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ভূকমিা 

হামি ও সালানতর পর, আল্লাহ তা‘আলা মানব জাকতনি আশরাফুল মাখলুিাত 

কহনসনব সৃকি িনর সমগ্র কবশ্ব জগতনি তানির ফসবায় কননয়াকজত িনরনেন। 

মানব সৃকির এিমাত্র উনেশয হনে, ইবািত িরা। এই ইবািত তথা সহীহ 

ঈমান ও ফনি আমনলর মনধ্যই মানুনের শাকন্ত ও িলযাে কনকহত। আর 

কবরুদ্ধািরনের পকরেকতনত ফবইজ্জকত, ধ্বংস ও জাহান্নাম অকনবাযণ। মানব সৃকির 

সূিনা লনে আল্লাহ তা‘আলা কনজ পকরিয় ও িুিরনতর বেণনা কিনয় তানির ফথনি 

কননজর েভুনত্বর স্বীিানরাকক্তমূলি অঙ্গীিার ফনয়ার পর দুকনয়ানত তা পুনরায় 

স্মরে িকরনয় ফিয়ার জনয যুনগ যুনগ ফেরে িনরনেন অসংখয নবী, রাসূল ও 

পয়গাম্বরআ.। সিল পয়গাম্বনরর ফমৌকলি কশক্ষা কেল এি ও অকভন্ন। তাাঁরা 

সিনলই এি আল্লাহর েকত ও হাশর-নাশনরর েকত ঈমান এবং ফনি আমল 

ইতযাকি কবেনয় িাওয়াত কিনয়নেন।  

ঈমান ও আমল উভয়িা মানুনের ইখকতয়ারভূক্ত কবেয়। সতুরাং, ফমহনত-

মুজাহািা ও িি-সাধ্নার মাধ্যনম উক্ত মহামূলযবান দু’কি কবেয়নি পকরপূেণভানব 

লাভ িরা এবং তা খুব মজবুত ও িৃঢ় িরা েনতযি মুসলমাননর জননয 

অপকরহাযণ।  

উনল্লখয ফয, আমনলর ফিনয় ঈমাননর গুরুত্ব অননি ফবকশ। িারে, শুধ্ ু সহীহ 

ঈমান দ্বারাও জান্নাত লাভ হনব (যকিও তা েথম অবস্থায় না ফহাি), কিন্তু সহীহ 

ঈমান বযতীত হাজানরা আমল এনিবানরই মূলযহীন। যথাথণ ঈমান বযতীত শুধ্ু 

আমল দ্বারা নাজাত পাওয়ার ফিান সুরত ফনই। 

দুঃখজনি হনলও সতয ফয, বতণমানন িরম কফতনার যুনগ অননি মানুে সিানল 

মু‘কমন থািনলও কবিানল ঈমানহারা হনে, আবার ফিউ কবিানল মু‘কমন 

থািনলও সিানল নি িনর ফফনলনে। কিন্তু মানুনের ঈমান-আক্বীিা সংরক্ষনের 

জনয যথাথণ বযবস্থা সমানজ ফনই। অথি কবেয়কি সবণাকধ্ি গুরুত্বপূেণ হওয়ার িরুন 

এতিসম্পকিণত অকধ্ি সংখযি কিতাবপত্র রিনা ও আনলািনা-পযণানলািনা 

অবযাহত থািা কেল এিান্ত জরুরী।  

এতদুনেনশয আকম নালানয়ি ‘আিীিাতুত তাহাবী, শরনহ আক্বাকয়ি, 

তা‘লীমুেীন, ফুরূউল ঈমান’সহ কবকভন্ন কিতাব ফথনি সহীহ আিীিাসমূহ ফপশ 

িরনত সাধ্যানুযায়ী ফিিা িনরকে। যানত িনর সাধ্ারে মানুনের বুকনয়ািী ঈমান-

আক্বীিা সহীহ হনয় যায়। পাশাপাকশ তা পকরপূেণ ও মজবুত িরার জনয ঈমাননর 

শাখাগুনলার কববরে ফপশ িনরকে। আর ঈমান কহফাযনতর জনয ভ্রান্ত আক্বীিা, 

িুফরী ও কশরিী িথা এবং ভুল রাজননকতি িশণননর বেণনা কিনয়কে। ফযন ফিউ 

িুফরী আক্বীিা ফপােে িনর কননজর ঈমান ধ্বংস িনর না ফফনল। আর ৪থণ 

অধ্যানয়র ফশোংনশ গুনানহ িবীরার কববরে এজনয ফপশ িরা হনয়নে, যানত 
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িনর এগুনলানি মানুে গুনাহ এবং আল্লাহর নাফরমানী বনল কবশ্বাস িনর 

কননজনি এসব িাজ ফথনি িূনর রানখ। গুনানহ িবীরানি হালাল বা জাকয়য মনন 

িরনল মানুে ঈমানহারা হনয় ফযনত পানর। এজনয গুনানহর ইলম থািা ঈমাননর 

জননয খুবই গুরুত্বপূেণ। সমূ্পেণ কবেয়াকি কমনল বইকি রুে মুসকলম জাকতর ফরাগ 

কনরামনয়র জননয কবনশে িাযণির হনব বনল আল্লাহর িরবানর আশা িকর। 

আল্লাহ তা‘আলার িরবানর দু‘আ িকর, কতকন ফযন এ কিতাবকি িবুল িনরন এবং 

এিানি মুসকলম কমল্লানতর কহিায়ানতর জাকর‘আ িনরন। আমীন।  

 

কবনীত  

মনসূরুল হি 

জাকম‘আ রাহমাকনয়া আরাকবয়া 
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 بامسه تعايل
অধ্যায় এি 

সহীহ ঈমাননর িকিপাথর 

আল্লাহ তা‘আলা পকবত্র িুরআনন ইরশাি িনরন- 

ِه وَالْمُؤْمِنُونَ كُل ٌّ َآمَنَ بِالل َهِ وَمَََلئِكَِتهِ وَكُتُبِِه وَرُ
ِ
ََل  سُلِهِآَمَنَ الر َسُوُل بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَب 

قُ بَيْنَ أَحٍَد مِنْ رُسُلِِه وَقَالُوا سَمِْعنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَب َنَا وَإِلَيَْك الْمَِصريُ
ِ
       نُفَر 

তরজমা: রাসূল ঈমান আনয়ন িনরনেন ঐ সিল বস্তু সম্পনিণ যা তার 

পালনিতণার পক্ষ ফথনি তাাঁর ওপর অবতীেণ হনয়নে এবং মুসলমানরাও। সবাই 

ঈমান রানখ আল্লাহর েকত, তাাঁর ফফনরশতাগনের েকত, তাাঁর কিতাবসমূনহর েকত 

এবং তাাঁর নবীগনের েকত। তারা বনল, আমরা তাাঁর নবীগনের মানে ফিান 

পাথণিয িকর না এবং তারা আনরা বনল, আমরা শুননকে এবং িবুল িনরকে। 

আমরা আপনার কনিি ক্ষমা িাই, ওনহ আমানির পালনিতণা! আমরা সিনলই 

আপনারা কিনি েতযাবতণন িকর। [সতূ্র : সূরা বািারা, আয়াত ২৮৫।] 

      وَمَنْ يَكْفُرْ بِالل َهِ وَمََلَئِكَتِِه وَكُتُبِِه وَُرسُلِهِ وَالْيَوْمِ اْلَْخِرِ َفقَدْ ضَل َ ضَََلَلا بَِعيداا
“ফয বযকক্ত আল্লাহর ওপর, তাাঁর ফফনরশতাগনের উপর, তাাঁর কিতাবসমূনহর 

ওপর এবং তাাঁর রাসূলগনের ওপর ও কিয়ামত কিবনসর ওপর কবশ্বাস িরনব না, 

ফস পথভ্রি হনয় বহু িূনর কগনয় পড়নব”। [সতূ্র: সূরা কনসা, আয়াত ১৩৬। 

হািীনস কজবরাঈনল উনল্লখ আনে, হযরত কজবরাঈল আ. আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ 

ফথনি েদ্মনবনশ এনস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি কজজ্ঞাসা 

িরনলন, ঈমান িানি বনল? জবানব নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম 

বলনলন :  اَنْ تُؤ مِنَ بِا لل هِ وَمَلئِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِه والْيَؤِم اَلَخِرِ وَتُؤْمُِن بِا لْقَدْرِ خَ
ِ
يْرِ  َو ََر   

ঈমাননর হািীিত হনলা, তুকম মনন-োনে বদ্ধমূলভানব কবশ্বাস স্থাপন িরনব 

আল্লাহ তা‘আলার ওপর, তাাঁর ফফনরশতাগনের ওপর, আসমানী কিতাবসমূনহর 

ওপর, আল্লাহ তা‘আলার নবী-রাসূলগনের উপর, কিয়ামত কিবনসর ওপর এবং 

তািিীনরর ভানলা-মন্দ সবকিেইু আল্লাহর পক্ষ ফথনি কনধ্ণাকরত হওয়ার ওপর।  

[সতূ্র: বুখারী খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-১২ ও মুসকলম। কমশিাত শরীফ, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-১১]  

উনল্লকখত আয়াত ও অতযন্ত েকসদ্ধ এ হািীসকি ‘ঈমানন মুফাসসাল’-এর কভকত্ত। 

ঈমানন মুফাসসানলর মাধ্যনম এ িথাগুনলারই স্বীিৃকত জানাননা হয় এবং মনন-

োনে বদ্ধমূল কবশ্বানসর ফ ােো িরা হয় ফয, 

  مَِن ا للِه تَعَايل أَ مَنُْت بِا للهِ َو َمألَئِكَتِه َو كُتُبِِه وَُرسُلِه وَالْيَْو ِم األخِِر وَال
ِ
قَدِْر خَيْرِ  َوََر 

 والْبَعْثِ بَعْدَا لْمَوْتِ 
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আকম ঈমান আনলাম বা অন্তনরর অন্তঃস্থল ফথনি কবশ্বাস িরলাম-১. আল্লাহ 

তা‘আলানি, ২. তাাঁর ফফনরশতাগেনি, ৩। তাাঁর ফেকরত সিল আসমানী 

কিতাবনি, ৪. তাাঁর ফেকরত সিল নবী-রাসূলনি, ৫. কিয়ামত কিবসনি অথণাৎ 

সমস্ত কবশ্বজগত এিকিন ফশে হনব, তাও কবশ্বাস িকর, ৬। তািিীরনি কবশ্বাস 

িকর অথণাৎ জগনত ভানলা-মন্দ যা কিেু হয়, সবই আল্লাহ তা‘আলার সৃি, তাাঁরই 

পক্ষ হনত কনধ্ণাকরত এবং মৃতুযর পর কিয়ামনতর কিন পুনবণার জীকবত হনত হনব, 

তাও অিলভানব কবশ্বাস িকর।  

উনল্লকখত ৭কি কবেনয়র মনধ্য ৭নং কবেয় ৫নং কবেনয়র অন্তভুণক্ত এিকি েশাখা। 

তনব তার কবনশে গুরুনত্বর িারনে তানি কভন্নভানব উনল্লখ িরা হনয়নে। এ 

কবেয়গুনলা ঈমাননর আরিান বা মূলকভকত্ত । ঈমাননর এ কবেয়গুনলা বযাখযা 

সহিানর মনন-োনে কবশ্বাস িরা জরুরী। ঈমাননর এ সিল বুকনয়ািী কবেয়গুনলা 

সামনন বযাখযা সহিানর ফপশ িরা হনব। 

ঈমাননর  সংজ্ঞা: আল্লাহ তা‘আলার  পক্ষ ফথনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম যত কবধ্ান-আহিাম হাকসল িনরনেন এবং অিািয িলীল দ্বারা তা 

েমাকেত হনয়নে তার ফিান এিকি বাি না কিনয় সব গুনলানি মনন োনে বদ্ধমূল 

ভানব কবশ্বাস িরা।  

আল্লাহ তা‘আলার আনিশ-কননেধ্ সকিিভানব এবং পূেণভানব আমল িরার 

মাধ্যনম এ ঈমান িাকমল বা শকক্তশালী হয়।  

আর আল্লাহর আনিশ কননেধ্ পালনন ত্রুকি িরনল ঈমান নানিস বা দুবণল হনয় 

পনড় এবং ঈমাননর নূর-নি হনয় যায়। এ অবস্থা িী ণকিন িলনত থািনল এবং 

তাওবা না িরনল আল্লাহ না িরুন ঈমান নি হনয় ফযনত পানর।  

িফুর এর সংজ্ঞা:   আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ ফথনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম যকি কবধ্ান-আহিাম হাকসল িনরনেন এবং অিািয িলীল দ্বারা তা 

েমাকেত হনয়নে তার ফিান কবেয় সম্বনে অন্তনর সনন্দহ ফপােে িরা, তুে-

তাকেলয িরা, িাট্টা মজা িরা। উনল্লকখত িানজর দ্বারা ঈমান নি হনয় ফগনল 

তার কপনের জীবননর সিল ইবািত-বনন্দগী ও আমল নি হনয় যায়। এবং 

কববাকহত হনল তার কববাহ বাকতল হনয় যায়। আল্লাহ না িরুন এ অবস্থা িানরা 

হনল তার জনয জরুরী হল, নতুনভানব িানলমা পনড় তওবা ইকস্তগফার িনর 

ঈমান ফিাহরানয় কননয় কববাহ ফিাহরানয় ফনয়া।  

িফুর এর েিারনভি:  যকিও িুফনরর কবকভন্ন েিার আনে তনব এর েনতযিকি 

দ্বারা মানুে ঈমান হারা হনয় িাকফর ও ফবঈমান হনয় যায়। সুতরাং এ সবগুনলা 

ফবাঁনি থািা ফরজ। 
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১। িুফ নর ইনিার: অন্তর এবং যবান উভনয়র মাধ্যনম দ্বীকন কবেয় বা কবেয়সমূহ 

অস্বীিার িরা। ফযমন: মক্কার িাকফরগে।  

২। িফু নর জহুুি: অন্তনর কবশ্বাস রাখা কিন্তু মুনখ অস্বীিার িরা। ফযমন: মিীনার 

ইয়াহুিগে। 

৩। িুফ নর ‘ইনাি: অন্তনর দ্বীননি কবশ্বাস িনর এবং মুনখও স্বীিার িনর। কিন্তু 

ইসলানমর হুিুম আহিাম ফি মানয িনর না। অনযানয দ্বীন বাকতল হনয় কগনয়নে 

তা কবশ্বাস িনর না। ফযমন: আিমশুমারীর অননি নামধ্ারী মুসলমান যারা 

িখননা সহীহ দ্বীনী পকরনবনশ আনস না। 

উনল্লখয, উনল্লকখত ৩কির ফয ফিান এিকি পাওয়া ফগনল তার ঈমান িনল যানব। 

৪। িুফ নর যানিাহিাহ: বাকহযিভানব দ্বীননর সব কিেু স্বীিার িনর ফিান কবেনয় 

অস্বীিার িনর না কিন্তু দ্বীননর ফিান কবেনয় এমন বযাখযা েিান িনর যা 

উম্মনতর ইজমা পকরপন্থী ফযমন িাকিয়ানীগে খতনম নবুওয়ানতর ভুল বযাখযা 

িনর তানির ভণ্ড নবী ফি েমাে িনর। ফতমকনভানব ফিউ দ্বীননর অথণ িনর 

হুিুমনত ইসলামী। 

এখান ফথনি ঈমান মুফাসসানল বকেণত কবেয়গুনলা বযাখযা সহিানর ফপশ িরা 

হনে।  

১. আল্লাহ তা‘আলার ওপর ঈমান 

আল্লাহ তা‘আলার ওপর ঈমান আনার অথণ এ িথা কবশ্বাস িরা ফয, আল্লাহ এি, 

অকদ্বতীয় ও অতুলনীয়। তাাঁর ফিান েিার অংশ বা অংশীিার বা শরীি ফনই, 

তাাঁর ফিান কিেুর অভাব ফনই। কতকনই সিনলর সব অভাব পূরেিারী। কতকন 

িানরা কপতা নন, পুত্রও নন, তাাঁর সমতুলয ফিউ ফনই। এিমাত্র কতকনই সবকিেুর 

সৃকিিতণা, রক্ষািতণা ও পালনিতণা। ফিান জ্ঞান বা িকু্ষ আল্লাহ তা‘আলানি 

আয়ত্ত িরনত পানর না। কতকন কিরিাল আনেন এবং থািনবন। কতকন অনাকি ও 

অনন্ত। আল্লাহ তা‘আলা োড়া আর ফিান মা’বুি নাই। কতকনই এিমাত্র ইবািত 

পাওয়ার ফযাগয।  

সারিথা, আল্লাহ তা‘আলার কবেনয় কতনকি িথা অবশযই মাননত হনব। ি. কতকন 

এি, অকদ্বতীয় ও অতুলনীয় । তাাঁর ফিান শরীি ফনই। সৃি জীনবর সানথ তাাঁর 

ফিান তুলনা হয় না।  

খ. তাাঁর অননিগুনলা অনাকি-অনন্ত কসফাত বা গুে আনে, ফসগুনলা এিমাত্র তাাঁর 

জননযই কনধ্ণাকরত। ফসসব গুননর মনধ্য অনয ফিউ শরীি ফনই। ফযমন: কতকনই 

সৃকিিতণা, করকযিিাতা, হায়াত-মওতিাতা, কবধ্ানিাতা, গানয়ব সম্পনিণ সমূ্পেণ 

অবগত। কতকন কিরঞ্জীব, তাাঁর মৃতুয ফনই। অনয সবকিেুই ক্ষয়শীল ও ধ্বংসশীল, 
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কিন্তু তাাঁর ক্ষয়ও ফনই, ধ্বংসও ফনই। সবকিেুর ওপর তাাঁর আকধ্পতয েকতকষ্ঠত। 

সবকিেুর ওপরই তাাঁর ক্ষমতা িনল। আল্লাহ তা‘আলা িানরা মুখানপক্ষী নন, সব-

ই তাাঁর মুখানপক্ষী। কতকন সবণশকক্তমান। কতকন আগুেনি পাকন এবং পাকননি 

আগুে িরনত পানরন। এই ফয লক্ষ লক্ষ বের ধ্নর আিাশ, বাতাস, িন্দ্র সূযণ 

ইতযাকি কবিযমান, কতকন হুিুম িরনল মুহূনতণর মনধ্য এসব কনস্তনাবুি হনয় যানব। 

কতকন সবণজ্ঞ, কতকন না জাননন-এমন কিেুই ফনই। মননর মনধ্য ফয ভাবনা বা 

িল্পনা উিয় হয়, তাও কতকন জাননন। কতকন সবকিেুই ফিখনেন। সবকিেুই 

শুননেন। মৃদু আওয়াজ এমনকি ক্ষীে ফথনি ক্ষীে আওয়াজও কতকন শুননন। 

গাইনবর কবেয় এিমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই জাননন। কতকন োড়া আর ফিউ গাইব 

জাননন না। এমনকি নবী-রাসূল অলী ও নন। আল্লাহ তা‘আলাই এিমাত্র 

হাকযর-নাকযর। কতকন োড়া আর ফিউ হাকযর নাকযর নন। এমনকি নবী-অলীগে ও 

নন।  

কতকন যা ইো, তা-ই িরনত পানরন। ফিান পীর, ওলী, পয়গাম্বর বা ফফনরশতা 

তাাঁর ইোনি রি বা েকতহত িরনত পানর না। কতকন আনিশ ও কননেধ্ জাকর 

িনরন।  

কতকন এিমাত্র বনন্দগীর উপযুক্ত। কতকন বযতীত অনয ফিউ ইবািনতর ফযাগয 

হনত পানর না। অনয িানরা ইবািত-বনন্দগী িরা যায় না। 

তাাঁর ফিান অংশীিার কিংবা সহিমণী বা উযীর-নাযীর ফনই। কতকন এিি 

িতৃণনত্বর অকধ্িারী। কতকনই সনবণাপকর বািশাহ, রাজাকধ্রাজ; সবই তাাঁর বান্দা ও 

ফগালাম । কতকন বান্দানির ওপর বড়ই ফমনহরবান।  

কতকন সব ফিাে-ত্রুকি হনত পকবত্র। তাাঁর মানে আনিৌ ফিান রিনমর ফিাে-ত্রুকি 

ফনই। তাাঁর কিয়া-িমণ, আনিশ-কননেধ্ সবই ভানলা ও মঙ্গলময়, ফিান 

এিকিনতও কবন্দুমাত্র অনযায় বা ফিাে ফনই। কতকনই কবপি-আপি ফিন এবং 

কবপি-আপি হনত উদ্ধার িনরন, অনয ফিউ ফিান েিার কবপি-আপি হনত 

মুকক্ত কিনত পানর না।  

েিৃত সম্মান ও মযণািা তাাঁরই। কতকনই সিল সম্মান ও মযণািার অকধ্পকত। 

কতকনই েিৃত মহান। এিমাত্র কতকনই কননজনি কননজ বড় বলনত পানরন। 

এতদ্বযতীত অনয িানরা এ রিম বলার ক্ষমতা ও অকধ্িার ফনই। কতকনই সবকিে ু

সৃকি িনরনেন, এবং সৃকি িরনবন। 

কতকন এমন িয়ালু ফয, িয়া িনর অনননির গুনাহ কতকন মাফ িনর ফিন। কতকন 

ক্ষমাশীল। 

কতকন অতযন্ত পরািমশালী। তাাঁর েভাব ও েভুত্ব সিনলর ওপর; কিন্তু তাাঁর 

ওপর িানরা েভাব বা েভুত্ব িনল না। 
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 কতকন বড়ই িাতা। সমস্ত জীনবর ও যাবতীয় ফিতন-অনিতন পিানথণর আহার 

কতকন িান িনরন। কতকন রুযীর মাকলি। রুযী িমাননা-বাড়াননা তাাঁরই হানত। 

কতকন যার রুযী িমানত ইো িনরন, তার রুযী িম িনর ফিন। যার রুযী 

বাড়ানত ইো িনরন, বাকড়নয় ফিন।  

িাউনি উচ্চপিস্থ বা অপিস্থ িরার ক্ষমতা তাাঁরই হানত। কতকন যানি ইো 

সম্মান িান িনরন, আবার যানি ইো অপমাকনত িনরন। এসবই তাাঁরই 

ক্ষমতায়, তাাঁরই ইখকতয়ানর। অনয িানরা এনত ফিান রিম ক্ষমতা বা অকধ্িার 

ফনই। কতকন েনতযনির ফযাগযতা অনুসানর যার জননয যা ভানলা মনন িনরন, তার 

জননয তাই বযবস্থা িনরন। তানত িানরা ফিান েিার েকতবাি িরার অকধ্িার 

ফনই।  

কতকন নযায়পরায়ে, তাাঁর ফিান িানজই অনযায় বা অতযািানরর ফলশমাত্র ফনই। 

 কতকন বড় সকহষ্ণু, অননি কিেু সহয িনরন। িত পাকপষ্ঠ তাাঁর নাফরমানী িরনে, 

তাাঁর ওপর িত রিম ফিাোনরাপ এবং তার কবরুনদ্ধ েকতবাি পযণন্ত িরনে, 

তারপরও কতকন তানির করকযি জাকর ফরনখনেন।  

কতকন এমনই িিরকশনাস-গুেগ্রাহী এবং উিার ফয, তাাঁর আনিৌ ফিান েনয়াজন 

না থািা সনেও মানুে তাাঁর ইবািত-বনন্দগী িরনল এবং তাাঁর আনিশ পালন 

িরনল, কতকন তার বড়ই িির িনরন এবং সন্তুি হনয় আশাতীত রূনপ পুরস্কার 

িান িনরন। কতকন এমনই ফমনহরবান ও িয়ালু ফয, তাাঁর কনিি িরখাস্ত িরনল 

[অথণাৎ দু‘আ িরনল] কতকন তা মঞ্জুর িনরন। তাাঁর ভাণ্ডার অফরুন্ত, তাাঁর ভাণ্ডানর 

ফিান কিেুরই অভাব ফনই।  

কতকন অনাকি -অনন্তিাল বযাপী সিল জীব-জন্তু ও োকেজগনতর আহার ফযাগান 

কিনয় আসনেন। 

কতকন জীবন িান িনরনেন, ধ্ন-রত্ন িান িরনেন, কবিযা-বুকদ্ধ িান িনরনেন। 

অকধ্িন্তু আকখরানতও অসংখয ও অগকেত সাওয়াব ও ফনয়ামত িান িরনবন। 

কিন্তু তাাঁর ভাণ্ডার তবুও কবন্দুমাত্র িনমকন বা িমনব না।  

তাাঁর ফিান িাজই কহিমত ও মঙ্গল োড়া নয়। কিন্তু সব কবেয় সিনলর বুনে 

আনস না। তাই কনবুণকদ্ধতা বশত িখননা না বুনে কিনল কিনল বা মুনখ েকতবাি 

িনর ঈমান নি িরা উকিত নয়। কতকন সব িমণ সমাধ্ানিারী। বান্দা ফিিা 

িরনব, কিন্তু ফস িমণ সমাধ্াননর ভার তাাঁরই িুিরতী হানত নযস্ত। 

 কতকন সব কিেু সৃকি িনরনেন এবং কিয়ামনতর কিন পুনবণার সিলনি জীকবত 

িরনবন। কতকনই জীবন িান িনরন এবং কতকনই মৃতুয ফিন। তাাঁর হািীিত ও 

স্বরূপ এবং কতকন ফয িত অসীম, তা িানরা ফবাোর ক্ষমতা ফনই। ফিবলমাত্র 
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তাাঁর কসফাত অথণাৎ গুোবলী ও তাাঁর িাযণাবলীর দ্বারাই তানি আমরা কিননত 

পাকর।  

মানুে পাপ িনর যকি খাাঁকিভানব তাওবা িনর, তনব কতকন তা িবুল িনরন। ফয 

শাকস্তর উপযুক্ত, তানি কতকন শাকস্ত ফিন। কতকন কহিায়ত ফিন। তাাঁর কনদ্রা ফনই। 

সমস্ত কবশ্বজগনতর রক্ষোনবক্ষে ও তোবধ্ানন কতকন কবন্দুমাত্রও ক্লান্ত হন না। 

কতকনই সমস্ত কবনশ্বর রক্ষি। 

এ পযণন্ত আল্লাহ তা‘আলানি কিনবার জননয তাাঁর িতগুনলা কসফানত িামাকলয়া 

অথণাৎ মহৎ গুোবলীর বেণনা ফিওয়া হনলা। এতদ্বযতীত যত মহৎ গুে আনে, 

আল্লাহ তা‘আলা তৎসমুিয় দ্বারা কবভূকেত। ফলিথা এই ফয, সৎ ও মহৎ যত 

গুে আনে, অনাকিিাল যাবৎ ফস সব আল্লাহ তা‘আলার মনধ্য আনে এবং 

কিরিাল থািনব। কিন্তু ফিান ফিাে ত্রুকির ফলশমাত্রও তাাঁর মনধ্য ফনই।  

আল্লাহ তা‘আলার গুে সম্বনে িুরআন মজীনি এবং হািীস শরীনফর ফিান ফিান 

জায়গায় এরূপ উনল্লখ আনে ফয, কতকন আশ্চযণাকিত হন, হানসন, িথা বনলন, 

ফিনখন, শুননন, কসংহাসনাসীন হন, কনম্ন আসমানন অবতীেণ হন। তাাঁর হাত, পা, 

মুখ ইতযাকি আনে। এসব বযাপানর িখননা কবভ্রাকন্তনত পড়নত বা তিণ-কবতিণ 

িরনত ফনই। সহজ-সরলভানব আমানির আক্বীিা ও এিীন এই রাখা উকিত ফয, 

আমানির বা অনয ফিান সৃিজীনবর মনতা তাাঁর ওিা-বসা বা হাত-পা ফতা 

কনশ্চয়ই নয়। তনব ফিমন? তা আমানির জ্ঞাননর বাইনর। কেয় ভ্রাতৃবৃন্দ! 

সাবধ্ান! সাবধ্ান!!! ফযন শয়তান ফধ্াাঁিা কিনয় ফগালিধ্াাঁধ্ায় না ফফলনত পানর। 

একিনী আক্বীিা ও অিল কবশ্বাস রাখনবন ফয, আমানির বা অনয ফিান 

সৃষ্ঠজীনবর সািৃশয হনত আল্লাহ তা‘আলা সমূ্পেণ পকবত্র ও মহান।  

এ দুকনয়ানত জাগ্রত অবস্থায় িমণ ফিানখ ফিউ আল্লাহ তা‘আলানি ফিখনত 

পানরকন। িখননা পারনবও না। তনব জান্নানত কগনয় জান্নাতীরা আল্লাহ পানির 

িীিার লাভ  িরনব। জান্নাত এিাই-সনবণাৎিৃি ফনয়ামত হনব।  

গ. এিমাত্র কতকনই মাখলুনির ইবািত-বনন্দগী পাওয়ার উপযুক্ত। আর ফিউ 

ইবািত পাওয়ার উপযুক্ত নয়।  

আল্লাহ তা’লার ওপর ঈমান আনার অথণ শুধ্ু আল্লাহ তা‘আলার অকস্তত্ব স্বীিার 

িরা নয়; বরং অকস্তত্ব স্বীিার িরার সানথ সানথ তার উপনরাক্ত গুেবািি 

িথাগুনলা স্বীিার িরাও জরুরী। নতুবা আল্লাহপানির ওপর সমূ্পেণরূনপ ঈমান 

আনা হনব না এবং ফস ঈমান গ্রহেনযাগযও হনব না।  

আল্লাহর কসফাতী বা গুেবািি ৯৯কি নাম  

১. الرحمن অতযন্ত িয়াবান। ২২. الخافض পতনিারী, অবনমনিারী। 
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২. الرحيم পরম িয়ালু। ২৩. الرافع উন্নয়নিারী। 

৩. الملك অকধ্পকত। ২৪. المعز সন্মানিাতা। 

৪. القدوس পকবত্র। ২৫. المذل অপমানিারী। 

৫. السالم শাকন্তময়। ২৬. السميع সবণনরাতা। 

৬. المؤمن কনরাপত্তা কবধ্ায়ি। ২৭. البصير সমযি দ্রিা। 

৭. المهيمن রক্ষি। ২৮. الحكم মীমাংসািারী। 

৮. العزيز পরািমশালী। ২৯. العدل নযায়কনষ্ঠ। 

৯. الجبار 
শকক্ত েনয়ানগ সংনশাধ্নিারী, 

েবল। 
৩০. اللطيف সকু্ষ্মিশণী। 

১০. المتكبر মকহমাকিত। ৩১. يرالخب  সবণজ্ঞ। 

১১. الخالق স্রিা।  ৩২. الحليم ধধ্যণশীল। 

১২. البارئ উদ্ভাবনিতণা, ত্রুকিহীন স্রিা। ৩৩. العظيم মকহমাময়। 

১৩. المصور আিৃকতিাতা। ৩৪. الغفور পরম ক্ষমািারী। 

১৪. الغفار পরম ক্ষমাশীল। ৩৫. الشكور গুেগ্রাহী। 

১৫. القهار মহা পরািান্ত। ৩৬. العلي সনবণাচ্চ সমাসীন, অকত উচ্চ। 

১৬. الوهاب মহা িাতা। ৩৭. الكبير সমুহান। 

১৭. الرزاق করকযিিাতা। ৩৮. الحفيظ মহারক্ষি। 

১৮. الفتاح মহা কবজয়ী। ৩৯. المقيت আহাযণিাতা। 

১৯. العليم মহাজ্ঞানী। ৪০. الحسيب কহসাব গ্রহেিারী। 

২০. القابض সংনিািনিারী। ৪১. الجليل মকহমাকিত।  

২১. الباسط সম্প্রসারেিারী। ৪২. الكريم অনগু্রহিারী। 

৪৩. الرقيب পযণনবক্ষেিারী। ৭২. لمؤخرا পশ্চািবতণীিারী। 

৪৪. المجيب িবুলিারী। ৭৩. األول  সবণেথম অথণাৎ অনাকি। 

৪৫. الواسع সবণবযাপী। ৭৪. آلخرا ফশে অথণাৎ অনন্ত। 

৪৬. الحكيم েজ্ঞাময়। ৭৫. لظاهرا েিাশয। 

৪৭. الودود ফেমময়। ৭৬.لباطنا  গুপ্তসত্তা। 

৪৮. المجيد ফগৌরবময়। ৭৭. الوالي   অকধ্পকত। 

৪৯. الباعث পনুরুত্থানিারী। ৭৮. المتعال সনবণাচ্চ মযণািাবান। 

৫০. الشهيد েতযক্ষিারী। ৭৯. البر িৃপাময়। 

৫১. الحق সতযেিাশি, হি। ৮০. التواب তওবা িবুলিারী। 

৫২. وكيلال  িমণ কবধ্ায়ি। ৮১.   المنتقم শাকস্তিাতা। 

৫৩. القوى শকক্তশালী। ৮২.  العفو  ক্ষমািারী। 

৫৪. المتين িৃঢ়তাসম্পন্ন। ৮৩. الرؤوف িয়াদ্রণ। 

৫৫. الولي অকভভাবি। ৮৪. الملك مالك  সাবণনভৌম ক্ষমতার অকধ্িারী। 

৫৬. الحميد েশংকসত। ৮৫. اإلكرام و الجالل ذو  মকহমাময় মহানুভব। 
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৫৭. المحصى কহসাব গ্রহেিারী। ৮৬. المقسط নযায়পরায়ে। 

৫৮. المبدئ আকি স্রিা। ৮৭. الجامع এিত্রিরেিারী। 

৫৯. المعيد পনু:সৃকিিারী। ৮৮. الغني অভাবমুক্ত। 

৬০. المحيي জীবনিাতা। ৮৯. المغني অভাব ফমািনিারী। 

৬১. المميت মতৃুযিাতা। ৯০. المانع েকতনরাধ্িারী। 

৬২. الحي কিরঞ্জীব। ৯১. لضارا ক্ষকতর ক্ষমতািারী। 

৬৩. القيوم স্বেকতষ্ঠ সংরক্ষেিারী। ৯২. النافع িলযােিারী। 

৬৪. الواجد োপি, কতকন যা িান তাই পান। ৯৩.   النور     ফজযাকতমণয়। 

৬৫. الماجد মহান। ৯৪. الهادي  পথ েিশণি। 

৬৬. الواحد এিি। ৯৫. البديع     নমুনাকবহীন সকৃিিারী। 

৬৭ এি অকদ্বতীয়। ৯৬. الباقي      কিরস্থায়ী। 

৬৮. الصمد অননপক্ষ। ৯৭. الوارث      স্বত্বাকধ্িারী। 

৬৯.  القادر শকক্তশালী। ৯৮. الرشيد সতযিশণী। 

৭০. مقتدر ক্ষমতাশালী। ৯৯. الصبور ধধ্যণশীল। 

৭১.  المقدم অগ্রবতণীিারী।     

 

পকবত্র িুরআনলু িারীনম এবং হািীস গ্রন্থসমূনহ এসনবর বাইনরও আনরা কিেু 

গুেবািি নানমর উনল্লখ পাওয়া যায়। ফযমন: 

১.ُّ ب اِدق ُّ.েকতপালি। ৪ اَلرَّ  সতযবািী। اَلصَّ

২.ُّ ْنِعم تَّار ُّ.কনয়ামতিানিারী। ৫ اَْلم   ফগাপনিারী। اَسَّ

৩.ُّْْعطي      িাতা। اَْلم 

  

পকবত্র িুরআনলু িারীনম এবং হািীস গ্রন্থসমূনহ এসনবর বাইনরও আনরা কিেু 

গুেবািি নানমর উনল্লখ পাওয়া যায়। উপনর ঐ পাাঁিকি উনল্লখ িরা হনলা। 

আল আসমাউল হুসনার যথাযথ বাংলা অনুবাি কিেুনতই হয় না। এখানন ফয 

বাংলা অথণ ফিওয়া হনয়নে, তা ফিবল ইকঙ্গত মাত্র। আল আসমাউল হুসনার 

মনধ্য ফথনি কিেু সংখযি গুোবলী আল্লাহর জনয সত্তাগত, অনাকি অনন্ত, বযাপি 

ও অসীম। আর মানুনের জনয এ সিল গুে ফিবল আল্লাহর ফিয়া অস্থায়ী এবং 

সীকমত।  

 

২. ফফনরশতাগনের ওপর ঈমান  

ফফনরশতাগনের ওপর ঈমান আনার অথণ হনলা এ িথা কবশ্বাস িরা ফয, মহান 

আল্লাহ এি ধ্রনের মাখলুিনি নূনরর দ্বারা সৃকি িনর তানিরনি আমানির িকু্ষর 
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অন্তরানল ফরনখনেন। তানিরনি ফফনরশতা বনল। তাাঁরা পুরুে বা মকহলা 

ফিানকিই নন। বরং তাাঁরা কভন্ন ধ্রননর মাখলুি। অননি ধ্রনের িাজ আল্লাহ 

তা‘আলা তানির ওপর ফসাপিণ িনর ফরনখনেন। ফযমন: নবীগনের আ. কনিি 

অহী আনয়ন িরা, ফম  পকরিালনা িরা, রুহু িবয িরা, ফনিী-বিী কলনখ রাখা 

ইতযাকি। তাাঁরা সমূ্পেণ কনষ্পাপ। তাাঁরা কবন্দুমাত্র আল্লাহর নাফরমানী িনরন না। 

তাাঁরা আল্লাহর কেয় ও ফরমাবরিার বান্দা। তাাঁনির মনধ্য িারজন ফফনরশতা 

যথা: হযরত কজবরাঈল আ. হযরত মীিাঈল আ., হযরত ইসরাফীল আ. ও 

হযরত আযরাঈল আ. অকতেকসদ্ধ ।  

 

কজন সম্বনে আক্বীিা  

আনরি েিার জীবনি আল্লাহ তা‘আলা আগুননর দ্বারা সৃকি িনর আমানির িকু্ষর 

অনগাির িনর ফরনখনেন। তানিরনি কজন বনল। তানির মনধ্য ভানলা-মন্দ 

সবরিম হয়। তারা নারী-পুরুেও বনি এবং তানির সন্তানাকিও হয়। তানির 

খানা-কপনার েনয়াজনও হয়। কজন মানুনের ওপর আের িরনত পানর। তানির 

মনধ্য সবনিনয় ফবকশ েকসদ্ধ ও বড় দুি হনে ‘ইবকলশ শয়তান’। হাশনরর 

ময়িানন কজননিরও কহসাব-কনিাশ হনব। এ িথা িুরআনন িারীনম উনল্লখ 

আনে। সুতরাং তা কবশ্বাস িরা ঈমাননর অংশ।  

 

৩. আল্লাহর ফেকরত কিতাবসমনূহর ওপর ঈমান: 

আল্লাহ তা‘আলার ফেকরত কিতাবসমূনহর ওপর ঈমান আনার অথণ হনলা, এ িথা 

কবশ্বাস িরা ফয, আল্লাহ তা‘আলা মানব জাকত ও কজন জাকতর কহিায়ানতর জননয 

ফোি-বড় বহু কিতাব হযরত কজবরাঈল আ. এর মাধ্যনম পয়গাম্বরগনের আ. 

ওপর নাকযল িনরনেন, তারা ফস সব কিতানবর দ্বারা কনজ কনজ উম্মতনি দ্বীননর 

িথা কশকখনয়নেন। উক্ত কিতাবসমূনহর মনধ্য িারখানা কিতাব ফবকশ েকসদ্ধ, যা 

েকসদ্ধ িারজন রাসূনলর আ. ওপর নাকযল িরা হনয়নে। তার মনধ্য িুরআন 

শরীফ সবণনশে কিতাব। এরপনর আর ফিান কিতাব নাকযল হনব না। কিয়ামত 

পযণন্ত িুরআন শরীনফর হুিুমই িলনত থািনব। পকবত্র িুরআননর ফিান সূরা 

আয়াত এমনকি ফিান শব্দ হরিত, নুিতার মনধ্য এমকনভানব অনথণর মানেও 

কবন্দুমাত্র পকরবতণন, পকরবধ্ণন বা কবলুকপ্ত আনসকন এবং কিয়ামত পযণন্ত আসাও 

সম্ভব নয়। িারে স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা িুরআননর কহফাযনতর ওয়ািা িনরনেন 

এবং তা কননজর িাকয়নত্ব ফরনখনেন। অনযানয কিতাবগুনলানি ফবদ্বীন ফলানিরা 

অননি কিেু পকরবতণন িনর ফফনলনে। িারে আল্লাহ তা‘আলা দুকনয়ানত 

ফসগুনলার কহফাযনতর ওয়ািা িনরন কন। পকবত্র িুরআননর েকতকি সূরা, েকতকি 

আয়াত, েকতকি হরফ এমনকি েকতকি নুিতাহ ও হরিনতর েকত ঈমান রাখনত 

হনব। ফিান এিকি অস্বীিার িরনল ঈমান থািনব না। িানফর হনয় যানব।  
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িুরআন শরীফ ও তার বযাখযা হািীস শরীনফ কতকন দ্বীন সম্বেীয় সব িথা বেণনা 

িনর কিনয়নেন। ফিান অংশ ফগাপন রানখন কন। সুতরাং, এখন নতুন ফিান িথা 

বা েথা িালু িরা দুরস্ত নয়। দ্বীননর বযাপানর এরূপ নতুন িথানি ইলহাি বা 

কবি‘আত বনল। যা অতযন্ত মারাত্মি গুনাহ ও পথভ্রিতা।  

িুরআন-হািীনসর মনগড়া বযাখযা ফিয়া িুফরী িাজ। ফিান ফরযনি অস্বীিার 

িরা িুফরী িাজ। ফতমকনভানব ফিান হালালনি হারাম মনন িরা বা ফিান 

অিািয হারাম বা গুনাহনি হালাল কহসানব কবশ্বাস িরা িুফরী। এর দ্বারা ঈমান 

িনল যায়।  

 

৪. নবী-রাসলূ আ. এর ওপর ঈমান: 

নবী-রাসূল আ.- এর ওপর ঈমান আনার অথণ এ িথা কবশ্বাস িরা ফয, আল্লাহ 

তা‘আলা মানুনের কহিায়ানতর জননয এবং তানিরনি সকিি পথ ফিখাবার জনয 

স্বীয় বান্দানির মনধ্য হনত বাোই িনর বহুসংখযি পয়গাম্বর অথণাৎ নবী-রাসূল 

আ. মননানীত িনর দুকনয়ানত পাকিনয়নেন। যানত িনর মানুে আল্লাহর সন্তুকি 

হাকসল িনর দুকনয়ানত িাকময়াব হনত পানর এবং পরিানল ফিাযখ ফথনি মুকক্ত 

লাভ িনর ফবনহশত হাকসল িরনত পানর। 

পয়গাম্বরগে সিনলই মাসুম বা কনষ্পাপ। তাাঁরা ফিান েিার পাপ িনরন না। 

নবীগে মানুে। তাাঁরা ফখািা নন। ফখািার পুত্র নন। ফখািার রূপান্তর (অবতার) 

নন। বরং তাাঁরা হনলন আল্লাহর েকতকনকধ্। নবীগে আল্লাহর বােী হুবহু ফপৌাঁনে 

কিনয়নেন। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁনির সকিি সংখযা িুরআন শরীফ বা নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম  হািীস শরীনফ বেণনা িনরন কন। িানজই 

কনকশ্চতভানব তাাঁনির সকিি সংখযা ফিউ বলনত পানর না। এ িথা যকি ও েকসদ্ধ 

ফয, এি লক্ষ িকিশ হাজার পয়গাম্বর দুকনয়ানত এনসনেন কিন্তু ফিান সহীহ 

হািীস দ্বারা তা েমাকেত নয়। শুধ্ু এতিুিু বলা যায় ফয, বহুসংখযি পয়গাম্বর 

দুকনয়ানত এনসনেন। 

আল্লাহ তা‘আলার হুিুনম তাাঁনির দ্বারা অননি অসাধ্ারে ও অনলৌকিি  িনা 

সং কিত হনয়নে। ঐ সব  িনানি মু‘কজযা বনল। নবীগনের মু‘কজযাসমূহ কবশ্বাস 

িরাও ঈমাননর অঙ্গ।  

পয়গাম্বরগনের আ. মনধ্য সবণেথম দুকনয়ানত আগমন িনরনেন হযরত আিম 

আ. এবং সবণনশে অথি সবণেধ্ান এবং সবণনরষ্ঠ হনেন আমানির নবী হযরত 

মুহাম্মি মুস্তফা আহমি মুজতাবা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম। তাাঁর পনর 

অনয ফিউ দুকনয়ানত নবী বা রাসূল কহনসনব আগমন িনরনকন এবং িরনবনও 

না। হযরত ঈসা আ. কিয়ামনতর পূনবণ যকিও আগমন িরনবন, কিন্তু কতকন ফতা 

পূনবণই নবী কেনলন। নতুন নবী কহনসনব কতকন আগমন িরনবন না। আমনির নবী 
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খাতামুন নাকবয়যীন বা ফশেনবী। তাাঁর পনর নতুনভানব আর ফিান নবী আসনবন 

না; তারপর আসল বা োয়া ফিানরূপ নবীই নাই। বরং তাাঁর আগমননর মাধ্যনম 

নবুওয়ানতর িরজা বে হনয় ফগনে। আমানির নবীর নবুওয়াত োকপ্তর পর ফথনি 

কিয়ামত পযণন্ত সমগ্র পৃকথবীনত যত কজন বা ইনসান কেল, আনে বা সৃকি হনব, 

সিনলর জননযই কতকন নবী। সুতরাং কিয়ামত পযণন্ত সমস্ত পৃকথবীনত এিমাত্র 

তাাঁরই হুিুম এবং তরীিা সিনলর মুকক্ত ও নাজানতর জননয অকদ্বতীয় পথ 

কহনসনব বহাল থািনব। অনয ফিান ধ্মণ, তরীিা বা ইজম এর অনুসরে িাউনি 

আল্লাহর িরবানর িাকময়াব িরনত পারনব না। আমানির নবীর পনর অনয ফিউ 

নবী হনয়নেন বা নবী হনবন বনল কবশ্বাস িরনল তার ঈমান নি হনয় যানব। 

ফতমকনভানব ফিউ নতুন নবী হওয়ার িাকব িরনল বা তার অনুসরে িরনল, ফসও 

িাকফর বনল গেয হনব।  

হযরত ঈসা আ. এখনও আসমানন জীকবত আনেন। তাাঁনি জীকবত অবস্থায় 

আসমানন উকিনয় কননয়নেন, ইহা সতয। িুরআন হািীনস েমাকেত। তাই ইহা 

কবশ্বাস িরনত হনব, অনযথায় ঈমান থািনব না, কতকন কিয়ামনতর পূনবণ আসমান 

ফথনি জকমনন অবতরে িরনবন। আমানির নবীর অনুসারী হনয়। হযরত ঈসা 

আ.- এর বযাপানর পুত্রবাি ও িতৃণত্বনির কবশ্বাস িুফরী।  

দুকনয়ানত যত পয়গাম্বর এনসনেন, সিনলই আমানির মাননীয় ও ভকক্তর পাত্র। 

তাাঁরা সিনলই আল্লাহর হুিুম েিার িনরনেন। তাাঁনির মনধ্য পরস্পনর ফিান 

কবনরাধ্ কেল না। সিনলই পরস্পর ভাই ভাই কেনলন। হযাাঁ, আল্লাহ তা‘আলা 

অবশয কহিমনতর িারনে কবকভন্ন সময় কবকভন্ন হুিুম জাকর িনরনেন। আর এই 

সামানয কবকভন্নতাও শুধু্ আমনলর বযাপানর, ঈমান আিীিার বযাপানর নয়। 

আিীিাসমূহ আকি হনত অন্ত পযণন্ত কিরিাল এি। আক্বীিার মনধ্য ফিান েিার 

রিবিল বা পকরবতণন হয়কন, আর হনবও না িখননা। পয়গাম্বরগে সিনলই 

িাকমল কেনলন। ফিও নাকিস বা অসমূ্পেণ কেনলন না। অবশয তাাঁনির মনধ্য িানরা 

মযণািা কেল ফবকশ, িানরা মযণািা কেল তুলনামূলিভানব িম। সিল নবী কনজ 

কনজ িবনর জীকবত আনেন। এজনয নবীগেনি ‘হায়াতুন্নবী’ বলা হয়। 

উনল্লখয ফয, আমানির নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর মতণবা 

সবণানপক্ষা ফবকশ। তাই বনল নবীগনের মনধ্য তুলনা িনর এিজননি বড় এবং 

এিজননি ফহয় বা ফোি িনর ফিখাননা বা বেণনা িরা কননেধ্।  

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ সাল্লাম-এর সমস্ত িথা ফমনন ফনয়া জরুরী। তাাঁর এিকি 

িথাও অকবশ্বাস িরনল বা ফস সম্পনিণ সনন্দহ ফপােে িরনল কিংবা তা কননয় 

হাকস-িাট্টা িরনল বা ফিাে ফবর িরনল ঈমান নি হনয় যায়। 
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ঈমাননর জননয আমানির নবীর সশরীনর জাগ্রত অবস্থায় কম‘রাজ ভ্রমনের িথা 

কবশ্বাস িরাও জরুরী। ফয কম‘রাজ কবশ্বাস িনর না, ফস ফবদ্বীন। তার ঈমান নি 

হনয় ফগনে।  

 

সাহাবীর পকরকিকত 

ফযসব মুসলমান আমানির নবী হযরত মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম-ফি স্বিনক্ষ ফিনখনেন, এবং ঈমাননর হালনত ইনকতিাল িনরনেন, 

তাাঁনিরনি ‘সাহাবী’ বলা হয়। 

সাহাবীগনের অননি ফযীলনতর িথা িুরআন ও হািীনস এনসনে। সমস্ত সাহাবী 

রা. গনের সানথ মুহািত রাখা ও তাাঁনির েকত ভকক্ত-রদ্ধা ফপােে িরা আমানির 

এিান্ত িতণবয।  

তাাঁনির িাউনি মন্দ বলা আমনির জননয সমূ্পেণরূনপ কননেধ্। সাহাবীগে যকিও 

মাসুম বা কনষ্পাপ নন, কিন্তু তাাঁরা মাগফূর বা ক্ষমাোপ্ত। সুতরাং, পরবতণী 

ফলািনির জনয তাাঁনির সমানলািনা িরার ফিান অকধ্িার ফনই। তাাঁরা 

সমানলািনার ঊনধ্বণ।  

তাাঁরা সিনলই আকিল অথণাৎ কনভণরনযাগয সতযবািী এবং সনতযর মাপিাকি। 

তাাঁনির ফিাে িিণা িরা হারাম এবং ঈমান কবধ্বংসী িাজ। ‘আিীিাতুত তাহাবী’ 

কিতানব উনল্লখ আনে, ‘সাহাবীগনের েকত মুহািত-ভকক্ত রাখা দ্বীনিারী ও 

ঈমানিারী  এবং দ্বীননর ও ঈমাননর পূেণতা। আর তাাঁনির েকত কবনদ্বে ফপােে 

িরা বা তানির কবরূপ সমানলািনা িরা িুফরী, মুনানফিী এবং শরী‘আনতর 

সীমার সুস্পি লঙ্ঘন। 

সমস্ত সাহাবীগনের মানে িারজন সবণেধ্ান। তাাঁনির মনধ্য েথম হনেন, হযরত 

আবু বির কসেীি রা., কতকনই েথম খলীফা বরহি এবং কতকন সমস্ত উম্মনতর 

মনধ্য ফরষ্ঠ। কদ্বতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুি রা., তৃতীয় খলীফা হযরত 

উসমান গেী রা. এবং িতুথণ খলীফা হযরত আলী রা.। সিল সাহাবানয় 

কিরানমর বযাপানর আল্লাহ তা‘আলার কির সন্তুকির সুসংবাি কিনয়নেন। কবনশে 

িনর মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম িশজন সাহাবীর নাম উনল্লখ 

িনরনেন। এই িশজননি আশারানয় মুবাশশারা (সুসংবািোপ্ত িশজন) বলা 

হয়। তাাঁরা হনলন -১. হযরত আবু বির রা., ২. হযরত ওমর ফারুি রা., ৩। 

হযরত উসমান রা. ৪. হযরত আলী রা., ৫. হযরত তালহা রা., ৬. হযরত 

যুবানয়র রা. ৭. হযরত আবদুর রহমান ইবনন আওফ রা., ৮. হযরত সা‘ি 

ইবনন আবী ওয়ািিাস রা., ৯. হযরত সাঈি ইবনন যানয়ি রা., ১০. হযরত 

আবু উবাইিা ইবনুল জাররাহ রা. 
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নবী আ. এর কবকব ও আওলাি সম্বনে আক্বীিা 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর কবকব ও আহল-আওলািগনের রা. 

কবনশেভানব তাযীম িরা উম্মনতর ওপর ওয়াকজব। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাম-এর আওলািগনের মনধ্য হযরত ফাকতমা রা. এবং  কবকবগনের 

মনধ্য হযরত খািীজা ও আকয়শা রা. এর মযণািা সবনিনয় ফবকশ।  

 

ওলী-বুযগুণনির সম্বনে আক্বীিা  

ওলী-বুযগুণনির িারামত সতয। কিন্তু ওলী-বুযগুণগে যত বড়ই ফহান না ফিন, 

তাাঁরা নবী রাসূল আ. ফতা িূনরর িথা, এিজন সাধ্ারে সাহাবীর সমতুলযও হনত 

পানরন না। অবশয হক্কানী পীর-মাশাকয়খ ও উলামানয় কিরাম ফযনহতু নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর ওয়াকরশ এবং দ্বীননর ধ্ারি বাহি সুতরাং, 

তাাঁনির েকত ভকক্ত-রদ্ধা রাখা, তাাঁনির সঙ্গ লাভ িরা এবং তানির েকত কবনদ্বে 

না রাখা সিল মুসলমাননর জনয জরুরী। দ্বীননর খাকিম কহনসনব তাাঁনিরনি ফহয় 

িরা, কিংবা গাকল ফিয়া িুফরী িাজ। মানুে যতই ফখািার ফপয়ারা ফহাি, হুাঁশ-

জ্ঞান থািনত শরী‘আনতর হুিুম-আহিানমর পাবন্দী অবশযই তানি িরনত হনব। 

নামায, ফরাযা, হজ্ব, যািাত িখননা মাফ হনব না। ফতমকনভানব মি খাওয়া, 

গান-বািয িরা, পরস্ত্রী িশণন বা স্পশণ িরা িখননা তার জননয জাকয়য হনব না। 

হারাম বস্তুসমূহ হারামই থািনব এবং হারাম িাজ িনর বা ফরয বনন্দগী ফেনড় 

কিনয় ফিউ িখননা আল্লাহর ওলী হনত পানর না।  

 

৫. কিয়ামত কিবনসর ওপর ঈমান 

কিয়ামত কিবনসর ওপর ঈমান আনার অথণ-িুরআন ও হািীনস কিয়ামনতর 

যতগুনলা কনিশণন বকেণত হনয়নে, তা কনশ্চয়ই  িনব-িৃঢ়ভানব এ িথা কবশ্বাস 

িরা। ফযমন- কবশ্বাস িরা ফয, ইমাম মাহিী রহ. আকবভূণত হনবন। কতকন অতযন্ত 

নযায়পরায়েতার সানথ বািশাহী িরনবন। ‘িানা িাজ্জাল’ অননি অননি 

কফতনা-ফাসাি িরনব, তানি খতম িরার জনয হযরত ঈসা আ. আসমান ফথনি 

অবতীেণ হনবন এবং তানি বধ্ িরনবন। ‘ইয়াজুজ মা’জুজ’ অকতশকক্তশালী 

পথভ্রি ফরেীর মানুে। তারা দুকনয়ানত কফতনা-ফাসাি েকড়নয় ফিনব। অতঃপর 

আল্লাহর গযনব তারা ধ্বংস হনয় যানব। ‘িািাতুল আরি’ নানম এি আশ্চযণ 

জাননায়ার পৃকথবীনত জাকহর হনব এবং মানুনের সানথ িথা বলনব।  

কিয়ামনতর পূনবণ পকশ্চম কিি ফথনি সূযণ উকিত হনব, তাওবার িরজা বে হনয় 

যানব এবং িুরআন শরীফ উনি যানব। এ ধ্রননর আনরা অননি  িনা  িনব। 

তারপনর কিেুকিননর মনধ্য সমস্ত মু‘কমনগে মারা যানবন এবং সমস্ত দুকনয়া 

িাকফরনির দ্বারা ভনর যানব।আর তানির উপর কিয়ামত িাকয়ম হনব।   
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সারিথা, কিয়ামনতর সিল কনিশণন যখন পূেণ হনব, তখন আল্লাহর কননিণনশ 

হযরত ইসরাফীল আ. কশঙ্গায় ফুাঁি কিনবন । তানত িকতপয় কজকনস বযতীত সব 

ধ্বংস হনয় যানব, আসমান িূেণ-কবিূেণ হনয় যানব, সমস্ত জীবজন্তু মনর যানব, 

যারা পূনবণ মারা ফগনে, তানির রুহ ফবাঁহুশ হনয় যানব। অননি কিন এ অবস্থায় 

অকতবাকহত হনব। আল্লাহর কননিণনশ তারপর আবার-কশঙ্গায় ফুাঁৎিার ফিয়া হনব। 

তানত সমস্ত আলম আবার জীকবত হনয় উিনব এবং ফিয়ামনতর ময়িানন সিনল 

এিকত্রত হনব।  

কিয়ামনতর কিন সূযণ অকত কনিনি িনল আসনব। ফনল মানুনের খুব িি হনব। 

িি িূর িরার জনয ফলানিরা হযরত আিম আ. ফথনি শুরু িনর বড় বড় 

নবীগনের আ. কনিি সুপাকরনশর জনয যানব। কিন্তু ফিউ সুপাকরশ িরার সাহস 

পানব না। অবনশনে আমানির নবী হযরত মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম-এর শাফাআনত কহসাব-কনিাশ শুরু হনব। 

মীযাননর মাধ্যনম ফনিী-বিীর কহসাব হনব। অনননি কবনা কহনসনবই ফবনহশনত 

িনল যানব, আবার অননিনি কবনা কহনসনব জাহান্নানম কননক্ষপ িরা হনব। 

কহসানবর পর ফনিিারনির ডান হানত এবং বিিারনির বাম হানত আমলনামা 

ফিয়া হনব। 

ফসকিন জাহান্নানমর উপনর অবকস্থত পুলকসরানতর উপর কিনয় সিলনি পার হনত 

হনব। ফনিিার ফলানিরা তা দ্রুত পার হনয় যানবন, কিন্তু বিিার ফলানিরা পার 

হওয়ার সময় পুলকসরানতর কননি অবকস্থত ফিাযনখর মনধ্য পনড় যানব।  

ফসই িকিন কিনন আমানির নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম উম্মতনিরনি 

হাউনজ িাউসানরর শরবত পান িরানবন। তা এমন তৃকপ্তির হনব, যা পান 

িরার পর কপপাসার নামমাত্র থািনব না। জাহান্নানমর মানে ভয়ানি অকেিুণ্ডসহ 

কবকভন্ন রিম শাকস্তর উপিরে মহান আল্লাহ পূবণ হনতই সৃকি িনর ফরনখনেন। 

যার মনধ্য কবন্দুমাত্র ঈমান আনে, ফস যত বড় পাপী ফহাি না ফিন, স্বীয় পানপর 

শাকস্ত ফভাগ িরনব, অতঃপর নবীগনের আ. কিংবা অনযনির সুপাকরনশ ফিাযখ 

হনত মুকক্ত লাভ িনর ফিান এি সময় ফবনহশনত েনবশ িরনব। আর যারা 

িুফরী িনরনে, বা কশরিী িনরনে, তারা যকি দুকনয়ানত অননি ভাল িাজও 

িনর থানি, তথাকপ তারা িখননা কিেুনতই ফিাযখ হনত মুকক্ত পানব না। 

ফিাযখীনির িখননা মৃতুযও আসনব না। তারা কিরিাল শাকস্তই ফভাগ িরনত 

থািনব এবং তানির ফিান আশা-আিাঙ্খা পূেণ হনব না। 

ফিাযনখর নযায় ফবনহশতনিও আল্লাহ তা‘আলা পূবণ হনত সৃকি িনর ফরনখনেন। 

ফসখানন ফনি ফলািনির জননয অগকেত ও অিল্পনীয় শাকন্তর সামগ্রী ও ফনয়ামত 

মওজুি আনে। ফয এিবার ফবনহশনত যানব, তার আর ফিান ভয় বা ভাবনা 
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থািনব না। এবং ফিানকিন তানি ফবনহশত ফথনি ফবর হনত হনব না। বরং 

কিরিাল ফসখানন জীকবত অবস্থায় ফথনি সুখ-শাকন্ত ফভাগ িরনত থািনব।  

ফবনহশনতর সিল ফনয়ামনতর মনধ্য আল্লাহ তা‘আলার িীিার বা িশণন লাভ 

সবণনরষ্ঠ ও সবণানপক্ষা উৎিৃি ফনয়ামত। যকিও দুকনয়ানত জাগ্রত অবস্থায় িমণ 

ফিানখ ফিউ আল্লাহ তা‘আলানি ফিখনত পানব না, কিন্তু মু‘কমনগে ফবনহশনতর 

মনধ্য আল্লাহর িীিার লানভ ধ্নয হনবন। ফবনহশনতর মনধ্য বাগ-বাকগিা, 

বালাখানা, হুর-কগলমান, কবকভন্ন রিম নহর ও নানারিম অিল্পনীয় সুস্বাদু 

খািযসামগ্রী সবণিা মওজুি থািনব। জান্নাতীনির কিনলর ফিান ফনয়ামত ফভাগ 

িরার ইো হওয়ার সানথ সানথ তা পূেণ হনব।  

দুকনয়ানত িাউনি কনকশ্চতভানব জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা যায় না। অবশয 

িুরআন-হািীনস যানির নাম কননয় জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা হনয়নে, তানির 

বযাপানর বলা যানব। তনব িানরার ভাল আমল বা ভাল আখলাি ফিনখ তানি 

ভাল মনন িরা উকিত।  

৬. তািিীনরর ওপর ঈমান  

তািিীনরর ওপর ঈমান আনার অথণ হনে, মনন-োনে অিল কবশ্বাস রাখনত হনব 

ফয, সমগ্র কবশ্বজগনত ভানলা বা মন্দ যা কিেু হয়, সবই আল্লাহ তা‘আলা পূবণ 

হনতই জাননন, লাউনহ মাহফুনয তা কলনখ ফরনখনেন এবং কতকন ফযমন জাননন 

ফতমনই হয়, তার মনধ্য ফিান বযকতিম হয় না। আল্লাহই সবকিেুর সৃকি িতণা। 

তার ক্ষমতা সবণবযাপী । তার ক্ষমতা কেন্ন িনর ফবর হনত পানর, এমন ফিউ 

ফনই। কতকন সবণজ্ঞ, আকি-অন্ত সবকিেুই কতকন সকিিভানব জাননন। 

মানুেনি আল্লাহ তা‘আলা ভাল-মন্দ বুেবার এবং িাজ িরার ক্ষমতা িান 

িনরনেন এবং ইোশকক্তও িান িনরনেন। তার দ্বারা কনজ ক্ষমতায়, কনজ ইোয় 

ফস পাপ ও পুনেযর িাজ িনর। পাপ িাজ িরনল আল্লাহ তা‘আলা অসন্তুি হন 

এবং পুনেযর িাজ িরনল সন্তুি হন। িাজ িরা কভন্ন িথা, আর সৃকি িরা কভন্ন 

িথা। সৃকি ফতা সবকিেুই আল্লাহ তা‘আলা িনরন। কিন্তু কননজর ইোনুযায়ী িাজ 

িরার ক্ষমতা আল্লাহ তা‘আলা মানুেনি িান িনরনেন।  

মানুে জীবনভর যতই ভাল বা মন্দ থািুি না ফিন, ফয অবস্থায় তার ইনকতিাল 

হনব, ফস কহনসনব শাকন্ত বা শাকস্ত পানব। ফযমন, এি বযকক্ত সারাজীবন মু‘কমন 

কেল, কিন্তু মউনতর পূনবণ ইো পূবণি িুফরী বা কশরিী িথা বলনলা বা ঈমান 

কবনরাধ্ী িাজ িরনলা, তাহনল ফস িাকফর সাবযস্ত হনব। সুতরাং, কিনলর মনধ্য 

আল্লাহর রহমনতর আশা ও গযনবর ভয় রাখা জরুরী। আল্লাহ তা‘আলা মানুনের 

অসাধ্য ফিান হুিুম িনরনকন। যা কিেু আনিশ িনরনেন বা কননেধ্ িনরনেন, 

সবই বান্দার আয়নত্ত ও ইখকতয়ানর। 
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আল্লাহ তা‘আলার ওপর ফিান কিেু িরা ওয়াকজব নয়। কতকন যা কিেু িান 

িনরন, সবই তাাঁর রহমত এবং ফমনহরবানী মাত্র। তাাঁর ওপর িানরা ফিানরূপ 

িাকব বা হুিুম কিংবা িতৃণত্ব িনল না। ফোি হনত ফোি গুনানহর িারনে কতকন 

শাকস্ত কিনত পানরন এবং বড় ফথনি বড় পাপও কতকন মাজণনা িরনত পানরন। 

সবই তাাঁর ইোধ্ীন। কতকন িাউনি ফিাযনখ কিনল, ফসিাই ইনসাফ এবং িাউনি 

জান্নানত েনবশ িরানল, ফসিা তার রহমত। আপকত্ত িরার অকধ্িার  িানরা 

ফনই।  

৭। মতৃযুর পর পনুরায় জীকবত হওয়ার ওপর ঈমান  

মৃতুযর পর পুনরায় জীকবত হওয়ার ওপর ঈমান আনার অথণ হনে, আমানির 

বতণমান জীবন পরীক্ষার কনকমত্ত। মৃতুযর পর মহান আল্লাহ আমানিরনি পুনরায় 

জীকবত িনর এ জীবননর সিল কবেনয়র কহসাব কননবন। মৃতুযর পর এিকি 

রনয়নে িবনর সামকয়ি ফলনভানগর বরযখী কযনন্দগী, আর পরবতণীনত কিয়ামত 

সং কিত হওয়ার পর আসনব পরিালীন আসল কযনন্দগী। পূেণাঙ্গ কহসাব-

কিতানবর পর বান্দার জননয কনেণীত হনব ফবনহশত বা ফিাযনখর ফসই অনন্ত 

কযনন্দগী।  

কিয়ামনতর পূনবণই মুনিার-নািীনরর েননাত্তনরর পর িবনরর কভতনর 

ফনিিারনির জননয শাকন্ত ও আরানমর বযবস্থা িরা হয় এবং বিিারনির জননয 

আযাব শুরু হনয় যায়। 

িবর দ্বারা উনেশয, আলনম বরযখ অথণাৎ দুকনয়া ও আকখরানতর কযনন্দগীর 

মধ্যবতণী কযনন্দগী। সিল মানুে ইনকতিানলর পর ফসখাননই ফপৌাঁনে যায়, তাই 

তানি িবর ফিয়া ফহাি বা না-ই ফহাি। ফযমন-অননিনি বা  বা ফিান কহংস্র 

োেী ফখনয় ফফনল, িনতিনি আগুনন জ্বালাননা হয়, তারাও ফসখানন উপকস্থত 

হয়। িবর বনল মূলত এ জগতনিই ফবাোননা হয়। ফনি ফলািনির জননয িবর 

জান্নাত বা ফবনহশনতর এিিা অংশ হনয় যায়। তারা ফসখানন আরানমর সানথ 

অবস্থান িরনত থানি। মৃত বযকক্তর জননয দু‘আ িরনল বা কিেু সিিা িরনল, 

ফস তা ফপনয় খুকশ হয় এবং তানত তার বড়ই উপিার হয়।  

উনল্লখয, ঈমানন মুফাসসানলর এ অংশকি কভন্ন ফিান কবেয় নয়, বরং ৫নং কবেয় 

অথণাৎ কিয়ামনতর ওপর ঈমান আনারই এিকি স্তর; কিন্তু কবেয়কি জকিল ও সূক্ষ্ম 

হওয়ায় ভালভানব ফবাোননার  লনক্ষয আলািা ধ্ারার মাধ্যনম উনল্লখ িরা 

হনয়নে।  

এ হনলা সহীহ ঈমাননর সাতকি আরিান এবং তার কিেুিা বযাখযা ও তাফসীর। 

ফয ফিান বযকক্ত এসব িথার সবগুনলানি মনন-োনে কবশ্বাস িরনব, মুনখ স্বীিার 

িরনব এবং এগুনলার িাবী অনুযায়ী আমনল সাকলহা িরনব, িরুআন ও সুন্নাহর 
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িৃকিনত তানি বলা হনব পকরপূেণ মু‘কমন ও মুসকলম। আল্লাহ তা‘আলার ওয়ািা 

ফয, তানি দুকনয়ানত, বরযনখ ও আকখরানত ইজ্জত ও শাকন্তর সানথ রাখনবন 

এবং তানি সিল েিার আযাব-গযব ও িি-ফপনরশাকন ফথনি কহফাযত 

িরনবন। কিয়ামনতর কিন ফিাযখ ফথনি কহফাযত িনর তানি আল্লাহর পূেণ 

সন্তুকির সংবািসহ মহাসুনখর আবাস ও আননন্দর জান্নাত িান িরনবন।  

আর ফয বযকক্ত উনল্লকখত িথাগুনলার সবগুনলা মনন-োনে কবশ্বাস ফতা িনর, 

কিন্তু অলসতা বা গাফলকতর িারনে িথাগুনলার িাকবর ওপর আমল িনর না বা 

আংকশিভানব আমল িনর, তানি শরী‘আনতর িৃকিনত ফাকসি বা গুনাহগার 

মু‘কমন বলা হয়। তার গুনাহসমূহনি আল্লাহ তা‘আলা ইো িরনল মাফ িরনত 

পানরন, আর ইো িরনল তানি আযাব ও কিনত পানরন। তনব ফস বযকক্ত তার 

ঈমাননর বনিৌলনত অবশযই জান্নানত যানব; সরাসকরও ফযনত পানর, অথবা তার 

অপরানধ্র শাকস্ত ফভাগ িরার পনর জান্নানত ফযনত পানর। 

 কিন্তু ফয বযকক্ত উক্ত কবেয়সমূহনি অকবশ্বাস িরনব, অথবা এগুনলা ফথনি মাত্র 

ফিান এিকি কবেয়নি অকবশ্বাস িরনব কিংবা তানত সনন্দহ ফপােে িরনব, 

অথবা তুে-তাকেলয ও িাট্টা-কবদ্রূপ িরনব, কিংবা এগুনলার মনধ্য ফিান ফিাে 

ফবর িরনব, তার ঈমান থািনব না। বরং ফস িানফর বনল গেয হনব। আর যকি 

পূবণ ফথনি মুসলমান ফথনি থানি, তারপনর তার ফথনি এ ধ্রননর অপরাধ্ 

েিাশ পায়, তাহনল তানি মুরতাি (দ্বীন তযাগিারী) বলা হনব, যকিও ফস 

মুসলমান হওয়ার িাকব িনর এবং যকিও ফস পাাঁি ওয়াক্ত নামায জামা‘আনতর 

সানথ পনড়, মাথায় িুকপ ও মুনখ িাকড় রানখ রানখ বা হজ্ব-উমরা পালন িনর। 

এসব আমল পরিানল তার ফিান িানজ আসনব না। িারে এ িাজগুনলা ফনি 

আমল। আর ফিউ ফনি আমল িরনলই ফস মু‘কমন গেয হয় না। ফযমন, নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম -এর যামানায় অননি মুনাকফি অথণাৎ কনিৃি 

িাকফর কেল, তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম -এর সানথ সিল ফনি 

িানজ অংশ গ্রহে িরনতা। এমনকি কজহানিও শরীি হনতা। তারপরও তারা 

মু‘কমন বনল গেয হয়কন।  

বস্তুত ঈমান কভন্ন কজকনস এবং আমল কভন্ন কজকনস। সহীহ ঈমাননর সানথ আমল 

দুকনয়া ও আকখরানতর ফায়িা ফপৌাঁোয়। আর আমল বযতীত শুধ্ু ঈমানও ফায়িা 

ফিয় না। িারে, এমন ঈমানিার, যার কনিি ফনি আমল ফনই, ফসও ফিান এি 

সময় জান্নানত েনবশ িরনব। কিন্তু ঈমান বযতীত শুধ্ু ফনি আমল দুকনয়ানত 

কিেু ফায়িা ফপৌাঁোনলও ফযমন, তার সুনাম হয় বা বযবসা বৃকদ্ধ পায়, স্বাস্থয 

ভানলা থানি ইতযাকি, কিন্তু আকখরানত ঈমান বযতীত শুধু্ ফনি আমল ফিানই 

িানজ আসনব না। 
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এ সিল কবেয় স্পিভানব জানা থািা জরুরী। যানত কফতনা-ফাসানির যুনগ 

ঈমান রক্ষা িরা সহজ হয়। হািীস-শরীনফ আনে, কফতনার যামানায় অননি 

মানুে সিানল মু‘কমন থািনব কবিানল িাকফর হনয় যানব। [সতূ্র : কতরকমযী শরীফ 

খণ্ড-২, পষৃ্ঠা ৪৩, মসুকলম শরীফ খণ্ড ১, পষৃ্ঠা ৭৫]  

