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খতমে নবওুয়্যাত সম্পম্ক আক্বীদা 

তাওহীদ ও আমখরামতর পর ইসলামের মেৌলল্ আক্বীদা-লবশ্বাস মে স্ল লবষময়্র উপর প্রলতলিত তন্মমযয গুরুত্বপরূ্ক 
এ্লি আক্বীদা হমলা আক্বীদাময়্ খতমে নবওুয়্যাত। অর্কাৎ নবওুয়্যাত ও লরসালামতর পলবত্র যারা সবক মেষ নবী হেরত 
েহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওয়্া সাল্লামের আগেমনর োযযমে পলরপরূ্ক হময়্ মগমে। ম্উ তাাঁর পমর নবী হমব না, ্ামরা 
উপর ওহীও অবতীর্ক হমব না। এেনল্ ্ামরা উপর এেন ম্ান ইলহােও হমব না ো দীমনর বযাপামর হুজ্জাত (প্রোর্ 
স্বরূপ) হমব। ইসলামের এ আক্বীদাই ‘খতমে নবওুয়্যাত’ নামে প্রলসদ্ধ। 

হুেরূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওয়্া সাল্লাে এর োোনা মর্ম্ এ পেকন্ত মগািা উম্মত ম্ান যরমর্র ননূ্যতে লববাদ ও েতানন্য 
োড়াই এই আক্বীদাম্ ঈোমনর গুরুত্বপরূ্ক অংে লহসামব মেমন আসমে। কুরআমন ্ারীমের বহু আয়্াত এবং হুেরূ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওয়্া সাল্লাে এর অসংখয হাদীস এ বযাপামর সাক্ষ্য প্রদান ্মর। এ বযাপারলি অ্ািযভামব প্রোলর্ত 
ও সবকজনস্বী্ৃত। 

উলাোময়্ উম্মত এ লবষময়্ েক্ত হামত ্লে যমরমেন এবং রচনা ্মরমেন বহু ল্তাব। হেরত েওলানা েফুতী েহুাম্মাদ 
েফী রহ. উর্দক ভাষায়্ ‘খতমে নবওুয়্যাত’ নামে এ্লি প্রাোর্য ল্তাব রচনা ্মরমেন। তামত লতলন অসংখয আয়্াত, 
হাদীস ও আসামর সাহাবার আমলাম্ খতমে নবওুয়্যাতম্ প্রোর্ ্মরমেন। সংলক্ষ্প্ততার ্ারমর্ ঐ সেস্ত আয়্াত ও 
হাদীস এখামন উমল্লখ ্রা হমলা না।  

তমব মে লবষয়্লি গুরুত্বপরূ্ক তা হমলা, মেষ নবী হেরত েহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওয়্া সাল্লাে খতমে নবওুয়্যামতর 
আক্বীদা সম্পম্ক অসংখয বার সত্ক ্রার পাোপালে এ ভলবষযতবার্ীও ্মর মগমেন মে,  
 لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم ا نه رسول الله
অর্ক: ল্য়্ােত ততক্ষ্র্ পেকন্ত ্াময়্ে হমব না েতক্ষ্র্ না লত্রমের ্াো্ালে দাজ্জাল ও ্ােোব পয়্দা হমব, োমদর েমযয 
প্রমতযম্ই দালব ্রমব, মস আল্লাহর রাসলূ।   

অন্যত্র আমে, ا نه سيكون فى ا متى كذابون ثلاثون كلهم يزعم ا نه نبي وا نا خاتم النبيين لا نبي بعدي 
অর্ক: অদূর ভলবষযমত আোর উম্মমতর েমযয লত্রে জন লের্যা দালবদার মবর হমব, প্রমতযম্ই এই দালব ্রমব মে মস নবী, 
অর্চ আলে সবক মেষ নবী, আোর পমর আর ম্ামনা নবী আসমব না।  

লতলন আমরা বমলন,  
لون هلا وضعت هذه ا ن مثلي ومثل الا نبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فا حسنه وا جمله، ا لا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقو

نا اللبنة وا نا خاتم النبيين   اللبنة؟ قال فا 
অর্ক: আলে এবং আোর পবূকবতকী নবীগমর্র অবস্থা এরূপ মে, মেন এ্ বযলক্ত এ্লি ভবন লনেকার্ ্রমলা, এিাম্ 
সুমোলভত ও সুসলজ্জত ্রমলা, ল্নু্ত এ্ ম্ার্ায়্ এ্লি ইমির জায়্গা খালল মরমখ লদমলা। মলা্জন তার চারপামে ঘমুর 
লবস্মময়্র সামর্ বলমত লাগমলা, এ ইিলি লাগামনা হমলা না ম্ন? (নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওয়্া সাল্লাে বলমলন,) 
আলেই মস ইি, আর আলেই সবকমেষ নবী।  

