয ভােলাবােস এবং তার কারেণই শ� তা েপাষণ কের, 

আ�াহর জনযই দান কের িকংবা  তার খুিশর জনযই দান করা হেত িবরত থােক, েস 

েযন তার ঈমানেক পূণর করল । (বণরনায় আব ুদাউদ) 

৪। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তার উ�তেদর েখাশ খবর জািনেয় 

বেলেছনঃ  ন�য়ই আ�াহর বা�ােদর মেধয এমন িকছু েলাক আেছ যারা নবীও নয়, 

আর শহীদও নয়। িক� িকয়ামত িদবেস নবী ও শহীদুণ তােদর সােথ িুবতা 

(ঈষরা) করেবন, আ�াহর পক েথেক তােদর উচু মযরাদা লাভ করার কারেণ। 

সাহাবাুণ (রাঃ) বলেলনঃ েহ আ�াহর রাসূল! আমােদরেক বলনু, তারা কারা? 

উৎের িতিন বে�নঃ তারা হে�ন ঐ সকল বযিি যারা অনাৎীয় হওয়া সেরও এেক 

অপরেক ভালবােস আ�াহর িকতােবর কারেণ। েকান রকম আিথরক েলনেদেনর 

কারেণ এেক অপরেক ভালবেস না। আ�াহর কসম ! অবশযই তােদর মুখম�ল দী� 
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েজযািতমরয় হেব এবং তারা নূেরর উপর অব�ান করেব। যখন িকয়ামেতর 

িবভীিষকাময় অব�ায় েলাকজন ভীত স�� হেব তখনও তারা ভীত হেব না। আর 

েলােকরা যখন েপেরশান হেব তখন তারা েপেরশান হেবনা। তারপর এই আয়াত 

পাঠ কেরনঃ 
 M  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L ٦٢: يونس 

ওেহ, িন�য় আ�াহর অিলুেণর েকান ভয় েনই ভীতও আর তারা দ:িখত হেব না। 

(সূরা ইউনুস৬২) 

অ� হাদীসিট আব ু দাউদ বণরনা কেরেছন এবং জােমউল উসুেলর িটকায় উহার 

সনদেক হাসান বেলেছন।  

৫। ইবেন আ�াস (রাঃ) বেলনঃ েয বযিি একমা� আ�াহর কারেণ ভালবােস এবং 

আ�াহর কারেণই িবে�ষ েপাষণ কের, আর আ�াহর কারেণই ব�রু কের এবং তার 

কারেণই শ�তা েপাষণ কের, েস তার এই ‘আমেলর মাধযেম আ�াহ তাআলার 

ৈনকটর �া� হয়। বা�া যতই সালাত, িসয়াম আদায়কারী েহাক না েকন, কখেনা 

ঈমােনর �াদ পােব না যতকণ পযর� না েস ৈনকটয �া� হয়। েদখা যায়, েবশীর 

ভাু �াতরৃই চালু থােক দিনয়ার েকান �ােথরর জনয। িক� তা তােদর আিখরােত 

েকানই উপকার করেব না। 
৬। ঐ সব একরবাদী মুিমনেদর ভালবাসেত েচ�া করন, যারা সবর কােজ একমা� 

আ�াহর সাহযয কামনা কের। যিদও েলােকরা তােদরেক নানা ধরেনর অি�য় 

উপািধেত ভুিষত কের থােক। আর যারা আ�াহ ছাড়া অনযেদর ডােক তােদর েথেক 

িনেজেদর দেূর সিরেয় রাখুন। আর েয সব েলাক আ�াহ তাআলা েয আরেশর উপর 

আেছন একথা অ�ীকার কের তােদর কথা শনা হেত দেূর থাকুন। কারণ তারা 

িবদ’আতী। 
আ�াহর অিল ও শয়তােনর অিল 
��ঃ কারা আ�াহ তাআলার অিল?  

উৎরঃ তারা হে�ন ঐ সম� মুিমন মুৎাকীুণ যারা সবরাস�ােতই আ�াহেক ভয় 

কের এবং (আ�ীদা’আমেল) আ�াহর িকতাব ও রাসূেলর সু�াতেক আকেড় ধের 

থােক। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
M  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  0  /  .L ٦٣ - ٦٢: يونس 
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ওেহ, িন�য় আ�াহর অিলুেণর েকান ভয় েনই আর তারা িচি�ত হেব না।  (সূরা 

ইউনুস ৬২-৬৩) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 )بةيه متفق( لهؤمغ� وصيلح ل  ولي إندي

িন�য় আমার ব� ুহে�ন আ�াহ এবং সৎ কাজ  স�াদনকারী মুিমনুণ। (বণরনায় 

বখুারী ও মুসিলম) 

��ঃ শয়তােনর অিল কারা?  

উৎরঃ তারা হে� আ�াহর িবেরািধতাকারীরা তারা �রুআন ও সু�াহরর অনুসরণ 

করা জররী মেন কের না এবং িবদ’আত ও িনেজর �বিৃৎ অনুযায়ী চেল।  

আ�াহ ছাড়া ুাইর�াহর িনকট দ’আ কের। আ�াহ েয আরেশর উপর আেছন তা 

অ�ীকার কের। তারা যাদ �ারা িনেজেদর শরীের েলাহা �েবশ করায়, তারা যাদর 

মাধযেম আগন ুলঃধরন কের ইতযািদ। এছাড়া অনযানয অি� উপাসক এবং 

শয়তানেদর কাযরসমূহও তারা কের থােক।  

আ�হ তাআলা বেলনঃ  

 M  D  C  B  A  @  ?   >   =     <  ;  :  9  8     7  6

  I  H  G   F  EL ٣٧ - ٣٦: الزخرف  

আর যারা আ�াহর �রণ হেত ুািফল, তােদর জনয আিম শয়তানেক িনিদর� কের 

েদই েযন সবরাব�ায় েস তােদর সাথী হেয় যায়। আর িন�য় তারা তােদরেক সিঠক 

রা�া হেত দেূর সিরেয় েদয়। যিদও তারা ধারণা েপাষণ কের, েয তারা িহদােয়েতর 

উপর আেছ। (সূরা যখুরফ ৩৬-৩৭) 

��ঃ হক ও বািতেলর মােঝ িক এমন েকান মধযম পথ আেছ যােক মানুষ �হণ 

করেত পাের ? 

উৎরঃ না, মধযম পথ বলেত েকান পথ েনই যােক মানুষ �হণ করেত পাের। কারণ 

আ�াহ তাআলা বািতল ও েুামরাহীেকও ঐ ভােবই �� কের বণরনা কেরেছন। তাই 

হেকর রা�া বযতীত অনয েকান (ি�তীয়) উৎম ও সিঠক রা�া েনই। 
আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

 M×    ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  L ٣٢: يونس 
হেকর পর েুামরাহী ছাড়া আর িক আেছ? (সূরা ইউনুস ৩২) 



 

137 
 

 
বড় িশরক ও তার ে�ণী িবভাু 
��ঃ বড় িশরক িক?  

উৎরঃ উহা হে�, েয েকান ধরেনর ইবাদত আ�াহ ছাড়া ুাইর�াহর জেনয িনেবদন 

করা। েযমনঃ দ’আ, যেবহ, েরাুমুিি, িবপদাপদ েথেক রকা, নজর েনওয়াজ, 

মানত ইতযািদ।  

আ�াহ তাআলা মানুষেক সাবধান কের বেলনঃ  

 M   ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL 
 ١٠٦: يونس

আ�াহ ছাড়া অনয এমন কােরা িনকট দ’আ কর না, যারা না পাের েতামােদর 

উপকার করেত, আর না পাের কিত করেত। যিদ এুপ কর তেব িন�য় েতামরা 

জািলমেদর অ�ভুরি  হেব। (সূরা ইউনুস ১০৬) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 )مسةم روله( لغزور وهنيدة لغوللي  وبقو  لي  شلكلإل لغكديئم �بأ

সবেচেয় বড় গনাহ হে� আ�াহর সােথ িশরক করা এবং মাতা-িপতার  সােথ 

খারাপ বযবহার করা আর িমথযা সাকয েদয়া। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

��ঃ আ�াহর িনকট িনকৃ�তম গনাহ িক? 

উৎরঃ উহা হে� বড় িশরক। উহার দিলল হে� আ�াহর বাণীঃ  

    E  D  C    B  A  @?  >  =  <L ١٣: لقمان 
েহ বৎস! আ�াহর সােথ েকান িশরক কর না। িন�য় িশরক হে� সবেচেয় বড় 

জুলমু। (সূরা ল�ুমান ১২) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম-েক �� করা হলঃ সবর িনকৃ� গনাহ িক? 

উৎের িতিন বেলনঃ  

 )بةيه متفق(  خةقك وهو ندل   تعل أن
আ�াহর সােথ কাউেক শিরক বানােনা, অথচ একমা� আ�াহই েতামােক সৃি� 

কেরেছন। (বণরায় বখুারী ও মুসিলম) 

��ঃ বতরমান উ�েতর মেধয িক েকান িশরক িবদযমান আেছ? 

উৎরঃ হযা ঁআেছ। এর দিলল হল আ�াহ তাআলার উিিঃ 
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 M  @  ?  >      =  <  ;  :  9L ١٠٦: يوسف   

আর তােদর েবশীর ভাুই আ�াহর উপর ঈমান আেনিন। (সূরা ইউসুফ ১০৬) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

قديئل م  أمت  رعدد وحترةحق قديئل م  أمت ليهش�� ،  حتوم لغسيبة ال رق
 لألوثين

িকয়ামত আসেব না যতকণ পযর� আমার উ�েতর িকছু েুা� মুশিরকেদর সােথ 

িমিলত হেয় না যােব এবং  পূজা না করেব। (বণরনায় িতরিমযী) 

��ঃ আ�াহ ছাড়া মৃত ও অনুপি�ত বযিিবেুরর (ুাইর�াহ) িনকট দ’আ চাওয়ার 

হকুম িক?  

উৎরঃ তােদর কােছ দ’আ চাওয়াটা বড় িশরেকর অ�ভরুি। যার কারেণ মানুষ 

জাহা�ােম �েবশ করেব।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

M  l  k  j   ih  g  f     e   d  c   b  a  `   _
  s  nmL ١٤: فاطر  

যিদ তােদর িনকট দ’আও কর তেব তা তারা শনেত পায় না। আর যিদ শনেতও 

েপত তেব েতামােদর েকান জবাব িদতনা। আর িকয়ামেতর িদন েতামারা েয তােদর 

সােথ িশরক কেরছ তা তারা অ�ীকার করেব। (সূরা ফািতর ১৪) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 )لنخيري روله(  للير دخل ندل ل  دون م  يدبو وهو ميت م 

েকান বযিি যিদ ঐ অব�ায় মারা যায় েয, েস আ�াহ ছাড়া অেনযর িনকট দ’আ 

করত, তেব েস জাহা�ােম �েবশ করেব। (বণরনায় বখুারী)  

��ঃ দ’আ িক ইবাদত?  

উৎরঃ হযা, দ’আ হে� ইবাদত। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

M  8  7  6  5  4   3   21  0  /  .  -
  ;  :    9L ٦٠: غافر 

েতামােদর রব (�িতপালক) বেলনঃ আমার িনকট দ’আ কর, আিম উহা কবলু 
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করব। আর যারা অহংকার কের আমার ইবাদেত (দআ করার বযাপাের) তারা শী�ই 

লাি�ত হেয় জাহা�ােম �েবশ করেব। (সূরা ুািফর ৬০)  

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ দআই ইবাদত। (বণরনায় 

িতরিমিয) 

��ঃ মৃতরা িক দআ শনেত পায়?  

উৎরঃ না, তারা দআ শনেত পায় না।  

১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
  B      A  @  ?  >  =  <  ;L ٢٢: فاطر 

 

আর আপিন কখনও ঐ বযিিেক িকছু শনােত পারেবন না েয কবের আেছ।  

(সূরা ফািতর ২২) 

২। িতিন আরও বেলনঃ  

 M)   (  '  &%  $  #   "  !    -  ,       +  *L ٣٦: األنعام 
একমা� তারাই উৎর িদেত পাের যারা শনেত পায়। মৃতেদর আ�াহ তাআলা 
পূণজরীিবত করেবন। তারপর তারা তার িনকট �তযাবতরন করেব। (সূরা আন’আম 

৩৬)  

এই আয়ােত আ�াহ তাআলা কািফরেদর �িত ইশারা কেরেছন। কারণ তােদর অ�র 

মৃত। তাই তােদরেক আ�াহ তাআলা মৃতেদর সােথ তলুনা কেরেছন। (বণরনায় ইবেন 

কািসর (রঃ)) َ

৩। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 )للي�م روله(لغسالم   لمت ب  يدةاون لألر  ف سييح� مالئ�ة   إن

িন�য় আ�াহ তাআলার এমন একদল মালাইকা (িফির�া) আেছন যারা দিনয়ায় 

ঘুের েবড়ান। তারা উ�েতর পক হেত তােদর সালাম (দরদ) আমার িনকট 

েপৗছান। (বণরনায় হােকম) 

যিদ রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম উ�েতর সালাম িনেজ িনেজ শনেত 

না পান, মালাইকােদর েপৗেছ েদয়া বযতীত, তাহেল অনযেদরেতা তা শনার ��ই 

উেঠ না।  

৪। ইবেন ওমর (রঃ) হেত বিণরতঃ রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 

বদেরর িদবেস কািফর মুশিরকেদর লাশ েয কুয়ায় িনিক� হেয়িছল, েসই “কুলাইব” 
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নামক �ােন দািড়েয় বেলনঃ েতামােদর রব েয ওয়াদা কেরিছেলন তা িক েতামরা 

এখন বঝুেত পারছ? তারপর বলেলন, িন�য় তারা আিম যা বলিছ তা শনেত 

পাে�। উ�ল মু’িমনীন আেয়শা (রাঃ) এর িনকট এ হাদীস উে�খ কের জানেত 

চাওয়া হেল িতিন বেলনঃ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তার উিি �ারা 

এটা বঝুােত েচেয়েছন েয, তারা অবশযই একথা জানেত পারেছ েয, িতিন যা 

বেলেছন তা সতয। তারপর িতিন িতলাওয়াত করেলনঃ 

 M  D  <  ;  :  9L ٨٠: النمل    

িন�য় আপিন মৃতেদরেক শনােত পারেবন না। (সূরা নামল,৮০) 

কাতাদাহ (রাঃ) এই হাদীেসর বণরনাকারী আব ুতালহা (রাঃ) হেত বণরনা কেরনঃ  

روله (وندلمة  وحسة ونقدة ورصا�ل رو�يخي قول لسدعنم حت ل  أحييهم
   )لنخيري

আ�াহ তাআলা উি কািফরেদর িকছু সমেয়র জনয জীিবত কেরিছেলন তােদর 

কৃতকেমরর �িত ভৎসরনা ও েহয় করার জনয। আর পােপর শাি�, আফেসাস, 

অনুেশাচনা এবং লি�ত হওয়ার জনয। (বণরনায় বখুারী)  

এই হািদস হেত িশকনীয় িবষয় 

১। মৃত মুশিরকরা েয কথা শনেত েপেয়িছল তা িছল িনধরািরত �� সমেয়র জনয। 

এর �মাণ রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর ম�বযঃ িন�য় তারা এখন 

আমার কথা শনেত পাে�। এ েথেক এটাই বঝুা যাে� েয, এই সময় অিত�া� 

হওয়ার পর তারা আর শনেত পােব না। ঐ হািদস বণরনাকারী কাতাদাহ (রাঃ) 

বেলনঃ আ�াহ তাআলা তােদর এ জনয জীিবত কেরিছেলন যােত তারা তােদর 

িনকট ে�িরত রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কথা শনেত পায় এবং 

ঠা�া-িব�েপর শাি�র কারেণ আফেসাস ও অনুেশাচনা কের।  

২।আেয়শা রা. ইবেন ওমেরর েরওয়ােয়তেক অ�ীকার কের বেলনঃ  রাসূল�ুাহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম একথা বেলনিন েয, তারা শনেত পাে� বরং 

বেলেছন, জানেত পারেছ। এর �পেক দিলল �ুপ িতিন আ�াহপােকর ঐ কথা 

বেলনঃ 
 �ُْسِدُع لغَْدْوَ� 

َ
 إِنَّك ال

িন�য়ই আপিন মৃতেদর কথা শনােত পােরন না। (সূরা নামল, ৮০) 
৩।ইবেন ওমর (রাঃ) এবং আেয়শা (রাঃ) এর দই েরওয়ােয়েতর সম�য় িন� উপােয় 
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করা েযেত পােরঃ মূল কথা হল, মৃতরা কথা শনেত পায় না। যা �রুআেন ��ভােব 

বিণরত হেয়েছ। িক� আ�াহ তাআলা রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর 

মুেজযা �ুপ মুশিরকেদর জীিবত কেরিছেলন, যােত তারা শনেত পায়। হাদীেসর 

বণরনাকারী কাতাদাহ (রাঃ) ��ভােব ঐ ম�বযই কেরেছন। আ�াহ তাআলাই অিধক 

�াত আেছন।  

 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম কতরৃক সাহাবীেদর অনুভূিত-েক �ীকৃিত 

দান 
কুলাইেবর উপেরাি হাদীস হেত এটাই বঝুা েুল েয, মৃতরা শনেত পায় না। উহা 

��ভােব বঝুা যায় সাহবীেদর মতামত েথেকও। তােদর �থম সািরেত আেছন 

ওমর (রাঃ) এর মত সাহবী। িতিন বেলনঃ েয েদেহর মেধয আৎা েনই েস কথা 

শনেত পায় না। এই আ�ীদা েয তােদর বদেয় দঢ়ৃভােব ুাথা িছল তা উি 

বিেবযই  �তীয়মান হয়। আর রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েয 

তােদর কথা �ীকার কেরিছেলন তা উহােকই দঢ়ৃভােব সমথরন কের। িক� উি 

ঘটনা, েয রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েথেক বণরনা কেরেছন, উহা 

শধমুা� বদর যেু� িনহত কুলাইব কূেপর মুশিরকেদর েবলায় �েযাজয।  

ইমাম আহ�দ (রঃ) েয েরওয়ােয়ত বণরনা কেরেছন তােত একথা আরও ��ভােব 

�তীয়মান হেয়েছঃ “ওমর (রাঃ) তার কথা শনেত েপেলন। িতিন বলেলনঃ েহ 

আ�াহর রাসূল! আপিন িক তােদর িতনবােরর পেরও ডাকেবন? আর তারা িক 

শনেত পাে�? কারণ, আ�াহ তালা বেলনঃ (িন�য় আপিন মৃতেদর কথা শনােত 

পােরন না)। তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ ঐ আ�াহর 

কসম যার হেত আমার জীবন! তারা আমার কথা েতামােদর েথেক কম শনেত 

পাে� না। িক� তারা েকান জবাব িদেত পারেছনা। “(বণরনায় আহ�দ) 

এ কথার দিলল �ুপ ওমর (রাঃ) �রুআেনর আয়াত েপশ কেরন। যিদ এই কথােক 

িতিন বঝুেত না পারেতন তেব রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম অবশযই 

তােক অ�ীকার করেতন। আর বলেতন, েয এই আয়াত �ারা এটা বঝুাে� না েয, 

মৃতরা কখনও শনেত পায় না। েযেহতু িতিন উহা অ�ীকার কেরনিন, ফেল তােত 

বঝুা যায় েয, ওমর (রাঃ) যা বেলেছন তা সতয। আ�াহই ভাল জােনন। 

বড় িশরেকর ে�ণী িবভাু 
��ঃ আমরা িক মৃত অথবা অনুপি�ত বযিিেদর িনকট িবপেদ উ�ার �াথরনা করব? 

উৎরঃ না, কখেনা নয়। বরং সবরাব�ােতই আমরা। িচর�ীব আ�াহর িনকট সাহাযয 
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�াথরনা করব।  

১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
M   ̂  ]\   [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O

  b   a   ̀ _L ٢١ - ٢٠: النحل 
আর যারা আ�াহ ছাড়া অেনযর  িনকট দআ কের, যারা েকান িকছইু সৃি� কের না 

বরং তােদরেকই সৃি� করা হেয়েছ। তারা মৃত,  জীিবত নয়। আর তােদর একথাও 

জানা েনই েয, কখন তােদর পূনজরীিবত করা হেব। (সূরা নাহাল ২০-২১) 

২। আ�াহ তাআলা আরও বেলনঃ  

 M  %  $  #  "  !L ٩: األنفال 
আর যখন (বদেরর �াে� েতামরা েতামােদর রেবর িনকট সাহাযয েচেয়িছেল তখন 

িতিন েতামােদর দআ কবলু কেরন। (সূরা আনফাল ৯) 

৩। রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 )للتمذي روله(  أستايث لمحتك قيوم يي ح يي

েহ িচরজীব ! িচর�ায়ী, আমরা একমা� আপনার রহমেতর উিসলায় সাহাযয িভকা 

চাি�। (বণরনায় িতরিমিয হাসান) 

��ঃ আমরা িক জীিবতেদর িনকট িবপদাপেদ সাহাযয িভকা করব?  

উৎরঃ হযা,ঁ েয সম� েকে� তারা সাহাযয করার কমতা রােখ েকবল মা� েস সব 

েকে� তােদর িনকট সাহাযয চােবা। েযমন আ�াহ তাআলা মুসা (আঃ) স�েকর 

বেলনঃ  

  V  KJ  I    H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?L القصص :
١٥ 

ঐ বযিি, িযিন তার (মুসার) দেলর িছল। েস তার িনকট সাহাযয চাইল তার শ�র 

িবরে�। তখন মূসা তােক এমন এক ঘুিষ মারল যার কারেণ তার মৃতযু হয়। (সূরা 

�াসাস ১৫)  

��ঃ আ�াহ ছাড়া অেনযর কােছ সাহাযয চাওয়া িক ৈবধ (জােয়য)?  

উৎরঃ ঐ সম� কাজ যা আ�াহ ছাড়া অনয কােরা �ারা সমাধান করা স�ব নয় 

তােত সাহাযয চাওয়া জােয়য েনই।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ  
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ََْعدُُد َو�ِيّيَك �َْستَِع�   ٥:  سورة للفيتة (إِإِيّيَك 
আমরা একমা� েতামারই ইবাদত কির এবং একমা� েতামার কােছ সাহাযয �াথরনা 

কির। (সূরা ফািতহা ৫) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

  )للتمذي روله(لي   فيستع  لستعغت و�ذل ل  فيسأل سألت إذل

যখন �াথরনা কর তখন একমা� আ�াহর িনকটই কর। আর যখন সাহাযয চাও তখন 

একমা� তারই িনকট সাহাযয চাও। (বণরনায় িতরিমযী হাসান সহীহ) 

��ঃ আমরা জীিবতেদর িনকট েকান ধরেণর সাহাযয িভকা করব? 