অথণাৎ ফলানিরা ইলনম দ্বীন কশখনব না, হক্কানী উলামানয় কিরানমর সানথ সম্পিণ 

রাখনব না; অপরকিনি বিদ্বীনীর সয়লাব বযাপিভানব েবাকহত হনব। এমনকি 

দ্বীননর নানম িুফর ও কশরনির েিার িরা হনব; তখন মানুে না বুনে িুফরনি 

দ্বীন মনন িনর গ্রহে িনর িাকফর হনয় যানব। [আল্লাহ তা‘আলা সিলনি 

কহফাযত িরুন।] 

এখন ফিখনত হনব, এসব সহীহ আক্বীিা ও কবশ্বাস মুসলমানগে িতিুিু ধ্নর 

ফরনখনে এবং িতিুিুর মনধ্য পকরবতণন সাধ্ন িনর সহীহ আক্বীিানি কবগনড় 

ফফনলনে। এ পযণানয় মুসকলম সমানজ েিকলত ভ্রান্ত আিীিাসমূহ বেণনার আশা 

রাকখ। তনব তার পূনবণ ঈমাননর কববরে আনরা সকবস্তানর উপলকির জননয 

ঈমাননর ৭৭ শাখার বেণনা িরা হনে।  

 

মসুলমাননির আনরা িকতপয় আক্বীিা কবশ্বাস 

 

আল্লাহর িীিার তথা সাক্ষাৎ সম্পনিণ আক্বীিা  

আল্লাহর িীিার বা আল্লাহনি ফিখা সম্পনিণ ইসলানমর আক্বীিা হল, দুকনয়ানত 

ফথনি জাগ্রত অবস্থায় এই িমণিকু্ষর দ্বারা ফিউ আল্লাহনি িখননা ফিখনত পানর 

কন। এবং পারনবও না। তনব ফবনহশত বাসীগে ফবনহশনত কগনয় আল্লাহর িীিার 

তথা িশণন লাভ িরনবন। ফবনহশত বাসীনির জনয একি হনব এিকি ফনয়ামত 

এবং ফবনহশনতর অনয সিল ফনয়ামনতর তুলনায় এই ফনয়ামত [আল্লাহর িীিার] 

সবণানপক্ষা উৎিৃি মনন হনব।  

উনল্লখয ফয, স্বনে আল্লাহনি ফিখা যায়। তনব ফস ফিখানি দুকনয়ার িমণিকু্ষ দ্বারা 

ফিখা বলা হয় না। সুতরাং ফিউ আল্লাহনি স্বনে ফিখনল তা বাস্তনব আল্লাহনি 

ফিখা হনব না।  

আরশ-িরুসী সম্পনিণ আক্বীিা 

আরশ অথণ কসংহাসন। আর িুরসী অথণ ফিয়ার বা আসন। আল্লাহ ফযমন তাাঁর 

আরশ বা িুরসী ও ফতমকন শাননর হনব। এিাই স্বাভাকবি। সপ্ত আিানশর উপর 

আল্লাহ তা‘আলার আরশ ও িুরসী অবকস্থত। হািীনসর বেণনা অনুযায়ী আরশ ও 

িুরসী এত কবশাল ও বড় আিৃকতর ফয, তা সমগ্র আসমান ও জকমননি 

পকরনবিন িনর ফরনখনে। এখানন মনন রাখনত হনব ফয, আল্লাহপাি ফিান 

মাখলুনির নযায়  ওিাবসা িনরন না। এবং কতকন ফিান কনকিণি স্থাননও সীমাবদ্ধ 
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নন। মাখলুনির তথা সৃকিজীনবর ফিান িাযণিলাপ ও আিার-আিরনের সানথ 

আল্লাহর ফিান িাযণিলাপ ও আিার-আিরনের তুলনা বা কমল হয়না। তারপনরও 

তার আরশ ও িুরসী থািার িী অথণ-তা অনুধ্াবন িরা, কবনিেে িরা মানব 

জ্ঞাননর ঊনধ্বণ। তাই আমানির এ কননয় কবিার কবনিেে িরা কিি হনব না। 

আমানিরনি শুধ্ু আরশ ও িুরসী সম্পনিণ উনল্লকখত আক্বীিা কবশ্বাসিুিু রাখনত 

হনব। এর ঊনধ্বণ আর কিেু িল্পনা িরার অকধ্িার আমানির ফনই। 

ইমাম মাহিী রহ. সম্পনিণ আক্বীিা  

কিয়ামনতর ফোি বড় আলামত েিাকশত হওয়ার পর পকরনশনে এমন এিকি 

সময় আসনব, যখন িাকফর-মুশকরিনির েভাব খুব ফবকশ হনব। িতুকিণনি 

কিস্টাননির রাজত্ব েকতকষ্ঠত হনব। খায়বার নামি স্থান পযণন্ত কিিাননির রাজয 

েকতকষ্ঠত হনব। এমন দুিণশার সময় মুসলমানগে তানির বািশাহ বানাননার জনয 

হযরত মাহিীনি তালাশ িরনত থািনব, এি পযণানয় কিেু সংখযি সৎনলাি 

মক্কায় বাইতুল্লাহ শরীনফ তাওয়াফ রত অবস্থায় হাজনর আসওয়াি ও মািানম 

ইবরাহীনমর মােখানন ফপনয় তানি কিনন ফফলনবন। এবং তাাঁর হানত বাইয়াত 

হনয় তানি খলীফা কনযুক্ত িরনবন। এ সময় তাাঁর বয়স হনব িকল্লশ বের। ঐ 

সময় এিকি গানয়কব আওয়াজ আসনব ইকনই আল্লাহর খলীফা -মাহিী।  

হযরত ইমাম মাহিীর নাম হনব মুহাম্মি। তাাঁর কপতার নাম হনব আবদুল্লাহ । 

কতকন হযরত ফাকতমা রাকয. এর বংনশাদ্ভূত অথণাৎ সাকয়যি বংশীয় ফলাি হনবন। 

মিীনা তাাঁর অবস্থান হনব। কতকন বাইতুল মুিাোনস কহজরত িরনবন। তাাঁর 

ধিকহি গিন ও আখলাি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লানমর অনুরূপ 

হনব। কতকন নবী হনবন না, তাাঁর ওপর ওহীও অবতীেণ হনব না। কতকন 

মুসলমাননির খলীফা হনবন এবং আকধ্পতয কবস্তারিারী কিিাননির কবরুনদ্ধ 

কতকন কজহাি পকরিালনা িরনবন এবং তানির িখল ফথনি শাম, িনিাকিননাপল 

[বতণমান ইস্তাম্বলু] েভৃকত  অঞ্চল জয় িরনবন। তাাঁর আমনল িাজ্জানলর 

আকবভণাব হনব। এবং তার আমনলই হযরত ঈসা আ. অবতরে িরনবন। হযরত 

ঈসা আ. এর আগমননর কিেুিাল পনর কতকন ইনকতিাল িরনবন। 

 

হযরত ঈসা আ.এর দুকনয়ানত অবতরে সম্পনিণ আক্বীিা 

িাজ্জাল ও তার বাকহনী বাইতুল মুক্কাোনসর িারকিনি ক নর ফফলনব। 

মুসলমানগে আবদ্ধ হনয় পড়নব। ইতযবসনর এিকিন ফজনরর নামানযর ইিামত 

হওয়ার পর হযরত ঈসা আ. আিাশ ফথনি ফফনরশতানির ওপর ভর িনর 

অবতরে িরনবন। বাইতুল মুক্কাোনসর পূবণকিনির কমনারার কনিি কতকন 

অবতরে িরনবন। এবং হযরত মাহিী এই নামানযর ইমামকত  িরনবন। 

নামানযর পর হযরত ঈসা আ. হানত ফোি এিকি বশণা কননয় ফবর হনবন। তাাঁনি 
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ফিনখই িাজ্জাল পলায়ন িরনত আরম্ভ িরনব। হযরত ঈসা আ. তার ফপেনন 

েুিনবন এবং বানব লুত নামি জায়গায় কগনয় তানি নাগানল ফপনয় বশণার 

আ ানত বধ্ িরনবন। মুসলমাননির আক্বীিা অনুযায়ী হযরত ঈসা আ. ফি 

আল্লাহ তা‘আলা সশরীনর আসমানন উকিনয় ফনন। কতকন স্বাভাকবি মৃতুযবরে 

িনরনকন। কিংবা ইহুকিরা তানি শূলীনত িকড়নয়ও হতযা িরনত পানরন কন। কতকন 

আিানশ জীকবত আনেন। তাাঁনি আমানির নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লানমর রওযা মুবারনির পানশই িাফন িরা হনব। হযরত ঈসা আ. তখন নবী 

কহসানব আগমন িরনবন না। বরং কতকন আমানির নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লানমর উম্মত কহনসনব এই দুকনয়ানত আগমন িরনবন। এবং এই শরী‘আত 

অনুযায়ী কতকন জীবন-যাপন ও ফখলাফত পকরিালনা িরনবন।  

 

িাজ্জাল সম্পনিণ আক্বীিা  

িাজ্জাল শনব্দর অথণ েতারি, ফধ্াাঁিাবাজ। একি কিয়ামনতর এিকি অনযতম 

আলামত। আল্লাহ তা‘আলা ফশে জামানায় ফলািনির ঈমান পরীক্ষা িরার জনয 

এিজন ফলািনি েিুর ক্ষমতা েিান িরনবন। তার এি ফিাখ ফিরা  থািনব, 

িুল ফিাাঁিড়া ও লাল বনেণর হনব। ফস খানিা ফিনহর অকধ্িারী হনব। তার িপানল 

ফলখা থািনব ‘িাকফর’, সিল মু‘কমন ফস ফলখা পড়নত পারনব, ইরাি ও শাম 

ফিনশর মােখানন তার অভুযত্থান হনব। ফস ইহুকি বংনশাদ্ভূত হনব। েথনম ফস 

নবুওয়নতর িাকব িরনব। তারপর ইস্পাহানন যানব, ফসখানন ৭০ হাজার ইহুকি 

তার অনুগামী হনব। তখন ফস ফখািায়ী িাকব িরনব। ফলানিরা িাইনল ফস বৃকি 

বেণে িনর ফিখানব, মৃতনি জীকবত িনর ফিখানব, িৃকত্রম ফবনহশত ফিাযখ তার 

সনঙ্গ থািনব। কিন্তু েিৃতপনক্ষ তার ফবনহশত হনব ফিাযখ আর তার ফিাযখ হনব 

ফবনহশত। ফস আনরা অননি অনলৌকিি িাণ্ড ফিখানত পারনব। যা ফিনখ িাাঁিা 

ঈমাননর ফলানিরা তার িলভুক্ত হনয় জাহান্নামী হনয় যানব। এি ভীেে ফফতনা 

ও ভীেে পরীক্ষা হনব ফসিা। িাজ্জাল এিিা গাধ্ার উপর সওয়ার হনয় েনড়র 

ফবনগ সমগ্র ভূ-খনণ্ড কবিরে িরনব এবং মক্কা, মিীনা এবং বাইতুল মুিাোস 

বযতীত [এসব এলািায় ফস েনবশ িরনত পারনব না। ফফনরশতাগে এসব 

এলািার  পাহারায় থািনবন।] সব স্থানন কফতনা কবস্তার িরনব। হযরত মাহিীর 

সময় তা আকবভণাব হনব। ফস সময় হযরত ঈসা আ. আিাশ ফথনি অবতরে 

িরনবন। এবং তারই হানত িাজ্জাল কনহত হনব। অভুযত্থাননর পর িাজ্জাল 

সবণনমাি ৪০ কিন দুকনয়ানত থািনব। িাজ্জানলর কফতনা ফথনি বাাঁিার জনয 

হািীনস কননির এই দু‘আকি পড়নত বলা হনয়নে-  ِْي َاعُوْذُ بِكَ مِْن فِتْنَة
ِ
اَ لل هُم َ اِ ن 

ا لد َج ا لِ  الْمَسِيْحِ                               

অথণ : ফহ আল্লাহ! আকম ফতামার িানে িাজ্জানলর কফতনা ফথনি কনরাপত্তা িাই। 

[সতূ্র : কমশিাত শরীফ।] 
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আিানশর এি ধ্রনের ফধ্াাঁয়া সম্পনিণ আক্বীিা  

হযরত ঈসা আ. এর ইনকতিানলর পর িনয়িজন ফনিিার ফলাি 

নযায়পরায়েতার সানথ রাজত্ব পকরিালনা িরনবন। তারপর িমািনয় দ্বীনিারী 

িনম যানব। িাকরকিনি ফবদ্বীকন শুরু হনয় যানব। এরই মানে এি সময় আিাশ 

ফথনি এিধ্রনের ফধ্াাঁয়া আসনব। যার ফনল মু‘কমন মুসলমাননির সকিণর মনতা 

ভাব হনব। আর িাকফররা ফবহুাঁশ হনয় যানব। ৪০ কিন পর ফধ্াাঁয়া পকরষ্কার হনব।  

ইয়াজুজ মা’জুজ সম্পনিণ আক্বীিা 

িাজ্জানলর কফতনা ও তার মৃতুযর পর আসনব ইয়াজুজ মাজুনজর কফতনা। এিাও 

কিয়ামনতর অনযতম এিকি আলামত। ইয়াজুজ মাজুজ অতযন্ত অতযািারী 

সম্প্রিানয়র মানুেনগাষ্ঠী। তানির সংখযা অননি অননি ফবকশ হনব।  তারা দ্রুত 

সারা পৃকথবীনত েকড়নয় পড়নব। ভীেে উৎপাত শুরু িরনব। তারা সবণত্র হতযা 

এবং লুিতরাজ  িালানত থািনব। [তারা বতণমানন ফিান ফিনশর ফিাথায় িী 

অবস্থায় অবকস্থত, িী তানির বতণমান পকরিয় তা কনকশ্চত িনর বলা সম্ভব নয়। 

এ কবেনয় িুরআন-হািীনসও স্পি উনল্লখ ফনই। তানির রাজত্ব ও উৎপাত 

িলািানল হযরত ঈসা আ. এবং তার সঙ্গীরা আল্লাহর হুিুনম তূর পবণনত আরয় 

কননবন। হযরত ঈসা আ. ও মুসলমানরা তানির িি লা নবর জনয আল্লাহর 

িানে দু‘আ িরনবন। আল্লাহ তা‘আলা মহামারীর আিানর ফরাগ-বযাকধ্ ফেরে 

িরনবন। বকেণত আনে-ফসই ফরানগর ফনল তানির  ানড় এি ধ্রনের ফপািা সৃকি 

হনব। ফনল অল্প সমনয়র মানেই ইয়াজুজ-মা’জুনজর ফগাষ্ঠী সিনলই মনর 

যানব। তানির অসংখয মৃতনিনহর পিা দুগণে সবণত্র েকড়নয় পড়নব। তখন হযরত 

ঈসা আ. এবং তার সঙ্গীনির দু‘আয় আল্লাহ তা‘আলা এিধ্রনের কবরািিার 

পাখী ফেরে িরনবন। তানির  াড় হনব উনির  ানড়র মনতা। তারা মৃতনিহগুনলা 

উকিনয় কননয় সাগনর বা ফযখানন আল্লাহর ইো ফসখানন ফফনল কিনব। তারপর 

বৃকি বকেণত হনব। এবং সমস্ত ভূপৃষ্ঠ বৃকির পাকননত ধু্নয় পকরষ্কার হনয় যানব। 

 

পকশ্চম কিি ফথনি সযূণ উিয় সম্পনিণ আক্বীিা 

এর কিেু কিন পর এিকিন হিাৎ এিকি রাত কতন রানতর পকরমাে লম্বা হনব। 

মানুে  ুমানত  ুমানত তযাক্ত হনয় যানব। গবাকি পশু বাইনর যাওয়ার জনয অকস্থর 

হনয় যানব এবং কিৎিার শুরু িরনব। তারপর সূযণ সামানয আনলা কননয় পকশ্চম 

কিি ফথনি উিয় হনব। তখন ফথনি আর িানরা ঈমান বা তাওবা িবুল হনব না। 

তওবার িরজা বে হনয় যানব। এর পূবণ পযণন্ত ফখালা থািনব। সূযণ মধ্য আিাশ 

পযণন্ত এনস আল্লাহর হুিুনম আবার পকশ্চম কিনি কগনয়ই অস্ত যানব। তারপর 

আবার যথারীকত কিেুকিন পূনবণর কনয়ম মাকফি পূবণকিি ফথনি উকিত হনয় 

পকশ্চম কিনি কগনয় অস্ত ফযনত থািনব। এবং পকরনশনে অস্ত হনয় যানব। 
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িািাতলু আরি সম্পনিণ আক্বীিা 

পকশ্চম কিি ফথনি সূযণ উিনয়র কিেুকিন পর মক্কা শরীনফর সাফা পাহাড় ফফনি 

অদু্ভত আিৃকতর এি জাননায়ার  ফবর হনব। এনি বলা হয় িািাতুল আরি 

[ভূকমর জন্তু]। একিও কিয়ামনতর এিকি অনযতম আলামত। এই োেীকি মানুনের 

সানথ মানুনের ভাোয় িথা বলনব। ফস অকত দ্রুত ফবনগ সারা পৃকথবী  ুনর 

ফবড়ানব। ফস মু‘কমননির িপানল এিকি নূরাকন ফরখা ফিনন কিনব। ফনল তানির 

ফিহারা উজ্জ্বল হনয় যানব। এবং ফবঈমাননির নানির অথবা গিণাননর উপর সীল 

ফমনর কিনব। ফনল তানির ফিহারা মকলন হনয় যানব। ফস েনতযি মু‘কমন ও 

িাকফরনি কিননত পারনব। এই জন্তুর আকবভণাব কিয়ামনতর সবণনশে আলামত 

সমূনহর অনযতম। এই জন্তুকির আিার আিৃকত সম্পনিণ ইবনন িােীনর কবকভন্ন 

বেণনা উদ্ধৃত হনয়নে। এসনবর অকধ্িাংশই কনভণরনযাগয নয়।  

 

কিয়ামনতর পবূণক্ষনে দুকনয়ার অবস্থা ও কিয়ামত সং িন সম্পনিণ আক্বীিা 

িািাতুল আরি গানয়ব হনয় যাওয়ার পর িকক্ষে কিি ফথনি এিকি 

আরামিায়ি বায়ু েবাকহত হনব। তানত ঈমানিারগনের বগনল কিেু অসুখ হনব 

এবং তারা খুব সহনজই মারা যানব। দুকনয়ায় ফিাননা ঈমানিার বযকক্ত ও আল্লাহ 

আল্লাহ িরার বা আল্লাহর নাম ফনওয়ার মনতা ফিউ অবকশি থািনব না। সারা 

দুকনয়ায় হাবশী িাকফরনির এিসনঙ্গ রাজত্ব িলনব। তারা বাইতুল্লাহ শরীফ 

ধ্বংস িনর ফফলনব। িুরআন শরীফ মানুনের অন্তর ফথনি এবং িাগজ ফথনি 

উনি যানব। তারপর হিাৎ এিকিন কশঙ্গায় ফুাঁি ফিওয়া হনব। এবং তখনই 

কিয়ামত সংগকিত হনয় যানব। কসঙ্গার ফুাঁনি েথম েথম হালিা আওয়াজ হনব। 

পনর এত কবিি ও ভীেে হনব ফয, সারা দুকনয়ার সমস্ত ফলাি মারা যানব। 

আসমান ও জকমন ফফনি িূেণ-কবিূেণ হনয় যানব। পূনবণ যারা মারা ফগনে তানির 

রুহুও ফবহুাঁশ হনয় যানব। সবণনশে সারা দুকনয়া ধ্বংস হনয় যানব।  

 

দু‘আর মানে ওকসলা গ্রহে েসনঙ্গ আক্বীিা  

দু‘আ িবুল হওয়ার জনয নবীনির বা ফিান জীকবত বা মৃত ফনিিার ফলািনির 

ওকসলা কিনয় কিংবা ফিান ফনি িানজর ওকসলা কিনয় দু‘আ িরা জাকয়য বরং তা 

মুস্তাহাব। [সতূ্র : আহসানুল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড।] 

 

িারামত, িাশফ, এলহাম ও পীর বুযুগণ কবেনয় আক্বীিা 

আল্লাহর কেয় বান্দানি বুযগুণ এবং অলী বলা হয়। আর শরী` আনতর 

বরনখলাফ িনল ফিউ িখননা আল্লাহর কেয় বা অলী বা বুযুগণ হনত পানর না। 

অতএব যারা শরী‘আত কবনরাধ্ী িাজ িনর ফযমন-নামায পনড় না, ফরাযা রানখ 
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না, গাজা বা ফনশা িনর, ফবগানা মকহলানি স্পশণ িনর বা ফিনখ, গান বািয 

ইতযাকি িনর তারা িখননা পীর বুযগুণ নয়। তারা যকি অনলৌকিি কিেু ফিখায় তা 

হনল ফসিা িারামত নয়। বরং বুেনত হনব ফসিা জাদু বা এ ধ্রনের কিেুিা 

এিিা হনয় থািনব। আর জাদু ফাকসিনির ফথনিই েিাশ হয়। 

ফযনহতু শয়তান বাতানস ঊধ্বণজগনত ভ্রমে িরনত পানর এ জনয অননি সময় 

শয়তান এসব ফলািনির কনিি গানয়ব জগনতর অননি খবরাখবর জাকননয় 

ফিয়। এনত িনর এসব শুনন মূখণ ফলানিরা তানির ভক্ত হনয় যায় এবং এভানবই 

তারা কবভ্রাকন্তর কশিার হনয় পনড়। এসব ফিনখ তানির ফধ্াাঁিায় পড়া যানব না। এ 

সিল ফলািনির িানে ফগনল ঈমান নি হনয় যাওয়ার ভয় আনে।  

িাশফ ও এলহাম শরীআনতর মুতাকবি হনল, তা গ্রহেনযাগয হনব। অনযথায় তা 

গ্রহেনযাগয হনব না। 

ফিান বুযুগণ বা পীর কবেনয় এই আক্বীিা রাখা ফয, কতকন সব সমনয় আমানির 

অবস্থা জাননন, এিা সমূ্পেণ কশরি। ফিান পীর, বুযনুগণর হানত বাইআত হনল 

কতকন নাজানতর বযবস্থা িরনবন, পুলকসরাত পার িনর কিনবন, এ ধ্রনের 

আক্বীিা রাখাও গুমরাহী বরং পীর বুযগুণ ফিবল ঈমান ও আমনলর পথ 

ফিখানবন। আর এই ঈমান ও আমলই হনব নাজানতর ওকসলা।  

ফিাননা পীর বুযনুগণর মযণািা িাই ফস যত বড় ফহাি িকস্মনিানলও ফিাননা নবী 

বা সাহাবী ফথনি ফবকশ বা তানির সমানও হনত পারনব না।  

ঈসানল সওয়াব সম্পনিণ আক্বীিা 

ঈসানল সওয়াব অথণ সওয়াব ফরসানী বা সওয়াব ফপৌাঁোননা। মৃত মুসলমাননির 

কনয়নত আিায়িৃত নামায, ফরাযা, িান, সিিা, তাসবীহ, তাহলীল, কতলাওয়াত, 

কযকির-আযিার ইতযাকি শারীকরি ও আকথণি সিল ইবািনতর সওয়াব তানির 

রুনহ ফপৌাঁনে থানি। এিা িুরআন-হািীস দ্বারা েমাকেত। এি মনত ফরয 

ইবািনতর দ্বারাও ঈসানল সওয়াব িরা যায়। এনত এিকিনি কননজর িাকয়ত্বও 

আিায় হনব, অপরকিনি মৃতুবযকক্তও সওয়াব পানব।[সূত্র : ইমিাদুল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড] 

 

মাজার কবেনয় আক্বীিা 

মাজার শনব্দর অথণ কযয়ারনতর জায়গা। সাধ্ারেভানব বুযুগণনির িবর ফযখানন 

কযয়ারত িরা হয়, তানি মাজার বনল। সাধ্ারেভানব িবর কযয়ারত দ্বারা ফবশ 

কিেু ফায়িা হয়। ফযমন অন্তর নরম হয়, মৃতুযর িথা মনন পনড়, আকখরানতর 

কিন্তা বানড়, ইবািনত আগ্রহ বানড় ইতযাকি। কবনশেভানব বুযুগণনির িবর কযয়ারত 

িরনল তাির রূহানী ফনয়-যও লাভ হয়। মাজানরর এতিুিু ফায়িা অনস্বীিাযণ। 

কিন্তু এোড়া সাধ্ারে মানুে মাজার ও মাজার কযয়ারত িরা কবেনয় এমন কিেু 
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ভুল আক্বীিা কবশ্বাস ফপােে িনর যার অননিিাই কশরি-এর পযণায়ভুক্ত। এসব 

অবশযই পকরহার িরনত হনব। ফযমন :  

মাজার কবেনয় ভুল আক্বীিা 

মাজানর ফগনল কবপিাপি িূর হয়।  

মাজার তওয়াফ িরনল সওয়াব হয়।  

মাজানর ফগনল আয়-উন্নকতনত বরিত হয়।  

মাজানর ফগনল বযবসা-বাকেনজয লাভ হয়।  

মাজানর ফগনল মািসুি হাকসল হয়।  

মাজানর িািা পয়সা নজর-কনয়াজ কিনল ফায়িা হয়।  

মাজানর কগনয় সন্তান িাইনল সন্তান লাভ হয়। 

মাজানর ফুল ফমামবাকত আগরবাকত ইতযাকি ফিওয়ানি সওয়ানবর িাজ মনন 

িরা।  

মাজানর মান্নত মাননল উনেশয পূরে হয়।  

 

বস্তুর ক্ষমতা সম্পনিণ আক্বীিা :  

ফিান আসবাব বা বস্তুর কনজস্ব ফিান ক্ষমতা ফনই। ফিান আসবাব বা বস্তুর 

কনজস্ব ফিান ক্ষমতা আনে এমন কবশ্বাস িরাও কশরি। তনব বস্তুর মানে ফয 

ক্ষমতা ফিখা যায় বা বস্তু ফথনি ফয েভাব েিাশ পায়, তা আল্লাহ তা‘আলা 

িতৃণি েিত্ত। তার কনজস্ব ক্ষমতা নয়। তাই আল্লাহ ক্ষমতা না কিনল বা িখননা 

সামকয়িভানব ক্ষমতা হরে িনর কননল এর স্বাভাকবি িাযণিাকরতাও েিাশ পানব 

না। আল্লাহপানির এরূপ ফায়সালা হনলই বস্তুর স্বাভাকবি ক্ষমতা ও েভাব 

েিাশ পায় না। বস্তু কবেনয় এ হনে আহনল সুন্নাত ওয়াল জামানতর আক্বীিা।  

 

অলী, আবিাল, গাওস ও িতুবু কবেনয় আক্বীিা 

বুযগুণানন দ্বীন কলনখনেন, মানব জগনত বার েিার অলী-আউকলয়া রনয়নে। তারা 

হল-  

১. িতুবু : তানি িুতুবুল আলম িুতুবুল আিবার, িুতুবুল ইরশাি ও িুতুবুল 

আিতাবও বলা হয়। আলনম গানয়নবর মনধ্য এ িুতুবনি আবদুল্লাহ নানম 

আখযাকয়ত িরা হয়। তার দুজন উযীর থানিন। যানিরনি ইমামাইন বলা হয়। 

ডাননর উযীনরর নাম আবদুল মাকলি। বানমর উযীনরর নাম আবদুর রব। 

এোড়া আনরা বার জন িুতুব থানিন, সাত জন সাত এিলীনম থানিন, 

তানিরনি িুতুনব এিলীম বলা হয়। আর পাাঁি জন ইনয়নমনন থানিন, তানিরনি 

িুতুনব ফবলানয়ত বলা হয়। এই কনকিণি িুতুবগে বযতীত অকনকিণিভানব েনতযি 

শহনর এবং েনতযি গ্রানম থানিন এি এিজন িনর। 

২. ইমামাইন: বযাখযা উপনর বকেণত হনয়নে। 
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৩. গাওস: গাওস মাত্র এিজন থানিন। ফিউ ফিউ বনলনেন, িুতুবনিই গাওস 

বলা হয়। আবার ফিউ ফিউ বনলন, িুতুব আর গাওস এি নয়। গাওস কভন্ন। 

কতকন মক্কা শরীনফ থানিন। 

৪. আওতাি: আওতাি িারজন। পৃকথবীর িার ফিানন িার জন থানিন। 

৫. আবিাল: আবিাল থানিন িকল্লশ জন।  

৬. আখয়ার: তারা থানিন পাাঁিশ জন কিংবা সাতশ জন। পৃকথবীর কবকভন্ন োনন্ত 

তাাঁরা ভ্রমে িরনত থানিন।  

৭. আবরার: অকধ্িাংশ বুযুগণাননদ্বীন আবিালগেনিই আবরার বনলনেন। 

৮. নিুাবা: নুিাবা আলী নানম ৩০০ জন পকশ্চম ফিনশ থানিন।  

৯. নজুাবা: নুজাবা হাসান নানম ৭০ জন কমসনর থানিন।  

১০. আমিূ: আমূি মহুাম্মি নানম িারজন পৃকথবীর িার ফিানে থানিন। 

১১. মফুারকরি: গাওসই উন্নকত িনর ফারি বা মুফারকরি হনয় যান। আর ফারি 

উন্নকত িনর িুতুবুল আহিাত হনয় যান।  

১২. মািতমু: মািতুম শনব্দর অথণ লুিাকয়ত। অথণ ফযমন তারাও ফতমকন 

লুিাকয়ত থানিন।  

উনল্লখয, অলীনির এই েিার এবং এই কববরে সম্পনিণ হািীনস খুনল কিেু বলা 

হয়কন, শুধ্ু বুযুগণাননদ্বীননর িাশফ দ্বারা এিা জানা ফগনে। আর িাশফ যার হয় 

তার জনয ফসিা িকলল। অনযনির জনয ফসিা িকলল নয়। অতএব এসব কননয় 

ফবকশ  াাঁিা াাঁকি িরা তিণকবতিণ িরা কিি নয়।  

রাকশ ও গ্রহ-নক্ষনত্রর েভাব সম্বনে আক্বীিা 

রাকশ হল ফসৌর জগনতর িতগুনলা গ্রহ-নক্ষনত্রর েতীি। এগুনলা িকল্পত। এরূপ 

বারকি রাকশ িল্পনা িরা হয়। যথা- ফমে, বৃে, কমথুন, িিণি, কসংহ, িনযা, 

বৃকশ্চি, ধ্নু, মির, িুম্ভ ও মীন। এগুনলানি কবকভন্ন গ্রহ-নক্ষনত্রর েতীি সাবযস্ত 

িরা হনয়নে। ফজযাকতেশাস্ত্র [অথণাৎ ফকলত ফজযাকতে বা Astrology এর ধ্ারো 

অনুযায়ী এসব গ্রহ নক্ষনত্রর গকত, কস্থকত ও সঞ্চানরর েভানব ভকবেযৎ শুভ-অশুভ 

সং কিত হনত পানর। এভানবই শুভ অশুভ কনেণয় তথা ভাগয কবিার িরা হয়।  

ইসলামী আক্বীিা অনুসানর গ্রহ-নক্ষনত্রর মনধ্য কনজস্ব ফিাননা েভাব বা ক্ষমতা 

ফনই। সিল ক্ষমতা এিমাত্র আল্লাহ তা‘আলার। আল্লাহপাি ইরশাি িনরন: 

কনশ্চয়ই সিল ক্ষমতার মাকলি এিমাত্র আল্লাহ। [সরূা-আনআম,আয়াত-৫৭] 

সুতরাং ভাগয তথা শুভ-অশুভ গ্রহ-নক্ষনত্রর েভানব  নি, এই আক্বীিা রাখা 

কশরি। তনব গ্রহ-নক্ষনত্রর মনধ্য আল্লাহ িতৃণি েিত্ত এরূপ ফিাননা েভাব 

থািনল থািনতও পানর কিন্তু তা কনকশ্চতভানব বলা যায় না। এ সম্পনিণ যা কিেু 
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বলা হয় সবই িাল্পকনি। িুরআন-হািীনস এর ফিান েমাে ফনই। যকি 

েিৃতপনক্ষ এরূপ ফিাননা েভাব থানিও তবুও তা আল্লাহ িতৃণি েিত্ত। গ্রহ-

নক্ষনত্রর কনজস্ব ক্ষমতা নয়। অতএব, শুভ-অশুভ ফমৌকলিভানব আল্লাহর ইোধ্ীন 

ও তারই কনয়ন্ত্রনে। [সতূ্র : ফাতহুল মুলকহম।]  

 

ফরাগ সংিমে কবেনয় আক্বীিা 

জনসমানজ ফোাঁয়ানি ফরাগ বা সংিামি বযাকধ্ সম্বনে ফয ধ্ারো রনয়নে, ফস 

সম্পনিণ ইসলানমর আক্বীিা হল, ফিান ফরানগর মনধ্য সংিমনের কনজস্ব ফিান 

ক্ষমতা ফনই। তাই ফিখা যায়, তথািকথত সংিামি বযাকধ্নত আিান্ত ফলানির 

িানে যাওয়ার পরও অনননি আিান্ত হয় না, তাোড়া ডাক্তাররা তানির ফসবায় 

কননয়াকজত ফথনিও তানির অনননির ফরাগ হয় না। আবার অনননি না ফযনয়ও 

আিান্ত হনয় যায়। এ কবেনয় সহীহ আক্বীিা হল, ফরানগর মানে সংিমে বা 

অননযর মানে কবস্তৃত হওয়ার কনজস্ব ফিান ক্ষমতা ফনই। ফিউ অনুরূপ ফরাগীর 

সংস্পনশণ ফগনল যকি তার আিান্ত হওয়ার বযাপানর আল্লাহর ফায়সালা হয়, ফস 

ফক্ষনত্রই ফিবল ফস আল্লাহর হুিুনম আিান্ত হনব, অনযথায় নয়। কিংবা এরূপ 

আক্বীিা রাখনত হনব, এসব ফরানগর মানে স্বাভাকবিভানব আল্লাহ তা‘আলা 

সংিমনের এই কনয়ম ফরনখ কিনয়নেন। তনব আল্লাহর ইো হনল সংিমে নাও 

 িনত পানর। অথণাৎ সংিমনের এই ক্ষমতা ফরানগর কনজস্ব ক্ষমতা নয়, এর 

পশ্চানত আল্লাহর ফিয়া ক্ষমতা এবং তার ইোর িখল থানি। তনব ইসলাম 

েিকলত এসব সংিামি ফরানগ আিান্ত ফলািনির কনিি ফযনত কননেধ্ িনরনে 

কবনশেভানব িুষ্ঠ ফরাগীর কনিি, এ িারনে ফয, উক্ত ফরাগীর কনিনি ফগনল আর 

তার আিান্ত হওয়ার ফখািায়ী ফায়সালা হওয়ার িারনে ফস আিান্ত হনল তার 

ধ্ারো হনত পানর ফয, উক্ত ফরাগীর সংস্পনশণ যাওয়ার িারনেই ফস আিান্ত 

হনয়নে, এভানব তার আক্বীিা নি হনয় ফযনত পানর, তা ফযন হনত না পানর, 

এজনযই ইসলাম এরূপ কবধ্ান কিনয়নে। তনব ফিউ মজবুত আিীিার অকধ্িারী 

হনল, ফস অনুরূপ ফরাগীর কনিি ফযনত পানর। এমকনভানব সংিামি ফরানগ 

আিান্ত ফলািনিও সুস্থ এলািার ফলািনির কনিি ফযনত কননেধ্ িনরনে। যানত 

তা অনয িানরা আক্বীিা ননির িারে না  নি।  

 

রত্ন ও পাথনরর েভাব কবেনয় আক্বীিা 

মকে, মুক্তা, কহরা, িুকন, পান্না, আিীি েভৃকত পাথর ও রত্ন মানুনের জীবনন 

েভাব ফফলনত পানর, মানুনের ভানগয পকরবতণন  িানত পানর-এরূপ আক্বীিা 

কবশ্বাস রাখা মুশকরিনির িাজ, মুসলমাননির নয়। [সূত্র : আপনি মাসাইল 

আওড় উননি হল।]  
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হস্ত ফরখা কবিার কবেনয় আক্বীিা  

পাকমকি (Pamistry) বা হস্তনরখা কবিার কবিযার মাধ্যনম হানতর ফরখা ইতযাকি 

ফিনখ ভানগযর কবেয়ও ভূত-ভকবেযনতর শুভ-অশুভ সম্পনিণ কবনিেে ফিয়া হয়, 

ইসলানম এরূপ কবেনয় কবশ্বাস রাখা িুফরী। [সতূ্র:আপনি মাসাইল আওড় উননি হল, 

েথম খণ্ড।]  

 

নজর ও বাতাস লাগার কবেনয় আক্বীিা   

# হািীনসর ভােয অনুযায়ী নজর লাগার কবেয়কি সতয। জান-মাল ইতযাকির েকত 

বিনজর ফলনগ ফগনল তার ক্ষকত সাধ্ন হনত পানর। আপনজননর েকতও 

আপনজননর বিনজর লাগনত পানর। এমনকি সন্তাননর েকতও মা-বাবার 

বিনজর লাগনত পানর। আর বাতাস লাগার অথণ যকি হয় কজন-ভূনতর বাতাস 

অথণাৎ তানির খারাপ নজর বা খারাপ আের লাগা, তা হনল এিাও সতয। 

ফিননা, কজন-ভূত মানুনের ওপর আের িরনত সক্ষম।  

# ফিউ িানরা ফিান ভানলা কিেু ফিখনল যকি মাশাআল্লাহ বনল তা হনল তার 

েকত বিনজর লানগ না। আর িানরা ওপর িানরা বিনজর ফলনগ ফগনল যার 

নজর লাগার সনন্দহ হয় তার মুখ হাত [িনুইসহ] হাাঁিু এবং ইসকতনজার জায়গা 

ধু্নয় ফসই পাকন যার ওপর নজর ফলনগনে তার ওপর ফেনল কিনল আল্লাহ িানহ 

ফতা ভানলা হনয় যানব। বিনজর ফথনি কহফাযনতর জনয িাল সূতা বাাঁধ্া বা 

িাকল কিংবা িাজনলর কিপ লাগাননা কভকত্তহীন এবং িুসংস্কার।  

 

িলুক্ষে ও সলূক্ষে কবেনয় আক্বীিা :  

ইসলামী আক্বীিা মনত ফিান বস্তু বা অবস্থা ফথনি িু-লক্ষে গ্রহে িরা বা ফিান 

সময়, কিন ও মাসনি খারাপ মনন িরা ধবধ্ নয়। এমকনভানব িুরআন ও হািীস 

দ্বারা স্বীিৃত নয়-এমন ফিান লক্ষে মানাও ধবধ্ নয়। তনব ফিউ ফিান কবেনয় 

কিন্তা-ভাবনা বা দুকশ্চন্তায় রনয়নে, এরূপ মুহূনতণ  িনািনম বা কিেুিা 

ইোিৃতভানব খুকশ বা সাফলযসূিি ফিান শব্দ শ্রুকতনগাির কিংবা িৃকিনগাির 

হনল ফসিানি সু-লক্ষে কহনসনব গ্রহে িরা যায়। এিা মূলতঃ ফিান শব্দ বা বস্তুর 

েভাবনি কবশ্বাস িরা নয়-এিা েিৃতপনক্ষ আল্লাহর রহমনতর আশানি 

শকক্তশালী িনর।  

 

তাবীজ ও োড়-ফুাঁি কবেনয় আক্বীিা  

তাবীজ ও োড়-ফুাঁনি িাজ হওয়ািা কনকশ্চত নয়-হনতও পানর নাও হনত পানর। 

ফযমন দু‘আ িরা হনল ফরাগ বযাকধ্ আনরাগয হনতও পানর নাও হনত পানর। অথণাৎ 

আল্লাহ পানির মকজণ হনল আনরাগয লাভ হনব, তা না হনল নয়। এমকনভানব 

তাবীজ ও োড়-ফুাঁিও এিকি দু‘আ। মনন রাখনত হনব তাবীনজর ফিনয় কিন্তু 
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দু‘আ আনরা ফবকশ শকক্তশালী। তাবীজ এবং োড়-ফুাঁনি িাজ হনলও ফসিা 

তাবীজ বা োড়-ফুাঁনির কনজস্ব ক্ষমতা নয়। বরং আল্লাহ তা‘আলার ইোনতই তা 

হনয় থানি। 

# সামানয কিেু বযকতিম োড়া োয় সব তাবীজ ও োড়-ফুাঁিই ইজকতহাি এবং 

িুরআন ফথনি উদ্ভূত, িুরআন ও হািীনস যার বযাপানর স্পি িনর বলা হয়কন 

ফয, অমিু তাবীজ বা অমিু োড়-ফুাঁি দ্বারা িাজ হনব। অতএব, ফিাননা তাবীজ 

বা ফিান োড়-ফুাঁি দ্বারা িাকঙ্খত ফল লাভ না হনল এরূপ বলার বা এমন 

ভাবার অবিাশ ফনই ফয, িুরআন ও হািীস কি তা হনল সতয নয়? 

# ফযসব বািয বা শব্দ কিংবা ফযসব-নিশার অথণ জানা যায় না, তার দ্বারা 

তাবীজ ও োড়-ফুাঁি িরা ধবধ্ নয়।  

# ফিান কবেনয়র তাবীজ বা োড়-ফুাঁনির জনয ফিান কনকিণি কিন বা সময় রনয়নে 

বা কবনশে ফিান শতণ ইতযাকি রনয়নে-এমন মনন িরা কিি নয়।  

# তাবীজ বা োড়-ফুাঁনির জনয িানরা অনুমকতোপ্ত হওয়া আবশযি-এমন ধ্ারো 

িরাও ভুল। 

# তাবীজ বা োড়-ফুাঁি দ্বারা ভানলা আের হনল ফসিানি তাবীজিাতার বা 

আকমনলর বুযুগণী মনন িরা কিি নয়। যা কিেু হয় সব আল্লাহর ইোনতই হনয় 

থানি। [সূত্র: ফাতাওয়া শামী।]  

ফাকতহা ইয়াযিাহম 

ফাকতহা বলনত ফবাোননা হয়, ফিান মৃনতর জনয দু‘আ িরা, ঈসানল সওয়াব 

িরা। ইয়াযিাহম ফাকসণ শব্দকির অথণ এিািশ। ৫৬১ কহজরী মুতাকবি ১১৮২ 

কিিানব্দর ১১ রকবউস সানী তাকরনখ বড়পীর শায়খ আবদুল িাকির কজলানী রহ. 

ইনন্তিাল িনরন। তাাঁর মৃতুয উপলনক্ষ রকবউস সানীর ১১ তাকরনখ ফয 

মৃতুযবাকেণিী পালন, উরস ও ফাকতহাখানী িরা হয় তানি বলা হয় ফাকতহা 

ইয়াযিহম।  

পূনবণর পকরনেনি আনলািনা িরা হনয়নে ফয, ইসলানম জন্মবাকেণিী বা 

মৃতুযবাকেণিী পালন ও উরস িরা শরী‘আত সমকথণত অনুষ্ঠান নয়। তনব কতকন 

অননি উাঁিু িনরর অলী ও বুযুগণ কেনলন। তাই এই কনকিণি তাকরনখর অনুসরে না 

িনর অনয ফয ফিান কিন তাাঁর জনয দু‘আ িরনল এবং জাকয়য তরীিায় তাাঁর জনয 

ঈসানল সওয়াব িরনল তাাঁর রূহানী ফনয়জ ও বরিত লানভর ওসীলা হনব এবং 

তা সওয়ানবর িাজ হনব।  

 

আনখরী িাহার ফশামবাহ  
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আনখরী িাহার ফশামবাহ িথাকি ফাকসণ। এর অথণ ফশে বধু্বার। সাধ্ারে 

পকরভাোয় আনখরী িাহার ফশামবাহ বনল সফর মানসর ফশে বুধ্বারনি ফবাোননা 

হনয় থানি। বলা হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ফয অসুস্থতার মনধ্য 

রকবউল আওয়াল মানসর শুরু ভানগ ইনকতিাল িনরন, ফস অসুস্থতা ফথনি সফর 

মানসর ফশে বুধ্বানর অথণাৎ আনখরী িাহার ফশামবায় কিেুিা সুস্থতা ফবাধ্ 

িনরকেনলন, তাই এ কিবসকিনি খুকশর কিন কহনসনব উিযাপন িরা হয়। অথি এ 

তথয সহীহ নয় বরং ও কবশুদ্ধ তথয হল, এ বুধ্বানরই তাাঁর অসুস্থতা ফবনড় যায়। 

িানজই ফয কিন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লানমর অসুস্থতা ফবনড় যায়, 

ফসকিন ইহুিী েমুখনির জনয খুকশর কিন হনত পানর, মুসলমাননির জনয নয়। 

অতএব, সফর মানসর ফশে বুধ্বার অথণাৎ আনখরী িাহার ফশামবাহনি খুকশর 

কিন কহনসনব উিযাপন িরা এবং ঐ কিন েুকি পালন িরা জাকয়য হনব না। [সতূ্র : 

ফাতাওয়া রাহীকময়া, খণ্ড ১] 

 

শরী‘আনতর আক্বীিা কবরুদ্ধ িনয়িকি লক্ষে ও ি-ুলক্ষনের তাকলিা 

১. হানতর তালু িুলিানল অথণিকড় আসনব মনন িরা।  

২. ফিাখ লাফানল কবপি আসনব মনন িরা।  

৩. িুত্তা িান্নািাকি িরনল ফরাগ বা মহামারী আসনব মনন িরা।  

৪. এি কিরুকননত দু জন িুল আাঁিড়ানল এই দু জননর মানে েগড়া লাগনব মনন 

িরা।  

৫. ফিান কবনশে পাকখ ডািনল ফমহমান আসনব মনন িরা।  

৬. যাত্রাপনথ ফপেন ফথনি ফিউ ডািনল যাত্রা খারাপ হনব মনন িরা।  

৭. যাত্রা পনথ ফহাাঁিি ফখনল বা ফময়র ফিখনল বা িাল িলকস ফিখনল কিংবা 

কবড়াল ফিখনল-ি-ুলক্ষে মনন িরা। অমিু কিন যাত্রা নাকস্ত, অমিু কিন ভ্রমে 

নাকস্ত ইতযাকি কবশ্বাস িরা। ফমািিথা ফিান কিন বা ফিান মুহূতণনি অশুভ মনন 

িরা।  

৮. যাত্রার মুহূনতণ ফিউ তার সামনন হাাঁকি কিনল িাজ হনব না-এমন কবশ্বাস িরা।  

৯. ফপাঁিা ডািনল  রবাকড় কবরান হনয় যানব মনন িরা।  

১০. কজহ্বায় িামড় লাগনল ফিউ তানি গাকল কিনে মনন িরা।  

১১. িড়ুই পাকখনি বালুনত ফগাসল িরনত ফিখনল বৃকি হনব মনন িরা।  

১২. ফিািান ফখালার পর েথনমই বাকি কিনল সারা কিন বাকি বা ফাাঁকি যানব 

মনন িরা।  

১৩. ফিাননা ফলানির আনলািনা িলনে, এই ফাাঁনি বা এর কিেুকিন পনর ফস 

এনস পড়নল এিানি তার িী ণজীবী হওয়ার লক্ষে মনন িরা।  

১৪. ফিান  নর মািড়সার জাল ফবকশ হনল ফসই  নরর মাকলি ঋেগ্রস্ত হনয় 

যানব মনন িরা।  

১৫. আসনরর পর  র োড়ু ফিয়ানি খারাপ মনন িরা।  
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১৬. োড়ু দ্বারা কবোনা পকরস্কার িরনল  র উজাড় হনয় যানব মনন িরা। 

১৭. ফিান বাকড়নত বাচ্চা মারা ফগনল ফস বাকড়নত ফগনল কননজর বাচ্চা মারা যানব 

মনন িরা।  

১৮. োড়ুর আয়াত লাগনল শরীর শুকিনয় যানব মনন িরা। 

১৯. ফিান োেী বা োেীর ডািনি অশুভ বা অশুভ লক্ষে মনন িরা।  

কবনশে দ্রিবয : এ ধ্রনের আনরা অননি ভুল কবশ্বাস আমানির সমানজ েিকলত 

আনে। ফসসব ফথনি মাত্র িনয়িকি এখানন বাোই িনর উনল্লখ িরা হল। এসব 

ফনয়া হনয়নে “আগলাতুল আওয়াম” গ্রন্থ ফথনি।  

 

আহনল সনু্নাত ওয়াল জামাআত কবেনয় আক্বীিা : 

এই হািীনস বলা হনয়নে, অকত শীঘ্র আমার উম্মত ফতহাত্তর ফফরিায় [িনল] 

কবভক্ত হনয় পড়নব। তন্মনধ্য এিকি মাত্র িল হনব মুকক্তোপ্ত। অথণাৎ এরা হনব 

জান্নাতী। আর বাকি সবগুনলা ফফরিা হনব জাহান্নামী। কজনজ্ঞস িরা হল, ইয়া 

রাসূলুল্লাহ! ফসই মুকক্তোপ্ত িল িারা? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম 

উত্তনর বলনলন: আকম ও আমার সাহাবীগে ফয মত ও পনথর উপর আকে তার 

অনুসারীগে।[সতূ্র : কতরকমযী শরীফ, ২য় খণ্ড।] 

এই হািীনসর মনধ্য ফয মুকক্তোপ্ত বা জান্নাতী িল সম্পনিণ বলা হনয়নে 

তানিরনি বলা হয় আহনল সুন্নাত ওয়াল জামাত। নামকির মানে সুন্নাত শব্দ 

দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লানমর মত ও পথ এবং জামাত শব্দ 

দ্বারা কবনশেভানব সাহাবানয় কিরানমর জামাত উনেশয। ফমািিথা, রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবানয় কিরানমর মত ও পনথর 

অনুসারীনিরনি বলা হয় আহনল সুন্নাত ওয়াল জামাত। ইসলাম ধ্নমণ কবকভন্ন 

সমনয় ফযসব সম্প্রিায় ও ফফরিার উদ্ভব হনয়নে, তন্মনধ্য সবণযনুগ এই িলকিই 

হল সতযারয়ী িল। সবণযনুগ ইসলানমর ফমৌকলি আিাইি কবেনয় হিপন্থী 

সংখযাগকরষ্ঠ উলামানয় কিরাম এভানব িুরআন, হািীস ও সাহাবানয় কিরানমর 

মত ও পনথর অনুসরে িনর আসনেন। এ িলকি তারই অনুসরে িনর আসনে। 

সবণযনুগ এই িলই হনে বড় িল। সবণযনুগই এরা কিনি আনে। এর বাইনর যারা 

কগনয়নে, তারা আহনল সুন্নাত ওয়াল জামাত বকহভূণত কবপথগামী ও বাকতলপন্থী 

সম্প্রিায়। এ ধ্রনের অননি বাকতল সম্প্রিায় িানলর অতল তনল কবলীন হনয় 

ফগনে। যারা রনয়নে এখননা, তারাও অকিনরই কবলীন হনব। হিপন্থী িল 

কিরিালই কিনি থািনব। 

ঈমান সম্পকিণত ফিাননা কবেনয় মনন সনন্দনহ জাগনল তখন িরেীয় িী? 

ফযসব কবেনয় ঈমান রাখনত হয়, ফসসব কবেনয় যকি িখননা মনন সনন্দহ হয় 

এবং ওয়াসওয়াসা ফিখা ফিয়, ফযমন মনন সনন্দহ ফিখা কিল ফয,[নাউযুকবল্লাহ] 
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আসনল আল্লাহ বনল ফিউ আনেন কি! কিংবা সনন্দহ ফিখা কিল ফয, জান্নাত 

জাহান্নাম আসনল আনে কি? এভানব আল্লাহ ও রাসূল িুরআন, পরিাল, 

তিিীর ইতযাকি ঈমান সম্পকিণত ফয ফিান কবেনয় মনন সনন্দনহ আসনল তখন 

কতনিা আমল িরেীয়। যথাঃ- 

১. আউযুকবল্লাকহ কমনাশ শাইতকনর রজীম পনড় ফনয়া। 

২.  আমানতু কবল্লাহ অথণাৎ আকম আল্লাহর েকত ঈমান আনলাম পনড় ফনয়া।  

৩.  উক্ত কিন্তা ফথনি কবরত হনয় অনয ফিান কিন্তা বা িানজ কলপ্ত হওয়া।  

 

ঈমান শকক্তশালী বা দুবণল হয় কিভানব 

কনম্নকলকখত কবেয়গুনলা দ্বারা ঈমান শকক্তশালী অথণাৎ ঈমাননর মনধ্য নূর পয়িা 

হয় এবং তা মজবুত হয়। 

১. ঈমাননর আনলািনা দ্বারা।  

২. ঈমানিারনির সাহিযণ দ্বারা।  

৩. আমল দ্বারা। [ঈমাননর শাখাগুনলার ওপর আমল দ্বারা] 

 

পক্ষান্তনর ঈমান দুবণল হনয় যায় এবং ঈমাননর নূর িনম যায় এমনকি িখননা 

িখননা ঈমান নি পযণন্ত হনয় যায় কননি বকেণত িারনে। 

১. িুফর দ্বারা 

২. কশরি দ্বারা 

৩. কবি‘আত দ্বারা 

৪. িু-সংস্কার ও িু-েথা পালন িরার দ্বারা।  

৫. গুনাহ িরার দ্বারা। (ইয়ানানত আহিানম কযনন্দগী) 

 

অধ্যায় দুই 

 

ঈমাননর সাতাত্তর শাখা 

আল্লাহপাি ইরশাি িনরন-  

دَتْهُْم إِميَاناا وَإِذَا مَا أُنْزِلَْت سُورَةٌّ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَي ُكُمْ زَادَتُْه هَذِ ِ إِميَاناا فَأَم َا ال َذِيَن آَمَنُوا فَزَا
  شِرُونَوَهُمْ يَسْتَبْ

যখন ফিান সূরা অবতীেণ হয়, তখন তানির ফিউ ফিউ বনল, এ সূরা ফতামানির 

মনধ্য িার ঈমান িতিা বৃকদ্ধ িরনলা? বস্তুত যারা ঈমানিার, এ সূরা তানির 

ঈমান বৃকদ্ধ িনরনে এবং তারা আনকন্দত হনয়নে। [সূত্র : সূরা তাওবা, আয়াত 

১২৪।]  
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অনযত্র ইরশাি হনে-     ْعَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِميَانااَوإِذَا تُلَِيت                          
যখন তানির কনিি িুরআননর আয়াত কতলাওয়াত িরা হয়, তখন তানির ঈমান 

ফবনড় যায়। [সতূ্র : সূরা আনফাল, আয়াত-২।]  

 

উপনরাক্ত আয়াতদ্বয় ফথনি ফবাো যায়, িুরআননর আয়াত কতলাওয়াত, তা 

মমণাথণ সম্পনিণ কিন্তা-ভাবনা এবং ফস অনুযায়ী আমল িরার ফনল ঈমাননর 

উন্নকত অগ্রগকত  নি; অথণাৎ ঈমাননর নূর, আস্বাি ও শকক্ত বৃকদ্ধ পায়।  

হযরত আলী রাকয. বনলন : যখন ঈমান অন্তনর েনবশ িনর, তখন এিকি ফশ্বত 

কবন্দুর মনতা ফিখায়। অতঃপর যতই ঈমাননর উন্নকত হয়, ফসই ফশ্বত কবন্দু ততই 

সম্প্রসাকরত হনয় ওনি। এমনকি ফশে পযণন্ত ফগািা অন্তর নূনর ভরপুর হনয় যায়। 

[সতূ্র : তাফসীনর মাযহারী, খণ্ড ৪, পষৃ্ঠা ৩২৬. মা‘আকরফুল িুরআন, খণ্ড ৪ পষৃ্ঠা ৪৯৪।] 

হযরত আবু হুরাইরা রাকয. ফথনি বকেণত আনে, কতকন বনলন: রাসূলুল্লাহু 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন, ঈমাননর সত্তনরর ওপর শাখা আনে। 

তন্মনধ্য সনবণাত্তম শাখা হনলা, (কিনলর কবশ্বানসর সানথ) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা 

এবং সবণকনম্ন শাখা হনলা, রাস্তা হনত িিিায়ি কজকনস সকরনয় ফিয়া। আর 

লজ্জাশীলতা ঈমাননর এিকি অনযতম শাখা। [সতূ্র : মুসকলম শরীফ, খণ্ড ১, পিৃা ৪৭] 

ঈমান ও ইসলাম িতগুনলা িানযণর সমকির নাম। ফসই িাযণাবলীর মনধ্য 

িতগুনলা কিনলর দ্বারা সম্পন্ন হয়। িতগুনলা জবান দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং 

িতিগুনলা শরীনরর অনযানয অঙ্গ-েতনঙ্গর দ্বারা সম্পন্ন হয়। ফমাি িাযণ ৭৭কি। 

তন্মনধ্য কিনলর দ্বারা সম্পন্ন হয় ৩০কি, জবাননর দ্বারা সম্পন্ন হয় ৭কি এবং হাত-

পা ইতযাকি বাকহযি অঙ্গ-েতযনঙ্গর দ্বারা সম্পন্ন হয় ৪০কি। কবস্তাকরত কনম্নরূপ : 

 

ঈমান সংকিি ৩০কি িাজ-যা কিনলর দ্বারা সমাধ্া হয়  

১. আল্লাহ তা‘আলার ওপর ঈমান আনয়ন িরা  

আল্লাহনি কবশ্বাস িরা এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ননর অথণ শুধ্ু আল্লাহ 

তা‘আলার অকস্তত্ব স্বীিার িরা নয়, বরং অকস্তনত্বর েকত কবশ্বানসর সনঙ্গ সনঙ্গ 

কতকন ফয অনাকি, অনন্ত, কিরঞ্জীব, কনরািার, তা স্বীিার িরা, তাাঁর কসফাত অথণাৎ 

মহৎ গুোবলী স্বীিার িরা এবং কতকন ফয এি, অকদ্বতীয়, সবণশকক্তমান ও 

িয়াময় এিাও স্বীিার িরা এবং কতকন বযতীত অনয ফিউ ইবািনতর ফযাগয নয়-

এ িথাও কবশ্বাস িরা িতণবয।  

২. সবই আল্লাহ তা‘আলার সিৃ-এর ওপর ঈমান  রাখা  

মুসলমানগনের অিািয কবশ্বাস ও ঈমান রাখনত হনব ফয, ভানলা-মন্দ ফোি-বড় 

সমস্ত কবেয় ও বস্তুকনিনয়র সৃকিিতণা এিমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। সৃকিিতণা 

কহনসনব এিমাত্র আল্লাহ তা‘আলা বযতীত অনয ফিউ ফনই। 
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৩. ফফনরশতা সম্বনে ঈমান 

ফফনরশতাগে কনষ্পাপ, তাাঁরা আল্লাহর কেয় ও ফরমাবরিার বান্দা। ফিান িানজই 

তাাঁরা কবন্দুমাত্র নাফরমানী িনরন না এবং তাাঁনির আল্লাহেিত্ত ক্ষমতাও অননি 

ফবকশ। আল্লাহ তা‘আলা তানির ওপর অননি কযম্মািারী অপণে িনরনেন। 

৪. আল্লাহর কিতাব সম্বনে  ঈমান রাখা : 

পকবত্র িুরআন সম্বনে এরূপ ঈমান রাখনত হনব, এ মহান কিতাবকি ফিান 

মানুনের রকিত নয়; বরং তা আনিযাপান্ত আল্লাহ তা‘আলার িালাম বা বােী। 

পকবত্র িুরআন অক্ষনর অক্ষনর অিািয সতয। এত োড়াও পূবণবতণী নবীগনের 

েকত ফসসব ফোি-বড় কিতাব নাকযল হনয়কেল, সবই অক্ষনর অক্ষনর সতয ও 

অিািয কেল। অবশয পরবতণীিানল ফলানিরা ঐ সব কবিৃত ও পকরবতণন িনর 

ফফনলনে। কিন্তু িুরআন শরীফনি ফশে পযণন্ত অপকরবকতণত রূনপ সংরক্ষে িরার 

ভার স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা কননয়নেন। ফসই কহনসনব পকবত্র িুরআন অকবিল 

নাকযলিৃত অবস্থায়ই কবিযমান রনয়নে। পকবত্র িুরআননি ফিউ কবিৃত িরনত 

পারনব না।  

৫. পয়গাম্বরগে সম্বনে ঈমান রাখা  

কবশ্বাস রাখনত হনব, নবী বা পয়গাম্বর বহুসংখযি কেনলন। তাাঁরা সিনলই 

কনষ্পাপ ও ফবগুনাহ কেনলন। তাাঁরা স্বীয় িাকয়ত্ব যথাযথ আিায় িনর ফগনেন। 

আমানির নবী হযরত মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম। তাাঁর আনীত 

শরী‘আতই আমানির পালনীয়। 

৬. আকখরাত সম্বনে ঈমান রাখা  

আকখরানতর উপর ঈমান রাখার অথণ হনলা, িবনরর সওয়াল-জওয়াব ও 

সওয়াল-আযাব কবশ্বাস িরা, হাশনরর ময়িানন আকি হনত অন্ত পযণন্ত পৃকথবীনত 

আগত সিল মানুে এিকত্রত হনব, ফনিী-বিী পকরমাপ িরা হনব ইতযাকির েকত 

কবশ্বাস স্থাপন িরা। অথণাৎ কিয়ামত সম্বনে যত িথা িুরআন ও হািীস শরীনফ 

এনসনে, সব কবশ্বাস িরা জরুরী। 

৭. তািিীর সম্বনে ঈমান রাখা  

তািিীর সম্বনে িখননা তিণ-কবতিণ িরনব না, বা মনন সংশয়-সনন্দহ স্থান কিনব 

না। দুকনয়ানত যা কিেু হনয়নে, হনে বা হনব, সবই মহান আল্লাহর এিেত্র 

কনয়ন্ত্রোধ্ীন ও হুিুনমর তানবিার। আল্লাহপানির ক্ষমতায়ই সবকিেু হয়। অবশয 

আল্লাহ মানুেনি ইো ও িানজর ইখকতয়ার কিনয়নেন। মানুে কননজর ইখকতয়ার 

ও ইোয় ভানলা-মন্দ যা কিেু িরনব, আল্লাহ তার েকতিান কিনবন।  

৮. ফবনহশনতর ওপর ঈমান রাখা 
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পকবত্র িুরআননর অসংখয আয়ানত ফবনহশনতর িথা উনল্লখ আনে। আল্লাহপাি 

ফনিিার মু‘কমন বান্দানিরনি ফবনহশনত তানির আমনলর যথাথণ েকতিান ও 

পুরস্কার কিনবন। তারা ঈমান ও ফনি আমনলর বনিৌলনত কিরিাল ফবনহশনতর 

অফরুন্ত ফনয়ামত ও শাকন্ত ফভাগ িরনবন। ফবনহশনতর বাস্তবতা সম্পনিণ িৃঢ় 

ঈমান রাখনত হনব।  

৯. ফিাযনখর ওপর ঈমান রাখা  

পকবত্র িুরআননর বহু আয়ানত ফিাযনখর উনল্লখ রনয়নে। আল্লাহপাি িাকফর, 

ফাকসি-ফাকজর ও বিিারনিরনি জাহান্নাম বা ফিাযনখ তানির িৃতিনমণর 

উপযুক্ত পকরোম বা শাকস্ত কিনবন। িাকফররা কিরিাল জাহান্নানম থািনব। আর 

গুনাহগার ঈমানিাররা জাহান্নানম কনকিণি ফময়ানির শাকস্ত ফভানগর পর ঈমাননর 

বনিৌলনত জান্নানত যানব। ফিাযনখর বাস্তবতার ওপর ঈমান রাখনত হনব।  

১০. অন্তনর আল্লাহর মুহািত রাখা  

অন্তনর মহান আল্লাহর েকত সবণিা মুহািত বদ্ধমূল রাখনত হনব। এমনকি 

দুকনয়ার সবকিেু ফথনি আল্লাহপানির মুহািত ফবকশ হনত হনব। মহান আল্লাহ 

পকবত্র িুরআন মজীনি ইরশাি িনরন-   له
ِ
 وَا ل َذِ يَْن ا مَنُوْا اََد ُ حُب َا ل 

যারা মু‘কমন, আল্লাহর েকত তানির মুহািত সবণাকধ্ি েিি।  

১১. আল্লাহর ওয়ানস্ত িানরা সানথ ফিাকস্ত ও দুশমকন রাখা  

হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন: যার মনধ্য 

কতনকি গুে থািনব, ফস ঈমাননর মধু্রতা, েিৃত স্বাি অনুভব িরনত পারনব- 

ি. ফয বযকক্ত আল্লাহ ও তাাঁর রাসূলনি সবণাকধ্ি মুহািত িরনব।  

খ. ফিান বযকক্ত বা বস্তুর সানথ মুহািত িরনত হনল আল্লাহর উনেনশযই িরনব। 

অনয ফিান উনেশয িরনব না।  

গ. ফিান বযকক্ত বা বস্তুনি মন্দ জাননত হনল, শুধ্ুমাত্র আল্লাহর ওয়ানস্তই মন্দ 

জাননব। [সতূ্র: মুসনানি আহমাি। খণ্ড-৩, পষৃ্ঠা-১০৩, ১৭৪, ২৩০, ২৪৮, ২৮৮।]  

১২. রাসলূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লানমর েকত মহুািত রাখা, সনু্নাতনি 

ভানলাবাসা  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর েকত মুহািত রাখা ঈমাননর 

কবনশে শাখা। এর অথণ শুধ্ু মুহািনতর িাকব িরা বা নাত-গযল পড়া নয়, বরং 

এর সংকিি িতণবয পালন িরনত হনব। যথা- 

১. অন্তনরর দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি ভকক্ত িরনত হনব। 

২. বাকহযিভানব তাাঁর আিব-তাযীম রক্ষা িরনত হনব।  

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দুরূি ও সালাম 

পড়নত হনব।  



www.islamijindegi.com 

 

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লানমর সুন্নাত তরীিার পায়রকব িরনত 

হনব।  

১৩. ইখলানসর সানথ আমল িরা 

ফয ফিান ফনি িাজ খাকলসভানব আল্লাহনি রাকজ-খুকশ িরার কনয়নত িরা 

ঈমাননর িাকব। কনয়ত খাকলস হনব, মুনাকফিী ও করয়া থািনত পারনব না। 

মু‘কমননর সিল িাজ এিমাত্র আল্লাহনি সন্তুি িরার জননযই হনত হনব। 

১৪. গুনাহ ফথনি তাওবা িরা 

তাওবা শুধ্ু গাঁি-বাধ্া িতগুনলা শব্দ উচ্চারনের নাম নয়; বরং গুনানহর িারনে 

অনুতপ্ত হনয় ক্ষমা ফিনয় তা ফথনি সমূ্পেণরূনপ পরনহয িরা জরুরী। এি বুযুগণ 

আরবীনত অকত সংনক্ষনপ তাওবার বযাখযা এভানব িনরনেন-   التوبة حترق احلشا
 গুনানহর িারনে মননর কভতর অনুতানপর আগুন জ্বলানিই তাওবা  على اخلطأ

বনল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনন মাসউি রাকয. বনলন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরনেন: ندم توبةال  অনুতানপর নামই তাওবা। 
[সতূ্র:মসুানানি আহমাি খণ্ড-১, পষৃ্ঠা -৩৭৬, ৪২৩, ৪৩৩।]  

১৫.অন্তনর আল্লাহর ভয় রাখা  

হযরত মু‘আয রাকয. হনত করওয়ানয়ত আনে ফয, ঈমানওয়ালার কিল িখননা 

ফখািার ভয় োড়া থানি না, সবসময়ই তা আল্লাহর ভনয় িম্পমান থানি। ফিান 

সময়ই কনকশ্চন্ত হনয় বনস থািনত পানর না। [সতূ্র: কহলইয়াতুল আউকলয়া।]  

১৬. আল্লাহপানির রহমনতর আশা িরা  

িুরআন শরীনফ আনে, যারা িাকফর, তারাই শুধ্ু আল্লাহপানির রহমত হনত 

কনরাশ হয়। আল্লাহর রহমনতর আশা রাখা ঈমাননর এিকি কবনশে শাখা। 

১৭. লজ্জাশীলতা বজায় রাখা  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরনেন- احليا ء َعبة اَلميان  
লজ্জাশীলতা ঈমাননর এিকি বড় শাখা। [সতূ্র: বুখারী খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-৬ ও মসুকলম খণ্ড-১, 

পষৃ্ঠা-৪৭।]  

১৮. শুিরগুযার হওয়া 

শুির দুই েিার। ি. আল্লাহর শুির আিায় িরা, কযকন েিৃত িাতা। আল্লাহ 

তা‘আলা বনলন, আমার শুির িনরা, নাশুিকর িনরা না।  

খ. মানুনের শুির আিায় িরা। অথণাৎ যানির হানতর মাধ্যম আল্লাহপানির 

ফনয়ামত পাওয়া যায়, তানির শুির িরা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম বনলন, ফয বযকক্ত মানুনের শুির আিায় িরনলা না, ফস আল্লাহর শুির 

িরনলা না।  
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১৯. অঙ্গীিার রক্ষা িরা 

আল্লাহ তা‘আলা বনলনেন- ِيَا أَي َُها ال َذِينَ آََمنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود   
ফহ ঈমানিারগে! অঙ্গীিার পূেণ িনরা। অথণাৎ িাউনি ফিান িথা কিনয় থািনল 

তা রক্ষা িনরা। [সতূ্র: সূরা মাকয়িা ১] 

২০. সবর বা ধধ্যণ ধ্ারে িরা 

আল্লাহ তা‘আলা বনলন, যারা সবর িনর, আল্লাহ তা‘আলা তানির সানথ 

(সহায়) আনেন। 

২১. তাওয়ায ুবা নম্রতা অবলম্বন িরা  

নম্রতা অথণ কননজনি কননজ অন্তর ফথনি সিনলর তুলনায় ফোি মনন িরা। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, ফয বযকক্ত আল্লাহর 

উনেনশয নম্রতা অবলম্বন িনর, আল্লাহ তা‘আলা তার মযণািা বাকড়নয় ফিন। [সতূ্র: 

কহলয়াতুল আউকলয়া খণ্ড-৭, পষৃ্ঠা-১২৯, কমশিাত-৪৩৪।]  

২২. িয়াদ্রণ ও ফেহশীল হওয়া 

হযরত আবু হুরাইরা রাকয. করওয়ানয়ত িনরন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম বনলনেন, ফয বযকক্ত দুভণাগা, তার ফথনিই িয়া কেকননয় ফনয়া হয়। [সতূ্র: 

মসুনানি আহমাি খণ্ড-২, পষৃ্ঠা ৩০১ ও কতরকমযী শরীফ খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-১৪।] 

২৩. তািিীনর সন্তুি থািা  

তািিীনর সন্তুি থািানি ‘করয়া কবল িাযা’ বনল, মহান আল্লাহর সিল ফয়সালা 

সন্তুি কিনত্ত গ্রহে িরা। আল্লাহর হুিুনম কবপি-আপি বা দুঃখ-িি আসনল 

অসন্তুি না হওয়ার অথণ এই নয় ফয, মনন িি লাগনত কিনব না, ফপনরশানও হনব 

না। ফিননা,িনির কবেনয় িি লাগাই ফতা স্বাভাকবি| তনব আসল িথা হনে, 

িি লাগনলও বুকদ্ধর দ্বারা ও জ্ঞাননর দ্বারা তার মনধ্য িলযাে আনে এবং এিা 

আল্লাহপানিরই হুিুনম হনয়নে মনন িনর ফসিানি পেন্দ িরনব। িিনি মনন 

স্থান কিনব না।  

২৪. তাওয়াক্কলু অবলম্বন িরা 

আল্লাহ তা‘আলা বনলনেন-  و على الله فليتوكل املؤمنون 
যানির ঈমান আনে, তানির শুধ্ু আল্লাহ তা‘আলারই ওপর তাওয়াক্কলু (ভরসা) 

িরা উকিত।  

২৫. অহংিার না িরা 

অহংিার না িরা অথণাৎ অননযর তুলনায় কননজনি কননজ ভানলা এবং বড় মনন না 

িরা ঈমাননর অঙ্গ। তাবারানী নামি হািীনসর কিতানব এিকি হািীস বকেণত 

আনে- কতনকি কজকনস মানুনের জননয সবণনাশিারী- 

ি. ফলাভ-ফয ফলাভনি না সামকলনয় বরং মানুে তার অনুগত হয়।  
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খ. নফসানী খানয়শ-ফয নফসানী খানয়শনি িমন না িনর বরং তার িাকহিা 

অনুযায়ী িাজ িরা হয়।  

গ. অহংিার-তািািুর বা অননযর তুলনায় কননজনি ভানলা ও বড় মন িনর। [সতূ্র 

: তাবারানী আউসাত: খণ্ড ৫, পষৃ্ঠা-৪৮৬, কহলয়া: খণ্ড ৩,-পষৃ্ঠা-২১৯।]  

২৬. ফিাগলখুরী, িীনা ও মননামাকলনয বজণন িরা  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন, ফিাগলখুরী ও িীনা মানুেনি 

ফিাযনখ কননয় ফফনল। অতএব, ফিান মু‘কমননর কিনলই এ গকহণত খাসলত থািা 

উকিত নয়। [সতূ্র: তারারানী, আউসাত খণ্ড ৫, পষৃ্ঠা ১২৫ হািীস (৪৬৫৩)] 

২৭. হাসাি বা কহংসা-কবনদ্বে বজণন িরা  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, অকে ফযমন িািনি 