লবষয়্লি এত স্পেক্াতর মে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওয়্া সাল্লাে এ বযাপামর ভুল মবাঝার ম্ান সুমোগই রামখনলন। 
মেেন েমুদ্ধ োওয়্ার সেয়্ হেরত আলী রালে. ম্ েদীনায়্ লনমজর স্থলালভলষক্ত ্মর োন। লজহামদ মেমত না মপমর হেরত 
আলী র্দুঃলখত হমলন, তখন তাাঁম্ সান্তনা মদয়্ার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওয়্া সাল্লাে বলমলন,  ا نت مني بمنزلة هارون
 من موسى، ا لا ا نه لا نبي بعدي
অর্কাৎ তুলে আোর মর্ম্ এেন, মেেন হেরত হারুন আ. হেরত েসূা আ. মর্ম্; তমব আোর পমর ম্ান নবী আসমব না।   
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মদখনু, এখামন হেরত আলী রালে. ম্ হেরত হারুন আ. এর সামর্ তুলনা ্রায়্ ম্উ ম্উ ভুল বঝুমত পামর মে, হেরত 
হারুন আ. মেমহতু নবী লেমলন তাহমল আলী রালে.-ও নবী। এ ভুমলর সুমোগ না মদয়্ার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ 
ওয়্া সাল্লাে সামর্ সামর্ বলমলন, ‘তমব আোর পমর ম্ান নবী আসমব না’।  

উক্ত হাদীসসেমূহ হুেরূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওয়্া সাল্লাে তাাঁর আগেমনর পর োরা নবওুয়্যামতর দালব ্রমব তামদর জন্য 
‘দাজ্জাল’ েব্দ বযবহার ্মরমেন। োর োলব্দ্ অর্ক হমলা, চরে মযাা্ঁ াবাজ।  

এ েব্দ বযবহার ্মর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওয়্া সাল্লাে উম্মতম্ ্ম ারভামব সত্ক ্মরমেন মে, আোর পর োরা 
নবওুয়্যামতর দালব ্রমব তারা স্পষ্ট ভাষায়্ ইসলামের লবরুদ্ধাচরর্ না ্মর কূিম্ৌেমল ্াজ লনমব। েসুলোমনর রূমপ 
লদময়্ নবওুয়্যামতর দালব ্রমব এবং এই উমেমেয উম্মমতর স্বী্ৃত আক্বীদাসেমূহ এেনভামব ্ািোাঁি ্রমব মে বহু 
মলা্ই মযাাঁ্ায়্ পমড় োমব। এই চরে মযাাঁ্া মর্ম্ বাাঁচার জন্য উম্মমতর এ্র্া স্মরর্ র্া্া উলচত, আলে ‘খাতােনু 
নালবয়্যীন’ অর্কাৎ আোর পর ম্উ নবী হমব না। 

ইলতহামসর পাতায়্ তা্ামল আেরা মদখমত পাই, েমুগ েমুগ োরাই নবওুয়্যামতর দালবদার হময়্মে তারা লনমজম্ েসুলোন 
রূমপ প্র্াে ্মর স্বীয়্ দালব প্রচামরর মচষ্টা ্মরমে। ল্নু্ত উম্মমত েহুাম্মাদী এ বযাপামর কুরআন হাদীমসর লদ্ লনমদকেনা 
প্রাপ্ত হওয়্ায়্ েখনই নবওুয়্যামতর ম্ান ভণ্ড দালবদার আত্মপ্র্াে ্মরমে তাম্ ্ামফর সাবযস্ত ্মরমে এবং ইসলামের 
গলণ্ড মর্ম্ বলহষ্কার ্মরমে।  

নববী েগু মর্ম্ েখনই ম্ান ইসলােী রামে বা ইসলােী আদালমত এ যরমর্র োেলা উপলস্থত হময়্মে তখনই লবচার্গর্ 
তার দালবর স্বপমক্ষ্ ম্ামনা প্র্ার দলীল-প্রোর্ তলব না ্মর তার বযাপামর ্ামফর হওয়্ার মঘাষর্া লদময়্মে। মেেন, 
েসুাইলাো ্ােোব, আসওয়্াদ আনাসী, তুলাইহা, সাজাহ, হামরস। সাহাবাময়্ ম্রাে তামদর কুফরীর ফায়্সালা মদয়্ার 
পমূবক ্খমনা নবওুয়্যামতর দালবর বযাপামর তামদর মর্ম্ ম্ান প্র্ার দলীলও তলব ্মরনলন। েখনই ্ামরা পক্ষ্ মর্ম্ 
নবওুয়্যামতর দালবর স্বপমক্ষ্ প্রোর্ পাওয়্া মগমে তখনই সবক সম্মলতক্রমে তাম্ ্ামফর মঘাষর্া মদয়্া হময়্মে। 