উৎরঃ েয সম� কােজ জীিবত বযিি সাহাযয করেত সমথর েযমনঃ কজর েদয়া, 

আিথরক বা ৈদিহকভােব সাহাযয করা ইতযিদ।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

   Ñ    ÃÂ  Á  À  ¿  ¾L ٢: ةالمائد 
এবং েতামরা এেক অপরেক সাহাযয কর উৎম কাজ ও তাকওয়ার েকে�।  

(সূরা মািয়দা ২) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 )مسةم روله(لخيه  بون ف للعدد ميكن للعدد بون ف ول 

আ�াহ তাআলা তার বা�ােক ততকণ পযর� সাহাযয কেরন যতকণ পযর� েস তার 

ভাইেক সাহাযয কের। (বণরনায় মুসিলম) 

আর েরাু মুিি, িরিযক, িহদােয়ত এবং এই জাতীয় িজিনসগেলা আ�াহ ছাড়া 

অেনযর িনকট চাওয়া যােব না। জীিবত বযািিরা এই জাতীয় কাযর করেত েযমন 

সামথর রােখ না েতমিন মৃতযুেদরেতা তা করার ��ই আেস না।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
M   Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

  ÆL ٨٠ - ٧٨: الشعراء    
িযিন আমােক সৃি� কেরেছন িতিনই আমােক িহদােয়ত দান কেরন। িতিন আমােক 

খাওয়ান এবং পান করান। আর যখন অসু� হই তখন িতিনই আমােক সু� কেরন। 

(সূরা শআরা ৭৮-৮০) 
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��ঃ আ�াহ ছাড়া অনয কাউেক নযর (মানত) েদয়া জােয়য আছ িক? 

উৎরঃ আ�াহ ছাড়া অনযেক মানত েদয়া আেদৗ জােয়য েনই বরং ইহা বড় িশরেকর 

অ�ভুরি। আ�াহ তাআলা এমরান  িবিবর জবানীেত বেলনঃ 

  ¥  |     {  z  y      x  w  v  uL ٣٥: آل عمران   

েহ আমার রব, আমার েপেট েয স�ান আেছ তা আিম েতামার নােম মানত কের 

মুি কের িদলাম। (�ীেনর কােজ)। (সুরা আল ইমরান ৩৫) 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 )لنخيري روله( فاليعصيه يعصيه نذرلن وم  فةيطيعه ل  يطيع لن نذر م 

েয বযিি আ�াহর আনুুতয করার জনয েকান মানত কের েস েযন অবশযই তা 

পালন কের। আর েয মানত কের আ�াহর সােথ অবাধযতার েকান কাজ, তেব েস 

েযন তা আদায় না কের। (বণরনায় বখুারী) 

��ঃ আ�াহ ছাড়া অেনযর নােম যেবহ করা জােয়য আেছ িক? 

উৎরঃ না জােয়য েনই। কারণ, আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M   ]     \  [  ZL ٢: الكوثر 

তিুম েতামার রেবর জনয সালাত আদায় কর এবং যেবহ কর। (সূরা কাওসার ২) 

রাসূল  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 
 )مسةم روله(ل   لا� ذلح م  ل  لع 

েয বযিি আ�াহ ছাড়া অেনযর নােম যেবহ কের তার উপর আ�াহর লানত বিষরত 

হয়। (বণরনায় মুসিলম)  

এ জনয কবর, মাজার, দরুাহ জাতীয় েকান জায়ুা অথবা দশরনীয় েকান ব�র 

িনকট যেবহ করা জােয়য নয়, যিদও তা আ�াহর নােম যেবহ করা হয়। উহা 

মুশিরকেদর কাজ।  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 )دألو دلوروله (فنو مغنم   م  �شده لقوم 

েয বযিি েকান স�দােয়র অনুসরণ করেব েস তােদর অ�ভুরি। (বণরনায় 

আবদুাউদ) 

��ঃ আমরা িক আ�াহর ৈনকটয হািসল করার জনয কবেরর চািরিদেক তাওয়াফ 

করব? 
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উৎরঃ  না, আ�াহর ঘর কাবা বযতীত অনয েকান �ােনর চািরিদেক তাওয়াফ করব 

না। কারণ উহা আ�াহর হকুম। েযমন আ�াহ বেলনঃ 
 M  ¥  ¤  £  ¢  ¡   ےL ٢٩: الحج 

 

এবং তারা েযন আ�াহর ঘের (চতিুদরেক) তাওয়াফ কের। (সূরা হজ ২৯) 

আর রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 
 )ميجه لل  روله(  رقدة كعتق كن ر�عت� وص  سدعي لينيت طيف م 

েয বযিি আ�াহর ঘের তাওয়াফ কের এবং তাওয়াফ েশেষ দই রাকাআত সালাত 

আদায় কের েস েযন একিট েুালাম আযাদ করল। (ইবেন মাজাহ, ছহীহ) 

��ঃ যাদর হকুম িক? 

উৎরঃ যাদ কিবরা গনােহর অ�ভরি। অেনক েকে� উহা  কুফরী পযরােয়ও চেল 

যায়।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
    s    1   0  /  .      -  ,L ١٠٢: البقرة      

িক� শয়তােনরা কুফরী কেরিছেলা এবং মানুষেদর যাদ িশকা িদত।  
( সূরা বা�ারাহ,১০২) 
রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 )مسةم روله( ولغسحم لي  لغشك :لهو�قيت لغسدع لجت دول

েতামরা সাতিট �ংসকারী কাজ হেত িনেজেদরেক িবরত রাখ- আ�াহর সােথ িশরক 

করা, যাদ ... (বণরনায় মুসিলম) 

কখেনা কখেনা যাদর কারেণ মুশিরক িকংবা কািফর হেয় যায় অথবা ফাসাদ 

সৃি�কারী হয়। তখন আমােদর উপর ওয়ািজব হল তার িবচার কের হতযা করা। তার 

যাদর কমর তৎপরতা েমাতােবক শাি� েদয়া যােব। কারণ যাদকর যাদর মাধযেম 

িব�াি� সৃি� করেত চায়। অথবা �ামী-�ীর মেধয িবেভদ সৃি� করেত চায়, অথবা 

কারও জীবন নাশ করেত চায়। িবংবা কারও বিু� �া� কের পাুল বানােত চায়। এ 

কারেণ তােক শাি� েদয়া হেব। 

��ঃ আমরা েজযািতষী ও ভিবষযৎ বিােদর (ুণক, হ�েরখািবদ) কথােক িব�াস 

করব? 
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উৎরঃ না, কখেনা নয়। আমরা তােদর কথােক আেদৗ িব�াস করব না। ুােয়বী 

সংবাদ েযন েকউ িব�াস না কের। এ বযাপাের আ�াহ তালা তার েকারআেন বেলনঃ 
 M  F  A@   ?  >  =  <  ;  :    9   8  7L ٦٥: النمل 

আপিন বলনু, আ�াহ বযতীেত ুােয়বী খবর আসমান ও যমীেনর েকউ জান না। 

(সূরা নামাল ৬৫) 

ঐ ধরেণর কথা িব�াস করা িনেজেদর উপর কত বড় জুলমু তারই �িত ঈি�ত কের 

রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

  مدد ع أنزل لدي �فم فقد يقول لدي  فصدقه كهغي لو بملفي لت م 

 )لحد روله(

েয বযিি েজযািতষী (ুণক) অথবা ি�ন পূজারীেদর কােছ যাতায়াত কের এবং তারা 

যা বেল উহা িব�াস কের িন�য় েস বযিি মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 

এর উপর যা অবতীণর হেয়েছ তা �তযাখযান করল। (বণরনায় আহমদ) 

��ঃ ুােয়েবর খবর েকউ জােন িক? 

উৎরঃ আ�াহ ছাড়া কােরা ুােয়েবর খবর জানা েনই। এ বযাপাের আ�াহ তাআলা 

বেলনঃ 
 M     ß  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾L ٥٩: األنعام 

 
আ�হর িনকট ুােয়েবর চািবসমূহ রেয়েছ, উহা আ�াহ বযতীত েকউ জােন না। 

(সূরা আনআম ৫৭) 

��ঃ ইসলাম পিরপ�ী আইন েমাতােবক িবচারকারীর হকুম িক? 

উৎরঃ েয বা যারা আ�াহ �দৎ আইেন িবচার-ফয়সালা করা বতরমান 

সমেয়াপেযাুী না হওয়ার আ�ীদা েপাষণ কের অথবা ইসলামী আইনেক অনুপযিু 

হওয়ার �িত  িব�াস রােখ তারা েযন কুফরী করল এবং ইসলাম েথেক েবর হেয় 

েুল। তােদর �িত কেঠার হিশয়ারী উ�ারণ কের আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
  }  |  {  z  y  x  w   v  u  tL ٤٤: المائدة 

আ�াহ তাআলা যা অবতীণর কেরেছন ঐ েমাতােবক যারা িবচার কের না তারা 

কািফর  (সূরা মািয়দাহ ৪৪) 

আ�াহর আইেনর অবাধযকারীেদর পরবতরী পিরণাম স�েকর সাবধান কের িদেয় নবী 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 إال جعل لأسنم ليغنم ل  أنزل مي و�تخ�ول ل ومي غم ت�م أئدتنم ل�تيب 
আর যখন তােদর েনতা ও �ধানরা আ�াহর আইন মুতােবক িবচার কের না অথবা 

আ�াহ যা অবতীণর কেরেছন উহার িকছু �হণ করেব এবং িকছু েছেড় েদেব তখনই 

তােদর মেধয আেপােষর স�াস সৃি� কের েদেবন। (বণরনায় ইবেন মাজাহ) 

��ঃ ইলহাদ িক এবং ইলহােদর বযাপাের ইসলােমর মতামত িক? 

উৎরঃ ইলহাদ, যানদাকার মােন হে� ধমরে�াহীতা। তা হল, আ�াহ �দৎ পথ, নীিত 

ও আদশর বজরন কের িব�া� ও েমকী আদেশরর �িত ঝেুকঁ যাওয়া এবং নানা 

অজুহােত আ�াহ তাআলার হকুেমর উে�া পেথ িনপিতত হওয়া। তাই আ�াহ 

তাআলা �দৎ তাওহীেদর পথেক উেপকা কের যারা সে�হজনক কথা বেল এবং 

�ীন স�েকর যারা িবকৃত বযাখযা �দান কের তােদরেক বলা হয় নাি�ক। এর িবিভ� 

শাখা �শাখার মেধয আেছ-আ�াহ রা�ুলআলামীেনর অি�রেক অ�ীকার করা 

অথবা অনয কাউেক আ�াহর সমতলুয মেন কের তােক উপাসয কের িকছু চাওয়া ও 

স�ান করা, অথবা ঐ ুাইর�াহর পক হেত আ�াহর শরীয়ত িবেরাধী রিচত 

আহবান িকংবা বযাখযােক কবলু করা। েয বযিি তার িব�া� িশকা অথবা সীিমত 

�ান ও েখয়াল খুিশমেত েকারআন এবং হাদীেসর �কাশয অথর িবকৃত করল েসও 

তােদর অ�ভুরি। েয বযিি আ�াহ তালার গণবাচক নাম ও গণাবলীর মেধয এবং 

েকারআেনর আয়াত ও রাসূেলর হাদীেসর বযাপাের সীমা লংঘন করল েসই নাি�ক। 

এেদর বযাপাের কেঠার বাণী উ�ারণ কের আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

M         Q  P  O  NM   L  K  J  I  HG  F  E  D  C

  S  RL ١٨٠: األعراف 

আ�াহর সু�র সু�র নাম রেয়েছ। ঐ সম� নােমর উিসলায় তার িনকট দ’আ কর। 

যারা তার নামসমূহেক অ�ীকার কের তােদরেক েতামরা পিরতযাু কর। তােদর ঐ 

কৃতকেমরর �িতফল অিত সররই েদয়া হেব। (সূরা আ’রাফ১৮০) 

ইমাম কাতাদাহ (রঃ) বেলনঃ “ইলহাদ” অথর আ�াহর সােথ িশরক করা। ইবেন 

আ�াস (রাঃ) বেলনঃ “ইলহাদ” অথর িমথযা।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M  W  BA  @  ?  >  =  <  ;  :L ٤٠: فصلت 



 

148 
 

িন�য় যারা আমার আয়াতসমূহেক (ইলহাদ) অ�ীকার কের তারা আমার কাছ 

েথেক েুাপন নয়। (সূরা ফুসিসলাত ৪০)  
ইবেন আ�াস (রাঃ) বেলনঃ “ইলহাদ” হে� আ�াহর বাণীর মমর ঘুিরেয় বলা।  

ইমাম কাতাদাহ (রঃ) এবং অনযানয তাফসীরকারকুণ বেলনঃ উহার অথর হে� 

কুফরী করা এবং সিঠক নীিত হেত মুখ ঘুিরেয় েনয়া। (তাফসীের ইবেন কািসর) 

অনুুপভােব, মুলিহদ ঐ বযিি, েয মেন কের েয, ইসলামী শরীয়া সব ধরেণর 

সমসযার সমাধান করেত সকম নয় এবং এ ধারণার বশবতরী হেয় তারা তােদর 

িনেজেদর �া� িবেবক �সূত আইন ধারা সমসযার েমাকািবলা করেত চায়। েস এ 

েকে� তার বিু� িবেবকেক ইসলােমর তথা আ�াহর আইেনর উপের �াধানয িদল। 

উপেরাি পযরােলাচনা েথেক আমরা েদখেত পাই েয, ইলহাদ বা নাি�কতা িবিভ� 

ধরেণর, তােদর িবিভ� নাি�কতা মুলত আমেলর কারেণ। তারা হল- 

১। এক ধরেণর নাি�ক হে� তারা, যারা জুেতর �িতপালক এবং বযব�াপকেক 

অ�ীকার কের এবং আ�াহ তাআলার সু�র সু�র নাম ও গণাবলীেকও অ�ীকার 

কের। এ ধরেণর নাি�ক কািফর।  

২। আর এক ধরেণর নাি�ক হল ঐ বযিি, েয আ�াহেক েছেড় ুাইর�াহেক ডােক, 

মৃেতর িনকট সাহাযয কামনা কের- যা �কৃত পেক �কাশয িশরক এবং ইসলােমর 

অনযানয সৎ আমল সমূহেক �ংস কের েদয়। এ ধরেণর েলাকেদর জনয জাহা�াম 

অবধািরত যিদ তারা মৃতযুর পূেবর আ�াহর কােছ তাওবা না কের এবং খািট �ীেনর 

রা�ায় �তযাবতরন না কের।  

৩। অনয আর এক ে�ণীর নাি�ক হল তারা, যারা আ�াহর িকতাব এবং সহীহ 

সু�ােত সুসাবয� থাকা সে� ও আ�াহর নাম ও িসফতেক িবকৃত অেথর বযবহার কের 

থােক এ ধরেণর েলাক �কাশয েুামরাহীর মেধয আেছ।   

েহ আ�াহ! আপিন আমােদর সম� ধরেণর নাি�কতা েথেক রকা করন। 
��ঃ আ�াহেক েক সৃি� কেরেছ? 

উৎরঃ যিদ এধরেণর �� মেন উদয় হয় তাহেল মেন করেব, শয়তােনর কু-

�েরাচনার কারেণ এ �� উদয় হেয়েছ। তখন আউযিুব�ািহ িমনাশ শাইরািনর 

রাজীম বলেব। 
 আ�াহ তাআলা উপেদশ িদেয় বেলনঃ  

 M  ¦  ¥  ¤    £    ¢  ¡ے  ~        }    |  {  z  yL فصلت :
٣٦ 
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আর যিদ শয়তােনর পক েথেক আপিন িকছু কু-ম�ণা অনুভব কেরন,তেব আ�াহর 

শরণাপ� হউন। িন�য়ই িতিন সব িকছ ুশেনন ও জােনন)। (সূরা ফুিসসলাত,৩৬) 

আ�াহর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আমােদর িশকা িদেয়েছন িকভােব 

আমরা শয়তােনর কু মতলব মন েথেক দরূ করেবা। িতিন বলেত বেলেছন-আমানত ু

িব�ািহ ওয়া রসুিলিহ, আ�াহ আহাদ, আ�াহ সামাদ, লাম ইয়ািলদ ওয়া লাম 

ইয়ুলাদ, ওয়া লাম ইয়া কু�াহ কুফুওয়ান আহাদ। তারপর বাম িদেক িতনবার থতু ু

েফলেবা এবং আউযিুব�ািহ িমনাশ শাইতা িনর রাজীম বলব এবং ঐ ুপ কু-ধারণা 

েথেক িবরত থাকব। এভােব মন েথেক শয়তােনর কুম�ণা দরূ হেয় যােব।  (বণরনায় 

বখুারী ও মুসিলম) 

আব ুদাউদ, আহমােদ বিণরত সহীহ হাদীেসর সংেকপ সার হল এই েয, ঐ সােথ এ 

কথাও বলা �েয়াজন- আ�াহ আমােদর ��া, সব িকছরু ��া-আ�াহ খােলকুন।  

িতিন এক, তার পূেবর েকান িকছইু েনই।  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ 
 )مسةم روله( : قدةك هئ فال لالول لنت ل�

েহ আ�াহ! আপিন �থম। আপনার পূেবর েকান িকছু িছল না। (বণরনায় মুসিলম) 

��ঃ ইসলাম পূবর যেুু মুশিরকেদর আ�ীদা িক িছল? 

উৎরঃ জােহলীয়াত যেুু আ�াহর ৈনকটয লাভ এবং আ�াহর কােছ সুপািরশ করার 

জনয তারা তােদর মেনানীত অিলেদর (তােদর ধারণায়) িনকট �থরনা করত। 

আ�াহর িকতােবর অনুসারী না হেয় বরং িনছক িনেজেদর েখয়াল খুিশ মত তারা 

িবিভ� িজিনেসর পূজা করত আর বলত েয, এরাই আ�াহর তরফ েথেক েকান 

িবপদ এেল তখন সাহাযয করেব।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

 M  U  T  S  R  Q  P  O  N       M  L  KL ٢: الزمر 
যারা আ�াহ বযতীত অনযেদর উপাসযুেপ �হণ কেরেছ এবং বেল েয, আমরা 

তােদের ইবাদত কির এইজনয েযন তারা আমােদরেক আ�াহর িনকটবতরী কের 

েদয়। (সূরা যমুার ২) 

আ�াহ অনয� বেলনঃ 
 M   }  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r
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 ١٨: يونس L~  ے¡  ³  
তারা আ�াহেক েছেড় এমন কাউেক ডােক েয না পাের তােদর েকান কিত করেত, 

আর না পাের েকান উপকার করেত। তারা বেল, এরা আ�াহর িনকট আমােদর 

সুপািরশকারী। (সুরা ইউনূস ১৮) 

বতরমান যামানায় িকছু িকছু মুসিলম নামধারী মুশিরকেদর অনুকরণ কের কবেরর 

কােছ িদেয় মৃতেদর এই উে�েশয ডােক েয, তারা (মৃতরা) তােদর উপকার করেব, 

আ�াহর ৈনকটয লাভ করােব, িকংবা যা একমা� আ�াহর অিধকাের যথাঃ েরাু 

মুি, িবপদাপদ েথেক উ�ার ইতযািদ, তা তারা দান করেব।  

��ঃ ভয় িক ? উহার ে�ণী িবভাু িক িক?  

উৎরঃ উহা হে� বদেয়র মধযি�ত এক ধরেণর অনুভিূত। উহা দই ে�ণীর – (১) 

আ�িরকভােব িব�াস �াপন করতঃ ভয় করা। (২) �াভািবক বা বািহযক কারেণ 

ভয়।  

�থমটােক বলা যায় আ�ীদাুত বা িব�ােসর কারেণ ভয়ঃ উহা হল এ ধরেণর েয, 

মৃত বযিিরা কিত করেব, িবপেদ েফলেব, জানমােলর কিত করেব এুপ িব�াস 

দঢ়ৃভােব মেন েপাষণ করা। ইহা বড় িশরেকর পযরায়ভিূ এবং শয়তােনর 

কাযরকলাপ। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

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

   
উহা েতা একমা� শয়তােনর কাজ, েয তার ব�েুদর ভয় �দশরন কের। তাই, েতামরা 

যিদ সিতযকারভােব মুিমন হেয় থাক তাহেল তােদরেক ভয় কেরানা বরং আমােকই 

ভয় কর। (সূরা আল-ইমরা ১৭৫) 

অথরাৎ শয়তােনর পূজারীরা েতামােদর এ বেল ভয় েদখায় েয, ঐ সব মৃত বযিিরা 

বড় ভয়ানক ও শি কমতার অিধকারী। যখন েতামােদর মন মি�� ও িচ�া ধারায় 

শয়তান এইুপ কথা সাজােব এবং কু-ধারণায় িনপিতত করেব তখন েতামরা 

একমা� আমার উপর ভরসা কর এবং আমারই সাহযয চাও। িন�য় আিম 

েতামােদর জনয যেথ� এবং ঐ সম� শয়তানী দেলর িবরে� আিম েতামােদর 

সাহাযযকারী। (ইবেন কািসর) 

মৃতেদর পক েথেক কিতর আশংকা মেন ব�মূল হয় শয়তােনর �েরাচনার কারেণ। 
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আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M  e  ]\  [  Z  Y  XW   V  U  TL ٣٦: الزمر 

 
আ�াহ িক তার বা�ার জনয যেথ� নন? অথচ তারা েতামােক অনয মা’বদুেদর 

(ুাইর�াহ) ভয় েদখায়। (সূরা যমুার ৩৬) 

অথরাৎ মুশিরকরা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক তােদর ঐ সম� মূিতর ও 

েদবতােদর ভয় েদখােতা, যারা িছল মৃত, আর যােদরেক তারা অ�তা ও 

েুামরাহীর কারেণ ডাকেতা।  

(ইবেন কািসর) 

 অনয� আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  2    ('  &  %  $  #  "  !L ٥٤: هود 
আমরা েতা মেন কির েয, আমােদর মা’বদুগেলার েকউ েতামার মাথা খারাপ কের 

িদেয়েছ। তাই তিুম আমােদর ধেমরর িবপরীত কথা বলেছা। (সূরা হদ ৫৪) 

অথরাৎ, কািফররা মেন করত েয, তােদর মাবদুেদর অ�ীকার করার কারেণ েকান 

মাবদু হদ (আঃ) এর িবেবেকর মেধয েুালমাল ও পাুল কের িদেয়েছ। এর উৎের 

হদ (আঃ) বেলনঃ 
  9  8  7    6  54  3  2  1  0  /  .  -   ,  +    *  )  (

  ;  :L ٥٥ - ٥٤: هود 
আিম আ�াহেক �াকী রাখিছ এবং েতামরাও �াকী েথক েয, েতামরা েয 

ুাইর�াহর ইবাদত করছ উহা হেত আিম মুি। সুতরাং েতামরা সকেল িমেল 

(ুাইর�াহসহ) আমার িবরে� ষড়য� করেত থাক এবং আমােক িকছমুা� অবকাশ 

িদওনা। (সূরা হদ ৫৪-৫৫) 

েলখক বেলনঃ মৃত বযিি েকান কমতার অিধকারী-একথা ধারণা করা বড় িশরক। 

এর দিলল উপেরাি আয়াত। িকছু িকছু মুসিলম িশরেক পিতত হেয়েছ মৃতেদরেক 

ভয় করার কারেণ। অথচ ঐ মৃতরা িনেজেদর রকা করেতই অকম, তারা আবার 

অেনযর কিত করেব এটা েতা অবা�ব ধারণা। মৃত বযিিেদর অব�া এুপ েয, 

তােদর অব�ােনর �েল যিদ আগন েলেু যায় তেব েসখান েথেক পালােত ও সকম 

হেব না, বরং পুেড় যােব।  
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�াভািবক ভয়ঃ �াভািবক ভয় বলেত েকান যািলম অতযাচারীেক ভয় করা অথবা 

েকান িহং� পশেক ভয় করা ইতযািদ বঝুায়। ইহা িশরেকর অ�ভরূি নয়। আ�হ 

তালা বেলনঃ 
 M  @  ?  >  =  <  ;L ٦٧: طه 

 (যাদকরেদর যাদ েদেখ) মূসা ভয় েপেয় েুল। (সূরা রাহা ৬৭) 

অনয� েদখেত পাই েয, মূসা (আঃ) েক যখন আ�াহ তাআলা িফরাউনেক 

িহদােয়েতর জনয পাঠােলন তখন মূসা (আঃ) বেলনঃ 
 M  ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬L ١٤: الشعراء 

আমার উপর তােদর এক অনযায় দাবী আেছ, েয কারেণ আিম ভয় করিছ েয, তারা 

আমায় েমের েফলেত পাের। (সূরা শ’আরা ১৪) 

��ঃ মৃতেদর মসিজেদ দাফন করার বযাপাের হকুম িক? 