ভস্ম িনর ফফনল, তদ্রূপ কহংসা মানুনের ফনিীনি ভস্ম িনর ফফনল। অতএব 

খবরিার! খবরিার! ফতামরা িখননা কহংসা-কবনদ্বে িরনব না। [সতূ্র: ইবনন মাজাহ 

পষৃ্ঠা -৩১০] 

২৮. ফিাধ্ িমন িরা  

আল্লাহ তা‘আলা িুরআন শরীনফ ফিাধ্ িমনিারীনির েশংসা িনরনেন। 

অনথণি রাগ িরা গুনাহ। রাগ-ফিাধ্ িমনন হািীনস তািীি এনসনে। তনব 

ইসলানমর কবরুনদ্ধ ফিান আয়াত আসনল, ফসখানন ফিাধ্ ও অসন্তুকি েিশণনই 

ঈমাননর িাকব।  

২৯. অননযর অকনি সাধ্ন ও েতারো না িরা  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, ফয অননযর ক্ষকত িনর 

অথণাৎ পনরর মন্দ িায়, অপরনি িিায়, ফধ্াাঁিা ফিয়, তার সানথ ফিান সংরবই 

ফনই। [সতূ্র: মুসকলম শরীফ, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-৭০] 

৩০. দুকনয়ার অতযকধ্ি মায়া-মহুািত তযাগ িরা  

হযরত নবী িরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন ফয দুকনয়ানি 

ভালবাসনব, তার আকখরানতর ফলািসান হনব এবং ফয আকখরাতনি ভালবাসনব, 

তার দুকনয়ার কিেু ক্ষকত হনব। ফহ আমার উম্মতগে! ফতামানির মঙ্গনলর জননয 

আকম ফতামানিরনি বলকে, ফতামরা অস্থায়ী ও ক্ষেস্থায়ী দুকনয়ানি ভানলানবনস 

কিরস্থায়ী আকখরাতনি নি িনর কিও না। ফতামরা সিনলই কিরস্থায়ী পরিালনিই 

শক্তভানব ধ্র এবং ফবকশ িনর ভালবানসা। অথণাৎ দুকনয়ার মুহািত পকরতযাগ 

িনর আকখরানতর েস্তুকতনত আমনলর েকত যথাযথ ধ্াকবত হও। [সতূ্র: মসুনানি 

আহমি খণ্ড-৪, পষৃ্ঠা -৪১২ ও বাইহািী, খণ্ড-৩, পষৃ্ঠা-৩৭০।]  

ঈমান সংকিি সাতকি িাজ-যা জবাননর দ্বারা সমাধ্া হয়  

৩১. িাকলমা পড়া 
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িাকলমার অথণ-আল্লাহ তা‘আলার সনঙ্গ বান্দার অঙ্গীিানরর িথা কিনল কবশ্বাস 

িরার সানথ সানথ মুনখ স্বীিার িরা। ইমাম আহমি রহ. এিকি হািীস বেণনা 

িনরনেন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন, ফতামরা ঈমান 

তাজা িরনত থািনব। আরয িরা হনলা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান তাজা িরনত 

হনব ফিমন িনর? হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িরনলন, খুব 

ফবকশ িনর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু িাকলমা পড়নত থািনব।  [সতূ্র: আহমি, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা 

-৩৫৯।]  

হযরত আবু সাঈি খুিরী ও হযরত আবু হুরাইরা রাকয. হনত করওয়ানয়ত আনে 

হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন, মৃতুযর দ্বারোনন্ত উপনীত (মুমূেণ) 

ফলািনিরনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু িাকলমার তালিীন িাও। [সতূ্র:মসুকলম শরীফ, 

খণ্ড-১, পষৃ্ঠা ৩০০]  

এতদ্বযতীত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু িাকলমার ফযীলত সম্বনে আনরা অননি হািীস 

বকেণত রনয়নে। অন্তনর আল্লাহ আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লানমর েকত ঈমাননর পাশাপাকশ মনুখ তার েিাশই রনয়নে িাকলমার কভতর।  

 

৩২. িরুআন মাজীি কতলাওয়াত িরা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, িুরআন শরীফ 

কতলাওয়াত িরনত থাি। ফিননা, যারা িুরআন শরীফ কতলাওয়াত িরনত 

থািনব, কিয়ামনতর কিন স্বয়ং িুরআন শরীফ তানির জনয শাফা‘আত িরনব। 

[সতূ্র : মুসকলম শরীফ, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-২৭০।]  

৩৩. দ্বীকন ইলম কশক্ষা িরা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, আল্লাহ তা‘আলা যার 

ভানলা িরার ইো িনরন, তানি দ্বীননর ইলম ও িুরআনী জ্ঞান িান িনরন। 

[সতূ্র:বুখারী, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-১৬ ও মসুকলম শরীফ, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-৩৩৩] কতকন আনরা 

বনলনেন, ইলম কশক্ষা িরা েনতযি মুসলমাননর ওপর ফরয। [সতূ্র : ইবনন মাজাহ, 

পষৃ্ঠা-২০]  

আরবী ভাোয় বুযৎপকত্ত না থািার িারনে এবং উসতানির িানে হািীস না 

পড়ার িরুন অনননি এই হািীনসর দ্বারা আধু্কনি কবিযার নানম ভাো কশক্ষা এবং 

জ্ঞাননর নানম জড়জগনতর জ্ঞান লানভর অথণ বুনে এবং বুকেনয় থানি। এিা 

সমূ্পেণ ভুল ও মনগড়া বযাখযা। এখানন ইলম দ্বারা এিমাত্র দ্বীননর জ্ঞানই 

উনেশয।  

৩৪. দ্বীকন ইলম কশক্ষা ফিওয়া  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন, িানরা কনিি ফিান ইলনমর 

িথা কজনজ্ঞস িরা হনল অথণাৎ কশক্ষাোথণী হনল, ফস জানা সনেও যকি তা েিাশ 
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না িনর অথণাৎ কশক্ষা না ফিয়, তনব কিয়ামনতর কিন আল্লাহ তা‘আলা তানি 

আগুননর লাগাম পকরনয় (শাকস্ত) কিনবন। [সতূ্র: আবু িাউি  খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-৫১৫ ও 

কতরকমযী শরীফ, খণ্ড -২, পষৃ্ঠা-৯৩]  

অনয হািীনস এনসনে, দ্বীন কশক্ষা িানিারীর জনয আসমান ও জকমননর সিল 

মাখলুি দু‘আ িরনত থানি।  [সতূ্র: কতরকমযী শরীফ, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা ৯৭ ও কমশিাত 

শরীফ, খণ্ড ১, পষৃ্ঠা ৩৪।]  

তাই আল্লাহপাি যানি দ্বীকন ইলম িান িনর ফসৌভাগযমকিত িনরনেন, তার 

িতণবয হনে, অনযনি ফসই ইলম কশখাননা। 

৩৫. আল্লাহর কনিি দু‘আ বা োথণনা িরা 

হযরত আনাস রাকয. করওয়ানয়ত িনরন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম বনলন, দু‘আ ইবািনতর মগজ। [সতূ্র : কতরকমযী শরীফ, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-১৭৫।]  

রাসূলুল্লাহ আলাইকহ ওয়া সাল্লাম আনরা বনলন, আল্লাহর কনিি দু‘আ িাওয়ার 

মনতা মূলযবান কজকনস আর ফনই। অথণাৎ বান্দা যকি আল্লাহ তা‘আলার িানে 

কিেু িায়, তনব আল্লাহ তা‘আলা বড়ই সন্তুি হন। [সতূ্র : কতরকমযী শরীফ, খণ্ড-২, 

পষৃ্ঠা -১৭৫।]  

তাই আল্লাহপানির িানে দু‘আ িরনত হনব। হাজত িাইনত হনব। 

৩৬. আল্লাহর কযকির িরা 

হযরত আবু মূসা আশআরী রাকয. করওয়ানয়ত িনরন, কেয়নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন, ফয আল্লাহর কযকির িনর, ফস জীকবনতর নযায় 

এবং ফয, কযকির িনর না, ফস মৃতুয-তুলয। [সতূ্র: বুখারী খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-৯৪৮ ও মসুকলম 

শরীফ, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-২৬৫।]  

রাসূনল আিরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন, কবকভন্ন কজকননসর 

ময়লা িূর িরার জনয কবকভন্ন বযবস্থা ও যন্ত্র আনে; কিনলর মকলনতা িূর িরার 

বযবস্থাপনা হনে আল্লাহর কযকির। [সতূ্র: বাইহািীম শু‘আবুল ঈমান খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-৩৯৬।]  

৩৭. ফবহুিা িথা হনত জবাননি রক্ষা িরা  

হযরত সাহল কবন সা’ি রাকয. বেণনা িনরন, রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাম বনলন, আমার জনয ফয বযকক্ত দু’কি কজকননসর কযম্মািার বা জাকমন 

হনব-এি যা তার ওষ্ঠদ্বনয়র মানে আনে অথণাৎ কজহ্বা, দুই যা তার উরুদ্বনয়র 

মানে আনে অথণাৎ লজ্জাস্থান, আকম তার জননয ফবনহশনতর যাকমন ও কযম্মািার 

হনবা। [সতূ্র: বুখারী শরীফ খণ্ড-২, পষৃ্ঠা -৯৫৮-৯৫৯।]  

 

ঈমান সংকিি ৪০ কি িাজ যা বাকহযি অঙ্গ-েতযনঙ্গর দ্বারা সমাধ্া হয়  
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বাকহযি অঙ্গ-েতযনঙ্গর দ্বারা ঈমাননর ফমাি ৪০কি িাযণ সমাধ্া হয়। তন্মনধ্য ১৬কি 

িাজ কননজই িরনত হয়। ৬কি কননজর ফলািনির সনঙ্গ িরনত হয়। এবং ১৮কি 

অনযানয জনসাধ্ারনের সানথ িরনত হয়। কবস্তাকরত কনম্নরূপ: 

  

ঈমান সংকিি ১৬ কি িাজ যা- কননজ কননজই িরনত হয় 

৩৮.  পাি-সাফ ও পকরষ্কার-পকরেন্নতা বজায় রাখা 

হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, 

তাহারাত (পাি-সাফ থািা) ঈমাননর অনধ্ণি। [সতূ্র: মসুকলম, শরীফ, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-

১১৮।]  

৩৯. নামায িাকয়ম িরা  

হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, 

ফতামানির ফেনলনমনয়নির বয়স যখন সাত বের হয়, তখন তানিরনি নামায 

পড়ার জননয আনিশ িনরা। িশ বের হনল যকি তারা নামায না পনড়, তাহনল 

তানিরনি হানতর দ্বারা শাকস্ত কিনয় নামায পড়াও। আর তানির শয়ননর কবোনা 

পৃথি িনর িাও, অথণাৎ যখন তানির কিেু জ্ঞান-বুকদ্ধ হয়, তখন তানির পৃথি 

কবোনায় শুনত িাও। [সতূ্র: আবু িাউি শরীফ, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-৭০।]  

নামায পড়ায় েভূত ফযীলত ও সওয়াব এবং নামায তরি িরায় িকিন শাকস্ত 

ও আযাব সম্বনে িুরআননর বহু আয়াত এবং েিুর হািীনসর বেণনা এনসনে। 

৪০। যািাত ফিয়া 

হযরত আবু হুরাইরা রাকয. করওয়ানয়ত িনরন, হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, আল্লাহ তা‘আলা যানিরনি মাল িান 

িনরনেন, তারা যকি যািাত না ফিয়, তাহনল কিয়ামনতর কিন ফসই মানলর দ্বারা 

কবোক্ত সাপ বানাননা হনব এবং ফস সাপ তানির গলায় ফপাঁকিনয় ফিয়া হনব। [সতূ্র 

: বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-১৮৮।] 

৪১। ফরাযা রাখা 

ফরাযার ফযীলত সম্বনে এবং ফরাযা োড়নল ফয িত বড় গুনাহ হয়, ফস কবেনয় 

অননি হািীস বকেণত আনে। এি হািীনস হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি, ইো পূবণি রমযাননর ফিান এিকি ফরাযা ফেনড় 

কিনল সারা জীবন ফরাযা ফরনখও তার ক্ষকতপূরে সম্ভব নয়। [সতূ্র: বুখারী শরীফ, 

খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-২৫৯।] 

৪২. হজ্ব িরা (উমরা পথৃি আমল হনলও তা হনজরই এিকি পযণায়) 

হযরত আবু উমামা রাকয. হনত করওয়ানয়ত আনে, হযরত রাসূনল িারীম 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, গকরব হওয়া, বািশাহর 

জুলুমগ্রস্ত হওয়া কিংবা ফরাগািান্ত হওয়া (এই কতন িারনে হজ্ব না িরনত 
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পারনল, তানত গুনাহ হনব না); এই কতন েিার বাধ্া-কবনের ফিান এিকি না 

থািা স্বনত্বও ফয বযকক্ত হজ্ব না িরনব, তার ইো, িাই ফস ইহুিী হনয় মারা যাি 

অথবা নাসারা হনয় মারা যাি। অথণাৎ মুসলমান কহনসনব তার মৃতুয শংিামুক্ত 

নয়।  [সতূ্র: সুনানন িাকরমী, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা -৪৫।] 

অবশয ফরাগািান্ত ধ্নী বযকক্তর হজ্ব মাফ হনব না। ফরাগমুকক্তর সম্ভাবনা না 

থািনল তার ওপর হজ্ব বিল িরাননা জরুরী। 

৪৩. ইকতফাি িরা 

হযরত আকয়শা কসেীিা রাকয. করওয়ানয়ত িনরন, হযরত রাসূনল িারীম 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ফি আল্লাহ তা‘আলা যাবৎ না ওফাত 

কিনয়নেন, ফস যাবৎ কতকন সবণিা রমযান শরীনফর ফশে িশ কিন ই‘কতিাফ 

িরনতন এবং তাাঁর ইনকতিানলর পর সম্মাকনতা কবকবগে ই‘কতিাফ িনরনেন। 

[সতূ্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-২৭১ ও মুসকলম শরীফ, খণ্ড-১ পষৃ্ঠা -৩৭১।] 

৪৪. কহজরত িরা  

ঈমান বাাঁিাননার জনয স্বজন ও স্বনিশ তযাগ িনর অনযত্র কনরাপি আরয় গ্রহেনি 

‘কহজরত’ বনল। হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি 

িনরন, কহজরনতর িারনে পূবণবতণী সমস্ত গুনাহ মাফ হনয় যায়। [সতূ্র: মসুকলম 

শরীফ, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-৭৬] 

৪৫. নযর (মান্নত) পরুা িরা  

হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, ফয 

বযকক্ত আল্লাহর ফরমাবরিাকর িরার নযর (মান্নত) মাননব, তার ফস নযর-মান্নত 

পুরা িরনত হনব; কিন্তু যকি ফিউ আল্লাহর নাফরমানী িরার মান্নত মানন, 

তাহনল ফসই মান্নত পুরা িরা যানব না। এ ধ্রনের মান্নত িরা গুনাহ। [সতূ্র : 

বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-৯৯১] 

৪৬. িসম রক্ষা িরা 

পকবত্র িুরআনন ইরশাি হনয়নে-   ْوَاحْفَظُوا أَيَْمانَكُم  
িসম ফখনল তা রক্ষা িনরা। অথণাৎ িসম ফখনল তা কিি রাখা অথবা িসম ভঙ্গ 

হনল, তার িাফফারা ফিয়া িতণবয। [সতূ্র :সরূা মাকয়িা, আয়ত-৮৯।]  

৪৭. িাফফারা আিায় িরা 

িাফফারা িার েিার। যথা-ি, িসনমর িাফফারা, খ. ভুলবশত খুননর 

িাফফারা, গ. স্ত্রীর সানথ কযহার িরার িাফফারা ও  . রমযাননর ফরাযার 

িাফফারা। এ সিল বযাপানর িাফফারা ওযাকজব হনয় ফগনল তৎক্ষোৎ 

িাফফারা আিায় িরা ঈমাননর িাকব।  

৪৮. সতর োিা 
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হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, 

আল্লাহপানির ওপর এবং কিয়ামত কিননর ওপর ফয ঈমান রানখ, ফস ফযন 

িাপড় পনর হাম্মানম (নগাসলখানায়) যায়, অথণাৎ মানুেনির সমু্মখ কিনয় সতর 

খুনল না যায়।  [সতূ্র : কতরকমযী শরীফ, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-১০৭।]  

৪৯. িরুবানী িরা  

হযরত যাকয়ি ইবনন আরিাম রাকয. হনত করওয়ানয়ত আনে, এিিা সাহাবানয় 

কিরাম রাকয. হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর 

কখিমনত আরয িরনলন, ইয়া রাসূলাল্লাহু! এই িুরবানী িী কজকনস? হযরত 

রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বলনলন, এিা ফতামানির কপতা 

হযরত ইবরাহীম আ.- এর তরীিা । সাহাবীগে আরয িরনলন, হুযূর! আমরা 

এর েকতিানন িী পাব? হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম 

বলনলন, েনতযিকি পশনমর পকরবনতণ এি এিকি ফনিী পানব। [সতূ্র: ইবনন মাজাহ, 

পষৃ্ঠা-২২৬।]  

িুরবানীর ফযীলত সম্বনে আনরা অননি হািীস রনয়নে।  

৫০. মতৃ বযকক্তর িাফন-িাফন িরা 

হযরত জাকবর রাকয. করওয়ানয়ত িনরন, হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, যখন ফতামরা ফতামানির ফিান মুসলমান 

ভাইনি িাফন িাও, তখন ভানলাভানব িাফন কিনব। [সতূ্র: মসুকলম শরীফ, খণ্ড-১, 

পষৃ্ঠা-৩০৬]  

৫১. ঋে ফশাধ্ িরা  

হযরত আবদুল্লাহ ইবনন আিাস রাকয. করওয়ানয়ত িনরন, হযরত রাসূনল 

িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, আল্লাহর রাস্তায় শহীি 

হনত পারনল, সব গুনাহ মাফ হনয় যায়, কিন্তু পনরর ঋে অথণাৎ বান্দার ফয ফিান 

েিার হি মাফ হয় না। [সতূ্র : মুসকলম শরীফ, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-১৩৫।]  

সুতরাং, খুব ফবকশ জরুরী িরিার ও এিান্ত অপারগতা বযতীত ঋে গ্রহে িরাই 

অনুকিত। তারপনরও ফিিায় পনড় ঋে িরনল বযবস্থা হওয়ার সানথ সানথই তা 

পকরনশাধ্ িনর ফিয়া ঈমাননর িাকব। যানত িনর িরজিাতানি িনি না ফফলা 

হয়।  

মুসলমান ভাইগে! পনরর িানে ঋেগ্রস্ত থািা বড় মারাত্মি িথা। কিন্তা িনর 

ফিখুন, শহীনির মতণবা হনত বড় মতণবা আর িার হনত পানর? অথি সিল 

েিার গুনাহ মাফ হনলও বান্দার হি মাফ হনব না।  

৫২. বযবসা-বাকেনজয সততা বজায় রাখা  
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হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, 

সতযবািী খাাঁকি কবশ্বস্ত িারবারী-বযবসায়ী হাশনরর ময়িানন নবীগে, কসেীিগে 

ও শহীিগনের সঙ্গী হনব। [সতূ্র : কতরকমযী শরীফ, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা -২৩০।]  

৫৩. সতয সাক্ষয ফিয়া 

আল্লাহ তা‘আলা বনলনেন-   ُوَََل تَكْتُمُوا الش َهَادََة وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِن َُه آَِثمٌّ قَلْبُه             
সাক্ষয ফগাপন িনরা না। অথণাৎ সতয  িনা ফজনন তা লুকিনয় ফরনখা না। ফয তা 

লুকিনয় রাখনব, তার আত্মা পাকপষ্ঠ। [সতূ্র : সূরা বািারা, আয়াত-২৮৩।]  

সতয  িনা ফজননও েনয়াজননর সময় সাক্ষয না কিনয় ফগাপন িরা দুরুস্ত নয়।  

 

ঈমান সংকিি ৬কি িাজ- যা আপনজননর সানথ সমৃ্পক্ত 

৫৪. কববানহর দ্বারা িকরত্র রক্ষা িরা 

হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, ফহ 

যুবসমাজ! ফতামানির মনধ্য ফয স্ত্রীর ভরে-ফপােনের বনন্দাবস্ত িরনত পানর, 

তার কববাহ িরা উকিত। ফিননা, কববাহ িরনল িকু্ষর ফহফাযত হয় এবং 

িামকরপুও িমন হয়। [সতূ্র:বুখারী খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-৭৫৮ ও মুসকলম শরীফ, খণ্ড-১,পষৃ্ঠা৪৪৯।]  

৫৫. পকরবারবনগণর হি আিায়  

হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, কননজর 

পকরবার পকরজননর জরুরত পূেণ িরার জননয খরি িরাই মানলর সনবণাৎিৃি 

সদ্বযবহার।   [সতূ্র : মুসকলম শরীফ।] 

কননজর কপতা-মাতা, ফেনলনমনয়, স্ত্রী ও িাির-নওির, ফগালাম-বািী ইতযাকিও 

পকরবারভুক্ত। পকরবার-পকরজননর হি শুধু্ তানির খাওয়াননা পরাননা আর 

স্বাস্থযবান িনর গনড় ফতালার নাম নয়, বরং তানির িুরআন হািীস ও দ্বীকন 

কবেনয় কশক্ষািান িরা, িকরত্রবান িরনত ফিিা িরা, িুিমণ, িুসংসগণ, িুকশক্ষা 

হনত বাাঁকিনয় রাখা এবং তানির সানথ নরম বযবহার িরাও তানির হি (োপয)। 

এ হি আিায় িরা ঈমাননর শাখা। 

৫৬. কপতা-মাতার ফখিমত িরা  

হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, কপতা-

মাতার খুকশনত আল্লাহর খুকশ এবং কপতা-মাতার অসন্তুকিনত আল্লাহর অসন্তুকি 

কনকহত। [সতূ্র : কতরকমযী শরীফ, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-৯।]  

অনয হািীনস আনে, সন্তান কপতা-মাতার ফিহারার কিনি মুহািনতর নজনর 

এিবার তািানল তার আমলনামায় এিকি িবুল হনজ্বর সওয়াব ফলখা হয়। 

৫৭. সন্তান লালন-পালন িরা  
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সন্তাননিরনি দ্বীকন ইলম ও আিব-িায়িা কশক্ষা ফিওয়াও লালন-পালনভুক্ত 

এিকি িাকয়ত্ব। হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি 

িনরন, ফয বযকক্তর কতনকি ফমনয় হনব, আর ফস তানিরনি যনত্নর সানথ ইসলামী 

আিব-আখলাি কিনব এবং তানিরনি ফেনহর সানথ লালন-পালন িরনব, ফস 

কনশ্চয়ই ফবনহশনত েনবশ িরনব। [সতূ্র: আল-আিাবুল মুফরাি কলল বুখারী, পষৃ্ঠা-৩৭।] 

৫৮. আত্মীয়তা রক্ষা িরা  

হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, ফয 

আত্মীয়বনগণর সানথ অসদ্বযবহার িরনব, ফস ফবনহশনত ফযনত পারনব না।  [সতূ্র: 

বুখারী খণ্ড-২, পষৃ্ঠা -৮৮৫ ও মুসকলম, খণ্ড,-২, পষৃ্ঠা-৩১৫।]  

আত্মীয় বলনত মাতা-কপতা, ভাই-ফবান, িািা-ফুফ,ু ভাকতজা-ভাকতজী, ভাকগনা-

ভাকগনী, মামা-খালা, নানা-নানী, িািা-িািী ইতযাকি সবাই অন্তভুণক্ত। 

৫৯.  মকননবর ফরমাবরিার হওয়া  

হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, ফগালাম 

যকি মকননবর অনুগত ফথনি আল্লাহর ইবািত িনর তানি কদ্বগুে সওয়াব ফিওয়া 

হনব। [সতূ্র : বুখারী খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-৩৪৬।]  

ঈমান সংকিি ১৮কি িাজ-যা অনয ফলািনির সানথ সমৃ্পক্ত 

৬০. নযায়কবিার িরা  

হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, সাত 

েিার ফলািনি আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামনতর কিনন আরনশর োয়ায় স্থান িান 

িরনবন, তন্মনধ্য নযায়কবিারি এিজন। [সতূ্র : বুখারী, খণ্ড-পষৃ্ঠা-৯০]  

৬১. জামাআনতর সানথ ঐিযবদ্ধ থািা ও কজহাি িরা 

হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, আল্লাহ 

তা‘আলা আমানি ফয পাাঁিকি িানজর হুিুম িনরনেন, ফতামানির আকম ফস পাাঁিকি 

িানজর হুিুম িরকে। ি. ইমানমর [ইসলানমর রািেধ্াননর] আনিশ রবে িরা, 

খ. ফস আনিশ খুকশর সানথ পালন িরা, গ. দ্বীন েিার িরা এবং দ্বীন েিারানথণ 

কজহাি িরা,  . দ্বীন-ঈমান রক্ষানথণ কহজরত িরা বা স্বজন ও স্বনিশ তযাগ িরা 

ও ঙ. খাাঁকি মুসলমাননির জামানতর সানথ এিতাবদ্ধ হনয় থািা অথণাৎ তানির 

আক্বীিা ফথনি সামানযতম কভন্ন আক্বীিা ফপােে না িরা। ফয জামাআত ফেনড় 

অধ্ণ হাত পকরমােও দুনর সনর পনড়নে, অথণাৎ নতুন ফিান আক্বীিা গ্রহে িনরনে 

ফস ইসলানমর রজ্জুনি গিণান হনত ফফনল কিনয়নে। [সতূ্র : কতরকমযী শরীফ, খণ্ড-২, 

পষৃ্ঠা -১১৩-১১৪, ও মুসনানি আহমাি, খণ্ড -৫ পষৃ্ঠা-৩৩৪।]  
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জামানতর সানথ থািার অথণ এই ফয, আক্বাকয়ি-আমনলর কবেনয় আহনল হনির 

পায়রকব িরনব। ফয সিল হক্কানী আকলম-উলামা ও দ্বীনিার মুসলমান িুরআন 

ও সুন্নাহ মনত িনলন, তারাই আহনল হি।  

৬২. রাি েধ্াননর আনগুতয িরা 

হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, আকম 

ফতামানির অকসয়ত িরকে, আল্লাহ তা‘আলার ভয় সবসময় কিনল জাগরূি 

ফরনখা এবং ইসলামী রািেধ্ান ও খলীফা এিজন হাবশী ফগালাম হনলও তার 

আনিশ রবে িনর তা পালন িনরা। [সতূ্র: কতরকমযী শরীফ খণ্ড-১, পষৃ্ঠা -৩০০।]  

ইসলামী রাি েধ্াননর আনগুতয িরা জরুরী। কিন্তু রািেধ্ান যকি ইসলামী 

নীকত কবনরাধ্ী ফিান ফরমান জাকর িনরন, তনব তা মানা জাকয়য নয়।  

৬৩. দু’পনক্ষর িলহ কমকিনয় ফিয়া 

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাি িনরন, ফিান দুই িল মুসলমান যকি েগড়া-লড়াই 

িনর, তনব তানির মনধ্য মীমাংসা িনর িাও। এ ফক্ষনত্র যকি এি িল অনয 

িনলর ওপর অতযািার িনর, তনব অতযািারীনির কবরুনদ্ধ লড়াই িনরা, ফয যাবৎ 

না তারা আল্লাহর কিনি রুজু হয়। [সতূ্র :সরূা হুজুরাত, আয়াত ৯।] 

৬৪. সৎিানজ পরস্পনর সহায়তা িরা 

আল্লাহ তা‘আলা বনলনেন, সৎিাজ ও পরনহযগারীর কবেনয় এনি অননযর 

সহায়তা িরা। [সতূ্র : সূরা মাকয়িা, আয়াত-২।]  

আনক্ষনপর কবেয়, আজিাল যকি ফিউ পরনহযগারী অবলম্বন িনর ধ্মণ পালন 

িরা শুরু িনর তাহনল তার সহায়তা ফতা িূনরর িথা, তানি উনটা আনরা িাট্টা-

কবদ্রূপ িরা হয়। আর যকি ফিউ ফিান ভানলা কিেু শুরু িনর, তনব তৎসংকিি 

সব ফবাো তারই মাথার ওপর ফফনল রাখা হয় এবং ফসই সৎিাজনি তার 

বযকক্তগত ফভনব অননযরা তার ফিান সহনযাকগতা িরনত িায় না। এিা উকিৎ নয়। 

৬৫. ‘আমর কবল মারুফ ও নাহী আকনল মুনিার’ িরা 

আমার কবল মারুফ অথণ- (কননজ সৎিাজ িরার পাশাপাকশ) অপরনি সৎিানজর 

কিনি িাওয়াত ফিয়া এবং নাহী আকনল মুনিার অথণ (কননজ অসৎ িাজ ফথনি 

কবরত থািার পাশাপাকশ) অনযনি অসৎিানজ কননেধ্ িরা।  

আল্লাহ তা‘আলা বনলন- 

هُمُ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُم َةٌّ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيِْر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اْلمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ 
  الْمُفْلِحُونَ

ফতামানির মনধ্য এমন এি িল ফলাি হওয়া আবশযি, যারা মানুেনি দ্বীননর 

কিনি ডািনব। তারা অপরনি সৎিানজর আনিশ িরনব এবং অসৎিাজ হনত 
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কফকরনয় রাখনত ফিিা িরনব। (যারা এরূপ হনব) তানিরই (ইহনলৌকিি ও 

পরনলৌকিি) জীবন সাথণি ও সফলিাম। [সতূ্র: সূরা আনল ইমরান, আয়াত-১০৪] 

৬৬. হি বা ইসলামী িণ্ডকবকধ্ িাকয়ম িরা 

হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরনেন- 

এিকি হি িাকয়ম িরা িকল্লশ কিননর বৃকি অনপক্ষা অকধ্ি ভাল। অথণাৎ সুসমনয় 

িকল্লশ বার বৃকি হনল, ফিনশ যত পকরমাে বরিত আনস, এিকি হি িাকয়ম 

িরনল তিানপক্ষা অকধ্ি বরিত আনস। [সতূ্র: ইবনন মাজাহ, পষৃ্ঠা-১৮২।] 

৬৭. কজহাি িরা বা দ্বীন জাকর িরার জনয যথাসাধ্য ফিিা িরা  

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাি িনরন-ফতামানির ওপর কজহাি ফরজ িরা হল। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন, কজহাি কিয়ামত পযণন্ত জারী 

থািনব। [সতূ্র : আবু িাউি শরীফ, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-৩৪৩ ও কমশিাত শরীফ খণ্ড-১, পষৃ্ঠা ১৮।] 

এ হািীস দ্বারা ফবাো যায়, আনখরী উম্মনতর জনয শুধ্ু বযকক্তগত ইবািত 

নাজানতর জনয যনথি নয়; বরং আল্লাহর জকমনন দ্বীন িাকয়নমর জনয সবণাত্মি 

েনিিা িালাননা এবং েনয়াজনন সশস্ত্র কজহানি অংশগ্রহে িনর জান কবসজণন 

কিনত েস্তুত থািা জরুরী।  

৬৮. আমানতিারী ও কিয়ানতিারী রক্ষা িরা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরনেন, যার মনধ্য 

আমানতিারী ফনই, তার ঈমান ফনই। [সতূ্র: বাইহািী শরীফ শুআবুল ঈমান খণ্ড-৪ পষৃ্ঠা-

৭৮ ও কমশিাত শরীফ, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা ১৫।]  

 

৬৯. মানেুনি িরনজ হাসানা ফিয়  

হািীস শরীনফ বকেণত আনে, িান িরনল, িশগুে সওয়াব পাওয়া যায়; আর 

িরনজ হাসানা কিনল আিার গুে সওয়াব অকজণত হয়। [সূত্র:ইবনন মাজাহ।পৃষ্ঠা-১৭৫।]  

৭০. পাড়া-েকতনবশীর সানথ সদ্ববযবহার িরা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরনেন, ফয বযকক্ত আল্লাহর 

উপর এবং কিয়ামত কিবনসর ওপর ঈমান বজায় রাখনত িায়, ফস ফযন পাড়া-

েকতনবশীনির সনঙ্গ সদ্বযবহার িনর এবং তানিরনি িি না ফিয়। [সতূ্র: বুখারী খণ্ড-

২, পষৃ্ঠা -৮৮৯, মসুকলম শরীফ খণ্ড-১ পষৃ্ঠা -৫০।]  

৭১. িারবানরর মনধ্য সততা ও সিািার অবলম্বন িরা  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন, বযবসায়ীনিরনি কিয়ামনতর 

কিন ভীেে েিৃকতর ফাকসিরূনপ উিাননা হনব। কিন্তু যারা আল্লাহর ভয় কিনল 

ফরনখনে, সিািানরর সানথ কবশুদ্ধ িারবার িনরনে এবং সতয-িথা বনলনে, তারা 

নাজাত পানব।  [সতূ্র : কতরকমযী শরীফ, খণ্ড-১,পষৃ্ঠা-২৩০] 
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৭২. অথণ-সম্পনির সদ্বযবহার িরা  

আল্লাহ তা‘আলা বনলনেন, অনথণি অপিয় িনরা না। [সতূ্র: সরূা আরাফ, আয়াত-

৩১।]  

বুখারী শরীনফ আনে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম 

বনলনেন, আল্লাহ ফতামানির কতনকি িাজ পেন্দ িনরন না। অকতকরক্ত িথা বলা, 

অনথণর অপবযবহার িরা এবং অকতকরক্ত েন ও তিণ-বাহাস িরা। [সতূ্র: বুখারী 

শরীফ, খণ্ড-পষৃ্ঠা-২০০।]  

৭৩. সালানমর জবাব ফিয়া  

হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, এি 

মুসলমাননর ওপর অনয মুসলমাননর পাাঁিকি হি আনে-ি. সালাম কিনল, জবাব 

ফিয়া। খ. রুে হনল, ফসবা-শুশ্রূো িরা। গ. মৃতুযবরে িরনল, িাফন-িাফন 

িরা।  . ডাি কিনল বা িাওয়াত কিনল, ফস ডানি সাড়া ফিয়া। ঙ. হাাঁকি কিনল, 

জবাব ফিয়া। [সতূ্র : খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-১৬৬ মসুকলম খণ্ড-২,  পষৃ্ঠা-২১৩।] 

৭৪. হাাঁকিিাতার জবাব ফিয়া  

হাাঁকিিাতার জবাব হনে, হাাঁকিিাতা হাাঁকি কিনয় যখন ‘আল-হামদুকলল্লাহ’ বনল 

আল্লাহর শুির আিায় িরনব, তখন রবেিারী ‘ইয়ারহামুিাল্লাহ’ বনল তানি 

দু‘আ কিনব। হাাঁকিিাতার জবানব এ দু‘আ িাননর তাৎপযণ হনে, মুসলমান 

ভাইনয়র খুকশনত খকুশ হওয়া এবং তার দুঃনখ দুঃকখত হওয়া। অথণাৎ এ দু‘আর 

মাধ্যনম েিাশ িরা হনে ফয, তার সামানযতম খুকশনতও আমরা খুকশ।  

৭৫. িাউনিও ফিানরূপ িি না ফিয়া  

হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, 

মুসলমান ফসই বযকক্ত, ফয হানতর দ্বারা, মুনখর দ্বারা, বা অনয ফিান বযবহানরর 

দ্বারা িাউনিও ফিানরূপ িি ফিয় না। অথণাৎ ফস িানরা ফিান ক্ষকত িনর না। 

[সতূ্র : বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-৬।]  

৭৬। অনবধ্ ফখলাধ্লুা ও রঙ-তামাশা হনত ফবাঁনি থািা  

হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, কতন 

েিার ফখলা বযতীত যত ফখলাধ্ুলা আনে, সবই অনথণি অথণাৎ পানপর িাজ। ফস 

কতন েিার হনে, কজহানির জননয তীর কননক্ষপ কশক্ষা িরা, কজহানির জনয 

ফ াড়া ফিৌড়াননা কশক্ষা িরা এবং স্ত্রীর মন রক্ষানথণ তার সানথ কিেু হাকস-

রকসিতা িরা। [সতূ্র : কতরকমযী শরীফ। খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-২৯৩।] 

আল্লাহ তা‘আলার হুিুম পূেণ িরার জনয শকক্ত ও সুস্বাস্থয¨ জরুরী। ফসই কনয়নত 
কিেু বযায়াম, শরীর িিণা বা জাকয়য ফখলাধ্লুা অনথণি িানজর মনধ্য শাকমল নয়। 

৭৭। রাস্তা হনত িিিায়ি কজকনস সকরনয় ফফলা  
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রাস্তা ফথনি িিিায়ি কজকনস সকরনয় ফফলানি হািীস শরীনফ ঈমাননর সবনিনয় 

ফোি শাখা কহনসনব বলা হনয়নে। হািীনস বকেণত হনয়নে-ঈমাননর সত্তনরর উপনর 

শাখা আনে, তন্মনধ্য সবণকনম্ন শাখা হনলা, রাস্তা হনত িিিায়ি কজকনস সকরনয় 

ফফলা। [সতূ্র : মুসকলম শরীনফ, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-৪৭।]  

কেয় পািি! এখন আমরা েনতযি নীরনব এিিু কিন্তা িনর ফিকখ, উনল্লকখত 

ঈমাননর শাখাসমূনহর িতগুনলা আমানির হাকসল হনয়নে, আর িতগুনলা হাকসল 

হয়কন। ফযগুনলা আমানির হাকসল হনয়নে তার ওপর আল্লাহ তা‘আলার শুির 

আিায় িকর। আর যা এখননা হাকসল হয়কন, তা হাকসল িরার জনয হক্কানী 

আকলমগনের পরামশণ অনুযায়ী েনিিা িাকলনয় যাই এবং পূেণাঙ্গ ঈমান হাকসল 

িনর আল্লাহ তা‘আলার সন্তুকি অজণনন তৎপর হই।  

ঈমাননর শাখা সম্বনে এখানন অকত সংনক্ষনপ যৎসামানয আনলািনা িরা হনয়নে। 

িকলল-েমােসহ কবস্তাকরত জানার জননয হািীমুল উম্মত মুজাকেদুল কমল্লাত 

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর অমর গ্রন্থ ‘ফুরূউল ঈমান’ 

পাি িরুন। এোড়াও হযরত থানভী রহ.-এর ‘হায়াতুল মুসকলমীন, হুিুিুল 

ইসলাম, ফবনহশতী ফযওর, সাফাইনয় মু‘আমালাত’ এবং তাাঁর পেন্দনীয় ইমাম 

গাযালী রহ. এর-‘তা‘লীমুেীন’ েভৃকত কিতাব সহীহ ইসলামী  কযনন্দগী গিন ও 

পকরপূেণ ঈমান ও আমল অজণননর জনয বড়ই উপিারী। 

এ পযণন্ত সহীহ ঈমান-আিীিার কববরে ফপশ িরা হনলা। এ সিল ঈমান-

আিীিার মনধ্য মানুনেরা ফয পকরবতণন িনর ভ্রান্ত আিীিার জন্ম কিনয়নে, তা 

এখন বেণনা িরা হনে। যানত ফযসব ভ্রান্ত আক্বীিা ফথনি ফবাঁনি থািা যায়। 

 

অধ্যায় কতন 

ইসলানমর নানম ভ্রান্ত আক্বীিা 

মহান আল্লাহ তা‘আলা বনলন- 

اكُمْ ِبهِ وَأَن َ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماا فَات َبِعُوُ  َوَلَ تَت َبِعُوا الس ُبَُل فَتَفَر ََق بِكُمْ عَْن سَبِيِلهِ ذَلِكُمْ َوص َ 
  لَعَل َكُمْ تَت َقُونَ

কনশ্চয়ই একি আমার সরল পথ। অতএব, ফতামরা এ পনথ িল। খবরিার! 

অনযানয পথ অবলম্বন িনরা না। অনযথায় ফস সব পথ ফতামানিরনি আল্লাহর 

পথ ফথনি কবকেন্ন িনর কিনব। আল্লাহ তা‘আলা ফতামানিরনি এ কননিণশ 

কিনয়নেন, যানত ফতামরা সংযত ও সতণি হও।   [সতূ্র : সূরা আনআম, আয়াত-১৫৩]  

নবী িরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন-কনশ্চয়ই বনী 

ইসরাঈল ৭২ কফরিায় কবভক্ত হনয়কেল, ফতমকনভানব আমার উম্মত ৭৩ 
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কফরিায় কবভক্ত হনব। এিকি জামা‘আত বযতীত তানির সিল কফরিাই 

জাহান্নামী হনব। সাহাবানয় কিরাম রাকয. েন িরনলন, ফসই জামা‘আত ফিানকি? 

নবী িরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম জবাব কিনলন, আকম ও আমার 

সাহাবীগনের তরীিার ওপর যারা থািনব। [সতূ্র: কতরকমযী খণ্ড-২, পষৃ্ঠ-৯২ ও কমশিাত 

শরীফ, পষৃ্ঠা ৩০।]  

উনল্লকখত আয়াত ও হািীস দ্বারা স্পি ফবাো যায় ফয, আকখরী উম্মত ঈমান ও 

আিীিার কিি কিনয় ৭৩ কফরিা বা িনল কবভক্ত হনয় পড়নব। তানির মনধ্য শুধ্ু 

মাত্র এিকি জামাত জান্নাতী হনব এবং অবকশি ৭২কি কফরিা ঈমান ও আিীিার 

ত্রুকির িারনে জাহান্নামী হনব।  

 বাস্তবতার িারনে এ িথা েমাকেত ফয, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম 

এর ভকবেযদ্বােী েকতফকলত হনয় ফগনে। উম্মনতর মনধ্য বহু ফগামরাহ ও পথভ্রি 

িনলর উদ্ভব হনয়নে। এনির ফিান ফিানিা সুস্পি িুফরী আক্বীিা অবলম্বন 

িরার িরুন দ্বীন ও ঈমাননর গকণ্ড ফথনি সমূ্পেণভানব খাকরজ হনয় িাকফর সাবযস্ত 

হনয়নে। আর ফিান ফিানিা পথিুযত, ফগামরাহ ও কবি‘আতী। তারা িাকফর না 

হনলও কনকশ্চতভানব আহনল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত বা আহনল হনির গকণ্ড 

ফথনি ফবর হনয় ফগনে। 

আহনল হিভুক্ত ফিান বযকক্ত আিীিার ত্রুকির িারনে জাহান্নামী হনব না, তনব 

তানির মনধ্য হনত ফিউ ফিউ আমনলর ত্রুকির িারনে সামকয়িভানব জাহান্নামী 

হনত পানর। আর অবকশি বাকতল কফরিাসমূহ আক্বীিা ও আমল উভয় েিার 

িুকির িারনে জাহান্নামী হনব।  

নবী িরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর  ভকবেযদ্বােী অক্ষনর অক্ষনর 

বাস্তনব েকতফলন হনয়নে। কতকন ফয সহী ঈমান ও আক্বীিা উম্মনতর সামনন ফপশ 

িনরকেনলন এবং ফয নিশার ওপর সাহাবানয় কিরামনি রাকয. ধতরী 

িনরকেনলন, পরবতণীনত মুসলমান নামধ্ারী অননি ফলাি কননজনির স্বাথণকসকদ্ধর 

জনয এবং দ্বীনন ইসলাম ও মুসলমাননিরনি ক্ষকতগ্রস্ত িরার জনয সহীহ 

আক্বীিাসমূহনি পকরবতণন িনর তার স্থনল ভ্রান্ত আিীিার েিার-েসার 

 কিনয়নে। এ বযাপানর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর এিকি 

ভকবেযদ্বােী েকেধ্াননযাগয, ফশে যামানায় অননি িাজ্জাল-িাযযানবর আকবভণাব 

 িনব, তারা দ্বীননর নানম এমন অননি িথা েিার িরনব, যা ফতামরা ও 

ফতামানির বাপ-িািারা ফিানকিন ফশানকন। ফতামরা তানির ফথনি সাবধ্ান 

থািনব, যানত তারা ফতামানির ফগামরাহ না িনর ফফনল।  [সতূ্র: মসুকলম শরীফ। 

খণ্ড-১, পষৃ্ঠা ৯।]  

েনতযি যুনগই অননি মূখণ ও ফব-ইলম ফলানিরা ইসলানমর নানম আকবষ্কৃত 

ফসসব নতুন নতুন ভ্রান্ত আক্বীিা গ্রহে িনর দ্বীন-ঈমান নি িনরনে এবং আহনল 
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হনির জামা‘আত ফথনি খাকরজ হনয় ফগনে। পূবণবতণী যুনগর তুলনায় বতণমান 

যুনগ কফতনা-ফাসাি অননি ফবকশ হওয়ায় এবং অকধ্িাংশ ফলাি দ্বীকন ইলনমর 

বযাপানর অজ্ঞ থািায় তানির অনননিই ইসলানমর নানম ফসসব বাকতল ও ভ্রান্ত 

আক্বীিা ফপােে িনর কননজনির ঈমান-আক্বীিা নি িনর ফফনলনে।  

 তনব এিা অতযন্ত দুঃখজনি ফয, এ বযাপানর ফয পকরমাে কিতাবপত্র রিনা ও 

যতিুিু আনলািনা-পযণানলািনা িরিার কেল, তা হয়কন। অপরকিনি মধু্র নানম 

কবে পান িরাননার নযায় বাকতল আক্বীিায় ভরপুর বই পুস্তনি বাজার ফেনয় 

ফগনে। বাকতল আিীিার েিার ও েসার হনে খুব দ্রুত গকতনত। এনহন নাজুি 

মুহূনতণ মুসলমাননির দ্বীন ও ঈমাননর ফহফাযনতর লনক্ষয সহীহ আক্বীিা বেণনার 

পাশাপাকশ ভ্রান্ত আক্বীিাসমূহনি আনলািনা অতীব জরুরী মনন িনর ফসগুনলার 

আনলািনা িরার েয়াস ফপনয়কে। যানত িনর ফিান মুসলমান দ্বীননর নানম 

ফসসব ভ্রান্ত আক্বীিা ফিানিনমই অন্তনর স্থান না ফিন। আর ফখািা না িরুন, 

যকি ফিান মুসলমান সহীহ ইলম না থািার িরুন ভ্রান্ত আক্বীিা ফপােে িনর 

থানিন, তাহনল কতকন ফযন সানথ সানথ ফসগুনলা অন্তর ফথনি িূর িনর 

খাকলসভানব আল্লাহ তা‘আলার িরবানর তাওবা িনর সহীহ আক্বীিা কিনলর 

মনধ্য বদ্ধমূল িনর ফনন।  

সাবধ্ান! দ্বীননর বযাপানর ফিানরূপ কজি বা হিিাকরতার আরয় ফনয়া বাঞ্ছনীয় 

নয়। িবনর যাওয়ার পরই ঈমাননর পরীক্ষা ফনওয়া হনব। এ পরীক্ষায় ফয বযকক্ত 

উত্তীেণ হনবন, কতকন সামননর সিল পরীক্ষায়ও উত্তীেণ হনয় জান্নাতী হনবন। আর 

উক্ত পরীক্ষায় ফয অিৃতিাযণ হনব, ফস সামননর সিল পরীক্ষায় অিৃতিাযণ হনয় 

জাহান্নামী সাবযস্ত হনব। আর এ পরীক্ষা এিবারই হনব, দুকনয়ার পরীক্ষার নযায় 

এিবার ফফল িনর কদ্বতীয় বার পরীক্ষা ফিয়ার সুনযাগ ফসখানন ফনই। আর এ 

পরীক্ষা েনতযিনি কিনত হনব এবং যার পরীক্ষা তানিই কিনত হনব। ফসখানন 

ফিান ওলী-বুযগুণ, পীর-আউকলয়া, রাজননকতি ফনতা বা িলপকত ফিউ ফিান 

েিার সাহাযয-সহনযাকগতা িনর পাশ িকরনয় কিনত পারনব না। এ ধ্রনের ফিান 

সুনযাগ ফসখানন ফনই।  

 দুকনয়ানত ফিান ফনতার েভানব বা বযকক্তগত স্বানথণ ভ্রান্ত আক্বীিায় কবশ্বাসী হনয় 

পরিানল বুকদ্ধ খাকিনয় সকিি উত্তর কিনয় পাশ িনর ফফলনব, এমন ধ্ারো 

িরািাও এনিবানর অথণহীন। ফয বযকক্ত ফয আিীিার ওপর জীবন িাকিনয়নেন 

এবং ফয আিীিার ওপর মৃতুযবরে িনরনে, পরিানলর পরীক্ষার সময় তদ্রূপ 

উত্তরই তার মুখ ফথনি ফবর হনব এবং ফসই উত্তনরর ওপর কভকত্ত িনর তার 

জান্নাত কিংবা জাহান্নানমর ফায়সালা হনব। তাই সময় থািনত এখনই যার যার 

ভ্রান্ত আক্বীিা ও আমনলর ত্রুকি সংনশাধ্ন িনর ফনয়া বাঞ্ছনীয়।  



www.islamijindegi.com 

 

বতণমান সমানজ ফযসব ভ্রান্ত আক্বীিা েিকলত আনে, তন্মনধ্য ফথনি উনল্লখনযাগয 

িনয়িকি কননম্ন েিত্ত হনলা। এনথনি ফবাঁনি থািা অপকরহাযণ। 

ভ্রান্ত আিীিাসমহূ 

আল্লাহ তা‘আলার বযাপানর ভ্রান্ত আক্বীিা 

ভ্রান্ত আক্বীিা-১:  ইসলানমর নানম এিকি ফগামরাহ কফরিা এরূপ কবশ্বাস রানখ 

ফয, আল্লাহ ও রাসূল এিই সোকবনশে। অথণাৎ কযকন রাসূল, কতকনই স্বয়ং আল্লাহ 

এবং কতকনই ‘মুহাম্মি’ নাম ধ্ারে িনর মানুনের আিৃকতনত দুকনয়ায় অবতরে 

িনরকেনলন। তারা আনরা বনল থানি ফয, আহাি ও আহমি-এর মনধ্য ফিবল 

এিকি মীনমর পাথণিয। ফখািা মীনমর যবকনিা ফিনন অথণাৎ আল্লাহ তা‘আলা 

মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর সুরত ধ্ারে িনর ফলািালনয় 

এনসনেন। ননিৎ উভনয়র মানে ফিান পাথণিয ফনই। 

এ িথাকির তারা িকবতার মাধ্যনমও বনল থানি-স্বয়ং 

‘মুহাম্মি নাম ধ্ারে িনর ফি এনলানর মিীনায়, 

আসল িথা বলনত ফগনল পড়নব িকড় গলায়।’ [নাউযুকবল্লাহ] 

এ ধ্রনের আক্বীিা সুস্পি িুফর। এরূপ আক্বীিা ফপােেিারী বযকক্ত ইসলাম 

ফথনি ফবর হনয় যানব, তানত সনন্দনহর ফিান অবিাশ ফনই। িারে, আল্লাহ 

তা‘আলা অতুলনীয়। ফিান সৃকিজীনবর সানথ ফিানভানবই তাাঁর তুলনা হনত পানর 

না। ফস ফক্ষনত্র নবীনি সরাসকর ফখািার সানথ তুলনা িরা বা ফখািা ও রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি এিই সো বলা ফয িত বড় জ নয অপরাধ্ 

ও িুফরী আক্বীিা, তা অকত সহনজই অনুনময়।  [সতূ্র: সরূা শূরা, আয়াত ১১, 

আিীিািাতুত তাহাবী, পষৃ্ঠা ৩১।]  

ভ্রান্ত আক্বীিা-২: অননি মূখণ ফলাি কবশ্বাস িনর ফয, ওলী-বুযগুণ, পীর-সাধ্ি, 

মাযার-িরবার েভৃকত মানুনের মননর মািসুি পূেণ িরনত পানর, সন্তানাকি ও 

ধ্ন-সম্পি ইতযাকি িান িরনত পানর কবপি-আপি িূর িরনত পানর। এ ভ্রান্ত 

আিীিার বশবতণী হনয় তারা কবকভন্ন পীনরর নানম মান্নত ও নযর-কনয়ায িনর, 

তানিরনি বা তানির মাযারনি কসজিা িনর, তানির িবর তাওয়াফ িনর, 

তানির িানে োথণনা িনর ইতযাকি।  

অথি মান্নত বা নযর, কসজিা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ ও োথণনা এ সবই ইবািত 

এবং এগুনলা এিমাত্র আল্লাহর জনয কনধ্ণাকরত। সুতরাং, এগুনলা অননযর জনয 

িরা িুফরী ও কশরিী িাজ। এর ফথনি কবরত থািা েনতযি মুসলমাননর ওপর 

ফরয এবং এিা তানির ঈমানী িাকয়ত্ব। পূনবণই বলা হনয়নে, এিমাত্র আল্লাহ 

তা‘আলাই মানুনের মািসুি পূেণ িনরন, তানির োথণনা মঞ্জুর িনরন এবং 

এিমাত্র কতকনই মানুনের সিল কবপি-আপি িূর িরনত পানরন। এ ক্ষমতা 
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কতকন পীর-বুযগুণ ফতা দুনরর িথা, ফিান নবী রাসূলনিও েিান িনরন কন। তাই 

ফিান নবী-রাসূল, পীর-বুযগুণ এসব ক্ষমতার িথা িখননা িাবী িনরন কন, বা 

এগুনলা বাস্তাবাকয়ত িনর ফিখানত পানরন কন। বরং এসব বযাপানর তারাও 

আল্লাহ তা‘আলার িরবানর দু‘আ িনরনেন। আল্লাহ তা‘আলার কেয় পাত্র কহনসনব 

তানির অননি দু‘আ আল্লাহপাি িবুল িনরনেন, আবার ফিান ফিান ফক্ষনত্র 

িবুল িনরন কন। ফযমন, হযরত নূহ আ. তাাঁর িাকফর ফেনলর জনয দু‘আ 

িনরনেন, কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তা িবুল িনরন কন। হযরত ইবরাহীম আ. 

কননজর িাকফর কপতার জনয দু‘আ িনরনেন। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তা িবুল 

িনরন কন। আমানির নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম মুনাকফি সরিার 

আবদুল্লাহ কবন উবাই-এর জনয দু‘আ িনরনেন, কননজর িািা আবু তাকলব এর 

জনয দু‘আ িনরনেন, কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা িবুল িনরন কন। এ ধ্রনের অননি 

 িনার বেণনা িুরআন-হািীনস উনল্লকখত রনয়নে। 

সুতরাং, ইবািত-বনন্দগী পাওয়ার ফযাগয এিমাত্র মহান আল্লাহ রািুল 

আলামীন। ফিান পীর-আউকলয়া বা মাযানরর ইবািত িরা সমূ্পেণ কশরি এনত 

ঈমান িনল যায়। [সূত্র : সূরা আনআম, আয়াত ১৬৪, সূরা ইউসুফ, আয়াত 

৩৮, ৩৯, ৪০ আিীিাতুত তাহাবী, পৃষ্ঠা ৩১।]   ফমাোিথা, ফিান সৃিজীব বা 

পিাথণ মা‘বুি কিংবা ইবািতনযাগয হনত পানর না। অতএব, যারা গঙ্গার, সূনযণর, 

রানমর, যীশুর, ফিান ফিবতার, ফিান পীর-পয়গাম্বনরর উপাসনা বা পূজা-অিণনা 

িনর, তারা কননবণাধ্, ফবঈমান ও িাকফর। উনল্লখয ফয, গঙ্গা, সূযণ, আগুে 

ইতযাকিনি সালাম িরা এবং এ সনবর সামনন নত হওয়াই েিারান্তনর এগুনলার 

ইবািত িরার শাকমল।  

ভ্রান্ত আক্বীিা-৩: অনননি কতন ফখািা মানন, এনি ‘কতনন কতনন এি’ বনল, 

হযরত উযাইর আ. ফি ফখািার পুত্র বনল কবশ্বাস িনর, হযরত মাকরয়াম আ. ফি 

ফখািার স্ত্রী কহনসনব কবশ্বাস িনর, অবতানর কবশ্বাস িনর, জীবাত্মানি পরমাত্মার 

অংশরূনপ মনন িনর, বা পরমাত্মানি পরনমশ্বর মানন, হযরত মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি ফখািার আংকশি জাকত নূনরর সৃকি বনল কবশ্বাস িনর।    

এ সবই কশরি ও িুফর। তারা আল্লাহর সানথ অনযনি শকরি িরার িারনে 

ফবঈমান, মুশকরি, িাকফর সাবযস্ত হনব। [সতূ্র : সূরা যুমার, আয়াত ৪, সরূা আনিাবতু, 

আয়াত ৪৬, আিীিাতুত তাহাবী,পষৃ্ঠা-৩০] 

 

ফফনশতাগনের বযাপানর ভ্রান্ত আক্বীিা 

ভ্রান্ত আক্বীিা-৪: ইহুিী জাকত ফযমন হযরত কজবরাঈল আ. ফি কননজনির দুশমন 

মনন িরনতা, ফতমকনভানব অননি মূখণ মুসলমানও হযরত আযরাঈল আ. ফি 
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খারাপ িৃকিনত ফিনখ থানি এবং তাাঁর েকত ফিানরূপ রদ্ধা ও ভানলাবাসা ফিখায় 

না। এ িারনে ফয, কতকন জান িবয িনরন।  

ইসলানমর িৃকিনত ফফনরশতাগে কনষ্পাপ। তাাঁরা আমানির অননি উপিার 

িনরন। তাাঁনির েকত সম্মান েিশণন িরা আমানির এিান্ত িতণবয। তাাঁনির নাম 

রদ্ধার সানথ উচ্চারে িরা আমানির জনয জরুরী। সুতরাং হযরত আযরাঈল আ. 

ফি খারাপ ভাবা মারাত্মি ভুল। ফিননা, হযরত আযরাঈল আ. আল্লাহর হুিুনমর 

িাস। কতকন আল্লাহর কননিণনশ মাখলুনির জান িবয িনরন। কতকন কনজ ইোয় 

ফিান মানুনের জীবন হরে িনরন না। তাোড়া এিিু কিন্তা িরনলই ফবাো যায় 

ফয, কতকন আমানির পরম উপিারী। ফিননা, কতকন আমানিরনি দুকনয়ার 

ফজলখানা ফথনি পৃথি িনর ফখািার সাকন্ননধ্য কননয় ফপৌাঁোন। সুতরাং, িখননা 

হযরত আযরাঈল আ. ফি খারাপ ভাবা উকিৎ হনব না। আল্লাহর কননিণনশ কতকন 

জান িবজ িনরন। তাই তাাঁনি খারাপ ভাবা তাাঁর সম্পনিণ মন্দ বলা ঈমান 

কবধ্বংসী িাজ। [সতূ্র: সরূা বািারাহ, আয়াত ৯৮, সরূা কনসা, আয়াত-১৩৬, আিীিাতুত 

তাহারী, পষৃ্ঠা ৮১।]  

 

আসমানী কিতাবসমূনহর বযাখযা বযাপানর ভ্রান্ত আক্বীিা 

ভ্রান্ত আক্বীিা-৫: কশ‘আনির অননি সম্প্রিায় কবশ্বাস িনর ফয, েিকলত িুরআন 

আসল িুরআন নয়, বরং একি হনে পকরবকতণত িুরআন, এর মনধ্য কবকভন্ন 

ধ্রনের পকরবতণন সাকধ্ত হনয়নে। কবনশে িনর হযরত আলী রাকয. ও কশ‘আ 

সম্প্রিানয়র ইমামনির বযাপানর ফযসব আয়াত কেল, হযরত আবু বির রাকয. ও 

হযরত উমর রাকয. েমুখ সাহাবীগে ফযসব আয়াত িুরআন ফথনি বাি 

কিনয়নেন। আর আসল িুরআন তানির দ্বািশ ইমানমর কনিি সংরকক্ষত আনে, 

যার মনধ্য সনতর হাজার আয়াত রনয়নে। উক্ত ইমাম যখন আত্মেিাশ িরনবন, 

তখন কতকন আসল িুরআন সানথ কননয় আসনবন।  

এ আক্বীিা স্পি িুফরী/আক্বীিা। ফয উক্ত আক্বীিা ফপােে িরনব, ফস িাকফর 

সাবযস্ত হনব। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাি িনরন-কনশ্চয়ই আকমই িুরআন নাকযল 

িনরকে এবং আকমই কিয়ামত পযণন্ত এর সংরক্ষেিারী। [সতূ্র:সরূা কহজর, আয়াত ৯।]  

ভ্রান্ত আক্বীিা-৬: অনননি মনন িনর ফয, ইকঞ্জল শরীফ [খৃিাননির ভাোয় 

বাইনবল] সহীহ আসমানী কিতাব এবং তা এখননা পযণন্ত অপকরবকতণত ও 

অকবিল অবস্থায় রনয়নে। সুতরাং, তা কবশ্বাস িরনত বা মাননত ফিান অসুকবধ্া 

ফনই।  

এ ধ্রনের আক্বীিা িুফরী। িারে, িুরআন স্পিভানব ফ ােো িনরনে ফয, 

পূনবণর সিল আসমানী কিতাব পকরবকতণত হনয় কগনয়নে। [সূত্র : সূরা বািারাহ, 

আয়াত ৭৮।] বরং বাইনবনলই এমন অননি বেণনা রনয়নে। ফযগুনলা বাইনবল 
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কবিৃত হওয়ার স্পি েমাে বহন িনর। এ সম্পনিণ কবস্তাকরত ‘বাইনবল ফস 

িুরআন তি’ গ্রনন্থ দ্রিবয। 

ভ্রান্ত আক্বীিা-৭: জননি ইসলামী কিন্তাকবি কলনখনেন ফয, িুরআনন িারীনমর 

িারকি বুকনয়ািী পকরভাো [দ্বীন, ইবািত, ইলাহ ও রব] রনয়নে, যার অথণ নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর যুনগ সিনলর কনিিই স্পি কেল, কিন্তু 

পরবতণীিানল শব্দগুনলা তার বযাপি অথণ হাকরনয় অস্পি ও সীকমত অনথণ 

বযবহৃত হনত থানি এবং এ িারনে িুরআননর আসল কিি নি হনয় যায়। 

ফনল িুরআনী তা‘লীনমর কতন িতুথণাংনশরও ফবকশ কবলুপ্ত হনয় ফগনে। [িুরআন িী 

িার বুকনয়ািী ইকস্তলানহ, পষৃ্ঠা-৮,৯,১০]  

এিাও মারাত্মি ভ্রান্ত আক্বীিা। িারে, আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং িুরআনন িারীনমর 

ফহফাযনতর িাকয়ত্ব গ্রহে িনরনেন। এর অথণ এই ফয, িুরআননর শব্দ এবং অথণ 

উভয়িার কহফাযনতর িাকয়ত্ব কতকন কননয়নেন। এরূপ িখননা উনেনশয হনত পানর 

না ফয, কতকন শুধ্ু বাকহযি শব্দগুনলার ফহফাযত িরনবন, আর অনথণর ফহফাযত 

অননযর ওপর নযস্ত িরনবন। ফনল ফলানিরা যার যার মন মনতা িুরআননর অথণ 

িরনত থািনব বা বুেনত থািনব। িুরআননর অথণ বযাখযা ও বাস্তব নমুনা ফপশ 

িরার জনযই আকখরী নবী মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি দুকনয়ানত 

পািাননা হনয়নে। কতকন ও িাকয়ত্ব সকিিভানব ও যথাযথরূনপ পালন িনর 

ফগনেন। তাাঁর পনর ফসগুনলানি সাহাবীগে রাকয. হুবহু কহফাযত িনরনেন এবং 

পরবতণীনত যুনগর ফলািনির কনিি ফপৌাঁকেনয়নেন। এরূনপ তা ধ্ারাবাকহিভানব 

কিয়ামত পযণন্ত আগত মানুনের কনিি সহীহভানব ফপৌোনত থািনব। নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, আমার উম্মনতর এিকি 

জামা‘আত কিয়ামত পযণন্ত হনির ওপর িাকয়ম থািনব। তানিরনি হি ফথনি 

ফিউ কবিুযত িরনত পারনব না। [সতূ্র: কমশিাত, শরীফ, পষৃ্ঠা ৫৮৪।]  

সুতরাং, উক্ত কিন্তাকবনির এ কিন্তা সমূ্পেণ কমথযা ও মনগড়া এবং কতকন ফিড় 

হাজার বের পর উক্ত িারকি শনব্দর ফয স্বকিন্তােসূত বযাখযা েিান িনরনেন, তা 

সমূ্পেণ ভ্রান্ত। শরী’আনত এ ধ্রনের স্বগকহণত বযাখযার ফিান অবিাশ ফনই। 

েন হয়, যকি ঐ িারকি শনব্দর আসল অথণ কবলুপ্ত হনয় কগনয় থানি তাহনল ফিড় 

হাজার বের পর কিন্তাকবি মনহািয় ঐ অথণগুনলা িীভানব উদ্ধার িরনত সক্ষম 

হনলন? এখন ফতা আর ওহী আসার ফিান পথ ফনই। এ েননর ফিান েিার 

সদুত্তর কিন্তাকবি মনহািয় ও তার অনুসারীবগণ িখননা ফয কিনত পানরকন, আর 

পারনবনও না ফিানকিন, এ িথা কনকদ্বণধ্ায় বলা যায়।  

ভ্রান্ত আক্বীিা-৮: অননি ফলাি এমন আনে, যারা হািীনসর গুরুত্ব অস্বীিার 

িনর। তারা বনল থানি ফয, দ্বীননর ওপর িলার জনয িুরআন শরীফই যনথি। 
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হািীনসর ফিান েনয়াজন ফনই। ফিননা, হািীস অননি ফভজালযুক্ত হনয় ফগনে। 

সুতরাং তার ওপর কনভণর িরা যায় না। 

 তানির এরূপ ধ্ারনা-কবশ্বাসও িুফরী। এ ধ্রনের আক্বীিা ফপােেিারীরা 

কনঃসনন্দনহ িাকফর। িারে, িরুআনন িারীনমর বহু আয়ানত আল্লাহ তা‘আলা 

িুরআননর কবধ্ান মুতাকবি িলার জনয হািীস বা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম এর িথা ও িানজর অনুিরে ও অনুসরে বাধ্যতামূলি িনর কিনয়নেন। 

[সরূা কনসা, আয়াত ৮০, সরূা নাহল, আয়াত ৪৪, সরূা আহযাব, আয়াত ২১] 

সুতরাং, হািীস না মাননল মূলতঃ িুরআননি অস্বীিার িরা হয়। তাোড়া নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িরনন, আকম ফতামানির জনয দুকি 

কজকনস ফরনখ যাকে, যতক্ষে ফতামরা এ দু’কি কজকনসনি ধ্নর রাখনব, ততক্ষে 

ফতামরা পথভ্রিই হনব না। ফস বস্তু দু’কি হনে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত।  [সতূ্র : মুয়াত্তা মাকলি। ] 

অনয হািীনস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, ফতামানির 

িাউনি ফযন আকম এ অবস্থায় না ফিকখ ফয, তার কনিি আমার পক্ষ ফথনি ফিান 

আনিশ বা কননেধ্ ফপৌাঁোর পর ফস এরূপ মন্তবয িনর ফয, আকম এসব হািীস 

জাকন না; আকম ফতা িুরআনন যা পাব, ফস অনুযায়ী আমল িরব। [সতূ্র: আবু িাউি 

শরীফ। খণ্ড-২, পষৃ্ঠা -৬৩২।]  

ভ্রান্ত আক্বীিা-৯: অনননি বনল থানি ফয, দ্বীননর ওপর িলার জনয সরাসকর 

হািীসই যনথি এবং এ জনয িার মাযহানবর ইমামগনের ফথনি ফিান ইমানমর 

তািলীি িরার েনয়াজন ফনই। বরং তারা ইমানমর তািলীিনি কশরি বনল 

মন্তবয িনর থানি। 

তানির এ িথা সমূ্পেণ ভ্রান্ত। সাধ্ারে মুসলমান ফিন, কবজ্ঞ আনলনমর জনযও 

সরাসকর হািীস না বুনে শরী-আনতর ওপর িলা দুঃসাধ্য। এ জনয  সিল 

যামানায়ই বড় বড় মুহাকক্কি আনলমগেও মাযহাব িতুিনয়র মধ্য ফথনি ফিান 

এি মাযহানবর ইমানমর তািলীি বা অনুসরে িনরনেন। আর যারা ফিান 

ইমানমর তািলীি বযতীত কননজ কননজ হািীস বুেনত কগনয়নেন, তারা পনি পনি 

মুশকিনল পনড়নেন। কননজ যা বুেনত অসুকবধ্া, তা অনয কবনজ্ঞর ফথনি বুনে 

ফনয়াই শরী‘আনতর কননিণশ। মহান আল্লাহ পকবত্র িুরআনন ইরশাি িনরন, 

ফতামরা যকি না জান, পারিশণী আনলমগে ফথনি ফজনন নাও। [সতূ্র: সরূা নাহল, 

আয়াত ৪৩, সরুাহ আমকবয়া, আয়াত ৭।] 

উনল্লখয, শরী‘আনতর িকলল শুধ্ুই হািীস নয়, বরং মাশাকয়খগনের ঐিমনতয, 

শরী‘আনতর িকলল ফমাি ৪ েিারঃ িুরআন, হািীস, ইজমা ও কিয়াস। পকবত্র 

িুরআন ও হািীসসমূনহর মানে সমিয় সাধ্ন িনর সকিি আমনলর পথ কনেণয়-

ই হনে কিয়াস। এিা ফিান সহজসাধ্য বযাপার নয়, এর ফযাগযতা যািাইনয় 
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ফিীহগনের মনধ্যও িমণপকরকধ্ জ্ঞাপি ফরেীকবনযাস রনয়নে। মহান আল্লাহর পক্ষ 

ফথনি যাাঁরা িুরআন-হািীস গনবেো িনর মাসলাি কনেণনয়র মনতা েজ্ঞা অজণন 

িনরনেন এবং সাহাবানয় কিরানমর স্বেণযুনগর কনিিবতণী হওয়ায় শরী‘আত 

সম্পনিণ  সমযি জ্ঞান লানভ সক্ষম হনয়কেনলন, তাাঁরা ফযভানব িুরআন-হািীস 

বুনেনেন, উনল্লকখত আয়ানতর কভকত্তনত তানির বুেনিই গ্রহে িরা উম্মনতর জনয 

কনরাপি ও আশঙ্কামুক্ত।    

তাই সবাই ফয যার মনতা কু্ষদ্র জ্ঞানন িুরআন হািীনসর উনটা বযাখযা িনর 

শরী‘আতনি যানত মনিাহী তামাশায় পযণবকসত না িরনত পানর, এ জনয 

সবণস্বীিৃত িার মাযহানবর ফিান এিকির অনুসরে িরা ওয়াকজব বনল উলামানয় 

উম্মনতর ইজমা [ঐিমতয] েকতকষ্ঠত হনয়নে। এ ইজমানি েতযাখযাত িনর 

উনটা পনথ ধ্াকবত হওয়া িানরা জনয সমীিীন নয়। আল্লাহ তা‘আলা ইজমানয় 

উম্মতনি মানয িরা জরুরী বনল ফ ােো িনরনেন। [সতূ্র: সূরা কনসা, আয়াত-১১৫।]  

মাযহানবর গুরুনত্বর িারনেই হানাফী কবজ্ঞ ফিীহগে মাযহার মানা ওয়াকজব 

বনলনেন। [সতূ্র: ইমিাদুল মফুতীে খণ্ড ১, পষৃ্ঠা ১৫১, জাওয়াকহরুল কফিাহ খণ্ড ১, পষৃ্ঠা 

১২৭, কিফায়াতুল মুফতী খণ্ড ১, পষৃ্ঠা ৩২৫।] 

এোড়াও আমরা কননজনির দুকনয়াকব বযাপানরও ফিকখ ফয, েনতযি সিল 

গুরুত্বপূেণ কবেনয় অনয কবজ্ঞজন ফথনি পরামশণ গ্রহে িনর থাকি। দুকনয়াকব 

বযাপানর কবজ্ঞজননর তািলীি ফযমন জরুরী ও যুকক্তগ্রাহয, ফতমকন আকখরানতর 

বযাপানর কফিনহ পারিশণীগনের তািলীি ওয়াকজব হওয়াই যুকক্তযুক্ত। 

বলনত কি, যারা তািলীিনি েতযাখযান িনর সরাসকর হািীস ফবাোনি যনথি 

বলনেন, তারাও ফতা ফসই হািীনসর বযাখযা কনশ্চয়ই ফিান উসতানির কনিি 

কশনখ বা শুনন থািনবন। তাই এ ফক্ষনত্র সাধ্ারে উসতানির কনজস্ব বযাখযার ফিনয় 

পারিশণী মুহাকক্কি সাকহনব মাযহানবর গনবেোলি বযাখযা অকধ্ি গ্রহেনযাগযই 

বনি। ফস ফক্ষনত্র তািলীিনি কশরি বা নাজাকয়য বলা বড়ই কবপজ্জনি এবং তা 

সাধ্ারে ফলািনিরনি উলামানয় কিরাম ফথনি কবকেন্ন িরার এি মহা েড়যন্ত্র 

ধবকি। এ বযাপানর সিনলর সতণি থািা খুবই জরুরী। 

ভ্রান্ত আক্বীিা-১০: ভণ্ড পীরনির মুকরনিরা বনল থানি ফয, নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কম’রাজ রজনীনত নিই হাজার িালাম এননকেনলন। এর 

ফথনি মাত্র কত্রশ হাজার উলামানয় কিরাম জাননন, আর অবকশি োি হাজার 

ফিীর, িরনবশ ও খাজাবাবাগে জাননন। যা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম ফথনি আলী রাকয., অতঃপর তার ফথনি হাসান বসরী রহ., এভানব 