এর ্ারর্ হমলা, খতমে নবওুয়্যামতর আক্বীদা এতিাই স্পষ্ট ও সবকজন স্বী্ৃত মে, এর মখলাফ েলুক্ত-ত্ক সব প্রতারর্ারই 
োলেল। এ সম্পম্ক হুেরূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওয়্া সাল্লাে উম্মতম্ পমূবকই অবগত ্মর মগমেন। েলদ এ যরমর্র ম্ান 
বয সাোন্য অব্াে মদয়্া হয়্ তাহমল তাওহীদ-আলখরাত ম্ান আক্বীদাই লনরাপদ র্া্মব না।  

অতএব ম্উ েলদ খতমে নবওুয়্যামতর এই বযাখযা মদয়্া আরম্ভ ্মর মে, ‘তােরীঈ’ নবওুয়্যাত আসমব না। তমব ‘গায়্মর 
তােরীঈ’ নবওুয়্যাত এখনও আসমত পামর, মতা তার এ ্র্া এেনই হমব মেেন ম্উ এই দালব ্রমলা মে, তাওহীমদর 
আক্বীদা অনুোয়্ী মতা বড় মখাদা শুয ু এ্ সত্তাই, ল্নু্ত মোি মোি ো’বদূ অমন্ হমত পামর এবং তারা স্মলই 
উপাসনার উপেকু্ত। (নাঊেলুবল্লাহ)  

েলদ এ যরমর্র অপবযাখযার লবন্দুোত্র সুমোগ মদয়্া হয়্ তাহমল এর অর্ক দাাঁড়ামব মে, ইসলামে স্বতন্ত্র ম্ান আক্বীদা লবশ্বাস, 
ম্ান লচন্তা মচতনা, ম্ান লবযান এবং ম্ান চালরলত্র্ োপ্াল  লনযকালরত মনই। বরং এিা এেন এ্িা মপাো্ ো দ্বারা 
পলৃর্বীর লন্ৃষ্ট মর্ম্ লন্ৃষ্টতে লবশ্বাস মপাষর্্ারী বযলক্তও লনমজম্ আবতৃ ্রমত পামর। (নাঊেলুবল্লাহ)  

তাই েসুললে উম্মাহ কুরআন ও সুন্নামতর েতুাওয়্ামতর ইরোদ অনুোয়্ী স্বীয়্ রােীয়্ লবযান, আদাললত লসদ্ধান্ত এবং 
ইজলতোয়্ী ফাতাওয়্ার মক্ষ্মত্র এই নীলতর উপর আেল ্মর আসমে মে, হুেরূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওয়্া সাল্লামের পর মে 
ম্উ নবওুয়্যামতর দালব ্রমব, তাম্ এবং তার স্ল অনুসারীমদরম্ ্ামফর সাবযস্ত ্রা হমব।  

সার্র্া হমলা, ‘খতমে নবওুয়্যাত’ এর আক্বীদা অতযন্ত স্পেক্ াতর। এই আক্বীদায়্ লবশ্বাসী হওয়্া প্রমতয্ েসুলোমনর 
উপর ফরে। অস্বী্ার্ারী ্ামফর। ম্ননা নতুন ম্ান নবী আগেমনর মে প্রময়্াজন বা মপ্রক্ষ্াপি র্াম্, রাসলূ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইলহ ওয়্া সাল্লামের পর মসই প্রময়্াজন বা মপ্রক্ষ্াপি আর মদখা মদয়্লন; মদখা লদমবও না।  
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পমূবক এ্ নবীর পর আমর্ নবী আগেমনর প্রময়্াজন এ ্ারমর্ই মদখা লদময়্মে মে, পমূবকর নবী সােলয়্্ লেমলন বা 
লবমেষ ম্ান ভূখমডের জন্য মপ্রলরত হময়্লেমলন বা নবী তার সাহােযামর্ক আল্লাহর ্ামে ম্ান নবী মচময়্ লনময়্লেমলন অর্বা 
পবূকবতকী নবীর লেক্ষ্া েলদ লব্ৃলত বা পলরবতকমনর লে্ার হময়্লেমলা ল্ংবা পবূকবতকী নবীর লেক্ষ্া অপরূ্ক লেমলা। আোমদর 
মেষ নবী হেরত েহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওয়্া সাল্লামের আগেমনর পর এ যরমর্র ম্ান প্রময়্াজন মদখা মদয়্লন; 
লদমবও না। আল্লাহ তা‘আলার মঘাষর্া:  ْسلَاَم ِدينًا  اْليَْوَم ا َكَْمْلُت َلكُْم ِدينَكُْم َوا َتَْمْمُت َعلَْيكُْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلكُُم الْا ِ
অর্ক: আজ মতাোমদর জন্য মতাোমদর দীনম্ পলরপরূ্ক ্মর লদলাে এবং মতাোমদর প্রলত আোর মনয়্ােতম্ পরূ্ক ্রলাে 
আর দীন লহসামব মতাোমদর জন্য ইসলােম্ েমনানীত ্রলাে।   

আল্লাহ তা‘আলা আোমদরম্ সহীহ আক্বীদা মপাষর্ ্রার মতৌলফ্ দান ্রুন। আেীন।     
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