উৎরঃ মসিজদ হে� আ�াহর ঘর। েসখােন কাউেক দাফন করা হারাম। আ�াহ 

তাআলা বেলনঃ 

 M  O  N  M  L  K  J  I  H   GL ١٨: الجن   

িন�য় মসিজদসমূহ আ�াহর। তাই েসখােন আ�াহ ছাড়া অেনযর িনকট দ’আ কেরা 

না। (সূরা িজন, ১৮) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এুপ আমলকারীেদর সাবধান বাণী উ�ারণ 

কের বেলনঃ  

 )بةيه متفق(مسيجدل   نبييئنمأ قدور لتذول وللصيرى للنود ل  لع 
ইয়াহদী ও খৃ�ানেদর উপর আ�াহর অিভশাপ বিষরত হউক। কারণ, তারা নবীেদর 

কবরগেলােক মসিজদ বািনেয়িছল। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

��ঃ করেরর িদেক সালাত আদায় করা জােয়য িক? 

উৎরঃ না, জােয়য নয়। কারণ, আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

    µ    |{   z  y  x  wL ١٤٤: البقرة 
আপিন আপনার মুখেক মসািজদল হারােমর িদেক িফরান। (সূরা বা�ারাহ ১৪৪) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 )روله مسةم(إِالرصةول إل للقدور وال تةسول بةيني  
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 েতামরা কবেরর িদেক সালাত আদায় কর না, আর না তার উপর উপেবশন কর। 

(বণরনায় মুসিলম) 

আ�াহ তাআলার সােথ িশরক করা 
��ঃ আমরা িক ভােব আ�াহ তাআলার সােথ িশরক করা হেত িবরত থাকব? 

উৎরঃ িন� িলিখত আ�ীদা ও িব�াসগেলা যতকণ অ�ের েপাষণ করা হেব 

ততকেণ আ�াহর সােথ িশরক করা হেত েকউ িবরত হেয়েছ বেল িব�াস করা যােব 

না।  

১। আ�হ তাআলার কাযরসমূেহ িশরক করাঃ েকউ েকউ িব�াস কের েয, জুেত 

িকছু কুতবু আেছ যারা জুেতর েকান েকান িজিনেসর কাযর-িনবরাহক বা বযব�াপক, 

যিদও েকারআেন আ�াহ তাআলা মুশিরকেদর উে�শয কের বেলনঃ  

       À  ¿  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁL ٣١: يونس 
আসমান ও যমীেনর সব িকছু েক িনয়�ণ কের? উৎের তারা সােথ সােথ বলেব, 

আ�হ। (সূরা ইউনূস : ৩১) 

২। ইবাদেত িশরক করাঃ আ�হেক েছেড় নবী িকংবা আউিলয়ােদর (তােদর মৃতযুর 

পর) িনকট দ’আ করা। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M^  ]         \  [    c  b  a   `     _L ٢٠: الجن 
েহ নবী! বলনু, আিম আমার রবেক ডািক এবং সােথ অনয কাউেক শিরক কির না। 

(সূরা িজন: ২০)  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ (দ’আ হে� ইবাদত)। (বণরনায়  
িতরিমিয, হাসান) 

৩। আ�াহর িসফােতর মেধয িশরক করাঃ এ ধরেণর আ�ীদা বা িব�াস েপাষণ কর 

েয, িন�য় রাসূল ও আউিলয়াুণ ুােয়েবর খবর জানন। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M  F  A@   ?  >  =  <  ;  :    9   8  7L ٦٥: النمل 

আপিন বলনু, আসমান ও যিমেন আ�াহ বযতীত আর েক আেছ েয ুায়েবর খবেরর 

�ান রােখ। (সূরা নামল, ৬৫) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ আ�াহ বযতীত েকউ ুােয়েবর খবর 

জােন না। (বণরনায় তাবরানী)  

৪। আ�াহর জনয িনিদর� েকান গেণ অনযেক সাদশৃয করাঃ েযমন এ ধারণা করা েয, 

েকান আিমর বা শাসেকর িনকট েযেত হেল েযমন মাধযম দরকার েতমিন আ�াহর 
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কােছ িকছু বলার জনযও মাধযম দরকার। এ ধারণা আ�াহর সােথ তার মাখলেুকর 

(সৃি�র) সােথ সাদশৃয করা হয়। উহা িশরেকর অ�ভরূি। েকাননা, আ�াহ তাআলা 

বেলনঃ 
  8   43        2  1  0L ١١: الشورى 

তার মত অনয িকছ ুেনই।  (সূরা শ’ূরা, ১১) 

��ঃ জােহিলয়া যামানার িশরক িক এখনও িবদযমান আেছ?  

উৎরঃ জােহিলয়া যেুু েয িশরক এর �চলন িছল উহা বতরমান যামানায়ও মানুেষর 

মােঝ �চিলত আেছ।  

১। পূেবরর যামানার মুশিরকরা যিদও একথা িব�াস করত েয, িন�য় আ�াহ 

তাআলা ��া ও িরিজক দাতা, তা সেরও তারা তােদর অিল আউিলয়ােদর মূিতর 

বািনেয়, আ�াহর ৈনকটয হািসল করার মাধযম িহসােব তােদর পূজা করত। আ�াহ 

তােদর এই ৈনকটয হািসল করার ‘আমলেক পছ� কেরনিন, বরং তােদরেক কািফর 

বেল সে�াধন কেরেছন। এেদর স�ে� আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

M  i  h  g  f  e     d   c  b  a  `    _  ^  ]  \  [  Z
             w   v  u  t   s  r     q  po  n  m  l  k   j       y  xL 

 ٣: الزمر
আর যারা আ�াহেক েছেড় অনযেক তােদর অিল বািনেয় বেলঃ আমরা তােদর 

ইবাদত কির এই জনয েয, তারা আমােদরেক আ�াহর িনকটবতরী কের েদেব। 

িন�য় আ�াহ তাআলা তােদর মেধয েয মতিবেরাধ িছল তার অবশযই িবচার 

করেবন। িন�য় আ�াহ ঐ সম� েলাকেদর িহদােয়ত দান কেরন না যারা িমথযাবাদী 

ও কািফর। (সূরা যমুার, ৩) 

আ�াহ তাআলা সকেলর �াথরনাই সরাসির শেনন খুবই িনকট হেত। তার িনকট 

ফিরয়াদ েপৗছােত েকান সৃি�েক অিসলা (মাধযম) িহসােব �হণ করার �েয়াজন 

েনই। আ�হ তাআলা বেলনঃ  

 M   Î    ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »L ١٨٦: البقرة 
 

আর যখন আমার বা�া েতামােক আমার স�েকর িজে�স কের (তখন বেল দাও) 

িন�য় আিম অিত িনকেট আিছ। (সূরা বা�ারাহ, ১৮৬) 
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েদখা যায়, বতরমান যামানায় বহ মুসিলম নামধারী বযিি আ�াহর অিলেদর কবেরর 

কােছ িুেয় তােদর ডােক। যােত তারা (অিল) ঐ সব েলাকেদর আ�াহর ৈনকটয 

হািসল কের েদয়। ঐ যামানায় মুশিরকেদর অিলরা মূিতরর আকাের িছল আর 

বতরমান যামানার অিলেদর কবর সমূহেক মুসিলম নামধারীরা ঐ ভােবই ভিি কের। 

তেব এটা েজেন রাখা দরকার েয, কবেরর িফৎনা মূিতর পূজার িফৎনা হেত অেনক 

েবশী মারাৎক িফৎনা।  

২। আেুর যামানায় মুশিরকরা যখন িবপেদ পড়ত তখন একমা� আ�াহেক ডাকত, 

আর সুসমেয় আ�াহর সােথ িশরক করত। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

 M  B  A    @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6   5  4  3

  CL ٦٥: العنكبوت 
 

অতঃপর তারা যখন েনৗকায় আেরাহন করত তখন, (িবপেদ পড়েল) ইখলােসর 

সােথ আ�াহেক ডাকত, আর যখন িতিন তােদর িনরাপেদ িকনাের েপৗঁিছেয় িদেতন 

তখন তারা তারঁা সােথ িশরক করত। (সূরা ‘আনকাবতু ৬৫) 

মুশিরকরা শধমুা�, যখন িবপেদ পেড় তখন একমা� আ�াহেকই ইখলােসর সােথ 

ডাকত, েস েকে� িচ�া কের েদখুন, আজকালকার ইসলােমর দাবীদারেদর জনয 

এটা িকভােব জােয়য হেব সুেখ-দঃেখ সবরাব�ায় ুাইর�াহেক ডােক। 
ইসলােমর একদল দাবীদাররা মেন কের েয, অিল আউিলয়ােদর উপকার বা 

অপকার করার কমতা আেছ। তারা পূবর যেুুর মুশিরক অেপকা ও অিধক েুামরাহ 

ও পথ��। েকননা, ঐ যেুুর মুশিরকরা িবপদকােল তােদর সম� মা’বদুেদর 

পিরতযাু কের একমা� আ�াহেক ডাকত। আর বতরমান যামানার মুসিলম 

দাবীদাররা িবপদকােলও খাজা বাবা, মাইজভা�ারী, আজানুাসী ইতযািদ মৃত 

মানুষগেলার কােছ অথবা েকউ েকউ ক�নায় েখায়াজ িখিজরেক ডােক। এেদর 

িশরক এত জঘনয এবং েঘার অ�কারপূণর েয, েকান সময়ই তারা তাওহীেদর আ�য় 

েনয় না। (অনুবাদক) 
বড় িশরেকর কিতকর িদকসমহূ 
��ঃ বড় িশরেকর কিতকর িদক িক?  

উৎরঃ মানুেষর িচর�ায়ী জাহা�ামী হবার �ধান কারণ বড় িশরক। আ�াহ তাআলা 

বেলনঃ 
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 M  Y  X  W  V  UT  S  R   Q  P  O  N  M  L  K    J

   ZL ٧٢: المائدة 
আর েয আ�াহর সােথ িশরক কের তার জনয আ�াহ জা�াতেক হারাম কের েদন 

এবং তার িচর�ায়ী িঠকানা হেব জাহা�াম। আর ঐ সম� যািলমেদর (মুশিরক) 

েকান সাহাযযকারী থাকেব না। (সূরা মােয়দাহ : ৭২)   
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 )مسةم روله(  للير دخل هيئي لي  سشك ميت م 

আর েয বযিি িশরক করা অব�ায় মারা েুল, েস হেব জাহা�ামী। (বণরনায় 

মসিলম) 
 ��ঃ িশরেকর পাশাপািশ েকান ভাল আমল করেল তা তােক উপকার েদেব িক? 

উৎরঃ না, িশরেকর সােথ েকান ভাল ‘আমল করেলও তা ঐ ‘আমলকারীর েকান 

উপকাের আসেব না।  

কারণ আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M   ̈ §               ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡L ٨٨: األنعام 

আর যিদ তারা িশরক কের, তেব তারা েয ‘আমল সমূহ কেরেছ তা ন� হেয় যােব। 

(সূরা আন’আম ৮৮) 
রাসূল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ  

 ش�ه و رم�ته غ�ي فيه مع شكأ بدال بدل م  لغشك ب  لغش�ء أغ� نيأ

 )مسةمروله   ،قدس حديث( 

আ�াহ তাআলা বেলন, যারা িশরক কের, আিম তােদর েথেক িবমূখ। আর েয বযিি 

এমন আমল কের যােত েস অনযেক অংশী করল, তাহেল তােক এবং তার িশরিক 

আমল উভয়েক আিম পিরতযাু কির। (বণরনায় মুসিলম- হাদীেস কুদসী) 

 
সবর� �চািরত কিতকর িচ�াসমহূ    
��ঃ জািতর ফয়সালা জাতীয় ভাবধারার মাধযেমই হেব আর েদেশর সম� স�দ 

েদেশর মানুেষরই �াপয – এ বযাপাের ম�বয িক? 

উৎরঃ ইহা একিট তথাকিথত েুা�ীর বানােনা নীিতকথা। এই জাতীয় কথা ঐ সম� 
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িমথযাবাদীরা বািনেয় থােক যারা উহা িনজেদর জীবেনই �িতফলন ঘটায় না। ফেল 

জািতেক তারা অধঃপতেন েঠেল েদয়। িক� তারা তােদর নীিতর েকানটােকই 

পিরতযাু কের না। বরং রা�ই স�েদর মািলক, বযিি মািলকানা বেল িকছ ুেনই, 

ইতযিদ িমথযা বিুল �ারা জনুণেক েধাকা িদেয় থােক। ওটােতা পথহারা হতভাুযেদর 

কথা। নযায় ও সতয কথা এই েয, মানুষ তার �ান ও সামরথয অনুযায়ী তার মযরাদা ও 

অিধকার সংরকণ করেব।  

সিতযকার অেথর মানব জািত িন�য় তখন স�ান ও েুৗরবজনক অব�া লাভ করেব, 

যখন তােদর মেধয নযায় িবচার ও �াধীনতা িবরাজ করেব। তখন আর তােদরেক 

পশর নযায় হািকেয় েবড়ােত হেব না। মানুেষর পূণর মযরদা, নযায়, সদাচার নীিত 

সংরকণ করার েকে� ঐ ধরেনর  বিুল বযবহােরর �েয়াজন পেড় না। কমতা ও 

স�েদর মূল মািলক মহান রা�ুল আলামীন। হকুম েদয়ার মািলকও একমা� 

আ�াহ। আর জািতর পথ �দশরন করেত হেব অিহর নূর �ারা। আর হকুম হেব আ�হ 

�দৎ শরীয়ত অনুযায়ী। তাই একথা বলা িঠক নয় েয, হকুম েদয়ার মািলক জািতই। 

যারা জািতেক িনেজেদর েখয়াল খুশী মত চালােব তারা হে� জড়বাদী এবং মূিতর 

পূজকেদর নীিতসমূহ বা�বায়নকারী। তারা আ�াহ �দৎ িনয়মাবলীর 

িবর�াচারণকারী। তারাই সতযেক ধামাচাপা িদেয় েধাকাবািজ কথা বেল েজার 

জবরদি� কের জািতর উপর নানা ধরেণর েশাষণ চািলেয় থােক। আ�াহ �দৎ 

স�দ তারঁ বা�ুেণর উপকারােথর বযয় হেব। তারঁ আনুুতযকারীেদর িনরাপৎার 

জেনয, সীমা� রকার কােজ এবং পূবর ও পি�েম েযখােন যত মুসিলম রেয়েছ 

তােদর সব ধরেণর  অসুিবধা দরূ করার জনয এই স�দ বযয় করেত হেব। আ�াহর 

সােথ স�কর �াপেনর পেথ আহবান করার কােজ, ��ার স�েকর িব�াি� সৃি�কারী 

ও িমথযা আেরাপকারীর  অপবাদ খ�েনর জনয সব ধরেণর �েচ�া চালােত হেব। 

েযসব মুসিলম অনযেদর �ারা অতযাচািরত হে�, তােদর শ�েদর িবরে� অথবা 

অভাবী মুসিলমেদর অভাবসমূহ পূরেণর জনয ঐ স�দ বযয় করেত হেব। তেব 

�েয়াজনীয় কােজর মধয েথেক অিধক জররী বযাপারেক অ�ািধকার িদেত হেব। 

এভােবই আ�াহর েদয়া স�দ বযবহার করেত হেব।  

তা কারও বযিি �ােথর অথবা িবলািসতার কােজ বযয় করা চলেব না। আর সাজ-

স�া, ফােসকী পাপ কাযর যথাঃ িসেনমা, �াব, েমলা ইতযািদ জাতীয় যাবতীয় কােজ 

বযয় করার ��ই ওেঠ না। েকান েকান রাজৈনিতক দেলর ভাষায় েদেশর স�দেক 

অমুক পািটরর স�দ বলা চলেব না। যিদ এই কথা েমেন েনয়া হয়, তেব তা তারা 

েযভােব খুিশ েসভােবই বযয় করেত পাের। উহা সকল �েরর অভাবী মানুেষর অভাব 
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পূরেণর জনয বযয় করা উিচত। যখন পািটর িবেশেষর স�দ বেল েমেন েনয়া হয় 

তখন ঐ পািটরর েলােকরা তােদর কমতা িটিকেয় রাখার জনয, গ�চর বিৃৎ, অনয 

আদেশরর েলাকেদর িনেজর দেল িভড়ােনার জনয অথবা এই জাতীয় কিতকর কােজ 

ঐ স�দ িনঃেশষ করার একেচিটয়া অিধকার �া� হয়। (এই অংশটকুু ইমাম জুহরী 

িলিখত “আল ওযবুা আল মুিফদাহ” �� হেত েনয়া হেয়েছ)। 
��ঃ সমাজত� বা কিমউিনজন েয িভিৎর উপর �িতি�ত, উহা িক? 

উৎরঃ এ জাতীয় মতবােদর িভিৎ নানািবধ। তার মেধয আেছ- 

১। আ�াহেক অ�ীকার করা। সম� �ীন, রাসূল  এবং িরসালাতেক অ�ীকার করা। 

তােদর মূল কথা হল, ��া বা মা’বদু বেল িকছু েনই। আর জীবন হে� পদাথর হেত। 

ইহজুেতই ইহা সীমাব�।  

২। মানুেষর সৎা, মূলযেবাধ, চািরি�ক ৈবিশ�যুত মযরদা �ংস করা।  

৩। ধনী ও দিরে�র মেধয িহংসা, িবে�ষ সৃি� করা।  

৪। বযিি মািলকানা বািতল কের তা শাসকেদর দখেল আনা। যা মানুেষর অ�েরর 

একা� অিভলাষ।  

��ঃ কিমউিন�েদর ইসলাম �ংস করার কলােকৗশল িক?  

উৎরঃ তােদর ইসলাম �ংস করার কলােকৗশেলর রা�া অেনক, েযমনঃ  

১। যারা সমাজতে�র �বতরক, তারা ইসলাম স�েকর �ান-লাভ কের না এবং 

�ীেনর বযাপাের মানুেষর মেন িহংসা সৃি� কের এবং সামািজক রীিত ও সমাজব� 

জীবন স�েকর সে�হ সৃি� কের। আর এর িবপরীেত তারা েয সমাজ ুড়েত চায় 

েসিদেক আহবান কের ও অ� অনুসারী ৈতরী কের। 
২। ইসলাম �ংেসর জনয তারা েমেয়েদর বযবাহার কের, যােত কের মুসিলম 

পিরবােরর পদরা �থা উে�দ হয়। েকননা, পুরষ ও মিহলােদর মেধয অবােধ 

েমলােমশা করা ইসলােম কেঠার ভােব িনেষধ কের।  

৩। তারা সমােজর শীষর �ানীয় (তথাকিথত বিু�জীিব) েলাকেদর এই কােজ বযবহার 

কের থােক। কারণ ঐ সম� বযিিরা ঐ সমােজ স�ান ও উঁচু পদ লাভ করার ফেল 

সাধারণ মানুেষর মেন অিত সহেজই তােদর কথা েরখাপাত কের।  

৪। তােদর কু-মতলব িসি�র জনয িচিকৎসক ে�ণীেকও কােজ লাুায়। েরাুীরা 

িনেজেদর েরাু িনরামেয়র বযব�া করেত অপারু, তদপির তােদর কাছ েথেক 

দ’একিট িবনামূেলযর ঔষুধ েপেয় আরও দবরল হেয় তােদর িদেক ঝুেকঁ পেড়।  

৫। এমিনভােব ে�ণী সং�াম তথা িব�েবর স�া বিুল উপর মহল হেত �চািরত হেয় 

রা� কমতা দখেলর েচ�া কের। তারপর সাধারণ মানুেষর মেধয কিমউিনজম �চার 
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কের ও ইসলােমর কিত সাধন কের।  

��ঃ কািফরেদর রা�সমূহ িক ইসলােমর িবরে� শ�তায় ঐকযব�?  