ধ্ারাবাকহিরূনপ এিজননর অন্তর ফথনি অনযজননর অন্তনর েনবশ িনরনে এবং 

ফসই ধ্ারাবাকহিতা অনুযায়ী ফশে পযণন্ত তারা এসব জ্ঞান লাভ িনরনেন। ফসই 
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োি হাজার িালানমর বযাপানর আনলমগে ফিান খবরই রানখন না। এ জনয 

তারা খাজাবাবা, মাযার, ওরশ ইতযাকির কবনরাকধ্তা িনরন। 

জাকহল মুকরিনির এ আক্বীিা িুফরী আক্বীিা এবং এিা নবী পাি সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম  এর ওপর কনেি কমথযা অপবাি। পকবত্র িুরআনন 

আল্লাহপাি ফ ােো িনরনেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ফখািােিত্ত 

ফিান হুিুম-আহিাম ফগাপন িনরনকন। [সতূ্র : সূরা তািবীর, আয়াত-২৪।]  

তাোড়া ফসই যামানার ফলানিরা উনল্লকখত কবেয় সম্পনিণ হযরত আলী রাকয.-

এর কনিি কজনজ্ঞস িরনল কতকন তা পকরষ্কারভানব অস্বীিার িনর বনলন, 

আমানি এ ধ্রনের ফিান িালাম ফিয়া হয়কন। [সতূ্র: কমশিাত শরীফ, পষৃ্ঠা ৩০০। 

বুখারী শরীফ খণ্ড-১, পষৃ্ঠা -২১।]  

ভ্রান্ত আক্বীিা-১১: জননি ইসলামী কিন্তাকবি কলনখনেন,দ্বীননর অথণ হনে, 

ইসলামী হুিুমত, আর দ্বীননর মনধ্য আসল হনলা কজহাি। নামায, ফরাযা, হজ্ব, 

যািাত এ সবই ইসলামী হুিুমত েকতষ্ঠার লনক্ষয কজহানির ফেকনং ফিাসণ মাত্র। 

[সতূ্র: খুতবাত ৩০৭, ৩১৫।]  

এ ধ্রনের বহু নতুন িথা ইসলানমর নানম ফলানিরা সমানজ িালু িনরনে। অথি 

এ ধ্রনের নতুন িথা এবং শরী‘আনতর নতুন বযাখযার ফিান অবিাশ িুরআন-

হািীনস ফনই। এ ধ্রনের নতুন িথা ও িাজনি শরী‘আনতর পকরভাোয় ইলহাি, 

তাহরীফ [অথণগত কবিৃকত] এবং ফিান ফিানকি ‘কবি‘আত’ বনল । ইলহাি ফতা 

সুস্পি িুফর। আর কবি‘আনতর হািীিত হনলা, দ্বীননর মনধ্য নতুন সংনযাজন 

িরা এবং কননজ শরী‘আত েনেতা সাজা। এিা এত বড় অপরাধ্ ফয, সাধ্ারেত 

এ জাতীয় গুনাহ ফথনি তাওবা নসীব হয় না। (নাউযুকবল্লাহ)। 

দ্বীননর অথণ ফিান হািীনস বা তাফসীনর ‘ইসলামী হুিুমত’ বলা হয় কন, বা 

আরবী ফিান অকভধ্াননও এ অথণ পাওয়া যায় না। তাোড়া দ্বীননর এই 

রাজননকতি বযাখযা ফমনন কননল মারাত্মি এি অসুকবধ্ার সমু্মখীন হনত হয়। তা 

এই ফয, আল্লাহ তা‘আলা লক্ষাকধ্ি নবী-রাসূল আ. ফি তাাঁর মননানীত দ্বীন 

িাকয়নমর লনক্ষয দুকনয়ানত পাকিনয়নেন। তাাঁনির মধ্য হনত সীকমত সংখযি নবী 

রাসূল আ. ইসলামী রাি পকরিালনা িনরনেন। [সতূ্র: তাফসীনর মাযহারী খণ্ড ১, পষৃ্ঠা 

৩৪৭, আল ইলম ুওয়াল উলামা, পষৃ্ঠা ২৮৬।]  

অবকশি সিনলই ইসলামী হুিুমত ও রাি পকরিালনা োড়াই আল্লাহর জকমনন 

আল্লাহর দ্বীন িাকয়ম িনরনেন। এমতাবস্থায় দ্বীননর অথণ যকি ইসলামী হুিুমত 

ধ্রা হয়, তাহনল বাধ্য হনয় এ িথা ফমনন কননত হয় ফয, অকধ্িাংশ নবী-রাসূল 

আ. দ্বীন িাকয়নম িাকময়াব হনকন। িত মারাত্মি িথা!    
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তাোড়া এ িথাও সকিি নয় ফয, দ্বীননর মনধ্য আসল হনলা কজহাি। আর নামায, 

ফরাযা ইতযাকি হনে ফসই কজহানিরই ফেকনং ফিাসণ। িুরআন, সুন্নাহ ও সিল 

হক্কানী উলামানয় কিরানমর কসদ্ধান্ত হনলা, নামযা, ফরাযা, হজ্ব,  যািাত এগুনলা 

হনলা দ্বীননর বুকনয়ািী ও ফমৌকলি ইবািত। আর আল্লাহর জকমনন দ্বীন িাকয়ম 

িরার েনিিার নাম হনলা কজহাি। ফযমন, হক্কানী উলামানয় কিরানমর মাধ্যনম 

দ্বীননর কবকভন্ন কবভানগ সহীহভানব ফযসব ফমহনত িলনে, ফসসবই কজহানির 

অন্তভুণক্ত। সুতরাং, কজহাি মূল লক্ষযবস্তু নয়; তনব পকরপূেণভানব দ্বীন িাকয়ম 

িরার উপায় ও উপলক্ষ কহনসনব ইসলামী হুিুমত িাকয়ম বা তার েনিিা 

িালাননা জরুরী। [সতূ্র : িামালানত আশরাকফয়া, পষৃ্ঠা ৯৯।] 

ফমাোিথা, দ্বীননর মূল লক্ষযবস্তু হনে, আল্লাহর ইবািত-বনন্দগী। [সতূ্র: সরূা 

যাকরয়াত, আয়াত-৫৬, বুখারী খণ্ড ১, পষৃ্ঠা-৬।]  

আর আল্লাহর বনন্দগী তথা সহীহ ঈমান ও আমনল সাকলহা [যার মনধ্য ইসলামী 

হুিুমত িাকয়নমর জননয সবণাত্মি েনিিা শরী‘আত সমকথণত পদ্ধকতনত িাকলনয় 

যাওয়াও শাকমল]- এর নগি পুরষ্কার কহনসনব আল্লাহ তা‘আলা মুসলমাননিরনি 

ইসলামী হুিুমত িান িনরন।[সূত্র : সূরা নূর, আয়াত ৫৫।] ফযমন-আল্লাহপাি 

ইরশাি িনরনেন, আল্লাহ তা‘আলা যকি ইসলামী হুিুমত িান িনরন, তাহনল 

মুসলমানগে ফসই ইসলামী হুিুমনতর মাধ্যনম নামায, ফরাযা, হজ্ব, যািাত 

ইতযাকি িাকয়ম িরনব। সমূ্পেণ হুিুমতনি তারা দ্বীন িাকয়নমর এবং জনগনের 

কখিমনতর জননয িানজ লাগানব। [সতূ্র : সূরা হজ্ব, আয়াত ৪১]  

আর যকি আল্লাহ তা‘আলা ইসলামী হুিুমত িান না-ও িনরন, তবুও 

মুসলমাননির সাধ্যানুযায়ী দ্বীননর িাজ িনর ফযনত হনব। ইসলামী হুিুমনতর 

আশায় দ্বীননর িাজ না িনর বনস থািার ফিান অনুমকত ফনই। 

এখন আসুন, কিন্তাকবি মনহািনয়র িথা অনুযায়ী যকি নামায-ফরাযানি কজহানির 

ফেকনং ফিাসণ কহনসনব ফমনন ফনয়া হয়, তাহনল েন হয়, ফেকনং ফিাসণ কি 

সারাজীবন এি ধ্রনের থানি না ফেকনং ফশে হওয়ার পর এর গুরুত্ব কিেুিা হ্রাস 

পায়? কদ্বতীয়ত নামায, ফরাযা, হজ্ব, যািাত ইতযাকিনি ফেকনং ফিাসণ ধ্রা হনল 

কজহানির মাধ্যনম ইসলামী হুিুমত িাকয়ম হওয়ার পর ফেকনং ফিানসণর েনয়াজন 

কি? তৃতীয়ত যানির উপর িখননা কজহাি ফরয হয় না, ফযমন অে ও কবকভন্ন 

ফরেীর মাযুর, তানির ওপর নামায, ফরাযা ফরয হওয়ার অথণ িী? সুতরাং উক্ত 

ধ্ারো ফিানভানবই সহীহ হনত পানর না। বরং তা দ্বীননর মনধ্য নতুন সংনযাজন 

হওয়ার িারনে সুস্পি ফগামরাহী। এরূপ ধ্ারো ফথনি ফবাঁনি থািা েনতযি 

মুসলমাননর ঈমানী িাকয়ত্ব।  

ভ্রান্ত আক্বীিা-১২: জননি ইসলামী কিন্তাকবি কলনখনেন ফয, িুরআননর তাফসীর 

িরার জনয এিজন অধ্যাপিই যনথি; এজনয আকলম হওয়া জরুরী নয়। তার 
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এ িশণননর কভকত্তনত বতণমানন অননি ফজনানরল কশকক্ষত ফলািনিরনি [যারা 

িুরআননর সহীহ কতলাওয়াত জানন না] তাফসীর িরনত ফিখা যায়। ফসই 

কিন্তাকবি সানহব স্বীয় তাফসীনরর ভূকমিায় কলনখনেন, আকম তাফসীর কলখনত 

কগনয় তাফসীনরর পুরাতন ভাণ্ডার ফথনি ফিান সহনযাকগতা ফনয়ার ফিিা িকর কন। 

বরং এি এিকি আয়াত কতলাওয়াত িরার পর উক্ত আয়াত সম্পনিণ আমার 

মন-মকস্তনস্ক ফয েভাব পনড়নে, আকম হুবহু তা তাফসীর কহনসনব কলনখ 

কিনয়কে।[সতূ্র : তানিীহাত-১৭৫, ২৯১]  

উনল্লকখত িথাগুনলা শরী‘আনতর িৃকিনত মারাত্মি ক্ষকতির ও ঈমান কবধ্বংসী। 

এ ধ্রনের তাফসীরনি বলা হয়, ‘তাফসীর কবর রায়’ বা মনগড়া তাফসীর, যা 

সমূ্পেণ হারাম। এভানব পকবত্র িুরআননর তাফসীর িরা, ফলখা, রবে িরা ও ফস 

তাফসীর পড়া-সবই হারাম। হািীনস আনে, ফয বযকক্ত কননজর রায় মুতাকবি 

তাফসীর িরনব, ফস ফযন তার কিিানা জাহান্নানমর মনধ্য কনধ্ণারে িনর ফনয়। 

[সতূ্র: কতরকমযী শরীফ, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-১২৩ ও কমশিাত শরীফ, পষৃ্ঠা ৩৫।] 

সিল হক্কানী উলামানয় কিরাম এ বযাপানর এিমত ফয িুরআননর তাফসীর 

িরার জননয ১৫কি কবেনয়র ওপর িক্ষতা ও বুৎপকত্ত অজণন িরা জরুরী। [সূত্র : 

কমরিাত খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯২, ইতিান, পৃষ্ঠা ১৮১।] যানত িনর আরবী ভাোর 

ওপর এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ফথনি সাহাবানয় কিরাম রাকয. 

ফয তাফসীর ধ্ারা বেণনা িনরনেন, তা সামনন ফরনখ তাফসীর বেণনা িরা ফযনত 

পানর। উক্ত ১৫কি কবেনয়র বযাপানর যার িক্ষতা ও পারিকশণতা ফনই, 

শরী‘আনতর িৃকিনত তার জননয তাফসীর ফলখা বা তাফসীর িরার অনুমকতও 

ফনই। এরূপ বযকক্তর তাফসীরনি ‘তাফসীর কবর রায়’ বা মনগড়া তাফসীর বলা 

হয়। আর ঐ ধ্রনের তাফসীর দ্বারা মুসলমাননির মানে ফিবলমাত্র ফগামরাহী 

েড়ায় এবং এর দ্বারা ইসলানমর েভূত ক্ষকত সাকধ্ত হয়। এিা কনঃসনন্দনহ ঈমান 

কবধ্বংসী িাজ, যা ফক্ষত্র কবনশনে িুফরী পযণন্ত ফপৌাঁনে ফিয়। কিন্তাকবি মনহািনয়র 

অধ্যাপিগে ১৫কি কবেনয়র ওপর পারিশণী হওয়া ফতা িূনরর িথা, এ সবগুনলার 

নামও জাননন না, অথি তাাঁরা তাফসীর িরনেন।  

ভ্রান্ত আক্বীিা-১৩: অধু্না নবয কশকক্ষতনির অনননি ইলনম দ্বীন কশক্ষা িরা, 

নামায-ফরাযা আিায় িরা, পিণা রক্ষা িরা ইতযাকি ফরয িাজ সমূহনি 

স্পিভানব অস্বীিার িনর এবং সুি,  ুে, মাতা-কপতার নাফরমানী, গান-বািয, 

কসননমা, কিকভ ইতযাকি গুনানহর িাজনি হারাম মনন িনর না।  বরং এগুনলানি 

ফমৌলভীনির বাড়াবাকড় বনল আখযাকয়ত িনর।  

তানির জননয এসব হারাম িাজসমূহনি ধবধ্ মনন িরা িুফরী। এর দ্বারা তারা 

ঈমান ও ইসলানমর গকণ্ড ফথনি ফবর হনয় যানব এবং বাকহযিভানব যতিুিু 

ইবািত-বনন্দগী িরনে, তা-ও ফিান িানজ আসনব না। আিমশুমারীনত 
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তানিরনি মুসলমান শুমার িরনলও আল্লাহর িরবানর তারা মুসলমানরূনপ গেয 

হনব না।  

ফজনন রাখুন, সারা জীবন ফিউ সক্ষম ফরয পালন না িনর এবং গুনাহ িরনত 

থানি, কিন্তু ফিান ফরযনি অস্বীিার না িনর বা ফিান গুনাহনি হালাল মনন না 

িনর, তাহনল ফস ইসলানমর গকণ্ড ফথনি ফবর হনব না; বরং ফস মু‘কমনই থািনব। 

তনব আল্লাহর কবধ্ান লঙ্ঘননর িারনে ফাকসি ও গুনাহগার সাবযস্ত হনব। কিন্তু 

ফয ফিান এিকি ফরযনি অস্বীিার িরনল কিংবা হারামনি হালাল মনন িরনল, 

তা িুফরী িাজ হনব এবং তানত ফস ইসলানমর গকণ্ড ফথনি খাকরজ হনয় যানব। 

নবীগনের বযাপানর ভ্রান্ত আক্বীিা 

ভ্রান্ত আক্বীিা-১৪: িাকিয়ানী জামানতর েকতষ্ঠাতা কমজণা ফগালাম আহমি 

িাকিয়ানী িাকব িনরনে ফয, হযরত মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম 

ফশে নবী নন!। বরং তাাঁর পনরও আনরা নবী আসনত পানরন। এর কিেুকিন পর 

ফস কননজই কননজনি নবী বনল িাবী িনরনে। আর অননি মূখণ ফলাি তানি নবী 

কহনসনব ফমনন কননয়নে।  

কমথযা নবুওয়ানতর িাবী িরা বা এরূপ সমথণন িরা েিাশয িুফর। নবুওয়াত 

িাকব িনর ফগালাম আহমি িাকিয়ানী কননজ িাকফর হনয়নে এবং এ িাবী ফমনন 

ফনওয়ার িারনে তার অনুসারীরাও িাকফর হনয়নে। কনঃসনন্দনহ হযরত মুহাম্মি 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম খাতামুন নাকবয়যীন বা সবণনশে  নবী। এ 

বযাপানর কবন্দুমাত্র সনন্দনহর অবিাশ ফনই। মুফতী আযম শফী রহ. তৎেেীত, 

‘খতনম নবুওয়ত’ নামি কিতানব োয় এিশকি আয়ানত িুরআনী ফপশ িনরনেন 

[সরূা আহযাব, আয়াত ৪০, সরূা বািারাহ, আয়াত ৪] ইতযাকি এবং দু’শর ফবকশ সহীহ 

হািীস ফপশ িনরনেন। [সতূ্র :বুখারী শরীফ, পষৃ্ঠা ৫০১] ইতযাকি। ফয গুনলার 

েনতযিকি দ্বারা স্পিরূনপ েমাকেত হয় ফয, আমানির নবীই ফশে নবী এবং তাাঁর 

দ্বারা নবুওয়ানতর ও ওহীর িরজা বে িনর ফিয়া হনয়নে। তা োড়া িুরআননর 

পূবণবতণী সিল আসমানী কিতানবও হযরত মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম ফশে নবী কহনসনব আখযাকয়ত িরা িরা হনয়নে। এ জনয নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর ইনকতিানলর পর যখন ‘মুসাইলামাতুল িাযযাব’ 

নবুওয়াত িাকব িনর, তখন এই  মনমণ সমস্ত সাহাবানয় কিরানমর রাকয. ইজমা 

েকতকষ্ঠত হনয়নে ফয, আমানির নবীই ফশে নবী। তাাঁর পনর ফিানিনমই আর 

ফিান নতুন নবীর আগমন  িনত পানর না। সুতরাং, ফয ফিউ এখন নবুওয়ানতর 

িাকব িরনব, ফস িাকফর সাবযস্ত হনব। তার কবরুনদ্ধ কজহাি িরা এবং তানি 

িতল িরা জরুরী। উনল্লকখত িকলল-েমানের কভকত্তনত সাহাবানয় কিরাম রাকয. 

ঐিমনতযর কভকত্তনত মুসাইলামাতুল িাযযানবর কবরুনদ্ধ কজহাি ফ ােো িনরন 

এবং ফশে পযণন্ত তানি িতল িনর উম্মনতর ঈমান ফহফাযনতর বযবস্থা িনরন। 
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পািি লক্ষয িরুন, উপনরাক্ত িাকব েমানের জননয ফযখানন িুরআননর এিিা 

আয়াতই যনথি কেল, ফসখানন োয় এি’শ আয়াত এবং দু’শর অকধ্ি হািীস 

েমাে রনয়নে। এ িারনে কবনশ্বর সিল হক্কানী উলামানয় কিরানমর সবণসম্মত 

কসদ্ধান্ত এই ফয, আমানির নবীর পনর ফয ফিউ নবুওয়ানতর িাকব িরনব, ফস 

িাকফর এবং তানি ফয বযকক্ত নবী কহনসনব স্বীিার িরনব, ফসও িাকফর। 

এমনকি কমথুযি নবীর কনিি তার নবুওয়ানতর িকলল জাননত িাওয়াও িুফরী 

িাজ। িারে িকলল-েমাে িাওয়ার অথণ এই িাাঁড়ায় ফয, এখননা নতুন নবী 

আগমননর সম্ভাবনা আনে। সুতরাং ফতামার িকলল সকিি হনল ফতামানি নবী 

কহনসনব স্বীিার িরা যানব।  [নাউযুকবল্লাহ] 

সতুরাং, মুসলমানগে এ বযাপানর খুব সতণি থািনবন। আহমকিয়া বা িাকিয়ানী 

সম্প্রিায় এখন বাংলানিনশর বড় ও েকসদ্ধ শহরগুনলানত তানির অকফস খুনল 

আস্তানা ফগনড়নে। ফসখানন তারা বড় বড় অক্ষনর িাকলমানয় তাকয়যবা কলনখ 

ফরনখনে। তানির নাম মুসলমাননির নানমর মনতা। তারা মুসলমাননির মনতা 

িুরআন কতলাওয়াত িনর এবং কননজনির মকজণ মত িুরআননর বযাখযা িনর। 

তারা বই-পুস্তি রিনা িনর কবনামূনলয কবতরে িনর এবং নানারিম সুনযাগ-

সুকবধ্ার েনলাভন ফিখায়। খবরিার ! িখননা তানির ফাাঁনি পা কিনবন না। তারা 

এমনও বনল ফয, ফতামানির মানে ফতা হানাফী, শানফঈ, মানলিী ইতযাকি 

মাযহাব রনয়নে। আহমকিয়া জামাআতও ফতমকন এিকি মাযহাব। এিা কনলণজ্জ 

কমথযািার। িার মাযহানবর মধ্য মূল আিীিার কবেনয় ফিান েিার মতনভি 

ফনই। হযাাঁ এ ধ্রনের মতনভি রনয়নে ফয, নামানযর মনধ্য আমীন আনস্ত না 

ফজানর পড়নত হনব, হাত বুনি না নাকভর কননি বাাঁধ্নত হনব, ইমানমর কপেনন 

সূরা ফাকতহা পড়নত হনব কি না? ঈনি েয় তািবীর না বানরা তািবীর ইতযাকি। 

এ ধ্রনের ফোিখাি িনয়িকি মাসআলা কননয় ফিবল তানির মনধ্য মতনভি, 

আর এসবই আমনলর সানথ সম্পিণ রানখ, ঈমান-আিীিার সানথ এগুনলার 

ফিান সম্পিণ ফনই, ঈমান-আিীিার বযাপানর সিল মাযাহাবই এি। সুতরাং 

সাবধ্ান! আহমকিয়া জামা‘আত িখননা হানাফী, শানফঈ মাযহানবর মনতা নয়। 

বরং তারা ভ্রি ইহুিী-কিিাননির মনতা িাট্টা িাকফর ও ফবঈমান।  

তারা বনল থানি ফয, আমরা মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি 

খাতামুন নাকবয়যীনরূনপ কবশ্বাস িকর, বরং আমানির আিীিার সানথ কদ্বমত 

ফপােেিারীনির ফিনয় এি’শ গুে ফবকশ কবশ্বাস িকর। কিন্তু খাতামুন নাকবয়যীন 

শনব্দর অথণ-ফশে নবী নয়। িারে এ অথণ গ্রহে িরার দ্বারা  মূলত  মুহাম্মি 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ  ওয়া সাল্লাম এর আধ্যাকত্মি ত্রুকি ও অসমূ্পেণতা স্বীিার  

িরা হয়।  
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কমজণা ফগালাম আহমি িাকিয়ানী ও তার অনুসারীনির এরূপ উকক্তও এিকি 

মারাত্মি ফধ্াাঁিাবাজী োড়া আর কিেু নয়। িারে বহু হািীনস নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কননজনি খাতামুন নাকবয়যীন কহনসনব উনল্লখ িরার সানথ 

সানথ এ িথাও বনলনেন ফয, আমার পনর আর ফিান নবীর আগমন  িনব না। 

এরূপ বযাখযা কতকন এ জননযই  কিনয়কেনলন, যানত িনর িাকিয়ানীনির মত 

ফগামরাহ িলসমূহ খাতামুন নাকবয়যীন শনব্দর মনগড়া বযাখযা ফিয়ার ফিান 

সুনযাগই না পায়। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর আধ্যাকত্মি পূেণতা 

েমানের জননয নতুন নবীর আগমননর িাকবও কভকত্তহীন। বরং নতুন নবী না 

আসনল তাাঁর আধ্যাকত্মি পূেণতা আনরা ফবকশ েিাশ পায়।    

অননি নবয কশকক্ষত ফলাি এমন রনয়নে, যানির দ্বীকন জ্ঞাননর পকরকধ্ খুবই 

সীকমত। ফনল তারা িাকিয়ানী ও আহমিীনিরনি িাকফর আখযাকয়ত িরািানি 

উলামানয় কিরানমর সংিীেণতা বনল মনন িনর। এিা তানির িরম মূখণতা োড়া 

আর কিেু নয়।  আহমিী জামা‘আত বা িাকিয়ানী সম্প্রিানয়র সনঙ্গ 

মুসলমাননির মতনভি রনয়নে ঈমান ও আিীিার বযাপানর। িারে িাকিয়ানী 

মতকবনরাকধ্তানি িখননা হানাফী, শানফঈ ও মাকলিীনির মনতা 

পারস্পকরি[কফিহী মাসাইল সম্পকিণত] মতকবনরাকধ্তার সানথ তুলনা িরা ফযনত 

পানর না। িারে, িাকিয়ানীরা কনঃসনন্দনহ িাকফর। এনির িাকফর হওয়ার 

বযাপানর িানরা ফিান কদ্বমত ফনই। এরা সরলোে মুসলমাননিরনি পথভ্রি 

িরনে। মুসলমাননির ঈমাননর কহফাযত উলামানয় কিরানমর কবনশে িাকয়ত্ব। 

তারা তানির িাকয়ত্ব পালন িরনেন এবং পরিানলর জবাবকিকহতা ফথনি মুক্ত 

হওয়ার জনয কযম্মািারী আিায় িনরনেন। সুতরাং তানির এ কযম্মািারী 

আিায়নি কিভানব সংিীেণতা বলা ফযনত পানর? বস্তুত িাকিয়ানী ভ্রান্ত সম্প্রিায় 

সম্পনিণ সতণি িরা আকলমগনের দ্বীকন িাকয়ত্ব।  

ভ্রান্ত আক্বীিা-১৫: অননি কশ‘আ সম্প্রিায় বনল থানি ফয, তানির ইমামগে 

মাসুম ও কনষ্পাপ। তারা গানয়ব জাননন এবং তারা িুরআননর ফয ফিান হালাল 

বস্তুনি যখন-তখন হারাম ফ ােো িরনত পানরন। অনুরূপভানব যখন ইো ফয 

ফিান হারাম বস্তুনি হালাল ফ ােো িরার অকধ্িার রানখন। তারা আল্লাহর এত 

ফবকশ কেয় ফয ফিান নবী রাসূল-বা ফফনরশতা পযণন্ত তানির কনিিবতণী স্থাননও 

ফপৌাঁেনত পানর না।      

কশ‘আনির এ সিল আক্বীিাও শরী‘আতকবনরাধ্ী ও িুফর। [সূত্র : সরূা আনআম, 

আয়াত ৫৯, সরূা ইউনসু, আয়াত-১৫, কমশিাত শরীফ, পষৃ্ঠা২০৪।] এিা হযরত মুহাম্মি 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর ফশে নবী হওয়ার আিীিার পকরপন্থী 

হওয়ায় তা স্পি িুফরী। িারে তানির ইমামনির জনয ফয, অবাস্তব গুোবলীর 

িাকব িরা হনয়নে, তানত তানির ইমামগেনি নবী-রাসূল আ.নির  ফিনয়ও ঊনধ্বণ 
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স্থান ফিয়া হনয়নে এই বনল ফয, নবীগেও এ সিল ক্ষমতার অকধ্িারী কেনলন 

না। আকখরী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর পনর যকি নবীনির ফিনয় 

ক্ষমতাসম্পন্ন ফিান বযকক্ত আকবভূণত হনত পানর, তাহনল নতুন নবী আসনত বাধ্া 

ফিাথায়? আসল িথা হনলা নবুওয়ানতর িরজা যখন বে হনয় ফগনে, তখন 

বাকতলপন্থীনির মাথা গরম হনয় ফগনে। আর নবুওয়ানতর ফসই বে িরজা 

ফখালার জননয কমজণা  ফগালাম আহমি িাকিয়ানী কযল্লী নবী বা োয়া নবীর নানম, 

আর কশ‘আ সম্প্রিানয়র ফলানিরা ইমামনতর নানম পুনরায় তা খলুনত বযথণ েয়াস 

িাকলনয়নে। মুসলমাননির এনির সম্পনিণ হুকশয়ার থািনত হনব।  

ভ্রান্ত আক্বীিা-১৬: কশ‘আনির অননি সম্প্রিায় কবশ্বাস িনর ফয নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর ইনকতিানলর পর হযরত আলী রাকয., হযরত হাসান 

রাকয., হযরত হুসাইন রাকয. ও হযরত আম্মার রাকয. বযতীত সিল সাহাবানয় 

কিরাম মুরতাি হনয় কগনয়কেনলন। 

তানির এই আক্বীিা িুরআনন িারীনমর সূরা তাওবার ১০০ নং আয়াত 

“মুহাকজর ও আনসারনির মানে যারা অগ্রবতণী -েবীে এবং যারা উত্তমরূনপ 

তানির অনুসরে িনরনে, আল্লাহ তা‘আলা তানির  েকত সন্তুি এবং তারাও 

আল্লাহর েকত সন্তুি। আল্লাহপাি তানির জনয েস্তুত ফরনখনেন িানন িুঞ্জ, যার 

তলনিশ কিনয় েস্রবেসমূহ েবাকহত। ফসখানন তারা কিরিাল থািনব। এিাই বড় 

সফলতা এবং সূরা ফাতহ’র ২৯ নং আয়াত ‘মুহাম্মি আল্লাহর রাসূল এবং তাাঁর 

সাহাবীগে িাকফরনির েকত িনিার ও কননজনির েকত মনধ্য পরস্পর 

সহানুভূকতশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুকি িামনায় আপকন তানিরনি রুি-ু

কসজিায় ফিখনবন। তািনর মখুমণ্ডনল রনয়নে কসজিার কিহ্ন’ ইতযাকি কবকভন্ন 

আয়াত ও সহীহ হািীনসর পকরপন্থী হওয়ার িারনে এিা িুফরী আক্বীিা।  

ফয সিল ফলাি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর হানত ইসলাম গ্রহে 

িনরকেনলন এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর সাহিযণ লানভ ধ্নয 

হনয়কেনলন, তাাঁনির িুরআনন িারীনমর কবকভন্ন আয়ানত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম- এর কবকভন্ন হািীনস সমগ্র মানুনের জননয আিশণ কহনসনব 

উনল্লখ িরা হনয়নে। এমনকি খুলাফানয় রানশিীননর কখলাফনতর সতযতা ও 

হাক্কাকনয়াত সম্পনিণ  স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু  ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম অতযন্ত সুস্পি 

ফ ােো কিনয়নেন।  সুতরাং এ বযাপানর কবরূপ  কবশ্বাস সুস্পি িুফরী। এনত 

সনন্দনহর ফিান অবিাশ ফনই। 

ভ্রান্ত  আক্বীিা-১৭: কশ‘আনির এি ধ্মণীয় ফনতা কলনখনেন, হযরত আবু বির 

কসেীি রাকয. এবং হযরত উমর রাকয. শুধ্ুমাত্র ফনতৃত্ব ও দুকনয়ার ফলানভ  বহু 

বের যাবৎ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর সানথ সম্পিণ স্থাপন 

িরকেনলন। অনযথায় ইসলাম ও িুরআননর সানথ তানির আনিৌ ফিান সম্পিণ 
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কেল না। তানির ফনতৃনত্বর ফলানভর বেণনা কিনত কগনয় উক্ত কশ‘আ ফনতা আনরা 

কলনখনেন ফয, ‘ক্ষমতা িখনলর জনয ইসলানমর কবরুনদ্ধ ফিাননা িল সৃকি িরনত 

হনলও তারা কপেপা হনতা না। এমনকি যকি িুরআননর ফিান আয়ানত মহান 

আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর পনর হযরত আলী রাকয. এর 

কখলাফনতর িথা ফ ােো িরনতন, তাহনল তারা কননজনির পক্ষ ফথনি হািীস 

ধতরী িনর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর বরাত কিনয় আলী রাকয. 

এর কখলাফত সংিান্ত আয়াত রকহত হওয়ার িথা ফ ােো িরনতন।’ 

(নাউযুকবল্লাহ) 

হযরত আবু বির ও উমর রাকয. ফির সম্পনিণ এরূপ ধ্ারো ফপােে িরা িুফরী 

আক্বীিা। নবী িরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম  তানির ফযীলত সম্পনিণ 

বহু হািীস বেণনা িনরনেন। তাাঁনির জান্নাতী হওয়ার সুসংবাি িান িনরনেন। 

[সতূ্র: কমশিাত শরীফ, খণ্ড ২, পষৃ্ঠা ৫৬০।] এমনকি কমরানজ কতকন হযরত উমর 

ফারুি রাকয. এর জান্নাত পকরিশণন িনরনেন। [সতূ্র: বুখারী শরীফ খণ্ড ১, পষৃ্ঠা ৫২০।] 

তাোড়া কবকভন্ন সময় কবকভন্ন আশ্চযণজনি  িনা উনল্লখ িনর বনলনেন, এসব 

কবেনয়র উপর আকম ঈমান রাকখ এবং আবু বির ও উমরও ঈমান রানখ। অথি 

ফসই মজকলনস তাাঁনির দু’জননর ফিউই উপকস্থত কেনলন না। [সতূ্র: বুখারী শরীফ খণ্ড 

১, পষৃ্ঠা ৫১৭।]  

এর দ্বারা ফবাো যায় ফয, তাাঁনির েকত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম 

িতিুিু আস্থা রাখনতন। তারপরও যকি বলা হয় ফয, ইসলাম ও িুরআননর 

সানথ তানির ফিানই সম্পিণ কেল না। তাহনল এিা িত বড় ডাহা কমথযা 

অপেিার-তা অকত সহনজই অনুনময়। 

ভ্রান্ত আক্বীিা-১৮: জননি ইসলামী কিন্তাকবি কলনখনেন, নবীগনের জনয মাসুম 

বা কনষ্পাপ হওয়া জরুরী নয়, বরং তাাঁনির নবুওয়ানতর িাকয়ত্ব পালননর 

সুকবধ্ানথণ আল্লাহ তা‘আলা তানিরনি গুনাহ ফথনি কহফাযত  িনরন। আল্লাহ 

তা‘আলা তাাঁর ফহফাযত তুনল কননল, তানির ফথনিও সাধ্ারে মানুনের মনতা 

গুনানহর িাজ হনত পানর। আর বস্তুত আল্লাহ তা‘আলা েনতযি নবী ফথনি 

সামকয়িভানব ফহফাযত বযবস্থা তুনল কননয় দু’এিকি গুনাহ সং কিত হওয়ার 

সুনযাগ িনর কিনয়নেন। যানত মানুে নবীনিরনি ফখািা মনন না িনর। ফসই 

কিন্তাকবি এতিসম্পকিণত কবস্তাকরত বযাখযার সানথ ফিান ফিান নবী ফথনি কি কি 

গুনাহ েিাশ ফপনয়নে, তারও এিিা কফকরকস্ত ফপশ িনরনেন। [সতূ্র: তাফহীমাত-২, 

পষৃ্ঠা : ৫৭, েষ্ঠ সংস্করে।]    

উনল্লকখত আক্বীিা আহনল সুন্নাত ওয়াল জামাআনতর আিীিার সমূ্পেণ কবপরীত 

এবং এিা িুফরী আক্বীিা। িুরআনন িারীনমর অসংখয আয়ানত নবী-
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রাসূলগনের েকত শতণহীন আনুগনতযর কননিণশ ফিয়া হনয়নে। [সরূা আনল ইমরান, 

আয়াত ৩১, সরূা আহযাব, আয়াত ২১ ।]  

এসব আয়ানতর িাবী অনুযায়ী সিল নবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম মাসুম ও কনষ্পাপ এবং তানির ফথনি ফিানরূপ গুনাহ সং কিত হওয়া 

অসম্ভব। এিাই সহীহ আক্বীিা। কেয় পািি! লক্ষয িরুন, যকি েনতযি নবী-

রাসূল আ. ফথনি মানে মানে আল্লাহ তা‘আলা ফহফাযত বযবস্থা উকিনয় ফনন, 

তাহনল ফসিা উম্মত িীভানব বুেনত পারনব? তারা ফতা আল্লাহর ফরমান 

অনুযায়ী নবী-রাসূল আ. ফির সব িথা ও িাজ কনঃসনন্দহ গ্রহে িরনব। সুতরাং 

কিন্তাকবি সানহনবর উক্ত িথা মাননল নবী রাসূলগনের আ. সমগ্র জীবননর 

তা‘লীম তারকবয়যত সনন্দহযুক্ত হনয় যায়। তানির েনতযি িথা ও িানজর 

বযাপানর সনন্দহ সৃকি হয় ফয, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর এ িথা 

বা িানজর সময় আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর ফহফাযত বযবস্থা জাকর ফরনখকেনলন, না 

রানখনকন? যকি জাকর না ফরনখ থানিন, তাহনল তাাঁর এ িথা ফতা সহীহ নাও হনত 

পানর। [নাউযুকবল্লাহ] কিরূপ জ নয িথা! নবী-রাসূল আ. গনের বযাপানর উম্মত 

যকি  এ ধ্রনের সনন্দনহর সমু্মখীন হয়, তাহনল তানির দ্বীন ও ঈমান িীভানব 

িাকয়ম থািনব? আনরা লক্ষয িরুন, আল্লাহ তা‘আলা েনতযি নবী-রাসূল আ. 

ফথনি ফহফাযত বযবস্থা উকিনয় কননয় দু’এিকি গুনানহর সুনযাগ িনর কিনয়নেন, 

যানত িনর মানুে বুেনত পানর ফয, তারা ফখািা নন’-এ িথার ফেকক্ষনত েন হয়, 

নবী-রাসূল আ. গে ফখািা নন-এ িথা কবশ্বাস িরা জরুরী। তনব তা ফবাোননার 

জননয তানিরনি পাপী সাবযস্ত িরার কি ফিান েনয়াজন আনে? নবী-

রাসূলগনের আ. পানাহানরর েনয়াজন হয়, ফরাগ-ফশাি হয়, স্ত্রী-পুত্র- র-

সংসানরর েনয়াজন হয়, হাি-বাজার, আরাম-কবরানমর েনয়াজন পনড়, এ 

ধ্রনের আনরা শত শত মানবীয় গুোবলী কি এ িথা ফবাোনত সক্ষম নয় ফয, 

তারা মানুে কেনলন, ফখািা কেনলন না? বা অনয ফিান মাখলুি কেনলন না । 

নবীগনের শানন উনল্লকখত ধ্রনের অপবাি কনঃসনন্দনহ িুফরী। 

ভ্রান্ত আক্বীিা-১৯ : জননি কিন্তাকবি কখলাফত ধ্বংনসর ইকতহাস কলখনত কগনয় 

কবস্তাকরত আনলািনা িনরনেন এবং ইসলামী কখলাফত ধ্বংনসর জননয হযরত 

উসমান রাকয. ফি েথম আসামী বাকননয়নেন। তার িৃকিনত কদ্বতীয় আসামী 

হনেন হযরত মু‘আকবয়া রাকয.।[নাউযুকবল্লাহ] 

তার বকেণত এসব  তথয সমূ্পেণরূনপ কশ‘আ ও ইহুিীনির দ্বারা কলকখত ইসলানমর 

নানম কবিৃত ইকতহানসর ওপর কনভণরশীল। ইসলানমর ফিান সহীহ ইকতহাস দ্বারা 

এসব বাননায়াি তথয েমাকেত হয়। আমানির ফিনশ স্কলু-িনলনজ ইসলানমর 

নানম ফয ইকতহাস পড়াননা হয়, তারও অবস্থা এিই রিম। ইসলানমর নানম 

এসব ইকতহাস কশ‘আ ও ইহুিী িতৃণি েথমত আরবী ভাোয় ফলখা হয়, তারপনর 
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আরবী হনত ইংনরকজনত অনুকিত হয়। এরপর আমানির িকতপয় পকণ্ডত উক্ত 

ইংনরকজ গ্রন্থসমূহ ফথনি বাংলা ভাোয় অনুবাি িনরন। এসব ইকতহাস পনড় 

ইসলানমর সকিি  িনা জানার ফিান উপায় ফনই। বরং এগুনলা পনড় অনননিই 

কবভ্রাকন্তবশত সাহাবাকবনদ্বেী হনয় ঈমান হারানে। আবার ফিউবা সাহাবানয় 

কিরানমর বযাপানর কবরূপ মননাভাব ফপােে িরনে। তারা হযরত উসমান রাকয. 

সম্পনিণ এরূপ িু-ধ্ারো ফপােে িনর ফয, কতকন স্বজনেীকত িনর কননজর 

ফলািনিরনি কবকভন্ন েনিনশর গভনণর কনযুক্ত িনরনেন। ফতমকনভানব হযরত 

মু‘আকবয়া রাকয. রাজতনন্ত্রর বুকনয়াি িাকয়ম িনরনেন ইতযাকি। [নাউযুকবল্লাহ] 

তানির এসব ধ্ারো এিবানরই  অমূলি ও কভকত্তহীন। সহীহ ইসলামী ইকতহাস 

গ্রন্থ ফযমন, আল-কবিায়া ওয়ান কনহায়া, আত তারীখুল িাকমল ইতযাকি যারা 

পনড়নেন, তানির কনিি আমানির িাকবর সতযতা অতযন্ত স্পি। তাই খবরিার! 

ইসলানমর নানম গলি ইকতহাস পনড় সাহাবানয় কিরানমর বযাপানর অন্তনর 

কবনদ্বে ফপােে িনর ঈমান হারানবন না। সাহাবানয় কিরাম সম্পনিণ কবরূপ ধ্ারো 

রাখা ও কনফাি এবং এিজন মু‘কমন-মুসলমাননর ঈমাননর জননয খুবই 

তাৎপযণপূেণ।  

ভ্রান্ত আক্বীিা-২০:  িনতি মূখণ ফলাি বনল থানি ফয, হযরত নূহ আ. এর 

তুলনায় আমানির নবী ফবকশ িয়াশীল কেনলন। হযরত মূসা আ. ফবকশ রাগী 

কেনলন। আর আমানির নবী অতযন্ত নরম ফমযানজর কেনলন। হযরত ঈসা আ. 

রাজনীকত জাননতন না, আমানির নবী রািেধ্ান কেনলন ইতযাকি।  

আশ্চনযণর িথা এই ফয, অননি বক্তাও ওয়ানযর মনধ্য এরূপ িথা বনল থানিন। 

অথি এর ফথনি কবরত থািা  খুবই জরুরী। িুরআন ও হািীনস এর ফথনি 

পরনহজ থািার ফজার কননিণশ ফিয়া হনয়নে। দুই নবীর মনধ্য তুলনা িনর 

এিজননি ফোি িনর ফিখাননা বা এিজননি ফিান বযাপানর অসমূ্পেণ বা নাকিস 

গেয িরা শরী‘আনতর িৃকিনত িুফরী িাজ। পয়গাম্বরগে সিনলই সবণকিি কিনয় 

িাকমল ও সবণগুনে গুোকিত কেনলন। [সতূ্র : সরূা বািারাহ, আয়াত ২৮৫, বুখারী শরীফ 

খণ্ড ১, পষৃ্ঠা ৪৮৪।]  

অবশয িাকমল হওয়ার বযাপানর িানরা মতণবা ফবকশ আর িানরা মতণবা কেল িম। 

তাই সিল নবী সম্পনিণ সু-ধ্ারো রাখনত হনব এবং তানির সিনলর েকত 

সম্মান েিশণন িরনত হনব। এিজননর তুলনায় অনযজননি ফোি, ফহয় বা নাকিস 

গেয িরা যানব না।  

ভ্রান্ত আক্বীিা-২১ : নবয কশকক্ষতনির অনননি নবী-রাসূলগনের আ. মু’কজয়া  বা 

অনলৌকিি  িনাসমূহ তানির যুকক্ত ও কবজ্ঞাননর মাপিাকিনত ধ্রা না পড়ায় 

অস্বীিার িনর বনস।     
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িুরআন-হািীনসর অসংখয বেণনা দ্বারা নবী-রাসূলগনের আ. মু’কজযা সু-

েমাকেত। সুতরাং, কবনা বািয বযনয় এগুনলা ফমনন ফনয়া এবং এগুনলা কবশ্বাস 

িরা ঈমাননর জননয জরুরী। ফিউ এগুনলা অকবশ্বাস িরনল, তার ঈমান থািনব 

না। ফযমন, হযরত ইবরাহীম আ. এর জননয নমরুনির আগুে আল্লাহর আনিনশ 

শাকন্তিায়ি িাণ্ডায় পকরেত হনয়কেল। [সরূা আমকবয়া আয়াত ৬৯।] হযরত মূসা আ. 

ও তাাঁর িওনমর জননয ফলাকহত সাগনরর মনধ্য কিনয় রাস্তা িনর ফিয়া হনয়কেল। 

[সরূা আল-ইমরান : ৪৯।] 

হযরত ঈসা (আঃ) - بازناهلل قم  বলনল মুিণা জীকবত হনয় ফযত। [সরূা ত্বাহা : ৭৭] 

আমানির নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম- এর আঙু্গনলর ইশারায় িাাঁি 

কদ্বখকণ্ডত হনয়কেল, ইতযাকি। [সরূা িামার : ১]  

 বস্তুত ফিান কবেয় যুকক্ত বা কবজ্ঞান দ্বারা স্পিরূনপ েমাকেত হওয়ার পর তা 

মানার নাম ঈমান নয়। বরং আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু  ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম এর িথানি সরল অন্তঃিরনে কবনা যুকক্ত-তনিণ মানার নামই হনে 

ঈমান। ফযমন, আল্লাহ তা‘আলার অকস্তত্ব, জান্নাত-জাহান্নাম, হাশর-নাশর, 

মীযান-পুলকসরাত ইতযাকি ফিউ যকি উপনরাক্ত কবেয়গুনলা সাইন্স আর যুকক্ত 

দ্বারা বুেনত ফিিা িনর, তাহনল িখননা ফস এগুনলা বুেনত পারনব না।  

িারে যুকক্ত ও সাইন্স পঞ্চইকন্দ্রনয়র অনুভূকতর ওপর কনভণরশীল। আর আকখরাত 

ও পরিানলর বস্তুসমূহ পঞ্চইকন্দ্রনয়র অনুভূকত সীমার বাইনরর কজকনস। সুতরাং, 

যুকক্ত-তিণ কিনয় বুোনত িাইনল তার জনয ঈমান আনা দুস্কর। এ জননয সূরা 

বািারার শুরুনত আল্লাহ তা‘আলা ইরশাি িরনেন, মুত্তািী হওয়ার জনয েথম 

গুে হনে অিৃশয বস্তুসমূনহর ওপর কবশ্বাস স্থাপন িরা।[সরূা বািারাহ, আয়াত-৩।]  

মূলত শরী‘আনতর কবধ্ানসমূহ হনে বািশাহ, আর যুকক্ত-কবজ্ঞান হনে তার 

িাসীতুলয। বািশানহর কননিণশ পাওয়ার পর তা পালন িরার জননয তার বািীর 

কনিি কজনজ্ঞস িরা ফযমন ফবওিুফী, ফতমকনভানব আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ফিান কননিণশ ফিয়ার পনর তা গ্রহে িরার জনয 

যুকক্ত বা কবজ্ঞাননর ওপর কনভণর িরাও িরম মূখণতা ও জাকহকলয়যাত। স্মতণবয, ফয 

হযরত আিম আ. ফি কসজিা না িনর যুকক্তর পনথ সবণেথম পা বাকড়নয়কেল 

ইবকলস। এরই পকরেকতনত ফস আল্লাহর িরবার ফথনি বকহষ্কৃত হনয় কিরজীবননর 

জননয আল্লাহর দুশমন আখযাকয়ত হনয়নে।  

ভ্রান্ত আক্বীিা-২২:  ফিান ফিান আধু্কনি কশকক্ষত বযকক্ত আমানির নবী িরীম 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর জাগ্রত অবস্থায় সশরীনর কমরাজনি 

অস্বীিার িনর, অথণাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এি রানত্রর 

মনধ্য ফয মক্কা শরীফ ফথনি বাইতুল মুক্কাোস, অতঃপর ফসখান ফথনি সাত 

আসমান ও আরশ ভ্রমে িনরনেন, তারপর ফজনরর পূনবণ আবার কফনর 
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এনসনেন- এ  িনানি তারা  কবশ্বাস িনর না। পকশ্চমা ও ইউনরাপওয়ালানির 

যুকক্ত ও সাইন্স-এর েভানব তারা কমরাজনি িাল্পকনি িাকহনী বনল আখযাকয়ত 

িনর। 

তানির এই আক্বীিা ফযনহতু সরাসকর িুরআনন িারীনমর সূরা বনী ইসরাঈল 

১নং আয়াত “পকবত্র ও মকহমাময় সো কতকন,  কযকন স্বীয় বান্দানি রাকত্রনবলা 

মসকজনি হারাম ফথনি মসকজনি আিসা পযণন্ত ভ্রমে িকরনয়নেন, যার িারকিনি 

আকম পযণাপ্ত বরিত িান িনরকে, যানত আকম তাাঁনি িুিরনতর কিেু কনিশণন 

ফিকখনয় ফিই। কনশ্চয়ই কতকন পরম রবেিারী ও সবণদ্রিা’-এর পকরপন্থী। সুতরাং, 

তা স্পি িুফর। মধ্যািেণে শকক্ত ও সমনয়র স্বল্পতা ইতযাকি যত েনই িরা 

ফহাি না ফিন, আল্লাহ তা‘আলার  মহািুিরনতর সামনন তা কনতান্তই ফখাড়া ও 

অবাস্তব। ফয ফখািা আসমান, জমীন, সময় মধ্যািেণে শকক্তসহ এত বড় 

ফসৌরজগৎ এিিা ‘িুন’ শনব্দর দ্বারা সৃকি িরনলন, ফসই ফখািার জননয স্বীয় 

হাবীবনি অকত অল্প সমনয়র মনধ্য সপ্ত আসমান ও আরনশর সফর িরাননা 

ফিান বযাপার নয়। কবজ্ঞানীনির ধতরী কবকভন্ন  ফখয়াযান যকি মধ্যািেণে শকক্তনি 

ফভি িনর তার উপনর ফযনত পানর, তাহনল আল্লাহ তা‘আলার ধতরী যান 

‘বুরাি-রফরফ’ ফসিানি ফভি িরনত পারনব না ফিন? এ সম্পনিণ অবান্তর েন 

ফতালা আহমকির-ই পকরিায়ি।  

ভ্রান্ত আক্বীিা-২৩: অকধ্িাংশ কবি‘আতী ফলানিরা কবশ্বাস িনর ফয, নবী িরীম 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম হাকযর-নাকযর এবং কতকন গাইব জাননতন। 

ফতমকনভানব অনননি তানির ভিপীর সম্পনিণও এরূপ আক্বীিা ফপােে িনর ফয, 

তানির খাজাবাবা গাইব জানন এবং অননি িূর-িূরান্ত ফথনি কবপিগ্রস্ত 

মুরীিনির কবপনির িথা কননজ ফজনন তানি কবপিমুক্ত িরনত পানর।  

ফলািনির এ ধ্ারোও স্পি িুফর ও কশরি। িারে সিা সবণত্র হাকযর-নাকযর ও 

আকলমূল গাইব হনেন এিমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। ফিান নবী-রাসূল, পীর বুজুগণ 

সিা সবণত্র হাকযর-নাকযর বা আকলমুল গাইব হনত পানর না। আল্লাহ তা‘আলা 

িুরআনন িারীনম ইরশাি িনরন: “তাাঁর িানেই গানয়নবর বা অিৃশয জগনতর 

িাকব রনয়নে। এগুনলা কতকন বযতীত অনয ফিউ জানন না।” [সতূ্র: সরূা আনআম, 

আয়াত ৫৯।] 

অনযত্র ইরশাি হনে, “ফহ নবী! আপকন বনল কিন, আকম আমার কননজর িলযাে 

সাধ্ননর বা ক্ষকত সাধ্ননর মাকলি নই; তনব আল্লাহ যা িান, তা-ই হয়। আর 

আকম যকি গাইনবর িথা জানতাম, তাহনল বহু মঙ্গল অজণন িরনত পারতাম। 

তখন িখননা আমার ফিান অমঙ্গল হনত পারত না। আকম ফতা ঈমানিারনির 

জননয শুধু্মাত্র এিজন ভীকত েিশণি ও সুসংবািিাতা।” [সতূ্র: সরূা আরাফ, আয়াত 

১৮৮]   
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এ ধ্রননর অননিগুনলা আয়াত িুরআনুল িারীনম কবিযমান আনে। ফতমকনভানব 

অননি সহীহ হািীনসও এর েমাে রনয়নে। ফযমন, এি হািীনস এনসনে, নবী 

িরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন: আকম ফতামানির পূনবণ হাউনজ 

িাউসানর অবস্থান িরনবা। আমার কনিি যারা ফপৌাঁেনব, তারা হাউনজ িাউসার 

ফথনি পাকন পান িরনব এবং যারা ফসখান ফথনি পাকন পান িরনব, ফবনহশনত 

ফপৌাঁোর পূনবণ আর িখননা তারা কপপাকসত হনব না। তখন কিেু ফলাি আমার 

কনিি ফপৌাঁেনব। কিন্তু তানিরনি তৎক্ষোত বাধ্া ফিয়া হনব। তখন আকম বলব, এ 

ফলািগুনলা ফতা আমার উম্মত! আল্লাহর পক্ষ ফথনি বলা হনব, আপনার পনর 

এরা দ্বীননর মনধ্য ফয িত েিার নতুন কজকনস িাকখল িনরনে, তা আপকন 

জাননন না। তখন আকম বলব, ধ্বংস ঐ বযকক্তর জননয, ফয আমার পনর দ্বীননর 

মনধ্য পকরবতণন সাধ্ন িনরনে। [সতূ্র : বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-৯৪৭, মসুকলম শরীফ, 

খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-২৪৯]  

এোড়াও শাফা‘আনত িুবরার বযাপানর কবস্তাকরত কববরেসহ ফয হািীস বকেণত 

হনয়নে, ফসখানন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, মানুে সিল 

নবীগনের আ. ফথনি কনরাশ হনয় হাশনরর ময়িানন কহনসব শুরু হওয়ার সুপাকরশ 

কননয় যখন আমার কনিি ফপাাঁোনব, তখন আকম কসজিায় পনড় এমন শব্দ দ্বারা 

আল্লাহ তা‘আলার োনা-কসফাত বেণনা িরনবা, যা আল্লাহ তা‘আলা ঐ সময় 

আমানি কশক্ষা কিনবন এবং তা এমন েশংসাবােী হনব ফয, আল্লাহ তা‘আলা 

পূনবণ তা িাউনি কশক্ষা ফিন কন। [সতূ্র: খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-৬৮৫, বুখারী ও মসুকলম, খণ্ড ১, 

পষৃ্ঠা -১০৯।]    

উভয় হািীনস স্পি বক্তবয কবিযমান রনয়নে ফয, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম কনজ ফথনি গাইব জাননতন না। হািীনস এ কবেনয় এরূপ শত শত েমাে 

কবিযমান রনয়নে। হযরত আনয়শা রাকয. এর ওপর যখন মুনাকফিরা কযনার 

অপবাি কিনয়কেল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম িী ণ এি মাস 

অকস্থর কেনলন। তারপর ‘সূরা নূর’ এর েথমাংশ নাকযল হনল নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম েিৃত  িনা জাননত পানরন। [সতূ্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড ২, 

পষৃ্ঠা ৬৯৬।]  

হযরত আবু হুরাইরা রাকয. ফথনি বকেণত হনয়নে যখন খাইবার কবকজত হনলা, 

তখন ইহুিীরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি িাওয়াত কিল এবং কবে 

কমকরত বিরীর ফগাশত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি ফখনত কিল।  

তখন কজবরাঈল (আ ফি পাকিনয় আল্লাহ তা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লামনি এ কবেনয় সতিণ িরার পর কতকন মুখ ফথনি ফগাশত ফফনল 

কিনলন।[সতূ্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-৬১০।]  
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গাইব জানার অথণ: িানরার জাকননয় ফিয়া বযতীত কননজ কননজ জানা এবং 

সবণেিার গাইনবর সংবাি জানা। এ ধ্রনের জ্ঞান ফিান মাখলুিনিই ফিয়া 

হয়কন। তনব নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ফযসব গাইনবর খবর 

জাননতন, ফসগুনলা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ ফথনি তাাঁনি জাকননয় ফিয়া হনয়কেল। 

এগুনলার এিকিও কতকন কননজর জ্ঞান-বুকদ্ধ দ্বারা জাননতন না। আর এিা তার 

নবুওয়াত বা মযণািার  পকরপন্থী নয়। িারে, নবী হওয়ার জননয গানয়ব-জান্তা 

হওয়ার ফিান শতণ ফনই। নবীগে গানয়ব-জান্তা হনল অহীর িী েনয়াজন কেল?  

কদ্বতীয়ত: কতকন সিল েিার গাইব জাননতন না। ফযমন, ইকতপূনবণ এতিসংিান্ত 

অননি  িনা ও হািীস ফপশ িরা হনয়নে। সুতরাং, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাম জান্নাত-জাহান্নাম, িবর-হাশর, আরশ-িুরসী ইতযাকি সম্পনিণ যত 

বেণনা েিান িনরনেন, ফসগুনলার ইলম আল্লাহর পক্ষ ফথনি তাাঁনি িান িরা 

হনয়কেল। অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ‘আকলমুল গাইব’ বনল 

কবশ্বাস িনর আল্লাহর কবনশে গুোবকলর মনধ্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লামনি শরীি িনর কননজর ঈমান ক্ষকতগ্রস্ত িরা উকিত নয়।  

সাহাবানয় কিরাম তৎিালীন সমনয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর 

কনিি তৎিালীন সময় নানা ধ্রনের েন িরনতন, ফসগুনলার জবানবর জননয 

কতকন অহী আগমননর অনপক্ষায় থািনতন। িুরআনন এ ধ্রনের অননি  িনা 

বকেণত আনে। সুতরাং, যকি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম আকলমুল গাইব 

হনতন, তাহনল জবানবর জননয অহী নাকযনলর অনপক্ষা িরার িী েনয়াজন কেল? 

তাোড়া িুরআন নাকযল হওয়ারই বা িী েনয়াজন কেল? আর নবী রাসূলগে আ. 

যখন গাইব জাননতন না, তখন ফিান পীর কিংবা খাজাবাবা গাইব জাননন-এরূপ 

ধ্ারো অন্তনর ফপােে িরা ফয িত বড় মূখণতা, তা বলাই বাহুলয।  

অননি মূখণ ফলাি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি হাকযর-নাকযর বনল 

কবশ্বাস িনর। তারা মীলাি মাহকফনলর মনধ্য ফিয়ার খাকল ফরনখ ফিয় এবং হিাৎ 

এিসময় সিনল সকম্মকলতভানব িাাঁকড়নয় যায়। এগুনলা সব মনগড়া িাজ। এর 

সপনক্ষ শরী‘আনত ফিান িকলল ফনই। হুযূর সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম-এর 

কতনরাধ্াননর পর সাহাবানয় কিরাম রাকয. িত দ্বীকন মজকলস িনরনেন। তাাঁরা নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর েকত আমানির ফিনয় বহুগুে ফবকশ 

রদ্ধাশীল কেনলন এবং আমানির ফিনয় অননি ফবকশ মুহািত রাখনতন। কিন্তু 

তাাঁরা িখননা তাাঁনির মজকলনস এরূপ কিয়াম িনরন কন। এিা এিিা আজব 

বযাপার ফয, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সালাম এর েিৃত মুহািতিারী 

সাহাবানয় কিরাম রাকয. দুরূি পড়ার সময় িখননা কিয়াম না িরনলও এসব 

কবি‘আতীরা দুরূি পড়নত পড়নত এিসময় িাাঁকড়নয় যায়। এখন েন জানগ, 

তারা যখন িাাঁড়ায়, তখন কিভানব বুেনত পানর ফয, এ মুহূনতণ নবী সাল্লাল্লাহু 
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‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম আসনেন-যেরুন এখন িাাঁড়াননা েনয়াজন? এবং যখন 

এিিু পনর তারা বনস পনড়, তখন িী িনর তারা বুেনত পানর ফয, নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এখন িনল ফগনেন? সুতরাং, এখন বসা 

িরিার। হাসযির বযাপার ফয, তারা যখন বনল,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাম সবণত্র হাকযর-নাকযর, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম এর েস্থান অনুমান িনর বনস যায় কিভানব? কযকন সিা সবণত্র হাকযর-

নাকযর, আবার েস্থান হয় কি িনর? ফিননা, কতকন ফতা সিা হাকজরই থািনবন। 

ফিখা যানে-তানির িথা ও িাজ পরস্পর কবনরাধ্ী। বলা বাহুলয, কমলাি 

মাহকফনল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর আগমন-েস্থাননর এ 

ধ্রনের আক্বীিা ফপােে িরা কশরি-মহাপাপ। 

শরী‘আনতর িৃকিনত, িাাঁকড়নয় বা বনস সব অবস্থায়ই দুরূি শরীফ পড়া যায়। 

তনব আল্লাহ তা‘আলার কননিণনশ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম 

সিলনি নামানযর মনধ্য বসা অবস্থায় দুরূি পড়ার কননিণশ কিনয়নেন। ফয িারনে 

নামানযর আকখরী ধবিনি তাশাহুনির পর বসাবস্থায়ই দুরূি শরীফ (আল্লাহুম্মা 

সাকল্ল আলা......) পড়া হনয় থানি। সুতরাং বনস দুরূি শরীফ পড়া ফয উত্তম, 

তানত সনন্দনহর ফিান অবিাশ থািনত পানর না।  আর সকম্মকলতভানব এিই 

সুনর অশুদ্ধ উচ্চারনে িরূি পড়ার পদ্ধকতও শরী‘আনত েমাকেত নয় এবং শব্দ ও 

অথণগত ভুলসহ ‘ইয়া নবী’ ওয়ালা িরূি-সালাম পড়াও কিি নয়। হািীনসর 

কিতানব সহীহ িরূনির ফিান অভাব আনে কি? তাোড়া মীলানির নানম এিিা 

মাহকফনল দ্বীননর ফিান আনলািনা ফনই, সুন্নানতর ফিান বেণনা ফনই, অথি আরবী 

ফারসী বাংলা ও উদুণ ভাোর কিেু িকবতা পাি িরা হনলা, িনয়িবার ভুল-অশুদ্ধ 

উচ্চারনে ও গলি তকরিায় িনয়িবার দুরূি-সালাম পড়া হনলা, আর তানি 

মহা ইবািত ও পুনেযর িাজ মনন িরা হনলা, বযস। বস্তুত এিা দ্বীননর নানম 

আত্মেবঞ্চনা এবং কিেু অথণনলাভী ফমৌলভীনির ফরাজগানরর হাকতয়ার মাত্র। 

দ্বীননর সানথ এগুনলার আনিৌ ফিান সম্পিণ ফনই। আর আকখরানত এসব 

আমনলর কবকনমনয় ফিান সওয়ানবর আশা িরাও অবান্তর। বরং ভুয়া ইশনি 

রাসূনলর নানম এ সিল গকহণত কবি‘আতী িমণিানণ্ডর িারনে পরিানল তারা 

ভীেে ক্ষকতর সমু্মখীন হনব, সুতরাং এ জাতীয় দ্বীননর নানম ফধ্াাঁিামূলি যাবতীয় 

িাযণিলাপ হনত সিল মুসলমাননর ফবাঁনি থািা িতণবয।  

ভ্রান্ত আক্বীিা-২৪: অনননি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর বযাপানর 

এ কবশ্বাস ফপােে িনর থানি ফয, কতকন নূনরর ধতরী, কতকন শুধ্ুমাত্র মানবািৃত 

ধ্ারেিারী বাস্তকবি পনক্ষ কতকন সাধ্ারে মানুনের মত ফিান মানুে কেনলন না। 

কতকন কেনলন নূনরর ধতরী অননি আবার এও কবশ্বাস ফপােে িনর ফয, আল্লাহর 

নূনর রাসূল সৃকি অথণাৎ আল্লাহর জাকত বা সত্তাগত নূনর রাসূল সৃকি, কতকন 

আল্লাহর মূল সোর এিকি অংশ (নাউযুকবল্লাহ)।  
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উনল্লকখত উভয় আক্বীিাই সমূ্পেণ ইসলাম কবনরাধ্ী কবধ্বংসী আক্বীিা। িারে 

েথমত আল্লাহ তা‘আলা ফয নূনরর ধতরী এর ফিান েমাে ফনই। আল্লাহ 

তা‘আলার সানথ পৃকথবীর ফিান বস্তুর তুলনা ফনই। এ েসনঙ্গ আল্লাহ পাি 

ইরশাি িনরন     - شي ُّ كِمثلِه لْبسَُّ   ফিান কজকনস তার তুলনা ফনই।  

তাই আল্লাহ তা‘আলা নূর বা নূনরর ধতরী বলা ফিান অবস্থানতই কিি হনব না। 

সমূ্পেণ িুফর এবং কশরি হনব। তাোড়া আল্লাহ তা‘আলানি নূনরর ধতরী মাননল  

তাাঁনি মাখলুি তথা সকৃি বস্তু মাননত হনব। (নাউযুকবল্লাহ) ফিননা, নূর মাখলুি 

আর নূনরর দ্বারা ফয কজকনস ধতরী ফস কজকনসও মাখলুি হনব। আল্লাহ 

তা‘আলানি মাখলুি বনল কবশ্বাস িরনল ফতা সানথ সানথ ঈমান িনল যানব। 

আল্লাহ তা‘আলানতা সবকিেুর খাকলি (সৃকিিারী)। কতকন কি িনর মাখলুি হনত 

পানরন? 

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি নূনরর ধতরী বলাও মারাত্মি 

ভুল, ভ্রান্ত আক্বীিা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম অনযানয সিল 

মানুনের মতই মাকির ধতরী এিজন মানুে কেনলন। তনব কতকন কেনলন সিল 

যুনগর সবনিনয় ফসরা মানুে। মানব জাকতর ফগৌরব কহিায়নতর নূর বা আনলা। 

করসালানতর নূর, ঈমাননর নূর। বা তাাঁর মাকির শরীনর নূনর সংকমরে কেল, এিা 

বাস্তব ধবকি। তাই বনল কতকন নূনর ধতরী বা মানুে কভন্ন স্বতন্ত্র ফিান জাকত কেনলন 

না। কতকন কেনলন মানব জাকতরই অন্তভুণক্ত। িারে মানব জাকতর েধ্ান ধবকশিয 

হল-তারা কপতার ঔরনস মানয়র গনভণ জন্ম লাভ িনর। মাতৃদুগ্ধ পান িনর, ধ্ীনর 

ধ্ীনর ফোি ফথনি বড় হনত থানি, পানাহার কনদ্রা-েস্রাব-পায়খানা ইতযাকির মত 

স্বাভাকবি কিয়া িনমণর পাশাপাকশ তারা ধজকবি িাকহিার িারনে কববাহ বেনন 

আবদ্ধ হয়। এনত সন্তান-সন্তাকির েজন্ম হয়। তারা সুনখ ফযমন হানস-দুঃনখও 

ফতমন িাাঁনি, ফরাগ, ফশাি ও দুঃনখ ফযমন তারা িাতর হয় ফতমকন যাদু ও 

কবেকিয়ায় তারা িরম িি পায়। এমনকি মৃতুযর দুয়ানর পযণন্ত ফেনল যায়। আর 

এ সমস্ত মানবীয় ধবকশিয ফিবল মাকির ধতরী মানুনের ফবলায়ই েনযাজয। এখন 

এমন ফিউ কি আনেন কযকন েমাে িরনত পানরন ফয মানবী এ সমস্ত ধবকশিযর 

ফিান এিকি ফথনিও হযরত মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম মুক্ত 

কেনলন, িকস্মনিানলও ফিউ পারনব না। িারে, কতকন ফতা মাকির ধতরী মানুে 

কেনলন।  

এ েসনঙ্গ আল্লাহ তা‘আলা ইরশাি িনরন :  َ إِن َمَا أَنَا بَشَرٌّ مِثْلُكُْم يُوحَى إِلَي     
ফহ নবী! আপকন বনল কিন! আকম ফতামানির মতই মানবজানতর এিজন মানুে। 

তনব আমার কনিি ওহী আনস (নিবল এনক্ষনত্র আকম ফতামানির বযকতিম) [সতূ্র 

: সূরা িাহাফ, ১১০]  

অনযত্র ইরশাি িনরন- ٍوَلَقَدْ خَلَقَْنا اْلِْنْسَانَ مِْن سَُلَلٍَة مِنْ طِني    
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আকম মানুেনি মাকির সারাংশ (খািয সার) ফথনি সৃকি িনরকে।[সূত্র:সূরা মু‘কমননূ,১২]  

সুতরাং, উক্ত আয়াত সমূহ ফথনি েমাে হল রাসূল অনযানয মানুনের মত মাকির 

ধতরী। অতএব, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ফি মানুে বনল কবশ্বাস 

িরা জরুরী। তা না হনল েথম আয়াত অস্বীিার িনর িাকফর হনয় যানব। আর 

যখন মানুে বলা হল তাহনল কদ্বতীয় আয়াত কহসানব তার মাকির ধতরী হওয়া 

জরুরী ভানব কবশ্বাস িরনত হনব। তা না হনল আয়াত অস্বীিার িনর িাকফর 

হনত হনব। 

তাোড়া মানুে হল আশরাফুল মাখলুিাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লামনি যকি মানুেই না বলা হয়, তাহনল কতকন ফতা আশরাফুল মাখলুিাত 

ফথনিই বাকহর হনয় যানবন। যা কিেুনতই হনত পানর না। যকি রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ফি সবণনরষ্ঠ মানুে কহসানব স্বীিার িরা হয় তাহনল তানি 

অবশযই মাকির ধতরী মানুে কহসানবই স্বীিার িরনত হনব।  

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাি িনরন : ي هَلْ ُكنْتُ إَِل َ بَشَراا رَسُوَلا
ِ
      قُلْ سُبْحَاَن رَب 

বলুন আমার পকবত্র মহান পালন িতণা, আকম এিজন মানুে রাসূল। [সরূা বনী 

ইসরাইল ৯৩-৯৫] [এোড়া সরূা আরাফ ৬৯, সরূা হুি ২৭, সরূা মকুমনূন ৩৩, সরূা শুয়ারা ২৩, 

হা-মীম কসজিা ৬, সরূা আকম্বয়া ৩৪]  

উনল্লকখত আয়ানতও রাসূনল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম মানুে তথা মাকির 

ধতরী হওয়ার স্পি েমাে রনয়নে।  

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কননজই ফ ােো িনরন : “    ”اِن َمَا اَنَا بَشَرُ
অথণাৎ: “ আকম ফতা এিজন মানুে।” [সতূ্র:বুখারী ১,৩৩২/মসুকলম ২:৭৪] 

অনযত্র ইরশাি : " ْثُْلكُم
ِ
 অথণাৎ,“আকমনতা ফতামানির মতই এিজন " اِن َمَا اَنَا بَشَرُم 

মানুে।” [সতূ্র: বুখারী ১:৫৮] 

এ সব উনল্লকখত আয়াত ও হািীস ফথনি েমাে হনলা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাম মাকির ধতরী এিজন মানুে। নূনরর ধতরী নন। এিা আহনল সুন্নাত 

ওয়াল জামা‘আনতর আক্বীিা। যকি ফিউ ইহার বযকতিম কবশ্বাস িনর তাহনল 

ফস আহনল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত ফথনি ফবকরনয় যানব। 

 

কিয়ামত কিবনসর বযাপানর ভ্রান্ত আক্বীিা 

ভ্রান্ত আক্বীিা-২৫: অননি মূখণ ফলাি কবকভন্ন ভণ্ড পীর ও খাজা বাবানির েকত 

এরূপ কবশ্বাস রানখ ফয, তারা িবনর, হাশনর, পুলকসরানত যত রিম সমসযা 

আনে, সব সমসযা ফথনি মুরীিনিরনি পার িনর কননয় যানবন এবং কনকশ্চতভানব 

আল্লাহ তা‘আলার িরবানর সুপাকরশ িনর তানিরনি ফবনহশনত কননবন। তানির 
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বাবারাও বনল  থানিন ফয, আমার ফিান মুরীিনি পুলকসরানত ফরনখ আকম 

ফবনহশনত েনবশ িরনবা না। 

    

এসব আক্বীিা ফপােে িরা এবং এরূপ িাবী িুফরী িাজ। ফিান মানুে সম্পনিণ  

কনকশ্চতভানব বলনত পানর না, ফস জান্নাতী। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম বনলনেন, ফখািার িসম! আকম জাকন না ফয, আমার সম্পনিণ আল্লাহ 

তা‘আলার িী ফায়সালা? অথি আকম আল্লাহর রাসূল। [সতূ্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড ১, 

পষৃ্ঠা -১৬৬।]  

এ িারনে ফিউ কননজর সম্পনিণ জান্নাতী হওয়ার িাবী িরনত পানর না। হযাাঁ, এ 

বযাপানর আশা ফপােে িরা যায়। িানজই আল্লাহর হুিুনমর েকত আনুগতয 

েিাশ িরা উকিত এবং ফবনহশনতর আশা রাখা উকিত। 

ফতমকনভানব অননযর সম্পনিণ ভানলা ধ্ারো রাখা ফতা শরী‘আনতর কননিণশ, কিন্তু 

এমন কবশ্বাস রাখা বা িাকব িরা কননেধ্ ফয, অমিু বযকক্ত কনকশ্চতভানব আল্লাহর 

ওলী বা জান্নাতী। তনব যানির জান্নাতী হওয়ার বযাপানর িুরআনন-হািীনস স্পি 

বেণনা রনয়নে, তানিরনি জান্নাতী কহনসনব কবশ্বাস িরনত হনব।  

কদ্বতীয় িথা হনে, ফিউ যকি সকতযিার অনথণ বুযগুণ বা আল্লাহর ওলী হনয় যান, 

তাহনল তানিরনি হাশনরর ময়িানন আল্লাহ তা‘আলা সুপাকরশ িরার অনুমকত 

কিনল, তারা ফলািনির জননয সপুাকরশ িরনত পারনবন। তনব ফিউ কননজর পনক্ষ 

এরূপ দুঃসাহস ফিখানত পারনব না। ফিননা, যানির েকত আল্লাহ তা‘আলা খুকশ 

হনয় আল্লাহ তা‘আলা সুপাকরশ িরার অনুমকত কিনবন, ফিবলমাত্র তারাই 

সুপাকরশ িরনত পারনবন। আর ফসিা এমন হনব, ফযমন দুকনয়ানত এিজন 

সাধ্ারে মানুে বািশানহর িরবানর সুপাকরশ িনরন। বািশাহ এ সুপাকরশ িবুল 

িরনতও পানরন, নাও িরনত পানরন। সুতরাং ফিউ তার মুরীিনি সুপাকরশ িনর 

কনকশ্চতভানব ফবনহশনত কননয়ই যানব-এরূপ ধ্ারো সমূ্পেণ শরী‘আতকবনরাধ্ী।  

ভ্রান্ত আক্বীিা-২৬: অনননি কননজর বুযগুণী জাকহর িরার জননয িাকব িনর থানি 

ফয, তারা দুকনয়ানত জাগ্রত অবস্থায় িমণিকু্ষ দ্বারা আল্লাহ তা‘আলানি ফিনখ 

থানি। আবার অননি েতারি ভণ্ড ফলািনির কজনজ্ঞস িনর ফয, তুকম ৭০/৮০ 

বের যাবৎ আল্লাহ তা‘আলার বনন্দগী িরে, িতবার আল্লাহনি  ফিনখে? উত্তনর 

ফসই বযকক্ত যকি বনল, আকম এিবারও ফতা আল্লাহনি ফিখনত পাইকন, তখন বলা 

হয় ফয, তাহনল ফতা ফতামার ইবািত-বনন্দগী কিেুই হনলা না। তুকম যকি 

সকিিভানব নামায পড়নত, তাহনল কনশ্চয়ই আল্লাহর িীিার লানভ ধ্নয হনত।  

ফলািনির এরূপ আক্বীিাও িুফরী। িকতপয় ভিপীর ও খাজাবাবারা ফলািনির 

সহনজ কননজর িনল কভড়াননার জননয এরূপ ফকন্দ িনর থানি।  
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আল্লাহ  তা’আলা িুরআনন িারীনম স্পি ফ ােো িনরনেন ফয, “দুকনয়ানত ফিান 

িমণিকু্ষ আল্লাহনি ফিখনত পানর না।” [সতূ্র: সূরা আনআম, আয়াত, ১০৪।] 

হযরত মূসা আ. আল্লাহ তা‘আলার েকত ভানলাবাসার আনবনগ কবহ্বল হনয় যখন 

তাাঁর িীিার োথণনা িরনলন, তখন জবানব ইরশাি হনলা “ফহ মূসা! 

িকস্মনিানলও দুকনয়ানত িমণিকু্ষ দ্বারা আমানি ফিখনত পারনব না।” [সতূ্র: সরূা 

আরাফ, আয়াত ১৪২।] 

হািীনস শরীনফ এনসনে ফয, “ফজনন নাও। ফতামরা িখননা িমণিকু্ষ দ্বারা আল্লাহ 

তা‘আলানি ফিখনত পারনব না। হযাাঁ, মৃতুযর পর মু‘কমনরা হাশনরর ময়িানন এবং 

ফবনহশনতর মনধ্য ফবনহশতী িকু্ষ দ্বারা আল্লাহনি ফিখনত পারনব। বরং জান্নানতর 

মনধ্য সবনিনয় বড় ফনয়ামত হনব, আল্লাহ তা‘আলার িীিার বা িশণন লাভ। [সতূ্র 

: মুসকলম শরীফ, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা -১০০।]  

মু‘কমনরা দুকনয়ানত িমণিকু্ষ দ্বারা আল্লাহনি ফিখনত পারনব না-এিাই আহনল 

সুন্নাত ওয়াল জামা‘আনতর আক্বীিা। বাস্তকবিপনক্ষ আল্লাহ রািুল আলামীন-

এর কহজাব বা পিণা এমন নূনরর, যা আমানির িল্পনার বকহভূণত। ফস নূরনি 

ফিান িমণিকু্ষ বরিাশতও িরনত পারনব না। অথি ফসই সূনযণর কিনি িমণিকু্ষ 

দ্বারা তািাননাই যখন অতযন্ত িকিন বযাপার, তাহনল আল্লাহ তা’আল্লানি 

দুকনয়ানত কিভানব ফিখা সম্ভব? তনব ফবনহশনতর মনধ্য আল্লাহ তা‘আলা কবনশে 

শকক্তর অকধ্িারী িনর জান্নাতীনির ধতরী িরনবন। তখন তানির মানে আল্লাহর 

িশণন লানভর ক্ষমতা িান িরা হনব। সুতরাং, তখন তারা উক্ত ফনয়ামত লানভ 

ধ্নয হনত পারনবন।  

অবশয দুকনয়ানত স্বনের মনধ্য ফিউ আল্লাহনি ফিান আিৃকতনত ফিখনত পানর, 

বা খানবর মত অবস্থা যানি ‘ইসকতগরািী  িাইকফয়াত’ বলা হয়, ফস অবস্থায়ও 

ফিউ ফিউ আল্লাহনি অন্তরিকু্ষ দ্বারা মুশাহািা িরনত পানর, ফসিা সম্ভব। ফযিা 

সম্ভব নয়, তা হনলা জাগ্রত অবস্থায় িমণিকু্ষ দ্বারা আল্লাহনি ফিখা। সুতরাং ফিউ 

যকি এরূপ িাকব িনর, তাহনল তানি কমথুযি, ফগামরাহ ও িুফরী আক্বীিাওয়ালা 

বলা হনব। তার ফথনি িূনর থািা েনতযি মুসলমাননর ঈমানী িাকয়ত্ব ।  

 

তািিীনরর বযাপানর ভ্রান্ত আক্বীিা 

ভ্রান্ত আক্বীিা-২৭: অননি মূখণ ফলাি আনে, যারা ইবািত-বনন্দগী, নামায-

ফরাযার ধ্ার ধ্ানর না, সময় ফপনলই তািিীর কননয় তিণ-কবতিণ শুরু িনর ফিয় 

এবং এমন িথা বলনত শুরু িনর, যা ঈমাননর জননয হুমকিস্বরূপ; ফযমন তারা 

বনল- সবকিেুই যখন আল্লাহ তা‘আলা কলনখ ফরনখনেন, তাহনল ফিানরর িী 

ফিাে? মিনখানরর িী ফিাে? আল্লাহ তা‘আলা যখন ফি জান্নাতী ফি জাহান্নামী 



www.islamijindegi.com 

 

কলনখ ফরনখনেন, তাহনল ইবািত-বনন্দগী িনর লাভ িী? আল্লাহ তা‘আলা 

শয়তাননি সৃকি িরনলন ফিন? ইতযাকি  কবকভন্ন অমূলি েন তারা িনর থানি।  

এ ধ্রনের েন ঈমাননর জননয ক্ষকতির। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাি িনরন, 

‘আল্লাহ তা‘আলা যা িনরন, তার কবরুনদ্ধ আপকত্ত িরার অকধ্িার  িানরা ফনই।’  

[সতূ্র : সূরা আমকবয়া, আয়াত ২৩] 

সুতরাং আল্লাহর কবরুনদ্ধ এ ধ্রনের আপকত্ত ও অকভনযাগ িরা িুফরী িাজ। 

মানুনের  িাকময়াবী আল্লাহর হুিুম-আহিামনি সরল অন্তঃিরনে ফমনন ফনয়ার 

মনধ্যই কনকহত রনয়নে। সুতরাং, ফিান যুকক্ত-তিণ বা অকভনযাগ উত্থাপন না িনর 

আল্লাহর েকত এরূপ কবশ্বাস রাখা িতণবয ফয, কতকন যা বনলন, যা িনরন, ফয 

আনিশ-কননেধ্ িনরন, সবই সহীহ, সকিি ও বান্দার জননয মঙ্গলজনি। এর 

মনধ্য বান্দার অকননির কিেুু্ই ফনই। তািিীনরর বযাপানর শরী‘আনতর কবধ্ান এই 

ফয, ঈমাননর অঙ্গ কহনসনব মনন-োনে তা ফমনন ফনয়া এবং এ বযাপানর কননজনির 

বুকদ্ধ-কবনবিনা দ্বারা বা িল্পনােসূত ফিান তিণ-কবতিণ বা আনলািনা-পযণানলািনা 

না িরা িতণবয। নবী িরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, ‘ফয 

বযকক্ত আিল-বুকদ্ধ দ্বারা তািিীনরর বযাপানর তিণ-বাহাস িরল, তানি 

কিয়ামনতর কিবনস এ জননয জবাবকিহী িরনত হনব। আর ফয বযকক্ত তািিীনরর 

কবেনয় ফিান তিণ-বাহাস িরল না, তানি এজননয কিয়ামনতর কিবনস ফিান 

ধিকফয়ত কিনত হনব না।’ [সতূ্র : ইবনন মাজাহ ও কমশিাত শরীফ, পষৃ্ঠা ২২।] 

অপর এি হািীনস এনসনে, এিকিন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম 

বাইনর  আসনলন। তখন িকতপয় সাহাবী রাকয. তািিীনরর কবেনয় তিণ 

িরকেনলন। তা ফিনখ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ভীেে রাগাকিত হনয় 

ফগনলন। তাাঁর  ফিহারা মুবারি লাল বেণ ধ্ারে িরল। কতকন বলনত লাগনলন, 

‘ফতামানির কি এ কবেনয় বাহাস িরনত আনিশ িরা হনয়নে? না আমানি এ 

বাহাস িরার জননয ফতামানির কনিি ফেরে িরা হনয়নে? ফতামানির পূবণবতণী 

ফলানিরা তািিীনরর বযাপানর তিণ-কবতিণ িনর ধ্বংস হনয় ফগনে। আকম 

ফতামানিরনি িনিার কননিণশ কিকে ফয, ফতামরা এ বযাপানর তিণ-কবতনিণ কলপ্ত 

হনয়া না।’ [সতূ্র : কতরকমযী শরীফ। খণ্ড-২ পষৃ্ঠা ৩৪।]  

সুতরাং এ ধ্রনের আপকত্তির িথাবাতণা ফিানিনমই না বলা উকিত। এ ধ্রনের 

উদ্ভি েনিারীনির কিন্তা িনর ফিখা উকিত ফয, আল্লাহ তা‘আলা পূবণ হনতই 

সবকিেু ফজনন ফসভানবই কলকপবদ্ধ িনর থািনল, তানত আমানির িী? আমরা 

ফতা আর ফস ফলখা ফিকখকন বা জাকনও না। তাোড়া কতকন পূবণ হনত কলনখ রাখার 

িরুন আমানির শকক্ত ফতা ফলাপ পায়কন। আমানিরনি কতকন ভানলা-মন্দ ফবাোর 

এবং ফস অনুযায়ী িাজ িরার শকক্ত িান িনরনেন এবং ভানলা িাজ িরার ও 

মন্দ িাজ না িরার আনিশ কিনয়নেন। আমরা অকতকু্ষদ্র মাখলুি ও তাাঁর িাস। 
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সুতরাং কতকন আমানিরনি ফয আনিশ িনরনেন, তা কবনা বািয বযনয় কশনরাধ্াযণ 

িনর ফনয়াই আমানির িাকয়ত্ব। কতকন িী কলনখ ফরনখনেন, তা আমানির ফিখার 

কবেয় নয়। বরং তার হুিুম তাকমল িরাই আমানির িাকয়ত্ব। তাাঁর েিত্ত শকক্তর 

অপবযবহার িরনল কিংবা তাাঁর আনিশ লঙ্ঘন িরনল, এ নাফরমাকনর িরুন 

কনশ্চয়ই তাাঁর কনিি জবাবকিহী িরনত হনব এবং তাাঁর েিত্ত শকক্তর সহীহ 

বযবহার িরনল, তাাঁর আনিশ পালন িরনল কতকন তার উত্তম েকতিান কিনবন।  

কবস্মনয়র িথা হনলা ফয, তািিীনরর ফিাহাই কিনয় ফলানিরা আকখরানতর জননয 

ফনি িানজর ফিিা-তিকবর বে িনর বনস থানি এবং আল্লাহ তা‘আলার 

ফায়সালার ওপর খুবই ভরসা ও তাওয়াকু্কল রনয়নে বনল েিাশ িনর; কিন্তু 

দুকনয়ার বযবসা-বাকেনজয, আয়-ফরাজগার, উন্নকত-অগ্রগকতর বযাপানর আল্লাহর 

ওপর ভরসা িনর বনস থািনত ফিখা যায় না; বরং দুকনয়ার বযাপানর তারা 

অতযন্ত হুাঁকশয়াকর, খুবই িমণি। যত রিম ফিিা-তিকবর আনে, ফিান কিেুই তখন 

আর বাি থানি না। অথি ঐ সব বযাপারও ফতা ফস মানয়র ফপনি থািা অবস্থায়ই 

আল্লাহ আল্লাহ তা‘আলা কলনখ ফরনখনেন ফয, তার করকযি িী পকরমাে হনব? ফস 

ফিিা িরুি আর নাই িরুি, ঐ পকরমাে করকযি তার ভানগয জুিনবই। [সতূ্র : সরূা 

বনী ইসরাঈল, আয়াত ১৮]। এবং শত ফিিা-তিকবর িনরও তার ফথনি এিকবন্দু 

পকরমাে করকযিও ফস বাড়ানত পারনব না।[সতূ্র : সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩০।] 

উনল্লখয ফয, মানুে যতই ফমহনত িরুি, করকযনির বযাপানর তার ভানগযর 

কনধ্ণারে পকরমাে কিিই থািনব। তনব ফিউ ধধ্যণ ধ্ারে িরনল হালাল পন্থায় 

অজণন িরনব, আর ফিউ অনধ্যণ হনয় জাকয়য-নাজাকয়নযর েকত ভ্রুনক্ষপ না িনর 

হারাম পন্থায় তা উপাজণন িরনব। েন হনলা, দুকনয়া ও আকখরানতর উভয় কবেয় 

যখন ফলখা আনে, তাহনল এিিার বযাপানর এত ফিিা-তিকবর এবং কদ্বতীয়িার 

েকত উিাসীনতা ফিন? যকিও ফস আল্লাহর ওপর ভরসা ফিখানে, কিন্তু বাস্তনব 

কি তাই? আসল িথা হনলা, তািিীনরর বযাপানর আমানির ঈমান বড় দুবণল। 

আকখরানতর বযাপানর কবশ্বাস বড় িমনজার এবং আগ্রনহর খুবই অভাব। িারে, 

অকধ্িাংশ ফলাি ঈমান হাকসল িরা, তা সহীহ-শুদ্ধ িরা ও পািা-ফপাক্ত িরার 

বযাপানর িরম উিাসীন। এিানি ফতা ফিান িাজই মনন িনর না; এর েকত ফিান 

গুরুত্বই ফিয় না এবং এর জননয ফিান ফমহননতর েনয়াজনীয়তাও অনুভব িনর 

না। বরং ধপতৃি সূনত্র ফয মুসলমানী নাম লাভ িনরনে, তানিই মু‘কমন ও 

মুসলমান হওয়ার জনয যনথি মনন িনর। মুসকলম কমল্লানতর অধ্ঃপতননর জনয 

এনি ফমৌকলি িারে বলনল ভুল হনব না। আল্লাহ তা‘আলা সিলনি দ্বীননর 

সহীহ বুে িান িরুন।  

ভ্রান্ত আক্বীিা-২৮:  ধ্ন-সম্পি ও উন্নকত অগ্রগকতর বযাপানর কিেু ফলাি বলনত 

শুরু িনরনে ফয, এগুনলা ভানগযর সানথ সমৃ্পক্ত নয়। যারা িালাি-িতুর, যানির 
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বযবসা-বাকেনজযর পকলকস ও ফিিকনি জানা আনে, তারাই কনজ গুনন এ জাতীয় 

উন্নকত িরনত পানর এবং অনেল সম্পনির অকধ্িারী বা কবকশি কশল্পপকত হওয়া 

তানির জননয ফিান বযাপারই নয়। তানির কিন্তাধ্ারা আল্লাহর দুশমন িারুননর 

কিন্তাধ্ারার নযায়।[সতূ্র : সূরা িাসাস, আয়াত -৭৮।]  

িুরআননর বহু আয়ানত করকযি ও ধ্ন-ফিৌলতনি আল্লাহর ফায়সালার সানথ 

সমৃ্পক্ত িরা হনয়নে, ফিান এিকি আয়ানতও মানুনের ফিিা-তিকবনরর সানথ 

সমৃ্পক্ত িরা হয়কন। সুতরাং তানির এ কবশ্বাস িুফরী-আক্বীিা এর ফথনি তানির 

তওবা িরা ফরয।  

এই অধ্যায় ফযসব ভ্রান্ত ও িুফরী আিীিার আনলািনা িরা হনলা, তার দ্বারা 

উনেশয, মুসলমান ভাইনির ঈমান-আিীিার ফহফাযত িরা। েনতযনি ফযন 

এসব ভ্রান্ত আক্বীিা ফথনি ফবাঁনি থািনত পানরন। আল্লাহ না িরুন, ফিউ 

অজ্ঞতাবশত যকি এ ধ্রনের ভ্রান্ত আক্বীিা ফপােে িনর থানিন, তাহনল কতকন 

ফসগুনলা অন্তর ফথনি ধু্নয়-মুনে উক্ত ভ্রান্ত আক্বীিা পকরহার িনর খাকলসভানব 

তাওবা িনর কননবন। 

জরুরী হুকশয়াকর: ফিউ এই কিতাব পনড় িানরা মনধ্য এমন িুফরী আক্বীিা 

েতযক্ষ িরনল, যার সম্পনিণ এই কিতানব িাকফর বলা হয়কন। তানি িাকফর 

বলনবন না বা িাকফর ফাতাওয়া কিনবন না। িারে, িুফনরর মনধ্য কবকভন্ন স্তর 

রনয়নে, ফিানিা উপনরর স্তনরর, আবার ফিানিা কননির স্তনরর। উপনরর স্তনরর 

িুফর িানরা মনধ্য পাওয়া ফগনল, ফস বযকক্ত িাকফর ও ফবদ্বীন হনয় ইসলাম 

ফথনি বকহষ্কার হনয় যায়। কিন্তু কনম্নস্তনরর িুফর িানরা মনধ্য পাওয়া ফগনল 

যকিও উক্ত আক্বীিা কনঃসনন্দনহর িুফর এবং তার ফপােেিারী স্পিভানব িকফর 

না হনলও কনকশ্চতভানব পথভ্রি, ফগামরাহ, কবি‘আতী, ফাকসি ও আহনল সুন্নাত 

ওয়াল জামা‘আত ফথনি খাকরজ। হািীনস তানিরনি ৭২ কফরিার অন্তভুণক্ত ও 

জাহান্নামী বলা হনয়নে, কিন্তু িুফনরর এসব স্তর কনেণয় িরা সহজ বযাপার নয়। 

এিমাত্র কবজ্ঞ ও কবিক্ষে উলামা ও মুফতীগনই এগুনলা কনেণয় িরনত পানরন। 

সুতরাং, ফযসব আক্বীিা ফপােেিারীনি এ কিতানব িাকফর বলা হয়কন, ফস 

ধ্রনের ফিান আিীিার হুিুম জানার েনয়াজন পড়নল কবজ্ঞ উলামা ও মুফতীগে 

ফথনি ফজনন কননবন বনল আশা িকর। েনতযনি কননজ আন্দাজ-অনুমান িনর 

দ্বীননর বযাপানর কিেু বলনবন না। এিা মহা অপরাধ্। পকবত্র িুরআনন ইরশাি 

হনয়নে “ ফয কবেনয় ফতামার ফিান জ্ঞান ফনই, তার কপনে পনড়া না।” [সতূ্র: সরূা 

বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩৬।]  

 

আনরা িকতপয় ভ্রান্ত আক্বীিা 
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ভ্রান্ত আক্বীিা-২৯: নবয কশকক্ষতনির অনননি ডারউইননর মতবাি ‘বানর ফথনি 

পযণায়িনম মানুে সৃকি হনয়নে’- এিথা কবশ্বাস িনর। অনননি িতি কবজ্ঞানীর 

অকভমত কহনসনব কবশ্বাস িনর ফয, সূযণ তার স্থাননই কস্থর অবস্থান িরনে। সূযণ 

 ুরনে না। আবার অনননি সুি-কভকত্তি অথণনীকতর মনধ্য ফিান েিার ক্ষকত বা 

আল্লাহর নাফরমানীর িথা ফমনন কননত িায় না। ফিউবা জন্মকনয়ন্ত্রনের মনধ্য 

সুখ-শাকন্ত রনয়নে বনল কবশ্বাস িনর। অনননি ইংনরজনির ধতরী পািযসূিীনত 

কশক্ষা গ্রহে িরার িারনে অননি ধ্রনের পকশ্চমা িশণন ও কফনলাসকফনি [যা 

সমূ্পেণভানব িুরআন-সুন্নাহকবনরাধ্ী] মনন-োনে কবশ্বাস িনর। এমনকি তানির 

ইসলানমর বেন অকতিূবণল ও ক্ষীে হাওয়ায় তারা এগুনলানি ইসলানমর ওপর 

োধ্ানয কিনয় থানি। 

তানির এসব কবশ্বাস সবণস্বই মারাত্মি ভুল। এসব ভুনলর িরুন তারা পনরাক্ষ বা 

েতযক্ষভানব অননি  আয়াত ও হািীসনিই অস্বীিার িনর কননজর দ্বীন ও 

ঈমাননি নি িনর ফফনলনে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাি িনরনেন- 

هَُما يَا أَي ُهَا الن َاُس ات َقُوا رَب َكُمُ ال َذِي خَلََقكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍَة وَخَلَقَ مِنْهَا َزوْجَهَا وَبَث َ مِنْ
 رِجَاَلا كَثِرياا وَنِسَاءا 

ফহ মানব সমাজ! ফতামরা ফতামানির েকতপালিনি ভয় িনরা, কযকন এি বযকক্ত 

ফথনি ফতামানিরনি সৃকি িনরনেন এবং কযকন তার ফথনি তার সকঙ্গনী সৃকি 

িনরনেন। আর কবস্তার িনরনেন তানির দুজন ফথনি অগকেত পুরুে ও নারী। 

[সতূ্র: সূরা কনসা, আয়াত-১।]  

এোড়া কবকভন্ন আয়ানত মানবজাকতনি – َيا بَنِيْ اَدَم ‘ফহ আিনমর সন্তান!’ বনল 

সনম্বাধ্ন িরা হনয়নে।   

পািি!কিন্তা িরুন, আল্লাহপাি ফ ােো িনরনেন ফয, আকম এিনজাড়া নর-নারী  

ফথনি সমগ্র মানবজাকতনি সৃকি িনরকে এবং ফসই নর হনেন হযরত আিম আ. 

ও নারী হনেন হযরত হাওয়া আ.। আর দুকনয়ার সমস্ত মানুে হনে নবীর 

আওলাি। এখন ফিান অমসুকলম যকি বানর ফথনি মানুে ধতকরর িাবী িনর, 

তাহনল আমানির বলার কি আনে? আমরা [মসুলমানগে] এতিুিুই শুধ্ু বলব 

ফয, বংশতাকলিা বা বংশপরম্পরা বেণনা িরার অকধ্িার েনতযনিরই আনে। 

আজ হয়নতা ফিউ তার বংশপরম্পরা বানর ফথনি বেণনা িরনে, আগামীিাল 

ফিউ তার বংশপরম্পরা শুির ফথনি বেণনা িরনব। আমরা মুসলমান জাকত। 

আমানিরও বংশপরম্পরা বেণনা িরার অকধ্িার আনে। ফসই কহনসনব আমরা 

বলব ফয, আল্লাহ তা‘আলা ঈমাননর ফিৌলনত আমানিরনি ফহফাযত িনরনেন। 

কতকন আমানিরনি ফিান জাননায়ানরর বাচ্চা না বাকননয় তাাঁর কেয়নবী হযরত 

আিম আ. এর সন্তান বাকননয়নেন।  
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সারিথা, যারা ডারউইননর মতবাি কবশ্বাস িনর, তারা িুরআননর এ সমস্ত 

আয়াত কবশ্বাস িনর না। ফতমকনভানব যারা কবজ্ঞানীনির এ িশণন ‘সূযণ  ুনর না, 

বরং কননজর স্থানন কস্থর রনয়নে’ কবশ্বাস িনর, তারা সূরা ইয়াসীননর ৩৮ নং 

আয়াত।  َلَهَاوَالش َمْسُ ت 
ٍ
جْرِي لِمُسْتَقَر    

অথণাৎ: “ সূযণ তার কনকিণি অবস্থানন আবতণন িনর, কবশ্বাস িনর না। যারা সুি-

কভকত্তি অথণনীকতর মনধ্য উন্নকতর কবশ্বাস রানখ, তারা সূরা বািারার ২৭৬ নং 

আয়াত। َِبا وَيُرْبِي الص َدَقَات
ِ
 অথণাৎ: “ আল্লাহ তা‘আলা সুিনি  يَمْحَقُ الل َهُ الر 

কনকশ্চহ্ন িরনন এবং িান-খয়রাতনি বকধ্ণত িনরন” কবশ্বাস িনর না। অথি 

স্মরে রাখা উকিৎ ফয, িুরআননর ফিান এিকি আয়াত অকবশ্বাস িরনল ঈমান 

িনল যায়। এখানন শুধ্ু নমুনা কহসানব ২/৪ িা কবেনয়র উপর আনলািনা িরা 

হনলা। স্কলু-িনলনজর পািয-পুস্তনি এ ধ্রনের অননি কবেয় আনে, যা সরাসকর 

িুরআননর সানথ সং েণপূেণ। সুতরাং সংকিি ফলািনির িতণবয হনে, এসব 

পকশ্চমা িশণন কবশ্বাস না িরা এবং এনত েভাবাকিত না হনয় হক্কানী উলামানয় 

কিরাম ফথনি ইসলানমর িৃকিনত এতিসম্পকিণত কবধ্ান ফজনন ঐ সিল ভ্রান্ত 

আিীিার েকতবাি ও েকতনরানধ্র বযবস্থা িনর িকলজার িুিনরা সন্তাননির দ্বীন-

ঈমাননর ফহফাযত িরা। দ্বীনিার কশক্ষিগে এ বযাপানর যনথি ভূকমিা রাখনত 

পানরন।  

ভ্রান্ত আক্বীিা-৩০: নবয কশকক্ষতনির অনননি কবশ্বাস িনর ফয, পরিানলর মুকক্ত 

ফিবলমাত্র  ইসলানমর ওপরই কনভণরশীল নয়; বরং ফয ফিান ধ্মণ অবলম্বন িনর 

ফসই ধ্মণমনত িলনল ফস বযকক্ত পরিানল নাজাত পানব! িাই ফস খৃিান ধ্নমণর 

অনুসারী ফহাি বা ইহুিী ধ্নমণর অনুসারী ফহাি, কিংবা কহন্দু ধ্নমণর অনুসারী 

ফহাি অথবা ইসলাম ধ্নমণর অনুসারী ফহাি। আবার অনননি বনল, মানব ফসবাই 

আসল ধ্মণ অনয ফিান ধ্মণ জরুরী নয়।  

এসবই পকবত্র িুরআননর ফ ােোর পকরপন্থী ও গকহণত আক্বীিা। িুরআনন 

িারীনম আল্লাহ তা‘আলা ইরশাি িনরনেন- “কনশ্চয়ই আল্লাহর িরবানর 

মননানীত দ্বীন এিমাত্র ইসলাম।” [সতূ্র: সূরা আনল ইমরান, আয়াত ১৯।] 

অনযত্র ইরশাি হনে, “ফয বযকক্ত ইসলাম বযতীত অনয ধ্মণ গ্রহে িরনব, আল্লাহর 

িরবানর তা িখননা গ্রহেনযাগয হনব না।” [সূত্র: সূরা আনল ইমরান, আয়াত ৮৫।]    

সুতরাং, উনল্লকখত আক্বীিা িুরআননর পকরপন্থী হওয়ার িারনে তা িুফরী 

আক্বীিা। এ আক্বীিা কননয় যকি ফিউ সারা জীবন েথম িাতানর নামায পনড় 

এবং ফিাকি ফিাকি িািা িান-খয়রাত িনর, মানব ফসবা িনর বা বহুবার হজ্ব-

উমরা আিায় িনর, তারপরও সবই কনষ্ফল-ফবিার গেয হনব। ঈমান না থািার 

িরুন এসব আমনলর ফিান কবকনময় ফস আল্লাহর িরবানর পানব না।   
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ভ্রান্ত আক্বীিা-৩১: অধু্না অননি ফলাি িুকপ, িাকড়, কমসওয়াি, আনলম-ওলামা, 

মসকজি-মািরাসানি তুে জ্ঞান িনর। এগুনলানি খুবই ফহয় নজনর ফিনখ এবং 

এগুনলানি অনথণি ও ফবিার বনল মনন িনর। তারা এগুনলা কননয় িাট্টা-কবদ্রূপ 

ও বযঙ্গ িরনতও কদ্বধ্ানবাধ্ িনর না।    

তানির এ ভূকমিা খুবই মারাত্মি। এ সবই মুরতািনির িাজ। শরী‘আনতর 

ফিান কবেয় কননয় হাকস-িাট্টা িরনল ঈমান নি হনয় যায়-যকিও তা সামানয ফিান 

আমলই ফহাি না ফিন। ফযমন ধ্রুন, িুকপ পরা সুন্নাত, ফরয নয়। কিন্তু ফিউ 

যকি এই সুন্নাত কননয় বযঙ্গ-কবদ্রূপ িনর, তাহনল ফস ঈমানহারা হনয় মুরতাি 

হনয় যানব। অতএব, এ বযাপানর সিলনি সাবধ্ান থািনত হনব। [সতূ্র : শরনহ 

আক্বাকয়ি, পষৃ্ঠা ১৬৭]  

ভ্রান্ত আক্বীিা- ৩২: অননি নবয কশকক্ষত মুসলমান এমন রনয়নে, যারা 

পাশ্চানতযর েড়যনন্ত্র েভাকবত হনয় েিার িনর থানি ফয, মুসলমাননির মুকক্তর 

এখন এিমাত্র পথ গেতন্ত্র, অথবা সমাজতন্ত্র, কিংবা অনয ফিান তন্ত্র-মন্ত্র। 

কবজ্ঞাননর িরম উৎিনেণর এ যুনগ ইসলানমর মনতা ফসনিনল মতবাি কিনয় 

উন্নকত ও অগ্রগকত সম্ভব নয়। তারা আনরা বনল থানি, আকলম সমাজই েগকতর 

িািানি কপেননর কিনি ফিনন ফরনখনে। তারাই েগকতর পনথ েধ্ান অন্তরায়। 

তানির এই আক্বীিা ও কবশ্বাস স্পি িুফরী আক্বীিা। [সতূ্র : সরূা আনআম, আয়াত 

১১৬।] িারে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত োকপ্তর পর 

ফথনি কিয়ামত পযণন্ত সিল মানুনের িাকময়াবী ও উন্নকতর এিমাত্র রাস্তা হনে 

ইসলাম। এিাই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর তকরিা। ফসিানি 

ফসনিনল বনল েতযাখযান িরা, উলামানয় কিরামনি ফহয় মনন িরা এবং 

গেতন্ত্র-সমাজতনন্ত্রর মনতা িুফরী মতবািনি মনন-োনে গ্রহে িরত: তা 

িাকয়নমর লনক্ষয েিার-েসার িরা স্পি িুফরী িাজ। এনত সনন্দনহর ফিান 

অবিাশ ফনই। িুরআন ও সুন্নাহর িৃকিনত, উপনরাক্ত মতবািসমূহ জনগে 

ফশােনের হাকতয়ার। তারা হালাল-হারানমর েকত ফিানরূপ ভ্রূনক্ষপ না িনর সুি 

- ুে ও নানা েিার অনবধ্ পন্থায় ফয উন্নকত িরনে, এিানি েিৃত পনক্ষ ফিান 

উন্নকত বলা যায় না। এসব মতবাি গ্রহে িরা আল্লাহর সানথ যুনদ্ধ অবতীেণ 

হওয়ার নামান্তর।  

আধু্কনি যুনগর কশকক্ষতরা সভযতা, ভদ্রতা ও উন্নকত-েগকত বলনত ইংলযাি-

আনমকরিা, িীন-জাপাননর তথা িকথত সভযতা ও উন্নকত-েগকত বুকেনয় থানি। 

অথি আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর িৃকিনত 

ফবদ্বীননির ঐ ধ্রননর সভযতা িরম ফবহায়াপনা ও ফনাংরামী, যা জাননায়ার োড়া 

ফিান মানুে ফথনি িল্পনা িরা যায় না। সুতরাং, মানুে নানমর পশুরা এিানি 

উন্নকত বলনলও আল্লাহ, রাসূল ও মুসলমাননির িৃকিনত এিা ধ্বংনসর রাস্তা। যা 
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কিেুকিন পনর তারাও মাননত বাধ্য হনব। ফরাম ও পারনসযর অকস্তত্ব বহু পূনবণ 

ফশে হনয়নে। রুশ-কিকিনশর আগ্রাসী থাবা কিেুকিন পূনবণ ফযভানব ফশে হনয়নে, 

ফতমকনভানব অবকশি ফমাড়লনির ঔদ্ধতয ও ফিৌরাত্ম ও অিূর ভকবেযনত অবশযই 

ইনশাআল্লাহ ফশে হনয় যানব। তখন জ্ঞানপাপীনির িকু্ষ উনন্মাকিত হনব।  

ভ্রান্ত আক্বীিা-৩৩: বতণমানন মুসলমাননির ধ্মণীয় দুবণলতার সুনযানগ অননি 

খাজাবাবা ও ভাণ্ডারী িরবার শরীফ-এর েড়ােকড় লক্ষয িরা যানে। অননি 

সরলোে মুসলমান হক্কানী উলামানয় কিরাম ফথনি কজনজ্ঞস না িনর দুকনয়ার 

সিল সুনযাগ-সুকবধ্া কিি ফরনখ অকত সহনজ ফবনহশত লানভর আশায় তানির 

িরবানর ধ্েণা ফিয় এবং ফশে পযণন্ত ঐসব দুকনয়ািার, ভণ্ড, খাজা বাবানির 

খপ্পনর পনড় কননজর যতিুিু দ্বীনিারী ও ঈমান-আক্বীিা কেল, তাও কবসজণন কিনয় 

ফিয়। ঐসব বাবানির অনননি নামায-ফরাযার ফিান ধ্ার ধ্ানর না। [তানির 

ভাোয়] তানির নাকি বানতনীভানব ঐসব ইবািত-বনন্দগী আিায় হনয় যায়। 

তানির িরবানর কশরি-কবিআত ও গান-বািয,ফবপিণা, মি-গাাঁজা ইতযাকি িলনত 

থানি। তারপরও নাকি তারা আল্লাহর কবকশি ওলী এবং অননি অনলৌকিি 

ক্ষমতার অকধ্িারী!  

এ ধ্রনের কবশ্বাস ও িুফরী আক্বীিা। িারে, শরী‘আনতর কবধ্ান এই ফয, 

আল্লাহ তা‘আলার হুিুমনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত 

অনুযায়ী পকরপূেণভানব বাস্তবায়নিারী বযকক্তই এিমাত্র আল্লাহর ওলী হনত 

পানরন। [সতূ্র: সূরা ইউনুস, আয়াত ৬২।]  

ফয বযকক্ত ইবািত-বনন্দগীর ধ্ার ধ্ানর না, কশরি-কবি‘আত ও কবকভন্ন হারাম 

িানজর মনধ্য মশগুল থানি, ফস িখননা আল্লাহর ওলী হনত পানর না। িাই ফস 

যত বড় অনলৌকিি  িনা ফিখাি না ফিন, বা ফস বাতানস উড়নত সক্ষম ফহাি 

না ফিন! এসব কজকনস আল্লাহর ওলী হওয়ার ফিান িকলল নয়। কিয়ামনতর পূনবণ 

ফয ‘িানা িাজ্জাল’ আসনব ফসও অননি আশ্চযণজনি  িনা মানুেনিরনি 

ফিখানব। অথি ফস আল্লাহর দুশমন। [সতূ্র: কতরকমযী, খণ্ড-২ পষৃ্ঠা -৪৮। কমশিাত 

শরীফ, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা ৪৭৩।]  

এ িথা কিি ফয, সিনলর কননজর আত্মার ফরাগসমূনহর কিকিৎসার জননয 

েনতযনিরই  ফিান হক্কানী বুযুনগণর সাহিযণ লাভ িরা এবং আত্মার ফরানগর 

কিকিৎসা িরা জরুরী। কিনলর ফরানগর কিকিৎসা না িরানল, এর এিিা ফরানগর 

পকরেকতনত সমগ্র জীবননর ইবািত-বনন্দগী বাকতল হনয় ফযনত পানর। ফযমন, 

হািীনস ইরশাি হনয়নে, কিয়ামনতর কিন ইখলানসর অভানব, করয়ার িারনে 

সবণেথম এিজন শহীি, এিজন আকলম ও এিজন িানশীলনি জাহান্নানম 

কননক্ষপ িরা হনব। সুতরাং, এ বযাপানর খুবই সতণি িকৃি রাখা জরুরী। কিন্তু 

বতণমানন এ কবেয়কি সবনিনয় ফবকশ অবনহকলত। দ্বীনিার ফলাি বলনত যানিরনি 
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ফবাোয়, তানির ফথনিও এিা কবিায় কননয় এখন কবলুকপ্তর পনথ আনে। অথি 

আল্লাহ তা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি ফয কতনকি উনেনশয 

বাস্তবায়ননর জননয দুকনয়ানত পাকিনয়নেন, তা হনে-তাবলীগ, তা‘লীম ও 

তাযকিয়া। এর মনধ্য তাযকিয়া অনযতম গুরুত্বপূেণ। [সতূ্র: সরূা বািারাহ, আয়াত 

১২৯, সরূা জুমুআ, আয়াত-২।] এর জননয হক্কানী বুযুনগণর সাহিযণ লাভ িনর 

আত্মশুকদ্ধ িরানি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. ফরনয আইন 

বনলনেন।[সতূ্র: আল ইলম ুওয়াল উলামা, পষৃ্ঠা ১৮৭।]  

হক্কানী বুযুনগণর আলামত হযরত থানভী রহ. ‘িসদুস সাবীল’ নামি কিতানব 

কবস্তাকরতভানব বেণনা িনরনেন। তন্মনধ্য হনত িনয়িকি কনম্নরূপ:  

ি. কযকন মািরাসায় পনড় বা ফিান হক্কানী বুযনুগণর সাকন্ননধ্য ফথনি দ্বীননর ওপর 

িলার জননয েনয়াজনীয় ফরনয আইন পকরমাে ইলম অজণন িনরনেন এবং তার 

েনতযিকি িাজ শরী‘আত ও সুন্নাত মুতাকবি।  

খ. কযকন িুফর, কশরি, কবি‘আত, হারাম বা ফিান গুনানহর িানজ কলপ্ত নন এবং 

কতকন অথণনলাভীও নন। ফযমন, কতকন তার পানয় মুরীিনি কসজিার অনুমকত ফিন 

না, ওরস িনরন না, গানবািয শুননন না, মি-গাাঁজা পান িনরন না, িাকড় মুণ্ডন 

িনরন না বা এি মুকির ফিনয় িম িনরন না, মকহলানিরনি ফবপিণা অবস্থায় 

মুরীি িরা, ফবপিণাভানব োড়ফুাঁি ফিয়া, তানির সানথ িথা বলা ইতযাকি ফথনি 

সমূ্পেণভানব ফবাঁনি থানিন। এি িথায় শরী‘আত ও সুন্নাতপকরপন্থী ফিান িাজ 

কতকন িনরন না এবং মুরীিনিরনিও িরনত ফিন না।  

গ. সমিালীন যুনগর হক্কানী উলামানয় কিরাম তানি হক্কানী পীর বনল সমথণন 

িনরন এবং তানি রদ্ধা িনরন। কননজরা তার কনিি যাতায়াত িনরন এবং 

অনযনিরনিও উৎসাকহত িনরন ইতযাকি।  

ভণ্ড খাজাবাবানির মানে এসনবর ফিান এিকি আলামতও পাওয়া যায় না। 

তাহনল তারা িীভানব আল্লাহর ওলী হনত পানর? 

ভ্রাকন্ত কনরসন 

হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম সাহাবানয় কিরানমর 

সামনন ফয দ্বীন ফপশ িনরকেনলন, তা পরবতণী উম্মনতর কনিি ফপৌাঁোননার েধ্ান 

িাকয়ত্ব পালন িনরনেন সাহাবানয় কিরাম রাকয.। ফস কহসানব সাহাবানয় কিরাম 

রাকয. উম্মনতর কনিি দ্বীন ফপৌাঁোর মূলকভকত্ত। তাাঁনির পর এই িাকয়ত্ব অকপণত 

হনয়নে তানবঈন, তানব তানবঈন ও পযণায়িনম সমিালীন যুনগর হক্কানী 

উলামানয় কিরানমর ওপর। আর ফস জননযই  ইসলাম কবনদ্বেীরা এসব 

মহামনীেীর পকবত্র িকরত্রনি িলুকেত িরার জনয কবকভন্ন রিনমর েড়যনন্ত্রর 

আরয় কননয়নে। ইসলানমর ইকতহাসনি কবিৃত িনর তানির িকরনত্র িাকলমা 
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ফলপননর বযথণ েয়াস  িাকলনয়নে। সাহাবানয় কিরাম রাকয. ও উলামানয় কিরাম 

সম্পনিণ কবকভন্ন রিম কভকত্তহীন অকভনযাগ উত্থাপন িনরনে। যানত ইসলাম 

সম্পনিণ মানুনের মনন নানা রিম সনন্দনহ-সংশনয়র সৃকি হয় এবং ইসলাম 

েিানরর মূলকভকত্তই নড়বনড় হনয় যায়। তাই মুসকলম উম্মাহনি এরূপ ভ্রাকন্তর 

হাত ফথনি বাাঁিাননার জননয ‘ভ্রাকন্ত কনরসন’ নানম কননম্ন পৃথি কতনকি কবেয় 

সংনযাকজত হনলা। 

ভ্রাকন্ত কনরসন-১: সাহাবানয় কিরানমর বযাপারিা অতযন্ত স্পশণিাতর। আল্লাহ 

তা‘আলা সূরা বািারায় (আয়াত ১৩ ও ১৩৭) সমগ্র কবশ্ববাসীর জনয সাহাবানয় 

কিরামনি দ্বীন ও ঈমাননর িকিপাথর ও নমুনা কহনসনব ফপশ িনরনেন। এিকি 

হািীনস কতকন ইরশাি িনরনেন-‘আমার সাহাবীগে নক্ষত্র সমতুলয’। এনির 

ফথনি ফতামরা যানিই অনুসরে িরনব, কহিায়াত ফপনয় যানব।’ [সতূ্রঃ কমশিাত 

শরীফ খণ্ড ২, পষৃ্ঠা-৫৫৪]   

এ হািীসকি শনব্দর সামানয পাথণিয সহিানর অননিগুনলা সূনত্র বকেণত হনয়নে। 

এসব সূনত্রর মধ্য হনত ফিানকির শুধ্ু শনব্দর বযাপানর ফিান ফিান মুহাকেস 

কিেুিা আপকত্ত িরনলও তারা অনথণর বযাপানর ফিান আপকত্ত িনরন কন। অথি 

তানির ফস  আপকত্তনি না বুনে অনননি এতিসম্পনিণ বকেণত সিল সূত্রনি 

বাকতল বনল েিার িনর। এিা তানির িরম মূখণতা। ফিান এিিা সূনত্রর উপর 

আপকত্তর িারনে অবকশি সবগুনলা সূত্র িখননা বাকতল হনত পানর না। 

ফতমকনভানব অবকশি সূনত্র োপ্ত হািীস সমূহও বাননায়াি হওয়া েমাকেত হয় না। 

যা ফহাি, নমুনাস্বরূপ িনয়িকি আয়াত ও হািীস ও ফপশ িরা হনয়নে, যার 

সারমমণ হনলা, সাহাবীগে সনতযর মাপিাকিস্বরূপ। তারা কিয়ামত পযণন্ত 

আগমনিারী সিল মানুনের জননয পথেিশণি ও আিশণ। ঈমাননর সানথ 

এিবার কযকন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ফিনখনেন, এবং ঈমাননর 

সানথই ইনকতিাল িনরনেন, কিয়ামত পযণন্ত সিল ওলী-বুযগুণ কমনল তার 

সমতুলয হনবন না। সুতরাং, এর দ্বারাই ফবাো যায় ফয, তানির মযণািা িত 

অকধ্ি! 

অপরকিনি নবী িরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম তানির েকত কবনদ্বে 

ফপােে িরা বা তানির সম্পনিণ  কবরূপ মননাভাব ফপােে িরা কিংবা তানির 

কবরূপ সমানলািনা িরানি িনিারভানব কননেধ্ িনরনেন। এমনকি  কতকন 

বনলনেন- “আমার সাহাবীগনের বযাপানর ফতামরা আল্লাহনি ভয় িনরা।” 

আমার ইনকতিানলর পর ফতামরা তানিরনি সমানলািনার পাত্র বাকনও না। 

ফিননা, ফয বযকক্ত তানিরনি ভানলাবাসনব, ফস েিৃতপনক্ষ আমানি ভানলাবাসার 

িারনেই তানিরনি ভানলাবাসনব। আর ফয বযকক্ত তানির েকত কবনদ্বে ফপােে 

িরনব, ফস েিৃতপনক্ষ আমার েকত কবনদ্বে ফপােে িরার িারনেই তানির েকত 
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কবনদ্বে িরনব। ফয বযকক্ত তানিরনি িি কিল, ফস আমানি িি কিল। আর ফয 

আমানি িি কিল, ফস আল্লাহ তা‘আলানি িি কিল। আর ফয আল্লাহ 

তা‘আলানি িি কিল, তার ফগ্রফতারী অকত কনিনিই। [সতূ্র: কমশিাত শরীফ খণ্ড ২, 

পষৃ্ঠা ৫৫৪।] 

এর দ্বারা ফবাো যায়, সাহাবীগনের সমানলািনার িরা িত বড় মারাত্মি 

অপরাধ্! ফয বযকক্ত সাহাবীগনের সমানলািনার িরনলা, ফস এিা েমাে িনর 

কিল ফয, তার অন্তনর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর েকত কবনদ্বে 

আনে। আর ফসিার বকহঃেিানশর জননযই ফস সাহাবীগনের সমানলািনার পথ 

ফবনে কননয়নে। আল্লাহ তা‘আলা সিলনি ফহফাজত িরুন। 

অপর এিকি হািীনস  নবী পাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি 

িনরন- “ফতামরা যখন িাউনি সাহাবীগনের সমানলািনা িরনত ফিখ, তখন 

বনল িাও ফয, ফতামানির ও সাহাবানয় কিরামনির মনধ্য যারা কনিৃি, তানির 

ওপর অথণাৎ সমানলািনািারীনির ওপর আল্লাহর লানত।”  

পািিবৃন্দ! লক্ষয িরুন, এিকিনি সাহাবানয় কিরাম সনতযর মাপিাকি। 

অপরকিনি তানির সমানলািনা িরা হারাম, অননি ফক্ষনত্র িুফরও বনি। আর 

তানির েকত গভীর রদ্ধা েিশণন িরা ও ভানলাবাসা ঈমাননর অংশ। নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর িথাগুনলা তানির মাধ্যনমই উম্মনতর 

কনিি এনস ফপৌাঁনেনে। এসব কিি লক্ষয িনরই উলামানয় কিরাম কসদ্ধান্ত 

কিনয়নেন, ফয ইকতহাস মানুে িতৃণি রকিত, এর মনধ্য আবার অননিগুনলাই 

ইসলানমর দুশমননির দ্বারা কলকখত। সুতরাং, এসব ইকতহাস কনভণর তনথযর ওপর 

যািাই-বাোই োড়া পকরপূেণরূনপ কবশ্বাস িরা অসম্ভব। তাই ইকতহানসর ফয 

অংশিুিু িুরআন ও সুন্নাহর সানথ সং াতপূেণ নয় এবং সাহাবানয় কিরানমর 

মযণািার সানথ পূেণ সামঞ্জসযশীল, শুধ্ুমাত্র ততিুিুই গ্রহে িরা হনব। অবকশি 

অংশ ফিানিনমই গ্রহে িরা হনব না।  

ঈমান-আিীিার কবেয়কি অতযন্ত গুরুত্বপূেণ। এিমাত্র এরই ওপর পরিানল 

মানুনের নাজাত ও মুকক্ত কনভণরশীল। সুতরাং, ইকতহানসর ওপর কভকত্ত িনর 

ঈমাননর ওপর আিড় আসনত ফিওয়া ফিান জ্ঞানী ফলানির পনক্ষ ফশাভা পায় না। 

ফলতঃ সাহাবীগে কনভণরনযাগয গেয না হনল সমূ্পেণ দ্বীননর বুকনয়ািই নি হনয় 

যায়। িারে আমরা দ্বীন ফপনয়কে সাহাবীগনের মাধ্যনমই।   

ফিউ বলনত পানরন, বুখারী ও মুসকলম শরীনফর হািীনস হযরত মা‘কয়ম 

রাকয.এর দ্বারা কযনা সং কিত হওয়া এবং তানি পাথর ফমনর হতযা িরার  িনা 

উনল্লখ আনে। ফতমকনভানব অপর এি সাহাবীর মিযপান এবং তানি শাকস্তিাননর 

িথা উনল্লখ আনে। আর উভয়  িনাই সহীহ হািীস দ্বারা েমাকেত। তাহনল 

সাহাবীগে িীভানব সনতযর মাপিাকি হনত পানরন? তাোড়া তানির দ্বারাই ফতা 
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সং কিত হনয়নে জংনগ জামাল, জংনগ কসফফীন এর নযায় ভ্রাতৃ াতী যুদ্ধ। 

তাহনল তানিরনি কিভানব সনতযর মাপিাকিরূনপ ফমনন ফনওয়া যায়? তানির 

এরূপ মন্তনবযর উত্তনর উলামানয় কিরাম বনলন :  

ি. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর মনতা সাহাবীগে মাসুম বা 

কনষ্পাপ নন। তনব দ্বীননর জননয অিল্পনীয় তযাগ ও িুরবানীর িারনে 

িুরআননর কবকভন্ন আয়ানত আল্লাহ তা‘আলা তানির মাগকফরাত ও জান্নাত 

েিাননর িথা ফ ােো িনরনেন। [সতূ্র: সূরা তাওবা, আয়াত -১০০।]  

সুতরাং , তারা মাসুম না হনলও কনঃসনন্দনহ তারা মাগকফরাত োপ্ত ও জান্নাতী। 

তাই পরবতণীনির জননয শুধ্ তানির ভানলা আনলািনার অনুমকত ফিওয়া হনয়নে; 

সমানলািনার অনুমকত ফিানিনমই ফিওয়া হয়কন। এর িারে অতযন্ত স্পি। 

েনতযনি কননজর কিনি লক্ষয িরনলই বুেনত পারনব ফয, ফস দ্বীননর জননয 

িতিুিু িুরবানী িনরনে। কননজনি িতিুিু গুনাহ ফথনি বাাঁকিনয় ফরনখনে। েকত 

কনয়ত ফয বযকক্ত ভুল িনরই িনলনে, তার জনয কি মাগকফরাত োপ্ত জান্নাতী 

মনীেীবৃনন্দর সমানলািনা িরা ফশাভা পায়? দ্বীন বুেনত বা িাকয়ম িরনত কি এ 

ধ্রনের আনলািনার ফিান েনয়াজন পনড়? আর যকি তা না-ই হয়, তাহনল ফিান 

েনয়াজনন তারা কনকেদ্ধ িানজ কলপ্ত হনলা? সমুনদ্র নাপাি পড়নল, ফপশাব পড়নল 

ফযমন সমুদ্র নাপাি হয় না, বরং নাপাি তার অকস্তত্ব হাকরনয় কবলীন হনয় যায়, 

ফতমকন সাহাবীগে তানির অসাধ্ারে িুরবানীর বনিৌলনত কেনলন ফনিীর সমুদ্র। 

সুতরাং তানির দু’এিজননর জীবনন যকি অসাবধ্ানতা বশত দু’এিকি গুনাহ 

সং কিত হনয় যায়, তাহনল ফস িারনে তানির সমগ্র জীবননর িুরবানী ফথনি 

িকু্ষ বে িনর তানির সমানলািনা িরা ফিানিনমই ধবধ্ হনত পানর না।  

খ. লক্ষাকধ্ি সাহাবানয় কিরানমর রাকয. মনধ্য মুকিনময় িনয়িজন যকি ফিান 

গুনাহ িনর ফফনলন, তাহনল তানত কি এ কবশাল জামানতর ওপর ফিান 

েকতকিয়া সকৃি হনত পানর এবং তানত কি তানির সনতযর মাপিাকি ও উম্মনতর 

পথেিশণি হওয়া বাকতল হনয় যায়? দু’এিজন ফথনি ফয ভুল হনয়নে, তানতা 

হািীনস ভুল কহনসনব বা গুনাহ কহনসনব কিকহ্নতই িরা হনয়নে। সুতরাং ফসই 

ভুনলর কবেনয়  তানিরনি অনুিরে বা অনুসরনের ফতা ফিান েনই উনি না। 

আর এরূপ এিিা কবকেন্ন  িনার মনধ্য ফতা িত কহিমত কনকহত রনয়নে, তা 

আল্লাহ তা‘আলাই ভানলা জাননন। নবী িরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম 

দুকনয়ানত ফেরে িরা হনয়কেল শুধ্ু আল্লাহর আহিাম বেণনা িরার জনয নয়; 

বরং েনতযি আহিানমর বাস্তবরূপ উম্মতনি কশক্ষা ফিওয়ার জনয। তাই ফখািা 

না িরুন, যকি ফিান রানি ইসলামী হুিমত িাকয়ম থািা অবস্থায় ফিান বযকক্তর 

ফথনি কযনা বা মিপাননর অপরাধ্ সং কিত হনয় যায়, তা েমাে িরার পদ্ধকত 

এবং অপরাধ্ েমাকেত হনল তার শাকস্ত েনয়ানগর কনয়ম কি হনব, এিা উম্মনতর 

সামনন আসার জনয এরূপ দু’এিকি  িনা পথ কননিণশনারই শাকমল। তাোড়া 
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এিজন মুকমন ফথনি যকি ভুলিনম বা শয়তাননর েবঞ্চনায় গুনাহ হনয় যায়, 

তখন ফসই ঈমানিারনির মানকসি অবস্থা কিরূপ হওয়া উকিত, এবং গুনাহ 

ফথনি কননজনি পাি-পকবত্র িরার জননয িতিুিু ফপনরশান হওয়া উকিত, এরও 

এিিা নমুনা ফসই  িনাসমূহ দ্বারা স্থাকপত হনয়নে। ফসকিনি লক্ষয িরনল এরূপ 

দু’এিকি  িনার কহিমত ফবাো যায় এবং এিথা পকরষ্কার হনয় যায় ফয, ঐ 

ভুনলর বযাপানর উম্মত তানির অনুিরে িরনব না বনি, কিন্তু ঐ অবস্থায় তার 

মানকসি অবস্থা ও ফখািার েকত ভয়-ভীকত কিরূপ েিাশ পাওয়া উকিত, ফস 

বযাপানর উক্ত সাহাবী তার জননয িৃিান্ত এবং অনুিরেীয় হনবন। সুবাহানাল্লাহ! 

আল্লাহর িানজর মনধ্য িত কহিমত থািনত পানর! হযরত মা‘কয়য রাকয. ফথনি 

কযনা হওয়ার পর কতকন কননজই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর 

িরবানর এনস বলনলন ‘ফহ আল্লাহর নবী! আকম ধ্বংস হনয় ফগকে । আমানি 

পকবত্র িরুন!’ অথি কতকন কননজ না বলনল এ  িনা েিাশ ফপত না। এিমাত্র 

ফখািার ভনয় কতকন এত ফপনরশান হনয়কেনলন ফয, কননজনি পাি-পকবত্র িরার 

জননয কননজই অপরাধ্ স্বীিার িনরকেনলন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম 

তানি বলনলন মা‘কয়য তুকম হয়নতা তানি স্পশণ িনরে বা িুনমা কিনয়ে? কতকন 

বলনলন-না, আকম কযনাই িনর ফফনলকে। িারবার স্বীিানরাকক্তর পর নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম তানি সনঙ্গসার িরার বা পাথর ফমনর হতযা 

িরার কননিণশ কিনলন। কতকন অপরাধ্ িনরকেনলন এ িথা কিি, কিন্তু তারপরও 

কতকন আমানির নযায় অপরাধ্িারী সিল উম্মনতর জননয গুনাহ মাফ িরাননার 

বযাপানর নমুনা বা আিশণ হনয় আনেন।  

গ. সাহাবা রাকয. িতৃণি জংনগ জামাল, জংনগ কসফফীন সং কিত হনয়কেল- 

এিথা কিি, কিন্তু ফিউ কি বলনত পারনব ফয, তারা ক্ষমতা িখনলর জনয বা 

দুকনয়াবী ফিান স্বানথণ এসব যুদ্ধ িনরকেনলন? এ সম্পনিণ যানির যথাথণ জ্ঞান 

রনয়নে, তারা সিনলই স্বীিার িরনবন ফয, উভয় জামা‘আনতর লক্ষয ও উনেশয 

কেল আল্লাহর কবধ্ান িাকয়ম িরা। আর এ জননয তারা সাধ্যমনতা েনিিা 

িাকলনয়কেনলন। কিন্তু সাহাবীগনের উভয় জামা‘আনতর মানে মুনাকফি 

‘আবদুল্লাহ কবন সাবা’র বাকহনী এমনভানব েড়যনন্ত্রর জাল কবকেনয় ফরনখকেল, যা 

ফথনি পকরত্রান পাওয়া খুবই িকিন বযাপার। এই কু্ষদ্র পকরসনর ফস বযাখযা িরা 

সম্ভব নয়। সারিথা, সাহাবীগনের উভয় িনলর মনধ্য ফিান িলই দুকনয়াকব 

স্বানথণ এসব যুদ্ধ িনরন কন। উভয় িনলরই উনেশযই কেল দ্বীন। আপাতিৃকিনত 

এিিনলর কসদ্ধান্ত সকিি মনন হনল, অপর িনলর কসদ্ধান্তনি ভুল বনল 

সমানলািনা িরা যানব না। িারে এিা ভুল গেয হনলও তা কেল ইজকতহািী 

ভুল-যা ক্ষমাহণ। এ িারনে উভয় জামা‘আত ফথনি যারা ফসসব যুনদ্ধ মৃতুযবরে 

িনরকেনলন, তানির সিলনি শহীি বলা হয় এবং বহু বের পর কবনশে িারনে 

যখন তানির িবর খনন িরা হয়, তখন তানির লাশ সমূ্পেণ অক্ষত অবস্থায় 
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পাওয়া যায়। [সূত্র : আল-কবিায়া ওয়ান কনহায়া, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৫৯।] িুরআন ও 

হািীনসর িৃকিনত এিা শাহািানতর আলামত। তানির এই শাহািত েমাে িনর 

ফয, তারা দুকনয়ার ফলানভ এসব যুদ্ধ িনরন কন। বরং দ্বীননর জননয িনরকেনলন। 

এখানন এিকি িথা কবনশেভানব েকেধ্াননযাগয ফয, এসব  িনা আল্লাহ 

তা‘আলার ইলনম অবশযই কেল এবং সামনন ফরনখই কতকন সাহাবীগনের বযাপানর 

রাকজ হওয়ার এবং তানির জান্নাতী হওয়ার ফ ােো কিনয়নেন। এরপরও  

আমানির মনতা সাধ্ারে মানুনের পনক্ষ ফসই মহান সাহাবীগনের সমানলািনা ও 

ফিােিিণার কি অকধ্িার থািনত পানর? েনতযনি যকি কননজর ফিাে সংনশাধ্ননর 

কিন্তা িনর, তাহনল ফিউ এমন মহান বযকক্তবনগণর ফিােিিণা ফতা িূনরর িথা, 

এিজন সাধ্ারে ও কনম্নস্তনরর মুসলমাননর ফিােিিণায়ও কলপ্ত হনত পানর না। 

উপরন্তু এরূপ আনলািনা ‘গীবত’ হওয়ার িারনে শরী‘আনতর িৃকিনত হারাম। 

যারা কননজর বযাপানর সমূ্পেণ উিাসীন, কননজর ঈমান-আিীিার খবরও যানির 

িানে ফনই, তারাই এরূপ হারানম কলপ্ত হওয়ার দুঃসাহস ফিখানত পানর। 

েনতযি কননজর বাপ-িািার বযাপানর িত হুাঁকশয়ার! ফিউ তার বাপ-িািার 

অনযায় সমানলািনা বরিাশত িরনত পানর না। অথি সাহাবীগনের ইজ্জত-আব্রু 

সংরক্ষে িরা আমানির কপতা-মাতা ও িািা-নানার ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষনের 

ফিনয়ও লক্ষ-ফিাকি গুে ফবকশ জরুরী। মুসলমান হনয়ও কিভানব সাহাবীগনের 

ফিােিিণা িরনত পানর, বা ফিােিিণা শুনন বরিাশত িরনত পানর, তা ফবাধ্গময 

নয়।  

ভ্রাকন্ত কনরসন-২: বতণমানন অননি নবযকশকক্ষত ফলাি আনলম সমানজর কবরুনদ্ধ 

বুনে না বুনে তানির গুরুনির অনুিরনে কবকভন্ন অকভনযাগ উত্থাপন ির 

সমানলািনা িনর থানি। অথি উলামানয় কিরাম দ্বীননর িাজ িরনেন, তারা 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর ওয়াকরশ, তাই তানিরনি গাকল 

ফিওয়া, তানিরনি ফহয় িরা, তানির সমানলািনা িরা শরী‘আনতর িৃকিনত 

িুফরী িাজ। এনত ঈমান িনল যায়। আর ঈমান িনল ফগনল অতীত জীবননর 

সমস্ত ফনি আমল বরবাি হনয় ফযনত পানর, কববাহ কবনেি হনয় ফযনত পানর। 

মৃতুযর পর িবনর তানির ফিহারা কিবলার কিি ফথনি আপনা আপকন অনয কিনি 

কফনর যানব বনল হািীনস এনসনে। আল্লাহ তা‘আলা সিলনি ফহফাযত িরুন।  

তানির ফসই অকভনযাগ মূলত ভ্রাকন্তেসূত। ফসই ভ্রাকন্ত কনরসনন তানির উত্থাকপত 

কবকভন্ন অকভনযানগর জবাব কননম্ন উপস্থাপন িরা হনে। আমরা অকভনযাগগুনলা 

উনল্লখপূবণি তার জবাব এজননয েিান িরকে, যানত িনর তানির অকভনযানগর 

যবকনিাপাত হয় এবং এরদ্বারা আনলম সমানজর ফিাোনরাপ িরা ফথনি িূনর 

ফথনি সরল োে  মুসলমানগে কননজনির ঈমান বাাঁিানত পানরন। 
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েথম অকভনযাগ: তারা অকভনযাগ িনর, উলামানয় কিরাম মািরাসার মনধ্য শুধু্ 

িুরআন-হািীস ফিন কশক্ষা ফিয়? এর সানথ কবকভন্ন রিম িাকরগকর বা হস্ত কশল্প 

ইতযাকি কশক্ষা কিনত তানির বাধ্া ফিাথায়? 

জবাব: অকভনযাগিারীরা মূলত িওমী মািরাসায় কশক্ষার লনক্ষয-উনেনশয 

সম্পনিণ ফব-খবর। এজনয তানির মনধ্য এই আপকত্ত উনিনে। তাহনল শুনুন, িক্ষ 

ও অকভজ্ঞতাসম্পন্ন ফলাি দ্বারা পকরিাকলত না হনল দুকনয়ানত ফিান কজকনসই 

ভানলাভানব কিনি থািনত পানর না। বরং কিেুকিন পনরই তা কবলুপ্ত হনয় যায়।। 

দ্বীন ইসলাম মানবজাকতর জননয আল্লাহর পক্ষ ফথনি দুকনয়াও আকখরানতর 

িাকময়াকবর জননয সবনিনয় বড় ফনয়ামত । সুতরাং, এ ফনয়ামনতর স্থাকয়নত্বর 

জননয েনতযি জামানায়, েনতযি এলািায় কবজ্ঞ ও পারিশণী হক্কানী উলামানয় 

কিরানমর বড় এিকি জামাত কবিযমান ফথনি সহীহভানব দ্বীননর সিল কবভানগ 

কখিমত আনজাম ফিওয়া জরুরী। িওমী মািরাসারগুনলার মূল লক্ষয ও উনেশয 

হনলা, মুসকলম কমল্লানতর এ দ্বীকন িাকয়ত্ব ও িাকহিা পূরনের জনয হক্কানী ও 

আল্লাহওয়ালা কবজ্ঞ উলামা িল সৃকি িরা, যানত দ্বীন ইসলানমর স্থাকয়ত্ব ও েিার 

েসানর এবং মুসলমাননির দ্বীকন েনয়াজন কমিানত ফিান ফক্ষনত্র ফিান রিম 

সমসযার সৃকি না হয়। আল-হামদুকলল্লাহ, এ লনক্ষয এিকনষ্ঠভানব িওমী 

মািরাসাসমূহ নীরব আনন্দালন  িাকলনয় যানে এবং তারই বনিৌলনত িরম 

কফতনার এ যুনগ এখননা মুসলমানগে সহীহ দ্বীন- ঈমান কননয় কিনি আনেন। 

এখন যকি িওমী মািরাসাসমূনহর কসনলবানস হস্তকশল্প, িাকরগর েকশক্ষে 

েভৃকত অন্তভুণক্ত িরা হয়, তাহনল এসব েকতষ্ঠান ফথনি আর কবজ্ঞ পারিশণী 

উলামা সৃকি হনব না। ফযমন সরিারী  মািরাসা ফথনি হনে না এবং এিা 

িখননা সম্ভব নয়। িারে, িুরআন হািীনসর জ্ঞান অতযন্ত সূক্ষ্ণ ও সুগভীর। েখর 

োত্র যকি এিকনষ্ঠভানব এই জ্ঞান অধ্যয়ন িনর, তাহনল ফস এিা আয়নত্ত আননত 

পারনব। কিন্তু দ্বীকন ইলনমর সানথ দুকনয়াকব কবেনয়র কমরে  িানল, তার পনক্ষ 

আর ফিানভানবই এিা সমূ্পেণরূনপ আয়ত্ত িরা সম্ভব নয়। িথায় বনল, ‘ফতালা 

দুনধ্ ফপালা বাাঁনি না।’ সুতরাং তখন ফযসব নামনি ওয়ানস্ত আনলম ধতরী হনব, 

তানির দ্বারা দ্বীন ইসলাম কিনি থািনব না এবং তানির ফথনি জনগে সহীহ 

দ্বীনও পানব না। তাই দ্বীন রক্ষার স্বানথণই িওমী মািরাসা িুকির কশল্প, িাকরগকর 

েকশক্ষে েভৃকত েনবশ িরাননা হয় না।  

কবেয়কি আনরা পকরষ্কার িনর ফবাোবার জননয অকভনযাগিারীনির কনিি 

আমানির েন ফয, আপনারা এ ধ্রনের েস্তাব ফিন কিনেন না ফয, ফমকডনিল 

িনলনজ শুধ্ু ডাক্তার ধতরী িরা হনে ফিন? ফসখানন কিেু িমানসণর সাবনজক্টও 

েুিাননা ফহাি। যানত তানির মনধ্য দু ধ্রনের ফযাগযতা সৃকি হয়। ফতমকনভানব 

ইকঞ্জকনয়াকরং িনলজ- ইউকনভাকসণকিগুনলানত ফমকডনিল সানয়ন্স েনবশ িরাননা 
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ফহাি। যানত িনর তারা  ইকঞ্জকনয়ার হওয়ার সানথ সানথ ডাক্তারও হনত পানর। 

ফনল তারা জাকতর জননয কদ্বগুে কখিমত আনজাম কিনত পারনব। 

আজ পযণন্ত ফিান পাগলও এ ধ্রনের কিন্তা িনরকে কি? কনশ্চয়ই নয় িারে িী? 

িারে এিাই ফয, এনত দুনিার ফিানিাই ভানলাভানব কশক্ষা লাভ িরা যানব না। 

তাহনল মািরাসার বযাপানর আপনানির এ ধ্রনের ফবওিুকফ েস্তাব ফিন? 

আসল িথা হনে, ফসই অকভনযাগিারীরা দ্বীকন ইলনমর েনয়াজনীয়তা স্বীিার 

িনর না। ফজনন রাখুন, সিনলর জনয ডাক্তার-ইকঞ্জকনয়ার হওয়া জরুরী নয়; 

কিন্তু েনয়াজনীয় ইলনম দ্বীন কশক্ষা িরা েনতযনির ওপর ফরয। েনতযি 

মুসকলম ডাক্তার, ইকঞ্জকনয়ার ও অথণনীকতকবনির জনয ইলনম দ্বীন কশক্ষা িরা 

ফরয। কিন্তু ফিান আনলনমর জননয ডাক্তার, ইকঞ্জকনয়ার হওয়া জরুরী নয়, বরং 

এিা সমীিীনও নয়। িারে দুই লাইননর কখিমত ফিউ িখননা এিসনঙ্গ 

আনজাম কিনত পারনব না। ফয ফিান এিিা পূেণভানব পাি িরনল, অনযিা বাি 

পড়নত বাধ্য। সুতরাং উলামানয় কিরামনি এ ধ্রনের অনথণি পরামশণ না কিনয় 

তারা যকি স্কলু-িনলনজ কগনয় ফসখানিার কসনলবানস ফরনয আইন পকরমাে 

ইলনম দ্বীন কশক্ষানি বাধ্যতামূলি িরার পরামশণ ফিন তাহনল ফসিা হনব 

সকতযিার অনথণ মুসকলম জাকতর িলযাে িামনা। তানত মুসকলম ফেনলনির দ্বীন 

ও ঈমাননর ফহফাযত হনব। মুসকলম সন্তানরা খৃিানী ও কহন্দয়ুানী িৃকি-িালিানর 

েভাকবত বা েনরাকিত না হনয় ইসলানমর কিনিই ধ্াকবত হনত থািনব। বতণমানন 

ফয মুসলমান ও কহন্দু, মুসলমান ও খৃিান, মুসলমান ও নাকস্তনির মানে 

হারামভানব কবনয়-শািী হনে, তা দ্বীকন ইলম কববকজণত ভ্রান্ত কশক্ষানীকতরই 

িুফল। ফিান জাকতর কশক্ষানীকত যকি ভ্রান্ত হয় এবং কশক্ষার নানম িুকশক্ষা িলনত 

থানি, তাহনল ফস জাকতর ধ্বংস অকনবাযণ। তাই জাকতনি  ফসই ধ্বংনসর হাত 

ফথনি বাাঁিানত সনিি ফহান এবং উলামানয় কিরাম সম্পনিণ অনযৌকক্তি কিন্তাধ্ারা 

পকরতযাগ িরুন।  

কদ্বতীয় অকভনযাগ: আনলমগে শুধ্ু মসকজি, মািরাসা, খানিাহ আর ওয়াজ-

নকসহত কননয় বযস্ত থানিন ফিন? তারা কি জাকতর জননয কিেু কখিমত আনজাম 

কিনত পানর না? তারা ইো িরনল কবকভন্ন অকফস-আিালনত বযবসা-বাকেনজয, 

কমল-ফযাক্টরীনত রম কিনত পারনতন! তানত জাকতর অননি উপিার হনতা।  

 

জবাব: কিেু ফলাি  িওমী মািরাসায় পনড় দ্বীকন লাইনন পারিশণী হনয়নেন, 

আনলম হনয়নেন, ফতমকন আনরা কিেু ফলাি ফজনানরল লাইনন পনড় পারিশণী 

হনয় ফিউ ডাক্তার, ফিউ ইকঞ্জকনয়ার, ফিউ অথণনীকতকবি ইতযাকি কডকগ্র অজণন 

িনরনেন। এখন কি ফিউ েন তুলনব ফয, ডাক্তাররা শুধ্ু হাসপাতানল আর 

কক্লকননি ফিন বযস্ত থািনব? তারা বযবসা-বাকেনজয, কমল-িারখানায় রম কিনল 
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ফতা জাকতর অননি উপিার হনতা! কনশ্চয়ই এই েন ফিউ িরনব না। িারে, 

ডাক্তার এই িাজ শুরু িরনল জাকত কবনা কিকিৎসায় মারা যানব। কিি 

ফতমকনভানব উলামানয় কিরাম যকি কমল-ফযাক্টকর ও বযবসা-বাকেনজয 

আত্মকননয়াগ িনরন, তাহনল জাকত কবনা কহিায়ানত ঈমানহারা হনব। তারা ইলনম 

দ্বীননর ফসবা ফথনি বকঞ্চত হনল, কনঃসনন্দনহ কবপথগামী হনয় জাহান্নানমর পনথ 

অগ্রসর হনব। জাকতনি ফসই ধ্বংনসর হাত ফথনি বাাঁিানতই আনলম-উলামাগে 

দ্বীননর কযম্মািারী কননয় বযস্ত আনেন। 

তদুপকর আনলমগে জাগকতি উন্নকতর মাধ্যমও বনি। িারে, এিকি হািীনস 

পানির সারিথা হনলা. ‘কিেু ফলাি ফয দ্বীন কশক্ষা িরা ও কশক্ষা ফিওয়ার িানজ 

আত্মকননয়াগ িনরনেন, তানিরনি উকসলা িনর আল্লাহ তা‘আলা সিলনি 

েকতপালন িরনেন ‘অনয এি হািীনসর সারমমণ হনলা, ‘আনলম ও তানলনব 

ইলনমর মাধ্যনম দ্বীন কিনি থািার ওপরই জগনতর স্থাকয়ত্ব কনভণরশীল।’ বলা 

বাহুলয, আনলম-উলামা ও তাকলনব ইলমনির দ্বীকন কখিমনতর বনিৌলনতই 

আল্লাহ তা‘আলা জকমনন ফসল কিনেন, বযবসায়ীনির বযবসায় বরিত কিনেন, 

িল-িারখানায় উন্নকত িান িরনেন। এি িথায় িীন, রাকশয়া, জাপান, জামণান, 

ইংলযাি, আনমকরিাসহ সারা কবশ্ব কিনি আনে উলামানয় কিরানমর দ্বীকন 

কখিমনতর উকসলায়। ফযকিন এ দ্বীকন কখিমত বে হনয় যানব, ফসকিন দুকনয়া আর 

কিনি থািনব না। বরং ফসকিন মহােলয় বা কিয়ামত সং কিত হনয় সব ধু্কলসযাৎ 

হনয় যানব। 

তাোড়া আনরা  লক্ষয িরুন, সংসি সিসযগে কমল-ফযাক্টরীনত ফযাগিান িরনল 

ফযমন ফিশ িলনব না, ফতমকনভানব উলামানয় কিরাম জনগনের দ্বীকন কখিমত 

বাি কিনয় দুকনয়াকব িানজ লাগনল দুকনয়াও অিল হনয় ধ্বংস হনয় যানব। যারা 

মুসলমান, িুরআন-হািীস স্বীিার িনরন, তানির সকম্বৎ ফফরাবার জননয আমরা 

এসব িথা ফপশ িরলাম। শরী‘আনতর কবরুদ্ধািরেিারী অবাধ্য নাকস্তি-

মুরতানির সানথ আমানির ফিান তিণ-কবতিণ ফনই।  

ততৃীয় অকভনযাগ:  আনলম সমাজ পরজীবী হনয় ফবাঁনি থািা পেন্দ িনরন ফিন? 