উৎরঃ এ কথা সবার জানা েয, কািফরেদর েদশসমূহ, যিদও িবিভ� বযাপাের তােদর 

দিৃ�েকাণ ও িচ�াধারা িভ�তর, তথািপ তারা মুসিলমেদর বযাপাের শ�তা করেত 

একতাব�। ইসলােমর িবরে� তােদর শ�তা কের, মুসিলমেদর ক� েদয়া এবং 

ইসলামেক �ংস করার জনয। ি�রবাদী খৃ�ানরা ইসলামেক �ংস করার জনয 

েুাপেন কাজ কের এবং মুসিলমেদর মেধয তােদর মতামত ছড়ায় যােত তারা 

তােদর �ীনেক পিরতযাু কের। আমােদর ভেুল েুেল চলেব না েয, এেদর প�ােদ 

আেছ ইহদী চ�। তােদর উে�শয হল, সম� ধমরীয় আদশর, চির�  ও িভিৎসমূহ 

�ংস করা। এরা এ সম� কাজ কের থােক মাসুিনয়া, সুহিনয়া, বািবয়া ইতযািদ 

দেলর মাধযেম।  

��ঃ খৃ�বাদ িক? তার কিতকর িদক িক িক? আমরা িক ভােব এর মুকািবলা করব।  

উৎরঃ খৃ�বাদ হে� �ংসকারী দল সমূেহর িনিদর� একিট দল। যারা সবরদা 

ইসলামেক �ংস করেত সেচ�। তােদর মূলনীিত হল ইসলাম স�েকর মানুেষর মেন 

সে�হ ও িব�াি� সৃি� করা এবং খৃ�ান ধমর �হণ করার জনয মুসিলমেদর উৎসািহত 

করা। তােদর িনকৃ� মতবােদর মেধয একিট দাবী হল এই েয, ঈসা (আঃ) আ�াহর 

পু�। নাউযিুব�াহ! তােদর এই িব�া� মতবাদ নানা ধরেণর পি�কাসমূেহ �চার 

কের এবং িবেশষ কের দঃ� ও ুরীব জািতসমূেহর দবরলতার সুেযাু িনেয় মানুেষর 

মােঝ �চার চালায়। এেদর ঘৃণয তৎপরতার মুকািবলার রা�া হেলা-আ�াহর িকতাব 

ও রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সু�াতেক শি ভােব আকেড় ধরা, 

সাহাবাুেণর (রাঃ) আদরশেক জররীভােব বা�বায়ন করা এবং ইসলামী বই-প� 

অধযায়ন করা। আর এটাও েজেন েনয়া েয, খৃ�াবাদ হে� িবকৃত ধমর। সােথ সােথ 

ধনী মুসিলমুেণর কতরবয হেলা, তােদর ধন-েদৗলত �ারা ুরীব ফিকরেদর সাহাযয 

করা।  

খৃ�ানেদর ি�রবাদীতার জঘনয কথার �িতবাদ করা এবং ইসলােমর সুমহান আদশর 

ও েসৗ�যর বণরনা প�িত অুবিতর জনয শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবেন তাইিময়া 

(রাঃ) এর িলিখত “আল জওয়াবসু সহীহ িলমান বা�ালা দীনাল মিসহ” এবং তার 

সাুিরদ হািফজ ইবেন কাইয়ূম (রঃ) এর “হািদ ইয়াজুল হায়ারা িফ-রাে� আলাল 

ইয়াহদ ওয়ান নাসারা ও এুাসাতলু লাহফান” িকতাবগেলা অধযায়ন করন। 

��ঃ ইসলােম িক সুফীবাদ অথবা অনযানয মতাল�ীেদর (িফরকা ব�ী) েকান �ান 

আেছ? 
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উৎরঃ না, ইসলােম ঐ জাতীয় েকান মতবােদর �ান ও মূলয েনই।  

১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M   5  4  3  2  1  0  /   .  -L ٩٢: األنبياء 
িন�য় সম� উ�তই একই উ�ত। আর আিম েতামােদর �িতপালক। তাই একমা� 

আমারাই ইবাদত করেত থাক। (সূরা আি�য়া , ৯২) 

২। অনয� আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  e        GF  E  D  C  B  AL ١٠٣: آل عمران 
েতামরা সমেবত ভােব আ�াহর র�ুেক শিভােব আকঁেড় ধর এবং দেল দেল 

(িবিভ� মাহােব) িবভি হেয়া না। (সূরা আি�য়া ১০৩) ৩।  

 

 
আ�াহ তাআলা আেরা বেলনঃ  

 M  ÑÐ  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  À
 Ô  Ó          Ò   Ö  Õ  3L الروم : 

আর েতামরা মুশিরকেদর অ�ভরূি হেয়ানা।  যারা �ীনেক টকুেরা টুকেরা কেরেছ 

এবং িবিভ� দেল িবভি হেয়েছ। তােদর �েতযকিট দলই তােদর িনকট যা আেছ তা 

িনেয় খুশী।  (সূরা রম, ৩১-৩২) 

৪। ইবেন মাসউদ (রাঃ) বেলনঃ একদা আ�াহর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম একিট েসাজা েরখা টােনন। তারপর বলেলনঃ ইহা আ�াহর সরল সিঠক 

রা�া। তারপর তার ডান ও বােম আরও কেয়কিট দাু টানেলন। তারপর বলেলনঃ 

এগেলা হে� অনযানয রা�া। এই রা�াসমূেহর মেধয এমন েকান রা�া েনই েয িদেক 

শয়তান ডাকেছ না। তারপর েকারআেনর ঐ আয়াত িতলাওয়াত করেলনঃ 

 M  ]  WV  U  T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J
L ١٥٣: األنعام 

 
আর অবশযই এটা আমার সরল সিঠক পথ। এেক অনুসরণ কর এবং অনয পথগেলা 

অনুসরণ কর না। তাহেল তারা েতামােদর আ�াহর পথ হেত আলাদা কের েফলেব। 
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(সূরা আন’আম, ১৫৩)  

এটা আহ�দ, নাসাঈর, সহীহ সনেদ বিণরত হাদীেসর �ীকৃিত �ুপ।   

৫। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ আ�াহ তাআলা সরল েসাজা 

রা�ার একিট উদাহরণ িদেয়েছন। ঐ রা�ার দ’পাে�র দ’িট �াচীর বা েদয়াল রেয়েছ 

এবং এেত রেয়েছ েখালা দরজাসমূহ। �েতযক দরজায় পদরা ঝলুােনা রেয়েছ। ঐ 

সরল সিঠক রা�ার সামেন দািড়েয় এক আহবায়ক এই বেল ডাকেত থােকঃ েহ 

মানব ম�লী! েতামরা সকেল সরল সিঠক রা�ায় �েবশ কর এবং দেল দেল ভাু 

হেয় েযওনা। আর একজন ডাকেত থােক রা�ার উপর হেত। এরপরও যখন েকউ ঐ 

দরজা সমূেহর পদরা খুলেত েচ�া কের তখন ঐ আহবায়ক িধ�ার িদেয় বেলঃ 

আফেসাস! েতামার িক হেয়েছ, তিুম ঐ পদরা খুেল েফল না। েকননা, ঐ পদরা খুলেল 

তিুম ওেত ঢুেক যােব, অথরাৎ আ�াহর রা�া হেত আলাদা হেয় যােব। সরল েসাজা 

রা�া হল ইসলাম, আর ঐ �াচীর�য় হে� আ�াহর �ীেনর সীমােরখা। েখালা দরজা  

সমুহ হে� আ�াহ কতরৃক হারামকৃত রা�া। েসাজা রা�ার �েবশ মুেখর েঘাষক হে� 

আ�াহর িকতাব, আর রা�ার উপেরর েঘাষক হে� আ�াহর পক হেত �েতযক 

মু’িমেনর িদেল তার নিসহতকারী। বা তার িবেবক। (বণরনায়, হােকম, সহীহ সনদ) 

��ঃ �ীন িক শধমুা� আ�াহর, আর েদশ হে� জনুেণর?  

উৎরঃ ইহা হে� িশরেকর একিট বিহঃ�কাশ, যা ইউেরাপবাসীরা �চলন কেরেছ। 

তদানী�ন ুীজরার যািলম পা�ীেদর অতযাচার হেত দেূর থাকার জনয, যােদর 

ইলমেক তারা �ান িব�ােনর পেথ বাধা বেল মেন করত। এ ধরেণর মতবাদ �চার 

করার উে�শয যােত তারা ধমর েথেক দেূর থাকেত পাের। তার পরবতরী সমেয় তারা 

েচ�া করেত থাকল মুসিলম উ�াহেক �ীন হেত দেূর েরেখ অ�কার ও �া� নীিতেত 

িনেকপ করেত। তােদর বাচন ভি�েত এটাই পির�টু েয, �ীন হে� আ�াহর তােক 

েযখােন খুিশ িনেকপ কর। জাতীয় কমরকা�ঃ েযমন েদশ পিরচালনা, রাজৈনিতক, 

অথরৈনিতক িকংবা �ান-িব�ান ইতযািদর বযাপাের ধেমরর হ�েকপ করার েকান 

অিধকার েনই। উপিনেবশবাদীেদর এ ধরেণর েধাকাবািজ কথা �ারা এ েদেশর 

মানুেষর মেধয সে�হ, েুামরািহ ছড়ােত েচেয়িছল যােত েলােকরা আ�াহর আইন 

অনুযায়ী শাসন না কের এবং �ীনেক সম� ধরেণর কাজ ও িবিধ বযব�া হেত 

আলাদা করা যায়। আর এ ভােবই তারা েদশেক আ�াহর অংশীদার �ুপ বািনেয় 

েনয় এবং �ীন হেত রা�েক পৃথক করেত েচ�া কের। েকারআেন আমােদর িনেদরশ 

িদে�, ঐ জাতীয় কথার আনুুতয িকংবা সহেযািুতা না করেত।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
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েহ ঈমানদারুণ! েতামরা যিদ কািফরেদর অনুসরণ কর, তেব তারা েতামােদর 

িপছেন িফিরেয় েনেব ফেল েতামরা কিত�� হেয় �তযাবতরন করেব। (সূরা আল 

ইমরান, ১৪৯) 

অনয� আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M   á    à      ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó

L ١٠٠: آل عمران 
  েহ ঈমানদারুণ! েতামরা যিদ ঐ েলাকেদর অনুসরণ কর যােদর  িকতাব েদয়া 

হেয়িছল (অথরাৎ ইয়াহদী ও খৃ�ান) তেব তারা েতামােদর ঈমান হেত েবর কের 

কুফরীেত িনেয় যােব। (সূরা আল ইমরান, ১০০) 

ইউেরাপবাসীর �চােরর কারেণ খৃ�ান মতবাদ �চারকারীেদর আহবােনর রা�া খুেল 

েুেছ। ফেল, আজ মুসিলমেদর ঘের ঘের নাি�কতার দাওয়াত েপৗঁেছ যাে�। আর 

ইসলােমর িদেক ডাকা হেত মুসিলমুণ দেূর সের যাে� এবং খৃ�বাদ �চােরর 

স�ুেখ ইসলাম �চােরর ুিত ি�িমত হেয় যাে�। ফেল মুসিলমুণ তােদর েকান 

�া� মতবাদ অ�ীকার করেল তারা বেল উেঠ এটা েমৗলবাদ। এটা চরমপ�া। এট 

সা�দািয়কতা। এটা জ�ীবাদ ইতযািদ।   

��ঃ ধমর িক মানুেষর মেধয িবে�ষ ও সা�দািয়কতা সৃি� কের?  

উৎরঃ সিতযকােরর ইসলামী �ীন হে� �রকৃত ঐেকযর মূল উৎস। এর উপর ‘আমল 

করেল ই�ত, দিনয়ায় �িত�া, একতা, িহফাজত, ভালবাসা, �াথর তযাু, অেনযর 

�েয়াজনেক অ�ািধকার, অমুসিলমেদর িহফাজত �ভিৃত ‘আমল এেস যায়। এমন 

অনয েকান �ীন আেছ িক যারা তােদর অনুসারীেদর েডেক বেলঃ  

 M  ,  +       *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
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েহ নবী বলনু! আমরা আ�াহর �িত এবং আমােদর উপর যা অবতীণর হেয়েছ তার 
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�িত ঈমান এেনিছ। এবং ই�ািহম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং  তােদর 

স�ানেদর উপর যা নািযল হেয়েছ এবং যা মুসা, ঈসা এবং অনযানয নবীুণ আ�াহ 

হেত �া� হেয়েছন তার উপর ঈমান এেনিছ। আমারা তােদর মেধয েকান পাথরকয 

কির না। আর আমরা আ�াহর িনকট স�ূণর ভােব আৎসমপরণ কেরিছ। (সূরা আল 

ইমরান, ৮৪) 

��ঃ এটা িক বলা িঠক েয, জািতর যা ই�া আ�াহরও  ই�া তাই ?  

উৎরঃ এই ধরেণর মনুড়া বানােনা িমথযা অপবাদ িকছু সংখযক বজুুিুর ওয়ালারা 

(দাশরিনক) আ�াহর উপর আেরাপ করেছ। এুপ কথা আব ুজােহেলর মত েলাকও 

বলেত সাহস কেরিন। যিদও তারা অতয� পাপাচারী ও আ�াহে�াহী িছল। সবেচেয় 

বড় েয কথা তারা বলত তা হল আ�াহর “ই�ার” কথা। 
এ স�ে� আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  0  /     .  -  ,   +  *  )  (  '  &  %   $  #  "  !
  C   65  4  3   2  1L ٣٥: لنحلا 

মুশিরকরা বলত, যিদ আ�াহ ই�া করেতন, তেব আমরা তােঁক েছেড় অনয কােরা 

ইবাদত করতাম না। না আমরা, আর না আমােদর পূবর পুরেষরা আ�াহর হকুম 

ছাড়া েকান িকছেুক হারাম বানাতাম। (সূরা নাহল, ৩৫)  

আ�াহ তাআলা তােদর চরম িমথযাবাদী বেলেছন। অনযিদেক বতরমান যামানার 

িকছেুলাক জািতর ই�ার নােম তােদর অপকমর চালােত চাে�। তারা জািতর নােম 

যা খুিশ করেত চাে�। তারা তােদর জীবন এমন ভােব চালাে� যােত আ�াহর 

িকতাব ও শিরয়েতর েকান ব�ন েনই, বরং তােদর খােয়শ মািফক ব�ুত কমরকা�, 

েস�াচািরতা ও শিিুত িদকেকই �াধানয েদয়। এই জাতীয় কথা ও ম�বয 

তােদরেক মা’বেুদর আসেন বসােনা হয়। ফেল জািত আ�াহর সমকক হেয় পেড়। 

আর তােদর মেনর ই�াই শরীয়েতর সমতলুয হেয় পেড়। তারা িনেজেদর েখয়াল 

খুিশমত িবচার কের আ�াহর আইনেক েছেড় িদেয়, েযন তারাই শিরয়ত ও আইন 

িনধরারক বেন েুেছ। ফেল তারা আ�াহর সীমােরখােক অিত�ম করেছ তােক 

�ীকার না কের এবং তার উপর আমল না করার কারেণ।  

��ঃ েকউ েকউ বেল �ীন হে� জািতর জনয আিফম �ুপ- এ কথা িক সতয?  

উৎরঃ একথা কালরমাকরস নামক এক ইয়াহদীর মতবাদ। েস কিমউিনজেমর পৎন 

কের ইসলামেক কবর িদেত েচেয়িছল। েস এ ধরেণর কথা সািজেয় বেলিছল, যােত 
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মানুষ ধারণা কের েয, �ীন-ধমর মাদক �েবযর মত কিতকর িজিনস। একথা সিতয 

হেত পাের অনযানয �া� ধেমরর বযাপাের। যােত রেয়েছ নানা ধরেণর অ�চিলত 

িনয়মকানুন, মূিতর পূজা ইতযািদ। িক� সিতযকােরর �ীেন হািনফ, যা সকল �াি� 

েথেক মুি, যা ই�াহীম(আঃ) এর মাধযেম এেসেছ এবং যােক কােয়ম করেত 

আ�াহ তাআলা হকুম কেরেছন, তােদর তা মানুেষর অ�র ও অনুভূিতেক আকৃ� 

কের। এ ধমর সম� ধরেণর অনুভিূত ও শিিেক নাড়া েদয় এবং এই ধমরাল�ীেদর 

স�ুখপােন এিুেয় েদয়। েস তার অনুসারীেদর েকান রকম অনযায়,  অতযাচার 

ইতযািদ বরদাশত কের না। বরং তােদর উপর সব ধরেনর িজহাদেক ওয়ািজব 

কেরেছ যােত কের আ�হর বাণীেক সমু�ত করা যায়। আর নানা ধরেণর অপবাদেক 

ঘুচােনা যায়। আর যারা �ীন-ধমর ও নযায়-নীিত হেত দেূর েথেক শিরয়েতর িবিধ 

িবধানেক অ�ীকার কের িকংবা রদবদল কের তােদর হেত পৃথক থাকেত উপেদশ 

েদয়।  

��ঃ সমাজতে�র বযাপাের ইসলােমর দিৃ�ভংিু িক?  

উৎরঃ এ বযাপাের ইসলামী হকুম �কাশ করার পূেবর মুসিলমেদর জনয ওয়ািজব হল 

এই েয, তােদর েখাজঁ েনওয়া দরকার-ঐ বাণী �চারকেদর আদশর ও নীিত তােদর 

িনেজেদর কমরজীবেন বা�বািয়ত হে� িকনা। এটা সিতযই বা�েব পিরণত করা 

স�ব িকনা। এই নীিতর �চারকারী দই ইয়াহদী কালমাকরস ও েলিনন িকংবা তােদর 

অনুসারীরা িক বা�েব ুপ িদেত েপেরেছ অথবা তারা িক েকারআন বা হাদীস হেত 

উহা �হণ কেরেছ। যার ফেল মুসিলমরা উহা �হণ করেব? 

িক� েযেহত ুঐ নীিত েকারআন হাদীস হেত তারা েনয়িন, তাই তােদর কথা �কৃত 

মুসিলমুণ কখেনা �হণ করেত পাের না। বরং �থম েথেকই উহা তযাু করা তােদর 

জনয অপিরহাযর। যখন েকান বিু�মান তােদর নীিত কথাগেলা পড়েব তখন েস 

েদখেত পােব েয, উহা তাগতেদর কথায় পিরপূণর। কােলমা ‘লা ইলাহা ই�া�াহ 

মুহা�াদর রাসূল�ুাহ’ আমােদর িনকট যা চায় তা হেলা ঐ সম� �া� মতবাদেক 

পিরতযাু করা। কারণ, এই কােলমা হল মুসিলমুেণর জীবন ও আমেলর মূল ম�।   
েলখক বেলনঃ িন�য় ইসলাম সিতযকার ভােব নযায়পরায়ণ আ�াহ তাআলার তরফ 

হেত নািযল হেয়েছ। তাই আ�াহ �দৎ িবধান ছাড়া আমােদর সমাজত�, ুণত� 

িকংবা এ জাতীয় েকানিটরই  �েয়াজন েনই। আর যারা ইসলােমর অনুসারী এবং 

কােয়ম কের নযায়পরায়ণতা, সাময ও �াধীনতা তারাই হল েসৗভাুযবান, দিনয়া ও 

আিখরােত।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ 



 

165 
 

 M  v  u      t  s  rq  p  o  n  m  lk  jL ١٣٨: البقرة 
আ�াহর রং, আর েক আেছ রংেয়র িদক িদেয় আ�াহ েথেক উৎম? আমরা সকেলই 

তার দাস। (সূরা বা�ারাহ, ১৩৮)   

��ঃ মাসুিনয়া িক?  

উৎরঃ মাসুিনয়া হে� ইয়াহদীেদর একিট েুাপন সংুঠেনর নাম। যার অথর হে� 

“েুাপণ শিি। �াথিমক অব�ায় এই সংুঠন �িত�া করা হেয়িছল খৃ�ানেদর 

িবরে�, তােদর বাইেবলেক পিরবতরন কের তােদর ‘আ�ীদাহ ও িচ�া ভাবনােক 

যােত পিরবতরন করা যায় েস উে�েশয। সােথ সােথ তােদর মেধয নানা ধরেণর 

িবেভদ ও দলাদিল সৃি� কের তােদরেক িবিভ� দেল িবভি করা িছল তােদর 

উে�শয। অতঃপর যখন ইসলােমর আেলা মানুেষর মােঝ ছড়ােত শর কের তখন 

তােদর ঘৃণয তৎপরতার সীমা উহার িদেক �সািরত কের। িবে�র ইয়াহদী স��ায় 

এই মাসুিনয়ােদর সাহাযয কের থােক বিু�জীিব ও কিথত সুশীল বযিিেদর মাধযেম 

ও তােদর ষড়য�মূলক েধাকাবািজ ও ছল-চাতরুী �ারা। এরা �েতযক যেুু ঐ যেুুর 

রংেয় রি�ত হয়। �িতিট জািত, েুা� ও েদেশর েলাকেদর সােথ তারা তাল িমিলেয় 

চেল। এমন িক বযিিুত ভােবও তারা মানুেষর সােথ িমেশ যায়। ফেল সহেজই 

তারা েলাকেদরেক তােদর �া� ধযান-ধারনায় েফলেত পাের। িবিভ� সমােজ িবিভ� 

েদেশ তােদর নানা ধরেণর েয �ীকৃিত িমেল তােত েদখা যায় েয, মাসুিনয়ার মূল 

উে�শয হল ইয়াহদীেদর ঘৃিণত িচ�াধারাগেলােক বা�বায়ন করা। সােথ সােথ এর 

মাধযেম অনযানয েদেশর শাসকেদর বিু� িবেবকেক পযর� তারা িনয়�ণ করেত চায়। 

তারা তােদর আৎা, বিু�েক এমনভােব িনয়�ণ কের যােত মাসুিনয়ােদর কথােক 

মানয করেত বাধয হয়। এভােবই মাসুিনয়ারা েলাকেদরেক েধাকা েদয় তােদর অ�ের 

�চ� রকেম �ভাব িব�ােরর মাধযেম। এই দেলর সাফলয �ুপ পূবর ও পি�েমর 

অিধকাংশ েনতা ও শাসকেদর িনজ দেল আনেত সকম হেয়েছ। তারা ইউেরােপর 

বড় বড় শাসক ও উ�পদ� কমরচারীেদর তােদর দেল িনেয় িনেয়েছ এবং আরব 

জুেতর তথাকিথত অেনক িচ�ািবদেক তােদর সংুঠেন িনেয় আসেত সকম 

হেয়েছ। যখনই েকান এলাকায় তােদর ঘৃণয কমর তৎপরতার েুামর ফাসঁ হেয় যায় 

তখনই েসখােন তারা নানা ধরেণর েধাকার রা�া �হণ কের অথবা শাসকেদর 

পিরবতরন করেত সেচ� হেয় ওেঠ। তারা আবার নতনু েকান সং�ার নােম তােদর 

কাজ শর কের যা মূলতঃ ঐ মাসুিনয়ােদরই অনয নাম। এভােবই তারা নতনু নােম 

ইয়াহদীেদর িখদমত করেত শর কের। ১৯০০ খৃ�াে� পযািরেস তােদর েয সে�লন 
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হয় তােত তারা এই িস�া� �হণ কের েয, িব�জুেড় তারা ধমরিনরেপক রা� ুঠন 

করেব। যার ফেল এই রা�গিল �ারা মাসুিনয়ারা উপকার লাভ করেব। তােদর �ারা 

েয সম� ঘৃণয কাজ অতীেত সংঘিটত হেয়েছ তা হল ইি�েলর (বাইেবল) পিরবতরন 

ও নানা ধরেণর অপেচ�ার মাধযেম েলাকেদর িবিভ� দেল ও ধেমর িবভি করা। 

সােথ সােথ জািতেত জািতেত শ�তা ও য�ু বাধােনার েচ�া চািলেয় যাওয়া।  

ইসলােমর শরেত তারা যা করেত েপেরিছল:  

ক. ি�তীয় খিলফা ওমর ইবনুল খাৎাব (রাঃ) েক হতযার ষড়য� করা।  

খ. ততৃীয় খলীফা উসমান (রাঃ) এবং তার কমরচারীেদর িবরে� নানা ধরেণর িমথযা 

অপবাদ েদয়া।  

ু. নানা ধরেণর িমথযা কথা �চার করা এবং সতযেক আড়াল কের িমথযা �চারণার 

ফেল উসমান (রাঃ) েক শহীদ করা হয়।  

ঘ. নানা ধরেণর দেল িবভি করার েচ�ার ফল হল খােরজী ও নােসবীেদর উৎান।  

ঙ. জাহম ইবেন সফওয়ান এর মাধযেম জাহিময়ােদর নানা দেলর মতবাদ �চার।  

এর মেধয আেছ মুতািজলা, কদিরয়া এবং অনযানযরা। এ ছাড়াও আেছ কারািমতা, ও 

অনযানয বােতিনয়া স�দায়।  

চ. উমাইয়া েখলাফেতর িবরে� নানা ধরেণর িমথযা রটনা �চার । অনযানয 

অনারবেদর সােথ িমেল িমেশ নানা ধরেণর মতবাদ �িত�া। তারা ঐ যেুু এই 

সম� কেমরর সােথ সােথ িবিভ� িমথযাবাদীেদর ৈতরী কেরিছল তােদর মতবাদ 

�চােরর জনয। এই স�ে� িবেশষ কের জানেত হেল ‘তািরখ উল জািম’িয়য়ািতস 

িসরিরয়া ওয়াল হারাকািতলহা�ামা িফল ইসলাম’ ��িট পড়েত হেব।  

ছ. নানা ধরেণর িমথযা �চারণার �ারা যখন তখন যেু�র আগন �ািলেয় েদয়। 

িবেশষ কের �েুসেডর য�ু। সােথ সােথ যারা তােদর অনুুত, তােদর নাম ঘটা 

কের �চার করা এবং তােদর মাধযেম যেু�র �ারা নানা ধরেণর িবেভদ সৃি� করা। 

েযমন নািসর আততসুী, ইবনুলআলকামাহ, এবং অনযানযরা, যারা িছল পূেবরর 

খৃ�ানেদর অ�ভুরি। তােদর মাধযেম খৃ�ানেদর এমন ভােব উ�ু� করা হয় েয, তারা 

মুসিলম েযা�ােদর িবরে� একেযােু ঝািঁপেয় পেড়। এই সম� খৃ�ানেদর সাহাযয 

করেত যত ধরেণর গ�চর বিৃৎ করা এবং েদখােনা দরকার সবই তারা করত। 

যেু�র পর ঐ সব ষড়যে�র কথা তােদর খৃ�ান আরবেদর �ীকৃিতেত �কাশ পায়। 

এটা �কাশ পায় জজর হাবােসর বিেবযও। এই জাতীয় জাতীয়তাবাদীরা অ�তাও 

েুামরািহর কারেণ এই স�েকর িকছইু অবুত িছল না।  

��ঃ সুফীেদর (পীরেদর) বযাপাের ইসলােমর হকুম িক?  
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উৎরঃ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম, সাহাবােয় েকরাম এবং তােবয়ীেদর 

যামানায় পীর নামক বযিিেদর েকান অি�রই িছল না। িক� তার পরপরই যখন 

�ীকেদর বই-প�গেলা আরবীেত অনূিদত হয়, তখন হেতই তার �ভাব মানুেষর 

মেধয েদখা েদয়। সূফীবাদ “সুিফয়া” শ� হেত েনয়া হেয়েছ। যার অথর (�ীক 

ভাষায়) হল “িহকমত”। অেনেক বেলনঃ সুফ বা পশম শ� হেত উহা ুহৃীত 

হেয়েছ। েয েপাশাক তারা পিরধান করত তােক সুফ বলা হত। অেনেক বেলনঃ 

“সাফা” হেত। িক� উহা সিঠক নয়। সুফী বা পীেররা ইসলােমর অেনক হকুম 

আহকােমরই িবেরািধতা কের থােক, েযমনঃ  

১। ুাইর�াহর িনকট দ’আ করাঃ েবশীর ভাু সুফীরাই মৃত ুাইর�াহেদর িনকট 

দ’আ কের। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ “দ’আ হে� ইবাদত”। 

(বণরনায় িতরিমিয, হাসান সহীহ)  

ইবাদতেক অনয কােরা জনয িনেবদন করা, িবেশষ কের ুাইর�াহর িনকট দ’আ 

করা বড় িশরেকর অ�ভূরি। এেত সম� ‘আমল ন� হেয় যায়। আ�াহ তাআলা 

বেলনঃ  

 M   ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL 
 ١٠٦: يونس

   

আর আ�াহ ছাড়া অনয এমন কাউেক েডক না, েয না েতামার েকান উপকার করেত 

পাের বা কিত করেত পাের। যিদ তিুম ইহা কর, তেব অবশযই মুশিরকেদর অ�ভরূি 

হেয় যােব। (সূরা ইউনাস, ১০৬) 

অনয� আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M   ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ¨      §L ٦٥: الزمر 
  

যিদ তিুম েকান িশরক কর তেব অবশযই েতামার আমল ন� হেয় যােব। আর তিুম 

অবশযই কিত��েদর অ�ভূরি হেয় যােব। (সূরা যমুার ৬৫) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ যিদ েকান বযিি এ অব�ায় মারা যায় 

েয, েস আ�হর সােথ অনযেক শিরক করত তেব েস জাহা�ােম �েবশ করেব। 

(বণরনায় বখুারী)  

২। েবশীর ভাু সুফীরা এই ধারনা েপাষণ কের েয, আ�াহ তাআলার স�া সবর 
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�ােনই িবরাজমান। এই কথা েকারআেনর িবেরাধী, যােত আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

 M  ]  \  [  Z     YL ٥: طه   

আ�াহ- রহমান আরেশর উপর আেছন। (সূরা রাহা, ৫) 

অনয� রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ  

 )بةيه متفق ( للعمش فو  بغده نوف كتيلي كت  ل  إن

িন�য় আ�াহ তাআলা এক িকতাব িলেখেছন, যা তারঁ িনকট আরেশর উপর আেছ।  

(বণরনায়: বখুারী ও মুসিলম) 

আর আ�াহ েয বেলেছনঃ  

  H  CB  A  @  ?  >L ٤: الحديد 
 

আর িতিন েতামােদর সােথ আেছন, েযখােনই েতামরা থাকনা েকন । (সূরা হাদীদ, 

আয়াত ৪) 

এ কথার অথর হল, তারঁ ইলেমর �ারা, �বেনর �ারা. েদখার �ারা িতিন সকেলর 

সােথ আেছন।  এগেলা তফসীর-কারকুন আয়ােতর িবে�ষেণ বেলেছন। 
৩। েকান েকান সুফী এই ধারণা েপাষণ কের েয, আ�াহ তার েকান েকান সৃি�র 

মেধয িবরাজমান। এমন এক তথাকিথত িবখযাত সুফী ইবেন আরাবী, যার কবর 

দােমশেক আেছ। েস বেলেছঃ আ�াহ হকই বা�া, আর বা�াই হক তা আলা। হায়! 

তাহেল েক কার ইবাদত করেব! 

েস আরও বেলঃ কুকুর আর শকূর সবার েমােদর মাবদূ, আ�াহেতা িুজরার পা�ী 

ছাড়া েকউ নয়। ( নাউযিুব�াহ)! 

৪।েবশীর ভাু সুফীই এই ধারণা েপাষণ কের েয, িন�য় আ�াহ তাআলা দিনয়ােক 

সৃি� কেরেছন মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর কারেণ। তােদর এই 

বিবয কুরআেনর ঐ কথার িবপরীত যােত আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

    I   H  G  F  E  D   CL ٥٦ - ٥٤: الذاريات 
িন�য় আিম �ীন ও মানুষেদর সৃি� কেরিছ একমা� আমারই ইবাদেতর জনয।  

(সূরা যািরয়াত, ৫৬) 

অনয� আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

 M  ¿  ¾  ½  ¼  »L ١٣: الليل 
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আর িন�য় আিখরাত ও দিনয়া আমারই জনয। (সূরা লাইল, ১৩) 

৫। েবশীর ভাু সুফীই এই ধারণা েপাষণ কের েয, আ�াহ তাআলা তার নূর হেত 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক সৃি� কেরেছন। আর অনযানয িজিনস 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নূর হেত সৃি� হেয়েছ। আর মুহা�দ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম হেলন �থম সৃি�। এই সম� কথাই েকারআেনর 

িবপরীত, যােত বলা হেয়েছঃ  

 M  t  s  r  q  p   o  n   m  l  kL ٧١: ص 
যখন েতামার রব মালাইকােদর (িফেরশতােদর) বলেলনঃ আিম মানুষ সৃি� করিছ 

মািট হেত। (সূরা েসায়াদ, ৭১)  

তাই আদম (আঃ) মানুষেদর মেধয �থম সৃি�, যােক িতিন মািট হেত সৃি� কেরেছন। 

অনযানয সৃি�র মেধয আরশ ও পািনর পর কলমেক সৃি� কেরেছন। রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ আ�াহপাক সবর �থম সৃি� কেরন কলম। (বণরনায় 

আহমদ, িতরিমিয, হাসান সহীহ) 

েয হাদীেস বলা হেয়েছঃ “েহ জােবর, সবর�থম আ�াহ েতামার নবীর নূরেক সৃি� 

কেরেছন” –েস স�ে� েবশীর ভাু হাদীস িবশারদুণ বেলন েয, এর েকান সহীহ 

সনদ েনই। উহা বােনায়াট ও বািতল।  

৬। সুফীেদর শরীয়েতর মুখােলফ (পিরপ�ী) অনযানয কােজর মেধয আেছ, 

আউিলয়ােদর িনকট নযর বা মানত েদয়া। তােদর কবেরর চতিুদরেক তাওয়াফ বা 

ঘুরা, কবর পাকা করা, এমনভােব িজিকর করা যা আ�াহ ও তারঁ রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম হেত �মািণত নয়। িজিকর করার সময় নৃতয করা, শরীেরর 

মেধয েলাহা �েবশ করােনা, আগন িুেল খাওয়া, তািবজ কবজ, যাদ, নানা ধরেণর 

বযিত�মধমরী কাজ করা, অনযায় ভােব মানুষেদর বঝু িদেয় তােদর টাকা পয়সা 

ভকণ করা, তােদর নানাভােব েধাকা েদয়া ও এই জাতীয় অনযানয কাজ।  

��ঃ েকউ েকউ বেল থােকঃ ইসলাম মানুষেক প�াদপদ কের েতােল- এ বযাপাের 

শরীয়েতর হকুম িক? 
উৎরঃ এই ধরেণর ঘৃণয অপবাদ ইসলােমর শ�রাই কের থােক। যােত কের 

ইসলােমর অনুসারীরা ইসলাম হেত মুখ ঘুিরেয় েনয়। তােদর কথায় এটাই তারা 

বঝুােত চায় েয, �ীন �চীন প�া। বতরমান যেুুর সভযতার সােথ তাল িমিলেয় তা 

চলেত পাের না।  

এগিল িমথযা ও েধাকাবাজীর কথা। কারণ, ইসলাম সবরদাই ও সমৃি�র বযাপাের 
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হকুম কের। মানুষেদর ে�রণা েদয় এবং উ�ু� কের নতনু নতনু আিব�ার এবং ভাল 

কােজর জনয।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M  Ì    ®  ¬  «  ª  ©  ̈L ٦٠: األنفال 

আর তােদর জনয ৈতরী হও, েতামােদর সাধযমত সম� ধরেণর শিি িনেয়।  

(সূরা আনফাল, ৬০) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ েতামরা দিনয়ার কােযরর বযাপাের 

েবশী অবুত আছ। (মুসিলম)  

ইসলাম সবরদা হকুম কের, েয েকান কােজ েকারআন, হাদীস ও সাহাবীেদর 

আমেলর �িত �তযাবতরন করেত। কারণ, সাহাবীুণ েদেশর পর েদশ জয় 

কেরিছেলন তােদর ঈমান, আ�ীদাহ, উৎম চির� ও িজহােদর মাধযেম। ফেল তারঁা 

আ�াহর বা�ােদর মানুেষর েুালামী হেত েবর কের আ�াহর েুালামীেত িল� 

কেরিছেলন। মানুষ নানা ধরেনর িবকৃত ধমর হেত েবর হেয় ইসলােমর নযায় িবচােরর 

ছায়াতেল আ�য় েপেয়িছল। মুসিলমেদর েকান ই�ত হেব না, যতকণ না তারা 

তােদর ধেমরর িদেক স�ূণরভােব �তযাবতরন কের।  

��ঃ আমােদর িক বতরমান যেুুর মূল চযােল�গেলা ও সূফীেদর স�ে� �ান লাভ 

করা দরকার?  

উৎরঃ হযা,ঁ অবশযই আমােদর তােদর স�ে� জানা দরকার, যােত কের আমরা 

তােদর �া� মতবাদ েজেন িনেয় তােদর েথেক সাবধান হেত পাির।  

দিললঃ হযাইফা (রাঃ) বলেতনঃ েলােকরা সবরদা রাসূলেক সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ভাল িজিনস স�েকর �� করত, আর আিম সবরদা তােক খারাপ স�েকর 

িজ�াস করতাম এই ভেয় েয, হয়ত উহা আমােক পাকড়াও করেব। একদা আিম 

�� করলামঃ েহ আ�হর রাসূল! এক সময় আমরা জােহিলয়াত ও পাপাচােরর 

মেধয িছলাম। তারপর আ�াহ তাআলা আমােদর এই কলযাণ দান কেরেছন। এই 

কলযােণর পের িক আবার অকলযাণ আেছ? বলেলনঃ হযাঁ। আিম বললামঃ ঐ 

অকলযােণর পর িক আবার কলযাণ আেছ? িতিন বলেলনঃ হযা,ঁ তেব ঐ কলযােণর 

মেধয ফাসাদ ও মতিবেরাধ আেছ। তখন বললামঃ ঐ অকলযাণ িক িক? িতিন উৎের 

বলেলনঃ একিট দল আমার সু�তেক েছেড় অনয সু�তেক আকঁেড় ধরেব। আর 

আমার িহদােয়তর রা�া েছেড় অনয পথ ধরেব। তােদর েতামরা জানেব এবং 

অ�ীকারও করেব। বললামঃ ঐ কলযােণর পর িক আবার অকলযাণ আেছ? এবাের 
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িতিন বলেলনঃ হযা,ঁ জাহা�ােম দরজার িনকট হেত েঘাষক ডাকেব। যারা তােদর 

কথা শনেব,  তােদরেক তারা উহােত িনেকপ করেব। বললামঃ েহ আ�াহর রাসূল ! 

আমােদরেক তােদর বণরনা িদন। িতিন বলেলনঃ ঐ েলােকরা আমােদর মতই রি 

মাংেসর হেব এবং আমােদর মতই কথা বলেব। আিম তখন বললামঃ েহ আ�াহর 

রাসূল! যিদ আিম ঐ সময় েবেচঁ থািক তেব আমােক উপেদশ িদন তখন আিম িক 

করব? বলেলনঃ তখন মুসিলমেদর জামাত (দল) ও তােদর ইমােমর সােথ থাকেব। 

আিম বললামঃ যিদ তখন মুসিলমেদর জামাত বা ইমাম না থােক? িতিন বলেলনঃ 

তখন ঐ সম� দেলর সকলেক পিরতযাু কর। যিদ দরকার হয়, তেব,ুােছর 

কা�েক দাতঁ িদেয় কামিড়েয় েথক যতকণ পযর� েতামােদর মৃতযু এেস উপি�ত না 

হয়। (বণরনায় মুিলম) 

এই হাদীস হেত এই িশকা পাওয়া েুল েয, যারা অকলযােণর িদেক ডােক, তারা 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �দিশরত পেথ চেল না। না তােদর জীবেনর 

চলার পেথ, না আদেশর, না িবচােরর মেধয, না তারঁ জীবেনর আদব, িনয়মকানুন, 

তােদর েপাশাক, অভযাস ও চালচলেন। তাই মুসিলমেদর উপর দািয়র হে�, 

তােদর বযাপাের সাবধান হওয়া।  

 

দাওয়াত ও বই-প� �কাশ �চার 
��ঃ দাওয়ােতর কাজ ও পু�ক �কােশর লাভ িক, যিদও েকান েকান েদেশ 

মুসিলমেদর যেবহ করা হে�? 

উৎরঃ �িতিট মুসিলমই ইসলােমর সীমা� রকাকারী অত� �হরী। তােদর মেধয 

েকউ েকউ যেু�, িজহােদর কলা-েকৗশল উৎমুেপ অবুত আেছ। েকউ েকউ 

মুেখর �ারা উৎমুেপ দাওয়াত িদেত পাের আবার েকউ েকউ তােদর স�দ খরচ 

করেত পাের। রাসূল  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এই সম� কােযরর �িতই 

ইশারা কের বেলেছনঃ  
 )د وألودل روله  (  غس ت�مأو نفس�مأو مولل�مأل لهش�� هدوليوج

েতামরা মুশিরকেদর সােথ িজহাদ করেত থাক েতামােদর ধন-স�দ, জীবন ও 

বাক-শিি �ারা। (বণরনায় আব ুদাউদ) 

এই কারেণ হাসসান (রাঃ) ইসলােমর পেক লড়াই করেতন বাকশিি িদেয়। সািহতয 

ও কিবতা িদেয় ইসলাম িবেরাধীেদর মুকােবলা করেতন। েকান মুসিলম এই 

বযাপাের সে�হ �কাশ করেব না েয, অ� ও বাক-শিি �ারা িজহাদ করা �িতিট 
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মুসিলেমর উপর ওয়ািজব। আর যিদ বই-প�, সামিয়কী ও �বে�র মাধযেম 

মুসিলমেদর িজহােদর জনয উ�ু� করা যায়, তেব তা িজহােদর এক িবেশষ কাজ 

বেল িবেবিচত হেব।  

     সােথ সােথ ঐ সম� িকতাব যা েকারআন ও সু�াহ হেত েনয়া হেয়েছ, তার 

মাধযেম �ীেনর মেধয েয সম� িবদআত, �াি� �েবশ কেরেছ, তা আ�ীদা-িব�ােসর 

মেধযই েহাক িকংবা ইবাদত বা েমায়ামালােতর মেধযই েহাক, তােদর দরূীভতু 

করাটাও অতয� দরকারী কাজ। বতরমান সমেয় বই-প� �কাশ ও �চার করা ঐ 

ধরেনর �চার মাধযেমর কাজ করেছ, যােত উপেরাি কিতগেলা দরূীভূত হয়। সােথ 

সােথ যবুকেদর উৎমুেপ ইসলামী আ�ীদাহ, ইবাদত, হকুম, িজহাদ, েকারবানী 

ইতযািদর উপর ুেড় েতালা দরকার। তার চালচলন, চির� ুঠন, �িতপালন, রা� 

ুঠন সম� িকছইু এর মেধয অ�ভরূি।  

��ঃ আ�াহ তাআলা েকন িফতনােক হতযা হেতও েবশী  মারাৎক বেলেছন?  

উৎরঃ মানুেষর জীবন বড়ই উৎম জীবন। এর অ�ভরূি হল, তার িবশ� ধমর, উৎম 

চির�, সু� বিু�, এবং এমন এক আ�ীদা যা িশরক মুি। যিদ তােক মানিসক ভােব 

হতযা করা হয়, িবেশষ কের তার বিু� িবেবকেক, তেব এই হতযা শারীিরকভােব  

জীবন নাশ কের হতযা হেতও জঘনয। 
 এজনয আ�াহ তালা বেলনঃ  

  >    -,  +  *       )L ١٩١: البقرة 
 

এবং িফৎনা কতল (হতযা) হেতও জঘনয। (সূরা আল-বা�ারাহ, ১৯১) 

এখােন িফৎনা বলেত িশরকেক বঝুােনা হেয়েছ। 
 অনয� আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 

 M  ~    ]\  [  Z  YL ٢١٧: البقرة   

িফৎনা হতযা হেতও বড়। (সূরা আল-বা�ারাহ ২১৭) 

��ঃ যারা ইসলাম হেত িবচুযত তােদর �শংসা করা িক জােয়য? 

উৎরঃ না, তােদর �শংসা করা জােয়য নয়। কারণ আ�াহ তাআলা, ঐ সম� েলাক, 

যারা ই�াহীম (আঃ) এর ধমরাদশর এবং মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমের 

শিরয়ত হেত দেূর সের েুেছ তােদর �ান বিু�র ��তার কথা বেলেছন।  
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আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  j  _  ̂ ]  \    [   Z  Y                  X      W  VL ١٣٠: لبقرةا 
আর েয িনেজেক িনেবরাধ বািনেয়েছ, েস ছাড়া েক ইবরাহীেমর ধমরাদশর (িম�াত) 

েথেক িবমুখ হেত পাের। (সুরা বা�ারাহ,১৩০       ُ 
অনয� আ�াহ তাআলা, যারা আসমানী িকতাবসমূহ �ারা উপকৃত হেত পাের না, 

তােদর ুাধার সােথ তলুনা কেরেছন।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M   s  ed  c     b               a  `     _   ̂  ]  \  [  ZL 
 ٥: الجمعة

েয সম� েলােকরা তাওরাত বহন করার (আমল করার) পের আর তা বহন কেরিন 

তােদর উদাহরণ হে� ুাধার মত, যারা শধ ুিকতাব বহন কের। (সূরা জুমুআ, ৫)  

অনয�, যারা আ�াহর আয়াতসমূহ হেত দেূর সের েুেছ তােদরেক কুকুেরর সােথ 

তলুনা কের আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

M  v  u  t  s   r  q  p  o  n   m  l  k
z  y  x  w   }  |  {  ~  ے     ¡  ¢  £¤  ¥   

   ́ ³  ²  ±  °¯   ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
  ½  ¼  »  º   ¹  ̧ ¶        µL ١٧٦ - ١٧٥: األعراف 

আর আপিন তােদর সামেন ঐ খবর পাঠ করন যােদর আিম আমার আয়াত সমূহ 

দান কেরিছলাম, তারপর তারা উহা হেত িবচুযত হয়, আর শয়তান তার অনুসরণ 

কের। ফেল েস দভরাুােদর অ�ভরূি হেয় যায়। আর যিদ আিম চাই, তেব আিম 

উহার �ারা তােক স�ািনত করেত পাির। িক� েস জিমেন িনজেক িচর�ায়ী করেত 

চায়, আর েস তার নফসািনয়াত অনুযায়ী চলেত চায়। তার উদাহরণ হে� এক 

কুকুেরর মত, যিদ তার উপর েবাঝা চাপােনা হয় তখান েযমন িজহবা েবর কের 

হাপঁােত থােক েতমিন েবাঝা না িদেলও হাপঁায়। উহা হে� ঐ কাওেমর েলাকেদর 

উদাহরণ, যারা আমার আয়াতসমূহেক অ�ীকার কের। অতএব, তােদর সামেন এই 

ঘটনাসমূহ েপশ করন, হয়ত তারা িচ�া করেব। (সূরা আ’রাফ, ১৭৫-১৭৬) 

তাই েয সম� বযিিরা ঐ ধমরচুযত (মুরতাদ) েলাকেদর �শংসা কের, অথচ আ�াহ 



 

174 
 

তাআলা তােদর িন�া কেরেছন, তারােতা আ�াহর সীমা অিত�মকারী। ঐ সম� 

বযিিরা, যারা ইসলােমর িশকা হেত িবচুযৎ অথবা তার সীমােক অিত�মকারী 

অথবা শরীয়তেক তযাু কের অনয আইেন িবচারকারী তােদর েকান রকম �শংসা 

সূচক েকান কথায় ভুিষত করা যােব না। েস েলাক যত বড় স�ািনতই েহাকনা েকন।  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ (মুনািফকেদরেক আমােদর েনতা বেল 

সে�াধন কর না। যিদ েস সতযই েতামার কােছ স�ানীয় হয় তেবেতা েতামারা 

েতামােদর রবেক রাুাি�ত করেল। (বণরনায় সহীহ আহমদ, আবদুাউদ) 

সমাজব�ভােব বসবােসর গরর  

��ঃ সামািজক রকণােবকেণর জনয ইসলাম িক িক ধরেণর বযব�া �হণ কেরেছ? 