তারা বযবসা-বাকেনজয বা দুকনয়াবী অনয ফিান ফপশা অবলম্বন িনর 

আত্মকনভণরশীল হনয় িলনত পানরন না?  

জবাব: দুকনয়াকব কশক্ষায় পারিশণী ও বড় বড় কডকগ্রধ্ারী ফলানিরা অননি রম, 

সময় ও পয়সা বযয় িনর কবকভন্ন লাইনন পারিশণী হনয় ফসই লাইনন জাকতর ফসবা 

িরনেন এবং জাকতর কনিি ফথনি তার কবকনময় গ্রহে িনর তার দ্বারা জীকবিা 

কনবণাহ িরনেন। এিাই সমগ্র কবনশ্বর এিিা সাধ্ারে কনয়ম। েনতযনি তার লাইন 

অনুযায়ী জাকতনি ফসবা িনর কবকনময় গ্রহে িরনবন-এর মনধ্য ফিানের কিেু ফনই 

এবং এ জননয যারা কননজনি উৎসগণ িনরনেন, তানিরনি ফিউ পরজীবী বনল 
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না। তাহনল েন হনলা, উলামানয় কিরাম সবণাকধ্ি গুরুত্বপুেণ কবেনয়  পারিকশণতা 

অজণন িনরনেন এবং তানির িক্ষতা অনুযায়ী জনগনের দ্বীকন ফসবা ও কখিমনতর 

জননয কননজর জীবননি উৎসগণ িনরনেন, এর কবকনময় কহসানব জনগে ফথনি 

হালালভানব ফিান পাকররকমি গ্রহে িরনল, ফিন তানিরনি পরজীবী  বলা 

হনব? িওম ও জাকতর পক্ষ ফথনি এিা কি আনলম সমানজর েকত িয়া বা 

িরুো? তারা কি জাকতর িম গুরুত্বপূেণ কখিমত আনজাম কিনেন? নাকি অল্প 

পকররনম অকধ্ি কবকনময় গ্রহে িরনেন? বরং আনলমগে জাকতর কবরাি কখিমত 

আনজাম কিনেন। দুকনয়াও আকখরানতর িলযানের রাস্তা এিমাত্র উলামানয় 

কিরামই ফিখানেন। মানুেনি তারা জাহান্নাম ফথনি মুকক্ত ফপনয় জান্নানতর ফযাগয 

হওয়ার পথ েিশণন িনরনেন। তাোড়া দুকনয়ানত এখননা লজ্জা-শরম কববাহ-

শািী, পাি-পকবত্রতা, আমানতিাকর-সততা যতিুিু কবিযমান আনে, তা এিমাত্র  

উলামানয় কিরানমরই অবিান। এর ফিনয় বড় কখিমত আর কি হনত পানর? এর 

তুলনায় অনযনির  যতরিম ক্ষেস্থায়ী ও নগেয কখিমনতর িতিুিু মূলয আনে? 

উলামানয় কিরাম যনথি রম কিনয় ফিবলমাত্র জীবনধ্ারে উপনযাগী স্বল্প 

পাকররকমি গ্রহে িরনেন। তাাঁরা ডাক্তার, ইকঞ্জকনয়ার কশক্ষিনির তুলনায় অকত 

সামানয কবকনময় কননয় থানিন। তারপরও অযথা এ আপকত্ত ফিন? আনলমগনের 

সম্পনিণ এ ধ্রনের অকভনযাগ উত্থাপন জাকতর জননয বড়ই পকরতানপর কবেয়। 

এর দ্বারা দ্বীননর িানজর গুরুত্বনি ফোি নজনর ফিখা হয়, যা ঈমাননর জননয 

ক্ষকতির। আল্লাহ তা‘আলা সিলনি সহীহ ও সকিি কবনবি বুকদ্ধ িান িরুন। 

ভ্রাকন্ত কনরসন-৩: অনননি বনল থানি ফয, শুননকে, হািীনস আনে, আল্লাহ 

তা‘আলার িরবানর দু’কি কিতাব বা িফতর আনে। তার এিকির মনধ্য শুধ্ু 

জান্নাতীনির নাম আনে। আর অপরকির মনধ্য আনে জাহান্নামীনির নাম এবং 

উভয় খাতার নামগুনলা ফযাগ িনর ফমািসংখযা কনধ্ণাকরত িনর ফিওয়া হনয়নে। 

তার মনধ্য ফিান ফহরনফর বা িমনবকশ হনব না। তাহনল েন হনয় ফয, সবকিে ু

যকি আনগই কনকিণি হনয় কগনয়  থানি, তাহনল আমানির িি িনর আর আমল 

িরার েনয়াজন কি? তাোড়া আমল িনরই বা লাভ িী? ফায়সালা ফতা আনগই 

হনয় ফগনে।  

জবাব: আপকন ফয হািীসকি শুনননেন, তা সহীহ ও সকিি। হািীনসর কবকভন্ন 

কিতানব উক্ত হািীসকি বকেণত আনে। তনব উনল্লকখত হািীসকির বযাপানর কননজ 

কননজ ফিান কসদ্ধান্ত বযক্ত িরা উকিত নয়। িারে তািিীনরর বযাপানর কননজর 

আিুল-বুকদ্ধ দ্বারা গনবেো িরা বা তিণ-কবতনিণ কলপ্ত হওয়া অথবা কবস্তাকরত 

অবস্থা সম্পনিণ েন িরা শরী‘আনত কননেধ্। এিথা কিি ফয, আল্লাহ তা‘আলা 

তার পকরপূেণ জ্ঞান ও ইলনমর দ্বারা কলনখ ফরনখনেন ফয, কননজর এখকতয়ার 

অনুযায়ী আমল িনর ফিান বান্দা জান্নানতর বাকসন্দা হনব, আর ফিান বান্দা হনব 

জাহান্নানমর বাকসন্দা। তনব কতকন এরূপ ফিন কলনখ ফরনখনেন, তা কতকনই ভানলা 
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জাননন। এর মনধ্য অননি কহিমত কনকহত রনয়নে। আমানির শুধ্ু এতিুিুই 

জাননত হনব ফয, এ বযাপানর আমানির িরেীয় িী? এর ফিনয় অগ্রসর হওয়া 

উকিত নয়। এ বযাপানর বান্দার কযম্মািারী হনলা, আল্লাহ তা‘আলার এই 

ফায়সালার ওপর ঈমান আনা এবং বাস্তকবি পনক্ষ ফয দু’কি কিতাব ধতরী আনে, 

তা মননোনে কবশ্বাস িরা। এতিুিু িরনল আমানির িাকয়ত্ব আিায় হনয় ফগল। 

এর ওপর কভকত্ত িনর আমল না িরা বা কবকভন্ন েন উত্থাপন িরা আমানির 

িাকয়ত্ব বকহভূণত বা অনকধ্িার িিণার শাকমল। 

সারিথা, আমানির িতণবয হনে, উক্ত দুই কিতানবর ওপর ঈমান রাখা এবং 

কননজর ইখকতয়ার দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার হুিুম-আহিাম ও কবকধ্ কননেধ্ 

বাস্তবায়ন িরা। িারে, উক্ত কিতাবদ্বনয় িী ফলখা আনে, তা আমানির জানা 

ফনই। তাোড়া ফসই ফলখা দ্বারা আমানির ইখকতয়ার ও শকক্ত ফতা নি হনয় যায় 

কন! সুতরাং, কিতানব যা-ই ফলখা থািুি, আমানির আমল িনর ফযনত হনব। 

এিাই বান্দার বনন্দগী ও তার িাকয়ত্ব। এরই মনধ্য তার সাকবণি িলযাে কনকহত 

রনয়নে। উক্ত হািীস শুনন আপকন ফয েন িনরনেন, স্বয়ং সাহাবানয় কিরাম 

রাকয. ও এিই েন িনরকেনলন। তার জবানব নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম তানিরনি ভরসা িনর বনস না ফথনি আমল িরনত বনলকেনলন। িারে 

আমল বান্দার ইখকতয়ানরর অন্তভুণক্ত কবেয়।  

উক্ত কিতাব দুকি সম্পনিণ এিকি উিাহরে ফপশ িরা হনে- আশা িরা যায় ফয, 

এর দ্বারা কবেয়কি অননিিা পকরষ্কার হনয় যানব। ফযমন, এিজন নযায়পরায়ে 

মুসকলম বািশানহর িরবানর কবকভন্ন ফলানির যাতায়াত ও ফযাগানযাগ আনে। 

ফিউ বািশাহনি দ্বীকন বযাপানর সহনযাকগতা িরনত আনসন এবং তার দ্বীনিারীর 

িারনে বািশাহ  তানি মুহািত ও রদ্ধা িনরন। আবার অনননি কননজর হীন 

স্বাথণ আিানয়র জননয বািশানহর েকত বাহযত মুহািত েিশণন িরনবন। এি 

সময় বািশাহ ইো েিাশ িরনলন ফয, েিৃত বািশাহনেমীনির পুরুষ্কৃত 

িরনবন। কিন্তু সমসযা হনলা, নিল মুহািতিারীরা দুনণাম রিানব ফয, বািশাহ 

মনহািয় আমানির েকত ইনসাফ িরনলন না। বাস্তনব আমরাও তানি 

ভানলাবাকস, কিন্তু কতকন আমানিরনি পুরষ্কার না কিনয় অনযনিরনি কিনলন। এ 

সমসযা  ফথনি বাাঁিার জননয বািশাহ এিিা কহিমত অবলম্বন িরনলন। বািশাহ 

বলনলন-১ম িফতনর যানির নাম এনসনে, তানিরনি কনকিণি তাকরনখ আকম 

পুরুষ্কৃত িরব। আর ২য় িফতনর যানির নাম এনসনে, তানিরনি কনকিণি তাকরনখ 

আকম শাকস্ত েিান িরব এবং উভয় িফতর িূড়ান্ত িনর ফশনে ফমািসংখযা কলনখ 

ফিওয়া হনয়নে। সুতরাং, এর মনধ্য পকরবতণননর ফিান সুনযাগ ফনই। বািশানহর 

এই ফ ােোর পর েিৃত বািশাহনেমীগে তানির আিার-আিরে ও িরবানর 

যাতায়ানতর মনধ্য ফিানরূপ পকরবতণন িরনলন না। তারা বলনলন ফয, আমরা 

আল্লাহর সন্তুকির জননয এই আল্লাহওয়ালা বািশাহনি মুহািত িরকে এবং তার 
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িানজ সহনযাকগতা িরকে। সুতরাং, আমরা ফনি িাজ িনরই যাব। িাই বািশাহ 

আমানিরনি পুরষ্কৃত িরুন বা শাকস্ত  েিান িরুন, এিা বািশানহর কনজস্ব 

বযাপার। আর স্বাথণানিেী মহল বািশানহর ফ ােোর পনর বািশানহর িরবানর 

আসা-যাওয়া ও সহনযাকগতা সমূ্পেণরূনপ বে িনর কিল। তারা বলনত লাগনলা 

ফয, দুকি িফতর যখন ধতরী হনয় ফগনে, তাহনল এখন িরবানর যাতায়াত বৃথা। 

িারে, েথম িফতনর নাম থািনল সবণাবস্থায় পুরষ্কার পাওয়া যানব। আর কদ্বতীয় 

িফতনর নাম থািনল শাকস্ত ফভাগ িরনতই হনব। সুতরাং িরবানর যাওয়া না 

যাওয়ার মানে ফিান পাথণিয ফনই। িানজই িরবানর কগনয় সময় নি না িনর 

কননজর িাজ িরাই ভানলা। এর পনর কনকিণি তাকরনি ফিখা ফগল ফয, যারা 

িফতনরর ওপর ভরসা িনর যাতায়াত বে িনর কিনয়কেল তারা তানির 

অপরানধ্র শাকস্ত ফপনয়নে। আর যারা িফতনরর ওপর কনভণর না িনর কননজর 

িাকয়ত্ব পালন িনর ফগনে, তারা সিনলই তানির খানলস মহুািনতর িারনে 

পরুষ্কৃত হনয়নেন। এিা হনলা উপনরাক্ত কবেনয়র এিকি উিাহরে। এর ওপর 

কভকত্ত িনর আমরা আল্লাহ তা‘আলার দুই কিতানবর স্বরূপ উপলকি িরনত পাকর। 

আল্লাহ তা‘আলা রুনহর জগনত েথম যখন সিলনি জমা িনরকেনলন, তখনই 

কননজর ইলম মুতাকবি এি িলনি জান্নানত, আনরি িলনি জাহান্নানম পািানত 

পারনতন, কিন্তু এমতাবস্থায় িাকফর-মুশকরিনির আল্লাহর কবরুনদ্ধ এই 

অকভনযানগর সুনযাগ থািনতা ফয, আল্লাহ আমানিরনি দুকনয়ায় পাকিনয় আমল 

িরার সুনযাগ কিনল আমরা অনযনির ফথনি ফবকশ আমল িরতাম। কিন্তু আল্লাহ 

ফতা আমানিরনি সুনযাগই কিনলন  না। িানজই আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ইলম দ্বারা 

ফায়সালা না িনর সিলনি আমনলর সুনযাগ কিনয় দুকনয়ানত পাকিনয়নেন এবং 

উভয় িফতনরর িথা ফ ােো িনরনেন। এখন দুকনয়ানত যারা িফতনরর ওপর 

ঈমান ফতা রাখনব, কিন্তু িফতনরর ভরসায় আমল পকরতযাগ িরনব না, হাশনরর 

ময়িানন ফিখা যানব ফয, শুধ্ু তানিরই নাম জান্নাতী িফতনর ফলখা আনে। আর 

যারা িফতনরর ওপর কনভণর িনর আমল িনরকন, দুকনয়ার বযাপানর তারা খুব 

বুকদ্ধমান হনলও আকখরানতর কবেনয় বড়ই অলস । অথি যুকক্ত-তনিণ খুব 

পারিশণী। হাশনরর ময়িানন ফিখা যানব ফয, এমন ফলািগুনলার নাম জাহান্নানমর 

খাতায় কলকপবদ্ধ িরা হনয়নে। সারিথা, আল্লাহর ও কিতাবদ্বনয়র ওপর কনভণর 

িনর আমল ফেনড় ফিয়া যানব না, বরং আমল িরনত থািনত হনব। তাহনলই 

পরিানল জান্নাত লানভ সক্ষম হওয়া যানব।  

অধ্যায় িার 

িফুর, কশরি ও গুনানহ িবীরা 

কশরি ও কবি‘আনতর বেণনা 
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ঈমান অনপক্ষা মূলযবান রত্ন ও অকতেনয়াজনীয় সামগ্রী জগনত আর ফনই। মনন-

োনে এ অমলূয রনত্নর ফহফাযত িরা আবশযি এবং এর েনয়াজনীয় সামগ্রীনি 

োনের ফিনয়ও অকধ্ি মুহািত িরা উকিত। 

েথম অধ্যানয় বকেণত আক্বীিাগুনলা হৃিনয়র মনধ্য ফগাঁনথ ফরনখ কদ্বতীয় অধ্যানয় 

বকেণত ঈমাননর ৭৭ শাখা হাকসল িরনল, ঈমান অতযন্ত িৃঢ় হনব। আর িতগুনলা 

কজকনস এমন আনে ফয, তানত ঈমান নি বা ক্ষকতগ্রস্ত হনয় যায়, তার কিেু বেণনা 

এখানন িরা হনে। হািীস শরীনফর বেণনা মনত, আকখরী জামানায় ঈমান রক্ষা 

িরা িকিন হনব। তথাকপ সাবধ্ান! জীবন কিনয় হনলও েনতযি মু‘কমননি তার 

ঈমাননর ফহফাযত িরনতই হনব। ঈমান কিরস্থায়ী জাহান্নাম ফথনি বাাঁিার 

রক্ষািবি। 

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাি িনরন- ‘যারা সরল পথ [ইসলানমর কশক্ষা] েিাশ 

পাওয়ার পর রাসূনলর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কবরুদ্ধািরে িরনব এবং 

মুসলমাননর তকরিা োড়া অনয তরীিা অবলম্বন িরনব, আকম তানিরনি ফসই 

পথগামীই িরব এবং পকরোনম জাহান্নানম কননক্ষপ িরব। জাহান্নাম ভীেে মন্দ 

জায়গা। আল্লাহর সনঙ্গ শকরি িরার পাপ কিেুনতই আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা 

িরনবন না। এোড়া অনযানয পাপ যার জননয যতিুিু ইো িনরন, ক্ষমা 

িরনবন। যারা আল্লাহর সানথ শরীি িনর, তারা মহাপাপী। তারা আল্লাহনি 

ফেনড় স্ত্রী জাকতর অথণাৎ ফিবীনির এবং ফখািার অকভশপ্ত ফসই পাকপষ্ঠ 

শয়তাননরই পূজা িরনে, ফয মানবজাকতর সৃকির লনে বনলকেল- আকম 

মানবজাকতর মধ্য হনত এি িলনি কননজর অনুসারী বাকননয় তানিরনি 

কবপথগামী িরব, তানিরনি নানা দুরাশায় আিান্ত িরব, আর তানিরনি 

গৃহপাকলত পশুর িান িািনত আনিশ িরব। আর তা-ই িরনব এবং আল্লাহর 

সৃকিনি পকরবতণন িরনত [অথণাৎ শ্মশ্রুমুগুে বা িাকড়মুগুে ইতযাকি শরী‘আত 

কবনরাধ্ী িাজ িরনত] আনিশ িরব, তারা তাই িরনব। বস্তুত যারা আল্লাহনি 

ফেনড় শয়তাননর আনিশ পালন িরনব, তারা ভীেে ক্ষকতগ্রস্ত হনব। শয়তান 

তানির কনিি ওয়ািা িনর এবং আশ্বাস বােী ফশানায়, কিন্তু েিৃত েস্তানব 

শয়তাননর ওয়ািা ও আশ্বাস বােী েবঞ্চনা বযতীত কিেুই নয়”।[সূত্র : সূরা 

কনসা, আয়াত ১৫-১৬।] 

কশরি, কবি‘আত, জাকহকলয়যানতর রসম ও শয়তাননর পায়রকব ফয িত জ নয 

অনযায়, কনন্দনীয় এবং ঈমাননর জননয অকনিির, উপনরাক্ত আয়াতগুনলা দ্বারা 

তা স্পিই ফবাো যায়। এসব িাজ িরনল তাওহীি ও করসালানতর আক্বীিা নি 

হয় এবং ইমাননর নূর ও রকশ্ম িনল কগনয় তথায় অেিার কবস্তার লাভ িনর। 

তাই ঈমাননর কবেয়াবলী ও ইসলামী আক্বাকয়ি বেণনা িরার পর সাধ্ারনের 

মানে েিকলত কবকভন্ন বি রসম ও বড় বড় গুনাহ [গুনানহ িবীরা] বেণনা িনর 
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ফিওয়া সমীিীন মনন িরকে। ঈমানিারগে উক্ত কবেয়গুনলা সকিিভানব ফজনন 

ফসগুনলা হনত কবরত ফথনি কনজ কনজ ঈমাননর ফহফাযত িরনত ফিিা িরনবন 

বনল আশা িকর। 

েিকলত বি রসমসমূনহর মনধ্য িতগুনলা িুফর ও কশরি পযণানয়র, আর 

িতগুনলা িুফর ও কশরি ফতা নয়, কিন্তু িুফর ও কশরনির িাোিাকে, আর 

িতগুনলা কবি‘আত ও ফগামরাহী এবং িতগুনলা হারাম, মািরূহ ও গুনানহ 

িবীরা। সবগুনলা ফথনিই ফবাঁনি থািা আবশযি। তনবই ঈমান গ্রহেীয় ও 

সবণাঙ্গীে সুন্দর হনব। 

কশরি িাজসমহূ 

কনম্নকলকখত িাজগুনলা কশরি। এসব হনত িূনর থািা অপকরহাযণ িতণবয- 

 ১. ফিান বুযুগণ বা পীর সম্বনে এ রিম আক্বীিা রাখা ফয, কতকন সবসময় 

আমানির সব অবস্থা জাননন। ২. ফজযাকতকবণি, গেি, িািুরনির কনিি অিৃনির 

িথা কজনজ্ঞস িরা। ৩. ফিান পীর-বুযগুণনি িূরনিশ ফথনি ডািা এবং মনন িরা 

ফয, কতকন তা শুননত ফপনয়নেন। ৪. ফিান পীর-বুযগুণ, কজন-পরী বা ভূত-

িাহ্মেনি লাভ-ফলািসাননর মাকলি মনন িরা। ৫. ফিান পীর বুযনুগণর িবনরর 

কনিি আওলাি বা অনয ফিান উনেনশযর িথা জাকননয় োথণনা িরা। ৬. পীর বা 

িবরনি কসজিা িরা। ৭. ফিান পীর-বুযনুগণর নানম কশরকন, সিিা বা মান্নত 

মানা। ৮. ফিান পীর-বুযনুগণর িরগাহ বা িবনরর িতুকিণি কিনয় তওয়াফ িরা। 

৯. আল্লাহর হুিুম ফেনড় অনয িানরা আনিশ বা সামাকজি েথা পালন িরা। 

১০. িানরা সামনন মাথা কনিু িনর সালাম িরা বা হাত ফবাঁনধ্ কনস্তি িাাঁকড়নয় 

থািা। ১১. মুহাররনমর সময় তাকজয়া বানাননা। ১২. ফিান পীর-বুযনুগণর নানম 

জাননায়ার যনবহ িরা বা িানরা ফিাহাই ফিওয়া। ১৩. পীনরর বাকড়র বা ফিান 

বুযনুগণর িরগাহ বা তীথণনি, িাাঁবা শরীনফর মনতা আিব বা তা’কযম িরা। ১৪. 

ফিান পীর-বুযগুণ বা অনয িানরা নানম ফেনলর নাি, িান কেদ্র িরা, আংকি 

পরান, িুল রাখা, কিকি রাখা ইতযাকি ১৫. আলী বখশ, ফহাসাইন বখশ ইতযাকি 

নাম রাখা। ১৬. ফিান কজকননসর বা বযারাম-পীড়ার েুত লানগ বনল কবশ্বাস িরা। 

১৭. মুহররম মানস পান না খাওয়া, কনরাকমে খাওয়া, কখিুকড় খাওয়া ইতযাকি। 

১৮. নক্ষনত্রর তাকের মানা বা কতকথ পালন িরা। ১৯. ভানলা-মন্দ বা বার তাকরখ 

কজনজ্ঞস িরা। ফযমন, অনননি কজনজ্ঞস িনর, এই িাাঁনি কববাহ শুভ কি-না? 

ফিান কিন নতুন  নর ফযনত হয়? ফরাববানর বাাঁশ িািা যায় কি-না? ইতযাকি। 

২০. গেনির কনিি বা যার  ানড় কজন সওয়ার হনয়নে, তার কনিি হাত ফিকখনয় 

অিৃি কজনজ্ঞস িরা। ২১. ফিান কজকনস হনত িু-লক্ষে ধ্রা বা িুযাত্রা মনন িরা। 

ফযমন, যাত্রামুনখ ফিউ হাাঁকি কিনল অনননি ফসিানি িু-যাত্রা মনন িনর থানি। 

২২. ফিান কিনি যাত্রা িরার সময়  নরর দুয়ানর মা খাকি বনল সালাম িনর 
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কবিায় গ্রহে িরা। ২৩. ফিান কিন বা মাসনি অশুভ মনন িরা। ২৪. ফিান 

বুযনুগণর নাম ওজীফার মনতা জপ িরা। ২৫. এ রিম বলা ফয, আল্লাহ ও 

রাসূনলর মকজণ থািনল এ িাজ হনব, বা আল্লাহ-রাসূল যকি িান, তনব এ িাজ 

হনব। ২৬. এ রিম, বলা ফয, উপনর ফখািা, কননি আপকন। ২৭. িানরা নানমর 

িসম খাওয়া বা কযকির িরা। িাউনি ‘পরম পূজনীয়’ সনম্বাধ্ন িনর ফলখা, 

‘িি না িরনল ফিি পাওয়া যায় না’ বলা, ‘জয়িালী ফনগাহবান’ ইতযাকি বলা। 

২৮. ফতমাথা পনথ ফভি ফিওয়া, পূজা উপলনক্ষ িমণ বে রাখা, ফিাল-পূজায় 

আকবর মাখাননা, কবেিরম পজূায় োতু খাওয়া, ফপৌে মাস সংিাকন্তনত গরু 

ফিৌড়াননা, ফ াড়া ফিৌড়াননা, আকশ্বন মাস সংিাকন্তনত গাকশ্চ, ফগাফাগুনে পূজা 

উপলনক্ষ আনমাি উৎসব, নতুন িাপড় িয়, পাবণেী ফিয়া, মনসা পূজা বা 

জন্মািমী উপলনক্ষ ফনৌিা ফিৌড়াননা। কহন্দনুির আড়নঙ্গ, কমকেনল, উৎসনব 

যাওয়া। ২৯. েকব, ফনিা বা মূকতণ রাখা, কবনশে িনর ফিান বুযনুগণর ফনিা 

তা’কযনমর জনয রাখা। 

 

কবি’আনতর বেণনা 

কনম্নকলকখত িাজগুনলা কবি‘আত। এগুনলা ফথনি িূনর থািা িতণবয। 

১. ফিান বুযনুগণর মাযানর ধু্মধ্ানমর সানথ উরস িরা, ফমলা বসাননা, বাকত 

জ্বালাননা। ২. ফমনয়নলানির কবকভন্ন িরগায় যাওয়া। ৩. িবনরর ওপর িাির, 

আগরবাকত, ফমামবাকত ও ফুল ফিওয়া। ৪. িবর পািা িরা। ৫. ফিান বুযগুণনি 

সন্তুি িরার জননয শরী‘আনতর সীমানরখার ফবকশ তাকযম িরা। ৬. িবনর িুনমা 

খাওয়া। ৭. িবনর কসজিা িরা। ৮. দ্বীননর বা দুকনয়ার িানজর ক্ষকত িনর 

িরগায়-িরগায় ফবড়াননা। ৯. ফিান ফিান অজ্ঞ ফলখি আজমীর শরীফ, 

বানজনবাস্তান, পীরানন িাকলণয়ার ইতযাকিনি মুসলমাননির তীথণস্থান বনল উনল্লখ 

িনরনে, তা ফিনখ তীথণ গমননর নযায় ফসসব স্থানন যাওয়া। ১০.। উাঁিু উাঁিু িবর 

বানাননা। ১১. িবর সাজাননা, ফসখানন ফুনলর মালা ফিওয়া। ১২. িবনর গম্বজু 

বানাননা। ১৩. িবনর পাথর ফখািাই িনর কিেু কলনখ লাগাননা। ১৪. িবনর 

িাির, শাকময়ানা ইতযাকি িানাননা। ১৫. মাযানর কমিাই নজরানা ফিওয়া। 

 

জাকহকলয়যানতর রসনমর বেণনা 

কনম্নকলকখত িাজগুনলা জাকহলী বিরসম। এ ফথনি িূনর থািা িতণবযঃ 

১. ফেনলনমনয়নিরনি িুরআন ও ইলনম দ্বীন কশক্ষা না কিনয় মূখণ বাকননয় রাখা বা 

িু-কশক্ষায়, িু-সংসনগণ কলপ্ত হনত সহায়তা িরা। ২. কবধ্বা কববাহনি িূেেীয় 

মনন িরা। ৩. কববানহর সময় সামথণয না থািা সনেও সমস্ত ফিশািার-রসম 

পালন িরা। ৪. কববানহ নাি-গান িরাননা। ৫. কহন্দনুির উৎসনব ফযাগিান িরা। 

৬. আসসালামু আলাইিুম না বনল আিাব নমষ্কার বলা। ৭. মুরুকিনি 
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আসসালামু আলাইিুম বলনল ফবআিকব মনন িরা। ৮. ফমনয়নলািনির ফিবর, 

ভাসুর, মামাত, ফুফাত, খালাত, িািাত ভাইনির বা ভেীপকত, ফবয়াই, নন্দাই 

ইতযাকির সনঙ্গ হাকস-মশিরা িরা বা তানির সনঙ্গ সাক্ষাৎ িরা কিংবা পনথ-

 ানি ফবড়াননা। ৯. গান-বািয ফশানা। ১০. জাকর যাত্রা, সংিীতণন, গাজীর গীত, 

কথনয়িার, বায়নস্কাপ, ফরসনিাসণ ইতযাকিনত ফযাগিান িরা। ১১. সারঙ্গ, ফবহালা, 

হারনমাকনয়াম, গ্রানমানফান ইতযাকি বাজাননা বা ফশানা। ১২. গান-গীত গাওয়া, 

কবনশেত খাজাবাবার উরনসর নানম গান িরা বা ফশানানি সওয়ানবর িাজ মনন 

িরা। ১৩. নসব বা বংনশর ফগৌরব িরা। ১৪. ফিান বুযনুগণর বংশধ্র বা মুরীি 

হনল, কতকনই পার িনর কিনবন-এরূপ মনন িনর কননজর আমল-আখলাি দুরুস্ত 

না িনর বনস থািা। ১৫. িানরা জাত-বংশ বা নসনব ফিান ফিাে-ত্রুকি থািনল 

তা খুাঁনজ ফবর িরা এবং তা কননয় ফখািা ফিওয়া, গীবত িরা। ১৬. কভক্ষাবৃকত্ত 

অবলম্বন িরা। ১৭. ফিান হালাল ফপশানি অপমাননর কবেয় মনন িরা। ফযমন, 

িপ্তকরর িাজ িরা, মাকেকগকর বা িকজণকগকর িরা, মাে কবকি িরা, ফতল বা নুননর 

ফিািান িরা, মজুকর িনর পয়সা উপাজণন িনর জীকবিা কনবণাহ িরা ইতযাকি 

ফপশানি খারাপ মনন িরা। ১৮. আসসালামু আলাইিুম বলানি ফবআিকব মনন 

িরা বা বলনল উত্তর কিনত লজ্জানবাধ্ িরা। ১৯. কিকিনত িাউনি পরনমশ্বর, 

পরম পূজনীয় ফলখা। ২০. নানমর আনগ ‘রী’ ফলখা বা আল্লাহর নাম না কলনখ 

কিকির উপকরভানগ ‘হাবীব সহায়’ ফলখা। ২১. সাক্ষানত িানরা তাকরফ িরা বা 

শরী‘আনতর সীমালঙ্ঘন িনর বড়নলানির েশংসা িরা। ২২. কববাহ-শািীনত 

অযথা অপিয় ও অপবযয় িরা এবং কহন্দনুির রসম পালন িরা; ফযমন, ফুল, 

িুলা দ্বারা ফবৌ বরে িনর ফনওয়া। ২৩. োিুন পাকড়নয় যাওয়া। ২৪. ভরা 

মজকলনস ফবৌ-এর মুখ ফিখাননা। ২৫. গীত ফগনয় স্ত্রী পুরুে এিকত্রত হনয় বর-

িনননি ফগাসল ফিয়া। ২৬. পে িাকব িরা; [হযাাঁ, ফমনয়র কববানহ বংশ অনুসানর 

মহর ধ্াযণ িনর তা শতণ অনুযায়ী উসূল িরা জাকয়য, কিন্তু তা ফমনয়র পাওনা, 

বাপ-ভাইনয়র নয়।] ২৭. কববানহর সময় ফজার-জবরিকস্ত িনর িাওয়াত গ্রহে 

িরা, বা িাওয়াত না কিনল অসন্তুকি েিাশ িরা। ২৮. মাতুনলর িািা বা 

খাকতনর িািা লওয়া। ২৯. নওশানি [দুলহানি] শরী‘আনতর ফখলাফ ফলবাস-

ফপাশাি পরাননা। ৩০. পুরুেনির জননয ফসানার আংকি পরা বা পরাননা। ৩১. 

পুরুেনির জননয হানত পানয় বা ননখ ফমনহকি লাগাননা। [কিন্তু ফমনয়নলানির 

জননয ফমনহকি লাগাননা মুস্তাহাব।] ৩২. আতশবাজী িরা। ৩৩. কববানহ িাগজ 

ফিনি বা িলাগাে ফগনড় মাহকফল সাজাননা। ৩৪. মাহরাম-গায়নর মাহরাম 

ফভিানভি না িনর ফমনয়নলািনির মনধ্য জামাই বা অনয ফলাি যাওয়া এবং 

ফমনয়নলািনির গীত গাওয়া। ৩৫. ফিউ মনর ফগনল কিৎিার িনর, মুখ বুি 

কপকিনয় বা মৃত বযকক্তর গুোবলী বেণনা িনর িন্দন িরা। ৩৬. মৃত বযকক্তর 

বযবহৃত িাপড়-ফিাপড়নি িূেেীয় বা খারাপ মনন িরা। ৩৭. ফবকশ সাজসজ্জা, 
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ফযাশন বা বাবুকগকরনত কলপ্ত হওয়া। ৩৮. সািাকসধ্া ফবশ-ভূোনি  ৃো িরা, লম্বা 

কেলা কপরহান, িাখনুর উপনর পায়জামা পরা ও িুকপ পরানি অবজ্ঞা িরা, 

কবনশেত: এসব ফিনখ উপহাস িরা। ৩৯. তসকবর ও েকব লিকিনয়  নরর বা 

িামরার ফসৌন্দযণ বৃকদ্ধ িরা। ৪০. পুরুনের ফরশমী ফলবাস পরা, ফসানার আংকি, 

ফসানার ফিইন, ফসানার  কড় বা ফসানার ফেনমর িশমা ইতযাকি বযবহার িরা। 

৪১. পাতলা িাপড়, ধু্কত, হাফপযাি বা পযাি বা হযাি ফিাি পরা। ৪২. 

ফমনয়নির বাজনাওয়ালা ফযওর বযবহার িরা। ৪৩. িাকফরনির অথণাৎ কহন্দ ুবা 

ইংনরজনির ফবশ-ভূো, ফযাশন অবলম্বন িরা। ৪৪. কহন্দনুির পূজা উপলনক্ষ বা 

ফিান পীনরর িরগায় ফয ফমলা বনস, তানত ফযাগিান িরা। ৪৫. ফবিা ফেনলনির 

ফযওর পরাননা। ৪৬. িাকড় এি মুকি ফথনি িামাননা, োিাননা বা উপড়াননা। ৪৭. 

ফমাি বাড়াননা, এলনফি রাখা। ৪৮. িাখনুর কনি পযণন্ত পায়জামা বা লুকঙ্গ পরা। 

৪৯. পুরুে হনয় স্ত্রীনলানির বা স্ত্রী হনয় পুরুনের ফবশ ধ্ারো িরা। ৫০. শুধু্ 

ফসৌন্দনযণর জননয বা ফযাশননর জননয িামরার োনি বা ফিয়ানল িাাঁনিায়া 

লিকিনয় রাখা। ৫১. িানলা ফখযাব লাগাননা। ৫২. ফিান জীবনি বা কজকনসনি 

অশুভ মনন িরা। ফযমন, ফপাঁিা  নর েুিনল  র উজাড় হনয় যানব, বািখারায় পা 

লাগনল িারবানর বরিত থািনব না, কতল হাকড় মাকিনত স্পশণ িরনল কতনল কবো 

লাগনব, ধ্ান বুনন ধখ ভাজনল ধ্ান জ্বনল যানব, জাল কডঙ্গানল জানল মাে পড়নব 

না ইতযাকি অলীি ধ্ারো ফপােে িরা। ৫৩. কহন্দ ুশাস্ত্র মনত এিকি রাত এমন 

শতণ অনুযায়ী উসূল িরা জাকয়য রনয়নে, যানত িুকর িরনল পাপ ফনই। ফসই 

রানত মুসলমাননির ফসরূপ িরা। ৫৪. শরীনর সূাঁনির দ্বারা ফখািাই িনর বযাঘ্র বা 

কনজ মূকতণ কিংবা অনয ফিান েকব অঙ্কন িরা। ৫৫. পািা িুল বা িাকড় উপকড়নয় 

ফফলা। ৫৬. শাহওয়ানতর সানথ িানরা সনঙ্গ ফিালািুকল-গলাগকল িরা বা হাত 

কমলাননা। ৫৭. শতরঞ্জ, তাস, পাশা, িকড় ইতযাকি ফখলায় কলপ্ত হওয়া। ৫৮. 

কিকভ, কসননমা, বায়নস্কাপ ও কথনয়িার ফিখা। ৫. যাত্রা, জাকর, মারফকত ইতযাকি 

গান ফশানা। ৬০. সািণাস ফিখা। ৬১. খকরিিানরর সনঙ্গ ফধ্াাঁিাবাজী িরা বা মাল 

ফিনখ, ফস মাল িয় না িরনল তানি মন্দ বলা। ৬২. শরী‘আনতর ফখলাফ োড়-

ফুাঁি বা তাকবয-তুমার িরা। ৬৩. অনুমান িনর শরী‘আনতর মাসআলা বাতাননা। 

৬৪. কহন্দনুির কনিি ফথনি তাকবয বা পাকন-সূতা পকড়নয় ফনওয়া। ৬৫. ফিািান 

শুরু িরনত, ফনৌিা খুলনত বা জাল ফফলনত ফনবা ফিওয়া বা ফনৌিার গলুনয় 

পাকনর কেিা ফিওয়া ইতযাকি। 

মূখণতাবশত সমানজ এরূপ আনরা অননি িুসংস্কানরর অনুেনবশ  নিনে। 

আনলমনির িানে কজনজ্ঞস িনর ফসসবও পকরতযাগ িরা এিান্ত আবশযি। 

 

িবীরা গুনানহর বেণনা 
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িবীরা গুনাহ িরনল ঈমান অতযন্ত িমনজার হনয় পনড় এবং অননি কিননর 

ইবািত-বনন্দগীর দ্বারা অকজণত নূর নি হনয় যায়। আর এর ভয়াবহতা এমন ফয, 

এিকি গুনানহ িবীরাই মানুেনি জাহান্নানম ফনয়ার জননয যনথি। তাওবা োড়া 

গুনানহ িবীরা মাফ হয় না। িবীরা গুনাহনি জাকয়য বা হালাল মনন িরনল 

ঈমান িনল যায়। 

 

এখানন িতগুনলা িবীরা গুনানহর তাকলিা ফিওয়া হনলা। েনতযনিরই এসব 

গুনাহ হনত ফবাঁনি কনজ কনজ ঈমাননর ফহফাযত িরা অবশয িতণবয। 

১. কশরি িরা। ২. মা-বাপনি িি ফিয়া। ৩. কযনা িরা। ৪. একতনমর মাল 

খাওয়া। ৫. জুয়া ফখলা। ৬. কবনা েমানে িানরা ওপর তুহমত লাগাননা। ৭. 

কজহাি হনত অথণাৎ িাকফরনির সানথ ফয ধ্মণযুদ্ধ হয়, তা ফথনি পলায়ন িরা। ৮. 

মি [শরাব] পান িরা। ৯. ফিান ফলানির ওপর অতযািার িরা। ১০. গীবত িরা 

অথণাৎ অসাক্ষানত িানরা কনন্দা িরা। ১১. িানরা েকত বিনগামানী িরা, অথণাৎ 

অনথণি িাউনি মন্দ মনন িরা। ১২. কননজনি ভানলা মনন িরা। ১৩. অন্তনর 

আল্লাহর ভয় না রাখা বা আল্লাহর রহমত ফথনি কনরাশ হনয় যাওয়া। ১৪. ওয়ািা 

িনর তা পূরে না িরা। ১৫. পাড়া-েকতনবশীর কে-ফবৌনি িু-নজনর ফিখা। ১৬. 

আমাননতর ফখয়ানত িরা। ১৭. ফরয িাজ না িরা, ফযমন নামায না পড়া, 

রমযাননর ফরাযা না রাখা, যািাত না ফিওয়া, হজ্জ না িরা ইতযাকি। ১৮. 

িুরআন শরীফ পনড় ভুনল যাওয়া। ১৯. সতয সাক্ষয ফগাপন িরা। ২০. কমথযা 

িথা বলা। ২১. কমথযা িসম খাওয়া। ২২. িানরা জাননর, মানলর বা ইজ্জনতর 

হাকন িরা। ২৩. আল্লাহ বযতীত অনয িাউনি কসজিা িরা। ২৪. জুমু‘আর 

নামায না পড়া। ২৫. ওয়াকক্তয়া নামায না পড়া। ২৬. ফিান মুসলমাননি িাকফর 

বলা। ২৭. িানরা গীবত িরা বা ফশানা। ২৮. িুকর িরা। ২৯. জাকলম-

অতযািারীনির ফতাশানমাি িরা। ৩০. সুি বা  ুে খাওয়া। ৩১. অনযায় কবিার 

িরা। ৩২. ফিান কজকনস ফমনপ কিনত িম ফিওয়া এবং ফনওয়ার সময় ফবকশ 

ফনওয়া। ৩৩. িাম কিি িনর পনর ফজার-জবরিকস্ত িনর িম ফিওয়া। ৩৪. 

বালিনির সানথ িু-িমণ িরা। ৩৫. হাকয়য ও কনফাস অবস্থায় বা মলদ্বানর স্ত্রী 

সহবাস িরা। ৩৬. ধ্ান-িাউনলর অকধ্ি ির ফিনখ খুকশ হওয়া। ৩৭. ফবগানা 

স্ত্রীনলািনি ফিখা বা তার সানথ িথাবাতণা বলা বা তার কনিনি এিা এিা বসা। 

ফতমকনভানব মকহলানির জননয ফবগানা পুরুেনি ফিখা বা তার সনঙ্গ ফবপিণা িথা 

বলা বা ফিখা ফিওয়া। ৩৮. গরু-বােুনরর সানথ ি-ুিমণ িরা। ৩৯. িাকফরনির 

রীকত-নীকত পেন্দ িরা। ৪০. গেনির িথা কিি মনন িরা। ৪১. কননজনি বড় 

মুসকল্ল ও বড় পরনহযগার বনল িাকব িরা। ৪২. কেয়জননর কবনয়ানগ কসনা 

কপকিনয় কিৎিার িনর িন্দন িরা। ৪৩. খাওয়ার কজকনসনি মন্দ বলা। ৪৪. নাি 

ফিখা। ৪৫. ফলাি ফিখাননার জননয ইবািত িরা। ৪৬. গান-বািয ফশানা। ৪৭. 
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অননযর  নর কবনা অনুমকতনত েনবশ িরা। ৪৮. অনবধ্ িাজ িরনত ফিনখ 

ক্ষমতা থািা সনেও নকসহত না িরা। ৪৯. হাকস-িাট্টা িনর িাউনি অপমাকনত 

িরা। ৫০. িানরা ফিাে অনিেে িরা। ৫১. জকমননর আইল বা লাইন ফভনঙ 

সীমানা পকরবতণন িরা। ৫২. মানুে খুন িরা। ৫৩. িুরআন-সুন্নাহর কশক্ষার 

কবরুদ্ধািরে িরা। ৫৪. কভকডও, কিকভ কভকসআর িয় এবং তা  নর রাখা ও 

ফিখা। ৫৫. কসননমা হল েকতষ্ঠা িরা, পকরিালনা িরা বা কসননমা ফিখা। ৫৬. 

নািয ও নৃতয অনুষ্ঠাননর বযবস্থা িরা বা ফিখা। ৫৭. সুন্দরী েকতনযাকগতার 

বযবস্থা িরা বা তানত অংশগ্রহে িরা। ৫৮. পকততালয় েকতষ্ঠা িরা বা তার 

সহনযাকগতা িরা। ৫৯. েনমািবালার ফপশা গ্রহে িরা। ৬০. খাজাবাবা বা 

জাকরগাননর আসর বসাননা বা তানত অংশগ্রহে িরা। ৬১. সাবালিনির 

হাফপযাি পনর িলানফরা িরা বা ফখলাধ্লুা িরা। ৬২. গান ও নৃতয কশক্ষা িরা 

বা কশক্ষা ফিওয়া। ৬৩. বীমা, ইন্সুযনরনন্স অংশগ্রহে িরা। উনল্লখয ফয, েিকলত 

সিল েিার বীমা ও ইন্সুযনরন্স সুি ও জুয়ার মনধ্য শাকমল। ৬৪. িাবা ফখলা। 

৬৫. শরী‘আত বকজণত ফশয়ার বযবসা িরা। ৬৬. লিাকরর কিনিি িয়-কবিয় ও 

তার পুরষ্কার গ্রহে িরা। ৬৭. মূকতণ-ভাস্কযণ ধতকর িরা বা িয়-কবিয় িরা। ৬৮. 

স্মৃকত ফহনসনব অকেকশখা জ্বাকলনয় রাখা, মঙ্গল েিীপ জ্বালাননা বা কবজাতীয় েথা 

পালন িরা। ৫৯. ফজযাকতে কবিযার মাধ্যনম ভাগয কনেণয় িরা, ভকবেযনতর খবর 

বলা বা তানির িানে এসব কজজ্ঞাসা িরা। ৭০. মকন্দনর, ওরনস বা ফিান 

কশরি-কবি‘আনতর িানজ আকথণি সাহাযয িরা। ৭১. নাইি ক্লাব েকতষ্ঠা িরা বা 

তানত অংশগ্রহে িরা। ৭২. যুবি-যুবতীনির সহকশক্ষার বযবস্থা িালু িরা বা 

ফসখানন ফবপিণা হনয় পড়ানশানা িরা। ৭৩. মনডকলং িরা। 

িকতপয় িবীরা গুনানহর কবস্তাকরত কববরে 

আল্লাহ তা‘আলা পকবত্র িুরআনন ইরশাি িনরন: 

ئَاتِكُمْ
ِ
ْر عَنْكُمْ سَي 

ِ
  إِنْ تَجْتَنِبُوا كََبائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَْنهُ نُكَف 

ফতামারা যকি কনকেদ্ধ বড় বড় পাপগুনলা হনত কবরত থাি, তনব ফতামানির ফোি 

ফোি পাপগুনলানি আকম মাফ িনর ফিব। [সতূ্র: সূরা কনসা, আয়াত ৩১।] 

এ আয়ানতর আনলানি এখানন িকতপয় গুনানহ িবীরার সকবস্তানর আনলািনার 

আশা িরকে, যানত ফসসব কবস্তাকরতভানব ফজনন ফসই সিল পাপিাজ হনত 

আত্মরক্ষা িরা সহজ হয়। 

১. কশরি: এিা সবণানপক্ষা মহাপাপ। এর কবপরীত তাওহীি। দুকনয়ার জীবননই 

তাওবা িনর তাওহীি গ্রহে না িনর এই পানপর ফবাো কননয় মৃতুযবরে িরনল 

কশরি পানপর শাকস্ত স্থায়ী জাহান্নাম হনত বাাঁিার অনয ফিান উপায় ফনই। 
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২. হুিিুলু ওয়াকলিাইন: অথণাৎ মা-বাবার নাফরমাকন িনর মা-বাবার মনন িি 

ফিওয়া। এিা অনযতম িবীরা গুনাহ। এর কবপরীত কবররুল ওয়াকলিাইন। অথণাৎ 

মা-বাবার কখিমত িরা অননি বড় ফনিী। 

৩. ক্বাত‘ই ফরনহম: অথণাৎ এি মানয়র ফপনির ভাই-ফবাননির সনঙ্গ অসদ্বযবহার 

িরা। মানয়র ফপনির বলনত িািীর ফপনির িািা, ফুফ,ু নানীর ফপনির মামা, 

খালা এবং ভাই-ফবাননির ফেনলনমনয়, ভাকতজা, ভাকতজী, ভানে ভােী, 

সবাইনিই ফবাোয়। অথণাৎ রনক্তর সম্পনিণর আত্মীয়-স্বজন| ফয যত ফবকশ 

কনিিবতণী, তার হি তত ফবকশ। ক্বাত‘ই ফরনহমী িরা িবীরা গুনাহ। এর 

কবপরীত কসলাহ ফরহমী বা আত্মীয়তা সম্পিণ বজায় রাখা অননি বড় সাওয়ানবর 

িাজ। 

৪. কযনা: অথণাৎ নারীর সতীত্ব নি িরা, পুরুনের িকরত্র নি িরা, বযকভিার িরা, 

এিা অতযন্ত জ নয িবীরা গুনাহ। এর কবপরীত নারীর সতীত্ব রক্ষা িরা ও 

পুরুনের িকরত্রনি পকবত্র রাখা ফরয। নারীর সতীত্ব ও পুরুনের  িকরত্র পকবত্র 

রাখার জনযই আল্লাহ  তা‘আলা িুরআন শরীনফর মনধ্য পিণা কবধ্ান িনরনেন 

এবং ফবপিণার েকত কননেধ্াজ্ঞা আনরাপ িনরনেন। নারী জাকতর জনয পিণা 

অবলম্বন ফরয এবং উনত্তজনা বধ্ণনিারী, ফযৌন আনবিন সৃকিিারী যাবতীয় 

কজকনস ফযমন অিীল েকব, নািি কথনয়িার, কসননমা, বানয়ানস্কাপ, কিকভ, 

কভকসআর ইতযাকি ফিখা হারাম। তদ্রূপ বালিনির সনঙ্গ িু-িমণ িরা কযনার 

ফিনয়ও বড় পাপ এবং এর শাকস্তও ভয়ানি। কববাকহত অবস্থায় কযনা িরনল এবং 

তা স্বীিার িরনল অথবা িারজন সতযবািী সাক্ষীর দ্বারা তা েমাকেত হনল 

ইসলামী হুিুমনত তার শাকস্ত রজম অথণাৎ পাথর ফমনর োনে বধ্ িনর ফফলা। 

আর অকববাকহত অবস্থায় কযনা েমাকেত হনল তার শাকস্ত এিশত ফবত্রা াত। আর 

বালিনির সানথ িুিমণিারীর শাকস্ত হনে তানি আগুে কিনয় জ্বাকলনয় ফিওয়া। 

হযরত ঈসা আ. এিকিন ভ্রমেিানল ফিখনত ফপনলন-এিকি িবনরর মনধ্য 

এিজন মানুেনি আগুে দ্বারা জ্বালাননা হনে। কতকন আল্লাহর কনিি এর ফভি 

জাননত িাইনল আল্লাহর কননিণনশ ফসই ফলািকি বলনলা, এই আগুে ফসই 

বালিকি, যানি আকম ভানলাবাসতাম। তারপর িমািনয় আকম বালিকির সনঙ্গ 

িুিমণ িনর বসলাম। ফস িারনে কিয়ামত পযণন্ত আমানি এরূপ শাকস্ত ফভাগ 

িরনত হনব। 

৫. িুকর িরা িবীরা গুনাহ। সাধ্ারে িুকরর ফিনয় কবশ্বানসর কবশ্বাস াতিতা িনর 

িুকর িরা অথণাৎ আমাননতর কখয়ানত িরা অননি ফবকশ পাপ। 
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৬. অনযায়ভানব ফয ফিান মানুে খুন িরা িবীরা গুনাহ। ইসলামী রানির 

আনগুতয স্বীিারিারী সংখযাল ুনি খুন িরা, তার মাল িুকর িরা ও তার নারীর 

সতীত্ব হরে িরা এি সমান পাপ এবং এি সমান শাকস্ত।   

কতন িারে বযতীত ফিান মানুনের জীবননি বধ্ িরা যায় না। যথা-ি. মানুে 

খুন িরনল। খ. কববাকহত অবস্থায় অনয নারীর সতীত্ব হরে িরনল। গ. মুরতাি 

হনয় ফগনল অথণাৎ মুসলমান হনয় ইসলাম ধ্নমণর কবরুনদ্ধ ফিান িথা বলনল। 

অবশয এ শাকস্ত জাকর িরার অকধ্িার এিমাত্র ইসলামী হুিুমনতর েশাসিনির। 

৭. কমথযা তুহমত লাগাননা। এিাও িবীরা গুনাহ। সবনিনয় বড় তুহমত হনে 

কযনার তুহমত। িানরা ওপর কযনার তুহমত কিনল আকখরানত তার ফিাযনখর 

শাকস্ত োড়াও দুকনয়ার শাকস্ত এই ফয, তানি আকশকি দুররা মারনত হনব। 

এতদ্বযতীত অনযানয তুহমত ও অিীল গাকলর শাকস্ত কবিারি ও সমাজননতার 

কবিার অনুসানর িমনবকশ হনব। শাকস্তর দ্বারা সমাজ পকবত্র হয়।  

৮. কমথযা সাক্ষয ফিয়া। এিা অতযন্ত মারাত্মি িবীরা গুনাহ। এরও শাকস্ত কবধ্ান 

িরা রানির ও সমানজর িতণবয। কমথযা বলা মহাপাপ। এই পানপর েকত 

সমানজর  ৃো থািা িরিার। ধশশনব কশশুরা যানত কমথযায় অভযস্ত না হয়, 

ফসকিনি অকভভাবিনির অতযন্ত তীক্ষ্ণ িৃকি রাখা িরিার।  

৯. যাদু িনর িানরা ক্ষকত সাধ্ননর ফিিা িরা িবীরা গুনাহ। অননি দুি েিৃকতর 

ফলাি শয়তান-কজননর সাধ্না িনর মাে, ফগাশত পকরতযাগ িনর পাি-োফ ও 

ফরয ফগাসল পকরতযাগ িনর, িালীর সাধ্না িনর, যাদুকবিযা হাকসল িনর, মূখণ 

সমানজ পীর বা ফকির নানম পকরকিত হনয় ফগাপনন ফগাপনন িানরা মাথার িুল 

ফিনি কননজ, িানরা িাপনড়র ফিানা ফিনি, িানরা  নরর দুয়ানর শ্মশাননর 

িয়লা, শ্মশাননর হানড়র তাকবজ পুাঁনত, িাউনি বান ফমনর মানুনের ক্ষকত 

সাধ্ননর ফিিা িনর, এনিই যাদু বনল। শরী‘আত অনুসানর এিা অতযন্ত জ নয 

পাপিাজ। এরূপ বযকক্তনি ধ্রনত পারনল তার শাকস্ত কবধ্ান িরা সমানজর ও 

রানির িতণবয। আকখরানতর শাকস্ত ফতা পনর হনব, দুকনয়ার শাকস্ত এখাননই হওয়া 

িরিার। কবনা সাক্ষীনত কবনা েমানে িানরা ওপর ফিাননারূপ [িুকর ইতযাকির] 

ফিাোনরাপ িরা এই কভকত্তনত ফয, সূরা ইয়াসীন পনড় ফলািা  ুরাননানত বা বাকি 

িালাননা, খুর িালান ফিওয়ানত অমনুির নাম উনিনে, এিাও এি েিার যাদুর 

অন্তগণত। ইসলাম এরূপ নীকতহীন-কভকত্তহীন ফিাোনরাপনি কিেনুতই অনুনমািন 

িনর না।  

১০. অঙ্গীিার ভঙ্গ িরা, ওয়ািা ফখলাফ িরা, িথা কিনয় কবনা উজনর তা কিি 

না রাখা, এগুনলাও মারাত্মি িবীরা গুনাহ।  
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১১. আমাননতর কখয়ানত িরা িবীরা গুনাহ। আমানত অননি রিনমর আনে। 

িািা-পয়সা, কবেয়-সম্পকত্তর আমানত, িথার আমানত, িানজর আমানত, 

িাকয়নত্বর আমানত ইতযাকি।  

১২. গীবত িরা তথা িানরা অসাক্ষানত তার বিনাম ও কনন্দা িরা। [যকিও তা 

সতয হয়] িবীরা গুনাহ।  

১৩. কবনদ্রাহী বানাননা অথণাৎ স্বামীর কবরুনদ্ধ স্ত্রীনি, মকননবর কবরুনদ্ধ িািরনি, 

উস্তানির কবরুনদ্ধ শাগকরিনি, রাজার কবরুনদ্ধ েজানি, িতণার কবরুনদ্ধ 

িমণিারীনি ফক্ষকপনয় ফতালাও িবীরা গুনাহ। হািীস শরীনফ আনে, ‘ফিান 

িািরনি তার েভুর কবরুনদ্ধ অথবা স্ত্রীনি তার স্বামীর কবরুনদ্ধ ফয উস্কানী ফিয়, 

ফস আমানির িলভুক্ত নয়।’  

১৪. ফনশাযুক্ত কজকনস পান িরা িবীরা গুনাহ। ফযমন মি, গাাঁজা কহনরাইন, 

ফফনকসকডল ইতযাকি। ফনশার দ্বারা উনেশয, যা পান িরনল ফিননর স্বাভাকবি িমণ 

বযাহত হয়।  

১৫. ফযৌন উনত্তজনা সৃকি িরা। মনির দ্বারা ফযমন ফনশা হয়, মিযপানন ফযমন, 

মানুে কবনবি-বুকদ্ধ হাকরনয় উন্মাি হনয় যায়, তার ফিনয়ও মানুনের মনধ্য বড় 

ফনশা হনলা ফযৌন উনত্তজনার ফনশা এবং ফযৌন উনত্তজনা হনল মানুে বুকদ্ধ হাকরনয় 

কহতাকহত জ্ঞানশূনয হনয় যায়। পুরুে জাকতর এই ফযৌন কু্ষধ্ানি যারা উনত্তকজত 

িনর অথণাৎ নারী জাকত যখন যুবি পুরুেনির সামনন তানির রূপ-সজ্জা ফিকখনয় 

ফবড়ায়, ফমকি রূপ, অঙ্গভকঙ্গ িনর বা ফননি ফননি ফিখায় বা নেমুকতণ, উলঙ্গ েকব 

তানির সামনন তুনল ধ্রা হয়, [ফযমন কিকভ, কভকসআর ও কসননমায় অিীল েকব 

ফিখাননা হয়], তখন যুবিনির ফযৌনকু্ষধ্া উনত্তকজত হনয় তারা কহতাকহত জ্ঞানশূনয 

হনয় পশুর নযায় আিরে িনর বনস এবং তানির স্বাস্থয, সম্পকত্ত, সময় ও স্বে 

মননর এবং সুস্থ কবনবনির ভীেে ক্ষকত হয়। এজনয মহান আল্লাহ পকবত্র 

িুরআনন ইরশাি িনরন, “ফতামরা কযনার ধ্ানর-িানেও ফযও না”। [সতূ্র: সরূা বনী 

ইসারাঈল, আয়াত ৩২।] অথণাৎ ফয িানজ কযনার উপিম হনত পানর বা ফযৌন 

িাকহিার সৃকি হনত পানর, ফস িাজ িনরা না। এই ক্ষকত যানির দ্বারা হয়, তারাও 

মহাপাপী।  

১৬. জুয়া ফখলা ও লিাকর ধ্রা এিাও িবীরা গুনাহ। এর ফনশাও মনির ফনশা ও 

িাকমনী-িাঞ্চননর ফনশা অনপক্ষা িম নয়। জুয়া ফখলা অননি রিনমর আনে। 

ফ াড় ফিৌড়, িুিুর ফিৌড়, পাশা ফখলা, তাস ফখলা, সতরঞ্জ ফখলা বা কিনিি 

ধ্রা-এ সবই জুয়া। অথণাৎ যানত বাকজ ধ্রা আনে, তা-ই জুয়া। জুয়া ফখলা 

মহাপাপ। সমানজ ও রানি এর েসার বে িরার কিনি তীক্ষ্ণ িৃকি থািা িরিার। 
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১৭. সুি খাওয়া িবীরা গুনাহ। সুি অননি েিানরর আনে। ফযমন, সরল সুি, 

িিবৃকদ্ধ সুি, বযাংনির সুি, বীমা-ইন্সুযনরনন্সর সুি ইতযাকি। সবণ েিানরর সুিই 

মহাপাপ। েিকলত সিল বীমা ইন্সুযনরন্স সুি বা জুয়ার মনধ্য শাকমল। আর 

স্বাভাকবিভানব ফয বাড়কত সুকবধ্া পাওয়া যায়, তাও সুনির মনধ্য শাকমল। 

সুতরাং, বীমা ও ইন্সুযনরন্স ফথনি পরনহজ িরা ফরয। সরিারী আইননর িারনে 

ফিউ অপারগ হনল ফস অবস্থার হুিুম ফিান মুফতীর কনিি ফথনি ফজনন কননব। 

আল্লাহ তা‘আলা বনলনেন, “আল্লাহর অিল কবধ্ান, সনুির দ্বারা আনস ধ্বংস, 

আর যািাত, খয়রাত ও িাননর দ্বারা আনস বরিত”। [সতূ্র: সরূা বািারা, আয়াত 

২৭৬।] 

সুি োড়া বযাংি িলনত পানর। িানজই এরূপ মনন িরা উকিত নয় ফয, সুি না 

হনল বযাংি িীভানব িলনব? আর বযাংি না থািনল বযবসা-বাকেনজযই বা িলনব 

িীভানব? সুি খাওয়া আর ফিওয়া উভয়ই িবীরা গুনাহ। তনব সুি খাওয়া 

সবণাবস্থায়ই মহাপাপ। কিন্তু জানমানলর ফহফাযনতর জনয অপারগ হনয় সুি 

ফিওয়া মহাপানপর অন্তভুণক্ত নয়।  

১৮. করশওয়াত। অথণাৎ  ুে খাওয়া িবীরা গুনাহ।  ুনের মাধ্যনম অনবধ্ভানব 

িাযণ উদ্ধার িরা মহাপাপ। যানির সরিারী ফবতন ধ্াযণ িরা আনে, তারা িতণবয 

িানজ অকতকরক্ত যা কিেু গ্রহে িরনব, সবই  ুে বনল কবনবকিত হনব। িাই এিকি 

কসগানরি ফহাি বা এি িাপ িা কিংবা এি কখকল পান অথবা এিকি ডাবই ফহাি 

এবং যকিও িাতা তা খুকশ হনয় ফিয়। আর যানির ফিান ফবতন ধ্াযণ িরা ফনই, 

তারা যকি িুকক্তর মাধ্যনম মজুরী কনধ্ণারে িনর ফিান িাজ িনর এবং মজুরী 

গ্রহে িনর, তনব তা  ুে নয়। যারা সরিানরর ফবতননভাগী িমণিতণা-িমণিারী 

নয়, তানির ফিান মহৎ িানজ উদ্বুদ্ধ হনয় সম্মান অথবা ভানলাবাসার 

কনিশণনস্বরূপ যকি তানির জনয ফিান উপনেৌিন ফিওয়া হয়, তনব ফসিা  ুে 

নয়। বরং এরূপ উপনেৌিননি বলা হয় হাকিয়া। কিন্তু এরূপ িাননর মনধ্য 

িাতার পনক্ষ ফিানরূপ িানযণাদ্ধানরর কনয়ত বা গ্রহীতার পনক্ষ ফিানরূপ আশা 

থািনল তা আর হাকিয়া থািনব না। বরং ফসিাও এি েিার করশওয়ানতর 

অন্তভুণক্ত হনয় যানব। শুধু্ সুপাকরশ িনর কবকনময় গ্রহে িরা, সতয সাক্ষযিাননর 

কবকনময় গ্রহে িরা, নযায় কবিানরর কবকনময় গ্রহে িরা, ফমৌকখিভানব মাসআলা 

বনল, িুরআন পাি িনর সাওয়াব ফরসানীর কবকনময় গ্রহে িরা, তারাবীহ 

নামানয িুরআন শুকননয় কবকনময় গ্রহে িরা, মুরীি িনর, দ্বীননর সবি বনল 

কিনয়, নকসহত িনর কবকনময় গ্রহে িরা-এসবও করশওয়ানতর অন্তভুণক্ত। অবশয 

নযায় কবিার িরার জনয, দ্বীকন সবি কশক্ষা ফিওয়ার জনয এবং নকসহত দ্বারা 

িকরত্র গিন িরার জনয কিেু ভাতা কনধ্ণারে িনর কিনল, তা হারাম বা করশওয়াত 

হনব না। 
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১৯. ফজার-জুলুম িনর অথণ বা অতকিণতভানব ফিান মুসলমান বা ফিান 

সংখযাল ুর ফোি কিংবা বড় স্থাবর-অস্থাবর সম্পকত্ত হরে িরা বা ফভাগ িখল 

িরা িবীরা গুনাহ।  

২০. অনাথ একতনমর মাল বা কনরারয় কবধ্বার মাল খাওয়া িবীরা গুনাহ। 

একতমও কবধ্বার মাল খাওয়া ফযমন মহাপাপ, তদ্রূপ এিমাত্র আল্লাহর ওয়ানস্ত 

কবধ্বার ফখিমত িরা মহাপুনেযর িাজ।  

২১. আল্লাহর  র কযয়ারতিারী তথা হজ্জ যাত্রীনির সানথ দুবণযবহার িরা িবীরা 

গুনাহ।  

২২. কমথযা িসম খাওয়া িবীরা গুনাহ।  

২৩. ফিান মুসলমাননি গাকল ফিওয়া, মুসলমানন মুসলমানন গালাগাকল িরা 

িবীরা গুনাহ। িারে কমথযা তুহমত ও অিীল িথাবাতণা েনয়াগ-এই দু’কি 

পানপর দ্বারা গাকল ধতকর হয়। হািীনস আনে,“ফিান মুসলমাননি ফয গাকল কিনব, 

ফস ফাকসি হনয় যানব।”        

২৪. কজহানির ময়িান হনত পলায়ন িরা িবীরা গুনাহ। কজহানির আসল অথণ-

আল্লাহর দ্বীন েিানরর জনয োেপে ফিিা িরা। এমনকি যকি দ্বীননর শত্রুনির 

সানথ যুদ্ধ িনর োে কিনত হয়, তানতও িুন্ঠানবাধ্ না িরা। দ্বীননর দুশমনরা 

সতয ধ্মণনি দুকনয়া ফথনি মুনে ফফলার জনয অননি িূর ফথনি অননি সূক্ষ্ণ 

িূিননকতি ফিিা-তিকবর িনর ফসগুনলা উদ্ধার িনর। ফসসনবর েকতিার িরা 

কজহানির পযণায়ভুক্ত। আর ফয জামানায় ধবধ্ ফয উপানয় দ্বীন জাকর িরা যায় 

এবং দ্বীননর দুশমননিরনি দুবণল িরা যায়, ফস জামানায় ফসই িাজই কজহানির 

অন্তভুণক্ত। ফসরূপ দ্বীননর কখিমত হনতও পলায়ন িরা কজহানির ময়িান হনত 

পলায়ন িরার শাকমল ও সমতুলয গুনাহর িাজ।       

২৫. ফধ্াাঁিা ফিওয়া কবনশেত শাসনিতণা ও কবিারিতণা িতৃণি জনসাধ্ারেনি 

ফধ্াাঁিা ফিওয়া মারাত্মি িবীরা গুনাহ। িারবানরর মনধ্য, ফবিা-ফিনার মনধ্য 

ফধ্াাঁিা ফিয়াও মহাপাপ। কিন্তু শাসি বা কবিারি হনয় ফধ্াাঁিা ফিওয়ার তুলনা 

ফনই।  

২৬. অহংিার িরা িবীরা গুনাহ। পনির অহকমিা বা ধ্ন-সম্পনির ফগৌরনব 

গকরবনিরনি তুে মনন িরা বা উচ্চ বংনশ জন্মগ্রহে িরায় অনয ফিান বংশীয় 

ফলািনিরনি ফহিারত বা তুে জ্ঞান িরা, ফযমন যারা িাপড় বুনন, তানিরনি 

ফজালা বনল তুে িরা, যারা ফতল উৎপািন িনর তানিরনি ফতকল বনল তুে 

িরা, যারা িৃকেিাজ িনর, তানিরনি িাো বনল ফহিারত িরা, যারা আরবীনত 

ধ্মণকবিযা িিণা িনর তানিরনি ফমাল্লা বনল তুে িরা ইতযাকি অহংিার-

তািািুরও িবীরা গুনাহ বা মহাপানপর অন্তভুণক্ত।        
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২৭. বািয-বাজনাসহ নাি-গান িরা িবীরা গুনাহ। হযরত নবী িারীম সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, ‘ববণরতার যুনগর িু-েথা ও িু-সংস্কারসমূহ 

কনকশ্চহ্ন িনর ফফলার জনয আল্লাহ তা‘আলা আমানি দুকনয়ানত পাকিনয়নেন। 

ফযমন-বাাঁকশ, বািযযন্ত্র ইতযাকি।[সতূ্র: আলিানমল কফজু্জআফা খণ্ড-৬, পষৃ্ঠা-৪১১৮]         

২৮. ডািাকত িরা, লুন্ঠন িরা িবীরা গুনাহ। েনতযি মুসলমাননর এবং 

ইসলামী রানির অনুগত েনতযি অমসুলমান নাগকরনির জান-মাল ও ইজ্জত 

পকবত্র আমানত। এ আইন ভঙ্গ িনর িানরা জান-মাল বা ইজ্জত হরে িরা 

িবীরা গুনাহ।         

২৯. স্বামীর নাফরমাকন িরা িবীরা গুনাহ। হযরত নবী িারীম সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, “কতন েিার ফলানির ইবািত-বনন্দগী ফযমন 

নামায-ফরাযা ইতযাকি িবুল হয় না। যথা-ি. িীতিাস, যকি তার েভুর কনিি 

হনত পলায়ন িনর, খ. স্ত্রী, যকি তার স্বামীনি নারাজ রানখ, গ. মিনখার, ফয 

ফনশা পান িনর”। [সতূ্র: সহীনহ ইবনন খুজাইমা, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-৬৯, হািীস-৯৪০]  

এিজন ফমনয়নলাি স্বামীর হি সম্পনিণ কজনজ্ঞস িরনল তানি হযরত নবী 

িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বলনলন,“খবরিার, সাবধ্ান 

থাি!সবসময় লক্ষয ফরখ, স্বামীর মননর মনধ্য তুকম আে কি না? ফজনন ফরখ, 

পকতই সতীর গকত। স্বামীই স্ত্রীর ফবনহশত অথবা ফিাযখ।” 

হযরত আনয়শা কসেীি রাকয. বেণনা িনরন, “ফহ িনযাসিল! ফতামরা নারী 

জাকত। ফতামরা যকি ফতামানির স্বামীর হি সম্পনিণ জাননত, তনব েনতযি নারী 

তার স্বামীর পানয়র ধু্লা-িািা মুনখর দ্বারা সাফ িরনতা।” 

হযরত নবী িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, “আল্লাহ 

তা‘আলার আইনন যকি িানরা জনয ফিান মানুেনি কসজিা িরা জাকয়য হনতা, 

তনব আকম েনতযি স্ত্রীনি আনিশ িরতাম, তার স্বামীনি কসজিা িরার 

জনয।”[সতূ্র: কতরকমযী শরীফ, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-২১৯ ও তাবারানী িাবীর খণ্ড, হািীস-৫১১৭]   

স্বামীর হি স্ত্রীর ওপর এত ফবকশ। েনতযি স্ত্রীর ওপর ওয়াকজব-হায়া-শরম 

সহিানর স্বামীর সামনন িকু্ষ কনিু িনর রাখা এবং স্বামীর েনতযিকি আনিশ 

পালন িরা এবং স্বামী যখন িথা বনলন, তখন িুপ িনর থািা। যখনই স্বামী 

বাকড় আনসন, তখনই তার িানে এনস তার েকত সম্মান িরা এবং ফয সমস্ত 

িানজ স্বামী অসন্তুি হন, ফসই সমস্ত িাজ ফথনি িূনর থািা। আর যখন স্বামী 

বাইনর যান, তখন তার যাবতীয় কননিণশ মুতাকবি িাজ সমাধ্া িরা। স্বামী যখন 

শয়ন িনরন, তখন কননজনি তার সামনন ফপশ িরা এবং স্বামীর অনুপকস্থকতনত 

তার  র-বাকড়, ধ্ন-সম্পি, তার সন্তান-সন্তকত ও স্বীয় ইজ্জত-আব্রু ফহফাযত 

িরা, তানত আনিৌ ফিানরূপ কখয়ানত না িরা। সুগকে বযবহার িনর স্বামীর 



www.islamijindegi.com 

 