উৎরঃ এর জনয নানািবধ প�া আেছ।  

১। মুসিলমেদর অব�া পিরবতরেনর েচ�া করা। েযমন, ুরীবেদর যাকাত েদয়া।  

২। সামািজক জীবনেক �াধানয েদয়া। েযমন, সাদা�াহ, খয়রাত েদয়া এবং উপহার  

হাদীয়া েদয়া।  

৩। তােদরেক িনেজেদর সকল সদসযেক  রকা করার েচ�া করা।  

৪। ঈমান, সাহাযয উপেদশ, ভালবাসা ইতযািদর বযাপাের এেক অপরেক সহায়তা 

করা।  

��ঃ ইসলািমক সামািজকতার এর উে�শয িক?  

উৎরঃ উৎম সমাজ ুঠন করার মেধয আেছ উ�িত ও সমৃি�। ইসলাম হে� �থম 

শরীয়ত যা ঐ সম� েলাকেদর জনয সামািজক অিধকার রকা কের, যােদর এ 

বযাপাের �েয়াজনীয়তা রেয়েছ। ইসলাম ও মুসিলমুণ েযভােব সামািজক অিধকার 

সংরকণ করেছ তা হে� িন�ুপঃ  

১। মানুষেদর সবরদা উপেদশ দান কের ও সিঠক রা�া েদখায়।  

২। �েতযক অসমথর ও অভাবী েলাকেদর জনয বিৃৎ িনধরারণ কের।  

৩। যারা কাজ করেত সমথর তােদর �েতযকেক কােজর বযব�া কের েদয়।  

৪। অসু� ও অসমথর বযিি এবং মুসািফরেদর জনয সরাইখানায় থাকার বযব�া করা  

৫। এিতম ও িমসিকনেদর যৎ েনয়া।  

৬। যাকাত ও সাদা�াহ সং�হ কের উহা সিতযকােরর পাওনাদারেদর িনকট েপৗছায়  

েছাট িশরক ও তার �কার েভদ 
��ঃ েছাট িশরক িক?  

উৎরঃ উহা হে� িরয়া বা েলাক েদখান ‘আমল। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  
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আর েয তার রেবর সিহত সাকাৎ করেত চায় েস েযন েনক ‘আমল কের এবং তার 

রেবর  ইবাদেত কাউেক শিরক না কের। (সূরা কাহাফ, ১১০) 

রাসূল  তার উ�তেদর সাবধান কের বেলনঃ  

 )لحد روله( لالصام لغشك بةي�م لخيف مي لخوف إن

আিম েতামােদর জনয সবেচেয় যার েবশী ভয় পাই তা হল েছাট িশরক অথরাৎ িরয়া। 

(বণরনায় আহমদ)  
েছাট িশরেকর মেধয অ�ভূরি কথাঃ  যিদ আ�াহ ও অমুক বযিি না থাকত। আ�াহ 

যা চান এবং তিুম যা চাও। যিদ কুকুরটা না থাকত তেব অবশযই েচার �েবশ করত 

ইতযািদ।  
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ েতামরা একথা বল না েয, যা আ�াহ 

চান এবং অমুেকও চায়। বরং  েতামরা বলঃ আ�াহ যা চান তারপর অমুেক যা চায়। 

(বণরনায় আহমদ) 

��ঃ ুাইর�াহর নােম কসম খাওয়া জােয়য িক?  

উৎরঃ না, উহা জােয়য নয়। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

 M  ´  ©     ̈   §   ¦L ٧ :التغابن 
েহ নবী বলনু, আমার রেবর কসম! অবশযই েতামােদর পুনজরীিবত করা হেব। (সূরা 

তাুাবনু, ৭) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সতকরবাণী উ�ারণ কের বেলনঃ  

 )روله لحد(م  حةف لا� ل  فقد لشك  

েয বযিি ুাইর�াহর নােম কসম খায় েস েযন িশরক করল। (বণরনায় আহমদ) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম উপেদশ িদেয় বেলনঃ েয বযিি কসম করেত 

চায়, েস েযন আ�াহর নােম কসম কের অথবা চুপ কের থােক। (বণরনায় বখুারী ও 

মুসিলম) 

এমনিক েকান আউিলয়া বা নবীর নােম কসম করাও বড় িশরেকর পযরােয় পেড়। েস 

যিদ এই ধারণা েপাষণ কের েয, এই অিল অকলযাণ হেত রকা করেত পাের, আর 
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তার নােম েকান িমথযা কসম করেল কসমকারীর কিত হেব, তাহেল েসটা েয বড় 

িশরক তােত েকান সে�হ নাই।  

��ঃ সু�তা লােভর জনয আমরা িক হােত বা েকামের সুতা বাধঁাব অথবা েলাহার 

িকংবা অনয েকান ধাতরু বালা অথবা িরং পড়ব? 

উৎরঃ না, আমরা বযবহার করব না।  

১। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  Ó    ÊÉ       È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  ÁL ١٧: األنعام 
আর যিদ আ�াহ েতামােক েকান কিত করেত চান তেব িতিন বযতীত অনয েকউ উহা 

দরূ করেত পাের না। (সূরা আন’আম ১৭) 

২। সহীহ ইবেন আিব হািতম হেত বিণরত আেছ েয, একদা হযাইফা (রাঃ) েকান এক 

বযিির �েরর কারেণ তার হেত একিট সুতা বাধঁা েদখেত েপেলন। তখন িতিন সােথ 

সােথ ঐ সুতার বাধঁন েকেট েফেল িদেলন। তারপর িতলাওয়াত করেলনঃ  

 M  @  ?  >      =  <  ;  :  9L ١٠٦: يوسف 
আর েবশীর ভাু েলাকই আ�াহর উপর ঈমান আেন তারঁ সােথ িশরক করা 

অব�ায়। 
(সূরা ইউসূফ, ১০৬) 

��ঃ আমরা িক চকু লাুা হেত বাচঁার জনয হােত বা অনয� তািবজ বাধঁব?  

উৎরঃ না, উহার জনয আমরা এমন কাজ করব না। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  Ó  ÊÉ       È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  ÁL ١٧: األنعام 
আর যিদ আ�াহ েতামার েকান কিত করেত চান তেব িতিন ছাড়া অনয েকউ উহা 

দরূ করেত পের না। (সূরা আন’আম, ১৭) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ  

 )لحد روله(  شكأ فقد رديدة بةق م 
েয বযিি তািবজ পিরধান করল েস েযন িশরক করল। (বণরনায় আহমদ) 

��ঃ কখনও কখন িক েছাট িশরক বড় িশরেকর পযরােয় েপৗেছ?ঁ 

উৎরঃ হযা,ঁ যখন েকান মুসিলম এই আ�ীদা েপাষণ কের েয, তািবজ, সুতা বা 

েকান বালা ইতযািদ বযবহার করেল উহারা িনেজরাই তার উপকার করেব। অথবা 

এই ধারণা েপাষণ কের েয, েকান অিলর নােম িমথযা কসম করেল েস তার কিত 
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করেব। তার ভাল বা ম� করার কমতা তার আেছ, তেব এগেলা বড় িশরেকর  

অ�ভূরি হেব।  

��ঃ েছাট িশরেকর বযাপাের  হকুম িক?  

উৎরঃ উহােদর বযাপাের হকুম হল, উহারা কিবরা গনােহর অ�ভরূি। উহা হেত 

তাওবাহ করা ওয়ািজব। েছাট িশরককারী বড় িশরককারীর মেতা িচর�ায়ী জাহা�ােম 

যােব না অথবা উহার কারেণ অনযানয আমলও ন� হেব না।  

��ঃ িকভােব মুসিলমুণ বড়ও েছাট িশরক হেত রকা পােব?  

উৎরঃ মুসিলমেদর উপর ওয়ািজব হল, বড় ও েছাট িশরক আমল করা হেত দেূর 

থাকা। সােথ সােথ আমােদর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েয উহা হেত 

িন�িৃত পাবার জনয দ’আ িশিখেয়েছন তা পাঠ করা।  

আমােদর বলেত হেবঃ েহ আ�াহ আপনার িনকট েয েকান ধরেণর িশরক করা হেত 

বাচঁেত চাই। েয সকল িশরক স�েকর �াত আিছ, আর েযগেলা স�েকর �াত নই 

উহা হেত কমা �াথরনা করিছ।  

 

অিসলা ও শাফায়াত চাওয়া 

��ঃ িকভােব আমরা আ�াহ তাআলার িনকট অিসলা িভকা করব? 

উৎরঃ িকছু িকছু অিসলা আেছ যা জােয়য (শিরয়ত স�ত) আর িকছু আেছ িনিষ�।  

১। জােয়য ও আকাংিখত অিসলাঃ তা হল আ�াহ তাআলার সু�র নামসমূহ ও উৎম 

গণাবলী ও েনক আমল সমূহেক অিসলা করা। আর সােথ সােথ েনককার জীিবত 

বযিিেদর িনকট দ’আ চাওয়া। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  S    HG  F  E  D  CL ١٨٠: األعراف 
 

আর আ�াহ তাআলার সু�র সু�র নামসমূহ আেছ, তােদর অিসলায় তার িনকট 

দ’আ কর। (সূরা আ’রাফ ১৮০) 

অনয� আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

 M  ®  §   ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  ےL ٣٥: المائدة   

েহ ঈমানদারুণ, আ�াহ-েক ভয় কর এবং তারঁ িনকট অিসলা তালাশ কর। (সূরা 

মািয়দাহ ৩৫) 

অথরাৎ তারঁ ৈনকটয হািসল কর তারঁ আনুুেতযর মাধযেম এবং ঐ সম� আমেলর 
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�ারা যা তােকঁ খুশী কের। এ কথা ইবেন কাসীর কাতাদাহ (রাঃ) হেত বণরনা 

কেরেছন। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ  

 لحد روله . نفسك له سديت غك هو لسم ل�ل أسأغك

আিম আপনার িনকট ঐ সম� নােমর অিসলায় দ’আ করিছ যা �ারা িনেজেক 

িবভূিষত কেরেছন। (বণরনায় আহমদ) 

সাহাবী রািবয়াহ ইবেন কাআব আল আসলামী (রাঃ) যখন রাসূর সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সােথ জা�ােত থাকার ই�া করেলন তখন তার উৎের বেলনঃ  

 ل�ثة لغسجود نفسك ع فأب�

তাহেল েবশী কের েসজদার মাধযেম আমােক েতামার বযাপাের সাহাযয কর। 

(বণরনায় মুসিলম) 

অথরাৎ েবশী েবশী সালাত অথরাৎ েনক আমল �ারা।  

একই ভােব েদখা যায়, গহায় আটেক  পড়া িতন বযিির কািহনীেত। তারা তােদর 

েনক আমল বা সৎ কােজর অিসলায় দ’আ কেরিছল। ফেল আ�াহ তাআলা তােদর 

িবপদ হেত উ�ার কেরন। আ�াহ তাআলােক েয আমরা ভালবািস, তার অিসলায় 

দ’আ করাও জােয়য। সােথ সােথ তারঁ নবী ও অিলেদর �িত েয আমােদর ভালবাসা 

আেছ, তার অিসলা করাও জােয়য। কারণ, তােদরেক ভালবাসা েনক আমেলর 

শািমল। েযমন বলাঃ েহ আ�াহ, আপনার রাসূল ও আউিলয়ােদর �িত েয আমােদর 

ভালবাসা আেছ, েসই অিসলায় আমােদর সাহাযয করন, আর তােদর �িত েয 

আমােদর ভালবাসা আেছ েস অিসলায় আমােদর সু�তা দান করন।  

২। িনিষ� অিসলাঃ উহা হে� মৃতেদর িনকট দ’আ করা। তােদর িনকট িনেজেদর 

�েয়াজনীয় িজিনস চাওয়া যা বতরমান যামানায় েদখা যায়। উহা বড় িশরেকর 

অ�ভূরি। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M Î    ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  ÏL 
 ١٠٦: يونس

আর আ�াহেক েছেড় এমন অনযেদর েডক না, যারা না েতামােদর েকান উপকার 

করেত পাের, আর না পাের কিত করেত। যিদ তা কর, তেব িন�য় তিুম 

মুশিরকেদর অ�ভূরি হেয় যােব। (সূরা ইউনুস, ১০৬) 

৩। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর স�ােনর অিসলায় েযমন বলাঃ েহ 

আমার রব, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অিসলায় আমােক সু�তা দান 
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করন। ইহা িবদ’আত। কারণ, সাহাবােয় েকরামুণ (রাঃ) েকহই ইহা কেরনিন। 

আর ওমর (রাঃ) আ�াস (রাঃ) এর দ’আর �ারা অিসলা কেরিছেলন তারঁ 

জীব�শায়। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মৃতযুর পর েকহ তারঁ অিসলায় 

দ’আ কেরনিন।  

এই জাতীয় অিসলা তালাশ করা মানুষেদর িশরক পযর� েপৗিছেয় েদয়। যখন েকউ 

এই ধারনা কের েয, আ�াহ তাআলার ৈনকটয েপেত হেল মানুষেদর মত 

মধয�তাকারীর �েয়াজন, তখন তা �� িশরক। েযমন আমীর বা শাসকবেৃ�র 

িনকট েযেত হেল মধয� দরকার েতমিন যিদ আ�াহ তাআলার বযাপােরও ধারনা 

করা হয় তাহেল সৃি�েক ��ার সােথ তলুনা করা হেয় যায়।  

আব ুহািনফা (রঃ) বেলনঃ আ�াহ তাআলার িনকট েকান িকছু চাইেত, আ�াহ ছাড়া 

অেনযর অিসলা করােক আিম অপছ� কির। (দরের মুখতার) 

��ঃ দ’আেত িক েকান সৃি�র অিসলা করা �েয়াজন?  

উৎরঃ না, এই ধরেণর মধয�তার �েয়াজন েনই। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M   Î  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »L ١٨٦: البقرة 
আর যখন আমার বা�া আপনার িনকট আমার কথা িজে�স কের তখন (তােদর 

বলনু) িন�য় আিম অতয� িনকেট। (সূরা বা�ারাহ, ১৮৬) 

 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ  

 مسةم روله.  مع�م وهو قم�دي سديعي ردبون إن�م

িন�য় েতামরা এমন এক সরােক ডাকছ িযিন অতয� িনকেট ও সবরে�াতা এবং 

েতামােদর সােথই আেছন।  (বণরনায় মুসিলম) 

��ঃ জীিবত বযিিেদর িনকট দ’আ চাওয়া জােয়য আেছ িক?  

উৎরঃ হযা ঁ জীিবত এবং উপি�ত বযিিেদর িনকট দ’আ চাওয়া জােয়য। আ�াহ 

তালা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর জীিবত অব�ােতই তােকঁ সে�াধন 

কের বেলনঃ  

 M   ë    æå  ä       ã  âL ١٩: محمد 
আর আপিন কমা �াথরনা করন আপনার গনােহর জনয, আর সােথ সােথ মুিমন 

পুরষ ও মিহলােদর জনয। (সূরা মুহা�দ ,১৯) 

একিদন এক েচাখ কানা এক বযিি রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট 
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এেস বেলনঃ েহ আ�াহর রাসূল! আ�াহর িনকট দ’আ করন যােত আমােক সু� 

কের েদন। িতিন বেলনঃ যিদ চাও, তেব েতামার জনয দ’আ করব। িক� যিদ পার 

তেব সবর কর। উহাই েতামার জনয উৎম। 

��ঃ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর মাধযম িক? 

উৎরঃ তারঁ মাধযম হল তাবলীু। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  e    RQ  P   O  N  M  L  K  J  IL ٦٧: المائدة 
েহ রাসূল ! আপনার রেবর িনকট হেত যা আপনার উপর অবতীণর হেয়েছ তা �চার 

করন। (সূরা মািয়দাহ, ৬৭)  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ েহ আ�াহ ! আপিন �াকী থাকুন। 

একথা তখন বেলিছেলন, যখন সাহাবােয় িকরাম বেলনঃ আমরা �াকয িদি� আপিন 

িন�য় সিঠকভােব বাতরা েপৗিছেয়েছন। (বণরনায় মুসিলম) 

��ঃ কার িনকেট রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর শাফায়াত �াথরানা করব?  

উৎরঃ তারঁ শাফায়াত একমা� আ�াহ তাআলার িনকট �াথরনা করব। আ�াহ 

তাআলা বেলনঃ  

 M  q    hg  f  e  dL ٤٤: الزمر 
েহ নবী বলনুঃ সম� শাফায়াত একমা� আ�াহর জনয। (সূরা যমুার, ৪৪) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবীেদর বলেত িশিখেয়েছনন:   
আ�াহ�া শাফিফহ িফইয়া। অথরাৎ েহ আ�াহ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক আমার জনয শাফায়াতকারী বািনেয় িদন। (বণরনায় িতরিমিয, হাসান 

সহীহ) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ  

ف� نيئةة ، إن هيء ل  ، م  ميت . ألمت يوم للقييمة  هفيبة دبو� لختدأتو�� 
 .م  أمت ال سشك لي  هيئي

 مسةم روله

আিম আমার ঐ দ’আেক েুাপন েরেখিছ, েয দ’আ�ারা আিম িকয়ামেতর িদন 

আমার উ�েতর জনয শাফায়াত করব। আমার ঐ সম� উ�েতর জনয শাফায়াত, 

যারা মারা েুেছ িক� েকান িশরক কের নাই। (বণরনায় মুসিলম) 

��ঃ আমরা িক জীিবতেদর িনকট শাফায়াত �াথরনা করব?  
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উৎরঃ দিনয়ার বযাপাের তােদর িনকট ইসলাম স�ত শাফায়াত (সুপািরশ) তালাশ 

করা যােব।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

M  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾     ½  ¼  »  º  ¹  ¸       Ç  Æ  Å
  Ð   ÉÈL ٨٥: النساء 

েয উৎম সুপািরশ করেব, তার ভােুযও উহার িকছু িমলেব। আর েয িনকৃ� 

শাফায়াত করেব তার ভােুযও ঐ িনকৃ� িজিনসই িমলেব। (সূরা িনসা, ৮৫) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ শাফায়াত কর, �িতদান পােব। 

(বণরনায় আবদুাউদ) 

��ঃ আমরা িক রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর �শংসায় বাড়াবািড় 

করব?  

উৎরঃ আমরা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �শংসা অবশযই করব। তেব 

উহােত আমরা বাড়াবািড় করব না।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ  
M  â  áà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Ö  è    ç  æ   å    ä            ã

   ï  î  í    ì  ë  ê  éL ١١٠: الكهف 
েহ নবী বলনু, আিম েতামােদর মতই মানুষ। আমার িনকট ওিহ ে�রণ করা হয়। 

িন�য় েতামােদর মাবদু এক ও অি�তীয়। (সূরা কাহাফ, ১১০) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ আমার �শংসার বযাপাের বাড়াবািড় 

কর না, েযমন ভােব খৃ�ানরা ঈসা ইবেন মিরয়ােমর বযাপাের বাড়াবািড় কেরেছ। 

আিম েতা একমা� আ�াহর ব�া। তাই বল, আ�াহর বা�াও তার রাসূল। (বণরনায় 

বখুারী)  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �শংসার বযাপাের যা েকারআন ও সহীহ 

হাদীেস বিণরত আেছ তােক অবশযই করেত হেব। কারণ উহা তারঁ পাওনা।  

��ঃ �থম সৃি� িক িক?  

উৎরঃ মানুষেদর মেধয আদম (আঃ)। আর অনযেদর মেধয আরশ, তারপর কলম।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ  
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 M  t  s  r  q  p   o  n   m  l  kL ٧١: ص 
আর যখন েতামার রব মালাইকােদর (িফেরশতােদর) বলেলনঃ িন�য় আিম মািট 

হেত মানুষ সৃি� করব। (সূরা েসায়াদ, ৭১) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ  

 للبلر روله.   رملب م  دمآو  دمآ لغو ك�م

েতামরা সকেল আদেমর স�ান। আর আদম (আঃ) েক মািট হেত সৃি� করা হেয়েছ। 

(বণরনায় বা�ার) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ  

 صحيح حس  للتمذي دولودلأ روله . للقةم ل  خةق مي ولأ إن

আ�াহ তাআলা �থম সৃি� কেরেছন কলম। অথরাৎ পািন ও আরেশর সৃি�র পর িতিন 

কলম সৃি� কেরেছন।  

(বণরনায় আব-ুদাউদ, িতরিমিয, হাসান সহীহ)  

আর েয হাদীেস বলা হেয়েছঃ েহ যােবর ! আ�াহ তাআলা সবর�থম েতামার নবীর 

নূর সৃি� কেরেছন- উহা মউদ বা বােনায়াট হািদস, উহার েকান সনদ েনই।  

��ঃ আ�াহ তাআলা িক মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক নূর হেত, না 

বীযর হেত সৃি� কেরেছন?  

উৎরঃ আ�াহ তাআলা অনযানয মানুেষর মতই মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক বীযর হেত সৃি� কেরেছন। এ �সংেু আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  A  (  '  &  %  $  #  "   !L ٦٧: غافر 
িতিন েতামােদর সৃি� কেরেছন মািট হেত, তারপর বীযর হেত। (সূরা ুািফর, ৬৭) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর জীবনী পাঠ করেল েদখা যায় েয, িতিন 

িপতা-মাতান মাধযেম জ� লাভ কেরেছন। অনযানয মানুষরা েযমিন ভুিম� হয়, 

িতিনও েতমিন ভুিম� হেয়েছন। তােক অনযােনযর মেতা েরাু, কুধা, িপপাসা ও ক� 

�ষর করত। অহেদর যেু� আহত হেয়েছন, এবং এই জাতীয় অনযানয সাধারণ 

অব�া, যা অনয মানুষেদর বযাপাের ঘেট থােক তার বযাপােরও ঘেটিছল। আ�াহ 

তাআলা আমােদর হকুম কেরেছন তারঁ  অনুসরণ করেত। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M   Ò  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  ÁL ٢١: األحزاب   

িন�য় েতামােদর জনয আ�াহর রাসূেলর  জীবনীেত রেয়েছ উৎম আদশর। (সূরা 
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আল আহযাব: ২১) 

 

িজহাদ, ব�রু এবং িবচার 

��ঃ িজহাদ কােক বেল ? উহার ে�ণী িবভাু িক িক, আর উে�শযই বা িক ? 