সামনন আসা এবং মুখ, শরীর, িাপড় ফযন ফিানরূপ দুগণেযুক্ত না হনত পানর, 

ফসকিনি তীক্ষ্ণ িৃকি রাখা। স্বামীর উপকস্থকতনত সাজ-সজ্জা িরা ও তার 

অনুপকস্থকতনত সাজ-সজ্জা না িরা, স্বামীর ভাই-ফবাননির ভানলাবাসা, তানিরনি 

আির-যত্ন ও ইজ্জত সম্মান িরা। স্বামী যা কিেু এনন ফিয়, তানতই সন্তুি থািা, 

ফশাির িরা। স্বামীর বাকড়র বাইনর না যাওয়া। যকি েনয়াজনবশত ফিাথাও 

ফযনত হয়, তনব স্বামীর অনুমকত কননয় যাওয়া এবং ময়লা িাপড় পকরধ্ান িনর 

ও ময়লাযুক্ত ফবারিা পকরধ্ান িনর যাওয়া। হািীস শরীনফ ইরশাি হনয়নে- 

“ফয ফমনয়নলাি তার স্বামীর বাকড় হনত স্বামীর কবনা অনুমকতনত বাইনর যায়, 

তাাঁর ওপর ফফনরশতাগে লানত িরনত থানিন।” 

ইসলাম ধ্নমণর ও মানব িলযানের অননি শত্রু আনে। তারা বনল থানি ফয, 

পুরুেরা নারীনিরনি পরাধ্ীন িনর ফরনখনে। এ িথা সমূ্পেণ কমথযা ও ভ্রান্ত। স্বয়ং 

সৃকিিতণা আল্লাহই স্ত্রীনি স্বামীর তানবিাকর িনর িলনত কননিণশ কিনয়নেন। 

িুরআন শরীনফ ইরশাি হনয়নে, “পুরুেরা নারীনির অকভভাবি।” [সতূ্র: সরূা 

কনসা, আয়াত-৩৪] 

ইসলাম ফযমন নারীনিরনি স্বামীর পূেণ তানবিাকর িরার হুিুম িনরনে, তদ্রূপ 

স্বামীনিরনিও কননিণশ কিনয়নে, কনজ স্ত্রীর েকত সদ্বযবহার িরার জনয। দুবণযবহার 

বা জুলুম িরনত অকত িনিারভানব কননেধ্ িনরনে। তানিরনি দ্বীকন কশক্ষা কিনত 

এবং যথাসম্ভব তানির ভুল-ত্রুকিনি মাফ িরনত িনিার তাকগি িনরনে। আল্লাহ 

তা‘আলা কননিণশ কিনয়নেন, “ফতামরা স্ত্রীনির সানথ সদ্বযবহার িনরা।”        

৩০. জায়গা-জকমর সীমানা নি িরা িবীরা গুনাহ। হযরত নবী িারীম সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, “জায়গা-জকমর সীমানা ফয নি িরনব, তার 

ওপর লানত।”   

হািীনস আনরা বকেণত আনে, “ফয বযকক্ত জায়গা-জকমর সীমানা নি িনর অননযর 

এি কব ত জকম হরে িরনব, কিয়ামনতর কিন তার স্কনে এই পকরমাে সাত 

তবি জকমন িাকপনয় ফিওয়া হনব।” [সতূ্র: মুসকলম শরীফ, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-৩২]        

৩১. রকমনির মজুকর িম ফিওয়া িবীরা গুনাহ। হযরত নবী িারীম সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, “ফয ফলাি রকমনির রনমর পূেণ মজুকর ফিয় না 

বা পূেণ মজুকর কিনত িাল-বাহানা িনর, কিয়ামনতর কিন আকম তার কবরুনদ্ধ বািী 

হনয় আল্লাহর িরবানর িাাঁড়াব।” হযরত নবী িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম রািানুগত সংখযাল ুর ওপর জুলুমিারী সম্পনিণও এরূপ উকক্ত 

িনরনেন। 

৩২. মানপ িম ফিওয়া িবীরা গুনাহ। পকবত্র িুরআনন ইরশাি হনয়নে-“যারা 

মানপ িম কিনব, তানির জনয ওয়ানয়ল নামি ফিাযখ কনধ্ণাকরত রনয়নে।”        
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৩৩. দ্রবয সামগ্রীনত ফভজাল কমকরত িরা িবীরা গুনাহ।        

৩৪. খকরোরনি ফধ্াাঁিা ফিওয়া িবীরা গুনাহ। হািীস শরীনফ আনে- “ফয ফধ্াাঁিা 

কিনব, ফস আমার উম্মত নয়।”        

৩৫. স্ত্রীনি কতন তালাি কিনয়, শনতণর সানথ কহলা িনর পুনরায় তানি কননয়  র-

সংসার িরা িবীরা গুনাহ। এনি ফতা তালাি িথািাই এমন, যা অতযন্ত  ৃকেত। 

ফিবলমাত্র জরুরনতর িারনে এিানি জাকয়য রাখা হনয়নে। নতুবা এর ফিনয় 

জ নয িাজ আর ফনই। তাই হািীস শরীনফ বলা হনয়নে- “যত রিনমর জাকয়য 

কজকনস আনে, তন্মনধ্য সবনিনয় খারাপ কজকনস হনে তালাি।” [সূত্র : আবু 

িাউি শরীফ খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-২৯৬] তারপর এিসনঙ্গ কতন তালাি কিনয় ফফলা, 

এিা আনরা খারাপ। আবার কতন তালানির দ্বারা ফয স্ত্রী হারানম ফমাগাল্লাযা হনয় 

ফগনে, তানি শতণ িনর কহলার মাধ্যনম  নর রাখা খুবই জ নয বযাপার। এজনযই 

হািীস শরীনফ উভনয়র ওপর লানত বকেণত হনব বনল উনল্লখ িরা হনয়নে। 

হযরত নবী িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, “ফয কহলা িরনব 

এবং যার জনয কহলা িরা হনব, উভনয়র ওপরই লানত বকেণত হনব।”  [সতূ্র: 

কমশিাত শরীফ।]   

হযরত উমর রাকয. এর যুনগ আইন কেল, যকি ফিউ এভানব কহলা িরনতা, তনব 

তানি সনঙ্গসার িরা হনতা অথণাৎ পাথর কননক্ষপ িনর তানি ফমনর ফফলা হনতা। 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনন উমনরর কনিি কজনজ্ঞস িরা হনয়কেল ফয, এি বযকক্ত 

তার িািাত ফবাননি কববাহ িনর ফিানধ্র বশবতণী হনয় তানি কতন তালাি 

কিনয়নে, এখন আবার কহলা িনর তানি স্ত্রীরূনপ রাখনত িায়। কতকন ফাতাওয়া 

কিনয়কেনলন, ফতামার িািাত ভাই এিসনঙ্গ কতন তালাি কিনয় আল্লাহপানির 

নাফরমাকন িনরনে। আল্লাহ তানি এই শাকস্ত কিনয়নেন। ফস শয়তাননর তানবিাকর 

িনরনে, তাই আল্লাহপাি তার জনয আর ফিান পথ বাকি রানখন কন। সিল 

ইমামগনের ফাতাওয়াই এরূপ ফয, শতণ িনর কহলা িরা হারাম ও গুনানহ 

িবীরা। 

৩৬. িাইয়ুকসয়াত অথণাৎ কননজর স্ত্রী, ফবান বা িনযানি পরপুরুনের সানথ অবানধ্ 

ফিখা-সাক্ষাত, ফমলা-ফমশা িরনত ফিওয়া, পরপুরুনের কবোনায় ফযনত ফিওয়া 

জ নয িবীরা গুনাহ ও হারাম। এিা জাকহকলয়যানতর যুনগর এিকি জ নয পাপ, 

যা ইউনরাপ-আনমকরিার ববণরতা ও আধু্কনি সভযতার যুনগ আবার িালু হনয়নে। 

এিা অকত জ নয পাপেথা ও ভয়াবহ িবীরা গুনাহ।    

৩৭. ফ াড় ফিৌড় বা ফরস ফখলা িবীরা গুনাহ। ফযনহতু এনত বাকজ ধ্রা হনয়নে। 

আর যানত বাকজ ধ্রা আনে, তা জুয়া। অতএব, এিা হারাম ও মহাপাপ।     

৩৮. কসননমা, কিকভ ইতযাকি ফিখা িবীরা গুনাহ। িারে, এর মনধ্য 

উনত্তজনামলূি েকব ফিখাননা হয়, যোরা যুবিনির স্বাস্থয নি, সময় নি, সম্পি 
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নি, স্বভাব নি ও মাতৃজাকতর অবমাননা িরা হয় এবং হায়া-শরম যা দ্বীননর 

ওপর িাকয়ম থািার জনয অপকরহাযণ, তা এনিবানর ধ্বংস হনয় যায়। এজনয 

এিা জ নয পাপ। কসননমার পািণ ও ফে িরা, কসননমার বযবসা িরা, এর 

এডভািণাইকজং িরা সবই িবীরা গুনাহ ও মহাপাপ।     

৩৯. ফপশাব িনর পাকন না ফনওয়া ও পাি-পকবত্র না হওয়া িবীরা গুনাহ। 

ফপশানবর কোঁিা-ফফািা ফথনি ফবাঁনি না থািার িরুন িবর আযাব হয়।হযরত নবী 

িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম আমানিরনি এ কবেনয় সনিতন িনর 

কগনয়নেন। খৃিানরা ফপশাব িনর পাকন বযবহার িনর না। পশুর মনতা িাাঁকড়নয় 

ফপশাব িনর। তানির ফিখানিকখ যারা তদ্রূপ িনর তারা বড়ই হতভাগয।    

৪০. ফিাগলখুরী িরা ও িূিনামী িরা িবীরা গুনাহ। 

৪১. গেনির িানে যাওয়া মহাপাপ ও িবীরা গুনাহ। 

৪২. মানুনের বা অনয িানরা জীনবর ফনিা আির-যত্নসহিানর  নর রাখা বা 

িাঙ্গাননা িবীরা গুনাহ। 

৪৩. পুরুনের জনয ফসানার আংকি পরা িবীরা গুনাহ। 

৪৪. পুরুনের জনয ফরশমী ফপাশাি পরা িবীরা গুনাহ। 

৪৫. ফমনয়নলানির জনয শরীনরর রূপ েিাশ পায়, এমন পাতলা ফলবাস পরা 

িবীরা গুনাহ। ফতমকন ফিান অনঙ্গর অংশকবনশে ফবর িনর সংকক্ষপ্ত ফপাশাি পরা 

বা অনঙ্গর পকরকধ্ ফনুি ওিার মনতা আাঁিসাাঁি ফপাশাি পরাও িবীরা গুনাহ। 

৪৬. পুরুনের জনয লুকঙ্গ, পায়জামা ও পযাি পানয়র কগরার কননি পরা িবীরা 

গুনাহ। আল্লাহ তা‘আলা িুরআন শরীনফ ইরশাি িনরনেন, “মাকির উপর কিনয় 

গবণভনর কবিরে িনরা না।” কতকন আনরা বনলনেন, “আল্লাহর কনিি মানুনের 

অহংিার ও ফখর অতযন্ত অপেন্দনীয়।” 

হািীস শরীনফ হযরত নবী িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি 

িনরনেন, কতন বযকক্তর কিনি আল্লাহপাি কিয়ামনতর কিন রহমনতর িৃকি কিনবন 

না। তানির সানথ ফমনহরবাকনর িথা বলনবন না এবং তানিরনি পকবত্রও িরনবন 

না। তারা হনলা-১.ফয অহংিানরর সানথ লকুঙ্গ-পায়জামা িাখনুর কননি েুকলনয় 

পরনব, ২.ফয উপিার িনর ফখাাঁিা কিনব, ৩.ফয কমথযা িসম ফখনয় কজকনস কবিয় 

িরনব।   

৪৭. বংশ পকরবতণন িরা অথণাৎ বানপর নাম বিকলনয় ফিওয়া (নয ফিান মতলব 

হাকসল িরার উনেনশয) িবীরা গুনাহ। 

৪৮. েগড়া-কববাি িনর কমথযা মুিােমা িানয়র িরা িবীরা গুনাহ। কমথযা 

মুিােমার তিকবর িরা জাকয়য আনে, কিন্তু ফজনন-শুনন কমথযা মুিােমা িরা বা 

তার পায়রকব িরা কিংবা কমথযা পরামশণ কিনয় কমথযা মুিােমা সাকজনয় ফিওয়া 
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িবীরা গুনাহ। সতয কমথযা না ফজনন মুিােমার তিকবর িরাও দুরস্ত নয় এবং 

মুিােমায় কজকতনয় কিব-এই িকুক্তনত মুিােমার তিকবর িরা জাকয়য নয়। 

৪৯. মৃত বযকক্তর জাকয়য ওসীয়ত পালন না িরা িবীরা গুনাহ। অবশয ওসীয়ত 

শরী‘আত সম্মত হওয়া িাই। শরী‘আতকবনরাধ্ী ওসীয়ত িরাও িবীরা গুনাহ 

এবং তা পালন িরাও িবীরা গুনাহ। 

৫০. ফিান মুসলমাননি ফধ্াাঁিা ফিওয়া িবীরা গুনাহ। 

৫১. জাসূসী িরা অথণাৎ মুসলমান সমাজ ও রানির ফগাপন িথা বা দুবণল 

পনয়নির িথা অনয সমানজর ফলানির িানে, অনয রানির িানে েিাশ িরা 

মহাপাপ ও িবীরা গুনাহ। 

৫২. নর হনয় নারীর ফবশ ধ্ারে িরা এবং নারী হনয় ননরর ফবশ ধ্ারে িরাও 

িবীরা গুনাহ। শুধ্ু ফবশ নয়, নারী হনয় ননরর সমান অকধ্িানরর িাকব িনর 

িরবানর, মানি-ময়িানন এবং হানি-বাজানর অবাধ্ কবিরে িরা, আর নর হনয় 

অক্ষম ফসনজ  নর বনস থািা-এিাও এরই পযণায়ভুক্ত। 

হযরত নবী িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম আমানিরনি সতিণ িনর 

কিনয় বনলনেন, “ফসসব নারীর ওপর আল্লাহর অকভশাপ, যারা ননরর ফবশ ধ্ারে 

িরনব এবং ফসসব ননরর ওপর যারা নারীর ফবশ ধ্ারে িরনব।” 

৫৩. িািা বা ফনাি জাল িরা িবীরা গুনাহ। 

৫৪. অন্তর এত শক্ত িরা ফয, গকরব-দুঃখীর সীমাহীন দুঃখ-িি ফিনখও িরি 

লানগ না, এিাও িবীরা গুনাহ। 

৫৫. ইসলামী রানির সীমান্ত পাহারায় ত্রুকি িরা এবং ফিনশর জরুরী রসি, 

খািয বা হাকতয়ার ফিারািালান বা পািার িরা িবীরা গুনাহ। 

৫৬. রাস্তা- ানি বা োয়ািার ফলিার বৃনক্ষর কননি পায়খানা িরা িবীরা গুনাহ। 

৫৭.  রবাকড় ও তার পাশ্বণবতণী জায়গা, আসবাবপত্র, থালা-বাসন, িাপড়-

ফিাপড়, ইতযাকি ফনাংরা বা গাো িনর রাখা িবীরা গুনাহ। 

৫৮. হাকয়য-কনফাস অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস িরা িবীরা গুনাহ। 

৫৯. যািাত না ফিওয়া িবীরা গুনাহ। 

৬০. ইো িনর এি ওয়াক্ত নামাযও িাযা িরা িবীরা গুনাহ। 

৬১. মানহ রমাযাননর এিকিননরও ফরাযাও কবনা ওজনর ফভনঙ ফফলা বা না রাখা 

মহাপাপ ও িবীরা গুনাহ। 

৬২. জনগনের িি হওয়া সনেও িাম বাড়াননার জনয জীকবিা কনবণানহাপনযাগী 

খািয-দ্রবয ফগালাজাত িনর আিি িনর রাখা িবীরা গুনাহ। 
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৬৩. োাঁড় দ্বারা গাভীর বা পাাঁিার দ্বারা োগীর পাল কিনত না ফিওয়া িবীরা 

গুনাহ। 

৬৪. পড়শীনি িি ফিওয়া (যকিও ফস কভন্ন জাকতর হয়) িবীরা গুনাহ। 

৬৫. যার মাল আনে, যার মাল উপাজণন িরার শকক্ত আনে, এমন ফলানির 

ফলানভর বশীভূত হনয় িান োথণী হওয়া অথণাৎ কভক্ষা িরা িবীরা গুনাহ। এরূপ 

ফপশািার কভকু্ষিনি ফজননশুনন কভক্ষা ফিওয়াও িবীরা গুনাহ। 

৬৬. জনগে িায় না, তা সনেও তানির ইমামত ও ফনতৃত্ব িরা িবীরা গুনাহ। 

৬৭. কননজর ফিাে না ফিনখ পনরর ফিাে ফিনখ ফবড়াননা এবং গনবণর সানথ 

কননজর েশংসা িরা িবীরা গুনাহ। 

৬৮. বিগুমানী িরা অথণাৎ কবনা সাক্ষয-েমানে অনয মুসলমাননর েকত খারাপ 

ধ্ারো ফপােে িরা িবীরা গুনাহ। 

৬৯. ইলনম দ্বীননি তুে মনন িনর ইলনম দ্বীন হাকসল না িরা বা হাকসল িনর 

আমল না িরা মহাপাপ ও িবীরা গুনাহ। ফতমকনভানব সন্তাননিরনি ইলনম দ্বীন 

কশক্ষা না ফিওয়া িবীরা গুনাহ। 

৭০. কবনা জরুরনত ফলানির সামনন সতর ফখালা িবীরা গুনাহ। পুরুনের সতর 

নাকভ হনত হাাঁিু পযণন্ত এবং স্ত্রীনলানির সতর ফবগানা পুরুনের সামনন মাথা হনত 

পা পযণন্ত সমস্ত শরীর। আর কননজর মাহরানমর সামনন বুি হনত হাাঁিু পযণন্ত 

সতর। তাই মাহরানমর সামনন নারীর ফপি এবং কপিও ফখালা থািনত পারনব 

না। 

৭১. ফমহমাননর খাকতর, আির-যত্ন ও অভযথণনা না িরা িবীরা গুনাহ। 

৭২. ফেনলনির সনঙ্গ িু-িমণ িরা তথা পুংনমথুন িরা মহাপাপ। এিা অতযন্ত 

মারাত্মি িবীরা গুনাহ। 

৭৩. আমানতিার ফযাগয সৎিমণীনি কনযুক্ত, কনবণাকিত বা মননানীত না িনর 

আত্মীয়তা, িলীয় বা অনয ফিান স্বানথণর বশবতণী হনয় বা জনস্বানথণ অমননানযাগী 

হনয় অনযাগয, অসৎ ও অিমণানি কনযুক্ত, কনবণাকিত বা মননানীত িরা িবীরা 

গুনাহ। 

৭৪. কননজ ইো িনর বা িাকব িনর অথবা ফজার িনর ফিান পি গ্রহে িরা 

িবীরা গুনাহ। 

৭৫. ইসলামী রানির কবনরাধ্ী বা কবনদ্রাহী হওয়া িবীরা গুনাহ। 

৭৬. কননজর কবকব-বাচ্চার খবর-বাতণা না কননয় তানিরনি দুকনয়াকব বযাপানর িনি 

ফফলা, কিংবা পরিালীন বযাপানর খারাপ ও নি হনত ফিওয়া িবীরা গুনাহ। 

৭৭. খতনা না িরা িবীরা গুনাহ। 
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৭৮. অসৎ ও অনযায় িাজ হনত ফিনখ শকক্ত-সামথণয অনুযায়ী বাধ্া না ফিওয়া, 

কিেু না বলা িবীরা গুনাহ। অন্তনর তার েকত  ৃো এবং তা েকতনরানধ্র কফকির 

না িরা ঈমাননর পকরপন্থী। 

৭৯. অনযানয়র সমথণন িরা িবীরা গুনাহ। অনযানয়র েকত সন্তুকি েিাশ িরা 

মারাত্মি িবীরা গুনাহ ও িুফর। 

৮০. আত্মহতযা িরা িবীরা গুনাহ। 

৮১. স্ত্রী সহবাস িনর ফগাসল না িরা িবীরা গুনাহ। 

৮২. ফপশাব-পায়খানা িনর কেলা বা পাকন দ্বারা পকবত্রতা হাকসল না িনর 

অপকবত্র থািা িবীরা গুনাহ। 

৮৩. পুরুে-মকহলার নাভীর কননির পশম, বগনলর পশম, নখ ইতযাকি বকধ্ণত 

িনর রাখা িবীরা গুনাহ। ফতমকনভানব পুরুনের জনয িাকড় মুকিনয় ফমনয়নলাি 

সাজা এবং স্ত্রীনলানির জনয মাথার িুল ফিনি পুরুে সাজা িবীরা গুনাহ। 

পুরুেনির িাকড় লম্বা রাখা এবং স্ত্রীনলািনির মাথার িুল লম্বা রাখা ওয়াকজব। 

নারী-পুরুে উভনয়র নাভীর কননির পশম ও বগনলর পশম পকরষ্কার িনর ফফলা 

ওয়াকজব। 

৮৪. উস্তাি ও পীনরর সনঙ্গ ফবয়ািকব িরা, িুরআন ও হািীনসর আনলম 

কবনশেভানব িুরআননর হানফনযর অমযণািা িরা িবীরা গুনাহ। কযকন িুরআন-

হািীনসর আধ্যাকত্মি তে িাযণিরীভানব কশক্ষা ফিন, তানিই পীর বনল। আর 

উস্তাি বনল, কযকন িুরআন-হািীনসর বাকহযি অথণ কশক্ষা ফিন। উস্তাি ও পীর 

উভনয়রই বড় হি। এরূনপ যারা িুরআন শরীফ কহফয িনর হানফয হন বা 

িুরআন-হািীনসর অথণ ও মমণ আসল আরবী ভাোয় পাি িনর বুনে আমল 

িনরন এবং মানুেনি তিানুযায়ী আমল িরনত উপনিশ ফিন, তাাঁরা অননি 

মযণািার অকধ্িারী। তাাঁনির েকত যারা আন্তকরি মযণািা েিশণন িনর না, তারা 

মহাপাপী। 

৮৫. শূিনরর ফগাশত খাওয়া মহাপাপ ও িবীরা গুনাহ। এ িথা বলার িরিার 

কেল না, ফযমন িরিার ফনই এ িথা বলার ফয, মল-মূত্র ভক্ষে িরা মহাপাপ। 

কিন্তু ফযনহতু ফশানা যায় ফয, যারা ইংলযাি-আনমকরিায় যায়, তারা নাকি 

মুসলমান হওয়া সনেও ফিউ ফিউ শূিনরর ফগাশত ফখনত পনরায়া িনর না। 

ফসজনয এ িথািাও ফলখার েনয়াজন অনুভূত হনয়নে। 

৮৬. হস্তনমথুন িরা মহাপাপ ও িবীরা গুনাহ। 

৮৭. োাঁড়, িবুতর বা ফমারগ ইতযাকি লড়াইনয়র আনয়াজন িরা এবং তামাশা 

ফিখা িবীরা গুনাহ। 

৮৮. িুরআন শরীফ পনড় ভুনল যাওয়া। 
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৮৯. ফিান জীবন্ত ও জানিার জীবনি আগুন কিনয় জ্বালাননা িবীরা গুনাহ। তনব 

সাপ, কবেু, ভীমরুল, বল্লা ইতযাকি দুি ও িিিায়ি জীব হনত বাাঁিার যকি ফিান 

উপায় না থানি, তনব আগুন দ্বারা জ্বাকলনয় কিনয় আত্মরক্ষার বযবস্থা িরায় আশা 

িরা যায় ফয, ফিান গুনাহ হনব না। 

৯০. আল্লাহর রহমত হনত কনরাশ হনয় যাওয়া িবীরা গুনাহ। 

৯১. আল্লাহর আযাব হনত কনভণীি হওয়া িবীরা গুনাহ। 

৯২. হালাল জাননায়ারনি আল্লাহর নানম যনবহ না িনর অনয উপানয় ফমনর 

খাওয়া বা ফয জীব কনয়মতাকন্ত্রি যনবহ বযতীত ফিান আ ানত বা অনয ফিান 

উপানয় মনর ফগনে, উক্ত মতৃ জীব খাওয়া িবীরা গুনাহ। 

৯৩. অপিয় বা অপবযয় িরা িবীরা গুনাহ। 

৯৪. িৃপেতা ও বকখকল িরা িবীরা গুনাহ। 

৯৫. আসকতয় ক্ষমতা হানত থািা সনেও ইসলামী আইন েবতণন বা জাকর না 

িরা, গেতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র অথবা ধ্মণকনরনপক্ষতার নানম অননসলাকমি আইন 

সমথণন িরা বা জাকর িরা িবীরা গুনাহ। 

৯৬. ইসলানমর আইন মুতাকবি আইন-িানুন জাকর হওয়া সনেও ইসলামী 

রানির ফিান আইন অমানয িরা বা রািনদ্রাকহতা িরা িবীরা গুনাহ।  

৯৭. ডািাকত িরা, লুিতরাজ িরা বা পনিি ফিনি বা হিাৎ ফিানখর আড়ানল 

অসতিণতার সুনযানগ মাল িকুর বা কেনতাই িরা িবীরা গুনাহ। 

৯৮. ফোি জাত, ফোি ফপশািার বনল বা ফজালা, ফতকল, কশিারী, িামার, িুমার, 

বান্দীর বাচ্চা ইতযাকি বনল িাউনি ফহিারত িরা বা খানিা িনর ফিখা িবীরা 

গুনাহ। 

৯৯. কবনা ইজাযনত িানরা বাকড়র কভতনর বা  নরর কভতনর বা খাস িামরায় 

েনবশ িরা িবীরা গুনাহ। ইজ্জনতর জনয সালাম কিনয় সালানমর উত্তর না 

পাওয়া ফগনল কফনর আসনত হনব। 

১০০. পনরর ফিাে তালাশ িনর ফবড়াননা িবীরা গুনাহ। 

১০১. মানুনের িি হয়, এমন খািযমূলয বৃকদ্ধ ফিনখ খুকশ হওয়া িবীরা গুনাহ। 

১০২. সুরত-ফশনিনলর িারনে বা গকরব হওয়ার িারনে ফিান মুসলমাননি 

কিিিাকর বা িাট্টা-কবদ্রূপ িরা িবীরা গুনাহ। 

১০৩. কবি‘আত িাজ িরা বা কবি‘আত জাকর িরা িবীরা গুনাহ। হযরত 

আকয়শা রাকয. হনত বকেণত আনে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম বনলনেন, ফিান বযকক্ত যকি আমানির দ্বীননর মনধ্য এমন ফিান নতুন 

কবেয় অন্তভুণক্ত িনর যা দ্বীননর মনধ্য শাকমল নয়, তনব ঐ ‘নতুন কবেয়’ 
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েতযাখযাত হনব। অথণাৎ ফসই বযকক্তর িথা গ্রহে িরা জাকয়য হনব না।[সতূ্র: 

কমশিাত শরীফ, পষৃ্ঠা ৩৪। বুখারী শরীফ খণ্ড-১ পষৃ্ঠা-৩৭১] 

১০৪. দুকনয়া হাকসনলর জনয ইলনম দ্বীন কশক্ষা িরা িবীরা গুনাহ। হযরত আবু 

হুরাইরা রাকয. হনত বকেণত আনে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম বনলনেন, “ফয ইলম দ্বারা আল্লাহপানির করয়া ও সন্তুকি লাভ িরা হয়, 

এমন ইলমনি ফয বযকক্ত দুকনয়ার তুে সম্পি হাকসল িরার উনেনশয কশক্ষা 

িরনব, ফস জান্নানতর সুগকেও পানব না।”[সূত্র: কমশিাতুল মাসাবীহ, পষৃ্ঠা ৩৪। আবুি 

িাউি শরীফ খণ্ড ২ পষৃ্ঠা-৫১৫] 

১০৫. ইলম ফগাপন িরা িবীরা গুনাহ। হযরত আবু হুরাইরা রাকয. হনত বকেণত 

আনে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরনেন- 

“িানরা কনিি ইলমী কবেনয় ফিান েন িরনল, উক্ত কবেয়কি জানা থািা সনেও 

যকি ফস তা ফগাপন িনর, তনব কিয়ামনতর কিন তানি আগুননর লাগাম পরাননা 

হনব।”[সতূ্র : কমশিাত শরীফ, পষৃ্ঠা ৩৪। আবু িাউি শরীফ খণ্ড ২, পষৃ্ঠা ৫১৫] 

উপনরাক্ত হািীনস বকেণত ‘ইলমী কবেয়’ দ্বারা িুরআন হািীস ও দ্বীকন মাসআলার 

িথা ফবাোননা হনয়নে। অথণাৎ দ্বীকন কবেয় জানা থািা সনেও যকি ফস তা ফগাপন 

িনর, তনব কিয়ামনতর কিন তানি আগুননর লাগাম পরাননা হনব।[সতূ্র: কমশিাত 

শরীফ, পষৃ্ঠা ৩৪।] 

১০৬. জাল হািীস বেণনা িরা িবীরা গুনাহ। হযরত আবু হুরাইরা রাকয. ফথনি 

বকেণত আনে, “হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, ফয 

বযকক্ত ইোিৃতভানব আমার ওপর কমথযা আনরাপ িনর অথণাৎ জাল হািীস বেণনা 

িনর, ফস ফযন ফিাযনখ কননজর কিিানা বাকননয় ফনয়।” 

১০৭. গুনানহর িানজ মান্নত মানা িবীরা গুনাহ। গুনানহর িানজ মান্নত মানা 

ফযমন গুনাহ, তা পূরে িরাও গুনাহ। তথাকপ যকি ফিউ ফিান গুনাহর মান্নত 

ফমনন থানি, তাহনল তার িতণবয হনে, ফস ফযন তা পূরে না িনর, বরং 

িাফফারা আিায় িনর ফিয়। তার িাফফারা িসনমর িাফফারার মনতা। 

১০৮. েজানির অকধ্িার খবণ িরা। জনগনের হি আিায় না িরা িবীরা গুনাহ। 

হযরত মা‘িাল কবন ইয়াোর রাকয. হনত বকেণত আনে, হযরত রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, “মুসলমাননির মধ্য হনত ফিউ 

জনগনের শাসি হওয়ার পর যকি এমন অবস্থায় মৃতুযবরে িনর ফয, ফস স্বীয় 

জনগনের অকধ্িার খবণিারী কেল অথণাৎ তানির দ্বীন ও দুকনয়াকব িলযানের 

বযবস্থা িনরকন, তনব আল্লাহপাি অবশযই তার জনয জান্নাত হারাম িনর 

কিনবন।”  [সতূ্র: কমশিাত শরীফ, পষৃ্ঠা-৩২১। বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-১০৫৯] 
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১০৯. অনবধ্ িযাক্স আিায় িরা িবীরা গুনাহ। হযরত উিবা কবন আনমর রাকয. 

হনত বকেণত আনে, “অনবধ্ িযাক্স আিায়িারী জান্নানত েনবশ িরনব না।” 

শরী‘আনতর িৃকিনত িািম িাজণ, নগর শুল্ক ও আয়ির (ইনিাম িযাক্স) ইতযাকি 

আিয় িরা জাকয়য নয়। 

১১০. ঋেী অবস্থায় মৃতুযবরে িরা িবীরা গুনাহ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনন উমর 

রাকয. হনত বকেণত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি 

িনরন, “ঋে বযতীত শহীনির যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা িনর ফিওয়া হয়।”[সতূ্র: 

কমশিাত শরীফ, পষৃ্ঠা-২৫২। মসুকলম শরীফ, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-১৩৫] 

উপনরাক্ত হািীনসর মমণ এই ফয, ফিান বযকক্ত যকি ঋে িনর এবং সামথণয থািা 

সনেও তা পকরনশাধ্ না িনর বা পকরনশানধ্র ফিান বযবস্থাও না িনর শাহািত 

বরে িনর, তনব শাহািনতর িারনে তার যাবতীয় গুনাহ মাফ িনর ফিওয়া 

হনলও তার ঋে ক্ষমা িরা হনব না। িারে ফসিা বান্দার হি। 

১১১. দু’মুনখা স্বভাব ইখকতয়ার িরা িবীরা গুনাহ। হযরত আম্মার রাকয. হনত 

বকেণত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, 

“দুকনয়ানত যার দু’মুনখা স্বভাব থািনব, কিয়ামনতর কিন তার কজহ্বা হনব 

আগুননর”।[সতূ্র: কমশিাত শরীফ, পষৃ্ঠা-৪১৩, সনুানন িানরমী, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-৪০৫] 

১১২. মকহলানির খুশবু লাকগনয় ফবর হওয়া িবীরা গুনাহ। হযরত আবু মূসা 

আশআরী রাকয. হনত বকেণত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম 

ইরশাি িনরন, “গাইনর মাহরাম বা পরপুরুেনি িশণনিারী সিল িকু্ষই 

বযকভিাকরেী। আর মকহলার যকি খুশবু লাকগনয় ফিান মজকলনসর পাশ্বণ কিনয় গমন 

িনর, তনব ফস এরূপ [এরূপ বলার দ্বারা বযকভিাকরেী ফবাোননা উনেশয]”। [সতূ্র: 

আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খণ্ড-৩, পষৃ্ঠা-৮৪] 

সুতরাং মকহলানির কবনশে জরুরনত পিণা সহিানর ফবর হওয়া জাকয়য থািনলও 

খুশবু ফমনখ ফবর হওয়া জাকযয নয়। 

১১৩. কবজাকতনির অনুিরে িরা িবীরা গুনাহ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনন উমর 

রাকয. হনত বকেণত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, 

“ফয বযকক্ত অনয ফিান িওনমর অথণাৎ অমসুকলমনির রীকত-নীকতর অনুিরে 

িরনব, ফস তানির মনধ্য গেয হনব”। 

অথণাৎ ফয বযকক্ত িমণ, কবশ্বাস ও আমল-আখলানির ফক্ষনত্র কবজাতীয় ধ্যান-

ধ্ারো, িৃকি-িালিার, সভযতা ও সংস্ককৃতর অনুসরে িরনব, ফস তানির িলভুক্ত 

বনল গেয হনব এবং কিয়ামনত তানির সানথ হাশর হনব। 
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১১৪. ফগাাঁফ বড় িনর রাখা িবীরা গুনাহ। হযরত যানয়িা কবন আরিাম রাকয. 

হনত বকেণত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, 

“ফয বযকক্ত স্বীয় ফগাাঁফ োিনব না, ফস আমানির িলভুক্ত নয়”। 

যারা বড় বড় ফগাাঁফ রানখ এবং ফোি িরানি মযণািার ফখলাফ মনন িনর, তারা 

উভয় হািীস হনত কশক্ষা গ্রহে িরুি। উনল্লখয, ফমাি বড় বড় রাখা কহন্দয়ুানী 

সংস্ককৃত। 

১১৫. িৃকত্রম িুল বযবহার িরা িবীরা গুনাহ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনন উমর 

রাকয. হনত বকেণত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম অকভশাপ 

িনরনেন, (কননজ বা অননযর দ্বারা িৃকত্রম) িুল সংনযাজনিাকরেীর ওপর এবং 

কননজ বা অপনরর দ্বারা শরীর ফখািাই িনর বা নিশা বা েকব অংিনিাকরেীর 

ওপর । [সতূ্র: আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খণ্ড-৩, পষৃ্ঠা-১২০] 

আজিাল আমানির ফিনশ কিেু মকহলা ও পুরুেনিরনি ফিখা যায় ফয, তারা 

িৃকত্রম িুল বযবহার িনর থানি। যারা এরূপ িরনব তারা উপনরাক্ত হািীনসর 

বকেণত অকভশানপর অন্তভুণক্ত হনব। 

১১৬. অকভশাপ ফিয়া িবীরা গুনাহ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনন উমর রাকয. হনত 

বকেণত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, “মু‘কমন 

িখননা অকভসম্পাতিারী হনত পানর না”। [সতূ্র: কমশিাত শরীফ, পষৃ্ঠা-৪১৩। কতরকমযী 

শরীফ, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-২২] 

১১৭. অনহতুি িুিুর ফপাো িবীরা গুনাহ। হযরত আবু তালহা রাকয. হনত 

বকেণত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, “এমন 

 নর রহমনতর ফফনরশতা েনবশ িনর না, ফয  নর িুিুর বা োেীর েকব আনে”। 

[সতূ্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-৮৮০, কমশিাত শরীফ, পষৃ্ঠা-৩৮৫।] 

১১৮. েকব ধতকর িরা িবীরা গুনাহ। হযরত আবদুল্লাহ কবন মাসউি রাকয. হনত 

বকেণত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, 

“আল্লাহপানির িানে সবণাকধ্ি শাকস্তনযাগয অপরাধ্ী বযকক্ত হনলা, কিত্র 

অংিনিারী বা েকব ধতকরিারী”।  [সতূ্র: মসুকলম শরীফ, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-১৯৯, কমশিাত 

শরীফ, পষৃ্ঠা-৩৮৫।] 

শরী‘আত সম্মত েনয়াজন বযকতনরনি হানত েকব অংিন িরা বা িযানমরা দ্বারা 

েকব ফতালা অথণাৎ ফয ফিান উপানয় ফিান োেীর েকব ধতকর িরা বা িরাননা 

সমূ্পেণ হারাম। তনব বৃক্ষ, ফলফুল, পাহাড়, মসকজি ইতযাকি েকব ধতকর িরা 

হারাম নয়। 

১১৯. মাতম ও ফশাি েিাশ িরা িবীরা গুনাহ। হযরত আবদুল্লাহ কবন মাসউি 

রাকয. হনত বকেণত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, 
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“ফসই বযকক্ত আমানির িলভুক্ত নয়, ফয িানরা মৃতুযনত মাতম িনর, মুনখ 

আ াত িনর, জামা কোঁনড় ফফনল এবং জাকহকলয়যানতর অথণাৎ জাকহলী যুনগর উক্ত 

েথানি অনুসরে িনর এবং তা সিনলই িনর বনল ফিাহাই ফিয়”। [ সতূ্র: 

কমশিাত শরীফ, পষৃ্ঠা-১৫০। বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পষৃ্ঠা-৪৯৯] 

১২০. এিাকধ্ি স্ত্রীনির মনধ্য সমতা রক্ষা না িরা িবীরা গুনাহ। হযরত আবু 

হুরাইরা (রাকয.) হনত বকেণত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম 

বনলনেন, “ফিান বযকক্তর যকি এিাকধ্ি স্ত্রী থানি, আর ফস তানির মনধ্য সমতা 

রক্ষা না িনর, তনব কিয়ামনতর কিন ফস অধ্ণাঙ্গ অবশ অবস্থায় হাকজর হনব”।[সতূ্র: 

কমশিাত শরীফ, পষৃ্ঠা-২৭৯।] 

১২১. সাহাবানয় কিরানমর সমানলািনা িরা িবীরা গুনাহ। হযরত আবদুল্লাহ 

ইবনন উমর রাকয. হনত বকেণত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম  বনলনেন, “যখন ফতামরা সাহাবানয় কিরানমর সমানলািনািারীনির 

ফিখনব, তখন তানিরনি বল সাহাবা ও ফতামানির মনধ্য যারা কনিৃি, তানির 

ওপর আল্লাহপানির লানত ফহাি”। [সতূ্র: কমশিাত শরীফ, পষৃ্ঠা-৫৫৪। কতরকমযী 

শরীফ, খণ্ড-২, পষৃ্ঠা-২২৫] 

এ িথা স্পি ফয, সাহাবানয় কিরাম ও তানির সমানলািিনির মনধ্য 

সমানলািিরাই কনিৃি। সুতরাং সমানলািিনির ওপর লানত বকেণত হনব।  

১২২. হক্কানী উলামানয় কিরানমর সানথ কবনদ্বেভাব ফপােে িরা িবীরা গুনাহ। 

হযরত আবু হুরাইরা রাকয. এর বেণনা ফথনি জানা যায়, হযরত রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, আল্লাহ তাআলা বনলন, “ফয 

বযকক্ত আমার ফিান বেুর সানথ শত্রুতা রানখ আকম তার সনঙ্গ যুদ্ধ ফ ােো 

িরকে”।[সতূ্র : কমশিাত শরীফ, পষৃ্ঠা-১৯৭।] 

ফয সিল বযকক্ত ইখলানসর সানথ দ্বীননর ইলম ও আমনলর মনধ্য কলপ্ত তারাই 

আল্লাহওয়ালা ও আল্লাহর বেু। আল্লাহ তা‘আলার ধনিিযভাজন বযকক্তনির সনঙ্গ 

শত্রুতা ফপােে িরা িরম দুভণানগযর িথা। আল্লাহপাি স্বয়ং এই জাতীয় 

ফলািনির সনঙ্গ যুদ্ধ ফ ােো িনরনেন। হযরত মাওলানা রশীি আহমি গাঙ্গুহী 

রহ. কলনখনেন ফয, আনলম কবনদ্বেীনির িবনর রাখার পর তানির ফিহারা 

কিবলার কিি ফথনি কফকরনয় ফিওয়া হয়।  [সতূ্র : মা‘আকরনফ আিাকবর, পষৃ্ঠা-৪০১] 

১২৩. কবনা িাওয়ানত আহার িরা িবীরা গুনাহ। হযরত আবদুল্লাহ কবন উমর 

রাকয. হনত বকেণত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি 

িনরন, “িাউনি িাওয়াত িরা হনল, ফস যকি কবনা উজনর তা িবুল না িনর, 

তনব ফস আল্লাহ ও তার রাসূনলর নাফরমানী িরনলা। আর ফয বযকক্ত িাওয়াত 

োড়া এনস খানায় অংশগ্রহে িনর, ফস ফযন ফিার হনয়  নর েনবশ িরনলা এবং 

ডািাত হনয় ফবর হনয় ফগল”।[সূত্র : কমশিাত শরীফ, পষৃ্ঠা-২৭৮।] 



www.islamijindegi.com 

 

উনল্লখয, কবনয়র সময় ফমনয়র বানপর বাকড়নত বনরর সানথ ২/৪ জন ফলাি 

খাওয়ানত অংশগ্রহে িরা িূেেীয় কিেু নয়। কিন্তু বতণমানন েথা েিকলত হনয়নে 

ফয, বনরর সানথ বহুসংখযি ফলািজন শতণ িনর ফমনয়র বানপর বাকড়নত খাওয়ার 

মনধ্য শরীফ হয় এবং অননি ফক্ষনত্র ফমনয়র কপতা জকম কবকি িনর বা জকম 

বেি ফরনখ বা সুনির ওপর ঋে গ্রহে িনর িাওয়ানতর আনয়াজন িনর থানি। 

ফমনয়র বানপর বাকড়নত এ ধ্রননর খাবার মজকলনসর ফিান েমাে িুরআন ও 

হািীনস পাওয়া যায় না। এবং এ ধ্রননর অনুষ্ঠাননর খানানি বুযগুণানন দ্বীন 

ডািাকতর খানা কহনসনব আখযাকয়ত িনরনেন। এর ফথনি পরনহজ িরা জরুরী। 

স্মরে রাখনত হনব ফয, ফিান মুসলমাননর মাল তার অন্তনরর পুনরাপুকর সন্তুকি 

োড়া অননযর জনয িখননা হালাল হয় না। 

 

পাপ িানজ দুকনয়ার ক্ষকত 

ফনি িাজ িরার আসল উনেশয হনে-আল্লাহ তা‘আলানি সন্তুি িরা ও 

আকখরানতর সুখ লাভ িরা এবং পাপিাজ হনত ফবাঁনি থািার আসল উনেশয 

হনে আকখরানতর আযাব ও ফখািার গযব হনত মুকক্তলাভ িরা। কিন্তু আজিাল 

সাধ্ারেত ফলানিরা দুকনয়ার লাভ ফলািসানিানিই ফবকশ বুনে। তাই পাপ িরনল 

দুকনয়ানত কি কি ক্ষকত হয় এবং ফনি িাজ িরনল দুকনয়ানত কি কি লাভ হয়, 

তার কিেু বেণনা এখানন ফিয়া হল। আশা িরা যায় ফয, ফলানিরা অন্তত দুকনয়ার 

লানভর আশায় কিেু ফনি িাজ িরনব এবং দুকনয়ার ফলািসাননর ভনয় পাপ 

িাজগুনলা তযাগ িরনব। 

পাপ িরার িরুন ফযসব ক্ষকত হয় তা কনম্নরূপ 

১. দ্বীনী ইলম হনত মাহরূম ও বকঞ্চত থািনত হয়। ২. িামাই ফরাযগানরর 

বরিত উনি যায়। ৩. ফখািার েকত মুহািত থানি না। ৪. সৎনলানির িানে 

ফযনত ইো হয় না। ৫. িানজ-িনমণ অননি বাধ্া-কবে এনস পনড়। ৬. অন্তর 

িাল হনয় যায়। ৭. হৃিনয়র বল থানি না। ৮. ফনি িাজ হনত মাহরূম থািনত 

হয়। ৯. হায়াত িািা যায়। ১০. এি গুনানহর পর অনয গুনাহ সং কিত হনত 

থানি, তওবা িরবার ইো িমশ িমনজার হনত থানি। ১১. কিেু কিন পর 

পানপর েকত ফয এিিা  ৃো কেল, ফসিাও িনল যায়। ১২. মন্দ িানজ নমরূি, 

শাোি, কফরআউন, আবু জাহল েমুখ আল্লাহর দুশমননির উত্তরাকধ্িারী ও 

সহগামী হনত হয়। ১৩. আল্লাহর কনিি মান-সম্মান কিেুই থানি না। ১৪. 

অনযানয জীবজন্তু পানপর িরুন িি ফপনয় পাপীর েকত লা‘নত িনর। ১৫. জ্ঞান-

বুকদ্ধ হ্রাস ফপনত থানি। ১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর বি 

দু‘আর ভাগী হনত হয়। ১৭. ফফনরশতানির ফনি দু‘আ হনত মাহরূম থািনত 

হয়। ১৮. ফিনশর শসয-ফসলাকিনত বরিত থানি না। ১৯. শরম-ভরম িনল 

যায়। ২০. আল্লাহ তা‘আলার ভকক্ত অন্তর হনত উনি যায়। ২১. আল্লাহর 
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ফনয়ামত হনত মাহরূম হনয় যায়। ২২.বালা-মুসীবত নাকযল হয়। ২৩. তাাঁনি 

েশংসাস্থনল কনন্দা িরা হয়। ২৪. শয়তান তার কিরসাথী হনয় যায়। ২৫. তার 

কিল ফপনরশান থানি। ২৬. মৃতুযিানল তার মুখ কিনয় িাকলমা ফবর হয় না। ২৭. 

ফখািা তা‘আলার রহমত হনত কনরাশ হনয় অবনশনে তাওবা বযকতনরনিই তার 

মৃতুয হয় ইতযাকি। 

ফনি িানজ দুকনয়া লাভ 

১. ফনি িাজ িরার ফনল িামাই ফরাযগানর বরিত হয় । ২.িি ও অশাকন্ত িূর 

হয়। ৩. কিনলর মিসুি সহনজ পুরা হয় । ৪. জীবনন শাকন্ত পাওয়া যায়। ৫. 

ফিনশ রীকতমত বৃকি হয়। ৬. অকত বৃকি বা অনাবৃকি হয় না। ৭. বালা মুসীবত িূর 

হয়। ৮. আল্লাহ তা‘আলা সিল িানজ মিিগার হন। ৯. ফনি ফলানির অন্তর 

ফনি িানজর েকত মজবুত রাখার জনয ফফনরশতানির হুিুম িরা হয়। ১০. খাাঁকি 

সম্মান পাওয়া যায় এবং মযণািা বৃকদ্ধ হয়। ১১. ফলানির অন্তনর মুহািত সৃকি 

হয়। ১২. িুরআন শরীফ তার জনয রহমত হয়। ১৩. জাননর বা মানলর ক্ষকত 

হনল তার পকরবনতণ উত্তম কজকনস পাওয়া যায়। ১৪. িমশ ফনয়ামত বৃকদ্ধ ফপনত 

থানি, মালও বাড়নত থানি ১৫. কিনল শাকন্ত আনস। ১৬. আওলানির মনধ্যও 

এর েভাব পনড়। ১৭. জীকবত অবস্থায়ই গাইব হনত সুসংবাি পাওয়া যায়। ১৮. 

মৃতুযিানল ফফনরশতাগে সুসংবাি শুনান। ১৯. অভানবর সময় মিি পাওয়া 

যায়। ২০. অন্তনরর কবশৃঙ্খল কিন্তা-ভাবনা িূর হয়। ২১. রাজত্ব ও িতৃণত্ব স্থায়ী 

হয়। ২২. আল্লাহর গজব িূর হয়। ২৩. আয়ু বৃকদ্ধ পায়। ২৪. অনাহার ও 

অধ্ণাহানরর িি হনত মুকক্ত পাওয়া যায়। ২৫. অল্প কজকননস ফবশী বরিত হয় 

ইতযাকি। 

 

তাওবার বয়ান 

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাি িনরন, “ফহ মুকমনগে! ফতামরা আল্লাহর কনিি 

খাাঁকিভানব তাওবা ির”।  [ সূত্র: সূরা তাহরীম, আয়াত-৭] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন, “গুনাহ ফথনি তাওবািারী 

এমন পকবত্র হনয় যায় ফয, ফযন তার ফিান গুনাহই ফনই”। [সতূ্র: ইবনন মাজাহ, 

পষৃ্ঠা-৩১৩] 

খাকলস তাওবা িানি বনল? জননি বুযগুণ অকত সংনক্ষনপ তাওবার বযাখযা এভানব 

েিান িনরনেন, “গুনানহর িারনে মননর কভতর অনুতানপর আগুে জ্বলানিই 

তাওবা বনল”। 

ইবনন মাসউি রাকয. বনলন:, “অনুতপ্ত হওয়াই তাওবা”। [সতূ্র: ইবনন মাজাহ, পষৃ্ঠা-

৩১৩]  
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খাকলস তাওবার জনয িনয়িকি শতণ আনে : ১. গুনানহর িাজ স্মরে িনর মনন 

মনন লকজ্জত হওয়া এবং মননর মনধ্য দুঃখ অনুভব িরা। ২. সনঙ্গ সনঙ্গ ঐ 

অনযায় িাজ তরি িনর ফিয়া। ৩. ভকবেযনতর জনয মনন মনন িৃঢ় েকতজ্ঞা িরা 

ফয, আর িখননা এমন িাজ িরব না এবং নফস যখন আবার ফসই িাজ িরার 

খানয়শ হয়, তখন তানি িমন িনর রাখা। আর ফখািার িানে এমন িািুকত-

কমনকত িনর মাফ িাওয়া, ফযমকনভানব মাফ ফিনয় থানি ফিান িাির যখন ফস 

তার মাকলনির কনিি অপরাধ্ িনর ফফনল। ফস িািুকত-কমনকত িনর মাকলনির 

হাত জকড়নয় ধ্নর, এিবানরর জায়গায় িশবার িনর মাফ িায়। তাই ফখািার 

িানে অন্তত এতিুিু ফতা িরা উকিত।  

আর উক্ত ত্রুকির জনয তাওবার সানথ সানথ শরী‘আনত বকেণত পদ্ধকতনত েকতিার 

শুরু িনর ফিয়া উকিত। ফযমন, নামায, ফরাযা, যািাত ইতযাকি আিায় না িনর 

থািনল, ফসগুনলা কহনসব িনর আিায় িরা উকিত। কিন্তু ফসগুনলার িূড়ান্ত কহসাব 

িরা সম্ভব না হনল, মননর েবল ধ্ারোর কভকত্তনত কহসাব িনর কপেননর 

সবগুনলার িাযা আিায় শুরু িনর ফিয়া িতণবয। িাযা আিায় ফশে হওয়ার পূনবণ 

মৃতুয এনস ফগনল ফসগুনলা আিায় িরার জনয ওসীয়ত িনর যাওয়া বাঞ্ছনীয়।  

আল্লাহ না িরুন, িানরা ফথনি িাকলমানয় িুফর বা কশরি েিাশ ফপনল তার 

জনয িাকলমা পনড় নতুনভানব ঈমান আননত হনব এবং কববাহ ফিাহরানত হনব। 

ফিউ যকি অননযর অথণ অনবধ্ভানব কননয় থানি, তাহনল ফস অথণ কননজর েবল 

ধ্ারোর কভকত্তনত ফয পকরমাে হয়, তা মূল মাকলিনি ফপৌাঁনে কিনব। মাকলি না 

থািনল, তার ওয়াকরসনিরনি ফপৌাঁনে কিনব। তানিরনিও না ফপনল মূল 

মাকলিনি সাওয়াব ফপৌাঁোননার কনয়নত গরীব কমসিীননিরনি িান িনর কিনব। 

এসব কবেয় খাকলস তাওবার জনয এিান্ত জরুরী। এরিম খাকলস তাওবা িরনল 

আল্লাহর ওয়ািা আনে ফয, কনশ্চয়ই কতকন তাওবা িবুল িনর কননবন এবং 

তাওবািারীনি ক্ষমা িনর মুহািত িরনবন। 

তাওবা িবুকলয়াত সম্পনিণ আল্লাহ পাি বনলন, 

وبُ الل َهُ إِن َمَا الت َوْبَةُ عَلَى الل َهِ لِل َذِينَ يَعْمَلُوَن الس ُوءَ بِجَهَالَةٍ ثُم َ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُ
ئَاتِ حَت َى إِذَا حَضََر عَلَيْهِمْ وَكَانَ الل َهُ عَلِيماا حَكِيما

ِ
ا   وَلَيْسَتِ الت َوْبَةُ لِل َذِينَ يَعْمَلُونَ الس َي 

ي تُْبتُ اْلََْن وََلَ ال َذِيَن يَمُوتُونَ وَهُْم كُف َارٌّ أُولَِئكَ أَعْتَدْنَا لَهُْم عَذَ
ِ
اباا أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ َقالَ إِن 

  أَلِيماا
“অবশযই আল্লাহ তানির তাওবা িবুল িরনবন, যার ভুলবশত মন্দ িাজ িনর 

অনকতকবলনম্ব তাওবা িনর। এরাই হল ফস সব ফলাি যানিরনি আল্লাহ ক্ষমা 

িনর ফিন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সবণজ্ঞ। আর এমন ফলািনির জনয ফিান ক্ষমা 

ফনই, যার মন্দ িাজ িরনতই থানি, এমন কি যখন তানির িানরা মাথার উপর 
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মৃতুয উপকস্থত হয়, তখন বলনত থানি: আকম এখন তাওবা িরকে। আর তাওবা 

ফনই তানির জনয, যারা িাকফর অবস্থায় মৃতুযবরে িনর। আকম তানির জনয 

যন্ত্রোিায়ি শাকস্ত েস্তুত িনর ফরনখকে”। [সতূ্র: সূরা কনসা, আয়াত ১৭-১৮]   

 

 

অধ্যায় পাাঁি 

ইসলানমর িকৃিনত গেতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাি 

গেতন্ত্র সমাজতন্ত্র ইসলাম কবনরাধ্ী মতবাি 

পৃকথবীনত আল্লাহ তাআলা মানুেনি পাকিনয়নেন খলীফারূনপ, তার েকতকনকধ্ত্ব 

িরার জনয। জান্নাত হনত কনবণাকসত মানুে যানত তার সকিি সরল পথ ভুনল না 

যায়, ফস জনয যুনগ যুনগ এ ধ্রায় আকবভূণত হনয়নেন অসংখয নবী-রাসূল আ.। 

মানুনের জীবন পদ্ধকতর সকিি রূপনরখা বেণনা কিনয় বহু আসমানী গ্রন্থ এনসনে 

ফসসব নবী-রাসূলগনের আ. মাধ্যম।  

ফশেনবী হযরত মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যনম আমানির 

জনয পকবত্র িুরআননর আনলাি বকতণিা দ্বারা জীবন িলার পথ ও পানথয় সুস্পি 

ও উজ্জ্বল হনয় আনে। পকবত্র িুরআননর বাস্তব বযাখযা হনে হািীস। বযকক্তজীবন 

ফথনি শুরু িনর রািীয় জীবননর েকতকি অধ্যায় সম্পনিণ পকবত্র িুরআন ও 

হািীস স্পি বেণনা কিনয়নে। বযকক্ত, সমাজ ও রািনি ধ্মণ ও রাজনীকতর এিই 

সূত্র-বেনন আবদ্ধ িনরনে ইসলাম। তাই ধ্মণীয় িৃকিনিাে ফথনি, মহান আল্লাহ 

রািুল আলামীননর ফেকরত ইসলামী মতািশণ বাি কিনয় িানরা বযকক্তগত তথা 

মানব রকিত আইন বা মতবাি কিনয় ফিশ শাসন িরা বা এ জনয আনন্দালন িরা 

মুসলমাননির জনয সমূ্পেণরূনপ নাজাকয়য। অথি িকমউকনজম এবং 

শসযাকলজনমর  ফনতার  িথার বুকল আওড়ানত কগনয় বনল থানি, “ইসলাম মানব 

জাকতনি ফয সামযবাি কশক্ষা কিনয়নে, আমরা জাকতনি ফসই সামযবানির কিনিই 

আহবান িকর। সমতার কিি কিনয় ইসলানমর সানথ আমানির ফিান কবনরাধ্ 

ফনই; বরং ইসলানমর কশক্ষানিই আমরা বাস্তবাকয়ত িরনত িাই সামযবানির 

মাধ্যনম”।  

উক্ত ফনতানির এসব বক্তবয-কববৃকত ফোল আনাই ফধ্াাঁিা, সনতযর অপলাপ এবং 

মধু্র নানম কবে পান িরাননার অপনিিা মাত্র। শরী‘আনতর িৃকিনত েিকলত 

সমাজতন্ত্র ও গেতনন্ত্রর েিার িরা হারাম। িারে, বতণমান গেতন্ত্রও সমাজতন্ত্র 

উভয়ই ইসলাম কবনরাধ্ী মতবাি। ফতমকনভানব জাতীয়তাবানির ফিাগান আনরি 

শরী‘আতকবনরাধ্ী আওয়াজ। আর ধ্মণকনরনপক্ষতার মনধ্য ফতা ফিান ধ্মণই ফনই। 

আধু্কনি গেতনন্ত্রর মূল বক্তবয হনে-“জনগেই সিল ক্ষমতার উৎস”। 

গেতনন্ত্রর মমণবােীঃ Govt. of the people by the people for the 
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people. সরিার জনগনের মধ্য হনত, জনগনের দ্বারা জনগনের জনয 

কনবণাকিত হনব। অথণাৎ জনগেই সিল ক্ষমতার উৎস। আর সমাজতনন্ত্র সবণময় 

ক্ষমতার অকধ্িারী হয় পাকিণ। জনগে হয় পাকিণর সিসয। বুো ফগল, উভয় 

তনন্ত্ররই মূল বক্তবয-জনগে সবণময় ক্ষমতার উৎস। অথি ইসলাম সবণময় 

ক্ষমতার উৎস বনল স্বীিার িনর এিমাত্র আল্লাহ তা‘আলানি। ফমাোিথা, 

ইসলানমর বুকনয়াি ফখািায়ী শকক্তর উপর। আর গেতন্ত্র ও সমাজতনন্ত্রর বুকনয়াি 

জনগে তথা বস্তুর উপর। মূলকভকত্ত হনতই শুরু হয় ইসলানমর সানথ গেতন্ত্র ও 

সমাজতনন্ত্রর সং াত। সুতরাং, গেতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ইসলাম কবনরাধ্ী মতবাি। 

তাই এতদুভনয়র ফিানিাই ইসলানমর কশক্ষানি বাস্তবাকয়ত িরনত পানর না।  

ফনতা কনবণািননর ফবলায় ইসলানমর কশক্ষা হল সমানজর আনলম জ্ঞানী ও 

ফযাগযতাসম্পন্ন দ্বীনিার বযকক্তগনের পরামনশণর দ্বারা রািেধ্ান হনত কনম্নস্তর 

পযণন্ত ফযাগযতার বযকক্ত শাসনিানযণ কনযুক্ত হনবন। ফনতা বা শাসি কনবণািননর 

বযাপানর অকশকক্ষত, মূখণ ও কননবণাধ্ ফলািনির রায় বা পরামনশণর ফিান মূলয 

ফনই। জ্ঞানী-গুেীনির দ্বারা শাসি কনবণাকিত হবার পর ফিশবাসী সিনলই তানির 

আনগুতয স্বীিার িনর কননব। ফযমন, আল্লাহ তা‘আলা বনলন, “ফহ মুকমনগে! 

ফতামরা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লামনি মানয ির। আর ফয 

আমীর আল্লাহ ও রাসূনলর কননিণশ মত হুিুম িনর, তার অনুগত হও”। [সতূ্র: সরূা 

কনসা, আয়াত ৫৯।]  

রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন, “ফতামরা আমীনরর িথা 

ফমনন িল, যকিও ফিান হাবশী নািিািা ফগালামনি (তার ফযাগযতার িারনে) 

ফতামানির আমীর কনবণাকিত িরা হয়”।[সতূ্র: কতরকমযী শরীফ। খণ্ড -২, পষৃ্ঠা ৩০০] 

ফমাি িথা হুিমুনতর ফিাননা িাকয়নত্ব আসার জনয অননিগুনলা শতণ আনে। 

১. জরুরত পকরমাে িুরআন ও হািীনসর ইলম থািা। 

২. দ্বীনিারী ও পরনহযাগারী থািনত হনব। 

৩. সততা ও আমানতিারী থািনত হনব। 

৪. সমাজনসবার মননাভাব ও ফরিডণ থািনত হনব। 

৫. রািপকরিালনার বযাপানর ফযাগযতা ও িক্ষতা থািনত হনব। 

৬. উমালানয় কিরাম ও মুফতীনির সানথ পরামশণ িরার ধবকশিয থািনত হনব। 

৭. িাকয়ত্বগ্রহনে অকনেুি হনত হনব। 

পক্ষান্তনর আমানির সমানজ েিকলত গেতনন্ত্র এসব শতণ পাওয়া যায় না। গেতন্ত্র 

ও সমাজতন্ত্র সমাজসনিতন জ্ঞানী ফলািনির দ্বারা কনবণাকিত আমীনরর আনুগতয 

কশক্ষা ফিয় না, বরং সংখযাগকরনষ্ঠর রায়নি মাননত কশখায়। যকিও ফসই 

সংখযাগকরষ্ঠতা কননবণাধ্ ও ফবািা ফলািনির হয়।  
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অথি পকবত্র িুরআন সংখযাগকরনষ্ঠর রায় মানার কবরুনদ্ধ হুাঁকশয়ারী কিনয়নে। 

ইরশাি হনে- “যকি তুকম অকধ্িাংনশর িথা অনুসরে ির, তাহনল অকধ্িাংনশর 

রায় ফতামানি সকিি পথ ফথনি িূনর সকরনয় কিনব”।[সতূ্র: সরূা আন‘আম, আয়াত 

১১৬]  

িারে এিা বাস্তব সতয িথা ফয, দুকনয়ানত সব সময় ভানলার ফিনয় মন্দ ফবকশ 

থানি। ফযমন, কশকক্ষনতর ফিনয় অকশকক্ষনতর সংখযা ফবশী। জ্ঞানীর ফিনয় মূখণ 

কননবণানধ্র সংখযা ফবকশ। এমকনভানব সৎ ফলানির ফিনয় অসৎনলানির সংখযা 

ফবকশ। এনক্ষনত্র যকি অকধ্িাংনশর রানয়র দ্বারা ফিান কসদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তনব 

ফসখানন কননবণাধ্, অকশকক্ষত, অনযাগয ও অসৎ ফলািনির িখলিাকরত্ব জয়ী হনব। 

তাই এ কসদ্ধানন্ত ভুল থািািাই স্বাভাকবি। বলাবাহুলয গেতনন্ত্র শুধু্ সংখযার 

কহনসবই পকরগকেত হয়, এবং সংখযাকধ্িযনিই োধ্ানয ফিওয়া হয়। ফসখানন 

কবনবি-বুকদ্ধর ফিাননা মূলযায়ন িরা হয় না। এজননয ইসলাম গেতন্ত্রনি ইসলামী 

আিনশণর পকরপন্থী বনল ফ ােো িনর।  

এ সতযকি না জানার িারনেই অনননি গেতনন্ত্রর জনয িরিী হনয় ফজার গলায় 

হাাঁিনেন। আবার অনননি ইসলাম িাকয়ম িরার িথা বনল গেতন্ত্র িাকয়ম িরার 

কপেনন ফিৌড়ানিৌকড় ও ফলজুড়বৃকত্ত িনর িনলনেন। 

সমাজতনন্ত্রর িফুরী কিিসমহূ  

সমাজতনন্ত্রর কভকত্ত স্থাকপত হনয়নে নাকস্তিতার ওপর। ধ্মণনদ্রাকহতা ও আল্লাহনি 

অস্বীিার িরা হল সমাজতনন্ত্রর মূল বুকনয়াি। তানির ভাোয়-ধ্মণ হল উন্নকতর 

পনথ বাধ্া। ফিািান বে িরনল, বযবসায় ক্ষকত হয়। হজ্ব আিানয়র দ্বারা 

শারীকরি দুবণলতা আনস, িাজ-িনমণ কবে  নি এবং সম্পি নি হয়। বযবসা-

বাকেজয ও ফলন ফিনন হালাল হারাম ফবর িরনল, অনবধ্ উপাজণননর পথ রুদ্ধ 

িরা হয়। ধ্মণীয় েকতষ্ঠান তথা মসকজি, মািরাসা, খানিাহ ইতযাকি কনমণাে 

িরনল ফিনশর জকম নি িরা হয়। আশ্চনযণর বযাপার, ফগািা ফিশিা ফযন তানির। 

আর ধ্নমণর অনুসারীরা আবজণনার ফবাো ধব কিেুই নয়। সুতরাং, তানির 

অকধ্িানরর ফযন েনই উনি না।  

তাইনতা সমাজতনন্ত্রর েকতষ্ঠাতা ‘িালণ মািণস’ ও তার রূপিার ‘ফলকনননর কিন্তা-

ধ্ারার সারমমণ কেল- “কনকখল কবনশ্ব ফিান স্রিা বা ফখািা বলনত কিেুই ফনই। 

বরং ফগািা কবশ্ব জড়পিানথণর পারস্পকরি সং নেণর ফনল কননজ কননজই সৃকি 

হনয়নে”। িকমউকনিনির িাকব হল, “আমরা ফযমকনভানব পৃকথবীর রাজানিরনি 

কসংহাসন ফথনি কননি ফফনল কিনয়কে, ফতমকনভানব আিানশর বািশাহনিও আরশ 

হনত নীনি কননক্ষপ িনরকে”। (নাউযুকবল্লাহ)।  

জামণানীর এিজন নওমুসকলম ‘মুহাম্মি আসাি’ পযণিি কহনসনব ফসাকভনয়ত 

ইউকনয়নন স্বিনক্ষ যা অবনলািন িনরনেন, তা কতকন কননজর ভাোয় বেণনা 
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িনরন- ফসাকভনয়ত ইউকনয়নন রািীয়ভানব বড় বড় ফপাস্টার ফেনপ ফিশন, সড়ি 

ও িাকমণনানল েুকলনয় রাখা হনয়নে, যার মনধ্য কিত্রািানর ফিখাননা হনয়নে ফয, 

এিজন সািা িাকড় কবকশি আবা পকরকহত দ্বীনিার বযকক্ত ফম ােন্ন আসমান 

ফথনি ফননম আসনেন, আর মজদুরনির ইউকনফমণ পকরকহত িকমউকনি যুবিরা 

খুাঁকিনয় খুাঁকিনয় তানি নীনি অবতরে িরানে। এ েকবর নীনি বড় বড় অক্ষনর 

ফলখা আনে ফসাকভনয়ত ইউকনয়ননর মজদুরগে এমকনভানব ফখািানি আরশ 

ফথনি নীনি কননক্ষপ িনরনে”। (নাউযুকবল্লাহ)। [সতূ্র: কি ফরাড িু মক্কা, পষৃ্ঠা ১৯৯।] 

সমাজতনন্ত্রর উত্থাননর পর রাকশয়ায় আল্লাহর অকস্তত্ব অস্বীিার িরার েিৃি 

নজীর সুস্পি। তখন রাকশয়ার ৩১ হাজার মসকজি ও ২৫,৫০০ মািরাসার 

অকধ্িাংশই ধু্কলসযাৎ িনর ফফলা হয়। এমকনভানব রাকশয়ায় অসংখয উলামানয় 

কিরানমর সমানবশ কেল। তানির মধ্য হনত ৫০,০০০ শীেণস্থানীয় উলামানয় 

কিরামনি শহীি িনর ফফলা হয়। অবকশিগে কবকভন্ন ফিনশ কহজরত িনরন। 

ইকতহানসর ফসই রক্তাক্ত অধ্যায় মুসলমাননির হৃিনয় িগিনগ  া হনয় আনে। 

কিন্তু সুিী ণ সত্তর বের দুিণান্ত েতানপ ক্ষমতা ধ্নর ফরনখও িকমউকনস্টরা ইসলাম 

ও মুসলমাননিরনি ফসখান ফথনি কনকশ্চহ্ন িরনত পানর কন।  

বস্তুত এ রিম পশুত্ব আর ববণরতানি ফিান ফিশ ও জাকত ফিান িানলই সহনজ 

গ্রহে িনরকন। এর েমাে স্বয়ং স্টাকলননর ভােয। কতকন মানািার িনফানরনন্স 

বেণনা িনরন- “কদ্বতীয় মহাযুনদ্ধও আমানির এত ফলাি খতম িরনত হয় কন, যত 

ফলাি খতম িরনত হনয়নে সমাজতন্ত্র েকতষ্ঠা িরনত কগনয়”।  

ধিকনি আঞ্জাম ১৩/১১/৬৭ ইং সংখযায় িীননর এিজন েকতকনকধ্ করনপািণ িনরন 

ফয, “সমাজতন্ত্র েকতষ্ঠার জনয আমরা ফিড় ফিাকি জকমিারনি মৃতুযর দুয়ানর 

ফিনল কিনয়কে”। 

ফবকশ কপেনন ফযত হনব না, হাল জামানার আফগাকনস্তান এর এিকি উজ্জ্বল 

িৃিান্ত। আফগাকনস্তানন সমাজতন্ত্র েকতষ্ঠার জনয রাকশয়ার িুখযাত লাল ফফৌজ 

সুিী ণ ফতর বেনর অসংখয মুসলমাননি শহীি িনরনে শত শত মসকজি-

মািরাসা ধ্বংস িনরনে। আজ িকমউকনস্টমুক্ত আফগান এি েিার স্বকস্তর 

কনঃশ্বাস ফফলনে।  

ফমাোিথা সমাজতন্ত্র িখননা ইসলানমর কশক্ষা েকতষ্ঠার জনয নয়, বরং তা 

ইসলামনি কনমূণল িরার জনযই েকতকষ্ঠত হয়। ইসলাম তানির িকু্ষশূল। 

ইসলামনি কিরতনর ধ্বংনসর জনযই িালণমািণস, ফলকলন েমুখ ইয়াহুিী সন্তানরা 

সমাজতনন্ত্রর জন্ম কিনয়কেল।  

সমাজতনন্ত্রর ধ্বজাধ্ারীরা কমথযা েহসনমূলি িালবাজী খাাঁকিনয় তানির ইজমনি 

বাজারজাত িরনত িায়। তাই ফিান ফিনশ এই পশু ইজমনি িালু িরনত হনল, 
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েথম স্তনর সমাজতন্ত্রনি ইসলামী ইনসাফ, আিনল ফারূিী ও কখলাফনত 