উৎরঃ িজহাদ হে� �ীেনর মেধয সেবরা� স�ানীত একিট আমল। আর যারা সামথর 

রােখ, তােদর উপর ইহা অিত অবশযই ওয়ািজব। আর সামথর থাকা সেরও েকহ যিদ 

উহােত অংশ �হণ না কের, তেব তার ধেমরর বযাপাের আশংকা আেছ। এটা 

ইমামেদর সবরস�ত বিবয। িবেশষ কের শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া (রঃ) 

এর অিভমত হল, সামেথরর  উপর ইহার হকুম িবিবধ হেত পাের। এ জনয েদখা 

যায়, ম�ী আয়াতসমূহ উৎসািহত কেরেছ কািফেদর সােথ স�কর েছদ করেত এবং 

যেু� কমা �দশরন করেত। কারণ, তখন মুসিলমুণ সংখযায় ও শিিেত দবরল িছল। 

আর মাদানী আয়ােত বলা হেয়েছ ইসলােমর দশমনেদর সােথ য�ু করেত, যখন 

মুসিলমেদর শিি েবেড়েছ। তাই এটা িনভরর কের মুসিলমেদর সািবরক অব�ার 

উপর।  

ম�ার জীবেন আ�াহ তাআলা িজহােদর হকুম িদেয়েছন েকারআন �ারা। আ�াহ 

তাআলা বেলনঃ 

 M  ª  ©  ̈   §  ¦L ٥٢: الفرقان   

আর (কুরআন) �ারা তােদর সােথ বড় িজহাদ করন। (সূরা ফুরকান, ৫২) 

আ�াহ তাআলা আেরা বেলনঃ  

 M  ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³  ²  ±      °  ¯L ٤١: الشورى 
িন�য় যারা অতযাচািরত হওয়ার পর �িতেশাধ �হণ কের, তােদর িবরে� েকান 

অিভেযাু েনই। (সূরা শরূা, ৪১) 

এগেলার উপর িনভরর কের বলা চেল িজহােদর ে�ণী হল চারিট।  

১। শয়তােনর সােথ িজহাদ।  

২। নফেসর সােথ িজহাদ।  

৩। কািফরেদর সােথ িজহাদ।  

৪। মুনািফকেদর সােথ িজহাদ।  

��ঃ আ�াহ তাআলা েকন িজহাদ �চলন কেরেছন ? 

উৎরঃ িবিভ� কারেণ আ�াহ তাআলা িজহােদ অংশ �হণ করেত হকুম কেরেছন, 
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ত�েধয আেছঃ  

১। িশরক ও মুশিরকেদর �িতহত করেত। কারণ আ�াহ তাআলা কখনই িশরক 

পছ� কেরন না।  

২। আ�াহর রা�ায় দাওয়ােতর েকে� েয সম� �িতব�কতা আেছ তা দরূ করার 

জনয।  

৩। সম� ধরেণর িবপদাপদ হেত ইসলামী আকীদা িব�াস-েক রকা করার জনয।  

৪। মুসিলমেদর ও তােদর েদশসমূেহর িহফাজত করার জনয।  

��ঃ আ�াহর রা�ায় িজহােদর হকুম িক ?  

উৎরঃ সাধয অনুযায়ী জান-মাল ও বাকশিি �ারা িজহাদ করা সকেলর উপর 

ওয়ািজব। আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

 M  -  ,  +  *)  (  '    &  %  $  #  "  !
        /  .          1  0L ٤١: التوبة   

 

েতামরা আ�াহর রা�ায় েবর হও ভারী ও অথবা হা�া অব�ায়। আর আ�াহর 

রা�ায় িজহাদ কর েতামােদর জীবন ও স�দ �ারা। (সূরা তাওবাহ ৪১) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ মুশিরকেদর সােথ িজহাদ কর 

েতামােদর সাধযমেত জান-মাল ও বাকশিি �ারা। (বণরনায় আবদুাউদ) 

��ঃ মু’িমনেদর জনয ব�রু িক?  

উৎরঃ ব�রু হে� অনযানয মু’িমন ও একরবাদীেদর ভালবাসা ও সাহাযয-

সহেযািুতা করা। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M   |    fe  d   c  b  aL ٧١: التوبة 
মু’িমন পুরষ ও মিহলারা এেক অপেরর ব� ু�ুপ। (সূরা তাওবাহ ৭১) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ 

 مسةم روله .  لعضي لعضه سشد كن يين غةدؤمغ� لهؤم 

একজন মু’িমেনর সােথ অনয মু’িমেনর স�কর হে�, েদয়াল িক�া ইমারেতর 

ুাথিুনর মত যা এেক অপরেক শি কের আকেড় ধের। (বণরনায় মুসিলম) 

��ঃ কািফরেদর সােথ ব�রু করা ও তােদর সাহাযয করা িক জােয়য ?  

উৎরঃ না, উহা জােয়য নয়। কারণ, আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
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 M    ;  43  2  1  0  /  .L ٥١: المائدة 
আর েতামােদর মেধয েয তােদর সােথ ব�রু করেব েস তােদরই দেল। (সূরা 

মািয়দাহ, ৫১) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ িন�য় আমার বংেশর অমুক আমার 

ব� ুনয়। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

��ঃ িকভােব মুসিলমুণ িবচার করেব? 

উৎরঃ মুসিলমুণ িবচার করেব েকারআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী। আ�াহ 

তাআলা বেলনঃ  

 M  Ï  °  ̄    ®  ¬  «  ªL ٤٩: المائدة  

আর আপিন তােদর মেধয আ�াহ �দৎ আইেন িবচার করন। (সূরা মািয়দাহ ৪৯) ُ

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ তারপর ওেহ মানুেষরা ! আিমও 

মানুষ। েয েকান সময় আমার রেবর �িতিনিধ আসেব (আমােক িনেত) সােথ সােথ 

আিম তার সােথ চেল যাব আিম েতামােদর মেধয দ’িট মূলযবান িজিনস েরেখ 

যাি�। �থমিট হল আ�াহর িকতাব, যােত আেছ িহদােয়ত ও নূর (পথ �দশরন)। 

তাই আ�হর িকতাবেক আকঁেড় ধর। তারপর েকারআেনর বযাপাের তােদর 

উৎসািহত কর। তারপর বেলনঃ আর আমার বংশধর। (বণরনায় মুসিলম) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম অনয� বেলনঃ  

 روله  . رسول سغة و ل  كتيب لندي ردسكتم مي رضةول غم مم� أ في�م رم�ت

 (ميغك

আিম েতামােদর মােঝ দইটা িজিনস েরেখ যাি�। যিদ তােদর আকঁেড় ধর, তেব 

কখনই পথ�� হেব না। তা হল আ�াহর িকতাব ও নবীর সু�াত। (বণরনায় মুয়াৎা 

মােলক) 

��ঃ আ�াহ তাআলা েকারআন েকন অবতীণর কেরেছন ?  

উৎরঃ আ�াহ তাআলা েকারআন অতীণর কেরেছন, উহার মােধয যা িকছু আেছ তা 

অনুসরণ করার জনয ও েস অনুযায়ী তা কেমর বা�বায়ন করার জনয। আ�াহ 

তাআলা বেলনঃ  

 M   @    6  5      4  3  2  1L ٣: األعراف 
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েতামােদর �িত েতামােদর রেবর তরফ হেত যা অতীণর হেয়েছ তােক অনুসরণ কর। 

(সূরা আ’রাফ, ৩) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ েকারআনেক িতলাওয়াত কর, আর 

েস অনুযায়ী কাজ কর। তার �ারা খাওয়া পরার বযব�া কর না। (বণরনায় আহমদ) 

��ঃ েকারআন মানুেষর িনকট সবেচেয় গররপূণর েকান িজিনস বযাখযা কেরেছ?  

উৎরঃ উহা হে� আ�াহ তাআলার বণরনা। িযিন সম� িকছু সৃি� কেরেছন মানুেষর 

�িত অনু�হ করার জনয। িতিনই একমা� ইবাদত পাওয়ার েযাুযতা রােখন। আর 

মুশিরকরা েয তােদর আউিলয়ােদর মূিতর বািনেয় পূজা কের, মানুেষরা েযন তার 

িবর�াচরণ কের।  

আ�াহ তাআলা তার রাসূলেক বলেত বেলনঃ  

 M ]         \  [   c  b  a   `     _  ̂L ٢٠: الجن 
েহ নবী বলনু, িন�য় আিম আমার রবেক ডািক, আর তার সােথ অনয কাউেক 

শিরক কির না। (সূরা িজন, ২০) 

��ঃ েকন আমরা েকারআনুল কারীম িতলাওয়াত কির ?  

উৎরঃ আমরা এ জনয েকারআন পাঠ কির যােত বঝুেত পাির, িচ�াভাবনা করেত 

পাির এবং তার উপর আমল করেত পাির।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

 M  K  J   I   H  G   F  E  D  C  BL ٢٩: ص 
   

আিম আপনার িনকট েয িকতাবেক অতীণর কেরিছ তা বরকতময়, যােত কের 

মানুেষরা তার আয়াতসমূহেক িনেয় িচ�া ভাবনা কের। আর বিু�মানুণ েযন 

উপেদশ �হণ কের। (সুরা েসায়াদ, ২৯) 

আলী (রাঃ) হেত দবরল সনেদ বিণরত হেয়েছ - যিদও অেথরর িদক িদেয় সহীহ- িতিন 

বেলনঃ ওেহ িন�য় নানা ধরেণর িফৎনা হেব। বললামঃ এর েথেক বাচঁারঁ উপায় িক 

? িতিন বলেলনঃ আ�হর িকতাব! তােত আেছ েতামােদর পূেবরর যেুুর সংবাদ এবং 

পেরর যেুুর খবর। আর িনেজেদর মেধয িকভােব িবচার করেব তাও তােত আেছ। 

উহা েকান িজিনসেক িনিদর� কের। উহা েকান কিবতা কািহনী নয়। েকান শিিশালী 

বযিিও যিদ উহােক পিরতযাু কের তেব আ�াহ তাআলা  তােক �ংস করেবন। েয 

বযিি েকারআনেক তযাু কের অনয� িহদােয়ত েখােজঁ, আ�াহ তাআলা তােক 
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েুামরাহ করেবন। উহােত বিণরত হেয়েছ আ�াহ তাআলার েদয়া সিঠক পথ-িনেদরশ। 

উহা হে� িহকমেত পূণর। উহাই হে� সিঠক পথ। উহার িবধান অনুযায়ী চলেল 

নফেসর েুামরািহ ও মুেখর কথার কিত হেত বাচঁা যায়।  

উহা পাঠ কের ওলামারা কখনও পূণর ত�ৃ হয় না, আকাংখা েথেকই যায়। বাের বাের 

িতলাওয়াত করেলও উহা পুরাতন হয় না। তার সু�র সু�র কথাগেলার �াদ 

কখনও েশষ হয় না। উহা �বণ কের িজনরা পযর� বেল উেঠঃ  

M    .  -   ,  +    *L ١: الجن 
িন�য় আমরা বড়ই আ�যরয েকারআন �বণ কেরিছ। (সূরা িজন, ১) 

েকারআন অনুযায়ী েয কথা বলেব, েস সতযবাদী। েয উহা অনুযায়ী িবচার করেব, 

েস নযায় িবচারকারী। আর েয উহার উপর আমল করেব, েস উৎম �িতদান পােব। 

েয তারঁ িদেক ডাকেব, েস সিঠক রা�ায় িহদােয়ত পােব।  

 

��ঃ েকারআন িক জীিবতেদর জনয, নািক মৃতেদর জনয ?  

উৎরঃ িন�য় আ�াহ তাআলা েকারআনেক জীিবতেদর জনয নািযল কেরেছন যােত 

তারা জীিবতাব�ায় উহা িনেজর জীবেন বা�বায়ন কের সিঠক রা�ায় চলা ও েনক 

আমল করেত পাের। উহা মৃতেদর জনয নয়। কারণ তােদর আমলসমূহ ব� হেয় 

যায় তােদর মৃতযুর সােথ সােথই। না তারা মৃতযুর পর উহা পড়েত পাের, আর না 

পাের আমল করেত। অনযরা িতলাওয়াত করেল তা তার িনকট েপৗঁছােব না, 

একমা� তার স�ােনর পাঠকরা বযতীত। কারণ স�ান তার িনেজর ক�ািজরত 

উপাজরন।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M         Í  Ì  Ë   Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  ÎL ٧٠: يس 
যারা জীিবত তােদর যােত ভয় �দশরন করা যায়। আর কািফরেদর বযাপাের যা বলা 

হেয়েছ তা ঘেটই। (সূরা ইয়ািসন, ৭০) 

আ�াহ তাআলা অনয� বেলনঃ  

 M  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  ÔL ٣٩: النجم 
মানুষ িনেজ যা উপাজরন কেরেছ উহা ছাড়া িকছইু পােব না। (সূরা নজম, ৩৯) 

এই আয়াত হেত ইমাম শােফয়ী (রঃ) হকুম েবর কেরেছন েয, কুরআন েতলাওয়াত 

কের তার সাওয়াব মৃতেদর জনয বখিশস কের িদেল উহা তােদর কােছ েপৗঁছেব না। 
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কারণ উহা তার আমলও না উপাজরন। (তফিসর ইবেন কাসীর)  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ 

أو  له ي تفع بةم وأ جير�ة صدقة  ثال  م  إال بدةه نقطعل �سينلإل ميت إذل
 مسةم روله.  ل يدبو صيلح ول

যখন েকহ মারা যায় তখন তার সম� আমল ব� হেয় যায়, িতনিট বযিত�ম ছাড়া। 

সদকােয় জািরয়া, ঐ ইলম যার �ারা মানুষ �ীিন উপকার পায়, আর ঐ েনক স�ান, 

েয তার জনয দ’আ করেব। (বণরনায় মুসিলম) 

আর েকান িবিনময় ছাড়া েয দ’আ বা সাদাকাহ মৃতেদর জনয করা হয়, তা উহােদর 

িনকট েপৗেছেঁনার বযাপাের েকারআন ও হাদীস �ারা দলীল আেছ। (তফসীর ইবেন 

কাসীর) 

��ঃ সহীহ হাদীেসর উপর আমল করার হকুম িক?  

উৎরঃ সহীহ হাদীেসর উপর আমল করা ওয়ািজব। কারণ, আ�াহ তাআলা বেলনঃ 
 M   ¡  xw  v    u   t  s  r  q  pL ٧: الحشر   

আর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যা েতামােদর করেত বেলন তােক 

আকঁেড় ধর, আর যা করেত িনেষধ কেরন তা হেত িবরত েথক। (সূরা হাশর,৭) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ  

 روله لحد.بةي�م �س ت وسغة للةفيء لغملهدي  لهندي� ردسكول لني 

েতামেদর উপর ওয়ািজব হে� আমার সু�াত ও েখালাফােয় রােশদার সু�তেক 

শিভােব আকঁেড় ধরা। (বণরনায় আহমদ) 

��ঃ হাদীস বযতীত েকারআন িক একাই যেথ� ? 

উৎরঃ হাদীস হল েকারআেনর পিরপূরক। হাদীস বযতীত েকারআন একাই যেথ� 

নয়। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  ?   >  =   <  ;  :  9  8  7     6   5  4L النحل :
٤٤ 

 
আর আিম আপনার িনকট এই েকারআনেক এ জনয ে�রণ কেরিছ যােত তােক 

মানুেষর িনকট বযাখযা করেত পােরন ঐ সম� কথা, যা তােদর �িত অবতীণর 

হেয়েছ। যােত কের তারা েস বযাপাের িচ�া ভাবনা করেত পাের। (সূরা নাহাল, ৪৪) 
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��ঃ আ�াহ ও তারঁ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর কথার িবপরীেত িক 

আমরা কথা বলব?  

উৎরঃ না, তােদর কথার উপর আমরা েকান কথা বলব না। কারণ, আ�াহ তাআলা 

বেলনঃ 

 M  o  n  m  l     k   ji   h  gf  e  d  c  b  a   ̀  _  ^L 
 ١: الحجرات

েহ ঈমানদারুণ, েতামরা আ�াহ ও তার রাসূেলর কথার উপর কথা বল না। (সূরা 

হজরাত, ১) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ  

 لحد روله  .لليلق معصية   هخةو  الطيبة

��ার সােথ পােপর বযাপাের সৃি�র আনুুতয করা যােব না। (বণরনায় আহমদ) 

ইবেন আ�াস (রাঃ) বেলনঃ আমার ভয় হয়, েতামােদর উপর আসমান হেত 

(আজােবর) পাথর বিষরত হেব। আিম বলিছ, “রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন, আর েতামরা বল আব ুবকর (রাঃ) ওমর (রাঃ) বেলেছন।  

��ঃ েকারআন ও হাদীস অনূযায়ী িবচার করার হকুম িক ?  

উৎরঃ উহা হে� ওয়ািজব। আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

M  º      ¹  ¸  ¶    µ   ́  ³  ²  ±      °    ̄  ®  ¬

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »L ٦٥: النساء 
না, েতামরা রেবর কসম ! তারা ককণই ঈমানদার হেত  পাের না, যতকণ পযর� 

তােদর মেধয েয িবেরাধ েদখা েদয়, তার িবচােরর ভার েতামার উপর অপরন না 

কের। তারপর তিুম েয িবচার করেব উহার বযাপাের অ�ের েকান ক� পােব না এবং 

তােক পিরপূণর ভােব �হণ করেব। (সূরা িনসা, ৬৫) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ  

 لأسنم ل  جعل إال  ل  لنزل مي ولو�تخ� ل  ل�تيب لئدتنم ت�م غم وم 

 ميجة لل  روله. ليغنم

যতকণ পযর� তােদর শাসকুণ আ�াহর িকতাব �ারা িবচার করেব না এবং আ�াহ 

যা অবতীণর কেরেছন তােত কম েবশী করেব, ততকণ পযর�  আ�াহ তাআলা 
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তােদর িনেজেদর মেধয য�ু িব�হ লািুেয় রাখেবন। (বণরনায় ইবেন মাজাহ) 

��ঃ যিদ আমােদর মেধয েকান বযাপাের মতিবেরাধ েদখা েদয় তখন আমরা িক 

করব ?  

উৎরঃ তখন আমরা েকারআন ও সহীহ হিদেসর িদেক �তযাবতরন করব। কারণ 

আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

M  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò

   å  ä  ãL ٥٩: ساءالن 
 

যিদ েতামরা েকান িবষেয় মতিবেরাধ কর তেব উহার িবচােরর ভার আ�াহ ও তারঁ 

রাসূেলর উপর েছেড় দাও, যিদ েতামরা সতযই আ�াহ ও আিখরােতর উপর িব�াস 

কের থাক। উহাই হে� উৎম ও সু�র বযাখযা। (সূরা িনসা, ৫৯) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ  

 روله .رسول وسغة ل  كتيب لندي ردسكتم مي رضةول ل  مم� أ ي�مف رم�ت

 ميغك

েতামােদর মেধয দিট িজিনস েরেখ যাি�, যিদ তােদর আকেড় ধর, তেব ককণই 

পথ�� হেব না। উহা হে�, আ�াহর িকতাব ও রাসূেলর সু�াত। (বণরনায় মুয়াৎা 

ইমাম মােলক) 

��ঃ েয বযিি ধারণা কের েয, শরীয়েতর আেদশ ও িনেষধাবলী মানয করা জররী 

নয়, তার স�ে� শরীয়েতর হকুম িক ? 

উৎরঃ তার হকুম হল। েস কািফর, মুরতাদ। ইসলাম হেত েস েবর হেয় েুেছ। 

কারণ, দাসর একমা� আ�াহর জনয �েযাজয। তার বঝু পাওয়া যায় কােলমার 

�াকীর মােধয। আর বিহযকভােব এর বিহঃ�কাশ ঘেট যখন পূণরভােব আ�াহর 

ইবাদত করা হয় তখন। এর মেধয আেছঃ আ�ীদার মূলনীিত সমূহ, ইবাদেতর 

িনেদশরন সমূহ, শরীয়ত মত িবচার করা ইতযািদ। আর জীবেনর �িতিট েকে�ই 

আ�াহপাক �দৎ িনয়ামাবলীেক েমেন চলেত হেব। আ�াহ কতরৃক অবতীণর হকুম 

ছাড়া অনয েকান আইেনর মাধযেম যিদ হালাল হারাম সাবয� করা হয় তেব তা এক 

ে�ণীর িশরক বেল ুণয হেব। উহা ইবাদেতর মেধয িশরক েথেক েকান অংেশ কম 

নয়।  
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��ঃ িকভােব আমরা আ�াহ ও তার রাসূলেক সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

ভালবাসব ? 

উৎরঃ তােদরঁেক ভালবাসব তােদরঁ আনুুেতযর মাধযেম। সােথ সােথ তােদর 

হকুমাবলী পালেনর মাধযেম 

আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

 M  M   L  K  J  IH    G  F  E   D  C   B  A             @  ?  >L 
 ٣١: آل عمران

েহ নবী আপিন বলনু ! যিদ েতামরা আ�াহেক ভালবাসেত চাও তেব আমার 

অনুসরণ কর, তেবই আ�াহ েতামােদর ভালবাসেবন, আর েতামােদর গনাহ সমূহ 

কমা কের েদেবন। িন�য় আ�াহ খুবই কমাশীল ও দয়ালু। (সূরা আল-ইমরান. 

৩১) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ  

متفق (ح  إله  م  ولله ووله وللي  أجع�   أ�ون أحد�م حت أال يؤم  
 )  بةيه

েতামােদর েকহ ততকণ পযর� ঈমানদার হেত পারেব না যতকণ পযর� না আিম 

তার িনকট তার িপতা, স�ান ও অনযানয সম� মানুষেদর হেত অিধক ি�য় না হইব। 

(বণরনায় বখুারী ও মুসিলম)  

��ঃ আ�াহ ও তারঁ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েক ভালবাসার শতর িক 

িক ?  

উৎরঃ এই শতর অেনক, ত�েধয আেছ : 

তারঁা যা ভালবােসন ও পছ� কেরন ঐ সম� িজিনসেকও ভালবাসা।  

২। তারঁা যা অপছ� কেরন অথবা যােত রাুাি�ত হন তা হেত িবরত থাকা।  

৩। তারঁা যা ভালবােসন তােক ভালবাসা আর তােদরঁ শ�েদর সােথ শ�তা করা।  

৪। যারা তােদর ব� ুতােদর সােথ ব�রু করা, আর যারা শ�  তােদর সােথ শ�তা 

করা।  

৫। তােদরঁেক যারা মানয কের সবরদা তােদর সাহাযয করেত তৎপর হওয়া, আর 

তােদর �দিশরত পেথ চলার েচ�া করা। আর যারা এর িবর�াচরণ করেব তারা েয 

আ�াহ ও রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক ভালবাসার দাবী কের তা 

িমথযার শািমল। এ স�ে� কিব বেলনঃ যিদ েতামার ভালাবাসা সতযই হত তেব 
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অবশযই তার আনুুতয করেত। কারণ, েয যােক ভালবােস, েস তার আনুুতয কের।  

��ঃ ভেয়র সােথ ও অবনত হেয় কােক ভালবাসেত হয়?  