রাকশিার যুনগর সানথ সামঞ্জসযপূেণ বনল ফজারিার েিারো িালাননা হয়। তানির 

এমনও বলনত ফশানা যায় ফয, ইসলাম আর সমাজতনন্ত্রর কশক্ষা এি, অকভন্ন। 

শুধ্ু নানম মাত্র পাথণিয। এ স্বাথণমাখা কিত্তািেণি বুকলর িারনে অননি সরল োে 

মানুে কবভ্রান্ত হনয় পনড়।  

কদ্বতীয় স্তনর এনস তারা নানাকবধ্ ফিৌশল অবলম্বননর মাধ্যনম ইসলানমর 

আরিান, ইবািত ও উলামানয় কিরানমর উপর হালিা হামলা শুরু িনর। 

ফরকডও-ফিকলকভশন, ড্রামা-ফপািার ইতযাকিনত নামায, ফরাযা, হজ্ব ইতযাকি ধ্মণীয় 

কবধ্ানাবলীনি পকরহাসরূনপ উপস্থাপন িরা হয়। এনত িনর যুব সমানজর মনন 

ইসলানমর কবকধ্ কবধ্ান সম্পনিণ কবরূপ মননাভানবর সৃকি হয়। 

তারা ধ্মণীয় জীবননি মনন িরনত থানি অেত্ব। সমানজর আনলম ও ধ্মণানুরাগী 

মানুনের েকত অরদ্ধা ও অবজ্ঞা সৃকির জনয সবণত্র েনিিা িালাননা হয়। 

এমকনভানব ফিৌশল স্বরূপ ফিার-গুিা, বিমাকয়শনিরনি িাকড়ওয়ালা, পাঞ্চাবী-

িুকপ পকরকহত অবস্থায় নািযানষু্ঠানন উপস্থাপন িনর ধ্মণীয় কলবাস-ফপাশাি ও 

আিার আিরনের েকত জনমনন  ৃোর সৃকি িরা হয়। 

তৃতীয় স্তনর তারা জনসাধ্ারে কবনশে িনর যুব সমানজর মনন উলামানয় 

কিরানমর েকত কবরূপ ধ্ারো সৃকি িনর।জনসাধ্ারেনি ফক্ষকপনয় ফতানল 

উলামানয় কিরানমর কবরুনদ্ধ। নানা ফিৌশনল তখন ফিনশর েবীে মুসলমান ও 

উলামানয় কিরামনি হতযা িরনত শুরু িনর ফিয়। ধ্মণনি আকফম ধ্নর ধ্মণশালা, 

মসকজি, মািরাসা, ধ্মণীয় কিতাব-পত্র সমূনল ধ্বংস িরনত শুরু িনর। ধ্মণনি 

উৎখাত িরনত তারা পাশকবিতা ও ববণরতার িরম পযণানয় ফপৌাঁনে। দুঃসহ 

কনযণাতন সহয িরনত না ফপনর অনননি শাহািত বরে িনরন, আর অননি ফশে 

সম্বল ঈমানিুিু কননয় ফিান ফিনশ কহজরত িরনত বাধ্য হন। এভানবই েকতকষ্ঠত 

হয় সমাজতনন্ত্রর বুকনয়াি।  

সমাজতনন্ত্র বাি স্বাধ্ীনতা সমূ্পেণভানব রুদ্ধ িরা হয়। বযকক্ত মাকলিানানি 

অস্বীিার িরা হয়। যার ফনল যািাত ও হনজ্জর মত গুরুত্বপূেণ ফরজ কবলুপ্ত 

হয়। িারে, মানলর বযকক্ত মাকলিানা না থািনল, যািাত ও হজ্ব কিরূনপ 

কবকধ্বদ্ধ হনব? তাই সমাজতনন্ত্রর মূল কথউরীনত কবশ্বাসী ফিান মানুে মুসলমান 

থািনত পানর না। বরং ফস ধ্নমণানদ্রাহী িাকফনর পকরেত হয়। এিাই সমাজতনন্ত্রর 

স্বাথণিতা  

ফিশ ও জনগনের জনয শাকন্তর ফিান বযবস্থা সমাজতাকন্ত্রি রাি ফয িরনত পানর 

না, তা আজ বেণনার অনপক্ষা রানখ না। সমাজতন্ত্র ফয বযথণতার পকরিয় কিনয়নে, 
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ফস সতয আজ কিবানলানির নযায় সুস্পি। হানলর িুিনরা িুিনরা হনয় যাওয়া 

ফসাকভনয়ত ইউকনয়ন এর িাকু্ষে েমাে।  

বতণমান সভযতার দু’কি ভাগ, পুাঁকজবাি ও সমাজতন্ত্র। মানবতাকবনরাধ্ী পুাঁকজবািী 

বযবস্থার িারনে গুকিিনয়ি ফলানির হানত ফিনশর সম্পি পুঞ্জীভূত হনয় পনড়। 

অনযকিনি বৃহত্তম জননগাষ্ঠী মাননবতর জীবন যাপন িরনত বাধ্য হয়। এ 

িারনেই পুাঁকজবানির িরম পযণানয় জন্ম ফনয় সমাজতন্ত্র। িানজই ফিখা যায়- 

পুাঁকজবাি তথা গেতনন্ত্রর বযথণতার িারনেই সমাজতনন্ত্রর জন্ম হয়। পুাঁকজবাি তথা 

গেতনন্ত্রর অসারতার পর সমাজতন্ত্র ফযনহতু োেহীন লাশ হনয় দুকনয়া ফথনি 

কবিায় কননয়নে, আর তার ধ্বজাধ্ারীরা আসামীর িািগড়ায় িিায়মান, তারা 

অনুনশািনা িরনে অতীনতর ভুনলর জনয। সুতরাং, এ দু’কি মতবানির ফিানকিই 

মানুনের জনয িলযােির নয়। বরং এগুনলা কবপযণয় ও জাকত ধ্বংনসর যাাঁতািল 

মাত্র।  

অতএব, এিথা সহনজই অনুনময় ফয, ইসলাম বকহভূণত মানবীর সিল মতবাি 

মরীকিিা তুলয। ইসলাম বযতীত ফিান রাস্তাই িলযােির নয়। তাই গেতন্ত্রী ও 

সমাজতন্ত্রীনির সিল বনল ইসলানমর শাকন্তময় পতািা তনল কফনর আসা উকিত। 

আল্লাহ তা‘আলা সিলনি সতয ও নযানয়র পনথ িলার তাওফীি িান িরুন। 

িরুআননর আনলানি গেতনন্ত্রর অসারতা 

পকবত্র িুরআননর িৃকিনত, েিকলত গেতন্ত্র অসার ও কভকত্তহীন। দ্বীন ও রানির 

সিল ফক্ষনত্র বতণমান গেতনন্ত্রর বা কনেি সংখযাগকরষ্ঠতার বাতুলতা ও 

কভকত্তহীনতা সম্পনিণ িুরআনন িারীনমর বহু স্থানন স্পি ভাোয় উনল্লখ িরা 

হনয়নে: 

১. “আপকন যতই িান, অকধ্িাংশ ফলাি কবশ্বাসী নয়”। [সতূ্র: সরূা ইউসফু, আয়াত-

১০৩] 

২. “কিন্তু অকধ্িাংশ ফলাি কবশ্বাস স্থাপন িনর না”। [সতূ্র: সরূা মু‘কমন, আয়াত-৫৯] 

৩. “তানির অকধ্িাংনশরই কবনবি-বুকদ্ধ ফনই”। [সতূ্র: সূরা মাকয়িা] 

৪. “কিন্তু অকধ্িাংশ মানুেই জ্ঞান রানখ না”। [সতূ্র: সূরা ইউসুফ, আয়াত-৫৮] 

৫. “কিন্তু তানির অকধ্িাংশই মূখণ”। [সতূ্র: সূরা আন‘আম, আয়াত-১১১] 

৬. “কিন্তু ফতামানির অকধ্িাংশই সতয দ্বীনন কনঃস্পৃহ”। [সূত্র: সূরা যুখরুফ, আয়াত-৭৮] 

৭. “ফতামানির অকধ্িাংশই নাফরমান”।[সতূ্র: সূরা মাকয়িা, আয়াত-৫৯] 

৮. “তানির অকধ্িাংশই শুধ্ু আন্দাজ ও অনুমাননর উপর িনল। অথি আন্দাজ-

অনুমান সনতযর ফবলায় ফিান িানজই আনস না”। [সতূ্র: সূরা ইউনুস, আয়াত-৩৬] 

৯. “কনশ্চয় বহুনলাি আমার মহাশকক্তর বযাপানর উিাসীন”। [সতূ্র: সরূা ইউনসু 

আয়াত-৩৬] 

১০. “তানির অকধ্িাংশ ফলািনিই আকম েকতজ্ঞা বাস্তবায়নিারী পাইকন; বরং 

তানির অকধ্িাংশনিই ফপনয়কে হুিুম অমানযিারী”। [সতূ্র: সূরা আরাফ, আয়াত-১০] 
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১১. “তানির পূনবণও অকধ্িাংশ ফলাি কবপথগামী হনয়কেল”। [সতূ্র: সরূা সাফফাত, 

আয়াত-৭১] 

১২. “তানির অকধ্িাংনশর জনয শাকস্ত অবধ্াকরত হনয়নে। সুতরাং, তারা কবশ্বাস 

িরনব না”। [সতূ্র: সূরা ইয়াসীন, আয়াত-৭] 

১৩. “অনননির উপর অবধ্াকরত হনয়নে শাকস্ত”। [সতূ্র: সূরা হজ্জ, আয়াত-১৮] 

১৪. “আল্লাহ তা‘আলার হুিুনম বহুবার সামানয িল কবরাি িনলর মুিাকবলায় 

জয়ী হনয়নে”। [সতূ্র: সূরা বািারাহ, আয়াত-২৪৯] 

১৫. “হুনাইননর কিনন কতকন ফতামানির সাহাযয িনরনেন-যখন ফতামানির 

আকধ্িয ফতামানির েফুল্ল িনরকেল, কিন্তু আল্লাহর ফায়সালার মুিাকবলায় তা 

ফিান িানজ আনসকন এবং পৃকথবী েশস্ত হওয়া সনেও ফতামানির জনয তা 

সংিুকিত হনয়কেল। অতঃপর পৃষ্ঠ েিশণন িনর ফতামরা পলায়ন িনরকেনল”। 

১৬. “আপকন বনল কিন, অপকবত্র ও পকবত্র সমান নয়; যকিও অপকবনত্রর োিুযণ 

ফতামানি কবকস্মত িনর”। [সতূ্র: সূরা আল মাকয়িা, আয়াত-১০০] 

১৭.“যকি আপকন পৃকথবীর অকধ্িাংনশর িথা ফমনন ফনন, তনব তারা আপনানি 

আল্লাহর পথ হনত কবপথগামী িনর কিনব। তারা শুধ্ু অলীি িল্পনার অনুসরে 

িনর এবং সমূ্পেণ অনুমানকভকত্তি িথা বনল থানি। [সতূ্র: সরূা আন‘আম, আয়াত-

১১৬]  

উনল্লকখত আয়াতসমূহ দ্বারা স্পিই েমাকেত হনে ফয, অকধ্িাংশরই কশক্ষা ফনই, 

জ্ঞান ফনই, অকধ্িাংশ ফলািই সতয সোনী নয়; সতিণতা ও কবনবি বুকদ্ধর 

অকধ্িারী নয়; েকতজ্ঞা বাস্তবায়নিারী নয়; তারা জান্নাতী হওয়া এবং 

আকখরানতর শাকন্ত বা আজানবর ফতায়াক্কা িনর না। পকবত্র িুরআন আনরা ফ ােো 

িরনে ফয, সংখযাকধ্িয তথা গেতন্ত্র সনতযর মাপিাকি হওয়া ফতা িূনর িথা, এর 

মূল ও ফিন্দ্র কবন্দুনতই রনয়নে গলি ও ভ্রাকন্ত। ফিননা, দুকনয়ার অকধ্িাংশ 

ফলািই জাহান্নানমর পনথ গমনিারী, গুমরাহ, েকতশ্রুকত ভঙ্গিারী, উিাসীন, 

আন্দাজপূজারী, সতযকনসৃ্পহ, কনবুণকদ্ধতা সম্পন্ন, অজ্ঞতা ও মূখণতার কশিার। 

সুতরাং, এ জনয তানির রানয়র দ্বারা ফিান সকিি বা সতয েকতকষ্ঠত হনত পানর 

না। ফিবল সংখযাকধ্িয ইসলামী মুলনীকতনত েভাব ফফলনত পানর না। তাই 

এনি ফিান সমসযার সমাধ্ান েিাননর মাপিাকি মানা যায় না।  

অবশয হক্বানী উলামা ও দ্বীনিার বুকদ্ধজীবীগনের অকধ্িাংনশর রায়নি ইসলাম 

স্বীিৃকত কিনয়নে এবং তার কভকত্তনত ফায়সালা েিাননর অনুমকত কিনয়নে। 

ইসলানমর ফসানালী যনুগ সিল গুরুত্বপূেণ কসদ্ধান্ত এর কভকত্তনতই ফনয়া হনতা। 

গেতনন্ত্রর িফুরী কিিসমহূ 

মহান আল্লাহ তা‘আলা বনলন- 
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 وَإِنْ تُطِْع أَكْثََر مَْن فِي األَْرِْض ُيِضل ُوكَ عَْن سَبِيِل الل َِه إِْن يَت َبِعُوَن إَِل َ الظ َن َ وَإِْن هُْم إَِل َ 
 يَخْرُصُونَ 

“আপকন যকি পৃকথবীর অকধ্িাংনশর িথা ফমনন িনলন, তাহনল তারা আপনানি 

আল্লাহর পথ ফথনি কবপথগামী িনর কিনব। তারা শুধ্ু অলীি-িল্পনার অনুসরে 

িনর সমূ্পেণ অনুমানকভকত্তি বনল থানি” [সতূ্র: সূরা আন‘আম, আয়াত-১১৬] 

িুরআন িারীনম এমন অননি গুনলা আয়াত রনয়নে, ফয সব দ্বারা েমাকেত হয় 

ফয, ইসলাম েিকলত পকশ্চমা গেতন্ত্র সমথণন িনর না। এর সামানয পূনবণও 

উনল্লখ িরা হনয়নে পাশ্চাতয গেতন্ত্র ও ইসলাম সমূ্পেণ এনি অপনরর কবপরীত 

।গেতন্ত্র স্বীিার িরনল, িুরআননি পূেণভানব মানা সম্ভব নয়। আর িুরআননি 

পূেণভানব মাননল েিকলত গেতন্ত্র স্বীিার িরার ফিান অবিাশ ফনই। িুরআননর 

কবকভন্ন আয়ানত আল্লাহ তা‘আলা ফ ােো িনরনেন ফয, কতকন ফয মানব জাকতনি 

সৃকি িনরনেন, তার মনধ্য সবণযুনগ জ্ঞানী,গুেী, কবদ্বান ও কবিক্ষে ফলানির সংখযা 

িম ফরনখনেন। কননবণাধ্, অবুে ও িম বুকদ্ধর ফলাি ফবশী ফরনখনেন। আল্লাহ 

তা‘আলা আনরা বনলন ফয, “অকধ্িাংশ মানুেই মূখণ”। [সূত্র: সূরা আন‘আম, আয়াত-১১২] 

অথি েিকলত গেতনন্ত্র জ্ঞানী-গুেীর বুকদ্ধ পরামনশণর আলািা ফিান মূলযায়ন িরা 

হয় না। এিজন কবনবিহীন মানুনের মতামনতর ফয মূলয, এিজন জগকদ্বখযাত 

জ্ঞানী বযকক্তর অকভমনতরও ফসই মূলয। যারা বড় বড় ফপাস্ট ও পনির বযাপানর 

ফিান খবরই রানখ না, তানিরনি ফসই বযাপানর রায় কিনত বলা হয়। অথি 

তানির মানে ফযাগযতম বযকক্তনি কনবণাকিত িরার মত কবনবি-কবনবিনা কবিযমান 

ফনই। সুতরাং, তারা িখননা ভাল ও ফযাগযতম ফলাি কনবণািন িরনত পানর না। 

ফনল তানির রানয়র কভকত্তনত অনযাগয ফলািই ক্ষমতায় যাওয়ার ফবশী সম্ভাবনা 

এবং এনত ফিান েকতষ্ঠান বা ফিশ ফয সুন্দরভানব িলনত পানর না, এ িথা 

িলীল-েমানের মাধ্যনম বুোনত ফিিা িরাও ফবািামী।  

গেতনন্ত্রর ফমুণলায় বলা হনয়নে ফয, “জনগনেরই দ্বারা জনগনেরই জনয 

কনবণাকিত।” এ িথাকির মারাত্মি পকরেকত এই ফয, গেতনন্ত্রর এ ফমুণলা দ্বারা 

গেতন্ত্রীগে বনল থানিন, জনগে ক্ষমতার উৎস। অথি িুরআনন িারীনম বলা 

হনয়নে, “সিল ক্ষমতার উৎস এিমাত্র আল্লাহ তা‘আলা।” [সতূ্র:সরূা বািারা, 

১৬৫] সুতরাং, ফিান মু‘কমন িুরআননর কবরুনদ্ধ ফিান মতবাি গ্রহে িরনত পানর 

না।  

তাোড়া এ পদ্ধকতর মাধ্যনম যানিরনি ক্ষমতায় বসাননা হয়, তানির এমন 

এিেত্র ক্ষমতার মাকলি বানাননা হয় ফয, তারা ফয ফিান কসদ্ধান্ত গ্রহে িরনত 

পানর। এমনকি আল্লাহ তা‘আলার িুরআনী কবধ্াননর কবরুনদ্ধও আইন পাশ 

িরনত  পানর। তারা ফযন সিল েিার শরয়ী জওয়াবকিকহতারও ঊনধ্বণ। ফযমন, 

শরী‘আনত ফিারনি হাত িািার কননিণশ ফিয়া হনয়নে, মিনখারনি জনসমনক্ষ 
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৮০  া ফবত লাগাননার হুিুম ফিয়া হনয়নে, অকববাকহত কযনািারীনি ১০০  া 

ফবত্রা াত এবং কববাকহত কযনািারীনি পাথর ফমনর হতযা িরার কননিণশ ফিয়া 

হনয়নে। কিন্তু কবকভন্ন মুসকলম ফিনশর পালণানমনির সিসযরা এর ফিানিাই 

বাস্তবায়ন না িনর মনগড়াভানব এর কবরুনদ্ধ আইন পাশ িরনে। উপরন্তু তারা 

িুরআননর কবধ্াননি ফসনিনল ও ববণর বনল আখযাকয়ত িরনে। অথি িুরআনন 

িারীনমর কননিণশ অনুযায়ী, আল্লাহ বযতীত অনয িানরা কবধ্ান ফিয়ার অকধ্িার 

ফনই। [সতূ্র: সরূা ইউসফুঃ ৪০] তাই ফিান বযকক্ত বা েকতষ্ঠাননি কবধ্ান ফিয়ার 

বযাপানর ক্ষমতা েিান িরনল, তানি কবধ্ানিাতা আল্লাহর সানথ শরীি িরা 

হয়। ফযমন : হািীনস এনসনে, ইয়াহুিী, খৃিাননির বযাপানর আয়াত নাকযল হয় 

ফয, “তারা তানির পাদ্রীনিরনি ইলাহ বা মা‘বুি বাকননয় কননয়নে।” [সতূ্র: সরূা 

তাওবা,৩১] 

এর বযাখযা েসনঙ্গ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, তারা তানির 

পাদ্রীনিরনি ইলাহ বা মা‘বুি বাকননয় কননয়নে-এর অথণ এই নয় ফয, তারা 

পাদ্রীনির ইবািত বা পূজা িরনতা, বরং তানির পাদ্রীরা তানির কিতানবর 

িকতপয় হালাল বস্তুনি হারাম এবং হারাম বস্তুনি হালাল ফ ােো িনরকেল, আর 

তারা ফসগুনলা ফমনন কননয়কেল। এিানিই বলা হনয়নে, “তারা তানির 

পাদ্রীনিরনি ফখািা বাকননয় কননয়নে।” [সতূ্র: কতরকমযী, ২:১৪০/দুরনর মনসরূ, 

৩:২৩০/তাফসীনর মাযহারী, ৪:১৯৪]  

এ হািীস দ্বারা স্পিরূনপ বুো ফগল ফয, ফিউ যকি আল্লাহর কিতানবর কবরুনদ্ধ 

অনয আইন পাশ িনর বা ফিান িানুন ফ ােো িনর এবং জনগে তা ফমনন ফনয়, 

তাহনল বস্তুত এর দ্বারা বান্দানি ইলাহ বানাননা হয় এবং কবধ্ানিাতা ফযনহতু 

এিমাত্র আল্লাহ তা‘আলা; সুতরাং, বান্দানি কবধ্ানিাতা মাননল, তানি ফখািার 

আসনন বসাননা হয় এবং আল্লাহ তা‘আলার কবনশে গুনের মনধ্য অনযনি শরীি 

িরা হয়, যা কশরনির মনধ্য পকরগকেত। আর তা মহাপাপ এবং কননজর ঈমাননর 

জনয অতযন্ত েুাঁকিপূেণ। 

তাোড়া েিকলত গেতনন্ত্র কবতকিণত ফিান কবেনয়র সমাধ্াননর জনয পালণানমনি 

উত্থাপন িরা হয় বা জনগনের মনধ্য কনবণািন ফিয়া হয়, এ সমসযা সমাধ্াননর 

বযাপানর িুরআন-হািীনস কি কসদ্ধান্ত ফিয়া আনে, তা  ুোক্ষনরও ফিখা হয় না। 

অথি আল্লাহ পানির কননিণশ হনলা-ফিান কবেনয় মতাননিয হনয় ফগনল, বা 

ফায়সালা িরানত হনল, “ফতামরা আল্লাহ ও রাসূনলর কিনি েতযাবতণন িনরা।” 

[সতূ্র: সুরাহ কনসা-৫৯]   

গেতনন্ত্রর ফিান কিিািারনি যকি বলা হয় ফয, এ মতবাি যখন এতই উত্তম; 

সুতরাং, ফতামরা কননজনির এলািায় ফযসব স্কলু, িনলজ ও অনযানয সরিারী-

ফবসরিারী েকতষ্ঠান পকরিালনা িনরা, তার িাকয়ত্বশীল ফি ফি হনবন এবং ফসিা 
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কিভানব পকরিাকলত হনব, এর জনয ফিান িকমকি বা পকরেি গিন না িনর তার 

স্থনল এলািার সিল ফরেীর ফলািনিরনি ফডনি ফভাি গ্রহে ির, িকমকি গিন 

িনর কসদ্ধান্ত গ্রহনের ফিান িরিার ফনই। তখনই তানির থনলর কবড়াল ফবকরনয় 

আসনব। তারা িখননা এিথা মাননব না ফয, পাবকলনির ফভানি এগুনলা কনধ্ণারে 

িরা ফহাি; বরং তারা বলনব ফয, মূখণ ফলানিরা এগুনলা কি বুেনব? তাহনল েন 

হয়, ফয পদ্ধকত দ্বারা এিজন ফহড মাস্টার বা কেকন্সপাল কনযুক্ত িরা যায় না, ফস 

পদ্ধকত দ্বারা রািেধ্ান বা নীকতকনধ্ণারি কিভানব কনবণাকিত হনত পানর ? এিিা 

ফিশ কি োইমারী স্কলু ফথনিও ফোি বা িম গুরুত্ব রানখ? এ ধ্রননর বহু কিি 

কিনয় েিকলত গেতন্ত্র িুরআননর সানথ সং েণশীল এবং সহীহ আিল ও 

কবনবনির পকরপন্থী।  

অপরকিনি শরী‘আত এমন সুন্দর কবধ্ান িান িনরনে, যার নজীর কিয়ামত 

পযণন্ত ফিউ ফপশ িরনত পারনব না। শরী‘আনতর কননিণশ হনলা-ফিনশর 

শীেণস্থানীয় আনলম ফরেী ও ইসলামী বুকদ্ধজীবীগনের সমিনয় এিকি সনবণাচ্চ 

মজকলনস শুরা বা পরামশণ পকরেি থািনব। যা স্থায়ী হনব, তার ফিান সিনসযর 

কবনয়াগ  িনল, পরামনশণর কভকত্তনত তার স্থনল ফযাগয ফলাি মননানীত িরা হনব। 

এ মজকলনস শূরা-ই আমীরুল মু‘কমনীন (নেকসনডি) ফথনি আরম্ভ িনর েনতযি 

মন্ত্রোলনয়র কজম্মািার (মন্ত্রী) মননানীত িরনবন। এমনকি কবভাগীয় েধ্ান, 

ফজলা েধ্ান, থানা েধ্াননিরনিও তারা মননানীত িরনবন। তখন েিকলত 

ফধ্াাঁিা ও ফাাঁকিবাকজর কনবণািননর ফিান িরিারই পড়নব না। ফিান োথণীর িকরত্র 

ফুনলর মত পকবত্র েমাে িরনত পাাঁি িশ লাখ িািা খরি িরনত হনব না। এত 

িািা খরি িনর যকি ফিউ পাশ িনরও, তাহনল ফস জনগনের কখিমনতর ফিনয় 

তার িািা উসূল িরার কফকিনর ফবকশ বযস্ত থািনব। শরী‘আনত িািা িরজ িনর 

পি হাকসল িরা ফতা িূনরর িথা, ফয বযকক্ত ফিান পনির োথণনা িরনব, 

শরী‘আনতর কননিণশ হনে-তানি ফস পি ফিয়া হনব না। বরং ফযাগযতম বযকক্তনি 

অননি সময় তার ইোর কবরুনদ্ধ ফিান িাকয়নত্ব বসাননা হনব। এর দ্বারা ফিনশর 

ফিাকি ফিাকি িািার অপিয় বে হনব এবং কনবণািন উপলনক্ষ ফয শত শত 

ফলানির জান িনল যায়, শত শত মকহলা কবধ্বা হয়, হাজার হাজার বাচ্চা 

ইয়াকতম হয়, এসব এনিবানর বে হনয় যানব। এমকনভানব আনরা অননি 

অকনিতা ফথনি ফিশ কহফাজনত থািনব।  

উনল্লকখত মজকলনস শূরা এিকি আইন পকরেি গিন িনর কিনব। আইন 

পকরেনির সিসযরা কননজ ফিান আইন েেয়ন িরনব না, বরং েনতযি কবেনয়র 

সমাধ্ান িুরআন-সুন্নাহ ফথনি খুাঁনজ খুাঁনজ ফবর িরনব। িারে, আল্লাহ তা‘আলা 

দ্বীননি পকরপূেণ িনর কিনয়নেন। [সতূ্র: সূরা মাকয়িাঃ ৩]  
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সুতরাং, মুসলমাননির জনয নতুনভানব আইন েেয়ন িরার ফিান েনয়াজন 

ফনই। শুধ্ু িুরআন-সুন্নাহ ফথনি খুাঁনজ ফবর িরনব-এতিুিুর েনয়াজন অবকশি 

আনে। তাও সব কবেনয় নয়, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ও খুলাফানয় 

রাকশিীননর রাি পকরিালনায় ইসলামী রািনীকতর ফমৌকলি সিল কবেয় এনস 

ফগনে। সমিালীন যুনগর কিেু নতুন সমসযাবলী িুরআন ও সুন্নাহর মনধ্য ফথনি 

খুাঁনজ ফবর িরনত হয়। িুরআন সুন্নাহ এমন কিতাব ফয, এর আনলানি কিয়ামত 

পযণন্ত যত নতুন জরুরত বা সমসযা উদ্ভূত হনব, তার সমাধ্ান ফবর িরা সম্ভব। 

ফিননা, িুরআন ফতা স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা নাকযল িনরনেন, কিয়ামত পযণন্ত যা 

কিেু  িনব, সবই ফতা তাাঁর ইলনম আনে। উক্ত মজকলনস শুরা েশাসন কবভাগ ও 

কবিার কবভাগ-এর কজম্মািারও মননানীত িনর কিনবন। তারা আইন পকরেি 

িতৃণি কনধ্ণাকরত ফখািায়ী িানুন ফিনশর সবণত্র জারী িরনবন এবং সিল মামলা 

মুিােমা, আইন-আিালত উক্ত িানুননর কভকত্তনত পকরিালনা িরনবন, সমাধ্ান 

কিনবন।  

সারিথা, মজকলনস শূরার মাধ্যনমই রািেধ্ান এসব িাজ আনজাম কিনবন। 

তাোড়া ফয ফিান জকিল সমসযার সমাধ্ান রািেধ্ান এিা িরনবন না; বরং 

মজকলনশ শূরার পরামশণ অনুযায়ী িরনবন এবং উক্ত মজকলনস শূরা ফযনহতু 

ফিনশর সনবণাচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পকরেি; সুতরাং, রািেধ্ান বা অনয ফিান 

কবভাগীয় েধ্ান যকি িাকয়ত্ব পালনন অপারগ হন বা কখয়ানত িনরন অথবা 

ইনকতিাল িনরন, তাহনল মজকলনস শূরা তার স্থনল অনয ফলাি মননানীত 

িরনবন। 

এ হনলা ইসলামী হুিুমত পকরিালনার অকত সংকক্ষপ্ত রূপনরখা। এিা এজনয ফপশ 

িরা হনলা, যানত িনর েিকলত গেতন্ত্র ও ইসলামী কবধ্াননর পাথণিয বুেনত 

কিেুিা সহায়ি হয়। 

েিকলত গেতন্ত্রনি সংনক্ষনপ বুোর জনয এিানি বািশাহ আিবনরর ভ্রান্ত 

মতবাি তথা দ্বীনন ইলাকহর সানথ তুলনা িরা িনল। িারে, আিবনরর দ্বীনন 

ইলাকহর নযায় এিাও এিিা বাকতল মতবাি বা বাকতল ধ্মণ, যা ইয়াহুিী-

খৃিাননির সকম্মকলত েনিিার মাধ্যনম ধতরী হনয়নে। দ্বীনন ইলাকহ দ্বারা বািশাহ 

আিবর কহন্দু-মুসলমাননির এি িরনত ফিনয়কেল, আর গেতনন্ত্রর এ বাকতল 

ধ্মণ দ্বারা খৃিানরা সমগ্র দুকনয়ার মানুেনি এি িনর তানির তানবিার বানানত 

িায়। এ বাকতল ধ্নমণর নীকত-কবধ্ান হনলা গেতাকন্ত্রি ফমুণলা এবং এ ধ্নমণর 

স্বন াকেত ফিবতা হনলা এর ধ্ারি বাহিরা। ইয়াহুিী-খৃিানরা এ বাকতল ধ্মণনি 

পৃকথবীর অকধ্িাংশ ফিনশ িাকয়ম িরনত সক্ষম হনয়নে। মুসলমানগে দ্বীনী 

ইলনমর অভানব উন্নত মতবাি মনন িনর এবং ইয়াহুিী-খৃিাননির সহায়তা 



www.islamijindegi.com 

 

লানভর উনেনশয ইসলামী রািনীকত ও িুরআনী কবধ্াননি বাি কিনয় এ বাকতল 

ও ভ্রান্ত মতবাি গ্রহে িনরনে। 

বতণমান পৃকথবীর অবস্থা এরূপ ফয, ফযখাননই গেতনন্ত্রর ফিবতানির ধ্ারোয় 

গেতন্ত্র লকঙ্ঘত হনে, ফসখানন গেতন্ত্র পুনরুদ্ধানরর জনয তারা বাকহনী পািানে। 

তনব ফিাথাও গেতনন্ত্রর মাধ্যনম ইসলামী িল অগ্রসর হনল, ফিবতারা ফসিানি 

েতযাখযান িরনে এবং তানি তানির ফমুণলা অনুযায়ী অগ্রহেনযাগয বলনে। তার 

ধ্বংস সাধ্নন ফিনশর ফসনাবাকহনীনি জনগনের কবরুনদ্ধ ফলকলনয় কিনয় ইসলাম 

ও মুসলমাননির অগ্রযাত্রা নি িনর কিনে। এভানব গেতনন্ত্রর ফিাহাই কিনয় তারা 

সারা কবনশ্বর উপর েুকড়  ুরানে এবং েভুত্ব িরনে। অনযানয রািেধ্ানগে 

কফর‘আউননর যমানার নযায় গেতনন্ত্রর ফিবতানিরনি বড় ফখািা কহনসনব ফমনন 

কননয়নে। ঐ সব ফিবতারা মুসলমাননির ফথনি িাাঁিা কননয় জাকতসংন র নানম 

মুনানফিী িনর মুসকলম কনধ্নন তৎপর আনে। এমন কি তারা এ ফ ােো কিনতও 

কদ্বধ্া িরনে না ফয, দু’হাজার সাল নাগাি ইসলাম ধ্মণই হনব পৃকথবীর সবনিনয় 

বড় সমসযা।  

অপরকিনি অধ্ণশনতরও ফবশী মুসকলম রািেধ্ানগে নীরব, কনকবণিার। এত 

কিেুর পরও তারা গেতনন্ত্রর ফিবতানিরনি মুসলমাননির খানয়রখা বনল কবশ্বাস 

িরনে। তানির কনদ্রা ফিান ভানবই ভাংনে না। সমগ্র কবনশ্বর এই এিই কিত্র। সব 

জায়গায় মুসলমান মার খানে। িাকফর-মুশকরি মার কিনে। আর গেতনন্ত্রর 

ঐসব ফিবতাগে দু’িারিা ফাাঁিা বুকল ফেনড় মুসলমাননির সান্ত্বনা কিনে।  

তাোড়া কবকভন্ন জাতীয়তাবানির নানম তারা মুসলমাননিরনি শত শত িনল 

কবভক্ত িনর ফরনখনে। অথি এসব জাতীয়তাবাি ইসলাম স্বীিার িনর না। 

ইসলানমর ফায়সালা হনে, রং বেণ, ভাো, এলািা ও ফভৌগকলি অবস্থাননর 

কভকত্তনত মুসলমাননিরনি ভাগ িরা বা খণ্ড খণ্ড িরা িুফরী িাজ এবং 

জাকহকলয়যানতর ি-ুেথা। ইসলানমর ফ ােো, মুসলমান পৃকথবীর ফয োনন্তই বাস 

িরুি না ফিন, সিনলই ভাই ভাই, সিনলই এি জাকত। িাই ফস রং, বেণ, ভাো 

ও ফভৌগকলি অবস্থাননর কিি ফথনি যাই ফহাি না ফিন। [সতূ্র: সরূা হুজুরাত, ১০/ 

মা‘আকরফুল িুরআন ১: ৬৩/৮: ৪৬৩] 

কিন্তু মুসলমানগে দ্বীনী ইলনমর অভানব এ সবই হজম িনর যানে। এমনকি 

ধ্মণ কনরনপক্ষতানি স্বীিার িরনতও আজ মুসলমানরা কদ্বধ্া ফবাধ্ িরনে না। 

অথি ফিান মুসলমান যকি দ্বীন-ঈমান কননয় আল্লাহর সানথ সাক্ষাৎ িরনত িায়, 

তাহনল ফস এি মুহূনতণর জনযও ধ্মণ কনরনপক্ষ হনত পানর না। বরং তানি সবণক্ষে 

ইসলাম ধ্নমণর পনক্ষ থািনত হনব। ইসলাম ধ্মণনি িাকয়ম িরার জনয জান-

মাল, ইজ্জত-আব্রু সব কিেু িুরবানী িরনত েস্তুত থািনত হনব। এিমাত্র 

ইসলাম বযতীত ফস অনয ফিান ধ্মণ বা মতবািনি স্বীিৃত কিনত পারনব না। 
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কবজাতীয় ফিান বযকক্ত বা িনলর সানথ ফস অন্তরঙ্গ সম্পিণ রাখনত পারনব না বা 

তানির সহনযাকগতা িরনত পারনব না। িারে, ফস ঈমাননর িাবীিার। আর 

ঈমাননর অঙ্গ হনলা-আল্লাহর জনয মুসলমাননির মুহািত িরা এবং আল্লাহর 

জনয আল্লাহর দুশমননর সানথ দুশমনী রাখা। [সতূ্র: বুখারী শরীফ, ১:৬]। 

সারিথা, বতণমান পৃকথবীর অকধ্িাংশ মুসলমান বুনে বা না বুনে, ইোয় বা 

অকনোয় গেতন্ত্র নামি ইয়াহুিী-খৃিাননির বাকতল মতবানির ফবড়াজানল 

আিনি পনড়নে। এ মুহূনতণ আমানির িতণবয হনে, আমরা মনন োনে পাশ্চাতয 

গেতন্ত্রনি  ৃো িরনবা। ফিানিনমই এিানি সমথণন িরনবা না। িারে, এিা 

সরাসকর ইসলানমর কবরুদ্ধািরে। অনননি গেতন্ত্র িাকয়নমর জনয বা পুনরুদ্ধানরর 

জনয কজহাি ফ ােো িনর। এিা তানির মূখণতা। িারে, িুফরী মতবাি িাকয়ম 

িরার জনয কজহাি িরার ফিান েনই উনি না। আমরা জনগনের ঈমাননর 

কহফাযনতর লনক্ষয গেতন্ত্র ও কবকভন্ন জাতীয়তাবানির অকনিতা ফথনি ফলািনির 

সনিতন িরনবা। িাওয়াত, তা‘লীম ও কখিমনতর মাধ্যনম ফিনশ ইসলামী 

পকরনবশ িাকয়ম িরনবা এবং আল্লাহ তা‘আলা যখনই সুনযাগ কিনবন, তখনই 

এসব িুফরী মতবাি িূনর কননক্ষপ িনর িুরআনী কবধ্ান জাকর িরনবা। 

েিকলত জাতীয়তাবাি ইসলাম কবনরাধ্ী 

এ েসনঙ্গ িুরআনন িারীনমর কবকভন্ন আয়ানত উনল্লখ রনয়নে ফয, মানব জাকত 

ভ্রাতৃত্ব বেননি কেন্ন িনর দু’কি ফরেীনত কবভক্ত হনয়নে, যথা-মু‘কমন ও িাকফর। 

رَ
ِ
نيَ اطَ الْمُسْتَقِيمَ   صِرَاَط ال َذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِْم    غَيْرِ الْمَْغضُوبِ عَلَيْهِمْ وََلَاهْدِنَا الص 

ِ
  الض َال 

অথণ: ফহ আল্লাহ! আমানিরনি সরল পথ ফিখান, ঐ সিল ফলািনির পথ 

যানিরনি আপকন কনয়ামত িান িনরনেন। তানির পথ নয়, যানির েকত আপনার 

গজব নাকযল হনয়নে। এবং যারা পথভ্রি হনয়নে। [সতূ্র: সরূা ফাকতহা, আয়াত- 

৫,৬,৭]  

অনযত্র ইরশাি িনরন-كُمْ فَمَنْ ََاَء فَلْيُؤْمِْن وَمَنْ ََاَء فَلْيَكْفُر
ِ
  وَقُلِ الْحَق ُ مِنْ رَب 

অথণ : বলুন, সতয আপনার পালনিতণার পক্ষ ফথনি আগত! অতএব যার ইো 

ইমান আনিু এবং যার ইো িুফরী িরুি। [সতূ্র: সূরা িাহাফ, আয়াত- ২৯] 

 هُوَ ال َذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُْم كَافِرٌّ وَمِنُْكمْ مُؤْمِنٌّ 

অথণ: আল্লাহ কতকনই ফতামানির সৃকি িনরনেন, অতঃপর ফতামানির মনধ্য ফিউ 

িাকফর ফিউ মু‘কমন। (সরূা তাগাবনু,২) 

মূলত : সমগ্র আিম সন্তান পরস্পনর ভাই ভাই এবং সমগ্র পৃকথবীর মানবিুল 

এিই ভ্রাতৃনত্বর বেনন আবদ্ধ। িুরআনন িারীনমর কবকভন্ন আয়ানত এবং সূরায় 

মানব জাকতনি দু’কি ফরেীনত ভাগ িরা হনয়নে। এই ভ্রাতৃত্ব বেননি কেন্ন িরা 
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এবং কভন্ন এিকি গ্রুপ বা িল সৃকির কভকত্ত হনে িুফর। ফয বযকক্ত িাকফর হনলা, 

ফস মানবীয় ভ্রাতৃত্ব বেননি কেন্ন িনর কিল। সুতরাং, বুো ফগল ফয, সমগ্র মানব 

জাকতর মনধ্য িল-উপিল সৃকি শুধ্ু ঈমান ও িুফনরর কভকত্তনতই হনত পানর। 

বেণ, ভাো ফগাত্র, স্থান ও রানির মধ্য ফথনি ফিানিাই মানবীয় ভ্রাতৃত্ব বেননি 

কেন্ন িরনত বা ফিান গ্রুপ বা জাকত সৃকি িরনত পানর না। এ িই বানপর সন্তান 

যকি কবকভন্ন শহনর বসবাস িনর, কিংবা কবকভন্ন ভাোয় িথা বনল অথবা তানির 

পরস্পনরর গিন আিৃকত কভন্ন হয়, তাহনল তানির এই বেণ, ভাো ও স্থাননর 

কবকভন্নতা সনেও তারা পরস্পনর ভাই। ফিান বুকদ্ধমান বযকক্ত তানিরনি কবকভন্ন 

ফরেীনত কবভক্ত িরনত পানর না।  

জাকহকলয়যানতর যুনগ বংশ ফগানত্রর কবকভন্নতার উপর কভকত্ত িনরই জাকতসত্তার 

মানে কবকভন্নতা সৃকি হত। এমকনভানব রাি ও এলািার উপর কভকত্ত িনর 

মানুনেরা জাকত-উপজাকতর কবকভন্ন ফরেীনত রূপ কনত।  

মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এনস এসব অবাস্তব কভকত্তর 

মূনলাৎপািন িনরন এবং মুসলমান ফয ফিান ফিনশর, ফয ফিান এলািার, ফয 

ফিান ফগানত্রর এবং ফয ফিান ভাোভােী ফহাি না ফিন, সবাইনি এিই ভ্রাতৃত্ব 

বেনন আবদ্ধ িনরন। ফযমন, িুরআনন িারীনম ইরশাি হনে-“সমস্ত মু‘কমন 

পরস্পনর ভাই ভাই” (সরূা হুজুরাত-১০)। এমকনভানব িাকফর ফয ফিান রানির বা 

ফয ফিান ফগানত্ররই ফহাি না ফিন, ইসলানমর িৃকিনত তারা এিই িলভুক্ত বা 

অকভন্ন ফযাগসূনত্র গ্রকথত।  

হযরত জাকবর রা. বেণনা িনরন, আমরা রাসূনল আিরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাম-এর সনঙ্গ এি যুনদ্ধ কেলাম। এ যুনদ্ধ বহু সংখযি মুহাকজর সাহাবী 

নবীজীর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম সঙ্গী হনলন। মুহাকজরগনের মনধ্য 

এিজন কেনলন খুবই রকসি েিৃকতর। কতকন জননি আনসারী সাহাবীর ফিামনর 

হাত দ্বারা হালিা আ াত িরনলন। এনত আনসারী সাহাবী অতযন্ত রাগাকিত 

হনলন। পকরকস্থকত এমন পযণানয় ফপৌাঁোল ফয, তারা কনজ কনজ ফগানত্রর 

ফলািনিরনি সাহানযযর জনয আহবান িরনত লাগনলন। অথণাৎ আনসারী সাহাবী 

আনসারগেনি আর মুহাকজর সাহাবী মুহাকজরগেনি সাহাযযানথণ একগনয় আসত 

আহবান জানানলন। ইকতমনধ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ফসখানন 

উপকস্থত হনলন, কতকন বলনলন, এিা ফিমন জাকহকলয়যানতর আওয়াজ! [সতূ্র: 

বুখারী, ১ : ৪৯৯]  

ফয সিল সাহাবী মক্কা হনত মিীনায় কহজরত িনরকেনলন, তারা হনয়নেন 

মুহাকজর। আর যারা মিীনায় ফথনি মুহাকজরগেনি সাহাযয-সহনযাকগতা িনরনেন 

তাাঁরা হনয়নেন আনসার। এনত ফিানের কিেুই ফনই। বরং এিা তানির পকরকিকতর 

জনয জরুরী। কিন্তু এিানি কভকত্ত িনর ফিান বযাপানর যখনই তারা দুই িনল 
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কবভক্ত হনত যাকেনলন, তখনই রাসূনল আিরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম খুবই অসন্তুকি েিাশ িরনলন এবং এিানি জাকহকলয়যাত আখযা কিনয় তা 

বে িনর কিনলন।  

পকবত্র িুরআননর উপনরাক্ত আয়াত ও হািীস এ িথার পনক্ষ েমাে বহন িনর 

ফয, আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত আিম সন্তাননি শুধু্ মাত্র িাকফর ও মু‘কমন এই দুই 

ফরেীনত কবভক্ত িনরনেন। বেণ, ভাো ও ফভৌনগাকলি অবস্থাননর কবকভন্নতানি 

িুরআনন িারীনম আল্লাহ তা‘আলা কবনশে িুিরত ও মানুনের সামাকজি জীবনন 

পকরিনয়র ফক্ষনত্র এি কবরাি ফায়িার বস্তু বনল বেণনা কিনয়নেন, কিন্তু আিম 

সন্তাননি তা জাকতনভি ও িলনভনির কভকত্ত বানাননার অনুমকত ফিনকন।  

ঈমান ও িুফনরর কভকত্তনত দুই জাকতর মনধ্য ফয ফরেীনভি সৃকি িরা হয়, তা 

এিকি ইোধ্ীন বস্তুর উপর কনভণরশীল। ফিননা, ঈমান ও িুফর উভয়কিই 

মানুনের ইোধ্ীন বস্তু। যকি ফিান বযকক্ত এি ধ্মণ ফেনড় অনয ধ্নমণ শাকমল হনত 

িায় বা বাকতল ধ্মণ পকরতযাগ িনর এিমাত্র সহীহ ধ্মণ ইসলাম গ্রহে িরনত িায়, 

তনব ফস অনায়ানসই তার আক্বীিা ও কবশ্বাসনি পাকটনয় উক্ত ধ্নমণ শাকমল হনত 

পানর। কিন্তু বংশ, ফগাত্র, বেণ, ভাো, ফিশ, ফভৌগকলি অবস্থান ও জন্মভূকম েভৃকত 

ফিান বযকক্তর ইোধ্ীন নয় ফয, ফস তার বংশ ও বেণনি পাকটনয় ফিনব। এ 

িারনেই ফিান ভাোর অকধ্িারী ও ফিান এলািার বাকসন্দা তানির ভাো ও 

আঞ্চকলিতা পাকটনয় সাধ্ারেত অপর ফগানত্রর আিার-আিরে ও ভাোয় 

সহনজই এিািার হনত পানর না। যকিও ফস উক্ত ভাোয় িথা বলনত থানি এবং 

উক্ত স্থাননর স্থায়ী বাকসন্দা হনয় যায়।  

এিাই ইসলামী ফসৌহািণ ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ফবাধ্- যা স্বল্প সমনয়র মনধ্য োিয-

পাশ্চানতযর িানলা-ধ্বল, আরব-অনারনবর অসংখয মানুেনি এিই সূনত্র গ্রকথত 

িনরনে। যানির শকক্ত সামনথণযর মুিাকবলা দুকনয়ার ফিান ফগাত্রই িরনত 

পানরকন। তারা কবরাি ঐিযসমৃদ্ধ কবশ্ববযাপী ইসলামী জনবনল বলীয়ান কেনলন। 

  

অতঃপর মানুে পুনরায় উক্ত জাতীয়তাবানির িুসংস্কার ও িু-েথানি 

পুনরুজ্জীকবত িনরনে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইসলানমর 

মাধ্যনম কনঃনশকেত িনর কিনয়নেন। এ সুনযানগ পরবতণীনত, আবার কবধ্মণীরা 

মুসলমাননির কবশাল জননগাষ্ঠীনি কবকভন্ন রাি, সীমা-পকরসীমা, ভাো, বেণ, বংশ 

ও ফগানত্র িুিরা িুিরা িনর কবভক্ত িনর পারস্পকরি সং ানত কলপ্ত ফরনখ দুবণল 

িরনত সক্ষম হনয়নে। এভানব ইসলানমর শত্রুনির আিমনের পথ সুগম হনয়নে। 

যার পকরেকত আমরা আজ িাকু্ষে ফিখনত পাকে ফয, োিয ও পাশ্চানতয 

মুসলমান যারা এিই িলভুক্ত ও এিকি শরীনরর নযায় কেল, তারা আজ ফোি 

ফোি িল ও উপিনল কবভক্ত হনয় পারস্পকরি দ্বন্দ্ব-িলনহ কলপ্ত হনয় এনি 
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অপরনি কনকশ্চহ্ন িরায় মত্ত হনয়নে। উপরন্তু তানির মুিাকবলায় সিল তাগুকত 

শকক্তর মনধ্য কবকভন্ন মতনভি থািা সনেও কবধ্মণীরা সবাই সকম্মকলত ফজািরূনপ 

মুসলমাননির কবরুদ্ধািরনে কমল্লানত ওয়াকহিাহ তথা এিই িলবদ্ধ হনয় িাজ 

িরনে।   [সতূ্র:মা‘আকরফুল িুরআন, ৮ : ৪৪৯, ৪৬৩]  

সুতরাং, এতক্ষনের আনলািনা ফথনি আমরা বুেনত পারলাম ফয, মুসলমান ফয 

এলািা বা ফয স্থাননই থািুি, ফয ভাো ও বেণভুক্ত ফহাি, তারা সিনল এিই 

জাকতসত্তার অন্তভুণক্ত। ইসলাম আঞ্চকলি কিংবা ভাো বা ফগানত্রর কভকত্তনত গনড়  

ওিা জাতীয়তাবািনি সমথণন িনর না। বরং ইসলামী আিনশণর উপর েকতকষ্ঠত 

সবণবযাপী এিি জাতীয়তাই হনে ইসলানমর জাতীয়তানবাধ্। 

আজনির সমানজ েিকলত কবকভন্ন জাতীয়তাবাি কিংবা ধ্মণ কনরনপক্ষতাবাি যাই 

বলা ফহাি না ফিন, তা সবই ইসলাম ও মুসকলম জাতীয়তানবানধ্র পকরপন্থী। 

ফিান মুসলমান তা সমথণন িরনত পানরনা বা তার পনক্ষ মিি ফযাগানত পানর 

না।  

সুতরাং, আসুন, পাশ্চানতযর গেতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রনি কিরতনর বজণননর পাশাপাকশ 

ইসলাম ও মুসকলম জাতীয়তানবানধ্র পকরপন্থী িুফরী জাতীয়তাবািনি এবং 

ধ্মণকববকজণত ধ্মণকনরনপক্ষতানি উনপক্ষা ও কবিূকরত িনর সিনল ইসলামী 

আিনশণর কভকত্তনত কনরঙ্কুশ ইসলামী রাি েকতষ্ঠার েনিিা িালাই। আজ এিাই 

আমানির ঈমাননর িাকব। 

ইসলানমর িকৃিনত নারী ফনততৃ্ব  

মহান স্রিা এ কবশাল পৃকথবীনি সৃকি িনর তা সকিিভানব কনয়কন্ত্রত িরার জনয 

পুরুনের পাশাপাকশ নারীজাকতনি সৃকি িনরনেন এবং েনতযনির জনয 

সুপকরিকল্পত ও সুসংহত িমণসংস্থান ও িাকয়ত্বসমূহ কনরূপে িনর কিনয়নেন। 

এনক্ষনত্র কিেু কিেু িমণনক্ষত্র এমন রনয়নে, ফযগুনলা নারী-পুরুে উভনয়র জনয 

সমান, ফযমন-কশক্ষাগ্রহে- কশক্ষািান দ্বীন েসানর িাওয়াত ও তাবলীগ ইতযাকি। 

তনব তা অবশযই শরী‘আত অনুনমাকিত পন্থায় হনত হনব। আবার কিেু কিেু 

িমণনক্ষত্র এমন, যা ফিবলমাত্র পুরুেনির জনয কনধ্ণাকরত। ফযখানন মকহলারা 

অংশগ্রহে িরনত পানর না। ফযমন-নামানযর ইমামতী। আবার কিেু িমণনক্ষত্র 

এমন রনয়নে, যা শুধ্ু নারীনির জনয কনধ্ণাকরত। ফযখানন পুরুেনির অংশগ্রহে 

সম্ভব নয়। ফযমন-সন্তান ধ্ারে। 

জাতীয় ফনতৃত্ব বা শাসন িাযণ পকরিালনা এমন এিকি িমণনক্ষত্র, যা শরী‘আনত 

এিিভানব পুরুনের জনযই কনধ্ণাকরত। ফসখানন নারীনির অংশগ্রহে ফমানিও কিি 

নয়। তদুপকর এমনকি িরনত ফগনল, তা এিকিনি ফযমন সমস্ত কবশৃঙ্খলা সৃকির 

দ্বার উন্মুক্ত িনর, অপরকিনি তা িরম শরী‘আত গকহণত কবেয়ও বনি। 
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মহান আল্লাহ পকবত্র িুরআনন ইরশাি িনরন-পুরুেরা মকহলানির িতণা বা 

পকরিালি এ কভকত্তনত ফয, আল্লাহ তা‘আলা এিনি (পুরুে) অপনরর (মকহলা) 

উপর ফরষ্ঠত্ব েিান িনরনেন। [সতূ্র : সরূা কনসা :৩৪] 

(১) পুরুেরা মকহলানির শাসনিতণা ও রক্ষি, ফিননা-পুরুেনিরনি মহান 

আল্লাহ তা‘আলা মকহলানির উপর ফরষ্ঠত্ব েিান িনরনেন। 

(২) নারীরা নবী ও রাসূল হনত পানর না। 

(৩) নারীসমাজ ফিান মুসকলম রানির শাসি বা রািেধ্ান হনত পারনব না। 

(৪) নারীরা ফিান েিার নামানয ইমাম হনত পারনব না। (যারা কু্ষদ্র 

জামা‘আনতর ইমামকত িরনত পানর না, তারা বৃহৎ জামা‘আনতর ইমামকত অথণাৎ 

ফিশ পকরিালনার িাকয়ত্ব কিভানব পালন িরনত পানর?) 

(৫) নারীনির আযান গ্রহেনযাগয হনব না।  

(৬) কিসাস বা হতযার িানয় োেিণ্ড িাযণির িরা সংিান্ত বযাপানর নারীনির 

সাক্ষীর উপর কনভণর িরা যানব না। 

(৭) িানরা েকত ফিান িণ্ডানিশ িাযণির িরার জনয নারীর সাক্ষীর উপর কনভণর 

িরা যানব না। 

(৮) সাধ্ারে অবস্থায় নারীনির উপর কজহাি ফরজ নয়। 

(৯) অসামঞ্জসযতা থািনল, ফসনক্ষনত্র নারীরা তানির কববাহ পূেণ িরনত পানর 

না। বরং তা ওলীর অকভভাবনির অনুনমািননর উপর মওিুফ থানি।  

(১০) তালাি বা কববাহ কবনেনির ফক্ষনত্র শুধু্ নারীর ইো ফমানিও িাযণির নয়।[ 

[সতূ্র: তাফসীর ইবনন িাসীর ১/৪৯১, তাফসীনর রুহুল মা‘আনী ৩/২৩, তাফসীনর িাবীর 

১০/৮৮, তাফসীনর মাযহারী ২/৯৮] 

উনল্লকখত বযাখযায় ফয সব িমণনক্ষনত্র নারীনির িমণ সম্পািন িাযণির নয় বনল 

তা ফথনি তানির বারে িরা হনয়নে, তার সবগুনলাই মূলতঃ ফনতৃত্ব সংিান্ত। 

তনব ফিানিা েতযক্ষ ফনতৃনত্বর েকত কননেধ্াজ্ঞার েমাে বহন িনর, আবার 

ফিানিা েমাে বহন িনর পনরাক্ষ রূনপর। 

পারসয সম্রাি কিসরার পতননর পর তথায় এিজন মকহলা রািেধ্ান কনবণাকিত 

হওয়ার সংবাি শুনন কবশ্বনবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন,- 

“ঐ জাকত িখননা িাকময়াব হনব না, ফয জাকতর পকরিালি মকহলা হনব”। [ সতূ্র 

:বুখারী]  

অপর এিকি বেণনায় রনয়নে- কবশ্বনবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি 

িনরন, “পুরুেগে যখন মকহলানির ফনতৃত্ব স্বীিার িরনব, তখন তানির ধ্বংস 

অকনবাযণ”। [সতূ্র: মুস্তািরানি হাকিম, ৪/২১৯]  

অনয এি হািীনস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, 

“যখন সৎ ও নযায়পরায়ে ফলাি ফতামানির শাসি হনব এবং ফতামানির 
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মধ্যিার সমথণবান ফলানিরা িানশীল হনব, আর ফতামরা যখন ফতামানির 

জাতীয় িমণিাণ্ড পরস্পর পরামনশণর কভকত্তনত সমাধ্া িরনব, এ পকরকস্থকতনত 

ফতামানির জীবন মৃতুয অনপক্ষা উত্তম। পক্ষান্তনর যখন ফতামানির শাসি হনব 

জাকলম, আর সম্পিশালী ফলানিরা িৃপেতা িরনত থািনব এবং ফতামানির 

রািীয় িমণিাণ্ড সম্পািননর িাকয়ত্ব মকহলার হানত অপণে িরা হনব, মনন ফরনখা-

এমতাবস্থায় ফতামানির জনয ভূপৃষ্ঠ অনপক্ষা ভূগভণই হনব উত্তম। (অথণাৎ এ 

অবস্থায় ফতামানির ফবাঁনি থািার ফিনয় মৃতুযবরে িরা উত্তম। ফতামরা ঐ অবস্থা 

িূরীিরনের জনয পূেণ েনিিা িাকলনয় িাকময়াবী অজণন ির, অথবা েনিিা 

িালানত মৃতুযবরে ির।)  

উনল্লকখত হািীস সমূহ ফথনি অকত সহনজই ইসলানমর িৃকিনত মকহলা ফনতৃনত্বর 

সকিি অবস্থান কনরূপে িরা যায়। েথম হািীনস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাম-মকহলা ফনতৃত্বনি ফিশ ও জাকতর উন্নকত, অগ্রগকত ও সফলতার 

পনথ অন্তরায় কহনসনব বেণনা িনরনেন। সুতরাং, কবশ্বনবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়া সাল্লাম-এর উক্ত বক্তবয ফথনি এ িথা অতযন্ত সুস্পি ফয, মকহলা ফনতৃনত্বর 

অকভশাপ ফিান জাকতর স্কনে িাকপনয় ফিয়া মানন তার কনকশ্চত ধ্বংস ফডনি 

আনা।  

অপর দুই হািীনস মকহলা ফনতৃত্ব গ্রহে পুরুে জাকতর জনয িরম লজ্জাির ও 

অকহতির বনল বেণনা িরা হনয়নে। বলা হনয়নে-মকহলানির হানত যখন জাকতর 

রািীয় িাযণিম পকরিালনার িাকয়ত্ব অকপণত হয়, তখন ভাবনত হনব-ফতামানির 

জনয ভূ-পৃষ্ঠ অনপক্ষা ভূগভণই উত্তম। অথণাৎ এমতাবস্থায় জীবন যাপন এতই 

অকহতির ফয, তখন জীবননর ফথনি মৃতুযনিই উত্তম বলা হনয়নে।  

এোড়া মকহলানির উপর অকপণত “ফরনয আইন” বা অবশয পালনীয় কবেয়াকির 

মনধ্য পিণা অনযতম। পকবত্র িুরআন ও হািীস শরীনফ এ বযাপানর যনথি গুরুত্ব 

সহিানর কননিণশ েিান িরা হনয়নে। পকবত্র িুরআনন মকহলানির েকত কননিণশ 

িনর বলা হনয়নে, “ফতামরা ফতামানির  নর অবস্থানরত থাি। অেযুনগর 

মকহলানির নযায় বাকহনর (নবপিণায়) ফ ারানফরা িনরা না”। [সতূ্র: সরূা আল 

আহযাব, আয়াত-৩৩]   

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, “মকহলানির উপর 

কজহাি, জুম‘ুআ ও জানাযার নামায ফরয নয়। (মাযমাউয যাওয়াকয়ি ২/২৭০) এ 

সিল ইবািতগুনলা মকহলাগনের উপর ফরয না হওয়ার মূল িারে হনলা 

তানির পিণা রক্ষা িনর িলার বযবস্থা অকু্ষন্ন রাখা। উনল্লকখত আয়াত ও হািীস 

দ্বারা শরী‘আনত মকহলাগনের পিণার গুরুত্ব ও অবস্থান সহনজই অনুনময়। আর 

ফনতৃত্ব এমন এিকি িাকয়ত্ব যা সুষ্ঠুভানব পকরিালনার পাশাপাকশ পিণা রক্ষা আনিৌ 

সম্ভব নয়। বরং ফনতৃত্ব পিণা লঙ্ঘননর হাজানরা দ্বার উন্মুক্ত িনর ফিয়।  
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ইসলানম মকহলানির আওয়াজনি অপর পুরুে ফথনি ফস ভানবই সংরক্ষে িরার 

কননিণশ ফিয়া হনয়নে, ফযভানব তার ফিনহর অঙ্গ েতযঙ্গ সংরক্ষনের কননিণশ 

রনয়নে। অথি ফনতৃত্ব িরার জনয তানি েকতকিন কবিার-আিার সভা-সকমকতনত 

জনগনের সামনন বক্তৃতা কববৃকতসহ ইতযাকি হাজানরা িমণিাণ্ড আনজাম কিনত 

হয়। ফিনশর জনসাধ্ারেনি তানির দুঃখ-দুিণশা ও সমসযাকি কননয় তার িরবানর 

হাকজর হনত হয়। অতএব, এিথা অতযন্ত সুস্পি ফয, ফনতৃত্ব ও পিণা এমন দু’কি 

বস্তু যা এি সানথ রক্ষা িরা আনিৌ সম্ভব নয়। 

এ িথা সবণজন স্বীিৃত ফয, এিিা জাকতর েশাসন বা রািীয় ফনতৃত্ব েিান 

রানির সবিাইনত গুরুত্বপূেণ িাজ। ফস মনত এ িানজর, সুষ্ঠ পকরিালনার জনয 

এিকিনি ফযমন েনয়াজন ভারসাময পূেণ সুস্থ মন মানকসিতার, অপরকিনি 

েনয়াজন যথাথণ ও পূেণ আিল বা জ্ঞাননর। অথি হািীস শরীনফ মকহলানিরনি 

‘নাকিসাতুল আিল’ বা জ্ঞান বুকদ্ধর কিি কিনয় অসম্পূেণ ও অপকরপক্ক বলা 

হনয়নে। এ িারনেই মকহলানির দুইজননর সাক্ষী পুরুনের এিজন সাক্ষীর সমান 

ধ্রা হনয়নে। এ ধ্রননর অসম্পূেণ জ্ঞাননর অকধ্িাকরনী নারী ফিনশর ফনতৃত্ব 

কিভানব আঞ্জাম কিনত পানর?    

এতক্ষনের আনলািনায় পকবত্র িুরআন ও হািীনসর আনলানি এিথা সু-েমাকেত 

হনলা ফয, ইসলাম মকহলানির ফোি ইমামতী ফিয়া তথা মসকজনি নামানযর 

ইমামতী িরার অনুমকত ফিয়কন, কিি ফতমকন তানির বড় ইমামতী তথা ফিনশর 

ফনতৃত্ব বা শাসনভার পকরিালনার িাকয়ত্ব গ্রহে িরারও অনুমকত ফিয়কন। 

এরপনরও তা িরনত যাওয়া হনব িরম শরী‘আত গকহণত ও ইসলাম কবনরাধ্ী 

িাজ এবং ফিশ ও জাকতর ধ্বংনসর িারে মকহলা ফনতৃত্ব কনকেদ্ধ হওয়ার সম্বনে 

“ইজমানয় আইম্মাহ” বা ইমামগনের ঐিযমত সুেকতকষ্ঠত হনয়নে। আল্লামা 

ইবনন হাযম রহ. বনলন- সমস্ত ইমামগনের ঐিযবদ্ধ কসদ্ধান্ত হনে- ফিান 

মকহলার হানত রানির ফনতৃত্ব অপণে সমূ্পেণ অনবধ্। ইমাম বাগভী রহ. বেণনা 

িনরন- “ইমামগেও এ বযাপানর ঐিযমনত ফপৌাঁেনেন ফয, মকহলারা ফনতৃত্ব িরার 

জনয েনয়াজনীয় ফযাগযতা রানখ না।” ফিননা-ইমাম বা ফনতানি কজহাি 

পকরিালনা বা মুসকলম জনসাধ্ারনের েনয়াজনীয় িাযণাবলী সম্পািননর জনয 

বাকহনর ফবর হনত হয়। অথি মকহলারা পিণায় থািার জনয িনিারভানব 

কননিণকশত।   [সতূ্র : শারহুস সনু্নাহ ১০/৭৭]    

িাজী আবু বির ইবনুল আরাবী রহ. বনলন- “এ বক্তবয অতযন্ত স্পি ফয, 

মকহলাগে রাি েধ্ান হনত পারনব না। এনক্ষনত্র ফিান মতপাথণিয ফনই।  [সতূ্র: 

আহিামলু িুরআন-৩/১৪৪৫] 

এ োড়া ফনতৃত্বিাননর জনয শতণ হনলা- ফনতানি মুসকলম, পুরুে, পূেণ বয়স্ক 

বাকলগ এবং সুস্থ জ্ঞান সম্পন্ন হনত হনব। নারীনির মনধ্য এসব শতণ অনুপকস্থত। 
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েথম শতণই অথণাৎ পুরুে হওয়ার শতণ নারীনির ফক্ষনত্র ফনই তা সুস্পি। এ োড়া 

অপর এিকি হািীনস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, 

“নারীরা জ্ঞান ও ধ্নমণর কিি কিনয় অসমূ্পেণ।”  [সতূ্র: শরনহ আিাইি, ১৪৬]    

এমকনভানব কফিাহ শানস্ত্রর সবণাকধ্ি গ্রহেনযাগয গ্রন্থ ফাতাওয়া শামী’ফত উনল্লখ 

রনয়নে- নরীরা মুসলমাননির ফনতৃত্ব কিনত বা রাি েধ্ান হনত পানর না। 

ফিননা-তানিরনি পিণায়  নরর মনধ্য অবস্থান িরার জনয িনিার কননিণশ ফিয়া 

হনয়নে। এবং পিণায় থািা তানির উপর ফরজ িরা হনয়নে। ফযমন-রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, “ঐ জাকত িখননা উন্নকত লাভ 

িরনত পানর না, ফয জাকতর রািেধ্ান বা শাসি হনব নারী।” [সতূ্র: শামী-১/৫৪৮/ 

জাওহারুল ফাতাওয়া-৪১১-৩২০, ইযালাতুল খাফা-১/১৯]    

উনল্লকখত উদ্বৃকত সমূহ ফথনি ইজমানয় উম্মনতর কভকত্তনত মকহলা ফনতৃনত্বর 

অসারতা ও অনবধ্তা েমাকেত হনলা।    

অতএব, িুরআন, হািীস, ইজমা ও কিয়াস বা যুকক্তর কবিানর নারী ফনতৃত্ব 

সমূ্পেণ অনবধ্।    

এ ফক্ষনত্র অনননির েন জাগনত পানর ফয, জনঙ্গ জামাল বা উিযুনদ্ধ হযরত 

আকয়শারা.-এর ফনতৃত্ব েিান মকহলা ফনতৃনত্বর ধবধ্তার েমাে নয় কি?    

এ ধ্ারো কনতান্তই ভুল। ফিননা- 

েথমত: হযরত আকয়শা কসেীি রা. ফসখানন রািেধ্ান কহসানব গমন িনরনকন 

এবং ফসখানন আলী রা.-এর কবরুনদ্ধ যুনদ্ধ ফনতৃত্ব েিানও তার উনেশয কেল না। 

কতকন সিল উম্মনতর মা ফহতু ইসলামী কবধ্ান মনত হযরত উসমান রা. এর 

শাহািানতর কিসাস গ্রহে ও এ কননয় মুসলমাননির পরস্পনরর মতকবনরানধ্র 

এিিা শাকন্তপূেণ সমাধ্াননর ফক্ষত্র েস্তুত িরার জনযই তথায় উপকস্থত 

হনয়কেনলন।  

কদ্বতীয়ত: হযরত আকয়শা কসেীি রা. ফলািনির তার ইকন্তিানলর পর হযরত 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর পানশ্বণ িাফন িরার িথা 

বনলকেনলন। কিন্তু এ যুনদ্ধ অংশ গ্রহনের পর কতকন কননজই অনুতপ্ত হনয় বনলন: 

আমানি ফতামরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর িানে িাফন 

িনরানা। বরং অনযানয কবকবনির সানথ “জান্নাতুল বািী” নামি স্থানন িাফন 

িনরা। িারে-আকম হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর ইকন্তিানলর পর 

এিকি কবি‘আত িাজ িনর ফফনলকে কবধ্ায় আকম তার পানশ্বণ িাফন হনত 

লজ্জানবাধ্ িরকে। [সতূ্র:মসু্তািরানি হাকিম, ২/৬] 
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এখানন কবি‘আত বনল কতকন জনঙ্গ জামানল অংশ গ্রহেনিই বুকেনয়নেন- অনয 

বেণনা দ্বারা তার স্পি েমাে পাওয়া যায়। 

ততৃীয়ত: হযরত আকয়শা কসেীিা রা. যখন সাকলশী িানজ যাওয়ার ইো িনরন, 

তখনই হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর অনযানয কবকবগে রা. তাাঁনি এ 

িাজ ফথনি বারে িনরন এবং হযরত উনম্ম সালমা রা. এিকি নাকতিী ণ কিকি 

কলনখ হযরত আকয়শা কসেীিা রা.-ফি এ িাজ ফথনি কবরত রাখনত ফিিা িনরন। 

উপরন্তু পকথমনধ্য “হাওআব” নামি স্থানন এনস হযরত আকয়শা কসেীিা রা.-

কননজই সামনন বাড়নত অকনো বযক্ত িনরন। িারে-রানত্র িতুকিণনি িুিুর 

ডািনত থািনল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর এিকি হািীস 

তার স্মরে আনস এবং সামনন অগ্রসর হনত সংশয় ফবাধ্ িনরন। পনর কিেু 

ফলানির গলি তথয ফিয়ায় কতকন তথায় যান। এবং পরবতণীনত এ িারনে 

আজীবন আফনসাস িনরন।  

এসব কিেুর পরও হযরত আকয়শা কসেীিা রা.-এর জংনগ জামাল বা উি যুনদ্ধ 

অংশ গ্রহনের  িনানি মকহলা ফনতৃত্ব ধবধ্ িরার পনক্ষ েমাে কহসানব িাাঁড় 

িরার ফিিা িরা কনেি বাতুলতা ধবকি?   

এনক্ষনত্র কবলকিনসর রািেধ্ান হওয়ার যুকক্তও গ্রহেনযাগয নয়। 

ফিননা- (ি) কবলকিস ইসলাম গ্রহনের পূনবণ এিকি িানফর রানির েধ্ান 

কেনলন। ফিান মুসকলম রানির রািেধ্ান কেনলন না। 

(খ) যকি ধ্নর ফনয়া হয় হযরত সুলাইমান আ. তাাঁনি পূবণ পনি বহাল 

ফরনখকেনলন, তাহনল তা দ্বীন-ই সুলাইমানীনত আ. ধবধ্ কবনবকিত হনত পানর, 

কিন্তু ফস জনয দ্বীনন মুহাম্মািী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম তথা ইসলানম তা 

ধবধ্ হওয়া আনিৌ েমাকেত হয় না িারে-এি নবীর শরী‘আত অনয নবীর আ. 

এর জনয শরী‘আত হওয়া জরুরী নয়। বরং হুিুম-আহিানম দুই নবীর আ. এর 

শরী‘আনতর মনধ্য পাথণিয থািনত পানর। [সতূ্র: বয়ানলু িুরআন, ২/৮৫ তাফসীনর 

রুহুল মা‘আনী-১০/২১০/ তাফসীনর িুরতভী-১৩/২১১]  

অনননি বনল থানি ফয, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. মকহলা 

ফনতৃত্ব ধবধ্ বলনতন। কিন্তু বাস্তনব তানির এ িাবী সমূ্পেণ ভুল। িারে-তাাঁর 

কলকখত জগকদ্বখযাত তাফসীনর বয়ানুল িুরআনন কতকন উনল্লখ িনরনেন ফয, 

আমানির শরী‘আনত মকহলাগনের ফনতৃনত্বর ফিান অবিাশ ফনই। (তাফসীনর সরূা 

নমল ২/৮৫) তাোড়া কতকন তাাঁর ফাতাওয়ার কিতাব ইমিাদুল ফাতাওয়ায় উনল্লখ 

িনরনেন ফয, মুসকলম উম্মাহর রািনায়ি বা ফনতা ফিান মকহলানি বানাননা ধবধ্ 

নয়। িারে-এিা িুরআন ও সুন্নাহ সমকথণত নয়। বরং িুরআন সুন্নাহর পকরপন্থী। 

পাশ্চাতয সমাজ িশণননর নে উম্মত্ততা আজ আমানির নারী সমাজনি তানির 

সকিি অবস্থান ফথনি অননি িূনর সকরনয় কননয় এনসনে। ফিননা-ইসলাম ও 
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পাশ্চানতযর ফনাংরা সমাজনীকত এনি অপনরর সানথ ফমানিও সামঞ্জসযপূেণ নয়। 

নারীনির অকধ্িার েকতষ্ঠার নানম আমনির সমানজর এিনরেীর ফলালুপ-

িুলাঙ্গার কননজনির ফভাগ-লালসা িকরতাথণ িরার সুনযাগ সৃকির জনযই শাকন্তপূেণ 

কনবাস ফথনি স্কলু-িনলজ, অকফস আিালত, গানমণিস-ফযাক্টরী তথা সবণত্র 

নারীনি ফিনন এনননে এি কনলণজ্জ পকরনবনশ। এর ভয়াবহ কবেকিয়া ফথনি ফিশ 

জাকতনি কবনশেতঃ নারী সমাজনি রক্ষা িরনত হনল, আমানির আবার কফনর 

আসনত হনব ইসলাম েিত্ত আিশণপূেণ ও যুকক্ত সংগত সমাজ িশণন আল্লাহ 

কবধ্াননর কিনি। এ পথ োড়া শাকন্তর ফিান পথ ফনই।  

উনল্লখয ফিান সময় যকি মকহলা ফনতৃনত্বর ফথনি পুরুে ফনতৃত্ব কনিৃিতম হয় 

এবং পুরুে ফনতৃত্ব ইসলাম-িুরআন-সুন্নাহ এর ফবকশ ক্ষকতির হয় তাহনল 

ফসরূপ পকরকস্থকতনত হক্কানী মুফতীয়ানন কিরানমর ফাতাওয়া-এর উপর আমল 

িরনত হনব। 
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