উৎরঃ এই ধরেণর ভালবাসা একমা� আ�াহ তালার জনযই হেত হেব। আ�াহ 

তাআলা বেলনঃ 
M  S  R  Q  P  O  N   M  \  [  Z  Y   XW       V  U  T

   n  ^]L ١٦٥: البقرة 
এবং মানুেষর মেধয একদল েলাক আেছ, যারা আ�াহেক েছেড় অনযেদরেক তারঁ 

সমকক বািনেয় েনয়, আর তােদরেক ভালবােস আ�াহেক ভালবাসার মতই। আর 

যারা ঈমান এেনেছ, তােদর সেবরা� ভালবাসা একমা� আ�াহরই জনয। (সূরা 

বা�ারাহ ১৬৫) 

 

স�ুাত ও িবদআত 

��ঃ �ীেনর মেধয িক িবদাআেত হাসানাহ বেল িকছু আেছ ?  

উৎরঃ না, �ীেনর মেধয িবদআেত হাসানাহ বেল িকছুই েনই। আ�াহ তাআলা 

বেলনঃ 

M  N  M  L  K  JI  H  G   F  E     D  C  B  A
   c    VU  T  S  R  Q  P   OL ٣: المائدة 

আজ আিম েতামােদর �ীনেক পূণর কের িদলাম, আর আমার িনয়ামতসমূহেকও পূণর 

কের িদলাম। আর ইসলামেকই েতামােদর �ীন িহসােব িনিদর� কের রাজী হেয় 

েুলাম। (সূরা মািয়দাহ , ৩) 

রাসূল  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ  

ك حاللة ف  مور فين ك مدثة لدبة و� لدبة  حاللة وإيي�م ومدثيت لأل
 )روله للودلؤد و للتمذي حس  صحيح( . للير

েতামরা �ীেনর মেধয নতনু েকান সংেযাজেনর বযাপাের সাবধান েথক, কারণ �িতিট 

নতনু সংেযাজনই িবদআত। আর �িতিট িবদআতই েুামরািহ। আর �িতিট 

েুামরািহর িঠকানা হে� জাহা�াম।  
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(বণরনায় আবদুাউদ, িতরিমিয,হাসান সিহহ।  

��ঃ �ীেনর মেধয িবদআত িক ?  

উৎরঃ �ীেনর মেধয িবদ'আত হে� ঐ সম� আমল যােত শিরয়েতর েকান হকুম বা 

দলীল েনই।  

আ�াহ তাআলা মুশিরকেদর িবদআত সমূহেক অ�ীকার কের বেলনঃ 

 M  ̧  ٢١: الشورى L{  ~      ے  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨      

তােদর িক এমন শিরক আেছ যারা �ীেনর মেধয এমন সব িজিনেসর �বতরন কেরেছ 

যােদর বযাপাের আ�াহ অনুমিত েদনিন। (সূরা শরা, ২১) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ  

 )متفق بةيه(ممني هذل مي ليس مغه فنو رد    أأحد  ف  م 

যারা আমােদর হকুম সমূেহর মেধয নতনু েকান িজিনস �বতরন করেব যা আমােদর 

�ারা �বিতরত নয়, তা বািতল। (বণরনায় বখুারী ও মুসিলম) 

��ঃ িবদা'আেতর ে�ণী িবভাু িক িক ?  

উৎরঃ উহার নানা ভাু আেছ, ত�েধয- 

১। কুফরী িবদআতঃ মৃতেদর িনকট অথবা অনুপি�ত বযিির িনকট দ'আ করা 

িকংবা তােদর িনকট সাহাযয �াথরনা করা। েযমন েলােকরা বেলঃ েহ আ�ুল কােদর 

িজলানী, আমােক সাহাযয কর।  

২। হারাম িবদআতঃ আ�াহর িনকট েকান মৃতেদর অিসলা কের সাহাযয চাওয়া, 

কবেরর িদেক সালাত আদায় করা, তােদর মানত েদয়া, কবেরর উপর গ�জু িনমরাণ 

করা ইতযািদ।  

৩। মাকরহ িবদআতঃ েযমন জুমআর সালাত আদায় করার পর েজাহেরর সালাত 

আদায় করা, আযােনর পূেবর ও পের েজাের েজাের সালাত ও সালাম (দরদ) পাঠ 

করা ইতযািদ। িনয়ম হল, আজােনর পর মেন মেন দুদ (দ'আ)পড়া।  

��ঃ ইসলােম িক সু�ােত হাসানাহ (উৎম সু�াত) বেল িকছু আেছ ?  
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উৎরঃ হযা,ঁ েযমন েকান ভাল কােজ অ�ুামী হওয়া। েযমনঃ দান করেত অ�ুামী 

হওয়া যােত অেনযরাও তােত উ�ু� হয়।  

আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

 ٧٤: الفرقان L{   ~    ے  ¡    

আর আমােদর মুৎকীেদর ইমাম িনযিু করন। (সূরা ফুর�ান,৭৫) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ েয বযিি ইসলােম উৎম সু�ত 

�বতরন করেব েস তার �িতদান পােব এবং তার পেরও যারা ঐ আমল করেব 

তােদর �িতদানও েস পােব। তেব পের যারা উহা 'আমল করেব তােদর সওয়ােব 

েকান কমিত হেব না। (বণরনায় মুসিলম) 

��ঃ সিতযকােরর দিনয়ার ৈবরাুয িক ?  

উৎরঃ উহা হে� মুসিলমুণ দিনয়ার অজরনেক তার মূল লকয ি�র করেব না। 

অথবা দিনয়ােক আিখরােতর উপর �াধানয েদেব না। আর দিনয়ার উপাজরেন 

অহংকার িকংবা েবশী েলাভ করেব না। বর� তার কমরকাে�র উে�শয হেব আ�াহর 

�ীনেক সাহাযয করা এবং আিখরােতর বযাপাের কমর তৎপর হওয়া। এর মেধয 

আ�াহর রা�ায় িজহােদর সম� িকছইু শািমল হেব। সােথ সােথ আ�াহ ও তার 

বা�ােদর সােথ উৎম বযবহারও অ�ভরূি হেব।  

যহুদ (ৈবরাুয) মােন এ নয় েয, সম� কাজ কমর তযাু কের দিনয়ার সবিকছ ুহেত 

িনেজেক িনবৎৃ েরেখ দরেবশেদর মত জীবন অিতবািহত করেব। উহােত 

মূিতরপূজকেদর িকছটুা িচ� ফেট উেঠ। এজনয ইহােক যহুদ না বেল ভীরতা বলা 

েযেত পাের। উহা অ�েরর দবরলতা আর সু� কমতার  ও মনুষয শিিরও িবেলাপও 

বেট। উহা হে�, সুফী পীরেদর অধম িবদআতী সং�রণ। এর ফেলই মুসিলমুণ 

সাহাবীেদর যেুু মুসিলমেদর মত স�ুেখ অ�সর না হেয় প�াদপদ হেয় পেড়। 

ফেল, তারা তােদর ধমর ও িমশনেক অনয জািতর িনকট েপৗছােত সমথর হয় না। 

এমনিক উে�া কািফররা তােদর েদেশ য�ু করেত আেস, তােদর স�দ দখল কের 

এবং তােদর টুকরা টুকরা কের েফেল।  

��ঃ তাকলীদ বা অ� অনুসরেনর হকুম িক ? 

উৎরঃ আ�ীদা ও তাওহীেদর েকে� তকলীদ করা জােয়য নয়। বরং ওয়ািজব হল, 
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�ীনেক ঐ ভােব বঝুােত হেব েযমন ভােব রাসূলেদর (আঃ) উপর উহা অবতীণর 

হেয়েছ। আর েকারআন ও সহীহ সু�াহ মেত চলেত হেব। সােথ সােথ সালােফ 

সােলহীনুণ েযমণ ভােব বেুঝেছন েতমিন ভােব আ�ীদার মাসআলাগেলা �হণ 

করেত সেচ� হওয়া দরকার। তেব িফকহর েকে� েয েকান এক মাজহাব �হণ করা 

জােয়য। তেব েয েকান মাজাহাবেক অনুসরণ না করেল তার জনয জােয়য হেব না 

সম� মাজহাব েথেক শধ ু সহজ িজিনসগেলােক খুেজ েবর কের আমল করা।(১) 

যখন মাজহােবর মেধয েকান মতিবেরাধ েদখা েদয় তখন আেলমেদর উপর দািয়র 

হে�, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সহীহ হাদীস েথেক যথা স�ব েখাজঁ 

কের দিলল �মাণ সহ আমল করা।  

 

শরীয়তী ইলম িশকা করা এবং 

বতরমান ৈব�ািনক আিব�ােরর ইলম িশকার হকমু 

��ঃ শিরয়েতর ইলম এবং নব আিব�ার উপকারী ইলম িশকার হকুম িক ?  

উৎরঃ  শিরয়েতর ইলম দ ভােু িবভি।  

�থমতঃ এমন ইলম িশকা করা যা বযতীত আ�ীদা ও ইবাদত সহীহ হেব না। উহা 

িশকা করা �েতযক মুসিলেমর উপর ফরেয আইন।  

ি�তীয়তঃ  ইসলাম ধেমরর িবিভ� সু� িজিনস িনেয় িব�ািরত আেলাচনা করা।  

েযমন ফারােয়েযর ইলম, সূ� হকুম আহকাম, উসূেল িফকহ, হাদীেসর উসূল 

ইতযািদ। ইহা ফরেয েকফায়াহ। যিদ িকছু সংখযক আেলম এটা িশকা কেরন, তেব 

অনযেদর উপর আর ইহা ফরয থােক না।  

আর েকান িশ� সং�া� িশকা, জররী আিব�ার ইতযািদর ইলম িশকা করা ফরেজ 

েকফায়াহ। যিদ েকান িনিদর� মুসিলেমর জনয ইহা িশকা করা অবশয�াবী হেয় পেড়, 

তেব তার উপর ইহা িশকা করা ওয়ািজব।  

শাসকুণ ই�া করেল এই ধরেনর েলাকেদর উি িশকা �হেণ বাধয করেত 

পােরন। যারা েকান আিব�ার, উ�াবন জানা সেরও উহা বা�বায়ন করেত রাজী 

নয়, মুসিলম শাসকুণ তােদর জনয অনয কাযর িনিষ� কের �েয়াজেন শিি �েয়াু 

করেত পােরন।  
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আর বাইতলু মাল হেত টাকা খরচ কের হেলও তােদর উৎসিহত করা �েয়াজন। 

আর �িতিট মুসিলম কমরীর জনয নব নব আিব�ােরর েচ�া করা খুবই �েয়াজন। 

�িতিট পদাথরেক পরীকা িনিরকা করা দরকার। আ�াহ ও তার রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপেদশেক সামেন েরেখ �ীনেক স�ানীয় মযরদায় উ�ীত 

করেত ও মুসিলমেদর শান বাড়ােত আর আ�াহ তাআলার কােলমােক দিনয়ােত উঁচু 

করেত এবং শ�েদর িনমূরল করেত তৎপর হওয়া উিচত।  
আ�াহর িদেক দাওয়াত েদয়া ও আরবেদর করণীয় ওয়ািজব সমহূ 

��ঃ আ�াহর িদেক দাওয়াত ও ইসলােমর উপর আমেলর হকুম িক ?  

উৎরঃ উহা হে� ঐ সম� মুসিলমেদর কতরবয যারা আ�াহর িকতাব ও নবীর 

সু�াতেক ওয়ািরস িহসােব েপেয়েছন। সাধারণভােব �িতিট মুসিলেমর উপরই 

দাওয়ােতর কাজ করা জররী। কারণ আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

 M   ±  }|  {   z  y  x   w  vL ١٢٥: النحل   

তিুম েতামার রেবর িদেক ডাক িহকমেতর সােথ এ উৎমভােব উপেদেশর মাধযেম। 

(সূরা নাহল, ১২৫)অনয� আ�াহ তাআলা বেলনঃ 

 M   Æ  wv  u  t  s  rL ٧٨: الحج 

আর আ�াহর রা�ায় িজহাদ করেত থাক, যথাযথ িজহাদ। (সূরা হাজ, ৭৮) 

তাই �িতিট মুসিলেমর দািয়র হে�, তােদর সাধযমত সব ধরেনর িজহােদ শিরক 

হওয়া। িবেশষ কের, বতরমান যামানায় ইসলােমর জনয আমল করাটা �িতিট 

মুসিলেমর জনয জররী হেয় পেড়েছ। এর সােথ সােথ আ�াহর িদেক দাওয়াত েদয়া 

এবং তারঁ রা�ায় িজহাদ করাও  জররী। যিদ েকহ তার সামথর থাকা সেরও এই 

হকেক পুেরাপুির পালন করেত সচ� না হয় তেব েস আ�াহ �দৎ দািয়র পালন 

করেত অবেহলা করল।  

��ঃ মানুেষর জনয এটাই িক যেথ� েয, েস শধমুা� িনেজরই সংেশাধন করেব ?  

উৎরঃ �থেম অবশযই িনেজর সংেশাধন করেত হেব। তারপর অেনযর সংেশাধেনর 

তৎপর হেত হেব। কারণ আ�াহ তাআলা বেলনঃ  
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 M  s  r  qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f
  u  tL ١٠٤: آل عمران 

আর েতামােদর মেধয একদল এমন হেব যারা (মানুষেদর) কলযােণর িদেক ডাকেব 

এবং সৎ কােজর িনেদরশ েদেব এবং অসৎ কােজর িনেষধ করেব। আর তারাই হে� 

কািময়াব। (সূরা আল ইমরান, ১০৪) 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ েতামােদর মেধয েয েকহ  েকান 

খারাপ কাজ হেত েদখেব, েস েযন অবশযই �েয়াজেন শিি �েয়াু কের হেলও তা 

করেত বাধা েদয়। যিদ তা না পাের, তেব েযন মুখ �ারা �িতবাদ কের। আর যিদ 

তাও না পাের তেব েযন অ�র িদেয় ঘৃণা কের। উহাই হে� সবরিন� ঈমান। (বণরনায় 

মুসিলম) 

��ঃ আরবেদর উপর ওয়ািজব িক ? 

উৎরঃ আরবরাই ইসলােমর িরসালােতর বাহক। কারণ, েকারআন তােদর ভাষােতই 

অবতীণর হেয়েছ। আর যিদ তারা ইসলাম স�ত ভােব চেল, তেব তারাই হে� 

সেবরাৎম জািত যােদরেক মানুষেদর কলযােণর জনয আ�াহ কতরৃক বাছাই করা 

হেয়েছ।  

 তাই, সম� আরবেদর উপর ওয়ািজবসমূহ হে�ঃ 
১। ইসলামেক আ�ীদা, ইবাদত, শরীয়ত, হকুমতসহ সম� িদক িদেয়ই �হণ 

করেব। আর সােথ সােথ অনযা জািতেদরেকও ইসলােম িদেক দাওয়াত েদেব।  

২। তারা ককেণা ধমর িনরেপকতা বা সাম�বাদ, কিমউিনজম বা মাকরসবাদ, 

ইয়াহদীবাদ অথবা এই জাতীয় অনয েকান �ংসকারী মতবাদ, যা ইসলােমর 

পিরপ�ী, তােক �হণ করেব না। অথবা এই জাতীয় েুাপনীয় েকান িচ�ােক অ�ের 

�ান েদেব না। আর েদশ ও ব�েক সম� িকছরু উপর �াধানয েদেব। এেত যিদ েস 

েদেশর সংখযালঘুেদর মেধয িবেবিচত হয় তবওু তার পিরণাম বড়ই উৎম। অনয 

িদেক উহােক পিরতযাু করা তার জনয মারাৎক কিতর কারণ। েস তার রেবর 

িরসালাতেক তযাুকারী বেল ুণয হেব, আর অনয উ�তেদর চালনা করার েসৗভাুয 

েথেক বি�ত হল। সােথ সােথ েস অনয মুসিলমেদর ভালবাসা হেতও বি�ত হেব। 

তােদর সােথ ুহানী ব�ন, যাহা পূবর ও পি�মেক একি�ত কের তা হেতও বি�ত। 
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তখন অনযানয েদেশর েলােকরা আরবেদর স�ে� নানাুপ বােজ ও আপিৎকর কথা 

রটােব, আর েচ�া করেব অনয আরবেদর কিত সাধন করেত। এমিনভােব অনযানয 

জািতর িনকট তােদর েয একিট স�ানীত �ান রেয়েছ,  তা ন� হেয় যােব। সােথ 

সােথ ুহানী ব�ন কমেত থাকেব। আর এমিনভােবই লক েকািট মুসিলমেদর িনকট 

হেত দেূর সের িুেয় মা� িকছু সংখযক িনকৃ� েলােকর িনকট ভালবাসার পা� হেব।  

��ঃ জীবেনর সিতযকার রা�া িক ? 

উৎরঃ উহা হে� আ�াহ �দৎ িসরাতলু মু�ািকেমর উপর চলা। যােক আ�াহ 

তাআলা ওয়ািজব কেরেছন। যার উপর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং 

তারঁ সাহাবীুণ জীবন যাপন কেরেছন। ইসলামেক আমরা সহীহ ভােব �হণ করব, 

রহানী িদক িদেয় এবং িশকার িদক িদেয় আমরা উহােক আকঁেড় ধের উদাহরণ 

সৃি� করব। যারা ইসলাম হেত দেূর সের যােব তােদর রা�া আমরা �হণ করব না। 

েদশ বা ব�র উ�িতর নােম যা উপিনেবশবাদীরা আমােদর সামেন েরেখেছ তােক 

�াধানয েদব না। আমরা ইসলােমর িশকা হেত িব�মুা� িবচুযৎ হব না। অনয েকান 

উে�েশয কােরা সােথ শ�তা বা ব�রু করব না। বরং অনযানয মুসিলম ভাই, েস 

দিনয়ার েযখােনই থাকুক না েকন, তােক সাহাযয করব। েযন আমরা একই ুাথঁার 

ুাথিুন। আর যারা মুসিলমেদর অপমািনত অপদ� করেব তােদর িবরে� আমরা 

রেখ দাড়ঁাব। আর এভােবই তােদর দঃেখ আমরা দঃিখত হব এবং তােদর িবপদ 

দরূ করেত সেচ� হব। আমরা সবরদাই ইখলােসর সােথ েচ�া করব �ীেনর িভতর 

হেত সব ধরেণর িবদআতেক েবর করেত। আরও সেচ� হেবা, যােত নানা রকম 

মতেভদেক দরূ কের এক করেত পাির। যা রাজনীিতর কারেণ উ�ব হেয়েছ। �ীন 

ছাড়া অনয েকান দিৃ�েকােণ এক হব না। আর যারা ইংেরজেদর েপাষয পু�, তারা 

আমােদর �ীন ও ইসলামী আইন স�ে� যতই বে�ািিও আেজ বােজ কথা বলকু 

না েকন, তােত �েকপও করব না। কারণ, তােদর উে�শয হে� মুসিলমেদর �ংস 

করা। আর যিদ তােদর কথা মত চিল ও তােদর খুিশ করেত ইসলােমর হকুেম 

অবেহলা কির, তেব তা সিতযই আমােদর জনয অবনিতর কারণ হেব। েকননা, উহা 

আমােদর ব�র পঁূজারী বািনেয় ছাড়েব। আর তােদর এই সম� �চার  �চারনােক 

আমরা কখেনা দরূ করেত পারব না যতকণ পযর� না পূণরভােব �ীন �িত�া লাভ 

করেব। 

তাই আ�াহর কসম ! মুসিলম জািত, িবেশষ কের আরবেদর জনয এই জাতীয় 

পা�াতয িচ�াভাবনা �হণ করা কখনই উৎম হেব না। কারণ, ইউেরােপ েয ব�র 
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উ�িত চলেছ তােত মুসিলমেদর স�ান েনই। তােদর েয িমশন, তার সােথও 

ইসলামী আদেশরর িমল েনই। বরং, উহােদর মত চলেল, মুসিলমুণ েয আ�াহর 

রা�ার িশকক, যারা আ�াহ �দৎ িহদােয়তেক চতিুদরেক ছািড়েয় েদয়ার দািয়র 

িনেয়েছ তা হেত বাদ পেড় যােব। বরং তখন তারা ঐ সম� েলাকেদর েপাষয বেন 

যােব। আর তােদর িনকট হেত �া� তথযাবলীেক দিনয়ায় ছড়ােব। এভােব আে� 

আে� অনয জািতেদর মেধয তােদর মযরাদার �ান ন� হেয় যােব আর তােদর 

িবেশষর িবলীন হেয় যােব। এইভােবই ঐ সম� ধমরিনরেপক জািতর সােথ িমেল 

িমেশ আ�াহ েয তােদর সেবরাৎম বেলেছন, েসই সেবরাৎকৃ�তা ন� কের েফলেব।  

এই সম� কারেণই আ�াহ তাআলা আমােদরেক অনয স�দােয়র অনুসরণ করেত 

িনেষধ কেরেছন। তােদর েপাষাক পিরে�দ, িচ�াভাবনা, আদশর ও িনদশরন সমূহেক 

অনুসরণ করেত িনেষধ কেরেছন যােত কের আমরা অধঃপতেনর মেধয পিতত না 

হই।  
 

অতীত ও বতরমােনর জােহিলয়াত  

��ঃ জােহিলয়াত বা অ�তা িক শধমুা� পূেবরর যেুু িছল, নািক �েতযক যেুু নানা 

ুেপ েদখা েদয় ? 

উৎরঃ উহা শধ ু পূেবরই িছল না, বরং বতরমােন এবং �িত শতা�ীেত উহা েবেড়ই 

চেলেছ। উহােদর কতকগেলা িনিদর� ুপেরখা আেছ। যা �ারা �িতিট বযিিেক 

িচি�ত করা চেল। �িতিট জাত, যারা তােদর রেবর, রাসূেলর িবর�াচরণ কের 

িনেজেদর নফসািনয়াত অনুযায়ী সবর কমর পালন কের তারাই জােহল। এমনিক 

বতরমান সমেয়  েয অ�তা চািরিদেক ছিড়েয় পেড়েছ তা আেুর জামানার 

সবরকােলর জািহিলয়াত হেত েবশী ভয়ংকর। কারণ, বতরমােন েদখা যাে� 

িনয়ামেতর সােথ কুফির করার �বণতা,  ��ােক অ�ীকার করা, অথবা তার 

স�ানেক অপমািনত করা।  অ�ীলতা, ন�তা, পােপর কাযরসমূহ েপেয়েছ সু�র 

উপমা। মানুেষর িনকট হেত আৎ স�ম, ল�া এমনভােব দরীভূত হেয়েছ যা আব ু

জােহল, আব ুলাহাব বা তােদর পূেবরর যেুুর কািফররা পযর� িচ�া করেত পােরিন। 

আর অব�া এখােনই দািড়েয় থাকেব না। বরং মানুেষরা যতই আ�াহর সীমােরখােক 

ল�ন করেত থাকেব ও তার িনয়েমর িবর�াচরণ করেত থাকেব ততই তারা 

আ�াহর আযােবর স�ুখীন হেত থাকেব। এটা তখনই ব� হেব, যখন তারা তার 
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হকুম মানেত থাকেব জীবেনর সকল েকে� এবং ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী িবচার-

ফয়সালা ও রা�-সমাজ পিরচালনা করেব।  
 

সমা� 


